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می تاک  ی سیسته سایه پارتیدا ب یا له می فره ی سیسته  سایه کی دونیادا، له یه ر گۆشه  هه  له وڕۆکه    ئه
  وێ، که که رده مان بۆ ده و ڕاستییه ین، ئه  بدهنگدان دهی  مه  و گه رنجی کایه ش سه  سادهر زۆر پارتیدا، گه

نگی  ستھنانی ده ده نیا بۆ به  و ته کی سیاسییه رییه تیدا جادوگه می چینایه ی سیسته  سایه  لهنگدان ده
 بیاردان و  کی به ندییه یوه په و هیچ  رییه روه ر سه سه کان له کبکی پارتهی  وه  بۆ بردنه ر ماوه جه
  وه م ڕگه ر له ماوه  قازانجی جه  و هیچ ئاوگۆڕکیش به  نییه وه ره ماوه بردنی کاروباری جه ڕوه به

   کوێ ؟  و له ن با پمان بن کامه ته م واقیعیه سانکیش دژی ئه ر که گه. ڕوونادات
ین،   بکه سانه و که ی ئه کرێ پرسیارک ئاراسته  بدرێ، ده وه سته ده  به م بۆچوونه ی ئه گه ی به وه ئه   پش 

  ک هیشتا به یه  ڕاده  و به  سیاسییه م جادووه  سازدانی ئه شک له  به بنه کان ده  شوه ک له یه  شوه  به که
وتنی  رکه کی سیاسی دا و پاش سه یه ره  پارتک یان به نگتان به ر ده ڕن؛ گه  خۆشباوهنگدان دهی  مه گه

  وجار به  بن ئه یه وانه ن؟ له که نگاوی هاویسشت، چی ده  ههنگدان پش دهکانی  نه ی به وانه پچه
رکی   ده  نه  که هسانک  که  له م پرسیاره ت ئه به ، چی ؟ ههرچوو روا ده ویش هه  ئه که  تر، باشه پارتکی

  ی دون له وه  ئه ن، که  بکه وه رکی ئه نن دهواشت ه د ن و نه که داری ده رمایه می سه جیھانیبوونی سیسته
-وخۆ   ناراستهنگدانی دهزمونی  راپای ئه سه  له چونکه. ب ک ده ڕه خهمان  ش هه  وت ڕویدا، لره فنه
تی  ی چینایه گه نی کۆمه مه  درژایی ته  و به-مانیدا می پارله  سیسته  پارتی سیاسی له نگدان به ده
  . و ناشبت بووه تر نه والوه کی سیاسی به رییه  و جادووگه مه  گه لهنگدان  ده

و  مان و له و پارله ، لهوانی و شاره م وت و له  له انه و ڕۆژ  نییه ره کسه ی یهک بیاردان مه    ئه
  مووه و هه هبن پاش ئ یدا ده سانک په  ، بۆچ هشتا که یه وه دا پرسیار ئه لره. دات تیدا ڕووده رکردایه سه
  رییه و شانۆگه ری ئه کته  ئه  گله نه که نگدان و خۆیان ده  پای ده چنه ، ده یه نده به زمونه زۆر و زه ئه

 دروستبوونی   به نده ش به م پرسیاره می ئه ؟ وهنین  قاقای پکه هننه ران ده روه  و سه جارییه گاته
و  ی ئه وه بۆ ئه.  ساته و کاره ی ئه وه بوونه  و دوبارهنگدان دهنجامی  ره سه  ران له نگده پرسیار الی ده

یدان و   مه  بنه یگیرانه دا په م بواره سوڕاوانی سۆشیالیست له  هه ش دروست بب، پویسته پرسیاره
  .ن رناتیڤی پرۆلیتیری پشنیار بکه ته دا ئه  سیاسییه مه و گه ر ئه رامبه به له

  س به م که ، بواناکه ر مرۆڤکه ندوچونی هه گشتی، مافکی سروشتی ب چه ن بهبژارد  هه ی که وه    ئه
   به یبردنه ب ، گرنگ په ت هه و مافه  ئه ، که  گرنگ نییه وه نیا ئه م ته به.  وه ستته ئاشکرا دژی بوه

