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رانی بورژوا ناسیونالیستی  ، ربه وه مریکا ی ئهمپریالیزم  الیان ئه  له و ووته  دوای داگیر کردنی ئه  عراق له  له م دواییانه بژاردنی ئه هه
رزانی  سعود به بانی و مه الل تاه ک جه رانی کورد وه ری ربه ستی شادی هنه هه. ما و شادی  سه ه توندی هنا  عراق به کوردی له
 و  بوه  هه مپریالسزم ڵ ئه  گه ویان له ندی پته های ساه که پوه ، ساه  بورژوا ناسیونالیستانه ره م ربه ئه. ر سورمان نییه جیگای سه

 عراق   له م دواییانه کانی ئه  گۆرانکاریه.  بوو مریکاوه وخۆی ئه تی راسته خاله  ده الیان له  وه ره  سه هکان ل  گۆرانکاریه لهچاوی هیوایان 
تای  ره  سه  تازه وته م ره م ئه  به. لماندوه سهکانی بۆرژوا ناسیونالیستی کوردی  بۆچونه  وکان ته سیاسهستیی ودر  مانه ی ئه قسه  به

ک هیچ  مپریالیزم نه ڵ ئه گه له" ران ربه"ی  وتنانه م رکه تکشی کورد له حمه کی زه  خه  که نیشانی داوهزمونی میژویی  ئه.  کاره
ڵ  گه ه ل  ناو ئازاده  به بژاردنه م هه  ئه نده هرچه.  وتوه گری ل که نه بو هه ره قهبری  ت دا زه  نیھاه کو له ، به کردوه قازانجکی نه

کانی پشو و داهاتو  م گۆرانکاریه کرت، به راورد نه  به وه دامه  الان سه تکشی کورد له حمه کی زه  خهکانی ریه رکوتگه سه
تکشی  حمه کی زه کانی خه نده وه رژه ی پاراستنی قازانج و به  پناو و ئاراسته رانی کورد له  سه لمن که یسه تی و ده لماندویه سه

 تی  و برک پۆستی ئیداریی ب بۆ و خاسیه ش کردوه اندا دابهی نوان  نانکی له رده مپریالیزم وه  ئه دیاره.  کردوه کاریان نهخۆان دا 
م ته به. خشیون  بهپ کو چاره ر ناکا به سه یی چاره وه ته  نهی له سه ر مه ک هه  ؛ نه م ئیمتیازه واوی ئه خا  دوا ده کیی وه کجاره ری یه سه

 .کا انی ئستاش قوتر و ئاۆزتر دهیر ت قه نانه و ته
بایی  ی ته  ئاراسته ن لهوست گرت  هه ریی حیزبی دموکراتی ئران له  ربه ر له ک هه کانی کوردستانی عراق نه م گۆرانکاریه به
  ت به  نسبه م حیزبه ی ئه یانهم دوای کانی ئه ته ت گۆرینی سیاسه به هه ( ی پک هناوهگۆڕان مپریالیسزم ڵ بورژوازی ئران و ئه گه له

و " سوسیالیست "رانی  ربه  الان برک له ئیشاراتک له هوی گومان و  ها بوو به هرو ، هه)کرا کۆماری ئیسالمی پشبینی ده
ی   پشینه بر له  زهوام ب رده ر به گه  ئه وستانه م هه ئه. داری رماه مپریالیستی و سه کانی ئه  رکخراوه ت به کورد نسبه" کۆمۆنیستی"

 .دا مپریالیسم ئه داری و ئه رماه  دژی سه  له م حیزبانه خشانی ئه باتی دره خه
کانی  ویزیونه له  ته کک له ڵ یه  گه تکشان له حمه رانی تری زه دی و ربه بدوی موهته کانی عه که  دوای یه ک له  وتوژه یه بۆ نمونه

 و  ئیتر کومونیست نیه) تکشانی کوردستانی ئران حمه رکخراوی زه(یکه  وه ر ئه سه رتنیان لهکان و پداگ ت خوازه نه ته سه
 . وه ته نگی داوه نگ و ره ال ناوه؛ ده کی کوردستان و خودموختاری وه نوس بۆ خه ک مافی دیاری کردنی چاره کانی وه خواسته

بات بۆ   رگای خه ی له م حیزبه کانی پشوی ئه سورانه داری و هه رماه  دژی سهش و ی گه ویزیونی ئاپادانا؛ پشینه له ری ته به روه به
 رکخراوکی  ی به م حیزبه نشت کرد؛ وئه رزه  و سه رکونه ی سهکان باته کی کورد و شوه خه نوس بۆ خه دیاری کردنی مافی چاره

 و  بوه کانی قه ت خوازه نه ته تی سه یکه سیاسه وه  و له ناو برد و ووتی ئستا عاق بووه) سوور و جیایی خواز(تیرۆریستی و 
گرێ و ستایشی   پش، رزی ل ده گرته ی پشو ئه  شوه کا و نه کان ده نوسی کورده  دیاری کردنی چاره  باس له  ئیتر نه ئستاکه

 و  ر ئیھانه  به ونه که رشۆر ده ب سه زار ئه رمه  شهی پشوی خۆی وه  کرده  له ک منداک که ر وه تکشانیش هه حمه رانی زه ربه. کا ده
ارشیوی  ئ دی بگرن له بدوی موهته  وتووژی عه گوێ له(واو   بۆ زانیاری ته .وه اسورانهن هعس و  م که  الان ئه تی له سوکاه

 ).ویزیونی ئاپادانا له ته
ڵ کوماری ئیسالمی بو  گه تکشان له حمه رانی زه ر دانیشتنی سه سه  له وه ییهجوانرکی خار  الان هه ها راپورتک له روه هه

م  کانی ئه  روداوه ر له کانی به  بۆ بیر و بۆچونه وه رته گه دی تازه نین؛ و ده ی موهته وستانه وشت و هه م ره  ئه دیاره.  وه ته کراوه
شداریی  ت به  تایبه کانی عراق و به ی گۆرانکاریه  حاشیه و له کانی پشوی ئه ه بۆچون  که داه وه  له که یاوازیهجنیا  ته.  عراق  له دواییانه

مریکا،  ستکردی ئه داریی ده رماه تی سه وه  ده بانی، له الل تاه ی، جه تی ج و شونی نوی دوستی درینه تایبه حزابی کورد و به ئه
   شبھه کانی ک بیر و بۆچونه ر وه دی هه بدوی موهته  عه.با ی ده  روه بها  ئاشکر  و به ی خراتر کردوه وست و ئاراستانه م هه ئه

   به که(م؛ قۆناغی سوسیالیستی  که یه.  ش کردوه  دوو قۆناغ دابه ی بهران شورشی داهاتوی کوردستان و ئ،ک ر یه سه مائویستی، له
 قۆناغی  له). دی هاتنه گای خرا وهج قۆناغکی واقعی و  که(یک م، قۆناغی دموکرات ؛ دوهه) و قۆناغکی دور و نادیاره بۆچونی ئه

  ه  ب ئیراد و هه ڵ بورژوازی به گه کان له  پکھاتوه ته  حکومه شداری کردن له بانی به الل تاه هجک  ر وه ویش هه دموکراتیک دا ئه
 . وهان کرا  بهرونی  ا بهتای دکانی پیشو و ئیس ته  بابه  له   و بۆچونانه م روانگه ئه. زان ده



ی پشوی حیزبی کومونیست  رنامه  به تاوی له ی هه )1375ری   ،پوشپه2  ژماره" (افق سوسیالیسم" ی   نامیلکه دی له بدوی موهته عه
م   به. مونیستهی حیزبی کو رنامه  به له"  کوماری دموکراتیکی شۆرشگرانه" رونی خوازیاری البردنی دروشمی  ناو براو به. برێ داده
رکی  نیا ئه تکی کرکاری ته  بۆ حکومه یکه وه توان له وتوی ئران نه رکه  شۆرشی سه ه وانه  دا له وه  کرده دیاره له: "  دا ئه  دژه له

