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م  لکانی وتانیتر و هه کانی خه  جیاوازه  بیر و بۆچونه  له ری کورده ی خونه وه م ئاگا کردنه ، هه رگانانه م وه ست له به مه: رگ وه" 
ر و بۆچونی دی بی بوڵ یا ره ت، قه له  مانای دروست یا غه ن به بک، ئیلزامه تله  یا مه قاله ر مه رگانی هه  و وه کانه دیتنی پشتی ڕوداوه

!  وه نه  ئاگادارم که نه و هه  له بینرت یا بم بورن، یا تکایه دا ده که رجومه  ته م و کوری و ئیشکاتکیش له ر که گه ئه!   نیه رانه و نوسه ئه
   de.yahoo@rahmayub    "سپاس

  

   نوکان  ئینترناسیۆناه یه ککار و بنیاتنانی حیزبه ره به

  10.11.2006ئاڕۆن ئام، : نوسینی
  2707ردانی  ی جۆزه4حمانی،  یوب ڕه ئه: رگانی وه
  
ر  س نوسه  بیر و بۆچونی به م نوسراوه  ئه  که وه مه که ئکید ده  و ئستاش ته  وتومه وه ریشه  سه ک له ر وه هه: رگ وه

  !ر کوردی  سه ته رمگاوه   وه وه ری و ناسین و خوندنه بۆ ڕۆشنگهتی و من  خۆیه
    
  
  
  ی که ڕوانیه و چاوه  ئه  وWASG  تی و کار یه تی کۆمه داه بژاردنی ئاترناتیڤی عه  دوای بنیاتنانی حیزبی هه به

   دته مو تواناوه  هه  گۆڕ، پرسیارک به ته  هاتۆنهPDS پی ئامان  هڵ حیزبی چ  گه  کار کردن له وه بۆ پکه
  و و پۆگرام، یه  و په رنامه ؟  کام به یه پ هه  چ حیزبکی چه ککاران، بکاران و وان پویستیان به:   وه پشه

  ؟  ڕوریه ست و زه چوار چوه پوی ت و کامه کام سیاسه
  
مو   هه کان له داره تمه نکار و سیاسه خاوه. مو جیھان  هه کو له  پش، به نه  ئامان نایه س له  به م پرسیارانه ئه

ی کرکارانیان  ، زۆربه وه مکردۆته کانیان که سته قده ، حه کانیان ژر پ ناوه تیه یه  کۆمه وته سکه شونکی جیھان ده
ککاران و .  هز کردوه  به رمایه ک و چۆڵ و سه  چه  و خۆیان تا بخی دیانیان به ر کردوه کانیان ده رهر کا  سه  له
و  مو کویک خۆیان بۆ ئه  هه  له گرن پویسته  خۆیان ده کی جیھان له نی خه ی کۆمه  زۆربه تکشان که حمه زه

کات، تکۆشان و  کانیان ده  سیاسیه  داخوازیه ال لهو  م ال و ئه  پشتیوانی ب ئه ن که رخان بکه  ته حیزبه
کانی نیزامی  تیه  نامرۆڤایه وه ها ومی دروستی دژی کرده روه دات و هه  گرده وه کانیان پکه سورانه هه
  . داری پیه رمایه سه
  
وریان  کان ده  ئعتازیه وه ه جون  له  که داوه ریان هه پی نوێ سه ند و بزیل، حیزبی چه ک سکاتله  وتانی وه له

 حالی حازردا دروستکردن و بنیاتنانی حیزبکی   بریتانیا و بلژیک له له.  یه مان هه  پاڕله ریان له  و نونه گاوه
  له. کرت ر ده  سه  و باسی له کی جیدی قسه  شوه کان به تیه یه  کۆمه ره ندیکاکان و تکۆشه  ناو سه نوێ له
وام بون و  رده کرن و به  ده  و باسانه م قسه  ئه  مژه کاندا له وتوه  کۆن و جکه کوله شه  ناو ته ند له  هۆهئیتالیا و
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  . درت گرنگیان پده
  
  
  

  سۆسیال دمۆکاسی
  
  هت و قس سه ن ده هزکی خاوه) کان  کۆمۆنیسته ندێ وتیش حیزبه  هه له(کان   سۆسیال دمۆکاته  که یان ساه ده

کانی ئامان  سۆسیال دمۆکاته.   مژو سپردراوه  ئستا ئیتر به مه ئه. کاندا  کرکاریه وه  ناو جونه و باس بون له
کانی  بژاردنه  هه له.  ست داوه  ده ندامیان له  ئه400000ندام،    ئه950000   تا کو ئستا له وه ه1990 سای  له

