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 ڕەگ ڕیشەی ش ڕش و ڕر ەڕینەکان
کااێک اا کۆتککدکااێکسەدتیکباااااتسەیکێمەااااا ت اا  ک    تک
سدک ێکدرەکێنیکباااترکێتکێیدکیکێتنێۆکبااادبااامێۆمەااا ی ک
هترەباامێهکه ،ێ کباامەاا  یکباات ێدتس ریکێتک ۆۆ ەااێرەک
جمااێجمااێکااێنمتۆە ک دیکۆەێکنتج  کیکج کمتکۆککدکااێدیک

ک کۆک  ژۆۆ ک  ۆ  دت نت ک ت ێتس کنت کجرری سەرسە ەااااااا ن
ێترسەۆ  تکێنیکئتمکبمە  تکۆکه ،ێنیکهت  ریکۆکگت نیک
ۆکشااااات کۆک ێن دت نیکێتکسۆ یک دد   ک ێدتی ۆەمیکئتمک
کهااێۆکااێ کۆتگت کئتمک یڕۆیااێگتناا ەدتیکباااااتۆ ااێناا ن
ێێنکتشتدتیکبمە  تکسەبتاڵک  رەکبتر ێدتس ردمتکێه ک

شتکێترسەۆ  تکێنیکۆاڵکێ شد  هکس کێتمکنتج تک  یت دنکۆک
ۆکسەرەنجااێ تکااێنیکۆتک  ۆنکتسنتۆەیکنااێدتکەااااااێنیکۆک
گتن ەنیکۆکبترک کیکبمێبیکۆکجەۆککتسنیکئێج سدمتکێه ک
کەم،تک ککت کااێر هکۆ هم  یکێ ۆنیکسۆنمااێدتکیکن  یکێت

کب ت ی کت ۆەکێنیککد تنکتکێت شین

ۆتک ر هتاڵکیکنێۆە  بااااا مو کۆتۆکسە تۆەککێکسەگێ کێتک
رەکێهکێ ۆنتکتکیێر زەریکئ ەااا ێس کبااامەااا ت تکسدک ێکد

ێتر ەۆەناا یکۆکسەباااااتاڵکیکس گمتکااێردیکئم  تدااێۆمز یک
 ر ئااێۆ  ککتکۆتگت کج یت و ۆنیکی کتیکبااااامااێبااااایکۆک
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ئێێ ۆردیک ددێهکۆکهترکنێبت ێ کمتیکۆکێترجێ ۆنتۆەدتکیک
سەنکیکنااێ ەج دتکی کجااێ یکشااااات یکنااێ ەۆ کسەسەهنکۆتمک

ترکن  ەن ەشاا   کئتۆ نتیکجدێکتکیتدشااکیکئتمکئێگتەدێهکێ
سەکتۆ  کۆکسەێ،تکبااا کت تنیکجتن کۆکس گمتکێردمتکێه ک
ەم،یککت کێریکئتۆکگتالنتهککتکێێرۆسر تکباااامێباااایکۆک

نکێتک  رێااێنمیککتسۆدااێنئااێێ ۆریکۆککد تاڵدتکممتکااێه ک
مکئێ  بااا تدتشااا  کنکۆتسیییەتسیییرگرهێرەرهکانرەن ت ەت 

هترکە  رکجت ااێۆەریکبااااا ت ی کت ۆکۆکجەی تکک شااااایک
ج ێهکۆکجڤێکتکک رسبااااا ێهکێتکهت  ۆکئێدمنکۆکیێرەتیک

کێنتۆە ک مێ مێج کێنیککۆنتدتک  کێ ج ێێنممتکگتۆرە ۆتک  ر
کۆتکبتسکبێنیکر ێتسۆۆس نکس گمتکێردمتئتمک

سەرئتنجێ یکئتمک تدت نێنتیکبااامەااا  تکتکۆک   ەااا ،یک
مکبمە  تکفت شیکب ۆرکێدکسەۆنتکێنیکهتنە   ،تریکئت

ک   ، ژەکااێنیباااااتر نیکۆتکالدتهک کۆ کر   تکسدک ااێکدر
کناااێۆە  بااااا  ک درهتاڵکی کێ ۆنت ککت م،تۆەکتۆە   اااێدتی