چت  بیر نه مان له وه ئه.  کاتی پویستدا تی له کارهنانییه  و توانای به م مافه رگرتن له تی سودوه چۆنییه
 دیموکراتی و  مه ی سیسته  سایه  له ی که وه ڵ ئه گه  له مه با ئه! ندوچون وتمان مافکی سروشتی ب چه

 ڕاستیدا هیچ  ین، بزانین ئایا له راورد بکه  به بژاردن ناسراوه  مافی هه کاندا به نادیموکراتییه
 -  یه سانی دیکه ری که روه چی سه کرێ  یا ملکه ردا ده سه وایی به رمانه  فه سک که  که–ر  ندامکی ژروه ئه

 عیراق  ر دانیشتوانی کوردستان بیاریان دا له  گه بۆ نمونه.  یه بژاردنی هه ی هه قینه مافی ڕاسته
و   پک بھنن و به-شورایی–تی  مکی سۆڤیه  یا دانیشتوانی شارک یا گوندک ویستان سیسته وه جیابنه
می  رده سه ر له  هه ک زۆره مان گه  نمونه وه مباره  له ته به دات ؟ هه وێ ، چی ڕووده یانه  ده  بژین که شوه

  بووب به راندا نه روه ندی سه وه رژه به  له ر بیارک که ههداری؛  رمایه  سه گاته  تا ده  بیگره وه تییه کۆیالیه
نووسی   تا دیاریکردنی چاره  بیگره وه بژاردنی شونی ژیانه  هه لهر   ئیتر هه وه ته م دراوه ئاگرو ئاسن وه

  .تی مکی نا چینایه ل و والت یا سیسته گه



و پارت  م یا ئه  به نگدانه دات ده  ڕووده ی که وه  و ئه  ئارادا نییه بژاردن بوونی له بینین، هه  ده مجۆره    به
 م دیاری ی ژیان، سیسته  ویستمان شوه ، کهین بژاردن بکه  مافی هه  باس لهتوانین کاتک ده. رۆک یا سه
الممان   باروت وه ین، به مان الده وه ره هس  له وه ره ماوه ناوی جه  باندی مافیایی و سیخور به ین یا فالنه بکه
ن  الیه و لهک  به وه کانه  نا خۆییه ته سه ن ده الیه ک له  نه ندجاره شمان چه مه م وه ، ئه وه نه ده نه

ڕی میلیشیاتی   ویستمان شه تک که ، کا رگرتووه  وه وه کانیانه که هی چ  لووله له  وه شه وه ته رانی نه نونه
  .کانمان بگرین  قوڕه  ڕوخانی خانووه ر به  ویستمان به کان ڕاگرین، کاتک که پارته
  مانه م به وه له. تی وایه ته  پرسی نه وانه ، له وه  بدۆزنه مه  بوبیانوو بۆ ئه سانک هشتاکه  که یه وانه    له

، تی ب وایه ته ی نه ری کشه سه هتی چار ر چۆنییه مه بژاردن له  هه ر بیاره  گه:ین موو شت ده پش هه
ک  م وه ، به یه م کشه ی ئه وه کالکردنه  پای یه نگ بچته نگ ده سکی خاوه موو که  هه وا پویسته ئه
ر هیچ  سه  و کارایی له ر نییه ک بیارده  قوماردا، نه بین له ر ده ر ڕۆی پشتیوانیکه نگده یمان دهبین

بژاردنی  ، هه هر نگده دهر   ههنگدان دهل خولکی   و دۆڕاوی هه  نییهیشواکان رمانه رمی فه بیارکی فه
تیت  رایه س ناتوان نونه  که  چونکه. ناگۆڕێ که مه  سروشتی سیسته و پارت ، هیچ له م پارت یا ئه ئه

  ک نییه رییه تر هیچ مسۆگه کی  واتایه ب، به ت تیا نه تییه رایه و نونه یی ئه ر بۆ خۆت ئاماده بکات ، گه
  یا له) وخۆ  تی ناڕاسته رایه نونه(مانی  می پارله  سیسته  چ لهی ده نگی پده ده تۆ  رک که  نونه که

