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  بذاربذار ...  ...   2525  تيبينييةكامن لةمةِر حزيب تازةوة بؤ هاوِرييانتيبينييةكامن لةمةِر حزيب تازةوة بؤ هاوِرييان

  
بؤ حزبةكاين ، بالَو كردنةوةي هةرضي زياتري بريي ماركسيزم لة ناو كريكاران و كؤمةالَين خةلَكدا

دةبيت سوود لة هةموو ئامِرازة . بزووتنةوةي كؤمؤنيزم يةك ئةركي حزبيي و ضينايةيت طرنطة
هةر لة ِراديؤ و تةلةفزيؤنةوة تا ئينتةرنيت و ِرؤذنامة و طؤظار ، دام و دةزطاي ِراطةياندنِرةنطاوِرةنطةكاين 

ئةمة جطة لةوةي كة لة كؤِر و كؤمةلَةكاندا و لة ِريزةكاين . وةر بطرييت، و ناميلكة و ثةرتووك و كاسيت
يك لة قسة و طفتوطؤ و ووتار دةبيت وةكو بةش، تةشكيالتدا و لة ميتينطة جةماوةرييةكان و سيمينارةكاندا

، بةجياش لةمانة. هؤشياري ماركسيسيت بِرةخسيتو بة شيوةيةكي ئامانج طر دةرفةت بؤ بالَوكردنةوةي 
هةولَدان و ثةرةدان بة بالَوكردنةوةي نوسراوةكاين ماركس و ئةجنلس و لينني و ِرؤزا و طرامشي و هتدبة 

دةبيتة بةشيك لة كاري كؤمؤنيستانةي حزبةكان و ، ةكدا بنزماين دانيشتووان لة هةر ووالَت و ناوضةي
حزبةكاين . دةشبيت بة خالَيكي طرنط بؤ وةرضةرخاين سةرجني طشيت لةمةِر ثيناسةي كؤمؤنيستييانةوة

بةرةي بؤرذووا سةبارةت بة بالَوكردنةوةي هؤشياري ضينايةيت خؤيان هيض بؤنة و دةرفةتيكيان لة كيس 
ئةوان دريغييان نةكردووة لة نةخشة و ثالن دانان و كاري سةرومِري جؤربةجؤر لةو . نةداوة و نايدةن

ئةوةندةش ثةيوةندي بة بِرواي ثتةوي ، مةسةلةكة ضةند ثةيوةندي بة تواناي مادييانةوة هةية. ثيناوةدا
هؤشيارن بة بةرذةوةنديية ، بؤرذوواكان و خزمةت طوزارانيان. ضينايةيت خؤيانةوة هةية

. يةتييةكانيان و ثةيطريانة بةرطري يلَ دةكةن و هةموو شيوازيكيش بؤ جيطري كردين بة كار دةهيننضينا
ِراستة بةرةي بؤرذووا هةم خاوةين دةسةالَتة و هةم توانايةكي ماديي و تةكنيكي زةبةالحي هةية و هةم بؤ 

ك ناكاتةوة و هةموو ِريتة بةرطايةكي نا مرؤييانةداسةثاندين خؤيشي سلَ لة هيض كوشنت و بِرينيدةطري  .
خؤشةويسيت كريكار و زةمحةتكيشيان ، كؤمؤنيستةكانيش حزبيان هةية، بةالَم لة بةرانبةر ئةوانةدا

دؤزينةوةي ياساكاين ملمالينَ و كار كردن ، كؤكردنةوةي جةماوةر و يةكخستين ِريزةكانيان هةية، هةية
حزبةكاين . ةمةند بوون لة هيزي كريكاراين جيهانيان هةيةوة بةهر، ثييان و ئايندةي رؤشنيان هةية

بزووتنةوةي كؤمؤنيزم بة بردنة ثيشةوةي خةبايت ضينايةيت كريكاران بة شيوةيةكي بةرنامةيي و 
دةتوانن ثارسةنطي ئةو الوازييةي خؤيان لة بةرانبةر دةولَةت و اليةنةكاين تري بؤرذووادا بة ، هةمةاليةنة

