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  بذاربذار)  .... )  .... 99  (  (تيبينييةكامن لةمةِر حزيب تازةوة بؤ هاوِرييانتيبينييةكامن لةمةِر حزيب تازةوة بؤ هاوِرييان
  

ئةطةر لة باري . سيكتاريزمة، خاسيةتيكي ئاشكراي طرووثة ضةثةكان لة بزووتنةوةي كؤمؤنيزمدا
سياسييةوة و لة اليةنيكيدا ثِروثاطةندة كردن بيت بؤ ناساندين ِروخساري شؤِرشطيِرانةي ِريكخراوةكة لة 

ئةوا لة اليةنيكي تريدا ِرةتكردنةوةي هةموو جؤرة ِرةخنةيةك و ، اي خةبايت ضينايةتيدا بة جةماوةرِراست
كة بة شوين ، سةركوت كردين ئةندامان لة ناوةوة و ِرق ئةستوري و تةوهني كردين خةلَكانيكي دةرةوةية

 كاتيكيش كة دةبن بة حزب نة ئةو ئةم ِريكخراوانة. كةموكورتييةكانا بطةِرين و بيانةويت لة ناو بربين
بيطومان ِرابةرايةيت لةم ِريكخراو و . سوننةتة لة خؤيان دادةمالَن و نة ئامادةشن طفتوطؤي لة سةر بكةن

حزبانةدا ضونكة زياتر ِرؤشنبريانةية و لة جيهاين بري و بؤضوونيانةوة ِرووداوةكان لة كؤمةلَطادا 
الي ) الين كةم (ردين سيكتاريزمةوة نةبيت ناتوانن قورسايي خؤيانلة ِريطةي ثيادةك، هةلَدةسةنطينن
ئةو ِرابةرايةتييانة ناضنة ثِرؤسةي خةبايت ضينايةتييةوة . اييش دؤستاين خؤيان يلَنةوةوئةندامان و د

، دالة جيايت ِرؤيشنت بةو ئاقارة، لة ِريطةي دةرطري بووين هةمةاليةنةي ضينةكان بة يةكتري لة كؤمةلَطادا
ونة هةلَسةنطاندين ِرؤشنبريانةي بارودؤخي مةوجود و بة ثيي بةرذةوةنديية ِريكخراوةيي و ةدةك

سياسةت وةكو زانستيك سةير ناكةن تا ثةي بةرن بة ياساكاين . ي لة طةلَدا دةكةنةحزبييةكانيان مامةلَ
بةو كؤمةلَة دةقة دةزانن كة لة ئةمان سياسةت .  كؤمةالَيةتييةكانةوةةو لةويوة بضنة ثِرؤسةي ئالَوطؤِر

بةرئةجنامي ئةم هةلَسوكةوتةشيان لة . جيهاين برييانا بؤ ِرووداو و دياردةكان ئامادة كراون و دةكرين
ذياين ِرؤذانةياندا و لة طؤِرةثاين كيشمة كيشة ضينايةتييةكاندا سوِرانةوة و ماندوو بوونيانة لة خةبايت 

لة . ة و دةرنةضوونيانة لة قاوغي خؤيان و ثةراويزة كؤمةالَيةتييةكاندايب سةمةرياندا و دواييش مانةو
ئةو . ِراستيدا دواكةوتين كؤمةالَيةيت بؤ ِريكخراو و حزبة ضةثةكان ثاشكؤي تيِروانينة سياسييةكانيانة

 ئةو يانةي ئةو ِرابةرايةتييانة دةيكةن هةر دةبيت بيانطةيةنيتةدةق طةرايي و ِريز كردين ئامؤذطاري
بة مانايةكي تر ئةم ِريكخراو و . حالَةيت طرمؤلَة بوون و ثي لة هةوا طري خاردووةي كة تيي كةوتوون

و تيهةلَكيش كردين هةموو بةشة حزبانة يب ئاسؤن لة شؤِربوونةوة بة ملمالينَ ضينايةتييةكاندا 
  . تةشكيالتييةكان ثييانةوة

بةلَكو وةكو يةكيك لة ثاية ،  نةك هةر لة هةولَي دامالَيين سيكتاريزمدا نييةسةبارةت بة حككع
لة ناو ئةم حزبةدا و لة اليةن . فكرييةكاين ئةم تةشكيالتة بة ِريزةوة سةيري دةكريت و دةثاريزريت

اييش جيبةجي ئةوةندةي طوي ِرايةلَي و سةر لةقاندن و بةلَي كردين ئةندامان و دو، ِرابةرايةتييةكةيةوة
. تةنانةت ئةوةندة يةك ثارضةيي ِريزةكاين حزب بة طرنط نازانيت، كردين فةرمانةكاين بة طرنط دةزانيت

بةالَم بؤ حككع فاكتةريكي ، سيكتاريزم هةرضةندة ِريطريكي ئاشكراي كؤمةالَيةيت بوونةوةي حزبة
زؤر ي هةموو حزبيكي ناو بزووتنةوةي كؤمؤنيزم ئةطةر ض. داسةثاندين ِرابةرايةتيية و ناكريت وةال بنريت

زيامنةند دةبيت بة ثةيدا بوون و باالَ كردين سوننةيت سيكتاريزم لة ِريزةكانيدا و هةر بة ثيزانيين 
بةالَم بؤ ِرابةرايةيت حككع ثيداويستييةكي ميذوويية و دةزانيت لة ، هةلَمةيت ثاكتاو كردين بةِريدةخريت

،  كردين حزب و هةلَكشاين تةنانةت لة بةرانبةر شؤِرشي كؤمةالَيةيت ضيين كريكاريشداِريطاي ثريؤز
لة ناو حزبدا ) ياين داسةثاندين ئيجطاريي (خودي ِرابةرايةيت و بة تايبةيت ليدةر بةرةو ثريؤز بوون

ئيمة . اماجنةكايندةبات و ئةندامانيش بة زؤر ِرادةكيشيتة دةورةي دةرويش بوونةوة بؤ بردنة ثيشةوةي ئ
دةبيت زؤر سةرسةختانة لة بةرانبةر سوننةيت وةكو حزيب كؤمؤنيسيت كريكاري ضةثي عيراق 
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لة ، سيكتاريزمدا جبةنطني و بة دةرطا كردنةوةي ئازادانة بة ِرووي ِراوبؤضووين ئةنداماندا لة اليةك و
شنياري خةلَكاين كريطرتن لة ِرةخنة و ثي شكةوتن خواز وكاراليةكي تريشةوة طويش و ثيلة  و زةمحةتكي 

 ئةم سوننةيت ضةثة، هةمان كاتيشدا وةرطرتين كةموكوِرييةكامنان لييان و ثيدا ضوونةوةمان ثياياندا
  . بة تةواوي لة ِريزةكامناندا لة ناو بةرين) سيكتاريزم(

  
   03-01-2005 بذار

2 


