
 .سامان م ب  ااوڕ دیسان وەاڵ ..خۆیی ربه ڕیفراندۆم و سه
وسایهسرهخه
باڵوکردنهبه وهدوای وتارێکی گرانهخنههڕی هاوبۆچونهلهم کهڕکانی سامان سهریێ بهبارهم ڕیفراندۆملهسهمهت وی
وڕوویرهدابهووتارهلهکهوهبداتهنهجارنیانپرسیاروسهدهواڵمێکیکۆنکرێتبهوهبووکهوهوانیمئهڕ،چاوهخۆییربهسه
وههوتهوهاکر که، النی ڕێگایهیا ئهم بۆ دروست ناکۆکیانهکی ردهبهخاتهبو وههلهکهست لهڵویستهبۆچون رمهکانیدا

جیاوازیانهورئهسهلهکییهبێتقسهنهچهیبووکهوهروانیمنئهرچاوهمتشکهمهله.وتووهخۆییتێکهربهڕیفراندۆموسه
کوهدا4102ساڵیکلهیهوهمایچلێکدانهربنهسهلهکهپێمانبڵێتوڵداوهریههسهکانیداهویستڵههونوبۆچلهکهبکردایه

بهد4102بۆچیلهوگرێڵوێستدهههخۆیربهوسهڕیفراندۆمێکینگرالیه هاورێوهداخهبه.یشتووهیگهکهوانهپێچها
بههالمێکوه،"!دەوڵەتیکوردیودیباتینێوانکۆمۆنیزموناسیونالیزم"ناوییبهکهوتارهاتکهددهوانیشانرچیگهسامان
یمنکهوتاره به، بڕتبابهیرهقههیچجۆریکخۆیلهبهاڵم ناوهوتارهوکانیئهگهو نهاتهوداوهکاننهخنههڕرۆکیو

بێگومان.!"وهتهمداوهاڵمێکوه"موانبڵێههتابه،کردووهکهووتارهیبۆناویمناماژهئێکندجارچهوهنارهوکهگۆشهله
ڕیفراندۆمو"وتاریلهیکهوپرسیارانهوبۆچونخنهورهواویئهتهبڵێمکهیهوهدروستئهنجامێکیئاواشدائهررامبهبهله
یڕێچاوهیخۆیداباقینوشوینله،هاتووه"-ریمهاوڕێسامانکهاڵمێکبهوه-!تیکۆمۆنیستیخۆیی،کامسیاسهربهسه
.رامۆشیبسپێردرێتفهناکرێبهکهکات،دهلیسیاسیدهجهلهدیاریکراویشیوازێکگوزارشتلهخۆێهماڵمئهبه.المنوه


 !لی سیاسیدا ده جه سامان له  شێوازی ااوڕ
ۆگفتوگیڕاقیومۆدێرنلەدیباتوپیویستەئەلگۆیەک":کۆتاییدێنێتکهوهبهیکهتارهیوستهینڕهدوایهاوڕیسامان

؟کردووهلگۆیهمئهلهوییرهکانیمنپهخنهڕهبۆچوونودابهیهکهاڵموهلهخودیخۆیالمئایا،به"بۆکۆمەڵگانمایشبکەین
اقیکیڕلگۆیهئه"ڵگهلههیوانهپێچهکجارییهبهکهبردووهلیسیاسیدهجهلهشێوازێکیبۆناپهسامانێهاوڕوهداخهبه
گفتوگۆدیباتلهمۆدێرنو "و لهچونکه، وهئهباتی کۆنکرێتهیوهالمدانهوهی بۆچونهخنهڕهبهکی نێوو وتارێکیکانی

اینوبۆچوونهخنهوڕهواویئهتهرومبهرافیبهرهتهئاگاهانه،وشوێنێکیتربردۆتهیکهباسهست،ردهبهبخاته،دیاریکراو
لههاویکرهتئاراسهک کۆمۆنیستهد"، نیوان ناسیونکانیباتی کاندایستهالو جۆرهبهووونکردووه" سیاسیدهشجهم لێکی

دووکه گۆڕیوهنیوان دووجواڵسی نیوان گفتوگۆی کۆمهوهنهبۆ تیاڵیهی شیوازهئه. خۆیدهجهلهم کاتێک سیاسی لی
کهوهکاتهدهستهرجهبه بههاوڕیسامان هاوڕیان"زمانی دهبه" ریفحه"ودوێگشتی وهو" کهاڵمهموخاتبی لهخۆیی
تییبهاتبه.یهکانیشانتایتڵێکیانههبۆچونهنهعلومومهویاننانهکهکاسانێکهڵکۆمهبۆگۆڕێدهوههسێکیدیاریکراوکه

ررامبهبهفیرهتهکوه،"بۆچوونیهاوڕیانێک"یاخۆدوه،"مانکهنووسەرانیبزووتنەوە"یاوه،"ێکهاوڕیاننوسینی"کاتێککه
یخۆیکانهالموهکردنیڕمیستهئاراکبۆیهنێشانهتهونهاکروهوهنئهالیهلهدا،سیاسیهلهدهمجهله رههکنهئیترمهئه.
بهیخوازێدڵدهیکهوجۆرهبههڵکردنیانتێکهکانونیبۆچونهکردنیخاوهحبهشهبه لهییهربازکردنێکیخشکهڵکوخۆده،
.وزبووهداسهگفتۆگۆیهلودهمجهنجامیئهئهلهکداکهرراستیهرههسهبهبازدانهرورامبهیبهخنهڕه

یتدیبه"چشێوازێکبهتیقیخۆیهههوئهدیاره گشتیهاوڕیانبه"تیبوچونیقیهتههنانهتهخات،ڕیدهبه" رانینوسه"و"
پایبهکردنهیتودیبهیوازمشئهکاتقیدهناههالم،بهخنهررهبهوبیانداتهنگێنێڵسهکانیانههبۆچوونهو"مانکهوهبزوتنه

بنوسێدیارکراوهکیتایتلێلگریناووههۆچوونیكیدیاریکراوکهبسێکیدیاریکراووکهبهوهانهالمدوه ناهروههه. قیهها
کانیدهپاندنیبۆچوونهبۆسهکاتده یسیاسیلهموجامه"ستبۆ و" رێوبه"کانبۆچونهیوهگواستنهمانتداریلهنائه"

.مۆدێرننمایشبکاتکیراقیولگۆیهئه"یبکاتکهکهرهرامبهبهداواشله
وهدڵنیایهبه هدهجلهشیوازێک سیاسی پێبهکهلی پشتی سامان ستووههاوڕێ ههنه، ک کۆمهکهر بهمترین ناکات ک

جیاوازیهوهرۆشنکردنه وی سیاسهکان کۆمۆنیستجێگیرکردنی بهیتێکی فه، وزایهڵکو ناسالم ئاستلهگیژهرهسهکی
بۆنیهیدانێکمهوهوهئهالیباتیفکریبهلیسیاسیوخهدهجهلمێنێتکهسهدهوهشئهمهئه.خوڵقێنێتماندادهکهوهبزوتنه

بههه سهزهنیهستهربهڵگرتنی خهکانی ڕیگای یهر یهکگرتوانهباتێکی کردنهکدهو هێزهوهست ی کۆمۆنیزم وریدهبهکانی
تدارهنهاموئهاردلگهکیبهڵێویههوهلهکانجگهلیسیاسیبۆکۆمۆنیستهدهجهکهکاتێکدایهلهمهئه.تێکیکۆمۆنستیداسیاسه

به کردهیسیاسیلهموجامهلهرهدهو ئامانجدارانهیه، بهناتیڤهرگریئالتهڵههوکی پێیه، یکهوهیئهشوێنوێتهشناکهم



بهخسدروستهایکامشهڕوردبۆچونیکامفه وستووهکانیبهوحزبهوهتیجوالنهعهنفهمهچاویلهیکهوهدئهقه،
.کاتدههڵمامهلێکدادهجهرههلهکانییراگرتنیهیزهکپارچهتویهکانیحزبیهتهسونهوانینوقهزمبهمولتهوسئوالنهمه

هاوڕ سامان کهێ دەکات ئێمە وهبهسەرزەنشتی نیەئومێی بزووتنەوەکەمان هیزی بە کیهرهگهودیکمان خۆیتی
کهستۆئهوێتهکهدهشیرکهوئهئهدات،نیکۆمۆنیزمیکرێکارینیشانبکاهحزبربهرامبهبهمهئێترلهکیجیاوازتیهوقعیهمهله
کانیکگرتووکردنیهیزهیهکۆمۆنیستیوتیکیاسهسیهاوشانیهاوڕێکانیتێبکۆشێتبۆجێگیرکردنیکیئوسولێیهشێوهبه

سترشتێکدهههرلهبهبێدهرکێکیئاواشدارئهرامبهبهله.یدانیکاریکۆمۆنیسیبۆمهراکێشانیانوکۆمۆنیزمیکرێکاری
ڵگرێههلیسیاسیدهجهلهشێوازهمله کاتێکیشوبزانێوهکانهحزبییهسونتهوابتوزهبهندپایبهبێخۆیبهتدهنانهته.
بهردهبهخڕیتهدهکانرپێچیهسهوهمبارهله حکایهمی سازکردنی مهدیاله"تی پێنهگاڵته"عکوسکتیکی ی وهوانهپێچهبهکات،

.تیخۆیهسامانێهاوڕڕویلهسێککهرههلهربهلیکیئاوادهجهکانیزیانبارهئاکامه

 ! کوێدایه له گرێی فکری،  "کان ییه وه ته نه  کێشه"

کۆمۆنیستورانیحزبهوسه"هاوڕیان"ونوسینیوتاروگویگرتنلهوهتێکیخویندنهڵمهههیلهوههاوڕیسامانپاشئه
دووبارهوهبێتهدهکانناسیونالیسته ههسهوهتهێڕگهده، کهشیووتارهردووبهههلهکهپرسیارمانر .تیکردویهیپێشودا

مله.کات؟دهرسهچارهیی،وهتهمینهبێبوونیسته،بهتیوایهتهینهکێشه"خۆییربهڕیفراندۆموسه"چۆنکهیهوهویشئهئه
:ڵێتدهوهدیسانهوهرهبا

ووتاریانلەبزووتنەوەیئێمەداتانوسینیئەمباسەووتاریهاوڕێیخۆشەویستلەهیچووتارێکدا،کەدووا"
سایەیە ..خەسرەو د، کوردوستانێکیسەربەخۆ چۆن بیستکە نەم و هۆیچارەسەرکردنینەمخوێندەوە ەبێتە

-هیمننئکیدهێڵیته-"چارەسەردەکات"تەوەیی،چونکەئەمستەمەنەماوەستەمینەکێشەیکوردبێ"کۆسپەکانو
ئیترکهیهڕوباوهبهیاندووهگهویئهمههوزهنیکیێیهگربۆتهمهه"ییوهتهمینهبێستهییبهوهتهینهلهسهمه"مپێیهبه
ییوهتهینهکێشه"خۆییربهوسهڕیفراندۆم"یکهوهلماندنیئهکنینبۆسهیهچوارچیوه"مەنصورحیکمەتباسەکانیلینینو"