. ست دا ده نگیان له ده) زار دهه دو میلیۆن و سسه (2300000امانی فدڕاڵ، رانی ئ جلیسی نونه ی مه1995سای 
ندی  یوه ی په رچاو گۆڕی، ئیتر ڕاده کی به  شوه کانی به  پۆگرامه1945 سای   له م حیزبه  ئه  که وه و کاته له

 وتانی تریش زۆر   له  نمونانه م جۆره هل. وه بوه متر ده ڵ رۆژ که  گه  ڕۆژ له م حیزبه ڵ ئه  گه کرکاران و بکاران له
ترین دۆڕاندن  وره کان، گه یه قه نته  مه بژاردنه  نوترین هه  وتی بریتانیا له  لهNew Labour  بۆ نمونه. بیندرن ده

 سای  له.  وه وته دیترابو، لکه  تا کو ئستا نه وه  سای ڕابوردوه30   له کان، که بژاردنه  هه ری له ره و زه
ندام   ئه400000  ندام له  ئه200000زیرانی بریتانیا،  رۆک وه  سه  بو به وه م حیزبه  تۆنی بلر له  که وه ه1997

   . هناNew Labour و وازیان له  وه م بونه که
  
  یان ساڵ بو که هم د داری بون، به رمایه ی سه  شوه و کاتیش له  ئه م حیزبانه  ئهتی رایه به ڕوه به  ر چی که گه ئه
  م به به. زانی  حیزبی خۆیانیانی ده س به  هزیان بو و زۆر که ماکی به  ناو چینی ککاردا بنه  له م حیزبانه ئه

ی ئابوری بازاری  دانی دوباره رهه کو، سه دا وه ریان هه  سه وه  سای ڕابوردوه15   له ی که و ئاوگۆڕانه شون ئه
واوی   ته  به م حیزبانه کان، ئه پ و هشی نئۆلیباله ت، کز کردنی چه ئوروپای ڕۆژهه وتانی  ئازاد له

 .  وه وته کیان ل دورکه خه
 
ر دیت و  ی کاڵ هه یداکردنی بازاری نوێ و وزه ڕی په شه.  وه بته ر دت و قوتر ده داری هه رمایه یرانی سه قه
ختیان  کان، ڕگاکی سه ره کان و قازانج دروستکه وره  گه رانی کارخانه به ڕوه به.  وه بته یرانیتر ده تر و قه وره گه

  .   وه ختتره  قۆناخکی نوتر و سه ختتر و چۆته ت و شۆڕشیش سه  موقاومه م پیه ر به  پش، هه گرتۆته
  

  نوکان په  چه حیزبه
 
ندیکاکان و   ناو سه ر کار، له  سه کار بکاتن، له چینی کر  پشتیوانی له کولھاکی کرکاری که شه دانی ته رهه سه
. ستپکردندان تای ده ره  سه زراون، هشتا له ش بون و دامه کانی تری شار دابه شه ی به  زۆربه  له ی که وانه ئه

ژدا کی دور و دڕ ڕاندنی پۆسه  دوا تپه  بۆ چینی کرکار و بۆ بکاران، به قینه رکی ڕاسته دروست کردنی نونه
  .ستی پکردوه  ده کی کورته  ماوه نۆکه  هه  یه م پۆسه گات، ئه نجام ده رئه  سه کرت و به دروست ده

  
و  ئه.  وه  ژیانه پی نایه)  P-SOL(خۆیی  ربه  وتی بزیل حیزبی بۆ سوسیالیزم و سه  پش له مه دو سال له

کانی   کۆنه ندامه  ئه کان، و له  سۆسیالیستیه کان، ڕکخراوه شگه شۆڕ په  چه  کۆنه ک له جموعه ن مه  الیه  له حیزبه
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 ناو  له) رۆک کۆماری ئستای بزیل سه (Lula da Silva ڵ  گه  له ، که دروست کراوه) PT(حیزبی کاری بزیل 
ندامی  رۆک کۆماری، ئه کانی سه بژاردنه  کاتی هه ها له ر وه هه.  وه  پشه نه به تکی نئۆلیبالی ده سهتدا سیا حکومه

P-SOLنا بهللۆیزا هنابوه رسه  ده6.85س   هی   له ی که وه  واقیعدا بۆ ئه  و له  وه دی هگای خۆ 2004 ساڕ  
 ئیمزا توانای خۆ کاندید 800000ی   وه  کۆکردنه انیبویان بهنیان تو که ندامه  بدڕت، ئهP-SOL  کاندید کردن به