  تک که یام و داخوازی تۆ بت، کا ندی په ابهپ گری یا  هه) وخۆ تی ڕاسته رایه نونه(دا تی می سۆڤیه سیسته
ۆ بات ب  خه ش واته مه ئه. بت کانی خۆتت تدا نه  خواسته رگری و پداگرتن له  پای به یی هاتنه تۆ ئاماده

   له ی، که وه ڕای ئه ره سه  واته که. دی ژیانی دخواستی خۆت  هنانهوتکراو و ی مافی زه وه ندنه سه
ی  وه وسانه تی چه وایه  بۆ ڕه چبوونه ، ملکهنگدان رجی دارابوونی مافی ده مانیدا مه می پارله سیسته
ر  گه ست ناهنیت، ئه ده تی، هیچ شتک به ری چینایه روه کانی سه  سنوره  له چوونه نه تر تی و واوه چینایه

کی   به درۆیه نگدانه نیا ده ک بینیمان ڕۆی تۆ ته  وه نانی، چونکهستھ ده بات بۆ به  پای خه چیته نه
  .کی سیاسیدا  کبکیه رنجاکشتر له تر و سه ڕازاوه

ی دیموکراسیدا  وروپای النکه  ئه  له ک ڕۆژانه کان ناگۆڕێ وه  پرسه نگدانی تۆ هیچ له    دواجار ده
گۆڕن،  تی ده سایه ی پارت و که ڕ هه ری خۆشباوه ماوه نگدان جه نگدان بۆ ده یبینین، ساڵ بۆ ساڵ، ده ده
مان  ر هه  هه مه  مادام سیسته یه وه ویش ئه ب، ئه ستگیر ده نجامیان ده ره ک سه  یه میشه م هه به

 دانیشتوانی   که یه مه ئه.   دژتی کردووه تر وی  ئه ، کهکات مان شت ده رت ب، هه س نونه رکه ، هه مه سیسته
کردنیان  شداریکردن و نه  به ، که یاندووه  گه و بیاره تری به مریکای التین و وتانی وروپا و ئه ی ئهوتان
  وه ، ئهیخوازێ کان ده  سیاسییه تییه ایهس تی پارت یا که ندی چینایه وه رژه  به ی که وه و ئه که ر یه هه
ی  بینین ڕژه  ده مجۆره به.  بژاردووه وانت بۆ هه  ئه وه  نیازییه  تۆ به ی که وه ک ئه  نه،ن ده نجام ده ئه
 مافی  ی که وانه  ئاستی ئه سه له% ٥٧ -% ٤٣ نوان  گشتی له دا بهکان هنگدان  ده شداریکردن له به
کانی  یهنیوا مانی و شاره  پارله دنهبژار نجامی هه ره  سه توانن چاوک به ران ده خونه-  یه نگدانیان هه ده

می  رهه  و به که  ڕاستییه مه ئه.  -ی دوایی بگن م سانه وروپی ئه مانی ئه  له و پاروروپی وتانی ئه
   لهرۆک و سه م پارت و ئه ی ئهلبژاردن نگدان و هه  ده  به ڕیمان بووه زمونکی دورودرژی خۆشباوه ئه

ی نایاسایی  وه ستانه تی و دژ وه ایهز ی ناڕه بینین ڕاده ریشدا ده رامبه به له. تیدا ری چینایه روه ی سه سایه
  . ست به  دهق چهکاندا  تییه یه  کۆمه  پرسه م هزه له  ئه ریکه خه و   زیادبووندایه له

تی  رایه  نونه ماندا به کانی پارله  هۆه کرێ له ، دهکان ڕویان قایم ب و بن په  چه هشتا یه وانه    له
  رین اوگۆڕ بهو ئ ره ین و ژیانتان به ن باش بکهرانتا پنین و گوزه مان بسه داخوازی–وان   ئه  واته-  ئمه

