
  ظالدميري ئيليتش لينني

))؟ سوود لةوةكيوةردةطري ((  
 دةستبةجي دةرناكةوي ض كايتَ)). وةردةطريسوود كي لةوة ((، واتة)cui prodest(ةدةربأينيكي التينييئةمة 
ةريكي دياريكراو يا ان ضارةس كؤمةآليةيت بةرطري لة ثيشنيار ي كةسايةيت سياسيي يان يان هيزوةكؤمةلَ
  )). وةردةطري؟ سوودكي لةوة: ((، دةيب هةميشة ئةم ثرسيارة بكرييان دةكةندذةكان

ي  ضونكة لةسايةي سيستيم كي أاستةوخؤ بةرطري لة سياسةتيكي دياريكراو دةكات، بزانريطرنط نييةزؤر 
انينة تيأو هةميشة دةتواينَ، بؤ بةرطري لة ، هةر دةولَةمةنديك،داسةرمايةداري خانةدان و هاوضةرخ

ثاريزةر، نووسةر، و تةنانةت ثةرلةمينتار، ثأؤفيسؤر و ثياواين  لة هةر ذمارةيةكي خوازيار جؤربةجؤرةكاين،
   .كيشيبأي يان بؤ خؤي أايانك ب،)) بطريكري(( بؤ خؤي بة و هاوضةشنةكانيان،ئاين

 . بكا  شةرةف و ويذدانبازرطاين بةوة ثيكة دةذيني، بؤرذوازي ناسلةميتةوة لةوةي دائيمة لة كاتيكي بازرطاني
ذينطةي ناو  ةكاين باولة تيأوانينة ي يان أاهاتين كويرانة، بةرطريينةزاين وايش هةن، بة ثالَثشيت طةمذة

   .بؤرذوازي دياريكراودا، دةكةن
طرنط . ا دةكاتطرنط نيية بزانري كي أاستةوخؤ بةرطري لة تيأوانينيكي دياريكراود نةخير،  لة سياسةتدا زؤر

  . سوودوةردةطري،و ضارةسةرانة، ثيشنيار تيأواننيوكي لةبزانري ئةوةية 
هةلَدةسنت بة )) شارستاين((ةتاين، ئةو دةولَةتانة كة ناوي خؤيانيان ناوة، دةولَ))ئؤروثا((بؤ منوونة، 

ةزاران أؤذنامة و هةزاران سةكؤ  لة ثيناو ثأضةككردن و بةهةزاران شيوة، لة هوهاذانةثيشبأكيي بةربةسيت هار
هةموو ئةو كارانة بؤ . ، أؤشنبريي، نيشتمان، ئاشيت، ثيشكةوتن دةكةنهاوارو قيذةي نيشتمانثةروةري

بيانووهينانةوةية بؤ خةرجكردين نويي دةيان و سةدان مليون أؤبل بةسةر درووستكردين ضةكة جؤربةجؤرةكاين 
  .كؤمةلَكوذي، بؤمبهاويذو نويترين مؤديلي زريثؤش و ئةواين تر

نة ابأوا بةو ديأ: بلَيم))نيشتيمانثةروةرانة((ةبارةي هةموو أستةكاين ئةو دةمةوي ل! أيزدارئةي جةماوةري 
  !كي سوود لةوة وةردةطري: نةكةن، باشتريكة بأوانن

أاثؤريت ساآلنةي خؤي ) ئةرمسترونغ و ويتفرس و شةريكةكانيان((ثيش ماوةيةك شةركةيت بةريتاين بةناوبانط
حيسابةكةي . ةكردين جؤربةجؤر بةرهةمدةهيينسةرةكي كةرةستةي ثأضئةم شةركةتة بة شيوةيةكي . بآلوكردةوة

%!! 12 2/1مليون أؤبل كة قازاجنةكةي دةطاتة 8دياريكراوة، والتة نزيكةي هةزار جونةي ستةرليين 877بة 
  ...أؤبل بؤ سةرمايةي يةدةك طواستراوةتةوة و هةروا بةو شيوةية900000و نزيكةي 

 نةي لة كريكاران و جووتياراندا دزراوة لةثيناو ثأضةكداركردن بؤ كوي دةضةن؟ ئةوجا، ئةو مليونان و ملياردا
لةم حيسابةدا ئاماذة بؤ سالَ، بة مةرجي 8واتة دووبةرابةركردين سةرماية لة ماوةي %12 2/1 قازاجنةكةي

مانيا، كريزو  لة ئةلَسترؤنغ لة بةريتانيا، كروبشةركةيت ارم.  نةكراوة،بةرانة بةأيو جؤربةجؤرةكاينثاداشتة
؟ و ضةندة))شارستانييةكان(( لة وةآلتةذمارةي ئةم جؤرة شةركةتانةلة فةرةنسا و كوكريل لة بةلذيكا، ئايا 

  .كأيار و فرؤشيارةكانيانهةزاران  
نيشتمانثةروةرييت –))نيشتمانثةروةري((بيذي لةبارةي شؤفينيزم و فرةزلكردينجا كي سوودمةند دةيب لة 

  ...!و هةروةها) بة كةرةستةي قةآلضووكردين أؤشنبريي(و لةبارةي بةرطري لة أؤشنبريي-يذةكانبؤمبهاو
                                            آل ئيرباهيم  سةالم عةبدولَ                                                          11/4/1912، 84لة ثراظدا، ذمارةي
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