  . ست بنن ده کردن به
  
 کورسی 6توانی ) SSP(ند  ناوی حیزبی سۆسیالیستی سکاتله  دایک بو به  له ند حیزبی تازه  وتی سکاتله له

 ساڵ پشتر 15   گابویان که انه سوڕاو و هه  ئه وتنه رکه م سه  بۆ ئه رچاو ڕۆی به. ست بنن  ده پاڕلمانی به
سک  مو که  هه ت که کسانی مایات ده یه: رگ وه. (ڕی خستبو  وت وه کسانی مایاتیان له  یهدژیمپینھاکی  که
 ناو    تۆمی شریدان، به !)ب بدات ندازه مایات ده ک ئه  یه م، به ر چاو گرتنی داهاتی، زۆر بت یا که  به  ب له به

 دوای   زیندان، ڕک به کان خرابوه  دژی مایاته مپینه ی که  بۆنه  به  کهSSPندامی  ین و ناسراوترین ئهبانگتر
 کار کرد و دواتریش بۆ  ستی به ند ده ترین شاری سکاته وره داری گسگۆو گه  شاره  زیندان، له ر له  ده هاتنه

  .بژردرا ند هه پاڕلمانی سکاته
  
 فیکری   ئاڵ و گۆڕه یرانه م قه کی بۆ ئه ره لیلی سه ده. یرانکی قوڵ بو ر زۆر زو توشی قه هه)    )SSPوه م حیزبه ئه

 ناو  خۆی له ربه ست و سه ربه ندکی سه یاتی سکاتله  خه ی که وه ر ئه  به  بو، له که ری حیزبه کانی ڕبه و سیاسیه
خسی  ی شه تی و کشه کایه ره  و دوبه ک ئاژاوه  کۆمه ر بۆیه هه.  وه بینیه داریدا ده رمایه کانی سه ما فیکریه بنه

 ژر   له .وه رته  دو که  بو به که حیزبه) 2006(مساڵ  هاوینی ئه  بو که وه ی ئه که ئاکامه.  که  ناو حیزبه خۆیان کشایه
ندامانی  شداری ئه  به ها به روه جلیس تۆمی شریدان و ڕۆزماری بین و هه ری مه ری نونه به ڕوه ت و به سئولیه مه
)CWI(نه ی جیھانی، کۆمیته مین کۆنگره  نۆههرناسیۆنال، جوکارانی ئینتی سوسیالیستی  وه ی کر

  . دبوشداریان کر س به  که600زڕاندندا   کۆنفانسی دامه  له که.  دایک بو له) SSM(ند سکاتله
  

  کان  کرکاریه کانی حیزبه وه کۆبونه
  

) 2006(مساڵ ی ئه  مانگی ژانویه ، لهRMTندیکای کرکاری ڕگای ئاسنی بریتانیا  رۆکی گشتی سه بۆب کۆو، سه
تی نوێ و  ندک بابه   و ههNew Labourر   سه  له ی که وه موانی بۆ کۆنفانسک بانگ هشت کرد، بۆ ئه هه
 3. دا کردبو م کۆنفانسه شداریان له س به  که300  زیاتر له.  و باس بکرت  قسه ی کرکاری نوێ حیزبک وانه له

شداریان  ڕ دڕوست کردنی حیزبکی کرکاری به  مه دا و له ته م بابه ر له  کۆنفانسکی هه س له دان که مانگ دواتر سه
ندیکا  تی سه تی مودیریه ئه ندامانی هه  ناو ئه تی له سایه ندین که دا چه شدار بوانه م به  ناو ئه له. کرد
   له  نیست که ها داڤه روه ، ههCWIندامانی  کان و ئه داریه ، شاره)nationaler Gewerkschaften(کان یه وه ته نه
نی،  ده ه م سوراوه  هه ر چاو له کی به کرد و کۆمه  کاری سیاسی ده وینی و شاراوه ی ژر زه  شوه شتاکاندا به هه

 دیاری کرد،  مه ر ئه  سه ی داهاتوی خۆی له زیفه  وه م کۆنفانسه ئه. شداریان کردبو کان به ندیکایه تی و سه یه کۆمه
 و  وه لیل و ڕگای بۆ بدۆزڕته ، ده وه  دروستکردنی حیزبکی نوی کرکاری بکرته  دوا بیر له  به مه  له که

 . وه ها ئیمزای بۆ کۆ بکته روه هڕێ بخت و ه ی بۆ وه وه کۆبونه
 
   ناوی ڕسپکت به مان جۆرج گاۆوای تاکتیککی نوی به ری پاڕله ستی نونه ره رپه  سه ها به روه  بریتانیا هه له
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 پۆستی 16،  )2006(مساڵ کانی مانگی مای ئه یه قه نته  مه بژاردنه  هه جۆرج گاۆوای له.  واتای ئیحتیام خوقاوه
  تیه مایه  که  ناوی ڕسپکتی ل نرا، پشتیوانی له  که م تاکتیکه خای قورسایی ئه.  وه کانی برده داریه شاره

