
 تی چینایه جیاوازی ی وه هێشتنه و حزب یان ڵگا كۆمه و حزب
 م چواره شی به

هێنانیستدهبهكانیتییهاڵیهكۆمهمیكانیزمه:یهوهئهپرسیارمیینكهیه:)ڵێتدهدا6ڕهالپهدێڕیدوودوایینله
 (.؟چییهرخداهاوچهڵگایكۆمهله,سیاسیداویمڕهڵهقهلهوتنركهسهوبوونهێزبهكانیمیكانیزمه,اڵتسهده

كاریوكترییهڵگهلهتییانچینایهیوهدانهگرێومیكانیزمانهوئهیوهكردنهڕوونرسهناچێتهكهیوهلهجیابه
شكیالتیداته اڵتسهدهیلهسهمهرسهلهدایهرهوبهبێنهولهیشكرێكارچینیخودی, نجامئهووردهوكار,

ڕوووكرێكارانباتیخهمێژوویلهبێتده,وتنركهسهوبوونهێزبهكانیتییهاڵیهكۆمهمیكانیزمه.بزڕهیكهگیرییه
ئێستایانیوهبوونهڕووبه وهكانیانهجیهانییهوریراسهسهئاستهبه, ڵبگیرێتههپێیانشوێن, بهبێتده.
وهكهچینهخودیبهندیوهپه كرێكارچینیواته" بكرێتكانیانتییهاڵیهكۆمهوسیاسیپێناسه" لهكردنباس.

كێشهكێشمهینهالیهمهههیڕۆژهمووههلهجیابهووهپێكه,حزبێكشكیالتیتهكاریوكانتییهاڵیهكۆمهمیكانیزمه
كانتییهاڵیهكۆمهوهبزووتنهبهنامۆوتیروچینایهسهباسێكی,كرێكارچینیبۆحزببوونیپاشكۆوكانتییهچینایه

چێتردهده كتیكدایلهیهێناننهكاربهبۆوهڕێتهگهدهنسورمههاوڕێیكهمیتۆدهكانیكییهرهسهگرفتهلهكێكیه.
وهبزووتنهزانستیكووه كهرهحه" . دازانستهمئهڵگهلهكردنڵهمامهبهبردنهنهیپه" كتیكدایله" له"
 .سیاسیداباتیخهكانییدانهمه

ریواوكهتهومدووهشیبهكهكتیكدایله.اڵتدایهسهدهرگرتنیوهپێناویلهكهوهكهیهپڕۆسهبهتیكردنیهنهئاوێته
زانستیكهیوهلهجیابهزانستهمئه.ندنهسهرهپهوگۆڕانزانستیداریالیزمهماتهوئهخودیناوله,ریالیزمهماته

ندنێكسهرهپهوگۆڕانمووهه"ندنسهرهپهوگۆڕانزانستیبێتهدهوهوێشهلهوسروشتدالهیهوهبزووتنهیاساكانی
وبینێتدهڕێگامانههوڕۆڵمانههڵگاشكۆمهئاستیرسهله,"كانهدیاردهكانیكییهناوهوهبزووتنهنجامیرئهده
تیمرۆڤایهمرجهسهندیوهرژهبه,ڵگاكۆمهئاستیرسهلهكتیكدایلهكانیییهبنچینهتوخمهلهكێكیه.ربهگرێتهده
مانایوهلێرهڵگاكۆمهئاستیرسهلهندنسهرهپهوگۆڕانزانستی"ڵگاداكۆمهژیانیكانیجۆرهجۆربهقۆناغهلهیه

وهكانهوساوهچهبهندیوهپهبهتیمرۆڤایهكانیگشتییهندییهوهرژهبهتیداچینایهڵگایكۆمهله".كاتدهیداپهمادیی
وهدرێتهدهلێككراودادیاریقۆناغێكیرههله رههلهكڵگایهكۆمهرههكانیوساوهچهكانیندییهوهرژهبهواته.

مرجهسهكانیندییهوهرژهبهرینوێنهبێتهدهوهیهكهجیهانییهڕوخسارهبهستیوهپهبهوتیداتایبهقۆناغێكی
داشوێنهوكاتولهتیمرۆڤایه یبناغهرسهلهبێتدهاڵتداسهدههێنانیستدهبهوتسیاسهبواریله.

وهتییهمرۆڤایهمرجهسهكانیندییهوهرژهبه بكرێتپراكتیزهوهوێشهلهودابڕێژرێتبۆتیۆری, اڵمبه.
لهمافانهوئهیوهبوونهستهرجهبهوسكهتاكهواكانیڕهمافهبوونیههبێ,تیمرۆڤایهمرجهسهكانیندییهوهرژهبه

"كهرهحه,وهجوواڵنه"بزاوتنواتهكه.كرێتدهپێشێلونرێتدهالوهوهكردهبه,دانهالیهمهههكسانییهوئازادی
.كاتپێدهستدهوهكسانییهیهوئازادیناسینیڕمیفهبهله,تیداچینایهباتیخهلهسیاسیاڵتیسهدهرگرتنیوهبۆ
بهوله,ڵگاكۆمهمرجهسهوكانچینهوڵكخهاڵنیكۆمهوكانتاكهئاستیرسهلهكتیكدایلهكردنیپیادهوڵگرتنهه
,تیمرۆڤایهكانیدییهنوهرژهبهلهشكیالتیتهكاریدابڕینی.كرێتدهپێناسهوهیهكسانییهوئازادیناسینیڕمیفه

داشكیالتهتهولهیهكرێكارانهو"رناسیۆنالئینته"ییوهتهنێونهسیمایدابڕینی یدانیمهلهچبزاوتنێكمووهه.
بێتڵگاداكۆمهوفكریدانیمهلهیانبێتسروشتدا وهبدۆزرێتهكانیئاراستهیانیكهئاراستهبێتده, رگهئه.



