
  :كوردستان  ییكاركر  كۆمۆنیستی  حیزبی  سیاسی  بی كته مه  ی یاننامه به
 راقع  رلمانی په  بژاردنی ھه  یاسای ت به باره سه

  دا، یاسای كه ناوچه  تانی هو مریكاو ده ئه  كانی ر فشارهژ و له  راقیع  رلمانی په  ی ندین جاره چه  یو دانیشتن  و ملمالن شهك لهپ  كیوت هڕ نجام له ره سه
كراو ل  رمی گه  شوازیپ  وه یه كه الته سه كورد و ده  بۆرژوا ناسیونالیستی  حزابی ئه  رانی ن سه الیه تا له ره سه كه  نجامه م ئه ئه. ندكرا سه بژاردن په ھه
ت  باره سه دا، یاساكه  وویڕ به  تی زایه ناره  نگی ناو دهرھ ده  وه یاسیهس  كیو شكست  بوونی زه له  ری برد سه نه  د كرا، زۆری ناوزه" كورد"ك بۆوتن ركه سه به
  شكستهو  بوونی م زه رگرتن به بۆ به  رزانی سعود به شدا مه نده وهم پ له.  وه كایه نایهھ"راقداع  داھاتووی  رلمانی په كورد له  ی گهپ"  داشكانی  ترسی به

  ی تیه زایه هڕنا  تی هم حا و ئه  م شكسته ئه  دانی رھه سه ڵ گه ھاوكات له.  وه بژاردنه ھه  بایكۆتی  ی شه هڕ ھه  وته دو كهیان اگهڕ  تی خۆی بۆ یاساكه دژایه
فا و  ن مستهوشیروا نه  ی كه وته هڕگیراو   ھه  ی كه ه"مانیرل په  ئۆپۆزسیونه"وپارتی و  كیتی یه  ی كه الته سه وان دهن  كورددا، سنوری  ناسیونالیزمی

  وه سیاسیه  ی وهمان چوارچ و ھهن  شت، خستهڕ داده" كان ویه ته ونه  نیشتمانی  ركه ئه"  مای ربنه سه خۆیان له  كانی ۆ جیاوازیهم تائه  كانیش، كه ئیسالمیه
 ؟ ر چییه سه كوردستان له  كانی وئیسالمیه  تی كوردایه  ی وه بزوتنه  كانی نه الیه  تی زایه هڕو نا  یی گله الم به. ستاون اوهڕ  ری سه له  وپارتی  كیتی یه كه

  ك نییه هیی و گله خنه هڕ،  وه مهر ھه  تی حكومه  شدارانی به و بهئۆپۆزسیۆن  راق بهع  كانی بژاردنه ھه  یاسای ، له نانه م الیه ئه  تی زایه هڕو نا خنه هڕ  ئاشكرایه
. راقداع  داھاتووی  رلمانی په له  زانهم ھ خواردوی ئه شكست  ی گهكان وپ كورسیه  می كه له  یه یی كو گله ، به ی كه كیه خه  رست و دژی په كۆنه  ۆكهڕ ناوه له
و ڕ و شهبۆ ن  وانه ئه  شانیاكڕو   ھاوالتیانه  گدان و ئیختیارین ده  مافی  ی ئازادانه  ی ئیراده  ۆكدا دژیڕ ناوه ندكراو له سه په  یاسای كه  كدایهكات له  مه ئه
. اوتد نه  وداھاتی  ندی وه رژه الت و به سه ده  ی وه شكردنه دابه له  مۆریانه  نجه په  رگرتنی و وه  ری گه فه و تایه  و ئیسالمی  ومی قه  و تاقمی سته ده  شیك شمهك
  ی درۆزنانه  تی ویه ر ھه سه به  راقهع  گای كۆمه  قسیم كردنی و ته  لكاریاونگ وكوشتارو ك و تیرۆر و جه  داگیركاری  ژوویم  می رھه به كه  م یاسایه ئه
ك  وه  یراق و كوردستانع  كی خه  شداری به  بوون ومافی  التیھاو   ی ناسنامه  كجاری یه وانیان، بهن  ی ر وملمالن ری و شه گه تیرهو   وئاینی  ومی قه

