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) 8(  گای گه و کۆمه ره ی، بهیردوون و مرۆڤی گه رهب ردوونی  

  مۆ ردوونی و جیھانی ئه ی گه وه بیرکردنه
  

  . بو آراوەتوە1984، سای ) لندەن( گۆڤاری هوستدووی ل ژمارە 
  
  م شی دووه به
  
ر  گه ردوونی ئه  موکی گه بته  تکایی ده مین، به ر زه م چون خاکی سه به
بووبن و ، مافی کار  ژین هشتا ئازاد نه  خاکی خۆیاندا ده ی له و مرۆڤانه ئه

اری شد وایان بۆ پشخستنی ئاست و باری ژیانیان و به نجدانی ڕه کردن  و ڕه
  !ب؟ ردونی کردنی جیھاندا نه وتنی شارستانی و گه وی پشکه ڕه کردن له
   کاتکدا به تی بژمردرێ له  موکی مرۆڤایه توانرێ به مین ده ر زه چۆن سه
رگ، ژیانی  شی برستیی  و مه ڕه فریقا و ئاسیادا هه  ئه ها مرۆڤ له ملیۆنه

  !؟ مارۆ داون گه
ردوونیی دروست بکا،  تی و گه رجی مرۆڤایه هلوم توان هه چۆن مرۆڤ ده

ن بانق و   وتکی خاوه ه ست کۆمه ده تی به نووسی مرۆڤایه کاتکدا چاره له
  !ب؟ وه تی قورسه ی قورس و سنعه ك و پاره سازیی چه پیشه
  !کون؟  ڕۆژ له  پاشه ڕبوون به کانی هیوا و باوه چاوگه

  موو ئاوگۆڕه کان، هه ساته کارهموو  کان، هه موو ڕووداوه مۆ، هه ئه
 هزی  ن، که خه رده  ده وه ری جیھاندا، ئه رانسه سه کان له تییه یه کۆمه
کانی، بۆ  رییه وهه  جه  گیروگرفتو ناکۆکییه ، بۆ پاراستنی خۆی له رمایه سه

 نیازە، جارکی تر  تی ناوخۆ، به یه ترسی ئاوگۆڕی کۆمه  مه خۆپاراستن له
یدا،  که  کۆنه  شوه ئیمپریالیزم له.....  و وه  بگته ی مژوو بۆ دواوه هو وڕه ڕه

  ... وه وخۆ بژینته ستدرژی ڕاسته و ده) ری سکه عه(ی  شوه



  تاقه...  مریکایه بین ئیمپریالیزمی ئه  ده کییه ره  سه وره و ده مۆ ئه ی ئه وه ئه
  . مژوودا ی ئیمپریالیزم لهم درز بردوو خت، به ی سه  و دوا قه قه
،   باریاندا نییه کان، له  کۆنه  ئیمپریالیسته ته وه  ده تك له وه مۆ، هیچ ده ئه
ی سوپا و  وانه ئه...  مان گۆڕاوه زه....  وه ی کۆنیان بژیننه رانه وری داگیرکه ده
ی دا و دار رمایه تانی سه وه  ده شکری ئیمپریالیزمی بوون، چینی کرکار له له

وانه هۆشیار و  مۆ ئه  کۆلۆنییالکان، ئه ش و ڕووتی وته هزی ڕه
کی  یه  قوربانی پرۆژه  ببته  نییه ریتانیا ئاماده کرکارکی به... ن چاوکراوه

زایی   هۆی ناڕه  لوبناندا بۆته رباز له سه) 100(نیا بوونی  ته. ئیمپریالی نوێ
  .وتن و هاوار پکه

م  کی ئه یه  ژماره ریی نووسی ناسراوی ئینگلیزی له نگۆگهشا) ئیدواردبۆند(
و  ئه: نووسیبووی) م  کانونی دووه16( ڕۆژی  دا له) گاردیان(ی  دواییه

 پناوی ڕژمی  ڕ بۆ قوربانیدان له ك مه  کرکاران وه ما که  نه مه رده سه
ر   دا، گهکوژراوی" 400" فۆکالند  ریتانیا له به. داریدا ڕاپیچ بکرن رمایه سه
  ت به باره  سه م باره ئه. رووخا ت ده وه ، ده بوایه" 4000 " وه  جیاتی ئه له
  ست له وام ده رده نسا به ره رچی ئستا فه ، گه نساش ڕاسته ره تی فه وه ده

س   هه وه  وریایی و ترسه بینین زۆر به دا، ده رده وه) لوبنان(و ) چاد(کاروباری 
ر  هه... کرێ ربازك حسبی بۆ ده ر سه  کوشت دانی هه هب.... کا وت ده و که
  ....دوادا دێ یی به وره  گیروگرفتی ناوخۆیی گه وره تکی گه ساره خه
نگار  ره به.... ن مۆ چاوکراوه النی جیھانی ئه  گه وه شه کی دیکه الیه له

  ته وه مریکا و ده ری ئیمپریالیزمی ئه ستدرژیکه ی هزی ده وه بوونه
تین تر   ڕۆژ به کان، ڕۆژ به پاوه  زۆر سه  به  ڕزیوه یکتاتۆری و پاشانشینهد
کی  یه مۆ دیارده ئه....  وه بته رز ده ی شۆڕش به  بیسه ب و زیاتر کپه ده

ویش  ئه: خا رده دا خۆی ده م ی وتانی سیه  زۆربه  له ریکه گرنگ خه
کردنی  سته یالیزم بۆ ژردهوی ئیمپر وتنی دوا هه ك که گرتن و په رنه سه
وتانی ) ربازیکردنی سه(هۆی   به واته..  وه ربازییه هۆی هزی سه  به النه گه

  ..... وه مه سیه
بۆ : ی ن گوته) ڕگان(ریایی خۆی بۆ لوبنان نارد،  مریکا هزی ده کات ئه

!! نژی ی تیدا ده کانه  خه وه پاراستنی ئاشتی و ڕزیگاریکرنی لوبنان بوو له
) سوپای لوبنانی(شق پکردنی  مه)... تیرۆریستن(و ) ری ربه به(وان   ئه چونکه
بوو بۆ ) ڕگان(هیوای ) کاندا تایبه که(تی  رکردایه ژر سه هز کردنی له و به

 بۆ قتخستنی  کان واته  لوبنانیه ر کردنی ڕزگار کردنی لوبنان له مسۆگه
  !ش و ڕووتی لوبنان نی ڕه کۆمه



بوون   نه ر ئاماده ك هه ربازانی سوپای لوبنانی نه  چۆن سه م دیتمان که به
ستان  تدا وه رەی میلله به کو له  ن، به ج بکه  جبه نیانه هریمه  ئه م پیالنه ئه

  .شاند  پیالنی ئیمپریالیزم وه رگداریان له ککی مه و کوته
دا،  م دواییه له... .نون  خۆی ده مان دیارده یشدا هه– ئل سلڤادۆر -  له
مریکای التین دا،   ئه مریکا له تی ئه رگرتنی سیاسه  سه ڵ هیوا بان له گه له
ربازی ئل سلڤادۆری  یان سه ی ده ناو وینه وروپا ناو به کانی ئه فزیۆنه له ته

وتنی  رکه ڵ ده گه ر له  و، هه  نایه وه کانیانه نگه  تفه  له قه  ته ن، که ده نیشان ده
زندا،   مه م ئاوگۆڕه  عاستی ئه له.... ن ده  ده وه سته ده کان، خۆیان به رگه هپشم

