
”..." لە بەغداوە  بۆ  بەیروت نە شیعە و نە سونە بەر دەوامین

حکومەتى عێراق پێکهاتەى هەموو فراکسیۆنەکانى بۆرجوازیەتە لە عێراق دا و پەسەندکراوى  ناوچەیى
!! هەوڵى ڕوخاندنى ئەداتو نێودەوڵەتیشە، پڕۆلیتاریا

ناوچەى سەوز  لە بەغداد ، ناوەندێکى سەرمایەدارى جیهانى یە، پڕۆلیتاریا لە ) گرین زۆن )"  هەوڵى"
 و کوشتارى زۆریشى داوە بۆ ئەو مەبەستە..داگیر کردنیەتى

 لەکارى خستوونبەندەرى بەسرا، مەرکەزى هاتووچۆى نەوت و بازرگانى نێودەوڵەتین، پڕۆلیتاریا
(هێزەکانى پۆلیس و ئاسایش و هێزى تایبەت و سەربازى لە عێراق، هێزى  گشت لیەکن بە شیعە و
،  هێزى نیودەوڵەتى سەرمایەن، بە سەدەها دەوڵەت هاوبەشن تیایدا  بە (سونى و مەسیحى و..هتد (

، پڕۆلیتاریا  لە شەقامەکاندا، هەڵى کوتاوەتە سەر ئەم هێزانە)ئەمەریکا و ئەوروپاو تورکیاو ئێرانیشەوە
و  بەدەستى ئەم  هێزانەش قەتڵ و عام ئەکرێت..

 پڕۆلیتاریا، لەپاڵ سوتاندنى بارەگاى حیزبە سیاسیەکان بەبێ جیاوازى، وە سوتاندنى ماڵى بەرپرس و
ئەندام پاڕلەمانى هەموو لیەنەکان بەبێ جیاوازى،   پەلمارى  دەزگاکانى ئاسایش، پولیس، ڕاگەیاندن،

  هێرشە بۆسەر دەوڵەت...دادوەرى، ڕۆژنامەو تەلەفیزیۆنى داوە  لە هەموو شارە ڕاپەڕیوەکاندا،  ئەمە

)بەپێى دان پیانانى عادل عەبدول مەهدى ئەم بزووتنەوەیە ئابوورى ووڵتەکەى سەرمایەدارى )
تێکشکاندووە

 و هەڵى کوتاوەتە سەرى، جا ئەمە بە بۆنى دەسەڵتى لێ هاتبێت ئەو بەدوژمنى خۆى زانیوەئەوەى
بارەگاى دیبلوماسى و سەربازى و بازرگانى و سیخووڕیەکانى ناو خۆیى و دەرەکى بێت. یان  پەلمارى

دژە ئێران بێت. ئایا "بنکەى سەرکوتکەرى پاسداراران  بوو بێت لە شارى کەربەل،  کە ناکرێت ئەم کارە   "
، بڕوخێ دەوڵەت "پڕۆلیتاریا بە هێزى یەك بووى  و  بە و دروشمى ڕادیکاڵنەى  کە ئەیووت :  "

،  لە بەغدا وە بۆ بەیروت، نە شیعە و نە سوونى، بەردەوامین..  …هەموویان، هەموویان دزن ” " " "
بەسرە لە سەرەتاى مانگى "هەموو دوژمنەکانى نە خستە یەک بەرەوە؟!    ئەى پڕۆلیتاریا لە  "

 دا ، هەمان شتى بەزیادەوە نەکرد؟! 2018سیپتەمبەرى 

بۆرجوازیەت، لە ڕابردوو  لە ئێستادا، لە هەموو کات و جێگایەك، بۆ سڕینەوەى ململنێ و شەڕى
"چینایەتى ، بۆ شێواندنى خەباتى پڕۆلیتاریا و شاردنەوەى ڕاستیەکان، درێخى نەکردووە لە ناونان و 
ى  خەباتگێڕانى چینەکەمان  و خۆپیشان دان و ڕاپەڕینەکانى بە  دەستى دەرەکى و "تاوانبارکردن " "

"مندسین و ..هتد ئەمەش  بۆ دەربازکردنى خۆى لە و کوشت و کوشتارەى کە درێخى نەکردووە لێى! و "
. …بۆ گۆڕینى بارە شۆڕشگێڕیەکە  بۆجەنگى نێوان باڵەکانى بۆرجوازى



