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  1 ساڵ٧٥الندسئۆرگانیزاسیۆنن 
Landsorganisationen2 75 år 

 
 شید ڕبوار ڕه

  آوردی  به  آردوویه وه  سودیه له
 

مین ساۆژی ئل ئو   ـ هه٧٥ بۆ   آه مان بینیووه یه  ناسراوه ره و پۆسته موومان ئه ی دووایی هه ند مانگه و چه ئه
)LO (نه آه ره  پۆسته . چاپ آراوهكی بزووتنه  ووانپكاریی له وه ی ڕییدا تافی م  له ره سه ی آرو  ئه. ندا

  . وه آی قووه یه ندشه  ئه مانخاته آشت و ده رنجمان ڕاده ی سه وانه  له آكه  یه ره پۆسته
  ؟ دا وا گرینگه ره و پۆسته  له  آه  چییه وه  ئه باشه

و  م ئه  به. رگی ساآاره جلوبه.   و ئاساییه و ڕۆژانه ی ئه آه ونه.  رآاروانه  سه  آه  نییه و پیاوه ی ئه خۆ ونه
  :  س شت نووسراوه ر ئاآه سه  و له گرتووه آی هه  ئایه پیاوه

  
 ك بگرن پرۆلیتارانی جیھان یه •
 شت آاژر آار هه •
 مووان نگدان بۆ هه مافی ده •

  
م  نی ئهآا مرۆڤه.   ڕپواندایه  له  آه لكه  گهی  ونه آه  ونه.جمت  ده آه  ڕپوانه وه و پیاوه  پشت ئه وجا له ئه

  م ڕپوانه ی ئه مانه ر ئه م هه به. بینران ز ده ناحه. بوو نگدانیان نه مافی ده.  بوون وساوه ژار و چه  هه ڕپوانه
و  نجامدا، ئه  هزی هاوپشتتی خۆیان ئه یان به ه آارم ئه. آی بادا سودی نویان ئاوا آرد یه  پله  له بوون آه

  .ریی خولقاند باتیی و دادوه  هزی بیری هاوخه دی نویان بهسو. آیخستن  یه هاوپشتتیه
  .بوو ههدا  آه  ڕپوانه  دروشم له س دانه

  
مان   هه موو جیھاندا له  هه  آركاران له  آهگیرا رده  وه وه و هۆشیاریه  هز له–ن ك بگر پرۆلیتارانی جیھان یه

 یی وه ته  هاوپشتتی نونه ت به باره ش سه  ئومدی گه  به زهگرت و و آی ده  پناوی نرخی مرۆڤدا یه باتدا له خه
  .درا ده
  

ت  سته خۆ نابت ده. ن گادا بیار بده  آۆمه دا بن و له گه یانویست له آركاران ده. نمووا نگدان بۆ هه مافی ده
ریی سیاسییان  یانویست آاریگه آركاران ده. ر حوآم دانیشتوون سه  له  آه وه دا بمنته وانه ستی ئه  ده ر له هه
  .بت هه
  

                                                 
  له  وه الندسئۆرگانیزاسیۆنه  زراندنی ردی دامه ی ساگه  بۆنه بهئۆلوف پامه   آه   ئاخافتنك بووه م وتاره ئه  1

  .تی  آردوویه  دا ١٢/٨/١٩٧٣  له) Skansen(سكانسن 
ترین و  وره  گه  له رهانیساسیۆن بریتیهالندسئۆ.  وه خوندرته ده" الندسئۆرگانیساشون" سودی   به م ناوه ئه  2

