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  تاحتاح  مال فهمال فه  جهجه ...  ... ی چوارمشقیی چوارمشقیردردندک کوندک کو  نوسینی بباجی ههنوسینی بباجی هه

  
  . م شه شی شه به
ی  سانه و که نیستی کرکاری ئراق وئه ر حزبی کۆمه سه ر باسک له  سه شدا دمه شه م به له
  . نن دا دائه و حزبه ی ئه ته به ناوسه ی خۆیان لهکان هلکه و  واسیوه دا هه نه والیه خۆیان به که

راسیۆنی  پاش ئۆپه گشتی وله كی کوردستان به ی خه ڕینی شۆڕشگانه پاش ڕاپه  له دیاره 
ک پارت وڕکخراوی  کان پانوپانتر بوون کۆمه تی کاتک جاده تایبه ڕزگارکردنی ئراق به

.  دروست کردن وپک هنان  هاتنهتی تایبه کوردستان به گشتی وله ئراق به جیاجیا له
کاتی  کاتی ئاشتی وله تی له تایبه ن به نی ودروستکردنی پارتوالیه الیه فرهدروست بوونی 

م  که یه،  دروست بوون کی دنه ره ستی سه به  بۆدوو مه وه یه که  زانستیه ڕووه باتی شاردا له خه
ڕووی  گا له چین یان توژکی کۆمه دا که وسنورو نیشتمانه بت له ک هه  بۆشاییه پویسته
وچین  ری ئه بوونی نونه ر نه به کردن له میان لبته  سته وه کانیانه ندیه وه ژهر مافو به
راوزکراو  سی سیاسی په ک که ندی کۆمه وه رژه ر به به م له دووه،  و ئایدیایه وئه وتوژه

ک  نی خه ی کۆمه وه بن بۆکۆکردنه نک نه هیچ الیه ر به سه دا که رمه ونیشتمان وهه له
  . کانیان ندیه وه رژه وری خۆیان بۆپاراستنی به ده له
بگومان ،  وه ره ی سه ودووگروپه نیستی کرکاری ئراق کام گروپن له جابابزانین حزبی کۆمه 

پو  چوار حزبو ڕکخراوی چه ئراقدا زیاتر له کوردستان وله  له م نین چونکه که گروپی یه
ک حزبی  بوون وه  کرکاری ئراق ههنیستی زراندنی حزبی کۆمه کۆمۆنیستی پش دامه

تی  ڕهرانی کوردستان و نجده ی ڕه ه کۆمهشیوعی ئراق وحزبی شیوعی کوردستان و
دایک بوون  ناکامی له  به وه میش بن ئه ری گروپی دووه ر نونه گه ئه. . نیست وهتد کۆمه

ی  سه که ند چه و  ئه له جگهگای ئراق بن  ری هیچ چین وتوژکی کۆمه وناتوانن نونه
م  ر ئه به له، واسیوه و خۆیان پدا هه وه ته دا جگایان بووه و پارته تی ئه رکردایه سه له که
  . وه ی خواره ند هۆکارانه چه

جگای  رجن له خه ه کی مشخۆری هه گایه گای ئراق تاکوئستاش کۆمه موو کۆمه هه-إ 
دی  ئراقدا به تی له کی چینایه هیچ جیاوازیه-ب، ر م هنه رهه سازو به کی پیشه گایه کۆمه

 نکی کوالیه وه شیوعی ئراق حزبی  وه ئه ی دوریشدا بشبت ئاینده لهر  گه ناکرت ئه
پی  توانن به ر ئه ماوه ن جه باتی ئراقی خاوه پانی خه ر گۆڕه ی سه یان ساه شۆڕشگی ده

تکشانی ئراق بن  حمه ینی کرکاو زهکانی چ ری مافه یان پارزه ندین ساه زمونی چه ئه
نی یکی ئا گایه بی ئراق کۆمه ره گای عه کۆمه-ج، نیستی کرکاری ئراق ک حزبی کۆمه نه

یان   بۆده ی بۆیه که  نشینه شی سونه ی وچی به که  نشینه شی شعه  چی به وتووه زۆر دواکه
، سپت بکات وبچه ره که اندا چهناوی له ش ڕیبازی کۆمۆنیستی ڕگای پنادرت که سایدیکه

 بواری ئاینی  واتهش  مه ر ئه ئراقدا هه کردوو له شه سازی گه بوونی پیشه ڕای نه ره ت سه به ئه
   بۆیه ی حزبی شیوعی ئراق بووه ندین ساه م چه رده ری به مپه کۆسپولهبی ئراقی  ره عه
  یه ئراقدا هه  له ڕه و بیرو باوه  ئه ساه70 وازیاتر له  و کردووه ی نه شه ی سروشتی گه شوه به
نی  ناوی الویفاق الوته یاد العالوی به ی ئه که کی ڕکخراوه د یه  سه یان توانیوه م نه به

