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  !بةرذةوةندي كي؟ بؤ, شاردنةوةي ناسنامةكان
  ساالر ذةشيد

ِريكخراوي ثةنابةرانة و خةبات و تيكؤشاين , فيدراسيؤين سةرتاسةري ثةنابةراين عيراقي ,رايةئاشكهةروةكوو 
ك كة  ياين بؤ كؤمةلَة خةلَكص.بؤ ِريكخسنت و ِرابةريكردين بزووتنةوةي ثةنابةرانة بؤ بةدةسهيناين مافةكانيان

, يةتييةوةلة ِرووي سياسي و ئابووري و ئابووري كؤمةآل, ي دةوروبةرصك كة تيايدا ئةذينناسةقامطرينائارامي و 
 بؤ درصذةدان بة , بة دواي دةوروبةرصكي ئارام و طوجناو و باشترناضاري كردوون كة دةستهةلَطرن لةو دةوروبةرة و

  .ذيانيان بطةِرصن
ئةمة سياسةت و . كؤمةآليةتيية و كارةكاين بة شصوةي كةمثني ئةباتة ثصشةوة_ فيدراسيؤن ِرصكخراوصكي سياسي 

  .لة مةيداين كار لةنصو ثةنابةراندا, ِرصطةضارةي حيزيب كؤمؤنيسيت كرصكاريية
صكخراوصك لة ضةشين ياين ئةم حيزبة ثصي باشة ِر, كاتصك كة ئةلَصني فيدراسيؤن كةمثيين حيزيب كؤمؤنيستة

  .وة ثصيواية بؤ داكؤكيكردن لة ثةنابةران ئةمة باشترين ِرصطةضارةية, بةو سيما و خةسلَةتةوةبصت فيدراسيؤن ثصك
ِرصكخراوصك كة دياردةي ثةنابةري زةمينةكةيةيت و تا ئةو كاتةي مةسةلةي ثةنابةري وةك مةسةلةيةك لة 

  و دياردةي ثةنابةريِرصكخراوصك كة دةست ئةخاتة سةر ِريشةي. ئةو دةزطا و هؤ و وةسيلةيةيت, ئارادابصت
يش كة وة هةر حيزب و اليةن و كةسصك. تهؤيةكاين بة دياريكراوي و بة ِرؤشين لصك ئةداتةوة و بةيان ئةكا

ِريسواي دةكات و ثةردةي لةسةر , ئةيةوصت هؤ و سةرضاوةي ئةسلَي ئةم دياردةية ثةردةثؤش و لصلَ بكات
  .هةلَدةمالَص

 نةك هةر هيض ناكؤكييةكيان وة لةطةلَ بةرذةوةندي ثةنابةران ودصتةجووت ِرصكخراوصك كة بةرذةوةندي بةتةواوي
. بةلَكوو بةدةستهصناين دانةبةدانةي داخوازييةكاين ثةنابةران بة كاري جددي خؤي ئةزانصت, لة نصواندا نيية

وان  سِرينةوةي سنوور و جياوازي نصشةدةرهصناين هؤيةكاين ثةنابةري وئةمة سةرباري تصكؤشان بؤ لة ِري
  .ئينسانةكان

لةبةرامبةر بريوباوةِري ِراسيسيت و , رامبةر فةرهةنطي كؤنةثةرستانة و كؤن و داِرزيوةِرصكخراوصك كة لة ب
طةز و ئايني و جنس ناسيؤناليسيت و فاشيسيت و دابةشكردين ئينسانةكان لةسةر بنضينةي وآلت و نةتةوة و ِرة

  .و ثصشكةوتنخواز و ئينساين لة جصطايدا دائةنص فةرهةنط و بريوباوةِري مؤدصرن دةوةستصتةوة و
هةر ناِرؤشنييةك لةم . كردووة و بة ِرؤشين باسي ئةكةين فيدراسيؤن ئةمانةمان باساواينئصمة وةك هةلَسوِر

بةلَكوو , نةك هةر هيض قازاجنصكي نيية, لة سيما و ثصكهاتةي ئةم ِرصكخراوة لةنصو ثةنابةراندا, بارةوة
  .ي و بةري تصكؤشامنان بةِرادةيةك بةهيض ئةِروات و ئينصرذتوانازةرةرمةندة و 

