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  ! ؟راوزدا  مندادانی حیزبکی  په روست بونی حیزبکی دی ، لهد
  

 زیز ران عه کامه    
  

ناری  که   له  حیزبكریکن  خهندامانی حیزبی کۆمۆنیستی کرکاری ئراق ر و خواری ئه  سه  لهشک به  که یه ماوه
 ی وه ب خوندنه به  ..ن که  دروست دهشانی کوردوستاندا تکشان و ب به حمه  زهناری که   ، لهردوستانداگای کو کۆمه

ی  که  حیزبهی وه ره ده  خۆیان یاننزیکیری سیاسی   چاالک و تکۆشه یاتی سه کخراو و گروپ و کهیل و فکرو و ڕ هیچ مه
 ق و بیر و ئه  مان  به هه  وه ،  کوردوستاندا حیزبکی دی له تی پکھاتنی  چۆنیهی وه ندنه ب خوه به! .خۆیان
پکھاتن ی   پۆسه و کات و ماوهرچاوگرتنی   به ب له   به وه ماسه  حه  به  و له  په  زۆر به ..پشویان کاری  شوه
   ه)حککع  ( ی  پۆژه مه هبژن ئ پمان ده .     وه تی خۆیانه به تای_فکری _ سیاسیبۆچونیمان   هه  به ،سوڕین ده هه
   وه،  !  ..   بۆ دیاری کردوهناویانر خۆیان   هه! .. رداوه  سه لهبیاریان دا  خیر کۆنگره  ئه  لهخۆیان ر هه  م به
 نوێ    بهم حیزبه  داڕشتنی پالتفۆرم و پالنی ئه   وه! خۆیان جی  چنه یی ده  خشکه یان به وه ره ندی و سه ندامانی ناوه ئه

  ندامه  ئه شک له به ناوی  ستن و به به ی بۆ ده کۆنگره خۆشیان ر  هه وه .. بت   ده یهخۆیانداست   ده ر له  هه  کراوه
  ، به نتی ناسیۆنالیست رناسیۆنالست و ئه نته ئه.. تیست حیکمه..مارکسیسیت ک حیزبکی   وه م زوانه  به کانیاوه کۆنه

  ینه ڵ بده  خۆمان هه ن که که  دهوازمان بانگه و دواتر ن که ده ئیعالنی  )کوردوستان یحیزبی کۆمۆنیستی کرکار( ناوی 
   .  وه  خواره ی ئاشکرایانه   ره م فاکته مای ئه ر  بنه سه ، له  وه یه  نوێ م حیزبه  ئهی و خانه  وزه حهناو 

  
  .......  ..لگای ئراق و کوردوستان  جیاوازی کۆمه -1
 ............  خۆیی کوردوستان ربه و سه وه تی ڕیفراندۆم و جیابونه روره وردوستان و زهسوڕانی سیاسی ک هه -2
 .........  .شکیالتی ڕیکخراوی کوردوستان  جیاوازی توانایی و کارامایی وته -3
  نگ له زۆر دره  م حیزبه ین  ئه که ست ده ین و هه  بده رانه م فاکته رنجی ئه سه ) ببورن وردی ناوت(  وردی  ر بین به گه

ج  مۆی به  کاری ئه وام له رده بهگات و  کان ده  سیاسیه رجه ل و مه نجامی هه  ئه نگ به   دره گات وه کان ت ده ڕوداوه
زانت  وت و کاتک ده که ڕێ ده پورسک به له   په به  سواری و ناسه  هه  به وه کانه رجه ل و مه  دوای هه  له ،منت ده
حلیلی  ی دروست و تهننگاند سه بونی هه ی نه  نیشانه وست و کارانه  هه م جۆره  ئه !..  شی چوهیم و ئه ویشی چوه ئه

کان  رجه ل و مه  هه   خرایڕۆشتنی هاتن و تای   خه شه وانه  له، ببورنکان  رجه  و مهل  هه  له  یه وقیانه نادروست و فه
  .ون   فریای بکهتوانن نهمان  بت و ئه

  رحه تهم  ک ئه   ، وه داوه رحی ئاوای نه  ته م حیزبه تا ئستا ئه م هه ک خۆم ده من وه   الوازانه ره م فاکته  له بجگه  وه
کانیان  ونه چاوپکهنیان و کا ته  نوسین و وتار و بابه که  ! وه  داخه م به به ..! ی واقیع بدات رگه ق و ناوجه  چه له
ت بۆ دروست بونی  ستیان داوه  ده یانه م هاوڕێ  ئهی  میکانیزمه م شوه ئه  که  وه بته ون ده ڕو بۆمان وه خونینه هد