کرێئهاڵمبه،ئەویمێشکیمگرێیهئهیوهبۆکردنهینبممولزهکهیکیترنییهنایهاوڕێومنوهئهاڵمبه!.کاتدهرسهچاره
بهچه هردبهینههبخڵگهندین پێچهست ئهسهوانهبۆ قسهڵماندنی سهیهو وهرهی رهسه. کۆمۆنیستیرنامهبهتا حزبی ی

کەیارکرێک عێراق ی سامان بهوهداڕشتنهلهخۆیهاوڕێ بهندهی ئهشداربووهکانیدا مه، یهلهسهم جۆرهبهی روونم
:کردوەتەوە

ومن بعد الحرب واحتالل العراق وإسقاط سلطة البعث، فإّن خطط أمريكا والتيارات السياسية القومية واالسالمية  "

يم الدولة على أسس االنقسام القومي، االثني والديني، قد عمقت الهوة والتقابل القوميين إلعادة تنظالبرجوازية في العراق 

، وفي ظل مثل هذه االوضاع، فإّن ونتيجة لكل ما تقدم فإّن المسالة الكردية ظلت معضلة بحاجة الى الحل. في العراق

 .إطار عراق موحد يواجه مصاعب جدية التعايش المشترك والخالي من المشاكل بين الجماهير الكردية والعربية في

إّن الحزب الشيوعي العمالي العراقي يعترف رسميا، کمبدأ، بحق االنفصال عن العراق واقامة دولة مستقلة عن طريق 

عملية استفتاء حّر وشامل للجماهير في كردستان ، ويقف بالضد من أيّة أعمال قسرية أو عسكرية تتعرض لذلك االستفتاء 

ضل الحزب الشيوعي العمالي العراقي من أجل الحسم الفوري لهذه المسألة والنتشال جماهير العراق وكردستان ينا .الحرّ 

عن طريق إقامة استفتاء حّر في المناطق التي يسكنها االكراد في شمال العراق وتحت  النزاع القومي، من تحت وطأة

 .  يه وه ن منه اليه ئکيد له هێلی ته -بی ره زمانی عه به/ ی باشترک ی دونيايه رنامه به -."إشراف المؤسسات الدولية الرسمية

بهوه کیتریهڵگهک  به: کهیاننامهئاخرین عێراق، کرێکاری کۆمۆنیستی حزبی ژێرلهی کۆمۆنیستیحزبیبەیانی"ناوی
"لەکوردستانریفراندۆم:بەسەبارەتعێراقکرێکاریی باڵوکراوەتەوە٧١کە تەموزدا هوی وهاوڕی ندامیئهکسامان

:داهاتووهکهیانامهبهله.وهتهداوهپرسیارمانههالمیبهوهوهدیسانه،نوسینیدالهشداربووهیبهبیسیاسکتهمه
 و عێراق لە جیابونەوە دەربارەی ئازادانە ریفراندۆمێکی ئەنجامدانی شک، بێ بنەمایەو ئەم دامەزراندنی)لەسەر

یاخودمانەوەلەچوارچێوەیعێراقدا،بەمافییەکسانەوەیەکێکەلەمافەڕەواکانیجەماوەری(سەربەخۆدەوڵەتی
 عێراق، ئێستاداکوردستانی کاتی لە کورد نەتەوەیی مەسەلەی چارەسەرکردنی بۆ گونجاوە میکانیزکی هەروەها

-دهیمنهئکیهێڵێته–("لەژێرسەرپەرشتیدامەزراوەرەسمیەنێودەوڵەتیەکان)
بهله ڵگانهم زیاتر، بزوتنهش وتاری و باس لهکهوهدەیان کهردهبهمان یهقسهوئهیوانهپێچهستدان سامانی هاوڕێ
کهسهده لمێنێ نەکەوتوە؟"دەڵێ دەست وەاڵمەکەیم نوسراوێکدا هیچ "لە خودی لەوانە وتار، ێکی که ندیوهپهلهخۆی
:دەڵێتێیداوتیهنوسیوی٤١٧٢سالیبۆڕیفراندۆموهرزانیهدبهسعویمهشهبانگهبه



" لە گریمان و بکرێت ریفراندٶمیک ئەگەر بێت چی سیاسەتیان کۆمۆنیستەکان ئەوەی دەبیتە مانگی٦باسەکە
هەمووسیاسەتمانەوەبیتلەچوارچیوەیعێراقیئێستادا؟یانجیابونەوەبیت؟.داهاتودا؟دیارەئەوەگریمانەیە

باسەکئەوەیە کامیانبەقازانجیکرێکارەوەکوچێنێک؟. رزگاربونیبەشیکلەچینیکریکارلەئاگریتیرۆر!
کۆتاییهێنانبەهەراوشەروتوندکردنەوەینەتەوەپەرستی!کاڕیکیخراپە،ئەگەرنەتوانیهەموویرزگاربکەیت؟

دەبێتیئەوەبیتکەناسیونالستەکانجاڕیریفراندۆمبدەن،منپێموابیتنابێتکۆمۆنیزمچاوەڕێکارێکیخراپە؟
وەهەرئێستاکاربکرێتبۆسەرخستنیپرۆسەیریفراندۆموکردنیئەمپرسەبەپرسیڕاستەوخۆیخەڵکو

یەکیگەورەوەبۆجیابونەوەیکوردوستانوپێکهێنانیدەوڵەت”بەڵی”دەرکێشانیلەدەستناسیونالستەکان،بە
".اتیاید

بەڵکوکێشەکەئەوەیەکەهاوڕێسامانکیکهگرفتهمپێیهبه لۆمەترەکەیخۆینەبوونیوەاڵمیرۆشننیەبەوپرسیارە،
و کردووەتەوە ڕگەسفر پۆپۆلیستی چەپی دیدگاکانی بۆ اوەتەوە بهئهشتهحالهمئهوحەفتاکانسااڵنی ئهوی نجامهو

رکیئیترئەوەئهوایهکه.رامۆشیبیانسپێرێفهیابه،وهبینێنهوهکانیخۆشیهوتارهبه،کانهونوسراوڵگهبهکهیاندووهگه
خۆیه کەتیخودی گۆڕیوهبۆچونهئەگەر ڕکانی بکاتەو، ەوونی لمێنبیسهو کهێت ڕچۆن سهیفراندوۆم کە،خۆییربهو

لهساڵهەهایساڵ ووهمانهکهوهنجواڵنهالیه، ئیتررکراوهسهکپێداگریلهیهگاچارەەکوڕێ، ییوهتهینهریکێشهسهچاره،
ن ئهاکاتکورد لهدهوهئهوه؟ بڵێت پێمان ئهوهرهدهبێ ڕێگاچارهی ڕیگایهیهم ههچ بهیهکیتر سامانوهداخه؟ هاوڕێ

سهلهلێکیسیاسیکهدهدرێژاییجهبه ستاوهاوهڕرێکیدا پرسیارانهاڵمێکبهکوهنه، بێرناتیڤوڵتهبێئهبگرهوهناداتهم
لسهچاره مههههر ردوهفیکانهنشهلویستێکی ئهبهودێنێ وهپاساوی ڕوییداوه"ی دهئالوگۆر سیادهوله، نهت ،ماوهی
کانییههوتهنهکێشه"ویکورد،کێشه.."ئارادایهداریگڵوباڵلهرمایهسه وجێدێڵێکانناسیونالیستهوحزبهۆرژوازیبۆب"

.گرێڕادهلگایکوردستانگرتووهکۆمهرۆکیبهبهکیواقعیداکهیهکێشهتلهخالهبێده،روانیداتێکیچاوهسیاسهکۆمۆنیزمله
پهله ئهدهنهیوم نوسویویهکهمیوتارههشیدووبهلهکهینبدهیكگرافرهپهرنجلهرسهگهدا ڕیدا ئهۆتی، رهشنتر یهخنهم
:وهبێتهدهستهرجهبه

 چارەسەرکردوەو؟(ومییقهکێشهواته)بەاڵمکەیوەلەکوێدەوڵەتوسەربەخۆییئەمکێشەیەی" دەیان!
لەسەرسنوروئەمپارچەزەوی ماوە نێواندەوڵەتەکاندا لە وئەولەتەشاخوئەمکێشەلەدونیایئەمرۆدا

و یۆرانیوم کانیئەلماسو ئەو گازە، نەوتو چاڵە ئەو و بەفرینە شاخە  وواڵتانی... هەموو لەگەڵ سعودیە
 جەزیرەیان دوو کێشەی ماوەیەدا، لەم تازە هەیە، کێشەی صەنافیر)دەوروبەریدا و تیران میسردا( لەگەڵ

ات،روسیاوئێرانلەدەریایقەزوین،تورکیاوسوریاوتورکیاوعێراقوئێران،ئێرانوئیمار.تاوتۆێکردووە
عیراق،ئوکرانیاوڕوسیا،ئازرباینجانوئەرمینیا،ئەرجەنتینوبەریتانیا،سودانوباشوریسودانکەنمونەیەکی

سنوریفەرەن سەر لە بدەیت ماکرون و ئێستاشختوکەیمێرکل بوون، گەورەتر کێشەکان و تازەیە سازۆر
سنورینیشتمانهەمیشەسنوریدەسەاڵتبووە،بەپێیتواناودەسەالتیزیاتری...وئەلمانیادەیکەنەوەبەهەرا

دەبێت زیاتر نەتەوەیەکسنورەکەی دەوڵەتی پێی. بە دیاریکراوە کە بدەن سنورە ئەو و ئیسڕائیل لە سەرنج
ویشلەقۆناغەگەشەسەندوەکانیداکۆتاییبەمکێشانەتەنهاوەتەنهاسۆشیالیزمئە.بڕیارینەتەوەیەکگرتوەکان

-ئکیدهیمنهکانوهێڵیتهوانهنوسینیناوکه/بەشیدووەم/سەربەخۆییوپێکهێنانیدەوڵەتیکوردی-"دەهێنیت
:یهیفکریوسیاسیئامادهڵهندههچهدا،وهرهیسهربڕینانهمدهله
مکهیه له: سامان یهکێشهوهخۆیهتیزهنیههاوڕی لێگۆڕیوین لەگەلکی گرتوون یەکی کێشهده"بە تر"یان ی ویشئه!.