و  کرێ ئه  ده–نی   خۆتان واته-  ڕزان، دسۆزانی ئمه  لیان بپرسین، به مدا پویسته وه ، لهتد...و
ندی  وه رژه  به  لهداکان مانه ناو هۆی پارله دا له ی بیست ده ی سه ماوه   له مان بۆ بژمرن که وتانه ستکه ده

باتی  یی و خه ب ئاماده  به ن، که توانن ئاوگۆڕک دیاری بکه ، دهستتان هناون ده کان به وساوه چه  ئمه
تی  راپای مژووی مرۆڤایه ر سه دی ؟ گه ران هاتبته روه سۆزی سه و به ستی ئوه ر ده سه ری  له ماوه جه



ت خودی  نانه ، تهستی ڕوویداب رهه بات و به ب خه  به هین، ک دی ناکه ڕین، ئاوگۆڕک به بگه
ناوبردنی   بۆرژوازی خوازیاری له  کاتکدا که ، له داوه نه ریھه ب تکۆشان سه داری به رمایه می سه سیسته
! تی بوو ی چینایه وه وسانه لی چهکو خوازیاری گۆڕینی شواز و مۆد بوو ، به تی نه می چینایه سیسته

کی ئاوای  ڕوانییه داری چاوه رمایه می سه ی سیسته وساوه ک چینی چه کرێ، پرۆلیتاریا وه ۆن ده ئیتر چی ئه
  !ب ؟  هه-کان په  چه–داری  رمایه می سه رانی خۆی و چاکسازانی سیسته وسنه چه  له

   هۆه  له وه وسانه کان و چه تییه یه کۆمه  ری پرسه سه م چاره  هه بینین، که  ده مجۆره    به
نجامی خوازراومان  ره  سه نگدان ناتوان به کردنی ده شداری نه نیا به م ته و هه کاندا نییه مانییه پارله
  تی له یه  گشت ئاوگۆڕکی سیاسی، ئابوری، کۆمه بینین، که ی ده و جۆره ر به کو هه به. ین بگه

نگاوی  نگداندا هه  ده کردن له شداری نه ، به ری بووه ماوه یی جه ئامادهبات و  ندی خه مژوودا پابه
  پکراوی گشت توژه ری لکھه ماوه باتی جه ، خه رگرتنه وه وست م هه ری ئه واوکه نگاوی ته و هه مه که یه

م  ئه.  کانمانه تییه هامه  و گشت نه وه وسانه ی چه رچاوه  سه مک که ه، بۆ گۆڕینی سیستهکان پرۆلیتریه
  ، واته وه ستانه بات و وه و شاخ، خه ره  به شانکردن نییه ک له تا و چه مانای کوده ره، به واوکه  ته نگاوه هه

وتی خۆیدا   ڕه  له ک که یه کانمان، پرۆسه وتکراوه  زه  مافه که که ی یه وه ندنه یی بۆ پداگرتن و لسه ئاماده
 و  وه ره  شۆڕشگکی بیرکه مانکاته خش و ده به تیمان پده کی چینایه ییهنگاودا هوشیار رهه ڵ هه گه له

  خاته  ده گه گۆڕێ و کۆمه ر دوژمنماندا ده رامبه به نگی هزمان له هاوسهبخش و  ر، هزمان پده بیارده
 و ڕۆشنبیر، پارتی  وته که ی هه سته  ده  پیویستی به باته م خه ئه. یت کۆیالیهر دوڕیانی سۆشیالیزم یا  سه

تی و   هوشیاری چینایه نیا پویستی به ، ته ر نییه و ڕابه  ڕه نگدان، به شداری سیناریۆی ده سیاسی و به
  کداربوونمان به کان و چه  پرۆلیترییه ری توژه ماوه ی جه باتی ڕۆژانه  خه  له مانه سوراوی چاالکانه هه

  .دا باته م خه لیتاریا لهتی پرۆ کی چینایه  چه ک تاقه ن وهنماخۆکا ربه  سه رییه ماوه  جه ڕکخراوه
ی  وه ر ئه به ک له خۆر، نه و مشه م یا ئه نگدان به  پای ده چینه ین و نه بژاردن بکه  بایکۆتی هه    پویسته

