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  ، عراقدا کان له  کرکاریه قابه کتی شوراو نه  یه رگری له  به له
 !!یی  ڕکخراوهيتا کان و کۆده ویه سفه ی ته ئیدانه

  
  مؤید احمــــد

  uk.co.yahoo@muayadahmed 
  

  
  ی هاوڕێ ڕبوار احمدا نیم؟ که ڵ پرۆژه گه بۆچی له

  
سوڕاوانی کرکاریی  هه ی ئاراسته" دا کی کراوه یه نامه "  له احمد نیم کهکانی هاوڕێ ڕبوار  ڵ پشنیاره گه له

 بارودۆخی  له کهی  وه رئه به له ، نهکان  کرکارییه قابه نهکتی شوراو هیکانی ناو   کشه ند به یوه په کردبوو له
  کو به ، به چینی کرکار کارکی گرنگ نیهکگرتوویی  ی گشتی بۆ یه شه  بانگهي عيراقدا ئستامواری ناهه
ی  وه ووتنهبز ها روه و هه  کارکی زۆر گرنگهکگرتوویی چینی کرکار  یه لة بةر ئةوةي آة ، وه وانه پچه

ی  وه ی بزووتنه نگاوانه و هه  ئه ی که وه رئه به  و لهنت رچاو ده  به نگاوی  ئستای عراقدا   هه کرکاریی له
ی کرکاریی بۆ  وه تی بزووتنه وکه نووس و شه  چاره نت به ینت، مۆری خۆی ده  ئستادا ده کرکاریی له

  وه  کرده م به نون، به ده" نی بالیه"ی هاوڕێ ڕبوار  هک ی پرۆژه وه ره سیمای ده. ندین سای تر چه
 بة سةر  )صي وه(   خۆیان آرده   کههی سانه که ه و کۆمه پاپشتی ئهودةبيتة   ه"فدار ره ته"کی  یه ۆژهپر

  ! وة که ڕکخراوه
  

وازک بۆ  بانگهندێ شتی لۆجیکی و  ک هه کی وه ره ر چاودرکی ده کانی هاوڕێ ڕبوار بۆ هه پشنیاره
  ر ئاگای له گه  ئه وه نزیکه سک له رکه م هه به. نون  خۆی دهکارکانی چینی کر کگرتووکردنی ڕیزه هی

 بت  م دواییانه ئهکانی   گۆڕانکاریه کان بت و ئاگای له ندیکا کرکارییه کتی شوراو سه و یه که وه بزووتنه
ک  یه هیچ شوه به:  وانه  له یه  گرنگ ههزۆروکوڕی م اوڕێ ڕبواردا کهی ه که  نامه له گا که  ناویدا تده له
کتی شوراو   یه کردن بهشھیر و ته رانه  کاری تکده ستاون به هه  که کراوه  نه سانه و که ی ئه ئیدانهدا  که نامه له
رکردنی  تکردنی و ده دوولهو  که تکدانی ڕکخراوهر  سه کو له  به مه ر ئه ک هه نه. کان ندیکا کرکارییه سه
  !!گرن رده ی ئیمتیازات وه که تره سکه

  
ند مانگ  چهآة کان   کرکارییه قابه کتی شوراو نه رانی یه  ڕابه ک له  کۆمه  که یه وه  ئه که له سه ڕاستی مه

ندێ  ڵ هه گه ناکاوو له ، له بوو و وازیان هنا بووجھشت بهیان  یه م ڕکخراوه و پش ڕیزی ئه وه له
یاندنیان بۆ  ک، ڕاگه یه وه ستنی کۆبوونه  به ستان به هه.. کتی شوراو ی یه وه ره ده سوڕاوی کرکاریی له هه
البردنی    بهرکرد رمانیان ده و فه  بژاردووه  هه که رۆککی تریان بۆ ڕکخراوه  سه  که وه موو دنیا بوکرده هه

م  ئه.  ر کرد رامبه هبیان شھیر  و ته)ئيتھامات( ن تاوانکاریندی و چه که وهتی ڕکخرا رۆکایه  سه فالح علوان له
ی کرکاریی و  وه وازینکی نو بزووتنه نسیب و مه ر پره هه  له  دووره مانه  کارکرکردنی ئه  له یه شوه