ك ملیۆن و  یه (١٨٠٠٠٠٠  زرنرا و ئستا زیاتر له  دامه١٨٩٨ سای  ندیكایی سودیی آه آۆنترین ڕكخستنی سه
   Wanja Lundby-Wedin   ڤدین-وه ڤانییا لوندبی   ـ ـه٢٠٠٠ سای  له.  یه ندامی هه ئه) زار د هه شت سه هه
ی   و ژماره یه  وت هه٣٥   له   آهEFS  ندیكای ئورووپیه رپرسی سه ها به روه  و هه وه ـ ـهئل ئو  رۆآی سه
  se.lo.www  :یانه آه ڕه  ناونیشانی ماپه مه ئه. ملیۆن) ست شه (٦٠  گاته ندامانی ده ئه
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  آاربھنن آه  به وه ریی سیاسیی خۆیان بۆ ئه یانویست آاریگه آركاران ده. شت آاژر آار ڕۆژی هه
  .تر آی زده ریه آان بۆ دادوه تی و ئابووریه یه  آۆمه ر هزه  سه نه  آار بكه آانی ژیان بگۆڕن، آه رجه لومه هه
تدارانی  سته  ده ك له یه وه مدانه  ب هیچ وه آان به یان سادا ڕپوانه  ده له. انباس بوووان شای بری ئه سه
مووان و  نگدان بۆ هه  مافی ده یشتن به  بۆ گه وه زراندنی ئل ئو ـ ـه  دامه له. یانكوتا ربگرن، ده  وه مه رده و سه ئه
و ڕگا  گا توانی به ی آۆمه زراندنی ئاشتیانه  دامه و آاته ئه.  سای خایاند٢٠ ڕۆژكدا  شت آاژر آار له  هه بۆ
  .ست پ بكات  ده واو دیموآراتیه ته

  :گوت دا ئاوای ده و آاته له  Hjälmar Brantingهلمار برانتینگ 
 گوایا  ناآرت وا بوامان پ بھنرت آه.  باتمان بۆ دیموآراتی آردووه  درژیی ژیانی مرۆڤك خه  به ئمه"
  وه زووی ئه  ئاره وه  جیددیه  به  آه یه سك هه  ڕاستیی آه ئایا به.  ڕ آردووه یاكی ب فه مان بۆ خه باته و خه هئ

نگدان  ستھنانی مافی ده ده  بۆ وه ی آه و آاته وسا تیدا بووین، ئه  ئه  آه ستاینایه ودا بووه  له بكات آه
ش  وه ت ئه نانه آان ته كه ی زۆری خه زۆربه.   ماقووڵ نییه وه  ئه  آهگات سك تده موو آه آرد؟ هه باتمان ده خه
 الی  سته و هه  ئه  آه ترسیه ر زۆر جی مه  هه وه ئه. ك ناتوانت ب دیموآراتیی بژی یه وه ته  نه یشتوون آه تگه

 ژر  وه نه ت بخه سته  ده  دووباره آانی دیكه  چینه ی آه وه ی ئه  مایه بته  ده مه  ئه آركاران الواز بكرت، چونكه
ری  نگه  ڕاستیدا ناتوانن هاوسه رگیز له  دژی چینی آركار وستاون هه ی آه و چینانه ئه. ستی خۆیان ده

م  ه  قه  شتكی بنرخ له وت دیموآراتی به یانه  ناو چینی آركاراندا ده  له وت آه ست بكه  ده وانه باشتریان له
  ".ن بده
  

ل ئو نیشان درا ر به رانبه رینكردن و سوپاسگوزاریی به  ئافه١٩٧٣نی ساستاش هه.  ئزی خۆیان  ئمووان ڕ
  . ستھناوه ده  چینی آركار بۆ خۆیی وه  آه یه و ڕزه ربینی ئه  ده مه دا ئه  بناخه له. ن ده نیشانی ئل ئو ده

 سود  گا له زراندنی آۆمه دامه.  بۆ دیموآراتی  هزهندیكایی پشتونی ی سه وه  بزووتنه زانن آه مووان ده هه
برئامز  چوونی زه م دووچاری تھه آان توند بوون، به تیه یه ملمالن آۆمه.   چووه ڕوه  به ئاشتیانه

  ئمه.  وه نگكی دیاره  جه وته  هاووتی بكه  هاووتی دژ به بووین آه  نه ساته و آاره  تووشی ئه بووین، ئمه نه
برئامز   شۆڕشی زه رچووین آه ت ده المه  سه  ئابوورییه  ئابووریی و ڕۆچوونه تیسمانه و تایچشتن و قه له
مان  آه آركارانی وته. بوون ر هه ت هه حمه شدا دژواریی و زه وه ڵ ئه گه م له یھنت، به ڵ خۆیدا ده گه له
یش   وتی ئمه  له ژاریی لره هه.  دارییان چشتووه آانیان نه ه خزان آوو آركارانی وتانی دیكه روه هه
  .  دژوار بووه آوو شونی دیكه روه هه
یش   وتی ئمه  مرۆڤ له ڕآی دزوی فاشیزم له.   دیموآراتیی آراوه رای ناساز، دژ به را، هه ش هه م وته له

