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 .ی ئایار١بەشێک لە مێژووی ڕۆژی 
 

  

 
 
 
 
 

 (.Haymarket) چیرۆکی ڕووداوەکەی ھایمارکت
 

 ھەژێن: و

 
 کە ھەرەوەزییییانە، دەستلەکارکێشییانەوەی لەوانە بەسییتبوو، چەقییی پرسییێکدا چەنیید لە ١٩ سییەدەی کرێکییاری بییزووتنەوەی نێییو مشییتومڕی
 کیییاتژێر ١ دا١١٣٣ ئاییییاری ی١ لە ئینگلیییتەرە یەکێتییەکیییانی. داخوازییەکیییان ێنانیهبەدەسیییت بیییۆ بیییوو اڵیەتیکیییۆمە گشیییتی میییانگرتنی

. دی بھێنرێییت بەتەواوی نەتییوانرا ئییاوا شییتێکی تیایییدا کە دا، سەرتاسییەرییان مییانگرتنی بڕیییاری و ئامانجیییان کییردە ڕۆژانەکاریییان
 بە بەری بەزۆری ناسییونالیزم دیکەوە لەالیەکی بوو، بەھێز دژێکی کرێکاریی پێگرتووی تازە بزووتنەوەی بۆ پیشەسازیی سەرمایەداری
 .دەگرت سنووربەزێنەکان ھاوپشتییە

 
 بەرەو سۆشیالیسییت کرێکییارانی لە ھات،زۆرێییک کۆتییایی نەتەوەیییی بۆرجییوازی سییەرکوتنی بە ١١٤٩ - ١١٤١ شۆرشییی کە ئەوەی پییاش

 ھەلیومەرجی و ژییان کە لەوێ ئەمەریکیا، بیردە خۆییان لەتەک ەنارکیسیتییەکانیانئ بییرۆکە و ھیزر زۆرێکییان. دەکرد ڕەویان ئەمەریکا
 گەرمەی تیا وە١١٥٧ سیاڵی لە ئیابووریی قەیرانیی یەکەمیین لە بەتیایبەت. ھیاتبوون لێیوەی کە والتانێیک لە بوو خراپتر زۆر کارکردن

 .بوون گیرۆدە ێسەرپەناییەوەب و بێکاری بەدەست کرێکاران وە١١١٣ ساڵی لە ،"گەورەکە داتەپینە" قەیرانەکە
 

 لەدژی" کۆمەاڵیەتییەکیان یاسیا ١١٧١ سیاڵی ئاڵمانیدا پێکھێنراوی تازە ئیمپراتۆریی لە کاتدا، ئەو کرێکاریی بزووتنەوەی لەبەرامبەر
 یلەسییاڵ( IAA) کرێکییاران نێییونەتەوەیی کییۆمەڵەی پێکھێنییانی لە. کییران پەسییەند "دیمۆکراسییی سۆشیییال مەترسیییدارەکانی جییاالکییە

 ھەزار سیەدان لەو زۆرێیک کە نیییە، سەرسیووڕمان جێی جۆرە بەم. بوون ھێز گەورەتری ئاڵمان کرێکارانی و سۆشیالدێمۆکرات دا،١١٧٢
  لە ١١١٩ ساڵی کە( Knights of Labor) "کار پاڵەوانانی". ڕێکبخەن یەکتییەکاندا لە خۆیان ئەمەریکا لە ئاڵمانەش کرێکارە

 .دواتر ی"کرێکارییەکان یەکێتییە" پێشینەی نەبوو ێنران،هپێک فیالدیلفیا
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 .پرسی توندوتیژی

 
 لەالیەن بەاڵم کۆبووبیییووەوە، لیییی زۆرییییان جەمیییاوەرێکی یەکێتییەکیییان وە،١١٧٧ شیییەمەندەفەری ھێڵیییی گشیییتی میییانگرتنی سیییەردەمی لە

. دەکیران دژایەتیی دارەکان،سیەرمایە پێسیپڕدراوی وەک( Pinkerton Agency) نووسیینگەی چەکیداری مانشیکێنانی و بەکڕیگییراوان
 پێویسییتە کە دەکییرد، داوای ئییاوا "New York Tribune" نمییوونە بییۆ دەگێییڕا، خۆیییان ڕۆڵییی ڕووەوە لەم میییدیاکانی  و پییۆلیس

 لە ھەنیدێک لە خۆپاراسیتن، چەکیداری ڕێکخیراوی وەک بەرامیبەردا لە. تێکبشیکێندرێن نیارنجۆک بە مانگرتوو کرێکارانی خۆپیشاندانی
 ڕێپێییوانی و تەقەکییردن ڕاھێنییانی بە ھەڵدەسییتان. ێنییرانهپێک "خۆپییارێزی ئەنجییومەنی و فێرکییاریی" یەکێتیییی ئەمەریکییادا شییارەکانی
 ڕاسیتی بیاڵی بیاڵەوە، دوو بە بیوو چەکیداربوون پرسیی لەسیەر "کرێکیاران سۆشیالیستی پارتی" ١١١١ ساڵی. پاریس کۆمونەی ساڵیادی

 .شۆڕشگێڕ چەپی باڵی و پارلەمانی
 

 نووسیەری Johann Most مۆسیت یوھیان ئاڵمیان سۆشییالدێمۆکراتی جیارانی پارلەمیانی نیوێنەری و ئەنارکیسیت نیویۆرک لە ھاوکات
 شییپیس ئاوگوسییت و Albert Parsons پێرسیین ئەلبێییرت شیییکاگۆ لە ،"چییاالکی پرۆپاگەنییدەی" وەک ”شۆڕشییگێڕانە جەنگییی زانسییتی“

August Spies ی"شییکاگۆ کرێکیاری ڕۆژنیامەی" لە شپیس. بوون توندوتیژ کرێکاریی ەوەیبزووتن قسەکەری ناسراوترین ئاڵمانی ی 
 شیاری لە ھەدووکییان ١١١٣ سیاڵی. دەردەکیرد زمانی ئینگلیزی ی Alarm "ئاگاداری" ڕۆژنامەی پێرسنس و دەکرد کاری زماندا ئاڵمانی

Pittsburgh نێیونەتەوەیی لە بیاکونین میخائییل شێوازی لەسەر دیکەدا ئەنارکیستەکانی و شۆڕشگێڕەکان سۆشیالیستە لەتەک پێکەوە 
 International Working People’s Association„( کرێکیار کەسیانی) زەحمەتکێ  خەڵکی نێونەتەوەیی کۆمەڵەی یەکەم،

(IWPA)“پێکھێنا یان. 
 

 ڕۆژنیامەدا زۆر میارێکیھەژ لە. ڕوو دەخیرایە "Chicago Idea - شییکاگۆ بییرۆکەی" وەک ئەوسیا سەندیکالیزم و ئەنارکیزم تێکەڵەی
 شییگاکۆ لە بەتەنییا. دەرکیرد چێچیی و ئینگلییزی ئاڵمیانی، زمیانی بە خیۆی شۆڕشیگێڕییەکانی پیالنە بیۆ پاگەندەی "ڕەش نێونەتەوەیی"

 فیشییەر ئییادۆڵف شییپیس، ئاوگوسییت لەالیەن کە "Arbeiter - Zeitung - کرێکییاران ڕۆژنییامەی" لەوانە دەردەکییرد، ڕۆژنییامەی پێیینج
Adolph Fischer شڤاب میشایل و Michael Schwab ،دەردەکرا دانە ١٠١١١ تیراژی بە ڕۆژانە ەوە. 

 
 .کاتژێر ڕۆژانەکاردا ٨خەبات لە پێناو 

 
 ی"ئەمەریکییا کرێکییارانی فیدراسیییۆنی" بە ناسییراو دواتییر "کرێکارییەکییان کییۆمەڵە و فیییدراڵییەکان یەکێتییییە کییۆنگرەی" ١١١٤ سییاڵی

 . بێت داھاتوو خەباتی ناوەندیی سەرخەتی وەک ڕۆژانەکار کاژێر ١ داواکاری دا بڕیاری باکووری ئەمەریکای
 

  دا١١١١ ئایاری یەکی لە کرێکاران کە بوو ئەمە لەسەر ھەر. بوو کار ی(کاتژێر) ماوە کەمکردنەوەی کرێکاران داواکاری سەرەکیترین
 .کردەوە توندتر کار، ماوەی کەمکردنەوەی لەسەر خۆیان خەباتی
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 کرێکیارانی ھەژمیاری شییکاگۆدا لە تەنییا کێشیایەوە، لەکیار دەسیتیان ئەمریکا لە کرێکار ٣٤١٠١١١ لە زیاتر دا، ١١١١ ایاریئ یەکی لە
 لەو سیەرەنجام. کرد ڕەشەکوژی بە دەستیان Haymarket ھایمارکت مەیدانی لە پۆلیس دواتر ڕۆژ چەند. بوو کەس ٤١٠١١١ مانگرتوو

 بەھییۆی پییۆلیس ئەفسییەرێکی کە ڕاگەیێنییرا، دەوڵەتییدا راگەیانییدنەکانی لە دیییکەوە لەالیەکییی ن،کییوژرا کەس ٧ لە زیییاتر پێکییدادانەدا
 ھەردووال لە برینییداران ھەژمییاری. کییوژران پێکدادانەکانییدا لە دیییکە پۆلیسییی ١ ھەروەھییا و کییوژراوە ئەنارکیسییتێکەوە دەسییتی بییۆمبی
 ئەنارکیسیتەکان، سەندیکالیسیتە بیۆ ڕۆژانەکار،( زیاتری کاژێر ١١)  لە کاتژێر دوو کەمکردنەوەی. ڕاگەیێندرا کەس ٤١ تا ٣١ لەنێوان

 لەجێیی ەوە١٩١١ سیاڵی لە کە داواکیارییەک. دەکیرد کەمپەیینەکە لە پشیتیوانیان ئەوەش سیەرەرای بەاڵم بەرچیاو، دەھیاتە ڕیفۆرمیستی
 - کرێکییاران ناوەنییدیی یەکێتییی" یکاگۆشیی لە. بسییەپێنرێت سەرتاسییەری مییانگرتنی بە دا ١١١١ ئایییاری یەکییی لە دەبییوو مییابووەوە، خییۆی

Central Labor Union" خیودی لە. بەرپیاکرد کەس ٢٥٠١١١ نیزیکەی بەشداری بە گەورەی خۆپیشاندانێکی ئایار ی١ پێ  شەممەی 
 دەسیتیان رکرێکا ٤١٠١١١ شیگاکۆ لە بەتەنیا کرێکار، ٣١١٠١١١ لە زیاتر ئەمەریکادا پیشەسازییەکانی ناوەندە لە مانگرتن ئایاردا یەکی
 .گرتبوو یەکیان خۆپیشاندەر ١١٠١١١ شەقامەکان لەسەر و کێشایەوە کار لە
 

 ئامیادە( دەراسیە - درەوکیردن ماشیێنی) درەوکەر کە ،McCormick کارمیک میک کارخانەی لە شیکاگۆ لە دا١١١١ ئەپڕیڵی لە پێشتر
 کییاتژێر ١٢ لەبەرامیبەر کییات ئەو. دەدەن میانگرتن بڕیییاری کیار، شییوێنی نامرۆڤیانەی ڕەفتییاری لەبەرامیبەر کرێکارەکییان زۆربەی دەکیرا،

 پییێ ھەژارانەی ئێوارەخییوادنێکی ئێییوارە تەنیییا چێشییتخانەیەکدا لە دەیتییوانی مییرۆ  کە دەدرا، ئەمەریکییی دۆالری ٣ بەگشییتی ڕۆژانەکییار
 پیڕ تیازە کیۆچەرانی بە خیاڵی، ریشیوێنکا ١١١١ نیزیکەی تاوەکو دەکات، کرێکارەکان تێکرا چوونەسەرکاری لە ڕێگری خاوەنکار. بکڕێت

 بیۆ ،"کرێکیار ڕۆژنیامەی" بیانگەوازی وێیڕای. دەوەسیتان کیار پەییداکردنی بیۆ کارخانەکاندا دەرگەی لەبەر بارێکدا ئاوا لە کە بکاتەوە،
 لە یمارکیتھا مەیدانی لە ١١١١ ئایاری ی١ ئێوارەی. کرد ناونووس خۆیان کار داخوازی بۆ کەس ٣١١ ھێشتا نەکرێت، مانشکێنی ئەوەی

 کارخییانەی ڕۆژەی چەنیید مییانگرتنی کە ئەوەبییوو و کییرا کرێکییاری کۆبییوونەەیەکی شیییکاگۆ ی Randolph Street ڕانییدۆڵف شییەقامی
 .ھات بەدوادا ی McCormick کارمیک میک
 

 .٦٨٨١شیکاگۆ 

 
 بیووە کارمییک مێک کارخیانەی کیینزی لە خۆپیشیاندەر ١٠١١١ میانگرتنی کۆبیوونەوەی ئەوەی بیۆ نیاوە، ئەو ڕژایە پیۆلیس ئایاردا ی٣ لە

 بیۆ خۆپیشیاندەر ھەزاران ئاییاردا ی٤ پیێ  شیەوی لە. بیوون برینیدار زۆرێیک و کیوژران کرێکیار ١ دواتیردا پێکدادانەکانی لە. پێبکات
 دا ھەوڵیی پیۆلیس سیەرلەنوێ. بەرێکەوتین ھایمارکیت مەییدانی بەرەو و کۆبیوونەوە پیۆلیس توندوتیژی بەرامبەر ناڕەزایەتی دەربڕینی

 و بیڕوات بەرەوییێ  تیوانی کرێکیاران نیاڕەزایەتی کاروانی ئەوەش سەرەرای. بکات پێ بووەی توندوتیژی بە پێشوو، ڕۆژی ئەوەی وەک
 میاڵ بەرەو زوو دەکیرد، شیارەکەی ئاساییشی چاودێریی لەوێندەرێ بەخۆی کە ،Harrison ھێرسن شار پارێزگاری. تێپەڕی ئاشتییانە
 .چووەوە

 
 ئەوەی پییاش ئێییوارە دەمەو. ڕاگرتبییوو وتاردانەکییان لە گوێیییان بییوون، ئاڵمییانی کرێکییاری زۆربەیییان کە ۆپیشییاندەر،خ ١١١١ نییزیکەی

 لە پۆلیس ھێزی. بوو دژوارتر بارودۆخەکە دا، وتارەکانیان فیڵدن ساموێل و شپیس ئاوگوست پێرسنس، ئەلبێرت ناسراو ئەنارکیستانی
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 خۆپیشییاندەران لە زۆرێییک تەنییییەوە، ئاسییمانی بارانییاوی ھەوری ھەرکە. وەسییتابوو ەبییاشئاماد چەکەوە بە دەوروبەرەوە کۆاڵنەکییانی
 .مانەوە وێندەرێ لە کەس ٣١١ نزیکەی تەنیا جێھێشت، ناڕەزایەتییەکەیان شوێنی

 
 یسپیۆل ٢١١. دەدات ھێرشیبردن فەرمیانی Bonfield بۆنفیڵید پیۆلیس پشکێنەری شپیس، ئاوگوست قسەکانی اتنیهکۆتایی پێ  کەمێک
 دەسیتبەجێ. خەڵیکەکە نێوەنیدی ھەڵیدایە بیۆمبەکە کە کاتێیک گیرت، چوارالییان و کەوتینەڕێ قسیەکردنەکە سیەکۆی ئۆتۆمەبێلی بەرەو
 دواتیر کرێکیار شیەش و کیوژرا پۆلیسیێک ڕووداوەکەدا شیوێنی لە. کیرد کرێکارەکیان لە تەقەکیردن بە دەستی پۆلیس تەقینەوەکە، پاش

 کە لێکیدایەوە، ئاواییان راگەیانیدن و پیۆلیس ناسیراوبوون، ئەنارکیسیت وەک وتاردەرەکیان کە ئەوەی .میردن برینیداربوونیانەوە بەھۆی
 بخیرێنە نەتوانرا پەیوەندییەک وەھا بۆ بەڵگەیەک ھیچ دادگەوە لەالیەن ھەرچەند. پۆلیس سەر بۆ ئەنارکیستییە ھێرشێکی ڕووداوەکە

 .ڕوو
 

  بەشداری کە کەسانێک ، کەس ١ کەچی نەناسراوە، بۆمبەکە ھەڵدەری وەک سکە ھیچ ھەنووکەش تا ساوە لەو کە ئەوەی سەرەرای
 بەڵییگەی تەنییانەت ھەرچەنییدە. کییران تاوانبییار دا١١١١ ئۆگوسییتی لە و کییرا تۆمییار لەسییەر سییکااڵیان بییوون، مییانگرتنەکە ڕێکخسییتنی

 بۆمبھەڵییدەرەکە گییوایە ناسییاندن، ریتاوانبییا بە Joseph Gary گییاری جۆزیییف دادوەر ھەبییوو، تاوانبارنەبوونیییان و بەشییدارنەبوون
 کە ئەوەی ھەروەک تاوانبیارن، ئەوان بنەمیایە ئەو لەسیەر. ھەسیتاوە بەکیارەکە کەسیانە ئەم ئەنارکیسیتانەی بۆچیوونی بنەمیای لەسەر

 کیۆمەکی پیارەی لە کە بیوو، دۆالر ٥١٠١١١١ نیزیکەی تاوانبیارکراوان، پیارێزەری خەرجیی باسە شایانی. ھەستابن ھێرشەکە بە بەخۆیان
 .کرا دابین جیھانەوە الیەکی ھەموو لە ھاوپشتی

 
 کرێکییاری) Samuel Fielden فیڵییدن سییاموێل ،(ئاڵمییان -کاسیی  خەڵکییی نیگییارکی ) Georg Engel ئێنگییل گیییۆرگ سییزادراوان
 نیی لی لییویس ،(ئالمییان - بییرێمن خەڵکییی جییاپگەر) Adolph Fischer فیشییەر ئییادۆڵف ،(ئینگالنیید - لەنکشییەیر خەڵکییی بییارکردن

Louis Lingg (ئاڵمیان - مانھیای  خەڵکیی دارتیاش)، نێیبە ئۆسیکار Oscar Neebe ( سیەردەمی تیا نیوییۆرک، خەڵکیی لیولەکی 
 Michael Schwab شیڤاب میشیایل ،(ئاالبامیا خەڵکیی جیاپگەر) Albert Parsons پێرسینس ئەلبێیرت ،(ژییاوە کاسی  لە الوی

 پییاش(. ئالمییان -ھێسیین خەڵکییی مۆبیلییدانەر) August Spies شییپیس وسییتئاوگ ،(ئاڵمییان - ئییونتەرفرانکین خەڵکییی پەرتییووکچن)
 سیزا لەسیێدارەدان بە سیاختەوە سیوێندخۆری لێژنەیەکیی لەالیەن دۆریینەوە، بەڵیگەی بە( شیانۆگەرییانە) ڕواڵەتییانە دادگەییکردنێکی

 بەدەسیت بەقاجیاخ دەمیانجەیەکی بەھیۆی زیندانیدا ژووری لە لینی  لیویس. درا سیزا زینیدانی سیاڵ ١٥ بە نێیبە ئۆسیکار ھەروەھا. دران
 پێییداچوونەوەی داوای و سییەپاند بڕئارەیییان ئەو بەزۆر دەسییەالتداران و دادگە. ھەڵتەقانیید سییەری الیەکییی و کییرد خۆکییوژی ھێنییراو
 .ڕەتکرایەوە باالوە دادگەی لەالیەن دا ١١١٧ نۆڤەمبەری سەرەتای لە بڕیارەکە

 
 ئێنگیل،. ھەمیشیەیی زینیدانی سیزای بە گیۆڕدرا ەوە Ogelsby فەرمانیدار لەالیەن شڤاب یلمیشا و فیڵدن ساموێل لەسێدارەدانی سزای

 لە کەس ھەزار سیەدان. دران لەسیێدارە Cook County زینیدانی لە ١١١٧ نیۆڤەمبەری ی١١ ڕێکەوتی لە سشپیس و پێرسنس فیشەر،
( Forest Park Illinois) لە Waldheim ای ڤاڵیییدھ گۆڕسییتانی لە لەسیییێدارەدراواندا بەگۆڕسییپاردنی و نیییاڕەزایەتی ڕێپێییوانی

  لە. خوێندەوە وتارێکی بۆنەوە بەو ،Baden بادن خەڵکی ئەنارکیست ی Robert Reitzel ڕایتسی  ڕۆبێرت. کرد بەشدارییان
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 .دانراوە ھایمارکت ڕووداوەکەی قوربانیانی بۆ یاداوەی پەیکەرێکی گۆڕستانە، لەم وە١١٩٣ ساڵی
 

 John Altgeld ئاڵتگێڵید جیۆن( پارێزگیار) فەرمانیدار لەالیەن شڤاب و نێبە ، فیڵدن زیندانی، سێ ھەر دا١١٩٣ ساڵی لە ھەروەھا

 کە گەیشیت، سیەرەنجامە بەو لێکیۆڵینەوە دەسیتەیەکی ١٩٣١ سیاڵی. )دەرچیوو بیۆ لێبوردییان و ناسیران دادگە قوربانی و بێتاوان بە وە
 بییووە دواتییر. میایەوە چییاالک کرێکارییدا بزاڤییی لە پێشیتر وەک ئییازادکردنی پیاش نێییبە ئۆسیکار(. بییوون بێتیاوان سییزادراوەکە ١ ھەمیوو

 ی١٩١١ ئاییاری ی١ میتینگیی لە و( IWW – Industrial Workers of the World) انهیجی پیشەسیازیی کرێکیارانی ئەنیدامی
 گیییانبەختکراوانی“ یییاداوەری ریپەیییکە لەتەنیشییت ڤاڵییدھای  گۆڕسییتانی لە و مییرد ١٩١١ سییاڵی نێییبە. بییوو یەکەم قسییەکەری شیییکاگۆدا
 .سپێردرا بەخاک دا“ھایمارکت

 
 سەرتاسییەری لە کرێکییاری بیزووتنەوەی بەردەوامییی نییاڕەزایەتی ھانیدەری بییوونە جێبەجێکییردنەکەی و سیزاکە ئەوەش، سییەرەڕای پاشیان،
 ١١٩١ ئاییاری ی١ دا ریبڕییا( American Federation of Labor – AFL)  ئەمەریکیا کرێکیارانی فێدراسییۆنی ١١١١. جیھاندا
 میانگرتنی بیانگەوازی دژی سۆشییالدێمۆکرات پیارتی ئاڵمیان لە کە ھەرچەندە. ڕۆژانەکار کاتژێر ١ سەپاندنی بۆ خەبات ڕۆژی بکرێتە
 کییرد، تێییددا بەشییدارییان کرێکییار ١١١٠١١١ لە زیییاتر. بەرپییاکران جەمییاوەری کۆبییوونەوەی و مییانگرتن شییارەکان ھەمییوو لە بییوو، گشییتی
 .Hamburg ھامبورگ شاری بەتبەتای

 
 ڕۆژی“ بکییرێتە ئایییاری ی١ دا بڕیییاری دا١١١٩ سییاڵی لە سۆشیییالدێمۆکرات  “نێییونەتەوەیی ڕۆژنییامەی“ دامەزرانییدنی کییۆنگرەی دواجییار
 بەاڵم. پێکییردووە دەسییتی مییانگرتن و جەمییاوەری کۆبییوونەوەی بە ڕۆژە ئەم کییاتەوە لەو و کرێکییاری بییزووتنەوەی سییاالنەی ”خەبییاتی

 لە زۆر ھەژمییارێکی دا١١٩٢ سییاڵی لە فەرەنسییە لە: ھەبییوو ئایییار ی١لە ڕەخیینەش بییزووتنەوەکەدا لەنییاو دەسییتپێکەوە لە ھەر وەھییاھەر
 شۆڕشگێڕانە ڕۆژێکی ئەمە چیتر“ وتی ،Sebastien Faure فۆرێ سیباستیان لەوانە گرت، کەمپەینە لەو ڕەخنەیان ئەنارکیستەکان

. ”ھەڵببژێیردرێن پارلەمیان بیۆ کرێکیارانەوە دەنگیی لەڕێگەی تا دەسەالتخوازان، ھەڵبژاردنی بۆ ەدەستەمۆکراو سەکۆیەکی بەڵکو نییە،
 ڕۆژی وەک ئاییار ی١ خەباتکیارانی ئاراسیتەی دیکە جارێکی Marseille مارسێل لە کرێکارییەکاندا یەکێتییە کۆنگرەی لە ١١٩٣ ساڵی

 سیاڵی دواتیر. بیرد بەرەوپیی  واوەتیر دێمیۆکرات سۆشییا پارتی لە بڕانیدا زیاتر کە شتێک کرایەوە، لەسەر پێداگری گشتی مانگرتنی
 ئەو دەرکییران، پارلەمانتییاریزم ڕەتکییردنەوەی لەبەر لەنییدەن لە دووەمییدا نێییونەتەوەیی لە ئەنارکیسییت ئەنییدامانی کە کاتێییک ١١٩١

 .بوو فراوانتر لێکدابرانە
 

 .ھاوپشتی نێونەتەوەیی لەبری ناسیونالیزمی خۆجێی

 
 ڕۆژی" چیتییر دەمییێکە زۆر. نابەخشییێت زۆر واتییایەکی ئایییار ی١ ،(مییووچە بە پابەنیید) کرێکییرتە کرێکییارانی زۆری زۆرییینەی بییۆ ئەوڕۆکە
 بیاخی و پیارک) سیەوزایی نیاو بیۆ خێزانیی گەشیتێکی بیۆ گونجیاوە ھەلێکیی زۆرێیک بیۆ ئایار ی١ ئەوە لەبری. نییە "چینایەتی خەباتی
 یەکێتییەکیانی کۆنفیدراسییۆنی سەرشەقامی جەژنی لە خواردن[ برژاندن بۆ خۆشەکراوە مەیەکیقی] ڤورست بۆ لەوانەیە یا ،(شار کەنار
  لەتەک "کار لەپێناو ھاوپەیمانی" لەبارەی کە ئەوانەی یەکێتییەکان، سەرانی فریودەرانەی وتاری لەوێندەرێ(. DGB) ئاڵمان
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 .دەکرێت خ پە دەکەن، قسە پێشەوە، بۆ ھەنگاونان و پێداویستی وەک خاوەنکاران
 
  کێبرکێی لەبەرامبەر ناسیونالیستەکانییەوە ھێزە ھەموو بە "ئاڵمانیا" لە پارێزگاری( DGB) یەکێتییەکانی سەرانی مەبەستە ئەو بۆ

 پییێکەوە( IG BAU) کە دەڕوات، واوەتییر ئەمە تەنیانەت. دەکەن ئاسییا، و خیۆرھەالتی ئۆروپییای ی(ھەرزان کیار) کەم کیرێ واڵتیانی
 شییێوەکانی و( ڕەش) تۆمییارنەکراو کییاری تییاوەکو ،(تەالرکییردنەوە و خییانوو) کییارکردن شییوێنەکانی دەچیینە گییومرگ تانیکاربەدسیی لەتەک
 بەشیێوەیەکی ئەندامانی، بەرژەوەندی دابینکردنی لەپێناو ئاڵمان یەکێتییەکانی کۆنفیدراسیۆنی. لەناوبەرن نایاسایی کارکردنی دیکەی
 خەڵیک، زییادی لە ڕوو بەشیێکی بیۆ. دەکیات نیوێنەرایەتی خانەنشیینی، میافی و میووچە پلەی یپاراستن بە شارەزا، کرێکارانی سەرەکی
 پشییوویان پاداشییتی و نییییە پشییوو ڕۆژی شییێوەیەک بەھیییچ ئایییار ی١ ن،(نایاسییایی - نییاجێگیر) مییووچە پییلەی دەرەوەی لە کە ئەوانەی

 .بەرناکەوێت
 

 زۆتیر بەردەوام  -فەرمانگەکیان کرێکیارانی قاوەچیییان، و چیایچی پییران، و منااڵن سەرپەشتیگەرانی و قاپشۆران خاوێنگەران، شەقام
 ییۆرۆ یەک ییا نیوەکیاران ،(کیار نووسیینەگانی لە وەرگییراو کیاتیی کرێکاری) قەرزکراوەوە کرێکاری بەھۆی کۆمەڵگە پێویستەکانی کارە

 کیارکەرانی“ لەشیکری بازارەوە کەمی کرێی فشاری و( کار گروپی) ARGE لەالیەن دەوڵەتی زۆرەملێیانەی کاری. دەکرێنەوە پڕ کارەوە
 و کیراون ناچیار دانیشیتوان بەشیێکی دووەمەوە، جیھیانی جەنگیی دووەمیین پیاش جیار یەکەمیین بۆ. دەکەن دەسەبەر ئاڵمانیا لە ”ھەژار

 خەبات ئەوەی بۆ. لێیە( "پۆلیس یەکێتی" دەربڕینی بە) ی"بیانی پڕۆلیتاریای" دەمێکە کە شوێنانەی لەو ھەژاری، ھێڵی ژێر خراونەتە
 !دەیکەین بەخۆمان ئێمە ئەوا نەیکات، DGB ئەگەر دەی. یەکێتییەکانە ئەرکی بەڕێبخرێت، ڕۆژانە بارێک وەھا دژی
 

 (.بەشداریی کۆمەاڵیەتی)چیرۆکی 

 
 ڤایمیییارەر کۆمیییاری لە ١٩٢١ سیییاڵی: ھەیە خیییۆی[ سیییوننەتی] ڕیسیییا ئاڵمیییان یەکێتییەکیییانی کۆنفیدراسییییۆنی چینیییایەتی ھاوپەیمیییانی
Weimarer و( ١٩١١ - ١٩١٤) انیهیجی یەکەمیی دۆراوی جەنگی پاش. کرا پەسەند ئاڵمان ئیمپراتۆری کارخانەی شوراکانی یاسای دا 

 خۆییان سەروەر دەستەبژێری وەک یەکێتییەکانی و سۆشیالدێمۆکراتی( ١٩ - ١٩١١) سەربازان شوراکانی و - کرێکاران نۆڤەمبەری شۆڕشی
 ھێیییییزە لەالیەن دیسیییییانەوە  تیییییاوەکو دا، ئیمپراتیییییۆریی جەنگیییییی بە دەنگیییییی ١٩١٤ سیییییاڵی سۆشییییییالدێمۆکراتە، ئەو ھەر. سیییییەپاند

 .پێنەکرێت سووکایەتییان "نانیشتمانی" وەک کۆنەپەرستەکانەوە
 

 ێنێکشو“ داگیرکراو والتانی لە خۆیان بەشی دەیانەویست Noske نۆسکە و Ebert ئیبێرت ئالمان سۆشیالدێمۆکرات پارتی ڕابەڕانی
 دەم ئیمپریالیستانەدا جەنگی کاتی لە ئامادەبوون، لەوپێناوەدا سۆشیالدێمۆکراتەکانی  یەکێتییە ڕووەوە لەو بپچڕن، ”خۆرەتاو لەبەر

( corporatism) ھاریکیاریی و میانجیکیاریی سییمبوڵی بیووەتە ”ھیودنە“ وەک چینیایەتییە گونجانە ئەم. بن بەستراو پێ و دەست و
 دا١٩١١ ی"نیشیییتمانییەکان خزمەتگیییوزارییە کیییۆمەکیی یاسیییای" لە بەفەرمیناسیییین بە( پیییروس قەیسیییەری) راتیییۆرئیمپ. یەکێتییەکیییان
 لەتەک( ZAG) کیییار ناوەنیییدیی ئەنجیییومەنی نێیییوان Stinnes-Legien لێگییییین سیییتینیس ڕێکەوتننیییامەی لە. کیییردن سوپاسییگوزاری
 .دەردەخاتەوە خۆی یەکێتییەکان چینایەتی تەبایی سازشکارانی گیانی ١٩٢٤ تا ١٩١١ ساالنی لە سەرلەنوێ پیشەسازیدا
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 .ڕۆژی پشوو و ڕەشەکوژی: ١١١١

 
 ڕۆژی" پشییوو بە کییرا ئایییار ی١ ڕۆژی ئیتییر ١٩١٩ سییاڵی دا، Weimarer ڤییایمەر کۆمییاری لە سۆشیییالدێمۆکراتی سییەرکەوتنی لەتەک
. نەبێییت ڕۆژانەکییاردا، کییاتژێر ١ لەپێنییاو ١١١١ جەمییاوەرییەکەی مییانگرتنە کوشییتاری یییاداوەری چیتییر ئەوەی بییۆ. "نیشییتمانی جەژنییی

 جیھییانیی ئاشییتی و کرێکییاران پاراسییتنی ئامییانج بییااڵترین" وەک دەوڵەتیییی، یاسییاییانەی پشییوویەکی دەیانویسییت سۆشیییالدێمۆکراتەکان
 ."گەل تەواوی تەبایی و یەکگرتن بۆ ئامرازێک" ببێتە ئەمە دەبوو. بدەن نیشان "دابینکراو ھەمیشە

 
 فاشیسیییتەکانەوە و سیییوپا لەالیەن( Münch) مییییونی  شۆڕشیییگێڕی کۆمیییاری دا١٩١٩ سیییاڵی پشیییووکراوی بە ئاییییاری ی١ یەکەمیییین لە

 ترسیی سۆشییالدێمۆکراتی. دران سیزا ھەمیشیەیی زینیدانی ییا کوشیتن بە و کیران زینیدانی ھەزاران. کیوژران کرێکیار سەدان سەرکوتکرا،
 ئەو لەبەرئەوە ھەر. کرێکارانیدا لەتەک پێکیدادان خوێنیاوی ڕۆژێکیی ببێتە دووبارە ڕۆژە ئەم داھاتووشدا سااڵنی لە کە ھەبوو، ئەوەی

 بە ئاییار ی١ ڕۆژی دا(ڤیایمەر کۆمیاری) بەشیی زۆر لە ئەوەش سیەرەرای بەاڵم ھەڵوەشیێنرایەوە، دەسیتبەجێ یە"نیشیتمانی جەژنی ڕۆژی"
 .مایەوە پشوو ڕۆژی

 
 سییوپای و( Reichswehr) نیشییتمانی پارێزگییاریی ھێییزی  کییۆمەکی بە دا یڕێییگە سۆشیییالدێمۆکرات میرایەتییی دا١٩٢١ ئەپڕیڵییی لە

 کە سیەربازییانەی، ھێیزە  ئەو. کیرد بکیوژان لە پشتیوانی و بکرێت کوشتوبڕ( Ruhrgebiet) ناوچەی کرێکارانی ڕاپەڕینی فاشیستی،
 سۆشییییالدێمۆکرات، میرایەتیییی شییییچاوپۆ بە سیییەرلەنوێ سیییەرکوتکرد، یییان١٩١١ نیییۆڤەمبەری شۆڕشیییی "نیشیییتمان و قەیسیییەر لەپێنییاو"

 نەبییوون ئاسییتەدا لەو یەکێتییەکانیییان و سۆشیییالدێمۆکراتی بەاڵم. کییرد خییوێن خەڵتییانی کرێکارانیییان فاشیسییتانەی دژە بییزووتنەوەی
 .بگرن نەتەوەیی سۆشیالیزمی ھەڵکشانی بە بەر و وەبگرن ئەزموون

 
 شییتێکی ھیییچ سییاالنەدا لەو لەبەرئەوە بییوون، قەدەخە( دەرەوە لە) انشییەقامەک لەسییەر ئایییار ی١ خۆپیشییاندانەکانی ەوە١٩٢٤ سیاڵی لە

 کیرد، سەرکوت ئایاری ی١ خۆپیشاندانی Zörgiebel بێرلین پۆلیسی سەرۆکی بارێکدا وەھا لە ١٩٢٩ ساڵی. ڕوودان نەھاتووەتە ئاوا
 پیایتەختی( بەرلیین) لە. بگرێت یاندبوو،رایگە( KPD) ئاڵمانیان کۆمونیستی پارتی کە ئایار، ی٢ ڕۆژی مانگرتنی بە بەر ئەوەی بۆ

 ھەزار ١ نیزیکەی نەبیوو، پشیوو ڕۆژە ئەم ەوە(ئاڵمیان نیشتمانی دەوڵەتی دیکەی بەشەکانی بەپێچەوانەی) ئایار ی١ کە لەوێ پروس،
 ارتیپی کە ھەرچەنیدە. بەرپیاکرد ئایارییان ی١ خۆپیشیاندانی Wedding  ،Neukölln نیۆیکلین و ڤێیدین  گەڕەکەکیانی لە کرێکیار

 کە ئەوەی لەسیەر کیوژرا، سۆشییالدێمۆکراتیک بیوو، ھۆڵەکیان نیاو کۆبیوونەوەی بەرپیاکردنی خوازیاری تەنیا ئاڵمان سۆشیالدێمۆکراتی
 دوو لە و ڕاگەیانید نائاسیایی بیاری سۆشییالدێمۆکرات ی Zörgiebel پیۆلیس سیەرۆکی. دابخیات پەنیجەرەکەی دەستبەجێ نەیویستووە

 ٢٥ نیزیکەی لە کەس ٣١. کیرد سیەرکوت دۆشیکە وەک قورسیی چەکیی بە میانگرتنی کۆبوونەوەکیانی و اندانخۆپیشی ھەمیوو دواتردا ڕۆژی
 .کران بریندار کەسی  سەدان و کوژران بێچەک خۆپیشاندەری ھەزاری
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 (.ADGB)دێمۆکراتی و کۆنفیدراڵی گشتی یەکێتییەکانی ئاڵمان  سۆشیال

 
 سییاڵی لە( بۆرجییوازی ی"ئییابووری دێمییۆکراتی" دامەزرێیینەری) Theodor Leipart الیپییارت تیییۆدۆر والت ئەوسییای کییاری شییالیاری

 الیپیارت” !نیییە خۆپیشیاندان ڕێکخیراو،“ دروشیمەکەی بە. بیوو( ADGB) ئاڵمیان یەکێتییەکیانی گشتیی کۆنفیدراڵی سەرۆکی ەوە١٩٢١
 کرێکیاران فاشیسیتانەی دژە بەرھەڵسیتی اوەکوتی تێکۆشا، زۆری  و نیشاندا نازییەکان بەرامبەر ناتوندوتیژی خۆپاریزانەی ھەڵوێستی
 .نەبێت سەرکەوتوو

 
 ھەوڵێکیی الیپیارت دا،١٩٣٣ لە Adolf Hitler ھییتلەر ئیادۆلف ئاڵمیان نیشتمانی دەوڵەتی سەرۆکشالیارانی بە دەسەاڵتسپاردن پاش

 ڕامیییاریی دژی لە ئەو تییەکییان،یەکێ لەنییابردنی ترسییی لە. نییازی یاسییایی میرایەتییی پییاڵ بییداتە ئاڵمییان یەکێتییەکییانی دا ناکییامی
 .تێکرد پشتی پارتیی، ڕامیاریانەی بێالیەنیی و زارەکی ناڕەزایەتی دەربڕینی بە و بوو بەردەوان قسەکردن لە جەماوەری مانگرتنی

 
 (.کارپەرەستی)دیکتاتۆری نازیی و کولتوری کار 

 
 ئەنییییدامانی شییییانی سییییەر ئەرکییییی ڕایانگەیانیییید، ADGB ئاڵمییییان یەکێتییەکییییانی گشییییتی کۆنفیدراسیییییۆنی دا١٩٣٣ ئەپڕیڵییییی. ١٩ لە

 کیرد، دەوڵەت لە داوای ئاڵمیان یەکێتییەکیانی گشیتی کۆنفیدراسیۆنی. بکەن بەشداری ئایاردا دەوڵەتیی جەژنیی لە کە یەکێتییەکانە،
 ئاییاری ی١ لە(. ییینەتەوە سۆشییال) سۆشیالیسیت ناسییونال دیکتاتۆری پارتی ی"دەوڵەت لە بەشێک ببێتە بەتەواوەتی کار ھێزی" کە

 ئاڵمانیییدا ملیییۆن یەک لەبەردەم بێییرلین لە. کییرد ڕێپێوانیییان بەکییردەوە نازییەکییان لەتەک یەکێتییەکییان ئەنییدامانی بەشییێکی دا١٩٣٣
 بیااڵ یەکێتیی سییمبوڵی بە دەبێتەوە دیسانەوە بەردەوام، ڕووبەڕووبوونەوەی و ملمالنێ و چینایەتی خەباتی سیمبولی" ڕایگەیاند ھیتلەر

 .دەوڵەت ئایینامەی کرانە کۆمونیستبوون دژە و جولەکەبوون دژە ئیتر. "نەتەوە سەرنجڕاکێشی و
 
 Aktionskomitee -ئاڵمیانی کیاری ھێیزی پاراسیتی بیۆ چیاالکی کۆمیتەکانی" بەھۆی نازییەکان( ١٩٣٣ - ٥ - ٢) دووەمدا ڕۆژی لە

zum Schutze der deutschen Arbeit”و گییرا بەسیەردا دەسیتیان یەکێتییەکیان پیارەی و بینکە کرێکارییەکیان، کیۆمەڵە ەوە 
 .کوژران ھەندێکیان و دران ئەشکەنجە و ئاخێنران "چاودێریی زیندانی" لە( الیپارت تیئۆدۆر وەک) یەکێتییەکان سەرانی

 
. گییرتەوە جێگەیییان ی"نەژادی تێکۆشییانی" بە و لەنێییوبرد چینایەتیییان خەبییاتی زۆرەوە لەڕێییی( نازییەکییان) سۆشیالیسییتەکان ناسییونال

 کرێکیاران ھەمیوو. دانیا ییان"( DAF)ئاڵمان کاری بەرەی" و "کارخانە رابەری" کارخانەدا، لە کرێکاران دەنگداریی و بەشداریی لەجێی
 کارمەنیدان و کرێکیاران سەرتاسیەرییەکانی ئەنجیومەنە و( DAF) ئاڵمیانی کیاری بەرەی زۆرەملێییانەی ئەنیدامی کرانە "وەفاداری" وەک
 [.single union - یەکێتی تاک] یەکەیی یەکێتی ەکران
 

  ئاشتی مشتومڕەکاندا لە میانجیکار وەک ”Trustees of the work -کار بڕواپێکراوانی" دەبوو و ھەڵوەشینرایەوە مانگرتن مافی
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 نیاو ئاییار ی١ مانی  ١٢ بیۆ سیاڵێک ھەمیوو دەبیوو. بیکەن دابین کاردا شوێنەکانی لە کرێکاراندا ھێزی و خاوەنکار لەنێوان کۆمەاڵیەتی
 سییمبوڵی کرابیووە جیاران ی "کرێکیار چینیی خەبیاتی ڕۆژی". بیوون ئاڵمانیدا دەوڵەتی کاری شالیاریی فەامانی لەژێر ڕاستەوخۆ و بنێن

 .دا'نەتەوەیی شۆشیالیزمی" لە "نەتەوەیی ھاوپشتی نیشانەی" وەک "داھێنەرانە کاری"
 
 نەتەوەی نیشیتمانی پشیووی ڕۆژی" بیوو نیرا نیاوی و نەمیابوو کرێکارەوە چینی بە وەندییەکیپەی ھیچ چیتر ئایار ی١ ەوە١٩٣٤ ساڵی لە

 وەک ئاییار ی١سیەربازیی، ڕپێیوانی و ترومبێیل کیاروانی گیۆرانیبێژیی، ،maypoles ئاییاری درەختیی ڕازاندنەوەی بە دەبوو. "ئاڵمان
 پێشیەنگیی السیاییکردنەوەی وەک شیوێندا زۆر لە(. NS) وەییینەتە شۆشیالیزمی ئایدیۆلۆجی لە سەرەکی بەشی بێتە نەتەوەیی جەژنی
 تییرۆر بە نازییەکیان ھاوکیات. "ھییتلەر داربەڕووی" دەوت پێیان کە ئەوەی دەچاند، درەختیان تەنانەت دا،١٩٣٣ ئایاری ی١ لە بێرلین

 لەتەک قەاڵچۆکردنییدا ووگەکییانیئورد لە زۆرێییک. سییەرکوتکرد یییان(نەمسییا و ئاڵمانیییا) کڕیکییاریی بییزووتنەوەی پاشییماوەی ڕاونییان و
 بەڕێییکەوت. بییران لەنییاو زۆرەملێییوە کییاری بەھییۆی "(نازییەکییانەوە ڕوانییگەی لە) Asozialen - ناکۆمەاڵیەتییەکییان" و جوولەکەکییان

 "Arbeit macht frei! - دەکیات ئیازاد میرۆ  کار": دروشمی ،Dachau داخاو قەاڵچۆکردنی ئوردووگەی دەرگەی لەسەر کە نەبوو،
 دەوڵەتە و سیییۆڤیەت یەکێتیییی ھەمووییییانەوە لەپیییێس دژ بەرەی ھێزەکیییانی کە کیییاتەی ئەو تیییا دەبێیییت بەردەوام بیییارە ئەم. رابوونووسیی

 .دەھێنن نەتەوەیی سۆشیالیزمی دیکتاتۆریی بە کۆتایی دا١٩٤٥ مای ی١ لە ئەمەریکا یەکگرتووەکانی
 

 ٦٤٩١یەکی ئایار پاش 

 
 و بیانگەواز دەتوانرا ھێشتاکە بەاڵم. ناسرا فەرمی بە ھاوپەیمانانەوە ھێزەکانی لەالیەن پشوو ڕۆژی وەک ئایار ی١ دا١٩٤١ ساڵی لە 

 یاسیاییەوە ڕووی لە. پیاڕێزراوە و یاسیایی پشیووی ڕۆژی ئاییار یەکیی ئاڵمانییا لە ئەمیڕۆکە. بکیرێن بەرتەسیک ئایارییەکان کۆبوونەوە
 و ئاشییتی و ئییازادی بە پابەنییدبوونە ڕۆژی" نییاوی ڕۆژە ئەم NRW ڤێسییتفالن ڕاییین نییۆرد ھەرێمییی لە نمییوونە بییۆ ھەرێمییییە، پرسییێکی

 ."مرۆڤایەتی ڕێزی و نێونەتەوەیی تەبایی کۆمەاڵیەتی، دادپەروەری
 خەڵکیی پشیووی ڕۆژی و نێیونەتەوەیی خەبیاتی" وەک ئاییار یەکیی ڕۆژی خۆرھەاڵتییدا، بلیۆکی دەوڵەتیی سەرمایەداری دەوڵەتەکانی لە

 ڕێپێییوانە لە بەشییداریکردن. کرابییوو دیییاری لێنینیسییتەکانەوە - مارکسیسییت فەرمییانڕەوایە لەالیەن "مسۆشیییالیز و ئاشییتی بییۆ کرێکییار
 سییمبولی وەک. بوو خوێندکاران و کرێکاران بێچەندوچوونی ئەرکی میوانەکانیاندا، و پارت ئەندامانی ڕیزی بەردەم بە سەربازییەکاندا

 .دادەنرا کرێکارییەکان بزووتنەوە سەرکوتکرانی یاداوەریی وەک یا دەکرا پێشکەش سوور گوڵەمێخەکێکی ئایار ی١
 

 .یەکی ئایار وەک نیشانەی دژەکۆمونیستانەی خۆرائاوا

 
 لە کردبیوو، فاشییزم لە چاوپۆشیی ڕەخینە بەبیێ وە١٩٣٩ سیاڵی لە کارگێڕییەکەییدا لەسیەردەمی کە Pius XII دوازدەھەم پیوسیی پاپ
 .بووە دارتاش گوایە کە ڕاگەیاند،( عیسی باوکی) پیرۆز ییوسف یاداوەری وەک ئایاری ی١ دا١٩٥٥ساڵی

  جەنگی سیمبولی بووەتە ئایار یەکی( BRD) خۆراوایی ی بێرلین لە ەوە[بیست سەدەی] ڕابوردوو سەدەی ھەشتاکانی سەرەتای لە
  زیانگەیاندن، و ن جە سەنگەربەندی تێیدا کە. پۆلیس و[ خودموختارەکان] ئۆتۆنۆمەکان لەنێوان سەرشەقامەکان میلیشیایی



 رۆژی نێونەتەوەیی کرێکار

 

 
13 

 

 دییکەی کەسیانی و گەڕەکە ئەو دانیشیتوانی بەرادەیەک ھەروا ڕوودەدەن، Kreuzberg کرۆیتسیبێرگ گەڕەکیی لە سەرەکی بەشێوەیەکی
  بۆ ھەل رادیکاڵەکان، چەپە خۆپیشاندانی ئێوارە بەزۆری. دەکەن تێدا بەشداری چاالکانە ھاتوون، دیکەوە شوێنەکانی لە کە

 .دەڕەخسێنن دواتر پێکدادانەکانی و یسپۆل توندوتیژی
 
 بیۆ ڕامییاریی ئەڵتەرنیاتیڤی وەک " EuroMayday - ئۆروپیا ئاییاری ڕۆژی" ڕێپییوانی ئۆروپییدا شاری ھەندێک لە ەوە١٩١١ ساڵی لە

 و ڕەش ڕیزبەنییدی وێنییای لە دەیانەوێییت چاالکییان. دەرکییرێن بەرپییا DGB ئاڵمییان یەکێتییەکییانی کۆنفیییدراڵیی شییەقامییەکانی جەژنە
 .بگرن دووری ناجێگیر، و ناڕێکخراو کرێکارانی بەرھەڵستکاری ڕەنگاوڕەنگی پۆشاکی و پاپموزیک بە ئاھەنگگێران

 فینلەنید، چاینیا، برازییل، وەک واڵتانی لە ھەروەھا فەرمییە، پشووی ڕۆژی ئایار ی١ سویسرا بەشێکی و نەمسا ئاڵمانیا، لە ئەورۆکە
 دییکە واڵتیی ھەدێیک و عییراق تیورکیە، تایالنید، سیوید، ڕوسییا، پۆتوگیال، بیاکووریی، کۆرییای کۆ،مەکسی ئیتالیا، یۆنان، فەرەنسە،
 بە ڕێیگە سیەرکەوتیان بیۆ و دەکرێن قەدەخە ئایارییەکان خۆپیشاندانە واڵتدا ھەندیک لە ھێشتاکە ئەوەش سەرەرای. فەرمییە پشووی

 و کرێکییاران سییوونەتیی بییزووتنەوەی کییارایی لەژێییر ئایارییەکییان خۆپیشییاندانە زۆربەی بەاڵم. دەدرێییت گییرتن و پییۆلیس تونییدوتیژی
 .گونجاندووە خۆیان پارەلەماندا و نوێنەرایەتی ڕامیاریی لەناو سۆشیالدێمۆکراتەکاندا، پارتە بەرادەیەک و کۆمونیستەکان

 
 کیارە ئەو. نیییە ئاییار ی١ بە ێویسیتیانپ بیکەنەوە، خاو و ئارام کرێکاران ئەوەی بۆ ،"بازار پێشڕەوانی و بازرگانەکان" چیتر ئەوڕۆکە

 بەردەام ھەردەم. داوە ئەنجامییان خۆبەخیۆیی DGB ئاڵمیان یەکێتییەکیانی کۆنفییدراڵیی ی[پیشیەییەکان یەکێتییە] یەکێتییەکان یەکە
 کیار کیار، دەیزییا پاداشیتی بەبیێ و ئاسایی وەک ڕۆژەشدا لەم ئەوەی بۆ ھەڵوەشێنرێتەوە، فەڕمیی پشووی وەک ئایار ی١ دراوە، ھەوڵ
 . بکرێت
 !ئایار ی١ دەکەنە ڕۆژیک ھەموو کە ڕاستەوخۆن، خەباتی و بایکۆت ھاوپشتی، مانگرتنی تەنیا ئەوە: نا یان بێت پشوو چ بەاڵم

 
 :سەرچاوەکان

 
 امیادەکردنیئ ،“کرێکیاری ڕادیکیاڵی بیزووتنەوەی گەنجینەی. ئایار یەکی و ڕۆژانەکار کاتژێر ١ گشتی، مانگرتنی“:  مایک  ھافبرۆد، -

 .١٩٩٧ بیلیفیلد ، بالکبۆکس

Halfbrodt, Michael: „Generalstreik, Achtstundentag und Erster Mai. Ein Kapitel aus der 

radikalen Arbeiterbewegung“, Edition Blackbox, Bielefeld  ١٩٩٧.  

 .١٩٧٣ بێرلین ڤاگنباخ، کالوس جاپکراوی” .ننامەژیا و وتە. شیکاگۆ ئاڵمانەکانی ئەنارکیستە ھایمارکت،“: ھۆرست کاراسێک، -
Karasek, Horst (Hg.): “Haymarket. Die deutschen Anarchisten von Chicago. Reden und 

Lebensläufe.” Verlag Klaus Wagenbach, Berlin  ١٩٧٣.  

  

 بۆن/  کۆڵن ئەنارکیستی سەندیکای
www.anarchosyndikalismus.org  

 
 ٢١١٥ی ای م٢ : ڕێکەوتی  -ەڕی ئەمڕۆ  ماڵپ: سەرچاوە
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 بنەچەی ڕۆژی یەکی ئایار لە کوێوە ھاتووە؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رۆزا لۆکسەمبۆرگ: نووسینی

 
 ئازاد ئارمان: رگێڕانی لە ئینگلیزییەوە وه

 
 لە جیار کەمیینیە ڕۆژێکیدا لە کیار سیەعات ١ کردنیی جێبەجیێ وەسییلەی و عینوان بە پرۆلیتاری، پشووی جەژنی یەک کامەرانی ھرزی

 لە بەرێبخەن مەراسی  و کۆبوونەوە و رابگرن کار ڕۆژ یەک دا یان بڕیاری کۆمەل بە ١١٥١ ساڵی لە کرێکاران. بوو دایک لە ئوسترالیا
 سییەرەتادا لە. بییوو ئەپریییل ی٢١ بەرپییاکرد تیایییدا مەراسیییمەیان ئەو ڕۆژەی ئەم. دا ڕۆژێییک لە کییار سییەعات ١ چەسییپاندنی پێنییاوی

 سیەر لە دانیا گرنگیی کیاریگەری سیاڵ یەکەمیین مەراسییمی بەاڵم گرتبیوو، چیاو بەر لە یان ١١٥١ ساڵی تەنها بە ئوسترالیا کرێکارانی
 دووبیارە سیاڵێک ھەمیوو یانیدا بڕییاری بیۆیە نوێ، و دیار وروژانێکی بە بوو گەیشت شوێنێک بە کە ئوسترالیا، پرۆلیتاریای جەماوەری
 .بگێرن مەراسی 

 
 کیاری نیامەیەکی رێککەوتن ھەروەھا و بکەن خۆیان ھێزی بە باوەر کە کرێکاران بە دا مەزنەی یە ئازایەتی ئەو تێکش چ دا ڕاستی لە

 بیانگەوازکردنی بیۆ بیدات کارخانەکیان و کیارگە دەسیتی کۆیالنی بە یە ئازایەتی ئەم توانی شتێک چ ھەڵیبژێڕن؟ خۆیان بە جەماوەری
 وواڵتیانی بیۆ بووبیۆوە و پێکیرد دەسیتی ئوسترالیا لە وە کرا، قەبوول بەخێرایی پرۆلیتاری مەراسمی ئیدەی بەوشێوەیە خۆیان؟ سوپای

 .گرتەوە جیهانی پرۆلیتاریای تەواوی سەرەنجام تر
 

 وابییوو باوەریییان ئەوان دا ١١١١ سییاڵی لە. بییوون ئەمریکییایی کرێکییارانی ھییات، دا ئوسییترالیا کرێکییارانی دوای بە کە نمییوونە یەکەمییین
 کیار سیەعات( ١) داخیوازی و کێشیایەوە کیار لە دەسیتیان کرێکیار ھەزار ٢١١ ڕۆژەدا لەم. جیهاندا لە کار راگرتنی بە ببێت ئایار ی(١)

 بیۆ سیاڵ چەنیدین بیۆ کرێکیاران قەدەغەکردنی بۆ دانا یان پولیسی و قانوونی ڕێگری دەسەاڵتداران دواتر. بەرزکردەوە ڕۆژێکدا لە یان
 و دا یییان بڕیییاری سییەرلەنوێ ئەوان دا ١١١١ سییاڵی لە ھەروەھییا. خۆپیشییاندان لە{ قەبییارەیە ئەم} بییوونەوەی دووبییارە لە ڕێگەگییرتن
 .بێت دا ١١٩١ ئایاری ی١ لە ئەبێت داھاتوو مەراسیمی کە سووربوون

http://ashte.org/index/wp-content/uploads/2015/04/18527_707320016038759_9169875216511210049_n.jpg
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 کیۆنگرەی بیزووتنەوەیە ئەم نموونەی ھێزترین بە. بوو تر گۆڵ و گورج بەھێزترو گەشەی ئەوروپا لە کرێکاران بزووتنەوەی لەودەمەدا
 ڕۆژێکیدا لە کار سەعات ١ دا بڕیاریان ئامادەبوون، نوێنەر ٤١١ کە کۆنگرەیەدا، لەم. دا١١١٩ ساڵی لە بوو ئەنتەرناسیونال کرێکارانی
 بییرۆدۆ لە Lavigne الڤییین کرێکییاری فەرەنسییا، یەکییانی یەکێتییی نییوێنەرانی ھەموویییانەوە سییەرووی لە. بێییت یەکەمیییان داخییوازی

Bordeaux، لە کییار وەسییتانی بییۆ بەرزبێییتەوە و وواڵتییان تەواوی کرێکییارانی داخییوازی ببێییتە یە داخییوازی ئەم بییوون ئەوە یداواکییار 
 کیۆنگرە. دا ١١٩١ سیاڵی لە ئاییاردا ی١ لە میانگرتن بیۆ کیرد ھاورێیانیان بانگێشەی ئەمریکا کرێکارانی نوێنەرانی. جیهان سەرتاسەری

 .جیهان رۆلیتاریایپ مەراسیمی ڕۆژی ببێتە ڕۆژە ئەم دا بڕیاری
 

 گییرت ھەڵوێسییتی کییۆنگرە. بەرێخسییت خۆپیشییاندانیان جییار یەک دا راسییتی لە کرێکییاران ئوسییترالیا، لە بەر سییاڵ ٣١ مەسییەلەیەدا لەم
 خۆپیشییاندان ١١٩١ ئایییاری ی١ لە ڕۆژێکییدا لە کییار سییەعات ١ پێنییاوی لە یەکتییر گەل لە ھاوپشییتی بە دونیییا سەرتاسییەری کرێکییارانی
 بروسیکە ئەم نەیتیوانی کەسیێ ھییچ سروشیتی شێوەیەکی بە چونکە. داھاتوو سااڵنی پشووی سەر لە نەکرد قسەی کەس ھیچ. بەرێبخەن

 ھەرچۆنێیک. بچێت پێ  بەرەو کرێکارەوە چینی ڕێگای لە یە خێرایی بەم و بکرێت قەبوول شێوەیە بەم کە و بکات پێشبینی ناکاوە لە
 بە وە بیوو ئاییار ی١ ڕۆژی کە دەکیات ھەسیت و تێگەیشیتووە س کە ھەموو ئێستاکە بەاڵم .بوو جار یەک ئایار ی١ مەراسمی گێرانی بوو
 .بەردەوامە و سااڵنە نەریتێکی و داب
 

 ی١ ڕۆژی ئامییانجەش، بەم گەیشییتن پییێ  ھەتییا بەاڵم. ڕۆژێکییدا لە کییار سییەعات ١ بییۆ بییوو دەروازەیەک ئایییار ی١ داخییوازی یەکەمییین
 بە کیاتەی ئەو تیا بێیت، بەردەوام فەرمیانرەوا دەسیەاڵتی و بۆرژوازی دژی لە کرێکاران خەباتی تەیکا ئەو تا. نەھێنا وازلێ ئایاریان
 ئەو تییا دەدا، شییەبەق باشییتر ڕۆژێکییی تییاکو. بێییت سییااڵنەمان داخییوازی دەربرینییی پێوسییتە ئایییار ی١ ڕۆژی دەگەییین، یەکانمییان داخییوازی
 جەژن ئاییار ی١ ڕۆژی مەراسییمی لەوانەیە مرۆڤیایەتی کیاتە ئەو ێنیێد دەسیت بە رزگیاری و سیەردەکەوێ جیهیان کرێکیاری چینی کاتەی
 .رابردوو رۆژی ئازاری و تاڵ خەباتی لە ڕێزلێنان بۆ بگرێت

 
 . رگیرایه وه "کان رناسیوناله نته ئه  سۆسیالیسته"سایتی  له
 

 ٢١١٥ی ئەپریلی ٣١: ماڵپەڕی ئاشتی    ڕێکەوتی: سەرچاوە
 

----------------------------------------- 
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 دا و ترسی لە دەستدانی کارەکەی مافی کرێکار لە ئێران لە نێو دوو بەرداشی بێ
 
 
 
 
 
 
 

 عەلی بداغی

  
 پیییێ  ڕووحیییانی حەسیییەن بەڵێنەکیییانی وادەو بە دڵییییان کرێکیییار چینیییی قەت بە ئێیییران ی کۆمەڵگیییه تیییوێژێکی و چیییین ھییییچ بێ ڕەنییی 

 کرێکاریییان ڕۆژی دا کاتێییک لە دا ڕووحییانی سییەرکۆماریی سییاڵی سییێهەمین لە وان ئییه بەاڵم. ێنەبییووب خییوش سییەرکۆماری ھەڵبژاردنەکییانی
 .ناڕوونە و لێ  کاتێک ھەموو لە پتر دواڕۆژیان ئاسۆی کە کرد بەڕێ

 
 ێسیتەوەپ و ئێسیک بە کرێکیاران دەخیوێننەوە، و دەبیستن کارخانەکان کارگەو داخرانی باسی میدیاکانەوە رێگەی لە رۆژانە خەڵک ئەگەر
 بێکیاری و، یە کیۆڵەمەرگی ژییانێکی ترووسیکایی مانیای بە کرێکیار چینیی بیۆ کیار. دەکەن تیاڵە موسییبەتە ئەو کەسەری و ژان بە ھەست
 .یەکاندایە نەھامەتی سەر بە کەوتن و ژیان ڕاوەستانی واتای

 
 کیارگەو داخرانیی بەھیۆی کارەکانییان تدانیلەدەسی میۆتەکەی و شیوغلی ئەمنیەتیی نەبیوونی ئێیران لە کرێکاران ئەمڕۆی سەرەکیی کێشەی

 . یه بەرھەمهێنەکانەوه یەکە کارخانەو
 
 بچییووكی یەكەی ھەزار ١٥٥ بە نزیییك پییێ  لەوە سییاڵ ١ تییا ئێییران لە ڵییێ ده ئێییران ی”بازرگییانی و سییامانەكان سییەنتەت، خییانەی“

 ئەو مییاوەی لە اڵم بییه کیرد، ده کاریییان كەس ھەزار ٤١١ و میلیییۆن ٤ بە نزییك  یانەدا پیشەسییازی یەكە لەم  کییه بوو ھیه چییاالك پیشەسیازیی
 .داخران  وه یه ئیسالمی كۆماری چەوتی سیاسەتی ھۆی بە  بچووکانه  کارخانه و کارگه ئەم ی٤٥ سەدی ڕابردوودا ساڵەی چەند

 
 ئێییران بچیووکی ی رگیهکا یەكەو ھەزار ١٥٥ کیۆی لە بچیووک پیشەسییازیی یەكەی ھەزار ٧٩ بە نزییك ئێسیتا یەكان ڕەسیمی ئامیارە بەپێیی
 .ئێران بێكارانی تی شیمه حه پاڵ  چوونه و داوه  لەدەست كارەكانیان كەسی  میلیۆن ٢  وه یه سۆنگه و له و داخراون

 
  خانەی“ گشتیی سكرتێری مەحجووب، عەلیڕەزا تارانی  لە ئەمساڵ کرێکاردا جیهانیی ڕۆژی بانەمەڕ، ی١١ ڕۆژی خۆپیشاندانەکەی لە
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 .نیە یان شوغڵی ئەمنیەتی کرێکاران  له  دیکه كەسی ھەزار ٤١١ لە زیاتر کە اندڕایگەی ”كارگر
 

 پیاڵ  ونه که ده ش دیکه كەسی میلیۆن یەک لە زیاتر داھاتوودا لە کە شاردەوە نەی مەجلیس كرێكاریی فراكسیۆنی پلەبەرزەی ئەندامە ئەم
 .ئامارە ئەم
 کیار خیانووبەرەدا و بیناسیازی کەرتیی لە  کیه ئەوانەن کرێکیاران بەشیی زۆرتیرین نئێیرا لە بتیرازێ یەکان سیەنتەتی بەشە کرێکارانی لە

 .بێکارن ئێران  له  ره خانووبه کرێکارانی ی١١ دی سه دەڵێن چونکی دڵتەزینن، دا یەش پێوەندی لەو ھەواڵەکان. دەکەن
 

  لیه کانییان کاره کاتێیک کان کارخانیه و ت نته سیه شیی به کرێکیارانی  نموونیه بیۆ ، دیکیه کانی شیه به کیانی کرێکاره دەڵێن کرێکاری چاالکانی
 ئییدی بین ده بێکیار کاتێیک بیناسیازی کرێکیارانی اڵم بیه دا، بیناسازی یان کشتوکاڵ ک وه کانی شه به  له کرێکاری  نه که ده ڕوو ن ده ده ست ده

  .ن بکه تێدا کاری ن نابه شک ک جێیه
 

 .ئێرانە لە کرێکار حەشیمەتی دیکەی کێشەیەکی بیمە مافی لە بێبەشی و  سپی ایئیمز یان کار، کاتیی گرێبەستی ئیمزاکردنی
 

 موو ھیه ت وڵیه ده  کیه دا ڵێنی بیه کیاردا جیهیانیی ڕۆژی  لیه و ڕابیردوو سیاڵی ھاری بیه ڕووحیانیی  تی وڵه ده کاری زیری وه ڕەبیتی، عەلی
 جێگیری دا، زه نی سیه حه د ممیه محه دواتیر مانی  ند چه ڵکوو به کرا، نه جێ ێبهج  یه واده و ئه ک نه اڵم به بکا،  بیمه بیناسازی کانی کرێکاره

 ، کراوه نیه دابیین بیناسیازی کرێکیارانی ی بیمیه بیۆ پێویسیت ی بوودجیه ی وه ئیه ھۆی بیه  کیه یانید گه ڕای تی اڵییه کۆمه دابینکردنیی رێکخراوی
 کانی یه سییینفی  نییه نجومه ئه کییانوونی کە دا حاڵێییک لە ئەوییی . ونبڕییی لییێ بیناسازییشیییان کرێکییاری ٢١٣ زارو ھییه ١٤ ی بیمییه ڵکوو بییه

 موو ھیه  لیه و  نییه کیان ییه بیمه  جیۆره ھییچ ئێیران  لیه  ره خانووبه کرێکاری میلیۆن ک یه  له زیاتر  که ڵێ ده ئێران  له بیناسازی کرێکارانی
 .شن بێبه  ک یه کارئاسانی و ئیمکانات و  ماف
 

 کییار وەزارەتییی. کرێکییارانە حەقدەسییتی کەمیییی کرێکییاران ژیییانی دۆخییی بە پێوەندیییدار دیییکەی بییابەتێکی ، اریکیی ئەمنیەتییی لە  بێجگییه
 ئامیار ناوەنیدی بەراوردی بەپێیی کە دا حالێیک لە ئەویی  کردوە، دیاری تمەن ھەزار ١١٢ ئەمساڵی بۆ کرێکاران حەقدەستی کەمی النی

 بە. تیییمەنە ھەزار ٤١١ و میلیونێیییک سیییەرووی چووکەکیییان شیییارە لە و تیییمەن میلییییۆن دوو نیزییییک گەورەکیییان شیییارە لە ھەژاری ھێڵیییی
 .دەژین دا ھەژاری ھێڵی ژێر لە ئێران لە کرێکاران نیوەی لە زیاتر یانە ڕاستی ئەو لەبەرچاوگرتنی

 
  تێچیووی و سیت قده ھه لەبیارەی  ڕاپۆرتێكی  تی اڵیه كۆمه رانیی گوزه خۆش كارو عاون، ته  تی زاره وه دا کرێکاری  جیهانیی ڕۆژی بەرەبەری لە
 . كرێكارانه  ی نیوه  له زیاتر ژاریی ھه  ھێڵی ژێر  ژیانی و داھات نێوان  قەڵشتی وانیی فره  ی ر نیشانده  كه  وه كرده بوو كرێكاران  ی ماڵه بنه
 بە کە سییتەیە قده ھه ئەو  می كییه النی  لییه متر كییه ئێییران لە یەکییان كرێكاری   ماڵییه بنه یەکەمییی ی نیییوه  داھییاتی کە ھییاتبوو ڕاپییۆرتەدا لەو

 دا م دووھییه  كییاری  دوای بییه ئەوان  ی وه ئییه  ھییۆی  بۆتییه کرێکییارانی  ژیییانی تێچییووی و داھییات نێییوان  قەڵشییتەی ئەو.  نییدراوه یه ڕاگه رەسییمی
 م دووھیه  شیوغڵی بیۆ نابردن پیه لە جگیه یانژ  تێچووی  كردنی دابین بۆ  ئێرانی  كرێكارانی ی١١  دی سه یەکان ڕەسمی ئامارە پێی به. ڕێن بگه
 . نیه كیان یه چاره ھیچ
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 .کرێکارانە دیکەی داوایەکی کێشەو ئازاد و سەربەخۆ سینفیی رێکخراوی ھێنانی پێک ئازادیی
 کانی یه سیینفی داوا و تی زاییه ناڕه بێ، ھیه خۆییان ڵی کۆمیه کیۆڕو ڕێکخیراوو نیاتوانن خۆییان داخیوازی و ویسیت ر سیه  له ئێران  له کرێکاران

  چاالکییه و ئییه نییین م کییه دا واڵت کانی زیندانییه  لییه بینییین ده ش بۆیییه ر ھییه و وه درێتییه ده لێییک نیییزام دژی تی منیییه ئه چییاالکیی  بییه وان ئییه
 . پاوه سه ردا سه به زیندانیان سزای ترین درێژماوه و  حوک  قورسترین خۆیان سینفیی داوای ر سه له  که  یانه کرێکاری

 
 .دا کارکردن کاتی کارو شوێنی لە کرێکاران گیانیی ئەمنیەتی سەر دێتە  نۆره ئەمجار ئەوانە ھەموو پاش

 ١٤٩٤ دا ڕابیردووش  سیاڵی  لیه. ن ده ده سیت ده  لیه گیانییان كیار  رووداوی  ھۆی  به ئێران  له س كه ٥  ڕۆژانه دەڵێ ئێران قانوونیی پزیشکیی
 گیانییان کیارەوە ڕووداوی بەھیۆی کرێکیار ١١١ لە زیاتر دا ئەمساڵی  سەرەتای نیوی و مان  یەک یماوە لە داوەو ست ده له گیانیان س كه

 .داناوە
 

 لە ترسییی و مییافی بێ بەرداشییی دوو نێییو لە ئێییران لە کرێکییار ئەمییڕۆکە دۆخە بەو سییەرنجدان بە بڵێییین ر گییه ئه  گوتوه نییه زیادمییان  بۆیییه
 بیۆ دەژی بەڵکیوو بیژی، بیۆوەی ناکیا کیار ئەو جییاوازە، مانیاکەی ئەو بیۆ کە شەوێک و ڕۆژ دەکاتەوە، شەو و ڕۆژ دا کارەکەی دەستدانی

 .نەبێ منداڵی و ماڵ شەرمەزاری و کەوێ دەستی ئەگەر وی  ئه بکا، کار ئەوەی
 

  وه بۆته بوو دا "کوردستان" ی رۆژنامه ی١٧٩  ژماره لە
 

 ٢١١١ی ای م٧: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 

------------------------------------------ 
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 (دا"نیشتمان"و " زەوی"كرێكار لە نێوان )
 
 
 
 
 
 
 

 عادل قادری
  

 پیێگەی لە" كرێكیار" سەرمایەدارییەكان، نوێ و كۆن سیستەمە كایەی ھاتنە پێ  تا رەنگە.. زەوین بوونەوەرانی یەكەمین لە كرێكاران
" كییرێ" ،"كییار" بییاتی لە كە كەسییێك: دەكییرێتەوە مانییا ئێسییتە كە نەبییوو مەدلییوولەوە و واتییا بەم وشییەیی ێكییی(بافییت) الخییت وشییەدا

 workman ،(تیاقیكەر رەنجیدەر،) lobor ،(پییاو) man  وشیەی ئینگلیزییدا زمیانی لە. دەفرۆشێت كار( ھێزی) واتە وەردەگرێت،
".. توانسیت" نیاوی بە واتیایەكە و چەمیك ھەڵیدەھێنجرێت، وشیانە لەم كە شیتێك چیووگن، بەكیار كرێكیار بۆ ھەرسێیان(.. كار پیاوی)
 ئییاڵۆزە یییە(كییۆیلە و ئاغیا یییان بەنییدە/خیودا پلەخییوازی) دیسییپۆتیزم و سیاسیی سیسییتەمە ھەڵییدانی بەسیەر كە بییوو دواتییر ئەوە".. ھێیز"

 لە و وەرگیییرایەوە میسییر، یئەھرامیی بنیییاتنەرانی. شارسییتانییەت بنیییاتنەرانی. زەوی بنیییاتنەرانی دەسییت لە" ھێییزە" ئەم سیەرەتاییەكان
 . وەرگرت ئایدۆلۆژی" زۆرتر" مانایەكی وشەی  پێگەی

 
. ھیاتن ماركسیسیتییەكان گەڕییانە و رەوت رووی بەرەو دنییا خەڵكیی لە نیوەیەك نۆزدەیەم، سەدەی یەكەمی نیوەی لە كە نەبوو ھۆ بێ

 نێییوان و ھیرمنییوتیكی روانینییی بە لێییرە میین ییەكاندا،سیاسیی و فەلسییەفی و فیكییری گوتییارە لە گییۆڕاوە زۆر كرێكییار پێناسییەی ھەرچەنیید
 پێوەنیدی فیۆڕمەی ئەو و ئیاڵۆزە زۆر پێوەندییەكی ئاوەزمەند، بوونێكی وەك مرۆ  بە" كار" پێوەندی ھەرچەند. دەیخوێنمەوە دەقییەوە

 بە ی"كییار" كییۆن جیهییانی كییاریكرێ. رابییردوودا لە" كییار" پییێگەی و مانییا بییۆ نییییە روانییین و پێوەنییدی ھەمییان ھەر" كییار" بییۆ پێناسییە و
 دەسیییەاڵتی و ھێیییز كرێكیییارەوە سیییۆنگەی لە خاوەنكیییار! روو بیخیییاتە خاوەنكیییار بیییۆ دەبێیییت كە دەزانیییی" خیییۆی" میییافێكی و خزمەتكیییردن
 خیوار ئاسیتی لەگەڵ لێیرەدا ئیێمە بەاڵم وەردەگرت، واتای ھێزی و" بوون" ئەوەوە، بەبۆنەی و وەردەگرت خۆی سزادەریی و جێبەجێكاری

 .رووبەڕووین كرێكاردا وشیاری لە زمن و
 

 و خیوێن رێیگەی لە خیۆی كە بیوو خاوەنكیار سیسیتەمێكی تەمەنیی درێژبیوونی ھۆی بووبێت، ھۆیەك بەھەر كرێكار الی وشیاری نەبوونی
 دەبووە از،س پرسیار ھزرێكی و وشیاری غەیبەتی و دەزانی موڵك و زار و زەوی خاوەنی بە سەرتر و جیاواز رەگەزێكی و( نژاد) ترووم
 و بانسروشیت لە چەشینێك بە بیاوەڕی كە بیوو داییك لە لەوكیاتەوە زگمیاك كرێكیاری. كرێكیار الی باوەڕێیك وەھیا مەشیرووعییەتی ھۆی

 ئەوەنییدی قۆناغگەلێكییدا لە كە لەمەدایە سییەیر و ئەفسییووناوی خییاڵی. كییرد پەیییدا موڵییك و زەوی و خاوەنكییار ئامییادەیی میتییافیزیكی
  خەمخۆر و پەرۆش بە زەوی دەسەاڵتداری و خۆی خاوەنكار ئەوەندە بووە، ھاوكێشەكانی و بەرژەوەندی و نكارخاوە پارێزەری كرێكار
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 . خۆیان بۆ نەبوون
  گشتی بەشێوەیەكی ئەگەر واتە". خود"بە ئیمانیدایە بێ لە و" ناخود" بە باوەڕیدایە و ئیمان لە كرێكار، رەنجی جاویدبوونی رازی

  رەنگە. تەنانەت ئایینییەكانیشە سیستەمە و میتافیزیك لەناو پێی كرێكاران، چەوساندنەوەی مێژووی ەل بەشێك بكەین، تەماشای
 ،"توودەكیانە ئەفییۆنی دین" رستەی ماركس ی(زانستییانە نیوە) و زانستییانە تێزە و بیرۆكە ھەموو لەو كە بێت سایكۆلۆژییەوە ھۆ بەم

 . بووبێت ئەمە ھەر الیەنێكی دین، لە ماركس گەورەی رقی رەنگە. رانزا سەر دەكەوێتە و دەكات پەیدا برەو زۆرترین
 

 بخییوێنینەوە،( گسسییت) داشییكاو و الدەرخییواز و نییاخەتی مێژوویەكییی واتە فۆكییۆییەوە روانگەیەكییی لە مێییژوو ئەگەر رەنییگە بەھەرحییاڵ،
 نییییە، نیشییتمانی كرێكییار: دەڵییێن و ورییەمەیشییو و بەناوبییانگە چیۆن وەك. ئامییادەن تێیییدا كرێكییاران ھەر ھێشییتا مێییژوو زۆری بەشیێكی
 زۆر تەئییویلی و مانییا رسییتانە ئەم میین الی ھەڵییبەت! خییۆی لە جییگە زۆرە، خییاوەنی و خێییو كە نیشییتمانێكە خییۆی كرێكییار بڵییێ  دەكرێییت

