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 م که شی یه به

 

 !دارییە  یهترۆپكی دەسەاڵتی سەرما, دەسەاڵتی ئۆلیگارشی 

 

لە سیستەمی , ینەی كۆمەڵگا و دەوڵەت پێكدەهێننكەم نچینێك, چین یان خێڵی ئۆلیگارشی      
هەروەها لە سەردەمە جیاوازەكانی مێژوو و لە ساتی دەسەاڵتیاندا , دواكەوتووەكاندا پێشكەوتوو یان 

و یان لە دەرەوەیدا ئامانج و خواستیان قۆرغكردنی هەموو جومگەكانیەتی و دەیانەوێت لە ئەنجامدا 
هەموو جومگەكانی ئابوری و كۆمەاڵیەتی و سیاسی و میدیایی و سەربازی بخەنە ژێر ڕكێفی خۆیان 

 .لە بەرژەوەندیان بەكاریان بهێنن و 

لە ڕێگەی دانان و خستنە ناوەوەی پیاو و گوێرایەلەكانیان لە جومگە سەرەكیەكانی دەسەاڵت و     
, هەموو كار و كردارێكیان لە پێناوی زیادكردن و پارێزگاری كردنە لە سەرمایەكانیان , دەوڵەتدا 

ی سەروەت و سامانی كۆمەڵگا لە دەستی ئەمەش هۆكارە بۆ زیادبوونی هەژاری و كۆكردنەوە
 .كۆمەلێكی كەمی مشەخۆر 

هەمان ناوەڕۆك و دەربڕین و یەك پێناسەیان , زۆرن و لە سەرچاوەكاندا , پێناسەی ئۆلیگارشی     
و یان باس  لە پێكهاتەی چینی ئۆلیگارشی , پێناسەكانیش چ بۆ دەوڵەتی ئۆلیگارشی بكرێت , هەیە 
, چینی ئۆلیگارشی نابێت   چونكە دەوڵەتی ئۆلیگارشی بێ, وتۆ دروست ناكات جیاوازییەكی ئە, بكات 

بەم پێیە هەردووال .سیستەمێكی سیاسی  ئۆلیگارشی ناتوانێت بەردەوام بێت   چینی ئۆلیگارشیش بێ
 .یەكتری ناتوانن لە كۆمەڵگا و دەوڵەتەكانیان لەسەر ئاستی جیهان هەڵبكەن  تەواوكار و بێ

, انە نە دەسەاڵتەكەی دیموكراسییە و نەحكومەت و دەسەاڵتی زۆرینە و گەلیشە ئەو دەوڵەت     
سیستەمێكی كەمینەی قۆرخكار  ناتوانرێت ناو لە سیاسەت و دەسەاڵتەكە بە سیستەمی   ئەمەش بێ

 .وێن و مێژووی سەردەمەكەش دەگۆڕێتبە پێی كات و ش, ئۆلیگارشی بنرێت 



یەكەم جاریش لە كتێبی , ەگەڕێتەوە بۆ یۆنانیە كۆنەكان ڕەگوڕیشەی د, زاراوەی ئۆلیگارشی     
هەموو , كۆماردا لە الیەن ئەفالتونەوە بەكار هێنرا بەرامبەر بە چینێكی كەمی مشەخۆری دەسەاڵت 

كانی سروشت و چاالكی شتێكیان لە گیان و ڕۆحی خەڵكەوە دەست دەكەوت و هەموو سەرچاوە
خۆیان بە خاوەنی تەواوەتی ئەوان و سروشت دەزانی . كرد بۆ خزمەتی خۆیان پاوان دە, مرۆڤەكانیان

بە پێی , هەروەك دیارە , ئەوانیان وەكو كۆیلە و بندەست و چاو لە دەستی خۆیان سەیر دەكرد , 
ئابوری و سیاسەتدا بەكار  شوێن و مێژووەكەی ڕێگا و فۆرمی جیاوازییان بۆ بااڵ دەستیان بە سەر

 .هێناوە

بە واتایی ( ئەغریقی)نانی یو( oligos)لە دوو بڕگە پێك دێت ( oligareehy)زاراوەی ئۆلیگارشی     
یان , قەتیس بوونی دەسەاڵت لە دەستی چەند تاكێك   اڵتدار، واته سه بە واتای ده( arkho)وە , كەمینە

 .چەند خێزانێك وە یان خێزانێك

یكار و بۆچونە سیاسیەكانیدا بۆ دەسەاڵتدارانی ئەو لە ش, ئەرستۆ , هەرچەندە دوای ئەفالتون     
چینەكانی سەردەمەی یۆنان بەكارهێناوە و بوو بوە بەشێك و چاوگێكی شیكاری دەسەاڵت و 

 .ئەوسای یۆنانی پێكردووە

بەكارهێنانی ئەم زاراوەیە و خزانە ناو زمانی سیاسی ئەوروپیەكانەوە دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی      
 (7.)وەك وشە و زاراوەی سیاسی و ئابوری لە فەرهەنگە سیاسییەكاندا بەكاریان هێناوە, م  7711

لەسات و وە . ئۆلیگارشی دەسەاڵتی كەمینەیە لە پێناوی بەرژەوەندی خۆیدا , لە الی هتشنسون     
دەدات كە ڵخۆی وا هە, كاتی ئێستادا چەند جۆرێك و چەند فۆرمێك لە دەسەاڵتی كەمینە هەیە 

هەروەكو خێزانی دوفالیر لە هایتی كە دەسەاڵتێكی نیمچە سەربازی بوو , دیموكراتی پەیڕەو دەكات 
 (2.)م  7591م بۆ  7571لە ساڵەكانی 

ترۆپكی بۆرژوازییەتە و دەسەاڵتی چاودێریكردنی ( لیەالما)پێناسەیەكی تر بۆ ئۆلیگارشی دارایی    
راو هەروەها وێنەیەكی بنیاتن, هتد بەدەستەوە گرتووە ... بەسەر پیشەسازی و بازرگانی وبانكەكاندا 

 ( 3.)چەسپاوی سەرمایەداری داراییە

دەسەاڵت و  بە پێی ئایدیای هەتا ئێستای پێناسەكان زۆرترین دەسەاڵتدارانی جیهان و حیزبەكانیان    
چونكە قۆرغكاری لە هەموو بوارەكانی ژیاندا ئەنجام ئەدەن و لە الیەن , گروپی ئۆلیگارشین 

كەمینەیەكی سەرمایەدار و لۆرت و ملیاردێرەوە دەست دەگیرێت بەسەر هەموو جوومگە و كایەكانی 
یستەمی دراوی ڕۆشنبیری و تێكەاڵو بوونیان بە س, میدیایی , بازرگانی , سیاسی , بواری ئابوری 

ن لە بانكە جیهانیەكان و كۆمپانیا مۆنۆپۆلیەكان و لە دەرهێنانی نەوت و غازی یاجیهانی و پشكدار
سروشتی و سەرچاوە دیارو بەرچاوەكانی تری بەرهەم هێنان دەخەنە ژێر ڕكێفی خۆیان و لە 

سەاڵتداران و بەم هۆیەوە سەران و دە, بەرژەوەندی  قەبەكردنی سەرمایەكانیان بەكاریاندەهێنن
هەندێك لە سیاسی و حیزبەكانیان و بنەماڵە و هەندێك لە خێزانەكانی ناو سیاسەت و حیزبەكانیان لە 

 .سەر ئاستی ناوچەكە و جیهانیش پێناسەی ئۆلیگارشی یا چینی ئۆلیگارشیان بە سەردا ئەسەپێت 



چەند گروپ و حزبێك و  لە هەرێمدا لە الیەن, م  ەوە  7557ئەو تااڵن و بڕۆیەی كە لە ساڵی     
. دەستەی مافیایدا كراوە، و دەست بەسەر سەرچاوە ئابوری و دارایی و سروشتی یەكانی دا گیراوە 

هاتنەوە , م ی هەرێمی كوردستان  7557سەرانی هەموو حیزبەكان لە دوای ڕاپەرینی بەهاری ساڵی 
ەاڵم بە پێی ڕاپۆرتەكەی ب, شارەكان هیچیان سەرمایەیەك و خاوەنی هیچ شتێكی ئەوتۆ نەبوون 

سەرانی , ی  واشنتۆن كە لە الیەن سەفارەتی ئەمریكا لە عێراقدا ئامادە كرابوو (م 2171)ئەمساڵی 
ئەمانەش لە بڕی ئەو , ملیار دۆالرن  311هەردوو حیزبە گەورەكەی هەرێم و بنەماڵەكانیان خاوەنی 

می و نەتەوەییەكان و ئەفەندییە شێك بەناو عیلمانی و ئیسال, سەرمایەیە كە سەرانی هەموو عێراق 
ی ڕاپۆرتەكە پێنچ كەس لە   بە پێ, ملیار دۆالرە  111پۆشەكان و شەڕوال لەپێكان هەیانە و بڕەكە 

,  نملیار دۆالرەكەیان هەیە و ئەمانەش لە ئەعوانی بنەماڵە سیاسی و حیزبەكان 311سەرانی كورد 
ڕاپۆرتەكە ئەوەی , ی ئەمان باشتر نی یە حاڵی مافیاكانی خوارو و ناوەڕاستی عێراق لە ه

 271دەرخستووە سەروەت و سامانی ئەندامانی دەوڵەتی قانون كە مالیكی سەرۆكایەتی دەكات بە 
بە , هەروەها لیستەكەی عەالوی , ئەندام دابەش بووە  22ئەمەش بۆ , ملیار دۆالر مەزەندە دەكرێت 

ملیار دۆالر  791سەروەت و سامانیان بە , ندووە ناوی لیستی عێراقییەوە و خۆیان بە عیلمانی چوا
لە , ئەمانە و چەندانی تریش (2. )ئەندام خاوەنین 22هەروەها ئەم سەرمایەیەش , مەزەندە دەكرێت 

نە خۆیان و نە حیزەبەكانیان خاوەنی هیچ سەروەت و , حیزبەكان كە هاتنەوە عێراق و كوردستان 
وایە بڕێكی زۆر زۆر كەمتر لەوەی ئێستا بووە و لە الیان یان ئەگەر هەشیان بو, سامانێك نەبوون 

كردنی مەرامە سیاسیەكانی ئەو وواڵتانە لە عێراق و   لە پێناوی جێبەجێ,   وواڵتانەوە دراویانەتێ
م ەوە لە ئۆكرانیا ڕوویداوە  7557نمونەی ئەمەش هەروەكو ئەوەی كە لە دوای ساڵی , كوردستاندا 

 .م دا  7557یەكێتی سۆڤیەت جیا دەبێتەوە لە ساڵی  دوای ئەوەی ئۆكرانیا لە, 

ئەمانەش پێكدەهاتن لە , ئیتر ئەو وواڵتە دەكەوێتە دەست ئەندامانی حیزبی شیوعی  ئۆكرانی      
و هەر لە كۆمەڵەكانی ڕاستی نەتەوەیی و , كۆمەڵێك كە بە دوای خۆ دەوڵەمەندكردنەوەبوون

یەكێتی سۆڤیەت و پاڵپشتیكردنیان لە الیەن دەوڵەتی  تووندڕەوەكان و هەوادارانی ڕووسیای دوای
هەموو لە پێناوی ئەوەدا بوو كە  دەست بە سەر ممتەلەكاتی , رووسیای نوێوە و تااڵن و بڕۆكانیان 

ئەمانە بوونە چینێكی ئۆلیگارشی كەم , دەوڵەتدا بگرن و ببنە خاوەنی سەرمایەی گەورەی هەژماركراو
لەبەر ئەوەی هەر , ولێكی زۆر و قسە و لێپرسینەوەیان لەگەڵدا نەئەكراو خاوەنی سەرمایە وپارە و پو

گروپێكی ئۆلیگارشی لە الیەن وواڵتانی وەك ڕوسیا و ڕۆژئاواوە پشتگیری دەكرا و ئەمەش لەو 
كە غەرب لەگەڵ كۆتشمای سەرۆكی ئۆكرانیا كە خێزانێكی ئۆلیگارشی , سەفقە سیاسیەدا دەركەوت 

ڵ سیمبولی شۆرشی پرتەقاڵی  گه هوەل, ە الیەن ڕووسیاوە پشتگری ڵێدەكرا گەورەیی ئۆكرانیایە و ل
ئۆكرانیا فیكتۆر یۆشینكو ئەویش ئۆلیگارشیەكی گەورەی ئۆكرانیایە و لەالی ڕۆژئاوا و ئەمریكاوە 

 .پشتگیری لێدەكرا 

گرانی الیەنگرانی ڕۆژئاوا شكستیان هێنا و الیەن 2112ی كانونی یەكەمی  21لە هەڵبژاردنی      
لەم كەین و بەینەدا ئەمەریكا بەڵێنی بە كۆتشمایی الیەنگری , ڕووسیاش بە تەزویر تۆمەتباركران 

الیەنگریی خۆیان دەربچێت كە فیكتور , ڕووسیا دا ئەگەر لە دووبارە كردنەوەیی هەڵبژاردنەكەدا 



و سامانی كە حكومەتی دوایی ئەو دەسكاری سەروەت   یوشینكۆ بوو ئەوا گرنتی ئەوەی دەدەنێ
ی ئۆلیگارشی (بینشوك)خێزانەكەیی نەكات و ڕووبەڕوویی لێپرسینەوە نەبن بە تایبەتی نەوەكەی كە 

ئەوە جێبەجێ كراو لە , چونكە هەموویان بە شێوەی نایاسایی  سەروەتەكەیان پێكهێنابوو , بوو 
, نی بە دەست هێنا ی دەنگەكا%(72)فیكتۆر یوشینكۆ  لە سەدا  , دووبارە كردنەوەی هەڵبژاردنەكەدا 

 (.بۆیان دانا)بە وردتر بڵێیین 

چونكە هەروەكو , شۆرشی پرتەقاڵی درۆیەكی ڕووت و ئابڕوچونێكی هەوادارانی ڕیفۆرم بوو      
شۆرشی ملیۆنێرەكان بوو دژی )) دەڵێت شۆرشی پرتەقاڵی ( ئەندرس ئەسلۆند)توێژەری سویدی 

 (7(()دەسەاڵتی ملیاردێرەكان

, قاڵی سەرچاوەكەی تەقینەوەی كێشەو ملمالنێی ملیادێرە ئۆلیگاریشییەكان بوو شۆرشی پرتە     
ناوخۆییەكانی نێوان عێراق و   ئەمەش لە كێشە و ملمالنێ, نەوەكو شۆرشی چاكسازی و پاكسازی 

ناخۆییەكانی نێوان هێزە لۆكاڵیەكانی هەرێمی كوردستان   هەرێمی كوردستان و یان كێشە و ملمالنێ
ئەو چینە ئۆلیگارشییە لە عێراق و هەرێمی , ن بڵێین ئەوەی ئەمان لەوەی ئەوان دەچوو یا. دەچێت 

, سیاسەتێك و ئامانجێكی نزیك و وەك یەكیان پەیڕەو كردووە , كوردستان و ئەوانەی ئۆكرانیاش 
لەبەر ئەوەی الیەنەكان هەمووییان لە پێناوی دەوڵەمەندبوون سوودیان لە دەست بەسەراگرتنی داهات 

ملك و ماڵی دەوڵەت وەرگرتووە و ئاوەدانی و بوژانەوەی ژێرخانی وواڵتەكانیان فەرامۆش كردووە  و
ئەمەش كردوونی بە چینی ئۆلیگارشی و ئۆلیگارشی سیاسییان پێكهێناوە و وواڵتەكانیان , 

 .مافی و ژیانێكی كولە مەرگی كردووەتەوە   ڕووبەڕووی بێ

سەرچاوەی , ۆكرانیا و عێراق و هەرێمی كوردستاندا ئەم چینە كەمە ئۆلیگارشییە لە ئ     
داهاتەكەیان لە تاالن و بڕۆی سەروەت و سامان و داهات و توانای ئابووری دەوڵەت و ڕووتانەوەی 

ئەمەش لە خزمەتی كەسایەتی خۆیان و بنەماڵە و خێزانەكانیان , گیرفانی خەڵكەوە بە دەست هێناوە 
ار و پیشەی پیشەسازی و بازرگانی و وەبەرهێنانەوە نەبوونەتە ئەم چینە لە ك, بەكارییان هێناون 

وەكو چینێكی مشەخۆر و قۆرغكار دەستیان بەسەر زۆرترین , ملیار دێر و دروست نەبوون 
بۆ ئەم كارەش و دروستكردنی ئەو بارە نائاساییەی ژیانی , سەرچاوەكانی داهات و داراییدا گرتووە 

خەڵكیان تا ئاستی ژیانێكی , بەجۆریان بەكارهێناوە و دەهێنن خەڵكی هۆكار و ووتە و بێژانی جۆر
ژیانیان لەگەڵ , ناخۆشی ئابووری و بێدەرەتانی و قۆرغكردنی ئازادییەكانیان بردووە و دەبەن 

هیچ دەرفەتێك بۆ خەڵك و خاوەن سەرمایەی بچووك و مام , دۆزەخدا یەكسان كردوون و دەكەن 
ئەگەر داهێنانێكیش , ەنە پابەند و پاشكۆی توانا ئابوورییەكانیان ناوەند ناهێڵنەوە و هەموویان دەك

 .هەبێت لەباری دەبەن و یان لە خزمەتی خۆیان بەكاریدەهێنن

لە , بنەماڵە توانویانە قۆرغی بازاڕ و داهاتی ئەم وواڵتە بكەن   لە هەرێمی كوردستاندا دوو سێ      
سامانێكی , ن و داهاتی گشتیدا كردوویانە رێگەی ئەو تااڵن و بڕۆیەی كە لە سەروەت و ساما

سەرچاوەی ژێرزەوی و سەرزەوی و داموودەزگاكانی و سەرچاوە .گەورەی ملیاری كۆبكەنەوە
تێكو پێكیان داوە و یان بە بەرژەوەندی خۆیان قۆرغیان , ئابوورییەكەی وواڵت ئەگەر هەبوو بێت 



لەم هەرێمی , ردوویان بە مڵكوماڵی تایبەت و لە مڵكوماڵی گشتییەوە ك, كردووە و بەكارییانهێناوە 
كوردستانەدا كەم لێپرسراوی سیاسی وحیزبی و دەسەاڵتدار هەیە كە بیری نەوت یان گەورەترین 

نەبێت و دەستیان بەسەر , هتد ............... نەخۆشخانە و پااڵوگەی نەوت و هۆیەكانی پەیوەندكردن و 
ئەمانە , ارەبا و داهاتە كەمەكەی كشتوكاڵیشدا نەگرتبێت سەرچاوەكانی تری بەرهەمهێنان و ووزەی ك

هیچیان لە پێناوی خەڵك و باشتركردنی هەلومەرجی ژیان و گوزەران و ڕێزگرتن لە بە دەست هاتوو 
هەروەها زۆر جار هۆكاری تێكشكانی هەموو ئەو شتانەش، بوونی ئەم چینەیە , و داهێنانەكانیاندا نییە 

هەوڵیان بۆ دروستكردنی , بە هۆی تااڵنی و بڕۆكانیانەوە , راقیشدا لە هەرێمی كوردستان و عێ
, یان هەلومەرجی هێنانە پێشەوەی دروستكردنی دەوڵەتی نەداوە , بناغەیەكی پتەوی دەوڵەت 

لەجیاتی ئەوە ئەم چینە لە هەرێمدا ویستیان , هەروەكو ئەوەی لە هەرێمی كوردستاندا دەگوزەرێت 
تا بتوانن تااڵن و , نایی زهنی و مەعنەوی و فكری دانیشتوانەكەی بووە وێرانكردن و داڕمانی توا

ئەگینا ئەگەر پیاوی نیشتمان و نەتەوەن ئەوا لە ڕابردوودا كاریان . بڕۆكانیان زیاترو بەردەوام بێت 
تا كرداری بڕیار و , لە پێناوی دامەزراندنی بناغەیەكی ئابووری و سیاسی و دیبلۆماسی پتەو دەكرد

ی بڕگە و ماددەی یاسا   یان ئەیان توانی بە پێ, ردنی دەوڵەت بە ئاسانی بهاتایەتە پێش دروستك
نێودەوڵەتیەكان و كرداری دبڵۆماسی و دروست كردنی ستراتیژی هێنانە پێشەوەی هەلوومەرجێكی 

ڕاگەیاندنی دەوڵەتی سەربەخۆی  نیشتمانی كوردی لە هەرێمی , هەرێمی و نێودەوڵەتی و ناوخۆیی 
 .ستاندا بن كورد

هەوڵێك لە پێناوی دروستكردنی دەوڵەتی )دا بە ناونیشانی ( 2173)لە نووسینێكی ساڵی       
ئەوان كارێكی ئەوتۆیان لەو پێناوەدا , هەندێك الیەنی گرنگیم ڕوون كردبووە ( نیشتمانی كوردستاندا

دامودەزگا لەسایەی نەبوونی دەوڵەت و , ئەنجام نەدا لەبەر ئەوەی دەوڵەمەندبوونیان 
لە ئێستا و دواتریشدا دروستبوونی دەوڵەت دەبێتە نەگبەتی بۆ ئەو , دامەزراوەییەكان بەرهەم هاتووە 

بەاڵم لەگەڵ ئەوەی ئەو چینە پەیوەندی بە دەوڵەتەوە هەیە , چینە ئۆلیگارشییە لە هەرێمی كوردستاندا 
چونكە لە پێكهێنانی دەوڵەتدا , انی تردا ئۆكرانیا و دەوڵەتەك, لەم حاڵەتەدا جیاوازییەكی هەیە لەگەڵ , 

, و ئەو مۆتەكەیەی لە مەركەزی دەوڵەتی عێراقەوە پیشان دەدرێت   هەندێك لە ترس و دڵەڕاوكێ
لە الی , ئەمەش بەهۆی كردەوەكانی لە ڕابردوو ئێستای دەسەاڵتدارانی دەوڵەتی ناوەندی عێراق 

ستەوخۆ پەیوەندی بە دەسەاڵتدارانی هەرێمەوە دواتر كێشەی خەڵكی هەرێم ڕا, خەڵك ئەڕەوێتەوە و 
لە  ،ئەوكات خەڵك بیر لە لێپرسینەوەی ئەو چینە كەمە ئۆلیگارشیەی هەرێم دەكەنەوە , دەبێت 

ئەمەش لە بەرژەوەندی دەسەاڵتداران , مافی و ناعەدالەتیەی بەرامبەریان دەكرێت   بەرامبەر ئەو بێ
لە دەست  یڵگای كوردی لە پێناوی مانەوەی خۆی بیرلەبەر ئەوە ئەم چینە كەمەی كۆمە, نابێت 

 .  نجامیشیداوه و ئه وه ته کردوهبەسەرا گرتنی كایەكانی هێزی سەربازی و ئاسایش و هەواڵگری 

ئەو هێزە سەربازییە حیزبیانە وەكو خۆی دەیانهێڵێتەوە و بە تەواوی پەیوەستیان دەكەن بە       
ئەو حاڵەتەی كە هێزی پێشمەرگە و هەردوو ئاسایش و دەزگا هەر وەكو , خۆیان و حیزبەكانیانەوە 

لە الیەكی تر دەستدەگرن بەسەر كایەی میدیا و ئایدیای , هەواڵگریەكانی تایبەت بە خۆیان هەیانە 
میدیاكارەكاندا و هەروەها هەموو ڕێكخراوەكانی چین و توێژەكان و كۆمەڵگای مەدەنی دەخەنە بن 



ندی  کان پابهیان و سەرچاوەی دارایی و بنكە والیەنە كۆمەاڵیەتی و دەزگای بەناو توێژینەوە ڵهەنگ
 .ن که خۆیان ئه

حیزبەكانی چینی ئۆلیگارشی و بنەماڵە و خێزانەكانیان قۆرغدەكەن هەر وەكو ئەوەی كە ئێستا       
الیەنێك لە الیەنەكانی لە ترسی سەرمایە و گیانی خۆیان شتێك و , هەیە لە هەرێمی كوردستاندا 

هەموو ئەمانەش وەكو , ژیانی كۆمەڵگا ناهێڵنەوە دەستی بەسەردانەگرن و یان دەستیان تیایدا نەبێت 
لەبەر ئەوە بۆ ئەوان , هۆكاری بەرگریكردن لە خۆیان و سەروەت و سامانەكانیان بەكارییان دەهێنن 

نە دەوڵەتە و نە , لە هەرێمدا هەیە ئەم هەلومەرجەی كە ئێستا , دەوڵەت هیچ مانایەكی نییە و 
لە دەرەوەی هەرێم , حكومەتێكی مەدەنی تەواوە و ئەمەش لە خزمەتی ئەوان و ئاغاكانیاندایە 

دەكەن و ئاڕاستەی سیاسەتی دەوڵەتانی ناوچەكە دەبەنە پێشەوە و لە بەرامبەریشدا  فرمانیان پێ
ئیتر باسكردن لە ڕاگەیاندن و , دا لێدەكەن ئەوان پارێزگاری لە مانەوەیان لە كۆمەڵگا و دەسەاڵتیش

 .دروستكردنی دەوڵەت لە الیەن هەر الیەكیانەوە بێت درۆیەكی ڕووتە 

كۆمەڵەیەكن پێكدێن لە گەورە پیاوانی بانك و پیشەسازییە ( المالیە )ئۆلیگارشی دارایی       
ی سەرمایەداری و دەست دەگرن بەسەر تەواوی ئابوری و سیاسەتی وواڵتان, مۆنۆپۆڵیەكان 

ئەوەیە ئەو دوو , جیا دەكاتەوە (وەك سەردەمی ئێستا)ئەوەی سەردەمی ئیمپریالیزم , هاوچەرخ 
الیەنە واتە سەرمایەی بانكەكان لەگەڵ سەرمایەی پیشەسازی یەكدەگرن و ئەبێتە هۆی دروست 

سەروەتی  هەروەها ئەوەش وەكو چڕبوونەوەی بەشێكی گەورەی(. المالی)بوونی سەرمایەی دارایی 
 (1.)كۆمەاڵیەتیە لە دەستی كۆمەڵەیەكی كەمی مۆنۆپۆلە گەورەكان

چینی ئۆلیگارشی بریتییە لە كەمایەتیەكی ( جیفری ویتنرز)لەالی توێژەری زانستی سیاسی         
یان ئەو دەسەاڵتە سیاسییە كە لە دەستی كۆمەڵێك یان گروپێكی كەمی كۆمەڵدا ( الحاكمە)دەسەاڵتدار 
یان دەسەاڵتی , وە بەمەش لە كۆمەڵ جیا دەبنەوە كە خاوەنی پارە یان بنەچە , ێت قەتیس ئەب

ئیشارەت ( ویتنرز), ئەمەش بە پێی سەردەم و عەسرەكانیان شێوەی جیاواز وەردەگرن , سەربازیین 
, هەر لە سەردەمی بارمیتو و میشیلزەوە , بەوە دەكات كە نوخبە لە زانستی كۆمەڵناسی نوێدا 

كە دەوڵەمەندە گەورەكان و , فراوانی بۆ ئۆلیگارشی هەیە ( مانا و دەاللەتێكی )  مەفهومێكی
( قادە الرأی)بیرۆكراتیە ئاست بەرزەكان و نوێنەرانی حیزبە سیاسیەكانی و سەركردەی بۆچوونەكان 

ى بۆچوونی ئەرستۆ  سەروەت وسامانێكی زۆر  بە پێ, بەشێك لە كەمایەتی دەسەاڵت پێكدەهێنن 
, هەروەكو ئەوەی لە ئەمەریكادا دەگوزەرێت (1.)ەكی سەرەكیە بۆ هێزی كەمایەتی سەرچاوەی

دەستا و دەستكردنی دەسەالتیش لە نێوان , دەسەاڵت بۆ ملیار دێرەكان و دەوڵەمەندەكانیەتی 
دوو حیزبی نوخبەی ئەمەریكان و , لە ڕێگەی هەردوو حیزبی دیموكراتی و كۆمارییەكان , ئەواندایە 

كۆمەڵێك لە دەوڵەمەند و ئۆلیگارشی دارایی و پیشەسازییەكانیان لە پشتە و بانگەشەی  هەریەكەیان
بە سەرمایەی ئەوان دەكرێت و ئەوانیش لە دەسەالتدا پاداشتیان بە خزمەتكردنی , هەڵبژاردن 

لە ئابووری وواڵت و جیهاندا بۆیان , هەلی سەرمایەگوزاری و وەبەرهێنان , سەرمایەكەیان دەدەنەوە 
كردەی قۆرغكاریان بۆ ئاسان دەكەن و نایەڵن پاشەكشەی ئابووری و سەرمایە , راهەم دەكەن فە

( گۆڤاری فۆربس)هەروەكو ئەوەی , لە رێگەی پشتوانی و ئاسانكاری زیاتری وەبەرهێناندا , بكەن 



 ,كەسە زۆر دەوڵەمەندەكەی ئەمریكا ( 211/چوارسەد), دا  2172باسیكردووە لە كۆتاییەكانی ساڵی 
 .گەشەی كردووە % 72گەشەی سەروەت و سامانەكانیان بە نزیكی و بە رێژەی 

و ( چین)بەڵكو لە ئێستاشدا , قۆرغكاری سەرمایەداران تەنها ئەمریكای نەگرتووەتەوە       
یەم دێن و بە وواڵتانی   ش یەك بە دوای یەكدا دوای ئەمریكا یە بەپلەی دووەم و سێ(روسیا)

ی ئەمریكی ژمارەی ملیار دێرەكانی  ( گۆڤاری فۆربس)ی   بە پێ.د دەكرێن ملیاردێرەكان ناو زەن
, ملیاردێر دیاریكردووە  717ملیاردێر و لە ڕوسیاشدا بە 777ملیاردێر و لە چیندا  273ئەمریكا 

هەروەها هەمان گۆڤار ژمارەی تەواوی ملیاردێرەكانی لە جیهاندا كە ناویان هەیە و سامانەكانیان 
تریلیۆن دۆالر مەزەندە  2,7كەس دەست نیشانكردووە و بڕی سەروەتەكانیان بە  7271دیارە بە 

 3,1دەكرێت و ئەم ژمارەیەش لە چاو ساڵێك پێش ئەو دەستنیشان كردنە كە بڕی سەروەتەكەیان 
ملیار دۆالر سەرمایەكانیان  511بەم پێیەش لە ماوەی ساڵێكدا بە نزیكی بڕی , تریلیۆن دۆالر بووە

 (9.) زیادیكردووە

ئێستا لە جیهاندا , یەمی ملیاردێرەكان   ڕیزبەندی جیهانی وواڵتانی یەكەم و دووەم و سێ        
قۆرغی بازاڕەكانی چەك و چەكی ستراتیژی و بەرهەمی سەیارە و كۆمپیوتەر و تەكنۆلۆجیای 

ەكارهێنە ئەلەكترۆنات و قوماش و غاز و نەوت و دانەوێڵە و تەختە و دار و زۆرێكی تری بەرهەمە ب
ربڕیارو  سه ریان به یگهئەمانە ئۆلیگارشیە نێو دەوڵەتیەكانن  وكار, تریان كردووە  کانی هڕۆژانەی

, لێرە دایە دەتوانین بڵێین , هەیە   وه کانه تیه وڵه زگا نێوده و داموده و یاساکانی ڕێکخراوه ڕاسپارده
كە سیاسیەكان لێرەدا دەچنە ژێر چون, نەوەكو سیاسیەكان , دەوڵەمەندەكان حوكمی جیهان دەكەن 

كاریگەری سەرمایەی ئۆلیگارشی دارایی وبانكەكان و ئابووری بەرهەمهێنانی ئەوان و دەبنە پاڵپشت 
دەسەاڵتداران وسیاسیەكان لە رێگەی دەسەاڵت و هێزی , و پەنای یەكتری و خزمەتی یەكدەكەن 

 .ە پاڵپشتی لە یەكتری دەكەن سەربازییەوە و چینی ئۆلیگارشیش لە ڕێگەی سەرمایەكانیانەو

لە ڕێگەی ڕەواجدان بە بنەچە و كاری سیاسی , بەناو سەركردە و سیاسییەكان و بنەماڵەكانیان       
تەواوی جومگە و , و چەكداری لە شاخ و بنەماڵە و حیزەبەكانیان و ئەو هێزە سەربازییەی كە هەیانە 

هێزی , ردووە و بە ڕەوا یان چواندووە بۆ خۆیان الیەنەكانی دەسەالت و ئیدارە و ئابوورییان قۆرغك
لە دوو هێز , پێشمەرگەیان لە پێناوی هێشتنەوەی دەسەاڵت و ئابووری قۆرغكراو لە الیەن خۆیانەوە 

و لە چوارچێوەی دوو حیزبی جیاوازدا ڕێكخستووە و لە سوپایەكی ڕێكخراوی نیشتمانیدا ڕیزیان 
ێكخستنی هێزی پێشمەرگە لە سوپایەكی ڕێكخراوی چونكە ر, نەكردوون و پێناچێت بیشیكەن 

لە دەستی ئەواندا نامێنێت و لە هێزێكی حیزبی یەوە دەچێتە هێزێكی دەوڵەتی و ئەوان , نیشتمانیدا 
واو هەوەسی خۆیان بیانجوڵێنن و شەڕی ناوخۆ و هەروەها بۆ پەالماری هێزەكانی تر و  ناتوانن بە هه

ەوە لە خەڵك و پارێزگاریكردن لە قۆرغكارییەكان بە سەر دانیشتوانی هەرێم و چاو سووركردن
ناتوانن لە خۆیانەوە وبە بەرژەوەندی خۆیان یاسا و ڕێسا , هەموو جوومگەكانی ژیاندا بەكاربهێنن 

یاسا نەوت و غازی سروشتی و   هەروەها ناتوانن بێ, سزا یان پاداشت بكەن   دابڕێژن و خەڵكی پێ
كەس نەزانێت چۆن , ر دەربهێنن و بیفرۆشن و بۆ خۆیان بەكاربهێنن  هەموو سامانە سروشتیەكانی ت

دەفرۆشرێت و پارەكەی لە چیدا خەرج دەكرێت و لە نێوان ئەو دوو حیزبەدا چۆن چۆنای ئەو 



, بێئەوەی خزمەتی كۆمەڵگای پێبكرێت , سەرمایەیەی لەو بەرهەمانە دەست دەكەوێت دابەش دەكرێت 
دەست بگرن بەسەر جۆرە جیاوازەكانی بازرگانی و , كە ئێستا هەیە  هەروەها ناتوانن وەكو ئەوەی

 .وەبەرهێنان لە خانوو بەرەو پیشەسازی ئەگەر هەبێت و قۆرغكردنیان 

ئەوا هەوڵی بەكارهێنان و دەست بەسەردا , ئەگەر لە دەسەاڵتدا بن یان نا , چینی ئۆلیگارشی        
, گەی ئەوی كە كەسانی خۆیان بئاخنە ناویانەوە و لە رێ, گرتنی دامودەزگاكانی دەوڵەت دەدەن 

دادگا و , ئەو داموودەزگایانەش . هەرچی نایاسایی یە بە یاسایی بكەن و بە پێچەوانەشەوە 
دادوەرەكان و دادوەری گشتی و پەرلەمان و ئەنجوومەنی وەزیران و جومگەی سەربازی و هەموو 

هەموویان بەكار دەهێنن لە , ی و چین و توێژەكان بەڕێوەبەراتیەكان و ڕێكخراوەكانی كۆمەڵی مەدەن
نەوەكو یاسا و ڕێسای خۆی بگرێت و ئاسایی كارەكانی خۆیان , پێناوی بەرژەوەندییەكانی خۆیاندا 

لە الیەكی تر دەست بەسەر ڕەوتی میدیادا دەگرن و , بكەن   وەك ناوەڕۆكی دەزگاكانیان جێبەجێ
( چاوگێڕی سیاسی)توێژینەوە و چاودێری سیاسی  بێو توێژەری ( نۆسەر)هەزار و یەك نوسەر 

دروست دەكەن و بە پارەو پوول پشت و پەنایان دەكەن و ئەمانیش بە درۆی شاخدار و بەیت و 
ئەوە نەبێت  .یاساییەكانیان و زوڵم و زۆرەكەیان سپی دەكەنەوە    بالۆرەكانیان ڕووی ئەو چینە لە بێ

ش لەم تۆڕە جاڵجاڵۆكەییدا نەبن و هەموویان وەكو ئەوان مامۆستای زانكۆ و بەناو ڕۆشنبیرەكانی
پارە لە ڕێگەی , لەم توێژانە هەندێكیان , بە ڕاستی ئەمانەن درۆ بۆ دراو دەكەن , كۆیلەی دراو نەبن 

خانەنشین بوونەوە وەردەگرن بێجگە لەوەی كە نووسین یان ڕاستر بڵێین بەیتو بالۆرەكانیان پارەی 
ی ناو ڕێكخراوەكانی چین و توێژەكانیشی گرتوووەتەوە و بوونەتە هۆیەك و كرێگرتەی, پێوەردەگرن 

, كۆسپێكن لە بەردەم چوونە پێشەوەی ناڕەزایەتیەكانیان و شكست بە داخوازییەكانیان دەهێنن 
خیانەت لە خۆیان و خەڵك دەكەن بۆ چینی , هەموو ئەو پۆلێنە جیاوازانەی كە لە سەرەوە باسمكردن 

 . ناوی برێك لە دراودا ئۆلیگارشی لە پێ

هەموو ئەو الیەنانەی كە چینی ئۆلیگارشی لە دەسەاڵتدا دەیانكاتە پاشكۆی دراو و         
لە پێناوی بەرژەوەندییەكانی و پارێزگاری كردنە لە مانەوەی لە هەردوو بواری , دەسەاڵتەكەی 

تۆرەكانی سیاسەت و بە ناو هەموو ئەو پاڵپشتیەی كە مامۆستای زانكۆ و دك.دەسەاڵت و قۆرغكردندا 
ئەمە بێجگە لەوەی كە ئەگەر , یان دەبنە ئەندام , ڕۆشنبیرەكان  بۆ حیزبەكانی دەكەن 

  لە رێگەی نووسین و گفتوگۆ بێ, بیروباوەرەكانیان هاوتای بیرو باوەڕەكانی حیزبەكانیان بێت 
نی خەڵك بڕەوێننەوە و دەبنە بانگەواز خوازی حیزبەكان و لە جیاتی كۆیلەبوو, مەعریفەكانیان 

كۆیلەیەتی دەكەن , بە دەمە شڕ و نوسینە گوماناوییەكانیان , هۆشیاریان بكەن بە ژیان و گوزەرانیان 
ئەمانەی ئەوان دەیكەن لە پێناوی بە دەستهێنانی پلە , بە خەالتی كۆمەڵگا و بانگەوازی بۆ دەكەن 

یر و گزیر و بەرێوەبەری گشتی و وپایەی حكومی و حیزبی و پەرلەمانێتی و یان بوون بە وەز
لە پێناوی مووچەیەكی زیاتر لە خەڵكی ئەم توێژە خۆیان .وەربگرن .هتد ..... پۆستی ڕاوێژكاری و 

ئەمانەش وەك ئەو دەزگا ئاینی یە دەردەكەون كە لە , وخەڵك بە ئاڕاستەی كۆیلە بوون دەبەن 
نەكەیانەوە پارێزگاری لە دەسەاڵتی لە رێگەی فتوا و ووتار و دەزگا ئایی, دەوڵەتی سعودیەدا 

لە ( محمد عبدالوهاب)مەلیكەكانی سعودیە دەكەن و ئەمانیش پارەیەكی زۆر دەدەنە بنەماڵە ئایینەكەی 



لە رێگەی دراو درۆ وە پارێزگاریی لە ئۆلیگارشی پاشایەتی , واتە بە هەردووكیان توانیوانە , سعودیە 
ڕاستەوخۆ هەموو سەرانی ئەو توێژانەی كە لە پێشتردا واتە بە ڕاستەوخۆ یان نا, سعودیە بكەن 

لەگەڵ ئەوەشدا , بەشێكن و یان تەواوكاریی مانەوەی دەسەالتدارانی ئۆلیگارشین , دەستنیشانكران 
ئەوانە هیچ هەنگاوێكی پۆزەتیڤی بە ئاڕاستەی بردنە پێشەوە و بە یاسایی كردنی هەموو كارەكان و 

لەبەر ئەوە ئەوانە بەشێك لە پرۆسەی , كومەت هەڵناگرن دامەزراوەیی كردنی دەزگاكانی ح
مشەخۆری دەسەالتی سیاسی ئۆلیگارشین و هەندێكجار هۆكاری دروستكردنی جەنگی ناوخۆن لە 

 .ڕێگەی دەمە شڕ و قسە قێزەونەكانیان 

ن بتا دەوڵەمەندتر, چینی ئۆلیگارشی لە هەرێمی كوردستان و هەتا لە هەموو جیهانیش        
جاری وا , ی دروستبوونی جەنگی ناوخۆ بۆ وواڵتەكانیان و دەرەوەی خۆشیان زیاتر دەكەن مەترس

هەیە جەنگی ناوخۆ دەكەوێتە نێوان دوو خێزانی ئۆلیگارشی  یەك وواڵتەوە و خەڵكێكی زۆر دەكەنە 
وەهەندێ جاریش , سووتەمەنی كێشە وملمالنێكانی خۆیان وەك شەڕی ناوخۆیی هەرێمی كوردستان 

ئەمەش یان بە نوێنەرایەتی دەكرێت یان راستەوخۆ , ە دەبێتە جەنگی نێوان دوو واڵت شەڕەك
جەنگەكە ڕوودەدات لە نێوانیاندا و هەموو ئەمانە لە بەرژەوەندی و لە پێناوی سەرمایەی ئۆلیگارشی 

ن بەشێكی زۆری ئەم جەنگانە كۆمپانیا فرە ڕەگەزە گەورەكانی جیها, جیهانی وناوچەییدا ڕوو دەدەن 
 .لە پێشتیانەوەن دەیبەن بە ڕێوە 

لەبەر ئەوە چینی ئۆلیگارشی كوردی ناتوانێت , خواستی ئۆلیگارشی ئەوانەی سەرەوە بێت        
چونكە لەالیان سەرمایە , جاڕی سەربەخۆیی بدات و دەوڵەتی نیشتمانی كوردستان دروستبكات 

بەكاریدەهێنن دوانەیەكی بەكارهێنراون  گرنگە نەوەكو نیشتمان و نەتەوە ، ئەو دوو دەستەواژەیە كە
 .لە پێناوی دەست بە سەراگرتن و زیاتركردنی سەرمایەكەیانە 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 م شی دووه به

 هێزەكان و سروشتی هێزی سێهەم

پێویستە دەستنیشانی ڕەگ و ڕیشەی پێكهاتەكەی بكەین , بۆ ئەوەی باس لە هێزی سێهەم بكەین 
بە دژ و , ئامانج و بزاوت و سیاسەت و میتۆدی و پەیوەندی و لەگەڵ هێزەكانی دەوروبەری ,

دوو , چونكە جیهان دوو هێزی دژ بە یەك و دوو جۆر بزاوتی سیاسی تێدایە , هاوتاكانیەوە بزانین 
یەم   مەڵەی جیاواز لە بەرژەوەندی و لە ئامانجدا ڕەنگدانەوەی دەبێت لەسەر ئەوەی هێزی سێكۆ

بە بڕوای من هێزی , یان تەنها ناونان و ڕەنگكردنە ! ؟  یه ئایا هێزی سێ یەم هه, دەست نیشان بكەین 
لە كام ڕەنگ بێت ئیتر هێزەكە , چونكە دنیا لە نێوان زۆردار و زوڵمڵێكراو دابەش بووە ,سێهەم نی یە 

, چونكە باوەڵی ڕەنگەكانی سەرمایەداری و بۆرژوازی , لە ڕەنگە جیاوازەكانی دوو باوەڵەكەن , 
, لیبراڵە نوێكان , نەتەوەییەكان , لیبراڵەكان , ڕەنگ و ڕوخساری جیاوازییان هەیە و یەك ئامانجن 

, گەلیەكان , وكراتەكان سوشیال دیم, محافزكارەكان , دیموكراتەكان , لیبراڵە كالسیكەكان 
ئەمانە . هتد .......... علیمانیەكان یان خاوەن كارەكان , تەكنۆكراتەكان , دیكتاتۆرەكان , بیرۆكراتەكان 

هەروەها , هەموویان ڕەنگە جیاوازەكانی ناو باوەڵی سیاسیەكانی سەرمایەدار و بۆرژوازییەكانن 
لە , ەین بە جیاوازییەكی ڕوكەشییەوە ئەتوانین  چەپەكانی ئێستاش بە هەمان چاو سەیر بك

ئەمەش ئەگەر بە پەیڕەو , یەك هێز هەیە هێزی چینی زەحمەتكێش و كرێكارانە , بەرامبەریشدا 
بیر و باوەڕ و پرۆگرامی بزاوتنەكەیان سیخناخ , پرۆگرامێكی ماركسیستیانە و سوسیالیزمی زانستی 

بە پێی پێویستی سیاسی و , یان هەبێت بوو بێت و جیهانبینیەكی واقعی و ڕاستی سەردەمییانە
ئامانج و ستراتیژیان ئاڕاستەی كۆمەڵگا و , كۆمەاڵیەتی و ئابوری ئەو چینە پان و بەرینەی كۆمەڵگا 

باوەڵێك لە ڕەنگ و , واتە لە جیهان و لە ناو یەك بە یەكی وواڵتەكانیدا  .سیستەمەكەی كردبێت 
هەیە و هەمووشیان یەك ئامانج و پراكتیكیان هەیە ارتایەتی و بزاوتی فكری و سیاسی پڕووخساری 

