
 

 .لة ريطاي ئةم بةيانامةيةوة دامةزراندين حزيب كؤمؤنيسيت كريكاري ضةثي عيراق ِرادةطةيةنني

حزيب كؤمؤنيسيت كريكاري ضةثي عيراق ، حزبيكي نيونةتةوةيي ماركسسيت ية ، ئاماجني ِريكخستين شؤرشي كؤمةالَيةيت و                
 .دامةزراندين سؤشيالزمة

 .بةرنامةي ئةوة " يةك دنياي باشتر "  بةرنامةي  ئةم حزبة سةر بة بزووتنةوةي كؤمؤنيزمي كريكاري ية و ِرايدةطةيةنيت

. ئةم حزبة لة ثيناو دنيايةكي باشتر كة دووريب لة ضةوسانةوة و كؤياليةيت و سوكايةيت كردن بة ئينسان خةبـات دةكـات                     

يت                    طرتـةو خـاوةنـداريـي سوشيالزمة ، بة ماناي لة ناو بردين كاري كري ٌَُكؤشاين ئةم حزبة بؤ دامةزراندين دةست بةجيتي

 5بو الثةرة .                                  تايبةيت ئامرازةكاين بةرهةمهينانة لة ريطاي شؤرشي كؤمةالَيةيت يةوة
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 "بةرةو سؤشياليزم" دةربارةي 
 

 

 

 

 

 

 مسري نوري

بالَوكردنةوةي رؤذنامةيةكي سؤشيالسيت خـواسـيت       

بزووتنةوةيةكي واقعي  ئوبذةكتيظة و ثـيـويسـيت          

طةشةو بةرةو ثيش ضـووين بـزووتـنـةوةيـةكـي             

كؤمؤنيسيت جصكةوتةوخـاوةن مصـذوويـةكـي ثـِر           

 .هةلَضوون و داضوونة لة كؤمةلَطةي عيراقدا

بةو ِرادةيةي ِرذيمي سةرمايةداري و بووين ضـيـنـة           

كؤمةآليةتيةكان و ملمـالنصـيـان  لـة عصـراقـدا                

ئؤبذةكتيظ و واقعي ية و قابيلي ئينكار ين يـة،            

بةو ِرادةيةش خةبايت ضيـنـايـةيت و خـةبـايت              

سؤشيالسيت و كؤمؤنيسيت ضـيـين كـرصـكـار بـؤ              

هةلوةشانةوةي ئةم ِرذيمةو لة ناو بردين كاري كـرص   

طرتة و دامةزراندين سؤشـيـالـيـزم لـة رصـطـاي               

بةرثاكردين شؤرشـة كـؤمـةالَيـةتـيـيـةكـةيـةوة             

 .ئوبذةكتيظ و ثيويستيةكي بة دةم و دةستة 

بزووتنةوةي كؤمؤنيسيت لة عصراقدا و لة ناو ضيين        

كرصكاردا ريشةدارةو مـيـذووةكـةي لـة مـيـذووي              

بزووتنةوة كؤمةلَايةتية بؤرذوازيةكان كةمتر ين ية      

و دةيان هةلَضوون و داضوون وفراوان بوونةوةو وةبةر        

يةك هاتنةوةي لة سةردةمة جيا جياكاندا بة سةردا        

ئةم بزوتنةوةية لة دوو دةيـةي رابـردوودا     .   هاتووة

ر             لةناو كرصكاراين عصراق و كوردستانـدا ولـة ذيـ

كـاري و هـةذمـووين             كاريطةريي كؤمؤنيزمي كـريـ

مةنسوري حكمةت دا طةشةو هةستانةوةيةكي تـازةي       

 .  بةخؤوة بينيوة 

 شكلَ طرتين بزووتنةوةي شورايي وة ك يةك 

 2بو الثةرة 
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ثريؤزباىي دامةزراندين حيزيب كؤمؤنيسيت كريكاري ضةثي عرياق لة هاوريياين دامةزرينةري حـيـزب و               

دامةزراندين حيزيب كؤمؤنيسيت كريكاري ضـةثـي عـرياق  لـة               .   ضيين كريكار وخةلَكي عيراق دةكةين    

لةطةل  سةرهةلَدان و دةركةويت مةيلي راست لة حيزيب كـؤمـؤنـيـسـيت        . عيراقدا  يةك ثيويسيت  بوو  

 5بو الثةرة    كريكاري ئيران                                                                                 
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@3بو الثةرة @  عسام شكري

شؤأشي سؤسياليسيت  

ئؤكتؤبةر شـؤأشـي      

ضيين كرصكار بوو لة    

ثصناو بـةدةسـةآلت     

طةيانـدين ضـيـين      

ــار وة       ــكـ ــرصـ كـ

دامــــةزرانــــدين  

خةبايت ,   سؤسياليزم

ئةو ضـيـنـة بـوو         

لةثصناو ذصـرةوذوور    

ــاي       ــي ــردين دن ك

ــةو   ــايــ ــةرمــ ســ

دامــــةزرانــــدين  

دةةسةآليت ضـيـين     

كرصكارو حكـزمـةيت    

أابةرايـةيت  . شورايي

لـــيـــنـــني تـــا     

ــن     ــةوت ــةرك ــةس ب

طةيانـدين شـؤأش     

ــوصــين     ــن يــاين أص

كردين ضيين كرصكار   

بــؤ درصــذةدان بــة     

خةبايت خؤيان تـا     

سةركةوتن وة لةنـاو    

بردين حـكـومـةيت     

وة ,   بــؤرذوازيــي     

ــةت   ــانــ ــةنــ تــ

ــة     ــأان ــص ــط ــؤاش ش

بــــانــــطــــةوازي 

أاوةستانةوةو شؤأشي  

@6بو الثةرة كرد     

كورتةي قسةوباسي ستاري ضيمةنتؤ ئةندامي هةيئةي 
تةنفيزي حيزيب كؤمؤنيسيت كرصكاريي ضةثي عصراق لة يادي 