ربازی و دارایی ڕژمی  تی سه بیاری زیادکردنی یارمه) ر کیسنجه(ی  کۆمیته
  ب گوێ دانه به(د دا  دا پنج  صه  صه ی له  ڕژه ربازیی سلڤادۆری به سه

  . مافی مرۆڤ دراب پش گوێ به وه ك له ر وه هه)! مافی مرۆڤ
  ی چوارسای دواییدا زیاتر له  ماوه کانی ڕۆژئاوا له  ڕاپۆرتی ڕۆژنامه به
گرۆی  (  به ی که مینیانه  یه سته و ده رباز و ئه ستی سه ده نی به  ده مه) 45000(

  ...ناسراون، کوژراون) رگ مه
 تشکان و تی و وتنی هزی مرۆڤایه رکه ترین سه وره  گه ی گومان نییه وه ئه

  که... نتین بوو رجه لی ئه زنی گه وتنی مه رکه سه) ر سکه عه(ڕیسوا بوونی 
و داوا کردنی ئاشکرا ) مافی مرۆڤ(ر   سه ریی و سوور بوون له ماوه باتی جه خه

   مان گرتن و خۆپیشاندان، به ، به)وون بوو(ها  زاره نووسی هه کردنی چاره
، )فۆلکالند(ڕی   شه ربازیی له تی سه وه  تشکانی ده رگرتن له ت وه رفه ده

بژاردنی دیموکراتی  بھنن و هه) ر سکه عه( حکومتی  توانیان کۆتایی به
  ....بژرن تکی ڕادیکاڵ هه وه پنن و ده بسه

ن  الیه  ڕۆژ، له کوڕ و کچ و پیر و منداڵ، ڕۆژ به) 30000(نووسی  ئستا چاره
ی  وه دانه  هه بم چۆن؟ به!! کرن شکرا ده، ئا وه کانی مافی مرۆڤه ه کۆمه

ی )بۆینس ئایرس( نزیك   له ندێ گۆڕا که  هه له).... ی  کۆمه گۆری به(
  وه که یه س به که) 600 ( زیاتر له:  وه ختدا و شونی تردا دۆزرانه پایته

وویان فتاکاندا ڕ  هه  له  که وه گنه  ده ساته و کاره کان ئه ئستا الشه! نژراون
... ست خنکندراون  ده ندێ به هه... دا کوژراون نجه شکه ژر ئه ندێ له هه: دا
  ڕاڵ له نه جه! تا وه م ئه به...  وانیانی هاڕیوه  ناوچه ستژی گولله ندێ ده هه

زاران  تی هه فره موو ڕۆژێ تف و نه هه... کرێ و ده)  مه موحاکه(ڕاڵ  نه دوای جه
ترس و ) نتین رجه ئه(ی  م ئاوگۆڕه ئه... چ ۆ دهدایکی سك سووتاویان ب

مریکای  کانی ئه  دتکتاتۆریه ربازییه  سه موو ڕژمه  ناو دی هه رزی خستۆته له
! ی تۆقیون) نتین رجه ی ئه دیارده(دانی  ر هه سه موویان له  هه. وه التینه

 و  مانگرتن بات له کانی خه مووشوه تین بوونی هه ندن و به سه ره په
دا  و وتانه موو ئه  هه کداری له باتی چه  تا خه وه رییه ماوه خۆپیشاندانی جه



  خا که رده  ده وه ژین، ئه کاندا ده ریه سکه  عه ی دیکتاتۆریه ژر سایه  له که
الن  وتنی گه رکه چ و سه کجاری ده و نابووتی یه ره تی ئیمپریالیزمی به سیاسه

و  هتد، ئه.... رازیل، چیلی ۆرۆگوای، پیرۆ، فلپین، بهگواتیماال، ئ.  وه نزیك بۆته
و کپ کردنی شۆڕشی ) ری کردن سکه عه(تی   ستراتیژیه ن که خه رده  ده ڕاستیه

  .چ واو ده وتنی ته ك که و په ره الن، به گه
مریکا و  دا، ئیمپریالیزمی ئه  مژووییه وته که م هه  عاست ئه له

 تین و تاری  ست به رچی هه ، گه)ر نجه کیسه(ی  که یتانه  شه داره تمه سیاسه
  هز، به به:  ڕاگرن م شاوه  ئه  سوورن که وه ر ئه سه ن، له که مژوو ده
ی  که دا تیۆره م دواییه ر له کیسنجه. تی کوشتن و بین و وران کردن سیاسه

  ڕش لهمریکا بھ شۆ ر ئه  گه واته):  دۆمینه(تیۆری :  وه  کردوه خۆی دووباره
و  ر بگرێ و ئه مریکایی التین دا سه تکی ئه وه ر ده ، یان هه)سلڤادۆر(
کدا   دوای یه ك به کانی تریش، یه ربازییه  سه ته وا حکومه  بۆخ، ئه ته وه ده
مریکا   ناو ئه کشته تا ده  هه وه گرته ك ده موو الیه روخن و شۆڕش هه ده

ترسی بوو بۆ  ی مه جگه) یدا نه گره(ك  وهتكی بچووکی  وه  ده بۆیه!! خۆی
و  وایی ئه رمانه الماردانی سربازی و گۆڕینی ڕژمی فه په.... مریکا و  ئه

  گاردیان له!! مریکا پویست بوو ، بۆ پاراستنی ئاسایشی ئه  بچوکه دوورگه
وری  ی ده وه واوی بۆ شیکردنه کی ته یه ڕه  دا الپه1984 ی شوباتی 6ی  ژماره

تی سۆڤت و  کیه یه) کان ره ر پاوه سۆپه(ردوو  تی هه ترسی سیاسه وروپا و مه ئه
) گاردیان(ی  که وه ی لکۆینه کاکه..  رخان کردووه وروپا ته ر ئه مریکا بۆ سه ئه
ر زۆر هۆی مژوویی ستراتیژیی و ئابووریی و سیاسیی  به  له  که یه وه ئه
   له شه ڕه ، هه چاوی کردووه ی ڕه ته و  سیاسه کتی سۆڤت و ئه یه! مۆ ئه
م  نجامی ئه  ئه له. یکا مریکا ده تی ئه ك سیاسه وروپا و جیھان ناکا وه ئه

   له نسی که ره ی فه وه ره زیری ده وه) کلۆد چیسۆن(کی  یه دا قسه یه وه لکۆینه
ریکا م وروپا و ئه ئه:   ده  که وه کاته  ده تی دووباره  دا کردوویه1982سای 

  که ری وتاره  نووسه .ست پ کردووه ده) ) (Slow Divorceقدانكی هواش ته(
 :پرس ده

  کانییه ره ربه م به ی ئه  بارمته ڕاستی بته وروپای ڕۆژئاوا و به ب ئه ئایا ده
مین  ر ڕووی زه  سه  له دا ب که ترسییه و مه وام له رده  و به ب مانایه

  ! وه بسته
  چونکه.  کارکردن وینه ب بکه  خرا ده وه ناب واب، ئه)  ان وایهالم(ر  گه
  .ر بچ سه  کاتی به  بکش که  هنده یه وانه قی زۆر هواش، له ته

مۆ  ئه. هۆکانی ئاشكران!!  وه کاته ق ده  ته وروپا بیر له بۆچی ئستا ئه
کان  ربازییه  سه  ڕژمهسھنانی ره ترسی هه ق بوون و مه  ئاستی له مریکا له ئه

ستدرژکردنی  تی ده کان، سیاسه وه ته باتی ڕزگاریخوازی نه هزبوونی خه و به



 فاشستی و  و بنکه ش ئه سته به م مه ر بۆ ئه  به وخۆی گرتۆته ری ڕاسته سکه عه
تی  یان سیاسه وه کی مانه  تاق هۆیه کار دن که  به رستانه زپه گه ڕه