ئەتوانین هەموو حیزبەكانی بخەیتە ناو ئەو , لە وواڵتی عێراق و لە هەرێمی كوردستان بە تایبەتی  .
هێزی خەڵك و ئەگەر تێكۆشەرەكانی بزوتنەوەی كۆمۆنیستی , لە بەرامبەریشدا , باوەڵە ڕەنگدارەوە 

چەواشەكردنە و , ناونانی هێزی سێهەم , هێزی سێهەم نی یە لە نێوان ئەم دوانەدا , هەبێت 
پاشەكشەكردنە بە هێزی ڕاستەقینەی دووەم و خۆخزاندنە نێوان ئەو دوانە لە بەرژەوەندی هێزی 

 .یەكەمە و چەواشەكارییە 

دژی بەرەكەی تر و بنەما شۆڕشگێڕییەكانی , هێزی یەكەم و بە ناو سێ یەم دەكەونەیەك بەرەوە 
, لە پێشكەوتوو دواكەوتویدا , لە سیستەمی سەرمایەداریدا , ئەوەشمان لە بیر بچێت , ابێت ن. یەتی 

لە , و ناونیشانە جیاوازەكانییەوە , بۆرژوازی و سەرمایەداران بە حیزب و رێكخراو , دووبەرە هەیە 



نستیەكان بەرامبەر دا بەرەیەك كە لە كرێكاران و زەحمەتكێشان و پرۆلیتاریا لەگەڵ كۆمۆنیستە زا
تەنها ئەمانن دەتوانن بەرامبەر بە بەرەی  .هاوخەباتی و ئامانجی سیاسی و چینایەتیان هەیە 

ئەو , كۆنەپەرست و بۆرژوازی بوەستێتەوە و گۆرانكاری ڕیشەیی لە كۆمەڵگا دا دروست بكات 
ودا دوو حیزب یان سیانیان دان بە, هێزی سێهەمە , كاتەی ووردە بۆرژوا دڵ بەوە خۆش دەكات 

لێرەوە بتەوێت ڕاستی پراكتیك و تیۆری , ئەنێن هێزێك لەگەڵیاندا بە ژمارە لە دوایی خۆیانەوەیە 
كۆمۆنیستەكان هەڵگری ئاوا  ،مانایە   ئەم بیر كردنەوە و تێڕوانینە پووچ و بێ, خۆت بسەلمێنیت 

بدات دەوور و هەوڵ, هەر هێزێك لە دوای هێزی ترەوە بوو , ئەوەشمان لەبیر نەچێت . بیرێك بن 
بەڵكو , نەك بە ووتە و قسەی لە گیرفانكراو , كاریگەری لەسەر هێزەكانی پێش و دوای خۆی دابنێت 

بە هێزەكانی بەرەی بۆرژوازی و سەرمایەداران   جێ, بە كردار و تیۆری كۆمۆنیستانەی شۆرشگێرانە 
و ئەرك و , یبهێنێت و ئۆلیگارشی سیاسی و ئابووری لەق بكات و ئەگەر توانرا لە ڕەگەوە دەر

فرمانی لە بەدەست هێنانی سەروەرییەكان بۆ مرۆڤایەتی بگێڕێتەوە و لە خەباتیاندا بەدەستیەوە 
چونكە تەنها هێزی شۆرشگێڕ لە ئەمڕۆی , بەڕەی ژێر پیێان دەربهێنێت  و بگرێت و بەدییان بهێنێت

هێزەكان بە فڕوفیشاڵی , نە كۆمۆنیستە زانستییەكا( دیموكراسی و لیبرالی)سیستەمی سەرمایەداری 
 .تیۆریزان و سیاسەتمەدارە خەیاڵ پاڵوەكان گەورە نابێت 

هێزی خۆت گەورە پیشان , لە خۆوە و بە خەیاڵی ئەندێشمەندانە , ئەگەر لە واقیعدا بوونیان نەبێت 
 ئەبێت ڕاستی هێزی خۆت لە بەرامبەر هێزەكانی تردا,   یهوەكو فوو كردن بە میزەڵداندا, بدەیت 

بۆ ئەوەی كار و كرداری خۆت بە لێزانیەوە لە , بزانیت و دەستنیشانی ئەركەكانت بكەیت 
هەڵسەنگاندنی , واتە ئەوەی كە ئەبێت كۆمۆنیستەكان بیكەن  .بكەیت   بەرامبەریاندا جێبەجێ

بە ئەرك و ئامانجەكانی , تا بتوانێت لە كاتە جیاجیاكاندا , زانستیانەی واقعییە بۆ هێزەكانی خۆیان 
 .باشی وڕاستی ودروستی بباتە پێشەوە و جێبەجێ بكات 

, بەاڵم لە ئێستادا قسە وباسێكی تریان هەیە , خۆی بە هێزی سێیەم ئەچواند , لە ڕابردوودا چەپ 
 انلەگەڵ نەبوونی, فڕوفیشاڵ و ناڕاستی هەڵسەنگاندنەكانیان , لەهەردوو سەرجەمە جیاوازەكەدا 

لە , هەروەها هاوبیرەكانیان كاوێژیان دەكردەوە , بردوودا ئەیان بێژا ئەوەی لە ڕا, یەكسانی كردوون 
تەنانەت بە باوەڕی دوو حیزبە ناسوونالیستە "ئەوان دەڵێن , سەوز نەبوو  وەهم زیاتر هیچی تری لێ

 (5")ە(ع.ك.ك.ح)هێزی سێهەم هەر ئێستا لە مەیدان دایە ئەویش , سەرەكییەكە خۆشیان 

الی خەون وخەیاڵ واقعیان یدەبینرێت كە لە ڕابردوودا چەپ بە میك ئەوە, لە پەرەگرافەكەدا 
  کردووه ئێستاش ئەو دیدگایەی ڕابردووییان نەگۆریوە و ڕاستیان درک نه, هەڵسەنگان 

كە ئەمەش پێوان .  دیاری کردوه  وه ییه ندی ژماره ڕیزبه  دا،هێزی خۆیان له(کوردستان.ک.ک.ح) له.
ا بە میكیالی حیزبەكانی هەرێم جێگە و ڕێگەی خۆیان دەستنیشان دەكەن ودیدگایەكی نا ڕاستە و تەنه

بەشێكی دانەبڕاون لە , لە ڕاستیشدا هێزی چەپ لە هەرێمی كوردستاندا بە تیۆر و پراكتیكیش , 
کانی وەك پارتی  حیزبە كوردیه, سیاسەت و میتۆدی سەرمایەداری و دیوی ئەودیوی یەك دراون 

نازانم ئەمانە چ پێوەرێك و تیۆرییەكیان , یست ناوزەند دەكردو كردووە ویەكێتی یان بە ناسیونال
بەاڵم لە ڕاستیدا پارتەكانی هەرێمی كوردستان بە , بەكارهێناوە و بە ناسیونالیست ئەیان ناسێنن 



پێكهاتەكانیان و بیرو ,نەناسیونالیستین و نە نیشتمانیشن , ئاینی و نائاینی و بە یەكێتی وپارتیشەوە 
چین وخێزانی , هی ووردە پۆرژوازی كۆمپرادۆرە و مشەخۆری دەكەن , ی سەركردەكانیان كردار

ئۆلیگارشیان پێكهێناوە و بێجگە لە گیرفان پڕكردن و تااڵن و بڕۆی سەروەت و سامانی وواڵت 
لە , كارێكی ئەوتۆ بە ئاڕاستەی خزمەتكردنی ئازادی وسەربەخۆیی كوردستان ئەنجام نەداوە 

ای داناوە دوو حیزبەكەی كوردستان ناسیونالیستن و بەم پێوەرەش ئەمان دەبنە خەیاڵدانیدا و
 .كۆمۆنیست 

  هێز و سێ  كەچی چەپ كردوونی بە سێ, دووبەرە هەن , هەروەكو لە پێشتردا ڕوون كراونەتەوە 
سۆشیاڵ , ئەمەش بێجگە لە هاوتابوونی سیاسیانەی هێزەكان هیچ هێزێكی تر دروست ناكات , بەرە 

 .هیچ جیاوازیەك دروست ناكات , مشەخۆرەكانیش وەكو حیزبەكانی تر , راڵ بێت وەكو چەپەكان لیب
ینە بە بەرگی ڕكراس ب, یەم هیچ نییە بێجگە لە درۆیەكی ڕوت   ئیتر هێزی یەكەم و دووەم و سێ

ەبێت هیچ نییە لە دروستكردنی پاساو ن, و ناونانیان بە ناسیونالیست وكۆمۆنیست , شێرە بەفرینەدا 
 .لە خشتە دەبات   دەوروبەری پێ, بۆ ناونانی هێزەكان و ناتوانێت لە بازنەی چەواشەكاری دەربچێت 

, هەڵگری دەیان بیری ڤایرۆساویی و نەخۆشی , ڕەوتی چەپ و حیزبەكانی تری هەرێمی كوردستان 
ۆدێرن و بە بە ناونیشان م, خۆبە زل زان و یەكەم حیزب و حیزبی گەورە و دەیان ناونیشانی ترن 

لە بەرئەوەی چەپ دنیایەكی خەیاڵیان لە ناو واقعێكی , ناوەڕۆك  كالسیك و كۆن و كۆنەپەرستن 
نەیان توانیوە كاریگەری لە سەر بیر و نەستی كۆمەڵ دابنێن و ببنە هێزی , عەینیدا دروستكردووە 

ستدا پەلكێش نەكردووە هەروەها بزاوتی كرێكاران و زەحمەتكێشانیان بە ئاڕاستەیەكی درو, بەرامبەر 
هەر بۆیە ئەو هێزە نەیتوانیوە و , و ئەركەكانیان لە مێژووی مرۆڤایەتیدا ڕوون و دیارنەكردووەتەوە 

و  زلەبەر ئەوە ئەمانیش هاوڕا. ەرایەتی بكات بناتوانێت ملیمێك بزاوتی چینایەتی بباتە پێشەوە و ڕا
ڕەنگەكانی باوەڵە , وند و تۆڵ دەكەن هاوكاری بۆرژوازین و دەسەاڵتی سەرمایەداری قایم و ت

یان لە , كە چاو لە تۆزێك كەمو كوڕی بنوقێنیت , سەردەمی ئێستا ئەوەی تێپەراندووە , ڕەنگدارەكەن 
كاتێك دەڵێن لەبەر  .سەرچاوەی پوختی تیۆریی و زانستی بە هەند وەرنەگریت , حساباتی خۆتدا 

ۆمەڵگای پلورالیستی جێگیر و پەرلەمانی نییە لە لەبەر ئەوەی ك, ئەوە ناتوانن ببنە هێزی یەكەم 
ئەمانە هەمووی پاساوی درۆیینانەن و ناتوانێت ملیمێك لە كورتی و درێژی , هەرێمی كوردستاندا 

چونكە كۆمۆنیستەكان لە پێناوی بەدەستهێنانی مافە ڕەواكانی خەڵك , قوماشە سیاسیەكەیان بگۆڕێت 
ی داخوازییەكانی و ێبە پ, جۆری كۆمەڵگاكانی بۆ گرنگ نییە ,  و ئامانجەكانی كرێكاران و پرۆلیتاریا

ئیتر دەسەاڵتی , پێویستیە ڕۆژانەیی و مێژوییەكانی ئەندامانی كۆمەڵگا خەبات و تێكۆشان دەكات 
ئەو دیدگایەی ئەوان ئەگەڕێتەوە بۆ . هتد .... لیبراڵی یان پلورالیستی بێت , دیموكراسی 

بە بڕوای من بۆ خەڵكی زەحمەتكێش و , و پەرلەمانی , لورالیستی خۆشباوەڕییان بە كۆمەڵگایی پ
هێزی یەكەم و دووەم و , كۆمەڵگا جێگیر بێت یان ناجێگیر , كرێكار و هیچ جیاوازییەكی ئەوتۆ نییە 

یەكەمی خەبات وتێكۆشان  بن لە  هێزی بەڵكو دەبێت كۆمۆنیستە زانستییەكان .سێیەم دیاری ناكات 
لە هەموو دەورانێكی سەرمایەداریدا جێگیر بێت یان , ر و نزیكەكانی پرۆلیتاریا پێناوی ئامانجە دوو

ی ئەوسای دەكرد و ئێستاشی لەگەڵدا بێت ( ع.ك.ك.ح)لە ڕابردوودا چەپی ئێران ئامۆژگاری . ناجێگیر 



ببێتە هێزی   هێزی سێیەم یان دەبێ"لە ڕابردوودا دەیان ووت , بە هەمان ئاوازی ڕابردوو دەخوێنن 
, ارەنووسی كوردستانی عێراق النی كەم لەم دەورەیەدا چكە   تەماشەكەری ئەوە بێ  یان دەبێ, ەكەم ی

 (71...... "),بۆرژواكانی بیكێشن 

, چەپ لە ڕابردوو لە ئێستاشدا ڕێگا چارەی دەربازبوونی لە زرووفی سیاسی كوردستانی عێراق 
ەو لە رێگەی چاودێریكردنی ( UN)چارەی  ئەوەش گرتنەبەری ڕێگا, هەمان بڕوا و بۆچونیان هەیە 

لە ئێستاشدا حیزبەكانی . لە دەوڵەتی ناوەندی عێراق , عێراق  یڕیفراندۆمی جیابوونەوەی كوردستان
دەرەوەی چەپیش هەمان بڕوا و دیدگایان هەیە و ڕێگە چارەكە بەوە دەبنین كە لە پێشتردا باسیان 

ەو دەزگاكانی ترەوە  ئەنجام ( UN)كێشەی نەتەوایەتی ناتوانرێت لە رێگەی ڕێكخراوەكانی , كردووە 
نی نەتەوەكە و هەروەها نەتەوەكانی تر یەكدەست بڕیار لەسەر جیابوونەوە و بدرێت هەتا هاوواڵتیا
كە ڕێكخراوە جیهانیەكان ناتوانن ئەو , چونكە ئەزموونی لەوەو پێشی زۆرن  .سەربەخۆیی نەدەن 

بەم پێیە چەپ جوانترین و تۆكمەترین و نوێترین فەرش بۆ , بكەن   ئەركە لە ئەستۆ بگرن و جێبەجێ
چەپ بە هۆی سیاسەت و بڕوای هەڵەوە لە  .رمایەداری و بۆرژوازی دروست دەكات ی سە  ژێر پێ

  ر زروفه سه ری له ورو کاریگه ناتوانێت ده  ربۆیه هه. ەماوەری ببێتەوە جنەیتوانیوە , ڕابردوو ئێستادا
هەمان وەاڵمی بۆرژوازی و . هەبێت و دابنێت  کان تیه تی و ئابووری و بابه اڵیه سیاسی و کۆمه

هەر . ناتوانێت چارەسەری كێشەی نەتەوایەتی بكات . بێت سەرمایەداری و دەزگاكانی هه
ناگۆڕێت  کانهیچ لە بابەتە, یان سێهەم  , ئیتر هێزی یەكەم بێت , چەپ هەیەتی   ی که ییه ناکارامهوەكو

 .چونكە ڕێگە چارەی چارەسەری كێشەی نەتەوایەتیان نی یە , 
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یان , لە چوارچێوەیەكی دیاریكراوی زەوی , پێكدێت , دەوڵەت بە پێی پێناسەی سیاسی و جیۆسیاسی 
جا . تێدا دەژین , لە ژێر سایەی سیستەمێكی سیاسیدا , كە گەلێك یان كۆمەڵێك كەس , جوگرافیایەك 

كۆمەڵێك لە , یان هەر ناوێكی تری هەبێت , لیبراڵی  ,نەتەوەیی , دەوڵەت ناوی دەوڵەتی نیشتمانی 
كۆمەڵێكی زۆری كۆمەڵگا دەخاتە ژێر كاریگەری بیر و بڕوا و سیاسەت و ئامانجەكانی , دەسەاڵتدان 

, ئابووری , دەسەاڵت و بەرژەوەندییەكانی ئەسەپێنێت بەسەریدا و جیاوازی چینایەتی , خۆیەوە 
 .بێت  ت  ، دوو چینی دژ بە یەك و جیاواز دروست دهكۆمەاڵیەتی بەرجەستە دەبێ, سیاسی 

دەسەاڵت لە , جۆرێكی تر ژیانی ڕكابەری و دژایەتی دروست دەبێت لە نێوان تاكەكانی كۆمەڵدا  
جەبەروتی دەسەاڵتی خۆی دەسەپێنێت و , ڕێگەی دەزگای پۆلیس و هێزی سەربازی و هەواڵگرییەوە 

 .ناعەدالەتی  بەرجەستە دەبێت   وه م هۆیه بەرگری لە بەرژەوەندییەكانیان دەكەن و به

زاڵكردنی ,  نەتەوەیی و بە هەموو جۆرەكانیەوە , كرێكاری یان نیشتمانی , تی سەرمایەداری دەوڵە
بەاڵم لە   وه ڵێکی تره ن کۆمه الیه له  ڵێکه ی کۆمه وه وسانه چه, دەسەاڵتی كۆمەڵێكە بەسەر كۆمەڵێكی تردا 

ی تردا دەسەاڵت بە کان وڵی لە پێناوی فەوتان و لەناوبردنی خۆی وچینه هه, دەوڵەتی كرێكاریدا 
. جیاوازییەكی گەورە و بنەڕەتی هەیە لەگەڵ جۆرەكانی تردا    وه ر ئه به دەستەوە دەگرێت ، له

  دەگەرێتەوە بۆ سەرەتای دروستبوونی دوو چینی جیاواز و دژ به, سەرەتای دەركەوتنی دەوڵەت 
 (77" )دەوڵەت بەرهەمی ملمالنێیەكی ئاڵۆزی چینایەتی یە"واتە , یەكتری 

بە پێی كات و سەردەمەكەی و فۆرمی دەسەاڵتەكەی دەگۆڕێت و توندوتیژی , ملمالنێكان لە مێژوودا 
دەوڵەت بەرهەم و ." لە نێوان چینەكاندا هەیە   زیاتر یان كەمتر ئەو ڕاستیە ناشارێتەوە كە ملمالنێ

ڕێژە و مقداری  بە پێی, دەوڵەت بابەتیانە دروست دەبێت ,  ئاڵۆزەدەركەوتەی جیاوازی چینایەتی 
بوونی , وە بە پێچەوانەوە ,  ئیمكانی نییەلە حاڵەتێكدا كە رێكەوتن لە نێوانیاندا , جیاوازی چینایەتی 

 (  72"  )بەڵگەی ئەوەیە كە جیاوازی چینایەتی ڕێكەوتن دروست نابێت لە نێوانیاندا, دەوڵەت 

نێوان بااڵدەستی و ژێر دەستەیی  ڕوودانی ئەمەش پەیوەندی بە هەموو ئەو جیاوازییەوە هەیە كە لە
پشتگیری خاوەن سەرمایە و زەوییەكانی لە   وه کۆنه  ت له وڵه كاتێك ده. سیستەمەكاندا دروست دەبێت 

وام بێت  رده ر به ر هه گه ئه, یان كۆیلەكان دەكات  , بەرامبەر كرێكارەكان یان جووتیارەكان 
 .کات  ەبێت و دهجیاوازییەكە فراوانتر و دژایەتیەكانی توندتر د



و دروست بوونی  وه دوای ئەوەی سیستەمی كۆمۆنی سەرەتایی ووردە ووردە دەگۆڕێت بۆ کۆبوونه
بۆ , گۆڕێت  لە هاوبەشییەوە بۆ ئیشكەر و بەرخۆر ڵگا ده ری، کۆمه شایه ندی عه یوه هاوخوێنی و په

ر و  ڕکه بۆ شه, گاوان  ک شوان و بۆ خاوەن مەڕ و مااڵت و بەخێوكەری وه, دەسەاڵتدار و سەیركەر
  له  داریه تی و کۆیله کردنی کۆیالیه  سته رجه تای دروست بوون و به ره ش سه مانه کان ، ئه سته رده به

,   تاییه ره ڵی سه ش سەرەتایی گۆڕانی كۆمەاڵیەتی و پەیوەندییەكانی کۆمه مه کاندا، ئه تاییه ره ڵگا سه کۆمه
 .بوونی سیستەمی سیاسی و دەوڵەتی لێوە پێكهات تای دروست ره سه  ش بوونه مانه ئه

, دەست پێدەكات ( عەشائیری)بە تێكشكانی پەیوەندی خێلەكی , یەكەم هەوڵی دامەزراندنی دەوڵەت "
جیاواز لە ڕووی دەور و ) ئەویش بە دابەشبوونی ئەندامانی هەموو خێلێك بۆ ئەندامی باش و خراپ 

  بە پێ, ی ڕۆاڵ و كاریگەریان   بەپێ, و بەم دابەشبوونە ( ەوەكاریگەریان بەسەر پەیوەندی خێڵەكانیان
كە دژایەتی , ئەمەش پاڵ بە هەندێكیانەوە دەنێت , ی جۆری كارەكانیان بۆ دوو چین دابەش دەبن 

 ( 73")كۆمەڵێكی تریان بكات

, ئێستا لە كۆنەوە هەتا , دژایەتی و لێك جیاوازی چینایەتی یە , سەرچاوەی دروستبوونی دەوڵەت 
بەاڵم لە ناوەڕۆكدا كێشە و ملمالنێی , فۆرمی حیاوازییان وەرگرتووە , دژایەتیی و جیاوازییەكانی 

لیبراڵ , ڕابردوو ئێستادا نیشتمانی بێت یان لیبراڵی  ئیتر دەوڵەت لە  له. دەسەاڵتدار و رەعیەت بووە 
تەوەیی ، هەمان پێكهاتی جوو و یان نە, ئیسالمی , مەسیحی , سۆشیال دیموكراتی , دیموكرات 

 .مافیش سیمای حكومڕانیەكانیانە   چەوسانەوە و بێ, سیاسیان هەیە و 

بەاڵم دەوڵەتێك كە ئابووری و , جیاوازی ئەوتۆی لەگەڵ جۆرەكانی تردا نییە , دەوڵەتی نیشتمانی 
كان بێجگە لەوەی كە دەوڵەتە بچووكە, سەربازی و سیاسی بااڵدەستە بەسەر دەوڵەتەكانی تردا 

, مامەڵەی خاوەندار و ڕەعیەت لەگەڵیاندا دەكەن , دەكەونە ژێر هەژموونی  سیاسی و ئابوورییەكەوە 
, ئەمەش قورسایی لەسەر شان و ڕەنجی چینێكی پان وبەرین لە كۆمەڵگای ئەو دەوڵەتانەدا دادەنێت 

لە نیزامی . ۆیاندا كەوتووبێتە سەر شانی چینی كرێكار لە وواڵتەكانی خ وەنەبێت ئەم قورسایی یە نه
خزمەت بە چینی بااڵدەست و خاوەن , کدا  بێت  ت لەهەر شكڵ و شێوەیه وڵه سەرمایەداریدا ده
 .سەرمایە دەكات 

, ئەوا ئەمە خواست و ویستی چینی سەرمایەدارییە, ئەگەر مەسەلەكە كێشانی سنووری دەوڵەت بێت 
یان هەر لەبەرژەوەندی ئەوان و خواستی جیاوازیش لە نێوان نەتەوەكاندا كە دروست دەكرێت ئەمەش

كێشەش لەسەر البردنی و چارەسەری مۆنۆپۆاڵتی وواڵتانی گەورە . سیاسی و ئابووریانی لەسەرە 
وواڵتەدواكەوتووەكانی ڕۆژهەاڵتی   له, ئیمپریالیستی بێت لەسەر سەرمایەی نیشتمانی بۆررژوازی 

ژوازی نیشتمانی لە دەسەاڵتدا ناتوانێت كەمێك لە ئەوا دەوڵەتی نیشتمانی و بۆر, ناوەڕاست ودونیادا 
كێشە و ملمالنێكانی نێوان . ئازارو مەینەتیەكانی كرێكاران و زەحمەتكێشانی ئەو وواڵتانە كەمبكاتەوە 

ناتوانێت , دەوڵەتانی ئیمپریالیست و دەوڵەتە نیمچە سەرمایەدارە دواكەوتووەكان و سەرانە سینەكان
نێكانی ناوخۆی وجیهانی نێوان خاوەن سەرمایە و كرێكاران لە ڕاستیی و ڕەوایی ملمال

دا ((دەوڵەت و شۆرش))هەروەكو لینین لە پێشەكی یەكەم چاپی كتێبی , , وزەحمەتكێشان كەمبكاتەوە 



گرنگیەكی تایبەتی بۆ , لە كاتی ئێستادا پرسی دەوڵەت "بۆ ڕابردووی ئەو كاتە باسی كردووە و دەڵێت 
جەنگی ئیمپریالیستی , یا كرداری سیاسیەوە , الیەنی تیۆریەوە بێت  لە, خۆی بەدەست هێناوە 

توندی وخێراییەكی هەتا ئەوپەری داوە بە گۆرانی سەرمایەداری ( مەبەست جەنگی جیهانی یەكەمە)
ئەو زوڵم و زۆرە ناڕەوایەی كە بە بەری جەماوەری , مۆنۆپۆڵی بۆ سەرمایەداری دەوڵەتی مۆنۆپۆڵی 

كە توند و توندتر تێكەڵ دەبێتەوە لەگەڵ یەكێتیە ,دەبڕێت لەالیەن دەوڵەتەوەئیشكەرو زەحمەتكێش 
دەوڵەتە , تا دێت زۆرداریەكە زیاتر و زیاتر دەبێت , سەرمایەدارییەكانی خاوەن دەسەاڵت 

بە نیسبەت كرێكارانەوە دەگۆڕێت بۆ سجنێكی سەربازی , (ئەمانەی دواییە)پێشكەوتووەكان مەبەست 
 (.72")كێن لەكاری تاقەت پڕو

لە وواڵتەكانی خۆیاندا هیچ نییە بێجگە لە ناو نیشان و شاردنەوەی كۆمەڵێك , بۆرژوازی نیشتمانی 
ئەگینا هەر ملمالنێیەك كە لەگەڵ سەرمایەی , مەرامی ئابووری و خۆپەرستی سەرمایەدارییانە نەبێت  

, تیانی وواڵتەكەیان الدەبات یا بە ناوی ئەوەی كە چەقۆی ئەوان لەسەر ملی هاوواڵ, جیهانی دەیكات 
ئەو دەمامكەی , سیستەمی بەناو جیهانگیری , چونكە لە ئێستادا . هیچ نییە جگە لە درۆیەكی باڵدار 

لەبەر , یی و جیهانی كردووە  ڕسوای ناو سیاسەتی ناوچه, درۆ و دەلەسەكانیان , ئەوانی هەڵماڵیوە و 
ئەوان دەیانەوێت لە . زمەتی یەكتری پێدەكەن ئەوەی دەستیان لەگەڵ یەكتردا تێكەڵ كردووە و خ

بە ئامانجی چارەسەری لە الیەن , پرسەكانی وەك پرسی نەتەوایەتی, ڕێگەی بەناو جیاوازییەوە 
ئابووری سەرمایەداری , بەاڵم ئەمە جیاوازە و لە هەلومەرجی ئێستادا , خۆیانەوە بەیان بكەن 

مانا و دەاللەتی , تە دروستبووەكانی ڕابردو و ئێستا بۆ وواڵ, مۆنۆپۆڵی و ئۆلیگارشی دارایی جیهانی 
لەسەردەمانێكدا ئەوروپا سەرچاوەی جیاوازی ئایینی و دژایەتی نەتەوایەتی . جیاواز لە خۆ دەگرێت 

یان  ڕۆژهەاڵتی ڕۆڵێكی , سەردەمانێك ئاریایی یان ئەوروپای بوون و سامی بوون , بووە و 
ئێستاشدا ئەو   له. ییان خستووەتە نێوان خۆیان وئەوانی ترەوە گەورەی لە دژبەری بیینیوە و جیاواز

دەوڵەتی , هێنن  جیاوازییە فۆرمی تری وەرگرتووە و بە سوود و قازانجی خۆیان بەكارییان هێناوە  ده
كۆتایی بە پرسی نەتەوایەتی بهێنێت و مافی سیاسی و ئابووری , نیشتمانی ناتوانێت یان نەیتوانیوە 

لە زۆرترین شوێن ولەكاتە جیاوازەكاندا , بکات و بەتەواوەتی بنەبڕی  كێشەکان بكات  کرێکاران دابین
لە ئەوروپادا . داڵدەی ملمالنێیان داوە و كێشەكەیان قوڵتر كردووەتەوە لە نێوان نەتەوە جیاوازەكاندا 

تی لە بێجگە لە وواڵتی سویسرا كە ئەویش بە هەلومەرجێك لە ڕابروودا و لە بڕیارێكی نێو دەوڵە
ز دا بووە وواڵتێك كە بێالیەن بێت و لە كێشە نێودەوڵەتیەكان دوورخرایەوە و هیچ 7957ساڵی 

هەربۆیە لەو وواڵتەدا كێشەی . جەنگ و ملمالنێیەكی نێوان دەوڵەتەكان كاریگەری لەسەردا نەنێت 
ایەتی لەناوخۆی ئەو ئەگینا كێشەی نەتەو. نەتەوایەتی بوونی نییە لە دواتردا زیاتر ڕوونیان دەكەینەوە 

ئەو , وواڵتانەی كە نەتەوەی جیاوازی تێدایە و  لەسەر ئاستی هەرێمایەتی  یان لە ئاستی جیهانیشدا 
كرێكاران لە ئەوروپادا خۆی لە . درێت و لە برەودایە   ده  كێشەیە بە شێوە و پراكتیكی جیاواز  داڵده

كرێكارانی  ئەفریقایی و ئاسیایی و  و لە, و چاو ڕەشەكان , قژ ڕەش , هاوچینە ڕەش پێست و 
 .دژوو  جیاواز دەبینێت   به....  ڕۆژهەاڵتی و 



لەبەر ئەوەی زۆربەی ئەوانەی كە ناو ئەبرێن بە , ی بەرژەوەندی دەوڵەتەكەی ئەوان نییە  تەنها بەپێ"
دەستە و كۆمەڵێك لە  گەلە بچووك و الوازەكانیان كۆیلە و ژێر , ماوەیەكی زۆرە , دەوڵەتە گەورەكان

بێجگە لە , جەنگی ئیمپریالیستی جەنگێك نییە . رژەوەندی خۆیان  وەبەرهێنانیان تیاداكردووە لە به
. جەنگ لە پێناوی دابەشكردن و دووبارە دابەشكردنەوەی ئەو جۆرە لە تااڵنی كە دەستیان دەكەوێت 

شێوەیەكی گشتی و  لە دەسەاڵتی بۆرجوازی بە, تێكۆشان لە پێناوی ڕزگاری جەماوەری هێزی كار 
تێكۆشان دژی وەهم و خۆشباوەڕی   مەحاڵە بە بێ, بۆرژوازی ئیمپریالیستی بە شێوەیەكی تایبەت 

 (.77((" )دەوڵەتدا))هەلپەرستەكان لە پێناوی 

, هەروەها چارەسەری نەتەوایەتی الی ڕابەرانی كرێكار و زەحمەتكێشان كردەیەكی تاكتیكی یەو 
ئەگەر ,بەاڵم دەبێت سیاسەت و پراكتیكێك بەرجەستە بكات , خۆی  مانایەكی ستراتیژی ناگرێتە

بە , ڕزگاری نیشتمانیش بێت بخاتە دەستوری كارییەوە لەو ناوچانەی كە كێشەی نەتەوایەتی هەیە 
دەبێت , و ئەنجامی ئەرێنی بۆ ئەصلی مەسەلەی چینایەتی لێبكەوێتەوە , ئاقاری چارەسەریدا ببات 
ئەگەر داگیركاریش نەبێت لە الیەن ووالتانی ترەوە و . پرسەكان بهێنێت  ئەوە بكات كە كۆتایی بە

لە , هەروەها لە ناوخۆشدا دەبێت كۆتایی بە بیرو بۆچوونی هەوادارانی بۆرژوازی نیشتمانی بهێنرێت 
ئەگەر هەوڵی چارەسەری پرسەكەیان , نابێت ڕێگری لە بۆرژوازی ناوخۆ بكرێت , الیەكی تریشەوە 

, وان بە باری بەرژەوەندی خۆیان كێشەكە یەكالیی دەكەنەوە  ەوەشدا لەم كاتانەدا  ئهلەگەڵ ئ. دا 
لە ڕێگەی تااڵن و بڕۆی , لەبەر ئەوە دەیانەوێت  لە چوارچێوەی جوگرافیایەكی دیاریكراودا 

رباز  پارێزگاری لە سەرمایەكەیان بكەن و لە هاڕین و لەناوچوون خۆیان ده,  سەرمایەی وواڵتەوە
و لە  چوارچێوه  ن له زۆر جار ئەم بۆچوونانە كرێكارانی پێهەڵئەخەڵەتێنرێ و هانیان ئەده. بكەن 

ئەمەش لە ڕێگەی ئەو . كردنی میتۆدۆلۆژیەكی بۆرژوازیدا بیر بكەنەوە   پێناوی جێبەجێ
گوایە هەتا نیشتمانەكەی لە چنگی , بڕواوبۆچونانەی كە ووردە بۆرژوازی فەلسەفاندنی لەسەر دەكات 

و مانایەكی , بەها بۆ جوواڵنەوەی چینایەتی پرۆلیتاریا دروست نابێت , ڵۆنیالچییەكان ڕزگار نەبێت كۆ
دەستی داوەتە , لەگەڵ ئەوەی ووردە بۆرژوازی بە قازانجی سەرمایەداران. دیفاكتۆی نابێت 

اسی و ناتوانن چارەسەری كێشەی ئابووری و سی, خەڵەتاندنی ئەندامانی كۆمەڵ لە وواڵتەكانیاندا 
لە ژێر هەژموونی كۆمپانیا فرە ,  ڕزگاری لە وابەستە ییان بە سەرمایەداری جیهانییەوە بكەن 

و  چونكە ئه. ڕەگەزییە گەورەكانی جیهان و مۆنۆپۆلی سەرمایەی وواڵتانی ئیمپریالیستی بێنە دەرەوە 
تانەی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستن زۆرترینیان ئەو وواڵ  یه ییان هه وه ته ی نیشتمانی و نه کێشه  ی که وواڵتانه

کانیان دواكەوتوون و ناتوانن سەربەخۆ لە ئابووری جیهانی ئەرك و فرمانی خۆیان  ئابووریه, 
واو و بنجبڕی  پرسەكان  لەبەر ئەوە دەوڵەتی نیشتمانی ناتوانێت وەاڵمدەرەوەی ته. جێبەجی بكەن 

تی  وڵه ده  ر جۆرێک له دروست بوونی ههشدا  وه ڵ ئه گه بێت كە بەرۆكی كۆمەڵگاكەیانی گرتووە ، له
نگاوێک ، ئیتر  ی هه وه پێشه  هۆی چوونه  بێته ، ئه  یه تیان هه وایه ته ی نه کێشه  وواڵتانێک که  نیشتمانی له

 .رج ناکرێت  باتی سیاسی و فکری چینی کرێکارانی بۆ خه هێز و ئینرێژی  خه

وە بە ئازایەتیەوە خۆیان لە , چوونەتە پێشەوە خەڵكانێك وا تێیدەڕوانن كە هەنگاوێكی گەورە " 
بەاڵم لە , بڕوابوون بە پشتاوپشتی پاشایەتی ڕزگاركردووە و بوون بە الیەنگری كۆماری دیموكراتی 



وە , دەوڵەت هیچ نییە بێجگە لە دامودەزگایی سەركوت كردنی چینێك لە الیەن چینێكی ترەوە, ڕاستیدا 
لەو ڕاستیەی كە بۆ پاشایەتی , بەهەمان پلە كەمتر نییە , تە ئەمەش بۆ كۆماری دیموكراتیش ڕاس

 (.71.." )ڕاستە 

لەهەر شوێنێك بێت و لە هەر كات و ساتێكدا بێت , پرسی نەتەوایەتی كورد , لەگەڵ هەموو ئەمانەشدا 
اڵم زۆرترین کات ووردە بۆرژوازی و  به. پێویستە  وەاڵمێك وەرگرێت و چارەسەر بكرێت, 

, كردنی كێشەكانیان  چارەسەرنه  بە ناونیشانی دەوڵەتی نیشتمانییەوە و , ەرمایەداران بۆرژوازی و س
, بە كردەوە بۆ نزیك بوونەوە و , لەگەڵ ئەوەی دەبێت , كرێكاران لە ناوچەكە و دنیا لێك دابرێت 

ۆی ه  ببێته, هەمەئاهەنگی نێوان نەتەوەكان و دژایەتی نەتەوەكان بگۆرێت بۆ دژایەتی چینایەتی 
كۆتایهێنان بەو ئازارانەی كە سەرمایەداری خستوویەتە جەستەی كرێكارانی وواڵتە جیاجیاكانی 

 .جیهانەوە 

كە ووردە بۆرژوازی بۆ پرس , ئەبێت ئەو داواكارییە چی بێت , لێرەدا دێینە سەر پرسیارێك 
 ! یکات ؟ وخواستی نەتەوەیی و دامەزراندنی دەوڵەتی نیشتمانی لە كوردستاندا ده

بۆ مافی یەكسانی نەتەوەكان؟ یان , ئایا چارەسەرەكە دامەزراندن و جێگە ورێگەی دەوڵەتی نیشتمانیە 
چونكە , بێگومان نەخێر وەاڵم دەوڵەتی نیشتمانی نییە ! كوێرەكان ؟  ئەمە كردنەوەی گرێیەكە لە گرێ

 .گەی نییە دەوڵەتانەدا جێ  كردنی مافەكانی كرێكاران لەم  جۆره  داخوازییەكان و جێیەجێ

وەزعیەتی )بۆرژوازی بەم شێوەیە باس لەخواستی نەتەوەیی دەكات  پی وورده ووردە بۆرژوازی و چه
, ناسك و ترسناكی ئەمڕۆی كوردستانی عێراق لە پایەیترین ئاستدا بە هۆی دوو واقعیەتی بناغەییەوە 

ە عێراقدا بەڵكو لە مەسەلەیەكی میللی چارەسەرنەكراو نەك تەنها ل, یەكەم مەسەلەی كورد وەك 
شەڕی عێراق وئەمریكا و بە دوای ئەودا نادیار بوونی جێگەو ڕێگەی , دووەم , ناوچەكە هەموویدا 

 (. 71.( )كوردستانی عێراق( نیشتمانی)سیاسی وە پێناسەی دەوڵەتی –حقوقی 

 ئەم جۆرە بۆچوونە ئەوە دەگەیەنێت كە ووردە بۆرژوازی بە دوای فرسەتێكەوەیە  پالتفۆرمی
ووردە بۆرژوازی بتوانێت بەو , هەروەكو پێشتر لێی دواوین , دەوڵەتی نیشتمانی تێدایە بەرز بكاتەوە 

لە الیەكی تر الیان وایە .  هۆیەوە پارێزگاری لە پێگەی سیاسی و ئابووری و كۆمەاڵیەتی خۆی بكات 
بێت بۆ  ههكاتێك دەبێت كە زوورفێكی دژوار , جێگای باسكردن لەسەر مەسەلەی نەتەوایەتی 

تی دژوار و  وڵه یی و نێوده تی ناوچه اڵیه رجی سیاسی و ئابووری و کۆمه لوومه ئەونەتەوەیە ، یان هه
  ئەمەش بە بڕوای من نابێت مەرجی باسكردن و تێكۆشان بێت لەسەر  پرسەکه. ئارادابێت    بار له ناله
داری نەتەوەی  رمایه اسی سهاڵتی سی سه ئەویش لەبەر ئەوەی نا كە نەتەوەی ژێر دەستەی  ده, 

کاتی   و کاته ئه, لەبەر ئەوەی زرووفەكەی لەبارە بۆ باسكردن   وه یته وا تێی بڕوانیت بیربکه,  زۆردارە 
ئەو پرسە , ر كاتێکی تریشدا  بێت  بەڵكو دەبێت لەهه. چارەسەری سیاسی كێشەی نەتەوەكەیە 

اكتیكی چوونە پێشەوەی خەباتی چینایەتی تێروانین و بۆچۆنی زۆر زانستیانەی لەسەر بكرێت و ت
مافی نەتەوەیەك لە الیەن نەتەوەیەكی ترەوە   ئەوە ئەو مێژوویە لە دژایەتی و بێ. چینی كرێكار بێت 

، بڕیار لەسەر خەبات لە پێناوی بە دەست هێنانی مافی نەتەوەكان (( مەبەست لە دەسەاڵتدارانە)) 



كە بە تێۆر وپراكتیك وەاڵمی بنج بڕ بدەنەوە , نیستەكانە ئەركی سەرشانی كرێكاران و كۆمۆ. دەدات 
ڕێگە چارەی تەواوەتی بۆ , ی بوون و شوێن وكاتی كێشەی نەتەوایەتی  بەپێ, بە پرسەكە 
دەست بۆ هەڵوەشانەوەی كێشەی نەتەوایەتی , ی پێویستی چارەسەرییەكەیە  وە بە پێ, دەدۆزرێتەوە 

 .  وه ستوری کاره ده  خرێته دەبرێت ، ده

بە پێی , لەو حاڵەتەدا دەوڵەتی ئازاد , ئازاد گۆراوە بۆ دەوڵەتێكی ئازاد ( الشعبیە)دەوڵەتێكی میللی "
دەوڵەتێكە لە ئەنجامدا , دەوڵەتێكی ئازادە بەرامبەر دانیشتوانەكەی , مانای زمانەوانی ئەو دوو وشەیە 

 (.  79" )حكومەتێكی سەركوتكەری تێدا دروست دەبێت

كاوێژی یاسا و ڕێساكانی , بە ناوی ئینسان دۆستی ,  نەكانی ووردە بۆرژوازی بێت ی بۆچو بە پێ
ناتوانن دڕ بە سەردەمی ڕابردوو بدەن و , مافی مرۆڤ و سیاسەت و ئامانجی لیبراڵی دەكەنەوە 

لەسەردەمەكانی ڕابردوودا و لە هەلومەرجی , نەتەوەی كورد . بهێننە ئاراوە   سەردەمێكی نوێ
ژیانێكی سروشتی مرۆڤانەیان بەسەر , ەكانی عێراق و توركیا و سووریا و ئێراندا ئێستای ڕژێم

شتێكی بچووكی ممارەسەی كەلتوری و زمان و هەندێك عادات و   و لەوێ  ئەگەر لێره, نەبردووە 
بە بڕوا و بۆچونی ماركسیانە . ی ماف و ئازادی سیاسی  هەبووبێت  وه ناكاتە ئه, تەقالیدیان كردبێت 

شایەنی ژیانی ئازادی سیاسی و پرۆسیسكردنی ئەرك و مافەكانی , لومەرجی ژیانی نەتەوەكان هە, 
, و کاتێکی دوور و درێژ نا ، ئیتر هەلومەرجەكانی  هەر چۆنێك بێت  اڵم بۆ ماوه به, دەوڵەتدارییە 

ی ی نەتەوایەت چارەسەری کێشه( دروشمی)دەبێت كۆمۆنیستە زانستیەكان و شۆرشگێرەكان شیعاری 
ناونیشانی , نەوەكو بۆرژوازی و حیزبەكانیان بەناو نەتەوەیی. هەڵبگرن و چارەی بنەڕەتی بۆ بكەن 

بۆ مەرامی سیاسی و ئابوری خۆیان بیكەنە بنێشتە خۆشەی سەر , چارەسەری كێشەی نەتەوایەتی 
ەگەر كێشەی ئ. قوربانی چەردەیەك پارە و بازرگانی پێوە بكەن   نه زاریان و  ڕەوتی ڕزگارییەكە بکه

تا  دامەزراندنی  هه  که رییه سه ئەگەر چاره, پێویستی بە البردن و چارەسەری هەیە , نەتەوایەتی هەبوو 
رکوت  تی سه هێزێکی تایبه) له  هەموو دەوڵەتێك بریتی یه" چونكە , دەوڵەتی بۆرژوازیشی لێبكەوێتەوە 

ئەئكیدەكان " )میللی یە  نە ئازادە و نەتێک  وڵه هد موو هه  وه ر ئه به له.    م لێکراوه ی چینی سته( کردن
 (.75( )هی لینینە

مەسەلەی فێڵ و تەڵەكەی بۆرژوازی نەتەوەیی , هەر لەبەر ئەوەیە پرسی ڕزگاری نیشنمانی 
ژێردەست و وابەستەی ئابووری كارتێل و ترۆستە داراییەكانی جیهانە  و ناتوانێت لە سیاسەت و 

ت لە چەوسانەوەی كرێكاران هەڵبگرێت و سەرمایەگوزاری لە هێزی ئابووری ناوخۆی وواڵت  دەس
ناتوانێت دەست لە هەموو ئەو پەیوەندنامە كۆنەپەرستانەی كە لەگەڵ   وه ر ئه به له. كارییان نەكات 

  گوزاری له رمایه تی سه سەرمایەدارانی نەتەوەیی لەسەر دەسەاڵت و ئیمپریالیزم بەربدات و دژایه
داواكاری , لەبەر ئەوە داواكارییان لەسەر دامەزراندنی دەوڵەتی نیشتمانی .  هێزی کاردا بکات

گوزاری   رمایه بۆرژوازی و ووردە بۆرژوازی كۆمپرادۆری نەتەوەی ژێر دەستە  ، دژی سه
چونكە دەوڵەتی نیشتمانی ناتوانێت تەواوی گرێی ئەو كێشە گەورەیە .   اڵتدایه سه ده  بۆرژوازی له

تەنها یەك الیەنە مافەكانی بە ,   ر بنیات نراوه سه ەوسانەوەی كرێكارانی خۆ وواڵتی لهكە چ, بكاتەوە 



, كە لە ژێر دەستی دەسەالتدارانی نەتەوەی لەسەر دەسەاڵت  ئەویش ڕزگاری نەتەوەیه, جێدەگەیەنێت 
 .ئەمەش تەنها دەبێتە هەنگاوێك بۆ ئامانجێكی فراوانی تری چینایەتی 

