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  حمودحمود  ران مهران مه   کامه کامه......  عیراق نیهعیراق نیه--  حککحکک  ڕیڕی  کان شهکان شه  ئینسانهئینسانه  خسیخسی  شهشه  ڕیڕی  شهشه
  
  عیراق که کرکاری کۆمۆنیستی حزبی  ئمه حزبی فیقی ڕه ندێ هه بۆ  یه و دسۆزانه فیقانه ڕه ئامۆژگاری ندێ ینوسم هه  ئه یا م باسه له وی هئ

کان و حزبیش  ر سایده سه  نه خه خۆیان ئه کانی یه واده  خانه موشکیله خۆیان و خسی شه ڕی و شه وه ڕه شه  ونه که  ئه وران وران ده ده وێ و له لره
 ناوكی خۆشم ناوی. ب  تیپ نه نھا به هنم تهإس ن که م ناوی که س بریندار نه که شعوری ی وه ئه بۆ. ئاینن  ئه وه خۆیانه کانی کشه له
 و خسی شه ڕی  شه ر سه ت له بابه. بپارزم ڕایسپاردی و ک کردی ی پ بو و ک  بو چۆن هات و کو چۆن شه ریه سه له خۆم ی وه ئه  بۆ مزیه ره
 کی خاۆزاو پورزایه ڵ گه له] ع . ڕ ]  فیق ڕه  به ناسراوه] س . ع[ فیق  ڕه ناوی به  ئمه حزبی فیقکی ڕه  نمونه بۆ.  یه ئمه حزبی سیاسی ڕی شه

کرکاریش  کۆمۆنیستی یا حزبی ینه م به ن و له ئه کدی یه  به ناشرین و نائینسانیه رچی هه و وه مه ده مه  ده ته وتوه که] ع .  هه  ]  ناوێ خۆیا به
 ندامی ئه  نه  چونکه نیه] ع .  هه[ر کاک  سه له م من قسه. کان ئینسانه خسی شه ڕاوبۆچونی رزکردنی خۆفه  بۆ فشار و کارتی یژه په  ته کراوه
  به تی سوکایه و زۆر کردوه نه باشی م کارکی ئه  نه وه نھا ئه بگرم ته ی خه یه کردوه تا پشل  حزبی و پنسپکی هیچ ئوسووڵ  و نه حزبه
 کانی یه واده و خانه خسی شه واو  ته  کشه خاته حیزب ئه تک ناوی قانیه حه چ به] س . ع[ فیق  ڕه ی س ئه به.  کردوه خۆی نزیکی سی که

 عراق و کوردستانا  له بی زهه و مه تائیفی و ی ماه و بنه تی شیره عه تی سه ده ڵ گه بکات له تی یه کۆمه ڕی  شه  بیاره ئمه حزبی ؟ وه خۆیه
تاک  ڵ گه  و له وه خسیه شه ڕی  شه زته دابه فیق ڕه ر  هه  نیه وه کانه ئینسانه خسوسی ر ئیشی سه به و کاری نیه کانا کارکی خسوسیه ملمالن له و

 کانی قسه نگی پارسه بۆ کانی حزبیه  فیقه ڕه تی خسیه حزب و شه تی یبه هه حزب و تی وکه و شه نوقورچ گرتن ب ریکی خه کاندا ئینسانه تاکی
ڕز و  و یه هه سیاسیمان لیشـمو کی یه رنامه  به ئمه.  رستیشه لپه  هه که  به حزب نیه دسۆزی کو  نه وه  جنوه ڕه  شه وته و بکه بنی کار به
 فای وه حزبی فیقکی ڕه ر هه خۆمان دۆستان و خزمان و براو خوشک و دایک و باوکی تی سایه ئیعتیبارو که گرین چ جای ئه ئینسانی قدیری ته
بدا و بیان  خۆی دۆستانی  و کۆنه یخۆ سوکاری که له خسی شه ی گه ده ب و ئاماده وه یاته لک نه ئینسانی نی و الیه ب نه خۆی ی که سوکاره که بۆ