  هةمني سالَأؤذي شؤأشي سؤسياليسيت ئؤكتؤبةردا87
واقعيةيت هةلَبذاردنـةكـاين    

 4ل................عصراق 

ِراطــةيــانــدين  حــيــزيب     

كؤمؤنيسيت كرصكاري ضةثـي    

عصراق بةبؤنةي كؤضي دوايي    

 8ل.....ياسر عةرةفاتةوة 

با لة ثينـاو بـةرطـرتـين         

 سـال   10ئيغتسايب مناالَين   

 8ل......... بيينة مةيدان



 16/11/2004 -ذمارةي يةكةم 

سوونةيت كؤمؤنستيي و بـةتـايـبـةيت        

لةكوردستاندا، تةكانصكي طةورةي بـةم     

ئامِرازةي خةبايت ضيين كريكار دا و        

ئةم بزووتنةوةيةي بةهصزو بةرفـراوان     

كردةوةو ضةندان رؤذنامة و ئورطـان و        

دةستطاي خةباتـكـارانـةي هصـنـايـة          

هةرضةندة ئةم بزووتنةوةيـة    .   كايةوة  

لة دلَي بارودؤخصكي جيهاين وناوضةيي     

دا شكلَي طرت و نـةيـتـواين لـةذصـر             

كاريطةريةكانيدا خؤص دةربازبكـات، و       

ببيتة يةك بزووتنةوةي بـةهصـز بـؤ          

بةالَم  ,   هةلَثيضاين نزامي سةرمايةداري    

لةذير كارصطةري تصـروانـيـنـةكـاين         

مةنسوري حكمـةت و كـؤمـؤنـيـزمـي            

وةرضرخانصكـي ِريشـةيـي      ,   كرصكاريدا  

بةسةر ئاسؤ و رةوةندةكةيـدا هـات و          

دواتر تواين حـزيب كـؤمـؤنـيـسـيت           

حزبصك ( كرصكاري عصراق دروست  بكات        

كة بتوانص كؤمؤنيستةكان لةيةك حزيب  

سةراسةريدا رصك خبات،تا  بـتـواينَ         

رابةرايةيت بزووتنةوةي نارةزايةيت و     

موتالَةبايت ضيين كرصكـار بـكـات و          

بيطؤريـت بـؤ يـةك بـزووتـنـةوةي             

سةراسةري وسياسي و لةم رصطايةشـةوة      

هةنطاو بةرةو دامةزراندين دةسـةالَيت       

ضيين كرصكار و مجهوري سؤشيـالسـيت       

 ) .هةلَبطرص 

ي رابـردوودا             ئةم حزبة لـة دةسـالـَ

نةيتواين ئةم ئةركة جصبةجص بكات و       

كؤمةآليةيت و   _   ببصتة حزبصكي سياسي  

لة نةبةردة جياجياكانـدا سـةنـطـةر         

لصبدات و وةك يةكصك لـةيـاريـكـةرة          

سياسيةكاين طؤِرثاين سياسي عصـراق      

هةر بـؤيـة بـة لـة           .  نةخش بنؤصنص 

دةستداين ضةندين فرسةيت زيِرينـةوة     

خؤي خستة ِريزي ئةو دةيان حزبانـةي       

عصراقةوة كة تةا ناوي زل و دصـي          

 .وصرانيان يلَ بةجي ماوة 

دووركةوتنةوةي ئةم حزبة لة ضـيـين        

كريكار و خةبايت رؤذانةي بةشصك بووة      

لة ثرؤسةي ثاشةو ثاش طةرانةوةي و       

لة جيايت دةركةوتين وةك يةك حزيب       

ماركسسيت ماكزميالَست ، بوو بة يـةك       

حزيب خصرخواز و جص بـةجـص كـةري         

 .ثرؤذةكاين ريكخراوة خصرخوازةكان

لة مةيداين ئالَ وطؤرةكان وكـيـشـمـة         

كصشةكاين ناو بزووتنةوةي كؤمؤنيزمي    

كرصكاري و حزيب كؤمؤنيسيت كرصكـاري      

ئصران و جيابوونةوةي بالَي راسـت لـة         

ذصر رابةرايةيت كؤِرشي مـودةِريسـيـدا،       

ِرابةرايةيت حزيب كؤمؤنسيت كرصكـاري     

عصراقيش وةك كؤميتةيـةكـي حـزيب        

ثةيوةست بـووين   "   حيكمةتيست" بةناو  

بيطـومـان   .   خؤص بةم بالَةوة ِراطةياند     

بةم وةرضـةرخـانـة ِراسـتـِرةويـةش           

مةسةلةي شؤرش و سـؤشـيـالـيـزم و            

بزووتنةوةي كؤمؤنسيت كرصكـاري لـة       

عصراقدا خستة بةردةم خـةتـةري لـة         

 . ناوضوونةوة 

ــةم              ــة ِرووي ئ ــةوة ب ــان ــت وةس

دواكةوتين تةحةمـول   ,   وةرضةرخانةدا  

نةدةكرد و طورزصكي كوشندة دةبوو لـة        

بزووتنةوةكة ، بؤية دروسـت بـووين         

حزيب كؤمؤنيسيت كرصكـاري ضـةثـي        

عصراق وآلمصـكـي بـة دةم دةسـت و              

 .ثيويستييةكي يب ئةمال و ئةوال بوو 

" بةرةو سـؤشـيـالـيـزم      " بآلوكردنةوةي  

رؤذنامةيةكي كوردي و زمـاين خـةيت        

مةنسور حكمةتةو ئيتر بةم دستكةوتـة      

ي           جصطاي رؤذنامةي ئةو خـةتـة خـالـَ

ئـةم رؤذنـامـةيـة       .   ناميـنـصـتـةوة       

وةزيفةيةيت ئةم خةتة بثارصزص لة ناو      

بزووتنةوةي كرصكاري و كؤمؤنـيـسـيت       

. عرياقدا و ئةم ئاآلية بةرز ِرابـطـرص          

بةجصبةجص كردين ئـةم وةزيـفـةيـة          

دةستـكـةوتـةكـاين نـةوةيـةك لـة            

كؤمؤنستةكان دةثارصزيت و دةيـكـاتـة       

هصزو توانايةكي لة بن نةهـاتـوو بـؤ          

مصذوويةكـي  .   بزووتنةوةي كؤمؤنيسيت   

 سالَةي منسور حكمت    25سياسي فكري     

و تةئسريايت لة سةر بزووتنةوةي ئصمة      

ر        كة لةاليةن بالَي ِراستةوة براوةتة ذيـ

 .ثرسيارةوة بةزيندوويي ِرادةطريتةوة 

ئةم رؤذنامةية وةزيفةيةيت وةك يةكصك   

لة دةزطاكاين حزيب كـؤمـؤنـيـسـيت          

كرصكاري ضةثي عصراق طةشةبدات بـة       

بزووتنةوةي كريكاري و بة هصزي بكات      

و ديفاع كردنيش لة رصكخراوةكـاين و        

رابةراين بةئةركي خؤي بزاينَ و هـةولَ   

بدات بؤ تةقويةي سونةيت كؤمؤنيسيت     

ئةمـة  ,   وشورايي لة نصو ضيين كرصكاردا    

جطة لة شةخسيةت دان بة رةهبـةراين       

عةمةيل و مةحةللي و طرصدانةوةي ئـةم       

خةباتة بةيةك خةبايت سةراسـةري و       

 . ضينايةتيةوةوة  

هةروةها طةشة دان بة خةبايت  ذنـان         

والوان و خويندكاران و تويذةكاين تري      

طـة و طـريـدانـةوةي ئـةم               كؤمـةلـَ

بزووتنةوانة  بة خةبايت ضيين كرصكار      

و لصكهةلَثيضانيان لة بـؤتـةي يـةك          

بزووتنةوةي سةراسةريدا بـة ئـةركـة        

ت        كاين خؤي دادةنيـئـةم  . دةست بةجي

بزووتنةوانة ئيتر بةشـصـك نـني لـة          

شـؤرشـي   " و  "   دميوكرايت  "   بزووتنةوةي

وةكو بالَي راست و كؤِرشـي      "   دميوكرايت

مودةِرسي ئيدعاي دةكةن ، بةشيكن لـة       

خةبايت جةماوةرصكي فـراوان و لـة          

 .خةبايت ضيين كرصكار دانابرِرصن 

ئةم رؤذنامةية لة هةموو هةنطاويكيـدا      

بـةدةسـتـةآلت    ,   كة هةلَيدصنصـتـةوة      

ــارو         ــك ــرص ــةيشــتــين ضــيــين ك ط

هةلَوةشانـةوةي كـؤيـاليـةيت كـاري          

بةكرصي كردووةتة نيشانة و هةنوكةيي     

دامةزراندين مجهوري سؤشياليسيت لـة     

 .بةرضاوة 

2ل   

 بةياننامة سةرووتار........ثامشاوةي 

حزيب كؤمؤنيسيت كرصكاري ضةثي  
عصراق  بوردومان كردين 

وةحشياين هصزةكاين ئةمةريكا بؤ 
 سةر شاري فةلوجة مةحكوم دةكات

لة حةملةيةيكي دِرندانةدا ، هصزةكاين ئـةمـةريـكـا          
هةستان بة بؤمباران كردنصكـي ضـِروثـر لـة دذي              
فةلوجة و  سةدان بؤمبيان كصشا بة طةِرةك و خـانـوو    
بةرة طشتيةكاندا و زةرةرو زيانصكي زؤريان خستةوة و        
مةجةزةرةيةكي ترسناكيان دروست كرد لة نصو  ذنـان         

هصزةكـاين  .   و منداالن و خةلَكي مةدةين ئةو شارةدا        
ئةمةريكا هةموو رصطاكاين هانووضؤي ئةو شـارةيـان        
بةست و رصطةيان طرت لة هةر كومةك و يارمةتـيـةك          

ئةم بـوردومـانـة     .   بؤ ئةو شارة ئابلؤقة دراوة بروات     
دِرندانةيةي ئةمةريكا لة سةر خةلَكـي عصـراق تـا            
ئصستا بووةتة هؤي كوشتين هةزاران كةس لة خةلَكي        

 .مةدةين 

ئةم كارة درندانةية لة دذي خةلَكي مةدةين درصـذةي      
سينارصويةكي ِرةشة كـة جـةنـطـي ئـةمـةريـكـا                
خولقاندويةيت لة عصراقدا،  ملمالنصـي دوو هصـزي           
تريؤريست لة عصراقدا ، ئةمةريكاو ئيسالمي سياسـي        
بة فيعلي كؤمةلطةي طؤريوة بة مةيداين جةنطـصـكـي          

لة راستيدا ئةم جةنطي وا دةردةكةوص  لـة  .   خوصناوي  
نيوان ئةم دوو بةرة تريوريستةدا جةنطـي ئـةم دوو            

ئةم دوو اليـةنـة       . اليةنةية  لة دذي خةلَكي عرياق       
بةوة دةضي لة يةك سةنطةردا بن لة دذي جـةمـاوةر            
كةوا رؤذانة هةلدةسنت بة دروست كردين ناثةسـةنـد         
وناشرين و كاري درندانةو بة حةقي خةلك بة هةمان         

 .ِرادة لة هةمةجيت و بةربةريةت 

حزيب كؤمؤنيسيت كرصكاري ضةثي عصراق بة تونـدي        
بوردوماين دِرندانةي خةلَكي مةدين  شاري فةلوجـةو        
شارةكاين تر مةحكوم دةكات و داواي ِراوةسـتـاين           
دةست بةجص و فةوري و هةلَطرتين ئابلوقةي ئابـوري         

داوادةكـات دةبـص خـوادين        . لة سةر شارةكة دةكات     
ثيويست و داو دةرمان وثيويسيت تةندروسيت بطاتـة        
ئةو شارةو خةلَكـي بـتـوانـن هـاتـوضـؤي تصـدا                 