ر  ک هه نه ، هرخ و مۆدرن ی کرکاریی هاوچه وه کانی بزووتنه ییه ها ڕکخراوه پشكردنی بچوکترین به
  هبستان  پاشان هه.  فالح  به خالقیانه شھیرکردنکی ئه  داتاشینی بوختانی مالی و ته ستان به كو هه  به مه ئه

واوی  تهنارديان بو و گه  بۆ کۆمه ییه تا ڕکخراوه م کۆده و ئه خسیانه  شه شھیره م ته موو ئه ی هه وه بوکردنه
ی کرکاری  وه یان بۆ جیھان و بزووتنه که یامه په. انک حزبهراق وجیھان وکانی ناو ع  کرکارییه ڕکخراوه
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!.  دووان یته ڕکخراوکی کرکاریی بکهو یت نجام بده یی ئه ای ڕکخراوهت  کۆده یه  توانادا هه  له که:  بوو مه ئه
  رکی کرکاریی و به  ڕابه ن به یا  ئاشکرایه شھیرکردنه م ته ، بهیان یه  تازه م داهنانه  به سه  که ه م کۆمه ئه

ی کرکاریی و  وه کانی بزووتنه ت کردنی ڕیزه  دووله به   وه عراقدا کی ڕادیکالی کرکاریی له یه ڕکخراوه
  !. کردکانی رسته په  کۆنه حزبه بۆرژوازی و  ش به باشترین دیاریان پشکه،...کتی شوراو تکدانی یه

  
ش  م پیه ی کرکارییه و به وه  بزووتنه  دژ به  که بژاردووه کیان هه یه یان ڕگه کارهم   به سه  که ه م کۆمه ئه
و   دواوه یان بنه یه وه م کارو کرده له ریان که سه  له پویسته .   ست داوه ده کی خۆیان له موو راستگۆییه هه
باتی  ی خه س ڕگه بشک هیچکهوا  هیان کرد ئ مه ر ئه گه ئه. ن سمیش داوای لبوردن بکه کی ڕه یه شوه به

و  م کراوه راهه س فه موو که کسان بۆ هه  بواری یه گرتوون، وه ل نه... کتی شوراو نیو یه شی له هاوبه
  .بت دا ده که ی ڕکخراوه کۆنگره شداریکردنیان له کانی تر مافی به کیتیه ک یه وانیش وه ئه

  م کارانه  ئه  پی وانیه  وه نابینت ستدرژیانه  دهموو و هه ه ئ  که یه وه ی هاوڕێ ڕبوار ئه که گرفتی پشنیاره
و  موو ئه ی هه انه ئید بینی که یدا ده که  پشنیاره گینا شتکمان له  عراقدا، ئه ی کرکاریه له وه وتنهدژی بزو
  . بکات کارانه

وازکی   بانگه به" اتحاد مجالس" که  یه وه کانی هاوڕێ ڕبوار ئه تی پشنیاره  گرفتو دژایه ککی تر له یه
کگرتوبوون و کارکردنی   یه بهک چۆن  وهکگرتوو نابت،  هزو یه کگرتوویی چینی کرکار به گشتی بۆ یه

نجامیان   ئه  که  دواوه نه یه  نه و کارانه  له ی که وکاته پش تا ئه ناچته  سه که ه م کۆمه ڵ ئه گه ش له هاوبه
  ، وه شتووه گه هیچ شونک نه کانی به  تا ئستا پشنیاره یه ی من هه ال ی که و زانیاریانه  ئهپی  به. داوه
و  نجامداوه ئهیان  وه ی خۆیان کۆبوونه رانه مان کاری تکده هه دان به سانه و بۆ درژه که ه و کۆمه مان ئه هه
 چۆن  خات که ریده کی ئاشکرا ده یه شوه  به انهم موو ئه  هه.   دیاریکردووه که رۆککی تریان بۆ ڕکخراوه سه
  که  پشنیاره  به تاوه ره سه وان له گینا چۆن ئه ، ئهوان  پاپشتک بۆ ئه ی هاوڕێ ڕبوار بووه و پشنیارانه ئه

تحاد ا"ناو  فالح و هاوڕکانی له کهی زانیان  وه  پاش ئه نگه ڕه.  وه زبوونه م دواتر لی پاشگه بهرازیبوون و 
کانی  پشنیاره" نداری الیه" بۆ  کی تره یه گه ش به مه ، ئهن کانی هاوڕێ ڕبوار قبوڵ ناکه پشنیاره" مجالس