. ەڕێیوەیەب گەورە گیۆڕانی زۆر و گیۆڕاوە شیت زۆر ئێسیتەدا رۆژگیارەی لەم بەتیایبەتی بكرێیت، بۆ تری خوێندنەوەی دەشێت و ھەڵدەگرن
 لە بنەمیایییە ھەڵەیەكیی یەكتیر لە دا"رەنیج" پلەی لە كردەوەیان جوێ و جیهانن چینی ھاوڕەنجترین و نەتەوە ھاوخوێنترین كرێكاران
 سیسیتەمێكی لە ئۆروێی  جیۆرج كرێكیارەی ئەو زۆرە، جیاوازییان كرێكاران ھەلومەرجەوە، و دۆخ رووی لە بەاڵم خوێندنەوەدا، و تیۆری

 چیرۆكیی لە ئەحمەد ئیبراھی  كرێكارەی لەو جیاوازە زۆر دەكات، باسی( من خوێندنەوەی بە) ١٩١٤ رۆمانی لە اركسیستیم چەوسێنەری
 . دەكات باسی دا"بلە"

 بێیبەری ناكرێیت مین خوێنیدنەوەی ئەم ئەزمیوونی ھەرچەندە. كورد كرێكاری لەسەر كورت گوتەی چەند سەر دێمە دەروازەیەوە بەم بۆیە
 ئەم بییۆیە. نەكییردبێتەوە تییاقی كرێكییاری بەشییێوەیەك دنیییا لە ھەیە كییورد كەم. خییۆم كرێكییاریكردنی ئەزمییوونی ەلیتییوخمگ لە بێییت

 و جیهییانگیر گێڕانەوەیەكییی و لێكییدانەوە ئەوەنییدە كییورد، كرێكییاری بییۆ ھەرێمییییە و كییۆمەڵگەیی فییامێكی ئەوەنییدە میین خوێنییدنەوەیەی
 . بەتایبەتی" كار" اتایو و چەمك و گشتی بە" كرێكار" بۆ نییە بانهەرێمی

  
 كرێكاری كورد و نیشتمان

 
 لە بنەمیایی جییاوازی دەڵیێ  بیكەم، ،"نیشیتمانن بیێ ییان نیییە نیشیتمانیان كرێكیاران: دەڵێیت كە رستەیەی لەو خوێندنەوەیەك ئەگەر
 ھەنیاوی لە ئەزموونێكە" نیشتمانینا. "رستەیەدا ئەو ژێرەوانكێكانی مەدلوولە و پێكهات لە ھەیە ی"نانیشتمان" و" نیشتمانی بێ" نێوان

 بە بیگەن ئەوەی وەك. دەچێیت غوربەتئیامێز تێگەیەكیی و ھەسیت لە زۆرتیر وشییارییەك ئاراوە، دێتە وشیارەوە كرێكاری بوونەوەرانێكی
 بخوێننەوە ینانیشتمان و ئازادی بە بوون" دار" نیشتمان/موڵك ئارەزووی و خواست لە رزگاربوون یان نەبوون نیشتمان خاوەن كە فامێك

 نێوانیانیدا لە قیووڵ ھەڵپێكیراوی و گرێیدراویی كە ھەستەیشیە ئەم. بێیت زەق بۆیان زۆرتر غوربەت ئەوەدا پێچەوانەی جیهانێكی لە و
 . دەكاتەوە جیهانگیر و سنوور بێ رەنجەكانیان و خەون پێگەی و دێنێت بەدی

 
 بیووەتەوە، نێزیك نانیشتمانییە لەو حاڵەت كەمترین بە كورد رێكاریك: ئەمەیە بیڵێ ، كوردەوە كرێكاری بە پێوەست مەبەستمە ئەوەی
 تەنییانەت. تییر ھییۆی زۆر یییان نەچێشییتبێت، خییۆی زێییدی و ژییینگە لە خییۆی زەوی و نیشییتمان تییامی كییات ھیییچ ئەوەی بەھییۆی رەنییگە

 و ھەسیت نەییانتوانی كیورد، دۆزی لە بیوون ھاوشیێوە ئەوانەی بەتیایبەتی دنییا چەپی بزووتنەوەی زۆر وەك كوردی چەپی بزووتنەوەی
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 رەوتیی مێژووییی جەبرێكیی بڵیێ  بنوێنێیت كۆمێیدی رەنیگە بیكەن، دروسیت" نانیشتمانییانە" جەماوەریی و جێگر راستەقینەی رۆحیەتێكی
 گوتیاری واتە نیشیتمان، و زەوی لە بێبەشیبوون و" نیشیتمانی بیێ" لەسەر خەبات بەرەو نانیشتمانییەوە لە كوردی سوسیالیزمی خەباتی

 واتاكیانی و خیۆی ھیگ  دووبارەی خوێندنەوەی و ھیگ  لە ناماركسی تەفسیرێكی بۆ بمانباتەوە ئەمەش رەنگە. كرد ملكێ  ناسیۆنالیزم
 ...  و خودئاگایی و رەھا رۆحی

 
 نەكیراوەی یفایل و باس ھێشتا. بخوێنرێتەوە و بناسرێت چەپدا رەوتی و گوتار رووبەری لە تەواوی بە كورد كرێكاری ناشبێت ھەڵبەت

  كۆمەڵگەی پێكهاتی لە كار پێناسەی وەك. دەربكەوێت بۆ مان"كورد كرێكاری" واتاكانی لە ھەندێ تا بیكەینەوە دەبێ ھەیە زۆر
 ...تر شتی زۆر و بێكاری كار، ئامێرەكانی خاوەنكار، كرێكار، چینەكانی كوردی،

 
 :بیرەوەرییەكی سەردەمی زانكۆم

 
 !گوڵ عەتری! عەتر گوڵ، عەتری :عەترفرۆش گەڕۆكی كوردێكی

 !كرێكارن دەڵێی ھەر بفرۆشن، شتی  رۆمانتیكترین و جوانترین كوردە، لەو چاو: ناكورد ھاوڕێیانی
 ...!بوون"كام  ئینسانی" لە بریتییە خاوەنكاریی دەزانن وا خراپتر لەوەش!.. كارن خاوەن خۆتان دەزانن وا ئێوە: من
 
 ئەو ئەی. "دەڤەرە ئەو خوێنیدكارانی ژییانی دەبەخشیییە عەشیییان كە بیوون عەترفرۆشیانە ئەو ەوە،مین ئەدەبی-ئیستاتیكی روانگەی لە

 ".عەلی بەختیار. عەشق قەسیدەی.. كە تااڵن .. عەشق ئەی.. رێگەكاندا بە دەیكەن شەو رووخۆشەكانی قەتارچییە عەترەی
 گۆڕانكییاری كییوردییەوە، ھەالكییراوی ھەال كییۆمەڵگەی لە ڕنیتەمییۆدێ ناكییاوی لە ئەزمییوونكردنی و جیهییانیبوون پییاش زمانیشییدا ئاسییتی لە

 ئاسیتی كوردییدا، كیۆمەڵگەی لە كیۆمەڵگەكە كۆڵەكەكیانی كیۆی گەشیەی بەپێیی دییارە) كیوردی زمیانی لە. ئیاراوە ھیاتە سەیر و جیاواز
 ھەنییدێ لە) كییۆڵنەدەر زەحمەتكییێ ، رەنجییدەر، وشییەكانی ،(السییەنگە و ئییاڵۆز زۆر كییراوە گەشییەی ئەو و نییزمە زۆر ھێشییتا گەشییەی
 . بوون كرێكار وشەی ھاودەستی و ھاوواتا تێكۆشەر، و بەشخوراو ،(گوتاردا

 
 النییكەم ئەوەی بیۆ زەقە نیشیانەیەكی كراوە، ئی  ماناكانی لە چۆن و ھێناوە بەرھەمی گوتارێك چ لەوەی بەدەر زمانییە كاركردە ئەم
 خەونیی تیا ھەبێیت زەوییەكیی پیارچە سیەرەتادا لە دەبێیت كیورد كرێكیاری. ەھەی جۆراوجیۆری واتیاگەلی كرێكیار كوردییدا كۆمەڵگەی لە

 میاركس وەك چیونكە بڕوێیت، ال خەونەی ئەو بەدیهێنیانی بیۆ تێكۆشیان دەرەوەسیتی و كرێكیار میافی دابینكردنی بۆ ببینێت كۆمەڵگەیەك
 كیسیی لە نیییە ھیچییان چیوون بیكەن، ریبەشیدا و تێسیرەوێنن خۆییانی دەبێیت و بترسین شۆڕش لە نابێت موڵك بێ و سواڵكەر: دەڵێت
 و ماف موڵك، عەرد، زەوی، نیشتمانی، بێ" بەناوی دا، پێ ئاماژەم سەرەوە لە كە مێژوویی دەبێتێكی یان دەشێت كورد كرێكاری. بدەن

 ...".دیموكراسی دادوەری، ئازادی، نانیشتمانی،" ئاستی بگاتە تا بكات چارەسەر..." وشیاری
 

 كرێكارە؟ كێ: كە ئەمەیە بیكەین فەلسەفی بەشێوەیەكی و بەردەوام دەبێت كە پرسیارێك
 

 ٢١١١ی ای م٤: ڕێکەوتی  -نێت   ماڵپەڕی وشە: سەرچاوە
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 ئاوڕدانەوەیەک لە یەکی ئایار ڕۆژی جیهانی کرێکاران

  
 
 
 
 
 

 خ.س
  

 .ری جیهاندا رتاسه سه له  باتی چینی کرێکاره ی مێژوی خه وه ره اران، بیرھێنهیەکی ئایار ڕۆژی جیهانی چینی کرێک
  

شیت  ھه  بیۆ دییاریکردنی کیاری ڕۆژ بیه  باتی کرێکیارانەوه خیه  بیه  سیته یوه مییژودا په ک ڕۆژێیک بیۆ چینیی کرێکیار لیه  کی ئایار وه ڕۆژی یه
ڕۆژی پشوو، تێکۆشان بۆ دیاریکردنی ڕۆژکیار   به  باتەوەکراوه و خه ند به یوه په  لهمریکا  ئه  له  وه  لەسەدەی نۆزدە  م ڕۆژه کاتژمێر کار، ئه

 . ستی پێکردووه مریکا ده ئه  له  ەوه١١١١ساڵی   عات له شت سه ھه  به
  
ەوە  ١١١١سیاڵی  له  دا کیه نیه و که   کان گرتووه وییالیەتە ییه  کیان لیه ڕیکخراوه  کرێکاریه  کێتیه یه و  ندیکا دا فیدراسیۆنی سه١١١٤ساڵی   له

عات کیار ڕۆژکیاری یاسیایی  شیت سیه بیێ ھه ده  دوواوه بیه ١١١١کی ئاییاری  ییه  لیه:" ڵێیت ده  شیێکیدا به  لیه  رکرد که بڕیارێکی ده   پێکهاتووه
دا  م بڕییاره ڵ ئه گه ن له بکه  تهجۆرێک ئاراس  یاساکان به  ین که که ده  یه م ناوچه کانی ئه کرێکاریه  موو ڕێکخراوه وازی ھه پێکبهێنێت، بانگه

 ". وه بێته
  

ی ئاییاری ١بیێ لیه  عات کیار ده شیت سیه می ھه سیسیته  کیه  وه ئکیدی کرده و ته   وه یانێکی بووکرده مان فیدراسیۆن به ش ھه وه ساڵی پاش ئه
 .ن عات کار بکه سه ١٤ت  نانه و ته ١٢و  ١١کران  اچار دهمریکا کرێکاران ن ئه  دا له مه رده و سه ی له وه رئه به ، له وه کاره  ەوە بخرێته١١١١

  
 
 
 
 
 
 
 ،  وه باته یدانی خه مه  زاران کرێکار، ڕێکخراو و ناڕێکخراو ھاتنه ھه ١١١١ی ئایاری ١ڕۆژی دیاریکراوەوە واتە   ر له ند مان  به چه  له
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  نیدیی کیار لیه کێتی ناوه پێنیاوی ڕۆژکیاری کیورتتر بیوو، ییه  لیه  وه ڕوبوونیه و ڕوبه  بات نیدی خیه تی ئیلینیۆی ناوه ویالییه  شاری شیکاگۆ لیه
 .و ریکخراوی کریکاری  کێتی یه 22  پێکهاتبوو له  کرد که ی ده یه وه م جوواڵنه تی ئه رایه شیکاگۆ ڕابه

  
 وتیژ  کی توند یه شێوه  به   همریکاو و سوپای ئه  ن پۆلیس الیه کرێکاران له١١٧٧ساڵی   کاتی مانگرتنی کریکارانی ھێڵی ئاسن له  له

ی  وه ی جوواڵنیه وه سیتانه ڕو وه کرابوو بیۆ ڕوبیه ئامیاده  وه تیه ی حکومه ودایره  سیته ن ده الیه مان تاکتیکی تۆقاندن له ، ھه ر سه  ھێرشیان کرایه
 .عات کار شت سه ھه
  
 

 

 

 

 

 

 

ک  کۆمپانیاییه  عات کیار، لیه شت سه دیهێنانی خواستی ھه وام بوو بۆ به رده ندیک شوێن مانگرتن به ھه  ھێشتا له  که ١١١١ئایاری  ی٣  له
کی  ییه گرانیی و ژماره  م کرێکارێیک کیوژرا و پینجیی تیر بیه النیی کیه  میانگرتنی کرێکیاران کیرد و  ی لیه قیه ناوی ماکۆرمییک پیۆلیس ته  به
وازی  یییه، بانگییه دڕندانه  الماره و پییه ر ئییه رانبییه ربییڕین به ده زایی سییتی نییاڕه به مه  سییووکی برینییدارکران، بییۆ ڕۆژی دوایییی بییه  زانراو بییه نییه

 .کرێت شاری شیکاگۆ ده  له یمارکێت  یدانی ھه مه  گردبونەوەی کرێکاریی له
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م  کیه  وه ارانی زۆرهھیۆی بی  بیه  کیه وه بێیت کۆبوونه ر ده ر مینبیه سیه ر له که کی ئارام بەڕێوەدەچێیت، کاتێیک دوا قسیه یه شێوه  گردبونەوەکە به
و    کیه یدانه مه  ڕژێنه پۆلیس ده ١١١  له  بێت بریتی ده  دا ھێزێکی پۆلیس که و کاته ، له مێنن دا ده که یدانه مه  س له که ٢١١نها  و ته  وه بێته ده
کە تییا ئێسییتاش ناسیینامەی ئاشییکرا   وه ناسییراوێکه ن نه الیییه کۆتاییییدا بۆمبێییک له  ، لییه بە گردبییونەوەکە بکرێییت  بییووه  کییه  ن ده رمان ده فییه

 . بن ش پۆلیسی تر بریندارده و شه  کوژرێت و پۆلیسێک ده   وه کانه ناو پۆلیسه   درێته نەکراوە فڕێ ده
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ییاریکراو کی د یه شیێوه  ن تیا ئێسیتاش بیه کیه و برینیدار ده  کیوژن کیان لیێ ده ییه و ژماره   ن  کیه کرێکیاران ده  قیه لیه پۆلیس ته  وه پاش ئه  له
کانی  کرێکارییه  کێتییه و ئۆفیسیی یه  الماری میاڵی کرێکیاران ، پاشان پۆلیس پیه ستی پۆلیس کوژراون ده  ند سیڤیل به چه  که  ینراوه گه ڕانه
 . ن که ستگیر ده دان کرێکار ده و سه   ن ده ده
  

تی پیالنگێیڕان  تۆمیه  رانی کرێکاریی بیه ڕابه  س له وت که ردا، حه هوب ره کی بێسه دادگایه  لمێندراو له کی سه یه ڵگه بێ ھیچ به نجام به ره سه
و  دا چیوار لیه١١١٧ری  مبه ی نۆڤه١١ساڵ زیندان سزا دەدرێن، له  ١٥ناوی ئۆسکار نیب به   سێکیان به سێدارە و که  بۆ کوشتنی پۆلیس به

زیندانیدا   و جۆرج ئینجل لەسیێدارە دەدرێین و لیویس لینی  لیه  ر، ئۆگۆست سپایس دۆلف فیشه لبێرت پارسۆنس، ئه ناوی ئه  به  رانه ڕابه
 . کوژێت خۆی ده

  
درێییت، بییاقی  یمارکێت الده ختکردوی ھییه ر مۆنییومێنتی کرێکییارانی گیانبییه سییه له  رده گۆڕسییتانی والهییای  پییه  لییه ١١٩٣یرانی  ی حییوزه٢٥ لییه 
 .کرێن دهئازاد  ١١٩٣  کان پاش نۆ ساڵ زیندانی بێ پاسا و له ستگیرکراوه ده
  

 رگیز بۆی  ھه“ت  وڵه و ده  لمێنراوه سه کانیان نه ته تباران تۆمه تۆمه  کات که ئاشکرا ده  وه تی ئیلینۆی ئه پاش چەند ساڵێک حاکمی ویالیه
   ک له ندیه یوه په  ن که هناک  وه ک بۆ ئه یه کان ھیچ ئاماژه ڵگه ، به ی کوشتووه که پۆلیسه  که   ی فڕیداوه و بۆمبه کێ ئه  که  کراوه ئاشکرا نه
 .ی فڕێداوه که بۆمبه  که  یه دا ھه سه و که و ئه تباران نێوان تۆمه

  
جێکردنییدا  و جێبه   رانی کرێکیاریی رکردنی بڕیاری لەسیێدارەدانی ڕابیه ده  یان له وره ورێکی گه ر ده و میدیای نۆکه  ستانی بۆرژوا ده مبه ڵه قه

و بەخییراپ    ڕێخسییتووه حکومکردنی کرێکارانیییان به و مییه  دناوکردن مپینیکی بییه شییاری شیییکاگۆ کییه  لییه  مه رده هو سیی کانی ئییه بینیییوه، ڕۆژنامییه
 . سفیان کردوون وه
  

ی  دسیاڵه ی سه بۆنیه پیاریس به  له  که( دووەم ڕێکخراوی جیهانی کرێکاران)م  رناسیۆنالی دووه نته ی ئه وه مین کۆبوونه که یه  له ١١١٩ساڵی 
وازی خۆپیشییاندانی  کانی شیییکاگۆوە، بانگییه زاییییه ی سییاڵیادی ناڕه پیشیینیاری رایمۆنیید الڤیییان، بۆنییه  سییترا، بییه نسییاوه به ره فهشۆڕشییی 

سیاڵی دواتیر واتە   وتوو بیوون کیه رکه ک سیه ییه ڕادده  بیه  دا کیرد، خۆپیشیاندانەکان١١٩١کی ئاییاری سیاڵی  ییه  و جیهانی له  ری رتاسه سه
 .ناسرا  کی سااڵنه ک چاالکیه وه  رناسیۆنالی دووەم نته می ئه ی دووه ن کۆنگره الیه  سمی له ڕه  هکی ئایار ب یه ١١٩١

  
لەوبەروارەوە تائێسییتا سییااڵنە لەڕۆژی جیهییانی کرێکارانییدا کرێکییاران لەسەرتاسییەری جیهییان چییاالکی ڕێکییدەخەن و لە زۆر واڵت ھێییرش 

 .وەدەکرێتە سەریان و دەرئەنجام قوربانی لێدەکەوێتە
 

 ٢١١١ی ای م١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی رۆژنیوز  : سەرچاوە
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 کی ئایار، رۆژی جیهانیی کرێکار یه
 
 
 
 
 
 

 
 شەریف فەالح

  
  لییه س کییه وت حییه دا رۆژه و لییه کییرا، نییاودێر ش ره ینیی ھییه رۆژی بە کە ١١١١ سییاڵی نییۆڤەمبەری ی١١ رێکەوتییی و لەمەوپییێ  سییاڵ ١٣١
 دوای بیه  کیه کرێکیار، رۆژی ی رچاوه سیه  بیه بیوو و دران لەسیێدارە ئەمەریکا لە" شیکاگۆ" کرێکارانی ی وه واڵنهجو رانی رێبه و باتکاران خه
 ی وه جوواڵنه پشتیوانی و کان ئامانجه  به یشتن گه بۆ ی"ئایار" مانگی کی یه رۆژی پاریس  له یی وه ته نێونه ی کۆنگره دواتر ساڵ سێ ودا ئه

 .کرد دیاری کرێکار جیهانیی رۆژی ک وه جیهان نیکرێکارا ی ئازادیخوازانه
  
. جیهانیدا  لیه یەکسیانی بیۆ خەبیات و کرێکیار چەوسانەوەی بەرەنگاربوونەوەی رۆژی  به بوو" ئایار" مانگی کی یه رۆژی  دواوه به  رۆژه و له
 نیادادپەری م ئیه دەژین بێکاریدا، و تی برسیه زوڵ ، گوشار، ژێر له  که ی مرۆڤانه و ئه زۆرن تێیدا  که ین به ده ر سه به ژیان جیهانێکدا  له
 بیۆ یی وه تیه نێونه کگرتنی ییه و تی ناڕزاییه بیۆ کریکیاران جیهیانیی رۆژی ک روه ھیه ، ییه ھه  وه ئێمیه موو ھیه  بیه ی ندی پەیوه  نایەکسانییه و

 . ن ده ده پێشان دا رۆژه م له خۆیان وانانییت و ویست و داوا کان ئینسانه  که بوو وەرچەخانێک  خاڵە باشتر جیهانێکی و داھاتوو
  

 ی وره گیه وتنی رکه سیه و وت سیتکه ده جیهان واڵتانی  له ک یه زۆر  له دا ڕابردوو ی یه ده ندین چه  له جیهانی کرێکاری ی وه جوواڵنه بێگومان
 ئێیران واڵتیی  له تی تایبه  به ڕاست نێوه اڵتی رۆژھه واڵتانی  له  ته واقتیه م ئه  وه داخه به اڵم به ، ھێناوه ست ده وه خۆی باتی خه رێکای  له
 . کرێکار ھێزی چەوسانەوەی سەرچاوەی بووەتە تەنانەت دیکە جۆرێکی  به
 
 و کیۆمەاڵیەتی و سیاسیی خەبیاتی کرێکیاردا چینیی ئازادییەکیانی و میاف دەسیتەبەرکردنی لەپێنیاو کوردسیتانی  جیاجیاکانی بەشە لە 

 – کیۆمەڵە کوردسیتان، رەنجیدەرانی کیۆمەڵەی کوردسیتان، شییوعیی حزبیی" وەک سیاسیی رێکخیراوی و پارت ەندینچ و کراوە چینایەتی
 سیاسییی چیاالکیی و خەبیات کە بەشیێک کە دییکەش رێکخیراوی چەنید و( پەکەکە) کوردسیتان کرێکیارانی پارتی رۆژھەاڵت، کوردستانی

 .بەردەوامن ھەر ئێستاش و کردووە تەرخان کرێکاران مافی دەستەبەرکردنی بۆ خۆیان
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  و خەبات و جیهان کرێکارانی رەواکانی و ئینسانی مافە دەستەبەرکردنی بۆ رۆژێک دیاریکردنی لە زۆر سااڵنێکی دوای ھەرچەند
  یرەوا مافی پێشێلکردنی و چەوسانەوە کولتووری ھێشتا بەاڵم کرێکاری، دژە ئەندێشەی بەرەنگاربوونەوەی لەپێناو و فراوان چاالکیی
 .بەردەوامە ھەر خەباتی  و بەردەوامە جیهان جیاجیاکانی گۆشە لە کرێکاران

 

 ٢١١١ی ای م١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی باسنیوز  : سەرچاوە
  

-------------------------------------- 

 
 

 زاییدا بات و ناڕه ژن و خه نێوان جه  کی ئایار له یه
  

 جید مارابی مه

  
 و کەنەدا و مریکا ئه  له  جگه و  لمێندراوه سه جیهان ری رتاسه سه  له کرێکار چینی باتی ھاوخه و ھاوپشتی ڕۆژی ووک وه ئایار کی یه ڕۆژی
 .  کراوه دیاری سمیی ڕه پشووی  به جیهان واڵتانی زۆری  ره ھه ی زۆربه  له  ڕۆژه م ئه تر، واڵتێکی ند چه
 

 کی ئایار مێژووی یه

 
 ر ھیه ک نیه کیرد، ده کارییان دژوادا و خت سیه زۆر بیارودۆخێکی  لیه مریکا ئیه  لیه ر کۆچبیه کرێکارانی مدا، ییه زدهنۆ ی ده سه کانی کۆتاییه  له

 . وه درایه ده اڵم وه  گووله  به وان ئه کی زاییه ناڕه  جۆره ر ھه ڵکو به بوو، نه مافێکیان ھیچ
 
 چاالکییانی ، لوتکییه  یشییته گه مریکا ئییه  لییه مهێنانییدا رھه به کانی زراوه امییهد و  کارگییه  لییه کرێکییاران زایی نییاڕه دا ١١١١ سییاڵی تای ره سییه  لییه

 .خست ڕێکده خۆیانیان کاندا کرێکارییه  کێتییه یه  له نهێنی ی شێوه  به کرێکاری
 

 نکیاران خاوه  به خۆیان کێتیی یه ی وه ئه بۆ رشاقام سه  بڕژێنه و ڵبگرن ھه کار له ست ده( ئایار) ی مه کی یه ڕۆژی دابوو بڕیاریان کرێکاران
 .بوو عات سه ١ بۆ کارکردن کاتی ی وه کردنه م که وان ئه داواکاریی گرنگترین ن، بده نیشان

 
  ھێمنانیه کی ییه شیێوه  بیه و قام رشیه سه  ڕۆشیتنه ئایار کی یه ڕۆژی مریکا ئه شیکاگۆی شاری  له چنین و ڕستن سازی پیشه شی به کرێکارانی

 ن الییه  لیه  تیژانیه و تونید کی یه شیێوه  بیه یان کیه وه گردبوونه اڵم بیه ربیڕی، ده کانیان مافیه پێشیێلکردنی  بیه ر رامبیه به خۆیان تی زاییه ناڕه
 ر سیه  کیرده ھێرشیی پیۆلیس تیر جیارێکی و ئاییاردا ی٣ ڕۆژی  لیه مانگرتنیانیدا، بڕییاری کرێکیاران  وه ئیه دوای پێکیرا، ی بووه  وه پۆلیسه

  ڕژانیه تیر جیارێکی کرێکاران دواتری  ڕۆژی بوون، بریندار زۆری  کی ییه ژماره و کرد خت به گیانیان کرێکار ٢  وه هھۆی  بەو و کرێکاران
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 ، گولییله سیتڕێژی ده ر بیه  داییه کرێکیارانی  ییانیه زه به بێ پۆلیس  ، وه وته دروشمیان نکار خاوه پشتیوانی اڵتی سه ده دژی  له و قام رشه سه
 و کیوژران کرێکیار ییان ده  وه ھۆییه  بیه و  وه قیییه ته کرێکارانیدا ئاپۆرای ناو  له چێندراوی  بۆمبێکی پۆلیس، ی که رشهھێ ڵ گه له ھاوکات
 ییان ده و کرێکیاران نیاڕەزایی ی وه بزووتنیه رکوتی سیه  داییه ستی ده رفراوان به کی ییه شێوه  به پۆلیس ش ڕووداوه و ئه دوای و بوون بریندار
 .دران سێداره  له کرێکارانی  ی رکرده سه ٧ و کران زیندان  ڕەوانه کرێکاری چاالکی

 
 تی و جیهانی کرێکاران وڵه پشتیوانی نێوده

 
 واڵتییانی  لییه کانی کرێکارییییه ی وه بزووتنییه و کرێکییاران تونییدی ی وه کاردانییه مریکا، ئییه  لییه کرێکییاران ی وه بزووتنییه خوێنییاوی رکوتی سییه
  بیه ئاییار کی ییه ڕۆژی بڕییاردرا چوو  ڕێوه به پاریس  له ١١٩٩ ساڵی  که رناسیۆناڵدا نته ئه ی کۆنگره مین ه دوه  له بوو،  دواوه به وروپادا ئه

 .بکرێت نیشان ست ده کرێکاران جیهانی ھاوپشتی ڕۆژی
 
 ، وه سیاسیییه پیانی گۆڕه نیاو  ھاتبوونیه کگرتوو ییه چینێکیی کیو وه سیازی پیشه کرێکیارانی وروپا ئیه  لیه مدا بیسیته ی ده سیه تاکانی ره سیه  له

 ردا رامبیه به  لیه ن بکیه تۆمیار واڵتیدا ڕۆژژمێیری نیاو  له سمی ڕه پشووی  به ئایار کی یه ڕۆژی  که ی وه به کرد ناچار کانیان واڵته تی حکومه
 . ڕۆژه و ئه کردنی تی وڵه نێوده  له بکات ڕێگری دا ڵیده و ھه نکار خاوه پشتیوانیی تی وڵه ده
 رباری سیه بیوو، ده کرێکیاران جیهیانی ڕۆژی ناسیینی سیمی ڕه به چی ملکیه اڵت سیه ده ت بواییه ھێز بیه کرێکیاری ی وه بزووتنیه واڵتێیک ر ھیه  له
 . وه بکاته م که  ڕۆژه و ئه تی چینایه ھێمای تا دا ده وڵی ھه ت وڵه ده ش وه ئه
 

 کار بیه خۆییان ندیی وه رژه به بۆ  ڕۆژه و ئه  وڵیانداوه ھه ن، بکه کرێکار ژیڕۆ  له ڕێگری یانتوانیبێت نه رکاتێک ھه کانی  رکوتکاره سه  ڕژێمه
 ژێیر  لیه و بیرد ده  رێوه بیه ئایارییان کی ییه سیمی ڕێوره نهێنیی  بیه کرێکیاران م کیه یه جیهیانی نگی جیه پێ  تا ئاڵمان  له  نمونه بۆ بهێنن،
 لێنیا کرێکارانیان یی وه ته نێونه ڕۆژی ناوی اڵم به سمی، ڕه پشووی  کرده اریانئای کی یه ڕۆژی کان نازییه کرێکاراندا، ی وه بزووتنه فشاری

 .وه نه بکه دووپات اڵت سه ده بۆ خۆیان پشتیوانیی و قام رشه سه  بێنه کران ده ناچار کرێکاران دا ڕۆژه و له و
 

 رامی میه  بیه ر رامبیه به کرێکیاران فیاداریی وه یانیدنی اگهڕ ڕۆژی  به ئایاری کی یه ڕۆژی ئیتالیاش کانی فاشیسته ی رکرده سه مۆسۆلینی بنیتۆ
 یانید، ڕایگه ئێران لە تی پاشایه ڕژێمی ڕووخانی دوای  وه ئایاره کی یه ی بۆنه  به وتاریدا م که یه  له ینی  خومه دا، ده م ڵه قه له فاشیستی

 .دا ده م ڵه قه له ند خواوه  به ر رامبه به کرێکاران یسوپاسگوزار و ت عیباده ڕۆژی  به ی ڕۆژه و ئه و  بووه کرێکار ندی  خواوه
 نمیای  سوپاکانیان توانای دا ڕۆژه و له و کرد ده د ناوزه ل گه ژنی جه ترین وره گه  به ئایاریان کی یه ڕۆژی کانی  سۆسیالیسته ناو به  ڕژێمه

 .کرد ده
 

 زایی ڕه بات و نا ژن یان خه ڕۆژی جه

 
  و ئه جیهان، ری رتاسه سه  له  کرێکارانه قوربانیدانی و خەبات می رھه به ئایار کی یه ڕۆژی پێدرا ی ئاماژه  وه ره سه  له  که ی جۆره و به
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 ریفیاھی تانی وڵیه ده زرانیدنی دامه  بیه اڵم به بوو، کانیان وتکراوه زه  مافه داواکردنی و ناڕەزایاتی ربڕینی ده ڕۆژی ڵکو به ژن جه ک نه  ڕۆژه
 و کۆمۆنیسییت و پ چییه  ڕێکخییراوه و کان کرێکاریییه ی وه بزووتنییه باتی خییه نجییامی ره ده  کییه ڕۆژئییاوا وروپای ئییه واڵتییانی  لییه تی اڵیییه کۆمه

 رچاو بیه کی ییه ڕاده تیا ریفا تی وڵه ده.  وه وته که دوور کانی شۆڕشگێڕانه  دروشمه  له  ره به ره به کرێکاران ی وه بزووتنه بوو، کان سۆسیالیسته
  ره بیه ره به ، وه بیووه نی  ڕه م کیه ک ییه ڕاده تیا ژاری ھیه و  رمایه سیه نێوان سنووری و وه کرده م که تی چینایه لێنی که گۆڕی، رانیژا ھه ژیانی
  ش وه ئه رباری سه گۆڕدرا، ری ماوه جه ژنی جه بۆ  وه کرێکارانه جهیانی ناڕەزایی و نگی کده یه ڕۆژی  له و گۆردرا تی ماھیه ئایار کی یه ڕۆژی

 .ن بکه  سته رجه به  ڕۆژه و ئه ی باتکارانه خه ی ڕیشه و تی چینایه تی ماھییه  که بوون دا وه ئه وڵی ھه  له وام رده به کان کرێکارییه  ڕێکخراوه
 
  بیه ر رامبیه به تبێی کرێکیاران جیهیانی ی ئییراده نیشیاندانی و کگرتوویی یه و کێتی یه ھێمای  که ی وه له زیاتر  ڕۆژه و ئه ئێستادا  له اڵم به

  پارتیه و ڕێکخیراو و تان وڵیه ده کرێکیاران برییی  لیه و ڕکێ ڵپیه ھه و شیایی و گێیڕان ن  ئاھیه کی ییه بۆنه  ته بووه داری، رمایه سه سیستمی
  بیه ر رامبیه به ۆییانخ ینیی ده دای ئیه  ریانه شیانۆگه نگێکی ئاھیه و ک ییه یاننامه به ی وه بووکردنیه  بیه  سیااڵنه و گێیڕن ده ژن جیه کان سیاسییه
 تیر رکاتێکی ھیه  له زیاتر ، وه ته نه و ئایین گورزی دوو  به جهانی داریی رمایه سه  که ئێستادا  له  کاتێکدایه  له ش وه ئه. ن که ده کرێکاران

  شیوێنه  لیه ژارانی ھیه و کرێکاران ڵکو به ، کردووه داگیر ژیانیانی ر ھه  ک نه جۆرێک  به ، ڵچنیوه ھه ژاران ھه و کرێکاران ژیانی  به نگی ته
 کی ییه  لیه کرێکاران  پێویسته  بۆیه کانی، تائیفییه و کی خێڵه و دینی  ستکرده ده  ڕه شه تۆپی م ده گۆشتی  ته کردووه جیهان کانی جۆراوجۆره

 ھێمیای  بیه  وه بکرێتیه  وه تیه وڵه ده و کیارانن خاوه ژنی جیه و  بۆنه  له تر جارێکی  ، سپێندراوه چه جیهاندا  له خوێن الفاوێک  به  که ئایاردا
 نمیای   سیسیتمه و بیه ر رامبیه به خۆییان ی ئییراده و زم عیه و جیهیان ری رتاسیه سه  لیه و  وه وسیانه چه سیستمی ی وه نگاربوونه ره به و بات خه
 .ن بکه
 

 ٢١١١ی ای م١: ڕێکەوتی  -  NRTماڵپەڕی : سەرچاوە
  

------------------------------------------ 
 
 

 !ی ئایارەوە١بە بۆنەی 
 
 
 
 
 
 

 جەعفەر حامیدی

 
 چەپ دووجەمسیەری وجیهیانی کیرد گەشیەی یەم ١١ سیەدەی کۆتاییەکیانی لە نەتەوەخیوازی -سیاسیی تێکۆشانی تێئۆری بیری چەند ھەر

 . بوو بۆژوازی - کرێکاری ئیدەئۆلۆژییەکانی ناکۆکییە سەرھەڵدانی سەرەتای١٩ سەدەی بەگشتی بەاڵم ھەڵدا؛ سەری وڕاست،
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 لەگەڵ. ١(وئیتالییا ئاڵمیان فەرانسیا،: وەک)گرتبیۆوە ئوروپیای جەسیتەی ھەمیوو بەھێیز دەوڵەتیی وپێکهێنیانی یەکگیرتنەوە بیۆ خەبیات
 بە سییەدەی سییەدەیە ئەم ئەوە بەر لە بەاڵم بییوو، بەھێییز گەورەو نەتەوەی پێکهێنییانی یەکگرتنخییوازییە خەبییاتە ئەم جەوھەری ئەوەدا
 و شیەڕەدندووکە لە یەکتیر گەڵ لە دایی  بە ئییدەلۆژییانە ئەم. ھەڵیدا سیەریان یەکیی  لە جییا ئییدەئۆلۆژی زۆر بوو، ەتیبوونی سەنت

 کییاری وبەگشییتی چنییین رسییتن، رەژی؛ بەردی وپەرەپێییدانی بەکارھێنییان ھییۆی بە دەورەیەدا لەم. دابییوون خوێنییاوی  خەبییاتی تەنییانەت
 شیوێنی لە کرێکاران و کۆکرانەوە کەوتبووەکار؛ پێوە بچووکی وگەورەو بوون بەرھەمهێنان شوێنی اتەنی کات ئەو تا کە مااڵن بەرھەمی

 (. ئینگلستان)بەرچاو ھەرە وێنەی)  بەھرەکێشییەوە ژێر و،خرانە کران نیشتەجێ بەرھەمهێنان دیاریکراوی
 
 :سەند انگەشەی بیرانە ئەم دا( یە مۆنۆفاکتۆڕی) سەنتتییە گۆڕانە ئەم کاریگەری ژێر لە
 

 بییرە ئەم ،(بریتانیایی ی بارک ئێدمۆند رێبەری بە کۆنسێرواتیزم،) توندوتیژی بە بەھەنگاودژ ھەنگاو گۆرانکاری( ئیدەئۆلۆژی)بیری
 .لێدەکرا پشتیوانی وقەشەکانەوە خاوەندەسەاڵتەکان ئێلیتەکان، الیەن لە

 ئییازادی بە بییاوەری ژیییا؛ یەم ١١ سییەدەی تاکۆتاییەکییانی کە میتسیی ئییادام ژێرکییاریگەری لە ئییابووری لیبیرالیزمییی( ئیییدەئۆلۆژی)بیییری
 لە بیییرۆکەیە ئەم. بییازارداھەبوو لە وپەل کەل وداوای نییاردن بنەمییای سییەر لە نیرخ چییاوەدێریی ئییازادو ئییابووریی کێبەرکێییی ئیابووری،

 . لێدەکرا پێشوازی وئاکادێمییەکانەوە وردەبازرگان وچەرچی، فرۆشیار الیەن
 

 . دەناسرێ پێشوەخت سۆسیالیزمی بیری بە کە ئاراوە ھاتە وئینگێلس مارکس دەستبەکاربوونی پێ  سۆسیالیستی ێکیبیر وەھا ھەر
 . نییە بایەختر بە تر کەسی لە وکەس بایەخن لە ئاست یەک خاوەنی مرۆڤەکان ھەموو کە ڕایگەیاند بیرە ئەم
 

 لە ھەر بییرە ئەم. تیر ئینسیانی بۆچیوونی وکۆمەڵێیک ھەمیوان بیۆ خوێنیدن میافی یەکسیانی، بیۆ دەکیرد خەباتییان بییرە ئەم ھەڵگرانی
 وەک دییار کەسیایەتێکی چەنید کە دا ئەوەش گەڵ لە بیۆیە. جییاواز خەتیی چەنید بە بیوو بیوو، دابەش یەمەوە ١٩ سەدەی سەرەتاکانی

 . بناسرێتەوە ئەوەوە بەناوی ونەکەبۆچو کە نییە دیاری تاکەکەسی رێبەرێکی بەاڵم لێکراوە باسیان میژوودا لە بیرە ئەم پێدەری برەو
  دیکەوە ولەالیەکی پێکهات کریکار زۆری بەژمارە چینێکی الیەک لە ئورووپادا؛ سەنتەتیبوونی بە وگۆڕانکارییەکانی کاریگەری ژێر لە

 . کرد پەیدا سۆسیالیستیان بیری کرێکاران خەباتی پاراستنی بۆ رووناکبیرێکی  کۆمەڵە
 
 لە ئییابووریە نوشسییتە ئەم. ھەڵییدا سییەری ئوروپییا ئییابووری ی( قەیییران) نوشسییت یەکەمییین دا سییەنتەتییە ییەگۆڕانکییار ئەم ئاکییامی لە

 پادشیاییان نیزامیی فەرانسیا سۆسیالیسیتەکانی. جیهانیدا لە بەشە لەم گەورە شۆڕشێکی چیلەی دەستە بە بوو دوودا، مانگی ١١٤١ ساڵی
 دەنگیدانیان میافی یەم ١٩ سیەدەی لە ئورووپیادا لە ژنیان کیۆمەڵێکی ھیچ بەاڵم د،کر دەستەبەر پیاوان بۆ دەنگدانیان تێکروخاندومافی

 لە پارێزگییاری دادگاکانییدا لە وبییار جییار کە نەبییێ ئەوە تەنیییا ،(دابینکرابییوو بییۆ رێکخراوەییییان مییافی چەنیید ھەر) نەھێنییا وەدەسییت
 . دەکرا مافەکانیان

 
  ئێنگێلس وفرێدریک مارکس کارڵ ،١١٤١ ساڵی واتە شۆرشکردندابوو گۆڕانی یتەوژم لەژێر لەئوروپا زۆر بەشێکی کە دا کاتە لەم ھەر
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 مییارکس. بییوو یەکسییان و چییین بییێ بەکییۆمەڵێکی گەیشییتن مانیفیسییتە، ئەم مەبەسییتی ،(مانیفیسییت)نووسییی کۆموونیسییتیان بەرنییامەیەکی
 یەک لە کییۆمەڵ چینەکییان؛ کە وابییوو انباوەڕییی بییوون؛ شییۆڕش سییەرگەرمی کە ئوروپاییەکییان نەتەوەیییی بیییری پییێچەوانەی بە وئینگییێلس

 دژی لە بەرھەڵسییتیی زۆر وەدواکەوتوانیییان بەپییێچەوانەی مارکسیسییتییە بیییرە ئەم. نەتەوەیییی جیییاوازی و، نەتەوە نەک جیییادەکەنەوە
 . یزممارکس سەرکەوتنی بۆ شۆڕش ئەنجامدانی سەر لە پێداگربوو زۆر ئەوەشدا گەڵ لە بەاڵم. دەکرد پێکەڵی وتێکەڵ ئانارشیزم

 
. ھەڵگیرت ڕێفیۆڕمی و دییت خیۆوە بیۆ قیووڵی گیۆڕانی ئورووپاییەکیان نەتەوەپەرسیتیی کیاریگەری ژێیر لە مارکسییزمە پێنەچووئەم زۆری

 لە یەکسیان کیۆمەڵێکی بە گەیشیتن بیۆ کە وابیوو بیاوەری وئێنگێلس، مارکس بیری دژی گەورەی بەرھەڵستکاری وەک بيرنستاین ئێدوارد
 چوارچێیوەی لە. بکیرێ( نەتەوەییی) بەئوروپیایی و خۆماڵی دەبێ مارکسیستییە بیرە ئەو دیکەوە ولەالیەکی ڕششۆ بە نییە نیاز الیەک
 بەو. ١١١٩ سییاڵی لە ئورووپییایی دێمۆکڕاسییی سۆسیییال داڕشییتنی بنییاخەی بە دامەزراوبییوو دوویەم ئینتێرناسیییۆنالی کە بیرەدابییوو ئەم

 بە بیوون الیەک لە واتە. ئیازادیخواز سۆسیالیسیتی بە بیوون باشیتر ژییانێکی وونیدابینبی ئومێیدی بە ئوروپا خەڵکی زۆربەی حاڵەشەوە
 رۆژی بە بیوو ئاییار ی ١ کە دابیوو ش ١١١٩ سیاڵی لە ھەر. نەتەوەیی ئازادی بۆ بوون مشووری  بە دیکەشەوە الیەکی ولە سۆسایلیست

 ١١ زوڵمییی لە پییڕ یاسییای دژی خییۆبەختکەر رێکییاریک کۆمەڵێییک شیییکاگۆ شییاری لە ١١١١ سییاڵی دەزانییین وەک. کرێکییاران نێییونەتەوەیی
 کۆبییوونەوەی لە پاشییان سییاڵ سییێ. نێییوبران یییالە کییران زینییدانی وزۆربەیییان بەرپییاکرد گەورەیییان شۆڕشییێکی رۆژێکییدا لە کییار کییاتژمێر

 فیییداکاری و بەربەرەکییانی چەنیید ھەر. کرێکییاران نێییونەتەوەیی رۆژی بە کییرا ١١١٩ ئایییاری ی ١ رۆژی پییاریس، لە ئێنتێڕناسیییۆنالی
 رۆژی نەکیردۆتە رۆژەییان ئەو قەت ئەمریکاییەکیان بەاڵم ئاییار ی ١ واتە رۆژە؛ ئەم خیوڵیێنەری بە بیوو ئەمریکیا شییکاگۆی کرێکارانی
 دەسیت برییارەش ئەم. گشیتی پشیووی رۆژی بە دەکەن سیاڵێک ھەر ی ٩ میانگی ی ١ رۆژی رۆژە ئەم جییاتی لە ئەوان. کرێکاری خەباتی
 پشیووی رۆژی بیووەتە رۆژە ئەم وە ١٩٥٩ سیاڵی لە واتە دواتیر سیاڵ ٧١ بەڵیکە نەگییرا پیاریس ئینتێرناسییۆناڵی اریبڕی لەگەڵ بەجێ
 ! گشتی

 
 - مارکسیییزم نییاوی ژێییر لە پێکهێنییا، تێیییدا لێنییین کە گییۆڕانێکەوە بە ئورووپییا لە سییەرنەکەوتنی پییاش وئێنگییێلس مییارکس ئیییدەئۆلۆژی

 .کەوتسەر تیزاری رووسییەی لە دا لێنینیزم
 

 پشییییتی رووسییییییدا الوازی زۆر ، زۆر کرێکییییاری چینییییی دەوری لە خەڵییییک کییییۆکردنەوەی ئومێییییدی بە دا کییییار سییییەرەتای لە لێنییییین
 .کردن وپشتاویان راسان لەدژیان دواتر بەاڵم( بەکردەوە نەک قسە بە) گرت جوتیارانیی الیەنگری چەپی سۆسیالرۆڤیسیۆنەرەکان،

  ئاسایان پێپلیکان دیاگڕامێکی دا نێوئەوانی  لە کرێکار، کۆمەڵی کەمایەتی دەسەاڵتی بە بوون کارەوە سەرەتای لەو ھەر ئەوەبوو
 . ودێمۆکراسی نەتەوەیی بیری وکوشتنی تاکەکەسی دەسەاڵتی بە بوو وسەرئەنجامەکەی( دیاگڕام نەردیوان،)کرد دروست

 تێکڕمیان وبەخیتەوە تەخیت بە سیاڵ ٧١ پیاش سیۆڤیەت یەکێتیی دیتمیان وەک وھەر سیەرینەگرت بووە کەڵەکە یەک سەر لە شەغرە ئەم
 .ھەڵدایەوە سەری ودیسان پێنەگیرا پێشی ونەتەوەگەرایی 

 
 نەتەوەگەراییی مارکسیسیتی، بییری ھەڵگرتنیی و سیەنتەتی شۆڕشیی سیەر بە رۆژگیار تێپەرینیی سیاڵ ٢١١ پیاش دا ئێسیتاش ئوروپای لە

 . گەشەدایە پەڕی لەو وزمانەوانیەکان مێژوویی کلتووریی، وخووخدە تونەری داب وبرەوپێدانی نەتەوەیی ئەمنیەتی وپاراستنی
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 دژ وئییدەئۆلۆژییە ئورووپیا شۆڕشیەکانی لە وەرگرتن ئەزموون پاش نەتەوەکەمان ویستی بۆ کورد تاکی ئێمەی وەاڵمی داخوا گەلۆ ئەرێ
 دەسیەاڵتی کەرەکیانی مێچک مێچکە ئەمڕۆ. ەستانڕادەو نەتەوەیی بیری دژی باسمانکرد کە غوولە ئەم دوێنێ بێ؟ چ دەبێ یەکەکانی بە

 نیابێ گەلیۆ! داببەن الڕێ بە خەباتەکە خەریکن بکەن نەتەوەیی ڕەوای مافی لە باس ناوێرن" مەدەنی خەباتی"  ناوی ژێر لە ناوەندی
 ! بکەین بەربەرەکانی غەورانەش و چڵک ئەم دژی
 

 ! جیهان وسەراسەری وردستانک وزەحمەتکێشانی کرێکاران ھەموو لە ئایار ی ١ بێ پیرۆز
 
 لەبەر بەبییێ فەرانسییا، ھییاوواڵتی ببیینە تییوانی دەیییان دەپاراسییت نەتەوەییەکانیییان پرێنسیییپە کەسییانەی ئەو ھەمییوو فەڕانسییا لە -١

 یەک وەک وکلتیووری زمیان بە خەڵیک تەنییا کە ئەوەبیوو دیکەبووئەوی  جۆرێکی ئاڵمان لە. پێست ڕەنگی یان کلتوور زمان، چاوگرتنی
. بوو کاریگەر زۆر نەتەوە ئەندامی بە بوون لە ھاوبەش مێژووی و کلتووری وئیرسی تۆرەمە. ئاڵمان نەتەوەی ئەندامی ببنە یانتوانیدە
 . لێکەوتەوە جوولەکەکانی قتڵیتامی و چڵەپۆپە گەیشتە نازییەکاندا دەورانی لە بیرۆکەیە ئەم
  

 :سەرچاوەکان
 
 قاسملو. د وکورد کوردستان -١
  حامیدی جەعفەر ئوروپا یەکیەتی سەر لە یەککورتە -٢
  حامیدی جەعفەر( نۆڕوێژی بەزمانی) ئەخالق ومامۆستای ڕێبەر قاسملو. د -٣
 
1 .politisk psykologi ,Nils Johan og Nora Sveaass 

2 .hva er nasjonalisme, Richard Times 

3 .statsvitenskap, Øyvind Østerud 

4 .war and peaceLeo Tolstoy  

5 .A modern history of Kurdistan, David Mcdowall 
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 ---------------------------------------- 

 
 
 
 
 



 رۆژی نێونەتەوەیی کرێکار

 

 
32 

 

 
 

 یەکی ئایار، پارادۆکسێکی تری چەپ
 
 
 
 
 
 

 :سەالم مارف، حەسەن حسێن

  
 کرێکیار چینیی نە ئیاخر. سیازنەدراوە ئایار یەکی کوردستان لە دیاریكراو، الو البه ی وه یادكردنه كندێ ھه  له جیا ساڵێكە، چەند ماوەی
 کۆمۆنیسیتیی و چەپ بیزووتنەوەی لەسیەر کاریگەری کە وا بەھێزی بزووتنەوەیەکی خاوەنی بیکاتە کە ھەیە چینایەتیەی وشیارییە ئەو

( مەزن چینییایەتیی نماییشییی بە) بتوانێییت کە رێکخییراوەییە و سیاسییی - ریفیکیی ھەژمییوونییەکی خییاوەنی دووایشیییان ئەمەی نە ھەبێییت،
 بەاڵم. نەبین دەربیڕینەدا وەییان بۆچیوونە ئەم لەگەڵ چەپەکیان و کۆمۆنیسیت لە بەشیێك رەنگە!! بکات بەرپا کرێکار چینی بۆ مەراسی 

 .پارادۆکسیکیشە ھەروەھا فاکتێکە ئەوەی سەرەڕای ئەمە
 

 بەڵکیو کوردستان، ھەستیاری و گرن  رووداوی گەلێك لە و کۆمەاڵیەتییەکان و سیاسی ملمالنێ لە نەک کارکرێ چینی کە فاکتێکە ئەوە
 ھەیە چینێییک وەک خییۆیەوە گییوزەرانی و ژیییان بە پەیوەنییدییان راسییتەوخۆ کە پێشهاتانەیشییەوە و سیاسییەت یاسییا، بەو پەیوەنیید لە

 بیزووتنەوەی کە فیاکتێکە ئەوەش. خیۆی بیۆ وشییارییەک بۆ نەگۆڕاوە خۆیدا ەل چینایەتی وشیاری ھێشتا واتە. نییە و نەبووە ئامادەیی
 میتییۆدی داوە ھەوڵییی بییزووتنەوەیە ئەم ھەرچەنییدە. تیۆریییدایە و فیکییری قییوڵی قەیرانێکییی لە کوردسییتاندا لە سۆسیالیسییتیی و چەپ

 دابڕانیی دووچیاری کۆمەاڵیەتییدا پراتیکیی لە الوازییی و تییۆری ھەژارییی بەاڵم. رووداوەکیان خوێنیدنەوەی بیۆ بەکاربهێنێت مارکسیستی
 تیۆر دیالەکتیکی واتە پراکسیسە، فەلسەفەی ئەوی  کە میتۆدەدا ئەم سەرەکییەکانی و پایەیی ھەرە چەمکە لە یەکێک لەگەڵ کردووە

 چینایەتییەکەییدا و کیۆمەاڵیەتی ریشیە نەبیوونی لە پراکسیس نائامادەیی. رێکخراوەییەکاندا و مرۆیی چاالکییە سەرجەم لە پراتیک و
 وەک تەنهیا چینایەتییەکەیشیی پرسە و رووت سیاسیی کاری ئااڵندووەتە خۆی ناچار پارادۆکسەش، ئەم داپۆشینی بۆ. داوەتەوە رەنگی

 .بەرزکردۆتەوە کردار بێ دروشمێکی و بانگەشەیەک
 

 مانەوە لە پارادۆکسدا یاخود لە دەستدانی فرسەتێک

 
 لە چەپ ھەسیتانەوەیەی ئەم بیۆ گیرنگن پیاڵنەرێکی گشیتی بە نیاوچەکە و جیهیان کۆمەاڵیەتییەکانی و یئابوور - سیاسی گۆڕانکارییە 

  کات ھەموو لە ئەمڕۆ کوردستانی  لە. ئیسالمی فاشیزمی و نیولیبراڵیزم لە جیاواز ئەڵتەرناتیڤێکی خستنەرووی و دونیادا ئاستی

http://ashte.org/index/wp-content/uploads/2016/04/1y-ayar.jpg
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 . ئایارە یەکی بۆنەی  گونجاوترین و رینباشت. لەبارە وسۆسیالیستەکان چەپ بۆ دەرفەتە زیاترئەم
 
 ڵێك كۆمییه ھەوڵییی  بییه. ئایییار ی١ بییۆ كییاری ئاماده بییۆ کییرد پێشیینیارێکی دەستپێشییخەرییەک، وەک ، وه ئێمییه ن الیییه له سییۆنگەیەوە لەم ئییا

 بیۆ كردن خۆئامیاده فراوانیی ی وه هكۆبوونی مین كه یه سازدانی بۆ كاری ئاماده  بە دەستکرا كرێكاری، ی وه بزووتنه ڵسوڕاوی ھه و پ چه ھاوڕێی
 :بوو  جۆره م به  کارەکە بۆ ئێمه ستراتیژی. ئایار ی١
 
 و دیمییوكراتی نگری الییه كانی وه بزووتنیه و  سۆسالیسیتی و  پ چیه و كرێكیاری ی وه بزووتنیه ڵسیوڕاوانی ھه  لیه تۆڕێیك دروسیتكردنی :م كهه یه
 .كان رۆشنبیرییه  گروپه  له شێك به
 

. ڵسیوڕاندان ھه  لیه كوردسیتاندا موو ھه ئاستی  له  كه بێت، تێدا ی حزبانه و سته ده رێكخراوو و ئه واتا بێت، ری رتاسه سه  كه تۆڕه :م دووه
 .بكات كار ئایار ی١ بۆ ری رتاسه سه بزاوتێكی ك وه  كه تۆڕه  جۆره م به
 

 كی سییمایه ئاییار ی١  جیۆره م بیه و ن بكه  كه تۆڕه پشتیوانی كان حزبه ت،بێ دا كه تۆڕه ناوی ژێر  له كان كییه ره سه  كاروباره م رجه سه :م سێیه
 .بێت دیار  پێوه ی كپارچه یه
 

 : بوو  مه ئه  كاره م ئه ستراتیژی ئامانجی :م چواره
 
 و شیریفاتی ته راسییمی مه ك نیه. ئێسیتا بیارودۆخی  بیه ر رامبیه به كان قینه راسیته  یاره نیه  پیه چه  ھێیزه م رجه سیه وتنی ركیه ده  كپارچه یه -١

 .وێت كه رده ده حزبی چاالكی ك وه زیاتر و كرێت ده  سااڵنه  كه تی سوننه
 
 ک ماییه بنه  بكرێتیه تیوانرا ده خوڵیاو ده ئایدیاكان ك وه چ و كان سه كه ك وه چ  ھێزانه و ئه ی وه بوونه نزیك بۆ بوارێك دا یه پرۆسه م له -٢
 و كان ره گیه ئه  لیه كێك ییه  بیووه ده  وه ئیه ڵكو بیه ، وه بمێنێته ئایار ی١ دوای  كه تۆڕه بوو نه رج مه دا لێره. )اداھاتوود  له شی ھاوبه كاری بۆ
 (. وه شایه وه ڵده ھه ئایاردا ی٢ ر سه له ١ وی شه  له وا ئه وێت، یانه نه شداربووان به ر گه ئه
 

 ئێسیتا بیارودۆخی رچاوگرتنی بیه له  بیه ڵكو بیه. قلییدێك ته ك وه بوو نیه ئاییار ی١ سیازدانی  كه بیرۆكه خودی گشتی كی یه شێوه  به :م پێنجه
 .كان رووداوه ی  پاشكۆبوونه  به و تیسبوون قه م له بوو رچوون ده بۆ ئێستادا دۆخی  له ك شدارییه به ك وه بوو ئایار سازدانی

 
 كان ردانه سیه.  وه تیره رێگاكیانی  لیه نیدییەكی یوه په  بیه ییان وخۆ راسته دانیر سه  به چ كرا، كان نه الیه م جه سه ردانی سه  سته به مه م ئه بۆ
  بییه)  بییوون كوردسییتان م رجه سییه ئاسییتی له كان ندییییه یوه په زیییاتر ش وه لییه ، وه گرتییه كانی كرێكارییییه و پ چییه  رێكخییراوه و  حییزب م رجه سییه
. سیازكرا فیراوان كی ییه وه كۆبوونه نجام ره سیه  كیه. تیر كانی شاروشیارۆچكه  لیه ێكنید ھه یی ئامیاده  لیه جیا  مه ئه(  وه ركوكیشه كه و ولێر ھه
  یەکی بۆ تەقلیدییەکە تێگەییشتنە مان ھه ر سه  وه ھاتینه  وه وانه پێچه به ، وه جێكردنه جێبه بواری  وێته بكه  كه بیرۆكه ی وه ئه بری له اڵم به
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 بۆچی؟ اڵم به. ئایار
 

 : وه ینه دا كورت بكه مانه كان له وانه توانین كۆی را پێچه ده

 
 : رئەوەی به له. بێت  وه ه(ئایار تۆڕی) ناوی  به نابێت  كه بوون،  وه ئه ر سه له(  ڵه كۆمه  له جیا  وایه پێمان) كان حزبه ی زۆربه :م كه یه
 
 .  گۆڕانه و  كه كه په ھی  ناوه و ئه -١
 .  یه ھه فراوانتری كی مانایه تۆڕ -٢
 میپنی كیه و راسیی  مه ی سیته ده و راسیی  مه ی كۆمیته پێشنیاری وان ئه. بێت ده وام رده به ئایار ی١ دوای و   یه ھه سیاسی ستێكی به مه ڕتۆ -٣
 .كرد راسیمیان مه
 

 كیانی بواره  لیه  پیه چه م ئیه ر ھیه ك یه وه بیرخسیتنه ك وه. )بكات خۆی ھی و شاره ر ھه بێت ده. بن ری رتاسه سه كان چاالكییه نابێت :م دووه
 (. وه ستێته وه ده ری رتاسه سه دژی سیاسیدا بزاوتێكی ی وه ره ده ھێنانه  له اڵم به كات، ده رتاسەری سه كاری دا سیكۆالریزم و ژنان

 
  كیردووه ی كه رییه اسیهرت سه  تیۆڕه پێشینیاری ی وه ئیه  گواییه وتیرا ده) بوو ھیه ھێزێیك ك وه ئاییار ی١ وتنی ركه ده  له  وره گه ترسێكی :م سێیه
 !(. كرێكاری ك نه  یه ھه سیاسی ستی به مه
 

 كان حزبیه وتیاری ت لیییه فزه ئه ی گوێره بیه بكرێیت، كان حزبه شی ھاوبه راسیمی مه: بوو  جۆره م به تر كانی پێشنیاره  له ندێك ھه :م چواره
 . ۆرهج م له و بێت  وه كه راسیمه مه ناوی  به وتارێك یان.  وه بخوێنرێته

 
 کەوتەوە و دانرابیوو بیۆی کە تیرازا ئامیانجە لەو پیرۆژەکە سیەرەنجام و کۆبوونەوەیەکیتر بۆ  دواخست ی كه وه كۆبوونه ، وباسانه قسه م ئه

  كیه مەتڵەبیی، چیاالکیی و داواکیاری بەرزکیردنەوەی مەراسییمی  مەراسیمدا، سازدانی له پێشوو سااڵنی سواوەکەی و تەقلیدی رێچکە سەر
 گییانی کە ئەکتێکە بە پێویستیی زیاتر کات ھەموو لە کۆمەڵگە کاتێکدا لە.  نییه ندیكالیستیشدا سه بزاوتی ئاستی  له بڵێین انینتو ده

 جێبەجیێ چیاوەڕوانی لە ھێشیتنەوەی نەک بەردەم، بخیاتە ئاسۆیەکی ومژەدا تەم ئەم نێو لە و بکات بەھێز سیست  دژی لە بەرەنگاریی
 ! نابن جێبەجێ  کە خواستێکدا چەند بوونی

 
 نگاری؟ ره به ئومێدو و ره یه نگاو ھه یان  وه قلیده ته و نەریت  به ستگرتن ده چی؟ ئێستا بڵێین،  وه ته ماوه
 

 ٢١١١ ئەپریلیی ٢١: ڕێکەوتی -ماڵپەڕی ئاشتی  : سەرچاوە
 

---------------------------------- 
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 م که کرێکاری ده  ت له من نفره
 
 
 
 
 
 
 

 ن شەبەقحسەی

 
 . وه نابمه شیمان په خۆم ی یه قسه و له رگیز ھه و م که ده کرێکاری  له ت نفره من 
 

 موو ھیه  لیه.م ناکیه کرێکارێیک ھییچ  لیه پیرۆزبیایی رگیز  ھیه کرێکیاربوون بیۆ. م بکیه لیێ پشتیوانی من  که  تێدایه کی شانازییه چ کرێکاری
 . ھاتووه ر سه به ری  سه رمه چه زۆری  و بووم تووش رچی گه ئه ب  نه کرێکاری ژیانی تووشی  داوه وڵ  ھه ژیانمدا

 
  بییه ت تایبییه  بییه. دام ده ئییازاری خۆمییان ی کییه ئاوایه کرێکییارانی و  ره قییه و جووتیییار ئییازاری و نییج ره پییر ژیییانی. بییووم منییاڵ  کییه  بیرمییه له

 قیا قیا  ئیازاره و نیج ره  مووه ھیه و ئه ڵ گه  له وان ئه چی که. چووم ده تێک پێی زۆر دیت ده غانگێران  ڵه مه ی قه ئاره چین چین  که ھاوینان
 . وه وته ده خۆشان زۆر گۆرانی دڵ  به پر و نین که پێده

 
 داییک  لیه کرێکیار کی ییه ماڵه بنه  لیه مین. کرد پێیده سیت ھه  وه ناخه  له تی  چینایه جیاوازی سووتاو ده کرێکاران  به زگ  بووم مێرمناڵ  که
  وه وانیه له  ورده  ورده  که کرد وای ش وه ئه. م بکه  قسه و دانیش  و ست  ھه وان ئه ڵ گه  له کرد ده زم حه س که ر ھه  له زیاتر اڵم به وم،بو نه

 .بب   قینه راسته ویستی خۆشه و سۆز و بانی مێهره و راستگۆیی فێری
 

 ری شیه ھیۆی  بیه مهابیاد بیۆ  وه ھاتنیه رێگیای و خوێنید ده رسی  ده شیت ره شیاری  کیه بوو کاتێک وی  ئه کرد، کرێکاری  بووم، نج گه کاتێک
 و ناچییاری. کرێکییاری  بیه کییرد سیتمان ده خوێنکییارم ھییاورێی نید چه ڵ گییه  لیه و ناچییاری  بییه کیات و ئییه داخرابیوو،  رگه پێشییمه و ت حکوومیه
 ھیات ر سیه به ناخۆشیمان و تیاڵ رھاتی سیه به زۆر.  وه بووه ده  پووچه و ھیچ  ژیانه و له رق  زیاتر کرد، ده کارم زیاتر تا ھه. بوو ئیجباری

 .رگرین وه کان که یه دوای  له ک یه  ره رکارگه سه  له خۆمان قی حه و ستین راوه خۆمان پێی ر سه له حاڵ  به توانمان تا
 

   ژیانه و ئه  که من. بوو زار ر سه  له ریان اریگهک ر کاریگه ی وشه ر ھه شانازی کوو وه ھاورێکان  موو ھه تی رگایه پێشمه بۆ ھات   که کاتێک
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 . چیه ستیان به مه و چی ڵێن ده و ئاوان بۆچی وان ئه زانی مده نه ، وه کردبووه تاقی م پیسه
 
  وه ریکیارهک بیااڵی و ژن بیه و بیازوو و ست ده  به ڵکوتن ھه رۆژیان و و شه خۆراکی  که وابووم داری تمه سیاسه و سیاسی تووشی دا ژیانه و له
  کیه مزانیی ده. کیرد ده ک یه ناراسیتی ییان  ڵیه ھه  بیه سیت  ھه دا لێیره و کیرد  وه وانیه ئه ی وه بیرکردنیه  به نامۆیی  من مان زه مرووری  به. بوو

 زییاتر بیوو ر تێپیه میان زه زییاتر تا ھیه و گیرت م فاسییله  سیانه که  جۆره و له و  وه بیرکردنه  جۆره و له  ورده  ورده.  نیه خۆی جێی  له شتێک
 .نی  ھاوبیر و ھاورێ وان ئه ڵ گه  له من زانی 

 
 بییری ئێسیتا. مامۆسیتا  واتیه متلی   بیه بیووم و خوینید رسی  ده زۆر نجێکیی ره پاش ریبی غه والتی  له.  رگه پێشمه  نه و کرێکارم  نه ئێستا
 میاڵی مییوانی  خۆشیه پیێ  ئێسیتاش. کیا ده بیانگ  وان ئیه بیانی مێهره و ویسیتی خۆشه ئێستاش. م که ده مناڵی  ورانی ده کانی ساکاره ھاورێ
 جیارێکی  کیه م کیه ده  وه ئیه زووی ئیاره ئێسیتاش.  وه بخۆمیه وان ئیه ی که فافۆنه  قاپه  به  دیکه کی چاییه و خۆمان ی که گونده  له ب  زارا  دایه
 ھاورێ بیری ئێستاش. بگرم کانیان خۆشه  گۆرانیه  له گوێ و بێت رێ دهوزن کانی غانگێره ڵه مه دڵخۆشی و نین پێکه قاقای  له گوێ   دیکه

 .رکێ ڵپه ھه و گۆرانی  به کرد ده ستیان ده خۆشیان  له کار وابوونی ته دوای چۆن  که م که ده کان  کرێکاره
 
 کرێکیار  بیه  کیه م کیه ده  وانیه ئه موو ھیه  لیه ت نفره و م که ده کرێکاری ژیانی  له ت نفره  دیکه جارێکی من کرێکاردا رۆژی  له و ئێستا ڵی به
 .کرێکاری ژیانی زراندنی داامه بۆ  بناغه  بوونه  که م که ده  وانه له ت نفره ھا روه ھه و ڵێن ڵده ھه
 

 نیزامیی کمیحیو  بیه  کیه ی مرۆڤانه و ئه. کان مرۆڤه جسمی و شتوور و ست ھه و رووح  به  تیه سووکایه ، نیه شانازی کرێکاری ویستان خۆشه
 قورسیی بیاری و ئیه ژێیر  لیه ان ئیه ر گیه ئه بڵێیی تیۆ.  کیراوه وت زه لیێ ئینسانیان شیاوی ژیانێکی ودای مه و رێگا  مه رده وسه ئه ری وسێنه چه
  وه وانیه ئه دیئیازا  بیه ژییان نید چه بیوون؟ ده بیانتر مێهره و دڵسیۆزتر  نیده چه چیری؟ ده خۆشیتریان گیۆرانی  نیده چه بان نه دا  یه وه وسانه چه

 بوو؟ ده جوانتر
 
 .بکات کرێکاری ژیانی و کریکاری  له ت نفره  که  یه سه که و ئه س که شۆرشگێرترین و راستگۆترین  وایه پێ  من
 

 و پالکیارت  لیه ھییچ وان ئیه. یبیینن ده  ئێیوه  کیه وانین وان ئه. ن ده مه نیشان کرێکاران ھێزی  به کی چه مه و بازوو و ست ده  ھێنده ئازیزان
 ر ھیه خۆفرۆشیی دا راسیتی  لیه.  بایخیه بیێ و سیت په  ژیانیه م بیه نیین دڵخۆش جۆر ھیچ  به خۆیان وان ئه. ناچن  ئێوه کانی پۆستاله کارت
 تییی رییه شییه به موو ھییه نگی نییه ی کییه له ڵکوو بییه ، نیییه جییوان ر ھییه ک نییه ، نیییه شییانازی ر ھییه ک نییه دا٢١ ی ده سییه  لییه مییرۆ  مێلیونییان ی  رۆژه
 . مه رده سه
 
  لیه ی گۆرانییه و ئیه بیژی. کرێکیاری ژییانی بیۆ مان نیه و رگ میه.  ییه تی چینایه و کرێکیاری ژییانی ری پیارێزه ی بیره و ئه بۆ مان نه و رگ مه
 .تی مرۆڤایه و راستگۆیی بژی. کات ده دڵخۆش مناڵێک  که ی قاقایه و نین پێکه و ئه بژی. ر ده دێته  وه دڵه
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 .س به و  یه تی مرۆڤایه ر ھه نیا ته  به  وه کاته ده کۆ  وه پێکه موومان ھه  که ی وه ئه
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 بە بۆنەی یەكی مانگی ئەیار رۆژی جیهانیی كرێكار

 
 
 
 
 

 
 

   ماڵپەڕی زاگرۆس پۆست   

 
 
 دا رۆژه م لیه.  دارییه رمایه سیه نیزامیی دژی لیه جیهیان كرێكیارانی یی وه ته نێونه ھاوپشتی رۆژی ی مه مانگی ڵی وه ئه واته گواڵن مانگی ی١١

  بیه ر هرامبی به خوێیان كگرتووی ییه ی ھێیزه گیرتن، ژن جه و رێپێوان و خۆپیشاندان و  وه كۆبوونه  به جیهان ری رتاسه سه  له كرێكار ملیۆنها
 جیهیان گیوێی  بیه  گرینگیه یامیه په و ئیه دا رۆژه م لیه سیاڵێك موو ھیه و ن ده ده نیشیان داری رمایه سیه می سیته و  وه وسیانه چه  لیه پیڕ دونیای

 كانی وێرانیه ر سه له و دێنن داری رمایه سه كۆنی زمی نه به كۆتایی نجام رئه سه خۆیان ی كگرتووانه یه باتی خه  به كرێكاران  كه نن یه گه ده
 .زرێنن مه داده خۆیان سوسیالیستی نوێی زمی نه نیزامه، م ئه
 

 باتی خییه  لییه جییار م كییه یه رۆژانییه كییاری عات سییه ١ سییباندنی چه بییۆ و كرێكییاری ژنی جییه بردنی رێوه بییه بییۆ رۆژێییك دیییاریكردنی ی بیرۆكییه
 بیوو ئامریكیا كرێكیارانی خوێنیاوی و لێبراوانیه باتی خه  وه ئه اڵم به. ڵدا ھه ری سه زاییندا ی١١٥١ ساڵی  له ئوسترالیا واڵتی كرێكارانی

 .پاند سه كاندا واڵته موو ھه  له داران رمایه سه ر سه  به كرێكاران جیهانی رۆژێكی كوو وه ی رۆژه م ئه نجام رئه سه كه
 

 دا ییییه وره ده م لییه. زایینییی ی١٩ ی ده سییه اییكۆتیی كانی سییاڵه بییۆ  وه گرێتییه ڵده ھه ئامریكییا  لییه كرێكییار جیهییانی رۆژی مێییژووی و  پێشییینه
 ئامریكیا  لیه و ئوروپیا  له كرێكارانی  ی ژماره داری رمایه سه ی شه گه ڵ گه له ھاوكات. كردبوو ی شه گه ربوو به كی یه شێوه  به داری رمایه سه
 تێیانیدا كیه پێكهیاتبوون  وره گیه مهێنانی رھیه به ی هزراو دامیه لێك گیه. كردبیوو زییادی خێراییی  به جیهان واڵتانی م رجه سه و ئوسترالیا و
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 بیۆ رێگیای مهێنان، رھیه به وتیی ره ی وه بوونیه گردوكیۆ.  وه ببیووه گردوكیۆتر مهێنان رھیه به وتیی ره و كیرد ده كارییان كرێكار زار ھه  له زیاتر
 ندنی سیه ره په بیۆ بار لیه بیارودۆخێكی  مجۆره هبی. كردبیوو خیۆش كرێكیاران ی باتكارانیه خه ھاوپشیتی گرتنیی شیكل و وشیاری كردنی  شه گه

 مییدا ھه نوزده ی ده سییه ی١١ ی یییه ده كانی سییاڵه  لییه. خوڵیییابوو ئوسییترالیا و ئامریكییا  لییه و ئوروپییایی واڵتییانی  لییه كرێكییاریی مییانگرتنی
 كرێكییاری مییانگرتنی پۆلی شییه. ووندب سییه ی ره پییه رچاو بییه كی یه شییێوه  بییه ئامریكییا واڵتییی  لییه تی تایبییه  بییه كرێكییاریی ی وه بزووتنییه

 .ئامریكا كانی كرێكارییه  چاالكییه ندی ناوه  ببووه ”شیكاگۆ“ شاری. داگرتبوو ی واڵته و ئه كانی وره گه شاره
 
  ندامی ئه زار ھه ٥١ فێدراسیونه م ئه. پێكهات كرێكاریی تی كیه یه ١ بوونی اڵو تێكه  له كار فێدراسیونی دا١١١١ ساڵی نوامبری مانگی  له
 شیوێنیدا  بیه و كیرا ند سیه په رۆژدا  لیه كیار عات سیه ١ دا ییه رێكخراوه م ئیه ی١١١٤ سیاڵی ی كیۆنگره  لیه. رێكخسیتبوو خوێیدا كانی ریزه  له
 سیاڵی  لیه. رێكخسیت عات سیه ١ بیۆ  وه عاته سیه ١٢ و عات سیه ١١  لیه رۆژانیه كیاری عاتی سیه ی وه خیواره  ھێنانیه بیۆ ربووی به باتێكی خه

 نییدامی ئه زار ھییه ٣١١ لییه زیییاتر تی رایییه نوێنه كییه ئامریكییا  لییه كرێكییاریی تی كیییه یه ٢٥ رانی نوێنییه شییداری به  بییه ك یییه وه كۆبوونه ١١١١
 كرێكیاریی میانگرتنی ربووی بیه پۆلێكی شیه شیوێنیدا  بیه و  وه كاره ستووری ده نایه ی رۆژانه كاری عات سه ١ بۆ بات خه كرد، ده كرێكاریان

 .ر به گرته ئامریكای جیاجیاكانی  شاره
 
 شییكاگۆ، لیۆئیز، ن سیه“ كیوو وه ئامریكیا كانی وره گیه  شیاره  لیه كرێكیار زار ھیه ٣٥١  له زیاتر دا١١١١ ساڵی ی مه مانگی ڵی وه ئه رۆژی  له

 ١ بیۆ خۆییان ی كیه خوازییهدا توانییان كرێكیاران شیوێن نیدین چه  لیه. رێپێیوان داییه سیتیان ده كرێكیاران تیر، شیوێنی ندین چه و ”میلواكی
  لییه ی قییه ته داران رمایه سییه  لییه پشییتیوانی  بییه پییۆلیس ”شیییگاكۆ“ شییاری  لییه اڵم بییه پێنن، بسییه داراندا رمایه سییه ر سییه  بییه كییار عات سییه