نسۆزی ناوی به شکوا ئه ی که حیزبه ی رنامه و به کانی حزبیه  فیقه ڕه بۆ د مه ی ل و  ئه زه  موقایه و به فه یه موزه ی که حیزبه بۆ فای وه علوم ب 
ر و حزب و  رکوتکه رست و سه په کۆنه تی حکومه ینند چه ڵ گه خۆیا له ری سکه عه و سیاسی بونی ی  ماوه  له ئمه حزبی. کات  ئه ئیشانه
  چوه تک هه سیاسیا هل و ئیسالمی جه کانی رسته په کۆنه  و هزه ناسیۆنالیست و ئیسالمی رانی و نوسه سیاسی تی خسیه شه و رکخراوه

ئران  ئیسالمی جمھوری ی وه ددانه رۆر کرد و بۆیان تی ئمه فیقی ڕه ندین  چه ریانه ربه به زۆر کی یه  شوه به کتی یه ت ئاسایشی نانه ته
 و ناسیۆنالیستی کی یه رکرده سه  هیچ خسیمان له شه رقی کرکاری ک کۆمۆنیزمی ک حزب و وه  وه ئمه م گرتین به ک بیانویان پ یه زارو هه

ش بچوکترین حقد و  حزه ک له یه بۆ ین و که را کارئهدو بعادکی ئه و له ستراتیجیه سیاسی ڕکی  شه ئمه ڕی شه.  نیه س و هیچ که ئیسالمی
س . ع[ فیق  ڕه  بۆیه.  وه بکاته ڕاست پ خۆی و باری بگلن  توه حیزبی س ناب ر که ر هه رانبه به ب فیقکمانا هه ڕه ر هه دی له ت راهیه که
 تی قوه  کارتی رزکات و حزب بکاته خۆیا فه پورزاکانی ر خاۆزاو هس به خۆی بکا و رای قسه  وه حزبه فیقکی ڕه حزب و هیچ ناوی به  نیه بۆی] 

  کا له یان ئه مو جارکیش وا به هه کا و ئه خسی شه ڕی خۆیا شه سوکاری که نزیکترین ڵ گه  له ئمه ی فیقه ره م  ئه ند سایکه چه ی ماوه. خۆی
  رار نیه قه   ئمه ن چونکه که  ئه خسیانه  شه ڕه و شه  ئه حزب گرت که ی نهو کادرا م له خنه وساش ره حزب من ئه  بۆ دسۆزه و حزبه تی خزمه
 ڵ گه و له وه ینه که شیئه  دونیا وه مارکسیزمه ی فه لسه ت و فه حکمه نسوری مه فیق ڕه کانی  تیئۆریه ر بناغه سه له  ئمه، ین بکه خسی شه ڕی شه
نزیکترین  ر سه بو له  نه پوه ئینسانی کی هایه به م و  هیچ قیه زمانک که به] س . ع[ فیق  ڕه ر وبه مه له دو سا. کشاین کشمه له تا سه ده
  وه پشه بۆ سایتی نارد بۆ، کوردستان بو کانی ته وه نه ناوخۆی ڕی شه ورانی ده ناسیۆنالیستی رانی نوسه زمانی شنی هاوچه... خۆی سی که

بینم  ئه وای پم وابو ئستاش کو کادرێ من وه.  وه کرده بو نه تریش بۆی  هیچ سایتکی نه و وه پشه بۆ سایتی   نه وساکه  ئه ختانه خۆشبه
. بێ رئه ده سیاسی عبیری ته و شوه و به یه واده خانه ی وتوانه دواکه و ری شایه عه ڕكی  ئاگرا و شه به  نزین کردنه به ساتن  کاره و نوسینانه ئه
 ی قه ئه ک بین خه به کرێ چۆن ئه عسی بنین جاش و ئیستخبارات و به س که هیچ ک به دره سنادو مه لیل و ئه ده  ب به کرێ ئه چۆن

