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  بذار بذار ) ... ) ... 77 ( (  تيبينييةكامن لةمةِر حزيب تازةوة بؤ هاوِرييانتيبينييةكامن لةمةِر حزيب تازةوة بؤ هاوِرييان
   

وة بةشيكي ثيكهاتووي ، دلَسؤز بوون كاردانةوةيةكي ثؤزةتيظانةي ناخي مرؤظة بؤ طةيشنت بة ئاماجنيك 
و  و كات بة ثيي حالَةت. ئاستةكاين دلَسؤز بوون و ئاراستةكاين كار كردين جياوازن. ذياين دةروونيشيةيت

بؤ . شويين طؤرِراو دةطؤِردريت و لة كةسيكةوة بؤ كةسيكي تريش ثلةي جؤراوجؤر بة خؤيةوة دةبينيت
حزبة . حزبةكانيش لة سةر ئاسيت كؤمةلَطا فاكتةريكي طرنطي مةعنةوي ضوونة ثيشةوةي خةباتيانة

 و لة ضوارضيوةي كاركردي لةم بوارةشدا دةرفةتيان لةكيس نةداوة، بؤرذواكان بة هةموو شيوةكانيانةوة 
هةموومان ئاطاداري ئةوةين كة . ِرؤذانةي خؤياندا و بة هاوتا لة طةلَ زةبروزةنطياندا هةولَي شياويان بؤ داوة

بةلَكو لة ، مةسةلةي دلَسؤز بوون الي حزبة بؤرذواكان ثةيوةندي بة كيشةي سةرخستين مرؤظايةتييةوة نيية 
ضوارضيوةي بةرذةوةنديية ضينايةتيية نا ،  طشتييةي كة بة خؤيةوة دةبينيت باشترين حالَةتدا ئةو ضوارضيوة

دلَسؤز بوون . ئةم دياردةية بؤ حزبةكاين بزوتنةوةي كؤمؤنيزم ِريك بة ثيضةوانةوةية. مرؤظايةتييةكانيانة
  ، بؤ شؤِرشي كؤمةالَيةيت ضيين كريكار و لةويشةوة دامةزراندين سؤشياليزم 

  . وون بؤ ِرزطار بووين ئيجطاري مرؤظايةيت لة دةست ضةوساندنةوةي ِرذيمي سةرمايةداريياين دلَسؤز ب
ئةم مةسةلةي دلَسؤز ، حككع يةكيك لةو طيذاوانةي كة ساالَنيكة تيي كةوتووة و ناتوانيت ليي دةرباز ببيت 

يت كة دلَسؤزة بؤ بةدةست خستين بسةملينهةتا ئيستا توانيويةيت تةنيا ئةوة ، واتة حككع ، ئةو . بوونةية
هةر بؤ ئةوة ، ئةو كة دةضيتة ثِرؤسةي دروست بووين يةكيةيت بيكارانةوة . دةسةالَيت سياسي بؤ حزبةكةي

بةشداري سةرومِر دةكات تيايدا كة بة ثلةي يةكةم تا ضةند بتوانيت بيكات بة سووتةمةين قيتاري بةِريخراوي 
كريكاران و هتد هةروا  بيطومان سةبارةت بة الوان و ذنان و. بة دةسةالَيت سياسيحزبةكةي بؤ طةيشنت 

ئةمةش سوننةتيكي تري ضةثة كة الي ِرابةرايةيت . بؤية هةميشة بةرةو دواوة طةِراوةتةوة، ضووةتة ثيشةوة 
ئةم ِرابةرايةتيية لة ِراستيدا يةكيك لة طريوطرفتةكاين . وةكو سوننةتةكاين تر ئازيزة) حككع (ئةم حزبة

كة خؤي ، ئةو ِراستيية وينا بطريت ، ئةوةية كة وةك ضةثيكي سةر ليشيواو ناتوانيت ئةطةر بؤ خؤشي بيت 
نةك هةلَ نةسوِراين ئةندامان بة ثيي ثيويست و لة ، قةتيس مان و طةِرانةوةيةية سةرضاوةي ئةو دواكةوتن و 

  . هتد. . . . . راهةم نةبووين تواناي مالَيي وبار نةبووين هةلومةرجي كؤمةلَطا و فة
دلَسؤز نةبيت بؤ ضيين كريكار و شؤِرش و ئاماجنةكاين و ، حزبيكي ناو بزوتنةوةي كؤمؤنيزم ضؤن دةكريت 

ئةمة دوو اليةين ئةو ناكؤكيية ثيك دةهينيت . بيشييةويت لةو ِريطةيةوة دةسةالَيت سياسي بة دةستةوة بطريت
ناسةيةكي تري حككعكة دةبيتة ثي .  

ئيمة خةبايت ضينايةيت خؤمان لة ِريزةكاين حزيب كؤمؤنيسيت كريكاري ضةثي عيراق دا بؤ طؤِريين كؤمةلَطا 
دلَسؤزيشمان لة هؤشيارميانةوة بؤ شؤِرشي كؤمةالَيةيت ضيين كريكار و دامةزراندين . دةبةينة ثيشةوة

  . ئامانج و ضاالكيية حزبيةكانيشمان لةو ثيناوةدايةسؤشياليزم سةرضاوة دةطريت و هةموو 
بةدةر لة بةرذةوةندي و ئاماجنةكاين ضيين كريكار و  هيض بةرذةوةندي و ئاماجنيكي تايبةيت حزبيمان نيية

  . هةر بةم تيِروانينةشةوة ئايندةي خةبايت سبةينيمان لة بةرضاو دةطرين
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