 یییان ده  بییه و ختكرد بیه گیانیییان و  شییاره م ئیه كانی قامه شییه ر سیه  رژایییه خوێنیییان كرێكیار ١ ئاكامییدا  لییه و كیرد كرێكییاران خۆپیشیاندانی
  بیه یشیتن گه بۆ بات خه  له ی”شیگاكۆ“ كرێكارانی یان، كه ته وڵه ده و داران رمایه سه ی یه دڕندانه  ته جینایه م ئه. بوون بریندار كرێكاری 
.  وه كۆبوونییه ”شییگاكۆ“ شیاری كی ره سییه ییدانی مه  لیه كرێكییار زار ھیه ییان ده ی مییه میانگی ی٤ رۆژی.  وه كرده نیه سییارد یان واكیه ره  داخوازیییه
 ناسیراو نه سێكی كه ناكاو  له. درابوو مارۆ گه داران رمایه سه كرێگیراوی به پۆلیسی كانی ھێزه  له زۆر كی یه ژماره ن الیه  له یان كه وه كۆبوونه
 كیه پیۆلیس كانی رمانیده هف. بیوون برینیدار پۆلسیێكی  نید چه و كیوژراو پۆلیسیێك ئاكامیدا  له و پۆلیس كانی ریزه ناو فرێدایه بۆمبێكی
 و ركیرد ده كرێكیاران رییزی ر سیه بیۆ ھێرشییان رمانی فیه  رووداوه و ئیه دوای بیوو، سیازدا پێیدانی درێژه بۆ خۆیان و داڕشتبوو یان كه پیالنه

  لیه س كیه ١١ شیوێنیدا  به و بوون بریندار و كوژران كرێكاران  له زۆر كی یه ژماره دا رۆژه م له.  گولله ر به دایه ریان خۆپیشانده كرێكارانی
  لییه و خۆیییان  لییه رگرییان بییه مانانییه قاره شیییدا رمایه فه دادگییای  لییه كرێكییاران. دادگییا  كێشییرانه كوشییتن تی تۆمییه  بییه كرێكییاران رانی رێبییه

 بریییاڕی داران رمایه سیه یبێیدادگا نجام رئه سیه اڵم بییه.  وه كیرده ت ره پۆلیسییان مای بنیه بییێ كانی تیه تۆمه و كیرد كرێكیاران كانی داخوازیییه
 .پاند سه كرێكاران  له ك یه ژماره ر سه  به شی درێژماوه كردنی زیندانی بریاڕی و ركرد ده ئامریكا كرێكارانی ری رێبه ٤ بۆ ئێتدامی

 ”لیوئیز ن سیه“ ریشیا  لیه ١١١١ سیاڵی كۆتیایی  لیه كیه كیدا یه كۆنگره  لیه ئامریكیا كیاری فێدراسییونی دا خوێناویییه  رووداوه و ئه شوێن  به
 ی میه میانگی ڵی وه ئیه و بچێت رێوه بیه ت تایبیه سیمی رێوڕه كرێكیاران رۆژی كیوو وه ییدا مه میانگی لی وه ئیه رۆژی له  كه دا بریاڕ چوو، رێوه به

 .كرا دیاری دوایی سمی رێوره چوونی رێوه به بۆ وتێك رێكه كوو وه ی ١١٩١ ساڵی
 

  رووی  له كرێكاریی یی وه ته نێونه رێكخراوێكی پێكهاتنی بۆ رێگا ئامریكادا كرێكاریی ی وه بزووتنه  هل  گۆرانكارییانه م ئه ڵ گه له ھاوكات
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  له دونیا واڵتی ٢١  له ر نوێنه ٣٩١ شداری به  به ١١١٩ ساڵی  له كه سوسیالیستی یی وه ته نێونه ی كۆنگره. بوو خۆش  وه لیه مه عه و فیكری
 میانگرتنی و رۆژانیه كیاری عات سیه ١ زراندنی دامه بۆ ئامریكا كاری فێدراسیونی بریاڕی  له خۆی تیوانیپش چوو، ڕێوه به ”پاریس“ شاری
 رۆژی كیوو وه ی میه میانگی لی وه ئیه رۆژی تێییدا كیه كیرا ند سه په ك یه بریاڕنامه دا یه كۆنگره م له ر ھه. ربڕی ده ،١١٩١ ی مه مانگی ڵی وه ئه

 :كه  ھاتووه دا یه بریاڕنامه م له. ناسرا سمی ره  به كرێكاران یی وه ته نێونه ھاوپشتی رۆژی و كرێكار
 
  لیه كان شیاره موو ھیه  لیه و كان واڵتیه موو ھیه  لیه كیه جۆرێك  به رێ،  بخاته رین به یی وه ته نێونه خۆپیشاندانێكی كه  دا بریاڕی  كۆنگره“
 م ئیه كیانی بریاڕه بیاقی ھا روه ھیه و عات سیه ١ بیۆ رۆژانه كاری عات سه ی وه مكردنه كه داوای ران نجده ره ڵی كۆمه دیاریكراودا، رۆژی ك یه

  لییه كییه ت تایبییه رجێكی لومییه ھه پێییی  بییه خۆیییان خۆپیشییاندانی پێویسییته واڵتێییك ر ھییه كرێكییارانی. ن بكییه كان تییه وڵه ده  لییه  یییه كۆنگره
 ”.ن ببه رێوه به دایه، یان كه واڵته

 
 بییوو، چوو رێوه بییه و ئییه ری ستپێشییخه ده  بییه  یییه كۆنگره م ئییه كییه جیهییانی كرێكییاری چینییی ی وره گییه انیر رێبییه  لییه ”ئێیینگڵس فریییدریك“ 
 ی ئییراده ی نیشیانه پێویسیته كاتیدا مان ھیه  لیه رۆژانیه كیاری عات سیه ١ بۆ ی مه مانگی لی وه ئه خۆپیشاندانی“: كه نووسی  وه ته مبابه له

 كیۆنگری دوای” .بێیت  وه تیییه اڵیه كۆمه گۆرانكیاری ی رێگیه  لیه تی چیناییه  اڵواردنێكی ھیه و وازیجییا موو ھیه ناوبردنی  له بۆ كرێكار چینی
 ییه كۆنگره م ئیه كانی كراوه ند سه په  له كه  ی سوسیالیستیانه و كرێكاری  رێكخراوه م ئه م رده به وته كه ده كه ركێك ئه ترین له په  به پاریس
 كیه بیوو دا واڵنیه ھه م ئه ئاكامی  له. بوو كرێكاران جیهانی ھاوپشتی رۆژی شكۆدارتری رچی ھه چوونی رێوه به دارۆكی ته كرد، ده ویان پێره
  بیه و كان قامه شیه ر سیه  رژانیه داری رمایه سیه جیهانی جیاجیاكانی  واڵته  له كرێكار زار ھه دان سه ،١١٩١ ساڵی ی مه مانگی ڵی وه ئه رۆژی

 .دا نیشان داری رمایه سه نیزامی  به دژ بات خه  له خۆیان یی وه ته نێونه ھاوپشتی و كگرتوویی یه شكۆدار، رێپێوانی و خۆپیشاندان
 
 ی وه كاردانیه ڵ گیه له  تاوه ره سیه  لیه ر ھیه ییدا، مه میانگی ی١ رۆژی  لیه خیۆی ی ئییراده دانیی نیشان بۆ كرێكار چینی كۆششی و وڵ ھه اڵم به

 وڕوو ره بیه  لیه سیتیان ده كان تیه وڵه ده دواتریشیدا سااڵنی  له. بوو وڕوو ره به كانیان ته وڵه ده و داران یهرما سه ی رانه ركوتگه سه و توندوتیژ
 كییانی جۆراوجۆره  شیوێنه  لییه دا رۆژه م لیه ر ھییه كرێكیار دان سییه و ییان ده و گرت ڵنییه ھه كرێكیاری ی وه بزووتنییه ڵ گیه له تونییدوتیژ ی وه بوونیه
 یتوانی نیه كانیان ته وڵه ده و داران رمایه سه ی دڕندانه وتی ڵسوكه ھه و توندوتیژی اڵم به كران، خوێن ڵتانی خه نكا قامه شه ر سه له جیهان
 تیا  وه كاتیه و لیه. بكیات كرێكیاری جیهیانی رۆژێكیی كوو وه ی مه ی١ رۆژی بردنی ڕێوه به بۆ جیهانیدا ئاستی  له كرێكار چینی به  كشه پاشه
 ھاوپشیتی و گرن ده ژن جه جۆراوجۆر شێوازی  به كرێكار جیهانی رۆژی كوو وه ی مه مانگی ی١ رۆژی جیهان ری رتاسه سه  له كرێكاران ئێستا

 كجاری ییه رزگیاری ی میوژده و ن ده ده نیشیان  وه وسیانه چه و م سیته و زوڵی   لیه پیڕ جیهیانی  بیه ر رامبیه به خۆیان ھێزی و نووسی ھاوچاره و
 .نن یه گه ده جیهان موو ھه  به داری رمایه سه ینیزام ست ده  له ت ریه شه به
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  یه ئێمهیاری  کی ئه موو ڕۆژێك یه ھه
 
 
 
 
 
 
 

 ھرامی د به حمه ئه

 
 تانی ڵیه ڵخه ھه بیۆ درۆیین کی درامایه ک وه ین به رده سه تێیدابه  ئێمه  که ک دنیایه. ری شه به تی رامه که به جاڕ گاڵته و کومێدی کی یه مه گه 

 م لیه. ژییان سروشیتی زای فه تێکدانی و ژیان ئاقاری گۆڕینی و ڵفریواندن ھه بۆ ک وێنایه. درۆیین کی وێنایه! کات وێناده خۆی کان ره بینه
 کومێیدی کی دنیاییه.  گرێیت ده ئاسیای  و ئیارامی جێگای تێدا ڕ شه و ئاڵۆزیی تادێت ری رابه نابه و تی داڵه ناعه ست ده له دنیا دا درامایه
 . نگێز ڕه شه و دووڕوو

 
 و ژیییان بییۆ بار لییه ی مینییه زه تادێییت و دون مییه ته ی لووتکییه  چۆتییه  وه ییییه دڕنده و وتوویی دواکییه ڕی وپییه له  وییییه زه گییۆی م ئییه رچێ گییه ئه
 تادێیت. بێیت ده دژوارتیر و دژوار و تراژییدیا تووشی کان مرۆڤه ژیانی تادێت دا پێشچوونه و ئه ڵ گه له اڵم به خوڵیێ، ێدادهت ندرووستی ته
. شیێوێت ده  ژینگیه. خیۆی ڕی وپیه ئه  چێتیه ده بوون ئیاواره و کیۆچ. گیرێ داده واڵتیان کاولکیاری ڕو شیه. سیتێنێت ده ره په خۆکیوژی و  ڕاوکیه دڵه

 .  وه نگانه ته  خاته ده ڵک خه ئاوی م که ترسی
 
 وێرانیی و حشیا فه و سیاد فه نیوقمی کان، توجاڕیییه  بیازاڕه و  حه سیڵه ئه ن خیاوه و ت روه سه ن خاوه ست ده له کومێدیایی کی دنیایه راستی به

 .  بووه
 
 م لیه واڵت، ری بیه ڕێوه به و اڵت سیه ده ن خیاوه ک وه ڵگا، کۆمیه  لیه م کیه اڵتداری سیه ده چینێکیی و پێکهیات  وه وسیانه چه سیسیتمی ی رۆژه و له

 بژییوی و ئینسیان ژییانی بڕییار، ب ساحه و ت روه سه ب ساحه ک وه  اڵتداره سه ده  چینه م ئه ئیدی. واڵت تی روه سه نی خاوه  بوونه  وه ڕێگایه
 .ئابووری و سیاسی اتیبڕیار و ت روه سه بی ساحه  بوونه زیاتر ڕۆژ ڕۆژبه و برد تااڵن به ڵگای کۆمه ی زۆرینه

 
 مەودای ڵگا، کۆمیه نیاو کانی تییه چینایه  اڵواردنیه ھه و کان تیه اڵیه کۆمه کێشیه ی وه قوڵبوونیه و  ره رابیه نابه  سیسیتمه م ئیه زاڵبوونی ڵ گه له

. تی داڵیه ناعه و ری رابیه نابه. رژیان سیه له  کێشیه.  بینیوه  وه خۆیه به ی وه وتنه دوورکه و دابڕان  وه که ڕوویه موو ھه  له کانی  مه بنیاده نێوان
 ن الیییه له کان گشیییته  ئیمکانییه قییورخکردنی. کان نیییه ده مه و سیاسییی  مافییه پێشییێلکردنی.  ژیییان کانی جییییه و رق فییه و ژیییان ی فاسیییله



 رۆژی نێونەتەوەیی کرێکار

 

 
41 

 

 خیۆ و کان گیشیتیه  ناوەنیدە و ژییان ی ئییداره سیازیی( خوسوسیی)تایبەتی. نی سکه مه بێ و ند مه وڵه ده و قیر فه کی ڕه گه.  دەوڵەمەندانەوە
 . نێوانیان  وتۆته که قوڵ کی یه ڕڕه ده نی ده مه ژیانی ڵگاو کۆمه. تا ھه... باج دانی له ندان تمه روه سه ی وه دزینه

 
 ناوچیاوانی قی ئیاره و نیج ڕه ر سیه له نیا تیه و فرۆشیێ ده خیۆی کیاری ھێزی  که ی شه به و ئه دا، تییه چینایه و تی اڵیه کۆمه  کێشه کێشمه م له

 خیۆی داواکیانی بیۆ تکێ  حمیه زه چینیی. بکیات خۆی کانی مافه داوای  وه ئاشتیه و سوڵح ریق ته  له  وڵیداوه ھه دای  وێت، که ده ست ده نانی
 ی  یییه ئیتیحاده و ت وڵییه ده تی ئیییه ھه و جلیس مییه و پارلمییان . ش رتییه ئه . پییۆلیس ک وه اڵت، سییه ده و قییانوونی کی نیهادیییه ھیییچ  بییه پشییتی 

  کیه وان، ئیه ی سییله وه  گفتوگۆییه و ڕێپێیوان و میانگرتن شۆڕشیی و تی خۆیه نیا ته ڵکوو به.  ناگرێ پشتی س که و نییه رم گه رماکان کارفه
 واڵت دژی یاخیبوون بیه  میه ئه کانی  اڵته سیه ده و ت روه سیه ب ساحه ش مه به واڵم له. ربڕن ده کانیان تیه زایه ناڕه و ن تێدابکه ی قسه بتوانن

 .م ڵه قه نه ده ده خرابکاری و
 
 بییۆ بییوو کییداریی چه  یره غییه ئییارامی شۆڕشییێكی. بییوو گونجییاو سییتی قده ھه بییۆ شییۆڕش کرێکییاری کی یییه وه بزووتنه ک وه( مەی) یار ئییه کی یییه

 . داگیریانکردووه ڵگا کۆمه  له م که کی یه مینه که  که ئینسانی، ژیانێکی
 بیۆ و سیمبول به بیوو مێژووییی، ڕووداوێکیی ک وه یاری  ئیه کی ییه. خیۆی لماندنی سیه و پێناسیه بیۆ  یه ھه سمبولێکی ڕامێک مه و ئایین ر ھه
 . کان وساوه چه ڕۆژی به

 .ری شیه به ی ژینگیه تێکیدانی و وێرانکیاری و تااڵن بۆ ربازی سه ھێزی ڕێکخستنی بۆ نه. س که ماڵی داگیرکردنی بۆ ک  نه مێژوویی ڕۆژێکی
 .  نوێخوازی ی شه گه له پێشگیری و ڵفریواندن ھه بۆ نه. ڵک خه وجاندنی گه و کان درۆینه  ده رقه مه کردنی دروست و فیرودان و  زیله نه بۆ نه
 
 پیۆلیس ی هرگوللی به  درانه و قوربانی  بوونه بۆی س که زاران ھه و دان سه به ڕۆژێک. وابوو ڕه کی داوایه بۆ مێژووی ڕۆژێکی ک وه ڕۆژه، م ئه
 . ئینسان کردنی کۆیله و ژیان اڵواردنی ھه و تی داڵه ناعه و  وه وسانه چه دژی  له ڕۆژێک. م ڵه قه  درانه( خرابکار)تێکدەر به و
 
 ودیخی  شۆڕشیه م ئه بوونی دروست و ڵدان رھه سه ڵکوو به! کان مودێڕنه  سیستمه ڕوخانی و تێکدان بۆ بوو نه یاسا له یاخیبوون یار ئه کی یه

 .خوڵیاندی خۆی تی داڵه ناعه سیستمی
 و م سیته م ئیه ی گییرۆده  کیه  ییه وانه ئه موو ھیه ی زیفیه وه ناسیب، مه نی سیکه مه بیۆ و موناسیب ستی قده ھه بۆ و باشتر ژیانی بۆ شۆڕش  بۆیه
 .  سته به مه تیان داڵه عه و دێموکراسی  که ی وانه ئه ی زیفه وه  . ن یه وه وسانه چه
 
 ڕۆژ ر ھیه کانمان داوخوازیییه وا ئیه ، وه وسیانه چه دژی کان وسیاوه چه شۆڕشیی سیاڵ ییان ده ی  ئیدامیه و  مێژووییه  ڕۆژه م ئیه زڕاگرتنییپیرۆ بۆ

 موو ھییه له و ن کییه ده قبوڵمییان دا ڵگایییه کۆمه م لییه ر رامبییه به مییافی ن خییاوه و ر رامبییه به نییدامێکی ئه ک وه ئەوکییاتەی تییا ؛ وه ینییه که ده دووباره
 .بێ ده کارمان له شێک به دێموکراسی و ت داڵه عه بۆ شۆڕش و نوێخوازی شۆڕشی بێ، ده شمان به ری  رامبه به مافێکی

 
 شیۆڕش. بیازاڕ ئیاڵوگۆری پێ به کان سته قده ھه ری سه چوونه. مرین ده تا بین ده دایک له ی ڕۆژه و له واڵت دانیشتوانی موو ھه ی بیمه ک وه  
  شیوێنه و خوێنیدنگا و  خۆشیخانه نه و کیارگە خوسوسییکردنی به جێی بیه سیت ده سیتانی وه. واڵت کانی گشیتیه  وەنیدەنا کردنیی خوسوسی دژی
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 ن خیاوه و کیار ب سیاحه واوی ته له. واڵت دانیشتوانی موو ھه  له ماڵیات رگرتنی وه. کاتی و راردادی قه کاری دژی شۆڕش. کان ندروستیه ته
  لییه. کان وقوفیییه مه  زه رکییه مه  لییه. کان تیییه وڵه ده و تی تایبییه  رتی کییه و سییتوران ڕه و ھوتێییل  لییه. دوکانییدار و بییازاڕیی  لییه. کان تییه رامه ده

  ی شه گه و واڵت رجی خه دابینکردنی بۆ  ت وڵه ده  زێنه خه  بچێته دەبێ موو ھه ش ماڵیاته م ئه. یان مانگانه تی رامه ده پێی به کان بانگه
 . وه که ڕوویه ومو ھه له واڵت ژێرخانی

 
 ن الییه له کان وییه ژێرزه  مەعیدەنە و کیان دزینیی و ڵکۆڵێن ھیه بوونی غیه ده قه. کان ڵیه نگه جه داری بڕینیی بوونی غیه قده.  ژینگیه پاراستنی

 . مافیاکان  بانده
 کی یه شیێوه به بیێ ده سیازان،  وه پێکیه داھیاتووی  لیه دلنیایی و کی ره دووبیه ی وه مکردنیه که بیۆ ڕایگشیتی رنجی سیه ڕاکێشیانی و جێخسیتن بۆ
  وه ئیه می رده سه ئیدی دێموکراسی، شۆڕشی ڵدانی رھه سه بۆ بار له ی مینه زه خوڵیانی و کان کێشه ڵ گه له  وه ڕووبوونه ڕووبه بۆ و  نیانه ده مه

 م لیه   وه رئیه به له. ڵگرین ھیه مییام فیون و  فونیی بیۆ میردن. ت وڵیه ده بۆ مردن. کار ب ساحه بۆ ردن مه شوعاری  له ست ده بێ ده و  ھاتووه
 ک، بۆییه میردن شیتاری و  شیه ڕه ھه بیێ ده  بۆییه.   واڵتداییه  لیه دێموکراسیی ژییانی و ت داڵیه عه بیۆ و دێموکراسی بۆ  ئێمه ھاواری دا شۆڕشه
 .مووان ھه ۆب ندروست ته ژیانی دابینکردنی و ئیسوح و  وه وانه حه  وه که یه به شۆڕشی به بدا خۆی جێگای

 
. ت وڵیه ده له ب زھیه مه جییای. یی وه تیه نه و فی تاییه و ئیاینی ڕی شیه دژی لیه شیۆڕش. ک یه ڕی باوه و ئایین قبوڵی. ک یه قبوڵی بۆ شۆڕش

 سیاییا نگری الییه ی سیسیتمانه و  لیه پشیتیوانی. گیرن داده سیاسیی ی ڕێگاچیاره و گفتوگیۆ ر سیه له پیێ ی یاسیایانه و سیسیت  و  لیه پشتیوانی
 پشتیوانی. حیزبی فره و یی ڕێکخراوه ئازادی. کان  وه ته نه یەکی وەک مافی. ژن مافی نگری الیه. ربرێنن ڕاده ئازادی نگری الیه. خۆن ربه سه
 نییا شیۆڕایی، و کۆمیۆنی. بێیت پارلمیانی. بێیت فییدڕالیزم چ  میه ئه جا. خوڵیێنێت ده دانی ئاوه و شارستانی ژیانی  که سیستمێک ر ھه  له
 خۆمیانی و تێییدابێت تمان خالیه ده ئیاڕاوه،  دێنێتیه نوی کولتوورێکی ی رده روه په و دێموکراسی ی شه بۆگه ڕێگا  که بێت، دیکە ناوێکی ر ھه

 .ین تێداجێگربکه
 

 و ئیه وپیری ره بیه بیێ ده ،ژیاندا رانی داگیرگه موقابیل  له کانی تیه اڵیه کۆمه  پێگه ستخستنی ده و داواکانیان به ێشتن گه بۆ  وساوه چه چینی
 خوێنیدنی. موناسیب ژییانی  لیه نگاوێک ھیه  وه ئیه بیۆ. بێنیین سیتی ده به دا ئاڵوگۆڕانیه م له  ستمانه به مه ی وه ئه تا بچین  مودێڕنانه  سیستمه
 خۆمیان ئینسیانی و تی اڵییه ۆمهک ی پێگیه ی وه دۆزینیه. ڕ شیه له دوور زای فیه بیوونی م راھیه فه. رزان ھه رمانی ده دوکتورو. خۆڕایی و موناسب

 نگاو ھییه ئانارشیسییتی بۆچییوونێکی ر ھییه له  مینه سییڵه بێ بییه کانمان ویسییته به یشییتن گه بییۆ.  ڵگرین گییه نگاو ھییه  کانییدا تیه اڵیه کۆمه  مییه گه له
 .ین بکه خۆمان ی قسه خۆمان و ڵگرین ھه
 
 بییوون، ری ده ئیدامییه کان سوسیالیسییته و پ چییه و شۆڕشییگێڕ ڕونییاکبیرانی  کییه ، مێییژووه م ئییه کانی کییه دوایه له ک یییه  شۆڕشییه و یار ئییه کی یییه
 سیت ژێرده چینیی نید چه  داییه وه له.  سیتدایه ژێرده چینی یی ڕێکخراوه و یشتن تێگه و ھوشیاری  گرێوی له  باته خه م ئه یاندنی گه نجام ره سه به

 بیوونی ک ییه به ھای بیه  نیده چه.  ڕزگارکردووه خۆی رستی په خورافه و ب زھه مه داوی له ند چه. تی خۆیه به ڕی باوه و  ناسیوه خۆی کانی مافه
 .کات ده خۆی ری وروبه ده به رخورد به چۆن و دا ده خۆی کانی ڕێزه
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 .ت وڵه ده له ب زھه مه جیایی و دێموکراسی بۆشۆڕشی ڵی به وایه که
 

 ٢١١١ی ئەپریلی ٢٧: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی ھەڵوێست  : سەرچاوە
  

--------------------------------------- 
 
 

 كرێكار جیهانی رۆژی پێشوازی بەرەو

 
 
 
 
 
 
 

 ئامارێك لە گیان لە دەستدانی كرێكارانی كورد

 
 فەرانەك ئەڵماسی

  
 لە گیییان كە دەردەخییات بییۆ ئەوەمییان نییوێ، سییاڵی سییەرەتای مییانگی یەك مییاوەی لە ئامارەكییان ، بییینەوە ورد تۆزێییك بمانهەوێییت ئەگەر

 نەبیوونی كیار، شیوێنی بیوونی ئیسیتاندارد نیا"ھیۆی بە كیار شوێنی لە  تەمەن، كەم و كورد كرێكارانی تایبەتی بە كرێكاران دەستدانی
 دییكە، شیتی چەنید و" تیایبەت كیاری سیەعاتی نەبیوونی كیار، رووداوی بییمەی و بێكیاری بییمەی نەبوونی تایبەت، كەرەستەی و ئامراز
 مەترسییدارە، زەنگێكیی ئەمە ھەڵكشاوە، جاران ئەوەندەی سێ بەتایبەتی، كوردستان لە و گشتی بە ئێران لە كار ڕووداوەكانی  رێژەی

 .بداتەوە قەیرانە لەم ئاوڕێك نیە كەسێك ھیچ كە كرێكاری كۆمەڵگای بۆ
 

 نانێكیدا پارو پێناو لە ار،مەترسید كاری ڕووبكەنە بنەماڵەكانیان و خۆیان ژیانی بژێوی بۆ ناچارن ئەوەی سەرباری كورد، كرێكارانی
 لە كیار شیوێنی لە كرێكیاران دەسیتدانی لە گییان ڕێیژی. نامێنێیت كاركردنییان توانیای و دەبن ئەندام كەم یان ئەدەن دەست لە گیانیان
 رزایەكیانبە لە كرێكیاران بەربیوونەوەی" بۆ دەگەڕێتەوە  دەستدانەكان لە گیان ڕێژەی بڵێین ئەوە دەتوانین كە كردووە زیادی08  سەدا

 نەبیوونی ھیۆی بە كە ئاڵماتوڕەكیانن بەسیتنی ییان جۆشیكاری كیاری سەرقاڵی كە دەگرێت خۆ لە كرێكارانە ئەو"  كارەكان نیوە  بینا و
 بە دەسیت و بەردەبینەوە پێكانییان شیوێن بیوونی لەق ھیۆی بە ئاكامیدا لە و سەردەكەون ئاھەنەكاندا بەسەر پێویست ئیمكاناتێكی ھیچ
 كاتێیك زۆرییان ھەر زۆربەی و دەكەن كیار كارەكیان نییوە بینیا لە كە كرێكیارانەی ئەو نین كەم ھەروەھا دەدەن، دەست لە گیانیان جێ
  برینە ئەو، ھەر جاری  زۆر و دەگرێت لەخۆ ماوە زۆر زۆر گیرسانەوەی كە دەبن جەستەیان ئەندامی شكانی تووشی دەبنەوە بەر



 رۆژی نێونەتەوەیی کرێکار

 

 
44 

 

 .نامێنێت كاركردنیان توانایی ەھەتای ھەتا بو و بوونیان فەلەج ھۆی دەبێتە
 

 بەر لە نییاكرێتەوە نییوێ گریبەسییتەكانیان خاوەنكییار الیەن لە سییاڵەكانەوە سییەرەتای لە گرێبەسییتین كە گرێبەسییت،ئەوانەی كرێكییارانی
 لە نبەھاییەكییا ھییچ نەبین، چ بین رووداو تووشیی چ دەكەن كیار رۆژانە كە ئەوانەشیی دەكرێیت، پێشێل تەواوی بە مافەكانیان ئەوەی
 .نیە خاوەنكار الی
 ھەڵچنییووە، كیورد كرێكیارانی بەتیایبەتی توێژێیك ھەموو ژیانی بە تەنگی ئابووری، ڕادەبەدەری لە قەیرانی كوردستان، شارەكانی لە

  لە خراپتر ئەفغانی كرێكاری لە كە كاربن، سەرقاڵی و ئێران دیكەی شارەكانی ڕووبكەنە  ژیانیان بژێوی بۆ كە ناچارن ئەوان
 .ناكات لێ پاڵپشتیان حكومەتی  ناوەندێكی ھیچ و دەخورێت حەقدەستەكانیان دەكەن، ھەڵسووكەوت ڵیانگە
 

 دابییین رێكخییراوەی الیەن لە كرێكییاران داخییوازی خسییتنی گییوێ پشییت تییایبەت، ئییامرازی كەرەسییتەوە نەبییوونی خاوەنكییار، تەرخەمییی كەم
 نەبێیت خیۆی گییانی تەنیا كە كرێكاریك مافی كردنی پێشێل و چەوساندنەوە بۆ دارێژراون بەرنامە ئەمانە ھەمووی كۆمەالیەتی كردنی
 .بكات دابین بۆ داھاتووی كە نیە پشتیوانێكی ھیچ
 پێشیێل و كرێكیاران لەدەسیتدانی گییان و خراپتیرە جیاران لە كرێكیاران ژیانی دۆخی كە دەچین كرێكار جیهانی ڕۆژی بەرەو كاتێكدا لە

 .سەندووە پەرەی زیاتر ەنكارەوەخاو الیەن لە مافەكانیان كاری
  

 ٢١١١ی ئەپریلی ٢١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی ئاسۆی رۆژھەاڵت  : سەرچاوە
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 كرێكارانی جیهان  ن له كراوه شێكی جیانه ژنانی كرێكار به

 
 
 
 
 
 

 دی مه ریبا محه فه
 

 و اڵواردن ھییه لێك گییه رووی رووبییه  وه زیانییه گه ره ھییۆی  بییه  كییه جیهییان ی رتاسییه سه كرێكییارانی  لییه ن كراوه جیانییه شییێكی به كرێكییار ژنییانی
 سیتی قده حه و كیار ئاسیتی جییاوازی.  ییه ھه وان ئیه ژییانی كیانی بواره موو ھه ر سه  له ری كاریگه خۆی بۆ ش مه ئه  كه  وه بنه ده تووندوتیژی

  لیه كی ره سه شێكی به فێمنیست و ر تێكۆشه ژنانی ش نووكه ھه  كه  گره ڵنه حاشاھه كی راستییه كرێكاردا پیاوانی ر رانبه به  له كرێكار ژنانی
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 و پۆسیت رگرتنیی وه  لیه پییاوان كیوو وه بتیوانن كیاركردن كیانی بواره موو ھیه  لیه ژنیان تیاكوو  كیردووه رخان ته  وه ئه بۆ خۆیانیان باتی خه
 .بن كسان یه ست قده حه
 

 كاتیشیدا مان ھیه  لیه و  متره كیه پییاوان  لیه كرێكار ژنانی ستی قده حه ، وه اڵتیشه رۆژھه و رۆژئاوایی  به ڵگاكان كۆمه ی زۆربه  له  ھێشتاكه
 تونیدوتیژی جیهانیدا،  لیه كانی تییه  اڵیه كۆمه  كێشیه له كێك ییه حیازردا حیاڵی  لیه.  وه بنیه ده تی سیوكایه و تووندوتیژی لێك گه رووی رووبه

 شییییۆفیری ت تایبییییه به و كرێكییییاران  لییییه نییییدێ ھه: یانیییید رایگه كییییدا یه وه لێكۆڵینه  كار،لییییه یی وه تییییه نێونه رێكخییییراوی. كییییاره شییییوێنی
  سییانێكه كه  یییان ن كییه كارده  وه ره ده واڵتییانی  لییه  سییانێكه كه و كان دووكانییه ن خییاوه مامۆسییتایان، كان، خۆشییخانه نه ندی كان،كارمه تاكسیییه

 م ئییه ھا روه وھییه. توندوتیژیییدان ترسییی مه م رده بییه  لییه ،زۆرتر وه شییه یان كییه كاره عات سییه ی وانییه ئه ت تایبییه وبه ن كییه هكارد نیایی تییه به
 . وه گرێته ئه ژنان زۆتر ش توندوتیژیانه م ئه  كه  كردووه  وه ئه ر سه له پێداگری   یه رێكخراوه

 
 دا نێیوه م لیه. ژارییدان ھه و بێكیاری ترسیی مه  لیه پییاوان  لیه زیاتر كاركردن، و  شهپی  له كسانی نایه ھۆی  به ئێرانی   له كرێكار ژنانی

 سیت ده ھیۆی  بیه  سیانه كه م ئیه ر ھیه و دێینن پێك ژاری ھه و بێكاری ی رێژه زۆرترین  ستۆدایه ئه  له خێزانیان رستی رپه سه  كه ی ژنانه و ئه
 بیاس ئێیران  لیه كان سیمیه ره  ئامیاره. چێیژن ده قیری فیه تیاڵی تیامی تیر سێكی كه ر ھه  هل زیاتر ، رده روه په و ئاموزش  به یشتن گه پێرانه

 دانییی سییت ده  لییه ھییۆی  بییه  كییه  ژنانییه و ئییه ی زۆربییه ، سییتۆدایه ئه  لییه خێزانیییان رسییتی رپه سه دی رسییه ده ٩ - ٤ ژنییان،  كییه ن كییه ده  وه لییه
 كیان یه پیشیه ییان كیار  توانیویانیه ژنان و له د رسه ده ٢٢ - ٥ شدا نێوه م له و  وه كانیانه هواد خانه رستی رپه سه  به بوون  وه كانیانه ره ھاوسه

 و كیار ن خیاوه  سیتۆدایه ئه  لیه خێزانییان رسیتی رپه سه  كیه كان الدێیه ژنیانی  لیه د رسیه ده ٤٤ - ٢ و شیار ژنیانی  لیه د رسه ده ٣١ - ٤. بێ ھه
 .بن ده  رێوه به ژیانیان  كه خێزانه ندامانی ئه باقی تی یارمه  به جار زۆر و نین یی میشه ھه كی یه پیشه

 
   له خێزانیان رستی رپه سه ی وانه ئه ت تایبه  به و ئێران  له ر رمانبه فه و كرێكار ژنانی  كه خا رده ده بۆ مان راستییه و ئه  ئاماره م ئه
  ییه ھه میێ زی گیه ره  بیه ر رانبیه به  كه  یه روانگه و ئه و پیاوساالری می سیسیییییته ھۆی  به وان ئه. ژین ده باردا ناله دۆخێكی چ  له  ستۆدایه ئه
 و ئیێ  و ئیه موو ھیه ڵ گه  له ھاوكات و  وه بنه ده اڵواردن ھه رووی رووبه ھتد و ست قده حه تاكوو ھه ك یه پیشه یان كار ی وه دۆزینه  له ر ھه

 شییان وه ماڵه قورسیی ركی ئیه و ن بكیه كانیان منداڵیه و ر ھاوسیه تی خزمه باش دایكێكی كوو وه اھ روه ھه و ماڵ ژنێكی كوو وه بێ ده  ئازارنه
 .كات ده ساز ژنان بۆ  كێشه  وه رونیشه ده باری  له م ھه و یی سته جه باری  له م ھه خۆی  مه ئه  كه  شانه ر سه  له
 
 دژوارتیرین و خترین سیه رییزی  لیه  كارانیه م ئیه  كیه كیردنن ون ته كارگاكانی و  خانه كوره  له تانیسكورد  له كرێكار ژنانی  له زۆر شێكی به

 بوونییان منیداڵ كیاتی تیا ناچارن  حامیله ژنانی جار زۆر و كان شوێنه باقی  له  زیاتره زۆر  شوێنانه م له كاركردنی  كاتی  كه كانن كاره
 كاتێیك ھییچ ی وه ئیه بێ  بیه  وه وسیێنه چه ده وان ئیه خۆییان زووی ئیاره  هبی كیانی  كاره ن خیاوه و بن پرۆكێن ت تاقه و قورس كاری ریكی خه

 ژنیانی و كیرێ ده  كاره و ئه تاو ھه تیشكی ر به  له و كات ستپێده ده رما گه رزی وه  له  كه كان خانه كوره كاری.  وه بنه  وه لێپرسینه رووی رووبه
 . یه ھه منداڵ ر سه  له خراپی ری كاریگه ش مه ئه  كه ن بكه كار وێ له ڵ كۆمه  به كانیان خێزانه ڵ گه  له جار زۆر  كه ناچارن كرێكار

 
 .خۆشی نه ھۆی  بێته ده  كه شێدارن و تاریك شوێنێكی گشتی  به رشن فه كردنی دروست و كردن ون ته ریكی خه ژنان  كه ش شوێنانه و ئه
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  لیه كرێكیار ژنیانی بیزانین ی وه ئیه بیۆ بیوو ك یه وه روونكردنه كاتدا مان ھه  له و كرێكار ژنانی زعی وه  به بوو ك یه ئاماژه یكورت  به  مه ئه
 وان ئیه.  وه بنیه ده زی گیه ره اڵواردنی ھیه ھا روه ھه و ست قده حه و  پیشه و كار جیاوازی رووی رووبه ند چه تا ئێران  له ت تایبه  به و جیهان

 گشیتی  بیه كریكیاران ر سیه  لیه  كیه  تییه چینایه  اڵواردنیه ھه و ئه  مه ئه  كه مێ زی گه ره كوو وه م ھیییه و  وه وسێنه چه ده كرێكارێك كوو وه م یهھی
 . وه كاته ده زیاتر وان ئه بۆ  یه ھه
 
 پیی  و ره بیه ییكسان یه باتی خه  وه پێكه كاتێكدا موو ھه  له بێ ده  كه جیهان كرێكارانی  له ن كراوه جیانه شێكی به كرێكار ژنانی  بۆیه ر ھه
 ژیانێكییی و سیت قده حه كسیانی یه باتی خیه  چونكیه. وان ئیه رێگیای ر سیه  لیه كۆسیپێك  بیه ببیێ زی گیه ره جییاوازی  كیه ن ده نیه  رێگه و رن به

 .ژنان باتی خه بۆ  ره تیده یارمه و پاڵپشت ترین وره گه كرێكار بۆ ئینسانی
 

 ٢١١٥ی ئەپریلی ٢٩: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان  : سەرچاوە
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 رۆژی کرێکار و بارودۆخی ژنانی کرێکار لە ئێران

 
 
 
 
 

 ئەوین مستەفازادە - نیشتمان روحانی 

 
 کاتیدا ھەمیان لە و مرۆییی ھێیزی رێیژەی زۆرتیرین ئەوان کرێکیاران، چینیی خەبیاتی لە کیردنە ییاد سیاڵێک ھەر مەی میانگی سەرەتای

 و نیییە، تییویژە ئەو بییۆ دڵخۆشییکەر شییتێکی ھیییچ ئێییران لە کرێکییار جیهییانی رۆژی سییاڵیادی لە. کۆمەڵگییایەکن ھەر تییویژی بێبەشییترین
 خراپیی بیارودۆخی. دەروات خراپتیر ئاراسیتەی بە رۆژ گەل لە رۆژ کرێکیاران دۆخیی سیەر لە ھەواڵەکیان و رووداوەکان رەوتی بەردەوام
 زۆر رێژەیەکیی کریکارانبەگشیتی، دۆخیی خراپی سەرەرای گرتۆتەوە، کرێکارانی بەرۆکی توێژیک ھەر لە زیاتر حریمەکانتە و ئابووری

 بیبەین، ناوییان دەسیتەواژە بەم وایە باشیتر" بێیدەن  و ھەرزان کرێکیارانی. " نیاکرین ئەژمیار کرێکیاری  بە ھەیە بوونییان توێژە لەو
 نیارەزایەتی دەنگیی بیدرێ پیێ ئەوەییان دەرفەتیی ییا بتیوانن ئەوەی بێ خۆیانن کاری ھێزی نیکرد فرۆش ھەرزان بە ناچار کە ژنانێک
 .  ھەڵبرن خۆیان
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 سیەرەتای. ھەڵبیرن خۆییان نیارەزایەتی دەنگیی داوە ھەوڵییان و کیراوە لیێ زیاتریان ستەمی بەردەوام کرێکار ژنانی بەتایبەتی و ژنان
 زایینیییی ی١١٧٥ مارسیییی ی١ دەگەرێیییتەوە، ١١١١ سیییاڵی کرێکارییەکیییانی شیییاندانەخۆپێ لە پیییێ  بیییۆ نارەزایەتیەکانییییان دەسیییتپێکی

 کییار، زۆری کاتەکییانی کییار، شییوێنی خراپییی دۆخییی لە نارەزایەتیییان دەربرینییی بەمەبەسییتی کرێکییارە، ژنییانی خەبییاتی وەبیییرھێنەری
 کار دۆخ خراپترین لە خێزانەکانیان یانیژ بژێوی بۆ بوون ناچار کە کرێکار ژنانی کە پێداویستیەک ھیچ نەبوونی کەمتر، حەقدەستی

 .بکەن
  

 لەو ئیاور پێویسیتە کرێکیار جیهیانی رۆژی بیۆنەی بە. کوردسیتانن و ئێیران کۆمەڵگیای  تیوێژی ستەملێکراوترین و بێبەشترین کار ژنانی
 و نیابینن، رەوا بۆییان ھەبێیت دەبی کرێکاران بۆ مافانەی ئەو و دێنن پێک کار ھێزی لە زۆر بەشێکی کە بدەینەوە کرێکاران لە توێژە

 رسیتن کارگەکیانی و خانەکیان کیورە بچووکەکان، و گەوەرەکان کارەگە لە  کارکردنیان بە ژنان. ناکرێن ھەژمار کرێکاری  بە تەنانەت
 .نیە ئێران کاری یاساکانی لە شوێنیکیان ھیچ تەنانەت و دەبنەوە ھەاڵواردن رووبەرووی  ماڵەوە کاری ھەروەھا و چنین و
  

 و بەربەسیت بێیت، پشیتیوانیان لەوەی زییاتر و دەکەن کیار کرێکیار وەک فەرمیی بە کە  نییە ژنانەش ئەو بەرژەوەندی لە کار یاساکانی
 ئەو بەاڵم کرێکیار، ژنیانی کردنیی کیار بە تیایبەتە ئیسیالمی کۆمیاری کیاری یاسیای لە سێیەم بەشی. دەکات دروست بۆ زیاتریان ریگری
 کەڵییک ژنییان ھیییزی لە دەدات خاوەنکارەکییان بە زیییاتر بیییانووی کە مییاڵ لە ھێشییتنەوەیانە و ژنییان کردنییی بێکییار ناراسییتەوخۆ یاسییایە

 .وەرنەگرن
 
 کەمتیر کەس ١١  لە کرێکیارانی رییژەی کە کارگیانەی ئەو کیرا، کیاردا یاسای لە کە گۆرانکارییەی ئەو ھۆی بە خاتەمیدا دەوڵەتی لە 

 دەبین بێیبەش بۆیە ھەر دەکەن کار کارگانە لەو کار ژنانی لە زۆر بەشێکی ئامارەکانی  پێ ەب نایانگرێتەوە، کار یاساکانی ئەوە بێت
 پیییاوان لە کەمتییر حەقدەسییتی بەاڵم کارگییانە لەو کییردنن کییار بە ناچییار ئەوان. کرێکییاران بە تییایبەت خزمەتگوزارییەکییانی و بیییمە لە

 لە پاراسیتنیان و ئیمەنیی خزمەتگیوزاری ھییچ. خێزانن بژێوی بینکەریدا پیاوان کە ئەوەی و جەستە ھێزی الوازی بیانوی بە وەردەگرن
 ھەیە، ژنیان بیۆ بچیوک قەبیارەی بە کەمتیر کیردن کیار بیۆ دەسیتکێ  ییا ئیمەنیی پیێووی و کوو نموونە بۆ ناکرێ، پێشکەش کار کاتی

 لە ژنیان وەرنەگرتنی بۆ بیانوویەکە و ەوەخوار دێنێتە کارگانە لەو بەرھەمهێنان ئاستی دەکاتەوەو کەم ئەوان کاری توانای لە ئەمەش
 خراپیی سەرپەرەستی  ھۆی بە ئەوەی یا خێزانن سەرپەرەستی خۆیان کار ژنانی لە زۆر رێژەیەکی لەحاڵێکدایە ئەمە. گەورەکان کارگە
 %١١ لە زییاتر یەکیاننافەرمی ئامیارە پیێ بە.خێزانەکانیانن ژیانی بژێوی دابینکردنی و بردن بەرێوە بە ناچار" سرپرستی بد"  خێزان
 بێکیاری رییژەی ئێیران لە بێکیاری رییژەی بیوونەوەی بەرز بە. ھەیە پیشیەیان و کیار %١٢ لە کەمتر ماڵەوەن، لە و بێکار ئێران ژنانی
 .گشتی بە بێکاری نرخی لە زیاترە قات سێ ژنان

  
 :دەکرێ ژنانی کار لە ئیران بۆ چەند دەستە دابەش بکەین

 
 یاسیاکانی و دان باشیتر دۆخێکیی لە تیارادەیەک و وەرگییراون، کرێکیار وەک فەرمیی شیێوەیەکی بە گەورەکان ەکارگ لە ئەوانەی یەکەم؛

 .دەروات کەمبوون بەرەو رێژەیان کارخانەکان بوونی مایەپووچ و داخران بەھۆی و ئێران دۆخەی لەم ئەگەرچی  دەیانگرێتەوە، کار
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 و نیاکرێ دابین بۆ خزمەتگوزاییەکیان ھیچ ئەوان نایانگرێتەوە، کار یاساکانی و ندەکە کار بچووکەکان کارگە لە ژنانەی ئەو دووەم؛ 
 لە کە ئەوەی ھیۆی بە خاوەنکارەکیان و دەکەن کیار بەشیە لەو کیار ژنیانی لە زۆر رێژەیەکیی کەمترە، پیاوان لە حەقدەستیان تەنانەت

 کیاری ھێیزی لە پییاوان لە زییاتر نیین، بییمە و پێویسیتەکان خزمەتگیوزاییە کردنی دابین بە ناچار نین، کار یاساکانی چاوەدێری ژێر
 زۆرێیک بەاڵم ھەیە، بیوونی کارگانە لەم ژنان سەر بۆ کردن دەستدرێژی و سوکایەتی شوێنیک ھەر لە زیاتر. وەردەگیردرێ کەڵک ژنان
 ھییچ شیوێنانە ئەم ھەڵبیرن، ییانخۆ نیارەزایەتی دەنگیی نیاوێرن ھەیە کیارە بەو پێویسیتیان ژیانییان بژێیوی کردنیی دابیین بۆ ژنان لە

 .نیە ژنان بۆ ئەمنیەتێکی
  

 .دەکەن ئیدارییەکان شوێنە و کارگەکان وخاوێنی پاک کاری بەرچاو رێژەیەکی بە کە ژنانەی ئەو سێیەم؛
  

 کیار بەڵکو نیە ماڵ کاری مەبەست ئەڵبەت دەکەن، کار ماڵ لە ژنانەی ئەو نیە، بۆنیان ئامارەکان شوێنیکی ھیچ لە دەستەی چوارەم؛
 ... و بەرگدووری  قاڵیبافی، دەستی، کاری وەکو ماڵ، لە کردن

  
 کردنییان کیار ئێسیتاش تیا بەڵکیو نیاکرێ لێیوە باسییان شیوێنیک و ئامارێیک ھیچ لە نەک ژنان لە گرووپ بەشترین بێ دەستەی پێنجەم؛

 ئەوەی بیێ دەبین مانیدوو و دەکەن کیار پییاوان لە رزییات ژنیانە ئەو کارن، ژنانی لە پێنجەم دەستەی دانانرێ بۆ نرخێکی و بەھا ھیچ
 ھەنیدیک رابیردوودا سالی چەند لە ئەگەرچی. ناسراون" خانەدار"  ژنانی بە کە ماڵ ژنانی وەرگرن، کردنیان کار حەقدەستی تەنانەت

 تیا کە بیوە، میاڵ کیونجی بۆ ژنان ناردنەوەی سیاسەتی ئاراستەی لە بەاڵم بکرێ دیاری ژنانە ئەو بۆ مووچەیەک یا بیمە کە درا ھەوڵ
 .کردنەوە جێبەجێ بواری نەچۆتە ئێستاش

  
 ئاورێکییان ھییچ و خراپتیرە میاڵەوە ژنیانی لە بارودۆخییان تەنانەت کە کار ژنانی لە دەستە کراوترین فەرامۆش و بێبەشترین شەشەم؛

 ئەرکییی لەوەی جییگە نشییینن گونیید ژنییانی کییردووە، فەرامییۆش ئەوانیییان ژنییانی  مییافی چاالکییانی تەنییانەت بەداخەوە  نییادرێتەوە لییێ
 و ئێیران لە کە ئەوەی ھیۆی بە دەکەن، کیار مەزراکیان لە پییاوان گەل لە ھاوشیان ئەسیتۆیە لە ماڵەوەییان کاری و منداڵ بەخێوکردنی
 ئەرکە ەول زۆر بەشیێکی دەچێیت، بەرێیوە نەریتی شێوەیەکی بە ئاژەڵ بەخێوکردنی و وکاڵ کشت کاری ھێشتا کوردستان لە بەتایبەتی 

 .ھەبێت مافێکیان یا حەقدەست ھیچ ئەوەی بێ ژنانە ئەستۆی لە
 

 بوونی ھەروەھا. رووبەروون لەگەڵی کرێکار ژنانی کە بابەتانەیە ئەو گرنگترین ئابووری، سەقامگیری نەبوون و کەم داھاتی بێکاری،
 لە کیار ژنیانی ئەوەی ھۆی دەبێتە کە مەترسیانەن ولە دەرکردن لە ھەرشە و کردن سۆکایەتی رێزی، بێ وەکو فەرھەنگی گرفتی و کێشە
 .بن بەرەوروو زیاتر دەروونی و رۆحی گوشاری گەڵ
  

 .بەرەوروون گەڵی لە ئێران کۆمەڵگای لە کرێکار ژنانی کە دەدەین بابەتانە ئەو گرنگترین لە ئاورێک راپۆرتدا لەم
  

 ھەاڵواردنی شاراوە

 
  و دەکێشن ئازار یاسایی و کۆمەاڵیەتی کولتووری، مێژوویی، الیەنەی چەند واردنیھەاڵ لە ئێران کۆمەڵگای لە کرێکار ژنانی



 رۆژی نێونەتەوەیی کرێکار

 

 
49 

 

 کەم پیشییەی لە لەوەی جییگە کییار ژنییانی.  ئێییرانن لە ئییابووری کییۆمەاڵیەتی، سیاسییی، قەیرانییاوی بییارودۆخی قوربانیییانی سییەرەکیترین
 وەردەگیرن، کەمتیر حەقدەسیتی پییاوان گەڵ لە ھاوشیێوە کاری بارودۆخی لە نایاسایی، و زۆر کردنی کار کاتەکانی بە قورس و داھات

 ١٤ سیاڵی لە %٣٣ لە ئێیران، ئاماری ناوەندی ماڵپەری پێ بە ژنان، بێکاری نرخی بوونی زۆر. دەبن دەرکردنەکان پیشەوەی ریزی لە
 . راستیەیە ئەم دەرخەری ١٣٩١ ساڵی لە %٤٣ بە
 

 ھییچ لە دەکەن، کیار تیایبەت کەرتیی لە زییاتر ئەوەی بەر لە و پێکیدەھێنن انکرێکارەک گشت %٥ فەرمیەکان ئامارە لە کرێکار ژنانی
 یاسیاییەکانی و سیەرەتایی میافە لە حکیومی  کەرتی لە ئەوان ئەگەرچی. نادرێ پێ گرنگیان و نیە بوونیان داتاکان و ئامار شوێنێکی
 بیۆتە گییراوە بەرچیاو لە کرێکیار ژنیانی ھاوکیاری بیۆ رواڵەت بە کە دەرفەتانەی ئەو کار یاسای پێ بە و وەردەگرن سود کەمتر خۆیان
 و شییردان میافی دووگییانی، میوڵەتی یاسیای لە خیۆدزینەوە بیۆ و بین، ژنیانی دامەزرانیی خوازیاری کەمتر خاوەنکارەکان تا ئەوەی ھۆی

 . دابمەزرێنن کرێکار ژنانی نایانەوەێ ساوایان، باخچەی و داینگە کردنی دروست
 

 کیار بە ئەوانە بیوونی ناچیار و بەرھەمهێنیان گەورەکیانی کیارگە بیوونی مایەپووچ و داخران کرێکار ژنانی کانیگرفتە لە دیکە یەکێکی
 . نایانگرێتەوە کار یاساکانی کە بچوکەکانە کارگە لە کردنیان

 
  زیییاترە اتژمێرکیی ١١ لە ئەوان کردنییی کییار کاتەکییانی و تییمەن ھەزار ٢٥١ تییا ٢١١ نێییوەنجی شییێوەیەکی بە کرێکییارانە ئەم حەقدەسییتی
 ئەو کردنیی تەواو دوای و کرێکیار کاری بۆ پێوەر دەکەنە رۆژانە بەرھەمهێنانی رێژەی خاوەنکارەکان کارگانە لەم ھەندێ لە وتەنانەت

 . برۆنەوە ھەیە بۆیان کراوە دیاری بۆی کارەی برە
 

 و کەمتیرە پیاوان بەرامبەر ژنان حەقدەستی. دەبنەوە ھەاڵواردن رووبەرووی کاریان شوێنی لە بەردەوام ئێران لە کار ژنانی جگەلەمانە
 بەرزەکییانی ئاسییتە بە  نییاتوانن ھەیییانە کە توانییاییەی ئەو سییەرەرای ئەوان. ھەیە پییایە و پییلە بەرزکییردنەوەی لە زۆریییان بەربەسییتی
 دییکەیە یەکێکیی کۆمەڵگیاش نەدواکەوتیوا نەریتی و داب و دەبنەوە جنسی دەستدرێژی و ئازار رووبەرووی بەردەوام و بگەن بەرێوەبەری

 . کردنیان کار بۆ ژنانە ئەو بەربەستەکانی لە
 

 دەکری ھەژمار کار ژنانی سەرەکیەکانی گرفتە لە یەکێک بە کردن کاتی لە ھەاڵواردن
 

 ھیییچ نایییانگرێتەوە، کییار یاسییای کە دەکەن کییار کارگییانە لەو ئەوانە لە زۆرێییک کە ئەوەیە کرێکییار ژنییانی گرفتەکییانی سییەرەکیترین
 سیااڵنە کە میوچەی لەو موچەییان و بێبەشین کرێکیاری مافەکیانی کەمترین لە ژنانە ئەم. ناکرێ کارگانە جۆرە ئەم سەر لە چاوەدێرێک

 نیاکرێ دابین بۆ ساوایانیان باخچەی و داینگە نیە، دووگیانیان موڵەتی ئەوان. کەمتر زۆر دەکرێ پەسەند کار یاسای شورای الیەن لە
 خاوەنکییار تونییدوتیژی رووبییرووی و دەکەن کییار کییاتژمێر ١٢ تییا ١١ نێییوان لە ئیمەنییی بییواری لە نەشیییاو ارودۆخیبیی لە جییار ھەنییدێ و

 . جنسی توندوتیژی تەنانەت دەبنەوە،
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 یییا ھاوسییەرگیریی ھییۆی بە کارگەکییان لە کییاری ئەمنیەتییی نەبییوونی رابییردوو، مییاوەی لە کییار ژنییانی گرفتەکییانی لە دیییکە یەکێکییی
 کیییارەکەی سیییەر لە بیییوو منییداڵیان کە ھەر ییییا و وەریانیییاگرن، ھەیە بچوکییییان منییداڵی ژنیییانەی ئەو شیییوێنەکان لە زۆر. دووگیانیییانە

 . دەبنەوە رووبەرووی ژنان کە ھەاڵواردنانەیە ئەو ھەموو ئەمانە. ھەڵدەوەشێننەوە گریبەستەکەی و دەکەن دەری
 

 و گرتییۆتەوە کییاری ژنییانی بەرۆکییی زیییاتر دوورخسییتنەوە، اوادە،نیی خانەنشییینی کییردن، کییار کاتەکییانی ئیجبییاری کەمبییوونەوەی ھەروەھیا
 رواڵەت بە  دوورخسیتنەوە. کارییان شوێنی لە ژنان پێشکەوتنی لە دەبێت رێگر و کردن کار دەرفەتەکانی چوونی دەست لە ھۆی دەبێتە

 چیییوونی دەسیییت لە و یەتیەکیییانکۆمەاڵ و گشیییتی شیییوێنە لە ژنیییان بیییوونی دوور لەراسیییتیدا بەاڵم ژنیییانە، لە پشیییتیوانی مەبەسیییتی بە
 لە یەکیێکە تەنهیا ئەمە و ژنیان نێو لە بێکاری رێژەی بەرزبوونەوەی ھۆی دەبێتە کە کارە، شوێنی لە گەشە و پێشکەوتن دەرفەتەکانی
 .ئاکامەکانی

  
 پیشە خزمەتگوزارییەکان

 
  بەرەو کار ھێزی رێژەی بەرچاو شێوەیەکی بە حکومی کەرتی لە چ و تایبەت کەرتی لە چ  رابردوو، سااڵنی لە گشتی شێوەیەکی بە

 ھییۆی بە کرێکییاری و سییەنتەتی بییواری لە. بییۆتەوە کەم زۆر دەکییرد کاریییان شییوێنانە لەو ژنییانەی ئەو رێییژەی رۆیشییتوە، کەمبییوونەوە
 بە ەرامیبەرب کە تێیروانینەی ئەو ھیۆی بە ئاشیکرایە وەک ھەر و بیۆتەوە کەم تایبەت کەرتی لەو کار ھێزی ئابووری خراپی بارودۆخی

 کیاری ھێیزی کیردن بچیوک و کیاراکردن سیاسیەتی ھیۆی بە حکیومی  کەرتی لە. بوون دەرکردنەکان یەکەمی ریزی لە ئەوان ھەیە، ژنان
 و بیوار لە ژنیان بەشیداری بەاڵم. بیوون بێکیار سیاسیەتانە ئەو ھیۆی بە ژنیانی  و کردوە کەمێ بەرچاو رێژەیەکی بە بوارەش لەو ژنان
 و کیار و دەسیتی کیاری قاڵیبیافی، ماڵیداری، وکیاڵی، کشیت وەکیو بیواری ھەنیدێ لە و بوە زیاتر رادەیەک تا یەکانخزمەتگوزاری پیشە

 جیۆرە ئەم و بکەن کار ناچارن خۆیان حەزی یا بێت ناچاری رووی لە چ ئەوەی بەر لە ھەیە چاالکیان زۆرتر ئەمانە ھاوشێوەی پیشەی
 . بکەن کار بوارانە لەو دەتوانن ئاسانتر و پێویستە کەمتری سەرمایەی کارانە

 
 بە کە خێیزانن، سەرپەرەسیتی خۆییان دەکەن کیار بەشیانە لەو کە ژنیان لە زۆرێک. دەکەن کار خزمەتگوزارییەکان بەشە لە زیاتر ژنان
 رانیییداخ و مەترسییی رووبەرووی بەردەوام بەرچییاو، گرانییی و ھەاڵوسییان رێییژەی بەرزبییوونەوەی واڵت، ئییابووری خراپییی بییارودۆخی ھییۆی

 . دەبنەوە کردنیان کار شوێنەکانی
 

 بڵیین دەتیوانین بەاڵم نییە، دەسیت بەر لە خێیزانن سەرپەرەسیتی و بەرێیوەبەر خۆیان کە کار ژنانی ژمارەی لە ودروست تەواو ئامارێکی
 ھاوسیەرەکانیان گەرئە حاڵەتەکیان زۆربەی لە ژنانە ئەو. خێزانەکانیانن بژێوی کەری دابین و سەرپەرەست خۆیان کار ژنانی زۆرینەی

 ھەنیدێ لە. دەبەن بەرێیوە رۆژانەییان ژییانی ئەرکەکیانی بەتەنییا و بێینن پێیک دووبارە ھاوبەشی ژیانی  نەیانتوانیوە دابێت دەست لە
 . ئەستۆیە لە باوکیان و دایک کردنی بەخێو و سەرەپەرستی کە ئەوەی یا منداڵن خاوەن ئەوان حاڵەتیشدا

 
  و دەکەن کار فەرمی شێوەی بە ژنان لە% ٢١ تا ١٧ بە نزیک بڵێن دەتوانین بکەین قسە داتا و امارئ زمانی بە بمانەوەی ئەگەر
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 دەکەن، کییار کییاڵ و کشییت و سییەنتەتی بەشییەکانی لە ژنییان لە %١٧ بە نزیییک واتە. دەکەن کییار دیییکە بەشییەکانی لە رێییژە زۆرتییرین
 ژنیان کە نییە کیارانە جیۆرە لەو داتیایەک و ئامیار ھیچ ھەروەھا. ندەکە چاالکی ئیدارییەکان بەشە لە %١٧ تا ١١ بە نزیک ھەروەھا

 دەبیێ ئەسیتۆیە لە ماڵی وکاری بەخێوکردن ئەرکی ماڵ لە کە ژنێک ھەر ئەگەرچی. دەبن خەریک پێوەی ماڵەوە لە ماڵ، کاری لە جگە
 بتیوانن کە ھەیە بیمەییان نە و گیردرێیتنا بەرچیاو لە ھییچ ئەوان کاری بەداخەوە. بکرێ رەچاو مافەکانی و بکرێ ئەژمار بۆی کار بە

 .ھەبێت حەقدەستێکیان کە ئەوەی نە وەرگرن لێ سودی
  

 موچەی ژنانی کرێکار لە النیکەمی موچەی دیاری کراوی یاسای کار کەمترە 

 
 لە بییردوورا مییاوەی لە کە مەیییدانی لێکییۆڵینەوەیەکی پییێ بە: ئیسییالمی شییورای شەشییەمی پارلەمییانی لە کرێکییاران نییوێنەری وتەی بە

 بە کە وەردەگییرێ حەقدەسییت وەکییو میلیییون یەک دەکییات، دروسییت فەرشییێک سییاڵ یەک مییاوەی لە کە کرێکییار ژنێکییی کییراوە، شییارەکان
 ھیۆی بە بەاڵم وەردەگیرێ، حەقدەسیت چیواری سیەر لە یەک ژنە ئەم واتە. تمەن ھەزار ١١١ دەبێتە مانگێک ھەر بۆ نێوەنجی شێوەیەکی

 ئەو ھیییۆی بە وەردەگیییرن، کەڵیییک پەیمانکیییار کرێکیییاری لە کە کومپانیاییییانەی ئەو. کیییار بەو ناچیییارە ەپیییارەی بە پێویسیییتی کە ئەوەی
 خزمەتگوزارییەکیان بەشیە لە کە کەسیانەش ئەو ھەروەھیا. دەدرێ پێییان دییاریکراو میوچەی لە کەمتیر ھەیە ژنان بۆ کە بەربەستانەی

 زۆر جیار زۆربەی دەکەن، خیاوێنی و پیاک کیار بەتایبەتی ئیدارییەکان شوێنە لە کە کرێکارانەی ئەو یا سکرتێرەکان وەک دەکەن، کار
 رییزی نیاچنە ناوەنیدانە ئەم کە ئەوەی بەپاسیاوی ناکرێنەوە، بیمە و وەردەگرن کار یاسای کراوی دیاری حەقدەستی النیکەم لە کەمتر
 کرێکارەکانییان بە زیاتر لەوە نیە توانایان لە بۆیە ھەر دەکەن، کار خزمەتگوزاری بواری لە زۆرتر و بەرھەمهێنەکان شوێنە و ناوەند
 .بدەن

  
 ژنانی کرێکار پێویستیان بە پشتیوانی یاسایی زیاترە

 
 بیدرێت خیاڵە بەو سیەرنج دەبێیت. دییکەوەیە الیەکە لە کیار لەسیەر مانەوەیان و الیەک لە کار ھەلی نەبوونی ئێستادا لە ژنان کێشەی

 بیۆ نوێییان کێشیەی و دەکیات دژوارتیر ژنیان کیارکردنی دەکرێیت، پەسیەند ژنیان میافی لە نیپشیتیوا بیۆ کە یاسایانەی لەو ھەندێک کە
 و بەرباس بخرێتە جدی بە دەبێت بەاڵم بدرێت، پێ گرنگی کەمتر الیەنەکان و کەسەکەن الیەن لە کێشە ئەو لەوانەیە. دەکات دروست
 . بکرێت پەسەند بۆ کارامەی و گشتی یاسای

 
 لە ژنییان بەشییداری کەمییی رێییژەی لەگەڵ یاسییایی پشییتیوانی نەبییوونی .ھەیە یاسییایی پشییتیوانی بە ێویسییتیانپ کییار ژنییانی ئێسییتادا لە

 .کردووە بەرەوڕوو کێشە لەگەڵ ژنانی کارکردنی بارودۆخی ئابورییەکان چاالکییە
  

  ئاگان؟ بە چارەسەرکردنیان و خۆیان کێشەکانی نیسبەت بە چەندە تا کرێکار ژنانی کە ئەوەی ھەیە، بوونی پرسیارێک بەینەدا لەو
  ئەوان ئێران لە کار قەیرانی ھۆی بە بەاڵم سەرەوە، چۆتە زۆر رادەیەکی بە کرێکار ژنانی ئاگایی کرێکاران، مافی چاالکانی وتەی بە

  دەزانن نئەوا. نیە چارەییان رێگا بەاڵم دەھێندرێن کار بە خراپ دەزانن کە ئەوەی لەگەڵ و بکەن رەشەکان کارە لە روو ناچارن
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 .ناکرێت لێ پشتیوانیان بەاڵم ھەبێت، سەربەخۆیان پێکهاتەی و ناوەند دەبێت
 

 چیاوەدێری لەژێیر کە ناوەنیدە ئەو ئەنیدامی ببێیتە دەتوانێیت کەسیێک بەاڵم ھەیە، بیوونی ئێیران لە کرێکار ژنانی سەرانسەی یەکیەتی
 .   بێت کۆمەاڵیەتی کردنی دابین رێکخراوی

 
 ھەژمیار بەرھەمهێنیان بیۆ سیود و نییە بیوونی کیار واڵتێیک لە کاتێیک. بکیرێن فەرامۆش نابێت کە گرنگانەن ەسەلەم لەو ھەموو ئەوانە

 بیۆ کیار ئەمنیەتیی کردنیی دابیین تەنیشیت لە دەبێت. کرێکارانە کاری ئەمنیەتی دەبێتەوە، مەترسی رووبەڕووی کە شت یەکەم ناکرێت،
 دەوڵەتەکییان. نەدەن دەسییت لە کارەکانیییان جۆراوجییۆر بییارودۆخی لە ژنییانی کە ێییتھەب بییوونی لەبییاری  پشییتیوانی یاسییایی کرێکییاران،

 خێیزانی  سەرپەرشیتی ژنیانی بیۆ ئەرزش دەدەن، خێیزان سەرپەرشیتی پییاوانی کیاری ئەمنیەتیی بە گرنگە کە شێوەیەی بەو ھەر دەبێت
 . ھەیە کارەکەی نیدا لەدەست نیگەرانی بەردەوام دووگیانی، ھۆی بە ژنێک کاتێک نموونە بۆ. دابنێنن

 
 کییار ژنییانی کە دەبینییین ئێسییتادا لە. گییرنگە خییاڵێکی کییاری  ژنییانی و کرێکییاران بییۆ پاراسییتن و بێهداشییتی بییارودۆخی کردنییی دابییین

  حەقدەستی بە و بکەن قەبوڵ ھەاڵوادنانە ئەو ناچارن کار ھەلی نەبوونی ھۆی بە بەاڵم شاراوەن، و ئاشکرا ھەاڵواردنی رووبەڕووی
 . ھەیە ژنانە ئەو بۆ خراپی شوێنەواری ئەوەش کە بکەن کار تەندروستی لە دوور و نەپارێزراو بارودۆخی ەل و کەم
 

 ژییانی و بێکیاری رێیژەی بیوونی زۆر گەورەکیان، و بچوک کارگە لە زۆرێک بوونی مایەپووچ و داخران ئێران، ئابووری خراپی بارودۆخی
 و کێشییە ھەمییوو سییەرەرای واێکییردوە.  کییردوە دژوارتییر واڵتە لەو کییاری ژنییانی بەتیبەتییای و کرێکییار چینییی ژیییانی ھەژاری، ھێڵییی ژێییر

   پێشییێلکاری رووبەرووی توێژێییک ھەر لە زیییاتر ئەوان. بییکەن کییار دەرەوەش لە مییاڵ پرزەحمەتییی و زۆر کییاری لە جییگە بەربەسییتەکان
 تیا بەداخەوە. بدەنەوە خراون پەراوێز زۆر بدەنەوە کار ژنانی لە ئاوڕ زیاتر کرێکاری چینی و ژنان مافی چاالکانی پێویستە. دەبنەوە
 ھەرزان بە خۆیییان توانییایی و ھێییز بێییدەنگی لە کە ژنییانەی، ئەم گرفتەکییانی و کێشییە خسییتنەرووی بییۆ ھەوڵییدراوە کەمتییرین ئێسییتا

 .دەفرۆشن
  

 " کۆمەاڵیەتی" بەشی کاری گروپ ئێران، کوردستانی دێموکراتی ژنانی یەکیەتی
 

 ٢١١٥ی ای م٢: ڕێکەوتی  -  ئێران ەڕی یەکیەتی ژنانی دێموکڕاتی کوردستانماڵپ: سەرچاوە
  

------------------------------------- 
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 ١٥٣١مێژووی بزوتنەوەی كرێكاری ئێران لە پاش شۆڕشی 
 
 
 
 
 
 

 دوارۆژ: ئا

 
 ھەمیان بەگشیتی، ئێیران كرێكیارانی خەبیاتی دنیدابەشیكر و بەنیدی تەقسیی  كە بیڕوایەن ئەو لەسیەر مێژوونوسان و لێكۆڵەران زۆربەی 

 ٥٧ سیاڵی شۆڕشیی پیاش ئێیران كرێكیارانی خەبیاتی ئاڵوگۆڕەكیانی. نیشیاندەدات ٥٧ شۆڕشیی پیاش لە ئێیران كۆمەڵگای گشتی پرۆسەی
 .دابەشبكرێت دیاریكراو دەورەی چەند بە دەكرێت

 
 لە شۆڕشەوە تا سەرەتای شەڕ

 
 خەرمانیانی لە عێیراق لەگەڵ سیاڵە ھەشیت شیەڕی دەسپێكردنی بە پێكرد، دەستی پەھلەوی رەزا محەمەد روخانی كەبە دەورە یەكەمین 
 بییوو، ئییارادا لە جیییاواز سیاسییی مشییتومڕی و بییاس پێكهییاتبوو، ئێییران لە سیاسییی كییراوەی فەزایەكییی دەورەیەدا لەم. پێهییات كۆتییایی ٥٩

 دەورەیەدا، لەم. بیوو حوزورییان كۆمەڵگیادا گۆڕەپانی لە كۆمەڵگا توێژەكانی باقی وەك كرێكاران و، بوون دروست جۆراجۆر حیزبگەلێكی
 كاری و ئەرك لەسەرو ئەركەكانیان خۆیاندا كاری بەرنامەی لە شوراكان. پێكهات شورا ناوی بە سەربەخۆ تەشەكولگەلێكی كار لەشوێنی
 و دامەزرانیدن لە ییان البیرد، كیار لەسیەر كانییانكارخانە بەڕێیوەبەرانی شوراكان، لە ژمارەیەك نمونە بۆ بوو، سەندیكاكان و ئیتیحادیە

 .دەكرد بەشدارییان كارخانەدا حسابڕەسی یان و كرێكاران لەسەركاردەركردنی
 

 میاوەی لە ،١١ ساڵی ناوەڕاستی تا ٥٩ ھاوینی كۆتایی لە عێراق و ئێران شەڕی دەستپێكردنی لە یەكساڵەیە دەورەیەكی دواتر، دەورەی
. شییوراكان ھەڵوەشییاندنەوەی ھەوڵیی كەوتە( كییارگر خیانە) كاریشییدا، شییوێنی لە و كۆمەڵگیا سییەر كەوتە ەڕشی گۆشییارەكانی سیاڵەدا ئەم

 و پێكهیاتبوو ئێران كرێكارانی سازمانی بەناوی پەھلەوی، شای رەزا محەمەد حكومەتی دەورانی لە و  ٤١ دەیەی لە كە كاریگەر، خانەی
 كیات ئەو تیا كە سیەربەخۆیانەی كرێكیارییە سەندیكا و شورا ئەو بەڕێوەدەبرا، ەوەئیسالمیی كۆماری الیەنگرانی الیەن لە شۆڕشی  پاش

 .بوو ئەوانە تەواوی ھەڵوەشاندنەوەی خوازیاری و دەزاانی ئیسالمی غەیری بە دروستبوون،
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 ساڵەكانی شەڕ

 
  سەپاند، خۆی دەسەاڵتی ۆیخ ئیسالمی كۆماری رژیمی كە بوو دەورەیەدا لەم. پێكرد دەستی ١٣١١ ھاوینی لە دواتر دەورەی 

 ئێتییدامە ئەو ئەمییانە نمییونەی كە بییوو، زۆرتییر كییار شییوێنی و كۆمەڵگییا سییەر بییۆ گوشییار و كرابییوون سییەركوت تەواوی بە ئۆپۆزیسیییۆن
 كرێكیاران% ٢١ ئەوە پێیی بە كە پەسیەندكرا سیەردەمەدا لەم ھەر شەڕ بەسیجی قانونی. بەڕێوەچوو دەورەیەدا لەم كە بەربووانەبوون

 .بكرێن شەڕ بەرەكانی رەوانەی وایەدەب
 

 جەنگیی فەزایەكی كە ئەوەی ھۆی بووە مەسەلەیە ئەم ھەر كە پێیوایە كرێكارییەكان، بزوتنەوە مێژووی لێكۆڵەری جەواھری، پەیمانی
 شیەڕ، رەسیەیكە دروسیتكردنی بیۆ كارخانەكان لە زۆرێك تەرخانكردنی بە واڵت ئابوریی ئەوەش سەرەڕای و بێت دروست كاردا شوێنی لە
 زییادی بەرەبەرە كرێكیاریی نیاڕەزایی شیەڕەدا، سەردەمی لەو ھەر واتە ،١١ دەیەی ناوەڕاستی لە ئەمەشدا لەگەڵ. شەڕ ئابوریی بە بوو
 میانگرتنی  چەندین. دەدا نیشان شەڕ، بەرەكانی بۆ نەچوون یان كاریی، كەم وەك جیاجیا، شێوەگەلی بە ناڕەزاییەكانیان ئەوان. كرد
 .بەڕێوەچوو بارەیەوە لەم ھەر
 

 و دەورانی سازەندەگی كرێكاران

 
. پێكیرد دەسیتی ئێیران ئیابوریی ئیاوەدانكردنەوەی پرۆسیەی ،١٣١٧ ساڵی لە عێراق و ئێران ساڵەی ھەشت شەڕی ھاتنی كۆتایی لەگەڵ 

 مانیایە بەم كارخانەكیان، ەل ئینسیانی ھێیزی كەمكیردنەوەی لە بیوو بریتیی رەفسەنجانی، ھاشمی ئەكبەری دەوڵەتی ئابوریی بەرنامەی
 .نەبوو پیشەییان بەرھەمی توانای كرێكاران لە دەستەیە ئەم چونكە الببرێن، دەبێت دامەزراوەكان كاری لەھێزی بەشێك كە
 

 كرێكییاری زۆر ژمییارەیەكی بێكییاریی كە ئییابوریی، نییۆژەنكردنەوەی بییۆ دەوڵەت بەرنییامەی لە  بییوو دیییكە بەشییێكی كییردن، بەخسوسییی
 .دەكران بەش بێ كۆمەاڵیەتی  بیمەی یان بێكاری حەقدەستی لە دەكران، بێكار كە كەسانێك. لێكەوتەوە

 
. نەبیوو كیار قیانونی خیاوەنی بەكیردەوە ئێیران ،١٩ تیا ٥١ ساڵەكانی نێوان لە. بدەین ئێران كاری قانونی سەرنجێكی پێویستە لێرەدا
 و پێنەكیرا ھیچیی سیەدر، بەنیی ئەبولحەسیەنی دەوڵەتیی پالنیی. نیدخایا سیاڵی ١١ لە زییاتر نیوێ كیاری قیانونی پەسەندكردنی و تۆمار

 دەوڵەت سییەرەنجام بییوو، رووبەڕوو كرێكارانییدا تونییدی نییاڕەزایی لەگەڵ ،١٣١١ سییاڵی لە كییار وەزیییری تەوكییولی، ئەحییمەدی گەاڵڵەی
 .وەرگرتەوە خۆی گەاڵڵەكەی

 
 الیەن لە تییازە، كییاری قییانونی كە سییاڵەدابوو لەم جامسییەرەن. بییوو بەردەوام ١٣١٩ سییاڵی تییا كییار قییانونی لەسییەر كێشمەكێشییەكان

 لەگەڵ كییاتیی گرێبەسییتی تییا دراوە كارفەرمییا بە ئەوە مییافی ١٣٧٣ سییاڵی لە. پەسییەندكرا نیییزام بەرژەونییدی دیییاریكردنی مەجمەعییی
  قانونی لە كە افانەیم ئەو تەنانەت دەبن، بەش بێ مافەكان تەواوی لە دادەمەزرێن، جۆرە بەم كە كرێكارانێك. ببەستێت كرێكاران
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 .ھاتووە كاردا
 

 تییر جییارێكی ئەوە، پییاش سییاڵی دوو یەك شییەڕی سییەردەمی لە كرێكارییەكییان خەبییاتە لەگەڵ دەوڵەت تونییدی بەرەوڕووبییوونەوی پییاش
  گرنیی مییانگرتنی چەنییدین ٧١ رەشییەممەی تییا ١٩ بەفرانبییاری نێییوان لە. كییرد زیییادبوون لە رووی كرێكارییەكییان مییانگرتنە و نییاڕەزایی
  تەمەنی ھەزار ٢ رێژەی بە كرێكاران حەقدەستی زۆربوونی لەئەنجامدا كە بوو نەوت كرێكارانی مانگرتنی گرنگترینیان كە روویاندا