.  بکال مه ، عه ارهک  و نیوهواو ی ناته  شوه ویش به ، ئه وانه شک له نیا به ت ته نانه تر بچ و یان ته پک دن، واوهتایی  ره خرا و سه
کان پک  تیه  چیناه کانی هزه  جیاوازه نگیه  هاوسه  جوراوجوری ناشی له  سیاسیی کانی کان و شوازه ته توان حاه  ده م په ر به هه
ه  ئیمکانی هه وانه له... ب کی دیاریکراودا لومه  هه  له  کهنانی کۆما... رجک هکی شۆڕشگیرانهحیزبی کومونیست پبۆ ئاسانکاریی ...  ر
  خت له جه 24ی  ره الپه. "(شداری بکا تیکدا به  ئاوا حکومه دی بکا، ئاوا درۆشمک بدا و له  بۆ شۆڕشی سوسیالیستی به وه رینه په

رجکی  لومه  هه ها له روه و هه  ه ج ی به واه ته به...   دموکراسی شۆڕشگانه دیفاع له: "...  کیتر ده گاه ج ، و یان له)  ه ئمه
   که  ناوکه کوماری دـووآاتیکی شۆڕشگرانه ( وه ندیانه تمه م تایبه تک به  تاکتیکی حکومه له)  ناچاری ک به و نه(دیاریکراودا 

تکی  ک سیاسه کا و وه وانی دهپشتی)  قۆناغکی دیاریکراودا ت له تکی تایبه ک ناوی حکومه دا و نه  نیشان ده ته م حکومه رۆکی ئه ناوه
 ).25ی  ره الپه..." ( دروستی بزان، هیچ ئیرادکی نییه دا به و کاته تاکتیکی له

  ره وه ته: ... تاویدا هاتوه ی هه)1383الوژی  گه (   له ه می کۆمه ه ی ده اندنی کۆتایی کونگره  راگه  له وسته  هه م شوه ر ئه هه
مو   کرکاران و هه ر به رانبه  کوردستانی ئران به پ و سوسیالیستی له ک حیزبی چه  وه ه کانی کۆمه رکه و ئهکانی کار  کیه ره سه

ستوری کاری داهاتوی   ده ی خرا له سیاسی-تی ه کی کۆمه ک گورانکاریه  سوسیالیسم وه رجک دا که لومه  هه ت له تایبه گا به کۆمه
" حیزبی کومونیستی ئران " وه کیتره  اله له )   ه  ئمه خت له جه( ' .  م کوردستان دا نییه باس کراوه که ی یه  شوه شۆڕشی ئران و به

  تک دا له  بابه ؛ له دی رادیکاتره بدوی موهته  الانی عه  له  که ه ای هه و ئیدیع ند بوه مه هره باتی رادیکاڵ به کی خه ه  پشینه  له که
عراق پاش "ی  ژر ناو له) ئورگانی حیزبی کومونیستی ئران(مرۆ  یھانی ئهجی   ی رۆژنامه143  ژماره  مازوجی لهالح  الان سه

ری  گه ر ئه سه خت له مان کاتدا جه  هه م له کا به مپریالیسم ده  ئه ی کورد له وه خۆیی بزوتنه ربه  سه  ئاماژه به نده رچه ، هه" بژاردن هه
رچاو   به ش له ره گه م ئه ناب ئه: "نوس ناو براو ده. کا  ده وه مپریالیسمه  الان ئه خۆیی کوردستان له ربه اق و سهش کردنی عر دابه
 دژی تیروریزمی  ر له یکه شه وه  کونتروڵ کردنی بارودۆخی عراق و ئه مریکا له کانی ئه سته کان و بن به ر الوازیه گه  ئه گیریت که نه

 ، پش  ناچته  پویسته ی که یه و شوه کانیان به  پرۆژه مریکا دانی پدا بن که تی ئه وله  خۆی نیشان بدا و ده مه هن زیاتر ل ناوده
 .ن که تی خاکی عراق نه کیه  یه  زیاتر دیفاع له مه و روو ب، و له ره ڵ گۆرانکاری به گه ت عراق له بابه کانیان له ته  سیاسه  که یه وانه له

و ارچ به هب ل  ده وه شه م حاه  به وێکر ب ره گه م ئه ز بونی ئهه ر به سه خت له  جه ک دا نییه که ئاست کان له گه  هشتا به دهن هرچه
 .بگیرێ

ر  گه ئه"   ن ده. ن. ویزیونی سی له ڵ کانای ته گه  وتووژ له مریکا له ئهی پشوی  وه ره زیری ده  هنری کیسینجر وه م دواییانه ئه
ها  روه  هه."ش بکر  دابه ووته م  ئه  که ب، باشتر واه ر نه به سته  دا ده ک پارچه  پک هاتن عراقکی یه مریکا له یی ئه وه ته ی نهجقازان

: تی وسیویهن) واڵ ئستریت ژورناڵ ( تک دا له  بابه  له م ووته ربازیی عراق پاش داگیر کردنی ئه مین حاکمی سه که جی گارنر یه
ها  روه گارنر هه." ردستان پشتیوانی بکاوخۆی ک ربه ی ووتی سهپک هاتن  ب له گا ده کانی نه جه ئامان به عراق  ر له گه مریکا ئه ئه
مریکا له  هکانی ئ  بۆ بوونی هزهوک بو ه ک پگه ی پشو دا وه ده ندی کۆتایی سه روبه  سه  فیلیپین له ی که ه و شوه ر به هه: ی ده

کانمان ب بۆ  ی هیزه وه  و شوینی گواستنه ک پگه ی نوێ دا وه ده  سه توان له خؤش ئه ربه ، کوردستانی سه قیانوسیه ی ئه ناوچه
ڵ  گه  له تی دیفاع که زاره  وه ک پولولفوویتر له سانکی وه ن که زگای بوش دا هه  ده  له.راست تی ناوه ب و رۆژهه ره یھانی عهج
 .."یسینجر و گارنر دا هاورڕانک
  م ی له تیجه ناوبراو نه. ش کردنی عراق روون نییه  دابه واته"  ره گه ئه"م ر رودانی ئه سه خت له  جه ست له به مه دا  یه م نوسراوه له

تکشان و  حمه رکوتی زه ستی سه به  مه بهمریکا  مپریالیسمی ئه تی ئه  سیاسه  که رار واه ر قه گه  ئه. وه سته  ده  به داوه  نه ه وه لکدانه
کانی حاکمانی  نه  نیوان الیه ش کردنی عراق له ر دابه سه ک له ناکۆکیه چ   که رقی چیه تکشانی کورد ب؛ فه حمه کرکارانی عراق و زه

تی  وه  ده  له که(تی پول ولفوویتز  تایبه نر و به کیسینجر و گار  که بکری وه ر ئه سه خت له جهب   ده  دا وه ڵ ئه گه لهب؟   هه دامریکایی ئه
   واه که. مریکان زگای حاکمی ئه سانی ناو ده ست ترین که ره په  راستترین و کۆنه خۆی له)  ه وری گرنگی هه رای بوش دا ده راستگه

روانگاکانی پشوی حیزبی کۆمونیستی ئران و  ( .ه دای ه  هه خت له قینیش، سه کی یه  ستراتیژیه ر ببته گه ت ئه نانه  ته ره گه م ئه ئه
 بکرێ و   قسه ب راشکاوانه  قۆناغی ئستادا، ده ر حاڵ له  هه  به).ت نیشان نادا راحه  سه  به ه له سه م مه ی ئستای مازوجی ئه که ته بابه
 .رز بکرێ  په با دوره ی ناته وه  لکدانه له



داریی  ردماه می سه رده  سه له) یی وه ته ی نه له سه  مه وانه له(ی دموکراتیک   رگا چاره وه هی مارکسیسمی شۆڕشگران  روانگه له
ربازیی   و سه زگای فکری و روانگه تی ده واویه  ته. ه هه) داری رماه وسه(مپریالیسم   ئه واو له  دابانی ته ندی به وجود دا پوه مه
ساس و  م ئه  ئه ی که و روانگایانه ئه.  که  ناوچه  له یی بوه وه ته ی نه له سه ی مه وه ق بونه ی زهکی ره مپریالیسم عامل و هۆکاری سه ئه
ی  وه  ریزی بزوتنه  داهاتودا خۆان له  له وه  دنیاییه  به،مپریالیسم  ئه ن له وه  نانیکه  دوای ورده  و به ال ناوه ان وه  مارکسیستیه سه ئه

