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ري ورد لة سايةي سةئازادي خةلَكي ك"جابري كةلييب لة بابةتصك دا لة ذصر ناوي 
صر ناوي ، نيطةراين خؤي لة نوسراوةيةكي من لة ذ"يالَصكي خاوة ٍةناسيؤنالَيسم خ

  .بة نوسيين ئةو ثةِري بريؤكة ئالَؤزةكاين خؤي دِةبِريؤة" عصراق دواي هةلَبذاردن "
ئاغاي كةلييب لةو نوسراةوةيةدا بةر لةوةيكة بضصتة نصو تةوةري سةرةكي بابةتةكةوة 
، ئاماذةي بة ضةند خالَصكي تر لة سةر حيزيب كؤمؤنيسيت ئصران كردووة كة ثصويستة 

نةش بدرصتةوة، بةلَام لةو جصطايةوة كة ثصشتر رايطةياندووة كة جارص وةلَام بةو خالَا
نايهةوصت بضصتة نصو ئةو باسانةوة،منيش تةنيا لة كؤتايي بابةتةكةدا و لة ثةِراوصز دا 

  .باسي لصوة دةكةم
يةكصك لة طريو "جابري كةلييب بة هصنانةوةي ئةو باسة لة نووسراوةكةي من كة

ة عصراق، ضارةنووسي كةركوكة كة ئةطةر ئامريكا بيهةوص طرفتةكاين مةسةلةي كورد ل
ضارةسةري بكات، تةنيا بة تةرخان كردين خةرجي ضةند رؤذ داطريكردين ئةو ولَاتة و 
بؤمبارانكردين شارةكاين ئةوص دةتوانص شارؤضكةيةك لة نزيك بةغدا يان تكريت بة 

انةي كة لة دةورةي تةواوي ئيمكانايت شاريكةوة دروست بكات و هةموو ئةو بنةمالَ
، "رذميي سةددام، بة زؤري بؤ شاري كةركوك طوصزرابوونةوة لةوصدا نيشتةجص بكات 

  مةسةلة ضيية؟.ئةوةي بة هةلَوصستصكي راسيسيت و رةطةزثةرةستانة هةلَسةنطاندووة 
بةشصك لة مةسةلةي شاري كةركوك كة ئامريكا كردويةتة كؤسثصك لةبةردةم 

و شارة، مةسةلةي ضةند هةزار بنةمالَةي كوردة كة لة دياريكردين ضارةنووسي ئة
ماوةي دوو دةيةي رابردوو لة ئاكامي سياسةيت ثاكتاوي رةطةزي رذميي فاشيسيت 
سةددام، بة زؤر لة مالَ و حالَ و شوصين ذيانيان، لة شاري كةركوك و دةوروبةري 

ةوة و دةركراون  و بةرةو ناوضةكاين تر و شارةكاين تري كوردوستان بوونةت
هاوكات ضةند هةزار بنةمالَةي عةرةب لة دةوروبةري بةغدا و شارةكاين تر بؤ شاري 
كةركوك يان دةوروبةري ئةوص طوصزراونةتةوة و لةو طةِرةكة ضؤلَانةدا نيشتةجص 

ذةكاين حكومةيت بةعسي عصراق تة دذي ئينسانيية هةتا دوايني رؤئةو سياسة.كراون 



 لةوةدا نيية كة هةردووك ال، خةلَكي هةذار، شكصك. بص ثسانةوة درصذةي هةبوو
  .هاوضارةنووس و لة هاوضينةكاين ئصمةن

ئةو . دياردةي ئاوارةكاين شاري كةركوك بؤ هةموو خةلَكي كوردوستان ناسراوة
ئاوارانة لة قةراغ شارةكاين سلصماين و هةولصر لة بارودؤخصكي خراث دا دةذين و 

بةشصكيش كة دواي رووخاين . مالَةكانيان دانهةردةم لة ضاوةِرواين طةِرانةوة بؤ 
رذميي عصراق طةِراونةتةوة بؤ كةركوك، بة بص كةمترين ئيمكانات لة دةوروبةري ئةو 
شارة خصوةتيان هةلَداوة و لةوصدا ذيان بةسةر دةبةن، بةشصك لةو ئاوارانة هصشتا 

ريكراوة، لة سةنةدي خاوةندارييةيت  مالَةكان يان ئةو ثةلَةزةوييةي كة لصيان داط
دوابةدواي لةشكركصشي ئامريكا و رووخاين سةددام، ئةو ئاوارانة . طريفانيان داية

خوازياري طةِرانةوة بؤ مالَ و ذياين خؤيان لة كةركوك بوون، ئةو مالَ و زةوييانةي 
لة بةرامبةردا زؤرصك لة . كة وصران كراون، يان بنةلَةي تري تصدا نيشتةجص كراوة

كاين كة لة كةركوك دا نيشتةجص كراون خوازياري ئةوة بوون كة بنةمالَة عةِرةبة
ثوولَصكيان بؤ قةرةبووكردنةوةي ئةو خةسارةتةيان ثص بدرص هةتا لةو رصطايةوة 
  .بتوانن بطةِرصنةوة شوصين ذياين ثصشوويان و سةر لة نوص ذيانيان دةست ثص بكةنةوة

رصطاي بةرامبةركص كردن لة طةلَ ئةوة دياردةيةكي راستةقينةية، بةلَام ئةوة روونة كة 
ئةو دياردةية سازمانداين ئصحساسايت كوصرو بةرتةسكي نةتةوةيي و دوذمنايةيت لة 
طةلَ خةلَكي عةِرةب يان كورد نيية و دةبص وصِراي تةشويقي رووحي هاوثشيت و 

هةتا ئصستا بة . هاوضارةنووسي، بة كردةوة رصطةيةك خبرصتة بةردةم ئةو كصشةية
سيؤنالَيستييانة و ثامشاوةكاين ا ذصر سايةي ئةو بوارة مادديية و تةحريكةنداخةوة لة

رذميي ثصشوو، تصكهةلَضوونصكي زؤر رووي داوة و دةيان كةس كوذراون و هصشتاش 
ئصستا ئةطةر لة وةها بارودؤخصك . ئةطةري رووداين كارةسايت خوصناويتر هةية

ة ئاطادارين لة ضاالكي لة نصو ئةو كؤمؤنيستةكةكاين عصراق كةتا ئةو جصطايةي كة ئصم
خةلَكةدا غافلَ نةبوون، ئةو خواستةيان هصناباية طؤِرص، ئةطةر دةولَةيت ئامريكا و 
عصراق بةِراسيت دةياةوص ئةو دياردةية ضارةسةر بكةن، بؤضي بة تةرخان كردين 
ي بوودجةيةك بوار بؤ طةِرانةوةي دلَخوازي خؤيان خؤش ناكةن؟ ئايا ئةوة بة مانا

  داكؤكي كردن لة ثاكتاوي قةوميية؟
كوردوستان تووشي ئةو تةوةههوم  منيش لة بارودؤخصكدا كةهصشتا بةشصك لة خةلَكي

و خؤشباوةِريية هاتوون و هةر لةسةر ئةو باوةِرةن كة طؤيا ئامريكا خوازياري 
ضارةسةركردين مةسةلةي كوردةكانة، بة هصنانةوةي ئةو منونة رسواكةرة كة ئةطةر 

اسيت ئامريكا خوازياري ضارةسةركردين مةسةلةي كوردةكانة، لة بارودؤخصكدا بة ِر



كة ميلصؤا دؤالر خةرجي وصران كردين فةلوجةو داطريكردين عصراق دةكات، بؤضي 
بؤضارةسةركردين كصشةي كةركوك هةنطاوصك هةلَناهصنصتةوة، لة حالصكدا كة بة 

