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تا طةيشنت بةئينشقاق ,بصطومان ئةوكصشانةي ئةم دواييةي ناو حيزيب كؤمؤنيسيت كرصكاري ئصران
ناخؤشيةكي  طةورةي ,"حيكمةتيست_ك ك ئصران"وة"ك ك ئصران"ثارضةبوون بؤ دوو حيزيبو 

ن لةدلَي هةموو ئةو كةسانةدا دروستكرد كة خؤيان بةكؤمؤنيسيت كرصكاري دةزانن و ئةم حيزبةيا
نةك . و طةورةتريني ئومصديان ثصي بوو بؤطةيشنت بةدنيايةكي باشتردةثاراست وةك ضاويان

بةكؤمؤنيست زانيبصت و كؤمؤنيزمي وةك   أصطةي أزطاري  خؤي  كةهةرئةمان بةلَكو هةركةسصك
صكي بةهصزي ناوسةنطةري كؤمؤنيزم تووشي ئينشقاق و كاتصك دةبيينص حيزب,بةشةر ضاولصكردبص 

تادةطات بةهةرتاكصك . لَتةنطيي بووة بؤي وئةسةيف دةربرييوة بووة،مايةي د ثارضةبوون
لةدانيشتواين عصراق و ئصران كة بزوتنةوةي كؤمؤنيزمي كرصكاريي ثشت و ثةناي بووةو 

وبن،مايةي ناخؤشيي وئةسةف حيزبةكاين لةثشتيي بوتنةوةية ولةتةنطانةكانيدا ئةم بزو
سةرنج راكصش بوو بةالمةوة لةم دواييةدا،قسةكاين حمةممةدي آلم لةم نصوةدا ئةوةي زؤر بة.بووة

ي نوص،ضةند "ح ك ك ئصران"ئاسنطةر بوولةمسينارةكةيدا وةك ئةندامصكي مةكتةبيي سياسي
مايةي خؤشحالَي "ح ك ك ا"نةي ناو جارصك تةئكييدي لةوة كردةوة كة ئةم ئينشقاق و ثارضةبوو

ةبالَي راستدا قةراريان روداوةيان ثصناخؤشة لبؤضةثةكان و ئةوانةي كة ئةم و سةركةوتنة 
ح " كة ئةسةيف هةلَدةكصشا بؤ ئةم رووداوةي ناو دا لةمسينارةكةدالة وةآلمي كةسصكيش!!طرتووة

 خؤشي  لةقةلَةمداو ئةم كةسةي بةبالَي أاستةوةآلمدالحمةممةدي ئاسنطةران ،"ك ك ئصران
ناخؤشةو منيش ضةمث بؤية  يت بؤية ثصتئصصمة هةردوكمان راست دةكةين،تؤراس"" كةوتييبةضةث

رلةدرصزةي قسةكانيدا وتيي كة ئصصمة بةهةموو هصزوو توانامانةوة هةولَدةدةين هة""!!!!ثصمخؤشة
!! ئاااااي لةم سةركةوتنة!!ش بةم سةركةوتنة عصراقيبؤطةياندنيي حيزيب كؤمؤنيسيت كرصكاري

وةشداكة لةم نصصوةدا فةشةل دصنن، بةآلم ئاخؤ دةبص ثارضةثارضةبوون و ئينشقاق ي لةطةلَئة
ئةوةي ئةوثةأي مايةي خؤشحالَيي بوو !! حيزبصكي كؤمؤنيستيي بؤكص مايةي سةركةوتن بص؟؟

و أصكخراوةكؤمؤنيستيةكان وكةسة كؤمؤنيستة  وحيزب"ح ك ك ع"لةم نصصوةدا ئةندامانو كادراين 
تا ةوة لةبةرامبةر ئةم تصأوانيينةدا، يةكدةستوو يةك ثارضة وةستانكةسةربةخؤكان بوو

 لةبةحسةكاين حةمييدي  كة حمممةدي ئاسنطةر بة بص ئاطامان لةقةلَةمبداتيكارطةشتة ئةوة
طوايةئصمةفارسي تةقوايي و هاورصكاين كةبةزماين فارسي نوسراون وتائصستا تةرجةمةنةكراون،

طةورةكردين شيت بضووك و (بةم جؤرة ".ح ك ك ع"ةريي و ئةمةشي خستة ملي رابنازانيني 
وئةم "ح ك ك ع" وةسيلةي هصرشكردن بؤسةر أابةرييدةكردة)كردين شتيي دوور لةراسيتدروست

لةطةلَئةوةشدا . سياسي نادات و سةركوتيان دةكاترابةريةي بةوة لةقةلَةمدةدا كةأصطة بةخياليف
خؤي و هاوأصكاين  كةسصك ئةمقسانةبكات كةئةمانةدوورن لةراستيةوة،بةآلم ئاخؤسةير نية

لةكؤتاييدا دةمةوصت وةك ئةندامصكي !!يان ثارضةثارضة كردئازيزترين حيزبيف بريوأالةسةرخيال
 ئةو بريارةيدامان بكةمةوة كة ئصصمةو هاوأصكاينئةم حيزبةتةئكييدي ئةوة لةكاك حمةممةد

ثارصزيني  بيل بيلةي ضاومان بةم حيزبة وةككة ئ"مةنسورحيكمةت"بزوتنةوةكةمانبةرابةري 
،بأيارةكةمان بيني بؤ بةسةركةوتن طةياندين لةخةباتدا  ويةكدةست ويةكثارضةبيهصلَينةوةو

                                                                                                                            !!ناشكصنني
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