دیاریکراودالههومیقهکیهیکێشه کهواڵتێکی عیراقه، کوردستانی کێشهده". کهش"یان بهئه، کانیهوهتهنهکێشه"و ناویان"
زایفهلهکانینیوانیانهندیهیوهپهتانوڵهوینیواندهکێشه..ویۆرانیۆمووتوگازئاویخاک،سنور،نهکێشه:وانهباتلهده

اڵموهوهخۆییهربهوسهڕیگایڕیفراندۆم،تالهوهومیهیقهیکێشهنێوخانهناچنهوهتهرهبنهلهمڕۆدا،کهسیاسیدونیایئه
یڵکردنیکێشهتێکهویشئهوهفکریڕۆشنهکیسیاسیویهلهههوێتههکحالێکیئاواشداهاوڕیساماندهله.وهربگرنهوه

ده کێشهولهنیوان و والتێکدالههومییقهتان قهیهکێشه. لهکی که پهوهرهدهومی یوهی والتان، وهراستهندینیوان کوخۆ
لهبه سهشێک سیاسی دهناسنامهوئارادایهلهرخانی وولهی بهیوههپت وهاوالتێانیکهندی وکهیهەهە ئیسنیکیانزمان



تێکەلکردنیکێشەیەکیمەلموسوناسراویبێگومان.کانناسیونالیستهالنێینیوانهیزهوملممایکێشهبنه،کردۆتهجیاوازه
مئهدواتریش.یپشتسەرناوەشەڕلهسەدەنیوهاروهکانی،هههکارەساتوومیزوڵمیقهلهدەیانسالبهدنیایئەمرۆکە

چوارچیوهلهیهکێشه قەومیێکفیدرالیزمی کهدا،ی کێشەی و شەڕ عەرەبنێوان و کورد ئاستیناسیۆنالیزمی وتا رق ی
رانکەر،کێشەیەکشەڕێکیماڵوێۆببگۆڕدرێکههەیەیوهئهۆژەئەگەریوهەرڕوهدۆتهکرکینەیەکیگەورەیقەومیقوڵ

تاجەماوەریکریکاروزەحمەتکێشبکەنبەزەخیرەیکێشمەکێشیخۆیانهناسیۆنالیزممکئههەردووبەئیمکانیداوەکە
گازوئاوولەسەرنەوتوکهێکدالەگەلکێشەینیواندەولەتانکیئاوایهکێشهکردنیڵتیکە..لەسەردەسەالت، ریانسه..

لهچ،وهوهومیهیقهڕکێشهمهکانلهزمونهئهویمێژووروانگهلهچ،یههدووجۆرەکێشگرتنیئەمسانبەیەکیاوه،ڵداوههه
.کاریکاتێریشتێکیترنیهبۆچوونێکیجێونابهوڵدانێکیههلهیمارکسیستیدا،جگهوهبیرکردنه

مهدوو لهیهلههه: تێکهکیتر ههکردویهنیواندەولەتانداییانکیشهودهومییقهكێشهنیوانلهکههردنکڵم کردنیوالهتی،
وهریبهباوهربۆیههه"!!.یداکهندوهسهشهگهقۆناغهویشلهئه"بۆسۆسیالیزم"کانهتیهوایهتهنهکێشه"ومیکوردویقهکێشه
سهڕیفراندۆمکهنییه چارهربهو بێتسهخۆیی ر لهبۆچو. ئاوا تیوهنێکی پێچهریهرووی باوهگهلهیههوانوه، کانیهرڵ

که لهیقهریکێشهسهچارهکۆمۆنیزمیکرێکاریدا بهرمایهیخودینیزامیسهچوارچیوهومیکورد دهمومکداریدا زانێین
جێگیرکیباشتردوناییهیرنامهبهمیشیالنیکهبههشیلیهمبیرۆکهوئه یهاوڕیکهزهنیهگرێکوێرهاڵمبه.کردووهدا

:نوسێتتیکاتێکدهیبهاتیڕۆچووهبهکهزیاترڕیشهمهسامانله
 " ئەو کە بدات نیشانی کۆنکرێت مەلموسو شێوەیەکی بە دەبێت کۆمۆنیستی یانەسیاسەتی نەتەوەیی کێشە

لەمسەردەمەدابەهۆیسەربەخۆیییەوە نەکهەمووکات) هەمووئەوحزبانەوهاوڕێیاندەبێتبۆ"...نننامێ(
 کە بکەنەوە سەربەخۆییخەڵکیڕۆشن و دەسەاڵتەکەیدوایڕیفراندۆم حزبو و ناسیۆنالیزمیکورد ئیتر ،

!!!بەکاربەرێتوجەنگبەناویکوردەوەبکاتناویکوردوکێشەیکوردناتوانێت
نوێننیاندهخۆوهمڕستانهپشتیئهجیبلهچبۆچونێکیعه به!!.. ووهمووخویندنهوههراستیهاوڕێساماندوایئهئایا

چارهخۆییوهربهسهتێناگاتکهوهلهکردنهعهموتاڵه کێشهرامبهبهکلهیهکڕێگا خراوهیقهر نهتهومیکوردا کبۆڕوو
گشتناکۆکینێواندەولەتانوکێشهیرسهچاره بە ناسیۆنالیزم ئایا"-یڕیزیکردوونوهکئهوه-دامهردهسهملهیو ؟

کهکیسیاسیلهیهنیوانکێشهوێتیانناتوانێجیاوازیبکاتلهنایهڕیزیانبهراستیبه لهتهومیهیقهماکهبنهوالتیکدا ڵگه،
کنتاکیهوهکێشانهمجۆره؟ئایائهبردووهومیستوئایدیۆلۆژیقهنایانبۆههپهوههۆیهبهکهینیواندوووالتداکێشه

لهداوابکه کۆمۆنیستهیت مهیهشیوهبه"کان کۆنکرێتلموسکی و بۆبکهسهچاره" ن؟ی لههێنهرسوڕسه.. مهرتر یهوهئهش
لێدهکه بۆخهداوامان ڕۆشنبکهکات سهدوای"کهوهینهڵکی بوووهئهدوایواته–"خۆییربهڕیفراندۆمو کوردستان ی
-تولهدهبه وده ناسیونالیزمیکورد ناتوانێتکهاڵتهسهئیتر کێشه"ی بهبه"یکوردناویکوردو رێتکار ئازیز.. هاوڕێی

کهوهلهدڵنیابه دهی دروستبوونی لهولهدوای ت ناسیونالیزم کورد"کوردستان ناوی دێنێبه" ههکار ناوهربهو وهشهو
کوردستانیعێراقلهکنامێنێیهکێشهتهولهمدهدوایئهکهشوهلهدڵنیابهالم،بهئارادادەبیتیلهنگجهڕێخستنیریبهگهئه
چیتهمیاندهکهیه.جیاوازنلێکدوشتی"کوردیکێشهکوردووینا"کارهێنانیبه،چونکهوهومیکوردهیقهناویکێشهبه

ئخانه دهی ئهوتولهایدیۆلۆژی و و مهدوهووهکانەناسیونالیستهحزبهبزوتنەوە سیاسیهیهلهسهمیان رابیتهلهکهکی
فیدرالولهدهبه قهتی وهوهئیسالمیه/ومیو کێشه، دهک کوردو ناسیونالیزمی نیوان مهولهی لهرکهتی مبه.ئارادابووهزی

ناویکوردوکوردبوون،وهوهتهستینهههکهوهیهڵهوههئهوتۆتهکههاوڕیسامان،شجۆره نجامئایدیۆلۆژیایرهسهیی،
بهیقهڵخودیکێشهگهتیناسیونالیزملهوجودیهتمهنانهومیوتهقه کشتوهیهومیدا کهیهوهڕوانیشیئهچاوهربگرێ،

کیئاشکراییهلهههونبگرهرئیفرازاتیزهنیئهههکنهمهواقعدائهله!.هێڵێنهوهپێکههمانئهموههخۆییربهسهوڕیفراندۆم
.بووهئاوێزانداکانیهبۆچونڵگهله،کهریشهتیوه

:نوسێتدهداندهیوهمپهلهویخنکێنێدهرداگهماوئهئاڵۆزیئهولهوهکاتهوردهکهتههاوڕێسامانزیاتربابه
" بڵین کێشەیپێمان ناوی بە کورد دەسەاڵتدارانی ئیتر و نابێت دروست کەرکوککێشە نەوتی بردنی لەسەر

"!کوردەوەناتواننخەڵکیکوردوستانبەالڕێدابەرن؟
لەهەنگاوییەکەمیدائەوەیەکەباسیسەرەکیبۆئەوەیکەسیاسەتیکۆمۆنیستیلەناسیونالستیجیابکاتەوە

.کێشەینەتەوەیینامێنیت.ئەمکێشانەچارەسەردەبن(٤.٥٢ڕیفراندۆمی)یشانبدرێتبەهۆیئەمڕیفراندۆمەوەپ
نموونەیەکیسادە،هەرکەسوهەرهاوڕێیەکپێیوایەکەئەمڕیفراندۆمەدیاریکراوەیبەردەمماندەبێتەهۆی



بەک وە چۆن بدات نیشانی دەبێت جێناکۆکەکان، ناوچە ناوچانەیچارەسەری ئەو ڕیفراندۆم ئەگەر ڕێگا؟ ام
دێت؟ چیبەسەر سیاسەتە ئەو نەگرتەوە چی؟! دیکەیمایەوە بەشێکی و بەشێکیگرتەوە ئەگەر ئایا چونکە!

ئیترهەمووئەوباسانەیهاوڕێیان ڕیفراندۆمنەکرێتئەوە سەبارەتبە ئەگەرلەمناوچانەیانلەبەشێکیدا
.تازەئەمەیەکخاڵە...دەچێتبەهەواداچارەسەریکێشەینەتەوەیی،

تیخۆیداگشتیهکلهیهکێشهواته.کانیپێکهاتوهشهبهبهیاندووهگهوهکهیهکێشهیکوردیلهیکێشهوهوردکردنهمجۆرهبه
بهرامبهبهخستۆته لهوهکانیهشهبهر کهکێشهوانه، وناوچهی کان،جێناکۆکهرکوک وهتا یهپیوانهک بۆ یوهجیاکردنه"ک
لهسیاسه کۆمۆنیستی به"ناسیونالیستیتی بداته، وهرووماندا ترهالیهله. ئهنایهوهکی وهوێت وهکێشهکهببینێت کورد کی

نییه بریتی کهیکێشهیمیکانیکیانهوهکۆکردنهلهگشتێک، جێناکۆکهکانی نهرکوک، وتکان، گهئه.. دوتوێیشلهمانهئهرچی
.وهکرێتهشدهمانهرکردنیئهسهتیخۆیداڕیگابۆچارهگشتیهلهکهریکێشهسهچارهالمبهبه.یهیکورداجێگایانههلهسهمه
لهشیکهوهئه ڕیفراندۆم ناوچانهئایا وهدهو نا، میزانیكدهبهکرێیان سهوهپێشهچیتهچ ههرهو چیستیئیمهڵوینجام
کاندانگوملمالنێینیوانهێزهزایدوایجهنێوفهبهتیکهتایبهبهوگۆڵنیهکیبێگرێیهکردهکهپرۆسهکهعلومهمهبێت؟ده
کهسهیپرۆوهپێشهرچونهسهریانلهکاریگه..زیرکهتیمهولهدهولکیکوردستانیهیزینیوانخهنوازوتهوهپێشهچیتهده
رجێکیلومهههمکردنیراههیفهمایهبێتهدیهێنانیاندهبهکهیدیاریکردووهوفاکتۆرانهرۆشنیئهبهحزبوهبارهمله.بێتده