ارةساتصكي خوصناوي ئينساين سةرف كردين ضةند ميليارد دؤآلر دةكرص بةربة ك
بطريص، بؤضي نابص بةري ثص بطريص؟ من هةولَم داوة بة هصنانةوةي ئةو وصنة ساكارة بة 
خةلَكي كوردستان بلَصم كة بةو ثصية ئامريكا خوازياري ضارةسةركردين عادآلنةي 

ئةو هةلَوصستة لة هةمان حالَ لة روانطةي كؤمؤنيسمصكي . كصشةي كوردةكان نيية
ة بةر دةمي و سيار و كصشانةي كة كؤمةلَطا دةخياتيةيت كة لة بةرامبةر ئةو ثركؤمةآل

 بةلَكو دةيهةوص ي باوةِرةكاين خؤي قةناعةت ناكاتتةنيا بة تةبليغ و بآلوكردنةوة
هةلَبةت دةتوانني بة . وةآلمصكي عةمةليشي ثص بداتةوة، دةكرص ديفاعي لص بكرص

نة ئالَؤزةكاين خؤمان دانيشني و ئةم و ورةوشي جابري كةلييب لة ضوارضصوةي بؤضو
ئةو بة راسيست، رةطةزثةرةست و ناسيؤناليزم تاوانبار بكةين و درومشي وا توند 
بدةين كة ئاوري لص هةستص و بةآلم لة دونياي راستةقينةش دا تؤزصك لة سوسياليزم و 

  .نصو كؤمةلَطا نوصنةرايةيت نةكاتراديكاليزمي ئصستاي 
نةتةوةبوين شاري كةركوك، بة ضارةسةركردن يان بةآلم مةسةلةي فرة

فرةنةتةوةبووين ئةو شارة بؤ . ضارةسةرنةكردين ئةو كصشةيةوة نةبةستراوةتةوة
ئةو شارة لة دةورةي دةسةآلتدارصيت . دةورةي دةسةآلتدارصيت سةداميش ناطةِرصتةوة

لةو . ئيمثراتوري عومساين بةسةر ئةو ناوضانةش دا شارصكي فرة نةتةوةيي بووة
شارة كورد و عةرةب و توركمةن زؤر لة مصذة لة ثةناي يةكدا ذيانيان بة سةر بردوة و 
. ئةوِرؤكةش راسيت فرةنةتةوةبوين شاري كةركوك هةمويان قةبولَيان كردوة

كوردةكان و عةرةبةكان و توركمةنةكان لة سةر ئةوة هيض موشكيلصكيان نيية كة وةكو 
ئةوةش رون و . رابةر بصت، ذيان بةسةر بةرنشارؤمةندصك كة مافيان وةكويةك بة

ئاشكراية كة، كاتصك جيايي كوردستاين عصراق لة عصراق وةكو مةسةلةي رؤذ 
رةمسييةيت ثةيدا كرد، ئةوكات خةلَكي ئةو شارة دةتوانن لة راثرسييةك يان 
ريفِراندؤمصكي ئازاد لة مةِر ثةيوةست بوون بة كوردستاين سةربةخؤ يان مانةوةي لة 

  .رضصوةي عصراق ساغ بنةوةضوا
زؤر سةيرة، جصي باوةِر نيية بؤ سةالحي مازوجي وةكو " جابري كةلييب دةنوسص

كةسصك كة ئيددعاي كؤمؤنيزم دةكات، طرينطي كةركوك نة لة فرةنةتةوةبونةكةي كة 
 نصوان طةلةكان، بةلَكو لة دةتوانص منونةيةكي باش بصت بؤ ثصكةوةذيانصكي

  ."كةيةيتنةوتة



ا ضاو لص بكةين و بزانني بؤضي شاري كةركوك بة هؤي داهايت نةوتةكةي زؤر بةآلم ب
طرينطي ثةيدا كردوة؟ بة هؤكارطةلصكي سادة كة لص حايل بونيان كة هةلَبةت جابري 

دةولًَةيت توركيية . كةلييب بة شصوةيةكي سةرسوِرهصنةر لة تصطةيشتين دا ماوةتةوة
 لة سةدي نةويت 40شاري كةركوك كة هصشتاش لة ئيددعاي خاوةندارصيت بة سةر 

 لة ذصر 1920 لة سةدي نةويت دونياي لة خؤ طرتووة و تا سالَي 6عصراق و 
دةولَةيت توركيية . دةسةآلتدارصيت ئيمثراتؤري عومساين دابووة، دةسيت هةلَنةطرتووة

سةرةِراي ئةوةيكة لة رةويت هةلَبذاردنةكاين ئةم دواييانةي عصراق ثشتيواين دةكرد، 
ةآلم كاتصك كة حيزبة سياسييةكاين دةسةآلتدار بة سةر كوردستان رايانطةياند كة ب

 لة سةدي دةنطةكاين بؤ خؤي مسؤطةر 60ليسيت هاوبةشي ئةوان لة كةركوك زياتر لة 
ثان . كردوة، توِرة بوو و رايطةياند كة ئةو هةلَبذاردنانة فصلَي تصدا كراوة

صستا زؤر جار رايانطةياندوة كة ئةطةر توركيستةكاين دةولَةيت توركيية هةتا ئ
. كؤنتِرؤلَي شاري كةركوك بكةوصتة دةسيت كوردةكان، هصرش دةبةنة سةر ئةو شارة

دةولَةيت توركيية جيا لةوةي كة ضاوي بِريوةتة سةرضاوة نةوتييةكاين كةركوك، 
زياتر ترسي لة وةية كة ئةطةر دةسةآلتدارصيت شاري كةركوك بةو سةرضاوة نةوتيانة 
كة هةيةيت بكةوصتة دةسيت هصزة سياسييةكاين كوردستان، ئةو مةسةلةية لة وانةية 
ئةوان بةرةو ثصكهصناين كوردستانصكي سةربةخؤ هان بدات و ئةو رةوتةش دةتواين 
كوردةكاين توركيية لة خةبات بؤ طةيشنت بة داخوازيةكانيان لة دذي دةولَةيت 

بني، حيزب و تاقمة شيعةكاين دةسةآلتدار لة لة توركيية كة تصثةِر. توركيية راثةِرصنص
عصراقيش لة يةكطرتن لة طةلَ ناسيؤناليزمي عةرةب كة بريين شكستةكاين ئةم 
دواييانة لة سةر لةشيةيت، نيطةراين دابةش بووين عصراقة و خوازياري كؤنتِرؤلَي 

ين  دةولَةتة دواكةوتوةكاندةولَةيت ناوةندي بةسةر سةرضاوة نةوتييةكاين كةركوك
زالَ بةسةر وآلتاين عةِرةبيش كة بة هةر قيمةتصك لة تةوايةيت خاكي عصراق ديفاع 
دةكةن، لة وةيكة كؤنتِرؤلَي شاري كةركوك بكةوصتة دةسيت هصزة سياسييةكاين 

 كؤماري ئيسالمي .ئةوة بة مةترسي دةزانن وسةآلتدار بةسةر كوردستان نيطةرانندة
ةكاين رةويت وةزعي يوانة، لة كاريطةريئصرانيش بة هؤكارطةيل سياسي وةكو ئة

كوردستاين عصراق بة سةر كوردستاين ئصران نيطةرانة و ئةوةي ثص باشترة و حةز 
دةكات كة شاري كةركوك لة ذصر كؤنتِرؤلَي دةولَةيت ناوةندي كة حيزب و هصزة 

  .يةكاين شيعة لة وصدا دةسيت باآليان هةية مبصنصتةوةيئيسالم
شةي شاري كةركوك و بة دةستةوة طرتين ئةو كصشةية كة ئامريكا بة بيانوي كص

سةرةتا بة وردي باسم كرد، ئيمكاين مانؤِردان بؤ راطرتين هاوسةنطي لة نصو 



هصزةكاين ناوضةكةو هصزة ناوخؤييةكاين دةخيل لة ضارةنوسي عصراق بؤ خؤي 
بةو ثصية ئايا تصطةيشنت لةو راستيية كة شاري كةركوك بة هؤي . دةهصلَصتةوة