ئةمة ناكاتة ئةوةي : ئةبص ئةوةش بلَصني كة, كاتصك كة ئةلَصني فيدراسيؤن كةمثيين حيزيب كؤمؤنيستة
  .فيدراسيؤن ِرصكخراوي حيزيب كؤمؤنيست بصت

, خراوصكي سياسي بصت وة يان نةبصتهةر ثةنابةرصك سةر بة هةر مةيل و ِرصك. فيدراسيؤن ِرصكخراوصكي سةربةخؤية
واتة فيدراسيؤن ِرصكخراوصكي عةقيدةيت و ئايديؤلؤذيسيت نيية و .  و يةكسان بةشداري تصدا ئةكاتةئازادان

بة بريوباوةِر و ئايديؤلؤذي , طشت ثةنابةرانة  ِرصكخراويبةلَكوو, تةا بة كؤمؤنيستةكانةوة بةرتةسك نابصتةوة
انيان بؤ نةهصشتين ؤشبة حوكمي تصك, بةآلم ديارة كؤمؤنيستةكان لةم مةيدانةدا. ةوةو مةيلي سياسي جياوازيان
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 ثصشةوةن بة تصكؤشةراين ِريزي, هةرجؤرة زولَم و زؤر و ناعةدالةيت و بصمايف و هةآلواردنصك لةنصو ئينسانةكاندا
  .ناسنامةي خؤيانةوة

بصطومان .  لة بِريار و هةلَبذاردنةكانيداية,كةواتة سةربةخؤبووين فيدراسيؤن لة ثصكهاتة و خةسلَةتيداية
  .سةربةخؤبوون لة ئاسؤ و سياسةت و طرايش و ضينةكان نيية, ئةمةش بةماناي

, بة ناونيشان و ناسنامةي خؤمانةوة لة مةيداين كار لةنصو ثةنابةراندا, ئةطةر ئصمة كؤمؤنيستةكان بةو شصوةية
نةك هةر بة ناسنامةي خؤيانةوة نايةنة , يةنصك هةنئةوا حيزب و ال, فةعالييةيت خؤمان ئةبةينة ثصش

ناسنامةي خؤي , بةلَكوو ئةيانةوص هةر ِرصكخراوصكي تريش كة داكؤكي لة مايف ثةنابةران ئةكات, مةيدان
بة , ئةم حيزب و اليةنةش يةكصيت نيشتماين كوردستانة. وص و نةناسرصتةهةلَنةطرص و لةنصو ثةنابةران دةرنةك

لطؤية لة سياسةت ِرةواج ئةمانة ئةيانةص ئةم ئة. كة خؤيان بة ضةث و كؤمؤنيست ئةزاننهاوكاري كةسانصك 
  . شصوازصكي مةحبووب لةنصو ثةنابةرانداثصبدةن و بيكةنة تصطةييشتين طشيت و

ئةم حيزب و اليةنة لةذصر فشاري بزووتنةوةي ثةنابةران و ِرابةري ِرصكخراوي : سةرةتا ئةبص ئةوة بلَصني كة
لةِراستيدا ئةوة فيدراسيؤنة كاري بؤ ئةمانةش . هيض جولَةيةكيان لةخؤ نيشان نةئةدا, ن نةبوايةفيدراسيؤ

  .دؤزيوةتةوة
ج بة سياسةتصكي لةم جؤرة ئةدةن و ض لةبةرضيية ئةم حيزب و اليةنة تةروي: ئصستا جصطاي خؤيةيت بثرسني
   بةدواي ضييةوةن؟بيانوويةكيان بةدةستةوةية و

ائارامي كوردستاين بؤخؤي بةشصك لة ن, ردستان وةك حيزبصكي دةسةآلتدار لة كوردستانيةكصيت نيشتماين كو
  . لةبةرامبةر ئاوارةيي و دةربةدةرييةك كة بةسةر خةلَكي كوردستاندا هاتووة لصثرسراوةلةئةستؤداية و

