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  بذاربذار) .... ) .... 1010  (  (تيبينييةكامن لةمةِر حزيب تازةوة بؤ هاوِرييانتيبينييةكامن لةمةِر حزيب تازةوة بؤ هاوِرييان
دروست كردين ثةيوةندي نيونةتةوةيي و بردنة ثيشةوةي هةرضي زياتري لة سةر ئاسيت سياسي و 

او بزوتنةوةي كؤمؤنيزمة ئةركيكي هيجطار طرنطي سةر شاين حزبةكاين ن، كؤمةالَيةيت و فةرهةنطي و هتد
هةست كردنيش بةم ليثرسراويةتية ثيش هةموو شتيك لةو ِروانطة . كي ئةم دنيايةدا بيتينيلة هةر شو

يت انبةر جيهانيماركسيستييةوة ديت كة ضيين كريكاري جيهاين وةك يةك ضيين دابةش نةبوو لة بةر
، ي حزب ثييهةموو جؤرة سستييةك لةم نيوةدا جطة لة زيامنةند. ِرذيمي سةرمايةداريدا ثيناسة دةكات

الوازي تيطةيشتين تيؤرييانةي ئةو ِرابةرايةتييةش ثيشان ئةدات لة كؤي ئةرك و ئاماجنة 
بالَوكردنةوةي هؤشياري ضينايةيت و بةرز كردنةوةي ئاستةكاين ثي بة ثيي توند . نيونةتةوةييةكان

. طادا هةميشة دوو النةيةكردنةوةي خةبايت ِرؤذانة ض لة ِريزةكاين تةشكيالتدا و ض لة مةيداين كؤمةلَ
ئةوا اليةكةي ، تيكي دياري كراوداة كيشة ضينايةتييةكانة لة ووالَئةطةر اليةكيان ضوونة جةرطةي كيشم

بؤ . تريان ضوونة ثِرؤسةي جيبةجي كردين ئةركة نيونةتةوةييةكاين ضيين كريكارة لة سةر ئاسيت جيهان
بة . ايت نيونةتةوةيي و ناوضةيي دوو ديوي يةك سكةنخةبهةموو حزبيكي كؤمؤنيسيت ِراستةقينة 

هةميشة ، دةستهيناين دةستكةوت و سةركةوتنة ناوضةييةكان لة ضوارضيوةي ووالَتيكي دياري كراودا
ثؤزةتيظانة بة باري ثةيوةنديية نيونةتةوةييةكانيدا دةشكيتةوة و لةويشةوة جاريكي تر كاريطةريي خؤي 

كؤمؤنيزم ثيش ئةوةي بزوتنةوةي ساغ . ةكي تازة بة خةبايت ناوضةيي دادةنيتةوةلة سةر طوِردانةوةي
بزوتنةوةيةكي ِرةخنةطرانةي ،  ئةو والَتةدايكردنةوةي كيشةي كريكاراين ووالَتيك بيت لةطةلَ بؤرذوا

خؤ . يطةيدابة ِرووي سةرمايةداريدا و دامةزرينةري ِرذيمي سؤشياليستيية لة ججيهانيي ضيين كريكارة 
ياين ، لةم تيطةيشتنة بابةتيية و كار نةكردين سةرومِر لةو ِراستايةدا، دزينةوة بة هةر بيانوويةكةوة بيت

ِرابةرايةيت . هةلَسوِران بة ثيي ميتؤديك كة ناكؤكييةكي ئاشكراي بة ئاماجنةكاين ضيين كريكارةوة هةية
ة ِرووداوةكان و دياردةكان لة دةرةوةي شؤِرشي كؤمةالَيةيت ضيين حككع ضونكة هةميشة بريكردنةوةي ل

نةيتوانيوة ئاماجنة هاوبةشةكاين ضيين كريكاري ، كريكار و لة بازنةي دةسةالَيت سياسي حزبيدا بووة
. بكات بة ئاسؤي كار كردن لة ِريزةكاين تةشكيالتدا  سةرمايةداريجيهاين لة خةبات بؤ ِرووخاندين

. هةم لة كايت تةنطانةدا و هةم بة شيوةيةكي ِروالَةيت بووة،  ئاوِريكيان لةم اليةنة دابيتةوةئةمان ئةطةر
طياين نيونةتةوةيي لة ناو ِريزةكاين تةشكيالتدا بؤ ِرابةرايةيت حككع ثيضةوانةية  بةرجةستة كردنةوةي

ةلَ دياردةيةكدا بكةن زةتيظانة لةطةكي ثؤيةئةوان ناتوانن مامةلَ. بة ِريبازي فكري و بةرنامةي كار كردين
ان كة هةلَطري هؤشيارييةكي ضينايةيت هةمةاليةنة و نزيك كردنةوةيةكي تةواوي هاوخةباتيانةي ئاندام

بيت لة يةكتري و دواييش وةديهينةري هاوهيزييةك بيت كة ئازادي ِرا دةربِرين و مافة مةدةنييةكاين 
طؤشةيةوة ئةطةر سةرجنيكي ووردي ميذووي خةبايت ئةم حزبة بدةين لةم . ئةندام بووين تيا دابني بكريت

لة ) حككع (لة تةنطةذةي ئةو سةرساميية ِرزطارمان دةبيت كة هؤي ال نةكردنةوةي ئةم حزبة
بؤ ئيمة وةكو حزيب كؤمؤنيسيت كريكاري ضةثي عيِراق نةك . ئينتةرناسيؤناليزم ضي بووة
كردنةوةي ئةم  نةبةلَكو جيا، نةتةوةييةكاين ضيين كريكارووةنديية نيئاوِردانةوةيةكي سةرومِر لة ثةي

مةرجي هةنطاوناين دروستمانة ، بةشة لة خةبايت يةكثارضةيي ضينايةتيمان لة طؤِرةثاين سياسي عيِراقدا
هةلَطرتين درومشي طةيشنت . لة ِراستاي شؤِرشي كؤمةالَيةيت ضيين كريكار و دامةزراندين سؤشياليزمدا

ةتةوةييمان اي دةستبةردار بووين خةبايت نيونة كؤماري سؤشياليسيت لة عيِراقدا نةك هةرطيز بة مانب
ئةلَقةيةكة لة زجنريةي شؤِرشي جيهاين ضيين كريكار و سةرةتاي ِرؤيشتنة بة ِريطاي  بةلَكو، نيية
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