کناااێ ەج کجەی تکک و دتکمیکجت اااێۆەری کۆ ۆتمکککت کاااێر
ۆاڵکێنتس  کنێ ەج دتکیکۆک  یت دنکۆک ێنکتکنکۆکشاااد شااایک
ککاااێدوت کۆتک کێت که ،اااێ  کسۆ یک دداااێنااا   کێت گتۆرەداااێه

بێنیک بێنیکک٢٠١٠کدکێدمتکێنیک بترەکێکێنیک  ک٢٠١١ۆک
کۆک کناااێۆیکعێتهاااێریک ترەێیعیکۆ کنت  ک  بااااا تۆ د کت



 لە باڵوکراوەکانی ناوەندی لێکۆلینەوەی سۆسیالیستی- کوردستان

 ماڵپەری سۆسیالیزمی ئەنتەرناسیونال
www.isk21.org 

دتکمکتۆ کیکەتن دنکباااێنتکۆتککێکتکۆەرج ک  کک ر کنێ  ج
کۆک ک  ژ ک کۆ من ە ک کهاااێۆ ریکگترۆۆیکهت  ۆ کۆ کت دتۆە

کجڤێکتکێنمو کۆتکنتکتۆەیک ترەێ  کک ر ککت دتۆە!

سۆ جێرکئتمکشااااد شااااێنت کێتککد تن  کفێک تریک  سیکۆک
ێێێتکی کباااترکسەک شااانکێدکس ەشاااد سکدێهکشاااد شااایک

 کهتن  کیکەتۆ شااات کهتن  کمێهکسەێ،تکجتنکیکنێۆ ددی
سدکتکسەێ،تکگد ەیێنیکدتکالکتسنتۆەیک ی الن کهتر  یک
کسەسجر نکۆک کهتنااا  کیکسدکتداااێه کن  سەۆنتکممتکاااێه  ۆ

کسەکتۆنتکسەب که زەککدنت   جکۆکئێدم،  رەکێهن

کلەدری ب ون  ئەزم ونە ش ڕشگ ڕییەکان

ۆتگت کئێندجدیکێێریکبمێبیکۆکبترێێجیکۆکجمدیدۆتکمکمیک
ب ردێکۆکنێۆەتکت کعئتج  ۆنیک دێت   ەێتردیک ر  ڤێعکۆتک
ن  ۆنتیک نیک ک   ک کیکباااااا ۆرداااێ  ک درهتاڵ کۆ ک ۆر ێاااێ
کناااێۆەتکتک کۆت کی شاااااکتۆک ۆ   ج کۆ ئتج  ۆن کیکن ێ
شکتسکێکێ  ککتکسەکت  کێو  تکهتۆ ،  کۆکی کتدتێک ی 

سد  کت بااااامیکجت ێۆەردیکێدکێ،مێک،ێنیکسەباااااتاڵک کیک
کیک نکتدت کد ت نیک ک،اااێ ێ،اماااێ کیک کئتر ککت فت ۆ ه  ێتر
هت ت ەن کۆکفتەنتکتۆەکۆکیێر زەریک ێفیکئم،ەێنتکێهکۆک
 ێفیک نێهکۆکهت  ۆکک  ژەکەتۆبێۆەکێهکۆتئتب دێکت  نک
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باااامێباااایکۆککد تاڵدتکیکۆککهتنکێۆەۆتگت کئتۆکهت  ۆک
بترێێجدمتکێنی کسەبتاڵکیک ر  ڤێک بترکتۆک،تک  تردمتکۆک
 دیکۆکهێۆیتد ێنتکئم، ترنێبمدنێۆمە تکێنی کێتککێدوتکیک
ەتیتکشاااااد شاااااک تەکێنیکۆاڵکێنیکسنمێ کۆتکسنت  ۆک کۆک
کتبااااایکێترسەۆ    کێ ۆه ککتکئتۆکئتج  ۆنتکۆتکنێۆکئتمک
جتنجااێنمیکشااااات یکئم  تدااێۆمەااااا ااێنتکۆتک ر هتاڵکیک
نااێۆە  باااااا کۆکسۆ  ،ااێدتکمیکسەباااااتاڵ کۆکه زەکااێنیک

