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 بزووتنةوة بةهؤي طرنطي و حةساسي بايةخي تايبةيت مةسةلةي ذنانةوة لة كوردستاندا ئةحزاب و          
هةريةك لة  بةم ثصية يةكصك لة ثرؤذة طرنط و بايةخدارةكاين  ،يةكي تايبةتيان داوة ثصي طرنطسياسيةكان

يةكصك لة ئةحزايب مةوجوود لة كوردستاندا كاركردنة لة ثةيوةند بة مةسةلةي ذنانةوة، لةم بارةيةوة 
تازةترين حيزب هةر لة سةرةتاي .  رصكخراوو ثرؤذةطرنطةكاين هةريةك لةو حيزبانة رصكخراوصكي ذنانة 
صناين يان مةسةلةي ذنان دةبصت و ثصكهدامةزراندن و دةست بةكاربوونيةوة يةكصك لة مةيدانةكاين كاري سياس

 حيزيب )حككضع.  ( بة هةر قيمةتصك و بة هةر شصوةيةك كة دةست بداتئةطةر  ئةمةرصكخراوصكي ذنان دةبصت
حيزيب ) حككع(كؤمؤنسيت كرصكاري ضةثي عصراق لةم ماوةيةدا هةر بةضةند مانطصط دواي جيابوونةوةي لة 

يةكطرتووي ( حيزيب تازة رصكخراوصكي ذنانيان راطةياند بةناووي كؤمؤنيسيت كرصكاري عصراق و راطةياندين
 نازانص بلص ض مةسئوولةتصك لة ثشت ئةم رصكخراوةوة دةبينم لة راستيدا ئينسان) !!!.  رزطاري ذن لة عصراق

 ئةو مةيدانة شك نابرصت تا بلصني ئةمانة  ماتريالصك لة هةلسوراواينة باري عةمةليةوةلة كاتصكدا كة ل
وسامان دةدةن بةرصكخراوةكةو جلةوي كارةكاين دةطرنة دةست يان الين كةم هةيكةيل رصكخراوةكة سةر

ثصكدةهصنن و لة هةولدا دةبن ثةرةي ثصبدةن، لةباري سياسي و مةعنةويشةوة ئةو رصكخراوةية كة ثصشنياري 
 و سةر بةهةمان ت لة هةمان تيئؤري كؤمؤنيزمي كرصكاري وةردةطرصة و ثرؤذةيةكي ئةوة ئيلهام)حككضع(

 كاركردين لةطةل رصكخراوة جةماوةريةكاندا لة  سايل10 تةجروبةي زياتر لة، ئةو جةرةيانةش  لة جةرةيانة
كوردستان شكسيت هصناوة، بةو ثصية رصكخراوي يةكطرتووي ئازادي ذن لة عصراق ناتوانص بصبةش بصت لةو  

                      .ةيل و طرايشة سياسية هةيةيتة لة  تةسكبيين و حاشيةيي بوون و سكتاريزمةي ئةو مرجؤ
                                                                                                 

بةداخةوة ئةو بةرصزانةي كة خةريكي ئةم كارةن لة جيايت سوود وةرطرتن لة ئةزموون و شكستةكاين حككع 
كةضي بة هةمةان سياسةتةوة خةريكي  و رةخنةطرتن لة سياسةتةكاين حككع ثاش جيابوونةوةيان

                                             .كاركردنةوةن بةتايبةيت لة مةيداين كاري رصكخراوةيي و جةماوةريةدا
                                                     

نان طرنطي هةيةو خالصكي ئيجايب بزووتنةوةي ذنانة بة هةموو لة ئارادا بووين رصكخراوةكاين ذ
ئيجايب لةو بالةكانيةوةن من ثصم خؤشة ضةندين رصكخراوي ذنان لة كوردستان هةبن بة مةرجصك كارصكي 

