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    بذاربذار) ... ) ... 2222 ( (تيبينييةكامن لةمةِر حزيب تازةوة بؤ هاوِرييانتيبينييةكامن لةمةِر حزيب تازةوة بؤ هاوِرييان

  
ستةمي ميللي كة ضةوساندنةوةي ميللةيت بندةست دةطةيةنيت لة اليةن 
دةولَةتةوة كة لة سةر بناغةي باالَدةسيت نةتةوةي سةردةست هاتووةتة 

هةموو هيز و حزب و ِريكخراوة سياسي و ضينايةتيية ، كايةوة
كةم و ، رةكان قسةي لة سةر دةكةن و هةلَويستيان لةو بارةيةوةجؤراوجؤ

ئةطةر ضي مةسةلةي ميللي خؤي لة خؤيدا . ِروون دةكةنةوة، زؤر
مةسةلةيةكي دميؤكراسييانةية و دةبيت لة ضارضيوةي هةمان سيستمي 
سةرمايةداري ووالَتدا و بة ثيي هةلومةرجيكي دياري كراو و لة دووتويي 

بةالَم بة هؤي ، يية سياسي و كؤمةالَيةتييةكانةوة ضارةسةر بكريتطؤِرانكار
.. . ضؤنيةيت دةسةالَتدارييت وكؤمةلَيك فاكتةري ميذوويي و جوطرافيايي و 

ئةم ئةركة و جيبةجي كردين دةسثيردريت بة بزووتنةوةي كؤمؤنيزم و ِراديكاليزم و مؤديِرنيزم لة ، هتدةوة
كي ماركسيسيت ِرةسةن لة ِروانطةي بةرذةوةندييةكاين ضيين كريكاري سةر بة هةموو حزبي. ووالَتدا

. هةردوو نةتةوةي باالَدةست و بندةستةوة كيشةكة سةير دةكات و ثةيطريانة هةلَويسيت يلَ وةر دةطريت
م لة سةر بناغةي ضارةسةر كردنيكي دميؤكراسييانةوة و لة ثيناوي البردين كؤسثيكي طةورةي بةردة

بةرنامةي كاري بؤ دادةِريذيت و شيلطريانةش بؤ بة ئةجنام ، خةبايت ضينايةيت ضيين كريكارةوة
هاوِري  (ئةو. هاوِري مةنسوور ليرةوة ضووة ثاي جيابوونةوةي كوردوستانةوة. طةياندين تيدةكؤشيت

كؤنةثةرستيي ةيب و ي بؤرذواي عةريوةالَميكي دةمكويت بة شؤظينيست، بةم داخوازييةي) مةنسوور
لة باري تيؤرييةوة ضةكي كوشنت و بِريين خةلَكي ستةمديدةي عيِراقي لة . ناسيؤناليزمي كورد دايةوة

بة طةرم ، حككع لةبةر ئةوةي بالَي ضةثي ئاشنا بة ناسيؤناليزم ِرابةرايةيت دةكرد. دةست خستنة خوارةوة
شوازي ئةم داخوازييةي هاوِريمةنسوورةوة و بة سنط فراوانييةوة كةوتة و طوِرييةوة ضوو بة ثي 

ئةوةي كة جيطاي سةرجنة ِرابةرايةيت حككع ضونكة لة اليةكةوة . هةلَخِراندين خةلَك بة دةوريدا
خزمايةتييةكي زؤر نزيكي لةطةلَ ئةم كيشةيةدا هةية و لة اليةكي تريشةوة دةروويةكي تازةي بؤ هيز 

تيكشكاين . يش كردنةوة بضوايةتة ثِرؤسةي جيبةجي كردنيةوةهةر دةبوا بة ستا، طرتن بؤ دةكاتةوة
واتة ِرابةرايةيت ئةم حزبة لة ديدطايةكي جياواز و . ميتؤديشة، حزبةكة ليرةدا جطة لةوةي سياسيية

يين سةر . نةبووين ميتؤديكي طوجناو بة ديدطاي باسةكةي هاوِري مةنسوورةوة شكسيت خوارد
ليشيواوي ئةم ِرابةرايةتيية لة دواي ِرووخاين سةدامةوة و ساغ بوونةوةي لة سةر ئةوةي كة طواية 

جطة لةو دوو فاكتةرةي تيِروانيين ، ستةمي ميللي لة سةر خةلَكي كورد لة كوردوستاندا نةماوة
ئاسيت عيِراق و دواييش هةلَثة كردن بوو بؤ هيز طرتن لة سةر ، سياسييانةي جياواز و ميتؤدةوة

ديسانةوة باي دايةوة ، الَم جاريكي تر و لة ماوةيةكي زؤر كةمدا كة تووشي بنبةست بووةوةةب. كوردوستان
واتة لة بنةِرةتدا ئةم . بةالَم لة سةر هةمان بةزمي خؤي، بة الي هةمان باسةكةي هاوِري مةنسووردا

وة يين سةر نةكةوتنيشي هةر ، ة ثاي هةموو كيشةيةكةوةدةضيتِرابةرايةتيية لة سؤنطةي هيز طرتنةوة 
بةالَم لة نيواين كوردوستاين بوون و ، هةرضةندة ئةم ِرابةرايةتيية ئاشناية بة ناسيؤناليزم. لةوياداية

ئةو ثيكهاتة ضينايةتيية ئالَؤزةي و دةزطاي طشيت بري كردنةوةي و ميتؤدي . عيِراقي بووندا طريي كردووة
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ضونكة ناكؤكن بةو ئاماجنانةي كة لة بةرنامة ، ضةند طوجناويش بن لةطةلَ يةكتريدا، دينكار كر
ياين ئيتر نة ئةتوانن دريذة بة طوجناويةيت خؤيان بدةن و نة ، حزبييةكةيدا خؤي ثيا هةلَواسيوة

ةر كردين ئةم تةنيا ِريطةش بؤ ضارةس. تيكةلَوثيكةلَي وةال بنينئةشتوانن شثرزةيي و ضةوت ِرؤيشنت و 
كار كردنة بؤ هيز طرتنيكي حزيب لة سةرةوة و دامالَراو لة هةموو ، طرفتانة كة لةبةر دةستياندا مابيتةوة
   .ثةيوةندييةكي زةمينةي ماديي خوارةوة

) حككع (لةوان، ثيويستة بة كردةوة لةم مةيدانةشدا، ئيمة وةكو حزيب كؤمؤنيسيت كريكاري ضةثي عيِراق
ةوة و ئةو هةلَثة كردنة بؤ هيز طرتن و كردين بة خالَي ليوة دةرضووين كاري حزبيي بة تةواوي جيا ببين

داِرشتين بري كردنةوة و ضاالكي حزيب لة قالَيب هيز طرتندا جطة لةوةي تيِروانينيكي . بةجي يلَني
ردين كريكار و كؤمةالَين ضةواشة ك، نةطةيشتنة بة ئامانج و، ميتافيزيكيية لة دياردة و ِرووداوةكان

خالَي ضوونة ثيشةوةمان بؤ . رذةوةندي و دةسةالَيت ضينايةيت خؤيانةخةلَكيشة بة ماركسيزم و ب
   .دةبيت لة سؤنطةي البردين ستةمي ميللييةوة بيت نةك هيز طرتين خؤمانجيابوونةوةي كوردوستان 

   2005-3-21 بذار

2 


