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ڕاگیاندنی کۆتایی کۆنگرەی پنجمی 
 حزبی کۆمۆنیستی کرکاریی کوردستان

 

ی دیسمبر حزبی کۆمۆنیستی کرکاریی کوردستان ب ١٨و  ١٧ڕۆژانی 
ئامادەبوونی زۆرینی ڕەھا نونرانی کۆنگرە ک ل ڕکخستنکانی حزب 
ل شارەکانی کوردستان و دەرەوەی وت و ب بشداری شاندکی حزبی 
کۆمۆنیستی کرکاریی عراق و ژمارەیکی برچاو ل ھسوڕاوانی 
بزووتنوەی کرکاری و جماوەری و کسایتی سیاسی، ک وەکو میوان 

 .ئامادەبوون، کۆنگرەی پنجمی خۆی بست
سرەتا کۆنگرە ب سرودی ئنترناسیونال و دەقیقیک بدەنگی بۆ 
ڕزگرتن ل گیانبختکردوانی ڕگای ئازادی و سۆشیالیزم دەستی 

پاشان ھاوڕێ خسرەو سای ڕاپۆرتی لیژنی .  بکارەکانی خۆی کرد
سرپرشتیاری کۆنگرەی سبارەت ب چۆنیتی کاندیدبوون و 
بڕوەچوونی ھبژاردنی نونرانی، پشکشکرد و دواتریش نونرانی 
ئامادەبووی کۆنگرە ب تکای دەنگ ئنجامی ڕاپۆرتکیان پسند کرد و 

 .بمجۆرەش کۆنگرە شرعیتی قانونی وەرگرت
دوای پسندکردنی پیەو و دەستوری باسکانی کۆنگرە و ھبژاردنی 
دەستی بڕوەبری کۆنگرە، وتاری کردنوەی کۆنگرە لالین ھاوڕێ 
عوسمانی حاجی مارفوە پشکش کرا، ک تیدا بخرھاتنی نونران و 
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وەفدی حزبی کۆمۆنیستی کرکاریی عراق و میوانانی کرد و سرنجی 
ئامادەبوانی بۆ گرنگی جگاوڕگا و گرنگی کۆنگرەی پنجم ڕاکشا و 
دواتریش ل وتکیدا لسر الین سرەکیکانی دۆخی سیاسی ئستای 

 .کوردستان و عراق و ناوچک ڕاوەستا
پاشان ھاوڕێ سمیر عادل سکرتری کۆمیتی ناوەندی حزبی کۆمۆنیستی 
کریکاریی عراق پیامی حزبی پشکش کرد و پیرۆزبایی بستنی 
کۆنگرەی پنجمی ل نونران و سرجم ئندامانی حزبی کۆمۆنیستی 
کرکاریی کوردستان کرد و ل درژەی قسکانیشیدا ئاماژەی ب گرنگی 
بستنی کۆنگرەی پنجمی ل ئاستی عراق و کوردستاندا و لپیوەند بو 
ھلومرجوە کرد ک خباتی کرکاران و جماوەری زەحمتکش پیدا 

پاشان کۆنگرە چووە سر دەستور باسکانی خۆی ک .  تپڕدەبت
کھاتبوون لپ: 

 .ڕاپۆرتی سیاسی سکرتری کۆمیت ناوەندی /١
٢/ انوگۆڕی شۆڕشگستی حزب بۆ ئامانیف. 
بیارنام دەربارەی دۆخی سیاسی کوردستان و بزووتنوەی  /٣

 .ناڕەزایتی جماوەری
بیارنامی بزووتنوەی کرکاری و سرختی ئرککانی ئم  /٤

 .دەورەیی حزب
 ٣٠دەعوانامی حزبی کۆمۆنیستی کرکاریی کوردستان دژی دەستی  /٥

 .ناسیونالیستی کورد -سای بۆرژا
کۆنگرەی سراسری نونری شوراکانی خک، بدیلی دەستی   /٦

ستایمیلیشیایی ئ. 
 .…بیارەکان /٧

 پیام و بگنام پسندکراوەکان/ کۆنگرەی پنجم
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 …ھبژاردنی کۆمیتی ناوەندی /٨
لیکمین دەستوری باسکانی کۆنگرەدا ھاوڕێ عوسمانی حاجی مارف 
ڕاپۆرتکی سیاسی پشکشکرد، ک تیایدا بوردی سرەکیترین ئو ڕوداو 
و ئاۆگۆڕە سیاسیانی خستڕوو ک لنوان دوو کۆنگرەدا ڕویانداوە و 
کاریگری برجستیان لسر دۆخی سیاسی عیراق و ناوچک و 
کوردستان و حزبی کۆمۆنیستی کرکاریی کوردستان بووە، ھاوکات باسی 
ل ڕوانین و بۆچوون فرمیکانی حزب ل پیوەند ب ھرکام لو روداو و 

 .مسالنوە، کرد
ل دەستوری دووەمی کۆنگرەدا بگنامی مانیفستی حزب بۆ ئاوگۆڕی 

سرەتا ھاوڕێ ڕبوار ئحمد ل ڕاستای .  شۆڕشگران خرای بر باسوە
ناساندن و خستن ڕووی ناوەڕۆک و الین سرەکیکانی ئم 
بگنامیدا، قسوباسکی پشکش کرد و ئاماژەی ب ھلومرجی 
سیاسی کوردستان و ئو گرفت و کۆسپانی لبردەم چینی کرکار و 
بزووتنوەی ناڕەزایتی جماوەریدای کرد و پاشان ڕگاچارە و 
ئترناتیڤی شۆڕشگان و ئو ھنگاوانی ک دەب ل ڕاستای 
کۆتاییھنان ب دەستی میلیشیایی بۆرژوازی کوردا بگیرتبر 

 .خستڕوو
دۆخی سیاسی کوردستان و بزووتنوەی ناڕەزایتی جماوەری، 
دەستورکی تری کۆنگرە بوو ک لالین ھاوڕێ محسین کریموە 
پيشکش کرا، ک تیایدا چووە سر باسی تایبتمندییکانی دۆخی سیاسی 
ئستای کوردستان و بزووتنوەی ناڕەزایتی جماوەری و چۆنیتی 
رابریکردن و ئاسۆدارکردنی ئم بزووتنوەی، ب ئاقاری پشەوی و 

 .سرکوتنیدا
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بزووتنوەی کرکاری و سرختی ئرککانی ئم دەورەیی حزب، 
بریارنامیک بوو ک لالین ھاوڕێ مھدی رەسووە ناسندرا، ھاوڕێ 
مھدی ڕەسوڵ ل وتکیدا باسی ل ڕۆڵ و ئرکی حزب ل بزووتنوەی 
کرکاری و ئو ھنگاوان کرد ک حزب لگڵ بزووتنوەی کرکاری 

 .ئاوزان دەکات
 ٣٠دەعوانامی حزبی کۆمۆنیستی کرکاریی کوردستان دژی دەستی 

ناسیونالیستی کورد، دەستورکی تری باسکانی کۆنگرەی   -سای بۆرژاو
پنجمی حزب بوو، ک لالین ھاوڕێ عبدو محمودەوە پشکش کرا، 
 گو ب ستگو کانیدا باسی لقس حمود لم بدوھاوڕێ ع

سای دەستی بزووتنوەی کوردایتی و  ٣٠سرەکیکانی کارنامی 
ئو تاوانکاریان کرد، ک دەرھق ب خکی کوردستان ئنجامی داوە و 
لرەشوە پویستی ڕاماینی ئم دەستی کردە ئرککی دەستبجی 

 .ئازادیخوازان جماوەری محروم
کۆنگرەی سراسری نونرانی شوراکانی خک، بدیلی دەستی 
میلیشیایی ئستای دەستورکی تری کۆنگرە بوو ک لالین ھاوڕێ عبدوال 

وەکو   محمودەوە پشکش کرا و تیایدا کۆنگرەی سراسری شوراکانی
ئترناتیڤی دەستی میلیشیایی دوای ڕاماینی دەستی ئستا و ئو 

 .ئرکانی دەکوت ئستۆی خستڕوو
 یار کک بر کۆمدا، کۆنگرە چووە سیارنامانو باس و بدوای ئ ب
لالین نونران و کادرانی حزبوە ب ئاڕاستی باشکردنی الینکانی کار 
و ھسوڕانی حزب پشنیارکرابوو، ل ئنجامدا کۆنگرە بشک لو 
 کی تری سپارد بشوە بمی کاتھۆی کندکرد و بسی پیارانب
کۆمیتی ناوەندی ھبژردراوی کۆنگرە، لنزیکترین کاتدا، بیاریان لسر 
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ھروەھا لنو بیارەکاندا کۆنگرە .  بدا و بناوی کۆنگرەوە بویان بکاتوە
پیام ب چینی کرکار، پیام ب :  لوان.  دانی چند پیامکی پسندکرد

 .ھتد.. …گیراوەکانی بادینان، پیام ب خوندکاران و 
دوا دەستوری کۆبونوەکانی کۆنگرەی پنجم تایبت بوو ب ھبژاردنی 

عوسمانی حاجی مارف، دەشتی جمال، (کۆمیتی ناوەندی ک ھاوڕیان 
ئاالن مارف، خسرەو سای، ڕبوار عارف، نغدە عوسمان، ڕبوار 
ئحمد، محسین کریم، عبدو محمود، بنار مستفا، جمال موحسین، 
سوسن سلیم، فوئاد سادق، ئازاد مجید، مھدی رەسوڵ، کامران 

وەک ئندامانی )  لتیف، مستفا باھیر، محمود حالق و ئحمد علی
شاباز محمود و دانا ”ئسی کۆمیت ناوەندی و ھروەھا ھاوڕیان 

 .ی وەکو ئندامانی ئیحتیاتی کۆمیتی ناوەندی ھبژارد“ڕەفیق
بم جۆرە دوای دوو ڕۆژ ل قسباس و بشداری نونران و میوانان، 
کۆنگرە ب وتاری کۆتایی عوسمانی حاجی مارف و ب سرودی 

 .ئنترناسیونال کۆتایی ب کارەکانی خۆی ھنا
ی بست و لبر ٢٤دوا ب دوای کۆنگرە، کۆمیتی ناوەندی پلنیۆمی 

ڕۆشنایی پسندکردنی ئارایشی تازەی رابری، ھاوڕێ عوسمانی حاجی 
“ مارفی وەکو سکرتری کۆمیت ناوەندی ھبژارد و ھر یک ل ھاوڕیان 

ئاالن مارف، ڕبوار ئحمد، دەشتی جمال، خسرەو سای، مھدی 
“ رەسوڵ، فوئاد سادق، جمال موحسین، عبدو محمود، ئازاد مجید

وەکو ئندامانی مکتبی سیاسی و ھاوڕێ خسرەو سایشی ب سرۆکی 
 .مکتبی سیاسی ھبژارد

ی حزبدا، بیاری ٢٤ھروەھا ل بگیکی تری کارەکانی پلنیۆمی 
جالل “  ڕاوژکارانی کۆمیتی ناوەندی پسندکرد و ھریک ل ھاوڕیان 
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ی “سعید، مونیر جبار، محمد عبدو، شاھۆ علی و ئاراس ڕەشید
ی  ٢٤پاشان پلنۆمی .  وەکو ڕاوژکاری کۆمیتی ناوەندی ھبژارد

کۆمیتی ناوەندی بپی بیارکی پسندکراو کاتی بستنی پلینیۆمی 
 .ئایندە و کۆنگرەی ششمی حزبی دیاری کرد

 
 حزبی کۆمۆنیستی کرکاریی کوردستان

 ٢٠٢١دیسمبری  ٢٠
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ڕاگیاندنی کۆتایی ھاتنی کۆنگرەی پنجم

 
 ٢٠٢١دیسمبری 

٦ 



 
 
 

چوارەمی حزبوە بۆ   ل کۆنگرەی
 کۆنگرەی پنجم

 ڕاپۆرتکی سیاسی گشتی بۆ بردەم کۆنگرەی پنجمی حزب
 

 : بووانی کۆنگره و ئاماده ران  ھاوڕیان، نونه
سرەتا ب پویستی ئزانم سرنجتان بۆ ئو خا ڕابکشم ک مبستی 

 م ڕاپۆرتڕووی وردی الیه من لسوڕان  کانی ھه نه خستن  و چاالکیانه و ئه  
  یدانه مه  دا و له نوان دوو کۆنگره له کانی  و ئۆرگانه حزب  که   نییه

حزب له  که   نییه  وه بۆ ئه  م ڕاپۆرته ھروەھا ئه.  جیاجیاکاندا ئنجامی داون
و  باش   نه و الیه  نگن  سه ھه  وه کانه ی کار و چاالکیه واره ی قه ڕوانگه 

کی  یه وه زیاتر لکدانه  م ڕاپۆرته کانی کارمان دیاری بکات، بکو ئه خراپه
ی نوان دوو کۆنگرەدا،  حزب ل ماوه  ر ڕۆک که سه له  سیاسی گشتیه

لپیوەند ب کۆمگ و خباتی چینایتی و ئو ڕووداو و گۆڕانکاریاندا 
م  ب مبستی ئوەی بزانین ئه.  ک تپڕمان کردووە، بخم ڕوو

و دەب داھاتوو برەو کوێ بچ و چ  ستاوه  کودا وه ئستا له   حزبه
ملزوماتك ل خۆی و خباتی کرکار و جماوەری زەحمتکشدا ئامادە 

 .بکات و ل ئامانجکانی خۆی نزیک ببتوە
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ل مودای نوان ئم دوو  …ھاوڕیان نونران و ئامادەبوانی کۆنگرە
کۆنگرەیدا، دەیان ڕووداو و ئاوگۆڕی سیاسی و ئابوری و کۆمیتی 
گورە برەو ڕووبووینتوە، ک کاریگری برجستی لسر کۆمگی 

سیاسی و کۆمیتیکان   وه کوردستان و جگوڕگ و ڕۆی بزووتنه
جنگ و ملھوری سربازی، جنگی ڕاستوخۆ و بوەکالت، .  داناوە

ردانی دەرەکی، گۆڕانی ھاوسنگی ھز و بلۆکبندیکان، ئارایشی  دەستوه
تازە، تا دەگات ب کۆرۆنا ڤایرۆس ک بجیا ل قوربانیانی ملیۆنی، 
ئاوگۆڕکی گورەی بسر کۆمگی مرۆڤایتیدا ھنا و لکوتکانی 

گر .  بوون بی تازە بسر چینی كركار و جماوەری ببشی دنیاوە
 وەین، پرسیار ئم ماوەیکانی ڕوخساری ئرەکیس نالی مانئ

 ڕیشی ئم ڕوداوان ل چیدای؟
 ی لیزمو ئتیش ئتایب داری برمایی ئابوری سیستمی سزمئ

وە یخی سیستمی سرمایداری گرت و بۆرژوازی لگڵ  ٢٠٠٨سای 
ھروەھا ناکام .  سختترین دەورانی مژووی خۆی ڕووبڕووکردەوە

مانوەی ئمریکا ل سپاندنی دنیای یک قوتبی ک بادەستی خۆی 
بسر دنیادا زامن بکات، دونیای خست برامبر سربندکردنوە و 
پگرتنی قوتب و بلۆکبندی ئابوری و سیاسی نوێ لپناو دابشکردنی 
. ناوچکانی نفوز و بلۆکبندی ئابوری و سیاسی و سربازییکان

سرەنجام سازدانوەی دونیا ب ئاراستی پگرتنوەی چند قوتبی، بووە 
ی بشری ڕاکشای ناو دەورەیکی نوێ ل نائمنی  گه واقعیتک و كۆمه

ڕۆژھتی ناوەڕاست لپاڵ چارەسر نبوونی .   وه و تراژیدیای ئینسانیه
گرفت سیاسی و تقلیدیکانی، بووە بنک و میدانی جنگ و ورانکاری و 

بکردەوە ڕۆژھتی ناوەڕاست بووە میدان و .  کارەساتی زنجیرەیی
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سنتیزی یکالییکردنوەی برژەوەندیی سیاسی و ئابوریی قوتر و 
. سراسرییکان ک سرجم بۆرژوازی جیھانی دەرگیری بوو

میلتاریزەکردنی ناوچک و جنگ و داگیرکاری، ھگیرسانی شڕی ناوخۆ 
و پکدادنی ھزە میلیشیاکان، تا سرھدانی داعش و دامزراندنی دەوتی 

تاد نمونگلکن ک ڕاستوخۆ برھمی …ئیسالمی ل عراق و شام
ملمالنی نوان قوتب و بلۆکبندیی سراسری و ناوچیکانی بۆرژوازی 

تی  بوون و کاریگریی ڕاستوخۆ و دوور مودای لسر تواوی ڕۆژھه
لو نوەدا .  ڕاست و ناوچک و خودی کوردستانیش بجھشت ناوه

ناسیونالیزمی کورد بۆ مانوەی خۆی و درژەدان ب دەستکی و 
برگرتن ب داڕوخان و الوازبوونی پگ سیاسیکی، و لوەش زیاتر 
سوود وەرگرتن و بھرەبرداری کردن ل سرھدانی داعش، ل درژەی 
پیشی خۆیاندا، خۆیان ل چوارچوەی جنگی دژە تیرۆر و دژە داعشدا، 
ب ھزەکانی ئمریکا و کاراکترە ناوچییکانوە گردا و بوون ھاوکار و 
 کژاوەی ناوچۆزکاو و گسیاسی و ئا رجلومو ھری ئکاراکت

 .دەرگیری بووە
بم ئگر ئمان دیمنی گشتی و ڕوخساری زای دەورەیکی دیاریکراو 

ی جنگی کنداو و داگیرکاری ئمریکا و ملمالنی قوتب  بوون، و ل درژه
و بلۆک بندیکانی دنیادا، ڕوویاندابت، ئوا قشتی چینایتی قوڵ و 
نابرابری ئابوری و ھرش بۆ سر سفرەی كركاران و جماوەری 
ببش ل دی ھمان ھلومرجدا ھاتکایوە و سیاستی لگرتنوەی 
ئابوری و شکاندنوەی ئاکامی ئزمی ئابوری بسر چینی كركاردا 

 نكار و ئازایخواز دەرژماوەری كرکان جقامر شو ڕۆژھه.  ستی  ل
ڕاستدا، ل جرگی جنگ و شڕ و کوشتار و ئاوارەیی و  ناوه
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 وتنی بلۆک و قوتبک کریو ب ئیرادەکردنی ئینسان و ملمالنب
جیھانیکاندا، دنیا بووە شاھیدی ھاتن میدانی برسیکان و خوازیارانی 

بھاری “  ئازادی و شکۆی ئینسانی و ل وتانی باکوری ئفریقادا 
چخماغیدا، ل ماوەیکی کمدا چندین دەستی رەشی تانچی “ عرەبی

و دیکتاتۆری گوێ لمست و نۆکری ھمان ئمریکا و غرب، لالین 
چینی كركار و جماوەری ببشوە ل کورسی ھینران خوارەوە و 

ی كركاری و جماوەری ل ئران ب وەستان  وه راماران بزووتنه
پشرەوی دەکات، ھلک زەردەکان ل فرەنسا، شکۆ و توانایی چینی 
كركار بۆ وەلرزەخستنی بۆرژوازی نیشانی دنیا دەدەن ل لوبناندا 

ل تونسدا یاساوڕسا ئینسانی .  جماوەری ناڕازی حکومت ھدەوشننوە
ل .  و ئازادیخوازەکان جگ ب یاسا و بیارە ئیسالمیکان لژ دەکن

کۆبانی ژنان و پیاوان دەبن ڕەمزی تکشکاندنی داعش و شکاندنی 
وت و نیشانی دەدەن وەستانوە بڕووی دڕندەترین  تلیسمی ترسی ئو ڕه

یکخراو ئیمکانی ھئیرادەی ڕ زدا، براقدا خۆپیشاندان و  …ھع ل
ب گرتن بری دەیان نریتی شۆڕشگان ل پناو نان و ھلی   ڕین ڕاپه

 تدەنکان و دەستیوەردانی دەرەکیدا پکان و ئازادییتگوازرییکار و خزم
 و تاقمراق و دەستتی بۆرژوازی عدژی دەس وە بیدانم
میلیشیایکاندا، حکومت ناچار ب ھوەشاندنوە دەکات، گاتجاڕیی 

ل کوردستانیش، ناڕەزایتی جماوەریکان .  ھبژاردن بشکست دەکشت
بۆ نان و موچ و کار و خزمتگوزاری یخی چینی دەستداری گرتووە 

نتی خۆی دەنوخشی چینایوگۆڕبکی ئازت وەک ھو تا د. 
حزبی ئم وەک الینکی سر ب کمپی چینی کرکار و زەحمتکشان و 
شۆڕش و جونوە ڕزگاری بخشکی، سرەرای ھر کموکوڕی و 
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ناتواویک ک بوویتی، لو ڕووداو و وەرچرخان سیاسی 
وکۆمیتیاندا، ب لکدانوە و ھویستگرتن و کاردانوەی ئرنی 
تایبت بخۆی ل میداندا بووە و لبرامبر ئم بارودۆخدا ب ئاسۆی 

  وه سۆشیالیستیوە ھوستگری کردووە و پشتیوانی لم بزووتنه
 .کردووە  شۆڕشگ و ئازادیخوازانه

مووو ئو ڕووداو و ئاوگۆڕە گورە و برجستانی لسر  بگومان ھه
ئاستی دنیا و ناوچک و عراقدا ڕوویان داوە، کاریگرییان لسر 

وتی خباتی چینایتی و کشمکش و  ی کوردستان و ڕه گه كۆمه
کان و حزبکان و سیاست و  وه بریکوتن و ڕیزبندیکانی بزووتنه

دیارە بھمان شوەش ل .  نخشکانیان و خکی کوردستان ھبووە
نوان کۆنگرەی چوارەم تا پنجم، ئم ئاوگۆڕ و ڕوداوان ڕاستوخۆ و 
ناڕاستوخۆ کاریگرییان لسر حزب و کار و ھسوڕان و نخش و 

لرەدا بر لوەی بچین سر ئو بگ و وستگانی .  ھنگاوەکانی داناوە
ک حزب لگیان برەو ڕوو بووە، پویست ل ئاستکی گشتیدا، ئاماژە 
بو فاکتۆرە سرەکیان بکین ک بۆرژوازی بشوەی گشتی توشی بن 

لوشوە سرنج بدەین .  بست و ناکامی و ب ئاسۆیی کردووە
 :ی بۆرژوازی کورد و ئو ئزم و بیئاسۆییی دەرگیری بووە ورگه جگه
نبوونی ئلگۆیکی جگوتو بۆ ڕکخستنوەی پیوەندی کار و :  یکم

سرمای، بۆرژوازی جیھانی ڕووبڕووی ئزم و ب ئاسۆییکی گورە 
ئگر پشتر بۆرژوازی توانیبووی سیستم و بازاڕی سرمای .  کردۆتوە

ب فۆرمی سرمایداری دەوتی و ئابوری بازاڕی ئازاد ب دەستوەردانی 
ڕاستدا برپا بکات و بۆ دەورەیک  تی ناوه دەوت ل حوزەی ڕۆژھه

لدی   بوژانوە و پرەدان ل قمەوی ئابوریدا زامن بکات، ئوا 
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ئزمی جھیانیدا بپشت بستن ب نیولیبرالیزم و برەکردنی تواوەتی 
مووو کرتکانی وابست ب کۆمگ،  بازاڕ و شپۆلی بتایبتیکردنی ھه

جگ لھرشکی کمون بۆ سر ئاستی ژیان و گوزەرانی چینی كركار و 
شانخای کردنوەی حکومت لھر برپرسیاریتیکی سرەکی، 
 زمی بازاڕی ئازاد بگیر بۆ نکی جرناتیڤتلگۆ و ئیتوانیووە ئن

ل جگای ئوە ھتۆقینی تۆڕی  ردانی دەوت میسر بکات  دەستوه
کۆمپانیاکانی سر ب ئحزاب و بنمای دەستدار و بادەستی کرتی 

 .ھنری بدوای خۆیدا ھناوە تایبتی، بشوەیکی سرسوڕ
لکاندنوەی کوردستان ب دەوتی قومی و ئیسالمی عراقوە، ل :  دووەم

چوارچوەی فیدرالیزمی قومیدا، کۆمگی کوردستانی لناو گژاوی 
سیاسی و ناسقامگیری و بیئاسۆی و چاوەڕوانیدا ڕاگرتووە، لالیکی 
تریشوە دەستوەردان و لشکرکشی وتانی ناوچک بۆت حاتکی 

 .و بردەوام ئاسایی 
بتوانایی بۆرژوازی کورد ل بڕوەبردنی کۆمگ، نائینسیجامی و :  سیم

قوبوونوەی قیرانی دەستی بدوای خۆیدا ھناوەو ڕیزەکانی چینی 
نبوونی ئلگۆیکی باو و .  تداری بۆرژوازی کوردی شق کردووە سه ده

ئاسایی حکومت و بکردەوە نبوونی ھیچ حکومتک بپناسکانی 
حکومتدارییوە، ک بتوانت خاوەن پگی سرتاسری و ڕۆی 
حکومتداری بگت، و ڕۆی سنتری لسرخانی سیاسی کۆمگادا 

ئو گرفت بناغییی ک ڕگ نادات ئارامی ماوەدرژ لبردەم .  ھبت
 .جوی سرمای و بازاڕە جیھانیکیدا زامن بکات

لدی ئم بئاسۆیی سیاسی و ئابوری و قیراناویدا ک :  چوارەم
بۆرژوازی ڕووبڕووی بۆتوە، سرھدانی ناڕەزایتی کۆمیتی و 
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ماوەریکانی .  جوان بای نشکانی کرەکیس نالی ک لکی
کانی ئم چین لسر ئوەی کامیان  وه وت و بزووتنه بۆرژوازی و ڕه

دەتوانن ئم ناڕەزایتی کۆمیتی و جماوەری سرکوت بکن و 
ئم واقعیت ب ئاستک ..  پاشکشی پ بکن یان ل چاوەڕوانیدا ڕایبگرن

گیشتووە ک ڕەنگی لسر توانا و ناکارامیی ئایدۆلۆژیای بۆرژوازی 
تدار، ل نمونکانی نتوەچتی و ئاینی داوەتوە و ل  سه چینی ده

ھمانکاتدا بدوای خۆشیدا ئاستک ل ھۆشیاری کۆمیتی جماوەری 
ت و سیستمکی برجستکردۆتوە  سه زەحمتکشی برامبر ب ده

تنانت دۆخک ب ئاستک گیشتووە ک ڕەوتی چاکسازی و پۆژەکی 
بۆ تپڕکردنی ئم دەورەی ل قیران و بن بستی چینی بۆرژوازی کورد 
و دەستکی لالین خکی ناڕازیوە لژر پرسیاردای و ئو 
کارامییی ک بۆ لباربردنی خباتی جماوەری ھیبوو ڕۆژ لدوای ڕۆژ 

 .لگڵ ب متمانیی برەوڕووکردۆتوە
دیارە فاکت و مسلی تر ھن، بم ل ڕاونگی ئموە ئمان ڕۆی 

کیوە دەموت ئاماژەیک بو  ئستاش بم پشه.  میحوەری دەگن
ڕووداو و ویستگان بکین ک کاریگری ڕاستوخۆیان لسر دۆخی 
سیاسی کوردستان داناوە حزبی ئمش لھرکام لو ویستگاندا ڕۆڵ و 