ە جەنابانی ڕیفۆرمیستەكانی پرسی نەتەوایەتی ، ووردە بۆرژوازی كۆمپرادۆر ك, دەوڵەتی نیشتمانی 
ناتوانێت بۆ تەنها ساتێك دەستی زوڵم و زۆری , و  چینی ئۆلیگارشی و حیزبەكانیان داوای دەكەن 

" سووپا و پۆلیس كە دوو دار دەستی سەرەكین بۆ هێز و دەسەاڵتی دەوڵەت"دەسەالتداران لە رێگەی 
 .خەڵك و بە تایبەتی لەسەر كرێكاران الببەن لەسەر(. 21)

چونكە دەستی دەوڵەت كۆتا ناكرێت لەسەر ژیانی , ناوەڕۆكی دەوڵەت گۆرانی بەسەردانایەت 
ناوەڕۆكی دەوڵەتی . ی كە دەوڵەتیان پێكهێناوە  و نەتەوانه كۆمەاڵیەتی  ئه, ئابووری و سیاسی 

لەگەڵ ناوەڕۆكی دەوڵەتێكی تری نیشتمانی كە , ژێت  دهیی كە یەك نەتەوەی  یان زیاتری تیادا  وه ته نه
کان و  وه ته ر مافی نه گه ئه, جیاوازییەكی ئەوتۆ دروست ناكەن , چەند نەتەوەیەكی تێدایە 

یان بۆرژوازی , بۆرژوازی نیشتمانی . بێت  بی تیادا پارێزراو نه زهه کانی تری ئایینی و مه تیه مایه که
 .ی ئابووری سیاسییان هەیە بێگانە یەك ئامانج و بڕوا

بۆچوونەكانیان لە بنیاتنانی دەوڵەت سەرچاوە , لە الیەن هەموو فەیلەسوفەكانی مافی دەوڵەت "
بەاڵم لە , یان تەنانەت لە عەقڵەوە , خۆشگوزەرانی , ئاوات , بۆ نموونە  –دەگرێت لە غەریزەوە 

كە پەیوەستە بە ,   اڵم فەلسەفەی نوێبە. بەڵكو لە عەقڵی تاكەكەسەوە , عەقڵی كۆمەاڵیەتیەوە نا 
سەرچاوە ( الكل) گشتئەوا بنیاتنانی دەوڵەت لە بیری , بۆچوونی تیۆری زیاتر نموونەیی و قوڵتر 

كە پێویستە ئازادی ماف و ئەخالق و , كە الیان دەوڵەت بریتی یە لە ئەندامێتیەكی مەزن . دەگرێت 
ملكەچی یاسا , تیەی ملكەچ دەبێت بۆ یاساكانی دەوڵەت بۆ زانیین ئەو هاوواڵ. سیاسەتی تێدا بێتە دی 

 (. 27.  " )یاساكانی عەقڵی مرۆڤایەتی, بە تایبەتی یاساكانی عەقڵی خۆی , سروشتیەكان دەبێت 

لە سیستەمی سوسیالیستی ,بەهرەمەندبوونی كرێكارانی نەتەوەكانە , چارەسەری كێشەی نەتەوایەتی 
یەكسانی , وەاڵم بە هەموو الیەنەكانی ژیانی كرێكاران دەداتەوە   مه و سیسته لەبەر ئەوەی ئه, زانستی 

پێشخستنی , و بەهەرەمەندبوون لە توانای ئابووری و بەدەست هاتووەکانی وهاومافی و دادپەروەری 
كە , چونكە ئەگەر دەوڵەتیش بۆ نەتەوەكانی ژێر دەست دروست بێت .   ژیان لە هەموو ڕوویەكییەوەیه

بەهۆی , هێشتا پرسی نەتەوایەتی  و ملماڵنێی ناوچەیی و جیهانی نەتەوەكان , یەكارێكی خراپ نی
بەهۆی دروستكردنی سەرچاوە و بەرژەوەندی   چونکه. سیستەمی سەرمایەدارییەوە كۆتایی نایەت 

تی هۆکارو  وایه ته جیاوازی نه, ئابووری جیاوازی جوگرافیا جیاوازەكانی ئابووری سەرمایەداری 
واتە دەوڵەتی نیشتمانی دەوڵەتی خۆشباوەڕی ووردە .   دارییه رمایه می سه ی سیسته وه نهی ما ڵگه به

لەگەڵ ئەوەی هەوڵێكە بۆ چوونە پێشەوەی , لەبەردەم ڕێگە چارەی نەتەوایەتیدا , بۆرژوازییە 
هەنگاوێك لە كۆی داخوازییەكانی كرێكارانی نەتەوەیەكی ژێر دەستە بە ئاڕاستەی جارێكی تر بیر 

بەهۆی ئەوەی , بات لە ناوخۆی وواڵتەكەیاندا  خه  كردنەوە لە كێشە و ملمالنێی نەتەوەیی  لهنە
بنەڕەتی دەوڵەت بریتی یە لە , و شوێنەی كە دەستمان پێكرد  جارێكی تر دەگەڕێینەوە بۆ  ئه"

, ات ناچاریدەك, لەگەل ئەوەشدا بە شێوەیەكی حەتمی پەیوەستە بە دیسپلینی ناوەندەوە , ناوەندێتی



. خۆی ئەچەسپێنێت بە شێوەی گشتی و بااڵ و كۆتا , دەوڵەت لە چوار چێوەكەی خۆی دەربچێت 
وەكو دەخوازرێت  . ئەم هەلومەرجەش تەنها تایبەتە بە مێژووەوە , خۆی وا دەردەخات كە ڕاستە 

, پێكراوە ئەو دیالێكتیكەی كە پێشتر ئاماژەی . دەوڵەت ئازادی ڕەها بەدی نا هێنێت ، لەم حاڵەتەدا 
كە , خود, ئازادی ڕاستەقینەی , دەوڵەت تەنها ئازادییەكی بابەتییە , بۆتێگەیشتنی دەوڵەت كرداری نییە 

" لە پێناوی جێبەجێكردنیندا پێویستی بە شێوازێكی تر هەیە بێجگە لە دەوڵەت, هاوتای ئازادی ڕەهایە 
(22.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 م شی چواره به

 شۆڕشی كرێكاری و پرسی نەتەوایەتی

 

ئەم وەرەمەی سەرمایەداری لەبەردەم خەباتی كرێكاران لە پێناوی , چارەسەری پرسی نەتەوایەتی 
بەهۆی دیكتاتۆریەتی , تەنها بە شۆڕشی كرێكاری نەشتەرگەری دەكرێت , ڕزگاری یەكجاری دایناوە 

 جیاوازی ئابووری و, سۆسیالیزم و كۆمۆنیزمی زانستی لێوە بەرهەم  دێت و ,  پرۆلیتاریاوە 
, ڕێگا ڕاستەكە دامەزراندنی سۆسیالیزم و كۆمۆنیزمە, سیاسی و كۆمەاڵیەتی چینایەتی بنج بڕ دەكات 

 (23".)دەوڵەت هەر لە ئەزەلەوە نەبووە"هەروەكو ماركس و ئەنگلس دەڵێن 

ت بونی  وڵه لە كۆمەڵگای سەرەتاییدا ده, دەوڵەت بەرهەمی دروستبوونی جیاوازی چینایەتی بوو 
دەوڵەت بۆ پارێزگاری بەرژەوەندی كۆمەڵێك لە بەرامبەر , کاندا  دروستبوونی چینه ،دواتر و له  بووه نه

 .هەموو كۆمەڵگادا پێكهاتووە و پێك دێت 

ئەمەش وای , جیاوازی ئابووری سەرچاوەیەكی گەورە و پڕ لە كێشە و مەرارەتی ناو كۆمەڵگایە 
كۆمەلێك ,   وه ته کان و سیاسه ره ڕکه شه ێزهراگرتنی ئابووری و ه سه ستبه ی ده ڕێگه له كردووە

 هەروەها. جیاوازییەكی گەورە لە نێوان خۆیان و ئەواندا دروست بكەن , كۆمەڵێكی تر بچەوسێنێتەوە 
, بەكارهێنانیان بە ناوی هێزی نەتەوەیی و بیری ئەندامانی خۆواڵتی  ت و ئابووری و هۆی سیاسه به

پەرە بە قڵیشتی , سیەكانی سەر ڕووی زەوی دروست دەكەن جیاوازییەك لە نێوان جوگرافیا سیا
بەرژەوەندی ئابووری  جیاواز و جوگرافیای ئابوریی بە ناو , نێوان ڕەنگە جیاوازەكانی ئەیەن 

هەوڵی نانەوەی , نەتەوەیی و پارێزگاری كردنیان لە ڕێگەی دڕۆ و دەلەسەی بێبنەما و بێسەر و مل 
و لە ڕێگەی بەناو پارێزگاری , ن بۆ بەرژەوەندی خۆیان   یه ئه نەتەوەكان  دووبەرەكی و ملمالنێ

جوگرافیایەك كە كۆمەڵێك خەڵك بە زمانی جیاواز یا جلوبەرگ و ئەدەب و كەلتوری جیاواز بەرامبەر 
ئەمەش هەر هەمووی , حقنە دەكەن   ی که ڵکه ڵگاو خه کۆمه بەو جۆرە دیدگایە, جوگرافیایەكی تر

بۆ هێشتنەوەی , زۆرترین جار سەرمایەداری , و ئابوریدایە   رمایه ی سه که ڵه دیسانەوە لە پێناوی که
لە ڕێگەی وەبەرهێنانكردن و  کات  دا دروستدهجیاوازی ئابووری  لە نێوانیان,  كێشە و ملمالنێیەك 

دژایەتی بە ناوی   ی سیاسی و ئابووری ،دەسەاڵت, كرێی كاری جیاواز و پێدانی پاداشت و سزا 
و بە بەرگی پارێزگاریكردن لە , ەتی و نیشتمانیەوە لە نێوان كرێكاراندا دروست دەكات نەتەوای

 . ری و پارێزهخۆی ئەكاتە دەم ڕاست و دڵسۆز, كرێكارانی نەتەوەكەی 

لە سەرچاوەی ئابوورییەوە دەست پێ دەكات چونكە دەست ڕاگەشتن بە , چارەسەرییەكە   ربۆیه هه
خاڵێكی گەورەی وەرچەرخێنەری چارەسەری كێشە , پێكەوە ژیان  مافی ئابووری یەكسان و ئازادی



ئەتوانێت بە ڕۆشنبیرییەكی زۆر , هەروەها مافی یەكسانی نەتەوەكان  .و ملمالنێی نەتەوایەتی یە 
بۆ , ئەمەش هۆكارێكە ,  اتلە نێوانیاندا پرۆسیس بك, دوور لە ڕۆشنبیری نەتەوایەتی , پێشكەوتوو 

لە دەستنیشان كردنی بەهای ئابووری و  وریان  هد, كسانیان هەبێت ئەوەی جێگە و ڕێگەی یە
لەمەیدانی خەبات دژی نایەكسانیەكانی بۆرژوازی و سەرمایەداران و ,  بێت ههكۆمەاڵیەتی و سیاسیان 

بیر و گیانی شۆڤێنیانە لە نێوان كرێكاراندا دروست ,   وه هئەوقەید و بەندانەی بەناوی ناسیونالیزم
سەرەتای دروست بوونی دەوڵەت , چینی سەرمایەدار و كرێكار , رەتای دروست بوونی سە,  دەكات 

ئەمەش سەرەتاكەی دەگەڕێتەوە بۆ ,  بێت دهلەگەڵیدا بیری نەتەوایەتیش دروست , نەتەوەیە 
كە پەیماننامەی ویستفالیای لێوە , ( ز7129)دەوڵەت نەتەوە لە ساڵی , ناوەڕاستی سەدەی حەڤدە 

( 31)ئەویش دوای ئەوەی كۆتای هێنا بە زنجیرەیەك لە جەنگ كە , دەكات   دەست پێ,  دروست بوو 
بەهۆی ملمالنێی نێوان نەمسای كاسۆلیك و ووالیەتەكانی ئەڵمانیای , ساڵ درێژەی كێشا 

ئەمەش كۆمەڵێك كێشەی چارەسەر , و ئەوروپا بە شێوەیەكی گشتی ,پرۆتستانتەوە بە دیاری كراوی 
, كێشەی كەمایەتیەكان , سیاسی , وەكو الیەنی ئایینی , ئەوروپادا بوو  گۆڕانیم كە لە بەردە, كرد 

 (22...........)ئاڵوو گۆڕ و پەیوەندی دبلوماسی 

دەوڵەتی نەتەوە دروست ئەبێت   ناوی فیودالیزم ، ڕۆو بۆگه ر پاشه سه لهئەوەی لەو سەردەمەدا  ڵلەگە
لەگەڵ ئەوەی لە سیستەمی پێشوودا , هیچ شتێكی ئەوتۆ لە ژیانی زەحمەتكێش و هەژاران ناگۆڕێت , 
نێوان جووتیاراندا  دەرەبەگایەتی بوو بەاڵم لهی سیما , برسێتی و هەژاری , چەوسانەوە هەبوو , 

ایەداری بە نەتەوەیی كردنی كێشەكان سیما و خەسڵەتی سەرم, كێشەی نەتەوایەتی برەوی نەبوو 
ناوخۆیی و   لە ملمالنێ, هەر بۆیە سیستەمی سەرمایەداری ناتوانێت , بوو لەپاڵ كێشە ئابوورییەكاندا 

کسانی و  تی و پرسی ئازادی و یه وایه ته ی نه کێشه ,بازاڕی جیهاندا  نجاڵی جه  لهنێو دەوڵەتیەكان و 
  وانه ئه چونكە, ن چارەسەریان بكات  هه  کان که تیه مرۆفایه  ی پرسههەموو ئەو ئەركانە ری ، روه دادپه

بە هۆكاری جیاواز و لە ژێر  ڵکو به, بەشێكن لە پێویستی مانەوەیان لە دەسەاڵتدا  موویان هه
و ئەیكاتە بەشێك لە , توندڕەوی نەنەوایەتی لە نێوان كرێكاراندا دروست دەكات , ناونیشانی جیاوازدا 

دیاریكراو و , لەبەر ئەوە چارەسەركردن لە الی دەوڵەتی سەرمایەداری , ڵ و تێكۆشانیان ژیان و هەو
 .سنووردارە و هیچی بۆ خەڵك لێ سەوز نابێت 

دوو فاقی و جیاوازی , بكەیت  کان و ئیسالمیه ئەگەر سەیری ووتە و ڕستەكانی چەپ و ڕاست
خۆیان بە دەمڕاست و  موویانهە, ت وانین لەسەر پرسی نەتەوایەتی و چارەسەرییەكان ئەبنیێڕتێ

بەاڵم بۆ بازرگانی كردن بەكاری دەهێنن و پرسەكە , كوێخای چارەسەری پرسی نەتەوایەتی دەزانن 
لە چوارچێوەیەكی تەسكی بیر و بۆچۆنەكانیان دەهێڵنەوە و جەماوەری خەڵكی تووشی دوو دڵی و 

بە ئاگا هاتنەوەی بزووتنەوە , اتەوە ئەوەی سەردەمی یەكەم جیا دەك))چونكە , دەكەن   دڵەڕاوكێ
كە , ئەگرێتە خۆی , كە چینی جووتیاران زۆرترین ژمارەی دانیشتوان پێك دێنێت , نەتەوایەتیەكان 

لە پێناوی , لە نێوان چینەكانی تری دانیشتواندا , چینێكە زۆر زەحمەتە هاندانی بۆ بزووتنەوەكە 
بەاڵم , مافی نەتەوایەتی بە شێوەیەكی تایبەت  ,تێكۆشان بۆ ئازادی سیاسی بە شێوەیەكی گشتی 

نەبوونی بزووتنەوەكانی بۆرجوازی دیموكراتی و , ئەوەی سەردەمی دووەم جیا دەكاتەوە 



هەوڵی نزیككردنەوە و تێكەڵ بوونی زیاتر و زیاتری , سەرمایەداری پێشكەوتوو , جەماوەرییەكانە 
ئاڵوگۆڕی (  جموجۆڵی)ەمیانی بەرەو بزوتنەوەی دوای ئەوەی ئەو نەتەوانە سەرج, نەتەوەكان ئەدات 
كە تێكەڵ بوون لەسەر   یه هه بۆ بارودۆخی ملمالنێیەك  لە نێوان سەرمایەداری, بازرگانی ڕۆشتن 

, كە پلەیەكی گرنگ و لە پێشینەی هەیە , وە لە نێوان بزووتنەوەی كرێكاری جیهانی , ئاستی جیهانی 
بەڵكو بە چەند زنجیرەیەك , ردنەوەی ئەو دوو سەردەمە هیچ دیوارێك نیە بۆ جیاك, بێگومان 

وەكو : چەند هۆكارێكی تر هەن كە دەوڵەتەكان لێك جیادەكاتەوە, گۆرانكاریی زۆر پێكەوە بەستراون 
هتد , وە دابەشبوونی دانیشتوانەكەی , وە پێكهاتەی نەتەوەی دانیشتوان , گەشەی خێرای نیشتمانی 

, توانرێت دەست بكرێت بە دانانی بەرنامەیەكی نەتەوەیی بۆ ماركسیەكان لەبەر ئەوە هەرگیز نا...... 
ڕەچاوكردنی هەموو ئەو هەلومەرجە گشتی و مێژوویی و   بەبێ, لەهەر ووالتێك لە وواڵتەكاندا 

 (27(()هەموو ئەو بارودۆخە بەرجەستانەی كە لەو دەوڵەتەدا هەیە

ئەوا , ئەگەر كێشەكەش هەبێت , بێمانایە  باسكردن لێی زۆر, كاتێك كێشەی نەتەوایەتی نەبێت 
مێژووی پێكەوە ژیانی نەتەوەكان و چۆنێتی هەڵسوكەوت و , پێویستی بە چارەسەركردن هەیە 

تا ئاستی دروستكردنی , دەستنیشانی جیابوونەوەی نەتەوەكان , بەرخوردیان لەگەڵ یەكتری 
بە پێی ئەو , كۆمۆنیستە زانستییەكان  ,لە پێش هەمووانەوە  .بوونەوە  نهیا جیا, دەوڵەتیش دەكات 

لەبەر ئەوەی هەر كاتێك ئەو , هەلومەرجە مێژوویییە و پەیوەندییەكان بڕیارێكی دروست دەدەن 
پرسی نەتەوایەتی پرسێكی , ناوچەیەی جێگەی هەڵسووڕان و پراكتیكی حیزبێكی كۆمۆنیست بێت 

ئامانج و ستراتیژی  ر گه ئه,كرێكار مێژوویی و ڕێگر بێت لەبەردەم بزووتنەوەی چینایەتی چینی 
دەبێت ڕێگە چارەی بۆ بدۆزرێتەوە و چارەسەری بنج , بزووتنەوەكەی خستبووە ژێر پرسیارەوە 

 .كرێكاران  شۆڕشیتا هەنگاوێكی زیاتر و پڕ لە سوود بێت بۆ بزووتنەوە, بڕی بۆ بكرێت

لە هەر وواڵتێكدا , وایەتی بە چارەسەری پرسی نەتە. شۆرشی كرێكاری وەاڵمی یەكەم و كۆتاییە 
بڕوای ناڕاستی  تی وایه ته بۆ پرسی نه,لە الی بەشێك لە بزووتنەوەی چەپ , بەاڵم لە ڕابردوودا  .بێت 

ها  روه هه. تی کرێکاریدا  ی حکومه چوارچێوه  له  وه جیاببنه كە نابێت نەتەوەكان, نا زانستیان ئەوەبوو , 
تا ئاستی باس نەكردن , شەرمنانە , بە شێوەیەكی بێ بەهایانەو  کان ڕاست و ئیسالمیه  الی پارته له

  قسەیەكی كورت و بێ  یان بۆ راكێشانی سۆز و هەستی كۆمەڵگای كوردی لێرە و لەوێ, بوو
,   هكارێكی چاوەڕوان نەكراو, لە سیستەمی سەرمایەداریدا ))"چونكە , ناوەڕۆكیان لەسەر دەكرد 

 لەبەر ئەوە, لەسەر نەتەوەكان ( چەوسانەوەی سیاسی بە گشتی)البردنی چەوسانەوەی نەتەوایەتی 
 (21"(()و دامەزراندنی سوسیالیزمە, بە لەناوبردنی چینەكان  پێویستی

 و ڕاگەیاندنی لە الیەن چەپی كوردستانەوە, هەڵوێستی دژ بە سەربەخۆیی كوردستان و جیابوونەوە 
, لە الیان دووەمین ڕێگای هەڵبژاردنیان نییە  سەربەخۆیی كوردستانی عێراق,  ڕابردوو ئێستاشدا  له

هەرچەندە بەسەر , ئەوە نەبێت حیزبەكانی تریش هەڵویستیان لە ڕابردوو ئێستاشدا زۆر جیاواز بێت 
 .زارەكی بەیانی بكەن 



پرسی نەتەوایەتی گرێی , نە بڕوایان بە حكمی زاتی و نە بە فیدراڵی و نە بە جیابوونەوەش هەیە 
هەروەها , بەردەم چوونە پێشەوەی ئامانج و ستراتیژی كۆمۆنیستە زانستیەكان   تهخا و ده هخستوۆ

چەپیش هەوڵیان لە پێناوی چوونە پێشەوەی بەرژەوەندی ووردە بۆرژوازی و بەكارهێنانی پرسی 
سەربەخۆیی كوردستانی عێراق دووەمین ڕێگاش نی یە ))"لەو پێناوەدا چونكە دەڵێن ,نەتەوایەتی یە 

بەرامبەر بە , یان نەتەوە پەرستیان ئەم جۆرە هەڵوێستانەیان , كاڵفامیان , ( 21"(()ینكە هەڵبژێر
, لەبەر ئەوەی كێشەی كورد لە هەر چوار وواڵتانی عێراق , پرسێكی لەو جۆرە بۆ دروستكردوون 

مێژوویەكی دوور و  درێژی لە بێ مافی سیاسی و ئابووری و تا , توركیا و سوریا , ئێران 
وێران كردنی , باشوری كوردستان كەوتەبەر شااڵوی ئەنفال و كیمیا باران و , هەبووە كەلتوریش 

ژیانی هاوواڵتیەكانی لەسەر زەوییەكەی وەكو ژیانی بەندییەك , گوند و سەرچاوە ئابوورییەكانی 
كە پێناسی , باكوریش شتێكی ئەوتۆ نەبووە , لە ڕۆژهەاڵت و ڕۆژئاوا و , بووە لە گرتووخانەیەكدا 

هەموو , لەو وواڵتانەدا هاوواڵتی كورد بە پلە دوو هەژمار دەكراو و دەكرێت , اسنامەكانیان بێت ن
وای كردووە ئەو نەتەوەیە  دامەزراندن و , ئەو هەڵوێستی دەوڵەتانەی كە كوردی تێدا ئەژێت 

ی لەبەر ئەوە")بەاڵم , دروستكردنی دەوڵەتی سەربەخۆی خۆیان بە كەم و كۆتا چارە دەیبینێت 
بە بەردەوامی دەگۆڕێت بە دروشمی , دروشمی ڕزگاری نیشتمانی , بۆرژوازی نەتەوەی چەوساوە 

بۆ بەستنی , ئەم دروشمانە ئەقۆزێتەوە , لە كێڵگەی سیاسەتی ناوخۆدا , فێاڵ كردن لە كرێكاران 
اری وە لە بو, لەگەڵ بۆرژوازی نەتەوەی كە لە دەسەاڵتدایە : ڕێكەوتننامە كۆنەپەرستانەكانیان

هەوڵئەدات بۆ بەستن و جێبەجێ كردنی سەفەقات لەگەڵ دەوڵەتێك لە دەوڵەتە , سیاسەتی دەرەوەدا 
لەگەڵ  ئەوەی (29.(")تا ئامانجەكانی لە تااڵن و بڕۆدا بە دەست بهێنێت, ئیمپریالیستیە ڕكابەرییەكانیان 

روەها لە وواڵتەكانی هە, ئەمە سیاسەتی بۆرژوازی نەتەوەو مەزهەب چیەكانی عەرەبیە لە عێراقدا
بەاڵم ئەو سیاسەتانە بەشێك نین , وەك و ئێران وتوركیا و سوریاش هەر هەمان شتیان ئەنجام داوە 

هەموو ئەوانە فرت و , لە ئامانج و خواستی سیاسی و ئابووری كرێكارانی نەتەوەی وواڵتەكانیان 
پەنا بە خاتری , ەوەكانی خۆیان تفێڵی بۆرژوازی نەتەوە و ئاین و مەزهەبچیەكانە لە كرێكارانی نە

زیاتر كردن و گەشەی كەڵەكەبوونی سەرمایەكانیانە و بردنە پێشەوەی ئامانجی سیاسی و 
لەسەر شان و ئێسك و پروسكی كرێكارانی نەتەوەكانیان و كۆیلەكردنیان بە سیاسەت و , ئابوورییانە 

كۆیلە بكات بە دەستی خۆی كۆت  گەلێكی تر, هەر گەلێك ")چونكە , ئامانجە نزیك و دوورەكانیان 
 (.25(")وبەندی خۆی دروست دەكات

هەموو ئەو كردارانەیان زیاتر لە پێناوی ملمالنێی و كێبركێی سەرمایەكانیانە لەگەڵ بۆرژوازی 
نجام  ئه ئەمەش لەسەر شان و بەرژەوەندییەكانی كرێكارانی ناوخۆی وواڵتدا, نەتەوەی ژێر دەست و 

لە , موو كاتێكدا بۆرژوازی و سەرمایەدارانی نەتەوەی سەردەست و ژێر دەستە بەاڵم لە هە,  درێت ئه
, تا ڕێگای هاوخەباتی چینی كرێكاری نەتەوەكان و , دژی كرێكارانی هەردوو نەتەوەكە 

هەروەكو لە ڕابردو و ئێساشدا , بزووتنەوەچینایەتیەكەیان  ڕووبەڕووی شكست ولەناوچوون بكات 
بۆ ئەم هەلومەرجەش دەبێت كۆمۆنیستە زانستیەكان چ هەڵوێستێك لە , ونە ئەو شكستەیان دیار و ڕو

بە پێی هەموو ئەو ! لەبەردەم كار و كرداریان دابنێن؟, بەرامبەر ئەو ناتەبایی و دژیەكییەی كرێكاران 
كۆمەاڵیەتی و مێژووییانەی كە نەتەوەی كورد هەیەتی لە ناوچەكەدا , سیاسی , هەلومەرجە ئابووری 



وونەوە و دامەزراندنی دەوڵەتی نەتەوەیی خۆی بە كارێكی زۆر شیاو و باشتری دەزانم لەوەی جیاب, 
داننان بە ")لەبەر ئەوەی , كە ببێتە هۆكاری زیاتر قڵشتی جیاوازی و دژایەتی لە نێوان نەتەوەكاندا 

یەتی بەر كاتێك كێشەی نەتەوا( 31(")كەم دەكاتەوە( پارچەبوونی دەوڵەت)مافی جیابوونەوە مەترسی 
بە خەباتی چینایەتی و داخوازییە ڕۆژانەییەكان و خواستی مێژوییەوە , بینی چینی كرێكار نەگرێت 

كەواتە دەبێت جیابوونەوە بە خاتری یەكگرتنەوەی خەبات و بزووتنەوەی كرێكاران , خەریك دەكەن 
, ێئامانجیان نەبێت هەروەها دەبێت جەخت لەسەر ئەو ڕێگایە بكەن و هەڵوێستی دووالیەنە و ب. بێت 

 .لە تێڕوانینی و لێكدانەوەكانی كۆمۆنیستە زانستییەكان هەبێت , و ڕاستەوخۆ ڕێگا چارەكانی 

ئەو , سەربەخۆیی كوردستانی عێراق ڕێگای دووەمیش نییە , بە پێی لێكدانەوەكانی ڕابردووی چەپ 
لە پێناوی چوونە پێشەوەی  ,و هەوڵەكانیان ,كار و فرمانەكان و نووسنەكانیان , تێڕوانینانەیان 

ەیان نئەو تێڕوانی, بەهای بۆچوونێكی نازانستییە , ڕەووتی بزووتنەوەیەكی كرێكاری و كۆمۆنیستی 
بە پێی شوێن و ڕێگای لە , ئەم توێژەی كۆمەڵگا , هەڵقواڵوی دیدگا و بەرژەوەندی ووردە بۆرژوازییە 

  ڵکانی تر له ژەوەندی خۆیان هەیە  و خههەڵووێستیان بە قازانجی بەر, سیستەمی سەرمایەداریدا 
 .هێنن کارده پێناودا به

هاوجووت دەبوون لەگەڵ , لە زۆرترین كاتدا, و نازانستی چەپ لە ڕابردوو , تێڕوانینی ناڕاست
لە حاڵەتێكی لەمەش پێشڕەوتر لەم دەورانەی ")ئەیان ووت , سەرمایەداران و بۆرژوازی لە دەسەاڵتدا

پێش جیابوونەوەی كوردستان لە عێراق چینی كرێكار توانییبێتی ئامادە بێت بۆ ئێستا بەوجود بێت كە 
گرتنەدەستی دەسەاڵتی سیاسی و جەماوەری زەحمەتكێش بە دەوری خۆیدا كۆكردبێتەوە و حكومەتی 
كرێكاری لە عێراقدا جێگای جكومەتی بەعس و دەسەاڵتدارێتی بۆرژوازی بگرێتەوە لەهەریەك لەم 

ە دژ بە جیابوونەوە و دیفاع لە مانەوەی كوردستان لە چوارچێوەی عێراقدا دوو حاڵەتەدا ئێم
 (37(")دەكەین

لە بیروبۆچون و كرداری سیستەمی دواكەوتووی , چی  جیاوازە , ئەم هەڵوێست و تێڕوانینانە 
بە , سەرمایەداری لە عێراقدا لەبەر سیاسەتی چاوچنۆكی ئابووری و بازرگانی , سەرمایەداری عێراق 

ئەمەش بەهۆی , بڕیار لەسەر جیابوونەوەی نەتەوەی كورد نادات , بڕوبیانوی جیاوازەوە 
دەخاتە چوارچێوەی بیری تەسكی شۆڤێنیزم و بە ئاگر و , یەكسانی نەتەوەكان , ەوەندییانەوە بەرژ

تا , لە ئێستاشدا وەكو ڕابردوو ڕێگای جیاوازی گرتووەتەبەر , ئاسن و جینۆساید وەاڵمی ئەداتەوە 
ەتی ئەگەر حكوم, ی سیاسی و ئابووری خۆی تاو بدات ڕمانۆ, بەرژەوەندییەكانی   بتوانێت بە پێ

ئەوا چ جیاوازییەكی لەگەڵ , بە جیابوونەوەش , زامنی مافی یەكسانی نەتەوەكان نەبێت , كرێكاری 
 !.حكومەتی سەرمایەداران هەیە ؟

ئازادی نەتەوەكان لە بڕیاری ), لە بەرنامەی ماركسیەكاندا , لە تێڕوانینی مێژوویی ئابوورییەوە ")
واتا , ئەویش ئازادی بڕیاری چارەنووسی سیاسی , جگە لە واتایەكی هەبێت  ناكرێت (چارەنووسدا

, بەاڵم مەرجەكان لە ڕوانگەی ماركسییەوە , و دامەزراندنی دەوڵەتی نەتەوەیی , دەوڵەتێكی سەربەخۆ 
لە داواكاری بۆرژوازی دیموكراتی كە , پشتیوانی كردن , واتا لە ڕووانگەی چینایەتی پرۆلیتاریاوە 



ئێستا باسەكەمان كورت ئەبێتەوە , ە دواتردا بڕیار لە ووتەكان ئەدەین و ل" ییدەوڵەتی نەتەوە"ئەڵێت 
حكومەت و سیستەمی ( 32"(")ئازادی بڕیاری چارەنووس" ماناو ناوەڕۆكیلەسەر پێناسەی 

هیچ نییە جگە لە دەسەاڵتی چینێكی كەمی مشەخۆر بەسەر تەواوی دەسەاڵت , دیموكراسی بۆرژوازی 
لیبرالیزمی , بێگومان ناوەكانی وەكو حكومەتی ریفاهی بۆرژوازی  ,و ئامانجی زۆرینەی كۆمەڵگا 

هەموو حیزبەكانی تری كوردستان و , دیموكراسی و دیكتاتۆرەكان , و كالسیك , مۆدێرن 
ناتوانن وەاڵم بە تەواوی داخوازی , كۆمۆنیزمی كرێكاری و كۆمۆنیزمی سۆڤیەتی جاران و ماوییەكان 

لە , ونەوە و دروستبوونی دەوڵەتی سەربەخۆیی خۆیەتی جیابو, زۆرینەی خەڵك بدەنەوە 
ئەو جۆرە دیدگا و تێڕوانینانەیان لە , چوارچێوەی جوگرافیایەكی سیاسی دیاریكراو سەربەخۆدا 

, بێژانەكانیان , بۆ چارەسەری پرسی نەتەوایەتی نەتەوەی كورد , جیهانبینییەكانیان , دنیادا 
رێكی دژە بە دیكتاتۆریەتی پڕۆلیتاریا و سۆسیالیزمە و خۆشباوەڕی و ناوەڕۆكی بۆچوون و كردا

ناتوانێت مافی یەكسانی , دەوڵەت و دەسەاڵتەكانی سەرمایەداری  .هیچی تریان لێوە سەوز نابێت 
وەك , كردن و پێدانی مافی نەتەوەكانی   وەك جێبەجێ, نموونەش زۆرن , نەتەوەكان دابین بكات 

دەوڵەتی ڕوسیا , لە الیەن وواڵتەكانی كە لەگەڵیاندا ئەژییان .....  و, و سۆدانیەكانی خوارو , چیچانی 
ئەوا ئاوێزانی كۆمەڵێك كێشەی كۆمەاڵیەتی و سیاسی و , ئەگەر مافیشیان دابێت , و سۆدان 

ئەمەش لەسەر دەستی ئەو وواڵتانە بووبێت یان لە الیەن سەرمایەداران و , ئابوورییان كردوون 
لەسااڵنی پێش , كێشەی بۆسنی و سربیەكان , ان بووبێت بۆرژوازی نەتەوەكانی خۆی

ئاخر , هەتا لە سەرەتای نەوەتەكانی سەدەی ڕابردووە , كێشەیەكی مزمن و بێكۆتایی بوو,وە(ز7911)
هەروەها پاڵپشتی , ەكانی ئەرسۆدۆكس و بجەنگی خوێناوی و بە پشتگیری سیاسەتی ڕووسیا لە سر

بەرداشی ئەم دوو هێزە خەڵكێكی , الیەن ئەمریكا و ڕۆژئاواوە و هاندانی بۆسنییە موسڵمانەكان لە 
پەیوەندییان بە , ئەمانەش هەر هەمووییان , زۆری لەالیەن ئەرسۆدۆكس و موسڵمانەكان هاڕی 

ر  گه ئه  واته .بەرژەوەندییەكانی زلهێزەكانەوە هەبووە و كراونەتە قوربانی سیاسەتەكانی ئەوان 
بێت  ر ناوخۆیان ده سه کی وواڵتانی تر ، له ره تی ده ری سیاسه وا کاریگه و ، ئهبو تی هه وایه ته ی نه کێشه

  تی به وایه ته تی نه ندی خۆیان ئاگری دژایه وه رژه پێناوی به  کی ، له ره ردووالی ناوخۆو هێزی ده هه. 
 .ن  که و خامۆش ده  بڵێسه

لەوانەیە لەهەموومەرجێكی , ی ئیمپریالی دژی دەوڵەتێك, بونی تێكۆشان لە پێناوی ئازادی نیشتمانی ")
بۆ مەبەستە ئیمپریالیەكانی ئیستغالل ( گەورە)دیاریكراودا لەالیەن دەوڵەتێكی تری 

كێشەی دەوڵەتی سووریا و , هەروەكو لەو وواڵتانەی كە ئاماژەمان پێكردن ,(33(")بكرێت
ێناوی بەرژەوەندییان و ملمالنێیان لە پ, بوری و سەربازییەكانی دنیااو هێزە گەورە ئ, دانیشتوانەكەی 

بۆ ئەوروپا و , ڕێڕەوی هەناردەی نەوت و غازی سروشتی , لەسەر بااڵدەستی لە ناوچەكە و 
بە گیانی سەدان هەزار كەس لە خەڵكی سوریا و ئاوارەبوونی چەند ملوێنێك , بەشێكی زۆری جیهان 

, كە پێت وا بێت , ەوە خۆشباوەڕییە ئ .تەسفیە حساب دەكەن لەگەڵ یەكتریدا , لە دانیشتوانەكەی 
, بەاڵم ئەگەر لە هەر شوێنێك , سەرمایەداری و بۆرژوازی چارەسەری پرسی نەتەوایەتی دەكەن 
ئەوا ناكرێت ڕەتی , یان بیدەن , هەوڵێكیان بۆ هێنانە دی بەشێك لە خواستی نەتەوایەتی دابێت 

بەاڵم بۆ , ن بە تەواوەتی چارەسەر ناكەن بۆرژوازی و سەرمایەداران كێشەكا, ئەزانین , بكەینەوە 



ئەویش بە پێی هەلوومەرجی , ووردە ڕیفۆرمێك دەكەن   درێژەدان بە تەمەنی دەسەالتیان لێرە و لەوێ
لەبەر ئەوە دەبێت كۆمۆنیستە , وە  یه کهئەو كات و توندی و شلی گرتنی كێشەكان لە الیەن دانیشتوانە

ئەمەش دەبێت تایبەتمەندی , راتیژی ئامانج دووری هەبێت بەرنامە و پرنسیپ و ست, زانستیەكان 
. هەنگاوێكی بە بزووتنەوەی ڕزگاری چینایەتی پێهەڵگرتبێت , ناوچەی كاركردنی خۆی لەبەرچاو بێت

هەر هەمووییان كێشە و , نەتەوە و ئاین و ئاینزای لە یەكتر جیاواز هەیە  ند هلە ناوچەكەی ئێمەدا چ
هەر پارت و بزووتنەوەیەكی , ئابووورییان لەگەڵ یەكتر هەیە, یەتی و كۆمەاڵ, ئاریشەی سیاسی 

دەبێت ئامانج و تاكتیكی بە پێی هەلوومەرجی شوێنی كار و چاالكییەكانی , كۆمەاڵیەتی سیاسی 
كۆمەڵگادا  کرێکاران و  لە فەلەكی خواستە دیموكراتیەكانی, بەرنامەی دیمۆكراتیكی  .دابڕێژێت 

, دەوڵەت جۆرێكی تایبەتە لە ڕێكخستنی هێز ") چونكە , ەی چارەسەری هەبێت و بەرنام, بسوڕێتەوە 
چی چینێك كە پێویست بێت , ڕێكخستنی تووند و تیژانەی سەركوتكردنی چینێكە لە چینەكان 

سەركوت ( چەوسێنەرەكان)پرۆلیتاریا سەركوت بكات ؟ بێگومان تەنها پێویستە چینە وەبەرهێنەكانی 
بێجگە لەو كاتەی كە سەركوتی , كرێگرتەكان پێویستیان بە دەوڵەت نییە , ی واتە بۆرژواز, بكات 

سەركردایەتی ئەو سەركوتكارییە   وە ناتوانرێ, پێدەكەن ( چەوسێنەرانی)بەرگرییەكانی وەبەرهێنەرانی 
ئەویش كە چینی پرۆلیتاریایە , جگە لەوەی تا كۆتایی بە تاكە چینی شۆرشگێر ناوزەند دەكرێت ,بكات 

وە تاكە چینە كە شایستەی یەكخستنی هەموو كرێگرتە و  چەوساوەكانە  .دەكات   ژیانیدا جێبەجێلە 
( 32(")لە پێناوی دژایەتی كردنی بۆرژوازییەت و ڕوخان و لە ناوبردنی بە تەواوەتی, بۆ تێكۆشان 

ەردەمی لەبەر ئەوەی لە س .شۆرشگێڕدایە  ایچارەسەر تەواوەتی لە بەرنامە و دەستوریی پرۆلیتاری
چینی , هەروەكو چۆن لە مێژوودا, سرمایەداریدا بێجگە لەو چینە ئیتر چینی شۆرشگێڕ نییە 

بۆرژوازی , بۆ دەرەبەگایەتیش , جووتیاران و خاوەن زەوییەكان بون , شۆرشگێری  لە كۆیلەداریدا 
تای بۆ ئێس,   و سەرمایەداران بوو بوونە چینی شۆرشگێر و سەردەمێكی كۆنیان گۆڕی بە نوێ

  بێ")بە , ن ڕسەرمایەداریش بێجگە لە پرۆلیتار هیچ چینێكی ترو توێژەكانی ئەو ئەرك و دەورە ناگێ
لە جێگای دەوڵەتی بۆرژوازی دەوڵەتی پرۆلیتاریا , شۆرشێكی توندو تیژ و بە زەبرو زەنگ ناتوانرێت 

هیچ ڕێگایەك نییە , ترو هەموو جۆر دەوڵەتێكی ,بۆ لەناوبردنی دەوڵەتی پرۆلیتاریا, بخرێتە جێگای 
ئەو ئەركە بە ئەنجام , ئەمەش هیچ فرت و فێڵێك ناهێلێتەوە , ( 37((")هەڵوەشانەوەی )جگە لە 

چارەسەری پرسی , بووە بە زەرورەتێك و حەتمیەتێكی مێژووییە, دەگەیەنێت كە مێژوو پێداوە و 
بەو شێوەیەی پرسی ") ینا ئەگ,   یهیەكێك لە ئەرك و كارە تاكتیكیەكانی ئەو چینە, نەتەوایەتی 

, تەنها گرنكیەكی ڕامیاری نییە , بەرامبەر بە دەوڵەت , هەڵوێستی شۆرشی سۆسیالیستی پرۆلیتاریا
ئەوەیە كە پێویستە جەماوەر لە , بەڵكو لەهەمان كاتدا یەكێكە لە بابەتە پێویستیەكانی ڕۆژگار

( 31(")بوون لە زۆرداری سەرمایەداریڕزگار, داهاتوویەكی نزیكدا ڕوونكردنەوە و ئەوە دیاری بكات 
واتە دەبێت ,لە پێناوی خزمەتی ستراتیژی چینایەتیە, كاتێك كردەیەكی تاكتیكی لەبەر چاو دەگیرێت , 

ڵن  یهبیر لەوە بكەنەوە كە نە, لە ئێستا هەردوو نەتەوەی كورد و عەرەب و كەمە نەتەوایەتییەكانی تر
بەكارییان بهێنن و لە پێناو قازانج و بەرژەوەندی سیاسی  بۆرژوازی و سەرمایەدارانی نەتەوەكانیان

 .و دەسەاڵتیان بیانكەن بە گژ یەكتریدا



چارەسەری پرسی نەتەوایەتی بەشێكە لە وەاڵمی سیستەمی سەرمایەداری كە هەموو كات  
ار چینی کرێک  وه هدژایەتی نەتەوایەتی و بیری تووند و تیژیی, لە رێگەی دروستكردنی , ویستوویەتی 

واتە دەیانەوێت پرسی سەردەمی ئێستا و كێشەی كرێكار و , ناكۆك و دژبەیەك بن لەناوخۆیاندا 
كاتێك , بە كێشە و ملمالنێی نەتەوایەتی , پرۆلیتاریا لەگەڵ سەرمایەداری و سیستەمەكەیدا بگۆڕن 

دەبێت كورد و  ئیتر, مێژووی ملمالنێكان لە نێوان نەتەوەكاندا پێیان ووتین جیابوونەوە  چارەسەرە 
دژ بە , لە یەك هێزدا خۆیان كۆبكەنەوە و , عەرەب بەوە ڕازی بن و هەوڵی ئەوە بدەن لە دواتردا 

ئەمەش لە رێگەی  .سیستەمی سەرمایەداری هەرچی هێز و توانایانە لە پێناو لەناوبردنیدا خەرج بكەن 
بۆ   هێز و توانایان ئەداتێ, ت هاوكاری و هاوپشتی چینایەتی كرێكارانی نەتەوە جیاوازەكانەوە دەبێ

 .لەناوبردنی جیاوازی نەتەوایەتی و چینایەتی و ڕەگەزی و ئایینی 

پێویستیان بە دەوڵەت , كاتێك كۆمەڵگاكان دروستبوون , هەروەها دەوڵەت لە ئەزەلەوە نەبووە ")
ك بەزەرورەت كاتێ, هەروەها هیچ ئایدیایەكیان لەسەر دەوڵەت و دەسەاڵتی  دەوڵەتی نەبوو , نەبوو 

, پەیوەندی بە پلەیەكی دیاریكراوی گەشەی ئابوورییەوە هەبوو , بۆ چینەكان , كۆمەڵگا دابەش بوو 
ئێمە لە پلەو ژمارەی ئەو هەنگاوە  .وە بە پێی ئەو دابەشبوونە دەوڵەت بووە پێویستیەكی گرنگ 

, تی بوونی ئەو چینانە ها بەس نییە  پێویس روه خێراییانەی گەشەی بەرهەمهێنانەوە نزیكین كە هه
بە پێویستی و زەرورەت چینەكانی , بەڵكو بوونەتە لەمپەرێكی ڕاستەوخۆی بەردەم بەرهەمهێنان 

وە لەگەڵ  لەناوچوون و , هەر وەكو لە ڕابردوودا بە زەرورەت دروست بوون , لەناو دەچن 
  مهێنانێكی نوێكۆمەڵ بەرهە, هەڵوەشاندنەوەی چینەكان دەوڵەتیش بە زەرورەت لەناو دەچێت 

, لەسەر بناغەی ئازدی و یەكسانی و یەكێتیە بەرهەمهێنەكان ,   بە ڕێكخستنێكی نوێ, ڕێكدەخات 
هەموو ئەداتی دەوڵەت هەروەكو هەبووە بە تەواوەتی دەنێرێت بۆ مۆزەخانە عادییەكان لە پااڵ 

 .( 31(")برۆنزی یجۆاڵكاری سەرەتایی و داس

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 م پێنجهشی  به

 رباکام شوێن بێت؟ کوردی عێراق سه

 

  یه وه ته م ه ئه  ی که وه بۆئه  وه رێیته ین،ناگه که کان ئه وه ته کسانی نه ستهێنانی مافی یه ده کاتێک کار بۆ به
ی هاوزمان و  وه جێبون و کۆبونه ،نیشته کی دیاری کراوه چ شوێنێک و جوگرافیایه ربه تدا سه ڕه بنه له
وا زانینی مافی  ڕه ستنیشانکاری داخوازی و پێدانی و به شێکی گرنگ و ده به  بێته یان،ئه هک لتوره که
ڕوی سیاسی و ئابوری  کانی تردا،له وه ته ڵ نه گه کسانیش له کانی تردا،مافی یه وه ته ڵ نه گه له  کسانیانه یه

 .بێت ده  سته رجه به   وه یه...................