 سالَةكان بدةنةوة و لة ئةجناميشدا بة شؤِرشي كؤمةالَيةيت حوكومةيت كريكاري تيثةِر بووين
ناساندين ماركسيزمة لة كةنالَة شياو و ، ئةوةي كة ليرةدا تةوةرةي ئةم باسة ثيك دةهينيت. دامبةزرينن

   .بة كؤمةلَطا و بةكار هينانيشي وةك زانسيت ِرزطاري بةخشي ضيين كريكارطوجناوةكانةوة 
لة زؤر بواردا و بة كردةوة ناتوانيت نامؤ بووين خؤي بة ماركسيزم بشاريتةوة ئةم حزبة لة ِرؤذي حككع 

دروست بوونيةوة تا ئيستا نةيتوانيوة تةنيا يةك كتييب ماركس وةيان ئةجنلس وةر بطيِريتة سةر زماين 
لة كوردوستاندا بووة و زماين  ثيشكوردي لة كاتيكدا كة ثايةطا بنةِرةتييةكةي تا دوو سالَ لةمةو 

لة كؤِر و كؤبوونةوةكانيدا يةكيك نيية ضوار قسةي ماركس بة منوونة . كورديش لةم بارةيةوة زؤر هةذارة
لة نووسينةكانياندا بة منوونة هينانةوةي بةلَطةكان لة نووسراوةكاين ماركس و ئةجنلس و . بينيتةوة

كار بة ِرادةيةك طةيشتووة كة مرؤظ طومان . بيت زؤر زؤر دةطمةنةلينني يان هةر نيية يان ئةطةر هةش
هةرضةندة وةكو ) حككع (ئةم حزبة. ئةكات لةوةي كة ئةمانة ثةيوةندييةكيان بة ماركسيزمةوة مابيت

بةالَم لةويوة كة ِرابةرايةتييةكةي بالَي ئاشناية بة ناسيؤناليزم ، حزبيكي ماركسيسيت خؤي ِراطةياندووة
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لة هةمان كاتيشدا ئةو هةلَثة يشةوة كة وةك ضةثيكي الكةوتة هةية و دريذة بة ذياين خؤي دةدات و و لةو
بوونةتة ئةو بةلَطانةي كة الداين حككع ي لة ماركسيزم ، كردنةي بؤ هيز طرتن كة بووة بة ستراتيج بؤي

ةثي عيِراق وةكو حزبيكي ئةطةر ئيمة بِريارمان داوة حزيب كؤمؤنيسيت كريكاري ض. كردووة بة فاكت
ئةوا جطة لة دةيان ، ماركسيسيت ِرةسةن بة ِريطاي خةبايت ضيين كريكاردا هةنطاوي طورج و خيرا بنيت

دةبيت لة مةيداين ناساندين ماركسيزمدا لة سةر ئاسيت كؤمةلَطا و ضةكدار كردين ، ئةركي كؤمؤنيسيت تر
كةمتةرخةميمان . كاري سةرومِرمان هةبيت، سيت تةشكيالتهةموو ِرؤذةي خؤمشان بةم زانستة لة سةر ئا

نيشانةيةكي تري الوازميان دةبيت لة خةبايت كؤمؤنيستيماندا و ، بةرانبةر ئةم ئةركة ثةيطري و ثيويستة
حزيب كؤمؤنيسيت كريكاري ضةثي  (ئةم حزبةي ضيين كريكار. جيانةبوونةوةيةكي ترمان دةبيت لة حككع

خؤي جيانةكاتةوة لة ، لةو هةموو مةيدانانةي كة باسم كردوون و ضةندين مةيداين تريشدائةطةر ) عيِراق
ئةوا بة كردةوة ئيمة دةيسةملينني كة بة جؤريكي تر كؤثي ، حككع و ِريطاي دروستيان تيا نةطريتة بةر

كو كريكارانيش ني و نةك هةر خؤمان بةلَب حزبيكي كؤمؤنيسيت ِراستةقينة  خاوةين ناتواننيئةوانني و
   .جاريكي تر تووشي ضةواشة بوون دةكةينةوة
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