ک،تۆە ێزۆۆ ک کهتر ێد ک کۆکناااێۆەتکت  خ  ج ک کت  د   دتکیکس
باااادباااامێۆمەاااا  کێ   ن  کێترسەۆ  میکێتک دیکێ   کۆک

کبترکتۆکنکێتسەب کێ ،  ن

ئ  تکۆککتۆ ۆیکباادباامێۆمەاا تکئم، ترنێباامدنێۆمەاا تکێنیک
کهااماا ککاااێکاا ااا کهاا اازەک ککت کۆ ێاا ۆ کیاا اا اااێه جاامااپاااێه
ئ م  تدااێۆمەااااا تکااێهکۆتکنااێۆەتکتکنااێێ،تکهااێۆیتد ااێنیک

کێه کبااا ت کمژیکۆک ت خدریکئم،ەاااێهکۆکگتۆتکەتۆباااێۆە
ێتنک کێتر ەۆەن دمتکئێێ ۆریکۆکباامێبااممتکێنمێهکێ،ێ تیک
س  ش ،یکبمێبتکیکئم  تدێۆمە ێنتیک ددێنتکۆتکنێۆەتکت ک

یکئتمک نکتکسۆ جااێرکس کێتکێتر ەۆەناا دیکەم،یککت کااێر
ۆاڵکێنتکۆکگتالنیکەتۆباااێۆە کئێ  بااا تکسەکت  نکهترۆەێک
ەتیتکشاادرشااک ڕەکێهکی شاا ە  کی شااوم،ممێهککتسێ ۆکۆک

تۆەشاااامێهکۆرۆ  ن ێ ۆککتکئێدێکئت تدکێکۆەێکیتباااامێریکئ



 لە باڵوکراوەکانی ناوەندی لێکۆلینەوەی سۆسیالیستی- کوردستان

 ماڵپەری سۆسیالیزمی ئەنتەرناسیونال
www.isk21.org 

ەدهکسربااااا تکک رسەکێنیکۆتک  ت    کشاااااتر تج رککتس ک
کهت ێهککێرکنێکێکتۆەکۆتکب ردێ؟

سەێ  کجت ێۆەریکهدشااامێریکئتمکنێۆەتدتکێتکگشااا یکۆک
جت ێۆەریکبااا ت ی کت ۆیکک رسبااا ێهکێتککێدوتکی کێێسک
ۆتۆک  ب ممتکک وکتهککتکسرب ێدتکمیکه زەکئم  تدێۆمە تک

مێه کس کێن هێۆشااااا  ە کێنیکۆەێککت  پکۆکیدکمنکۆک ن ە  
کێتنک که زگتۆ کیک کباااااترکنممت  سربااااا ااێدتکممتکیککااێ

کێاڵنکتسککترس گمت پێک مێهککتن ئێ ێنج ەێۆە،دکنکۆک نیکۆک
ۆکهت   ۆنیکبمێبیکۆککبێ ێنیکئتمکنێۆەتدتبترۆە کۆک

ک.بترێێجدمتکۆتک ر هتالکیکنێۆەر ب   

لە  ناڕەزریەت  و ڕر ەڕی  ن ر  شە  ل 
 سەەوبەندی جەنگە ئیمپریالیس ییەکاندر

ئ  تکۆتکنێۆەن یکۆ کدنم،تۆەیکبدبمێۆمە میکک رسب ێهک
ۆەێک ەۆک کیکباادباامێۆمەاا یکئتن ترنێباامدنێۆمەاا  کێتک
گتن کۆکی  دەااااا یکسەج ن  کۆتکباااااترکسۆ دمنک ۆۆس ۆکۆک
ی شااپێکتککێجەکێنیکشااتیدۆیکن  یکنێ ەج دتکیکۆک  یت دنک

کێ دێۆمەااااا ت د گێیک د ێهکۆکسە ێۆتکیکه زەکئم  ت ه کس
ێختد،ت ۆۆنکۆتکک تۆ نم،یکئ  تۆەکئتمک ۆۆس ۆەککێج نتکسۆۆک
جت ەااتردن کجت ەااتر کمێهکه زەکئم  تدێۆمەاا ممتکێننک
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)ێتکسدێردکت ۆدوکئت تدکێکۆک ۆۆبمێ( که زکۆکسەۆنتکتکێنیک
بااا ردێ ک مەااات ک  ت ق کنێۆەتکتسکۆەک کک رکمێ کئ ت ه ک

