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راطةيشتنة بة ثيطةياندن و هينانة دةرةوةي ، يةكيك لة خاسيةتةكاين حزبةكاين بزووتنةوةي كؤمؤنيزم

، ضاو خةواندن لةمةِر ئةم ئةركة طرنطةوة. كادري بة توانا بؤ خزمةت كردن بة ئاماجنةكاين ضيين كريكار
تيس كردين حزب و دوور خستنةوةيةيت لةو ئاسؤ ِرؤشنةي ِرزطار بووين ضةوساوةكاين تيا وينة قة

جطة لةوةي بةرهةمي سياسةيت دروست و ثيهةلَطري ، بووين ِريزيكي بةريني لة كادراين بةرجةستة. كراوة
اين ئةندامان و ضوونة خةبايت ضينايةيت و ثايةدار بووين ئازادييةكان و ثاريزراو بووين مافة مةدةنييةك

بؤ خؤشي ، ثيشةوةي هؤشياري كؤمؤنيسيت و هةبووين ِرابةرايةتييةكي دلَسؤزة بة دنياي سؤشياليزم
 كردين سوننةيت خةبات طيِرانةي ضيين كريكار و بةهيز كردين حزب و ثابةند دةبيتة ئامِرازي جيطري

ةي كيشةي ِرزطار كردين كؤمةلَطاوة لة دةست بووين زياتري ئةو ضينة شؤِرشطيِرة بة يةكاليي كردنةو
ثيش هةموو شتيك ، ثِرؤسةي ثيطةيني و دةرهاتين ئةندام بؤ بينيين دةوري كادريي. ِرذيمي سةرمايةداري

ياين هةلَطري تيِروانينيكي قوولَي مادييانة و بةكار هيناين ميتؤدي دايلةكتيكي لةمةِر دياردة و ِرووداو و 
. وة كة دوور و نزيك ثةيوةندييةكي لةطةلَ دنياي سياسةت و حزب و خةباتةكةيدا هةبيتهةر كيشةيةكة

بةو ِرادةية ِرابةرايةتييةكة دةكةويتة بةر ، بة هةر ِرادةيةك كادر لةم بارةيةوة كةموكووِري هةبيت
بووكي و اهةر لة دلَسؤزي و زيرةكي و ض، ئةو خاسيةتانةي كادري ثي دةناسريتةوة زؤرن. ثرسيارةوة

باالَنس كردين كةنالَكاين ثةيوةنديي نيوان تواناي بِريار دانةوة تا دةطاتة طوي طرتن و فير كردن و 
الَم ئةوةي كة لة هةموويان طرنطترة تيطةيشنت و كار كردنيةيت بؤ ةب، ئةندامان و ِرابةرايةيت و هتد

ةوة ثاراستين سةربةخؤيي حزب وةك ثاراستين سةربةخؤيي ضينايةيت خؤي لة ناو حزبةكةدا و لةويش
يت و دامةزراندين حوكومةيت ةئامِرازي كاراي خةبايت ضيين كريكار بؤ طةيشنت بة شؤِرشي كؤمةالَي

بة ساز بووين زةمينةيةك ددات كة ِرابةرايةيت حككع نة كادري بةو شيوةية دةويت و نة ِريطةش . كريكاري
ازادي هةلَسووِران و هؤشياري ضينايةيت و ثاراستين ثةيوةنديية ثةروةردة بووين كادر ببةستيتةوة بة ئ

ئةو ميتؤدةي ئةمان بة كاري دةبةن بؤ ثةيدا كردين كادر بريتيية لة . دميؤكراسيية تةشكيالتييةكانةوة
ستداين ئريادة و تةوةرة ةتاقي كردنةوةيةكي هةمةاليةنةي ضاوديري و وةستانةوة و ثيالن طيِران و لة د

ئةم ثِرؤسةيةش بؤ خؤي بووةتة هؤي ِرامالَيين ئازادييةكان و مافةكاين . بةسنت بة دةوري ِرابةرايةتيدا
ئةندامان و ثيداين جيطةي شياو بة كةسي شياو بة ثيي بةرذةوةنديية ضينايةتييةكاين حزبيكي 

ة كردةوةش نا كريكاريية لة ناكؤكييةكي هيندة كة بة ناو كريكاري و ب) حككع (ئةم حزبة. ماركسيسيت
. توند تيذدا دةذي كة تةنيا بة ال بردين اليةكيان و ساغ بوونةوة لة سةر اليةكةي تريان يةكاليي دةبيتةوة

نني ئةو كادرانةي كة لة ثِرؤسةي هيناين طؤِرانكاري بة سةرياندا يان بةرز دةكرانةوة يان فِري كةم 
ئةوةندةي ِرابةرايةيت خؤي بةم بابةتةوة خةريك .  طرنطي ثيداين ِرابةرايةتييةوةدةدرانة ئةو ديوي

. دوو ئةوةندة خؤي و حزبةكةي لة سةر ئاسيت كؤمةلَطا طةِراندووةتةوة دواوة، كردووة لة ناو حزبةكةيدا
ي بردن ة لة ثئةوةندةش دواكةوتووة،  لة ِراكيشاين حزبةكة بة دوا خؤيدا!ئةم ِرابةرايةتيية ضةند زيرةكة

ئةطةر وا بوواية ، ئاخر ئاماجنةكاين ئةمان سؤشياتيزم نيية. بة ِريطةي وةدةست هيناين ئاماجنةكاين
هةرضؤن بيت ئازادي هةلَسوِران لة ناو حككع دا بة طويرةي لة . ِريطاي سؤشياليستانةي بؤ دةطرياية بةر
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ئةوا ثيويست بة ، بة بةرياندا بِريوة بيتة دةرةوة) عحكك (ياين ئةطةر كادريك لةو قاوغةي ئةوان. قالَبدانة
   .ضاوديري و سةرزةنشت و كةم كردنةوةي متمانة دةكات ثيي

حزيب كؤمؤنيسيت كريكاري ضةثي عيِراق دةبيت ئاوِريكي ) ثةروةردة كردين كادر (سةبارةت بةم دياردةية
طيِرانةي تةواو ثيشان بدات و ليِرباوانة و ماركسيستانةي ِرةسةن بداتةوة و دةربةست بوونيكي شؤِرش

الوازي لة هةلَسووِران و بيهيزيي لة ثيزانني و كةمتةرخةمي لة خؤش كردين . سةرومِر كاري بؤ بكات
، بةرئةجنامةكةي جطة لةوةي نيطةتيظانة بة سةر حزمباندا دةشكيتةوة، زةمينةي تةشكيالتدا بؤي

   .ةخاتة ذير ثرسيارةوةتيطةيشتين ئيمةش لة ماركسيزم د
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