
 کانیدا ڵگه تۆی به  له  ڵه ڕێبازی کۆمه

  

  زاده یوب یوب ئه ئه

 دا وه بینیی لێکۆڵینه ژێر هورده  و له گۆڤاری پێشڕه 

  
  نایه  ئێران، پێی  كۆمۆنیستی  كوردستانی حیزبی  سازمانی  و، ئۆرگانی  واییدا پێشڕه د  ی م ڕۆژانه له  

  یی و ڕێكخراوه  سیاسی  ژیانی  له  كه  وه ئه  رچاوگرتنی به له  به.  وه خۆیه  ی مین ژماره 022 رچوونی  ده
  نگاندنێكی ڵسه بۆ هه باربێ لێكی له هه  مه ئه  نگه ، ڕه گێڕاوه  گرینگی  ڕۆڵێكی  یه م باڵوكراوه دا ئه ڵه كۆمه
  ی گوێره م به ده وڵ ده دا هه هم وتار له وه  یه م بۆنه به. دا یه ژماره 022و ئه  ی ماوه  له  م گۆڤاره ئه  ی تیانه بابه

  كانی جۆراوجۆره  قۆناخه  له  یه م باڵوكراوه ئه  دیرۆكی  كانی گرینگه  ر وێستگه سه  مه پێویست تیشك بخه
  ی و له ماوه پێشڕه  ت و تێكۆشانی و ڕه  به  گرانه خنه ڕه  كی یه وه پێداچوونه  گۆڕی ها هێنانه روه ژیانیدا و هه

                                                                            .تایداتائێس  نی مه ته
      و پێشڕه  كاری  سپێكی ده  م و كاتی ده 

  فیكریی/  سیاسی  مێژوو و سیمای  له گرینگی   ورێكی و ده پێكرا، پێشڕه  ی ر ئاماژه وبه مه ك له روه هه
  بنچینه  یشتن له و بۆ تێگه ڵه  كۆمه  بتوانین بڵێین بۆ ناسینی  نگه ڕه  كهجۆرێك   به.  دا گێڕاوه ڵه كۆمه

  كی یه ش تا ڕاده م ڕۆڵه ئه  گرینگیی.  بێ  رچاوه و باشترین سه پێشڕه  گۆڤاری  م ڕێكخراوه، ئه  كانی فیكرییه
و  ێشڕهپ  ی م ژماره كه یه. و پێشڕه  كاری  سپێكی ده  م و كاتی بۆ ده  وه ڕێته گه زۆر ده

  کی یه و پتر باڵوكراوه تادا پێشڕه ره سه  له. ران خوێنه  ستی ده  یشته گه  تاوی ی هه5631 ساڵیڕی پووشپه   له
  ند پاشكۆی و چه  پێنج ژماره  ندییه تمه م تایبه ئه.  بلیغی ته/ سیاسی  و تیۆریك بوو تا گۆڤارێكی  فیكری

دا پێكهێنرا، "ند هه سه"و   ڵه كۆمه  وتنی ڕێككه  ئاكامی  ئێران له  كومونیستی  حیزبی  اڵم كاتێ به. خۆگرت له
  ركی ئه(.  ڵه کۆمه) ئێران  نیستی كومو  حیزبی  كوردستانی  ندیی سازمانی ناوه  ئۆرگانی  ویش بوو به پێشڕه

  رچی هه  نیبۆ تاوتوێكرد  كانی ته بابه  ی كه وه بوو له  دا بریتی یه م پێنج ژماره و له پێشڕه  كیی ره سه
 .رخان بكا ته  ڵه كۆمه  می دووه  ی كۆنگره  كانی بڕیارنامه  كانی گشتییه   هێڵه  زیاتری



؛ "كۆمۆنیست   حیزبی  بات بۆ پێكهێنانی خه: "بوون له  بریتی  گشتی  كی یه شێوه  ش به رانه وه م ته ئه
  كردنی اڵڵه گه  ی وره خش و ده نه  یدان به؛ گرینگ" ڵه كۆمه  پۆپۆلیستیی  ت و ڕێبازی خه  به  وه پێداچوونه"

لێك  و گه" كوردستان  ر شۆڕشی سه ڵوێستگرتن له هه" و " كۆمۆنیست   حیزبی  بۆ پێكهێنانی  رنامه به
بۆ   و سیاسی  فیكری  ڕوونی  كی یه پێناسه  ر دانی سه خۆیان له  ی نۆره  ر كام به هه  تر كه  گرینگی  تی بابه
  ی و ڕێبازه ئه  ڵگری هه دا بوو به  و قۆناغه و له توانین بڵێین پێشڕه ده  كورتی به[ 5.]ن گێڕاوریا ده  ڵه كۆمه

 .  وه ساخ ببووه  ری سه میدا له دووهه  ی كۆنگره  ریانی جه  له  ڵه كۆمه  كه
ر  سه له  ڵه مهكۆ  می دووهه  ی كونگره  كانی بڕیارنامه  ڕۆكی ر ناوه سه دا بۆ باس له لێره  ی و جێگایه تا ئه

لێك بڕیار  گه  ڵگری هه  یه م كۆنگره ئه  ڕۆكی بڵێین کاکڵ و نێوه  ، پێویسته وه ڕێته گه كوردستان ده  ی له سه مه
له   تی وایه ته نه  می سته  بوونی  دا حاشا له كه بڕیارنامه  له  بۆ وێنه. بوو  ڕاست ئاژۆیانه  ی و ئاماژه

م  ڵه قه له( 5131)5631ندانی  ڕێبه  ڕینی ڕاپه  ی درێژه  به  كوردستان  ی وه كوردستان كرابوو و بزووتنه
كوردستان و   كانی گره ڵنه حاشاهه  ڕاستییه  ختی ژێر زه خایاند له نه  ی دواتر هێنده  ڵه كۆمه  ڕاسته. درابوو

  ی ی كۆنگره ڕاست ئاژۆیانه  ڕێبازی  ی وه واریی، بۆ ڕاستكردنه كورده  ڵی كۆمه  له  وه وتنه ریك كه ته  ترسی  له
  دا به ڵه نێو كۆمه له  یه م كۆنگره ئه  ی رانه الده  ی ش بیرۆكه وه ئه  ڵ گه اڵم له خۆ، به وته كه  می دووهه
بۆ خۆ   وره گه  پاڵپشتێكی دواتر بوو به   وه ر ئه خۆی دا و هه  ژیانی  به  ی كان درێژه شێوه  ك له یه شێوه

  كرێكاریدا بوو به  كۆمۆنیزمی  قالبی  له  ت كه حیكمه  نسووری مه  شۆڤێنیستیی  ی انگهڕو  ئاسانی  پاندنی سه
 .دا ڵه نێو كۆمه له  تاقانه  ڕێبازێكی

  نرخاندنی  پێ و شوێنی  چینه ده  وه كه یه چ ڕوانگه  له  ی كه وه ر له زه نه  فی ره سه  رحاڵ هه به
  كه  یه وه ویش ئه ئه.  بكرێ  لێوه  باسی  بێ ده  یه ك هه ، ڕاستییه ڵه كۆمه  می دووهه  ی كۆنگره  كانی بڕیارنامه

  ژیانی  له  پێناسه  یرانی ستیی شوناسی فیكری و سیاسی و قه بنبه  می رده سه  به  م كۆتایی دووهه  ی كۆنگره
.  وه ساخ كرده  ی ڵه مهسێردراوی گرینگ، كۆ ڵپه هه  ی له سه ر زۆر مه سه داهێنا و له ڵه  كۆمه  ی و كاته تا ئه

  باس له  ك پێویست بوو كه یه ، ئۆرگان و باڵوكراوه نوێیه  م شوناسه ئه  ربڕینی یاندن و ده اڵم بۆ گه به
  و خۆی پێشڕه  دایكبوونی له  كدا پێویستیی وایه شوهه ها كه وه  له. بكا  ڵه كۆمه  و سیاسیی  فیكری  شوناسی

مدا  دووهه  ی كۆنگره  كانی نده هه ڕه  ی بازنه  له  كانیشی ته ر و بابه وه ته  ی زۆربه  ر بۆیه و هه  پێنێ سه ده
                                                                 . وه خولێته ده

  نددا هه سه  ی مه گه  و له پێشڕه
  

  به ناوی( ڵه كۆمه  می دووهه  ی كۆنگره  پێكهێنانی  شوێنی  واته)مبیل  زه  شێخی  قای خانه  له  ی وه ئه
  شت له رده سه  ئاالنی  ی په مێشكه  ڕوون پشكوت، له  دونیای  به  چاوی" شۆڕشگێڕ  ماركسیزمی"

  و له پێشڕه  ی و باڵوكراوه  ڵه كۆمه  می دووهه  ی كۆنگره  كانی بڕیارنامه. بڕا  كی چاوتروكانێكدا نێو
ند  هه سه  سیی ند كه چه تاقمی   ت و ڕێبازی خه  له  وه بۆ توانه  ڵه كۆمه  كانی هكورتدا توانیان ڕیز  كی یه ماوه

  تاقه  ببێته  توانی  خێرایی به  حاڵی،  زمانی  و ببووه پێشڕه  ند كه هه سه  كانی ڕوانگه. ن خۆشه بكه
  كی یه پێناسه  ێزگرتنیئام و بۆ له  شوناسی  بێ  ی ویستگه  ربازبوون له بۆ ده  ڵه ناو كۆمه  ئالتێرناتیڤی

  له  ی وه تریش پێویست بوو، بۆ ئه  قۆرتێكی داش وانه موو ئه هه  ڵ گه له  چی كه.  فیكری و سیاسی  دیاریكراوی
 . وه شدا بدۆزنه هاوبه  كی یه واره قه  ردوو الیان خۆیان له هه  وه ییشه ڕێكخراوه  باری

  وی پێشڕه  م قۆناغه ئه  بۆ پێوانی. بدا  م باسه ئه  رگای ئاخرین ده  وڵیدا له پێنج هه  ژماره  وی پێشڕه
  ی واره قه  نامۆ به  دا فۆرموولێكی"كۆمۆنیست  حیزبی  له  ڵه كۆمه  جێگای"  ردێڕی ژێر سه پێنج له  ژماره

  دیمۆكراتیی لێنینیه،  سانترالیزمی  سڵی ئه  ستوور به پشت ئه  ی كه واره قه  كه  كۆمۆنیستی،  حیزبێكی
  ی و مافانه ئه  نی كۆمۆنیستدا خاوه  حیزبی  ی واره قه  له  ڵه كۆمه  و فۆرمووله ئه  ی گوێره  به.  گۆڕێ  دێنێته



  ندیی ناوه  ی و كۆمیته  كونگره  نی كۆمۆنیست خاوه  حیزبی  كوردستانی  ك لقی وه  ڵه كۆمه: "بوو  وه خواره
  هێزی. كا ده  وێدا دیاری ر له كوردستان هه  ی له سه ر مه سه له  كانیشی ته و سیاسه  بێ ده  خۆی  ت به ایبهت

كورد   لی گه  نووسی چاره  ت به باره سه  ر وتووێژێكی گه كا و ئه تی ده رایه و ڕێبه ئه  یه، هه  ی رگه پێشمه
و  له  وه خۆیه  و به ئیختیاراتی  خۆی  ناوی  به  توانێ ده  ڵه ۆمه، ك گۆڕێدا بێ  له  زی ركه مه  تی وڵه ده  ڵ گه له

  پێشدا الی چۆن هات و له  یه م بیرۆكه ئه  كه  وه ئه[ 0."]بگرێ  خۆی  ڵوێستی بكا و هه  شداری دا به وتووێژه
  ڕوونه  ی وه اڵم ئه ، به ڕوون نییه  م دێڕانه ئه  ری نووسه  كرا، له  اڵڵه گه(ڵه ند یاخود كۆمه هه سه  واته)كام ال 

لێنینیدا   حیزبێكی  له.  لێنینی  حیزبێكی  ری نامۆ و ناقۆاڵ بوو بۆ به  واوی ته به  وتنه و ڕێككه ئه  كه  یه وه ئه
  وێته كه ده  وه كرده حیزب به  اڵتی سه موو ده هه  زراوه، دیموكراتیك دامه  ر سانترالیزمی سه له  ی كه بناغه  كه

  وه خواره  كانی سیاسی و ئۆرگانه  ری فته و ده  ندی ناوه  ی كه به ناوی كۆمیته  وه سێكه ند كه چه  پاوانی
كی ناقۆال و  یه پینه  م مافانه ئه  بۆیه. ند بن ناوه  بڕیاری  چی ملكه  بێ ده  واره م قه ئه  كانی پێی پرێنسیپه به
  ی بناغه  ردی كۆمۆنیستیش به  حیزبی  بوو كهسڵی سانترالیزمی دیموكراتی  ك ئه ته واوی ناكۆك له ته به

سات   له دا ناتوانین جگه   م مافانه ڵ ئه گه ندی له پێوه  له  وه ڕووه  و له. زراندبوو ر دامه سه له  ی كه ڕێكخراوه
ر  سه ی حیزبێكی لێنینی ناوێكی تری له واره ماكانی قه و پشتگوێخستنی بنه  رده كی پشتی په ودایه و سه
  ی ، ویستیان متمانه ڵه كۆمه  به  وه و مافانه ئه  دانی  ڕێگای له  كانه كان زۆر زیره ندییه هه اڵم سه به. یندابنێ
  حیزبی  بۆ پێكهێنانی  وتۆدا ئه  سازانێكی  ئاكامی  خۆیان ڕابكێشن و له  بۆالی  ڵه كۆمه  انی ر ڕێبه

 .ن ك بده خۆیان ڕاپێچه  ڵ گه له  ڵه كۆمۆنیست، كۆمه
ست  یان هه ڵه كۆمه  رانی ڕێبه  فیكریی  و الوازیی یكز  باشی  به  تاوه ره سه  ر له كان هه ندییه هه سه 

  حیزبی  و سیاسییان له  ی فیكری كورتدا ئۆتۆریته  كی یه ماوه  له  كه  یانزانی وان ده ئه. پێكردبوو
  وا ببینن، له ڕه  ڵه كۆمه  ش به تیازاتهو ئیم وڕۆ ئه ر ئه گه و ئه  دیلێكی تاقانه به  بێته كۆمۆنیستدا ده

  حیزبی  فیدرالیزم له  كۆتاییهێنان به"  ژێر ناوی باردا له له  تێكی رفه ده  و له  نابێ  ڵكێكی ودا كه كرده
 [6.]بێنن  ڵه كۆمه  ی تییانه تایبه  و مافه ئه  نی مه به ته  توانن كۆتایی ده" كۆمۆنیستدا

  ئیتر به. ستیپێكرد ودا ده و پێشڕه  ڵه كۆمه  نووسی ژیان و چاره  تر له  ێكیم رده قۆناخ و سه  وه لێره
و   و فیكری  سیاسی  خۆیی ربه و سه و پێشڕه  ڵه دا كۆمه وه كرده  كۆمۆنیست، له  حیزبی  پێكهێنانی

  كه  ری سهران ناو سه به  ڕێكخراوێكی  و بوو به ئۆرگانی كوردستانی كیسدا و پێشڕه خۆیان له  شكیالتیی ته
  وه نده ناوه  و كرێكارانی  ریی رانسه سه  ی وه بزووتنه  كانی وته ڵسوكه هه  ی القه ده  له  كوردی  موو دۆزی هه
 . كرد یرده سه

 ی كه ئێران و مانیفێسته  كۆمۆنیستی  حیزبی  كوردستانی  بۆسازمانی  وه ڵه كۆمه  له
  بوو له  بریتی  ی كه پێناسه  ی گوێره ئێران، كه به  كۆمۆنیستی  كوردستانی حیزبی  سازمانی

  و به  رنامه به  رادیكال، بێ  ئاڵوگوڕی  ڵدا؛ به ریهه كوردستان سه  اڵتی ڕۆژهه  مارگرژ، له ده  تێكی شیمه حه
  و خۆ له  بۆرژوایی خۆماڵی  ناوبردنی پڕۆلیتاریای كوردستان بۆ له  لی گه  زۆر و هێزی  رگرتن له ڵكوه كه

  ی په گوندی مێشكه  له  و هێزه ئه  ی فه لسه واره و فه قه. ند بوو ڕمه اڵت توندكردن، باوه سه ده  كورسیی
" وه ژارانه هه  وی پێشڕه"شی گۆیا  رته ن ئه الیه گوترا له نده ده بڕا و بۆ پڕوپاگه  كوردستان نێوكی

ئوولترا   ر سوسیالیزمی سه له  ی كه تییه اڵیه كۆمه  و نیزامه  ئابووری  ی فه لسه فه  ی كوچكه  سێ.  زراوه دامه
  زمانێكی  به   زۆرزانه  و فیلمسازه ئه  كه  قوبادی  نی همه به  كانی ئێستره  ئاالن، ئابووریی  بێژوێی  مۆدێرنی
  تاڵی مه حه  ی فه لسه فه  مای ر بنه سه ها له روه قاچاخ، هه  ویسكیی  ستبوو به مه  سپی ئه  كردبوونیه  تێكنیكی

ی وا كه  كرد له گوڵی مێالقه پڕ ده  ڕێویی  كونه  گ یمان به ی سوله كه نگه بڕنۆ به تفه  زرابوو كه دامه  بانه
  زیڕی  له  ڵه كۆمه  رانی ڕێبه  زۆر له  شێكی دا به ینه و به ر له گه ت ئه ڵبه هه!  بێ نه  ی له گشت جیهاندا وێنه



دا  ستكرد و بچووك و داخراوه و دونیا ده له. بوو ن، زۆر گرینگ نه كانیشدا بایه ستڕۆیشتووه ده  ره هه
 .ژمێردرا گرینگ ده  ركێكی به ئه  خودی و نا  خودی  سكرد و دروستكردنی ڕ و ملمالنێی ده شه  ڕێخستنی وه

ست  نقه بوو ئیغراق و تێگرتن، به ئه  بیرهم  ئه  ڵێنجاوی م و هه رهه و، به پێشڕه  بیاتی سیاسیی ده  ئه
حاست ڕووناكبیرانی   م زانین له كه  یاڵ و ئووتۆپیادا و خۆ به یار داتاشین، نوقم بوون له دنیای خه نه
ی پێ  ڵه كۆمه  سیاسیی  بیاتی ده کردن، ئه دیان ده کانیان ناوزه هاوچینه  وسا به ست كه ئه ی بانده وه ته نه
  ڕزگاریخوازی  ی وه بزووتنه  كترازاندنی ریه به وڵدان بۆ له هه  و سااڵنه موو ئه هه  درێژایی  به. خشێنرابوو نه

  خۆی  ویی عنه و مه  مادی  هێز و توانای  ی وه ئه  ڵ گه ڵه له كۆمه. كرا یر ده کراو سه بیرنه له  ركێكی ئه  كورد به
  تێكی سیاسه  ڵگری بڵێی هه تا  ریدا هه زه و نه  تیۆری  ئاستی  له  چی گرت، كه رده كورد وه  ی وه بزووتنه  له
  ر ڕێگای سه  ك كۆسپی یی كوردی وه وه ته نه  ی وه كورد و بزووتنه  یی وه ته بیری نه. بوو  كارانه واشه چه
 .دا م ده ڵه قه باتی پرۆلتاریا له خه

 كوردستان  له  كرێكاریی  ی وه بزووتنه  ی له سه و و مه پێشڕه
  ی له سه كرا، مه رخان ده بۆ ته  وی پێشڕه  كانی ڕه زۆرترین الپه  وامی رده به  به  ی النه سه و مه ك لهكێ یه
گرینگترین   كێك له یه  تی چینایه  باتی خه  له  وه الكردنه  واته. كوردستان بوو  كرێكارانی  ریی ڕێبه

  واڵی ت و هه ، بابه ڕوانی ده  دا و سااڵنه موو ئه هه  و له پێشڕه  له ئارشیڤی  كاتێ. و بوو  پێشڕه  كانی ره وه ته
  به  و خۆی پێشڕه.  گرتووه وی دا پێشره  كانی ڕه الپه  زۆری  ره هه  شی كرێكاران به  تیی چینایه  باتی خه

  نیزامی  ناو بردنی له  پێناو و له  زانی ده  كۆمۆنیستی  ریی رانسه سه  حیزبێكی  یی لقی ناوچه  ئۆرگانی
و  ش پێشڕه  و ئامانجه یشتن به بۆ گه. كۆشا تێده  كۆمۆنیستیدا  تێكی حكومه  زراندنی و دامه  داری رمایه سه

و  له. بوو  واری كورده  ڵی كۆمه  كیی ره سه  ، گرفتی تی چینایه  باتی وه، خه ه"و پێشڕه"  الی به. ئامرازێك بوو
  كانی ناو ریزه  كوردستان و بانگهێشتنیان بۆ هاتنه  نیتكێشا حمه كرێكاران و زه  ی وه دا وریاكردنه نێوه

كورد   دا بوو كرێكاری وه ئه  وڵی هه  و له پێشڕه. بوو  كی ره سه  ركێكی ئه  یاندنی جێگه كۆمۆنیست، به  حیزبی
و   ئێران بزانێ  له  ی دیكه  كانی هاوچینه  شێك له به به  ڕزگاربكا و خوی" ناسیونالیستی  ی خورافه"  له

 .گرێبدا  وه وانه به  خۆی  نووسی چاره
دا  م بواره له  و سااڵنه ئه  درێژایی  به  توانێ و نه پێشڕه  ی وه ئه  هۆی جۆراجۆر بوون به  لێكی اڵم هۆكارگه به
. بوو  تی وایه ته نه  ی و كێشه پێشڕه  بیری  كردنی  نه شه ته  ر ڕێگای سه  گرینگترین كۆسپی. وتوو بێ ركه سه

بكا كه   و ڕاستییه ست به و بڕیبوو هه پێشڕه  له  ی وه ئه  تانی ره و، ده پێشڕه  ی بیری ئابووریخوازانه  و  گهڕوان
كان  لتورییه و كو  ڕۆحی  خه ش بایه نده وه و نان و كار پێویستن، ئه  مرۆڤ ماڵ  بۆ ژیانی  ی نده وه ئه

ستكرد  و ده  رایانه گه ئیراده  كی یه شێوه  یویست به دا بوو ده وه  و له پێشڕه  ی وره گه  ی ڵه هه.  یه گرینگییان هه
واته له . باز بدا  ریدا سه و به  وه بیر بباته م له دووهه  ی له سه م، مه كه یه  نی الیه  زاڵكردنی و به 

کیان  یه بێ كرا و پێی وا بوو ده ده دی نه دا به م دووانه نێوان ئه ڵكێشێك له ودا تێهه ی پێشڕه وه خوێندنه
  كانی هزر و بیری قه ده  له  رچی دا بوو هه وه و له پێشڕه  كیی ره سه  گرفتی. ویتریان چۆڵ بكا جێگا به

  ڵی كۆمه  ی قینه ڕاسته  وای شوهه كه  رچاوگرتنی به بێ له به  سوسیالیزمدا هاتووه  ی قوتابخانه  ندانی بیرمه
 .پێنێ رایانه بیسه گه ئیراده  توانێ ده  واری كورده

  و وێنه  تی ندیی خۆیه تمه تایبه  ڵگری ك هه یه ڵگه ر واڵت و كۆمه ریخست هه ده  وه اڵم تاقیكردنه به
تردا   کی کۆماڵگایه  له  پاندن داسه  ستی به مه  واڵتانی تر به  لتوری كو  و ئۆلگوو سازكردن له  وه ڵگرتنه هه

واڵتێك   كانی ندییه تمه تایبه  ك نامۆ به ر تیۆرییه گه ئه.  وه وێته بكه  لێ  ی انه وتوو ركه سه  ئاكامێكی  ناتوانێ
پێدا   چاوی  بێ ، ده وه بداته  و نیشتمانه ئه  كانی گیروگرفته  به  وخۆڵست خه  واڵمێكی  توانی و نه  بێ

  وه وانه پێچه  بهواوی  به ته  كه له سه و مه بۆ پێشڕه  چی كه.  وه ن بكرێته نۆژه  نوێ رله و سه  وه بخشێنرێته
  ڵگه كۆمه  بێ ده  هاتوو كه گۆڕاننه له  ستووی قبه چه  کی دۆگمایه  بوو له  بریتی  و تیۆری بۆ پێشڕه. بوو



. ون كه رچاوده به  قی زه  ودا به پێشڕه  كاری  كانی بواره  ك له زۆریه  له  یه وه م خوێندنه ئه.  بێ  چی ملكه
  و كولتوریی  تی اڵیه و كۆمه  ئابووری  ژیانی  كردنی شه تیی گه و چۆنیه ئاست  و نامۆ به ربۆیه پێشڕه هه

و   وه ته بۆ  شكراوی و دابه  داگیركراوی  ڕووی ڕووبه  یان ساڵه ده  به  كه  واڵتێكی  له. بوو  واریش كورده  ڵی كۆمه
  نزمی  ره هه  ی پله  له  سازیی یشهپ  و ئابووریی  تێكداوه  ی  له و گه و مادیی ئه  ڕۆحی  ژیانی  اڵچۆ ڕ و قه شه

كوردستان پیاده   سۆسیالیزم له  جێ سبه ده  ی وه بوو بۆ ئه زم كرد  جه  و عزمی وه، پێشڕه ته خۆیدا ماوه
و   تی ش چۆنیه و پێیه ر به هه. پێویست بوو  نه  كانی رجه پێشمه  كردنی ئاماده  ش و سۆسیالیزمه بۆ ئه! بكات 

ش گرینگ  وه ئه.  بوون نه  وه رنج و ئاوڕلێدانه سه  مهێنانیش شیاوی رهه به  هێزی  ی سه ره ئامراز و كه  ئاستی
.  كدایه یه چ پله  بێ له  و سۆسالیزمه ئه  ری بزوێنه  بوو هێزی ی كه ده و چینه ئه  تیی چینایه  بوو ئاگایی نه

گرینگ بوو   ی وه ئه. بوو رینگ نهزۆر گ  دا ڵگه كۆمه  دیموكراتییش له  زموون و كولتورێكی ئه  بوونی
و  یشتن به گه  ڕێگای  كانی ندوكۆسپه رج و كه لومه هه  رچاوگرتنی به له  بێ به  ئارمانخوازی  پاندنی سه
 .كاندا بوو مێژووییه   ر وێسگه سه و بازدان به  سته به مه

ریانخست، گرفت و  ده  واری كورده  ڵی كۆمه  ی قینه ڕاسته  ژیانی  ی وه زموون و تاقیكردنه اڵم ئه به
  خۆیان  شیاوی  اڵمی وه  ناتوانن  كرێكار  چینی  دیدی  پێی نیا به ته  میشه ڵگه هه نێو كۆمه  كانی كێشه

و   وه ته نه  نیگای گۆشه  له  پێویسته  ئارادایه  له  تی وایه ته نه  ی واڵتێكدا كێشه  كاتێك له. وه نه  ربگر وه
  وڵ دابندرێ و هه ش یه له سه م مه ئه  ری سه بۆ چاره  نگ و قورسایی خ و سه وه بایه كانه ئێتنیكیه  گرووپه

 . ردا بدرێ سه به  ئابووری بازی  ی له سه مه  گرینگیدان به  ژێر ناوی له  درێ نه
بۆرژوایی خۆماڵی   ر چینی سه  كاسترۆ و هێرش بكاته  ڵه كه  كووبای  یویست كوردستان بكاته و ده پێشڕه

ودا  پێشڕه  سیاسی  بیاتی ده كولتور و بیر و ئه  له  مرۆڤدۆستی  هومانیسم واته.  كانی كییه ره پشتیوانه ده و
وار، كوشتن بۆ  لێره  بر واته شێر له دا جه زگایه و ده ژین له  ی فه لسه فه  وه كرایه ده  لێ  ن بیری گمه ده به

  خۆری مای مشه ر بنه سه له  كه فه لسه كی تر فه یه وته  به. ووت ب حمه زه  بێ  رداگرتنی سه ستبه و ده  وه مانه
  بوو بێ هه  بۆی  وه و ڕیزه س چووه نێو ئه ركه وان، هه   ی كه تیۆرییه  پێی وان و به   ی به ز و ڕ گه  به. بوو

  داری رمایه و سه گ به ره دار، ساماندار، ده ند كارخانه رچه هه.  اڵت بكرێ خه  پێ  پڕولیتری  ناوی سڵكردن ناز
بۆ پرۆلیتێری   خانه تی كرێكاری كووره تایبه خه و به یه ره بورژوا، میرزا قه  ڵه وركه .تێریش بایهزگ
م  یان النیكه موو یان زۆربه،  هه  ڵه كۆمه  رانی به ڕێوه به  ی ڕوانینی گوێره به  چونكه. مووان بوو رتۆپی هه سه
و  ره داچۆراودا به  بۆرژوایی  رۆپكیت  ی خانه كوره  یی پیشه  كرێكاری  كاری  له  دووربین  شێكیان به به

 . ڕوانیویانه  سۆسیالیستی  ی ڵگه كۆمه
  واری كورده  ی ڵگه كۆمه. بوو نه  ش مانای هاوبه  ی هێمنانه  و ژیانی  دا، هاوكاری م بیره ئه  جیهانی  له

دا  وی دیكه ر ئه سه به  خۆی  پاندنی بۆ داسه  ند بوو كه وه رژه شێك هاوسوود و هاوبه ش كه به دوو به  كرابووه
  به  ریكی خه  ڕه و شه ئه  رێكی مسه ك جه وه  ڵه كۆمه  رانی ڕ و پێكداداندا بوو و ڕێبه شه  حاڵی  بڕ له بێ نیوه

 !خۆیان بوون  مێژوویی  سپێردراوی ئه  پێ  تی ساڵه ڕه  یاندنی نجامگه ئه
كوردستاندا باڵ   سیاسیی  پانی گۆڕه  له  ریكرێكا  ی له سه مه  ی وه دا بۆ ئه  زۆری  وڵێكی و هه پێشڕه

  ونه بكه  رمایه كار و سه  ی كوردستاندا كێشه  پانتایی  و له  كانی تردا بكێشێ موو كێشه ر هه سه به
بلیغات و دروشمدانی  نیا ته ته  سته به م مه یشتن به و بۆ گه پێشڕه  اڵم ئامرازی به.  وه تییه چینایه  ملمالنێی

ڕی  و په وا بوو ئیغراق و تێگرتن به  ودا جاری پێشڕه  بیاتی ده ئه  له. بوو  ڕادیۆیی  رۆكی وهڕووت و بێنا
  یشت، به گه پێده  ژیان  کان له لوپه كه  ر گرانیی سه له  واڵێكی هه  كاتێك  بۆ وێنه. یشت گه ده  خۆی  سنووری
  تر ساڵی  مێكی ند ده وابوو تا چه  ۆڤ پێیمر  خشاند كه نه ده  تاریك و تنووكی  هێنده  كی دنیایه  دانسته
  بلیغات و له ته  نووسین و له  ش له م نۆرمه و ئه  وه ڕێته گه خواردبوو ده  ئینسان ئینسانی  كه  كه گرانییه

  بوو كه  و واتایه ندیش به فمه ده هه  بلیغاتی ته". ند فمه ده هه  بلیغاتی ته"نرابوو   ودا ناوی قامووسی پێشڕه



شۆڕشێكی   ئاسۆی  وه شه دیكه  كی الیه و له  نیشان بدرێ  داری رمایه سه  نیزامی  می نده هه ك جه یهال له
ر  وابوو هه  و الی ه  پێشڕ  سته به و مه یشتن به جا بۆ گه. دیل به  ڵك بكرێته بۆ خه  جێی سۆسیالیستی سبه ده
  نیزامی  تی ینه مه  له  رتر كرێكارانیووا، زند قات نیشان بد چه  كه پێنووس گرفته  نووكی  به  ندازه ئه
 ! ڕزگار كردووه  داری رمایه سه

م  له  ندی فمه ده هه  بلیغاتی ته  كانی نموونه  خشێنین ودا ده پێشڕه  كانی ژماره  ئارشیڤی  چاو به  كاتێك
  هۆی نیا به بكا كه ته  و ڕاستییه ست به و هه پێشڕه  ی وه ویست بۆ ئه  ند ساڵی چه.  ژمار نایه شنه له ئه چه
  مێژووی. واڵتێكدا  له  كی ره سه  ی كێشه  كان نابێته چینه  تی چینایه  ڕی ، شه وه بلیغات و دروشمدانه ته
و  چی پێشڕه كه.  یه هه  ندیی خۆی مه ر واڵتێك تایبه هه  له  تی چینایه  باتی خه  كردنی شه ڵدان و گه رهه سه

  له  كوردستانی  ی خانه كووره  فاڵنه  واڵی وه؛ بچووكترین هه جوواڵیه انه دهو ڕاستیی ی ئه وانه به پێچه
م تێگرتن و  ئه. بدا  نیشانی  یه هه  كه  ی وه دا زیاتر له وڵیده وه و هه كرده ده  وره ر گه ده به ڕاده

  بوونه ئاكامدا ده  م لهاڵ و، به پێشڕه  وتارێكی  پێخۆری  ببنه  یانتوانی ندا ده كورتخایه  له   ڕۆیییانه زیاده
و سااڵنه  موو ئه بوو به درێژایی هه خۆڕا نه ر بۆیه له هه.  خۆیشی  نگرانی الیه  و دڵساردیی  ناهۆمێدی  هۆی

ت  و قه كوردستان، پێشڕه  كرێكارانی  ریی ڕ ڕێبه مه ی له ڵکێشانه خۆهه  بیاتی ده ی ئه  وانه پێچه و به
و  ئه  ڕكێفی  وه كرده  رڕێبخا و به له كوردستان وه  تی چینایه  شتگیریگ  كی یه وه بزووتنه  یتوانی نه

، ئیتر  بێ ئارادا نه  گشتگیر له  تی چینایه  شۆڕشێكی  چونكه كاتێ.  بگرێ  وه سته ده  به  یه وه بزووتنه
 . گۆڕێ بێ شی ناتوانێ له كه ره ڕێبه  دایكبوونی له  پێویستیی

و   ئێتنیكی  ی ناسنامه  چیتر خۆی به  كورد دروست بكا كه  یویست مرۆڤێكی نوێی و ده ێشرهپ
تا   چی كه. یڕاواند ده  ونه و خه دیی ئه بۆ هێنانه  ندین ساڵ چه  درێژایی و به كا  نه  پێناسه  وه ییه وه ته نه

ی نوێی كورد یتوانی مرۆڤێك  نه  یاره و ئالیاژ و عه به  واته.  دی  هاته نه  بۆی  ر ڵدا بێ هه گه ئێستاشی له
ی كورد  وه  ته بیر نه له  یی وه ته نه  ری روه و سه  اڵتدارێتی سه ده  دروست بكا و مافی" خلق كارگر"واته 
 . وه بباته
ییش هێندێك  وه ته ی نه وه و ناسنامه ته كرێكار به نه  ر گرێدراویی چینی مبه هه و له پێشڕه  یشتنی یگهت

و   ساده  تێڕوانینێكی  زۆر له  كی یه تا ڕاده  یشتنه و تێگه ئه  جۆرێك كه  بهوه؛  هێڵێته و باس ده قسه   جێگای
  گرتنی ره و په  داری رمایه سه  نیزامی  كردنی شه گه  ئاكامی  وابوو له  و الی پێشڕه. ترازا ده نه  ساكارانه

كاندا  جۆراوجۆره  وه هت نه  كرێكاری  نێوان چینی ك بوونێك له كیه شنی و وه مودێرندا هاوچه  تی نعه سه
  و له  بێ بڕ ده نێو كرێكاراندا بنه له  میشه یی بۆ هه وه ته و نه  ئیتنیكی  ی ی ناسنامه له سه زرێ و مه مه داده