.  چاو ونبوون  و پاشانیش له وه ته شگ بووژاونهلی شۆڕ  سكتگه  آه بووه آات هه.  بووه ری خۆی هه نونه
.  وام بووه رده بری ڕیفۆرمیزم به  سه ی به آاری ڕۆژانه.   دیموآراتیی پاراستووه لی سود شلگیرانه م گه به

  و به خۆری ئاسایی بره  تیایدا مووچه  آه گایه مكی آۆمه نھا سیسته  دیموآراتیی ته زانین آه یش ده ئمه
  .ن ندی و بیری خۆیان بده وه رژه به

  وه رئه به له. ری دۆخی ئستا  پارزه  بت و ببت به  وا آه بووه پارز نه رگیز آۆنه ندیكایی هه ی سه وه بزووتنه
رجی ژیان  لومه گا و گۆڕینی هه وڵ بۆ گۆڕینی آۆمه  هه  آه  بووه وه  ئه یه وه م بزووتنه آیی ئه ره  سه ره رآی هه ئه
رجی آار و  لومه  هه ت به باره وتنی نوێ سه رآه نگاوكی سه موو هه آی نوێ، هه یه وتننامه موو ڕككه هه. تبدا

ی  وه م گرینگترین ئامراز هاوآاریی نوان بزووتنه به. بینن دا ڕۆی باش ده م گۆڕانكاریانه ك له آه زده
   مۆرآی خۆی له وه ی آركارییه وه ستپكردنی بزووتنه هتای د ره  سه ر له  هه  آه آركاری و سۆشیالدیموآراتییه
  .  داوه ژیانی سیاسیی ناو وتی ئمه

وا  ، ئه بووایه ر پارتكی سۆشیالدیموآراتیی دروست نه گه تی، ئه  گوتویه Ernst Wigforssئرنست ڤگفۆرس

                                                                                                                                                 
 Avtalsrörelse  گفتوگۆی مووچه  3
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  .زراند مه ر داده ندیكایی پارتكی سۆشیالدیموآراتی هه ی سه وه بزووتنه
  ییه  بنچینه و فۆرمه ژاریی و بكاریی و بۆ ئه بات دژی هه خه. ین  بكه وه م هاوآارییه بت شانازیی به  ده مهئ

ندیكایی و سیاسیی  ی آركاریی سه وه نی بزووتنه  الیه  آه یه آی هه  چ مانایه وه  ئه دات آه  نیشانی ده دنیایانه
  .ن  بكه  ئاراسته وه و پشه ره  بهآان  گۆڕانكاریه وه  پكه  بن و آه وه پكه

گا  وام بۆ آۆمه رده آی به رپرسیارتیه گرتنی به بوون و هه ستی هه  هه ندیكایی هزی خۆی له ی سه وه بزووتنه
آردرت و بیر  تی گرووپی خۆ ده رایه ر شتك نونه ندیكاییدا پش هه ی سه وه  بزووتنه بگومان له.  رگرتووه وه
  وتووه رآه یشی بۆ ده وه ندیكایی ئه ی سه وه ها بزووتنه روه م هه ، به وه آردرته ندی گرووپی خۆ ده هو رژه  به له
ریان  رانبه به) رانس تۆله(بر  گا و نیشاندانی سه ی ناو آۆمه آانی دیكه ندی گرووپه وه رژه رچاوگرتنی به به  له آه

ستی  م هه ئه.  گیروگرفتی جیاوازدا دروستكار لهری خۆگر و  سه  چاره یشتن به  بۆ گه رجكه پشمه
ها  روه م هه ، به ندیكایه ی سه وه گا ئاآامی توند و قایمی بزووتنه موو آۆمه ر هه رانبه  به رپرسیارتییه به

  ی لهبوونی هاوپشتت ر هه سه  له  آه وه و داوایه تی به یه ندا هه سه  ڕه  له یشتی آه گابینیه و آۆمه ئاآامی ئه
  .تی یه گادا هه موو آۆمه ری هه رانسه سه

