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 لة سياسةت، لةهةمان كاتيشدا، خةريكي دابِران  هةموو رؤذنامة اليةنطرةكاين. ئةستةمة بة يةكجارةكي، كاريَكية سياسةتدابِران ل          
 . مةسةلةكة لةو سوضةداية كة ئيَمة بزانني ضؤن و ض سياسةتيَك دةكةين هةموو.سياسةتن

 بة هةيةو نامانةويَبووين  والَتةكاندا  حزبيَكي سياسيية ولة زؤربةية دابِران بؤ ئيَمة كاريَكي مةحالَة، ثاريت كريَكاران، وةك لةوةي كجطة
- سةثاندووةدا كة حكومةتة باوةكان بة سةر كريَكاران ضةوسانةوةي سياسيذياين هاوضةرخ و. ؤخيَننيبِري ة سياسةتن لوةباوخسنت بؤ دابِرا

 . خةريكي سياسةت بنناضاردةكةن ،خؤشيان يبَ يا ترش  و-يبَ يا كؤمةالَيةيت مةبةسيت سياسي ياوازييةكيان نيية، ض بةج
يية  ن، هةروا دابِران لة سياسةت مومكنيالَيان ثيَوة بينَان لة سياسةت، لةوانةية بؤ باوةشي ضيين بؤرذوا، ث كريَكاران بؤ دابِرئامؤذكاري كردين

 .  ةوةثيَشي هيَناوةتة ثرؤليتاريا ضاالكي سياسياريس كة لة خشتةي كارةكاندا،ثاش كؤمونةي ثبةتايبةيت 
ينن، كايتَ ئةم  بيانبةالَمب. ساالري ثرؤليتارياي سياسي-؟ ضني طةيشتنمان بةم ئارماجنة وةسيلةيئايا.  ضينةكان لةناو ببةينيَوئيَمة دةمانة

 دابِران لة سياسةت خؤيان ناودةنيَن اريكةراينئامؤذكهةموو !  دةكةن دةست لة سياسةت تيَوةرنةدةين روون بووةوة، داومان يلَمةسةلةية بةزةقي
 ئةوي هةولَي بؤ بدا، دةيبَ دان بة ، بةالَم شؤِرش باالَترين كاري سياسيية وي ترةضاكتر لةوانثيَ انةت بةو شؤرشطيَِرانة وةك شؤرشطيَِر، تةن

 )فافر(منوونةطةيلَ وةك ،  ئةوة دةكا، بةيبَ شؤرش ثةروةردة كريَكاران لة ثيَناواودةكو كارة سياسييانة كة شؤرش ئامادة ، بةئامرازةكانيشي بينَ
 بكةين، سياسةيت كة دةيبَ ثةيِرةويئةمما ئةو سياسةتة . ، بة بةردةوام فرتوفيَل لة كريَكاران دةكةندا ثاش جةنط لة رؤذي دووهةمي)بيا(و

 خاوةن ئارمانج و سياسةيت ، سةربةخؤبِروات، بةلَكو دةيبَ وةك حزبيَكي اي كلكي ئةم يا ئةو حزيب بؤرذوايي بة دو حزيب كريَكارينايبَ. كريَكاريية
 . يبَ، ثيَك  خؤيتايبةت بة

اوةستني، وة أست بة ئةذنؤ دةدةيبَ ئةمة ضكةكةمانة، داخؤ - لةضاثدان و بالَوكردنةوة،و كؤمةلَةكان، ئازادي كؤبوونةوةديية سياسييةكان، مايفئازا
،  هةية باويَمية سيست دانثيَنان بي، واتا؟ دةلَيَن هةر ضاالكييةكي سياسييان ئةم ضةكة لة دةستمان وةربطرنةوة ئةطةر ويست، دابِربيَنيلة سياسةت

 باو بؤ دةرةخستيَينَ، ئةوا بة كارهيَناين ئةم ئامرازانة، ماناي داثيَنان بة سيستيَميلة دذي خؤيدا ئامرازةكاين خةبات ةالَم تا ئةم سيستيَمة ب
 .نيية
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