وان بۆ پاراستنی  رۆشی ئه ک په  نهیبینن وتک بۆ خۆیان ده ستکه ک ده وان وه ئه هاوڕێ ڕبوار که
تی  رایه  نونه پ وایه ی که ته و خه  پشت ئه تی بچته هاوڕێ ڕبوار مافی خۆیه. کگرتوویی چینی کرکار یه
ک ئاستا کارکی دروست  یه ک و له ک یه  و چاولکردنیان وه که فی کشه ره م دوو ته دانانی ئهم  کات، به ده
  . نیه
  

م  خا، به رده که خۆی ده ری ناوکشه ردووسه ی هه وه  جیاوازی کرده لهکه  له سه ی مه وه ره ڕووی ده
ی  وه  بزووتنه دان به شه  گهه ت ب باره  سه کان دیدو بۆچوونی جیاوازمانه و جیاوازیه ۆکی کشهڕ ناوه

کانی  ه  هه چاوپۆشی لهیان سک   پاپشتی که  ببمه  خۆوه ر له هه  نیم که سانه و که من خۆم له. کرکاریی
هزکردنی   بۆ به باتدایه خه له  که م   زان  ده  سیاسیه یله ت و مه و خه نگری ئه الیه کو خۆم به م، به بکه
کات  تی ده هوئوفق وجيھتی کۆمۆنیزمی کرکاریی  رایه  نونه  وهکگرتوو تی کرکاریی یه چینایهباتکی  خه
 ئستادا من هاوڕێ فالح علوان و  له. کانیدا ریه ماوه  جه ی کرکاریی و ڕکخراوه وه ناو بزووتنه له

ی  وه نو بزووتنه زانم له  ده  سیاسیه ته ت و جیھه و خه ری ئه  نونه به... ی شوراوکت  یه هاوڕکانی تری له
  . ئستادا بۆ من  له سلیه ی ئه له سه  مه مه  ئه ی تر، وه سانه و که کرکاریدا له

  
 آة آاريكي سروشتية و جیاوازی بیروبۆچونة بةالم   قبوول بکاتمن  له ئةو آاره سک ناکرت که

   پموایه ی که ته و خه کانی ئه ره  تکده ر کاره رامبه به م ل بکات له وه روانی ئه نکاتیشدا چاوهما هه له
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   ئمه کی وا کرابت که یه وه  کاروکرده ردوالوه هه  له نگه ڕه!. بژرم نگی هه ی نیم بده گه لهو من  یه رانه تکده
یره    نائسوی و غه م کارانه ئه کهپمان وابت  مان که ریه  و ههبت ری بۆچوونی جیاوازمان هه سه له

کی   ڕۆبینایه چۆته  ئستادا گرنگ نین و نه  له م کارانه الم ئه ، پشلکارین یان نا، بهکرکارین
ی کرکاریی  و  وه ناو بزووتنه لی و له مه یدانی عه مه  ئستا له گرنگترین باسک که. وه تیه یه کۆمه
ی  وسته کات هه وامان ل دهووه   پشه هنته ی کۆمۆنیستیشدا خۆی ده وه و بزووتنهنا ت له نانه ته
ی  وه ناو بزووتنه له  ی پشوودا ویستومانه م چوارساه ی ئه  ماوه  له  ئمه  که: یه مه ین ئه ردا بکه رامبه به له

  یه م ڕکخراوه چۆن ئه یبینین که  ده ه ئم ین، وه یدا بکه  په" اتحاد مجالس"زن و ئیعتبار بۆ  کرکاریدا وه
م  وت ئه یانه نھا ده ک ته سک نه که  ه  چۆن کۆمه بینین که ها ده روه پش، هه چته نگاو ده نگاو به هه هه

 تيك  ش که ڕکخراوهکو   ، به"بوون وتونه رکه یان کردو سه م کاره پشتر ئه"ن  رت بکه  دووکه یه ڕکخراوه
لة سةر آاري الي  و بكةن ی که رۆکه سهبة  شھیر  ته و بخةن ي  گه رچاوی کرکاران و کۆمه به لهينن وبشك
 و بةردةوام بن ن  بۆ خۆیان ببهکه  ناوو ئیعتباری ڕکخراوه آة ئةوةي   هةموو ئةمانة لة بروسةي،بةرن