 .کاریگری خۆی یان ھویست و لکدانوەی خۆی بۆی ھبووە
 

نگی داعش و موسج: 
سرھدانی داعش، لسر ژینگ و ھلومرجی داگیرکاری و ملھوڕیی 

ڕاست و ب دیاریکراوی ل ناو سوریا و  تی ناوه ئمریکا و غرب ل ڕۆژھه
عراقی سنتیزی ملمالنی بلۆک جیھانیکان و ئامادەیی قوتب ناوچیکاندا، 
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 داعش جارکی تر بواری ب ئمریکا و غرب دا ل ژر ناوی. شکی گرت
بۆ قرەبووی ناکامیکانی پشوویان ل عراق و “  جنگ لدژی تیرۆردا“

لبرامبریشدا .  ناوچکدا، لشکرکشی و دەستوەردانی سربازی بکن
تا ڕوسیا دوای دەورەیکی ماوە درژ ل بدەخاتی   وه ئو بوارەی کرده

ڕاستوخۆی سربازیدا جارکی تر پبنتوە میدان و سود ل شڕی 
داعش وەربگرێ بۆ ڕاکشانی ھز و سوپا و بکارھنانی ھزی ئاسمانی و 

نزرربازی دابمی سکی  …بنکالیک و تورکیا لالیران لھاوکات ئ
ی گروپ و ھزەکانی دروستکراو و وابست بخۆیان بوون  ترەوە ل ڕگه

 کواوی ناوچوای کرد ت مدا، ئکسوریا و ناوچ یاریچی ل ک لشب
ڕاست بچت ناو دەورەیکی نوێ ل نائارامی و جنگ و  تی ناوه و ڕۆژھه

 .ملمالنی تیرۆریستیوە
ڕی سرەکی و سربازی ل دژی داعش ل  بدوای کۆتاییھاتنی شه

سوریادا، شیپوری جنگ ل دژی داعش و پاککردنوەی موس لیان، 
ڕ دژی داعشدا، پردەیکی تر ل ورانکاری و کوشتار و  لژر ناوی شه

گورەترین تاوانکاری بدژی خکی موسدا بدوای خۆیدا ھنا، ئامانجی 
كی موس لدەست داعش  سرەکیش لم جنگ، نک رزگارکردنی خه

نبو، بکو بۆ ئمریکا لپناو راستکردنوە باری الری بوو لبرامبر 
ک .  بلۆک ڕەقیب جیھانی و ناوچییکانیدا، لپشیانوە ڕوسیا و ئران

 ز بنگی ھیتوانی ھاوسک نمریکا نڕەدا ئم شئاکامی ئ دواتر ل
 کی سیاسی تر لیکشر پاشرامبب وتکو کت، بقازانجی خۆی بگۆڕ

بتایبتی ک ڕوسیا دەورکی کاریگری  …ڕاستدا تی ناوه ناوچی ڕۆژھه
 .سربازی زیاتری بینی

ھوستی حزب و لکدانوەکانی لم شڕە شتکی جیاوازتر بوو لو 
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ئم ڕامانگیاند ک ئم .  بۆچوون وھوستانی ئو کاتانی دەخران ڕوو
شڕە تیرۆریستیی لالیک ل نوان تیرۆریزمی دەوتی جمسرە 

ڕاستدا  تی ناوه ئیمپریالیستیکان و دەوتانی کۆنپرستی ناوچی ڕۆژھه
، ب  برپاکرا و لالیکی ترەوە برەوڕووی تیرۆریزمی ئیسالمی کرایوه

پدەنت قۆناغکی “  ئازادکردنی موس”دەستپکردنی ئۆپراسیۆنی بناو 
مرۆڤایتی ھاوچرخ و شارستانی قوربانی ئوەڵ و .   مترسیدارترەوه

 جدەستب رخ دەبتی ھاوچمرۆڤای ،یرانکاریڕە وم شئاخری ئ
موو الینکانی ئم  ڕیزکی جیاواز و سنگرکی سربخۆ ل دژی ھه

بپی ئم لکدانوەی ھویستی جیاوازی حزب ..  شڕە ورانکرە لبدات
بکورتی بریتی بوو لوەی ک مادام جونوەیکی سربخۆی جماوەری 
 یم بک ئنز و الیر ھڕێ، ھوتکر داعشدا نرامببت لبۆ مقاوەم
ل کۆڵ ناوچک بکاتوە، جگای محکوم کردن نیی، ھاوکات حزب 

ڕی ئمریکا ن ل دژی تیرۆرە و ن بۆ ڕزگاری شاری  ڕایگیاند ک شه
موس و لرەشوە ل دژی بۆردومان و کاولکردن و ئاوارەکردنی خکی 
ئم شارە ڕاوەستا و کوت دەرخستن و ئیفشاکردنی ئامانج گوەکانی 

 .پشتی ئم جنگی ئمریکا
ناسیونالیزمی کورد ل جنگی دژە داعشدا، ئامادەیی نیشاندا و بووە 
الینکی جنگک، بم ئامانجی بۆرژوازی کورد ل بشداری لم جنگدا 

ڕ ل دژی تیرۆر نبوو، بکو بۆ پاراستن و  بۆ لدان ل داعش و شه
برگری لو ناوچان بوو ک پیشتر بھۆی ھاتنی داعشوە دەستی 
بسرداگرتبوون، ھروەھا بۆ ئوەبوو ک پارە و ئیمکانات ل ئمریکا و 

تانی ڕۆژئاوا وەربگرێ و ھزەکانیان وەک پاپشتک بۆ خۆی  وه ده
تداری کورد ب جنگی  سه بکورتی خۆگردانوەی ئحزابی ده.  بھتوە
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بۆ پاراستنی ئو ھز   دژە تیرۆری ئمریکا و ھاوپیمانانوە
بوو کنگیتی   ھاوسر دەورامبب ل وتنی موسھاتنی داعش و ک ب

مرکزیدا بدەستی ھنابوو تا دواتر ب قازانجی خۆی ل مسلی 
 .سربخۆیی کوردستان و ڕیفراندۆمدا سودی لوەربگرێ

لالیکی دیکوە حزب ب کردەوە ھوی دا ک برگری جماوەری دژی 
داعش پرە پ بدات و لو ئاڕاستیدا چندین ھنگاوی ھگرت وەکو 
 سوڕاوی ژن و پیاو لك ھوەی دەورەی تدریب بۆ ژمارەیکردن

و  سلمانی، سردانی خانقین و جلوال و سعدی و کۆبونوە لگڵ ئه
 .گروپ و دەست خۆبخش و جماوەریانی پك ھاتبوون

 
 :ڕیفراندۆم

مسلی ڕیفراندۆم، بارودۆخی کۆمگی کوردستانی بردە ناو 
کشمکشکی برینی نوان ھزە سیاسیکانوە و ھوستی جیاواز و 
کاردانوەی جۆراوجۆری بدوای خۆیدا ھنا، ستراتیژی پ ل ڕاکشان و 

تی مرکزی و گرمکردنی بازاڕی نوت و  وه گوشارھنان بۆ ده
پارتی و .  ناردندەرەوەی لژر دروشمی ئابوری سربخۆدا، ھاتکایوە

ناسیونالیزمی کورد کارتی ڕیفرامدۆمیان بدەستوەگرت تا ئیمتیازاتی 
زیاتر بسر حکومتی عراقدا داسپنن و پگی خۆیان لدوای 

ڕیفراندۆم .  تواوبوونی شڕی داعشدا بدەستکوتی زۆرەوە بپارزن
لگڵ ئوەدا، فرستی دا ب خکی کوردستان مافی خۆی مومارەس بکات 
 شدارییان کرد و دەنگیان بکی کوردستان بی خش زۆرینمو بۆئ

ھاوکات ڕیفراندۆم دەرفتکی ڕەخساند بۆ ئوەی کشی .  سربخۆیی دا
ڕاستدا،  کورد، وەکو کشیکی سیاسی گورە ل ناوچی ڕۆژھتی ناوه
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 م ناسیونالیزمی کورد و حزبت، بر ببکی سیاسی چارەسوەیشب
ناسیۆنالیستکان بھۆی ئوەوە ک لبنڕەتدا برژەوەندی خۆیان ل ژر 

تانی ناوچکدا دەبینیوە و  وه تانی زلھز و ده وه کاریگری فشاری ده
ستراتیژی خۆیان ب پشتیوانی ئم ھزان داڕشتبوو، ھیچ برگریکیان 
لبرامبر فشارەکانی ئم دەوتاندا لخۆ نیشان ندا و ھرزوو 

کوتن سازش و .  بوون خای الوازی ئم پرۆسی پاشکشیان کرد و 
تنانت یکتی وەکو دەسکالی جمھوری ئیسالمی بۆ بشکست کشانی 

كی  ریفراندۆم پشلشکری بۆ حشدی شعبی کرد بۆ سر خه
سرئنجامیش کوتن ڕكکوتن لگڵ حکومتی ناوەندی و .  کوردستان

 .شتکدانوەی چارەنوسی کوردستان ب حکومتی عراقوە
نک ھاوکشی نوان ھولر  ٢٠١٧ئۆکتۆبری  ١٦ھروەھا ڕوداوەکانی 

و بغدای پچوان کردەوە و کیسی ڕیفراندۆمی لسر ڕەفیک دانا، 
بکو لھمان کاتدا ستراتیژی پارتی ل ئابوری سربخۆوە گۆڕی بۆ 
 سلیمبوون بغدا و توە بۆ بڕانستراتیژی گ چ بوون بناچاری ملک

 .تی عراق وه زۆربی بیارەکانی ده
حزبی ئم و تواوی حزب و الینکانی کۆمۆنیزمی کرکاری پشتیوانی 

كی  گڕانوە بۆ ڕای خه”خۆمان ل ڕیفراندۆمک وەک پرەنسیپی 
ڕاگیاند و حزبمان “  کوردستان تا بیار لسر چارەنوسی خۆیان بدەن

ک ھمیش پداگری لسر ”بم شوەی ھویستی خۆی ڕوونکردەوە 
ئوە کردوە ڕگاچارەی گونجاو و کارساز گڕانوەی بۆ ڕای خکی 
کوردستان ل ڕیفراندۆمکی گشتیدا دەربارەی ئوەی ک دەیانوێ 
 و دوور ل خوازاننن یان دکبھخۆ پربکی ستوە و دەوجیاببن

 .ھرجۆرە ھواردنک لگڵ دەوتی عراقدا بمننوە
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بم بدوای دەنگدانی زۆرینی خکی کوردستان ب جیابونوەی 
کوردستان، جماوەری خک خران ژر باری گوشار و ھڕەشی 

 -حکومت و پرلمانی ناسیۆنال!  برسیکردن و پالماری سربازی
فاشیست و تایفگری بغدا، ڕژمی مال چنگ خوناویکانی ئران، 
دەوتی فاشیستی ئردۆگان، دەستیان کرد ب جۆرەھا مانۆڕی سربازی 
و کبی خوناوی سوپا و میلیشیاکانیان نیشانی خکی کوردستان دا، 
بۆئوەی ناچاریان بکن ل بیاری ریفراندۆم پشیمان ببنوە و مل بدەن 
 ویست و ئیرادەی خۆیان چارەنوسی کوردستان ب بب یارەی کو بب

 .عراق دەبستتوە
 

 :ھرش بۆ سر شاری کرکوک
ئوەی ل کرکوك ڕوویدا تاوانکارییک بوو ک یکتی و پارتی پکوە و 

الیکیان دەستی لگڵ .  ھرالیکیان ب ڕۆڵ و شوازی خۆی ئنجامیان دا
سوپای پاسداران و حشدی شعبی تککرد و الیکی دیک ھر 
بوجۆرەی خکی شنگالی بۆ داعش بجھشت، ئاواش خکی کرکوکی 
پشکش ب حشدی شعبی کرد، ئم شرمزاریی ھزەکانی یکتی و 
پارتی و ھتن و جھشتنی خک و سنگرەکان لبردەم ھرشی 
حشدی شعبیدا جگ لوەی ک بووە ھۆی کارەساتکی دیک و 
ئاوارەبوونی جماوەرکی برین، ل ھمانکاتدا کاریگریکی ورانکری 
دانا لسر ئو گیانی برەنگاریی ک لالین خکی کرکوك و 

ی  وه جارکی دیک ھزەکانی بزووتنه.  کوردستان خریك بوو دەگشایوە
پارتی و   کوردایتی لگڵ ئوەی ل چند سای دەستی دوو الینی

یکتی کشمکشی نوانیان ل شاری کرکوکدا جگ ل دەستبسراگرتنی 
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سروەت سامان و تانی و جردەیی و خوقاندنی بردەوامی فزای قین 
ڕی قومی و کردنی شاری کرکوک ب ورانیکی گورە و نبونی  و شه

ھیچ جۆرە خزمتگوزاریک شتکی تریان نکرد، بم ھوستی دوای 
ڕیفراندۆم دوبارە خکیان کردەوە ب قوربانی سیاست برژەوەندخواز و 

 .کۆنپرستانکیان
حزبی کۆمۆنیستی کرکاریی کوردستان لکاتکدا پداگری توندی لسر 
ئاکامی ریفراندۆم و سربخۆیی کوردستان کرد و ئامادەیی بۆ برەنگاری 
نیشاندا و ئمی ب دەسکوتکی گرنگی خکی کوردستان ناساند، بم 
ئم ڕووداوە دۆخی کوردستانی بردە ھلومرجکی سیاسی دژوارتر و 

، قورسایی زیاتر لسر ژیان و گوزەرانی کرکاران و  وه نالبارتره
زەحمتکشان و تشنی زیاتری ھژاری، ھر لم واقعیت تاوە 

ڕی کرکوک، حزبمان پۆژەی سربخۆیی  بدوای ڕیفراندۆم و شه
کوردستانی مترح کرد و کارکی جدی ڕابری حزب بوو، بم ب دوای 

تیکی برفراوانی  زایه ماوەیک ل گۆڕینی ئو واقع ب فراھم بوونی ناڕه
جماوەری برامبر دەستی پارتی و یکتی، لھمان کاتدا کمی 
کوادری حزبی بتوانا ئیمکانی بردەوامی ئو پۆژەی خاوی تکوت و 

 .نتوانرا بردەوامی پ بدرت
 

 :ناڕەزایتی جماوەریکان
تی جماوەری ل درژەی خۆیدا و ب تایبتیش  زایه ی ناڕه وه بزووتنه
دا، بدواوە، سرباری خامۆش بوونوەی  ٢٠١١شوباتی سای  ١٧بدوای 

بۆرژوازی .  ناو بناوی، بۆت واقعیتیکی بردەوامی کۆمگی کوردستان
 تواناییان ل یرانی ئابوری و بڵ قگدەرگیربوونیان ل کورد ب
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بروەبردنی کۆمگدا بناوی چاکسازی کوتن برنامی داسپاندنی 
سیستمی پاشکوتی زۆرەمل و ندانی مووچ و لبین و ژیان و 

ئم .  دۆخکی سختتریان بسر ژیانی کرکاران و زەحمتکشاندا، سپاند
دۆخ فرمانبران و کارمندان و خکی کرکار و زەحمتکشی ناچارکرد 
 ر لن؛ ھتی دەربوازی جۆراجۆر ناڕەزایش رشاندا بم ھر برامببل
مانگرتن و بایکۆت و خۆپیشاندان و سوتانی بارەگاکان و گرتن و بستنی 
شقامکانی تا دەگات کۆکردنوەی دەیان ھزار واژۆ و پشکشکردنی 

تی سرباری  زایه ناڕه  وه ئم بزووتنه …دەیان یاداشتی ناڕەزایتی
ڕگریکانی بردەمی و نبوونی ئاسۆیکی شۆڕشگران و ڕابریکی 

تیکان نیشان دا، ئاستی  زایه سراسری، ئاستکی باتری ل چۆنیتی ناڕه
تیکان فراوانتر بوون، خۆشباوەڕی  زایه داواکاریکان چوون سرەوە، ناڕه

 کانی بۆرژوازی بزە ئۆپۆزسیۆنھ ی چاکسازی و بشبانگ ب
تی ل  زایه ناڕه  وه لوانش واوەتر ئم بزووتنه.  ڕادەیکی زۆر ڕەوینوە

ی خۆیدا لپاڵ بردەوامی بۆ داخوازیکانیان، خواستی ڕاماینی  درژه
دەستی برزکردەوە و ئستا ئم خواست تا دت فراوانتر و برینتر و 

 .سراسریتر دەبتوە
ئزمونی سی سای رابردوو ل خبات و ناڕەزایتی ھمجۆرەی خکی 
ستمدیدەی کوردستان ئو ڕاستیی سلماندووە ک ئم دەست گوی 

کی نییکانی خرکردنی .  بیستنی داخوازی و خواستبت دەستنانت بۆی
 دیھاتنی خواستستا و بتباری ئینژیان و گوزەرانی م وگۆڕ لئا
دەمودەستکانی خك گری خواردووە ب ھاتنمیدانی جماوەر و 
بڕخستنی بزووتنوەیکی جماوەری سیاسی بۆ کۆتاییھنان بم 
دەست و ھنانسرکاری دەستك ک پشت ب ئیرادەی سیاسی و 
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وخۆی خک ببستت و ژیان و گوزەران و مافکانی خك  ڕاسته
دەستک ک ئارامی و جگیری سیاسی و ژیانکی .  دەستبر بکات

 .شایست و خۆشگوزەران بۆ خکی کوردستان مسۆگر بکات
لو ڕاستایدا حزبمان بانگوازی خکی ناڕازی و شۆڕشگی کوردستان 

تی  زایه کرد ک بشوەیکی سیاسی و جماوەری درژە ب خبات و ناڕه
تیکان بگوزنوە بۆ ناو  زایه خۆیان بدەن و خۆپیشاندان و مانگرتن و ناڕه

گڕەك و خوندنگا و زانکۆ و نخۆشخان و فرمانگ و دامزراوە گشتی 
موو ئو شونان دەستبرن بۆ کۆبوونوەی  و تایبتیکان و ھاوکات ل ھه

گشتی و برپاکردنی شورا و ئنجومن جماوەری و شۆڕشگیکانی 
تیکان لالیکوە ل ڕگای سرکوت و داپۆسین و  زایه بم ناڕه.  خۆیان

چک و لالیکی تریشوە وەم ندانوە ب خواستکانیان پاشکشی 
دیارە نائامادەیی ڕکخراوەیی و زاڵ نبوونی ئاسۆیکی ڕۆشن و .  پکرا

 کاران بت و الوازی ئامادەیی کردیلی دەسکردنی بترح نم
 ی بکشستادا پاشئ كخراوەیی لری و ڕراسکی سوەیش

یی و نفرەتی جماوەری ب ھزی  خۆپیشاندانکان کردووە، بم توڕه
وەی بۆ نییڕانو وەستان و گ وە باقیخۆی  . دانگای ئاماژەپج

تیکاندا ڕۆی کارایان ھبوو  زایه ھرچند ھاوڕیانمان ل دەستی ناڕه
ی  وه بم حزب ل ئاستی پویستدا وەکو ڕابر و ڕکخری بزووتنه

ھبت نخۆشی کۆرۆناش .  تی ب ڕۆی خۆیوە دەرنکوت زایه ناڕه
کاریگری زۆری ھبوو ل پاشکشپکردن و خامۆش بوونوەی 

ئوەی حاشاھنگرە ئوەی ک سرباری پاشکشی .  تیکاندا زایه ناڕه
ی،  وه تی، بم ھزی شاراوەی ئم بزووتنه زایه ناڕه  وه کاتیی ئم بزووتنه

ییدا وەستاوە و ھر ئستاش ل چندین شار و  لسر بورکانی ڕق و توڕه
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شارۆچکدا، مامۆستایان، کارمندان، مامۆستایانی وانبژ و خوندکاران 
تی و  زایه وتوژە ببشکان بۆ داواکارییکانیان ل کۆبونوە و ناڕه

خۆپیشاندان کردندا بردەوامن، ک ئمش ناوکۆکی دووبارە ھاتنوە 
دەب ئوەش بین .  تی ل ئاستکی فراوانتردا زایه ی ناڕه وه میدانی بزووتنه

تی جماوەری ئگر دەورەکانی پشوو زۆتر زۆنی  زایه ی ناڕه وه بزووتنه
، بم ل دەورەی دواتردا ناوچی زۆنی زەرد و ناو  سوزی گرتبووەوه

جرگی پارتی ک بادینان، گرتوە و تلیسمی ترس و تۆقاندن شکا و 
ئم .  تی ھنگاوکی گورەی نا بۆپشوە زایه ی ناڕه وه بوەش بزووتنه

تی جماوەری ک ڕیشی ل بکاری و برستی و گرانی  زایه ناڕه  وه بزووتنه
و نبوونی و سرکوت و پایماڵ کردنی ماف و ئازادییکان و نادیاری 

مدایروارەی ھو  …ئایندەی سیاسی کوردستان و شلۆقی ق
ئۆپۆزیسیۆنی بۆرژوازیش ب تواوەتی ڕیسوا و کنار کوتووە، باشترین 
زەمینی بۆ دەخاتگری بۆ نخشی و ئامانجدرانی چینی كركار و 
کۆمۆنیزم و حزبی ئم، ڕەخساندووە، دەب بۆ ئو نبردە ساز و ئامادە 

 .بین
 

 :پشتیوانی ل خۆپیشاندانکانی جماوەری ناڕازی عراق
ڕینی خکی عراق، بدژی بکاری و ھژاری و  خۆپیشاندان و ڕاپه

برستی و نبوونی خزمتگوازری سرەتاییکانی وەکو ئاوی خواردنوە و 
سرتاسری شارەکانی عراقی گرتوە و بۆ ماوەی چوار .  تاد …کارەبا

ی کشا، ڕوخانی دەست برجستترین دروشمی  مانگ درژه
جماوەری ناڕازی عراق .  كی ناڕازی شارەکانی عراق بوو جماوەری خه

 سیاسی نم حزب و الیرجڕووی سدا ڕووبم خۆپیشاندانانل
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بۆرژوازییکانی عراق، ب تایفی و قومی بوونوە، بارەگای زوربی 
ب دژی دەستوردانی ئران بوون، وە سرئنجام  …حزبکانیان ئاگردا

وا و بھزە توانی حکومت ھبوەشنیتوە و گورزکی  ڕه  وه ئم بزووتنه
برینیش ل سرجم ھز و الین بۆژوازییکان بدات، لوەش زیاتر 

 .ئیرادەی بھزی جماوەری خۆی نمایش کرد
ی کوردستان و  گه ی کاریگری زۆری لسر كۆمه وه دیارە ئم بزووتنه

تی جماوەری ھبوو، خواستی ھاوبشی جماوەری  زایه ی ناڕه وه بزووتنه
عراق و کوردستان، ل خۆپیشاندانکانی عراق و کوردستاندا، ب دژی 
دەست جارکی تر پیداویستی ھاوئاھنگی و لکگردانی خباتی 
جماوەری و ناڕەزایتیکانی کرکاران و خک محرومی عراق و 

ئم وەکو حزبی کوردستان، چ وەکو  .  کوردستانی برجستکردەوە
ھاوپیمانی حزبی کۆمۆنیستی كركاریی عراق و چ وەکو پداویستی 
ھاوخباتی چینایتی و خا ھاوبشکانی خۆپیشاندانکان ل نوان 
. بشکانی عراق لگڵ کوردستاندا، ھوماندا ڕۆی خۆمان بگین

ئوەی گرنگ .  جماوەری  وه بچاوی ئویدەوە ڕوانیمان ئو بزووتنه
ی كركاری و جماوەری لسر ئاستی سرسریدا  وه ئوەی ک بزووتنه

ی كركاری و جماوەری  وه وخۆ کاریگری لسر بزووتنه ڕاسته
تی جماوەری  زایه ی ناڕه وه کوردستان ھی وە بپچوانش بزووتنه

 ب ویستپ ت، بۆیراق دەبر ئاستی عسری لکوردستانیش کاریگ
لبرچاوگرتنی ئو واقعیت، ھنگاو و نخشی ھاوئاھنگکردنی 

تی عراق و کوردستان، یکیک ل کار و  زایه ی ناڕه وه بزووتنه
 .ئولویتکانی داھاتومان بت

تی ل عراق  زایه ی ناڕه وه ھاوکات لگڵ خرۆشان و ھاتن میدانی بزووتنه
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تی  زایه و ناڕه  وه و کوردستاندا ل لوبنان و ل ئرانیش شاھیدی بزووتنه
كركاری و جماوەری بووین ل دژی سرکوت و ھژاری و بکاری و 
دەیان دەرد و موسیبتی تر ک یخگیری چینی كركار و جماوەری 

 .بیبشی ئو وتان بۆتوە
خکی ھرس ووت ب دروشم و خواستی ھاوشوەوە لپناو ئازادی و 
یکسانی دا ھاتبوون میدان، خکی ئازادیخوازی ناوچک، کرکاران و 
چوساوەکان، پکوە ئوەیان ڕاگیاندوە ک بۆ عدالت، خۆشگوزەرانی و 

ئوان .  یکی ئینسانی و ئارام ھاتوونت میدان ئازادی و کۆمگه
خوازیاری بینی دەستی دەوتانی کۆنپرستی ناوچک و جیھان و 

موو تاوانبارە نتوەپرست و مزھبی و بۆرژواییکانن ل چارەنوسی  ھه
ئم ڕاستی نك ھر تنھا دەوت کۆنپرست دەستدارەکانی .  خۆیاندا

 کناوچ رستی لپم کۆنرجکو سراسان کردبوو، بدا ھتو م سل
ی  وه لو نوەدا ڕۆی بزووتنه.  و جیھانیشدا نیگران و ناڕەحت کردبوو

یتی ھکی زۆر تایبگایراندا جئ ماوەری لكاری و جكر .
یک ک ڕۆژ بڕۆژ برەو پش دەچت، خاراوتر دەبت،  وه بزووتنه

یکگرتووتر و ڕکخراوتر دەچت پشوە، ، ھاوپشتی و ھاوکاری بشکان 
بیکوە، لک گرێ دەدرت، خواستکان ڕۆشنترن و نریتی خباتکارانی 
 کردەوە بۆت ران بئ كار لچینی كر ،پ و کۆمۆنیستیریتی چزاڵ ن

ھاوکات .  ھگری خواستی سرجم جماوەری ببشی ئران و قسکری
ی ل  وه ئم بزووتنه.  ڕۆشتووە تلسیمی ترس و تۆقاندن برەو کوژانوە 

ی كركاری و  وه یکی ئومدبخش بۆ سرجم بزووتنه وه ئران، بزووتنه
جماوەری نک تنھا ل عراق و کوردستاندا، بکو ل تواوی 