 . وه نه که تکشان و کرکارانی کورد جیا ده حمه رزگاری خوازیی زه
 

 . مپریالیزم نییه  دژی ئه بات له یاواز ال خهجتی کورد  ست هنانی مافی میلله ده بات بۆ وه خه
  هبورژوازی ل م هنانی و خودی ورده رهه واوی ئامرازی به داری، و ته رمایه ی ئابوریی سه واره ب بزانن که قه راانی کورد ده پگه چه

   به راره  قه دار که رماه  چینی سه  که رونه.   درۆست کراوه وه وه  الان ئه مپریالیزم و له ساسی نیازی ئه  پی ئه ؛ به که ئران و ناوچه
 19 و 18ی  ده  سه وری بورژوازی ئوروپایی له ک ده ر وه هه"  شۆڕشگرانه"وری  ت ناتوان ده سه  ده مپریالیزم بگا به تی ئه یارمه
دانی  داریی ئستادا، نیازی هه رماه می سه رده  سه  له ونکهشداری بکا؛ چ به"  یکی شۆڕشگیرانهکۆماری دموکرات "   و یان لهبگرێ

  حزابی کوردی عراقی له رانی ئه شداری کردنی نونه به. ی پ هبون  نه ستراوه مپریالیسم و به  ئه واو له خیرای ئابوری دابرانی ته
  نابته!) بوو  وا نه نجام دراب که کیش ئهبژاردنی دموکراتی ر هه گه ت ئه نانه ته(مریکا و سیا  ستکرد و دانراوی ئه تکی ده ومهحک

ی ست  ئامرازی ده بته رۆک کۆماری دا ده ی سه  پله کان له بانیه الل تاه وخۆ جه ڕاسته.  وه وانه  الان ئه ی کورد له له سه ری مه سه چاره
 !مپریالیزم ئه
ست هنانی مافی دموکراتیک  ده تی و به نعه ی سه شه هگ، رزگاری ئابوری وسیاسی و  ی شۆڕشگرانهکانی مارکسیزم وه  پی لکدانه به
 عراق و ئران هیچ  له  وه مپریالیسته  الان ئه پندراو له ی ئابوریی داسه واره قه.  دی ته و، نایه مپریالیزمه مان ئه ستانی هه دهدار الان  له

ن  ون زاته رکه  ده ک دا که ه ر شک و شوه  هه دا له م وتانه بورژوازی له.  وه ته هشتوه تی بون و دموکراسی نه نعه کی بۆ سه جگاه
م  لی بکریت، ئه مه ردستان عهی کو ی ناوچه وه ت جیا کردنه  بابه کانی کیسینجریش له ر پشنیاره گه ت ئه نانه ته.  مپریالیزمه  ئه ر به سه

  .ردستان ناکاکی کو ری خه وه خته به ئازادی و  تی به مپریالیزم، یارمه  ژر کونتروی ئه  له وه  جیابونه  له شوه
زاری جیھانیی  با ڵ بوون له  هوی تکه ک عراق و ئران به داریی ووتانیکی وه رماه  سه  بزانن که  راستیهم ب ئه کان ده  کورده په چه
. تی و نایب ، نیه بوه کانی نه ره م هنه رهه  به  هزهپدانی ره په پدان و  شه داری، توانای گه رماه تی سه داری و شوازی تایبه رماه سه
ک  وه(ر ب  رکوتگه ، سه رهتدا سه بورژوازی ده  یکه وه  ئه. ر نییهز ان پهکم هینان ئیم رهه م هنانی ئامرازی به رهه بهدا  ه م ناوچه له

) مریکا  روژاوا و ئه ر به ک سوسیال دموکراتی سه وه(موکرات ب  یان ده) دام حوسن  ئران یان سهیی ئیسالم رژیمیرانی مگه سته
، ی پو درۆست کردننکا کارخانه ( کان هفی سره  مهکاالم هنانی  رهه تدا به  باشترین حاه له.  ناگۆرێ ینییه  عه ته زعیه م وه شتیک له

  ر به یرانی ئابوریش به وام بونی قه رده  به.دا یران خوقنی خۆی ده ر و قه ناکاریگهی  شه  گه  به درژه) نتو و شتیتر ی ئاسن، چیمه لوله
ی  له سه ی ژنان؛ مه له سه وی، مه ی زه له سه یی، مه وه ته ی نه له سه ک مه کانی وه  دموکراتیکه تاییه ره  سه له سه ری مه سه چاره

تدا بۆ   حکومه رانی کورد له شدار کردنی ربه  به مپریالیزم به  راستیدا ئه  له. گرێ نی ده مه  و چاپه وه ان، کۆبونه زادی بهئادموکراسی، 
 .خا دوا ده  وهیی وه ته هنی  له سه ری مه سه ی چاره  ئاراسته ساسی له ر گرتون و گۆرانکاریی ئه کی ل وه کی کورد که فریودانی خه

  ه کان هه ره  هنهم رهه  به ی هزه شه  گه  بهنیازکان   دموکراتیکه له سه کیی مه ارهجک ری یه سه کراسی و چارهر بونی دمو به سته بۆ ده
ڵ  گه وام له داری دا برده رماه  سهییدن ی پوه  چوارچیوه  له که  ناوچه کان له ره م هینه رهه  به ی هزه  کردنه شه م گه ئه.   که  ناوچه له
 ئاوسانزین،   کردن، دابه شه گه( کانی ئابوری  یاوازهج  ره وه  ته داریی رۆژاوا که رماه ی سه وانه  پچه به.  هورو ره یی به واره یرانی قه قه

" دی ورک"م هنان،  رهه یری به سک و غه رته ریی بهدانی ئابو وام، پاش هه رده ک عراق و ئیران به  ووتانکی وه بینرێ، له ده) و هتد
کی دا  یه ر شیوه  هه بورژوازی له.   داه گاانه م کۆمه داری له رماه کانی سه ندیه تمه  تایبه کک له یه، ستان و رکود وه، .دا ئابوری روو ده

   به ستراوه کانی به  بورژوازییه ته  حکومه ۆرک لهج و  وهر ش  ئاکامدا هه  له . یرانی ئابورییه ری قه  ئران و عراق؛ خوقینه له
داریی ئستا دا، بورژوازی  رمایه می سه رده  سه له.  ره ر و داپۆسنه رکوتگه تی سه  حکومه قامگیر کردنی  سه مپریالیسم، ناچار به ئه
 و  شه رگری گهبنه هیزی  ده) بانی و بارزانی الل تاه هج جۆری  راواتدار له جدار یان بۆینباخ و کهار، ت سه ر به یی، مزه وه ته خۆیی، نه( 

بات   دژی خه دابرن و له) یی وه ته نونه( داریی  رماه  نیزامی سه  له وتون که  شۆرشگر و پشکه و هزانه نیا ئه ته. فتی ئابوری پشه
 پاساو و ممپریالیز ڵ بورژوازی بومی و خۆمای ئه گه هنگ ل هاوده"  وه ته مافی نه "  ژر ناو و دروشمی دیفاع له  له سانک که که. ن بکه
ی رابوردو و شکستی  ده مژوی سه.  سته لکراو و ژر ده م تانی سته  دوژمنانی میلله بنه  دهوێ مانه وێ و نه ن، خۆێ، بمانه که بلیغ ده ته

 . مپریالیزم بوه ڵ بورژوازی خۆیی و ئه گه وتن و سازان له ی ریکه تانه م سیاسه موو ئاکامی ئه ر هه کان هه  جیھانیه شۆڕشه



ر کرکاران و  گه  ئه ت، که  شۆرشی داهاتو دا پک نایه کان له  دموکراتیکه نیا خواسته ی ته  چوارچوه ، له"شۆرشی دیموکراتیک "
ساسی و   ئه  خواسته نگی کردن له  بده  بهمپریالیزم ناچار  بورژوازی و ئه  نانک له ست هنانی ورده ده تکشان بۆ به حمه زه