حزيب ئصمـة بـانـطـةوازي هـةمـوو هصـزة               . بكةن  
ئينسانيةكان دةكات لة سةراسةري جـيـهـانـدا بـؤ            
ئيدانةي ئةم جةنطةو لة دذي هاوآلتياين فةلـوجـةو         
باقي شارةكاين تر و بانطةوازي جةمـاوةري عصـراق          
دةكات بؤ ثصـشـانـداين هـةلَـويسـيت دذي ئـةم                
جةرميةيةو و طؤريين شارةكان بة طؤرةثاين جةنط و        
مةحكوم كردين هةردووال تريؤرستية لة عصـراقـدا،         

 .ئةمةريكا و ئيسالمي سياسي 

 !بِروخي تريؤريزمي ئيسالمي 

 !  بروخي تريؤريزمي ئةمةريكي

 حزيب كؤمؤنيسيت كرصكاري ضةثي عصراق
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 †ïäüàüØ@ðiïy@ðä‡äaŠŒóàa@......ثامشاوةي  
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 مسري نوري
ئةو سيناريؤ ِرةشةي كة شـةِري        

ئةمةريكا بة دواي خؤيدا هصناي     
و بة سةر خةلَكي عصـراقـيـدا         
دايسةثاند، ٍرؤذ لـة دواي ِرؤذ        
قةيرانةكةي قولَتر دةبيتةوة و     
خةلَكي عرياق زياتـر ثـارضـة        

ئةمِرؤ سةربِريـن   . ثارضة دةكات   
و ثةالماردان و ِرفـانـدين ذن         
ومنـدالَ و بـوردومـانـكـردين          
شارةكان و كوشتين بةكؤمـةلَ و       
كــوشــتــارطــة و هــةِرةشــةي      
هةلَطريساين شةِري قةومي ديين    
و ناوضةطةري و تةقـيـنـةوة و         
بؤمباران كردين شارةكان بووةتة 
شتصكي ِرؤتيين، نةك تةا لـة      
شارؤضكة و شارة بضـوكـةكـاين       
ــارة         ــو ش ــك ــةلَ ــدا ب ــرياق ع
ــي    ــشــ ــيــ ــانــ ــةورةكــ طــ

ــةوة      ــووةت ــرت ــي  . ط ــةوالَ ه
مةينةتيةكاين خةلَكي عصـراق     
ئيستا بووةتة بةشصكي سةرةكـي     
هةوالَـةكـاين مـيـديـاكـاين         

ناوضةكةو جيهان، كة رؤذ نييـة       
وصنةو و دميـةين دلَـتـةزصـين         
تاوانةكاين هزة رةشـة بـةطـذ        
يةكدا ضووةكـاين طـؤِرةثـاين       
سياسي عصراق لة ميديـاكـانـدا       
نيشان نةدرصت، و خةم و ثةذارة      
كـي بـة           لة دلَي ملصونان خـةلـَ
ويذدان وشةرافةمتةندي جيهاندا   

 .جص دةهصلَصت 

لةبةريـةك هـةلَـوةشـانـةوةي        
دةولَةت لة رصطـةي شـةِرصـكـي         
دةرةكيةوة بؤشاييةكي ئيداري و     
سياسي دروست كرد بةبص بـووين    
ئةلَتةرناتيـظـصـكـي واقـعـي،         
عصــراقــي كــردة طــؤِرةثــاين     
ملمالنصي نصوان ئيسالمي سياسـي     
لــة اليــةك و ئــةمــةريــكــا        
هاوثةميانةكاين لـةاليـةكـي      

ــرةوة    ــردن و     .   ت ــك ــاس ــن ثص

دابةشكردين خةلَكي عصراق بـة      
سةر نةتةوةكان و تايةفة و دين      
و مةزهةبة جياياكاندا، زةمينةي    
ــؤ        ــدووة ب ــان ــر ِرةخس ــات زي
طةشةكردين شكلَ و شصوةي جؤراو    
ــووة        ــةوت ــزة دواك ــؤري هص ج
تاوانبارةكاين وةك ثـيـاواين      
ئايين و ذةنةِرالَكاين شةِركـاين     
ِرابردوو و دةست وثصوةندةكـاين     
سةدام و سةرؤك عةشريةتةكـان،     
هةروةها زيـنـدوو كـردنـةوةي        
طياين تؤلَة سةندنةوة و رق و        
كينةي  بؤطؤين قةومي و ئايين      
و عةشايةري بةتايـبـةيت دذي       

ناوةِرؤك ثووضي شيعـاري    .   ذنان  
هـةر زؤر    "   ئازاد كرين عصـراق   " 

زوو وةك بلَق تةقي و راسـيت و         
ــني        ــريوانــ ــيت تــ دروســ
ولصكدانةوةكاين ئيمةي سةلَماند 
لةمةِر جةنـط و سـيـاسـةيت          

ئةمِرؤ .   ئةمةريكا لة دذي عصراق     
ئــيــتــر جــيــا لــة كــةمــي        
خزمةتطـوزاريـةكـان و ئـاوي         
خواردنةوة و كـارةبـا و داو و           
دةرمـان و خـزمـةتـطـوزاريـة           
تةندروستيةكاين خةلَك، ذيان و    
ك لـةوثـةِري           ئاسيشـي خـةلـَ
مةترسيداية و نةبووين ئاسايش    
و دلَنيايي هةِرةشة لـة ذيـاين        
تاك تاكي خةلَكي عصراق دةكات     

 . بةبص جياوازي 

داواكردين تةئمني كردين ذيـان     
ئةمِرؤ بووةتة خواست و داداكاري     
هةموو ئةوانةي لـةو دؤزةخـة        
ترسناكةدا دةذين، كة سينارصوي    
ِرةش خولقاندويةيت ، بـةبـص        
كؤتايي هصنان بةو سـيـنـارصـؤ        
ك       تاريكة ذيان و ئاسايشي خةلـَ

ئةم كصـشـةيـة     .   دابين ناكرصت   
بةتةواوةيت ثةيـوةسـتـة بـة        
ــةوة و        ــات ــةلَ ــةي دةس ــش كص
ثركردنةوةي ئةو بؤشـايـيـة و        
كؤتايي هصنان بةو بـص سـةرةو        

و بـؤ    .   بةرةيي و كاولكارييةية  
ئةم مةبةستةيـة ئـةمـةريـكـا         
مةسةلةي هةلَبذاردين هصناوةتة   
طؤِرص بؤ دةربـاز بـوون لـةو           
بارودؤخة سـيـاسـيـة نـةوةك         
شانةكة لة سةري خؤصدا بشكص و      

 .لة دةسيت عةواربكات 

هــةلَــوصــســت وةرطــرتــن لــة     
هةلبذاردن لةم طؤشة نيطايـةوة     
دةست ثص دةكات، كة ئايـا تـا         
ضةند ئةم هةلَبذاردنة ئةتـواين     
ئةم سيناريؤ ِرةشـة كـؤتـايـي         
ثصبصنص ؟ ئايا كصشةي ئاسيش و      
نان بـةمـانـا فـراوانـةكـةي           
ضارةسةر دةكات يان  نا ؟ئـايـا        
هةلَبذاردن كصشةكان ضـارةسـةر     
دةكات يان بةرةو خراثـتـريـان       

 دةبات ؟

خستنة ِرووي ضةمكةكـاين وةك      
و "   هةلبذارين ثاك و بصـطـةرد     " 
دابصـــن كـــردين ئـــازادي       " 

سـوود  " و   "   هةلَسوراين سياسـي  
وةرطــرتــن لــة دةزطــاكــاين      

" ِراطةياندن و بةكارهصـنـانصـان     
ناتوانن حموةري هـةلَـوصـسـيت       
كؤمؤنيستةكان ثصكبهصـنـن بـؤ       
هانداين خةلَك بؤ بةشداريكردن    

ريزبةسـنت لـة     " لة هةلَبذاردن و  
ــةكــاين         ــدوق ــةن ــت س ثش

 " !!دةنطدانةوة

لصكدانةوةي وةزعي سيـاسـي و       
ِرووداوةكان رؤذ  لـة دواي رؤذ         
ئاماذة بـؤ خـراثـتـر بـووين           

ــات          ــة دةك ــةك ــارودؤخ . ب
ئةمةريكاش بةو ناونيـشـانـةي      
يــةكصــكــة لــة يــاري زانــة        
سةرةكيةكاين ئةو سيناريؤ ِرةشة    
مةسةلةي هةلَبذاردين بؤية لـة     
عصراقدا هصناية كـايـةوة تـا         
شةرعيةت بةو هةموو شـتـانـة        

. بدات كة تا ئيستا ِروويانداوة      
لة هـةمـان كـاتـدا جـلَـةوي            

وةزعةكة بداتة دةسـت ضـةنـد        
دةستةو تاقمي ئيسالمي سياسـي     
لة شيعةو سين و ناسيونالسـتـة      
عةرةب و كوردةكان و سـةرةك        

لـيـو   "   عةشريةتةكانةوة، واتا    
بــةبــؤن وبــةرامــي   "   جــةرطــة

ئـةم  .   عرياقييةوة دروست دةكات  
جؤرة هةلَـبـذاردنـة قـوِرةكـة         
خةستر دةكاتةوة و بؤ ضةنديـن      
سالَي تر دةرطا لةبةردةم شةِر و       