و ئههوڕوگونجاگشتی بۆ سهسمی پرسی و ریفراندۆم کوردستانربهنجامدانی ههروهوههخۆیی ههها بهنگاو ورهڵگرتن
سهچاره کهکێشهری وناوچهکانی کانکۆکهانێجرکوک بهحالهلهدیاره. ئهنهڕیوهتی ههچوونی ئاستێکدالهرجهلومهم
کانیهاوڕیگڕێزهنیهوهداخهبه.ێلێبگرلویستیحزبههنییهترسادهوهئاواهێجشتێکلهوهڕیفراندۆمکارتۆنیبکاتهکه

یتاپهربۆیهههببینێ،ستاوهریڕاوهسهحزبیکۆردستانلهستیکهیتێکیکۆمۆنکانیسیاسهنهیهوێتالنایهکهیهسامانهێنده
بانگهپه یتا دهواز ڕیگای:"ڵێتدهکاو دەکرێتلە کێشەینەتەوەییچارەسەر کە ڕوو هیچهاوڕێیەکئەوەینەخستۆتە

ێکدابیاتدهئهرسهگرتنوبازدانبهنادیدهراستییانلهیخۆالداننێمچناوبمهمننازانمئه."!!.ڕیفراندۆموسەربەخۆیییەوە
ڕوو؟تهکانیخراوهنمونهکه

 !دا وه لێکدانه رایی له یان زانیگه ر ناسیونالیزم نته ئه

ئه سامان مجارههاوڕی بۆچوونهیان، پاساودانی لهبۆ دهکانی ناسیونالیزمتهنئهرگای بهدهر دهوهیهیگلهداو ":ڵێتپێمان
یوهرکاملێکدانهسهلهرنبابزانیناڵموهبه."اهاوڕییانخۆیاننادەنلەهیچلێکدانەوەیەکیسیاسیلەهەلومەرجیئەمڕۆد"

:ئاراوهتهیهێناوهکهرناسیونالیزمهنتهرجباسیئهلومههه
بەشێکەلە.خۆیعێراقیانکوردوستانیعێراقنیەسیاسەتێکیلۆکەڵینێوسیاسەتیڕیفراندۆموسەربەخۆیی"

وهاوپەیمانانیبۆدووبارەداڕشتنەوەینەخشەیسیاسیناوچەکە ئامانجێکیگەورەتریئەمریکا سیاسەتێکی.
ماکرۆوبەشیکلەئێستراتیژیئەمڕۆیئەمریکایەبۆچارەسەیکێشەبناغەییەکانیبورژواییجیهانی دروست،

ک ئێستای کێشەی وریاوەک دەرپەڕندانی. و ئەمریکا پێگەی بەهێزکردنەوەی دووبارە بۆ سیاسەتە ئەم
هێڵی–"مونافسەکانیڕوسیاوچینلەناوچەکەدالەڕیگایالوازکردنوپەڕوباڵکردنیکۆماریئیسالمیئێرانەوە

-ئکیدهیمنهته
لێکدانهله سهیهوهم ئهسادهبهداوهرهی کهدهوهیی سهڕبینین و ربهیفراندۆم لۆکهسیاسه"خۆیی، نییهتێکی ڵی رزیئهوله"

له خۆی زهنیگهکیهپڕۆسهواقعی دهی چهبابهتهوکراوهرکێشراوهراییدا بۆ ئاڵوگۆرتێک ناوچهایجیاجیند وجیهانیی ،یی
نیبۆدووبارەداڕشتنەوەینەخشەیسیاسیبەشێکلەئامانجێکیگەورەتریئەمریکاوهاوپەیمانا"تهکراوه:مکهیه:وانهله

بەشی"تهکراوه:مدوه."ناوچەکە ئێستراتیژیئەمڕۆیئەمریکاسیاسەتێکیماکرۆو بناغەییەکانیکلە چارەسەیکێشە بۆ
جیهانی یه:مسیهه."بورژوایی کۆریاکێشه"هبهکراوکسان ئیستای تهکراوه:موارهچ."ی بۆ بە"فاکتۆرێک هێزدووبارە

دەرپەڕندانیمونافسەک و لەکردنەوەیپێگەیئەمریکا ناوچەکەدا لە چین و پەڕوباڵکردنیانیڕوسیا ڕیگایالوازکردنو
ئێرانەوە ئیسالمی کۆماری " جۆرهبه.. سهڕیفراندۆمم بوتهربهو ڕهههخۆیی بهڵماتێکی سامانهدهنگی هاوڕی ووهستی

وبهوهکاتهڕوودهورهکانیخۆیبهزهنیهڵئیفرازاتهگهرانلهوخوینهڕوانێوئێمهلێیدهوهازهکیجیاویهگۆشهلهرجارههه
ئه دهتهننرخی پیمان دهله.فرۆشێرناسیونالیزم ئینسان دهراستیدا ئهتوانی مهرکی و نتقه سهڕیفراندۆمبکاو خۆییربهو

کانیییهبناغهرکردنیکێشهسهچاره"شێکلهکبهوهیهلهسهممهرگیزناتوانرێئهالمهه،بهوهکهدۆخیناوچهبهوهستێتهببه



ئاستیجیهانیدالهرمایهکانیکاروسهندیهیوهوپهکانهئابوریندهوهرهمباسهئهتیکهتایبهبدات،بهرنجسه"بۆرژوازیجیهانی
وهکایهدێنێته ئینساننانهته. دهت ئهناتوانی کهوهرکی بابهبکات ڕیفراندۆم کهتی قهودۆخێک گرتووهتێیدا چراری
کارینبهروسیاوچیکانیلهراندنیمونافیسهرپهمریکابۆدهئهچۆنوهودایئیستایکۆریاڵکێشهگهلهیهیههتێکباههشه
باتده !.وههرناسیونالیزمتهنباسیئهبهیهکیانههیهندیوهچپهانهوملێکدانهئهموونجامههرهسههو!! مساتیئهالمکارهبه.

رێکستهکبهوهخۆییکوردستانربهوسهکاتکاتێکهاوڕیسامانریفراندۆمکمیلدهداخۆیتهوهلهراییهزهنیگهڵهمامه
وهناواقعیهوهملێکدانهمایئهربنهسهگرێولهردهزهنهلهکانییهناوچهوجیهانیکێشهشێکیزۆرییبهوهکالکردنهبۆیه
 دهنتهئهلهباس ورناسیونالیزم لهکا ئهناسیونالیزمیش کهدهوانهپای بهئهکوهنوسێ پێچ نایهسهو وریاندا ڕیفراندۆمت
ربهوسه لۆکهسیاسهبه"خۆیی ڵیتێکی لهوبیننده" ئهوهێکدانهلخۆیان دۆخهی مهله!.ننادهم زیاتر تردادهلهش ربرێنێکی

یکانڵیهییولۆکهجهانیوناوچهوتیهیزهڵسوکهتوههسیاسهڕووداووواویتهپنتێککهخۆیکردۆتهربهڕیفراندۆموسه
:تیتانوسیویهوهئه!!کاتدیدهمریکاییناوزهئهونالیستیویتێکیناسسیاسهبهربۆیههه،بێردهپێداتێپه

پرۆژەیبەرەیکوردوستانیئێرانوکوڕەکەیقازیو پرۆژەیڕیفراندۆمیبارزانیو لەمچوارچێوەیەدا
ڕاستی لەمسەری ئێران ئۆپۆزسیۆنی بەبەراکردنەوەی گیان و دیموکرات هەردوو و موهەتدی

ڕیزێکیفراوانینێوچەپیئێران،هەروەهادووبارەشاهنشاخوازیەوەتادەگاتەوەڕەجەویونەتەوەییەکانو
لەالیەنسعودیەوە،سزا"ئەسەدهیچدەورێکینیەلەئایندەیسوریا"سەرهەڵدانەوەیپڕوپاگەندەوسیاسەتی

ڕێککەوتنیئەتۆمینێوانئێرانوپێنجبە"تازەکانیئەمریکابۆسەرئێرانوقسەکردنلەسەرهەڵوەشانەوەی
،نانەوەیجەنگوشەڕ(سەرەڕایئەوەیکەئەمکارەبۆئەمریکاهێجگارسەختەلەئێستادا)"زیادەییەک

 پرۆژەیتازەیکاکشاسوارعەبدولواحد و، )جواڵنەوەینەخێر"لەسەرسنورینێوانعێراقوسوریا بە"
قسەدەکەم شاسوار بابەتەی ئەم لەسەر جیاواز ڤیدیویی گرتەیەکی یا ئ(ووتارێک سزاکانی بەسەر، ەمریکا

ڕوسیادا و... ملمالنێیتوندینێوانئەمریکا و ئیزافەیکۆیهەلومەرجیناوچەکە بە پێکەوە ئەوانە هەموو
لەدووتۆیییەکئامانجوسیاسەتدادەچیتەپێشەوەبۆئابڵوقەدانیئێرانوڕوسیاوبۆ...ڕوسیابەتایبەت

هاوکاتبۆپچڕاندنیپەیوەندیزەمینینێوان.اوچەکەدادوورخستنەوەیڕوسیاوالوازکردنیپێگەکەیلەن
ئەگەرچی)ئێرانوسوریاووبەمپێیەتێشکاندنیهیوایئێرانوپاشانچینبۆگەیشتنبەدەریایسپی

وهەروەهاکۆتایی(دەوڵەتیکوردیئەمکارەبەتەواویمسۆگەرناکاتبەالمزۆرسەختیدەکاتبۆئیران
ردنینەوتوگازیئیرانلەڕێگایبۆریییەوەبۆدەریایناوەڕاستولەوێشەوەبۆهێنانبەخەونینا

"ئێرانهەرئێستاخەریکیدانانیئەلتەرناتیڤیخۆیەتیوهەمهوشیاریدەداتلەدژیڕیفراندۆم.ئەوروپا
لەهەرشت ڕستهئهبەر یڕیزکراوانهم دەچیتتا تئیوریموئامەرە لە زیاتر یهوهلێکدانههاوریسامان مارکسیستی،کی

نیردەیمههشمهبۆئهریفراندۆمبکریت،نیەکەدالەگەلئەوەچەندینجاررایگەیاندوەکەئەمریکاروونوراشکاوچونکه
،فشاریئەوەیهیناوەکەهاوکاریەکانیلەپێشمەرگەدەبریتمههوهناردوەولەمبارەیەوەقسەیلەگەلبارزانیکردوە،

بەال دیارە وا ڕڕیزیانبهم سینارسیاسەتی بە ئەمریکا راگەیاندراوی و یەسمی لهوپێدهتووهدەگرروهۆ تداڕوالهچێت
کاتیخۆییکهونمونانهشنیئهچهله!.بێتخۆییداربهوسهلەژیرەوەلەگەلریفراندۆمیبزانێوکیفریوکارانهیهڵهمامهبه

