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  ) ) 66((بذار  بذار   ...  ...    حزيب تازةوة بؤ هاوِرييان حزيب تازةوة بؤ هاوِرييانرِِرةةتيبينييةكامن لةمتيبينييةكامن لةم

  
بؤ حزبة بؤرذواكان لة عيراقدا بة ناسيؤناليسيت و ئيسالمييةوة تِرؤكردين تاك تاكي نةيارة سياسييةكانيان و بةوانةشةوة 

كاريكي ِرؤتيين و سياسةتيكي ) يتئةمة ئةطةر لة كوشنت و ئةشكةجنة و سزاداين تر رزطاريان بب (كة لييان جيا دةبنةوة
ئةم دياردةية بةو حزبانة نامؤ نيية و تا ئيستاش ثيادة كردين بؤ . مرياتيانةية كة ثِرا و ثِر شياوي شيوازي خةباتيانة

 هةموو لة اليةنئاخر هةموو كاريكي بؤرذوا و ِروو بة كؤمةلَ .  بة ثيويست دةزانن،هيشتنةوةي حزبةكانيان بة توند و تؤلَي
 كة بؤ حزبيكي ماركسيسيت ئةم ،رؤشنة. نوينةرة سياسييةكانيةوة و لة طشت كات و شوينيكدا دامالَراو نيية لة داسةثاندن

دياردةي تِرؤ كردنة دةبيت جيطاي بيز ليهاتنةوة بيت و هةرضي زووتر هةولَي بنةبِر كردين لة ناو ِريزةكانيان و دام و 
دووبارة كردنةوةي ئةو شيوازة لة اليةن هةر ِريكخراويك يان حزبيكي كؤمؤنيستييةوة . نياندا بدريتدةزطاكاين ِراطةياند

ةوةي ِريزةكانيانة لة نوينةرة سياسييةكاين بؤرذوا لةو وتوويي تةواوي ئةوان و جيا نةكردنفاكتةريكة بؤ سةملاندين دواكة
تا ئةو كاتانةشي كة ِرةخنةي سياسيانةي توندي ليدةطريا و طواية لة حككع هةر لة ِرؤذي دروست بوونيةوة و . مةيدانةدا

 نةك هةر نةيتوانيوة خؤي لة بازنةي سوننةيت ضةث ،ثِرؤسةي فِريداين سووننةتة ضةثةكانيدا هةنطاوي طورج و خيراي دةنا
ذيندة خؤي يةكانطري كردووة لة طةلَ ئةو دنياي ضةثةدا كة لة دني،دةرهاويك جار نزيك  بةلَكو هيناليزميش هةندياي ناسيؤ
بةالَم دةست ِرانةطةيشتوو بة تيؤرييةكي  (كيشمةكيشة ناوةكييةكاين حككع كة لة نيوان خةيت ماركسيزمي ِرةسةن. بووةتةوة

ةثي ض ( لة ثاش ساالَنيكي زؤر بة قازاجني دةستةي دووةم، و ئاشنا بة ناسيؤناليزمدا بووو ضةثي سوننةيت) تير و تةسةل
شكايةوة و حزب و هةموو ئؤرطانةكاين بة دةوري ئاماجنة نا كريكارييةكاين خؤيدا تةوةرة ثي ) ئاشنا بة ناسيؤناليزم

 حككع ،لة جةرطةي ئةو كيشمة كيشة و لة شكاندنةوةي بةردةوامي هةرضي زياتري تاي ترازووةكة بة الي ضةثةكاندا. بةست
كريكاري تري نا بةلَكو دةيان سوننةيت  ،ؤراوجؤر لة سةر ئاسيت جياواز وةال نةنانةك هةر سوننةيت تِرؤكردين بة ثلةي ج

ِرازي و  حككع و سةبارةت بة ئةنداماين نائةلَبةتة مةسةلةي تِرؤ كردين كةسايةتييةكان لة ناو. جيطري كرد لة ِريزةكانيدا
.  و ِروو بة ِروو بوونةوةي قسةي نا شايستة و تةوهيين ثاش ملةدا ثيادة كراوة لة هةرسي بواري نوسني،جيهيشتوو

 ثيش ، بة هةض بِروبيانوويةكةوة بيت و لة هةر ِروويةكةوة بيت،مةسةلةي تِرؤ كردين ئينسانةكان لة ناو حزبيكي ماركسيدا
تيكي وا لة ناو ةبرةو ثيداين حالَ. ةرايةتييةوةهةموو شتيك بة كةم طرتين كةسايةيت ئةندامان ثيشان ئةدات لة اليةن ِراب

لة اليةن جيطري كردين ئةم شيوازي تِرؤ كردنةش . كري و نابيتا ن،حزبيكي ماركسيستيدا و لة ثشت سةري ِرابةرايةتييةوة
يةنيت و لة اليةكي ِرابةرايةتييةوة و لة ناو ِريزةكاين ِريكخراوةكةيدا داماوي تيؤري و سياسي ئةو لة اليةكةوة ِرادةطة

حزيب كؤمؤنيسيت  (بؤ حزيب ئيمة. تريشةوة نزيك بوونةوةي هةرضي زياتري لة ئةسلَة ضينايةتييةكةي ثيشان ئةدات
 بةالَم ،ِريز طرتن و بةرز سةير كردين ئةندامان لة ِريزةكامناندا هةرضةندة جيطاي دلَخؤشيية ئةمِرؤ) كريكاري ضةثي عيراق
. كة ِريزةكامنان بةجي دةهيلَندا و هةر لة سةر ئةم تيروانينةوة مامةلَة لة طةلَ ئةو كةسانةشدا بكةين دةبيت لة ئايندةش

  دةبيت حزمبان لة بةرامبةرياندا بة وةفا بيت بؤ ئةو 
لة يةك  (طي دِردؤن،ونةتِرؤ كردين ئينسانةكان جطة لةوةي كاريكي قيزةو. خةباتةي كة تا ئةو كاتة بة ئةجناميان طةياندووة

. دةباتة سةر) تِرؤ كردن (و بة ثيي بةرز بوونةوةي ئةو دياردةيةئةندامان و تةشكيالتيش لة بةرانبةر يةكتريدا ) سلَةمينةوة
 بةلَكو لة ثةيوةنديية تةشكياليت و ،ئيمة جياوازييةكامنان لة طةلَ حككع دا تةنيا جياوازي سياسي نيية

ردة جيا بووينةتةوة و جيا بوونةوةكةش هةتا بيت ِرووبةريكي فراوانتر بة خؤيةوة كؤمةالَيةتييةكانيشماندا ووردة وو
ئةطةر ئةوان لة .  ديسانةوة جياوازميان هةية،تةنانةت لة بري و بؤضوونيشماندا بؤ مةسةلةكاين تيؤري و ثِراكتيك. دةبينيت

 ئةوا ئيمة دةبيت بة ،ضةثي الكةوتةن لة ِريزةكانيانداخةبايت ِرؤذانةياندا هةر خةريكي كؤكردنةوة و جيطيلر كردين سوننةيت 
  .  ئةو سوننةتانة بؤ ئيجطاري خبةينة الوة،بردنة ثيشةوةي خةيت سياسي ضيين كريكار لة ِريزةكامناندا
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