كي كوردستانيان يةكصيت و ثاريت بةدرصذايي مصذووي دةيان سالَةيان ض ثصش دةسةآلت و ض دواي دةسةآلتيان خةلَ
تيان وِرصك تةا لة مصذووي هةشت سالَي دةسةآلئةطةر ئا. تووشي دةيان كارةسايت طةورة و دلَتةزصن كردووة

ئةبصتةوة كة ض ِرؤلَصكيان طصِراوة لة نةهامةيت و كوصرةوةرييةك كة بةسةر خةلَكي ئةوةمان بؤ ِروون, بدةينةوة
نواندين هصزي ,  دةسةآلت و ئيمتيازي زياتر حيزبة لة ثصناوم دووشةِري خوصناوي نصوان ئة. كوردستاندا هاتووة

ي بناسرصن و لةهةر  سةرةكتاوةكوو وةك هصزي, خؤيان بؤ ئةمريكا و دةولَةتةكاين ناوضةكة و حكوومةيت بةعس
كة بؤ هاوسةنطي هصزي نصوانيان طوصيان بةهيض , كدا ئةويان زياتر بة حيساب صنرصتةةيسةودا و مامةلَ

 ئارامي كوردستانيان بةتةواوي  حكومةت دةستيان تصكةلَ كردووة و لةطةلَ دِرندةترين هصز ونةداوة ويثصك ثرانس
  .شصواندووة

, دةستِراكصشاين سوثاي مجهوري ئيسالمي بؤ كوردستاين عصراق و زةربةدان لة ئؤثؤزيسؤين ئصراين
ملاين و ري كةساين سياسي و عةتريؤالعايت ئصراين بؤ يدةستئاوةآلكردين تؤِري جاسوسي و مرؤظكوذي ئيت

هصرش و دةخالَةيت هةمووِرؤذةي سوثاي . بة هاوكاري و ضاوساغي يةكصيت نيشتماين كوردستانة, كؤمؤنيست
و وصرانكردين دةيان طوند و ) ثةكاكا(بة بةهانةي لصداين هصزةكاين , دِرندةي توركيا لة كوردستاين عصراق

  .كوشتوبِري خةلَك
كة خةلَك , اي دِرندةي حكومةيت بةعس و طرتنةوةي شارةكاين كوردستان لةاليةن ثارتييةوةدةستِراكصشاين سوث

هةروةها . بةهيض جؤرصك نايةوصت جارصكي تر ئةو حكومةتة و ئةو سوثاية ثص بنصتةوة كوردستان
  .دةستئاوةآلكردين تؤِري جاسوسي و مرؤظكوذي حيزيب بةعس لة ناوضةكاين ذصر دةسةآلتيدا
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 و ِرصطريثصكهصنان بؤ كاروفةعالييةيت حيزيب كؤمؤنيست و ِراديؤ, هةزارةها ذن لة كوردستانتريؤركردين 
 دةركردين فتواي ,ربةخؤي ئافرةتان و ِرؤذنامةكةيةيت ِرصكخراوي سةِرصطرتن بة كار و فةعاليي, ِرؤذنامةكاين

كة ئةم دوو حيزبة , ةكانةوةملاين لةاليةن ِرةوتة ئيسالمييليين كؤمؤنيست و يةكسانيخواز و عةكوشتين فةعا
وايكردووة كة كوردستاين عصراق ببصتة ناوضةيةكي نائارام , ئةمانة و دةيان كارةسايت تر. دةستيان ئاوةآلكردوون

  !بؤ ساتصكيش لة ذيان و ضارةنووسي خؤيان دلَنيا نةبن, و خةلَكي ئةم ثارضة زةويية
وصستصكي ئةبص ض هةلَ, ياردةي ثةنابةري بصتؤكاري دجا ئةطةر يةكصيت نيشتماين ئةمة كارنامةي بصت و خؤي ه

  !دا؟بصت لةبةرامبةر مةسةلةي ثةنابةريهة
 بةهيض شصوةيةك نةوصرص بةناوي وة, بص شاردنةوةي ناسنامةي خؤي بصتبصطومان هةلَوصسيت ئةم حيزبة ئة

