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مه  ،ئه))* ین  وان ڕزگار که ی ئه وه ین  ، بۆ ئه  ورانکه م شاره بت ئه  ده ئمه((  
ران   عراق داگیرکه ری ڤتنامدا ، له  کاتی شه  له ریکیه مه ڕاکی ئه نه ی جه ووته
بده وه کیان خاپوور کرد بۆ ئهشار بژاردن  ن بۆ هه ی ملیان پ.  
  و نیوك له فته ی ، پاش هه که  نو چوونی دانیشتوانه  هۆی له  بووه لوجه ری فه شه

  و تۆپه ی ئاسمانی و فرۆکه  تانك بۆمباباران کردنکی ب ووچان و هرش کردن به
  دانیشتوان بوو بووه ) 300،000( نی   خاوه  که م شاره کان ، ئه دوورهاوژه
 و  ره م شه  قوربانی ئه ته  مرۆڤ بوونه نده س نازان چه  شیشان ، که گرۆزنی له

ی  ها الشه نده کاندا جماون ، چه  ڕووخاوه و خۆی خانووه  ژر خاك ش  له نده چه
بینران  ،   ده م شاره و کۆنی ئه و کوچه قام ر شه سه  ئاشکرا له و منداڵ به و ژن پیاو
م   ئه کاتك چووینه: ( ی نووسی بوو  که ره ی بۆ هاوسه ند دره م چه ربازك ئه سه

و پیاوی پیر  و منداڵ ی مردوو و بریندارم بینی ، زۆریان ژن ها الشه ده  سه وه شاره
مزانی داوای  م ده یشتم ، به گه ده دوان من لی تنه  زمانك ده بوون ، به

 ،  سته به م مه بوو بۆ ئه  کات نه دان ، چوونکه تیمان نه  ، یارمهن که تی ده یارمه
م جار  که ی یه وانه وام بوو ، زۆر زیاتر له رده ر به ر هه ردا بووین ، شه  شه  له ئمه

ی  ر بۆنی الشه به  له م شاره ند رۆژ ئه بوون ، دوای چه بینیمن کوژراو هه
ر   بگرین گه م شاره بت ئه  ده وو  ، ئمهب کان ، توانای نان خواردنمان نه مردووه
.                                                         )*  شمان بریوه ناسه مین هه دواهه
نھا    ته ن ، ئمه تدارانی  عراق  ده سه و ده کان ریکیه مه      ئه

یان  که ره  شه وه نزیکه  له کهی  وانه  پی ئه م به ، به !   کانمان کوشتوه تیرۆریسته
 ،  ری تیا پشل کراوه موو یاساکانی شه  هه  که نگك بووه ن جه  ، ده بینیوه

: ت لوجه ده ی فه خانه سته  خه ری له رگه شته شی نه دکتۆر غنیم دکتۆری به
مانبا  ئاوو کاره تاوه ره سه ر له ستی بۆمباباران کرا ،هه  خه مان به که خانه سته خه  



 ب  وتین بریندارو الشه که  ده وه ر فریای ئه تادا هه ره  سه  له بوو ، ئمه  نه 
بوو ، بۆمباباران  کان نه ر بۆ برینداره سه  ، چاره وه ینه کان الی خۆمان کۆکه گیانه

رچی  تم ، هه ی پکا ، من هه ی ئمه که شه وام بوو ، بۆمبك هاتوو به رده به
جم هشتن ، زۆریان گیانیان  بوو به کانم هه  هاوکارهخۆش و بریندارو نه

م  خواست ، زۆر سته  ئاوات ده دا مردنی خۆم به خته  وه وساته ست دا ، له ده له
*.                                                                                            بوو

 ترسی  بت له ساڵ ده ) 55( بۆ  )  )15وان  ن نیان له مه  ته کكی زۆر که خه
ربازکردنی  ی شار بۆ ده وه ره  بۆ ده دن  هه که ی شاره بۆمباباران کردنی کورانه