 البردن  ی که وه  ئهر به کو له ، به وه فادار نامننه وه بژاردن کانی پش هه نده ن و پاگه  به  به مانه  ئه که
  رۆک شالیار، هیچ له و سه رۆککۆمار به م سه و پارت یا گۆڕینی ئه بری ئه م پارت له و دانانی ئه

تی  ی ناچینایه گه  کۆمه یشتن به  بۆ گه رش نییه  ناگۆڕێ و ڕخۆشکه واری ئمه تی ژیانی کۆیله واقیعیه
مریکا و   ئه ک له  و وه وه خاته  زیاتر دورمانده وه و لهک ن، به که  ده پ باسی لوه  چه ک توژک له وه
  . وه ودا بسوڕینه و ئه م هنگدان ب ی بۆشی ده  بازنه  له ده ند سه ب چه بینین ده وروپا ده ئه

گشتی  کاندا به  ئاوگۆڕه نگدان له ک مافی سروشتی مرۆڤ و ڕۆی ده بژاردن وه  هه  باسمان له    تائره
   له ندراوی سای داهاتووه بژاردنی به  گۆڕێ، هه ته  هناوه م ڕۆژانه ی ئه م باسه  ئه  کهی وه کرد، ئه

ئاخر کاتک . داجاڕی ناو گاته جاری له گاته  مریکا، واته شکری ئه ی له نزه ره دری سه  چاوه عیراقداو به
 باری ئاسایی و   له گه انی کۆمهت ینه شمه ر به بت بۆ سه خۆی کارایی پۆزۆتیڤی نه نگدان به  ده که

بژاردن و کارایی   هه ڕوانی له کرێ، چاوه کاندا، ئیتر چۆن ده کراوه  دیموکرات و داگیر نه ره  هه گه کۆمه
  کان، بکرێ ؟ ره  داگیرکه که ی چه م لووله ی دیموکراسی ده سایه نگدان له ده

جاری و جادووی   گاته کاو له رده تپه یش)ئاسایی(اری  ب ر عیراق، له  سه وه ڕته گه ی ده نده وه    تا ئه
نگدان و  سازی ده مینه  زه بژاردن بکرت، پویسته  هه  له ی قسه وه پش ئه.  تره سیاسی واوه

  نده  پاگه  مل بوو و پویستی به نگدان زۆره ی دیکتاتۆردا، ده  سایه پشتر له. کانی بناسین سازه مینه زه
 بیانووی داگیرکردنی کوت هات و  مریکا به ئه.  دانرابوو وه ته رۆکی نه نگیش بۆ سه ی ده% ٩٩کرد و  ده نه
  م که به.  وه ڕنه گه ن، نه که لی عیراقیش ئازاد نه ینی دا تا گه الماری عیراقی داو به دا په١٩٩١  له

کرد،  ره  بهدیکتاتۆری تکشکاویانستی   و ده وه ریان پناکرێ، کشانه ماوه ڕینی جه بینیان کۆنترۆلی ڕاپه
ودان بۆ ڕکخستنی  ساڵ هه پاش ده.  تکبشکن کراوه ڕوان نه  چاوه خوزراو کتوپه  نه ڕینه و ڕاپه تا ئه
ی ئابوری و ناکام   ئابۆقه پاڵ وردوخاشکردنی توانای دانیشتوانی عیراق به ربازی له تای سه کوده
شکرکشی   له وه وتنه چنین و که نگی پھه کانی بازار ئازاد ته ویستییهیان، پدا وه م هه ی ئه وه مانه



یان،  که  گوی ڕزگارکردنه پگه یان، چه ژر نوی رزگارکردنی عیراق و ڕوخاندنی دیکتاتۆری خۆ کرده له
.  بووبژاردن  بۆ هه نده کانی دیکتاتۆر و پاگه رۆکخ و شاگرده  سه کی کاتی له یه ی لژنه وه قوتکردنه