  ر به رانبه رپرسیاریی به ستی به تیی و ئابووریی و هه یه آان و ویستی گۆڕینی آۆمه ها دیموآراتیه یی به تۆآمه
ت بۆ  نانه  سود، ته آجار زۆری مرۆڤ له آی یه یه قامگیریی و دنیایی بۆ ژماره ی سه  مایه بته گا ده آۆمه
ندیكایی  ی سه وه  بزووتنه  آه یه وه رئه به ر له ی آركاریی، هه وه آانی بزووتنه ی ڕیزه وه ریشه ی ده وانه ئه

ی  وه بزووتنه.  بت شنی خۆیدا بونه  چه  له نگه  ڕه گیرت آه واوی جیھاندا ڕزكی زۆری لده  ته سودیی له
ندیكایی  ی سه وه ، بۆ بزووتنه آسانیی داوه تیی و یه یه  آۆمهرآردنی رانبه وی بۆ به  هه میشه ندیكایی هه سه
 گشتیی  گاش به آانی خۆیشی و بۆ آۆمه  بۆ ناو ڕیزه مه ئه.  رجكه  پشمه رآردنه رابه و به  ئه  آه وتووه رآه ده
بر و   سه و بهت  حمه  آاری زه  ساڵ له٢٠ ڕووخساری   له  بریتیه ی هاوپشتیانه تی مووچه سیاسه.  ر وایه هه

  .دا  ئایینده ی آركاریی له وه وتی بزووتنه سوآه تی هه  بۆ چۆنیه آه یه رنامه هاوآاتیش به
 ب  ته م سیاسه  ئه  آه پداگیراوه.  ی لگیراوه خنه  توندی ڕه  زۆر به یه ی هاوپشتیانه تی مووچه م سیاسه ئه

آردرین  تاوانبار ده. ستنن ر مافی خۆیان ده ی هه آه ڕ ئاخریهآانی بازا هزه]  گوترت آه ده[ها  روه هه.  مانایه
  .نت یه گه آان ده  ئابووریه وتنه  پشكه  زیان له ته م سیاسه  ئه آه
  . بن ه شت هه ردووآیان ده هه.  تاوانبارآردن ناتوانن دروست بن  له م پداگرتنه ردوو ئه هه

  زراندن له لی دامه رجگه  و مه ربوونی مووچه رابه  به ین آه  بكه وه ر ئه سه خت له توانین جه  ده ئمه: با بووانین
 آردبت،  ی هاوپشتیانه تكی مووچه ر سیاسه سه وی له ندیكایی توندتر گره ی سه وه ، تا بزووتنه وتی ئمه

  زراندنی ئل ئودا خرایه  سایادی دامه  له دا آه وه آانی توژینه  ڕاپۆرته آك له  یه له.  پش ته خراتر چووه
یی  سته رجه  به  به نجامانه رئه و سه ی آردبوو، ئه  ئامادهRodulf Meinnerر   ڕودۆلف مایدنه ست، آه رده به
) ١٠ ( ده.   بووه تان و پیاواندا ی ئافره مووچه  نوان ربوونكی توند له رابه  به  وتی ئمه له. ست رده  به خاته ده

. ی پیاوان بوو مووچه) ٪٧٠(فتای  ددا حه  سه سازییدا له رتی پیشه  آه تان له ی ئافره  مووچهر وبه مه ساڵ له
  به.  یه ر وتكی دیكه  ئی هه  زۆر زیاتر له ربوونه رابه م به ئه). ٪٨٣ ( شتاوسیه ددا هه  سه  له یه و ڕژه مۆ ئه ئه
 ناو  ی بند و نزمدا له  نوان مووچه  چۆن بۆشایی له آه نیشانی بدات   ژماره توانت به  مرۆڤ ده مان شوه هه

  . وه ته م بووه پاوانی ئل ئودا آه
تر  و  وره آی گه ریه  بۆ دادوه ی هاوپشتیتی ئامرازكی گرینگه ی مووچه ته و سیاسه  ئه توانین ببینین آه  ده ئمه