بۆی دەب پشتوانی لبکرت و دەرس ل ئزموونی  …ناوچکدا
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 .خباتکارانیان وەربگیرت
سرکوتنی ناڕەزایتیکان و خباتی ئم قۆناغ ل ھرس وتدا 
بستراوەتوە ب دابینبوونی ئا و ئاسۆی ڕۆشنی سیاسی و ڕادیکاوە، 
 وە، بکانشتکژە زەحمکاران و توکگرتوویی کری ب
سربزکردنوەی یکگرتووانی چینی کرکارەوە، ب دابینکردنی 
 کارانی کۆمۆنیست و حزبن کرالیل تیانم ناڕەزایتی بۆ ئرایڕاب

 .کۆمۆنیستکانی چینی کرکارەوە
 -س حزبی کۆمۆنیستی کرکاریی کوردستان و عراق و ئران حیکمتی

ختی ڕەسمی، وەکو س حزبی کۆمۆنیستی کرکاری لناوچکدا، 
دەتوانن ببن ناوکۆکی پکھنانی بلۆکیكی چپ و کۆمۆنیستی لناوچکدا 

 .وە ک لو بارەیوە نخش و ھنگاوی بکردەوە بخن دەستوره
 

 :کۆبانی ومقاوەمت لدژی داعش
ل جرگی سرھدانی داعش و ئو وەحشیگریی ک ئم ڕەوتی 
 ماوەر لی جسورانتی جوە، مقاوەمکاینایئیسالمی سیاسی ھ
 وە، ککاینایھای ھکی گرانبیجروبد و تکی ئومکوبانیدا، چرای
دەنگدانوەیكی جھانی ھبوو بوەی مقاوەمتی خک دەتوان لبرامبر 
ھزکی وەک داعشدا بوەستتوە و وەمک بوو بۆ بیرکردنوەی ئو 
الینانی ک پیان وابو تنھا ئمریکا دەتوان داعش لناوبرت، ل ھمان 
کاتدا بووە جگای پشتیوانیکی فراوانی ئازادیخوازان وچپ و 

لم بارەشوە حزب پشتیوانی خۆی لم حرەکت نیشاندا   .کۆمۆنیستکان
. و ل دەرەوە و لناوخۆی کوردستاندا، ئوەی توانی لئستۆی گرت

ئزموونی کۆبانی نیشانی دا ک ئیرادە و پشت بخۆ بستن، ھنگاوی 
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یکالکرەوەی بۆ برگری و دەستبردن بۆ نریتی شۆڕشگان، بڕووی 
 .ھز و الین داگیرکار و ھزە ڕەشکاندا

 
 :ڤایرۆسی کۆرۆنا

سرھدانی ڤایرۆسی کۆرۆنا و تشنکردنی خرای ل ئاستی جیھاندا، 
 ر لرامبندروستی بۆرژوازی بۆ پاراستنی مرۆڤ بمی تتوانایی سیستب

. مووو الیك ئاشکرا کرد ب و کارەسات ژینگیی و سروشتیکان بۆ ھه
قیرانکی کوشندە و ھمالین ب شوەیکی توند و ترسناك نیشان داین 

 .و ھلومرجکی نوی ل ئاستی دونیادا پکھنا
ئگرچی ئم قیران ل سیستمی تندروستیدا خۆی نواند، بم ڕیش و 
سرچاوەکی دەگڕتوە بۆ قیرانکی گشتگیری سیستمی سرمایداری 
جیھانی، چ ل بڕوەبردنی نزمی سیاسی و ئابوریدا و چ ل دابینکردنی 

ڤایرۆسی کۆرۆنا ب توانایی و .  سالمتی گیانی و تندروستی ئینسانکاندا
ھوەشانوەی .  بودەیی نیزامی سرمایداری نیشانی دنیا دایوە

پیوەندیکانی برھمھنانی سرمایداری و بنیاتنانی کۆمگی 
موو چوسانوەیک  سۆشیالستی تاک ڕیگاچارەی ک نک کۆتایی ب ھه

دەھنت، بکو ب قازانجی بشریت ڕووبڕووبوونوە برامبر 
 .کارەسات و بکانی سروشتیش مسۆگر دەکات

 ،ندوای خۆیدا دەیھب ی کو بارودۆختای کۆرۆنا و ئدژی پبات لخ
بشكی دانباوە ل خباتی سرجم چینی کرکار و جماوەری 
زەحمتکشی جیھان بۆ پاراستنی سالمتیی ژیان و گوزەرانی ئینسان و 
ل دژی بدەربستی بۆرژوازی برامبر ب ژیان و تندروستی و ئایندەی 
چینی کرکار و ھرشکانی بۆ شکاندنوەی باری ئم قیران بسر چینی 
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لم بارەیوە حزبمان ئوەی ڕاگیاند ک .  کرکار و خکی زەحمتکشدا
چینی کرکار و بزووتنوەی کرکاری و کۆمۆنیستی، پویست ل دوو 
ئاستدا ئامادەبت بۆ وەمدانوە بو ئاکام مرۆیی و ئابوری و 

 .کۆمیتیانی ک ڕووبڕووی مرۆڤایتی و چینی کرکار دەبتوە
ئولویتی ئستا پاراستنی ژیانی مرۆڤ و رزگاربوونیتی لو :  یکم

بیی ک بھۆی بوبوونوەی ڤایرۆسی کۆرۆناوە ڕووبڕووی 
مووو ئو ھنگاو و ڕکارە پزیشکی و تندروستی  لم ڕوەوە ھه.  بوەتوە

و کۆمیتیانی ک پویستن بۆ پشگرتن ب بوبونوەی ئم پتای و 
 .چارەسرکردنی، پویست ئولویتی سیاسی و عملی ئم بت

پاساوی قیرانی   بۆ چوون ناو ئو جنگی ک بۆرژوازی به:  دووەم
 ویستدەکات، پکار دەستی پدژی ژیان و گوزەرانی چینی کر کۆرۆنا ل
چینی کرکار ئامادەیی سیاسی و فکری و ڕكخراوەییکانی برتسر بۆ 
ڕووبڕووبوونوەی ئاکام ئابوری و بدوای ئویشدا کۆمیتی و 
سیاسیکان ک بۆرژوازی دەیوێ بیخات سر شانی چینی کرکار و 

 .جماوەری زەحمتکش و کمدەرامت
ھر لسرەتای سرھدانی ئو پتای و ئاستدەنگیکانی   لم بارەیوه

لسر ژیان و گوزەرانی خک، ھاوریانی حزبمان ب ھاوکاری 
چاالکوانانی تر تۆڕی ھاوکاری کۆمتتیان پکھنا و لو بارەیوە 
توانییان تا ئاستک لکارکردنیان پداویستیکان بۆ سدان خزان بدەست 
بھنن، ل ھمان کاتدا چاوەڕوان دەکرت ئو تۆڕە ل فراوان بونوەی 
کارەکانیدا لیژنی بڕوەبری گڕەک دروست بکن و نمونی شوازک 

 .ل ھنان میدان و دەوری خک ل بڕوەبردنی گڕەککان پک بھنن
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 :ئفغانستان و ئمریکا
ھاوکاتی دەرد و بکانی کۆرۆنا، پۆژەی مام و ساتوسودای ئمریکا 
 مریکای ناچار برەو ڕووبۆوە، ئی بگمریکا لئ ک کک و ناکامیالیل

گڕانوەی .  پاشکشکرد و دەستی ئفغانستان ڕادەستی تایبان کرایوە
ھزەکانی تایبان بۆ ناو شارەکانی ئفغانستان و دوبارە وەرگرتنوەی 
دەستی سیاسی و دامزراندنی ئیمارەتی ئیسالمی، بجیا لوەی ڕەوی 
 وان قوتبی نتی ملمالنچۆنی کی تر لگشتی دەورانڕووداوەکان ب

ل ھمان کاتدا ئوەی بۆ خکی جیھان .  ئیمپریالیکان نیشان ئدات
ڕۆشنکردەوە ک ئامانجی جنگی ئمریکا و داگیرکاری ئفغانستان پش 
بیست ساڵ لموبر ن دژی تیرۆر بوو ن بۆ ڕزگاری خکی ئفغانستان 
بووە ل ژردەستیی کۆنپرسترین ھزی میلیشا و دڕندەیکی وەک 
تایباندا، بکو خکی کران گورەترین قوربانی نخش و سیاستی 

ئفغانستان ھمان ھبژاردەی .  ئیمپریالیستانی ئمریکا بسر جیھاندا
ئمریکا بوو ل نمونی عراق تا بیکات میدانی ئو جنگی سودا و 
مامی سیاستکانی بۆ بادەستی بسر جیھانی سرمایداریدا پوە 

 .بکات
دەستی تایبان و ئیمارەت ئیسالمیکی ک جگای نفرەت و توڕەیی 

کی ئازادیخواز و ئینساندۆستی جیھانواوی خوەی دەوری .  تجیا لب
برەنگاری ئازادیخوازان ل ئفغانستاندا برامبر دەستی تایبان ل چ 

بۆی دەبت فشارکی   پویستی ب پشتیوانی،  ئاستکدا دەبت، بم
برفراون و ھمالین ل تواوی جیھاندا بڕێ بخرت و ڕگا ندرێ دان 
بو حکومتی تایباندا بنرێ ک دەیوێ پکی بھنت، لالین تواوی 
دەوتان و ڕكخراوە جیھانیکانوە ھروەھا ناب ھیچ جۆرە پیوەندی و 
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یکی جماوەری جیھانی وەھا  وه بزووتنه  ڕکوتنكی لگدا ببسرت و
بر فراوان بڕێ بخرت ک شکست ب حکومت و ئیماراتی ئیسالمی 

حزبی کۆمۆنیستی کرکاریی کوردستان ڕایگیاند ک .  تایبان بھنرت
لڕیزی پشوەی ئو ناڕەزایتیاندا ڕادەوەستت ک لھر شونکی 
دنیادا لبرامبر تایباندا پدەنت میدانوە، ھاوکاتیش ئو ڕكخراو و 
الینانی پشتیوانی ل دەور و پگی تایبان دەکن، بتایبتیش ئو ھزە 
ئیسالمیانی کل کوردستاندا پیامی ئومد بخش ب گڕانوەی تایبان 
 و شانڕیزی ئ و ڕیسوا دەکات و دەیانخات رکۆنوە، سنودەکب

ڕووی نفرەت و ناڕەزایتی  نوستوان ک ھاوکاری داعش دەکن و ڕووبه
 .ھرئستای جماوەری کوردستانیان دەکاتوە

 
 : ٢٠٢١/ ١٠/١٠ھبژاردنکانی عراق 

ئم ھبژاردن ل بنڕەتوە ھوک بوو بۆ دەربازکردنی چینی 
دەستدار و حکومت فاشیلکیان لو قیران سیاسی و ئابوری قوی 

پکردن ب  وە ھوک بوو بۆ پاشكشه.  ک یخگیری بۆرژوازی بوو
ک حكومتی عادل  ٢٠١٩تی فراوانی جماوەری سای  زایه ی ناڕه وه بزووتنه

بۆی وەمی ئم ب سیناریۆی .  عبدولمھدی ناچار ب ھوەشانوە کرد
 کانمانتیبات و ناڕەزایوەی ختداران، توندکردنبژاردنی دەسھ
لپناو ڕوخانی دەست و ھگڕانوەی ئم سیستم گندەڵ و 

دەب ل درژەی ..  چوسنرەی ک ژیانی زۆرنی کۆمگای ھاڕیوە
ڕاپڕینی ئۆکتۆبردا ب جونوەی ناڕەزایتیکانمان بۆ نان و کار و 
ئازادی و عدالتی کۆمیتی پرەپبدەین و لم ڕگایوە سیناریۆی 
ھبژاردنکیان ب شکست بکشین، بشداری نکردنی خکی كركار و 
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زەحمتکش بشوەیکی یکجار فراوان، ھوکانی بۆرژوازی بۆ 
تی ب شکست کشا و خک چ  زایه ی ناڕه وه پکردن ب بزووتنه پاشكشه

لسر ئاستی عراق و چ لسر ئاستی کوردستان ب نچوون بۆ دەنگدان 
 .بۆ دەستی تانچی و مافیایی و میلیشیاییان کردەوە“ نا”دوپاتی 

 بژاردنو ھئاکامی ئ ل ک کوگۆڕبژاردن و ئاشکستکیشانی ھب
شکستخواردووەدا بدیھات، ھاوسنگی نوان ھزەکانی گۆڕی و گورزکی 
گورەی وەشاندە سرجم الین بۆرژوازییکانی عراق، بتایبتیش ھز 
 کرد و ھاوکاتیش درزی خستکشرانی توشی پاشئ ر بکانی سنو الی

ئستا سرجم حزب و .  ناو خانوادەی ئیسالمی سیاسی شیعکانوە
 ی خۆ دەربازکردنن لرقاوەدا سڵ ئگراق لکانی بۆرژوازی عبا
ئاکامی ئم ھبژاردن و ئزمی پکھنانی حکومتدا، ھاوکات لگڵ 
 رەو ڕوون، کمریکا بکانی ئربازییزە سی ھکشری پاشگئ
لکوتکانی دەتوانت و دەشت ئاوگۆڕی گورە ل ھاوسنگی ھزەکان و 
ھزە دەرگیرەکانی ناوچک و دەخاتیان ل عراقدا پکبھنت و عراق 

دیارە لو .   وه دەخات ناو دەورەیکی نوی ملمالنی ناوخۆیی و ناوچییه
نوەدا ناسیونالیزمی کورد بجیا ل ئزم قوڵ و چارھنگرەکانی 
ڕووبڕووی ئزمیکی تر و ب ئاسۆییکی گورە دەبت و ل ئاستی 

 .عراق و ناوچکشدا پگی ڕوو ل داکشان دەکات
 

 :ختی رەسمی-پیوەندیمان لگل حزبی حیکمتیست
 وەی کدەر لدا، بریھتی سکانی ناوخۆی حزبی حیکمک ناکۆکیکات
ئم وەکو حزبی ھاوپیمانی ئو حزب ل ئاست جیاوازی سیاسیکاندا ڕای 
 ئیختالف م لدا، بوە ڕونجیابون مان دا کوخۆمان دەردەبری و ھ

 پیام و بگنام پسندکراوەکان/ کۆنگرەی پنجم

 
 ٢٠٢١دیسمبری 

٣٠ 



دواتر .  جناحبندیکاندا ب توندی الینگری یکپارچیی حزب بووین
بم بۆنیوە .  ئو حزب دوو کرت بوو  بداخوە بدەر ل ئیرادەی ئمه

وە ل ئیختالف .  پیوەندی خۆمان لگل ھردووالدا ھپسارد  ئمه
الینگری ھیچ جناحکمان نکرد و تنھا الینگری   تشکیالتیکاندا ئمه
پکھنانی پیوەندی و نزیکایتی و ھاوپیمانی لگڵ . ئیتحادی حزب بووین

ھرالیکیمان سپارد بوەی ل میدانی واقعی سیاسی و پراتیکی و 
 .ڕوانگمان بۆ حیکمتیزم چندە لگڵ یک دوور یان نزیکین

مسلیک ک گرفت بوو لسازدانوەی پیوەندیکانمان، کارکردنی 
ئممان ب مانعکی جدی   ئمه.  ھردوو جناح بوو لژر یک ناودا

دەزانی ک چۆن پیوەندی لگڵ دوو حزب ببستین ک ل ژر یک ناودا 
سرئنجام لم بارەیوە جناحی ختی رەسمی .  کار دەکن

دەستپشخرییان کرد و ئو کشییان چارەسر کرد و ناوی خۆیان 
 .جیاکردەوە

مسلیکی تر ھسنگاندنی دوری و نزیکیمان بوو لگڵ ھر الیکیان 
ل میدانی سیاسی و پراتیکی و ڕوانگمان بۆ حیکمتیزم و ڕووداوەکانی 

مووو  لم بارەیشوە ل ھه.  ی کۆمۆنیزمی کرکاری وه ناوخۆی بزووتنه
ڕووداو و ئاوگۆڕە گورە و بچوک ناوچیی و جیھانیکان و تنانت 
ڕوداوەکانی ناوخۆی کوردستانی عراقیش، لگل ختی رەسمی نزیکی و 

 .ھاوفکریمان ھبوو
خالکی تر شوەی مام بوو لگڵ ناکۆکیکانی ناوخۆی حزبکانی 
 ک لیاندووجار ھاوڕ وەی کت دوای ئتایب راق و کوردستان بع

جناحی ختی رەسمی مسئوالن دەخاتیان کرد .  حزبی عراق جیابونوە
وانو جیابونربگرن بیاندا بوو تا ئاخرین بوار ھ  . دەر لکیش بکات
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ویستی ئوان ڕووداوەکان ڕوویاندا، ئوان ب محکمی ل پشتی دوو 
 .ڕاوەستان  حزبی ئمه

جگ لوان ختی رەسمی ھمیش بیان و نوسراوە و چاالکیکانی دوو 
ل بوکراوەکانی خۆیاندا بو کردۆتوە  حزبی عراق و کوردستانیان 

ئمان و زۆر .  پشتیوانییان ل چاالکی و ھسورانکانی حزب کردووە و 
ی لگل ختی رەسمی گیاندە ئاستی  فاکتۆری دیک پیوەندیکانی ئمه

 .پیوەندیکی نزیکتر
 

 :ی کرکاری وه حزب و بزووتنه
ر پكھنانی حزبكی سیاسی  سه مووو کۆنگرەکانی حزبدا پداگری له لھه

موو ئم مسالنش ل  بنمای ھه.  کراوە  تی یه ر و كۆمه تگه خاه ده
. ی کرکاریوە، سرنجمان بۆ داوە وه پیوەند بچینی کرکار و بزووتنه

ی  وه ئگر لسانکی پشووتردا حزب کمتر کاری لسر بزووتنه
م لم یک دوو سای دواییدا، بھۆی ئوەوە ک  کرکاری کردبت، به

تی کرکاری لکنار ناڕەزایتی  زایه دەورەیکی تازە ل ناڕه
جماوەریکانی چین و توژەکانی تردا بڕکوتووە، حزبیش سرنجی 

ناڕەزایتیکانی .  چۆت سر ئم الینی کار و سرەتایکی دەستپکردووە
ئم دەورەیی کرکاران ئگرچی ھشتا میلی کۆمۆنیستی تدا زەعیف و 
ئاستی ڕکخراوبوون الوازە و ل حاتکی دیفاعیدای و زۆرتر خستی 
ڕاوەستانوەی ھی برامبر ب دۆخی سختی کار و ژیانی کرکاران و 

تدار بۆ سر ئاستی ژیان و گوزەرانی  سه ئو ھرشانی ک چینی ده
ی  وه م بکردەوە سیمای قۆناغک ل بزووتنه کرکاران بڕیخستوە، به

بتایبتی مانگرتن کرکاریکان، .  کرکاری ل کوردوستان نیشان دەدات

 پیام و بگنام پسندکراوەکان/ کۆنگرەی پنجم

 
 ٢٠٢١دیسمبری 

٣٢ 



دەست لکارکشانوە و تا داخستنی دەرگای کارگ و بستنی چوار ڕگا، 
ک ب گشتی بۆ خواستی دامزراندن و سرفکردنی دەرمای سان و 

کۆم خواستکی تر، شوە و ڕوخساری ..لدژی لسر کاردەرکردن و
حزبی ئم .  ی کرکاری برجستدەکاتوە وه ئم دەورەیی بزووتنه

ی کرکاریوە ئزمونکی تازەی  وه لپیوەند بم دەورەیی بزووتنه
لخۆی نیشانداوە ک ئویش ل دەوری بوکراوەی دەنگی کرکار و ئو 
. کارانی ک کۆمسیۆنی کرکاری پی ھساوە، بدەستھاتووە

گوزارشتکردن ل دۆخی کار و ژیانی کرکاران و بردنسرەوەی ئاستی 
تبلیغاتی حزب لسر مسل کرکاریکان و ئو ڕاپۆرتانی ک ھواڵ و 
کشکانی کرکارانی لخۆ گرتووە، تا بارزکردنی ھسوڕاوانکی کرکاری، 

وخۆ لگڵ کرکاران و لک  ھاوکات دامزراندنی پیوەندیکی ڕاسته
نزیکردنوەیان لیکتر، تا ھوشیارکردنوە و ھودان بۆ ئاشناکردنی 
 کخراوکردن و کۆموازەکانی خۆڕیاساکانی کار و ش کاران بکر

بگشتی ئم کاران سرەتا و ھنگاوکی باشی ب ئاڕاستی ..  بابتکی تر
دەخاتکردن و تکڵ بوون لخباتی ڕۆژانی کرکاران و ئم دەورەیی 

 .ی کرکاریدا فراھم کردووە وه بزووتنه
م  ئم ھوڵ و تیکۆشاننی ھاوڕیانی حزب ئگرچی گرنگ و بنرخن به

وەک وتم ھشتا سرەتای و دەب لسر بنمای ئم دەستکوتان حزب 
ی ڕۆژان و ئابوری چینی کرکاردا ئاویزان بت، دەب  وه لگڵ بزووتنه

تیکانی ئستای کرکاراندا، ببت  بپی نخشیک و لجرگی ناڕەزایه
فاکتۆری ھوشیارکردنوە و یکگرتووکردنی کرکاران و بھزکردنی 
میلی کۆمۆنیستی ناو کرکاران و لرەشوە ببت ناوکۆکی شکگرنی 

لیک وتدا .  ی کۆمۆنیستی و ڕکخراوە جماوەریکانی کرکاران کۆمیته
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مووو ھوڵ و تقالیکی حزب ڕووەو  دەب دەورەی داھاتوو ھه
 ،رانوگۆڕی شۆڕشگرەکی بۆ ئازی سکار وەک ھئامادەکردنی چینی کر
توەرە ببستت و ل جرگی ئم خباتدا ڕیزکی بھز ل ڕابران و 
ھسوڕاوانی کرکاری برەوالی خۆی رابکش و گیانی حزبیتی 
کۆمۆنستییان لنودا بھز بکات و کۆتایی بو دوریی نوان چینی 

 .کرکارو کۆمۆنیزم لکوردستان بھنت
 

 :ناکۆکی ناوخۆیکان
مسلیکی گرنگ ک پویست ئاماژەی پ بدەین دۆخی کۆمۆنیزمی 

کاریکانی .  کرباس وە بداچوونر ناوی پژ یان لھاوڕ ک لژمارەی
کۆمۆنیزمی کرکاری و منسور حیکمت، لالیکوە دەستیان برد بۆ 
پرانسیب شکنی لئاستی رابریدا و پاشانیش دەستبرداری حزب بوون 
بھمان پاساوی بۆچوونی جیاواز و پداچوونوە ب باسکانی کۆمۆنیزمی 

 .کرکارییدا
لنو ئو دۆخ سیاسی و کۆمیتی و چینایتیی ک حزب ل ماوەی 
دوو کۆنگرەدا تپرێ کردووە، دیاردەی دابان و جیابوونوە بناوی 
جیاوازی فکری و سیاسی سری ھدا، کسانک ل حزب جیابوونوە و 

جیاوازی بۆچوون لسر .  بناوی گروپی ترەوە ڕاگیاندنیان بوکردۆتوە
ھندك مسئلی تاکتیکی جگی قسوباس بوون، لوان ھوست لسر 

م ئم جیاوازیان  به..  ڕی موس، ڕیفراندۆم، سربخۆیی کوردستان شه
بوونوە و   نش جیابوونمایو بنر ئسحزب و ل ی دابران لمای

ھیچ کس و دەستیکیش ل .  دەستبرداربوون ل حزب ڕووی نداوە
پیوەند ب ئیختالفکی سیاسی دیاریکراوەوە خۆی ڕانگیاندووە، بکو 
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زیاتر بناوی سرنجدانوە و چاوخشاندنوە ب تیۆر و باسکانی 
ھبت دووبارە سرنجدان و .  تدا سری ھداوە منسورحیکمه

پشەوی   وتی تکامول پدان و پداچونوە کارکی ھ نیی گر ل ڕه
جونوەکدا بت و بشیک بت ل پراکتیکی کۆمۆنیستی، ئوە کارکی 
دروست و سود بخش لڕاستای بردن پشوەی وەزیفکانی شۆڕشی 

بم تواوی ئو کس و دەستانی ل حزب جیا .  سۆشیالیستیدا
وان و باسکی  بوونتوە، تا ئستا لو بارەیوە ھیچ دەورکی پشه

لباری  تازەیان بۆ پداچونوە و ڕەخنکانیان نیشان نداوە، ھاوکات 
وانیان نناوە، بکو  سیاسیشوە نک ھیچ ھنگاوکی دروست و پشه

ی  وه دەوری زۆر نرنیان دیوە ل پرشوبوکردنی ڕیزەکانی بزووتنه
لالیکی ترەوە نمونی نونرایتی سونتگلکی دواکوتوان .  کۆمۆنستیدا

و ناحزبی و حزب شکاندنیان برھم ھنا، لوان باس نکردن و جدەل 
نکردن لناوخۆی حزبدا، پیادەنکردنی ڕگای دروست بۆ ساغکردنوەی 
 وەی بۆچوونکالیی کردنوە و یکان، یان ڕۆشنکردنڕاستی جیاوازی
جیاوازەکان، ک تائستاش نک نیانتوانی و نیانویست ئو کارە بکن، 
بکو ئوانی ڕۆیشتن بکارەکیان کۆمۆنیزمیان بچوکتر نیشاندا و 
خۆشیان ھنگاوک نچون پشوە، بگرە زەربیان ل کۆمۆنیزم و ل حزب 
و تحزبی کۆمۆنستی دا و گڕانوە بۆ محفلیزم و کاری گروپ و 

دەستیان گیرکردەوە ل محفلیزمک ک بیست ساڵ .  دەستی بچوک
زیاترە کۆمۆنیزمی کرکاری ڕەخنی لگرتووە، کوتنوە ناو فزا و 
دۆخکوە ل ب ئاسۆیی و ناڕۆشنی و ناکۆکیک ل نوان کاری گروپی و 
 کی کۆمۆنیستی، تا خۆیان لنانی حزبکھوەی پلی کردنمتی عچۆنی
برامبر حزبی کۆمۆنیستی کرکاریدا نیشان بدەن، بم ن توانیویان ئو 
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کارە ئنجام بدەن، ن ئاسۆیکی ڕۆشنیان لبردەمدای بۆ ئو جۆرە 
یی ھگزھنی خۆیاندا ج نھا لی تحزب. 