ثةيوةندةدا بةرنة ثصش، بةالم ئةوة جصطاي نيطةرانية كة ئةو بةرصزانةي حككضع كة ساالنصك كارو هةلسوران 
و تةجربةو شكستيان هةية لة كاري جةماوةري و رصكخراوةييدا ئصستا دصن بةم شصوةية رصكخراوةيةكي بص 

يداندا بووين تةيفصكي  ثشيت بة لة مة)انرصكخراوي سةربةخؤي ئافرةت(ئةطةر .  ثايةو بنةما رادةطةيةنن
 ذناين هةلسوراوو كؤمؤنيست بةستبوو كةبة تةجروبةيانةوة لة بزووتنةوةي شوورايي ئازاري بةرين لة
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دا دةيان داواكاري راديكال و يةكساين خوازانةيان 1991وة هاتبوونة ثاي كاركردن و لة شووراكاين 1991
ةرةتاييةكاين ذنانيان هةر ئةوكاتة هصناية ئاراوةو بةشصك بوو لة مةدةين و س هصناية دةرو ثرؤذةي مافة

ثصكهات و سةروسيماي دا ) ر، س،ئا(ئةو دةورانةدا بةرنامةي شووراكان لةو جديةت و طةرم و طورييةي 
 تائاستصك لة نفووزي بةرصكخراوةكةو دواتريش بوة خاوةين كؤرو كؤبوونةوةو مسينارات و بالوكراوةو

ئةم رصكخراوةية بةم ئامادةيي و لة خؤبردووي ئةندامان و كةوادريةوة بوة قورباين عةقليةيت ،،،كؤمةاليةيت 
دا ثامشاوةي ئةو رصكخراوو شخؤثةرسيت و حاشيةيي و سكتاريسيت كؤمؤنيزمي كرصكاري و لة ئصستا

ةكي دارايي ككع ةو وةك سةرضاوةيةوة تةا ئؤرطانصكي حيزيب ح)رصكخراوي ئازادي ذن(بزووتنةوةية بة ناوي 
                                                                .ثةيداكردين كؤمةكي مايل ئةو حيزبة سةير دةكرصتو 

                                 
ئةمانةو لةاليةكي ترةوة هةلسووراواين واقي رصكخراوصك و بزووتنةوةيةك لة كوردستان يان لة عصراق لة 

اوةكاندا دةستةو يةخةن نةك  ئةوانةن كة لة كوردستاندا يان لة عصراق لةطةل كصشمةكصش و رودراستيدا
                               .ترةوة بلص من رابةرو هةلسوراوي فالنة رصكخراوو بزووتنةوةمكةسصك لةكيشوةرصكي 

                                                                    
بةراي من ئةم جؤرة لة رصكخراو جصطاي ئومصدي ذنان و خةلك نيةو رصكخراوصكي سةركةوتوو نابصت، بةلص 
مةيلي سؤسياليسيت شياوترين خةيت شؤرشطصري بزووتنةوةي ذنانة بةالم بةبرواي من ئةو رصكخراوانة تا لة 

 بةشصك لة اري نابصت و نابصتةلة خؤ ثةرسيت و مةحفةلطةرايي رزطفةلةكي كؤمؤنيزمي كرصكاري دا دةرنةضن 
كؤمؤنيزمي كرصكاريش سيت شتصكةو تةجروبة نيشاين دا كة مةيلي سؤسيالبزووتنةوةي واقعي ذنان، ضونكة 

                                                                                                                     .شتصكي تر
ة بريوةتة ئةو جؤر لةم رصكخراوانةدا و ضاوي ئومصديان دا بؤ كةسانصك كة بة دلسؤزيةوة كاردةكةنلةطةل رصزم

ي موجةرةد تةا بةس نية لة خةباتدا ئةبص بشزانني دلسؤزي ض لة سياسةت، بةالم هاوريان دلسؤز
                                                                                        .سياسةتصكني و بةرةو كؤصمان دةبات
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