  ئاخر و ئۆخری  كانی اڵم ڕووداوه به. یدابكا په  ری روه سه  توانێ ده  تی چینایه  تی نیا هۆویه ئاكامدا ته
  ختتر بوو كه گیان سه  وه زۆر له  خوازی وه ته نیشانیاندا كه نه  یه ده م سه ئه  تای ره ڕابردوو و سه  ی ده سه

  وه ته سیاسه  جیهانی  نیا به ته  خوازی وه ته و نه  وه ته نه. كرد مـانیان ده نه  ڕوانی كان چاوه ماركسیسته
و   خوزگه  شێك له به  خوازی وه ته و نه  وه ته نه  و سایكۆلۆژیی  خی كولتوری بایه.  نییه  ندیی پێوه
ڕابردوو و له   ی ده کانی سه کۆتاییه  له  ی كه ره توانا وروژێینه  ش مه ر ئه و هه  ڕێژێ مرۆڤ داده  زووكانی ئاره
 .وه کاته می ئێستاماندا بۆ ڕوون ده رده سه
 ودا پێشڕه  كانی چینه  ڕی شه  ی مه كورد له گه  دۆزی 

كورد   ی وه وه، بزووتنه هۆنییه ده  كوردكوژی  ڕی تیۆریكی بۆ شه  ڕۆی و په و پینه  هپێشڕ  كه  ی و سااڵنه له
كورد . ئێراندا بوو  ری داگیركه  تی وڵه ك ده ته له   خوێناوی  ڕێكی شه  ی نگه جه  كوردستان له  اڵتی ڕۆژهه  له

  كێتیی كگرتوویی و یه یه  به  یزیاتر پێویست  موو كاتێ هه  دا له خته وه و ساته له  ی واكه ڕه  و دۆزه
  ی وه ئه  جێگای  دا له نووسسازه و چاره م  ئاسته  و كاته چی ڕاست له كه. بوو هه  كانی ڕیزه  ی وه كرده به

واری بۆ  ڵی كورده كۆمه  كانی دیموكراتیكه  چین و توێژه  كگرتوویی و یه  بایی و بۆ ته پێشڕه



بۆ   تی، چینایه  باتی و خه ێملمالن  ژێر ناوی ر تێبكۆشێ، له داگیركه  هیزی  دژی له  وه نگاربوونه ره به
 .دا وڵیده ی رزگاریخوازیی کورد، هه وه بزووتنه  كانی بردنی ڕیزه نه گرێژه له

وه  كدار، ببووه هۆی ئه چه  سیاسیی  دوو هێزی  ڕی و له شه پێشڕه  ی انه ت و تاوانبار قه سه  ی وه خوێندنه
. كار ببا به  براكوژی  ڕی شه  ی بۆ نێڵدانی سۆبه  وه كانه چینه  ڕی شه  ناوی  به  له سه مهبچووكترین   كه
بینرا  كورد ده  بۆرژوای  حیزبی  له  كورد بۆ پشتیوانی  بۆرژوای  چینی دا نه  ڕه و شه بوو له  وه یر ئه سه  چی كه

  هانای  به  خۆی  تیی چینایه  یاری نه  یچۆكداهێنان كوردستانیش بۆ به" ئاگای"پڕۆلیتاریای   چینی  و نه
كان  چینه  هێزی  شداریی به  بێ و به  ئاگاداری  بێ كان به حیزبه  ڕی شه. هات ده  وه خۆیه  تیی چینایه  حیزبی

  ڕه و شه ئه  ی ماوه  واوی ته  له. هات  ستا و كۆتایی وانیش ڕاوه ئه  تی خاڵه ده  بێ ستیپێكرد و به ده
  خوازیاری" كان چینه"و،  پێشڕه  تێنی ڵخه ڵكهه خه  ی نده پڕوپاگه ی  وانه پێچه  و به دا خوێناوییه

كانیان  سیاسییه  نێوان هێزه  ئاشتیی  به  ژیانی  وه بوون و پێكه  كه ڕه شه  به  جێ سبه ده  كۆتاییهێنانی
زیاتر   رچی هه  توانیبێتی  ی وه ئه  ستی به مه  و به اڵم پێشڕه به. ست بوو به گرینگترین مه  الوه به
  وه بۆ ئه  خۆی  سیاسی  و خیتابی  یڤ و وشه براکوژی بدا، گشت په  ڕی شه  به  تی وایه ت و ڕه شرووعییه مه
  كی هێز و توانایه  وه و ڕێگایه تا له م  ڵه قه  بداته  تی چینایه  ڕێكی  ك شه ڕه وه و شه رخان كردبوو كه ئه ته

 . ستبێنێ ده ی به ڕخوازانه شه  تی اسهسی  وتنی ركه پتر بۆ سه
  ڕی شه  ڵگیرساندنی ئامرازێك بوون بۆ هه" تی چینایه  باتی خه"و " چین"دا  و قۆناغه له  كورتی، به

ڕ و  ڕاستیدا شه له. اڵتی كوردستان هه ی كورد له ڕۆژ وه نێو بزووتنه  كانی ڕیزه  و تێكدانی  كوردكوژی
و   وایی دار و هه بریقه  ند دروشمی نیا به چه و ته  یه هه  ندیی خۆی تمه تایبه لۆژیك و  تی چینایه  ملمالنێی

دا  م بواره له.  نابێ  كتر چێ ی یه دژ كان به گالنی چینه و تێوه ستكرد ملمالنێ  ده  كی یه شێوه  به
 .دیار بوو  پێوه  واوی ت و ناته قه سه  و حوكمی پێشڕه  ی وه خوێندنه

 ودا پێشڕه  كانی چینه  ڕی شه  ی مه كورد له گه  دۆزی
  كورد له  ی وه وه، بزووتنه هۆنییه ده  كوردكوژی  ڕی تیۆریكی بۆ شه  ڕۆی و په و پینه  پێشڕه  كه  ی و سااڵنه له

كورد و . ئێراندا بوو  ری داگیركه  تی وڵه ك ده ته له   خوێناوی  ڕێكی شه  ی نگه جه  كوردستان له  اڵتی ڕۆژهه
  ی وه كرده به  كێتیی كگرتوویی و یه یه  به  زیاتر پێویستی  موو كاتێ هه  دا له خته وه و ساته له  ی واكه ڕه  دۆزه
  بایی و بۆ ته پێشڕه  ی وه ئه  جێگای  دا له نووسسازه و چاره م  ئاسته  و كاته چی ڕاست له كه. بوو هه  كانی ڕیزه
  هیزی  دژی له  وه نگاربوونه ره واری بۆ به ڵی كورده كۆمه  كانی دیموكراتیكه  چین و توێژه  كگرتوویی و یه

  كانی بردنی ڕیزه نه گرێژه بۆ له  تی، چینایه  باتی و خه ێملمالن  ژێر ناوی ر تێبكۆشێ، له داگیركه
 .دا وڵیده ی رزگاریخوازیی کورد، هه وه بزووتنه
  وه كه كدار، ببووه هۆی ئه چه  سیاسیی  دوو هێزی  ڕی و له شه پێشڕه  ی انه ت و تاوانبار قه سه  ی وه خوێندنه

  چی كه. كار ببا به  براكوژی  ڕی شه  ی بۆ نێڵدانی سۆبه  وه كانه چینه  ڕی شه  ناوی  به  له سه بچووكترین مه
  نهبینرا و  كورد ده  بۆرژوای  حیزبی  له  كورد بۆ پشتیوانی  بۆرژوای  چینی دا نه  ڕه و شه بوو له  وه یر ئه سه

  حیزبی  هانای  به  خۆی  تیی چینایه  یاری نه  چۆكداهێنانی كوردستانیش بۆ به" ئاگای"پڕۆلیتاریای   چینی
كان  چینه  هێزی  شداریی به  بێ و به  ئاگاداری  بێ كان به حیزبه  ڕی شه. هات ده  وه خۆیه  تیی چینایه

  ڕه و شه ئه  ی ماوه  واوی ته  له. هات  ۆتاییستا و ك وانیش ڕاوه ئه  تی خاڵه ده  بێ ستیپێكرد و به ده
  خوازیاری" كان چینه"و،  پێشڕه  تێنی ڵخه ڵكهه خه  ی نده پڕوپاگه ی  وانه پێچه  دا و به خوێناوییه

كانیان  سیاسییه  نێوان هێزه  ئاشتیی  به  ژیانی  وه بوون و پێكه  كه ڕه شه  به  جێ سبه ده  كۆتاییهێنانی
زیاتر   رچی هه  توانیبێتی  ی وه ئه  ستی به مه  و به اڵم پێشڕه به. ست بوو به رین مهگرینگت  الوه به
  وه بۆ ئه  خۆی  سیاسی  و خیتابی  یڤ و وشه براکوژی بدا، گشت په  ڕی شه  به  تی وایه ت و ڕه شرووعییه مه



  كی هێز و توانایه  وه و ڕێگایه له تا م  ڵه قه  بداته  تی چینایه  ڕێكی  ك شه ڕه وه و شه رخان كردبوو كه ئه ته
 . ستبێنێ ده ی به ڕخوازانه شه  تی سیاسه  وتنی ركه پتر بۆ سه

  ڕی شه  ڵگیرساندنی ئامرازێك بوون بۆ هه" تی چینایه  باتی خه"و " چین"دا  و قۆناغه له  كورتی، به
ڕ و  ڕاستیدا شه له. كوردستان اڵتی هه ی كورد له ڕۆژ وه نێو بزووتنه  كانی ڕیزه  و تێكدانی  كوردكوژی
و   وایی دار و هه بریقه  ند دروشمی نیا به چه و ته  یه هه  ندیی خۆی تمه لۆژیك و تایبه  تی چینایه  ملمالنێی

دا  م بواره له.  نابێ  كتر چێ ی یه دژ كان به گالنی چینه و تێوه ستكرد ملمالنێ  ده  كی یه شێوه  به
 .دیار بوو  پێوه  واوی ت و ناته قه سه  یو حوكم پێشڕه  ی وه خوێندنه

  و تا ئێستاشی پێشڕه  یه كه وه له ئه سه م مه كه یه.  پێبكرێ  ی ند خاڵدا ئاماژه چه  له  كرێ ده  م ڕاستییه ئه
  ندی پێوه  له  مێژوویی  ی تیانه بابه  كی یه وه زانستی و شیكردنه  كی یه وه لێكۆڵینه  یتوانیوه نه  ڵدا بێ گه له
  بێنێته  واری كورده  ڵی كۆمه  كانی چینه  ی شه گه  وتی ڕه  سپێكی مهێنان و ده رهه به  ی شێوه  ئاست و  ڵ گه له
  هاتبووه پێ و شوێنی  ریی رانسه سه  پی چه  بیاتی هێزی ده ئه  له  ری چاولێكه  و به پێشڕه. م رهه به

  لێكی گه شدا دیارده رییه و چاولێكه له. كوردستان  كانی تییه اڵیه كۆمه  چینه  كردنی شه گه  تیی ئاستی چۆنیه
م  ڵه قه كان له چینه  تی تایبه  تی و خاسیه  واریی كورده  ڵی كۆمه  كردنی شه گه  ك مێژووی وه  گرینگی

ئێران   تاوی له ی هه 5630و 5635  كانی ساڵه  ڕیفۆرمی کشت و کاڵ  دوای كه له  ڕاسته  وه ئه. وتبوون كه
پتر   شارنشینی  ی شه لێژكرد و گه  فیۆداڵی  می سیسته  به  جێگای  داری رمایه سه  مهێنانی رهه به  ی شێوه

ر  سه و له پێشڕه  ی وه اڵم خوێندنه بوو؛ به ری نه لێ بێبه  یه كوردستانیشی  م دیارده و ئهستاند ی ئه ره په
  ویی ڕه كان، زیاده چینه  كردنی شه گه  یئاست  تیی و چۆنیه  واری كورده  ڵی کردنی كومه شه مێژووی گه

  واری كورده  ڵی كۆمه  واقیعیی  ژیانی  كانی ره به له نێو كون و كه  یتوانیبوو بچێته دیاربوو و نه  پێوه  ی وره گه
 .ش بكا پێشكه  لێ  ی قینه ڕاسته  كی یه تا وێنه

و   واری كورده  ڵی كانی نێو كۆمه چینه  یدابوونی و په  شه گه  وتی ڕه  ، واته ته م بابه ر ئه سه له
و  پێشڕه. گرتبوو  مای خۆی بنه  به  ، ئاسانترین كاری م چینانه ئه  كردنی شه گه  ر ڕێگای كانی سه نگه ئاسته

  بێ ئێران به  كان له تییه اڵیه كۆمه  چینه  ت به باره وه سه كانه رییه رانسه سه  ن ڕێكخراوه الیه ی له وه ئه
ر  سه كردن و بژاركردنی پێویست به ڵه ته ته  بێ  م، به رهه هاتبووه به  یی وه ته و نه  ئیتنیكی  جیاوازیی

  كان له چینه  كردنی شه گه  ر ئاستی سه له  وان بڕیاری له  ریی چاولێكه  پاند و به سه واریدا ده كورده  ڵی كۆمه
 .دا ده  واری كورده  ڵی كۆمه

و   سته ڵێك ڕ ، كۆمه ماوه  جێ و به پێشڕه  له  یی وه و لێكۆڵینه  فیكری  یراتێكیك م دا وه م بواره له  ی وه ئه
  سڵكردن، له  و بێ  ربگرێ وه  لێ  ڵكی بۆ گشت واڵت و نیشتمانێك كه  توانێ مرۆڤ ده  كه  داره بریقه  دروشمی

  تكێش، بۆرژوا له حمه ر، زهوه، كرێكا وسانه ك چه لێكی وه گه وته. كاری بێنێ سیاسیی خۆیدا به  بیاتی ده ئه
و  سانێك له ن كه الیه ریش له گه ئه. ورد دانرابوون  كی یه وه و شیكردنه  تیانه بابه  نگاندنێكی ڵسه هه  جێگای

نرا  ده  وه كوردستانی به نێوچاوانه  كرێكاری  دژ به چینی  جێ مۆركی سبه ی لێ گیرابا، ده خنه وه ڕه باره
  اراجیفی حزب دمكرات با طرح چنین " :یانگوت كا و ده ده" كوردستان  كان له چینه  بوونی  له  نكۆڵی"  كه

  ملی  ی مبارزه  اصلی  و اكنون مبارزه. است  نرسیده  طبقاتی  هنوز وقت مبارزه: آخر اعالم میكند دست 
و   ملی  بارزهاولویت م  ی بهانه  خواهد تا به حزب دمكرات چیست؟ حزب دمكرات می  های گفته  معنای! است

هواداران   در كردستان این نظریه. كند  جلوگیری  طبقاتی   گرفتن مبارزه  ، از پیشرفت و دامنه خودمختاری
  امتیاز گرفتن از حكومت مركزی  برای  ای خواهند جنبش كردستان را وسیله می  كه  كسانی. خود را دارد

هاشان و استثمار  سرمایه  اندازی  راه  دستان را برایدر كر  حاكمیت محلی  كه  دارانی سرمایه. قرار دهند
تا گرفتن   خواهند كارگران كرد را قانع كنند كه خواهند، اینها می كارگر كردستان می  ی طبقــه

  هێنانه  حیزبی دیمۆکرات به...)خود را طرح نكنند  و اساسی  هیچ یك از مطالبات حیاتی  خودموختاری



و   یشتووه گه تی نه باتی چینایه هێشتا کاتی خه:  نێ که یه گه نجام راده ره ، سهوتۆ حاتی ئه ته ئارای شه
؟ حیزبی  کانی حیزبی دیمۆکرات چییه مانای وته!  تییه وایه ته باتی نه کی، خه ره باتی سه ئێستا خه

و   شه گه  تی و خودموختاری، له وایه ته باتی نه کی بوونی خه ره بیانووی سه  وێ به یهه دیمۆکرات ده
و  ئه:  یه نگری خۆی هه الیه  م بۆچوونه کوردستان ئه  له. تی پێشگیریی بکا باتی چینایه ندنی خه سه ره په
تی  حکومه  رگرتن له ئامرازێک بۆ ئیمتیاز وه  نه ی کوردستان بکه وه وێ جوواڵنه یانهه ده  ی که سانه که

کانیان و  رمایه خۆماڵی کوردستانیان بۆ رێکخستنی سه اڵتداریی سه ده  که  دارانێ که رمایه ندیی، سه ناوه
تا   ن که وێ کرێکارانی کورد قانع بکه یانه ده  وانه ، ئه که ره ی چینی کرێکاری کوردستان گه وه وساندنه چه
 [3".]گۆڕێ  هێننه کانی خۆیان نه تیه ڕه یاتی و بنه حه  داخوازه  رگرتنی خودموختاریی هیچ کام له وه

و   یی وه ته نه  یی ر روه سه  كورد له  شبوونی كوردستان و بێبه  شكردنی كورد و دابه  یی سته ژێرده  بارودۆخی
ت،  وتن و شارستانییه پێشكه  جێمان له كاروانی به  ی وه كوردستان بۆ هێشتنه  رانی داگیركه  وڵدانی هه

. خۆیان ڕابكێشن  و بۆالی پێشڕه  ی نهرایا گه و ئیراده  السارانه  رنجی بوون بتوانن سه لێك نه فاكتۆرگه
  یی شكراو و دابه  بكا كه داگیركراوی  وه ست به دا هه ده نه  پێ  ی وه ئه  و ئیزنی پێشڕه  ری به نگه ته  ی ڕوانگه

كان و  تییه اڵیه كۆمه  چینه  وپێشچوونی ره و به  شه گه  ی ر پله سه له  گرینگ  ریی كوردستان كاریگه
ستم  به دا مه لێره.  خشێ به ده  ڵگایه و کۆمه بهتی تایبه  تی نێ و خاسیه داده  ئابووریی  اریب  بارچوونی له
  مك و مێتۆده ئامراز و چه  واری له ی كورده ڵگه پێشی كۆمه وه نییه كه بۆ باشتر ناسین و بردنه ئه

ر كۆپیكردن و  سه هل  ڵكو كێشه گیردرێ، به رنه ڵك وه تر كه  كانی ڵگه كۆمه  كانی ستروكتوورییه
  وای شوهه كه  ڵگری هه  كه  تره كی  یه ڵگه كۆمه  پاندنی مۆدێلی وڵدان بۆ سه كاڵ و كرچ و هه  ی وه لێگرتنه وێنه

 .قبوو ودا زۆر زه ش له پێشڕه مه ئه.  تی خۆیه  ت به تایبه
  تاوی، ی هه 5630و  5635 كانی کشت و کاڵی ساڵه  ڕیفۆرمی  دوای ی پێكرا، له ك ئاماژه روه هه

  مهێنانی رهه به  ی تی هات و شێوه ڕه بنه  گۆڕانگاریی  له ئێران تووشی  تی اڵیه كۆمه  كانی ندییه پێوه
لكێنراو   شێكی ك به كوردستانیش وه  اڵتی لێژكرد و ڕۆژهه  تی گایه به ره ده  نیزامی به   جێگای  داری رمایه سه
ی  وره ی گه ڵه اڵم هه به.  وه بمێنێته  دراوی ست لێنه ده  دا به رخانه چهر وه  له  توانی یده نه  وه ئێرانه  به

ق  قاوده كوردستان ده  كانیش له چینه  كردنی شه گه  وابوو ئاستی  پێی  ستیپێكرد كه وێڕا ده و له پێشڕه
و   شه گه  كوردستانیش ئاستی  اڵتی ڕۆژهه  اڵم ئایا له به. دا ند پێشان ده ك ناوه وه  كی یه وێنه

ند  ناوه  له  نگه یه؟ ڕه بوو و هه یان هه وته ڵكه و هه ر ئه كان هه چینه  ی كان و كێشه چینه  ستاندنی ئه ره په
و  ر له و هه  وه كان پۆلین بكرێن و لێك جیابكرێنه نێوان چینه  و ملمالنێی  شه گه  ئاستی  ئاسانی  به

ك بورژوا و پڕۆلیتێر،  سنیشان بكرێن، وه ده  سانایی  هكانیشیان ب و سیاسییه  شدا ڕوخساره كولتوری كاته
 بوو؟  مان شێوه هه  ق به قاوده ش کوردستان، ده ئێمه  ی كه واڵته  له  نه م دیمه اڵم داخوا ئه به
ڵێ  به.  نییه  واریدا كورده  ڵی كۆمه  كان له تییه اڵیه و توێژه كۆمه  چین  بوونی  دا نكوڵیكردن له ست لێره به مه

شتێك نین بۆ   وانه و ئه  یه هه  وه وسا و چه  ژار تكێش و هه حمه كوردستانیش كرێكار و زه  اڵتی ڕۆژهه  هل
موو واڵتێك  ك هی هه كوردستانیش وه  دانیشتوانی. و دایهێنابن تیدا پێشڕه مرۆڤایه  مێژووی  م جار له كه یه

  نیشاندانی  له  پێكرد كه  ستی ده  و كاته ئه  كی ره سه  ی اڵم كێشه به. جۆراوجۆر  چین و توێژی  له  بریتین
تێگرتن و   و تووشی كوردستان، پێشڕه  نێوانیاندا له  كان و ناكۆكیی چیینه  كردنی شه گه  و ئاستی  تی چۆنیه
  ئێستاشی. بوو نه  رمایه نێوان كار و سه  ی كی له كوردستان كێشه ره ی سه چونكه كێشه. هات وی  ڕه زیاده

دا  یه و ڕاده كوردستان و ناكۆكیی نێوانیان له  كانی تییه اڵیه كۆمه  چینه  كردنی شه گه  ئاستی  ڵدا بێ گه له
  ڕی شه  ونه بكه  كتر ندین ساڵ له دژی یه چه  ی كورد ناچار بكا بۆ ماوه  سیاسیی  كه دوو حیزبی  نییه
 !وه كدارانه چه



.  یه وه ئێرانه  لكێنراو به  كانی شه وتووترین به دواكه  كێك له كوردستان ئێستاش له ریزی یه  اڵتی ڕۆژهه
(  وه موو بارێکه هه  له)كوردستان   وتوویی دواكه  ی وه هێشتنه  مای ر بنه سه له  ئێران  كانی ته وڵه ده  تی سیاسه

. ت یه ک نهله كوردستان پێ  وره گه  سازیی ت و پیشه نعه وه كه سه ته بۆته هۆی ئه و سیاسه ئه.  زراوه دامه
  نزمی  ره هه  ی پله  ی له كه قینه ڕاسته  مانا تیش به نعه كرێكاری سه  ی شه گه  ئاستی  ش و پیێه ر به هه

  نیا له ته نه   ندی تی ناوه ئیسالمیشدا، حكومه  اڵتی كۆماری سه ی ده ده كه سه ی چاره له ماوه.  خۆیدایه
بووه،  له كوردستاندا نه(  سازی پیشه) ت  نعه سه  پێدانی شه گهو   ئابووری  ژێرخانی  ی وه بووژاندنه  بیری

  كانی ونه و خه  پڕۆژه  ڕخستنی گه وه  ر ڕێگای سه له  ی ره گه كۆسپ و ته  ک یه موو شێوه هه  ڵكو به به
ك  وه  رمایه سه  كه وه  ئه  هۆی  بۆته  م بارودۆخه ئه. وه ته كوردستان ناوه  له  خۆماڵی  ی رمایه سه

  ڕ و قازانج و سوودی گه  وێته بكه  وه رگانییه ڵه و باز مامه  كانی بواره  هۆی پتر به  تی اڵیه كۆمه  كی ندییه پێوه
 . ستبێنێ ده به  وه بازاڕه  ڕێگای  له  خۆی

كان و بوونی  شاره  تی شیمه حه  ی زیادبوونی ڕاده له  كه خۆی  شارنشینی  ی كه دیارده  ناكرێ  وه له  نكۆڵی
كوردستان   كانی شاره  اڵم گرینگی ، به وه كردو  ی شه خا گه رده تگوزاریدا ده زگای جۆراوجۆری خزمه داموده

ڵ ئابووریی  گه ه و له تیس ماو شوێنێك بۆ كڕین و فرۆشدا قه  مانای  به" بازاڕ"خشی  نه  ئێستاش پتر له
  گرتنی ره و په  واری وتن و خوێنده پێشكه ک له یه مڕۆ ڕاده ئه. واو نامۆیه ند ته وه مهێنانی زه رهه به

ڕابردوو   كانی ندییه پێوه  كۆن و پاشماوی  م بیری اڵ  رچاوتره، به ئێستادا بێشك به  كوردستانی  له  شارنشینی
ت بێ ئابووریی  حمه لێك زه نگه گه بۆیه ڕه.  داوه ست نه ده له  خۆیان  ریی و كاریگه  ئێستاش قورسایی
روا  بكرێن و هه  کانی بۆرژوای و پرۆلیتاریادا پێناسه مكه کان له چه ی چینه شه تی گهكوردستان و ئاس

 .یان لێبدرێ مكانه م چه کێك له كان مۆركی یه ش حیزبه سیاسییه سووك و ساده
بووه له شێوازی  ورێكی گرینگی هه اڵتی سیاسی ده سه شبوونی كورد له ده ی داگیركردن و بێبه پرۆسه

شكراوی  داگیركراوی و دابه. مهێنان له كوردستاندا رهه كانی به ندییه كردنی پێوه شه سروشتی گه
ی  ڵگه كانی نێوخۆی كۆمه یه تیی ناكۆكی و ملمالنێ ر چۆنیه سه ی له وره ری گه كوردستان كاریگه

ناكۆكییه كی ئاساییدا  یه ڵگه ر له كۆمه گه ئه. خشیوه تیی خۆی پێبه تی تایبه سڵه داناوه و خه واری هكورد
كی داگیركراودا ملمالنێ نێوخۆیی یه ڵگه ری مێژوو، له كۆمه بێته بزوێنه ر ده كانی چینه دژبه نێوخۆییه

موو چین و  ڵ به هه ردا كۆمه رانبه له به. وه اوێزهڕ ی دیفاعی و پهێکت چنه حاڵه كی زۆر ده یه كان تا ڕاده یه
خۆییدا  ربه سهێنانی سه ده وه خۆی له قۆناغی ڕزگاریی نیشتمانی و به كانییه توێژه دیموكراتیه

ك پێویست  تی له كوردستان وه باتی چینایه توانین بڵێین خه ده  وه یه و سۆنگه ر له هه. وه بینێته ده
ی چینه  شه كی سروشتی خۆی له گه یه شێوه  كانی كه به یه نێوخۆییهناكۆكی یشتووه و  گه پێنه
دژی چینێكی تر  تی به اڵیه ی كه چینێكی كۆمه و قۆناغه یشتۆته ئه گه وه نه بیێنته كاندا ده تییه  اڵیه كۆمه

 .رێبخا تی وه اڵیه شۆڕشی كۆمه
  تی چینایه  تێكی سڵه ڕۆك و خه بوو كه نێوه  هو ئه  وییانه ڕه و زیاده موو ئه هه  و له پێشڕه  ستی به اڵم مه به

  كی یه وه بزووتنه  ی وێنه  و به  بلكێنێ كوردستان   اڵتی ڕۆژهه  كورد له  ی وه بزووتنه  كی به ره تۆخ و سه
  ڵكی خه  كانی گشت پرسیاره  اڵمی نواند وه ده  و وای پێشڕه. نگاندن و نرخاندنی ڵسه وێته هه بكه  تی چینایه

دنیا و مێژوو و   ی رباره س ده موو كه موو شتێك و بۆ هه بۆ هه  وه و ڕوونكردنه  واوترین فۆرمۆڵ و ته  یهال له
  دیاری بۆ به  وه ئاسمانه  اڵنی شكه كه  له  ی وه لێكۆلێنه  موو بوارێكی ست و كلیلی هه ده ر به  خاته ژیان ده
 .  وه خواره  ته هاتووه

  كی م و مێژوویه رده كات و سه  ستراو به كان، به تیۆرییه  قه ده  تی وایه ا ڕهود پێشڕه  ی وه خوێندنه  له
ڕوو  ست و شكست ڕووبه بنبه  ڵ گه له  كانی كاتێك تیۆرییه  ر بۆیه هه. بوون كان نه ڵگه كۆمه  دیاریكراوی

ی  مه ئه  وه وانه ێچهپ ڵكو به چوو، به ده كانیدا نه قه ده  یرانی و قه  واوی ناته  الی به  بوون، بیری ده



هۆكارێكی ناكۆك بۆ   كرایه كان و واقیع ده سڵییه ئه  قه ده  ڵك له خه  یشتوویی گه تێنه  ر وه سه ڕانده گه ده
ك  قاڵبدان كه وه خاوه بۆ كارپێكردن و له  كی یه سه ره ڵگه كه وابوو كۆمه  و الی پێشڕه. كان قه ده  گرتنی جێنه

  ر ڕووكاری سه به  دا ڕووكاری مێتافیزیكییانه لێره. خشرا به ستبا، پێی دهوی ر فۆرمێكی بی ویر هه هه
ڕ  ش بریتی بوو له باوه و ڕووكاره مێتافیزیكییه ئه. بوو ست ده ر و بااڵده وه ر كتیتییدا سه و دیاله  قاڵنی ئه
مهێنان و  رهه به  كانی وازهشێ  كی یه  دوای  ك به و یه  میكانیكی  ی وه گواستنه  تی تمییه ت و حه برییه جه  به

 . وتندایه ركه وپێشچوون و سه ه ر به  دایم له كه كه به ی مێژوویه وته پرۆسه م ڕه ئه  كه  ی وه دڵنیایی له
  و دروشمی  واز و مزگێنی كرد پتر بانگه و كاری بۆ ده ی پێشڕه و ماركسیزمه توانین بڵێین ئه ڕاستیدا ده له

یشتن  بوو بۆ تێگه  كراوه ڕێژراو و بیرلێنه  و دانه  تاڵ ی به"جریدی ته"گشتی و   یمك ڵێك چه دار و كۆمه بریقه
،  بوون  كاری پشوودرێژ و زانستی  و نامۆ به پێشڕه  كانی ڕه ی الپه وه ر ئه به اڵم له به. دیاریكراو  واقعێكی  له
پێست و  پڕبه  واڵمی  توانی یده واریدا نه كورده  ی ڵگه كۆمه  كانی ندییه تمه ر پرس و تایبه مبه هه  له

: دا كه نه گرینگه   و پرسیاره ئه  ی ره قه  له  وسا و چ ئێستا خۆی و چ ئه پێشڕه.  ئاراوه  بێنێته  واقعبینانه
ئایا   دیكه  كی یه وته  زرێ؟ به واڵتێك دابمه  وتوویی پاشكه  ی ر بناغه سه سۆسیالیزم له  كرێ داخوا ده

  رچاوگرتنی به له  ؟ به خۆیدا ڕابكێشێ  دوای وتوو به پاشكه  ژێرخانێكی  توانێ وو دهوت پێشكه  رخانێكی سه
  كوردستان له  و له پێشڕه  ی و كۆمۆنیزمه بڵێین ئه  هاتبێ  وه ئه  ئێستا كاتی  نگه ڕه  و ڕاستییانه ئه  م رجه سه
  له  كانیشی نگاوه بوو و هه یدا دهتای ره ق و سه ڕه  كۆمۆنیزمێكی  شنی چه  پاندنیدا بوو، له سه  وڵی هه

چیتر   توانی یده وتوودا نه شكراو و دواكه دابه  داگیركراو و نیشتمانێكی  له واڵتێكی" ژاری هه  شكردنی دابه"
 . بچێ  واوه

  
 ی ئاماردا و له ئاوێنه ی پێشڕه ڕوانگه

دوو   كوردستان له  ئابووریی  زعی ر وه سه له  ئیسالمی  كۆماری  ئاماری  رنجێك له دا سه م باسه ی ئه هدرێژ له
دا  ندییه و پێوه زۆر له  كی یه تا ڕاده  توانێ ده  كرماشان و سنه  وتووی ت پێشكه ڕواڵه  به  پارێزگای

  وه ته تاویدا باڵوكراوه ی هه5631  ساڵی  له  كه  سمییه ڕه  و ئاماره ئه  ی گوێره به. رمان بێ تیده یارمه
 625222/0ش  یه و ژماره له.   سه که 503131/6و كرماشان   ر دوو پارێزگای سنه هه  یشتوانیدان  م رجه سه
ن  كه كار ده% 70،33ر دوو پارێزگادا  هه  ش له و نفووسه له. نرێن كتیڤی كار داده تی ئه شیمه حه  س به كه
  س له سنه که 566/523  ونهو ناوچا كورد له  خۆرانی گران و مووچه می مزه رجه سه  له. بێكارن% 53،06و 
تدا كار  رتی تایبه كه  كرماشان له  س له که 555/73و ( برێ كوردستان ناوده  سمیدا به ڕه  ئاماری  له كه )

تیدا  وڵه رتی گشتی ده كاركردن له كه  ر دوو پارێزگادا به هه  ر له فه نه 020،333  ی ژماره. ن كه ده
ر  فه نه 05323  یدان و زه وه ره هه  شی به  ر له فه نه 5767رێزگادا ر دوو پا هه  اڵم له به. قاڵن ر سه
گران و  مزه  م و تێكڕای رجه سه. ن كه شدا كارده كام به  خۆیان له ژیانی   یانگوتوه بۆ دابینكردنی نه

یك س نز كه 563/353ك  وه  كی یه ژماره  خۆی له  م دوو پارێزگایه ئه  دانیشتووی  كوردی  خۆرانی مووچه
  شی به  س له  كه 531وار،  كشتوكاڵ و ڕاو و لێره  شی به  ر له فه نه 303/556یه  و ژماره  له  كه  وه كاته ده

  له. كاركردنن  رقاڵی س سه كه 5105س و له كرماشان  كه 160  سنه  زیدا له وه ره شی هه ماسیگرتن، له به
دا  شه و به س له كه 03367كرماشان   اڵم له به.  ئامارێك نییه  سنه  پارێزگای  له  سازی پیشه  شی به
له  733/75شی بیناسازیدا،  به له  233/521با و گاز،  كاره  شی ئاو و به  س له كه 1003. كارن  ریكی خه
اڵڵیدا  نبار و ده شی هاتووچۆ و ئه هوتێل و به  س له كه 10536فرۆشی،  و ورده  فرۆشی شی عومده به
  و می ئه رجه سه. ن ساده  ئاسایی  س كرێكاری كه 135/560كورد   م كرێكارانی رجه له سه. كارن  ریكی خه

له كرماشانیش . واحیده 1  سنه  پارێزگای  كا له كرێكار كاریان تێدا ده 522  ی زیاتر له ییانه پیشه  كارگه
 [1.]هی ننی هه ندی كاری فه  ناوه 62ک خوراسان  کی وه یه له حاڵێكدا له ناوچه. واحیده 53



گشتییانه   و تشته ، ئه ڵه و و كۆمه پێشڕه  كانی كه تیۆرییه  وێ كه رده بۆمان ده  و ئاماره رنجدان به سه  به
دا  و ئاماره له  كه  ڕاستییانه  و له  وه وردبوونه  ها به روه هه. بێ زانستییان هه  كی مایه بوون كه بنه نه

، مزه،  بایی ر زێده سه ترین زانیارییان له تایی ره و سه پێشڕه  رانی توانین بێژین نووسه ده  درێ، نیشان ده
و  ئه  وایانی پێشه  سۆسیالیزمێك كه  ماكانی و بنه  تی اڵیه كۆمه  ندیی مهێنان، پێوه رهه به  ی سه ره ، كه مووچه