 
 :کوردستان و جیھت گیریک بۆ کاری داھاتومان

ئوزاعی کوردستان ڕاستوخۆ لژر کاریگریکانی دۆخی جیھانی و 
تکی  سه بۆرژوازی کورد و ده.  ناوچکدای، بتایبتی دۆخی عراق

بتوندی لژر کاریگری ئو فاکتۆراندای ک لسرەتای ئم ڕاپۆرتدا 
وات بنبست و نبونی بدیلی ئابوری لو قیران ..  ئاماژەی پکراوە

ئابوریدا ک سرمایداری جیھانی دەرگیریتی، قیرانی حکومتی و قشت 
تی برفراوانی  زایه تداردا و لمیداندا بوونی ناڕه سه لڕیزەکانی چینی ده

 .کۆمیتی و خواستی ڕوخانی دەست
ناجگیری سیاسی و سرگردانی ھلومرجی سیاسی کوردستان بدوای 

وە تائستا واقعیتکی بکۆتایی کوردستان ١٩٩١جنگی کنداوەوە ل سای 
و عراق، جا ب ھر جۆر و شوازک ئاوگۆڕکی سیاسی ل عراق و 
 سیاسی گیریژاو و ناجو گت، ئتی ناوەڕاستدا ڕوی دابی ڕۆژھناوچ
زیاتر خۆی نیشانداوین و قیران بدوای قیران بشکی سرەکی ژیانی 

 .دانیشتوانی ناوچک بووە
سا بارودۆخی کوردستان لالیک کوتۆت ناو چوارچوەی نخش و  ٣٠

سیاست و برژەوەندیکانی دەوتی ئمریکاوە، لالیکی ترەوە 
 کتانی ناوچتی وروەھا دەخازی دنیا و ھتانی زلھشی وکشمک

ل ناو ئم واقعیتدا ھزەکانی دەستدار ل .  وەک ئران و تورکیا
کوردستاندا ک پارتی و یکتی و بنمای بارزانی و تابانین، 
کوردستانیان ب زۆنی زەرد و سوز دابشکردووە و بوونت پاشکۆی 
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ئو ھلومرج و پاشکۆی برژەوەندی سیاستکنی وتانی زلھزی دنیا 
و وتانی ناوچک، لژر سبری ھلومرجی ئو گژاو و ناجگیری 

 .سیاسیدا دەستی سیاسی بروە دەبن
 کراق و ناوچبدەین کوردستان و ع ئاماژەی پ ویستوەی پئ
لبرامبر ڕووبڕووبوونوەی ئاوگۆڕکی تازەن ل کشمکشی وتانی 
 مریکادا، لکانی ئربازییزە سی ھکشو پاش کزی دنیا و ناوچزلھ
ھمان کاتدا ئاوگۆڕ ل موقعیت و ھاوسنگی ئو ھزە ناسیۆنالیست و 

لم .  دینی و تائفیانی ل کوردستان و عراقدا قۆرخی دەستیان کردووە
بارەیوە پویست حزب ئامادە بت بۆ ناسینوەی ئو پشھات و 
ئاوگۆڕانی چاوەڕوان دەکرت، تا بتوان وەک ھزک ل شانۆی سیاسی 
و ئاوگۆڕەکاندا ڕۆی خۆی بگت و نخش و سیاستکانی عملی 
 سترجکار بوە و ئامادەیی و دەوری حزبی کۆمۆنیستی چینی کربکات

 .بکاتوە
ئوەی لم نوەدا شایانی باس ل چوارچوەی ئم ھلومرج و 
بدەربستی و نابرپرسیاریتی تواوی حزبکانی دەستدار و 

تی  زایه یی و بزاری و ناڕه ھاوبشانیان ل دەستدا دۆخکی پر توڕه
تیکانی  زایه وەھای پکھناوە، ک برزبوونوەی ئاستی خواست و ناڕه

خک لبرامبر ئم دەستدا، ب جیا ل برزکردنوەی ھر خواستکی 
وەک موچو خزمتگوزاری و پداویستیکاندا، نفرەت ل دەست و 

تیکان و  زایه خواستی ڕوخانی ئم دەست برچاوترین دروشمی ناڕه
تی لبرامبر ھبژاردنکانی  زایه یی دانیشتوانی کوردستان، ناڕه توڕه

عراقدا، خۆپیشاندانی دەیان ھزاری کسی خوندکاران بم دوایی، ئو 
واقعیتی نیشانداین، وات گر دەورانک حزبمان ل چوارچوەی خباتی 
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سیاسیدا بۆ شۆڕشی کرکاری ڕوخانی ئم دەستی وەک بربستک 
 و  ك به وه  ب پویستی دەزانی، ئستا خواستی ڕوخانی دەست، كه

بۆی .  ، پداویستی و خواستكی جماوەری وه كه ر خه سه به  كابوسكه
تی و خاوەنی ئم خواست و،  زایه ڕابری ئو ناڕه  دەبت حزبمان ببته

پیداکردنی ڕگاکانی کۆتاییھنان بم دەست و ترحکردنی ئترناتیڤی 
وخۆی خک  دەستی جماوەری گونجاو ل دابینکردنی دەخاتی ڕاسته

 .ل دەستی سیاسی و دیاریکردنی چارەنوسی خۆیدا
بارودۆخی قیرانگرتووی ئستا و مای پووچبوونی حکومت، مسلی 
 انی ککی حوکممسیست نان بستا و کۆتاییھتی ئوەالنانی دەس
بۆرژوازی کورد بۆ چندین دەیی دایسپاندووە بسر کۆمگای 
کوردستاندا، بۆت ئرککی خرای سرشانی چینی کرکار و ببشانی 

توڕەیی و ناڕەزایتی ئستای خکی کرکار و زەحمتکش، .  کۆمگا
لگڵ ئوەدا ک لدژی بکاری و ھژاری و نبوونی خزمتگوزاری و 
 م لب ،نتداردا خۆی دەنوحزابی دەسۆی ئنوبو تا دانی مووچن

یکی حشارداوە ک لدژی سرتاپای ئو سیستم  وه ناوەرۆکدا بزووتنه
 وانی لژیانی ئ یدەی س ک یئابوری و دۆخو ئ انیحوکم

یک ک  وه نایکسانی و ستم و دەیان دەرد و مینتیدا ڕاگرتووە، بزووتنه
وەالنانی ئم حکومت و دەستی کردۆت خواست و داوای جماوەرکی 

بگومان جونوەیکی ئاوا ئو تواناو قابیلیتی ھی ک .  برفراوان
 ستای حزبتی ئتداردەس ر کۆتایی بک ھن رانکی شۆڕشگوازشب
بۆرژوا ناسیونالیستکان بھن، بکو کۆمگای کوردستان برەو 

ھاوکات خوپشاندان و ناڕەزایتی .  ئاوگۆڕکی ڕیشیی برت
 ی بخوخۆ یڕاست ران کراق و ئشارەکانی ع کان لماوەریج
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دەستداران لم دوو وتدا گرتووە، فاکتۆرکی کاریگرە ب قازانجی 
 .یکالکردنوەی خرا و شۆڕشگرانی دەست لکوردستاندا

حزبی کۆمۆنیستی کرکاریی کوردستان، لگڵ ئوەدا ک دامزراندنی 
سۆشیالیزم و حکومتی کرکاری، لڕگای برپاکردنی شۆڕشی 
 ر برامبک برناتیڤلتنھا ئکارەوە وەک تتی چینی کریکۆم
سرمایداری و قیرانکی دەزان، ھاوکات پیوای ک گیشتن بم 

یکی  وه شۆڕش و بم ئترناتیڤ ل دی ھلومرجی ئستا و بزووتنه
شۆڕشگانی جماوەریوە دەگیرس ک لیکمین ھنگاوەکانیدا، بۆ 

 .خواستی وەالنانی ئم دەست پدەنت میدانوە
پویست حزبی کۆمۆنیستی کرکاری ببت نونری خواستی سرەکی 

دایم گرفتانی لریش ماوەری کوردستان کستای جئ: 
نان ب مانای گرانی و ھژاری و بکاری و برستی، ب موچیی “  نان“ /١

یکک ل  …و کمی موچ، نبوونی پداویستی و خزمتگوزاریکان
 .تی جماوەریی زایه ھۆکارە سرەکیکانی ناڕه

ب مانای ئازادی سیاسی و ئازادی دەربین و بیان و “  ئازادی ”  /٢
بیروباوەڕ و چاپمنی، ئازادی کۆبونوە، مانگرتن و خۆپیشاندان، ئازادی 
ڕیکخراوبوون، ب مانایک پشلکردنی ئازادی و ب ئیرادەکردنی خک 

یککی ترە ل ھۆکارە  …بۆ دەورو دەخالتی ل دەستی سیاسیدا
 تی جماوەریی زایه سرەکیکانی ناڕه

بمانای مانوەی کوردستان ل “  نادیاری ئایندەی سیاسی کوردستان “ /٣
ناو گژاو و ناسقامگیری سیاسی و سرگردانی ئایندەی سیاسیدا لدی 

تی  زایه ھۆکارکی تری ناڕه ئاوگۆڕو پشھاتکانی عراق و ناوچکدا، 
 . جماوەرییه

 .. ڕاپۆرتکی سیاسی گشتی بۆ بردەم کۆنگرە
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 گرەزۆری کۆمشی ھرەکی بگرفتی س ک ،گرفت و سجیا لدیارە ب
تی جماوەریی، تا رادەی خواستی  زایه و سرچاوەی شکگرتنی ناڕه

راماین و کۆتاییھنان بو دەست، ھاوکات پرسی جگرتنوەی ئو 
دەست، وات بدیلی دەستی میلیشیایی و حزبی و بنمایی ک لسر 
بناغی سلبی ڕۆی جماوەر و تاککانی دامزراوە، مسلیکی تری 

ییزی .  بناغھ توەی ببكاریی کوردستان، بۆ ئحزبی کۆمۆنیستی كر
سرەکی راماینی ئو دەست پویست ببت نونری ئو ویست و 

 .خواست سرەکیانی ئستای کۆمگی کوردستان
حزبی کۆمۆنیستی کرکاریی کوردستان لئستادا ک کۆمگا لگڵ 
فشل و بتوانایی حکومت برەوڕووە ئم خانی خوارەوە وەک 
سرختی نخشڕگای دەربازکردنی کۆمگای کوردستان و تپڕکردنی 

 :ئم دۆخی ئستا دەخات ڕوو
وەالنان و کۆتاییھنان ب حکومتی ئستا ب ڕگایکی شۆڕشگان، : یکم

لڕگای ھستان و ڕاپڕینکی جماوەریوە دەبت ک ل جرگی 
ھاتنمیدانی فراوانی خکی ناڕازیوە بۆ خواستی وەالنانی دەست 
پیناوەت میدانوە تا ئاستی برینکردنوە و برزکردنوەی 

یکی سرنگونی بۆ راماینی دەست، واتای کۆتاییھنان ب  وه بزووتنه
دەستی ئستا لڕگای راپڕینکی جماوەری شۆڕشگران و 

مووو دامودەزگاکانی سیستمی حکومانی  سرکوتووانوە لوەدای ک ھه
ئستا، لوان حکومت و پرلمان، سرۆکایتی ھرم و ھزی چکداری 
حزبکان و ھر ئۆرگانکی دیک ھوەشتوە و ڕگابکرتوە بۆ دەخاتی 
جماوەری ل بڕوەبردنی وت و بیاردانی ئازادان لسر سیستمی 

 .حوکمانی داھاتوو
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دامزراندنی حکومتکی کاتیی شۆڕشگ ل نونرانی جماوەری :  دووەم
ڕاپڕیو، ل ڕکخراوە و ئۆرگان و شورا و ئنجومنکان و ئو حزبانی 
ک پشتیوانی ڕاپرینن پکدێ و وەک برئنجامک ل ھاتنمیدان و 
ڕاپڕینی جماوەری فراوانی کرکاران و زەحمتکشان و خکی 

 .ئازادیخواز، دەبت بدیل و شونگرەوەی حکومتی ئستا
سوپاس ودانواندنی سری ڕیز بۆ ئو ھاوڕیانی کئستا لناوماندا نین 

 ..و گیانیان بخت کرد لپیناو ئامانجکانی حزبدا
  

 عوسمانی حاجی مارف
 ٢٠٢١ناوەڕاستی دیسمبری 

  

 .. ڕاپۆرتکی سیاسی گشتی بۆ بردەم کۆنگرە
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انوگۆڕی شۆڕشگستی حزب بۆ ئامانیف 
 

 :ئامانجی حزب
حزبی کۆمۆنیستی کرکاریی کوردستان وەکو حزبی چینی کرکار، خبات 
دەکات بۆ ڕكخستن و ڕابریکردنی شۆڕشی سۆشیالیستی لپناو 
ھپچانی سیستمی سرمایداری و کاری بکرێ و دامزراندنی 

 .نایکسانی  یکی کۆمۆنیستی خای ل ستم و چوسانوە و گه كۆمه
شۆڕشی سۆشیالیستی تنھا لڕگای ھاتنمیدانی چینی کرکار و 
جماوەری ستمکش، ل ڕیزکی رکخراو ل دەوری ئاسۆی سۆشیالیستی 
و ب ڕابریی حزبی کۆمۆنیستی چینی کرکاردا میسردەبت؛ بم پیش 
پشەوی و سرکوتنی ئم شۆڕش لھر ھانگاوکدا 

پیوەست ب پرەسندنی بزوتنوەی سۆشیالیستی و  ڕاستوخۆ 
مرجکی سرەکی پشەوی و .  تحزوبی کۆمۆنیستی ئم چینوە

سرکوتنی ئم شۆڕش ل کوردستاندا، دابان و سنوربندی چینی 
کرکار و جماوەری زەحمتکش ل ئاسۆ و ئامانج و سیاستی بزوتنوە 

بتایبتیش، بھزبونی کۆمۆنیزم ل برامبر .  و ئحزابی بورژوازی
ناسیۆنالیزمی کورد ل ئاستکی کۆمیتی برفراواندا، مرجکی سرەکی 
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ھروەھا شۆڕشی .  پشەوی و سرکوتنی ئم شۆڕشی ل کوردستاندا
ی  ،گه یکدا، بپی بارودۆخ و گرفتکانی ئو كۆمه گه کرکاری ل ھر كۆمه

ل پرۆسسکی جیاواز و ل ھناوی وەمدانوە بو گیروگرفتاندا 
 .دەڕوات پشوە

 
 :دوو گرفتی ئستای کوردستان

دۆخی ئستا و ئو گژاوە سیاسیی کوردستانی تیا ڕاگیراوە، گلک 
کۆسپ و ڕگری گورەی ل بردەم شۆڕشی سۆشیالیستی و تنانت 
پکھنانی ھر ئاوگۆڕ و باشبونکی برچاو ل ژیانی مادی و معنوی 
خکدا پکھناوە و بووەت مایی نھامتی و مینتباری سیاسی و 

ئم بارودۆخ ل .  ئابوری و کۆمیتی بۆ زۆربی زۆری دانیشتوان
 ناسیۆنالیست پاوی میلیشیایی حزبتی داسوە ئاکامی دەسکالی

یی بۆ ناوچی دەستی خۆیان  گه کوردەکان و دابدابکردنی ئم كۆمه
و ببارمتگرتنی ژیان و گوزەرانی خککی، ل الیکی ترەوە 
برئنجامی لکاندنی کوردستان ب دەوتی قومی ئیسالمی ئستای 

 .عراقوە ل چوارچوەی فیدرایزمی قومیدا
دەستی میلیشیایی حزب ناسیۆنالیست کوردەکان، وەکو ھۆکاری -

بدەرەتانی ھمالین بۆ جماوەری فراوانی خک، کوتووەت برامبر 
 بووەت تم دەسنان بتی فراوان و کۆتاییھکی ناڕەزایوەیبزووتن

ل بارودۆخی ئستادا، دەرگا کرانوە .  خواستکی برینی جماوەری
بڕووی ھر ئاوگۆڕ و باشبونکی برچاو ل ژیانی خک و ھموارکردنی 

ل ھنگاوی یکمدا بندە  ڕەوتی برەوپشچوونی شۆڕشی سۆشیالیستی،
تی میلیشیایی حزب  سه ی لژر ڕکفی ده گه ب دەرھنانی ئم كۆمه

انوگۆڕی شۆڕشگستی حزب بۆ ئامانیف 
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حزبی .  ئم ئرکی دەمودەستی شۆڕشی کرکاری.  ناسیۆنالیستکان
تی میلیشیایی  سه ده خبات دەکات بۆ وەالنانی   كركاری  كۆمۆنیستی

 .دەستداریتی شورایی  زراندنی ناسیونالیستی كورد و دامه-بۆرژوا
- رەبوان بۆرژوازی کورد و عوتنی سیاسی نکر ومی کیزمی قفیدرا

لسر دابشکردنی دەست، ھۆکاری ڕاستوخۆی گرفتاربونی 
کوردستان بجۆرەھا کش و گرفت، ڕەچتیک بۆ ھتاھتاییکردنی 

  وتی م ڕه رده به ناکۆکی قومی و دروستکردنی لمپری گورە له
ئم فیدرایزم، ل ھمانکاتدا، کۆکیکی .   گه برەوپپشچونی كۆمه

راگرتن و بردەوامیدان ب شوازی دەستی میلیشایی ئحزابی 
بم ناسیۆنالیزم فیدرایزمی قومی و کشی .  ناسیۆنالیستی کورد

ل گژاوی فیدرایزم   گه کوردی لکھپکاوە، بۆی دەرھنانی كۆمه
تا کاتک ک دەوتکی .  پیوەست ب یکالکردنوەی کشی کوردەوە

کۆنپرستی قومی و دینی ل عراقدا لسرکاربت، تنھا رگاچارەی ئم 
خۆیربکی سترپاکردنی دەووەی کوردستان و بجیابوون یشک .

 ل انکاری و شۆڕشگوەی کررەگرتنی بزووتنری پگئ م لب
ئاستی عراقدا و پیدابوونی دەرفت بۆ ھاتنسرکاری دەولتکی غیرە 
قومی و سیکۆالر، ک ھموو دانیشتوان بب لبرچاوگرتنی ناسنامی 
قومی و دینی ب یک چاو تماشا بکات، حزبی کۆمۆنیستی کرکاری 

تو دەرفرخستنی ئدەکۆشیت بۆ سوەی .  توە بۆ ئگا دەکاتر مئ
کشی کورد و گژاوی ئستا ل چوارچوەی عراقکی یکگرتودا 

حزبی کۆمۆنیستی کرکاری لگڵ ئوەی ھمیش .  چارەسر بکرت
پداگری لسر مبدەئی گڕانوە بۆ ڕای خکی کوردستان دەکات بۆ 

ب مافی ھاوتی (بیاردان لسر مانوە ل چوارچوەی عراق 
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یان جیابونوە و پکھنانی دەوتی سربخۆ، ل )  یکسانوە
 .ھلومرجکی وادا پشتیوانی ل مانوە لگڵ عراق دەکات

 
انوگۆڕی شۆڕشگویستیی ئاماکانی پبن: 

یکی سرمایداری،  ی مۆدرنی کوردستان، وەکو کۆمگه کۆمگه - 
تیایدا جیاوازی چینایتی نوان چینی سرمایدار و چینی کرکار و 

ناکۆکی نوان ئم دوو .  جماوەری ستمدیدە، بوپڕی خۆی گیشتوە
ی و سرجم کش و ناکۆکیکانی تر ل  گه چین، ناکۆکی سرەکی كۆمه

سای رابردودا دەستی  ٣٠لماوەی .  دەوری ئم توەرەیان بستوە
ر و دەستی چینی بۆرژوازی  ناسیونالیستکان، وەکو نونه-حزب بۆرژوا

کورد ڕۆی خۆی گاوە و لساییدا کمایتیکی کم لسر حسابی 
چوساندنوەی چینی کرکار و سپاندنی ھژاری و نداری و کورەوەری 
بسر زۆربی ھرە زۆری دانیشتواندا، بوون ب میلیاردر و لناو 

ی کوردستانی  گه لالیکی ترەوە كۆمه.  سروەت و ساماندا نوقم بون
 ندبونی لھرەمسازی و بندنی ئابوری و پیشرەسڕووی پۆ لمئ

، زەمین بابتیکانی برپاکردنی  وه سروەت و سامانکی زۆره
یکی سۆشیالیستی تیادا فراھم بووە ک ل ساییدا ھموان  گه كۆمه

ئمان چینی کرکار و بزوتنوەکیانی کردوەت ھزی .  خۆشگوزەران بژین
بنڕەتی بۆ ئاوگۆڕی شۆڕشگران و شۆڕشی کۆمیتی ئم چینیان 

 .کردوەت کارکی پویست و دەستبج و ل ڕووی بابتیشوە مومیکن
ل کوردستان، وەکو مبندکی کاری ھرزان، پۆسی برھمھنانی    - 

پیوەندی نوان )  مۆنۆپۆی(کۆمیتی ل بارودۆخکی ئیمپریالیستانی 
لم چوارچوەیشدا کوردستان میدانک .  کار و سرمایدا بڕوەدەچت

انوگۆڕی شۆڕشگستی حزب بۆ ئامانیف 
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بۆ ڕوتکردنی کۆمپانیا و سرمایی دەرەکی و برھمھنانی زدە قازانج 
لسر بناغی چوسانوەی لڕادەبدەری چینی کرکار و ببشکردنیان 
ل خۆشگوزەرانی و خزمتگوزاری و بیم کۆمیتیکان و ئازادی 

سرخانی سیاسی ئم بارودۆخ ب ناچاری .  سیاسی و ماف سرەتاییکان
سرکوت و ملھوڕیی سیاسی، ب مبستی خامۆشکردنی چینی کرکار و 

بگومان دۆخکی ئاواش .  ڕاگرتنی نرخی ھزی کار ل ھرزانترین ئاستدا
قازانجی ھموو بشکانی بۆرژوازی لخۆیدا ھدەپک و ڕەوتی 
 کوردستاندا دەکات می دیموکراتی بۆرژوازی لڕیفۆرمخوازی و سیست

بۆی بدیھنانی ئازادی و ئاوگۆڕی بنڕەتی ل ژیانی ئابوری و .  یۆتۆپیا
 .سیاسی و کۆمیتیدا دەخات گرەوی ئاوگۆڕی شۆڕشگانوە

سای دەستی حزب ناسیونالیستکان، ب جماوەری   ٣٠کارنامی   - 
 م حزبانی ئتو دەسئ ش و ئازادیخوازی نیشانداوە کتکزەحم
بناوی دەستی خک و سرچاوەگرتوو ل ئیرادەی ئوانوە 

، بکو لسر  پوپاگندەی بۆ دەکن، نک ھر دەستی خک نییه
ئم کارنام .  بناغی پیشلکردنی ئیرادە و مافکانی ئوان دامزراوە

بۆ ناو شڕ و کوشتاری   گه جگ ل بردنی كۆمه  سای شتیک نییه  ٣٠
کۆنپرستانی ناوخۆیان لسر دەست، بوونیان بپاشکۆی زلھزە 

کان و دەوتانی کۆنپرستی ناوچک و راپچکردنی کوردستان  جیھانیه
بۆ ناو سیناریۆ تخکان، گندەی و تان و بۆیی بسنوری داھاتی 

، سرکوتی ئازادی و ناڕەزایتی جماوەریکان و نیارانی  گه كۆمه
ئمان .  تاد …سیاسی دەست، تیرۆر و ڕەشکوژی بربوی ژنان و 

 تیوەی ناڕەزایو بزوتنرەگرتنی ئماکانی پو بن زەمین بوون
 ل ک ماوەری١٧ج دا بکانی دیکماوەریج ی شوبات و خرۆشان
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وتن بم دەست پی ناوەت “  نا”و بدەنگی برز “  بروخ”دروشمی 
ھرچندە بردەوام ئم بزوتنوەی سرکوت کراوە، بم .  میدانوە

خواست و ئامانجکانی بھزی خۆیوە ماوەتوە و بردەوامیش برەو 
قوبونوە و ڕادیکابونوەی زیاتر ڕۆیشتوە و پویستیی ئاوگۆڕی 
شۆڕشگانی ئم ھلومرجی نک ھر بۆ چینی کرکار، بکو بۆ 

 .ھموو جماوەری ستمدیدە برجست کردوە
  -  ،کی سیاسی و ئابوریستگرفتاری بنب ستا کتی میلیشیایی ئدەس

ل جرگی قوبونوەی قیرانی ئابوری و لکترازانی ڕیزەکانی چینی 
 یوەست بکانی پشری کوە و چارەسمدانتداردا، توانای وەدەس

، ئمش وەکو فاکترک جخت لسر پویستیی  ژیانی خکی نییه
 .ئاوگۆڕی شۆڕشگران دەکاتوە

ئزمونی چندین سای رابردوش ب کردەوە ئو ڕاستیی سلماندوە  -  
ک ئم دۆخ دژوارە و ئم دەست گندەڵ و ستمکارە چاکسازی و 

-ل چند سای رابردودا چندین الینی بورژوا.  پینوپڕۆ ھناگریت
بۆ .  ناسیۆنالیست و ئیسالمی ناڕازی ب دروشمی چاکسازیوە، ھاتنمیدان

برەویان بو .  دەورانک خۆیان سواری شپۆلی ناڕەزایتی جماوەر کرد
خۆشباوەری دا ک گوای دەکرت ل ڕگای سندوقکانی گاتجاری بناو 
 تم دەسوە، ئمانی و گۆڕینی دەموچاوەکانرلباتی پبژاردن و خھ

بم   .چاکسازی بکرت و دۆخی مینتباری ئستا چارەسر بکرت
ڕەوتی بابتیی ڕوداوەکان نیشانیدا ک بانگشی چاکسازی تنھا 

یک بۆ درژەپدانی دۆخی ئیستا و داشکاندنی ئامانجکانی  پۆژه
 وە لریکبونودا بۆ شی سدەستمایماوەری ناڕازی و کردنی بج

 .دەست
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*      *     * 
ی کوردستان  گه لسر بناغی ئو فاکتۆرانی سرەوە، دەرھنانی كۆمه

ل گژاوی ئستا و گانوەی ئیرادە بۆ جماوەری کرکار و زەحمتکش 
و دەستبرکردنی ئامانجکانی بزوتنوەی جماوەری، تنھا ل ڕگای 

ئاوگۆڕک ک ل پرۆسی .  ئاوگۆڕی شۆڕشگانوە میسر دەبت
 .برەو سۆشیالیزم ئاڕاست دەکات  گه شۆڕشی بردەوامدا كۆمه

 
انوگۆڕی شۆڕشگو ھۆکارەکانی ئا ککۆ: 

ی سرمایداریدا، شۆڕشی کرکاری تاک وەمی  گه ل كۆمه -  
شۆڕشگانی بۆ سرجم کشکان و کۆتاییھنان ب نایکسانی و ستم 

لمۆی کوردستاندا، چینی کرکار وەکو ھزی ئسی ئم .  و چسانوە
شۆڕش گش و پرەسندنکی گورەی بخۆوە بینیوە؛ ھم لڕووی 
زیادبونی ژمارەی ئو بش ل دانیشتوان ک ناچارن ھزی کاریان 
بفرۆشن بۆ ئوەی ژیانی خۆیان و خزانکانیان دابین بکن؛ ھم لڕووی 
چاوکرانوە و درککردن ب برژەوەندی چینایتی جیاواز و سربخۆیان؛ 
ھم لڕووی ئاشنابوون ب زانست و تکنلۆژیا و چوونسری ئاستی 

ئم ھزی لبن .  ھوشیاری سیاسی و ڕکخراوبون و شوەکانی خباتوە
بم .  نھاتوی شۆڕشی کرکاری، ک ئو شۆڕش دەکات کارکی کردەنی

شۆڕش ل گرەوی ئوەدای ک ئم چین ل ڕیزی   سرکوتنی ئم
سربخۆی خۆیدا، ھم ل حزبی کۆمۆنیستی و ھم ل شورا و سندیکا و 
یکتی کرکاریکاندا ڕکخراو و یکگرتوو بت، چ بۆ برگری ل ژیان و 
گوزەران و داخوازی ڕۆژانکانی و چ بۆ بدەستوە گرتنی ئاسۆ و 
سیاستی سۆشیالیستی و گانی ڕۆی پشنگی گشت جماوەری 
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 .ستمکش ل ئاوگۆڕی شۆڕشگاندا
ئامازکی سرەکی شۆڕشی کرکاری بیناکردنی حزبکی سیاسی   - 

