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ئاسۆ شابان:  و وه رگانی ئاماده کردن   

25 / 11 / 2005              
 
 

  ))  ئینته رناسیۆنالی سۆسیالیست په یوه ست ده بت به کاری هاووخه باتی له به ره یه کدا له گه ڵ پارتی سۆسیالیستدا((
 

به زۆرینه ی ده نگ ی مانگی نۆڤه مبه ردا   )  6 ، 5(  ئینته رناسیۆنالی سۆسیالیستی هۆه ندا له کۆنفرانسی   ( is ) 
.                      بیاریاندا که په یوه ست ده بن به کاری هاووخه باتی له به ره یه کدا له گه ڵ پارتی سۆسیالیستدا  

 ئینته رناسیۆنالی سۆسیالیست وه ك ڕکخراوکی سه ربه خۆ  ده منته وه و  خه بات ده کات ، به م له ئستادا شان 
 له چاالکیه  کان و یارمه تیدانه دارایه کاندا کۆمه ك ده کات بۆ پشکه وتن و گه شه کردنی پارتی سۆسیالیست ، به شان

.                                                                        بۆ نموونه ئه گه ر هاتوو هه بژاردنك هاته گۆڕه پان  
کدا که  ئه م هه نگاوه له هه ندێ خای گرنگه وه گه شه و سه رچاوه ی گرتووه ، له  هه مان کاتدا له خۆپیشاندانی کار  

.                                                         دا بوونی هه بوه و گه مه ی له سه ر کراوه      ( IS , SP )   وانله ن
ی گرنگمان له سه ر ئاستی جیھانی ده رئه نجام داوه ، هه ر چۆن له ئمه له م چه ند سانه ی ڕابووردودا گه لك چاالک

.                                هۆه ندا به تازه ترین خۆئاماده کاری ڕاپه ڕین هه وستی شۆڕشگانه ی ئمه ده بینرت    
ه ماوه ری ،  هه روه ك چۆن بزووتنه  وه یبزووتنه وه ی  گۆبایزمکی  جیاوازتر  گه شه ی کرد تا  بوه بزووتنه وه یه کی ج  

.                               کۆمه یه تی جیھانی دژی شه ڕو خۆپیشاندانه کانی ئه رجه نتین ده توانین به باشی ببینین 
ه قامه کان  ،  بزووتنه وه ی دژی  شه ڕ ، له به رامبه ر شه ڕی عراقدا ملیۆنه ها  مرۆڤی هنایه نو  گۆڕه پان و سه ر ش

مژوو کۆتایی نه هاتووه ، هه روه ك کۆمنتاری ڕاسته وه کان بانگه شه ی ده که ن  ،  پاش  تکشکاندنی  دکتاتۆریه تی  
 .    به کو کرۆکی ڕه خنه که له سه ر خودی سه رمایه داری هه ر زیندوو ده منته وه ستالینی له بلۆکی خۆرهه ت ، 

انی هه فتاوه  ڕاسته وه کان  به  به  رده وامی  هرش ده که نه سه ر چاودری و ئاگاداریه کانی له ناوه ڕاستی  ساه ک
ووت ، له ڕووبه ڕوو بونه وه ی خه باتی ئابووریدا ، جبه ج کردنی هه سانه وه و خۆئاماده کاری زۆر الوازو سسته ، 

م  بۆ  ئه م  ڕووبه ڕوو  بوونه وه یه ش  هیوایه کی  ته واو سه ندیکای کرکاران به  ئازارترین  شکستی  خواردوه ، به 
 )          1            (                                                            



                       .                                                                                      نه خشه کشراومان هه یه  
ئۆکتۆبه ره وه ، زنجیره یه ك خۆپیشاندان و مانگرتنی  )  2( خرۆشانی سه رجه می سه ندیکا کرکاریه کان له پاش    

به  دوای خۆیدا هنا ، ئه وه ی ته واو له ال ڕۆشنکردین ، که هزو بره و جارکی تر به بوا به خۆبونکی ته واو ه وه له 
.                                                                                                           اردا جگیره  شونه کانی ک

ئینته رناسیۆنالی سۆسیالیست به هه موو توانایه وه په یوه سته به هه موو بزووتنه وه سۆسیالیسته کانی تره وه ، تا 
.                                      وتنه وه که به رته پشه وه و به رفراوان و به هزتری بکات  پکه وه ئه م به ره یه و بزو

