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يزم وطةشةي بةردةوامي ردووي سيستةمي کاثيتال زي لةسةرداروثة ةت ودةرکةوتن وهاتن شؤأشي ثيشةسا دواي لةطؤأنان أذصمي دةرةبةطاي

ان هصزي بات نصوونةتةوةي کرصکاران وزةحةتکصشان خؤي بةرجةستةکرد أصکخراوةصکبووکةبةملصؤن سةرمايةداري سؤسيال ئةنتةرناسونال بةخة

ي قؤناغةکة،بةلم ان سةردةم لة سوف وشانؤکارومؤسيقاروأؤشنفکرةک ا فةي نارةکانةوة ت أي لةدةورکؤبووبوةوةهةرلةشؤأشطصأةکؤمؤ شؤأشطص

سؤسيال ئةنتةرناسونال يةک هةپوةشايةوة،بةلم هةرلةبةرزةروورةت(فيلدلفيا)ضوارساپ لةدواي شکست شؤأشي کؤمؤنةي ثاريس  لةکؤنفرانسي 

اشتربؤ کؤمةپطاي م و ثرصنسيبةشؤأشطصأيةکان، سوسيال ئةنتةرناسوناليست دووةم وةک ئةلتةرناتيفصک بؤقؤناغةکةوذيانصکي ب قؤناغةکة وثةيا

لةثاريس دامةزرا،بةلم لةهةناوي ململنصکان ئةنتةرناسونال 1889مرؤظايةت  وةک أصكخراوصکي نصونةتةوةي سؤسياليستةشؤأشطصأةکان لةساپي 

ا بةرطي ضي لةوأؤذانةد ن ئةطةر ةوةي ميانةأةووترناسرا کان بةتصزوخوصندن يال ديوکراتة کردن ئةوأصکخراوةسؤس ئاست أابةرايةتي ا لة دووةمد

ةري  بون وأيظيذينيزم بوونيان بةبةرداکرا،بةلم دواي شؤأشي بةلشةفيةکان لةئؤکتؤب ة  1917ئؤثؤرتؤنيست دا1924داو،مةرطي فلدييليني ل

ارد لةنصوان ي س ن شةأ ص سةختةکا يش ململن ش ،وةدواتر بردن شؤأ يف ولأصدا تالي وبةتةحر ي س ؤري وثؤليس ت ديکتات ن دةسةل وهات

ي سؤسيال يةت ،زياتروزياترفةلسةفة ؤمةپطاي مرؤظا ي ک ةرذيان وجةستة اري لةس صأةحي سةرمايةد پ ب مي درؤينةولدةرلةطة سؤسياليسز

ديوکراتةکان وةک ئةلتةرناتيفي قؤناغةکةلةمةحةکدا،کةکؤمةپطالةنصوان ملهووأي سةرمايةداري سةرةأؤ ودةسةلتةتؤتاليتاريستةکان کةبةناوي

وةکردبوو لةبةرداش ناوي سؤسياليزمة هان بة ي جي يوةي کؤمةپطا ي ن ووةمةوة هةيةنة ي د ةكةي ئةنتةرناسوناليزم نةي خةتةشؤأشطصأي درؤي

درابوو،ئةمأؤش لة دونياي سيستةمي نوصي جيهان وسةردةمي يةک جةمسةري سةرمايةداري لةجيهاندا،سؤسيال ديوکراتةکان لةأؤذئاوادا کةم

ة..                                                تازؤرلةبص أةحي وزاپمي ثةيوةنديةکان ئابوري سةرمايةداريداأصطةضارةو قسةيةکيان بؤکؤمةپطاهةية

ئةمأؤسؤسيال ئةنتةرناسونال لةسةرطؤأةثان سياسي جيهان بةوثرةنسيثانةجيادةکرصتةوةلةطةپ أةووت وئايدؤلؤذيا کان دي کةثصدا طرةلة سةر

ضةسثاندن مافةکان مرؤڤ ،ئازادي أةها،فرةکلتووري ،ئازادي لةهةپبذاردن ئاين وبيوباوةأ،دةستةبةرکردن عةدالةت کؤمةليةت،دةستةبةرکردن

