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مةسةلةي ِريكخستين كريكاران لة شويين ذيان و كاردا مةسةلةيةكي ، بؤ حزبة كؤمؤنيستة ِرةسةنةكان
ن ترة ابةو ثييةي كة دروست كردين شانة حزبييةكان لة طةِرةكةكان و لة كارطةكاندا ئاس. بةلَطة نةويستة

دةبيت جةخيت لة ، ؤبوونةوةكان و طوجناو ترة بؤ كاري سياسي و ثاريزراو ترة بؤ تووش نةبوونبؤ ك
لةو شانانة و تةنينةوةي هةرضي زياتريان بة شارةكاندا سةر بكريت و هةولَي دروست كردين تؤِريك 

وة مانةوةي ، يتضيين كريكار تةنيا ضينيكة كة ئامِرازي بذيوييةكةي فرؤشتين هيزي كارية. بدريت
وة تةنيا ضينيكيشة كة دةتوانيت ، كؤمةلَطاي سةرمايةداري هةميشة لة مانةوةي بةردةواميي كاري ئةوداية

ملمالنيي ضينايةيت لةطةلَ بؤرذوادا بة ئةجنام بطةيةنيت و لة دووتويي شؤِرشي كؤمةالَيةيت خؤيةوة 
   .ِرابطةيةنيت و سؤشياليزم بنيات بنيت) كاريحوكومةيت كري (يةكةيي ضينايةتةدامةزراندين حوكومةت

هةموو حزبيكي كؤمؤنيستيي كة دروست دةبيت بةرهةمي ملمالنيي ضيين كريكارة و وةك ئامِرازيكي 
خةباتيش بؤ بردنة ثيشةوةي قؤناغ بة قؤناغي ئةو ملمالينَ ضينايةتيية ئةرك و ئاماجنةكاين دياري 

 ئةو ضينةيةِراين هةر حزبيكي كؤمؤنيستيدا ِريكخسنت و ِري ثيشانداين ولَسوِرؤلَي بناغةيي لة هة. دةكريت
 ِرزطار بووين  دنيايكةكؤمؤنيزم  سؤشياليزم و لةويشةوة دامةزراندين كؤمةلَطايبؤ طةيشنت بة 

بؤ ئةوةي ئةو ثاشةِرؤذة نزيك خبريتةوة و . ندنةوةي ضينايةيتامرؤظةكانة لة دةست ضةوسئيجطاريي 
يتة ديت، نريلطريانةي لة سةر ئاسيت كؤمةلَطا بؤ بدريكخراو و شيت هةولَي بة كردةوة و ِريكة ، دةبي

حككع . ئةوةش لة دروست كردين شانة كريكارييةكانةوة لة شويين كار و ذيانيانةوة دةست ثيدةكات
دةي ئةو سياسةتة بكات و نة بةالَم نة توانيويةيت ثيا، لةطةلَ ئةوةشدا كة كةمي نةوتووة لةم بارةيةوة

ِرابةرايةيت ئةو حزبة نايةويت لة كةنالَيكةوة ثضيتة ثِرؤسةي دروست . شييةويت بةو ئاقارةدا بِرواتيدة
لَيبي كارييةكاين ئةو بةجيت و ثةيوةست بوون و ثةرةسةندين تةشكيالتةوة كة بازنةي ئاماجنة نا كري

ئةوان جطة لةوةي . ببيتةوة بة ئةركةكان و طؤِرانكارييةكان و ثاشة ِرؤذة درةوشاوةكةي ضيين كريكارةوة
بةالَم ، كة هةميشة هةراوهؤريايةكي ِرؤشنبريانة لة قسةوباس و نةخشة و ثالنياندا هةبووة

با  (بؤ هةر كةسيك. يية كردووةحزبيية ضينايةتئارةزوومةندانة و هؤشيارانةش ثيدزكةيان لةم ئةركة 
ةم ِرابةرايةتيية بةو ِرادةية دةضيتة ئةو ئتيدةطات كة ، ئاشناي دنياي سياسةت بيت) تؤزيكيش بيت

بةالَم طرفيت كارةكة لةوياداية كة ئةو . ثِرؤسةيةوة كة بة دةوري خةتة سياسييةكيدا تةوةرةي ثي ببةستيت
 بالَة كة ئيستا هةموويةيت هيندة ناكؤكن بة يةكتري كة تومخي تةبا ثِرؤسةية و هيلَي طشيت سياسي ئةو

ِرابةرايةيت حككع جيطري بووين خةتةكةي ثي باشترة لة بةهيز بووين . لة نيواندياندا نادؤزريتةوة
ئةمان . تييةشوة هةر لةويشةوةية كة وازهيناين ئةندامان و نةهاتين ئةندامي تازةشي ثي سرو، حزبةكةي

بة ِرةخنة لة ، هةموو جؤرة ثيشنياريك بة جيكةوتة كردين خةبايت ضينايةيت و بردنة ثيشةوةي
نايانةويت هيض كةسيك ئةو خةونةيان بؤ لةكةدار . يت و لةق كردين كورسييةكاين ذيريان دةزاننةِرابةراي

   .بكات كة تا ماوون نايةتة دي
مة ثيستا لةم بارةيةوة لة سةر ئينةوة كة ئةوان، ويستةئةوةي ئيحككع (دةست بة كار بوومنانة لةو شوي (

ياين دروست كردين شانة . دةستيان ثي نةكردووة و ثةرةسةندين خةبايت ضينايةتيشي لة سةر ِراوةستاوة
ئةركيكي ميذوويي سةر شاين حزيب ، كريكارييةكان و بردنة ثيشةوةيان لة شويين كار و ذيانياندا

ِرباوانة كاري بؤ بكةينكؤمؤنيسيت كريت ليِراقة و دةبيهةموو جؤرة كةمتةر خةمييةك لةم . كاري ضةثي عي
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هةرضةندة ئةمة بة شيوةيةكي طشيت بةشيكي طرنطي خةبايت . ِرووةوة حزب دووضاري قةتيس بوون دةكات
م ئةوةي كة جيطاي بةالَ، ضينايةتيمانة و لة ثةيوةندييةكي دايليكتيكيداية لةطةلَ هةموو بةشةكاين تردا

سةرجنة ثةيوةست بوونةوةيةكي هيجطار توندوتؤلَيةيت لةطةلَ ثِرؤسةي جيكةوتة خستين ثةيوةنديية 
   .دميؤكراسييةكان لة ناو ِريزةكاين تةشكيالتدا
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