سیستمیڵگهلهیوههاتنهپێیبهوكانداجیاوازهماوهلهجۆراوجۆریئاراستهڵێككۆمه"كیهكهرهحه"بزاوتێك
نجامێكئهبهیشتنگهبۆكردنیداكار بگرێتخۆوهبه,, "كهبزاوتهیوهپێشهچوونهپێیبهوووردهوورده,

كهوهجوواڵنه بندهاڵڵهگهگشتیداكییهئاراستهله" ملمالنێئاستیرسهلهتیشاڵیهكۆمهكییهوهبزووتنه.
بهكانجیاوازهماوهپێیبهجۆراوجۆریئاراستهندچهوهپێكهتیمرۆڤایهمووههوڵگاكهكۆمهوكانتییهچینایه
بگرێتوهخۆیه كدایهڵگهلهودائاراستانهوئهرسهبهزاڵهكهناوخۆییووكۆییناكیندییهتمهتایبهدواییداله,
وهكاتهدهكۆیان .یهتیمرۆڤایهبوونیڕزگاریئاراستهویشئهكهگشتیداكییهئاراستهلهبوونیانهاڵڵهگه,

سێنتراڵیزم"وهندێتیشهناوهیڕوانگهلهرگهئهتنانهته كانكۆمۆنیستهتیچینایهباتیخهیریسه"تزیهركهمه,
.وهبێتهدهستهرجهبهبوونیداڕزگارلهكهتیمرۆڤایهكانیندییهوهرژهبهناسینیڕمیفهبهوهینهگهدهرهه,ینبكه
وهوێشهلهولماندووهسهۆیخبوونیسروشتدالهوهبزووتنهیاساكانیلهكێكیهكووهندێتیناوهرگهئه

با,تیچینایهباتیخهبهتبارهسهبێتده,هێنێتدهپێككانیپایهلهكێكیهوكتیكدایلهزانستیبۆوهتهگوێزراوه
"داوهناوهوریدهبهوهرهدهستنیبهرهوهتهلهبریتییهندێتیناوه.وهینهلێبدهرههئاوڕێكی,بێتشڕاگوزاریانه

یهكهدیاردهناوكییوهرهدهكانیشهبهلهستبهمه یشانهبهوئهمووههواته, ناوكلهجیابهاڵمبه_ كه_
كرۆمۆسۆمجووت32لهبریتییهتیڕهبنهكییهشێوهبهناوك,مرۆڤداشیلهیخانهله".دێتپێكلێیانكهدیارده

لهشێكهبهوناوكدایهوریدهبهكهنكتهدیوارێكیوه.گرتووهخۆلهوهكانهجیناتهبهیان"یئهئێندی"كه
لهناوك.وهكاتهدهجیا,ناسراونسایتۆپالزمبهوهپێكهموویانههكهخانهتریكانیشهبهله,ناوكیپێناسه
ڵكوبه,سایتۆپالزمدارسهبهنییهیشتنڕاگهاڵتسهدهبۆیكهلهسهمهاڵمبه,ندێتیناوهلهجۆرێكهندهرچهههداخانه
"بهكهوهیهكهرهتهتهیڕێگهله"یئهئێندی"ڕاستیداله.وهكانیهشهبهردووههبهیهخانهتیكیهیهپاراستنیبۆ
كانپڕۆتێنهكردنیدروستبۆیكهرهتهتهبهیداتدهكهوهیهپیته66كۆتهوئهیڕێگهلهوهناسراوه"یئهئێنئاڕ
سایتۆپالزمداناوله كانیشهبهكخستنییهبۆڵسووڕانهههوئهڵكوبهڕاناكێشێتداخانهرسهبهخۆیاڵتیسهده,

كتریدایهڵگهلهیهخانه نیتهومیتاكۆندریاوڕایبۆسۆمكوهكانینۆلكهتهڵسووڕانیههئازادیپاراستنیبۆ.
ندێتیناوهمئه.ندهبهپێوهكدایهڵگهلهموویانیههیئازادانهیوهمانهكهركێكئهبهڵسانهههبۆ.هتدهوكۆلجیی

اڵتسهدهبۆهاتووهپێكنیۆترۆنوپرۆتۆنلهكهتۆمئهناوكییانی.وهوێتهكهدهوارههتۆمیشدائهناولهیه
خۆیاندایوهمانهپێناویلهنییهكانیاندابزاوتنهوكانیاندارهمهوكانلیكترۆنهئهرسهبهیشتنیانڕاگه ڵكوبه.

ڕكێفیژێرله,كتریدایهڵگهلهكانیانندییهیوهپهوكانیانجیاوازهئاراستهوكانردیلهگهی"كهرهحه"وهجوواڵنه
چندهڕێوهبهیاساداڵێككۆمه بننهكاننیۆترۆنهرگهئهڕاسته. كانپڕۆتێنهوكانلیكترۆنهئه, یوهئهربهله,
رههوهتریشهكیالیهلهوناوكلهشێكنبهنیاتهوهكهالیهلهكاننیۆترۆنهاڵمبه,,گرنكدهیه,تیڤنپۆزهوتیڤنێگه
بهتیڤننێگهوتیڤپۆزهیبارگهدوویوهسووڕانهنیخاوهداوهناوهله"نیۆترۆنێكرههواته"خۆیانلهكێكیه

وه.دایهكهیهبهدژبارگهدوومئهبوونیلهكاننیۆترۆنهبوونیبارگهبێنهێنیوه.كترییهبهوانهپێچهیئاراسته
توانندهوگرنردهوهكترییهبهوانهپێچهیئاراستهدووكهیهوهكهیهبهدژبارگهدوومئهیوهسووڕانههۆیبهرهه
ناوكلهیكتریبهوهپاڵنانیانههێزیبهكانپڕۆتێنههێڵننهواته"بپارێزنتیاچوونلهتۆمئهورهگههێزێكیكووه
پیشاندانییهنموونهدوومئهیوههێنانهلهستمبهمه".كتریدایهناوبهبچنكاندالیكترۆنهئهڵگهلهوڕێنربپهده
داكهدیاردهتیكیهیهپاراستنیلهیهندێتیناوهوریده كانتوخمهئازادیلهیانڕێگهكنهندێتییانهناوهمئه.
گرتووهنه وبهبێتدهندێتیناوهڵگاشداكۆمهناوله.كردوونمراههفهبۆئازادییانڵسووڕانیههیمینهزهڵكوبه,

,گشتیندیوهرژهبهاڵمبه.بكاتمراههفهگشتیداندیوهرژهبهپێناویلهتاكڵسووڕانیههئازادیكهبێتمانایه
تیموویهههكانتاكهكۆیندیوهرژهبه ندییهوهرژهبهخودیناولهكانتاكهندیوهرژهبهپاراستنیواتهكه.