  یه یی په له م په به بگرت ،ستۆ ئه تک له  نوسی میله  چاره  که بت ،کارا بت   ده_ تی یه کۆمه_ سیاسی حیزبکی 
گرد کانیان  بۆ چونه  وه ..بت  ڕۆشنبیری دهسیاسی  یان _ ی کی فکر یه هست نھا بۆ ده  ته ! نابت و ناگونجتناکرت و

مان کاتدا   هه  و له یه کدی هه  یه  له جیاوازیانرن زۆیاکان خونن و بۆ چونه وازک ده ئا  لهیان که ریه  هه یه  نیو کۆ



 

www.dengekan.com 
7/28/2007 

ئایا !  ؟  یان ستراتیجه یکهتاکت  رحه م ته  ئه  که یه نیڕوون   بۆیواوی  ته  به مرۆ  که یه ههک  یه شواوی و تکه
 و  رخوردکی تازه  به ئایا !ن ؟ که  دهدانوسان کوردوستاندا یان تی سته ت و ده حکومهڵ  گه ن له که  دهتی دوژمنیایه

کی  ری ژیانی خراپی خه سه  ئایا بۆ چارهتی کوردوستان ؟ یه رجی سیاسی و کۆمه ل و مه  بۆ هه یه یان پ نوێ
   یان به وه مانه ڕله ت و په  نو حوکمه چنه دهردنی داهاتودا بژا  هه له ئایا  ؟ یه لیتان پ مه کی عه یه هکوردوستان پۆژ
یی  وه ته ی نه ری کشه سه  چارهانست به ر مه گهئایا ک ؟  بن یان ب چه کدار ده ئایا چه ! ؟ وه مننه  دهئۆپۆزیۆسیۆنی
شی کوردوستان به  کی ب به خۆ خه!  ؟تی و ئایدۆلۆژی ناهنن والتی تایبهق  مه ناونیشان و بۆ واز له  کوردوستانه

و  ری ئه سه توانین بۆ چاره موو ده  و هه یه ی گشتیان هه ک کشه  یه وه  وکۆمۆنیسته ومی نی و قه ده موسمان و عیلمانی و مه
ک   وه ،خۆتان  پیشان داجیایی   م که  ، به وه ک کۆ ببینه وری یه  ده ک و له ستی یه  نو ده ینه ست بخه  ده یه کشه

 توانن  چۆن دهی  ئه ،کۆمۆنیستک حیزبکی  و وه کان رناسیۆنالیسته نته ئه و کان تیسته حیکمه کان و مارکسیسته
ڕ و  مپه له   ناوهم ر به  هه ئایا!؟  یه  نی ناو و ناونیشانهو  ی به بوا  کهانت که  بۆ نو حزبهن واز بکه  بانگهسانک که

ریز و  کی موعته ڵ خه گه  ، یان لهخۆیی کوردوستان ربه ی  رزگاری و سه وه ڵ بزوتنه  گه ن له  دروست ناکهدیوارک
 دا چۆن ئیسمیر حیزبکی دی  رامبه  به  لهکۆمۆنیستک حیزبکی   وه و ملمالنکانتان ئوه  کشه ئایا له!  ؟ناڕازی

 و عیلمانی و نی ده مهی  ره موو به  هه تان ناوک بت که که  ناوی حیزبه  که وه کرده  نه وه  ئایا بۆ بیرتان لهبت ؟ ده
 تکی کۆمنیستی وه دهوت   خۆ بگرت ، خۆ ناتانه کوردوستان له و موسمانی ناسیاسی و ژیان دۆستی وتوخوازی پشکه

ی  ه نجامی مامه  ئه  ، له ی کوردوستانی گرتوهگا ت کۆمه ک بۆ حیزب و سیاسه  ئایا نازانن ب ئومدیه!پکبھنن ؟
ر دروست بونی   سه ری له ند کاریگه  تا چه مه تی ، ئه کیه ت پارتی و یه  تایبه کانی کوردوستان به دزوی حیزبه