  . و بینهتوندوتیژیی و کوشتن 
م  فریقادا، له  ئه له) فریقا خوارووی ئه(ڕاستدا،  تی ناوه  ڕۆژهه له) ئیسرائیل(

ر و  یان ڕژمی نۆکه ده و به.... مریکای التین دا  ئه له) هیندۆراس(شدا  دوایه
  .ش  گوی دیکه  له ئاقه
وخۆی داگیرکردنی وتانی  ستی ڕاسته به رچی مه ربازیی گه ستدرژی سه ده

:  یه ستی ستراتیژی تری هه به یدا ڕوویدا، مه  گرەنه ك له ب، وه ئازادیش نه
مبیق،  نیکاراگوا، مۆزه(کو  دا وه و وتانه هشتنی ئاشتی و ئاسایش له  نه واته
کان  سازییه ی ئابووری و پیشه و ورانکردنی ڕگای هاتو و چۆ، بنکه) نگۆال ئه

و وتانو   ندنی ئابووری و سیاسی له  سه ره  په گرتن له ڕگه: نجامدا  ئه و له
تا ناچاریان بکا . تی ی ب ئیشیی و برسییه وه دواخستنیان و بوکردنه

بۆ سواکردنی ) کان شناه لتینه مه(مریکا و  ر ئه  به رنه نا به جارکی تر په
  !!رزی خوناوی تی و قه یارمه

،   دڵ نییه یان به ته م سیاسه ا ئهوروپ داری ئه رمایه زگای سه ندك ده ر هه گه ئه
کو دوو  ، به کی ئینسانی و دیموکراتی نییه یه وه ك و لکدانه ر هیچ هۆیه به له

  : یه کی هه ره هۆی سه
: م دووه.. مریکادا وروپا و ئه  نوان ئه کانی ئابووری له ره ربه به: م که یه
ندێ شونی   هه تی له یبهتا مریکا، به ی ئه ته م سیاسه  ئه ی که وه ترسی ئه مه

ڕی جیھانی   ئاستك شه ند، بگاته تی ناوه ك لوبنان و ڕۆژهه دا وه) حساس(
ر  ڕی جیھانیی، یان هه گیرسانی شه  کاتی هه له. گیرسن م هه سیه

  وه یان ڕوون کردۆته وه و خۆرهت، ئه) خۆراوا( نوان  ربو له لکدانکی به
مینی و ئاسمانی و  کارهنانی هزی زه  به  به ، واته)یدیقل ته(نگی  جه  به که
  ... کار ب کی نیوترۆنی تدا به ب چه  ناچاری ده به....  وه نه ریایی نایبه ده
مین  ر ڕووی زه سه تۆمی و له نگکی ئه  شانۆی جه بته وروپا ده ش ئه و کاته ئه
  . وه سڕته ده
  نگ ئاماده ڕاستی خۆی بۆ جه مریکا به ئه  کان ئستا حای بوون که وروپییه ئه
   نیوترونییه نگه و جه  ئه وه  کرده  به ب که ش نه سته به و مه ر بۆ ئه گه.... کا ده
ئسیری   و ته وروپاوه  دی ئه ی زیاتر ترس بخاته وه وا بۆ ئه رپا بکرێ، ئه به

  .امریک ست و پاشکۆی ئه  ژر ده سایکۆلۆژیی ت بکا و زیاتر بیکاته
م   ئاست ئه وروپا له کانی ئه کان، سۆشیال ئیمپریالیسته داره رمایه ی سه سته ده
وێ  یانه مریکا، ده رشۆڕکردن بۆ ئه تۆمی یان سه نگی ئه جه: ی وره  گه شه ڕه هه

خونی  (  که  خراپ نییه وه الیانه هشتا به.. ر  به  بگرنه تکی تازه سیاسه
  ، به نگی عراق و ئراندا ڕژاوه  جه ا لهك تا ئست بژێ، وه) تان میلله



وروپا یان   ئه ترسی له ڕ و مه کا و ئاگری شه  نه  کپه و خونه رجك ئه مه
مریکا  ئه) نیوجرسی(وێ  وان نایانه ئه.  وه کاته کان نزیك نه وتییه  نه رچاوه سه

  ترسی هنانه کانی لوبنان بۆردومان بکا و مه ی دروز و موسمانه بنکه
ڕی   و شه که نگه کتی سۆڤت بۆ ناو ئاگری جه وسا یه ی سوریا ئه وه ناوه

  . وه جیھانی نزیك کاته
 خۆدا  ڕی خۆ به  شه کان له  لوبنانییه ر پیالنی وا دابنرێ که گه م خۆ ئه به
وروپایی زیان  کی ئه ندییه وه رژه  هیچ به ی به وه ب ئه ن، به کتر قان که یه
  !وروپا چی بکا خۆن، ئه کتر ده کان یه رییه ربه به!  چش وه ینن، ئه بگه

  به) میزاد ی مافی ئاده شه بانگه(وروپا و  تی ئه دوو ڕوویی دیموکراسییه
لی کورد  باتی گه ر خه رامبه کاندا به وروپیه  ئه ته وه وستی ده  هه تی له تایبه
نسا و ئینگلترا،  ره تی ئیمپریالیستی فه  هۆی سیاسه ی به و ترادیژیایه و ئه
  .نون ، خۆی ده پنراوه ریدا سه  سه ، به وه می جیھانیه که ڕی یه  شه له
 زۆر و  ندا به تی ناوه  ڕۆژهه ملیۆن کورد له) 20 ( ساڵ زیاتره) 60 ( وه ئه

تی تورکیا و عراق و ئران و  وه  نوان چوار ده تی ئیمپریالی له فی سیاسه
  .اونشکر سوریا دا دابه

پدانی باری ژیان و  ره تكی پشخستن و په رفه موو ده  هه ر له ك هه  نه مه به
کورد (کو  ش کراون به کانی شارستانی نوێ ببه ر و زمان و شوازه چه که

ك بۆ پاراستنی   ڕگایه  تاقه واته. ن یه گه ده) مردن(وان مانای  بۆ ئه) بوون
 بۆ   بوونه تییان ئاماده ری تایبه چه  و کهیی و زمان وه ته وتی نه خاك و هه

  !!نگان بۆ ئازادیی رگ و جه ی مه وه  و ڕوو بوونه ره به
ی  نگکی دڕندانه یی جه میشه کی هه یه  شوه لی کورد به  گه م جۆره به

  ..... پنراوه ردا سه سه ی به نامرۆڤانه
نیا  رێ، ته  شک به و خۆ رکی ڕاسته تی ده ی هیچ دروست و یارمه وه ب ئه به
تی  ستی توانیویه نگی ده ختی چیاکانی و تفه ی سه  خونی خۆی و قه به
م  کی ئه ترین چه ترین و کوشنده ن تازه ترین سوپای خاوه وره ر گه رامبه به
  ...ست  بوه مه رده سه
وروپاش،  ئه) کانی پخوازه چه( ناو  ت به نانه وروپا و ته تی ئه م دیموکراسیه به
ستی  ن و هه  واقیعی تراژیدیای کورد ت بگه  له داوه ویان نه ر هه ك هه نه

واوی خۆیان ل   ته کو به ربن، به ی ده واکه  ڕه باته ر خه رامبه پشتگیری به
   که کی شاخاوی ناساندووه یه ته  چه ه  کۆمه ، جا یان کوردیان به گل کردووه