سةرضاوة نةوتييةكانةوة طرينطي ثةيدا كردوة ديسان كارصكي دذوارة؟ ئةطةر لةو 
رؤذانةدا ثصداطري لة سةر راسيت فرةنةتةوةبووين شاري كةركوك زةق بؤتةوة بؤ 

 كة بة يتئةوةية كة هصزة جؤراوجؤرةكان بة خاتري سةرضاوة نةوتييةكانيةوةية
  .ضؤنيةيت ضارةنوسةكةي عةالقةمةند بوون

ة زياتر لةو روانطةوة دةكرص بؤ ئةوة بةداخةوة بني كة جابري كةلييب تةنانةت تا ئصر
ئةوةندةي زةمحةت بة خؤي نةداوة كة بة رادةي ذورناليستصكي ثلة ضةندةمي 

  .رؤذئاواييش سةر لة مةسةلةكاين كوردستاين عصراق دةربصنص
***  

بةديهاتين خةون و مازوجي خوازياري " ئاغاي كةلييب لة درصذةي بابةتةكةيدا دةنوسص
خؤزطةكاين ثان كورديسم بؤ ثصكهاتين كوردستانصكي سةربةخؤشة و تةبعةن لةو 

ياليزمي ئامريكا  ئاماجنةي خؤي دا لة طةلَ دواكةوتوترين و هارترين مؤرةكاين ئيمثِر
  "لة وانة هصنري كصسينجصر و جصي طاِرنصر هاوجةهةت دةبصت

ر خوصنةرصك كة مةبةستصكي تايبةيت وةها تصطةيشتنصك لة نوسراوةكةي من بؤ هة
نةبصت ضاوةِروان ناكرص، بةآلم ئةو ئاكامة دلَخوازةي ئاغاي كةلييب كة بة ئانقةست 

س و كةوت كردن لة دةيهةوص بناغة فكرييةكاين سوِرانةوةيةكي بةرةو راست لة هةلَ
  .انةطةلَ حيزيب كؤمؤنيسيت ئصران و كؤمةلَة تصئؤريزة بكات، لص حالَي بوونةكةي ئاس

تةواوي ئاماجني من لة ئاماذة بةهةلَوصسيت مؤرة ناسراوةكاين دام و دةزطاي سياسي 
ئامريكا و هةلَوصستةكاين دةولَةيت ئيسرائيل لة بةرامبةر مةسةلةكاين كوردستاين 
عصراق بةو مةبةستة بووة كة نيشان بدرص كة ئةطةري ضارةسةركردين ئيمثرياليسيت 

ةواوي هةولَي ئةو نوسراوةيةي من ئةوة بووة كة مةسةلةي كورد وجودي نيية و ت
خةلَكي كوردستان و هصزةكاين ناو بزوتنةوةي كوردستان لة مةترسييةكاين 

عصراق " لة نوسراوةكةي . رصطاضارةي ئيمثرياليسيت مةسةلةي كورد وشيار كةمةوة
ة قسةكردن لة سةربةخؤيي كوردستان ل: بة راشكاويةوة وتراوة كة " دواي هةلَبذاردن

اليةن هصندصك لة كؤِر و كؤمةلَةكاين ئامريكا هةر بةجمؤرةي كة خؤيان بة راشكاوي و 
بة ئاشكرا رايدةطةيةنن ، تةنيا دةتوانص طؤِريين نةخشة و ستِراتصذي ئةوان بؤدابني 

ئةوانة دةياةوص . كردين بةرذةوةندييةكاين ئامريكا لة رؤذهةآليت ناوةِراست بصت
 ئامرازصك لة بةر دةسيت ئامريكا دا بصت بؤ ئةوةي كة لة كوردستاين سةربةخؤ وةكو

بة ثصي . بةرامبةركصي هصزة نةيارةكاين ئامريكا لة ناوضةكة كةلَكي لص وةرطريص



نةخشةي ئةوان خةلَكي كوردستان هيض كات روي ئارامي و ئاسودةيي بة خؤيانةوة 
كاين ئيمثرياليسيت ئايا ئةو هةلَوصستة لة طةلَ هةلَوصسيت مؤرة دواكةوتوة. نابينن

  هاوجةهةيت هةية؟
مازوجي دةولَةيت سةهيؤنيست و : " ئاغاي كةلييب ئاوا درصذة بة بابةتةكةي دةدات

دواكةوتوو و تصئؤريسيةنة ئيمثرياليستييانة كةري ئيسرائيليش بةو هةموة كةسةداطري
لة اليةكي ترةوة ئصستا ماوةيةكي زؤرة كة ": زياد دةكات و بةو ئاكامة دةطات

ريؤكةي كوردستاين سةربةخؤ لة مةيل و هيوا و ئاواتصكي مصذووييةوة هاتؤتة دةرص ب
و بؤتة مةسةلةيةكي سياسي رؤذ كة بريوِراي طشيت لة كوردستاين بة خؤيةوة سةرقالَ 

خةلَكي كوردستان كاتصك كة ئاسؤي هاتنةسةركاري حكومةتصكي دصموكراتيك . كردوة
وردستان بة رةمسييةت بناسص، لصلَ دةبينن، ئةوة لة عصراق كة مايف عادآلنةي خةلَكي ك

بة مايف سروشيت و عادآلنةي خؤيان دةزانن كة بري لة سةربةخؤيي كوردستان و 
جابري كةلييب لة درصذةدا .ضؤنيةيت ثصكهصناين دةولَةتصكي سةربةخؤي كوردي بكةنةوة

رة ثص دانةوةيةي مازوجي بؤ ئصرانيش ثةئةطةر مباةوص ئةو لصك":ئاوادةنووسص
، بةو ثصية هاورصياين حيزيب كؤمؤنيسيت ئصران دةياةوص حيسايب .....بدةين و

خؤيان لة باقي طةالين ئصران  و بة تايبةت خةبايت كرصكاران وزةمحةتكصشاين ئةو 
ولَاتةجيابكةنةوة وكوردوستاين سةربةخؤي خؤيان نة بة خةباتصكي شؤِرشطصرانة بؤ 

ايت بؤرذوازي و نيزامي سةرمايةداري، بةلَكوو بة ِرزطاري كؤمةلَطا لة ذصر دةسةلَ
  ."موحاسبايت ئيمثِرياليسيت درووست بكةن

عصراق دواي "بة ثصضةوانةي ئةو ئيدديعايةي جابري كةلييب، ئةوة نووسراوةكةي 
نيية كة بووين بزووتنةوةي كوردوستان بة ئاكامي هةلَوصسيت "هةلَبذاردن

 و دةولَةيت رةطةزثةرةسيت ئيسِرائيل تصئؤريسييةنةكاين شةِري ئيمثِرياليسيت
هةلَدةسةنطصنص، بةلَكوو ئةوة جابري كةلييب ية كة بة دواكةوتوو و دةرةبةطايةيت 
ناوزةدكردين بزووتنةوةي عادلَانةي كوردووستان بؤ ضارةسةركردين ستةمي 

كصفي نةتةوايةيت، ئةوة بة هةلَة و ئرياد ناو دةبات و دةيهةوص ئةو بطةِرصنتصتةوة ذصر رٍِ
دةولَةيت ناوةندي و لةو ثصوةندةش دا لةطةلَ دواكةوتووترين هصزةكاين ناوضةكة 

  .هاوئاهةنط دةبصت
بة ئاماذةثص كردن بة بووين ئةطةري " عصراق دواي هةلَبذاردن"نووسراوةكةي

 هاوكات لة بزوتنةوةيةكي جةماورةي بؤ رصطةضارةي ئصمثِرياليسيت مةسةلةي كورد،
ةتةوايةيت و بة ديهاتين ئاوايت كوردوستاين سةربةخؤ كة ضارةسةركردين ستةمي ن