بژاردن،  ک هه  نه یه نگدان هه تیدا ده می چینایه ی سیسته  سایه ک پشتر وتمان له بژاردن، وه  هه کامه
  کاتک که. کانی ژیاندا ت بواره گش نوسی له  دیاریکردنی چاره  له ئازادی مرۆڤ، بژاردن واته هه
،  بژاردن بوونی نییه بینین، هه  ده ینجاکهریش، ئ  دیموکراتترین وت و ب داگیرکه ره  هه ت له نانه ته

نویاندا باشترینی   له کرێ، که خۆری بۆ دیاری ده  پارت یا لیستک مشه  مرۆڤ لیستک له کاتک که
  ی له  دیموکراتترین وتدا، ئه ره  هه بژاردنی لبنرێ ؟ وتمان له کرێ ناوی هه بژرێ، ده کان هه خراپه

 ٤٥   زیاتر له وه مه نگی جیھانی دووه  پاش جه  له  که،پۆکی زلھزکی جیھانی  چهعیراقی داگیرکراوی ژر
ی  سایه ، له بووه ستی هه وخۆ ده وخۆو ناڕاسته  ڕاسهڕی میلیشیاتیدا کرکشی و شهش المار و له په

ر  کای ڕزگارکه ئامری ک که یه  پوانه ویش به عسی ، ئه به رۆکخ و ئاخوند و کۆنه  سه کی کاتی له یه لژنه
سکتر و  رته م به کانی دونیادا، ئه  باوه  دیارکراوه نگانه  چاو خۆ کاندیدکردن و ده  له کا و بیاره دیاری ده

کی  ره  دیاریکردنی دوو پارتی سه  به  که دایه خشه  نه یان له وه رانی عیراق ئه داگیرکه. دیاریکراوتر بت
  ن له  و دوو پارتی بالیه بی سوننه ره یی عه وه ته و دوو پارتی نه  وی شیعه ڕه کوردان، دوو پارتی میانه

 و   کورد و شیعه نی له  مانای بالیه تی نا، به نی چینایه  مانای بالیه ن به  بالیه-ئاستی عیراقدا
.  وه سک کرته رته  به–کان  سیحییه  حشع و پارتک بت بۆ مه ست له به  مه یه وانه  له ، که سوننه
ی  نده چی هشتا پاگه نگدان، که  بۆ ڕۆژی ده  دیارن، دوو مانگی ماوه  ئستاوه ر له ش هه مه کانی ئه نیشانه
ش نیشان  وه ، ئه وه نه سکی بکه رته  ئاوا به  بیاره ی که وه  له  بجگه مه ئه.  کردووه ستی پنه کان ده کاندیده

بژاردن،   هه نگدان ناکاته  ده ی که وه ر ئه ک هه اریکراون و نهڕا دی وه  پشه کان له نجامه ره  سه دات، که ده
کو  ن، به کدا بکه  ژیانی خه وروپا ناتوان ئاوگۆڕ له ی ئه وانه ک ئه ش وه که نگدانه ی ده وه ر ئه ک هه نه
بۆ دیکتاتۆری پشوو ی % ٩٩شکردنی   بۆ ڕووکه که نیا سیناریۆکه ب و ته  ده ش ساخته که نگدانه ده

ک  نگ به ک ده  خه ی که وه دا بینیمان، جیاواز له١٩٩٢ ئایاری  ک له روه هه.  وڕۆکه کانی ئه دیکتاتۆره
  ر چۆن له هه.  ب ی کبککه  ک براوه کات، که  دیاری ده یه که مه کانی سیسته  پداویستییه وه دات، ئه ده

ی دانشتوان و  پی ڕژه شکران، ئاواش به دا دابه ر دوو خ سه کانی کوردستان به نگه  دا ده١٩٩٢ئایاری 
  ک ئستا و هیچ له روه کرن و هه ش ده شدا دابه ر س به سه ران، به ندی داگیرکه وه رژه دابینکردنی به