  .گادا  آۆمه ریی له بۆ دادوه
  ر له ره  دت و زه ی هاوپشتیانه تی مووچه  گوایا سیاسه  آه یه ه  هه مان شوه  هه هر ب یان هه ی دیكه آه پداگرتنه

  وتوودایه  پشكه  دۆخكی فره مۆ له سود ئه. دات وتنی ئابووریی ده  بۆ پشكه  شیاوآاریی ئمه ل و له هه
  م دوواییه  ئه ریكیی نوێ آه مه آی ئه یه وه  پی توژینه به. سازیی ی پیشه شه ر گه  سه  دته آاتك آه
آوو  وه] ك  هاووتیه ره سه[رك  ر سه  هه ت به باره  سه یه می زیاترمان هه رهه مۆ به  ئه وا ئمه  ئه وه ته بوآراوه

 دووای گفتوگۆی  له 3   هاوآات آه گفتوگۆی مووچه یشتووه  گه و قۆناخه سود آاتك به.  ر وتكی دیكه  هه له
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ر  سه وآردن له گره.  یان نزمه  مووچه  آه رچاو گیراوه به  له وانه لی ئه رجگه زیاتر و زیاتر مه  مووچه
 خراپترین دۆخی  ی آه و مرۆڤانه لی ئه رجگه لومه  و بۆ باشترآردنی هه آانی مووچه نگیه رآردنی ناهاوسه رابه به

م  رده به  له نگك نییه ك ئاسته یه  هیچ شوه گادا به  آۆمه هاش له روه  ژیانی آاردا و هه  له یه زراندنیان هه دامه
آان   مرۆڤه  آه ی وه  بۆ ئه رجكه  پشمه مه  ئه وه وانه  پچه به. ماندا آه سازیی وته ی ئابووریی و پیشه شه گه

  .وام بین دهر  درژخایاندا به توانین له  ده  ئمه یه م شوه نھا به ته. شدار بن دا به شانه و گه بتوانن له
  ر ڕگای هاوپشتیانه سه رییكردنك له رابه آانی خۆیدا به  ناو ڕیزه  له تی آه  توانیوویه و جۆره ئل ئو به

آات   مرۆڤ دت و داوا ده  مرۆڤ آاتك آه دات به هز ده  به ووشتیی فره تكی ڕه سته  ده مه ئه. ماڵ بكات رآه به
ری  رانسه  سه رفراوان بكردرت آه وتۆی وا به آی ئه یه  شوه  و هاوپشتتی بهتی یه ریكردنی آۆمه رابه  به آه

  . وه گا بگرته آۆمه
بت تكای   ده مه ئه. م بكردرت راهه  فه وه تی مووچه  ڕگای سیاسه نھا له  ته م داوایه رگیز ناتوانرت ئه هه

  . ڕابگیرت وه ریه رانسه ی سه تكابینینك بت له  و ده وه آانی وت بگرته آارآرده
 بۆشایی  باتی  خۆی دژ به  خه ی به  درژه وه آی زۆرتره  وردیه ی دوواییدا به و سانه ی آركاریی له وه بزووتنه
ی   مایه ته ی دووایی بووه و پنج ساه تی ڕیفۆرمی ئه سیاسه.  داوه آسانییدا  پناوی یه تی و له یه آۆمه
آان   گۆڕانكاریه بن آه ل ده  هزگه میشه هه. نجامدان ببردرت و ئه ره بت به  ده م آاره ئه. نباسنجامی شایا رئه سه
   ئاراوه هننه رجی نوێ ده لومه آان هاوآات هه گۆڕانكاریه. ن به تر ده ریی زده تر و نادادوه وره و بۆشایی گه ره به

  .آان ریكردنی بارودۆخی مرۆڤه رابه بۆ به
  بت شلگیرانه ی آركاریی ده وه بزووتنه:  وه مه م بده  ڕوونیی وه ر زۆر به ن هه  ڕگام بده هو رئه به له