ج   موسومانیان تیا نیشته قانه نته م مه ی ئه  زۆرینه  بو که قه نته  مه16کانی ) ک خاریجی ه چه  ڕه به ( موسومانه
  . وتون که ن هه نده امتسی له تاو ه یان له قه نته  مه  دوازده ، که بوه

  
شداری سۆسیال   ساڵ به18 مانگی ڕابوردودا و   دوازده ری له رتاسه  مانگرتنی سه  دوا دو دانه  وتی بلژیک به له

  ک به نه ( کو ڤمس بنگ و وه تی ڕاستی توندڕه سایه دانی که رهه ها سه روه تدا و هه  ناو حکومه کان له دمۆکاته
 ژر  کان له په  چه تیه سایه  هزی که وازکی به بانگه)  هز پی به کی ئاترناتیڤی چه وه بونی جونه نههۆی 

م جار  که  یه له مه م ئیبتیکاری عه ستپکی ئه ده. کرا"   مومکینه تکی دیکه ، سیاسه  الزمه تکی دیکه سیاسه"شیعاری 
  ر له  ساڵ نونه5(، لۆد ڤانوتریڤ )کان لمان بۆ سۆسیال دمۆکاتهری پاڕ  ساڵ نونه21(ن جف سلخس   الیه له

ندیکای  ی سه ری دڕژماوه  به ڕوه  به ها جۆرج دبونه روه و هه) کان پاڕلمانی ئوروپا بۆ سۆسیال دمۆکاته
  وه نهم جو  ناو ئه له. کان بون کانی سۆسیال دمۆکاته نه  تئۆریسیه کک له  و یهABVV/FGTBکرکاری 

  گیه سته تی وابه ڕ چۆنیه مه بژاردنک له هه) 2006(بت پش کۆتایی هاتنی ساڵ  دا ده  کرکاریه نویه
  وه ک کۆبونه  کردیان و کۆمه وه کان پکه ری کرکاره  نونه  و باس که ک قسه  دوا کۆمه به. ن کانیان بکه سیاسیه

وێ   له ی که وه نن، بۆ ئه ی ئۆکتۆبر ڕابگه28   و گشتی له نه الیه مه کی هه وه ه کۆبون  کرا، بیار درا که وه م باره له
  .ن ست پبکه کان ده کی سیاسی دژی نئۆلیباله وه جونه

  
.  ر چوه  سه  به  مژه لک بۆ دروست کردنی حیزبکی کرکاری نوێ زۆر له مه ڕانسا ئیبتیکاری عه  وتی فه له

کان دژی  که  دوا یه ک له  یه ، خۆ پیشاندانه)ئیخاج(رکردن ی دژی گۆڕانی یاسای پارزگاری دهرگر ت و به موقاومه
 و LOن   الیه کان له کانی تۆتسکیسته ر دوک کاندیداتۆڕه د بۆ هه رسه  ده ها ده روه کانیتر، هه لپن و فاشیسته

م   نیشان دا، به  خۆیان یان له ه و پتانسیه  ئه2002رۆک کۆماری سای  کانی سه بژاردنه  هه  لهLCRها  روه هه
.  گرتوه ڵ نه  هه وه م باره ک و کۆنکتیان له  که نگاوکی به  یش ههLCR    و نهLO  ش نه  تاکو ئستاکه وه  داخه به
  

  ماکان ئاسۆکان و دورنه
  

بن  یدا ده ، جار و بار حیزبھاکیش په مپین و خۆپیشاندانانه م که  و ئه م دروست کردنی حیزبی نویانه  پاڵ ئه  له
  تانه زیه  مه م ئه.  ڕیان بۆ کرکاران و وان پک هناوه زکی جگای باوه رکه  و مه یه  مژوکی دور و درژیان هه که
ند   وتی هۆله له.  ی گرتبو رچاوه  سه وه  حیزبی کۆمۆنیستی کۆنه  له گرت که  خۆی ده  لهRC ئیتالیا زۆرتر  له
مای مائۆئیستی،   بنه  حیزبک بو به وێ که  ناو حیزبی سۆسیالیستی ئه کان له  و باسه کان و قسه حسه ڕ و به جه
 .ستی خوارد شکه