کۆمۆنیستی کرکاریی کۆمیتی بھز و ڕیشدارە، حزبک ک سرجم 
ئۆرگان ڕابریکانی ل ئاستی سراسری و محلیدا، ڕاستوخۆ بشک 
بن ل ڕابریی بزوتنوەی کرکاری، حزبک ک بشی پشەوی چینی 
کرکاری لخۆیدا سازدابت و ب کردەوە ئامازی ناڕەزایتی کۆمیتی 
چینی کرکار بت دژی نیزامی سرمایداری، حزبک ک ڕابرایتیکی 

مسۆگر بکات، ب بدیل و ڕگاچارەی   گه سیاسیی کۆمۆنیست بۆ كۆمه
  گه خۆیوە ل سنتری کشمکشی سیاسی لسر چارەنوسی كۆمه

ڕاوەست، ئاماز و ھۆکارک بت بۆ ڕكخستنی چینی کرکار، بدیلی 
سۆشیالیستی بکات خاوەن سنگکی بھز ل ناو چینی کرکار و بزوتنوە 

 .شۆڕشگانکاندا
بردەوامبونی بارودۆخی ئستا ئاکامی دەستی ناسیۆنالیزم و  -  

ناسیونالیزم ل کوردستاندا . دا گه بادەستیی نرتی ناسیۆنالیستیی ل كۆمه
تنھا ڕۆی ئایدۆلۆژیایکی گشتی بۆرژوایی ناگێ، بکو ڕاستوخۆ 

تئایدۆلۆژیای دەس  . انکی شۆڕشگوەیر بزوتنەویی ھشپ بۆی
یدا ڕاستوخۆ بندە ب الوازکردنی نفوزی فکری و سیاسی  گه لم كۆمه

، وەکو کۆکیکی سرەکی ھلومرجی ئستا و دەستی  ناسیۆنالیزم
ھروەھا بندە ب دابانی .   وه بۆرژوازی کورد، وە وەالنانی نرتکانیه

جماوەری کرکار و خکی ئازادیخواز ل ئاسۆ و ئامانج و سیاستی 
بزوتنوەی ناسیۆنالیستی و حزبکانی و بھزبونی کۆمۆنیزم ل ئاستی 

بۆی پرەدان ب ھوشیاری و باوەڕ و نرتی کۆمۆنیستی و .  کۆمیتیدا
ڕووبڕووبوونوەی ناسیۆنالیزم ل ھموو میدانکی فکری و سیاسی و 
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کۆمیتیدا، مرجی جیاکردنوەی جماوەری کرکار و زەحمتکش و 
 .ئازادیخوازە ل ئاسۆ و نرت و بدیل بۆرژوازیکان

 
 :ل کوردستان  و پگی کۆمۆنیزم  بزوتنوەی جماوەری

 -  نان بخواستی کۆتایھ ب ماوەری، کتی جوەی ناڕەزایبزوتن
دەستی میلیشیایی حزب ناسیۆنالیستکانوە ھاتوەت میدان، تا دت 
 بورژوازی نالی ریکخ ی کو ڕادەیوە، تا ئتتر دەبفراوانتر و ڕادیکا

نردەپناو ریفۆرمخوازەکان تتی .  برباری توڕەیی و ناڕەزایم سب
 وەیم بزوتنشتا ئھ ،م حزبانتی ئدژی دەس ماوەری لتوندی ج

کی رادیکاڵ و شۆڕشگرییئاسۆ و راب ل شببکخراو و بئاسۆ .  نار
 رستی و ئیسالمی بوە پتت و خورافاتی ناسیۆنالیستی و نرو ن

ی  گه گشتی، سنگ و قورسایی زۆری لسر ئم بزوتنوەی و كۆمه
کوردستان ھی و یکک ل کۆسپ ھرە گورەکانی بردەم خباتی چینی 

 .کرکار و جماوەری زەحمتکش
لگڵ ئوەی چینی کرکاری کوردستان گش و پرەسندنکی  -  

چندایتی و چۆنایتی گورەی بخۆیوە بینیوە و جیاوازی و ناکۆکی 
دا تاھاتوە قوتر بۆتوە، بم ھشتا چینی کرکار و  گه تی ل كۆمه چینایه

بزوتنوەکی الواز و نارکخراو و پرتوازەی؛ ل ڕگی سپاندنی 
تزکیی حزبیوە، مافی کارکردنی بشکی زۆر ل کرکاران 
ببارمتگیراوە و کراون ب پاشکۆی حزب دەستدارەکان؛ گربستی 
 سارەت لش وەکو کۆتیکی ئموەی باوی کارکردن، ئش کاتی کراوە ب
دەست و قاچی چینی کرکار ئاوە؛ ھلومرجی کار سخت و نالبارە و 
چینی کرکار ل سرەتاییترین ماف ئابوری و سیاسیکانی ببری؛ 
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ڕەوتی سۆشیالیستی لناو چینی کرکار و بزوتنوەکیدا   جگاورگای
 .الوازە

ل کوردستاندا، کۆمۆنیزم خاوەن مژوو و پشینیکی خباتکاران و   - 
حزب و برنامیکی کۆمۆنیستی و ڕەخنیکی جیاوازە ل سرمایداری و 

وەکو دەرنکوتنی ب ونی :  سرباری خا الوازەکانی.  ناسیۆنالیزم
و   بدیل و یاریکرکی سرەکیی میدانی سیاسی ک نتوانرت ڕۆڵ
دا؛  گه سنگی فرامۆش بکرت؛ الوازیی ڕیشی ل ناو چینی کرکار و كۆمه

دەرنکوتنی وەکو رابر و رکخری بزوتنوەی ناڕەزایتی جماوەری، 
بم دەرفتی ئوەی لبردەمدای ک کموکوڕی و خا الوازەکانی 
تپڕن و وەکو حزبکی سیاسی بھز و ڕابر و ڕکخری ئاوگۆڕی 

 .شۆڕشگان رۆڵ بگیت
حزبی کۆمۆنیستی کرکاری خبات دەکات بۆ وەالنانی دەستی   - 

میلیشیایی حزب ناسیۆنالیستکان و برپاکردنی دەستی شوراکانی 
خک، وەکو دەستکی شۆڕشگانی پشتبستوو ب ئیرادەی 
ڕاستوخۆی جماوەر، ک دەستبج خواستکانی جماوەر و برنامی 

ل ڕوانگی حزبی .  شۆڕشگانی چینی کرکار جبجی دەکات
کۆمۆنیستی کرکاریوە وەالنانی دەستی ئستا ل ڕگای ھستانکی 
جماوەریوە، تنھا ب دەستکۆتاکردنی حزب دەستدارەکان برتسک 
نابتوە، بکو دەب حکومت و پرلمان و ھزی میلیشا و دادگا و 

یوەندییپ  دیبلۆماسی   رخانو سموو ئھ نی و ئاشکراکان، واتنھ
سیاسیی ک سیستمی دەستدارتی ئیستای پکھناوە، ھوەشتوە و 

 .دەستدارتی جماوەری شونی بگرتوە
حزبی کۆمۆنیستی کرکاری ل ھموو دەرفتکی شۆڕشگان و   - 
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سیناریۆ جیاوازەکان کک وەردەگرت بۆ بدەستوەگرتنی دەستی 
بم .  سیاسی و پیادەکردنی برنامی شۆڕشگانی چینی کرکار

سیناریۆ بۆ جبجکردنی ئم ستراتیژە و   گونجاوترین وعملیترین
سرخستنی، تکوک ل شوە جیاجیاکانی خباتی ئابوری و سیاسی 

جماوەریی بھز و پرەسندوی ئوتۆ ک ھم بتوان دەستی  ……و
ئستا بخاتژر گوشارکی توند و بردەواموە، ھم بزوتنوەی 
 انز و شۆڕشگھماوەری بکی جستانرەو ھستا بماوەریی ئج

ھستانکی شۆڕشگانی جماوەری ک چینی کرکار .  ئاڕاست بکات
ببە پشت و حزبی کۆمۆنیستی کرکاریی ڕابر و ڕکخر و سۆشیالیزم 

 .ئاسۆکی بت
*        *        * 

لم ڕگایدا تنھا خباتکی ھمالین و نخشدار دەتوان ھم 
بۆی لکھپکانی .  سرکوتن و ھم پاراستنی سرکوتن مسۆگر بکات

گشت سیاست و تاکتیککانی حزب، ھروەھا شوە جیاوازەکانی خباتی 
 جیاوازەکان، ل رجلومباتی ئاشکرا و قانونیی کارساز بۆ ھنی و خنھ
ڕەوت و پرۆسیکی ب برنامدا، مرجی سرخستنی ئم ستراتیژە و 
ڕكخستنی خباتکی نخشمند و ھاوئاھنگ ک توانای برەوپشچونی 

 .بردەوام و سرکوتنی ھبت
ھروەھا سرکوتنی ئم خبات لگرەوی ئوەدای ک ھلومرج و قۆناغ 
و ھزھاوسنگی جیاوازەکان بناسرنوە و پالن و تاکتیکی گونجاو و 

ل ئاستکی گشتیدا، قۆناغی ئستا تا قۆناغی .  کارسازیان بۆ دابژرت
 الماری کۆتایی، قۆناغماوەری و قۆناغی دەستبردن بۆ پستانی جھ
جیاجیاکانی ڕەوتی چونپش و سرکوتنی ئم ستراتیژە 
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وات ئو قۆناغی ک ھشتا حزب و کۆمۆنیزم و  قۆناغی ئستا، .پکدەھنن
دا و  گه ئاسۆی سۆشیالیستی خاوەن سنگکی سیاسی بھزنین ل كۆمه

بزوتنوەی کرکاری و جماوەری ھشتا برتسک و ناڕکخراو و خاوەن 
قۆناغی ھستانی  وە.   ئاسۆیکی شۆڕشگان و سرتاسری نییه

کوتۆت سر شاڕی ئاوگۆڕی   گه ئو دەورانی ک كۆمه جماوەری
شۆڕشگران، وات دەورانک ک حزب وەکو بدیلکی سیاسی و ڕکخر و 
ڕابری بزوتنوەی ناڕەزایتی کرکاری و جماوەری و خاوەن پگیکی 
کۆمیتی بھز ل میدان ڕاوەستاوە و بزوتنوە و ئحزاب و دەستی 

قۆناغی  ھروەھا.  بورژوازی کوتوونت ژر گوشارکی توندەوە
. و جگیرکردنی دەستدارتی جماوەریی دەستبردن بۆ پالماری کۆتایی

 ماوەری بکاری و جی کرانوەی شۆڕشگبزوتن ک کدەروان وات
ڕابری حزبی کۆمۆنیستی کرکاری و ئاسۆی سۆشیالیستیوە توانای 
ئوەی بدەستھناوە ک کۆتایی ب دەستی ئستا بھن و حکومتی 

 .شوراکان دابمزرنی
 

 :ھلومرجی سیاسی ئستای کوردستان
ھلومرجی سیاسی ئستای کوردستان ل بنڕەتدا ڕەنگدانوەی دۆخی   - 

یکسیاسی جیھان و ناوچ  . مریکا لکانی ئتناکامی و شکستی سیاس
 تی ناوەڕاستدا، تادەگات بفغانستان، سوریا و ڕۆژھراق، ئع
بدەست گیشتنوەی تایبان، پاشکشیکی ئاشکرای ب ڕۆلی ئمریکا 

کانی و  گرتنبری ڕگای پاشکشی ھیزە سربازی و میدانیه.  کردووە
ڕۆڵ پیداکردنی دیبلۆماسیت ل نوان ھزە جیھانی و محلیکان، لالیک 
و، ڕۆڵ پیداکردنی زیاتری روسی و چین ل ئاستی دنیا و ڕۆژھتی 
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 .ناوەڕاستدا، لالیکی ترەوە، بارودۆخکی تازەی ھناوەت ئاراوە
  - ی دیکگج و ل وازی دیکش ب یکشم پاشوێ ئمریکا دەیئ

جمسرە جیھانی و ھزە ناوچییکانی تریش بۆ .  قرەبوو بکاتوە
پتوکردنی پگی خۆیان، ب گرمی ل ھوی قۆزتنوەی ئو دەرفتدان 

 .ک ب پاشکشی ئمریکا ل ناوچکدا بۆیان ھاتوەتکایوە
ئم دۆخ جیھانیی عراق و کوردستانی خستۆت بردەم ڕەوتکی ڕوو   - 

سیناریۆی دەوتی بشبشنی قومی و تایفی ب کردەوە .  ل ئاوگۆڕەوە
جماوەری خکی عراق دەمک ل .  ناکامی و شکستی خۆی سلماندووە

کۆنپرستانی   دژی ئم پرۆسی دەوتسازی قومی و دینیه
وەستاونتوە، بم ئستا تنانت الینکانی بشدار ل دەستیش چیتر 
ئومیدیان بم پرۆس سیاسی نماوە و ئوانی ھز ل خۆیان ڕادەبینن 
چاوی تماحیان بیوەت بشی زیاتر و تنانت یکجکردنوەی دەست 

 .ل دەستی خۆیاندا
لم پرۆسیدا، ناکامی ئمریکا و پاشکشی ھزە سربازییکانی   - 

لم دۆخدا .  بواری زیاتر ب رۆی ھزە محلی و ناوچییکان دەدات
کشکی سیاسی کراوەتر و ھلومرجکی لبارتر بۆ خباتی چینایتی 

بورژوازی و دەوتانی ناوچک دەکون بردەم فشاری چینی .  دتکایوە
کرکار و جماوەری بشمینت بۆ نیشاندانی برپرسیارتی سیاسی و 

 .ئابوری و کۆمیتی
ل جرگی ئم ھلومرج تازەیدا، ک بورژوازی جیھانی و ناخۆیی  -  

لگڵ قیران و ناکۆکی قوڵ برەوڕووە سبارەت ب سازدانوەی دەوت 
ھودەدەن دەوتی ..  ل ناوچک و ب دیاریکراوی ل عراق

 رست بگۆڕن بپی کۆنکی دیکتدەو ب نششبشکستخواردوی ب
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قیرانی .  جۆرک ک جوی دەخات و ھاتنمیدنی خک بگرت
حکومتی و ناکۆکی ھزە بورژوازیکانی سر میدانی سیاسی عراق، 
. ناکۆکی ناو ڕیزەکانی بورژوای کورد و حزبکانیشی برینتر کردوەتوە

یکک ل دەرئنجامکانی ئم ھلومرج کرانوەی دەرفت بۆ ھموو 
ئم .  بزوتنوە و ھزەکان تا مۆری خۆیان بدەن ل ڕەوتی ڕوداوەکان

کاریش کراوەیوەی کۆمۆنیستی و کربۆ بزوتن تدەرف. 
فاکترکی دیکی ھلومرجی ئستا، خرۆشان و ھاتنمیدانی چینی  - 

کناوچ ل شتکماوەری زەحمکار و جران .  کرراق و ئع ت لتایب ب
ب تایبتی بزووتنوەی ڕوخاندنی جمھوری ئیسالمی توژمکی .  و لوبنان

چینی کرکار لم بزوتنوەیدا رۆکی گرنگی پیدا .  تازەی گرتۆت خۆی
جمھوری ئیسالمی کوتووەت بردەم ھڕەشی ڕووخانی .  کردووە

ڕوخانی ئم ڕژمش گورزکی کوشندە دەبت ل ھموو .  شۆڕشگانوە
ئیسالمی سیاسی و حاکمیتی بورژوازی ل ناوچکدا، ھروەھا کاریگری 
ڕاستوخۆی دەبیت لسر دۆخی عراق و کوردستان و باکردنی 

انوەی شۆڕشگبزووتن. 
ناسیۆنالیزمی کورد و حزبکانی ل ھناوی ئاۆگۆڕەکانی دەیی کۆتایی  - 

سدەی ڕابروودا چارەنووسی خۆیان شتک دا ب سیاستکانی ئمریکا 
وە، بوجۆرەش توانیان بدەست بگن و لسر  و ھاوپیمانکانییه

بم کۆتایی ھاتنی شڕی داعش و .  کورسی دەست بمننوە
ی ئۆکتۆبر دوچاری ناکامی و تریک کوتنوە و گژاوی ١٦ڕووداوەکانی 

گورەی کردن و ناکۆکیکانی ناوخۆی بورژوازی کوردی قوکردەوە، 
بجۆرک ک تا ئستاش نیانتوانیوە شانی خۆیان لژر ئاکام و 

ئوان لگڵ گژاوی فیدرایزم و .  کاریگریکانی ئو ڕوداوان دەرکشن

انوگۆڕی شۆڕشگستی حزب بۆ ئامانیف 
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فشارە بردەوامکانی بغدا و سرئنجامیش ناکامی و کشانوەی ئمریکا 
ل عراق و ناوچک و دەستپکردنی ئم ڕەوەندە تازەی، دەستی 
بورژوازی کورد و ئزمونکیانی لگڵ دەورەیکی نوێ ل بئاسۆیی و 
سرگردانی و ناکۆکی ناخۆ برەوڕوو کردووە و دەورانی زینیان 

ئم ڕەوت کوردستانی خستوەت بردەم .  رووی ل لژی کردووە
دەورەیکی ناجگیر و سیناریۆگلی جیاوازەوە، تا ڕادەیک ک قوارەی 

بردەم ئگری   ھرمی کوردستان و دەستی حزب ناسیۆنالیستکان له
 .جۆراوجۆردا قراری گرتوە

 
 سرختی سیاست و ئرککانی حزب لم قۆناغدا؛

ب لبرچاوگرتنی ئم ھلومرج سیاسی و دۆخی بزوتنوەی ناڕەزایتی 
جماوەری و سنگ و موقعیتی ئستای حزب و کۆمۆنیزم، حزبی 
کۆمۆنیستی کرکاریی ئم سرخت گشتیان دەکات بنمای برنامکار و 

م قۆناغکانی ئرکئ: 
دەرکوتنی حزب وەکو حزبکی سیاسی خاوەن ڕۆکی ل فرامۆش  - 

نھاتوو، ئۆپۆزیسیۆنی سرەکی دەستی میلیشیایی ئحزابی 
دابینکردنی ڕابریکی کۆمۆنیستی بۆ بزوتنوەی ناڕەزایتی .  ناسیۆنالیست

 ر برامبراردانیان بتیدا قیئاستی کۆم ماوەری و لکاری و جکر
بوونی حزب ب حزبی ڕکخری ناڕەزایتی .  ڕابرانی ناسیۆنالیست
برجست بوونی وەکو حزبی بدیل و ڕابر و .  کرکاری و جماوەری

لکھپکانی خباتی ئاشکرا و قانونی لگڵ .  رکخر و سرنگونیخواز
خباتی نھنی بپی برنامیکی ڕۆشن بجۆرک ک بردەوامی کار و 

 .ھسوڕانی حزب ل ھموو ھلومرج جیاوازەکان لبرچاو بگرت
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پرەپدان و مونسجیم کردن و بتواناکردنی میلی کۆمۆنیستی لناو  - 
بزوتنوەی کرکاری و شکدان بشوە جۆراوجۆرەکانی رکخراوبون و 

یلم مزوبی کۆمۆنیستی ئحکارانی .  تحزبی کر کردنی حزب ب
و پشەو و ڕابرانی بکردەوەی بزوتنوەی کرکاری،   کۆمۆنیست

ڕكخستن و یکگرتوکردنی خباتی ئابوری چینی کرکار ل دەوری 
. پالتفۆڕمکی سراسی، وەکو میدانکی گرنگی خباتی چینایتی

برجستکردنی پویستی شۆڕشی کرکاری وەکو تنھا ڕگای کۆتایھینان 
ب کۆیالیتی بکرێ و ستمی سرمای و سرجم نھامتیکانی دنیای 

بھزکردنی پایی کۆمۆنیزم و نرتی سۆشیالیستی لناو چینی .  ئستا
ھنانمیدانی چینی کرکار ل ڕیزکی رکخراو و سربخۆ ل .  کرکاردا

 .میدان جیاجیاکانی خباتدا
 -  تیوەی ناڕەزایری کردنرتاسکخراوکردن و سدان و ڕرەپپ

جماوەریکانی ئستا ل بوارە جیاجیاکانی خباتی ئابوری و سیاسیدا، 
توندکردنوەی گوشاری ھمالین لسر حزب دەستدارەکان و 
پاشکش پکردنیان و سپاندنی خواست و داواکاریکانی جماوەر بسر 
دەستدا، بھزکردنی پگی ئاسۆی شۆڕشگان و سۆشیالیستی و 
ھمگیر کردنی میل و خواستی کۆتایھینان ب دەستی میلیشیایی 
ئیستای کوردستان، دەستبرکردنی سیاست و تاکتیکی گونجاو و ڕادیکاڵ 
و کارساز، دەرکشانی لژر قورسایی نرت و ئاسۆی ناسیۆنالیستی و 

 .ئیسالمیکان
رەخنگرتن و پردەھماین لسر سیاست و کارکرد و نرت و  - 

لدان ل نفوزی .  بیروباوەڕی ناسیۆنالیستی و نتوەپرستی و ئیسالمی
سیاسی و کۆمیتی حزبکانی ئم بزوتنوان و بھزکردنی ئاسۆ و 

انوگۆڕی شۆڕشگستی حزب بۆ ئامانیف 
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 ل انرن و شۆڕشگرناسیۆنالیستی و مۆدنتتی سۆشیالیستی و ئرن
پردەھماین لسر ناوەڕۆک و ئاکام کارەساتبارەکانی .  برامبریاندا

سیاستی ناسیۆنالیستی و فیدرایزمی قومی و ڕۆی ل خوقاندنی گژاوی 
ئستا و بردەوامیدان ب دەستی میلیشیایی، برجستکردنی بدیلی 

پردەھماین لسر الین و پۆژەکانی بناو .  حزب لبرامبریدا
ڕیفۆرمخوازی ناسیۆنالستی و ئیسالمی وەکو پۆژەگلی کۆنپرستان بۆ 
لباربردنی میل و ڕەوتی ئاوگۆڕی شۆڕشگان و دەستمۆکردنی 
 ئامانجیشتن بناو گپتی میلیشیایی، لتی بۆ دەسوەی ناڕەزایبزوتن

 .بورژوازی و کۆنپرستانکانی خۆیان
وەساتنوە دژی ھڕەش و ملھوڕی حکومتی بغدا و میلیشیا   - 

ئیسالمیکانی عراق برامبر خکی کوردستان و ب بارمتگرتنی ژیان و 
گوزەرانی خک ل میانی کشمکش لگڵ حزب دەستدارەکانی 

ب تایبتی ل ئگری سقامگیربونی دەوتکی کۆنپرست ل .  کوردستان
عراق ک بیوێ ب ملھوڕی و زەخت و زۆری سیاسی و ئابوری و 
عسکری، یان ب بندوبست لگڵ حزب بورژوازی کوردەکان لسر و 
ئیرادەی خکوە کوردستان و دانیشتوانکی، راپچی ژرباری 

 .سیاستکانی خۆی بکات
کان  وەستانوە دژی سیاست و دەخاتی جمسرە بورژوازی جیھانیه  - 

و دەوتانی کۆنپرستی ناوچک، ب تایبتی جمھوری ئسالمی و 
پردەھماین لسر ئاکام کارەساتبارەکانی دەخات .  دەوتی تورکیا

. سیاسی و سربازیکانی ئو میحوەران و کشمکشی کۆنپرستانیان
وەستانوە دژی دەورگانی ناسیۆنالیزمی کورد و حزب و دەستکی 

کان بۆ  وەکو دەسکالی دەوت و میحوەرە ناوچیی و جیھانییه

 پیام و بگنام پسندکراوەکان/ کۆنگرەی پنجم

 
 ٢٠٢١دیسمبری 

٥٨ 



 .بردنپشی سیاست و پالنکانیان
ئیسالمی و   قورسایی و بادەستی یاسا و نرت دواکوتووه -  

دا، ھاندەرکی بھزی ژنان والوان و  گه ناسیۆنالیستیکان بسر كۆمه
خکی پشکوتنخوازە بۆ ئوەی ببن ھاوپیمان لگڵ چینی کرکار و 

ڕۆی ل پشینی کۆمۆنیزمیش .  بزوتنوە یکسانیخواز و پشەوانکیدا
ل بزوتنوەی ناڕەزایتی جماوەری و ڕابریکردنی بزوتنوەی ژناندا، 

حزب .  پانرک بۆ ھخانی ئم بشان ل دەوری ئاسۆی کۆمۆنیستی
تدەکۆشت خبات و ناڕەزایتی ئو بشان ل دەوری سیاستکی 
کۆمۆنیستی ڕکخراو و ڕابری بکات و وەکو فاکترکی ئاوگۆڕی 

ب تایبتی .  شۆڕشگان ل میدان و ل ھاوشانی چینی کرکار ڕایانگرت
فۆکوس لسرمسلی ژنان، پرەپدان و ئاسۆدارکردن و ڕکخراوکردنی 

و ھواردن و کوشتاری ناموسپرستان   بزوتنوەی ژنان ل دژی ستم
و ئامادەکردنی ھسوڕاوانی کۆمۆنیستی ئم بزوتنوەی بۆ بدەستوە 
گرتنی ڕابرایتیکی، بگژاچونوەی یاسا و نرت ئیسالمی و 
ناسیۆنالیستی پیاوساالرەکان و گوشاردانانی توند لسر دەست، بۆ 
 ترکارخستنی نوەی ژنان و لکانی بزوتنداخوازی ملدان ب

 .پیاوساالریکان
برگری شلگیران ل ئازادی سیاسی بقیدوبند، وەستانوە دژی پالن  -  

 .و ھرشکانی دەست بۆ سر ئازادی سیاسی
بھزکردنی گیانی ھاوخباتی و ھاوپشتی چینی کرکاری کوردستان  - 

 ماوەری لتی جوەی ناڕەزایراق و بزوتنع کار لڵ چینی کرگل
برەودان بم خبات ل پناو ھپچانی ھز و .  ھردوو میدانکدا

کان و بڕخستنی پرۆسیکی ئاوگۆڕی  دەست و ھزە قومی و دینییه
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پرەدان ب گیانی ھاوخباتی و پشتیوانی لگڵ .  شۆڕشگان ل عراق
ککانی ناوچماوەری و شۆڕشگیرانوە جکار و بزوتنچینی کر. 