  جؤرصك بةياينبةرةط و ريشةي قوويل ميذوويي هةية، قسة دةكات و هةويل داوة كة



 بزانني كة ئةوة كرصكاران و جةماوةري زومل لصكراوي كوردستانن ام دةبصبةلَ. "بكات
ئةو هصزة . تصذيية بنكة دةتوانن هيزي مادي بةرةوثيشربدن و بةديهاتين ئةو سترا

دةتواين لة طؤرةثاين سياسي كؤمةلطا حازر بصت و شان بة شاين خةبات بؤ باشتر 
كردين بارودؤخي كار و ذيانيان لة هةموو مةيدانةكان و هةؤل بؤ ثيكهيناين هاوثشيت 

 بزووتنةوة ئازادي خوازانةكاين سةراسةري و يةكطرتووييةكي خةباتكارانة لة طةلَ
والتةكاين ناوضةكة، بواري مادي بؤ بةريؤةضووين رصفراندوميكي ئازاد عصراق و باقي 

 ثصكهاتين كوردوستانصكي سةربةخؤ. و ثصكهيناين كوردستانصكي سةربةخؤ ثصك بصنيت
نيا لةو ريطةيةوة بةدي ئاسوودةيي دا ذيان بة سةر ببةن تةخةلكةكةي لة ئارامي و  كة

  ."دةكريت
وةي خةلك بؤ ضارةسةر كردين ستةمي ئيستا لة كوردستاين عصراق، بزوتنة

نةتةوايةيت، خؤي لة خةبايت جةماوةري بؤ ثصكهيناين بارودؤخيك لة خةلكي 
كوردوستان بتواين ئازادانة و بةدوور لة هةرجؤرة زةخت و زؤريك، لة ريفراندومصك 

مادي ئةورؤ و راثرسييةكي ئازاد دا بةشداري بكةن و بةو مةيلة كة بة ثصي هؤكارطةيل 
وردوستان ئيعتبارصكي كؤمةاليةيت وةدةست هصناوة، اليةين رةمسي و ياسايي ثص لة ك

بدةن، نيشان دةدات كة ئةوة بزوتنةوةيةكي جةماوةريية و لةسةر بنةماي مصذوويي و 
حيزبة ناسصوناليستةكاين زال بة سةر كوردوستان دةياةؤيت ئةو .  دامةزراوةعةيين

ةر دةولةيت ناوةندي و ئامريكا، بؤ وةرطرتين بزوتنةوةية بؤ زةخت و زؤر هصنان بؤس
هةندصك ئيمتياز بةكار بصنن و بة رةمسي رايانطةياندووة كة خوازياري سةربةخؤيي 

بؤ ئةو حيزب و هيزانة سةربةخؤيي كوردوستان تةنيا لة . كوردوستان نني
ضوارضصوةي نةخشة و ستراتيذي ئامريكا بةدي دةكريت، هةر ئةو مةترسييةي كة 

  . ئاماذةي بة ئاكامةكاين كردووة" عصراق دواي هةلبذاردن"وةي نووسرا
 سالة كة لة ذير دةسةاليت دةولةيت ناوةندي 14خةلكي كوردوستاين عصراق زياتر لة 

اي تةواوي ئةو كوصرةوةرييانةي كة تةحةمموليان كردووة، هاتونةتة دةري و سةرةِر
 سالة بةكردةوة سةربةخؤ 14كوردوستان لة ماوةي ئةو . ئةوة بة دةسكةوتصك دةزانن

ئةوة سرووشتيية . بووة و ضارةنووسصكي جياي لة ضاو ناوضةكاين تري عصراق بووة
ريان بووة ناياةوص  سال لة ذير دةسةاليت رذميي سةددام رزطا14كة خةلكصك كة 
بؤ .ر ركصفي حكومةتصكي مةزهةيب و ناسصوناليسمي برينداري عةرةب بطةرينةوة ذص

ن هيض تةزمينصك نيية كة ئةطةر ئةو حكومةتة بناغةكاين دةسةاليت خةلكي كوردوستا
او نةهامةتييانةي كة رذميي سةددام بةسةرياين خؤي قامي كرد، ديسان هةر ئةو بةلَ

  . هصنا، دووثات نابصتةوة



خةلكي كوردوستان لة دةولةيت ناوةندي هيض بيريةوةرييةكيان بيجطة لة قةتلي عام و 
.  بةردان و ويران كردين ئاواييةكان نييةر تصشيميايي و ئاورةشةكوذي و بؤمباراين 

ي رابردوو سةرةراي ئةوةيكة دةولةت و ثارملاين ناوضةيي  سال14َلة ماوةي 
كوردوستان جيايي دين لة دةولةتيان رانةطةياندووة و هيض هةنطاؤيكيان بؤ 

م خةلكي انةهصناوة تةوة، بةلَهةلوةشاندنةوةي ياسا و ريسا مةزهةبييةكان هةلَ
ستا دةيان هةر ئص.  دا سصكؤالر جووالونةتةوةكوردوستان لة ذياين رؤذانةي خؤيان

او طاية دا بلَاوكراوةي غةيرة دةولةيت، سؤسياليسيت، ضةث و سصكؤالر لةو كؤمةلَبلَ
دةبيتةوة، دةيان رصكخراوي ذنان، كرصكاري و ناوةندي غةيرة دةولةيت لةو 

كي نةبةخشيوة، ةيت ناوضةيي بة خةلَوانة دةولَئة. كؤمةلطايةدا خةريكي ضاالكني
ر ركصفي كي ناياةوي بة ضوونة ذصكةية، خةلَئةوانة بةرهةمي خةبايت ئةو خةلَ

بةوثصية خةبات بؤ . واتةيت ناوةندي، ئةو دةسكةوتانة لة دةستيان بِردةولَ
مة صسةربةخويي كوردوستان عصراق بزووتنةوةيةكي راستةقينة و جةماوةريية، ئ

ي ئصمثرياليسيت و وصسيت تصئؤريسييةنةكاين شةِرين ئةو بزووتنةوةية لة هةلَبوو
كوو لةو ةيت سةهيؤنيسيت ئصسرائيلةوة بةو ئاكامة نة طةيشتووين، بة لَدةولَ

  . و كؤمةلطاداية ئةو راستييةمان بؤ دةركةوتووةراستييانةي كة لة نص
ووتنةوةيةدا بةشداري كؤمؤنيستةكان دةبص بة ستراتصذي سؤسياليسيت يةوة لةو بز

بكةن، بناغةكاين ئةو ستراتصذيية بصجطة لة ثشت بةسنت بة خةبايت كرصكاران و 
ي خةبات بؤ داخوازيية جةماوةري زةمحةتكصش و رصكخستين ئةوان لة نيؤ دلَ

ايةتييةكان، شتصكي تر ئابوورييةكان و باشتر كردين ذيانيان لة تةواوي بوارة كؤمةلَ
طا لة كوردستان،  كراواين كؤمةلَم لصعييةيت كرصكاران و زولَزباشتر بووين وة. نيية

 هاوسةنطي هصزي ضينايةيت هةية، بةو ثصية باشتربووين ثصوةندي راستةوخؤي لةطةلَ
ؤوة بؤ باشتر ئةو هاوسةنطي هصزانة نابص بة داهاتوو بسثصردرص، دةبص هةر لة ئةمِر

كرصكاران و جةماوةري .  بدرصبووين هاوسةنطي هيزةكان بة قازاجني كرصكاران هةولَ
 بؤ بة قاميم لصكراوي ناو مةيداين خةبات لة كوردوستان دةتوانن ببنة ثشتيوانصكي زولَ

هصزتر كردين بزووتنةوةي ئازادخيوازانة لة سةراسةري عصراق، دةتوانن هاوثشيت 
كي فةلةستني بؤ طةيشنت بة مايف دياريكردين انةي خةلَخؤيان لةطةل خةبايت عادلَ