  ك له آوو پشتگیریه  وه م آاره ئه. تیی بت یه ریكردنی آۆمه رابه ستی به به  مه و بكات آه تك په سیاسه
  .نت یه گه گا ده موو آۆمه  هه  سوود به مه  ئه ڕی ئمه  پی باوه به.  خراو گرینگه وه لی پاشه گرووپگه
تی بازاڕی آار،  تیی و سیاسه یه ڕیفۆرمی آۆمه:  وه رین بگرته لی به پانگه بت گۆڕه تكی ئاوا ده سیاسه
  .تان رآردنی ئافره رابه تی بۆ به ی تایبه چاره نگاوه تی ئاوگۆڕ و بازرگانیی و هه سیاسه

ندیكایی و  ین، سه آانمان بكه ر هزه سه و له  گره وه تیه  هزكی تایبه ت بهب مۆی ئستاماندا ده  ئه له
  .آانی ژیانی آاردا ندیه  ناو پوه تی له یه ی آۆمه وه ر نوكردنه سه سیاسیی، له

هزتری  آی به ریه زراندن، آاریگه  یاسا داآوتراو بۆ دنیایی دامه آی آاری باشتر، مافكی به یه ژینگه
  . ریی هۆشیارانه رابه تكی به  ڕگای سیاسه یه وه ئه.  ژیانی ئابوورییدا خۆران له مووچه
ر ڕگای هاوپشتتی  سه ر له به وه آوو له روه  ئستا هه ئمه بت ین ده نجامی آۆنكرت بگه رئه  سه ی به وه بۆ ئه
  .بۆین
  .ین اریی و آۆبكاریی بدهژ  آۆهه ی دڕ به وه بوو بۆ ئه  هاوپشتتی هه  پویستمان به ئمه
  .یی دابژین تی بنچینه یه آی دنیایی آۆمه یه ی بناخه وه بوو بۆ ئه  هاوپشتتی هه  پویستمان به ئمه
م  راهه ندی باش و دنیای آار فه ی بتوانین پوه وه بت بۆ ئه  هاوپشتتی ده ش پویستمان به یه و شوه ر به هه
  .ین بكه

رآی تازه و  دیموآراتیكردنی ژیانی ئابووریی ئه ی ژیانی آار و به تیانه یه مهی آۆ وه نوكردنه
  . ندیكایی ی سه وه رشانی بزووتنه  سه نه خه هنن و ده ڵ خۆیاندا ده گه رینتر له آی به تیه رپرسیاریه به

ی  ندشه  ئه بگرت و به  هه رپرسیارتیه م به توانت ئه ش ده و آاته ندیكایی ئه ی سه وه  بزووتنه من دنییام آه
  . رآانه و ئه  تاوتوكردنی ئه وته آه  ده وه دروستكارانه

  ت به باره ندین بیاری سه ی دوواییدا چه و ساه مان له پارله.  یه یشی هه ها دیوكی دیكه روه هاوپشتتی هه
وتن  لی باشی پشكه  هه  آه یه وه  ئه یارانهم ب ستی ئه به مه. گرینگن   بۆ ئایینده  آه رآردووه  ده تی ناوچه سیاسه
  .خسنرت آان به موو ناوچه بۆ هه

. تی ییدا زۆرانبازیه ڵ گیروگرفتی ناوجه گه  جیھاندا له سازیی له موو وتكی پیشه هه.  رآكی گرینگه  ئه مه ئه
 هاسانتر  ت آه یی وایان ل نایه وه ته توندتری نونه) تكی قابه ڕه(آی  بوونی آبآیه  هه  به و گیروگرفتانه ئه
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ن و  آه ندین وتدا آار ده  چه هاوآات له) Multinational(یی  وه ته نه آۆمپانیای فره آۆ. ر بكرن سه چاره
  .خۆ ببن ربه و وتانه سه تی ئه تی ئابووریی حوآمه  پالنكاریی و سیاسه  بشت له ی آه ن هنده ده وده هه
دا دووچاری فشار و  ندیانه م پوه  ناو ئه  له ی ئمه مه آوو ئه  وتكی بچووآی وه  آه خۆیدا ڕوونه  ر له  هه مه ئه

 و  وه  آاگۆڕینه له) تیڤ پۆزه(رنیی  آی ئه یه  شوه بت به  ده بگومان ئمه. بت  ده گوشار بۆهنانكی فره
وڵ  بت هه م ده به. ره آاركی بیارده وتنی خۆمان شكه بۆ پ   مه ئه. شدار بین ییدا به وه ته بازرگانیی نونه