 ،  وه رننه یان گه و ده یان پ نادرێ م رگه رگ ، به ترسی مه  مه گیانیان له
و بۆمبابارانی   یی گوله هز  ژر به ونه که دا ده وه ڕانه و گه تن کاتی هه وان له ئه
   پی ووته ن ، به ده ست ده  ده  و زۆریان گیانیان له وه ره رکه ی شه ره ردوو به هه

  دراوه یان پ نه  رگه بۆیه: ( ت   ده لوجه  فه ریکی له مه ربازی ئه بژكی سه
نگ  بت ک جه ، ده)* دان تیرۆریستن  م شاره ی له وانه  ئه ن چونکه ڕاکه
؟                                      .!شدا آ تیرۆریست بت  نده م نوه و له وازتبخ

                                                                                             
م  کرابوو ، مندان له کان ساز نه توه  هه ك بۆ منداه  سازییه  ئاماده هیچ جۆره
کردوو   ترسی بۆمباباران رایان ده و آۆن له م کۆن بۆ ئه و له و ماڵ ماڵ بۆ ئه
دا ڕکخراوی  ده یان نه ریکا رگه مه کانی ئه دا ، لپرسراوه شار ده خۆیان حه

م   بت ، کاتك ئه وه کیه  هانای خه و به وه  ناو شاره خاچی سوور بچته
ڕ  ی شه ره شی به ریکی به مه قیبی ئه ڕه*  فدریكم نیکۆالس رده  به  خرایه داواکاریه

م  کانی ئه ز بازوو زۆه گه رن با زۆرترین هاوڕه م ، لمان گه  ناده رگه: ( ووتی 
 بۆ  یه لوجه کی شاری فه  هاووتیه ، أبو مصطفی که)   بکوژین  تیرۆریستانه

م  که وت منداه  حهر و هه خۆم: ( دوت   ده یه م شوه ندانی خاچی سوور به کارمه
موویان تووشی  کانم هه  ، منداه وه و بیخۆینه ما بوو بیخۆین بووین ، هیچمان نه

شمان  بوو بۆیان ، نه رکم نه سه  چاره سك چوونکی تووند ببوون ، هیچ جۆره
  کانم به  منداه ک له مانی پکا ، یه که دین ، بۆمبك هاتوو ماه توانی هه ده
ر  م هه که هات ، کوره  نه وه  هانامه س به دار بوو ، هاوارم زۆرکرد کهستی برین خه
م  چوو ، ئاخر من نه ر ڕۆیشت تا گیانی ده به و خونی له وه شمدا مایه  باوه له
) .                    تیمان بدات   بوو یارمه سکیش نه و که م توانی هیچی بۆ بکه ده



   له یان  پشل کرد که و  یاسایانه موو ئه کان هه ریکیه مه دا ئه ره م شه      له
   زیاتر  له ره م شه ی  جنفدا  هاتبوو  ، ئه وتن  نامه ی ڕکه ) 33( ندی   به

  رك بت دژ به  بچت شه وه ی له چوو هنده  ده و شاره کی ئه سزادانی خه
بوو دژی  ادان نه سز مه ئایا ئه :  یه مه دا ئه گوپکی تیرۆریست ، پرسیار لیره

ی دژی  وانه بوو بۆ ئه ك نه یه مان کاتدا وانه  هه ؟  له!ران   داگیرکه وستی دژه هه
 ) 1949(  سای   له ی جنف که وتن نامه ی ڕکه ) 33( ندی  ، به! داگیر کردنن ؟

  موو دانیشتوانی الدکانیان به  هه  کاتکدا  کان بوو ، له دانرا ، دژی نازییه
 دژی  تی له زایه ڕه دا نه و الدیانه  له ر بھاتایه دا گه  سزا ده کی دڕندانه هی شوه

ی  مان ڕچکه ش هه لوجه ی فه ره م شه  ، ئه کان دروست ببوایه داگیر کردنی نازیه
  یان کرده ڕه م شه کانیش ئه ریکیه مه کان بوو ، ئه ریکیه مه ی ئه سزادانی نازیانه