. كوشتار دةخاتة سـةر ثشـت         
ئةمةش دواي ئةوةي ئةمـريـكـا       
دةسةلَات تةسليمي عصراقيةكـان   
دةكاتةوة بةكةمترين زيان لـة      
طةمةكة دةردةضصتة دةرةوة و بـؤ      
هةموو جيهان ِرادةطةيةنـص كـة       
عصراقيةكان بـةشـصـوازصـكـي        

حكومةتةكةيان !   دميوكراتيانة  
هـةر ضـةنـد رؤذ        .   هةلَبذارد   

لــةمــةوة بــةر جــؤرج بــوش       
رايطةياند ئةطةر عرياقيـةكـان     

هةلَببذصـرن  "   مجهوري ئيسالمي   " 
ئصمة قبولَمانة، ئاي لةو درؤ و       

 !بص ئابروويي ية 

دابصـن كـردين ئـازادي        "   نة   
سـوود  "   نـة "   ضاالكي سيـاسـي      

وةرطرتن لـة دةسـتـطـاكـاين          
و "   راطةياندن و بةكاهصنانـيـان    

" هةلَبذاردين ثاك و خاوين   "   نة  
وةك ِرصبوار ئةمحـةد لـيـدةري        
حزيب كؤمؤنيسيت كـرصـكـاري       
عصراق و مسري عادل سـةرؤكـي        
هةيئةي تةنفيزي ئةو حـزبـة        
خستوويانـةتـة ِروو بـة الي          
ئيمةوة خالَي تةوةرةيي نيني بـؤ      
وةرطرتين هةلَوصسيت دروست لة    
هةلَبذاردنةكـان، رةنـطـة بـؤ         
حزبكةي ئةوان كةلَكصكي هةبـص     
لــة ثصــنــاو بــةشــداري لــة       
هةلَبذاردنةكـان، بـةآلم ئـةو        
تصروانينانة خؤشخةيالَي دروست   
دةكات لـة سـةر نـاوةِرؤكـي           
هةلَبذاردنةكة و ئةو ئاماجنـةي     

 .لة ثشتيةوة ِراوةستاوة

تؤباويةيت ئـةوان دةربـارةي       
هةلَبـذاردن لـةوةدا بـةِرووين        
دةردةكةصت كة ئةوان ضاوةِرواين    

بةديهيناين هةل و مـةرجـي       "   
طوجناون بؤ دابصن كردين بواري     
بــةشــداري كــردين هــةمــوو      

بـآلوكـردنـةوةي    "   . اليةنـةكـان  
خؤشباوةري لةو بابةتة خؤي ئاو  
كردنة بة ئاشي ئـةمـريـكـادا         
لـــةجصـــبـــةجـــص كـــردين    
سياسةتـةكـانـيـدا لـة داين          
شةرعيةت بة حكومةيت سيناريؤ    
ــةيف        ــةك ن ــدا، ن ــةي ِرةشــةك

 .كردنةوةي ئةو سيناريؤية

كؤتايي هصنان بـةبـارودؤخـي       
دلَتةزيين خةلَك و رزطاركـردين     
خةلَكي عصراق لة دةسـت ئـةو         
سيناريؤ ِرةشة لـةسـةر دةسـيت        
هصزةكاين سـيـنـاريـؤي رةش         
لةوانةش ئةمةريكا نايةتة دي     
يـين           بةلَكو لة رصـطـاي ِرامـالـَ
تةواوي ئةو هصزانة دةبصت لـة       

ئـةمـةش   .   طؤرةثاين سياسيدا    
تةا لة رصطاي ِرصكـخـسـنت و         
جؤشداين جـةمـاوةر و هصـزي         
ــاران و          ــك ــرص ــين ك ــةري ب
ــاري      ــي ــةوةي ووش ــردن ــةرزك ب
سياسيان و طصرانةوةي ئـريادةي      
زةوتكراويان وة دةبصـت، نـةك       

" . قـةدبـِركـردن   " دبلؤماسيةت و  
ئةمة ئـةركـي كـؤمـؤنـيـزمـي           
كرصـكـاريـة و سـونـةتصـكـي            
شؤرشطصرانـةيـة، بـةدةر لـة         
ئاستةنطةكـاين بـةردةم ئـةم        
ئةركة، كارصكي ممـكـيـنـة و          
ثصويستة بؤ دابصن كردين ذيـان      
ك،  رصـطـاي           و طوزةراين خةلـَ
شؤشطـريانـةي رصـكـخـسـتـين          
جةماوةرة لة ثصناو دونيايـةكـي      

 .باشتر لة عصراقدا 

 

 !!واقعيةيت هةلَبذاردنةكاين عصراق، و بؤضوونصكي تؤباوي 

 



وة ئةمةش تايبةمتةندي بنضينةيي حزيب          
          .                                                                                                                               كؤمؤنيسيت كريكاري ية

حزيب كؤمؤنيسيت كريكاري ضةثي عيراق           
باوةِري بةوة هةية كة كؤمؤنيزم بزووتنةوةيةكي      
زندوو و هةولَ و خةباتيكي ئؤبذةكتيظانةي ناو        

ئةم حزبة  .ضيين كريكاري عيراق و جيهانة         
دةكات بؤ ريكخستين ضيين كريكار و         خةبات  

كؤمةالَين خةلَكي عيراق لة ثيناو بةرثاكردين       
شؤرشي كؤمةالَيةيت و بة دةستةوة طرتين            

سياسي و راطةياندين دةسبةجي ي          دةسةلَايت
ئةمة تةوةرةي جياوازي    .  كؤماري سؤشيالسيت    

حزيب كؤمؤنيسيت كريكاري ضةثي        _ئيمة   
و حزيب كؤمؤنيسيت كريكاري عرياق       _  عيراق

رابةري حزيب كؤمؤنيسيت      .  ثيكدةهينيت   
كريكاري عيراق ثةيوةست بوو بة بالَي راستِرةوي 
ناو بزووتنةوةي كؤمؤنيسيت وة ئةوةي ناوزةد         

، كة لة حزيب      "  حكمةتيست  "دةكريت بة    
 .كؤمؤنيسيت كريكاري ئيران جيابووةوة

ِراستِرةويي ئةم ِرةوتة لة ميانةي تيزة               
سياسيةكاين يةوة كة دةست هةلَطرتنة لة دوو         
مةسةلة بنةِرةيت ، شؤرش و سؤشياليزم، ئاشكرا       

دامةزراندين حزيب      بةياين يةي  .  و ِروونة  
شؤرشي "  حكمةتيست    "ناوزةد كراو بة          

سؤشيالسيت ِرةت دةكاتةوة و دواي دةخات بؤ          
! دواي بة دةستةوة طرتين دةسةلَايت سياسي         

وةك خؤيان دةلَني سؤشياليزم مةسةلةيةكي          
هةنووكةيي ين ية و ناتوانريت جي بةجي            

 .بكريت ضونكة جةماوةر سةمثايت بؤي ين ية 

راستِرةوة شؤرش وةك تاكة شيوةي        ئةم بالَة    
منونةيي و ثراتيكي بؤ لة ناو بردين دةولَةيت         

شؤرش لة الي ئةوان     .  بؤرذوازي ِرةتدةكاتةوة    
كاريكي توندوتيذية و ثيويستة بطؤِريت بة           
شيوازي مةدةنيانة وةك ياخي بووين مةدةين ،         
ديبلؤماسيةت ، بةدةست هيناين توافقايت          
سياسي ، طفتوطؤكردن لةطةلَ بورذوازي بة            

ئةم .  مةبةسيت طةيشنت بة دةسةالَيت سياسي       
تيزانة بة رووين لة اليةن بالَي ِراستةوة لة           
ثرؤسةي ثليميكة دةرووين يةكاين ناو حزيب        
كؤمؤنسيت كريَكاري ئريان دا                      

سةرباري ئةمانة ئةم بالَة         .ِراطةيةنراوة   
بةياننامةي (  بةياننامةيةكي دةركردووة بةناوي    

كة بة ئاشكرا هةسيت دذي         )   ئةندام     21
ِرابةريي  كؤمؤنييسيت تيدا بةرجةستة بووة،        

ثشتطريي    حزيب كؤمؤنيسيت كريكاري عيراق     
تةواوي لةم بةيةننامة دذي كؤمؤنيسيت ية           

 .كردووة 

ئةطةر سياسةتةكاين حزيب كؤمؤنيسيت           

كريكاري عيراق بة شيوةيةكي ِريكخراو و جي          
كةوتة لة ضوارضيوةي بالَي راستدا لة عيراق          
ثيادة بكريت، ئةوة بةدةر لة ئريادةو ويسيت           
اليةنطراين، ئةبيتة ريطر لةبةردةم تةحقيقي       
شؤرشي سؤشيالسيت لة عيراق دا، ئةمة              

