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عثراق /  كؤمؤنيستاينسةرةتا دةمةوث ئةوة بصثم بة برادةراين بزووتنةوةي بنياتناين حيزيب كريكار

 بةذاسيت ناوةكةتان ئةوةندة ، بؤ خؤتان و ناوتان، كة بث مةآلمةت بن و لة دةردو بةآل بةدووربن
وةكو بيستوومة لة داهاتوويةكي نزيكدا . هةمووي بنووسي دةوث تا رثژة يةك دثذي تةواويد

 دةچنةوةو شةنوكةوي دةكةن نداكؤنفراسثكي گشيت دةبةسنت و بة سياسةتةكان و پرؤژة سياسييةكانتا
جا دةستم دامثنتان يةكةم شت كة دةيكةن . هتد....و پالتفؤرمي نوث و هثصي سياسي نوث دياري دةكةن

 خوثنةري بآلوكراوةو ئةدةبيايت سياسيتان بگرن، ئةويش  چةپ ون ، كة ذثز لةلةوثوة دةسيت پثبكة
جوان و سةرجنذاكثش مةعقول و بةذاي من ئةوةية كة ئةم ناوة زل و درثژة البةرن و ناوثكي سياسي 

 ، لةگةص حةزيجنثو بگوو  كة لةگةص سةردةمي خةبايت فيكري و ذثكخراوةيي و سياسيتاندا دابنثن
 . بگووجنثداسادةوثنةرثكي  خچاودثرثك و

 
عثراق ، هةر ناوثكي درثژو ئارةزوو كوژ نيية لة / كؤمؤنيستاينبزووتنةوةي بنياتناين حيزيب كرثكار

سياسةتدا ، ئةوةندةي ناوةذؤكةكةي خراپ و بث ماناية، ئةوةي ئاگاي لة سةرهةصدان و دروست 
سياسييةكاين ناو حككع و كؤمؤنيزمي   ئاصوگؤذةدرثژةيبووين ئةم گرووپة چةپة هةبثت ، دةزانثت لة 

 ئةوةوةبوون كة  ئةندثشةيين كرثكاريي پةيدا بوون و بةكريكاريدا ، پؤلثك بةناوي فراكسيؤ
كاتثكدا هثشتا مةنسور  خؤي،لة مةنسوري حيكمةت خبةنةوة سةر ذيك و ذيتمي كؤمؤنيزمةكةي

 مةنسورو مةكتةيب ،نگةرمة دةركةوت، بةآلم هةر زوو بؤ ئةم پؤلة كاديرة خوث مابوو لةژيانداخؤيشي 
بة ؤية ئةم گرووپة  دةسيت دةستيان پث دةكةن و بنكؤصيان دةكةن لة ژثرةوة ، ب و حككاسياسي حككع

 . دةستةدةستة ذيزي ئةو حيزبةيان بةجث هثشتبة تاك تاك ومةلوويل و نائومثدييةوة 
 

ون و بةخةياصي ئةوةوة بوون كة  عاشقي كؤمؤنيزمي كرثكاريي بوزثتر لةپثويست  ئةم پؤلة كاديرة
تةوة، بةآلم ثةللةي ئةو بزووتنةوةية ذؤژثك هةر لثيان دةپرسثتةوة و دةستيان بؤ هةصدةتةكثنك

لة بث ئومثديدا ) ديارة بةشثكي بةرچاوي ئةم كاديرانة دةصثم نةك هةموويان (  ئةمان  وذؤژگار ذؤيشت
تر كردةوة ، بةآلم لة يةكةم هةنگاوياندا كة نغرؤ بوون و سةرةجنام برييان لة ذثكخراوثكي سياسي 

ناوي ذثكخراوةكةيانة نةك هةر سةركةوتوونةبوون ، بةصكو تووشي خةياص پآلوي و وابةستةيي 
 اينحيزيب كرثكاربزووتنةوةي ذؤنانيي رؤض كة سةرجني ناوي سياسيي بوون هاتن ، م

انة  داتاشراوة پث لة ئامس دةدات ،يةكسةر بريي بؤ ئةوة دةچث كة ئةم ناوةعثراق/كؤمؤنيست
 هيچ ذةگوذيشةيةكي كؤمةآليةيت نايبةستثتةوة بة كرثكارو ي كرثكارييةوگووشراوي كؤمؤنيزم