لة ِراستيدا ئةطةر حيزبصك . طرصتةوةضونكة ئةزانصت لةاليةن ثةنابةرانةوة ض وةآلمصك وةرئة. خؤيةوة شتصك بلَصت
  .خؤي هؤكاري ثةنابةري بصت ناتوانصت داكؤكي لة مةسةلةكةشيان بكات

قصنص و خةلَك  يةكصيت نيشتماين هةر بةوةندةوة نةوةستاوة كة هةلومةرجصكي نالةبار لة كوردستاندا خبولَ
كة ئصستا ثةنابةران لة وآلتةكاين , شبةلَكوو تاوانبارة لة هةلومةرجصكي. تووشي دةربةدةري و ئاوارةيي بكات

  .ئةوروثا تيايدا ئةذين
, كاتصك كة لةطةلَ لصثرسراوان و سةراين حكومةيت ئةم وآلتانةي ئةوروثا, نوصنةران و سةراين ئةم حيزبة

. بة قازاجني سياسةيت ئةم وآلتانة و لة دذي بةرذةوةندي ثةنابةران قسةئةكةن, ضاويان بةيةكتر ئةكةوصت
تياز و مبة ئي, ةم كةنالَةشةوة و لةسةر حيسايب بازرطانيكردن بة ضارةنووسي ثةنابةرانةوةتاوةكوو ل

  .دةسكةوتصكي تر بطةن
ضؤن لةطةلَ حيزبة دةسةآلتدارةكاين كوردستان دانيشتوون كة, تانة زؤرجار باسي ئةوة ئةكةنسةراين ئةم حكومة

, تةكردن نيية بةم كؤمةلَة ئينسانة ثةنابةرة طالَمةطةر ئةمة. و شايةيت ئامنبووين كوردستانيان لصوةرطرتوون
حكومةتانة شايةيت  كة ئةم, ئايا ئةمة هيض مانا و ناوةِرؤكصكي هةية! لةاليةن حكومةتةكاين ئةوروثاوة؟

ئةمة لة ! تاوانباران قبولَئةكةن و خؤيان لةو هةموو نةهامةتييةي كة لة كوردستاندا هةية طصل ئةكةن؟
  !!رعيبووين حكومةيت حيزبةكاين كوردستانيشدا نانصنةبةهيض جؤرصك دان بة ش, مةتانةكاتصكداية كة ئةم حكو

بة ناسنامةي ئةوا ديسانةوة ناتوانصت , جا ئةطةر يةكصيت نيشتماين لةم اليةنةشةوة ئةمة هةلَوصسيت بصت
نةوة بة دذي كة ئةم حيزبة بؤ داكؤكيكردن لة ثةنابةران و وةستا,  هةر لةبةرئةمةيةخؤيةوة بصتةمةيدان و

بة ئامنبووين كوردستان و قبوولَنةكردن و طصِرانةوةي ثةنابةراين , بِرياري نامرؤظانةي ئةم حكومةتانة سةبارةت
بةلَكوو ناتوانصت يةك نامةي , نةك هةر تةا الفيتةيةك بةناوي خؤيانةوة بةرزناكةنةوة, كورد بؤ كوردستان

,  هةروةك ضؤن دةيان حيزب و ِرصكخراوي ئةوروثا(ومةتانة بنصرصناِرةزايةتيش بؤ لصثرسراوان و سةراين ئةم حك
ضونكة ئةجمارةيان ِرووبةِرووي قسةي تووندي ئةم , .)تةا لة ِروانطةي مرؤظدؤستييانةوة ئةم كارةيان كردووة

  .ضونكة ثصضةوانةية لةطةلَ قسةي كؤبوونةوة داخراوةكانيان, حكومةتانة ئةبنةوة
 حيزبةكةيان وصسيت دذيثةنابةريستييانة دةركةون و نكولَي لة هةلَنيية ئةم ِراخؤشئةطةر كةسانصك هةن ثصيان 

 بيدةن بة  بة ناسنامةي خؤيانةوة دةربكةن وبا بصن و بة ئاشكرا بةياننامةي ناِرةزايةيت خؤيان, ئةكةن
  !لصثرسراواين ئةم دةولَةتانة

