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  بذاربذار)  .... )  .... 1212  (  (تيبينييةكامن لةمةِر حزيب تازةوة بؤ هاوِرييانتيبينييةكامن لةمةِر حزيب تازةوة بؤ هاوِرييان
دةبيت هةردووكيان وةكو تةواوكةري . خةبايت ضينايةيت نة بة تةنيا تيؤريية و نة بة تةنيا ثِراكتيسة

، هةموو حزبيكي ناو بزوتنةوةي كؤمؤنيزم. يةكتري و شان بة شاين يةك لةو ثِرؤسةيةدا بضنة ثيشةوة
دةبيت لة سةر بناغةي تيؤرييةكي ، حزيب سازمانداين ضيين كريكار بيت بؤ شؤِرشي سؤشياليسيتئةطةر 

بةرةو ئاماجني دياري كراو كة دامةزراندين حوكومةيت شؤِرشطيِرانة و لة ِراستاي ثيادة كردنةوةي ئةودا 
هيض بزوتنةوةيةكي شؤِرشطيِرانة  (:لة خؤِرا نيية كة هاوِري لينني دةلَيت . بِروات، كريكاريية لة ئيستادا

  ) . نيية بة يب تيؤرييةكي شؤِرشطيِرانة
تدا بؤ بردنة ةِرةلة بن، باسة تيؤرييةكان لة هةر حزبيكي كؤمؤنيسيت ِراستةقينةدا كة ديتة ئاراوة

ثيشةوةي كاري ئةو حزبةية لة سةر ئاسيت كؤمةلَطا و ثِرؤسةي هةولَدانة بؤ دةست طري كردن لة 
ضةكة فكرييةكان بؤ تةشكيالت كة بتوانيت لة بةرانبةر بؤرذوادا سةنطةري . انكاريية كؤمةالَيةتييةكانطؤِر

. ، ِرةخنة و ِرةخنة لة خؤ طرتنة، يةكيك لةوانة كة هةميشة حزب بة تؤكمةيي ِرادةطريت. ثي بطريت زؤرن
، ِردرابيتةوة بة سةركوت و خةفةقان كردن لةطةلَ ئةم مةسةلةيةدا بؤ حزبة بؤرذواكان طؤةئةطةر مامةلَ

ثيداويسيت ئةركي خةبايت ضينايةتيية و بة ناوي هيض ، ئةوا بؤ ِريكخراو و حزيب ماركسيسيت
ِرةخنة طرتن لة سياسةتةكاين حزب و ضؤنيةيت ثيادة كردنيان بؤ . بِروبيانوويةكةوة ناكريت وةال بنريت

ةوةندييةكاين ضيين كريكارةوة سةرضاوة بطريت و حزبيش كةسيكي ماركسيسيت دةبيت لة ِروانطةي بةرذ
ثيوانةي ِرةخنة لة خؤ طرتنيش بيطومان هةر بة . دةبيت لةويوة دةسيت خةباتكارانةي بؤ دريذ بكات

بةالَم لة ، تدا دوو بةشي سةربةخؤنةهةرضةندة لة ِروالَ، ِرةخنة و ِرةخنة لة خؤ طرتن. هةمان ثيوةرة
 ةهةر حزبيكي ماركسيسيت بة ض ثلةيةك توانيبييت ئةو جم و جولَ. ي يةك هاوكيشةنجةوهةردا دوو ال

ِرةخنة و ِرةخنة .  كاري طةورةمادةي هةلَسانة بةياين بةو ثلةية ئا، لةو بارةيةوة لة خؤي نيشان بدات
نةك تةنيا هةمةاليةنة بة سياسةتةكاين حزب ، خؤ طرتن كة بة شيوةيةكي سيستماتيك دةضيتة ثيشةوةلة

بةلَكو دايليكتيكانةش خؤي دةئالَيين لة تيؤري و لة ثِرؤسةي ، و ثيادة كردنياندا شؤِر دةبيتةوة
ِرابةراين حككع ضونكة نةيانتوانيوة لة بةرذةوةندييةكاين . خةمالَندنيدا بةشدارييةكي سةرومِر دةكات

بةرة و ِرووي ، هةميشة وةكو حالَةتيكي نامؤ بة ِريزةكانيان، يبطةنثِرؤليتارياوة لةو دياردةية ت
خوارةوةش دةبيت لة بةرانبةريدا ِرةخنة لة خؤي ، ِرخنة طرتن لةوي ثاوان كراوة بؤ سةرةوة و. بوونةتةوة

 ئةوا لة ِريطاي فشاري جؤراوجؤرةوة، اتدنة ةو هةل و مةرجةمل بهةر ئةنداميكيش ويستبييت . بطريت
حككع ضؤن دةتوانيت بةر بة بالَو . داسةثاوة بة سةريدا يان دةرطاي ضوونة دةرةوةيان بؤ ئاوةالَ كردووة

كردنةوةي دياردةيةك بدات كة لة ِروانطةي شؤِرشي كؤمةالَيةيت ضيين كريكار و دامةزراندين 
 حزب و دةسةالَيت تاك سؤشياليزمةوة هةنطاو بنيت و لةويشةوة بةرةنطاري سياسةتة نا كريكارييةكاين

لة اليةكةوة هةولَيان داوة ئةم ضةكة لة ئةندامان ) ِرابةراين حككع (ئةوان. ِرةويي ِرابةرايةيت ببيتةوة
دامالَن و لة اليةكي تريشةوة لة ثاكسازي كردين حزبدا بة دذي ماركسيستيية شؤِرشطيِرةكان تا طرتين 

  . دوايني سةنطةر لييان وازيان نةهيناوة
بةالَم ، ضةند مانطيكة دامةزراوة) حزيب كؤمؤنيسيت كريكاري ضةثي عيِراق (رضةندة ئيمة حزبةكةمانهة

مةبةسيت من . ئةطةر وةكو سةرةتايةكيش بيت توانيويةيت ضةند هةنطاويك لةو ِراستايةدا بنيت
ئيمة لة خةبايت . سةكةدابةلَكو ِرؤيشتنة بة ناو ثِرؤ، دةرهاويشتين ئةو هةنطاوانة نيية لة كةم و كوِريي

 ِرؤذانةماندا و بؤ بة دةست هيناين سةركوتن ثيويستييةكي زؤرمان بة كارا كردنةوةي ئةو ضةكة فكريية
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ئيمة لة اليةكةوة دةبيت لة ِروانطةي شؤِرشي سؤشياليستييةوة . هةية) ِرةخنة و ِرخنة لة خؤ طرتن(
ةكي تريشةوة دةبيت بة ثةيوةست بة هةموو توخم و مامةلَة لةطةلَ ئةم دياردةيةدا بكةين و لة الي

  . بةشةكاين خةبايت ضينايةتيمانةوة و لة ناو ِريزةكاين تةشكيالتدا لة هةولَي ثةر ثيدانيدا بني
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