راگوت،یاندە!ڕشهبیکاتهپەالماریواشنتۆنوپنتاگۆنبداتبۆئەوەیتایبۆبنالدنداناوهپالندەیناگوتئەمریکاخۆی
نگڕهیهاوریسامانیشهتیئوریەکووهلێکدانه..ئەمریکاخۆیسەدامیراسپاردوەپەالماریکویتبداتبۆهەمانمەبەست

هاوکاتبۆچی.دەوەستیتەوەدائەگینائەمریکابۆچیراشکاوانەلەبەرامبەرپیالنیستراتیژیخۆی،یهیانههمنمونانهوبۆیئه
.؟بەالمهۆشداریئەمریکانادیدەدەگریت،جدیدەزانیدژیریفراندۆمبەلههۆشداریئیرانهاوریسامان

به ئهاڵم لێکدانهههمههێشتا سکهرناسیونالیستیهنتهئهوهموو هاوڕی نییهی چونکهامان وهزهینیگهکهێکوئه، کرایی
 بۆ ههجاوازتهمیکانیزمیك لێکدانهکردنی بهههووهر سادهگرتووهوهستهدهڵویستێک بهیهزۆر سهبازێک وئهوموههر

لێکدانهریبانههجایبوغعهوهلیکدانه بداو ههیهوهدا بهنجڵهێکیتر ئهێنێ کهوهالیهیبهوهبێ چیووتگرنگبێت وهپێشووتر
ههسهله بابهر تمان وهئه. قسهدرێژهلهتا ی جارێکیتر سهکانیدا ربهرێفراندۆمو چوارچیوهبردۆتهخۆیی فهنیو کیزایهی

جههاوشیوه"کهوهجیهانیه یی کهکههنگی لهنداوهمی کۆمۆنیستهڕووبهکه"0990ساڵی بوهڕوی ئیدکردنیتهگوایه.!وهکان
شاییولۆغانیدەسەاڵتگرتنی"یانی.ڕویدا،٧٢٢٧ساڵیکهوایهناسیونالیستیهڵویستهوههکئهوهوهوجیابوونهڕیفراندۆم

یگێژهرهسههمئه..هاوڕێیئازیز!..کرد"غەرقیتاریکیوکوشتنوجەنگێکیخوێناوییخەڵکیعێراق..ناسیونالیزمیکورد



تکانبۆچونهکێکلهوبتوانێیهڕزگاریببێیهورهدهبهمووپێچهمههتوانێلهسێکئهراستیچکهبه؟هیوهکدانهێیانلزهنییه
وهبه جدی کهوهئهربگرێ؟ وجارێکی پنتێککردۆتهتخۆییربهسهڕیفراندۆم رێنتیپهی کێشهسهچاره"بۆ رکردنی
بۆرییهبناغه جیهانیکانی ژوازی " وهئهیان بهی کۆریاکێشه"بیشوبهێنێ ئیستای ی چوارچیوهوهبیباتهیاخود" ینێو

رناسیونالزیموناسیونالیزمنتهئایائه.؟تێبگاتتکهرناسیونالیزمهنتهئهکانیریهتیوهبناغه،تا90نداویساڵیکانیکهڕوداوه
٧٢٢٧عیراقلەخەلکیقەسابیئایاشاییولۆغانیناسیۆنالیزمیکوردبۆدرێ؟وزیحدهتههالنلوپێکهتێکهوهملێکدانهبه

خۆشیخەلکیکوردستانبەوەیبتواننلەریفراندۆمیکدائایندەیخۆیاندیاریبکەن؟بەراورددەکریتبه
 
 "نتی پارتی ئه"ی  رباره ده
وکهتهتیبابهگۆڕینیسورهکات،ویلێدهیڕهپهقیزهبهسامانێهاوڕ،لیسیاسیداهدشیوازیجهلهیکهنانهوالیهکێکلهیه

 بهسهبهبازدانه بریدا وهئهێ ستهرای بهوهوخۆ سهالم ورهو بداتهانخنرنج پهلهکهوهه ندهیوهو کراوهاستهڕئادا ی مله.
یتکیهیهنتیپارتینمونهباسیئهوهباره بۆهاوڕیسامانکهیهودیدگایهلهیمنخنهدا،ڕهوتاریپێشووله.چۆن؟مهئه.
لویستهه ڕیفراندۆممهلهگرتن سهر بهرو بردووهبهخۆیی کاری ماکهبنه، کهوهئهرسهوهبردۆتهی پارتیبارزانیی و

کیکوردوهکێشهممیتۆدهچۆنئه،کهشانمداوهنیکانیخۆیقسهلهوههێنانهڵگهبهبهوێدارلهههوه،وازیانبۆکردووهبانگه
کۆمه مهالیهگرفتێکی ناکاتهتی وخۆی نابینێ چابهوجود چونکهسهرهرپرسیاری هاتۆتهرکردنی، بۆرژوازی .پایهێزێکی

قاڵبیکانیلههلویستههناچارهربۆیههه،گادههاالتیڕهسهدهبهپارتیکهگاتلهترسێکدهبهیهمڕوانگهسکبینیئهتتهنانهته
لهپارتییلهانهگرخنهڕهوتێکیڕه وبقاودا وهوێتهدورکهتیالیهروکۆمهتگهخالهکۆمۆنیزمێکیدهلهدا جۆرێکیتربهوئهاڵمبه.
:ڕوووهخاتهدهکهتهبابه

 پارتی"تیڕوانینی ئەنتی " چەمکە ئەم نێو بزووتنەوەکەماندالە بەرکەوتووەنووسەرانی شێری بەشی ئەمەش.
ئەنتییەکێتی"تێڕوانینێکیکؤپیکراویهەمان یە" ئەنتییەکێتیبوونلەنێوبزووتنەوەکۆمۆنیستیوحزبماندا.

وکاتهەمئە....دا1995زاڵبوولەهەمانکاتوسەردەمداکەبڕیارماندابۆڕیفراندۆموسەربەخۆییلەساڵی
.بەاڵمئێستاهەردووکیاننادروستن.ڕیفراندۆمیئێمەوهەمئەنتییەکێتیبوونهەردووکیاندروستبوون

ببینن رانینوسه"بۆئاستوهکاتهگشتیدهداوبازدهچۆن،گیراوهێیلهککاڕادهکیهخنهسڵیڕهئههاوڕیسامانچۆنله..
شزیاترببیننمهله".تیکیهنتییهتێروانینێکیکۆپیکراویئه"گۆڕیبۆشدهکهتهتیبابههسورچۆنپاشان،"مانکهوهبزوتنه

ریشهتهتا!ئەوکاتدەشوبهینێ"تییهکهنتییهئه"به"یئیستانبوونتیپارتیئه"کاومانده0991یساڵیواڵهچۆنههکه
!..نبوڵناکهنتیپارتیقهمڕۆئهچیئه،کهبوڵکردووهتیدوێنێتانقهیهکنتییهبۆچیئهیکهوهمانلێبداتبهوهئه

یهەهەرهەڵووبێتدوودائەنتییەکیتیدیدگامانبابرئەگەرلەڕیوهلهدڵنیابه!یشێوێنهومهیوانییهکهڕاستیهناهاوڕێیئازیز
بێ دیدگامان پارتی ئەنتی ئەمڕۆشئەگەر هوهدیسانهتو ەیەەڵهەر دڵنیابه. خەباتویوتووهسنهکهشوهلهپاشان

میتۆدیینهیکهبینینونهشتێکنهوموههوهیهمڕوانگهلهکهیهوهئهکهلهسهڵکومه،بهخراپهتییهکویهپارتیوەستانەوەدژی
گهوهلێکدانه و بهکان چونکهلوێستهههیشتن یهپارتیکانمان، باوهتیشکورپههیکهو جوالنهی کۆمهیهوهشی وتینالیهکی

مهینهچوارچیوهله ونیزامیکدا ڕهواتایهبه.وجوودنزم پارتیئهلهیئێمهخنهکیتر کهیهوهورووهلهنتی ڕوانگهئه، رسهیهم
وههتییهککیهتهێزیکیوهنانهوتهالمیلیئیسیگۆرانوکۆمهوهکبزوتنهلێکیوههێزگهڵویستوئاسۆیسیاسیههله
ردێنێده ئیمە. روانگەیئیمەئەنتیسەرمایەدارییانالنیکەمئەنتیناسیۆنالیزمەولەسەرئەمبنەمایەشئاشکرایەکە

دژیپارتیودەسەالتیپارتیوبەرنامەیپارتینوەکوهیزیکیبورژوازیوناسیۆنالیستیدەسەالتدار شئەمەرههوه.
کەگەیەنێتنامان ڕبەوەی پیچەوانەکەی وتی پارتی هەرچیەک روهههاستە، ک بزوتنهسهئەوەی وهرانی گۆڕان وی

ئیمەلەروانگەینقدیناسیۆنالیزمەوەرەخنەلەسیاسەتودەسەالتییەکیتیوپارتیو.نکهویڵێدهیڕهپهڕیفۆرمخوازانی
ودەگرینگۆرانوئیسالمیەکان دروستیباستبە٤١٧٢وەرەنگەوەکوخۆتلەوتارەکەتلەسالیشهەقەمونتەڵملەرهه،

رۆژگارێ،کردوە دەکرێت بهیوهلەپهک وەکند مەسەلەیەکی کوردهکێشهچارەسەری لێکهوهی لهخاڵی پاگهوتمان رتیداڵ
بێتهه ههمڕۆچیلهکه. پەرەیسپیبۆپارتیلەقەڵەمەواژۆکردنیالپێداگریلەسەرریفراندۆموجیابونەوەبرخۆتاندا

:نوسیوتانه،لەووتارەداندەده



مومکنە!!جیابونەوەوریفراندۆمسیاسەتیناسیونالیستەکانەیانپارتییەئەوەیکەاییداچەنددێرێکلەسەرکۆتلە"
پارتیخەریکیپێکهێنانیحکومەتەلەبەغداولەوابێت هیزەئیسالمیویمانگەوە.٧منتائێستاواینابینم،

ئەوکاتیەکەمجارنابێتلەمێژوودا.بەاڵمگریمانوایە.قەومیەکانڕێککەوتونلەسەرپێکهێنانیحکومەتیبەغدا
-ئکیدهیمنههێڵیته–."کەسیاسەتیکۆمۆنیستیوسیاسەتیبورژواییلەپۆینتێکدایەکبگرن

لههه پهر ندهیوهم نمودا، هێنانەوەی نەیەکی مانداکهبزووتنەوەمێژوویلەئاشنا تهبابهئەم وهکاتهدهرونباشتر تیتایبهبه،
میدیدگایەککەتەنهادژیڕژێ.جیاکردوەتەوەەخنەگریدیدگایدژیرژێمیبووەوخۆیلێبزووتنەوەیئیمەهەمیشەرکه

مدیدگایهنئهکانیخاوهمانێکهێزهردهسه.رێتڕژێمبهدنیروخانستبۆدهرنرخێکبووهههبهبووئاماده،وهوبوبەعس
لهروویرانکاریەکیگەورەکوشتابێگوێدانهبهوعیراقوشەریکۆنەپەرستانەیئیرانچاویانبڕیبووه تیپشتسیاسه،