دایهكهگشتییه سڵهئهكانتاكهندییهوهرژهبهپاراستنیواتهكه. وپیكهاتووهتاككۆیلهگشتكهوههۆیهوبه"
اڵمبه.كهگشتییهندییهوهرژهبهكنه"بێتنهتاكداتیخزمهلهگشترگهئهوهنادۆزرێتهبۆخۆیگشتدالهتاكیش

پارێزرێتدهوهگشتییهندیوهرژهبهپاراستنیبهندپێوهبهنیاتهتاكندیوهرژهبهپاراستنی وریدهواتهكه.
ئاستیرسهله.گشتوتاككانیندییهیوهپهزانستیكردنیپیادهلهبریتییهڵگاكۆمهئاستیرسهلهندێتیناوه
وهوێتهكهدهرواههشكیالتیشته چینیوشكیالتتهخودیناولهگشتوتاكنێوانكانیندییهیوهپهیوهدۆزینه.

پێناویلهگشتبۆتاكبوونیچملكه.كتیكهدایلهزانستیكردنیپیادهخۆیبۆ,تیمرۆڤایهوڵگاكۆمهوكرێكار
,پارێزراوهتیاتاكیندیوهرژهبهكهنییهوهئهداریرمایهسهڵگایكۆمهگرفتی.داگشتپێناویلهكنهدایهتاك
پارێزراوهنهتیاتاكیندیوهرژهبهكهیهوهئهكهگرفتهڵكوبه یكهفییهلسهفهمانابهتاكندیوهرژهبهپاراستنی.

بهكێكیانهیهمووههندیوهرژهبهپاراستنیڵكوبه,تریانداشێكیبهررانبهبهلهنییهشێكیانبهندیوهرژهبهستنیپارا
جیاوازیبێ بێتنهوهتییهتایبهتیموڵكایهیوهكردنهگشتیلهجیاوازیبێبهكانیشتاكهمووههندیوهرژهبه.

دیتهنایه ناكرێتتاكبهتخزمهوهتاكهندیوهرژهبهله. .كرێتدهتاكبهتخزمهوهگشتهندیوهرژهبهله,
وهگشتییهندیوهرژهبهبهبوونێكستیوهپهمووههواتهكه.كانتاكهلهكسانییهیهدابڕینی,گشتلهتاكدابڕینی

ناویاندالهیاسایهمئهبوونیپیادهئایاكانشكیالتهتهبڕوانینهئێستارگهئه.تاكدایهبهكردنتخزمهپێناویله
,یهوهرهسهندێتیناوهیبناغهرسهلهتیایانداكاربوونیشدابهسیستمیكهكانحزبه.ونهبێگومان؟بینینده
تیایدانییهراررقهبهتاكداپێناویلهگشتبۆتاككردنیكارماكانیبنه كهداریرمایهسهڵگایكۆمهماكانیبنه.
دامینهكهپێناویلهیهزۆرینهیوهوساندنهچه .بووهجێگیركۆمۆنیستیدایوهبزووتنهناوبهكانیحزبهناوله,
ڵگاكۆمهونیبوڕزگاربۆوهتییهچینایهباتیخهناویبهنداماننئهكهزۆرینهچیملكه كهدایهمینهكهپێناویله,
یئازادانهڵسووڕانیههبۆنییهبوونداسازمینهزهپێناویلهكانداحزبهلهشكیالتییهتهندهناوهمئه.تیینرایهڕابه

نییهكانداشكیالتهتهكانیشهبهیئازادانهكیتییهكیهیهپاراستنیپێناویله.كهندهناوهیوهرهدهكانیتوخمه له.
وهگشتهكانیندییهوهرژهبهلهكهنییهباتێكداخهبوونیراررقهبهپێناوی مئه.بپارێزێتتاككانیندییهوهرژهبه,
یهوهكانهسروشتییهندێتیهناوهیوانهپێچهبهڕێكیهندێتیناوه یهوهكتیكهلهداییوانهپێچهبهڕێك. بهڕێك.
مئه.یهوهتییهچینایهباتیخهیئاراستهیوانهپێچهبهڕێك.یهوهكانهمرۆڤهتاكیتاكبهكردنتخزمهیوانهپێچه
تینرایهڕابهكهنداماندایهئهمیكهشێكیبهستیدهبااڵپێناویله.دایهاڵواردنههپێناویلهنیانیاوتهتهندێتییهناوه
تیدایهچینایهجیاوازییوههێشتنهپێناویله.نوهخوارهكانیڕیزهكه,ترداندامانیئهزۆریرهههشێكیبهرسهبه
.هیوهخوارهندێتیناوه,كانداسروشتییهندهناوهڵگهلهوهبێتههاوجووتكهكانداشكیالتهتهلهندێكناوهنیاته.

وهخوارهبۆوهرهسهلهندناوهزینیدابه تخزمهجێخستنی.كانداشكیالتهتهڕێكخستنیلهكتیكهدایلهجێخستنی,
وهگشتهلهه"ردفه"تاكبهكردن كرێكارهچینیكانیندییهوهرژهبهجێخستنی. كانیندییهوهرژهبهجێخستنی.
تییهمرۆڤایهڵگایكۆمهمرجهسه ماركسیزمدالهكمایهبنهبهبووهندێتییهناوهیلهسهمهمئه. جیاتیلهاڵمبه,
هاتووهكاربهوپێشڕهیووشهندناوه ڵگانكۆمهویپێشڕهكرێكاران. .كرێكارنچینیویپێشڕهكانكۆمۆنیسته.
وهپێشڕهحزبیكۆمۆنیستحزبی وهپێشڕهندیناوهیكۆمیتهحزبیشداناوله. ,ندیشداناوهیكۆمیتهناوله.

وهپێشڕهرلیده,سكرتێریشبهراووردبهبه.وهپێشڕهسكرتێرسیاسیشدابكتهمهناوله.وهپێشڕهسیاسیبكتهمه
وندناوهیفكره.بێتسیاسیبكتهمهندامیهئكهترهورهگهوهلهرلیدهاڵمبه,یهسیاسیبكتهمهندامیئهسكرتێر.

شتهكیهتداڕهبنهلهوپێشڕه وریدهبهیهكهدیاردهیوهرهدهستنیبهپێرهوهتهستبهمهردووكیانداههله.
یداوهناوه وكانلێپرسراوهوشكیالتتهیوهخوارهكانیڕیزهگوایهبێتدهكهیهوهئایدیایهمئهیبناغهرسهله.