 ،  ناڕه زایه تی  و   گۆبایزمکی جیاوازتر   ئمه  ده ورکی  بامان  گا  له  به ره و پش  چوونی  بزووتنه وه ی  
ۆ هه موو ئه م ڕووبه ڕوو بونه وانه ش ئمه پارتی سۆسیالیستمان به ، بشه ڕ جه نگ ڕاسیزم خۆپیشاندانه کانمان دژی 

گرنگترین هاوپه یمانی خۆمان زانیوه ، ئه وانیش  خۆیان زۆر  به هزکردو  پیشاندا له پناو ئه ته رناتیڤکدا دژ به 
                                                      .                                                                لیباه نویه کان 

 پکه وه  له گه ڵ  ئه وانی  تردا ڕاپه ڕین ،  هه ر  له سه ره تاوه  به  پشنیارك  وه  ك  ( Keer het Tij )و  به ره ی 
                                                .                                                               کۆمه یه تی هۆه ندا  

ده رئه نجامی ئمه بۆ په یوه ست بوون به پارتی سۆسیالیست له ووه هاتوه و درژه ی کشاوه و گه شه ی کردوه ، 
له گه ڵ گه شه کردنیدا ئستا بزووتنه وه که ڕووبه ڕووی به ربه ره کانیه ك ده بته وه له وه رگانی زمانکی 

امیاریانه دا ، زۆر زۆر پویسته خۆئاماده کاری بۆ ڕاوه ستان و به  هز ڕاگرتنی ئه م بزووتنه وه یه ، وه ده بت ڕ
.                                          ئاماده باشیه کی ته واو ڕکخراوه یمان هه بت بۆ ئه وه ی ئه م ملمالنیه ببه ینه وه  

ونی ئمه له هه موو هه وسته و گۆڕانکاریه کی کۆمه یه تی و ئابوری و سیاسی ناوخۆو خۆئاماده کاری و ئاماده بو
جیھانیدا ، به  گه نه ویستی خه بات و سیاسه تی ئمه یه ، خه کی هۆه ندا زۆر به باشی ده توانن ئه م ڕوونکردنه  وه یه 

                                                                         .                                     ببینن و لی تبگه ن  
ئمه ده بت خۆمان بۆ هه موو هه وسته  یه ك و گۆڕانکاریه کی سیاسی جۆش که ین ، نه ك ته نھا وه م ده ره وه بین به 

.      ومان ده بته وه یان ڕووده ده ن  هه ندێ پرسیار که له چه ند فۆڕمکی جیاجیادا و له کاتی جیاوازدا ڕووبه ڕو
ئمه ده بت ته واو ڕۆشنانه وه م  ده ره وه یه کی ڕاسته قینه  بین به ئه ته رناتیفك له به رامبه ر لیبالیزمه 

          )*  . بۆس و هاسیما ( دا ، هه روه ها به سۆسیال لیباه کانی وه ك )* باکنه نده  و زه ه م ( نویه کانی وه ك 
  ئمه ده بت ببینه ده نگك که هه موویان زۆر به باشی بمان بیستن ، بۆ ئه مه ش پویستمان به وه هه یه که کارك 

.                                               بکه ین که به ڕۆشنی و له سه ر ئاستی هه موو خه ك گویان لمان بت  
بۆ ده ستوری گشتی ئه وروپا ، گه وره ترین خای هاوده نگی و هاوهه وستی خه کی ) نا ( هه بژاردنی هه وستی 

یان ) به  ( هۆه ندا بوو له گه ماندا ، له  کاتکدا ڕاست ڕه وه کان و لیباه نوکان و سۆسیال لیباه کان پکه وه 
                                                                                .                                               هه بژارد  

پشتیوانیان له م ده ستوره کرد ، ئمه ) چه پی سه وز ( و  )  کار (  بۆ ئمه ئه مه کارکی گرژو توره یه که پارتی 
 ره وه ده توانین ئه مه به باشی ببینین که ئه م پارتانه هیچ جۆره ئهه وی لکیان نیه له به رامبه ر ڕته رناتیف

