
www.kurdistannet.org 

  بةكايت كوردستان 14:59 1-2-2005

  بذار بذار ) .... ) .... 1313 ...  ( ...  (تيبينييةكامن لةمةِر حزيب تازةوة بؤ هاوِرييانتيبينييةكامن لةمةِر حزيب تازةوة بؤ هاوِرييان
  

ِرادةي ، سةرنج ِراكيشاين جةماوةر، ذمارةي ثيويست، ضؤنيةيت ِريكخسنت، شويين شياو، كايت طوجناو
بةدي هاتين دةستكةوت و ضةندةهاي ديكةش لةو جةمسةرانةن كة خؤثيشانداين ثيوة ، فشار دانان
بة ، هةموو حزبيك كة بانطةشةي خؤثيشاندان دةكات و دةضيتة ئةو ثِرؤسةيةوة. دةبيتةوةثةيوةست 

ئةطةر بؤ حزبة . طويرةي وةديهاتين ئاماجنيك يان ضةند ئاماجنيكي دياري كراو بةرنامة ِريذي بؤ دةكات
بةكار بردين ، بةدةر لة ويسيت جةماوةر و لة ثيناوي ساغ كردنةوةي دةسةالَيت حزبيدا، بؤرذواكان

ودايانةي لة ثشيت ةضةكيكي كارامة بيت بؤ وةرطرتين بةشيكي هةرضي زياتر لة بةرهةمي ئةو سات و س
ئةوا بؤ حزبيكي ناو بزوتنةوةي كؤمؤنيزم دةبيتة ئةلَقةيةكي ئةو ، ثةردةوة بة ئةجنام دةطةيةنريت

كؤمؤنيستةكان هةميشة لة . ايي ديتزجنريةيةي خةبايت ضينايةيت كة بة دامةزراندين سؤشياليزم كؤت
و بابةتييةكان ) زاتيي (ِروانطةي بةرذةوةندييةكاين ضيين كريكارةوة و بة ثيي ئامادة بووين هؤكارة خؤيي

بةدةست هيناين الين . دةبةنة ثيشةوة، كارةكاين خؤيان لةمةِر ِراثةِراندن و بةرثاكردين خؤثيشاندانةوة
هةميشة بةرئةجنامي ليك ، ضيوةي داِرشتين نةخشة و ثالين خؤثيشاندانداكةمي داواكارييةكان لة ضوار

جا ئةوةي كة ِرؤلَي رابةرايةتييةكي شياو بة حزبيكي . هةلَثيكراين فاكتةرة بنةِرتييةكانة لة يةكتري
. الَنيانثيزانينيةيت بة دؤزينةوةي ئةو فاكتةرانة و ضؤنيةيت لةيةك ئا، ماركسيسيت دةيطيِريت لةم بوارةدا

ِريبازيك بووة كة كةم و زؤر لة ، دووركةوتنةوةي لة بةرذةوةندي و ئاماجني ضيين كريكارحككع ضونكة 
نة توانيويةيت تيطةيشتين ، اليةن ِرابةرايةتييةكةيةوة و بة ثيي دةست ِراطةيشتين ثيايدا طرياوةتة بةر

قةت ، ِرابةرايةيت ئةو حزبة. وشيةيت بةو ئاقارةدا بِرواتهةمةاليةنةي بؤ خؤثيشاندان هةبيت و نة ويست
، و نةطرتووة و كاري بؤ نةكردووةاسيت طةورةيي كؤمةلَطا لة بةر ضاطةورة بوونةوةي حزبةكةي بة ئ

بضوك كردنةوةي كؤمةلَطاي بة ئاسيت حزبةكةي بةالوة دوايني ، بةلَكو ِريك بة ثيضةوانةي ئةوةوة
ثةيوةندي خؤي بة هيض ، ةي خؤثيشاندانيش الي ئةم ِرابةرايةتييةبؤية مةسةل. مةبةست بووة

ياين الي ئةم ِرابةرايةتيية بة . جطة لة مةرامة سياسيية بةرتةسكةكاين حزبةكةي، فاكتةريكةوة طري نادات
نةك ، لة دةزطاكاين ِراطةياندنيدا بؤ طرنطةثلةي يةكةم دةرخستين ِرووكةشانةي زةبةالحانةي حزبةكةي 

 بةرنامةيان بؤ خؤثيشاندان لة نئةوا. ةي خودي خؤثيشاندان و داواكاري و ئامانج و ئةجناميمةسةل
كؤتايي نةهاتين  متةس يين. سؤنطةي ثِروثاطةندةي حزبييةوة و بؤ دةزطاكاين ِراطةياندنيان دايانناوة

هةر .  هةر ليرةدا بوووة سلَ نةكردنةوةشيان لة تيكشكاين بةردةواميان. خؤثيشاندانةكانيان ليرةدا بوو
  . نةفةريشيان ِريك دةخست) 5 (بة هؤي ئةوةشةوة بوو كة تةنانةت خؤثيشانداين ثينج
دةبيت ليرةشدا لة حككع جيا ببينةوة و بيسةملينني ، ئيمة وةكو حزيب كؤمؤنيسيت كريكاري ضةثي عيِراق

يكةلَي بةرنامة و ئاسؤ و ئاماجني كة مةسةلةي خؤثيشاندان ئةسلَيكي ضينايةيت هةية و لةويوة ت
ئيمة لة خةبايت هةمةاليةنةي ضينايةتيماندا و بة ثيي هةر بواريكي ِرةخساو و لة كات و . دةبينةوة

دةبيت لة بةرذةوةندييةكاين ضيين ، شوينيكي طوجناودا كة كارة حزبييةكامناين تيا دةبةينةثيشةوة
  . ي ثي يننيكريكارةوة دةسيت ثي بكةين و كؤتاييش
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