
 !حةمة غةفور و حةمة سةعيد، منوونةي نووسةراين يب سةرماية
  عةبدولَآل ئيرباهيم سةالم 

 دةولَةيت نةتةوة 60دادطاي الهاي، لة اليةكةوة، دادطايةكي ناشةرعيية، ضونكة تا ثارسالَيش، 
اوي كؤمونيسيت، ضةث يان رخ يةك أيككة، تاان لةسةر نةكردووة، و لةواليشةوةيةكطرتووةكان ئيمزاي

الَةتدا، دادطاي ئةو دادطاية لة باشترين ح. كةنية، ثشتطريي لةو دادطاية بئؤمانيسيت لة ئؤروثا  ني
بةناوي مةمحةد )حككا(، كةضي بةرثرسيكيئةجنامداين بأيارةكاين دةسةآليت يةكضةمسةري جيهانة

طوشارهينان بةشيوةي جؤراوجؤر بؤ : ( دةنووسي دادطاي الهاي يب، بة يب ئةوةي ئاطاي لة أؤلَي،غةفور
يم كردين سةددام و زومرةكةي بة دادطاي نيونةتةوةيي، هةنطاويكي عةزمية لة أاستاي كردنةوةي تةسل

  ...). سالَةي سةددام و أذيمةكةي35طري كويرةي حوكمي هتلةري 
هةموومان دةزانني كة ئةو داخوازيية، تةا داخوازي ساجيدة و رةغةد و ثاريزةرةكاين سةددام و هةموو 

 ئةي حمةمةد .ةوي ثيسيت سةراين فاشيست لة بأياري أةواي قوربانييةكان، قووتار بكةنئةوانةي دةيان
ئاخر دةكري ! دادطاييكردين سةددام لة الهاي، لةضيداية؟" عةزةمةيت"غةفور لة أيزي ئةم بةرةية ضي دةكا؟ 

  فرؤشري؟ةناوي ضةثةوة بة خةلَك ب بؤرذوازي، بة كاريكي عةزمي دابنري و بوةمهي دادثةروةري
  . ، خزمةت بةو بةرةية دةكاية و نة فيدايي سةددامة بةعسيهةنطاوة عةزميةكةي مةحةمةد غةفور كة نة     

هةلَويسيت درووسيت ماركس و ئةنطلس و لينني لة اليةنيك لة دريذدا، دورولة ثةرةطرافيكي مةمحةد غةفور 
بةآلم ئيستا ئيتر …: (ؤضوونةي نووسيوةبارةي كيشةي نةتةوايةيت ثيشانداوة، بةآلم بة خؤي ئةم ب

ناسيوناليزم ئةو دةورونةخشةي نةماوة و بة طويرةي مةنتيق بزووتنةوةيةكي سةرتاثيي كؤنةثةرةستانة و 
دذي ئينسانيية و لةهةر اليةكةوة بؤي بأوانيت، فاشيزمي ليئةضؤأي و ئينسانةكان ئةكات بة طذي يةكدا و 

  .).…رق و كينة و دوذمنايةيت 
ي ئةلَمانيا، ئيتاليا بوون، و ئةوثةأي ثيكهاتين دةولَةيت نةتةوةي هةلَويسيت ماركس و ئةنطلس لة طةل 

ئريلةندو وةآليت داطريكراو و طةيل ذيرةسيت  لة رزطاري مسثايت، ثشتطريي و اليةنطرييان كردووة
 لة  كراوة، دريذة بة أابةرايةيت، بةشداري يان ثشتطرييسةردةمي هاوأي لينني لةثاش هةروا. هتد…ؤلَةندث

راطوا، كوبا، نامبيا، فةلةستني ، بؤ منونة ظيتنام، الوس، نيكاووتنةوةي رزطارخيوازي طةالندةيان بز
و دذي كؤنةثةرةست سةرتاثا ةكانياندا،  ئايا خةبايت ئةو طةالنة لة ثيناو أزطاري نيشتيمان.هتد…و

 ةد غةفور هةر ضؤن لة خؤأا، برادةريك بةناو خةتاب سابري بة فاشيست لة قةلةمئينساين بوون؟ مةمح
  !   دادطاي الهاي دةدويدةدا، ئةوةها لة

، طةالين ذيردةست و كؤلؤنياليكراو و بكاةسةرمايةداري دةسةآلتدار يب و سياسةيت ئيمثرياليسيت ثةيأ تا
    .، ثشتطريي لة خةبايت رزطاري ئةو طةالنة دةكةنيش ئيمأؤ وةك أابردوو و كؤمونيستةكان و دةيبهةية

اركس و  ميةك ديأيسةححاف . ةد غةفور، وةك كؤمؤنيستييةكةي حةمةسةعيدةكؤمونيستييةكةي مةمح
  . اوة، ئةوةش بة هةلَةئةنطلسي بؤ كوردي وةرطيأ

ة كؤت و ثيوةندي  لثأؤليتاريا: (بةم شيوةية كؤتايي بة مانيفيسيت كؤمؤنيسيت دةهيننئةنطلس /ماركس
  ...)بةوالوة هيضي نيية لة شؤأشدا لة كيسي بضيت، لة ئةجنامي شؤأشدا تةواوي جيهانيك قازانج دةكات

ثرؤليتاريا، ئةطةر شؤأش بكا، ضي هةية تا : ( بةم شيوةية وةردةطيأي ئةو ديأة أوون و ئاسانةحةمة سةعيد
، ساييت 2، الثةأةي نووسةري يب سةرماية: سةرضاوة-)لة كيسي بضي، بيجطة لة كؤت و ثيوةندةكاين؟

   -دةنطةكان
يش )شيركؤ بيكةس(، سووكايةيت و طالَتةجاأي بة خةلَك دةكا، تةنانةت لة"بةرزةوة"ئةجا بةو ئاستة

  !دةروةزي وةآلمدانةوة دةكا
وة بؤ نووسةريكي لة حةمة غةفورةوة بؤ حةمة سةعيد، لة سةربازيكي دادطاي الهاية:  بة كوردي و بة كوريت

 .  ! دةبرييب سةرماية، خوينةري كوردزمان، بةرةو كويرةوةري
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