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  يي خةلَك خةلَك كردين كردين بؤ لةدذايةيت بؤ لةدذايةيتيي بةناو عيراق بةناو عيراقيي بةناو كريكار بةناو كريكار بةناو كؤمؤنيسيت بةناو كؤمؤنيسيت بةناو حيزيب بةناو حيزيبييطروثطروث
  ئاسؤئاسؤ... ...    مةالعةيل مةالعةيل هيدايةيت هيدايةيتييبوبري هينانةوةبوبري هينانةوة، ، كوردستان واز ناهيننكوردستان واز ناهينن

 نويدا  كوردستاينيية لةِرؤذنامة"الَستران عةبدولَ" نووسةر كاك ي براي سةرةوة هيئةم مانشيتة
 نووسةر بؤ ي كةئةم مانشيتةم خويندةوة زؤر نيطةران بووم كةبراي دا ئةوكاتة2000 ية لةسالَوكرايةوالَب

م بةتةجروبةو نزيكايةتيم لةطةلَ ئةم طروثة بؤم الَ بةي كريكار كؤمؤنيسيتوا هيرش دةكاتة سةر حيزيب
 يانن لةسالَ كوردستي خةلَكخواسيت و  ويستي تاسةر ئيسقان دذيدةركةوت كةئةم طروثة طروثيك

 ي داخرا لةدةرةجنام بارةطاكانياين سليمايني ئاسايشدا كاتيك ئةم طروثة لةاليةن هيزةكاين2000
 بةيانةكةدا يوكردةوة لةكؤتايالَيةوة بي سياسي مةكتبةي هةرزةكارانةيان بةيانيكيان بةناوسياسةيت

 ئازادو ي كوردستانيكيةدا لةثيناو ئي خؤ عيراق دريذة بةخةبايتي كريكار كؤمؤنيسيتدةلَين حيزيب
 و  خواست وة سةير بكةين ئم طروثة شيواوة بةردةوام دذايةيت2000 ي سالَيسةربةخؤ خؤ ئةطةر لةدوا

ساز ) ريبوار ئةمحةد (دا ضاوثيكةوتنيك لةطةلَ) ميديا(ي  كوردستانيان كردووة لةِرؤذنامةي خةلَكويسيت
 ي طروثةكةي كرودسان ثريؤزة بةالي رؤذنامةكةدا كةئايا ثةرضةميك ثرسيارييمالَريبوار لةوة. كراوة

 سةير دةكات زؤر بيشةرمانة ي كؤنة خوازي كوردستان بةِرةمزالَيمدا ريبوار ئةمحةد ئاالَلةوة؟ ريبوارةوة
ر ية ليرةوة بؤمان دةردةكةويت كةئةم طروثة شيواوة ئةطةي كؤنة خوازي كوردستان رةمزالَيدةلَيت كة ئا

.  نةتةوايةتيمانةيكةِرةمز.  كوردستان بووالَي ئاتيان هةبوواية يةكةم كار كةدةيان كرد داطرتينالَدةسة
كة ئةطةر بيخوينيتةوة هةست دةكةيت . ص كؤمؤنيست لةو ديدارةدا زؤر شت ئةلَي سةرليشيواويريبوار

 ي بؤ خةلَكي تيمساحيفرميسك ئةكات لةاليةكةوة ي ضيباس و  ئةلَيتي ضص نازانيكةئةم برادةرة خؤش
 ي كوردستان بةِرةمزالَي ترةوة ئايدةلَيت كوردستان دةبيت سةربةخؤ بيت لةاليةكي و كوردستان دةِريذ

  .  دادةنيتيكؤنة خواز
  

  : بةناو حيزبيطروث
 ي ثارت زةمينةية دةزانن كةدروست بوويني كة خؤيان ناوناوة حيزب زؤرباش ئةو راستيئةم طروثة

 يم كاتيك ئةم طروثة خؤيان راطةياند بةناوالَ هةية بةدروسيت و  راستسياسةيت و  ئامانجهةيةو
دروست نةبوو بةلَكو  و سياسةتيان راست و ئيشكردنياندا نةك هةر ئامانج و حيزبةوة دواتر لةكاركردن

بةخؤيان نةبوو  ئةم دنيايةدا حيزب رادةطةيةنن ئةمانة خؤشيان باوةِريان ي كةلةض سوضيكنةشيان دةزاين
  .. كةحيزبيان هةية

 ئةوة خةريكة دةبينة حيزب ئةوكاتة زؤر 1998 ي ناوةنديانة لةسالَي كؤميتةيجةمال موحسني كةئةندام
 ناوةنديانةوة دةلَين خةريكة ي كؤميتةي ضةند سالَ لةِراطةياندنيان تازة بةتازة لةزاريثيكةنيم دوا

