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به ) (70خاڵ کهموکورتييهکانى پرۆژهى دهستورى ھهرێم ديارى دهکرێت

زياتر له ) (22ھهزار ھاواڵتى کورد له

زياتر ...

دروست بکهن،
م بﯚ لهناوچﻮنی
وهت وهکﻮ
ان دروست
دهوهتک
و کاتهی که
ب ،ھهبﻮونی
رامبهر به
بﯚ زۆرﯾنهی گهل ،به(م دﯾکتاتﯚرﯾهتی پرولتارﯾاشه که دهزانی دژ به
کانی بهناوی )شﯚڕش و دهوهت( له زمانی )ھيگل(هوه دهت :دهوهت
کﻮژنتهوه .کاتک ھيچ چينک نهمابت که له ژر زهختدا بت ،به
بﻮونيان لهسهر بنهمای ئانارشی بﯚ گهله و لهو کاتهی که شهڕ و ئاژاوهگ:ی
ت نامنت .ﯾهکهمين چاالکی دهوهت ،دهستبهسهرکردنی ئامرهکانی
کﻮ نﻮنهری تهواوی کﯚمهگا دهردهکهوت .له ھهمان کاتدا دهبته ئاخرﯾن
سه(ت لهسهر تاکهکان ،دهسه(ت لهسهر ئامر و خﻮدی بهرھهم
داخهوه راستی ﯾهکتی سﯚﭬيهت لهبهر ئهوهی مهرجه سهرهکييهکان و
واتای سياسييهوه نهبﻮو ،جياواز بﻮو ،لهبهر ئهوهی که ﺣزبهکانی تر
بﻮو به دهسه(تی سﯚﭬيهتهوه ،دهستيان به تيرۆر کرد دژ به لينين .له
بلشﯚﯾکهکان ببﻮنه تاکهﺣزب .کاولبﻮنک که به ھﯚکاری شهڕهوه ھاتبﻮوه
ھان دهدرا ،دواکهوتﻮﯾی و(ت و پهﯾﻮهندﯾدار لهگهڵ ھهڕهشهی ھزه
ودوا دهسه(تی شﻮرا روبهڕوی دژهفﯚرماسيﯚن بﻮو .ئاگاترﯾن و چاالکترﯾن
راستيدا شﻮراکان بھز دهبﻮون .له ناو ھهژاری ،و(تهی که تا پش کﯚتاﯾی
زﯾاتر لهسهر بنهمای کشتﻮکاڵ بﻮو ،بيروکراسی ﺣزب و دهوهتک
ﻮون و چينی کرکاران خستبﻮوه ژر زهخت و گﯚشارهوه .دهوهت به پچهوانهوهی
کﯚ بهھزتر بﻮو .ھهودانی دﯾمﻮکراسی جهوھهری کرکاران له الﯾهن
بينرا .کﯚمﯚنيسته دژبهرهکان ژر دهسه(تی ئيستالين ﯾان گﻮJباران
رکهوتنی ﯾهکتی سﯚﭬيهتهوه دژ به ھيتلهر و دروستبﻮونی دهوهته
رزی بهرژهوهندی به شﻮازی بهربKو ئابﻮرﯾيهک که به گﻮرهی پﻮانه
ن کاتدا سﯚسياليزمی بروکراتيک ئهم دﯾناميزمهی خنکاند و بهم شﻮهﯾه رگای بﯚ
که سﯚسياليزمی بﻮنيادنراو له ناوخﯚﯾاندا دهستی به ھهﻮهشاندنهوه
وه بکارﯾگهر و بگانه کرابﻮون ،بﯚ پاراستنی دهستکهوتهکانی
م ھهسهنگاندنانهی عهبدو( ئﯚجهالن که دهت» :ب ئهوهی که
م دروست نابت« .ھاوشﻮهﯾی پاراللی زۆری ھهﯾه به سهرهنج:اکشاندنی رۆزا
ناو شﯚڕشدا که قهﯾسهرﯾان لهناو بردبﻮو شهڕ کﯚتاﯾی پ ھاتبﻮو .له
ربازان دروست دهبﻮو ،به(م ئهم شﻮرا جهماوهرﯾيه له ژر کارﯾگهری چهمکی
مانتارﯾزم دهبينی.
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گاندی؛ رابهری نيشتمانی گهﻻنی
ھينديستان و يهکێک له کهسايهتييه
گرنگهکانی سهدهی بيستهم
لێکهوتهکانى کۆتايى مێژوو و کۆتايى
ئايدۆلۆژيا