بةآلم بؤ حيزب و اليةنصك كة .  ئاسايي و ئاسانةزؤر, ئةم داواية لة حيزب و اليةنصك كة لةو تاوانانة نةطالبص
كةواتة بةهيض جؤرصك ضاوةِرواين لةم حيزبة ناكرصت كة . ئةمة حةقيقةت و ناوةِرؤكصيت طةلصك قورس و طرانة
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وة لة ِراستيدا بزووتنةوةي ثةنابةران . لة مةيداين بزووتنةوةي ثةنابةراندا بة ناسنامةي خؤيةوة بصتةمةيدان
  .شِرةوييةك لةم مةيدانةدا مايةي نيطةرانيية بؤ ئةواني هةر ثوانةي بةرذةوةندي ئةم حيزبةية وبةتةواوي ثصضة

 بزووتنةوةي ثةنابةران لةثصناوي  يةكصيت خؤي هؤكاري ثةنابةريية وئةطةر: لصرةدا ئةو ثرسيارة دصتة ثصشةوة
هؤي ضيية ئةفرادي ئةم حيزبة , داواكانيان و هةر ثصشِرةوييةك لةو ِراستايةدا دذي بةرذةوةندي ئةوان بصت

  !طواية داكؤكي لة ثةنابةران ئةكةن؟, دةستيان داوةتة مجوجؤلَ
ئةمانةي , بةرايةيت جددي فيدراسيؤنِرابة كة بزووتنةوةي ثةنابةران , هةروةكوو لةثصشةوة ئاماذةمان بؤي كرد

مةيدانيشيان تةا بؤ هاتنة. خستؤتة ذصر فشار و ناضاري كردوون دةست بدةنة كارصك لةم مةيدانةدا
  .نةك بؤ ديفاع لة داخوازييةكاين ثةنابةران, داكؤكيكردنة لة حيزبةكةيان

وة بةر , ك لصلَ بكاتي تاوانةكاين بكات و بةرضاوي خةلَهاتنةمةيداين ئةم حيزبة لةم بارةوة بؤ ئةوةية تةبرية
لة هةولَي , بةكورتييةكةي. تثصضةس بطرصت و هةولَ بدات ِرابةرايةيت فيدراسيؤن نةيةكطرتين ثةنابةرانبة 
  .يواكردين بزووتنةوةي ثةنابةراندايةئيحت

طواية ,  بوونةتة هاوثةمياين ئةم حيزبةؤيان بة ضةث و كؤمؤنيست ئةزانن وهةرضي ئةو كةسانةشة كة خ
تييةكي ئةطةر وامان دانا ئةم نفوزةي ئةمانة باسي ئةكةن ِراس! ئةيانةوص سوود لة نفوزي ناسيؤناليزم وةربطرن

وةيان نةخصر خةبات و ! ئايا لة حالَةيت وادا كؤمؤنيستةكان ئةبص تةسليم بةو هةلومةرجة بن؟, تصدا بصت
ئةهصنصت؟ ئايا  الوازي بزووتنةوة ثةنابةران ثصككة بؤ خؤي خالَي, تصكؤشانيان بؤ كةمكردنةوةي ئةو نفوزة بصت

ي تاوانبار و تةبريةكردنصيت لةو تاوانانةي كة هةلَوصسيت كؤمؤنيسيت لةو كاتةدا سثيكردنةوةي ِرووي ِرةش
, بةآلم ئاشكراية كة ِراسيت مةسةلةكة! ثةردةلةِرووهةلَمالَني و تةريكخستةوةيانة؟, وةيان نةخصر! كردوويانة؟

بةالي ئةمانةوة طرنط نيية خزمةت بة كص . خزمةتكردن بة بةرذةوةندي ثةنابةران و هوشياركردنةوةيان نيية
ئةمانة لةم . وةية ِرصطري لةبةردةم كاري فيدراسيؤن و سياسةيت حيزيب كؤمؤنيست ثصك صننطرنط ئة, ئةكةن

  !ئةم يةكطرتن و ئيزدواجةيان لص ثريؤز بصت. خالَةدا لةطةلَ يةكصيت يةك ئةطرنةوة
 هيض ويستة كؤميتةي سةربةخؤ ثصك بصت وكة ثص, ئةمانة ثصكةوة هةولَيان كردؤتة يةك و تةرويج بةوة ئةدةن