 بكات كةئةمانة حيزبن ص باوةِريان ثين بؤئةوة بوو كة خةلَكهةولَيكيا و دةبينة حيزب وة هةموو كؤشش
 كة ي جةماورةي سالَ ئةم طروثة طؤشةطريو الوازترو دةبون تةنانةت ضةند ريكخراويكيم سالَ لةدواالَبة

 سةربةخؤ هةموويان تةفرو توناكرد ئافرةتاين و خويندكاران و  بيكارانلةدةوريان بوو وةك يةكييت
ثارتيان  و  يةكييتي لةطروثةكةيان بطرتاية دةريان دةثةِراندو بةنؤكةرو بةكريطرياوينة كةرةخيوةئةوة
  ئةو ريكخراوانةيان داخستيناسك ئةمحةد ئةمسالَةكانيان دةرطا و  بةم جؤرةش جةمال موحسندةزاين

  .  طروثةكةيانكرديانة تةشكياليت و لةكارو ضاالكيان خسنتو 
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بةهةر ضوار الدا هةِرةشةيان دةكرد  و  عةسابةيان دةبيينيروثة دةور ئةم طجطة لةوةش سةركردةكاين
 دةست يتَ نةدةثةِرين ئةو ي سةربازيان دروست كرد كة سةربازةكانيان لةثةجنةيضةندين دةور

لةكوردستان لةنيو  و  عيراق هةلَهاتبوني رذيميسةربازةكانيش ئةو عةرةبانة بوون كة لةتاو زولَم
 نةمرن ي خؤيان دةفرؤشت بؤئةوةكار دةسوِرانةوةو زؤربةيان خويين و  ئيش دايباين سليمي شاريبازاِر

 ي سةربازي بانط كردو جلوبةرطيئةم خةلَكانة و  زايني بةهةلَيلةبرسا ئةوكاتة ئةم طروثة ئةوة
 كةهةر لةو ي سةرباز دةرضواين دةنا خويلي دةطيِراو ناويرؤذ جاريك ئاهةنطيك) 15( و لةبةركردن

  .  لةِراديؤكةيانةوة ئاهةنطةكة ثةخش نةكراوي كةس تينةدةثةِر5 لة يورةدة
 ي كريكارضيين و  كوردستاني ديفاعة لةخةلَكالَي دةكردو دةيووت ئةم دةورةية قةيتاهر حةسةن هاوار

 ي قسةيتاهر حةسةن بةكورد و ية كةش لةوةدا بوو كةئةوانة عةرةب بونيكوردستان طالَتةجاِر و عيراق
 دةلَيت لةوةش ي يةك كةس لةو ضةكدارة عةرةبانة بزانيت تاهر حةسةن ضيئةوةصن دةكرد ببؤيا

 دةورةكة ئةو ضةكدارانة هةلَدةهاتن بةهةر هؤيةكةوة بووبيت كةزوربةيان يطالَتةجاِرتر هةفتةيةك دوا
 بؤ  ناينرؤشت يان فيشةكةكان ناحةقيشيان نةبوو ضونكة ئةم طروثة فدزيان دةكرد يان ضةكةكةيان دة
 ي ض باسة هةر لةدةرطاكةوة يان داوا بةو بارةطايةدا بكرداية دةيزاينيدابني نةدةكردن هةركةسيك سةر

 اليظ ي كة هاي ئةم طروثة ئاوها بوو وةئةوةي حالَص يةك دينار وردة بةلَي ليدةكرا يان داواكتجطةرةية
وثة بوون ئيرانيةكان باشترين ثارةو باشترين  ئةم طردةذيا لةنيو ئةم طروثةدا تةا ئيرايةكان و سةراين

 ذيانيان بؤ دابني كرابوو جطة لةوةش ضاويان لةوةبوو ضؤن هاوسةرةكان لةيةك بكةن ئةم يوةسائيل
 يميردةكان لةيةكتر و  ذنيئةويش جياكردنةوة.  تازةيان لةنيو طروثةكةدا دروستكرديئيرانيانة نةريتيك

 كؤمؤنيسدا بوون ثييان دةوترا ئيوة كؤمؤنيسنت دةبيت و حيزيب كةلةنييوة هةموو ئةو ذنانة
لةهاوسةرةكانتان جياببنةوة ضونكة ثياوةكانتان كؤنةثةرسنت سةيرة كة لةوةدا بوو هةموو ئةو ثياوانة 

 جيابوونةوة هةبوو حالَةيت) 32 ( عيراق بوون منونةش بؤئةوةي كريكار كؤمؤنيسيت حيزيبكادراين
 ديكة كةئةمانة ي كوشت زؤريخؤش و  كوشتيلَة كةدةرةجنام سؤران هةاللَةالَهة و سؤران، ريطاو بةهادين