 
 چینی کرکار پک بنین،  شھاک له بت به  ده کانی داهاتودا ئمه  کاته  له وه وه ره یشتنکی بیار ده  مانا و تگه له
. رگرین ی نیھایی وه تیجه ، و نه وه ینه یی بکه ، خۆمان بونیادی و ڕیشه وه ینه  خۆمان سیاسی کهسوراو بین،  هه که

، و  قه نته  مه ک و له ڕه  گه  له وه ه وه  ئه ڵ بنین و پاشان له ر هه  سه  موباریزه س له  که تاکه جار و بار و به
ری  بت ڕبه  ده وه  الکی تره له. کاندا بین او کاندیداتۆڕه ن رار بگرین و یا له تدا قه تحی حکومه  سه پاشانیش له

 و  وه نه ندیکاکان حیزبی سیاسی نوێ دروست که کان و سه رانی مانگرتنه به ڕیوه کان، به  کرکاریه وه جونه
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رس و  کان ده هت بونی سۆسیال دمۆکات  له  له  که باش وایه.  وه نگ ببنه کده  یه وه مو پکه رن، هه ی به ڕوه به
لیلی   زۆر ده به.  مانان وان ئستا ئیتر خای له  ئه ی که وه وین، بۆ ئه که رگرین و ئیتر تخونیان نه  وه جروبه ته

مای باشیان  وان هندک بنه  ئه رتک که  شه مۆ، به کانی ئه  سۆسیالیسته  گێ خواردنی حیزبه وه  پکه وه ته تایبه
 دوا  کو به  ئاسانی ناکرن، به ر وا به  هه مانه  ئه وه  دنیایه به. رچاو بگن  ڕۆکی به وه توانن پکه بت، ده هه

بت کاریان بۆ   ده ر بۆیه نجام، هه  ئه نه گه  ده ستانه به م مه ری ئه سه رمه  چه کی دور و درژ و پ له ڕگا و پۆسه
  .بکرت

  
یدانکی زۆر  کان مه بینت، و ڕفۆڕمیسته  فازکی دۆڕاودا ده داری خۆی له رمایه  ئستا سه  که وه وه ی ئه  بۆنه به
  وته که  ئاترناتیڤک ده کان   نویه په  چه ر زۆر خرا حیزبه  بۆ مانۆڕ و کار و خۆ نیشاندان، هه یه میان هه که
ن و   بکه  ئیاده وه ره  سه بت له دهن، یا خۆ   ئیمان ڕکبخه م و به مه تکی موسه بت موقاومه ر ڕگایان، یا ده سه
  . وه ره  سه هرومی فشار له  ئه ببنه

  
SAVکخراوهز ده  به سته به م مه خۆیان بۆ ئه) هاوبیرانی(کانی  خوشکه سته  ده   و ڕکهی  وه ر ئه  به ن، له که  ه  
. ن ست خه ده کان وه  کۆنه  کۆمۆنیسته کان و حیزبه  سۆسیال دمۆکاته  ڕکود کردنی حیزبه کی باشتر له تیجه نه

ستی  ستی خۆیان ده  ده  سۆسیالیزم به داری و پشت کردن له رمایه بوکردنی سه  قه وان به دوا دۆڕاندن و ڕکودی ئه
کان  رسه بت ده دا ده لره.  وه رنامه  ناو به وجار بچینه ین، ئه چاو بکه هتی واقیعی ڕ بت سیاسه  پشدا ده له. پکرد
کان و  ر حاکمه رانبه  به  بن له  ئاماده مان که  گه ڕورن بن له  زه و حیزبانه ئه. کاریان بنین ربگرین و به وه

  .  پویسته  م حیزبانه پۆگامکی سۆسیالیستی بۆ ئه. ن  بکه کان خۆڕاگری و موبارزه جابره
  
  
  

  :WASGر   سه ک له کورته
WASGرناتیڤی عه  هه  واتهتبژاردنی ئا هیه تی کۆمه دا  ،کی چهتی و کارمانیه حیزبخۆیان له .  پی ئا   

گری سۆسیال دمۆکاتی حاکمی ئامان و  خنه  ڕه کانی ندامه یان ئه  زۆربه  حاکدا که  دا، له2004ریانی سای  جه
تی  داه بژاردنی ئاترناتیڤی عه ی، هه  ناوی ئیتیحادیه  به وه ه وه  ئه  له کانن، که ندیکا کرکاریه مانی سهندا ئه

سوران کرد   هه ستیان به ده) V.Wahlalternative Arbeit und soziale Gerechtigkeit e.(تی و کار  یه کۆمه
  .         یاند  تاسیس و بنیاتنانی حیزبیان ڕاگه2005ی  ی ژانویه22 برواری  و پاشان له
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