   !.لةم آارةياندا 
  
 چۆن  وتانه سوکه م هه  بۆخۆی ئه سیش ئازاده رکه هه م، وه  وه بت بینه  ده  ئمه م شتانه موو ئه ر هه سه له
ریی خۆی   کاریگه م کارانه ر ئه سه لهرشتک بین   ئستا هه بۆچوونی من  ئمه م به نگنت، به سه ده هه

 جارکی تر  سانه م که ی ئه وه  بۆ ئه.نت ی کرکاریی داده وه ر بزووتنه سه ند سای ئایینده له بۆ چه
م  ی ئه و ئیدانه خنه کارانه بھنن و ڕه م شوه واز له   که  پویسته وه ی کرکاران بۆ خۆیان بگنه همتمان
م   ئه ی که وه ری ئه رخه  دهو هی متمانهو  ئهی  وه رجی گانه پشمه  یه مه نھا ئه ته وهن،   بکه وتانه سوکه هه

تی خۆشیان  سایه  بۆ که وسته م هه ت ئه نانه وت، ته دهکیزی چینی کرکاریان   واقعی یه  به سه که ه کۆمه
 . باشه

 
 

  : که کانی کشه  سیاسیه بناغه
و  یه رانه  تکده کاره م شوه ت ئه  تایبه  به  وهخا رده دا خۆی ده"اتحاد مجالس"ناو   ئستا له ی که و کشانه ئه

  هه ندین ده نجامی چه رئه  به  که ی سیاسی دیاریکراوهکارک شوهی  وه نگدانه  ڕه م دواییانه ی ئه تیهیسئانارش
  یله وت و مه ری ڕه ت کاریگه نانه کارو ته  کارکردو شوه مه ئه.  ی عراقه گه  داخراوی سیاسی کۆمه له

  . چینی کرکارن یره کانی غه تیه یه کۆمه
  یله م مه و ئه تاییه  کۆده کاره م شوه و ئه سه  که ه م کۆمه  ئه  که یه وه دا ئه منوه کی تاڵ و ناخۆش له ڕاستیه
ی کرکاریی  وه زب و بزووتنهتی ناو ح پی ڕادیکالی سونه ت و کارکردی چه ترو سوننه ژر چه  له یه رانه تکده

   که تی وایکردووه پی ڕادیکالی سوننه ی چه کاره م شوه دابان له ناتوانایی حزب له. ژنت خۆی ده
تکردن  و دووله رانه ئاسانی کاری تکده روا به سوڕاوی کرکاریی یاخود ڕۆشنبیری سیاسی هه ک هه کۆمه
  .نن یه تی فالح علوان بگه سایه که و به یه م ڕکخراوه ش زیان به مه  به وه  پشه دا ببنه"ناو اتحاد مجالس له
  
اتحاد "  ت بچووکش بووب که نانه نگاوکی ته موو هه هه  ڵ  گه ی دوایی و له م دوو ساه درژایی ئه به

ویستی و   خۆشه ک له یه ر پله ستھنانی هه ده ڵ به گه له  وهی ککاریی نابتی وه  بزووتنه ئاستی هل" مجالس
   به سته ک ڕكخراوکی ڕادیکالی کرکاریی و وابه دنیادا وه ی کرکاریی وله وه زووتنهناو ب ناوبانگک له

ست   هه یله م مه و ئه نه م کۆمه  ئه بینین که حزبی کۆمۆنیستی کرکاریی عراق، ئهئاسۆکانی کۆمۆنیزم و 
و  یه م ڕکخراوه وری ئه  سست بکات و ده ویانه م پشه  ئه ڕێ که گه  ده و ڕگریانه کات و بۆ ئه  خنکاندن ده به
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یی و دروست   به ڕگری ڕكخراوه سانه م که و ئه بۆچوونهم  نانی ئه خاوه.  وه م بکاته تی فالح که سایه که
 فالح  تی سایه تی به که ستیان برد بۆ ئینشقاق و سوکایه کو ده ستان، به وه نه   وه توالت و ئاژاوه که کردنی ته

   بگره وه کانی ڕکخراوه له سه  ووروژاندنی مه ر له موو شتک هه ستیان برد بۆ هه وان ده کورتی ئه به. علوان
کانی  ندیه وه رژه  به کی به ندیه یوه النه هیچ په سه م مه  ئه  که وه خسیه ت و شه شتی زۆر تایبه  گات به تا ده