تکباااترکئتمکباااد ۆسدت ک تکترکۆککنننه   کس ێتسکێ ۆهکێ
سۆۆکێیدکتکئم  تدێۆمەاا ممتیکۆ شاام، دهکۆک دبااکدس نکۆتک
جت ەاااااترەکتیککتدشاااااتۆەکه زیک یمدنمیککت کێر هکۆک

بێۆەکۆک نێهکۆکگتنجێنتنکئتمکه زەکۆتک ک١٠جت ێۆەریکەتۆ
باااێنیک  ێتسۆۆس کێتکشااا   جیکجمێۆ جکۆکجدر ۆجدرکێێجۆۆیک
دێهکسەر ەااااا  ەکۆتکێتر  وترکفتر ێنڕەۆ ک ،ێدتکمیک د ەم

درەکێهکۆکیێر زەر نیکباااتر ێدتکۆکسەباااتاڵک  ر نیکسدک ێک
س ەکئێج سیکۆکس ەکئم،ەێهنکشد شتکێنیک مەتکۆکک نسکۆک

کۆمومێکۆکب ردێکێێش تدنکن  ۆنتهکۆتمکێێرەدتۆەن

ۆتکیێ کئتۆکشد سکۆک  یت د،ێنتش  ک دیمشێن  نیکفت ۆ هک
ۆکێترسەۆ مکۆتکئ ت هکۆکجتج ئمتکۆکجتنکیکشد شک ڕ نتیک

ۆتک ر  ڤێکس کێتکه زیککێردک ترباا ک دێت   ەێتردمتکێهک
ۆککمترردە یکس  وکۆکئ ە ێسک  یت دنکۆک دیمشێن  نیک
 یمدنیکۆتک  ت قکۆکۆ ێ،ااێه کبااااام ااێدتکیکسدکتیکئتمک

کنێۆەتدتکێ ۆهکۆکجە  تدوکسەرسەکتۆهکۆتکس هێک ۆس ن
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 ڕۆژهەاڵت و ڕۆژئاور ڕردە ەڕن
ئتۆەیکۆتکبااااترەۆەکێێبااااکت کشااااێه  یکئتۆەکسەسەهککتک

نێ ەج دتکیکنتێکهترکۆتک ر هتاڵکیکشاااااتیدۆ کیکن   یک
نێۆە  ب  کێتنک کۆتککتۆ ۆیکجمپێهکۆتک تد  ن  دتکۆتۆ نت:ک
ه یتێکجەرسەکێهکۆتکفترەنەێ کشد شیکب س ه ک  یترد،یک
ن  نیک یمدنیکۆتکەمییی کهترۆەهێک هدنکدن  ک دیمشاااااێ
شێن  نیک تجهکۆک دفت ن رمکۆتککتکتۆدنمێکۆتکی ،ێۆیک  دیم

ک ێفیکەێرەیک دن ۆبمنن

ێتاڵمکنێێ  کئتۆەشااااا ێهکۆتکدێسکێە  ککتکسۆ یک تدت نیک
باااااتر ێدتس ریکۆتکجررێتیکۆاڵکێنیکجمپێه کۆتکباااااێاڵنیک

کجدااێکتکۆەرەتر ااێۆەکێترەۆکالیک٢٠٠٨ۆکک٢٠٠٧ س  کسۆنمااێ
ه زەک  ب ڕەۆکۆکفێشمە تکێنیکجمپێهکۆکۆتکەتن دنکۆاڵ ک

سەبااتاڵکمێهکگتکدکتکدێهکه زەک  باا ڕەۆکۆکفێشاامەاا تکێهک
هتنوژ رسنتکێن  کسەنکیکجدێکتدێهکێتکدێ  سکۆتککسەبااااا 

ۆەک٢٠١٨ێتاڵمکۆتکباااااترەکێیکباااااێنیککسەبااااا که ،ێۆەن
ۆکشاااااێه  یکک ۆەهێۆک شاااااتکتکگد  نیکێتکباااااترس کهێک

ێترد،منکۆتکسەباا   کیک  یت دنکۆکهتباا ێنیککشااتیدۆ کی
جت ێۆەریک یمدنیکۆتکەتن دنککمشااااا ەریکجمپێن  نکئتمک

