No war but the class war
War, all kinds of wars, religious and national wars, wars between states and global corporations are all
against oppressed people, it attacks their living means, it attacks their will and ability, in order to
subjugate them to the will of oppressors, to the will of the authorities, the capitalists.
We are the oppressed, wherever we are, continuously within our social activities, face the various wars
of our class enemies, such as political, military, media, ideological and poverty wars. Unemployment
and wage cuts, the war of homelessness and the high price of daily life, the war of sexism, chauvinism,
racism and fascism,the wars against the world populations, forced displacements and discrimination
and rejection of refugees. Our life is a permanent and a total war.
Russia's war and attack on Ukraine is not a new war, in our opinion, this war is a continuation of the
previous wars; the war and genocide of indigenous Americans, Australians, New Zealanders,
Canadians , Africans… the war between Iran-Iraq, the invasion of Kuwait, Iraq and Afghanistan, and
the conflicts in Syria, Libya, Somalia, etc. like in previous wars, the objective is to control and maintain
the contradictions between work and capital, to expand and provide markets for the commodity needs,
for experimentations and to develop new weapons, bombs and other military equipment.
However, it is not clear what the outcome of this war would be and where else it will reach; whether it
reaches the point of using atomic weapons, produces more genocides, destroying cities and countries,
or not. But what is clear to us is the outcome of the war, as in previous wars, no matter how it ends, it
always produces losses of workers and oppressed people on both sides, whether in terms of casualties,
in term of social destructions, in terms of creating dissensions and reinforcing the spirit of nationalism
and racism, or in terms of destroying unity, cooperation and class solidarity between the workers of
both sides, it will always end up harming the oppressed of the world. It will raise the price of supplies
by raising the price of oil, Diesel and gas. The consequences of the war, will produce nationalism and
racism between the Ukrainians and the Russians.
We know that all kinds of wars are generated by the capitalist system, so we stand against the system
itself and the very foundation of the state, we stand against all state agencies, corporations and banks,
and we do not support any side of war. At the same time, we express our sympathy and support for the
victims of war, for the workers, for the oppressed people of both countries, for our anarchist friends,
and libertarians of Ukraine and Russia. Also, from lessons drawn from our experience, we know that
we can only end the wars through unity, co-operation, desertion from the battle fronts and by turning
our weapons towards the palaces of the rulers, against the interests and sovereignty of the war creators.
No to war, killing, and authority
Yes to the support and struggle of the oppressed revolutionaries against the class domination.
Our war against the rulers and their capitalist corporations is a global social war.
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نا بۆ جەنگ ،جگە لە جەنگی دژە-چینایەتیی
جەنگ [هەموو جۆرە جەنگەکان] بە جەنگی ئایینی و نەتەوەیی ،جەنگی نێوان دەوڵەتان و کۆمپانییە جیهانخۆرەکان دژ بە
مرۆڤی چەوساوەیە ،لێدانە لە پێداویستیی ژیانی چەوساوان ،لێدانە لە وزە و توانای ئەوان ،بۆ ملکەچکردنی ئەوانە بۆ
ستەمی زۆرداران و دەسەڵاتخوازان و سەرمایەداران.
ئێمەی چەوساوەی زۆربە لە هەر شوێنێک بین ،بەردەوام لەنێو پەیوەندی و چاالکییە کۆمەڵایەتییەکان ڕووبەڕووی جەنگە
جیاوازەکانی دوژمنانی چینایەتیی خۆمان دەبینەوە :جەنگی ڕامیاریی ،جەنگی سەربازیی ،جەنگی میدیایی و ئایدیۆلۆجیی،
جەنگی نەبوون و بێکاریی و دابەزینی کرێی کار ،جەنگی بێخانووبەرەیی و گرانبوونی نرخی پێداویسییەکانی ژیانی ڕۆژانە،
جەنگی دژ بە سێکسیزم و شۆڤێنیزم و ڕەیسیزم و فاشیزم  ،تاکو بە جەنگی و بەرەنگاریی ڕاونانی گەالن و هەڵاواردن و
ڕەتکردنەوەی پەنابەریی هەڵهاتووان؛ ژیان سەراپا جەنگە.