ن، یان  که دروست ده) کان زییه رکه  مه ته وه ده(تی بۆ  حه گیر و گرفت و ناڕه
  کی له راوزی الوه کی په یه له سه  مه ی کورد به له سه دا مه م دواییه ندك له هه
و  کك له ر یه هه) ی دیموکراتی له سه مه(ی   چوارچوه  له ن که ده م ده ه قه
  !ب ل ده ژین، بۆ خۆی حه ی تیدا ده تانه وه ده



ی  ندیخانه لی کورد و سوتاندنی به ر گه رامبه کانی تورکیا به تاوانی فاشسته
کان،   کورده مسادا و کوشتنی شۆڕشگه می ئه  کانوونی دووه دیاربکر له

....   وه کرایه کاندا بونه  ڕۆژنامه واکی بچوکیش له ك هه ت وه نانه ته
   بته نادرێ کهی پ   گرنگییه نده وه  تورکیا ئه  گیراوی سیاسیی له300000

  ....داریی رمایه کانی سه رووتاركی ڕۆژنامه تی سه بابه
  بینین؟  کۆیدا ده  ڕووناکی له وایه ئ، که

   له رده  په له... دا ته  ئاشکرا بوونی ئو سیاسه کو له دا، به ته م سیاسه ك له نه
   گشتی لهکردنی هۆشیاری ڕای نه شه  ته له.. دا ته م سیاسه ماینی ئه ڕوو هه

داریی و زیاد  رمایه تین بوونی گیروگرفتی ئابووری سه  به و له.. وروپا ئه
  رییه سه  چاره زعكی جیھانی نوێ که بوونی بکاریی و دروستبوونی وه

ست  ی ده  تازانه  گیر و گرفته بۆ ئه) ئیمپریالیزم و کۆلۆنالیزمی نوێ(کان  کۆنه
  .ن ناده
ندنی ئابووریی و  سه ره  په م و ڕگرتن له  تانکردنی جیھانی سیه به

و  ی ئه وه  هۆی ئه داریی بۆته رمایه کان، سه  ئازاد بووه  وته تی له یه کۆمه
ش کارکی  مه من  و ئه  نه- استیرادیان-) وه  ناوه هنانه( توانای  وتانه

بازاڕیان کانی ڕۆژاوا و ب  سازییه  پیشه له ل و په ر که  سه بی بکاته له سه
  . دابخرن و بکاریی زیاتر ب نجامدا زۆر کارخانه  ئه تووش کا و له

 بازاڕی  سازی ڕۆژاوا که می پیشه رهه  به  تاقه1984-1980 نوان سانی  له
ك و  چه: ی ئابووری وه  هۆی ڕاگرتن و بوژاندنه بووب و بووبته رمی هه گه

  ... نگ بووه تی جه بابه
ش بگومان عراق و ئران و دەوتۆآآانی  که و چه نی ئهز  مه ره بازاڕی هه

  ی که ته ناعه و قه  ئه یشتۆته وروپا گه رحاڵ ئستا ئه هه به... لیج بوون خه
الن   ڕزگرتنی خواستی گه واته: زعی جیھانی نودا ڕاب ڵ وه گه ب یان له ده

ا و دروستکردنی  جیھاند بۆ ئازاد بوون و دابینکردنی ئاشتی و دیموکراسی له
تی ئیمپریالیزمی  ر سیاسه سه ب له نیزامکی ئابووری جیھانی نوێ، یان ده

  مریکا و له لیلی ئه کی زه یه) کۆۆنی (  خۆشی ببته ره  به ره وام ب و به رده به
ت تا ئاستی  نانه شدار ب، ته راگرتنی جیھان به سه سبه پیالنآیدا بۆ ده

  ....وترۆنیشنگی ن رپا کردنی جه به
  چ، هزه م ده که بژاردنی یه و هه ره وروپی زیاتر به ئه) چپی( کاتکدا  له
  .م سوورن ر ئیختیاری دووه  سه کان له رسته په  کۆنه مینییه یه

کی  ره ری سه سه  چاره رستی به زپه گه ت و ڕه ی فاشیزم و نازییه وه ژیاندنه
کانی  ساته رچی ئستا کاره گه... زاننکان دا ییه  ئابووری و کۆمه گیروگرفته
کانی  ته وه کی دیش ده یه ، تا ماوه وه بنه نزیك ده) هی سوور ( جیھان له

نوان ) ی  شوه-نگڵ جه(ڕی   شه ب باکی بواننه توانن به داری ده رمایه سه



 و  ه کاولگ نه که کتر ده ك یه یه  تا چ ڕاده و دوو وته داخۆ ئه... ئران و عراق
ربازی عراقی تا چ  زار سه دان هه ربازی ئرانی و سه داخۆ نیو ملیۆن سه

  . وه کترییه کانی یه  ناو ڕیزه نه خه ك قان ده یه ڕادده
مك ب  یان ده.. بژمرێ) خت به (  به مه داری ئه رمایه بی جیھانی سه

  .ی بۆ کشا ب؟ خشه نه
) 100 (  نیه ریتانیا ئاماده لی به  گه دا که مه رده م سه له: کیان ب رچییه هه
ش و   دوو ملیۆن ڕه  که  قوربانی، شتکی خراپ نیه  لوبنان بکاته س له که

زایی  ی هاوارکی ناڕه وه ب ئه نجی عراق، به ڕووتی ئرانی و نیو ملیون گه
 کانی ده وتووی سه تی ڕزیوو دواکه قیه  پناوی عه  بن له ، ئاماده وه رز بته به

شۆڤنیزمی ) شتی هه به( پناوی  دا خۆیان له ته ی جاهلیه ده ند و سه ناوه
و !!  قوربانی نه بدا، بکه ره ی شۆڤنیزمی عه) قادسیه( پناوی  فارسدا یان له

  .ن نی بکه  و بچوك خه وره یتانی گه ن و شه رم که ك گه  بازاڕی چه مه به
 ناو  ڵ له نگه گای جه  قووی کۆمهی گوڕیشه ڵ و ڕه نگه تی جه قیه باوبوونی عه
ندێ   ناو مشکی هه تی له تایبه م، به سان و گرۆیانی جیھانی سیه مشکی که

) وتنخوازیی پشکه( هشتا  بێ که رده دا خۆی ده وه  ڕووناکبیردا، له-ناو  به له
 ژیان   خر له نج  و الوه  گه ی ئه  ژماره زنیی ڕژمك به و ڕاستیی و مه

یاپارزیی خۆی  بۆ دروشم و خه)  ڕژمه(و   ئه پورێ که  ده یوانهد نه
متیی و  رده زنیی و هاوسه  مه  که وه درته یان وا لكده!!  قوربانی یانکاته ده

 قوربانی  ڕومات بکاته ك مه زاران وه  هه  که دایه وه له) ئیسالم(زیندوتی 
  )...ت شھاده(ی  باده
ڵ و  نده  گه م بیره موو شتکدا ئه  پش هه ردوونی له گهگای  ی کۆمه فه لسه فه

  .  دواوه داته  ده ه پووچه
ر ڕژم و نیزامکی  تی هه یه خی ئینسانیی و شارستانیی و کۆمه نرخ و بایه

ك  گرێ، نه ڕزی ژیانی مرۆڤ ده:  تا چ ئاستك  که دایه وه تی له یه کۆمه
  .دا م دونیایه موو شونکی ئه  هه کو له هی خۆیدا ب که  وته ژیانی مرۆڤ له

کانمان بۆ ئاشکرا  ناو دیمۆکراتییه  به ته وه  دوو ڕوویی ده وه دا دیسانه لره
 کوشت  ناتوانن هاونیشتمانیانی خۆیان به) ڕای گشتی(ر  به  له ، که وه بته ده
  م به النی جیھانی سیه  گه زار له دان هه  سهر  گه م باکیان نییه ن، به بده
ك   و چه وه  بازاڕی پیالن نانه میشه  هه سته به م مه  بچن و بۆ ئه تاره فه