,وهپێكهموویانههرهه,حزبیشسكرتێریتنانهتهو"وهشهسیاسیرفتهدهوندیناوهیكۆمیتهبه"كانئۆرگانه



رهلیدهناویكهداپاشایهمئهوریدهبهستنببهرهوهته یپاشایهمئهڵگاشكۆمهئاستیرسهلهبێتدهوه.
جۆرێكبهكۆمۆنیستهپاشامئهیكهوێنهبێتدهوه.بناسێننڵكخهاڵنیكۆمهوكرێكارچینیبهكانكۆمۆنیسته

ڕێزبێتدهڵكوبه,بگرنكهوێنهنیخاوهلهڕێزنیاتهكنهكه,بناسێننحزبییوهرهدهڵكیخهبهووهنهبكهرزیبه
ندییزامهڕهجێگاییانتیهێناویهنسورمههاوڕێكهرهلیدهیفكرهمئهبوونیرهه.بگرنخۆیشیكهوێنهخودیله

ستدهبهكانیتییهاڵیهكۆمهمیكامیزمه.نسورمههاوڕێمیتۆدیبهكتیكدایلهبوونینامۆبۆترهكییهڵگهبه,بووه
بنكرچییهههسیاسیداویمڕهڵهقهلهاڵتسهدهرتنیگروهیانوهوتنركهسههێنانی  كانییدانهمهلهبێتده,

تیداچینایهباتیخه بگرنرچاوهسهوهتییهمرۆڤایهمرجهسهبوونیڕزگارله, یوهبوونهستهرجهبه.
ربڕیندهڕاندییدوبهقهبێئازادیله,تیداچینایهباتیخهلهتیشمرۆڤایهمرجهسهبوونیڕزگاروكانندییهوهرژهبه
اڵتدایهسهدهلهكسانییهوڵسووڕانههندییدوبهقهبێئازادیو تریكانیشێوهوشكیالتیتهكاریلهرگهئه.

,وهكرێتهنهییكردهوهوێشهلهرههوكرێتنهكسانییهوئازادیلهگوزارشتڕاشكاوییهوبهتیداچینایهباتیخه
تیكانیهڵسووڕاوهههكردنیواشهچهوباتهخهوئهبردنیالڕێدابهوهئه رزمبهمنكهییهالفیتهدوومئه.

ریكابهتبارهسه,"اڵتداسهدهلهكسانییهوه,ڵسووڕانههوربڕیندهڕارتییدوشهقهبێئازادی:وهتهكردوونه
.سیكتاریزمهوپچهڕۆشنبیرییمردهبهڕێگری.ماركسیزمدالهالدانێكهجۆرهمووههمردهبهڕێگریشكیالتییته

ریتیابه.حزببۆكرێكارهچینیكردنیپێپاشكۆمردهبهڕێگری.كرێكارهچینیكردنیپێلۆكاڵمردهبهڕێگری
داحزبناولهتییهچینایهجیاوازی زراندنیدامهڵگهلهشكیالتییهتهسیاسیباتیخهگونجاندنیووههێنانه.

ڕاگوزارداسۆشیالیزمیڵگایكۆمه مرجهسهكانیندییهوهرژهبهیتییانهاڵیهكۆمهوسیاسیانهلێكردنیگوزارشت.
كانییدانهمهلهكتیكهدایلهزانستییوهكردنهكاراویدانمههێنانه.داڕۆژانهینهالیهمهههباتیخهلهتییهمرۆڤایه

تیداچینایهباتیخه یهوهرهسهندێتیناوهیوهخوارههێنانه. راتیبهمهزنجیرهسیستمیالنانیوه. النانیوه.
باتیخهندیسنووربهخستنیجێ.ڕادیكالیزمهیوهپێدانهگوڕوكانمرۆییهنسیپهپرهجێخستنی.یهحزبیدیسپلینی
ڵگاداكۆمهتریكانیتوێژهوچینڵگهلهكرێكارهچینیسیاسی ڵهكۆمهبهتیرایهڕابهكردنیپیاده. ڕمیفهبه.

ندووزیو–تزاتییه–راییگهخودنانیالوهكوه"نههتریشزۆریومانهئه.داخنهڕهیوهرهدهلهقهدهناسینینه
وكانوازهرهپهكۆمۆنیستهیوهكۆكردنهوحزببوونیرتدووكهیدیاردههێشتنینهوتیهاوڕێیهگیانییوهكردنه

ولهكه."هتدوتیاڵیهكۆمهریروهدادپهبۆحزبیوهرهدهیڕۆژانهكانیجیاوازهباتهخهپێگرتنیكیهووهكۆكردنه
 .وهبنهدهستهرجهبهدایهالفیتهدوو

رهفاكتهدوووئهكردنیدابیین كسانییهوئازادی" حزبداله" به-یشتنهڕاگهستدهیمینهزهبوونیمراههفه,
سیاسیاڵتیسهدههێنانیستدهبهوگۆڕانكاریبۆكانتییهاڵیهكۆمهمیكانیزمهبه-مرۆییانهشێوازیرزترینبه

خۆربهسهبه,هاتووهدا6ڕهالپهیكۆپلهدوایینلهكهسازدانوووروژاندنوندهپڕوپاگهناتوانرێت.كرێكارچینی
"میكانیزمه2وبهكردنكار.بگاتدروستنجامێكیئهبهكهببرێتئاقارێكدابهندامانئهكسانییهوئازادیله

.تیداچینایهباتیخهویڕێڕهلهیهههڕاستگۆییبهپێویستیشتێكمووههپێش"سازدانوووروژاندنوندهپڕوپاگه
,بێتنهاڵتداسهدهلهكسانییهوڵسووڕانههوسیاسیندییدوبهقهبێئازادییبناغهرسهلهحزبدالهڕاستگۆیی
گرنگئامڕازێكیكووهمیدیا.كسانیدایهوئازادیڵگهلهیهههگیانیبهگیانیكیندییهیوهپهڕاستگۆیی.داناڕێژرێت

كانیانحزبهوكانتییهاڵیهكۆمهوهبزووتنهتێكیخاسیهكووهڕادیكالیزمیشو باتیخهكارایتوخمیدووبنهده,
یوهپێشهبردنهیورهگههۆكاریدوووتیچینایه انسازدوووروژاندنوندهپڕوپاگه" كاتیشدامانههلهو"

وهلێیهڵكخهكهبێتدهڕۆشناییهوئهڕاستگۆییشوندامانئهكسانییهوئازادیبهوهبنهدهستیوهپهیگیرانهپه



یانبینێتده ٍ  هاوریكهحزبهبهتبارهسهبڵێموهئهوێتمهدهمن. میكانیزمهبۆبردنستدهكهنسورمهێٍ 
رگرتنیوهیلهسهمهله,شۆڕشوڕینڕاپهبهگاتدهتاوهسازدانهوووروژاندنوندهپڕوپاگهلهكانتییهاڵیهكۆمه
سۆشیالیزمزراندنیدامهبۆسیاسیدااڵتیسهده كاتپێدهستدهوهندامانهئهكسانییهوئازادیلهڕێك, هاوڕێ.
خۆی,"11ڕهالپهرچاوهسهمانهه.یهچیكۆمۆنیستیكاریبڵێینبێدهكهینئێمهوهئه:"ڵێتدهكهنسورمه

