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  بذاربذار) ... ) ... 1717 ( (تيبينييةكامن لةمةِر حزيب تازةوة بؤ هاوِرييانتيبينييةكامن لةمةِر حزيب تازةوة بؤ هاوِرييان
نة هيض . طرنطييةكي بةرضاوي هةية، بؤ هةر حزبيكي سياسي) دةستة جةمعي (ِرابةرايةيت كردين بة كؤمةلَ

ستيدا لة ِرا. بضيتة ثِرؤسةي ثيكهينانيةوة، حزبيك دةتوانيت وازي يلَ ينيت و نة دةشتوانيت بيطةردانة
ي و اسهةموو دةولَةتةكاين ئةمِرؤي جيهانيش كة بؤرذوان و بة سةر هةردوو شيوة طشتييةكةي دميؤكر

كةم و زؤر ئةو ِرابةرايةتيية بة ثيي هاتنةوةي لةطةلَ بةرذةوةنديية ، ديكتاتؤريدا دابةش بوون
ت و بة تايبةيت ِرؤذهةالَيت هةرضةندة بؤ حزبة بؤرذواكاين ِرؤذهةالَ. ضينايةتييةكانياندا ثِراكتيس دةكةن

بةالَم بة هؤي هةبووين فاكتةري جؤرا و ، هةلومةرجي ِرابةرايةيت بة كؤمةلَ فةراهةم ناكريت، ناوةِراست
ياين بؤ ئةوانيش جيطا و . جؤرةوة ناتوانريت لة نةخشةي دةسةالَيت سياسييان بة تةواوي بسرِريتةوة

طرنطي ِرابةرايةيت بة كؤمةلَ لةوياداية . هةية، او بة دةوري تاكِرةويدابةالَم هةلَسووِر، ِريطايةكي بةرضاو و
كة بري كردنةوةكان بؤ كاروباري حزيب دةدرينة دةم يةك و لة هةمان كاتيشدا بؤ دؤزينةوةي كرؤكي 

ئةمة ئةطةر . باشترين ئامِرازي دةستةبةر كراوة، طريوطرفتةكان و ضارةسةر كردنيكي هاوضةرخانة بؤيان
زبة بؤرذواكان و بة طويرةي هاتنةوةي لةطةلَ ئاماجنةكانياندا جيطاي ثيزانني بيت و بة ِرادةي جؤرا بؤ ح

دةبيت سةبارةت بة حزبةكاين بزوتنةوةي كؤمؤنيزم هيندة ، و جؤري دياري كراو ئازادي كار كردين هةبيت
ِرابةرايةيت بة . و ِرووةوة ثِر بكاتةوةزؤر طرنطي ثي بدةن و كاراي بكةنةوة كة بؤشايي هةست ثيكراويان لة

لة ِريزةكاين تةشكيالتدا و نيشانةي ثيادة بووين ثِرؤسةي دميؤكراسيية ، كؤمةلَ بؤ حزبيكي ماركسيسيت
با لةم بارةيةوة . لة هةمان كاتيشدا دةبيتة هؤي ضاالك بوونةوةي هةلَسووِراين حزيب و هيز ثةيدا كردين

ثاش كيشمةكيشيكي . او سةيري ميذووي هةلَسووِراين ِرابةرايةتييةكةي بكةينضاو خبشينينةوة بة حككع د
تا ِرادةيةك بةرضاو لة ناو ِرابةرايةيت ئةم حزبةدا و ساغ بوونةوةي لة دواييدا بة قازاجني بالَي ضةثي 

يت تيايدا ضةقي بةست و هةموو شيوةيةك لة ِرابةرايةيت بة ةِرةوي ئيتر تاك، ئاشنا بة ناسيؤناليزم
. كؤمةلَ جيطاي ثي ضؤلَ كرا بؤ خؤ ِريك خستنةوة لة سةر ئاسيت تةوةرة بةسنت بة دةوري تاك ِرةويدا

كان لة سةر ةئةم دياردةية ثِرؤسةي دميؤكراسيي هةلَبذاردنةكاين بة جؤريك ذةهراوي كرد كة نةك فِروفيلَ
بةلَكو ، ؤميتةكاندا بؤ خِر كردنةوةيان بة دةوري تاك ِرةويدا سالَ بة سالَ زياتر طةشةي دةسةندئاسيت ك

كار طةيشتة ئةوةي كة نةتوانرا بؤ يةك جاريش ليثرسراوي كؤميتةكاين دةرةوةي ووالَت بة ثيي خؤ 
نيست بووين خؤي لة ِرابةرايةيت حككع ضونكة ناتوانيت كؤمؤ. كانديد كردن و هةلَبذاردن دياري بكريت

سةر ئاسيت كؤمةلَطا بؤ ضيين كريكار بسةملينيت و ناشتوانيت خةبايت لة بن نةهاتووي ئةو ضينة بؤ 
ياين ئيتر دةبيت لة باري تةشكيالتيشةوة بة ميتؤديك مةرامي ، ِرووخاندين سةرمايةداري يتَ بطات

اشكرا و ثةردة ثؤش كراو ئامِرازي شياوي سياسييانةي خؤي بباتة ثيشةوة كة سةركويت هةمةاليةنةي ئ
   .ثاراستين دةسةالَتة تاك ِرةوييةكةي بيت

ئيمة وةكو حزيب كؤمؤنيسيت كريكاري ضةثي عيِراق هةرضةندة ِرابةرايةيت كردين بة كؤمةلَ وةكو تاقي 
بةالَم ، دةستكردنةوةيةكي تازة و بة بِرشت سةرةتاي كارماين لة هةيئةي تةنفيزيدا سةركةوتووانة طرتة 

دةبيت هةنطاوي طةِرانةوةمان بؤ ثيادة كردنةوةي حزبيةت ي حككع لة ناو ِريزةكامناندا بة ِرادةيةكي 
جيا . رةوة بة ئةجنام بطةيةننيوهةرضي زياتر بنةبِر بكةين و تاقي كردنةوةكةمان بة دةسكةويت طة
بة ِرادةيةكي ينايةيت ئةمةودوامان بوونةوةي تةواومان لة حككع لةم مةيدانة هةستيارةدا بؤ خةبايت ض

   .زؤر ضارنووس سازة
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