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  سريوان ئةمني/ سازداين
com.sirwanlatif@yahoo 

  

ث و كؤمؤنيسيت كوردستاين عيراق ساالر ِرةشيد دميانةيةك لةطةلَ نوسةري ضة, ثيشةوةثيمان خؤشة وةك ساييت بؤ
بيطومان ئةم ِرووداوة . سازبكةين لةسةر دواترين ِرووداوةكاين ناو ِريزةكاين يةكييت نيشتيماين كوردستان

 كوردي و تاين عيراق وة ض لة ئاسيت ميديادةنطدانةوةيةكي طةورةي بةخؤيةوة بيين ض لةئاسيت كؤمةلَطاي كوردس
قسةو شيكردنةوةي جياوازي يلَ دةكري و هةركةس و اليةنيك بةثيي . دا كة تا ئةم كاتةيش بةردةوامةعةرةبييةكان

بؤية ئيمة ثيمان باش بوو طويبيسيت نةزةر و تيِروانيين ئيوةبني , بؤضوون و ليكدانةوةي خؤي مةسةلةكان دةخاتة ِروو
نطة و انةراين سايتةكةمان و بتوانني ضةند مةسةلةيةك لة ِروبةو هيوايةي سودمةندبيت بؤ خوي, لةسةر ئةم ِرووداوة

  .ديديي ترةوة خبةينة ِروو
لة نيو يةكييت كة كيشة و ملمالنييةك دةنطوباسي , دوو مانطةي دوواييدالةم يةك ,هةروةكوو ئاطادارن: بؤ ثيشةوة

ئايا بؤ . تر بؤتة جيطاي قسةوباسي نيو خةلَكئيستا ئي وري ئةو حيزبةي بِريوة و سنو, نيشتيماين كوردستاندا هةبووة
وةيان نةخير لة نيو , ثيويستة مرؤ بطةِريتةوة بؤ ساآلنيكي زووتري ميذووي ئةم حيزبة, ليكدانةوةي ئةو مةسةلةية

هةلومةرجي هةنووكةيي ئةو حيزبة بؤي بطةِريِراي خؤت لةسةر هؤكارةكاين ئةم ملمالني ية ؟ هةروةها ئةطةر بكري
   .خبةيتة ِروو

ئةيب مرؤ لة كويدا , بؤ ليكدانةوةي ئةم ملمالنييةي نيو يةكييت نيشتيماين كوردستان, سةبارةت بةوةي:  ِرةشيدساالر
ئامانج و خواستةكانيمان , دةستةبةندييةكان, سةرةتا ئةيب سرووشت و خةسلَةيت كيشةكة, بة بِرواي من, سؤراخي بكات
وةيان لة زةمينةي , هةلَقوآلوي ميذوويةكي كؤنترة ئةمة ناكري بزانني سةرضاوةي ئةم ملمالنيية بةيب, ال مةعلوم بيت

   .ئيستاداية
كة لةطةلَ خؤيدا تؤوي كيشة و , لة تيكةلَةيةك ثيكهات, يةكييت نيشتيماين كوردستان هةر لةسةرةتاي دروستبوونيةوة

جيابوونةوة و شةِر و كوشنت و , سوككردن, دةركردن, ام بة وازهينانكة سةرةجن, ناكؤكي و ملمالنيي لة خؤ طرتبوو
  . وةيان ثيكهاتن لةطةلَ يةكدي كؤتايي هاتووة, زيندان

كي نويكخراوييت نيشتيماين كوردستان وةك ِريزي كؤمةآلين خةلَك, ضةث, يةكيدذي ئيمثرياليست, ثشتبةستوو بة هي 
ئةم شيوازة لة دواي شكسيت بزووتنةوةي كوردايةيت بة . رزاين بة كؤمةلَ ناساندخؤي لةبةرامبةر شيوازي ثاريت و با

كة بة ئيران و ئيسرائيل و ئةمريكاوة كلكي طريي , ِرابةرايةيت هيز و ِرابةريكي تةقليدي وةك ثاريت و بارزاين
تكيشاين شاري و ثةرةسةندين نبةشاين طةورةبوون و ِريزبةستين هيزيكي طةورةي كريكاران و زةمحةشا, خواردبوو

بةآلم ثيكهيناين ِريكخراويكي لةو جؤرة كة طرنطترين . زةمينةي لةباري بؤ لة ئارادا بوو, بريوباوةِري ضةثطةرايي
هةر لة , لةذير هةر ناونيشانيكدابيت, ضؤنيةيت كؤكردنةوةي هيزيكي جةماوةري ثانوثؤِر بوو, مةسةلةيةك بؤيان
 بؤية بةبِرواي .يب ناكؤكي و ملمالينَ نابيت, سوار ئاغا و ِرةحيم ئاغا و كؤمؤنيستةوة هةتا ئةطات بة كريكاريكي ضةث