  .  نیه وه یه که باته کانی و خه کگرتووی ڕیزه ی کرکاریی و یه وه بزووتنه
  

ناو   له یه ی هه کمهکی تۆ مایه بنهکانی  ییه ها ڕکخراوه ی کۆمۆنیزمی کرکاریی و به وه کانی بزووتنه ته سونه
 پ  کشه یان پاشه تاکه کۆدهکانیان و  رانه  تکده سه بگرت و کاره که ه م کۆمه  له توانت ڕگه  ئه حزبدا که

یان  م کارانه وان به  ئه وتت، ڕاسته ت نابت و نافه  دوولهمانه کانی ئه وه  کرده به" اتحاد مجالس. "بکات
  وه کی تریشه الیه م له و حزب، به" اتحاد مجالس" ی کرکاریی و  هو  بزووتنه گورزی خۆیان دا له

ر  رامبه  به وه ستانه وهم و ئای   وه کانی تا بنه وادره و که که وه ست حزب و بزووتنه  ده وه تیان دایه فرسه
کانی   ناسیاسیه وه پی رادیکال و کرده یلی چه کانی مه ته ڵ سوونه گه  ڕابگرت و سنووری خۆی له مانه به
  .ی کرکاریی بکشت وه ر ئاستی بزووتنه سه له
  

اتحاد "ی   ڕگه له  وی کرکاریی وه ناو بزووتنه له  درژایی چوار سای ڕابردوو  و بهک حزب  وه ئمه
ک  وه" اتحاد مجالس" رخورد به  به  که توانیومانه ، وهگرین نگاوی گرنگ هه ههتوانیومانه   وه"مجالس

خۆی خۆی  ربه  تکی کارکردنی سه  ئالیه ین که  حزب بکه خۆ له ربه ری کرکاریی سه ماوه راوکی جهکخڕ
  تی که پی رادیکالی سونه انی چهک وه کارو کرده شوه  نگاوک بوو بۆ دابان له  بۆ خۆی هه مه ئه.  یه هه
و ناتوانت  کانه کرکاریه  و ڕکخراوه رییاکی کر وه خۆی بزووتنه ربه اتی سه ناوی ئالی وه تک ناخونتهش

و سروشتی  باتی رۆژانه و خه م ڕکخراوانه نو ئه ی کارکردن له  ڕگه وی خۆی له عنه ریی سیاسی و مه کاریگه
اتحاد "وپشچوونی  ره به. پنت سه دا ئه که ر ڕکخراوه سه کو خۆی به ، به وه  پشه وه بباته کرکارانه
  آريكاريکی ند هاوڕیه همی چه کانی کرکاران سه ی کرکاریی و ڕکخستنی ریزه وه وتنهناو بزو له" مجالس
اتحاد " کانی ناو  ییه  ڕکخراوه کشه. ری حزبن ندامی رابه ندکیان کادرو ئه  هه  که یه یه م ڕکخراوه ناو ئه
زیاتر ی دوایی  ساهم دوو درژایی ئه نارشیستی به تی ئه قکردن وسوننه کانی شه وه و هه"مجالس

ی   کرکارییه  کۆمۆنیستیه یله م مه ر ئه رامبه به تی له پی ڕادیکالی سوونه یلی چه کانی مه وه  هه شکبوون له به
سوڕاوانی   هه شک له کانی ناو به ته  تایبه ندیه وه رژه کان و به  ناوخۆییه نجامی کشه رئه ک ده حزب، نه

ناو   له میشه  هه کش وورده ناکۆکیانه م کشمه ئه.  که ی ناو ڕکخراوه کرکاری یره کرکاریی و غه
ن  الیه ر له گه  ئه رانه قکردن و کاری تکده  هۆی شه ی ببنه وه ب ئه چن به ریدا دن و ده ماوه ڕکخراوکی جه

  تی له تایبه  بهگرت رنه  هزو پاپشتی وه وه و حزبی ئمه که وه تی ناو بزووتنه پی ڕادیکالی سوونه چه
اتحاد "کانی ناو  ر کشه رامبه به وستی من له کان و هه ییه  بناغه  گرفته یه مه ئه. بارودۆخی ئستای عراقدا

ی  نه م الیه سک ئه رکه رای من هه به. ری  رامبه  به ئارادایه له ی که یه رانه  تکده وه و هه و ئه" مجالس
  وه  ناتوانت ئه و بدات ی ئمه که وه ر بزووتنه سه نگاندنکی گشتی له سه ت ههبینت، ناتوان  نه که له سه مه
 تا  یه خت و دژوار هه رسه باتکی سه  خه  پویستمان به نده کان چه  کرکارییه  کۆمۆنیسته  ئمه بینت که نه