کرکارانی ووتانی (ی خۆان  قینه یمانانی راسته ڵ هاوپه گه  له که تکشانی ناوچه حمه  کرکاران و زه.کانی خۆان بن ریه محوه
ریی شۆرش   گرتنی ربه وه سته ده  بهی  ئاراسته ، لهداری رماه کان و دژی سه  دموکراتیکه داخوازهڵ  گه باتی خۆان له خه) ر وروبه ده

 .گرن ڵ ده نگاو هه  پیش و هه نه به  ده رشانیانه سه  له ی که کلیفانه رک و ته و ئه نجامدانی ئه بۆ ئه
رکی دژی  ئه)  ست داوه  ده نجامدانی له  بورژوازی توانای ئه که(کراتیک  کلیفی دمه رک و ته  ئه  له گه راستیدا بج مرۆ، له ئه
 بۆ  رنامه ش کردن، ئابوریی به م هنان و دابه رهه ر به سه کونترۆی کرکاری به(ک   وه وه ستوری کاره  ده ته وتوه داریش که رماه سه

داری و  رماه روخانی سه ب   به بیر ب که شمان له وه ب ئه  ده).تی کرکاری و هتد ستی و مودیریه ره رپه کاریی سه دارژراو، ئاماده
ی خرای  شه بار بۆ گه م هنان، بواری پویست و له رهه کانی به کیه ره  سه ر ئامرازه سه له تی تی تایبه ی مالکیه وه شاندنه وه هه

وه   خۆه نگی دموکراسی به و رهتی ناب  نعه ی کوردستان هیچکاتک سه  کردنک، ناوچه شه  ب ئاوا گه به .خسی نارهتکنۆلۆژیک، 
هه کیتر، به ایه وات  به.نابین وه  ب ئابوریی  تی و به تی تایبه ی مالکیه وه شانه ژراو رنامه به" بگای  تی بونی کومه نعه سه"  بۆ دار
 بازاری  شک له توانن به  ئه گاانه م کۆمه  ئه  که  خرای تکنولوژیکهی شه  گه نیا به ته.  حاه ک ئران و عراق شتکی مه وتوی وه دواکه
 بۆ  که ئابوری ناوچه. ر ناب ایگهروتو ک  تکنولوژیای پشکه رگرتن له ک وه شک که  ب ئاوا به به. ن رخان بکه نی بۆ خۆان تهجیھا
 . رزگار بکا وه دارییه رمایه  الان سه پندراو له  چنگی بازاری سه تا خۆی له ره ب سه ی تکنولوژی ده شه گه
میللی، ،  یو ی زه له سه مه(ری دیموکراتی  سه رکی چاره ئه: نجام بدرێ رک ئه ک ئه ه ب زنجیره بوری، ده، بۆ رزگار کردنی ئاا ئاکام د له

داری  رماه کلیفی دژی سه رک و ته ری ئه سه ارهچ) رجی داریکراو و رون لومه  پی هه به (  مه ڵ ئه و هاوکات الگه) دموکراسی و هتد
ب   ده رکانه م ئه واوی ئه  ته م په به). ستیی کرکاری و هتد ره رپه م و سه رهه ر به سه کرکاری به، کونترۆی  رنامه  به ئابوریی به(
 . ر ناکرن سه  چارهکان کشه  ، هیچکام له م ناکۆکیانه واوی ئه شتنی ته ب نھ به. ام بدرنجن ئه

کی شۆرشگ، کومونیست، و ناسازشکاری  ریه  ربه ی بهی کوردستان پویست وه ش، بزوتنه یه له سه م مه  سازیی ئه بۆ ئاماده
  وه کانه  کورده ن کومونیسته  اله ب له ، دهکانی ونزوال ر ئستا گۆرانکاریه مپریاستیی کوبا، هه کانی دژی ئه زمونه ئه.  ه چی هه ه مامه
وجود  ی مه"کومونیست"و " سوسیالیست"رانی  ربه. رنر بگ وهرسی پویستیان ل  ی وورد و ده وه  و لیکۆینه وه ر لکدانه  به وته بکه

 .مپریالیزم ب  ئه ناب چاوی هیواان له
 
  مریکاوه  الان ئه دام له سه" دانانی جگری"
 رکوت و  کش کردنی سه ر عراق ریشه ربازی بۆ سه  هرشی سه ست له به مهمریکا،  مپریالیزمی ئه ی بیردۆزانی ئه وانه  پچه به

 الان  مریکا بوو و له تی ئه وه  هاوکاران و نزیکانی ده دام له  خۆدی سه.بوه تی کورد نه لکی عراق و ئازاد کردنی میلله تۆقاندنی خه
ری  ی شه رمه  گه  له1983ی نوامبری 26   له.ندی خۆی پاراست وه رژه  به2004ت، و تا سای  سه  ده یشته  گه مریکاوه ی ئه"سیا"

ی   ماده دامی کرد تا به ردانی سه  سه وه  الان رونالد ریگانه مریکا له زیری دیفاعی ئیستای ئه  وه- عراق دا، دونالد رامسفیلدئران و
   له وه شی عراقه رته  الان ئه  له1988 مارسی   له کانه  و چه م ماده  ئه.یاری بکا ک ته ک و موشه ده ی یه سه ره یمیایی، بیولوژی و کهک
 .تکشی کورد حمه کی زه  خه ان له ئینسانی بتاو7000  رگی نزیک به مه هۆی   بوو به کار برا که  به هجب  هه کان له ی کوردهدژ

بو،  کی عراق نه  خه ستدرژی نائینسانی دژ به ساسی ده ر ئه سه دام حوسین له ڵ سه گه مریکا له تی ئه وه تی کردنی ده هۆی دوژمنایه
نی زۆری  مریکا به تی ئه وه ده). ک ه ماه ک ناکۆکی ناوخۆی بنه وه ( کانیانه  ناوخۆییه له سه  مه کانی ناشی له ر ناکۆکیه به لهیا ن کو ته به
  عس به کانی رژیمی به رزه ، قهئرانڵ  گه ر له  ساڵ شه8پاش . هنا  جی نه ری عراق و ئران به  پاش شه  کهودام دابو  سه ی رژیم به

 و  حیده تی موته یت و ئاماره  کوه  میلیارد دوالر به30نیا   ته عراق به.  میلیارد دوالر85   زیاتر له یشته بی گه ره وتانی ئوروپایی و عه
 بستانی سعودی  ره عه
ندکی  وه ژه ر  و به  و پک هنانی پلهکانی عراق  مایه له سه مهری  سه ت چاره  بابه مریکا له تی ئه وه کانی ده راره ول و قه  قه.رزار بوو قه

ی ژونیی   25ت له ر کوه  هرش بۆ سه ر له ند مانگ به  چه.کرا راورد نه ب دا و هتد هیچکامیان به ره  دنیای عه دام له تی بۆ سه تایبه
 گۆری داخوازی و  گلیپسی، پاش هنانه، خانمی ئیپریل غدا  به مریکا له فیری ئه ڵ سه گه تی له وتنکی تایبه  چاو پکه دام له  سه1990

   نقوم بون له  و له ی پاراستوه که باتی ناوچه  سه  پاداشی عیراق که ه مه ئستا ئه: "اند  رایگه مریکاوه  الان ئه  له نهبیستنی ومی 
ت  نانه ته" ؟ که  پشتیوانیه ه مه کا، ئه کانی ده ته دۆس مریکا پشتیوانی له  ئه ین که  ئه ؟ ئوه جاتی داوه رایی نه ی بنیادگه پۆلی بی ونه شه
 .رگرت مریکایی خۆی وه  دۆستانی ئه وزی له دام چرا سه یت، سه ر خاکی کوه  هیرش بۆ سه ر له به