له الیه ن پارتی سۆسیالیسته وه گرنگترین خای ڕه تکردنه وه ی ڕه وی ) نا ( لیباه  نویه کاندا، به م هه بژاردنی 
                        .                    لیباه نویه کان بوو ، وه گه وره ترین تکشکاندن بوو بۆ ئه و ڕه وه ی ئه وان  

 به  پی بۆچونی ئمه بۆ هه موو الیه ك ئاشکراو ڕۆشنه ، هه وستمان له به رامبه ر ده سه تدارانی ئستاو لیباه 
دژی ده ستوری ) نا ( نوکاندا ، هه وستمان له هه بژاردنی ڕابووردوداو خه بات و ئاماده سازیمان بۆ هه بژاردنی 

.                                                ئۆکتۆبه ره وه   ) 2( په ڕین و خه باتی شگیرانه  ی ئمه له پاش ئه وروپاو ڕا
دا سنووربه ند ) باکنه نده  و بۆش ، کاپیتایزم ، گۆبایزم ، ڕاسیزم ( خه باتی ئمه ته نھا له چوارچوه ی دژایه تی 

اده یه  بۆ  خه باتکردن  له  نو  خودی   چه پیشد ا ،  بۆ  گه شه   پدان  و  چه سپاندنی نه بوه  ،  به کو  ته واو   ئام
 )             2      (                                                                  



 په نا بت بۆ بره وی ئه م  ده دات که هه میشه هاوکارو و) کار (  ئه ته رناتیفك، هه روه ك چۆن یارمه تی پارتی 
.                                                                                                                                   خه باته

ماده باشه ، پارتی    پارتی سۆسیالیست هه میشه وا ده رکه وتوه که ته واو له به رامبه ر هه وستی ڕاسته کاندا ئا
سۆسیالیست یه ککه له و پارته چاالکانه ی که له م چه ند سانه ی ڕابووردودا  هه میشه هه وی داوه خه باتی 
کۆمه یه تی به هزترو چاالکتر کات ، پارتکی سۆسیالیستی به هزیش ئه و پارته یه که له نوه ندی بزووتنه وه 

.                                  ت و هه وبدات له پناو گه شه کردن و به رده وام بوونیدا  کۆمه یه تیه کاندا بوونی هه ب
 پارتی سۆسیالیست وا پناسه کرا و ده رکه وت که ده ورکی دیاری هه بت و ته واوکراوه یه له کارکردنیدا له گه ڵ 

)  .                         ئینته رناسیۆنالی سۆسیالیست ( ڕکخراوو الیه نه سۆسیالیسته  چاالکه  کانی تردا بۆ نموونه 
 ئه مه گه شترین خای پۆزه تیڤی ئه م پارته یه ، هه روه ها به ختك بوو بۆ ده رچوونی ئه م پارته له خۆخواردنه وه و 

وخه باتی هه ر وه ك چۆن له هاتنه مه یدانی به ره نگار بوونه وه ، هه روه ها بۆ بره ودان به بنه ماکانی سۆسیالیزم و ها
.                                                                                                     دا له هۆه ندا ناسران   ) 2005( 
 نی که م له هه ندی ، ڕکخاوکی چه پ بوون ، به م ئستا ته واو له گه ڵ لیباه کاندا دنه وه و الیه) چه پی سه وز  ( 

هه وستدا هاوبه شن ، بۆ نموونه ده نگدانیان به ده ستوری گشتی ئه وروپا و ڕازیبونیان به هه ندێ به رنامه ی 
به ب ئه وه ی خاوه نی هه وستك بن بۆ .. لیباه کان له سه ر به رنامه ئابووریه کان و ته ندروستیه  کان و هتد 

.                               فك ، هه ر بۆیه ئه مۆکه ئه وان ئه م مه هامه یان له ده ست داوه   ئاماده کاری ئه ته رناتی  
 ئینته رناسیۆنالی سۆسیالیست وه ك ڕکخراوکی سه ربه خۆ ده منته وه و خه بات ده کات ، ئمه هه وده ده ین له 

 ژیانی هاوبه ش ، ئمه ته واو قسه و باسی جدیمان هه یه له سه ر پیناو گۆڕینی ته واوی بنه ما بنه ڕه تیه کانی پکه وه
، به توانینی ئمه ) هه روه ها به شۆڕشگ بوونی پارتك ( ،  ) ڕیفۆڕم سازی یان شۆڕش( ئه م گۆڕانکاریانه  

