
   عةزميي ضينايةيتنؤي منايشصكي  شا بووةئؤكتؤبةر ئةمستردام2
 ! وسيستمي سةرمايةداري حكومةيت هؤلةندالةدذي

  
بؤرذوازي ودةولةيت أاسيت  سايل أابردوودا،10لة  كةلةكةبوويدا،ئةزمةي ئابوورييةكةيحكومةتيئةزمةلةثال 

سةرتاسةري ضيين كرصكار وجةماوةري كاركةري هؤلةنداي هاويشتؤتة بةردةم بةرفراوانترين ناأةزايةيت ونةفرةيت 
سةرةتاي ئةمسال ئةم دةولةتة بةمةبةسيت خؤدزينةوة لةئةزمةكاين،بةثةسةندكردين بأياري .هؤلةنديةوةكؤمةلطاي 
ةبةري ئةم سياسةتة  ثةنابةر لةم ووآلتة بةبيانووي داخراين ثةروةندةكانيانةوة،ويسيت بةطرتن26000دةركردين 

 سازكردين نةذادي،درزصك خباتة ناوكؤمةلطاي سكؤالر ومؤدصرين دوذمنايةيتان بةدذايةيت بصطانة وأاسيستيية وثةرةد
هؤلةنداوة،بؤ ئةوةي هصرشةكاين دواتري خؤي بؤسةر ذيان وطوزةران وماف ودةسكةوتة كؤمةآليةتييةكاين كرصكاران 

م سياسةتةي بةزجنريةيةك ناأةزايةيت بةآلم ئةوةبوو وةآلمي دانشكصين ئة. دةستثصبكات بةدوايداوخةلكي هؤلةندا
 .كؤمةلطاي هؤلةندا وةرطرتةوةلةوخؤثيشاندان وكةمثني وأصثصواين جؤراوجؤر ومانطرتين يةكثارضة وسةرتاسةري 

نةقابة وسةنديكاو حيزب وأصكخراوي هؤلةندي وغةيري هؤلةندي،بؤ تصكشكاندين ئةو 400وةلةسةر داواي زياتر لة
نيساين ئةمسالدا لةشاري ئةمستردام سازكرا،كةسةرباري 10لة نصكي سةرتاسةريسياسةتةي دةولةت،خؤثيشاندا

كةس بةشداري تصداكرد،وبةم شصوةية 20000أصطري سازكردين جؤراوجؤر بؤي لةاليةن دةولةتةوة،نزيكةي 
 مةسةلةيةكي.و سياسةتةيان بةتووندي حمكوم وأيسواكردطةورةترين نايان دايةوة بةأووي دةولةيت أاستتدا،وئة

 دذ طرنط وجصطاسةرنج لةم حةرةكةتةدا ئةوةبوو،كةكؤمةلطاي هؤلةندا ثصش لةثةنابةران ناأةزايةتييةكانيان
هؤلةندا بؤ هةموو ئةوانةية كةتصيدا ...هةموو دةبصت مبصننةوة" دةستثصكرد،وبةشيعار وبانطةوازي بةدةولةت

 أووبةأووبوونةوةيةي ضيين كرصكار وخةلكي ئةم.يةكثارضة دذي سياسةيت أاسيسيت دةولةت وةستانةوة " تد...ئةذين
هؤلةندا لةطةل دةولةيت أاسيت ئةم ووآلتة وسياسةتةكانيدا،بةلطةو نيشانةي ئومصدبةخشن بةهاتنةمةيداين 

 بؤ ديفاع لةخؤيان ولةذيان  لةثشتييةوةسةربةخؤي ضيين كرصكارو توصذة كؤمةآليةتيية كاركةرةكاين ئةم ووآلتة
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ؤمةآليةيت،وخستنةالوةي سةنديكاليزم وسؤشيال دميوكراسيية لةخةبايت ئةم ضينة وئةم وطوزةران ولةعةدالةيت ك
  .كؤمةلطايةدا

  
ئةم جارةيان ئةم دةولةتة بؤ بةرطرتن بةئةزمة ئابوورييةكاين،بةثةسةندكردين سياسةيت سكهةلطووشيين 

ةت وداهايت كؤمةل،ياين ضيين هصرشي ئاشكراي بؤ سةر هصزي بنياتنةر وخولقصنةري سةرتاثاي سةروويسيت ،ئابووري
كرصكار وخةلكي هةذار وزةمحةتكصشي هؤلةندا، وسةرجةم ماف ودةسكةوت وبيمة كؤمةآليةيت وخزمةتطوزارييةكان 