ر  رامبه به  له وه نهی رگا بکه  ده وتی پی سوونه ی چه کارانه ت و شوه م سوونه ر ئه سه زاڵ بین به
ی  وه ناو بزووتنه  لهکی زیندوو یه شوه  بتوانت به هز که کی کۆمۆنیستی کرکاریی به یه وه بزووتنه

  .سوڕت کرکاریی هه
  
ی  وه هر ده له  ، چونکهی کرکاریی بگرت وه وی بزووتنه  ناتوانت جه وه کرده تی به پی ڕادیکالی سوونه چه
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تی  ستی ئالیه ده گرتنه. کات  ده شه کانی تیا گه  کرکارییه  ڕکخراوه  که یه وه   زیندوهندیه یوه و په ئه
دا  ته م ئالیه نو ئه سوڕان له  هه وکانی ریه ماوه  جه باتی چینی کرکارو ڕکخراوه ندنی خه سه شه گه
حزب و چینی کرکار دروست وان ندی زیندووی ن یوه  په ش که یه مینه و زه ندنی ئه سه شه هۆی گه بنه ده
  . کات ده
  
ر   بۆ پکھنانی هه  کافیه مه وا ئه تی ئه خۆیه" رادیکالیزمی سیاسی"نی   مادام خاوه  که  پی وایه یله م مه ئه

ڵ  گه وت له ر وا ڕکه گه ئه وت، وه  بیه  کهر کات و شونکدا هه له ریی کرکاریی وه ماوه ڕکخراوکی جه
 تووشی  که ڕکخراوهو  الوه توانت بیانخاته ئاسانی ده وا به  ببت، ئه کاریی تووشی کشهرانکی کر ڕابه

  .بینیمان" اتحاد مجالس " له ی که وه ک ئه ی تر پکبھنت، وه شونیدا ڕکخراوه رتبوون بکات وله دووکه
  
کی  ندیه یوه نھا په  ته ندیه یوه هم پ ئه  که ندی نوان حزب و چین درک ناکات و پی وانیه یوه په  په م چه ئه

. ی کرکاریه وه ی ناو بزووتنه انهباتکار یلکی خه وتکی سیاسی و مه ندی ڕه یوه کو په به،  سیاسی نیه
  ریه ماوه  جه ناو ڕکخراوه له  یه باتکارانه  خه یله م مه چۆن ئه  که یه وه کانی ئه  دیاره  نیشانه کک له یه

 ،که آار دةآات ر ڕکخراوه سه ژموونی خۆی به رخستنی هه بۆ سهآاتدا آة ن  لة هةماية،کاندا کرکاریه
م  تی کاتک له پی ڕادیکالی سونه چه  .کات ده يش کانی کرکاران تیه زایه تی ناڕه رایه رو ڕابه ڕکخه

ش  مه ر، به به رتهگ توالت دروست کردن ده که و ته وه نانه ی ئاژاوه  ئیتر ڕگهخوات دا شکست ده ڕکخراوانه
  . ناوی وه ڕته و جارکیتر ناتوانت بگه ی کرکاریه وه بزووتنهی داینامیزمی  وه ره ده له لمنت که یسه ده
  

و  گه کۆمه  له عریفی و داباونیه کی مه یه له سه نھا مه ته کانی به ژه نگه و ته یله م مه کاری ئه مای شوه بنه
   هنانی ئامانجهست ده  بۆ به پییه  چه کاره م شوه و ئه یله م مه ئه. کانی ناوی اسیه سی کان و گۆڕانکاریه چینه

ر زوو  م هه به. وت کاری تیا بکات یه و ده وه ی کرکاریه وه  بزووتنه کات به سل ده  خۆی وهکانی سیاسیه
م  کی تر ئه الیه ک، له الیه  له مه ، ئهن ده ک ده یه ی کرکاریدا له کانی ناو بزووتنه باتکاره  خه ریته ڵ نه گه له
 م  نوان ئه له  که وه کاته کس ده  عه و جیاوازیه رچاو ئه کی به یه شوه تی به پی سونه ی چه کاره ریت و شیوه نه
  .  یانه ی کرکاریی هه وه ر بزووتنه سه  لهرییاک کر وتی کۆمۆنیستي و ڕه وته ڕه
  