کان  وه ته کسانی کرێکارانی نه ر مافی یه سه بێت باس له ک ، ده یه کرده وڵێک و موو هه پێش هه
  ندی به یوه کان،په وه ته کسانی سیاسی نه یه  رباسێک له هه  ته وا که. وه ی کوردیشه وه ته نه بێت،به

 . نیه  وه تیه وڵه ت،یا  نێوده وڵه کی دیاریکراوی جوگرافی و حقوقی سیاسی  ده یه چوارچێوه

ڵکو  ، به  شبێت گرنگ نییه ر نه گه بێت ، یا ئه تی خۆیان هه کی دیاریکراوی تایبه بێت جوگرافیایه هیا ئ
ی ژیانی  سه ژی و موماره ری ده سه له  دا، که وییه زه  و پارچه له  یه هه  وه جێبونیه نیشته ندی به یوه په

 .کات ی خۆی تێدا ئه ئاسای و ڕۆژانه

کی  ش بۆ جوگرافیایه مه اڵم ئه ی دیاریکراو بێت،به بێت جوگرافیاکه ئه چاولێناکرێت،که  وێوه له
 .بێت جوگرافیاشی نه  ی که وه ک ئه روه هه  وایه دیاریکراویش زۆر ڕاست و ڕه

کسانی  و مافی یه  یه کتردا هه ڵ یه گه کان له وه ته و ملمالنێی نه بونی کێشه  ندی به یوه ی په نده وه ئه
کتری و  تی کردنی یه ڵپژان و دژایه و پيکهه ئاستی ملمالنێو کێشه  ندی به یوه ش په نده وه ، ئه  کانه وه ته نه

ی  وه ،ئه ت گرنگ نیه کی تایبه جوگرافیایه  نده وه ، ئه  یه هه  وه ی کرێکارانه قینه باتی ڕاسته وونکردنی خه
رێمی کوردستانی عێراق  ،  هه  یهیڕوا ن پ ئه ی ڕابردودا،چه ده کانی سه ته وه تاکانی ساڵی نه ره سه له
تی و  وڵه چ حقوقێکی نێوده  ربه نازانن ،سه  ی که وه دا، به نجام ئه یان ئه وره کی گه یه ڵه هه

ندی  ڵ ناوه گه ڕابردوشدا،له  رێمی کوردستان و له کانی ئێستای هه ی ناوچه وه ر ئه به ،له یه وه ییه ناوچه
جێندای  وکات ئه کرد ،ئه ده  سته رجه بوو به ت و ئامانجیان هه ک سیاسه ،یه وه که یه اڵتی عێراق به سه ده

 .ڵدا بێت گه ها  ئێستاشی له روه ، هه   ڕێوه برد به و جیهانیان ئه که کانی و واڵتانی ناوچه ته سیاسه



ردودا و ڕاب اڵت و ئۆپۆزسیۆندابون،له سه ده له  وه 7557ساڵی  له  ی که وپارت و هێزانه ی ئه وه رئه به له
 .کان بوون تیه وڵه یی و نێوده ناوچه  ستی هێزه ده گوێو چاوله له  ڵقه لێکی ئه ڵدا بێت هێزگه گه ئێستاشی له

ر ئابوری  خۆریان سه نده خۆری و گه ڵکو مشه بوون ،  به ی و نیشتمانی نه وه ته هێزو پارتی ڕزگاری نه
کسانی سیاسی و  مافی یه  بۆشیان گرنگ نیه  وهبوو  الیان گرنگ نه کانی خۆیان بوون،له وری ناوچه چه

کی گرنگی  کو هۆیه موو کات وه ڵکو هه کان به و ئاین و ئاینزا جیاوازه وه ته تی نه اڵیه ئابووری و کۆمه
 .کارهێنراون کانیان به ماڵه ی خۆیانو بنه رمایه ست هێنانی سه ده به

کی پارێزراو و  یه کان پێشنیاری ناوچه کگرتووه یه وه ته نی ئاسایشی نه نجومه ئه  نسا له ڕه فه  کاتێک که
هۆی دروستکردنی   ش بووه مه ، ئه  وه وته ی لێکه7557ی ساڵی 199  فڕینی کرد ،  بڕیاری ژماره  دژه

ش جارێکی تر هۆکارێک بوو   مه ی باشور،ئه32باکوری عێراق و  له 31فڕینی هێڵی  ی دژه دوو ناوچه
تی واڵتی  ی سیاسه تا ئاڕاسته. ڵکی کوردستان و خواروی عێراق  ڕینی خه هناوبردنی ڕاپ پێناوی له له

گینا هیچی  گرێت،ئه نه  کان ئاڕاسته جیهانیه  وره گه  ته وڵه جێندای ده ی ئه وانه کی پێچه یه ئاڕاسته  عێراق به
وتۆشی  و بێرێکی ئهبوو ، خێر عێراقدا نه  ی کورد  له وه ته کسانی نه ستهێنانی مافی یه ده وتۆی بۆ به ئه

وکات و  ش ئه مه بوو،ئه ڕاستی عێراقیش نه و کرێکارانی خوارو ناوه وساوه تکێشان و چه حمه بۆ زه
  پێناو چاودێری کردنی و هاتوو چۆو تیلیالنی هێزه کان له وڵتیه نێوده  ڵدا بێت،هێزه گه ئێستاشی له

نگ  جێندای سیاسی و ئابووری و وێنا  و ڕه نی ئهجێکرد جێبه  یان له وه پرسینه کانیان و لێنه واڵگرییه هه
 .دا که ناوچه  نگی سارد له کانی جه وتووه رکه سه  ی هێزه تی ئاینده ڕێژ کردنی سیاسه

  وه کانه ییه تی و ناوچه وڵه نێوده  گوێکانی هێزه له  ڵقه ئه  ناوخۆییه  ی هێزه ڕێگه مووی له ش هه مانه ئه
کانیان  یان پێدرا بوو،مژۆکه ڕێگه  ی ناوخۆبوون که خۆرانه و مشه ش ئه هوان ئه. کردن  جێیان ده جێبه

شیان  سته ی خوێنی جه تره تا دوا قه کار هه  نه یان بخه که ڵکی کوردو عێراق و ناوچه ی خه سته ر جه سه له
ابووری تی و ئ اڵیه ی سیاسی و کۆمه سته جه  ردابووه یان به رانه مه یر و سه زۆر سه  م الشه بمژن،ئه

 . وه کوردستانیشه  عێراق به

کانی  وره گه  تی هێزه کو سیاسه ی  وه کایه  وه کردبووی هاتنه  ی که و پێشنیاره نسا ئامانجی له ڕه فه
ر  به کسان بۆیان،له و دابینکردنی مافی یه که کانی ناوچه وه ته تکردنی نه کو ئامانجی خزمه وه جیهان بوو،نه

ی  وه ته کسان بۆ نه ژیانێکی ئازاد و یه وتۆی له کی  ئه هیچ داکۆکیه  وه ئێستاشه  ڕابردوو به  ی له وه ئه
  یانتوانیوه و نه  بووه پ ڕوون و ئاشکرا نه بۆ چه 32و  31یاند بووه ،  ئیتر هێڵی  گه ئامانج نه  کورد به

س  ،و یا  که کامیان نیه  ر به و سه  چ شوێنێکه  ر به زانرابێت سه ک  نین تا نه یه ناوچه  ببینن،که  وه ئه
  دا،هێزه ی ئابووری عێراقیان ئه وه وڵی ڕوتانه کان هه ناوخۆییه  چۆن هێزه.   ڵقواڵوه هه  کوێوه  نازانێت له

  وه کرده کانیدا ده سروشتیه  وت و سامانه رداگرتنی نه سه ست به ی ده ئاینده  کانیش بیریان له تیه وڵه نێوده
نگێکی  تی جه تایبه  عێراق و سوریا به  گشتی و له  به  که ناوچه  کورد له  وه شهئێستا  وکات و ،به ئه.  

ڵ  گه ی کورد له وه ته کسانی بۆ نه ڕابردوو ئێستاشدا  مافی یه  مریکا له ئه.    ڕێوه بات به خوێناوی ده
ندی خۆی  وه رژه به  ر ناکات و به سه و پێشنیارێکی له وا نابینێت و هیچ قسه ڕه  کانی تردا به وه ته نه

چ شوێنێک   ربه کورد سه  ڕابردوو ئێستاشدا گرنگ نیه  وان له بۆئه. کات  دا ده و پرسه ڵ ئه گه له  ڵه مامه



کان و ئیمپڕیالیزمی جیهانی  زه گه ڕه کان هو فره ئۆلیگارشیه  و هێزه  وره ی کۆمپانیا گه وه ر ئه به بێت،له ده
ریاندا  رامبه به تی له کی پۆاڵینی شۆڕشگێڕی چینایه یه ر ئیراده گه ن،ئه ده هڵکانی تر د ر مافی خه سه بڕیار له

ی  وه ته کسانی نه بن،مافی یه وڵتێک بن یان نه چ ده  ر به کورد سه  گرنگ بێت که  وه نابێت ئه. بێت  نه
ڵکی کوردستانی  خه کرد یان ده وه ڕابردودا وا لێکدانه  پ له چه.    کانی تردا گرنگه وه ته ڵ نه گه کورد له

  ته وڵه بێ ده( ک ر یاسایه هه)  تێک  نین،کوردستانی عێراق بێ یاسایه وڵه هیچ ده  ر به عێراق سه
وڵتێک  هیچ ده  ر به ڕابردوو ئێستادا کوردستانی عێراق سه  له  گوایه(.  39()وڵتێک رده هه)

ی  وه ر ئه به ،له وه تیه اڵیه ئابوری و کۆمهڕوی سیاسی و   له  ڕۆکه کی بێماناو بی ناوه یه واژه سته نین،ده
خۆرانی  مشه  وه ناونیشانی تره  ئێستاش به  ڕابردودا دروستیان کردبوو،وه  له  ی که همیه وه  و هێڵه ئه

و  نیا ئه ته  مه ئه. ندی عێراق  تی ناوه وڵه ده  له  شه وه جیابوونه  نه  دابڕان بوو وه  ن نه که کورد باسی ده
ش دروست  که ش و ڕوته ڕه  ڵکه ی خه ال ڕی له و خۆش باوه  وجاندووه بۆرژوازی گه وورده  که   هی همه وه

تی  ک سیاسه ری و یه ژێر کاریگه  ڕابردودا،له  له 31ردوو دیوی هێڵی  هه  چونکه.   کردووه
و سیاسی و ئابووری  تی اڵیه یاساو ڕێسای کۆمه.   یاندووه نجام گه ئه  یان به و ئیمپریالیانه بۆرژوازییانه

رێم و  ی هه وه ره ئێستاش هێڵی جیاکه.   تی جیهانی بووه ڵقواڵوی سیاسه وکات و ئێستاش هه ئه
ر  سه ست به ده  توانیویانه  وه یه م ڕێگه له.   ردوو الیه ی ئۆلیگارشی هه ،هێڵێکی درۆزنانه نده ناوه
 .کانی عێراقدا بگرن سروشتی و ئابورییه  رچاوه سه

تی و لۆکاڵی  وڵه مان یاسای نێوده ڕابردووشدا  یاسا هه پ؟ له الی چه ک بێت له یاسا چ یاسایه بێت ده
ندی خۆیان  وه رژه به  کانی دونیا به هێزه  وره گه  که  ڵیدا بووه گه رێمی کوردستان له و هه که واڵتانی ناوچه

ی پڕۆلیتاریا  بزاڤێکی شۆڕش گێڕانهو   وه غیابی بزوتنه  ش له مه ئه.  سوڕاند  تیان ئه رخی سیاسه چه
ن  وڵتانی خاوه ن ده الیه له  کارهێنراوه کارهاتوو و به کی به زگایه ده(  UN) زگای ڕێکخراوی  و ده  بووه

  ندییه وه رژه ت و به تکاری سیاسه ی خزمه ئاڕاسته  به  تیدا ،  وڵه نی ئاسایشی نێوده نجومه ئه  مافی ڤیتۆ له
تی  کانی سیاسه تیه بابه  رجه لومه هه  ڕوانێته ئه  وجانه ئێستاشدا گه  ڕابردوو له  پ له چه. کانیان  ئابورییه

مالو  ت و ئابوری جیهاندا،ئیتر له ر سیاسه سه به  ستیه ن ڤیتۆ کان یاسای بااڵ ده جیهانی،یاسای خاوه
ڵ و  نگه یانی یاسای جه به ن که ت ئه وانن،سیاسه کانی ئه ته ی سیاسه سته وابه  ڵێک که ک کۆمه و الیه له

 .ن که کوشت و کوشتار ده

ین بردنی  به و له  وه وساندنه یاسای سۆسیالیزمی زانستی،یاسای چه  له  ک بێجگه ر یاسایه گینا هه ئه
رشوێنێک بێت یان نا  هه  ر به رار بێت مرۆڤ سه رقه تێک به وڵه ت و ده ر حوکومه ،ئیتر هه تیه مرۆڤایه
ر  گه ناگۆڕێت ، ئه  که ته بابه  یان نا هیچ له  وه( UN)   ن  الیه نا دان پیانراو بێت لهبێت یان  یاسا هه

موو یاسا و ڕێسا و  تی هه ڕه کانی بکرێت،گرنگ و بنه تای و دووره ره سه  تکی مافه بێت و هه  وساوه چه
  نه  ،که یه ای و سیاسی ههتێکی یاس ت خاسیه وڵه اڵم ده به.    کانه کسانی مرۆڤه تێک ئازادی و یه وڵه ده

 .ر چینێکی تردا سه به  اڵتی چینێکه سه ری ده ت پێوه وڵه ده  ،چونکه راره رقه کسانی تێدا به یه   ئازادی و نه

تی  وڵه خۆی و دروست کردنی ده ربه ری سه پێوه  کرده ی ده( UN)  ڕابردوودا یاساکانی   پ له چه
ر  ر هه گه ئه. کان بێت  وه ته کسانی نه ری مافی یه سه اڵمی چاره ێت وهناتوان  م یاسایانه اڵم ئه به. کوردی 
اڵمێکی زانستی و شیاوی  وه  تی کورد پێویستی به یه وا ته بێت مافی نه دا هه ڵگه کۆمه  ک له یاسایه



  ڵ گه فتارێک له خۆری عێراق و کورد چ ڕه بینرێت بۆژوازی مشه ده  وه ئه.   یه ی خۆی هه که مه رده سه
کان و  پ و ڕاست و ئیسالمیه چه  ی که تانه وڵه و ده تا ئه ن،هه که کاندا ده وه ته ڵک و نه کانی خه مافه

  ی که رجه لومه و هه بێت چاکتر نابێت له ر بونیشی هه گه ن،  ئه که ده  باسی لێوه  عیلمانی و هتد که
تی و سیاسی  اڵیه کۆمه  تا پرسه تی و هه یهوا ته ری پرسی نه سه چاره  چونکه. ژین  کانی تێدا ده وه ته نه

پێویستی ژیانی سیاسی و ئابوری و    ی به وه ر ئه به  ر ناکا، له سه  کانیشی  تیا چاره ئابورییه
ڕابردوو   ی له وه ،ئه کانیان خولقاندووه رجه لو مه ندی خۆیان هه وه رژه به  داری  بۆ  رمایه می سه سیسته

ژیان .  ڕێوه یبات به تی  ئه وڵه تی  نێوده کی تایبه یبینین یاسایه کوردستاندا ده  و له هک ناوچه  ئێستایا له  له
تی  خزمه یی  ،  له ماڵه ندی سیاسی و حیزبی و بنه وه رژه قوربانی به  ته ڵکیان کردوه رانی  خه و گوزه

و  ها ئه روه ،هه   کارهێنراوه به  که تانی ناوچه وڵه کانی ئیمپریالیزمی جیهانی و ده ندیه وه رژه یاسا و به
یبات  ک ئه کوردستانی عێراق ، یاسایه  ئێستا له  ی که تیه م بێ حوکومه ئه"ڵێت  ده  ی که یه واژه سته ده
تی  حوکومه".تین یاسا و ڕێساکانی مرۆڤایه  و دوور له ره و به ره کی ژیانێکی بێسه ره و هۆی سه  ڕێوه به

بازاڕی ئازادیان   تانه وڵه ت و ده حوکومه  م جۆره وویان ئیستیبدادین ، ئهم بی ، هه ره کوردی بێت یان عه
زگاکانی  ، داموده  یه الق و سجنیان هه زگای پۆلیس و ئاسایش و دار و شه یان بێت ده بێت یا نه هه

ی  وه نهبزوت  دات،دژ به اڵتی ئۆلیگاریشیان ده سه ده  و به بره. کانیانن  رمایه اڵت و سه سه پارێزگاری ده
اڵت  سه یارانی ده ڕووی نه و کردار ڕوبه  تووندترین شێوه ،و به نگدایه جه  ڕزگاری خوازی کۆمۆنیستی له

یاسا و   ت به زگای حوکومه داموو ده  شێکن له به  وانه موو ئه هه.   وه بنه کانیان ده ته و یاسا و سیاسه
ر بڵێیت هیچ  گه ،ئه ڵکه چاوی خه  یان خۆڵکردنه  هتاندن له ڵخه خۆ هه  وه ئه  ڕێوه برێن به ک ده ڕێسایه
 . روابووه ڕابردووشدا هه  ئێستاو له  رێمی کوردوستان له هه  کیان نیه یاسایه

ی کورد ڕزگار  وه ته واوی هاواڵتیانی نه و ته  وساوه ڕابردووشدا کرێکارانی چه  خواستی ئێستاو له
کسانی  رگرتنی مافی یه اڵم وه وه. بێت  و ده  تی بووه ینایهتی و چ وایه ته ی نه وه وسانه چه  بونیان له

تی  وڵه اڵتن یان ده سه کانی ژێر ده وه ته کان خواست و ئاواتی دوور و نزیکی نه وه ته نه
و   وه اڵته سه ی ده سه جۆری موماره  ی به نده وه ئه  نیه  وه کانه ته جۆری حوکومه  ندی به یوه ک،په یه وه ته نه

.   ڵه ی کۆمه وه وسانه داتی چه ت ئه وڵه شدا ده وه ڵ ئه گه کاندا  له ته وڵه ده  له  یه هه  وه که پرسهمێژووی 
  خرێته پێویستی ڕۆژو زۆرترین تیشکی ڕوناکی سیاسی و پڕاکتیکیی ده  بێته بنبڕکردنی پرسێکی وا ده

کرد،کۆمۆنیست  تی نه وایه ته ی نه له سه ر مه سه ڕاستی و دروستی له بینن باسیان به پ وای ده چه. ر  سه
 .لمێنن سه بونیا ن ده

ملی   تایان  خسته خه  ن که که یان ده ڕوو وابه  نه خه تێڕوانین ده  ندین جۆری جیاواز له پ چه چه
موو  ،هه وه نه ری پرسیک خاڵی بکه سه چاره  توانن شانی خۆیان له کانی ڕابردوو ، ئێستا ده رجه لومه هه

دوای زیادکردنی  و به  یه رانی ئۆلیگاریشیان هه موویان سه رێمی کوردستان و عێراق هه هکانی ه حیزبه
  ری زۆریک له موویان هۆکار و پێکنه هاهه روه هه. لێکی بازرگانن ن ، سیاسی گه وه یانه که رمایه سه
وخۆی  و ڕاسته قینه رانی ڕاسته ر نوێنه گه ت ئه نانه پ پێیان وابوو ته چه. ڵکن   کانی خه رییه ردیسه ده
ی جێ و ڕێی حقوقی و  له سه ی مه وه بێ ساغ بوونه به  وه دیسانه  ر کاربوونایه سه ڵک خۆشیان له خه
م  رهه ی ئابوری به له سه ر مه سه کی زۆر بۆ کارکردن له تی کوردستانی عێراق توانایه وڵه ده



دنی ئاسایشی هاواڵتیان شتی تر رکر تی جێگیربوونی یاسا،مسۆگه اڵیه رانی کۆمه هێنان،خۆشگوزه
 .بوو ده  ستدا نه ده له

  له  یه ڵدا بێت،دوو تێڕوانینی جیاوازیان هه گه ڕابردوو ئێستاشی له پ له ی چه تێڕوانینانه  م جۆره ئه(35)
ربگرن و ڕاست و  ڵوێستی کۆنکرێتی وه هه  یانتوانیوه کان،نه کوردیه  کردنی حیزبه تابار کردن و نه خه

م ڕاست و  ده خۆیان به  بێت،ویستویانه ڵوێستیان هه دووفاقی و  دیدو تێڕوانین و هه  وور لهدروست د
 ن ربخه کانیان ده ری پرسه سه و چاره  که شو ڕوته ڕه  ڵکه چاوساخی خه

تی گیانی هاواڵتیان و تیرۆر و  المه بوونی دڵنیای و سه رمانی و نه بێنانی و بی ده  ک دیفاع له الیه له
کانی  اڵتداره سه ده  ن ئیمپریالیزم و هێزه الیه له  ،که بوه و هه  یه ڕابردوو و ئێستاشدا هه  ی له کوژیه شه ڕه
یان  به  زانی به کرا،وایان ده و ده یڕه ر په ورو به کانی ده ییه ناوچه  رێمی کوردستان و عێراق و هێزه هه

  کرد که ده  اڵته سه وده ها دیفاعیان له روه هه. ن   رخانێک بکه رچه موو وه یان توانی هه ک ده یه نامه
یان ووت  پ ده ڵک بوو ، چه اڵتی بێ نانی و بێ مافی خه سه ده  ڕێوه برا به ده  وه که ن دوو حیزبه الیه له
ن ،  ڵکی دابین بکه حسابی خۆیان بۆ خه   به  چاکانه  م کاره توانی ئه مان ئه نه  ر کار بووینایه سه ر له گه ئه

زراندنی  دروست کردن و دامه  نها له ش ته که ،پرسه تی خۆی نیه وڵه ی کورد ده وه ر ئه به له  چونکه
و   ئیداره  ی که وکاته ئه  چونکه.  تی  یه که بردنه ڕێوه می به ر سیسته سه له  ڵکو کێشه به  تدا نیه وڵه ده

موو  هه یت له کسانیان بۆ دابین بکه بێت مافی یه ستۆ گرت ئه ئه  ئینسانت له  ڵێک له تی کۆمه رایه ڕابه
تی  مرۆڤایه  کانی که موو پێداویستیه هه  گات به کو مافی سیاسی و ئابووری و تا ده وه  وه که ڕویه
 . یشتووه پێیگه

ی داوای مافی  وه ئه  کانی باسمان کرد ،  ناکاته رجه لوومه و هه و شتانه موو ئه شدا هه وه ڵ ئه گه له
  کان  بۆ کورد به پ و ڕاست و ئیسالمیه چه   ی دڵ خوازانه ته وڵه و ده ئه. کرێت  ی بۆ کورد نه وه ته نه

ڵکو پڕاکتیک و کردارێکی  ێت،بهجێ ناب جێبه  که رجه لومه ڕیفۆرم کردنی هه  ن ،  به که یانی ده
ب  ره نگی کرێکارانی کورد و عه ماهه هاوکاری و هه وێت،به کانی ده زانیستیه  ی کۆمۆنیستیه شۆڕشگێڕانه

  تێک شۆفینیزمی لێوه ڵه ت و ئابووری ده زراندن و بنیات نانی سیاسه و فارس و تورکی ده بێت بۆ دامه
ی  وه ڵ ئه گه کرێت،له ست نیشان ئه ی ده که می سیاسی و ئابووریه سیسته  ش  به مه بێت ئه نه  سته رجه به

کدا ژیان  می حکومڕانیه ی یاساو سیسته چوارچێوه  عێراق  و سوریا و تورکیا و ئێراندا له  کورد له
تیان  تی و ئابووری جیاواز و تایبه اڵیه رجێکی سیاسی و کۆمه لومه یان هه ر واڵته هه  بات که ر ده سه به
ڕووی سیاسی و ئابووری و  ی کوردی له ڵگه ژیانی کۆمه  یتوانیوه نه  رجانه لوو مه م هه اڵم ئه ،به یه هه
  ته وڵه جیاواز و ده  نێوان شوێنه له  وره و قڵشتو دابڕانێکی گه  وه زۆر لێک دوربخاته  وه لتوریه که

اڵم  کانیان لێک جوودان ، به یشانهپێی ناون کانیان به مه سیسته  نده رچه کاندا دروست بکات،هه جیاوازه
وان  ،ئه یه ک ئامانجیان هه کورد یه  ر به رانبه ت به وڵه تی  ده اڵیه ی سیاسی و ئابووری و کۆمه ئاڕاسته

ک  یه جیاواز و دژ به  وه تیه وڵه یی و ده ندی ناوچه وه رژه م و به بی و ئاینی و سیسته زهه ڕووی مه له
ش  سته به م مه کترن و بۆ ئه ست و هاوڕاو هاوکاری یه کده ی کورد یه وه ته ی نه وه ر پلیشانه اڵم سه بن،به

وتن  ی ڕێکه ڕێگه ستن،له به ن و ده ده نجام ده ند مانگ جارێک ئه ندێک جار چه و هه ی سااڵنه وه کۆبوونه
وتۆیان    کانیان شتێکی ئه راییه گهند  پێی ناوه به  تانه وڵه م ده ئه.    یه نێوانیاندا هه  له  یی که کی ناوچه یه نامه



سمی بناسێنن   ڕه تی کورد به وایه ته تیایدا مافی نه  که  کردووه ی کورد نه وه ته بۆ نه  وه ڕووی سیاسیه له
کورد   ی که که ر چوار واڵته هه  له. نجام داون   ڵدا ئه گه یان له ی شۆڤێنیانه ڵه خراپی مامه  ڵکو زۆر به به. 

کی بێ پیت و  یه ناوچه  به  ی کوردن کردویانه که ی دانیشتوانه زۆرینه  ی که و ناوچانه ن،ئهژی تیایدا ده
ی  پڕۆسه  له  و توانیویانه  داوه و پێنه مهێنانیان تیادا بره رهه کی ئابووری و به یه رچاوه ت هیچ سه که ره به
و  حوکمی ئه  به.   تویدا هاوتا کردووهو ڵ دواکه گه تیان له اڵیه م هێنان دایان ببڕن، ژیانی کۆمه رهه به

ند  به  وه تیه اڵیه م هێنانی کۆمه رهه ت و به پرسی سیاسه  ندی کوردی به یوه ،په یه دا هه و واڵتانه ی له باره
  بێته کدا ده یه ر ناوچه هه سازی و کشتوکاڵی له م هێنانی پیشه رهه ی ئابووری و به شه گه  ،چونکه کردووه

زۆر جار   ن که رانه و فاکته موو ئه هه  وانه ئه. تی   اڵیه رو بۆچونی سیاسی و کۆمههۆی گۆڕینی هز
 .و جیهاندا که ناوچه  له  تی درووست کردووه وایه ته جیاوازی نه

کانی ژیانیان بۆ  ک زیاتر هۆیه یه ناوچه  متره کی تر که یه کرێت و ناوچه سازی ده ک زیاتر پیشه یه ناوچه
و  دا،ئه که ناوچه  له  تێکی شۆڤینیانه و و سیاسه یڕه پێی په به  متر ،  واته کێکی تر که یهکرێت و  دابین ده
پێشتردا   له  پ بێت که کانی چه پێی تێڕوانینه به. ن   که و ده ر و کاریان پێکردوه به  گرنه ده  یه ئاڕاسته

زرێنێت دواتر  تیمانی خۆی دابمهتی نیش وڵه بێت کورد ده ئه  ڕوو،  گوایه  یانیان  کردبوو خستبومه به
  یان خۆیان له م دیدو بۆچونه عێراقدا،  به  نێت له ی کوردا ده وه ته مافی نه  کۆمۆنیزمی کرێکاری دان به

کو  ش وه مه ئه  و و ڕۆژێکیانه بڕوایان کاری شه  به. کان دانابوو  کگرتوه یه وه ته ی ڕێکخراوی نه جێگه
  بار نیه له  که رجه لومه ، یان ئێستا هه  یه ونی شاعیرانه وڵتی کوردی خه ده ڵێن ئه  که  مان تێڕوانینه هه
تی  وڵه زراندنی ده دامه  شدا باس له مانه ڵ ئه گه ، له  گی نییه تی و ناوخۆیش ئاماده وڵه تی و نێوده رێمایه هه

رۆک و   ن سه الیه له  یه و ئاست و شێوه بڕوای من باس کردنی پرسێکی له  به. کرێت  کوردی ئه
کانی  سیاسیه  رۆکی هێزه ک و بڕوای سه وه  وه رێمی کوردستانه کانی هه موو حیزبه ندامانی بااڵی هه ئه

تتان بۆ  وڵه تا بتوانین ده  رجی گونجاو نیه لومه ڵێن هه ئه  ،  که  و جیهان وایه که واڵتانی ناوچه
گوێیی  له  ڵقه تی و ئه پاشکۆیه  له  نن بێجگه یه ناگهک  پیش هیچ واتایه ی چه وه و ئه مه ئه. زرێنین   دابمه

و  که تانی ناوچه وڵه ندی سیاسی و ئابووری ده وه رژه بیر و بڕواو به  ، به  دارانی ئێره ت مه سیاسه
 .جیهان

تکێشان و  حمه کرێکاران و زه  وه تی نیشتیمانی کورده وڵه ناوی ده ی بۆرژوازی به وه بێت پێش ئه ده  ئێمه
کان ،  زانستیه  کانی خۆیان ، کۆمۆنیسته رامه مه  یشتن به ڵخرێن ،  بۆ گه ڵکی کورد هه ری خه ماوه جه
وڵ و  ی هه ڕێگه ن ، له نجامی بده بێت و ئه ی سیاسی  هه وه کارو کرده  وه ڕووی سیاسی و ئابوریه له

 .ن ر بکه گهکان دابین و مسۆ وه ته کسانی نه مافی یه  وه پڕاکتیکێکی سیاسی و لێبڕاوه

ر سیاسی  گه گرن ، ئه یان نه که نیشتیمانیه  ته وڵه زراندنی ده دامه  له  مان کاتیشدا ڕێگه هه  ها له روه هه
ڕبن پێی ،  ش خۆش باوه تکێشان و ئێمه حمه کرێکاران و زه  ی که وه بێت بێ ئه ریان هه زرێنه دامه
پێناوی  ڵک له ری خه ماوه تکێشان و جه حمه زهکرێکاران و   ی که وه بێت ڕێگربن له ده  ها  روه هه
نی و  مه سوته  ن به پێناوی خۆیاندا بیانکه  له  وه ته وڵه زراندنی ده ناونیشانی دامه کانی خۆیان و به رامه مه

وڵکانیان  بێت هه ده  وه کی شۆڕشگێڕانه یه ی هێزێکی شۆڕشگێر و کرده ڕێگه له. ن  کانیان پێ پڕبکه بانقه
کسانی و  ڵک و یه اڵتی دڵخوازی خه سه کان تێک بشکێنن و  ده ندیه وه رژه ی دژی به تهئاڕاس  به



پێناوی ڕزگاریدا  له  وڵێکه رک و کردارو  هه ئه  ی شۆڕشگێڕانه زرێنن،کرده ری و ئازادی دامه روه دادپه
 .پڕوقێنیت ڵنه ستی هه ده تا له خشێت هه اڵتدا ناتوانێت بیبه سه ده داران  و بۆژوازی له رمایه سه  چونکه

  رانی لێوه کات خۆشگوزه کردو ده ده  ڕابردوو ئێستادا باسیان لێوه  پ و ڕاست له چه  ی که و یاسایه ئه
تی حقوقی  وڵه ده  ی که وه ئێستا و دوای ئه  له! ؟ که یاسایه  نازانین چ جۆره  ت ، وه ست نایه ده به

ڕی  خۆش باوه  ی له که رچاوه مووی سه رهه هه  یه لێکهو  موو تێکه و هه نیشتیمانی کورد پێک هات ئه
کانی خۆیاندا  ندیه وه رژه پێناوی به بێت  ، له دروست ده  وه ره ماوه وجاندنی جه بۆرژوازی و گه  ورده

 .ن  که هێنین و دروستی ده کاری ده به

رجی ئێستای کوردستان  لو مه ڵ هه گه له  وه کانیشه ئیسالمیه  کان به موو حیزبه پ و ڕاست و هه چه
  مه س ئه موو که هه  وام بونی نیه رده توانای به  ته زعیه م وه ئه"بڕن رده ک جۆر بۆچوون ده نزیکی یه به
ی ئابووری و سیاسی و  چوارچێوه نی به ده کی مه ڵگایه کۆمه  بێت بۆ شێوه زانێت کوردستان ده ده

تێکی  وڵه ک ده تی عێراق یان وه وڵه ده  شێک له بهک  یان وه  وه کراوی حقوقیه  کی پێناسه ڕووبینایه
ڵک  و خه(ک.ک.ح)  وێت له اڵمێکی واقیعی خێرای ده و وه  دووڕیانێکی واقیعیه  مه خۆ،ئه ربه سه

مان  کو هه روه هه  یه ڕۆک و فۆڕمێکی الستیکی هه نی ناوه ده ڵگای مه ربڕینی کۆمه ده(21................".)
  تی ئابووری بهێنێته اڵیه کی تری سیاسی کۆمه ندیه یوه و ناتوانێت فۆڕم و په  یهڕۆکی دیموکراس ناوه

کات  ی خۆی ده رانه وسێنه اڵتی چه سه جیهاندا پڕۆسێسی ده  ئێستا له  ی که مه وسیسته له  ، بێجگه  ئاراوه
  رپا کردووه ڵستانی به نگه ڵگای جه می کۆمه داری سیسته رمایه سه  وه نیه ده ڵگای مه ناوی کۆمه ، ئێستا به

ندیاندا  وه رژه پێناوی به کانی خۆیاندا و له نگه جه  تی جیهان له ینه شمه ڵکی به خه  زارانی له و گیانی هه
زی و جۆری پێست و  گه مریکا هیشتا جیاوازی ڕه وروپا و ئه کانی ئه نیه ده ڵگا مه قوربانی،کۆمه  نه که ده
ڵگاکانیان پێ قات و قڕ  یان و کۆمه وه ی کار و بیرکردنه رچاوه سه  نه که بی ده زهه نگی قژ و چاو و مه ڕه
زگای سیخوڕی و چاودێری توند  ی ده ڕێگه ن  ، له که اڵڵی خوێنی ده ت و شه ت له له  ڵگه ن ، کۆمه که ده

  نه به هکانیان د ندیه وه رژه کان ، به ی ئینسانه دانی نامرۆڤانه نجه شکه و ئه  ندینخانه و پۆلیس و به
تکێشانی  حمه کانی کرێکاران و زه دیموکراتیکه  موو مافه وت کردنی هه م و زه ستی که ق ده هه. وه پێشه

کان و  مافی سیاسی و ئابووری و  موو ئازادیه یی هه وه ندنه کان و لێسه ره خۆ و واڵتی و کۆچبه
  له  ک که موو داخوازیه ، پێشێلکردنی هه کان وه ته کانیان ،  ژێرپێخستنی مافی نه تی و ڕێکخراوه اڵیه کۆمه

نها  کان ته دڕنده  مێکی نوێدا که رده سه  جۆرێک له یان به وه اڵمدانه ،  وه  وه ره ده  بێته  وه ڵه می کۆمه ده
و  وان جێگای کێشه الی ئه له  ی که ڵکانه و واڵت و خه ناوبردنی ئه کاول کاری و له.   توانای کردنیدایه له

زۆرن   اڵتانه سه ڵگاو ده و کۆمه ی ئه نمونه. کانیاندا  ندیه وه رژه ت و به الی سیاسه  به  یانه وه ونهب ساغ نه
ی  مریکادا ئاکار و کرده ئه  چی له که.ن که خۆیان ده گوزارشت له  وه ت و دیموکراسیه نیه ده ناوی مه به

ڵ  سپی  گه ش پێست وله اتی  ڕهر ده مقه  وتی پۆلیسی ناوخۆی خۆیان یاری به ڵسوکه سیاسی ،  هه
ک کارێکی  کانیاندا وه سجنه  کوژ و فڕێدانیان له  شه نێن ڕه ی جیاوازیان بۆداده جه ره کاندا ده پێسته

ها  نده چه.    کانه نها بۆ ملیارد لێره اڵتیش ته سه ست کردنی ده ساوده ده.   ڕۆتین و ئاسای لێهاتووه
قوربانی   نه که ها ئینسان ده پێناوی قازانجی کۆمپانیاکانیان ، ملیۆنه هن ، ل که کی دروست ده ره نگی ده جه

کان و  ره کۆچبه  که  ڵمانیا و واڵتانی تره وروپا و ئه ئه  وه ئه. ن  که ی ماڵ و حاڵی خۆیان ده و ئاواره



جیاوازی   له  ن، جگه که یان حساب ده ڵگاکه دووی کۆمه  جه ره چاوێکی تر و ده هاواڵتیانیان به  یره غه
 .....زی و پێست و هتد گه ڕه

ناو خۆیاندا  له ی که موو پێشێلکارییه و هه ش نین ،  له مریکای باشوریش بێبه فریقا و ئاسیا و ئه ئه
نگی  ، جه  وه بیته ڕویان ده ڕوبه  وه کانه ن زلهێزه الیه  و له  وه ره ده ها جارێکی تریش له روه کرێت و هه ده

تی  کدا هێشتا کۆیالیه ی بیست و یه ده سه  ئێستاو له  له.    وه وێته که ملێۆنی لێ دهکی و کوشتاری  خێڵه
   ش ملیۆن مرۆفی کۆیله ی چل وشه جیهاندا نزیکه تی له کانی کۆیالیه موو جۆره هه ،به راره رقه به
ی  یموکراتیکانهی  مافی د وت کردنه موو زه و هه له.    مریکایه ئه  و واڵتانه کێک له ، یه{ 27} یه هه

  ی له رجه لومه و هه ری ئه سه چاره نی به ده ڵگای مه کۆمه  ڕانه کوردستاندا خۆش باوه  پ له کرێکاران ، چه
تی چاو  وایه ته ری پرسی نه سه چاره  به  وه. کات  کردو ده ڕابردوو ئێستای کوردستاندا پێشنیار ده

 .کات لێده

تی  وڵه کانی ڕابردووی ده جیاوازه  اڵتی ڕژێمه سه ڵ ده گه کورد لهندی  یوه مێژووی په  ر چاوێک به گه ئه
کانیان و  ناو شۆڕشه ستی وورد بۆژوازی کورد و به ر ده سه له    ر هاتووه سه عێراقدا بگێڕین ،  چی به

  نهما نفال و جینۆساید و سووتانی ماڵ و حاڵیان و ئه کیمیاباران و ئه  ر  له هه. اڵتدارانی عێراق   سه ده
ش  مانه ئه.   بووه تییان هه وڵه و مافی حقوقی سیاسی ونێوده   تدا بووه وڵه ی ده چوارچێوه  مووی له هه

ری مافی  سه رگای چاره ده  و کوردی به  وه ته کردووه نه  رانه گه و کۆسپ و ته کی له هیچ گرێیه
 . بردووه تیدا نه یه وه ته نه

ی  وه ته ی نه وه ی جیابوونه له سه ر مه سه پ باسی له ک  چه الیه ،  له کاندا جیاوازه  لومورج و باره هه  له
رانی  نێوان حیزبی سه له  ی که وه ک ئه روه کات،هه باسی ده  وه کی تره الیه کورد ناکات ،  جارێکی تر و له

وا  بێت،ئه نه پێش و دروست  ته یه رج نه لومه ر هه گه رێت،ئه گوزه رێمی کوردستاندا ئه هه  ئۆلیگارشی  له
ی هزر و  وانه واو پێچه ش ته مه ،ئه یاڵه ون و خه ت خه وڵه و دروستکردنی ده  وه ر جیابوونه سه باسێک له

 .کان زانستیه  ڵ کۆمۆنیسته گه له  تی یه وایه ته ی نه ری کێشه سه دیدی چاره

ئیمپریالیزمی جیهانی دروست کان و  ستی زلهێزه ر ده سه ڕابردووشدا له  ی ئێستا و له رجه لومه و هه ئه
رێمی کوردستاندا  ناوخۆی هه اڵت له سه کانی ده ندی خۆیاندا،حیزب و هێزه وه رژه پێناوی به ،  له  بووه

وی و  کانی دارای و ئابوری و ژێر زه رچاوه سه  ته ندووه میان ژه خۆرێک ده ک مشه وه
کی و هاواڵتیانیان بی ماف و ژیان  ره رزی ده قه رقی و غه  وه یڕوتێننه ک ئه یه موو شێوه هه وی،به رزه سه

و   ته وڵه دروست کردنی ده بیریان له نیشتیمانین ،نه  ی و نه وه ته نه  نه  و هێزانه ی ئه وه ر ئه به له.   کردووه
  به بڕوام  ی نه وه ڵ ئه گه له)  نیه  و پرسه ری ئه سه وڵیشیان چاره و هه و ستراتیژی دوریشیانه رنامه به  نه

الی من  له  که اڵم کێشه به. ک کۆکم  یه ڕه ر زه ده قه شدا به و بیره ڵ ئه گه له و نه   یه تی هه وایه ته بیری نه
  عێراقدا،نان و پیازی پێوه  اڵت دار و  بۆژوازی له سه اڵت دار و بۆژوازی کورد و ده سه ده  که  یه وه ئه
و   وه ته ناوی نه به  ی که وجانگانه ئه  بۆیه.  کانیان  رمایه ی سه هک ڵه هۆی زیاد بوون و که  بێته ئه  خۆن ه نه
رداش و گیان و  دوو به  ته بووه. ن  یکه ی خاک  ده ک پارچه ت و یه وڵه ده  تی و پارێزگاری له وایه ته نه

 (. وه چننه ی پێ ئه وره و گه  به ی قه رمایه سه  وه ره وسه هاڕن و له ڵکی پێ ئه ئێسقانی خه



،   یان توانیوه پێشووشدا نه  کان ، له پ و ڕاست و ئیسالمییه چه  به  م حیزبانه ئه  وێت که که رده ده  وه هئ
  وه رج و زرووفی سیاسی ئێستا بداته ل و مه تی هه اڵیه پێداویستی سیاسی و ئابووری و کۆمه  اڵم به وه

ستی ئیپڕیالیزم و  ر ده سه له  وه بوونه نهیان جیا  ڕابردوو ئێستادا ، جیابوونه  ی له وه ڵ ئه گه ، له
ها  روه ت و ئابووری و هه ڕوی سیاسه  ی له وه ر ئه به له.  کرێت  نگ ڕێژ ده کانی جیهان ڕه زلهێزه

ست نیشانی  ش ده مه ئه.    یه دا و جیهاندا هه که ر ناوچه سه ستییان به بااڵ ده  وه ربازیشه سه
تی و  ی چینایه وه ت و بزوتنه ی سیاسه وه ر ئه به ن،له که یان دهپێویستی خۆ  کان به رییه سه چاره

لو  رخانی هه رچه وه  ت له خاله رن و ڕێکخراو نین،ناتوانن ده کان بێ کاری گه زانستیه  کۆمۆنیستیه
ڵ بوونی  تێکه  ن،چونکه رێمی کوردستان و عێراقدا بکه تی و ئابووری هه اڵیه رجی سیاسی و کۆمه مه

تی و ئابووری  اڵیه خواست و ویستی سیاسی و کۆمه  کان به زانستیه  ئامانجی کۆمۆنیستهت و  سیاسه
مای  ی الواز و بێ بنه وه بیرکردنه. رن  نگ و ناکاریگه م ڕه تکێشان  ، زۆر الواز و که حمه کرێکاران و زه

ناو   وه یان بچێته  وه تهرێمی کوردستان یا جیاببێ ڵێت  هه ده  ،که کانی تری کردووه پ ،  هاوتای حیزبه چه
ت  و هیچی بۆ سیاسه  یه کی ئۆپۆرتۆنیستانه یه یان کرده ڵوێسته م هه اڵتدارێتی عێراق،ئه سه زی ده رکه مه

و پێش  وه ک و له الیه ،له که رجه لومه ر هه سه له   یه ر بڕینی جیاوازیان هه دوو ده. وز نابێت  کردن لێ سه
  یان له وه جیابوونه دات و ئێستاش باس له م ده ڵه قه تی عێراق له وڵه هد جیا  له کوردستانی عێراقی به

  له  وه جیابوونه"یان وت  پ ئه ڕابردوودا چه  رێم له کانی ئێستای هه ک و حیزبه روه هه. کات  عێراق ده
 {22}"کوردستانی عێراقدا  خۆ له ربه تێکی سه وڵه عێراق و پێکهێنانی ده