تی  ر شونك دژایه  هه کی عراقدا ، له موو خه ی ههگو و دایان به ك یه نمونه
و هز  نگ ن ده کان خاوه تیه زایه ن ، تا چیتر ناره گه  ده نجامه و ئه وان بکرت به ئه
.                                                                                          بن  نه  

   له رچاوی داگیرکردنه کی به تیه ویش دژایه  ، ئه یه ك ههدا تروانین       لره
ی  تیه م دژایه نگی ئه دا سه م کاته  له  ، جی داخه وه کی عراقه ن خه الیه

  ودایه نی ئیسالمی تووند ڕه ندێ الیه ستی هه  ده  عراق له کان له ئیمپریالیزمه
و   سۆسیالیست نه  ، الیه ویان گرتوه وان جه کان ئه  سیاسیه نگی کشه پاڕسه

  ووه ش له مه وه ، ئه راوزه  په ته وتونه دا که یه م هاوکشه کان له ئازدای خوازه
نی  مرۆدا خاوه ی ئه م بارو دۆخه کان له  سۆسیالیسته گرێ که  ده رچاوه سه
و کۆ نین  بات و هاوخه کگرتوو نین رفراوانی یه تی به الیه کی کۆمه یه پایه
   له ن ، جگه ده  عراقدا ڕوو ده  له مرۆکه ی ئه و گۆڕانکاریانه ر ئه هرامب به له
  قینه کی ڕاسته یه وه ره م ده  وه ی مارکسی که کی شۆرشگرانه یه رنامه بوونی به نه

.                   گای خۆی بت  نی پایه و خاوه ی ئستای عراق و بارودۆخه ب به
کان  كی شاره رۆکی خه ك به یه  شوه ی به رجاره اق هه عر  له ره م شه ی ئه شوه
دات ،  ده ڕهه و گوپکی نودا سه  ژر ناوکی تازه ی له ر جاره و هه گرت ده

و  صره ڕاو به و سامه ف جه و نه غدادو رومادی  به  پشتر له ره م شه ی ئه شوه
....ستاش وا موصتۆته و ئه ئو  کان ریکیه مه ن ئه الیه  له میشه  ، هه وه نباری گ

ی  وه بت بۆ پاساو هنانه ی تیرۆریستمان گوێ لده  ووشه وه رژمی کاتی عراقیه
کی عراق  ین ، خه  بکه م یاریه یری ئه  ووردی سه  به ر ئمه گه  ، ئه ڕانه م شه ئه



ر  گه ، تیرۆر ئه!   ؟ ڕه کی عراق خوازیاری شه یان تیرۆریستن ، ئایا خه زۆربه
م   ، به ره ماوه دات جه ی ده قینه ی باجی ڕاسته وه تاک بت یان کۆ ، ئه

 باش  وه بت ئه  ئستاو داهاتوو ده ریکای کاتی مه یمانی ئه تی هاوپه حکوومه
.           ن  ده ی ئستای عراق ده لیه م کوشتار گه  قورسی باجی ئه  به بزانن که

                            
  ڕه م  شه کان  باجی  ئه ر  عراقیه نھا  هه   ،  ئایا  ته یه دا  هه رسیارك  لره پ
 چ  ن ، با بزانین به ده  ده م باجه ریکاش ئه مه کی ئه خر ، خه نه! ن ؟ ده  ده

:                                                              شدارن  وانیش به ك ئه یه شوه
             

بت  ساڵ ده ) 25( تا  ) 15(  نوان  نیان له مه  ته ی که نجانه و گه ی ئه    ژماره-1
کی   پناو دابینکردنی داراییه  ، له کانیان خراپه و باری ئابووری خزانه

کی  یه  کراون و بۆ ماوه ڕه م شه لکشی ئه کانیان په ردا بۆ خزانه ی مسۆگه مانگانه
 .          ڕه م شه  قوربانی ئه ته  بوونه نجانه م گه ن ، زۆر له هک ربازی ده کاتی سه

