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  يةكييت كؤمؤنيستةكان لة عرياقيةكييت كؤمؤنيستةكان لة عرياق ...  ... بذي يـــةكي ئاياربذي يـــةكي ئايار

لةو جةذنة دةطمةنانةية كة هيض سنووريكي نةتةوةيي و ئايين بةخؤوة ) ي مارسةوة8لةثةناي  (يةكي ئايار
  ئيستاية راوةستانةوةي و،ناطريت، رؤذيكي ئينساين جيهاين ية و مذدة بةخشي دوارؤذي رزطاري بةشةرييةتة

لةكاتيكدا يادي ئةم . لةسةراسةري جيهانبةم سةردةمة   و وةزعيكي ناشياو ئةمرؤ،ي كؤمةالَيتستةملةرووي سي
بةثؤليسي كردين تةواوي :... لة ووالتاين مؤديرن. رؤذة دةكةينةوة زةنطي خةتةر سةرتاثاي دونياي طرتووةتةوة

 يةكاين سةدةي يبةضةشين س (انةكخستين ريكخراوة جةماوةري يةكث، دةسةالَت و دةزطا دةولَةيت يةكان
 بةرين كردنةوةي ثانتايي بيكاري لةريطاي سةرخستين ،)هيناة كة جةنطي جيهاين دووةمي بةدوي خؤي،رابوردوو

 كةم كردنةوةو خراث كردين ،ي كارو طواستنةوةي بةشيكي بةرضاوي كارطةكان بؤ ووالَتانيكي ئيمتاز بةخشضرِ
 و روبةروي سةراجنامي ئةمانة ئاالَي زةبروزةنط..... نيوان داهاتةكانةي قلَشي  طةورةبونةو،خزمةتطوزاري يةكان

وة لة ووالَتاين .  دواي نيو سةدة لة هيمين، لةئاسؤي ئةم ووالَتانة دةشةكيتةوةتوندبوونةوةي كؤمةالَيت
دةزطا و عادات ئاطرخؤش كردين جةنطة نةتةوةيي و ئاييين يةكان و زيندوكردنةوةي دام :..... دواكةوتووش

 باركردنيان بة قةرز و فائيدةي خةيالَي كة هيض ئاسؤييكي رزطاربووين ين ية ،تقاليدي كؤنةثةرسيت
بةناو كارطة، بالَبوونةوةي يان بالَوكردنةوةي برسي يةيت و  دروستكردين قةتلَطاي ،لةضوارضيوةي ئةم سيستمة

تين كؤمةلَ و ئازادي و دميوكراسي و بالَوكردنةوةي لةناو ئةم مةسخةرةيةي بةناو ريكخس.... نةخؤشي جؤرةها
لةنيو ضةثدا لة ثةناي هيزي راستةوة هيرش بؤ سةر تواناي  كةم نني ئةوانةي ،خةيالَ و ئاوات بة ضاككردين ذيان

ئاخر هةموو ميذووي سياسي ضيين كريكار دوو سةدةي !!!! دةباتو راست ودروسيت كؤمؤنيزم هيزي ضيين كريكار 
 بزوتنةوةي ئةم ضينة لة ريرةوي خةمالَندن ، كة ماوةيةكي زور كورتة بؤ ئالَوطوري كؤمةالَيةيت، نةكردووةتةوةثر

   ........ هةر ضةند ئيستا لة داكةوتنيكي كايت داية،و طةياندين نامة ميذوويي يةكةيةيت كة رزطاركردين بةشةرييةتة
خؤي خؤي دةخواتةوة ناكؤكيةكاين ئةم بةربةريةتة و مةسخةرةيةي سيستمي سةرمايةداري ئيدامةي ين ية و 

ئةوزاعيك كة لة عرياق دةطوزةريت، بةشيكة لة ميذووي ئةمرؤي . بةدةسيت ضيين كريكار و رابةرايةيت كؤمؤنيزم
ي ضيين واتا ديكتاتورييةيت داثؤشراو ( ئازاددميوكرايت ثارلةماين و ليبرياليزمي نوي وبازاري. سةرمايةداري

دةسةالَتداران و خاوةن برِيار لة عرياق بةهيض شيوةيةك . ئةمرؤ زؤر بةرويت لةم ووالَتة دةبينريتةوة) بؤرذوازي
 كار، نيشتةجي بوون، ،خؤيان بةبةرثرس نازانن لة بةرانبةر كؤمةلَطا بؤ دابين كردين مقةوميايت ذيان لة ئاسايش

 ،لةوالشةوة فةساديكي ئيداري و مايل زؤر زةق......  فريكردن،روسيت، ثاراستين منداالَن و ثريو ثةكةوتةتةند
.  ئةشكةجنة و لةسةروي ليثرسينةوة ياساييو بة كوشتار داطريكةري توييينلةشكريكي زةبةالحيبووين  هةروةها

.  ضؤن بةريوة دةضيتدااقيكي و بةريتاين لة عري دةركةوت كة ثةيامي دميوكراتييةيت ئةمردووسالَة  ئةم ماوةيلة
 بة خؤشكردين زمينةي ،جطة لةداناين عرياق لةسةر عةمباريك بارود كة مةترسي تةقينةوةي هةموو كاتيكي هةية

   . جياوازي.... دابةشكرين خةلَك بةسةر نةتةوة و ئايني و موزهةب و عةشريةت
 كة بةرةي كريكاران و كؤمؤنيستةكان لة هةولَي درضوون بن لةم قؤناغة  لة هةموو كاتيك زياتر داوا دةكات،ئةمرؤ

دةبيت رزطاري ) جيهان لةسةر دةسيت ديوداية. (داكةوتنة و طةيشنت بة رؤلَي شياوي خؤيان بؤ رزطاري بةشةرييةت
   .بيت لة سةرمايةداري
   بذي ضيين كريكار

   بذي كؤمؤنيزم
   كؤميتةي دةرةوةي
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