   بۆ بهستی پکرد و  ده1991ی   فوریه مریکا له تی ئه وه ربازی ده  و هرشی سه وه دامه  الان سه یت له  داگیر کردنی کوه ه م شیوه به
دیلی   به چونکه. دام بروخن ویست سه ه مریکا هشتا نه تی ئه وه مان کات دا ده  هه م له  به.یت  کوه دام له  کردنی سه کشه هۆی پاشه

  ک نهدام بوو  مۆ کردنی سه سته مریکا زیاتر ده تی ئه وه تی ده سیاسه. بووکرد نه دروست خۆی  دام به  سه تی و نزیکتر له حکومه
   چونکه.ت دا سه  ده ی له وه  هشتنه مریکا زۆر زیاتر بوو له تی ئه ۆه دام بۆ ده ری روخانی سه ته خه. دانانی جگر بۆیالبردبی و 

خساندنی    ره بوو به  ده مه خۆی  ئه ، که) شیمال کان له  جنوب و کورده کان له شیعه(کیی  تی خه  حکومه یتوانی ببیته انی سادام ئهروخ
 . که کانی تری ناوچه  شونه ری له ماوه رینی جه راپه
دام  کانی سه رۆییه ره یتوانی سه ی پشودا نه یه  ده ک له یه ال  له چونکه. دامی دا ت دا بریاری گۆرینی سه  نیھاه مریکا له تی ئه وه م ده به
بۆ کونترۆل کردنی تی نویان  مریکا سیاسه  حاکمانی ئه وه کیتره  الیه  ژر کونترۆڵ؛ و له واوی بیخاته ته ک پشوو به هار بکا و وه مه

  له" رزای حامید که"ک  دام؛ وه سه" کانی نشینه "م؟ جال به.  پش  هیز کردنی ئیسرائیل گرتبوه راست و هاوکات به تی ناوه رۆژهه
 ناو   رکخراوی به32 .ندانراوتکشان  حمه  زهفریودانیی کریکاران و  وه وساندنه  بۆ چه  کهمریکان کرگیراوانی ئه فغانستان، به ئه
ی  کونگره" و ) عس ندامانی پشوی حیزبی به ئه" ( یی عراق وه ته تی نه کیه یه "   زۆری پکھاتو له تی عیراق، به وه پوزسیونی ده ئو

کیان  ه وه ئینگلستان، کۆبونه" ویلتون پارکی "  دوو ساڵ پش له.)مریکا تی ئه کانی الانگری بای راستی حکومه لیبراه" ( میللیی عراق
د  مه تو موحه بانی، بارزانی و ئاه  هاوکاری تاه  به نانه هم ال ئه.  وه  بیرورا گۆرینه وتنه پک هنا و که" ی دایک وه کوبونه" ناوی  ژر  له

ر کورسی   سه  له م دواییانه کانی ئه بژاردنه جاریی هه مرۆ پاش گاته وتن و ئه رکه" عالی شۆرشی ئیسالمی حیزبی ئه " کیم له باقر حه
  ر جۆره  هه  که مژوو نیشانی داوه. ن ل بکه  عراق حه اسی لهی دیموکر له سه  ناتوانن مه مانه م هیچکام له به. ت دانیشتون سه ده

 .ب تکشان ده حمه  زیانی زه  به که  ناوچه مریکا له مپریالیزمی ئه ڵ ئه  گه ودا کردن له سات و سه
 
 1991ری   شه تکشانی عراق له حمه باتی زه کانی خه رسه ده
م لکراوی کورد  کی سته  خهدام، ڵ رژیمی سه گه مریکا له ی ئه نه ک اله ری یه  کۆتایی هاتنی شه  هاوکات به1991ی   فوریه له

کونترۆی   ژیر وته ند رۆژیک دا که ی چه وه ما کوردستانی عراق له. ست پکرد عس ده  دژی رژیمی به ی خۆی له کدارانه رینی چه راپه
کانی جنوبی عراق   شاره مان کاتدا برک له  هه له. کداری کورد چه هیزی ستی ده  وته رکوک که وت خزی که شاری نه. کی عراق خه
. وان رکوت کردنی خویناویی ئه  سه وته  ج که ست به دامیش ده شی سه رته  ئه).کان شیعه(تی  تایبه تکشان به حمه ستی زه  ده وته که
  تکشانی عراق له حمه باتی زه  بینینی دینامیزمی خه کرد، به هدامی د وتو پش باسی روخاندنی سه ند حه  تاچه مریکا که مپریالیزمی ئه ئه

 رژیمی  ی له شه ره هه) باوک(جورج بوشی .  خۆ وته ی رژیمی دیکتاتوریی عراق که  بۆ پاراستنی پاشماوه و ترساعس دژی رژیمی به
نگی کرد، و  کی کوردستان بده ک کردنی خه  کۆمهر مه رانی کورد له  داوای سه ر به رانبه کا و به کان نه ئران کرد پشتیوانی شیعه

کی   خه  له مریکا نیشانی دا که مپریالیزمی ئه  ئه.ومباران کردب انکی کوردستانی کانی خه نگیه ره جه  رژیمی عراق دا کوپته ی به ئیجازه
 .دام ی سه وه ترس تا مانه کداری کورد زیاتر ده چه
. دام بوو  سهدنیستی روخانی به مریکاش مه  ئه مپریالیزم و نه  دژی ئه  له ه باتی هه ی خهنیازدام   سه  نه وت که رکه دا ده و کاته له
 پاراستنی  یشت و به کانی خۆی گه ی خواسته واه  ته  به که  ناوچه  لهی خۆیربازی  بوونی سه ودام  الواز کردنی سه مپریالیزم به ئه

ی  حمانه رکوتی بره  سه وته مریکا که ئیدی ئه داری و تهگا ئا عس به رژیمی به.  کردزمین  تهتری زیا که  ناوچه کونترویعس رژیمی به
کانی ئران  و سنوره ره  بهوتو ک که پهلک ژن و پیاوی پیر و   میلیون ژن و پیاو و منداڵ و گه3  نزیک به. تکشی عراق حمه کی زه خه

 .ی بوردمان کرد و ئاوارانه  عراق ئهکانی واییه  هه ھاتن و هزه  هه و تورکیه
مریکا دژ  ری ئه ڵ شه گه دام هاوکات له نگیزیی سه ره  دژی شه کان، له  شاره تکشی عراق له حمه کی زه نگ خواردوی خه تی په زاه ناره
تیی  زاه س ناره اندنی ئاگربه  راگه به. وونب رکخراو نه پرش و بو و  تیانه زاه م خۆپیشاندان و ناره م، ئه به. ستی پکرد  عراق ده به

   له راوه بازانی گه  و سه سره کی به  الیان خه تا له ره سهکان  تیه زاه  نارهم که  یه. گرت وه  خۆه کی نوی به ه ک شوه  خۆی خه خۆ به
رینی  رچی راپه گه.  وه الی گرته ربه ف و که هج دواتر نه، و  هی، دیوان ماره کانی زبیر، عه  پاشان خرا شاره.ستی پکرد ر ده ی شه ره به
 و  تکیشانی سوننه حمه م، زه نجام درا، به  ئه وه کانه  الان شیعه  زۆری له کانی عراق  به  جنوبیه  شاره ک له ریی خه ماوه جه
) من و ئستخبارات ئه( پۆلیسی نھنیی رژیم  وتیی همنی کانی ئه نده ی ناوه  زۆربه.ریان گا وری کاریگه دا ده م شارانه سیحیش له مه
کان دا  تیه زاه  ناره  ئاخزه  هاوکاری رژیمی ئران له  به شیعه" رانی ربه " ک بوو که ی خه ته که ره م حه پاش ئه. ک ستی خه  ده وته که
 .شدارییان کرد به



تی،  ی سننه"ری ربه"  خۆ له ربه س و سه ی خۆره  شوه ی کوردستانیش بهک  جنوب، خه تی له زاه دانی ناره رهه ند رۆژک پاش سه جه
ست  تی ده ریی سوننه  ربه خۆ له ربه ند گوروپکی سه تادا چه ره  سه له. ست پکرد باتیان ده ک رانیه و سلمانی خه ند شارکی وه  چه له
واوی کاروباری پاراستنی  کان و ته کداره  چه  پکھنانی لیژنه یان داهست  ج ده ست به  ده م شارانه کداری ئه چهکی  خه. کار بوون به