ت  نانه ته كوردستان  له  سیاسیی خۆی  ڵوێستی هه  لماندنی و بۆ سه پێشڕه.  دایانهێنابوو نییه  تیۆرییه
له : "نووسێ وه ده م باره ماركس له. گرت ده رچاونه به سۆسیالیزمی وه  رانی دارێژه بناغه  ماكانی بنه

. وه گرێدراوه تییه نعه  كردنی بۆرژوایی سه شه تی به گه نعه کردنی پرۆلتاریاری سه شه ی گه وه پرۆسه بناخه
و پرۆلتاریایه  بوونی ئه. ستێنێ ده ره ری په راسه ی سهك یه تی به شێوه نعه م پێیه پرۆلتاریای سه ر به هه
و  ر ئه هه. كا مهێنانی نوێ سازده رهه کانی به خا و ئامرازه  ڕێده گاته ئاستێك كه شۆڕشێك وه ده

پێشدا   تی له نعه اڵتی بۆرژوایی سه سه ده. کانیش پێكدێنن ن كه زۆر له ئامرازه شۆڕشگێڕییه ئامرازانه
می  رده م سه رده دا سه و ورانێك دێنێته ئاراوه كه له کێشێ و ئینجا ده ه رد ی فیۆداڵی ده هڵگ کانی كۆمه ڕیشه

 [3."]س یه و به شۆڕشی پرۆلتاریا
كانی  كانی تیۆرییه شاییه لێن و بۆ ی توانیبێتی نێواخنێك بۆ كه وه و ڕاستییانه و بۆ ئه حاند ئه ڵه له كۆمه

و  بینێ له كوردستان ئه وه بوو كاتێك ده م ئه که یه: ری گه واشه چهر دوو  باته به  ناده وه، په هێنابێته
کی بێوێنه  ست بۆ جوانكارییه پێواوه، دێنێ ده یشتنی خۆی نه ی پێگه تییه هێشتا پرۆسه نعه پرۆلتاریا سه

: نووسێ شوبهێنێ و ده ی به پرۆلتاریا ده كه  یییه ته ڕێكخراوه وجوودییه واته مه" خۆی"كێشێ و  ڕاده
ی وشیار و  ك دیارگه تكێشانی كوردستانی ئێران، وه حمه ی شۆڕشگێڕی زه ڵه یدانی كۆمه مه هاتنه"

تكێشانی  حمه باتی كرێكاران و زه  یه كه خه وه ری ئه ڕێكخراوی پرۆلتاریای ساوای كوردستان نیشانده
وه  ڵه ئه وجوودی كۆمه. هو ته قۆناغێكی تازه تی پێی ناوه تی و چینایه وایه ته می نه كوردستان دژ به سته

لی  دێموكراتیكی گه/ باتی میللی ریی خه گرتنی ڕابه وه سته ده خا كه پرۆلتاریای كوردستان بۆ به رده ده
وێ  یانه نگی كوردستان ده سته تكێشانی ده حمه دا كه كرێكاران و زه وه نیشانده دا و ئه وڵده كورد هه

تا  و هه كانی ئه ته یانه كان و خه یگیرییه و دژ به ناپهخۆ له بۆرژوای كورد  ربه باتی خۆیان سه خه
کجاری  وتنی یه ركه تا سه ڵ چینی كرێكاری ئێران هه گه تی و هاوڕێیی له وایه ته می نه ڵگیرانی سته هه
یگیر و  ری په ڵه كه تاقه پارێزه كۆمه. ن یگیرانه درێژه پێبده رپاكردنی سۆسیالیزم په ر بۆرژوای و به سه به

ی  وه ی بزوتنه ریی لێبڕاوانه تكێشانی كوردستانه بۆ ڕابه حمه ندی كرێكاران و زه وه رژه ی به قینه هڕاست
باتی  ڵ خه گه یه له وه و بزوتنه لیی ئه مه ندیی عه پێناو پێوه دا و له وڵده لی كورد هه ی گه انه  شۆڕشگێڕ

یدانی  ێستا به هاتنی چینی كرێكار بۆ مهئ... كۆشێ یگیرانه تێده تكێشانی ئێراندا په حمه كرێكاران و زه
ی میللی كوردستاندا  وه کان له بزوتنه ره وسێنه ریی چینه چه وری مێژوویی ڕابه تی، ده باتی چینایه خه

بێ به  توانێ و ده ی میللی دیموكراتیكی كوردستان ده وه ودا بزوتنه ك كه له یه وره جێگای خۆی داوه به ده
 [3."]ئاكام بگا  ریی چینی كرێكار به ڕابه

کی كه ماركس  ی بزانن پرۆلتاریایه وه گرێك پڕۆلیتاریایه، بێ ئه موو مزه و پێی وا بوو هه م؛ پێشڕه  دووهه
بایی و  دار و زێده رمایه سه  مهێنان و بوونی چینی رهه ڵ ئامرازی به گه ندی له باسی كردوه، له پێوه

گر   كرێكار و مزه  كوردستان  بڵێم له  وێ نامانهه  ك گوترا، من روه هه. ئاراوه  ی كرێكاردا دێته وه وسانه چه
نگه  بۆیه ڕه. کا و كرێكاره نییه كه مارکسیزم باسی ده کا؛ ئه ڵه باسی ده ی كۆمه و كرێكاره اڵم ئه به.  نییه

  وه كه داخوا بڵێی بكرێته  ڵه رانی كۆمه ڕووی ڕێبه و پرسیاره ڕووبه جارێكی تریش پێویست بێ ئه
ی  یه و پله یشتبووه ئه واقیعدا گه  جیهانی  ك كوردستان له وه  داگیركراوی  واڵتێكی  ئابووریی  رماسیۆنیفۆ
ش و  رته مهێنان و ئه رهه به  ی سه ره بوو؟ كه  ی كه ته حكومه  می سیسته  تێكشكاندنی  ماركس خوازیاری  كه

پرسیار .  ماركسه  ی كه تیۆرییه  ئامانجی  داری رمایه سه  ندیی و پێوه  ی كه تییه زگا حكومه پادگان و ده



  ، ئابووریی نیزامی  ری ركوتگه سه  ت، پارلمان، هێزی وڵه ده  نی خاوه  نه  له كوردستانێكدا كه  یه وه ئه
  كه  یه ندیانه تمه و تایبه موو ئه یی و هه پیشه  ، كرێكاری و كارخانه  ، كارگه داری رمایه سه  چڕوپڕی

و  ، ئاخۆ حیزبی دێموكرات ئه نێو بچێ ماركس له  ی وته  به  پێكدێنن و پێویسته  داری رمایه هس  نیزامێكی
 ؟ وه تێكبشكێندرێ ڵه كۆمه  پڕۆلیتاریای  ن هێزی الیه پێویست بێ له  زراندبوو كه دامه  ی مه سیسته

  
 كورد  یی وه ته نه  ی و و دۆز پێشڕه

  خوازیاری  ك كه مایه دوكترین و گوتار و بنه  له  بێ  خۆیدا بریتی  یكورتترین مانا  ر ناسیونالیزم له گه ئه
م و  ده  ر له توانین بڵێین هه وا ده بێ، ئه  وه ییه وه ته نه  تێكی وڵه ده  هۆی به  وه ته ماڵێك بۆ نه  نانی وه پێكه
  به  بڕدا بووه نێو  بێ  وای ناڕه  كی ملمالنێیه  و له ئێستا پێشڕه  تا ڕۆژگاری و هه كاری پێشڕه  سپێكی ده  كاتی
 .كوردستان  اڵتی ڕۆژهه  له  كوردی  كیانێكی  نانی وه پێكه  دژی

  رێكی ماوه جه  ژیانی  رجی لومه هه  باشتربوونی  به مانای  میللی  می سته  الچوونی: "وابوو  و الی پێشڕه
  نێوچوونی كۆتایی پێهاتن و له  ماناینه   میللی  می سته  الچوونی...  كوردستان نیه  ڵكی خه  رینی به
  و نه مانای  عاتكاره سه  ی وه مبوونه كه  مانای  ، نه بێكارییه  ی بیمه  دابینكردنی  مانای  و نه  یه وه وسانه چه

ڕ و نه مانای ئازادیی پێكهێنانی  بیروباوه  ربڕینی ده  ئازادیی  مانای ر ژنان، نه  سه له  مه سته  الچوونی
بوو باج و   وه ئه  ن مانای له سه كانی ڕابردوودا ناسیۆنالیزم مه وره ده  ر له گه ئه. و مانگرتنه ڕێكخراو

وه  رینه به  رێكی ماوه جه  ژیانی  به  وه یه م باره و له  مێنێ و فیۆدالیزم نه  زی ركه مه  تی حكومه  رتیلی به
كوردستان هیچ   مڕۆ ناسیۆنالیزم له بوو، ئه ههڵك  خه  ڵخڕاندنی بۆ هه  رینی به  تێكی گرێدرابوو و قودره

 [7"] .تێدا نییه  تیی اڵیه كۆمه  وتنخوازیی پێشكه  نێكی و هیچ الیه  نییه  ی تانه و خاسییه كام له
  و الی   نگاندوه ڵسه هه  وه ئابووریخوازانه  كی یه ڕوانگه  نیا له ته  كوردی  موو دۆزی و هه بینین، پێشڕه ك ده وه

  ندیی وه رژه ت قازانج و به له خزمه  كه ن  وه ركردنه سه له  شیاوی  یه و ڕاده نیا تا ئه كورد ته  كانی مافه  وایه
ك  خۆیدا پاشكۆیه  تی باشترین حاڵه  و له كورد بۆ پێشڕه  ی له سه تر، مه  كی واتایه  به.  كرێكاردا بێ  چینی
زگا و  ده  له  و سااڵنه موو ئه هه  درێژایی كورد به  دۆزی. كرێكار  چینی  باتی خه  رخستنی بۆ سه  بووه

بۆ . درا پێنه  گرینگیی" خۆ ربه سه"و " زات قایم به "  كی یه ك دیارده ت وه ودا قه پێشڕه  فیكریی  می سیسته
  ی له سه وڵیدا مه ك هه یه موو شێوه هه  ڵكو به ڕشت، به دانه  نیا پالنێكی ته كورد نه   تبوونی وڵه ده به
  فیكریی  وا پێخۆری  ی وانه كورد ئه  تی گبه نه  له.  وه راوێزه په  بخرێته  یی وه ته نه  ری روه و سه  یی وه ته نه

ماركسیزم   شن له ك چه ك یه ته نیا له فسیر و ته ك ته یه  ڵ گه نیا له دێنا، ته م رهه ویان به پێشڕه
  پی چه  ی ماڵه بۆ بنه  وه ئێرانه  ی تووده  حیزبی  هۆی بوو به  مێژ ساڵ ش له فسیره و ته ئه. بوو زاییان هه شاره

و   رستی زپه گه ڕه  توخمی  ی ئاوێته  تۆخی  و به  توندی ش به و میراته ئه. جێ مابوو میرات به  ئێران به
بۆ   و میراته ئه  ی گوێره كان به سته ژێرده  وه ته نه  جۆرێك كه  به. وا كرابوو رمانره فه  ی وه ته نه  ستیی بانده

  له. ئێران ناسراوه  به  دا بوون كه یه جوغرافیا  و له  وه مانه  حكوم به مه  تایه تاهه و بۆ هه  میشه هه
  چینی  خۆی ربه سه  ڕیزی  تێكدانی  تیدا، تایبه و به و پێشڕه  گشتی ئێران به  پی چه  ی ماڵه بنه  ی وه خوێندنه
  مافخوازیی  ڵ گه تیكردن له ك بۆ دژایه بیانوویه  و چینه كرابووه كانی ئه یهندی وه رژه ئێران و به  كرێكاری

کی  یه وه ته ی نه له سه ک مه ی وه كه بوو كێشه ویش كورد بۆی نه پێشڕه  دیتنی  ی گوێره به. كان وه ته نه
 . بێ  ی كه واڵته  راویداگیرك  كۆتاییهێنان به  و خوازیاری  گۆڕێ  شكراو و نیشتمانێكی داگیركراو بێنیته دابه
  ڵگرتنی هه  ی له سه پێش مه  و گرتبوویه پێشڕه  ی جاڕیانه و گاڵته له  دیكه  كێكی دا یه م بوارده ر له هه

  مافی  ستاندنی گرت بۆ ئه كورد ده  له  و داوای پێشڕه. نووس بوو چاره  دیاریكردنی  مافی  دروشمی
  نووسی چاره  دیاریكردنی  مافی  یشتن به دا گه و نێوه بكا و له  وه ونهنگاربو ره شۆڕش و به  وتكراوی ڕوو له زه
  فسیری ته  تی ی چۆنیه  گوێره چی به برد، كه كوردستان نێو ده  ڵكی خه  كانی ی ژان و ئازاره وه ره ساڕێژكه  به



وه  حكوم به مانه مه دیسانیش  زاران قوربانی هه دوای  بوایه وه كورد ده وه ن پێشڕه الیه له  و دروشمه ئه
ودا  شنه له پێشره م چه به نووس مافی دیاریکردنی چاره  سه  له.دا بێ جوغرافیاییه  و سنووره نێو ئه له
 :وه خوێنینه ده
در كل ایران هستیم و چنین اتحادی   و انقالبی  ما اساسا طرفدار اتحاد ملتها در یك چهارچوب شورایی"

مردم كردستان در یك   برای  انسانی  حقوق و آزادیهای  دامنه  كنیم كه میكنیم و فكر  را مستمرآ تبلیغ می
خواهد بود   با كارگران و زحمتكشان ایران بمراتب بیش از آن چیزی  و در وحدت و یگانگی  چنین نظامی

در یك محیط دمكراتیك خواهد توانست   كند و حركت كارگری مطرح می  كرد تحت هر عنوانی  بۆرژوای  كه
  له  ئێمه. )تائید اكثریت قاطع مردم كردستان برساند  خود را به  حلهای راه  و سیاسی  بولیت اجتماعیمق
ئێرانداین و  واوی  ته  ی شۆرایی و شۆڕشگێڕیی له چوارچێوه  کان له وه ته کێتی نه ڕا الگیری یه خه بنا
کان بۆ  ئینسانییه  ئاستی ماف و ئازادییه  که  ین و پێمانوایه که کی وا ده کێتییه یه بۆ   شه وام بانگه رده به
تکێشانی  حمه ڵ کرێکاران و زه گه کبوون له کێتی و یه یه  وتۆدا و له مێکی ئه سیسته  ڵکی کوردستان له خه

و بزاوتی کرێکاریی   ئاراوه  یهێنێته ر ناوێکدا ده ژێر هه  بۆرژوای کورد له  بێ که ده  وه ئێران، زۆر زیاتر له
  کانی خۆی بکاته تی و سیاسییه اڵیه کۆمه  سندکراوه په  توانێ رێگاچاره تێنتکی دیمۆکراتیدا دهس به  له

 [1(]ڵکی کوردستان ی خه جێی پشتیوانی زۆربه
وشك و برینگ و   ڵێك فۆرمۆلی كۆمه  ی وه تاقیكردنه  ی تاقیگه. بوو  تاقیگه  داگیركراوه  و واڵته و ئه بۆ پێشڕه
بوون   ش بریتی و فۆرمۆاڵنه ئه  كانی نه ندان و تیۆریسییه بیرمه.  واری كورده  ڵی كۆمه  یوا شوهه كه  نامۆ به

واته ". قوایی ته  مید حه"و " ت حیكمه  نسوری  مه"و " رین ئازه  ج ئیره"ك  وه  سانی شۆڤێنیستترین كه  له
و   زانی یان ده و واڵته ئه  ڵكی خه  ویمێژو  له  نه ڕیبوون،  په  دا تێنه و واڵته ڕێبوارییش به  سانێك كه به كه
ڕ و  نووسسازی شه چاره  كورد بڕیاری  تیی گبه نه  له  چی كه. كرد لێی بزانن زیشیان ده حه  نه

 .سپێردرابوو پێ ئاشتییان
  ستی ی هه وه هۆکارێک بوو بۆ ئه  واری كورده  ڵی كۆمه  یی سته و ژێرده  داگیركراوی  دان ساڵ سه

  نێو گروپێكی له  وه و توانه  م واڵته ئه  ری وا ڕووناكبیر و خوێنده  نێو توێژێك له  بكاته دزه   مزانین كه خۆبه
و هاتبوو  ئه. سووچبار بوو  و خۆی دا پێشڕه نووسه م چاره ئه  ڵبژاردنی هه  له  دیاره. كدا سله شۆڤێنیست مه

و   و سیاسی  كولتوری  كی هایه چ به  وه وه ئه  الی به.  وه بووه دتكر ڕه  خۆی  ی كه واڵته  ڵكی خه  موو شتێكی هه
ر مێژوو، كولتور  سه به  شی ڕه  تێكی ؛ خه ربگرێ وه  مای بنه  بوو به نه  وه ئه  شیاوی  م كوردستانه ئه  مێژوویی

یا   م كوردستانه ئه  موو شتێكی هه. كورددا كێشابوو  كانی ڕینه ت گشت ڕاپه نانه و زمان و ته
  ڕۆحی  ی وره گه  كی لێن و بۆشاییه كه  توانی یده نه  كاندنه و خۆداته ئه.  بوو یاخود بۆرژوایی  رستانه په كۆنه

  ی وه ته نه  دۆزی  له  وه سته بااڵده  ی وه ته نه  پێكی چه  ی چاویلكه  و به پێشڕه  ر بۆیه هه. كا چێ نه  و فیكری
 .ین بده  ند فاكته م چه رنجێك له سه  وه و ڕاستییانه با پێكه ئهوتنی  ركه بۆ ده.  ڕوانی ده  كوردی

ی پاش  ڵه كۆمه  كه  كورد نییه  ی كێشه  وابوونی ر ڕه به كه له  وێ كه رده دا بۆمان ده وه خواره  ی م فاكته له
بۆرژوایی   هێڵێ نه  یه وه ر ئه به ڵكو له كا، به كورددا ده  ی وه بزوتنه  له  شداری کان، به ندیه هه هاتنی سه

تحقق مطالبات   برای  در مبارزه  له كومه. "رمانداو بكا ده  ناسیۆنالیستی  بیری  كرێكاران به  كورد مێشكی
دفاع از این . ریزد می  ن برنامه رساندن آ  پیروزی  پیشبرد و به  كند و برای خلق كرد شركت می  ملی

برود و نگذارد   طبقاتی  سراغ تضادها و كشمكش های  به  امكان میدهد كه  بوی  مطالبات حق طلبانه
. سازد  لوده آ  وعقب مانده  سموم ناسیونالیستی  كارگر را به  كردستان افكار و مبارازات طبقــه  بۆرژوای

پێش   کا و بۆ بردنه شداریی ده لی کورددا به کانی گه میلییه  دیهێنانی خواسته تێکۆشان بۆ وه  له  ڵه کۆمه)
  دا که ده  ڵه کۆمه  ت به رفه ده  یه وایانه ره  م داخوازه پشتگیریی له. ڕێژێ داده  رنامه خستنی، بهر و سه



باتی چینی  هێڵێ بۆرژوای کوردستان بیر و ڕا و خه کان و نه تییه ر ناکۆکی و ملمالنێ چینایه سه  بچێته
 [52"]پیس بکا  وتووانه هری ناسیۆنالیستی و دواکه ژه  کرێکار به

و   سیاسی  قاودانی ركوتكردن و له ك بۆ لێدان و سه هۆیه  بێته میشدا، ناسیونالیزم ده دووهه  فاكتی  له
، دفاع  داری خاطر دفاع از مالكیت و مناسبات سرمایه  ما حزب دمكرات را به  كه  در تمام مدتی: " گوترێ ده

كارگر و   خاطر انكار طبقــه  یسم، بهخاطر ضد كمون  موجود، به  طبقاتی  طبقات و نابرابریهای  از حفظ
كجراه  فریفتن و به   مستقل آن، بخاطر ناسیونالیسم و تالش برای  مخالفت با مطالبات و سازماندهی

و پایمال كردن حقوق مردم زحمتكش، بخاطر سازشكاری   بردن كارگران، بخاطر ضد دمكراتیسم، زور گویی
خاطر تالش در   جنبش كردستان، به  نسبت به  خیانت كارانه و سیاست  و معامله گری با جمهوری اسالمی

  علیه  بۆرژوای  شركت در ائتالفهای  ایران و تالش برای  كسب مقبولیت در نزد امپریالیستها و بۆرژوای
  انقالب ایران و مصالح زحمتكشان، بخاطر نقض موازین دمكراتیك در مناسبات احزاب و سازمانهای

و سرانجام جنگ تمام   له كومه  بخاطر تعرضات فزاینده و خونین علیه  و باالخره در كردستان،  سیاسی
كارگر و مردم زحمتكش را با ماهیت   قرار میدادیم و ذهن طبقــه  سیاسی  ن مورد افشاگریهای آ  عیار علیه

  ئێمه  دا که هی و ماوه واوی ئه ته  له...) ساختیم آن روشن می  این حزب و سیاستها و عملكردهای  واقعی
داری،  رمایه سه  کانی ندییه ندارێتی و پێوه خاوه  ر داکۆکیکردنی له به حیزبی دیمۆکراتمان له

تیکردنی  ر دژایه به  ن، له هه  ی که تییانه چینایه  رییه رابه و نابه کان و ئه پاراستنی چینه  داکۆکیکردنی له
کان و رێکخستنی  ڵ داخوازه گه تیکردنی له رێکار و دکایهچینی ک  ر حاشاکردن له به  ڵ کۆمۆنیزم، له گه له
  الڕێدا بردنی کرێکاران، به  وڵدانی بۆ فریودان و به هۆی ناسیۆنالیزم و هه  خۆی چینی کرێکار، به ربه سه

ر  به  تکێش، له حمه ڵکی زه کانی خه پێنی و پێشێلکردنی مافه ڵ دیمۆکراتیسم، خۆسه گه تیکردنله هۆی دژایه
ی کوردستان،  وه جۆاڵنه  ی به تی خائینانه کۆماری ئیسالمی و سیاسه  ڵ گه ست له ون و به کاری و ئهسازش

  شداریی له کان و بۆرژوای ئێران و تێکۆشانی بۆ به وڵدانی بۆ قبوڵکرانی الی ئیمپریالیسته هۆی هه  به
  ر پێشێلکردنی رێوشوێنه به  ن، لهتکێشا حمه ندیی زه وه لی بۆرژوای دژی شۆرشی ئێران و بهرژه گه ئیئتالگه

  نجام به ره کوردستان و سه  کان له سیاسییه  کانی نێوان حیزب و رێکخراوه ندییه پێوه  کان له دیمۆکراتییه
،  ڵه ڵ کۆمه گه له  نه الیه مه ڕی هه و دواتر شه  ڵه کۆمه  زیاد و خوێناوی دژ به  سدرێژی روو له هۆی ده

رۆکی  نێوه  تکێش، له حمه ڵکی زه ودانی سیاسی و مێسکی چینی کرێکار و خهقا  ر له به  ینه خه ده
  [55...(] وه کرده کای رۆشن ده وه کان و کرده ته و سیاسه  م حیزبه ی ئه قینه راسته

  هر ناسونالیستی. است و تا ابد باید زد تو سرش  پدر سوخته. اش بزنید كله  ناسیونالیسم كرد هست، به"
من . هشدار در مقابل ناسیونالیسم بجاست[ 50..."]دنیا این است  ی كمونیستها در  موضع همه. را باید زد

ما [ "56]”.ی وجودهم هستم  ام مخالف ناسیونالیسم با همه كرده  با ناسیونالیسم مبارزه  هم در مبارزه
 چون دمكرات را زدیم داغانش  محدودیتهایمان حزب بزرگی  بودیم و كردیم، علیرغم همه

وقی  ته  بێ له و ده  یه و تاهه  گبابه ن، سه ری بده وقی سه ته  ، له یه ناسیونالیزمی کورد هه[)53."]كردیم
ر  جیهاندا هه  کان له موو کۆمۆنیسته ڵوێستی هه هه. بێ لێی بدرێ ر ناسیۆنالیستێک ده هه. ی ری بده سه
موو  هه  منیس دژی ناسیۆنالیزم تێکۆشاوم و به.  جێیه ر ناسیۆنالیزم به سه  دان له وریایی[ 50...] یه وه ئه

ی  وره کانمان حیزبیکی گه م و کووڕییه موو که ڕای هه ره سه ووین ب ئیمه[. 56.]دژی ناسیۆنالیزمم  تواناوه
 [.53]شکاند ک دیمۆکراتمان تێک وه

موو كاتێ سانچۆ پانزای دۆن  یاندا هه كه ڵه له سازمانه رانی كۆمه ر بڵێین ڕێبه گوتوه گه زۆرمان نه
ڕی نێوخۆیی   ی شه مینه بۆ خۆشكردنی زه. سپی زینكراو بوون كو ئه نی وه كورد وته. ت بوون كیشۆت حیكمه

. ییتر بوون زه ویی، بێبه فه سهیی  زه بێبه له قزڵباشی " حیزبی بۆرژوای"ر به  و كوشتنی هاوواڵتیی سه
م  شێ بۆ چوونه قوواڵیی ئه ده. ستایلی كتێبی دۆن كیشۆت نووسراوه  و به ی پێشڕه كه بیاته ده ئه



ڵك  یی كه سته خۆنامۆبوون و ژێرده كی تر جگه له كولتوری له یه سه ره تراژیدیایه، له چ مێتۆد و كه
ر  ڵكو پێش هه بووڵ نییه، به ناسیۆنالیزمی قه  دا نییه که وه نیا له وته ته م ڕه ربگرین؟ تراژیدیای ئه وه

ست و تێیدا  ی بانده وه ته ی بزانێ، بۆته ئامزازی گوتاری ناسیۆنالیزمی نه وه بێ ئه به  دایه که وه شتێ له
ی ڵك كانی خه ون و ئاواته وێ و چۆن باسی خه وه نییه نازانێ كێیه و چی ده ر ئه كه هه گرفته. وه ته تواوه
ی  و به پله ڕێ كه ئه گه موو شتێكدا له ئارگومێنتێك ده و له پێش هه ڵكو ئه كا، به ی خۆی ده كه واڵته

 .ڵێن ناسیۆنالیست ڵێن كورد و پێی نه نێ، واته پێی نه یه تی بگه یه هاوشێوه
ی واڵتێكی  خبهكێشێ، سایكۆلۆژیی تێكڕووخاوی نو رنج ڕاده دا سه و فاكتانه م ڕوانینی ئه كه یه  ی له وه ئه

تی به جۆرێك  یه وه می ئه نیا خه ڵدڕاو و گووپ قرینجاو، بێ پێاڵو، ته قاو، الهه داگیركراوه كه شانداچه
وه  توانێ له چ ڕووداوێك ده. ریبگرێ ست له ڕیزی خۆیدا وه ی بااڵده وه ته خۆی بنوێنێ كه ڕووناكبیری نه

او بۆخۆی ببێته ئامرازێك بۆ تێكدانی ناوماڵی ڵكی واڵتێكی داگیركر ی خه تراژیكتر بێ كاتێ نوخبه
 شێواو و لێكترازاوی خۆی؟

رفراوانی  كی به  ر و پانتایییه ستیش ڕووبه بااڵدهی وه ته نه ی نوخبه ک ته كردن له ولدان بۆ خۆ هاوشێوه هه
ی وایه خۆی جار. ك له خۆیمان پێشان بدا یه كان وێنه ك له شێوه یه ی به شێوه ر جاره توانێ هه ده. یه هه

ك و  ستبردن بۆ چه وی تردا، جارێك به ده ی خۆی له ئه وه ڵدان بۆ دیتنه وه و خۆهه به الساییكردنه
كان و  ی ڕووداوه رانه گه واشه نگاندنی چه ڵسه كوشتنی برا و خوشكی خۆی و جارێكی تریش به هه

ی كات و  گوێره ندییانه به تمه ایبهت و ت و سیفه ركام له هه. دا مارگرژیی، خۆی نیشان ده یی و ده ساویلكه
: وه چێته قاڵبی تووتییه دا ده وه له الساییكردنه. وه بینێته تدا ده یانێكی سیاسیی تایبه م خۆی له به رده سه

درێژایی مێژوو له  به. وه كاته وه دووپاتی ده بێ بیركردنه ز، به چی پێ بڵێی، چاك و خراپ، جوان و ناحه
ری  سه هۆی مێدیا و ڕۆژنامه، هێنده له شوێنی كار و له قوتابخانه، به  دا، له ماڵه نێو بنه ڵگه و له كۆمه

ر  ویش گه ماوه و نازانێ كه ئه كی به خۆی نه یه یی كراوه، هیچ متمانه وه ته ناسی نهودراوه و نكۆڵی له ش
تی به  عاده. وه ر گومان و لێكدانه كان بخاته به وه و شته توانێ به مێشكی خۆی بیر بكاته وێ ده بیه
وه شت  وه و له وانه ڵكی تر بیری بۆ بكاته بێ خه ر ده پێی وایه هه. لی فیكری گرتووه زه وه ڵی و ته مبه ته

زۆر  یاری به داو خستنی نه ندین ساڵ گوند به گوندی كوردستان بۆ له توانێ به درێژایی چه ده. فێر بێ
ی كه   وه بێ به زاگران ده اڵم زۆر زوو ڕه به. وژێ و بكوژرێڕ بكا، بك ، شه وه ێتهدان مین داتاشراوی خۆی که

و كورده به  ی بزانێ ناسیۆنالیزم چییه و ئه وه ڕێ بۆ ئه ی زانستی بگه رچاوه ند سه چه دوای  پێی بڵێی له
ر و ماڵی له  وه، بۆچی حازره سه وه، به ژن و به پیرییه وه، به بازاڕی و ڕووناكبیرییه كرێكار و جوتیاریه

پێی خۆشه !" انن  ز هاوڕێیان ده: "ڵێ بێ چی بێ؟ له واڵمدا ده و فیداكارییه ده ت له ێناودا دابنێ و حیكمهپ
ڵێی ڕۆژێ دانیشه  اڵم پێی نه وه، به نه ی ماڵیی پێ كۆ بكه رچاوه تێنن، دارایی و سه و و ڕۆژ بیڕه شه
نده به قازانجی دۆزی  فێریان كردووی چهی هاوڕێیان  یه و وانه ی بزانی ئه وه وه بۆ ئه عاتێك بیر بكه سه
وێته  كه ک ئاو ده یه به پیاڵه. شه ڕ و ساویلكه وانه خۆشباوه موو ئه جگه له هه. ی خۆته كه ڵكی واڵته خه
نترناسیۆنالی كۆمۆنیستی بۆ  ری ئه بینه پێكهێنه وه ده توانی پێی بڵێی له كوردستانه ڕۆژێك ده. له مه

ی 117ی  بووڵكرانی بڕیارنامه دوای قه ڕۆژێكیتر واته له . نی جیهانتیکردنی كرێكارا رایه ڕێبه
ی كوردستانیشی  وه ڕی نێوان ئێران و عێراق كه ئاسۆی بزوتنه نی ئاسایش و کۆتایی هاتنی شه نجوومه ئه

ش  ستپێبكا، ئێوه وروپاوه ده بێ له ئه شۆڕشی سۆسیالیستی ده: توانی پێی بڵێی ك لێڵكردبوو، ده یه تا ڕاده
ند  نای چه وه، چه نه و شۆڕشه، بچنه ناویان، ڕوونیان بكه ن بۆ ئه كانتان بده تیی هاوچینه بێ یارمه ده

ناپرسێ  ئیتر ...! یه وه واندوون، پێویستیان به وشیاركردنه كان مێشك و بیریان خه ساڵه ڕێڤیزیۆنیسته
. یه وروپایی هه كانی ئه ر گرفته سه كم له چ ناسیاوییه. م و كاره بكه چ زمانێك ئه  ژاری كورد به منی هه

كورتی،  به! م ناهێنێ فه و ڕووناكبیریدا كه لسه م بێنێ له بیر و فه موو شتێكدا كه خۆ بۆخۆی له هه



ی و به نیگاری دڵخوازت  یفی خۆت شتی تێدا تۆماركه توانی به كه ده. ینی سپیه ی مێشك و زه ڕه الپه
شێك له چینی  كی خورافی خۆی به به یه به شێوه. پێ بكوژیشكرێ خوشك و برای خۆی  ده. خشێنی بینه

 .و به هی خۆی بزانێ ی ئه كه باته و و خه ئه  و چینه ی ئه وه بێ ئه زانێ، به كرێكاری جیهانی ده
ركردوه،  به یان پێ له كانی حیزبی سۆسیال دیموكراتی ڕووسیه وه ت ڕۆژی كۆبوونه نانه مانگ و ساڵ و ته

فنامه  ره ك شه ی خۆشت وه كه ڵكی واڵته رتووكی مێژووی خه ند په پێی بڵێی بڕۆ چه اڵم پێی ناخۆشه به
م و  رێكیش له مه سه. وانی خۆت تیفتیفه بده ریه ڕۆح و ڕه فه ی موزه هێندێك به توحفه. وه بخوێنه

و  ریش ئه گه ئه. كه بیر مه تاد له... مێرد و دا دیوانی حاجی قادر و پیره شته م گه له.  ی خانی بده كه زینه
ڵێ كورد بوون  و پێت ده ئه. زانی، بێشكچی بكه به مانیفێستی خۆت رچوو ده سه مانه به كۆن و به رهه به

شكراوه، داگیركردنی چ  یه، كوردستان كوێیه، بۆ دابه خێكی هه چ بایه  وه ته ی نه یانی چی، ناسنامه
كا  ش گرینگتر بێشكچی فێرمان ده وانه موو ئه هه  له. ر بیر و هزری من و تۆ داناوه سه كی له رییه كاریگه
ست  ی بانده وه ته ریی وتاری ڕووناكبیرانی نه ژێر كاریگه توانین له وه، چۆن ده ینه ك كورد بیر بكه چۆن وه

یی  وه ته تی نه وڵه حاڵیكراوه كه كورد نابێ باسی ده "نترناسیۆنالیزم ئه" له واو چی ئه كه. قوتارمان بێ
اڵم  به. تاد... اڵیسێنه و ڕهه ، ژاری خاپاندنی چینی كرێكاره، شه اسیۆنالیزم دزێوه، بۆرژواییهخۆی بكا، ن

ی  وه ته ناسیۆنالیزمی نه . جۆره و فره  شن چه ڵگریشێوازی فره و هه مكێكی گشتییه ناسیۆنالیزم چه
توانێ له بزاڤێكی  كیان ده یه. کانین هست دوو له جۆر ی بانده وه ته و ناسیۆنالیزمی نه  ست ژێرده

ب  ره ك ناسیۆنالیزمی فارس و عه زنخواز بخزێ، وه ر و مه المارده و ناسیۆنالیزمێكی په ره وه به قاڵنییه عه
واشه  ر بۆیه ڕه هه. ڵگری هیچ جۆره سروشتێكی دیموكراتیانه نییه و جۆره ناسیۆنالیزمه هه ئه. و تورك

ك ناسیۆنالیزمی كورد، كه نه چاوی  سته وه ی ژێرده وه ته ی تری ناسیۆنالیزم، نه كه جۆره. قاو بدرێ له
دی  کی تردا به یه وه ته بوونی نه كی تر و نه بوونی خۆی له نه یه وه ته ر و بۆی نه ته نیشتمان و به بڕیوه

یی خۆی  وه ته تی نه وڵه یه ده وه و ناسیۆنالیزمه ئه زی ئه و و حه تیشدا ترۆپكی خه له باشترین حاڵه. كا ده
 .بێ هه
ری  بێ له سه و ده" ناسیونالیسم پدر سوخته است"كی بیستوه  رزاره رینی سه فیق ئازه و له ره چی ئه كه

