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   ذنان ذنان جيهاين جيهاينيي مارس رؤذ مارس رؤذيي88  ييةبؤنةةبؤنة كؤمؤنيستةكان لةعيراق ب كؤمؤنيستةكان لةعيراق ب يةكييت يةكييتراطةياندينراطةياندين

  

 يدذ،  كريكار ذناينبةتايبةيت،  دنيائةمة ئةو رؤذةية كةذناين،  ذنان جيهايني مارس رؤذي8ثريؤزبيت 
 و خةبات  ونط هةلَدةبِرن دة زياتر سةرمايةداريداي نيزاميمافيةكانيان لةسايةصب و نايةكساين و زولَم

 ناعةدالةيت و مايفصب و ي جنسواردينالَهة و  لةضنط كؤيلةيتخؤيان يرزطار و يتيكؤشانيان بؤ ئازاد
  . ثةرةثيدةدةن

 سةرمايةداريدا بةدةست تة ثيشكةوتووةكاينالَ وو عيراق بةبةراوورد لةطةأل ذناينهةلَبةتة ذناين
. ثةردةوة دةنالَيننص ئاشكراو بيكؤيلةيةتيةك و نة كةم وييمافيةكصب و  دواكةووتووترو زولَمينيزاميك
 يرؤلَ و سةرةكيترين ئةرك و  ناو مالَني ئةم كؤمةلَطاية كؤيلة ذنايني ئابووريةوة هيشتا زؤرينةيلةبار

 يئةو بةشة لةذنانيش كة لةدةرةوة. منالَداري لةخيزانة ثياوساالرةكاندا و يئابووريان بووة بةمالَدار
 خزمةتطوزاريةكاندا دةكةن لةطةأل  ضاالكانة لةثيشكةشكردينيبةشدار و بةرهةم دةهينن  ومالَ كاردةكةن

 يهةم هيز و تة ئةستؤيان كةوتؤيمنالَدار و ي مالَداري ئةركئةوان هةم: وون دووسةرة بةرةوِريزولَميك
 ثيشرةو ياريككاياسبةهرةمةندنني لة و نابةرابةر وةردةطرن و  كةمييةكصكرص و ن دةبرالَكاريان بةتا

  . خواستةكانيان لةخؤبطريت و كةماف
ثياوساالريةوة  و كؤنةثةرسيت و يبةدةست دواكةوتوويياساييشةوة ذنان  و يةيتالَ كؤمةيلةبار

  كؤمةاليةيتيضاالك.  ثلة دووي ثياو و مرؤظيةو ثاشكؤئةوان لةم كؤمةلَطايةدا كراون بةكؤيل. طريؤدةبوون
 لةثيكهيناين،  بؤ دانراوةيياساي و  كؤمةاليةيتيبةند و هةزارو يةك كؤت ئةوان يرؤشنبري و يسياسو 
ي ئةحوال شةخصي تردا ياسا مةيدانةكاينيباق و يجيابوونةوةو مرياتطر و زانخيت يراق عيدةكريبةجيجي 
 و مايفصب و ي ئازاد زةوتكردينييةوة وةرطرياوةو بنةماكةي ئيسالم لةشةريعةيت مادةكاينبِرطةوكة
 يةوة مايفي ناموسثةرستي زؤرجار بةبيانووكؤيلةتية و مايفصةهةموو ئةم بل جطة.  ذنانةؤيلةكردينك

 وا نالةبار بةسةر ي بارودؤخيكخوديا، تريؤر دةكرين دِرندانة يذيان لةذنان دةسةنريتةوةو بةشيوةيةك
   .خؤيان بسوتينن و ذناندا دةسةثينريت كةناضاريان دةكات مةرط هةلَبذيرن

 ثياو ي ئابوورلةثاشكؤيةيت و  كاردةكةني ئةو ذنانةيريذة، خة هةموو دميةنةكة نيةودؤم ئةم بارالَبة
 ذنانةوة ِرةزايةيتفشارو نا و  تةكنيك ثيشكةوتينيبةهؤ،  زياتردايةرزطاريان بووة لةثةرةسةندين

 بيمة  بؤ بةدةستهيناينهةروةها خةبات،  طرتووة ذناين كةمتر لةرابردوو دةسيتي بةريذةيةكيمالَدار
 يريذة،  زياتردايةتر لةثةرةسةنديني خزمةتطوزاريةكانيباق و  رةوزةكاندابينكردين و يةتيةكانالَكؤمة
 تائةو  خؤيان بسةثيننيليوةشاي و خصيةتذنان توانيويانة شة، بؤتةوةكةمتر نةخويندةوار ذناين
 ي ضةند ذنة ئةطةرضيدياردة،  بيتيبيزار و رةتنةف و ي طالَتةجاِري بةكةم سةيركردنيان مايةيشوينة
 و ةزةوون قيي كؤمةاليةتيةوة دياردةيةكيم لةبارالَ ئةحوال شةخصيدا شةرعية بةي كؤنةثةرستانةيلةياسا
 تيكؤشاين و  خةباتيئةمة بةرهةم، وة نةهاتووةمافانة لةخؤ و ديارة ئةم دةسكةوت. ووةبةسةرض

 هةية لةعيراقداو ليِرباوانة بؤ ي ثِرشكؤيرابردوويةك و دوورو دريذ يذوويةكي كةمةووتنةوةي ذنانبز
سانيخوازو  ئازادخيوازو يةك ثياواين ثشتيواينيماية و اوةكؤشتي يخؤ داخوازيةكاين و ماف و خواست