 .لێكەوتەوە
 

 بەردەوامبوونی داخوازییەكان

 
 گشیتی شیێوەی بە ەباتیانەخ ئەم. كیرد بوون لەزیاد رووی كرێكارییەكان خەباتە رێژەی دواوە، بە ١٣٧١ دەیەی ناوەڕاستی لە جارێكیتر
 .بوو شەقامەكان ناو بۆ خەباتەكەیان ھاوردنی یەكێكیان كە بوون گرن  خاڵی دوو ھەڵگری

 
 بییوونی كییاریگەرتر بییۆ و ناگییات شییوێنێك ھیییچ بە دامەزراوەكانیییان چوارچێییوەی لە ئەوان خەبییاتی كە گەیشییتن ئەنجییامە بەو كرێكییاران

 تیا خۆپیشیاندان، و دەوڵەتییەكان دامەزراوە لەبەردەم كۆبوونەوە جادەكان، داخستنی وەك نبكە رادیكاڵتر كاری دەبێت مانگرتنەكانیان
 ھەواڵییی الوە بەم ٧١ دەیەی ناوەڕاسییتی لە كە بییوو ھییۆیە بەم ھەر. رابكێشیین خۆیییان الی بییۆ كۆمەڵگییا سییەرنجی بتییوانن گەوەَ  رێ لەم

 .دەگوازرایەوە زووتر كرێكاریی
 

. بیوو كرێكیاریی سیەندیكای و سیەربەخۆ تەشیەكولی پێكهێنیانی خواسیتی ھەڵگربیوو، دەورەیەدا لەم كرێكیاری خەبیاتی كە دووھەم خاڵی
 لە خۆییان نوێنەرانی مانگرتنەكەدا جەرەیانی لە گەورەو مانگرتنێكی دایە دەستیان ١٣٧٥ ساڵی لە جارێكتر نەوت شیركەتی كرێكارانی

 .خستەڕوو كرێكارییان سەربەخۆی تەشەكولی پێكهێنانی بۆ داواكاری ریفاھی، خواستی سەرەڕای و ھەڵبژارد شارێك چەند
 

 ھەروەھیییا و پیشەسیییازییە ئەم بیییوونی گرنییی  ھیییۆی بە نەوت كرێكیییارانی كە لەوەی بەاڵم كیییرا، سیییەركوت بەتونیییدی میییانگرتنە ئەم
 ئەم بوو، ێكارییەكانكر بەشە باقی سەر لە گەورەیان كاریگەرییەكی كالسیك بەشێویە كرێكاری، خەباتی لە مێژوویەك خاوەنداربوونی

 .كرد ئاشنا كرێكاریدا تەشەكولی پێكهێنانی بیرۆكەی لەگەڵ كرێكارانی لە زۆرێك مانگرتنە
 

 گەلێیك تەشەكول پێویستی مشتومڕی و پێكهاتن كرێكارییەكان سەرخۆ تەشەكولە لە پشتگیری بۆ كۆمیتەگەلێك كە دەورانەدایە لەم ھەر
 .خرایەڕوو كرێكارانی  چاپەمەنی لە ھەندێك بە بكەن، بەرگری نكرێكاران خواستی لە بتوانن كە سەربەخۆ

 
 ھاتنەسەركاری دەوڵەتی بەناو ئیساڵحخواز

 
  لە خودباوەڕی بەھێزكردنی و متمانەبەخۆبوون دروستكردنی ،٧١ ساڵی جۆزەردانی دووی ھەڵبژاردنەكانی دەستكەوتەكانی لە یەكێك
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 گەیشیتن بیۆ كارفەرمیا لەگەڵ وتیووێژ و كرێكارییەكان تەشەكولە وەك كرێكاران رەكانیدیا خواستە شێوەی لە خۆی كە بوو كرێكاران نێو
 تەشییەكولێكی نەبییوونی ھییۆی بە كرێكییاری خەبییاتی متمییانەبەخۆبوونە، ئەم سییەرەڕای بەاڵم. دەكییرد بەرجەسییتە داخوازییەكانیییان بە

 گرنگتیییرین كە دەدات نیشیییانی پەرشیییوبووانە ەخەبیییات ئەم ھەر خوێنیییدنەوەی. میییایەوە بیییاقی بەربیییوو شیییێوەی بە زییییاتر سەراسیییەری
 حەقدەسییتە داخییوازی خییاتەمی، مییحەمەدی كۆمییاری سییەرۆك سییەردەمی سییەرەتای لە تییایبەتی بە دەخییرێتەڕوو، تێیییدا كە داخییوازییەك

 لە یانەوێیتب ئێیران كرێكیارانی ئەگەر ئێسیتا، كیاری قیانونی پێیی بە. لەسیەركاردەركردنە و بێكیاری دژی ناڕەزایی یان دواكەوتووەكان،
 ئەنجیومەنە و ئیسیالمییەكان شیورا رێیگەی لە كیارە ئەم دەبێیت بگەیەنن، كارفەرما ئاگاداری بە خۆیان داخوازییەكانی قانونییەوە رێگەی

 .بدەن ئەنجام پیشەییەكانەوە
 

 لە بیێجگە كە ھیاتووە كیاردا قیانونی لە. پێكهیاتن ١٣٧٩ ساڵی لە ئێستا، كاری قانونی كردنی پەسەند پاش كار ئیسالمییەكانی شورا
 ئەركیی. دەنێرێیت شورایە ئەم بۆ خۆی نوێنەری كارفەرمای  ھەڵیدەبژێرن، ئیسالمیدا شورای لە ئەندامێتی بۆ كرێكاران كە نوێنەرانێك

 وویر لە ھەم و ئەنیدامان ھەڵبژاردنی شێوەی روانگەی لە ھەم شورایانە ئەم. كرێكارانە پیشەیی مافی لە بەرگری كار، ئیسالمی شورای
 پێیی بە كە سیەندیكاكان و ئیتیحادیە پێچەوانەی بە ئەمەش كاردەكەن، كاردا وەزارەتی راستەوخۆی چاودێری ژێر لە چاالكییەوە شێوەی

 .ھەڵیدەبژێرن خۆیان ئەندامەكانیشیان و كاردەكەن سەربەخۆ شێوەی بە كار جیهانی رێكخراوی رێساكانی
 

 شیورانە ئەم كرێكاران بەشدارن، تێیدا كارفەرماكانی  و پێكنەھاتوون كرێكاران نوێنەری ەل تەنیا كار، ئیسالمییەكانی شورا كە لەوەی
 ئەو بەاڵم. كرێكارییدان سیەندیكای یان سەربەخۆ تەشەكولی لەھەوڵی ھۆیەش بەم ھەر. نازانن خۆیان پشتگیری الیەنی و سەربەخۆ بە

 ئەمەش ھەر و ئێیرانە كیاری قیانونی پیێچەوانەی بە بكیات، چیاالكی تدەوڵە نوێنەرانی بەشداری و دەستێوەردان بێ بە كە تەشەكوالنەی
 .كرێكارانە و دەوڵەت نێوان ناكۆكی ھۆكارەكانی لە یەكێك

 
 پێكهێنییانی تییا ئەوەدایە ھەوڵییی لە ”كرێكارییەكییان سییەندیكا دامەزرێنەرانییی وەفییدی“ نییاوی بە وەفییدێك كە سییاڵێكە چەنیید ئێسییتاش
 سیەندیكاوە رێگەی لە و بن سەندیكاكانیان ئەندامی دەبێت كرێكاران كە وایە بڕوای وەفدە ئەم. تبكا یاسایی بە سەربەخۆكان سەندیكا

 و تیاران ئۆتۆبوسیڕانی شییركەتی سیەندیكای وەك جیاوازەكیان سیەندیكا دامەزرێنەرییی وەفیدی لە وەفدە ئەم. بكۆڵێتەوە كێشەكانیان لە
 .پێكهاتووە تاران كەفاشانی سەندیكای

 
 شیێویە بەم. تییایە كرێكیاری ٣٥ لە زییاتر كە دەكەن كیار ناوەنیدگەلێك لە ئێران كرێكارانی ی%٢١ تەنیا ەسمییەكانر ئامارە پێی بە
 سیییەندیكا دامەزرێنەرانیییی وەفیییدی. نیییییە ئیسیییالمی شیییورای كە كیییاردەكەن بارودۆخێكیییدا لە جیاجیاكیییان پیشیییە لە  كرێكیییاران ی%١١

 .بگرێت سەندیكا پێكهێنانی مۆڵەتی پیشەییەكان– خەدەماتی ەكەی شێوەیە بەم تا ئەوەدایە ھەوڵی لە كرێكارییەكان
 

 سیاڵێك چەنید كیارگر خیانە. ھەیە ئیسیالمییەكاندا شیورا لەگەڵ نزیكیی پێوەنیدییەكی كە دامەزراوانەیە لەو یەكێك كاریگەری  خانەی
 وەك نییاوخۆ، وەزارەتییی بە تەوابەسیی ئەحییزاب، خییانە لە رەسییمی مییۆڵەتی بەوەرگرتنییی ئیسییالمی، كۆمییاری گەیشییتنی بەدەسییەاڵت پییاش

 لە كرێكییاران نییوێنەری وەك نوێنەرێكیشییی و دەكییات چییاالكی كییاردا ئیسییالمی حیزبییی چییاودێری لەژێییر كە لێهییات حیزبییی تەشییەكولێكی
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 ئەنجیومەنی رێكخسیتنی و كیردن ھاوئاھەنی  كاریگەر خانەی سەرەكی بەرپرسیارەتی كە وایە پییان سیاسی چاودێرانی. ھەیە مەجلیسدا
 و سیەندیكا كە شیێویەكن لە ئیسیالمییەكان شیورا و ئێیران كیاری قیانونی كە لەوەی. كاردایە شوێنی لە كار ئیسالمییەكانی شورا و ییپیشە

 .ناناسێت كرێكاران سەربەخۆی نوێنەری بە ئیسالمییانە ناوەندە ئەم كار، جیهانی رێكخراوی ناكەن، قبوڵ سەربەخۆكان ئیتیحادیە
 

 ژادھاتنەسەر كار ئەحمەدی ن

 
 ژییان كیارو قورسیی بیاری ئێیران، كۆمەڵگیای ئابوریی بارودۆخی خراپتربوونی لەگەڵ ھاوڕێ نژاد، ئەحمەدی مەحمودی سەركاری ھاتنە

 بەخسوسیی پرۆسەی بە درێژەدان و نژاد ئەحمەدی ئابورییەكانی سیاسەتە ھۆی بە ئەمەش. كرێكاران شانی سەر خستە زیاتری قورسایی
 داخسییتنی ئەوەییی  كە ھییاوردەی كیااڵی لەبەرامییبەر نییاوخۆ بەرھەمیی رزگییاركردنی بییۆ پالنێیك نەبییوونی و یەكلەال كارخانەكییان، كردنیی
 .لێكەوتەوە كرێكاری ھەزاران بێكاربوونی ئەمانەش سەرجەمی كە بوو، بەدواوە كارگەی و كارخانە سەدان

 
 نییاڕەزایی كییردنەی بێییدەن  و سییەركوت ئەو ەوێیییتدەك بەرچییاو ئێییران كرێكییاری بییزوتنەوەی لە قۆنییاغە لەم ئەوەی ئەمییانەش سییەرەڕای
 رۆژانە كە بەجۆرێیك. بەڕێوەدەچێیت شیێوە تونیدترین بە نژاد ئەحمەدی دەوڵەتی لە ئیسالمی كۆماری ھێزەكانی الیەن لە كە كرێكارانە
 دەكیرێن، سیەركوت ییان ەك گەلێیك نیاڕەزایی. ئێیرانین جیاجیاكیانی گۆشە لە كرێكاران مانگرتنی و ناڕەزایی دەربڕینی ھەواڵی شاھیدی

 نیشیەكەری تیاران، ئۆتۆبوسیڕانی شییركەتی كرێكیارانی بەربیووی میانگرتنی و نیاڕەزایی نمیونە بیۆ دەكرێت، لەگەڵدا كەمترخەمییان یان
 بەوەری ھەرجیارەش و بگرێیت كرێكیاران رەواكیانی دواكیارییە بە پیێ  ناتوانێیت چیدی سەركوت ئاشكرایە كە ئەوەی بەاڵم. تەپە حەوت
 بێدەنگیییدا لە كە گەیشییتون بەوە ئێییران كرێكییارانی كە دەگەڕێییتەوە ئەوە بییۆ ئەمەش دەگەڕێیینەوە، خەبییات گۆڕەپییانی بییۆ زتییرەوەبەر

 .دەبێت دروست گۆڕان ھاتنیان بەدەن  لە و دەبێت خراپتر بارودۆخیان
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 لە یادی یەکی مای رۆژی جیهانیی کرێکاردا

 
 
 
 
 

 ریمی ماڵ که که

  
 وقوربانیدانانە ڕشییتن ئیارەق و مانییدووبوون ئەو کرێکیاران، نێیونەتەوەیی ھاوپێوەنییدی رۆژی و کرێکیار جیهیانیی ڕۆژی مییای، میانگی یەکیی
 یەک دییاریکردنی ھەرچەنید. سیەپاوە دا کرێکاران بەسەر وەبەرھاتوەو سەرمایەوە نادادپەروەرانەی پێوەندی ھۆی بە کە دێنێتەوە وەبیر
 بیۆ بیوو سیەرکەوتنێک مرۆڤیایەتی، کۆمەڵگیای ی کۆمەاڵیەتیییه  چینیه م ئیه بەرینترینیی خەبیاتی و زەحمەت یادکردنەوەی بۆ دا لەساڵ رۆژ

 .  چەوساوە چینی و کرێکاران
 

 بیۆنەیەک بیوەتە ئیسیتا ئاسیتەنگێک، ھەمیوو سەرەڕای کرێکار، رۆژی بە ناودێرکردنی ساڵی یەکەم لە ھەر کە مای، مانگی یەکی رۆژی
 رۆژدا لەیەک ئەوان. کۆدەکیاتەوە یەک دەوری لە دا جیهیان لەسەرانسەری تی اڵیه کۆمه - دادپەروەری الینگری پیاوی و ژن میلیۆنان بە کە
 نمییوونەیەکی ئینسییانییەکانیان،  مافییه داواکردنییی بییۆ و خۆپیشییاندان و رێپێییوان وەڕێخسییتنی بە بەرییینەدا، جیهییانە ئەو ەرانسییەریلەس و

 پۆلیسییی الیەن لە پەالماردانییان و ئاسیتەن  زۆر دروسیتکردنی سییەرەڕای لەورۆژەدا. دەردەخەن جیهیانی ھاوپێوەنیدییەکی لە وشییاو جوان
 ئابوورییەکیان، و سیاسیی سیسیتمە نیادادپەروەری قوربیانی بیوونەتە جۆرێک بە مرۆڤانەی ئەو ھەموو ، ر کوتکهر سه دامودەزگای پارێزەری

 .بەرزدەکەنەوە  ری روه دادپه ھاواری ھاودەن  و دەن  یەک
 

 جییاوازی لەسەر نیشوێ جیاوازدا لەواڵتانی کۆمەاڵیەتییەکان و سیاسی پێوەندییە جیاوازی رەنگە و جیهانییە دیاردەیەکی ئەمە ھەرچەند
 تەوقێکیی بیوونەتە جیاوازییەکان ھەموو دا، ئیسالمی کۆماری دەسەاڵتی ژێر ئێرانی لە  بۆنموونه دانابێ، چەوسانەوەکان رادەی و لەجۆر
 زوڵمییی زەحمەتکێشییان و کرێکییاران دا وئییایین سییەرمایە دووفییاقەی ژێردەسییەاڵتی ئێرانییی لە. دا زەحمەتکێشییان و کرێکییاران لەملییی قییایمتر

 فشیاری لەژێیر سیاسیییەوە و ئیایینی رەگەزی، جییاوازی زەقکیردنەوەی بەھیۆی چینیایەتی زوڵمیی لە جگە ئەوان. کرێ ده لێ چەندجارەیان
 دەربڕینیی و سیینفی ئازادی ڕێکخراوی دروستکردنی ڕێگەی دا سەرمایەداری پێشکەوتووی لەواڵتانی ئەگەر. جارەدان چەند چەوساندنەوەی

 .  ره سه له قورسی سزای و دەکرێ چاولێ سیاسی تاوانی وەک قەدەغەبوونیان لە جگە کارانە ئەو دا ئێران لە دەدرێ، پێ داواکارییەکانیان
  

  بۆ ،» موستەزعەفان» لە پشتیوانی وھاواری ھات سەرەڕای دا، خۆی ساڵەی٣٥ تەمەنی لەدرێژەی ئێران، ئیسالمیی کۆماری رێژیمی



 رۆژی نێونەتەوەیی کرێکار

 

 
59 

 

 نەبیووە، بەرنیامەیەکی ھییچ نەتەنییا دا ئێیران لە کۆمەاڵیەتییە چینە ئەو ژیانی کارو بە رینگیدانگ و کرێکاران داواکاری بە واڵمدانەوە
 کیار، خراپتربیوونی ھەرچیی بیۆ بیووە گرینی  ھۆکیارێکی دا، ئاسیتەکان ھەمیوو لە میرۆ  ئازادییەکیانی بە دژ سیاسەتی ھۆی بە بەڵکوو
 پێویسیتی بییمەی نەبیوونی حەقدەسیتەکان، کەمبیوونی بێکیاری، پەرەسیەندنی. وزەحمەتکێشیان کرێکاران گوزەرانی و ژیان و کار پێوەندی

 بەشیە ئەو ژییانی نەتەنییا ، مانی  چەنیدین بیۆ شیوێن زۆر لە کرێکیاران سیتی قده حه وەدواکەوتنیی ، کیارکردن کیاتی رووداوەکیانی و کار
 کرێکیاری ھەزاران و بەسیەدان و  کیاتی کیۆچی ھۆی بوەتە بەڵکوو جیدییەوە، مەترسی خستووەتە ھەیە کارێکیان النیکەم کە لەکرێکارانی

 رووبەروو تیایبەتی گیرووگرفتیی لەگەڵ لەوێ  و دراوسێ واڵتانی روودەکەنە منداڵەکانیان بۆ ژیان بژیوی پەیداکردنی بۆ واڵت بێکاری
 .دەبن

 
 نەبیوونی. دەبینیدرێ دا ئێیران دییکەی یناوچەکیان لە کە خراپترە لەوە زۆر کرێکار کاری و ژیان رجی لومه ھه کوردستانی  رۆژھەاڵتی لە

 خراپیی دۆخێکیی لە ناوچیانە ئەو راگرتنیی و کوردنشیینەکان ناوچە بە ت دەوڵه ئەنیەستی بە گوێنەدانی و کار شوێنی و کارگە و کارخانە
 لە بیکەن ھەسیت ئەوەی بەبیێ کە کیۆمەڵ لە توێژێیک کیردوەتە کرێکیارانی ناوچیانەوە، ئەو بیوونی ئەمنییەتیی ی بەھانیه بە دا ئیابووری
  لییه روویییان کییار پەیییداکردنی بییۆ بییوو سییااڵنێک کە کوردسییتان زەحمەتکێشییانی و کرێکییاران.  بڕیییون دایییان خۆیییان چینییایەتی پییێگەی

 بژییوی و کیار پەییداکردنی بیۆ کوردسیتان ھەرێمیی دەچینە ییا شیوێنانەش لەو کیار نەبیوونی لەبەر ئیسیتا دەکرد، ئێران شارەگەورەکانی
 رێیگەدا لەو کەس دەییان بە سیااڵنە کە سینوورەکانە لە کیۆڵبەری ئەوی  و کردوە مەترسی له پڕ کاری لە روویان اچاریبەن یا ژیانیان،
 . مین ر سه  ونه که ده یان دەکوژرێن رێژی  بەکرێگیراوی چەکدارانی بەدەستی

 
 زعییی وه گینا ئییه کوردسییتان، و ئێییران ێشییانیزەحمەتک و کرێکییاران ژیییانی وەزعییی  لییه  بچییووکە زۆر وێنییاکردنێکی تەنیییا  ئەمانییه ھەرچەنیید
 و کرێکییاران مییافی بە دژ و ئینسییانی دژە نێییوەرۆکی رخسییتنی ده بییۆ  سییه به  ونییده ئه ر ھییه بەاڵم  ، زێنتره دڵتییه و خراپتییر لەوە زۆر کرێکییاران

 ،کوردستان بەتایبەتی و ئێران انیزەحمەتکێش و کرێکاران داواکاری لە پشتگیری دا دۆخێک لەوەھا. دا ئیسالمی کۆماری لە زەحمەتکێشان
 بە میرۆ  چەوسیاندنەوەی بە دژ و ئیازادیخواز مرۆڤێکیی ھەمیوو ئەرکیی وەک دەبیێ ئازادییەکانییان و میاف بە گەیشیتن بۆ خەباتیان لە

 .  بکرێ چاولێ مرۆ  دەستی
 

 زۆرداری بەسیەر بتیوانێ ئیازادی و ەروەریدادپ الینگیری ئازادیخوازانی و زەحمەتکێشان و کرێکاران یەکگرتووانەی خەباتی ھیوایەی بەو
 .بکرێ دەستەبەر واڵت زەحمەتکێشانی بۆ گەش داھاتوویەکی و سەرکەوێ دا ئێران ئیسالمی کۆماری رێژیمی

  
  وه بۆته بوو دا"کوردستان" ی رۆژنامه ی١٣١  ژماره  له
 

 ٢١١٤ی ای م١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 

------------------------------------ 
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 باتی کرێکاران کی پڕشنگداری خه مێژویه ک له یه وه ئاوردانه
 
 
 
 
 
 

 خدرى مكتبه

  
 : سەرەتا

 
  کیاره م ئیه تی، اڵییه کۆمه کی یه وه بزووتنه ر ھه داھاتووی باتی خه دیاریکردنی بۆ  کارێکه کان مێژوویه  ورووداوه یاداشت ی وه نووسینه  دیاره
 کرێکارانی  له  بوومه کێک یه خۆم بۆ منی  ، کردووه کان رووداوه  له شداریان به وخۆ راسته که بێت، ده ر یسه مه باشتر  سانه که م ئه بۆ  دیاره
 .رکراوم ده  وه ١٩٩٢ ساڵی یاری ئه ٣١ مانگرتنی ھۆی به  که ولێر، ھه ری وه له په ی پرۆژه

 
 و عێییراق ڕی کوێت،شییه داگیرکردنییی نییدی، ناوه تی کوردوحوکومییه ڕی شییه ئێییران، و ێییراقع ڕیشییە سییاڵ شییت ھه ھۆی بییه عێییراق ڵگای کۆمییه

 و تێیک کی ڵگاییه کۆمه  بیووه کوردستان گوندی زار ھه ٥١١١ وێرانکردنی و ١٩٩١ ئازاری کانی رووداوه و ڕین راپه کان، یمانه ھاوپه  ته وڵه ده
 ..کیو ڵته ھه ئابووری خانێکی ژێر نی وخاوه دراو پێک

 
 دوور بازرگییانی، ری روبه سییه بییێ کی ڵگایییه کۆمه  بییه گییۆڕدرا  وه سییازیه پیشه  نیمچییه و کییاڵی و کشییت کی ڵگایییه کۆمه له گشییتی  بییه عێییراق

 . تی اڵیه کۆمه رۆشنی کی ندیه یوه په و زانستیانه رێکی پێوه ماو مووبنه ھه له
 

 ک الییه له  یه پیشیه م کرد،ئیه ده نه کیان یاسیایه و ئوسول ھیچ وی پێره  که وکبچ و وره گه بازرگانانێکی وواڵتی  بووه تی تایبه  به کوردستان
 و  گونیده و کان سینووریه  پۆڵکیه ته ر سیه  لیه خۆییان بیۆ کان حزبیه میلیشییای له زۆر ڵكێکی خیه  وه تریشیه کی الیه  له و قاچاغچیێتی  ببووه

 م رھییه به به نییدی یوه په که سییائیلیێک وه و کائین مییه رچی ھییه وه سییاند، ده انییی  یانییه)قاچییاغچی (بازرگییان م لییه یان گومرگانییه کییان ێرانکراوه
 .فرۆشتیان کردو دراوسێیانیان وواڵتانی بووئاودیوی ھه  وه ھێنانه

 
 م رھیه به وری ده لیه  ھۆکارانیه و گیۆران م بیه تی، اڵییه کۆمه یشیتووی پێگه چینێکی بیه ببێیت بیوو ریک خیه سااڵنێک کوردستان کرێکاری چینی
 راسیتی ناوه  لیه. ھێنیان م رھیه به ی زانسیتیانه رێکی وپێیوه ک ندییه یوه په موو ھیه  لیه دوور تی اڵییه کۆمه تووێژێکی بیه بیوون و دابڕان ھێنان
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 کانی تیییه وله زگاده ده و دام و پییرۆژه و کارگییه له لێک گییه فرۆشییتنی بڕیییاری  قوشیییانه ره قه بڕیییارێکی  بییه عێراقییی تی حکومییه شییتاکاندا ھه
 خێزانیی  لیه  کیه بوون  ندانه مه وله ده و ئه  دیاره ش رتانه که و پڕۆژه م ئه کڕینی وشانسی تی تایبه رتی که  کرده کانی گشتیه رته که  داوزۆرله

 .  بووایه ھه تیادا پشکیان وان  له کێک بوویه ده وخۆ ناراسته یان بوون، نزیک کومڕان حه
 

 م ئیه بیوو کیڕی نیدی ناوه تی حکومیه  لیه اسیماعیل د حمه ئه شتاکاندا ھه  له بوو تی تایبه رتی که کی یه پرۆژه ولێری  ھه ری وه له په ی پرۆژه
 شییی به تیییدابوو، کانی شییه مووبه ھه پێکهییاتبوو (حیییل) کێلگییه ١١  لییه کییردوو ده تیییدا کییاری نیید کارمه کرێکییارو ٥١١  لییه زیییاتر  یییه پرۆژه

 ،( ره مجیزه) ربرین سیه شیی به،  ھێلکیه مریشیکی و گۆشیت مریشیکی ی رده روه پیه شیی به)میفیس(نڵهێنا ھه شی به) امهات دایکان خێوکردنی به
 .(علف متمل( ئالیک شی به
 
 ٣٧  یشیته گه سیالدا مان ھیه  لیه  ییه پرۆژه م ئیه قیازانجی وتبوو که پێی١٩٩١ ساڵی کانی رووداوه و رین راپه ھۆی به  که ی وزیانانه ئه ل گه له

 نرخیی وسیا، ئه کوردسیتانی ی ره بیه حکیومرانی ئیازادو بیازاری ی سیایه له سیالدا ک یه ی ماوه له نکار خاوه)١(سویسرایی چاپی دیناری ملیۆن
  وه دینیاره ٣٠٥  لیه ١٩٩٢ سیالی یرانی حیوزه تیا  وه ه١٩٩١ یرانی حیوزه مانگی له  ھێلکه سێتی ، نموونه بۆ ، کردبۆوه رز به جار٧ کانی مه رھه به
 ک ،ییه دینیار ٢٤  یشیته گه  وه دینیاره ٤  له مریشک گۆشتی کیلۆ ک یه)دینار٥١  یشته گه زستاندا مانگی چوار  له ت نانه ته(دینار ٢٥  یشته گه
 نی مه سییوته خییاوو ی رسییته که نرخییی نکییار خاوه  باسییه شییایانی ی وه ئییه دینییار، ١١١١  یشییته گه  وه دینییاره ٢٢١  لییه مریشییک ی ریینییه الب قییه

 ک ییه ی کیه نرخه  کیه ئالییک  لیه  جگیه(یکری ده ردن ئه غداو به  له پێشتر ساڵی ی ونرخه به ر ھه)نزین به وگازو رمان ده و ئالیک(ی که پرۆژه
 .بوو کرد نه زیادی جاری  نیو ڵکو به جار ٧ ک نه کرێکاران کرێی مانکاتدا ھه  ،له) ببۆوه رز به جار
  

 ختی کارکردن رجی سه ل و مه ھه

 
 ییان کرێکارێیک بوو رۆژنیه ...و ریینیه بیۆنی و ھیۆڵ نیاو رمای گیه ر بیه بوو،له خت سیه و نیاخۆش کجار ییه  کیه پرۆژه کريكارانى کارى شوێنی
 موو ھیه پرسیی ر بیه دکتۆرێیک نیا ،تیه زسیتاندا  لیه ت تایبه ،به وه سانه حه کی پێداویستیه ھیچ بوونی نه  له  بێجگه  مه ،ئه وه بورێنه نه دووان

  دکتییۆره چی کییه) رۆ پاشیینیوه ی١ تییا  وه یانیییه به ی١١ عات سییه  لییه کییرد ده کییاری عات سییه دوو نیا تییه رۆژێییک  لییه وی  ئییه بییوو، کرێکییاران
 !( کرد ده کاریان عات سه١٢ رۆژ و شه دکتۆربوون ٥  که کان ریه یته به
 

 خۆپيشیاندان، مانگرتن، مافی خۆیان، ری نوێنه ڵبژاردنی ھه و  وه کۆبونه مافیو  خۆیان، وای ره مافێکی موو ھه  له بون ش بێبه کرێکاران
 و( بیوون ت ئیافره  کیه  پیرۆژه کرێکیارانی شی به سێ ش به چوار  له  چونکه)ژنان ی مانگانه تی تایبه تی مۆڵه و نگا دایه و  خطوره بوونی نه
 کیاری کیوو وه ، شیێوه ترین  نده دره به رێکارانک ی وه وسانه چه له بوو بریتی ، که برۆژه ناو ى جێ نابه ویاسای  نامرۆڤانه فتاری ره ھا  روه ھه

 تیوانی ده یان نیه کرێکیاران ی وه ئیه  گاتیه ده تیا کان کێلگیه لێپرسیاوانی بیۆ کرێکیاران کردنی کۆیلیه رو ده بیه ئينسیان تی تاقیه ولیه پرووکێن
 کاتی لیه لکو کاربیه کانی کاتیه  لیه نیا تیه ک نیه  میه ئه بدوێن کتر یه ل گه له خۆیان ژیانی کانی  تیه ینه مه و ژیان کارو ی رباره ده ئاشکرا به
 کیور کرێکیارانی یان رۆژ، کرێکارانی ڵ گه له و شه کرێکارانی بۆ بوو غه ده قه سووکردنی  ت نانه ته دا، کاری  بوونی واو ته و وه سانه حه
 ر سه به جاسوس  به ببن  کردبوون لێ وایان کرێکاردا ندێ ھه ڵ گه له تی ناسیاوه و تی خزمایه ھۆی به کار ن کچدا،خاوه کرێکارانی ل گه له
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  بکردباییه تی تایبیه به  کیه پرۆژه نیاو کرێکیارانی و گشیتی به کرێکیاران ژییانی ی بیاره لیه کی یه قسیه کیک ییه ر گیه ئه  کیه  وه تیره کرێکارانی
 .کرا ده ر ده  وه پوچه پرو ی هھان به  به  کرێکاره م ئه و کار ن خاوه  به  وه یشته  گه ده باسی و ن  ده ر کسه یه
 

 کاریییان عات سیه ٩ بیوون رۆژ کرێکیارانی  کیه م کیه یه فتی شیه (٢)کیرد، ده کارییان فت، شیه دوو  بیه عات، سیه ٢٤  ییه پرۆژه م ئیه کریکیارانی
. خایانید ده عاتێکی سیه ی نزیکیه وی  ئیه  کیه ، کیه پرۆژه نیاو بۆ ھاتووچۆ ی ماوه له  جگه ، ئێواره ی٤ تا  وه یانیه به ی٧ عات سه  له ،کرد ده
 ٧ تیا  وه ئێیواره چیواری  بوو،لیه عات سیه ١٥ و شیه کرێکارانی کاتی. بوو عاتێک سه  له متر که رۆ نیوه خواردنی بۆنان پشوو کاتی ھا روه ھه
  لییه دوورۆژ) جییار نییدێ ھییه ش وانییه ئه رباری سییه .خایانیید ده عاتێکی سییه م کییه النییی  کییه  کییه پرۆژه نییاو بییۆ ھییاتووچۆ  لییه  جگییه یانی، بییه
  لیه کرێکیاران عات سیه ٣ تیا ٢ زۆریان ر به له  که پرۆژه ناو بۆ کرێکاران ھاتووچۆی بۆ کرابوون رخان ته  که ی یارانه وسه ئه( کدا یه فته ھه

 یان کیه کاته و وتن کیه دواده دا دوورۆژه م لیه و شیه کرێکیارانی  یه شیێوه م بیه کیرد، ده روانییان چاوه رگرتن وه گاز شوێنی له یان وه رانه گه کاتی
 زییاتر رۆژ کرێکیارانی  لیه دینارییان ٣١ مانگیانە نها تیه و شیه کرێکیارانی دا، کارییه زیاده میوو ھیه و ئیه ر رامبیه به  لیه عات، سه ١١  بووه ده
 نهێنی بیه و ناچاری بیه رێکیارانك تیری ، ھیۆی لێک گیه و ھۆیانیه و ئیه ر بیه له ئینجیا. دینیار ک یه  به و شه کاری عات سه١  واته گرت رده وه

  ھاتیه کرێکیاران خیۆیی و تی بابیه بیاری یاردا، ئیه میانگی کۆتیایی  لیه دا،تا پێیده  درێیژه ، که پرۆژه ی وه ره ده  له خۆیان، کانی وه كۆبوونه
 ...بوون  مانه ئه کانی  گرنگه ھۆیه و بکات پێ ست ده  که پرۆژه مانگرتنی  که وایکرد و وه پیشه

 
 و وه بکاتیه جییا کان کچیه  کرێکیاره  لیه کیان کوره  کرێکیاره موو ھیه خیۆ و ناراسیته کی یه شیێوه  بیه دابیوو بریاری  که پرۆژه تی رایه به ێوهر به -١

  انیهو له ، بیدات نجام ئیه کرێکاران به دژ رامێکی مه ند چه کاره م به ی وه ئه بۆ کان، کێلگه ی وه کردنه پاکژ بۆ واری ته تیپی ک یه  بیانکاته
  چونکیه ، وه بمێننیه وتوویی دواکیه و تی کۆیالییه  بیه ر ھیه و سیێنێت نه  ره پیه ت ئیافره کرێکیارانی نێوان  له تی چینایه ھۆشیاری ی وه بۆئه -أ

  کرێکیاره م ئه رکردنی ده-ب ، کردووه زیاتر تیان ئافره کرێکارانی ندی وبه کۆت گشتی  به داری رمایه سه و تی تایبه به واری کورده لگای كۆمه
 .کانیان پیالنه و خشه نه بۆ  وه بوونه جیا کاتی له بێت ده ئاسانتر  کورانه

 
 دا١٩٩٢ - ١ - ٢٥ میانگرتنی  لیه شیداریان به  که ی کریکارانه و ئه تی تایبه به رکردنیان، ده بۆ کرێکاران له ندێک ھه کردنی ستنیشان ده -٢

 .کاندا کرێکاریه وه بوونه کۆ  له نبوو ڵسووراو ھه  که ی کرێکارانه و ئه کردبوو
 
 و گرانیی و مەینەتیی وپڕ ناخۆش  رۆژه م له. ھاتبوو ست ده به ١٩٩٢ - ١ - ٢٥ مانگرتنی  له  که ی دیناره ٤١ و ئه برینی باسی و ن  ده -٣

 .کرێکارانەوە دڵی خستبووە زۆری ترسێکی پارەیە ئەو بڕینی کرێکاران، ھەژاریەی
 
 زۆر میرداری مریشیکی و سوکە مریشکەکان کێشی گوایە کە ئەوەی بیانوی بە ١ و ٥ کێڵگەی کرێکارانی موو ھە موچەی بڕینی بڕیاری -٤

 .بووە
 
 ئەگەر یان کار، لە دوابکەوێت کەمێک کرێکارێک ئەگەر کە وەکوئەوەی دڕندانەونابەجێ، شێوەیەکی بە بەکرێکاران کردن سوکایەتی -٥

  ببڕێت موچەکەی لە رۆژ ٣ ھەیە بۆی و بدات سزای دەتوانێت بەرایەتی بەرێوە)نەبێت بەجێی بیانویەکی ئەگەر (نەیەت کار بۆ رۆژێک
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 .خۆیان لە کردن بەرگری بۆ ئازادیەک جۆرە ھیچ بوونی نە و
 
  بارتر لە توندترو بەرێوەبەرایەتی ھێرشی کە بوو بەومانایە ئەمەش دەبۆوە، نزیکتر جوجەلەکان گەورەبوونی و پێگەیشتن کاتی -١
 .کەمتردەبۆوە پرۆژەکە ناو کاری مریشکەکان فرۆشتنی و گەورەبوون بە چونکە دەرکردنیان، بۆ سەرکرێکاران بۆ ەبوود
 
 .دەربری مانگرتن بۆ کۆبوونەوەکاندا لە خۆیان ئامادەیی شەو کرێکاری ٢١ و رۆژ کرێکاری ١٤ -٧
  

 دەستپێکردنی مانگرتن

 
 رۆژدا لەھەمیان و میانگرتن بیۆ پیشیاندا خۆییان ئامیادەیی شیەو کرێکیاری ٢١ لە ەزییاترک ١٩٩٢ - ٥ - ٢٧ لە کرێکیاران کۆبوونەوەی لە

 دا ٥ - ٢١ لە برییاردرا و دا مانگرتنیان بریاری کرێکار ١١ نزیکەی کە ئێوارە شەشی سەعات لە کرا رۆژی  کرێکارانی کۆبوونەوەیەکی
 ھەنیدێک ،بەاڵم خیاڵ ٢٢ لە بیوون بریتیی داخوازیەکیان ژمیارەی ەک. بکەن کرێکاران داخوازیەکیرەوای چەند داوای و مانگرتن بە دەست

 بە جیێ ئەگەر بێیت، نییابەوە رێگیای لە داخوازیەکانمیان جیارێ بیا و ھەیە کرێکیاران نییابەی ووتییان کۆبیوونەوەیە ئەم کرێکارانی لە
 .پێدەکەین دەست مانگرتنەکەمان ئەوسا نەکرد جێیان

 
 کۆتیییایی لە بەاڵم ببەسییتین، بەنەقییابە پشییت نابێییت و ناکییات بیییۆ شییتێکمان ھیییچ نیییابە وتیییان کۆبییوونەوەکە کرێکییارانی بەی زۆر

 داخوازیەکانمییان نەقییابەوە رێگییای لە جییار یەکەم بریارمنییدا نەچێییت، تێییک کرێکارەکییان یەکگرتییووی ریییزی ئەوەی بییۆ کۆبییوونەوەکەدا
 لیییی - کوردسیتان کرێکیارانی نەقیابەی یەکێتییی یال بیۆ چیوون کرێکیاران نییوێنەری لە دووکەس رۆژە ئەو ھەر ئەوجیا بکەیین، پێشیکەش
 تەنییا و دەسیەپێنین کیاردا خیاوەن بەسیەر داخوازیەکانتیان پێیدەدەین بەڵێنتان گووتی بەخۆبوونێکیەوە ھەمووبروا بە نەقابە .ھەولێر

 جیێ داخوازیەکمیان ھییچ کیاتە ئەو تیا ئەگەر بەاڵم ،(نەگیرین مان مان  ٣١ تا :وواتە) بووەستن تاشەمە و نەگرن ئیوەمان دەمانەوێت
 نەکیراو جیێ بە جیێ داخوازیەکمیان ھییچ ئاییار ٣١ تیا کەچیی. دەگرین مان دەکێشینەوەو کار لە دەست ئایاری ٣١ لە ئەوا نەکرا جێ بە

 .بکەین مانگرتن بە دەست ئایاری ٣١ لە بریارماندا ئێمەش دراینەوە، نە وەاڵمی 
 
 نەچیوونە و دابەزیین پاسیەکانیان لە پیرۆژەکە بەرێیوەبەرایەتی بەرامبەر لە گشتیەکە شەقامە لەسەر کرێکاران ئایاردای ٣١ بەیانی لە

 ئاگادار کرێکارانیان و ھات لەوالوە نەقابە کەچی رۆیشتن، پرۆژەکە بەرێوەبەرایەتی بەرەو کۆبوونەوەو ھەرلەوێ سەرکار،
 

 لە ھەنیدێک نیابە بەھەروگیفی .(٣)لێناکەین، یریتانپشتگ ئێمەش و لەسەرکار دەکەن دەرتان بگرن مان ئێوە ئەگەر: ووتیان کردەوەو
 نەکیردو کەچ نییابە بۆ ملیان زۆربەیان، بگرن مان دابوو بریاریان کە ئەوکرێکارانەی بەاڵم بوونەوە، پاشگەز مانگرتنەکە لە کرێکاران

 بەرێیوەبەری پاشیان.رۆیشیتن رۆژەکەپی بەرێیوەبەرایەتی بەرەو بکیرێن جیێ بە جیێ دەبێ رەوایەو داواکاریەکانمان شیتاری بە کرێکار ٥٤
 بەسیەر خیۆی نیارەزایی بیوو ھەرکرێکیار رۆژەدا لەم گفتوگیۆ، کەوتە کرێکیاران کرێکیاران لەگەڵ ھیاتەدەرەوەو (صیابر عبیدللە) پرۆژەکە

 .وازیەکانیانداخ لە خاڵ٢٢ لە بوو بریتی کە بەرێوەبەر، دەست دایە بەیاننامەیەکیان کرێکاران کۆتاییدا لە دەردەبری، دا بەرێوەبەر
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 جیێ داخوازیەکانمیان تیا ناچینەوەسیەرکار: وتییان کرێکیاران بەاڵم بکیات، جیێ بە جیێ داخیوازیەک ھییچ نەبوو رازی بەرێوەبەر سەرەتا
 یەکێکتیان پاشدەوام بگەرێنەوەسەرکار، ئێوە وتی و بکەین داخوازیەکان لەسەر گفتوگۆ با باشە :وتی بەرێوەبەر پاشان نەکرێت، بەجێ

 بدرێت بریار ئێستا ھەر کە ئەوەی لەسەر داگرت پێیان کرێکاران بەاڵم بکەین، بەجێ جێ بۆ داخوازیەکانتان لە ھەندێک تا بێتەئێرە
 پرۆژەکەبیوون ئێشیکگری کە پێشیمەرگانەی ئەو کیاتەدا سیەرکار،لەو نیاگەرێینەوە.. نیا ئەگەر داخوازیەکان ھەموو سەرجێبەجێکردنی لە

 جێیی ئەوەی.)پێنیاکەین بووەتیان ئیێمە وتییان و گیرت کرێکارانییان داخوازیەکیانی لە گوێیان ەرێزەوەب زۆر کۆبوونەوەکەوەو ناو ھاتنە
 .(وەردەگرت خاوەنکار لە مووچەشیان ھەموویان پێشمەرگانە ئەو بوو سەرنج

 
 کردنییی ەرایەتینییوێن بییۆ ھەڵبژێردرێییت ئاشییکرا بە کرێکییار ٤ کرێکییارانەوە الیییان لە لەوێ ھەر کە رێککەوتییین ئەوە سییەر لە دواتییر

 خیییۆی نییییابەش لەدوایییییدا .دابنیشییین داخوازیەکیییان یەکەیەکەی دەربیییارەی پیییرۆژەکە بەرێیییوەبەری لەگەڵ ئەورۆژە ھەر کە کرێکیییاران،
 رازی کرێکیاران نیوێنەرانی ئەگەر بەمەرجێیک سیەرکار، بچینەوە بریاریاندا پرۆژەکە،کرێکاران رێوەبەرایەتی بە بۆ ھات تێهەڵیورتاندو

 .دەکرێتەوە مانگرتن بە دەست بەیانی ھەر ئەوا گۆکە و گفت نجامیئە لە نەبوون
 

 پێکیردو دەسیتی نییابەش ئامیادەبوونی بە خاوەنکیار، نیوێنەرانی و کرێکیاران نیوێنەرانی نێیوان گفتوگۆی رۆژ ھەمان ئێوارەی ی٥ سەعات
 دا ١٩٩٢ - ١ - ٤ رێکەوتییی لە ۆژر سییێ پییاش و کەوتیین رێییک خییاڵ١٥ لەسییەر ھەردوال کۆتاییییدا لە .خایانیید سییەعاتی ٤،٥ نییزیکەی

 .کردەوە بوویان کردو ئیمزایان ھەولێر لیی - کوردستان کرێکارانی نیابەی یەکێتی لەگەڵ رایگەیاندو رەسمی بە بەرێوەبەرایەتی
  
 لە ەرھ بەڵکیو نەکیرا جێبەجیێ داخیوازیەک ھییچ رێکەوتینەدا، ئەم بەسیەر رۆژیی  ١١ تێپەربیوونی دوای و حوزەیران ی١١ رێکەوتی لە

 کرێکیارێکی  و(مجیزرە)مریشیک سیەربرینی شیوێنی بیۆ گیوێزرانەوە میانگرتنەکەدا لە بیوون بەشیدار کە کرێکارانەی لەو ٢٣ رۆژدا ھەمان
 بریاریییدابوو بەرێییوەبەرایەتی خییاڵەی ١٥ لەو خییاڵ یەکەم کە لەکاتێکییدا کرێکییاران، نییوێنەرانی لە بییوو کەیەکێییک دەرکییرا، بەرەسییمی
 بییۆ راگوێزرابیوونەوە کە کرێکیارەی ٢٣ ئەو .بروبییانویەک بەھیییچ لەسیەرکار بیوو کرێکیار دەرنەکردنییی ردبیووک میۆری و بکرێیت جێبەجیێ
 مییاوەو دووھییافتەی تەنییا مەجییزەرە لە ئییی  چیونکە وپیییک، رێیک پیالنێکییی بە ئەدەبییانەو بە دەرکردنێکیی بەاڵم دەردەکییرێن، مەجیزەرە

(. ٤) دەردەکیرێن کرێکارەکیان ھەمیوو و دادەخرێیت مەجیزەرە دوایی  و دەبین اوتەو و سەردەبردرێن ھەمووی گۆشت فرۆشتنی مریشکەکانی
 بیاقی لەگەڵ بریاریانیدا و بوون زیاتر کرێکار ١١ لە ژمارەیان کۆبوونەوەو دیسان پرۆژەکە کرێکارانی حوزەیراندا ی١٧ رۆژی لە ئەوجا

 میانگرتوانی خاڵەکیانی جێکردنیی بە جیێ دەرکیراوەکەو ارەکرێکی و راگوێزراوەکیان کرێکارە ھەموو گەرانەوی بۆ بگرن مان تر کرێکارانی
 دیسیان ھەمووداخوازیەکانمیان، جێبەجێکردنیی بیۆ رابگەیەنیین نییابەی بە پێشیەکی با وتیان کرێکار ھەندێک دیسان بەاڵم .ئایار ی٣١

 کرێکارەگوێزراوەکیان دەرکیراوەو ەکرێکیار ئەو کە کیرا بیۆ پێشنیاری و دا نیابە بە مۆڵەتمان رۆژێک کرێکاریمان ریزی تێکنەدانی لەبەر
 رەسیمی بە پیرۆژەکە بەرێیوەبەرایەتی لەگەڵ خۆیان کە ئایاری ٣١ مانگرتوانی خاڵەی ١٥ ئەو و خۆیان شوێنی کارو بۆسەر بگەرێنێتەوە

 چیووە ابەنیی رۆژدا ھەمیان لە ھەر. دەکیرێتەوە پیێ دەسیت گشیتی میانگرتنی.. ئەگەرنیا بەجێبکیرێن، جیێ مۆرکرابوو و پێدانابوو دانیان
 رێیک گوێزراوەکیان ھەمووکرێکیارە لەسیەر خۆیانیدا لەنێیوان و کیردن گفتوگیۆ کەوتە بەرێوەبەرایەتیدا لەگەڵ پرۆژەکەو بەرێوەبەرایەتی

 گییوێزراوانە کرێکییارە ئەو دەبێیت کە ئەوەبییوو بەرێیوەبەرایرتی مەرجییی بەاڵم ،(نەبێیت دەرکییراوەکە کرێکیارە لەگەرانەوەی جییگە) کەوتین
 دەرکیدنتان برییاری رەسیمی بە کرێکیارەی ئەو :وتییان کرێکیاران خۆییان، شوێنی کارو سەر بگەرێنەوە دوایی و مەجزەرە بچنە سەعاتێک
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 نەھێنیین، بەرھەم و نەکەیین کیار ھییچ کە سیەعاتێک، میاوەی بیۆ مەجزەرە بچینە بۆ ئێمە دوای  سەرکار بۆ بگەرێنرێتەوە دەبێت داوە
 .ناکەین قبوولی و ئێمە بۆ ترە ئیهانەیەکی ئەمە

 
 بەاڵم دابنرێییت، بەرێییوەبەرایەتی ئیمییزای بریییارو بییۆ رێییز ئەوەی بییۆ مەجییزەرە بچییینە دەبێییت کە ئەوەبییوو بەرێییوەبەرایەتی بەھییانەی
 بیۆ کردبیوو ئیمیزای نییابە لەگەڵ دا ١٩٩٢ - ١ - ٤ کەلە بگرێیت خیۆی ئیمیزایەی ئەوبریارو رێزی بەرێوەبەرایەتی با :وتیان کرێکاران

 لە بیاس بیا ئەوجیا بروبییانویەک، بەھییچ کیار لە کرێکیاربوو دەرنەکردنیی خیاڵی یەکەم کە داخوازیەکانمان، لە خاڵ ١٥ جێبەبێکردنی
 ...بکات کرێکار ٢٣ گواستنەوەی و دەرکردن ئیمزای رێزی

 
 وەاڵمییان یە؛ چی یاندوابریار بزانن تا بەرێوەبەرایەتی الی چوونە دەرکراوەکە و راگوێزراوەکان کرێکارە حوزەیراندا ی١١ رێکەوتی لە

 لە مەجیزەرە.)مەجیزەرە بچینە سیەعاتێک میاوەی بیۆ گوێزراوەکیانی  دەبێت سەرکارو بۆ بگەرێتەوە نابێت دەرکراوە ئەوکرێکارەی داینەوە
 ..(بوو دوور ک ١١ پرۆژەکەوەماوەی

 
 گەرانەوەی بیۆ بکرێیت پیێ دەسیت گشیتی میانگرتنی حیوزەیران ٢١ لە و نەکەن قبوول بەرێوەبەرایەتی بریارەی ئەم بریاریاندا کرێکاران
 .کەوتبوون رێک لەسەری ئایار ی٣١ مانگرتووانی خاڵەی ١٥ ئەو جێبەجێکردنی دەرکراوەکەو کرێکارە ھەموو

 
 چییونکە دەرکییران تییر کرێکییاری ١ مییاوەیەدا لەو ،چییونکە کرێکییار ٣١ گەیشییتنە راگوێزراوەکییان دەرکییراوو کرێکییارە حییوزەیران ی١٩ لەرۆژی

 .دەکرد مانگرتووەکان کرێکارە لە پشتگیریان
 

 :ھۆیانە ئەم لەبەر نەکرا، گشتی مانگرتنی حوزەیراندا ٢١ لە بەاڵم
 
 سییەرکار، کرێکییارانی تەواوی و مانگرتووەکییان کرێکییارە تۆقانییدنی و ترسییاندن بییۆ بۆنییاوپرۆژەکە چەکییدار ٢١١ نییزیکەی ھێنییانی -ا

 ەکەدەکەن؛پرۆژ وپەلەکانی کەل لە پارێزگاری گوایا ئەوەی بەبەھانەی
 
 پشیییتگیری و میییانبگرن ئەگەر کرێکیییاران، دەرکردنیییی پرۆژەوھەرەشیییەی بەرێیییوەبەرایەتی پروپاگەنیییدەی نییییابەو فرتیییوفێلی لەبەر-٢

 .بکەن راگوێزراوەکان کرێکارەدەرکراوو
  

 :خۆپیشاندان

 
 دڵسیۆزانی و ھەولێیر شیاری انەکیانیکارگەوکارخ کرێکیارانی پشیتیوانی بە مانگرتوەکیان پیرۆژەکەو کرێکارانی دا حوزەیرانی ٢١ لەرۆژی

 چیونکە پیارێزەرانی، خاوەنکارو پرۆژەکەو بەرێوەبەرایەتی دژی ھەولێردا شاری ناو بە بەرێخست ھێمنانەیان خۆپیشاندانێکی کرێکاران
 پیێ کایەتیسیو دەردەکیردو کرێکیارانی تیرس بەبیێ دەسیەاڵتدارانەوە،بۆیە لەالیەن دەکیرا لیێ گەورەی پشیتیوانیەکی خاوەنکیار بوو دیار
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 دەیانخوێنید، کرێکیاران تیاکی تیاک لەبنگیوێی بکیاتەوە کرێکاران ناو لە خۆی بۆ یەک پێ جێ ئەوەی بۆ فروفێل کەوتە نیابە .دەکردن
 ئەمیری دەچین خۆییان ئەوسیا خیوارەوەو نەیەنە سەیارەکانیان لە و ھەربچن یان چارەکێک، یان سەعاتێک، ماوەی بۆ مەجزەرە بچنە کە

 ەھێننەوە؛د ئیداریەکانیان
 

 دەرتان بکەن مانگرتن ئەگەربەشداری" ووت دەیان و دەکرد ناوپرۆژەکە کرێکارانی بۆ پروپاگەندەیان بەکرێگیراوانی و بەرێوەبەرایەتی
 دەرکردنیییان بە بەرێییوەبەرایەتی ھەرەشییەی و نیییابە فێلییی و فییرت بە بەشییێکیان بەشییەوە، سییێ بە بییوون کرێکییاران جییۆرە بەم" دەکەییین
 ییان بکەن، کۆبوونەوە بگرن، مان لەکار تر جارێکی کەنابێت وەرگرت لەکرێکارەکان یان(ختتی تتهد)لەوێ ھەر مەجزەرەو بۆ گەرانەوە

  .بکات دەرتان ھەیە بۆی خاوەنکار ئەوە دوای بکەن، کار دوومان  ماوەی بۆ تەنیا ھەروەھا وە دەرببرن، بەرامبەرپرۆژەکە نارەزایەتی
 

 ژییانی چیونکە پیرۆژەکە، بگەرێینەوە ئەوەی بیۆ مەجیزەرە، چیوونە گوێزراوەکیان و دەرکراوەکیان کرێکارە یبەرەزامەند دووەمیشیان بەشی
 .پرۆژەکەدا دوارۆژی لە بدەن یەکان ونارەزایەتی داخوازیەکان بە پەرە وەھەروەھا بوو سەخت یەکجار کرێکارانە لەو ھەندێک

 
 یەک بۆمییاوەی و راوەسییتان کرێکییاران رەنگاورەنگییانەی دوژمیینە ھەمییوو ەوئ بەرامییبەر لە خۆیییان پییۆاڵیینی بەخواسییتی سێیەمیشییان بەشییی

 .نەکەن قبوول ئەوسووکایەتیە ئەوەی بۆ مەجزەرە، نەچوونە سەعاتی 
 

 شیاری دەستفرۆشیانی و شیار کارخانەکیانی کیارگەو کرێکیارانی پیرۆژەکەو تیری کرێکیارانی پشتیوانی بە گوێزراوەکان و دەرکراو کرێکارە
 .ھەولێردا شاری ناو لە رێخست بە خۆپیشاندانێکیان حوزەران ی٢١ لە کرێکاران دڵسۆزانی شارو شۆرشگێری خەڵکی ھەولێرو

 
( بێکیارە کرێکارانی و دەستفرۆشان بازاری شێخەاڵ بازاری)پێکرد دەستی شێخەاڵوە بازاری نزیک لە ئێوارە، ی١ سەعات خۆپیشاندانەکە

 :بوون ئەمانە الفیتەکان سەر دروشمی بەرزکرانەوەو سوور الفیتەیەکی چەند و
 
 .ئەیارین ی٣١ مانگرتوانی دواکاریەکانی جێبەجێکردنی خوازیاری -١
 
 .بوون رێکخراو خۆپیشاندان، مانگرتن، ئەوالکۆبوونەوە، ئەمالو بێ ئازادی -٢
 
 .سەرمایەدار بروخێ کرێکار، چینی بژی -٣
 

 خۆپیشییاندانەکە ھەڵسییوراوانی لە یەکێییک لەناکییاو رسییتانیانە،وشا ھییێمن وبەشییێوەیەکی دەرۆیشییت وپێکییی بەرێییک خۆپیشییاندانەکە
 شارخرۆشیاو دەییانگێرایەوەو گەرمیی بە و دەنی  یەک خۆپیشاندەرانی  وتافلێدان، و کێشان دروش  به کرد دەرھێناودەستی بڵندگۆیەکی

 لە کەس، ٥١١ تیا ٤١١ گەیشیتە ێزگیاپار گۆرەپیانی بەر گەیشیتنە تا خۆپیشاندەران ژمارەی دەبوون، زیاتر دەھات تا خۆپیشاندەرانی 
 روونکیردەوەو ھەولێیر شیاری خەڵکیی بیۆ خۆییان دەرکردنیی ھیۆی گوێزراوەکان دەرکراوو کرێکارە کۆبوونەوە، زۆر خەڵکێکی گۆرەپانەکەدا
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 ئەو خوێنییدنەوەی خۆپیشییاندانەو، بەم سییەبارەت مییانگرتوو کرێکییارانی خوێنییدنەوەی دوای .راگەیانیید شییار بەخەڵکییی داخوازیەکانیییان
 پشییتیوانیان بەیاننییامەیەکی ھەولێییر شییاری دەستفرۆشییانی لە ھەنییدێک کردبییوو، مۆریییان پرۆژەکەونیییابە بەرێییوەبەرایەتی کە بریییارەی

 عێیراق شیوعی حزبی ی کوردستان رێگای رۆژنامەی نووسەرانی دەستەی لە یەکێک و چنین و رستن پێووو بروسکەی ھەروەھا خوێندەوەو
 .دەربری نگرتنەکەما لە خۆیانیان پشتگیری

 
 بەردەم بییۆ ئەمجییار بکییرێتەوە، دووبییارە رێپێییوان کییۆببنەوەو جێگییا لەھەمییان بەیییانی ی١١ سییەعات بریاریانییدا مانگرتووەکییان کرێکییارە

 بیۆ پێهیات، کۆتیایی دکتیاتۆر سیەدامی وێینەی سیوتانی بە پارێزگا گۆرەپانەکەی بەر خۆپیشاندانەکەی کۆتایی و کوردستان پەرلەمانی
 .کرێکارانەوە رەنگەکانی رەنگاو دوژمنە الیەن لە بەھانەیەک ھیچ نەھێشتنی

 
 کرێکییاران، دڵسییۆزانی و ھەولێییر شییاری زەحمەتکێشییی خەڵکییی پاڵپشییتی بە کرێکییاران ١١ سییەعات حییوزەیران،ی ٢٢ رۆژی سییەرلەبەیانی

 لەگەڵ و بیوون مانگرتووەکیان کرێکیارە زۆبەیان خۆپیشاندانەکە نوێنەرانی. بەرێکەوتن پەرلەمان بەرەو و رێکخست خۆپیشاندانەکەیان
 کارییان و ئیی  ئێسیتا کە ھەبیوو ئەوەییان بەھیانەی کێشیەکەمان بۆچارەسیەری پەرلەمیان ئەنیدامانی گۆ و گفت پەرلەمان ئەندامی دوو

 رتوەکییانمانگ کرێکیارە نیوێنەرانی. نیییە راپەرانیدنیان لێژنەیەکیی ھیییچ و کوردسیتانن تەشیریتی لییژنەی یاسیاو دانیانی خەریکیی زۆرەو
 پیرۆژەکە بەرێیوەبەرایەتی داخوازیەنارەواکیانی بیۆ میل سیەرکارو نیاچینەوە ئیێمە کوردسیتان، ھەمیوو لە چاودێرن لیژنەی ئێوە"  ووتیان
 .ناکەین کەچ

  
 کرێکییارە نییوێنەرانی پەرلەمییان، ئەنییدامانی کۆتاییییدا لە. النییاچین لێییرە ئییێمە نەکەن، چارەسییەر کێشییەکەمان ئیسییتا ھەر ئێییوە ئەگەر

 .کێشەکانیان بەجێی دەست چارەسەری بۆ کرد، کوردستانی بەرەی کارگێری الی رەوانەی انگرتووەکانیانم
 

: وتیییان کییارگێر لەپرسییگەی و بییوو نیییوەرۆ پییاش ی١ سییەعات ئەوکییات و( رەسییول کۆسییرەت) کوردسییتانی بەرەی الی چییوونە نوێنەرەکییان
 ئێیوارەدا ی٥ سیەعات لە و رۆژ ھەمیان( ٥) مانگرتووەکیان کرێکیارە ێنەرانینو! " وەرنەوە ئێوارە ی٥ سەعات نووستووەو کارگێر جەنابی"

 ھەڵییدا کرێکارییدا بزوتنەوەی و خۆی باڵی و شان بە زۆر شتێک ھەر لە بەر ئەوی  و کەوت پێی چاویان بەرەو کارگێری چوونەوەالی
. .. کیردووەو حەرەکەیە ئەم بیۆ خەبیات رمزۆ خیۆی وەختیی منیی  کرێکیاری حیرەکەی بیۆ دڵسیۆزم و ئێیوەم وەکیو کەسێکی منی  ووتی و

 ھییییچ بەبیییێ خۆتیییان شیییوێنی سیییەرکارو بگەرێییینەوە ئێیییوە دەبێیییت و دەنووسییی  پیییرۆژەکە خیییاوەن بیییۆ نیییامەیەک ئێسیییتا: وتیییی ھەروەھیییا
 ..."قەیدوشەرتێک

 
 سیەر بگەرێینەوە ارانەکرێکی ئەم دەبێیت کوردسیتانی بەرەی بەفرمیانی: "نووسیرابوو تێییدا کە داپێمان نامەیەکی بەرەسمی بەرە کارگێری

 نەنووسیراوەو ئەو بیۆ نامەیە ئەو ئەوەی بیانووی بە ئەوی  پرۆژەکەو بەرێوەبەری الی بردە نامەکەمان ئێمەش( ١.")خۆیان کاروشوێنی
 .نەکرد ھیچی بەغدایە لە نیەو لەوێ ئەوی  نووسراوە پرۆژەکە خاوەن بۆ
 

  وتمان دوایی!  دەبات بەرێوەی کێ و چۆن پرۆژەکە ئەی وانیە ئەگەر ستە،بەدە شتێکت ھەموو و پرۆژەی بەرێوەبەری تۆ وتمان ئێمەش
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 بەرێیوەبەر کۆتایییدا لە!" وواڵتە دەرەوەی لە ییان بەغیدایە لە نیە،ییان لێیرە رۆژ دوو لەمانگێکیدا ھەر خیۆ پیرۆژە خاوەن جەنابی جا"
 بە ئەویی  ئەویی ... بتیانگەرێنێتەوە دەتوانێیت خیۆی خیاوەنپرۆژە تەنییا نیییە، بەدەسیت ھییچ  و بیکەم شیتێک ھییچ ناتوان  من ووتی

 خیودی بە پەیوەنیدی تەنییا مەسیەلەیە یە،ئەم نیی بەدەست شتێک  ھیچ من: "نووسرابوو تێیدا دایەوەو بەرەی کارگێری وەاڵمی نامەیەک
 خۆتیان، کیاری و ئیی  ەرسی بگەرێینەوە ئێیوە دەبێیت:" ووتیی ئەو بیردەوەو بەرە گێیری کار بۆ نامەکەمان ئێمە ...ھەیە خاوەنپرۆژەکەوە

 پیرۆژەکە داخسیتنی لە خۆمیان نیگەرانیی ئیێمە..." دادەخەین پێ پرۆژەکەیان ئەوا مەرجێک ھیچ بێ بە سەرکار نەگەرێنەوە ئێوە ئەگەر
 نیامەکەدا لە .نووسیی( ئیازاد کیاک) خیاوەنپرۆژە جێگیری بیۆ نیامەیەکی بەرە کیارگێری دوایییدا لە .نەبیووین رازی کارە بەم و راگەیاند
 پییرۆژە خییاوەن جێگییری بەرێییوەبەرو" خۆییان شییوێنی سییەرکارو بگەرێنیینەوە کرێکیارانە ئەم کوردسییتانی بەرەی فرمییانی بە تکییایە" ھیاتبوو
 الی دەنێیرینە (اسیماعیل عمیر) خیاوەنپرۆژە بیرای ئێیوارە ئەمیرۆ یە، نیی مەسەلەکە ئاگاداری کوردستانی بەرەی کارگێری برای" ووتیان
 ١!!"تێبگەیەنێ مەسەلەکەی ئەوەی بۆ بەرە، کارگێری

 
 و قەیدوشیەرتێک ھییچ بیێ بە راگوێزراوەکیان دەرکیراوو کرێکیارە ھەمیوو گەرانەوەی لەسیەر سیووربن کە بریاریانیدا کرێکاران نوێنەرانی
 ١بکرێت جێبەجێ ئایار ی٣١ مانگرتوانی داخوازیەکانی کە کرد داوایان ھەروەھا

  
 بریارییان دوا و گەیشیتووە کوێ بە ئەوان الی ئەنجامەکە کۆتایی بزانین تا بەرە، گێریکار الی چووینەوە حوزەیران ی٢٤ رۆژی بەیانی
 بریارەکیییانی ئەوەی بیییۆ مەجیییزەرە بچێیییتە دەبێیییت بکیییات، کیییار دەیەوێ ئەوەی: "وتیییی کوردسیییتانی بەرەی کیییارگێری جەنیییابی یە؟ چیییی

 زۆری بە دا خۆیییان بییوونەوەیەکی کییۆ لە گوێزراوەکییانرا دەرکییراوو کرێکیارە رۆژدا ھەمییان لە ھەر! " بکییات جییێ بە جییێ بەرێیوەبەرایەتی
 و پەرلەمیییان چیییوونەوە و نەکرێیییت جیییێ بە جیییێ داخوازیەکانییییان تیییا سیییەرکار، نەچییینەوە مەجیییزەرەو نەچییینە بریاریانیییدا، دەنییی 

 و کانمییانداواکاریە سییەر لە سییوورین مییانگرتوو کرێکییارانی ئییێمەی" :ھییاتبوو تیایییدا کییردەوەو بەرز پەرلەمییان بییۆ یاداشییتنامەیەکیان
 نەخرێیت رێیک جموجولێیک و خۆپیشیاندانێک ھییچ کە راگەیانیدین پێیان پەرلەمان ئەندامانی..."نەکرێن جێبەجێ تا سەرکار ناچینەوە

 پرۆژەکە بەرێوەبەرایەتی تەمووزدا مانگی لەسەرەتای تا بوو، بەردەوام ئەمە .دەکەین کێشەکەتان چارەسەری ئیمە حوزەیران، ی٢٧ تا
 بڵییی بیوونە پەرلەمیانی  بەڵێنەکیانی. کرێکیار ٢٣ لە بیوون بریتیی کە دا، گوێزراوەکیانی کرێکارە ھەموو دەرکردنی یفرمان رەسمی بە

 ...سەرئاو
  

 ...دەستکەوتەکانی بزووتنەوەکە

  
 ھەروەھیا .گشیتی بە کوردستان کرێکاری بزوتنەوەی و تایبەتی بە پرۆژەکە کرێکارانی داھاتووی خەباتی بۆ بوو سوود بە وانەیەکی -١

 .دەترسێنن بەرێوەبەرایەتی خاوەنکارو چۆن و بۆیان گرنگن چەند خۆپیشاندان و مانگرتن کۆبوونەوەو کە دەرکەوت بۆیان کرێکاران
 
 الیەنێکییی چەنیید لەالیەن لەسییەرەوە نیییابەیە ئەم کە) کوردسییتان کرێکییارانی نیابەکییانی یەکێتییی رووی ھەڵمییاڵینی و ئاشییکراکردن -٢

 ..(ھەبووبێت نیابەیەدا لەم دەورێکیان کرێکاران، کۆبوونەوەی یان گشتی، کۆبوونەوەی ئەوەی بەبێ ھاتبوو، ێکپ کوردستانی بەرەی
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 کرێکیارە دەرکردنیی دوای لە .پیرۆژەوە بەرێوەبەرایەتی الیەن لە رەسمی بەشێوەیەکی کرێکاران لەداخوازیەکانی خاڵ ١٥ دانپێدانانی -٣
 لە ھیێلکە تەبەقە دوو دانیی کیرێ، زییادکردنی وەکیو .کیران جیێ بە جێ یەک دوای لە یەک ەکانداخوازی زۆری زۆربەی راگوێزراوەکان،
  دەرمانخانەکانی کردنی پر برینپێچێک، لەگەڵ پرۆژەکە بۆ دائیمی دکتۆری ھێنانی ھەرمانگێک، لە مۆڵەت رۆژ سێ دانی ھەرمانگێک،

 .لەسەرکار خواردن نان ژەمێک نیدابینکرد بۆ ھێلکە دوو رۆژێک ھەموو و داوودەرمان لە کێڵگەکان
 
  .کوردستان شۆرشگێری خەڵکی جەماوەرو بە کێشەرەواکەیان و کرێکاری بزوتنەوەی و نارەزایی باسی و دەن  ناساندنی و راگەیاندن -٤
 
 .کوردستان شۆرشگێری خەڵکی بە کرێکاران داخوازی بەرابەر کورد بەرژوزی رەفتاری ناساندنی -٥
  

 ..ەکانی ئەم بزوتنەوەکوری رەخنەو کەم و

 
 ھەبییوو،کە خییۆیی و بییابەتی ھییۆیەکی چەنیید ئەیییار ی٣١ رۆژی لە مییانگرتن بە کرێکییاران دەسییتپێکردنی: رۆژەدا لەم یەکسییان ھێییزی

 ،میانگرتنی تیری  ھیۆی گەلێیک و کرێکیاران دەرکردنی بە بەرێوەبەرایەتی ھێرشی توندبوونەوەی ئەنجامی لە کردن باسمان لەمەوپێ 
 بە خییاوەنپرۆژە راگوێزراوەکانییدا، کرێکییارە مییانگرتنی دووبییارە رۆژی یەکەم لە ١٩٩٢ حییوزەیرانی ی ١١ لە پێکییرد، دەسییتی کرێکییارانی 

 کرێکیار ٢٣ راگواسیتنی بۆ بووی دا ھەمانرۆژ لە کە بریارەی لەو بۆتەوە پەشیمان دایەوە، مانگرتووی کرێکارانی وەاڵمی نیابەوە رێگای
 کە کرێکیاران نیوێنەرانی لە بیوو یەکێیک کە درابیوو دەرکردنیی برییاری رەسیمی بە کە نەکردبوو رێکارەیک ئەو باسی بەاڵم.)مەجزەرە بۆ

 تەنیییا کە گەورە وا خییاوەنپرۆژەیەکی. (...(٧! )بییوو ھەڵوێسییت وخییاوەن چییاالک زۆر کەسییێکی کە بییوو عوسییمان بەکییر بەرێییز ئەوییی 
 تەنییا بڵێیت و سیێت بتیر مانگرتنێیک بیوو،لە سویسیرایی چیاپی نیاریدی ملییۆن٢١١ دا ھەولێیر شیاری لە کیاتی ئەو نەگیۆرەکەی سەرمایە
 بیکەم زەرەر دینیار ملییۆن ١١ ئەگەر" ووتبیووی پێشیتر ئەمەشیدا لەگەڵ و خۆتیان وکیاری سیەرئی  بگەرێینەوە مەجزەرەو بچنە سەعاتێک

 رازی کرێکیاران بەاڵم! خیۆی سیەیق برییارو لە دەبێیتەوە پەشیمان سەرو ناچێتە قسەکەی ئێستا کەچی بچێتەسەر من قسەی دەبێت ھەر
 ٣١ و ١٩٩٢ - ١ - ٢٥ میانگرتنی لەبەرئەوەی لەبەرچیی؟ بەمانگرتنیدا، درێژەییان بەڵکو پرۆژە، خاوەن بوونەوەی پەشیمان بەم نەبوون

 و بییوون سییەرکەوتن سەرمەسییتی کرێکییاران بییۆوەو بییوو کرێکارانییدا لەنییاو ئیجییابی شییێوەیەکی بە و گەیشییت بەسییەرکەوتن ١٩٩٢ - ٥ -
 بەرێیوەبەرایەتی خیاوەنپرۆژەو بریارەکیانی ھەمیوو بریاریانیدا ئەنجامیدا لە و خۆییان گەورەیەی ھێیزە ئەو سەرەتای بە دەکرد ھەستیان

 ھێییزە ئەم کرێکییاران ئەمییرۆ ئەمییرۆ، سییەرمایەدارانی واقتییی ھێییزی لەگەڵ جیییایە سییەرکەوتن سەرمەسییتی و حەمییاس بەاڵم رەتییبکەنەوە،
 لە کرێکیارەوە ١٢ لەالیەن رەفتیار بەکیردارو راستیە ئەم .رەتبکەنەوە پرۆژە خاوەن بریارەکانی ھەموو تا ەرێکنەخستوو کۆمەاڵیەتیەیان

 کرێکییار ١١ لە زیییاتر دا کۆبییوونەوەیە لەم بەاڵم( کرێکییارە١٢ لەو بییووم یەکێییک میین کە)کەوت بەدیییار حوزەیرانییدا ی١٧ کۆبییوونەوەی
 مییاوەی بییۆ ئەگەر خییاوەنپرۆژە، بریارەکییانی ھەمییوو رەتکییردنەوەی بییۆ دەربییری انیییانخۆی ئامییادەیی کرێکییار ١١ لە زیییاتر و ئامییادەببوون
 کۆبیوونەوەکەو زۆربەی برییاری بە بیوون پەیوەسیت و مەجزەرە بچنە بریاریاندابوو کرێکارەی ١٢ ئەو مەجزەرەو نەچنە بێت سەعاتێکی 

 بیابەتی و خیۆیی ھیۆی چەنید ھەروەھا. بدەن خۆپیشاندان و مانگرتن بە درێژە گوێزراوەکان کرێکارە باقی لەگەڵ بریاریاندا ئەوانی 
 .مانگرتنەکە تەوای سەرنەکەوتنی بۆ ھەبوون تر
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 (العوامل الذاتية)ھۆیە خۆیی یەکان 

  
  الیەن لە تەسەلی تێرو بە مانگرتن روونکردنەوەی و مانگرتن بۆ گشتی بە کرێکاران الی نەبوو پێویست خۆئامادەکردنێکی -١

 بکەین؟ چی سەرنەکەوت مانگرتن ئەگەر کرێکاران، بۆ ێکاریەکانکر ھەڵسووراوە
 
 .مانگرتوو کرێکارانی بۆ یارمەتی سندوقی دروستنەکردنی -٢
 
 .کرێکارانەوە ھەڵسووراوانێکی چەند الیەن لە سیاسی و فکری جیای جیا مەیلی زاڵبوونی -٣
 
 لە ھەنیدێک بیۆیە کرێکیاران، بە بەرامیبەر ھەڵوێسیتگرتن لە نبیوو سیەرکێ  و تونیدرەو زۆر ھەڵسووراوەکرێکارییەکان لە ھەندێک -٤

 .نەدەکرا قبوول بۆ ئەوانەیان راوبۆچوونی و ھەڵوێست ئەم کرێکاران
 
 .شار کارخانەکانی کارگەو تری کرێکارانی بە کۆبوونەوەکان ناساندنی لە الوازی -٥
 
 بییۆ و دابەرێییت گشییتی ھێلێکییی بە کرێکییاران ھەڵسییووراوانی و کرێکییاران ھەمییوو ئەوەی بییۆ کرێکییاری پێشییەیی رێکخراوێکییی نەبییوونی -١

 .ھەوڵبدات ژیانیان کارو شوێنی چاککردنی و ئابوورییەکانیان داخوازییە بەدەستهێنانی بۆ رێکخستنیان زیاتر ھەرچی
  

 (العوامل الموضوعية)ھۆیە بابەتییەکان

 
 و مییانگرتوو کرێکییارانی ترسییاندنی بییۆ پییرۆژەکە نییاو بییۆ یکوردسییتان بەرەی نییاو الیەنێکییی چەنیید چەکییداری ٢١١ نییزیکەی ھێنییانی -١

 .بکەن پرۆژەکە پەلەکانی و کەل لە پارێزگاری کە ئەوەی بیانووی بە سەرکار کرێکارانی
 
 .کاربکەن کەمتری  رۆژانەیەکی بە دەکرد کار بێ کرێکاری ھەزاران لە وای کە رادەبەدەر، لە بێکاریەکی و نەبوونی و گرانی -٢
 
 کە ئەوەی سیەرەرای ببینەوە، سیارد میانگرتن لە کیرد کرێکیار لەچەنید وای کوردسیتان کرێکیارانی نیابەکیانی یەکێتیی ڵێنییبە قسەو -٣

 دەییان پیرۆژەکە نیاو کرێکیارانی زۆربەی بوو راستیەک ،ئەمە بوون خۆپیشاندان و نارەزایی و مانگرتن دژی لە سەرەتاوە لە ھەر نیابە
 .بکەن خۆپیشاندان و کۆبوونەوە،مانگرتن لە بەشداری ئەگەر دەکرد، کرێکاران لە اندەرکردنیشی ھەرەشەی ھەروەھا و زانی

 
 بریارەکییانی ملکەچییی کرێکییاران ئەوەی بییۆ کوردسییتانی بەرەی نییاو الیەنییی ھەنییدێک الیەن لە بەرایەتییی بەرێییوە تونییدی پشییتگیری -٤

 .بن پرۆژەکە بەرێوەبەرایەتی
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 :پەراوێزو سەرچاوەکان