و بۆ کارکردن  ریکان مه ی ئه وه ره کی ده  خه  ی که نجانه و گه کی زۆر له یه   ژماره-2
کی  یه  شوه یان به وه  بۆ مانه ك نیه  یاسایه و هیچ جۆره ریکا مه  ئه ڕوویان کردۆته

رگرن و مافی  وه* وز ی کارتی سه وه  ، ناچار کراون بۆ ئهدا و ووته وام له رده به
ساڵ  ) 2( ی  بت بۆ ماوه  ، ده وام رده کی به یه  شوه بت به یان هه وه مانه
و  ڕی عراق کانی شه ی قوربانیه  زۆربه وه ره ی سه شه م دوو به ن ، ئه ربازی بکه سه
ن ،  شه م دوو به کوژی بوون لهساتی خۆ  تووشی کاره ی که وانه فغانستانن و ئه ئه

ندام بوون  م ئه  که وه ڕه م شه هۆی ئه ی به نجانه و گه ی تا ئستا زۆر له وه  له جگه
  .                      کراوه ر نه سه ره یان چه ی مانگانه ی دابین کردنی مووچه کشه

نھا   ته ریکاوه مه ن ئه  الیه ڕی عراق له کارهاتوو بۆ شه ی به ی پاره   بودجه-3   
نگ   بۆ جه یه م پاره ر ئه   ، گه ملیارد دۆالره ) 151،1 (  زیاد له ) 2004( بۆ سای 

کی   با بزانین خه ریکاوه مه کی ئه ت خه  خزمه ته و بخرایه  هنرایه کار نه به
م  نی ئه بۆ دابین کرد سه  به یه و پاره بوو ، ئه ند ده مه هره  لی به نده ریکا چه مه ئه

 :                                                                      وه ی خواره داواکاریانه
.              س   ملیون که )  27( خۆشی بۆ   ی نه ی سانه دابین کردنی پاره#   
  ملیون مامۆستای قووتابخانه ) 3( ی  ی مانگانه دابین کردنی پاره#  
.                                                                              کان   هتایی ره سه



  .                وه ی ئاگر کوژاندنه شی تازه زار به هه ) 678،200( ی   وه کردنه#   
.                     خۆش   ملیون مندای نه ) 82( ندروستی  باشکردنی باری ته#  

م   ئه ی که وه  له  ، جگه یه  هنده یدات ده دا ده ڕه م شه ی عراق له و باجه ئه
ر ، خودی   سه بای دته نرت و زده ر عراق داده سه رز له  قه  به یه پاره
،  ری ده ربه ، ده و ورانکاری و برین  کوشتن کرت ، واته دا ده م ووته ش له که ڕه شه
کردنی  و دابین نه کی ی خه یانی رۆژانه ژ  ، نائارامی ، بکاری خۆشی نه

کی عراق دروست  ر خه سه واوی له کی ته کان ، بارگرانیه  ڕۆژانه پداویستیه
  ش له ڕه م شه  داهاتوو ، خودی ئه کی ڕۆشن به بوونی ئاسۆیه  نه  له  ، جگه کردوه

ری ی چی زیات وه و کۆبونه دان رهه رکی باش بوو بۆ سه  خۆشکه عراق ڕگه
رست  و کۆن په رایی ی خ گه وه دانه رهه و سه کان وه  تووند ڕه  ئیسالمیه نه الیه

و گووپی جیاجیادا و هاوکار بوونیان بۆ کۆنترۆڵ کردنی   شوه کان له خوازه
ی  وه  ئه کانی تری عراقیشه  سیاسیه نه پانی کاری سیاسی ، چی الیه گۆڕه
مانیشن  ی ئه وه ره ده ی له وه و ئه یمانه  هاوپه وه دتهریکا  مه ڵ ئه گه ندی له وه رژه به
رانی رژمی پشوو ،   تیرۆرو سه  پشتیوانی له کردنیان به تبارنه  ترسی تۆمه له