كرێكارهچینیباتیخهمیرههبهكۆمۆنیزمیوهبزووتنهخودینیواته بهكهكرێكارهچینیخودیوهئهواتهكه.
ناسینیڕمیفهبهوهئه.چییهكۆمۆنیستیكاریكهڵێتدهوووتووهتریكۆمۆنیستێكیمووههونسورمههاوڕێ

كسانییهوئازادیلهخۆیبۆویشئهوتیاڵیهكۆمهریروهدادپهلهكهتییهمرۆڤایهرجهسهكانیندییهوهرژهبه
وهبێتهدهستهرجهبهداوییهزهگۆیمئهرسهكانیسهكهتاكهینهالیهمههه كهڵێتدهوووتووهكانیكۆمۆنیستهبه,

چییهكۆمۆنیستیكاری ریالیزمیماتهكانییدانهمهلهكتیكدایلهلهیهییانهكردهوتیۆرییانهیشتنێكیتێگهوهئه.
ڵگهلهكهحزبێكهزراندنیدامهوهئه.چییهكۆمۆنیستیكاریكهڵێتدهوووتووهكانیكۆمۆنیستهبهكه,مێژووییدا

ڵگهلهكه,وهبێتهكرێكارچینییتییانهچینایهباتیخهبۆبوونیدائامڕازڵگهلهكه,وهبێتهڕاگوزارداسۆشیالیزمی
,,وهتهبێكۆمۆنیزمبهیشتنگهبۆخۆیدایوهشاندنهڵوهههڵگهلهكه,وهبێتهاڵتداسهدهلهكسانییهوكانئازادییه

 .چییهكۆمۆنیستیكاریكهڵێتدهوووتووهكانیكۆمۆنیستهبه

 بێتههخسیاتتشهكهیوهئه) بێتههكانتواقعییهڕوخساره, ,بێتههناسراوتڵسووڕاوانیههورانڕابه,
.گرنگهسیاسیداباتیخهلهتاك.ببنهێزبهوێتیانهدهكهیهسیاسیانهحزبهوئهژیانیواقعیوباوشێوازێكی

 (13ڕهالپه.كانوهبزووتنهوكانیهسیاسیحزبه,كانتییهكیهیهداتهدهڕوخساركهیهیهدیاردهوئهتاك

 (13ڕهالپه.كانهخسیاتهشهحزبیمیشهههپێیهمبه,كرێكاریكۆمۆنیزمی,ماركسكۆمۆنیزمی

واقعیلێكیئینسانگهیوێنهبهرخستنخۆده ماركسیستئینسانیڵێككۆمهبۆ سۆشیالیزمهققاودهده, ركیئه.
 (12ڕهالپه.نییهسۆشیالیزممهئهیریغهبه,سۆشیالیزمهپێكردنیستدهخاڵی,سۆشیالیزمه

خسیاتشهبوونیههوسیاسیاڵتیسهدهرگرتنیوه ئامانجیوفكروباتخهیهاوكێشهكهبوونالیهدوووئه,
ٍ  بلڕوونتریانوهڵداكۆمهلهتاك.هێنادهپێكنسوریانمههاوڕێ وبووهگرنگیهڕادهوبهودائهیكهحزبهلهێمٍ 
داوهرهدههاتنهیپڕۆسهلهیانوهرهدهتههاتووهتخسیهشهكووهیانكهبووهپێدانخبایهووهلێدانهئاوڕشیاوی
بووه ورخستنخۆدهبۆكردنیانڵپهههتیچۆنیهلهوهتهكراوهچڕكادرانوندامانئهییگیرانهپهڵسووڕانیهه.

یشتنگهبۆكردنڵپهههكانیجۆراوجۆرهشێوازههێنانیكاربه.ڵگاكۆمهوحزبكانیئاستهرسهلهبوونیانناسراو
وئهنالیهلهندامانئهیوهوساندنهچهتیچۆنیه.وهنسورهمههاوڕێالیبووهنهوباسقسهجێگای,بوونناسراوبه
خۆیانیچاوچنۆكانهوتیتایبهرامیمهبهیشتنگهبۆوهسانهكه بووهنهگرنگنسورمههاوڕێالی, لهچونكه,
.بووهوتهجێكه,حزبییڵسووڕانیههبۆنجامئهتیڤترینپۆزهكووهخسیاتشهبهبوونودائهیوهكردنهبیرزگایده

یزانیبێتنهیانزانیبێتخۆیبهنسورمههاوڕێ كانیتێڕوانینهبهبووئاوێتهسێكیكهكووهدایدانهمهمله,
وهتهجوواڵوهكیافیللیمه بووهگرنگپیرۆزئامانجیوهالیهبه. ناندچهئامانجهوبهیشتنگهكانیشێوازه.

لێكردننگهبێدهجێگای,"سیاسیداوشكیالتیتهباتیخهكراویدیاریوسكرتهبهسنورێكیله"بووبێتپیرۆزیش
بۆبێتده:ڵێتدهكهوهنابێتهجێگاینسوردامههاوڕێییههاوكێشهملهئیترماركسیكهووته.بووهچاوپۆشینو

 .ربهبگیرێتهپیرۆزشێوازی,پیرۆزئامانجی



بێتاڵواردنههالنانیوهمایبنهرسهلهبێتدهشكیالتیداتهكاریلهمرۆییانهشێوازی مایبنهرسهلهبێتده.
رگادهرسهلهبێتده.اڵتداسهدهلهبێتكسانییهمایبنهرسهلهبێتده.بێتتیچینایهیوهوساندنهچهڵپێچانیهه

ستهرجهبهرسهلهبێتده.نداماندائهڕوویبهبێتندیدوبهقهبێڵسووڕانیههوربڕیندهڕاكانیئازادییهیوهكردنه
كانداتییهچینایهوحزبیوخسیشهئامانجهیوهكردنهییكردهلهبێتتیمرۆڤایهكانیندییهوهرژهبهكۆییوهبوونه

وریدهوئه.ندامانئهلهكنهخسیاتهشهلهستیبهمه,گرنگهسیاسیداباتیخهلهتاكڵێتدهكهنسورمههاوڕێ.
كۆمۆنیزمی,ماركسكۆمۆنیزمی.بنكانخسیاتهشهوتنیركهسهیقاڵدرمهكهبووهگرنگبۆندهوهئهرههندامانیئه

كرێكاری ٍ  هاورالی, كانهخسیاتهشهحزبیكهماوهنهرسهلهگومانینسورمهێٍ  وئهڕاشكاوانهوئاشكرابه.
ناوهپێدادانیووهتهكردووهرزبهییهالفیته كاروبارێكیمووههكهیهیهپێوانهوئهخسیاتشهحزبیئیتر.