 
 ١٩٩٢ حوزەیرانی ی١١١ ژمارە( نوێ ستانیکورد)رۆژنامەی -١
 حکییومەتی لە اسییماعیل ئەحییمەد کە بەاڵم دەکییرد کاریییان شییەفت٣ بە کرێکییاران بییوو، دەوڵەتییی گشییتی کەرتییی پییرۆژەیە ئەم کییاتێ -٢

 !!دەکرد کارپێ شەفت٢ بە کرێکارانی کریەوە، ناوەندی
 
 دانرابیوو، یەکێتییەوە لەالیەن کە خالیید شیێ  لە بیوون بریتیی ێیرھەول لییی - کوردسیتان کرێکیارانی نیابەکیانی یەکێتی کارگێرانی -٣

 وەبرادەرێکیی دانرابیوو، زەحمەتکێشیانەوە حزبیی الیەن لە کە عنیدولکری  دانرابیوو، یەوە شیوعی حزبیی لەالیەن کە سیەرخوری رەحمان
 .(ماوه نه بير له ناوەکەی  بەداخەوە) دانرابوو پارتیەوە الیەن لە بوو تری 

 
 ھەواڵییی یەکەمییدا الپەرەی لە)١٩٩٢تەمییووزی یەکەم، سییاڵی کوردسییتان، لە بێکییاران یەکێتییی ئۆرگییانی( ١) ژمییارە ێکییاران،ب دەنگییی -٤

 .(ھەولێر پەلەوەری مەجزەرەیپرۆژەی لە راگەیاندووە کرێکاری ١١١ دەرکردنی
 
 زەمیانی لە مینەو کیۆنی زۆر دۆسیتێکی رەسیول کۆسرەت بەخێر یادی لەگەڵ و بووین  قادرنادر کاک و عباس کاک و من) کرێکارەکان -٥

 .کردووە پێکەوە کارمان زۆر کوردستان رەنجدەرانی کۆمەڵەی
 
 .١٩٩٢ تەمووزی کوردستان رەنجدەرانی تێکۆشانی رێکخراوی ئۆرگانی ،(تێکۆشان) -١
 
 ....تێکۆشەرن رۆشنبیرو خێزانێکی لە کە و عوسمانە سەردەشت شەھید برای عوسمان بەکر -٧
  
 ... وهكراوەتە وبو ٢١١١ ىساڵ له وودەردەچ كوردى به نلەندە له كه يامپە ىژنامەرؤ له نووسينه مەئ: تيبينى 
 

 ٢١١٤ی ای م١٩: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی دەنگەکان  : سەرچاوە
 

----------------------------------------- 
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 ی مەی١خوێندنەوەیەکی مێژوویی لەسەر 

 
 
 
 
 

 سامان ریشەساحێب

  
پێشیینەی . ژی یەکی مانگی مەی سیمبولی یەکیەتی و ھاوئاھەنگی نێونەتەوەیی کرێکارانە لە دژی جیھانی سەرمایەداری و نابەرابەررۆ

ی زایینیی، لەم ١٩رۆژی یەکی مانگی مەی و یادکردنی ئەم رۆژە وەکوو رۆژی جیھانی چینی کرێکار دەگەڕێتەوە بیۆ کۆتاییەکیانی سیەدەی 
ی کرێکیارانی  خییۆی (کمیییت)ۆر زوو گەشیە دەکییات و تێکیڕای گەشیەو پەرەسیەندی سییەرمایەداری چەنیدایەتی قۆنیاغەدا سیەرمایەداری ز

ناوەندگەلێکی زۆر فیراوان و گەورە پێیک . دەردەخات  لە ئۆرووپا و ئەمریکا و ھەموو واڵتانی دونیا خەباتی ئەم چینە پەرە دەستێنێت
مەی لە الیەن حییییزب و الیەنە چەپ و کۆمۆنیسیییتەکان، سۆسیالیسیییتەکان و یەکیییی . دێییین کە بە ھەزاران کرێکیییار کیییاری تێیییدا دەکەن

یەکییەتییە کرێکارییەکییان رێیزی لییێ دەگیرێیت و ئەم رۆژە وەک رۆژی ھاوخەبییاتی و ھاوپشیتی چینییی کرێکیار کە بەرژەوەنییدی تییایبەتی 
 . خۆی ھەیە لە سەرانسەری دونیا ناو نراوە

  
 :مێژووی یەکی مەی

  
ی زایینییی لە واڵتییی ئەمریکییا کە لە یەکەم رۆژی ١١١١رھێنییانەوەی خەبییات و شۆڕشییی کرێکییارانە کە لە سییاڵی یەکییی مییانگی مەی وەبی

پییێ  لەوە کرێکییاران کۆمەڵێییک داواکییاری و داخوازییییان ھەبییوو بییۆ نمییونە کەم کییردنەوەی سییاعەت کییاری، . مییانگی مەی دەسییتی پێکییرد
خەوە لە الیەن دەوڵەت و خاوەنکارانەوە  واڵمیی ھییچ کیام لەم داخوازیییانە باشترکردنی بارودۆخی ژیان و گوزەران و بێھداشت کە بەدا

مین رۆژی میانگرتنەکەدا ھێیزی ٤نەدرایەوە، بەم بۆنەوە لە رۆژی یەکی مەی لە ھەموو ئەمریکا مانگرتنێکی گشتی دەست پێدەکات و لە 
ش بریندار و کۆمەڵێکی  دیکەش دەست بەسیەر دەکیرێن پولیس ھێرش دەکاتە سەر کرێکاران و ژمارەیەکیان دەکوژرێت و ژمارەیەکی دیکە

 .کە لەم نێوەدا چووار کەسیان لە سێدارە دەدرێن
  

کرێکییارانی ئەو کییاتی ئەمریکییا لە بییارودۆخێکی کییاری سییەخت و تییاقەت پییڕوکێن دا بییوون، سییاعەت کییاری زۆریییان ھەبییوو و یەکێییک لە 
ساعەت و بیارودۆخی شیوێنی کیار و بێھداشیت و ئەمنیەتیشیان ناگونجیاو  ١ داخوازییەکانیان ئەوە بوو کە ساعەت کاری رۆژانە بکەن بە

ھەزار ٣١١بە پێی ئامارە مێژووییەکانی ئەو کیات رێژەیەکیی بەرچیاو و زییاتر لە  . بوو و داوای باشترکردنی ئەم داخوازییانەیان دەکرد
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وون، ھەر بۆیە بە تونیدی ھێرشیی کیرایە سیەر و ھەزار کەس بەشداری ئەو خۆپیشاندان و مانگرتنە ب٩١کەس و ھەر لە خودی شیکاگۆ 
 .کارگاە و ناوەندی کرێکاری لە ئەمریکا داخران ١٢١١نزیک بە 

  
 :ئێران

  
چینی کرێکیار لە ئێیران کە وەکیوو گوردانێیک لە ئەرتەشیی نێیونەتەوەیی کرێکیارانە، ئامیانجێکی جییاوازی لە بیاقی کرێکیارانی جیھیان 

مییاوەی سییێ دەیە دوای کییۆنگرەی دامەزرێیینەری . ی باشییتر و کۆمەڵگییایەکی یەکسییان و بەرابەرەنییییە، ئەوییی  ئییاواتەخوازی دونیییایەک
بیۆ یەکەم ( ز.  ١٩٢٢)ی ھەتیاویی ١٣١١ئەنترناسیۆناڵی دووھەم ودییاریکردنی رۆژی یەکیی میانگی مەی، لە ئێیران کرێکیاران لە سیاڵی 

دروشمی سەرەکی کرێکاران لەم . وێندنەوە ئەم رۆژەیان بەرز راگرتجار پێشوازییان لەم رۆژە کرد و بە رێپێوان و خۆپیشاندان و وتارخ
سییاعەت لە رۆژدا کاریییان دەکییرد، یەکیەتییی  ١٤کەم کییردنەوەی سییاعەتی کییار بە ھیۆی ئەوەی کرێکییاران رۆژانە : رۆژەدا بریتیی بییوون لە

و سیازماندان و بەڕێیوەبردنی ئیاھەنگی لەم خۆپیشیاندان ( مرکیز)کرێکارانی چاپخانەکانی تیاران و یەکیەتیی گشیتی کرێکیارانی ناوەنید
ساعەت کیار لە رۆژدا بچەسیپێنن، خوازییاری ئەوە بیوون  ١یەکی مەی رۆڵێکی گرینگیان ھەبوو، کرێکارانی چاپخانەکان کە توانیبویان 

ی سەرانسیەری ی ھەتاوی وێڕای کرێکاران١٣١٢کە لە ھەموو شوێنکی دیکەش لە ئێران ئەم یاسایە بەڕێوە بچێت و دواتر واتە لە ساڵی 
 .جیھان ئەم رۆژە واتە یەکی مەی یان بەرز راگرت

  
ی ھەتاوی کە حیزبی  کۆمۆنیستی ئێران و یەکیەتی کرێکاران سەرکوت کران ١٣١٤لە سەردەمی دەسەاڵتی پاشایەتی رەزا خان لە ساڵی 

تییا رادەیەک بییوو کە تەنییانەت  (خفیییان)چیییدی چییاالکی ئاشییکرا و بەڕێییوەبردنی رێوڕەسییمی ئاشییکرا مەجییالی نەمییابوو، سییەرکوت و 
ی ھەتیاوی مەئمیورانی ١٣١١ی گیواڵنی سیاڵی ١١رۆژی . یەکیەتییە کرێکارییەکان ناچیار بیوون بە نھێنیی کۆبوونەوەکانییان بەڕێیوە بیبەن

کیات یدا گرت ھاو"مە"شارەوانی ھێرشیان کردە سەر چاپخانەکان و  دەستیان بەسەر ھەموو بەڵگە و راگەیاندنەکانی پێویست بە یەکی 
ی ھەتییاوی سییەرەڕای ئەو ١٣١٧لە سییاڵی . کۆمەڵێییک لە رێبەرانییی رێکخییراوە کرێکارییەکانیشیییان دەستبەسییەر و راپێچییی زینییدان کییرد

کەسیی جیاجییا لە دەرەوەی شیار لە نێیو  ٥تیا  ٣ی میانگی مەی گروپگەلێکیی ٣بارودۆخە کە زاڵ بوو بە سیەر کۆمەڵگیادا، رۆژی ھەینیی 
کیییۆ ببیییوونەوە ئەم رۆەژییییان بە وتیییار خوێنیییدنەوە و پێویسیییتی ھەبیییوونی بیییزووتنەوەی کرێکیییاری و کەس  ١١١باغێکیییدا کە نزییییک بە 

ھەزار کەسیی ٢ساڵی دواتری  بە ھەمان شێوە، بەاڵم ئەمجار بە رێژەیەکیی زۆر نزییک بە . خوێندنەوەی سرودی شۆڕشگێڕانە بەرێوەبرد
کەس لە چاالکیان و رێبەرانیی رێکخیراوە کرێکارییەکیان ٥١ییک بە ئەم رێوڕەسمە بەڕێیوە چیوو، بەاڵم دواتیر ھێیرش کیرایە سیەریان و نز

 .دەستبەسەر کران
  

شیۆرای "ی ھەتیاوی بیوو کە بە ھاوکیاری ١٣٥١پڕشکۆدارترین رێوڕەسمی رۆژی کرێکار  لە دوای نەمانی رژیمی پاشایەتی واتە لە ساڵی 
دارییان کییرد و رێپێییوانێکی گەورەیییان رێکخسییت و بە کەس بەشیی ٥١١١لە تییاران نزیییک بە " ی مییانگی مەی١ھاوئییاھەنگی بەڕێییوەبردنی 

شەقامەکانی تارانیان پێوا، بەاڵم زۆری نەخایاند کە حکومەتی تیازە بە دەسیەاڵت ( یەکیەتی، یەکیەتی، کرێکاران یەکیەتی)دروشمی 
. و راپێچیی زینیدانی کیرد گەیشتووی کۆماری ئیسالمی زۆرێک لە پێشڕەوان و چاالکان و رێبەرانی بیزووتنەوەی کرێکیاری دەسیت بە سیەر

بییۆیە تییاکوو ئێسییتاش وەک ئەوەی کە دەسییەاڵتدارانی کۆمییاری ئیسییالمی رەسییمییەتیان دابێییت بەم رۆژە وەک رۆژێکییی تییایبەت بە چینییی 



 رۆژی نێونەتەوەیی کرێکار

 

 
74 

 

کرێکاران یان بە پێی یاسا رێکخرابێت و بەرگری لێکرابێت نەبووە و ھەموو کات چاالکان و ھەڵسووڕاوانی کرێکاری بەر چاوتر بوون و 
 .ئێستاکەشی لە گەڵ بێت کۆمەڵێکی بەرچاویان دەست بە سەر کراون لە زیندان بەسەر دەبەن

  
 :کوردستان

 
مێییژووی بیییزووتنەەی کرێکیییاری لە کوردسیییتان بەشیییێکی جیییانەکراوەی بیییزووتنەوەی کرێکیییارییە لە ئێیییران، ئەم بیییزووتنەوەیە لە چیییاو 

م ئەو ھەنگییاوانەی وا لەم سییێ دەیەی رابییردوو ھەڵینییاوە زۆر دیییار و بییزووتنەوەی سەرانسییەری دیییارە ئەزمییوونێکی کەمییی ھەیە، بەاڵ
ی ھەتییاوی ئێییران پانتییای سیاسییی کوردستانیشییی گییرتەوە و نییاڕەزایەتی حیییزب و الیەنە سیاسیییەکان و تییوێژی ٥٧شۆڕشییی . بەرچییاوە

بیێ )ێکی سیاسیی و پلیۆڕاڵ بەاڵم جیاوازی کۆمەڵگا لە دژی رژیمیی تیازە بە دەسیەاڵت گەیشیتوو پێکھیات، ئەو کیات کوردسیتان بیارودوخ
 .ی ھەبوو و لە قۆناغەدا کۆمەڵێک رێکخراو و یەکیەتی کرێکاران پێک ھاتن وھاتنە ناو گۆڕەپانی بزووتنەوەکەدا(شک 

  
شییاھۆ، جییل و بەرگییی سیینە و : ی ھەتییاوی و سییاڵەکانی نزیییک لە شۆڕشییی ئێییران جییگە لە چەنیید کییارگەی بچییووکی وەک٥١لە دەیەی 

لە کوردسییتان بە ھیۆی ئەو روانیینە سیاسییە پێییک ( ێنتتیی)پیرانشیار و کیارگەی فەرش چنییین، ھییچ ناوەنیدگەلێکی کارخیانەی قەنیدی 
لە سیینە الیەنێکییی بەھێییز بییوو بییۆ جێبەجییێ کردنییی یاسییای کییار و بردنەسییەرەوەی حەقدەسییتی ( خییانە کییار)مییاڵی کرێکییار. نەھییاتبوون

ی سنە بەرەو مەرییوان بیۆ پێشیوازی لە کیۆچە مێژووییەکیی ئەم شیارە رۆڵێکیی کرێکاران و ھەر وەھا ئەم رێکخراوەیە لە رێپێوانی خەڵک
 . گرینگی ھەبوو

  
کۆمەڵێییک یەکیەتییی و رێکخییراوە و سییەندیکای کرێکییاری لەم سییااڵنەدا لە کوردسییتان پێییک ھییاتن و چاالکییییان کییرد کە لە خییوارەوە 

 :ئاماژەیەکی کورت بە ناوەکانیان دەکەم
 .کەس بوون بە ئەندامی سەندیکا٢١١ات کە لە ماوەیەکی کورتدا نزیک بە های نانەواکانی سەقز پێکی ھەتاوی، سەندیک١٣٥١ساڵی  
  

ناوەنییدی بێکییارانی شییاری سەردەشییت بییۆ نییاڕەزایەتی کەمییی حەقدەسییت و دۆزییینەوەی ھەلییی کییار رێکخییرا و بەم  ١٣٥١بەھییاری سییاڵی 
 .بۆنەشەوە خۆپیشاندانێکیان رێکخست

 .ی مەسەرەفی کارخانەکان لە شاری سنە(تتاون)انی ی ھەتاوی پێکھێن١٣١١ساڵی  
  

لە الیەن رێکخەرانی ئەوەلیی میانگی مەی لە شیاری سینە، سیەندیکای کرێکیارانی وەرزی ییان پێکھێنیا و کۆمەڵێیک چیاالکی  ١٣١١ساڵی 
قۆنییاغی جێبەجییێ ھتییدی خسییتە ...وەک رەخسییاندنی ھەلییی کییار، ئییاوڕدانەوە بە بییارودۆخی کییارو ژیییانی کرێکییاران، وامییی بێکییاری و 

 .کردنەوە
پێکھییات کە زۆربەی ( خییانە کییارگر)لە مەھابییاد بە ھییۆی ئەو قەیییران بێکییارییە کە تەنگییی بە ھەمییووان ھەڵچنیبییوو مییاڵی کرێکییار 

کەس  ٤١١ھەمیییان سیییاڵ لە بەردەم فەرمانیییداری شیییاری مەھابیییاد بە بەشیییداری نزییییک بە . ئەنیییدامانی کرێکیییارانی بیناسیییازی بیییوون
 ھەزار کەسی  ٤ەزایەتییان وەڕێخست و دواتر ئەم سەندیکایە پەرەی سەندوو لە مێتینگەکانی دواتر نزیک بە کۆبوونەوەیەکی ناڕ
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 .ئیدارەی کاری مەھاباد دابخەن( تربیت بدنی)توانیان لە ھۆڵی 
  

یەکیەتییی، " ەکلە الیەن کرێکییارانی بێکییاری ئەو شییارە پێکھییات و کۆمەڵێییک دروشییمی و ١٣٥١یەکیەتییی کرێکییارانی بۆکییان لە سییاڵی 
 .ئازادی سەردایەکیەتی نان، کار، 

ھەزار کەس الیەنگری بووە و ئەمیانی  خوازییاری  ٧تا ١یەکیەتی کرێکارانی بێکار رێکخرا و نزیک بە  ١٣٥١لە شاری بانە لە ساڵی  
 .جێ بەجێکردنی یاسای کار و باقی داخوازییە رەواکانی چینی کرێکاران بوون

  
زۆربەی ئەو کرێکارانەی وا لە یەکیەتییەکان و رێکخراو و سیەندیکا کرێکارییەکیان چاالکیییان دەکیرد و  ١١تا  ١٤لە نێوان ساڵەکانی 

 ١٧پەیام ھێنەری ھەر ساڵەی رۆژی یەکی مەی بوون بە داخەوە زۆربەیان دەست بە سەر و زیندانی کیران و بە تیایبەت لە سیاڵەکانی 
انی خۆی لە دەست دا و ئەمەش بووە ھۆی بۆشاییەکی گەورە لە نێو بیزووتنەوەی بزووتنەوەی کرێکاری زۆربەی رێبەران وپێشڕەو ١١تا 

 .کرێکاری لە ئێران و کوردستان
  

 :کۆتایی

  
 ی زایینی لە کۆنگرەی نێونەتەوەیی ١١١٩رێبەرانی کرێکاری شیکاگۆ گیانیان لە دەست دا، بەاڵم راستی خەبات و وتەکانیان لە ساڵی 

لە رۆژی ئەوەڵیی . انی چینیی کرێکیار تۆمیار کیراهیوەک رۆژی جی( ی گیواڵن١١)نانی رۆژی یەکی مانگی مەیکرێکاران لە پاریس بە ناولێ
ان، بە رێکخستی میتین  و بەڕێوەبردنی خۆپیشیاندان و رێپێیوان، ھێیزی یەکگرتیووی ها کرێکار لە سەرانسەری جیهمانگی مەی بە ملیۆن

ئەدەن و بەم کیردەوە ئەوە دەسیەلمێنن کە تیا گەیشیتن بە میافە رەواکانییان و خۆیان لە بەرامبەر دنیای زوڵی  و چەوسیاندنەوە پیشیان 
 .بنیادنانی کۆمەڵگایەکی دوور لە جیاوازی لە خەبات و چاالکییەکانیان ناڕاوەستن

  
ەنییدە و شییۆڕای بییااڵی کییاری ھەیە کە ئەم دوو ناو( خییانە کییارگر)کۆمییاری ئیسییالمی ئێییران دوو بییازووی دژە کرێکییاری واتە مییاڵی کرێکییار

تەنھییا کەرەسییتەیەکن بییۆ پڕوپاگەنییدەی ھەڵبژاردنییی پارلەمییان و حیزبەکییانی خۆیییان و ھیییچ ھەنگاوێییک لە قییازانجی بەرژەوەنییدی و 
دانییانی یاسییایەکی کییاری نییوێ لە بەرژەوەنییدی کرێکییاران بییۆ کاروبییاری . داخوازییەکییانی کۆمەڵگییای کرێکییاری لە ئێییران ھەڵنییاھێننەوە

ێنیانی رێکخیراوە و سیەندیکای هی پێویست بە تەندروستی و ئەمنییی و ئاسایشیی کرێکیاران، ئیازادی پێکسیاسی، دابین کردنی مەرجەکان
بیییمەی کییۆمەاڵیەتی و  کرێکییاری و مییانگرتن و کۆبییوونەوە، وشیییارکردنەوەی چینییی کرێکییار سییەبارەت بە مافەکانیییان، دابینییی کردنییی

 .ئەم چینە بێت بۆ ئەوەی باشتر بژینھتد دەتوانێت چەند داواکاری و داخوازییەکی  ...خانەنشینی و
 

 گوگل :سەرچاوەکان
 

 ٢١١٤ی ای م١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی ئاسۆی ڕۆژھەاڵت  : سەرچاوە
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 پێوەندی ھەژاری و بێکاری و رۆژی کرێکار

 
 
 
 
 
 

 ئەنوەر ئەسەدزادە

  
 شیێوازی لە ترسیاندن و ئەمنییەتیی قورسیی کەشیێکی سەپاندنی لەگەڵ رابردوودا ساڵی چەند لە کرێکار انیهجی رۆژی ئەوەی سەرەڕای

 بەرچییاو لە بە دەتییوانێ بییۆنەوە بەم کۆمەڵگییا زۆرییینەی ئەوەی کییۆمەاڵیەتی بەسییتێنی بەاڵم بییووەتەوە، بەرەوڕوو لەئێرانییدا جۆراوجییۆر
 بێییتەوە نھەنووکەییەکییا قەییرانە و گۆڕانکییاریی گشیت چەقییی لە و ئێرانیدا کۆمەڵگییای لە واقیتیی و عەینییی فیاکتەری ھەنییدێک گرتنیی
 ھەوڵ بیابەتەدا لەم. ئامیادەیە زییاتر کاتێیک ھەمیوو لە ئێرانیدا، لە بەھێیز کیۆمەاڵیەتی بزووتنەوەیەکی داینەمۆی بە ببێت و مەیدان
 و ئیسیالمی کۆمیاری سیاسیەتەکانی لە گرتیووە سیەرچاوە کە ئێران ناوخۆی ھەنووکەیی بارودۆخیی بەسەر بێت چاوخشاندنێکمان ئەدەین

 . دەڕۆین کرێکار انیهجی رۆژی بەرەوپیری بارودۆخێکدا چ لە لەوەی بدەین روونییەک چاوبەر رادەیەک تا
  

 بواری ئابووری -١

  
 ھەنیووکەیی رواڵەتیی ئاشکراترین و بەرچاوترین خەڵک، سەرەتاییەکانی پێداویستییە دەستەبەرکردنی لە ئیسالمی کۆماری ناکارامەیی
 دوای لە رۆژ خیواردەمەنی، و کەلیوپەل نرخیی. دەرخسیتووە خیۆی کیۆمەاڵیەتی گەورەی ەیەکیدیارد وەک بابەتە ئەم و ئێرانە کۆمەڵگای

 سیەرەکییەکانی سیەرچاوە تەنیانەت و خۆراکییەکیان پێداویسیتیە نرخی بەرزبوونەوەی وەک رووکەشییەکانی ھۆکارە و دەبێتەوە بەرز رۆژ
 سیسیتمی. داوە ھەاڵوسیان نرخیی بەھەڵکشیانی بەرچاوی خێراییەکی خانووبەرە، کااڵو ھەروەھا و ئاو و برق و گاز و نەوت وەکوو وزە،

 تێکیدانی ھەوڵیی لە و چەواشیەکاری بەر دەبیاتە پەنیا ئابوورییەکیان، شییکارییە و لێکیدانەوە لە تەنیانەت ئیسیالمی، کۆماری ئابووری
 وزەکیانە و شیمەک نرخیی ەرەوەیسی چیوونە دەبینیرێ ئەوەی دەسیتەکەش، بە کلییل کۆمیارە سیەرۆک سیەردەمی لە تەنانەت. راستییەکانە
 . خێرا بەشێوەیەکی

  
 کییراوی خانەنشییین کارمەنییدێکی لە ھەر رایگەیانییدووە، ئێییران خەڵکییی لە ژمییارەیەک لەگەڵ کییردن وتییووێژ بە فەڕانسییە ھەواڵنێییری
 نژادە، ئەحمەدی حموودمە دەوڵەتی ھاوشێوەی ئێستاکە ئابووری بارودۆخی کە وابووە پێیان سادە دووکانێکی خاوەن تا بگرە زانستگاوە
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 نرخیی بەرزبیوونەوەی رەوتیی بیووە، گەورە کەلێنێکیی تووشیی ئێیران کۆمەڵگیای کە نووسیویەتی خەڵکەوە ئەم زمان لە ھەواڵنێریە ئەم
 لە کیردووە زییادی لەدرێژەشیدا ھەروەھیا نەبیووەو باشیتر ھییچ رابیردوو چیاو لە ژیان بارودۆخی رانەگیراوەو شمەک گرانبوونی و کااڵکان

  کە دایە حاڵێک لە ئەوە سەرێ، چۆتە ٧٥ سەدی سووتەمەنی  نرخی و ٢٥ سەدی گاز و برق نرخی ئێستا تا ئەمساڵەوە ەھاریب
 .بێنن نەغدی یارانەی وەرگرتنی لە واز دەدا خەڵکی ھانی رووحانی دەوڵەتی

 
 خسیتنەگەڕی واڵت، داھاتی و سەروەت اڵنەیعاد نەکردنی دابەش میلیتاریزم، بۆ زۆر داھاتێکی تەرخانکردنی وەک گرینگەکانی ھۆکارە
 ژێرخیانی نەکیردنەوەی ئیاوەدان ھەمیبەر لە خەمیی کەمیتەر سیەرمایە، و دەسیەاڵت مافییای لە کیردن پارێزگیاری بیۆ سیست  وزەی ھەموو

 سیسیت  رامەییناکیا گشتی شێوەیەکی بە و کۆمەاڵیەتییەکان بیمە گەاڵڵەی بە نەبوون پێمل ئیداری، گەندەڵی واڵت، ئابووری لەرزۆکی
 . داوە ھەژاری گەشەی بە خێرای رەوتێکی خەڵک، پێداویستییەکانی دابینکردنی و کردن دەستەبەر لە
  

 خسیتنەگەڕی واڵت، داھاتی و سەروەت عاداڵنەی نەکردنی دابەش میلیتاریزم، بۆ زۆر داھاتێکی تەرخانکردنی وەک گرینگەکانی ھۆکارە
 ژێرخیانی نەکیردنەوەی ئیاوەدان ھەمیبەر لە خەمیی کەمیتەر سیەرمایە، و دەسیەاڵت مافییای لە کیردن پارێزگیاری بیۆ سیست  وزەی ھەموو

 سیسیت  ناکیارامەیی گشتی شێوەیەکی بە و کۆمەاڵیەتییەکان بیمە گەاڵڵەی بە نەبوون پێمل ئیداری، گەندەڵی واڵت، ئابووری لەرزۆکی
 .داوە ھەژاری گەشەی بە خێرای رەوتێکی خەڵک، پێداویستییەکانی دابینکردنی و کردن دەستەبەر لە
  

 تیر کۆمەاڵیەتییەکیانی الیەنە لەسیەر راسیتەوخۆ کیاردانەوەی گەلێیک کیاریگەر ژێرخیانێکی وەک ئیابووری و نایەت کۆتایی بەوە قەیران
 خەسییییارە سییییەرھەڵدانی. نەبێییییت نییییاوەرۆکی و فییییۆڕم دیییییاریکەری ئییییابووری کە ھەیە مرۆڤییییایەتی ژیییییانی الیەنییییی کەم و دادەنێییییت
 لەشفرۆشیی رێژەی بەرزبوونەوەی دایەو ھەژاری راستەوخۆی کاریگەری ژێر لە کە مەترسیدارانەیە الیەنە لەو یەکێک یەتییەکان،کۆمەاڵ

 .دەدرکێنێ الیەنانە ئەو و ھەژاری نێوان پەیوەندی ھتد، و دزی و کوشتن و سڕکەرەکان مادە بە بوون گیرۆدە و
  

 بێکاری -٢

  
 ھەنیدێک سیەرچاوەی ھیۆی بیۆتەی ھەروەھیا و لێیوەدەکرێ باسیی راگەیانیدنەکان لەئاسیتی بەشێوەیەک ئێستاکە کە دیاردانەی لەو یەک

 روو ئیمسیاڵ ئێران بێکاری نرخی ئامارەکان، و ھەواڵ تازەترین بەپێی. بێکارییە دیاردەی ئێران، ناوخۆی کۆمەاڵیەتیەکانی لەخەسارە
 بگییرە نەبییووەتەوە، کەم  نەک دیییاردەیە ئەم دەکییات، باسییی روحییانی دەوڵەتەکەی کە پڕوپاگەنییدانەی ئەو گشییت لەگەڵ و ھەڵکشییانە
 تەنیانەت پێوەنیدیەدا لەم. دەوڵەت بیۆ چیارھەڵنەگری  قەیرانێکی بۆتە گرتووەو زەحمەتکێ  ھەژارو خەڵکی بە بینگی بەر بەردەوام
 پارێزگای شارەکانی لە بێکاری نرخی یەکانرەسمی ئامارە بەپێی کە بەوەی ئاماژە وێڕای کامیاران و دیواندەرە سنەو شارەکانی نوێنەری
 گرفتێکیی وەرزییەکان بێکارە رێژەی و الوەکی کارە گرتنی لەبەرچاو بەبێ بێکارییە رێژە ئەم گوتنی تێپەڕیوە، سەد لە ٣١ لە کوردستان
 پێکھییییاتووەو نبێکییییارا لە گەورە لەشییییکرێکی ئێسییییتاکە. بەرەوڕووە لەگەڵییییی بەردەوامییییی بە کوردسییییتان لە بەشییییە ئەم کە گەورەیە

 کێشییەیە ئەم رۆژ دوای لە رۆژ کرێکییاران دەرکردنییی بییۆ خاوەنکییاران دەسییتی ئییاوەاڵکردنی و تییوێژە ئەو بییۆ کییار دەرفەتییی نەڕەخسییاندنی
 . دەکاتەوە زەقتر
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 ەوبەرھەمھێنییاو ئێییران خەڵکییی زۆرییینەی بییۆ تراژیکییی ژیییانێکی ئێییران، لە ھەژاران رێییژەی بەرزبییوونەوەی و ھەژاری رۆتینییی گەشییەی 
  رزگاری بۆ بنەڕەتی ھەوڵدانێکی یان زیاتر ھەژاری نیۆان لە ھەڵبژاردن واتە. سازدان چارەنووس ھەڵبژاردنێکی بەردەم لە لەراستیدا

- سیاسیی سیسیتمی ھەڵپێچیانی بارودۆخە، لەم رزگاری رێگەی تەنیا کە ئاشکرایە. دادپەروەر سیستمێکی کایەی ھێنانە و قەیرانە لەم
  دەرھێنانی کردەوە بە دەسەاڵت، سەرشانی ئەرکی ترین سەرەکی کە کۆمەڵگایەک. نوێیە کۆمەڵگایەکی دامەزراندنی و زاڵ کۆمەاڵیەتی
 . بێت ئازاد و مەدەنی کۆمەڵگایەکی بنیاتنانی و واڵت داھاتی و سەروەت عاداڵنەی دابەشکردنی و کۆمەاڵیەتی دادپەروەری

  
 مەجیالی ئەوەدان لەھەوڵیی جیھیان واڵتیانی زۆری بەشیێکی لەکاتێکیدا کە ەردەکەوێد بۆمیان ھیات باسیی ئەوانەی گرتنی لەبەرچاو بە

 بیکەنەوە، کەم بێکیاری رادەی تیاکوو گەڕ خسیتۆتە خۆیان ھێزی تەواوی ھەروەھا و بڕەخسێنن واڵتەکەیان الوانی بۆ گەشەسەندن کارو
 سیاسییەتەکانی دیییارترین لە یەک بییۆتە کییورد نیییالوا بێکییارکردنی سیاسییەتی فەقیییە، ویالیەتییی مەالکییانی دەسییتی ژێییر لەکۆمەڵگییای
 تیوێژی زۆر ئێسیتاکە بگرە نیەو لەئێراندا کرێکار چینی بۆ تەنیا ئابووریانە، گرفتە و ھەژاریی و بێکاری ئەم. کوردستان داگیرکەرانی

 .بکرێن پێناسە دەکرێت قەیرانانەدا ئەو کاتاگوری لە کە ھەن وکوردستان ئێران کۆمەڵگای دیکەی
  

 وشارەکان لەدژی کرێکاران و بزووتنەوەکەیانگ -٥

  
 لەو یەکێییک. سییەندووە پەرەی بەرییین بەشیییۆەیەکی کۆمەاڵیەتییەکییان بییزووتنەوە چاالکییانی سییەر بییۆ گوشییارەکان رابییردوودا، مییاوەی لە

 بیییزووتنەوەی ئیسیییالمی، کۆمیییاری ئەمنیەتییەکیییانی ھێیییزە ھێرشیییی بەر کەوتیییۆتە دواییییی رۆژانەی لەم کە کۆمەاڵیەتیییییانە بیییزووتنەوە
 رۆژی مەی ی١ لە بییوونەوە نزیییک لە کرێکارییەکییان، دامەزراوە پێکھێنییانی بییۆ ھاوئییاھەنگی کییۆمیتەی ھەواڵێکییی بەپێییی. کرێکییارییە
 ئەنیدریاری، عەبیاس حوسیێنی، غالیب حوسیێنی، خالید کانی بەناوە سنە شاری لە کورد کرێکاریی چاالکی ژمارەیەک کرێکار، جیھانیی
 و پێچینەوە لیێ تونیدی بە ئیتالعیاتەوە ئییدارەی ئەمنیەتییەکیانی ھێیزە لەالیەن حەمیدی، مەجید و بەخشەندە رشکوو رازانی، سۆسەن

 .کراوە لێ ھەڕەشیان
  

 پێینج خیاکەلێوە، ی١٧ رێکەوتیی شیەممە سێ رۆژی کە بیووە لەکاتێکیدا سینە شیاری لە کرێکاریییانە چیاالکە ئەم گرتنیی و ھێنیان گوشار
 تەعزییری زینیدانی نییو و سیاڵ سیێ بە ھەرکیام "تەنیۆمەد ھیادی و شییری مینیا جەمیاڵ" بەناوەکیانی بۆکیان ەل کیورد کرێکاریی چاالکی
 . کران مەحکووم تەعزیری زیندانی ساڵ ٢ بە کام ھەر "کەریمی محەممەد و پوور مستەفا ئیبرایی  پوور، مستەفا قاس " ھەروەھا

  
 پێکھییاتە و رێکخییراوە دروسییتکردنی بییۆ ھەوڵییدان لە ئێییران کرێکییاری وەیبییزووتنە ئیسییالمی، کۆمییاری کییاری سییەر ھییاتنە بەدرێژایییی 

 و کرێکیاران بە مافیانە ئەم لەدانیی خیۆی تەنییا نە ئێیران لە سیاسیی سیسیتمی و بیۆتەوە کێشە گەلێک تووشی سەربەخۆکان کرێکارییە
 دروسیت لە رێگەگیرتن و کرێکیاری چاالکیانی گرتنی لەرێگەی دەوەستێتەوەو دژی توانایەوە بەھەموو بەڵکوو دەبوێرێت، بزووتنەوەکەیان

 و کرێکارییەکیان رێکخیراوە سازکردنی دژی بەردەوام ئیسالمی کۆماری ئەگەرچی. دەبینێتەوە خۆی کرێکاریدا سەندیکای رێکخراوەو کردنی
 کرێکارییدا، زووتنەوەیبی لە رێکخراوەیی کاری الیەنگرانی لەگەڵ شەڕ مەیدانی چۆتە توانایەوە بەتەواوی ھەروەھا بووە، سەندیکاکان

 .کرێکاری چاالکانی بوونی شێلگیر و ھەوڵدان ئیرادەی دابەزینی ھۆی نەبونەتە بەربەستانە و رێگری ئەم گشت بەاڵم
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 . رۆژانەیان ژیانی رۆتینی بۆتە کرا باس وەک بێکاری و ھەژاری و بەسەردەبەن نالەباردا بارودۆخێکی لە ئێران کرێکارانی ھەنووکە 
  رۆژ، لەدوای رۆژ و گرتووە کرێکاران گوزەرانی و ژیان بە بەرۆکی کێشەیتر دەیان و بیمە حەقدەست، دواکەوتنی رکردن،دە لەسەرکار

 بنوێنێیت گرنی  دەورێکی دەتوانێ کرێکاری سەربەخۆی رێکخراوی بارودۆخە ئەم لەگەڵ روبەڕوبوونەوە بۆ. دەبێت خراپتر بارودۆخە ئەم
 . بکاتەوە کەمتر کرێکاران مافی سەر بۆ دەستدرێژی رادەی و
  

 ئیسیالمی کۆمیاری کە ھەرئەمەشیە و کرێکارییەکیانە داواکیارییە دەسیتەبەربوونی بیۆ بەکەڵیک ئیامرازێکی کرێکیاری سەربەخۆی رێکخراوی
 سییەرکوت، تۆقانییدن، ئامرازەکییانی لە وەرگییرتن بەکەڵییک ئیسییالمی رژیمییی. کییردووە مییافە ئەم لەگەڵ دژایەتییی دەسییەاڵتی بەدرێژایییی

 پێکھێنییانی بیییرۆکەی لەبەردەم لەمپەرێییک وەک ھەمیشییە" کییار خییانە" وەک کەڵکییی بییێ ناوەنییدگەلی پێکھێنییانی تەنییانەت و کییردندەر
 . سەرنەگرێت کارە ئەم کە ئەوەدابووە لەھەوڵی بەردەوام وەستاوەتەوەو کرێکاری سەربەخۆی رێکخراوی

  
 کرێکارییەکیان، سیەندیکا پێکھێنیانی پێناوی لە ھەنگاونان رەوتی کە نیشاندەدات ئێران دوایی چەندساڵەی ئەم دەرکەوتەکانی ھەموو

 وەک لەمپەرگەلێکییی ئەگەرچییی. بەھێییزە زۆر ئاراسییتە لەم ھەنگاونییان پێداویسییتیی و پێویسییتی بە بییڕوا و گەڕانەوەیە بییێ رەوتێکییی
 مەسیەلە ئەم لەھەمانکاتیدا بەاڵم ھەیە، بیوونی ھەنیووکەش کرێکیاران خیودی الیەن لە پیۆیسیت وشییاری نەبوونی و دەسەاڵت دژایەتی

 .  ئێراندا کرێکارانی ناو لە زاڵ گوتارێکی ببێتە تا دەڕوات سەربەخۆ سەندیکاگەلی و یەکێتی پێکھێنانی واتە
  

 کرێکارییەکیان، سیەندیکا پێکھێنیانی پێناوی لە ھەنگاونان رەوتی کە نیشاندەدات ئێران دوایی چەندساڵەی ئەم دەرکەوتەکانی ھەموو
 وەک لەمپەرگەلێکییی ئەگەرچییی. بەھێییزە زۆر ئاراسییتە لەم ھەنگاونییان پێداویسییتیی و پێویسییتی بە بییڕوا و گەڕانەوەیە بییێ کیییرەوتێ

 مەسیەلە ئەم لەھەمانکاتیدا بەاڵم ھەیە، بیوونی ھەنیووکەش کرێکیاران خیودی الیەن لە پیۆیسیت وشییاری نەبوونی و دەسەاڵت دژایەتی
 . ئێراندا کرێکارانی ناو لە زاڵ گوتارێکی ببێتە تا دەڕوات سەربەخۆ سەندیکاگەلی و یەکێتی پێکھێنانی واتە

  
 ھەڵسییووڕاوانی و چاالکییان لەالیەکەوە. بکرێییت لەسییەر قسییەی جیییاوازەوە روانییگەی دوو لە دەکییرێ و ھەیە الیەنییی دوو مەسییەلە ئەم

 وەک فۆڕمەکییانی ھەمییوو بە کرێکییاری یسییەربەخۆ رێکخییراوی لە بەھرەمەنییدبوون کە گەیشییتوون حەقییییەتە بەو کرێکییاری بییزووتنەوەی
 بە کرێکییاران و بییدات کرێکییاری بییزووتنەوەی رەوتییی بە خێییرا پێشییکەوتنێکی دەتییوانێ دیییکە، بییواری زۆر و فێدراسیییۆن و سییەندیکا

 ییان نرێکخراوبیوو کە دەکەن مەسیەلە بەم درک بەباشیی خاوەنکیاران و ئیسیالمی رژیمی الیەکیترەوە لە. بکاتەوە نزیکتر ئامانجەکانیان
 گەڕ خستۆتە خۆیان ھەوڵی ھەموو پێیەش بەم ھەر و دەدات بەرژەوەندییەکانیان لە بەھێز زەربەیەکی و گورز کرێکاران، خۆڕێکخستنی

 .بگرن پرسە ئەم پەرەسەندنی بە بەر تا
  
 سییەندیکا و رێکخییراو ھەبییوونی ھەنییاوی لە کرێکارییەکییان کێشییە لە بەرچییاو بەشییێکی کە لەوەدایە کرێکییاران بییۆ مەسییەلە ئەم گرنگییی 

 روون سیەربەخۆ رێکخراوی دروستکردنی و رێکخستن بۆ ھەوڵدان گرینگی دەتوانێ بابەتیتر زۆر و ئەمە و دەکرێت چارەسەر سەربەخۆکان
 بەاڵم ھەیە، خییۆی جییێگەی کرێکاریییدا بییزووتنەوەی لە وبییوو پییرژ نییارێکخراو بەشیییۆەی نییاڕەزایەتیی و مییانگرتن ھەبییوونی. بکییاتەوە
  ئەم بەھێزی چۆنایەتی لەسەر بەرچاو کاریگەرییەکی دەتوانێ کرێکارییەکان، سەندیکا و رێکخراو سازکردنی و دندامەزران
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 .دابنێت کرێکار چینی داھاتووی خەباتی و بزووتنەوەیە
 

 کرێکارییەکیان تەخواس پێشەوەی لەریزی بەردەوام کرێکارییەکان سەربەخۆ رێکخراوە پێکھێنانی بۆ داواکاری دواییدا ساڵەیی چەند لەم
 بیزووتنەوەی بابەتەکیانی گرینگتیرین لە یەکێیک بیۆتە دوایی سااڵنەی لەم کرێکاران وشیاری سەرەوەی چوونە بەھۆی پرسە ئەم و بووە

 پێکھییاتەی ھەبییوونی کاریگەرییەکییانی بە درککییردن و رۆژئییاوایی واڵتییانی لە سەندیکالیسییتی بییزووتنەوەی ئەزموونەکییانی. کرێکییاری
 لەسیەر پێداگری کرێکاران ئەوالی و ئەمال بێ مافێکی وەک بەردەوام و بەخشیوە بابەتە بەم تایبەتی گرنگییەکی کاری،کرێ سەربەخۆی

 . کراوە
  

 ئەنجام

  
 و کیۆمەاڵیەتی و ئیابووری ھەاڵواردنیی گەورەتیرین تووشیی ژییانەوە گرانیی و کار دژواری بەھۆی چینە ئەم کە بوترێ پێویستە بەگشتی
 خەبییاتی و کۆمەاڵیەتییەکییان بییزووتنەوە نێییو لە کرێکییار چینییی رۆڵییی ھێشییتاکە راسییتییانە، ئەم سییەرەڕای. نەتەوەبییوو لێکییردن زوڵیی 

 دڵەڕاوکێیدا و لەتیرس کە نیین کرێکیاران تەنییا ئیسیالمی کۆمیاری ئێسیتاکەی لە کە ئاشیکرایە و روون. نەبیۆتەوە کیاڵ رزگاریخوازانەدا
 بیاقی ھاوکیاری و بەبەشیداری کرێکیار چینیی پێویستە بۆیە ھەر باشترن، ژیانێکی وگۆڕوئاڵ خوازیاری کە نین ئەوانی  تەنیا و دەژین
 پێنیاو لە بیکەنەوە چڕتیر ھەوڵەکانییان خوێنیدکاران، و ژنیان وەک کۆمەاڵیەتییەکیانی بیزووتنەوە کۆمەڵگیاو دییکەی توێژەکانی و چین

 .زاڵ دیکتاتۆری ھەڵتەکێنەری شۆڕشێکی ییپانتا ناو بڕۆنە نوێییەوە بەخوێندنەوەی و کۆمەاڵیەتی بەرینی شۆڕشێکی
  

 و دینییامیکی پێوەنییدییەکی کۆمەاڵیەتییەکییان، بییزووتنەوە لەگەڵ ئێرانییدا لەکۆمەڵگییای سییەقەت ئییابووری بییاری و ھەژاری و بێکییاری
 بێت، لەگەڵ شیکوردستانی و ئێران کرێکارانی وشیاری چوونەسەرەوەی و خۆڕێکخستن پێویستی بێگومان. ھەیە پێکەوە لێکھەڵپێکراویان

 بەھێیزی خیاڵێکی وەک دەتوانێت ھات، باسی خااڵنەی ئەو کردنی مۆتۆربە. کرێکاری بزووتنەوەی بۆ چارەنووسسازە و گرن  فاکتەرێکی
 سیەردەمیانەی ژییرانەو رێکخسیتنی ئەزمیوونی لەگەڵ ھەیە روونیییەش بەرچیاو ئەو و بیدرێتەوە لێیک کرێکاری بزووتنەوەی وەگەڕخستنی

 مەییییدانی ھیییاتنە چیییاوەڕوانی ئێرانیییدا، بەسیییەر سیییەپێنراو ئیییابووری قەیرانیییاویی ئیییاڵۆزو کەشیییی وقۆسیییتنەوەی ەکانسیاسییییی حییییزبە
  . نییە لەراستی دوور کرێکاری، بزووتنەوەی ھێزی بە بەرفراوانتری

 
 ٢١١٤ی ای م١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی ئاسۆی ڕۆژھەاڵت  : سەرچاوە

 
------------------------------------------- 
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 قۆناغی گلوبالیزمدا  تی له باتی چینایه نی و خه ده باتی مه خه
 
 
 
 
 
 
 

 فا سوڵتانی مسته -شاد  ڕه 
  
 . کوژران  حمانه بیڕه کی یه شێوه به و ستان ڕاوه  وه وساندنه چه دژی  وه ته ساره جه  به  که باشور، ئافریکای  کرێکارانی یادی بە
  

 !  بێت پیرۆز کرێکار چینی یهانیج ڕۆژی گواڵن، ی یازده
 

  کیه  ئێمیه: " نوسیان ردێک به  تاشه ر سه  له ؛ بوو  ئاماده  که جاده و کرد دروست رایاتیان و واندوز ڕه ولێر، ھه ی ڕێگاکه کرێکاران کاتێک
 ئیتالییایی، تونسی، میسری، ریانی،س ھیندی، تورکی، بی، ره ڕووسی،عه کوردی، ئینگلیزی، نی، رمه ئه کانی زمانه  به و سین که زاران ھه
 . ین که ده  قسه یونانی و نگاری،فارسی ھه
 
 م لیه.  کیراوه دروسیت جیهیانی، می کیه یه ڕی شیه دوای  ییه جاده م ئیه." کیرد دروسیت  جیهانیه م ئیه مرۆڤێکی موو ھه تی خزمه بۆ  ڕێگامانه م ئه

 کیارێکی و کیراو دییاری ئامیانجێکی  بیۆ و؛  خیراوه راوێز پیه  لیه نییژاد و سیاسیی فیکیری زمیان، پیسیت، نگیی ڕه ب، زھیه مه ئایین، دا بواره
 و بریتانییا ک وه وتوو پێشیکه واڵتیانی  لیه سوسییالیزم  کیه وابیوو پێییان میارکس و ئیینگلس.  گرتوه کیان یه کان کرێکاره موو ھه ش، ھاوبه

. بێیت وتوو رکه سیه سوسیالیسیتی شۆڕشیی بیوو جووتیاری ی ڵگاکه کۆمه ی پێکهاته  که ڕووسیا  له بوو وانه پێێان و؛ وێت که ده ر سه ئاڵمانیا
 نیزامیی ھێشیتا و یشیتبوو گه ر ڕووخێنیه ئاسیتێکی تا لک خه ری ماوه جه ژیانی ختی سه زۆر بژیوی و ڕووسیا ئابوری داڕزیوی و خراپ باری

 خیۆی چیاوی  بیه گلوبیالیزمی و تیکنۆلیۆژی ی شه گه و ، ابایهبم ٢١ ی ده سه تاکوو ھه مارکس ک وه سوفێک فیله ر گه ئه. مابوو ر ھه جووتیاری
 . گۆڕی ده کانی بوچونه و بیر و ڵویست ھه ی زۆربه ، دیبایه
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 تێدا تی وله ده و شۆڕش دیموکراسی، ی دیارده" کاپیتاڵ"  ناوی  به ی که شاکاره  کتێبه  له و  وه ته کردوه شی داری رمایه سه چاکی  به مارکس
 پییێ  کانی مه سیسییته  لییه یتوانی نییه اڵم بییه بکییات، حلیلی تییه و وه کاتییه شییی داری رمایه سییه تییوانی مییارکس ، وایییه پییێ وبروفسییکید.  نیییه
 ی تییازه تی سیاسییه  بۆیییه و، زانییی بولشییویکی حیزبییی کانی ته سیاسییه ھێنییانی س ره ھییه  بییه زوو زۆر لینییین. بگییات تییێ داری رمایه سییه

 : وتی لنین.  وه کرده ئاوا ڕۆژ واڵتانی ی  بیگانه دراوی و کاپیتاڵ بۆ رووسیای کانی روازه ده و، لبژارد ھه ی* (نیپ)ئابوریی
 

 بیگومیان و بیوو،  نیه کردووییان  شیه گه کی ئابورییه التیان؛ سیه ده ورانیی ده  لیه کان بوڵشڤیکه! وێ ده تی سوڤیه ی جۆره م به سوسیالیزمی کێ
 ھێنییانی م رھییه به ی شیییوه و ت وڵییه ده  بییه ت باره سییه لنییین کانی تیئوریییه.  نیییه ر ھییه مانییای کییردوو  شییه گه کی ئابوریییه بییێ دیموکراسییی 

 و عیلمییی  یاداشییته و زاینییی ١١٤٤ سییاڵی  لییه مییارکس کانی جوانییه و ناسییک  یاداشییته. نییادات نیشییان ڕوون کی ئاسییۆیه و لێیی ** ئاسیییایی
 .کران گوم و شرت و سانسور  وه کانه ستالینیسته ن الیه  له نوسیبووی، زاینی ١٩١٤ سالی  له  که لنین کانی فیه لسه فه
 

 کییانی زووه ئاره توانی یییده نه رگیز ھییه  تییه حکومه  شییێوه و ئییه و کییرد ده بڕکێییی چییاو کاپیتییالیزم ڵ گییه  لییه ت سییوڤیه سوسیالیسییتی تی حکومییه
 کی پێشییه  لییه و، کییرد مییارکس کانی نوسییراوه  لییه ویچییا  وه سییه ده موقه ڕوانێنێکییی  بییه جییار مین کییه یه بییۆ ئییینگلس.  بکییات دابییێن کرێکییاران

 :نوسی کاپیتاڵدا ئینگلیزی ی رجومه ته
 

 ئیینگلس و سیتن ره په ی پۆپیه  چلیه  یانیده گه ت ڕه کیه ڵین وه ھیه بۆ مارکسی دوکترینی ی کاره م به!   کرێکاره چینی وراتی ته کتێبی کاپیتاڵ
 کی ییه رجومه ته خانۆف پلیه ت نانیه ته و بوخیارین بوگیدانۆف،. دانیا مارکسییزم  لیه تیزمیدوگمیا ی کیه کۆڵه و را گیه ؛ کیه بیوو س کیه م که یه

 جیهیان ڕوونیاکبیرانی ر سیه  لیه تیڤی نیگیه ی وه کاردانیه  نیده وه ئه ڕووسییا، سوسییالیزمی کانی شکسیته.  یه ھه سوسیالیزم  له تریان مرۆڤانه
 کریکیارانی ی ئیه و بگرن ک یه جیهان رانی ڕێبه ی ئه: "تی نوسیویه وتاریکدا  له د ممه محه ستود مه ناوی  به کورد ندێکی بیرمه  که ،  داناوه
 و  تیره ھێیز  بیه میردن  لیه کومیونیزم: وتی ڵواسیندا ھه کاتی  له تر ندێکی بیرمه( یوسف لمان سه یوسف) ھد فه و! " گرن مه ک یه جیهان

.  کرێکارداییه چینیی باتی خیه ڕێگیای ر سیه  له ئازار و ژان کۆسپ،  له پڕ و خت سه ژوار،د رێکی فه وسه بوون ڕ تێپه.  رزتره به ش سێداره  له
 و کان یرانیه قه رکردنی سیه  چیاره بیۆ،  وه ماسیمیدیاه کانیاڵی  لیه داری رمایه سیه. سیتێنێت ده ره په دێ، تا ھیه داری رمایه سه دونیای بوحرانی
 .کات ده شی پێشکه و  یه ھه شکێنی ئازار و دامرکێن گونجاو، ئاڵترناتیڤی کان وریهما جه  وه بزووتنه و کریکاران باتی خه دانی شکست

 
 ! کانی کوتاوه رگای ماڵه ژاری ده پۆلی ھه شه

 
 بیۆ پڕاوپیڕم ڕێیزی. ھیات ئاسیکاندیناوی و ره بیه نگاریا ھیه و بالکیان ڕۆمیانی، بولگارییا، کیانی کۆماره  لیه کان ژاره ھیه پۆلی شیه مسال، ئه
 ژاری، ھیه  لیه کیان ییه دیارده***  کان جیه ره قه ت تایبه  به و ڕۆمانی و نگاریا ھه ژاری ھه ندانی شارۆمه.  یه ھه جیهان کانی  ڤهمرۆ موو ھه

 بینیی، ده وات ژنیی و پییاو نج، گیه ناویاندا  له. دا نیشان فینالند و نیرویژ سوید، کانی شاره  له تیان مرۆڤایه ئازاری و رد وده تی برسیه
 ئوروپیای ڵ گیه  لیه خۆییان و بیوون  نیه  ئاسییمیله ھێشتا و ژین ده ئوروپا  له  ڵکه خه م ئه  ساڵه زار ھه ن قریبه ته. بوو ھه کاری وانایت  که
 داھییاتی و سیامان و ت روه سیه سییاحیبی  بیه خۆییان ھیشییتا شیتێک موو ھیه  لیه تییر خیراپ و؛  گونجانیدوه  نییه کانی ھاتیه پێیک و کگرتوو ییه

 ئاییا. کیرد ده ژانیی دڵی  و وت کیه ده پێییان چیاوم شیار، کانی قامه شیه  لیه و تتار قه  له بار و جار. نازانن نگاریا ھه و انیڕۆم بولگاریا،
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  بیه دژ  تاوانیه موو ھیه م ئیه بیۆ ن؟ کیه خێو بیه  نراوانیه ڕاو  مرۆڤیه م ئیه نیاتوانن بالکیان واڵتیانی و نگاریا ھیه بولگاریا،ڕۆمیانی، واڵتانی
 ڕۆمییانی لکی خییه  لییه فگانسییتان ئه و سییومال ڵکی خییه ، پرسیییاره میین بییۆ ئیسییتاش کرێییت؟ ده تی مرۆڤایییه و جیهییان و ئوروپییا کانی  جییه ره قه
 دونییا ژارانی ھیه ی زۆربیه الی مینتالێتییت. نیامۆن سواڵی کولتوری ڵ گه  له چی  که ھاتون، ناوخۆیی ری شه تووشی  ساڵه ٣١ و ژارترن ھه
 تیا نگاریا ھیه و ڕۆمیانی بولگارییا، رسیهێنراوی ھه ڵگای کۆمیه. ن کیه ده لیێ چیاو ناشییرین کی ییه دیارده ک وه ردنسیواڵک  کیه ، که یه شێوه  به

 ژییانێکی  واڵتانیه و ئیه تی حکومیه ھێشتا و؛ کێشا ده خۆیاندا شوین  به سوسیالیستیان؟ کۆماری ی وشه خ  خشه رلین، به دیواری ڕووخانی
 باتی خیه چێیت ده پیێ  .کیردووه  نیه ر به سیته ده و دابیین کان جیه ره قه و قیر فیه بۆ ئوروپا؛ رۆژئاوای اڵتانیو ی شیوه  له ی ندانه تمه رافه شه

 .بێت  نه دیفاعیشدا ی پڕۆسه  له  واڵتانه و ئه کرێکاری چینی
 

 !کان  ی گۆڕان وحیزبه شنه

 
 مما ئیه ، نوسییوه چاکییان پالتفیورمی ئاسییا ت نانیه ته و ائافریکی التیین، ئامریکیای ئوروپیا، اڵتی ڕۆژھه واڵتانی کانی کومونیسته  حیزبه

 کان قامه شیه و گلوبیال نی، ده میه ستانی، شاره باتی خه ناکرێت، واز بانگه  مێکه رده سه کرێکاران دیکتاتوری.  یه تراویلکه یان که سوسیالیزمه
 و ژنیان میافی دژی موویان ھیه و تارییک و لێ   ندازه ئه بێ کان ئیسالمیه و نادیموکراتیک  ھێزه پالتفورمی.  نواندوه ریان که دیاری وری ده

 میافی و پییاو و ژن ری رابیه به دیموکراسیی،  لیه و میودێرن و وتوو پێشیکه کان ڕادیکاڵیه و سیێکۆالر پ، چیه  ھییزه پالتفیورمی. دیموکراسین
 چیین؟ کان گرفتیه و کۆسیپ.  وه تیه نه بو کیۆ کان وتوه دوواکیه  ھێیزه  وری ده  لیه ئیستا ڵک؛ خه رینی به ری ماوه جه چی که ن، که ده دیفاع مرۆ 
 بیرکیاری سینورێکی ناکرێیت مڕۆ ئیه ؟ ن که ده گۆڕکی جێ یتا په یتا په ڵگادا، کۆمه  کرێکارله چینی و بورژوازی  ورده ئایا ؟ یه رنامه به ئایا
 . دانێن کرێکار چینی بوونی ئاگا بێ ستۆی ئه  له تاکان خه موو ھه ناکرێ! دانین کرێکار چینی و بورژوازی  ورده نێوان  له
 

 زییاد لیی ی تیازه شیتی بیێ ده و  پێویسته مارکسیزم  له نوێ فسیری ته و  رجومه ته ئایا ؟  داگرتوه کرێکاری چینی مێشکی مژ، و م ته ئایا
 بگونجێیت؟ رخ ھاوچیه مێیژووی و ڵگای کۆمیه کیانی ڕاسیتیه ڵ گیه  لیه  رنامیه به کیار، بکی سه بلیغ، ته ؛ که  ھاتوه نه  وه ئه کاتی ئایا ؟ کرێت
 تیکنۆلیۆژی و میان زه خێراییی ڵ گیه  لیه و گیرین  وه سیته ده  بیه مارکسییزم  لیه  تیازه و نیوێ ی رجومیه ته و فسییر ته  که  دایه  وه له ت ساره جه

 زار ھیه مانان، ئێمیه پێ  و مه له ندساڵ چه. اتک ده ھاوار و،  ھاتوه مارکسیزم ی بناغه  له ڕینیسانسێک و  وه بونه نوێ کاتی. بێگونجێنین
  ئاسیته و ئیه تیا  که  چێیه جیهان و موسڵمان واڵتانی ژارانی ھه ردی ده. ڵچنیبوو ھه کریکار چینی ھیژمونی ر سه  له شمان گه ھیوای ک یه و

 کیان خۆره  مفتیه و پاڕازییت ال میه  وازی بانگیه  بیه سڵمان، مو واڵتانی ژارانی ھه بۆچی ؟ ناوه ملیان سیاسی ئیسالمی و ره به لک خه ری ماوه جه
 بییۆ ت حمیه زه  بیه زۆر ، وه کۆبیوه( ئیتالییا) ڕۆم شیاری  لیه کان سییحیه مه ری ڕێبییه پیاپ دییداری بیۆ  کیه رێک ماوه جیه شیکێنن؟ ده خۆییان ملیی
  بییه فییا وه و یمان پییه کییوا پیییران و ژنییان ن،منییدااڵ کوشییتنی و  وه قاندنییه خۆته تییاکتیکی.  وه ه بێتییه ده کییۆ تی حکومییه و حیزبییی رانی ڕێبییه

(  یف تییه)   بازنییه و چییین و تییوێژ موو ھییه نی، ده مییه باتی خییه  لییه! کییات ده ر سییه  چییاره ژاران ھییه رمییانی ده بییێ ردی ده و  تیییه مرۆڤایه
 نیا تییه کییداری چه و  رگانه هپێشییم باتی خییه  لییه اڵم بییه ن، بکییه بییۆ فیییداکاری  کییه  یییه ھه مێژووییییان رکێکی ئییه ڵگا کۆمییه کانی سیاسییییه
 کانگیای مڕۆ ئه که کات؛ ده حوک  ئوسولی نتییی مه و ٢١ ی ده سه قوناغی و بوار. کانن قورسه  رکه ئه موو ھه پرسی ر به  که کانن رگه پێشمه

 کان وره گیه  خۆپیشیاندانه و کان نییه ده میه  مانگرتنیه نیاتوانن  کان حیزبیه.  کانه نفوسیه پڕ  نده ناوه و کان شارۆچکه و کان وره گه شاره بات خه
 . تیژیه توندو  له دوور زۆری  به و،  یه خوازانه ئاشتی م رجه سه قام شه ر سه باتی خه و ڵک خه رینی به ری ماوه جه شداری به. ن خه ڕێک
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 و حیزبییی ی مینییه که وخۆ سییتهوناڕا دات ده نێشییان ر ڕێبییه ک وه خییۆی نییوێ سیاسییی وی پێشییڕه ھێزێکییی ری ماوه جییه بییووی ر بییه باتی خییه  لییه
 ن الیییه  لییه داڕێییژراو و نیید پالنمه ، کدارانییه چه باتی خییه  شیییوه کوردسییتان  لییه. بییات ده ڵییدێر ھه و راوێز پییه و ره بییه کالسیییک رانی ڕێبییه

 ک بۆچیه نا پیه کیورد، تیاکی تی رامیه که  لیه دیفیاع بیۆ  کراوه ناچار ڵک خه ری ماوه جه و  پێنراوه سه کوردا؛ ڵکی خه ر سه  به  وه داگیرکارانه
  بیه ک چیه بیۆ بیردن س ده بێت، ھیه ریفراندوم و مانی له پاره دیموکراتیک، للی حه ڕێگا ر گه ئه. دانێت بۆ نرخی سێک فریادره ک وه و ببات
 رگیز ھیه کوردسیتان، کیارانیداگیر ر رانبیه به  لیه  خۆییدا ی میاوه درییژ و وت ڵسیوکه ھه  لیه پیڕ باتی خیه  لیه  رگه پێشیمه.  ژارانیه  ھه ری ره زه

  رگه پێشییمه رچی گیه ئه.  رزه بییه ر سیه زۆر دا بییواره م لیه و  ھێنییاوه  نیه کیار  بییه" کیوژی ڵ کۆمییه" و"  وه قاندنیه ته خییۆ" ی ناجوامێرانیه تیاکتیکی
 باتیدا خه کیانی بواره  لیه یدیفیاع بیێ ڵکی خیه کوشیتنی توانیای و گرێیت ر وه ڵک که  نامرۆڤانه و خوێناوی تاکتیکێکی موو ھه  له یتوانی ده
 . یکردووه نه رگیز ھه  وه خۆشحاڵیه  به و  بوه ھه
 

 !نی ده باتی مه ی خه ڕاسپارده

 
 ییدانی مه ئاییا ؟ ییه ھه تی چیناییه باتی خیه ر سیه  لیه ی وه کاردانیه ئاییا ؟ تییه چینایه باتی خه ئاڵترناتیڤی و دیل به نی ده مه باتی خه ئایا
 جییددی و عال فه کی یه شێوه  به ڵگا کۆمه ی"دار نه و داھات م که" چینی ؟ کردووه  نه سک رته به و سنووردار تی ینایهچ باتی خه ڵسوڕانی ھه
 کاتدا مان ھه  له ، نرخێنراوه رز به و پارێز ئاشتی ھێزێکی  به و  ڵکشاندایه ھه  له نی ده مه باتی خه.  رخاوه رچه وه نی ده مه باتی خه و ره به

  بیه باوڕییان اڵم بیه ، میاوه  نیه کرێکیاران دیکتیاتوری  بیه باوڕییان س کیه زۆر.  کیراوه  نیه زۆر باسیی ت تایبیه  بیه و  زانراوه م که تێکی بابه
 .  تدایه خزمه  له ماسمیدیای ر، ھێنه م رھه به چینی مێشکی پژاندنی ھر ژه ستی به مه  به داری، رمایه سه.  یه ھه دیموکراسی

 
 ردا ماوه جیه بیڕی گیرفیان پیڕی گیرفیان تیاقمێکی اڵتی سیه ده ژێیر  لیه ماسیمیدیا ویت نایه و  پێێه ئازادی بۆ کی یه ردهڕاسپا کرێکار، چینی
 و، سیوڕن ڵده ھه تی مرۆڤاییه دژی ماسیمێدیا و لکترونیکی ئیه ڕی شیه ھراوی،  ژه بلیغی ته پڕوپاگاندا، فراوانی ر به شااڵوی و ھێرش .بێت
 یر سه یر سه ی کێشه و گرفت و گیر ک، یه و زار ھه چاری دوو جیهان ژارانی ھه مڕۆ ئه. کرێکارن چینی نوسی رهچا دژی کاتیشدا مان ھه  له

  وه تیه بوه ئاسیایی ئاشیکرا  بیه مرۆ ، تاکی کونتڕۆڵی ستی به مه  به وی زه و ریاکان ده ئاسمان،  له جاسوسی و گوێگرتن ی دیارده. ھاتوون
 د قه ئیتالیا و ئوسترالیا کانادا، بریتانیا، رانسا، فه ئالمان، پاکستان، ھیند، ژاپون، ئامریکا، ووسیا،ڕ چین،: کوو وه کان ھێزه زل و

 ئیسییتا.  پاوه داسییه تیییدا مرۆڤایه ر سییه  بییه کییونتڕۆڵ؛ ترسییناکی و ش ڕه قونییاغێکی. نییین مییرۆ  مییافی ی کردنییه شییل پییێ م ئییه زاری رمه شییه
 و ڵک خه رینی به ری ماوه جه. کوتێ ده ئاسمان  له ر سه یوتوپ و تر توئی بووک، یس فه پ ، ئه مایکرۆسۆفت، سیاسی و ئابوری اڵتی سه ده
  بییه ت باره سییه زۆریییان زانیییاری و.  نیییه رزیان بییه ئایییدئولۆژیکی و سیاسییی حیزبییی، زانیییاری نییوێ، سییڵی نه و کان نجییه گه ت تایبییه  بییه

 و  گوڕێیوه سیتانی شاره باتی خیه و نی ده میه نافرمیانی قام، شیه ر سیه  ھاتنه  به ویانمێژو وتی ڕه و  یه ھه بووک یس فه یوتوپ، ر، کۆمپیوته
 تییۆخ و وشییک ئایییدولۆژی ی بناغییه ر سییه  لییه  کییه  حیزبانییه و لییه نییوێ سییڵی نه. زانیییارین شۆڕشییی نگری الیییه و اڵت سییه ده گییۆڕینی خوازیییاری

 دیکتیاتوری ؛ که  کردووه وای کان سنوورداره و سک ته ر به  ندیه وه رژه به. دووهرخان ڵچه ھه ڕوویان  داوه کڵۆم و کلیل مێشکیان و، زراون دامه
 دوور و جیێ  بیه ڵویسیتێکی ھه بیاتی  لیه حیزبیی، سکی ته بیر میتمارانی. خولیێنێت ده سات کاره داھاتوودا،  له و  یه شه گه  له ڕوو حیزبی
 نیاو  لیه مما ئیه اڵتن، سیه ده خوازییاری کان وساوه چه  له زۆر کی یه ژماره. ن ده ده نی ده مه باتی خه و دیموکراسی  له ر ره زه وخۆ ڕاسته ، بینانه
  ر سه  له  رده ،په وه ھێزیانه واو ته  به ئوپۆزیسیون کانی ویزیونه تله. نین ڵسوڕاو ھه و چاالکوان  ندام، ئه  کان کرێکاریه  حیزبه
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  قام شه ر سه باتی خه. وێت ناکه چاو ر به ژاران ھه ژیانی له تی ڕه بنه گۆڕێکی و ئال چی  که گرن، ڵده ھه داری رمایه سه کانی ته نایه جه
 .کۆکن و وت ھاوڕه تی چینایه باتی خه کانی ڕاسپارده ڵ گه  له و چاک ئالترناتیڤی نی؛ ده مه باتی خه کانی ڕاسپارده ؛ که دا نیشانی

 
 !رن وه خته بهنوسێکی دیار و  ڕێی چاره  ژارانی کوردستان چاوه ھه

 
 ڵێی ، پالتفیورمی می رھیه به ڵکوو بیه ؛ نیه داگیرکاران و داری رمایه سه حمی بیره می رھه به نیا ته جیهان؛ کانی حیزبه ی شکسته موو ھه م ئه
.  تکنیکیه و زانییاری دونییای  له گرتن ر وه ڵک که گونجاوی ی شێوه بژاردنی لنه ھه و گلوبالیزم ورانی ده سیاسی فیکری و رنامه به بوونی  نه

 وتنی رکه سیه! ن کیه تۆمیار رخ ھاوچیه مێیژووی بیۆ ری روه سیه  لیه پیڕ کی یه کارنامه  پێویسته و  سکه رته به کان حیزبه ی وه کردنه بیر ی دایره
 کوردسییتان، کانی پییه چه  حیزبییه  پێویسییته.  بوه ھییه کراویشیییان دیییاری وتی سییکه ده و  یییه ئاماژه شیییاوی بییواردا زۆر  لییه کان، کوردیییه  حیزبییه
 . ن بده  وه نیه ده مه باتی خه  به پاڵ ؛ دا ره شه دوو م له وتن رکه سه وبۆ بن تی چینایه ڕی شه و نیشتمانی ڕزگاری ڕی شه ی وه ره واڵمده

 
 ھیێچ.  وه نیه که بیوو انخۆیی  ڕۆژنامیه و بوڤیۆک و، ڵسیوڕن ھه ئیازاددا ی ڕێکخیراوه  له ڵک خه اڵنی کۆمه ن ناده ڕێگا کوردستان داگیرکارانی

  لییه دیفییاع بییۆ ناچییارن ڵک خییه ری ماوه جییه. بکییات ربییاز ده ژاری ھییه و داری نییه  لییه خییۆی تییا  وه ھێشییتوته نه کییورد ژاری ھییه بییۆ کیان ڕێگایییه
 ڵکی خیه مێیژووی ی وره گیه شیی به. رن بیه شیۆڕش و ڕین ڕاپیه کیداری، چه باتی خیه بۆ نا په کانیان مافه ھێنانی س ده به و خۆیان تی رامه که

 کانیال  لیه دییالۆگ کاناڵی باتی  وله ن، بکه کورد ڵکی خه ڵ گه  له گفتوگۆ و دیالۆگ نین، حازر داگیرکاران.  بووه ر تێپه ڕدا شه  له کورد
 کانی وره گه و زل اھیو  که نین  ئورگانانه و ئه وه، ڕاسته و پ چه  به کوردستان کانی ڕێکخراوه و حیزب. گرن ده ر وه ڵک که ن  تفه زمانی و

 کان حیزبیه موو ھیه ی وه کرده و  وه ته کردوه خۆی کانی ڕه الپه م رده سه مێژووی. ن که تی رایه نوێنه مدا که یه نگاوی ھه  له کوردستان ژارانی ھه
 کان حیزبیه میاڵی دراوی و امانس و ت روه سه ی دیارده بواری  له کان ڕێکخراوه و حیزب رانی ڕێبه. کات ده تۆمار کوردستان کانی ڕیکخراوه و
  لیه  میشیه ھه و نیین دییار ر ھیه کان حیزبیه سیامانی و ت سیروه ، پیاره میزانیی ر، ره زه قازانج، گوزارشی  .نیه رگیز ھه یان"  بێژیی ڕوون" 
 . نادرێت سی  که  به و  ایهد س که ندی ھه مارۆی گه  له  تایه ھه تا ھه ری ڕێبه کورسی.  کراوه نهێنی کان ڕێکخراوه و ڵک خه ری ماوه جه
 

 کان وه کۆبونیه کانی وته سیکه ده حیزبیی ماسمێدیای و بوڤۆک  له وخێرای  گرن ده سیمپۆزیوم و  ره کونگه پیلینۆم، کونفرانس، یتا په یتا په
  لییه  کییه"  ژینگییه" و" ئییاوی م کییه" تای پییه و  دیییارده  بییه ت باره سییه کوردسییتان کانی حیزبییه پالتفییورمی  لییه. ن کییه ده واز بانگییه و ن ده ده جییاڕ

 باسیێکی متر کیه ، وه ترسییه مه  خاتیه ده جییددی کی یه شیێوه  بیه کوردسیتان دانیشیتوانی ژیانی و خولیێنێت ده سات کاره نزیکدا کی داھاتوویه
  سییامانه  لییه مییودێڕن و  زانیاریانییه گرتنیی  ر وه ڵک کییه سییتی، به مه  بییه کییان ڕێکخراوه و حیییزب. وێت کییه ده چییاو ر بییه کونکریییت و ڕوون

 . بێت ھه لۆژیکیان و گونجاو پالتفورمێکی  پێویسته  پارێزی ژینگه و کان ریاچه ده کان، ڕووباره کان، کانیاوه ئاوی  کان، سروشتیه
 

 ییا و  نوسییوه  تیره گرینی  چیاو ی گلینیه  لیه پاراسیتنیان  کیه"  ژینگیه" و" ئیاو"  بیۆ ک ییه رنامه به و پیالن چ کان حیزبیه و رێ  ھیه تی حکومه
 ؟ ڵكدایه خه ری ماوه جه کانی ندیه وه رژه به ت خزمه  له حیزبی ی ماسمیدیا ئایا ؟ داڕشتوه

 
  ڕازێنراو،  یامه په. ن که ر به  سته ده کورد میلیون چل ھیوای و ئومید  ته حمه زه مما ئه نین م که کان؛  په چه  ڕێکخراوه کانی پۆزیتیڤه  خاڵه
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  ستڕاتیژی و تاکتیک. خولیێنێت ده خوازراو نه ی وه کاردانه و  وه کاته ده بوو نائومیدی و دڵساری کان، حیزبه کانی ژراوهدارێ و خشێنراو نه
 :  نموونه بۆ.  دایانناوه و  کردووه دیاریان خۆیان بۆ  ت نانه ته که ناپێکێ  ئامانجانه و ئه کان حیزبه

 
 کان لبژاردنیه ھه ئاکیامی پیاش رێمی ھیه تی حکومیه ھێنیانی پێیک کوردسیتان؛ باشیوری  لیه بیی،حیز سیکی ته ر به و یی ماڵه بنه وندی رژه به

  لیه  و ن کیه ده ندان شیارۆمه ی ئییراده و دیموکراسیی  بیه  گاڵتیه ئاشیکرا  بیه  حیزبانیه م ئیه.  کردووه ئیفلیج رۆژ، ٢١١ ی نزیکه بوونی ڕ وتێپه
 و خت سیه قونیاغێکی  بیه سیاڵ  بیه سیاڵ قیر، فیه و داھیات م کیه ری ماوه جیه و کرێکیار چینیی ژییانی. نیاگرن ڕێیز ڵک خه ی ئیراده و ن  ده

  بیه و سیاسیی کیاری می رھه به کی ، یه ڕاده تا  که کوردستان ڵکی خه کانی نیه ده مه  باته خه. بێت ده ڕ تێپه و کا ده ر گوزه ئابوریدا، دژواری
 تی حمیه زه تووشیی داگیرکیارانی میودێڕن، و نی ده مه بووی ر به باتی خه. دردانین قه و زڕێ ،جێگای کانه حیزبه یتای په یتا په و  ڵه وسه حه

 لیه داگیرکیاران ری داپڵۆسیێنه ھێیزی.  ماوه  نه یان که ته حکومه به و خۆیان  به پێشویان ی متمانه کانیان ره رکوتگه سه  ھێزه و کردووه فراوان
 و سیاسیی اڵتی سیه ده   نییه دوور و چییت ده پیێ.  نیشیتوه لیێ رزیان لیه و ناکرێیت پیێ ھیچییان قام شیه ر سیه اڵتی سیه ده  بیه باتی خه  حاست

  وتوانه رکه سیه زۆر قامی شیه ر سیه باتی خیه کوردسیتان کرێکیارانی پارتی. بێت داگیرکاریان  به کۆتایی داھاتوودا  وله بڕووخێت نیزامیان
 و  تیژیییه و تونیید  لییه دوور نی ده مییه باتی خییه.  ئومێییده جێگییای و خ  ھیوابییه  کییه ، بییردووه  ڕێییوه  بییه و ری ڕێبییه کوردسییتان بییاکوری  لییه
  .بات ده کردن شه گه و ره به دیموکراسی کولتوری و؛  وه ته تواندوه سامی و ترس کانی ھؤڵه سه
 

 :وه ڕوونکردنه
 
 . گیراوه ر وه ئینگلیزی ی وشه سێ ڵی وه ھه پیتی  له  ئابوریه،که نۆی تی سیاسه مانای  به" نیپ" تی سیاسه -١

NEP : New E conomy Polise 

.   وه لێکۆڵینییه و بییاس ر بییه  درایییه گییراد لنییین شییاری  لییه زاینییی ی١٩٣١ سییاڵی کونفرانسییی  لییه ئاسیییایی، ھێنییانی م رھییه به ی شییێوه -٢
 .کرد نه ند سه په ی بۆخارین و مادیار وارگا، ڕیازانۆف، باوڕی و بیر  که کونفرانسه

GIPSY, ZIGENARE , GYPSY کان جه ره قه : 
 ڕۆمانی نگاریا، ھه  له زۆری  به. ڕاونراون  میشه ھه و رۆکن گه تۆژێکی و خێوت ، ستاوه ڕاوه وان ئه بۆ مان زه. ئوروپان  له  ساڵه زار ھه -٣
 بیڕوای و بییر  کیه ئوروپیا ی حیزبانیه و ئیه.  زۆره ڵگادا کۆمه ناو  له بوونیان  ئاسمیله و بوون تێکوو بۆ ر مپه له و کۆسپ. ژین ده ند پۆله و

 کانی ڕاسیته  حیزبیه ت تایبیه  بیه و کان مه سیسیته. ن کیه ده دروسیت بیۆ گرفتینیان و ئاشیکراگیر  به ، یه ھه یان ستانه ره په ز گه ڕه و راسیستی
 و ن کیه ربیاز ده   خته سیه  ژیانیه  و وئیه ژاری ھیه هلی خۆییان تیوانن، ده متر کیه ، کیه  خسیتوه راوێز پیه  لیه ک یه شێوه به کانیان جه ره قه ئوروپا،

 . وه نه که رز به خۆیان تی اڵیه کۆمه ی  پێگه و ئیتتبار ستاتوس،
 
 English  :کان رچاوه سه
 
1- Kurdistans delning och Den kurdiska Nationalismen by: 

Dr. Hashem Ahmadzadeh 1998 Kitab- i Arzan , Sweden . 



