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  تاحتاح  مال فهمال فه  جهجه ...  ... نیستی ئراق کن؟؟نیستی ئراق کن؟؟  حزبی کۆمهحزبی کۆمه

  
تی  تایبه به رانی دژی داگیر که مان له که وه ته ی نه دڕژایی شۆڕشی ڕزگاری خوازانه  به دیاره

. ستی پکرد باشوری کوردستاندا ده له  که دواوه ی ڕابردوو به ده کانی سه سته تای شه ره سه له
قی الی  ک چه م وه رده ک ناوی جیاجیادا هه ژر کۆمه کانی ئراق وکوردستان له په چه
رۆک یان  داری ب ناوه ک دروشمی بریقه کۆمه و به کارانه واشه جۆرکی چه به راسو په

ران دژی شۆڕشی  شانی زوڕنای داگیر که  هاتوون شانبه وه و ب کرده به ی قه ک وته کۆمه
ندی  وه ر ژه به مان له که له کانی گه تییه وایه ته  نه افهودژی م مان که له تی گه وایه ته وای نه ڕه

وی  ه و قه به ی قه  دارو وته ی بریقه  وشه زانیویانه م که به. ستا ون وهران  داگیر که
تۆزکاکیش کار  کات ونه ی کوردستان ئه مدیده ری سته ماوه کانی جه ڕیزه کار له رۆک نه بناوه

ک کورتانی   وه کات پاشان جادووکارانه ی کوردستان ئه رگه مهرزی هزی پش ی به وره له
یان  که وانه گۆڕی ودیوکیتری قه کانی خۆیان ئه تکشکاوه موو بارنامه جاڵ ناچاربوون هه جه
مان  ر هه سه م له کی تر به یه بارنامه گرت وبه وانی پشوتر ئه شیان له خنه و ڕه وه دایه لئه
. مان که وه ته کانی نه  پیرۆزه واو  ڕه یهند وه رژه ی بهت  دژایه وه وتنه که مام ئه  شکاوی حه تاسه

 دروشمکی  ه کۆمه مک به رده رسه ههراسوی شۆڕشی کورد  ی الی په قانه م چه ئیتر ئه
کان پان  قامه کردوو شه ی ئه شه کاتکدا شۆڕش گه تی له تایبه به، بوون یدا ئه  په وه داره بریقه

کی کوردستانیان  واکانی خه  ڕه ڕاشکاوی داخوازیه زۆر جاریش به، بوون یدا ئه هبوون پ ئه
می  نابیان ئومه ی جه وه ر ئه به ژمارد له  ئه رستانه س په گه کی شۆڤنی وڕه داوایه به

تی جاران  کتی سۆڤیه یه قانی ئاغاکانیان له فه رانی دیکتاتۆرو خه وجیھانگیر بوون وسه
ندین  نیستی خاکی چه تری کۆمه کانی ته قه  سه ی دیکتاتۆرهوچینی میللی وباق

 گرتبوون امیاند رهه ر سامان وهزی کاروبه سه ان بهیست ده یان داگیر کردبوو وه وه ته لونه گه
ی  ره ی زوڕناکانی به رانی کورد وته ی داگیرکه ڕای وته ره سهکانی ئراقیش  نیسته  کۆمه بۆیه
ی ڕابردوودا کۆتایی  ده شتاکانی سه کۆتایی هه له ئستاش که.  وه ویهج سۆشیالزم یان ئهناو  به
وروپا  ری ئه رانسه سه  هنرا له  درۆینه وسۆشیالزمه  سای ئه70 م وزۆرداری زیاتر له سته به

 بیاری  تا به ره  سهتی تایبه ت به کتی سۆڤیه یه یان که که یهت رکردایه سهوتی گش دابه
کتی  نیستی یه س ی میخائیل گۆرباچۆفی دوا سکرتری حزبی کۆمهریکاو گسن پرۆسته
ی  فتاساه نگ خواردووی حه نی ڕقی پیرۆزو په الیه ویش له تی جاران ودوای ئه سۆڤیه
ناسۆشیالزم  ری به داگیر که ی که وانه ته ونه ئهو  ده زه قانی سۆشیالزم فه چۆو خه  قهنی کۆمه

م  ناوسۆشیالز هناو له خۆڕازی به پن وله تی خۆسه سه ده داگیری کردبوون کۆتایی به
کتی   یه وانه  زبدانی مژوو له کانیشیان بۆدواجار فدرایه ره ن وسه دا بیری بۆگه وتانه
و  گۆڤینیا رسه و هه  ئستا بۆسنه یوگوسڤیای پشوکه، تی جاران وڕوسیای ئستا سۆڤیه
ت  مانیای خۆرهه  ڕۆمانیا و بوگاریا و ئهو پۆۆنیا،  بووهلدروست . . وهتد وسربیا کرواتیا

  . . لجیکا وهتد ناڤیا وبه نده سکه و وتانی ئه
رانی  و دارژه ڕاستهکی  یه لسه تدا فه ڕه بنه ند له رچه  هه یه فه لسه و فه  ئه م واتایه به 

