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   ستارکوه جۆیی...) ک. ن. ی (کانی وه سیاسیه جیاوازه دانی خوندنه رهه سه
وه رچه رخانی رووداوه پش وه خت چاوه ڕوان نه کراوه کانی جیھان و ئه م دوایانی ئه فگانستان و 

له ، عراق هاژانکی ڕامیاری و ئابوری و فیکری و مه عریفی و ڕۆشنبیری له بیرکردنه وه و خوندنه وه
سه رله نوێ خوندنه وه ی په ، کۆمه گای مرۆڤایه تی به دوای خۆیدا هناوه ناو کایه سیاسیه کانه وه

له سه ر خواستی به رژه وه ندی هزی سه ) International Relations (یوه ندیه نو نه ته وه یه کان
  . رکه وتوی شه ڕی سارد داڕژرا

یمانانی له جه نگی  سه رکه وتنی ئه مریکا وهاوپه  وبه تایبه تی دوای هه ره سی یه کتی سۆڤیات
با ده ست بوونی ئه مریکا وه کو تاکه هزی قودره ، هاو کشه سیاسیه کان به ته واوه تی گۆڕا، ساردا

بای چه ، بای ڕاستی زیاتر له خۆ بای کرد، تداری سه ر ڕووی زه مین ونامانی هزی دژ به ئه مریکا
ئه توانین به دنیایه وه بیین جه مسه ری . یدا تکی شکاندو وه ردو خاش بووپیشی له گژاویی فیکر

چه په  ڕاستی ڕژمی سه رمایه داری به شی زۆری ئه و وه ردو خاشه ی هه ڵ لوشی ئه مه یش زیاتر
هه رچه . کانی جیھانی توشی نائومدیکی فیکری و فه لسه فی له بیری چه پ ڕه ویاندا دروست کرد

وه کو ڕژیمکی سه رمایه . ی سۆڤیتی کۆن هچ فکی به مارکسزم و لینیزمه وه نه ما بوونده یه کت
داری دوه تی میلله تانی ڕوسیای له گژاوه ی قه یرانه ئابووری و ڕامیاری و کۆمه یه تیدا به ره و 

ی دژایه تی ئه ئه و، ئه وی ب ماف بوو له وسۆڤیته دا کریکار بوو. چاره نووسکی پمه ئساوی ئه برد
کرا له الیه ن ڕژمی ڕوسیاوه کریکارانی جیھان و پارته چه ب و کۆمه نیسته کان ومیلله تانی ژرده 

که سه رکوتی ، هه رئه وسۆڤیه تیش بوو پالپشتی ڕژمه دکتاتوریه کان بوو. سته کانی جیھان بوو
وو میلله تی چه وساوه ی کوردی سیخۆو مکه کانی ڕوسیای سور ب. کریکاران و ئازادیخوازانیان ده کرد

ڕژمی کۆمه نیستیان به زه به ری تۆپ و تانک و . بن ده ستی ڕژیمی به عسیان پ ق کوژ ده کرد
هه مان شوه ش دیموکراسی ئه مریکیش به ، سیخۆ و مک به سه ر کابولی ئه فگانیستاندا ئه سه پاند
هه رچه نده من له سه داسه د له گه ڵ . رائه پاچه و له سه ر ئبراهام بۆ ئه فگانیستان وعراق ب

به م نه ک ئه م گۆڕانه که له سایه و سبه ریدا ڕۆژانه به سه . گۆڕانی به عسی گۆڕ به گۆڕدا بووم
وه ڕۆژانه ش ده یان کورد له موس . له ژر ناوی ئاین و مه زهه بدا، دان ب تاوانی تدا تیرۆر ئه کرێ

لردا کۆمه نیسته . ا تیرۆر ده کرن به هۆیی ناسنامی نه ته وه یانه وهو که رکرکوک و دیاالو به غداد
که ی ستالین و دیموکراسیه که ی بۆش هیچ جیاوازی له نواند نابینرێ هه ردووک به زه بری هزی زۆه 

هه رجه نده ئمه . پی خۆش خه یاڵ بت بۆیه مرۆڤ ناتوانی، مل ئه سه پندرێ به سه ر میلله تاندا
د نا چارین له و خۆش خه یاڵ بوونه چونکه ئمه نه له ئه رزو نه له ئاسماندا که س شک نا به ی کور

ین دۆستمان بت بۆیه ئه و گۆڕانه ی عراق ئه گه ر هیچکمان به ده ست نه هنا بی هچکمانیش 
م له بوونی سۆڤیه تی سوردا زه ره رمه ند بووین وه ب، نه بووه له ده ستمان دا ب ه نه مانی به

سۆڤیه ت هاوسنگیه سیاسیه کان گۆڕان کوردیش له م کایه سیاسیه ڕۆژهه تی ناوه ڕاستدا بوو به 
هزو پشک ئه گه ر سه رکردایه تی کورد گه مه زانکی سیاسی لزان بت له م شه ڕی تیرۆرو 