ديموکراسى شورا له مێژوو و له
ئهمڕۆدا

ديموکراسى شورا له مێژوو و له
ئهمڕۆدا

ريکالم؛ شهڕێکى بێ بهرامبهر و
داگيرکهرێکى براوهيه

ريکالم؛ شهڕێکى بێ بهرامبهر و
داگيرکهرێکى براوهيه

کۆمکاری عهرهب؛ پارێزهری
دهوڵهتانه نهک نهتهوهکان

ھزری ديموکراتيک له سهرھهڵدانه
عهرهبييهکاندا ﻻوازه
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فافی شﻮراﯾی بﻮون بﯚ روسيا ،به پچهوانهی بلشﯚﯾکهکانهوه خاوهنی
کردنی شﯚڕشی شﻮراﯾی لهگهڵ کهمينه له الﯾهن دهسه(تی سﯚسيال
شﻮازک دامرکندرا .لﻮکزامبﻮرگ ،ليبکينچيت و ھهزاران کرکار له الﯾهن
ال دﯾمﻮکرات کﻮژران .ئهو شﻮراﯾانهی که خﯚﯾان »ھهنهوهشاندبﻮﯾهوه» له بهھاری
ناو چﻮون و کﯚماری )دﯾمار( وهکﻮ دهوهتی بﻮرژوا ـ پارلهمانتارﯾزم دامهزرنرا.
کان له بهرامبهر ﯾهکينهکانی )ژنهڕال فرانکﯚ(دا تکﯚشانيان دهکرد و
ک و سﯚسياليزم دابﻮو له پناو دروشمی »ئازادی و خاک« له کاتالﻮنيا شﻮراکان له
تهنھا نهبﻮونه ئامانجی ھرشی فاشيستهکان ،بهکﻮ له الﯾهن ﺣزبی
ک بﯚ ھاوپهﯾمانی خﯚی و فهڕهنسا و بهرﯾتانيا دهبينی رهت کراﯾهوه .ئهمه
کرکارانی دهوهتانی سﯚسياليزمی بﻮنيادنراو له سای ) (1956له
بروکراسی و بﯚ دﯾمﻮکراسی به واتای راستی کرکاری بﯚ تکﯚشان

بيری دت که شﯚڕشی سای ) (1979ئران وهکﻮ شﯚڕشکی کرکاری
ﯾان دروست کرد .لهبهر ئهوهی ﺣزبی بهھز و گهورهی »تﻮده» که کﯚمﯚنيست بﻮو
رۆکی سروشتی شﯚڕش« و »ئانتی ئيمپرﯾاليست« دهبينرا .بﯚﯾه مهالکان بﻮونه
ژر کﯚنترۆی شﻮراکانی تر .له کﯚتاﯾيدا خﯚمهﯾنی نه سهرۆکی شﯚڕش بهکﻮ
ڕی کهنداوی ) (1991و به راپهڕﯾنی کﻮردانی باشﻮری کﻮردستان و
عس ،شﻮرای گهلی کﻮرد که له سهرهتا دهسه(تيان به دهست گرت ،به(م له
دوای ماوهﯾهکی کﻮرتهوه له الﯾهن سﻮپای بهعسهوه که گهڕابﻮونهوه
ـ پرۆسيا دژ به کﯚمﯚنی پارﯾس کردی و بﻮو به دوژمنی مژووی خﯚی واته
ب]يﻮ بﯚش چرای سهوزی دا به سهدام ﺣسن و رژمهکهی که دوژمنی بﻮون.
سهر ئهم بنهما دهتﻮانين بابهتی گرنگ بﯚ فربﻮون لهمژووی شﯚرای