  . رمه فرۆشتنیان گه
  توانرێ بکرێ به ده:  مافی مرۆڤ ڕ بوون به ڕزگرتنی ژیانی مرۆڤ و باوه

ی  چوارچوه. ونیردو گای گه زراندنی کۆمه  بۆ دامه وره کی گه مایه بنه
  ، واته  ئارادایه ش ئستا له تییه ڕه تا بنه ره م سه سپاندن و کارپکردنی ئه چه



  ڕه م باوه توان ئه  ده  که  یه زگایه و ده ئه) گرتووکان  یه وه ته ی نه کۆمه(
  ... کار بخاته
کانی  توانرێ بیره  ده  که یه و چوارچوه کان ئه کگرتووه  یه وه ته ی نه کۆمه

ی   چوارچوه  کار، له ردوونی تدا بخرته مافی مرۆڤ و دیموکراسی گه
ك مرۆڤ  توانرێ باسی مرۆڤ بکرێ وه کاندا ده کگرتوه  یه وه ته ی نه کۆمه
وروپیی  مریکایی، یا ئه ك مرۆڤی ئه ك وه ردوونی، نه ك مرۆڤی گه گشتی، وه به

توان  دا مرۆڤ ده چیوهم چوار له.. م یا سۆڤتی، یا مرۆڤی جیھانی سیه
ڵ ویژدانی  گه له... ڵ خۆیدا گه ، ڕاستی له وه و ڕووی ڕاستی بته ره به

  ...ڵ مژوودا گه له.. تیدا مرۆڤایه
  ته ڕه تا و بنه ره و سه موو ئه کان هه کگرتوه  یه وه ته ی نه ستووری کۆمه ده

رباز ب  ڵ ده نگه هی ج  پاشماوه لونن له  بۆ مرۆڤ ده ی تدان که انهیئینسانی
ی خۆی بۆ  قه نج و ته ی خۆی بپارزێ و ڕه ری مرۆڤانه وهه ت و گه رامه و که

  وه ته ی نه ی کۆمه  چوارچوه له.  کار ی بخاتهیردوون کھنانی جیھانکی گهپ
مین  رزه سه(ڕی  توانرێ باوه کانیدا، ده  جۆراوجۆره کان و ڕکخراوه کگرتووه یه

) کان ییه نگه جه ( ورهوسن) لبی سه(وری  سپن و ده بچه)  نیشتمانی مرۆڤه
  .هشترێ نه
دی بن،  کانی خۆی به رکه بتوان ئه)  ی- ن -ک (ی  وه ، بۆ ئه م، دیاره به
کی  ك کۆمه وتی خۆی وه  بوونی خۆی هه ه و کۆمه  ئه وه  پشه ب له ده

ردوونی  تکی گه دیموکراسیهی  ر بنچینه  سه ب له ده. لمن گردوونی بسه
  راگرتن و زده سه سبه ب ده نجامیان بدا به کانی داڕژێ و ئه بریاره

  . وره تی هیچ وتکی گه سه ده
کان و  وتووه  پشکه ته وه تی ده تایبه کانی جیھان، به موو وته ب هه ده
  و ڕاستیه ڕ به زانن، باوه  جیھانی ئازاد و دیمۆکراسی ده ی خۆیان به وانه ئه

 ئاستی  کردنی دیمۆکراسی له ی پراوه قینه ی ڕاسته  چوارچوه بنن که
  وه ته ی نه کۆمه: جیھانیدا و ڕزگرتنی ژیانی مرۆڤ و مافی مرۆڤ

  . کانه کگرتوه یه
  ر ڕژمك له کی هه ت و دیمۆکراسییه  ڕاستی  و ناڕاستی ئینسانییه ی که وه ئه

ڕی   باوه تی له ی ڕزگرتنیه  ڕاده وه کاته دا، تاقی ده نی ئاستی جیھا دونیادا، له
   به وه ستنه کاندا و خۆبه آگرتوه  یه وه ته ی نه ی کۆمه  چوارچوه دیموکراسی له

  .کانی بیاره
ی  ه  کۆمه  که یه وه م ئه  پك هات، قۆناغی دووه کییه ره  سه رجه م مه ر ئه گه
ب بۆ وتوو و وژ و بیار  نك نه نجومه ئهنیا  کان ته کگرتوه  یه وه ته نه
  .ج بکرن کار بخرن و جبه  به و بیارانه ی ئه وه ب ئه رکردن، به ده



  تی مرۆڤ له ردوونی ب بۆ پاراستنی مرۆڤایه کی گه زگایه ڕاستی ده کو به به
  .موو ئاستکدا هه

ڵ ڕزگار ب  نگه ی جه میرات واوی له  ته  مرۆڤ به  که  هاتووه وه ئستا کاتی ئه
  .بگرێ ردوونی هه گای گه زراندنی کۆمه و دامه ره نگاوی گورج به و هه
  وه نگ مافی مرۆڤ و ئازادیی و دیمۆکراسییه  ته ی به وانه موو ئه ر هه گه ئه

دی   به وه  ڕگای خونشتن و توندوتیژییه  له یه وه م گوازتنه وێ ئه دن بیانه
ی  ن و چوارچوه رباز بکه رستی ده  دووڕوویی و خۆپه لهب خۆیان  ، ده یه نه

ی  ردوونی پراوه ربو و گه ی به  چوارچوه کان به کگرتووه  یه وه ته چاالکی نه
کی  زگایه  ده  و بوونی به ه و کۆمه وکردنی ئه دیمۆکراسی بزانن و بۆ پته

بات  نی خهکا رك و بیاره جکردنی ئه تی و جبه ربی خواستی مرۆڤایه ده
  گرانی دروشمی مافی مرۆڤ له  ڕای  گشتی دیمۆکراتی و هه پویسته. ن بکه
ن خۆی   ناچار بکه ته وه و ده ن تا ئه بات بکه رمی خه  گه تکدا به وه ر ده هه
ی   چوارچوه  و له وه ستیته کان ببه کگرتووه  یه وه ته کانی نه  بیاره به

  .رکا سه رفتی جیھانی چارهستووریدا گیروگ یاساکانی و ده
ی  م بناغه که ڕز گرتنی ژیانی مرۆڤ و پاراستنی مافی مرۆڤ یه 

  . ردوونییه کی گه گایه زراندنی کۆمه دامه
ن و   الیه مه  ڕگای زۆر چاالکی هه  له  پویسته  که یه زگایه و ده ئه)  ی - ن-ك( 

  ...سن  بچه یه م بناغه  ئه وه جیاوازه
..  ڕه مانی شه ی ئاشتی و نه وه بوبوونه: پاراستنی ژیانی مرۆڤرجی  لومه هه
  نووسیان به کردنی مافی چارهالن و زامن ب ئازادبوونی گه  بهم ئاشتیش به
دی  ڵ، به نگه  و جه رمایه ی هزی سه شه ڕه هشتنی هه ستی خۆیان و نه ده

   له تایه ره م سه  ئه ه که)  ی - ن-ك( رشانی  رکی مژوویی سه  ئه  بۆیه .نایه
  پویسته..  کرداری ئینسانی لپسراو  بگۆڕێ به وه زه ر کاغه ی ڕووتی سه قسه
کی ئابووری و سیاسی و  ندییه یوه  په موو جۆره تانی جیھان هه وه موو ده هه
)  ی- ن-ك(  یاساکانی   له  داببن که تانه وه و ده ڵ ئه گه لتووری له که
) جنف(کانی  ، بیاره عراق بۆ نموونهتی ئران و  وه  دهردوو هه. چن رده ده