و ماركسيستةكان ناكؤكي نيوان ضةث , من طةورةترين ناكؤكيي و ملمالينَ لة نيو يةكييت نيشتيماين كوردستاندا
لةذير كاريطةري بريوباوةِري , ةلَوثيكةلَ و ناِرؤشن بوونضةث و ماركسيستةكان تيك. ِراست لةاليةكي تر بوو, لةاليةك

هةر ئةمة . ئالودة بة نةتةوةثةرسيت بوو يزم و سؤسياليزمياين عةشق و غةريزةيةك بؤ كريكار و كؤمؤن, ماويدا بوون
دةراين كؤمةلَةي ِرةجن(مةبةستم لةم ضةثة كؤمةلَةي ماركسي لينيين . بؤخؤي سةرةتاي دووِريانيكي ثيشان ئةدا
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بةلََكوو مةبةستم ئةوةية كة ئةم ملمالنيية لة نيو ,  لةاليةكي تر نييةخةيت طشيتلةاليةك و بزووتنةوة و ) كوردستان
ناكؤكي نيوان ئةو خةتة نيية كة بةناوي ِريبازي ئارامةوة كاريان , هةروةها مةبةستم لةوةش. خودي كؤمةلَةشدا بوو

بةلَكوو مةبةستم لة تةيفيكي فراواين ئةندامان و كادراين , نةوةوةوة جيابوِرشئةكرد و ثاشان بةناوي ئاآلي شؤ
وة تةنانةت وةك خةت و بالَيش نةيتواين خؤ , كة نةيتواين ِرابةري سةرشناس و بة ئؤريتةي خؤي بينيتة دةر, كؤمةلَةية
ينويةك و زؤروبوولةطةلَ خةيت ئاآلي شؤِرش ضو و تاِردةيةكي زؤريش ,بنويجار ِرابةراين ئةو خةتة وةك نة ني

 ئةو سالَةية كة ئيتر ئةم ضةثة لة نيو كؤمةلَة 84 ئةكري بلَيني كة سالَي .نسةرشناساين ئةم ضةثة تاريف ئةكرا
  .نوزةي يلَ بِرا

شة و ملمالنيتيةهةرضي كيطة و شةِري دةسةآلت بووة, كي تر كة هةبووبيطةوِريسةر كةمتر لة, زياتر لةسةر جي
  .وة بؤ ئةمةش كوتلة و دةستةبةندي هاتؤتة ئاراوة, ئيليكي سياسي فكري بووةمةسا

 ئةندامي 8كة لة نيوياندا ,  كةس لة ِرابةرايةيت ئةم حيزبة22كة , ئةو كيشةيةي كة ئيستا لة نيو يةكييت لةئاراداية
بةثيي ئةو , ان خستؤتة بةردةميوازيداخياداشتيكيان داوةتة جةالل تالَةباين و هةنديك , مةكتةيب سياسي تيداية

ياين لة نيو ِرابةرايةيت . بيجطة لة شةِري جيطاوِريطا و دةسةآلت شتيكي تر نيية, داخوازانة و خاوةنةكاين بيت
 بةشيكي مةكتةيب سياسي و سةركردايةيت كة نةوشريوانئةويش دةستةبةندي , يةكيتيدا دوو دةستةبةندي هاتؤتة ئاراوة

لة . لةبةرامبةر دةستةبةندييةكي تر كة جةالل تالَةباين نوينةرايةيت ئةكات, لة نيوياندان ت و فةرةيدونو كؤسرة
  .نيوان ئةم دوو دةستةبةندييةشدا بةشيكي تر ماوة كة بيدةنطة و بة هيض اليةكدا الي نةداوة

سةآليت سكرتيري طشيت و ئالَوطؤِر لة ئالَوطؤِر لة دةداواي , ئةمانة هيض مةسةلة و ثالتفؤرميكي سياسييان نيية
. ياين البردين هةنديك و جيطرتنةوةيان بة هةنديكي تر, ليثرسراوييت هةنديك جيطا لة حيزب و حكومةت ئةكةن

ضنةوة, ِريفؤرم, هةنديك جاريش ئةم نيازانة بة وشةطةيل ئالَوطؤِري دميوكراسي ثاكسازي و ضاكسازي دةثي.  
بةلَكوو ثةيوةندي بةوخةلَكةي ناو خودي , نةك هةر ثةيوةندي بة خةلَكةوة نيية,  شةِري لةسةرةلة ِراستيدا ئةوةي

