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هةلَسوِران لة . كؤكردنةوةي كؤمؤنيستة ثةرةوازةكان ئةركيكي خةبايت ضينايةيت حزبة كؤمؤنيستةكانة

ناوياندا و هينان و بردين طفت و طؤيةكي زؤر لةطةلَياندا و هةولَدان بؤ نزيك خستنةوة و دواتريش 
كي قورسة، كخستنيان لة ِريزةكاين تةشكيالتداِريت، هةرضةندة كاريكي باشي دةبيِراستة . بةالَم ئةجنامي

ئةم كؤمؤنيستانة بري و ِرا و بؤضونيكي زؤر جياوازيان لة يةكتري دةربارةي حزب و بزوتنةوةي 
وان و حزبدا لةو ِرووةوة كؤمؤنيسيت و شؤِرش و سؤشياليزم هةلَطرتووة و كةلينيكي طةورةش لة نيوان ئة

و بةالَم ضةند خالَيكي طرنطي هاوبةشيش هةن كة كؤكردنةوة و يةكطرتنيان لةطةلَ يةكتري ، قةراري طرتووة
تةنيا بِروا بوونيان بة يةكساين ذن و ثياو و مافة سياسي و . حزبدا دةكات بة ثيويستييةكي هةنووكةيي

داري بؤ سؤشياليزم لة ِريطاي شؤِرشي كؤمةالَيةيت ضيين كؤمةالَيةتييةكاين مرؤظ و طؤِريين سةرماية
بةسة بؤ دامةزراندين ثةيوةندييةكي توندوتؤلَي حزبيي لةطةلَياندا و ِراطوزار بووين ئالَوطؤِر ، كريكارةوة

كردين ِراشكاوانةي بري و بؤضوون لةمةِر هةموو ِرووداو و دياردة و بابةتيكةوة و لة سةر هةموو 
سةرتاثاي ، ئةمِرؤ ئةم كؤمؤنيستة ثةرةوازانة وةكو تؤِريكي خانة لة يةك ترازاو. ة نيوانياندائاستيكةوة ل

شار و شارؤضكةكاين عيِراق و كوردوستاين طرتووةتةوة و كةرةستةي ئينسانيي دروست كردين حزبيكي 
 وةكو زانسيت ِرزطاري ِرانةطةيشتنة بة وةرطرتين ماركسيزم، ال نةكردنةوة لةم هيزة. ةهيزةكؤمؤنيسيت ب

بةخشي ضيين كريكار و ويلَ كردين ِريطاي دروسيت كارا كردنةوةي خةبايت ضينايةيت و دواخستين 
   .ثِرؤذةي هينانة دةرةوةي حزبيكي كؤمةالَيةيت مةزنة

دةربةست نةبووة بة فراوان ، ِرابةرايةيت حككع ضونكة بة ميتؤدي بردنة ثيشةوةي خةبايت ضيين كريكار
هةميشة بة شيوةيةكي نا كؤمؤنيستانة و لةويشةوة كة خؤي بة ِرابةري ، بوونةوةي ِريزةكاين تةشكيالت

، بزووتنةوةي كؤمؤنيزم دةزانيت لة عيِراقدا و كةس نابيت لة باري سياسييةوة ئةو مافةي يلَ بسينيتةوة
وازة لة خؤِرانان و فشار هينان و ئةم شي. ي لةطةلَ كؤمؤنيستة ثةرةوازةكاندا كردووةةهاتووة مامةلَ

تةنيا لةو حزبة بة ناو ضةثانة ، سةنطةر ليدان لة بةرانبةر ئةو سوثا ِراديكالة ريك نةخراوةدا
كة ناتوانيت بري ِرابةرايةيت حككع ضون. دةوةشيتةوة كة ناتوانن لةطةلَ كؤمؤنيزمي ِراستةقينةدا بينةوة

هةر ، كردنةوةي بباتة دةرةوةي حزبايةتيي كردنيكي دابِراو لة بزووتنةوةي ِراديكاالنةي ضيين كريكار
ئاخر هةر حزبيك بة ناوي كؤمؤنيزمةوة كار بكات . دةبيت بة ثةراويزي مبينيتةوة لة سةر ئاسيت كؤمةلَطا

اتوانيت جيطاوِريطاي كؤمةالَيةيت خؤي بةو ئةندازةية ن، و ضيين كريكار بكات بة ثاشكؤي ئامةجنةكاين
فراوان بكاتةوة كة سنووري بازنةي ثةراويز بوون بشكينيت و لة مةيداين خةبايت ضينايةتيدا وةكو 

لة ِراستيدا حككع نة دةيةويت . سةرمايةداري سةر دةر بينيت) ِروخاندين (طةورةترين هيز بؤ قلَم كردنةوةي
، انيت بة كردةوة بضيتة ثِرؤسةي كؤكردنةوة و حزبايةيت ثيداين كؤمؤنيستة ثةرةوازةكانةوةو نة دةتو

دةِروانيتة ِراكيشاين ئةوان و ثتةو  لة ِروانطةي دةستةمؤ كردنيانةوة لةبةر ئةوةي ِرابةرايةيت ئةو حزبة
كة بِريارة كار كردمنان يةي بةو ثي. كردنةوة و بةريني كردنةوةي ِريزةكاين تةشكيالتة سارد و سِرةكةشي

دةبيت ، بؤ طةيشنت بة ئاسؤ و ئاماجني ضيين كريكار هةتاكو بيت ِرووبةريكي فراوانتر وةربطريت
وةرضةرخاندنةوة بةالي كؤمةنيستة ثةرةوازةكاندا بكةين بة ئةلَقةيةكي تري خةبامتان و كؤمؤنيستانة 

ن و ئةوان و بزووتنةوةي كؤمؤنيزميش لةو دةردة بضينة ثاي يارمةيت دانيان بؤ ِرزطار كردين خؤما
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ثِر كردنةوةي ئةو كةم و كووِرييانة لةو بارةيةوة و لة اليةن ئيمةوة بة . سامناكةي ثةرةوازةيي
لة ِراستاي ) حزيب كؤمؤنيسيت كريكاري ضةثي عيِراق (مشانةدةستكةوتيكي طةورة دةشكيتةوة بؤ حزبةك

دة كردين ضيين كريكارةوة بؤ شؤِرشي كؤمةالَيةيت خؤي و دامةزراندين كؤكردنةوة و ِريكخسنت و ئاما
دووبارة ، وةالناين ماوة بة ماوةي ئةم ئةركة ميذوويية بة هةض بِروبيانوويةكةوة بيت. حوكومةتةكةي

بوونةوةي هةمان بارودؤخي حككع و كار كردن بة ميتؤدي ئةو لةو بوارةدا و لة ناو حزيب ئيمةدا ثيشان 
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