اش ق نيي ئيرانيةكان بوون هةرضيةكيش كة ئةم ئيرانيانة بيان وتاية ثريؤز بوو قابيلي بةدةسايسيهةموو
  . يةي كؤمؤنيستيوازنةو ثرةنسيثة خؤيان مويلةنةبوو بةق

 ي كريكارو خةلَك ضييني خةباتكار لةثيناو خؤيان نابوو حيزيبيئةم طروثة سةرليشيواوة كةناو
س بوو بؤ راكردن بؤ ئةوروثا من بؤ ميذوو ئةو قسةية دةكةم ي كةدستان كارو كاسبيان دروستكردينورك

. ئةم طروثة .ين كؤمؤنيست لةاليةن ئاسايشةوة يةكيك بوو لةئاماجنة ستراتيذةكا حيزيبليداين
 تاهر 1999 ي ئةم حيزبة بكةن لةضةندين سالَ ئيشكردنيان ضيان كردووة لةسالَي ميذوويسةيريك

 ئةوةبوو UNالكان بكةن ئةمة بؤ ئايندةشتان باشة بؤ ة وت ئيوة هةِرةشة لةميحةسةن بةضةند كادريك
مةالكانةوة وةشةوانيش ضةندين  ي مالَئة داية تةهديديان هةلَي رزطار نامةو وةك سروود يضةندين كادر

 رةمةزان ليدةدةن ضةندين يلَةث ئةو خةلَكانة بدةن كةتي لةشةواندا ثةالماريخةلَكيان كؤكردةوة بؤئةوة
 يشي تا ئاسانندا ثارةيان لةطريفاندا بواية لييان دةسي قوِر بةسةر تةثلَةكاينان دةدِراندو ضيخةلَك

م ئةم الَ لةسةر تاهر حةسةن وت بةييةكةيكراو ئةويش راست سرود دةستطري  زايني بةم كارةسليماين
 كورتةوة بضنة ناو يبةرط و يان هان دةدا كةبةجلر بةناو كاديكضيكطروثة بةوةشةوة نةوةستان ضةند 

 شكاوةوة يشةِريكيان لةناو بازاِردا دةنايةوةو بةسةروضاو و بازاِر ضةند كوِريكيان دوا دةخسنت
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 بوو الَ ئةكرةم عةبدولَي ئةم كارةش لةئةستؤ هةرا سةرؤكايةيتبةيؤوة دةيان كرددةهاتنةوة دواتر لةراد
    سةرليشيواوي حيزبيكة يان طروثيكي جا سةير كةن ئةم كارو كردةوانة هيكةناسراو بوو بةئةكرةم مةخف

  
  ئايا ئةمانة كريكارو كؤمؤنيسنت

 كؤمؤنيستيشيان ي دةلَيت حةيا سليماينيك وةك خةلَي كريكار خؤيان نا كؤمؤنيسيتيئةم طروثة كةناو
 بةرةو ي كؤمؤنيستم خةلَكي كؤمؤنيست بةشيوةيةك سوك كراوة كة لةم كوردستانة بلَييبردووة وة ناو

 هةزار 200 ييةوة ثارةيان ثيدةدرا كةبِرةكةي ئةمانة لةاليةن يةكيت1998 يروو تير ثيت رائةبويرن لةسالَ
 كة بؤ ناسك دةنيردرا لةوانة ص مةسئولةكانيش بوةستيرميل نةوت وة ديار بة65دينار بوو جطة لة 

 هةزار دينار ئةم كؤمؤنيستة 50 و  بوو لةطةلَ تةلةفؤني سويسري هةزار دينار500 ييةكة بِرةكةيخانوو
 كوردستانةو دةبيت ي خةلَك ئةوةيان كرد كة ئةم ثارةية مايفيمرؤظ دؤستانة لةسةرةتاوة بانطةشة

تةوة بؤ خةلَكبطةِرينري .  
 ئريادة كرد لةراستيدا ئةم ثارانة كةدةهات صب و رووت و  تر رةشيبةم شيوةية كادرو ئةندامةكانيان هيندة

 ومت ي فيدراسيؤنة ثيي ريبوار عارف كةئيستا سكرتيري بِراي ئةم طروثة وشيار سةرايندةضووة طريفاين
 نةخؤشة ثييان وتووة ثارةمان نيية يبكةن لةبةرئةوة بؤ سةرف ي ثارةيضةكداريكم ناردووة بؤئةوة

 حيزبة منيش ثيم ي وةزيران وةرطرتووة كةمينحةهةزار دينارم لةئةجنومين) 200 (لةكاتيكدا من ئةمِرؤ
 ئةم ضةكدارة طةِرايةوة خؤم ضووم ثيم وتن بؤ ثارة ي ئةوةي كاكة من دواوت كاك وشيار بةِراست واية ويت