پێورێتدهپێشكیالتییته پاندووهداسهزۆربهیداتاشراوانهقۆلهمهوتێزمئهنسورمههاوڕێ. یوهئهبێبه,
فكریرسهبهكردنهرمانداریفهڵكوبه,ماركسیزملهالدانهرههكنهمهئه.بكاتماركسیووتهكیهبۆئاماژه

ماركسكۆمۆنیزمی.كانیڕۆشنبیرییهئایدیایاندنیگهنجامئهبهورخستنسهبۆماركسیشدا هاوڕێكۆمۆنیزمی,
وكرێگرتهكاریڵپێچانیههكۆمۆنیزمی,ماركسكۆمۆنیزمی.نییهكانخسیاتهشهحزبیكۆمۆنیزمی.نییهنسورمه
یهتیتایبهتیموڵكایهتایههتاههبۆیوهكردنهگشتیكۆمۆنیزمی.كانهچینهوتوڵهده هێشتنینهكۆمۆنیزمی.
كۆمۆنیزمی.سروشتداڵگهلهمرۆڤهكانیكێشهكێشمهمردهبهكانیتییهچینایهكۆسپهالبردنیكۆمۆنیزمی.اڵتهسهده

بووناڵرهبه"بوونهاڕهمردهبهكانیستهربهبهتێكشكاندنی كانیمرۆڤهمرجهسهكانیووزهی"بوونسخهرهمه,
تییهمرۆڤایهڵگایكۆمه كانهمرۆڤهریبهرلهسهكییهكوهڕاگرتنیرزبهكۆمۆنیزمی. كخستنییهكۆمۆنیزمی.
كانداتاكهمووههكییهبهكیهپێناویلهگشتهوتاككانیندییهیوهپه كانداسهكهتاكه" .كانداه-ردفه-, "

 .جیاوازنچینیدووكۆمۆنیزمیدوو,ماركسیكهكۆمۆنیزمهونسورمههاوڕێیهككۆمۆنیزمه

ڵێتدهكهنسورمههاوڕێ ( ,ماركسیستئینسانیڵێككۆمهبۆواقعیلێكیئینسانگهیوێنهبهرخستنخۆده:
سۆشیالیزمهققاودهده سۆسیالیزمهپێكردنیستدهخاڵی, نییهسۆسیالیزممهئهیریغهبه, تێڕوانینیڕێك(

سۆشیالیزمبهیشتنگهبۆخۆییمیتافیزیكانه كادهئاشكرا, لهبریتییهنسورمههاوڕێالیسۆشیالیزم.
ماركسیستناوبهمرۆڤیڵێككۆمهرخستنیخۆده یوهكردنهگشتیوكرێگرتهكاریڵپێچانیههكهیوهئهكوه.

چینوحزبوتدیكتاتۆریهوتوڵهدهبردنیتیاوپارهالبردنیوپڕۆلیتاریاتیدیكتاتۆریهزراندنیدامهوتیموڵكایه
ڕتێپهقۆناغیسۆشیالیزمكهیوهئهكووه.بێتنهوهسۆشیالیزمهبهنزیكیانودووركیندییهیوهپههیچ,اڵتسهدهو

لهكه,دیاریكراوسێكیكهندچهستیدهبهسۆشیالیزمیوهئهكووه.كۆمۆنیزمبۆوهدارییهرمایهسهلهبێتنهبوون
چندهریوانمهیسوارهدوانزه زرێتدابمه, نییهسۆشیالیزممهئهیریغهبهڵێتدهكهئازیزمانهاوڕێی. ,.
كانیندامهئهڵكوبه,وهتهكردووهكرێكاریچینیكۆڵلهرههكنهكهوهتهكردووهئاسانواسۆشیالیزمیزراندنیدامه
بۆبوونهخواسهوباسمووههوبهپێویستینسورمههاوڕێ,منڕایبه!وهتهساندووهحهدانێوهولهشیكهحزبه
عێراقداوئێرانیكهحزبهردووههناولهكێشكێشمهخۆیدامیردهسهلهرههچونكهئینسانڵێككۆمهرخستنیخۆده

وئهنجامیرئهبهرههكانیشحزبهبوونیرتدووكه.بووئارادالهرخستنهدهخۆیوپایهپلهوئهرسهلهپێشبڕكێبۆ
سۆشیالیزم.بووپێشبڕكێیه وهداخهبه, بهوه.وهنادۆزرێتهبۆیزانستییانهكییهپێناسهنسورمههاوڕێالی,
بكرێتپیادهسۆشیالیزمبۆزانستییانهكییهپێناسهناكرێتكتیكدایلهبهشوانهپێچهمیتۆدێكی یوهستنهبهنه.

تیموڵكایهیوهكردنهگشتیویانكهتییهاڵیهكۆمهشۆڕشهوكرێكارانمڕۆیئهجیهانییباتیخهبهسۆشیالیزم



وهكۆمۆنیزمهڵگایكۆمهوكرێكاریتیوڵهدهیوهشاندنهڵوهههوكردندروستوكرێگرتهكاریڵپێچانیههوتیتایبه
 .زراندنیدامهبۆپێكردنهستدهتیچۆنیهزانینینهوسۆشیالیزمڵگایكۆمهخودیكردنیوون,

ینبدهجۆشكانمانیهكرێكاریندییهیوهپهكهیهوهئهئێمهڵسووڕانیهههاتووینهپسانلهوییمیشهههبوعدێكی)
ئامڕازێكیكووهحزباڵتداسهدهكێشیكێشمهلهوڵگاكۆمهپانتاییبهكهیهوهئهڵسووڕانمانههیدیكهبوعدێكی.