  .آاندا بشكت تیه یه  آۆمه  ناجۆر و دژواره ر دۆخه سه تمان به سته  بتوانین ده ین آه بده
   ببت به یی آه وه ته آانی بازاڕی نونه  قوربانیی هزه بین به ست و نه رده  به وینه آه ی نه وه رجك بۆ ئه مه
   آه وه گرته ش ده وه  بگومان ئه مه ئه.  وه آگروویی بھینه  یه  به وه مان پكه آه وه ته  نه  آه یه وه ردارمان، ئه سه
  .  بپارزین  نوان شار و گونددایه ی له شتیه و هاوبه ئه

ر  گه شكندرت ئه مان تكده شتیه م هاوبه  ئه  خۆمدا و گوتم آه دا ڕگام به م شونه ر ئا له ر هه وبه مه ساك له
  .ك  خه ی پ له  ناوچه  شار و له  بین له نه آالیه ی یه خنه ریكی ڕه بت و خه

 باركی گران  آرن آه ندك جار وا باس ده آان هه وره  گه تیش شاره تایبه ترن و به وره مك گه  آه آان آه ناوچه
  . وه مانه گاآه ر شانی آۆمه  سه بن به

  . ناپكت ر ستۆآھۆم، هیچ ئامانجكی ئاقنه  بۆ سه ، بۆ نموونه وه  هرشانه و جۆره  ڕگای ئه مرۆڤ له
بوونی  لی هه وا دۆخگه  ئه– آردار بكردرت   پراآتیكدا به ر بت و هرشكی وا له گه  ئه-  وه وانه  پچه به

   له وه  ڕگای آاری خۆیانه  له ھۆمهم شاری ستۆآ مرۆڤی ئه. آرت واو خراپ ده یی ته نگیی ناوچه هاوسه
وانیی و  شاره) مایاتی(ریكردنی باجی  رابه  به یی، به تی ناوچه  سیاسه  پشتگیریی له ك به ئاستكی بادا آۆمه

  .ن آه  پشتگیریكردنی جووتیاران ده به
. ن آه ژین و آار ده  ده  دیكهآانی وره  گه  شاره  ستۆآۆهۆم و له شدا له  ئایینده ها له روه  هه و مرۆڤانه ئه

  ی خۆیان آه آه  شاره ت به باره ن سه  شانازیی بكه ست به  هه  آه دانیشتووانی شاری ستۆآھۆم هۆیان زۆره
توانرت باشتر   ده ژینگه. توانت باشتریش بكردرت  ده مه ئه. آانی جیھان  جوانه  شاره ره  هه  له آكه یه

  ین، آه آه ین و باشتریان ده ده رده ستتوه ی خراپی آار ده  ژینگه  آاتك آهبت بكردرت، و باشتریش ده
ین و  آه رفراوانتر ده آانی مندان به  باخچه ین، آه آه ئارامتر و دنییاتر ساز ده) هاتوچوونكی(ترافیككی 

خش  ی ئارامیبه  و ناوچهوز و پارك لی سه گه ر ناوچه سه و له  گره ین، آه آه تگوزاریی باشتر دابین ده خزمه
  .گرین ب و پیسوپۆخیی ده غه به  غه  ڕێ له  و آه وه ینه آه وا خاون ده  ئاو و هه ین، آه آه ده
ر   هه  زیاتر له نگه دانیشتووانی شاری ستۆآھۆم ڕه. ن ده  ساری ستۆآھۆم ڕوو ده  له م شتانه موو ئه هه
. منن  بخه آانی ئایینده وه آی باش بۆ خۆیان و بۆ نه یه  ژینگه آردبت آه  وه ر ئه سه ویان له  گره نكی دیكه الیه
، و  یه یی باشی هه  بارودۆخی ئایینده ی ستۆآھۆم شاركه وه رئه به وامیی پ بدرت، له رده بت به  ده م آاره ئه
  .بت تر و دنییاتر دهت ندروستتر، ڕاحه  ژیان ته آان فریان آردووین آه زموونه  ئه ی آه وه رئه به له