ياين شةِر لةسةر وةرطرتين , لة ئيستادا, شةِري دةسةآلتديارة . يةكيتيشةوة نيية كة نةبوونةتة ثياوي يةكيك لةمانة
بةلَكوو , ةو كليلةيان وةرنةطرتووة وةيان ثييان نييةئةمةش بةماناي ئةوة نيية كة ئةمانة ئ, كليلي سةروةت و سةرماية

الي ئةوان نيية و , لةسةر ئةوةية كة بةو كليلة ِرازي نني و ثييان واية ئةو كليالنةي كة خةزينةي طةورةتر ئةكاتةوة
يش لةمةي ئةوا ديارة دةستوثيوةند و تابيع, جا ئةطةر ئةمانة لةم شةِرةدا ئةو كليلة دةسطري كةن. اليةق بةوانة

ئةي دةيب ئةوة ماناي ضي بيت كة ذمارةيةكي زؤري ليثرسراوان كة ئةنداماين . ئيستايان باشتريان بة نسيب دةبيت
بِري موضة , ئاخر ئيستا ثلةو ناونيشان! ئامادة نني موضةكانيان وةرطرن و ئةيطةِرييننةوة, كردايةتيشي تيدايةسةر

ئاخر ! وةيان ئةم هةموو هةراية ضيية لةسةر طؤِريين خةزنةدارةكان؟. يكي ترئةمة بةجيا لة هةر شت, دياري ئةكات
ديارة ئةو هةموو سةروةتةي كة ! ئةيب كةسيكي وةك فةرةيدون عةبدولقادر بؤ ئةوةندة بؤ ئةم مةسةلةية بة مشور بيت؟

ئاخر ئةيب كةسيكي وةك  !وة ناوةلة شارةواين كةركوك بةيةكية,  خؤيفةرمانبةرييتسةردةمي بة ثارةي ,  ناوةيثيكةوة
بة ثارةي , ديارة ئةو هةموو سةروةتةي كة ثيكةوةي ناوة! كؤسرةت ِرةسول بؤ ئةوةندة بؤ ئةم مةسةلةية بة مشور بيت؟

رمان ئيمة زؤرت, ئةمانة ِريك ئةلَني! لة فةرمانطةي كشتوكالَي هةولير بة يةكيةوة ناوة, سةردةمي فةرمانبةرييت خؤي
ئةمانة . بؤية مةغدوورين, ئيمة زؤرتر لة فآلن خيرمان بؤ يةكييت بووة, ئةمانة ِريك ئةلَين. لةمةي ئيستا ثي ئةبِريت

ديارة مةبةستيان لة خودي جةالل تالَةباين .  بةقةدةر سةرمايةي سياسي بيتسةرمايةي ثولَوثارةئةيب , ِريك ئةلَين
ئةيان , لةبةرامبةر ِرةخنة و ناِرةزايةيت لةبةرامبةر دةسةآليت مام جةالل, لَ بةر لة ئيستائةوان بيستوثينج سا, نيية
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ا هةموو لةسةر ئةوة ئةوةت, وة هةر ئيستاش جةختيان لةسةر هةمان شت كردؤتةوة! مام جةالل دةمسثي ئيمةية, وت
  .ةييان لة تةقسيماتةكاين ئةم كةسةيةبةآلم ئةمانة طل.  كة جةالل تالَةباين سيمبؤيل يةكيتيية,ِريككةوتوون

  .مافيايةك بةمافيايةكي تر بطؤِرن, ِرةشوةخؤريك بة ِرةشوةخؤريكي تر, لةِراستيدا ئةمانة ئةيانةويت دزيك بة دزيكي تر
ستةفا لة كاتيكدا كة نةوشريوان م, وةيان بة ض ِروويةكةوة ئةمانة باسي ئالَوطؤِري دميوكراسي لة نيو يةكيتيدا ئةكةن

ئاخر خؤ يةكييت هةر ئةو دةمة ! 84طواية وتويةيت يةكييت ئةطةِرينمةوة سةردةمي سالَي ! ئاآل هةلَطري ئةم كارة بي ت
ةكييت ثيويست ناكات بةدزييوة لة دذي ي, كة خيالفت لةطةلَ يةكييت هةية, جةالل تالَةباين بة مةال بةختياري وت, بوو