 ؟ هز بکرت ،زیاتر پش بخرت  ک بکرت ، به کۆمه)  چاک( ک  کرا ڕکخراوکی وه ده  ؟ یان نه یه حیزبکی دی هه
توندو تیژی و خون   گاته وتن ده ککه ریه دا دروستبونی  بچوکترین ملمالن و به و وته تا ئستا له زانن هه ئایا ده
 ن که رگریتان ل ده بهکان  نھا کۆمۆنیسته گرت و ته رده  وهندی تمه تایبهکانتان   کشه ڕ و کشمه  شه ئایا نازانن ؟ڕشتن

 و یه  ههشۆڕشی سور و خوناوی   تا ئستا بواتان به ئایا ئوه ؟ )   وه تان تاقی بوه دا بۆ2000 سای   له که( 
ین ، ئایا  که  خۆمانی ده  له  ئمه ها پرسیاری تر که نده و چه م پرسیارانه  ئه  ؟  ن که  ده فھومه  مهم  ئهرویج بۆ ته
 ناو و وه  الی منه  به! ؟ن گه  کوێ ده نگاندن به سه و هه وه  بیر کردنهدوای! ؟ وه درته  چۆن ده  الی ئوه کانی له مه وه
ر   سه له  تی یه نانی گۆڕانکاری کۆمه دیھ  و بهکانیان ئامانجه   به که یاندنی خه  ، گرنگ گه یه گرنگ نی  پگه  و نگ ڕه
گکی  ر  به به  یه  نی وه وی پویستی بهو خۆش بژ   ژیانی باشتر و ئاسوده  ، چونکه کان یه مرۆیی و ژیاری و ژیانیما  بنه

   بهکان ی مرۆڤهئیستیغاللب  س به ر که  هه ر نانه نان هه..!  بپۆشرت  دایای همی و خه ئاینی و ئایدۆلۆژی و وه
  ...!  خشت بیبهستی بھنت یان  ده
  

  :کانی حککع  ره ی فاکته وه لکدانه
  
ک  نھا یه گای ئراق ته  کۆمه وه یه  که زانن له بت ده  مژوو هه  ئاگاداریتان لهر هاوڕیانی ئازیز گه : م که ری یه کته فا
نینه  نمونه  بهب  ره ت کوردو عه ایبه ت  ، به یه   نییی ئایینی و ئیتنی وه ته ی نه تهھاکپدوو م   ئه زانین که  ده ،  وه  بھ 

 جیاواز بون و ئاوزان بونکی  وه یه نگی رهه لتور و فهین ، کوزمان ، ئاییی ،  وه ته نه.  باری جوگرافی   له ته میلله
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   ...!بی بئاخفن ره زمانی عه  کی کوردوستان ناتوانن به  خه  و زۆرک له بوه  نوانیاندا نه وخۆ له تهتی ڕاس یه کۆمه
                                                                                                    

کی  یی خه وه ته  مافی نه  ، وه وایه کی ڕه  یه ی کورد کشه  کشه  که وه کردۆته  ڕوونتان نه ئوه : م دووه ری فاکته 
تی و  قی خۆیه ی جوگرافی مژوویی خۆی هه ر ناوچه  سه  له وه کانیه سیه  سروشتی و ئه موو مافه  هه به کوردوستان 

  سمی بناسرت،  ڕه تیدا به وه  نو ده قانونی بت له ده
تی  رعیه شه) ردا  لۆزان و سیڤه( تی  وه یمانی نو ده  په کی کورد له ی خه یه م ب مافی م و ئه م سته ک چۆن ئه ر وه هه

ستی   تا ده وه تهنش ڵ بوه  هه یمانه م په  فشار دروست بکات و ئه  بت که وه م کاری ئه که  یه  م حیزبه بت ئه پ درا ده
   . وه ڕننه کانیان بۆ بگه ستن و مافه یی کورد بوه وه ته می نه  سته داگیرکارانی کوردوستان کۆتا بکرت و له

 _ کارتاندا سنوری مژوویی ی رنامه ت و به  سیاسه  له  کوردوستانه که ،   جوگرافیایه  و پاڕچه م ناوچه هبت ئ ده
  !  ماوه ر نه  سه یی له وه ته می ممیللی و نه کوردوستان سته  ک بن که  نه.ن  ۆ بکهلمنن و کاری ب  بسهگرافی بۆجو
  

نتاندا  مه ی ته ند ساه م چه  له کوردوستانڕکخراویی  کارامایی و توانایهو  م ئه که ز ده من حه : م یه ری س فاکته
 ی پگه   خۆتان پرسیوه  ؟ ئایا لهئاستداین کام   ئستا له  ئمه  خۆتان پرسیوه ئایا له! ن   ئاشکرای بکه یه کامه