مانی  رله نگی کوردسیاکانی په  ده  دروستی کردووه مه ندساکی که موی چه هه ئراقی که
 ناوی شیوعی  م چونکه علمانین بهکاتکدا ڕکخراوکی  ست بنن له ده ئراق به

 بوو  وه هنگی خۆیان پدان وئ بی ئراق ده ره کی عه  خه ر نیه سه وکۆمۆنیستیان له
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 کورسی 44   دا توانیان زیاتر له1/2005مانگی  مانی ئراقدا له ر له بژاردنی په هه له
، مانی ئراق رله می په نی سیه  الیه ش بوون به مه  بهست بنن ده مانی ئیراق به رله په
پانی  ر گۆڕه ی سه یانساه نکی شۆڕشگی ده کاتکدا حزبی شیوعی ئراق الیه له مه ئه
ست  ده وتنیان به رکه ر ئاستی ئاق سه سه چی تاکوئستا له باتی ئراق وکوردستانن که خه
ش  یان سای دیکه م تاکو ده  ئه بۆیه.  وه کانه وکراسیهدیم بژاردن وڕۆه ڕوی هه  له ناوه  نه

ناکات وناتوانت  شه گه بی ئراقدا ره گای عه ناو کۆمه لهحزبی کۆمۆنیستی کرکاری ئراق 
ر بچوکترین ڕکخراوی ئیسالمی  سه بتوانن به و تۆ که ری ئه ماوه کی جه یه نی بنکه  خاوه ببته

و ب بیر   زۆر ب بارنامه بۆیه، ست بنن ده وتن به ر که بی ئراقدا سه ره وعلمانی عه
ناکامی   بهو  ق دراوهنیستی کرکاری ئرا ی قوڵ بیاری دروستکردنی حزبی کۆمه وه کردنه

کانی  ر سایته سه رد وله ی ڕووزه ندک ڕۆژنامه ڕی هه ر ڕوپه سه ئستاش له.  دایک بووه له
  وڕاوه  به ستیان کردووه دهنیستی کرکاری ئیراق  ۆمهحزبی ک س له ندک که هه رنت نته ئه

کتی  شتی وپارتی ویهگ کانی کوردستان به  شۆڕشگه ییه وه ته  نه نه کردن دژی الیه
ی  له ڕگادا په ئاشدا دری پھاتبوو له ک له کابرایه (ت پشینانی کورد ئه، تی تایبه به
دایک بوون  ناکامی له ی به وه ڕای ئه ره ش سهنیستی کرکاری ئراقی حزبی کۆمه. ) کرد ئه

ی خۆیانی  زری ئایدیاکه هه ری ئراقدا که رانسه سه ن له کیش شک نابه یه وکگه مینه وهیچ زه
کانی باشوری  شۆڕشگه  ییه وه ته  نه نه الماری الیه ناچاری دن په چی به تدا بچنن که
ستاون  مان ڕاوه که وه ته دوژمنانی نه ر به رانبه و بهکو ک  وه یان ساه ده ن که ده کوردستان ئه

  یه وه ته  نه نه نگری ڕۆحی گشت الیه  الیه ته ری کوردستان بوونه ماوه ی جه99%دا سه وله
کتی نیشتمانی کوردستان  گشتی وپارتی دیموکراتی کوردستان ویه کان به شۆڕسگه

لی کوردستانی باشورو  ری گه ماوه ی جه ینه پۆ  ڕۆحیه ندیه یوه و په  ئه وهتی  تایبه به
کردنی   چینه به یارانی کورد ونه درۆو بوختانی نه به یان نه قینه رانی ڕاسته نونه
دژی  ش که هوان ق نابت وئه وکانی ئراق له ن نگرانی کۆمۆنیسته وشوخای الیه خه
  وه ئستاشه لهن و  ده ستان ئهچیاکانی کورد ری خۆیان له نھا سه ته ن  ڕۆحیه ندیه یوه وپه ئه
وت  یانه و ئه واسیوه دا ههنیستی کرکاری ئراق حزبی کۆمه خۆیان به ی که سانه و که ئه

ن بادنیابن  نیستی کرکاری ئراقدا ڕۆبکه ی حزبی کۆمه هت به ناو سه کانی خۆیان له هکه
ن ودرۆو  که ت نه خه ۆشیان سهخجابا .  وه  هیچیتر نادورنه والوه به پوچی  مایه له جگه که

، ن خه ڕک نهئاساکانی کوردو کوردستان   کو  شۆڕشگه ییه وه ته  نه نه بوختان بۆالیه
وتوون  تی که که  ی که و چاه ی ئه وه ڕن بۆپکردنه ی تردا بگه ن ڕگاچارهوش  به هباشتر

ری  ماوه ی پۆینی جهڕیز ڕیگای کارکردن له یای چروکیان له خه وت به ک بیانه نه
نھا دنیای  دی وته هن ر گیز نایه هه ی که رامانه مهو   ئه نه بستی تکدانی بگه مه  بهمان که له گه
  . . !!؟؟دروستی کردونیاڵ  خه

  . . . تی ماویه
  جمال فتاح
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   ن نده له

    
  