کانی و د ه وه تی دیمۆکراسه کردنی ڕۆژ هه تی ناوه ڕاست دا کورد ئه گا به مافه نه ته وایه تیه 
  . کوردیش ئه بته تاکه ئه نترناتیڤی سه قامگیری ئاشتی و ئارامی له ناوچه که دا

 هه ره سی یه کتی سۆڤیه ت په رده ی له سه ر گه مه سیاسیه کان و پیالنه کانی دامو دزگا سیخۆڕیه 
 بلۆکی سور له مه ڕ خه کانی بلۆکی ڕۆژ هه تو ڕۆژئاوادا له شه ڕی ساردیاندا هه مای هه وستی

باتی بزووتنه وه ی کرکارو مافی میلله تانئ بن ده ست له بن هه مانه و ژر هه مانه که ی سۆڤیه تی 
به بای بای کردنی ڕژمی سه رمایه داری ده وه تی ڕوس که له که وی کۆمه نیست . سوردا نه بوو
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، که ئه ویش بۆ خۆڵ له چاوکردنی بوو، داداخۆی به کریکاران به ش مه ینه تکراونی جیھان پشان ئه 
به ئه م به شه زۆره ی کۆمه گای مرۆڤایه تیه که له کاتی تشکاندنی دا له جه نگی ساردا له به 

به هه ره س هنانی کۆمه نیسته فه یکه . رامبه ر به لۆکی سه رمایه داریدا به ڕابه رایه تی ئه مریکا
قه ومیه کانی وتانی ژرده ست ته زویه کی ئیجگار به هزی چه په . ڕووسیا) ته زویر) fake (که ی

هه ر زوو به فریای خۆیان که وتن که ئیدی دوای کوی بابه ، به شاده ماری ڕیکخستنه کانیاندا هات
کۆمه ه ی ڕه نجده رانی کوردستانیش یه ک بوو له و چه په زۆر به ئاگایانه که توانی . ردونه که ون

ئه میش ب گومان لوه شاوه یی سه . گه ڵ ئه و ئاڵ و گۆڕه جیھانیه که ڕوویداخۆی بگونجن له 
له گه ڵ نه زمی نوێ ی جیھان و ) . ک. ن. ی (خۆ گونجاندنی، رکردایه تی یه کتی بۆمان ده ر ده خات

تا وه کو کۆمه ه له مه یدانی خه باتی نه ته ، په یه و پرۆگرامی به رنامه ی و ئه ستراتیجیه کانی دا
وه به ر هرشی توومه تبارکردنی هزه ڕاسته سه رکه وتوه کان نه  وایه تیو کوردایه تی دا بمنته وه

که وێ و له بیانوی سه ر به بلۆکی سور ڕزگاری ب .  
زۆر جار به ، دا ئه ڕژرێله سه ر بناغه ی به رژه وه ندیه کان دا ، ب گومان سیاسه ت به رژه وه ندیه

خرا و له پکدا گۆڕانکاریه کی ڕیشه یی له هه وست و گفت و په یمانو ڕکه وتنه سیاسیه کان ڕوو 
دونو ئه مۆ له ئه فگانیستاندا چۆن به خرا سه نگه ره کانیان ) ڕامبۆی (هه ر وه کو چۆن، ئه دا
ن دا شه ڕی سوپای ڕووسیایان ئه کرد ئه مۆیش تا دون ڕامبۆ له پشه وه ی موجاهیدینه کا. گۆڕی

که کۆمه کی له ، هه رله بن الدنی جه نگاوه ری موجاهدو. له دژ ده که ن و تیرۆستن ڕامبۆکان شه ڕیان
ئه مریکیه کانه وه بۆ دابین ئه کرا تا ده گات سه دامی پاه وانی هه شت ساه ی شه ڕی ئیران و ئه 

 به ندو تاوانباری کۆمه ڵ کوژیه وه چاوه ڕوانی له سداره دانه ئه گه ر ئیستایش، نفال و کیمیاوی کورد
  . ئه مریکا ڕزگاری نه کا

ئیتر نه مانی کۆمه ه ی ره نجدرانی کوردستان نه له زیره کی مام جالل و نه خیانه تی کاک نه 
بلۆکی سور بوو له ده رئه نجامی شکستی  به کو نه مانی کۆمه ه، وشیروان بوو له نه مانی کۆمه ه دا

هه ر جه ند ه له پیش دا ئاماژه م پ کرد زیره کی و وه شاوه ی زۆرینه ی سه . جه نگی ساردا
. ده رکی به م گۆڕانکاریه جیھانه کرد و توانی خۆی بۆ ئاماده بکات هه ر زوو) . ک. ن. ی (رکردایه تی