ر  گه ئه  کتر ناکۆکن،چونکه ڵ یه گه و له  یه ربڕینی جیاوازیان هه پێشتردا ، دوو دهڵ  گه له  یه م ڕسته ئه
ک  یا چ مانایه!! عێراق   بۆ له  وه ی جیابوونه عێراق نین ئه  ر به ڵگای کوردی سه کۆمه

ی  انهخ  بوون پێی،ناچێته رنه واڵتێک یا سه شێک له به ربوون یا  و سه  مانه موو ئه رهه نێت،هه یه گه ده
  رکێکه تی ئه وایه ته ی نه ری کێشه سه ت ال درووست ناکات،چاره وه گومان کردن ،  یان گومانی ئه

پ و  پۆرژوازی چه  ورده  چونکه. بێت و پێویست بکات   ر هه گه نێت ئه یه نجامی بگه ئه  به  پێویسته
تی  وایه ته پرسی نه  اڵم به وه و ناتوانن نیه  وه یه و باره کان دید و بۆچونی ڕونیان له ئۆلیگارشیه

ئێستادا   ڕابردوو و له  کانی تریش له سیاسی و حیزبیه  کوو چۆن هێزه روه هه.   وه نه کان بده وه ته نه
ن و ئارمان و  خۆدا تاو بده ربه تی سه وڵه ی دروست کردنی ده ئاڕاسته  وڵکانیان به ، هه  یان توانیوه نه

 .نن یه نجام بگه ئه  هگشتی ب ڵک به کانی خه ئامانجه

می ساڵی  تشرینی دووه 31  نوسێت له ک بۆ ئنگلزی هاوڕێی ئه یه ندا نامه ر پرسی ئێرله سه مارکس له
کی  چ ئامۆژگارییه:  یه وه ئێستا پرسیار ئه"ڵێت   بڕێت و ده رده کورتی ده  دا بڕوای خۆی به 7911

 ین؟ کرێکارانی ئینگلیز بکه

کورتی پرسی  به)کانیان  رنامه به  ندێک له به  ن به بکه  که کێتیه ی یه وه شاندنه ڵوه هه  بڕوای من پێویسته به
وکاتدا  رجی ئه لومه ڵ هه گه دیموکراسی خۆی بگونجێنێت له  ی وایکرد که وه ڵ ئه گه له[ ت]،7193ساڵی 

توانرێت  کان ، ده ندیه ئێرلهبۆ ئازاد بوونی   ی ئیمکانه شێوه  دواتردا تاکه له  ی قانونیه شێوه  تاکه  مه ،ئه(
کاتێکی دواتردا  له  یه جروبه م ته ئه  پێویسته.  ئینگلیزیدا ی حیزبی رنامه ر به سه قبوڵ بکرێت له

دا ،   و دوو واڵته نێوان ئه وام بێت له رده توانێت به سی ده کگرتنێکی پوختی که ئایا یه  ،که وه ڕونبکرێته



کان پێویستیان  ندیه ی ئێڕله وه ئه. کاتی گونجاودا ڕوبدات   بێت له کانی ههئیم  ، که  یه مم هه کی که بڕوایه
  وه ی مارکس ئه م بڕوایه ئه[23!....( .]را ئینگلته  خۆ له ربه سه  تی خۆجێی وه مه حوکو)  له  تی بریتیه پێیه

ک و پرسی  وهپرسێکی   کدراون،له دوو ڕوی یه  پ و ڕاست که س نازانێت چه که  ، که  وه کاته ڕونده
بۆ دوو   وه ڕێته گه ش ده مه ئه. ڕوو   نه خه ده  که ریه سه ن و چۆن چاره که تی کوردا،چی ده وایه ته نه

رباز  ی خۆی ده وه ته ژێر پرسیاری بیری نه کات و  له یان ده پ نازانێت چۆن خۆی به کێکیان چه هۆ،یه
ی  میش ویستی ئۆلیگارشیانه دوه. ن  ربخه خۆیان ده تی یامی چینایه ڵگرانی په نگروو هه کو الیه وه. بکات 
ت  روه سه  بونیان به زووی تێرنه قوربانی ویست و ئاره  ته موو شتێکیان کردوه هه  کان ، که ڕاسته  حیزبه

 . م واڵته و سامانی ئه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 م شه شی شه به

 !ی دەوێت  انهسەربەخۆی و ئازادی وەاڵمی شۆرشگێڕ

 

 

ئێستا لە ئاکارو سیاسەتی هێزە کوردییەکان بینراوە ، ئەقڵیەت و کردەیی و بیری ئەوەی هەتا 

نەیان توانیوە لەو ڕیفۆرمە دەربچن و زیاتر لەوە بکەن ، لەو .  ڕیفۆرمیستی نەتەوایەتی بووە 

هەروەها حیزب و هێزە چەپەکانیش لە .دەوڵەتانەی کە کوردی تێدا دەژی ، بۆ کوردیان کردووە 

ن و هەتا دامەزراندنی  ێستاشدا ، نەیان توانیوە کارێک بۆ جیابوونەوەی نەتەوەی کوردبکهڕابردوو و ئ

دەوڵەتی سەربەخۆی خۆی  بخاتە ناو بیرو بۆچوون و هێڵی سیاسی و کردەوەیی سیاسیان بە 

ت بیرو یبە ئاسانی ناتوان. ئامانجی خواستی ڕزگاری پرس و ملمالنێی نەتەوایەتی بێت لە ناوچەکەدا 

ون و کردەی ڕاست و چەپ لێک جیابکەیتەوە ، ئامانجی جیاواز و ویستی جیاوازیان بۆچو

هەتا ئێستا مەعلوم نیە کامیان . دەستنیشان ناکرێت و جیاوازیەکی بنەڕەتی نابینیتەوە لە نێوانیاندا 

و کامیان ڕاست ، کامیان لەگەڵ بەدەست هێنانی مافی نەتەوایەتیدان و شۆڕشگێڕانە لەگەڵ  نچەپ

ئەو دوو الیەنە هەوڵ و بیری بەدەست هێنانی مافی  .ەکەدا مامەڵە دەکەن و کامیان نایکەن پرس

کا و یحیزبێک حوکمی زاتی دەوێت و ئەوی تریان چاوەڕوانی ئەمەر. یەکسانی نەتەوەکانیان نیە 

بە چارەسەری پرسی نەتەوایەتی (  UN) ئەوروپایە  و یەکێکی تریان بڕیاری دامو و دەزگاکانی 

چاو لە  ، وه بوونه یا جیانه  وه پێناوی جیابونه له ئەمانە هیچیان لێ سەوز نەبووە و نابێت ،. انێت دەز

قسەو باسی دروست کردنی دەوڵەت یان . بۆ ئەوەی سەرپەرشتی ریفراندۆم بکات (  UN) دەستی 

لیگارشیانەی گەڕانەوە بۆ ناوەند ، ئەمانە هەموویان پەیوەندی بەوەوە هەیە کە بەشێکیان وویستی ئۆ

حیزبیەکانەو بەشەکەی تریشی پەیوەندی بە کاڵ فامی   ربازی و ئابووریسته سهکۆمەڵێک لە سیاسیە 

، ئەمانەش هەرهەمووی   یه وهو بێ دەربەسی و بە ناوی خۆ بە دورگرتن لە ناسیونالیست بوونیانە

هەر مەبەستێک . ەیەپەیوەندی بەپاراستنی بەرژەوەندی توێژی ئۆلیگاریشی و ووردە بۆرژوازیەوە ه

کە سەرچاوەکەی ڕیفۆرم بێت ناتوانێت چارەسەری بنەڕەتی بێت ، لە پرسی نەتەوایەتی هەر واڵتێکدا 



لە " هەڵوەشاندنەوەی هەموو جیاوازییەکی کۆمەاڵیەتی و سیاسی " بەکارهێنانی دەستەواژەی "بێت ، 

روازەیەک بۆ پرسیار و گومان دە" لەناوبردنی هەموو جیاوازیەکی چینایەتی " جیاتی دەستەواژەی 

لە نێوان هەرێمێک و یەکێکی تر ، هەتا لە نێوان گەڕەکێک و  ،لە نێوان واڵتێک و یەکێکی تر. دەکاتەوە 

جیاوازی لەنێوان هەلومەرجی ژیان و گوزەراندا بنبڕ ناکات و  هەندێکیەکێکی تردا ، هەرگیز 

ئیمکان هەیە جیاوازییەکان سوک بکرێت هەتا ئاستێکی زۆر کەم و نزم ، بەاڵم هەرگیز . دەهێڵێتەوە ،

لەبەر ئەوە دەستەواژەکان زۆر گرنگ نین ، ( . 22" )ناتوانرێت بەتەواوەتی بنبڕبکرێت و لەناو ببات 

هەر بۆیە الی چەپ و ڕاست و حیزبەکانیان ، . ار لەپێناوی جێبەجێکردنیدا نەبێت ئەگەر هەوڵ و کرد

ئەو کاتەی ووردە بۆرژوازی جێگەو ڕێگەیەک و . نییە لەبیرو بۆچوون و کرداریاندا  یجێگەو ڕێگەیەک

پلەیەکی لە بەرژەوەندی ئابووریدا ئەدرێتێ ، تێکەڵ کردنی بەرژەوەندییەکانی بە سەرمایەی بۆرژوازی 

نەتەوەی لەسەر دەسەاڵت ، ئیتر هیچ گرنگیەک بۆ چارەسەری پرسی نەتەوایەتی لەالی خۆی 

هەروەکو ئەو بازاڕکردنەی کە . ناهێڵێتەوە ، بەڵکو نانی لێ دەخوات و کەڵەکەی سەرمایەی پێ دەکات 

هەر ئەمەش وایکردووە کە . ئێستا بەخواستی نەتەوایەتی کوردەوە دەکرێت لەالیەن حیزبەکانەوە 

ئەمەش . ئۆلیگارشیەکانی حیزبە سیاسیەکان بازرگانی بەخواست و پرسی نەتەوایەتی یەوە بکەن 

تەنیا پەیوەست نییە بە واڵتێکەوە بەاڵم جۆری کردەکان و بەکارهێنانی و گرنگی بوونی لەالی 

یەنەکان لە کۆتایدا هەموو ال. لە یەکتری جیاوازیان دەکات  ن و که کاری پێده خەڵکەکانیان ، کەم و زۆر

لە پێناوی کەڵەکەبوونی سەرمایەو گەورە بوونی قەبارەی بازرگانیەکانیان ئەو یارییە دەکەن لەسەر 

لەم هەرێمەشدا هەروا . ئەنجامی دەدەن  وان ئهو بە گۆشت و ئێسقان و دەروونی  ڵک ی خهحساب

دە بۆرژوازی و وور  دەگوزەرێت و جیاواز نییە لەو هەرێم و ناوچانەی ئەو کێشانەی تێدایە و که

 .ئۆلگاریشیەکانیان ئەیبەن بەڕێوەو خۆیان بە خاوەنی دەزانن 

چەپ بەم شێوەیەو بە دووفاقی ودوور لە ڕاستی و ڕەوایی ئامانجی چارەسەری پرسی نەتەوایەتی ،  

ئەمانە " لە ڕابردوو ئێستاشی لەگەڵدابێت ،  . بەیانی ئامانج و سیاسەت و هزری خۆیان دەکەن

ەنراوی حیزبی کۆمۆنستی عێراقە ، یەکەم شۆڕش لە هەموو عێراقدا ، پێکهێنانی ئامانجی ڕاگەی

دووەم ، بە ڕەسمی ناسینی مافی خەڵکی کوردستانی . کۆمەڵگایەکی ناقەومی و البردنی ستەمی میللی 

ئەم پەرەگرافە ووتە و بێژانی دژ ( 27." )عێراق بە جیابوونەوەو پێداگرتن لەسەر مەبدەئی ڕیفراندۆم 

، یا ناسنامەی کۆمەڵگا لەسەر هیچ نەتەوەیەک تاپۆ  یەکی تێدایە ، پێکهێنانی کۆمەڵگایەکی نانەتەوەیبەی



نەبێت ، مانای پێکەوە ژیانی یەکسانیانەی نەتەوەکانە لە بەڕێوەبردنی کۆمەڵگا لەڕووی سیاسی و 

 .ئابوورییەوە 

بەاڵم خاڵی دووەم . ست بوو ئیتر پێویست بە خاڵی دووەم ناکات ، ئەگەر شۆڕشێکی لەو جۆرە درو 

تەنها ئەوە دەگەیەنێت کە لەڕووی مێژوویەوەو لە پێداویستی درووست بوونی دەوڵەتی سەربەخۆی 

کوردییەوە سەرچاوە ناگرێت ، بەڵکو تەنها هانا بردن و بە گرنگی وەرگرتنی ڕیفراندۆم لەژێر 

ئەمەش . راقدا دەبینێت دا وەکو ڕێگە چارەی پرسی نەتەوایەتی کورد لە عێ(  UN) چاودێری 

شۆڕشگێڕی کۆمەڵگا و بەرپابوونی  کی یه کرده دووفاقی تێڕوانینی چەپە لەسەر کێشەکە و ناوەڕۆکی

کام شۆڕش دەتوانێت کۆمەڵگای بێ چین و نەتەوە دروست بکات . تا ئاستی گۆڕینی بنەڕەتی کۆمەڵگا 

ڵە بگێڕێت ، بتوانێت جیاوازی بێ گومان تەنیا شۆڕشی کۆمۆنستی زانستی یە دەتوانێت ئەو ڕۆ! ؟

چینایەتی و نەتەوەیی بنەبڕ بکات ، چونکە ئەگەر جیاوازی چینایەتی بنەبڕ نەکرێت ناتوانرێت جیاوازی 

لەبەر ئەوەی سەرمایەداری و دەسەاڵتەکەی بەرخۆری لەسەر پرسی . نەتەوایەتی بنەبڕ بکرێت 

شترین نموونە واڵتی سویسرایە چونکە لەم سەردەمەدا و لە ڕابردووشدا ، با.نەتەوایەتی دەکات  

چەن نەتەوەیەکی وەک ئەڵمانی و فەڕەنسی و ئیتاڵی و هەندێک نەتەوەی ئاسیایی و ئەوروپای 

ڕۆژهەاڵتی تێدا دەژین ، مافی نەتەوەکانیش پارێزراوە ، لەگەڵ ئەوەشدا سویسرا نەبووەتە کۆمەڵگای 

وەها نەبووەتە واڵتێک پەیڕەویی لە سیستمی هەر. بێ چین و توێژەکان و یەکسانی ئابورییان هەبێت 

کۆمەڵێک  بهێنێت ،  وه کۆتایی به سەرمایەداری لێبراڵی نەکات ، چەوسانەوەی چینایەتی بنبڕبکات و

 .ژیانێکی زۆرخۆشیان هەبێت و بەشێکی تریشیان حاڵ و ژیانیان مسۆگەر نەبێت 

تیدا ، وەک واڵتێکی بێ الیەن لە می سیاسی نێودەوڵە هدوای ئەوکاتەی کە واڵتی سویسرا لە سیست

نەتەوەکانی ئەو واڵتە لە ڕێگەی . سیاسەت و ئامانجی سیاسی و سەربازی جیهانی دیاری کرا 

دامەزراندنی سیستەمێکی سیاسی و نوسینەوەی پەیڕەو و پرۆگرامێک و دەستورێکی تایبەتەوە ژیانی 

ئەمەش هەروا لەخۆڕا نەبووە ، . سیاسی و کۆمەاڵیەتیان لە چوارچێوەی وواڵتەکەیاندا ڕێک خست 

وو ، لە دیموکراسی ترین پەیوەندیاندا ببەڵکو خەڵک و نەتەوەکان دەست و پەنجەیان لەگەڵدا نەرم کرد

بەاڵم ئەو سەردەمە بەسەرچوو و ئیعتیباری خۆی . توانیان ئەو بەرهەم و ئامانجە بە دەست بهێنن 

دوبارە بکرێتەوە ، بۆرژوازی و سەرمایەداران لەدەست داوە ، ناتوانرێت جارێکی تر ئەو پرۆسێسە 

. ئەو کردەوەیە لە واڵتانێکی تردا دووبارە بکەنەوە ، ئەگەر وەکو سویسرا نەتەوەی جیاوازی هەبوو

دا ، کە لە  7957یئەمە بەجیا بۆ سویسرا ڕوویدا ،لەبەر ئەوەی بەپێی ڕێکەوتنێکی نێودەوڵەتی لەساڵ



جیهان دروست بوو ، وەک واڵتێکی بێالیەن لە جەنگ و هەموو  اڵتە زلهێزەکانی ئەو کاتەیوونێوان 

کێشە نێو دەوڵەتیەکان و ملمالنێکانی جیهاندا نەبێت و هیچ جەنگێک ڕووبەڕووی نەکرێتەوە و خۆشی 

ک و ملمالنێیەکی نێو دەوڵەتی و ناوچەی نەبێت ، لەبەر ئەوەی ئەم واڵتە  یمانێتیه الیەن گری هیچ هاوپه

ە سیاسی و کێشە و ملمالنێ  نێو دەوڵەتیەکاندا نیە ، ئەوا هیچ واڵتێکی زل هێزی دنیا لە ناو پەیوەندیی

و ناوچەکانی خۆیان دەستیان بۆ نانەوەی کێشەو ملمالنێی نەتەوەیی نەبردووە ، نەتەوەکانیان 

نەکردوەتە داردەستی سیاسەتی پاوانخوازییان و ملمالنێی نەتەوەکان لەناو سویسرادا گڕبدات 

ئاوازی   ن به که ماده م الیان ، سه والیان و ئه ئه. دات  و  ڕووده رێمدا ڕویداوه هه  ی له وه کو ئه روه هه.

 .تان  ووڵه ده

هەموو ئەو شۆڕشانەی کە لە پێشتردا ڕوویانداوە ، شۆڕشەکانی بەرگری بوون ، لە جۆرێک لە " 

وو بەرگری لەو جۆرەی وە لە توانایاندا نەب. خاوەندارێتی دژی جۆرێکی تری خاوەندارێتی 

ئەو شۆڕشەی کە لە عێراقدا ( 21. " )خاوەندارێتی بکەن ، بەبێ دەست وەردان لە جۆرەکەی تری 

ڕووبدات ، دەبێت هەلومەرجی پەیوەندییە ئابووری و سیاسی و کۆمەاڵیەتیەکان ، بگۆڕێت و 

ەپ و ڕاستی عێراق بەاڵم ئەوەی کە  چ. سەردەمێکی نوێ و جیاواز بهێنێتە پێشەوە و دروست بکات 

و هەرێم  باسی دەکەن ، دەڵێن دەبێت شۆڕش بەرپا ببێت کەس نازانێت لە چ جۆرێک و چ بەهایەکی 

بێ گومان ئەوان نە !  شۆڕشێکە بۆ دووبارە کردنەوەی نمونەی سویسرایە یا جۆرێکی تر ؟! دەبێت ؟

چونکە شۆڕش لە . شۆڕشیان کردووە و نە دەشیکەن ، نە تێزو بیری شۆڕشگێڕشیان هەڵگرتووە 

ئێستادا گۆڕینی مانا و بەهای پەیوەندییەکی سیاسی و ئابووری و کۆمەاڵیەتی ئێستایە ، بە 

پەیوەندیەکی ئابووری کۆمەاڵیەتی تەواو جیاوازەوە دابڕاو بێت لە پێکهات و گروپی چینایەتی و 

و ڕیفراندۆم لە ژێر  مۆرکۆمەاڵیەتی و ئابووری ، وەک ئەوەی کە ئێستا بەرقەرارە لە کۆمەڵگادا ، ڕیف

دا ناتوانێت وەاڵمی جیابونەووەی نەتەوەی کورد بێت هەتا ئاستی دامەزراندنی (  UN) چاودێری 

دەزگایەکی بەڕێوەبردنی سیاسەتی زل هێزەکانە و بەرژەوەندی ئەوان (  UN)چونکە . دەوڵەتی خۆی 

کۆمەڵەی گەالن ) وەکو ڕێکخراوی  . دائەسەپێنێت بەسەر هێزو دەوڵەتە الواز و بچووک و بێ تواناکان

لەبەر ئەوە دەبێت هەڵوێست وکردەی ڕوون و ئاشکرات هەبێت و ( 21.)ی ڕابردوو کەم توانایە (

هەتا ئەگەر لە ئێستادا حکومەتی کرێکاری . پەیگیرانە پێ لەسەر جیابوونەوەی نەتەوەی کورد دابگریت

ونکە ئەم نەتەوەیە چەند جار لەگەڵ چ. لە دەسەاڵتیشدا بێت ( بەپێی دید و بۆچوونی چەپ ) 

حکومەتەکان و دەوڵەتەکانی کە بەسەریاندا دابەش بووە ، جەستەی لە خوێندا هەڵکشاوە ، بەدەست 



بووەتەوەو ، ...... سیاسەتی شۆفێنی حکومەتەکانەوە ، ڕووبەڕووی قەتل و عام و جینۆساید و 

لەبەر ئەوە دەبێت . روست کردووە سایکۆلۆجیای پەرت پەرت کردن و کاردانەوەی لەسەر زهنی د

ئامانج لەگەڵ خواست و وویستی کرێکاران و زەحمەت کێشانی کورددا هاو سۆزو سیاسەت بێت ، بۆ 

کەواتە ڕیفۆرم و ڕیفراندۆم . بەدەست هێنانی ئەم خواستەش ، پراکتیکێکی شۆڕشگێڕانە دەخوازێت 

ێت وەاڵم دەرەوە بێت بە خواست و ویستی کە هەڵوێست و بیری هێزە سیاسییەکانە لە هەرێمدا، ناتوان

ئەوەی کە چەپ و ڕاست کردوویانە بە قسەی سەر زمان و ژێرزمانیان ، دوو باری . جیابونەوە 

هەموو ئەمانەش لە ناوەڕۆکی بیرو کرداری . جیاواز و دوو هەڵوێستی جیاواز لەخۆدەگرێت 

 .ئۆلگاریشیەکاندا بەرجەستەیە

شۆڕش لە سەردەمی ! ات و کەس نازانێت چ ناوەڕۆکێکی هەیە ئەوەی کە چەپ باس لە شۆڕش دەک

ئەم جیاوازییەش لەسەر !. سەرمایەداریدا دەبێت چ ئەرکێک ئەنجام بدات ، گۆڕانکاری چۆن دەکات ؟

ئایا کاتی " سۆشیال  لیبڕالیزمەکانیش دەڵێن  ،ناوەڕۆکی شۆڕش ، لەبیر و بۆچوونەکانی چەپدا هەیە 

ێراق بۆچوونی خۆی ، لە ڕیفراندۆمێکدا،  سەبارەت بە عستانی ئەوە نەهاتووە خەڵکی کورد

ئەم بۆچوونە لەسەر ڕیفراندۆم ، ( 29" )ێراقدا دەربخات ؟ عجیابوونەوە یا مانەوە لە چوارچێوەی 

ڕێگا چارەی کێشەکان ، ئەمەش هەتا ئێستا  ۆە بەکاریان دەهێنن ب( UN)هەمان بۆچوون و دیدی 

نەیتوانیووە چارەسەری کێشەکان بکات و نەهامەتییەکانی ئەو گەل و نەتەوانەی کە لە چوارچێوەی 

دەسەاڵتەکان بە هەمان . واڵتەکانیاندا داوای سەربەخۆی و جیابوونەوە دەکەن کۆتایی پێ بهێنێت 

. سانەوەو بێ مافی و کۆیالیەتی مرۆڤەکان ناهێنێتبە چەو ی ناوەڕۆکی ڕابردوو دەهێڵێتەوە کۆتای

لەبەرئەوە ئەو جۆرە هەواڵنە کردەیەکی نەزۆکە لەبەردەم چارەسەرییە بنەڕەتییەکان ، چونکە 

سیستەمێک خۆی ئاگری ئەم دژایەتی و بێ مافیە خۆش بکات ، ئەوا هەوڵنادات چارەسەری بکات ، 

رژەوەندییەکانیان ، هەندێک جار لەڕێگەی ئەم جۆرە لە چوونە پێشەوەی بە بۆ  که ڕێگایه لەبەر ئەوەی

ئیتر چۆن . خۆشکردنی ئاگری  دژایەتی  نەتەوەیی و مەزهەبی و ئایینی و کلتوریانەوە بەدەست دێنن 

هەوڵ دەدات و دەیەوێت داری ژێر پێکانی خۆی ببڕێتەوە ، هەندێک جاریش بۆ ڕێگرتن و ترسان لە 

ەڵک لەوبارەیەوە پۆزش و بڕو بیانووی جۆراوجۆری وەک ڕیفراندۆم یان خۆڵ کردنە چاوی خ

زۆر جاریش چاو سوورکردنەوە . هتد بۆ دەهێنرێتەوە .... ئەوەی ئێستا ناتوانرێت و ناکرێت و نابێت 

و هەڕەشەی توندووتیژی و ئەنجامدانی لەالیەن دەسەاڵتداران بەرگرییان لە خۆیان پێ کردووە ، 

یان ئەگەر ڕێگەیان دابێت ، . ابوونەوەو ئازادبوون بەئاکام بگات نەیان هێشتووە هیچ هەوڵێک بۆ جی



ئەوا بە نیوە ناچڵی و بێ ئەنجامێکی گشتی و درووست ڕوویان داوە ، بۆیە لەپێناو بەدەست هێنانی 

ئامانجێکی گشتگیری ئازادی و سەربەخۆی نەتەوەکان ، پێویستی بە یەکگرتن و هاو ئامانجی 

ئەمەش لەزۆرترین کات و هەلومەرجەکان و لە . ی ئازادی و جیابوونەوە خواست پێناو نەتەوەکانە لە

وواڵتە جیاوازەکاندا ، پێویستی بە کردەو کارێکی شۆڕشگێڕانەی کرێکاران و زەحمەتکێشانی 

نەتەوەجیاوازەکانی ئەو واڵتانە هەیە ، کە کێشەو خواستی نەتەوایەتی تێدایە ، هەربۆیە پێویستە 

ەب ، لەسەر جیابوونەوەی نەتەوەی کوردو دروستکردنی دەوڵەتی سەربەخۆ کرێکارانی نەتەوەی عەر

، هاوکار و هاوخەباتی بێت لە پێناو رێگری کردن لە کۆیلەکردنی خۆیی و دواتر هاوخەباتیان لە دژی 

چاودێر دەبێت ، یا بە پالنی ئەو ڕیفراندۆم (  UN) کاتێک کە  . سەرمایەداران و دەسەاڵتەکەیان

ارەی کێشەکان ، ئەوا ئامانج تێدا جێبەجێ کردن و بردنە پێشەوەی بەرژەوەندی دەبێتە ڕێگە چ

هەربۆیە خۆشباوەڕی و کاڵ فامی، ووردە بۆرژوازی .  زلهێزەکانی هەرێمایەتی و نێودەوڵەتی یە 

لەوەوە دەردەکەوێت ، لە سیستەمی سەرمایەداریدا، کەش و هەوایەکی دیموکراتی تێدا دەبینێتەوە ، 

ی و موسیبەتانەی کە کرێکاران و زەحمەتکێشان و بەگشتی خەڵکی کورد بەسەریان ئەو نەگبەت

هاتووەو ئەیچەشن ، تەنها بە دەست نیشانکردن و دامەزراندنی یاساییانەی دەوڵەتی کوردی 

چارەسەرناکرێت ، چونکە گۆڕینی دەسەاڵت و دەمووچاوی سیاسی بۆرژوازی و ئۆلگاریشیەکانی 

لەبەر ئەوەی . اڵتی ئۆلیگارشی نەتەوەی بندەست چارەسەر نابێت نەتەوەی سەردەست بۆ دەسە

لەگەڵ ئەوەش . چارەسەری بنەڕەتی  لە گۆڕینی سیستمی سیاسی و ئابووری و کۆمەاڵیەتییەکەیدایە 

دا دروست بوونی دەوڵەتەکە بۆ نەتەوەی ژێر دەست و خواست لەسەر دروستبوونی، ئەرکێک لە 

بەاڵم چەپ و بە هاوتایی بیرو بۆچوونیان . ۆمەاڵیەتی دەکاتەوە کۆڵ خەبات و تێکۆشانی سیاسی و ک

لەگەڵ حیزبەکانی تردا ، چرای ڕووناک کەرەوەی خەبات و تێکۆشانی کرێکاران بەبێ فتیل دەدەنە 

" دەستیان ، بەیانی بیرو بڕوایەک دەکەن کە تەنها ئەوان و دەسەاڵتداران لەگەڵیدا هاوڕان و دەڵێن 

قوقی دەست بەجێی کوردستانی عێراق دەرچوون لە موسیبەت و نەگبەتیەکانی بەبێ ساغ کردنەوەی ح

ئەمە تەنها قسەو باسی چەپ نی یە بە ( 25." )ئەمڕۆ وە دەرچوون لە بنبەستی ئێستا لە توانادا نی یە 

. تەنها، بەڵکو هاوڕاییەکی زۆر زۆریان لەگەڵ حیزبەکانی تری بەناو ڕاست و ئیسالمیەکاندا هەیە 

سم کرد ، دەرچوون لەو هەموو تراژیدیایەی کە نەتەوەی کوردی پێدا تێپەڕبووەو دەبێت ، پێشتر با

تەنها حکومەتی ئۆلیگارشی یان دەوڵەتی ئۆلیگارشیەکانی نەتەوەی کورد ناتوانێت وەاڵمی پێبداتەوە ، 

هەتا دروست بوونی دەوڵەتی کوردیش ناتوانێت باری گوزەرانی ژیان و هەلومەرجی کارکردن و 



ئەگەر سیستەمێک لەسەربنەمای فەراهەم کردنی ئازادی و یەکسانی و . ێوی باش بکات بژ

بەاڵم درووست بوونی دەوڵەتی کوردی، تەنها وەاڵمە بە چەوسانەوە و  ؛دادپەروەری بنیات نەنرێت 

پرسی نەتەوایەتی و البردنی ستەمی نەتەوەپەرستی بەسەر نەتەوەیەکی تر ، ئەمەش هەتا ئاستێک 

بەاڵم تەنها وەاڵمی بنج بڕی کێشەو مسیبەتەکانی کورد نییە ، بەپێی بۆچوونەکانی سۆشیال گرنگە ، 

لیبڕاڵ و سیاسیەکانی تربێت ، دەرنەچوونی ئەم کۆمەڵگایانە لە بن بەست و ئەزمەی سیاسی 

وکۆمەاڵیەتی و ئابووری ، تەنها لە نەبوونی چوارچێوەیەکی حقوقی و سنوورێکی دانپێدانراودا قەتیس 

عێراق ، ئێران  ، )غافڵن لەوەی ، کە کورد لە چوارچێوەی سنوری دەوڵەتەکانی . کورت دەکەنەوە و 

دا ژیان بەسەردەبەن ، چوارچێوە حقوقیەکانی ئەو دەوڵەتانە ، پڕن لە کێشەی ( تورکیا و سووریا 

هەیە ، ئابووری و سیاسی و کۆمەاڵیەتی، لەڕووی نێودەوڵەتی و ناوچەیشەوە دەیان کێشەو گرفتیان 

ئەوە بێجگە لەو سیاسەتە شۆڤێنیانەی دژی نەتەوە جیاوازەکان . لە ئەزمەو بن بەستدا غەرق بوون 

ئەمەش هەموو لە پێناوی . دەسەاڵتدارانیان پەیڕەوی دەکەن ، بەناوی یەک پارچەیی خاک و نیشتمان

هەر بۆیە . ە قوربانی هێشتنەوەو درێژەدانی دەسەاڵتیانە و لە پێناویدا هەزاران لەخەڵکی تیادا دەکەن

ساغ بوونەوەی حقوقی تەواوەتی نەتەوەیی و مافی یەکسان و ئازادییەکان ، دامەزراندنی دەسەاڵتی 

کرێکارانی کوردە، کە تیایدا مافی هەموو کەسێکی تێدا پارێزراو ڕێزلێگیراو بێت ، لەبەرامبەر ئەرک و 

بەڵکو لە ڕێگەی  ،بریقەدار جێبەجێ نابێتئەمەش لە دورەوەو بەقسەی . مافەکانیدا بەرپرسیاریش بێت 

بەرەنجامی ئەو شۆڕشەش دەبێت دامەزراندنی . کارو هەڵوێستی شۆڕشگێڕییەوە بە ئەنجام دەگات

بەمەش هەموو  . سیستمی هاوبەشی و یەکسانی بێت لە نێوان هەموو نەتەوەکان و دانیشتوانەکەیدا 

سیاسەتی بۆرژوازی و سەرمایەداران و خەڵکی کورد لە عێراقدا لە موسیبەت و نەگبەتیەکانی 

بەپێی ئەوەی کە دەوڵەت لە پێویستی بۆ جڵەو گرتنی دژایەتی " چونکە . ئیمپڕیالیزم ڕزگاریان دەبێت

چینەکان دروست بووە، لەهەمان کاتدا بەپێی ئەوەی لە سنووری پێکدادانی نێوان چینەکان دروست 

تی چینێکی بەهێزی ئابووری ، هەروەها لەو بووە ، ئەمەش وەکو بنەمایەکی گشتی دەبێتە دەوڵە

بەو شێوەیە هۆکاری نوێ بەدەست دەهێنێت بۆ . ڕێگایەوە دەبێتە دەوڵەتی چینێکی سیاسی بەهێز 

پێش هەموو شتێک دەوڵەتەکان لە . وەبەرهێنان و سەرکوت کردنی چینی چەوساوەو زوڵم لێکراو 

اوەن کۆیلە بۆ سەرکوت کردنی کۆیلەکان ، بریتی بوون لە ، دەوڵەتی خ( دەوڵەتە کۆنەکان)کۆندا 

هەروەها دەوڵەتی . ن و کۆیلەکان ێدەوڵەتی پیاو ماقوالنی دەرەبەگایەتی ، بۆ سەرکوتی جوتیارە مسک

لەگەڵ . نوێنەرایەتی نوێ، بریتی یە لە ئامرازی وەبەرهێنانی کاری بە کرێ لەالیەن سەرمایەوە 



، لە هەندێک قۆناغدا ، چینە تێکۆشەرەکان دەگەنە ( ڕ زپهری)ئەوەشدا لە هەندێک حاڵەتی استثنائی 

پلەیەک له هاوتای هێز ، ڕووخساری نێوەندێتیان ، بۆ ماوەیەکی دیاری کراو دەسەاڵتی دەوڵەت 

( 71." )بەدەست دەهێنێت ، بەرامبەر هەردوو چینەکە جۆرێک لە سەربەخۆیی درووست دەبێت 

ر کاتێکدا بێت ، تەنها هەوڵێکە بۆ هەڵوەشاندنەوەی لەبەرئەوە دروست بوونی دەوڵەتی کوردی لە هە

ستەمی میلی لەسەر نەتەوەیەک ، لەالیەن سەرمایەداران و ئۆلیگارشیەکانی نەتەوەیەکی ترەوەیە ، 

ڕاستە هاتنە پێشەوەو دروست بوونی هەل  گرنگی هەیە  بەاڵم ئیرادەو هەوڵیش لە پێناوی جێبەجێ 

 .ئیرادە نەبوو با هەلیش هەبێت ئەوا ئامانجیش بەدەست نایەت  کردنیدا زۆر گرنگترە ، چونکە ئەگەر

بەاڵم ئەگەر ئیرادە هەبوو هەوڵێکیش لە پێناویدا لە ئارادا بوو ، ئەوا ئەگەر هەلیش نەبێت ، ئەگەری 

جێبەجێ بوونیشی پەیوەندی زیاتر  بە هەماهەنگی و  .زۆر زۆری بەدەستهێنانی ئەو خواستە هەیە 

ئەگەر فرسەتیش . تی کرێکاران ونەتەوەکانی  فارس و تورک و عەرەبەوە هەیە هاوکاری و هاو خەبا

هەبوو، ئەو دوو الیەنە کاریگەری کە لەسەر ئیرادە و هاوکاری نەتەوەکان نەبوو ئەوا ئیمکانی 

 ١٩٩١اپەڕینی ساڵی ڕبەدەست هێنانی ئەگەرێکی قورس و دوور دەبێت ، هەروەکو ئەوەی کە لەدوای 

راق ڕویداو دواتریش لەسەر دەستی ئۆلیگارشیەکانی کورد ، هیچ شتێک لەو ێعی کوردستان و 

خواستە بەدەست نەهات ، کاڵ فامییە الت وابێت هەلو مەرجێک هەبێت ، یان هەلێک هەبێت ئیتر تۆ 

خواستی البردنی ستەمی نەتەوایەتی ،   بێت ، ت نه وه ر کرداری ئه گه ئهدەیت ،  دهئەسپی خۆتی تیادا تاو 

قسەو باس و هەوڵێکی بەردەوام و    بێته ده لەالیەن دەسەاڵت دارانی نەتەوەیەکی ترەوە وا ئه

خزمەت بەچینێکی ئۆلیگارشی سیاسی و ئابووری  ش مه به.  نە نیادرۆی خەبات و تێکۆشا نەپچڕاوی به

لە و سەربازی دەکەیت ، هەروەها لە هەمان کاتدا ئەوانیش بازرگانی پێوە دەکەن ، هەروەکو ئەوەی 

هەتا ئێستا ڕوویداوەو بەردەوامە ، هەروەها ئەگەر گیانی ( 7557)کوردستانی عێراقدا لە ساڵی 

شۆڕشگێڕانەی کرێکارانی نەتەوەکان نەبێت  ، ئەوا ئیمکانی سەپاندنی ئیرادەی خەڵکی کوردستان 

و هەروەک. لەالیەن ئۆلیگارشی و بۆرژوازی و وردە بۆرژوازی  کوردەوە هیچی لێ سەوز نابێت 

ئەوەی لە نەتەوەکانی سەدەی بیست دا بە چیچانییەکان کرا لەالیەن دەوڵەتی ڕوسیای فیدراڵیەوە ،  

لەبەر ئەوەیە ناتوانێت هێزو الیەنەکانی . چونکە ئیرادەو هاو پشتی نەتەوەی ڕوسی لەگەڵدا نەبوو 

 .وگرافیاوە ژێر فشاری گۆڕانی ج  اتهسەرمایەداری جیهانی و واڵتەکانی ئەوروپا و رۆژئاوا بخ

چەپ نەیتوانیوە لە تێڕوانینە بۆرژوازییەکانی سەرانی سیاسی حیزبە کوردیەکان دەربچێت ، ئەوەی 

کە بەگوێی خەڵکیدا ئەدەن ، هاوتان و هەمان ناوەڕۆکی سیستمی دەسەاڵت و حوکمڕانی دەوڵەت ، 



بۆ . بۆ ئەدات ،  هەوڵی    هت ڕانییە کە  داخوازی بۆرژوازی و ئۆلیگارشیەکانی کورد مهحوکو

نەتەوەکان و چارەسەرکردنی کێشەی نەتەوایەتی فرسەت هەبێت یان نەبێت ، پێویستە هەوڵی گرتنە 

 .بەری رێگا چارەی شۆڕشگێڕی بدەن، ئەرکی سەرشانی ئازادی خوازان و کۆمۆنیستە زانستیەکانە 

رۆیەکی ڕووت هیچی لە ڕابردوو  ئێستادا ، بێجگە لە د و بوونئەو هێزانەی کە بەدوای فرسەتەوەن 

تریان لێ سەوز نابێت ، وەکو سیاسەتەکانی حیزبە لۆکاڵیەکان و مشەخۆرانی هەرێم ، خەریکی 

قۆستنەوەی فرسەتەکانیش . خۆدزینەوەو گەندە خۆرین لەسەر پرسی نەتەوایەتی کورد لە عێراقدا 

والیان و  ئه  یه وه رئه به له. گیان وهەوڵی شۆڕشگێڕانەی دەوێت تا بتوانێت ئامانجەکەی خۆی بپێکێت 

 .ن  که ماده سه  که تی جیهان و ناوچه ئاوازی سیاسه  م الیان ،به ئه

بیرو سیاسەتی چەپ و ڕاست و ئیسالمیەەکان و هێزەکانی تر ئەگەر هەبن ناتوانن لەچوارچێوەی 

سیاسەت و یاسایە دەربچن ، کە دەوڵەتە زلهێزەکان و خاوەنانی ڤیتۆ لە ئەنجومەنی ئاسایش و 

و سیاسەت و یاساکانی ( UN)کۆمەک کەرانی نەتەوە یاکگرتوەکان ، هەژموونی خۆیان بەسەر 

سیاسەتە  یسەپاندووە و ، لەو ڕێگەیەشەوە وەکو ناوەندێک بەکاریان هێناوە ، توانیویانە ئامانج

لەبەر ئەوەی  .ئابووری و سەربازی و سیاسی و کۆمەاڵیەتیەکانیان بەسەر جیهاندا بسەپێنن 

تێدایە ، هەربۆیە  شەکانی ئەوان لە بەرژەوەندی ئۆلیگارشی  و نانێکی بۆ ووردە بۆرژوازیسیاسەت

می سیاسەتی پاوان خوازی زلهێزەکان ، لە لیسنەیان توانیوە بە شێوەیەکی ڕاست و دروست تە

ەوە ڕوون بکەنەوەو ئاشنای بکەن بە خەڵک و بدەنە دواوەو تێک بشکێنن ، بۆیە وەکو ( UN)ڕێگەی 

 .بازرگانێک هەموویان بازرگانی بە خواست و ویستی نەتەوایەتی کوردو پرسەکەیەوە دەکەن 

بە ڕەسمی ناسینی کوردستان لەالیەن چەند دەوڵەتێکی جیا جیاوە ، هەروەها جێگیرکردنی بازرگانی و 

ئابووری و دبلۆماسی لەگەڵ چەند بەشێک لە دنیادا ، ئەو ڕێنوینی کردنەی کە ئۆلیگارشی و 

ژوازی و ووردە بۆژوازی کورد ئەیکات ، هەوڵێکە لە پێناوی جێگیرکردنی دەوڵەتی بۆرژوازی و بۆر

ئەگینا باس و خواس لە هیچ . ئۆلیگارشی کورد ، لە کوردستانی عێراقدا لەالیەن چەپ و ڕاستیەوە 

لەگەڵ ئەوەی دروست بوونی دەوڵەتی کوردی ، گرنگی خۆی هەیە . دەوڵەت و حکومەتێکی تر نیە 

ەاڵم ناکاتە ئەوەی دەوڵەتی دڵخوازی کرێکارانی کورد بێت، چونکە پەیڕەوکردنی سیستەم تیایدا  ب

" چونکە . مافیا ئاسایە مافیا ئاسایە و سیاسی و سەربازانی و سەرمایەدارانی ئۆلیگارشی بااڵدەستە

وە  وە هشێنێتهەڵناوە ست رده هامتیازاتی نەتەوەی س هەمووڕیفۆرم کردن لە بەرنامەی نەتەوایەتی ، 



. " زوڵم و زۆری نەتەوایەتی هەڵناوەشێنێتەوە ووجۆرەکانیم هه، وە ناکاتیەکسانی تەواو دروست 

(77.) 