ێردیکئتج  ۆنااێنتکئتۆە ااێهکی کسەن نک  یت دنکۆکگد  نکاا
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ێ،مەم،تدیکۆتکبمە ت یکبتر ێدتس رد  کۆ  ێنتۆەکنزدکنک
ک.ۆکئێبددتکیکگتسکۆک ۆۆنمێهکهتدت

 ئەەک  س سیالیس ەکان... دەب ت چ  ب ررت؟
ئتگترەیک  یت دنکۆکنێ ەج دتکممتکێهکئ ەااا ێکۆتکەتن دنک
ۆاڵک  ک تکتبااممێهک ەاا دکتکبااترکنتج یکبااتر ێدتس ری ک

 زەکنێبمدنێۆمە کۆکێتاڵمکهترکۆتکهت ێهکئتۆکۆاڵکێنتس که
 ەگتجیترباا کۆکئێدم،ممتکێه کۆەێکه ز کیکس ەشااد س ک
ۆتکبااتنکترس هککێۆەک ۆکباا  رکشااتیدۆیکنێ ەج دتکممتکێهک

ب یک ککت کێر هکۆکەم،تکێتش تد،تکتکێهێنکۆکهم  کۆک   
، ەێتەێ کێکتهنکهترکێددتکئتگترک د  کخەااااا ، کیک جد

هککۆکباادباامێۆمەاا تکێشااێدەاا تکێتک دنێ تکتکۆتکالدتهک
جت ااێۆەریکنااێر جیک یمدنیکێتر ،ت ت اا کۆک  وتر دتکیک

سۆۆرکنممتکجێر کیکسدکتکئتمکه ز نتیکئ ەااااا ێککنتکت   
سەنکیکنێ ەج دتکممتکێهکباااترک  کسەکته کجێر کیکسدکتک

ک ز ت کبااااا ێ ،تۆە ک کیکسدکتس  کێترگ  ەااااا  یکمۆت
کنبتر ێدتس ریکۆکنمدۆموڕ ۆمزم

کێمکۆتمک  یت دنکۆک کێۆیکشاااااد شاااااک ڕ نتیکهترک هتن
نێنت کێتد یکسەێ  کۆتک ەککتسنتۆەیکهترک دیمشاااااا ن   ێ

گد  نکااێردمتکیککااێرکدنیکیک  تکتکبااااا ت کااێرەکااێهنک
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   باااا یکجت ێۆەریکباااا ت ی کت ۆکگد د،یکبااااتررک  ک
دێ  سکباااتررێکۆەجدت ن  کنممتکێتکدتک کیکسدکت کێتنک ک
کیاااێشاااااااێهک کبااااامەااااا  تکتدت  هتنک ڕ نتۆەیککتۆ ۆی
کسرۆباا کتسنیکباامەاا   کیکن  متکێتکگ  تەیک   باا کۆ

کککد تنکتنکت کێر هککۆکرەنج ەر نیکۆدە یک

کێدک ک تێاااێکت کئ  ت کبااااا ت کمژی کئاااێ اااێنرکۆ کەی ئتگتر
ۆتک ر هتاڵکیککفم ر بمدن کیکبدبمێۆمە میکێتسدپ ،ێنی

کشااااا  کێجەدتۆتکێتر  وترکئتمکهتۆ  ترجتکک نێۆە  بااااا   
کئترکیکبدبمێۆمە تکشد شک ڕەکێهکۆکەتییکشد شک ت

یکێکێ کێدکئتمکئتۆەدتکئێ ێسەبێجکۆتک  ت قکۆکک رسب ێن  
تکهتن کتدیکەم،ێدتکیکۆکئترک دنێ تکن  متکۆتک تێێکیک

 ککتکێتکێتر  ەکێوێ ێتکێێشاااایکک دیکۆکسەباااا وتج کێنی
کییتیکدتکتمکئتۆکئترکێنتسک ددێهکسەێم،،تۆەکۆت:

 بنیاتنان  ڕر خرروە  یشەی  و جەماوەەییەکان 
  بنیاتنان   اەت    ش ڕشگ ر 
 ه نان  بەەەی یەکگرت و    
 گەشاندنەوەی ش ڕش  بەەدەورم  
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ک ەدسیییی ان  –ناوەندی ل   لینەوەی سیییی سیییییالیسیییی   
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