ِرابةرية    ئيشارةتيكي خةتةرناكة كة ئةو       
بنةماي كؤمةلَايةيت كؤمؤنزمي كريكاري بؤ          

و لة ئايندةشدا ِروو بةِرووي       دةكاتة قورباين   
  . خةتةري زؤر طةورة تري دةكاتةوة 

حزيب كؤمؤنيسيت كريكاري ضةثي عيراق           
بانطةوازي كؤمةالَين خةلَكي عيراق ، كريكاران،      
طشت ئازادخيوازان و يةكساين خوازان دةكات بؤ       

 .ثةيوةست بوون بة ريزةكاين يةوة 

 بذي سؤشياليزم

 بذي يةكييت ضيين كريكاري جيهان

 بذي منسور حكمت

 

 :دامةزرينةراين حزب

ئازاد محة كرمي ، بذاري شاعري ، ار عمر ،            
بيطةرد وهاب ، جليل شةهباز ، حسن طوميب ،           
محيد خلف البسري ، خبات جميد ، خيالَ             

ستاري (  ئيرباهيم ،دلَسؤز نوري ، ستار محة علي        
، )  هةلَةجبةيي(، سردار عبداهللا    )  ضيمةنتؤ   

سةرطولَ ئةمحد ، مسري نوري، سويلة حسن ،            
سياوةش مودةرسي ، سباح ئيرباهيم ،                

عسام شكري ، علي      عبدالكرمي،     عبدالباست
جوادي ، فاتح رامي ، كاوة عمر ، ماريا               
طوميب ، حمسن ئيرباهيمي ، حممد ئاسنطران ،         
مرمي مجيل ، مستةفا عةرةب ، نوزاد خالد،            

 نورالدين عبدالقادر 

دامةزرينةراين حزب لة سةر ئةوة ريكةوتن ئةم        
هاورييانةي كة لة خوارةوة ناوييان ديت             

ثيك ينن و ئةركي       "  هةيئةيت تةنفيزي  "
دامةزراندين حزب و ئورطانةكاين تا بةستين        

 .كونفرانس لة ئةستؤيانة 

 

 :هةيئةيت تةنفيزي

ئازاد محة كرمي ، بذاري شاعر ، جليل شةهباز          
، حسن طوميب ، خبات جميد ، خيالَ ئيرباهيم ،          

، سردار عبداهللا   )  ستاري ضمةنتؤ (ستار محة علي  
، مسري نوري ، سياوش مودةرسي ،        )  هةلَبجةيي(

سباح ئيرباهيم ، عصسام شكري ، علي جوادي ،           
فاتح بةهرامي ، كاوة عمر ، حمسن ئيرباهيمي ،         

 حممد ئاسنطران ، مرمي مجيل 

  

و طري خواردين بةتةواو ِرابةري       
حيزيب كؤمؤنيسيت كريكاري عرياق     
بةو مةيلةوة، بة ناضاري ئةبيت        
بزووتنةوةي كؤمؤنيزمي كريكاري و    
خةيت مةنسور حيكمةت لة عرياق      
بة شيوةيةكي تر نوينةرايةيت        

ِرابةري حيزيب     .  بكريت     
كؤمؤنيسيت كريكاري عيراق  زؤر       
بة ثةلة بةبآ هيض قةيدو            
بةنديك ثةيوةست بوو بة            
مونشةقةكان و حيزبةكةيانةوة      
ريطةيان لة بةردةم  ثيشانداين       
هةر جؤرة تةرح  و ثيشنيار و           
ناساندين بةحسةكان و هةلويست     
طريي ئوسويل  لة سةر جياوازي          
تيروانينة قولَةكان لة حيزيب       
ئيمة دا وهةر بةو ثي ية ش، لة          
هةموو بزووتنةوةي كؤمؤنيزمي       
كريكاري كة هاتبووة كايةوة لة        
ناو ريزةكاين حيزيب خؤياندا        

رابةري حيزيب عرياق هةتا    .  بةست
ئيستا وةك لقيكي موونشةقةكان      

رةفتاري كردووة وة بةو ثآية           
ريطايي خؤيان لة خةيت ضةث و        
راديكالَ و سؤشيالسيت كؤمؤنيزمي     

لةم هةل  .كريكاري جياكردوةتةوة   
و مةرجةدا  تةا ريطة  دروست          
كردين حيزبيك  بوو كة لة            
بةرامبةر كاريطةري بؤضوين ِراست     

لة بزوتنةوةي كؤمؤنيسيت و          
كريكاري عراق دا ِرابووةستيت  وة       
ئاالَي شؤرش وسؤسيالزم  شةكاوة      

حيزيب كؤمؤنيسيت    .بثاريزيت    
كريكاري ضةثي عيراق  هةر وةك       
لة بة ياننامةي دامةزراندنةكةيدا    
هاتووة لة وةالَم  بةم                 

تا وةالَم  .    ثيداوستيةوة دامةزراوة   
بة ئةركيكي مةترسيداري شؤرش      
طيِرانة و سؤشياليسيت              
بزوتنةوةكةمان لة هةلومةرجي      

ئيمة بة  .ئالَؤزي عيراق بداتةوة     
هةموو تواناي خؤمانةوة بةرطري      
لة حيزيب كؤمؤنيسيت  كريكاري       
ضةثي عيراق دةكةين وة بؤ بة          
سةرئةجنام طةياندين  ئةركة        

.  طرنطةكاين كؤمةكي دةكةين        
سةركةوتن و ثيشرةوي  زياتر بؤ       
حيزيب كؤمؤنيسيت كريكاري        
ضةثي عرياق لة ئةجنامداين         
ئةركيكي مةترسيداردا كة لة         
بةرامبةر خؤي دايناوة، ئاواتة        

 .خوازين 

 حةميد تةقوايي

سكرتيري حيزيب كؤمؤنيسيت 
 كريكاري ئيران

 2004اآتبر20
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بة دذي حكومةيت مووةقـةتـةي بـؤرذوازي         
 1917دواي قةيسةر كةلةمانطي شوبايت      

وة خةبات وشـؤأش لـةسـةر         .   دا ثصكهات 
أصنوصنييةكاين لينني درصذةي هـةبـوو تـا         
لةمانطي ئؤكتؤبةردا ضيين كـرصـكـار بـة          

يـةكصـك لـة خـالَـة          .   دةسةآلت طةيشـت  
ثرشنطدارةكاين ئةو سةركةوتنة طـةورةيـة    
مساوةمة نةكردين لينـني بـوو لـةطـةلَ           
حكومةيت بؤرذوايي شوبات و بـانـطـةوازي        

لةدواي  . ضيين كرصكار لةدذي ئةو حكومةتة    
زياتر لة حةفتا سـالَ هـاوأص مـةنسـور            
حيكمةت أايطةياند وة ويت ئصـمـة وةك           
خةيت كؤمؤنيزمي كرصكاري وة كؤمؤنيستـة      
كرصكارييةكان ثـةرضـةمـي مـاركسـيـزم          
وكؤمؤنيزممان لة ذصر تةث وتؤزي حةفـتـا        
سالَةي أابردوودا دةرهصنايةوةو ثشـتـمـان       

مةنسور حيكمةت لةسةر هةمان    . أاستكردةوة
بأواي لينني ثشت ئةسـتـور بـةخـةبـات           

ثصي وابـوو كـة       .   وشؤأشي ضيين كرصكار    
بةدةسةآلت طةياندين ئةو ضينة وة حيزيب      
سياسي ئةو تةا لةأصطةي ئيعتيمـاد بـة       
ئريادةي واقيعي ضيين كرصكار وة تةنزميي      
كرصكاران لة شوراكاين خؤيدا بةدي دصت وة       
لةم ثصناوةدا حيزيب كؤمؤنيسيت كرصكاريي     
ئصراين دامةزراند وةهةر لةسةر أصنـوصـين       

 سالَ لةمةوبـةر حـيـزيب        11ئةو ئصمةش   
كؤمؤنيسيت كرصكاريي عصراقمان دامةزراند    
وة لةثصناو ئالَوطؤأي أيشةيي لة كؤمةلَطاي      

 .عصراقدا دةستمان داية خةبات

لةنصو سةرهةلَداين خيالفـايت سـيـاسـي         
جيددي نصو حيزيب كؤمؤنيسيت كرصكـاريـي       
ئصران وة ثاشةكشةي بالَي أاسيت حككا لـة      
ئيعتيماد كردن بة ئريادة و شؤأشي ضـيـين         
كرصكار وة أاطةياندين ئةوةي كـة دةبصـت         
حيزب لة سةرةوة بةدةةسةآلت بطةيةنني وة      
بةم ثصية بةبازدان بةسةر ئريادةي خـةلَـك        
وةتةنزميي جةماوةريي لـة شـوراكـاين         
خؤياندا و طرتنة بةري أصطةي مسـاوةمـةو        
ثصكهاتن لةطةلَ ئـةحـزايب بـؤرذوازي و          

كـة  ,   سؤسياليزم سثاردن بة أؤذصكي ناديار      
ئةمة تةواو ثصضةوانةي سونـنـةتـةكـاين        

