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   عيراق عيراقبذاردنةكاينبذاردنةكاين هةلَ هةلَيي كؤمؤنيستةكان سةبارةت بةئاكام كؤمؤنيستةكان سةبارةت بةئاكام يةكييت يةكييتراطةياندينراطةياندين

  هةلَبذارديناوةِروانكراوةكاين هةلَبذاردنةكان لةعيراق ئاكامة ضي باآل كؤميسيؤين2005-2-12 يرؤذ
اتة  شيعةكان دةزانن وي كةخؤيان بةنوينةري ئةو حزبانة ئةو ئاكامانة ليسيتيصبةث.  راطةيانديعيراق

 خؤيان يئيسالميانة-ي قةومة ئةو حزبكةمي بةدةستهيناو ليسيت يةيثلة"  يةكطرتوويعيراق ئيئتاليف"
 ي دووةميثلة" دستاين كور دميوكرايتهاوثةمياين"دةزانن واتة  كوردستان يخةلَك يبةنوينةر

 عيراق ماين نيشت ئةجنومةين كورسيةكايني ناوبراو زؤرينةية هةردوو ليسيتص، بةو ثبةدةستهينا
 يان باشترة  ضِرو ثِري طفتؤطؤ هةلَبذيردراو نيشتماينجنومةين ئةيثيش كؤبوونةوةبةآلم . مسؤطةر دةكةن
 ثؤستة  و  عيراق حكومةيتي داهاتوويكهايت ثةردةوة لةسةر ث لةثشيت هةمةاليةنةيصبلَيني ملمالن
  .  ثيكردووة دةسيتاليةنة براوةكانداان  سةرؤك كؤمارو سةرؤك وةزيران لةنيو لةضةشينسةرةكيةكاين
  و  هةلَبذاردنبةِريوةضوين يدةربارة دةزانيت  بةثيويسيت" كؤمؤنيستةكان لةعيراقيةكييت"لةمبارةيةوة 

  : خوارةوة رابطةيةنيتي ئةم خاآلنة ئاكامة راطةيةنراوةكاين و  عيراق تيايداي خةلَكيبةشدار
  و  ئازادو ثاكي هةلَبذاردنيك بةِريوةضوويني عيراق ثةرؤشيلَكئيمة ثيشتر رامانطةياندووة كةخة .1

 ئةمريكاو هيزة ، خواستيك كةهيزةكاينعاديالنةيةو ئةوة يةكيكة لةخواستة سةرةكيةكاين
 ي كؤنةثةرستة جؤراوجؤرةكان، ض لةدةسةآلتدا بن يان لةئؤثؤزسيؤندا، ناتوانن باز و بؤرذوازي

 ئةم ي خةلَك لةم هةلَبذاردنةدا سةملينةر فراواينيبةشدار. ببويرني ل خؤياين و بةسةردا بدةن
 . راستية بوو

 ي وجودخؤسةثاندينو يزؤرةمل  و يتوندوتيذ سياسةيت ئةمريكاو ملهوِرية سةربازيةكاين .2
  و  تريؤريزمي ئةم ووآلتة بةطؤِرةثانيك بؤ شةِر لةدذ لةعيراقداو طؤِرييني خؤيسةرباز

  و  نةخشة ئيمثرياليسيت هةلَبذاردن بؤ بةرةوثيشربدينيثِروثاطةندةكةلَكوةرطرتن لة 
 ي بةرة كردةوة تريؤريستيةكايني هةمةاليةنة هةروةها ثةرةسةندين، لةناوضةكةداجةنطيةكاين

  بيبةشكرديني ئةمريكا هةموو ئةمانة بوونة هؤكردين دذايةتيي بةبيانوويبةعس-يئيسالم
.  مافة سياسيةكانيان ئيستاو زةوتكردين هةلَبذاردينيثرؤسة عيراق لةي خةلَكي زؤريبةشيك
 ئةو ريذة  و %59 طةيشتووة بة بذاردندا بةشداربووان لةهةلَي ئامارة رةمسيةكان ريذةيصبةث
 سياسيةوة بؤ يلةبارديارة ةدا بكةن كةيثرؤسةو  لةيتر كةماوةتةوة نةيانتوانيوة بةشداريزؤرة

 . ضارةنوسسازبوو  و طرنطعيراق 
 دينيةكان تاض ئةندازةيةك  و يوم روونيكردةوة كةحزبة قةتري هةلَبذاردنةكان بؤ جاريكيثرؤسة .3

