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  بذاربذار.. . .. . 2121تيبينييةكامن لةمةِر حزيب تازةوة بؤ هاوِرييانتيبينييةكامن لةمةِر حزيب تازةوة بؤ هاوِرييان

  
تةنيا لة يةك ، ضيين بؤرذووا وةكو نةريتيك و ثسثؤِرييةكيش كة ثةيداي كردووة لة شةِري ضينايةتيدا

بةلَكو هةموو شوينيك بة طؤِرةثاين شةِر دةزانيت و سةنطةري تيا ، شوينةوة سةنطةر ناطريت لة كريكاران
ك لةو مةيدانانةي كة بؤرذووا هؤمشةندانة و بة ثالن شةِرة . دةداتليكةوة دةبنة يةكيذة ثيهونةر و وي

لة ثيناوي مانةوةي دةسةالَيت سياسي ) بؤرذووا (ئةو. ضينايةتييةكةي لة دذي كريكار تيا دةباتة ثيشةوة
ةكاين بؤ خزمةت كردن بة خؤيدا بة سةر كؤمةالَين خةلَكدا زيرةكانة ئةركة هونةري و ويذةيي

ئةلَبةتة نوينةرة سياسييةكاين ضيين بؤرذووا لة دةولَةت . بةرذةوةندييةكاين بةرةو ئامانج بةِري دةخات
اجنةكانيان لةمةِر ئام، و حزب و هيز و ِريكخراوةوة تا دامودةزطا بة كري طرياوةكان و زوِرنا ذةنةكانيان

  ئةطةر طؤشةيةكيان لة قالَبداين . ة سيطؤشةيةكدا دابيني دةكةنهونةر و ويذةي ضينايةيت خؤيانةوة ل
ئةوا ، جوالَنةوةي هةمة اليةنةيان بيت بؤ رؤلَ طيِران لة ضيذ ثي بةخشينيكي كايت تاك تاكي ئةندامةكان

دوو طؤشةكةي تريان ِراوةستانة لة بةرانبةر هونةر و ويذةي شؤِرشطيِرانة و هةلَسانة بة كاري ئةو 
بؤرذووا ليِرباوانة هةولَ دةدات بؤ دامالَيين هونةر و ويذة لة خاسيةيت . ادانةي ميشك سِر دةكةنم

ئةوةي كة بة اليةوة سروشتيية قورباين دانة ، وة بؤ طةيشنت بةم ويستةي، هؤشيار كردنةوةي كؤمةالَيةيت
ئةمة ئةطةر تيِروانيين . كؤشنبةو هونةر و ويذةيةي كة بؤ خزمةت كردين بةرذةوةندييةكاين خؤيشي تيدة

ئةوا تيِروانيين ضينايةتييانةي حزبةكاين بزووتنةوةي كؤمؤنيزم و ، طشيت بؤرذووا بيت بؤ هونةر و ويذة
بزووتنةوةي كؤمؤنيزم لة .  ثلة ثيضةوانة دةبيتةوة180ثيشكةوتن خوازةكان بة سةرجةم مرؤظة ِراديكال و 

لطريانةي خؤيدا بؤ هيطا خؤش كردن بؤ بردنة ، نانة دي طؤِرانكاريية كؤمةالَيةتييةكانخةبايت شيِري
ثيشةوةي هونةر و ويذةي شؤِرشطيِرانة بة يةك ئةركي ضينايةيت جيطري دةزانيت و ناضيتة هيض طريبةست 

حزبةكاين بزووتنةوةي . لةطةلَ هيض اليةكدا و بؤ هيض دةستكةوتيك، و ِريككةوتنيك لةو بارةيةوة
هةناوي خةبايت ِرؤذانةيانة و ، مؤنيزم هؤشيارن بةوةي كة جيطاي هونةر و ويذةي شؤِرشطيِرانةكؤ

سانةوةي ئةم هونةر و ويذةية و طِر طرتين سةركةوتين ضينايةيت خؤشيان لة اليةنيكيدا ثةيوةستة بة هةلَ
  . بة ِرووي هةموو كؤنةثةرستييةكي داسةثينراو لة كؤمةلَطادا و لة اليةن ضيين بؤرذوواوة

بة ِريكةوت نيية كة لة ِرؤذي دروست بوونيةوة و بة ثلةي جياواز فةرامؤش كردين ئةم هونةر و حككع 
لةم ) حككع (سلَ كردنةوةي ئةم حزبة. دةستوري كاريةوةوةتة ويذةيةي بة شيوةيةكي ناِراستةوخؤ خزاندو

ِرابةرايةتييةكةي لةوة دلَنياية كة كؤنترؤلَ كردين هونةر و ويذةي . ضةكة فكريية كاريطةرة يب هؤ نيية
ئةمة جطة لةوةي كة ئازادي بري كردنةوة لة ، شؤِرشطيرانة لة قؤناغي ضوونة ثيشةوةيدا كاريكي ئةستةمة

اين تةشكيالتدا تةوذم ثي دةدات و ثاراستين مافة مةدةنييةكاين ئةندامانيش بة يين و لة ثةناوة ِريزةك
ِرابةرايةيت حككع ضونكة ناتوانيت لةطةلَ ِرووداوةكاندا بِروات و كاري . هةلَسوِرانيةوةدةضيتة بةرنامةي 

كيش بكاتةوة كة لةو ضوارضيوةية دةرباز ناتوانيت دةرطا بؤ هونةر و ويذةية، ثةراويزيي بةجي يلَيت
لة بنةِرةتدا ئةم مةسةلةي تيِروانينةيان بؤ هونةر و ويذةي ِراديكال دةطةِريتةوة بؤ ثيكهاتة . ببيت

لة طةرمةي ضوونة ثيشةوةيدا و يب ) زاريا (لة خؤِرا نةبوو ِرؤذنامةي. ضينايةتيية نا كريكارييةكةيان
ابةرايةيت حككع لة ِريزةكاين تةشكيالتةكةيدا و ِريكخراوة بة ناو ِر. ِروون كردنةوة داخرا

تةنانةت بةم ميتؤدةوة ، هةميشة بة شوين دةستةمؤ كردنةوةية، جةماوةرييةكانيشي كة دروستيان دةكات
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خالَي دةست ثي كردن بؤ ) واتة ِرابةرايةيت حككع (ئةو. دةضيتة ثاي هونةر و ويذةي كؤمؤنيستييةوة
ةس و اليةنيكي ناو تةشكيالت و سةر بة تةشكيالت ض لة باري سياسي و كؤمةالَيةتيدا و ض لة هةموو ك

  . بة تةوةرة بةسنت بة دةوري خةتةكةيدا دياري دةكات، باري فكريدا كار بكةن
دةرطا بة ِرووي ئةطةر لةم قاوغة نةيةينة دةرةوة و ، ئيمة وةكو حزيب كؤمؤنيسيت كريكاري ضةثي عيِراق

ةر و ويذةي شؤِرشطيِرانةدا ئاوةالَ نةكةين و يارمةيت ضوونة ثيشةوةي بة ئةركي ضينايةيت خؤمان هون
ةوة و لة ثيادة كردين ميتؤدي ئةواندا لةم ) حككع (ئةوا بة كردةوة دةكةوينة هةمان سةنطةري، نةزانني

  . بارةيةوة دةبني بة هةلَطري هةمان تيِروانينيشيان
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