بهخۆیحزبیكهوئامڕازهمئهڵگاكۆمهكجاریییهیوهكردنهكالیییهبۆتاكرێكارچینیستیردهبهینهبخهواقعی
.كردووهدرێغیمانخۆمانداكۆمۆنیستیركیئهلهوهئه,یندهنهنجامئهمیاندووهیمهئهرگهئه.بگرێتوهستهده

 (.رچاوهسهمانهه16ڕهالپه

كرێكارچینیبۆحزبكردنیئامڕازبهیلهسهمه نییهپاكینیازوئامۆژگاریوقسهیلهسهمه, كیهڵكوبه,
چینیداهاتوویوئێستاكانیتییهچینایهندییهوهرژهبهواویتهبهڵچووهتێكههوروماڵیسهوستیارههیلهسهمه

تیۆرییانهیوهستنهخۆبهوریسهلهریڕیندهڕابهبوونیگیرپهنیاتهرهه.تیمرۆڤایهڵگایكۆمهمرجهسهوكرێكار
ویشئهدوایووئهمیردهسهونسورمههاوڕێپێشلهسكهزۆر.نییهحزببوونیكرێكاریمانایبه,وهپێیه

كردشیاننهوكرێكارچینیبۆباتخهئامڕازیبهنكهدهحزبگوایهكهیڵێندهوووتوویانه وكرێكارچینی.
وپاكینیازبهرواههزانیوهواینسورمههاوڕێ.وههێشتهداڕوانییهچاوهملهزۆرتیانینهشمهبهڵكیخهاڵنیكۆمه

ووتستكهدهومرههبهكوهحزبكرێتدهتریكیهاوڕێیهندچهوخۆییانوهخۆیدۆستیمرۆڤودڵسۆزی
مرۆیوهكردنهیبرمانههرههمهئه.بێتسۆشیالیستیداڵگایكۆمهوكرێكارچینیڵسووڕانیههیبازنهلهئامڕازێك
باتیخهلهیدانیمهرێكیڕابهكووهنسوریشیمههاوڕێكهوهاڵتهسهدهوحزبڕمهلههلینینهاوڕێیدۆستییانه

بوونیڕزگاربۆبووهنهودائهدڵسۆزیونسورمههاوڕێبهندیوهپهلهكهكێشه.رهێنابوودهشكیالتیداتهوسیاسی
ڵگاكۆمه .ڵگاكۆمهوحزبكانیندییهیوهپهیلهسهمهبۆبووهودائهتیروچینایهسهیوهكردنهبیرلهكهكێشه,

مووهه.كرێكارچینیوحزببوونیپارچهكیهوبوونئاوێتهبۆوهستهدهبهناداتفاكتكیهنسورمههاوڕێ
ستهرجهبهنداماندائهالیبهیانداوهكردنهالنهله,ویشئهدوایووئهپێشووئهكانیتییهروچینایهسهتێڕوانینه

وهبێتهده نیاتهبهباشكرداریوباشگفتاری. رجهلومهههلهوشوێنوكاتپێیبهكهیوهلهجگهمهئه"
حزببوونیكرێكاریبۆنینفاكت,"رداسهبهدێتوهتییهچۆنایهوتیندایهچهباریلهگۆڕانكارییانكانداجیاوازه

ئازادی.بێتههربڕیندهڕائازادیحزبداخودیناولهكه,كرێكارچینیبۆباتخهئامڕازیبهبێتدهكاتێكحزب.
لهكسانییهكه,بێتدهكاتێكڵسووڕانیشههئازادی.بێتههڵسووڕانههئازادیكه,بێتدهكاتێكربڕینیشدهڕا
به.باتدهالراتیبمهزنجیرهووهرهسهندێتیناوهپێداویستیاڵتداسهدهلهكسانیشیهبوونی.بێتههاڵتداسهده

شدوانهوئهالچوونی راتیبمهزنجیرهووهرهسهندێتیناوه" .نامێنێتكیمانایههیچبییحزدیسپلینیئیتر"
چینیوحزبڕمهلهنسورمههاوڕێكانیتیۆرییهباسهمووههكه"اڵتداسهدهلهكسانییه"یهفاكتهمئهبوونینه

بووهیهڕێگهوئه,اڵتداسهدهلهكسانییهیقۆلهمهبهنسورمههاوڕێكردنینهدرك.وهشێنێتهوهڵدهههوهكرێكاره
ملهرههنسورمههاوڕێ.وهڕۆشنبیرانهتوێژیناوتییهیاندوویهگهودابڕیوهكرێكارچینیلهنسوریمههاوڕێكه

لهوكرێكارچینیرینوێنهبهكاتدهحزبوهكهالیهله,ڵگاوهكۆمهوحزبڕمهله"نڕانیسوخه"یدابێژییهووته
سیاسیاڵتیسهدهحزببهوهكهالیهله.كرێكارداچینیستدهلهباتخهئامڕازیبهكاتدهحزبوهتریشهكیالیه
كرێكارچینیواته"ربگرێتوهپێسیاسیاڵتیسهدهتاكرێكارچینیبهداتدهحزبوهتریشهكیالیهلهوگرێتردهوه
چینیوهتریشهكیالیهلهویدانمههێنێتهدهحزببهكرێكارچینیوهكهالیههل".بگرێتروهسیاسیاڵتیسهده



مڕۆئهتاههرسهچارهبێ,وتبووكهتێینسورمههاوڕێیناكۆكییانهمئه.سووڕێنێتڵدهههیداندامهلهحزبكرێكار
 .وهشمێننهدهووهتهماونه

 نههكهدارناتیڤانهڵتهئهوئهنێولهمنبڵێتوڵبژێرێتههحزبهمئهچینێككووهكرێكاركهیهوهئهستمبهمه)
نسورمههاوڕێیئایدیایهمبهتبارهسهكهیپرسیارانهوئه(.رچاوهسهمانهه16ڕالپه.ڕۆمدهداحزبهمئهڵگهله

جیارگهئهحزبهوئه-3؟ڵبژێرێتههحزبهوئهپێویستهبۆچیكرێكارچینی-1:نمانهئه,ڕوونهخهدهخۆیان
كوهوكاتدهنیشانستدهخۆییجێگهترداكانیحزبهناولهخۆربهسهكییهكهیهكووهبۆكرێكارچینیلهنییه
 ؟ناسێنێتدهرناتیڤێكڵتهئهبهخۆیجۆرمانههمیشئهتركانیحزبه

داحزبهوئهڵگهلهكرێكارچینیبێتدهبۆ-6؟گاتدهكوێبهبڕواتداحزبهوئهڵگهلهرگهئهكرێكارچینی-2
باتیخهوهحزبهڕێگایلهبێتدهبۆكرێكارچینی-5؟ناڕواتكرێكارداچینیڵگهلهبۆخۆیكهحزبهیئه,بڕوات
بێتدهرههبۆ-6؟وهكارهستوریدهناخرێتهبۆتریشداڕێگایشوێنبهڕانگهوبگاتنجامئهبهیتییانهچینایه
وكانڕێكخراوهوكانحزبهنابێتبۆیئه,وهببێتهكۆوریدادهبهیهزۆریوبهكرێكارچینیوندناوهبهبكرێتحزب