  دژ بە چەوسینەران ودەیەوێت  دەسەڵتەکەیان ئاستى کۆمەڵیەتى  ڕاپەرییوەپرۆلیتاریا لەسەر
ڕاماڵیت. ئەو دەزانێت سەرمایەدارانى دەرەوە و ناوەوە، شیعە و سوونە، کورد و مەسیحى و جوولەکە...،

دەوڵەمەنەکان لە هەموو لیەکەوە،  چەوسێنەران لە هەموو ووڵتەکاند، هاوبەشن لە دەوڵەتدا  و
خەباتەکەى بە ئاشکرا دژ بە هەموویانە.بەهەموویان دەستیان لە بینەقاقاى ئەوناوە،  بۆیە 

    پڕۆلیتاریاکان   بەسرە   سیپتەمبەرى/ /2018

پڕۆلیتاریا نە دەم سپى قبووڵە و ، نە داواکارى هەیە، نە نوێنەرى هەیە، نە گفتوو گۆ دەزانێت ،  نە
 یاخى بوون و دوژمانەتیەکى قووڵى چینایەتىپابەندى هیچ پڕۆگرامێکى دەوڵەتى یە. ئەگەر ئەمە

نەبێت دەبێت چى بێت! 

 ئاراستەى خەباتەکەیەتى دژ بە  پڕۆلیتاریا تاکە ڕابەرایەتیەك و پڕۆگرامێک و داواکاریەک  کە هەیبێت
.  ئەم دوژمنایەتى یە قوولەشى بۆتە سەربەخۆى خەباتەکەى دژ بە پێکهاتەکانىسەرمایە و دەوڵەت

.ئا لێرەشەوەیە کە "سەرمایەو دەوڵەت.  دژ بە هەموو تانین و هەموو شتێکیشمان ئەوێت “
دامرکاندنەوەو   سەرکوتکردنی سەرکەوتوانەشى بۆ دەوڵەت ئاسان نى یە...   

پڕۆلیتاریا لە چاوەڕوانی دا نى یە. پەنگیشى نەخواردۆتەوە. لە پەلماردان بەردەوامە ومەیدانەکانى
خەباتەکەشى بەرفراوان دەکات .بۆنموونە لەشارى بەغداد مەفرەزەکانى بەزۆربەى شەقامەندا بڵآ

وکردۆتەوە و هاتوو چۆى بڕیوە و، مەیدانەکانى داگیر کردووە و، چالکى کۆمەکى لەگەڵ هاو



خەباتەکانى برەو پێ دەدات، پلن بۆ ڕۆژى دوایى دادەنێت، بڵوکراوە دەردەکەن، بریندارەکان تیمار
 لە بەردەوامی خەباتدا..خۆڕێکخستن و ڕێکخستنى تواناکانیەتىدەکەن ...هتد  ئەمە 

هەر  وەکو چۆن لە ڕابوردوودا پڕۆلیتاریا ووزەى خەبات و بەردەوامى لەیەکترەوە وەرگرتووە.  بەمەش
هەم بەردەوامى بەخەبات داوە و  هاوخەباتى و هاو بەرژەوەندى چینایەتى و ئینتەرناسیونالیستى خۆى

پەیڕەوکردوە، وە هەم سنوورە نیشتمانى و دیمۆکراسیەکانى دەوڵەتى شکاندووە. سەرمایە و جیهانى
  پڕۆلیتاریا:  لەهاییتى وە بۆ  فەڕەنسا،هەمان خەبات لە ئارادایە.. سەرمایەى کردۆتە نیشانە.  ئەمڕۆش 

…بۆ میسر، بۆ لوبنان، بۆ عێراق ، بۆ ئەمەریکاى لتین خەریکى هەمان خەباتە. دژى هەمان دوژمنە.
هەمان بەرژەوەندى و خۆزگەى هەیە: ژیانێکى کۆمەکى پێکەوەیى ، بەبێ چەوساندنەوە و زۆردارى و

…جەنگ و داڕوتاندن و قۆرخ کارى  

سۆشیالیستانە نى یە ، خەبات "ئەم خەباتەى پڕۆلیتاریا  خەباتێکى ئەنارکیستانە نى یە، خەباتێکى  " " "
خەباتێکى شۆڕشگێڕى ونى یە بۆ دیمۆکراسى کردنى دەسەڵت، یان حکومەتى هاووڵتى ..  بەڵکو 

. خەباتى ئازادکردنى ژیانەچینایەتى و  ئینتەرناسونالیستیانەیە دژ بە دیکتاتۆریەتى سەرمایە بۆ ژیان
لە پەیوەندیەکانى چەوساندنەوە و چەنگ و سەرکوتکردن..

