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  بذاربذار... ...   2323  تيبينييةكامن لةمةِر حزيب تازةوة بؤ هاوِرييانتيبينييةكامن لةمةِر حزيب تازةوة بؤ هاوِرييان

  
بةالَم هةميشة ئريادة لةطةلَ بارودؤخيكدا ، هةرضةندة بة طةِر خستين ئريادة كؤنة بة قةدةر كؤين مرؤظ

خؤي لة خؤيدا جؤريكة ، واتة ثةي بردن بة ضؤنيةيت بة كار بردين ئريادة. ديتةوة كة تةبا بيت لةطةلَيدا
ئريادة لة ثةرةسةندين ميذوويي خؤيدا وةك توانايةكي ناوةكييانةي مرؤظ لة دووتويي . لة هونةر
 هؤشيارانة يئريادة. ئاويزاين دةستة و كؤِر و كؤمةلَ و دةولَةت و حزب و ميليشياكان بووة، تاكةكانةوة

يت هةموو هيز و ئاواش بوو بة خاسيةتيكي كؤمةالَية، وةك ضؤن هةميشة خاسيةتيكي مرؤظ بووة
لةمِرؤدا ض ئؤردووطاي سةرمايةداري و ض بزووتنةوةكاين سةر بة ضيين كريكار و ثيشكةوتن . اليةنيك

لة هةموو بوارةكاين ذياين ئريادة وةكو توانايةكي لة بن نةهاتووي هيزي مرؤيي ، خوازيي لة جيهاندا
لة كيشمةكيشة ضينايةتييةكاندا بةرةي . هتدا بة كار دةهينن.. سياسي و كؤمةالَيةيت و فةرهةنطي و

بؤرذووا وةكو ضةكيك لة مةيدانةكاين ثِروثاطةندة و شةِر و هةلَخِراندين خةلَك بة دةوري ئاماجنةكانيدا 
مةسةلةي ئريادة بةجيا لةوةي خاسيةتيكي ضينايةيت هاوبةشي . توانيويةيت سووديكي زؤري يلَ ببينيت

واتة  (وة بةجيا لةوةي كة ثيويستييةكي حاشا هةلَنةطرة و يب ئةو، وةضةسينةر و ضةوساوةية ثيكة
بؤ خؤشي خاوةين ياساي بةكار هينانة و ، هيض طؤِرانكارييةك بة باري باش و خراثدا ِروو نادات) ئريادة

لَبةتة ئة. يةكي زانستييانةي لةطةلَدا بكريتةينةوةي ياساي هةلَسووِرانيةوة مامةلَزدةبيت لة دووتويي دؤ
كةم و زؤر بة ، قؤناغ و سةردةمة ميذوويية جياوازةكانةوة تا ئةمِرؤلة ) ضةوسينةر و ضةوساوة (هةردوو ال

ئةوةي بؤ . وة هةر اليةشيان ئةزموونيكي بةرضاوي لةو ِرووةوة هةية، باري دروستا بة كاريان بردووة
كردين بزووتنةوةي كؤمؤنيزمة لةطةلَ ئةم تيِروانني و هةلَسوكةوت ، ئيمة لة ئيستادا جيطاي سةرجنة

  دياردةيةدا 
حزبةكاين بزووتنةوةي كؤمؤنيزم هةميشة لة ِروانطةي بةرذةوةنديية ) . واتة ئريادةي هؤشيارانة) 

كريكاران و ئاماجنةكانيانةوة ئريادةيان بة طويرةي ثيويست و هاتنةوةيةكي ِراستةوانة  ضينايةتييةكاين
ِريكخراو و حزيب ماركسيسيت . دا بة خةرج داوة لة خةبايت سياسي ِرؤذانةياندالةطةلَ دةستكةوتةكان

نة بة شيوةيةكي سةرضالَنة و نة بة ِرةسةن لة هيض كيشة و مةسةلةيةكدا لة سةر ئاسيت كؤمةلَطا 
ة ثيي بةلَكو ب، ناضنة دنياي مامةلَة كردنةوة لةطةلَ ئريادةدا) ثةرستانةهةل  (شيوةيةكي ئؤثةرتؤنيستانة

بارودؤخةكة و هيز نواندين خؤيان لة ضوارضيوةي شيكردنةوةيةكي بابةتيانةدا ئريادةي لة بن 
ئريادة بةو ماناية لة بن نةهاتووة كة بة ثيي هاتنةوةي لةطةلَ طؤِرانكاري . نةهاتوويان دةخةنة طةِر