ئةم سياسةتة زيادكردين سةعاتكاري هةفتانة بةبص كرص،درصذكردنةوةي تةمةين خانةنشيين بؤ .دةستثصكرد
مةآليةتييةكان،بيمةي خوصندين باآل وثةروةردة وفصركردن بةشصوةيةكي سايل،هةلطرتين بيمةو مةزايا دةرماين وكؤ65

هةربؤية بينيمان لةبةرامبةر ئةم سياسةتةدا .زةوتكردين خزمةتطوزارية جؤراوجؤرةكاين تر ئةطرصتةبةرطشيت،و
ي قوتيب بووةوة و،ناأةزايةيت طشيت وسةرتاسةري ئةم يةك دوو مانطةتةقييةوة بةأوويدا وكؤمةلطاي هؤلةندا 

دوايي، هصزهاوسةنطي سياسي ئةم كؤمةلطايةي ئالوطؤأثصكرد ومةيلي سةنديكاليسيت وسؤشيالدميوكراسي ناو ضيين 
 نةقابةكان ناضاربوون ثةيوةست بن بةم أابةراينوليست كرصكاري خستةكةنارةوة وحيزب واليةنة ضةثةكان وسةنديكا

ين شاري طةورةي أؤتةردام خؤثيشاندانيان سازكرد سصثتصمبةر كرصكاراين بةندةرةكا20.حةرةكةتة سةرتاسةرييةوة
 كةس بةشداريان كرد،كةشارةواين 40000خةلك وخوصندكاران ومامؤستايانيان ثصوة ثةيوةست بوون وزياتر لة و

أؤتةرداميان كؤنترؤل كرد بةمةبةسيت نيشانداين هصز وتووأةيي بصئةوثةأيان لةسياسةتةكاين شاري سةرةكي 
واستنةوةي ئةم رصكاراين شارةواين ئةمستردام مانطرتنيان أاطةياند وكرصكاراين ثاس وطسصثتصمبةر ك27.دةولةت

تيوانيان أاطةياند،وئةو أؤذة ذياين ئاسايي بةتةواوي أاوةستابوو،وكصوي زبل وثيسي سايةي شارةش بةمانطرتن ثش
ؤوة بيين وبةشصوةيةكي شارة طةورةكاين تريش خؤثيشاندان وناأةزايةتييان بةخ.خستبووة سةر جواين ئةم شارة

 خؤثيشاندانصكي ئؤكتؤبةر2سةرةجنام دوصنص أؤذي شةممة . بةرضاو ناأةزايةيت بةسةرتاثاي هؤلةنداوة هةستثصئةكرا
عةزميي ضينايةيت وسةرتاسةري ضيين كرصكار وخةلكي هؤلةندا،شاري ئةمستردامي ثايتةخيت كردة شانؤي 

شارة طةورة توريستيية جصطاي خؤي دا بةثيشانداين عةزميترين منايشصكي ضينايةيت بصوصنة،وذياين ئاسايي ئةم 
  . وةستانةوة بةأووي دةولةيت أاسيت هؤلةنداو سياسةيت تقشفيدا وناأةزايةيت
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ي هصزصكي كؤمةآليةيت جياواز لةحالةيت باو ونؤرمايل ثصوة ييةكي زووةوة ئةمستردام أةنط وبؤهةر لةبةيان

كردبووة ضةترصك ودةرطاكاين ديل بؤ ئاوازصكي نوص وجياواز خستبووة سةر  ؤي خئةمستردام بةناضاري سنطي.دياربوو
ئاثؤرةي دةياةزار ثاسكيلسوار وثيادةأؤ بةرةو ستاشيؤين شةمةنةفةري هةموو شارةكاين هؤلةندا،ووورووذمي .ثشت

وو بةطوصي  درابداكشان وهةلكشاين شةمةنةفةر وئؤتؤمبصل وثاسةكان أووةو ئةمستردام كةلةضةند هةفتة لةوة ثصش
 بةسنطصكي تةواو ئاوةآلوة هةموو ثةأةكاين ديل خؤي نةرم نةرم  وةك ضاوةأووان دةكرا ئةمسترداميشئةمستردامدا،

ي 10سةعات .أاخستبوو  ئةو أؤذةيدا دذبةسيستةمي سةرمايةداري تووأة وناأازيلةبةر ثصي سةداةزار ميواين
لةهةموو اليةكةوة أصثصواين دوورودرصذي بصكؤتايي لةسةرجةم ) دام و موزةيةم ثالين(سةرلةبةياين مةيداين 