 خةلَك ي ئريادة و  تاض ئاستيك دةنط و  هةلَبذاردن و يدميوكراس ثراكتيزةكردينرن لةدو
رضشنة  هةلَبذاردن لةهةي ثرؤسةي ضِروثِر بؤ بةتالَكردنةوةيهةولَ.  ثيدةكةني يار و بةكةمدةطرن
  ئازادانة، خؤطريدانةوةي راستةوخؤيان بةئةمريكاو ووآلتاين و ي دميوكراسيناوةِرؤكيك

  و  هةلَبذاردنةكاني ثِروثاطةندة عيراق بؤ خزمةيتي خةلَك ثارةوداهايتيناوضةكةوة، خستنةطةِر
 ووينيوةض بةِر لةكايتي توندوتيذ بةكارهيناين و  ساختةو تةزويرو فريودانبةِريوةبردين
 ي جيانةكراوةبوون لةكارو كردةوةكانيان لةدذيتاد هةموو ئةوانة بةشيك.. .. .. ثرؤسةكةداو

 . ي دميوكراس و يئازاد
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 ي هةلَبذاردندا بةشداريان كرد، لةذير كاريطةري عيراق كاتيك لةثرؤسةي خةلَكي زؤريةشيكي .4
 ئاماجنة كةبؤ بةديهيناين ئةو كةمثينة ئيعالمية زةبةالحةدا  و  ديين و ي قةوميئةفكار

  و ية كؤنةثةرستةكاني كةهيزة ئيسالميةِربوون بةوةيوةيان برد، خؤشباوكؤنةثةرستةكانيان بةِر
 دياريكراو دةكةن ي تائيفةيةك يان قةوميةتيك نوينةرايةيتيهيزة قةوميةكان كةئيدعا

ئيمة بؤ . يان دةدةنةوة وةآلم بةضاوةِروانية بةرهةقةكان و دةكةنصبةجص ئةوان جخواستةكاين
  و ي داخواز و  خواستي كةمتر ئةوة رادةطةيةنني كةئةو هيزانة ناتوانن الينيجاريك

. دةوةستنةوة ي لةدذ بطرة و  بةديبهيننوجؤرةكاين بةشة جؤرا و  عيراقي خةلَكضاوةِروانيةكاين
 كريكارو يين بؤ ضيةر كويرةو و  ئيستادا دةرضوون مةينةيتي لةم هةلَبذاردنةيئةو هيزانة

 ي دووبةرةك و  ريزةكانيان زياتر لةبةريةك دةترازينن و  دةهينني زةمحةتكيش بةدياريخةلَك
 ي هةميشةييدةستوردةدةن كة بطرة هةولَ و  قووألتر دةكةنةوةيب مةزهة و ي قةوم و يتائيف

  ضينايةيت سروشيتيبةهؤئةم هيزانة . هةلَبطريت دووبةرةكية  و ئةم دابةشبوون يعيراق مؤرك
 مافة ي راستةوخؤ لةدذ و  ناكةن عيراق نوينةرايةيتي كريكار ضيينيةكايني بةرذوةندخؤيانةوة

هةروةها بةرنامةو .  ضةوساوة دةوةستنةوة و  زةمحةتكيشي خةلَك و  كريكارانسةرةكيةكاين
دا، حكومةتيك ي مةدةن و ين عيلماي حكومةتيك ئةم هيزانة ناكؤكة لةطةأل دامةزراندينيثرؤطرام
 بوويني هاوآلت خؤيدا مايفي لةدةستوور و  عيراق بةستبيتي خةلَكي بةدةورو ئريادةكةثشيت
  مةدةنيةكان بةتايبةت مايف و يية سةرةكي ئازاد و  ماف و  دين لةدةولَةتي جياي و يةكسان
 .  بناسيتي ذنان لةطةأل ثياواندا بةرةمسيةكساين

  و  ديين و ي هيزة قةوم ئاكامةكاين ثيش راطةياندين و  هةلَبذاردنيوةضووين بةِريدوا بةدوا0 .5
 ي داهاتوو حكومةيت يةكترن لةسةر ثيكهيناين بردين و  هينانيتايفية بؤرذوازيةكان خةريك

 ي بةبيانوو، هةروةها ئةمريكاو هيزة بؤرذوازية هاوكارةكاين ثؤستة سةرةكيةكاين و عيراق
 ئةو اليةنة  لةطةأل دةستثيكردووة ثةردةيانيت طفتؤطؤي ثشيتري جةولةيةك"يةكانسون "يبةشدار