با ليرةدا ئاوِريك لة حككع بدةينةوة و بزانني ضؤن لة ئريادة . ثيشبني كراودا بضيتة ثِرؤسةكةوة
ِرابةرايةيت ئةم حزبة ضونكة مايف ئريادة بة خةرج دان تةنيا بة خؤي ِرةوا دةبينيت و دةبيت . تيطةيشتووة

ياين ئةم دياردةية ئيتر ، كادران و ئةندامان جؤطةي ئريادةيان لةو ضاوطةيةي ِرابةرايةتييةوة هةلَكةن
ئةم ِرابةرايةتيية . لنطةوقووض دةبيتةوة و خاسيةتة بنةِرةتييةكاين لةو تيِروانينةوة لة دةست دةدريت

واتة  (ئةو. لة كار و خةبايت ِرؤذانةيدا بة ئريادة طةيشتووة، هةميشة لة ئؤثةرتؤنيزم و سةرضلَي دا
ئةو نامؤ بوونةي ة كار كردندا و بة ثيي بة ثيي ئةو ميتؤدة نا دايليكتيكيية كة هةيةيت ل) ِرابةرايةيت حككع

بة ضيين كريكار و بة ثيي ئةو هةذارييةي كة هةيةيت لة مةيداين تيؤريدا و بة ثيي ئةو سةر ليشيواوييةي 
كة لة بةرانبةر دياردة و ِرووداوةكاندا تووشي دةبيت و بة ثيي ئةو بةرنامةي هيز طرتنةي كة بووة بة 

2 



www.kurdistannet.org 
  ناوةندي ئةوروثابةكايت  1:17 3-4-2005

بيت يان دةبيت سةرضالَنة و ) ئينتيهازي (ادة بةطةِر خسنت يان دةبيت ئؤثةرتؤنيستبؤ ئري، ستراتيج بؤي
حككع نةيتوانيوة ئةو . لة دووتويي هةراوهؤريايةكي ئاذاوة طيرانةدا هةلَسووِرانةكةي لةنطةر بطريت

بؤ  دا  لة ناو حككعئازادي ئريادة. ثيناسةية لة خؤي دامبالَيت كة حزيب دامالَيين ئريادةي ئةندامان نيية
ضونكة لة اليةن ِرابةرايةتييةوة ثاوان كراوة و طةِراندنةوةي ضكةضكةي ئةو ، ئةندامان قةدةغةية

   .ئريادةيةش بؤيان دةبيت بة طويرةي جيبةجي كردين مةرجي ملكةضانةي ِرابةرايةيت بيت
ةوانة بكريتةوة و ئريادة وةكو بؤ حزيب كؤمؤنيسيت كريكاري ضةثي عيِراق دةبيت ئةم بارودؤخة ثيض

مافيكي سةربةخؤي ئةندامان ضاوي يلَ بكريت و نابيت لة ذير هيض جؤرة ناونيشانيكدا ئةو مافة لة هيض 
ِراستة هةموو يةكيك لة ئيمة بة ئةندامان و كادران و هةلَسووِراواين هةيئةي . كةسيك بسينريتةوة

ة ئريادةي هاوبةشي حزيب و ضينايةتيمان تيبطةين و لة اليةكي تةنفيزي يةوة دةبيت لة اليةكةوة ل
تريشةوة خةبات بكةين بؤ ثاراسنت و بردنة ثيشةوةي لة سةر ئاسيت كؤمةلَطا و بة قازاجني شؤِرشي 

بةالَم هيض يةكيك لةمانة بةو ماناية نيية كة ئريادةي سةربةخؤي ئةندامان ، ضيين كريكار و سؤشياليزم
ياين بة كورتييةكةي حزيب . ريت و بة ثيي ِراوبؤضووين كؤميتةكاين سةرةوة لة قالَب بدريتقةيدوبةند بك

دةبيت حزيب طةِراندنةوةي ئريادة بيت بؤ ئةندامان و ) حزيب كؤمؤنيسيت كريكاري ضةثي عيِراق (ئيمة
دةسيت حزمباين ثيا يت هةموو ئةو كةسانةي كة لة دةرةوةي حزبدا و لة ِريطةي هةر جؤرة كةنالَيكةوة ب
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