نگ و پاراستنی  ڵ گیراوانی جه گه  له فتار کردنی مرۆڤانه  ڕه ت به باره یان سه
   دا و ئران له1956 سای  عراق له..  ڕدا، ئیمزا کردووه  شه کان له نییه ده مه

  . دا1957سای 
کانی   و ، ئران دژی کورده تاوه ره  سه ر له عراق هه(ت  وه ردوو ده م هه به

یان  م بیاره ئه) کانی عراق نییه ده  مه شدا دژی شونه م دواییه ئران و له
م  بۆ جاری دووه) لیبی سووری جیھانی ی سه کۆمیته ( ..  ژر پوه ته داوه
انی ک  بیاره ش کرد که دا دابه ته وه ده) 153( و  ر ئه سه وازکی به بانگه

ئران و عراق ڕزی ژیانی : کا ، داوا ده یان ئیمزا کردووه) جنف(



ش  وازه م بانگه ئه. واز زیاتر هیچی تر نا م ل بانگه کان بگرن، به نییه ده مه
خون ڕژان و : ڵ ڕاهاتوون نگه  ئاوازی جه  به  نایبیستن که و گویانه ئه
ی  نگی چوار ساه  کاتکدا جه  له  که  ئاشکرایه ئسته  !وه  خبوونه رمایه سه

، قوربانی زۆر  وه ترسییه ی پ مه وره  قۆناغکی گه چته ئران و عراق ده
. کرێ ڕوان ده کان، چاوه نییه ده  مه کی ب هاوتای شونه تر و ورانییه وره گه
  کا؟ چی ده)  ی- ن-ك( م داخۆ  به

  ری مافی مرۆڤ له  پارزه دیموکراسی و ی خۆیان به تانه وه و ده داخۆ ئه
)  ی- ن-ك( ون؟ داخۆ پشتگیری  که ك ده  فرۆشتنی چه ن، له ده م ده ه قه
کی  کارهنانی چه ر به رامبه داخۆ به؟  ڕاگرێ م ڕوباری خون ڕژانه ن، ئه که ده

 تا گرێ؟ ده نگاوك هه ، چ هه وه ن رژمی فاشستی عراقه  الیه کیمیایی له
)  ی- ن-ك( ر کاروباری  سه ست به ، ده رمایه ڵ و خواکانی سه نگه کانی جه هزه

ی  رانه نگاوکی ئینسانیی ئاشتیپارزه هیچ هه: الندا بگرن نووسی گه و چاره
ری  تی پنتاگۆن ده ك سیاسه وه (  وه وانه  پچه به. چاو ناکرێ  ڕه شنه م چه له
استنی ئاشتیی و  پار الن، به ست کردنی گه کوشتن و بین و ژر ده) خا ده

  .ژمرێ ئازادیی و مافی مرۆڤ ده
نرێ ،  ر سنووری بۆ دانه گه ، ئه  ئاستك که یشتۆته  گه  خونه م ڕوباره م ئه به
ك  یه  شوه  به و سنووره  ئه  که رچوه  ده وه ئستاش له..  وه موو دنیا بگرته هه

النی جیھانی  نیا گه  ته  که  باوه وه مه نگی دووه  دوای جه ك له دابنرێ، وه
ی قازانج بۆ   مایه وان ببته  قۆچی قوربانی و خونی ئه م ببنه سیه
  ته وه ده( نھا  ك ته  نه  که  هاتوه وه کاتی ئه.  و بازاڕ رمایه کانی سه هزه
رکردنی  سه  چاره  و بچوك، له وره النی دنیا، گه موو گه کو هه به) کان وره گه

  .شداربن کاندا به کانی جیھانیه هگیرو گرفت و ناکۆکیی
دا  و چوارچوه له.... ه )  ی- ن-ك: (ش شداربوونه و به ی ئایدیالی ئه چوارچوه

چ سیاسیی ، چ ئابووریی ، چ (کانی جیھان  له سه ری مه سه کانی چاره پرۆژه
هزی (وتنی  که رنه سه.  یه واویان هه وتنی ته رکه تی سه رفه ده) لتووریی که
 ناوی   به که( لوبناندا  کان له دارییه رمایه  سه ته وه مریکا و ده ئه) یرباز سه

  خا که رده  ده و ڕاستییه جارکی تر ئه) وێ بوون  له وه پاراستنی ئاشتییه
 (  ك له یه له سه ر مه رکردنی هه سه ی چاره  و ئینسانیانه ندانه ڕبازی هۆشمه

کانی  نه ریتانیا و الیه نسا و به ره ه ف بۆیه. کا ست پ ده  ده ه وه)  ی- ن-ك
   که م گومانی نییه به..  یه ه م کۆمه ر ئه  به وه رنه نا به تریش ناچار بوون په

 پناوی  مریکا، له  ئه وه موویانه رووی هه  سه  و له رمایه کانی سه هزه
وانن ر بت  گه–ن  ر جیھاندا، ڕگا ناده سه ست گرتن به ی ده نگه تی جه سیاسه

دا خۆی )  ی- ن-ك (  ك له ردوونی مرۆڤ ، وه  هزی ئینسانی و گه–
شدا  م کاره ب بتوانن له نه م وه به... ست بن ده وتن به رکه بێ، سه رده ده



باشترین ) یۆنیسکۆ ( مریکا له ی ئه وه ی کشانه م دواییه بیاری ئه. رفرازبن سه
ڵ و هزی  نگه ی نوان هزی جه وره گه  م ناکۆکییه ندنی ئه سه ره ی په گه به
  . ردوونی مرۆڤه گه

زگا  م ده ر ئه سه یتوانی خواستی خۆی به مریکا نه ی ئه وه دووای ئه
  ندییه وه رژه تی به پن، بۆ خزمه دا بسه یی یه وه ته  نه– نو  ڕووناکبیرییه

 و  وه ته ناچاری بیاری دا لی بکش کاری بن، به کانی خۆی به ه نگه جه
ی   ئاگادارنامه له. ستن بوه)  ملیۆن دۆالر500(ی   تی سانه یارمه

 یۆنیسکۆ دا،  شدار بوون له وامبوونی به رده به. (  دا نووسراوه که وه خۆکشانه
 نووسی ناسراوی  ڕۆژنامه) . مریکا ناکا کانی ئه ندییه وه رژه تی به خزمه

ر  وهه لتاف گه ئه) Southساوث  ( ری گۆڤاری ك نووسه ره م سه جیھانی سیه
م  ی ئه رباره دا ده و گۆڤاره  ی ئه1984ی شوباتی  روتارکی ژماره  سه له

  :تی  مریکا نووسیویه ی ئه بیاره
مریکا یان  کانی ئه ندییه وه رژه تی به  خزمه بووه  درووست نه وه یونیسکۆ بۆ ئه(

اراستنی ئاشتی و البردنی یۆنیسکۆ بۆ بنیاتنانی پ. تکی تر بکا وه هیچ ده
ك  ر یه ر هه گه ئه).  زراوه النی جیھاندا دامه  نوان  گه ڕیی له گومان و بباوه(
تی   بۆ خزمه زگایه و ده ن ئه  بده وه ندامی یۆنسکۆ بیاری ئه ئه) 162 (  له
 –ودان بۆ هاوکاری نو  وسا هه کار بنن، ئه ندی خۆیان به وه رژه به
ی  که م راستییه به...  شتکی ب مانا بته ده) رناسیۆنالی ئینته( یی  وه ته نه