 .  وه تهگر ادهڕیاندا  اوهب نه  ی شهو كڕ وئاینی وشه  ری گه فه و تایه  یوم قه  ناكوكی  ی نوره و تهن له  وانی وئه  وه ته وهیس  م جوگرافیایه و ئهن  ھاوالتیانی
و   رزانی وان بهن  یوتن كهڕمریكاو  ئه  فشاری كان بوو، به هو توركمان  بی ره كورد و عه  رستانی په وه ته وان نهن  كیۆناك  گایج كه  ی هو خا ركوك، ئه كه
  یاسای  ند كردنی سه په له هك  فرۆشی ده  شانازی  وه وه ر به گه كورد ئه  ناسیونالیزمی.  وه دانرایه  ومی قه  ری به قهڕو  كینه  ر بوركانی سه له  الیكیم

ر  سه به  ابردوویڕ  یند سا چه  التداریتی سه ی ده امهكارن  كانی هتا  هسات كاره  الم ناتوان ، به ھاتووه كۆتا نه ركوك كه  ی له سه ر مه سه كاندا له بژاردنه ھه
و   یی وه ته نه  ری به قهڕو   منی و نائه  وكاولكاری  النیوتا  دزی له  هپ ك كه یه كارنامه.  وه تهكوردستان بس  لكی خه  رچاوی به ه، ل وه م شاره ئه  دانیشتوانی

 . تڕھا ده  شاره م ئه  كی خه  ستا ژیانیتائ كه  تی ینه ردو مه دان ده سه
ئاشكرا دزین و  به و  وه ندۆته راق و كوردستان سهع  كی خه له  كسانی یه  ھاوالتی  مافی  وه نبه و له  ندكراوه سه په  وه كه خه  ی رو ئیراده سه له كه  سایهم یا ئه

  كورسی  ی وه كردنه دابین  وخۆ بۆ ئامانجی استهڕ،  وه كردۆته  ریدا یاسایی گه رهو تی  و ئاینی  ومی قه  قمیوتا  سته ر ده سه ھاوالتیانی به  نگی ده  شكردنی دابه
تیرۆر   ژاویو گن راقیان لهع  نوسی چاره  هسا 6  كه  یه كیه خه  و دژیرست  په كونه  وتاقمه سته و ده مان ئه ھه  كانی یه یند وه رژه الت و به سه ده
 .   اگرتووهڕتگوزاری، دا  ترین خزمه  تایی ره سه  بوونی و نه  مل زۆره  چیۆو ك  ، نائارامی ی نده ،  تاالن وگه كاریوب  تی، برس وه نهقی وته

  كورسی  ی ژهڕ  قسیماتی كان و ته جیاوازه   نهباز  نانیكان، تا داھ یه ئاینی  زه گه هڕ ت و شیره وعه خ  ی وه شهپ نانهكردن وھ كاندیدۆخ رج بۆ مه  دانانی
ییان  ناوچه  میلیشیایی  التی سه ده  ی وه شتنهكان وھ ومیه و قه   تایفی   زیھ  ندی وه رژه رام و به مه به  هو المدانه وخۆ بۆ وه استهڕموویان  زگاكان، ھهبۆ پار

  سیاسی  ری نهنو به  خۆی  نگی بكاو ده  شداری كسان به یه  كی ك ھاوالتیه تا وه   وه تهنتس ك ده خه له   و مافه ش ئه مه رئه ھه . گیراوه  وه سته ده به
 . بدات  خۆی  دلخوازی

ستاو ئ  ژیانیكو  به  ست به كسان ده یه  ك ھاوالتی وه ر ماوه جه  شداری م به رده به گا لهڕر  ك ھه ، نه وه ۆكهڕ م ناوه ك به یاسایه  ندكردنی سه گومان پهب
  نجامی ئه. نیدا زای تی  و ئیسالمی  ومی قه  وتاقمی  سته ده كه  ێگر ادهڕدا   وییران وپش مان قه ھه  ژاویو گن راق و كوردستان لهع  كی داھاتووی خه

 ڵو كسان و ھه یه  بوونی  ھاوالتی  ر مافی بۆسه  یه وره گه  كیالماردان لكردن و پهشپ.تستب ده دا به م یاسایه ئه  ری بهر سژ له كیش كهبژاردن ھه
ت بكرل  ی وه ئه  وانیڕ چاوه ك كهمژڕ.، ومی قه سكوالرو نه  سیاسی  كیمژڕ  ی وه كایه نانهزراندن و ھ ناو دامهپ راق و كوردستان لهع  كی خه  باتی وخه