م  دات به  ده شه  گه شه م زوعفانه ر ئه هه بین، وه ی کرکاریی ده وه او بزووتنه ئستادا زوعفی ن  له په م چه ئه
 وا سةيري بزوتنةوةي آريكاري ناآات  په م چه ئه.  خۆیکانی  سیاسیه پاندنی تاکتیکه ستی سه به مه  به په چه

 ڕۆبینای سیاسی و واوی ته  بتوانت گۆڕانکاریی له هز که  هزکی سۆسیالیستی به ببتهآة دةتوانيت 
موو کارک بکات  توانت هه  ده  که و خۆی پی وایه ئه. دا دروست بکات گه تی و ئابووری کۆمه یه کۆمه
   تاکتیکه ن که و ئامرازانه کان ئه ریه ماوه  جه ی کرکاریی و ڕکخراوه وه  بزووتنه  پی وایه چونکه
ی کرکاریی بۆ  وه  بزووتنه م پیه به. ننه دیده کی دیاریکراو به یه دا بۆ ماوه گه  کۆمه  له ئةو کانی سیاسیه

ڵ  گه  له بان  ناته و ئامانجانه هنت، ئه کانی پکده  سیاسیه دیھنانی ئامانجه نی به مه  سوته په م چه ئه
کاریی کی کر یه وه وپشچوونی بزووتنه ره  به له  که کان  سۆسیالیستی و کۆمۆنیستیه ئاسۆی گۆڕانکاریه

  .کات تی ده رایه پش و کۆمۆنیزمی کرکاریی وحزب ڕابه هز دته به
ت ی کرکاریی ناتوان وه و بزووتنه ب ئه به  که یه  سیاسیه وته و ڕه  ئهحزبی کۆمۆنیستی کرکاریی
 نوان حزبکی  له یه  هه وره کی ئجگار گه م جیاوازیه به. بھنتی ده گۆڕانکاریی سۆسیالیستی به

کی زیندوودایه  ندیه یوه په دی سۆسیالیزم و خۆشی له  بۆ هنانه باتدایه خه له کۆمۆنیستی کرکاریی که
ی  وه سوڕاوی بزووتنه  هه نه تی که وتکی ڕۆشنفکری سوونه  ڕهڵ گه ی کرکاریی له وه ڵ بزووتنه گه له
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ر باسی   سه دا من ناچمه لره.  بت وه گه کانی کۆمه ییه  ڕیشه شون گۆڕانکاریه شتوانت به ئه و نه کرکاریه
م  ندی ئه یوه ی کرکاریی و حزب یان په وه کانی بزووتنه بارودۆخی سیاسی ئستای عراق و تاکتیکه

اتحاد  "  به مانه  ئهندی یوه ت په نانه و ته وه کانه ریه ماوه  جه ی کرکاری و ڕکخراوه وه  بزووتنه  به تاکتیکانه
ی  وه ناو بزووتنه تی له پی سونه کاری چه شیوه  له یه خنه  ڕه م باسه کی من له ره ستی سه به مه. وه ه"مجالس

وی و سیاسی و  عنه لھاویشتنی مه ر په رامبه به ی کارکردنی له و شوه یله م مه کانی ئه کرکاریداو ڕگریه
  .ی کرکاریدا وه ناو بزووتنه یی حزب له ڕکخراوه

  
ردوو  هه کان به  کرکاریه ریه ماوه  جه ڕکخراوهکان و  کرکاریه ولیژنهگشتی  اریی بهی کرک وه بزووتنه
ری چینی کرکار  ماوه باتی جه  خه ن که ییانه  ڕکخراوه و شوازه م شورایی، ئه ههقابی و م نه ی هه که شیوه
کانی ناو  تیه  چینایه کشه  کشمه سیاسی و موو گۆڕانکاریه هه  له  کرکاریانه م ڕکخراوه  ئه ن، وه خه ڕکده
  ری کرکاران له ماوه ر کاتک ڕیزی جه هه ویسته که  نه گه کی به  ڕاستیه.گن وری جۆراوجۆر ده  ده گه کۆمه

تی  رایه توانت نونه  باشتر ده یه و ڕکخراوه وا ئه کگرتووبت، ئه ریدا یه ماوه کی جه یه ڕکخراوه
کان  تداره سه  ده ت و چینه سه ده باتی دژ به ئاستی خهکانی بکات و ژهنی کرکارو توکانی چی ندیه وه رژه به
  .بت وتر ده پته
  