نازانێ . و دوژمنی شتێكه كه نایناسێ ڕاستیدا ئه له. ری بدرێ سه  بێ له اڵم نازانێ بۆ ده به. بدرێ
اڵم له خۆی  ێری شت بێ، بهحازره عومرێك به گوێبیستی ف. ری چ دارێكه ناسیۆنالیزم چییه و به

. بێ لێی بدرێ ر ناسیۆنالیزمی كورد دزێوه و ده كاربێنێ بزانێ بۆ هه كانی خۆی به ڕانابینێ سۆمای چاوه
شه له  ڕه ی هه وه بێ ئه بێ به وێ له واڵت و نیشتمانی خۆم منیش كیانێكم هه مه ر كورد گوتی ده گه ئه
 .وایه مه ناڕه بۆ ئه رم، سی تر به المار بۆ كه م و په س بكه كه

. ری ماركسیزمدا بشكێنین و گرفتانه له سه موو ئه ی هه نیایی شانه ته  وێ بڵێم ناكرێ به مه وه ده لێره
كی  ی تێدایه ببێته چه هێزه مینه به و زه بزاڤی ڕۆشنبیریی كورد و سایكۆلۆژیی ئینسانی كوردیش ئه

ی ئایدۆلۆژی بكاته ئامرازێك بۆ  وه له جێگای ئه .رگیرێ ڵكی ئامرازیی لێ وه ستی ئایدۆلۆژی و كه ده
 .ی بۆخۆی بزانێ وه كاته قوربانی بێ ئه ی ده كه ڵكی واڵته ی، خه كه ڵگه ختیاركردنی كۆمه  به

  
 اڵت سه ده  مكی و و چه پێشڕه

  
  كی یه گشت حیزب و ڕێكخراوه  ستی به اڵت مه سه ده  یشتن به توانین بێژین گه ده  گشتی  كی یه شێوه  به

  مافی  سیاسی،  ڕێكخراوێكی  ك ئۆرگانی ویش وه بۆ پێشڕه. كۆشن ڵدا تێده كۆمه  پانی گۆڕه  له  كه  سیاسییه
ر ئێسقان پشت  وه بوو تا سه و ئه پێشڕه  اڵم گرفتی به.  ببینێ  وه اڵته سه ده  و به بوو خه  خۆی  سروشتی

و بۆ  پێشڕه  یشتنی تێگه  له. اڵت بوو سه ده  یشتن به بۆ گه  یدیموكرات  یره غه  كی یه وه خوێندنه  ستوور به ئه



ڵب و  قه  رژوایی بۆ  دیموكراسی  ناوی  به  زۆرینه  نگی و ده  ئیراده  اڵت، ڕێزگرتن له سه ده  مكی چه
وه  كرا ئه ده نه  وه ست به ودا هه پێشڕه  تیی ت و ڕواڵه قه سه  یشتنی تێگه  و له  كراوه د  ر ناوزه ڵێتێنه ڵخه هه

كانیان  ره وه نوێنه نگدانه ده  ڕێگای  له  خسێ كه ڕه ڵك ده خه  اڵنی بۆ كۆمه  تان ره اڵتێكدا ده و  كه له
ڵكو  ، به تییه تایبه  تی چینێكی که ره لوتف و به  می رهه به  بچووك و نه  وتێكی سكه ده  ن، نه سنیشان بكه ده
 .  تییه ی مرۆڤایه گهڵ كۆمه  دوورودرێژی  باتی خه  می رهه به
  كه  یه و ئایدۆلۆژیه ئه  ،  خشێ اڵت ببه سه ده  مكی ت به چه قانییه هه  توانێ ده  ی وه وه، ئه وه پێشڕه  الی به
ش  و ئایدۆلۆژییه ئه  تیی رایه ت و ڕێبه قانییه هه  شدا دیاریكردنی و نێوه له. ستووره پێی پشت ئه  و هێزه ئه

.  ر خۆیان داناوه سه كۆمۆنیستیان له  رانی ڕێبه  ناوی  كه  سپێردراوه ئه  ڵبژارده ڵێك ئێلیت و هه به كۆمه
و  ر له هه.  سپێردراوه ئه  پێی  وه كرێكاره  ن چینی الیه له  وێ كه د ده  مێژوویی  تێكی ساڵه ره  له  م ئێلیته ئه

  ی دیكه  سیاسیی  ند هێزی چه  ڵ گه له  ئیئتالفی  اڵتێكی سه ده  ی به بڕوا   یتوانیوه و نه پێشڕه  بووه  وه یه سۆنگه
  و تێكدانی  تی چینایه  سازانی  به  مه و، ئه پێشڕه  كانی ما فیكرییه بنه  ی گوێره به.  بێ هه  خۆی  جیا له

  زرۆی و له كوردستان تامه پێشڕه  ی اڵته سه و ده بڵێین، ئه  كورتی به. ژمێردرێ كرێكار ده  چینی  خۆیی ربه سه
و   حیزبی ك یه  اڵتێكی سه ڕاستیدا ده له.  گرێدراوه  وه یه كه ره رانبه به  بوونی نه  به  ، بوونی بووه  دی هاتنه

 .ڵناکا و هه  وه وێته نگیتر ناحه نگ و ڕه ده  ڵ گه له  که  نگی كده یه
  ڕی شه  تیی رایه به قه ڕ  پانی گۆڕه  كردوه  كورستانی  اڵتی ڕۆژهه  ند ساڵ چه  درێژایی و به پێشڕه

  ، وه ڕایه گه ده  ی كه وه و ڕێكخرا  خۆی  خشی و نه  بۆ ڕۆڵ  ی و جێگایه دا تا ئه و نێوه له. كان ئایدۆلۆژییه
ردا،  رامبه به  له. ستۆ ئه  گرته ده  كرێكاری  چینی  ریی لێنینیزم و نوێنه -ماركسیزم  بیری  وری ده
  و الی پێشڕه.  م داوه ڵه قه شۆڕش له  و دژ به  رستی په كۆنه  ی و نوێنگهبۆرژوا   حیزبی  به  كانی ره رانبه به

  تین له اڵیه كۆمه  دوو چینی  هاتووی نه  ئاشتی  له  و ملمالنێی ره، كێشه  دژبه  م دوو ئایدۆلۆژییه ئه  وابووه
و و  پێشڕه.  وه خه ویه هست ده  ڕی شه  ونه كه اڵت ده سه ده  ی له سه ر مه سه نگ یا زوو له كوردستان و دره

  اڵتدا به سه ده  مكی چه  ڵ گه له  ندی پێوه  مۆدێرنی له  دنیای  كانی دیموكراتییه  ما و نۆرمه ی بنه که نه خاوه
بوو بۆ ژیان و  داڕێژراو نه  پالنێكی  و دیموكراسی بۆ پێشڕه.  داوه م  ڵه قه له  بۆرژوای  ڵبی قه  بیری  ناوی

رك و  ئه  ڵگه و دیاریكردنی نێو كۆمه  كانی ندییه یوه ت به په باره سه  نه الیه مه هه  ینێكیبۆ تێڕوان  شێوازێك
اڵتی تاكه حیزبی له  سه روازه و ئامرازێك بوو بۆ قۆرخكردن و مۆنۆپۆلكردنی ده ڵكو ده كان، به مافه

 .كوردستان
ر  گه وه ئه ر ئه به ر له هه. دیموكراسیمكی  تی بوو له چه فسیرێكی چینایه ستوور به ته و پشت ئه پێشڕه

تر   نێكی بۆ الیه  وه حیزبێكه  اڵت له سه ده  ستكردنی ستاوده وه و ده وگواستنه  دی  وی ڕێزگرتنی ئه  پرێنسیپی
  و ی ئه گوێره به  بێ،  دیموكراسی  قامگیری و پاراستنی سه  گرینگی  هۆكارێكی  ئاشتیخوازانه  كی یه به شێوه

كا،  ده  شه بانگه  تی چینایه  سازانی  ڵب كه قه  ك بیرێكی وه  وته سكه م ده ئه  وه وتووته وی لێکه ێشڕهپ  ی هزره
 .و له قاودان  ر هێرش و لۆمه به  درایه ده

  
 فیكری  داهێنانی  ی له سه و و مه پێشڕه

  
  یتوانی نه  نی مه ته  درێژایی بوو؛ به ر نه داهێنه  كی یه وه باڵوكراوه فیكرییه  باری  و له پێشڕه

  و له ئه.  رێ وپێش به ره نگاوێك به كورد هه  دۆزی  م كه رهه به  بێنێته  وتۆ تیۆریكی ئه  كی یه وه خوێندنه
  پاندبوو، له كورددا سه  ڕزگاریخوازی  ی وه ر بزووتنه سه ی به"ت قاومه مه  جونبشی"  قۆناغێكدا نازناوی

تی حاشاكردن له  ك سیاسه یه بۆ ماوه  ڵه كۆمه  می دووه  ی كۆنگره  كانی نامهبڕیار  پێی تریشدا به  قۆناغێكی



  ڕینی ڕاپه  ی درێژه ی كوردی به وه ر و بزووتنه كوردستان گرتبووه به  اڵتی ڕۆژهه  ی كورد له  وه ته نه  دۆزی
 .دا م ده ڵه قه له 13ندانی  ڕێبه

ن  الیه دا چی له"كۆمۆنیست"له گۆڤاری . بوو  فیكری  هێنانیدا  ژیانیدا نامۆ به  ی موو ماوه هه  و له پێشڕه
و  ڕاستیدا پێشڕه له. و بووه پێخۆری پێشڕه جێ ده سبه نووسرابا ده  وه رینه فیق ئازه ه  ت و ڕ فیق حیكمه ڕه
د و ماڵن خه ك بوو كه چۆنیان ویستبا وایان ده یه سه ره كۆمۆنیست و ئامراز و كه  گۆڤاری  بوو له" ک كۆپییه"

و  روبوویان له كه یانكێاڵ و چۆنیان پێخۆش با به و كێڵگه بوو، چۆنیان ویستبا ده پێشڕه. دا له قالبیان ده
جارێك . نرا  ده جوراوجۆر دا  میكانیزمی  یه سه ره م كه م بۆ ئه رده كات و سه  پێی ت به ڵبه هه. دا ده
.  نووسی تاڵیان بۆ ده ئاشبه  ی تر نوشته  ێكیو جار  ڕی كوردكوژی شه  ك بۆ نێڵدانی كۆیه یانكرده مه ده

  بیری  رچكگرتوو به فه  سێكی ند كه چه  ستی ده چاوله. ست بوو ده چاوله  و سااڵنه ئه  درێژایی  و به پێشڕه
  و  ری روه سه  لێنینیزمدا دیفاعیان له -ماركسیزم  ی واره قه  له  وا كه رمانڕه فه  ی وه ته نه  شۆڤێنی

 .خافاڵند یان پێده ڵه كۆمه  كانی كرد و ڕیزه ست ده بااڵده  ی وه ته نه  ستیی ره زپه گه ڕه
و  پێشڕه  كانی گشت ژماره  ئارشیڤی  ری به رله سه  فیكری  ی داهێنانی وه دۆزینه  ستی به مه  ر به گه ئه

و  ئه  ی گوێره به.  ب بێحیسا  و به پێشڕه  ژیانی  ترین داهێنانی وره گه ”سێكوچكه“  تیۆریی  نگه بپشكنین، ڕه
  كیان بۆرژوای الیه. دا بوونێملمالن  هاتوو له نه  ئاشتی  ری له دژبه  كوردستان سێ  له  زه وه له تیورییه به

بوو " كورد  ئاگا و وشیاری  پرۆلتاریای"ریشی  مسه م جه كورد و سێیه  بۆرژوای  تریش  كی اڵتدار و الیه سه ده
ڵه  پرۆلتاریای وشیاری كورد كۆمه  ست له به مه ! ستۆ ئه  گرتبووه  تیكردنی رایه نوێنه  ركی و ئه پێشڕه  كه

 .اڵتی كرابوو وه خه وه ن پێشڕه الیه زناوی حیزبی دێموكرات بوو كه لهبوو؛ بۆرژوایی كوردیش نا
. رخان كرا ته  یه نی سه الپره  و تیۆرییه ئه  و بۆ جێخستنی پێشڕه  ژیانی  شێك له دا به و سااڵنه له
ك  و وه ڕهپێش  كه  و تیۆرییه ئه  نیی ئاگری مه سووته  كورد بوون به  كانی باشترین ڕۆڵه  زۆر له  ڵكانێكی خه

 .یاند گه بۆ پێده  ڵكی كرد و خه بۆ ده  ك كاری یه قوتابخانه
كوشتن و   ی دا وانه و سااڵنه و له پێشڕه  تی قاڵیه و عه  وانه. نگێز بوو ڕئه شه  كی یه و باڵوكراوه پێشڕه

خۆیدا  و به ه  پێشڕ جاران،  له  د جارێك كورد، قه  ی یان ڕۆڵه ده  كوشتدانی به  نێكی ك الیه وه. خوێنڕشتن بوو
ورد   كانی ڵه هه  له  خۆی  حاڵی ش به گرت و به دانه  م دڵی ماته  ڵكه موو خه و هه ئه  كوشتدانی ، بۆ به چۆوه نه
  ڕی شه  له. كان بوو چینه  ڕی کتر شه یه  ستی ده كورد به  ئینسانی  ودا كوشتنی پێشڕه  قامووسی  له.  وه بۆ نه

توانین بڵێین  ده  وه و ڕووه له.  ئارادا بێ  له  توانی یده رمی نواندن نه بۆ سازان و نهك  كانیشدا جێگایه چینه
 .و بوو پێستی پێشڕه نگێزانه پڕبه ڕه تێكی شه سڵه دانی خه

نیا  وا بوو ته  و نووسان الیان پێشڕه. مارگرژی بوو ی ده و نوێنگه پێشڕه  خوازی ش، تا دڵ ده وانه له  جگه
  بووڵی و سیاسی و قه  فیكری  پلورالیزمی  ن بیری له گمه ده  به.  گۆش دایه  له  هایان ره  تی قیقه وان هه ئه

اڵت  سه ده  كورسیی  کانی به ره ن و دانه یاندنی خاوه و گه پێشڕه  كیی ره سه  ستی به مه.  وه كرده ده  جیاوازی
دا  ساتانه  و چركه له. بوو  سته به و مه یشتن به هگ  تیی بوو، چۆنیه گرینگ نه  ی وه دا ئه و نێوه اڵم له به. بوو

كه  ڕه شه  نێكی ك الیه و وه پێشڕه. ند بوو موو به  به  ڕ و ئاشتی نێوان شه  كوردستان سنووری  اڵتی له ڕۆژهه
دابوو  ولی حه  وه فیكرییه  باری  ت له نانه ته. كردبوو  ڕی كوردكوژی ئاماده بۆ شه  باری له  ی مینه زه

دا  و كاته له ر  وا و هه ڕه  ڕێكی كو شه ڵ كورد داتاشێ و وه گه كورد له  ڕی شه  وابوونی ك بۆ ڕه ییهتیۆر
  خشی بۆ نه  ی و جێگایه توانین بڵێین تا ئه تر ده كی  واتایه  به. بۆ خۆشه بكا  ی ڵه كۆمه  كانی پێویست ڕیزه

موار  ، هه كه ڕه شه  ڵگیرسانی هه  زۆر پێشتر له  وژیڕی كوردك شه  و تیۆریی  مینه ، زه وه ڕێته گه و ده پێشڕه
لێیان   وه نزیكه بوو له  وه نه به  و پێویستیی كانیشدا پێشڕه ناكۆكییه  ی وه قینه ته  كاتی  كردبوو و له

رار  هموو ق هه. بكا  دیاری  ری رانبه به  نی و الیه  خۆی  ی ڵه بكا و هه  كانی هۆكاره  ستنیشانی و ده  وه وردبێته
 . وه پێشدا بڕابۆ  و بڕیارێك له



.  ڕ و تاریكی شه  ری ریش نوێنه دژبه  نی وش بوو، الیه خه  کی پاك و بێ یه و ئیمامزاده دا، ئه و كاتانه له
  ڕێگای  ی وه دۆزینه  دوای ڕان به دا داهێنان و گه فیكرییه  كه ڵه سته و به ئاكامی ئه  بڵێین، له  كورتی به

 .نگ بروزه زه  و نیشاندانی  وه ستاندنه ئه  تۆڵه  دابوو به  خۆی  گایر، جێ سه چاره
 و سیاسیی پێشڕه  بلیغات و ڕاوێژی ته

  
  دوا، زمانی ده  و پێی پێشڕه  ی سیاسییه  و زمانه ئه. ی بوو که و، زمانه سیاسییه پێشڕه  ی دیكه  گرفتێكی

  دا بیری و نێوه له  ی وه ئه. كووم و زاڵبوون بوو حه تهڵكو زمانی  بوو، به ربڕین و ئاخافتن و دیالۆگ نه ڕاده
  به  كانی ناكۆكییه  ی وه قكردنه زه  ربۆیه هه. بوو  خۆی  ی وه ره ڵ ده گه یشتن له پێكگه  زمانی  وه كرایه ده نه  لێ
  و الی پێشڕه. دكر بیر ده له  خۆی  ی وه ره ده  دنیای  كانی شه هاوبه  ر خاڵه سه گرت و كاركردن له ما ده بنه

وت  ركه اڵم دواتر ده كا، به چێده  چوو، بۆخۆی س نه كه  له  ی تاقانه  تێكی هۆویه  وه و ڕێگایه وابوو له
  راوێزنشینیی و په  وه وێته كه ده  لێ  ی وه وتنه تاقكه وه و به وتنه ریككه ، ته تێكی تاقانه هۆویه  دروستكردنی

ڕ  شه  نتیقی ، مه نێ ده  مل  وه وتنه ریككه و ته ره به  خێرایی  كا به ده  ت س كاتێكیش هه. بێ سیب ده لێ به نه
  ونی ك خه چه  بری زه  رگرتن له ڵكوه كه  و به  وه هۆنێته كاندا ده چینه  تیۆریی  قالبی  و پێكدادان له

 . بینێ ده  كانی ره رانبه به  سی ره هه
ڕاستیدا  ش له رانه هوشیاركه  بلیغاتی ته".  انه ر هوشیاركه  بلیغاتی ته"ناو نابوو   ی كاره  و شێوه و ئه پێشڕه

لمێنێ  و ڕاستییه بسه ویست ئه یده و نه پێشڕه.  كوردكوژی  ت و فره ق و نه ڕ  مامكێك بوو بۆ چاندنی تۆوی ده
  نی ر ڕاچوو خاوهکت سیاسیی له گژیه  ردووك هێزی هه  و نائاساییدا كه  تی تایبه  كی وایه شوهه كه  له  كه

  لێ  ساتی ترین كاره وره یتوانی گه ده   خۆیان بوون و بچووكترین كێشه  ت به تایبه  كداری چه  هێزی
ڕ و  و ئاگری شه  مینه و زه  رچاوبگرێ به سیاسییش هێندێك تێبینی له  بلیغاتی ته  ، پێویسته وه وێته بكه

 . كا پێكدادان خۆش نه
ر و  و بۆ خوێنه پێشڕه  ی رانه وشیاركه  بلیغاتی ته  ك له یه وێنه  و بۆ كێشانی  سانیدا بۆ كارها لێره  نگه ڕه
  بلیغاتی ته  شنی چه  و له پێشڕه  بلیغاتی بڵێم ته  بێ  وه كورد، باشترین كار ئه  ی  تازه  ی وه بۆ نه  تی تایبه به
  كرێكاری  كۆمۆنیستی  حیزبی  ناوی  ت بوو كه به نسوور حیكمه مه  ی كه شۆڤێنیستییه  گروپه  وڕۆی ئه

 .كا كورد ده  ڵ دۆزی گه له  تیی دژایه
  دێموكراتی  و حیزبی  نێوان خۆی  كانی وا ناكۆكییه  به تین و گوڕێكی  بلیغاته و ته شدا ئه مه رده و سه له
  ی وه ستاندنه ئه ق و تۆڵه و ڕه  ت فره نه  دا تۆوی رانه وشیاركه  بلیغاتی ته  مامكی ژێر ناو و ده ژاند و له هه ده
" كورد  بۆرژوایی"ك  ته له  كانی كێشه  هاتوویی نه  ئاشتی  له  گیانی  به  ی ڵه كۆمه  كانی ژاند و ڕیزه په ده

 : وه خوێنینه ده  وه یه م باره له. دا هانده
ر  هه. ڵكدایه خه  اڵنی كۆمهكرێكاران و   ی وه ت وشیاركردنه خزمه  له  ئاسایی  ی شێوه  به  ئێمه  بلیغاتی ته
  حیزبی  الی بلیغات له ر ته گه ئه. دێموكرات  حیزبی  بوونی شه ڵه و هه  تی زایه ناڕه  هۆی  بۆته  مه ئه

بۆ   ك بووه یه سیله وه  میشه هه  ئێمه  الی ، له كرێ لێ ده  تێك چاوی توجاره  ك جۆره دێموكرات وه
  سیاسی و له  تی زعیه وه  ڵ و له نێو كۆمه  تی واقیعیه  كردنیان لهكرێكاران و ئاگادار  ی وه وشیاركردنه

ڵ  گه له  ئێمه  ی م تێكۆشانه ر ئه گه جا ئه.  نێو جامعه  كانی سیاسییه  هێزه  ت و كاركردنی ماهییه
و   و حیزبه ئه  خودی  به  وه بوو، ئه سازگار نه  بۆرژوای  ك حیزبێكی دێموكرات وه  حیزبی  ندی وه رژه به

  بلیغاتی ته  داهاتووشدا بێگومان ئێمه  له.  ربوته مه  خۆی  تیی چینایه  تی حه سڵه قازانج و مه
سانێك  ر كه گه ین و ئه ده پێده  كوردستاندا درێژه  تكێشانی حمه نێو كرێكاران و زه خۆمان له  ی رانه وشیاركه

 [51".] وه نه بكه خۆیان  حاڵی  فكرێك له  بێ ن، ده بكه  مولی حه توانن ته نه



كانی مۆدێلی حیزبی  ما و پرێنسیپه تی و نامۆ به بنه كی ڕواڵه یه نیا به شێوه سێك ته دا كه ر لێره گه ئه
ی  و تێكسته نگه چ گرفتێك له ڕه( زانی و ده ك له یه و خۆی به وێنه كه پێشڕه)ی لێنینی بێ  ركرده سه
ر حیزبێكی  ویش الی وابێ مافی سروشتیی هه و ئه پێشڕهی  كا و به وێنه دی نه ودا به ی پێشڕه وه ره سه

وه بۆ  یه و گۆشه ر له گه بۆیه ئه. بكا وه  ره ڵ دنیای ده گه كانی خۆی له باس له جیاوازییه  هسیاسی
ربڕی  ی ده كه دا بنێین واڵمه وه بێ دان به بچین، ده  ڵه ی كۆمه رانه بلیغاتی وشیاركه ی ته وه خوێندنه
ڵ  گه ندی له بلیغاتی سیاسیی خۆیدا شوناسی خۆی له پێوه تی له ته ڵه ویستوویه ه كۆمهچونك. ڕاستییه

خنكێندرێ و  نگی جیاواز ده ی ده و جێگایه زموونیش نیشانی داوه له ئه. وه ی خۆی ڕوونتر بكاته وه ره ده
 .چێ ده  ژنه گێره له ژیان وه هێنرێ و ئاسایش و پێكه م ده رهه گیرێ، توندوتیژی به شنی ده چه ر به فره به
م شتێ  كه ، یه وه ودا شۆڕبینه كانی حیزبی پێشڕه نده فیكرییه هه ناو ڕه وێ به قوواڵیی  ر بمانه گه اڵم ئه به
ی جیاوازی و  وه ر سڕینه سه و جۆره حیزبانه له كانی ئه ما فیكرییه یه كه بنه وه كێشێ ئه رنجمان ڕاده سه
ی  ڵگه ی كۆمه و ژێرخانه فیكرییه بێ كه بیرۆكه شنی ئه چه یاوازی و فرهر ج گه ئه. زراوه شنی دامه چه فره
ق خۆی  قا و ده و به واتای لێنینی ده ه و پێشڕ  كرده ماكانی حیزبی سه وا بنه بێ، ئه نیی ال دروست ده ده مه

ك  ڵگری یه هه تی تایبه ڵه به گشتی و كۆمه ركرده به وتاری حیزبی سه. وه بینێته ریدا ده رانبه له نوخته به
نیا الی وان  ته  ش ته تاكه قیقه و هه ئه. ند كه و نابێ به دوو و به چه ت یه قیقه هه. ت قیقه یه بۆ هه پێناسه

  ستن به ڵه به پشتبه واته كۆمه.  ت نیه قیقه شێك له هه ربڕی به  وه ده ره وێ و دنیای ده كه ستده ده
ڕێكی  ی شه وته خانه كه وه ده لێره. ودایه ت له پاوانی ئه قیقه ك پێی وا بوو دوایین هه ئایدۆلۆژییه 

ناوی  وه به تیی چینێكه رایه یویست به نوێنه و ده ئه. ك  رایییه گه شنه ڕێژه ر چه دژی هه نراو به یه گه ڕانه
بووڵی  نی و قه ده ی مه ڵگه ك بۆ كۆمه دا هیچ جێگایه و تێڕوانینه له. موان قسه بكا باتی هه وه و له موانه هه
كی یاسایی و سیاسیی گونجاو  یه مای چوارچێوه ر بنه سه كان له وتنی هێزه شنی و ڕێككه چه فره
عبیر له  توانن ته وان ده كانی ئه قه تیۆرییه نیا ده و وا بوو ته ڵه و پێشڕه له كۆمه. دی بكرێ توانی به یده نه
وت و  موو ڕه رعیكردنی هه وتنه به ناشه كه ه دهربۆی هه. ن واری بكه ڵی كورده كانی كۆمه موو جیاوازییه  هه
 .واریدا ڵی كورده شنی له كۆمه چه ی جیاوازی و فره وه كانیتر و سڕینه یاره ته

كۆ و  و مه  ودایه ئه  پاوانی  ییه له و م زه ئه  ر گۆی سه  كانی مرۆڤییه  وابوو گشت زانسته  و پێی پێشڕه
كانیش  گیروگرفته  ركردنی سه بۆ چاره.  تییه مرۆڤایه  ی ڵگه تی كۆمه عریفه قڵ و مه موو ئه هه  ندی ڵبه مه

تاییش   می خۆیدا حاته  سنبێژیی ڵداگوتن و په پێهه  له.  وێ كه ستده و ده ئه  نیا الی ته  ڕزگاری  ی نوسخه
  تكێشانی حمه ی زه شۆڕشگێڕ  ی ڵه كۆمه  رانی ڕێبه  ته ملی ئێستاش به بۆقه  م میراته ئه. شكاند ده نه  تۆزی

 [53.]نووساوه  وه كوردستانه
ی پێیان وابوو  وانه ی خۆمان، ئه كه ی ڕابردوو نیشانیدا چ له ئاستی جیهانیدا و چ له كوردستانه ده سه
و  یانتوانی ئه نیا نه ته وین، نه ر گۆی زه تی سه قیقه ربڕی دوایین هه كانیان ده ما فیكری و سیاسییه بنه
ترین  وره گه یان رانه  فیگه ری نه وهه هۆی جه ڵكو به لێنیان دابوو، به ن كه به هدروست بك  شته هه به

مكی  ری چه رانبه و له نوخته به كانی پێشڕه ما فیكرییه ر بنه گه ئه. وه ڵك هێنا كایه ماڵوێرانییشیان بۆ خه
شیشدا كۆسپێكی  بهش و كاری هاو ی خاڵی هاوبه وه ر دۆزینه مبه شنیدا بوون، له هه چه جیاوازی و فره

ی  ستبێنێ و كێشه ده  قامگیریی سیاسیی خۆی وه یتوانیوه سه کدا كه هێشتا نه یه ڵگه له كۆمه. وره بوون گه
ش و هاوكاری و  وه، گوتاری سیاسیی هاوبه گرتۆته رنه یی هێشتا واڵمی خۆی وه وه ته اڵتداریی نه سه ده

ر له گوتاری ڕێزدانان بۆ جیاوازی و  گه ش، ئه وبهدژی دوژمنی ها كان به باتیی هێزه سیاسییه هاوخه
 .متری نییه بێ، كه شنی زیاتر گرینگیی نه چه فره

ری  واوكه كانی ته كگرتوویی ڕیزه مكی جیاوازی و یه ی كورد چه وه ستمه بڵێم بۆ بزووتنه به دا مه لێره
ركامیان  راوێزخستنی هه په ن و له بوو نه. یه كی زیندوو و ئۆرگانێك هه ندییه كترن و له نێویاندا پێوه یه



ما بگیرێ،  كان به بنه ی جیاوازییه وه قكردنه نیا زه ر ته گه بۆوێنه ئه. وه وێته كه ئاكامی زیانباری لێده
ر گرینگیی گووتاری  گه ئه. یاندووه وا گه رمانڕه اڵتی فه سه ڵ ده گه مان له كه كییه ره زیانمان به كێشه سه

شنیمان  چه رگرتبێ، جیاوازی و فره مان ئاوا وه که له كانی گه كێتی ڕیزه هش و پاراستنی ی هاوبه
كرد و له  ی جیاوازی ده وه و كاری بۆ سڕینه كانی پێشڕه ما فیكرییه ك بنه روه دا هه و میانه له. المارداوه په

مان  رت، به ههگ ری ده نگه اڵتدا له سه شكردنی ده ری پلۆرالیزمی فیكری و سیاسی و دابه رانبه خاڵی به
ره و تێكۆشانی  بوونی به. ی نابۆوه وره ییدا كۆسپی گه ره ش و به ر گوتاری كاری هاوبه مبه یش له هه شێوه

ت  ڕه  وه ی خواره و فاكتانه ی ئه به وێنه"پۆپۆلیزم" كانی كوردستانی به ناوی شی هێزه سیاسییه هاوبه
نطق از ورای جنبش همگانی كردستان، از ورای تئوری این م: "ڕه بوو كه و باوه ر ئه سه وه و له كرده ده

بافیها و فریبكاریهای تئوریك پوپولیستها و حزب بۆرژوای حاضر در كردستان كه میكوشد كارگران را 
ی ما خلقیم و منافع متضادی نداریم و یا فعال جای بحث از این منافع نیست و باید  قانع كند كه همه

نێو تیۆری   ی کوردستان و لهگشت ی وه نێو جوواڵنه  له  م لۆژیکه ئه) ..."شیطان بزرگ را نشانه رفت
دا،  وڵده هه  کان و حیزبی بۆرژوایی کوردستان که کانی پۆپۆلیسته تیۆریکه  و فریوکارییه  وه هۆنینه

باس  یان جارێ کاتی  بامان نییه ندیی ناته وه رژه لین و به موو گه هه  ئێمه  قانع بکا که  وه کرێکاران به
تنها خرده : "، یا [53...(]بگرین  وره ی گهنیتا هش  له  بێ سیله و ده  نییه  ندییانه وه رژه م به له

ی از نوع گروه اشرف میتوانند خود و مردم  رویزیونیستهایی از قماش راه كارگر و پوپولیستهای فسیل شده
از آنجا كه انقالب : ند و بگویندرا بفریبند و چشم خود را بر واقعیات اجتماعی و سیاسی روشن ببند

تعدیل شده و  و یا این تحلیل ! دمكراتیك است، پس رهبری باید با بۆرژوای باشد -كردستان ملی
تر را ارائه دهند كه در انقالب ملی كردستان بهر حال بۆرژوای هم نقش انقالبی بازی میكند  آبرومندانه

و " گارگر راه"ک  ی وهلێک گه یزیوێستور  نیا ورده ته")ی متحدی را تشكیل داد جبهه"و باید با آن 
ن و چاوی خۆیان  ڵک فریو بده توانن خۆیان و خه ده" ف شره ئه"ک گروپی  ی وه نتیکه ی عهلێک گهپۆپۆلیست

شۆڕشی کوردستان   که  وه و رووه له: ستن و بڵێن کان ببه رۆشنه  تی و سیاسییه اڵیه کۆمه  ته حاند واقعییه  له
کی  یه وه یان لێکدانه. ی دابێزست بۆرژوا ده  بێ له ی ده که تییه رایه رێبه  وایه  ، که دیمۆکراتیکه -میللی

ر  هه  یی کوردستاندا به وه ته شۆڕشی نه  له  ن که ش بکه تر پێشکه ندانه موارکراو و ئابڕومه هه
 [57".]پێکبهێنرێ  ڵ گه له" ویکگرتو ی یه ره به"بێ  و ده  یه ی هه ورێکی شۆڕشگێڕانه ده "بورژوایش" حاڵ

ی گرێ  وه كان و كردنه ری گیروگرفته سه ی چاره وه ت ئامرازێكه بۆ دۆزینه سیاسه  ر له واڵتانی دیكه گه ئه
ست  وره و به بنبه ت بۆخۆی ببوه كۆسپێكی گه دا، سیاسه و سااڵنه كان، له واڵتی ئێمه و له كوێره

و   نراوه ر ته تانی داگیركه وڵه وری به ده ك كه چوارده یه وه ته له كوێی دنیا دیتراوه نه. یشتبوو گه
كانی به  ره و هاوكاریی هێزه سیاسیییه ی بوونی به كه ، نوخبه سیاسییهبێ ر سه مانی له ی نه شه ڕه هه

یانێكی كوردی له كوێ  ی به كازێوه. وه رچ بداته رپه تی و پۆپۆلیزم به ئارگومێنتی سازشی چینایه
ست به  توانێ تۆسقاڵێك واقعبینی و هه اڵتن؟ كێ ده هادا بێته هه ری خیتابێكی وه ژێر سێبه هیتوانی ل ده
نگ  توانێ به ته و جۆره ده تێكی له ی زێهنییه دی بكا؟ كه دا به و وتاره تی كردن له رپرسایه به

  وه بێ و ڕێكی بخا؟ كانی ناو ماڵی كورده گیروگرفته
 

 ودا پێشڕه  یبلیغات ته  له  ی ڕاستگۆیی ڕاده
  ڕێكی شه  كوردی له  كوردستان، شۆڕشی  اڵتی ڕۆژهه    ڕی نێوخۆیی شه  نێكی ك الیه و وه پێشڕه  كاتێك

رباس و  به  بێنێته  ڕاستگۆیانه  ڕه و شه ئه  كانی وڵ بدا هۆكاره هه  ی وه ئه  جێگای  گالندبوو، له  وه خوێناوییه
ڕزگاركراو   ی ك ناوچه یه ر شوێنێك بستۆكه هه  له  كدار نیشانی بدا كه سیاسیی چه  دوو هێزی  ڕی ك شه وه

ڕ و  شه  ونه كه اڵتی دواڕۆژ ده سه ی ئێستا و ده نه یمه ر هه سه ن و له مول بكه حه كتر ته ن ناتوانن یه شك ببه



  و بۆخۆشیان له پێشڕه  رانی ت نووسه نانه دوا كه ته لێك ده هۆكارگه  له   وه وانه پێچه ، به وه پێكدادانه
 .ن بڕوا یان پێ بكه  توانی یانده تی خۆیاندا نه ڵوه نیایی و خه ته

  له  خۆی  ی گوێره دی بكا و به به  دا وه خواره  ی فاكتانه  و له   كارییه واشه و چه ئه  ی توانێ نموونه ر ده خوێنه
  ڵه ێموكرات و كۆمهد  حیزبی  نێوان  ڕی شه  كانی هۆكاره  سنیشانكردنی و بۆ ده پێشڕه  ڕاستگۆیی  ی ڕاده
  شۆڕشگێڕ به  كوردستانی  توانێ و ده  مایله  نیشان بدا كه  وێ یه دێموكرات ده  حیزبی: " رپشك بێ سه
تێك  زعییه و وه ره به  تی یه سیاسی كورد هه  ریانێكی ك جه وه  ت كه تایبه  جێگا و شۆنێكی  رچاوگرتنی به له
الڕێدابردن  ئیمپریالیزم به  گا كه دێموكرات تێده  حیزبی.  وساعید بێو ئیمپریالیزم م  بۆ بۆرژوای  كه  رێ به

