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ئةوةي ئاطاداري بزوتنةوةي كؤمؤنيزم و خةبايت لة . ماركسيزم زانسيت ِرزطاري بةخشي ضيين كريكارة
دةزانيت كة حزبة ِرةسةنةكاين ئةو بزوتنةوةية هةميشة بة دةوري بةرذةوةندييةكاين ، ميذينةي بيت

حزب لةوة زياتر . ئاماجنةكانيان بووة، كاردا تةوةرةيان بةستووة و ئاماجنةكاين ئةو ضينةضيين كري
نيية كة ئامِرازيكي خةبات بيت بة دةسيت ضيين كريكارةوة بؤ بة ئةجنام طةياندين شؤِرشة 

ية مةزنة وة حزب بؤ ئةوةي بتوانيت ئةو ئامِرازة زيندووةي ئةو خةباتة ضينايةتي. كؤمةالَيةتييةكةي خؤي
هةمةاليةنة و هاوئاهةنط ئةركة مرؤيي و كؤمةالَيةيت و سياسييةكاين لة مةيداين خةبايت ، بيت

كخسنت و ِريي ِريكارةوة و بة بةرجةستة كردنةوةي ضينايةتيدا و لة دووتويثيشانداين ضيين كري 
كو طرنطترين و سةرةكي ترين ِرابةرايةيت وة. ِرؤذانة دةباتة ثيشةوة، هؤشياريية شؤِرشطيِرانةكةيةوة

كة بة ثيي نةخشة و ، يةكةي ِراثةِراندين خةبايت ضينايةيت لة ِريزةكاين تةشكيالتدا و ِروو بة كؤمةلَ
  ثالنيكي زيرةكانة و تيِروانينيكي قوولَي 

 هةر لةويشةوة يةكثارضةيي، هةنطاوي طورج و خيرا لةو مةيدانةدا دادةنيت، تيؤرييانة وسياسييانة
ثةيوةندي نيوان ئةندامان و . ازادي هةلَسوِران دةثاريزيت ئِريزةكاين حزب و بةرقةرار بووين ئةوثةِري

واتة لة سةريكةوة ئةندامان مافة مةدةنييةكاين . ِرابةرايةتيش ثةيوةندييةكي زجنريةيي دووسةرةية
ئةلَبةتة ثيادة كردين . بةجي دةكةنيادة دةكةن و لة سةريكي تريشةوة بِريارةكاين ِرابةرايةيت جيثخؤيان 

مافةكانيش لة ضؤنيةيت و ضةندايةتيدا دةبيت لة سةر ئوسولَي ِريِرةوي حزيب و بة طويرةي هاتنةوة و 
دةبيت باالَنس بؤ جيبةجي كردين بِريارةكاين ِرابةرايةتيش . نةهاتنةوةي لةطةلَ ئةودا دياري بكريت

ئةو ِراظة كردنة من نامةويت بضمة ناو . ين ئةندام و ِراثةِراندين كاري حزبيداهةبيت لة نيوان قايل بوو
ضونكة ئةلَقةكاين ئةو زجنريةية زؤرن و دةرفةيت باس كردنيش لةم تيبينييةدا زؤر ، دوور و دريذةوة

اركسيزم دةبينني نة ويستويةيت م، ئةطةر ليرةدا هةلَويستةيةك بكةين و سةرجنيك بدةين لة حككع. كةمة
ئةو بة كردةوة . ئاوا يتَ بطات و نة دةور و كاركردي حزبيش لةو ِروانطةيةوة ثيناسة دةكات

بة ئاشكرا ِراي . سةملاندوويةيت كة ضيين كريكاري لة بةر حزب و حزبيشي لة بةر ِرابةرايةيت دةويت
دميوكراسي نةك ، يةيتودا نةك شؤِرشي كؤمؤالَةسات و س، طةياندووة كة خةبايت حزبيي نة ك ضينايةيت

مافة مةدةنييةكان و بة ناوي ، ئةو بة ناوي ديسثلينةوة. لة ئةركة دةست بةجيكانيةيت، سؤشياليزم
ِراديكاليزمي ثِرؤليتاريا و بة ناوي ِرزطار ، ضةكة تيؤرييةكان و بة ناوي كؤمؤنيومةوة، ثِراكتيسةوة
مة وةكو حزيب كؤمؤنيسيت كريكاري ضةثي عيِراق ئي. ئريادةكاين لة ئةندامان وةر طرتووةتةوة، بوونةوة

بةالَم خؤشبةختانة ثابةندي خؤمان بة ئاماجنة كؤتاييةكاين ضيين ، هةرضةندة لة سةرةتاي كارداين
شمان كار دانةوةي ئةو تيِروانينة يبةلَكو هةلَسوِراين تةشكيالتي، كريكارةوة نةك هةر ِراطةياندووة

طاي دروسيت خؤمان طرتووة و بة نيازين هةنطاو نامنان لة لةطةلَ. خستووةتيؤرييانةي جيئةوةشدا كة ِري 
دةبيت ئةوةمشان لة بري نةضيت كة ئيمة لةطةلَ بارودؤخيكي هيندة ئالَؤزدا ِروو بة ، سةري طورج بكةينةوة

مِرازي خةبات ئةطةر هةمةاليةنة بة تيؤري ماركسيزم ضةكدار نةبني و حزب بة تةواوي نةبيت بة ئا، ِرووين
  . لة داهاتوودا بةم ِرؤشنييةي ئةمِرؤ نامينيتةوةئاسؤي ئةجنامي كارةكامنان ، بؤ ضيين كريكار
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