ر  ر ئه رانبه به و ڕاسگۆ بوون لهتوانا ندی به کو مارکس وئینگیس دوو بیرمه  وه یه فه لسه وفه ئه
 ک نی کۆمه الیه  له میشه ی هه وه ر ئه به لهم  به. تکشاندا حمه وساوان وزه و گشت چه بیره
  وه وانه کانی ئه کو ستالین وچاشیسکۆ و هاو شانه قی وه رانی دیکتاتۆری ده سه
درو  و هه ره م به رده  هه یهو ب  کراوه یه فه لسه و فه و ئه و ڕبازه تی ئه رکردایه سه
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رۆک وب  داری ب ناوه  بریقه میشه ك دروشمی هه بن ناوی کۆمه  و له ملشکاندنیان بردووه
ها   جۆرهیان توشی ده نیست زه النی کۆمه وساوانی گه و چه ده نیست زه النی کۆمه  دا گه وه کرده
ی ژیانی سیاسی وئابوری وئیداری ڕوو مان به  تا در زه  که یران وماورانی کردووه قه

  له گه ئه. . . . . لتوری مژوویی وهتد سازی وکه تی وڕۆشنبیری وپیشه یه وکۆمه
  .  وه  پبکرته  محاه تایه ی هندکیشیان تاهه وه بت وپکردنه  دیار ئه وه مدیدانه سته

ش  دووبه ر بوون بهتیا دوای مردنی حکمه  له کانی ئراقیش که  دوامۆدرنه نیسته کۆمه 
پو  ر چه ی هه پیشهک  ی وه وه ڕای ئه ره سه، نیستی ئراق وخۆیان ناونا حزبی کۆمه

 حزبی شیوعی ئراق و حزبی شیوعی کوردستان و  تا له وت کوده نه یا نیستک ئه کۆمه
انی ک په  چه نه  الیه میشه ک هه وه  ون  بکهکانی تری کوردستان په  چهی نۆکه یهم ال رجه سه

زنی کو   وه یای خاویان له خه وت به یانه مانکاتدا ئه هه له، زانن  ئه ه هه پش خۆیان به
نی  ردوو الیه گشتی وهه کانی کوردستان به  شۆڕشگه یی ونیشتمانیه وه ته  نه نه ئاسای الیه

  بۆیه.  وه نه م بکه  کهتی تایبه کتی نیشتمانی کوردستان به پارتی دیموکراتی کوردستان ویه
ژۆ کراوی  ئاوه کان به موو ڕاستیه کو هه گایه ن به که وتون وکچک ئه ڕاستدا تکه پوبه چه وا به
  ته وتوونه ئیتر که، کاندا و گۆڤاره ر ڕۆژنامه سه کان وچی له ر سایته سه  ڕوو چی له نه خه ئه

  نیسته ئاغا کۆمهی  ندین ساه کانی پش خۆیان وچه  کۆنو سواوه وانه ی قه وه لدانه
وساوان  چه رگری له ناو به به، ناوسۆشیالزم کانی مژوی جیھانی سواو وڕووخاوی به دیکتاتۆره

چینی  رگری کردن له ی به کگرن ودروشمی درۆینه کرکارانی جیھان یهی  ن ودروشمی ئه که ئه
ری ئراقدا  رانسه هس  له موان ڕوونه ک الی هه بگومان وه. کوردستانبووی ئراق و  کرکاری نه

وتۆ  وتوی ئه  هشتا پرۆتۆکۆل وکومپانیای پش که تی نه تایبه کوردستاندا به گشتی وله به
تی  گایه به ره ڕژمکی ده نه، کانیان پشل بکرت و مافه وه وسننه تا کرکار بچه  هه یه هه
،  وه وسنته کان بچه ایه کشتووک  تاکو جوتیاران وکرکاره یه کوردستاندا هه ئراق ونه له نه
  وه سنه  بچه وساوه کو چینکی چه  وه یه کرکار هه ی نه  که واتا زانستییه  به وه ر ئه به له
 تاکوئستاش تاکو مۆنۆپۆلی  یه وتوو هه و کومپانیای پشکه کارگه ئراق وکوردستانداونه له
وتو تاکو پویستی   سازی پشکه ن پیشه کو وتانی خاوه و کومپانیاکان بکات وه رمایه سه
قی الی  مان چه ک هه ش وه مانه ی ئه وه له  من دنیام جگه بۆیه، بت ر گری کردن هه به به
ناو  مان کاتیشدا له هه ڕوون له پوچی وناکامی ڕووبه ل مایه گه کانی پش خۆیان له راسوه په

ست بنن و  ده وتن به ر که هس نهیان سالیش  ده گای ئراقو کوردستاندا ناتوانن به کۆمه
  وه، ن ی ئراق و کوردستان بکه مدیده و سته وساوه کی چه خه تیش به بچوکترین خزمه نه
 بۆ  ی تک شکانه و دواچونیان مژده ره و به وه کانی پش خۆیان وپوکانه په وتنی چه که رنه سه
 چیتر دوای   باشتره بۆیه. نیستی کرکاری ئراق  حبزبی کۆمه خۆیان ناو ناوه ش که مانه ئه

زموون  م ئه و که  وساویلکه کی ساده ون وچیتر خۆیان وخه که کوی بابردوو نه
  یه گه ناسۆشیازم باشترین به ی مژوی ڕابردووی به وه و ڕه  ڕه چونکه، ن که نه واشه چه

  . .  مدیده النی سته وساوان وگه چهتاندنی  ه خه کاری وهه واشه بۆچه
  فتاحجمال 

20/10/2005  
  ن نده له

   