  شۆڕش له  دژ به  زمی نه  زراندنی كوردستان و دامه  ی شۆڕشگێڕانه  ی وه بزووتنه  شكستكیشانی  و به
بۆرژوا   و نیاز و ویسته ئه  دیهێنانی وه  ی سیله وه  بكا به  دا خۆی وڵده و هه  وێ ده  كوردستانی

  به  ئێران پێویستی  بۆرژوایی داهاتووی  تێكی ر حكومه هه  گا كه دێموكرات تێده  حیزبی.  یمپریالیستییهئ
  له  كداری چه  ی وه و بزووتنه  و شۆڕشگێڕانه  كرێكاری  ی وه ركوتكردنی بزووتنه كۆمۆنیزم، سه  ركوتكردنی سه

  دژی  له  ڕخوازی شه  وانه ك له و یه  كانی ته سیاسه  رجی مه  به  ئێستاوه  ر له و هه  یه كوردستان هه
  وا خۆی  ختێكی بار بۆ كات و وه له  ستێكی ك هاوده وه  خۆی  ریكه كوردستان خه  له  كۆمۆنیست  سازمانی

و   شتێكه  وه دێموكراته  ن حیزبی الیه له  شۆڕشانه  دژ به  م ئامانجه ئه  چاوكردنی اڵم ڕه به... خا ڵده هه
  خودی  ئێران، له  بۆرژوای  كانی و گروپه  سته موو جناح و ده ر هه گه مه.  یه دیكه  ی شتێكیدیهاتن وه

  ئۆپۆزیسیۆنی  كانی جۆراوجۆره  شه تا به و هه  نێوخۆیی  كانی تا جناحه ، هه بگره  وه ئیسالمییه  جمهوری
تێك  قبووڵییه كان مه ئمپریالیسته  الی له  كه  وه ئه  ته بڕیوه موویان چاویان نه ، هه م ڕێژیمه ئه  بۆرژوایی

دا نابینن؟  مه ئه  وی گره  ر له خۆیان هه  قامگیربوون و جێگیر بوونی موویان سه ر هه گه ن؟ مه یدا بكه په
خۆیان؟   ی قاالیه وڵ و ته م هه ئه  ئااڵی  كردۆته دیموكراتیزمیان نه  كۆمۆنیزم و دژی  موویان دژی ر هه گه مه

  ئیسالمی  ڕێژیمی  بۆرژوایی  ئوپۆزیسیونی  ت له دیاریكراو و تایبه  شێكی ك به راتیش وهدێموك  حیزبی
ڵ  گه ڕ له دا شه م ڕێگایه دا و له نیشانده  خۆی  له  و ڕێبازانه  ت و شێوه سڵه م خه ر ئه ئێران، ڕێك هه

 . گرێ شاهید ده  به  خۆی،  تی خۆشخزمه  بۆ نیشاندانی  ڵه كۆمه
و  ئه  ركێشانی دێموكرات و بۆ ده  ر بۆ حیزبی ك هه نه  مپریالیستییه بۆرژوا ئه  ته و سیاسه ئه  چاوكردنی ڕه

  كا، به ده  تر ڕیسوای  ی نده وه ڵكو ئه ، به ست نایه ده  له  ی موعجیزه  كانی و گیروگرفته  نگانه ته  له  حیزبه
  ریانه موو جه ك هه دێموكراتیش وه  حیزبی  كه  وه جیاواز له. كا ده  ی رگه به  و بێ  وه كاته تاقی ده
كات و سات و  ده  چاو لێ  كی راورد بكا و یه ر به ماوه جه  واقیعی  و توانایی  كارایی  كان ناتوانێ بۆرژواییه

كان و  ته كان، سیاسه ته میلله  نووسی چاره  دیاریكردنی  به"  وه ره سه"ڵ  گه له  ڵه ودا و مامه سه
و  له  تا بتوانێ ، هه واسێ ڵده هه  وه كوردستانه  شۆڕشی  به  دێموكرات خۆی  حیزبی...  زانێ ده كان وه بزووتنه

اڵم  حاكم ئیسبات بكا، به  كان و بۆرژوایی مپریالیسته بۆ ئه  خۆی  تیی تایبه  تی تڵووبییه مه  ڵوێسته هه
  كه  و هیوایه ریك به دا ته ست ئه ده ڵك و شۆڕش له خه  وپێش بچێ ره ئێستادا به  ی ته م سیاسه له  رچی هه

مپریالیزم  و ئه  بۆرژوای  له  ی تییانه م خۆشخزمه ئه  ی سخۆشانه داهاتوودا پاداش و ده  له  بتوانێ
  دژ به  تی لكالوی سیاسه زه  له  خۆی  بووبێ،  سیب نه  به  هیچی  ی وه ئه  بێ دێموكرات به  حیزبی . ربگرێ وه

  ی وره ده  له  ئێمه...  هاویشتووه  شكیالتی سیاسی و ته  ی نگانه و ته  و ڕیسوایی  نكاری گه  شۆڕش و له
  كانی ڕخوازییه شه  ی وه نگار بوونه ره بارترداین بۆ به زۆر له  تێكی زعییه وه  چاو ڕابردوو له ئێستادا له

  دیكه  یچ شتێكیقورس ه  و شكستێكی  و ناكامی  ڕیسوایی  له  دێموكرات، و بێگومان جگه  حیزبی
 [51".]ناكات  داری رمایه ی سه رانه م قوڵه نۆكه ئه  ڕوانی چاوه

یی  یی و ڕیشه كی ئایدۆلۆژیكی بناخه ینی ئێمه و حیزبی دێموكرات ناكۆكییه ی تێدا نییه كه به قسه"
ی  ێڕانهی شۆڕشگ وه رانی دوو چین له بزووتنه ك نوێنه م ناكۆكییه ئایدۆلۆژیكییه ئێمه وه یه كه ئه هه



ری دوو  یه كه ئێمه و حیزبی دێموكرات نوێنه وه م ناكۆكییه هی ئه ئه. وه كاته لی كورددا لێك جیاده گه
كانی  ته بوونی ناكۆكی له سیاسه ر بۆیه هه هه. یانی پرۆلتاریا و بۆرژوای: تیین اڵیه چینی جیاوازی كۆمه

 -ی سیاسی م ناكۆكییانه ڕیشه ئه. یهبیعی كی ته یه له سه میشه مه ئێمه و حیزبی دێموكراتدا هه
جۆری شۆڕشی كوردستاندا جیاوازییان  می جۆربه رده سه  كانمان له ته یه و سیاسه تییان هه چینایه

 [02".]بووه
م چینه چینێكی دژ به شوڕش و  و بۆ چینی بۆرژوای، ئه ی پێشڕه وه ی پێناسه و خوێندنه گوێره به

له : "ڵه بۆ خودموختاریی كوردستاندا هاتووه ی كۆمه رنامه له بهوه  یه م باره له. رست بوو په كۆنه
ڵ بوونی خۆی، بۆرژوای له  نده یشتۆته قۆناغی گه داری گه رمایه می ئیمپریالیزمدا كه سه رده سه
ما مدتهاست جواب خود را به این شرط ". "ستییه ره په نگ و كۆنه بروزه نگری زه ری جیهاندا الیه رتاسه سه

  له  ئێمه")حزب دمكرات انقالبی نیست و مسلما از جانب ما نیز نمیتواند اینطور خوانده شود :ایم داده
  وه الیان ئێمه  ومان لهگو بێ  حیزبی دیمۆکرات شۆڕشگێڕ نییه.  وه ته داوه  رجه م مه المی خۆمان به وه  مێژه

 [05(.]ناکرێ  پیناسه  مجۆره به
ب دمكرات منشا دیدگاههای متفاوت آنان نسبت به جنبش منشا اصلی اختالفات سیاسی كومله و حز"

كومله در انطباق با منافع و آرمان كارگران و . در طول این چند سال همین بوده و هست. كردستان نیست
است   زحمتكشان مدام در تالش بوده است تا جنبش كردستان را تعمیق كند و گسترش دهد، تالش كرده

آن را شفافتر سازد، در تالش بوده است تا در بطن همین جنبش تغییر و  مطالبات دمكراتیك و انقالبی
كوشیده است با تكیه بر صف مستقل كارگران . های مردم ایجاد كند تحوالت اجتماعی در زندگی توده

های ستمدیده تمام توان و ظرفیت جنبش را  آگاه و پیشرو، با تكیه بر نیروی كارگران و زحمتكشان و توده
ندازد، كوشیده است افق پیروزی این جنبش و طریق پیروزی آن را به روشنی معین كند، آنرا به كار ا

است  حزب دمكرات برعكس برطبق منافع سیاسی بۆرژوای تالش كرده. توضیح دهد و به همه نشان دهد
اهداف و مطالبات جنبش خلق كرد را تنزل بدهد، جنبش را از محتوای انقالبی و دمكراتیك خود تهی 
كند، به نام مردم كردستان و به حساب جنبش كردستان در باال و با این یا آن جناح بۆرژوای در پی 

این اختالفات سیاسی و طبقاتی، این تمایز تمایز . اینها همگی واقعیت دارند! بله. سازش و معامله باشد
اما . اوم خواهد داشتعقیده و در نتیجه تقابل میان كومله و حزب دمكرات تا كنون ادامه داشته و تد

  ی نظامی كشانده ی سیاسی به عرصه مساله اینجاست كه كدامیك از طرفین این تقابل را از عرصه
  ی بۆچوونه رچاوه و حیزبی دیمۆکرات، سه  ڵه کانی کۆمه سیاسییه  سڵی ناکۆکییه ی ئه رچاوه سه")است

. بێ و ده  بووه  وه دا ئه ند ساڵه م چه ی ئه ماوه  له ، ی کوردستان نییه وه ڕ جوواڵنه مه  وان له کانی ئه جیاوازه
  که  وڵدا بووه هه  وام له رده تکێشاندا به حمه ندیی و ئامانجی کرێکاران و زه وه رژه پێناو به  له  ڵه کۆمه

 کان روونتر دیمۆکراتی و شۆڕشگێڕییه  داخوازه  رباڵوتر بکا، تێکۆشاوه ی کوردستان قووڵتر و به وه جوواڵنه
ژیانی   تی له اڵیه گۆڕان و ئاڵۆگۆڕی کۆمه  یه وه م جواڵنه ناوی ئه هه  له  که  وڵدا بووه هه  ، له وه بکاته
خۆیی کرێکارانی ئاکار  ربه ریزی سه  ستن به پشت به  ، به پێکبێنێ، تێکۆشاوه  مدیده اڵنی سته کۆمه

و   واوی وزه ته. اڵنی زۆرلێکراو و کۆمه تکێشان حمه هێزی کرێکاران و زه  ستن به پشت به  به  وه پێشڕه
وتنی  رکه رێگای سه  یه و  وه م جوواڵنه وتنی ئه رکه ، ئاسۆی سه وڵی داوه ڕ بخا، هه گه وه  وه توانای جوواڵنه

پێی   به  وه وانه پێچه  حیزبی دیمۆکرات به. مووانی بدا و پیشانی هه  وه روونی دیاری بکا، شیی بکاته  به
خوارێ،   لی کورد بێنته ی گه وه کانی جوواڵنه ئامانج و داخوازه  وڵی داوه کانی بورژوازی هه ییهند وه رژه به

ر  سه  ڵکی کوردستان له ناوی خه  تاڵ بکا، به و دیمۆکراتی خۆی به  رۆکی شۆڕشگێڕانه نێوه  له  وه جواڵنه
. ودا بکا باڵ بۆرژوازی سات و سه و م قۆڵ و ئه ڵ ئه گه له  وه ره سه  ی کوردستان، له وه حیساب جوواڵنه

  م جیاوازییه ، ئه تی و سیاسییانه چینایه  م ناکۆکییه ئه. س تیان هه موویان واقعیه هه  مانه ئه! ڵێ به



و   بووه ی هه و حیزبی دیمۆکرات تا ئێستا درێژه  ڵه کانێ نێوان کۆمه ره ربه ئاکامدا به  و له  ئایدئۆلۆژییه
ستینی  به  ، ملمالنێکان له کانێیه ره ربه م به کانی ئه نه الیه  کام له  یه وه پرسیار ئهاڵم  به. بێ ی ده درێژه

 [00(.] وه ته ستینی نیزامیی گوێزاوه و به ره به  وه سیاسییه
ین كه  ستپێبكه ڵه ده ی كۆمه كان به دوایین ڕسته شه له فاكته م به ی ئه وه وێ شیكردنه ر بمانه گه ئه
وه  یدانی سیاسییه ی له مه و دوو پارته ڵه كامیان ناكۆكیی نێوان ئه دێموكرات و كۆمه پرسێ له حیزبی ده

ربگرین كه  یه وه و پێناسه ڵك له دا كه ر لێره گه ئه! ڵه توانین بڵێین كۆمه یدانی نیزامی، ده كێشایه مه
تی كوردستان ئاكامی اڵ ڕی نێوخۆیی له ڕۆژهه شتوانین بڵێین شه وا ده ته، ئه ی سیاسه ڕ درێژه ڵێ شه ده
رعیكردنی حیزبی دێموكرات  ناشه وڵدان بۆ به ڵه له ڕێگای هه وته بوو كه كۆمه ته چه و سیاسه ئه
بوو، به  و حیزبه قایل نه تێكی مێژوویی بۆ ئه ساله هیچ ڕه  ڵه كاتێك كۆمه. خساند باری بۆ ره ی له مینه زه

ی هێزێكی دژی  یخسته خانه ك هێزێكی بۆرژوای ده زانی و وه ر ڕێگای شۆڕشی كوردستانی ده كۆسپی سه
ر  گه ئه. وه وێته ی لێ بكه كدارانه ڵچوونی چه ڕ و تێكهه ته شه و سیاسه ، شتێكی سروشتییه ئه وه شۆڕشه

ڕاستی ناكۆكیی دوو جیهانبینی و  ڵه به ی كۆمه ڵه به وته كانی نێوان حیزبی دێموكرات و كۆمه ناكۆكییه
واری بوو، ئاساییش بوو  ڵی كورده هاتووی كۆمه ر و له ئاشتی نه به به دوو چینی دژهر  دوو ئایدۆلۆژیی سه

رار  قه. وه وێته ڕ و توندوتیژییان لێ بكه ن و پێكدادان و شه شدا خۆ نیشان بده وه م ناكۆكییانه له كرده ئه
نیا  ته  ر به ان و ڕازاوه ههی جو ند ڕسته ی چه ڵه به وێنه ی كۆمه فه لسه ی فه گوێره كان به ڕی چینه نییه شه

ڕاستی پێی وابوو ناكۆكیی نێوان خۆی و حیزبی دێموكرات  به  ڵه ر كۆمه گه ئه. وه ز بمێنێته ر كاغه سه له
ی  وه نگدانه نێقی و ڕه ش به ئاكامی مه ڕه نێوخۆییه و شه ڵگیرسانی ئه بێ هه تییه، ده كی چینایه ناكۆكییه

كان بۆ  كرد بزانین كێ ناكۆكییه سیاسییه ڵه ئیدعای ده ی كه كۆمه وه بۆیه ئه. و ناكۆكییانه بزانێ ئه
ڵوێسته  ك بوو بۆ پاساوی هه یه وه خۆدزینه. وه پرسیارێكی بێ مانا بوو گوێزێته كداری ده ڕی چه شه
نێوان  بۆ حیزبێكی سیاسی له. ك تییه رپرسایه شنه به ر چه بووڵی هه كانی و ڕاكردنێك بوو له قه وته چه
بێ  م كاری ده كه بێ یه ر دیوارێكیش هه گه ئه. ر و پراكتیكی سیاسیدا دیواری چین داناندرێفیك

ی  وه گوتنه ڵ وانه گه ستێنی كاری حیزبێكی سیاسی له پان و به گۆڕه. و دیواره بێ ڕووخاندنی ئه
شنی  له چهویش تازه  حیزبی سیاسی، ئه. یه وی تا ئاسمان جیاوازیی هه ك له قوتابخانه زه مامۆستایه

ڵدا بكا به هێزێكی ماددی و  نێو كۆمه كانی له ته یه ڕوانگه و سیاسه وه وڵی ئه م هه كه ی، یه كه تییه چینایه
نگ یا  ش، دره یه م دیارده ئه. وه و دروشمدا بمێنێته  نیا له سنووری قسه كانی ته ما فیكرییه وێ بنه نایه

ڕ  ویش شه ئه: وه وێته روانكراوی لێ بكه ك ئاكامی چاوه ێ یهتوان ورامان بێ یا له موكریان، ده زوو، له هه
پێشدا  وه گرینگ نییه كێ له شدا ئه ه  ڕ و شه رپرسیارێتیی ئه ی به وه لێكدانه  له!  كدارانه و پێكدادانی چه

ا كام یه كه ئای وه ی گرینگه ئه وه ئه. ستدا ده س له كام ال گیانیان له ند كه قاند، چه ی ته م گولله كه یه
تێك  ی چ ڕوانگه و سیاسه وه كه له ئاكامی خوێندنه ه  ڕ ڕه بووه؟ شه و شه ری ئه اڵیسێنه ت هه سیاسه

كه )ردووك حیزبی سیاسی  تی له كاتێكدا كه هه تایبه ویش به ئه. ڵگیرسانی بۆ خۆش كراوه ی هه مینه زه
كداری  نی هێزی چه خاوه( بۆرژوای بوور به  وی دی سه ر به پرۆلتاریا و ئه كیان سه ڵه یه ی كۆمه به وته
 ن؟ بده  ژیانی هێمنانه وه یانتوانی درێژه به پێكه ی ده ت به خۆیان بوون تا كه تایبه
م به  که وه وێ لێکدانه من نامه. گرێ خۆده ستیار و ناسك له نێكی هه كه الیه شه له باسه م به ئه
م  ڕه و باوه ر ئه سه ی له وه ڵ ئه گه له. ربگیردرێ وهی دیكه  كه حكوومكردنی الیه ك و مه نگریی الیه الیه

نێم،  ڕی نێوخۆیی داده كیی شه ره ڵه له كوردستان به هۆكارێكی سه ت و دوگمی كۆمه قه ی سه وه خوێندنه
  که  یه وره کی گه یه ڵه هه ،ه ڕ و شه كانی ئه نگاندنی هۆكاره ڵسه م بۆ هه ڕه و باوه ر ئه سه ش له و حاڵه به
دا  ڕه و شه كانی ئه دوای هۆكاره ڕان به گه. سترێ ند گرینگیش بێ ببه رچه فاكتۆرێك هه  پشت به یان ته

كی  یه وه و كاره لێكۆڵینه ئه. وه هۆكارێك شی ناكرێته  نیا به تاقه رباڵوتری پێویسته و ته كی به  پانتایییه



واری له ڕووی  ی كورده ڵگه قووڵی كۆمهی  وه ر له شیكردنه هه.  که ره ی گه نه الیه مه زانستییانه و هه
ڵدانی حیزب و ڕێكخراوی سیاسی له  رهه وه له مێژووی دروست بوون و سه تا ئاوڕدانه  وه هه كولتورییه

نی  ی الیه وه ت لێكۆڵینه نانه راوردكردنی ڕێبازی فیكری و سیاسی و ته نگاندن و به ڵسه كوردستان و هه
تیی  تی و چۆنیه اڵیه فتاری كۆمه ڕووی سایكۆلۆژی و مۆرال و ڕه انه لهو حیزب رانی ئه تیی ڕێبه سایه كه

می كاری  رهه وه و به ك لێكۆڵینه رج نییه له یه ش مه وانه موو ئه هه.  یشتنیان پێویسته ژیان و پێگه
توومه ش گرینگتر من ویس وانه له. كه ره ڵی گه كۆمه مه كارێكی به ڵكو ئه به. وه نگ بداته سێكدا ڕه كه تاكه

ی  شته هه  و به ش كلیلی ئه ركرده و و سه ك كوردستاندا حیزبی پێشڕه كی داگیركراوی وه یه ڵگه بڵێم له كۆمه
اڵتی  سه ر و ده رامبه نی به یی و ڕێزدانانی الیه و كراوه ره وه به ی ئێمه له داخراوییه ڵگه بوو كه كۆمه ال نه

دا  و نێوه وره له كی گه یه ره گه و بۆخۆیان ته زبی پێشڕهكانی حی مه ڵه نگ و چه ته. رێ ند حیزبی به چه
ت و بۆ  یشتنێكی تر بۆ سیاسه نگاوه بۆ باس له تێگه م هه كه وته یه و ڕه قدی ئه له كوردستان نه. بوون
 .دیار بێ  شنیی پێوه چه نگی و فره ندڕه اڵتێك كه چه سه ت و ده سیاسه. اڵت سه مكی ده چه

 كانی كورد تییه وایه ته وه نه بزووتنهو و مێژووی  پێشڕه
  له.  ودایه واوی تۆماری پێشڕه كی ونبوو له ته یه كانی كورد ئاڵقه ڕینه مێژووی كورد و باس له ڕاپه

رگرتن  ئیلهام لێوه  ڕێز و جێگای  نیا شیاوی ته ڕابردوودا نه  كورد له  كانی وه وه، بزووتنه وه پێشڕه  ی ڕوانگه
  ر به گه شدا ئه و نێوه له.  ودا كێشاوه و مێژوه موو ئه ر هه سه شی به ڕه  تێكی و خه ڵكو پێشڕه نین، به

باس   پێ و شوێنی  وا دێته  كی یه شێوه  ، به كردبێ  ڕینانه و ڕاپه له  ن باسی گمه ده  وت و به ڵكه هه
 .س و به  بینێ ده   نێكی دزێو و قیناوییان لێ نیا دیمه ر ته خوێنه  لێكردنیان كه
  لێكی گه سته  ڕ  نیا به ستانی ته ده  ، کار به دوێ ده  كۆمار  ی كۆماری كوردستان و پێكهاته  له  بۆوێنه كاتێك

  ك یه وێنه  وه خواره  ی یه و بڕگه ئه! گیرێ كرێن و ڕێزیان لێ ده اڵت ده گ، خه به ره فیۆدال و ده -ك بۆرژوا وه
حزب   ن زمان اكثریت شركت كنندگان در اولین كنگره  در آ  همار منتشر شد بر طبق آ: "یه و ڕاستییه له

. شمال كردستان تشكیل میدادند  ی دمكرات را تاجران و ثروتمندان شهر مهاباد و فئودالها و عشایر منطقـه
  ن زمان بودند، به آ  رهبران و گردانندگان حزب دموكرات و جنبش ملی  بورژوا فئودال كه  این مجموعه

تصمیم   و حمایت دولت شوروی  امید پشتیبانی  ، و به جستن از اوضاع سیاسی ایران و منطقهامید سود 
مدا،  و ده ندراو، له یه پێی ئاماری راگه  به".)ورند وجود آ  گرفتند تا حكومت خودمختار كردستان را به

کانی شاری مهاباد و  دهن مه وڵه تاجر و ده  ی حیزبی دیمۆکرات، له مین کۆنگره که شدارانی یه ی به زۆربه
ران و کارگێڕانی  رێبه  که  فیودااڵنه -م بورژوا ئه. کانی باکووری کوردستان بوون ته شیره گ و عه به ره ده

بارودۆخی   رگرتن له ڵک وه هیوای که  م بوون، به م ده یی ئه وه ته ی نه وه حیزبی دیمۆکرات و جوواڵنه
تی  ت، بڕیاریاندا حکومه تی سۆڤیه وڵه تیوانی و الگیریی دههیوای پش  ، به که سیاسی ئێران و ناوچه

 [06.]خودموختاری کوردستان پێکبێنن
  پێناوی و له  تییه وایه ته نه  مكارییه م سته ئه  دژی  جار له  لێ ئێران گه  كوردستانی  كورد له  تی میلله"

  ڕینه بات و ڕاپه م خه ئه. ڕین بات و ڕاپه خه  ته داوه  ستی نووسدا ده چاره  دیاریكردنی  مافی  ستهێنانی ده به
رۆك  ن سه الیه ڕابردوودا له  ، له رپا بووه ئێران به  زیی ركه مه  دیكتاتۆریی  تی حكومه  وخۆ دژ به ڕاسته  كه
  ری ڕابه  وه كانه بۆرژواییه  ن هێزه الیه دوایشدا له  ی یانه م ده كان، و له گه ربه كان و ده كان، شێخه شیره عه

  یگیر بوون و بڕێكیشیان به ناپه  تی وایه ته نه  باتی خه  ریی ڕابه  ت به باره سه  م هێزانه ئه.  كراوه
كرد و  تكێشانیان پێشل ده حمه زه  ندی وه رژه كوردستانیشدا به  نێوخۆی  له. رچوون تكار ده یانه خه
 [03".]ژێر زوڵم و زۆر  یانخستنه ده

  ی دان ڕۆڵه دا سه و گوڤاره ئه  دڵی  له.  كوردداوه  ی وه بزووتنه  له  گورچوبڕی  بری زه خۆیدا  ژیانی  و له پێشڕه
  وای ڕه  ڵ دۆزی گه له  تی دژایه  دڕكی. گرت  وا فرچكیان رمانڕه فه  ی وه ته نه  شۆڤێنیستیی  بیری  كورد به



و بۆ كورد  پێشڕه.  و دیار و ئاشكرایه شڕهپێ  كاری  می رهه به. ی كرد ره قه ودا چه پێشڕه  دڵی  ناخی  كورد له
  كی یه دیارده  تی وایه ته و نه  وه ته ، نه نییه  وه ته كورد نه  بڵێ  دروست كرد كه" گیی حوسێن مرادبه"

 . یه ستانه ر په كونه
ی  كورد  رانی هبه ڕه  تیكردن به گرت و سووكایه  كی رچه و شیره فه مان شێوه به ر به هه شێخیش هه  فاتحی

  سایتی  مجار له كه و باسی فاتیح بۆ یه واری قسه  نه  كاتێك.  ر به خۆی گرتۆته  كی ركی نامباره ئه  ك وه
  زۆری  شێكی اڵم به ، به وه رگرته وه  خۆی  شیاوی  اڵمی وه  زۆر الوه  ، فاتیح له وه باڵوكرایه  بروسكه
وروژاند كه  نه  ی و پرسیاره س ئه وه و كه خسییه شه  كی یه وه ی واڵمدانه خانه  چوونه نیا ده كان ته نووسینه

 ؟ ڵداوه یان هه كان سه دا فاتیحه ڵه ك كۆمه وه  ڕێكخراوێكی  ڕیزی  ئایا بۆ له
  نفالكراویشی ئه  و باشووری  ماوه تیس نه كوردستان قه  اڵتی ڕۆژهه  نیا له و ته پێشڕه  ژیانی  واری شوێنه

یاند بۆ  كورد پێگه  ی وه بۆ بزووتنه  نی سه د و تاهیر حه حمه باشووریش ڕێبوار ئه  و له ه پێشڕ. گال تێوه
ک كرد،  ر الیه هه  و ڕووی له پێشڕه.  وه مێنێته  ن نه خاوه  وێش بێ كورد له  ڵ دۆزی گه له  تی دژایه  ی وه ئه

ڵ  گه له  تی دژایه  كرد، بیری دا و كوردستانه ئه  لێن و قوژبنێكی ر كه هه ری به لێ ڕووا و سه  درك و داڵی
 .جێما لێ به  كوردی  كیانێكی

موو  هه  ئێستا له. دایكبوون كورد له  دژ به  غار، ئینسانی غار ته ن، ته رزه ن ده رزه ودا ده پێشڕه ناوی  هه  له
  ستووه ن بهیا  ك مێرووله ڕێچكه وژوور وه ره وژێر و سه ره ، سه وه دووره  نزیك و له  ناران، له سووچ و كه

موان  هه  دا كێ له ركێیه م كێبه له. ن كه كتردا ده ك یه ته بڕی له به كورد و نۆ  وای ڕه  تیی دۆزی ر دژایه سه له
 . تره" تی حیكمه"موان  و له هه كورد بگرێ، ئه  ی وه ته رد له نیشتمان و واڵت و نه به پتر خڕكه

و   وه كاته ده  ڵۆكه ته و مه ، بیر له وتبێ وێكه  تیی كوردایه  ی هك تروسك یه هبڕۆک  وه سووچێكه  له  ر دڵێكی هه
كام   و به  فیكری  زگای كام ده  می رهه به  سانه و كه ئه  پرسێ ی ده خۆ  و له  وه داته ده  لێكی  خێرایی  به

 گوێدا خوێندرا؟  بانگیان به  كوێ  مجار له كه نێوكیان بڕا و بۆ یه  ڵه تیغه
  

 نووسرێ نه  یی واشه چه  مێژوو به  ی وه بۆ ئه
  

وت و  چه  تی سیاسه  ئاكامی  له. ڵدا ریانهه جۆراوجۆر سه  وتی یار و ڕه ودا ته پێشڕه  ناخی  له
تیست و  حیكمه  بوون به  ندامانی كادر و ئه  ك له یه كورد ژماره  دۆزی  ق به رحه و ده ه پێشڕ  ی ڕاستئاژۆیانه

  وه شكیالتییه سیاسی و ته  باری  وته له م ڕه رهێنا كه ئه ئێرانی ده  ین حیزبیتر  شۆڤێنیستی  ریان له سه
  کانی فیكرییه   بنچینه  شكست و ناكامیی  ئاكامی  له.  بێ هه  كی هیچ ئاسۆیه  كوردستاندا ناتوانێ  له

  ریانه م جه ئه. جێهێشت به  وی پێشڕه"  ڵه كۆمه  ی وه ساغكردنه  ی پرۆژه" ناوی   تریش به  وتێكی ودا ڕه پێشڕه
جێهێشتووه،  ك حیزبی كومونیستی ئێرانی به ریی وه رانسه ناو سه ی حیزبێكی به واره قه  ی وه ڵ ئه گه له
  ش زیاتر له وه له. ستبێنێ ده تێكی سیاسیی ڕوون و دیاریكراو بۆ خۆی وه یتوانیوه هۆویه اڵم تا ئێستا نه به

،  یه م پڕۆژه رانی ئه رێبه  ک له یه و ژماره  ڕابردوویه  كانی ته سیاسه  ری ده دا میراتگر و درێژه هێندێك بوار
 .و نووسانی جارانن پێشڕه

كی  یه ڕێخستنی پرۆسه جیاتی وه وته له م ڕه ئه.  و پاوانخوازییه  مارگرژی ده  وته م ڕه ترین گرفتی ئه وره گه
  كی مێژوویه  بردوودا، ستراتیژیی دروستكردنیكانی ڕا ڵه وه به هه خۆگرتن و پێداچوونه له خنه جیددی ڕه

  ناوی  كوردستان به  سیاسی له  ها و پرنسیپی ڵوێست و به ڵێك هه كۆمه  وش و ساخته و قۆرغكردنی بێخه
  ی كه وتاره  له  توانێ ده  ر خوێنه  وڵه، و هه ئه  رچاوی به  ره هه  ی وێنه. یی گرتۆته پێش ڵه كۆمه  داهێنانی
" كوردستان  كورد و ئااڵی  لی گه  ی شۆڕشگێڕانه  ی وه و بزووتنه  ڵه كۆمه" ناوی   به  ڵه كۆمه  تییگش  سكرتێری



  و شكستی  و مێژووه ئه  زۆری  شێكی به  داوه  زۆری  وڵێكی یدا هه و وتاره له  ڵه كۆمه  سكرتێری. دیی بكا به
 .یشان بدان   وه وانه پێچه  كوردستان به  له  ڵه كۆمه  كانی ته سیاسه

و زمان و كولتور و   خاك و نیشتمان و ئابووری  دا كه نیشان ده  ی كه و مێژووه  وه ته نه  مبولی ئااڵ سه
ناسینی   سمی ڕه  به  ی نیشانه.  پارێزێ دیاریكراو ده  سنوورێكی  ی چوارچێوه  له  خۆی  تیی تایبه  تی هۆوییه

سمی  ڕه  كورد به  ی وه ته نه  مێژووی  بێ كورد، ده  یی وه ته نه  یئااڵ  بوڵكردنی قه  به  ڵه كۆمه. تانه وڵه ده
كوردستان   كۆماری.  ییدا دانابێ وه ته نه  كانی وت و تێكشكانه سكه ده  ش دان به و پێیه ر به و هه  ناسیبێ

  ش به ڵه كۆمه. ڵكرد كورد هه  یی وه ته نه  تی وڵه ده  دایكبوونی بوون و له هه  مزی كو ڕه وه  ی و ئااڵیه ئه
  ی كه له گه  و مێژووی  پێشینه.  وه جیا كرده  خۆی  دوێنێی  ی واره قه  له  خۆی  ڕیزی  وه و ئااڵیه ئه  ژێر هاتنه
  و بێ  و زارۆكانه  كرد و السارانه لێ ده  ئێران حاشای  كانی شۆڤێنیسته  بۆ پێخۆشبوونی  تا دوێنێ  كه  خۆی

.  قێنێ ریان بۆ بله خۆشییان سه  له  بێ كرد، ده ده  ی كه مره وا نه و پێشه  و كۆماره ئه  كانیی ره ربه لیل به ده
. ر بكا سه ئێران چاره  ڵ كرێكارانی گه له  یه له سه و مه ئه  بێ ده  ڵه ، كۆمه یه وره گه  كوردستانی  ی ئااڵ نیشانه

.  كوردستانه  كۆماری  بۆ كورد و ناسینی  یت وایه ته نه  مافی  بووڵكردنی قه  مانای  ئااڵ به  بووڵكردنی قه
  ق به رحه ده  یه ڵه كۆمه  كانی موو بوختان و ناسپاسییه هه  ی وه رگرتنه وه  مانای  ئااڵ به  بووڵكردنی قه

قش و  نه  دداننان به  مانای  ئااڵ به  بووڵكردنی قه. كوردستان  كۆماری  ندامانی و كۆمار و ئه  وا قازی پێشه
 .كورددا  ئێستای  ڕزگاریخوازیی  ی وه بزووتنه  له  دیمۆكراته  ئیجابیی حیزبی  وری ده
ی   ی سێكوچكه كه تیۆرییه زارۆكیانه  ی وه تكردنه مانای ڕه  كوردستان به  ئااڵی  بووڵكردنی ها قه روه هه

ها  روه و هه( میئیسال  كۆماری)حیزبی دیمۆكرات، بورژوازی حاکم  -( بورژوازی کورد  ڵه کۆمه)پڕۆلیتاریا 
  قاڵبی  پشكنینی  بری  له  ڵه كه ما  ڵه ر كۆمه سه ئێستا له. كۆتاییهاتنی تیۆریی دوو قوتبی بوونی كوردستانه

  یی وه ته نه  ڕۆحێكی  ی كورد و به  وه ته نه  مێژووی  ی وه ر خوێندنه سه  وه كورد ئاوڕ بداته  بۆ دۆزی  لێنینی
  هاتووه؟  كوێوه  له  و ئااڵیه ئه"ك  وه  لێكی پرسیارگه  بكا و هزر و مێشكیان به  رده روه خۆی په  ندامانی ئه

وڵدان بۆ  هه  جێگای  ڵه له كۆمه. ئاماده بكا" ئااڵ پێویسته؟  بوونی و هه  فه لسه ؟ بۆ فه چییه  ی كه مێژووه
به   بێ  وه باشتر ئه  نگه ڕه ، ڕاستی  دوور له  اڵگوتنێكی و پێهه  کارانه واشه چه  كی مێژوویه  دروستكردنی