کتی  ی یه زگایه و ده کا ئه یر ده مریکا سه ئه.... دا  رووده مه ئستا ئه
ی  وه ته نه) 162( ستی پ کرد، ئستا  ندام ده ، ئه) 40 (   به کان که وه ته نه
یك لوان بۆی هی رای  ئندام هر تی تید سه ن ده خۆی خاوه ربه سه

تمان  ناعه  قه ئمه: ((   ده که وه ی خۆکیشانه اگادارنامه ئ .خۆی دەربێ
یی و زانستی و  رده روه پدانی هاوکاری په ره توانین ڕبازی تر بۆ په  ده یه هه
 الیی –ندی دوو  یوه ی په ر بنچینه سه رتر له کی کاریگه یه شوه لتووری ، به که

  )) وه بدۆزینه
و  وی ئه یه  ده یه کانی یۆنسکۆ هه  ئامانجه ڕی به مریکا باوه  کاتکدا ئه  له واته

ك   الیی نه–ندی دوو یوه ی په ر بناغه سه ندی خۆی له وه رژه  بۆ به ئامانجه
لتاف  ئه(یدا  که روتاره  کۆتایی سه له... کاربن رناسیونالی به هاوکاری ئینته

و  مریکا و ئه ی ئه وه هرێ خۆکشانه  نه کا ، که از ده پشنی وه ئه) ر وهه گه
  : ك بخاو ده  په  گرنگه یی یه وه ته  نه– نو  ڕکخراوه

   که  نییه وره  گه نده وه  نرخکی ئه  ملیۆن دۆالری سانه500 کیس چوونی  له( 
  وتك چین ، ه کۆمه... ن رناسیونالیزم دا بیده  پناو ئینته الن له گه
ین  ی سۆشیالیست ناو ببه ره ی به وه یت ، ب ئه نووسیا ، ئران ، کوه نده ئه
  شدا پویسته یه م ماوه له... ن یدا بکه ت په حمه ب زه  به یه و پاره توانن ئه ده



  شی به کی هاوبه یه م فریوی قبوڵ کردنی هیچ پرۆژه النی جیھانی سیه گه
) ( خۆن  ، نه وه ی پرۆگرامی یۆنسکۆ بگرته  جگه مریکا پکھنراو که ی ئه پاره

Southدا) 1984ی شوباتی   ژماره.  
نووسکی جیھانی  ڕۆژنامه) دیلیپ یادگاونکار(  ،  م باسه ڕ ئه مه ر له هه

  :نووسی  یۆنسکۆدا ده م له سیه
و   و ئه زراوه ستی ئاشتی دامه به ی ، یۆنسکۆ بۆ مه که ستوره  پی ده به( 
  ساندا درووست کا به  مشکی که  پاراستنی ئاشتی له سپردراوهی پی  رکه ئه

و  ی ئه که ستوره ده..... تیدا  بواری تایبه پشخستن و هاوکاری له
ب  وتوو نه رکه ی ناسه وه  ئاشتی بۆ ئه م که رده  به خاته مان ده وه ئاگادارکردنه

تیی  مرۆڤایهخالیی و ڕووناکبیریی  ی هاوکاری و ئه ر بناغه سه ب له ده
 و –بوو  م گرنگی هه ڕی جیھانی دووه  دوای شه  یۆنسکۆ له بۆیه.. زرێ دابمه

  ) 1984 ی شوباتی 10گاردیان ) (   گرنگه وه المانه ئستاش به
 بیاری  مریکا له ی ئه وه  تاقبوونه  که وه بته  بۆمان ڕوون ده وه م ووتانه له

و  ن ئه  الیه ت له نانه  ته و بیاره  ئهکرانی  یدا و پشتیوانی لنه وه خۆکشانه
ریتانیا و  ك به مریکا نزیکن وه تی ئه  سیاسه  زۆر له  که وه شه تانه وه ده
ردوونی مرۆڤ و  وی هزی گه وبوونی ڕه هزبوون و پته مانیای ڕۆژاوا، به ئه

  . بێ رده  ده رمایه ی هزی سه ییانه نگه تی جه ئاشکرابوونی سیاسه
ڕو  ستانی شه  وه نھا به  پاراستنی ئاشتی و ڕزگرتنی ژیانی مرۆڤ ته دیاره

خۆشی و  تی و نه ی برسییه شه ڕه البردنی هه.  دی نایه ستدرژی به ده
  و پداویستییه ئه.. یی واری و ئاواره خونده کانی سروشت و نه ساته کاره
ی ڕکخستنی  ه چوارچو  ئاسانی له توانرێ زۆر به  ده ن ، که کیانه ره سه

 .نجام بدرێ ردوونی ، ئه گای گه یاندنی کۆمه ردوونی دا ، بۆ پگه ی گه پرۆژه
کیی و  ره وری سه توان ده ده)  ی- ن-ك( شدا ،  م بواره بینین له جارکی تر ده

کانی دنیا  موو بانکه  هه ین که و رۆژه ڕی ئه  چاوه ئمه.  ببین رانه ڕابه
   و له ه وه)  ی- ن-ك( کانی  زگا ئابووریه تی ڕکخراو و ده سه  ژر ده ونه بکه
ی  زاران پرۆژه هه) ویلمت(دارکردنی  پاره ببردرن و بۆ  ڕوه  به وه وانه ن ئه الیه

ی  وه کان و پکردنه وتوه  دواکه ندنی وته سه ره تی بۆ په یه ئابووری و کۆمه
رخان  کان، ته ندوه  سه ره  په هت وه  ساواکان و ده ته وه بۆشایی نوان ده

 نیزامکی  تی پویستی به موو کاتك زیاتر مرۆڤایه  هه مۆ له ئه. بکرن
  موو کاتك زیاتر پویستی به  هه له .  یه یی نوێ هه وه ته  نه–ئابووری نو 

  فریقیادا که یان وتی ئاسیا و ئه  ده  ، له ندنی ئابوورییه  سه ره ی په پرۆژه
ر  تا ئستا هه.  وه دروته زاران منداڵ ده ر ساڵ هه دا برستی ههتیان
نھا  م ته کان بۆ وتانی جیھانی سیه دارییه رمایه  سه ته وه کی ده هیتی یارمه

و  سازی خرای ئه ندنی پیشه سه ره ست هنان و بۆ ڕاگرتنی په ده بۆ قازانج به



 گیرفانی  چۆته) چوار دۆالر(ی ، ت ر دۆالرك یارمه  بری هه له.   بوه وتانه
ی  رده په) گاردیان (  له) م جیھانی سیه( ی  ڕه  الپه... وه کانه داره رمایه سه
ی   شوه ی له تییه و یارمه ت ئه نانه  ته مای که  هه و ڕاستیه ر ڕووی ئه سه له

  ، به وه تیان تدا بوبۆته  برسیه نردرێ که  ده و وتانه خواردنیشدا بۆ ئه
ندنی ئابووری  سه ره  بواری کشت و کادا و په  ئیش کردن له کرێ که جۆرك ده

نسی و  ره  دوو فه ی که وه و لکۆینه  پی ئه به. خا  دوا ده و وتانه ئه
تی  یارمه(    که وه سته  ده  به  دراوه نجامه و ئه  ئه ك کردویانه لچیکیه به

کان  خشنده  به نده مه وه کاو ده م برسی تر ده خواردن جیھانی سیه
کی جیھانی  خه (  دان که ره و باوه کان له وه ره لکۆه) . کا ندتر ده مه وه ده