دەرەوەی ووت بۆ حزبی کۆمۆنیستی کرکاری لبنڕەتدا میدانکی   - 
خبات بۆ بردنپشی ڕەوتی شۆڕشی کرکاری ل کوردستان، ھاوکات 
میدانک بۆ پتوکردنی ھاوخباتی ئنترناسیۆنالیستی چینی کرکار و 

برنامکاری حزب ل .  بھزکردن و پرەپدانی مارکسیزم و کۆمۆنیزم
دەرەوەی وت و بدیاریکراوی ھسوڕانی رکخراوی دەرەوە، فۆکوس 
دەکات لسر بدەستھنانی پشتیوانی بۆ بزوتنوەی کرکاری و 
جماوەری و برگری ل ئازادی، توندکردنوەی گوشار لسر دەست، 
بھزکردنی ھاوپشتی لگڵ بزوتنوەی کرکاری و سۆشیالیستی و 

 .ئازادیخوازانکانی جیھان
پرەدان ب مارکسیزم و برەودان ب ھژمونی کۆمۆنیزمی کرکاری و  - 

. بھزکردن و مونسجیم کردنی ئم بزووتنوەی و ھاوخباتی حزبکانی
و ھاوخباتی لگل ئحزاب و رکخراو و بزوتنوە   پتوکردنی پیوەندی

 .کۆمۆنیستی و کرکاری و سۆشیالیستکانی جیھان
*     *      * 

ئرکی رابری حزب لسر بناغی بنما سرەکیکانی ئم ستراتیژە، 
ھستت ب داڕشتنی ئرک دەم و دەستکانی ئستا، ھروەھا ئرککانی 
حزب ل بگکانی دیکی ئم ستراتیژەدا، پ بپی چونپش و تپڕاندنی 

 .ئم بگی و پکھاتنی ئاوگۆڕ ل ھاوسنگی ھزدا
 کۆنگرەی پنجمی 
 حزبی کۆمۆنستی کرکاریی کوردستان

 ٢٠٢١ناوەڕاستی دیسمبری 
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 : بیارنام دەربارەی
دۆخی سیاسی کوردستان و بزوتنوەی 

 ناڕەزایتی جماوەری
  

لژر کاریگری ھلومرجی جیھان و ناوچکدا، کوردستان لبردەم  - 
کشانوەی ئمریکا ل .  دەورەیک ل ئاوگۆڕی تازەدا قراری گرتوە

ناوچک و شکستی سیاستکانی ل ڕۆژھتی ناوەڕاست، دەستی سی 
سای حزب بۆرژوا ناسیۆنالیست کوردەکانی دووچاری دەورەیکی تازە 

ئوەی ل ماوەی سی سای ڕابردودا ناویان .  ل بنبست و بئاسۆیی کردوە
 مریکا لو “کورد”نابوو پشتیوانی ئ م حزباننانی ئکارھنھا بت ،

دەستکیان بوو لالین ئمریکاوە وەکو کارتی گوشار بۆ بردنپشی 
ئم حزبان ل ڕگای خۆگردانوە ب سیاستکانی .  سیاستکانی خۆی

ئمریکاوە ب دەست گیشتن و ل دەستدا مانوە، ئستاش ب ناکامی 
و پاشکشی ئمریکا، ھم دوچاری ب ئاسۆیین و ھم دەکون بر 

کتانی ناوچغدا و دەوتی بی دەسنالیمگوشاری ھ. 
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 -  ب رە کنوسندەڵ و چگ تم دەسئ ،وگۆڕە تازانم ئادەر لب
زەبری ھزی میلیشیایی داسپنراوە و بسیناریۆی ھبژاردن ڕوپۆش 

ینالیمکی ھیرانوەبردنی .  کراوە، دوچاری قڕب توانایی خۆی لب
نک تنیا وەمی بۆ ھیچ یک ل کشکانی ئستای .  کۆمگ نیشانداوە

ئم کۆمگی نیی، بکو خۆی ھۆکار و سرچاوەی جۆرەھا گرفت و 
یشکان، .  کرەتاییس تگوزارییبوونی خزمکاری و گرانی، نب

تانکردنی مووچ و ھاوکات سرکوتی ئازادیی سیاسیکان، ل سایی ئم 
. دەستدا جماوەری فراوانی خکی ل ناو بدەرەتانیدا نوقم بووە

دەست لجیاتی وەمدانوە ب خواست و دابینکردنی ماف و 
خزمتگوزاریی سرەتاییکان، لالیکوە ب ناوی فرۆشتن ب کرتی 
تایبت، کرت خزمتگوزارییکان ھڕاج دەکات و دەیدات ب کۆمپانیا و 
برپرسانی خۆیان و ھندەی تر قورسایی ژیان و گوزەران دەخات سر 
شانی چینی کرکار و جماوەری خک، لالیکی تریشوە ب سپاندنی 
باج و سرانی ھمجۆر چوسانوەی کرکاران و جماوەری 

 .زەحمتکش چند برابر دەکاتوە
ئم دەست ک ل بنڕەتوە لسر بناغی ستمکاری و تانگری و  - 

داتکاندنی گیرفانی چینی کرکار و جماوەری فراوانی خک و ککی 
سرمای و قی سروەت بۆ چینی بۆرژوازی دامزراوە، ھیچ 

ستمگری و چوساندنوەی بسنور خستی .  چاکسازییک ھناگرت
یتم دەسی ڕابردو .  ئندین سازمونی چش ئم ڕاستیل م جگب

ئو ھزانی ب بانگشی .  چندینجار ب کردەوە ئم ڕاستیی سلماندوە
چاکسازیوە ھاتن میدان و توانییان بۆدەورەیك خۆشباوەری لناو 
خکدا دروست بکن، لم ڕگایوە خۆیان سواری شپۆلی ناڕەزایتی 
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لئاکامدا زەبركیان ل .  خک کرد تا سوچکی دەستیان پ ببت
بزوتنوەی ناڕەزایتی و ل خبات و قوربانییکانی خکی ناڕازی دا و 

 .کردیان ب دەستمایی سات و سودا و شریکبوونوە ل دەست
ھشتا بشک ل بۆرژوازی ناڕازی ل ھوی ئوەدای ک ئاسۆی  - 

بزوتنوەی ناڕەزایتی جماوەری ب ئاوگۆڕی ڕوکش و گۆڕینی 
. دەموچاوەکان لگڵ ھشتنوەی پایکانی سیستمی ئستا تنگ بکاتوە

بدیھاتنی خواست و ئامانجکانی چینی کرکار و جماوەری   ل کاتکدا
زەحمتکش و مامۆستا و فرمانبر و الوان و ژنان ل ھنگاوی یکمدا 
ل گرەوی کۆتایھنان و ڕاماینی گشت دەست و سرتاپای ئو 
 .سیستم بۆرژوازیدای ک ئستا ئم کۆمگیی نوقمی نھامتی کردوە

بزوتنوەی ناڕەزایتی جماوەری ک خاوەن ئزمونكی چندین سا و  - 
خاراوە، ئیتر با ناڕازییکانی بۆرژوازی بئاسانی ناتوانن یاری پ بکن 

ی شوبات و خرۆشان ١٧ئزمونی .  و برەوھدری برن
جماوەرییکانی ئم چند سای دوایی، پشتی ئم بزوتنوەیی بھز و 

ئستا بزوتنوەیکی جماوەری تاڕادەیک سراسری و .  محکم کردوە
. ڕادیکال ب خواستی کۆتایھنان بم دەستوە پی ل میدان چقاندووە

سرباری سرکوتگری و پیالنگری دەست، ئم بزوتنوەی و نفرەت 
 وەو بتتر دەبت و قورە دەگرت پماوەری تا دتی جو ناڕەزای
ئاراستیکدا دەڕوات پش، ک ل سایی ئاسۆ و ڕابرایتی و بدیلكی 
شۆڕشگیاندا، دەتوان ھونی ئاوگۆڕی بنڕەتی و کۆتایھنان بت بم 

تدەس. 
ەوە، ھلومرجی ٢٠١٧ی ئۆکتۆبری سای ١٦لدوای ڕوداوەکانی  - 

سیاسی و ئابوری و ڕەوشی یاسایی کوردستان، ڕاستوخۆ و جارکی 

.. دۆخی سیاسی کوردستان و بزوتنوەی: بیارنام دەربارەی 
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بم .  دیک گری خواردەوە ب ھلومرجی سیاسی و ئابوری عراقوە
پیش ھم ھلومرجی سیاسی عراق و ھم بزوتنوەی ناڕەزایتی 
جماوەری ل عراق، وەکو فاکترکی گرنگی دۆخی ئستا، کاریگریی 

کانی عراق،  ڕینی ئۆکتۆبری شاره ڕاپه.  ھی لسر دۆخی کوردستان
واوی ھاوکشی سیاسی و پگی ھزە سیاسیکان و ھاوسنگی  ته

موو  ھه.    وه شانه وه ڕکوتننامکانی پشوی نوانیانی ھه.  نوانیانی گۆڕی
ش کاریگری داناوە لسر بارودۆخی سیاسی کوردستان بگشتی  مانه ئه

ئم .  و پیوەندی نوان حکومتی ھرم و حکومتی بغدا بتایبتی
بزوتنوەی و ئاکامکانی کاریگری ڕاستوخۆی ھی لسر بزوتنوەی 

 .جماوەری دژی دەستی بۆرژوازی کورد
 کاریی کوردستان بمی حزبی کۆمۆنیستی کرنجکۆنگرەی پ
 كکردن بستی کۆمبمو ب سیاسیی رجلومم ھرچاوگرتنی ئبل
سرکوتنی بزوتنوەی ناڕەزایتی جماوەری کوردستان دژ ب دەستی 
 میلیشایی بۆرژوازی کورد، پداگری لسر ئنجامدانی ئم ئرکان دەکات؛

ھودان بۆ دابینکردنی ڕابری و ھژمونی ئاسۆیکی سیاسی  /١
شۆڕشگان و سۆشیالیستی بۆ بزوتنوەی ناڕەزایتی جماوەری ل پناو 
کۆتایھنان ب دەستی میلیشیایی و دامزراندنی دەستکی پشت بستو 

 .ب ئیرادەی ڕاسوخۆی خک
سرکوتنی ھر ناڕەزایتییکی دیاریکراو ل دەوری داخوازی کاتی و  /٢

دیاریکراو و سپاندنی بسر دەستدا، ھنگاوکی گرنگ ل ڕەوی 
بم .  پرەسندن و پشەوی گشت بزوتنوەک ل پناو ئامانجی کۆتایی

پیش دەستبرکردنی تاکتیک و دروشم و شوازی کارساز بۆ 
سرخستنی ھر ناڕەزایتییکی دیاریکراو، بپی ھاوسنگی ھزو 
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دوورگرتنی لو شوازانی دەستی سرکوت ئاوە دەکات، مرجکی 
یوەکوەچوونی بزوتنشرەوپرەگرتن و بگرنگی پ. 

پردەھماین لسر پالن و برنامی ئو ھزە بۆرژوازیی ناڕازیانی  /٣
ئاسۆی تنگی ئاوگۆڕی   ک دەیانوێ ب پوپاگندەی چاکسازی و

 .ڕوکش ئم بزوتنوەی برەو ھدر برن
دامزراندن و شکدان ب شوە جۆراوجۆرەکانی ڕکخراوەیی کرکاران /  ٤

، ل بابتی ..و بکاران و فرمانبران و مامۆستایان و الوان و ژنان و
بڕخستنی .  ھتد.…کۆبونوەی گشتی و شوراو یکتی و نقابکان

بزوتنوەی کاری ڕاستوخۆی جماوەری بۆ دەرھنانی بڕوەبردنی 
  .کاروبار و ژیانی ڕۆژانی خک ل دەست حزب دەستدارەکان

برەودان و بھزکردنی ھاوپشتی نوان بزوتنوەی ناڕەزایتی /  ٥
 .جماوەری ل کوردستان و عراق

وەستانوە برامبر زەخت و زۆری سیاسی و ئابوری و سربازی /  ٦
حکومتی مرکزی دژی خکی کوردستان و ب بارمتگرتنی نان و 
 م برتی ھبوونی حکومند نبیانوی پاب ک، بگوزەرانی خ

ناب ب ھیچ پاساوک قوتی خک تکڵ ب کش و .  رککوتنکانیان
 .ناکۆکی نوان ھردوو حکومت بکریت

دەرکوتنی حزب وەکو ئۆپۆزیسیۆنی سرەکی و شۆڕشگ و /  ٧
خوازیاری گۆڕینی دەست و ڕابر و ڕکخری بزوتنوەی ناڕەزایتی 

 .جماوەری
برینکردنوەی نفوزی کۆمیتی حزب و دامزراندنی ڕکخراوە و /  ٨

گۆڕینی حزب ب .  کۆمیت کۆمۆنیستیکانی حزب ل شار و ناوەندەکاندا
حزبکی جماوەری خاوەن ڕکخراوی پتوی کۆمۆنیستی بتایبت لناو 

.. دۆخی سیاسی کوردستان و بزوتنوەی: بیارنام دەربارەی 
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 .کرکاران و ژنان و الواندا
 کۆنگرەی پنجمی 
 حزبی کۆمۆنیستی کرکاریی کوردستان

 ٢٠٢١ناوەڕاستی دیسمبری 
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کۆنگرەی سراسری نونری شوراکانی 
خک، بدیلی دەستی میلیشیایی 

 ئیستای! 
  
دەستی بۆرژوازی کورد ک ل دەستی ناسیۆنالستی میلیشیایی   - 

یکتی و پارتی و ھاوبش ئیسالمی و ناسیۆنالیستکانی تریاندا 
ینالیمیرانیکی ھست و قبووە، دوچاری بنب سترجب  . تم دەسئ

ک تا سرمۆخ کۆنپرست و ستمکار و بدەربست برانبر ژیان و 
گوزەران و ماف و ئازادییکانی جماوەری ملیۆنی خکی کوردستان، نک 
ھر وەمی بۆ کش و گرفت کک بووەکانی ئستا نیی، بکو خۆی 
بارکی قورس بسر کۆمگوە و ھۆکاری جۆرەھا دەرد و مینت بۆ 

 .جماوەری خک
 -  گایم کۆمکی ئتی بورژوازی کورد، ختداردوای سی ساڵ دەس

ب نرخکی گران و ل ئاستکی فراواندا خۆیان لژر گوشاری پوپاگندە 
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پ بپی ڕەوینوەی .  و بن فریوکارانکانی ئم دەست دەرھناوە
خۆشباوەڕی بم دەست، بزوتنوەی ناڕەزایتی جماوەری لدژی 
. ستمکاری و بدەربستی دەست، دەستی ب بزوتن و نشونما کردوە

ئمۆ نفرەت و توڕەیی جماوەری کرکار و فرمانبر و مامۆستا و 
بزوتنوەی .  بکار و الو و ژن لم دەست بوپڕی خۆی گیشتوە

ناڕەزایتی جماوەری بزوتنوەیکی فراوان و بھز و تا ڕادەیک 
 نجامو ئکی فراواندا بئاست ماوەری ناڕازی لو ج رییراسس
گیشتون ک گۆڕانکاری و دەستبر بوونی ماف و داخوازییکانیان، بندە 

 .ب کۆتایھنان بم دەستوە
بو پیی ک دەستی ئستا، دەستی ئحزابی میلیشیایی و  –

دامزراوە حکومییکان کارتۆنی و ڕواتین، کۆتاییھنانی بندە ب ڕاماینی 
بم مرج نیی ئم .  دەستی میلیشیایی حزبی ل ھریک ل زۆنکاندا

ڕامان بیک تکان و لیک کات و ل ئاستی سراسریدا، ب ئنجام 
و ھاوسنگی ڕەنگ سرەتا ل زۆن و یان تنانت  بکو بپی ھز .  بگات

ل ھر ناوچیکدا ک ئم .  ل شار و ناوچو شارۆچکیکدا ڕووبدات
دەست ڕادەمادرت، پویست یکسر ئۆرگانکانی دەستی جماوەری 

ل پرۆسی .  ل جگایان دامزرێ و توانایی برگری ل خۆکردنیان ھبت
ڕاماینی دەستدا، و ل ڕەوی پاککردنوەی ھر شون و جگایکدا، 
ھز و ھاوسنگی ئاوگۆڕی بسردا دت و تنانت دەشت دەستی 
دوو الین ببت ئمری واقع ل ناوچیکدا، یان بشکی بدەست 

تا ل .  دەستی ئستا و بشکی تری بدەست جماوەری ڕاپریوەوە بت
 .پرۆسیکدا ڕاماین و پاککردنوەی دەست بدوا ئاکامی خۆی بگات

ڕەوت بۆرژوازیی ناڕازی و ئۆپۆزیسیۆنکان ل ھوی ئوەدان  –
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خواستی جماوەر بۆ ئاوگۆڕ، ل ناو ئاسۆی تنگی ئاوگۆڕکی ڕواتیدا 
بۆ ئم چواشکاریی بانگوازی خک دەکن ک ڕوو بکن .  قتیس بکن

بم خکی کوردستان لگڵ ئم ڕگای .  سندوقکانی ھبژاردن
یزمونیان ھک .  ئرخستنی ھیچ حزبسن نیشانیداوە ک زمونو ئئ

 گۆڕینی دەموچاوەکانیش ھیچ ل ت و نمان و دەسرلر کورسی پبۆس
ڕەوشی ژیان و بدەرەتانی خک ناگۆڕت، ئم ڕگایک نیی بۆ 
دەستبرکردنی ئامانج و داخوازییکانی جماوەری خکی کرکار و 

ئم کۆمگی پویستی ب ئاوگۆڕکی شۆڕشگانی ک .  زەحمتکش
دەستی میلیشیایی ئستا ل ڕیشوە ھپچ و سیستمکی دیکی 
دەستدارتی پشت بستو ب ئیرادەی ڕاستوخۆی خک ل جگای 

نزرکی .  دامدەوری ئاسۆیر لگماوەری، ئتی جوەی ناڕەزایبزوتن
 رانکی شۆڕشگدیلرپاکردنی بو ب تم دەسچانی ئپڕون بۆ ھ

ییانوگۆڕە شۆڕشگم ئانی ئوھ ،ستوەرە ببت. 
شوباتوە تا دەگات  ١٧بزوتنوەی ناڕەزایتی جماوەری بدوای  –

بئستا، بجیا لخواست سنفی و کاتی و ڕۆژانیکانی، خواست سرەکی 
، خستۆت “نان، ئازادی، خزمتگوزاری”و سراسری و بناغیکانی خۆی 

زامنی وەدیھنانی ئو خواست سرەکی و سراسری و بناغیانی .  ڕوو
جماوەری کوردستان، ل گرەوی دامزراندنی دەستی شۆڕشگرانی 

ک دایماوەری خوخۆی جئیرادەی راست ستو بپشتب  . تو دەسئ
 یرانکخراوە “  شۆڕشگری شورا و ڕنری نوراسکۆنگرەی س

کانماوەریمانای .  “جماوەری وچ بمانای کاری ج شورا چ ب
ھبژاردنی ڕاستوخۆی نونران، کارسازترین شوەی ڕکخراوبوون چ 
بۆ ڕکخستن و ڕابریکردنی ئمۆی بزوتنوەی جماوەری لپناو 

 .. کۆنگرەی سراسری نونری شوراکانی خک، بدیلی
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سپاندنی خواستکانی جماوەر و چ بۆ دەستدارتی و بڕوەبردنی 
 .کۆمگ پاش کۆتایھاتنی دەستی ستمکاری ئستا

کۆمگی کوردستان ھم ئزمونی بزوتنوەی شورایی کاتی ڕاپرینی   - 
ی ھی و ھم ئزمونی رکخراوە جماوەریی سربخۆکانی ١٩٩١

 ک ،یندان و ژنان و مامۆستایان و الوانی ھکاران و کارمکاران و بکر
. دەورکی گورەیان گا ل ڕکخستن و ڕابریکردنی خباتی جماوەری

ئستا کاتی ئوەی جارکی تر ئو ڕکخراوان دامزرنوە ھم بۆ ڕابری 
بزوتنوەی جماوەری ئستاو ھم بۆ ئامادەکاری بدەستوەگرتنی 

 .دەست ل سبینی سرکوتنی ئم بزوتنوەیدا
حزبی کۆمۆنیستی کرکاریی کوردستان لپناو سرخستنی بزوتنوەی 
ناڕەزایتی جماوەری ئستای کوردستان و بدیھنانی ئازادی و 
 نان ببات دەکات بۆ کۆتایھڕەتی، خوگۆڕی بنخۆشگوزەرانی و ئا

کۆنگرەی سراسری نونری ”دەستی ئستا و دامزراندنی حکومتی 
 .”شوراکانی خک

ل ھلومرجی “  کۆنگرەی سراسری نونری شوراکانی خک
الوازبوونی دەستی ئستا، یان کنار خستن و ڕاماینیدا، ڕاستخۆ وەکو 
بدیلی دەست خۆی ڕادەگینت و ب نونرایتی خکی کوردستان، 
بڕوەبردنی کۆمگ بدەستوە دەگرت و دەستبج وەکو حکومتی 
یاسایی ب مبستی وەمدانوە ب خواست و ئامانجکانی خکی ڕاپڕیو، 

 :ئم ھنگاوانی خوارەوە ھدەگرت
ڕاگیاندنی خۆی وەکو دەست و بونی حکومتی فرمی و یاسایی  /١

کۆنگرەی “  ل کوردستان تا برپاکردن و ڕاگیاندنی فرمی و ئاشکرای 
 .”دامزرنری حکومتی ئاینندە

 پیام و بگنام پسندکراوەکان/ کۆنگرەی پنجم
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“ کۆنگرەی سراسری شوراکان”ڕاگیاندنی دەستی کاتی  /٢
راگیاندنی .  کوردستان، ب ناوەندە دەوتی و نودەوتییکانی جیھان

 .ئاشتی لگڵ ھموو وتانی دراوسی و دەوتان و خکی جیھان
دابینکردنی توانای برگری ل خۆکردنی شوراکانی خک لبرامبر  /٣

پیالنی کۆنپرستان و پاشماوەکانی دەستی ڕوخاو و ھموو 
 .کۆنپرستانی دژی خک

ڕاگیاندنی ئازادی بقیدو بندی سیاسی، ئازادیی بیروباوەر، /  ٤ 
ڕادەربین، چاپمنی، مانگرتن و خۆپیشاندان، کۆبونوەو رکخراوبوون، 

ئازادی .  پکھنانی ڕکخراو و ئحزابی سیاسی بب ھیچ قیدو بندک
ھسوڕانی حزب و ھزە سیاسییکان بدەر لوەی چ بۆچون و 
بیروباوەڕکیان ھی، ل ناو شوراکانی خک، بۆ خستنڕووی برنامی 
سیاسی و کۆمیتی و ئابوری خۆیان ل پناو ڕاکشانی ڕای خک و 

 .شوراکان بۆ برنامکانیان
٥ / ک لگای کار و ژیانی خی شوراکانی ججکھاتنی دەستبپ ک بکۆم

 .سراسری وت ل ماوەی النی زۆر شش مانگدا
ھوەشاندنوەی ھموو دامودەزگا بیروکراسی و گندەکانی ئستا،  /٦

ھروەھا ھوەشاندنوەی ..  حکومت و پرلمان، سرۆکایتی ھرم و 
ھموو کرەس و دارایی و .  سرجم ھزە چکدارە میلیشیایی حزبیکان

مومتلکاتی ئم دەزگاو میلیشیایان لالین نونرانی جماوەرەوە 
ترخان دەکرن بۆ چکدارکردنی گشتی جماوەری رکخراو ل شورا و 

ھروەھا بانگوازی ھزە چکدارەکانی .  ڕکخراوە جماوەریکانی خۆیاندا
دەکرن ک ئازادان ب ھاوچارەنوسکانی )  …پشمرگ و پۆلیس و (ئستا 
و  و ھزی چکداری شوراکانوە پیوەست بن بۆ پاراستی ئازادی   خۆیان

 .. کۆنگرەی سراسری نونری شوراکانی خک، بدیلی
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گئاسایشی کۆم. 
گرتنبری ھنگاوی بپلو کارساز بۆ گانوەی ھموو ئو موک و /  ٧

سامانی ک لم چند سادا لالین ئحزاب و سران و دەست و 
ئوان لگڵ داھاتی نوت و داھاتکانی .  پوەندەکانیانوە بتان براوە

 تگوزاریین بۆ باشکردنی ژیان و گوزەران و خزمرخان دەکرت ،دیک
 .گشتییکان لژر چاودری شوراکاندا

دەستبج لو داھاتان ھموو کرێ و مووچ ندراوەکانی سرجم /  ٨
کرکاران و کارمندان و پشمرگ و پۆلیس و مامۆستا و خاننشین و 

. بسریکوە دابین و دابش دەکرن..  کم ئندامان و بیمکانی تر
 .ھروەھا سرجم کرێ و موچکان بپی ئاستی گرانی زیاد دەکرن

خۆڕاییکردنی خزمتگوزاریکانی وەک ئاو و کارەبا و خوندن و /  ٩
 .تندروستی

دابینکردنی ھلی کار یان بیمی بکاری تسل بۆ ھموو بکارانی /  ١٠
 .ئامادە بکار

ھموو بانککان ل یک بانکی گشتی ژردەستی حکومتی کاتیدا /  ١١
یکدەخرن و داھاتی نوت و سرجم داھاتکان، ھروەھا خرج و 
بودجبندی وت بشوەیکی شفاف دەخرت برچاوی جماوەر و 

 .لژر کۆنترۆی ڕاستوخۆی نونرانی خکدا دەبت
١٢  / ی کئابوری و سیاسیان ستبو گریماننامو پوەی ئوەشاندنھ

 و دژ ب ستویانت و کۆمپانیاکاندا بڵ دەوگم لرتی ھحکوم
 .برژەوەندی خکی کوردستانن

 ١٣  / شدارن لی برپرسانو بواوی ئوە و دادگاییکردنی تپرسینل
 .تانی و تاوانی کوشتن و فاندن و تیرۆر و ھاوکاریکردنی تیرۆرستاندا
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دین ل دەوت و پروەدە و فرکردن جیادەکرتوە، ھوەشانوەی /  ١٤
ھموو ئو یاساو رسایانی ک سرچاوەی دینییان ھی یان ھۆکاری 

 .ھرکس ئازادە ھر دینکی ھبت یان ھیچ دینکی نبت. جیاکارین
یکسانی ھمالینی ژن و پیاو ل ھموو مافکدا وە ھوەشانوەی /  ١٥

 .ھموو ئو یاساو ڕسایانی ک ناکۆک بت لگڵ ئمدا
١٦  / دەر لموو دانیشتوانی کوردستان بکسان بۆ ھتی بونی یمافی ھاو

 .زمان و ڕەگز و دین و ئتنیک
 …و سزای زیندانی ھتاھتایی ھوەشاندنوەی سزای ل سدارەدان / ١٧
گرتنبری ھنگاوی ب پل و پویست بۆ دابینکردن و ڕکخستنی /  ١٨

 .گوزەرانکی گونجاو بۆ ئاوارەکان
حکومتی کۆنگرەی سراسری شوراکانی خك لبارەی پیوەندی   /١٩

نوان ھرمی کوردستان ب دەوتی عراقوە، پرسی جیابوونوە و 
سربخۆیی کوردستان یان مانوە لگڵ عراق، بشوەیکی سیاسی و 

 .گونجاو ل ڕگای گڕانوە بۆ ڕای خکی کوردستان یکالدەکاتوە
کۆنگرەی دامزرنری ”برپاکردنی فرمی و ئاشکرای یکمین /  ٢٠

ل رگای بشداری نونری ھبژردراوی شوراکان “  حکومتی داھاتوو
لسرانسی وتدا بۆ داڕشتنی دەستور و برپاکردنی دامزراوەکانی 
دەستی خکی ل ماوەی شش مانگ بۆ سایک دوای ب دەست 