م تا   که کانیشه  سۆسیالیسته وه رچی بزووتنه  ، گه وه ته م تا زۆر ماونه نگ که بده
م   به بوه وستی سیاسیان هه ك ترازاو جیا جیا هه یه کی له یه  شوه زۆر به

.          الی خۆیاندا ڕابگرن   به یه م هاوکشه نگی ئه  بتوانن سه  که بووه  نه وه ئه
ر   سه ندێ زانیاری له و هه  ریتانیه  گۆڤارکی پزیشکی به ( The lancet )          

  ست ئمه  ده ی به و ئامارانه  پی ئه به : (  ڕی عراق نووسیوه کانی شه قوربانیه
بن ،  س ده که ) 100،000 (   ، زیاد له م داگیرکردنه کانی ئه  ، قوربانیه یشتووه  گه

ست   ده کان گیانیان له نجامی بۆمبابارانی شاره  ئه و له و مندان یان ژن زۆربه
  م  بۆمبابارانانه  ئهری ی  کوشتارگه   شوه   که  واهاتوه که  پی ڕاپۆرته  ، به داوه
ی که ره  کوژه که و چه ک له ، یه)  پش داگیرکردن   له جار زیاتر بووه ) 58 (           

 ، (Cluster bommen )  ناوه دا به ره م شه مریکا له ئهره  بۆمبی کلوسته کاری ه  
                                                                                                

  بته و ده وه کرته  ئاسماندا ده ر له و هه وره پسولکی گه  که  له  بریتیه که
بووانی  ده موو ئاما توان هه  ده ی بچووك بچووك که له  قومبه ها پارچه زاره هه
  ته ی بونه و مندانه ی ئه رت ، زۆربه  نو به پانی یاری له ترین گۆڕه وره گه

  یه م بۆمبه کارهنانی ئه نجامی به فغانستان ئه و ئه ڕی عراق قوربانی شه



 ) 1210( و  بن س ده که ) 1356 (  رانیش زیاد له ی داگیرکه ره کانی به کوژراوه
 بۆ 19(  نوان  نیان له مه  ته ن که نجانه  گه و یان له و زۆربه ریکین مه سیان ئه که
  ندام له م ئه بریندارو که ) 26000 بۆ 17000  ( بت ، زیاد له ساڵ ده ) 26
کی  یه ژماره*( کان  مانیه  ئه  پی ڕاپۆرتی دکتۆره  ، به یه ردا هه ی داگیرکه ره به

 پی   هاتوون ، به وه لوجه ڕی فه  شه ندام له م ئه زۆر کوژراوو بریندارو که
 برینداریان بۆ   پ لهی جار فۆکه ) 10 (   زیاد له م دکتۆرانه ی ئه وه ڕوونکردنه

ندام  م ئه و که م بریندار رجه واوی سه کردنکی ته  ئامار نه  له ، جگه )  هاتووه
.                                                          کی عراق    کانی خه بوه
تی  انیهی شارست  نوکه  شوه یه مه و ئه ڕی ئیمپریالیزم کانی شه نجامه  ئه یه مه ئه
و  فغانستان و ئه کی عراق فغانستان ، چۆن خه و ئه ریکا بۆ عراق مه ئه
کی عراق   خه ی که وه  له  ، جگه ڕه م شه نی ئه مه  سووته ریکایان کردۆته مه ئه
بت  کی زۆر درژیشدا ده  داهاتوویه  ، له روو ماڵ تیا چووه  سه دا به ڕه م شه له
ر   سه وته که ش ده مه   ئه وه  دنیاییه  ، به وه ش باته ڕه شهم  ی ئه بووی پاره ره قه

ن ،   بده مه ن  باجی ئه کی درژ خایه یه بت بۆ ماوه و ده کی عراق شانی خه
یان  ڕه و شه ساڵ باجی ئه ) 50 (  م زیاد له ڕی جیھانی دووه کان پاش شه مانه ئه