ی  ره  بهسوراندنی  هه ستیان داه ده" تی سوننه"رانی   ربه  بوو که سانه  خۆره ته که ره م حه ئه پاش. وان رکخرا ستی ئه  ده کان به شاره
تی  کیه ، یه)سعود بارزانی ریی مه  ربه به( پارتی دموکراتی کوردستان  لهی ناوبراو پک هاتبو  ره به.  شۆڕشرکخستنی"کگرتوو بۆ  یه

، لقی )ند سول مامه حمود ره  دوکتور مهریی  ربه به(، حیزبی سوسیالیستی کوردستان )بانی الل تاه ریی جه  ربه به(نیشتمانی 
، و حیزبی سوسیالیستی )حمان بدولره ریی سامی عه  ربه به (لی ، پارتی گه)د ممه زیز موحه ریی عه  ربه به(کوردستانی حیزبی شیوعی 

ریان گرا،  وری دیاریکه رکوک ده ردا گرتنی که  سه ست به  ده  له ه ره م به  ئه نده رچه هه). رای ناسیونالیستی حیزبکی راستگه(کورد 
  مپریالیزم و رژیمه  ئه خۆ له ربه باتکی سه ر بۆ خه اوهم کگرتویی و رکخستنی جه بۆ یهری  به واوی هیز و توانای خۆان له م ته به
  مپریالیزم و رژیمی ئیران، تورکیه ڵ ئه گه  ژر له  رگای وتووژی نھنی و ژر به کار بھنن، بینیمان له  به که چهکانی ناو داریه رمایه سه

 نوان  له  ه ره م به  ئه ه م شوه  به). و ئران  و تورکیه ریهندین جار بۆ وتووژ چوون بۆ سو  چه ه ره م به رانی ئه نونه(و سوریه 
 تا ئاخرین  که م خه  ئه مپریالیزم دوودی و گومانکی واان پک هنابوو که  بوشی باوک و ئه ت به ک دا نسبه ری خه ماوه جه

 . بدا یانتی یارمهو مریکا بت  روان بوون ئه کان چاوه رۆژه
تی داهاتوی عراق  شیان بۆ حکومه جلیسکی هاوبه یروت، مه  به ندین رکخراوی ئیسالمی، له ڵ چه  گه ی ناوبراو له ره  بهت دا،  نیھاه له

نی بای  نجومه جلیسی ئه مهک  کانی وه کانی شیعه ئیسالمیه ڵ رکخراوه گه یی و سیاسی له ریشهرای بونی ناکوکی  ره  سه.اند راگه
ڵ رژیمی  گه ندییان له م یان زۆر پوه  که ی که و رکخراوانه ئه(ی ئیسالمی  عوه لی ئیسالمی و حیزبی ده مه ئیسالمی، رکخراوی عه

  وه کیان گرت تا پکه ڵ الانگرانی رژیمی ئران یه گه رانی کورد له  عراق، ربه تی داهاتو له ی حکومه ت شوه  بابه ، له)بوو ئران هه
 .ن زم درژ بکهمپریالی ستی سواڵ بۆ ئه ده
ڵ  گه  له رده  فیدای وتووژی پشت په کاته  ده ری کورد و شیعه ماوه  جه ی که تانه  سیاسه م جۆره  رون و ئاشکرا بوو ئه تاوه ره  سه له
  وه  کرده رانی کورد جارکیتر به ربه! ر ئاواشی ل هات  و هه- شکست  به حکومه  مه که  ناوچه داران له رماه مپریالیزم و سه ئه

داری و  رماه ی سه رنامه ی به ی چوارچوه وه ره  ده ر له ماوه خوی جه ربه باتی سه  خه رکیان به ر هیچ باوه ک هه  نه نیشانیان دا که
کوردستانکی بون بۆ   نه ت ئاماده نانه  ته وانه  ئه.فادار نین کانی خۆشیان وه لیستیه ناسیونا  خواسته ت به نانه ، ته مپریالیزم نیه ئه
 !ن بات بکه  عراق خه خو له ربه هس
 

  ناسیونالیستی کوردتیی رایه  ربهکانی هاتوییه لنهی  کان و پشینه ریشه
 تانی وه مپریالیستی و ده نیزامی ئه ڵ گه وام له رده ی ئاشکرا، به  شوه ست هنانی مافی خۆی، به ده کی کورد بۆ وه باتی خه خه
   و به که  ناوچه هیز له تانی به وله  پیک هنانی ده مپریالیزم به ئه.  ورو بوه ره به) داریی ناوخۆ رماه و سه(زی  رکه داریی مه رمایه سه
ی کوردستان بۆ  وه ی بزوتنه وه رینبونه ندن و به سه ره  په  له ریک دا، النی خه  ناو کومه  نفوزی بورژوازی کورد له رگرتن له ک وه که
 .  گرتوهخۆیی ربه نانی سهست ه ده وه

   ئازادیخوازه وه  کردنی بزوتنه شه ندن و گه سه ره  ئاستی جیھاندا، په مپریالیزم له  الواز بونی ئه بهم،  که ری جیھانیی یه پاش شه
مپریالیزمی   ئه،  روسیه لهمین شۆڕشی کرکاری  هک وتنی یه که  و سه ره عمه سته  مه  و شوه ره عمه  ووتانی موسته کان له ییه وه ته نه

 هیزی  تانی به وه  پک هنانی ده ی به" ت بکه  و حکومه ک دروست بکه ره دوبه " ناسراو بهتی پشوی خۆی،  سهائینگلیس سی
ی   ماله بنه(تان بس ره  عه  لهزی رکه مهتانی  وه  پکھاتنی ده تی کردن به یارمه. کار هنا به کان وه رکوت کردنی بزوتنه  بۆ سهزی رکه مه

م  ی ئه ئامانج.نتک بوو ئاوا سیاسهری  انگه به)... ا تورکت هئ ( ، تورکیه)وی هله زاخان په هر(، ئران )کان هاشمیه(، عراق )سعود
تی   سیاسه.هیز بوو زیی به رکه تی مه وه زراندنی ده خۆیی خواز و دامه ربه  سهکی ه وه  بزوتنه ر جوره کوت کردنی ههر  سه رژیمانه

 کۆچی  ملی و رگرتن له ک، جگیر کردنی زۆره کانی خه ویه داگیر کردنی زه)   تورکیه تاتورک له ک ئه ر وه هه( ئیران  زاخان له ره
 .کانیتر ره  کۆچهشیره کان و عه  کورده کی زۆر له یه رگی ژماره  هۆی مه  بوو به وانه م کرده ئه. ک بوو رزیی خه وه
  تی و زایه ر جۆره ناره رکوتی هه سه. کرێ ش ده تدا دابه وله  ده4 نوان   له وه مپریالیزمه تی کورد ال الان ئه میلله   ه م شوه به
   ناوچه  له م گۆرانکاریه م، ئه به. نجام درا  ئه وه تانه وه م ده  الان ئه  له ترین شوه حشیانه  وه ی به ماوه تکی جه که ره حه

زاخان و  کانی ره  رژیمه که) 1299 (1920ی  ه کانی ده  ساله له .دا  خرایی روی نه ک شواز و  یه انی کوردستان بهک جۆراوجۆره



  له. بوو ند نه مه ره هه واو به  تهکی ه هز و توانایی تی عراق هشتا له وه کان بون، ده ییه  ناوچه وه رکوتی بزوتنه ریکی سه تاتورک خه ئه
 .هز تکی به وه  ده ی رابوردودا توانیبوی ببته یه  ده3ی   ماوه تی عراق له هو ستیدا دهار
 یباتی رزگاریخوازی کانی خه ساسیه ما ئه یتوانی بنه ر نه ک هه  نه ، عراق و سوریه کانی ئران، تورکیه ته کانی حکومه وه رحاڵ، هه هه به

