
  !، شۆڕشی پاتۆکرنتی پی ئینته چه
  محسن کریم

نامۆیی و  وت له مه کو ئه  به،رنت بدوم  خراپی ئینته  له  که  نییه وه ستم ئه به دا مه م نوسینه من له
ر  سه یی خۆی له موو وجودی سیاسی و رکخراوه  هه  که وه که  خه  بدوم له په و چه رزی ئه په دووره
   . وه بینته کانی پاتۆک دا ده رهکان و ژوو سایته
ی یس تی ئه یه کی کۆمه یه وه ی هیچ بزووتنه ویه  هه  بوو که وه قلیدی ئه پی ته تی چه ره ی بنه ر کشه گه ئه

گادا  کانی کۆمه سیاسیه-تی یه  کۆمه کشه  ناو کشمه کی له  هیچ جگایه  گرتبوو، نه ههگای  کۆمه
م  تی ئه گبه  نه م له ستابوو، به گادا راوه کانی کۆمه  سیاسیه راوزی رووداوه  په  له  کردبوو وه داگیرنه

 نامۆی کردوونکانی  گاو کشه  کۆمه  له ی دیکه نده وه رنت ئه یدابوونی ئینته ، په ی ئمه پانه هاوڕێ چه
 دنیای واقعی  ک له  خه ی وه ب ئه   به رپا کردووه رنت شۆڕشی کرکارییان به ر ئینته سه  له  جۆرک که به

  ! بوونیان بکات ست به  هه ش  کۆنه په و چه ر وجودی ئه ده  قه ت به نانه خۆیاندا تهژیانی 
  

 شۆڕشی  ست بوون به یوه یان جھشت و په کانی حیزبی ئمه  ریزه ک هاوڕێ  کۆمه ی ساکه نزیکه
  ینی خۆیان و له  زه  لهم خۆیان رو هه م رابه  هه تا ئستا وه و کاته له . وه قواییه میدی ته ئایدیۆلۆژی حه

 دژی  ی خۆیان له وانه هپ کانی شۆڕشی چه ره  پکنه ڕن که گه  ده وه لیماتدا بۆ ئه دنیای که
کانی  روونیه  فکرییه ده دنیای داهنانه یان له وه ئاخرین دۆزینه. ن یدا بکه  په ی ئمه" وانه راسته"تی سیاسه

ری  د،لیده حمه  ئیمزای ربوار ئه  بوو به ی حیزبی ئمه ی کراوه ییدا، نامه وتووی فیرقه راوزکه پی په هچ
و   نوان ئمه نگو بارگرژی له زای جه  فه  به یه کالنه ی کۆتایی هنانی یه رباره حیزب، بۆ رای گشتی ده

  .کتی نیشتمانیدا یه
  وانی له یه ،په یاندنه و راگه دژی ئه  له)قوایی میدی ته هح( رۆکی شۆڕشی ئایدۆلۆژیک  فتوای سهپاش

 ی ساردی زستانی ی کوره وه رم کردنه کیان بۆ گه یه پی عراق، ماده حیزبی کاریکاتۆری چه
دروست .  یدا کرد  په داوه نه کانی که که ه سته  به یان، له"ر ئستا تی و سۆشیالیستی هه چینایه"باتی خه
کانی  تیه زایه ریکردنی ناره ریکی رکخستن و رابه  حیزبی کۆمۆنیستی کرکاری عراق خه دا که و کاته له
ر  سه  له ی که وه بۆ ئه) وامه رده  تا ئستاش به که(شخوراوی کوردستان و عراق بوو کی کرکارو به خه
رنت و  ر ئینته سه ك له یه بۆ ماوهمان  نی، ئه مه سووتهوت و  نهبوونی   قوربانیانی نه بنه وت نه ریای نه ده

  ! رم کرد رگه  سه   دژی حیزبی ئمه له) ! وه ته عیه رجه مه(فتواکانی پاتۆک خۆیان به 
سۆشیالیزم "یاتی   دنیای خه  له بوو که یدا نه ریککیان بۆ په  خۆیان شه  له ی بجگه وه  دوای ئه

رنتی و  پی ئینته وانانی چه پاهو ببینت، ئینجا  هیاندا خ  گه  لهرنت و پاتۆک رئینته ی سه"رئستا هه
ن که  که  ده تی هاوڕیانی ئمه سیحه ن و نه که کانی حیزب ده ی ریزه کی کراوه ئاراسته یه نامهپاتۆکی 

 هشتا  ، ی کۆنی ئمه هاوڕیانهم  ئه! ون که د نه حمه لی ربوار ئه حفه ی مه وانه تی راسته شون سیاسه