هەربۆیە ئەوە حوکمی زاتی خوازەکان و مافی چارەنووس خوازە درۆینەکان ، ئەو تێڕوانینەی کە 

ابوونەوە و بەڕەسمی ەوە، لەسەر مافی جی( UN)چاوەڕێی ڕیفراندۆم و چاودێری کردنی لەالیەن 

ناسینی لە دەزگا جیهانی و ناوچەیی و ناوخۆییەکاندا، لەدرۆیەکی ڕووت و بێ بنەما بەووالوە 

هەروەها ئەوەی کە بەبیرو بۆچوونی بەحساب . ناتوانێت مافی یەکسانی نەتەوەکان بەدەست بهێنێت 

ئەو . کردنە چاوی خەڵک دیارە، هیچ نی یە جگە لە خۆڵ  هجیاوازی حیزبەکانی کوردستانی عێراقەو

قسە و باسەی کە دەڵێت ئێمە هەوڵی ڕیفراندۆم دەدەین، بۆ جیابوونەوەی کوردستانی عێراق یان 

باشوری کوردستان لە عێراق، بێجگە لە ایستهالکی کات و درێژەدان بەتەمەنی سیاسی و ئابووری و 

ی و مشەخۆرنین بەسەر چونکە  ئەگەر ئۆلیگارش. کۆمەاڵیەتی پڕ لە شەرمەزاری هیچی تر نییە

ئابووری و سیاسی کوردستانی باشوورەوە، ئەوا ئەم شێرە بەفرینانە کە دەیانەوێت دەوڵەت 

ڕابگەیەنن، دەبوایە بناغەیەکیان بۆ دروست کردنی دەوڵەتی کوردی بشێالیە و دابڕشتایە، لەڕووی 

یانە و خێڵەکیانەیان ئابووری و سیاسی و کۆمەاڵیەتی و دیبلۆماسییەوە، سیاسەت و ئامانجی حیزب

بەرجەستە نەکردایە، بە ئاراستەی زاڵکردنی سیاسەتی دەوڵەتڕانی کارییان بکردایە، هەریەکەیان 

لەدژی ئەوی تر نەبوونایەتە دەسەنەخۆر و چاو لەدەستی سیاسەت و ئابوری  وواڵتانی دراوسێی 

و  هەروەکو لەڕابردوودا  .ایە هەرێم، ئەجێندای ئەوانیان لەناوخۆ و دژ بە هاوواڵتیان جێ بەجێ نەکرد

لەسەردەمی هاتنی " خێڵە کوردییەکان هەمان کرداریان دژبەیەک ئەنجام داوە،   مان شێوه هه به

میدییەکانەوە ئاوهابوو، هەرچەندە پێدەچێت لەوەوبەریش هەر ئاوهابووبێت، مێژوو نووسە 

مەڵبەندی ئەوڕۆکەی ئاشوورییەکان باسی پاشای نایری و جەنگاوەرە عەگیدە مێرخاسەکانی 

لەسەرتاسەری مێژوی ئیسالمدا بەردەوام سەرەکهۆزە کوردەکان و . کوردستانی نێوەند دەکەن

ەاڵتدارییە مەزنەکانی دەوروبەریاندا تهۆزەکانیانمان دێتەوە پێشچاو، کە لە خزمەتی دەس

ن مێژووی حاڵی ڕاست و چەپ و تێڕوانین و کردەیان، دووبارەکردنەوەی هەما( 72." )هەڵسووڕاون

ڕابردوی هەڵسوڕانی خێڵ و سەرەک عەشیرەت و ئاغا و شێخ و میرنشینەکانیەتی ، نەیان توانیوە لە 

خۆهەڵواسین بەهێزەکانی ناوچەکە و هەندێک هێزی ناوخۆیی هەڵوێست و ئاکاری کردەیی جیاواز 

گچکە کە  سەرەک خێڵێکی" هەروەکو ئەوەی لەڕابردوودا . بنوێنن و لەسەر پێ ی خۆیان ڕابوەستن

دەبێتە وابەستەی دەوڵەتێکی بەهێز، هیچێکی ئەوتۆی نییە لەدەستی بدات، لێ بواری شڵپە و مشەی 



پرسی نەتەوایەتی و چارەسەرەکەی، پەیوەندی نی یە بە ( 73." )دەستکەوتێکی چاکی بۆ دەڕەخسێت

دژایەتی  هەلوومەرجی جێگیر یان ناجێگیر و شڵەقاوی سیاسی، بەڵکو پەیوەندی بە ئاست و پلەی

هەتا تووندتربێت، هەوڵ و خواست لەسەر جیابوونەوە زیاتر . نەتەوایەتی و ملمالنێ تووندەکەی هەیە

لەهەرێمی کوردستان و هەرسێ واڵتەکەی تری سوریا و تورکیا و ئێران، دژایەتی کردنی . دەبێت

ینی مافی بەڕەسمی نەناس. توندی دەسەاڵتی ناوەندی لەگەڵ خواست و وویستی نەتەوەی کورددا

هەمووکات  ،، لەالیەن ئەو وواڵتانەوە هنەتەوەیو  ئه سیاسی و کەلتوری و کۆمەاڵیەتی و ژیاری 

هەروەکو ئەوەی . هەلومەرجی بەدەست هێنانی ئەومافە نەتەوەییانەیە لەالیەن نەتەوەی کوردەوە

، ۆرژوازی ئینگلیزب" لەڕابردوودا لەسەر پەیوەندی بۆرژوازی ئینگلیز و ئێرلەندیەکدا هەبوو چوونکە 

ئێرلەندییە هەژارەکان،  کۆچ پێکردنی ، بەزۆربۆ خراپترکردنی باری ژیانی چینی کرێکار لە ئینگلترادا

بەتەنها هەژاری ئێرلەندییەکانی ئیستیغالل نەکردووە، بەڵکو هەروەها پرۆلیتاریای بۆ دوو سەنگەری 

) ەڵتی، ڕەفتاری ئەرێنیانەی لەنێوان گڕوتینی کرێکارانی شۆرشگێڕی س .دژبەیەک دابەش کرد

بەاڵم خاو و لەسەرخۆی کرێکاری ئەنجلۆسەکسۆنی، کۆبوونەوە و هەماهەنگی ( ئیجابیانەی 

، ناوەندەکانی بەرهەم هێنانی پیشەسازی لە ئینگلترادا ، لەهەمووبەڵکو بەپێچەوانەوە .ڕوونادات

کرێکارێکی مام . یدا هپرۆلیتاریای ئێرلەندبەربەرەکانیەکی قوڵ هەیە لەنێوان پرۆلیتاریای ئینگلیز و 

 ئاستی ژیانیلەکرێ و ( منافس ) ناوەندی ئینگلیزی ڕقی لە کرێکارێکی ئێرلەندییە کە وەکو ڕکابەرێک 

ئەو لەناخیدا هەڵگری ڕقێکی نەتەوەی و ئاینی یە بەرامبەر بەو، وا تێی دەڕوانێت وەکو . نزم دەکاتەوە

بۆ کۆیلە ڕەش پێستەکانی ویالیەتەکانی باشوور لە ئەمریکای تێڕوانینی سپی پێستە هەژارەکان 

بەتایبەت . ئینگلیزدایە ایباکوردا، خۆشکردنی ئەو ئاگری دژایەتی یە ، کە بەتایبەت لەنێوان پرۆلیتاری

پارێزگاری  نهێنیلەبەرئەوەی ئەزانێت کە . بۆرژوازی بەشێوەیەکی دروست کراو پارێزگاری لێدەکات

." ،لەدابەش بوونی نێوان پرۆلیتاریادا خۆی شاردووەتەوەدەسەاڵتی( زۆرداری  )کردن لە جەبەروتی 

کەونە ناو گەمەی سیاسی و ئابووری بۆرژوازی و  هلەبەرئەوەی نەتەوەکان، ن( 72)

سەرمایەدارەکانیانەوە، بۆ مەبەستی خۆیان توندوتیژی و کوشت و بڕو دژایەتی لەنێوان نەتەوەی 

راوێزخراو و ژێردەستەی بۆرژوازییەکانی دەسەاڵتدار دروست نەکەن، لەسەر دەسەاڵت و نەتەوەی پە

دەبێت کرێکارانی نەتەوەی لەسەر دەسەاڵت، پشتگیری تەواوی جیابوونەوەی نەتەوەی ژێرچەپۆکەی 

چونکە هەر گەلێک . خاوەن دەوڵەت بکەن و شان بەشانی ئەوان بڕیار لەسەر جیابوونەوە بدەن

. ، ئەوا بەدەستی خۆی زنجیری کۆیالیەتی دەخاتە گەردنی خۆینەتەوەو گەلێکی تر کۆیلە بکات



خواست و ویستی مارکسیستەکان، البردنی کۆیلەکردن و زنجیری گەردنی نەتەوەو چینی کرێکارە، 

دەیانەوێت کۆتایی بە ئارێشەیەک بهێنن، کە ڕێگرە لەبەردەم چوونەپێشەوەی خەباتی سیاسی و 

هەروەها دەبێت ئەو مەرامەی . نەتەوە جیاوازەکانی وواڵتانکۆمەاڵیەتی و ئابووری چینی کرێکاری 

بۆرژوازی دەربخەن کە دەیانەوێت ئاگری دژایەتی نەتەوەکانی لەسوودی خۆیان بەکاربهێنن، 

بۆرژوازی و ئاغاو شێخ و . کرێکاران لەخەباتی ڕەوا و ئەرکی مێژووی خۆیان دوور بخەنەوە

و عەرەب و فارس، کاریان  بۆ دروست کردنی ئەقڵی دەرەبەگی کورد، شان بەشانی بۆرژوازی تورک 

، بەمەبەستی پارێزگاری کردن لە پێگەو   دژایەتی نەتەوایەتی و خێڵەکی لەنێوان نەتەوەکاندا کردووه

هەردووای دروست بوونی دەوڵەتی عێراق لەسەر دەستی بۆرژوازی .  مەقامی چینایەتی خۆیان 

وازی نەتەوەکان هیچ کێشەیەکیان لەگەڵ گەشەی ی زایندا، بۆرژ 7527ئینگلیز لەساڵەکانی 

. سەرمایەکەیاندا نەبووە، بەڵکو توانیویانە وەبەرهێنان لە دژایەتیاکانیاندا بەسوودی خۆیان بەکاربهێنن

کیمیاباران و ئەنفال و . دەوڵەتی عێراق بە ئاگر و ئاسن دروست بوو و پارێزگاریشی لەخۆی کرد

ردنی شار و گوندەکان، لەسەرەتای دروست بوونیەوە هەتا قەتڵ و عام و جینۆساید و  کاول ک

بۆرژوازی نەتەوەکان بەخوێنی کرێکاران و . ئێستاشی لەگەڵدابێت پێناس و ناسنامەیەتی

هەروەها ئەگەر . زەحمەتکێشانی نەتەوەکانیان بێستان و باخی پڕ لەسەرمایەیان ئاودەدەن

زییەکانیان هەماهەنگی لەگەڵ یەکتریدا دەکەن، لەوواڵتێکیشدا  چەند نەتەوەیەک هەبن، ئەوا بۆرژوا

هەروەها تواناکانیان بەهاوبەشی بەکاردەهێنن لەپێناوی وەبەرهێنان لەهێزی کاری هەرزان و دژایەتی 

لەگەڵ ئەوەی ئەو هەموو الیەن و هەلوومەرجەی ژیانی نەتەوەکان، بەهۆی بێ . پێکردنی کرێکاران

هێشتا جیابوونەوە و دروست کردنی دەوڵەتی سەربەخۆ بۆ  مافی و دژایەتیان، لەالی مارکسیستەکان

نەتەوەکان تاکتیکە، چونکە یەکبونی پرۆلیتاریا و زەحمەتکێشان لەپێناوی لەناوبردنی چەوسانەوە و 

دەسەاڵتی زۆرداران ئامانجە، بەاڵم ئامانج بەزۆرەملێ و بێ خواست و وویستی کرێکاران بە ئاسانی 

تاکتیک بۆیە بەکاردەهێنرێت، بۆ ئەوەی . امانجی لێوە بەدەست دێتواتا تاکتیک، ئ. بەدی نایەت

لەهیچ پەرەنسیپێکی سیاسیدا، وە . دیبهێنێت هئەرکێکی کرداری لەپێناوی ئامانجەکانی ستراتیژیدا ب

بەتایبەتتر لە سیاسەتی مارکسیستە زانستییەکاندا، تاکتیک بەپێچەوانەی  ستراتیژ  بەکارناهێنرێت، 

ڕاسیونالیستانەی چەپ، وایان لێ دەکات بڕیار لەسەر جیابوونەوە نەدەن، بەو  هەربۆیە  وویستی

ئەمەش بەپێی ئەقڵ . دەلیلەی کە گوایە جیاببونەوە دژی ئاڕاستەی جووڵەی بزوتنەوەکەیان دەبێت

خوازانەی ئەوان نابێت، چونکە هەلومەرجی پەیوەندی چینایەتی نێوان کرێکاران و زەحمەتکێشانی 



و نەتەوەکانی تر، دەستنیشانی خواستی جیابوونەوە دەکات، لەوکاتانەی کە کورد و عەرەب 

هاوخەباتی و یەکڕیزی تێکۆشانی چینایەتی لە عێراقدا، لێکهەڵپێکراو پێکەوە گرێدراوبوو، هەروەها 

گیانی دژایەتی و پڕوپاگەندەی نەتەوایەتی و چەوسانەوەی نەتەوایەتی بوونیان نەبێت و نەبێتە بەشێک 

گانی بەدەست ئۆلیگارشیەکانی نەتەوەکانەوە، ئەوا باسکردن لە چارەسەری کێشەی لە بازر

نەتەوایەتی، هەتا بەقسەش بێت، نادروست و دوورە لەسیاسەت و پراکتیکێکی زانستیانەی سیاسەت و 

هەڵگری بڕوای   ببێتهئەگەر بەوشێوەیەبێت ئەوا باسکردن لەجیابوونەوە و . خەباتی چینایەتی

ئەگەر بڕوایەکی وا هەبوو لەالی کۆمەڵێک، ئەوا . ەنها شۆڤێنیەت بەرهەم دێنێتنەتەوایەتی، ت

، لۆزانێکی تری داڕشتووەو سیاسەتی سزابەسەر بەتەوەیەکدا دەسەپێنێت، هەروەکو یدالەخەیاڵدان

بەسەر  کرا و  ئەوەی کەلەڕابردوودا بەرامبەر بەنەتەوەی کورد کراو، دابەشی چوارپارچەی جیاواز

لەکاتی پێویستدا کا جیابوونەوە گرنگ و ڕاست بوو، ئەگەر .  وه خشرایه بهی ناوچەکەدا دەوڵەتەکان

ەمەش  هاوکاری و ببەڕێگر دانرا لەبەردەم هاوخەباتی چینایەتی کرێکارانی نەتەوە جیاوازەکان، 

 هەماهەنگی لەگەڵ بۆرژوازی دا دەکەن، لەچوارچێوەی کارو هەڵسووڕانی سیاسیاندا، دەبنە پارێزەر و

هەروەها دەبێتە سەرچاوەی . پاراستنی بەرژەوەندییەکانی ووردە بۆرژوازی و سەرمایەداران

لەسایەی کارێکی وادا کۆیلەکردنی . خۆشکردنی ئاگری دژایەتی و ملمالنێی نەتەوایەتی نەتەوەکان

نجی نەتەوەیەک لەالیەن سەرمایەدارانی نەتەوەیەکەوە، دەبێتە کۆیلەکردنی هەردوو نەتەوەکە بە قازا

. جەوهەری بازاڕ، بریتی یە لە بەرهەم هێنان و ساغ بوونەوەی کااڵکان. دەسەاڵتی سەرمایەداران

لەبەرئەوە سەرمایەداری بیر لەبەرهەمهێنانێک دەکاتەوە کە کەمترین بڕ کرێی هێزی کاری تێبچێت، تا 

تەوە و بەو هۆیەوە بکات و بتوانێت زۆرترین بڕی کااڵکانی ساغ بکا ری ڕکابهبتوانێت لەگەڵ بازاڕدا 

 .زۆرترین قازانجی دەست بکەوێت

ئەمەش بەهۆی دوو هۆکارەوەیە، کە نرخی هێزی کار نزم بێت و هەروەها بازاڕ واتە خستنە ڕوو و  

داخوازی، ئەمەش هەمدیسان پەیوەندی بە چەندێتی تێچوونی کااڵی بەرهەم هاتووەوەیە، کە نرخی 

کە دەکات، تا نرخی هێزی کار کەم بێت، ئەوا نرخی کااڵی هێزی کار دەست نیشانی نرخی بازاڕی کااڵ

ئەمەش هەمدیسان . هاتوو کەمتردەبێت، واتە دەتوانێت خستنەڕوو و داخوازی ڕێک بخاتم بەرهە

  بنه دهزۆرجار . ست دێت ده به  وه لەڕێگەی ڕکابەری کرێکارانی خاوەن هێزی کاری هەرزانه

هەروەکو ئەوەی کە لە  . نێوانیاندا   کردنی جیاوازی له کان و دروست وه ته ی نه ی کێشه رچاوه سه

ناوچەیەک بەتاڵە زۆردەکەن و خواست لەسەر هێزی کاریان کەم دەکەن و بەمەش نرخی هێزی کاری 



هەر ئەمەشە لەزۆرترین حاڵدا دەبێتە دروست بوونی  .خۆیانی پێ کەمدەکەنەوە یکرێکارانی نەتەوەکە

لەدواجاردا دەبێتە قازانج بۆسەرمایەداران، لەدوو . ارانی نەتەوەکانداجۆرێک لەکینە و ڕق لەنێوان کرێک

ڕووەوە سوودی لێ وەردەگرن، یەکەم کرێکاران دەکەن بەگژی یەکتردا و دووەمیش دەسەاڵتیان 

هەروەها کاریگەری لەسەر پەیوەندی ئابووری و کۆمەاڵیەتی و . پارێزراو بێ ڕکابەر و دژ دەبێت

واتە نابێت بۆ مافی نەتەوەکان، پەیوەندی . نی نەتەوە جیاجیاکان دەبێتسیاسی چینایەتی کرێکارا

جوگرافیای ئابووری ببێتە هۆی دەست ئاوەاڵکردنی سیاسەتی شۆڤێنییانە بەسەر نەتەوەی ژێردەستە، 

هەروەکو ئەوەی لەوواڵتەکانی عێراق و ئێران و تورکیا و سوریاشدا  بەسەر نەتەوەی کورد و 

سیاسەتی شۆڤێنیانە بەرهەمی دەسەاڵتی . پێنرا  سه مەزهەبی و نەتەوایەتییەکاندا ئهکەمایەتییە ئاینی و 

بۆرژوازی و سەرمایەدارییە لەمیژوودا و توانیویەتی لەوڕێگەیەوە سیاسەتی نەتەوەپەرستی بسەپێنێ 

ەک بەسەر کرێکاراندا، کە لە بنەڕەتیشدا پێویست بوو کرێکاران بیر لەخەباتی چینایەتی بکاتەوە نەک و

 .بکەنوت  ڵسووکه هه ناسیونالیستێک هەڵسووکەوت لەگەڵ یەکتری 

چونکە سەرمایە و . واتە بازاڕی سەرمایەداری ناتوانێت، وەاڵم بەمافی یەکسانی نەتەوەکان بداتەوە 

بازاڕ پێویستی بەکێشەی بەردەوامی نێوان کرێکارانی نەتەوەکان هەیە، تا بتوانێت زیاتر وەبەرهێنان 

. بچەسپێنێت  داوتی کرێکاران ڵسووکه بیروو هه  ندا بکات و وەهمی بەنەتەوەیی بوون لهلەهێزی کاریا

دروست بوونی یان دروست کردنی جوگرافیای ئابووری جیاواز ناتوانێت هیچ گرێیەک لەکێشەی 

هۆی ئەوەی کە  لەڕابردوو لەئێستادا، لەالیەن توێژێکی   ته بووهنەتەوایەتی چارەسەربکات، تەنها ئەمە 

سیاسی و سەربازی ئۆلیگارشی لەعێراق و هەرێمدا، ژیانی کرێکاران و هەژارانی ئەو وواڵتەیان 

خستووەتە بەر ڕەحمەتی ڕووتانەوەو دزینی سەرچاوەکانی ئابووری ژیانیان، لێرەوە دەردەکەوێت 

 بەرگری کردن لە جوگرافیای ئابووری و سیاسی، بێجگە لە بێ وەاڵمی و خۆدزینەوە لە ئەرکێک، کە

خەباتی چینایەتی چینی کرێکار دەباتە سەر شاڕێی مێژوویی خۆی لەبەرامبەر سیستەمی 

ئەمەش نابێتە هەوڵێک و ئاکارێکی کۆمۆنیستی زانستیانەی لێناکەوێتەوە . سەرمایەداریدا هیچی تر نیە

ست و لەگەڵ ئەوەشدا، ئەو جۆرە لە هەڵوێ. و مەدالیای ئازایەتی و هزرڤانیان پێ ناکرێت بەیەخەیاندا

گەیشتن لە خواست و وویستی مارکسیستیانەی کرێکاران و کارنەکردن  نهبیرو هزرڤانی، بەشێکە لە تێ

لەبەردەم چینە زەحمەتکێش و چەوساوەکەی   کهچارەسەری کێشەیەک  فاکتۆیبە ئاڕاستەی دی

واستی زیاتر دەبێتە هۆی کۆیلەکردنی کرێکاران لەبەردەم خ. کرێکاران و هەژارانی ئەو وواڵتەدایە

لە شیکاری نەتەوایەتیدا، هەروەها میتافیزیکیەکانن کە لە ڕەووتی گەشەیەکی ماددیانەی کۆمەڵدا 



ئەزموونگەراکان دەست نیشانی . ئەزموونەوە بەدەست دێنن و بیر لەودیوو دارستانەکان ناکاتەوە

 .هەڵوێست و کرداریان لەسەر هەر دیاردەیەک بەئەزموون دەکەن

ی ئەنتەرناسیونالیستی چینی کرێکاری عێراق بکرێت، ئەگەر بە ناشارەزایی کاتێک باس لە پەیوەند

دەست بۆ ئەو پرسە ببرێت، زۆر نزیکە لەوەی کە توندوتیژی نەتەوە پەرستیانەی لێ بکەوێتەوە و 

چونکە چەند گرنگە هێزی کرێکارانی جیهان یەک هەڵوێست و ئامانج بێت، . نەتوانێت چارەسەری بکات

هەندێک جاریش دروست بوونی دەوڵەتێکی بچوک و   مان شێوه هه به. یانەی کرێکارانلە خەباتی جیهان

ئەمەش . جیابوونەوەی لە دەوڵەتێکی تر، گرنگی بۆ هاوخەباتی چینایەتی چینی کرێکاری جیهان دەبێت

مارکس  . پێی هەلومەرجی پەیوەندیەکانی ئەو چینە کە بەناوی نەتەوەی جیاوازەوە دابەش دەکرێن هب

سەر پەیوەندی کرێکارانی ئینگلیزی و ئێرلەندایی زۆری ڕاڤە لەسەر کردووە و  لهەم حاڵەتە، بۆ ئ

، بریتی یە لە ئاڵوگۆڕی پایەی ڕزگاری چینی کرێکاری ئینگلیزی مەرجی پێش وەختە بۆ" دەڵێت 

تەواو و ئازاد، ئەگەر ئەمە لە ئیمکاندا  هاوپەیمانیەکییا کۆیلەکردنی ئێرلەندە، بۆ  -ئۆنیۆن زۆرەملێی

بەڕاستی ( 77. " )، ئەگەر ئەمەش گرنگ و پێویست بووجیابوونەوەیەکی یەکجارەکی و تەواوبوو، یا 

ت و یلەوە گەوجانەتر نی یە، کە بەزۆر و بە کاروکردەوەیەک، کە ڕوویەکی شۆڤێنیانەی هەبێت و بڵێ

لەڕابردووەوە، هەتا . ەتەوەیی بۆ کرێکاران پێکدەهێنێتبەحسابی خۆت پەیوەندی نێو ن ن و مه  بهیا 

ئەو . ئێستاشی لەگەڵدا بێت، ئێرلەندیەکان لە هەوڵی جیابوونەوەن، لە مەلەکیەتی بەریتانیای گەورە

کێشەیەش لە ڕابردوودا پارت و بزوتنەوەی سیاسی وای بەخۆیەوە دیوە، کە هیچ ناوەڕۆکێکی 

لەناوەڕۆکی بیروکاریاندا نەبووە کەچی بەناوی ڕزگاری و ڕزگاری و ئازادی بۆ ئێرلەندییەکان 

. زگاریشیان بەدەست نەهێناڕجیابوونەوە، کرێکارانیان دەکردە قوربانی بەرژەوەندییەکانی خۆیان و 

تەنها لەو وواڵتانەدا هەیە، کە نەتەوە جیاوازەکانی تیادا دەژین و دەکەونە ژێر تەئسیری   هئەم کێشان

ەوڵەتی ناوەندەوە، هەروەکو کشمیرییەکان لە هندستان و هەرێمی کەتەلۆنیا لە دەسەاڵتی دڕندانەی د

،   دایهئیسپانیادا، کە ئەم هەرێمە بەبەردەوامی لە هەوڵی جیابوونەوەی لە دەوڵەتی ناوەندی ئیسپانیا

هەتا لەناو . هەموو ڕۆژێک و هەرجارەی بەشێوەیەک، خواستی خۆیان لەسەر جیابوونەوە دەردەبڕن

قاڵیەکی گەورە ئەگەر نەتوانرێت لەسەری ژیان . نی یارییەکانیشیاندا ڕەنگی خۆی داوەتەوەگۆڕەپا

بۆ هەموو الیەک  کان بووه پارچه  قاڵیه بکرێت، ئەوا پارچە پارچەکردنی  باشترە، ئەگەر ژیان لەسەر

گەورەی پڕ ئاسوودەیی بێت، واتە من قاڵییەکی پارچە پارچەی بێ جەنگ بە باشتر دەزانم، لە قاڵییەکی 



بەڕاستی پارچە پارچەکردنیش هەست و بیروکرداری . لەجەنگ و توندوتیژی و پشێوی دەروونی

 .شۆڕشگێڕانەی پڕ لە خواست و ویستی دەوێت

وا بیردەکەمەوە کە ئەگەر نەتەوەکان لەچوارچێوەی دەوڵەتی خۆیاندا کرێکارانیان ژیانی سیاسی و  

شترە، چونکە هێزەکان بەناوی نەتەوە و نەتەوەخوازییەوە، ن ، با هکۆمەاڵیەتی و ئابووری بەڕێوە بب

ڕێنن بۆ جەنگێک کە لە بنەڕەتدا جەنگی کرێکاران نی یە، بەڵکو ئەوە خواست و ویستی خهەڵیان نا

سەرمایەداران و دەسەاڵتەکەیانە سوود لە دووبەرەکی نێوان کرێکاران دەبینن، تێربوون لە مافی 

دەکێشێت بۆ گەورەبوون و دروست بوونی داخوازییە ممارەسەکردنی دەوڵەتی خۆی، سەر

 چینایەتیەکانی چینی کرێکار بەرامبەر بە سەرمایەداری خۆ وواڵتی کە لەدەورانێکدا وەک شۆڕشگێڕ

و پەیامی ڕزگاری باڵودەکردەوە، ئێستاش دەبێتە لەمپەر لەبەردەم گەشەی خواستی  وت  که رده ده

 .چینایەتی چینەکەی بەرامبەری

پێویستی هاوخەباتی لەگەڵ چینی کرێکاری نەتەوەکانی تر بەکارێکی گرنگ و لەپێشینەی ئەوکات  

 .خۆی دەزانێت دژ بەو ناعەدالەتی وبێ مافیە ی کە بەرامبەری دەکرێت

لەبەر ئەوەیە کە زۆر جار بۆرژوازی خۆ وواڵتی گاڵتە بە مقەدەراتی چینی کرێکاردەکات، بیر  

گەی جیاوازو لەڕێگەی پالنەکانیەوە، پێکوتە بەو خواستە دەکات و لەسەربەخۆیی ناکاتەوە، بەهۆو بەڵ

لە چوارچێوەی بەرژەوەندییەکانی خۆیدا قەتیسی دەکات، هەروەکو ئەوەی کە ئۆلیگارشیەکانی 

هەرچەندە ڕەنگ " کەن چونکە یئابووری و سەربازی هەرێمی کوردستان بەرامبەر بە هاوواڵتی دە

بدات وەلێ بەبرەوپێدانی دەسەاڵتی، بەتێرو تەسەلی تۆڵەی  هەیە کەمێک سەربەستی خۆی لەدەست

لەبەرئەوە ئەوانە خەریکی خۆخزاننە ناو دەسەاڵتدارانی ناوچەکەوەن و ( 71." )بۆدەکرێتەوە

هەریەکەیان مەیل و کرداری لەگەڵ وواڵتێکدایە و بە ئەجێندای ئەوان هەڵسووکەوت دەکات، 

یەت، ئەگەر زلهێزەکانی دنیا ئەو ئەرکەیان بۆ لەسەردەستی ئەمانەش سەربەخۆیی بەدەست نا

کاتێک نەتەوەی و گوردێری سەرەکهۆزێک دەداتە پاڵ دەوڵەتێک و دەبێتە " لەبەرئەوە . ڕانەپەڕێنن

یاخود دەوڵەتانێکی ) وابەستەی، سەرەکهۆز هیچی پێناکرێت، ئەوەنەبێت کە بداتە پاڵ دەوڵەتێکی دی 

تی و دوژمنایەتی ئەو سەرەکهۆزانە لەنێوخۆیاندا، دەبێتە ماک دژایە .و پشتگیرییان مسۆگەربکات( دی 

ئەو واڵتانەی گەرەکیانە جێپێی خۆی . و هەوێنی وابەستەیی و پێبەندییان بەو دەوڵەتانەوە

ی واڵتانی  هحەزی وابەستاهەمیشە وێڵی دووی وابەستەیەکن، کە دوژمن و ن. لەکوردستاندا بکەنەوە



حەزە نێوچەیی و مەڵبەندییەکان، تا ئەوپەڕی سنوور پشت بە بەوجۆرە نەتەوەی و نا. دیکەبێت

عێراق ( 71) ".گێرمەوکێشەی واڵتانی هاوسێ و دوور دەبەستن و بەوپێیە دەبنە پێبەند و وابەستەیان

لەکۆنەوە هەتا ئێستا جێگای ملمالنێی مەزهەبی و ئاینی و نەتەوەیی بووە، جەنگی گەورەی خوێناوی 

ە هاوواڵتی ئەو جوگرافیایە تووشی لەناوچوون بووەتەوە و پێکەوەژیان لێهەڵگیرساوەو هەزاران ل

تیایدا بووەتە حاڵەتێکی مستەحیل و توانای پێکهەڵپێکانی هەموو گروپی ئاینی و مەزهەبی و ئەتنکی 

هەربۆیە قاڵیە گەورەکەی عێراق ژیان تیایدا مەرگەساتە بۆ . ناو دەوڵەتی عێراق بووەتە کارێکی مەحاڵ

دابەش کردنی و پارچەبوونی هەنگاوێک . وازەکان و هیچیان ناتوانن تیایدا بحەوێنەوەگروپە جیا

خواست و ویستی کرێکاران دەهێنێتە پێشەوە و، چینی ئۆلیگارشی ئابووری و سەربازی 

کوردوعەرەب و مافیاکانی و بازرگانانی خوێن، دەکەونە بەردەم لێپرسینەوە و لەناوچوون، لەبەرئەوە 

نەتەوەکان لەسەر دەستی ئۆلیگارشیەکان بەدەست نایەت، بەڵکو ئەمەش ئەرکێکی مافی یەکسانی 

شۆڕشگێڕانەی کرێکاران و زەحمەتکێشان و کۆمۆنیستە زانستیەکانە و لەسەر دەستی ئەوان جێ 

لەپێشتردا وامان دانابوو، کە " هەر لەبەرئەوەیە دەبێت بڕیاربدان هەروەکو ئەوەی کە . بەجێ دەبێت

ێرلەندا لە بەریتانیا کردارێکی مستەحیلە، بەاڵم لەئێستادا وابڕوادەکەم کە ئەو جیابوونەوەی ئ

ڕێگرو ، ئەبێتە یەکێتی فیدراڵیهیچ مەجالێکی تێدانیە، لەگەڵ ئەوەی کە   کهجیابوونەوەیە کردارێکە 

 (79." )لەبەردەم جیابوونەوەدا ست  ربه به

کان هی مارکس و ئنگلس ن  ئکیده ، ته  ژێردا هاتووه  هێڵی به  ی که و ڕستانه و ووشه موو ئه تێبینی ؛ هه

. 

  

   

 

 

 

 



 

 حەوتەم بەشی

 :نەتەوایەتی کێشەی چارەسەری و (un) و ڕیفراندۆم

 

 

 و لەخۆڕا هەروا یەکگرتووەکان، نەتەوە وەك نێودەوڵەتی ڕێکخراوێکی پێکهێنانی و بوون دروست"
 نەهامەتیەکی دەرگیری جیهان چونکە بوو، خۆی سەردەمی پێویستی بەرەنجامی .نەبووە بەڕێکەوت
  ی بهجیهان دووەمی جەنگی قوربانیەکانی .ببوو دووەم و یەکەم جیهانی جەنگی وەك گەورەی

 (75". ) دەکرا مەزەندە کەس ملیۆن( ٠٦_٥٣)

 کردنی جێبەجێ دەزگایەکی و ڕێکخراو کانکگرتوهیهوهتهنه ئاشکرایە هەموان الی وەک 
 ئاسایشی لەئەنجوومەنی گرنگتر، و زۆر بەشێوەیەکی بڕیارەکانی.جیهانییە ئیمپرالیزمی سیاسەتەکانی

 ئەو چونکە .دەکرێت جێبەجێ و ئەسەپێنرێ و دەردەچێت و دەبێت دروست ڕێکخراوەوە ئەو
 لەواڵتانی کە هەیە، ڤیتۆی خاوەن و سەرەکی و ییمیشههه ئەندامی پێنج ڕێکخراوەکە ناو دەزگایەی

  .دێت پێك فەڕەنسا و بەریتانیا و  چین و فیدڕاڵ ڕوسیای و ئەمریکا وەك

 بێ هەیە، ڕێکخراوە ئەو ئامانجەکانی و سیاسەت ئاڕاستەکردنی بەسەر دەستیان بااڵ واڵتانە ئەم
 ئەمانەش .کردنەوە جێبەجێ بواری ناچێتە پێشنیارێك و بڕیارێك هیچ ئەندامە پێنج ئەو ڕەزامەندی
 وواڵتەکانیانەوە سەرۆکایەتی و ئەمریکا پیرانی ئەنجوومەنی دامەزراوەی و دەزگا لەسیاسەتی
 سەرۆکایەتیەکەیەوە و دۆما لەدامەزراوەی ڕووسیاشەوە بەنسبەت هەروەها , دەکرێت دەستنیشان

 هیچ چینی شیوعی حیزبی بیرکردنەوەی و سیاسەت بەبێ لەچیندا ترەوە لەالیەکی دەردەچێت، بڕیار
 تایبەت ئەنجومەنە و پەرلەمان لە ئەوانیش فەڕەنساش و بەریتانیا واڵتانی بۆ نادرێت، بڕیارێك

 دەرچوونی ندیزامهڕه وواڵتانە ئەو ئابووری و سیاسی بەرژەوەندی لە کردن بەرگری مەندەکانی
 .دەکەن ئاسایش ئەنجومەنی پێشنیارەکانی و ڕێساکان یاساو و بڕیار

 واڵتەکانیان کارەکانی خاوەن و سەرمایەداران لەخزمەتی دەبێت ,  دەردەچێت یاسایەی ئەو پێیە بەم
 ئەگینا , هەبێت وواڵتانەی ئەو کااڵکانی هەموو و سەربازی کەلوپەلی بازاڕی قازانجی و سوود و بێت
 .ەوە (UN) دامەزراوەی لەدەزگاو دەرناچێت بڕیارێك  هیچ

 .هەبێت بەشەقازانجییان دەبێت ئەیدەن بڕیارێك هەر وان، برسی گورگی کۆمەڵێك وەك وواڵتانە ئەو
 لەالی گرنگ .نا یان دەبێت تر کۆمەڵگاکانی چەکداری و چەك بێ خەڵکی لە کەس چەند بەخوێنی ئیتر

 .یە سیاسی و ماددیی قازانجی ئەوان



 بەشێکی مافی بێ دروستکردنی سەرچاوەی خۆی ، یەکگرتووەکان نەتەوە مرۆڤی مافی بەیانی
 پیرۆزترین بە تایبەت خاوەنداریەتی چونکە .زەوی ڕووی لەسەر مرۆڤایەتییە کۆمەڵگای گەورەی

 لیبرالیزم فکری و ئایدۆلۆژیا کاریگەری لەژێر و بەپێوەر ئەمەش .دەزانێت مرۆڤایەتی دەستکەوتی
 کۆیلەکردنی لە هۆکارێکە و بەشێکە جیهاندا، لە مەینەتیەکانە هەموو سەرەکی هۆکاری کە داڕێژراوە،

 .جیهاندا لە بێت مۆدێرن کردنی کۆیلە هەرجۆرێکی ئیتر ، زەوی ڕووی لەسەر مرۆڤ نوێی

 مەینەتیەکان بکات کێشەکان هەموو تەواوی چارەسەری ناتوانێت دەزگایە ئەو ئەوەیە هەرلەبەر
 و بکات نەتەوایەتی پرسی چارەی ناتوانێت هەروەها بکاتەوە، کەم مرۆڤایەتی لە بەشێك لەسەر
 هەڵوەشاندنەوەی نمونەی ، تێدانەبێت زلهێزەکانی بەرژەوەندی ئەگەر و اتەوەپێبد بڕی بنج وەاڵمی
 هەر یان هانیوو بەدەست واڵتانی دەنگی ، دەوڵەتێك چەند بۆ دابەشبوونی و جاران سۆڤیەتی یەکێتی

 .پێهێنان تەواویان باوەڕی نەکردووە، دەوڵەتەکان بوونی دروست لەسەر بچوکیان قسەیەکی

 ئەگەر .بوون وارشۆ هاوپەیمانی کەلەبەرەی دەوڵەتانەی لەو تر هەندێکی دابەشبوونی هەروەها
 جەنگی لەسەربەخۆییان، نەبوون ڕێگریش ئەوا نەکردبێت هەڵوەشانەوەی بۆ کاریان بەوردی

 کە ڕیفراندۆمەی بەو نەناوە دانیان ئێستا هەتا تر الیەکی لە . کردوون بەرپا تێدا ماڵوێرانکەرییان
 یەکگرتنەوەیان لەسەر بڕیاریان خۆیان و کراوە ئۆکرانیان قرمی لەهەرێمی(  2172/ ئازاری ) ساڵی
 خواستی بەپێی و فاقی دوو ،  (UN) بڕیارەکانی و سیاسەتەکان  واتە دا، فیدراڵدا ڕوسیای لەگەڵ

 یا ، یەکگرتن لەسەر کەخواستیان بن ئەوناوچانەدا خەڵکی ئیرادەی لەگەڵ  نەوەکو زلهێزەکانە
 . یەکبگرن دەیانەوێت یان  دەژین تیایدا دەوڵەتانەی لەو جیابوونەوەیە

 پەرەنسیپانە ئەم جێبەجێکردنی پێناوی لە نەتەوەیەکگرتووەکان، ڕێکخراوی گشتی بەشێوەیەکی "
 :ەدەبێتەو کوورت خاڵەدا چەند لەم کە بووە، دروست

 نەوەدا یەك سەردەمی و لەماوە کە جەنگ نەهامەتی لە داهاتوو نەتەوەکانی ڕزگارکردنی  :یەکەم
. ( دووەمه و یەکەم جیهانی جەنگی مەبەست)  هنای کەلەباسکردن مرۆڤایەتیدا بەسەر هێناوە ئازارێکی

 ، داوە ڕووی جەنگێك چەند .ڕێکخراوەکە بوونی دروست لەسەروبەندی ئەمەو لەدوای هەر بەاڵم
 خایاند،دواتر ی( ز١٩٣٩)  تاساڵی و ڕوویدا ز١٩٩٠ لەسەروبەندی ڤێتنام دژی فەڕەنسا جەنگی وەکو

 جەنگی  ، خایاند ز١٩٩٣ ساڵی تا داگیرکردنی ئەمریکاو لەالیەن ز1957ساڵی لە ڤێتنام پەالماردانی
  بوو جاران سۆڤیەتی یەکێتی ئەمریکاو نێوان لە ئەوکاتدا زلهێزی دوو لەنێوان دابەشکردنی و کۆریا

 کۆریای هەردوو و هات کۆتایی ی( ز1953/7/27)لە و پێکرد دەستی ی( ز1950/6/25  )  له کە
 یەکێتی لەالیەن(  1979/12/28)  لە ئەفغانستان داگیرکردنی .بوو دروست لێ باشووری و باکور

 جەنگی هەروەها ڕابردوو، سەدەی هەشتای ساڵەکانی عێراقی ئێران جەنگی .جارانەوە سۆڤیەتی
 ز١٩٩١ ساڵی لە عێراق دژی هاوپەیمانان  جەنگی و عێراق لەالیەن دا١٩٩٦ ساڵی یتکوه داگیرکردنی

 پەالماری داگیرکردنەوە بەناوی ،ئەمریکا (un) پەرەنسیپەکانی گوێدانە کەبێ جەنگەی لەو بێجگە
 ئەنجام ئەوان لەبری و کرێتده تیرایهنوێنهبه که جەنگانەی لەو بێجگە ،(ز٣٦٦٥) لەساڵی دا عێراقی
 .لێکەوتووەتەوە خەڵکی مەالیین کوشتاری هەمووییان هەر ئەمانە .زلهێزەکان لەبری واتە دەدرێت



 .مرۆڤایەتی بنەڕەتیەکانی مافە بە گەالن باوەڕهێنانەوەی لەسەر کردنەوە جەخت  :دووەم

 .دەوڵەتان هاوسێیەتی ڕێزگرتنی و ئاشتی لە ژیان پێکەوە و لێبووردەیی کردنی دروست : سێهەم

 .نێودەوڵەتی ئاسایشی و ئاشتی پاراستنی بۆ هێزەکان یەکخستنی : چوارەم

 زیانی لە چەکدار هێزی بەکارنەهێنانی مسۆگەرکردنی بۆ نەخشەکێشان و بنەماکان دانانی  :پێنجەم
 .هاوبەشەکان بەرژەوەندییە

 کاروباری ئاستی بەرزکردنەوەی بەمەبەستی نێودەوڵەتیەکان ئامڕازە بەکارهێنانی:  شەشەم
 (  ٠٦) ".نەتەوەکان گشتی ئابووری و کۆمەاڵیەتی

 بەمەبەستی ،  (un)ناو هێزەکانی و نەکراون جێبەجێ و کاغەزن سەر نوسراوی هەموو ئەمانە بەاڵم 
 .کردووە لەگەڵ مامەڵەیان ئاوا ویستوویانە چۆن  ڕێساوە و بایانداوە خۆیان بەرژەوەندییەکانی

 .نەتەوەکاندا لەگەڵ نایەکسان و نایاساییەکان  مامەڵە لە ترن لێکیهۆکارگه ئەمانە هەموو

 ، توێژەرەکانیان بەناو و نووسەر ، چینایەتی جیاوازی بڕوای بیرو هەڵگرانی و لەالیەن زۆرێك
 لێ چاو نەتەوەکان بەرژەوەندیەکانی پارێزەری و سفریادڕه وەك ئەناسێنن، بەمەڕ جیهان گورگەکانی

 دەوڵەتە ئابووری و سیاسی ئەجێندای و ژەوەندیلەبەر کردن بەرگری کەلەبنەڕەتدا دەکەن،
 .نابێت سەوز لێ تری شتێکی هیچ نەبێت (un) ڕێکخراوی  ناو و دنیا زلهێزەکانی

 زلهێزەکان وواڵتە سیاسەتەکانی . جیهان سەرمایەداری چارەسەرییەکانی ڕێگا بە ڕازیبوونە هەروەها
 هەر ئەگەر چونکە نییە، تر هیچی شاخدار درۆیەکی لە نەتەوایەتی،بێجگە کێشەی چارەسەری بۆ

 کێشەو بێ کردبێت چارەسەرییان بەناو و بوبێت ئەوانەوە بەدەستی نەتەوایەتی لەپرسی کێشەیەك
 )ساڵی  لە ڕیفراندۆم سۆداندا باشووری لە کە ئەوەی هەروەکو .نەبووە گەورە و زۆر کورتی و کەم

 و قات و هەژاری و دواکەوتووی و سەرەتایی زۆر ژیانێکی لەگەڵ ئێستا خەڵکەکەی کرا ( ز2011 
 و پێوەر بەپێی ڕیفراندۆمەکان بڕیاری بەدوا باوەڕهێنان یان و چارەسەرییەکان واتە .ئاوێزانن قڕیدا

 بەرنامەی بە چاوکراوە و هۆشیار و کۆمەاڵیەتی هێزێکی ئەگەر ، دەهێنن بەکاری خۆیان پێوانەی
 بەو ئەوا .نەگرتبێت گۆڕانکارییەکەوە بەتەواوەتی دەستیان و نەبێت هێزیان کۆمەڵگایانەدا ئەو لەناو

 بۆ ڕیفراندۆمیشی ئەگەر دەگرن جیابوونەوە لە ڕێ یا .تێکەوتووە سۆدان باشووری کە دەچێت دەردە
 هەتا دەکرێت ئیسپانیا کەتەلۆنیای هەرێمی لەجیابوونەوەی خواستەی و باس ئەو هەروەکو بکرێت
 سەرۆك هەڕەشەکانی لە بێجگە ئیسپانیا، لە هەرێمە ئەو بەجیابوونەوەی نین ڕازی ئەوروپاش واڵتانی

 ، کاتێك هەموو .بێت خەڵکەکەشی بەڕیفراندۆمی هەرێمە ئەو جیابوونەوەی لەکاتی ئیسپانیا وەزیرانی
 و سەرمایەداران بەرژەوەندییەکانی بەپێی سەرمایەداری دەوڵەتانی لەالی چارەسەرکردن شەریعەتی

 لەهەر ڕیفراندۆم ئەگەر  هەربۆیە .دەهێنرێت پێ بڕوای و دەکرێت لەگەڵ مامەڵەیان دەوڵەتەکانیان
 ڕیفراندۆمە ئەو وشیخه بێ و بەپاکی بڕوا ناتوانرێت ، بدرێت نجامئه (un) چاودێری لەژێر واڵتێکدا
 جێبەجێ کاتدا زۆرترین لە بڕیارەکانی و سەربەخۆنییە نێودەوڵەتییە ڕێکخراوە ئەو چونکە .بهێنرێت
 دەوڵەتانەی ئەو ئەویش ، دەبێت رێکخراوەکە ناو کاریگەرەکانی هێزە کاریگەری لەژێر یان و ناکرێت



 بکێشن باڵ توانیویانە داراییەکانیان بەهاوکارییە و ڕاگرتووە ڕێکخراوەکەیان  ئابووری پەیکەری کە
 واڵتەکەی پێنج کە یلەوە بێجگە ئەمە .بڕیارەکانیدا کردنی جێبەجێ و دەرکردن ئاڕاستەی بەسەر
 ڕێگری یان دەردەکرێت بڕیار ئاوا بوێت چۆنیان ڕێکخراوە ئەو ئاسایشی ئەنجومەنی ڤیتۆی خاوەن

 .دەکرێت لێ

 چەپەکان.بکات نەتەوایەتی کێشەی بڕی بنج چارەسەری دەتوانێت (un) وابێت پێت کە گەمژەییە ئەوە
 هەرێمی جیابونەوەی بڕیاری بۆ ەوە(un) لەالیەن ڕیفراندۆمە سەرپەرشتی و لەڕێگەچارە چاوێکیان

 هیچ . هەیە هەرێمیان ناو ئۆلیگارشیەکانی بڕوای هەمان ئەمانیش ، عێراق لەدەوڵەتی کوردستان
 پرسێکی لەبارەی ڕاستەکاندا، و چەپەکان حیزبە لەنێوان نابینێت دیار و بەرچاو جیاوازییەکی
 خواستی هەڵگرانی ئۆلیگارشیەکانی حیزبە .عێراق لە هەرێم جیابوونەوەی وەك سازی چارەنووس