ز ه  به  و له بوهوام  رده  به باتانه م خه ، ئه داوه  عراق نیشانی  له1991 روداوی  ی که یه وهو ش ر به ، هه وه وانه  پچه کورد نابود بکا، به
 . وری گرنگی گراوه  ده داکی کورد خهداریی  رماه ی هوشیاری میللی و دژی سه شه هگبون و 
 پاڵ  ی لهرنج جگای سهر و  سی دیاریکه ر یان ئه وه ، دوو ته وه مپریالیزمه  الان ئه سنۆعیی کوردستان له ستکرد و مه شبونی ده دابه
، ) و عیراق ، سوریه ئیران، تورکیه ( که داریه رماه  سه ر چوار رژیمه توان هه ری کورد نه ماوه  جه ی که وکاته ک، تا ئه  اله له.  ک داناوه یه
یی و دیاریکردنی  وه ته ست هنانی مافی نه ده کی بۆ وه کجاره یهی  مپریالیستیی خۆیدا شکست بدا، ریگا چاره باتی دژی ئه وتی خه  ره له

یمانانی  ڵ هاوپه گه ر له ک هه یی نه ندی سیاسی و هاوپشتی رکخراوه  یانی پک هینانی پیوه مه ئه. ه دور و محا وه راستیه لهنوس،  چاره
ویی   هۆی تکه ، به وه کیتره  اله له. ب، فارس و تورک ره ری عهڵ چینی کرکا گه ندی له کو پک هنانی پوه ، به و ووتانه ورد لهک

دان و  وتی هه ، ره که چهداریی ناو رمایه ی ئابوری و سیاسی ووتانی سه واره  قه کانی کوردستان له ۆرهجۆراوج  شه  بهنگی سه الره
   له کشه رای پاشه ره  سه، ووتک ری خۆیدا له وپه  لهتوان بات ده خه. توان جیاواز ب شک دا ده ر به  هه بات له ی خه شه گه

 .وام ب رده ووتکیتر به
ست  ده وتنی وه رکه  سه نگیه سه الرهم  رگرتن له ک وه  که ی کورد به وه  بۆچی تا ئستا بزوتنه  که گۆرێ ته د م پرسیاره دا ئه لره
تانی  وله  ده  به  و نه ه  هه وه وانه باتی ئه بونی خه وام نه رده  به ندی به  پیوه ستان، نهکی کورد کانی تا ئستای خه هۆی شکسته؟  هناوه نه
ریی ناسیونالیستی و  قشی ربه ور و نه  ده ب له ی کورد ده وه کانی بزوتنه واوی شکسته کی ته ره هۆی سه.  وه ره هزی داگیرکه به

  کان بوون، له کییه ره  سه  له هزه کان و حیزبی دموکراتی کوردستانی عراق، که انیهرز ریی به  ریبه.ببینینبورژوای کورد دا  ورده
ریی  ربه. ری په رمایداری تنه  سه-کی ناسیونالیستییس رته ی به  چوارچوه کانی پروگرامی دا هیچکاتک له له سه بواری سیاسی و مه

 کانی تیه یه  کۆمه له سه ری مه سه بات بۆ چاره ڵ خه گه یی له وه ته باتی نه  گریدانی خه وه کان هیج کۆششکیان بۆ پکه رزانیه به
ڵ  گه لکی کوردستانی عراق له باتی خه و کردنی خه حیزبی دموکرات هیچ کۆششکی بۆ تکه.  کردوه  نه وساوه هچکی  ری خه ماوه هج
مپریالیزم و رژیمه  تی بۆ ئه ستی یارمه وام ده رده ، به وه وانه  پچه  به رییه بهم ر ئه.  کردوه  نه  ئران و تورکیه کانیتر له  کوردهباتی خه
 رژیمه   کهتبگا و ناتوانی  کردوه رکی نه  هیچکاتیک ده رییه م ربه ئه.  ر درژ کردوه وروبه کانی ووتانی ده  دارییه رماه سه
   که  نیشانی داوه رییه م ربه باتی ئه میژوی خه. لکی کوردستانن ی خهرزگارای ری رگ مپه مپریالیزم له کان و خودی ئه دارییه رماه سه
ی  وه مرور کردنه.  لی نییه مه عه) یان دموکراتیک(کی بورژوایی  یه رنامه ه پاراستنی ب  کوردستان به یی له هو ته ی نه له سه ری مه سه چاره
 . روییه وردستانی عراق پیویست و زهکمرۆی  کانی ئه له هس رکی مه  بۆ ده تییه راه م ربه ژوی ئهم  کورته

  ته به هه ( لوستی رادیکاڵ و شۆڕشگرانه  پش گرتنی هه رای له ره بانیش، سه الل تاه ریی جه  ربه به" تی نیشتمانیی کوردستان کیه یه"
تی  کگرتنی چینایه رنمای یه یانی به( دا " دموکراتیک"کی  ه رنامه ی به  چوارچیوه ، له)گۆڕیبو کانی خۆی نه ته  سیاسه  که1983تا سای 

یتوانی ریگا  دا نه مه رده و سه  و له وه ته ستوه خۆی به)  یهدی بدوی موهته کانی عه وسته  هه ک  وه له ڵ بورژوازی کورد که گه له
 .ست رده  به خاته یی به کی ریشه یه چاره

 
 مپریالیستیی کوردستان هداری و دژی ئ رماه شۆڕشی دژی سه
 ی رنامه ی به  چوارچیوه ۆی لهبی خ کجارکی، ده وتنی یه رکه رجی سه لومه بۆ پیک هنانی ههتکیشانی کورد،  حمه کریكاران و زه

 واوی  ته وتنی شۆرش له رکه ی سه  بارمته کیی شۆڕشی کوردستان له کجاره وتنی یه رکه سه. ن بورژوایی و دموکراتک رزگار بکه
 : دایه وه ی خواره م خانه  له وتنه رکه م سه دیھاتنی ئه کیی وه ره رجی سه  مه. داه که ناوچه
خودموختاری بۆ "ت دروشمی  نانه  ته تی که لماندویه ی رابوردودا سه یه ند ده  چه تی کورد له کانی میلله باته ی خه به رجره ته -1

 ئیران و عراق  داری له رمایه تی سه وه  روخانی کامی ئامرازی ده ب به" کوردستان و دموکراسی بۆ ئران و عراق
ی ژیانی  وام بونی ئاشتیانه رده ڕ به مه لهتکیشانی کورد  حمه زه نوان   سازش و یان پک هنانی گومان له ۆرهجر  هه.  محاه

داری  رمایه دروشمی روخانی سه.  ومکینهزی ناراست و نام رکه داریی مه رمایه  بونی رژیمکی سه  کوردستان به سیاسی له
تی  وله یی و پک هنانی ده وه ته خۆیی نه ربه  و سه وه نوس تا ئاستی جیا بونه  دروشمی مافی دیاریکردنی چاره  به گرێ دراوه

 .خۆ ربه سه
  که کانی ناوچه  دارییه رمایه  دژی رژیمه سه بات له خه -2



 ب  یی به وه ته ی نه له سه  مه  که ه وه  رابوردودا، ئه لهی کورد،  وه کانی بزوتنه ی شکستهکان رسه ساسیترین ده گرنگترین و ئه    
و  مو ئه  هه بات له  ئاستی خه نده رچه هه. ر ناکرێ سه چارهکانیتر   پارچه کی کورد له کانی خه  جۆراوجۆره شه باتی به ندیی خه پیوه

ڵ  گه و له ندی پته دا پک هنانی پوه م ووتانه کک له  یه رکی هزکی شۆرشگر له م ئه ه، ب ک نییه ک یه  دا هاوکات و وه ووتانه
  ته بخراه کانی  ته و ستکه  و ده وتنه رکه م سه بو ئه  کوردستانی عراق ده وتنی کاتی له رکه  سه به. داه که کانی تری ناوچه کورده
 دژی   له  که  سانکی دور و درژه  و سوریه کانی ئران، تورکیه کورده.  یه و ئران و سور کانی تورکیه ت کورده خزمه
هاوپشتی .  کانه رکوتی کورده ریکی سه ر کاتکیتر خه  هه مرۆ رژیمی ئران زیاتر له ئه.  باتیان کردوه کانی خۆان خه رژیمه
 بۆ  کی کورده کیی خه کجاره وتنی یه رکه  زامنی سهۆانکانی خ زیه رکه  مه رژیمهشیان بۆ روخانی  باتی هاوبه  و خه کان کورده