رةنووس و ثصكهيناين دةولةتصكي سةربةخؤ رابطةيصنن، دةتوانن بة ثشت بةسنت بة ضا
ثشتيواين و هاوثشيت بزووتنةوةي ئازادخيوازانة لة ئصران، توركيية و سوريية، 

 مايف دياريكردين ضارةنووسي ةتة دواكةوتووةكاين ناوضةكة لةطةلَدوذمنايةيت دةولَ
صش شةرتةكاين رصفراندؤمصكي ئازاد و كي كوردوستان بةر ثةرض دةنةوة و ثخةلَ



دصمؤكراتيك كة لةودا بتوانن لةسةر ضارةنووسي خؤيان تةمسيم بطرن و بةو شتةي 
ييةيت كؤمةاليةيت وةدةست هصناوة اليةين رةمسي و ياسايي كة ئصعتبار و مةقبولَ

  . بدةن، ثصك بصنن
ةيت توركيية لةو لة بةرامبةر ئةو بزووتنةوةيةدا، ثان تؤركيستةكاين فاشيسيت دةول

جصطايةوة كة لة سةر ئةو باوةرةن كة سةربةخؤيي كوردوستاين عصراق، ورةي 
جيابوونةوة لة كوردستاين توركيية بة هصز دةكات، ئةو بزووتنةوةية بة مةترسي 

اتةكاين عةرةيب ناوضةكة، لة ةتةكاين دواكةوتووي زال بة سةر ولَدةزانن، دةولَ
كي كوردوستان  خاكي عصراق، بزووتنةوةي خةلَروانطةي داكؤكي لة تةواوييةيت

يستةكان كة ئةو  تةواوي ناسصونالَص لة طةلَمةحكوم دةكةن، كؤماري ئيسالمي هاوِر
بزووتنةوةية لة وانةية تةواوييةيت خاكي ئريان خباتة مةترسييةوة لة دذي ثيالنطصري 

 وةيةيئةطةر مباةوص ئةو لصكدانة"جابري كةليبيش بةو رةستة ضةثة. دةكةن
هاورصياين حيزيب كؤمؤنيست دةياةوص ....... رانيش ثةرة ثص بدةينمازوجي بؤ ئص

حيسايب خؤيان لة باقي طةالين ئصران و بةتايبةت خةبايت ضينايةيت كرصكاران و 
اتة جيا بكةنةوة و كوردوستاين سةربةخؤي خؤيان نة بة زةمحةتكصشاين ئةو ولَ

طا لة ذصر دةسةاليت بؤرذوازي و نيزامي خةبايت شؤرشطصرانة بؤ رزطاري كؤمةلَ
، ئةو "كوو لة نصو موحاسبايت ئصمثرياليسيت دا ثصك بصننسةرمايةداري، بةلَ

بزووتنةوةية بة بزووتنةوةيةكي دةرةبةطايةيت و دواكةوتوو دةزاين و مةحكومي 
دةركةوت كة هةموو ...!  هصنةرض هاوئاهةنطييةكي سةرسووِر. دةكات

ي كةلييب بؤ بص ئصعتبار كردين بزووتنةوةي خةلكي جابرئةونووسراوةيةي 
كوردوستاين عرياق لة روانطةي شؤظصنيسمي فارسة، ئةويش وةكوو ثان ئصرانيستةكان 
نيطةراين ئةوةية كة نةكا خةلكي كوردوستاين ئصرانيش لة ذصر كاريطةري كوردةكاين 

بص بزووتنةوةي عصراق، كوردوستاين سةربةخؤي خؤيان ثصك بصنن، كةواية بةو ثصية دة
كوردوستاين عصراق بص ئصعتبار كرص و لة ضوارضصوةي موحاسبةكاين ئصمثرياليسيت دا 
. هةلسةنطصندري هةتا كوردوستاين ئريان لة بةرامبةر ئةو بارودؤخةدا واكسينة بكرص

وردة وردة بؤمان دةردةكةوص كة دروومشة دذي ئصمثرياليسيت و دذي ئامريكاييةكاين 
 نةك لة هةلؤصسيت دصتةدةرصطةروي ناسصوناليسمي ئصرانييةوةجابري كةلييب لة 
ئةطةر ناسصوناليسمي بص هيوا و بص ئاسؤي كورد ئامانج و . سؤسياليسيت يةوة

 ئامريكادا ايةيت، لة هاوجةهةيت لةطةلَي كؤمةلَخؤزطةكاين دوور لة خةبايت راديكالَ
ة مةترسييةك بؤ بةدي دةكات، ناسصوناليسمي ئصرانيش دةستيوةرداين ئامريكا ب

ئةطةر جابري كةلييب وةكوو .  ئصران دةزانصيتةواوييةيت خاك و سةربةخؤي



كؤمؤنيسيت شؤظصنيسمصكي فارس بيري ناكاتةوة، بؤضي لصكدانةوةكاين من يان حيزيب 
كي كوردوستاين عصراق بؤ كوردوستاين ين بزووتنةوةي خةلَئصران لةمةِر جصطا و شوص
طةنامة ر سادة دةيتواين بضصت و سايتةكان و بةلَئةو زؤ. ئصرانيش ثةرة دةدات

 ثةسةندكراوةكاين حيزب ضاو لص بكات و لة سياسةت و ستراتصذي ئصمة لة مةِر
  . شطصرانةي كوردوستان ئاطادار بصت و دوايي دانيشصتة ثصي قةزاوةتبزووتنةوةي شؤِر

يةك دةية بة هةر بة جمورةي كة لة سةرةوةدا باسم كرد، كوردوستاين عصراق زياتر لة 
 و ضارةنووسصكي جياي ثةيدا كردووة، كردةوة لة باقي عصراق سةربةخؤية 

 باقي بةشةكاين تري عصراق الواز بووة، ثةيوةنديية سياسي و ئابوورييةكاين لة طةلَ
ةتصكي بني، لة ناوةند دةولَلةوانة تصثةِر. جياوازي فازي خةباتكارانة ئاشكراية

تيك لة سةر كار نيية كة بؤ ثر كردنةوةي ئةو شطصر و سصكؤالر و دصمؤكراشؤِر
بؤشاييانة هةنطاو هةلصنصتةوة و بوار بؤ ثصكةوة ذيانصكي ئازادانةي نةتةوة 

خةلكي كوردوستان كةوتونةتة نصو وةزعييةتصكةوة كة . جؤراوجؤرةكان خؤش بكات
ن دةبص لة سةر ئةو ساغ بنةوة كة ئايا لة ذصر دةسةاليت دةولةيت ناوةندي دا بن يا

  ؟....نا
بزووتنةوةي كوردوستاين . ام لة بابةت كوردوستاين ئصرانةوة وةزعةكة وانييةبةلَ

اي ئةو تايبةمتةندييانةي كة هةيةيت، ثصوةندي نزيكي خؤي لةطةل ئصران سةرةِر
ةوييةك لة بزووتنةوةي خةبايت سةراسةري ئصران راطرتووة، هةر جؤرة ثصشِر

انة لة ئاسيت شطصِرانةوةيةكي شؤِرلَشطصرانةي كوردوستان يان هةر جووشؤِر
ديسان بة . سةراسةري كاريطةرييةكي بةهصز و راستةوخؤيان لة سةر يةكتر هةية

 باقي ناوضةكاين سةرةنج دان بة ثصكةوة لكاين ئابووري و سياسي كوردوستان لةطةلَ
ش لة ئاسيت ةوي شؤِرئصران، بووين جياوازي فازيكي ضارةنووس ساز لة نصوان ثصشِر

اسةري و لة كوردوستان بةرضاو ناكةوص و ئةطةري سةركةوتين بزووتنةوةي سةر
شؤرشطصرانةي كوردوستان بة راثةرينصكي سةراسةري بةهصزة و هاوكات باشترين 