عثراقةوة، جا عثراقي نيوةي دووةمي نةوةدةكانيش كة لة تابووتثكي ساردوسذ نةبثت لة هيچي تر 
وة يةك تاكة نةفةري ، دةتوامن بصثم ئةوساي ئةو عثراقةتان نا بة ذثكخراوةكةتانةنةدةچوو

ةر نةبوو ،  لة بةشةكاين تري عثراقدا هپثگةيةكتانعةرةبزمانتان لةگةصدا نةبوو، چ جاي ئةوةي 
ئةندام و كاديرةكاين كوردستانيشتانةوة لةبةشة عةرةبييةكةي عثراقدا جثگايةكي   پرديديارة بة

 . ؟كؤمةآليةتيي و سياسيتان هةر نةبوو
 

كؤمةآليةيت خؤي هةيةو ناكرث ة بةتةهنا ، مةغزاو مةوداي سياسيي وي نيييناو هةر شتثكي سيمبؤص
تييةك ، دةبث ينيويةك يان هةر كؤميوا بنرثت ، ناوناين حيزبثك يان كؤمپانيهةروا بة ئاساين ناو



كةساين پسپؤر و ياسايي و بةسةليقة ناوةكة دابنثن، ئثوة چةندين ساصة هةر لة تةكاين ئةوةدان كة 
حيزبة ئةفسووناويية كؤمؤنيستة عثراقيية دابنثن كة مرختان لثخؤشكردوة،ئةمةيان بناغةيةك بؤ ئةو 

 كؤمؤنيست ،ماناي ئةوة اينبةدةردي خؤتان دةخوات وكارثكم بةسةرييةوة نيية، بةآلم حيزيب كرثكار
، دةگةيةنثت كة ئثوة حيزب بةس بؤ كرثكار دادةنثن و ، لة كرثكارانيشدا تةهنا بؤ كرثكاري كؤمؤنيست

و خؤبچووكردنةوةيةكي دراماتيكيانةبةذاي من ئةمة نةك گةذانةوة بؤ كرثكار نيية ، بةصكو ،
بوونةوة نيية لة ئةمتؤسفريي ةك نزيك، ئةمة نئايدؤلؤژيانةية لة چوارچثوةي دةقگةلثكي پريؤزدا

بريي سؤشياليزم، ئةمة بريكردنةوةيةكي ميهرةبانانةية لة ماركسيزم و نةشكاندين كؤتوبةندي 
فةليي كؤتايي هةشتاكانة و سوذخواردنثكي بث ئاراستةية لة ئةصقةيةكي داخراوي فيكري و مةح

 .  و بايكؤتكردين خودة لة دةوروبةر و ذووداوةكاين كؤمةصگاسياسيدا
 

سةبارةت بة هةلومةرجي عثراق، بؤ خؤتاين بةجثدثصم ، بةذاسيت يةك تؤزقاص ئومثدم بةوة نيية قسة 
موقتةداسةدرو بةعسييةكاين ناوةذاسيت عثراق بكرث ، لةم وآلتة سةراپا لةسةر عثراقي سيستاين و 

تثكهةصشثلراوةدا قسةش لةسةر يةكذيزي چيين كرثكاري عثراق بكرث،بة واتايةكي تر كوردستان 
ناكرث جارثكي تر لة گةص هيچ جؤرة عثراقثكدا هةصبكات، نةعثراقي عرووبةو نة عثراقي سكؤالرو 

قسةم لة سةر .   الي من خةونثكي قووص بوو ، بةخةوزذانيش كؤتايي هاتهتد، عثراق...ناقةومي و
كوردستانة،ئثوة بة تاك تاك ، قسةتان هةية لةسةر مةسةلةي كورد و پشتيواين ئازادانةي 

 كاريش دةكةن لة پرؤسةي بةرةو ذيفراندؤمدا  هةندثكتانجيابوونةوةي گةيل كوردستان دةكةن ، بگرة
ةينةدا،بةآلم لةهةمان كاتدا تا  سياسيتان لةگةص هةصسوذثنةراين ئةو كةمپ،سةرةذاي هةر ناكؤكييةكي