 شةوكةيت حاجي موشري و كةضي زؤري نةبرد! ئيمة كؤمةكيشت ئةكةين, ؤت ثيكبهينةبضؤ ِريكخراوي خ, كار بكةيت
 84ئاخر ئالَوطؤِري دميوكراسي و طيِرانةوةي يةكييت بؤ سالَي . هينايان يي و بة ديلي بؤة ناردة سةرمالَةكِرؤستةمي
ثرس بة ئةندام و كادر و , وينكةوتوككة نةوشريوان هةر ئةو دةمة وتبووي ئيمة لةطةلَ بةعس ِري, ياين ضي

  !ضونكة خؤمان شؤِرمشان كردووة و خؤمشان مفاوةزات ئةكةين, ثيشمةرطةش ناكةين
بةدةر لةوةي هةلَطري ض , ئيوة ثيتان واية كة مةسةلةي كوتلة و بالَ كاريكي ئاسايية لة ناو هةر حيزبيكدا: بؤ ثيشةوة

زكردين سةرجةم هةيكةيل طشيت و ئاماجني سةرةكي ئةو حيزبة؟ئايديايةكة؟ وة ئايا ئةو باآلنة دةبنة بةهي  
بؤ هةموو ,  مةسةلةي سةرهةلَدان وةيان لة ئارادابووين بالَ و كوتلة لة نيو ئةحزابدا دياردةيةكي ئاسايية:ساالر ِرةشيد

, تلةي تيدا بيت و بثووكيتةوةوةيان بالَ و كو, بالَ و كوتلةي تيا دةركةوي, حيزبيك واريدة كة بالَ و كوتلةي تيدا نيية
هةلومةرج و ئالَوطؤِرةكاين  ثةيوةستة بة بةزؤريئةمانة . وةيان بالَ و كوتلةيةك نةميين و يةكيكي تر سةرهةلَدات

ئيتر ئةو ئالَوطؤِرانة لة قازاجني كرانةوةي , كة كاريطةري لةسةر ناوةوةي ئةحزاب دائةنيت, دنياي دةرةوةي ئةحزاب
سةبارةت بةوةش كة ئايا بةدةرلةوةي هةلَطري ض . وةيان لةطرتن و بة بونبةستطةياندين بيت, حيزبدا بيتِريِرةوي 

بةآلم ئةوة ترسانةكة , ئةوة هةية و واقيعةتة, ئاسايية بةو مانايةي لة دنياي واقيعداكاريكي ئاسايية؟ , ئايديايةكة
هةروةك ئةوةي كة , ياين سياسي فكري نةبيت, يايةك نةبيتلةسةر هيض ئايد, كة ئةو دةستةبةندي و ئةو بلؤكبةنديية

وةيان دةستةبةندي لة جؤري تابيعولئيمام و دةرويش بؤ , ئةم جؤرة لة دةستةبةندي, رادايةئيستا لة نيو يةكيتيدا لة ئا
خ شي,ينيمرؤ هةر لةسةرةتاوة ضةثوِراسيت بةسةردا تةوة بة دةستةبةن.  ئةكريك هةرضي ئةطةِريدي و بالَ و خةتي

, ئةوة ناكري ئينسان هةروا بة موجةِرةدي حوكمي بةسةردا بدات, سةري هةلَداوةكةلةسةر بنةمايةكي سياسي فكري 
بةوةي خزمةت بة ئاماجني سةرةكي و , بةوةي حيزب بةهيز ئةكات وةيان الوازي ئةكات, بةباش وةيان بةخراث

 وا دةبيت ئةو دةستةبةنديية ثؤزةتيفة و ئةو حيزبة لة ئاماجني كؤتايي جاري. ستراتيذي ئةو حيزبة ئةكات وةيان نا
ضةوانةوة, نزيك دةخاتةوة وةيان حيزب لة الدان لةو هيلَ و ِريبازة بؤ ئةو ئاماجنة دةثاريزيت ت بة ثيجاري واش دةبي 

  .ئةو حيزبة الواز دةكات وةيان بةاليةكي تردا ئةيبات
ئايا ئةمة هيض ,  شةخسياتةكاين ناو يةكييت بؤ وةرطرتين دةسةآلت دواي جةالل تالَةباينقسة زؤرة لةسةر: بؤثيشةوة

  لة سياسةت و ئيستراتيذي يةكييت ئةطؤِريت؟
ئةمة هثض , وةيان ئيمكاين هةية يان نا, بةجيا لةوةي ئةمة ضةندة ِراستة و واقيعةيت هةية يان نا :ساالر ِرةشيد