 ضيين كرصكار و بةرذةوةنديمة لة كوردستان،بة ثصي ستراتصذي ئص. يوةي مومكينةش
ةكيةيت سؤسياليسيت ضيين  ثلةي طةشةي يلةطةلَزةمحةتكيشاين شار و ئاواييةكان 

مة شارةكامنان وةكوو بنكةي سةرةكي ئص. ثصوةندي راستةوخؤي هةية كرصكار
نارةزايةيت سياسي و جةماوةري و وةكوو ناوةندي ثصك طةيشتين بزووتنةوةي 
شؤرشطصرانة ناساندووة و راثةرينصكي سياسي بة تةنيا شصوازي سةركةوتين 

لةسةر ئةو باوةرين كة كرصكارة بة . دةزاننيشطصرانةي كوردوستان بزووتنةوةي شؤِر
دةسةالت طةيشتووةكان لة بارودؤخيكي شؤرشطصرانة، بةر لة هةمو شتصك مايف 



خةلكي كوردوستان بؤ ثصكهيناين دةولةيت سةربةخؤي خؤيان بةرةمسييةت دةناسن و 
ئةطةر خةلكي . بارودؤخي عةمةيل بؤ كةلك وةرطرتن لة وةها مافصك ثصك دصنن

ان لةسةر مانةوة لة ضوارضثوةي ئصران ساغ بنةوة تةواوي ئةو كؤسثانةي كوردوست
. كة لةسةر رصطاي ثصكةوة ذيان و بةرابةري نةتةوةكان هةية ال دةضصت و وةالدةنرصت

بةوثصية لة روانطةي ئصمةوة باشترين و عةمةيل ترين رصطاي ثصشرةوي و سةركةوتين 
شصكي  شؤِرهاتنة ئاراييصكي سياسي و بزوتنةوةي شؤرشطصرانة لة كوردوستان، راثةري

وةها رةوتصك بص شك باشترين و طوجناوترين بوار بؤ . ية لة ئصرانسةراسةري
و لةوانة  بةديهاتين ئامانج و بةرنامةكاين بزووتنةوةي شؤرشطصرانةي كوردوستان

ستةمي نةتةوايةيت تةنيا كاتصك ضارةسةر دةبصت كة . ستةمي نةتةوايةيت ثصك دصنص
وردوستان لة دياريكردين ضارةنووسي سياسي بة ماناي ساغ بوونةوة لةسةر كي كخةلَ

 مانةوة لة ضوارضصوةي ئصران  وةيت سةربةخؤي خؤيانجيابوونةوة و ثصكهصناين دةولَ
ئازاد بن و بةكردةوة ئيمكاين ئةوةيان بصت كة بة شصوةيةكي دصمؤكراتيك و بة دوور 

دابني كردين ئازادي . ك وةرطرنن كةلَلة هةر جؤرة زةخت و زؤريك لةو مافةي خؤيا
اوكراوة، ئازادي ثصكهصناين رصكخراوي جةماوةري، ئازادي ضاالكي ا و بلَبريوِر

حيزبةكان، ئةو ئيمكانة بة خةلكي كوردوستان دةدات كة لةو مافةي خؤيان بؤ 
ثصكهصناين دةولةيت سةربةخؤ يان ساغ بوونةوة لةسةر مانةوة لة ضوارضصوةي ئصران 

ئةطةر وةها بارودؤخصك ثصك بصت ئصمة . ك وةرطرنةيةكي راستةقينة كةلَبة شصو
اليةنطري لة هاوثشيت و يةكثارضة بووين بةشة جؤراوجورةكاين ضيين كرصكاري 

ئصمة خوازياري ئةوةين كة نةتةوةكاين دانيشتووي ئصران بة بص هيض . ئصران دةكةين
و دخلوازانة دا طرتنصكي ئازادانة اواردن و جياوازييةك و بة مايف بةرابةر لة يةكهةلَ

مة دةماةوص كة خةلكي دانيشتووي كوردوستان هاورص لةطةل ئص. بةيةكةوة بذين
 بوارة ئابووري، سياسي هةمووكي دانيشتووي ئصران لة مايف بةرابةر لة هةمووي خةلَ

  .  بةهرةمةند بن داو كؤمةاليةتييةكان
تيذيية باشترين و طوجناوترين حالةيت هةر بة جمؤرةي كة دةبينني، بة ثصي ئةو سترا

شطصرانةي كوردوستان كة بة ديهاتين مايف مومكني بؤ سةركةوتين بزووتنةوةي شؤِر
دياريكردين ضارةنووس و ضارةسةر كردين ستةمي نةتةوايةيت بةشصك لة 
 ئاماجنةكانيةيت، راثةرينصكي سياسي و شؤرشطصرانةي سةراسةريية كة بة برؤاي ئصمة

ةوي ضيين  رصكخراوبوون و ثصشِريهاتين ثصوةندي راستةوخؤي لة طةلَ بة دئةطةري
  .كرصكارةوة هةية



ام يةكصكي تر لة بارودؤخةكاين بة ديهاتين مايف دياريكردين ضارةنووس كة بةلَ
وان ناكرص، طةشة و ثصشرةوي بزووتنةوةي شؤرشطصرانةي هةلبةت زؤر ضاوةِر

 كؤماري ئيسالمي لة كوردوستان لة كوردوستان و وةدةرناين هصزة سةركوتطةرةكاين
هةر بةجمؤرةي كة ثصشتريش ئاماذةي . كايت نةبووين بزووتنةوةيةكي سةراسةريية

ثص كرا، ئةطةري هاتنةئاراي وةها بارودؤخصك بة سةرةنج دان بة ثصكةوة لكاين 
نةكاين ئصران زؤر زؤر الوازة، بةالم بة  باقي شوصسياسي و ئابووري كوردوستان لةطةلَ

لة . ووي ئةوانةشةوة ثصويستة كة وةكوو ئةطةرصك سةرةجني ثص بدرصهةم
كي كوردوستان طةيشتؤتة ئةوثةري خؤي و بارودؤخيك دا كة خةبايت خةلَ

بزووتنةوةيةكي جةماوةري بة ثشتيواين هصزي ضةكدار، هصزة سةركوتطةرةكاين رذمي 
ارودؤخيك دا ناضار بة ضوونة دةرص لة كوردوستان بكات و خةلكي كوردوستان لة ب

 ضارةنووسي خؤيان بن كة بة دوور لة هةر جؤرة زةخت و زؤرصك، ئازادانة لةمةِر
تةمسيم بطرن و هاوكات شاهيدي الواز بوون و ثاشةكشةي بزووتنةوةي كرصكاري و 

 بني، لةو  دا دذي شؤرش لة ئاسيت سةراسةري هصزيجةماوةري و سةركةوتين
ةيت ي جيايي و ثصكهصناين دةولَن رصطةحالةتةدا وا باشترة كة خةلكي كوردوستا

لة وةها بارودؤخيك دا ثصويست نيية كة خةلكي كوردوستان .سةربةخؤ لة ثصش بطرن
 ئةو ثصشهاتة سةراسةرييانةي كة رووةو الواز بوونة طرص ضارةنووسي خؤيان لة طةلَ

لة وةها بارودؤخصكي فةرزي، ضيين كرصكاري كوردوستان كة لة ذصر ضنطي . بدةن
ي دةسةالتدار رزطاري بووة و دةكةونة نصو وةزعييةت و هاوسةنطييةكي هصزي رذمي

باشتر بؤ بةرةوروو بوونةوة لةطةل بؤرذوازي خؤمايل، ثشتيوانصكي باشة بؤ بةهصزتر 
  . كردين بزووتنةوةي ئازادخيوازانةي سةراسةري ئصران
 ثةرةثصداين يةك بؤةية،هيض جصبةو روونكردنةوانة كة سياسةتة رةمسييةكاين كؤمةلَ

