
 ثيية شارستانييةكان و رؤذهةآلتة دأندةكانئةورو
                       ظالدميري ئيليتش لينني                                                                           

ي كرد كة يَكي منوونةيي ثأمانا باسي أووداودا،لة رؤذنامةكاين ئةملانيا)سؤسيال دميوكرايت بةناوبانطي ئةنطليزي(أؤتشتاين        
كة دانيشتواين   شؤأش لةم وةآلتةانيَكي زؤر ثاراو، هؤي بةثةلة ثةأةسةندينئةم أووداوة بة زم.  أوويداوةلة هيندستاين ئةنطليزي

 .مليون كةس، دةردةخا300لة 
 تة شاريَكي طةورةيةو ذمارةي دانيشتواين دةطا(لة رانغؤنكة  رنؤلَدئا ئةنطليزي رؤذنامةواين

 بة دادطايةكي طالَتةجاأي:(( ناوي لةذيَردةردةكا، ووتاريَك   أؤذنامةيةك،ستانلة يةكيَك لة هةرميةكاين هيندة )كةس200 000
 بة ر بآلوكردنةوةي ئةو ووتارة، ئارنؤلَدلةبةدادطا، .  كردلة هةريَمةكة)ئاندريو( أسواي دادوةري ئةنطليز تيَدا،بآلوكردةوة))بةريتاين
ئةوةش ، ))طةيشت((بة طةورة ثايةبةرزةكان لة لةندةن ، بةآلم رؤذنامةوانةكة بةدواي كيَشةكةوة أؤيشت و سزاداداينسالَيَك زين

 . و ئاأنؤلَدشيان ئازاد كرد ))كةمكردةوة((مانط4، سزاكةي بؤحكومةيت هيند بةثةلة. يةلةبةر ثةيوةندييةكاين بةو ناوةندانة
 ؟سةآل داخؤ لةبةر ضي بوو بة أؤذي

-كما. سالَي خزمةتكاريَكي هةبوو11كيذؤلةيةكي هيندي تةمةن، )كرؤميك-ماك(كؤلؤنيلي لةشكري ئةنطليزيستةكةي خؤشةو
خؤيدا ئاناي كيذوولَة خستووةتة داوي خؤي و زةوتيكردووة و لة مالَةكةي  نةتةوةي شارستانييةت، كرؤميك، ئةم نويَنةرة كارامةي

 .زينداين كردبوو
 لة ، لةم كاتةدا، دانيشتواين طوندةكةبةأيَكاي كةسيَكةوة داواي كضةكةي كردبووةر جيَطاي مةرط بوو، وبةأيَكةوت باوكي ئانا لةس

 . دةربكةنكرؤميك،-، بأياري دةستطريكردين ماكيسيان ناضاركرددي توأةبوونيانةوة، أاثةأين و ثؤلمةسةلةكة تيَطةيشنت؛ لة تون
 يبَ تاوان كورميك-طةمةيةكي شةرميَزانة بة ياسا، ماك ئازادي كرد و لةثاشاندا، ثاش ضةند بةآلم ئاندريوي دادوةر، بة كةفالةت

 ! كرا
 وةك كرداري هةموو ئةشرافة بةأيَزةكان، لةم جؤرة حالَةتانة، طويت ئانا سؤزانيية، و ثيَنج شايةيت هيَنابوو بؤ كؤلؤنيلي بليمةت،

 نةبوو شين، تةنانةت ئامادةئةو هةشت شايةتة كة باوكي ئانا هيَنابووت ئةندريؤي دادوةر لةئاسسةلَماندي قسةكةي، بةآلم 
فوكس،  ريَطايي )ثايةبةرز))(سيَر((را، سةرؤكي دادطاو كايتَ ئةرنؤلَدي رؤذنامةنووس بةتاواين بوختانكردن سزاد! طويَشيان يلَ بطريَت

 . كيَشةكة بةثشتبةسنت بة بؤضووين شايةتةكان، بسةمليَينَ،ثيَنةدا
 بارودؤخيَكي سةرسؤأهيَنةرن و مليونان جار أوودةدةن، بةآلم راية بؤ هةموو اليةك كةوا ئةم جؤرة ضريؤكانة لة هيند بة هةزارائاشك

 . و مةسةلةكةي ئاشكراكردلة زيندان دةربضيَ))درؤزن((ؤلَديوايكرد، ئارن
ثياوةكانيان ي))نوخبة((ستانداةرايةيت لة هيند كة ليبأالَة ئينطليزةكان لةسةرووي فةرمانبنايبَ ئةوةمشان لةبري بضيَئيَمة 

لة ))ثياوي لة رادة بةدةر بةأيَز((و))ئةستيَرةي ئاآلي ئؤروثييةكان((و) جؤن مؤريل(دةميَكة نووسةري راديكايل ناسراو. دادةمةزريَنن
ميك و ئاندريو و فوكس و كرؤ-سةرؤكي ماك-و جيَطري ثاشاي هةية لة هيندبأالَة ئؤرووثي و رووسةكان، ثايةداريضاوي هةموو لي
 .ئةواين ترة

 .طةالين أؤذهةآلت بة هووشيارييةكي دميوكراسييانة، هووشياربووتةوة: بيَداربووةتةوة))ئؤروثي((لة رؤذهةآلتدا أوحي
 
 90ـ89، ال23                           بةرطي 1913ـ4ـ14، 87، ذمارة))ثراظدا((
 
   
  
          

 
        