 .جووتن هاوڕاو چەپەکان حیزبە دیدی لەگەڵ درۆزنەکانیان چارەنووسە مافی و زاتی حوکمی

 گەلی چارەنووسی وویستویانە ، لەڕابردودا هەبووە بۆچونیان هەمان ، ئێران لە چەپەکان تر لەالیەکی
 کرێکاری کۆمۆنیستی حیزبی " ئەڵێن .دیاریبکەن بازەکان ڕیفراندۆم دیدی بەهەمان کوردیان

 ڕیفراندۆمێکی ڕێگای لە ئەویش ئێراندا، لە کوردە مەسەلەی دەستی و دەم چارەسەری خوازیاری
 نێو یە ڕەسمی سەرچاوە بەچاودێری ئێران ڕۆژئاوای کوردنشینەکانی لەناوچە ئازادەوە

 بەسەر فڕی ئەوا بدەینەوە لێك پەرەگرافە ئەو مارکسییانە پێوەرێکی بە ئەگەر  (17".  )نەتەوەییەکان
 .سەرمایەدارییە لیبرالیزمی بڕوای و دیدگا هەڵئێنجاوی نییە مارکسیستیانەوە دیدگایەکی و بۆچوون

 فەراهەم یەکسانی و ئازادی کە دەبێت بەرجەستە سیستەمێکدا لە تەنها ئازاد ڕیفراندۆمی ئەوەی لەبەر
 چاودێری لەژێر و دیکتاتۆری کۆمەڵگایەکی لە شێوەیە، لەو پڕۆسێسێکی ئەگینا .کۆمەڵگادا لە کردبێت

 بێ و ئەنجامەکان پێکردنی یاری بێ و خۆی وەك ناتوانێت ، دا (un) وەك نێودەوڵەتی ڕێکخراوێکی
 پەرەنسیپانەدا ئەو بەرجەستەکردنی لەپێناوی نێودەوڵەتییە ڕێکخراوە ئەو چونکە ببێت تەواو گرفت
 پۆزەتیڤانەی کاریگەری و دەوور نێودەوڵەتیدا لەکۆمەڵگای نەیتوانیوە ئێستاش هەتا بەاڵم هاتووە، پێك

 باشترین .بهێنێت نەهامەتیەکان بە کۆتایی و ببات باشتر بەرەو کۆمەڵگاکان ژیانی هەلومەرجی هەبێت،
 کۆیلەیە مرۆڤی ترسناکەی ژمارە ئەو (un)  پەرەنسیپەکانی تەواوی نەبوونی جێبەجێ بۆ نمونە

 لەالیەن ڕوپێوییە و رژمێریسه ئەو ، دەکرێت مەزەندە کەس ملیۆن٩٠ کەبە دنیا لەسەرتاسەری
 %٣٢ ڕێژەی دا٣٦١٠ لەساڵی ، دابوو ئەنجامی دنیادا لەسەرتاسەری یەوە ی (walk free) ڕێکخراوی

 چاوپێکەوتن لەڕێگەی واڵتدا ١٠٩ لە ڕێکخراوە ئەو ڕاپۆرتەی ئەم. دا٣٦١٩ ساڵی لەچاو کردبوو زیادی
 پێ کۆیلەکانی ژمارەی نیشانی دەست کراوەو جیاواز زمانی ٣٥ بە کەس هەزار٩٣ لە پرسیارکردن و

 بازرگانی و مرۆڤ ڕفاندنی لە بریتییە کۆیالیەتی بۆ دایناوە ڕێکخراوەکە کە پێوەرەی ئەو .کراوە
 پێش و بەزۆر هاوسەرگیری قەرزداری، مندااڵن، کردنی بەسەربازی زۆرەملێ، کاری پێوەکردنیان،

 کەدژ یاسایانەی ئەو هەموو هەروەها ، فرۆشی شله کاری جنسی، بازرگانی و لەخشتەبردن وەخت،
 بەکۆیالیەتی هێنان کۆتای یاسای بەمەرجێك( ٠٣)  .دەردەچێت واڵتانەوە لەالیەن ، مرۆڤن بەمافەکانی

 بە تایبەت نامەیەك ڕێکەوتن لەسەر واژۆی جنێف لە ١٩٣٠سبتمبر/ئەیلوول٣٣ لە خۆی کاتی
 لە نەتەوەیەکگرتووەکان لەبارەگای تر جارێکی وە کرا، گەالن کۆمەڵەی لەڕێکخراوی کۆیالیەتی



 و گۆڕانکاری بەهەندێك لەسەردرایەوە، بڕیاری ١٩٣٥دیسمبری/یەکەم کانوونی٩ لە نیویۆرك
 بواری چووە ١٩٣٣یولیۆ/تەمووز٩ ڕۆژی لە ، وهموارکرایههه ، دەربڕینەکانەوە شێوەی چاککردنەوەی

 حاڵی ئەمە ڕێکخراوێك ،  ئەدوێن خۆیان ئامارەکان(٠٥) .پێكهاتبوو ماددە (١٣) لە لە کردنەوە جێبەجێ
 !بکات؟ ڕیفراندۆم یا جیابوونەوە سەرپەرشتی و بێت چارەسەری سەرچاوەی دەتوانێت چۆن ، بێت

 بڕیاری توانای و بکات ڕیفراندۆم لە چاودێری دەتوانێت ،(un) وابێت بڕوای ئەگەر چەپ
 کەلەسەردەمی ڕیفراندۆمانەی ئەو نالۆژیکییە دیدێکی هەیە، دەوڵەتەکانی  ووهتهنه جیابوونەوەی
 باشتر دەدات، نادروست و دروست بڕیاری و دەکات چاودێری یش (un) دەکرێت سەرمایەداریدا

 جیاوازەکانی وواڵتە و ناوچە لە ندۆم،ڕیفرا لەپڕۆسیسی ئێستا هەتا کە ئەنجامانەی لەهەموو نابێت
 ، دەدەن ئەنجامی ڕێکخراوەکە ناو واڵتانی چەواشەکاریانەی ئەو هەموو چونکە .دراوە ئەنجام جیهاندا

 .دەگۆڕێت ئەنجامەکەی زلهێزەکان بەبەرژەوەندی

 مافی تەواوەتی مانای سیاسیەکەی، بەمانا خۆی، چارەنووسی لەبڕیاردانی نەتەوەکان مافی " 
 بااڵ و کار کەستەم نەتەوەیەی لەو سیاسی جیابوونەوەی لەسەربەستی لەسەربەخۆیی نەتەوەکانە،

 بریتییە کرداریەکەی مانای بۆدەکات، بانگەوازی سیاسی دیموکراتی کە داواکارییە ئەو وە .دەستە
 جیابوونەوە پرسی کردنی چارەسەر و جیابوونەوە بەمەبەستی لەهاندان تەواو لەسەربەستی

 نییە هاوشێوە شتێکدا لەهیچ داواکارییە ئەو شێوەیە بەو .دەکات کەداوای نەتەوەیە ئەو بەڕاپرسی
 دەربڕینێکی تەنها بەڵکو .بچووك دەوڵەتی دروستکردنی و دابەشکردن و جیابوونەوە داواکاری لەگەڵ
 (٠٩) " . نەتەوەیی چەوساندنەوەیەکی هەموو دژی کردن خەبات لەگەڵ گونجاوە دروستی و ڕاست

 یەك ڕاست و چەپ دیدگای و بەرنامە دەردەخات ئەوە ڕێفراندۆمەوە لەبارەی لینین بۆچونەی ئەم
 کێشەی چارەسەری و شۆڕشگێڕی پەرەنسیپێکی بەرنامەو هەڵگری چەپ نە .ناوەڕۆکن و ئامانج

 هەوڵیان عیلمانیەکانەوە، بەناو و بەئیسالمی ڕەوەکانیش ڕاست نەالیەنە هەرێمەدا، لەم نەتەوایەتییە
 ناتوانیت بەئاسانی هەرێمەدا لەم ڕاست و چەپ هەربۆیە نەتەوایەتییە، کێشەی بنبڕکردنی لەپێناوی

 بۆ ڕیفراندۆم ئەنجامدانی بە وە (un) کەلەڕێگەی چارەسەرییەی ئەو چونکە .جیابکەیتەوە لێکیان
 بۆچوونی هەمان ئەنجامگیریەکەی چەپەوە، لەالیەن دەکەن ڕەچاوی لەعێراقدا کورد نەتەوایەتی پرسی

 بوونی دروست و نەتەوایەتی كێشەی چارەی ڕێگە و بەسەرچاوە کەڕیفراندۆم ترە حیزبەکانی
 نەتەوایەتی پرسی لەچارەسەری لەنگە مێژوویەکی ڕێکخراوە ئەو مێژووی .دەبینن پێ دەوڵەتی
 وویستی (un)سارد، جەنگی هاتنی کۆتایی و ڕۆژهەاڵت بلۆکی هەڵوەشانەوەی  لەدوای .لەجیهاندا
 ئەو نەیتوانی بەاڵم بێت، نەتەوایەتییەکان کێشە هێنانی کۆتایی چارەسەری دامەزراوەیی و ڕێکخراو

 زۆر کەوتەوە، هەرسکییەکاندا و بۆسنی لەجیابوونەوەی کە کوشتارەی ئەو  هەروەکوو .بگێڕێت ڕۆڵە
 .پێهات کۆتایی خەڵك ملیۆنێ بەئاوارەبوونی انڕێکەوتنەکانیشی کراوە، لەگەڵدا مامەڵەیان نامرۆڤانە
 و بەکاولکاری ەوە(un) بەبەرچاوی چارەسەریەکان ڕوسەکاندا لەگەڵ چیچانیەکان لەکێشەی

 .هات کۆتایی چیچانیەکان و ڕووسەکان لەنێوان نەتەوایەتی دەمارگیری گیانی زیاتری تووندبوونی
 هەیە ەوە (un) ئاسایشی ئەنجومەنی هێزەکەی پێنج لە یەکێك بەدەسەاڵتی پەیوەندی ئەمەشیان
 سەربەخۆییان کەبەڕیفراندۆم دەوڵەتانەی لەو تر یەکێکی .لەجیهاندا ئەتۆمین چەکی ڤیتۆو کەخاوەن



 پێداویستییەکانی و بەژیان وەاڵم جیابوونەوە نەیتوانی بەاڵم بوو، سۆدان باشووری ڕاگەیاند
  .بداتەوە سۆدان باشووری دانیشتوانی

  لەکاتێکدا دواوە، بدەیتە ڕیفراندۆمەوە لەڕێگەی نەتەوەیەك کەجیابوونەوەی نییە مانایە بەو ئەمەش
 هەرێمدا کەلەناو هێزانەی ئەو و (un) بەاڵم بکات نەتەوایەتی کێشەی چارەسەری بتوانێت ڕیفراندۆم

 درۆیەکی دەکات ڕیفراندۆمەوە  ڕێگەی لە نەتەوایەتی، کێشەی چارەسەری یشهبانگه و ئیدیعا و هەن
 بنج لەبڕیاری خۆدزینەوە بەئاڕاستەی ئەوانە دیماگۆجیانەی سیاسەتی و دەکەن خەڵکدا لەگەڵ گەورە

 مەرجێکی هەلوو لەناو کوتەکردنیانە پێ و خەڵك گەوجاندنی .نەتەوایەتییە کێشەی چارەسەری بڕی
 و هەرێم ئاستی لەسەر ەیان ئۆلیگارشیانە ویستی و خواست خزمەتکردنی بەئاڕاستەی مژاویدا، و تەم

 .ناوچەکەشدا ئاستی لەسەر و لەعێراق

 کوردی کۆمەڵگای ڕاستی و چەپ بەرنامەی ناتوانیت جیاوازەکاندا، مەرجە لەهەلوو و کات لەزۆرترین
 دەردەکەوێت، چەپدا ڕابردووی بڕوایەی لەو ئەمەش .بکەیتەوە جودا لێك ئێرانی و عێراقی و

 دەبێت ڕیفراندۆمە ئەم " کەدەڵێت پابەندن ستراتیژەوە بەو و هەیە بڕوایان هەمان لەئێستاشدا
 ئازادانەی بۆچاالکی ماوەیەك دابینکردنی و مەرکەزی دەوڵەتی سوپاییەکانی هێزە بەدەرچوونی

 خەڵکی جەماوەری ماوەیەدا لەو تا  بدرێ ئەنجام لەکوردستاندا سیاسییەکان حیزبە هەموو
 چەپی بۆچوونەی ئەم(٠٣) " .بکەن ئاشنا لەڕیفراندۆمەکە خۆیان بۆچوونی و سیاسەت بەبەرنامەو

 بووەتە هەروەها ، کوردستان و عێراق چەپی بۆچوونەکانی لەگەڵ هاوڕایه و هاوجووت ئێران،
 هاوڕای ئێستادا لە ئەمەش .عێراق کوردستانی لەچەپی بەشێك بۆچوونەکانی بیرو سەرچاوەی

 ئەو ناوەڕۆکی .کوردستاندا لەهەرێمی دەسەاڵتە ئۆلیگارشی توێژی بەرنامەکانی و سیاسەت
 و خێزانی و سەربازی مشەخۆرانی و ئۆلیگارشی سیاسەتی لەگەڵ جیاوازنابێتەوە بۆچوونانە،
 .دەسەاڵتداران هەموو خێڵەکیانەی

 سیاسەتن، هاو و هاوئامانج دەرەوەی و دەسەاڵتداران ئۆلیگارشی خێزانی حیزبەکانی هەموو
 دەربڕینێکی تەنها ڕیفراندۆم دەڵێت لینین هەروەکو .بەڕیفراندۆم نەبوون و بوون بڕوا لەبەرامبەر

 ئەوە لەبەر نەتەوەیی چەوساندنەوەیەکی هەموو دژی خەباتکردن لەگەڵ گونجاوە دروستی و ڕاست
 بڕی بنج چارەسەری و نەتەوەیی جیاکاری دژی لەخۆبووردوانەی کرداری و هەڵوێست ناکاتە

 ناتوانێت وەهەروەها بهێنێت نەتەوەیی بەچەوسانەوەی کۆتایی بەتەنها ناتوانێت ڕیفراندۆم .پرسەکەی
 چەوساندنەوەی دروستکردنی کەسەرچاوەی بهێنێت، چینایەتیش چەوساندنەوەی بە کۆتایی

 و سەرکووت دەزگای ناتوانێت .بهێنێت سەرمایەداری بەدەسەاڵتی کۆتایی ناتوانێت چونکە نەتەوەییە،
 لەنێوان دەبینرێت، نەرم ملمالنێیەکی وەك ڕیفراندۆم .بهێنێت پێ کۆتایی دەوڵەت چەوسانەوەی
 لەپێناوی نەتەوەکان، ئۆلیگارشی دەسەاڵتی سەربازییەکانی و سیاسی جیاوازەکانی بەرژەوەندییە

 و کورد بەنەتەوەی .نەتەوەکان یەکسانی مافی داخوازی بە دانەوەبێت وەاڵم نەوەکو زیاتردا، قازانجی
 .تورکەوە و  فارس و عەرەب

 کاری بدەیتە دەست ئەوەی بێ گوایە وابێت کەپێت دەگرێت سەرچاوە لەوەوە خۆشباوەڕی
 هەلوو لەهەموو .بهێنێت بەدی ژیردەستە  نەتەوەی وویستی و خواست دەتوانیت شۆڕشگێڕی



 هێزە و لەدەسەاڵت خەڵک لەرزی و ترس و سانسۆر بێ و بەتەواوی دەنگدان ناتوانرێت مەرجەکاندا
 لە چاولێبکرێت کرداری هەڵوێستی وەکو ناتوانرێت هەروەها .بدرێت ئەنجام کەرەکانیان سەرکووت

 دەوڵەت و بەحکومەت سەر هێزێکی لەچوارچێوەی حیزبەکان چەکداری هێزی لەئێستادا، ڕابردوو
 ئەوە لەبەر .دەکەن پێ لەیەکتر هەڕەشەی هێشتویانەتەوە ئەوە بۆ حیزبەکان چەکداری و ڕێکنەخراون

 و حکومەت ڕکێفی ژێر بخەنە چەکدارانە هێزە ئەو ئەیانەوێت حیزبەکانیش نە و ئەتوانێت (un) نە
 .بخرێن ڕێک سەربازیدا لەدامەزراوەیەکی

 ئۆلیگارشی توێژی بەرژەوەندی لەپێناوی حیزبدان ڕێنوێنی و هەژموون کەلەژێر هێزانەی ئەو هەموو
 گەورە دەوڵەتە هیوای و پاڵپشت هەروەها .بەکاردەهێنرێت حیزبدا سەرانی سەربازی سیاسی

 بزوتنەوەیەکی ئەگەر و کرێکاران چینایەتی بزوتنەوەی سەرکووتکردنی و لێدان بۆ ئیمپریالیستەکانە
 و ئابووری و سیاسی ئامانجی چونکە .بکەن سەرکووتیان سەردەربهێنێت، زانستی کۆمۆنیستی

 بەرگریکارێکی و بەپاڵپشت پێویستیان پاراستنیاندا لەپێناو لەهەرێمدا ئۆلیگارشی دەسەاڵتدارانی
 دەوری " وەکو هەر یەکتری مەلزومی و الزم دەبنە هەردووال واتە .هەیە نێودەوڵەتی و ناوچەیی
 لەواڵتەکانی ((بابان)) و ((ئەردەاڵن)) ئەمارەتەکانی کە بوو ڕۆژێك دەورەش ئەم داری، ئامارەت
 .دەدایەوە دەنگیان موکریدا و ئەردەاڵن

 هەبوون تر گەلێکی بێت بوو دەورەیە دوو هەرئەو تەنها نەبێ وە داری ئەمارەت دەورەی بەڵێ
 وەکو وە .میافارقین شیروانە، دونبوولی، زەنگنە، بانە، مایدەشت، پاڵنگان، ئەمیرەکانی :وەکوو

 ئەمانە .تریش گەلێکی و دیاربەکر دینەوەر، و شارەزوور بادینانی،لوڕ، جەزیرە، برادۆست، حاکمەکانی
 لەمانەش هەندێك تەنانەت دەرکردووە، ناوێکی خۆیدا واڵتی لە بابێك بەرە و هەردەستە و هەبوون

 ئەوەندە وەنەبێ دەسەاڵتیان درێژبوونەوەی ماوەی بەاڵم خوێندۆتەوە خۆیانەوە بەناوی خوتبەیان
 و حوکم دیسان و ئەمە .بکرێن باس دەسەاڵتەکەیان بەدرێژی  کەبتوانرێ بووبێت زۆر

 حوکومەتی وەکوو وەختەوە، تری گەورەکانی حوکمەتە بە بەسترابوو زیاتر ئەمارەتەکانیشیان
 مایەی کە ئەدا پیشان وای دەورەش ئەو شعوری و هەست .((عوسمانی)) حوکومەتی و ((سەفەوی))

 بوو لەبەرئەوە ئەمەش حوکمەتەوە دوو لەو بەیەکێك ببەستێ خۆی یەکێك ئەگەر شانازییە
 تەنها ئەمیر .کۆمەڵی و ئیجماعی دەسەاڵتی نەوەك ڕۆژەدا لەو بوو مەبەست فەردی کەدەسەاڵتی

 ئەو، ڕۆژەی ئەو بۆ ئەمە هەندێکەوە، بەسەر  بێ ئەمیر و  هەبێ ی[ئەمیر]ناوی کە بوو داڵ لە ئەوەی
 خواستی و سیاسەت ئێستادا لە حیزبەکانیان و کوردیەکان هێزە (٠٠) " !پڕبەپێستیەتی وابوو الی

 .ئەوان ڕابردووی سیاسەتەی بەو نەداوە دڕی و تێنەپەڕاندووە ئەمیرەکانی و ئەمارەتەکان ڕابردووی

 بۆ رژوالیباڵەکان بۆ و ئۆلیگارشی و نەتەوەیی حیزبە کەبەرنامەکانی چارەسەرییانەی ئەو هەموو
 ویستی و خواست بکات، بەرجەستە نەتەوەکان یەکسانی مافی ناتوانێت هەیانە، نەتەوەکان مافی

 .ناهێنێت بەدەست ژێردەستە نەتەوەی کۆمەاڵیەتی و ئابووری و سیاسی

 بوون بڕوا لەڕێگەی دەربهێنێت سەرمایەداران و ئیمپریالیزم پێی ژێر بەڕەی چەپ ئەوەی لەجیاتی
 نەرمتر و ڕەونەقدارتر و تیسکن و مۆدێرن و جوانتر زۆر پێیان ژێر بەڕەی بەچارەسەرییەکەیان

 و چەپ حیزبەکانی چونکە.ئۆلیگارشییەکەیەوە توێژە و سەرمایەداران و  (un) پێی ێرژ دەخەنە



 دەکەن، خەڵك وویستی و بەخواست پێکوتە هۆکارێك بەناوی و بڕوبیانوویەك بە هەریەکە ڕاست،
 و سیاسی بازرگانی و دەسپێرن نادیار ئایندەیەکی بە پرسەیان ئەو گرتووە، ڕایان لەجێگایەکدا

 کورد نەتەوایەتی پرسی بۆیە هەر .دەڵێتەوە بۆ بالۆرەیەکی و بەیت هەریەکە دەکەن، پێوە ئابووری
 ئەو چونکە جیابوونەوە، لە بێجگە ناکات، قبووڵ حاڵەتێك هیچ سوریاشدا و تورکیا و ئێران و لەعێراق

 نزمی و بەرز ئەو هەیبووە مێژوودا لە کەلەڕابردوو کۆمەاڵیەتیەی و ئابووری و سیاسی هەلومەرجە
 ، دەکات جیابوونەوە قبووڵی تەنها تردا، نەتەوەکانی لەگەڵ تێپەڕبووە پیایدا کە ساردەی و گەرم و

 .بژین تیایدا بەئازادی و بەیەکسانی کەمرۆڤەکان سیستەمێکدا، سێبەری و سایە لەژێر ڕێکخستنی

 سااڵنی سەرەتاکانی لە تر لەحیزبەکانی بەشێك لەگەڵ دەبێت هاوڕا لەڕابردوودا چەپ بەرنامەی
 لەسەر ڕا حاڵێکدا لە تەنیا قۆناغێکدا لەهەر کرێکاری کۆمۆنیستی حیزبی  "  دەڵێت بەدواوە دووهەزار

 پێگەی و پێسڕەوتر مەدەنی مافی هەڵوێستە ئەم  بێ دڵنیا کەئەگەر دەدات، کوردستان جیابوونەوەی
 کوردستاندا لە زەحمەتکێشان و کرێکاران بۆ زامنتر و یەکسانتر کۆمەاڵیەتی پێوەندی و ئابووری

 و سیستەم دەبێت دابین   نەتەوەکان یەکسانی مافی کەتیایدا کات تەنها (٠٩) " . دەکات دابین
 بەخەباتی برستی نەتەوایەتی پرسی کە کاتێك بەاڵم . زانستییە کۆمۆنیزمی و سۆسیالیزم سەردەمی
 ئەوەندە شتێك هیچ ئیتر کردووە، لکێشپه خۆی بۆالی خەباتەی ئەو بیروهۆشی و بڕیووە چینایەتی

 بۆ ئیتر ئەمە جا بهێنێت، بەدەست خۆی سەربەستی و سەربەخۆیی نەتەوەیە ئەو کە نابێت، گرنگ
 جۆرە لەو پرسێکی و پێدەهێنێت کۆتایی کرێکاران یاخەباتی دەیکەن، پارتەکانیان و رژوازی

 دەبێتە دەرپەڕیوو و زەق بەشێوەیەکی كێشەیەی ئەو واتە . نامێنێت دیاری شوێنەواری لەکۆمەڵگادا
 پایە سەرمایەداراندا، و بۆرژوازی و کرێکاران لەنێوان چینایەتی دژایەتی و چینایەتی خەباتی لەمپەری

 و کرێکاران ڕاستە .دەگرێت خۆی ترۆپکی کۆمەڵگا بنەڕەتیەکەی دژایەتییە ئیتر نامێنێت بەهای و
 شایستە ژیانێکی ناگەنە سەرمایەداران و بۆژوازی دەستی لەسەر هەژاران و زەحمەتکێشان

 خەباتیان و تێکۆشان ئاڕاستەی ئیتر نەبێت هیچ هەر بەاڵم نەتەوەکەیاندا، بوو دروست تازە لەدەوڵەتی
 لەنێوان .دەکەن خۆیان مێژووی ئەرکی و بەخەبات خزمەت ئیتر نابێت، سەرمایەداراندا شەنی بەبای

 کۆیلەی نابنە .ناهاڕێن ژێردەستەدا بۆرژوازی  سەردەست نەتەوەیی بۆرژوازی  بەرداشی هەردوو
 خۆ سەربازی و ئابووری ئۆلیگارشی سیاسیەکانی پارتە و دەسەاڵت  بەرژەوەندیەکانی و بیر

 و نیشتیمانی ڕزگاری بەناوی ناکرێت ژیانیان ئاسۆی و نوسچاره و مقەدەرات بە گاڵتە و وواڵتیان
 بەرژەوەندییەکانی و پەرستی نەتەوە وەهمی ناو ناخرێنە زیاتر و درێژتر بۆماوەیەکی نەتەوەییەوە
 یا دەبێت، دروست بۆرژوازی و سەرمایەداران دەستی لەسەر دەوڵەت کاتێك .هەڵگرانیەوە
 دەوڵەتی ز١٩٩١ ساڵی لەدوای کە نابێت باشتر لەوە هیچ تر، لەدەوڵەتێکی ڕوودەدات جیابوونەوە

 رانیگوزه و حاڵ ڕاگەیاند، سەربەخۆیان دەوڵەتی و جیابوونەوە جاران سۆڤیەتی لەیەکێتی ئۆکرانیا
 سیاسی بچووکی توێژێکی و کۆمەڵێك بەدەست توێژەکانیەوە و چین بەهەموو واڵتە ئەو خەڵکی

 الیەنەکانی هەموو ئەوانە .دەناڵێنن چیەکانیان دەوڵەت و جیاخواز سیاسیانی و وواڵتە ئەو ئۆلیگاریشی
 و سیاسەت بەردەستی خستۆتە وواڵتەکەیان هاوواڵتی و کردووە هاوتا هیچا لەگەڵ مرۆڤانەیان ژیانی

 بەرژەوەندییەکانیاندا لەپێناوی ئەمەریکاوە، و ڕووسیا وەکو زلهێزی واڵتانی و ئابووری ئامانجی
 چینی سیاسی و کۆمەاڵیەتی پەیوەندی نوێ، دەوڵەتی بوونی دروست .قوربانی کردۆتە خۆیان خەڵکی



 کاری بەهەماهەنگی دەبێت جیاوازەکان نەتەوە کرێکارانی نێوان دژایەتی پەیوەندی دەگۆڕیت، کرێکار
 .سیستەمەکەیان و سەرمایەداری بە دژ کرێکاران ئەنتەرناسیونالیستی خەباتی و پێکەوەیی

 بەتەواوەتی نەتەوەیەك هەر جیابونەوەی مەسەلەی لەسەر (بەڵێ یان نەخێربە " وەاڵمدانەوە "
 یە، میتافیزیکی بەهای بێ داواکاریەکی تیۆری لەڕووی لەڕاستیدا بەاڵم    .دیارە کرداری داواکاریەکی
 کۆت و مەرج هیچ بەبێ .بۆژوازی سیاسەتی بۆ پرۆلیتاریا ملکەچکردنی دەبێتە کردارییەوە کەلەڕووی

 لەکاتێکدا .ئامەنجەکان پێشەنگی دەخاتەوە  نەتەوەییەکان داواکارییە بۆرژوازی کات هەموو بەندێك، و
 لەڕووی پێشتر.چینایەتییە خەباتی بەرژەوەندی ملکەچی پرۆلیتاریاوە لەڕوانگەی داواکارییانە ئەو کە

 بوونی یەکسان یان نەتەوەییە، ئەو جیابوونەوەی کەبەوە بکرێتەوە، دووپات ناتوانرێت تیۆرییەوە
 ئەوەی دیموکراتی، بۆرژوازی شۆڕشی ئەنجامدانی هۆی دەبێتە تر، نەتەوەیەکی لەگەڵ لەمافەکاندا

 بەاڵم ، بێت چینەکەی خەباتی گەشەی دابینکردنی بارەکەدا کەلەهەردوو پرۆلیتاریا لەالی گرنگە
 بخاتە ئامانجەکانی بەوەی گەشەیەدا، ئەم لەبەردەم لەمپەر کردنی بەدروست ئەدات گرنگی بۆرژوازی

 مافی بە داننان لەداواکاری ئەبینێتەوە خۆی پرۆلیتاریا لەبەرئەوە .نەتەوەکەی ئامانجەکانی دوای
 هیچ) مسۆگەری گرنتی ئەوەی بێ بێت، ڕاست دەربڕینە ئەم ئەگەر نەرێنی بەشێوەیەکی چارەنووسی

 شانی لەسەر شتێك هیچ) بەپێدانی بدات پەیمانێك هیچ ئەوەی وەبێ نەتەوەیەك، هەر بۆ بکات (شتێك
 و نێودەوڵەتی هێزە ئیمپریالیستیانەی چارەسەری دۆخی و لەحاڵەت (٠٢) " .تر نەتەوەیەکی حسابی

 و چینایەتی و سیاسی هەمەئاهەنگی و یەکسان مافی نەتەوەکان کرێکارانی ڕێکخراوەکانی
 ئەخوڵقێنن، بۆ جیاوازیان کۆمەاڵیەتی و وسیاسی ئابووری پێگەی ناکرێت، فەراهەم بۆ کۆمەاڵیەتیان

 یەکتری کردنی دوژمنایەتی لەگەڵ و دەدەن پێ درێژە دژبەیەك ڕووبەڕووبونەوەیان و دژایەتی
 و قسە لە سیخناخە کوردستان لەهەرێمی ڕاست و چەپ بۆچوونی و بیر هەروەها .دەکەن ئاوێزانیان

 و ئەوروپی لیبرالیزمی دیدگای و هەڵوێست هاوتای هەڵوێستیان و الستیکیانە دەربڕینی و باس
 چەپی  خەیاڵی و خەون ئەوەش .نەتەوایەتی پرسی بنەڕەتی لەچارەسەری دوورە ئەمریکییەو
 و (un) ڕێکخراوی بە بسپێرێت هەرێم ناو هێزەچەکدارەکانی کردنی چەك کە ئاستەی بەو گەیاندووە

 ئەمەش .نەکرێتەوە واڵتی و خۆ زەحمەتکێشی هێزی و خەڵك شۆڕشگێڕی هەڵوێستی و لەکردەوە بیر
 و جیهان گەورەکانی بەهێزە کۆمەڵگایە شۆڕشگێڕی چینێکی شۆڕشگێڕی باری و هەوڵ سپاردنی

 یا  یەکگرتووەکانەوە نەتەوە ئاسایشی ئەنجومەنی لەڕێگەی ئەگەر هێزانەش ئەو .سیاسەتەکانیان
 و ئامانج بەبەرژەوەندی ناوچەکە سیاسەتی ئاڕاستەی بێت تاكڕەوییانەوە سیاسەتی و کردەوە بەهۆی

 وویستی و خواست پێچەوانەی ئاڕاستەکردنیان چەقی ئەشکێننەوە خۆیان ئابووری سیاسەتی
 سەرمایە و کار دابەشبوونی و دەکەن دژایەتی حاڵەتدا لەزۆرترین .یە نەتەوایەتی پرسی چارەسەری

 و خەبات کاریگەری ئەگەر ناگۆڕن، نەتەوەیەك چەند یان نەتەوەیەك خاتری لەبەر لەجیهاندا
 هەمان (un) ئامانجەکانی و سیاسەت .نەبێت لەسەر شۆڕشەکانیان و کرێکار چینی تێکۆشانی
 جیهانی بازرگانی ڕێکخراوی نێودەوڵەتی، دراوی سندوقی و نێودەوڵەتی بانکی ئامانجی و سیاسەت

 سەرمایەی بوونی کەڵەکە لەپێناوی جیهانە، خەڵکی کردنی برسی و قڕکردن سیاسەتیان و ئامانج یە،
 .نێودەوڵەتیانەدایە ڕێکخراوە ئەو و جیهان لەئابووری پشك خاوەن گەورەکانی سەرمایەدارە بۆ زیاتر



 بەرژەوەندییەکانی لەگرنتی بریتییە پێیەتی، پێویستی نەتەوەیەك هەموو بۆژوازی کە ئەوەی بەاڵم "
 .بێت ئەو شانی لەسەر ئەگەر تەنانەت) تر نەتەوەکانی بارودۆخی بە دان گرنگی بەبێ

 داواکارییەکی هێنانی بەدەست توانای لە بریتییە بۆژوازی الی شت ترین تایبەت و گرنگترین
 کردن سازش سیاسەتی گرتنەبەری بۆ دەنێت پێوە پاڵی بەبەردەوامی ئەمەش بەخۆی دیاریکراو

 گرنگە الی ئەوەی پرۆلیتاریا بەاڵم  .پرۆلیتاریا شانی سەر لە تر نەتەوەکانی بۆژوازیەکانی لەگەڵ
 گونجاوی بەگیانێکی دەکات پەروەردە وەجەماوەر بۆژوازی، دژی و لەبەرامبەر بکات بەهێز چینەکەی

 .سۆشیالیستیانە بەڕۆحێکی و دیموکراتیانە

 لەڕاستیدا ئەوە لەکاتێکدا .باوابێت هەلپەرستەکان، بەبۆچوونی نەبێت کرداری شتێکی ئەمە لەوانەیە)
 هەروەها نەتەوەیی، ئاشتی و نەتەوەیی لەیەکسانی بەش گەورەترین کردنی دابین بۆ گرنتییە تاکە

 (٠٩) " .نەیەوێت نەتەوەیی ڕەوی تووند بەڕۆحی متووربەکراو بۆرژوازی و دەرەبەگایەتی ئەگەر
 بەڕێوەبردنی لەپێناو کرێکارانە، دەسەاڵتی دیموکراتی دەزگای تاکە ، کرێکاران شورای ئەوەیە، لەبەر

 کردنی دروست کەسەرچاوەی هێزانەی ئەو هەموو و خۆیی لەناوبردنی و پۆلیتاریا دیکتاتۆریەتی
 پرۆلیتاریا دیکتاتۆریەتی شۆڕشگێڕیدا پرۆسیسێکی کاتێک هەربۆیە .کۆمەڵگاکانن ناو چینەجیاوازەکانی

 بۆرژوازی کۆمەاڵیەتی و ئابووری ئامانجی و لەسیاسەت جۆرێك هیچ لەگەڵ دەبێت، جێبەجێ و واقع
 .ناکات هاوکاری مامەڵەو ڕێکخراوەکانیدا و چاودێر لەگەڵ و نابێت هاوتا سەرمایەداران و

 ڕیڤیژنیزمی مۆدێلێکی دەبڕن دەری کرێکاران شورای لەسەر عێراق و ئێران چەپی کە مۆدێلەی ئەو
 .مارکسیستەکان بیری نەوەکو لیبراڵەکانە، سۆشیال هزری و بیر نیولیبرالیزمە، مامەڵەی و سەردەم

 پەرلەمانی سیستەمی بەبیروبۆچوونی یانە هزرڤانانی بوونەوەی نزیک زیاتر چەپ مۆدێلەی ئەم لەالی
 ناوەڕۆکی و بەها بە دانیانە شەرعیەت . کرێکارانە واقعی شورای ناوەڕۆکی هاوتاکردنی و

 ترەوە، بەناونیشانێکی ناتوانێت ئەمانە هەموو ئەوەی لەبەر .لەکۆمەڵگاکاندا بۆرژوازی سیاسەتەکانی
 لە بکات کورد نەتەوایەتی کێشەی چارەسەری پشتیەوە سیاسەتەکانی و دەربڕینانە و پێشنیار ئەو

 بۆرژوازی ووردە و ڕیفۆرمیستوکانە لەپەرەنسیپەکانی هەموو ئەمانە چونکە .عێراقدا و ئێران
 چەواشە پێ وواڵتی کێشانی زەحمەت و کرێکاران ئۆلیگارشیەکانە، یە سایسی هەمەکارەی و مشەخۆر
 .سەرمایەداران و بۆرژوازی بەقازانجی دەکرێت،

 بۆرژوازی سەربەخۆی دەوڵەتی داوادەکرد، کوردیان بۆ عێراق و ئێران کەچەپی دەوڵەتەی ئەو
 داوای ئەوان کوردە، کێشانی زەحمەت و کرێکاران و هەژاران چەوساندنەوەی دەوڵەتی کوردە،

 ئەمانەش هەموو دەکرد، ئابووریان و بازرگانی ئاڵوگۆڕی و بازرگانی سەربەخۆیی زەمانەتی
 .دەوڵەت چوارچێوەی هاواڵتییانی چەوساندنەوەی بۆ سەرچاوەن

 پێوەیەوە کورد زەحمەتکێشانی ژیانی تراژیدیایەی و مافی بێ و ناڕەحەتی ئەو هەموو پێویستە
 تراژیدیای ژیانی ناتوانێت دەکرێت، کەداوا دەوڵەتەی جۆرە ئەو بەاڵم .ئەبێتەوە دووبارە ئایاننااڵند،
 کۆمۆنیستەکانەوە لەالیەن کوردستان جیابوونەوەی کەداخوازی کاتەی ئەو .بسڕێتەوە کرێکاران
 بڕیارە کە ئاڵوگۆڕێك لەڕووی ، خەماوییە و ترسناك کەئایندەیەکی نییە لەوێوە دەکرێت، پێشنیار



 سەردەستەوە نەتەوەی لەالیەن نەتەوەیی چەوساندنەوەی تەنها کە ڕووەوەیە لەو بەڵکوو ڕووبدات،
 پێ خۆیانی ، نەخۆن پێوە پیازی و نان کورد سەرمایەدارانی و بۆرژوازی ئیتر و بێت پێ کۆتایی

 بۆرژوازی لەدەووڵەتی کورد کرێکارانی چونکە.نەکەن زیاتر سەرمایەی خاوەن و دەوڵەمەندن
 ڕووبەڕوو سەرمایەدارەکانیاندا ترسناکی کارەساتی و تراژیدیا لەگەڵ ژیانیان هەموو نەتەوەکەشیاندا،

 و نەهامەتی بەهەموو نییە هێنان کۆتایی سەربەخۆ دەوڵەتی بوونی دروست ئەوە لەبەر بن،دە
 خەڵووز، کانی فاڵنە کرێکارانی کە ساتەی ئەو .دێت کرێکاراندا کەبەسەر ڕۆژ دەردەسەریەکانی

 و سوود بۆ ئەمریکادا، و ڕووسیا و کۆریا و لەچین یا لەئەوروپادا دەڕوخێت بەسەردا کانەکەیان
 و شووێن کردنی دابین پێش خستۆتە قازانجیان چونکە .وواڵتیانە خۆ سەرمایەدارانی زیاتری قازانجی
 .نییە گرنگ بەالوە نەتەوەکەیان کرێکارانی گیانی سەالمەتی کێشەوە، بێ و سەالمەت ڕێگای

 سەرنج ڕاکێشانی بۆ بگەڕێینەوە عێراق کوردستانی جیابوونەوەی بۆ نەتەوەیی نێو زەمانەتی بۆ نابێت
 نێوو گرنتی .دەرەوەدا دەوڵەتانی لەگەڵ کوردستان بازرگانی ئاڵوگۆڕی و ئابووری ئیعتیباراتی و

 کەتاچەند وواڵتدا، لەناوخۆی هەیە خەڵکەوە تواناکانی و بەهێز پەیوەندی گرنگی بەشێکی دەوڵەتی
 تا کردووە، فەراهەم لەجیابوونەوە بەرگرییەکانی توانای چەند هەتا و جیابوونەوە لەسەر سوورە

 لە کردن بەرگری و سەربەخۆ دەوڵەتی کردنی دروست داخوازی لەسەر سووربوون ئیرادەی چەند
 و بەهێز جیابوونەوە ئەگینا .دەبینێتەوە خۆی جەماوەریدا توانای و لەهێز ئەمەش !هەیە؟ ئامانجەکانی

 و ناکرێت ئۆلیگارشیەکان سیاسیە و مافیاکان و دنیا و ناوچەکە دەوڵەتانی لەگوێکانی ئەڵقە حیزبە
 کۆمپانیا و واڵتان ئێستا هەتا ئەوەی لەبەر  .نابێت دروستی و جەماوەری خوازراوی  ئەنجامی

 هەتا و هەیە عێراقدا دەوڵەتی و کوردستان باشووری لە بەرژەوەندییان بازرگانی و نەوت گەورەکانی
 لەیەك بەرگری کات هەموو و نییە لەعێراق کوردستان باشووری بەجیابوونەوەی بڕوایان ئێستاش
 بۆ گرەنتی جار هەندێك ، نەبێت جیابوونەوە بۆ خەڵك ئیرادەی و هێز ئەگەر .دەکەن عێراق پارچەیی
 ئەگینا .خۆیدا سیاسیەکانی ئامانجە لەپێناوی دەیکات، جیهانی ئیمپریالیزمی و  (un) دڵخوازی دەوڵەتی

 ئەنجومەنی لەناو ئەتۆمی هێزی و ڤیتۆ خاوەن دەوڵەتە لەالیەن دەکرێت دژایەتی حاڵەتدا لەزۆرترین
 .(un) ئاسایشی

 ئۆلیگارشیەکان حیزبە و هێز و عێراق و ئێران چەپی کە جیابوونەوەیەی لەو بەجیاواز هەربۆیە
 تورك و فارس و عەرەب کرێکارانی هاوکاری و بەپاڵپشتی کوردی، دەوڵەتی جیابوونەوەی .ئەیخوازن

 و نەبێت کرێکاریش حوکمەتەکە ئەگەر هەتا .دەکرێت بن داخوازییەوە ئەو پشت لە جیهانیش ئەگەر و
 خۆیان، دەرەوەی هێرشەکانی لەدژی هەیە پشتیوانی بە پێویستیان بێت، سەرمایەداران دڵخوازی

 بۆ تورك، و فارس عەرەب، کێشانی زەحمەت و کرێکاران پێویستە کە داواکارییەی ئەو چونکە
 و باشترین ئەتوانێت بکەن، جێبەجێی و خۆیان بەردەم بیخەنە کورد کرێکارانی دەوڵەتی جیابوونەوەی

 بەشێکە هەروەها بوو، دروست تازە دەوڵەتی سەر نەکردنە بۆهێرش بێت گرەنتی گەورەترین
 ئەمەش .بنبڕبکرێت لەنێوانیاندا کرابوو دروست کە شۆڤێنیانەی و ڕاسیستی گیانی لەناوچوونی

 .لەجیهاندا کرێکاران ئەنتەرناسیونالیستی پەیوەندی لەبەردەم کردن خۆش ەڕێگ بۆ هەوڵێکە



(un) ئەو بکات دەسەتەبەر جیهان کرێکارانی بۆ یە ئەنتەرناسیونالیستی پەیوەندییە ئەو ناتوانێت 
 سیاسەتەکانی کردنی پراکتیك داوەتێ دەستیان نەتەوەیی ڕیفۆرمیستی چەپی کەئاغایانی کارانەی

 لەفەراهەم هاوئامانجن و سیاسەت هاو ئۆلیگارشیەکان سیاسیە حیزبی لەگەڵ .جیهانییە بۆرژوازی
 سەربەخۆبوونی چونکە .یەکترن هەمەکارەی و هاوکار کوردستاندا باشووری سەربەخۆیی نەکردنی

   .ەچەپ خوانانی واعیزە و ئۆلیگارشیەکان سیاسییە و سیاسەت مەرگی واتای کوردستان باشووری
 گرنگە لەال ئەوەیان کرێکاران بەاڵم .گرنگە لەالی بۆرژوازی کە کردارییەی چارەسەرە ئەو)

 چەوساوە نەتەوەیی بۆرژوازی بەبەردەوامی)  :ڕێگایەدا دوو ئەو لەنێوان بکەن جیاوازی کەلەسەرەتا
 لەهەموو لەگەڵیداین، هەمیشە بەبەردەوامی ئێمە .سەردەست بەنەتەوەی دژ تێدەکۆشێت

 ئەوەی لەبەر تر، ئەوانی هەموو لەپشتگیری کەبااڵترە (وهکهیهئیراده) عەزمێکەوە بە هەلوومەرجێکدا
 .دەبەین لەناوی ڕەوانی و ڕاست و بەچاونەترسی چەوساندنەوەین، دوژمنی ترین سەرسەخت ئێمە

 نەتەوەیی، بۆرژوازی توندڕەوی لەپێناوی کاردەکات چەوساوە نەتەوەی کەبۆرژوازی کاتەی تائەو
 سەردەستەی نەتەوەیی ئیمتیازاتی لەگەڵ دەبینەوە بەرەنگار ئێمە واتایەی بەو دەوەستینەوە، دژی ئێمە
 چەوسێنەر نەتەوەی بەهەوڵی ڕێگا شێوەیەك وەبەهیچ ترەوە، لەالیەکی تیژییەکانی و تووند و زاڵم

 نەیکەین ئەگەر هەڵنەگرێت، جیابونەوە مافی دروشمی ئەگەر .بکەوێت ئیمتیازاتەکانی کەبەدوای نادەین
 خزمەتی هەروەها بەڵکوو بۆرژوازی، گاڵوەکانی مەبەستە خزمەتی تەنها ئێمە هاندان بەبابەتێکی
 ٩٦(. ندەکەی زۆردار سەردەستەی نەتەوەی چەوساندنەوەی و دەرەبەگایەتی گاڵوەکانی مەبەستە

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بەشی هەشتەم
 نەتەوەكانكرداری كردنەوەی یەكسانی مافی 

 
 

پەیوەندی , جیاوازی دیدگاكان. دیدگاو بڕواو بۆچوونی جیاوازی لەسەرە, مافی یەكسانی نەتەوەكان
چونكە هەر دیدگایەك هەڵ ئینجاوی  , بەپێگە و بەرژەوەندی كۆمەاڵیەتی و ئابووری جیاوازەوە هەیە