 رۆژی نێونەتەوەیی کرێکار

 

 
87 

 

2- The Transitional program for Socialist revolution by: Leon Trotsky New York 19773 Long 

walk to freedom by : Nelson Mandela 

4- The Age of extremes .A history of the world (1914- 1991) by: 

  Eric Hobsbawm :کوردی
 Dr. Kamal Muzhir , Review of the ردار سیه زانییار کردنیی  ئامیاده ، وه داتیه ده مێیژوو  لیه ئیاوڕ ر، زھیه مه مال کیه دوکتیور -٥

History  !یی قڕگه Zanyar serdar 20112011 
 . میسری جید مه فوئاد( مهێنان رھه به ی پڕۆسه و  رمایه سه بوونی جیهانی  به  له یشتن تێگه بۆ ک تایه ره سه) جیهانگیری -١
 . حیسامی ریمی که ی رجومه ته. بوێل کیڤین و بیتهام دیڤید: نووسینی( دێموکراسی ڵ هگ  له زایی شاره) ؟ چییه دێموکراسی -٧
 .کی  حه موراد و ئیروانی موسلیح - گلو ھانبه جه رامین: ڕۆشنبیران و دێموکراسی ، مۆدێڕنیته -١
 

 :فارسی
 
 .خورشیدی ١٣٤٤ تهران بنیاد، انتشارات دوم، جلد نفیسی ستید: از ایران سیاسی و اجتماعی تاری  -٩
 .خورشیدی ١٣٥٤  توده انتشارات طبری احسان: از ایران در داری سرمایه زای  و سنتی نظام فروپاشی -١١
  

 ٢١١٤ی ئەپریلی ٢١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی بروسکە  : سەرچاوە
 

-------------------------------------------- 
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 !و چینە لە کۆمەڵگای ئێرانی مای ڕۆژی کرێکاران و دۆخی ئە١

 
 
 
 
 
 

 ئاریتما موحەممەدی

 
 لە میای میانگی چیواری لە کە دەگەڕێیتەوە ئەمریکیا شییکاگۆی لە کرێکیاران تێکۆشیانەی و خەبیات ئەو بیۆ مای ی١ ڕۆژی دانانی ھۆکاری
 سیەر کیردە ھێرشیی پیۆلیس دامیانگرتنە ئەو ئاکیامی لە. کارەکانییان سیەر چیوونە نە و کیرد میانگرتن بە دەسیتیان زایینیی ١٩١١ ساڵی

 سیەدان و دران سیێدارە لە کرێکیارانەش لەو چیوار و کیرد بەنید گرتووخانەکانیدا لە کرێکارییان دەییان و تێکۆشیەر و ماندوو کرێکارانی
 .لێکەوتەوە برینداریشی

 
 .بوو کاتژمێر ١ بۆ کاتژمێر ١١ لە کاتژمێرەکارییەکان خوارەوەی ھێنانە کرێکاران داخوازییەکانی و ویست گرینگترین

 
 خەبیاتێکی دەسیپێکی سیەرەتای بیووە سیەردەمەدا لەو کرێکاران بەرخۆدانی و ھەوڵدان ھاوکات و کرێکاران سەر بۆ پۆلیس ھێرشەی ئەو

 .جیهان قوژبنەکانی ھەموو لە کرێکاران مافی ھێنانی بەدەست بۆ گشتگیر
 
 لە خۆشیییەوە بە. بڕیییووە چەرمەسییەری و چەوسییانەوە لە پییڕ یقۆنییاغ دەیییان کرێکییاران تێکۆشییانی و خەبییات ئیسییتا تییاکوو کییاتەوە لەو

 مادەی و بەند مافەکانیان کردنی دابین پێناو لەو و گەیشتوونە مافەکانیان لە بەشێک بە کرێکاران ھەنوکە دوونیا واڵتانی لە بەشێک
 پێنیییاو لە کرێکیییاران خەبیییاتی ،دەبرێیییت نیییاو گلۆبیییالیزم سیییەردەمی بە کە سەردەمەشیییدا لەم. کیییراوە جێگییییر یاسیییاکاندا لە تیییاییبەت

 و ھەیە خۆیییان بییۆ تییاییبەت ڕێکخییراوی و سییەندیکا کرێکییاران ھەنییوکە. بییووە بەرفییراوان جیهییان واڵتییانی لە بەشییێک لە مافەکانیانییدا
 تێیدا کرێکیاران کە پێهیاتووە کۆتیایی دۆخەش ئەو دەکیات، سیەرمایەداران بەرامیبەر لە کرێکاران ھەوڵەکانی لە پشتیوانی دەسەاڵتی 

 .دەکرا ھەڵسوکەوت گەڵیان لە" دیل" وەک و دەچەوسانەوە
 

 دەسیت بە کرێکیاران بێیت گەڵ لە ئیستاشیی کە دەبینیین ئەوا بکەین ناڤین ڕۆژھەاڵتی واڵتانی لە کرێکاران دۆخی لە چاو ئەگەر بەاڵم
 .دەکرێت زەوت لێ مافەکانیان و دەچوسێنرێنەوە داگیرکەرانەوە و سەرمایەداران
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 و چەرمەسیییەری لە پیییڕ و نیییاجێگیر و ئیییالۆز زۆر کیییراوە لەت سیییەردا بە کوردییییان نەتەوەییییی کە واڵتیییانەی لەو کرێکیییاران دۆخیییی
 .ھەورازونشیووە

 
 بە پیییێ  داگییییرکەر نەتەوەی ئیییابووری و کیییۆمەاڵیەتی و سیاسیییی ھۆکیییاری بەر لە کە نەتەوانە لەو یەکیییێ وەک کیییوردی  نەتەوەی

 پیالنیی بە ھەردەم و بکیات ڕزگیار نالەبیارە دۆخە لەو خیۆی کە نەھێنیاوە پێیک بۆ بوریئا باشی دەفەرتی و گرتووە چونی بەرەپێشەوە
 .کردووە ئاڵۆزتر بۆی دەۆخەکەیان و ھەلومەرج داگیرکەری کولتوری بە و ناوچەیی و نێودەوڵەتی

 
 دەبێیت بێگومیان بکەیین، ڵگیاکۆمە لە تیوێژە و چین ئەو داواکاریەکانی لە پشتیوانی و بکەین جیهان لە کرێکاران مافی لە باس ئەگەر
 . گۆڕێ بێتە پێوەندییەدا لەو کوردی  نەتەوەیی مافی

 بژێیویی سیەرچاوەی کرێکاری و کرێکارە ڕۆژئاوا و باکوور و کوردستان ڕۆژھەاڵتی لە کورد خەڵکی ی٩١ سەدا لە کوردستاندا لە ھەنوکە
 .(ێنند پێکی کرێکاران کوردستان خەڵکی حەشیمەتی زۆرینەی. ) ئەوانە ژیانی

 
 و نیییە گۆرێیدا لە کرێکیاران میافی کردنیی دابین بۆ رێسایەک و یاسا جۆرە ھیچ کراوە دابەش سەردا بە کوردستانیان کە واڵتانەی لەو
 .دەچەوسێنرێنەوە نەناس ماندوو و تێکۆشەر کرێکارانی شێوەیەک ھەموو بە

 بەنیدیخانەکانی لە کرێکیاران میافی ھێنیانی دەسیت بە ڕێگای تێکۆشەری دەیان و چاالک کرێکاری دەیان کوردستان ڕۆژھەاڵتی لە ئیستا
 سیەرەتاییترین پێنیاو لە گیانییان و دران سیێدارە لە جییاواز نیاتۆرەی و نیاو ژێیر لە دییکە دەیانی و ڕاگیراون ئێراندا ئیسالمی کۆماری

 .کردووە فیدا خۆیان سەرەتایی مافی و داواکاری
 

 ئەو میافی و دۆخ کردنیی سیاسیی بە جیهان لە کرێکاران مافی کردنی دابین ڕێگای سەر کانیبنەڕەتییە ھەرە و گرین  ھۆکارە لە یەکێ
 .کۆمەڵگا لە چەوساوەیە توێژە و چین
 دژوارە و ئەسیت  ئیتیر دەکرێیت سیاسیی بە کرێکاران دۆخی کە کاتێک نێوەڕاست ڕۆژھەاڵتی و ئێران واڵتی وەک دواکەوتووی واڵتانی لە
 .بدەیت مافیان ھێنانی بەدەست بۆ مەدەنی خەباتی بە پەرە کۆمەڵگا لە توێژە ئەو مافی کردنی دابین پێناو لە کە
 

"  ناسیتانداردی پاراسیتنی ھۆکیاری بەر لە کرێکیار دەییان کە دەبیسیتین ڕۆژانە و دەبێیت دژوارتیر ڕۆژ بە ڕۆژ ئێیران لە کرێکیاران دۆخی
 لە چییینە ئەو دۆخییی و داخییوازی لە پشییتیوانی کە نەھییاتووە پێییک ڕێسییایەک و یاسییا ھیییچ ھاوکییات. دەدەن دەسییت لە گیییان" ئیمەنییی

 نیوێی سیاڵی سیەرەتای لە کیردووە، سیاز کرێکیاران بیۆ کێشیەی دیسیان کوردسیتان لە کیار دەرفەتیی نەبیونی و بێکیاری. بکات کۆمەڵگادا
 گرتیووە، کرێکارانی یەخەی و وەڕاکێشا پەلی پتر بێکاری داسەپان و نەویکران ئێران سەر بە ئابوورییەکان ئابلۆقە کە کاتێک زایینی
 بە زانسییتی لێکییۆڵینەوەیەکی. بییونە گییران ڕۆژانەش پێداویسییتییەکانی و کەرەسییتە ھەمییوو نییییە کییار دەرفەتییی کە لەوە بەدەر چییونکە

 و خیییواردن بێیییت، ھەزارتیییمەن پانسیییەد و میلییییۆن یەک لە کەمتیییر مانگیییانە کرێکیییاران" حەقدەسیییتی" ئەگەر کە دەریخسیییتووە شیییێوەیەک
 ئێیران لە ھەنیوکە کە ئاگیادارن وەک ھەر. دەبەن سیەر بە ژییان ھەژارییدا ھێڵیی ژێیر لە و ناکیات دابیین بیۆ ڕۆژانەیان تییەکانیپێویس

  کات زۆر پارەیەش بڕە ئەو کە لەوەیە بەدەر ئەوە. کراوە تەخمین مانگدا لە ھەزارتمەن پانسەد لە کەمتر بە کرێکاران" حەقدەستی"
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 .دەخرێنەوە دوور کارەکەیان سەر لە ئەوا بدەن پیشان ناڕەزایەتی بارەیەوە لەو ئەگەر وە دواتر، مانگی دەکەوێتە
 
 تەواو پیاش لە کارگەکیانی " پەیمانکیاری" و نەدراوە ئێیران واڵتیی لە کرێکیار سیەدان مانگیانەی" حەقدەسیتی" ڕابردوو سالی چەند لە

 .جێهێشتووە بە شوێنەکەیان و شاردووەتەوە کرێکارەکان لە خۆیان پڕۆژەکەیان بونی
 کە دەگەڕێیتەوە ئەوە بیۆ نیاکەن ئێیران لە کرێکیاران داخیوازی لە پشیتیوانی حوکیوومەت و سیسیت  و دەسیەاڵت کە ئەوە ھیۆی گرینگترین

 ئیسییالمی کۆمییاری گەلییی دژە ھێییزی بەتییاییبەت و حوکییوومەتن بە سییەر" کۆمپانییەکییان" کاربەدەسییتانی و" شیییرکەت" و" کۆمپییانی" ھەمییوو
 . "سپا" ئێران
 ھەر دەبەن، بەڕێیوە واڵتە ئەو ییان وە دەسیەاڵتدارن، ئێرانیدا ئیسیالمی کۆمیاری لە کە کەسیانێکن ھی" کۆمپانییەکان" و" شیرکەت" یان
 .دەکەن کرێکاران مافی بە تاییبەت یاسای پێکهاتنی لە پێشگری کە مەبەستەیە بەو
 
 کۆمیاری ڕێیبەری" خیامنەئی عەلیی" و ئێیران ئیسیالمی کۆمیاری کیانیبااڵ بەرژەوەنیدییە سیەرۆکی" ڕەفسیەنجانی" وەک کەسانێکی نمونە بۆ

 و نیییە لیێ گرتنیی ڕەخینە میافی کەس ھییچ خیودا لە بێجگە ھاوکات دەگێڕێت، دەور زەوی گۆی سەر لە خودا نوێنەری وەک کە ئیسالمی
 گییانی و دەکرێیت پێناسیە" نیاھیتە" و نەتەوەییی ئاساییشیی دژی بە بگرێیت ڕەخینە نیاوبراو لە کە بیدات خۆی بە مافە ئەو کەس ھەر

 واڵتیی لە کیرد باسی  وەک. دراون سیێدارە لە نیاوبراو لە گیرتن ڕەخینە نیاوی ژێیر لە کەس دەیان ئیستا تاکوو مەترسییەوە، دەکەوێتە
 و ژیییان دۆخییی کردنییی باشییتر بییۆ ڕەقسییاندنێک بییوار شییێوە ھەر. کەسییانەوەیە ئەم بەدەسییت سیاسییییەکان و ئییابوریی دەسییەاڵتە ئێییران

 دەدرێیت، قەڵەم لە ڕۆژئیاوا کولتیوری و ھزر بۆ کردن" ڕێکام" بە و دەکریت پێناسە ڕۆژئاوایی ھزری بە جوتیاران و کرێکاران وزەرانیگ
 ئاگیادار لە پێشیگری ئێرانیدا ئیسیالمی کۆمیاری سیسیتمی لە. )دەبێیت دا بەنیدکردن و کوشیتن مەترسیی ژییر لە کەسیانە ئەو گیانی بۆیە

 پێییدا ژیانیییان کە دۆخەی ئەو ھەمییبەر لە جوتیییاران و کرێکییاران کە ئەوەیە ھۆکارەکەشییی دەکەن، افەکانیییانم لە کرێکییاران بییونەوەی
 (نەبن نارازی دەبێت تیپەڕ

 
 ڕێگییای تەنیییا کە وایە پییێ  میین ڕوو، بییخەمە پێوەنییدییەدا لەو خییۆم ڕوانییگەی کە دەزانیی  پێویسییتی بە کییورتەدا وتییارە ئەم کۆتییایی لە

 کیایەی ھیاتنە و نەتەوەییی ڕزگیاری بیۆ کیردنە خەبیات ژیانییان دۆخەی ئەو نالەبیاریی و دەسیتی ژییر لە سیتانکورد کرێکیارانی ڕزگاری
 ھەمیوو سیەر بە بیاڵ کیۆمەاڵیەتی دادپەرەوەری تێییدا کە کوردسیتنان بەشیەکانی ھەمیوو و کوردسیتان ڕۆژھەاڵتیی لە کوردی دەسەاڵتێکی
 .بکێشێت کۆمەڵگادا

 
 ئیاوەدان لە ڕێگری و بهێلنەوە دەستی ژێر بە نەکراوەکان ئازاد بەشە لە کورد نەتەوەیی کە دەدەن وڵھە داگیرکەر و دەسەاڵت ھەروەھا
 .دەکەن پێشگری کوردستان بۆ" کۆمپانییەکان" ناوەی ھاتنە لە ھەروەھا و دەگرن کوردستان کردنەوەی

 
  لە کوردستان بەشەی ئەو ئابوری نالەباری دۆخی بە پێداچونەوەیەک ئەگەر سەرکەوتووە، نمونەیەکی بوارەدا لەو کوردستان باشوری
 بەدیهییاتووە ئەمییڕۆ کە پێشییکەوتنانەی ئەو پێشییبینی و چییاوەڕێ کییات ھیییچ کە دەبینییی وێییران واڵتێکییی بکەییین، بییون ڕزگییار بە پییێ 

 ئییاڵوگۆڕی ژیانیییان بییارودۆخی ھەم پێکییاتووە، کرێکییاران بییۆ نییوێ دەرفەتییی ھەم کوردیییدا حوکییوومەتی و دەسییەاڵت ژێییر لە. نەدەکییرد
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 پێشییەوەچون و کرێکییاران بییۆ نییوێ دەرفەتییی و کییردنەوە ئییاوەدان وکوڕییەکییانی  کەم گرتنییی بەرچییاو بەلە. ھییاتووە سییەردا بە بنەڕەتییی
 .بەردەوامە

 
 ٢١١٣ی ای م١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی گیارەن   : سەرچاوە

  
------------------------------------------- 

 
 
 

 !کگرتوو باتێکی یه ، پێویستی خه ندی کرێکاران وهیار، رۆژی ھاوپێ ی ئه١
   
 
 
 
 
 

 شیدی حیم ره ره

 
 کرێکیارانی رینی بیه رێپێیوانێکی بیۆ  وه رێتیه گه ده ی که سیتپێکه ده ڕ، میه بانه ی١١  به ر رانبه به یار، ئه مانگی کی یه مێژووی زانیین، ده کوو وه

 .ئامریکا کانی کگرتووه یه  واڵته  له شیکاگۆ، شاری
 

 کی ره سیه ری ھێنیه م رھیه به ھێیزی کیوو وه شیکاگۆ، شاری کانی جۆراوجۆره  که کارگه تانی ره بێده و ش بێبه کرێکارانی ، زایینی ی١١١١ ساڵی
 و ئییه گیر مییه  کولییه  لییه پییڕ رانی گییوزه و ژیییان  لییه کان داره سییتمایه ده ی وه ئاوڕدانییه و کانیان مافییه کردنییی ر به سییته ده ئامییانجی  بییه ڵگا، کۆمییه

 شییاری پۆلیسییی ن الیییه  لییه کان، داره سییتمایه ده فیتییی  بییه   ڕێپێوانییه و ئییه رێخسییت، وه یان ئاشییتیخوازانه و ھێمنانییه رێپێییوانێکی ، کریکارانییه
 . کرا خوێن ڵتانی خه و نه الیه  مه ھه رکوتی سه شااڵوی ر به  وته که ، یانه زه بێبه کی یه شێوه  به  شیکاگۆوه

 
 رێخسیتبوو، وه شییکاگۆ شیاری  لیه ییان ١١١١ سیاڵی میای میانگی ڵی وه ئیه رۆژی رێپێیوانی  ی کرێکارانه و ئه ئامانجی  له کێک یه ، ئاشکرایه

 . بوو رۆژدا  له کردن کار کاتژمێر ١ مافی کردنی دابین
 
  داره سیتمایه ده ن الییه  لیه ڵکوو بیه ، وه دراییه نهپێ رێنی ئیه واڵمیی ک نیه  وه کانیه ندیداره پێوه  رپرسیه به  نیه الیه ن الییه  لیه واییه، ڕه داوا م ئه

 موو ھییه ر سییه له وان ئییه بانییدۆری و اڵت سییه ده ی وه بوونییه م کییه بییۆ ک یه شییه ره ھه کییوو وه  وه  رمایه سییه کردنییی  کییه ڵه که تینییووی کانی چاوچنۆکییه
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 کرێکیارانی ی ھێمنانیه رێپێیوانی پیۆلیس  کان، داره سیتمایه ده انیرن بیه وه ماح تیه و دان دنه  به بۆیه ر ھه ، وه لێکدرایه  ڵگا، کۆمه ی پێکهاته
 .کرد رکوتی سه  دڵرقانه ، زۆرداری نیری ژێر  خسته

 
 کیاتی  لیه  شییکاگۆ، شیاری  لیه کرێکیاران ربووی بیه و زن میه رێپێیوانی پیاش سیاڵ سیێ  واتیه ،١١١٩ سیاڵی ئیینگلس، ، رووداوه م ئیه پاش

 رۆژی  بکرێتییه ڕ، مییه بانه ی١١  بییه ر رانبییه به یار، ئییه ی١ رۆژی کییرد پێشیینیاری ، م دووھییه رناسیییۆناڵی تهن ئه پێکهێنییانی بییۆ  وه کۆبوونییه
 .کرێکاران ندی ھاوپێوه

 
  کرێکار زار ھه دان سه شداری به  به ی، مه مانگی ڵی وه ئه کانی سمه رێوره دونیا، واڵتانی  له ک زۆریه   له ئێستا، تاکوو  وه کاته و له 
 .خ  به ده ژیان  به وامی رده به و ئاراوه  دێنه وتن پێشکه خۆیان تێکۆشانی کارو  به  که ی کرێکارانه و ئه. چێت ده  هرێو به
 

 رچی ھیه گرتنیی  ره پیه و  وه گواسیتنه و زانسیت کانی ئامرازه وتووی پێشکه ڕای ره سه  وه داخه به ، نه الیه  مه ھه ی وه وسانه چه و رکوت سه ی دیارده
 رچاوی بیه  بیه ئاشیکرا  بیه و بینیدرێ ده جۆراوجیۆردا شیێوازی بیوارو  لیه وێ، له و لێره مرۆش ئه تاکوو کان، باسه و ن  ده و زانیاری تریخێرا

  رێیوه بیه ، وه کانه نادێموڕاتیکه ڕۆو ره سه  سیستمه ن الیه  له گرێ، ده  خۆوه به ستێن بێزئه و ون قیزه رووخسارێکی جاران زۆر ، وه تییه مرۆفایه
 .چێت ده
 

 کیانی توێژه و کرێکیاران کانی یه پیشیه  نیده ناوه ی واڵتانیه ڵگاو کۆمیه و لیه ت تایبیه  بیه کرێکیاران پێشیلکردنی میاف و وه وسیانه چه تی سیاسه
 م لیییه کان ارهد سیییتمایه ده ، ئییاراوه  دێتیییه  رچاوتره بییه ئاشیییکراترو ، نییییه وتۆیان ئیییه ڕۆڵیکییی ورو ده و نیییاڕوات سییتیان ده ڵگا کۆمیییه ی دیکییه
 پێنیاوی  لیه و اڵتدارن سیه ده خۆییان بیۆ وان ئیه بین، ده  رێوه بیه  سیتمایه ده کردنیی  که ڵه که تی سیاسه ر ته پچڕاوانه وسار ھه دا، ڵگایانه کۆمه

 و زرێنن مییه داده شیینێک چه هب واڵت ی ئیییداره کانی میکانیزمییه و کان تییییه اڵیه کۆمه  ندییییه پێوه رێسییا، یاسییاو دا، یان که اڵته سییه ده ی وه ھێشییتنه
 یاسییاو و ئیه ت نانییه ته  وه ییه باره م لییه و بێیت اڵتداردا سییه ده تیوێژی سیتی بااڵده و ھێژمییونی ی وه ھێنانیه م رھییه به ت خزمیه  لییه بین ده ی رێوه بیه
 .ن ناکه چاو ڕه بن، بردنی  رێوه به  به ند پاپه بێ ده خۆیان بۆ کانی یه وه ته نێونه  یماننامه په
 
 دژواری ڵ گیه له یان پیشیه تێکۆشیانێکی  شینه رچه ھه  کیه کان، نادێموکڕاتیه رۆو ره سیه  اڵته سه ده تی سیاسه ھۆی  به کرێکاران کوردستان،  هل

 دووقیات ، دیکیه کانی ته سیه ژێرده  وه تیه نه وێیرای دا ڕاسیتی  لیه و بیینن ده ئازار تی  وایه ته نه می سته  له ، کردوه وڕوو ره به پروکێن ت تاقه
 بییۆ  رشییانیانه سه رکی ئییه تێبکۆشیین،  رانییه وه ته مییرۆ  ژیییانێکی بییوونی دابییین بییۆ بییێ ده ی وه ئییه ڵ گییه له ھییاورێ وان ئییه ، ره سییه له میان سییته
 بییاقی ڵ هگیی له خۆیییان باتی خییه ، تکێشییانه حمه زه  کانی ڕشیییه چاره  لییه زۆر شییێکی به کی ره سییه ھۆکییاری  کییه تی وایییه ته نه می سییته ی وه وینییه ڕه
 .رن به  وه پێشه  بۆ کگرتوودا یه ریزی  له  دیکه کانی  مه سته ژێر وه ته نه
 
  یماننامیییه په ئێیییران، ئیسیییالمی اڵتی سیییه ده  وێنیییه بیییۆ راسیییت، نێوه اڵتی رۆژھیییه ی ناوچیییه واڵتیییانی  لیییه زۆر شیییێکی به ی وه ئیییه ڵ گیییه له

 و ن کییه ده پێشیێل ھاواڵتیییان میافی دا، سیتێنه به م لییه خۆییان ڵێنی بییه عیدو وه ی انیهو پێچه به ش وحاڵییه به ، کیردوه واژو کانیان ییه وه ته نێونه
 م لییه پاشییان ،  یی وه تییه نه ئاسایشییی ر بۆسییه ترسییی مه دورشییمی  بییه  وه نییه ده گرێده ی پیشییه و تی اڵیییه کۆمه کی یییه جووڵه و بییزاوت  شیینه رچه ھه
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  لییه ، بێگانییه  بییه بییوون گرێییدراو تییاوانی  بییه یییان ن، کییه ده رکوتیان سییه رۆ ره سییه و شییێوێن  گێییره کییوو وه یییان سییاکار، و سییووک دا، یییه بازنه
 .ن به ده نێویان  له و ستێوون په ده یان ندیخانه به
 
 ین، تێبگیه دا یان کیه واڵته تکێشیانی حمه زه ر مبیه ھه له  ناوچیه کانی تیه وڵه ده تی سیاسیه رۆیی ره سیه و نایاسیایی ی ڕاده  لیه باشیتر ی وه ئیه بۆ

 ھاوکیات بیین، ئاشینا کانمان مافیه  بیه زۆرتیر بێت تێک رفه ده ی وه ئه بۆ  ین، که ده کان ییه وه ته نێونه یاسا  له  بڕگه و خاڵ ند چه  به  ئاماژه
 .ستین ڕاوه اندژی  له  وه تۆکمه ی رنامه به  به و ین ده به قاو له ڕوونتر کان ڵکیه ناخه  اڵته سه ده ی رۆیانه ره سه ی وه کرده کردارو

 
 :یی لی پیشه مافی پێکهێنانی رێکخراوگه

 
  ڵی کۆمه رێکخراوو خۆی، کانی مافه  له کردن رگری به بۆ دات، ده س که موو ھه به  ئیزنه و ئه مرۆ ، کانی مافه ی جاڕنامه ی٢٣ ی ماده

 . بێ کان تییه کیه یه ندامی ئه یان پێکبێنێ، دڵخواز
 

  کات، ده ستنیشان ده رێکخراو مافی و بوون رێکخراو  ئازادی نگی، رھه فه و تی اڵیه کۆمه ئابوری، مافی یی وه ته نێونه یمانی په ،١ ی ماده
  و کا ده ر به سته ده بێ ھه خۆیان ربه سه ڵی کۆمه مووان ھه  که ی وه ئه مافی ، کان نییه ده مه و سیاسیی  مافه  به ت باره سه ،٢٢ ی ماده ھا وه ھه
 .بناسرێ رمیی فه  به مووان ھه بۆ  مافه و هئ کات ده داوا
 

 :مافی مانگرتن

 
 کان، ندامیه ئه  تیه وڵه ده کیرێ، ده  ئامیاژه نگی، رھیه فه و تی اڵیه کۆمه ئابوری، مافی یی وه ته نێونه ی یماننامه په  له ،١ ی ماده د، -١ ندی به
 . بکرێ ر مسۆگه بۆ مانگرتنیان مافی انک جۆراوجۆره  نده ناوه و کان ڵه کۆمه ی، وه به بن ند پابه بێ ده
 

 :رجێکی باش بۆ کار لومه ھه  رگرتن له ڵک وه مافی که

 
 رانی گیوزه و  ژییان  رزانه ربه سیه بیدرێتێ، وتۆی ئیه کی ییه مووچه بیێ ده کیات، ده کیار س کیه ر ھیه ڵیێ، ده مرۆ  مافی ی جاڕنامه ی٢٣ ی ماده
 .بکات دابین ی که ماڵه بنه و خۆی

 
 بیدرێتێ، باشییان سیتێکی قده حه بیێ ده کیات، ده پێیداگری  وه ئیه ر سیه له نگی، رھه فه و تی اڵیه کۆمه ئابوری، مافی ،٧ مادی لف، هئ ندی به
 .وێت که ده رچاو به ڕووبی  به دا١٣١ و  ٩٥ ،٢١ ستی گرێبه کانی خاڵه  له ش مه ئه
 

 میافی ک ییه کیوو وه کاری بۆ ، اڵواردن ھه بێ  به   یه ھه  یان مافه و ئه ، وه اوهپی و ژن  به مووان ھه ڵێ، ده مرۆ ، مافی ی جاڕنامه ی٢٣ ی ماده
 . ربگرن وه کی  یه کوو وه ی مووچه و بێ ھه کیان یه کوو وه
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 .کات ده پێداگری  خاڵه و ئه بوونی جی جێبه ر سه له نگی رھه فه و تی اڵیه کۆمه ئابوری، مافی  به ت باره سه ،٧ ی ماده لف، ئه -ئا  ندی به
 

 :کاری مندااڵن

 
 دا، ٩ ی میاده ٣ نیدی به کانی خاڵیه  لیه منیداالن، موو ھیه تی اڵییه کۆمه میافی  له پشتیوانی وێرای مرۆ ، کانی مافه ی جاڕنامه ی٢٥ ی ماده
 . ن که به ر به سته ده مندااڵن کانی مافه م رجه سه سپێرێ ڕاده ندام ئه تانی وڵه ده موو ھه
 چ تییا ئاسییایان،  خ دۆزه اڵتی سییه ده پاراسییتنی بییۆ ڕۆکان، ره سییه  اڵته سییه ده ن، ده ده نیشییان  ڕاسییتیه و ئییه باشییی  بییه  نییهندا به و  خییاڵ م ئییه
  کگرتوودا یه ریزێکی  له مووان ھه بێ ده ھێنانی، ست ده وه بۆ  که مافێک.  ن که ده پێشێل ڵک خه اڵنی کۆمه ی نه الیه  مه ھه مافی ک یه ڕاده
 و گیۆرێ  دێنیه ھتید،..دینیی نگی، رھیه فه تی، اڵییه کۆمه ئیابوری، سیاسیی، ری رابه نابه و م سته  که  وه بچینه دا تانوپۆیانه و ئه موو ھه گژ به
 . دیپارێزن و وه دێنه می رھه به
 

 و اڵواردن ھیه تی سیاسیه ردنیب رێوه بیه  بیه ئینسیانی، ژییانێکی و شیادی  لیه ش بێبیه ی ئێمیه نێیو  له  ناکۆکی ی وه چڕکردنه  به رستان، په کۆنه
 ، نیه الیه  میه ھه ری روه دادپیه و ئیازادی ھێنیانی دی بیه بۆ وا ڕه باتێکی خه  له ن ده ده وڵ ھه جیاجیادا، توێژی و چین ر سه به کردنمان ش دابه

 و دێموکراسیی یارانی نیه ی ته سیاسیه م ئیه کگرتوودا، ییه ریزێکیی  له بات خه کترو یه کردنی ھاوپشتی  به  یه ئێمه رکی ئه ، اڵوێرن ھه لێکمان
 .ین بکه شێلگیرتر گوڕترو به رۆیی سه دژی  له بات خه مان نگاوه ھه م به و  وه بێلینه ناکام ری روه دادپه

 
 ٢١١٤ی ای م١: ڕێکەوتی  -  خاکەلێوەماڵپەڕی : سەرچاوە 
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 !ری روه سپاندنی ئازادی و دادپه بۆ چه  مزی تێكۆشانه ی ئایار ڕه١
 
 
 
 
 
 

 عبدالحمن ڕەسول

 
  بوونیان مرۆ   به  سته شایه ژیانێكی دیهێنانی  به بۆ كان، ئینسانییه  مافه سپاندنی چه بۆ تێكۆشان  له  لێوه لێوان تی مرۆڤایه مێژوویی
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 زیییاتری ھییۆی  بۆتیه  مییه ئه نائینسیانی شییێوازی  بیه  رمایه سییه ی وه ردنیهكۆك و اڵتداران سییه ده كانی ندیییه وه رژه به پاراسییتنی ھیۆی  بییه اڵم بیه
 نها تیه  ئینسیانه بێت نیه گرینی  و نیرخ و ھا بیه ی وه ئه دا داری رمایه سه نیزامی می رچه په ژێر  له. ڵگه كۆمه ی وه خواره چینی ی وه وسانه چه

 كان ره وسیێنه چه  تیه حكومه و الت سیه ده م رجه سیه  گرینگه  الوه به  وه خۆیانه ی نهزاڵما اڵتی سه ده پاراستنی و رمایه سه و قازانج ی وه كۆكردنه
 ییاخود ورووپا ئیه وی زه گیۆی باشیووری ییاخود بیاكوور ئیاوا، ڕۆژ ییا اڵت ھیه ڕۆژ و جیوگرافی شیوێنی پێی به و مێژوو كانی قۆناغه پێی به

 ئییداریان كارگێری جۆری و اڵتیان سه ده ئارایشتدانی بۆ  یه ھه یان جیاوازی اڵتیان سه ده ی وه ره ده شێوازی  له نها ته راست ناوه اڵتی رۆژھه
 . نیه تۆیان و ئه جیاوازی رۆكدا ناوه  له یان زۆرینه اڵم به ویت كه ده ر ده كانیان  یه جیاوازی

 
 و كرێكیییاران بیییۆ ت ڕیفاھییییه بوونی نیییه و یئیییازاد بیییوونی  نیییه و  وه سیییانه و چیییه و ری رابیییه نابه  لیییه  لێیییوه لێیییوان یان ڵگاكیییه كۆمه و واڵت
 ی چینیه م ئیه  كیه ترسین ده نگاوێك ھیه ر ھیه  لیه ن بكیه خۆییان وای ڕه میافی داوای لێكراوان زوڵ  و كرێكاران  به نادان ڕێگا.تكێشان حمه زه

 .خۆییان بیوونی كێتی ییه و كگرتوویی ییه بیۆ بینێیت ستفرۆشیان ده و بێكیاران و ران نجیده ره و كرێكار چینی  به  ناسراوه ڵگا كۆمه ی وه خواره
 ری راسیه سه  لیه ئیازادیخوازی و تی چیناییه رخودانی بیه و شیۆڕش  به گرتن ر به بۆ دێنن كار به ك ڕێگایه  جۆره موو ھه  شه مه ئه ر به  له ر ھه

 .جیهان
 

 كگرتنی ییه ی وه رئیه به  لیه ،!(كگرن ییه جیهیان كرێكیارانی ی ئیه) تی ووتوییه  كیه  ووتیووه ڕاسیتی میاركس كیارڵ جیهیانی ی وره گه ندی بیرمه
 و ئامییانج توانن ئییه خۆیییان تێكۆشییانی بییوونی كێتی یییه و كگرتویی یییه  بییه نها تییه خورێییت ده و  خییوراوه مافیییان ی وانییه ئه یییاخود كرێكییاران
 و ران وسییێنه چه كردنییی دڵخییۆش و فیڕۆدان بییه كییات نها تییه  وه مییه ئه ی وانییه پێچه  بییه سییتبهێنن ده  بییه خۆیییان واكییانی ڕه  یییه داواكییاری

 واوی تیه كانی مافیه سیتهێنانی ده  بیه كرێكیار چینیی كانی مافیه سیتهێنانی ده  بیه . ناییه سیت ده  به تر ھیچی  اڵتدارانه سه ده و داران رمایه سه
 دزی و ڵی نیده گه مانی نه  واته كرێكار انیك مافه سپاندنی چه ، ڵگه كۆمه واوی ته بۆ  یه ری روه دادپه و ئازادی ستهێنانی ده  به ، یه ڵگه كۆمه

 كرێكیاران جیهیان واڵتیانی  لیه زۆرێیك  لیه دا ڕۆژه و لیه ، كرێكیاره چینیی ژنی چیه ئاییار كی یه. یه گشتی سامانی دانی فێرۆنه  به و تااڵن و
 مان رله په و كان كارگه م رده به  وله كان یه گشتی  شوێنه و قام شه  له كانیان تییه چینایه  مافه داواكردنی بۆ ڵ كۆمه  به ن خه داده كان كارگه

 .ن كه ده كانیان ئینسانییه مافه سپاندنی چه داوای بڕن ده ر ده تی زایه ناڕه كان یه حكومی زگا داموده و
 
 ییاد  لیه ن كیه ده ڕێگیری ۆرجی جیۆراو شیێوازی  بیه كان ییه ری شه به  دژه و دیكتاتۆر و ر وسینه چه وتو دواكه  ته حكومه و ت وڵه ده م رجه سه  له

 كی ییه مانا  به ناسێنن ده  رۆژه م ئه ت حكومه كانی یه ندی وه رژه به و قازانج  به ھاوتا و شریفاتی ته یادێكی كو وه یان  یاده م ئه ی وه كردنه
 شۆڕشیگێری و ئیازادیخوازی وتیی ڕه پێكردنیی  كشیه پاشه پێنیاو  لیه ش میه ئه میاڵن، ده دای ئینسیانی و تی چیناییه رگێكی بیه موو ھیه  لیه تر
 شۆڕشیگێڕی كێتی ییه ھێزبیوونی  بیه زانین ده باش ر وسێنه چه كانی ته حكومه و داران رمایه سه م رجه سه .كریكار چینی باتی ھاوخه و كێتی یه

 . وه كاته ده زاڵمان و ران وسێنه چه یاساكانی و نیزام گۆڕنانی  له شكست و ره به رگا ده كرێكار چینی
 
 بیۆ  وه قیییه ته شییگاگۆ  لیه كرێكیار چینیی بێزاری و ڕق دا ڕۆژه و له.دا تی مرۆڤایه رابردوویی  له  زیندووه و پرشنگدار ڕۆژێكی ئایار یك یه
 و كێتی ییه ھێزبونی به ھۆی به دواتر .خوێنكران ڵتانی خه  وه  رمایه سه پۆلیسی ن الیه له اڵم به ن بكه دابین كار عات سه ١ داخوازی ی وه ئه

 و سییت ده ر سییه چینییی  كییه لماند سییه ی یییه ڕاسییتی و ئییه بییوو ش مییه ئه ر ھییه .كییرا دیییاری ئایییار ی١ نییاوی  بییه  مرۆژه ئییه كرێكییاران تێكۆشییانی
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 ر رامبیه به له نیاتوانن اڵم بیه زۆربین ی پیاره و سیامان نی خیاوه و ركوتبن سیه ئیامرازی و ھێیز نی خیاوه  نیده چه ر ھیه دیكتیاتۆر و ر وسێنه چه
  كیه ن بكیه  ره وسیێنه چه و ر رابیه نابه و  واییه ناره  اڵته سیه ده و لیه پارێزگیاری و ڕابگیرن خۆییان دا وسیاوه چه چینیی تی زاییه ناڕه و ییی تیووره

 نیدی وه هرژ به و ماف كردنی وت زه ی مایه  ته بووه  زراوه دامه ران نجده ڕه و كرێكاران و داران نه و ژاران ھه تی ھیالكه و نج ره و خوێن ر سه له
 .دا كان جیاوازه  بواره م رجه سه  له ڵگا كۆمه ی شیرازه تێكدانی و ڵگا كۆمه كانی تاكه كانی یه
 

 و كرێكییار ڵكی خییه ی وه وسییانه چه  لییه  رنییییه ده  بییه كوردسییتانی  و عێییراق  وه یییه داری رمایه سییه كردنییی جیهییانی  بییه ری كاریگییه ھۆی بییه
 ، دارییه رمایه سیه نیزامیی كانی ریییه كاریگه ی شه گه می رھه به زیندووی و دیار كی یه ئاوێنه عێراق مرۆی هئ می ده ر سه.دار نه و تكێ  حمه زه
 و  كێشییه  لییه  مییه ئه ن كییه ده ئیمپریییالیزم نگێزی ره شییه و چییاوچنۆكی كییانی جیاوازه  باڵییه مسیییلی ته كان حیزبییه و كان نییه الیه ئاشییكرا  بییه

 و یی وه تیه نه و ئیایینی و سیاسیی لیخانی موبه وێت، كه رده ده ئاشكرا  به كان جیاوازه  حیزبه و ت حكومه كانی جیاوازه  باڵه ناو ملمالنێكانی
 كی یه ڕێژه  به ڕای ره سه سوتێنێت، ده كاسبكار و كرێكار و تكی  حمه زه ڵكی خه  ڕۆژانه  كه  داخستووه مێكیان ننه ھه جه تی شیره عه و حیزبی
 كان زاره مه وی زه و گوند راغ قه و شار ی وه ره ده ڕێگاكانی و كۆاڵن و قام شه  ڕۆژانه یی، والنه خانه بی و بێكاری و یژار ھه بوونی ھه زۆری
 و كاسیبكار ڵكی خیه و منیااڵن و ژن رمی تیه  وه كانیه ڵه كۆمه  بیه  كوشتنه و  وه قینه ته ھۆی به یاخود  وه دۆزرێته ئه ناسراو نه رمی ته ندین چه
 و نی ده مییه شییێوازی  بییه كییات ده خۆپیشییاندان و بڕێییت رده ده زایی نییاره و كییات ده خییۆی كانی مافییه داوای ڵك خییه.بینییدرێت ئه كی ت حمییه زه

 و كان خۆپیشیاندانه ر سیه  نیه كه ده ھێرشییان  فرۆكیه  بیه و ن قبوڵناكیه  میه ئه ت حكومیه و اڵت سیه ده اڵم بیه توندوتیژی  له دوور ستانی شاره
 وێت یانییه ده ربازی سییه و ك چییه ری بییه زه به ن، كییه ده برینییدار و كییوژن ده ر خۆپیشییانده ڵكی خییه ریان سییه  نییه به ده باز سییه و زریپییۆش و تانییك

 ڵكی خییه كانی داواكارییییه وێت یییه  نییه  كییه  اڵتێكه سییه ده  جییۆره چ  مییه ئه بێیینن، عێییراق ڵكی خییه تی زایییه ناره و خۆپیشییاندان  بییه كۆتییایی
 .ناكات  مه ئه اڵتیك سه ده ھیچ بێت نه ملهوڕی و دیكتاتۆری اڵتی سه ده  له  جگه بكات؟ جی جێبه ر خۆپیشانده

 
 و ژیان وه پێكیه ترسیی مه و ئاسیای  بیاری ڕۆژ  بیه ڕۆژ  كیه لمێنێت سیه ده باشیتر  ڕاسیتییه م ئه كان یاندنه ڕاگه واڵی ھه ردێڕی سه و مانشێت

  بیه و دزی و ڵی نیده گه بوونی ھیه وێیڕای كوردسیتان  لیه.بێیت ده زییاتر واڵت گشیتی امانیسی و ت روه سیه تااڵنی و دزی و ئیداری ڵی نده گه
 و چییین  لییه زۆر ری رابییه نابه بوونی ھییه و دا گشییتی دارایییی كردنییی رج خییه  لییه فافی ناشییه و ئیییداری كییارگێڕی ڕووی  لییه كییات فیڕۆدانییی

 ران گیوزه  لیه تیدا حكومه و كان حیزبیه  له پرسن ر به و حیزبین و حكومی یرپرسان به كاری و س كه و خزم ی وانه ئه ، ڵگه كۆمه كانی توێژه
  لیه و  پیاره  لیه زۆر وی زه  لیه خیانوو  له رێن گوزه ده دا رانی خۆشگوزه و ت ڕیفاھیه ی لوتكه  له بن ده ر سه به ژیان ئاسا شت ھه به ژیانێكی و

  كیه رێن بگیوزه تیوانن ده خۆییان زوویی ئیاره  بیه كیورتی  به وواڵتان ری فه سه  له و حكومی و حیزبی ی وپایه پله  له و باش خوێندنی جۆری
 ی وه خیواره چینیی  كیه تكێشیان حمه زه و كرێكیاران و ژاران ھیه و فرۆشیان ست ده ڵكی خه رانی گوزه بارو اڵم به پێكدێنن ی ڵگه كۆمه ی مینه كه

 دا ژاری ھیه ھێڵیی ژێر  له و كرێچین زۆریان شێكی  به رێن گوزه ده بار  ناله و راپ خه رانی گوزه ری په و له واڵتدا  له ن زۆرینه و ن ڵگه كۆمه
 ھییچ  كیه كیانن  ھلێییه ئه و حكیومی  كارگیه كرێكیاری و كاشیی و ب  لیه و كیاری چ گیه كرێكیاری و بیناسازی كرێكاری شێكیشیان  به ژین، ده

 خۆش نیه  وه كیاره قورسیی ھیۆی  بیه كرێكیاران  ڕۆژانیه ، نییه ژیانیان تی مانه زه ، وهسپا نه كرێكاران ندی وه رژه به  له كوردستان  له ك یاسایه
 رناگرن وه ك یه بیمه ھیچ دا خۆشی نه كاتی  له و  نییه تییان سالمه تی مانه زه ن، ده ده ست ده  له گیانی  جار زۆر و بن بریندارده و ون كه ده

  .نچ ده ساڵدا به كاتێك ناكرێن نیشین خانه یاخود
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 نیشییین خانه خۆیییان نییدامانی ئه و كییادر زۆرتییرین اڵت سییه ده كانی حیزبییه كانی یمانییه ھاوپه  حیزبییه و اڵت سییه ده ن خییاوه كانی حیزبییه اڵم بییه
 واڵت گشیتی سیامانی و  پیاره كوردسیتان، كانی حیزبیه و ت حكومیه ڵی نیده گه  لیه  شێكه به  مه ئه  كه ت حكومه گشتی ی بودجه ر سه له  كردووه

 .كرێت پێده خشانی ته خشان په  جۆره م به
 
 م بیه وی عنیه مه و میاددی داھیاتی و !بكیات؟ نیشیین  خانیه ڵك خیه ت حكومه جیاتی  له حیزب  جۆره م به  یه ھه ت وڵه ده و ت حكومه كام  له

 سیت ده و بێكیار و و كرێكیار و جوتییار ڵكیی خه  كه ش ڵگه كۆمه ی زۆرینه شێكی به! بكرێت؟ رچ خه  وه ته حكومه ن الیه له كان حیزبه بۆ  جۆره
 .رێن بگوزه دا تی ھامه نه  له ژار ھه و فرۆش

 
 و جوتییار و كرێكیار ڵكی خیه رانی گیوزه كردنی باشتر بۆ یاسا ندین چه.كرێكار چینی كانی مافه  به دانان ڕۆژی بكرێت ئایار ی١  پێویسته

 ی وه كردنیه م كیه بیۆ كار  ستانیانه شاره شێوازێكی  به ، وه كوردستانه رێمی ھه تی حكومه و مان رله په ن الیه له بكرێت ر ده ستفرش ده و بێكار
  لیه كشیتوكاڵی می رھیه به ی شیه گه بیۆ  زانسیتیانه ی پیرۆژه و كان گونیده  وه دانكردنیه ئاوه ھاوكاری بۆ بدرێت باشتر وڵی ھه .بكرێت بێكاری

 .بدرێت خۆماڵی می رھه به  به اترزی ی  شه گه و كار بخرێته كاندا ناوچه م رجه سه
  

 ٢١١٣ی ئەپریلی ٢٩: ڕێکەوتی  -  نێت کوردستان ماڵپەڕی: سەرچاوە
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 مانگی مەی؛ رۆژی من، رۆژی یادکردنەوەی رەنج، رۆژی جیهانی کرێکار ١لە یادی 

 
 
 
 
 
 

 ئەژین نیازی

 
 . کوردستان  سەردەمەی ئەم یەکسانیخوازی رەنجدەرێکی من زەحمەتکێش ، من کرێکارم، من 
 

 و ئەخیوێنینەوە کوردسیتان مەیینەتەی بەش چیینە ئەم زینیدووی ھەمیشیە چیرۆکیی کرێکاردا جیهانی رۆژی ھاتنی سەروبەندی لە دیسان
  وەک ٩١ ساڵی کە دەکەین ێکارکر رۆژی ھاتنی لە باس لەکاتێکدا. رادەکێشێت خۆی بەرەوالی سەرنجمان لەجاران دڵتەزێنتر بەداخەوە
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 .بوو کوردستان زەحمەتکێشانی و کرێکار چێنی ساڵەکانی ناخۆشترین و رەشترین لە ئێران ئیسالمی کۆماری رەشی مێژووی
 
 لەڕادەبەدەر گرانیی و لەالیەک البیردن لەسیەرکار ومەترسیی کاری متمانەی بەربوو،نەبوونی دەرکردنی بێکاری،لەکار پێشوودا ساڵی لە
 خسیتە وێینەی بیێ گوشیارێکی و زەخیت ھەمەالیەنە بەشیێوەیەکی ژییان پێدویسیتیەکانی جۆرە ھەموو نرخی بێئەندازەی چوونەسەرەوەی و

 لە دەسیەاڵتە سەرلێشیێواوی و نادروسیت سیاسەتی بەرھەمی کوردستان کرێکاری ئەمڕۆی ژیانی نالەباری بارودۆخی.کرێکاران ژیانی سەر
 دیییکەی لەچییاو ئێییران مێییژووی بەدرێژایییی کوردسییتان کرێکییارانی دەیییزانین ھەموومییان وەک.تییایبەتی بە کوردسییتان و گشییتی بە ئێییران

 ساڵەی چەند لەم.بوون بەربووتردا ئابووری و سیاسی گوشاری لەژێر بەردەوام و ژیاون خراپتردا بارودۆخێکی لە واڵتە ئەم کرێکارانی
 و ناحەز دۆخی بووە، نرخەکان چوونەسەرەوەی ھۆکارەکانی گرینگترین لە ێکیەک خۆی کە یارانەکان البردنی دوای تایبەت بە و دوایی

 .دەکەوێت بەرچاو لەجاران زۆرتر بنەماڵەکانیان و کرێکاران ژیانی نالەبارت
 

 النیییاو داھاتوییییان ئیییاواتی و ھییییوا لەجیییاران نادییییارتر کوردسیییتان زەحمەتکێشیییانی و کرێکیییاران ژییییانی ئاسیییۆی بارودۆخێکیییدا لەوەھیییا
 شیارە و تیاران لە کیورد کرێکارانی بەرچاوی بەشێکی بوونی بێکار ئێران ئابووری قەیرانی سەرنجڕاکێشەکانی خاڵە لە ەکێکیتری.دەبات

 نەبیوونی بەھیۆی. کوردسیتان دەرەوەی کردبووە روویان ژیانیان بژیوی بۆ ساڵ چەندین ماوەی بۆ کە کەسانەی ئێرانە،ئەو پیشەییەکانی
 و بهییێڵن بەجییێ بنەماڵەکانیییان بییوون ناچییار و گەڕاونەتە کوردسییتان بەرەو بەناچییار پیشییەییەکان اوچەنیی و کۆمپانیییا داخسییتنی و کییار

 زۆری رادەیەکییی رابییردوودا سییاڵی لە ئیسییالمی کۆمییاری خییودی ئامارەکییانی پێییی بە.بچیین کوردسییتان باشییوری بەرەو بەرچییاو بەشییێوەیەکی
 لە بەربووتیر شیێوەیەکی بە بەداخەوە کە بهێنن،کارەسیاتێک خوێنیدن لە ازو بیوون ناچار ئێران وھەژارانی کرێکاران بنەماڵەی مندالی

 کیار دۆزیینەوەی چیاوەڕێی لەوێ کرێکاران کورستان لە کە شوێنانەی ئەو واتە کار مەیدانەکانی سەردانی. دەکەوێت بەرچاو کوردستاندا
 میاوەی بیۆ کە کوردسیتان الوی سیەدان سییمای ینینییب.دەردەخیات بیۆ کۆمەڵگامیان چیینەی ئەم ھەژاری و بێکیاری رادەی کارەساتی دەکەن
 لە وەرزی کرێکیاری شیێوەی بە کوردسیتان کرێکیاری ھەزاران.دەکەن ژیانییان بژێیوی دۆزیینەوەی چیاوەڕێی زووەوە لەبەربەیانی رۆژ دەیان

 ژییان کیۆمەاڵیەتی ییەکیخزمەتگوزار و پێشتیوانی چەشنە ھیچ بێ بە و بیمە بێ بە و حەقدەست کەمترین بە بارودۆخدا ھەستیارترین
 حەقدەسییتی وەکییوو تییمەن ھەزار٤١٧ نرخییی دەوڵەت ئییابورییەدا بییاردۆخە لەم کە ئەوەیە ئامییاژەیەیە جێگییای کە خییاڵێکیتر.دەبەنەسییەر

 ھەمیوو.بنەماڵەکانییان بە بێحیورمەتی و کرێکیاران بە کیردن سیووکایەتی لە جیگە نیییە شیتێک کە دەکیات دیاری کرێکاران بۆ ٩٢ ساڵی
 رێییگەی دەسییەاڵتەوە الیەن لە ژیییانی، نەھامەتییکییانی و بەدبەختییی ھەمییوو سییەرەڕای کوردسییتان کرێکییاری کە لەکاتێکییدایە ئەمییانەش
 و زەخییت ھەمییوو پێشییتر سیااڵنی وەک سییاڵێ  ئەم و رابگرێییت پییرۆز کرێکییار جیهییانی رۆژی سییەعاتی ١ میاوەی بییۆ تەنییانەت پێنادرێیت
 . بگرن جیهانییەدا رۆژە لەم مەراسمێک و بوونەوەکۆ ھەرجۆرە بە بەر تاکو دێنن بەکار گوشارێک

 
 گرانیییی و لەالیەک البییردن لەسییەرکار ومەترسییی کییاری متمییانەی نەبییوونی بەربییوو، دەرکردنییی لەکییار بێکییاری، پێشییوودا سییاڵی لە

 بیێ گوشیارێکی و زەخیت ھەمەالیەنە بەشیێوەیەکی ژییان پێدویسیتیەکانی جیۆرە ھەمیوو نرخیی بێئەنیدازەی چوونەسەرەوەی و لەڕادەبەدەر
 کرێکاران ژیانی سەر خستە وێنەی

  
  و کۆماری سەرۆک ھەڵبژاردنەکانی بەڕێوەبردنی بۆ ئێرانە ئیسالمی کۆماری تێکۆشانی و ھەوڵ گرنگە زۆر لێرەدا کە بابەتێکیتر
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 چونکییو دەزانێییت ەگرنیی ب زۆر ھەڵبییژاردنەدا لەم زەحمەتکێشییان و کرێکییاران نەقشییی و دەور دەسییەاڵت. داھییاتوودا مییانگی لە شییووراکان
 سییەروبەندی لە ھەمیشییە ئیسییالمی کۆمییاری.لێبکییات نکییۆڵی نییاتوانێ کەس ھیییچ و بەرچییاوە رێژەیەکییی تییوێژە ئەم دەنگەکییانی رێییژەی

 .رایانبکێشێت ھەڵبژاردن شانۆی بەرەو و کرێکار و ھەژار چینی سەر بخاتە گوشار جۆراوجۆرە رێگای لە داوە ھەوڵی ھەڵبژاردنەکاندا
 بنەمیاڵە فرییودانی دایە دەسیتی وە(( امیداد کمییتە)) وەک جۆراوجۆرەکیانی دامودەزگیا رێگیای لە پێشوودا ھەڵبژاردنەکانی لە نمونە بۆ

 دەییهەوێ ھیوایییدا بیێ و الوازی لەوپەڕی دیسانەوە ئێستاش.ھەڵبرژادن لە دەنگدان بۆ سەریان دەخستە زەختی و کۆمەڵگا ھەژارەکانی
 لە بییۆیە ھەر ببییات بەڕێییوە خییۆی قیزەونییی و رەش سیییناریۆی لە بەشییێک زەحمەتکێشییانەوە و رێکییارانک گەورەیەی ھێییزە ئەم لەرێگییای
 . پروپاگەندا و جموجۆڵ داوەتە دەستی ھەژارنشینەکاندا ناوچە لە ئێستاوە

 
 ورەی و دەرکیات ڕێگیا لە تێکۆشیانە و خەبیات شیکۆداری مێژوویەکیی خیاوەن کە کیورد زەحمەتێکێشیی و کرێکار نەیتوانیوە ھەرگیز بەاڵم

 خیۆی دیسیانەوە کوردسیتان کرێکیاری و زەحمەتکیێ  چینیی کوردسیتاندا و ئێیران ئێستای ھەستیاری ھەلومەرجی لە.ببات لەناو بەرزیان
 و خەبیات توانیای چەنیدە کرێکیار ھێیزی کە دەردەخیات راسیتییە ئەو مێیژوو بیۆ ئیاوڕدانەوەیەک دەبینیێ، گرنگدا ئەزمونێکی لەبەرانبەر
 بەشیداری و تیایبەتی بە کۆمەڵە تێکۆشانی و خەبات و گشتی بە کوردستان رابردووی ساڵی ٣١ ئەزمونی.ھەیە کۆمەڵگادا لە گۆڕانکاری

 کۆتاییییدا لە.دەسیەلمێنێت راسییتییانە ئەو باشیی بە حییزبەدا ئەم ریزەکییانی لە کوردسیتان کرێکیارانی و زەحمەتکێشییان چڕوپیڕی کردنیی
 بنەمییاڵەی وھەروەھییا کوردسییتان زەحمەتکێشییانی و کرێکییاران ھەمییوو لە دەکەییین کرێکییار نیجیهییا رۆژی مەی مییانگی١ پیرۆزبییایی دیسییان
. دەکەیینەوە تیازە ئێرانیدا کوردسیتانی زەحمەتکێشیانی شۆڕشیگێڕی کیۆمەڵەی لەگەڵ خۆمیان بەڵێنی سەرلەنوێ و.خۆشەویستیان و ئازیز

  کوردستان، کرێکارانی و زەحمەتکێشان ھەموو ناوی و ادی بەڕێزبێت و بەرز.واڵتەکەم رەنجدەرێکی ھەموو بۆ گەش رۆژانی بەھیوای
 

 کرێکار جیهانی رۆژی بێت پیرۆز
 

 ٢١١٣ی ای م١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی ئاسۆی ڕۆژھەاڵت  : سەرچاوە
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 وشەی کارگەر بەکار بێنین یان کرێکار؟ مەی یان ئایار؟

 
 
 
 
 

 نیشێرکۆ جیها

  
 سیسیتەمی بەرابەر لە ناڕەزایەتییان دەنگیی جیهان ھەموو کارگەرانی ڕۆژەدا لەو. ناسراوە کارگەران جیهانی ڕۆژی وەک مەی، یەک ڕۆژی

 لە ژمیارەیەک تیر جیارێکی ڕۆژە ئەم نیزیکبیوونەوەی گەڵ لە ھاوکات. ھەڵدەبڕن ژیانیان ڕەوشی بوونی باشتر پێناو لە و سەرمایەداری
 دەمیهەوێ لێیرەدا کە ئەوەی! دەھێینن بەکیار" ئاییار و" کرێکار" وشەی بەردەوامی بە و سەرلەنوێ کوردی میدیای و ەکانحیزب نووسەران،

 !وشانەن ئەم بکەم، باسی کورتی بە
  

 ڕەنیییبەر، ڕەنجیییدەر، کەدکیییار، کڕیکیییار،: داتاشیییراون ھێنیییدێکیان کە بەکارھیییاتووە وشیییە چەنیییدین دا کیییارگەر بەرابەر لە ئێسیییتا تیییا
 و حییزب واتیا) دەگیرێتەوە جووتییاری  چینیی کیارگەر چینیی لە جیا ڕەنجبەر، و ڕەنجدەر زەحمەتکێ ، وشەی لەڕاستیدا. ێ زەحمەتک
 چینییی تەنیییا" کەدکییار" و" کرێکییار" واتییا دیییکە، وشییەکانی دوو بەاڵم(. ھێنییاوە بەکییار وشییانەیان ئەم چییین دوو ھەر بییۆ کییوردی میییدیای
 ! سەقەتن و داتاشراو شەیو دوو لەڕاستیشدا و دەگرنەوە کارگەر

  
 -کیوردی ھاوبەشی وشەیەکی کارگەر". بەڵێ" ڕوونە واڵمەکەی نا؟ یان کوردییە کارگەر وشەی ئایا کە پێبکەین دەست لەمەوە با سەرەتا
. ەتەوەبیوو سیاغ دەکیات، کیار کە کەسێک واتا" کەر+  کار" پێکهاتەی لە کە ھاتووە بەکار ی "کارکەر" وەکوو کرمانجیدا لە. فارسییە

 گشیتی بە بەاڵم. ھتید... و" برزگیر" وەکیوو نیشیانداوە، خیۆی" گەر" حیاڵەتی بە زۆرتر فارسیدا لە ئەنجامدانە مانای بە کە" کەر" ئەم
 و فارسییدا و کیوردی نێیوان لە ھاوبەشیە وشیەیەکی ھتید،... و" دەرییا" و" باوەڕ" و" نەورۆز" چەشنی لە دیکەی وشەی زۆر وەکوو کارگەر
 کە دەچێیت داتاشیراو وشیەیەکی لە زۆرتیر" کرێکیار" وشیەی بەاڵم. دێیت بەکار ڕۆژانە فارسیدا زمانی لە ھەمی  و کوردی یزمان لە ھەم
 وشیە ھێنیدێک مەھاباد، شاری لە کوردستان کۆماری دوای لە دەزانین وەک! بگەڕێتەوە کوردستان کۆماری لە بەر بۆ تەمەنی وانییە پێ 

 و مانی  و ڕۆژ تیاریخی" وەکیوو ھەڵە بە کە" بەروار" وشیەی ییان" پێشمەرگە" وشەی وێنە بۆ گرت، جێگەیان ڕادەیەکی  تا و داتاشران
 .بێت ناوانە لەم یەکێک دەبێ کرێکاری . کوردییەوە ئەدەبیاتی ناو کەوتە" ساڵ
  
  وەکوو کرێکار چوونکە بێت، درووست ناوێکی دەبێ ڕواڵەت بە! دەکات کار کرێ بە کە کەسێک. پێکهاتووە" کار+  کرێ" لە" کرێکار" 
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 حییاڵەتی جۆرێییک و ھەڵەیە نییاوە ئەم میین بۆچییوونی بە بەاڵم. دەکییات کییار وەردەگرێییت، مییووچە کارەکەیییدا بەرابەر لە کە کەسییێک
 لە بەکرێگیییراوی  وشییەی چەنیید ھەر! بەکرێگیییراو دەڵییێن جییاش بە خەڵییک کوردسییتاندا لە وێیینە بییۆ. تێییدایە پێکردنیشییی سییووکایەتی
 وەکیوو جیاش لێیرەدا ھەڵبژێیردراوە؟ جیاش بیۆ" بەکرێگییراو" چیی بیۆ کە بپرسین خۆمان لە دەبێ بەاڵم دەچێت، زکراوسا تازە وشەیەکی
 زەویییەک ییان ماشیێن ییان خیانوو دەتوانی تۆ ناچێت، بەکار ئینسان بۆ کرێ لەڕاستیدا. بەکرێگرتن بۆ کەرەسەیەک بیندراوە، کەرەسە
 تێڕوانینییی ئیتییر بڵێییی، وا شییتێکی ئەگەر! گرتییووە کییرێ بە کییارگەرێک  یییان منییداڵێک ژنێییک، کە بڵێییی نییاتوانی بەاڵم بگییری، بەکییرێ

 جیاش بە سیووکایەتی بیۆ کە ئەوەشیە ھەر! میرۆ  تیا دەڕوانیی لێیی ئیامزار و کەرەسیە چیاوی بە زۆرتر و ھەیە کەسە ئەم بۆ ئەبزاریت
 و کرێکییارە کییارگەر ئەگەر بەاڵم داوە، دوژمیینەوە تیدەسیی بە خییۆی ئییامراز و ئەبییزار وەکییوو کە کەسییێک واتییا ،"بەکرێگیییراو" دەگییووترێ

 وشییەی بەکارھێنییانی کەوابییوو چییییە؟ بەکرێگیییراوە دوو ئەم جیییاوازی ئەوسییا بەکرێگیییراوە، جاشییی  ئەگەر ھاوکییات دەگیرێییت، بەکییرێ
 پییارتی" وەکییوو ییی "کوردسییتان کییارگەرانی پییارتی" نییاوی سییۆرانیدا لە کە ئەوەیە جییالبەکەی. ھەڵەیە کییارگەر بییۆ کرێکییار داتاشییراوی
 کردبێیت، کیاری کرێیدا و میووچە بەرابەر لە دەبیێ دەکیات کیار دا پیارتییە لەو چیی ھەر پێیە بەو کە وەردەگێڕن" کوردستان کرێکارانی

 لەو ھەڵە لێیرەدا! دەکەن کیار پیووڵ و پیارە بیۆ نە و گییراون بەکیرێ نە حییزبە ئەو ئەنیدامانی زۆریینەی کە دەزانیین ھەموومان بەاڵم
 کە کەسیانەیە ییان کەس لەو خەتیا بەڵکیوو دەھێنێت بەکار سۆرانیدا لە وشەیە ئەم نەخوازراو یان نەزانییەوە ڕووی لە کە ییەن کەسە
 خۆیییان ھییی و فارسییییە" کییارگەر" خۆشیییان خەیییاڵی بە ڕەنییگە و داتاشیییوە سییۆرانی زاراوی لە یییان"کرێکییار" وشییەی سییەرەتاوە لە ھەر

 نەیگووتیووە قەت مەھابیاد لە من دایکی وێنە بۆ و کوردیشە وشەیەکی" کارکەر" یان" کارگەر" ێکرد،پ ئاماژەم وەک ھەر بەاڵم! کوردترە
 کە بەکارھێنیاوە ی"فەعیلە" وشیەی ییان" کیارگەر" وشیەی ڕاسیتەوخۆ بەڵکیوو ،"بکیات بیۆ کارمان بهێنە کرێکارێکی بازاڕ لە بڕۆ ڕۆڵە دا"

 زمانشیە، ئەو مڵکیی ئیتیر گیرت، جیێگەی زمانێکیدا لە وشیەیەک کاتێیک اڵەشحی بەو! دایە عەرەبیی زمانی لە ڕیشەی دوویەمیان ئەمەی
 ئیتیر ئێسیتا حیاڵەش بەو عەرەبیی، وشیەی لە پیڕە فارسیی زمیانی وێینە بۆ. ھاتبێت دیکەشەوە زمانێکی لە وشەیە ئەم ئەگەر تەنانەت
 . گرتووە جێیان تەواوی بە چوونکە فارسین، پێکهاتەی لە بەشێک

  
 ئینگلیسییدا زمیانی لە. ئیاکتیڤە وشەیەکی" کارگەر" وشەی کە لەحاڵێکدایە ئەوە ھەیە، پاسیڤی حاڵەتێکی" کارکرێ" وشەی لەمانە جیا

Worker سوێدیدا زمانی لە و Arbetare کیارگەرن مانیای بە دووکییان ھەر کە ئاکتیڤە حاڵەتە ئەو نیشاندانی بۆ دیکەن نموونەی 
 لە بەاڵم دەکیات،" بیکەری"و" چیاالکی" حیاڵەتی بە ھەسیت زۆرتیر کارگەر وشەی نیبیست بە مرۆ . تێدایە کاریان و چاالکی حاڵەتی و

 دەڵیێن و" کرێکیار" وشیەی سیەر لە سیوورن کە ئەوانەی ھاوکیات!  دەڕوات" مووچە" و" کرێ" الی بۆ زۆرتر مرۆ  ھزری دا"کرێکار" وشەی
 بیۆ دیکەش خەڵکانی ئایا کە بڵێ  پێیان دەبێ درووستە، وشەیە ئەم کەوابوو دەکات کار مووچە بۆ و وەردەگرێت کرێ" کارگەر" چوونکە
 و میووچە وشیەی دەبیێ ئاییا جوتیارێیک؟ یان زانکۆ مامۆستایەکی وەرزی ، ئوستادێکی پۆلیس، کارمەندێکی وێنە بۆ ناکەن؟ کار مووچە
 ! ارگەرک لە کرێ وشەی کردنی قایی  بۆ نییە باش پاساوێکی ئەمە بدرێت؟ ئەوانی  پیشەکەی ناوی وەدوای کرێ

 
 ژمییارەیەک و کییوردی حیزبییی و میییدیا. ە"ئایییار" وشییەی دەچێییت بەکییار بەردەوام مییای یەکییی بییۆنەی بە ڕۆژانەدا لەم کە دیییکە وشییەیەکی
 نییاکرێ ئاییا بەاڵم. دەخەن جێییان کوردییدا کۆمەڵگیای نیاو لە خەریکیین و دەکەنەوە دووپیات ڕۆمییەکیان میانگە نیاوی بەردەوام نووسیەر
 ییان سیەقز شیاری دانیشیتووی کەسیێکی بیۆ کەنگێ" دوویەم تشرینی" و" تەمووز" ئاخر بڵێنەوە؟ مانگانە ئەو ناشناڵیئینتەر ناوی ئەوان

 لە ئیێمە خەڵکیی زۆریینەی ئێسیتاش ؟"ئاییار یەکیی" بڵیێن دەبیێ حەتیمەن و" مەی یەکیی" بڵێیین نیابێ چیی بیۆ دەکرێتەوە؟ لێک مەھاباد
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 چیۆن ئیتر نازانن، تەواوی بە( ناسراون ئینتەرناشناڵ ستانداردێکی وەک ئیتر ئەمڕۆکە کە) ئینگلیسی مانگەکانی کوردستان ڕۆژھەاڵتی
 بیۆ باشیترە ئالتەرنیاتی  کام: ئەوەیە پرسیار بەاڵم. بکەنەوە یەک لە ڕۆمییەکان مانگەی فیسارە و فونە و دوویەم و یەکەم تەشرینی

 خۆشیتر زمان لە النیکەم کە وشانەی ئەم و دەبینین کەمتەرخەمییە مئە دیکەشدا وشەی زۆر لە تەنانەت ئایار؟ یان مەی ھێنان؟ بەکار
" غیاز" جییاتی لە ییان ؟"ئیاو شیێرەی" بڵێیین" بەلیۆعە" جییاتی لە نیییە باشیتر ئاییا وێینە بۆ: ھەڵنابژێردرێن ئاڵتەرناتی  وەکوو دێن

 خاڵخیاڵییە، ییان خەتە بیێ پڵینی  و خەتیییە تخە" بەبیر" کە ئەوەی بزانین،" پڵین " و" بەبر" نێوان فەرقی نابێ ئایا ؟"گاز" بڵێین
 . دیکە نموونەی دەیان و … ھاتووە؟ ھەڵە تووشی دەناسێنێت، پڵین  وەکوو بەبر کوردی میدیای ئەگەر وە
  

 بە خەڵیک و بیکەن دیییەت زۆرتر ناوەکاندا و وشەکان ھەڵبژاردنی لە واڵتە ئەم ڕووناکبیرانی و کوردی، میدیای حیزبەکان، پێویستە
 ھەر و نیییە بەھێیزی و زانسیتی زمیانەوانی ناوەنیدێکی ئێسیتاش تیا کە خەڵکێیک. بیکەن پەروەردە گونجیاوتر نیاوی و درووسیتتر یوشە

 دەرخیواردی و ھەڵیدەبژێرێ وشیە خیۆی کەیفیی بە ڕۆژنیامەوانێکی نیاو بە ھەر و دەھێنێیت بەکیار خیۆی بە تیایبەت زمانێکی میدیایەکی
 .ھاتووە ماناکانی  و چەمک کارەساتی تووشی بەڵکوو زمانی اتیکارەس تووشی تەنیا نەک دەدات، خەڵکی

 
 ٢١١٥ ئەپریلیی ٢٧: ڕێکەوتی  -  ناوەندی نووچە و شرۆقەی رۆژماڵپەڕی : سەرچاوە

 
----------------------------------------- 

 
 

 ئێران  لهی رۆژی کرێکار و ماموستا  بۆنه  خشی کرێکاران و ماموستایان به ندیی رزگاری به پێوه
 
 
 
 
 
 

 ئیس دانا ریبورزی ره فه
 

 رێبوار مەعرووفزادە: وەرگێڕانی

  
  نیییه کرێکیاری چینیی  چێدیکیه وان ئیه ی وتیه  بیه  کیه ک ییه ڵگه کۆمه  واتیه مودێرن، ی ڵگه کۆمه  له خۆیان ی تایبه رۆلی  به ی سانه که و ئه 

 - بییوون نیید مه وله ده کرێکییاران و درێ ده نجام ئییه کییان کامپیوتێره و رۆبییات ی هرێگیی  لییه ئۆتۆماتیییک، ی شییێوه  بییه کییان کاره ی زۆربییه  چونکییه
. رزن لیه ده ، بووه نیه بیوونی وان ئیه ولی قیه  بیه  کیه چینێیک ی تووره جیهانیی گشتگیری روحێکی  له  ساله پێنچ  له زیاتر کرد، ده شانازیان

  بیه سوسییالیزمیان و رێخسیتبوو وه کیان راوھوریاییه ھه ببیوون، سیت مه ت سیوڤییه یت کییه یه رووخیانی  به  که بوون  سانه که و ئه ر ھه وان ئه
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 ر ھیه و ن کیه ده ران تیه وپه ران تیه ھه ی قسه دا ستییه دمه به و ئه دوای  به ئێستا.  مردووه  که دا ده م ڵه قه  له ت سوڤییه تی کیه یه تی حکوومه
 چینیی  لیه  جێگیه  ھاتووه پێکنیه شیتێک  لیه و  یه ھه واقتی کی مایه بنه  که رووحێک بینن، ده انخۆی ری سه ر سه  له  ردانه رگه سه  رووحه و ئه

 دێموکراسییی خواسییتی بییۆرژوایی، دیکتییاتوریی دژی  بییه بات خییه جیهییانی، ری روه دادپییه خواسییتێکی  بییه  بارگاوییییه  کییه رووحێییک. کرێکییار
 ئاسیمانی موو ھیه  کیه رووحێیک. کار واشیه چه پیروزکیراوی تی دیکتاتۆریییه و الیسیتیمپری ئه ی ریاکارانیه دێموکراسی البردنی و  قینه راسته
 زی گیه ره  لیه رووحێیک.  وه وشێته دره ده کان وشاوه دره  لماسه ئه ڵ گه  له ختیان به ی ستێره ئه  که  گرتووه خۆ  له ی مناالنه و مال و ئه ژاوری ھه

 کان، فرۆسییییاره و کڕییییار  ورده کان، ئییییداره کرێکیییارانی کان، تگوزاریییییه خزمه  شیییه به کرێکیییارانی ش، بیییه بیییێ و ژار ھیییه ماموسیییتایانی
 ژماری ئیه.  کانگاکیان و  رزێیری وه سیاختومانی، یی، پیشیه کرێکیاری چینیی تی تایبه  به و بچووک ردارانی مه و رزێران وه کان، ستاره ره په
 ٥ - ٥  بنیه ده گشتی  به کانیان ماله بنه ڵ گه له  سانه که و ئه. کرێ ده راورد به س که میلیارد ٢ - ٥ تا ٢ نێوان  له جیهاندا  له  سانه که و ئه

 .س که میلیارد
  
 تی ولیه ده رانی بیه رێوه به رز، بیه  پله رانی دادوه کان، وره گه  وییه زه ن خاوه  له  که چینێک.  یه ھه اڵتداران سه ده چینی دا وانه ئه ر رامبه به  له
 کان، شییازاده و شییاکان رز، بییه  پلییه ئییایینی ماموسییتایانی وان، ئییه  بییه  سییتراوه به کانی بورۆکراتییه و کان تێکنۆکراتییه ت، بییهتای رتی کییه و