أةهبـةري حـيـزيب      ,   مةنسور حيكمةت بوو  
ضووة ثشيت ئةم سياسةتةو وة حـيـزيب          

 .تازةيان بؤ ثصك هصنا

ئصمة لة دةوراين شةأي ئةمريكـا لـةسـةر          
عصراق أامانطةياند كة ئةو شةأة بـةهـيـض         
شصوةيةك بؤ ئازاد كردين خةلَكـي عصـراق         

بةلَكو مالَوصراين  و كاولكاري زياتر      ,   نيية
وة سةركوت و ئريهايب زياتـر وةأصـطـةي           
زياتر دةكاتةوة بؤ سةرهـةلَـداين دةيـان         
طروث و ئةحزايب ئريهايب و تريؤريسيت وة       
لةسةر دةسيت ئةحزايب هاوكاري ئةمريكـا      
خةتةري طةورةي أووداين شةأي ئـةهـلـي         
سةرهةلَدةدا بؤية بةتوندي دذي ئةم شـةأة       

ئةمة لـةكـاتصـكـدا ئـةو          ,   أاوةستاينةوة
ئةحزابة كؤنةثةرستة قةومي ئيسالمـي و       
كؤنة موخابةراتييانةي بةعس كة ئصسـتـا       
لةسايةي ئةمـريـكـادا لـةدةسـةآلتـدان          

تا لةوصوة  . ضةثلَةيان بؤ ئةو شةأة يلَ دةدا       
بتوانـن وةك هصـزصـكـي أةش ئـةوةي              

, لةبةرنامةيانداية بةعةمةيل بكـةنـةوة       
ئصستا ئـةم ئـةحـزابـانـة وة طـروثـة               

 سـالَ    1400ئيسالميكاين سةردةمةكاين    
لةمةو بةر ئةوانة كةئةو كات لةسةردةمـي       
حمةمةدي ئيسالمدا بةكؤمـةلَـي هـةزاران        
كةسييـان لـة تـايـةفـةو تـريةكـاين              
موخاليفيين ئيسالمـيـان بـةجـةمـاعـي          

لـةشـاشـةي ئـيـنـتـةرنصـت           .   سةردةبأي
وتةلةفزيؤنةكانةوة سةربأيين ئيـنـسـان      
بةئاشكرا ثيشان دةدةن وة ئـريهـاب و            
تؤقاندن بؤ مـوخـالـيـفـيـين خـؤيـان              
بــآلودةكــةنــةوة و دةيــانــةوص تــةواوي       
ئازادييةكان ثصشصل بكةن وة تةقاندنـةوةو    
ئيغتيال وة أاونان بووةتة كاري أؤذانةيـان       
وةفتواي ئيغتيسايب منداآلين كضي تةمـةن      

لةطةلَ ئةم وةزعيةتةدا   .  سالَ دةردةكةن  10
ئةمريكاو حـكـومـةتـةكـةي عـةلـالوي            
بانطةوازي ئيـنـتـيـخـابـات دةكـات وة             
لةبةرانبةردا أصبوار ئةمحةد طلَؤثي سـةوز       
دادةطريسصنصت وة نامةيةكي سةوز بـاشـتـر        
بلَصم كارتصكي سةوز ثيشاين حكومةتةكةي     
عةلالوي دةدات و كؤمةلَصك ثرسياري تصـدا       
ئاراستة كردووة كة ئصمة كؤمؤنيسـتـةكـان        
زؤر دةمصكة وةآلمي ئةو ثرسيارانة دةزانـني       
وة دةزانني كة ئةم ئينتيخاباتة هيض شتصك       
نيية بةغةيـري شـةرعـيـيـةت دان وة             
بةقانوين كـردن و بـةأةمسـي كـردين            

سةركـوت  ,   ئيختيتا ف   ,     كوشنت,   سةربأين  
بـؤيـة   .   و ئريهاب وئيغتيسايب مـنـداآلن      

بةبأواي من ئةم قسانةي أصبوار ئـةمحـةد        

سةرةتاي ئةو هةنـطـاوة خـةتـةرة بـوو            
كةثصشتر لة تةئيدو تةئسيسي حـيـزيب        
حيكمةتيدا زةنطي بةرةو أاست ضووين لصدا      

مـن  . وة ئصمة أاشكاوانة نةقدمان لص طرت        
دةلَصم تةنانةت ئةطةر أصـبـوار ئـةمحـةد          
وةآلميش وةربـطـرصـتـةوة وة عـةلـالوي            
بانطةوازي بكات وة بلَص فةرمون ئـازادانـة         
وةرن بةشداري لة ئينتيخاباتدا بكةن ئةوا      
هةر جـؤرة بـةشـداري كـردنصـك لـةو               
ئينتيخاباتةدا بـةشـداري كـردنـة لـةو           
سيناريؤ أةشةدا كة حكومةتةكةي عةلـالوي      

 .دةيةوص بةأةمسي ي بكاتةوة

ئصمة وةك حيزيب كؤمؤنيسيت كرصـكـاريـي        
 أؤذة دامةزراوة    20ضةثي عصراق كة ئةمأؤ     

بةو ثةأي تواناوة هةولَدةدةين كة درصـذة        
بة أصنوصنييةكاين مةنسور حيكمةت بدةيـن      
وة لةسةر دةرس وتةجرةبةكاين شـؤأشـي        

بـة  ,   ئؤكتؤبةر وة لينينيزم لـةعصـراقـدا       
ئيعتيما د بة تواناو ئريادةي شؤأشطصأنـةي       

ذنان وة الوان خةبايت خـؤمـان       ,   كرصكاران  
وة لةأصطاي بةهصزكردين   ,   ببةينة ثصشةوة   

تةنزميي جةماوةريي و سيـاسـي ضـيـين          
كرصكار وشؤأشي سؤسياليستييةوة ضـيـين       
كرصكار وة حيزب بةدةسةآلت بطةيةنـني وة     

 .سؤسياليزم دامةزرصنني

 

 سةركةوتووبص خةبايت ضيين كرصكار 

بذي سؤسياليزم                                         

06.11.04  

 †ïäüàüØ@ðiïy@ðä‡äaŠŒóàa@......ثامشاوةي  

 كورتةي قسةوباسي ستاري ضيمةنتؤ ......ثامشاوةي  
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ثةيامي سةرةخؤشي حيزيب كؤمؤنيسيت كرصكاريي 
ضةثي عصراق بةبؤنةي طيان لةدةستداين هاوأص 
 نةبةز كادري بةرجةستةي كؤمؤنيزمي كرصكاري

سةرةتا بةناوي خؤم وةتةواوي ئةندامان و اليةنطراين حيـزيب         
كؤمؤنيسيت كرصكاريي ضةثي عصراق سةرةخؤشي لة خـانـةوادة         

وة دةمةوص ئةوة بلَصم . وهاوأصيان ودؤستاين هاوأص نةبةز دةكةم 
كـو               كة هاوأص نةبةز تةا لة خانةوادةكةي نـةأؤيشـت بـةلـَ

 . لةئصمة هةموومان

, أصبازي نةبةزكة أصبازةكةي مةنسور حيكمةت بـوو      ,   بريي نةبةز 
هةلَسو كةويت أؤذانةي وة ئاواتة سياسي وئـيـنـسـاين            ,   تواناو جةرائةيت نةبةز  
 سايل تةمةين كوريت خؤيدا كار ثص دةكـرد بـةهـيـض         30يةكاين ئةو كةلةماوةي    

شصوةيةك الي ئصمة ون نابصت وة بةلَصن دةدةين كة تةواوي ئةو ئاوات و ئـارةزووة                 
بةرزانةي ئةو وة خةندةي بةردةوامي سةر لصوي بةدرصذةدان بةو أصبازةيكة ئةو لـة              

بؤ تةواوي الوان و طشت خةلَكي ئصوان و        ,   تةمةين سياسيي خؤيدا خةبايت بؤ دةكرد     
 .عصراق تةواوي دنيا بةدي صنني

دووبارة سةرةخؤشي خؤمان لة خـانـةوادة وة تـةواوي دؤسـتـان وهـاوأصـيـان                     
 وخؤشةويستاين هاوأص نةبةز دةكةين 

 بذي هاوأص نةبةز 

  بذي أصبازةكةي هاوأص نةبةز

حزبيكي تازة  ,   وةكو ثيويستييةكي ميذوويي    
بؤ بة ئـةجنـام طـةيـانـدين شـؤِرشـي               
كؤمةالَيةيت ضيين كريكار و دامـةزرانـدين       

ئـةم  .   سؤشياليزم لة عيراقدا لة دايك بوو       
حزبة وةكو هةموو حزبيكي ِرةسـةين نـاو          
بزوتنةوةي كؤمؤنيزم خؤي بـة ئـامـِرازي          
ت و          كار دةزانـيـخةبايت دةسيت ضيين كري

ت          نـيـشةوة خؤي بة كؤمةلَطا دةناسيلةوي .
حزبيكة بـؤ وةالَم دانـةوة بـة طـري و                 
 طرفتةكاين خةبايت ضيين كريكار و ضةق

