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  بذاربذار... ...   2424  تيبينييةكامن لةمةِر حزيب تازةوة بؤ هاوِرييانتيبينييةكامن لةمةِر حزيب تازةوة بؤ هاوِرييان

  
بةرةي بؤرذووا لة خةبايت سياسيياندا وةكو ئؤثؤزيسيؤن و وةكو ئةوانةشي كة لة فةرمان ِرةوايي ووالَتدا 

هةزار و يةك جؤر فاك و فيك و شةِر و ئاشتبوونةوة و ، دةولَةت و دام و دةزطاكانيان بة دةستةوة طرتووة
هةموو يةكيك لةو اليةنانةي بةرةي بؤرذووا ئةوة مةبدةئة الي . ت و سةودايان لةطةلَ يةكتريدا هةيةسا

واوةتر لة ضوارضيوةي ِرذيمي ، كة نابيت لة هيض كار و كردةوةيةكدا و لة هيض يةكيك لة ئاماجنةكانيدا
ة ِرؤشنة كة خةبات بؤ سةبارةت بة حزبةكاين بزووتنةوةي كؤمؤنيزميش ئةو. سةرمايةداري بِروات

كؤمةلَطاي بةرذةوةندي و ئاماجنةكاين ضيين كريكار و دامةزراندين سؤشياليزم و دواييش ِرؤيشنت بةرةو 
ئةلَبةتة كار كردن بؤ هؤشيار كردنةوة و ِريكخستين ضيين . مةبدةئة و نابيت لييان ال بدريت، كؤمؤنيزم

 بةرثا كردين شؤِرشة كؤمةالَيةتييةكةي و دامةزراندين كريكار بة دةوري بةرذةوةندييةكانيدا كة لة
هةرضةندة هةموو . ئاسان و يب طيرمةوكيشة نيية، حوكومةتة ضينايةتييةكةيدا بةرجةستة دةبيتةوة

بؤ طةيشنت ، ِريكخراو و حزبيكي ماركسيسيت ِراستةقينة لة تيكؤشانيكي سةرومِر و هةمةاليةنةدا دةبيت
هةلَسان بة كاري هةمةجؤرةي هاوبةش ، م بة ثيي ثيويسيت قؤناغةكاين خةباتيشالَةب، بةو ئاماجنة

لةطةلَ ثاراستين سةربةخؤيي هيلَي ، لةطةلَ ريكخراو و حزبةكاين تري بزووتنةوةي ضةثدا لة ياد ناكات و
   .بةشةوةطشيت خةبايت ضينايةيت خؤيدا و لة هةنديك مةيداين دياري كراودا دةضيتة ثِرؤسةي كاري هاو

ئةم . با ئةطةر ِراطوزاريش بيت سةيريكي حككع بكةين و بزانني هؤي دوور كةوتنةوةي لةم حالَةتة ضيية
حزبة كة لة اليةن ِرابةرايةتييةكةيةوة كؤنترؤلَ كراوة و ئازادي ئريادة و ِرةخنة طرتن و قةبولَ كردين 

ناتوانيت بضيتة كاري هاوبةشةوة لةطةلَ ، ثيشنياري دروسيت وةك هةموو ئةندامان يلَ وةرطرياوةتةوة
 ضونكة نايةويت زةمينةيةك فةراهةم ببيت كة تيايدا وةك حزب، ِريكخراو و حزبةكاين بزووتنةوةي ضةثدا

ِراديكال بوونةوةي حزب ياين دةرطا كردنةوة بة ِرووي . ِراديكال ببيتةوةلة سةر ِريطاي ماركسيزم 
وة ئةمةش بة ماناي بةِرة ، ووِراندا لة ناو ِريزةكاين تةشكيالت و دةرةوةيدائازادييةكاين بريوِرا و هةلَس

كةواتة لة . ِراكيشان دةبيت لة ذير قاضي ِرابةرايةتيدا و دوايي هةموو ِريسةكةي يلَ دةبيتةوة بة خوريي
اوي ئريادة بة خةرج دانةوة بة ن، ثضة دةكريتةئازادي تيا كةل_ناو ئةم حزبةدا بة ناوي ئازادييةوة 

وة بة ناوي ، هةلَسووِراين تيا لة قالَب دةدريت_ بة ناوي تيكؤشانةوة ، ئريادةي تيا وةر دةطرييتةوة_
تدا دوور كةوتنةوةي ئةم حزبة لة ةياين لة بنةِر. مايف ئةنداميةيت تيا ثايةمالَ دةكريت_ ئةندام بوونةوة 

 زبةكاين تري بزووتنةوةي ضةثدا لةويوة نيية كة خؤي بة تةنيا هيزيكاري هاوبةش لةطةلَ ِريكخراو و ح
بةلَكو لةويوةية كة ئةم تيكةالَو بوونة ، بؤ شؤِرشي كؤمةالَيةيت ئةو ضينةِريكخةري ضيين كريكار دةزانيت 

لةطةلَ باس بةالَم . لةطةلَياندا بظةية بؤ هؤشيار بوونةوةي ئةندامةكاين و دواييش الواز بووين ِريزةكاين
كردين ئةو خالَة بنةِرتييةدا ئةوةشي تياية كة لة ِروانطةي هةلَثة كردنةكةيةوة بؤ هيز طرتن دةبيت وةك 
تةنيا حزيب مةيداين بزووتنةوةي كؤمؤنيزم لة عيِراقدا بناسريت و ئريادة طةريانة كار بؤ خؤ داسةثاندن 

ياين حككع لةم بوارةشدا هةر بة . مةيدانةدا بكاتنةكاين تري بزووتنةوةي كؤمؤنيزمدا لةو ةبة سةر الي
وة لة ِراستيدا ئةم شيوازي دةستةمؤ كردنة هاوتاية ، هةمان سياسةيت دةستةمؤ كردنةوة دةضيتة ثيشةوة
   .لةطةلَ دةزطاي بري كردنةوة و ميتؤدي خةبات كردنيدا
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 و بضوكي لة ِرووي قةوارةوة و ئةطةر ضي حزبةكةي ئيمة لة بةر كةمي دةرفةت بؤ ئةزموون ثةيدا كردن
نةيتوانيوة لةم مةيدانة تايبةتيةدا سياسةيت ، كةمي لة ذمارةي ئةندامان و تازةيي لة دامةزراندنيدا

يطري بيت لة سةر بة ئةجنام ةبةالَم دةبيت ث، كؤمؤنيستانة و بةرنامةي كاري هاوبةش شكلَ ثي بطريت
   .لَة كردنيةوة بيت ض لة باري فكرييةوة و ض لة باري سياسييةوةيستاوة بة شوين طةالَئطةياندين و هةر لة 

ئيمة دةتوانني و دةبيت لةم مةيدانةدا بة ئاسؤ و ئاماجني خؤمانةوة و بة جيا كردنةوة و ثاراستين 
ثاراستين يةك ِريزيي تةشكيالمتانةوة و بيباك لة هةر جؤرة سةربةخؤيي خةبايت ضيين كريكار و 

   .بة هةنطاوي طورج و دريذ بضينة ثيشةوة، ةلثةرستانة و ئاذاوة ضييانةي هةنديك اليةنةوةِرةخنةيةكي ه
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