بێتدهرهه"زركهمه"ندناوهپداچهبیریزگایدهلهرگهئه-7؟وهكۆببنهكرێكارداچینیوریدهبهكانڵهكۆڕوكۆمه
كییهشێوهبهكانداڕۆژهیڵهكۆمهوخانهوتۆمئهلهندناوهخۆیئه,وهببێتهكۆوریدادهبهزۆریینهوبێتمیینهكه

بهزاڵهسروشتیاساكانیوهیهنهالیهمهههندنیسهرهپهڕوویلهتیشمرۆڤایهڵگایكۆمهویهوهوانهپێچهبهگشتی
.زیاترنكانلكترۆنهئهیژمارهلههێنندهپێكناوككهكاننیوترۆنهوكانپڕۆتێنهیژمارهتۆمدائهله)؟ریداسه
لهبگیرێتروهكاندایهكرۆماتینهناولهوه"یئهئێندی"رسهلهكهكانجیناتهیژمارهنیاتهرگهئهشداخانهله

زیاترنستووهبهیانرهوهتهناوكداوریدهبهكهسایتۆپالزمكانینۆلكهتهمووههیژماره ڕۆژیشدایڵهكۆمهله.
,هێنندهپێكرچاوهبكییهژمارهكانمیدیۆڕایتهوكانسترۆییدهئهوكانكۆمێتهوكانمانگهوكانسارهههندرچههه
تیایداوهبێتهدهجێیانههكنهوهڕۆژهناویتهبیانخهووهیتهبكهكۆموویانههرههاڵمبه شێكیبهنیاتهڵكوبه,

نكهدهداگیرڕۆژیالحهبهزهنهتهولهبچوكیش تیحوكومهزراندنیدامهوشۆڕشبۆڵگاشكۆمهئاستیرسهله.
كییانهزۆردارهیانندانهزوومهئارهتركانیتوێژهوچینورنتهسهبهبێتدهكرێكارچینیكه,سۆشیالیزموكرێكاری

 (.هێنندهپێكدانیشتووانزۆرییزۆربه,ستنبهدهرهوهتهوریدادهبه

كسانییهوئازادیمووههستیدهبهئااڵكووهكرێكاریكۆمۆنیزمیوكرێكارچینیكهوابووبڕیارتاوهرهسهله)
 (.رچاوهسههمان16ڕهالپه.ونربكهدهڵگاداكۆمهلهكیه

كانیدادیاردهوسروشتررانبهبهلهوڵگاكانكۆمهله,وهكانهمرۆڤهئازادیهاكانیڕهوییڕێژهزنجیرهناوناچمهمن
 مرۆڤدائازادیكانییدانهمهلهوكتریدایهلههاڕهوڕێژهیوهبینینهچونكه. وزانستیباسێكیخۆیبۆ,

كێشێتڕادهمنرنجیسهدالێرهیوهئه.مهكهئاڵۆزهباسهوئهبۆئێستادالهمنیشتیرفهدهوتوانا,دوورودرێژه
كنیهچوونكاتیشدامانههلهوكترییهلهخۆربهسههێزیدوو یهكرێكاریكۆمۆنیزمیوكرێكارچینی. كه,
كنیهرداوههجهلهكهدووانهمئه.كسانینیهوئازادیڵگریههئااڵردووكیانهه وجیاوازهێزیدووبێتدهبۆ,

پێتییاناڵیهكۆمهركیئهمانههردووكیانههبۆ؟تریانویلهنییهشێكبهكێكیانیهبۆ؟كترییهلهبندابڕاو
بۆ,وهدێنهكتریدایهڵگهلهئامانجداوباتخهلهوانهڕاستهرگهئه؟كترییهبهریبنتهبۆهێزهدوومئه؟سپێردراوه

رگهئه؟برێتدهناولهچۆنیشوبووهیداپهچۆنرجهلومهههمئه؟نابنئاوێتهكدایهڵگهلهونناگهكترییهبه



نكهدهپیادهكتریدایهررانبهبهلهكسانییهوئازادیخۆیانداكانیڕیزهناولهڕۆژانهكرێكاران كانیحزبهیئه,
كانیڕیزهلهداكسانییهوئازادیكردنیپیادهلهنسورمههاوڕێیكهكرێكارییهكۆمۆنیزمهیوهبزووتنه

؟ڕوندهئاقارێكداچبهكتریدایهررانبهبهلهوكانیانداشكیالتهته  حزبكادریكانیكارهلهكێكیهنجامرهسه)
كاتئهڵگهلهباسیانوقسه,داتێئهماتریالیان,كاتئهرسهلهكاریانوبژێرێتڵئهههكانباشهندامهئهكهیهوهئه
 (.رچاوهسهمانهه17ڕهالپه.بكاتیانردهروهپهداتئهوڵههو

ڵكوبه,بووهتیرایهڕابهنگریالیهوتیرایهڕابهوندامانئهنێوانلهبووهخوازجیاوازیرههكنهنسورمههاوڕێ
رسهبهكاتدهشدابهندامانئهلهوهخوارهكانیڕیزهتانێوهئه.خۆیشیانداندامانئهنێوانلهبووهخوازجیاوازی

وهخوارهكانیڕیزهلهكانباشهندامهئهبێتدهوهرهسهكانیڕیزهندامانیئهكووهكانكادره.ترداوانیئهوكانباشه
سیستمیمئه.بنوهرهسهكانیڕیزهناوهاتنهشیاویكهیوهبهنبكهیانردهروهپهونبكهبۆیانقسهوڵبژێرنهه

ندامهئه.وهبكاتهقووڵتركانجیاوازییهكهبگرێتوهخۆیهبهلۆژیكهوئهبێتدهرههكانداحزبهلهراتیبهمهزنجیره
یتییهروچینایهسهوهكردنهبیروئهپێیبهبێگومان؟بنكامانهبێتدهداوهخوارهكانیڕیزهلهوحزبدالهكانباشه

كانباشهندامهئهبێتده,تیایدابۆرژواسیستمیپێیبهكاربوونیشدابهتیچۆنیهوحزبڕمهلهنسورمههاوڕێ
 .ریستنلیدهوسیكتاریستوتیڕۆبههۆشوڵڕایهگوێكهبنوانهئه
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