زييةكاين جابري كةلييب نامصنصتةوة و ئةوة جابري بص جص و ثصش داوةريية فةِر
انةوة ضؤن شي كةلييب ية كة دةبص رووين كاتةوة كة ئةو بةرةوراست سووِر

  . دةكاتةوة
                                                     ىىىىىىى
 ئةو تصزة بريقةدارة دصنصتةطؤرص، ا دجابري كةلييب لة ثةراوصزي نوسراوةكةي

بةت تازة نيية و طةرايشة ناسصونالصستةكاين نصو حيزيب كؤمؤنيسيت ئصران كة هةلَ"
ئةو كةسانةي كة لةو حيزبة ضوونةتة دةرص، هةركام بة شصوةيةك نيشاندةري مةيلي 

ة ئةو جصطاو شوصن و ثلة تايبةتةي كة كؤمةلَ. سيت كورد لةو حيزبةدا بوونيناسصونالَ



بةشي كوردوستاين حيزب هةيةيت، نيشاندةري قورسايي كصشي نةتةوايةيت لة 
  ".بةرامبةر مةسةلةي ضينايةيت ية

 بواري نووسيين رووداوة لةئةو تصزة بريقةدارة جيا لةوةيك تةحريف كراوة،
جابري كةلييب لةو تصزةدا . تصدايةةتيشي مصذووييةكانيش دوو روانطةي ئينحرايف بنةِر

يستةكاين كورد، بزووتنةوةي  حيزب و اليةنة بؤرذوا ناسصونالَةطةلَهاوجةهةت ل
ئيدئؤلؤطةكاين . كوردوستاين ئصران تةنيا بة بزوتنةوةيةكي نةتةوايةيت دةزانص

ةهاية كة بؤ حاشا كردين ضيين يسيت كورد سالَحيزيب خاوةن سوننةيت ناسصونالَ
ري جؤردةكةن و ؤان تصئطاي كوردوستكرصكار و بووين خةبايت ضينايةيت لة كؤمةلَ

سةرةجنام رةويت ثصشرةوي بزووتنةوةي كوردوستان و هاتنةئاراي ضيين كرصكار 
جابري كةلييب تازة ثص دةنصتة . وين تصئورييةكاين ئةواين سةملاندثووضةل بو

جابري كةلييب . ة تصثةري كردووةرصطايةك كة حيزيب ناسيؤناليسيت كورد لة مصذ
ةوةي نةتةوايةيت و هةلطري طةرايشي ناسيؤناليسيت لة نصو ة بة نؤينةري بزووتنمةلَكؤ

كةلييب بةو تصزة، بص توانايي خؤي لة ناسيين . حيزيب كؤمؤنيسيت ئريان دةزانص
انةوة و خةبايت سياسي و كؤمةاليةيت كوردوستان بةرووين نيشان ديناميسمي جوولَ

طاي ين كؤمةلَكةلييب ئةو راستييةي سةرمايةداري بوون و ضينايةيت بوو. دةدات
ةتييةكاين لَةداكوردوستان بةرةمسيت ناناسص و لةو جصطايةوة كة هةموو ستةم و بص ع

ضيين كرصكار  طاية لة ضاو ستةمي نةتةوايةيت دةبينص، لةو رووةوة خةبايت ئةو كؤمةلَ
لة كوردوستان بؤ طةيشنت بة داخوزييةكاين، خةبايت ذنان لة دذي بص مايف و 

طايةكي ئازاد و ن و خةبايت الوان بؤ دامةزراندين كؤمةلَسووكايةيت هةر رؤذةيا
،هةمووي بة حيسايب بزووتنةوةي نةتةوايةيت دةنووسص و .......فةرهةنطي ثصشرةو و

طري طةرايشي ةش وةكوو نؤينةري ئةو بزووتنةوة نةتةوايةتيية و هةلَكؤمةلَ
  !!!!!!!!ض شاهكارصكي طةورة. ناسيؤناليسيت نصو حيزيب كؤمؤنيست دةناسصين

بةالم كؤمةلة بة تصطةيشنت و تصثةر كردين ئةوةيكة كؤمةلطاي كوردوستان 
سةرمايةدارية و بة تصطةيشنت لةو راستيية كة ضيين كرصكاري كوردوستان هصزي 

كي  و طؤرصبزوصنةري كؤتايي هصنان بة هةر جؤرة ستةمصكي ضينايةيت و ئالَ
.  دامةيداين ضيين كرصكار هةولَطاية، بؤ رصكخسنت و هصنانة دصمؤكراتيك لة كؤمةلَ

نةتةوايةيت بة كؤسثصك لة سةر رصطاي خةبايت ضيين ة لةو جصطايةوة كة ستةمي كؤمةلَ
م دةزانص و بةو ئاماجنةوة كة ناسيوناليزمي كورد نةتوانص بة يسكرصكار بؤ سوسيالَ

قامك خستنة سةر بووين ستةمي نةتةوايةيت بري و بؤضووين كرصكاري كورد ئاوصتةي 
ةممي ناسيوناليزم بكات و تواناي كؤمةالَيةيت يةكةي بكاتة هصزي ثاشكةويت هةولَ و س



ي دا هةتا لة روانطةي  دةولًَةيت ناوةندي، هةولَتةقاالكاين خؤي بؤ بةند و بةست لةطةلَ
سةردةمة جؤراوجؤرةكاين اين ضيين كرصكارةوة بة ثصويسيت يةكاين بةرذةوةندييةك

يةكاين بزووتنةوةي ية و هاوكات بة ثصويستيخةبات لة دذي ئةو ستةمطةري
 بةو ثص ية بووين . وةالَم بداتةوة و لةو رصطايةش دا سةركةوتوو بووةةتيشنةتةواي

 الوازي حيزيب كؤمةلَة لة رصبةرايةيت بزووتنةوةي كوردستان نة تةنيا خالَي
وتنةوةي ، كؤمةلَة و بزوكوو يةكصك لة شانازييةكاين حيزبكؤمؤنيسيت ئصران نيية بةلَ

كؤمةلَة بة بةشداري كردن لة رصبةرايةيت ئةو بزووتنةوةية بةري . كؤمؤنيسيت ئصرانة
بةوة طرت كة هصزة بورذوايي يةكان ئةو بزووتنةوةية بكةنة هصزي ثاشةكةويت 

دةولةيت ناوةندي  ضينايةيت خؤيان و بيكةنة ئامرازصك بؤ سات و سةودا كردن لة طةلَ
 كؤمةلَة بووة كؤسثصك لة بةردةةم ئةوةي كة .و خؤ خزاندنة ناو دةسةالَت

بصتة ثةيذةي سةركةوتين بزووتنةوةي ئيسالحايت بورذوايي ببزووتنةوةي كوردستان 
ن سيوناليسم لة كوردستان لة طةلَ بؤو ئيستاش لة بارودؤخصك كة ستراتصذي و نا

 و رةوتة تازة سةرهةلَدراوةكاينكان  حيزبة سونةتييةوو بووة و بةرةوِربةست
و يوي بزووتنةوةي ناسيوناليسيت لةطةلَ هةر جؤرة خةباتصكي راديكالَ هةلَقولَ

صذي ةولَي ئةوة دان سياسةتةكاين خؤيان لةطةلَ ستراتكؤمةالَيةيت بصطانة بوون و لة ه
 ديسان ئةوة كؤمةلَةية كة مةحكةم و سةربةرز ئامريكا لة ناوضةكة بطوجنصنن،

  .دةكاتداكؤكي  لة بزووتنةوةي كوردستان راوةستاوة و لة ستراتصذي سوسياليسيت
جصطا و شوصن و ئةو ثلة تايبةتييةي كة كؤمةلة بةشي كوردوستاين ئةو "ئةو تصزة 