مریکای زلھزدا،  ی ئه  سایه کان له نگدانه دهڕۆکی  وتنی بناوه رکه  بۆ ده.ران ناگۆڕێ نگده پرسی ده
نجامی  ره  سه مجامدرا، بواننه و پش ئه وه  له فته ند هه  چه فگانستان، که  ئه گدانی گشتی لهن  ده بواننه

سازی  ردان و ساخته ستوه  ده ند مانگ به  پاش چه دا، که٢٠٠٠ سای  کان له مریکییه نگدانی پشووی ئه ده
کان  راردادی کۆمپانیا مۆنۆپۆه ی قه وانه کان پچه نگدانه نجامی ده ره ی کوڕ دیاریکرا، ئاخر سه)بوش(

  .بوو
  که ر نوکی موشه ی دیموکراتی سه  سایه  له  بیاره ب، که  ده جاڕییه و گاته ڕۆکی ئه ناوه  مه    ئه
نگدانی   ده-مریکا کگرتووکانی ئه  یه  وته-مباری دیموکراتیدا  هه  له ی ئاینده فته هه. ڕخرێ کاندا به ژیره

دا )یکاوبۆ( بوشی  چکه ڕی ڤتنام و به نوان مرۆڤکوژکی شه  لهمریکا  دانیشتوانی ئه  و بیاره گشتییه
ئیتر .  وه  بسوڕنهکاندا هی بۆشی کۆماری و دیموکرات  بازنه تر له و جارکین  بده خراپتر  خراپ له  نگ به ده
قۆکشه   مرۆڤفن و چه دهکانی دیکتاتۆر و بان ر و شاگرده  داگیرکه له عیراقدا چی  ر له ماوه ب جه ده

غازی (  ب که  هه  وانه کیان له ڕوانییه کان چ چاوه ب کورده ، یا دهڕوان بکات کان، چاوه ئیسالمییه
  . وه ینه ده  ده ک یه وه ر جیابوونه ههمی   ئاگر و ئاسن وه کو ب به بژارد، تاوه یان هه)ر یاوه
ی  ر ئاکه  سه) اکبر  الله(ت نانه  تهر ناکات و سه ردک چاره  دهنگدان هیچ  ده بینین، که  ده مجۆره    به

کسانی ژن و پیاو  ت و یه وه رکردنی ئازادی گشتی و جیای دین و ده دیکتاتۆریش ناگۆڕێ، چ جای مسۆگه
 ، ب نده  پاگه  به ، که ی کراوه گه ی داخراو و کۆمه گه ی کۆمه وه ربوون بۆ جیاکردنه  ڕۆژانک پوه که... 

  ران له نگده  بۆ ده یاکی خۆشه ک خه  نه مه م ئه به. دا بوا و ئاقاره  عیراقی پاش دیکتاتۆر به بیاره



 سیناتی   و لهن و کلیسا نیسه کان، شاگردی که کانیشدا دیموکراته  کراوه گه  کۆمه کو له عیراقدا، به
   لهکان مانتاره پارله کا  ، نهدری  بۆ چاوه یه خشدا، کاپنک هه ر و دیموکرات به ئامریکای ڕزگارکه

  . ری خودان نگاوه ر باشترین جه جۆرج و بلیه  بینین که ک ده وهن و  وی کلیسا البده ڕه
ریدا  رامبه به لهنگدان و  دهجاری  گاته بایکۆتی  له   بجگه وساوه  چه  ، ئمه ی کۆیله بۆ ئمهئایا    

 ملمالنی  هزکردن له خۆ بهپاندنی داخوازی و  ری و سه ماوه ی جه پساوه تی نهبا یدان بۆ خه مه هاتنه
، هیچ بوار و رناتیڤ ته ک ئه  وهڵ نگه ی یاساکانی جه رییه گه م دڕنده تی له ڕزگارکردنی مرۆڤایه

 ڕکخراوبوون و ( بۆ  به) نگدان  نا بۆ ده( ی بین  وه  له ، بجگه یه مدا هه رده به مان له که ربازکی ده
   ؟ وه وسانه ی ب چین و چه گه بۆ کۆمه) بات ئازادی و ڕزگاری  خه