ق و ڕ دور له و به نیانه ده و مه  اسیسی  كی یه وهش ، به وه كوكیشه ر که  ی له سه مه بهكان،  دراوهسار په ھه  له سه كوردستان و مه  اتوویكوردو داھ  ی شهك
  وانه چهو پ رستانه په كونه  كی یاسایه هب  م یاسایه ئه  واوی كوردستان ته  ییكاركر  نیستیۆكۆم  حیزبی  ربۆیه ھه. ربكات سه ،  چاره وئاینی  ومی قه  ی كینه

داھاتوو   بژاردنی ھه ك كهنجام و ئه م یاسایه ئه  ی ر سایهژ له  وایه  ی پ و  زان راق دهع كوردستان وچ له ھاوالتیان چ له  ی ئازادانه  ئیختیاری  مافی به
  التی سه ده  به  تی یه كه كه خه  نوسی چاره  ی وه كوردستان و سپاردنه  ئیجباری  كی یه وه وخۆ ئیلحاق كردنه استهڕ،  وه كایه تهنھ كوردستان ده  كی بۆخه

  نییه  وه لهزیاتر   كی، شت ێدر ده  وه و ماده گهو ب میان ئه ئه  ینیڕبۆ گۆ ش كه والنه و ھه ئه.   وه یه تی كوردایه  كانی حزبه  و میلیشیایی ڵ نده گه
 .بكات  وئاینی  ومی قه  وتاقمی  سته و ده م یان ئه ئه  ندی وه رژه بهت و سیاسه سلیم به ته  وه ستراوییه به ست وپ ده ك به خه  ری ماوه جه كه
 :كوردستان  ئازادیخوازی  كی خه

دا   رزانی سعودبه مه  بایكۆتی  ی شه هڕ ھه  تری ر چهژ له  وه حاكم و ئۆپۆزسیۆنه ن بهكا ناسیونالیزم وئیسالمیه  كانی هوت وبا هڕموو  ھه ستا كهئ
ھیچ  كه  رستانه په كۆنه  كیشك شمهك  ازیئام  نه ن وبتانكه بكه  وهئ کی زیاتر به ند کورسیه چه  انینستھ ده ڕی به شه  كیانه ره ه، گ وه ته كۆبوونه

و  یه كاری شه هچاو  كیت اسهسی  هو وتانه هڕم  ن ئه الیه بژاردن له ھه  بایكۆتكردنی  ی شه هڕ ھه.  نییه  وه وهئ  ستاو داھاتوویندی ئ وه رژه به کی به ندییه یوه په
  كردووهبو یان قه یاساكه  ی رستانه په هكۆن  ی وهۆك وچوارچڕ وان ناوه ئه كه  تی تایبه به. اراقدع كان له یه وئیسالمی  ومی قه  هكیتل ڵ گه له  بۆسازانه

 شداری به  تی سیاسه به ك نه یهیا خه ھیچ خۆش  ناب بۆیه. كات قده ماندا له لهر په  كانی كورسیه  ی وه بوونه م كه وان له ئه  ی گهپ ازین كهڕنا  وه یه وگۆشه وله
وھاوكاتیش   وه تهكربت  هڕبژاردن  ھه  یاسای  رتاپای سه  تی ردایهكو  ھمی وه او لهو داب  وری ماه جه  باتی خه به  ب كو ده به.  ێبایكۆتیان ملبدر به كردن ونه 

 . ستن اوهڕ  بژاردنه م ھه ئه  یپوچ  ناریۆیسی  ی هو ره ده له
تی  ی کوردایه وه وای بزوتنه ھه ومی  پ له یزمی قهاڕفید ستی خۆیان مل به ده وبه  وه جونه ب  وه ی خواستی خۆیانه وانه پچه به  كوردستان ناب  كی خه
   تی یاسهس  ب كو ده به.  وه نه بكه ر روه سه  وه خۆیانه  ری ر سه سه كورد به  بۆرژوازی  ی نده وگه   میلیشیای  یباحز ئه  التی سه تر ده  یسا چوار ن و بۆ بده

تی  سه ژرده  وه وێ بچنه نایانه  ن که یه ابگهرک  موو الیه ھه  به  سیاسیه  امهی و په وه، ئه کوردستانه  کی ئازادیخوازی ن خه الیه کان له بژاردنه بایکۆتی ھه
  .کوردستان خۆن له ربه تکی سه وه ده  زراندنی وخوازیاری دامه  وه رسته په وه ته عروبی نه-تکی ئیسالمی وه ك و دهت حکومه
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