ا ملمالنیان ئه کرد له گه ڵ ئه و به شه د) . ک. ن. ی (ی وه کو کۆمه ه ی ڕه نجده ران له ناو ئه وانه
له گه ڵ نه زمی نوێ ی جیھانیدا ئه ) . ک. ن. ی (زۆره ی که خۆیان ئاماده کرد بوو بۆ گونجاندنی

وانیش بوون به دوو به شه وه به شه هه ره زۆره که ی له ناو یه کتی دا ما وه ته وه ئیستایش له و به 
ئه وچه ند دانه ی تریش مه شغوی ، ی کوه با بردو وه که نشه زۆره چه ند که سانکیان خۆش خیال

له م کاته دا کورد به رده وام هرشی وتانی ده ورو پشتی له سه ره . ڕزگارکردنی کرکارانی جیھانن
جگه له وانه ی که توونه ته یه کتر کوشتن له م گژاوه ی خون ڕشتنی شه ری شیعه و سونیشدا 

ره دا ،  هه رده م له هه ڕه شه و گۆڕه شه ن له کورد و ده سکه وته کانیکوردیان بیر نه چۆته وه
کورد جگه له پته وکردنی ڕیزه کانی خۆی وهاوپه یمانی و دۆستایه تی ئه مریکا هیچ ئه نترناتیڤکی 

ر به م یره دا زیره کی و وه شاوه ی سه رکردایه تی کورد ئه توان ڕاگ. تری له به ردام دا نه ما وه
ب له ئه و بانسی هاوپه یمانی له گه ڵ ئه مریکادا به رژه وه ندیه نه ته وایه تیه کان نه که نه 
قوربانی به رژه وندی ته سکی حزبایه تی ومانه وه یان له ده سه تدا وکۆکردنه وه ی سه روه تو 

بزانن ئه مریکا بۆ ئه ب ئه و ڕاستیه ، چاره نووس سازه کان سامان و بازڕگانی کردن به مه سه له
ئازادکردنی کورد و عراقیان نه ها توون به کو به رژه وه ندیه کانیان ئه م گۆڕانه ی ئه خواست وه 

گۆڕانکاریه کان به رده وام بت تا وه کو ئیران و سوریاش ، ئمه ی کورد یش له به رژه وندیماندایه
له م ڕۆ دا کورد له هه . ستی ڕزگاریان بتبگرته وه ئه و دوو به شه ی کوردستانیش له زومی بن ده 
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هه ر دوو به ره کیه کو ئاۆز بوون ، موو کات زیاتر پیویستی به یه ک هه وستی و یه ک بوون هه یه
له ڕیزه کانی کوردی و پارته کانی دا ڕووبدات کشه ی کورد به گشتی زه ره رمه ند ئه ب جا بۆیه ئه 

له ئاستی ئه م جیاوازیه فکری و خونده وه سیاسیه نه ب له ناو ڕیزه ) . ک. ن. ی (ب سه رکردایه تی
دا بت و گیانی یه ک ڕیزو ته ) . ک. ن. ی (جیاوازیه کان له خزمه تی به ره و پش بردنی، کانی دا

 بۆیه ئه ب تی دا ڕووبدا کورد زه رمه ند ئه بله ناو یه ک بای دروست کات هه ر په رته وازه بوون
ران ڕۆشنبیرانی کورد ئاگاداری نووسین و باته کانیان بن له سه ر ئارا جیا کانی ناو یه کتی نووسه 

. په نا نه به ن بۆ نانه وه ی ئاوزی و دوژمن کاری و بووغزو کینه له به ینی ئه ندامانی یه کتی دا
به نده ، گه یه ننبه کوردو یه کتی ئه  پاپشتی کردن له ڕاستیه کان ئه و بیرو بیرۆکانه ی خزمه ت

له گه ڵ دام و له گه ڵ پاکسازی و چاکسازی بیرو باوه ره کانی کاک نه وشیروانم  سه د ده ر سه د
پاپشتی ئه و پرۆسه چاره نوس سازه م که یه کتی له قه یرانی گه نده ڵ و ب سه رو به ریه ڕزگار 

به م من هه رگیز له گه ڵ له ت . توه کو حزبکی هاوچه رخ دڕژه به خه باتی بدا) ینک (تا، ده کات
دا نیم و نا بم چونکه ئه مه هیوای به ر ده وامی دوژمنانی کورد و یه کتی ) . ک. ن. ی (له ت کردنی

ده با خونه وه سیاسیه جوداکانمان بۆ ئیستا و ئاینده ی یه کتی نشتمانی کوردستان یه کتی . بووه
رتووتر کات به رژه وه ندیه نه ته وه یه کان له سه رووی به به هزو یه کگ) ک. ن. ی (ڕیزه کانی ناو
  ... بت) ینک (حزب وتایبه تیه که سایه تیه کانی ناو رژه وه ندیه

  که نه دا
  