بؤ چارةسةري تةواوةيت كثشةي ميللي نة ئثستا پالتفؤرمثكي ذؤشن و بةرنامةيةكي ذؤشنتان نيية 
، نة بؤ وردةكارييةكاين پرؤسةي بنياتنانةوةي عثراق و كورستان لة ذووي پةيكةري كوردستان

 .سياسيي و ئيدارييةوة
 

ئةوةندةي ئاگادارمب و لةسةرزارةكييةوة لثتامن بيستووة كة بذواتان بة چارةسةري مؤدثرنانةي 
ستةمي ميللي گةيل كوردستان هةية ،بةآلم ميكانيزمي ئةم چارةسةرةتان ذؤشن نيية، ئثوة كةركوك و 

ركمانةكانن ، خانةقني و شةنگار بة بة كوردستان دادةنثن ، ئثوة لةگةص گةذانةوةي ئاوارة كوردو تو
لةهةمان كاتيشدا لة گةص گةذانةوةي عةرةبة دةهةزارييةكان و تةعريبچييةكان و بةعسييةكانن بؤ 

ةت ناكةن بيصثن  و  ، جا يان ئةوةتا دةترسن  و جورئ ئةمانةتان بةنووسني نيية زثدي خؤيان، بةآلم
لةوةتةي عثراق  . تةبا نني ا لة نثوخؤتاندبينووسن و بيكةنة هثصثكي سةرةكي سياسةتتان،يان ئةوةتا 

نةبووةتة هؤي  جاريش شةي خةبايت چينايةتيي بؤ يةك هةية بةسةريةكدا دةجةذثنرثت ، كث
ئاصوگوذثكي ذيشةيي لة دةسةآليت سياسيدا  بةقازاجني چةوساوةكاين عثراق بة گشيت و خةصكي ستةم 

نةوةي زؤر كثشةي سياسيي لثچووي گةيل كورد بةتايبةيت، بؤية بةذاسيت ئثوة لةبةردةم وةآلمدا
 چارةسةري كثشةي ميللي كوردستان و بذانةوةي ئةم ستةمة  ،گرنگدان ، لةهةمووشيان پذبايةختر

بةرةي چةپةوة ، لة چوارچثوةي دوورودرثژةية لة دةالقةي بةرنامةيةكي ذؤشن و ئازايانةي 
ارةسةرثكي بةردةوام و پراكتيزةكردين ئةم بةرنامةيةدا بة شؤذشگثذانةترين شثوازي سةردةم، بؤ چ

هةر لة ئثستاوة تا كؤنفراسةكةتان ، كة هةموو وةآلمةكانتان هةصگرتووة بؤ ئثوة دةبث  .هةميشةيي
ئةوث ، دةبث ئةو ذاستيية بزانن ، لةمثژوودا هةر وا بووة ، هةر حيزبثكي سياسي پثش ذووداوة 

ةيركةن لينني چةندين ساص  پثش سياسييةكان نةكةوث ، ئةوا دةكةوثتة پةراوثزي كؤمةصگاوة، ئثوة س
شؤذشي ئؤكتؤبةر، دةركي بة پثداويسيت شؤذش و تةقاندنةوةكةي دةكرد ، بؤية كةم تا زؤر خؤي بؤ 



ئامادةكردبوو،بةآلم بؤ ئثستاي عثراق و ئثوة ، دوو دنياي سةير،عثراقي بةعس نةما ، ئةمريكا هات ، 
،كةچي ئثوة بةرنامةيةكي ذؤشن و خةتثكي مةجليسي حوكمي چاند ، دةزگاكاين دةوصةت دادةنثتةوة
، هيوادارم  و چيتر خةمسارديي لث مةكةنسياسيي شةفافتان نيية، كة هيوادارم لةمةودوا هةتانبثت

بتوانن لة داهاتوويةكي نزيكدا لةگةص اليةن و كةسايةتيية چةپةكاين كوردستان بةرةيةكي فراواين 
     .چةپ  پتةوو بةهثز بكةنچةپ دروست بكةن و هةرچي زياتر بتوانن بةرةي 

 
 
  