 .بكا  سیاسی خۆی  ڕابردووی  یری سه  گرانه خنه ڕه  چاوێكی
  

 ند كۆبه
دا بڕوانین، شكست و ناكامیی  یه ژماره 022و  ی ئه و له ماوه وه له كار و تێكۆشانی پێشڕه كه ر ڕوویه له هه

. یه هه  وه خۆداچوونه تیی به بهموو كاتێك زیاتر پێویس مڕۆ له هه و ئه ه  پێشڕ. بینین ده  پێوه
گیری و  بێ و خۆی له گۆشه ی بۆ دۆزی كورد هه كی واقیعبینانه یه وه ك كه بتوانێ خوێندنه یه  وه پێداچوونه
ی تا ئێستا نیشانی داوه كه  وه زموون و تاقیكردنه له كوردستان ئه. وتوویی ئێستای قوتار بكا به تاق كه

  ڵ ڕۆژ له گه كی فیكریدا ڕۆژ له ڵه سته نێو به وه له كان و مانه رچووه سه هر تێڕوانینه ب سه پێداگرتن له
كان و  ی وردی ڕووداوه وه خی مێژوو خوێندنه ترین بایه وره گه. وه کاته م ده و هێزه كه ی ئه واره نگ و قه سه
ی  وه ن له دووپاتبوونهكان و ڕێگرت موكوڕییه هێشتنی كه كان و نه وه زموون و تاقیكردنه رگرتن له ئه ڵكوه كه
كی  تی قۆناغێكی نوێ و ئاسۆیه رفه یه ده ند و پێوانه هه م ڕه مكی مێژوو به چه  ی وه خوێندنه. کانه ڵه هه
 .كا اڵ ده نگاوێكی نوێدا ئاوه ر هه م هه رده به ش له گه

  
 كان راوێزه په

 .ڵه می كۆمه ی دووه كانی كۆنگره بڕوانه بڕیارنامه[ 5]
 .1ڵه، ژماره  سیاسیی كۆمه -ئۆرگانی تیۆریك  و، پێشڕه[ 0]



 .دا"ئاسۆی تێكۆشانی حیزب له كوردستان"ی  ت، له نامیلكه نسووری حیكمه كی مه  یه هێما به وته[ 6]
سال . انقالب ایران  ی صدای پیام، نشریه  ،"طبقاتی  هراس حزب دمكرات از رشد مبارزه"  وتاری  بڕوانه[ 3]

 .63  دوم، شماره
خانوار، مرداد   اشتغال و بیكاری  ، آمارگیری از ویژگیهای5637، سال "كشور  ماری ی آ سالنامه"  وانهبڕ[ 1]

 .ایران  ، انتشارات مركزی5672
 .56ی فارسی، صفحه  ی طبقاتی در فرانسه، ترجمه مبارزه[ 3]
ڵه، گواڵنی  كۆمهمی  ی سێیه سندكراوی كۆنگره ڵه بۆ خودموختاریی كوردستان، په ی كۆمه رنامه به[ 3]

 .تاوی ی هه5635
  ، ئینتیشاراتی تاوی ی هه5631  ساڵی  الوێژی ، گه"ی كه  باته خه  كوردستان و داهاتووی"كورش مدرسی، [ 7]

 . ڵه كۆمه  زیی ركه مه
 .5635،  ابراهیم علیزاده  ینده، ی آ  و دورنمایه  موقعیت فعلی - له كومه  فعالیت تا كنونی  جمعبندی[ 1]
 . ابراهیم علیزاده...  له كومه  فعالیت تاكنونی  جمعبندی[ 52]
  مهرماه.  مهتدی  ، عبدالله"كارگر و انشعاب در حزب دمكرات  راه"  ، وتاری 33  ژماره  كۆمۆنیستی[ 55]

5633. 
، "كردستان عراق  بحران خلیج و رویدادهای"اول،   جلد"، اسناد تاریخی 5613" ،  فاروق بابامیری[ 50]

 .561-563 .ص
 .507ڕه  رچاوه، الپه مان سه هه[ 56]
 .501ڕه  رچاوه، الپه مان سه هه[ 53]
  حیزبی  زمانی  كۆن له  بیانووی"  م، وتاری دووه  وری م، ده شه شه  ، ساڵی01ژماره   وی پێشڕه  بڕوانه[ 51]

 .، فاتح شیخ االسالمی" وه تازه  دیمۆكراتی
  ، عبدالله"دا؟ ده  درێژه  ڵه كۆمه  دژی  ڕ له شه  تی دیمۆكرات سیاسه  حیزبی  بۆچی"  وتاری  بڕوانه[ 53]

ی 61  كۆمۆنیست، ژماره  گۆڤاری  رگیردراو له وه  حیسامی،  ناسری: رگێڕ ، وه33  الوێژی گه  ی02،  مهتدی
 .5636  رمانانی الوێژ و خه م، گه دووه  وری م، ده چواره  ی ساڵی01  و، ژماره پێشڕه

 ".ی زحمتكشان ی بنكه در باره"، وتاری 3وی ژماره  هپێشڕ[ 53]
 .، عبدالله مهتدی"تداوم جنگ داخلی در كردستان و سیاست ما"، وتاری 3وی ژماره  پێشڕه[ 57]
  ، عبدالله"دا؟ ده  درێژه  ڵه كۆمه  دژی  ڕ له شه  تی دیمۆكرات سیاسه  حیزبی  بۆچی"وتاری   بڕوانه[ 51]

ی 61  كۆمۆنیست، ژماره  گۆڤاری  رگیردراو له وه  حیسامی،  ناسری: رگێڕ ، وه33  الوێژی گه  ی02،  مهتدی
 .5636  رمانانی الوێژ و خه م، گه دووه  وری م، ده چواره  ی ساڵی01  و، ژماره پێشڕه

وری  ، ده3ندیی سازمانی كوردستانی حیزبی كومونیستی ئێران، ژماره  و، ئۆرگانی ناوه پێشڕه[ 02]
 .لیزاده ڵ ئیبراهیم عه گه تاوی، وتووێژ له ی هه5630فرانباری  به ی62م،  دووه

ری  ڵوه زه م، خه ، عبدالله مهتدی، كۆمۆنیست، ساڵی سێیه"آیا صلح در كردستان ممكن است؟"وتاری [ 05]
 .تاوی ی هه5633

، "رانگفتاری از صدای انقالب ای  سلسه. بررسی جنگ ارتجاعی حزب دمكرات علیه كومله"بڕوانه [ 00]
 .5633شهریور ماه 

انقالب ایران،   ی صدای  ، پیام، نشریه"مهاباد  بمناسبت دوم بهمن روز تشكیل جمهوری" وتاری   بڕوانه[ 06]
 .5633اول بهمن   ی ، نیمه63  سال دوم، شماره

  ڵه، كۆمه  می سێیه  ی كۆنگره  سندكراوی كوردستان، په  بۆ خودموختاریی  ڵه كۆمه  ی رنامه به  بڕوانه[ 03]
 .تاوی ی هه5635گواڵنی



 کۆمەڵەى شۆڕشگێڕى زەحمەتکێشانى کوردستانى ئێران و 

 بزووتنەوەى نەتەوەیى شارەکانى رۆژهەاڵتى کوردستان
  

یەکێک لە رووداوەکانى چەند سال لەمەوبەرى رۆژهەاڵتى کوردستان هاتنە ئاراى پڕۆژەى ساخکەرەوەى 
لە بیروڕاى گشتى کورددا گرینگى . نیستى ئێران بووکۆمەڵە بۆ جیا بوونەوە لە حیزبى کۆمۆ

سەرهەڵدانى ئەم رەوتە تەنیا ئەوە نەبوو کە جیا بوونەوەیەک لە حیزبى کۆمۆنیستى ئێراندا پێکهاتووە 
النانى قەوارە و  وه. و لە ئاکامدا ریزەکانى ئەو حیزبە تووشى لێکترازان و کەرت کەرتبوون هاتووە

لە کوردستان وێڕاى هەر گرینگیەکى کە هەیەتى، نەیدەتوانى بەتەنیایى مودیلى حیزبێکى سەرانسەرى 
گرینگى دەسپێکى ئەم رەوتە بۆ . تا ئەو رادەیە بیرو سەرنجى گشتى لە کوردستان بۆ الى خۆى رابکێشێ

بیروڕاى گشتى کورد بە ماناى کرانەوەى دەالقەو سەرەتایەکى نوێ بوو بۆ پێدا چوونەوە بە کۆمەڵێک 
. فیکرى دوگم و چەقبەستوو و خوێندنەوەیەکى واقعبینانە لە هەناوى کۆمەڵەدا بۆ دۆزى کورد  بنەماى

هەر لەو سۆنگەیەوە لە کوردستان هەنگاوەکانى پڕۆژەى ساخکەروەى کۆمەڵە بۆ مااڵوایى لە 
سیاسەتەکانى رابردووى کە هەموو دۆزى کوردى لە روانگەى هەڵسووکەوتى بزوتنەوەى کرێکارى 

کە چى بە پێچەوانەى ئەو چاوەڕوانییە پڕۆژەى ساخکەرەوەى . دەنرخاند، بە هێندگیرا ناوەندەوە
کۆمەڵە هەر لە کاتى دەسپێکى گەشەو سەرهەڵدانەوە هۆکارى شکست وناکامیى سیاسیى خۆى، تەنیا لە 

سیاسى   کرێکاریى حیزبى کۆمۆنیستى ئێراندا بینیەوە و رەخنەى رادیکاڵى فکرى و  نەبوونى پێگەى
هەر بۆیە بە کردەوە لەم بوارە . استەى بنەماو رەهەندە فکرییەکانى دیکەى ئەو حیزبە نەکردئار

گرینگەدا دوورە پەرێزى گرتەبەر و بەتایبەتى لە پێوەندى لە گەڵ مەسەلەى کورددا نەیوانى چ باسێکى 
اغى ئێستاى ، قۆن"تیۆرى شەڕى چینەکان لە کوردستان"تیۆریکى لە نەقدى رابردوو لە بوارگەلێکى وەک 

خەباتى کورد، مەسەلەى چەمکى نەتەوە و دەوڵەتى نەتەوەیى و داگیرکراوى کوردستان تێکەاڵوى 
 .دیسکۆرسى نوێى سیاسى ئێستاى خۆى بکا

یەکێک لەو پاساوانە ئەوە . لەو کاتەدا تەفسیر و پاساوى جۆراوجۆر بۆ ئەو خۆ دزینەوەیە دەبیسرا
ییە، بەڵکوو ئەوە ریزەکانى کۆمەڵەن کۆسپى سەر رێگاى بووکە ئەو گرفتە الى رێبەریى کۆمەڵە ن

لەونێوەشدا ئاماژەیان بە . هێنانە ئاراى رخنەیەکى رادیکاڵ لە رابردوون، نەک رێبەریى کۆمەڵە
ریزەکانى کۆمەڵە بە سااڵنێکى دوور و درێژ بە بیر و : هۆکارێکى راستەقینە دەکرد و دەیان گوت

حیزبى کۆمۆنیستى ئێران فرچکیان گرتووە و بەرهەمى  فەلسەفەى شۆڤینیستى تیۆریسێنەکانى
بوون و لە رێگاى وانەکانى ئەوانەوە لە " رەفیق ئازەرین"و " رەفیق حیکمەت"قوتابخانە و فێرگەى 

چەمکى نەتەوە و نەتەوایەتى دەڕوانن و هەر بۆیە داواى کات و پشوو درێژییان لە الیەنى بەرامبەر 
بتوانێ بەرە بەرە کارتێکەرییەکانى بۆمبارانى فیکریى ئەو سەردەمە دەکرد بۆ ئەوى رێبەریى کۆمەڵە 

 .لە مێشک وبیریاندا بشواتەوە
بەاڵم راگەیەندراوى ئەم رۆژانەى دەفتەرى سیاسى کۆمەڵە سەبارەت بە بزووتنەوەى ئێستاى شارەکانى 

لە راستیدا دەبێ . کوردستان نیشانیدا ئەم پاساوەى باسى لێوە کرا چەندە هەڵە و دوور لە راستى بوو
بە خوێندنەوەى ئەم راگەیەندراوە دەردەکەوێ ئەوەى تا ئێستا . بڵێم پاساوەکە بە پێچەوانەوە بوو

 .نەیتوانیوە دۆزى کورد و جێگاى خۆى بناسێ، رێبەریى کۆمەڵەیە و کلیلى گرفتەکە لە باخەڵى ئەودایە
ان یەک لە دواى یەک بوونەتە هەروەک دەزانین ئێستا ئەوە مانگێکە شارەکانى رۆژهەاڵتى کوردست

خەڵکى راپەڕیو هەر . مەکۆى بەگژدا چوونەوەى رووبەڕوو لە گەڵ هێزە داگیرکەرانى کۆمارى ئیسالمى
لە ئاکامى دەسڕێژى هێزەکانى رێژیمیش . رۆژیک لە شارێکەوە خۆ بە و دەسپێکە نووێیەوە گرێدەدا



ی کوردستان  وه نوێیە کە لە پاش داگیرکردنهلە هەمبەر ئەو بزاڤە . ژمارەیەک گیانى خۆیان لە دەسداوە
تا ئێستا دەتوانم بڵێم دیاردەیەکى بێوێنەیە، ئەرکى حیزبێکى سیاسى   وه یه ن کۆمارى ئیسالمى الیه  له

ئەوەیە بە وردى و بە دوور لە خەون و خەیاڵ و ئارەزووى رێکخراوەیى خۆى، لە هۆکارەکانى ئەم پرۆسە 
 .بەر رۆشنایى هۆکارەکانى، پێشنیار و رێگا چارەسەرى خۆى بهێنێتە گۆڕێنوێیە بکۆڵیتەوە و پاشان لە 

بۆ ئەوەى لە زمان بەیاننامەى دەفتەرى سیاسى کۆمەڵەوە بزانین بۆچى ئیستا شارەکانى رۆژهەاڵتى 
بۆ   کوردستان بوونەتە شانۆى بەرەنگار بوونەوەى ئاشکرا و ئەو هۆکارەانە چین بوونەتە هاندەرى کورد

ە مەیدان و بە دەستى بەتاڵ لە بەرامبەر ماشێنى سەرکوت و داپڵۆسینى رێژیمدا رابوەستن، ئەوەى بێت
 .پێویستە سەرنجێک لە دەقى بەیاننامەکە بدەین
گەلى کورد لە خەبات بۆ دیمۆکراسى، لە دژى سەرە :)) سەردێڕى بەیاننامەکە بەم جۆرە دەست پێدەکا

چ مەبەستێک ئەو سەردێڕە لێل و تەماوییەى بە دانستە دواتر دێمە سەر ئەوەى کە کۆمەڵە بە ((. رۆیى
دواى ئەو سەردێڕە لە راگەیەندراوەکەدا . هەڵبژاردوە و تیشک خستنە سەرى بۆ دواتر هەڵدەگرم

ناڕەزایى و رێپێوانى جەماوەریى لە زۆرێک لە شارەکانى کوردستان بۆ پشتیوانى لە خەڵکى :" هاتووە
رێکیتر کوردستانى وەک پەیکەرێکى پتەو، یەکگرتوو، خۆڕاگر و شارى مهاباد و داخوازییەکانیان جا

بێشک خەباتى سیاسیى . ئازادیخواز بەرەورووى کۆنە پەرەستى و دواکەوتوویى ئیسالمى کردۆەتەوە
. ئێستاى کوردستان، دەسپێکى قۆناغێکى نوێیە لە خەباتى ئازادیخوازانەی خەڵکى کوردستان و ئێراندا

ابردوو سەلماندیى کە وشیارى سیاسى، هاوپشتى بەرین و قوولى جەماوەرى، رووداوەکانى چەند رۆژى ر
عەداڵەت خوازى، بوێرى و شەهامەت بۆ بەرەنگار بوونەوە و بڕیارى گۆڕان، لە بەرانبەر دۆخى ترساندن 
و تۆقاندنى دیکتاتۆڕیى ئیسالمى نە تەنیا دانەمرکاونەوە، بەڵکوو پتەوتر بووە، بەتایبەت لە دوو 

رابردوودا، ناڕەزایى و خەباتى جەماوەرى زۆر بە روونى نیشانىدا کوردستان هێشتا پێشەنگ حەوتووى 
 ."و سەنگەرى دیمۆکراسىیە لە بەرامبەر زۆروێژى و سەرەڕۆیى ئایینیدا

بپرسێ   خوێنەر لە دواى خوێندنەوەى ئەم رستانەى راگەیەندراوى دەفتەرى سیاسى کۆمەڵە، بۆى هەیە
ئەدەبیاتى سیاسى؟ خوێندنەوەى بۆ دۆزى کورد؟ . ەڵە چ شتێکى گۆڕیوەپڕۆژەى ساخکەرەوەى کۆم

مااڵوایى لە سەردەمى تێنەگەیشتوویى لە راستییەکانى کوردستان؟ کامانەیان؟ ئەوەى دەیبینین هەمان 
ئەوەى گۆڕاوە . قەوانەکە هەمان قەوانی میراتى سەردەمى بەسەر چووە. زێهنیەتى کۆنى رابردووە

جاران لە قاڵب و کەوڵى حیزبێکى فەشەلى فرچک گرتوو بە بیرى . ەغەکەیەتەنیا توێکڵ و قاو
. شۆڤینیزمى نەتەوەى فەرمانرەوا بانگ وسەاڵى بۆ دەدا و ئێستا چووەتە نێو جلوبەرگێکى خۆماڵییەوە

ژێرخان وبنەما فکرییەکان بە دەست لێ نەدراوى هەر وەک خۆیان ماونەتەوە و کۆمەڵە بە تەمایە، بە 
لە رابردوودا بە هۆى سەروەرى . ەوە بێتەوە ناو شانۆى سیاسى ئەمڕۆى کوردستانناوێکى دیک

دیسکۆرسى چین و تەبەقە دەیهەویست دۆزى نەتەوەیى کورد کپ بکا و ئێستاش بە هۆى کەڵک وەرگرتن 
حاشا لە " پێشەنگیى دیمۆکراسى"و " سیکۆالریزم"، "دیکتاتۆرى ئیسالمى"لە هێندێ دەستەواژەى وەک 

بەاڵم راستییەکەى ئەوەیە بە . ەقینەوەى نەتەوەیى ئەمڕۆژانەى رۆژهەاڵتى کوردستان بکاهۆکارى ت
کەڵک وەرگرتن لەو دەستە واژانە کۆمەڵە ناتوانێ بزووتنەوەى ئەمڕۆى شارەکانى کوردستانى بندەستى 

ا سەر یا خۆ راستترە بڵێم گەندەڵکارییەکە ت  ئەوەى لێرەدا دیتمان چەواشەکارى،. ئێران پێناسە بکا
بۆ کەسانێک . ئێسقان ئاوێتەى وشەبەوشە و دێربە دێڕى راگەیەندراوى دەفتەر سیاسى کۆمەڵە بووە

تۆزۆکەیەک شارەزاییان لە سەر مێژووى رابردووى ئەو رێکخراوە هەبێ بە خوێندنەوەى ئەو دێڕانە، 
نەیدەویست دان لەو سەردەمەشدا کۆمەڵە   .بڕیارنامەکانى کۆنگرەى دووهەمى کۆمەڵەیان دێتەوە بیر

  بە وە دابنێ بزووتنەوەى کورد بزوتنەوەیەکى رزگاریخوازانە و نەتەوەییە کە دەیەوێ ماڵێکى سیاسى
ى "جونبشى مقاوەمەتى خەڵکى کورد"بۆ کورد چێ بکا، بۆیە لە پێشدا ناوێکى نامۆ و نا قۆاڵى بە نێوى 



مقاومەت بزووتنەوەیەکە کە بە دژى  جونبشى: "پاشان لە کاتى پێناسەکردندا دەیگوت. لە سەر دانا بوو
لە (. بڕوانە بڕیارنامەکانى کۆنگرەى دووهەمى کۆمەڵە) ، "دیکتاتۆرى عوریانى بورژوازى هاتۆتە مەیدان

راگەیەندراوى دەفتەرى سیاسى ئێستاى کۆمەڵە شدا بە دانستە و بە ئەنقەست، بۆ هۆکار و بزوێنەرى 
پەیکەرى " کەڵک لەم میتۆدە وەر دەگیرێ و بەناوى خۆپیشاندانەکانى خەڵکى شارەکانى کوردستان 

عەداڵەتخوازى و "، "دواکەوتووى ئیسالمى" ، "ئازادیخواز بەرەو رووى کۆنەپەرستى" ،"پتەو و خۆراگر
، هەول دەدا، نێوەڕۆکى نەتەوەیى "بوێرى وشەهامەت وبەرنگار بوون لەبەرامبەر دیکتاتۆرى ئیسالمى

کۆمەڵە پاشان لە درێژەى گرتنە پێشى سیاسەتى بەراوەژو . ێ بکائەو بزاوتە نوێیە حاشاو نکۆڵى ل
ئێمە داوا لە : "نیشاندانى هۆکارەکانى ئەم بزاوتە، روو لە هێزە سیاسیەکانى ئێران دەکا و دەنووسێ

هەموو هێزە سیاسییە دیمۆکرات و ئازادیخوازەکان و هەڵسووڕاوانى کۆمەاڵیەتى و سیاسیى لە 
خەباتى ئێستاى جەماوەرى کوردستان بە دژى کۆمارى ئیسالمى، بە  سەرانسەرى ئێران دەکەین،

خەباتێکى جەماوەرى، مەدەنى و پێشکەوتن خوازانەى دژى دواکەوتوویى، بە سەفى دیمۆکراسى و 
  ئازادیخوازى دژى سەرە رۆیى، بە بەرەى سکۆالریزم لە بەرانبەر ئیسالمى ویالیەتى فەقیى و خەبات

نى و شارومەندى لە بەرانبەر تااڵنکەرى و زۆر وێژى، بزانن و بێ هیچ شک و بۆ وەدیهێنانى مافى ئینسا
کۆمەڵە بە هەموو هێز و ..... گۆمانێک پشتیوانى بکەن لە بزوتنەوەى سیاسى و جەماورەیى کوردستان

توانایەوە بۆ پتەوتر کردنى بزووتنەوەى سیاسى و نارەزایى جەماوەرى و بەروە پێش بردنى تێدەکۆشى و 
ن بە دیمۆکراسى و عەداڵەت خوازى و سکوالریزم بە ئەرکى خۆى دەزانێ و جەخت دەکاتەوە سەر پەرەدا

 ."هاوچارە نووسى سیاسى خەڵکى کوردستان لەگەڵ خەڵکى ئێران
لەو ڕاستیە بگا کە کۆمەڵە لە گەڵ چ قەیرانێکى قووڵى فکرى و   ئەم فاکتانە بەسن بۆ ئەوەى مرۆڤ

بۆ وێنە لە . بەرەو رووە کە نە دەتوانێ خۆى پێناسە بکاو نەجواڵنەوەى رزگاریخوازانەى کورد  سیاسى
کە ئەوەش خۆى باسێکى جیاواز ) دەناسێ " رەسمیەت"الیەک لە هەنگاوێکیدا ئااڵى نەتەوەیى کورد بە 

لە کە چى لە الیەکتریشەوە، فارۆق بابامیرى، ئەندامى دەفتەرى سیاسیى کۆمەڵە، ( هەڵدەگرێ
بە " جیاوازى خوازى "وتارەکەیدا هەوڵدەدا، خەونى لە مێژینەى کیانێکى کوردى بڕەوێنێتەوە و 

هەر لە دواى . بەاڵم ئەم کێشەیە لە ناو کۆمەڵە دا شتێکى تازە و نوێ نییە. تاوانێکى دزێو ناو زەد بکا
یدان، هەتا رۆژگارى نایە مە رووخانى رێژیمى شاوە کە کۆمەڵە بە کردەوە وەک رێکخراوێکى سیاسى پێ

ئێستا نەیوانیوە ئەو جۆرەى کە پێویستە کێشەکانى کۆمەڵى کوردەوارى بە شێوەیەکى واقعبینانە 
ناو گوتارى   مێژووى ئەو واڵتە، خسوسیات و تایبەتمدییەکانى بە دایم ئاڵقەیەکى ونبووى. هەڵسەنگێنێ

ییەکى باوى سەردەم لە کوردستان تا ئەو کاتەى مارکسیزم وەک ئیدۆلۆژ. سیاسى ئەم رێکخراوە بووە
ی هەبوو، لە هەوڵى ئەوەدا بوو هەموو کێشەکانى ئەوکۆمەڵگایە بەگەزو ربەى فاکتۆرى  مینه زه

لە رۆژگارى ئێستاشدا کە دیسکۆرسى سەروەریى تیۆرى چینایەتى گرینگى . ئابوورییەوە پێناسە بکا
و " سکۆالریزم"چەمکگەلێکى وەک   ىجارانى خۆى لە دەسداوە، لە هەوڵى ئەوەدایە بە هێنانە گۆڕ

، پاشەکشەیەکى بێهەست و خوست بە دۆزى نەتەوەیى کورد بکا و لە سەر حیسابى "دیمۆکراسى"
بەاڵم هەروەک چۆن لە . کپکردنى دیسکۆرسێکى تر زیان بە تواناکانى سیاسى نەتەوەیى کورد بگەیەنێ

، ئێستاش بە هەمان شێوە مەسەلەى رابردوودا کێشەى سەرەکیى کورد، کێشەى شەڕى چینەکان نەبوو
تورکیەى کەماڵیزم دەیان ساڵە سێکوالرە بەاڵم داخوا کورد   .سکۆالریزم، تەنیا گرفتى کورد نییە

توانیویەتى تەنانەت بۆ یەک رۆژیش هەناسەیەکى راحەت لە ژێر سێبەرى ئەو حکومەتە سێکوالرەدا 
 بکێشێ؟

چونکە خۆیان بە سااڵنێکى دوور و   ئەوان. ە هاتوونرێبەرانى کۆمەڵە، تووشى قیاس بە نەفسێکى گەور
دا چاوترسێن کراون، هەستى خۆ بەکەم زانین، "ئازەرین"و " حیکمەت"سیاسى   درێژ لە دەزگاى فیکرى و



تێکەاڵوى کاراکتێرى سیاسیان بووە؛ الیان وایە کورد و نەسڵى تازە پێگەیشتووى ئێستاى کوردیش تووشى 
 !ێرن باس لە بوونى نەتەوەیى خۆیان بکەنئەو کارەساتە بوون کە نەو

بە پێچەوانەى روانگەى راگەیەندراوى کۆمەڵە، هۆکارەکانى ئەم بزووتنەوەیە بە پلەى یەکەم رەگ و 
ریشەى مێژووییان لە کۆمەڵى کوردەواریدایە و لە ئاکامى بارودۆخى ژێر دەستەیى و زۆرداریى 

ئەم بزووتنەوەیە دیاردەیەکى سەر بەخۆ لە کەشو بزوێنەرى . نەتەوەیى کوردەوە سەرچاوەیان گرتووە
هاوکات لە گەڵ . هەواى ئەمڕۆى ئێرانە، بزووتنەوەیەکى خۆرسک و بزاڤێکى تایبەتى کوردستانییە

ئەوەیش لەماوەى چەند ساڵى رابردوو دەسکەوت و سەرکەوتنەکانى باشوورى کوردستانیش هۆکارێکى 
اخوازەکانى کورد لە رۆژهەاڵتى کوردستان خۆى لە پاڵنەرى دیکە بوون بۆ ئەوەى رادەى ویست و د

ئاستێکى بەرزتردا ببینێتەوە و پلەى هۆشیارى نەتەوەیى بەو شوێنە بگا کە ئێتر قایل بەوە نەبێ 
لێرەدا بە تەماى ئەوە نیم نکۆڵى لە . ئەحمەدى نژاد، رەفسەنجانى و خاتەمى حوکمى بە سەردابکەن

ۆمەڵى کوردەوارى لە رۆژهەاڵتى کوردستان و کۆمەڵى ئێران بوونى خاڵ و ویستى هاوبەش لە نێوان ک
راستە هێندێک پرسى هاوبەش لە نێوانیاندا هەیە، بەاڵم ئەم دوو کۆمەڵگایە لە دوو قۆناغى . بکەم

لە پلەى یەکەمدا . کورد تەنیا گرفتى مەسەلەى دیمۆکراسى و سێکوالریزم نییە. سیاسى جیاوازدان
، خاک و زمان و سنور و پێناسەیە؛ گرفتى سەروەرى و دەسەاڵتدارەتى گرفتى نەتەوەییە، گرفتى ئااڵ

 .نەتەوەییە؛ ویستى لەقکردنى سەرداریەتى نەتەوەى باندەستە؛ گرفتى بوون و هەواڵدان بۆ مانەوەیە
لە راستیدا ئەوەى لە چەند رۆژى رابردوودا بوون بە هاندەرێک بۆ ئەوەى جەماوەرى کورد بڕژینە سەر 

  ئەمڕۆ کورد لە. ردستان هەر ئەو فاکتۆرانە بوون کە بە کورتى باسیان لێوەکرێشەقامەکانى کو
کوردستانى بندەستى ئێران، لە کەمترین حاڵەتدا خوازیارى گۆڕینى ستروکتور و پێناسە و قەوارەى 
حاکمیەتى میللى لە ئێران و تێکشکاندنى دەسەاڵتى گرد و کۆى ناوەند و دانانى سنوورێک بۆ 

کۆمەڵە لە جیاتى ئەوەى ئەو راستیانە لە . ى نەتەوەیى ویەکێتى ئارەزومەندانەیەدەسەاڵتدارێت
راگەیەندراوەکەى دا بە بنەما بگرێ و هەوڵبدا ئەو تایبەتمەندییانەى مەسەلەى کورد بە گوێى 
ئۆپۆزیسیونى ئێرانى بگەیەنێ، راست بە پێچەوانەوە جواڵوەتەوە و لە پێناوى رازى کردنى 

کورد چ بکا و سووچى چیە کاتێ بەشى . نیدا نکۆڵى لە راستیەکانى گرتووەتە پێشئۆپۆزیسیۆنى ئێرا
هەرە زۆرى ئۆپۆزیسونى ئێرانى هێشتا نەیتوانیوە بە جۆرێکى ئەقاڵنى لە تەک دۆزى نەتەوەکانى 
دانیشتووى ئێران بە خۆیدا بچێتەوە و خۆى لە مێژووى سەرەڕۆیى و کولتوورى دەیان ساڵەى ئینکار و 

کولتوورى ئینکار   لە جێگاى ئەوەى هەوڵ بدەن  دنى نەتەوەکان رزگار بکا؟ رێبەرانى کۆمەڵەنکوڵى کر
کردن و حاشا لێکردن بدەنە بەر رخنەى سیاسى و لەقاودان، لە راگەیاندراوەکەیاندا کێشەکانى دۆزى 

 .کوردیان بەرەو ئاقارێ ئاراستە کردووە کە ئۆپۆزیسیونى ئێرانى تووشى سڵەمینەوەنەکا
چەواشەگەرییە بە رادەیەک لە راگەیەندراوەکە دا بنجى داکوتاوە کە ئەگەر بێتوو ناو و ئارمى  ئەم

کۆمەڵە لە سەر راگەیەندراوەکە بۆ ساتێک وەال بنێی پێتوایە دەسپوخت و ئەدەبیاتى سیاسى رەوتێکى 
ەنى سەربە قۆڵێکى دووى جۆزەردانیى وەک حەمید رەزاى جەالیى پوور لەمەڕ ناسیونالیزمى مەد

دەنگى حیزبێکى کوردى لە . ئەوە پەیڤى حیزبێکى کوردى نییە! دەخوێنییەوە، نەک هى حیزبێکى کوردى
و خسووسیاتى   کات و ساتێکى وادا بەرز کردنەوەى ئیدیعانامەیەکى نەتەوییە، کە تایبەتمەندى

بە بێ بزووتنەوەى کورد بە ئاشکراو بە بێ هیچ ترس و لەرزێکى سیاسى لە خۆیدا نیشان بدا و 
 .زمانگرتن لە گەل دۆزى نەتەوەیى خۆى ڕێ ببڕى و دەربڕى ژان و کێشەکانى نەتەوەیى نەتەوەکەى بێ

رێبەرانى کۆمەڵە هەروەک چۆن لە حیزبى کۆمۆنیستى ئێراندا نەیانتوانى سەرەڕاى ئەو هەموو نفرەت 
ایى چەندین ساڵ پژێنییەى کە بە هۆى پراکتیک و نووسینەکانیانەوە لە سەر ناسیونالیزم بە درێژ

قوایی بە دەست بێنن، هەر بە هەمان  بەرهەمیان هێنا بوو، دڵى ئازەرین وحیکمەت و موقەدەم و ته



بزووتنەوەى "و " سێکوالریزم"شێوەش لە قۆناغى ئێستا دا لە رێگاى بە کارهێنانى وشەگەڵێکى وەک 
وتارەکەى ئەم   ە پێچەوانەىب. ناتوانن سەرنجى ئۆپۆزوسیونى ئێرانى بۆ الى خۆیان رابکێشن" مەدەنى

ناسیونالیزم لە کوردستان دیاردیەکى واقعى ( وتارى هاوڕیان لە کوێن؟) دواییانەى فارۆقى بابامیریش 
لە بیروڕاى گشتى کورد دا خۆف وترس بۆ دەربڕینى . و حاشاهەڵنەگرە و پێویست بە شاردنەوە ناکا

پۆزیسیونى ئێرانیش بە راست و چەپ و بە ئۆ. خیتاب و گوتارى ناسیونالیستى سەردەمى بەسەر چووە
میللى و سێکوالرییەوە زۆر باش ئەوە دەزانن و لە ئاکامى هەست پێکردن بەو راستییەیە لە حاند 

ئەوان زۆر باش . بێ دەنگى و قڕوقەپێکى ئاگاهانەیان گرتووەتە بەر  بزووتنەوەى شارەکانى کوردستان
ورد لەم سەردەمەدا سیالى لە تەواویەتیى ئەرزى و دەزانن و لەو راستیە گەیشتوون بزووتنەوەى ک

سەرداریەتى نەتەوەیى ئەوان گرتووە و نەتەنیا لە تێزى دەستێوەردانى مرۆڤى و پشتیوانى کۆمەڵگەى 
کورد لەو نێوەدا چیى . نێونەتەوەیى ناپرینگێتەوە، بەڵکوو بە تەواوى حازرە باوەشى بۆ ئاواڵە بکاتەوە

 هەیە لە کیسى بدا؟
وردبوونەوە لە ئەدەبیاتى سیاسى بەکار هاتوو لە راگەیەندراوى دەفتەرى سیاسى کۆمەڵەى بە 

شۆڕشگێڕى زەحمەتکێشانى کوردستانى ئێران ئەو راستییە دەر دەکەوێ، کە هێشتا کۆمەڵە و 
رێبەرایەتیەکەى مااڵوایى یەکجارەکیان لە گەڵ رابردووى سیاسى خۆیان نەکردووە و سەرلێشێواو و 

خەبات بۆ "هێشتا نەهاتونەتە سەر ئەو باوەڕە کە کەڵک وەرگرتن لە چەمکگەلێى وەک . بێشوناسن
  پڕ بە پێستى دۆزى کورد و خۆپیشاندانەکانى ئێستاى شارەکانى" دیمۆکراسى وبە دژى سەرەرۆیى

بۆ دۆزى کورد واتاکانى دیمۆکراسى و سەرەڕۆیى واتاگەلێکى لێل و شێواو و بێ هەستن، . کوردستان نین
وشە   توانن دەربڕى خسڵەت و نێوەڕۆکى بزووتنەوەى رزگارىخوازانەى کورد بە ماناى راستەقینەىنا
لە دونیاى ئەمڕۆدا هەرکەس بە شێوەیەک باسى   بۆ وێنە ئەگەر لە چەمکى دیمۆکراسى بڕوانین. بن

