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

  
 دوورة لة جيهان بينيي ماركسيزم و ناكؤكة بة ،قةبة كردين ِرووداوةكان و هةالَوساندين ِرؤلَي حزب تياياندا

بريي ئةوانةوة  نةك هةر كاريكة لة ِروانطةي ،بؤ حزبة بؤرذواكان بة هةموو جؤريكيانةوة. خةبايت ضيين كريكار
 بةلَكو يةكيكة لة ئامِرازة طرنطةكاين ِراطةياندنيان بؤ ضاو بةست و هةلَخِراندين خةلَك بة ،ِرةوايةيت ثيدراوة

سةر ئةو زةمينةية  ناتوانن ثي لة ، ئةطةر ضي بؤ ساتيكيش بيتةكانيانيبؤرذوا و نوينةرة سياسي. دةورياندا
ئةوان لةو . و بوارةدا كة نةطةن بة مةبةستة سياسية بةرتةسكة ضينايةتييةكانياناقاريكدا بِرؤن لةهةلَِربن و بة ئ

 ياين كارةكاين خؤيان بة تان و ثؤي ،مةيدانةدا هةميشة ثيويستيان بة طرتنة بةري تاكتيكيكي دووفاق بووة
زيكيان كردووةتةوة نوا  ئة فاريزةئةفسانةيي داِرشتووة و ِرؤلَي نةيارةكانيشيان ئةطةر نةكردبيت بة خالَي دواي

ئةم دياردةية بؤ حزبيكي ماركسيسيت جيطاي ِرةخنةيةكي توند و تيذة و دةبيت زوو هةولَي بنةبِر كردين . ليي
لة . كاريطةرييةكاين لة زؤر ِرووةوة نيطةتيظانة ئةشكيتةوة بة سةر ثرؤسةي خةبايت سياسي حزبدا. بدريت

ة لة بةرانبةر ضيين كريكار و كؤمةالَين خةلَكدا و لة اليةكي تريشةوة اليةكةوة جؤريك لة ضاووِراوي تياي
سةرةتاي طومان و قوولَ بوونةوةي هةرضي زياتري ئةو طومانة لة دةزطاي بريي ئةنداماندا و ِروو بة ئاسؤي 

  . سؤشياليسيت حزب ثةيدا دةبيت
وةي كار كردنة لة مةيداين ِراطةياندندا ئةطةر ئاطاهانة بيئاماجنةكةي الواز بووين حزب ،ت يان نا ئاطاهانةئةم شي 
ماركسيزم زانسيت ِرزطار بووين ضيين كريكارة لة . و سست بووين ثةيوةندي ضينايةيت تياية لة طةلَ كريكاراندا

 كةواتة ِراستطؤيي ئةم زانستة لة ،ئةطةر ئةمة ئةو ِراستييةية كة ثيي طةيشتووين. دةست ضةوساندنةوةي ضينايةيت
 حزبيكي كؤمؤنيستيدا بيطومان ئةكةويتةئةم تيطةيشتنة بؤ ماركسيزم لة . لَ ئةو ضينةدا بةلَطة نةويستةطة

  لة طةلَ قةبة كردين ِرووداوةكان وقوولَةوة ناكؤكييةكي 
 لة كاري سياسيدا و ئةم نزيك بوونةوةية لة ئةنديشة بؤ حزبيكي بيطومان. هةالَوساندين ِرؤلَي حزب تياياندا

ئةوةي كة حككع لةم بوارةدا و شيلطريانة ثيي لة سةر داطرتووة . ووردة بؤرذوا ِرؤيشتنة بةرةو جيهاين ،كؤمؤنيست
 ئةو حزبة و  بةلَطةيةكي تري نا ماركسيست بووين،و ِروويةكي خةبايت ِرؤذانةي بووة لة مةيداين ِراطةياندندا

  حككع . تيِروانيين ووردة بؤرذوايانةي ئةوة بؤ دنياي خةبات و ئاماجني ضيين كريكار
هةميشة ئةو دياردةي قةبة كردن و هةالَوساندنةي ال ئازيز بووة و نةيتوانيوة سنوريك لة نيوان خؤي و ئةودا لة 

   كةوتنةوةي ئةم حزبةي لة ضيين ئةمة يةكيكي ترة لةو نيشانانةي كة دوور. نوسينةكانيا دابنيت
ئةم دياردةي قةبة كردن و ) حزيب كؤمؤنيسيت كريكاري ضةثي عيراق (ئةلَبةتة بؤ ئيمة. كريكار ثي دةناسريتةوة

 بةالَم دةبيت هةميشة لة ثاريزدا بني بؤي و نةهيلَني ،ميتؤدي خةبايت سياسيمان بةهةالَوساندنة هةرضةندة نامؤية 
ضيين كريكار خةباتيك دةكات لة بةرانبةر ضيين بؤرذوادا كة بة تةواوي ئاشكرا . اطةياندنةكامنان بباتزةفةر بة ِر

   يب ، هةر بؤية هةموو جؤرة ِراستييةك دةربارةي خةبايت ِرؤذانةي،وايةةو ِر
بؤ حزبيكي . ين لة طؤِرةثاين كؤمةلَطادا و بة ئةندازةي قةبارةي خؤي بة كؤمةالَين خةلَك دةناسي،سلَةمينةوة

ثيوانة كردين ِراستييةكان بة ثيوةري  ،ماركسيسيت ِرةسةن كة نوينةري سياسي و ئامِرازي خةبايت ئةو ضينةية
  خؤيان و طةياندين بةو شيوةية بة كؤمةالَين ضيين كريكار و ) مةنتيق (ذيربيذي

  .  كيشمة كيشة ضينايةتييةكانداخةلَكاين بةمشةينةت فاكتةريكي تري ضوونة ثيشةوةيةيت لة مةيداين
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