 .کانیان ست هنانی خواسته ده به
ندی   پوه وتنه  رابوردودا که رانی ناسیونالیست و بورژوای کوردی عراق له ، ربه  گرنگه رکه م ئه نجامدانی ئه بری ئه م له به

 .ن ده ئه  م کاره به   دا درژه رانی شیعه  پاڵ ربه تی نوی عراق له وه  دهی وه ره  سه مرۆش  له ئه. ڵ رژیمی ئران گه گرتن له
مکوت  رکوت و ده کانی سه ت کورده  تایبه تکشانی ئران به حمه  کرکاران و زه ه ه  دوو ده  زیاتر له کهڵ رژیمک  گه هاوکاری له

کانی   کورده وه ته ڵ هاونه گه ستابان و له  وه ندیانه  پوه م شوه دژی ئه   توندی له بوو به کانی عراق ده  شۆرشگره کورده.  کردوه
ر  سه  بۆ روخانی رژیمی حاکم به وه مو تواناانه  هه ربریبا و به ردی و هاوپشتی خۆان ده تکشانی فارس هاوده حمه خۆان و زه

 .ن که رکوت ئه  سه که شانی ناوچهتک حمه  زه وه ن و پکه سازاو وه  پکه که کانی ناوچه رژیمه. کردباتیانیان  ئران دا یارمه
   و سوریه کانی ئران و تورکیه ڵ کورده گه تی له کیه یه بۆ پک هنانی   ئستاوه ر له ب هه کانی عراق ده  شۆرشگره سوسیالیسته

کانی عراق بۆ دیاری کردنی  ردهوتنی کو رکه  سه.گرن نگاوی پیویست هه ب و تورک هه ره تکشانی فارس، عه حمه و زه
شۆرشی کوردستان شۆرشکی دژی .   و سوریه تورکیهکانی ئران،  وتنی کورده رکه  سه  به نوسی خۆان گرێ دراوه چاره
 . ئاکام بگا ب به  ده که واوی ناوچه ه ت  و له دارییه رماه سه
 
  که  ناوچه لهمپریالیزم  ردانی ئه ست توه  ده بات بۆ کۆتایی هنان به خه -3
کی  النی خه  کۆمه مپریالیزمی به رۆکی ئه عس جارکیتر ناوه ڵ رژیمی به گه مریکا له پریالیزمی ئه ی ئه م دواییانه ری ئه شه
امی م خوازیاری روخانی نیز النا به دامی وه  سه نده رچه  هه لماندی که  سه وه  کرده مپریالیزم به  ئه. نیشاندا که حمتکشی ناوچه زه
کداری کوردستان  کی چه  خه مپریالیزم زیاتر له ئه.  تکشان نییه حمه رکوتی کرکاران و زه زگای سه داری و دام و ده رماه سه
  ا بهکر ده هم ن کرا جگری بۆ دانرێ، به بو و ده دام بۆ گورین ده ، سه رانی کۆشکی سپیوه ی سه  روانگه له. دام ترسا تا سه ئه

  وه رانیانه  رگای ربه ك کورد له چۆک داهنانی خه مپریالیزم به ی ئه وه  لکدانه به.  چۆک دابھنری کی کوردستان به ئاسانی خه
 .بوو  سته به م مه رانی کورد دا بۆ ئه  نوان ربه کان له تیه وه  ده ش کردنی پله دابه. کرێ  و ده ئاسانه

مریکا، و  یتا بۆ ئه یتا په ر کردنی په فه  سه مریکا درژ کرد و به ستی هاوکارییان بۆ ئه رانی ناسیونالیستی کورد ده پشتر، ربه
  یشتون که گه  هشتا تنه ده  پاش نیو سه مانه ئه. کرد تییان ده روانی یارمه تی بوش چاوه وه ڵ ده گه ی نھنی له وه پکھنانی کۆبونه

یی  وه ته هاتنی مافی نه  نهدی کیترین کۆسپی به ره ه و س بووه  وه مپریالیزمه الان ئه   کردنی کوردستان له  پارچه ش و پارچه دابه
ب بۆ برینی   و ده مپریالیزم نییه  ئه کانی کورد هیچ گومانکیان له  شۆڕشگیره  سوسیالیسته. یه  و هه مۆریالیزم بوه کورد خۆدی ئه

ست  خۆی خۆان ده ربه وام و سه رده باتی به ، خه که  ناوچه له) و ئیسرایل(نیان کا یمانه کان و هاوپه مپریالیسته واوی ئه ستی ته ده
کانی  رنامه ی به  چوار چیوه کان له  شوه ک له ه  شوه  به بورژوای کورد که رانی ناسیونایست و رادیکای ورده  ربه.ن پ بکه

   که مرۆش نیشانیان داوه ئه. دابرنواوی  ته کان به  بورژواییه  رژیمهمپریالیزم و  ئه سیر بون، هیچکاتک ناتوانن له بورژوازی دا ئه
کی  یی بۆ رزگاری خه باتی ریشه  تا خه کریگیراو دا الان گرنگتره ستکرد و به داریی ده رمایه تکی سه وه  ناو ده ک له ه  و پاه پله

 .خۆیان
ستور  بی پشت ئه وتی خۆان ده یی و ده وه ته تی نه یهک تی و یه واه ته  نهمی  سته کان، بۆ کۆتایی هنان به  شۆڕشگره سوسیالیسته

ر  رانبه  گومان به رانیک که  ربه).ب و تورک ره تکیشانی فارس، عه حمه  و زه که کانی ناوچه کورده(ک  یمانانی خۆان بن وه  هاوپه به
 یارانی خۆی  که  ناوچه مپریالیزم له  ئه  که مان شوه به هه. نال بنر بی وه یالیسم پک دنن دهمۆر  و ئه که دارانی ناوچه رماه  سه به
 ری پیکھنانی رکخراوکی  ب له راستیش ده تی ناوه ی روژهه تکشان و کرکارانی ناوچه حمه زهخا،  و و رکیان ده دۆزته ئه

مپریالیسم، زایونی  ستی ئه ، ده)کان کان و تورکه به ره کان، عه ارسهکان، ف کورده   تكشه زهحمه (  پک هاتوو له ه و ناوچه سیاسی له
 نیشانی  م دواییانه ی ئه به جره  ته ی که ه و شوه ر به هه. راست ببرن تی ناوه  رۆژهه  له شهمی کان بۆ هه داریه رماه  سه مهیو رژ



 دژی   لهو پکه، "کانیان ره شه"کانیان و  تیه ڕای دژاه ره  سه، که  ناوچه کان له دارییه رماه  سه مپریالیزم و رژیمه  ئه داوه
 .وتون کهن و رک  که هاوکاری دهتکشان  حمه زه
 . که  ناوچه مپریالیزم له داری و ئه رماه  شۆڕشی دژی سه  به گرێ دراوه کوردستان  کیی شۆرش له کجاره وتنی یه رکه سه

وان  ئه.   نییه وه مپریالیزمه  الان ئه ستکردی کوردستان له ش بونی ده  دابه  ان بهری کانی کورد باوه ورشگیره ش سوسیالیسته
رجی  م مه که  یه. ش بوه  کورددستانیان تدا دابه ی که دارییانه رماه  سه و رژیمه واوی ئه باتکن بۆ روخانی ته خوازیاری خه

و  ره ی به ، ئاماژهکوردکی  خهکانی پشوی  باته تواوی خه. شووکانی پ  شکسته  له رگرتنه رس وه کجاریش ده وتنی یه رکه سه
  بات بۆ فدراسیونکی سوسیالیستی له خه.  ه که ب و تورکی ناوچه ره تکشانی کورد، فارس، عه حمه تی نوان زه کیه پیویستیی یه

 . یالیستییهرمپ دیلی ئه   به  به وه ، ومدانه که ناوچه