 و ي خؤيان لةئازادتيكؤشاين و  خةباتثةرةسةندين و ي كةبةرذوةند سياسيانة بووةاليةنة و ئةو حزب
 جؤراوجؤر يو كؤمةلَة كخراو ئيستا بةدةيان ريئةم بزووتنةوةية. بينيوةتةوة ذناندا ي هةمةاليةنةيرزطار

  .  ذنان بةستووةيرزطار و ي جياواز بؤ ئازادوانطةو بؤضووين بةِرثشيت هةريةكص و لةخؤدةطر
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 و ةهينندك ئةم بزووتنةوةية ثييشةنطترين بةشثي و كؤمؤنيست راديكاألترين و  سؤشياليستذناين
 طشت تيكؤشاين و  خةباتي زياترثةرةسةندين و  جؤشدانيرانةو ليِرباويان ماية بويتيكؤشاين و خةبات
ئةم  بةرؤشين  عيراق كوردستايني رابردووي سال13َ يميذوو،  ذنان بووةي يةكسانيخوازانةينةوةبزووت

  . سةملاندووة يواقعيةتة
   يةكسانيخوازثياواين و ذنان

هةلَمةتة  و  بةعسيكؤنةثةرستانة و يكتاتؤري ديتالَ رزطاربوونيان لةدةسةراق لةطةأل عيذناين
 ي فةزا زالَبووين ئةمريكاويراستةوخؤ لةطةأل شةِرو داطريكار،  رذيمقةسابيةكاين و هيرش و يمانيةكانئ

سقان  تاسةر ئي سةلةيفيبزووتنةوةيةك و  بةعس ثامشاوةكاينيصبةرامبةرك و ينائارام و نائةمين
  ئةمريكا هاوكارو هاوثةمياينتائيفيةكاين و لةواليشةوة بزووتنةوة ديين. كؤنةثةرست بةرةو رووبوون

بطرة ،  هةلَمذني ئازاديعيراق نةفةسيك يخواروو و ناوةِراست نةك هةر نةيايشت ذناين و هاتنةمةيدان
 و  هيرشيان كردة سةر دةسكةوتخولَقاندو يةيتا ثةيتا يان بؤ ذنانانة زؤر كؤنةثةرستيبارودؤخيك
 يثةالمار و  هيرشيق زةي هةلَوةشاوة منونةيةكي حوكمي مةجليسي137 ي بِرياردةركردين، مافةكانيان

 عيراقيان مسؤطةر ةرلةماين ث كورسيةكايني دواييدا زؤرينةيبوو كةلةم هةلَبذاردنةئةو بزووتنةوانة 
  . كرد

 يلةساية وة، ئيمثرياليستيةكانيدا و تة ضاوضنؤك ئةمريكاو سياسةي داطريكاريذنان لةساية
 ووبوونةوةيِردةبيت خؤيان بؤ رووبةقةوميانةدا  و ي ئةم بزووتنةوة كؤنةثةرستة تائيفيةش ِريتالَدةسة

 وةكاينوةنطخواردثخواستة  و  ذناني بزووتنةوةيطةشة و تواناكانهةرضةندة ، طةورة ئامادةبكةن
ئةو م نابيت ئةوةمشان لةبريبضيت كةالَبة،  ثيبكةني ثاشةكشةبةئاساين ناتوانن انلةئاستيكداية كةئةو

 و  هةر ئامادةنني مل بةخواستنةك و  دةكةنطيانسةخيتة بؤرذوازية كؤنةثةرستانة بزووتنةو
  دةسكةوتةكاين ئةواندايتالَ دةسةيلةساية ئةوةش لةئاراداية ي مةترس ذنان بدةن بةلَكوئازاديةكاين

  . يانيان بةسةر بيت ئيرانذناينوةكو  و لةدةست بضيتئيستاي ذنانيش 
 و  دين لةدةولَةتي كاملَيبؤ جياي، ييشكةوتوو و  علمايني دةستوريكي ذنان بؤ هينانةد خةبايتبؤية
 ي عيراقي ئةحوال شةخص ياساكاينبؤ طؤِريين، يتائيف و  دييني حكومةتيكناين ثيكهييقةدةغة

 يينةوةبؤ بِر، رابيتداِريذ ذنان مافةكاين و ي ئازادي كةلةسةر بنةماماينعيل و  مةدةينيبةياسايةك
 تاد.. .  ذناندايسةربةخؤ و ي واقعي لةريكخراوة ريزةكاين يةكخستينبؤ، كار بي بؤ ذناينيكار بييبيمة

  .  ذنانة لةعيراقي بزووتنةوةي ئيستاو ئايندةيوبوونةوةبةِررو و  خواستسةرةكيترين
 ي بزووتنةوةطومان يةكيك لةسةنطةرة طرنطةكاينطةورةية بي و نةبةردة سةخت و ئةم خةبات
 و ببةسنت ثي ثشيت هةتاسةريةو ئةوة ئةم بزووتنةوةيةية كةثيويستة ذنانيكاركري و كؤمؤنيسيت
  .  بزانن خؤياينتيكؤشاين و  خةباتي سةرةكبةثالَثشيت

 كؤمؤنيستةكان يةكييت
  لةعيراق

  ي ناوةنديكؤميتة
 2005 يمارس
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