پارێزگاری كردنیان  ناو ئاست و پێگەی چینایەتی یە و لەو ڕێگەیەشەوە دەست نیشانی و چۆنییەتی
دیدگای ماكسیستەكان جیاوزای بنەڕەتیان لەگەڵ هەڵوێست و بەكرداری كردنەوەی . بەرجەستە دەكات

لەبەرئەوەی مافی . مافی یەكسانی نەتەوەكان لەگەڵ بۆرژوازی و سەرمایەداران و پارتەكانیان هەیە
امێكی كۆمەڵگایە لەهەموو هاوتایی مافی هەموو ئەند, یەكسانی نەتەوەكان لەالی ماركسیستەكان

ئەمەش ئەگەر لە دیكتاتۆریەتی پرۆلیتاریا جێ بەجێ . ڕووەكانی ئابووری و كۆمەاڵیەتی و سیاسیەوە
كە مەرحەلەیەكی ڕاگوزەرو گواستنەوەی كۆمەڵگای سەرمایەدارییە بۆ سۆسیالیزم و , نەبێت

هاتەیەكی نەتەوەیی یان ئیپنی هیچ پێك, لە سۆسیالیزم و كۆمۆنیزمی  زانستی دا . كۆمۆنیزمی زانستی
مرۆڤ دادەماڵڕێت لەخۆهەڵكێشان بەپێگەی ئابووری و . و ئاینی و مەزهەبی جیاواز بوونیان نابێت

چونكە . كۆمەاڵیەتی و نەتەوە و ئاین و مەزهەب و ڕەنگی پێست و گەورەیی و بچووكی جەستەیەوە
ەسەرەتای دروست بووینەوە دەسەاڵتی چینایەتی ل, پێگەی ئابووری و خاوەندارێتی تایبەتی

هەروەها داڕێژەری , سەرچاوەی بێ ماف كردن  و چەوساندنەوە و جیاوازی كردنی مرۆڤەكانە
واتە جیاكردنەوە و , دەسەاڵتی جیاوازی دەوڵەت و نەتەوەكان. سنوورو دەسەاڵتە جیاوازەكانیشە

تی بەردەوامی ئەمەش سروش. دژایەتی و هەوڵی كۆمەڵێكە بەسەر كۆمەڵ و نەتەوەیەكی تردا
ئەویش بەدروستكردنی , دەسەاڵتی چینایەتیە و لەپێناویدا هەموو ڕێگەیەكی بۆی ئەگیرێتە بەر

, ناوچەگەرێتی و ڕەنگی پێست  و بچوكی و گەورەیی دەسەاڵت, جیاوازی جەندەری و نەتەوەیی
 .سیستمی ئابووری و سیاسی و كۆمەاڵیەتی خۆیان پایەدار و بەردەوام دەكەن

پێدانی مافی , لەبارەی مافی یەكسانی نەتەوەكان, رەوە دیدگای بۆرژوازی و سەرمایەدارانلەالیەكی ت
یەكسانی سیاسی و ئابووری و كۆمەاڵیەتی سەرمایەداران و بۆرژوازی نی یە لەگەڵ هەمان چین و 

جیابوونەوەی , لەبەرئەوە ئەمانە هەتا لەدامەزراندنی دەوڵەتیشدا . توێژی نەتەوەی ژێردەست
مافی یەكسان بەئەندامانی , كەی لەژێر دەسەاڵت وچەپۆكەی نەتەوەی لەسەر دەسەاڵتنەتەوە

لەنێوان كرێكاران و زەحمەتكێشانی , نەتەوەكەی نادات و چەوساندنەوەی پەیوەندی كار و سەرمایە
ئەمەیش دیدگایەكی جیاواز و لێك دوورن لەگەڵ دیدگای . نەتەوەكەی كۆتایی پێ ناهێنێت

دوو هەڵوێست و جۆری جیاوازی بەرجەستەكردنی مافی یەكسانی . سیستەكانسۆسیالیستی و مارك
 .نەتەوەكانە

تەنها لەپرۆسێس كردنی , بەم پێیە لەدەوڵەتی سەرمایەداری و بۆرژوازی لیبراڵ و دیموكراسیەكاندا
كە لەڕووی جیۆسیاسی و , ناتوانێت بەپێی هەلومەرجەكانی نەتەوە, دەوڵەتی نەتەوەدا خۆی دەبینێتەوە



مافی یەكسان بۆ , جیۆئابووری و سیستەمی بەرهەم هێنان و توانا سەربازیەكانییەوە دیاری دەكرێت
لەبەرئەوەی بۆرژوازی  و سەرمایەدارانی هەر نەتەوەیەك بەرژەوەندی . نەتەوەكانی دابین بكات

ود یان لەزۆرترین ڕووەوە و لەكاتە جیاوازەكاندا سو, لەبوونی كێشەی نێوان نەتەوەكاندا هەیە
لەپێناوی ئەوەی . لەكێشەو ملمالنێی نێوان كرێكاران بەناوی نەتەوە جیاوازەكانەوە وەردەگرێت

لەالیەك بااڵدەست بێت و كەڵەكەی سەرمایە , بااڵدەستی سەرمایەداران هەر بەبەرقەراری بمێنێتەوە
. بكات لە هێزی كاری كرێكاران و ژێردەستەی هەژموونی سیاسەت و ئابووری خۆی دەكات

رژوازی و  سەرمایەداران بۆخۆیان و هاوچینەكانیان لەپرۆسەی ژیان و سیاسەت و ئابووریدا بۆ
 .یەكسانی و هاوتایی خۆیان بەرقەراردەكەن و لەكۆمەڵگادا زاڵی دەكات

ناتوانێت مافی , بەم پێیە دەوڵەتی سەرمایەداری و بۆرژوالیبراڵ و دیكتاتۆر و دیموكراسیەكەیان
, دەوڵەت واتای دەسەاڵتی چینێك بەسەر چینێكی تردا دەگەیەنێت. بین بكاتیەكسان بۆ نەتەوەكان دا

مانای بوونی چینە جیاوازەكان ,  واتای جیاوازی بەرژەوەندی دەسەاڵتدار و ژێردەستە دەگەیەنێت
. سۆسیالیزم و كۆمۆنیزم تاكە زامنی بەدەست هێنانی مافی یەكسانی نەتەوەكانە. دەگەیەنێت

. نەمانی پێگەی جیاوازی كۆمەاڵیەتی و ئابووری و سیاسی و چینایەتی یەلەبەرئەوەی سەرچاوەی 
سەرچاوەی هەموو جۆرە چەوسانەوەیەكن , چونكە هەر ئەو جیاوازیە چینایەتیانەیە لەكۆمەڵگادا

, بەشی گەورە و هەموو كێشەكانی كۆمەڵگا جیاوازەكان لەسەر ئاستی ڕووی دنیا. لەناومرۆڤایەتی دا
ئەبێتە سەرچاوەی , بەرژەوەندی ئابووری و كۆمەاڵیەتی جیاواز. ینەكانەوە هەیەپەیوەندی بەبوونی چ

ڕق و كینە لەنێوان , دروست بوونی كێشەی نەتەوایەتی و جەنگی گەورە و خوێناوی بۆ ئەخوڵقێنن
بەشێكی تریش كەڕەگ و ڕیشەی هەر بۆ , لەم هەلومەرجانەش  سوود وەردەگرن, نەتەوەكاندا ئەچێنن

بۆ بەرژەوەندی خۆیان كەلێن و , لەكێشەو ملمالنێ نێودەوڵەتیەكان , ەتی دەگەڕێتەوەجیاوازی چینای
 .قڵشتی گەورە دەخەنە نێوان   دەوڵەتان و نەتەوەكانیانەوە

هۆكارن بۆ دەستنیشان كردنی مافی یەكسانی , بەرژەوەندی ئابووری و پەیوەندی یەكانی مرۆڤ 
لەسەر , بەهێز لەبەرچاو نەگیرێت الی ماركسیەكان لینین واتەنی نابێت هۆی ئابووری. نەتەوەكان

بەهیچ . چونكە سۆسیالیزم بەچڕی وپڕی دەست دەخاتە سەر الیەنی ئابووری, پرسی نەتەوایەتی
, جۆرێك ناتوانیت الیەنی ئابووری لەپەیوەندی یەكسانی نێوان مرۆڤەكان لەبەرچاو نەگیرێت

لەبنەڕەتدا ئەو . ی یەكسانی نەتەوە و چینەكانەلەبەرئەوەی الیەنی سەرەكەی دەستنیشانی كردنی ماف
, بنكە و بناغەیە بریتی یە لەبەرهەم هێنان و پڕۆسێسی دابەشكردن و مافی ئابووری سۆسیالیستی 

هەروەها مرۆڤایەتی دەتوانێت چینەكان . "لەسەر بناغە و بنكەو ڕێكخستنێكی ئازاد و یەكسانانە دەبێت
بەقۆناغێكی گواستنەوە كەبریتی یە لە قۆناغی دیكاتۆریەتی چینی تەنها دوای تێپەڕبوون . لەناو ببات
, تەنها بەتێپەڕبوون بەقۆناغێكی گواستنەوە, هەروەها دەتوانێ بگاتە یەكخستنی نەتەوەكان, ستەملێكراو

واتە قۆناغێك كە تیایدا , كەبریتی یە لەقۆناغی ڕزگاربوونی هەموو نەتەوە ستەملێكراوەكان بەتەواوی
 (17" )نەوە دەستەبەربكاتمافی جیابوو

ئەو هەلو مەرج و بارە پراكتیكییەی كەچەپ لەهەرێم و ئێراندا دەیخوێننەوە و بەئاگایی خۆیان ڕێنوێنی 
كەدەبێت بگیرێتەبەر لەپێناو , لەشان خاڵی كردنەوە نەبێت لەئاست ئەركێكدا, دەكرێن و دەیكەن 

بێجگە لەخۆ بەدوورگرتن و , نی یە هیچ, لەناوبردنی جیاوازی و چەوساندنەوەی نەتەوایەتیدا



خۆدزینەوە لەپراكتیكێك كەدەبێت بگیرێتە بەر ئەوان بیرو بۆچوونێكیان هەیە كە هەڵقواڵوی  بڕوای 
ئەم ئەركە بە , بەم پێیەش یان ئەوەتا چەپ جۆرێك لەنەزانینیان هەیە, سۆشیاڵ لیبراڵەكانە لەئەوروپادا

یان  دەیانەوێت خۆیان بەخاوەنی پرسكە بزانن و , وەچەواشەكاری خستوویانەتە دەستوری كارییانە
واتە بەهەموو حاڵەتەكان دیماگۆجیانە مامەڵە لەگەڵ ئەو پرسەدا , بشیانەوێت جێ بەجێی نەكەن

بۆ , چونكە هەموو ئەو كردارانەیان ناتوانێت وەاڵمی پراكتیكی كۆمۆنیستە زانسیتەكان بێت. دەكەن
چوونەكانیان هاوتایە لەگەڵ بیروبۆچوونی سیاسیە هەربۆیە بۆ, مافی یەكسانی نەتەوەكان

 . ئۆلیگارشیەكانی حیزبەكانی هەرێم
چەپی كوردستانی عێراق و ئێران لەڕابردوودا ئەمەیان ووت و ئێستایش بووەتە سەرمەشقی 

لەباری عەمەلی یەوە ئەم سیاسەتە مانای بەڕێ خستنی بزوتنەوەیەكی ) بیركردنەوەیان كەئەڵێت 
و  *(ك.ك.ح)ئەم درووشمە دەبێ گۆشەیەك لەئەلتەرناتیڤی عەمەلی . ە نی یە سەربەخۆ خوازان

كەوەاڵم بەوەزعی ساغبوونەوە و بێ سەرو سامانی . بزوتنەوەی شورایی لەكوردستانی عێراق بێت
: رحكردنی ئەم دروشمە لەبۆچوونی ئێمەدا بریتی یە لەطچوارچێوەی عەمەلی , دەوترێ, ئەمڕۆدا
سەرچاوەی "ئەم ڕیفراندۆمە دەبێ بەڕێكەوتنی . ەڕانەوە بۆ ڕای خەڵك خۆیانڕیفراندۆم و گ, یەكەم

بەاڵم هەتا ئەگەر . بێت تا زیاتر ئەنجامەكانی جێ بەجێ كردن مسۆگەربكەن" ەسمی نێونەتەوەییٍ  ر
دەبێ ئێمە هەر داوای ڕیفراندۆمێكی ئازاد بكەین بۆ ساغكردنەوەی وەزعی , ئەمەش عەمەلی نەبێتەوە

لە ڕیفراندۆمێكی ئاوادا ئێمە دەبێ تەبلیغ بۆ . ی خەڵك بەبۆچوونی ئێمە ئیعتباری هەیەڕا, كوردستان
دووجۆر تێڕوانین و , لەباری پراكتیكیەوە , ئەم دیدو بۆچوونەی چەپ ( 12( )واڵتێكی سەربەخۆبكەین

باسی , وەكو بۆرژوازی نیشتمانی , جۆرێكیان . دیدی جیاوازی لەبارەی سەربەخۆی یەوە هەیە
لەبۆرژوازی سەردەست و چەوسێنەر و , ری نیشتمانی و سەربەخۆیی سەرمایەی نیشتمانیەڕزگا

ئەم جۆرە . پەیوەندییەكی ئازاد و سەربەستی سیاسی و ئابووری بۆرژوازی نەتەوەییان داخوازە
لەبەرئەوەی بۆرژوازی نەتەوەیی و نیشتمانی نان و ڕۆنی , جیاخوازییانە شۆڤێنیزم بەرهەم دێنێ

هەوڵی لەپێناوی باشتر دەستگرتن  . نەتەوایەتی و مل مالنێی نەتەوایەتیدا دەست دەكەوێت لەجیاخوازی
هەموو ئەمانەیش لەژێرناوی پارێزگاری لەواڵت و نەتەوە و . بەسەر سەرچاوە ئابووریەكانی وواڵتدایە

قوڵ و  بەمەش جیاوازی نەتەوایەتی و بەرژەوەندییەكانی لەگەڵ ئەوانی تردا. سەرچاوەكانیدا دەیكات
هەتا ئاستی دروستبوونی گیانی شۆڤێنیزم مل , توندتر دەكاتەوە و هەوڵ دەدات جیاوازی نەتەوەیی

 . زیاتر گیانی خۆپەرستی نەتەوەیی بۆ كرێكاران دروست دەكات و ئەبەخشێت. بنێت
جیاوازییەكەی تریشیان تەواو پێچەوانەیە لەگەڵ ئەو جیاوخوازییەی كە بۆرژوازی بۆ خۆی بەدەستی 

لەنێوان , لەبەرئەوەی كرێكاران و كۆمۆنیستەكان ئەبێت خوازیاری ئەو جیابوونەوەیە بن. ێنێتد
بۆئەوەی بتوانین كرداری پەیوەندی ئەنتەرناسیۆنالیستی چینی كرێكار . نەتەوەكانی تر و كورددا

ەكی بتوانێت هەموو دید و ئاگایی. بهێنینە پێشەوەو لەدەستووری كاردا بەرجەستە و گەرەنتی بكەن
هاوپشتی و هاوخەباتی كرێكارانی نەتەوە جیاجیاكان . سیاسی شۆڤێنیانە لەناو كرێكاراندا لەناوببەن

لەو , لەدژی سەرمایەداری و سیاسەتەكانی بۆرژوا لیبڕاڵ و دیموكرسیەكان ببێتە كارو پیشەیان
وانیان بەئاست و ئەگەر پەیوەندی نێ, ناوچانەی یان ئەو دەوڵەتانەی كە نەتەوەی جیاوازی تێدا دەژین



مێژووی پەیوەندی . ئەوا مێژوو جیابوونەوەیان پراكتیك دەكات, پلەی توندوتیژی نێوانیان گەشتبێت
 .گرنگی پێویستی جیابوونەوە و سەربەخۆییان بەرهەم دێنێت, نێوان نەتەوەكان

ی بزوتنەوە. ئەو ئامۆژگارییانەی كەچەپی ئێران بۆچەپی كوردستان و عێراقی دەكرد و دەكرێت
. لەبەرامبەر بەالیەكداخستنی هەلوومەرجی ئێستا دەخاتەگەڕ, (ئەگەرهەبێت)شوورایی لەكوردستاندا 

ڕووی . بەئەركێكی پراكتیكی ئەو بزووتنەوەیە لەقەڵەم دەدات, گەڕاندنەوەی كوردستان بۆ سەرعێراق
ی یا مانەوە, پراكتیكی ئەو بۆچوونەو دیدە تیۆرییەكەی بەمافی چارەی خۆ نوسینی كورد

واتە ئەو بۆشاییە سیاسی و ئیدارییەی كەناویان نابوو . لەچوارچێوەی عێراقێكی فیدڕاڵی یەكگرتوودا
هەلوومەرجی كوردستان و عێراق و پەیوەندی نێوان نەتەوەو ئاینزاكان و , لەڕابردوو لە ئێستادا

وی ئەودیووی هەمان بڕواو بۆچوونی ڕاستڕەوو ئایینەكانی دیو, مەزهەبەكانیان پێ تاووتوێی دەكرد
ئەلتەرناتیڤەكانیان هەمان . چەپ بوون و لەگەڵ ئەواندا بێ كەم و كوڕی هاوهەوڵوێست و بڕوابوون

لەگەڵ بۆچوونی , هەموو ئەو دیدو بۆچوونانە. هەڵوێست و بڕوای ڕاستیان هەبووە و هەیە
. باسكردن بێتجیاوازییەكی ئەوتۆیان نی یە جێگای , حیزبەكوردییەكان و سەركردە ئۆلیگارشیەكانیان

, كەالیەك ڕیفڕاندۆم بەچارەسەر دەزانێت, نەیتوانیوە لەودیدو تێڕوانینە درۆزنانەی ئەوان دەربچن
هیچ , هەندێكی تریان دیدو هەڵوێستێكی ڕوون و دیاریان نی یە, الیەكی تر بۆ ناوەند دەگەڕێتەوە

 .كەس نازانێت وەك نیسك بەچی بارێكدا دەكەون
دەخاتە ئەستۆی سیاسەت و , اكتیكی نەكردنەوەی مافی یەكسانی نەتەوەكانهەروەها ئەوكاتانەی كەپڕ

لەبەرپرسیارییەتێك , ئەمەش لەپێناوی خۆ دزینەوە. ئامانجی دەوڵەتانی زلهێزو ئیمپریالیستی یەوە
لەئەستۆ نەگرتنی . لەپێناوی بەدەست هێنانی مافی یەكسانی نەتەوەكان, كەدەبێت لەئەستۆی بگرێت

تادروستكردنی , لەگەڵ كرێكارانی عەرەب و فارس و تورك, نەوەی كرێكارانی كوردەپڕاكتیكی جیابوو
دوو شێوەی جیاوازی دەربڕین و بڕواو , لەتێڕوانینەكانی چەپ و ڕاست. دەوڵەتی سەربەخۆی خۆیان

, واتە داخوازی كردنی وواڵتێكی سەربەخۆ. بەاڵم بەیەك ناوەڕۆك و ئایدیاوە, بۆچوون دەبینرێت 
لەڕابردوو , لەوپێناوەدا. ەقەڵەم نادات و تێكەو لێكەیەكیان بۆسەر لێشێوان دروست كردووەبەجیاواز ل

دروشمی ئێمە , دەوڵەتێكی كوردی نی یە" دروشمی ئێمە پێكهاتنی)  لەئێستادا بڕوایان وایە كەدەڵێن 
خۆ ئێمە دەمانەوێ دەوڵەتێكی سەربە, دەبێ دەوڵەتی خۆیانیان هەبێ " ئەوەنی یە كە كوردەكان 

دوور لەهەر قەومی یەتێك . چارەنووسی كوردستانەوە دەبێت پرسێك لەهەموو دانیشتوانەكەی بكرێ
 (13( )كەهەیانە 

چەپی ئێران , ئەو دوو فاقیەی لەتێڕوانینەكانی پێشتردا و بەتایبەت لەم پەرەگرافەی سەرەوەدا هەیانە
ەو ناتوانن درووشمەكانیان لەو و عێراق  ناتوانن ناڕاستی هەڵوێست و پراكتیك و دیدیان بشارنەو

لەگەڵ ئەو دروشمە دژ . دوو سەرەیی و بۆچوونە دژ بەیەكەكانیان بشارنەوە و بەپراكتیك بگەیەنن
ئەگینا ناتوانێت . هێشتا هەر دروشمی سەر الفیتەو ناو بەیاننامەكانیان بووە و دەبێت, بەیەكانەش

داتەوە و مافی یەكسانی بۆ نەتەوەكان وەاڵمی شۆڕشگێڕی بەچارەسەری كێشەی نەتەوایەتی كورد ب
 .تیایدا بەرجەستەو فەراهەم بكات

زۆر پێویستە كە سۆسیالیستی سەركەوتوو گەر دیموكراتیەتی تەواو بەدەست بهێنێت وەدواتر نەك " 
بەڵكو هەڵسێت بەجێبەجێكردنی , تەنها یەكسانی تەواوی مافەكان بەدەست بهێنێ لەنێوان نەتەوەكاندا



واتە مافی لەسەربەستی جیابوونەوەی , ستەملێكراوەكان لەبڕیاری چارەنووسیانمافی نەتەوە  
ئەگەر پارتە سۆسیالیستەكان نەیانتوانی بەهەمووو چاالكیەكانیان لەئێستاو لەكاتی شۆڕش و . سیاسی

لەدوای سەركەوتنیان بیسەلمێنن كەنەتەوە ستەملێكراوەكان ئازادە دەكەن و پەیوەندی دەبەستن 
لەگەڵ زانینی ئەوەی كە سەربەستی یەكگرتن تەنها )ەسەر بنەمای سەربەستی یەكگرتن ل, لەگەڵیان

. ئەوا ئەو پارتانە خیانەت لەسۆسیالیزم دەكەن( دروشمێكی ساختەیە بەبێ سەبەرستی جیابوونەوە
, كەلەناو دەچێ بەلەناوچوونی دەوڵەت, بێگومان كەدیموكراتیەتیش شێوەیەكە لەشێوەكانی دەوڵەت

ەی دروست دەبێ تەنها دوای گواستنەوە لەسۆسیالیزمی سەركەوتوو و جێگیر بۆ بەاڵم ئەو
 (.12" )كۆمۆنیزمی تەواو

بۆ بەدەست هێنانی , ئەگەر كۆمۆنیستەكانیش بااڵدەست نەبن, چونكە ئەو پرسە پێویستی بەوەاڵم هەیە
یتر مەیدان بۆ بەو مانایە نا كەئ. و دامەزراندنی دەوڵەتی كوردی پێویستی بەوەاڵمی ئەوان هەیە

بۆرژوازی و سەرمایەداران و حیزبەكانی تری كوردستان چۆڵ بكرێت و دەست بۆ سەركوت و تااڵن 
. كۆمەڵگا تەسلیمی كۆمەڵێك سیاسی ئۆلیگارشی چەتەو مافیاكانی بكرێت. و بڕۆی ئەوان شل بكرێت

دەبێ ئێمە )ن بۆ دروشمەكانیان دەڵێ. چەپ بەیت و بالۆرەی زۆری بێ ناوەڕۆك و بێ مانای هەیە
ئەم دروشمە یارمەتی گێڕانی ئەم ". مەبەست لە تراژیدیایە"نوێنەری ڕوونەدانی ئەم چارەنووسە بین 

رح كردنی داخوزای سەربەخۆیی خاڵێكی نادیار لەزهنی زۆربەی خەڵكدا طسێ هەمی ..... دەورە دەدات
خەڵكی , نەبوونەوەیبەم پێ یە دروشمێكە كە سەرباری عەمەلی بوونەوەی یان . ڕۆشن دەكاتەوە

كرێكار و زەحمەتكێش بەتوانای دەخاڵەت كردن لەچارەنووسی خۆیاندا  خۆشبین دەكات و دەیانهێنێتە 
توانای جێبەجێكردنیشی , نابێت دروشمێك بەرزبكرێتەوە لەالیەن كۆمۆنیستەكانەوە( 17( )مەیدان
یە نابێت دروشمەكان  ەم پێب. یان جێ بەجێ كردنەكەی بەرهەمێكی بۆرژوازیانەمان پێ بدات, نەبێت

یان لەبۆتەی , كە كرێكاران خۆش باوەڕ بكات بەهیوایەك كەئیمكانی نەبێت, بۆئەوە بەرزبكرێتەوە
 .بەهرەكێشیدا بیان توێنێتەوە

لەسەردەم و , كە ئەو ئەركەی لەتۆ دەخوازێت, لەپێناوی ئەوەدا بەرزبكرێتەوە , دەبێت دروشمەكان
ئەو دروشمەش گرنگە كە مێژوو . وە  ولەپراكتیكدا بەكاربهێنرێتئەوە ڕۆشن بكرێتە, كاتی خۆیدا

لەڕووی خەباتی چینایەتیەوە سوودمەندە بۆ ئەركی مێژوویی چینی , پێویستی بەپراكتیك كردنی هەیە 
لەپێناوی چارەسەری , كەیەكێك لەئەركە مێژوویەكانی مافی یەكسانی نەتەوەكانی بەردەكەوێت, كرێكار

ونی نەتەوەییانەی شۆڤێنیانەو بنەبڕكردنی لەئاگایی و بۆچوونەكانی چینی بنەڕەتی مەیل و بۆچو
 .كرێكارو زەحمەت كێشانی نەتەوە جیاوازەكان

هەموو ئەو ئەركانەش لەپێناوی ڕەویینەوە و باڵوە پێكردنی تەنگژەی سیاسی و كۆمەاڵیەتی و 
دا كەمەیدانی هەڵسووڕان و لەهەر وواڵت و ناوچەیەك. ئابووری بۆرژوازی نییە لەناوچە جیاجیاكاندا

پرسی نەتەوایەتی گیانی خەباتی , جێگەوڕێگەی خەباتی چینایەتی كرێكاران و كۆمۆنیستەكانی هەبوو
یا بەتەواوی ڕێگرو لەمپەری گەورەی بەردەم تێكۆشانی چینایەتی . كرێكارانی شەكەت و داوەشاندبوو

وەبەرز ڕاگرتنی هەموو مەسەلەیەكی , دان پیادانانی مافی جیابوونەوە بۆهەمووان" دەبێت , بوو
لەڕوانگەیەكەوە كەدووربێت لەهەموو كەمووكوڕیەكی , بەرجەستە كەپەیوەندیداربێت بەجیابوونەوە

 (11." )وەهەموو ئیمتیازو زاڵكردنێك, یەكسانی



بەجێگەیاندنی , ئەم پراكتیكەیش هەوڵێكە بۆ زیاتر گەشەداربوونی خەباتی چینایەتی چینی كرێكار
ئەگەر . بۆ مێژووی خەباتی پڕۆلیتاریا دژی سەرمایەداران و سیستەمەكەیان, پڕاكتیكێكی سوودمەندە

ئەواچینی , پراكتیكیت نەكردەوە, هاتوو لەڕووی تیۆرییەوە دروشمێكت داڕشت و بەرزكردەوە
دەبێت دروشمی مافی . شۆڕشگێڕ لەگەڵ دوودڵی و دڕدۆنگی لەخەباتی خۆی ئاوێزان دەكەیت

نەتەوەكان یەكێك لەدروشمە ڕوون و دروستەكانی خەباتی كرێكاران و كۆمۆنیستەكان بێت یەكسانی 
بەاڵم  چەپ و . لەپێناوی بەدەست هێنانی ئامانجی مێژوویی چینایەتی چینی شۆڕشگێڕی سەردەم

بەڵكو كرێكاران و . ڕاست پێكەوە هەتا ئێستا دروشمێكی دژو ناڕەوای كرداری لەو پێناوەدا هەڵگرتووە
هەوڵی بەالرێدابردنیان . لیتاریا یان لە سیاسەت و ئامانجی گۆڕانی كرداری دوورخستووەتەوەپڕۆ
لەگەڵ ئامانج و سیاسەتی سۆشیال لیبڕاڵیەكان و سوشیال دیموكرات و بۆرژوازی نەتەوە , داوە

 .جووت كردووە.  پەرەست
مێژووی ئەو , جێبەجێ كردنیهێنانە مەیدانی چینی كرێكار بۆ داخوازی مافی یەكسانی نەتەوەكان و 

واتە بااڵدەست . كەدوو نەتەوەی چەوساوە و چەوسێنەری پێكەوە گرێداوە, دیاری دەكات, پەیوەندییە
خواستی جیابوونەوە و , بوونی بۆرژوازی نەتەوەیەك بەسەر كرێكار و بۆرژوازی نەتەوەیەكی تردا

 .ئازادی ئەخوڵقێنێت
, كاریگەری خراپی دەبێت, سەی خەبات و تێكۆشاندالەپرۆ, كرداری نەكردنەوەی هەر ئامانجێك

. لەئەرك و ئاوات و ئامانجێك كەمێژوو خستوویەتە سەرشانی, لەدووركەوتنەوەی چینی كرێكار
تاكیتیكی , پراكتیكی بەدەست هێنانی ئەو مافە, كرداری كردنەوەی مافی یەكسانی نەتەوەكان

دژ بەئامانج و خواستی سیاسی و , انەپراكتیكێكی شۆڕشگێڕانەی چینی كرێكار و كۆمۆنیستەك
وواڵتانی ئیمپریالیزم و زلهێزەكانی جیهان و بۆرژوازی و سەرمایەدارانی خۆ , ئابووری و كۆمەاڵیەتی

خۆی  ناکرێتگەلێكی تر بچەوسێنێتەوە ( نەتەوەیەك)هەرگەلێك " هەروەكو ماركس ئەڵێت . وواڵتی یە
 " ئازادبێت
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مكتبة مدبولی ، قاهرة ، / المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة ، ناشر . دكتور عبدالمنعم الحفنی . ١
 .733، ص 2111الطبعة الثالثة ، 

لبنان ،  –جیوشی ، دار الفارابی ، بیروت هنشنسون ، معجم االفكار و االعالم ، ترجمە خلیل راشد ال. ٣
 .11، ص 2111الطبعة االولی ، 

الشیوعیة العلمیة معجم ، دار التقدم ، موسكو ، الترجمە الی اللغة العربیة دار تقدم ، طبع فی االتحاد . ٥
 .77، ص 7597السوفیتی ، 

، صوت الیسار العراقی ،  ثروة حكام العراق" ملیار دوالر 111"كاظم نوری الربیعی ، واشنطن ، . ٩
 .صحیفة مستقلة تصدرها مجموعە من الكتاب و الصحفیین العراقیین 

و صراع الشرق و الغرب ، جذور المسألة و مأالتها ، المرکز العربی   محمد الکوفی ، االزمة االوکرانیة. ٣
 .53-52، ص2177، اکتوبر7لالبحاث و دراسة السیاسات، بیروت، ط

اعداد عبدالرزاق الصافی، دار الوطن   ف ، مختارات القاموس السیاسی ، ترجمة وبونو ماریو-ف-ب. ٠
 .12العربی، ص

، الملیاردیرات ، االولیکارشیة فی الدیمقراطیـة االلکترونیة  ROKAYAH HASSANرقیة حسن.٩
 .2177/اغسطس/3، مدونة بریدة، 

مباشر،  Https://arabic.rt.comموسکو تصبح موطن أکبر عدد من الملیاردیرات فی العالم ، . ٢
 71/3/2173تأریخ النشر 

خۆی کوردستاندا،گۆڤاری  ربه داخوازی سه رگریکردنداله به ت،له نسوری حیکمه مه  .٩
 .557ی ئاب 21،(27) ،ژماره وه بۆپێشه

 .7ی پێشوو،ل رچاوه مان سه هه.  ١٦

 .1 دارألتقدم ، موسکو ، طبع في أالتحادألسوفیتي ، ص لینین، ألدولةوألثورة،  .١١

 . 9ی پێشوو، ل  رچاوه مان سه هه .١٣

https://arabic.rt.com/


، { أصل العائلةوالملکیةالخاصة والدولة} ،(ألجزءالثالث)أنجلس ،مختارات في أربعة أجزاء -مارکس . ١٥
 . 322، ص 7511دارألتقدم ، موسکو ، 

 . 3لینین، ألدولةوألثورة، دارألتقدم ، موسکو ، طبع في أالتحادألسوفیتي، ص . ١٩

 . 2ی پێشوو، ل رچاوه مان سه هه .١٣

، دارألتقدم ، فرع طسقند (  7957مقدمة من قبل أنجلس ، عام )مارکس ، ألحرب آالهلیة في فرنسا ، .١٠
 . 75، طبع في أالتحادألسوفیتي ، ص

،   وه خۆیی کوردستان ، گۆفاری بۆپێشه ربه داخوازی سه  رگری کردندا له به ت ، له نصوری حکمه مه. ١٩
 . 7، ل 7557ی ئابی  21، ( 27) ژماره

 29 – 79رسالة من أنجلس إلى بیبل ، } ، (  7957 – 7922) أنجلس ، رسائل مختارة  -مارکس. ١٢
 . 277ص،  7592، دارألتقدم، موسکو ، طبع في أالتحادألسوفیتي، {  7917آزار 

 . 22لینین، ألدولةوألثورة، دارألتقدم ، موسکو ، طبع في أالتحادألسوفیتي، ص .١٩

 . 72ی پێشوو، ص رچاوه مان سه هه . ٣٦

 715؛ ألعدد   KOLNISCH E ZEITUNG)من أفتتاحیة }] أنجلس ، بصدد ألدولة ، –مارکس  . ٣١
، ترجمة آلیاس شاهین ، أالعداد و [ . 7922( یولیو)تموز  2و ( یونیو) حزیران  25،کتب بین { ( 

 . 29، ص 7591دار ألتقدم ، طبع في أالتحاد ألسوفیتي ،  –ألترجمة و ألفهارس 

، کتب في النصف أالول من { ألمرکزة و ألحریة } من مقالة ، ] أنجلس ، بصدد ألدولة ، –مارکس  .٣٣
دار ألتقدم ، طبع  –رجمة و ألفهارس ، ترجمة آلیاس شاهین ، أالعداد و ألت[  7922، ( سبتمر )أیلول 

 . 33، ص 7591في أالتحاد ألسوفیتي ، 

اصل العائلة الملکیة الخاصة والدولة ،      ،(الجزءالثالث)انجلس، مختارات في اربعة اجزاء مارکس، .٣٥
 .272دارالتقدم ، موسکو ، ص

شروالعشرین ، دارالفجرالجدید الدکتور محمدالسیدسلیم ،تطورالسیاسةالدولیة في القرنین التاسع ع .٣٩
 .35م ،ص2112للنشروالتوزیع ، جمهوریةمصرالعربیة، الطبعةالثانیة ، 

 .11-17م ،ص7515لینین ، مسائل السیاسةالقومیة واالممیة البرولیتاریة ، دارالتقدم ، موسکو ، . ٣٣

 .751،ص{ خالصةالمناقشة حول حق االمم في تقریرمصیرها}ی پێشوو ، رچاوه مان سه هه. ٣٠

،   وه خۆی کوردستان ، گۆفاری بۆپێشه ربه داخوازی سه  رگریکردنداله به ت ، له نصوری حیکمه مه .٣٩
 .7ل ،7557ی ئابی 21،  27  ژماره

 . 711م ،ص7515لینین ، مسائل السیاسةالقومیة واالممیة البرولیتاریة ، دارالتقدم ، موسکو ،  . ٣٢



کتب نحو " غ سري بال"من مقال }راکیة ، مجموعة من المقاالت مارکس،انجلس ، بصددالثورةاالشت. ٣٩
 7593، ترجمة الیاس شاهین، دارالتقدم ، طبع في االتحادالسوفیتي ، {  7911[ مارس]أزار  29
 . 773،ص

 . 711م،ص7515لینین ، مسائل السیاسةالقومیة واالممیة البرولیتاریة ، دارالتقدم ، موسکو ،  . ٥٦

 . 71عێراقدا ، ل  تی له باتی چینایه خه  ی کوردستان له وه ێگای جیابوونهئاسۆکمال ، ج .٥١

 . 12-13م ،ص7515لینین ، مسائل السیاسةالقومیة واالممیة البرولیتاریة ، دارالتقدم ، موسکو ، . ٥٣

 . 711ی پێشوو ،ص رچاوه مان سه هه .٥٥

 . 31لینین ، الدولة والثورة ، دارالتقدم ، موسکو ،طبع في االتحاد السوفیتي ، ص .٥٩

 . 21ی پێشوو ، ص رچاوه مان سه هه .٥٣

 . 7ی پێشوو ، ص رچاوه مان سه هه. ٥٠

اصل العائلة الملکیة الخاصة والدولة ،      ،(الجزءالثالث)انجلس، مختارات فی اربعة اجزاء مارکس،. ٥٩
 . 272موسکو ، صدارالتقدم ، 

،   وه خۆی کوردستان ، گۆفاری بۆپێشه ربه داخوازی سه رگری کردنداله به ت ، له نسوری حیکمه مه .٥٢
 . 7، ل7557ی ئابی21، [ 27] ژماره

 . 7، ل  وه ی پێشه رچاوه مان سه هه. ٥٩

 7، ل  وه ی پێشه رچاوه مان سه هه .٩٦

٩١.26/9/2016  http://aletejahtv.com ملیون شخص یعانون من  21تقاریر ،/ برس االتجاه
 .في العالم " ة المعاصرة  العبودیـ"

 .7، ل وه ی پێشه رچاوه مان سه ت ، هه حیکمه نسوری  مه  .٩٣

کی ڕزگاری  یه وه نهندا بزوت ئێرله دا ، له ژده ی هه ده کانی سه ته وه تای نه ره شتاکان و سه کۆتایی هه  له -ت
اڵتدارێتی ئینگلیز  سه ده ڕینی دژ به کانی ڕاپه وتنه رکه ری سه ژێرکاریگه نیشتمانی فراوان دروست بوو، له

تی  کاندا ، حکومه ندیه نجامی تێکۆشانی نیشتمانی ئێرله ره به له. مریکای باکوردا کانی ئه راته عمه مسته  له
ڵبهێنێت و مافی ئازادی بازرگانی و مافی  نازوالت هه و ته ره هنگاو ب ی هه وه ئینگلیز ناچاربوو به

و  وه ئکیکد کرانه کان ، ته ی ئێرلندییه ستهێنانه ده م به ئه. بێت  ڕابردوودا پێدان و هه  یاسادانانیان له
رد ، ندیک سه په 7193ساڵی   مانی ئینگلیز له رله ی په[قانون التنازل[]نازولکردن یاسای ته]  جێگیربوون له

اڵم دوای  به. ندا مانی ئێرله رله ی کرد بۆ په وانه اڵتی یاسادانان ڕه سه رمی ده کی فه یه شێوه به وه
کان داماڵێنران ،  ندییه ئێرله  خۆیی زاتی له ربه ، مافی سه 7159ساڵی   کانیان له ڕینه رکوتی ڕاپه سه

http://aletejahtv.com/
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مارکس ، انجلس ، في .]دا  7917ساڵی   بوو لهندی  ئێرله -نجلۆ کێتی ئه ناوی یه  ک که یه یمان نامه په به
االستعمار ، مجموعة من المقاالت و رسائل ، ترجمة الیاس شاهین ، دارالتقدم ، موسکو ، طبع في 

 .[ .، الفهرست  777االتحاد السوفیتي ،ص

.[  7911" نوفمبر"تشرین الثاني  31رسالةمن مارکس الى انجلس ، ]مراسالت مارکس ، انجلز ،  .٩٥
 .  225-229، ص 7597أولى ،  ترجمة الدکتور فؤاد أیوب ، داردمشق ، دمشق ، سوریا ، طبعة

، ( 7917آزار  29ـ79رسالةمن انجلس الى بیبل،)، 7957ـ 7922انجلس، رسائل مختارة  -مارکس .٩٩

 . 277،ص 7592دار التقدم ، موسکو، طبع فـي أألتحاد ألسوفیتي 

 . 7،ل  27  ،ژماره  وه بۆپێشه................... دندارگری کر به منصور حکمت ، له. ٩٣

، مختارات في أربعة أجزاء ، جزءألثالث ( أصل ألعائلةو ألملکیةألخاصة وألدولة )مارکس ـ أنجلس ،  .٩٠

 . 329، ص7511،دار ألتقدم ، موسکو ، 

کانی  ری بوو، سایته مسه هج کان، جاڕدانی فره کگرتوه یه وه ته فتای نه دین فارس ، خولی هه جمه نه  .٩٩

  .کان کان ، پێنوسه نگه ، ده  وه ،بیرکردنه

 . 7ی پێشوو ، ل  رچاوه مان سه منصور حکمت ، هه .٩٢

 . 7ی پێشوو ، ل  رچاوه مان سه هه .٩٩

جزءألثالث ، ، مختارات في أربعة أجزاء( أصل ألعائلةو ألملکیةألخاصة وألدولة )مارکس ـ أنجلس  ،  .٣٦

 . 271،ص7511ألتقدم ، موسکو، ،دار 

 . 221لینین ـ مسائل ألقومیة و أالممیة ألبرولیتاریة ، دار التقدم ، ص . ٣١

بی  کته لی ، مه کوردعه. رگێڕانی ، د ت ، وه وڵه سن ، ئاغاو شێخ و ده مارتن ڤان پرونه. ٣٣

م  که رگی یه ، به 2171مدی ، سلێمانی ، چاپ  خشی حه زگای چاپ و په ، ده(ک . ن . ی)بیروهوشیاری 

 . 237، ل 

 . 237ی پێشوو ، ل  رچاوه مان سه هه. ٣٥



بالغ "کارل مارکس ، من مقال) مارکس ـ انجلس ، بصدد ألثورة أالشتراکیة ، مجموعةمن ألمقاالت ،. ٣٩

ألیاس شاهین ، دار ألتقدم ، طبع في أالتحاد   ، ترجمه7911( مارس)آزار 29کتب نحو " سري

 . 773، ص 7593ألسوفیتي ، 

 .772ی پێشوو ، ص  رچاوه مان سه هه .٣٣

 . 237ی پێشوو ، ل  رچاوه مان سه سن ، هه مارتن ڤان پرونه .٣٠

 . 231ـ  237ی پێشوو ، ل  رچاوه مان سه هه .٣٩

کارل مارکس ـ فریدیریک أنجلز ، في أالستعمار ، ترجمة ألدکتور فؤاد أیوب ، دار دمشق ، دمشق ، . ٣٢

 .  323، ص (  7911تشرین ألثاني  2مارکس إلى أنجلز، رسالة من ) 

 ، 2015 ریری،ئۆکتۆبهمسهجهفره جاڕی و کانکگرتوهیهوهتهنه ی(70) خولی ، فارس دینجمهنه. ٣٩
 ، وهبیرکردنه  کانیسایته

 .  کانپێنوسه ، کاننگهده 

 . رچاوهسه مانهه. ٠٦ 

 11 ل ، 17 ژماره ز، 1995 ، ئێران کرێکاری کۆمۆنیستی حیزبی ،ئۆرگانی انترناسیۆنال گۆڤاری. ٠١
. 

  //:aletejahtv .org  .. http،  2016/9/26، تقاریر  /برس ،االتجاه بڕوانه. ٠٣

 . المتحدة اآلمم منظمة / عصبةاالمم منظمة ، بالرق الخاصة آالتفاقیة ، بڕوانه. ٠٥

 172 ص ، م 1969 ، موسکو ، ،دارالتقدم البرولیتاریة االممیة و القومیة السیاسة مسائل - لینین. ٠٩
- 173 . 

 11 ل ، 17 ژماره ز، 1995 ، ئێران کرێکاری کۆمۆنیستی حیزبی ،ئۆرگانی انترناسیۆنال گۆڤاری. ٠٣
. 

وهدانه چاپ له و کردنئاماده ، عێراق کۆماری کوردو، کورد کانیشۆڕشه ، جادیسه دینالئهعه. ٠٠
 دانی چاپ له ،ساڵی تاران - چاپ ستلهئه : یوهباڵوکردنه و چاپ زگایده ، دیمهموحه دحمهئه ، ی
 . 38 ل ، ز 2005،

 11ل ، 17 ژماره ز، 1995 ، ئێران کرێکاری کۆمۆنیستی حیزبی ،ئۆرگانی انترناسیۆنال گۆڤاری. ٠٩



 - 88 ص ، م 1969 ، موسکو ، ،دارالتقدم البرولیتاریة االممیة و القومیة السیاسة مسائل - لینین . ٠٢
89  

 - 89 ص ، م 1969 ، موسکو ، ،دارالتقدم البرولیتاریة االممیة و القومیة السیاسة مسائل - لینین. ٠٩
90. 

   91ص   م 1969 ، موسکو ، ،دارالتقدم البرولیتاریة االممیة و القومیة السیاسة مسائل - لینین. ٩٦

 . 712ص, م7515, موسكو, دار تقدم, ةالبرولیتاری ةمیمالوا ةالقومی ةمسائل السیاس –لینین .  ٩١
 .لەبەرامبەر حیزبی كۆمۆنیستی كرێكاری بەكارهێنراوە( ك.ك.ح) -*

 . 7ل,  27ژمارە , بۆ پێشەوە , ............... لەبەرگری كردندا , مەنصوری حیكمەت .  ٩٣
 . 7ل, پێشوو هەمان سەرچاوەی .  ٩٥
-719ص, م7515, موسكو, دار تقدم , ةالبرولیتاری ةمیموااڵ ةالقومی ةمسائل السیاسی –لینین . ٩٩

715. 
 .7ل,  27ژمارە , بۆ پێشەوە , .......... لەبرگری كردندا , مەنصوری حیكمەت. ٩٣
 52ص, م7515 ,موسكو, دار تقدم , ةالبرولیتاری ةمیمالوا ةالقومی ةمسائل السیاسی –لینین . ٩٠
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