ایەتى ئەگەر ئەمڕۆ لە شێعەیەکى عێراقى ماناى دیمۆکراسى بپرسین دیمۆکراسى بە ماناى زۆر  .دەکا
بابەکى "ئەگەر لە سەڵتەنەت تەڵەب یا کەسێکى وەکوو . چوونکە ئەمڕۆ بۆ خۆى زۆرینەیە. دەناسێنێ

. سیستەمى دیمۆکراسى لە هەڵبژێران و هەڵبژاردندا خوالسە دەکاتەوە  بپرسى،" ئەمیر خوسرەوەى
لە   ارت پێدەکائەگەر لە الیەنگرێکى ناسیونالیزمى مەدەنیش هەر هەمان پرسیار بێنیتە گۆڕێ، پێشنی

پێشدا مەسەلەى خۆت لە چەمکی ئیتنیستیە جوێ بکەیەوە و وەک نەتەوە باسى دەسەاڵت و ماف 
ئەگەریش لە نەتەوەیەکى بێ دەوڵەتى وەکوو کورد ئەو پرسیارە بکەى دیمۆکراسى لە واڵتێکى . نەکەى

یەکى ئارەزوومەندانە و ئابوورىو یەکێت فرەنەتەوەدا بە پلەى یەکەم لە دابەشکردنى دەسەاڵتى سیاسى
 .دا پێناسە دەکا

لەو نێوەدا تۆ بڵێى سووچبار زمانى کوردى بێ و ئەو زمانە ئەوەندە هەژار بێ و ئەوەندەى لە باراندا 
نەبێ تا کوو یارمەتیدەرى رێبەرانى کۆمەڵە بێ بۆ دەر بڕینى دەستە واژەى روون و راشکاوانەتر؟ تۆ 

یرى سەربەستى لە رێگاى وشەکانییەوە بە گوێى مرۆڤى کورد بڵێى ئەو زمانەى خانى پێى نووسیوە و ب
گەیاندووە بەشى ئەوە نەکا رێبەرانى کۆمەڵە ئیلهامى لێ وەرگرن و ئەدەبیاتى سیاسیى خۆیانى پێ 
دەوڵەمەند بکەن؟ ئەى حاجى قادرى کۆیى و هەژار و هێمن موکریانى و عەبدوڵاڵ پەشێوچى؟ کە هەر 

بەاڵم راستییەکەى ئەوەیە گرفتەکە پێوەندى بە زمان و . ەیەکنکام بۆ خۆیان قوتابخانەو فێرگ
خۆ ئەگەر وابای، زاناو بلیمەتێکى وەک بێشکچى . دەوڵەمەندى و هەژارى زمانى کوردییەوە نییە

بەاڵم وەک دەزانین خامە رەنگیەنەکەى گەورە ترین بەرهەمى زانستیى . تاقەدێڕێکیشى بۆ نەدەنووسرا
جیاوازى نێوان بێشکچى و کۆمەڵە لەوەدایە یەکەمیان بە تورکى دەنووسێ . بۆ دۆزى کورد خوڵقاندوە

کەچى دووهەمیان لە گەڵ ئەوەى بە کوردیش دەنووسێ، بەاڵم وەک . بەاڵم بە کوردى بیردەکاتەوە
کەوایە تا ئەو کاتەى گۆڕان لە بیر . چەپێکى نەتەوەى باندەست بیردەکاتەوە لە دۆزى نەتەوەیى کورد



وە، ئەدەبیاتى سیاسى و راوێژى نووسین و ئاخافتن و لێکدانەوەکانیش ناتوانن خۆ لە نەهاتو وهزر پێک
 .بیچمێکى نوێتردا ببیننەوە، ئەمە گرفتى کۆمەڵەیە

بۆیە لێرەدا هەڵەیە هەرکەس وا بیر بکاتەوە کە . کۆمەڵە دەبێ بیرێک لە نەشتەرگەرییەکى وا بکاتەوە
ڵە بە خەیاڵ و ویستوویە تاکتیکێکى وا بەکاربێنێ بۆ لە کاتى نووسینى ئەو راگەیەندراوەدا، کۆمە

بە پێچەوانەوە بە ورد بوونەوە لە کاکڵ و . ئەوەى پشتیوانیى ئۆپۆزیسۆنى ئێرانى بۆالى کورد رابکێشێ
مرۆڤ دەتوانێ لەو راستییە   "هاوڕێیان لە کوێن" و وتارى " راگەیەندراوى دەفتەرى سیاسى"جەوهەرى 

بۆ   مەڵە گرفتى خۆى لەگەڵ چەمکى ناسیونالیزم و دۆزى نەتەوەیى کوردبگا کە هێشتا رێبەریى کۆ
ئەگەر کۆمەڵە پێدا چوونەوەیەک بەو هەڵوێستەى دا نەکا، . سەروەرى نەتەوەیى چارەسەر نەکردووە

ئەو خەتە فکرییە لە درێژەى خۆیدا ئەو فیدرالیزمەى کە لە ئێستاوە بۆ داهاتوو باسى لێوە دەکا، 
واتە فیدرالیزمێک نابێ لە سەر بنەماى ئیتنیکى و نەتەوەیى بۆ . رسیار و گومانەوەدەخاتە کەوانەى پ

و پشتگوێ " مافى شارومەندى" بەڵکوو لە باشترین حاڵەت دا فیدرالیزمێک دەبێ لە سەر بنەماى . کورد
 .خستنى گرینگیى دانانى سنوورێک بۆ دەسەاڵتدارێتى نەتەوەیى لە رۆژهەاڵتى کوردستان
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 ەبەست لە دەستپێشخەرى،م

 هەوڵدان بۆ دوو قوتبى کردنى کوردستانە
  

لە ماوەى چەند رۆژى رابردوو، لە رۆژهەاڵتى کوردستان، داخوازى پێکهێنانى بەرەى کوردستانى وەک 
مەسەلەیەکى زۆر گرنگ، هەتا دێ ڕوو لە پەرەگرتنە و ال کردنەوە مەسەلەیە تین و گۆڕێکى بەرچاوە 

لە جێدا مەسەلەى پێکهاتنى بەرەیەکى دیموکراتى و گشتگرى کوردستانى  .بە خۆیەوە گرتووە
 .وەاڵمدانەوە بە مەسەلەیەکى گرنگى قۆناغى ئێستاى خەباتى گەلى کورد لە رۆژهەاڵتى کوردستانە

بۆیە ئەم دیاردەیە نابێ تەنیا رووبەروویى هێزە سیاسییەکانى کوردستان بێتەوە، بەڵکو بە پێچەوانە، 
پرسێک بگوێزرێتەوە بۆ ناو بیروڕاى گشتى هەموو تاکێکى کورد، بە مەبەستى دیموکراتى پێویستە وەک 

 .بوونى هەرچى زیاترى بەرەوشوێندانانى لە سەر پێکهاتە و بەرنامە و کارى دوارۆژیى
کەوایە پەشتیوانى کردن لە هەر هەنگاوێک کە ئەم دەستکەوتە لەگەڵ خۆیى بە دیارى بێنێ، ئەرکى 

نیشتیمانپەروەرە کە هەست بە قۆناغى هەستیار و چارە نووسسازى ئێستاى گەلى کورد هەموو کوردێکى 
 .دەکات

لەگەل ئەوەشدا نابێ لە بیرمان بچێ، هەر بەو ئەندازەیەى پێداگرتن لە سەر پێویستى پێکهێنانى 
ى بەرەى کوردستانى کارێکى پێویستە، هەر بەو رادەیەش دژایەتیکردن لە گەڵ پاوانخوازى و بیرى دژ

واتە بۆ ئەوەى بەرەى کوردستانى . دیموکراتى لە پرۆسەى لە دایکبووونى بەرە گرینگى تایبەتى هەیە
هەر لە سەرەتاى لە دایکبوونییەوە نەبێتە ئامرازێک بۆ سەرکوت و داپلۆسین لە کۆمەڵگاى کورد، 

بێ و رێز بۆ ماف پێویستە هەر لە ئێستاوە ئەو بەرەیە لە سەر بنەماى کولتورێکى دیموکراتى لە دایک ب
 .و ئازادییەکانى کۆمەڵگایەکى فرە چەشنى و فرە حزبى دابنآ و پشت بە پاوانخوازى نەبەستێ

لەم چەند رۆژەى دواییەدا لە سەر چۆنیەتى پێکهێنانى بەرەیەکى کوردستانى لە رۆژهەاڵتى کوردستان 
 .دوو روانگەى دژ بە یەک هاتە ئاراوە

ئەگەر قەرارە ( تارى کاک برایمى فەرشى لە سایتى رۆژهەاڵتبڕوانە دوو و)روانگەیەک پێى وایە 
بەرەیەکى کوردستانى پێکبهێرێت، دەبێ پشت بە پرۆژەیەکى دیموکراتى ببەستێ و گشت هێزە 

جگە لە لەوەش ئەم بەرەیە نابێ تەنیا بەرەى . کوردستانییەکان بە مافى بەرامبەر بگرێتە خۆیەوە



کراوە بێ بۆ هەموو کەسایەتى و کۆڕ و کۆمەڵە رووناکبیرى و حیزبەکان بێ، بەڵکو پێویستە دەرگاى 
 .کۆمەاڵیەتییەکانى کورد لە دەرەوە و لە ناوەوەى وەاڵت

ئەم روانگەیە لە بازنەى سیاسەتێکى . روانگە دووهەم بە پێچەوانەى روانگەى یەکەم بیردەکاتەوە
ەو روانگەیە لە برى ئەوەى بیر لە ئ. داخراو دژى دیموکراتییەوە بۆ چۆنییەتى پێکهێنانى بەرە دەڕوانێ

دیموکراتیبوونى هەرچى زیاترى بەرە کە بکاتەوە، پتر لە خەمى دەستکەوتەکانى سازمانەکەى 
خۆیدایە، لە خەوى ئەوەدایە ئەووەڵ جار بزانێ لەگەڵ الیەنێکى سیاسى دى چۆن دەسازێ و ئەویان چ 

 !ئیمتیازێک دەدا و ئەوى تریان چ بە دەست دێنێ
ی پێویستى پێکهێنانى بەرەى کوردستانى بەالوە گرنگ بێ، سەرقاڵى ئەوەیە بزانێ  ئەوهواتە پێش 

دەتوانێ لە دوا رۆژدا چ ئیمپراتوریەک بۆ حزبەکەى دادەمەزرێنێ و چۆن دەتوانێ کوردستان بە دوو 
بە  بۆیە بەالى ئەم روانگەیەوە، بوونى بەرە گرێدراوە. کەرت بۆ دەسەاڵتدارییەتى دوو حزب دابەش بکا

 .چۆنییەتى بەرژەوەندى رێکخراوەییەوە
وێنەى هەرە بەر چاوى ئەو روانگەیە، خوێنەر دەتوانێ لە پەیامێکى کاک عەبدوڵاڵى موهتەدى بە دى 

پەیامێک بۆ هەموو خوازیارانى بەرەیەکى کوردستانى لە )بکات کە لەم چەند رۆژەى دواییەدا بە ناوى 
ە پەیامەکەیدا وەک مزگێنى بۆ هەموو خوازیارانى بەرەى دی ل بەڕێز موهته. باڵو کرایەوە( ئێران

کۆمەڵە گەاڵڵەیەکى ئامادە کردووە و بە تەمایە هەر لەو رۆژانەداوەک : )کوردستانى رادەگەیەنێ
دەردەبڕى   پرۆژەیەکى پێشنیار کراو پێشکەشى کۆمیتەى ناوەندى حیزبى دیموکراتى بکات، هیواداریش

 (.وەاڵمى موسبەت وەربگرێتەوە
ەڕێز موهتەدى لە بەر ئەوەى زۆر باش دەزانێ ئەم سیاسەتەى چ بیرێکى لە پشتە و بە چ مەبەستێ ب

دەیەوێ گەاڵڵەى پێشنیارکراوى تەنیا پێشکەش بە کۆمیتەى ناوەندى حیزبى دیموکرات بکات، بە بێ 
شدا ئەوەى لە الیەن هیچ کەسێکەوە پرسیارێکى لێ کرابێ و بە مەبەستى شونەونکە وەاڵمێکى لە پێ

پێشقەدەمى و دەستپێشخەرى کۆمەڵە و دیموکرات لەو ئەرکەدا شتێکى زۆر بە : ) حازر کردووە و دەڵێ
کەڵکە و بەماناى رێگە گرتن لە خەڵکى دیکە نییەو نابێ ببێ، بەڵکو بە پێچەوانەوە دەبێ بە بێ 

بۆ هیواپێدان بە  مەبەستى پاوانخوازانە، وەک گارانتییەک بۆ جییدیبوون و سەر کەوتنى ئەو پرۆژەیە و
 .(هەمووان کەڵکى لێ وەربگرێ

کێن؟ ناویان چییە؟ ناو گرنگە و بەشێک لە " خەڵکانە" ئەو : یەکەم پرسیارێک کە دێتە پێشێ ئەوەیکە 
ناسنامەى رێکخراوێکى سیاسییە، ئایا ئەگەر کەسێک لە ناو هێنانى رێکخراو گەلێکى سیاسى خۆ 

سەر دادەنێ، جێى خۆى نییە گومانى ئەوەى لێ بکرێ کە ئەگەر دەپارێزێ و نازناوى خەڵکانى تریان لە 
 بتوانێ لە سەحنە وەالیان بنێ یا بە هۆى فشار هێنانەوە بیانکاتە پاشکۆى خۆى؟

موهتەدى بۆ ئەوەى مەبەستى خۆى بشارێتەوە، دەیەوێ وا بنوێنێ بە مەبەستى خێر خوازى و لە پێشدا 
پێشنیار کراوەکەى تەنیا بە کۆمیتەى ناوەندى حیزبى تر وەالنێ و گەاڵڵەى " خەڵکانى " دەیەوێ 

باشە ئەگەر لێرەشدا مەبەستى خێر خوازى و نیاز پاکییە یا خۆ بەو جۆرەى . دیموکرات پێشکەش بکات
بە خۆى دەڵێ بە مەبەستى گارانتییەکە بۆ جییدى بوون و سەرگرتنى پرۆژەکە، پرسیار ئەوەیە ئایا 

 ەم مەبەستە دەپێکێ یا تەنیا حیزبێک؟بەشدار بوونى چەند هێزى تر پتر ئ
گەاڵڵە   واتە کۆمەڵە. ئەگەر مەسەلەکە دانى دڵنیایى پترە، دەبوایە بە پێچەوانەکەى بایە

تریش کردبایە، چونکە ئەوسا لە جێگایەک حیزب، چەند " خەڵکانى" پێشنیارکراوەکەى پێشکەشى 
ەکەى ئەوەیە، مەبەستى بەرپرسى کۆمەڵە بەاڵم راستیی. حیزب و رێکخراو دەبوون بە پشتیوانى پرۆژەکە

هیچ کام لەوانە نیە، مەبەستى ئەو کە ناوى دەستپێشخەرى لە سەر داناوە، هەوڵدان بۆ دووقوتبکردنى 
 .چەمکى حاکمییەت و دەسەاڵتدارییەتى لە کوردستانە



باڵو  بە گوێرەى دیمانەیەک کە لەم رۆژانەدا لەگەڵ بەڕێز سەالحى موهتەدى کراوە و لە سایتەکان
دوو بۆ چوونى لێکجیاواز لە نێو دیموکرات و کۆمەڵەدا هەیە، دیموکرات خۆى بە نوێنەرى : ) کرایەوە

تێکڕاى گەلى کورد دەزانێ و خۆى بێ نیاز دەزانێ بە رێککەوتن لەگەڵ هیچ حیزبێکى دیکە، مەگەر 
. ەند بکاتحیزبەکەى تر حازر بێ رۆڵێکى دەرەجە دووهەم ببینێ و دیموکرات بە سەرکردە پەس

کۆمەڵەش ئەگەر سێ پێشمەرگەى لە گەڵ بمێنێ، ئامادە نییە رۆڵى دووهەم ببینێ، خۆى بە هاوتا و 
ئەم . لەوە لە گەلى رێکبکەوێت  هاوشانى حیزبى دیموکرات دەزانێ، حازر نیە بە هیچ شتێکى کەمتر

ئیمتیاز بە یەکتر دوو بۆ چوونە لە گەل یەک ناگونجێن و دەبێ الیەنەکان بۆ نزیکبوونە لە یەک، 
 .ڵ بەڕێز سەالحى موهتەدى بڕوانە دیمانە لە گه...(. بدەن

ئێستا لە بەر رۆشنایى ئەو چەند دێڕەى بەرێز موهتەدى، بە باشى دەردەکەوێت مەبەستى کۆمەڵە 
هەر وەک پێشتر . لەدەستپێشخەرى چییە و بە چ مەبەستێک هەوڵ بۆ ئەم دەستپێشخەرییە دەدا

ستى کۆمەڵە لە دەستپێشخەرى ئەوەیکە لە پێشدا لەگەل حیزبى دیمکوکرات لە ئاماژەم پێکرد، مەبە
بۆ " سەر دوو جەمسەرى کردنى کوردستان بە ئاکامێک بگا یا خۆ بە وتەى سەالحى موهتەدى

 ".نزیکبوونەوە لە یەک، ئیمتیاز بە یەکتر بدەن
ان لە رێگاى دەنگدانێکى لە هەڵو مەرجى ئەوڕۆدا کە هیچ ئیمکانى ئەوە نیە لە رۆژهەاڵتى کوردست

گشتییەوە، رادەى پشتیوانى و جەماوەر بوونى ریکخراوە سیاسییەکانى ئەو رووى کوردستان دەربکەوێ، 
هێنانە گۆڕى بیرى رێبەرایەتیکردنى بەرە لەالیەن تاقە حیزبێکەوە یا خود مەترحکردنى تیئۆرى دوو 

مەسەلەى رێبەرى، . دیموکراتیکى هەبێ قوتبى لە کوردستان، ناتوانێ هیچ بنەما و مەشرووعییەتێکى
نە بە درووشمە و نە بە سابیقەى تاریخى ونە بە مەشروعییەتى ئیدۆلۆژیکى و نە بە رادەى شەهید و 

 .نە بەرادەى ژمارەى کادر و پێشمەرگەیە
بە رێبەرى هێزێکى سیاسى دەبەخشێ، دەنگ و ئیرادەى   لەو دونیاى مودیڕندا ئەوەى مەشروعییەت

بۆیە بە لە بەر . تییە، بیروڕاى گشتیش شتێکى سابت و نەگۆڕنیە وهەمیشە لە گۆڕان دایەبیروڕاى گش
چاو گرتنى ئەو راستییانە، هینانە گۆڕى چەمکى رێبەرى و دوو قووتبى کردنى کوردستان دەتوانێ ببێتە 

ن لە گرێ پوچکەیەکى ئەوتۆ کە هەموو باسێکى داهێنەرانە بۆ لێکنزیکبوونەوەى رێکخراوە کوردییەکا
 .یەکتر بە بنبەست بەرێ

کۆمەڵە لە جێگاى ئەوەى خوازیارى وەالنانى ئەو کۆسپانە بێ و لە باتى ئەوەى خوازیارى بەشدارى 
هەموو هێزە سیاسییەکانى ئەو ڕۆى کوردستان بە مافى بەرامبەر و وەک یەک، دێ راست بە پێچەوانەى 

کوردستان لە بارى ئیدارى و حاکمییەتەوە واتە . دیلى دوو جەمسەریکردنى کوردستان هەڵدەبژێرێ  بە
 .بە دوو جوگرافیا دابەش دەکا و هەر بە شێکى بە حیزبێک دەسپێرآ

لە باشورى کوردستان تاقیکرایەوە و هەموومان دیتمان چ   ئولگۆى دوو جەمسەریکردنى کوردستان
جارێکى دیکە بۆ ئاکامێکى لەگەڵ خۆى بەدیارى هێنا و رەوا نیە ئەم تاقیکردنەوە شکست خواردووە 

 .پارچەیەکى دیکە لە نیشتمانى کورد بگوێزرێتەوە
گومان لەوەدا نیە سیاسەتى دوو قوتبیکردنى کوردستان لە رۆژهەاڵتى کوردستانیش هەر مەحکومەو 
شکست دەخوا، چونکە بناغەى ئەم بیرە لە سەر پاوانخوازى و دەسەاڵتدارییەتى و ئیمبراتوورییەت بۆ 

ەو هۆیە لە دواى دابەشکردنى کوردستان لە نێوان ئەو دوو حیزبە، کێشەکە هەر ب. حیزبە، نە بۆ خەڵک
بەوەندە ناوەستێ، ئەوسا نۆرەى شەڕى ئەوە دەستپێدەکات، بزانن ناوچەى کام البەرینترە، کام ناوچە 

 .....بە پیت و بەرەکەترە



ڕێز عەبدوڵاڵ  ەى بهتیئۆرى دووقوتبیکردنى کوردستان هیچ جیاوازییەکى لە گەل تیئۆریى سێ کوچکەک
بنەماى هەر دوو تیئۆریەکە شەڕە لە سەر قودرەت بە شێوەیەکى غەیرە . موهتەدى لە رابردوودا نیە

 .لە کوردستان  دیموکراتى کە لە ئاکامدا هەڵگیرسانى شەڕى ناوخۆییه
کاتێک پرۆژەى ساغکردنەوەى کۆمەڵە لە حیزبى کۆمونیست هاتە مەیدان، منیش وەک زۆرێک لە 

نى تر پێم وا بوو کۆمەڵە دەیەوێ خوێندنەوەیەکى بەتەواوى نوێ بە سیاسەت و روانگەکانى دا خەڵکا
بهێنێ، بەاڵم پەیامى ئەم دواییانەى عەبدوڵاڵ موهتەدى نیشانیدا، هێشتا رێبەرانى کۆمەڵە لەحاڵ 

دەدا وهەواى سەردەمى تیئۆرى سێ کوچکەى کاک عەبدوڵاڵ موهتەدیدا دەژی کە تێکۆشەرانى کوردى هان
 .سیال لە سینکى یەک بگرن و بانگەشەى شەڕى براکوژى بۆ رۆڵەکانى گەلى کوردە دەگرت

) ڕێز سەالحى موهتەدى لە سەر هەڵوێستى حیزبى دیموکرات راست بێ  ئەگەر ئەو زانیارییانەى به
چونکە یەک ساڵ لەمەوبەر سکرتێرى گشتى حیزبى دیموکرات بە ئاشکرا رایگەیاند کە ئەوان هیچ 

 –ێکیان نییە بۆ هێزە سیاسییەکانى کوردستان و کەسیش حەزف ناکەن و داواى رەهبەریش ناکەن شەرت
واتە حیزبى (. -5675ى رەزبەرى 62، تایبەتى، لە دەرەوەى واڵت، 51بڕوانە کوردستان، ژمارەى 

وە دیموکرات لەو هەڵوێستەى کە هێمام پێکرد، پاشگەز بووبێتەوە و هەروەها بە لەبەر چاو گرتنى نێ
 .رۆکى پەیامەکەى عەبدوڵاڵى موهتەدى، دەکرێ قسە لە سەر دوو سیناریۆ بکرێ لە کوردستان

ت و حیزبى دیموکرات و کۆمەڵە کێشەى  سیناریۆى یەکەم ئەوەیە، هیچ بەرەیەک لە کوردستان پێک نایه
رسى لە گەل ئەوا لەو حاڵەتەدا بۆ دۆزى کورد دەتوانرێ گەورەترین مەت. بۆ دوارۆژ هەل ناگرن  رێبەرى

خوى بێنێ، چونکە لەگەل هەر چەشنە گۆڕانێک کە ببێتە هۆى گەڕاندنەوەى ئەم دوو هێزە بۆ 
کوردستان، شەڕى دەسەاڵت مەیدانێکى پان و بەرینى بۆ دەکرێتەوە کە دەتوانى لە سەر بچووکترین 

 .مەسەلە خوێناویترین شەڕى نێوخۆ هەاڵیسێنێ
و   نى کوردستانە و لە نێوەڕۆکدا ئەم سیناریۆیە چ فەرقسیناریۆى دووهەمیش تێزى دوو قوتبى کرد

بە . جیاوازییەکى دەگەل سیناریۆى یەکەم نیە، چونکە ئەوەى بایەخى پێنەدرێ بەرژەوەندى نەتەوەییە
بە فەلسەفەى وجودى " قودرەت" پێچەوانە، بەرژەوەندى رێکخراوەیى ئەوەندە بەالیەوە گرنگە کە تەنیا 

لە تێزى دوو جەمسەرى کردنى کوردستان . بە بوونى دەسەاڵت پێناسە بکاتخۆى بزانێ و خۆى تەنیا 
جێگایەکى ئەوتۆ بۆ الیەن و کۆڕ و کۆمەڵى دیکە بەدى ناکرێ، رەنگە لە باشترین حاڵەتدا، رۆڵى 

ی  بناغەى ئەم تێزە لە سەر ئەوە دامەزراوە، کوردستان بکات بە جێگه. پاشکۆیەتییان پێڕەوا ببینێ
ینى دوو هێزى دەسەاڵتدار کە بەکەس کۆنترۆل نەکرێن و ئەم نەوعە دەسەاڵتە بە نۆرەى رمبازێن و ترات

 .خۆى دەبێتە هۆى گەورەترین کۆسپى سەر رێگاى دیموکراتیزە کردنى کۆمەڵگاى کوردەوارى
لە بارەى پرسیارى ئەوەیکە چەندە تێزى دوو جەمسەریکردنى کوردستان شانسى سەرکەوتنى هەیە، بە 

 .من بیروڕاى گشتى کورد دەتوانێ عامیلێکى گەورە بێ بۆ لەقاودان و پوچەڵکردنەوەى  راى
51.3.0226 

 
 لە پێناوى پێکهێنانى بەرەیەکى کوردستانى

 لە رۆژهەاڵتى کوردستاندا
  

کانی  یه سیاسی ت بوونی حیزبه ت له تایبه و به  م دوایانه کانی ئه پێش ئاڵوگۆڕه  م نووسراوه ئه :تێبینی
ئێستا ئیتر یا   دا ناوی سێ هێز دێنێ که ره باسی پێکهاتنی به  له  بۆیه.  اڵتی کوردستان نووسراوه هرۆژه

  و ڕاستیه ڕای ئه ره اڵم سه به. ت بوون هاتوون وکات دانین ، یا تووشی ئینشعاب و له ی ئه واره قه  له



موو  شداریی هه به  کی کوردستانی به یه ره واتا پێویستیی پێکهاتنی به  که رۆکی باسه ، کاکڵ و ناوه تااڵنه
بێ   به  بۆیه.  داوه س نه ده خ و گرنگی خۆی له بایه( بێ جیاوازی)ڵک ی خه کانی جێ متمانه یه سیاسی  هێزه

  یووبزاده یووب ئه ئه    . وه مه که سکاری باڵوی ده ده
دەسەاڵتى داگیر کەرانى دەوڵەتى ساڵە پێشى بە سەقامگیر بوونى  03بزووتنەوەیەکى کە ئێستا پتر لە 

ئەم . ئێران لە رۆژهەاڵتى کوردستان گرتووە، خاوەنى سروشت و نێوەرۆکى نەتەوەیى و رزگاریخوازانەیە
بزووتنەوەیە هەڵگرى سروشتێکى نەتەوەیىیە، لە بەر ئەوەى کە گەلى کورد سەرەڕاى هەموو خەبات و 

لە قەوارەیەکى نەتەوەیە بەهرەمەند بآ، بەڵکوو بە تێکۆشانى بآ نێوەبڕى، هێشتا نەک هەر نەیتوانیوە 
پێچەوانە،دەوڵەتە داگیر کەرەکانى ئێران بە دایم حاشایان لە هۆویەتى میللى و نەتەویى ئەو بەشە 

لە هەمان کات دا ئەم . لە نەتەوەى کورد کردوە کە لە بوارى سیاسىیەوە بە دەوڵەتى ئێرانەوە لکێنراوە
بەو مانەیە کە دەیهەوێ تەوقى دیلى و کۆیلەتى و . کى رزگاریخوازانەیەبزوتنەوە خاوەنى نێوە رۆکێ

و نیشتمانى کورد بکاتەوە و یەکییەتى نەتەوەیى و سیاسى بۆ کورد دەستەبەر    داگیر کراویى لە مرۆڤ
 .بکات

  زۆر سروشتییە کە لە بزاڤێکى رزگاریخوازانە و نەتەوەیى ئەوتۆدا، تا ئەو جێگایەى بۆ بارو دۆخى
تاى کوردستان دەگەڕێتەوە، کۆمەڵە فاکتۆرێکى وەک بوونى ستراتیژێکى روون و دیاریکراوى ئێس

نەتەوەیێ، هەوڵدان بۆ نێوەنەتەوەیى کردنى مەسەلەى کورد و جەماوەریى کردنى هەرچى زیاترى 
جوواڵنەوەکە و بوونى بەرەیەکى یەکگرتووى بەرینى کوردستانى، دەتوانن لە بە ئاکام گەیاندنى ئەو 

 .یان هەبێ ەباتە دا دەورێکی سەرەکیخ
لە گەڵ ئەوەى کە هەر کام لەو فاکتۆڕانەى لە سەرەوە ئاماژەم پێ کردن لە شوێن و جێگاى خۆیان 
دیاردەگەڵیکى گرینگن و شیاوى بایەخ پێدانن، بەاڵم بە بۆچوونى من لە هەل و مەرجى ئێستاى 

نى بەرەیەکى کوردستانى بە قەوارەیەکى رۆژهەاڵتی کوردستان دا ئالقەى سەرەکى دەتوانێ پێکهێنا
یەکانى  دیمۆکراتی، بە مەبەستى هەڵگرتنى پالتفۆرمێکى نەتەوەیى و کۆکردنەوەى گشت هێزە سیاسی

بە پێکهێنانى ئەم . بێ -و سیاسى ئەوان  وێڕاى پاراستنى شەخسییەتى حقوقى –رۆژهەاڵتی کوردستان 
دەڕەخسێ کە پڕۆژەى ستراتیژێکى نەتەوەیى بێتە  مەبەستە و بڕینى ئەو هەنگاوە کەش و هەواى ئەوە

لە الیەکى تریشەوە رچە بۆ وەدەست هێنانى . هاوبەشى کوردى بێتە بەرهەم  ئاراوە و خیتابێکى
لە . متمانەى جەماوەرى کوردستان لە مەڕ هەوڵدان بۆ دیارى کردنى چارەنووسى سیاسى خۆیان دەشکێ

سەر جم و جۆڵى دیپڵۆماسى، رادەیەکى زۆر پشتیوانى و ئاستى نێو نەتەوەیش دا بە قورسایى خستنە 
 .پشتگیرى بۆ بزووتنەوەى ڕەواى گەلەکەمان وەدەست دەهێندرێ

یانە، پێکهێنانى بەرەیەکى کوردستانى لە رۆژهەاڵتى کوردستان لە  بە لەبەر چاو گرتنى ئەو راستی
پێویستى یەکانى قۆناخى  سەر بناغەى پالتفۆرمێکى نەتەوەیى، وەاڵم دەرى یەکێک لە گرینگ ترین

هەر بۆیە هەوڵ دان بۆ پێکهێنانى بەرەیەکى کوردستانى دیاردەیەکى . ئێستاى خەباتى گەلەکەمانە
یە ولە هەمو کات و ساتێک دا، بە لە بەر چاو گرتنى تایبەتمەندىیەکانى پرسى کورد ئەرکێکى  بابەتی

مەبەست . تایبەتى ببەسترێتەوە پێویستە و لە بنەڕەت را نابێ بە هیچ کەش و هەوایەکى سیاسى
گەلى ئێمە کە لە قۆناغێکى رزگارى خوازانە دایە، بوونى خیتابێکى   لێرەدا ئەوەیە کە بۆ کێشەى

یەکانى کورد لە دەرەوەى پررۆژەیەکى نەتەوەیى  هاوبەشى سیاسى و لێک کۆبوونەوەى هێزە سیاسی
ەى بزاڤى رزگارى خوازانەى کورد هەتا ئەو کات. دیاردەیەکى کاتى و کورت و کورت خایەن نىیە

نەیتوانیوە بە ئاکامى سەرکەوتوانەى خۆى بگات، بوونى بەرەى کوردستانى پێویستیەکى 
بەاڵم لە گەلڕ هەمووى . حاشاهەڵنەگرە و وەاڵمدەرى پێویستى یەکى گرینگ و دەستەبەرى سەرکەوتنە

ناوچەیى دا هاتوونەتە گۆڕێ، ئەوانە دا، گۆڕانکارىیەکانى ئەم دواییانە کە لە ئاستى جیهانى و 



ئەم گۆڕانکارىیانە هەتا ئەو . پێویستى پێکهێنانى بەخێرایى بەرەیەکى کوردستانى زیاتر دەردەخا
 .جێگایە کە پێوەندى بە نێوە رۆکى ئەو وتارەوە هەیە، دەکرێ لە چەند رووى دیکەوە هێماى پێ بکرێ

 ئاستى سیاسەتى نێونەتەویى
یەکییەتى سۆڤیەت، بوو بە هۆى کۆتایى شەڕى سارد و هەڵوەشاندنەوەى هەر وەک دەزانین رمانى 

بە نەمانى شەڕى سارد و هەڵوەشانەوەى الیەنێک لە دونیاى دووجەمسەرى، . دونیاى دووجەمسەرى
کە لە زۆر بواردا لە گەڵ " دوکتورینێک. "جیاوازى خۆى فەڕز دەکات" دوکتور ینێکى"پێویستى 

سارد دا پیرۆزیى   لە چوارچێوەى شەڕى. سارد دا جیاوازى هەیەپرەنسیپەکانى سەردەمى شەڕى 
سەروەرى دەوڵەت بە لووتکەى هەرە بەرزى خۆى گەیشت و هەر بەو پێىیەش پاراستنى سنوورەکانى 
وەک ئەسڵێکى بێ ئەم الو ئەوال سەیر دەکرا کە گۆڕین لە نەخشەى جیهان دا بە دەگمەن جیى تێدا 

 .بێتەوە
سارد لە سیاسەتى نەتەوەیى دا ئەم چەمکانە گۆڕانکارى گەورەیان بە خۆەوە  بە کۆتایى هاتنى شەڕى

و قڕ " ئەنفال و ژنۆساید" ئیتر رژیمە دیکتاتۆرەکان لە زۆر شوێنى دونیا دا نەیانتوانى سیاسیەتى. بینى
دا رووما و ناوە رۆکى " مەسەلەى ناوخۆیى" کردنى گەالنى زۆر لێکراوى بەڕێوە بەرن و لە ژێر ناوى

ینایەتکارانەى خۆیان حەشار بدەن و لەم الشەوە هەڵپەرستانە خۆیان بخەنە ژێر باڵى یەکێک لە ج
 .جەمسەرىکانەوە

مەبەستى من لێرەدا بە هیچ لەونێک ئەوە نیە کە لە نەزمى نوێى جیهانى دا مرۆڤایەتى بەرەو 
چینایەتى یەکان لە دووڕگەى بەختیارى ملدەنێ و ئاسەوارێک لە کێشە کۆمەاڵیەتىیەکان و ناکۆکىیە 

نەزمى نوێى جیهانى دا النى کەم تێزى پیرۆز بوونى "ئارادا نامێنێ، بەڵکوو مەبەستم ئەوەیە کە لە 
" دەستێوەردانى ئینسانى" قەڵەشتى تێکەوتووە و چەمکى" پیرۆز بوونى چەمکى دەوڵەت " و " سنۆرەکان"