  ئەگەر ئەمڕۆ گەنجان زۆربەى دەسپێشخەریان هەبێت لەم خەباتەدا شتێکى سرووشتیە.  ئەوانن کە
ڕۆژانە لە تیاچوون بەدەستى  سەرمایە ڕائەکەن و خەو بە ژیانەوە  ئەبینن.  ئەوانن  کەهیچ جێگیر
بوونێك لە ژیانیاندا شك نابەن، ئەوەى ئەمڕۆ پەیداى دەکەن نایان گەیەنێتە بەیانى .  ئەوانن کە لە

زۆربەى کاتدا ئەبێت نەك هەر ژیانى خۆیان دابین بکەن، بەڵکو خەم خۆرى  دایك و باوكیشیان بن  و
ئەوانەشى کە لە خۆیانن بجووکترن .  چاووچنۆکى و کارەساتە یەك لەدوا یەکەکانى سەرمایە

خستوویەتیە هەلەکە سەماى بێ کۆتاییى.   ئەوەى ئەمڕۆ وا هەست ئەکات  خەریکە لێى نزیك ئە
…بێتەوە،  بەیانى لە دەستى دەرچووە ئەمە هەتاکو دێت بە شێوەیەکى جیهانى خراپتریش ئەبێت!!
سەرمایە ئەیەوێت نەخشەى داهاتووى لەسەر ئەم مەمرەو  بژیەى ئەو  بکێشێت.  ئەم دۆخەیە کە

هێناویەتى یە خەبات.  خەباتەکەشى دژ بەهەموو ئەمانەیە. ئەم پڕۆلیتاریانە،  ئەوانەن کە نەخەسیوون،
کە نەکەوتوون،  کە لە سەرمایە و کارەساتەکانى تێ ئەگەن. کە شەق لە دەستە دەست و فڕوفێڵى

.  کە هەڵگەڕاونەوە لە ئیش ، لە هەڵبژاردن و بەم جۆرە ژیانە ڕازى نییندەوڵەت هەڵئەدەن.  کە
دیمۆکراسیەت و کوشتارکارى یەکترى و مونافەسە دینى و سیاسیەکان.  ئەوانن کە خۆیان یەکخستووە

و  لەسەر ئەرزى  واقع هەنگاو بەرەو  شۆڕش دەنێن.

ئەم خەباتەى پڕۆلیتاریا خەباتى چەوساوەکانە  دژ بە دیکتاتۆریەتى سەرمایەى جیهانى
خەباتى داڕووتاوەکانە دژ بە نامرۆڤایەتى سەرمایە

خەباتە بۆ ژیانى مرۆیى  و  دژە  بەو پەیوەندیە ئابوورى و سیاسى و سەرکوتکەریەى کە ئەوژیانەى
کوشتووە



هەر لێرەشەوە یە کە پڕۆلیتاریاى لە خەباتدا،  لە فەڕەنساو لوبنان و عێراقە وە، بانگێشەى هاو
خەباتەکانى دەکات لە کوردستان و ئێران و تورکیا  و دەوروبەرى،  کە هەڵسن دژ بە

چەوسێنەرەکانیان ! هەڵسن بە  هاوپشتى و هاوخەباتى  دژ بە دوژمنەکانیان.

  بڕوخێت سەرمایە، بڕوخێت چەوساندنەوە

بەردەوام بێت خەباتى دژ بە چەوساندنەوە ،  لە فەڕەنساوە تاکو لوبنان، بۆ شیلى ، بۆ عێراق و هۆنگ
…کۆنگ،  بەرەو ناوچەکانى تر 

لە ناوچەى ڕۆژهەڵتى ناوەڕاستەوە،  هاتنە ناوەو بەشدارى کردنى خەباتکارانەى پڕۆلیتاریا لە تورکیا و
ئەبێتە تێکدەرى هەوڵەکانى سەرمایەدارى بۆ چەنگ لەناوچەکەدا و گوژمێکى  …ئیسرائیل و ئێرانەوە

بەهێزیش  ئەبێت بۆ جەنگە چینایەتیە جیهانیەکەمان ..

بڕوخێت چەوساندنەوە، بڕوخێت زەلیللى، بڕوخێت زۆردارى و چەنگ، بڕوخێ سەرمایەدارى
بەردەوام بێت خەباتى چینایەتى لەسەر ئاستى جیهانى  
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