   له وه ووی عراق بۆ خۆدزینهتی داهات  حکوومه وه  دنیاییه  ، به وه دایه
مۆ  ی ئه ڕه م شه ت کشی  عراق ، ئه حمه کی زه و خه کانی کرکاران داواکاریه

   له وه ز بوونه و پاشگه تاندن  ڕه دان به ککی سیاسی بۆ زیاتر درژه  چه کاته ده
ر  ی  هه وه ر  کپکردنه  سه و زیاتر پداگرتن له کی عراق  کانی خه داواکاریه

  ی باسه ی جگه وه نگ بت ، ئه ن ده و خاوه  بوون  بته ك که تیه زایه  ناڕه جۆره
  نه  ، الیه داوه ری هه  عراقدا سه  ئیمرۆ له ی که و بارودۆخه  هۆی ئه دا ، به لره

کان   کیه کان و خله  پارزه و کۆنه رست  په وه ته و نه کان وه  تووند ڕه ئیسالمیه
 الی خۆیاندا  وی سیاسی به ی جه وه وان بۆ ئه و ئه  یه اوی خۆیان ههرچ بوونی به
ی  وه ن ، ئه خه ك ده کانیان یه و ڕیزه وامدان رده کی به یه وه  خۆ کۆکردنه ڕاکشن له
بۆ  *  شه و کاری هاوبه خۆ ڕك خستن) کان  سۆسیالیسته (   واته ش گرنگه بۆ ئمه

   بتوانین له نی هزك بین که وودا خاوه داهات ش بتوانین له ی ئمه وه ئه
یداندابین ،   مه نگ له ك ده ی بۆرژوازیدا یه و بیرۆکه و فاشیزم ت وه ر ده رامبه به
کان  کی جیھانی سۆسیالیسته شۆرشگره یه ره  داهاتوودا به  له ی که و هیوایه به
ست کاری بۆ رناسیۆنالی سۆسیالی وتی ئینته  ڕه مۆکه  ئه ین که و پ بده بره



.                                                        کۆش  رمی بۆی تده گه و به کات ده
  
 
 

 ( is ) )  .     2004( ری  مبه  دسه166#شی  رناسیۆنالی سۆسیالیست  به  ئینته
* 

م ریکی ، پاش نووسینی ئه مه ریایی ئه شی ده ربازی به  سه ( Patric stief )* 
  ریکا ناردوه مه رگری ئه تی به زاره کی بۆ وه یه ی نامه که ره  ، هاووسه یه مهنا

 دوای  ته م بابه ریکا ، ئه مه کات بۆ ئه ی ده که ره ی هاووسه وه ڕانه داوای گه
 .          وه ندا بوکرایه هۆه ) 2( نای   که  له لوجه ی فه که ڕه ڕوودانی شه

 ) 3( نای  تاجکی خاچی سووردا باسکرا ، که ڕپۆر  له واه م هه ئه* 
.                                                                                ندا  هۆه

 * (is) .  لوجه ڕی فه ی شه ره ر پرسیاری به ربازکی به وتنی سه  چاوپکه   له
. اوهرچ مان سه ڕ، هه ی شه ڕه شی به قیبی مارینزی به  ڕه  ( Nikolas fdrik )* 

.                                                   مان پۆگرامی خاچی سوور  هه*   
.                    کی ئازاد  یه شوه  به وه ی مانه  پسوه وز ، واته کارتی سه*   
     .      ی خاچی سوور  رچاوه مان سه کان ، هه مانیه  ئه ڕاپۆرتی دکتۆره* 
   له رناسیۆنالی سۆسیالیسته کی ئینته ره ش ، درووشمی سه کاری هاوبه* 
. کان   شۆرشگره ی سۆسیالیسته وه  کۆکردنه ودان به موو جیھاندا ، بۆ بره هه

( http://www.internationalesocialisten.org/ ) 