زمى نوێى جیهانى بە تەواوى روون و ئەوە راستە کە هێشتا بنەماکان و ستروکتۆرى نە. هاتۆتە گۆڕێ
بەاڵم هەر . ئاشکرا نییە و فۆرمێکى دیارى کراوى بەرامبەر بە گەالنى بێ دەوڵەت بە خۆوە نەگرتووە

نەبێ هەتا ئێستا لە زۆر شوێنى جیهان دا گەالنى بێ دەوڵەت الیان لێ کراوەتەوە و لە هەڕشەى لە ناو 
 .ۆیان گەیشتوونچوون پارێزراون و بە بەشێک لە مافەکانى خ

بوونی   پارچه  ئازاد کردنى دوڕگەى تیمور لە ئەندونیزى، باشوورى کوردستان لە عێراق،پارچه
پیرۆز بوونى " ئەم راستییە دەردەخەن کە بنەماى ...یی و  وه ته تی نه وڵه ند ده چه  یوگوسالوی به

تووە و بێگومان ئەمەش خۆى لە یاسایى نێو دەوڵەتى دا گۆڕانکارى بە سەر داها" دەسەاڵتدارییەتى 
ئەنجامێکى باشى لە سەر ژیان و چارە نووس و داهاتووى گەالنى بێ دەوڵت دادەنێ و هەلى لە باریان 

 .بۆ دەڕەخسێنێ
 رووخانى حیزبى بەعس و شوێنەوارەکانى

بە رووخانى دەوڵەتى عێراق، کێشەى کورد و چۆنیەتى جوغرافیایى ناوچەکە پێ دەنێتە قۆناخێکى 
. نەمانى دەوڵەتى عێراق دەتوانێ بۆ نەتەوەى ئێمە سەرەتاى وەرچەرخانێکى گەورە بێ .وە نوێ

کە ببێتە سەرەتایەک بۆ کۆتایى هاتن بە ژان و ئازارەکانى   وەرچەرخانێک کە هیواى ئەوەى لێ دەکرێ
ە ل. گەلى کورد و گەیشتن بە دامەرزانى قەوارەیەک کە لە ژێر سێبەرى ئەو دا گەلى کورد بحەسێتەوە

ئەوەش . ناو چوونى رژیمى بەعس بۆ نەتەوەى ئێمە لە زۆر الیەنەوە شیاوى سەرنج و لێ ورد بوونەوەیە
هات کە ئەنفال و تواندنەوەى کورد لە   نەک بەو هۆیەوە کە کۆتایى بە دەسەاڵتدارییەتى رژیمێک

کورد لە  چوارچێوەى پالن و سیاسەتى رەسمى و هەرە بەرزى خۆی دانابوو، یا خۆد ئەوە کە گەلى
ی شار وناوچەکانى کوردستان ئازاد بکات و بیخاتە  باشوور توانى دواى خەباتێکى دوور و درێژ، زۆربه

ژێر دەسەاڵت و حوکمرانى خۆیەوە، بەڵکوو لە گەڵ گرینگى هەموو ئەوانە، توانى مەسەلەى کورد وەک 



مەش مەسەلەى کورد لە کێشەى نەتەوەیەکى بێ دەوڵەت بخاتە رۆژەوەیى سیاسەتى نێونەتەوەیى و ئە
 .هەموو پارچەکانى ترى کوردستان، تووشى هەژاندن دەکات

 مەسەلەى کوردیەک مەسەلەیە
داگیر کەرانى کوردستان باشتر لە ئێمەى کورد لەو راستییە گەیشتبن کە مەسەلەى کورد یەک 

ر پتر واتە بە چارەسەرى کێشەى پارچەیەک لە کوردستان، دۆزى کورد لە بەشەکانى ت. مەسەلەیە
رەنگە بە زارى ئەوانەى وە دواى کاڵوى بابردووە و . خۆیان دەپێون  رەوتى گەشە و بەرە و پێش چوونى

کردنى کوردەوەن، زۆر تاڵ و تفت بێ کە بڵێم، لە کێشەى کورد دا کە لە نێوان چوار  Integre تئۆرى
ەر کردنى مەسەلەى کورد دەوڵەتى داگیر کەر دابەش کراوە، ئەوەندەى ڕووداوە دەرەکەیەکان لە چارەس

دەور دەبینن، هیچ کات نیو هێندە ئاڵ و گۆڕەکانى نێو خۆیى ئەو واڵتانەى کە کوردیان پێوە لکێنراوە، 
مەبەستم ئەوەیە کە دابەشکراویى و داگیر کراویى کورد و نیشتمانەکەى لە . کاریگەرىیان لە سەر نابێ

اڵتی  رۆژهه)یی م ناوچه کى جیهانى یا النی کهنێوان چوار دەوڵەتى داگیر کەر دا، خسلەت و سرووشتێ
بەو مانایە کە کاتێک مەسەلەى کورد هەل و دەر فەتى مێژوویى بۆ . بە مەسەلەکە داوە( راست ناوه

هەڵدەکەوێ و دەچێتە خانەى بەرژەوەندى سیاسەتى زل هێزەکانى جیهانەوە، رەوتى چارەسەر 
 .کردنیشى گەلێک خێراتر و مسۆگەر تر دەبێ

بۆیە . پێوەندى بە گەوهەرى کێشەى کوردەوە هەیە و بەرهەمى واقعى دابەشکردنى کوردستانەئەمەش 
چیدیکە دەوڵەتە داگیرکەرەکانى ترى کوردستان ناتوانن واقعیى مەسەلەى کورد لە واڵتەکانیان دا پش 

 .گوێ بخەن
 ئێران لە بەر دەم گۆڕانکارى گەورەدا

موو کاتێک زیاتر بەرەو مەترسى قەیران و لێکترازانى بۆ هەمووان روونە کە دەوڵەتى ئێران لە هە
لە ئاستى نێو خۆیى دا تەقینەوەکانى کۆمەاڵیەتى رۆژ لەگەڵ . شیرازەى دەسەاڵتەکەى مل پێوەدەنێ

لە الیەکى . رۆژ زیاتر بەرەو پەرەگرتن و شەپۆلى نارەزایەتى خەڵک هەردەم پتر لە کڵپە سەندنە
و سیاسى کۆمارى ئیسالمى کە خۆى لە خانەى بونیاتگەرایى  دیکەشەوە پرۆژە و بناخەکانى فیکرى

بە . ڵست رووبەروو بووە رهه ئیسالمى دا دەبێنێتەوە، لە هەموو کاتێک زیاتر لە گەڵ بن بەست و به
جۆرێک کە دەتواندرێ بگوترێ، سەرهەڵدان و هاتنە ئاراى باڵە جۆراو جۆرەکانى رژێم، رەنگدانەوەیەکە 

لەو بن   مى و هەر لەهەمان کاتدا چەشنە هەوڵدانێک بۆ دەرباز کردنى رژیملە شکستى پرۆژەى ئیسال
 .بەستەیە کە تێى کەوتووە

لە ماوەى چەند ساڵى رابردوو دا باڵێک لە دەسەاڵتى فەرمانڕەوا لە هەوڵى ئەوەدابوو بە هۆى 
کانى دونیاى بۆ بنەماکانى شیعەگەریى، حکوومەتى ئیسالمى لە گەڵ نۆڕمە  تر خوێندنەوە و تەفسیرێکی

بەاڵم سەرجەمى هەوڵ و تەقەالکانى قۆڵى رێفۆرم خواز لە گەڵ بن بەست . ئەمڕۆ پێکەو ئاشتى بدات
" ویالیەتى فەقیە"هەتا ئەو کاتەى بناخەى رژێمی کۆمارى ئیسالمى لە سەر . وناکامى و رووبوروو بوو

 .خۆى بپێوێدامەزرابێ، هیچ پرۆژەیەک و ئاڵ و گۆڕێک ناتوانێ ڕەوتی پێشەوە چوونى 
لەالیەک لە ئاستى . ئەم بارو دۆخە کۆمارى ئیسالمى ئێرانى لە دوو جەمسەرەوە خستۆتە بەر مەترسى

نێو خۆیى دا ناتوانێ هیچ گۆڕانکارىیەک لە ژیانى خەڵک دا پێک بهێنێ و مل بۆ ئازادى و حاکمییەتى 
رد و بەتایبەتى رووداوى لە الیەکى دیکەشەوە، هەر بەدواى کۆتایى هاتنى شەڕى سا. خەڵک رابکێشێ

یازدەى سپتامبر، بونیاد گەرایى ئیسالمى ناتوانێ جێگاى پەسەند و رەزامەندى جیهانى یەک 
بایەخ و گرینگى بونیاد گەرایى ئیسالمى لە سەردەمى ئێستا دا بە سەر چووە و کەوتۆتە . جەمسەرى بێ

 .یەوە خانەى دژایەتى لە گەڵ نەزمى نوێى جیهانی



کە زەخت و فشارى دەوڵەتى ئەمریکا بۆ سەر ئێران هەر دەم لە پەرەستاندن دایە و  بە هەڵکەوت نییە
بە کردەوە ئەوڕۆ ئێران لە چەند الوە بە هۆى واڵتانى دراوسێیەوە کەوتۆتە بەر گەمارۆى فشارى 

گومانى تێدا نییە کە ئەم پارسەنگەى ئێستا ناتوانێ لە دوارۆژ دا بەردەوام بێ و گۆڕانکارى . ئەمریکا
 .گەورە بەڕێوەیە

تا ئەو جێگایەى بۆ وەزعییەتى کوردستانیش دەگەڕێتەوە، دەبێ بگوترێ، لە ماوەى چەند ساڵى 
رابوردوو دا بە شێوەیەکى بێوێنە بیرى نەتەوەیى لە رۆژهەاڵتى کوردستان لە بووژانەوە و بە خۆدا 

خۆى لە دەرکردنى دەیان هاوکات لە گەل ئەوە بزاوێکی رۆشنبیرى و کولتوورى کە . چوونەوە دا بووە
باڵوکراوە، پەرتووک و کۆنگرە و سمینار دا نیشان دەدا، بەرینترین توێژى رۆناکبیر و خوێندەوارى 

 .کۆمەڵى کوردەوارى هێناوەتە هەژاندن
هێزە بزوێنەرى ئەو بژاوە رۆناکبیرى و کولتوورىیە، پرسى ناسنامەى نەتەوەیى و هەوڵ دان بۆ 

خۆیە و هەر لەو کاتەدا دژ کردەوەیەک لە بەرامبەر سیاسەتى نکۆڵى کردنى خۆناسین و ئاوڕدانەوە لە 
بە گشتى بزووتنەوەى . رژیم بەرامبەر بە ناسنامەى نەتەوەیى و ئازادىیەکانى خەڵکى کوردستانە

جەماوەرى گەلى کورد لە هەموو بەشەکانى دا سەردەمى ترس و خۆفى بە جێ هێشتووە وبە شێوەى 
 .ە کشە کردن بە رژیم دایەجۆراوجۆر لە حالى پاش

 !یەک چ نین بە یەکەوە هەموو شتێکین، بە بێ
هەموو ئەو فاکتۆڕ و گۆڕانکارىیانەى لێیان دواین، تەنیا ئەو کات دەتوانرآکەڵکى لێ وەربگیرێ کە 
بزووتنەوەى سیاسى کورد بتوانێ ریزەکانى خۆى رێک بخا و هێزە سیاسییەکانى توانیبێتیان لە 

گشت دیاردەکان لەوە دەدوێن کە ئەگەر هێزە   .ى بەرینى کوردستانى دا کۆ بووینەوەبەریەکى یەکگرتوو
سیاسیەکانى کورد لە رۆژهەاڵـى کوردستان بتوانن، وێڕاى پاراستنى سەربەخۆیى رێکخراوەیى و 
سازمانى خۆیان، لە بەرەیەکى کوردستانى دا کۆ ببنەوە، زەمینە و دەرفەتى گرینگى بۆ ڕەخساوە و 

هەم لە ئاستى کوردستان دا هەژاندنێکى مەزن چێ بکات و هەم لە ئاستى نێونەتەوەیش دا دەتوانێ 
پشتیوانییەکى بەرین بۆ دۆزى رەواى کورد لە رۆژهەاڵتى کوردستان وە دەست بێنێ و زەمینەیەکى لە 

 .بار بۆ گەشە کردنى، چاوەڕوان دەکرێ
ویستم پێویستى بوونى بەرەیەکى  ئێستا لێرەدا لە بەر رۆشنایى ئەو لێکدانەوەیە دا کە هەم

کوردستانى دەست نیشان بکەم و هەم زەمینە و هەلى رەخساو و لە بارى ئێستا بۆ بەهێز بوونى ئەو 
 .بەرەیە وەبیر بخەینەوە

 :لێرەدا سێ مەسەلەى گرینگ دەبێ ئاماژەى پێ بکردرێ
 مەسەلەى پالتفۆرمى بەرە: یەکەم

 پێک هاتەى بەرە: دووهەم
 ى بەرەسێهەم ئەرکەکان

 پالتفۆرم و بەرنامەى بەرە
بوونى بەرنامەیەکى هاوبەش بۆ چارە سەر کردنى مەسەلەى کورد، بەردى بناخەى بەرەى یەکگرتووى 

لە راستى دا بە بێ بوونى بەنامەیەکى هاوبەش، بەرەیەکیش ناتوانێ لە . کوردستان پێک دێنێ
ەر چاو گرتنى خاڵە هاوبەشەکانى هێزە عالەمى واقیع دا لە دایک بآ و ئەو بەرنامەیە دەبآ بە لە ب

 .یەکانى ئیستاى رۆژهەاڵتى کوردستان داڕێژرابێ سیاسی
گەلۆ، ئێستا ئەو پۆسیارى دێتە پێشێ، کە ئایا ئەوەندە خاڵى هاوبەش لە نێوان هێزە سیاسىیەکانى 

انى؟ کورد بەدى دەکرآ کە ببێتە بنەمایەکى هاوبەش بۆ نووسین و گەاڵڵە کردنى بەرەیەکى کوردست
ئەگەر وەاڵمى ئەو پرسە ئەرێ بێ، دەبێ ئەو بنەما هاوبەشە خۆى لە چ فۆڕم و ناوەڕۆکێک دا 



ببینێتەوەکە هەم هێزە سیاسىیەکانى کورد لێک کۆ بکاتەوە و هەم چارەسەرێکیش بێ بۆ مەسەلەى 
ێزانەى واتە تەرکیبى ئەو ه. وەاڵمى ئەو پرسیارانە، چۆنییەتى پێک هاتنى بەرە دیارى دەکات! کورد

 .دەبنە هێزى پێکهێنەرى بەرەى کوردستانى، وەاڵمى ئەم پرسە دەتوانآ بداتەوە
 هێزەکانى بەرە

یەکانى کورد، سێ هێزى سیاسى ئەورۆ لە کوردستاندا بە دى دەکرێن کە دەتوانن لە  جگە لە کەسایەتی
: بریتیتن لە ئەم سێ هێزە . دەورى پرۆژەیەکى نەتەوەیى، ببنە هێزى سەرەکى بەرەى کوردستانى

حێزبى دیمۆکراتى کوردستانى ئێران، کۆمەڵەى شۆڕشکێڕى زەحمەتکێشانى ئێران و یەکییەتى 
مانایە،  دا بێ بوونى حیزبى کومۆنیستى ئێران لە بەرەیەکى کوردستانی. شۆڕشگێڕانى گەلى کوردستان

دەگرێ کە ئەوەش بەو هۆیە کە ئەو بەرەیە بەرەیەکى کوردستانییە، واتە ئەو هێزانە لە خۆ 
بەواتایەکى تر بەرەیەکى کوردستانى تەنیا دەتوانێ لەو هێزانە پێک بێ کە قەوارە و . کوردستانین

حێزبى کومۆنیست لەم بارەوەیەوە نەتەنیا خۆى وەک هێزێکى . یان هەبێ پێناسەیەکى کوردی
بوون بە ماناى  کوردستانى پێناسە ناکات، بەڵکوو بە تووندى بە گژ ئەو بیرەدا دەچێتەوە و کوردستانى

کانى، خۆى دەخاتە  کەوایە حیزبى کومۆنیست بە پێى ئیدیعا و سیاسەته. دەزانێ" محەللى بوون"
خانەى حیزبێکى سەرانسەرىیەوە و حیزبێکى سەرانسەریش بە پێى بەرنامەو پرۆگرام کێشەى کورد بە 

رەیەکى کوردستانى دا بۆیە بوونى حیزبى کومۆنیست لە قەوارەى بە. الیەوە کێشەیەکى سێنتڕاڵ نییە
مافی "جگە لەوانەش، حیزبى کومۆنیست مافى سیاسى میللەتى کورد تا ئاستى.کارێکى بێمانایە

ئەو حیزبە هەر لە . دادەبەزێنێ و لە ناو بەرەیەکى کوردستانى ناتوانێ حاوانەوەى بۆ بکرێ" شارۆەندى
چۆن بتوانێ تەنگ بە بورژوازى  ئێستاوە خەونى ئەوە دەبینێ، ئەگەر رۆژێک کۆمارى ئیسالمى نەمێنێ،

بۆیە بە باوەڕى من بوونى حیزبێکى . کورد هەڵچنێ و ڕێزەکانى بزووتنەوەى کورد لە گێرژەنە بەرێ
دووپات کردنەوەى هەمان هەڵەى سەردەمى ( هەر چەند هەر بە ناویش سەرانسەرى بێ) سەرانسەرى

دەبێ، ( تی ئیسالمی رکاری حکوومه سه  تنهتای ها ره کانی سه ساڵه  له)لی کورد دەستەى نوینەرایەتى گه
 !!کە رێگە درا سازمانى فیدایى ببێتە یەکێک لە ئەندامانى دەستەى نوێنەرایەتى گەلى کورد

بەاڵم ورد بوونەوە لە هەڵوێست و سیاسەتەکانى هەر کام لەو سێ هێزە مزگێنى ئەوەمان بە گۆێدا 
نییە، بەڵکو بە لەبەر چاو گرتنى " ئوتۆپیک"ادەسرگێنێ، هیواى گەیشتن بە بنەمایەکى هاوبەش تەنی

هەڵوێست و سیاسەتەکانى هەر کام لەو سێ هێزە لە مەڕ دۆزینەوەى چارەسەرێک بۆ مەسەلەى کورد، 
 .دەتوانێ گەلێک واقعى بێ

 حیزبى دیمۆکراتى کوردستانى ئێران -
وردوویەکى دوور و تا ئەو جێگایەى ئەم باسە بۆ حیزبى دیمۆکرات دەگەڕێتەوە، ئەم حیزبە بەڕابو

بەاڵم لە ئەدەبیاتى سیاسى ئەو حیزبە دا بە دایم . درێژى خەباتکارانەى هەڵگرى درووشمى ئۆتۆنۆمىیە
ئەوەش دووپات کراوەتەوە کە بایەخ بە شێوەکانى ترى چارەسەر کردنى مەسەلەى کور، وەک 

 .دەدات...فیدێرالیزم، و
ی سیاسى بوو، کە زۆر پێش ئێستا واتە لە با بۆ مێژوو بگوترێ، حیزبى دیمۆکرات یەکەم حیزب

ى رۆژنامەى کوردستان، لە مەسەلەى فیدێرالیزم وەک 500ى هەتاوى لە ژمارەى 5631بەفرانبارى ساڵى 
رێگا چارەیە بۆ مەسەلەى میللى دواوە و رەزامەندى خۆى لە تەک حکومەتێکى فیدێراتیو هێناوەتە 

 .گۆڕێ
 ستانى ئێرانکۆمەڵەى شۆڕشگێڕى زەحمەتکێشانى کورد -

بۆ دۆزى کورد لە رۆژهەاڵتى کوردستان، هاتنە مەیدانى بەڕێوەبەرانى پرۆژەى ساخکردنەوەى کۆمەڵە 
  ئەو هەنگاوە  کرێ ده  وه هیواداریی ئه. لە قەوارەى حیزبى کومۆنیست، هەنگاوێکى گەلێک گرینگ بوو



ى لە حیزبێکى سەرانسەرى جیا کە هێزێکى سیاسى ریزەکانى خۆ   یه تەنیا هەر بەوەندە کۆتایی پێ نه
دیاری بێنێ، بۆ ئەوەى  کردۆتەوە، بەڵکوو ئەو هەنگاوە کۆمەڵێک هەل و دەرفەتى نوآش لەگەلڕ خۆى به

 .یەکانى کوردستان ئاسانتر لە دەورى پرۆژەیەکى نەتەویى کۆ ببنەوە بتواندرآ هێزەسیاسی
بەستى وەاڵم دانەوە بە مەسەلەى کۆمەڵە لە دواى هاتنە دەرى لە حیزبى کومۆنیستى ئێران، بە مە

 .  ر کردنی مەسەلەى کوردی دەزانێ سه یی، فیدێرالیزم بەرێگاچارەسەرێک بۆ چاره وه ته نه
 یەکیەتى شورشگێڕانى کوردستان -

لە دایک بوونى یەکیەتى شۆرشگێرانى کوردستان دەگەڕێتەوە بۆ جەنگەى ڕاپەڕینە مەزنەکەى ساڵى 
ە راستى دا دەتوانین بڵێین، بۆ یەکەم جار بوو کە لە مێژووى سیاسى ل. لە باشوورى کوردستان 5115

هاوچەرخى کورد لە رۆژهەاڵتى کوردستان، ژمارەیەک لە رووناکبیرانى کورد بە کۆمەڵ قاوغى حیزبێکى 
سەرانسەرى تووڕهەڵدەن و خوێندنەوەیەکى بە تەاوى دیکە بۆ چاالکى خۆیان و بۆ دۆزى کورد بێننە 

وەک . دابچنەوە  نیان لە ماوەیەکى کورت دا بە رابوردووى کار و تێکۆشانى خۆیانئەوان توا. گۆڕێ
ئێمە دەمانەوێ ئەو سامە بشکێنین و بە راشکاوى : " هێزێکى کوردستانى خۆیان پێناسە بکەن و بڵێن

بڵێن کوردین و خەڵکى واڵتی داگیر کراوى کوردستانین و هەڵوێستیشمان لە سەر ئەو ئەساسە دیارى 
بروانە نامیلکەى وت " )ن، بە بێ ترس و لەرزى سیاسى لەوەى کە پێمان بڵێین تەجزییەتەڵەبدەکەی

 (ناە زدانپه عید یه وێژ لە گەڵ شەهید سه
دەبینین مەسەلەى کورد و هەوڵ دان بۆ . ئەگەر لە روانگەکانى هەر کام لەو سێ هێزەى کورد بنواڕین

لەو نێوەدا پەسند کردنى . هەرسێکیان پێک دێنێدۆزینەوەى چارەسەرێکى نەتەوەیى، خەمى سەرەکى 
ئەسڵى مافى دیارى کردنى چارە نووس بۆ ئەو بەرەیە، رەنگە بتوانێ بنەمایەک بۆ پێکەوە ژیانى 

 .ئازادانەیان لە چوارچێوەى بەرەیەکى کوردستانى دا بێ
ڵگرى واتایەکى لە رابوردوو، واتە لە سەردەمى شەڕى سارد دا، پرەنسیپى بڕیارى چارەى خۆنووسین هە

لە الیەک پارێزگارى لە پاراستنى پیرۆزیى سنوورى دەوڵەتەکان وەک . دووالیەنیى ناکۆکى هەبوو
ئەسڵێک سەیر دەکرا و لە الیەکى تریشەوە ئەو مافەى بۆ نەتەوەکان دەسەلماند کە چارە نووسى 

 .سیاسى و دواڕۆژى خۆیان دیارى بکەن
یەى  وێى جیهانى دا ئیتر پیرۆزى سنوورەکان ئەو گرینگیلە دونیاى یەک جەمسەرى دا و لە نەزمى ن

جارانى نەماوە و لە ئاستى سیاسەتى نێونەتەوەیى دا پتر الى لێ دەکرێتەوە و زیاتر ئاوڕى لێ 
جگە لەوەش هەڵگرتنى ئەو دروشمە رێگا دەستى بەرەى کوردستانىئاواڵە دێڵێ بۆ ئەوەى . دەدرێتەوە

ز و چۆنیەتیى هەل و مەرجى سیاسى، یەکێک لە شێوەکانى مافى بە لە بەر چاو گرتنى پارسەنگى هێ
وەک رێگا چارەیەک بۆ دۆزى کورد لەو دۆخە دیارى ....( ئۆتۆنۆمى، فیدراڵى و)دیارى کردنى چارە نووس 

 .کراوەدا بەرز بکاتەوە
 ئەرکەکانى بەرە

بۆیە . ەکانى بدوێمئەرکەکانى بەرەى کوردستانى گەلێک لەوە زیاترن کە من بتوانم لە هەموو الیەن
 .لێرەدا هەوڵ دەدەم بە کورتى گرینگ ترینى ئەو ئەرکانە بە شێوەى خوارەوە فۆرمۆڵە بکەم

هەر لە ئێستاوە هەوڵ بدرێ هێزى پێشمەرگەى کوردستان بخرێتە ژێر دەسەاڵتى : یەکەم
 .فەرماندەییەکى هاوبەشى هێزەکانى بەشدار لە بەرە دا

ا مەسەلەى کورد لە رۆژهەاڵتى کوردستان نوێنەرایەتى بکات و بە لە ئاستى نێونەتەوەیى د: دووهەم
یەکانى سازمان بدا و هەر بە ناوى بەرەى کوردستانىیەوە لە ناو کۆڕ  ناوى بەرەوە دیپڵۆماسى و چاالکی

 .یەکاندا بدوى و پشتگرى بۆ دۆزى کورد وەدەست بێنێ و کۆمەڵە نێو نەتەوەیی



بۆ ئەوەى چ لە ناو خۆ و چ . ەزراندنى مێدیایەکى کوردى بکاتەوەبەرەى کوردستانى بیر لە دام: سێهەم
 .لە دەرەوە باشتر خۆى و دۆزى کورد بە دونیا بناسێنێ

بوونى بەرنامەیەکى روون و دیارى کراو بۆ قۆناغی ئێدارەى واڵت، یەکێکى دیکە لە ئەرکەکانى : چوارەم
 .اخەیەکى دیمۆکراتى بەرنامەىبۆ دابندرێیە کە پێویستە هەر لە ئێستاوە لە سەر بن بەرەى کوردستانی

بەرەى کوردستانى هەوڵ بدا پێوەندەیەکى توندوتۆڵ لەگەل رێکخراوەکانى سەر بە : پێنجەم
بەداخەوە هەتا ئێستا بزووتنەوەى کورد پتر هەوڵى داوە . نەتەوەکانى دیکەى ئێران پێک بێنێ

راوانەى کە نوێنەرایەتى نەتەوەیکى هاوپەیمانى حیزبە سەرانسەریەکانى ئێران بێ، نەک ئەو رێکخ
بە هۆى ) ئەزموونى رابوردوو نیشانى داوە کە مودێلى حیزبى سەرانسەرى. تایبەتى دەگرنە ئەستۆ

ناتوانێ دژایەتى لەگەل کۆ کردنەوە دەسەاڵت لە ژێر چەپۆکى   (قەوارەى حیزبەکەى و بەرنامەکەى
 .نى زۆرلێکراو بمێنێتەوەدەوڵەتى ناوەندى دا بکات و هەتا سەر هاوپەیمانى گەال

 کەندوکۆسپەکانى سەر رێگاى پێک هێنانى بەرەى کوردستانى
یەکانى ناو  بە داخەوە هەتا ئێستا لە رۆژهەاڵتى کوردستان، الیەنە سیاسی. ئاوڕێک لە رابوردوو    

و بزووتنەوەى کورد نەیان توانیوە واڵمێک بەم پێویستىیە بدەنەوە، بەڵکوو بە پێچەوانەوە، گرژیى 
 .ئاڵۆزى و ناتەبایى و لە قۆناخێک دا شەڕى براکووژى، جیگاى هاوکارى و هاوپەیمانى ئەوانى گرتووە

یەکەم هاوپەیمانیتى هێزە سیاسەیەکانى کورد، ئەو کاتە بوو کە دەستەى نوێنەرایەتى گەلى کورد بۆ 
. دا پێک هات ى هەتاوى5611وت و وێژ لە گەل رژیمى تازە بە دەسەاڵت گەیشتووى ئێران لە ساڵى 

لە کاتێکدا بەشى هەرە زۆرى شار و . یە نەیتوانى ببێتە ئەزموونێکى سەرکەوتوو بەاڵم ئەو هاوپەیمانی
یەکانى دەستەى  ناوچەکانى کوردستان لە ژێر دەسەاڵتى هێزى پێشمەرگەى کوردستان دا بوو، ناکۆکی

یى، ئیدارەیەکى نەتەوەیى نوێنەرایەتى گەلى کورد نەیهێشت بە پشت بەستن بە پرۆژەیەکى نەتەوە
حیزبى دیمۆکرات بە پشت بەستن بە رابردووى دوور و درێژى خەباتکارانەى، لە . بوونیات بندرێ

کۆمەڵەش بە هۆى کاڵ و کرچى سیاسى، نە خۆى دەناسى و نە . هاوکارى و پێکەوە کارکەرن دەپرینگاوە
 .دۆزى کورد

یەکانى ناو خۆیى  کورت بوو و بە هۆى ناکۆکیهەر بۆیە تەمەنى دەستەى نوێنەرانى گەلى کورد زۆر 
بە کۆتایى هاتنى تەمەنى دەستەى نوێنەرایەتى گەلى کورد، . نەیتوانى رۆڵى شیاوى خۆى ببینێ

ئەگەر لە . پێوەندییەکانى نێوان کۆمەڵ و حیزبى دیمۆکرات پێى نایە قۆناغێکى گرژ و ئاڵۆزەوە
ە سەر پێوەندییەکانى حیزبى دیمۆکرات و کۆمەڵە دا ب  سەردەمى نوێنەرایەتى متمانەیى و ئاڵۆزى باڵى

یەکان و هەوڵ نەدان بۆ چارەسەر  دەکێشا، هێندەى نەخایاند لە ئاکامى پشت گوێ خستنى ناکۆکی
و " دەسەاڵت" کێشە لە سەر چەمکى ". شەڕى گەرم" جێگاى خۆى دا بە" ، شەڕى سارد "کردنیان

ە ئاکامى ئەو دا زیانێکى گەورە لە بزووتنەوەى گەلى هەوێنى سەرەکى ئەو شەڕە بوو کە ل" هێژموونى"
 .کورد کەوت

یە بکا، هێزێکى دووهەم پێى ناوەتە گۆڕەپانى  الیەنێکى شەڕە کە بۆى گران بوو قەبووڵى ئەو راستی
. سیاسى کوردستانەوە و خاوەنى پێگەى تایبەتى بە خۆیەتى و دەب، لە ئیدارەى واڵت دا بەشدارى بکرێ

بە پشت بەستن بە حەقانییەتى ئیدئۆلۆژىیەکەى کە خۆى تێدا بەند کردبوو، نەتەنیا الیەنەکەى تریش 
بەڵکوو لە سیاسەت و لە بەرنامە و پراکتیکیدا، نکۆڵى لە . بە دابەشکردنى دەسەاڵت قایل نەبوو

نەخشى بەرینى الیەنەکەى تر دەکرد و بە کۆسپى سەر رێگاى بزووتنەوەى کوردى لە قەڵەم دەدا و 
 .ى لە نەبوونى ئەوەى تردا دەبینىبوونى خۆ

یانە لەکاتێک دا هەر دوال خاوەنى هێزى چەکدارى تایبەتى بە خۆیان بوون، نەیدەتوانى  ئەم ناکۆکی
باشترین ساڵەکانى تێکۆشانى کۆمەڵەو حیزبى . بەلووتکەى تەقینەوە و پێکدادانى چەکدارانە نەگات



لەو شەڕەدا . کە دەیتوانى بەرهەمى گەورەى لێ بەدى بێ، بە شەڕ لەگەل یەکتر تێپەڕ بوو  دیمۆکرات
بەاڵم هەر دوالیان و تێکڕاى بزووتنەوەى رزگاری خوازانەى کوردستان . هیچ الیەک سەرکەوتو نەبوو

 .خەسارى گەورەى قەربوو نەکراوى لێ کەوت
ر ئەو قۆناخە لە مێژووى بزووتنەوەى کورد، بە ئاوڕدانەوە و تیشک خستنە سە. بەروە کولتوورێکى نوێ

بەڵکوو بە ماناى هەوڵ دانێکە بۆ . مەبەستى کوالنەوەى برینەکانى رابوردوو، لە رۆژگارى ئەوڕۆ دا نییە
کولتورێکى شارستانى کە لەودا فرە . لە دایک بوونى کولتورێکى نوێ و بۆ پێکەوە ژیانى بە ئاشتى

لەوانەش گرینگتر، بۆ . بکاتەوە و رێز لە جیاوازىیەکان بگرێچەشنى و فرە حیزبى لە خۆىدا جێ 
تر دووپات نەبێتەوە، پێویستە بە تێڕوانینێکى نوێ و  ئەوەى ئەزموونى تاڵى رابوردوو بە شێوەیەکی

دا بچنەوە و مەشرووعییەتى دەسەاڵتداریەتى خۆیان لە دەنگ "دەسەاڵت"هاوچەرخانەوە بە چەمکى 
 .دانى گەلەوە وەربگرن

ئەمڕۆدا کۆمەڵى کوردەوەارى و بزوتنەوەکەى خۆى لە چرکەساتێکى جیاوازتر   لە رۆژگارى. مێژوو چاوى
بەو مانایە . هەبێ" دەسەاڵت" و " سیاسەت" ئێمە دەبێ تێگەشتنێکى تازەمان بۆ . لە جاران دەبینێتەوە

هەوڵى ئەوە  کە حیزبەکان بە جێگاى ئەوە کە لە بیرى بونیات نانى ئیمپراتوورىیەت بۆ خۆیان بن،
 .بدەن قەوارەیەک بۆ کورد پێک بێنن

یەک ساڵ لەمەوبەر سکرتێرى گشتى حیزبى دیمۆکراتى کوردستانى ئێران لە هەڵوێستێکى بوێرانەى  
 .دا رایگەیاند سیاسی

هیچ کەسیش حەزف ناکەین، داواى . یەکانى کوردستان ئێمە هیچ شەرتێکمان نییە بۆ هێزە سیاسی" 
تەنیا شەرتمان ئەوەیە کە هەموومان بە حوکمى . هبەریش خەڵک هەڵى دەبژێرێرە. رەهبەریش ناکەین

خەڵک چى ویست . لە ئەوەڵین فورسەت دا ئێمە موراجیعە بە ئەفکارى خەڵکى بکەین. خەڵک رازى بین
بڕوانە کوردستان، ئورگانى کۆمیتەى ناوەندى حیزبى دیمۆکراتى کوردستانى . ") ئیتاعەتى لێ بکەین

 (5675رەزبەرى  62. تایبەتى دوەرەوەى واڵت 51ىئێران، ژمارە
ئەم هەڵوێستە خۆى هەنگاوێکى دڵ خۆشکەرانەیە و جێگاى خۆیەتى هێزەکانى تریش بەروونى   

ندیی  وه رژه هەڵوێستى خۆیان لەم بورانەدا روون بکەنەوە، بۆ ئەوەى بەرژەوەندى حیزبى باڵ بە سەر به
: بە کورتى بڵێم. ێگاى پێک هێنانى بەرەیەکى کوردستانىگشتى دا نەکێشێ و نەبێتە کۆسپ لە سەر ر

ئێستا . لە بەر دەم تاقى کردنەوەیەکى دژوار دان  یەکانى کورد لە رۆژهەاڵتى کوردستان هێزە سیاسی
 .هەروەها چاوەى مێژووش.... تەواوى چاوەکان لەوان دەنواڕێ
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