و   له  ئمه وه  خۆتان پرسی  ئایا له ، ) م نین یه س   هزیدنیا بن که! (  ؟  کودایه  له تی ئمه یه سیاسی کۆمه
   ئوهدیاری داریپشنگا بوین ؟ ئایا خای الواز ؟ یان ستاوین وه ؟ یان   کردوه  نهمان شه گه  بۆی پکھاتوین وه کاته
   خاه با واز له ! . بژن نهکانی  ش راستیه ر ئوه  گه  الیه کانی له مه واقیع  وه )  وه یه دگرانی   به ( ، ؟  کودایه له
جیاوازی ..کانتان ه  هه هکار ئوسوڵ و شوه  ،کانتان زوعفهی پمان نابژن  ،  ئه...!!! کان بنین  هز و پشنگداره به
ل  کانی کوردوستان و هه  ڕوداوه سیاسیه  لهکانتان  ی کاره وه هاتنه گونجان و نه  و نهتاننکا وسته ند ڕویی هه هو چ
تی و ئاستی  یه ی کۆمه  و پگه ناکارامایی و کارامایی وا   ئه وه تان دایه مانه ی ئهم  وه که! ن ؟ رجی ئراق کامانه ومه
تی نا  ت و حکومه سته ده حیزب و ر  سه  و له جی سیاسی ر ل و مه  هه  سیاسیتان لهری فشارو کاریگهو ئاستی  شه گه
 بۆ دروست بونی   وه توانایی و لھاتویتان ،وت که رده  ده واوی  ته  کوردوستان  به ب لۆژیکینی وب ئیداری ده مه

    .وت  که رده ده  بهتی  یه حیزبکی دی کۆمه
  

                                           :کان هو زیندو ره فاکته
تی و  یه ئابوری و سیاسی و کۆمه   کشهری سه م و چاره کی کوردوستان بۆ وه  ڕکخستنی خه[                   
م  ر ئه  سه لهر  گهندک ،  ر حیزب و ڕکخراو و ناوه ست بردن بۆ دروستبونی هه کانیان ، یان ده یاسایی و ئیداریه

ک ناتوانت   نه ،بت دیھاتی نه رو به مسۆگه کارا و ی کات و پۆژه  کار نه وه  کرده  به  و واقیعیانه زیندو ره فاکته
  وا زۆر خراپتر له کی کوردوستان ، ئه ڕی خه و باوه ی  ئیعتیبارو متمانه  ج  پش و ببته نگاوک بچته هه

   ]کرن  ز دهراو بن و په  ده کانی ئستا ب متمانه حیزبه
  

   :کان ره فاکته
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 بیر کردنی   له خۆیی ،وه ربه تی سه وه  جوگرافی کوردوستان و ده و سنوری خۆیی ناوچه ر به  سه بوا بون به : م که یه
  .ری ئراق  رتاسه تی سه وه یی خاکی ئراق و ده ک پارچه یه
  .کی کوردوستان   خهیی و میللی وه ته  مافی سروشتی نه بوا بون به:  م دووه
وابون به:  م یه سژویی کۆمه  شوناس و بگای کوردوستان  جیاوازی مراق  کانی تری به شه  به وناو ئ .  

  . کوردوستانکانی ی و ب ئیداری و نا یاسایی حیزبه نده تی و گه داله تی نا عه سته ده:  م چواره
 بۆک  تی خه سته و ده بونی ئیراده  هاووتی بون و نهبونی  ی و نهبونی ئازاد بونی توندو و تیژی و نه:  م پنجه
  .کانیان  ماف و داخوازیهژیان و
  . ی حیزبی  جهد بو له  و ئابوری کوردوستان ، جیاواز رمایه ی گشتی  سه بونی بودجه نه:  م شه شه
بونی   کوردوستان و نه هرشی وتانی دژ بهر  رامبه  به  له ،كی کوردوستان خه هزی بونی   نهوخرا ڕک :  م وته حه
  .کی کوردوستان   بۆ پاراستنی خه ت مانه ت و زه منیه ئه
  ژاری  ، گرانی و ههتی   بایی ، بکاری ، ب پرسیاره تگوزاری و ب ئاوی ، ب کاره  دواکووتویی خزمه :م شته هه

  هتد : .....م نۆیه
  

26. 07 . 2007 
  

                                                                                    
  

 
 