شهکێشدرێژه بهڕاوهوهکهرهانی تا بروخلکوستابوون بەعس ێنێرژیمی کارەسات. لەوەش ئههخاوتر دیدگایهنانی م
شایی":گیخەلیجەوەبەستووەکوهاوریخۆیدەڵێتنبەجەانئومیدیخۆیکهلێکیئۆپۆزسیۆنیبۆرژواییبوون،هێزگه

ئیرانیئیستاشئەوریزەلەئەحزاب.تەنهالەبەرئەوەیرژیمبروخی،"ولۆغانیانبۆکوشتاروویرانکردنیعیراقدەگیرا
جەنگلەگەلرژیمیئیسالمیتالهدرێژکردووهئەمریکاوسعودیەیانبۆدامێنیدەستیپێکردووناماژهسامانئکەهاوری
بزوتنەوەیئیمەسنوربەندی.نبگهسوچیکیدەسەالتبەداکهوهئهلەپیناونبکهشەبۆسیناریۆیەکیرەشئێراندا،بانگه

بۆپارتیشئیمە.یەنگریسەرنگونیشۆرشگیرانەیئەوجۆرەدەسەالتەیەخۆیلەگەلئەمدیدگابورژوازیەکردوەوتەنهاال
لەجیگایداهەماندیدگامانهەیە،سنوریرۆشنمانهەیەلەگەلئەوهیزەبورژوازیانەیکەدەیانەویتەنهاپارتیبروخیو

.تەوەیسازبدرێکهالتهسهۆییودهخدوبارە...ناویدامەزراوەییونیشتمانیودەسەالتیبورژوازیوناسیۆنالیزمیکوردبە
بەر بەئیمە نەبیت خەلک هەولمانداوە ئالوگۆرەدەوام جۆرە ئەم لەشکری ئیمەیە. بزووتنەوەی گرنگی دەسکەوتیکی .ئەمە

ژیمیوبۆخالیسفرودیدگایچەپیدژیڕاوەتەوە،گەڕوهیهکهنتیپارتیهمیتۆدیئهسامانلیرەشدابهبەداخەوەهاوری
.دکتاتۆریساالنیهەفتاکاندژی


 . ڵوێستدا اه زێکزاکلێدان له.. خۆیی ربه ڕیفراندۆم وسه

وگشتیومیبهیقهکێشهبۆکانیدا،وهلێکدانهلههاوڕێسامانیکهکردنهورهدهبهپێچهوولهفکریههوئاڵوزیکئاکامێکلهوه
مهئه.خۆییربهوسهڕیفراندۆمربهرامبهبههزێکزاکڵیدان،وتووهتێیکه"داومیمیقهمانیزوڵنه"دوایبهتیتایبهبه،یکوردکێشه

.رخاتبارێکداخۆیدهبهرجارههوههناجێگیرنادیاروڵویستدا،یانکردنیههبهپنتێکیدیاریکراولهیوهلهجگهیکهمانایهوبه
وشیوازهنێکیتریئهالیهکتێکیئاواوهبێگومانحاڵه.مهێناوهرههکیبهیهژبهوناکۆکودوانهلێکیپێچهلویستگههاوکاتهه

ازانێکامئینساننکهوهیقوتکردۆتهوگرفتهئه،یهستهرجهدابهکانیهاوڕێربڕینهتینوسراوودهورهلهکهلیسیاسی،دهجهله
هاوڕێشدایهوهیرلهسه.تێبکۆشێتیوهدا،بۆساغکردنهلهدهیدیالۆگوجهبازنهربگرێولهجدیوهبهکانلویستهههکلهیه

هه ئهسامان ههموو خستۆتهڵوێستانهو خانهی کۆمۆنیستیسیاسه"ی وههتێکی له". ههندهیوهپهم ڕهدهوڵدهدا ئهم موتی
:ڕووخمهبڵگهبهکوهکانیخودیهاوڕیدادوتوێیوتاروگفتارهلهزیکزاکلێدانه

مکهیه له: کۆمۆنیست"ووتاری سیاسەتێکی کوردوستان، یجیابونەوەی باڵوبۆته01/2/4102لهکه!" وهدا سامان، هاوڕێ
 تهربهوسهریفراندۆم دهخۆیی بهئید دهسیاسهکاو کۆمۆنستی یناسێنێتێکی نانهته. حاڵبەوت کە وهگهئهەشەوە کر

.زانێیدهگایەکبۆچارەسەریکێشەیکوردڕێئیجابیوبەرههووائهکرابێت،ئهوازیبۆبانگهبارزانیپارتیوتێکیسیاسه
جهرهشتادهدوههدا،سه"!هەڵوێستیکۆمۆنیستیسەبارەتبەجاڕیڕیفراندۆمیپارتیودەوڵەتیکوردی"وتاریله:مدووه
پێچه"ڕیفراندۆمیپارتیه"یوهکئهوهیفراندۆمڕراپایسهتیکردنیدژایهڵویستیخۆیبههه وازبۆبانگهووهکاتهدهوانه،

یئاراستهکبهیهرخهداچهموتارهخودیئهرلهزۆرناباتوههڵویستهمههالمئهبه.کاتشکستکێشانیدهوبهوهناکامکردنه
بهبه"ڵوێستیهه ڵێتڵکیکوردستاندهخهوبهداتلێده"وهرجهمهشداریکردن بەشداری": مەرجەوە بە ریفراندۆمەدا لەم

کە ئەویشئەوەیە رۆشن مەرجێکی بکەن، شێوەیە: بەم بکرێت زیاد خاڵێک دەنگداندا فۆرمی لە ئەنجامی: بەجێ دەست
لەماوەی ئەوە بێت، چیەک هەر ڕیفراندۆم ئەنجامی جێبەجێکردنەوە، بواری دەخرێتە مانگدا٧٤-٦ڕیفراندۆمەکە

."ڕادەگەیەنرێت
،دوای"یهەڵوێستیکۆمۆنیستیسەبارەتبەسەربەخۆییوپێکهێنانیدەوڵەتیکورد"میوتارێکداشیدووهبهله:مسێهه

نتقالی،رجیئیلومهداریگلۆباڵ،ههرمایهوسهرمایهکانیسهئاراسته"بۆدا،کیئالۆزکاویهوهکانیلێکدانهپێچوکۆاڵنهیبهوهئه



کێشێردهدهوحوکمهئهدا"تنسورحکمهخۆییمهربهسه"دژیکاتبهده"مڕۆخۆییئهربهسه"بێوتدهڕه..."توڵهده
ومحوکمهرڕۆشناییئهبهنجامێشلهرهسه."تێکیناسیونالیستیهداسیاسهمقۆناغهتلهولهوپێکهێنانیدهخۆیربهسه"که

بانگەوازیخەڵکبکرێتبۆبەشداریکردنو"کاتکهدیاریدهوهڕیفراندۆمبهلویستیکۆمۆنیستیلهانیداههکوهلێکدانه
"!.یەکیگەورەبۆئەمجیابونەوەیەیپارتیوبارزانی"نا"دەنگدانبە

کیریفراندۆموهوهپاشئهدا،هاوڕێسامان"!دیباتینێوانکۆمۆنیزموناسیونالیزمدەوڵەتیکوردیو"وتاریله:مچواره
یهنتهسه بۆ وناوخۆییهوناوچهجیهانیکۆڕانکاریهووهکالکردنهرێک گرفتهسهرهاوچکانیی جیهانی،ری بۆرژوازی کانی

:کانبڵێتکۆمۆنیستهبهگاتکهدهوهگرێ،بهرچاودهبهله..مریکاوتیئهسیاسه
بزوتنەوەیئێمەلەمهەلومەرجەدەستکەوتیكبەدەست"بەڵی"و"خیرنە"وەکچەندجاروتومەلەهەردووالی"

ناهێنیت کێشە. قوڵبونەوەی لە بەشیک دەبینە کە ئەوەیە مەسەلەکە پرۆژەیبەالم ناوچەکەو نەتەوەییەکانی
.".دەبێتنەبین!ارەسەرکردنیکیشەکانیبورژواییجیهانی،بەرژوەندییەکانیئەمریکا؟چ
کانوتێکیبۆکۆمۆنیستهستکهده"خێڕنهڵێوچبهبهچبه"ڕیفراندۆمگاتکهدهڵوێستهوههشبهیهمقسهنتقیئهبێگومانمه

!!.رینیسپێرامۆشیبفهبهباشتره،مریکایئهپرۆژهشێکلهبهبنهینهوهبۆئهوتێدانییه
مپێنجه لهله: ڤیدیۆییدا بهوهفایلێکی کهبهالم لهنه"مپینی ئێستاداخێر هه" دوا سامان لههاوڕی خۆی ڕیفراندۆمڵویستی
ههربهوسه دهواڵهخۆیی، سهمان بۆ کهردهکات خهسهدهمانێک دامهاڵتی ئهڵک بهمهزراوه، حاڵهش خه"کهوهو ڵکیئایا

التیسهدهڵکبهیخهوکاتهشپێماننالێتتائهجۆرهمبه"!!..یانناوهبنهئایاجیادهنیاننا،وهکهکوردستانڕیفراندۆمده
ده دهگهخۆیان چیبکهن ههبی وچ ههن لهڵویستێکیان کێشهسهبێت قهیهر بهکی ومی کوردهلهسهمهناوی کهوهی رۆکیبه،

ئه ئایا خهمهپێگرتوون؟ نییهراگرتنی بهچاوهلهڵک ئیستاوڕوانیدا دۆخی هیزهملمدیار کوردویستهلاسیونانالنێی کانی
وچیمانوهداتهووتاروئاخافتنیداهاتووداچپێچێکیترلێدهنازانینلهئێمهمووزیکزاکلێدانهمههپاشئه.؟وهتیعێراقهولهده

بهپێده ئهڵێت؟ مهوهاڵم ههئهکهویهئهعلومهی زیکزاکلێدانهم کلبهناتوانرێموو بخرێتههیچ خانهۆجێک ریتیوهی
وچۆنئهوهدیسانهرێین،ش،بگوزهمزیکزاکلێدانانهمووئهههرلهگهئه.وههڵوێستیکۆمۆنیستیوههتیسیاسهوهساغکردنه
؟ئاراوهداهاتۆته"مەسەلەیکۆریا"لیکچواندنیریفراندۆمولهبێتکهردهسهچارهناکۆکیه


 ! کاندا ی بۆ چونه وه گویزانه داری لهت مانه نائه
شیوازهئه کهو لهی سامان پهدهجههاوڕی سیاسیدا لێکردووهیرهلی ئهوی نا لهنهما، بۆچونهوهگوێزانهتداری کانیشیی

وهوتۆتهلێکه کهئه. هکشیدوومیوتارهبهلهو وڵیههیدا ئهدا بۆ بهلهیوهبوو دوو ناکۆکیدروستیاننامهنیوان یحزبدا
مڵهقهناسونالسیتیپێلهتیحزببهسیاسهوهمڕیگایهویتریانیکرد،تالههتیئدژایهوڵواسێکێکیانداههیهکات،خۆیبهب