م  رهه  خواردنیان بۆ به وه کانی خۆیانه ن جوتیاره  الیه توانرێ له م ده سیه
 ل ك ڕگایان ن ، نه نجام بده  ئه رکه و ئه تی بدرن ئه ب یارمه ده... بھنرێ
  )...بگیرێ

  )1984م   کانوونی دووه27 – گاردیان  بوانه( 
وتانی  ش به) I. M. Fی جیھان  صندوقی پاره(ی  رزانه و قه سروشتی ئه
) رازیل به(ك  ی وه وره گه) سناعی(تکی  وه دا ئاشکران ، ئستا ده جیھانی ده

وو ڕۆژێ م هه... نان دا ده رزانه و قه  ژر قورسایی قازانجی ئه له
..  وه کانی بداته رزه ر قه سه ی قازانج له نیا پاره ملیۆن دۆالر ته) 500(ب ده

کانی پشووی  رزه ر قه سه له) قازانج( رزی تر بکا تا   قه  ئستا ناچار بووه واته
کار   به رزانه و قه ئه) I. M. F( ش  وه  له کان خۆیان ، جگه رزه ك قه ، نه وه بداته

ستنیشانکردنی جۆری  رجی ئابووریی و ده ندنی مهپا دن بۆ سه
ن  ی دای ده  خراپانه– ناوبانگ  رجه و مه کك له یه. کان رزه کارهنانی قه به
( کانی ژیان  کییه ره  سه سه ره  که ت له وه تی ده  یارمه تانه وه و ده  ئه یه وه ئه
جکردنی  دان بۆ جبهو م هه به. ببن) هتد. کر ، چا ، ڕۆن  نان ، شه: ك  وه
ش و  ری ڕه ماوه یی جه موو شونك تووڕه  هه  له ییانه نگه  جه رجه م مه ئه

  . ڕینی درووست کردووه ڕووت و خۆپیشاندان و ڕاپه
( و ) تونس ( مسایشدا له تای ئه ره  سه رازیل ڕوویدا له  به  له کو پار که وه
   دوای کوژرانی زیاتر له–اچار بوون  دوایی ن ته وه م دوو ده ئه. دا ) غریب مه
 و نرخی  وه ز ببنه کانیان پاشگه  بیاره  له–دا  م دوو وته س له که) 20( 

  . وه نه ك پشوو ل بکه کان وه نییه مه خوارده
دا خۆی  نجامه و ئه ، له ییانه نگه ی جه وه ت و بیرکردنه  کورتی سیاسه به
ب یا  یخۆن، ده ژارانی جیھان ده ی هه  نانه و پارووه  ئه که :  وه بینته ده

  و هۆشیاریه ر، ئه گه  ئه. برساندا بمرن کی خوناوی بی یان له پاروویه
ر   هۆشیاری ئابووری و هه ، بگۆڕدرێ به یه  وتانی جیھاندا هه ی له سیاسییه

وستکی   و، هه وه کاته ییدا بیر نه سکی ناوچه  سنووری ته  له ته وه ده



   جیھانییه  ئابوورییه م نیزامه توانرێ خراتر دوایی به رگرێ ، ده ردوونی وه گه
ی  خشه م نه که  یه تکه وه ر ده ر شانی هه پویستی سه.  بھندرێ ییانه نگه جه
نی  مه م هنانی خوارده رهه ندنی بۆ پشخستنی کشت و کال و به سه ره په
دی و   ئاسانی دته و به یهیتی قوورس ن  سنعه  پویستی به مه ئه.. رخان بکا ته
  ن و پویستیان به خو بکه کا بتوانن خۆیان خۆیان به  والده تانه وه و ده ئه

  .ب کان نه وره  گه دارییه رمایه  سه ته وه تی ده ی ، یان یارمه وه  ناوه هنانه
) E. E. C( وروپی دا  گای ئابووری ئه  سنووری کۆمه  له–وروپا  ئستا ئه

کی زۆر  یه وروپا پاره کانی ئه ته وه رو ، ده  به ی گرتۆته ته و سیاسه  ئه مکه ده
گۆشت و ( نی  مه م هنانی کشت و کای و خوارده رهه بۆ پشتگیری کردنی به

... هنن کار ده کی تر به نییه مه  خوارده موو جۆره و هه) نیر  و په ره شیر و که
کتی   یه رزان به  هه  به  که یه مکی زۆریان هه رهه  به  ئستا زده بۆیه

م ،  ندێ وتانی جیھانی سیه تی بۆ هه ك یارمه فرۆشن ، یان وه تی ده سۆڤیه
  کی دی ، پویستی به یه موو پرۆژه ك هه  ، وه م کاره م ئه به.  وه نه که ساغی ده
 ت   که یه هه)  مشکانه( و  پویستی به...  ی نویه خشه  و نه وه بیرکردنه

موو شتکدا ڕزی ژیانی   پش هه  له که یه وه  بیرکردنه پویستی به... ن گه ده
 ئابووری – سیاسی –ی پویست  خشه وسا نه ئه... مرۆڤ و مافی مرۆڤ بگرێ و

ندنی  سه ره ر کردنی په  بۆ دابین کردنی ئاشتی و مسۆگه–لتوری   که–
ی   چوارچوه  لهیی وه ته  نهخۆیی ربه شارستانی و زامن کردنی سه

  وه ره  ده چته  ده وه ته ك نه  سنووری یه  له یی فراواندا که کی ناوچه هاوکارییه
  .بینین وروپادا ده  ئه ك چۆن له ر وه  هه وه گرته ك ده یه وه ته  نه ه و کۆمه

 دنن کان پك کگرتووه  یه وه ته ی نه ی کۆمه  زۆربه م که النی جیھانی سیه  گه
زموونی خۆیان ، بۆ   و ئه وه ن و تاقیکردنه کخه نگی خۆیان یه توانن ده ، ده
ی  وه  کایه شی و ، هزی خۆیان بۆ هنانه ی هاوبه زراندنی پرۆژه دامه

  وه ی ئه مه م پش ئه به. کاربنن  به رانه روه نیزامکی ئابووری نوی دادپه
، کان ربازییه  سه کان ، ڕژمه ورییه دکتات ته ب حکومه  راستی ، ده ببته
فرو تونا بکرن و  ڵ ته نگه کانی هزی جه موو بنکه کان و هه  ڕزیوه نشینهپاشا
  .... وه ی مژوووه  زبخانه بچنه

 ،  یه  توانایدا هه  بازدانکی مژوویی نودا، له ردوونی مرۆڤ ، له هزی گه
  . ست بن  ده  به م ئاکامه ئه
کی  یه  شوه ردوونی مرۆڤ ، به تی شارستانیی و هزی گه هی ڕوا وه ئه
  یه وه کو ئه به...  بتوان شت درووست بکا  که  نییه وه کی، پك دن ئه ره سه
  وه  ڕاستی پکه له) توانای شت درووست کردن( و ...  بژی وه توان پکه  ده که

  ..... داوه ری هه  سه ه ژیان وه و پکه وکردنی ئه رخستن و پته ژیان و بۆ سه



 ئاشتی و  ك مرۆڤ ، به مینی مرۆڤدا ، وه ر زه سه ی بتوانین له وه بۆ ئه
  موو شتکدا خۆمان له  پش هه ب له  بژین ، ده وه ختیاری پکه به

ڵ  نگه کانی جه ندیه یوه  په ڵ و شوه نگه ڵ و یاسای جه نگه ی جه وه بیرکردنه
ب زمانکی نوی و  ده..  بژین وه انین پکهب بز ده... ین رباز بکه ده
.    ( ین ردوونی درووست بکه  و هاوکاری گه وه نگکی نوی بیرکردنه رهه فه

  )1984شوباتی 
 