 .”کۆنگرەی نونری شوراکانی خک”گیشتنی 
* * * 

حزبی کۆمۆنیستی کرکاری بانگوازی ھموو جماوەری ناڕازی و 
ئازادیخواز دەکات ک لپناو ئم ئامانجان و برپاکردنی دەستکی 
 رناتیڤلتم ئپشتی ئ ل ،رانماوەری و شۆڕشگوخۆی جڕاست

 .. کۆنگرەی سراسری نونری شوراکانی خک، بدیلی 
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ھروەھا بانگوازی .  ڕابوەستن و بۆ برپاکردنی شوراکان دەست بکاربن
ھموو ھسوڕاوانی کرکاری و کۆمۆنیست و ئازادیخواز دەکات بۆ 

 .نواندنی ڕۆی دەستپشخری و پشەوان لم رگایدا
 وە دەکات کر ئسداگری لکاریی پھاوکات حزبی کۆمۆنیستی کر
پویست ھموو حزب سیاسییکان پابندی خواست و ئیرادەی 
شۆڕشگانی جماوەری کرکار و ئازادیخوازی بمیدان ھاتوو بن و 

ئم تنھا ڕگای دەرھنانی .  خۆیان نخن برانبر ئم ئیرادەیوە
کۆمگی ل قیران و بنبستی ئستا و دوور ڕاگرتنیتی ل توندوتیژی و 

سیستمی شورایی لگڵ ئوەی تنھا شوازی .  پکدادانی خوناوی
دەستدارتی راستوخۆی جماوەرە، ل ھمانکاتدا باترین جۆری 

ھموو حزب سیاسییکان .  دیموکراسی و ئازادی سیاسی مسۆگر دەکات
دەرفتی ئوەیان ھی بڕزگرتن ل ئیرادەی شۆڕشگانی جماوەر و 
بشدارییکی سیاسی لم پرۆس دیمکراتیک و ئازادانیدا ڕۆی خۆیان 

 .بگن و پگی خۆیان بدەست بھنن
 

 کۆنگرەی پنجمی 
 حزبی کۆمۆنیستی کرکاریی کوردستان

 ٢٠٢١ناوەڕاستی دیسمبری 

 .. کۆنگرەی سراسری نونری شوراکانی خک، بدیلی 
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  :دەعوانامی حزبی کۆمۆنیستی کرکاریی کوردستان

-سای بۆرژا ٣٠دژی دەستی 
 !ناسیونالیستی کورد

  
ساڵ لموبر بزوتنوەی کوردایتی و حزبکانی، ب خۆگردانوە  ٣٠  - 

جنگی .  لگڵ سیاستی جنگخوزانی ئمریکا، ب دەست گیشتن
ی کنداو ھلومرجکی تازەی خوقاند و دەرفتی بۆ ١٩٩١خوناوی 

راپرنی ئازار لو .  راماینی دام و دەزگاکانی رژمی بعس فراھم کرد
چوارچیوەیدا سریھدا و لژر ھژمونی ئاسۆی ناسیۆنالیستی 

 .شتکدراو لگل سیاستی ئمریکا بروەچو
دوای ئوەی ئمریکا ب ئامانجی خۆی گیشت، دەستی بۆ سوپای   - 

حزبکانی .  بعس شل کرد تا تۆلی راپرین ل خلکی کوردستان بکاتوە
 وە بکپیش خ کردو لکیان نرگریتیش ھیچ بوەی کوردایبزوتن

بم جۆرە ئو برگی ب کارەساتی ئاوارەیی و .  چککانیانوە رایان کرد
 .مرگساتی ملیۆنی تواوبوو

 -    ند و لرەکانی، دنیای شارستانی جونژھ نئاوارەیی ملیۆنی و دیم
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ژیر کاریگری رای گشتی جیھاندا، ئنجومی ئاسایش ب بریاریک ناوچی 
ئم بریارە پرسی سیاسی و .  ی دروست کرد٣٦ئارامی سروی ھیی 

میژووی خکی کوردستانی ھنایخوارەوە بۆ پرسی ئاوارە کوردەکان و 
حزبکانی بزوتنوەی کوردایتی .  چارەنوسی کوردستانی ھلواسی

پشوازیان لم بیارە کرد و وەکو دەستکوتکی گرنگ و میژووی 
ھاوکاتیش بۆ شریکبوونوەیان ل دەست کوتن گفتوگۆو .  لقمیاندا

 …سازان لگڵ رژمی بعسدا
بم جۆرە کوردستان ب کردەوە ن بشیک بوو ل عراق و ن وتکی  - 

ل کۆمگیکی مدەنی نۆراوە گۆڕا بۆ ئۆردوگایکی .  سربخۆش بوو
 یچاویان ب ،کانی ژیانی رۆژانداویستیی بۆ پککخ ئاوارەیی ک
 تی و پارتیش کران بکرخوازەکان، یکخراوە خکی یوئین و رکۆم

م ئۆردوگایوانی ئڵ .  پاسگردانی سیاسی لرگوە ئیتر سوکاتل
 .کشی کورد، بوون دوان گرفتی سرەکی کۆمگی کوردستان

دا ناسیۆنالیزمی کورد خۆشباوەر ب پشتیوانی ئمریکا و ١٩٩٢سای   - 
بم .  غرب دەستیان برد بۆ ھبژاردن و پیکھنانی حکومت و پرلمان

ئم حکومت و پرلمان ل ئاستی نودەوتیدا دانی پداننرا و دوچاری 
بم بۆنیوە ملمالنی یکیتی و پارتی لسر دەست .  بنبست بوو

ل یادی دووسای ھبژاردنکیاندا شڕی خوناوی .  سریھدا
ئم شرە لدوا پلی خوناوی خۆیدا یکیتی .  ناوخۆیان دەستی پیکرد

سرئنجام ل .  خست باوشی ئیران و پارتیشی خست باوشی تورکیاوە
دا پارتی ب پشتیوانی بعس ھولری گرتوەوە و ١٩٩٦ی ئابی ٣١

لم جنگدا بھزاران کس .  ھاوسنگی ھیزی ب قازانجی خۆی گۆری
ساڵ ئو شرە نگریس کۆتایی ھات و ھردوو  ٧دوای .  بوون قوربانی

 پیام و بگنام پسندکراوەکان/ کۆنگرەی پنجم
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حزب ب رکوتنی ستراتیژی لسر دزینی سامان و داھاتی کوردستان و 
ئاودیوکردنی سامانی گشتی و دابشکردنی لنیوان خۆیاندا پکھاتن، ک تا 

یژەی ھستا درئ. 
 -   مریکا دژی عیراق لنگی دووەمی ئبوە ھۆی روخانی  ٢٠٠٣ج ک

حزب و تاقم قومی و .  رژمی بعس، ھلومرجکی تازی ھنای ئاراوە
ئیسالمیکانی بدەست گیاند و عراقی کردە میدانی جنگی تایفی و 
کتانی ناوچوردانی وومی و دینی و دەستناکۆکی ق برەودان ب .

ھاوکات ب سپاندنی فیدرالیزمی قومی ل دەستوردا، ب فرمی زەمین بۆ 
فیدرالیزم وەکو .  توندکردنوەی کبرکی قومی و دریژەپیدانی سازبو

پرۆژەیک بۆ شریکبونوەى ناسیونالیزمى کورد ل دەست مسلی 
 .کوردی برەو ئاۆزی زیاتر برد

پاش کۆتایھاتنی جنگ لسر دەستی ئمریکا مجلسی حوکم دامزرا،   - 
لو برگیدا .  وەکو حکومتی کاتی و داریژەری دەستوری تازەی عیراق

 ت بکی دەسوەی سوچنرخی ئ نھا بکوردەکان، ت بورژوازی حزب
خۆیان ببریت و فیدرالیزمیان ل دەستوردا بۆ جیگیر بکرت و چند پۆست 

ترین باندە %  ١٧و لرستانپیمانی کۆنھاوپ ت، بونببیان پبودج
قومی و ئیسالمیکانی عیراق و پشتیوانیان ل دەستورک کرد ک بوە 
یکیک ل ھۆکارەکانی ئو سیناریۆ رەشی نزیکی بیست سال بالی 

 .بسر عیراقدا کشا
بورژوازی کورد وەکو ئۆپۆزیسیۆنی رژم خۆی نیشان  ٢٠٠٣تا سای   - 

 کانی بوونعس ئیتر بۆرژوای کورد و حزبمی بروخانی رژم بدەدا، ب
خاوەنی دەست و خۆیان ل جگای رژیمی پیشوو رووبرووی خکی 

ئوپاساوەی ک پیشتر بۆ قبندنی .  کوردستان و داخوازییکان بوونوە

 ..دەعوانامی حزبی کۆمۆنیستی کرکاریی کوردستان
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دەستی نگریس و تانگرانی خۆیان، خکی کوردستانیان ب مترسی 
گرانوەی بعس دەتۆقاند و ھۆکاری نبوونی و گرانی و بیکاری و 

بروخاندنی رژیمی بعس ئم چک و .  بدەرەتانیان بۆ بعس دەگرایوە
لوکاتوە بزوتنوەی نارەزایتی جماوەری .  پاساوە لدەستیان دەرھات

رووی ل پرەسندن کرد، شارەکان بوون میدانی خۆپیشاندان و 
 .نارەزایتی جماوەری دژی ئم دەست گندەڵ و ستمکارە

 -   دریژەی خۆیدا ل ماوەری لتی جوەی نارەزایشوباتی  ١٧بزوتن
و ل پناو “  بھاری عرەبی“  دا، بئیلھام وەرگرتن ل شۆرشکانی٢٠١١

 نایی ھم حزبانتی ئھای ئینسانیدا، دەسوەی باننان و ئازادی و گی
رخانکی گرنگ ل میژووی ئم  رچه یدان بوو ب خای وه مه ئم ھاتنه.  لرزە

ری کرکار و  ماوه ی جه پشلکردنی ئیراده ساڵ له 20دوای .  گیدا کۆمه 
ی ئم  وه گانه بۆ ھه  کی شۆڕشگانه یه وه وه بزووتنه کرده زەحمتکش، به

 .ستی پکرد ساتبارە ده رج کاره لومه ھه
ک داعش سری ھدا، بورژوازی کورد خۆشحای خۆی  ٢٠١٤سای   - 

لکاتیکدا داعش ب رەفتارە .  “فرست“  ل ھاتنی داعش دەربی و وتیان
ئیسالمیکانی، قت و عامی خکیان دەکرد و دەستیان لھیچ تاوانکارییک 
ندەپاراست، حزبکانی بزوتنوەی کوردایتی سرمستی گرتنی چند 

بم .  شون و ناوچیک بوون ک لالین سوپای عیراقوە چۆکرابوون
جۆرە پیشوازیان ل ھیرشی داعش کرد بۆ سر شار و ناوچکانی 

کاتکیش داعش ھیرشی کردە سر شنگال و .  بندەستی حکومتی بغدا
 تی پارتی کتایبتی بوەی کوردایری، ھیزەکانی بزوتندەوروب
دەستداری ناوچک بوو، ب ئوەی یک فیشک بۆ برگری بتقنن 
. ھھاتن و خکی شنگالیان بدەستی بستراو رادەستی داعش کرد

 پیام و بگنام پسندکراوەکان/ کۆنگرەی پنجم

 
 ٢٠٢١دیسمبری 

٧٨ 



 .بمش تراژیدیکی گورەیان بسر خکی شنگال و دەوربریدا ھنا
دەستی بۆرژوازی عیراقی بۆ  دوای تکشکانی سربازی داعش،   - 

گرانوەی ھاوسنگی ھیزی لدەستچووی سردەمی شری داعش و ئو 
جگایانی لدەستیان دابوو، بپاساوی ریفراندۆم و بھاوکاری بالکی 

 تی، لک١٦ی  رکوک و ناوچر کردا ھیرشیان کردە سئۆکتۆب
ھیزە چکدارەکانی بزوتنوەی کوردایتی ب .  کوردنشین کشلسرەکان

ھیچ برگرییک، ھروەکو شنگال خۆیان بدەستوەدا و جاریکی تر 
 ..ئاوارەیی و بدەرەتانیکی گورەیان بسر خکی ئو ناوچاندا ھینا

سای رابردووی دەسالتی، ل ھیچ یک  ٣٠بورژوازی کورد ب دریژایی  - 
لو بگو ویستگ سیاسی و ئاوگۆرە گوراندا، بۆیک جاریش 
نونرایتی ھیچ ویست و برژەوەندیکی خکی کوردستانی نکرد، 
ھمیش بازرگانیان ب پرسی کوردەوە کردوە، بوونت مایی نھامتی و 

 .بدەرەتانی بۆ خک
سالدا ژیان و گوزەرانی چینی کرکار و جماوەری بیبش تا  ٣٠لم  - 

ئوپری خراپی رۆشت، بکاری کۆمگای داگرت، موچیان تان کرد و 
دایانشکان بۆ چارەک موچ، ھژاری کمرشکنیان بسر خکدا سپاند، 
خزمتگوازریی پویست و سرەتاییکانیان سپارد ب بازاری بەحمی 
 بارمت وە مافی کاکردن بی حزبیزکیپاندنی تریگای س ل ،رمایس

چینی بۆرژوازیش .  گیرا و کریکاران کران پاشکۆی حزب دەستدارەکان
 ک لشکردنی خدەرەتانی و بیبژاری و بر حیسابی ھسل
سرەتاییترین ماف و خزمتگوازرییکان، ھروەھا ل ڕگای دزی و 

بوەت خاوەن سامانکی ب “  نایاسایی و بیاسایی کراو“  تانیکی ئاشکرای
 …ھژمار
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ماف فردی و مدەنیکان و ئازادی سیاسییکان، کوتن بردەم  - 
تنانت دەیان کس بھۆی کک وەرگرتن .  ھرەش و پالماری سرکوت

ل سۆشیال میدیا و نووسینی بابتی رەخن ئامیز رەوانی زیندانکان 
زیندانیى سیاسى و پاکان پرکردنوە و تیرۆری نیارانی دەسالت و .  کران

 .رۆژنامنوسان پرەی سند، برى رۆژنامو کارى رۆژنامگرى گیرا
لیکم رۆژی ھاتنسرکاری ئم حزبانوە لشاوی کوشتاری  - 

ھزاران ژن ب پى یاساکانى ئحوال .  ناموسپرستانی ژنانیان برخست
 کان لدژە ژن رستپعس تیرۆر کران، یاسا کۆنخسى و سزاکانى بش

سالی ئم دەستدا چند  ٣٠ل ماوەی .  پرلماندا دەمزەرد کرانوە
 ژنان کوشتار یان ناچار ب بجلری قوربانیان کیمیابارانی ھرابب

تنانت ئم نریت چپلیان گیاندە ناو رەوەندی .  خۆکوژی کراون
 ژنان ب ک لشاووروپادا لی ئرگج ت و لدەرەوەی و کوردی ل
بھانی پیسی ناموسپرستی لسر دەستی نریتی کوردایتی خلتانی 

 .خون کران
 -  یدانى کارەوە، یان کرانقام و مر شس ناز فریدران منداالن ب

ئارەزوەکانى الوان ل ناو داب .  خۆراکى خورافات و داب ونریتى دینى
ونریتى دواکوتوانو ھژارى و ندارى کمرشکیندا ووردبوون و بۆ 
رزگاربوون لم مینتانو ول بوون بدوای ژیانکی باشتردا، رگای 

 .جیھشتنی کوردستانیان گرت بر
سالى رابردوو ل ھمان کاتدا دەورانى ل محکدانى دەسالتى  ٣٠  - 

ب کردەوە نیشانیاندا دەسالتى ئوان .  ناسیونالیستى کورد بوو-بورژوا
دەسالتى خلک نیی و بواریک ب دەورو دەخالتى خلک نادات، ھیچ 
 ،نیی لگکانى کۆمکیش ک لکى کارسازیان بۆ ھیچ یریگاچارەی
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ھلبژاردن روپۆشیک بۆ دەستی داسپاویان، یاسا ناویک بۆ ئو 
ھمان یاساکانى پیشووى .  قیدوبندانى ک بۆ غیرى خۆیان دایدەنین

 .رژیمى بعسیان پسندکردەوە
*       *      * 

سای رابردوی دەستی بورژوازی کورد ب کردەوە ئو راستیی  ٣٠
سلماند ک کۆملگای کوردستان یان دەب ئم بزوتنوەی و حزبکانی 
تیپڕن یان دەبی ھمیش چاوەروانی نھامتی و کارەسات و بدەرەتانی 

ئیستاش ل ھناوی .  سای رابردو ٣٠ئم دروسترین ئنجامیگیری ل . بت
 ت و حزبانم دەسکاندا، ئیرج و ئالوگۆرە جیھانی و ناوچلومھ
لگل دەورەیکی تر ل ئاسۆتنگی برەرورون و دەیانوێ کۆملگا 

بۆی داھاتویکی درەخشان و .  راپچی داھاتویکی تخ بکن
 ر لرکردنی ماف و خۆشگوزەرانی و ئاسایش و ئارامی، ببدەست
ھموشت بندە ب کۆتایھینانی ئم دەست ستمکارە و برپاکردنی 

 .دەستیکی شۆڕشگیرانی پشتبستوو ب ئیرادەی راستوخۆی خک
ئو بزوتنوە نارەزایتی جماوەریی ک چندین سا ب خواستی 

گندەڵ و ستمکاری ئستاوە، پی ناوەت   کۆتایھینان ب دەستی
میدانوە و رۆژ ل دوای رۆژ پرە دەگرێ و نشونما دەکات، ئم کارەی 

ئم بزوتنوەی بۆ ئوەی ب ئامانجکانی بگات پویستی .  میسر کردوە
بوەی ل دەوری ئاسۆ و بدیل و رابریکی شۆڕشگیران برەو 

حزبی کۆمۆنیستی کرکاری لو پناوەدا .  سرکوتن ئاراست بگرت
بم ئم خبات تنھا ب بشداری و ریزبستنی .  عزمی جزم کردوە

 دیلم بدەوری ئ ماوەری کریکاران و ئازادیخوازان و ژنان و الوان لج
. ل پرۆسی خباتکی سیاسی و کۆمیتیدا دەتوانی ب سرکوتن بگات
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کۆنگرەی پنجمی حزب ب ئیرادەیکی بھزەوە پداگری لسر ب ئنجام 
گیاندنی ئم رەوەندە دەکات و بانگوازی جماوەری تینوی ئازادی و 

م ئاسۆیدەوری ئ وە لخۆشگوزەرانی دەکات بۆ کۆبون. 
 کۆنگرەی پنجمی 
 حزبی کۆمۆنستی کرکاری کوردستان

 ٢٠٢١ناوەڕاستی دیسمبری 
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 : بیارنام دەربارەی
بزوتنوەی کرکاری و سرختی 
 ئرککانی ئم دەورەیی حزب

 

وەی کرچاوگرتنی ئبلب: 
  رگـری والوازدایری بنـگسـ ـسـتـادا لئـکـاری لوەی کربزوتن

برامبر بھــرشـی حـکـومت و سـرمـایداران، ھــشـتـا خـاوەنـی 
ــبشــ ل ڕابران  ــ ــی و ب ــز ن ھــخــۆ و بربــکــخــراوەی ســ ڕ

ســترجــکــی نــاســراو و بســوڕاوانــئــاســتــی  ،وھ ت لتــایــب ب
میلی سـۆسـیـالـیـسـتـی ل دەرونـی ئم بـزوتـنوەیدا .  سراسریدا

ــنوەی .  الوازە ــدنــی ئم بــزوت ــوان ــاڕەزایتــی و شــــوەکــانــی خــۆن ن
لچوارچوەی ناڕەزایتی کارگیی و ڕشتیی و مانگرتنی ماوەکورت 

 .و نۆبتی قتیس ماوەتوە
  و ورتـوبـنـدە پرچھ م چـیـنی ئتـی ڕۆژانبات و نـاڕەزایخ

ناڕکخراویش بت، بم یکمین سـنـگری ئم چـیـنی برامـبر 
ئم خبـات لم سـانی دوایـیـدا .  بھرشی بردەوامی بـورژوازی

مانگرتن و دەسـت .  بزوتنوەی کرکاری برەو دۆخکی تازە بردووە
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لکارکشانوە، دانی یاداشتنام بحکـومت و گـفـتـوگـۆی نـوـنران 
لگڵ خاوەنکار و کۆمپانیاکان تا دەستبردن بۆ مانـگـرتـن وبسـتـنـی 
ڕیگاکان، ل نـاوەنـدەکـانـی کـار وبڕـوەبرایتـیکـانـدا، شــوەکـانـی 

 .خۆنواندنی ئم بزوتنوەی بووە لچند سای ڕابردوودا
  زۆری بریتـی بـووندا بیڕۆژان باتم خکاران لکانی کرداخوازی

ل؛ خواستی دامزراندن،  دەرما،  ھمیشـیـی کـردنـی گـرـبسـتـی 
کار، مافی خاننشینی، باشـکـردنـی ھلـومرجـی کـار، دژی لــبـیـن 
وپاشکوتی زۆرە مـلــی مـوچ، دژ ب بـیـنـی دەرمـا و ندانـی 
ــردن وســزادان لالین  ــار دەرک ــجــی ســان، دژی لســرک ــازان ق
خاوەنکار و خاوەن کۆمپانـیـاکـانوە، دژی سـیـاسـتـی لــگـرتـنوەی 
ئابوری و ئـاوەکـردنـی دەسـتـی کـۆمـپـانـیـاکـانـی کرتـی تـایـبت و 

 . ژرپنانی سرەتاییترین مافکانی کرکاران
  گـرەوی ـکـار لقازانجی چـیـنـی کـر ستا بنگی ئزھاوسگۆڕینی ھ

خباتکی یکگرتوو و ڕکخراو و سراسری ئم چینی ل دەوری 
خباتی ئـابـوریـو ڕۆژان .  داخوازی سراسری و ھابشکانی خۆی

تـیی ھـوشـیـاری چـیـنـایردی بنـاغم .  بی ئرگج ـکـاران لکـر
و پی ب پــگی دەگـات خباتدا دەستیان ب ھوشیاری چینایتـی 

ئم ھوشیاری چینایتی مرجی سرەکـی .  کۆمیتی خۆیان دەبن
بۆ دەستاگیشتن ب ھوشیاری سۆسیالیستی و  خباتکی ڕکـخـراو 
و یکــگــرتــو ل پــــنــاو ئــازادی و یکســانــی و ڕیشــکــــش کــردنــی 

 . چوسانوەدا
 ـکـارەوی ڕیزی چینـی کـررتوبکی پرەکی ھۆکارناکۆکی و دووب .

دابشکردنی کرکاران ب کرکاری ژن و پیاو، کرکـاری حـکـومـی و 
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ئھلی، کرکاری ناوخـۆو ھـاتـوو، دیـاریـکـردنـی مـافکـانـیـان لسـر 
ب .  بنمای ئو جیاکاریان، مایی دوبرەکین ل ڕیزەکانی ئم چیندا

 ـکـاری ھـاتـوو لزار کـردەیـان ھ ی دوایـیـدا کنم سات لتایب
کوردستاندا، ک ل ھلومرجکی زۆر سخت و دژواردا ب کریکـی 
کم کار دەکن، بم بھۆی برەوی ناسیۆنالیزم و قورسایی نرـت 
و ئاسۆ بورژوازیکان لسر کرکاران، وەکـو ھـۆکـاری دابزانـدنـی 

ئمش بـوت مـایی .  کرێ و پرەسندنی بکاری تمـاشـا دەکـرـن
 .دژایتی کردنی کرکاری ھاتوو لالین کرکاری ناوخۆوە

  تــیتــایــب ی کــوردســتــان بــگــســتــای کــۆمبــارودۆخــی گشــتــی ئــ
بارودۆخی سیاسی، ل گیژاوی سیاسی برامبرکی نیوان حکـومتـی 
ھریم و دەسالتی ناوەندیوە تا کشمکشی دەستی میلیـشـیـایـی 
 زرانـی کـریـکـاران بوەی دامدانتی و پارتی، تا گرکیی یو ناوچ

نبوونی ھیچ یاسا کارک ک مافکـانـی کـرـکـارانـی تزکیی حزبی، 
قورساییکی زۆری کردوە لسر ھلومرجـی کـار ...  دیاری کردبت

 .و بزوتنوە و خباتی ڕۆژانی چینی کرکار
  تـدار ودەسـ کـان ببـۆرژوا نـاسـیـۆنـالـیـسـت و ئـیـسـالمـی حـزب

ئۆپۆزیسیۆنوە، ھودەدەن لرگای پرەدان ب گیانی ناسیۆنالیستی 
و  نریت و ئاسۆ بورژواییکان ل ناو کرکاراندا، چیـنـی کـرـکـار و 
 م حزبـانکانی ئتمۆی سیاسو دەستواشکاری چوەی کربزوتن

بتــایــبتــی حــزب دەســالتــدارەکــان .  و میــل بــۆرژوایــیکــان بــکن
لرگای رکخراوەو سندیـکـاکـانـی سـربخـۆیـانوە دەیـانوێ ئم 

 .سیاست دژی کرکاریان برەوپش برن
 

 ..بزوتنوەی کرکاری و: بیارنام دەربارەی
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 : وەک ئنجامگیریک لو خانی سرەوە
 ـکـار لو فروانـی چـیـنـی کـر ی ڕۆژانوتوانرککی سباتوتنی خکڕب
دەوری داخوازی دەمـودەسـت ئـابـوری و سـیـاسـیکـانـی خـۆی، ھروەھـا 
پکھاتنی ڕکخراوە جمـاوەریکـانـی کـرـکـاران و یکـگـرتـوکـردنـی ڕیـزی 
چینایتی کـرـکـاران، گـرنـگـتـریـن مرج و ھنـگـاوەکـانـی پــشـرەوی ئم 

حزبی کۆمۆنیستی کرکاریی کوردستان لم پناوەدا پداگـری .  بزوتنوەین
 :لسر ئم ئرکانی خوارەوە دەکات

ھودان بۆ ڕکخستن و بسرکوتن گیاندنی خباتـی ڕۆژانی چـیـنـی / ١
کرکار و پشتیوانی ل داخوازیکـانـی ئم خبـات ل پــنـاوی بـاشـکـردنـی 

یکگرتووکـردنـی ئم خبـات لدەوری داخـوازی .  ھلومرجی کار و ژیان
 . دەستبج و سراسریکان

ھودان بۆ پکھاتنی ڕکخـراوەی جمـاری کـرـکـاریکـان، ل شـورا و /  ٢
یکتی و سندیکاوھرجۆرە ڕکخراوەیکیتردا، ھروەھا پشتـیـوانـی لھر 

 . ڕکخراوەیکی سربخۆ ک لالین کرکاران خۆیانوە پکدیت
بلبرچاوگرتنی ئوەی ک کۆبوونوەی گشتی وھبژاردنی نـوـنران، /  ٣

کــارســازتــریــن و ل ھمــان کــاتــدا جــــکوتتــریــن شــــوازی خــۆنــوانــدن 
 ک بـســتـادا، کـۆمکــانـی ئـتـینـاڕەزایـکـاران بـووە لکـگـرتــووی کــروی
بڕخستنی بزوتنوەی کۆبـونوەی گشـتـی لجرگی خبـاتـی ڕۆژان و 
پکھاتنی ڕکخراوەی پشتـبسـتـو ب کـۆبـونوەی گشـتـی بردەوام، وەکـو 
شوازکی بھزی خبات و دەخاتی بردەوامی جماوەری کـرـکـاران و 