  .دةروازةكاين شارةوة سةريان ثصوة نابوو
  

بأياربوو بامب تلفزيؤن بؤ (ساآلن كةبةدةنطصكي ناسكي نووساوةوة بةبلندطؤكةي هاواري دةكرد 8ناأةزايةيت منالصكي 
 ـ بةم CDAسةرؤك وةزيراين هؤلةندا وسةرؤكي حيزيب  ـ ”Balkenende“بكأصت، بةآلم بةداخةوة ذوورةكةم 

،جوانترين تةعبريصكة كةبكرصت ئينسان لةبصشةرمي ودأندةةي !!)سياسةتةي ئةم ئاواتةي مين زيندةبةضال كرد
بةثتةوي ئةو باوةأة قوولةي مليؤنةها منايل .بؤرذوازي وسيستةمةكةي ودةولةيت أاسيت هؤلةندا بيدات بةدةستةوة

يندةيةكي باشتر هةيانة،ئةم أووبةأووبوونةوةيةي كرصكاران وخةلكي هؤلةندا لةطةل دةولةيت ئيتالف هؤلةندي بةئا
وةئةمةش دةليل وبةلطةي ئومصدي .مةسيحي هؤلةنديدا،ملمالنصي ضينايةيت ئةم كؤمةلطاية ثصي ناية قؤناغصكي نوصوة

  .ئصستاوةي تر لةمليؤنةها ئينسانة بةكؤلطايةكي يةكسان وئازاد وسةدبةرامبةر ئينساين 
  

،بةهاوئاهةنطييةكي نوص وبصوصنةوة بةشداري )كؤميتةي هؤلةندا(حكمةتيست -ئصمةش هةردوو حكك عصراق و حككا
،هاوأصياين هةردوو كؤميتة مصزكتامبان ) دام( شار مركزيسةرلةبةياين لةمةيداين.ئةم حةرةكةتة عةزميةمان كرد

  وتةبليغايت حيزمبان بآلوكردةوة لةثال هةزاران نوسخة لةدانابوو كة هةزاران بةياننامة ووةرةقةي سياسي
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ئؤكتؤبةر ودذ بةسياسةيت تقشفي دةولةيت أاسيت 2بةياننامةي هاوبةشي هةردووالمان بةبؤنةي خؤثيشانداين 
خؤثيشانداين ئصمة هةردوو .هؤلةندا وبؤ ثشتيواين بصدريغمان لةم حةرةكةتة عةزميةي كرصكاران وخةلكي هؤلةندا

ؤ ديفاع لةخؤتان ئصوةين لةم خةباتةتاندا بئصمة ثشتيواين : ( دوو شيعاري طةورة كةلةسةريان نووسرابووحيزب بة
!). وة   ئصمة ثشتيواين كرصكاران وخةلكي هؤلةنداين بؤئةم خةباتةيان لةدذي سياسةيت تقشف!  ... ولةئايندةتان

و ضةندين ئاآلي سوور بةوصنةي ماركس و مةنسور  بةياننامةكان وكؤكردنةوةي كؤمةك ،ين تيمي بآلوكردنةوةيدضةنوة
حكمةت،كةسةرجني تةواوي خةلك ودةزطاكاين أاطةياندين بؤ خؤي أاكصشابوو،سةدان ثةيامنصري أؤذنامة 
وتةلةفزيؤنةكان وصنةي خؤثيشانداين ئصمةيان ئةطرت،ودةيان كةس لةكرصكاران وخةلكي هؤلةندا بةشةوقةوة 

،ووةرةقة وة و وصنةي ماركسيان ماض ئةكردخؤشانة مشتيان بةرزئةكردةئةهاتنة المان وبةنيشانةي دةست
اندةران لةمةيداين دامةوة ثاشان بةأصثصوان ئةم بةشة لةخؤثيش. تةبليغييةكانيان وةرئةطرت وكؤمةكيان ئةكردين

يةكةوة ديار هاوأصياين ئصمة كةبةئاآل وشيعاري سوورةوة لةهةمووال.تةأصوكة)موزةيةم ثالين(ةيداين طةورةي بةرةو م
وجصطاسةرنج بوون،بةهةزاران كةس وةكو نيشانداين يةكصيت وهاوخةتييان لةطةل ئصمة وماركسيزمي ماركس بةشصوةي 

وفةورةن لةوصش مصزكتامبان دانايةوة )موزةيةم ثالين(زؤر بةزةمحةت طةشتينة مةيداين .جؤراوجؤر تةعبرييان ئةكرد
كةلةوصش زياتر لةثصشوو بووينة جصطاي  اركس ومةنسورحكمةتةوة،و هاوأصيان بةدةوريدا بةشيعار و ئاآلكاين م