ثي بةستـين ئـةو ضـيـنـة بـة دةوري                
بةرذةوةنديية ضينايةتييـةكـاين خـؤيـدا        

ئـةم حـزبـة      .   هاتووةتة مـةيـدانـةوة        
 تيدةكؤشيت بؤ البردين 

كاري كري طرتة و خاوةندارييت تايـبـةيت        
لة ِريطاي شؤِرشي كؤمةالَيةيت ضيين كريكار      

يـاين لـة     ,   و خةلَكاين بةمشةينةتـةوة      
 يةكةم 

, ِرؤذيةوة و لة سةر هةموو ئاسـتـيـكـةوة            
دةستة و يةخةية لة طةلَ حوكومةت و هةموو        
حزب و دةستة و تاقميكي تري نـويـنـةري           

 ضيين 

ئةطةر جةخت كـردن     .    بؤرذوا لة عيراقدا    
لة سةر ئازادي يب قةيد و شةريت سياسي و         
يةكساين تةواوي نيوان ذن و ثـيـاو لـة            

ت         خاسيةتة بنضينييةكاين خةبايت بـيـ ,
ئةوا بينيين تةواوي كريكاراين جيهان وةكو      
ضينيك و بزوتنةوةي كؤمؤنيزمـيـش وةكـو         
شؤِرشطيِرترين بزوتنةوةي ئةو ضينة لة سةر      
ئاسيت جيهان ئةبيتة دوو خاسيةيت تـري        

واتـة خـةبـايت      .   بنضينةيي ئةو حزبـة      
 ناوضةيي و

 ئينتةرناسيؤنايل الي ئةم حزبة دوو بةشـي       
. يةك خةباتن و لة يةكتري جيا نابنـةوة          

ئةم حزبة ثراكتيك و تيوريش بة دوو ديوي        
يةك سكة دةبينيت و لـة سـةر ئـاسـيت              
هةردووكيان و بة خؤ دانة دةسيت خـةبـايت    
يةك ثـارضـةيـي ضـيـين كـريـكـارةوة               
ثيشِرةوايةيت ئةو خةبـاتـة دةكـات بـؤ           

ئةوةي شـيـاوي     .   دامةزراندين سؤشياليزم   
ئةم حزبة لة كاتيكدا هـاتـووةتـة        ,   باسة  

 جةرطةي خةباتةوة كة هيض حزبيكي تر لة

 عيراق دا و لة ناو بزوتنةوةي كؤمؤنيزمـدا        
ئامادة نيـيـة بـؤ سـاز داين شـؤِرشـي                
كؤمةالَيةيت ضيين كريكار و دامـةزرانـدين       

ئـةم حـزبـة      .   كؤمةلَطاي سؤشياليستيـي     

دامةزراندين حوكومةيت كريكـاري و هـةر         
طـاي شـؤِرشـي            ستاي سؤشياليزم لة ِريـئي

 كؤمةالَيةتييةوة بة ئاماجني 

ت و                ئةمال و ئـةوالي خـؤي دةزانـيـ يب
كاركردين شيلطريانة بؤي لةو ِراستايةدا لـة       

كةواتة بـا    .   ئةركة دةست بةجي كانيةيت     
هةموومان ثريؤزبايي لة هـاتـين حـزيب          
كؤمؤنيسيت كريكاري ضةثي عيراق بكةين و      
بة ثةيوةست بـوون بـة ِريـزةكـانـيـةوة             
بيسةملينني كة حزيب خؤمانة و لة ثينـاوي        
ئةو ئاماجنة ثريؤزةدا كـة دامـةزرانـدين          

. كؤمةلَطاي سؤشياليزمة بةهيزي دةكةيـن       
 حزيب كؤمؤنيسيت كريكاري ضةثي عيراق  

. حزيب طةِرانةوةي ئريادةية بؤ ئينسانةكان      
حزيب هةلَثيـضـاين ضـةوسـانـدنـةوة و            

حزبيكـة  .   هينانةوة مةيداين ئازادييةكانة    
خةباتةكةي بة دةوري بةرذةوةندييـةكـاين      
ضيين كـريـكـاردا ضـةق دةبـةسـيت و               

ــنــةش           ــةو ضــي ــاجنــةكــاين ئ ــام , ئ
هــةمــوو ئــةو   .   ئــامــاجنــةكــانــيــةيت   

 كؤمؤنيستانةي 

ِروخـيـنـةري    (   كة دةيانةوي ئةم ضـيـنـة         
) سةرمايةداري و دامةزرينةري سؤشياليـزم       
, بة ئاماجنة كؤتاييةكاين خؤي بطةيةنن       

 با بين ئةم 

حزيب كؤمؤنيسيت كريكاري ضةثـي     (   حزبة  
ة        )   عيراق   بطرنة دةست و بةرة و ئةو مةنزلـَ

 بيبةنة ثيشةوة كة ِرزطار بووين يةكجارةكي 

لة كاتيكدا كة هـيـض       .   مرؤظةكاين تياية   
حزبيكي تر نةبيت ِروو بة ئـاسـؤي ِرزطـار           
بووين ضيين كريكار لة عيراق دا هةنطـاوي        

 شؤِرشطيِرانة 

بنيت بؤ بنة بِركردين ضـةوسـانـدنـةوة و           
ضيين كريكاريش نةتوانيت دةرطا بة سـةر        
خةبايت ضينايةيت خؤيدا بؤ يةك ضركـةش       

 , دا خبات 

ئةوا لة دايك بووين حزيب كؤمـؤنـيـسـيت          
راق يـاين دةسـت              كاري ضةثـي عـيـكري
ِراطةيشتين ضيين كريكار بة حزيب سياسـي       
خؤي بؤ ِرووخـانـدين سـةرمـايـةداري و             

 . ِراطةياندين كؤماري سؤشياليسيت 

   بذار  

 2004-10-22     

 ئةم حزبة ئةبواية دا مبةزراية
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 سةرطولَ ئةمحةد

ئيسالم وئيسالمي سياسي ئيـسـتـا       
زياترلة هةر زةمانيك بـوونـةتـة       
ــو            ــة ب ــةرةش ــةي ه ــي ــاي م

هةر لـة دوايـي      .   سةرمرؤظاييةيت
هاتنة سةركاري كؤماري ئيسـالمـي      
لةئريان ، شاهيدي  سةر هةلـداين       
جؤرةها دةستةو تاقمي ئيسـالمـي      
توندِرةو و كؤنةثةرست بووين،  لة      
خــؤر هــةاليت  نــاوةراســت و         

لة  بيست و ثـيـنـج        .     ئةفريقا      
سالَي رابردوودا جطة لة تـاوان و        
فِراندن و كوشتين خةلَكي يصضـارة      
و يب ديفاع   وةك قوتـابـيـان و            

هـتـد  تـا        . . . . . مامستايـان       
ي سـيـثـتـةمـبـةور و          11روداوي

تةقانةوةي شوينة طشيت يةكان لة 
سينةما طازينؤو كـؤطـاي     ( ضةشين  

مةشروب فرؤشةكان وئاخرين جـار     
بـة نـرخـي      )   هتـد . . . كةنيسةكان

كوشنت و سةربِريـين     . طياين خؤيان 
شـيـوة   ةدِرندانةتريـن    ديلةكان ب 

،فراندين خةلكاين مةدةين بياين    
و رؤذنامةوانـان و سـةربـريـين           

،بة كوريت  كـوشـنت       .   ضةندينيان
وسةربرين و خـوتـةقـانـدنـةوة         
وفِراندن و ئيغـتـسـاب بـووةتـة          
شناسنـامـةي ئـةم ِرةوتـة دذي           

ئـةم  ِرةوتـة       .   مرؤظايةيت ية    
ئيسالميانة هةر رؤذة بة شيوةيةكي     

ترسناك تر كوشنت و لة ناوبردين      
ئينسانةكان  منايـش دةكـةن ،         
دةيانةويت  لة ريطةي دةسـةالَيت       
ِرةش وخــويــنــاوي خــؤيــانــةوة     
ران و             راقيش بـكـةنـة ئـيـعي
ئةفغانسـتـان و جـةزائـري، وة           
داسةثاندين قانوين داِرزيو و دذة      
           كـي يب بةشةري بـة سـةرخـةلـَ
ديفاعي عيراق بة طشيت و ذنان و    

مـنـاالن   .   مناالَن بـةتـايـبـةيت      
لةزؤريك لة ووالَتـاين دونـيـادا        
زؤريك لة مافةكانيان ثاريـزراوةو     
بووة بة قانون وة ريـزيـان  يلَ            
دةطريي  وة ثـيـشـيـلـكـةراين             
مافةكـاين مـنـاالَن  روبـةِروِي           
ليثرسينةوة ي ياسايي دةبـنـة وة        
ي          واتة مناالَن لة دونيـاي مـنـالـَ
خؤيان بةهرةمةندن و بة يـاري و        
هونةر وسةماو مؤسيقاو فيـربـوين      
زانست و زانياري يةوة خـةريـكـن         
ئاطايـان لـة خـورافـة وتـرس            