ي لةئةزمون وشم باز ةش دوورلةدرو م دةستکةوتان ان ، هةمووئة ن لةبصطانةوثةنابةر اشت، بةرطريکرد ان،بةرقةرارکردن ئ افةکان ذن اوي م تةو

ن بةئاسان ياسي دةکة ات س ل ئةنتةرناسوناليستداخةب وذمي سؤسيا ا لةذصرتة ةي لةئةوروثاد ةوثارت وأصکخراوان ن ئ دةسةلت حکومأا

دةبينرصت،سؤسيال ديوکراتةکان لةئةوروثاداخاوةن هصزي بةرين جةماوةريي وموتانةي طةورةي خةپکن هةر لةو متمانةوة لةزؤربةي وولتان

نط وقورسايي زي ثأسة ن ، بةهةمووئةودةليلنةهص ن ثصکدةهصن ي حکومةتةئيهتلفيةکا ن سةرةک زب فةرمانأةوانةبن،ئةوالية ئةوروثائةطةرحي

يارةي خةپکي سيية هةست ة سيا بؤئةم قؤناغ دستان و نال بؤکور يست ئةنتةرناسو ن وةفدي سؤسيال صت هات لةهاوکصشةسياسيةجيهانيةکان،بؤيةئةب

کوردستان بةکردنةوةي دةرطايةکي تري ثةيوةنديةدةرةکي وديبلؤماسيةکان بةئةذماربصني کةئةمأؤلةهةموکات زياترثصويستمان بة درصذ کردن

دةست ئةوانةبؤمتمانةدانيان بةئةزموون کوردستان وهاوکاريکردنيان بةأصنامايةکانيان بؤئاسايکردنةوةي کةرکوک وناوضةبةعةرةبکراوةکان وةک



ثشتوثةنايةکيش بؤئةوةي ليةن بةرامبةرض لةناوخؤي عصراق و ض لةوولتان ناوضةيي لةحةتيبوون طؤأانةکان و کرانةوةي دةرطاکپؤم دراوةکان

ن تري ان بؤهةلومةرجي نائارامي وسياسي لةثارضةکا بةأووي خةپکي کوردستاندادرک بکةن،هةم بؤأصنوصن ودرصذکردن دةست کؤمةکةکاني

وةي ئةندامة ان کوردستانةبة ةکصت نيشتم ن أةسي ي ةوةي ميوا أاي ئ نال سةرة وي سؤسيال ئةنتةرناسو کوردستان کةپک وةرطرين، أصکخرا

لةأصکخراوي سؤسيال ئةنتةرناسونال لةهةمان کاتيشدا ميوان نةتةوةيي خةپکي کوردستانةبةوئاماذانةي ئامؤذطاري وداتاکانيان بؤهةمووبةشةکان

وةي تووندأةوي يذي ناشؤأشطصأانةوکاردانة ربووة لةتووندوت ازاديوازيدا دو ةبات ئ وي خ يش لةمصذو ي کوردستان کي کوردستانة،خةپک خةپ

ووکةي خةبات ئصستاشدا لةومةدةتوندووتيذيةلةتيؤروبالدةستبوون ، لةهةن يان أذصمةکان سةردةستدا کةبووبصتة ئازاردان خةپکي سڤيل لةهاولت

بةپکوو نيشانةکان ئةوةي.کؤنةثةرست بةأؤذهةلت ناوةأاستدا تصدةثةأصت خةپکي کوردستان طؤشةطيوخاپيية لةدةمارطيي ئاين وکؤنةخوازي 

بةأؤشن وأووناکي تيادةخوصنرصتةوة کةنةتةوةيةکي ثصخؤشحاپ وئامادةية بؤ هةنطاو بةرةو کؤمةپطاو ذيانصکي کراوةوسکولر،دةستةبةرکردن

ئازادي وهةوپدان بؤجصخستن ديوکراسي خاپي هاوکؤيي وهاوخةبات خةپکي کوردستان و أصکخراوي سؤسيال ئةنتةرناسونال ثتةوتردةکات

ة.بؤذيانصکي باشتروکؤمةپطايةکي ئارام وخؤشطوزةران بؤ مرؤڤايةت لةقؤناغي ئةمأؤي کؤمةپطاي مرؤڤايةت دا                                         

    