   له  که تی جیاواز ندی چینایه وه رژه ک به  نه پیالن و پیالنگییهدنیای ت   دنیای سیاسه یهپیان وا
و  تی و تاکتیکی سیاسی حیزبی سیاسی ئه یه ی کۆمه وه بزووتنه سیاسی -تی یه کۆمهو پراتیکی  خشه نه

تی و  یه ی نا کۆمه وه پی لکدانه وان به  ئه.بت  ده سته رجه و به وه داته نگ ده دا ره  جیاوازانه وه بزووتنه
ماشا  کو تاکتیکی سیاسی حیزبکی سیاسی ته یاندنه وه و راگه یی و نا سیاسیی خۆیان ناتوانن ئه فیرقه
ڵ  گه تی له وێ ئاشتی چینایه یه  ده  که وه ده حمه  ناوی ربوار ئه خسک به کو پیالنی شه کو وه ن به بکه
کو   حیزبی کۆمۆنیستی کرکاری عراق وه وان پیان وایه ئه. ن که ماشای ده رار بکات ته هرق کتیدا به یه
ی ل دروست  وانی نوشته یه موو په ل فتوای دا ئیتر هه حفه رۆکی مه  سه  که ی خۆیان وایه که له حفه مه
ۆنیستی کرکاری عراق  حیزبی کۆم ن که  ت بگه وه یان ناتوانن له که رۆکه کو سه وان وه ئه! ن که ده

   که و ناسراوی تدایه سته رجه  به کرکاریتی سیاسی کۆمۆنیستی خسیه ندین شه  چه ، حیزبکی سیاسییه
 عیراق و کوردستان و  ی کۆمۆنیستی و کرکاری له وه  ئاستی بزووتنه کی دوورودرژن له نی مژوویه خاوه
   سیاسیه ته خسیه و شه  له ککه د یه حمه  ربوار ئه  کهانداگای عراق و کوردست  ئاستی کۆمه ت له نانه ته

   .ی کرکاریی کۆمۆنیزم ناسراوانه
ی ربوار  که  حیزبه قواییدا ده میدی ته ی حه  فتواکه  له  بوو که وه رنجی راکشام ئه  سه ک که یه له سه مه 
 ناو  لی ربوار له حفه  مه دا ده پی عراق ی چه  فیرقه وانی له یه وازی په  بانگه م له د، به حمه ئه

ر  رامبه تریان به و تاکتیککی عاقنه رج داوه خه به" ر رابه " تکی زیاتریان له مان دیقه  ئه  واته!حیزبدا
  یه  عاقنه م تاکتیکه  به گوایه!  پش گرتۆته ،تی رایه  رابه شکیش له  به نگه ره،کانی حیزب و   ریزه به
پی   به ی خۆیان رابکشن، که که له حفه و ریزی مه ره کانی به ری حیزب و ریزه  رابه سانک له نن کهتوا ئه

ئای کۆمۆنیزمی "تی ئستای حیزبی کۆمۆنیستی کرکاریی ئران  رایه تی ناو رابه عیه رجه فتوای مه
میدی  حه  زانم که  ده وه  ئه  من ته به هه!". ودایه ستی ئه  ده نھا له گای عراق ته پی کۆمه کرکاری و چه

ت  نسوری حیکمه جاران مه.  وه کانی بۆ راست بکاته ه بت هه سک هه موو کاتک که ب هه قوایی ده ته
    !پی عراق  حیزبی کارکاتۆری چه وانی له یه  ئستا په،کرد ی ده مه ئه
  
رز  ربه مک سه ئایا ناکرێ که. بت ج نه به کارکی نا و هاويیانه  پرسیارك له نگه ره کۆتاییدا   له
 دنیای   لهان ببینن و بزانن حیزبی کۆمۆنیستی کرکاری عراقت خۆ ترک دوور له ند مه و چه وه نه بکه

ر ئیسالمی سیاسی،  رامبه به گادا له  کۆمه  ک له ؟ ببینن که ریکی چییه گادا خه  ناو کۆمه واقعیداو له
تی  رایه  عراق، نونه تی دژی ئینسانیی له مریکاو سیاسه رستی، داگیرکاری ئه پهوم ناسیۆنالیزم و قه

یان  کانیان و ئاینده ک و مافه  خه ری دیفاع له نگه  سه  ک له کات، ببینن که پ و کۆمۆنیزم ده چه
ند  وانن چهبت بت ن تا هیچ نه ان بدهت بیاری خۆ وه ؟ دوای ئه!کات پ و کۆمۆنیزم ده تی چه رایه نونه
ان باشتر تی ئستا و کاره ر بۆ ئه  هه مه  ئه پم وایه! ن ی حیزب قانع بکه رباره ان دهتکان  قسه سک به که
 و پ چه"ناوی  بهی کۆمۆنیستی کرکاری وه  بزووتنهت و  حیزبیه وتیکردنی حیزب  دژایه ب؛ واته ده

   ! وه ه"کۆمۆنیزم