  رێکخییراوه رۆکی سییه کان، کارخانییه ن خییاوه زانکۆکییان، رزی بییه پله موماسییتایانی  لییه ک یه سییته ده کان، رزه بییه  پلییه  کیلییه وه و داران تمه سیاسییه
  لیه ییان گیرن رده وه تی نیداره خاوه ی ھره بیه یا ن که ده  وره گه زۆر قازانجی یا  وانه ئه. کانیان نادیاره و ئاشکرا  خۆره چیره و انک تییه وڵه ده

 ی وره گیه یرانی قیه ی ره سه ری پێکهێنه و لی نده گه ھۆکاری ک وه  که کان بانکییه و مالی  رێکخراوه  له.  ندن مه ھره به یالی خه کی یه مانگانه
  لیه روا ھیه زاکان ناشیاره  ئاگرکوژێنه بوونی  به کان دارستانه نێو گڕی ک وه و  پێکردوه ستی ده  وه ٢١١٧ سالی  له  که)  ئورووپا و مریکا ئه
 ر ھیه کانی نده کارمه ی مانگانه قاتی زار ھه  له زۆرتر ر به پله رانی به رێوه به ی مانگانه نێونجی ناسراون،( کیشێ ده  بلێسه  وه که الیه موو ھه
 داھیاتی سیی  که زار ھیه ١١١ و  نیه تمه میلیون ٢٥١  له زیاتر یان مانگانه داھاتی  که ن ھه  که زار ھه ٤١ تا ٣٥ ئێراندا  له.  یه شانه به و ئه

  کیه میلییۆن ١ تیا ١ - ٥ کی ییه رێژه و  نیییه داھاتێکییان ھییچ بێکیار سیی که میلییۆن ٤ - ٥ اڵم به.  نه تمه زار ھه ١٥١  له زیاتر یان مانگانه
  لیه ک ییه ژماره کانی زیادیییه موو ھیه  بیه ،١٣٩١ پیاردا، سیاڵی  لیه داھیات می النیکیه. ر سیه  نیه به ده ژییان ژین مرنه نه داھاتێکی  به بێکارن
 بیاکووری و بیاکوور و الت ھیهرۆژ کانی شیوێنه دوورتیرین  لیه کیون کی خانووییه کرێیی  حالێکداییه  لیه  وه ئیه بیوو، ن تمیه زار ھه ٤١١ نزنیک
 سیتی شه تا سیه  له ستی قده حه نێونجی.  بووه نه ن تمه زار ھه ٣١١  له متر که تاران کیلۆمیتری ٥١  له وتوو ڵکه ھه کانی شاره  له یان رۆژئاوا

% 53  لیه زییاتر  . پێویسیته والتێکیدا  هلی ژیان دابینبوونی بۆ  که  بووه  یه راده و له متر که واته ، بووه ژاری ھه ھێلی  له متر که کرێکاران
 نێییونجی  لییه متر کییه داھاتێییک کان ییه شییاره  ماڵییه بنه  لییه% ٧٣ رابییڕدوو سییاڵی. ر سییه نه به ده ژیییان دا ھێلییه و ئییه ژێییر  لییه ماموسییتایانی 

  لیه جێبوون نێشیته کانی کیه یه ی رێیژه  کیه دایی وه ئه ڵ گه له.  بووه ھه ن، تمه زار ھه ٩٥١  واته یی، شاره کی یه ماڵه بنه ی مانگانه کانی تێچووه
 بیێ. تیانن ره ده بیێ ڵکی خیه  سیانه که و ئیه چواری  له سێ  که  نییه کیان خانوویه ڵک خه %٢١  له زیاتر اڵم به ، زیاتره کان ماڵه بنه ی رێژه
 خیواردنی  نموونیه بیۆ.  نگاوه ھاوھیه کارھێنان بیه و خیواردن بیۆ روو سه چینی ی وره گه ماعی ته ڵ گه له ژار ھه چینی کارھێنانی به شی به بێ

  رجیه خه و لیه  جێگیه) نید مه وله ده ڵکی خیه ری فه سه تێچووی.  دایه ژاران ھه نێو  له خواردن قاتی ١١١ روودا سه چینی نێو  له ماسی گوشتی
 ھێلیی ژێیر  لیه س کیه میلییارد ٣٠١ جیهانیدا  لیه . ژاره ھیه ڵکی خیه قیاتی ٢٢١( ماشیێن و وییال خیانوو، کرینی یان ن یکه ده  که ی تانه تایبه
  سیانه که و ئیه موو ھیه.  وه گرێتیه ده منیداالن و ژنان ی زۆربه  که  سه که میلیۆن ١٥١  له زیاتر جیهان برسی ڵکی خه ی ژماره. ژین ده ژاریدا ھه
  کیه ی وانیه ئه.  داوه سیت ده  له گیانیان سیان که دان سه ، وه نهخوێن ده  وتاره و ئه  که دا یه ماوه و له.  یه ھه تیان برسییه ھۆی  به مردن ری ئگه
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 وان ئییه ی مرۆڤدوسییتانه سییتی ھه  بییه  گالتییه راسییتیدا  لییه و ن کییه ده تبار تۆمییه ناسییکی سییت ھه  بییه کان پییه چه و کرێکییاران کان، سۆسیالیسییته
 ھیۆی  بیه دا ییه ماوه و لیه کان داره پلیه و پوولیدا و رێز بیه  ارهد رمایه سیه  لیه س کیه ھێنیدێک  چونکیه بن نیه وگیر جیه بیێ بیرییان  لیه ن، که ده

 کان راپۆرتیه. رێ نێوبیه  لیه خیواردن ژاریی ھیه تیوانێ ده نید مه وله ده جیهانی  له نی مه خوارده  ی زیادییه  شه به و ئه نیا ته. مردوون زۆرخۆری
 و چاکسیازی  بیه ئومێیدیان و نیابزوێ سیتیان ھه ی وانیه ئه. ردانن رگه سه جیهاندا  له قام شه و کار منداڵی میلیون ٢٧٥  که دان بڕوایه و له

 دۆخییان گشیتی  بیه  کیه خۆییان بیێ، باشیتر ژاران ھیه دۆخیی تیاکوو  ستووه به ئارمانجخوازی  له وتن دوورکه و نگاو ھه  به نگاو ھه ی وه کرده
 ڵی نیده گه  لیه پیڕ و الوی دووکیه  قامه شیه نێیو  لیه  کیه ن بکیه وێنا نا هپ بێ کی یه بالنده ک وه ساتێک بۆ کانیان رگۆشه جگه توانن ده ، باشه
 نێیو  لیه کان شیاره ری روبیه ده  لیه  کیه ژار ھه تی شیمه حه ی ژماره خێرایی  به  که دان  بڕوایه و له کان وه لێکۆلینه! ن که مه  له په. ردانن رگه سه

 کی یه شیوه  به کاندا قامه شه نێو  له نوسستن مریکا ئه  له. پێکدێنێ جیهان شارنشینی تی هشیم حه ی زۆرینه ژین ده کاندا ییه که نه ته  خانووه
 تگۆزاری خزمیه  شینه چه ر ھیه  لیه مریکا ئیه ڵکی خیه  لیه میلییۆن ٤٥.  ییه ھه فرییا، ئیه و ھینید  لیه  کیه  ییه رێژه و بیه ک نیه ت لبه ھه ربالو، به

 ییان ده ئێسیتا تیا جیهیانی می دووھیه ڕی شیه ی میاوه  لیه مریکا ئیه شی رته ئه اڵم به بزوێ، نه ستتان ھه کان په چه ک وه. ن ھره به بێ یی بیمه
. کییۆژراون مریکا ئییه تی وڵییه ده جۆراوجییۆری ردانی سییتێوه ده  بییه وخۆ ناراسییته سییی  که میلیییۆن دان سییه و  کوشییتووه وخۆ راسییته ڵکی خییه میڵیییۆن
 چینیی  کیه  تیه بابه و ئیه دانیی نیشیان دا رجیه لومه ھه و لیه.  ئێرانیه یی وه تیه نه داھیاتی ری امبیهر به دوو  لیه زیاتر مریکا ئه نیزامی تێچووی
 مێژووییی رکی ئیه جووتییاران  لیه  لیه شیێک به و تگوزاری خزمیه شیی به نیدانی کارمه و ماموستایان  واته و، ئه کی ره سه ھاوکارانی و کرێکار
 ین کیه نه  لیه ھه.  نیییه دژوار ، ییه ھه کان جیهانیییه و خومیالیی  زۆرداره و ژاری ھیه  لیه خۆییان واڵتی ڵکی خه رزگاری و تی مرۆڤایه رزگاری

 نیزامیی بیۆ  نیده پرۆپاگه ی وانیه ئه و کان درۆزنیه ھێلین نیه.  وه بگرێتیه مووان ھیه ی جێگیه چینێیک  کیه  نیییه  وه ئه کان سۆسیالیسته درووشمی
  دێموکراسییه  له رۆتر ڕه سه و ڕۆ ره سه سیستمێکی ک وه پرۆلتاریا دیکتاتۆری ن، که ده خۆی  له مرۆ  نامۆکرانی و  وه وساندنه چه و ڕۆ ره سه
  ره کییه کاره و داری رمایه سییه ی وه ئییه ی جێگییه  بییه  کییه  یییه وه ئه واتییای  بییه نیا تییه پرۆلتاریییا دیکتییاتۆری. بناسییێنن  ئێمییه  بییه کان ملییییه زۆره
  لیه رزگیاری بڕییاری  کیه بێ ھیه چینێیک بێ ده پێنن بسه  ڵگه کۆمه باری ناله دۆخی راگرتنی بۆ خۆیان بڕیاری  سیستمه و ئه کانی ره مگه سته

 و ری روه نادادپیه و ژاری ھیه. بیێ واو تیه کان جیاوازیییه و اڵواردن ھیه دنییای دواجیار  چونکیه بگیۆڕێ، خوێشی دۆخی و بدا زۆرداری چنگی
 سیوودی بیێ زۆربلێییی.  نییه ر سیه چاره  رێفۆرمخوازانیه کی یه ندێشیه ئه  بیه کیردن کیار و نگاو ھه  به ونگا ھه. بچێ نێو  له بێ ده مکاری  سته
  لیه بیێ ده سۆسیالیسیت، باتکارانی خیه و کرێکیاران بیۆ  ک نیه اڵم به بێ، ھه ری کاریگه ئێستاش  نگه ره کان ره پاساوھێنه و ئامۆژگاری  انه ئه
 .ستین وهراب ش زۆربلێییانه و ئه ر رامبه به
 

 رزگیاری  لیه  جێگیه ئامیانجێکی  کیه بیێ ربوو بیه تی اڵییه کۆمه ھێزێکی مای بنه ر سه  له بێ ده و ئه تی اڵیه کۆمه  بیرۆکه و  وه کرده  به بڕیاری
 و پسیپۆران  کیه ھێزێیک.  وه بکاتیه کان تاکیه و  ڵگیه کۆمه پێیی  له زنجیر تا بکا بات خه  ناچاره ی تییه اڵیه کۆمه  ھێزه و ئه ، نییه مووان ھه

  بیه فیادار وه و ڵکی خیه زایانی شیاره و رونیابیران  بیه پشیت و ناکیا سیوال زاڵ تی سیاسیه و پیوول اڵتی سه ده زگای ده  له خۆی روناکبیرانی
 کی ییه پێگه و ت نیییهم ئه  لیه ی وه ئیه بیۆ ڵکوو بیه بیێ ڕ شیه عاشییی ی وه ئیه ک نیه کیا ده بات خیه  ھێزه و ئه. ستێ به ده  قینه راسته دێموکراسی
 و ژاران ھیه سیتی ده  بیه ، ڕه شیه و تونیدوتیژی ی ماییه ران خۆشیگوزه ستانی ره په کۆرسی بۆ  که تی چینایه لێنی که. بێ ند مه ھره به  مرۆییانه

 ت ڵبیه ھه  کیه کان، ئابووریییه و سیاسیی  اڵته سیه ده پاندنی سه  له و  تیه اڵیه کۆمه کی راستییه  وه ئه ڵکوو به  بووه نه دروست کان سۆسیالیسته
 دروستکراوی تی چینایه لێنی که.  ئاراوه  ھاتۆته ڵک خه کسانی یه و ئازادی ر سه  به ، وانه ئه روناکبیرانی  وه پاساوھێنانه   به ستوور پشتئه

 و لییه  مۆنییه ی سییانه که و ئییه. ن یکییه ده یییدای نووکه ھه سیسییتمی  لییه داران رمایه سییه  کییه  یانه وه وسییاندنه چه و ئییه می رھییه به ، نییییه کان پییه چه
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 شیکۆدار چیاوێکی  بیه ئێیران مێیژووی  لیه ک ناکۆکیییه موو ھیه و  داییه تی اڵیه کۆمه لێنی که تی واقتییه  له  که گرن ده  نادیاره  توندووتیژییه
 ڵکوو بیه بیوون نی  ده بیێ رکۆت سیه و تیرس سیسیتمی ر رامبیه به  لیه نیا تیه نه بوون اڵتدا سه ده  له شوێنێک ر ھه  له خۆیان ن، که ده ماشا ته
 ن الیییه  لییه ی رجییه مه و بییه  باشییه شۆڕشییگێر کوشییتنی لێییی ده.  پێکهێنییاوه شیییان نیزامه و ئییه ر ھییه بییۆروکراتیکی و ئییابووری و سیاسییی شییی به

 .کان ملێکراوه سته ن الیه  له  له ک نه بێ ت حکوومه رێفۆرمخوازانی
 

 چینێیک  کیه نی ده میه کی یه ڵگه کۆمه  له چینێک. بێ داکۆتاو  رێشه کانی زنجیره  که ڵبدا رھه سه بێ ده چینێک" :وتبووی مارکس کارل  راسته
 ری سیه چاره پێنیاو  له و  یه ھه گشتی می غه  چونکه  یه ھه گشتگیری رێکی وھه جه  که  ڵگه کۆمه  له ک پانتاییه.  نییه  نییه ده مه  ڵگه کۆمه و له

  لیه ک پانتایییه بیێ ده.  گشیتییه کی ییه پێگه ڵکوو بیه ت تایبیه کی ییه پێگه ک نیه درێ ده و بیه  کیه کک ییه پێگه  چونکیه  نیییه خوێشی تی تایبه
 بیێ ده چینێیک. بیێ سیت به مه مرۆڤیی ی پێگیه بیێ ده نیا تیه ڵکوو به  نییه خۆی بۆ ت تایبه کی ندییه وه رژه به خوازیاری  که پێکبێ دا ڵگه کۆمه
. بکیا رزگیار خوێشی کرێ ده کان مرۆییه  گشتگیره  زراوه دامه  به نیا ته و نییه بوونی رد بێگه و واو ته مرۆڤی گشتی  به  که  ۆیهھ و به بێ ھه
 ."  کرێکاره چینی مان ھه تدا، تایبه چینی ک یه ی پێگه  له دا ڵگه کۆمه  له گۆڕان و  وه شانه ڵوه ھه  له  شنه چه و ئه
 
 رجی لومیه ھه پێیی  بیه تیدا اڵیه کۆمه کرداری  له  چینه و ئه اڵم به ، یه ھه تی اڵیه کۆمه گرووپێکی ک وه کی ێکارمانایهکر چینی  که ند رچه ھه

 گۆشییار، ژێییر  لییه نییدی مامناوه چینییی کییان، بردراوه زۆر  بییه  ربازه سییه جووتیییاران،:  بووه ھییه نووسییی ھاوچاره و ھاوکییار ھێنییدێک مێژوویییی
 ر ھییه کرێکییاران ھاوکییارانی و واقتییی پێویسییتی ئێرانییدا  لییه. ھتیید و تگوزاری خزمییه شییی به نییدانی کارمه مپریییالیزم، ئییه  دژه باتکارانی خییه
 ماموسیتای میلییۆن ک ییه نزییک. مانادار نزیکبوونێکی  بۆته ماموستایان، رۆژی ڵ گه له کرێکار جیهانی رۆژی ی نزیکبوونه و ئه بن، شێک به
 ١٠٥ بێکیار، کرێکاری ٢٠٥ داھات، م که رزێرانی وه و رزێریی وه کرێکاری میلیۆن ٢ نزم،  پله تکنیکی ندی کارمه میلیۆن ٥٠٣ ، تکێ  حمه زه

. ن ییه ڵگه کۆمه و له ر گه کاریگه ی زۆرینه لێکی پۆتانسیه کار، ر سه  له کرێکاری میلیۆن ١١  به نزیک و  نییه کرێکار  که ژار ھه چینی میلیۆن
 و ئییه کردنیی وه کرده  بییه بیۆ خشییی به ھۆشییاری و رگییر وه ھۆشییاری جیییددی، نێوبژییوانێکی و گرینگییی کی ییه ڕهبڕب کرێکییاران و ماموسیتایان
 . پێکدێنن  له پۆتانسیه

 
  لییه سییال ١٢١  لییه زیییاتر و کرێکییار میلیییارد نیید چه بییۆ  سییاله کییانی رۆژه ریترین ماوه جییه و شییکۆدارترین  لییه کێک یییه  کرێکییار جیهییانی رۆژی

  رزراگرتنیه به رۆژی م ھیه و  جێژنه م ھه  رۆژه و ئه.  ریتره ماوه جه جیهان کانی ئایینییه  جێژنه  له  وه نه الیه زۆر  له ، یه ھه نی مه ته جیهاندا
 و  نیییه ریتی نه جێژنێکی نیا ته  رۆژه و ئه.  خۆبوونه بڕوابه و سترۆێشتوویی ده نیشاندانی رۆژی م ھه و  وه کردنه نوێ یمان په رۆژی م ھه و

 و رکۆت سه تووندوتیژی، ڕوی رووبه ڵکوو به  دراوه نه پێ نیشاندانی ی رێگه و تان ره ده نیا ته نه کان، زۆڵملێکراوه  ناوچه  له زۆر سااڵنێکی
 دانیی و اوکیاریھ  لیه  جێگیه داری رمایه سیه کانی جێژنیه موو ھیه  لیه  کیه  دروه نجام ئیه تانێک وڵیه ده ن الییه  لیه  کارانه و ئه.  وه بۆته ڕاونان

 ری نیشیانده  کیه کیرد ییدا په تیانی ره ده ئێیران  له ساڵ ند چه نیا ته  که  رۆژه و ئه  یه مشێوه به.  داوه نه نجام ئه کارێکیان میدیایی تانی ره ده
 بییۆ تکێشییان حمه زه ووییییمێژ رکی ئییه ی وه بیرخسییتنه وه رۆژی دا، ئێمییه می رده سییه  لییه بییێ،  ڵگییه کۆمه کانی قینه راسییته  خییه بایه ندی شییکۆمه
 . ریاکارییه و ک چه و پوول دیکتاتۆری  له ری به  یه ڵگه کومه

 
  رۆژی.  وه رێته گه ده لهۆر که بیرستانی ده ماموستای لی خانته دوکتور کۆژرانی رۆژی ٢ ١٣٤١ ساڵی بۆ م که ده یادی من  که مۆستاما رۆژی
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 س کیه زار ھیه  ده  لیه زییاتر ڵ گیه له ماموستایان، کاریی و ئابووری باری ناڵه دۆخی  به تی زایه ناره ربڕینی ده بۆ  که ک موموستایه کۆژرانی
. کیرد ده داوا خۆییان تی اڵیه کۆمه ی پێگه و زیاتر ستی قده حه وان ئه.  وه خڕببوونه تاران ھارستانی به چوارڕێی  له ، دیکه ماموستایانی  له

 ن بکیه نیاودێر ماموسیتا رۆژی ک وه ر میه بانه ١٢ رۆژی ی وه له وتن رکه سه ستهێنا ده به خۆیان کانی مافه  له شێک به ی وه ئه پاش ماموستایان
 باتی خیه سیووتاوی کاکێشیانێکی  ئێمیه نیشیتمانی. کیرد قبیوول ی وه ئیه ماموسیتایان وڵی ھیه  بیه و گۆشیار ژێیر  له کاتی  و ئه تی وڵه ده و

  لییه.  وه گیرسییێنه داده دیسییان  سییووتاوانه و ئییه لبێ، ھییه  کییه تییاو.  ڵگرتووه ھییه خۆیییدا وینا ھییه  لییه سۆسیالیسییتی و کرێکییاری دێموکراتییک،
 .پێ ر سه  وه ستێته ھه  رووحه و ئه تا  وه وشێنه ره ده ژمار ئه بێ کانی ستێره ئه ئاسمانی 

 

 نووس  ده
 

  باخه و ئه کی گۆشیه ر ھه  له
  تره ستێکی ده رێی چاوه  میشه ھه ستێک ده

 (گولسورخی و خوسره)وێ ناخه  که  یه ھه  میشه هھ چاوێک
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 . وه ینه ژنانی کرێکار بده  با ئاوڕێک له

 
 
 
 
 

 رگوڵ سه

  
 باتی خیه نجیامی ره ده بێگومیان  رۆژه و ئیه  کیه زانیین ده مووان ھه و  وه بینه ده نزیک کرێکار چینی یی وه ته نێونه رۆژی ی مه کی یه  له  ریکه خه

  لییه ئامریکییا  لییه شیییکاگۆ شییاری یکارگاکییان کرێکییارانی ، ھییاتووه کانییدا مێژووییه  رچاوه سییه  لییه ک روه ھییه.  یه سییاوه وه چه و کرێکییار چینییی
 کانی عاته سیه ی وه مکردنیه که. خۆییان واکیانی ره  مافیه ھێنانی ست ده  به بۆ ڕین راپه و مانگرتن  ته داوه ستیان ده ١١١١ - ٥ - ١ وتی رێکه
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 ر رامبییه به  لییه کرێکییاران اڵم بییه ، بییووه کانیان کیه ره سییه  دروشییمه  لییه کییار سییتی قده حه کردنییی زیییاتر و عات سییه شییت ھه بییۆ کییارکردن
 ڵێکی کۆمه و ن ده ده ست ده  له گیانیان کرێکار ڵێک کۆمه دا نێوه و له و درێن ده المار په  وه پۆلیسه و نکار خاوه ن الیه  له کانیاندا داواکارییه

 ی کییۆنگره  لییه ١١١٩ سییاڵی  لییه نجام ره سییه.  وه بنییه ده جۆراوجییۆر سییزای ڕوی روبییه و گیییرێن ده ھێندێکیشیییان و بیین ده برینییدار ش دیکییه
  لیه  رۆژه و ئیه سیاڵێک موو ھیه  دواوه  بیه  رۆژه و لیه ئیتیر و کیرێ ده د نیاوزه کرێکیار رۆژی کیو وه ی مه مانگی ی١ رۆژی مدا دووه یی وه ته نێونه
 . وامه رده به  وته ڕه و ئه ئێستاش تا و  وه ته کراوه لێ یادی تی تایبه  به  وه کانه په چه  حزبه و رێکخراو و گروپ ن الیه
 

 و وڵ ھییه دوای وان ئییه  کییه م، بکییه  وه سییازییه پیشه بییواری  لییه کان وتوه پێشییکه  واڵتییه کرێکییارانی رجی لومییه ھه  لییه بییاس وێ نامییه دا لێییره
 کیار ی چواچێوه  له انیانک مافه  له ھێندێک و ن بکه خۆیان کانی داخوازییه  له ھێندێک  به چ ملکه داری رمایه سه  توانیویانه زۆر باتێکی خه
 و لییه ھێنییدێک و  وه ببمییه نزیییک خۆمییان ڵگای کۆمییه  لییه مێک کییه  باشییه پییێ  ڵکو بییه پێنن، بسییه نکییاردا خاوه ر سییه  بییه کییاردا قییانوونی و

 . م بکه  لێوه باس ژن، کرێکارانی تی تایبه  به شدا لێره و کرێکاران رێگای ر سه  دێنه  که ی گیروگرفتانه
 
  کیه ی گوشیارانه و ئیه بینیین ده ، وه بخشیێنینه کوردسیتاندا تی  تایبیه  بیه و ئێیران کرێکیارانی تی زعیییه وه ر سیه  بیه چاوێیک و بێت ر گه ئه

  تییه بوونه و  ڵچنیوه ھییه  ڵگایییه کۆمه و ئییه تی رامییه مده که و ژار ھییه ڵکی خییه ژیییانی  بییه نگیان تییه و جییدین راسییتی  بییه کییرێ ده لییێ باسیییان
  کییه ی زۆره  گرانییییه و اڵوسییان ھه و ئییه ھییۆی  بییه. ناڵێییت ده ی پێییوه  ئێمییه ڵگای کۆمییه  کییه ی گیروگرفتانییه و  کێشییه و لییه زۆرێییک ی رچاوه سییه

 م کیه و ژار ھیه ڵکی خیه بیۆ  له سیه مه و ئیه جیا ڕوات، ده ختتر سه ئاقارێکی و ره به رۆژ  به رۆژ ڵک خه ژیانی ، وه ته کراوه ڵکی خه ڕووی رووبه
 . کردوه قورستر  دیکه ی نده وه ئه کرێکارانی شانی ر سه باری و  دژوارتره زۆر ڵگا کۆمه تی رامه ده
 

 و  وه ینیه زه  دێتیه  کیه شیتێک م کیه یه کرێکیار، چینی جیهانیی رۆژی بردنی ناو ڵ گه  له ر ھه بینین ده ین، بکه ک یه ڵوێسته ھه ر گه ئه دا لێره
 ر سییه  بییه چاوخشییاندن و ژن کرێکییارانی کانی تییییه ینه مه  لییه بییاس ن گمییه ده  بییه زۆر دا وهنێیی و لییه و پیییاون کرێکییارانی  زارانییه، ر سییه له
 جییاوازی ش دیکه جارێکی بینین ده  دایه لێره جا. کرێ ده کارییان تی زعییه وه و نکار خاوه ی ڵه مامه تی چۆنیه و واندا ئه کاری رجی لومه ھه
  دیکیه تێکی رفیه ده ک وه  رۆژه و ئیه  دیکیه جیارێکی ژنیان ی مه مانگی کی یه ی بۆنه  به  پێویسته زۆر.  وه وێته که ده چاو ر به قی زه  به زی گه ره
 کیارا وری ده دا یدانیه مه و لیه کسیانیخواز یه پییاوانی موو ھه شانی شانبه و ربگرن وه لێ ڵک که کانیان پێشێلکراوه  مافه ر سه  له پێداگری بۆ

 .کانیانن مافه داواکاری و مافخوراون و ن ھه  که لمێنن بیسه و ن رخه ده خۆیان و بگێڕن
  

 موو ھیه و کان کارخانیه و کارگیا تیا  وه زراکانیه مه  لیه ر ھیه پییاوان شیانی شانبه مێیژوو درێژاییی  بیه ژنیانی  زانرێ ده و  چاوه ر به ک روه ھه
 کیار کیو وه ژن بیۆ منیداڵ ی رده روه پیه و ناومیاڵ کیاری کاتێیک ھییچ شیدا نێوه و لیه جیاخۆ بیوون، کیردن کار ریکی خه کار، ی دیکه شوێنێکی
 تی زعیییه وه وپێشیچونی ره به یرێکی سیه ر گیه ئه ئێسیتا اڵم به.  لێکراوه چاوی وان ئه بۆ رشان سه رکێکی ئه کو وه نیا ته و  کراوه نه بۆ حسابی

 ! بیندرێت ده جیاوازیی اد زه گه ره دوو و ئه نێوان  له بواردا زۆر  له  که بینین ده ین بکه کرێکاران
 
  بیه ژن کرێکیارانی اڵم به بێت، باشتر کانیان ژنه  ھاوپیشه ھی  له  نده وه ئه پیاوی  کرێکارانی رانی گوزه و ژیان  که بێ نه  وه ئه  ته ڵبه ھه
 کارکردنیدا کانی نده ناوه ی زۆربه  له  که بینین ده. ر سه  وێته که ده زۆرتریان گوشارێکی و  وه وسێندرێنه چه ده دووقات  وه بوونیشیانه ژن ھۆی
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 سیتی قده حه و نشیینی خانه میافی بێکیاری، ی بیمه کو، وه خۆیان مافی تاییترین ره سه  له اڵم به کارکردنن، ریکی خه پیاوان ھاوشانی ژنان
 ر سیه  وتۆتیه که فشیارێکی  کیه وابێ پێی نکار خاوه کات ر ھه  وه شه دیکه کی الیه  له. کرێن ده ش بێبه ھتد... و کسان یه کاری بۆ ک یه کو وه
  بیه کیات ده ناچارییان خیود ییا کانییان، کاره ر سیه  لیه جۆراوجۆر بیانووی  به ژنان رکردنی ده  به کات ده ست ده مدا که یه ندی ریزبه  له وا ئه

 .م که ی مووچه پێدانی و زۆرتر کاری عات سه کردنی قبوڵ
 
 ک الییه  لیه  چونکیه ، نیییه سیت ده ر بیه  لیه  وه ژنیه کرێکارانی ی باره  له ڕ باوه جێگای و دروست و راست کیئامارێ بێت ڵ گه  له ئێستاشی تا
 کی الییه  لیه و دابیێ سیت ده ر بیه  لیه دروسیت ئامارێکی  که ی وه له  بووه رێگر کاتی ی شێوه  به ژنان زراندنی دامه و کار راردادی قه بوونی نه

 نی مه شییره کردنیی دروست چنین، کاری  نموونه بۆ ن ده ده نجامی ئه کانیاندا ماڵه  له ژنان  که ی کارانه و ئه و ماڵ ناو کاری خۆ  وه شه دیکه
 ژمار ئیه  لیه کیار کیو وه ر ھیه ژی، ومیه مره مه سیتێکی قده حه ر رامبیه به  له کان نده مه وڵه ده  ماڵه ری که کاره و  کارانه  شنه چه و له و ترشیات و

 .نین مافێک ھیچ نی خاوه  کرێکارانه و ئه و ن نایه
 

  بیه ئێسیتادا  لیه  کیه بێیت بییر  لیه مان وه ئیه بێ ده  بۆیه ، وه بینه ده نزیک کرێکار یی وه ته نه نێو رۆژی ی، مه مانگی کی یه  له  ریکه خه  ئێمه
 و ر نجییده ره پیییاوانی و ژنییان  لییه کهییاتوونپێ بێگومییان  کییه کییارن، ریکی خییه کاریییدا بییارودۆخی ختترین سییه ژێییر  لییه کرێکییار زاران ھییه
 کانیان، خێزانیه بژێیوی و کیار دانی نیه سیت ده  لیه بیۆ ناچیارن کرێکیار ژنیی زاران ھه  به ئێستا  که ین بکه بیر  له  وه ئه نابێ. تکێ  حمه زه

  لییه خێزانێییک بژێیوی ری رھێنییه ده و رکرێکیا ژنێکییی. کیرێ ده پێیییان  کییه ک تیییه بێحورمه و تی سییووکایه  شینه چه ر ھییه  لیه ن بکییه چاوپۆشیی
  چونکییه بکییات، خییۆی مییافی داوای و ڵبڕێت ھییه نیی  ده نییاتوانێ ئاسییانی  بییه زۆر نکارێییک خاوه ی وه وسییاندنه چه و سییتدرێژی ده ر رامبییه به

 ژنێکیی  وه الشیه و لیه و بکیات ری ده ی کیه کاره  لیه تیوانێ ده جۆراوجیۆر بییانووی ی وه ھێنانیه  بیه و ئاسیان کی یه شیێوه  به زۆر ی که نکاره خاوه
 رباقی سیه ، وه بنیه ده  کێشیه و گرفیت گییرو و برسیێتی توشیی خێزانێیک  بگیره خیۆی ر ھه ک نه رکرێت ده ر گه ئه خێزانێک بژێوی ری رھێنه ده
 بیۆچی  کیه ڵگا کۆمیه و جییران رو ده کیارو و س کیه بیراو و بیاوک چاوی ر به  له بێت  وه ره اڵمده وه بێ ده  یه که ژنه  وه ئه ش شتانه و ئه موو ھه

 کیو وه کی ڵگاییه کۆمه  لیه ژنێک ر سه  به گران زۆر  که پاڵ،  درێته ده تریشی ھی و خالقی ئه تی تۆمه ندین چه  ژنه و ئه دا لێره  که!  درکراوه
 کییو وه ، وه وێتییه که ده لییێ زێنیشییی دڵته و نییاخۆش زۆر نجییامی ره ده  گرفتانییه گیییرو و ت تۆمییه و ئییه جییاری  زۆر.  وه شییکێته ده دا ئێمییه ی وه ئییه

 ژییانی ئیتیر بینیین ده  کیه  وه ژنانیه  بیه بازرگیانی کانی بانده گێژاوی ناو  وتنه که و ماڵ ھێشتنی جێ  به و ژنان خۆسوتاندنی و خۆکوشتن
 و ئیه ویسیتی ی وانیه پێچه  بیه واوی تیه  بیه  که کات ده ترسناکتر زۆر ئاقارێکی  له روو و گۆڕێت ده دا دیکه وێکی رێڕه  به ن سڵه ئه  سه که و ئه
  بیه  ئامادییه و زانێیت ده  چیاره رێگیا باشیترین  بیه خیۆداگرتن  بیه دان کیرێ ده لێ زوڵمی شزانێ ده  که ی ژنه و ئه جار زۆر  بۆیه جا.  یه ژنه

 . بکات قبوڵ مێک سته و ور جه موو ھه ناچاری
  

 کرێکیاران، ی وه وسیاندنه چه بیۆ بیردن سیت ده ئاسانتر کانی ھۆکاره  له  یه دیکه کێکی یه رێکاری ک خۆی ربه سه ندیکای سه بوونی نه بێگومان
 میافی و نیدی وه رژه به پێنیاو  لیه ن کیه ده کیار و ن ھیه کرێکیاری خۆی ربه سه ندیکای سه واڵتدا  له  که گوێ ر به  وێته که ده  وه ئه جار زۆر خۆ

  بیه بیات ده لیێ ناوییان اڵت سیه ده و ت وڵه ده  که ی کرێکاریانه ندیکا سه و ئه  که  یه وه ئه  ئاشکرایه و روون زۆر  که ی وه ئه اڵم به کرێکاراندا
 بۆخۆییان وانی  ئیه نکیاران خاوه سیتی ده نیاو  لیه سیت ده  بگیره و ن ناکه وان ئه تی رایه نوێنه و نین کرێکاران ڵبژێردراوی ھه ک یه شێوه ھیچ
 .کرێکار چینی رانی سێنهو چه  له شێک به  بنه ده
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 ر سیه  بیه چیییان ئێیران ئیسالمی کۆماری اڵتدارانی سه ده و ت وڵه ده  که بینیمان ئاشکرایی و روون  به زۆر  ئێمه دواییدا ی ساڵه ند چه م له
 ریان سیه  وه تکێشیه حمه زه  تیوێژه و ئیه ی رگیه جه ناو  له و بوون خۆیان ی که توێژه ری نوێنه راستیدا  له  که ھێنا دا کرێکارییانه  چاالکه و ئه
 ڵ گیه  لیه ئێستاشیی تا چی، یانی برسێتی و مافخواردن و داری نه و ژاری ھه زانن ده و ن توێژه و ئه ی زاده خۆیان وان ئه  چونکه. ڵدابوو ھه
 .بات خه یدانی مه  له یان وه هخستن دوور و کان سیاچاڵه نێو بۆ کردنیان راپێچ و کردن ستگیر ده  له  وامه رده به  رژیمه و ئه بێت
 
 سیت ھه کرێکیاران ی وه ئیه بۆ ، یه ھه تی تایبه کی گرنگیه کرێکاری خۆی ربه سه ندیکای سه بوونی ھه ڵگا کۆمه ی وساوه چه و کرێکار چینی بۆ
  لیه  وه تریشیه کی الییه  لیه ن، کیه ده دیفیاع کانییان خوراوه  مافیه  لیه ریکن خه  که ن ھه سانێک که  که بزانن و ن که نه نایی په و پشت بێ  به

 و ئیه وان ئیه  کیه بزانن و بن فێر و خۆیان کانی مافه  به ت باره سه  وه بکرێنه ھۆشیار کرێکاران کرێ ده  وه کرێکارییانه ندیکا سه و ئه ی رێگه
 ندیکا سییه و رێکخییراو بوونی ھییه پییاڵ  لییه. ربگرێییت وه لییێ ڵکیان کییه و بکییات راویییان بێییت خییۆش پێییی راوچییی کییات ر ھییه  کییه نییین  نێچیییره

 تیا خسیێنرێت بڕه بیۆ یان وه ھۆشییاربوونه لی ھه و  وه بکرێنه ھۆشیار ژن کرێکارانی موو ھه تا بکرێت کار بێ ده و  پێویسته کاندا کرێکارییه
  چوونیه بۆ  که بناسێنرێت سمی ڕه  هب بۆ ی مافه و ئه ژنێک موو ھه  پێویسته. ببن فێر کانیان داواکارییه ی شێوه و رێگا و بناسن کانیان مافه
  کیه ی ژنانیه و ئیه. بێیت پشیت  له مێردی و برا و باوک تی زایه ره  که کرێت نه وناچار بێت ر بڕیارده خۆی  پیشه ڵبژاردنی ھه یان کار ر سه
 .بکرێت دابین بۆ کار شوێنی  له واویان ته ئاسایشی  پێویسته ن بکه کار بێ ده  وانه شه
 

  ئێمیه.  وه ببنیه شل کانیان نگاوه ھه نابێ دا رێگایه و له و  وامه رده به ھێشتا بات خه  که ن که نه بیر  له  وه ئه ساتێکی  نیا ته بۆ بێ ده ژنان
 و  وه ینیه بکه کانیدا بواره موو ھیه  لیه کانمان مافیه ر سیه  لیه خت جیه بیێ ده ڵگا کۆمیه ری نجده ره پیاوانی ڵ گه  له ھاوشان کرێکار ژنانی ک وه

 میافی بیێ ده ژنیی  ی ئێمیه چێت نیه بیرمیان  لیه دێینن، ست ده وه ماندوو مرۆڤێکی ک وه کانمان مافه کو تاوه ین بده وڵ ھه شێلگیرتر شێلگیرو
 ر ھیه  لیه کارگاکانیدا کیارو شیوێنی  لیه بیێ ده کرێین، نیه ش بێبیه کیاری و تی اڵییه کۆمه کی ییه بیمه  شینه چه ر ھه  له  که بدرێت پێ مان وه ئه
 ردان سیه و کیردن کیار متر کیه تی رفیه ده بیێ ده ن کیه ده کیار ی دایکانیه و ئیه بین، پارێزراو ستدرێژی ده و ناشایست وتێکی ڵسوکه ھه  شنه چه

 دوگییان ژنێکیی یان ژن یی سته جه توانایی  له ر ده به قورسی کاری سپاردنی پێ پێبدرێت، ھتد و پێدان شیر بۆ کانیان منداڵه ی وه کردنه
 شیدا وه ئه پیاڵ  لیه و ین بیده بیۆ وڵی ھیه  لێبڕاوانیه زۆر موومان ھیه  بیه بیێ ده  کیه لێکن گیه نموونه ند چه  وانه ئه. بگیرێت چاو ر به  له بێ هد

 .بێت پێویست و یی نووکه ھه رکێکی ئه رمان وروبه ده و مڕۆ ئه دونیای  له بڕان دانه و کردن رۆشنبیر خۆ زیاتر رچی ھه وڵی ھه
 
 میانگی کی ییه رۆژی بیا تی، مرۆڤاییه واوی تیه بۆ ک یه وه وسانه چه و زۆر و زوڵ   شنه چه ر ھه  له دوور  به کی دونیایه دیهاتنی وه وایھی  به
 سیت هد  وه پێکیه موومان ھیه  واتیه  ئێیوه و  ئێمیه  که ین بده کان وساوه چه  مرۆڤه موو ھه  به و خۆمان  به ڵێن به تێیدا  که رۆژێک  ینه بکه ی مه
  کییه ی کاتییه و ئییه تییا تی، مرۆڤایییه کانی رزه بییه  ئامانجییه دیهێنانی بییه تییا کانمان رخودانییه به و بات خییه  لییه بییین ده وام رده بییه سییت ده نییاو  لییه

 .بژین  وییه زه گۆی م ئه ر سه  له کسان یه و  وه پێکه تی چینایه و زی گه ره جیاوازی بێ  به کان مرۆڤه
  
 باتی خیه و داھیاتوو  بیه ھییوا ھاوکیات ئێسیتا، ی وه لیه باشیتر زۆر ژییانێکی و ره بیه بات خیه وامیی رده بیه زامنیی  ینهبب  ئێمه و تۆ و من با
 و ببینیین خۆمیان نجیی ره ری بیه بیێ ده و  ییه ئێمه شایانی باشتر ژیانێکی  که بێنین  وه به ڕ باوه بێ ده ژیانمان، له بێت شێک به با وام رده به
 .ێینکر نه ری بێبه لێی
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 .بنێین نگاو ھه  کگرتوانه یه با ، کگرتنماندایه یه  له نیا ته وتنمان رکه سه
 

 ٢١١٣ی ئەپریلی ٢١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی ئەمڕۆ  : سەرچاوە
 

------------------------------ 
 
 

 "رگ بۆ دیکتاتۆر مه"رۆژی کرێکاردا دیسان   له

 
 
 
 
 

 
 فی ره سمایل شه

 
 کۆمییاری اڵتدارانی سییه ده  بییه روو کگرتوویی، یییه تی کیییه یه ھییاواری وێییڕای ئێییران گۆڕانخییوازی خوێنییدکارانی و کرێکییاران ش دیکییه جییارێکی
 . وه کرده رز به یان"  دیکتاتۆر بۆ رگ مه" درووشمی ئێران ئیسالمی

 
 کانی ناوچیه شیارو م رجه سیه بیوونی تیی منیییه ئه ڕای ره سیه ، کگرتووانیه یه دا دیکیه جالێکی میه  له و دیسان ئێران کرێکارانی و خوێندکاران

 دا ک الییه موو ھیه  گیوێی  بیه یان دیکتاتۆره تی ویالیه اڵتی سه ده ی وه سڕینه و تاچییان کوده تی وڵه ده مانی نه و ئازادیخوازی یامی په واڵت
 .یاند گه
 

  مافیه موو ھیه  له ش بێبه توێژی دوو  وه بۆنه م به ر ھه و( کرێکار جیهانیی رۆژی) ی مه مانگی ی١  به ر رانبه به ر، مه بانه ی١١  ممه شه رۆژی
  بییه دژ ، زینییه ھه قورسییترین دانییی  بییه  سییاڵه ٣١  لییه زیییاتر  کییه باتکار خییه ئاگییاو تییوێژی دوو دا کییات مان ھییه  لییه و خۆیییان کانی سیینفییه

  داییه سیتیان ده دا، کان قامه شیه ر سیه کیارو شیوێنی ۆوزانکی نیدین چه  لیه ن، کیه ده بات خیه ئێران ئیسالمی کۆماری ستی ره په کۆنه اڵتی سه ده
 .ربڕین ده تی زایه ناره و خۆپێشاندان

 
  بیه دژ ربیڕین ده تی زاییه ناره و کرێکیاران  لیه پشیتیوانی بیۆ واڵت، نیاوخۆی  لیه نارازیییان  بیه ر سیه کانی ریییه واڵده ھه  رچاوه سیه پێی  به
 نیید چه و تییاران زانکییۆی   لییه واڵت ئییازادیخوازی خوێنییدکارانی یی، خامنییه دیکتییاتۆریی تی یییهویال تی حکوومییه نییژادو دی حمییه ئه تی وڵییه ده

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwikoLbx7r3MAhXGuRoKHZX8D6UQjRwIBw&url=http://rojhelattimes.net/witar/495-%D8%A6%D8%A7%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%84%D9%87%E2%80%8C-%D9%87%D9%87%E2%80%8C%DA%B5%D9%88%DB%8E%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%AE%DB%86%DB%8C%DB%8C-%D9%84%D9%87%E2%80%8C-%D8%A8%DA%95%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7.html&psig=AFQjCNGs_piAJu2kPU4wxLUmvBhPEocAFw&ust=1462363540366490
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 آزادی،" ،"اتحییاد اتحییاد دانشییجو، کییارگر،: "کانی درووشییمه ربییڕین ده تی زایییه ناره  دایییه سییتیان ده ڕ مییه بانه ی١١ رۆژی ، دیکییه کی زانکۆیییه
 . وه رزکرده به یان دوایی تا ھه و" دیکتاتور بر مرگ" و" ملت شتار اینست عدالت،

 
 کرێکییار، رۆژی ی وه یادکرنییه ڵ گییه  لییه ھاوکییات  کییه  وه کییرده بوویییان تییاران زانکییۆی  لییه نزیییک کانی چاوه ر سییه دا ندییییه پێوه م لییه ر ھییه

 م لیه پاو داسیه زۆر  بیه کۆمیاری رۆک سیه نیژاد، دی حمه ئه حموود مه بوونی  له ربڕین ده تی زایه ناره ی نیشانه  به  زانکۆیه م ئه خوێندکارانی
 رھیا رو دانشگاه کن، حیا نژاد احمدی" و" نمیخواھی  کودتا دولت: "ک وه لێکی درووشمگه دانی  به و خۆپێشاندان  دایه ستیان ده  زانکۆیه،

 .بوون زانکۆ  له ناوبراو رنانی ده وه خوازیاری ،"کن
 

 ڕێخسیتنی وه کیار، ر سیه  چوونیه نه ربیڕین، ده تی زاییه ناره کتر، ییه وری ده  لیه  وه بوونیهکۆ  بیه ئێران کرێکارانی دا، کرێکاران رۆژی  له ر ھه
 کانیان، سینفییه  داخوازیییه و ویسیت ر سیه  لیه پیداگری ڕای ره سه کان، ندیداره پێوه  شوینه م رده به  له مانگرتن و وه کۆبوونه و خۆپێشاندان

 . وه کرده  ندپاته چه تاران رێژیمی  له خۆیان بێزاری  جاله، مه م له رگرتن وه ڵک که  به ش دیکه جارێکی بۆ
 
  ر سه  له پێداگرییان کتری یه وری ده   له  وه کۆبوونه  به زوینی  قه شاری کرێکارانی  له س که زاران ھه  به واڵ ھه کانی رچاوه سه پێی  به
   شه گوڕه و شه ڕه ھه  به  وه رێژیمه کانی ره رکوتکه سه  ھێزه ن الیه  له ک یه ماوه دوای  که  وه کرده خۆیان کانی سنفییه  مافه چاوکردنی ره

 . پێکرا یان بووه
 
 بییانووی  بیه  کیه  کارگاییه م ئه داخستنی  به ربرێن ده تی زایه ناڕه ی نیشانه به فارس گۆشتی تی نته سه ی کارگه کرێکارانی شیراز شاری  له
  بییه یشییتن پێراگه خوازیییاری و ربییڕین ده تی زایییه ناره  دایییه سییتیان ده دا شییاره م ئییه ی ئوسییتاندار ر نبییهرا به  لییه ، داخییراوه کییردن خسوسییی به

 .بوون کانیان داواکارییه
 
 م رده بیه  لیه رێیژی ، رداخی پیه و پۆشیته ھێزێکیی بیوونی  ئامیاده و بیوون ڕای ره سیه  شاره م ئه کرێکارانی  له س که دان سه ورێز ته شاری  له

 ر سیه  لیه کرێکیاران لێشیاوی به رکرنیی ده  بیه ر رانبیه به تییان زاییه ناره کرێکیار، رۆژی  له رێزگرتن وێڕای و وه کۆبوونه دا شاره م ئه ی ئیداره
 . ربڕی ده کانیان کاره

 
 کانی ره رکوتکه سه  ھێزه ن الیه  له کانیان، داخوازییه ر سه  له پێداگری کرێکارو رۆژی  له رێزگرتن وێڕای کورد کرێکارانی ش سنه شاری  له

 ئاکیامی  لیه ڕ میه بانه ی١١ رۆژی  سینه شیاری  لیه کرێکیاری چیاالکی پێنج  که ن که ده  وه له باس کان واڵه ھه. ر سه  کرایه ھێرشیان  وه رێژیمه
 مان ھیه یانی بیه  لیه ر سیه  کیه  داییه حاڵێیک  لیه  وه ئیه. کراون ست قۆڵبه  شاره م ئه کرێکارانی ی وه کۆبونه ر سه بۆ رێژی  کانی ھێزه ھێرشی
  وه رێژیمیه کانی تیییه منییه ئه ھێیزه ن الییه  لیه  سینه شیاری  لیه ر ھیه کرێکیاری چاالکی دوو کرێکاران، ی وه کۆبوونه سپێکردنی ده پێ  رۆژ،
 .کران  گرتووخانه ی وانه ره
 

  ھان، ئیسفه: ک وه کانی شاره  له دا ی مه ی١ رۆژی  له ێکارانکر ی وه کۆبوونه  که ن که ده  وه له باس واڵ ھه کانی رچاوه سه  له ھێندێک
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 س کیه ١١  لیه زییاتر شیدا ندییه پێوه م لیه ر ھیه و وه تیه بوونه ڕوو رووبیه رێیژی  کیانی ھێزه ھێرشیی ڵ گیه  له قز سه و شت ره ھواز، ئه راک، ئه
 .کراون کان گرتووخانه ی وانه ره
 

  لیه ڵیک کۆمیه ، قوتابخانیه مامۆسیتایانی  لیه پشیتیوانی بیۆ ھا روه ھیه کرێکاردا رۆژی  له کرێکاران  هل رێزگرتن ڵ گه  له ندی پێوه  له ر ھه
 .دن خوار  له مانگرتن  ته داوه ستیان ده شار جایی ره و ئێوین ورمێ، کانی زیندانه  له نی ده مه و سیاسی ندکراوانی به
 

 پشیتیوانی و وه کریكارانه ن الیه  له  رۆژه م ئه رێنی به ی وه یادکردنه ھا روه ھه رێکاروک رۆژی  له زانکۆکان  له واڵت خوێندکارانی ڵوێستی ھه
  کیه لماند سیه ی راستییه و ئه ش دیکه جارێکی بۆ شار، جایی ره و ئێوین ورمێ، کانی ندیخانه به  له نی ده مه و سیاسی ندییانی به ی بوێرانه
 ی وانییه پێچه  بییه و  زینییدووه کی یییه وه بزووتنه ، وه کانیه سیینفیه و سیاسییی  پێکهاتییه موو ھییه  بییه ئێییران ڵکی خییه ی گۆڕانخوازانییه ی وه بزووتنییه

  لییه م رده ھییه ، کییردوه کییپ ڵکیان خییه تی زایییه ناره نگییی ده  کییرد ده ئیییدیتایان  کییه ئێییران ئیسییالمیی کۆمییاری دیکتییاتۆری اڵتیدارانی سییه ده
 . دایه وه خۆرێکخستنه

 
 کریکیاردا، رۆژی  لیه  وه خوێندکارانه ن الیه  له"  نژاد دی حمه ئه تی وڵه ده بۆ مان نه"  و" دیکتاتۆر بۆ رگ مه" کانی هدروشم ی وه دووپاتکرنه
 تی ویالیییه اڵتی سییه ده و تاچییییان کوده تی وڵییه ده ئێییران ڵکی خییه ی گۆڕانخوازانییه ی وه بزووتنییه  کییه لماند سییه ی راسییتییه و ئییه دیسییانی 
 . "دێکتاتۆر بۆ رگ مه: "  یه وه ئه ر ھه کیان ره سه دروشمی اڵته، سه ده و ئه گۆڕینی تا و نییه ر واڵمده و شروع مه پێ یی خامنه دیکتاتۆریی

  
 ٢١١٣ ئەپریلیی ٢١: ڕێکەوتی  -  وێبالگی نووسەرماڵپەڕی : سەرچاوە
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 کریکاران؟ رۆژی جیهانیی  کی ئایار، بوو به چۆن یه

 
 
 
 
 

 ماڵ علی شه: کردنی ئاماده

  
  باتی چینیی کرێکیاره ی مێیژوی خیه وه ره نی ڕەمیزی خیۆی بیرھێنیه ڕای زۆر الییه ره یەکی ئایار، ڕۆژی ھاوپشتی جیهانی چینی کرێکیار، سیه

  ییه وانه پێچه  مه م سیسیته رانی ئیه و چینیی بیۆرژواو پیارێزه داریی رمایه یی سیه مێنێت دڕنیده ک نیه ر ھییچ ڕاسیتیه گه ئه. ری دنیادا رتاسه سه له

https://krekaran.wordpress.com/2012/04/27/mezhuchey1iayar/
https://krekaran.files.wordpress.com/2012/04/may-day-istanbul.jpg
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ک ڕۆژی کرێکیار،  وه  م ڕۆژه ری دییاریکردنی ئیه پشتسیه  تیه وتوونه ی که مێژووییانیه  و ڕووداوه و ئیه کی ئاییار نها مێیژوی ییه لمێنێت، تیه بسه
 . وه ڵ بکاته و دیموکراسیدا پووچه داری رمایه می سه ی سیسته سایه  ر ئازادی له سه له  مایانه بێبنه  نده و پروپاگه موو ئه هبەسە بۆ ئەوەی ھ

عات  شیت سیه ھه  بۆ دیاریکردنی ڕۆژکیار بیه  باتی کرێکارانەوه خه  به  سته یوه میژودا په ک ڕۆژێک بۆ چینی کرێکار له  کی ئایار وه ڕۆژی یه
  تێکۆشیان بیۆ دییاریکردنی ڕۆژکیار بیه. ڕۆژی پشیوو  بیه  باتەوە کیراوه و خیه نید بیه یوه په  مریکا لیه ئه  له  وه  لەسەدەی نۆزدە  م ڕۆژه ئه. کار
  کرێکاریییه  کێتیییه و یه ندیکا فیدراسیییۆنی سییهدا  ١١١٤سییاڵی   لییه.  سییتی پێکییردووه مریکا ده ئییه  لییه  ەوه١١١١سییاڵی   عات لییه شییت سییه ھه

بیۆ فیدراسییۆنی   ی گیۆڕاوه که ناوه  دوواوه  به ١١١١  له)و   ەوە پێکهاتووه ١١١١ساڵی  له  دا که نه و که  کان گرتووه یه  وواڵته  ان لهک ڕیکخراوه
سیایی عات کار ڕۆژکاری یا شت سه بێ ھه ده  دوواوه به ١١١١کی ئایاری  یه  له:) ڵێت ده  شێکیدا به  له  رکرد که بڕیارێکی ده( مریکایی کار ئه

م  ڵ ئیه گیه له  ن کیه بکیه  جۆرێیک ئاراسیته  یاسیاکان بیه  ین کیه کیه ده  ییه م ناوچه کانی ئیه کرێکاریه  موو ڕێکخراوه وازی ھه پێکبهێنێت، بانگه
بیێ  عات کار ده شت سه می ھه سیسته  که  وه ئکیدی کرده و ته  وه یانێکی بووکرده مان فیدراسیۆن به ش ھه وه ساڵی پاش ئه (. وه دا بێته بڕیاره
 ١٤ت  نانییه و ته ١٢و  ١١کییران  مریکا کرێکییاران ناچییار ده ئییه  دا لییه مه رده و سییه ی لییه وه رئییه به له.  وه کییاره  ەوە بخرێتییه١١١١ی ئایییاری ١لییه 
ی ١واتە )اریکراوەوە ڕۆژی دیی  ر له ند مان  به چه  له.  وه خێرایی فراوان بووه  عات کار زۆر به سه-شت ی ھه وه جوواڵنه. ن عات کار بکه سه

نییدی  تی ئیلینییۆی ناوه ویالیییه  شییاری شیییکاگۆ لییه.  وه باتییه یییدانی خه مه  زاران کرێکییار، ڕێکخییراو و نییاڕێکخراو، ھاتنییه ھییه  (١١١١ئایییاری 
  کیرد کیه ی ده ییه وه نهم جوواڵ تی ئیه راییه ڕابهشییکاگۆ   ندیی کیار لیه کێتی ناوه یه. پێناوی ڕۆژکاری کورتتر بوو  له  وه ڕوبوونه و ڕوبه بات خه

 .و ریکخراوی کریکاری کێتی یه ٢٢  پێکهاتبوو له
 
وتیژ  کی تونید یه شیێوه  بیه   مریکاوه و سیوپای ئیه ن پیۆلیس الییه ، کرێکیاران له١١٧٧سیاڵی   کاتی مانگرتنی کریکیارانی ھێڵیی ئاسین لیه  له

ی  وه ی جوواڵنیه وه سیتانه ڕو وه کرابوو بیۆ ڕوبیه ئامیاده  وه تیه ی حکومه وداییره  سیته ن ده الیه مان تاکتیکی تۆقاندن له ھه.  ر سه  ھێرشیان کرایه
دا  کیه ناوچه  کان لیه رمایه ن سیه ی خیاوه رکرده ی سیه پیاره  ییان زییادکرابوو، بیه وانی نیشیتیمانی ژماره و پاسیه  پیۆلیس. عات کیار سه-شت ھه
ی  وتی باشیی بیۆ زۆربیه سیتکه ڵێک ده کۆمیه  کیه وه کی ئاییار جوواڵنه تیاکو ییه رچۆن بێیت، ھیه. مکرابوو راھیه ھێزیان بیۆ فه و بیه  کی نیوێ چه

دیهێنانی  وام بییوو بییۆ بییه رده نییدیک شییوێن مییانگرتن بییه ھه  ھێشییتا لیه  کییه ١١١١ئایییاری  ٣  اڵم لییه بییه. سییتهێنابوو ده کرێکیارانی شیییکاگۆ به
م کرێکارێیک  النیی کیه  مانگرتنی کرێکاران کردبوو و  ی له قه لیس تهناوی ماکۆرمیک پۆ  ک به کۆمپانیایه  عات کار، له شت سه خواستی ھه

ربیڕین  زایی ده سیتی نیاڕه به مه  بیۆ ڕۆژی دواییی، بیه. سووکی برینیدار کرابیوون  زانراو به کی نه یه و ژماره ستی خه  کوژرابوو و پینجی تر به
 .کرێت شاری شیکاگۆ ده  له یمارکێت  یدانی ھه مه  کاریی لهوازی میتینگێکی کرێ یه، بانگه دڕندانه  الماره و په ر ئه رانبه به
 
 

 

 

 

 

 

 
 لە ھەیمارکێت لە شیکاگۆ ١١١١ی ئایاری ٣کۆبوونەوەی 
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ھیۆی   به  که وه کۆبوونه  بێ ر ده ر مینبه سه ر له که کاتێک دوا قسه. بێت واو بوون ده ته  و نزیکه کرێت رپا ده کی ئارام به یه شێوه  به  که میتینگه
پیۆلیس  ١١١  لیه  بیێ برێتیی ده  دا ھێزێکیی پیۆلیس کیه و کاتیه لیه.  مێنن دا ده که یدانه مه  س له که ٢١١نها  و ته  وه بێته م ده که  وه بارانی زۆره

دا  کییه ۆتییایی میتینگهک  لییه. ئیازاردانی کرێکییاران  ونییه که و ده ی لییێ بکرێییت بییووه  کیه بییێ میتینگه ده  کییه  ن ده رمان ده و فییه  کییه یدانه مه  ڕژێنیه ده
ش  و شیه کوژرێیت و پۆلیسیێک ده  وه کانه نیاو پۆلیسیه   درێتیه فیڕێ ده(  کیێ بیووه  زانراوه تیا ئێسیتاش نیه)  وه ناسیراوێکه ن نه الیه  بۆمبێک، له

تیا )ن کیه و برینیدار ده کیوژن ێ دهکیان لی یه و ژماره   ن  که کرێکاران ده  قه له پۆلیس ته  وه پاش ئه  له.  بن ستی بریندار ده خه  پۆلیسی تر به
 ئێستاش 

                                                                  
کێ بۆمبی   که  ئاشکرا نابێت  وه رگیز ئه رچی ھه گه ئه(. ستی پۆلیس کوژراون ده  ند سیڤیل به چه  که  ینراوه گه کی دیاریکراو ڕانه یه شێوه  به

   نه که ده  م ڕوداوه اڵتداران ئه سه اڵم ده ، به یان نا  فڕێ دراوه  وه نێو کرێکارانه  له  و بۆمبه ڕاستی ئه و ئایا به وه کانه پۆلیسه نێو  ته فڕێداوه
 . رانی کرێکاریی ستگیرکردنی ڕابه بۆ ده  نه الیه مه المارێکی ھه بیانوی په

 
.  ن کییه سییتگیر ده تێک ده دان کرێکییار بەبییێ ھیییچ تۆمییه و سییه  ن ده کانی ده ێکاریییهکر  کێتیییه و ئۆفیسییی یه الماری مییاڵی کرێکییاران پییۆلیس پییه

  :کییه  دات پییۆلیس ده  رمان بییه فییه  ختییه و وه تیی ئییه وڵییه ری ده دادوه.  کرێییت رپا ده شییاری شیییکاگۆدا بییه  ر لییه کی پۆلیسییی تۆقێنییه زایییه فه
 !(ن هیری یاساکان بک و پاشان سه ن واو بکه کانتان ته الماره په)
 

تی پیالنگێڕان  تۆمه  رانی کرێکاریی به ڕابه  س له وت که ردا، حه وبه ره کی بێسه دادگایه  لمێندراو، له کی سه یه ڵگه بێ ھیچ به نجام به ره سه
و  دا چیوار لیه١١١٧ری  مبه ی نۆڤه١١له .   کرێن ساڵ زیندان حوک  ده ١٥ناوی ئۆسکار نیب به   سێکیان به و که ئیتدام  بۆ کوشتنی پۆلیس به

  و لیویس لینی  لیه کیرێن ڵواسیین ئیتیدام ده ھه  و جۆرج ئینجل به ر، ئۆگۆست سپایس دۆلف فیشه لبێرت پارسۆنس، ئه ناوی ئه  به  رانه ڕابه
پێیی   بیه  کیه)دا  هسیمێکی بیێ وێنی و ڕه ڕی  لیه  کیه   وه نیه که سیتی ھاوڕێیانییان ده کانیان ڕاده رمیه اڵتداران ته سیه ده.  کوژێیت زینداندا خیۆی ده

ی ٢٥ لییه . سییپێردرێن خییاک ده  بییه  (س بییووه زار کییه ھییه ٥١١زار تییاکو  ھییه ١٥١نێییوان   شییداربووانی لییه ی به کان ژمییاره جۆره جۆربییه  رچاوه سییه
بییاقی . درێییت یمارکێت الده ختکردوی ھییه ر مۆنییومێنتی کرێکییارانی گیانبییه سییه له  رده گۆڕسییتانی والهییای  پییه  لییه ١١٩٣( یرانی حییوزه)جییون
ئیازاد  ١١٩٣  نجام پاش نۆ ساڵ زیندانی بێ پاسیاو لیه ره و مایکل شواب سه سامۆئیل فێلدن، ئۆسکار نیب  برێتین له  کان که ستگیرکراوه ده
 .کرێن ده
 

  کیات کیه دهر ده  و زیندانیانیه لتگیلید، بڕییاری لیبوردنێیک لیه ر ئه تی ئیلینیۆی جیۆن پیتیه حیاکمی ویالییه ١١٩٣( یرانی حوزه)ی جون ٢٥له 
  ڵکو زۆر بییه ، بیه شیتووه و ئازارییان چه ت زییه زیندانیدا ئه  ی پێویسیت لیه ڕاده  کان بییه ی زیندانییه وه رئیه به ک له و نیه ئیه  ڵێیت کیه تیاییدا ده

م  ئییه  نێت کییه یییه گه روا ڕایییده و ھییه ئییه. کییرێن پاڵیییان ئییازاد ده  تییه ی دراوه تانییه و تۆمه ت بییه باره سییه  ی بییێ تییاوانن وه ر ئییه بییه یی له سییاده
و  مەبەسییتەوە دیییاریکراو   بییه( دادپرسییی دادگییا)ک ژوریسییتی یه سییته ئیتییدامی  کییراون قوربییانی ھیسییتیریا، ده  ی کییه وانییه و ئه  زیندانیانییه

رگیز  ھیه"ت  وڵه و ده  هلمێنراو سه کانیان نه ته تباران تۆمه تۆمه  کات که ئاشکرا ده  وه تی ئیلینۆی ئه حاکمی ویالیه. رێکی ناعادیل بوون دادوه
ک  ندییه یوه په  ن کیه ناکیه  وه ک بۆ ئه یه کان ھیچ ئاماژه ڵگه ، به ی کوشتووه که پۆلیسه  که   ی فڕیداوه و بۆمبه کێ ئه  که  کراوه بۆی ئاشکرا نه

 " ی فڕێداوه که بۆمبه  که  یه دا ھه سه و که و ئه تباران نێوان تۆمه  له
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   زاییه ڵکێشانی ناڕه خوێنهه  و له رکوتکردنی کرێکاران بۆ سه  یه نه الیه مه ھه  و پیالنه ر ئه سه له  رده ت په وڵه ده رانی خودی سه  م جۆره به
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ڕابەرانی کرێکارانی شیکاگۆ کە بە ئیتدام مەحکوم کران
 
نها  مریکا تیه ئیه  ی چینیی کرێکیار لیه وه کێشیانی جواڵنیهڵ خوێنهه  پیالنیی لیه  کیه  شایانی باسه. ماڵن ڵده کانیان ھه واکانیان بۆ خواسته ڕه
یان  وره ورێکیی گیه ر ده و مییدیای نۆکیه سیتانی بیۆرژوا ده مبه ڵه ڵکو قه ، به کراوه جێ نه و جێبه  ڕێژراوه دانه  وه ته وڵه ستانی ده ده ن کاربه الیه له
 . نی بینیوهجێکرد و جێبه   رانی کرێکاریی رکردنی بڕیاری ئیتدامی ڕابه ده  له
 

  و کرێکارانییان بیه  ڕێخسیتووه حکومکردنی کریکارانیان به و مه دناوکردن مپینیکی به شاری شیکاگۆ که  له  مه رده و سه کانی ئه سەرجەم ڕۆژنامه
  مپینیه م که ئه.  ردووهسفک وه” ر وه خوێنتینوو، ترسنۆک، خوێڕی، جانه  ی به نگێز، دڕنده ڕه ، دز، پیاوکوژ، شه رده گێڕ، جه باندێکی ئاژاوه“
رانی کرێکیاران  ئیتیدامکردنی ڕابیه  ر لیه زاواکیانی کیارل میارکس بیه  کێک لیه ئییدوارد ئیڤیلینی  ییه  کیه  ر بووه و کاریگه ک توند یه ڕادده  به
 ”.کات ده  و کاره ئه  که  ی شیکاگۆ تریبیۆنه ڕۆژنامه  وه نجام ئیتدامبکرێن ئه ره سه  و کرێکارانه ر ئه گه ئه“: ڵێت ده
  

و  داران رمایه ت، سیه وڵیه ده  کیه  رسوڕمان نیییه ی سه مایه  وه ئیتر ئه.  خوێناوی بووه  و جۆره کی ئایار به ڵهاتنی ڕۆژی یه بەڵێ، چیرۆکی ھه
کی  و جێگاوشیوێنی ییه خ ییهو با کان یادگارییه  وێت کیه یانیه وان ده ئه.  وه کی ئایار بشارنه ی یه قینه وێت میژوی ڕاسته یانه مریکا ده میدیای ئه
 ینی کرێکاراندا  زه  ئایار له

 
ی  ممه مین دووشیه کیه یه  و رۆژێکیی تیری، کیه” ڕۆژی یاسیا“  کی ئاییاری ناونیاوه ڕۆژی ییه  سیته به م مه ر بیه مریکا ھیه تی ئه وڵه ده.   وه بسڕنه

 .مریکا ئه  ڕۆژی کرێکار له  به  ، کردووه کی مێژوویی نییه و مانایه خ و ھیچ بایه ره مبه پته مانگی سه
 
داران  رمایه سیتی سیه ده  کانی میژوی به رده زه  ڕه نێو الپه  له  و یادگارەکانی  م ڕۆژه ئه  یانهێشتووه مریکا نه کانی کرێکارانی ئه اڵم ھاوچینه به

پیاریس   لیه  کیه( ێکخیراوی جیهیانی کرێکیاراندووەم ڕ)م  رناسییۆنالی دووه نته ی ئه وه مین کۆبوونه که یه  له ١١١٩ساڵی . نووسراو ون ببێت

https://krekaran.files.wordpress.com/2012/04/394px-haymarketmartyrs.jpg


 رۆژی نێونەتەوەیی کرێکار

 

 
116 

 

وازی  کانی شییکاگۆوە، بانگیه زایییه ی سیاڵیادی ناڕه پیشنیاری رایمۆنید الڤییان، بۆنیه  سترا، به نساوه به ره ی شۆڕشی فه دساڵه ی سه بۆنه به
سیاڵی   وتوو بیوون کیه رکه ک سیه ییه اددهڕ  بیه  خۆپیشیاندانەکان. دا کیرد١١٩١کی ئاییاری سیاڵی  یه  و جیهانی له ری رتاسه خۆپیشاندانی سه

 .ناسرا  کی سااڵنه ک چاالکیه وه  رناسیۆنالی دووەم نته می ئه ی دووه ن کۆنگره الیه  سمی له ڕه  کی ئایار به یه ١١٩١دواتر واتە 
 

کانی  کرێکارییه  کیتییه و یه کان راتیهدیموک-سۆشیال  موو پارته وازی ھه مستردام بانگه ئه  رناسیۆنالی دووەم له نته کۆنفرانسی ئه ١٩١٤ساڵی 
  ، بیۆ خواسیته  عاته شیت سیه یاسایی کردنیی ڕۆژکیاری ھه  پێناوی به  کی ئایاردا، له ڕۆژی یه  له  کان بۆ خۆپیشاندانی چاالک موو واڵته ھه

ی کیرد  وه ئیه  کیۆنگره  ندان مانگرتنیهباشترین شێوازی خۆپیشا  که  و پێیه به. پیناوی ئاشتی جیهانی کرد  و له کانی پرۆلیتاریا تیه چینایه
  ، بیه م کیاره ک ئیه ر جێگاییه ھه  کی ئایاردا کار ڕابگرن، له ڕۆژی یه  له  کان که موو وواڵته کانی ھه پرۆلیتاریه  موو ڕێکخراوه رکی ھه ئه  به

 .ترسی گیانیی بۆ کرێکاران، کارێکی شیاوە بێ مه
 

 کی سووری بۆ  نێو زۆر ڕووداوی خویناویدا میژوویه  ئایار به.   ترسی بووه زۆر جار پڕ مه  رمایه کانی سه ی ڕاگرتنی کار بۆ کۆیله که ڕاستیه
ی   وه ڵ ئیه گیه وروپا ھاوکیات له ئیه  لیه ١١٩١کی ئاییاری سیاڵی  رۆژی ییه.  و چینیی بیۆرژوا تۆمیارکردووه داری رمایه و تاریکی بۆ سه کرێکاران
نگاریا پیۆلیس  و ھیه رنسیا و فه ئیتالییا  لیه.  ڕۆژیکی خوێناوی  بووه  اڵم ری چینی کرێکار بووه، به سهرتا یدانی سه مه  و ھاتنه  ژن ڕۆژی جه

و  ڵوز کانی خیه ی فراونییر حەوت کرێکیاری کانیه ناوچیه  پاریس سیێ کرێکیار، لیه  ، له رۆما کرێکارێک  و له ر کریکاران سه  ته ھێرشی کردوه
یانیدنی حکیومەتی بیاری  ڕاگه  ته و کیشیاویه  ی خایانیدووه فتیه و ھه نید ڕۆژ کی ئاییار چه ڕی ڕۆژی ییه هو شی رگییری نگاریا ده ھیه  و لیه کوژراون

 . کان کۆتاییان پێ ھینراوه رکوتی پۆلیسی خۆپیشاندانه سه  نجام به ره و سه (حکامی عورفی ئه)نائاسایی 
 
  کەس لیه ٤٢تیاییدا   مریکا کیه ئیه  تی ئۆھیایۆ لیه ویالییه  یڤالنید لیهکل  لیه ١٩١٩کی ئاییاری  ییه  ر کرێکاران له الماری پۆلیس بۆ سه په  له

  و ڕووداوه پیاش ئیه  شیایانی باسیه)  سیتیان داگیرن کانی ده بوون ئیااڵ سیوره نیه  ی ئاماده وه رئه به نها له ته  و بریندار بوون کرێکاران کوژراون
  کیه ١٩٢٩کی ئاییاری  ییه  لمانیا لیه ئیه  ران لیه ر خۆپیشیانده پۆلیس بیۆ سیه ، تاکو ھێرشی( کراوه  غه ده یاسا قه  ئۆھایۆ به  ئااڵی سور له
الماری  ، تییاکو پییه  قێنراوه ڕووی کرێکارانییدا تییه  ک بییه زار فیشییه ھییه ١١و زیییاتر لییه   کرێکییار کییوژراون ٣٢وه  ن پۆلیسییه الیییه  تیایییدا لییه

کوژراو و  ٤٢که  ١٩٧٧مبوڵ له  سته قسیمی ئه یدانی ته مه  ئایار له کی ر خۆپیشاندانی یه تی پۆلیس بۆ سه یارمه  کانی تورکیا به فاشسته
ڕۆژێکییی میژوویییی بییۆ   تییه ی کرێکارانییدا بووه باتی دلێرانییه و خییه ک قوربانیییدان یییه نێییو زنجیره  ، ئایییار بییه وه وتییه برینییداری لییێ که ٢٢١
 .داری رمایه می سه و سته  وه وساندنه ی چه وه رچدانه رپه به
 
   کانی کریکاران داناوه کی بۆ مافه یه داری چوارچێوه رمایه سه  ن که که ی ئیدیتا ده وانه و ئه کاران بۆ دیموکراسی بۆرژوایی شه هئایا بانگ 
و   کگرتوو باتی ییه می خیه رھیه به  سیتیان ھێنیاوه ده کرێکیاران به  وتنێک کیه و پێشیکه وت سیتکه ر ده ھیه  ن کیه بکیه  و ڕاستیه توانن حاشا له  ده

؟  خوێنی خۆیان نووسیراوه  داریدا به رمایه ی سه سایه  کانی کریکاران له ندراوه سه  و میژووی مافه بووه   وره و قوربانی گه ڕێکخراوی خۆیان 
ن بییۆ و ئازادییییا ترین مییاف خوایشییتی خۆیییان سییاده  کانیان بییه تییه وڵه و ده داران  رمایه ھیییچ کییات سییه  کییه  یییه وه گر ئه ڵنه کی حاشییاھه ڕاسییتیه

نها  ک تیه نیه  باتێک کیه خه.  و ڕیکخراوی کرێکارانه کگرتوو  باتی یه می خه رھه به  ستهاتووه ده  رچی به و ھه   ناسیوه سمی نه ڕه  کرێکاران به
 ڵگا لێ  موو کۆمه و ھه ر  ماوه رانی زیاتری بۆ جه و خۆشگوزه کسانی و یه ڵکو ئازادی ، به ند بووه مه ھره کانی به مه رھه به  چینی کرێکار له
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 . کی ئایاره رسێکی مێژویی گرنگی یه ده  مه ئه.  وه وتۆته که
 

 ی کرێکاری وه ختکردووانی جوواڵنه بەڕێزە یادی گیانبه
 !کی ئایار پیرۆز بێت یه

 : رگیراوه وه  رچاوانه م سه سوود له  ته م بابه بۆ ئه
 
 ران،رۆژی جیهانیی کرێکا  ت به باره سایتی ویکی پیدیا سه -١
 Industrial Workers of the World ،http://www.iww.org/svسازی جیهان  سایتی کریکارانی پیشه -٢
 May day: a short history of the international workers’ holiday, 1886-1986کتێبی  -٣

Filed under :کییوردی  |Tagged :brief History of May Day ٠International Workers' Day ٠May Day ٠
  » Leave a comment|  مێژووی یەکی ئایار

 
 ٢١١٢ی ئەپریلی ٢٧: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کرێکاران  : سەرچاوە

  
-------------------------------------------- 

 
 

 کرێکاران لە مێژوودائاوڕێک لە کۆمۆنەی پاریس؛ یەکەمین ئەزمونی حکومەتی 
 
 
 
 
 
 
 

 کوردستانپۆست

 
 سیەردەمی دزێیوەی پاریسە لەو نیشانەیەک ھیچ.  بوون ئاسا موعجیزە بەڕاستی کردبوونی، لەپاریسدا کۆمۆنە کە گۆڕانکارییانەی ئەو" 

 فرۆشیانی کیۆیلە ئیرلەنیدی، موڵکیدارانی بەریتانییا، زەوییەکیانی خیاوەن پەناگیایەکی ئیتر پاریسە ئەم. نەدەبینرا دووەم ئیمپراتۆرتی
 کەسیێک پەنیچەرەی دەرگیاو شەوانە کە نەدەبیسترا دەبینرا، نە مردوخانەکاندا لە تەرمێک پاریسەدا لەم.  نەبوو....ئەمریکاو پێشووی