یلی کۆمۆنیزمی کرکاریی کارکی  تی بۆ مه باتی چینایه خه بهودان  کانی چینی کرکارو بره کخستنی ڕیزه یه

ران  رابه. ی خۆیدا باتی رۆژانه  خه  له یه ی خۆی هه وه نگدانه  ڕه مه کو ئه  به مه ر ئه ک هه ، نه نوسسازه چاره
ت  نانه ته کانیان وه  فکری و سیاسیه ڕای جیاوازیه ره سوڕاوانی کرکاریی سه کان و هه و ئاژیتاتۆره

 ڕکخستن و  بینن له کی ده ره ریاندا ڕۆی سه سه پنت به یسه  بۆرژوازی ده ی که و جیاکاریانه ڕای ئه ره سه
توانن  زانن و ده سکی تر ده ر که  پش هه ن که سوڕاوانه م هه ر ئه هه وه. رتووکردنی چینی کرکارکگ یه
ب  به ن که گه وان تده ستبھنن، ئه ده دا بهکانی خۆیان ریه ماوه  جه ناو ڕکخراوه کگرتووی چینی کرکار له یه

  .ستبھنن ده کانیان به ن و داواکاریهکیزی کرکارا توانن یه ر نا ری کاریگه ماوه ی جه ڕکخراوه
  

ریان  سه رانیکی کرکاریی نین که تی ڕابه سه رت کردن خه توالت دروست کردن و دووکه که و ته رانه کاری تکده
ی  وه ئه. وی ڕکخستنی کرکارانن بۆ باشترکردنی بارودۆخی ژیانیان هه و له یه وه ی کرکاریه وه بزووتنه به

، لةت، "انشطار " ست به ده ههوشون  کانی ده ره ڕابهڕکخراوکی ڕادیکالی کرکاریی و ناوو ئیعتباری
ناوچوونی ڕکخراویکی   له   که کو ڕۆشنبیرکی سیاسیه ، به تکی کرکاریی نیه سه  خه وه  ئهآردني،

  .  بۆ گرنگ نیه جةماوري کرکاریی
  

   ببینه داین که وه وی ئه هه ساڵ هشتا له ش چوارده حزبی کۆمۆنیستی کرکاریی عراق و پا  له ئمه
 بتوانين  که يةآيك لة دةرآةوتةآاني ئةم آورانكارية ئةوةية تی فراوان، یه حزبکی سیاسی و کۆمه

م  ر له هه  وه.وه ینه جیابکهتی  پی سونه کانی چه ته  سونه  خۆمان لهی کرکاریی وه  بزووتنه ت به باره سه 
و " اتحاد مجالس " یاندن به رگه ره  زه  دژ به وستکی کرکاریی و مارکسیستانه رگرتنی هه  وهشدا ڕاستایه

  ی که نووسسازانه  چاره و دووڕیانه  له ککه ق کردنی یه درت بۆ شه ده ی که ونه و هه کانی و ئه ره رابه
  .ڕنین کی کاربانه تیپه یه شیوه  به پویسته

   
ی  م بارودۆخه ت له تایبه رانی به و ڕابه" اتحاد مجالس"ر   بۆ سه م دواییانه ی ئه ستدرژیه دهو  کۆتاییدا ئه له

نجامی باشی بۆ  رئه و ده تک کارکی ئجگار ترسناکه منیه  ئه بوونی هیچ جۆره ئیستای عراق و نه
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  .ری پی بگیرت زووترین کات به  به  و پویستهی ل ناکرت ی ئمه وه بزووتنه
ی  وه باتگانی بزووتنه موو خه  هه  داوا له وه من لره.  موانه کاری جدی هه  پویستی به زعه م وه ئه

و  وه له ده م جه  ئه زووترین کات بنه  به م که که رانی کرکاریی ده سوڕاوان و ڕابه کۆمۆنیزمی کرکاریی و هه
کی  یه شوه بههةروةها  و،ین  بکه کاره م شوه و ئه ره تکه حه  ناڕه یله م مه  به کشه موو ال بتوانین پاشه هه بهتا 
و " اتحاد مجالس" کتی نوان حزب و  یهین و ڕبخه دژی به  فکری قووڵ بهباتکی ی و ئسوی خهسسیا

  .ین پیبده ره کاندا په موو ئاسته هه هاوکاری نوانیان له
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