حيزبة هةيةيت نيشاندةري قورسايي كصشي نةتةوايةيت لة بةرامبةر مةسةيل ضينايةيت 
و بة قةبوولَ كردين ئةو ئةسل . ، لةو شاهكارة طةورانةي جابري كةلييب ية" ية

ايةيت يةكان و حيزبة ياسامةندي ية طشيت يةي كة لة نصوان بزووتنةوة كؤمةلَ
ةكان لة فةرهةنط و سياسييةكان ديواري ضني نةكصشراوة و حيزبة سياسيي

ايةتييةكان كاريطةري وةردةطرن، بةوثصية ستاي بزووتنةوة كؤمةلَسوننةتةكاين ئص
يسيت لة كوردوستان بةسةر نالَايةيت ناسصونابص لة ئةطةري كاريطةرييةكاين كؤمةلَ
ام ئةو ياسامةنديية طشيت ية تةنيا بؤ بةلَ.  بنيسياسةتةكان و كردةوةي كؤمةلة غافلَ

يسيت كورد و كؤمةلةوة بةرتةسك طاي كوردوستان، بزووتنةوةي ناسصونالَكؤمةلَ
طا ضينايةتييةكان كة بزووتنةوةطةيل ئةو ياسامةنديية بؤ تةواوي كؤمةلَ. نابصتةوة

طاي ئصرانيش، لة كؤمةلَ. ايةيت جؤراوجؤريان تصداية هةر بةجمؤرةيةةلَكؤم
ايةتيية و خؤي لة نصو دلَي حيزبة يسمي ئصراين طةرايشصكي كؤمةلَناسصونالَ

 شؤظصنيسمي فارسيش حيزيب خؤي دةرخستووة،جؤراوجورة ناسصوناليستييةكانةوة 



ص كةوتووة هةية، ليرباليسم، رصفؤرميسم، ئةوانة هةموويان طةرايشة ج
كةواية حيزب و رصكخراوة ضةث و كؤمؤنيستةكان لة ئاسيت . كؤمةاليةتييةكاين ئريانن

ايةتييةكاين ضينةكاين كؤمةلَسةراسةريش لةوانةية بكةونة ذصر كاريطةري طةرايشة 
ةية كة قورسايي  كؤمةلَام بؤ ضي لة تصزة كةي جابري كةلييب ئةوة تةنيابةلَ. تر

يستييةكةي لة بةرامبةر مةسةلةي ضينايةيت دا اسيؤنالَنةتةوايةيت و طةرايشي ن
  قورسايي دةكات؟

ئايا ئةو تصزةي كةلييب لة بؤضوون و روانطةي شؤظصنيسيت فارسةوة سةرضاوة ناطرص  
؟ شؤظصنيسمصك كة لة سةر ئةو باوةِرةية كة ذمارةيةك كؤمؤنيسيت فارس لة تاران، 

صك، سازمان يان حيزيب كؤمؤنيستصك مةشهةد يان ئيسفةهانةوة دةتوانن كؤِرو كؤمةلَ
درووست بكةن كة هةموو مةشغةلة ضينايةتييةكانيان مةسةلةي ضينايةيت بصت و 
خةبات بؤ رزطاري ضيين كرصكاري ئريان خبةنة دةستوري كاري خؤيانةوة، بةلَام 
ئةطةر هةزاران كؤمؤنيسيت كوردي ناو ريزةكاين كؤمةلة دةست لة نصو دةسيت هاوِري 

رك و كوردي خؤيان حيزيب كؤمؤنيسيت ئصرانيان دامةزراند، ديسانيش فارس، تو
 يدةبص هؤمشان بة كؤمةلَةوة بصت ضوونكة كؤمةلة كصشي نةتةوايةيت و ناسصونالَيسم

شؤظصنيسمي فارس ئةو . لة نصو حيزيب بةرامبةري مةسةلةي ضينايةيت قورس دةكات
امةزرصنن و خةبات بؤ بة رةمسييةت ناناسص كة كؤمؤنيستة كوردةكان حيزبصك د

ثصكهصناين ئصرانيكي ئازاد و بة دوور لة ستةم خبةنة نصو دةستووري كار و ضاالكي 
  . خؤيان

: جابري كةلييب لة ثصشةكي و ثةراؤيزي نووسراوةكةيدا ئاماذة بةو بابةتةش دةكات
لة بنةرةت دا سياسةيت حيزيب كؤمؤنيست لةمةِر مةسةلةكاين عصراق بةردةوام "

 بةشصكي طةورة لة راستييةكاين رانة بووة و لةسةر ئةساسي شاردنةوةيموحافزةكا
ةباين و مةسعود تة لة رصطاي سانسؤر كردين بةشي حيزيب جةالل تالَآلئصستاي ئةو و

لةو ". كي عصراق هاتووة، دامةزراوةو نةهامةتييةي كة بة سةر خةلَبارزاين لةو بةآل
س و  سياسيمان لة تةنزمي كردين هةلَبابةتةوة بة بص ئةوةيكة مباةوص بناغةكاين

 حيزب يان دةولةيت دةسةالتدار لة كوردوستان عصراق باس بكةم كةوتةكامنان لةطةلَ
 سياسةتةكاين ئامريكا  هاوجةهتةيت ئةو حيزبانة لةطةلَ،ة دةكةمتةنيا ئاماذة بةو خالَ

مريكا لة  ستراتصذي ئا بؤ خؤطةجناندن و رصك كةوتين سياسةتةكانيان لةطةلَو هةولَ
ناوضةكة شتصك نيية كة ثصويست بص لة اليةن حيزيب كؤمؤنيسيت ئصران يان هةر 

 ي ئةوان بؤ خؤريكخستين سياسةتةكانيان لةطةلَهةولَ. هيزصكي ترةوة بشار درصتةوة
ستراتصذي ئامريكا، بةشصك لة سياسةيت رةمسي ئةو حيزبانةية و ئيدئؤلؤطةكاين ئةو 



ؤذ ئةو سياسةتة اتةي كة لة بةردةستيان داية، شةو و ِرحيزبانة لة رصطاي ئةو ئيمكان
ةوتة ة و حيزيب كؤمؤنيسيت ئصران لة بةرامبةر ئةو ِرئةطةرضي كؤمةلَ. تةبليغ دةكةن

م هةر لة صن و ئاذيناسيؤنصكي تةبليغي، بةآللة دذي ئةو حيزبانة دةسيت نةداوةتة كةمث
صراق، بة كردةوة ناوةرؤكي سةرةتاي دةسثصكردين كةمثةيين شةري ئامريكا لة دذي ع

ةو ئكي ةكةي بؤ كرصكاران و جةماوةري خةلَستراتصذي ئامريكا و سياسةيت شةِر
هاوكاري و  روون كردؤتةوة و لة زيان و ئاكامة مةترسيدارةكاين يناوضةية

"  ئامريكا بة سةر كوردوستاين عصراق لةطةلَتدارةكاين زالَهاوجةهةيت حصزبة دةسةآل
  . وةكي دوا خةلَلةطةلَ

جابري كةلييب لةو بابةتةش دا دةتواين لةو ثصوةندةدا بضصت و ضاو لة سايتةكاين 
طة و ثةسةندكراوةكان و سةرضاوة حيزيب كؤمؤنيسصيت ئصران و كؤمةلة و بةلَ

تةجارانةتر لة كؤتايي طةلَ.رةمسييةكاين حيزب و سةدان نووسراوة و ووتاري تر بكات
 ؤزةي كة بة خةسيت لةطةلَبةو بؤضوونة ئالَلة هةمووي ئةوةية كة جابري كةلييب 

 دةيهةوص لة سةر كصشة يسمي ئصراين و شؤظصنيسمي فارس ئاوصتةيةناسصونالَ
  . خؤييةكاين نصو حيزيب كؤمؤنيسيت ئصران سةرماية طوزاري بكاتونا
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