ئةوانيش . وا نييةرة تةبليغاتة بؤ خؤشيان جصطةي بِركة ئةم جؤ. يةنصك بة ناسنامةي خؤيةوة نةياتة مةيدانال
بةآلم لةِراستيدا سةربةخؤييةك . ضاك ئةزانن ئةجنامداين ئةم كارة بة قازاجني سياسةيت كص ئةبةنة ثصشةوة

ياين ,  سياسةيت حيزيب كؤمؤنيست سةربةخؤ لةياين سةربةخؤ لة فيدراسيؤن و, ةنكة ئةمانة باسي ئةك
كة ئةمةش بؤخؤي جؤرصكي ترة لة سياسةت و خزمةت بة سياسةيت ..... سةربةخؤ لة بةرذةوةندي ثةنابةران

  .حيزبصك ئةكات
كة هةر حيزب و اليةنصك ئةطةر , ئصمة ئةوة بة قازاجني خؤمان و ثةنابةران ئةزانني, بةثصضةوانةي ئةمانةوة

با بة ناو و ناسنامةي خؤي و شيعاري خؤيةوة ,  قازاجني ثةنابةراندا يةك ئةطرصتةوةزةِرةيةك قازاجني لةطةلَ
. تاوةكوو ثةنابةران لة ِرصِرةوي خةباتياندا هةر حيزب و اليةنصك بناسن و بِرياريان لةسةر بدةن. بصتة مةيدان

كستصكي بؤ تؤمار كردووة و وةيان ش, هصناوة دةسكةوتصكي بؤ ثةنابةران بةدةستتاوةكوو هةر حيزب و اليةنصك كة
  .الي ثةنابةران ئاشكرا و مةعلوم بصت, دا بردوويةيتيبة الِر

ئةو اليةنةي دلَسؤزانة بؤ بةرذةوةندييان هاتؤتة , صِرةوي خةباتياندا و هصدي هصديتاوةكوو ثةنابةران لة ِر
 كة مةبةسيت زةربةدانة لة وة هةر اليةنصكي تريش. ان بناسن و متمانةي ثص ببةخشنوةك ِرابةري خؤي, مةيدان

  . بصمتمانة و تةريك و ِريسواي بكات,ثةنابةران
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قازاجنمان لة ئاشكراكردين , بة ثصضةوانةي ئةو حيزبانةوة, ئصمة وةك كؤمؤنيستةكان... ئصمة وةك ثةنابةران
, رينةوةهةربؤية ثصيان خؤشة ئصمةش ناسنامةي خؤمان بشا. ئةم حيزبانةش ئةمة ضاك ئةزانن. ناسنامةكانداية

وة ئيتر ناتوانن , تر ئةبنضونكة بةمة ئةوان ِريسوا. نةكةوصعي ثةنابةران جص يتاوةكوو نوصنةر و ِرابةري واق
  .ثةنابةران بة الِرصدا بةرن, هةر ِرؤذة و بة طوصرةي مةيل و قازاجنيان

ستاين عصراقيش دبةلَكوو داوا لة طشت حيزب و اليةنصكي كور, ئصمة نةك هةر ناسنامةي خؤمان ناشارينةوة
ئةوةتا دةيان حيزب و ِرصكخراو و . وصسيت خؤيان ِراشكاوانة و بة ناوي خؤيانةوة خبةنة ِرووكة هةلَ, ئةكةين

بةناوي خؤيانةوة ثشتيواين خؤيانيان لة ثةنابةراين كورد و عصراقي , سةنديكا لةم وآلتانةي ئةوروثا
  .دةربِريوة

 ,بةرذةوةندي خؤتان مةوةستنةوةك مرؤظصكي ثةنابةر لة بةرانبةر وة, بةثصضةوانةي حيزبةكانتانةوة...! وةرن
  ثةنابةر قسةي دلَي خؤتان بكةن و وةك ئينساين,وةرن! ة بةم كارةتان لصتان ِرازي نابنئةطةرضي سةراين ئصو

  !بةرطري لة قازانج و بةرذةوةندي ثةنابةريتان بكةن
  

1999.12.12    
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