 .ئامرازکی کارا ل ڕکخستنی ناڕەزایتی کرکاریدا
خبات بۆ یکگرتوکردنی ڕیزی چینایتی کرـکـاران وبرجسـتکـردنـی /  ٤

گیانی ھاوچارەنوسی نوان کرکارانی ناوخۆ و کرکارانی ھاتوو، ھروەھـا 
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بھزکردنی ھاوخباتی و ھاوپشتی لگڵ کـرـکـارانـی عــراق ونـاوچکو 
جیھان، ھودان بۆ ڕاکشانی پشتیوانی جیھانی و ڕـكـخـراوە کـرـکـاری و 

 .ئازادیخوازەکان، بۆ کرکارانی کوردستان
یکگرتوکردنی خباتی ڕۆژانی چینی کرکـار ل دەوری پـاالتـفـۆرـکـی /  ٤

سراسری ک گرنگترین خواست گشتیکانی ئستای ئم چین بـگـرـتبر 
زیادکردنی کرێ بپی گرانی، بھمیشیی کردنی گـرـبسـتـی کـار، :  وەکو

مافی خاننشینی، باشکردنی ھلومرجی کار، دانی موچ ل کاتی خـۆیـدا و 
گانوەی موچ کک بوو ندراوەکان، دانـی دەرمـای سـان لکـاتـی 
خۆیدا،  دابینکردنی پداویستیکانی سـالمـتـی ھلـومرجـی کـار، قدەغی 

کـۆتـایـی ھــنـان ب .  لسرکار دەکردنی کرکـاران بھر بـیـانـویک بــت
سیاستی لگرتنوەی ئابوری و باجـوخراج، بـیـمی بــکـاری بـۆ ھمـوو 

 ساڵ ١٦بیکارانی بانتر ل. 
برگــری ل گــیــان و کــاری ڕابران و ھســوڕاوانــی کــرــکــاریــی و /  ٥

وەستـانوە دژی ھر پـیـالن و دەسـتـدرـژیکـی دەزگـاکـانـی .  نونرانیان
حکومت و خاوەنکار و کۆمپانیاکان بـۆسـر ھسـوراوان و قسـکران و 

 . نونرانی کرکاری، برگری ل کارو حورمتی ئینسانی وکسایتیان
٦  / کاران بکانی کرماف ک ەوانشکی پپاندنی یاسای کاربات بۆ سخ

. ستانداردکی مودن دیاری بکات و باشبژوی کرکاران دەستبر بـکـات
ب تایبت؛ مافی دەڕبرینی ناڕەزایتی و مانگرتن، مافی رکـخـراوبـون، النـی 
کمی کرێ، سعاتی کاری ھفتان، نونرایتی کرکاران بۆ گفتوگۆ لگڵ 
خاوەن کار و دەوت، بیمی بکاری، سـمتـی شـوـنـی کـار و پشـو و 

 .....مۆلت و
بھزکردن و مونسجیم کردن و یکگرتوکردنی میـلـی سـۆسـالـیـسـتـی /  ٧

 ..بزوتنوەی کرکاری و: بیارنام دەربارەی
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دەرونی چینی کرکار، ل دەوری ئاسـۆیکـی ڕۆشـن و ئـایکـی سـیـاسـی 
کۆمۆنیستی، وەکو پشمرجی کاریگری ئم میلی لسر یکگرتوکردنی 

ھودان بـۆ پــکـھــنـان و .  ڕیزەکانی چینی کرکار و پشرەوی خباتکی
 ـنـانـی کـۆمـیـتکھی کۆمۆنیستی و پو کۆڕ و کۆم قرفراوان کردنی ئب
کۆمۆنیستیکان لئـاسـتـی نـاوەنـدەکـانـی کـار و بھــزکـردنـی تحزوبـی 

 .کۆمۆنیستی
ڕەخنگرتن و پردەھماین لنریت و میل بورژوازیکان و /.  ٨

رکخراوەکانی سر ب حزب دەستدارەکان ل ناو کریکاراندا، 
بردنسری ھوشیاری سربخۆی چینایتی کرکاران بۆ سنوربندی 

 .لگڵ ئو میل و ئاراستاندا
ھودان بۆ بھزکردنی پگی چینی کرکار ل بزوتنوەی ناڕەزایتی /  ٩

جماوەری و وگانی رۆی پشەوان بۆ ئاوگۆڕی شۆڕشگران و 
دەستبرکردنی ھژمونی سیاسی ئم چین و ئاسۆی سۆسیالیستی 

 .بسر ڕەوتی خباتی جماوەری بۆ وەالنانی دەستی ئیستا
 

کۆنگرەی پنجمی حزبی کۆمۆنیستی کرکاری کوردستان لگڵ پداگری 
لسر ئم ئرکان، ڕابری حزب ڕادەسپرێ لسر ئم میدان وەکو 
میدانی سرەکی ھسوڕانی حزب ترکیز بکات و لسر بنمای ئم 

 .بیارنامی ئولیتکانی کاری خۆی دیاری بکات
 

 کۆنگرەی پنجمی
 حزبی کۆمۆنیستی کرکاریی کوردستان 

 ٢٠٢١ناوەڕاستی دیسمبری 
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مکان
پیا

 



 
 
 
 
 
 

 می  ی پنجه یامی كۆنگره په
 حزبی كۆمۆنیستی كركاریی كوردستان 

 !بۆ چینی كركار
 

  !ھاوڕیانی کرکار
 .سوی خبات و تکۆشانتان ل کۆنگرەی پینجموە ئاڕاست دەکین

             !ھاوڕیان
 ورەدایکی گۆگۆڕندی ئاروبس ی کوردستان لگماوەری .  کۆمج

کارگ و کارخان و ناوەندەکانی کار .  ببشی کوردستان، ھاتونت میدان
 یگم کۆمکی ئنارو ک موو گۆشقامی شارەکان و ھش تا دەگات
سرڕژە ل توڕەیی و ناڕەزایتی فراوانی جماوەری لپناو خواست ڕەوا 
 نان بکانیان و ھاوکات بۆ کۆتاییھجیی و سنفی و دەستبو ڕۆژان

نان و ئازادی و “دەستی تانچی بزووتنوەی کوردایتی ل پناو 
 .دا“ ئایندەیکی سیاسی ڕۆشن

ل ھلومرجکی ئاوادا، چینی کرکار و بزووتنوەی کۆمۆنیزمی کرکاری 
پویست زامنی ئوە بکات ک خبات بۆ کۆتاییھنان ب دەستی 
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 پیامی کۆنگرەی پنجم بۆ چینی کرکار 

بۆرژوازی کورد، ل ڕگای سراسری کردنوەی ناڕەزایتیکان و 
ڕکخراوبوون و بدەستوەگرتنی ئاسۆیکی شۆڕشگانوە، بخرایی و 

بۆ ئم مبستش .  ب کمترین دەردەسری و قوربانیدان، بچیت پشوە
 تم دەسینی ئری ڕاماڕاب ت ببنکان دەبكار و کۆمۆنیستچینی كر

 .نگریسی سرمای و سرمایداری
 

 !ھاوڕیانی کرکار
 ت لینی دەسوەدا بۆ ڕاماڵ ئگماوەری لكاری و جوەی كربزووتن
میداندای، ھاوکات ئرککی ھرە گرنگ و چارەنووسسازی بۆ جخستنی 
ئلگۆ و جۆرکی تری دەستدارتی ل ئستۆی، ک زامنی خۆشگوزەرانی 
و ئازادی و گانوەی شکۆ بۆ تاککانی مسۆگر بکات، ئوەش ل گرەوی 
ئوەدای ک خبات و تکۆشانی ئستا، لژر ئا و ئاسۆیکی سیاسی 

 .شۆڕشگاندا بچت پشوە
 ر، لرابکی ئازاد و خۆشگوزەران و ئینسانی و بیگئایندەی کۆم

ئوە ل توانادای ک کۆمگی خای ل ستم و .  ئستاوە بینا دەکرت
چوساندنوە، خای ل ھژاری و گرانی و بکاری، خای ل سرکوت و 
بمافی، خای ل چینی بادەست و ژردەست، خای ل خوراف و 
ھواردن و نریتی کۆنپرستان و دواکوتوو، ب کورتی کۆمگیکی 

کۆنگرەی پنجمی حزب لسر ڕۆڵ و نخشی .  سۆشیالیستی بینا بکرت
چینی كركار و کۆمۆنیزمی كركاری بۆ ڕابری بزووتنوەی کۆتاییھنان 
ب دەستی ئستا و بیناکردنی ئاییندەیکی ئازاد و برابر و 

 .خۆشگوزەران ل کوردستاندا پداگری کردەوە
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 !ھاوڕیان
 تی و بتداری دەسکی قویزمڵ ئگتی بۆژوازی کورد، لدەس
ئاسۆیی سیاسی برەو ڕووە، بن بست ل وەمدانوە ب خواست و 

ئم .  داواکارییکانی کرکاران و جماوەری ملیۆنی خکی کوردستان
دەست ل ھموو میدان و زەمینیکی سیاسی و ئابوری و کۆمیتی 

جماوەری کوردستان ھیچ .  و تنانت فرھنگیدا، شکستی خۆی نیشانداوە
متمانیکیان بو دەست نماوە و ئۆپۆزیسیۆنی بۆرژوازیش زۆر لوە 
شکستخواردووتر و بودەترە ئو دەست ل داڕوخان رزگار بکات، یان 

ھر ئو واقعیت بوار دەدات ب .  بتوانت ڕگایک بۆ چاکسازی بخات ڕوو
چینی كركار و کۆمۆنیزم ک ڕۆی شایستی خۆی بۆ سازدان و 
ڕکخستن و ڕابریکردنی شۆڕش بۆ ھپچانی دەستی ئستا بگت و 
کۆمگیکی تر بینابکات، ک ئیرادە بۆ ئینسان بگتوە و دنیایکی 

نزرباشتر دابم. 
حزبی کۆمۆنیستی كركاریی کوردستان ئاھگری دامزراندنی ئو دنیا 
باشترەی، بۆی ب حزبی کۆمۆنیستی كركاریی کوردستان و ب حزبی 

  .برپاکری شۆڕشی كركارییوە، پیوەست بن
 

 !كسانی، حکومتی کرکاریی ئازادی، یه
 

 کۆنگرەی پنجمی 
 حزبی کۆمۆنیستی کرکاریی کوردستان

 ٢٠٢١ی دیسمبری  ١٨و  ١٧
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 پیامی کۆنگرەی پنجم بۆ چینی کرکار 



 
 
 
 
 
 

پیامی کۆنگرەی پینجمی حزب بۆ 
 !گیراوەکانی بادینان و کسوکاریان

 
 !ھاوڕیانی زیندانی

کۆنگرەی پینجمی حزبی کۆمۆنیستی کرکاری سوی گرمی خبات و 
 …برگریتان ئاڕاست دەکات

ئوە ک زیاتر ل ساک ب تۆمتی پوچ و ببناغ و ب دادگایی ل زینداندا 
ڕاگیراوان، یان ئوانتان ک دوای زیاتر ل ساک و ل دادگایکی سیاسی 
ناسربخۆدا ب بیاری دەستۆیشتوانی حزب ھرانوە و ل ژر 
 ،ت نییزی دەسھی بگوشاری ناوخۆیی دەرەکیدا ئازادکراون، نیشان

 .بکو ترس ل ڕاپڕین و شۆڕشی ببشان ل پناو دنیایکی باشتردا
 زیاتر ل تی سیاسی بۆرژوازی کورد، کگای  ٣٠دەسڕ ل سا

دەستبسراگرتنی داھاتی خکی کوردستان و ب پشت بستن ب ھزی 
چکدار و خۆبستنوە ب وتانی ناوچکوە درژە ب دەستی خۆیان 
 وە و ڕۆژ بماوەریفرەت و توڕەیی جردەم نب توتوندەدەن، ک
 ت و لکانی زیاتر دەبوە، خواستترینتر دەبب تیو ناڕەزایڕۆژیش ئ
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 .ئستادا خواستی ڕاماینی ئو دەست، بۆت ویستکی کۆمیتی فراوان
سرکوتی خۆپیشاندانکان، ل ڕگای تۆمت بخشینوە و سیناریۆ 
بۆسازکردن، نانبین و ڕاوەدوونان و زیندانی کردن، تا دەگات کوشتاری 

بگی دیکتاتۆر بوون و دژە ئازادی بوونی ئو  …خۆپیشاندەران
 .دەستن و ھاوکاتیش بگی مرگی ئو دەست نیشان دەدەن

ئوە ک بۆ برگری ل ژیان و گوزەرانی خۆتان و جماوەری ببشی 
کوردستان، وە لپناو خواست ڕەواکانیاندا بشداریتان ل ناڕەزایتی و 
خۆپیشاندانکاندا کرد، نک تاوانکتان نکردووە، بکو ب ئرکی 

 .خباتکارانی خۆتان بۆ خواستی زۆر ڕەوا و سادە ھاتونت میدان
ڕۆی خباتکارانی ئوە جگای ستایش و پشتیوانی ھموو ئینسانکی 

زیندانی کردنی ئوە، تۆمت بۆ داتاشینتان،  …ئازادیخواز و تکۆشرە
ڕاگرتنتان بۆ ماوەی زیاتر لساک ب دادگایی، تا دەگات ب سیاسیکردنی 
دۆسیکتان و پرۆسی دادگاییکردن، ترس ل ئیرادەی ئوە و جماوەری 

 .فراوانی خکی کوردستان
ئوە ل دی توڕەیی و نفرەتی ملیۆنی جماوەریدا ب دژی دەست، لناو 
ق و قمەوی دەستی پارتیدا، تلیسمی ترس و تۆقاندنتان بچۆکدا 

 .ھنا، و بوون سمبولی ئازادی و ئازادیخوازی
ئم ل حزبی کۆمۆنیستی کرکاریی کوردستان، لم کۆنگرەیدا لگڵ 
ئوەدا پداگری لسر ئازادی سیاسی ب قید و شرتی سیاسی، ئازادی 
خۆپیشاندان و مانگرتن و کۆبوونوە، ئازادی بیان و ڕادەربین 
دەکینوە، ھاوکات جارکی تر دوپاتی دەکینوە ک ب ھموو توانامانوە 
ل ئاستی ناوخۆ و دەرەوە بۆ ئازادکردن و قرەبووکردنوەی مادی و 

وە ھاوکات .  معنوی خۆتان و کس و کارتان، تبکۆشین و بردەوام بین
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سوی خباتکاران ئاڕاستی کس و کارە تیکۆشرەکتان و تواوی 
 ب رزانربس ین، کری کوردستان دەککۆشرەی ئازادیخواز و تب

 .ڕووی دەست و تۆمت و دادگا و سینایۆکانیاندا، ڕاوەستاون
 

 کۆنگرەی پنجمی 
 حزبی کۆمۆنیستی کرکاریی کوردستان

 ٢٠٢١ی دیسمبری  ١٨و  ١٧
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ..پیامی کۆنگرەی پنجم بۆ گیراوەکانی بادینان
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می حزبی  ی پنجه یامی كۆنگره  په
كۆمۆنیستی كركاریی كوردستان بۆ 

 رانی عراقی نابه ری په راسه فیدراسیۆنی سه
 

ھاوڕیان ھسوڕاوان و سکرتری فیدراسیۆنی سراسری پنابرانی 
       !عراقی

کۆنگرەی پنجمی حیزبی کۆمۆنیستی کركاریی کوردستان پیامی 
 وە لئ ک کالیقوڵ و تواوی خۆی بۆ ھپشتیوانی و پشگیری ت
ڕاستای بھاناوەچوونی خکی ئاوارە و کۆچبری کوردستان ل ئستۆتان 

خباتك ک ئوە بۆ .  گرتوە، دەنرێ و ل کنارتاندا ڕادەوەستت
ڕزگارکردنی کۆچبرانی کوردستان ل میحنتک ک تی کوتون ھاوکات 
ھوکانی ئوە بۆ بدەستھنانی مافی پنابری و دەستاگیشتنی 
پنابرانی کوردستان ب ژیانکی ئاسودە و ھوکانتان بۆ گرانوەی 

سوكاریان و کۆمکتان ب دیپۆرتکراوەکان تا  ترمی قوربانیکان بۆ الی كه
كانی ترتاندا، بۆ  مرۆڤدۆستانه  پاڵ كاره ، له…ژیانیكی ئاسایی دەستپبکنوە

قدیر و ستایشگای تکی ئازادیخوازی کوردستان جو خ مئ. 
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 !ھاوڕیان
ئم و خکی کوردستان ئو ڕاستیمان لبرچاوە ک دیاردەی ئاوارەیی 

کردەیکی ئیجباری و خکی کوردستان  و کۆچ و ڕووکردن ھندەران، 
بھۆی دەست و سیستمکوە ک چینی دەستدار بسر خکی 
کرکار و زەحمتکشدا دایسپاندووە و ئوانی ڕووبڕوی بکاری و گرانی 
 وەی کوە، ھاوکات خودی ئری تر کردۆترکوت و دەیان دەردەسو س
دەوتانی ئوروپا و سیاستکانیان ئم ناوچییان کردۆت میدانی 
 رییان کردۆتنابنگ و کاولکاری و نائارامی، دیاردەی کۆچ و پج

ل دۆخکی ئاواشدا، .  بژاردەیکی ناچاری لبردەم خکی کوردستاندا
ھوڵ و تکۆشانی ئوە بۆ دەربازکردنی گنجان و خکی ئاوارە و 
کۆچبر لو میحنت و کارەساتی ک تیکوتوون، بھق کارکی ئینسانی 

یسئوالنو م  . ل کشری ڕاوەستاون، بسوە لئ ک کباتخ ر بۆیھ
خبات و تکۆشانی محرومانی کۆمگا بۆ ڕزگاربوون ل دۆخی 
 یشتن بتی بۆرژوازی کورد و گتداری دەسرسایکارەساتباری ژ

لم ڕوانگیشوە ئم و .  کۆمگایکی ئارام و ئاسودە و خۆشگوزەران
خکی ئازادیخوازی کوردستان وەک چرایکی پ ئومد و سنگرکی 

پایدار و .  برگری، ل فیدراسیۆن و تقالیک ک گرتویتیبر دەڕوانین
   ..برەوداربت ھوڵ وتکۆشانتان

 کۆنگرەی پنجمی 
 حزبی کۆمۆنیستی کرکاریی کوردستان

 ٢٠٢١ی دیسمبری  ١٨و  ١٧
 
 

 ..پیامی کۆنگرەی پنجم بۆ فیدراسیۆنی سراسری 
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ی پنجمی حزبی  یامی كۆنگره په
كۆمۆنیستی كركاریی كوردستان بۆ 

 خوندكارانی ناڕازی
 

 !خوندكارانی ناڕازی
واكانتان  ڕه  بۆ داخوازیه  ی ئوه م دواییانه كانی ئه تیه زایه خۆپیشاندان و ناڕه

ی  كان مایه ناوخۆییه  شه و باشبژوی و چاككردنی به  رماه شنی ده چه  له
 .بوو ش و ئازادیخوازان  كی كركار و ببه واوی خه و ته  پشتیوانی ئمه

ك  یه كی فراوان و تا ڕاده یه شوه  م به ھه  كه  كانی ئوه تیه زایه ناڕه
كی  ن خه الیه رفراوانی له به  ش به و جۆره م به یدان و ھه مه  ری ھاته راسه سه
  گشتیه  تیه زایه و ناڕه له  شكه پشتیوانی لكرا، به  وه شه ژار و ببه ھه
  ی كه خۆره مشه  ته سه م ده دژی ئه  له   سانكه  ی كه ریه ماوه جه

بۆ دابینبوونی   وتووه ڕكه كات، به داران و چینی با ئه رمایه تی سه رایه نونه
تگوزاری  بوونی خزمه و ھه  و كار و ژیانكی باش و ئاسوده  موچه

 .ھتد. …با و ندروستی و خوندن و ئاو و كاره ته
ك  وه  ته سه م ده ندین، ئه وه رژه ھاوبه  كه  وه مووانه ھه  ی ئمه ڕوانگه  له

ر  سه ی له كه به  كه  یه وه نھا قابیلی ئه كانمان، ته ته كی موسیبه ره ھۆكاری سه
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م  النانی ئه بات بۆ وه خه  م پویسته به.  ین الببه  یه گه م كۆمه ری ئه سه
  ببینین كه  ریه ماوه جه  باته و خه ریبی ئه ھاوشان و ھاوته  ته سه ده

ردن و  وان ده ستی ئه ده  له  یه گه م كۆمه نووسی ئه نجام چاره رئه سه
  گه ت و ژیانی كۆمه سه توانن ده ئه  كه  وه شه ككی ببه ستی خه ده  یخاته ئه
 .رن به ڕوه كسان به كی یه یه شوه به

و باشبوونی   رماه كان بۆ ده پاندنی داخوازیه بۆ سه   ی ئمه وه جونه
كان و دابینبوونی سیستمكی خوندنی مۆدرن  ناوخۆییه  شه رجی به لومه ھه

  ممان كه رده به  خاته ئه  وه خۆڕایی، پویستی ئه  كانی به و پداویستیه
كگرتوو و ڕكخراو  كاندا یه ئاستی گشت شار و شارۆچكه  كانمان له ڕیزه
.  كانمانه دیھاتنی خواسته كان و به تیه زایه وتنی ناڕه ركه زامنی سه  مه ئه.  ین بكه

  ته سه م ده النانی ئه تی گشتیدا بۆ وه زایه ڵ ناڕه گه نگاوك له ھاوكاتیش ھه
 . وه پشه  مانباته ئه

تی و  زایه ی پنجی حزب جاركی تر پشتیوانی خۆی بۆ ناڕه كۆنگره
  بۆ به  وه واوی توانایه ته  ن و به یه گه كانی خوندكاران ڕائه خۆپیشاندانه

 .كۆش یاندنی تئه وتن گه ركه سه
  كانی خوندن و ژیانكی شایسته پناو دابینیبوونی پداویستیه  له  وه بۆ پشه

 بۆ خوندكاران
 کۆنگرەی پنجمی 
 حزبی کۆمۆنیستی کرکاریی کوردستان
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ی  موچه  ستھنانی كاری گونجاو به ده به
 ! موومانه خواستی ھه  وه شایسته

پیامی کۆنگرەی پنجمی حزبی کۆمۆنیستی کرکاریی کوردستان، 
 !بۆدەرچوانی زانکۆ و پیمانگاکان و الوانی ئامادەبکار

 

 !دەرچوانی زانکۆ و پیمانگاکان، الوانی ئامادەبکار
و ١٧کۆنگرەی پنجمی حزبی کۆمۆنیستی کرکاریی کوردستان ل ڕۆژانی 

لو سۆنگیوە ک بارودۆخی .  ، بڕوەچوو٢٠٢١ی دیسمبری ١٨
ک، کریمگم و ستزو ل موار و پن چینی  ٣٠ناھالیل سال

دەستدارەوە کراوەت نسیبی خکی بشمینتی کوردستان و خباتكی 
لباوان ک حزبی کۆمۆنیستی کرکاریی کوردستان بۆ ڕزگاربوون لم 
 رکی خۆی زانی کئمی حزب بنجر، کۆنگرەی پبتیگرتوی دۆخ

لی کار ل  لسر ھوڵ و خباتک ک ئوە بۆ بدەستھنانی نان و ھه
یکسای ڕابدروودا دەستتان بۆ بردووە، پیامی ھاوپشتی و پشتیوانی بۆ 

 .خبات و داخوازی برھقکانتان بنرێ و ل کنارتاندا ڕاوەستت
کچان و کوڕانی ئامادەبکار، ئی ئوانی ک دوای سانیکی زۆر ل ھوڵ 
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و ماندووبون و تواوکردنی خوندن، ھشتا چاوەروانی بدەستھنانی 
کارن، خواستی نان و کار، خواستی ھموومان و ھر بمپیش ھوڵ و 
تكۆشانی ئوە بشکی گردراوی جونوەیک ک بۆ نان و کار و 
معیشت و باشکردنی دۆخی ژیان، ھر ڕۆژە و ل ھر گۆشیکی ئم 
کۆمگایوە، بۆ داخوازیکی ڕاوە و سرەتایی یخی دەستداران 

بگومان ئوە حکومت و چینی دەستدارە ک لئاست .  دەگرێ
دابینکردنی نان و قوتی خکی ھژار و برسیدا خۆی ب برپرس نازان و 

لی کار بۆ گنجان و دەرچوانی زانکۆ و  لبرامبر دابینکردنی ھه
پیمانگاکان خۆی دەزتوە و ئامادە نیی وەم ب سرەتاییترین مافی 

ئم حکومت وەک ئوەی نونری چینی .  ھاوتیانی ژردەستی بداتوە
دا  سرمایدار و خاوەن کۆمپانیاکان، سیستمکی بسر کۆمگه

داسپاندووە، ک تنھاوتنھا برژەوەندی و قازانجی سرمایدران و 
خاوەن کۆمپانیاکان لبرچاوبگرێ و ژیان و کار و گوزەرانی خکی 
ببشی کوردستانیش لبردەم بازاڕی بەحمی قازانجپرستی و 
گندەخۆری مشتک ل سرمایدار و خاوەن کۆمپانیا و کاربدەستانکی 

 .گندەڵ و مشخۆردا، ھڕاج بکات
بم ئم دەست و سیستم ک سراپا نوقمی ستم و ناعدالتی و 
پچوانی ب ژیان و بژوی خکی کوردستان، ل ئستادا پایکانی 

ن و ڕۆژ لدوای ڕۆژ  لرزیوە و گیرۆدەی ب قیرانکی قوڵ وھمالیه
ئمش ئو فرستی .  توانای بڕوەبردنی کۆمگا لدەستدەدات

خستۆتبردەم ئم جماوەری ببش و ناڕازی کوردستان، تا چارەنوسی 
. خۆمان لدەست بگرین و ڕگای دەربازبوون لم دۆخ بگرینبر

کۆنگرەی پنجمی حزبی کۆمۆنیستی کرکارانی کوردستان لگڵ ئوەدا 

 ..پیامی کۆنگرەی پنجم بۆ دەرچوانی زانکۆ و 
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بتواوی تواناوە پشتگیری ل داخوازیکانتان دەکات، ھاوکات بچاوی 
ئومدەوە ل ھوڵ وتکۆشانتان دەڕوان و پیوای بدرژەدان بو 
خباتی ک ئوە دەستتان داوەت و ب لکگردانی لگڵ خبات و 
ناڕەزایتیکانی سرجم کرکاران و جماوەری زەحمتکشدا، دەتوانرێ 
پکوە دۆخی ئیستا برەو ئاوگۆڕکی شۆڕشگان و بدیھنانی 

 .یکی ئازاد و یکسان و خۆشگوزەران برین کۆمگه
سرکوت ھوڵ وتکۆشانی جماوەری ناڕازی بۆ بدەستھنانی نان و 

 کار و باشبژوی
 کۆنگرەی پنجمی 
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