کﻮ ئامرک بﯚ زهخت خستنهسهر گهل بهکاری دهھنين و شﻮراکاندا،
بﻮرژوا شﻮرا له ناو دهبات ﯾان دهﯾھنته ئاستی رکخراوه بھزهکان ﯾاخﻮد ئهوهی
شﻮراکان دروست دهکات .بهردهوامی ھهبﻮونی دهوهت به واتای روبهڕوبﻮنی
ق:کردنی شﻮراکان له ئارادا بﻮو .ھاوکات سيستمى شﻮرا که تهنھا به نھنی
اترﯾن چينی خهکی و ئهوان رکخسته بکات .له کاتکدا بﯚ دروستبﻮنی کﯚمارکی
شﻮراکاندا رکخسته بکرن.
مارۆ درابت ،ناتﻮان به تهواوی دﯾناميزم )ماتهوزه(ی خﯚی دهربب:ت .له
کی ئازاد و سﯚسيال پﻮﯾست دهکات وزهی بﯚ پاراستن بهکار بھنرت.
بﯚ پاراستنی دﯾمﻮکراسی و ئازادی له ناوخﯚدا ناتﻮان لهبهر دوژمنانی ناوخﯚ خﯚی
ی فﯚرماسيﯚنی دژهدﯾمﻮکراتيک بهردهوام دهبت.
ی شﻮراکان تهنھا له بﻮاری پﯚلﯚتيکدا نهبت ،پﻮﯾسته دﯾمﻮکراسيهتی رادﯾکاڵ به
وکاتهی که شﻮراکان خاوهن ب:ﯾار نهبﻮن له بﻮارهکانی ئابﻮرﯾدا ،ناتﻮانن
ل پک بھنن .خاوهنی ب:ﯾار له کشه ئابﻮرﯾيهکاندا دهست بهسهر ئامرهکانی
ھنت .کشهی بهم شﻮهﯾه تهنانهت لهناو سيستمکی شﻮراﯾيدا
ب:ﯾاری زۆرﯾنهی دﯾمﻮکراتيک مﻮکيهتيان ل وهربگيرتهوه ،دﯾسان
راکان پداوﯾستيان به بهکارھنانی زهخته لهسهر بهڕﻮهبهری چهکداری .ئهوکات
شﻮراﯾی فدراتيﭫ ﯾان ناوهندی ـ له ئاستی کﯚ(ن و گهڕهک تا ھهرم و و(ت ـ بﯚ
کهوتﯚته ژر ئهمری کرکارانهوه.
مری سهرۆک ﯾان ﺣزبک دروست نابن ،بهکﯚ به پچهوانهوه ئهبته
کانی تر ،به(م ئهگهر سهرۆکی ئاﯾدﯾﯚلﯚژﯾکی و ﯾان ﺣزبک نهبت و بﯚ
ﯾهکی ھهر چﯚنيش بت لهناو دهچت ﯾان دهتﻮانين بﯚ بهرژهوهندی
(تی شﻮرا دهپارزت به نمﻮنهﯾی پراکتيکييهوه پﻮﯾسته زۆرﯾنهی

تاکی کۆيله ،کۆمهڵگای نهزۆک

کاپيتاليزم ،گهورهترين سوکايهتی به
ژنان دهکات

ھهڵبژاردن و ئازادی

ھۆکارهکانی شکستی بزوتنهوه
چهپهکان له رۆژھهاڵتی ناوهڕاستدا

رۆژئاوا له ديموکراسيهتى واڵتانى
عهرهبى تۆقيوه

ديموکراسى ستانداردی رۆژئاوا
ھهڵگرى دژوازيهکى ريشهييه

ئاستی دنيادا بﯚته قهﯾرانک .له ئهمانيشدا مرۆﭬهکان کهمتر بهشداری
نﻮنهراﯾهتيان دهکات .بهم شﻮهﯾه دﯾمﻮکراسی شﻮراﯾی دهبت به
يزمی ئﯚتﯚرﯾتهتر له قههم دهدرت .ھهروهھا ئهتهرناتيﭭه له بهرامبهر دهوهتی
ی و(تانی ئهمرﯾکای التين بﯚته گهرهنتی دروستبﻮونی دهسه(تی گهل و
ر خﯚی دهژﯾنت و کﻮردستان بﯚته شﻮنکی بﻮژنهر .ئهو شارانهی
وه بهڕﻮه دهبرن و ﺣزبی دﯾمﻮکراتيکی گهلن ،پکھاتهی شﻮراﯾان به
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ر ئستاش سهرهڕای زهخت و گﻮشاری دهوهتی تﻮرک بهردهوام دهکات و
ھشتا کشهی مﻮکيهت بهردهوامه .دهستيان به مﻮکيهتی گهورهی خاکی
ستھنانی خﯚبهڕﻮهبردنی دﯾمﻮکراتيک به تکﯚشان و سهرکهوتﻮﯾی ﯾان
پﻮﯾسته ھﯚکارکی ئابﻮری زﯾاد بکرته سهر کﯚنفدرايزم .ئهمه ھهم
گرت ھهبهت نه به دهستی کﯚپراتيﭭه کاپيتاليستهکان .تا ئهو کاتهی
ردهوامه ،کﯚنفدرايزمی دﯾمﻮکراتيک دهبت به دﯾمﻮکراسی رادﯾکاڵ که
نﻮوسی خﯚﯾان بهشداری دهبن .مهکتهبی شﯚڕشی کلتﻮری ميراسی
رﯾالکانی قهندﯾل ،کهمپی پهنابهرانی شهھيد رۆستم جﻮدی »مهخمﻮر« و له
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