.  ئةوة ضييةياوة ئةوانيش وتيان ثارة نية منيش شةقم لةفةردة ثارةكة هةلَداو ومت ئةبةو ضةكدارة نةدر
 دا دةكرد بةشيوةيةك ثارةو  لةطةلَ كادرو ئةندامةكايني ئةم حيزبة ئينسان دؤستة ئاوها مامةلَةصبةلَ

كةن كار  ضةكدارةكانيشيان ب ئةو حيزبة لةنيو دةستيان بوو كةئامادة نةبوون تةا مةسرةيفثوويل
 ندو دةياخنوارد شةواينالَ سةر ئةو طردةيان دةكوي راديؤكةيان طذوطيا ثاسةوانةكاينيطةيشتة ئةوة

  . هةزار دينار) 5 ( ئةدا لةي خؤي بوو كةشةويبريةو ويسكي و  ماس ئةم طروثةش خواردينسةراين
  
  

  ئايا ئةمانة عرياقني 
دا كارو يم لةِراستالَ عيراق ئيش دةكةن بةر ئاسيتئةم طروثة لةسةرةتاوة وايان نيشان دا كةئةمانة لةسة

 ييةيوكراوةكانيان ئةو راستالَ رؤذنامةو بكردةوةيان هيرش كرنة سةر حيزبة كورديةكان بوو دةرضووين
. ية بؤ كوردينيشان ئةدا ئيستاش سةير بكةن ئةم طروثة شةووو رؤذ ثيمان دةلَين ناسيؤناليزم شةرمةزار

 يلَ ي هاوار مةال عةيل كةهيدايةيتيوةك ئةوةنةعرياقيشن ني يؤمؤنيسنت نةكريكارئةمانة نةحيزبن نةك
 ساماين و سةروةت و ت دابةش بكةنالَدةسةي و  دةيانةويت كورسثاريت و هةستاوةو دةلَيت يةكييت

يةكيش  و  خةلَك دةمذن يةكنب خويينو يةكييتي كةثارت وتةينيخؤ و  كوردستان بةفِريؤ بدةنيخةلَك
  لةطةلَ ويسيتثاريتي و ية ئةزانني كةيةكيي كورد ئةو راستيئيمة.  دةِرذني خةلَكنةبن خويين

خراثتر ين   وة كورد زؤر لةئيوة شةريف ترو دلَسؤزترنيتالَم خراثترين دةسةالَطةلةكةياندا نةبوون بة
 ئةو  حيكمةيتيت هيدايةص زؤر شةريفانةترة هاوِرحيكمةيتنا ي ئاغاي ثيشمةرطة لةسةريرةفتارتر
 ثاريت و  سةرةوةت نابيت لةبري بضيت كةلةناو طروثةكة تا هةية ئةوةش بزانة كةيةكييتيراستيانة
  كةرنيسياسةت ئةكةن وة بةوةفاو دلَسؤزن بؤ كادرو ئةندامةكانيان هةر ئةوانيشن ئيستا داكؤك و حيزبن
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ان طةندةلَ بن ئةوةش ئيوةن جةنابيشتان يةكينةك تؤو ئاغاكانت لةهةندةران ئةطةر حيزبة كورد لةكورد
 ئايار وةزعتان ي1 يدوا و  هةلَةجبة وةردةطرتروويت و  رةشي ئايارةوة ثارةتان لةخةلَكي يةكيبةناو

 ئاياريك ي هةموو يةكي كةدواي كةهاوِريكانت لةسةريان دروست كردبوويئةبوذايةوة وةك نوكتةكة
 خؤت يرابردوو و  خؤتيم دةمةويت سنورالَ تر بلَيم بةت زؤر شيت نامةوييثاسكيليكت بؤ منالَةكةت ئةكِر

 ئةو  ثيوة بوو بؤ بةدةستهيناين وة ئةو بةيان نامانةت لةبري بيت كةِرةمسة طةورةكانيتبزاين
 جياواز يئاسؤو ئاماجن و  تؤ ناوت ليناوة بزوتنةوةو بةديلي كةئيستا تييدا دةذيت وةئةوةيئةوروثاية

 ديكة حيزبة ي فشة فشةو سةدان سالَ سليمايني خةلَك دةكات بةقةويل رابةرايةيتكةطروثةكةت
 باشترة ص لةئيوة ثيةكان لةسةر ئةم سياسةتة ئيستاشيان بةردةوام بن هيشتا خةلَك ئةواينيكورد

  . خؤشتان ئةزانن بةفشة هيض دروست ناكريت
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