بدا کامسیاسهربهڕیفراندۆموسه"وتاریدیاریکراویشلهبه. "-ریمهاوڕێسامانکهاڵمێکبهوه-!تیکۆمۆنیستیخۆیی،
:ڕیزیانستبهردهبهوخستمانهوهڕونکردهوهیخوارهمجۆرهمانبهتهمبابهئهتیقیقهههڕۆشنیبه

لههب" بهیوهپهاڵم ئاستێکیترچێتهدهکهدۆخهوهیرانهیحوزهیاننامهبهند ئیتر لهدوایکه"، مانگمتر دوو حزب"
وهکاتوشوێنیدیاریکراوهیبازنه"وێتهکهوریفراندۆمده ئهردهتیخۆیوهمانایتایبهبۆیه" یهوهویشئهگرێ،

دژیشداربووین،لهشتیابهئێمهتیدا،کهاڵیهسعودبارزانیوپارتیراستەوخۆلەژێرگوشارێکیفراوانیکۆمهمهکه
کهوهئه جیابوونه"ی بۆ هاته"نییهوهڕیفراندۆم سازدانی، بهپای و سیبته41وهیهکهپۆستهڕیفراندۆم ریمبهی

دیاریکرد حزبهدواتریشهه. کۆمهئێمهلهکانجگهموو گۆڕانو پابهو دهڵ، ڕاگهکاتبهند ،وهیخۆیهیاندنهم
یزدانیپڕۆسهبۆسابودجهوبڕیاریوهکاتهکانیکوردستانئاگاداردهڵبژاردنهرشتیههرپهزگایسههادهروههه

ده داتڕیفراندۆم گهمهله. ڕای بارزانی زیاتر کهش لهیاند ناوچهههڕیفراندۆم بۆکوردنشینهموو کاندا
یانناربهوسهوهپرسیاریجیابونهبهیهوهاڵمدانهوه خۆییئا ناوچه... بۆ کانجێناکۆکهپاشانڕیفراندۆمێکیتر
لهکه خۆربهڵکوردستانیسهگهیانلهوهنهمێنڵعێراقدهگهئایا ئههه.. بۆبنهبوونهتازانهگۆڕانکاریهمموو ما
."نیحزبیرایحوزهیاننامهبه

هاوڕیسامانبه ئهههالم فاکتۆرانهموو لهیپیدراوهئاماژهوهرهسهلهیکهو ئاڵوگۆڕ کهدۆخهو ئاگاهانهدهاندهنیشدا ن،
مهگرتووهنادیده لهوبۆ خۆی دایڕشتۆتهوهرامی گوایهکهوهدا ڵویستهههلهحزب شوێن له"کانیدا بهقسهئاڵوگۆر رزانیدای

:ڵێتتادهوه،ئه"وتووهکه



 کەباسیئاڵوگۆریسیاسەتیخۆیاندەکاتلەنێواندوونەکوەکلێکدانەوەکەیهاوڕێیئازیزمخەسرەو"
ەجیاوازەکەیاندبەیاننام ڕوویداوەا، لەقسەیبارزانیدا ئاڵوگۆڕ ئاڵوگۆڕەکاندەباتەوەسەرئەوەیکە !!!!.هەموو

کۆمۆنیستی جا چ نیە بابەتی لێکدانەوەی ئەوە بارزانی. قسەی پێی بە کۆمۆنیستەکان کەیەوە لە نازانم من
.وڕێخەسرەووەاڵمیبداتەوەئەوەدەبێتهاسیاسەتیانگۆڕیوەو،بارزانیبۆتەجێگایباوەڕمان

ئه نائهمه ئاشکراو شیواندنێکی بۆچونهوهنهگواستهلهتداریهمانهئیتر ئهی قسهتهمهکاندا، بهحویری ئهرهرامبهی یوهبۆ
بکه ڕهبێنرخی بتوانێ و لیبگریخنهیت ی نایه!. سامان بههاوڕی بروا کهوهوێت لهبکات فشارێکی تیداالیهکۆمهئاکامی

لهرامبهبهرزانیلهڵویستیبههه نهوقسهدهموزایهرڕیفراندۆمدا .کینوێراکێشایهندربهمسهوجهرهڵگایبهکۆمهوهومایهدا
نایهنانهته ت کهوهبروابهوێت لهبکات زیاتر والیه02پارتیو هاتونهحزب بهتهن وئهپای ڕیفراندۆم بۆهمرپاکردنی ش
کانیترنهوالیهبارزانییکهوهوێتبروابکاتبهشزیاترنایهمهله.کیشبکرێتهیچالیهیپرسبهوهبێئهخۆییبێت،بهربهسه

:وانهلهەژێرباریبەشیکلەوپرەنسیپانەیکەلەمیژویکوردستانداپیشترتەنهائیمەباسمانکردوەتۆنههاتمجارهکهبۆیه
امدانیریفراندۆمبۆسەربەخۆیلەهەمووناوچەناکۆکیلەسەرەکانوهەموودانیشتوانبەدەرلەوەیکوردزماننئەنج

وهناسیۆنالیزمیکوردئەوەیقبولکردهەشگرنگتربۆیەکەمجارملە.مافیدەنگدانیانهەیە،یانهەرزمانیکیتریانهەبیت
دانیشتوا ئەگەر لەکە بەدەر ئەوناوچانە قەومیەنی عیراقوەی لەگەل مانەوە بە دەنگیاندا چیە لەتیان ریز ئەوان یانکهرادا

النیکەملەئاستراگەیاندندابەکاربردنیزەختوفشاریانمەحکوم.دەزاننلەگەلعیراقبمیننەوەوانیئهمافیوبەدەگرن
هه قهروهکردووە، کردووهها رهالیهکهبوڵیان نیودهنی بهولهسمی بۆئهسهتی بیت، چاودێر ڕیفراندۆمدا مهر نەتەوەش

بانگیشتکردوە جیهانیان چاودیرانی و یەکگرتوەکان .. ئیمە کە پرەنسیپانەیە لەو بەشیکیزۆر تەنها٤٤ئەمانە بە سالە
مایربنهسهلهئیمەیهگوادان،کهفەرمودەیکاکمسعودوقاڵبیقسهلهنهاتهئایاهەمووئەمانەاڵمبه.پیداگریلەسەردەکەین

کۆمۆنیستەکانلەبەرامبەرسیاسەتداسیاسەتگاتکهتێدهوهراستیهاوڕێسامانله؟ئایابهلویستمانگۆڕیوهوههیئهقسه
یشەگەردەگرنوئبۆکارتیفشار،جۆریکهەلویستیلێبیتێكئەگەرسیاسەتدەنگۆیریفراندۆم؟یانیدیاریدەکەن
وپالیەوکاتیبۆدیاریکرابیتوچەندینئەحزابیسیاسیهاتبیتاوانەراگەینرابیتکراشکە،بیتێکاندۆمسیاسەتریفر

!دەگرنپیویستجۆریکیترهەلویستیلێبهپرەنسیپەکانیبۆدیاریکرابیت،بەشیکلە تانهمحالهمووئهڵههگهله. تازەشدا
کاتیخۆیدادەکریت،دەزانینفشاریکیزۆرهەیەوئەمحەتمەنریفراندۆملەئەوەنیەکەهیشتابەهیچجۆریکقسەیئیمە

ئیمەدەبیبۆیه.حزبانەشهەمیشەئامادەنخواستوبەرژەوەندیخەلکهەرزانفرۆشبکەنورەنگەئەمجارەشبیکەن
نەکەنوەئەگەرکردیاندژیراوەستینوخۆمانوەکوخاوەنیئەسلیریفرانفشاربێنینکە دۆمبمینینەوەوا تیتایبهبه.

ودەبیئاسانترکردووهرووداوەکانیئەمماوەیەتارادەیەکیزۆرریفراندۆمریگاچارەیئیمەیلەکوردستانهەمەگیرو
.بەردەوامبینلەسەریهەتائەگەربارزانیشپاشەکشەیکرد

یقانعکردنیوتهلیسیاسیداشوێنکهدهجهلهسێککهکهۆببلێموهوێتئهمهدهمووراستیانهمههروویئهدوایخستنهبه
بهلمێنێدروستبسهڕایخۆیبهرنرخێکبووهههبێتبهوهبێوئامانجیئهنهیررامبهداریبهلگهبه ناشبۆپێویستپه،
بهته بۆچونی شێواندنی دهکهرهرامبهحویرو چی بهکێکهچهمهئهونکهبات، زانبۆ نه"ریفحه"دی له، دیالۆگ ڵگهک

هاوخههاوسنگه خۆدارو باتی پهله. وهندهیوهم شدا تۆ بۆ من ئهالمی ئهی ئازیز دهبهکهیهوههاوڕیی تانتوانیڕیزتان
باسککهیهبۆئێوهیهدروستنیالم،بهوهتهتتانبکردایهراپاڕهوسهبوایهندنهسهانالپهوبۆچونێکیمنتچقسهییهیسادهبه
!.کخۆیوهتانداکهرهرامبهیبۆچوونیبهوهگویزانهبنلهتدارنهنهمهنئهکهراقیومۆدێرندهکیلگۆیهنمایشکردنیئهله
 

 !"زب حه ندیخواز وااوڕ  سامانی موته وه رژه وی به سره ااوڕی خه".. تی سیاسی  نیسبیه
کرجێگایهکههنهئیترگاتکهخاڵێکدهبهیکهلکردنهدهشیوازیجهیهاوڕیساماندا،ئیفرازاتیکهاڵمهیوهدواینوێستگهله

مانکهوهبۆجواڵنهڵیداگهدیالۆکلهنیکهیهگهدهنجامهئهوڵکوئینسانبه،بهوهناهێڵیتهدالهدهمجهلهتقیقهههیشتنبهبۆگه
بهبهعاقینگهوڕههبێسود خراپێشی بێتدواوهتێکی وێستگهله. دهیهم سامان هاوڕی واژهستهدا سیاسینیسبیه"ی "تی

خواستوه تا ندیخوازیوهرژهبه"، ئهمنیپێکه" "کیدڵسۆزانهیهڵویستههه"ررامبهبهویشلهشفبکات، تایرهلهسهکهدا،
ککههاوڕێسامانییهڵویستههه.ڕووتهخۆییخستومهربهوسهرڕیفراندۆممهلهیکهشیوتارهردووبهههمبهکهالمهوه
ئهگهیلهلهمامهوهتیهرپرسیاڕیهبهبههیوایخواستوهووهکئاگادارکردۆتهترسیهتێکیناحزبیومهسونهله بکرێ، ویشڵدا
کهوهبه جهلهی بهلهدهم جوالنهوهرژهدا حوهندی وههزبهو کرێکاری کۆمۆنیزمی بۆیهکانی هێشتنهوڵدان یوهکگرتوو