. ی خۆیان بن آه  شاره  دژ به  آه وه وه  نابینن یان به وه زاواته  پشقه ون به دانیشتووانی شاری ستۆآھۆم خه
  و جۆره ندی ئه زوومه دانیشتووانی ستۆآھۆم ئاره. بن  خۆیان ده  دژ به یه و شوه  به و آاته  ئه چونكه

دانیشتووانی شاری . ت ژیانی تیادا بكردرت  نایه وه كی ئه  آه یان به آه ره شا  گوایه  نیین آه ئاخافتنانه
  ڕیان به وان باوه ئه. ن آه ی ده ر ئایینده سه گرن و گفتوگۆ له ی خۆیان ده آه  شاره  له خنه ستۆآھۆم ڕه
  آه  شاره ی آه وه ئه بۆ  رجكی گرینگه ی پ ژیان پشمه سازیانه  آاروباركی پیشه زانن آه  و ده ستۆآھۆمه

  . وه  بمنته یه و شوه خی به بایه
 شارك  ی بۆ خۆی دانابوو آه و ئامانجه  ڕۆژان ئه ی آركاریی شاری ستۆآھۆم ڕۆژك له وه بزووتنه
و   بۆ ئه  شلگیرانه ت آه مان پ ده وه ك ئه موو هۆیه هه. ندروستیی و جوانییدا بت  آار و ته زرنن له دابمه

  . ڕبپوین امانجهئ
   توندی له  به یه وه  بكرت ئه  آه  باشترین شوه ش به وه ئه. ین آه  الندس ئۆرگانیزاسیۆنن پیرۆز ده مۆ ئمه ئه

. آرد ی آركارییان ڕنمایی ده وه بزووتنه) ستپشكارانی ده( پایۆنرانی  ستین آه  ڕابووه وه و بیرانه پشت ئه
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توانت   ده  آه  نییه وه ر ئه ی هاوآاریی و هاوپشتتیی دروست بكرت هه ر بناخه سه له  ك آه گایه  آۆمه چونكه
  وه ڕییه  خۆباوه توانت به  ده گایه و آۆمه ئه:  یه وه ش گرینگتر ئه وه له.  وه  بداته ڕ بۆ دوواوه  ئاوه وه  شانازییه به

  .ستت  بووه  ئایینده ڕوو به
  
٢٦/٥/٢٠٠٧  
  
   : وه ند پرسیارك بۆ زیاتر قووبوونه چه
  

  یكات به  آورتی ده م به  به  و دووباره، وه  ژیانه خاته  ڕابردووی آۆن ده یدا ئۆلوف پامه آه  وتاره له -
  ؟ وتوو بووه رآه ك سه یه دا تا چ ڕاده و نیشاندانه ئایا له. دات  و نیشانی گوبیستانی خۆی ده ونه

ی  ی ڕیفۆرمیستانه وه باتی دیموآراتیی و بزووتنه ر خه سه خت له  وردیی جه  زۆر به ئۆلوف پامه -
  جیاوازیه" شۆرشگ"ی لنین   شوه آی به یه وه ڵ بزووتنه گه راوورد له  به دات، ئایا له آركاریی ده

 بن؟  ده آان آامانه سیاسیی و ئایدیۆلۆژیه
آی دیموآراتیی و  یه وه وتی آۆنكرتی بزووتنه ستكه  ده وه  ڕووی مژووییه رت لهآرد ئایا ده -

  وه بنووسرته" شۆڕشگ"ی لنین   شوه لی به گه وه یان بزووتنه/ ی وه ڵ بزووتنه گه ڕیفۆرمخوازیی له
  لیان بووانرت؟ ی جوداوه  ڕووانگه و له

ر ئاستی سود و  سه ی آركاریی له وه كردنی بزووتنهرفراوان  به خت له  بۆ جه ئایا ئۆلۆف پامه -
ی  تی دیموآراتیانه سته و ده) یی نوخبه(تی ئلیتی  سته  ده آی به ندیه  چ پوه وه دات و ئه جیھان ده

   جودایه  مۆدله و دوو شوه یی بۆ ئه ت و ڕكخراوه سته مكی ده ره آرت هه ؟ ئایا ده یه رییندا هه به
   بكشرت؟ یه و بناخه ر ئه سه له

  
 
 
 

 


