
www.kurdistannet.org 
  23:13 2005-2-16 ناوةندي ئةوروثا  بةكايت

  
  بذاربذار) ... ) ... 1616((تيبينييةكامن لةمةِر حزيب تازةوة بؤ هاوِرييانتيبينييةكامن لةمةِر حزيب تازةوة بؤ هاوِرييان

كة هةر هيزيكي دةسةالَتداري سياسي لة هةر والَتيك يان كؤمؤنيستةكان بةو شيوةية ناجولَينةوة 
 ئةمانيش خيرا و سةوداسةرانة بؤ ثضِريين ضةند ،هةريميكدا هةلَبذاردنيكي طةورة يان بضوك ِريك خبات

تيِروانيين سةقةت بؤ ئةو دياردةية لة ثشت كردنة . ييةك هةر لة يةكةم ِرؤذةوة بضن بة ثرييانةوةكورس
بؤ حزبة كؤمؤنيستةكان مةسةلةي ضوونة ناو هةلَبذاردنةوة لة ِروانطةي . جةماوةرةوة سةرضاوة دةطريت

دنةوةي بةشداري كردن بة لةوةيوة خؤ ساغ كر. بةرذةوةندي و ئاماجني ضيين كريكارةوة ليك دةدريتةوة
بة سةر دةسةالَتداريةيت سياسي ئةو   كة فشاري خةلَك ئةو هةلَبذاردنةي داسةثاندبيت،ئةجنام دةطات

هةلَبذاردنيك كة . سةيري هةلَبذاردن دةكريت نةك لة سةرةوة) شةقامةوة (واتة لة خوارةوة. شوينةدا
 بؤ هيز و ِريكخراو و حزيب ،ةكاين بيهينيتة ئاراوةدةسةالَتدارييت سياسي بؤ ضارةسةر كردين طريوطرفت

 جيطاي بةشداري نةكردن و ِرةخنةي توند و تيذة ليي و جيطاي ئاطادار كردنةوةي خيرا ،كؤمؤنيسيت
خيراي كؤمةالَين كريكار و زةمحةتكيشيشة لة مةرامة سياسييةكان و نيازة ضةثةلَةكاين ئةو اليةنة 

يبؤرذوايةي هةلَدةستيذي . ت ثيرانةيي بري و ذيربيكي لةو بابةتةوة هةم ويئاكامي ضوونة ناو هةلَبذاردني
ثيشان ئةدات و ) با حزبةكةش بة ناوي كؤمؤنيزمةوة ئيش بكات (و تيِروانيين ِرابةرايةتييةكي نا كريكاري

 شؤِرشي ئةطةر بةرثا كردن و سةرخستين. هةم الواز بووين زياتري حزبةكةشي بة دواوة دةبيت
 ، ئاماجني خةبايت ضينايةتييانةي هةر حزبيكي كؤمؤنيسيت ِراستةقينةية،سؤشياليسيت ضيين كريكار

 ووتو ويذةكان بؤ بةشداري كردن ،دةستكةوتةكان لةو ثيناوةدا ثيودانطي ضنينةوةي كةواتة دةبيت بة ثيي
هةلَثة كردن و ثاساو هينانةوة بؤ ضوونة . يتييش بِرياري لةسةر بدراو دولة هةلَبذاردندا بربيتة ثيشةوة 

 ئاماجنةكةي هينانة ،ثِرؤسةي هةلَبذاردنةوة ئةطةر بةدةر لة ويسيت خةلَكاين كريكار و زةمحةتكيش بيت
ِرابةرايةيت حزيب كؤمؤنيسيت كريكاري عيِراق . خوارةوةي دةوري سياسي و كؤمةالَيةيت حزب دةبيت

يويستووة تةنانةت هاوتاشي بكاتةوة ةية حزبييةكةي بة بناغة داناوة و نضونكة هةميشة بةرذةوةندي
 بة اليةوة ئاسايي بووة بة ثري هةموو جؤرة هةلَبذاردنيكةوة ،لةطةلَ بةرذةوةندييةكاين ضيين كريكاردا

سييةك بؤ حةوانةوةي دواي ئةم  بةلَكو بتوانيت كور، بةو هيوايةي ئةطةر لة قوذبنيكيشةوة بووة،بضيت
طرفيت طةورةي ئةم ِرابةرايةتيية بِروا نةبوونيةيت بة هؤشياري و . ماندوو بوونة زؤرةي خةبات بثضِريت

 وة ئةم تيِروانينةش ،تواناي لة بن نةهاتووي ضيين كريكار بؤ طؤِريين سةرمايةداري بة سؤشياليسيت
امةي كة ضيين كريكار بكات بة ئامِراز وثاشكؤي وةرطرتين بيطومان هةر دةبيت بيطةيةنيتة ئةو ئةجن

   . بؤ حزبةكةي،دةسةالَتيك كة ديار نيية
ئةم . ثيايدا ِرؤيشتوون) الدةرةكان (حككع ِريطايةك تاقي دةكاتةوة كة دةميكةية حزبة ِرظيذينيستةكان

 سياسةتةكاين ،بذاردنةوة هةيةيتِرابةرايةتيية بة ميكانيزميك كة بزوتنةوةي ضيين كريكار لةمةِر هةلَ
 ، بةلَكو بة خستنة كار و كارا كردنةوةي ميتؤدي تةثكة نانةوة بؤ طرتين دةسةالَيت سياسي،ثيادة ناكات

 لة ،ئةم جؤرةش لة كار كردن لة مةيداين كيشمة كيشة ضينايةتييةكاندا. لةو بوارةدا دةجوولَيتةوة
دةرةكييةكاين دياردةكان و مامةلَة كردين بابةتييانة لةطةلَياندا اليةكةوة ثةي نةبردنة بة ياسا ناوةكي و 

ثيويست نةبوونة بة دؤزينةوةي ئةو ياسايانة و داناين نةخشة و ثالن و دواييش و لة اليةكي تريشةوة 
   .هةنطاو نان لةسةر ِرؤشنايي ئةوان
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لة حككع جيا ببينةوة و ضؤنيةيت دةبيت ليرةشدا جا ئيمة وةكو حزيب كؤمؤنيسيت كريكاري ضةثي عيِراق 
تيِروانينمان بؤ مةسةلةي هةلَبذاردن بطةِرينينةوة بؤ ئاماجنةكاين ضيين كريكار و لةويوة تاوتووي 
 ،بريةكامنان بكةين لة سةري و بة ثيي دياري كردين ثلةكاين بردنة ثيشةوةي خةبايت ضينايةتيمان تيايدا

 بة طةورةيي دةشكيتةوة بة سةر ،ةك لةم ِرووةوة با بضوكيش بيتهةموو هةلَةي. بِرياري لةسةر بدةين
ثِرؤسةي ثيشكةوتين حزبدا بؤ هؤشيار كردنةوةي ضيين كريكار بة دةوري ئاماجنة ضينايةتييةكاين 

  تةنيا بة خةبايت مةزين ضينايةتييانةي ئةو، كة شؤِرشي كؤمةالَيةيت و دامةزراندين سؤشياليزم،خؤيدا
   .ديتة بةرهةم) يكارواتة ضيين كر(
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