بهستییتێکیکۆمۆنوریسیاسهدهکانیانلهڕیزه نهربگیڕێسڵوهئه، بهوهسانهخسیکهقوربانیڕایشهکریتهو تیتایبه،
:ڵێتودهئه.؟رگرتووهیچۆنوهیهستهلویههمئهاڵمهاوڕیسامانبه.تێکیتاکتیکیهربابهسهنلهکهخیالفاتهکه

کەسەرتاپایپێشەکیەکەی.لەسەرپێشەکینوسینەکەیهاوڕێمخەسرەوبێتبەپێویستمزانیکۆتاییباسەکە"
مندەکەم"ناحزبیبوونیسامانکەریموڕیفراندۆم"وەکنمونەباسی.پەیوەندینیەبەباسیریفراندۆمە

پەیوەندییە کە بوو دیالنەمزانی هەیەەکی ڕیفراندۆمدا و من بونی ناحزبی نێوان لە کتیکی دوای. ئێستا
هەیە پەیوەندییە ئەو کە تێگەیشتم خەسرەو  خۆشەویستم بەڕیزو هاورێی پەیوەندیەکی.نوسینەکەی

مەعکوس"دیالەکتیکیپێچەوانەیی هەیە" لەنێوانناحزبیبوونیسامانکەریموڕیفراندۆمدا پەیوەندیەکەش.
سامانحزبیەکەواتە.سامانناحزبیە،کەواتەڕیفراندۆموسیاسەتیهاوڕیخەسرەودروستە.شێوەیەیەبەم

.ئەمەبەڕاستینوکتەیەوپەیوەندیبەباسەکەمانەوەنیە.سیاسەتوتێڕوانینیهاوڕیخەسرەوهەردروستە
ناحزبی" باسی و" حزبی" یان گرینگە شەخسی ڕەئی " و جوالنەوە" بابەتە"یەکریزی لەم شتی هیچیان.....و

باسەکەوە بە نیە مانای.پەیوەندیان بەرژەوەندییەککە ڕۆشنە، باسەیدا لەم بەرژەوەندیهاوڕیخەسرەو
دیارە پایەیەکیواقعینیەوتەنانەتبێویژدانیپیوە چونکە قازانیخۆ، بە هەیە نیسبیەتیسیاسی بەاڵم.

ت وایە پێی و دڵخۆشە هاوڕی نادەمەوەلەبەرئەوەی وەاڵمی من گرتوە، باشی .ەوەرەیەکی لەو هیوادارم
ئاستی دانەبەزینە نێوانماندا دیباتی لەگفتوگۆو شێوەیە نیسبیەتیسیاسیئەم ڕاقی. ئەلگۆیەکی وپیویستە

".مۆدێرنلەدیباتوگفتوگووبۆکۆمەڵگانمایشبکەین
بۆچوونبهاڵموهله هانو لهکهی هئدوتوێی سهستانهڕم وهرهی نمایش خۆیان کردووهدا سهلهستانڕاوه، خاڵچهر ێکند
:زانمپیویستدهبه
پێشهسه"وهدڵنیایهبه:مکهیه کهیهکهرتاپای ڕاستهیوهپه" بهندی نییه ڕیفراندۆمهوخۆی وهباسی پهبه. بهیوهاڵم کیهندی
گرنگهلهسهمه ئهیهههوهی رابهلسوکهههویش، حزبانێکروتی مامهی سیاسیگهلههیانکردنهڵوشیوازی باسێکی ڵ

کهبۆچنوههکلهاوازیهوجی ڵداوهریههداسهندهیوهپهملهلویستدا، ،یهریحزبێکدارابهلههاوڕیسامانکهیهوهئهکهلهسهمه.
کەناکۆکیتەواویهەیەلەگەلرێکزه،نهوهیهکهتیحزبهپێشسیاسهۆتهخستخسیریشهزهونهوتووهیکهکهپێشحزبه

ندامانبکرێئیلتزامئهداوالهوایه؟ئایائیتررهدروستوحزبیهتهمسونه،ئایائهخۆیدایکانیحزبەکهبەرنامەوپەسەندکراوە
درێژهبکهوهکانیحزبهبڕیارهبه ئایا بهنییهدواوهترسیلێکترازانیبهمهتهمسونهیئهوههرینبوونکێشانوبهن؟ وهداخه؟

به سامان هاوڕی بهکانیبۆچونهکهوهههۆیو ههنتهسهخۆی راستیهری داناوهر نهک ههئه، ههستهم ونهی وێتیهدهیه
.ێیمنببینکهوتاره"کیرتاپایپێشهسه"ندینیوانڕیفراندۆمویوههپ

بروانێشرنجهوسهخنهوڕهلهوهحقیرهتهبهلمێنێوبگرهسهوناحزبینهلهتێکیههیسونهوههاوڕیسامانبۆئه:مدووه
پەیوەندیەکیدیالەکتیکی:"نوسێدهووهخشیتهبهکتیکدهباودیالهکیزهنیدهسیناریۆیهستبۆ،دهوهتهکراوهرویڕووبهکه

پێچەو مەعکوس"انەیی هەیە" ڕیفراندۆمدا و کەریم سامان بوونی ناحزبی لەنێوان شێوەیەیە. پەیوەندیەکەشبەم سامان.
دروستە خەسرەو هاوڕی سیاسەتی و ڕیفراندۆم کەواتە ناحزبیە، هاوڕی. تێڕوانینی و سیاسەت کەواتە حزبیە سامان

دروستە هەر خەسرەو . بە پەیوەندی و نوکتەیە بەڕاستی نیەئەمە باسەکەمانەوە ئه".. قسانهئایا م ننوکته"خۆیان یان"
.؟داسیاسیهلهدهمجهلهخشننابهکوهیچزانیاریوراستیهیهنیکیانهیچمانایهتیکهتایبه،بهگیراوهککهیهخنهڕه
کارێکیئاواشپێشێڵکردنیحزبەکەیدا،سیاسەتیرەسمیووێتیبەژیربەرنامەادڕۆشنیبههاورێسامانکاتێکدایهلهمهئه

ریکخراوەییەکانیحزبەکەیەتیهسەرەتایترینمەوازینوتعهدیحزبی وبەندیکیبەرجەستەیبنەما نەکبێدهندێککهبه.
ئەندام ،یمەکتەبیسیاسیانهەر رجهسهبەلکو کادرم ئەندامان کۆمیتەانو پابهحزبیهی پیوهکان یندبن نیسبیە. تیباسی

،کیڕاقیومۆدێرنهلگۆیه،چئهەیپاشانئەوەچتقلیدیکیکۆمۆنیستی!پینەدەکریت؟یپێتهحاڵهمئهرپێچیوسهسیاسیچۆن
کە سیاسەتەی ئەو خۆت بەشداری اننامهیبهوبەرنامەلهبە حزبەکەتی تهرەسمی دهدوینکراوهدا لهو رداوهسهنگت چێکه.

پالجەمسەرینهکەوتناسیونالیستیوبهتدابۆتهحزبیهاوپەیمانلهتمانسیاسهخسیخۆتههشهنەزەرییپێیپێوانهبه
ئایا!؟یتکهتباریده،تۆمهواژۆکردنیوەرەقەیسپیبۆبورژوازیوانکریکارکانیهبەرژەوەندیکردنیئەمریکاودژایەتی

.؟وهستۆتهئهناخاتههخۆتانهاوپەیمانیکهیستیلەحزبیکیکۆمۆنورهلێکیگهگهتۆمەتتێکیئاواحاڵه
وشتی"یەکریزیجوالنەوە"و"ڕەئیشەخسیگرینگەیانحزبی"و"باسیناحزبی"-:ڵێیتدهشداکهوهرئهرانبهبهله:مسێهه

.گیراوهککهیهخنهرهدانبهوملنهرپرسیارێتیبهبۆخۆالدانلهکهیهقسه-.هیچیانپەیوەندیاننیەبەباسەکەوە(...لەمبابەتە



موشتیلهوهکڕیزیجوالنهخسیویهئیشهناحزبیوڕه"باسیڕاستهکهوهئهوهدیسانه!.تییهنرامۆشکردمفهیاالنیکهوه
جۆره بهیوهپه" بهنییهوهکهباسهندی هاتنه، بهوهکایهالم جهرئهیان شیوازی لهکهلێکهدهنجامی سامان دارێکیسههاوڕی
زیانبارهونایهستاوهراوه ئیفرازاته بهوێت وبۆ ببینێ ههکانی پێی ههرگرتن ڵگرێنگاوێک ده!. ئیتر ئهئایا دهتوانرێ یانو
رێ؟یربگوهنهسئوالباسێکیجدیومه،بهوهکردۆتهیشڕهڕیزیانبهزوبیکۆمۆنستیحهتوتهرحزبیهسهلهیکهیهرهالپه

"مچواره بهسرهخه: ندیخوازهوهرژهو خسیوحزبیئیشهناحزبیوره"باسیچونکه" بهیوهپهله" ئاماژهوهڕیفراندۆمهند
ڕایخۆیبسهپێداوه تا لمێنێ، بهوهکاتههاوڕیسامانبیریپێدهکهنتقێکهچمهمهراستیئهبه!.. پاشانچ کیهندیوهرژه؟
ههوهخسیوخراپلهشه لیمقڵێکیسه؟ئایاهێچئهوهیتهکانیئاگاداربکهترسیهومهڵهتێکیههسونهفقیخۆتلهڕهیهکهدا
نهرنتهسهبێوخۆیبهوهڕاستیهشوێنبهکه بینێ، وه؟کاتهبیردهئاوا چونکهالمسامانحزبیهبه. تیسیاسینیسبیه"، وئه"
وهڕیفراندۆمهبهندینییهیوهزوبپهحهباسیتهکهیهیههیهمانا بێویژدانیپیوە"کهیهدروستکراوهتهوحیکایهئهمهئه!..

."دیارە
بەاڵملەبەرئەوەیهاوڕیدڵخۆشەوپێیوایە:"تیهاوڕیساماننوسیویهستمکهوهرادهیهمڕستهرئهسهدوایینخاڵله

نادەمەوەتەوەر وەاڵمی من گرتوە، باشی .ەیەکی نیه،خشندهبهمهئه".. موجامهبهیی بێتامهیهلهلکو سیاسی لهکی لیدهجه،
سیاسیدا ڕاستیهفهمهئه. ڕهرامۆشکردنی لهکهیهخنهکانی ناوی هاوڕێیه"ژێر کدادڵخۆشکردنی ئوسمهئه" ولیەنا

بهوهبیرکردنهله کهتایبهدا، هههاوڕێکهپێتوایهتی، لێدکهبهیهلهت، چاوپۆشی چونکهالم پێخۆشهیت، !!دلێ دڵسۆزیمهئه.
به،وراستگۆیینییه رپرسیارێتیتیبهقیقهههلههڕاکردنڵکو ڕاقیومۆدێرنیشنییهیئسوڵ،کۆمۆنستینیهیشنجامرهسه.. ،

.مجۆرهلیسیاسیبۆئاستێکیلهدههیجوهخوارهبۆهێنانهموهداخهبه..نییه
4102کۆتاییئابی