كةس دةبووين،زؤربةمان لةاليةن أاديؤ وتلفزيؤن 30ئصمة هةردوو حيزمبان كة نزيكةي .سةرجني خةلك وأاطةياندن
ن لةاليةك خةلك بةياننامةكاين ئصمةيان وةردةطرت ولةاليةكيش فيلميا.وأؤذنامةكانةوة ضاوثصكةوتنمان لةطةل كرا

شيعار وبةياننامةكامنان جصطاي . لصدةطرتني وضاوثصكةوتنمان لةطةل دةكرا ولةهةمان كاتدا كؤمةكيان دةكردين
وةئةمةش شؤروشوقصكي طةرمتري دابووية هاوأصيامنان كة سةرأاي .خؤشحايل وشؤروشةوقي كرصكاران وخةلك بوون

 هةردوو حيزبيان طةياندة زؤربةي هةرةزؤري بةئومصدصكي طةورةوة بةشداري وثشتيواينماندووييةكي ئصجطار زؤر،
ئةم هاوئاهةنطييةي هةردوو حيزب نيشاين دا كةكؤمؤنيزمي كرصكاري مةيلصكي عةزميي ناوخؤي ضيين .خؤثيشاندةران

كرصكار وخةلكي بصبةشي دنيايةو ماركس أةمزي أةخنةي كرصكارة لةسيستةمي بؤرذوايي وأةمزي شؤأشي كؤمةآليةيت 
ئؤكتؤبةر بةجؤرصك كؤمةلطاي هؤلةنداي خستبووة 2خؤثيشانداين . صضاين ئةم أذصمة زاملانةيةثلكرصكاريية بؤ هة

ذصرسايةي خؤيةوة كةئةكرص لةمصذووي نوصي ئةوروثا وهؤلةنداشدا ئةم أؤذة وةكو يةكةم هةنطاوي أيزبةستنصكي 
بايت ضينايةيت كرصكاراندا دذبة ضينايةيت بصوصنة ومةيلداربةالي ماركسيزمي ماركس ولينني دا دابنرصت لةأاستاي خة

لةهةمان كاتدا طورزصكي طةورةش بوو بؤ سةنديكاليزم وسؤشيالدميوكراسي وأاسيزمي دةولةتاين .سةرمايةداري
ثرشنطدارترين دياردةي جوان وخؤشةويسيت ئةم حةرةكة سةرتاسةرييةي هؤلةندا يةكثارضةيي .ئةوروثايي

سياسيان حكمةتيست بوو لةثشتيواين جددي و- ري عصراق و حككاوهاوئاهةنطي هةردوو حيزيب كؤمؤنيسيت كرصكا
بةشيعار وسياسةت وئاآلي كؤمؤنيزمي أابةري جيهاين ضيين كرصكار وبةشةرييةيت ئازادخيواز كارل ماركس وأابةري 

ضارةسةري أيشةيي ئةزمة ونايةكساين كؤمؤنيزمي كرصكاري مةنسور حكمةت،كةبةئيبتكاري  هاوأصياين ئصمة ئاآلي َ
وملوزؤري ضينايةيت وضةوسانةوةيان لةقازاجني كرصكاران وئةكسةرييةيت عةزميي خةلكي كؤمةلطاي وز

بصطومان كاردانةوةي فوري دةولةت لةبةرامبةر .مرؤظايةيت،ياين ماركسيزميان خستةوة يادي كرصكاران وأابةرانيانةوة
صرة بةدواوةيدا ئةم هصزةعةزمية ئةم حةرةكة سةرتاسةرييةدا هةرضييةك بصت،ناتوانصت لةنةخشةي سياسةيت ل
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ئةمةش بةماناي سةركةوتنصكي طةورةية بؤ بزووتنةوةي كرصكاري وكؤمؤنيسيت،وثاشةكشةثصكردنصكي .أةنطنةداتةوة
بةأووهصنان ونةهصناين صشة بةتةئكيد بةندة ئاقاري ئةم كصشمةك.بةرضاويش ئةبصت بؤ دةولةيت هؤلةندا

ي كؤمؤنيزمي كرصكاري وبةدةستةوةطرتين ثةرضةمي مانيفصسيت بزووتنةوةي كرصكاري وئازادخيوازي بؤ ال
  .كؤمؤنيستةوة

  بذي كؤمؤنيزمي كرصكاري
  بذي يةكصيت كرصكاران وخةلكي هؤلةندا

  مـــــــــحمد غفــــــور
  لصثرسراوي حككع ـ كؤميتةي هؤلةندا

  2004ئؤكتؤبةر3
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