بةالَم لةوالَتـة   .   وتؤقاندن ين ية  
راق   ( دواكةوتـوةكـاين وةك        عـيـ

ــران وئــةفــفــانســتــان و       وئــي
بةشيكي زؤر لـة      ) هتد. ... جةزائري

منالَان يب بةشن لـة خـويـنـدن          
ودةخرينة بةر كاري قورس وطران ،      
وة لــة مــالَ وقــوتــاخبــانــة        
وكؤمةلَطةدا دةكةونة بةر لـيـدان       
وتوندو تيذي كةسايةتيان  وردو       
خاش دةكرين، هيج حيسابيكيان بؤ 
نــاكــري، لــةســةرةتــايــتــريــن    

وة .   ثيداويسيت يب بـةش دةبـن       
       داسةثاندين حيجـايب زؤرةمـلـي
كـداين         بةسةر ذنان و مناالَن و تيـ
ميشكيان بةوانةي خورافةو تـرس      
وتؤقاندن، بـةردةبـارانـكـردن و        
ســةنــطــةســاركــردين ذنــان وة     
تةماشاكردنيـان بـة كـةسـاين         
دةرةجة دوو كة م ئةقل  هـةمـوو          
ئةمانة سةرضـاوةكـاين ئـايـين        

مناالَن لـة عـيـراقـدا        .   ئيسالمة

سةرباري طةورةترين يب مـافـيـان      
شـي             هةر لة دواي لـةشـكـركـيـ
ئةمريكاو روخاندين رذيمي بةعس    
بةتايبةيت لةخوار و نـاوةراسـيت      
عيراق بةر شاالَوي كوشت و كوشتار      

ذة       .   بونةتةوة لة ئةجنـامـي دريـ
ثيداين ئةمريكا بةم سـيـنـاريـؤ        
ِرةشة،  بوة هؤي سةر هةلَداين ئةم       
تاقمة تريؤرستة ئيسالميانةو  وة      
زياتر دةستيـان ئـاوةالَبـوو بـؤ          
خولَقاندي تريؤرو ئريهاب وفـةزاي     

هةتا ئاخرين فتـوا لـة       . نائةمين
شاري فةلوجة لةاليةن كؤنـطـرةي      
شوراي  موجاهدينةوة لـة زمـاين        
عةبدوالَ جةنايب يةوة  دةسـتـة         
طويل ذةهراويان بـة ديـاري بـؤ          
مناالين كـج ثـةخـش كـردةوة،          
ئةويش دةست دريذي كردين جنسي     

. سـالـة  10بؤ سةر كضاين تةمةن     
وة ئةطةرضي  ديـاردةي  دةسـت           
دريذي جنسي بؤ سةر منـاالن لـة         
ئيسالمدا ميـذووي دةطـةريـتـةوة        
بؤسةردةمي ثيغةمبةر كـة دةسـت       

ي ) عايشة( دريذي جنسي كردة سةر     
وة      9 ساالن ،ئةمرؤش بةهةمان شيـ 

بانطةوازي بة زؤر بة شودان ودةست      
 سـالَ    10دريذي بؤ سةر مناالَين     

ذي جـنـسـي            دةكةن دةسـت دريـ
طةورةترين تاوا نة كة دةرحةق بة      
      ويستة بةري ثـيوثي مناالَن دةكري
بطريي رسواو  مةحكوم بـكـري و          
دةنطي  نارةزايةيت لة بةرامبةريدا     

هــةر بــويــة   .   بــةرزبــكــريــتــةوة
كاروكردةوةي دذة ئينساين ئةمانة    
تةا هةرةشة نية لة خـةلـكـي         
عرياق بةلكو هةِرةشةيـة لـةسـةر        

بـؤيـة دةسـت      . كؤمةطاي بةشةري   
كؤتا كردن و ريشة كـيـش كـردن          
وبةرثي طرتنيان  ئةركي كؤمةلطة     

 .  و بةرةي ثيشكةوت و خوازية 
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ِراطةياندين  حيزيب كؤمؤنيسيت كرصكاري ضةثي عصراق 
 بةبؤنةي كؤضي دوايي ياسر عةرةفاتةوة

كؤضي دواي ياسـر عـةرةفـايت        2004-11-11ِرؤذي ثصنج شةممة  
سةرؤكي دةسةالت دارصيت فةلةستني و رصبةري ِرصكـخـراوي رزطـاري            
خوازي فةلةستني راطةيةنرا كة لة دواي نةخؤشي كوشندة مالَـئـاواي           
كرد،بة كؤضكردين عةرةفاتةوة ثـةردة لـة سـةر سـةردةمصـكـي                
درصذوتالَي ملمالنصي فةلةستيين و ئيسرائلي الدرا،ئةو ملمالنصـيـةي         
كة ماوةيةكي زؤرةكاريطةري بةسةر رةويت سياسي تصكراي نـاوضـةي          

رؤذهةالَيت ناوةراستدا هةية وعةرةفاتيش شوصن و ثصـطـةيـةكـي              
تايبةيت لة مصذووي بزووتنةوةي  خةبايت خةلَكي فةلةستـني دذي           
ستةمكاري و ئيستبدادي دةولَةيت رةطةزثةرسيت ئيسرائيلدا هـةبـوو         
لة ثصناو طةيشنت بة ِرزطاوي و دانةزراندين دةولَةيت سـةربـةخـؤي            

 .فةلةستيندا

كؤضكردين عةرةفات بؤشاييةكي سياسي طةورة لة طؤرةثاين سياسي        
فةلةستيندا  دروست دةكاو بةدواي خؤيدا دصنصوزةمينةي طوجناويـش         
ــي                    ــالم ــس ــي ــاين رةويت ئ ــش ــص ــك ــةلَ ــةري ه ــةط ــؤ ئ ب
سياسيوراسترةوةاليةنطرةكاين رؤذئاوا لة طؤرةثاين فةلةسـتـيـنـدا        
خؤش دةكات ،هةرضةندة عةرةفاتيش نوصنةرايةيت رةوت و تةيـاري         
ناسيؤناليسيت و ئاماجنةكاين دةكرد،بةالَم بةم دوايـيـة بـبـووة             

ئـةطـةرةكـاين    . راسترِِةوو بة كردةوةش  ببووة بةشصك لةو ِرةوتـةدا       
ثِركردنةوةي  ئةو بؤشايية سياسية لة اليةن رةوتة ئريهابيـةكـاين            
ئيسالمي سياسي لة اليةك و بووين سةركردايةتيةكـي راسـتـِرةوي            
فاشي لة دةولَةيت ئيسرائيلدا لة اليةكي ترةوةو هـةروةهـا سـةر              
لةنوص هةلَبذاردنةوةي راستِرةوي ئةمريكي و دةرضونةوةي جؤرج بؤش        
، مةترسي و هةرةشة زياتر دةكات بؤ سةر ئازادي و طيان و ئاسايشي    
مليؤنان كةس لة خةلَكي فةلةستني و ئيسرائيـل و بـطـرة طشـت                 
ناوضةكة و خةبات و تصكؤشاين دصريين خةلَكي فةلـةسـتـيـنـيـش              

 . ضةندين هةنطاو بةرةو دواوة دةطةرصتةوة

هةرضةندة عةرةفات  لةم ساالنةي دواي تةمةنيدا خؤي لـة ِرةويت            
ئيسالمي نزيك كردؤتةوة ،بةالم لةطةل ئةوةشدا ِرؤلَصكي ِرصطـرانـةي     
هةبوو بةرووي  ِرووبة ِروو بوونةوةي ، خوصناوي نيوان  نصوان تةيارة            
ئريهابيةكاين ئيسالمي سياسي وِراستِرةوي  فاشسيت ئيسرائيلـيـدا،         
نةماين ئةم ِرؤلة ،ئةركي ِرصطرتن  لة زياتر بةرةو هةلدصر ضـووين            

ِرةوشي سياسي ناوضةكة دةخاتة ئةستؤي كؤمؤنيست و ضـةثـةكـاين          
فةلةستني و ئيسرائيل ،و ضونكة لة ئةستؤ طرتين ئـة ئـةركـة و                
هاتنةمةيداين ضةثةكان  هيواو ئوميديكي تازة بةخةلـكـي  بـة              
خةلكي فةلةستني دة بةخشص  لة ثصناو  ئازادي و ِرزطار بـوون لـة                
دةست  دةسةاليت فاشيستانةي دةولةيت ئيسرائيل وكؤتايي هصـنـان          
بة مةينةتةكاين  خةلكي فةلةستني و ئيسرايل ،ئةويش لـةِرطـةي            

 .    دامةزراندين دةزلَةيت سةربةخؤي فةلةستني

  حيزيب كؤمؤنيسيت كرصكاري ضةثي عصراق        

12-11-2004                                          
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 سال بيينة 10با لة ثيناو بةرطرتين ئيغتسايب مناالَين 
 مةيدان
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