 ئيجطار كؤنةثةرستةوة يوانطةيةك لةِر و كؤنةثةرستانةدا كةبةئاشكرا بانطةشة بؤ تريؤريزم دةكةن
تر ي اليةنةكاني باق و " املسلمني و هيئة علما"  هةلَبذاردنيان كرد لةضةشينيتةعةموقا

 ي دةستوور بةشداريكردن لةداِرشتين و "ي سياسيثرؤسة"لكيشانيان بؤ ناو  ثةبةمةبةسيت
 هةلَبذاردن دا كةدةنطةكاينيئةم كردةوانة نيشان. دا عيراق حكومةيت دامةزارندين و يهةميشةي

 حكومةيت ناوةِرؤكةوة لة و  شكألي عيراق لةِروويص نوحكومةيتدراية سةر رةفةكان، وةصفِر
، هةرةوةها دةركةوت ئةو ئةجنومةنة ص ئةطةر لةو خراثتريش نةبية جياوازتر نيثيشخؤ

هاتوودا ئةو  دايص نو حكومةيتلةثيكهيناينض نية يتيكآل هةلَبذيردراوة هيض دةسةينيشتمانية
 ئةجنومةن يكؤبوونةوة ثيش  لةئاراشدايةيي ئاشكراو ثةانة دووبةرةكية و يناكؤك
 !دةكريتةوةيةكال

 ي تائيف و ي ئةو هيزة قةوم و  عيراقيةكان لةعيراق لةوباوةِرةداية كةبؤرذواز كؤمؤنيستيةكييت .6
 م تومخانة لةي ئةو حكومةتة و  دةكةن تويذة جؤراوجؤرةكاين و  بةش نوينةرايةيتي دينيانةو 

 ي ضةوساوةي كريكارو خةلَك ضيين داخوازيةكاين و  خواست و ي بة بةرذوةنديثيكديت ثةيوةند
 ي ئةزمة و دةرةتاينص ب و ي بيكار و ي هةذاريوة نيةو هةنطاويك نية بؤ ضارةسةرعيراقة

 اين كةذيي ئةو طرفتانةي باق و  بيمة كؤمةآليةتيةكان نةبووينص و  كريخانووبةرةو كةم
ئةم هيزانة نةك هةر ترةوة يلةاليةك. كردووة هةراسان  زةمحةتكيشياني خةلَك و كريكاران
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 ئةمريكاو  بةرذوةنديةكايني زياتر عيراق بةِرةوِرةوةناهينن بطرةص ثيا كؤتاي ئةمريكيداطريكار
 لةناوضةكةدا شةتةك دةدةنةوةو خؤيان دةكةن ية ضاوضنؤكةكانيةوةيمثرياليستؤذة ئيثِر

 صكدةهينر كةثيي ئةو حكومةتة و  نيشتماينئةجنومةين.  بةرذةوةنديةكاينبةثاسةواين
  و  مةدةين و  عيلمايني دةستووريك داِرشتيني دوورة لةثرؤسةيةواو ئةم هيزانة بةتلةئيئتاليف

  و ي تائيف و ي رةطةزيشة كيي ضارةسةر و  يةكسان بووين هاووآليت مايف ناسيينيةمسبةِر
 ئةمانة لةو باوةِرةداين يئيمة لةسةر بنةما. تاد.. ..  و كوردي مةسةلةي عاديالنةيضارةسةر

  كؤمؤنيست ئةركيانةكاراين كري بةتايبةيت و  كؤمؤنيسيت و  سؤشياليسيتيكةبزووتنةوة
  ضةوساوةي كريكارو خةلَك ضيينيز يةكِري ليِرباو لةم قؤناغةدا خةبات بكةن تايبةشيوةيةك

 ئةم  هاوبةش لةنيوان بةشة سياسية جؤراوجؤرةكايني ثتةو بؤ كاريمايةكةبن  و بثاريزن
  كؤمؤنيسيت و  سؤشياليسيتي بةرةيةكثيكهيناين خةبات بؤ  و  بضةسثينندابزووتنةوةية

 يكاران لةدةستوور كري مافة سةرةكيةكاين ضةسثاندين ئؤثؤزسيؤن بةمةبةسيتيهاوبةش
  كارو دامةزراندين دةستةبةركردين و  خؤشطوزةراين و ي ئازاد بةديهيناين و راق عييهةميشةي
 ..  ثةرةثيبدةن عيلماين و  مةدةينيحكومةتيك

 كؤمؤنيستةكان كييتية 
  لةعيراق
   ي ناوةنديكؤميتة 

 13/2/2005  
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