ی بزووتنه وه ی کرکاری هه وسته کان ته نھا له سه ر ڕووداوه کان به رجه سته نه بوه ، خه باتی نونه ته وه یی و مژوو
به م باسه ده وه مه نده ، گه شه  تازه کانی بزووتنه وه ی ئه مه ریکای التین و ڕژمه زۆر قووه یه ك له دوا یه که کانی 
سۆسیال دیموکراته کانی ئه وروپا ، هه بژردراوه کانی خۆیانیان به دوای خۆیاندا هناوه ، ئه مه له الی ئمه 

نیاو چه سپاوه ، به م ئمه وا بیرده که ینه وه ، که هیچ جۆره جیاوازیه ك نیه له نوان هه ودان بۆ خاکی دیارو د
گه شه ی بنه ماکانی شۆڕش و ڕکخراوکی شۆڕشگدا ، له پناو به دیھنانی پارتکی سۆسیالیستدا  ، هه روه ك 

ده نگ و هاووهه وست دژی پۆگرامی لیباه نوکان چۆن شۆڕشگه کان و ئه وانه ی شۆڕشگیش نین ، پکه وه هاو
.                                                                                                              بنه مه یدان و بجه نگن   

تربت به پی توانا ، ئمه پمان وایه  ئمه ده مانه وت که پارتی سۆسیالیست گه  وره ترو گه شه سه ندوترو به  هز
که هه وکی باشمان داوه و کاری باشمان کردوه بۆ ئه وه ی ئه م پارته گه شه بکات و به هزترو چاالکتر بت ، وه 
به رده وامیش ده بین به پی توانا ئه م کاره درژه پبده ین ، پکه وه به ڕۆشنی ده نگ هه بین دژی بازاڕی ئازاد ، 

و هه وست بین دژی شه ر له سرڤیا و ئه فغانستان و عراق ، چاالك بین له ناڕه زایه تی و خۆپیشاندانان له سه ر ها
.                                                                                شه قامه کان له پناو داواکاریه کانی جه ماوه ردا  

سیالیستیش ئه و پارته یه که به پی توانای خۆی نیشان بدات له گه ڵ بزووتنه وه  به هزترین پارتی سۆ
جه ماوه ریه کانداو  گه شه و بره و به بزووتنه وه کۆمه یه تیه کان بدات ، وه هه وبدات له پناو به دیھنانی مانایه ك 

.                                  ندو به هره مه نده  ، ئه و جیھانه ی که مرۆڤایه تی تیایدا خۆشمه)  جیھانکی باشتر ( بۆ 
 ئینته رناسیۆنالی سۆسیالیست بانگه وازی هه موو ئه و که سانه ده کات که هه گری مه هامی سۆسیالیستین و له 

ته وه ، پناو به دیھنانی سۆسیالیزمدا خه بات ده که ن ، وه ته واو له به  رامبه ر شه ڕو ڕاسیزمدا خۆیان جیاکردۆ
په یوه ست بن به م به ره یه وه ، پکه وه له پناو به دیھنانی  سۆسیالیزمدا ، پکه وه هه وبده ین و گه شه بکه ین له 

.                           پناو بره وو پشکه وتندا ، سه رکه وتن و توانا ده خوازین بۆ چاالکیه کانی پارتی سۆسیالیست    
                                                             ( 3 ) 
 



  + ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  * ( SP )                                                                  .                                   پارتی سۆسیالیست   

.                                                                                  ئینته رناسیۆنالی سۆسیالیست          ( IS ) * 
.                                                                                                   پارتی کار           ( PVDA ) * 

.                                                                               چه پی سه وز       ( Groene Links ) * 
.                یه   ( CDA ) ه ندا ، که  سه ر به پارتیستای هۆسه رۆك وه زیرانی ئ ( Balkenende ) * 

  * ( CDA )                                                                    .     پارتی کریستان دیموکراته کانه    
                                .  (VVD) ه نداو ئه ندامی پارتیستای هۆوه زیری دارایی ئ ( Zalam ) * 
. کانی هۆه ندایه  پارتی لیباه نویه                                                            ( VVD ) * 
.                                                                           سکرتری گشتی پارتی کار         ( Bos ) * 
.                                                               به رپرسی سه ره کی چه پی سه وزه      ( Halsema ) * 
 
  
 

   
     
                                                                                                                    
                                      