لیل و فاکت و دیکۆمنت  ده ب به ب ر بوختان ئه کو هه  نه مانه ئه هیچ فاکت ب کان به ناسیۆنالیزم و ئیسالمیه سگاکانی داموده سیخوڕی
 و  عاتیفه حزب ناب کادری. ن بکه تیشمان ل ن و شکایه دروست بکه مان بۆ شه ریه سه رمان و سه بۆ ب هه خراپیشی دفعلی ره رێک  ده که به
 کان خسیه  شه ڕه و شه خسی شه شتی نا بۆ په کاندا ساسه  حه حزه له سیاسیا و له و لۆجیکی فیعلی سنادی رئه سه به ب زاڵ سیاسی تی ماسه حه
 خۆمان خای  بگرین و وه سته ده مان به که مه ه کیبۆردو قه  بین و ر توڕه  هه ئمه  ناکرێ یه وه ئه [ س. ع[ فیق  ڕه ا ئامۆژگاریم بۆدو رێ به
 ۆمۆنیزمیو ک حزبی ر دلسۆزی  گه تکایه. کانا خسیه  شه ڕگه شه  مان له وه ڕینه په پۆرتی  پاسه ین به حزب بکه موانیش خراپتر هه  و له وه ینه بکه
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  بتوان فیقه ڕه م ئه ی وه  له یه م گومانم هه ئه  وا بۆیه.  ئانه  مه وه هیچ شتکه له حزب م ناوی که یان النی   بنه ڕانه شه م واز له کرکاری
 حزب و  به ر رانبه به  دڵ هحاقد و داخ ل سانکی که ی ئه موش گرنگتر ک هه له....  بکا یانه واده و خانه خسی شه  م موشکیله ئه جاوزی ته

 تاڵ  به ئمه کۆمۆنیزم و حزبی له خۆی ی ب و رقوکینه زه غه  و جامی وه بکاته مان فیقه ڕه م ئه کانی ریمه غه قلیدی ته نایات کرکاری کۆمۆنیزمی
و   بئانی وه کیانه الوه  له سه م مه بیش لهحز وێ بیه خۆی خۆشی خاو و نه یای خه ناخۆشتر بکا و به ینیان به ی وه ئه و هاوکاتیش بۆ وه ناکاته

  یه هه خۆی  خودی ت به تایبه نوسینی عبیر و ته  کۆمه س مو که هه. بکوژێ  گه چۆله س ردێ  به حیزب بدا و به سیاسی اعتباری  له  ربه زه
 ند ووریا حیزب چه  کادری یه وه م گرنگ ئه به  شت بنوسی وه شهوی ئه  ناوی به و و ئه ی ڕسته   به  ووشه عبیرو به  ته  به وه یته بکه السای کرێ ئه
ت  موسبه سنادی ئه  ب  به موهیمه بۆی ند ترا و چه سانی که دی داخ له ت و راهیه حقد و که  ئاست  له ئینسانیایه وجی ئه ند له و چه ب ئه
 ت کارکی نانه ته و  نیه  ئمه کانی رنامه به ڕی ئمه و شه کادری ڕێ هو ش ئمه حزبی ڕی شه کا ڕک نه شه س و که  پاڵ یاته تاوانک نه هیچ

  یه وه بونه دسۆزی   له کم وتوه رچیه گات ئازارم داوه هه خوازم وا تنه ئاواته خوازم و ئه] س . ع[فیق  ڕه وتن بۆ رکه سه هیوای.  نائینسانیشه
 و خودی خۆی خودی سیاسی اعتباری و ی که و حزبه خۆی کۆمۆنیست به و دژی ئینسانیو نا چی ئاژاوه خۆش و نه سانی و چیتریش که ڕزی به بۆ

  ب ڕه شه و ئه  ئاستی بته رزتر ب  به وه زۆر له ب ئه کریکاری کۆمونیستی حزبی کادری. کا خۆش نا ی که واده خانه و خودی ی که حزبه
 کادری گوماو خراپیش ب  نده رچه ر هه رانبه به فی ره جا ته وه ڕته گه ئه و حیزبیش که رهکاد زیانی دا به ئاقاره و له ر نوسین هه.  وه عنایانه مه

 ی خه ویه سته ده و وه کردنه تۆه  دوای وته بکه کو  نه وه ت بگته ئینسانیه بۆ ت کان بکاو حورمه ئینسانه ئازادی دیفاع له ب ئه  ئمه حزبی
  .   نیه وه حزبه هدافی ئه و رنامه ت و به  سیاسه به بتکی  ره وه نزیکه له نه دورو  له نه ب ڕێ شه
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