لة ِراستيدا ئةم يةكيتيية هةرضييةكي كردبيت هةر ئةمانة . يشووتريش باسم كردهةروةكوو ث. لةوانة ناطؤِريت
 لة, وةناين دةمي منداآلن و لة ثيكةوةناين سةروةت و سامانولة دزيين ثار, لة كوشتوبِر, لة سةركوت, كردوويانة

ثةرسترين حكومةتةكاين بةندوبةست لةطةلَ سةدام و كؤنة لة,  شةِرو ويرانكردين مالَي خةلَكهةلَطريساندين
ِراستة جةالل دةرهينةري ئةو شانؤطةريانةية و , ِراستة جةالل تالَةباين سةرضاوةي هةموو ئةوانةية. هتد...ناوضةكة

باسي  بؤ, بؤ كوشتوبِري حيزيب شيوعي و كؤمؤنيستةكان نةوشريوان, ئةو ئةكتةرةكان بؤ هةر دةوريك دياري ئةكات
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, بؤكردنةوةي مزطةويت حسينيية لة سليماين جةبار فةرمان, و مؤديرنيزة مةال بةختيارين دميوكرايت و كؤمةلَطاي مةدة
بؤ دةست و المل ماضكردنيش ئةوة خؤي , بؤ شةِري ثاريت كؤسرةت, بؤ ِراكيشاين سؤزي خةلَكي خانةقني مةال بةختيار

  . ةجنةي بوونة لةو كارانةبةآلم ديارة ئةمانة ئةكتةرةكان بوونة و ئةمانة دةستوث, باشترين ئةكتةرة
كةسايةتيية بيندريذ و بة ئؤتؤريتةيةية لة نيو جةالل ئةو . بةآلم من ثيم وانيية ئةم مةسةلةية واقيعةيت هةبيت

كة باقي ِرابةرايةيت خستؤتة ذير ضةتر و سيبةري خؤيةوة و هةميشة عاميلي ليكطريدان و ئينسيجامي , يةكييت
ئةطةر ثيويستان ثيم , ئةويش ئةمة ئةزاينَ بؤية منةيت ثييان نيية و ئةلَيت.  يةكييت بووةدةستةبةندييةكاين نيو

ئةطرم و ئةضم بؤ لةندةننيية جانتا   . كةم هةلَ
  لة ئيستادا يان لة داهاتوو؟, ئةم ئالَوطؤِرانة ض ِرةنطدانةوةيةكي بةسةر خةلَكدا دةبيت: بؤثيشةوة

يت يةكرد ئةمة شةِري بةرذةوةندييةكاين خةلَك نيية كة مةكتةيب سياسييةكةي نوينةراهةروةكوو باسم : ساالر ِرةشيد
لةسةر سةركوت كوشتوبِري , ئةمانة لةسةر ضةوسانةوة و مذيين خويين كريكاران و زةمحةتكيشان و بيبةشان. بكات

 دوو  ئةمشةِري خيالف و ,لَ كؤكن و هيض خيالفيكيان نييةلةسةر دزيين سةروةت و ساماين كؤمة, موخاليفان
بؤية هيض لة . كة كي ئةيب لةو سةروةت و سامانةي كة ثيكةوة ئةي دزن زؤرتري بةركةوي, ية لةسةر ئةوةيةدةستةبةندي

حالَي خةلَك ناطؤِري.  
  ض ثةياميكت بؤ خةلَكي هةية؟, لةسةر ئةم مةسةلةية, وةكوو نوسةريك :بؤثيشةوة

ان ئةيب هيض خؤشخةيالَييةكيان بةم ملمالنييانةي نيو يةكييت نيشتيماين كوردستان نةبيت خةلَكي كوردست: ساالر ِرةشيد
ئةم حيزبانة سالَةهاي سالَة . بةلَكوو بةم حيزبانةوةي هةر نةبةسنت, و هيواو ئاواتةكانيان نةك بةم كيشانة

 ,خةلَكي كوردستان بؤ هةتايةئةيب بؤية , كةننوينةرايةيت خةلَكي مةحرومي كوردستان نا, سةلَماندوويانة كة بة ِريزة
ئيمكاين , خواستةكاين ئةوان تةا بة خةبات و تيكؤشان و ِريزي سةربةخؤي خؤيان. ِريزي خؤيان لةمانة جيا بكةنةوة

  .وةديهاتين هةية
هيواي , وينةراينلة دواييدا زؤر سوثاست دةكةين بؤ ئةم دةرفةتة كة ِرةخسانت بؤ ساييت بؤ ثيشةوة و خ: بؤثيشةوة

  .سةركةوتنت بؤ ئةخوازين
  !هةر خؤش بن, سوثاس بؤ ئيوةش :ساالر ِرةشيد
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