جەنگ و پەالماردانی ڕووسیا بۆ سەر ئۆکرانیا جەنگێکی تازە نییە ،بە بۆچوونی ئێمە ئەم جەنگەش درێژەی جەنگەکانی
پێشووترە؛ جەنگ و جینۆسایدکردنی ئۆریجنەکانی ئەمەریکا و ئوسترالیا و نیوزلەندە و کەنەدا و ئەفریقا و جەنگی ئێران -
عێراق و داگیرکردنی کوێت ،عێراق و ئەفغانستان و هەڵگیرساندنی جەنگ لە سوریا و لیبیا و سۆماڵ و ...تد  ،وەکو
جەنگەکانی پێشووتر لە پێناوی کۆنترۆڵکردن و ڕاگرتنی گرژیی نێوانی کار و سەرمایە و دابینکردنی پێداویستییەکانی بازاڕ
و تاقیکردنەوە و ساخکردنەوەی چەک و تەقەمەنی و کەرەستە جەنگییە نوێیەکانە.
هەرچەند دیار نییە ،کە ئاقاری جەنگەکە بەرەو کوێ دەڕوات و کوێی دیکەش دەگرێتەوە؛ دەگاتە ڕادەی بەکارهێنانی
چەکی ئەتۆمیی و کۆمەڵکوژیی و وێرانکردنی شاران و وڵاتان ،یان نا؟ .بەڵام ئەوەی کە بۆ ئێمە ڕۆشنە ئەنجامی
جەنگەکەیە وەک جەنگەکانی پێشووتر ،جەنگەکە هەر چۆن بێت و بە سەرکەوتنی هەر الیەک تەواو ببێت ،جەنگ هەمیشە
لە زیانی کرێکاران و چەوساوەکانی هەر دوو بەرەی جەنگ و دونیا دەشکێتەوە ،چ لە رووی زیانی گیانیی و
کۆمەڵایەتییەوە ،چ لە ڕووی درووستکردنی دووبەرەکیی و گیانی نەتەوەپەرستیی و نەژادپەرستییەوە ،چ لە ڕووی تێکدانی
یەکێتی و هاریکاری و هاوپشتیی چینایەتی نێوان کرێکارانی هەر دوو بەرەی جەنگەکە ،بە زیانی چەوساوانی دونیا تەواو
دەبێت و دەبێتە هۆی بەرزکردنەوەی نرخی پێداویستییەکان بە هۆی بەرزکردنەوەی نرخی نەوت و بەنزین و گاز  .جگە
لەوە الی ئۆکرانییەکان وەک پەالماردراوێک گیانی نەتەوەپەرستیی درووستدەکات و لە نێوان ئەوان و ڕووسەکان
نەژادپەرستیی تەشەنە دەکات.
ئێمە ئەوە دەزانین ،کە هەموو جۆرەکانی جەنگ زادە و بەرهەمی سیستەمی سەرمایەداریین ،لەبەر ئەوە ئێمە دژ بە
خودی سیستەمەکە و پایە سەرەکییەکانی کە دەوڵەت و دەزگە حکومەتییەکان و کۆمپانییەکان و بانکەکان دەوەستین و
نابینە پشتیوانی هیچ الیەکی جەنگ و بەرەکانی جەنگ .هاوکاتیش هاوخەمیی و پشتیوانیی خۆمان بۆ قوربانیانی جەنگ و
کرێکاران و چەوساوانی هەر دوو وڵات و هەر ئاوا بۆ هاوڕێ ئەنارکیست و ئازادیتخوازەکانی ئۆکرانیا و ڕووسیا و
ڕادەگەینین و لەسەر بەرەنجامی ئەزموونەکان پێدادەگرینەوە ،کە بەس یەکگرتن و هاوخەباتیی و چۆڵکردنی بەرەکانی
جەنگ و ئاراستەکردنەوەی چەکەکان بەرەو کۆشکەکانی سەروەران دەتوانێت بە جەنگ و بەرژەوەندیی و سەروەریی
درووستکەرانی جەنگ کۆتایی بهێنێت.
نا بۆ جەنگ و کوشتار و سەروەریی
بەڵێ بۆ هاوپشتی و تێکۆشانی شۆڕشگەرانەی چەوساوان دژ بە سەروەریی چینایەتی
جەنگی ئێمە دژی سەروەران و کۆمپانییەکانیان جەنگێکی کۆمەڵایەتیی جیهانییە
سەکۆی ئەنارکیستانی کوردیی-زمان
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