 بەتەواوی پییاریس شیەقامەکانی فێبیروەریەوە، ١١ پیاش لە جیار، یەکەمیین بییۆ لەڕاسیتیدا نەبیوو؛ دزیکیردن لە خەبەرێیک و بشیکێنرێت
 ."فەڕەنسا لە ناوخۆیی شەڕی مارکس، کارڵ - بوون مەترسی بێ و ارامئ

http://www.iww.org/sv
https://krekaran.wordpress.com/category/%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c/
https://krekaran.wordpress.com/tag/brief-history-of-may-day/
https://krekaran.wordpress.com/tag/international-workers-day/
https://krekaran.wordpress.com/tag/may-day/
https://krekaran.wordpress.com/tag/%d9%85%db%8e%da%98%d9%88%d9%88%db%8c-%db%8c%db%95%da%a9%db%8c-%d8%a6%d8%a7%db%8c%d8%a7%d8%b1/
https://krekaran.wordpress.com/tag/%d9%85%db%8e%da%98%d9%88%d9%88%db%8c-%db%8c%db%95%da%a9%db%8c-%d8%a6%d8%a7%db%8c%d8%a7%d8%b1/
https://krekaran.wordpress.com/2012/04/27/mezhuchey1iayar/#respond
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.  سیەرمایەداراند حکیومەتی مۆدیلەکیانی و شێوازەکان بەرامبەرھەموو لە کرێکارانە حکومەتی ئەزمونی و مۆدێل یەکەمین پاریس کۆمۆنەی
 سیەرمایەداری مییدیاکانی. دەبێیت تێیپەڕ هانیداجی فەڕەنسیاو کرێکیاری چینیی حکیومەتی مێیژووییەی ئەزمونە ئەم بەسەر ساڵ ١٤١ ئەمڕۆ
 .پێناکرێیت ئامیاژەی سەرمایەداریدا ڕۆژمێری لە مێژووی  ڕووداوێکی وەک تەنانەت و ناکەن ڕووداوە لەو باس شێوەیەک بەھیچ جیهانی

 وەاڵمەکە ؟ ناکرێیت ییەمێیژوو ڕووداوە لەو بیاس خراپ بە نە و چاک بە نە سەرمایەداریدا میدیاکانی و ڕۆژمێر لە کە چییە ئەمە ھۆی
. سیەرمایەدار چینیی دیموکراسیی لە فراوانتیرە و بەرزتیر کە کیایەوە ھێنیایە دیموکراسی لە مۆدێلێک پاریس کۆمۆنەی ئاشکرایە؛ و ڕوون

 دیموکراسییییان حکییومەتی لە جۆرێێییک کییردەوە بە دیموکراسییی، فەلسییەبازی و فەلسییەفە سییەر بچیینە ئەوەی بییێ بە پییاریس، کرێکییارانی
. دەنوێنێیت خیۆی نیزم ئاسیت و دواکەوتیووانە زۆر بەرامبەرییدا لە سیەرمایەداران بەرتەسیکەکانی دیموکراسیییە ڕژێیمە کە کایەوە ھێنایە

 کییۆمەڵگەی ژیییانی پێداویسییتییەکانی بەرھەمهێنییانی و کییارکردن خەریکییی ڕۆژانە کە سییاکارانە سییادەو مییرۆڤە ئەو پییاریس، کرێکییارانی
 خیۆی کیۆن زۆر بەرامبەرییدا لە ئێسیتا میۆدێرێنی نیاو بە کۆمەڵگەی کە کایەوە ھێنایە نوێیان یەکیکۆمەڵگە کردەوە بە بوون، فەڕەنسی
 دووبییارە مرۆڤایەتیییدا مێییژووی لە پییاریس کۆمییۆنەی ئایییا بییوو؟ چییی پییاریس کۆمییۆنەی ڕوویییدا؟ چییۆن مێییژووییە ڕووداوە ئەم. دەنوێنێییت
 .دەسپێرین ڕۆژگار بە سێیەم پرسیاری و دەدەینەوە شەوەیانپێ پرسیاری دوو وەاڵمی تەنها نووسراوەیەدا لەم. دەبێتەوە؟

 
 کۆمۆنەی پاریس وەک دەرئەنجامی شەڕی فەڕەنسا و پرۆس

 
 سییاتەکانی یەکەمییین لە. ڕاگەیانیید بەیەکتییری دژ جەنگیییان پرۆسیییا و فەڕەنسییا دەوڵەتییی ھەردوو ١١٧١ سییاڵی تەمییوزی ی١٩ ڕۆژی لە

 نیاپلیۆنی. تێکدەشیکا پەیتیا پەیتیا جەنیگەوە بەرەکیانی ھەمیوو لە فەڕەنسیاش سوپای و بەدەستهێنا سەرکەوتنی پرۆس سوپای جەنگدا
 سیدان"  شیاری لە و سیاڵدا ھەمیان یەکەمیی تشرینی ڕۆژی لە بەاڵم بکات، جەنگەکە سەرپەرشتی ڕاستەوخۆ خۆی کە بوو نەچار سێهەم

 ئیااڵی تیا بیدات سیوپاکەی بە فەرمیان کە بیوو ناچیار نیاپلیۆن و پرۆسییاوە سوپای ئابڵۆقەی کەوتنە سوپاکەی و خۆیی فەڕەنسادا، ی"
 و کرێکییاران ڕووداوەدا، ئەم دوای بە. دیلگیییرا بە شییەڕەدا لەم نییاپلیۆن. بییدەن دوژمیینەوە سییوپای دەسییتی بە خۆیییان و ھەڵییبکەن سییپی

 داگیرکەرەکییانی ەھێییز دەرەوەی چیوونە لە بییوو بریتییی پیاریس خەڵکییی و کرێکیاران ڕاپەڕییینەی ئەم ئامییانجی. ڕاپەڕیین پییاریس خەڵکیی
 خەڵکیی و کرێکیاران ڕاپەڕیینەی ئەم پیاریس شیاری سیەرمایەدارانی. واڵتەدا لەو کۆمیاری حکومەتێکی پێکهێنانی و فەڕەنسا لە پرۆسیا

 ئەم پییاریس سییەرمایەدارانی. ڕاگەیانیید خۆیییان" کۆمییاری دەوڵەتییی" دا١١٧١ ئەیلییولی ی٤ ڕۆژی لە و قۆسییتەوە خۆیییان بییۆ پاریسیییان
 ."نیشتیمانی بەرگری دەوڵەتی" ناونا نخۆیا دەوڵەتەی

 
 و پییرۆس سییوپای بەرەنگییاربوونەوەی بییۆ فەڕەنسییای و پییاریس شییاری خەڵکییی و کرێکییاران بییانگەوازی نیشییتمانی بەرگییری دەوڵەتییی

 .کرد پرۆسیاکاندا داگیرکەرە ھێزە ژێردەستی لە پاریس ڕزگارکردنی
 

 لە پیاریس شاری ئەیلولدا ی١٧ ڕۆژی لە. تازەوە قۆناغێکی چووە جەن  و یگۆڕ تەواوی بە فەڕەنسای بارودۆخی ئەیلول،ی ٤ ڕاپەڕینی
 بییۆ شییار خەڵکییی کە کییرد" نیشییتمانی بەرگییری دەوڵەتییی"  لە داوایییان پییاریس شییاری کرێکییارانی. گەمییارۆدرا پروسیییاوە سییوپای الیەن

 خەڵکیی لە تییپ ٢١١. بیدات کرێکیاران یداخیواز بە میل بیوو ناچیار نیشیتمانی بەرگیری دەوڵەتی. بکات چەکدار پاریس لە بەرگریکردن
 شیاری پیشەوەرانی و فەرمانبەران کرێکاران، لە پێکهاتبوون تیپە ٢١١ ئەم.  نیشتمانیییەوە گاردی بە بوون پەیوەست چەکدارکراو تازە



 رۆژی نێونەتەوەیی کرێکار

 

 
119 

 

 پروسییا سیوپای یھێرشی لە ئەوەنیدە نییو دەترسا، پێکهاتووانە تازە چەکدارە تیپە لەم ئەوەندەی نیشتمانی بەرگری دەوڵەتی. پاریس
 ڕێگیای لە دەیویست و پرۆسیادا سوپای گەڵ لە نەبوو بەرەنگاربوونەوە نیازی بە نیشتمانی بەرگری دەوڵەتی. نەدەترسا پاریس بۆسەر

 و پییاریس سییەرمایەدارانی. بکییاتەوە یەکالیییی پییاریس شییاری سییەر بییۆ پەالمییاردان و فەڕەنسییا داگیرکردنییی کێشییەی ئاشییتییەوە گفتوگییۆو
 پیشیەوەرانی  و فەرمیانبەران کرێکیاران، چەکیداربوونی و نیییە قازانجیانیدا لە شیەڕ کیاتەدا لەو کە دەییانزانی ێیەکەییاننو حکومەتە

 کێشییەکان پرۆسیییادا ئیمپراتییۆرییەتی لەگەڵ گفتوگییۆوە لەڕێگییای دەیویسییت بییۆیە بییوو، نییوێ حکییومەتی بەردەمییی داھییاتووی کێشییەیەکی
 .نەھێڵێتەوە پاریس خەڵکی ونیچەکداربو بۆ بیانویەک و بکاتەوە یەکالیی

 
  پاریس کرێکارانی کاردانەوەی و پرۆسیا دەوڵەتی و نیشتمانی بەرگری دەوڵەتی گفتوگۆی

 
 پیاریس خەڵکیی و کرێکاران. بووبۆیەوە واڵتدا لەسەرانسەری پرۆسیادا دەوڵەتی لەگەڵ نیشتیمانی بەرگری دەوڵەتی گفتوگۆی ھەواڵی

 بەرامییبەر لە ھەڵوێسییتییان پییاریس خەڵکییی و کرێکییاران. لێبکییات خیانەتیییان دەیەوێییت تیمانینیشیی بەرگییری دەوڵەتییی کە تێگەیشییتن
 دەوڵەتییی لە کە پییاریس خەڵکییی". نیشییتیمانی خیییانەتی دەوڵەتییی" ناونییا دەوڵەتەیییان ئەم گییۆڕاو نیشییتیمانیدا بەرگییری دەوڵەتییی

 ڕاسییتای لە پییاریس خەڵکییی ھەنگییاوی یەکەمییین. دئەوکییر لەدەرەوەی خۆڕێکسییتن بە دەسییتی بەزوویییی بییوو، بییوو بێهیییوا نیشییتیمانی
. ھەڵبییژارد خۆیییان نییوێنەرانی پییاریس خەڵکییی گشییتییەدا کۆبییوونەوە لەو. بییوو" گشییتی کۆبییوونەوەیەکی" بەرپییاکردنی خۆڕێکخسییتنیدا،

 بەرگیری تییدەوڵە" خییانەتی لەبیارەی بەیاننامەیەکییان دا ١١٧١سیاڵی دووەمیی کیانوونی ی٥ ڕۆژی لە پیاریس شیاری خەڵکی نوێنەرانی
 :کە کرد خەڵک لە داوایان و بووکردەوە" نیشتیمانی

 
 .بگرن دەستبەسەردا خواردەمەنی مەخزەنەکانی ھەموو -١
 .پاریس دانیشتوانی ھەموو بۆ بێت بەخۆرایی خواردەمەنی -٢
 .دوژمن ھێزەکانی بەدیلگرتنی و کوشتن -٣
 

 پێکهیاتنی لە پیاش مانگێیک چەند. پێکهێنا کۆمیتەیەکیان چەند ەرەوەس مەبەستەی سێ ئەو بەڕێوەبردنی بۆ پاریس خەڵکی نوێنەرانی
 و ناوەنیدی کیۆمیتەی. لەدەستگرت نیشتمانی گاردی کۆمیتەیە ئەم. ھەڵبژێردرا پاریس ناوچەی ٢١ بۆ ناوەندی کۆمیتەیەکی کۆمیتەکان،

 کە بیوو کیرد داوای بەیاننیامەیەدا لەو. کرددەسیتپێ خیۆی چاالکییەکیانی بەیاننیامەیەک دەرکردنیی بە نیشیتمانی، گاردی سەرپەرشتیاری
 :دەبێت

 
 .ھەڵبوەشێنرێنەوە خەڵک سەری بان پۆلیسییەکانی ڕێکخراوە ھەموو :یەکەم
 .بێت خەڵکدا خودی دەستی لە دەبێت سەربازی کاروبارێکی ھەموو :دووەم
 .پاریسدا خەڵکی بەسەر خواردەمەنی یەکسانی دابەشکردنی :سێیەم

 .دەسەاڵت دەستبەجێی بەجێهێشتنی و نیشتمانی بەرگری دەوڵەتی خیانەتەکانی مەحکومکردنی :چوارەم
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 دەھیات تیا ناڕەزایەتییەکیانی . نەدا پیاریس خەڵکیی و کرێکیاران پێشینیارەکانی و داخوازییەکان بە گوێی نیشتمانی بەرگری دەوڵەتی
. بیدەن دەوڵەتەکەییان بە شیەرعیەت یاسیاییەوە وویڕ لە بیوون ئەوەدا لەھەوڵی نیشتمانی بەرگری دەوڵەتی سەرانی. دەسەند پەرەیان

 سیەری نیشیتمانی بەرگیری دەوڵەتیی.  بیکەن ئیمیزا ئاشیتی پەیمیانی پرۆسییادا ئیمپراتۆری لەگەڵ دەبووایە مەبەستەش بەو گەیشتن بۆ
 فەڕەنسیا دەبیووایە نەڕێکەوتی ئەو پێیی بە. شیەڕیکرد وەسیتاندنی ڕێکەوتننیامەی ئیمیزای و شۆڕکردەوە پرۆسیادا لەبەردەم تەسلیمبوونی

 داگیرکراوەکانی ناوچە لە پرۆسیا سوپای نەدات پارەیە بڕە ئەو ئەوکاتەی تا و پروسیا بداتە جەنگی باجی وەک فرەنک ملیار ٥ بڕی
 ئەم پاریس خەڵکی. دەکرد ئازاد فەڕەنسای جەنگی دیلی ھەزار ٤١ پرۆسیا سوپای ڕێکەوتننامە، ھەمان پێی بە. دەمێنێتەوە فەڕەنسادا

 لە دەبییوو و دەزانییی نیشییتمانی گەورەی خیییانەتێکی بە پرۆسیییا ئیمپراتییۆریەتی و نیشییتمانی بەرگییری دەوڵەتییی نێییوان ڕێکەوتننییامەیەی
 .بن ھەڵوەشاندنەوەیدا ھەولی

 
 !ڕاگەیاندرا مێژوودا لە کرێکاری حکومەتی یەکەمین مارچ، ی١١ بەرەبەیانی

 
 

. ھەسییتان لەخەو"  کۆمییۆن بییژی"  ئاسییای ھەورەگییرمەی دەنگییی بە پییاریس شییاری خەڵکییی ١١٧١ سییاڵی نیسییانی ی١١ ڕۆژی بەرەبەیییانی
 مێیژووی لە جیار یەکەمیین بیۆ. دامەزرێنیرا نوێیدا جیهیانی لە کرێکیاران حکومەتی یەکەمین و ھەڵوەشایەوە نیشتمانی بەرگری دەوڵەتی
 .جیهانی کرێکاری یچین لە بەشێک دەستی کەوتە سیاسیی دەسەاڵتی سەرمایەداراندا، و کرێکاران ناکۆکی

 
 :ڕایگەیاند خۆیدا نیسانی ی١١ بەیاننامەی لە نیشتیمانی گاردی ناوەندی کۆمیتەی

 
 کە تێگەیشییتن بینییی، خۆیییان چییاوی بە دەسییەاڵتدارەکانیان چییینە خیانەتەکییانی و لێنەھاتووییەکییان کە پایتەخییت پرۆلیتارەکییانی"

 ئەرکییی کە تێگەیشییت پرۆلیتاریییا. بییۆتەوە نزیییک ئێسییتا دۆخییی لە واڵت ڕزگییارکردنی و کاروبارەکییان بەڕێییوەبردنی بییۆ سییفر سییەعاتی
 ئەم سییەرکەوتنی دەسییەاڵت، خییاوەنی کییردنە خییۆ بە و بگرێییت بەدەسییتەوە خییۆی چارەنووسییی کە خییۆیەتی ڕەھییای مییافی و چییارھەڵنەگر
 ".فەڕەنسا لە ناوخۆیی شەڕی مارکس، کارل - بکات دابین چارەنووسەی

 
 ھییچ پێشیترناوی. پێکهیاتبوون پیاریس شیاری کرێکارانی تێکۆشەرترین و شەریفترین لە نیشتیمانی گاردی ناوەندی کۆمیتەی ئەندامانی

 بە ناوبانگییان سیاسیەت پییاوانی وەک ھەرگیزی  و نەبوون ناسراو خەڵک بۆ نیشتمانی گاردی ناوەندی کۆمیتەی ئەندامانی لە یەکێک
 تەنهییا ئەوان .کییرد واڵتییدا ئییازادانەی بەڕێییوەبردنی و دیموکراسییی سیاسییەت، یبییوار لە داھێنانیییان گەورەتییرین بەاڵم نەدابییوو، خۆیییان
 ئیدارییدا و سیاسییی کاروبیاری بەڕێیوەبردنی لە ئەزمونێکییان ئەوان ئەگەرچیی. ناسرابوون پاریسدا نشینەکانی ھەژار و کرێکار لەگەڕە
 بنەمییای لەسییەر پییاریس شییاری بەسییەرکەوتوویی زۆر دەسییەاڵتدا کییورتەی مییاوە لەو توانیییان خۆیییان کۆششییی و ھەوڵ بە بەاڵم نەبییوو،

 .ببەن بەڕیوە شورایی بەرفراوانی دیموکراتی پرەنسیپێکی
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 پاریسدا کۆمۆنەی لە دیموکراسی چەمکی

 
 لە. بیۆرژوازی دیموکراسیی لە فراوانتیر دیموکراسیییەکە کۆمیۆنە، دیموکراسیی. دیموکراسیی بە بەخشیی نیوێی چەمکێکیی پیاریس کۆمۆنەی

 بەاڵم دەبیات، الییان کیار لەسیەر و دیارییدەکات نوێنەرەکانییان کە خەڵکە دەنگدانی و خەڵک گشتی کۆبوونەوەی کۆمۆنەدا، دیموکراسی
 سییەرمایەداراندا پەرلەمییانی لە نییوێنەرەکەی تییا بکییات چییاوەڕێ سییاڵە ١ - ٥ خییولێکی تییا دەنگییدەر دەبێییت بۆرژوازیییدا دیموکراسییی لە

 ئەرکە ئەو بەرامیییبەر لە و ڕەتیییدەکردەوە دەوڵەتیییی بەرپرسیییانی بە تیییایبەتی ییییازاتێکیئیمت ھەرجیییۆرە پێیییدانی کۆمیییۆنە. دەگۆڕێیییت
 دیموکراسیی سیسیتەمی لە بەاڵم وەربگرن، کرێکارێک موچەی بەقەدەر دەبووایە دەدەن، ئەنجامی کە سیاسییانەی و ئیداری کۆمەاڵیەتی،
 موکییافەئەی و ئیمتیییازات جۆراوجییۆرەوە، بیییانوی بە مانییداپەرلە و دەوڵەت لە خەڵییک نییوێنەرانی نییاو بە سییەرمایەداریدا، پەرلەمییانی

 .کارمەندانە و کرێکاران موچەی لە بااڵتر موچەکانیان و وەردەگرن جۆر جۆراو
 

 .دیموکراسیییەکەیەتی و سەرمایەداری دەوڵەتی لە کاراتر و دیموکراسیتر جێبەجێکردنەوە، یاسا و یاسادانان ڕووی لە پاریس کۆمۆنەی
 بکییات ئەوە چییاوەڕێی نەیییدەتوانی یاسییاکان دانییانی بییۆ کۆمییۆنە کرێکییاری دەوڵەتییی. بییوو جێبەجییێکەر یاسییا و دانەر ایاسیی ھەم کۆمییۆنە

 کۆمییۆنەی دەوڵەتییی لە جێبەجێکردنیییان و یاسییاکان دانییانی. بکییات جێبەجێیییان ئەوکییات یاسییاکاندا، دانییانی دوای بە زۆر سییااڵنێکی
 نیا ئەم. دەکرێیت جێبەجیێ ئەوجیا دانانی، دوای ساڵ چەندین کە ھەیە یاسا ژوازیدا،بۆر دەوڵەتی لە بەاڵم بوو، ھاوکات کرێکارداندا

 کۆمیۆنەی لە بەاڵم دەکیات، خەڵیک گیوزەرانی و ژییان بەڕێوەبردنی  لە کار خراپ بەشیوەیەکی بۆرژوازییەکان، دەوڵەتی بوونەی چاالک
 .نەبوو بەوجۆرە پاریسدا

 
 ناکرێیت بیۆ حسیابێکی ھییچ بەکردەوە بەاڵم لێدەگیرێت، ڕێزی ناو بە تەنها خەڵک شتیگ ڕای سەرمایەداریدا، دیموکراسی سیستەمی لە

 .بوو پێچەوانەوە بە ڕێک پاریسدا کۆمۆنەی لە. ھەڵبکشێت دەوڵەت لە ھەڕشە بەرەو گشتی ڕای کە ئەوە مەگەر
 
 دەوڵەتیی بە دژ جەنی  بە درێیژەدان ەرلەسی نیشتمانیدا گاردی ناوەندی کۆمیتەی ئەندامانی نێوان لە کێشەیەک نیساندا ی١١ ڕۆژی لە

 بییۆ کە ئەوەیکییرد پێشیینیاری نیشییتیمانیدا گییاردی فەرمانییدەیی لە ئەزمونەکییان بە کرێکییارە لە یەکێییک. ھاتەکییایەوە نیشییتمانی بەرگییری
 و ککۆشیی سییەر بکییرێتە ھێییرش پێویسییتە سییەرمایەداران، سیاسیییی دەسییەاڵتی دووبییارەی گەڕانەوەی لە ڕێگییاگرتن و شییۆڕش بە درێییژەدان

 دەوڵەتیی کە وابیوو پێییان نیشیتمانی گیاردی ناوەنیدی کیۆمیتەی ئەندامانی لە زۆر ژمارەیەکی بەاڵم پێشوو، دەسەاڵتدارانی تەالرەکانی
 نیاو لە کێشیەیە ئەم بیوونی سیەرەڕای. بکرێیت گشیتی ھەڵبژاردنیی دەسیتبەجێ پێویسیتە و نەمیاوە جەنگیی توانیای پێشیوو سەرمایەداری

 ھەڵبژاردنییی ڕۆژدا ھەمییان لە. دەسییتپێبکرێت  گشییتی ھەڵبژاردنییی مارسییدا ٢١ لە بڕیاریییدا نیشییتمانیدا، گییاردی ناوەنییدی کییۆمیتەی
 گەڕەکە نییوێنەرانی کەسیییان ٢١ نییوێنەرە ١٥ لەو. ھەڵبژێییردران کۆمییۆن ئەنییدامانی وەک نییوێنەر ١٥. دەسییتیپێکرد کۆمییۆن ئەنییدامانی

 .کیارکرد بە دەستیان کۆمۆنە ئەندامانی وەک دیکە کەسەکەی ١٤ و ێشایەوەک لە دەستیان پاشان ئەمانە. بوون پاریس دەوڵەمەندەکانی
 .پاریس کۆمۆنەی ئەنجومەنی بە دەسپێرێت دەسەاڵتێک ھەموو کە ڕایگەیاند نیشتمانی گاردی ناوەندی کۆمیتەی مارس ی٢١ ڕۆژی
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 .پاریسدا لە سەرمایەداری ڕژێمی یڕێساکان یاساو پەالماردانی بە دەستیکرد بەدەستەوەگرت، دەسەاڵتی کۆمۆن کە ئەوە پاش
 

 بیردن، بەڕێیوە وحکیومەت سیاسەتکردن سەرمایەداریدا ڕژێمی لە. دەکرد کاری سەرمایەدارییەوە دەوڵەت پێچەوانەی بە پاریس کۆمۆنەی
 مکارەیشیدائە لەبەرامیبەر و بیکەن حکومەت خەڵکەوە سەری بان بە دەبێت سیاسییەکان نوخبە ناسێنراوەو نوخبەکان پیشەی وەک تەنها
 سیاسیەت" بەرتەسیکەی مانا ئەم کۆمۆن.  بیکەن بوو خۆش پێ ھەرچییەکیان ساڵ ٥ ماوەی بۆ و گیرفانیانەوە بخەنە زۆر پولێکی پارەو
 کەسیێکی کیۆمەڵە پیشیەی کیارو تەنهیا واڵت سیاسییی ئییدارەکردنی و سیاسیەت کە شکاند چوارچێوەی ئەو و گۆڕی"  نوخبەکان بۆ تەنها

 :ڕایگەیاند پاریس ۆمۆنیک.  بێت تایبەتی
 
 ڕایدەگەیەنێت پاریس کۆمۆنەی... ھەبێت بەرز کرێی بۆ جێگایەک ناتوانرێت ڕاستەقینەدا، کۆمارێکی لە کە ئەوە لەبەرچاوگرتنی بە" 
 ". فەڕەنسا لە ناوخۆیی جەنگی مارکس، کارڵ - نییە زیاتر فرەنک ١١١١ لە سااڵنە دەوڵەت، بەرپرسێکی ھەر موچەی بەرزترین کە
 

 کە سیییەرمایەدارییەوە دەوڵەتیییی پیییێچەوانەی بە ئەنجیییومەنە ئەم. بیییوو دەوڵەت دەزگیییای بەرزتیییرین پیییاریس کۆمیییۆنەی ئەنجیییومەنی
 دەزگییای دوو وەک حکییومەت ھەم و پەرلەمییان ھەم واتە] ھەیە یاسییاکان جێبەجێکردنییی بییۆ ئەنجییومەنێکی و یاسییادان بییۆ ئەنجییومەنێکی

 بەڕێیوەبردنی بیۆ پیاریس کۆمیۆنەی ئەنجیومەنی. بیوو یاسیا جێبەجیێکەری ھەم و دانەر یاسیا ھەم خۆی ،[دەکات دروست لەیەکتر جیاواز
 کۆمییۆنەی. گرتبییوو ئەسییتۆ لە وەزارەتەکانیییان بەڕێییوەبردنی ئەرکییی کۆمیسیییۆنانە ئەم. دروسییتکردبوو کۆمیسیییۆنی ١١ جیاوازەکییان ئەرکە

 بە دەسییتی دەرەوە، ھێنییایە سییەرمایەداران تییایبەتی کییداریموڵ لە سیاسیییی بەڕێییوەبردنی و سیاسییەت ئەوەی پییاش پییاریس، کرێکییارانی
 :کە ڕایگەیاند ئەوانە جیاتی لە و کرد خەڵک سەری بان سەرکوتگەریەکانی ھێزە و پۆلیس سوپا، ھەڵوەشاندنەوەی

 
 .دەگرێتەوە جێگای نیشتمانی گاردی و ھەڵدەوەشێتەوە زۆرەملێ تەجنیدی -١
 .قەدەغەیە پاریسدا لە میلیشیایەک ھەرجۆرە و سەربازی ھێزێکی رجۆرەھە پێکهێنانی نیشتمانی، لەگاردی جگە -٢
 .دەکرێت لەسەر حسابیان ننیشتمانی گاردی سەربازی وەک ھەیە سەربازیان خزمەتکردنی توانای کە کەسانەی ئەو ھەموو -٣

 بانکەکیان لە ڕێگیای. بیوو لەسیەر خانووەکانیان کرێ و بانک قەرزی کە بەخشی کەسانەی ئەو ھەموو ڕۆژدا ھەمان لە پاریس کۆمۆنەی
 .بکات خەڵکەوە بنچینەیی ومەکی شت بە مامەڵەیەک ھەرجۆرە کە گرت

 
 کۆمییاری قەاڵی" ڕایگەیانیید و بورژوازیییدا کییوێرانەی ڕەگەزپەرسییتی و نەتەوەپەرسییتی لە گییورچکبڕی گییورزێکی کۆمییۆنە ڕۆژدا، ھەمییان لە

 کۆمیۆنەی لە پۆسیتەکانیان ھێنیابوو، دەنگیان گشتییەکاندا لەھەڵبژاردنە کە ەیبیانیان کرێکارە ئەو". جیهانییە کۆماری قەاڵی کۆمۆن،
 .وەرگرت پاریس

 
 ئایییدیۆلۆژییەکانی ئییامڕازە لە دیییکە یەکێکییی کە ئەوە بیییری کەوتیینە کۆمۆنارەکییان ئینجییا کۆمییۆن، ئەنجییومەنی ھەڵبژاردنییی لە پییاش

 ھەرکەسیە تیایبەتی کیاری دین ڕایگەیاند و گرت کڵیسادا موڵکی و ییدارا بەسەر دەستی کۆمۆنە. بشکێنن تێک دین واتە سەرمایەداری،
  ئیدارە قەشەکانەوە بەھۆی و بوون پارە بە کە فێرکردن ناوەندەکانی و خوێندگاکان. دەکرێتەوە جیا پەروەردە و دەوڵەت لە دین و
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 .کرد بەخۆڕایی فێرکردنی و خوێندن دەریهێناو ئەوان دەستی لەژێر دەکران،
 

 الیەن لە دادوەرەکیانی  و دابمەزرێت دادوەری نوێی سیستەمێکی و بگۆڕێن بەتەواوی قازییەکان و قەزایی سیستەمی کە اریدابڕی کۆمۆن
 .ھەڵبژێردرێن خەڵکەوە

 
 دەرکیرد بڕییارێکی پیاریس کۆمیۆنەی نیسیاندا ١١ لە. کەوتبیوون کار لە کارگەکان زۆربەی پاریسەوە، سەرمایەدارانی ھەڵهاتنی بەھۆی

 و کارگەکیان سەرپەرشیتی و چیاوەدێری ئەوەی کە بیوو بڕیارییدا کۆمیۆنە. کیار بخیرێنەوە زووییی بە کارگەکیان دەبووایە ئەو ێیپ بە کە
 .پاریسە خەڵکی ھەرەوەزییەکانی کۆمەڵە بەڵکو سەرمایەداران، نەک دەکات، دابەشکردن و بەرھەمهێنان پرۆسەی

 
. لێیدەکرد پشیتیوانیان گەرمیی بە ئەوانیی  و دەدا پاریس دووکاندارانی و ەرانپیشەو جوتیاران، کێشەکانی بە زۆری گرنگییەکی کۆمۆن
 سروشییت مییافێکی بە کییارکردنی  و کرێکییاران بییۆ کییارکردنی  ئامڕازەکییانی.. بۆجوتیییاران زەوی"  ڕایگەیانیید بەیاننامەیەکییدا لە کۆمییۆن

 کۆمەاڵیەتییانەی تیوێژە ئەو کە ئەوە ھیۆی بیووە ووبی بانکەکیانی  سیوی و کیرێ قەرزی لە دوکانیداران  بەخشیینی".  دەزانێیت ھەمووان
 .بزانن خۆیان پاڵشتی بە کۆمۆن دیکە،

 
 سەرمایەداران کۆمەکێی گەلە بە پاریس کۆمۆنەی ڕوخانی

 
 دا" نیشیتمانی بەرگیری"  ھەڵهیاتووی حکیومەتی و کۆمۆنارەکیان نێیوان لە جەن  دەستپێکردنەوە نیشانەکانی دووبارە نیساندا مانگی لە

 بوو،حکییومەتی پییاریس شییاری ڕێکخسییتنەوەی خەریکییی کرێکییاران، حکییومەتی واتە پییاریس، کۆمییۆنەی کە مییاوەیەدا لەو. تیینەوەدەرکەو
 بیوون پیالن نەخشەو دانانی خەریکی پرۆسیادا ئیمراتۆریەتی لەگەڵ ھاوکاری بە و پاریس لەدەرەوەی" نیشتمانی خیانەتی" ھەڵهاتووی

. کۆبکیاتەوە پیاریس سیەر ھێرشیکردنە مەبەسیتی بە سەرباز ھەزار ١٣١ توانیبووی ڵهاتووە،ھە حکومەت ئەو. سەرپاریس ھێرشکردنە بۆ
 لە بەاڵم داگیرکیرد، ییان" سین" ڕوبیاری سیەر پیردی پاریسیەوە ڕۆژئاوای جەنگی بەرەی لە. گەمارۆدا پاریسیان پرۆسیادا سوپای لەگەڵ

 چیوارالوە ھەر لە پیاریس. ڕابوەستێنێت ھێرشەکانی ناچارکرا دابەرەیە لەم سەرئەنجام تێکشکاو تووندی بە پاریسەوە باشوری جەبهەی
 لە. دەجەنگیان قارەمانیانە کۆمۆنارەکیان. ھەبیوو درێیژەی ھەمەگییر و بیوو و پەرش شیەڕی ئاییار مانگی ناوەڕاستی تا. دەکرا تۆپباران
 بە سییەرمایەداران بەکرێگیییراوی انیسییەرباز. دەکییرد جەنگیییان بەشییداری منییداڵەکانی  و ژن"  ئەنتییوان سیینت"  کرێکارنشییینی گەڕەکییی

 سییوری کرێکارانییدا خییوێنی لە پییاریس تەواو ھەفییتەی یەک مییاوەی بییۆ. دەکییرد پاریسیییان گولەبییارانی و تۆپبییاران شییێوە وەحشیییانەترین
 امیعی و قەتی  دڕنیدانە شیێوەیەکی بە سیەرمایەداران سیوپای. "کرێکیاران سیوری ھەفیتەی" ناونیا ھەفتەیەییان ئەو کرێکیاران. دەکردەوە
 سیەنگەری دواییین"  پۆاڵشییز"  گۆڕسیتانی. نەدەپاراسیت پەککەوتەکیانی  پییرو و ژن و منیداڵ لە دەستیان و دەکرد پاریسی کرێکارانی

 جەرگییانە بە مییرۆڤە ئەم بەاڵم دەجەنگییان، دلێییرانە دەکییردو بەرگریییان کۆمۆنییار ٢١١ گۆڕسییتانەدا لەم. بییوو کۆمۆنارەکییان بەرگریکردنییی
 دیموکراسیی ئیازادو ژییانی لە ڕۆژ ٧٢ لە پیاش تراژییدییە، شیێوە بەم. گولەبارانکران و گیران بەدیل گۆڕستانەکە لەوسەری لەکۆتاییدا
 کۆمییۆنەدا لە پییاریس کرێکییارانی کە دیموکراسییی لە مۆدێلێییک و ئامانجەکییان و ئییاوات بەاڵم ھییات، کۆتییایی پاریسییدا لە ڕاسییتەقینە
 .تێدەگەن مێژووییە ڕووداوە لەو کە پێدەگات و دەکات چەکەرە مرۆڤانەدا ئەو نیدەرو و دڵ لە ساڵ ١٤١ لە پاش کایەوە، ھێنایانە
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 دەداتەوە؟ کۆمۆنەمان دیموکراسی دیکە جارێکی پاریس ئایا بپرسین؛ ماوەتەوە

 
 شکسیتی ھۆیەکیانی بە تیایبەتی ئامیاژەیەکی ھیچ نووسینەدا لەم و مێژووییەیە ڕووداوە ئەو گشتی خوێندنەوەیەکی بابەتە ئەم: تێبینی
 مییارکس ی" فەڕەنسییا نییاوخۆیی جەنگییی" کتێبییی دەتوانێییت تێبگییات، ڕووداوە لەم بێییت مەبەسییتی ھەرکەس. نەکییراوە پییاریس کۆمییۆنی

 .بخوێنێتەوە
  

 ٢١١٢ی مارچی ١١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان پۆست  : سەرچاوە
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 ر لە ئێراندابارودۆخی ژنانی کرێکا
 
 
 
 
 
 
 

 شەھین سوڵتانی
 
 بە ژنیانی لە زۆرێیک و ھاویشت ژنی دژە ھەنگاویی ئیراندا، ئیسالمی کۆماری ئیدئۆلۆژیکی رێژیمی سەرکاری ھاتنە رۆژەکانی یەکەم لە

 یاسیای گیۆڕینی بە .پێیدا پەرە ی" بێت منداڵدا و ماڵ و پیاو خزمەت لە دەبێ ژن" فەرھەنگی و کرد خانەنشین جیاواز، بیانووگەلێکی
 ئەو خسییتنی جییێ و بووکییردنەوە لەسییەر زۆری کییاریگەری مییرۆڤە، وەک ژن مافەکییانی و ژن دژی شییێوەیەک ھەمییوو بە کە واڵت بنەڕەتییی
 .ژنان چەوسانەوەی بۆ شێوەیەک ھەموو بە یەک تەواوکەری بوونە و ھەبووە فەرھەنگە

  
 ژنیان لە زۆرێیک و پێکهێناوە بەتایبەتی کرێکار ژنی و بەگشتی ژنان چینی ۆب زۆری کێشەگەلێکی فەرھەنگە، و یاسا ئەم پێکردنی کار

 .دەربڕین ناڕەزایەتی جیاتی لە ھەڵبژاردووە دەنگییان بێ کارەکەیان، نەدانی دەست لە لەبەر
  

 ھەمیوو لە کانیسیەرکوتکەرە و ئەمنیەتیی ھێیزە خیۆی، چەوتەکانی سیاسەتە و ئیدئۆلۆژیک مەبەستە بە پەرەپێدان و مانەوە بۆ رێژی 
 کیار میافی داوای کە کەسیانەی لەو پیڕن زیندانەکان! کرێکاریەکانیشدا سەندیکا و کار شوێنی لە تەنانەت کردووە، دەسەاڵتدار شوێنک

 .خۆیان کاری حەقی وەرگرتنی و مەعیشیەتی بێ بەرانبەر لە دەردەبڕن ناڕەزایەتی کرێکارانەی لەو پڕن دەکەن، ژیان و
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 لەالیەن ھەژار چینییی سییەرمایەی دزینییی بە و دەکییات کارەکییان خییاوەن لە پشییتیوانی شییێوەیەک ھەمییوو بە رانئێیی گەنییدەڵی رێژیمییی 
 کرێکیار، ھەزار سیەدان ئامارەکیان بەپێیی و بەرەوڕوون ئیابووری خراپی بارودۆخێکی لەگەڵ ئێران کرێکارانی دەوڵەتەوە، کاربەدەسانی

 .کراون بێکار
  

 ئامانجییدار گەاڵڵەی سیاڵێکە مییاوەی قەییرانە ئەم چارەسییەری بیۆ و رووبەڕوویە ئییابووری اھەموارینی زۆر بییارودۆخێکی لەگەڵ کە رێیژی 
 نەبیوو، یارمەتییدەر تەنییا نە ئەمیی  شیتومەک، بیۆ ئیازاد نرخیی ییان سوبسیید بردنی ال واتای بە کایەوە، ھێنایە یارانەکانی کردنی
 .دیاری کردە کرێکار چینی بۆ فراوانتری ھەژارییەکی و بێکار زۆر تریژمارەیەکی و کرد نالەبارتر زیاتر لەوە بارودۆخەکەی بەڵکوو
 بە کە سییەپاوە، ئێرانییدا بەسییەر ئیسییالمی، کۆمییاری نێونەتەوەییەکییانی بە دژ و چەوت سیاسییەتە بەھییۆی کە ئابوورییەکییان ئییابڵۆقە
 دژوارتییر رۆژ بە رۆژ خەڵیک ژییانی و تووەھییا دواوە بە رادەبەدەری لە بێکیارییەکی و بیوون مییایەپووچ گەور و بچیووک کیارگەی ھەزاران
 .کردووە بوون زیاد لە رووی برسی  و ھەژار چینی و دەبێت

 
 کە کیردەوە ژنیان بیۆ وەخیت نییوە کیاری بەرنیامەی لە بیرییان ئیسیالمی، خوشیکانی میافی داکیۆکیکەرانی قەوڵ بە و دەسەاڵتداران ئینجا
 ھەمیوو بە کردنییان الواز و ژنیان کردنیی خانەنشیین و ژن سیڵەمینەوەی ەتیسیاسی لە جیگە ئەمە! کردنیی پیێ کار بۆ مەجلیس بە بیدەن

 بییدات؟ کرێکییار بە مییووچە دوو مییووچە، یەک لەبییاتی ئامییادەیە کییارگەیە کییام دەکییات؟ ژنییان بە خزمەتێییک چ کۆمەڵگییادا، لە شییێوەیەک
 بۆ ئاخۆ دەبنەوە، وەختدا تەواو کاری لە یفەرھەنگ و جنسی ھەاڵواردنی ھەموو ئەو رووبەڕووی کە کرێکار ژنانی! ژن کرێکاری ئەوی 
 !بکات؟ چاوەڕوانیان شتگەلێک چ مووچە، نیوە و وەخت نیوە کاری

  
. سیوننەتی و پییاوانەیە کاریشیی بیازاری و پیاوسیاالرانەیە کۆمەڵگیایەکی بەگشتی، ئێران کۆمەڵگای و بەتایبەتی کوردستان کۆمەڵگای

 نەکیراوە پێ بوارەدا لەم خزمەتێکی ھیچ و الوازە و کز زۆر کە پیشەسازیشەوە رووی لە و شێوەیەک ھەموو بە کورد گەلی چەوسانەوەی
 کردنیی کیۆچ ھیۆی بیۆتە کیار، شیوێنی و کارخیانە نەبیوونی و خیراپە زۆر پییاو چ و ژن چ کیورد کرێکیارانی بیارودۆخی کوردستاندا، لە

 نەبیییوونی دەسیییتەبەر لەگەڵ پێوەنیییدی لە دەبییینەوە ەڕوورووب جییییاواز کێشیییەی زۆر لەگەڵ کە ئێیییران، گەورەکیییانی شیییارە بیییۆ کرێکیییاران
 کە ھەیە رۆژێییک کەمتییر ھەروەھییاش و کییاری ئاسایشییی نەبییوونی ئەمییڕۆدا، دژواری بییارودۆخی لە مییووچە کەمتییرین وەکییوو مافەکانیییان

 کیارگە لە و نەکیانکوورەخا لە ژنیان و دەگیرێتەوە پییاوان زییاتر بەریە کیۆچ ئەم. نەبیسیتین کرێکارێیک دانیی دەسیت لە گییان ھەواڵی
 بییمەی نە کیارین، تەندروستی نە و باش مووچەیەکی خاوەنی نە کە بەکارن، دەست فەرش چنینی و رستن کارگەی وەکوو چکۆلەکاندا،

 وەچەنیدەھای کۆرپەکانییانن راگرتنیی بیۆ دایەنگەیەک نە و کرێکاری سندیکای نە پیاوانداو لەگەڵ یەکسانن مووچەی و کار نە کارین،
 .دیکەش

  
 و الدەبیرێن، کیار لەسیەر ئابوورییدا قەیرانی بچووکترین لە دەکات، کار نالەباردا زۆر بارودۆخێکی لە ئێراندا لە کرێکار ژنی بەگشتی
 ھەر دەربڕینییی لەگەڵ و دەبیینەوە جنسییی دەسییتدرێژی و تونییدوتیژی بەرەوڕووی جییاری  زۆر دەچەوسییێنەوە، کرێکییار پیییاوێکی لە زیییاتر
  زۆرجارانی  و دەبنەوە سووکایەتی بەرەوڕووی ھەم و دەدەن دەست لە کردن کار مافی ھەم ، دژکردەوەیەک و ناڕەزایەتییەک چەشنە

 !ببیننەوە خۆ زیندانیشدا لە ئاکام ھەڵدەکەوێ
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 لەگەڵ نە کیارەکە کە کیاردەکەن، و نەگەیشیتوون کیارکردن تەمەنیی بە کە کچیان لە زۆرێیک نائاسیاییە، زۆر کرێکیار ژنانی بارودۆخی 
 ئێرانیدا کۆمەڵگیای لە کارکردن نالەبەرانەی ھۆکارە ئەم ھەموو. ئەوان لەشیی پێکهاتەی و بارودۆخ و لەگەڵ نە و دەگونجێ ەنیانتەم

 نالەبیاری بیاری و نەخۆشیی تووشیی کیارکردن، میاوەی پیاش ئەوەی ھیۆی دەبنە بەتایبەتی ژنان و کۆمەڵگا رەگەزی ھەردوو بۆ بەگشتی
 ژییانی دییکە ھێنیدەی ئەمەش کە داھاتوو بێکاری بیمەی و تەندروستی و گیانی بیمەیەکی و پشتیوانی ھیچ بەبێ و ببنەوە تەندروستی

 لە بکییات دژوارتیر ئەوان بیۆ کییارکردن دەبیات، خێزانیی پێکهییاتەی ھەڵوەشیاندنەوەی جیاری  گەلێییک و وداڕووخیان بەرەوئیاڵۆزی ئەوان
 .ئێراندا ھەنووکەیی ھەلومەرجی
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 كرێكاری كورد و رۆژی جیهانی كرێكار
 

 عەبدوڵال ڕەسوولی

 
 كرێكیاران و داخیران كرێكیارانەوە لەالیەن شیكاگۆ گەورەی كارخانەی و كارگە ١٢١١ لە زیاتر ١١١١ ساڵی مەی مانگی یەكەمی رۆژی لە
 بە كە میانگرتنە ئەم. كیرد خۆییان حەقدەسیتی زییادكردنی و كیاتژمێر ھەشیت بۆ كاتژمێرەوە دە لە كاركردن ماوەی كەمكردنەوەی وایدا

 ئەمریكیاوە ئەمنییەكیانی ھێیزە و پیۆلیس لەالیەن بیوون، بەشیدار تێییدا كۆمەڵگیا دییكەی توێژەكیانی و شییكاگۆ كرێكاریی ھەزار دەیان
 .دران سزا دادگاوە لەالیەن كرێكار ٢٣ ئەنجامدا لە و ەستگیرد كەس بەدەیان و كرا سەركوت

 
 بێبەشە دەكات، دروستی كە بەرھەمەی لەو چینەی  ئەو ڕاستیدا لە بەاڵم بەرھەمهێنەرە، چینی كۆمەڵگایەكدا ھەموو لە كرێكار چینی

 لە كرێكیار كە بەرھەمهێنان لە شێوازە ئەم .سەرمایەیە خاوەنی كە دەزانێت خاوەنی بە خۆی دیكە كەسێكی و نامۆیە ئەودا ئاستی لە و
 كییاتەوە لەو بییۆنەوە بەو. دەخییات بییوون مییرۆ  لە كرێكییار بەرھەمهێنییان، ئامرازەكییانی لە بەشییێك دەكییاتە ئەو و دەكییات نییامۆ خییۆی

 تیا و ردووەكی خۆییان میافی داوای میانگرتن بە و جۆراوجیۆر شیێوازی بە و كیردووە خۆییان مافی نەبوونی بە ھەستیان جیهان كرێكارانی
 مییافە دەسییتەبەركردنی بییۆ خەبییاتە ئەو دیسییان رەش یەخە كرێكییاری لەنێوچییوونی و سییپی یەخە كرێكییاری سییەرھەڵدانی بە ئێسییتاش
 . بەردەوامە كرێكار مرۆییەكانی و كۆمەاڵیەتی و ئابووریی

 
 نییامۆبوونی و چەوسییاندنەوە لە زەشییێوا ئەم بەاڵم كۆمەڵگاكییانە، ھەمییوو چەوسییاوەی و بەرھەمهێیینەر چینێكییی كرێكییار، چینییی دروسییتە
. نیین خۆییان سیاسیی كییانی خیاوەنی و ژێردەسیتەن كە بێیت نەتەوانە بەو سیەر كرێكیار كە دەبێیتەوە بەرامیبەر چەنید و زیاد كرێكاران
 یەكنەتەوە كرێكیارانی بڵێیین ئەوەیە مەبەسیتمان بكەیینەوە، جیهیانی ئاسیتی لە كرێكیاران ھاوخەبیاتی رەتیی نییە ئەوە لەمە مەبەست

 كرێكییاری حییاڵەتەدا لەم. دەچەوسیێنەوە نەتەوەییشییدا ئاسیتی لە سیاسییی و كیۆمەاڵیەتی و ئییابووری چەوسیاندنەوەی لە جیییا كیورد وەك



 رۆژی نێونەتەوەیی کرێکار

 

 
127 

 

 كییوردی  وەك دەچەوسییێتەوە كرێكییار وەك لەوەی جیییا دەبێییتەوە، بااڵدەسییت نەتەوەی كۆلۆنیالیسییتی سیاسییەتی رووبەڕووی كاتێییك كیورد
 لە كیاری دەرفەتیی قەیرانەوە بەھۆی یاخود دیكە، كەسێكی ھی دەبێتە كارەكەی بەرھەمی كرێكار وەك ككاتێ نمونە بۆ دەچەوسێتەوە؛

 .دەدات دەست لە كار دەرفەتی و دەچەوسێتەوە پێشوو لە زیاتر كوردبوونی  بۆنەی بە ئەوا دەدات دەست
 

 سییەرچاوە و رابگرێییت دواكەوتییوو ئییابوورییەوە یبییوار لە كوردسییتان داوە ھەوڵییی بەردەوام دەسییەاڵتدار رێژیمییی كە ئاشییكرایە و روون
 سیەرچاوەی تیااڵنكردنی لە شیێوازە ئەم. بێنێیت بەكیار نشیینەكان فیارس ناوچە و سەنتەر ئابووری گەشەپێدانی بۆ كوردستان خاوەكانی
 كیۆچ بێیت ناچیار و ببینێیتەوە كیار نەتوانێیت بەرھەمهێینەر ھێیزی وەك كرێكیار ئەوەی ھیۆی دەبێیتە سیەنتەر بیۆ گواستنەوەی و ئابووری
 نیامۆبوونی تووشیی ناوەنید بیۆ كیۆچكردن ھیۆی بە كە ئاسیتێك لە دەكیات، نیامۆبوون تووشیی ئاستدا دوو لە كرێكار كۆچەش ئەم. بكات

 .دەبێت نامۆ خۆی بەرھەمی لەگەڵ كە ئابووری  ئاستی لە و دەبێت كولتوری
 

 كرێكیاری لە زییاتر دوودڵییەكیی تووشی ھەمیشە كرێكار حاڵەتەدا لەم ئەوان بكات، كار كوردستان لە و نەكات كۆچ كرێكار ئەگەری 
 نەتەوەی سییەرمایەدارانی تییایبەتی بە و سییەرمایەداران ھەمیشییە بۆنەشییەوە بەو و كییارەكەی پاراسییتنی بییۆ دەبێییت دیییكە ناوچەكییانی
 . دەیچەوسێننەوە زیاتر بااڵدەست

 
 سیەرمایەدارانی دەكیات، دابیین بنەماڵەی بژیوی حەقدەستی، بە كرێكار كە كاتێكدا لە. تیكابە زێڕی كانەكانی كارە، ئەم بۆ نمونەش
 .دەخەن دوای بەردەوام و بدەن ئەوان حەقدەستی نابن ئامادە مانگی  چەندین بۆ زێڕ كانیی خاوەن

 
 مایەداریسیەر رووبەڕووی كیات ھییچ جییددی شیێوەیەكی بە كیورد كرێكیاری كە ئەوەیە یەكەم. دەنیوێنن خۆییان شت چەند حاڵەتەدا لەم
 لە نەتەوەكەی تێكیڕای ئاسیت لە كە كۆلۆنیالیسیتیەیە سیاسیەتە ئەو راگیری دییواری یەكەم ئەوەی لەبەر نیابێتەوە، كورد كاڵی و كرچ

 كییورد كرێكییاری پێویسییتە كە سییەرمایەدار، چینییی دەبێییتە كە دووھەمە دیییواری ئەوەی دوای دەبێییتەوە؛ رووبەڕووی نەتەوەییییەوە بییواری
 راسیتەقینەی ھێزێكیی ببێیتە و بكیات چارەسەر نەتەوەییەكانی كێشە نەتوانێت كورد كرێكاری كە كاتەی ئەو ھەتا. ەببێتەو رووبەڕووی
 شییتانە ئەو ھەمییوو كییورد كرێكییاری پێویسییتە بییۆیە. بێییتەوە چەوسییێنەری و سییەرمایەدار چینییی رووبەڕووی ناتوانێییت ئەوا چینییایەتی،
 ئەو بییۆ كییوردی كۆمەڵگییای دیییكەی چینەكییانی و سییەرمایەدار چینییی لەگەڵ ەكڕەنگیییی و ھاوشییێوەبوون كە بكییات چارەسییەری و بسییڕێتەوە

 .بكرێت چارەسەر كورد نەتەوەی كێشەی كە لەوەی جیا نییە ئەگەری شێوازێك ھیچ بە ئەمەش دەكات، دروست
 

 ئەوا دەچەوسییێنەوە، داجیییاواز ئاراسییتەی دوو لە ئەوەی ھییۆی بە ژێردەسییتەكان نەتەوە كرێكییاری كە ئەنجییامەی ئەو دەگەییینە لێییرەوە
 ئەوەی بۆ دەكات زیاد سەرشانیان ئەركی و خەبات ئەمەش و بێت چینایەتی تەنها وشیارییەكی ناتوانێت و فرەڕەھەندە ئەوان وشیاریی

 .خۆیان چینایەتییەكانی مافە بۆ خەبات ھەمی  و بكەن نەتەوەیی رزگاریی بۆ خەبات ھەم
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 کۆمەڵگەی کرێکاری ئێران و ڕۆژێک بەو ناوە
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 شەونم ھەمزەیی

 
 و مییاف ھەڵسییەنگاندنی و کرێکییاران دۆخییی لە بیاس بییۆ بیییانوویەکە کییراوە، نیاودێر کرێکییاران جیهییانیی ڕۆژی بە کە مەی مییانگی یەکیی

 بییۆنە زۆربەی وەک جیهییانییەش ڕۆژە ئەم ئیسییالمی کۆمییاری ڕێژیمییی ەرچیییئەگ. واڵتانییدا ئییابووریی سیاسییەتی لە کرێکییاران پییێگەی
 کییات ھیییچ خەڵییکەوە الیەن لە کە دەکییا دیییاری واتییا بێ و دەسییکرد ڕۆژی بە بەتییااڵییە وئەم ناناسییێ بەڕەسییمی دیییکە جیهانییەکییانی

 .دەنرخێنن بەرز بۆنەیە ئەم مێژوویی نەریتی بەپێی ئێران لە کرێکاری کۆمەڵگەی بەاڵم ناکرێ لێ پێشوازیی
 

 ئەم. دەبەن بەسیەر ئەسیتەمدا زۆر دۆخێکیی لە واڵتەدا لەم کرێکیاران کە دەکەیینەوە، کرێکیاران جیهیانیی ڕۆژی ییادی کاتێکدا لە ئێمە
 ھەزار ١٣٥ و میلییۆن یەک بە مانگیدا لە کیار بیااڵی شیۆڕای الیەن لە دەرکیراو بڕییاری پێیی بە کرێکارێک حەقدەستی کەمی النی ڕۆژانە
 کە نیییە پووڵە بڕە ئەم ئەوەش مانگێدا، لە کرێکار بنەماڵەیەکی ژیانی تێچووی و بژیو چواری لە یەک ناکاتە کە کراوە دیاری تمەن
 .بژی پێی بکرێ ئابووری قەیراناویی دۆخی لەگەڵ بەراورد بە
 

 لە ،٤٣ ئەسیڵی  ی١ بەنیدی لە ئێیران ئیسیالمیی کۆمیاری بنەڕەتییی یاسیای لە حاڵێکدایە لە کرێکاران بنەماڵە سفرەی بوونەوەی بچووک
 و بارھێنییان و فێرکییردن پاکوخییاوێنی، دەرمییان، خییۆراک، جلییوبەرگ، مییاڵ،": دەڵییێ ئێرانییی ھییاوواڵتییەکی ھەر پێویسییتییەکانی بییابەت

 ڕۆڵییان زۆرتیرین ھەرچەنیدە ئێرانیدا لە کرێکیاران ،"دەزاندرێ ئێرانی ھاوواڵتییەکی ھەر مافی بە بنەماڵە پێکهێنانی پێویستییەکانی
. دەبیڕێ پێ خۆیان ماندوویەتیی و ڕەنج بەرھەمی لە دەسکەوتیان و داھات کەمترین کەچی ھەیە، بەرھەمهێناندا و واڵت ئابووریی لە
 لە نییە، بنەماڵەکانیان و خۆیان ژیانی پێداویستییەکانی زۆربەی واڵمدەری ئەوەی سەرەڕای کراوە، دیاری بۆیان کە حەقدەستەش ئەو

 .نادرێ ێیانپ خۆیدا کاتی
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 ژییانی ڕەوتیی لەسیەر ڕاسیتەوخۆی کیاریگەریی کە یەکەکیان دوای لە یەک قەیرانە بوونی کەڵەکە ھۆی بە واڵتدا ئێستای بارودۆخی لە
 کاربەدەسیتانی و دەڕوا خراپتیر ئاقیارێکی بەرەو ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ ژیانیان گوزەرانی داناوە، زەحمەتکێشە چینە ئەم تایبەت بە و خەڵک

 کیار دۆخی ھۆی بە چینە ئەم کاری دۆخی دەبێ، مەترسیدار ساڵێکی کرێکاران بۆ ئەمساڵ" دەڵێن و نادەن ال ڕاستییە لەو ۆخ ڕێژیمی 
 و "بییوون بێکییار" کرێکییاران دڵەڕاوکێییی یەکەمییین ھەروەھییا. دایە مەترسییی و ھەڕەشییە لەژێییر ھەاڵوسییانەوە، ھییۆی بە ژیانیشیییان بییاری و
 .دەبێ "کار لەسەر دەرکردن"

 
 زوو زۆر ھەر مەترسییییە ئەم جۆرێییک بە بییێ تێییدا مەینەتییانە بەش ئەم بییۆ ڕوونییی ئاسییۆیەکی بەردەمیشییمان سییاڵی ناشییێ ێیییەپ بەم

 بنەمیییاڵە ئەو نیییین کەم حکوومەتیییدا بەرپرسیییایەتیی نەبیییوونی لە و کۆرۆنیییا قەیرانیییی لە و ئێیییران ھەژارەکیییانی نیییاوچە گەیشیییتۆتە
 .داماون یان شەوێ نانی بۆ کرێکارییانەی

 
 ھاوکییات و نەزانکییارانە سیاسییەتی و مییودیریەتی بێ سییایەی لە کۆرۆنییا پەتییای داگیییری ئیران بووبییوونەوەی کە نییییە شییاراوا سکە لە

 سیااڵنی لە خۆشیبژیوییان و سیومەتی کرێکیاران توێژێیک و چیین ھەموو لە بەر کە وایکردوە دەسەاڵتی  قووچەکی بەرژەوەندیخوازانەی
 .بکشێ سەردابە تاریکیی سێبەری زیاتر ڕابردوو

 
 بەھیۆی کرێکیار میلییۆن ١ ھەتیا دوو نێیوان لە! کیراوە نیاودێر "تولیید جه " ساڵی بە خامنەییە لەالیەن کە ئەمساڵ دەکرێ باس وەک

 میۆتەکەی دی کەسیی میلییۆن بە داھاتووشیدا لە و دەدەن لەدەسیت کارەکانییان دا بەرھەمهێنیان کەرتیی لە قەییران و ئیابووری ڕاوەستانی
 .دەکەن پێ ھەست شانیان لەسەر "کار لەسەر دەرکردن" و "بوون بێکار"

 
 دەوڵەت نەکەوتییوە، دەسییت کاریییان بەاڵم ھەیە کاریییان توانییایی کەسییانەی ئەو بییۆ کییراوە، بەوە ئامییاژە یییشدا٤٣ مییادەی ی٢ بەنییدی لە

 .کار دۆزینەوەی بۆ بدا ئەوان یارمەتیی بانکەکان قازانجی بێ قەرزی پێدانی ھەروەھا و ئاسانکاری ڕێگەی لە دەتوانێ
 

 شییوێن بە و ڕۆژکییارن کە کرێکییارانەی ئەو تییایبەت بە دەدەن، لەدەسییت کارەکانیییان کرێکییار ھەزاران بە جۆراوجییۆر بیییانووی بە سییااڵنە
 ئەو تریشییەوە الیەکییی لە بیکەن، دابییین بنەماڵەکانیییان و خۆییان ڕۆژێکییی ژیییانی بژییوی کەم النییی بتییوانن تیا عەوداڵیین خاوەنکیارێکەوە

 دەوڵەتە ییارمەتیی ئامرازەکیانی لە تر یەکێکی کە بانکەکانی . دەمێننەوە بێکار سەرمادا وەرزی لە و وەرزین کرێکاری کە رانەیکرێکا
. دەبیوێرن خیۆ ھەڕەشیەدایە، لەژێیر ھەمیشە کاریان ئەمنیەتی یا و بێکارن کە کرێکارانێک بە قەرز دانی لە کۆمەڵگە ھەژاری چینی بۆ

 بە دەرگیایەکی کاتانەدا لەو چەند تا و بێنێ بەجێ خۆی ئەرکی توانیویەتی چەند تا بارەوە لەم دەوڵەت خۆئا بپرسین دەکرێ لێرەدا
 کردۆتەوە؟ کرێکاراندا ڕووی

 
 دییکەش کێشەی و گێرە کۆمەڵێک لەگەڵ دواخراو و کەم مووچەی و بێکاری مەترسیی ڕەگەزی، ھەاڵواردنی لە بێجگە ئێران لە کرێکاران
 دەبینە کەس ھەزار ٢١ لە زییاتر سیاڵدا لە دەڵیێن ئامارەکیان کیار، ئەمنیەتیی نەبیوونی لە بریتین ئەوانە چاوترینیبەر کە بەرەوڕوون
 ئەم بەردەم کێشیەکانی لە تیر یەکێکیی کارفەرماکیانەوە الیەن لە کرێکیاران گییانیی ئەمنیەتیی نەکردنیی دابیین و کار ڕوودای قوربانیی
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 بیاس تەنییا دەوڵەتییەکیان ئامیارە و دەبێتەوە بوو ئێران لە کار ڕووداوی قوربانیانی ڕێژەی لەسەر یەک دژبە ئاماری سااڵنە. چینەیە
 لە کرێکیاران زۆریینەی دەزانیین ئیێمە بەاڵم نووسیرابێ؛ کیاردا وەزارەتیی لە ناویان فەرمی بە کە دەکا کرێکارانە ئەو کاری ڕووداوی لە

 لە بیریتین ڕادەگەیەنین ئامارەکیان پێوەنیدییەدا لەم کە شیوێنانەی ئەو. اوەنەکیر تۆمیار ناوییان جێگایەکی  ھیچ لە و نین بیمە ئێران
 کیۆی کیار وەزارەتیی تیایبەتی ڕاپیۆرتی ٩١ ساڵی لە نموونە بۆ قانوونی، پزشکیی و کۆمەاڵیەتی کردنی دابین ڕێکخراوی کار، وەزارەتی

 و سیەرەوە ئامیارەکەی قاتی دوو واتە حاڵەت ١٧١ و ھەزار ١١ ئیجتماعی تەئمین بەاڵم کردبوو، تۆمار حاڵەت ٩٩٩١ بە ڕووداوەکانی
 .ڕاگەیاندبوو کەسی ١١١٩٧ ئاماری ساڵەدا لەو ھەر کاری  وەزارەتی چاودێریی گشتیی ئیدارەی

 
  کە دانیییاوە خەڵیییک گیییوزەرانی و ژییییان لەسیییەر ڕاسیییتەوخۆی کیییاریگەریی کە دەگیییرێ لەخیییۆی تیییر ڕەھەنیییدێکی کوردسیییتان لە دۆخە ئەم

 نییییاوچە پێیییییان بە کەس سییییەدان بە ڕۆژانە و کییییۆڵبەری ڕوودەکەنە ناچییییاری بە کییییار دەرفەتییییی نەبییییوونی یبەھییییۆ بەرچاوترینیییییان
 نمیوونە بیۆ. چەکدارەکان ھێزە کەمینی ڕووبەڕووی حاڵەش بەم بەاڵم دەنێن، کۆڵ لە قورس بارێکی و دەبڕن سنوورەکان شاخاوییەکانی

 لە بەربییوونەوە مییین، تەقییینەوەی ڕاسییتەوخۆ، تەقەی بەھییۆی دا(ەتییاویھ ی١٣٩١) ڕابییردوو سییاڵی مییاوەی لە کییۆڵبەرانەی ئەم ژمییارەی
 ٢٤١ لەو. بیووە کەس ٢٤١ بیوون؛ برینیدار و داوە دەسیت لە گیانییان سیەرما لە ھەاڵتین ڕەق ھەروەھیا و ڕاوەدوونیان سۆنگەی لە بەرزایی
 .بوون بریندار کەسی  ١١٧ و کوژراون کەسیان ٧٣ کەسە

 
 .دەبەن ناویان قاچاخ کەلوپەلی مافیای بە بەڵکوو نییە بێکاری ەیبیم و حەقدەست نەک ئەمانەش بۆ

 
 زەوت ھیۆی دەبێتە ڕاستەوخۆ ئەمەش کە سەربەخۆیە سێنفیی ڕێکخراوێکی نەبوونی ئێران لە کرێکاران بەردەم کێشەکانی لە تر یەکێکی
 گوشیاری لە بەدوور و کرێکیارانەوە خیودی الیەن لە و ئیازادانە سیەربەخۆ، دەبیێ سێنفییەکان ڕێکخراوە. داواکارییەکانیان و ماف کرانی

 کە کرێکاریییانە ڕێکخراوە ئەو بەاڵم. بچێ بەڕێوە دەوڵەتەوە و کارفەرما چاودێریی و تێکردن ڕەخنە و کردنەوە بەرتەسک حکوومەتی،
 بیۆ بین ئینساف بە و باش ینوێنەرێک ناتوانن حاڵەتیشدا باشترین لە دەچن بەڕێوە کارفەرمادا و دەوڵەت دەسەاڵتی و چاودێری لەژێر

 و بیووە بەرچیاو کرێکارییەکیان نیامە ئایین گیۆڕانی و حەقدەسیت دییاریکردنی وەک گرینگەکیانی کاتە لە تایبەت بە ئەمە کە  کرێکاران
 چینیی و کرێکیاران بەرژەوەنیدیی لە کیات ھیچ سەرمایەدارەکانی  و خاوەنکار و حکوومییەکان دامەزراوە و واڵت قانوونەکانی. بیندراوە
 چەشینە ھەر و گرتیوە واڵتدا سەرمایەی ھەموو بەسەر دەستیان کە واڵتی ، کاربەدەستانی و پاسداران سپای و نین داھات کەم و ھەژار

 .دەکەن سەرکوت توندی بە مافەکانیان، داواکردنی بۆ کرێکاران دەربڕینێکی ناڕەزایەتی
 

 .کرێکارییە ڵگەیکۆمە مەینەتییەکانی دیکەی ڕەھەندێکی ڕەگەزی  ھەاڵواردنی
 

 ڕیییزی لە واڵتییدا، ١٤٥ نێییوان لە ڕەگەزییییەوە ھەاڵواردنییی لەڕووی ئێرانییی ئەمسییاڵیدا ڕاپییۆرتی لە مییرۆ  مییافی چییاوەدێریی ڕێکخییراوی
 .دانابوو واڵتدا ەمین١٤١
 

  دیارە پۆستە لە ژنان بەشداریی ڕێژەی دادەنرێ، ئێران لە ژنان بۆ نابەرابەریی بەرچاوەکانی خاڵە لە یەکێک بە ئابووری بەشداریی
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 .کەمە زۆر پشکێکی کۆمەڵگەدا، لە ژنان ڕێژەی لەگەڵ بەراورد بە تایبەتدا کەرتی لە و، حکوومییەکان
 
 ییارمەتی بەبیێ ڕادەبەدر لە زییاتر بیاری ھەڵگرتنیی مەترسییدارەکان، کیارە ئەنجامیدانی لە ژنیان کیار، یاسیاکانی ی٧٥ مادەی پێی بە

 .دەخرێ گوێ پشت یاسایە ئەم کاتدا زۆربەی لە بەاڵم کراون، مەنع بارھەڵگرەکان ئامێرە لە کردن
 
 لە بەاڵم ھەیە، بوونیان منداڵ لەکاتی حەقدەستیان و بەمز مەرەخەسیی ڕۆژ ٩١ ئیزنی ژنان کە ھاتوە یاسایەشدا ئەو ی٧١ مادەی لە

 دووری کیار لە ھەیە سیکی ژنێیک دەزانین کە انیی خیۆ، نیاگرنە ھەیە چکۆلەیان منداڵی کە ژنانەی ئەو کارەکان خاوەن واقتدا مەیدانی
 .دەخەنەوە

 
. ببینینەوە کیاردا بیازاڕی لە خۆییان دەتیوانن ژنیان ی١٧ سیەدا لە کەمتیر کەچی پێکدێنن، زانکۆ دەرچووانی سەدی لە ٥١ لە زیاتر ژنان

 لە دەوڵەتیشییدا و تییایبەت تیییکەر لە ژنییان زۆربەی چییونكە كییارن، ھێییزی ھەرزانتییرین ئێییران لە  ژن كرێكییارانی دیکەشییەوە لەالیەکییی
 بە ژنییان. نایییانگرێتەوە یاسییایی پاڵپشییتییەكی و کییار قییانوونی شییوێنانەش ئەو دەکەن، کییار کەسیییدا ١١ لە کەمتییر بچییووکی کییارگەی

 بەسیەریانەوەیە، ھەمیشیە کیۆمەاڵیەتی دابینکردنیی و بییمە نەبیوونی لە ئەویی  بێکیاری مۆتەکەی و دادەمەزرێن كەم زۆر حەقدەستێكی
 یییان نەخییوازراو ڕووداوێكییی ھەر ڕوودانییی ئەگەری لە دەكەن، كییار قییانوونی گرێبەسییتێكی ھیییچ بییێ  ژنییان زۆربەی کە ئەوەش ەرلەب

 .دەنێردرێنەوە ماڵەكانیان بەرەو بەتاڵ بەدەستی و مافێك ھیچ وەرگرتنی بەبێ بێكاربوون
 
 زۆر بیارودۆخێکی لە کیۆمەڵگە داھیاتی کەم و زەحمەتکیێ  تیوێژی و کرێکیاران کران، باس سەرەوە لە فاکتانەی ئەو پێی بە و وتە دوا

 .بکەن مانەوە بۆ ژیانیان شەڕی گەورەترین دەبێ ساڵدا لەم و دەژین دا پڕووکێن تاقەت
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 ئیسالمییدا کۆماری پێنجەمی دەیەی لە ئێران لە مافەکانی و کرێکار
 

 
 
 
 
 

 
 بداغی یعەل

 
 .ھەبوو ئێراندا ئیسالمیی کۆماری سەرکاری ھێنانە لە بنەڕەتییان زۆر ڕۆڵی ئێران لە کرێکار چینی

 
 "خییۆی خییانووی خییاوەنی دەکەییینە کەس ھەمییوو" و "خییۆڕایی دەکەییینە ھییاتوچۆ و بییڕق و ئییاو" وەک دروشییمگەلی بە توانیبییووی خییومەینی
 ئییایەتی و حەدیییس کاسییێتەکانیەوە ڕێیگەی لە شییۆڕش سییەرکەوتنی پیێ  زۆر کە بەتییایبەت. ڕابکێشییێ خیۆی الی بییۆ کرێکییاران سیەرنجی

 شۆڕش و بوون کرێکار شیتەکان ئاینیی ڕابەرێکی و ئیمام چەند گوایە کە دەھێنایەوە کرێکاران ڕێزی شایانی پێگەی لەسەر جۆراوجۆری
 لە خومەینیییان بەردەوامەکانییان و سەرتاسەری گرتنەمان بە کرێکارەکان جۆرە بەم. دەبێ کرێکاران داھاتووی بەرژەوەندیی لە ھەمووی
 .نەیبوو پێشووش ی”شا“ کە دەسەاڵتێک دەسەاڵت، ترۆپکی گەیاندیانە و ئێران ھێنایەوە پاریسەوە لۆشاتۆی نۆفێل

 
 ەپێیییب ئەوان. دامەزرانییدبوو تایبەتیییان کرێکییاریی ڕێکخییراوەی گەورەکانییدا شییارە لە و شییۆڕش سییەرکەوتنی پییێ  زۆر کرێکییار چینییی

 وەک پێیدابوون، ئەوانەییان ھەمیوو جێبەجێبیوونی وادەی شۆڕشیی  ڕێبەرانیی و کردبیوو فۆرمیوولە خۆیان داواکانی کات ئەو ھەلومەرجی
 مییافی کرێکییاران، میافی بە پێوەندیییدار کۆنڤانسییۆنەکانی بییوونی جێبەجێ ڕەگەزی، ھەاڵواردنیی نەھێشییتنی کیار، قییانوونی لە چاکسیازی

 پاداشیییتی و حەقدەسییت و مییز زیییادکردنی حەوتییووانە، کییاری سییەعاتی کەمکییردنەوەی کرێکییاری، ربەخۆیسییە سییەندیکای پێکهێنییانی
 .سااڵنەیان

 
 کۆمیاری تەمەنیی بەھیاری یەکەم لە ھەر. وەرگیرت پاڵپشیتییەیان ئەو میزی زوو زۆر ئێیران گەالنیی شۆڕشیی سەرکەوتنی دوای کرێکاران
 کە "کارگر خانە" زوو زۆر. سەرکوت شااڵوی بەر کەوتنە کرێکارییەکان ڕێکخراوە کە بوو مەی ی١ ڕۆژی خۆپیشاندانەکانی لە و ئیسالمی
 ئەوەی بەبیییانووی و یییەکان"حیزبییوڵویی" پەالمییاری بەر کەوتە کرابییوو، دروسییت کرێکییارییەوە شییۆڕای و سییەندیکا کۆمەڵێییک لەالیەن

 داخیوازی کە کرێکیاری کیۆمەڵگەی ملیبەملەی و شەڕ ێستاشئ ھەتا جۆرە بەم! گیرا بەسەردا دەستی گرتوە، بەسەردا دەستیان "دژەشۆڕش"
 .ھەیە درێژەی لێدەکا، حاشایان کە ئیسالمی کۆماری و مافەکانیانن
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 دوای لە یەک مافەکیانی لە پشیتیوانی قانوونەکیانی بیووە، ھەژارتیر و چەوسیاوەتەوە کرێکیار چینیی دەیەدا چیوار ئەو ماوەی ھەموو لە
 لە و بووە لەسەر بێکاربوونی و دەرکران مەترسیی بۆتەوە، بچووک ماڵێی سفرەی و داوە کەمیی لە نیکڕی توانای بوونەوە، کاڵتر یەک

 کرێکیارانی  داخیوازییەکی و نیاڕەزایەتی چەشنە ھەر و؛ بووە بەش بێ بووە کرێکاری ڕێکخراوی پێکهێنانی کە خۆی مافی سەرەتاییترین
 چاالکییانی و کییراوە بەگییژدا شۆڕشیییان دژی ھێزەکییانی و دراوە لییێ واڵتییی ەتیییئەمنی لەدژی چییاالکی و گشییتی بیییروڕای شییێواندنی ئەنگییی
 .سەپاوە بەسەردا زیندانیان قورسی سزای سۆنگەیەوە لەو کرێکاری

 
 ئیابووریی قەیرانیی دڵیی لە قەیرانێیک گەیشیتێ، دا "کۆرۆنیا" بەنیاوی قەیرانێیک قورسیی سیێبەری لە ئەمساڵ کرێکاران جیهانیی ڕۆژی
 بەراوردە و پێشیییبینی بەپێیییی کە قەیرانێیییک بڕابیییوو، لێ نیییووزەی پێشیییتری  ئابوورییەکیییانەوە سیییزا بەھیییۆی کە ائێرانییید تەپیوی تێیییک

 لە ئەمسیاڵ ییی”مەی یەکیی“ ڕۆژی. دەکەوێتەوە لیێ ئێرانیدا لە کرێکیاری میلییۆن حەوت ھەتیا شیەش بێکیاربوونی خەساری سەرەتاییەکان
 کە حەقدەسیتێک کیردوە، زییادی ١٥ سیەتا تەنییا کرێکیاران میزی ئێسیتادا ی٤١ سیەتا سەروو ئابووریی ئاوسانی لە کە تێپەڕی حاڵێکدا

 ئێسیتا ھەتیا بەداخەوە ناڕەزایەتییەکیانی . ناکیا مانگێکییان لەسیێی یەک بەشیی حیاڵەش بەو پێویسیت، خەرجییی زۆر لێیدانی لە جیا
 و کۆبیییوونەوە ٣٥٧ کەم النیییی ڕابیییردوودا سیییاڵی لە چیییۆن وەک کیییردوە؛ شیییێلگیر مافەکانییییان داخیییوازیی لە ئەوانیییی بەاڵم نەداون، دادی

 بەڵیێن و وادە دانیی بە ییان کیراون سەرکوت یان مانگرتنانە و خۆپیشاندان ئەو زۆربەی ئەگەرچی خۆ. داوە ڕوویان کرێکاری مانگرتنی
 .کردوە ڕوونتر کرێکارانی مافخوازیی خەباتی ڕوونی ئاسۆی بەاڵم کراوە، پێ بووەیان

 
 ڕانتیی، ئیابووریی بیووە، لەسیەر ئێیران دەرەوەی سیاسیەتی لێکەوتەکیانی قورسیی سیێبەری کە ئیابووری امەیناکیار سیاسەتی دەیە چوار

 لە کیردوە وای - دەوڵەتییەکاندا پاوانی لە مانەوەیان و سەقەت شێوەی بە بەاڵم - تایبەت کەرتی بە کۆمپانیاکان و کارخانە سپاردنی
 و سیووک کیۆمەڵگەش کیۆمەاڵیەتیی و ئابووری سەرمایەی لەوالش و ئێران مەڵگەیکۆ کێشەی سەرەکیترین ببێتە بێکاری قەیرانی الیەک
 و بەبییاق دروشییمە سییەرەڕای - ئێییران ئییابووریی ھەڵییدانی کە ڕایگەیانییدوە دراوییی  نێییونەتەوەیی سییندووقی. ببییرێن بەتییااڵن بەالش

 ھەنیاردەی ڕاگیرانیی. دایە بەردەوام رانیھەڵیدێ لە و سییفر خیوار یەک دوای لە یەک سیاڵی سیێهەم بیۆ - خیامنەیی سااڵنەی برییەکانی
 دییکە ھینیدەی کە دییکەن فیاکتەری چەنید نەوت بە ئێران بەستراوەی ئابووریی بۆ ئەوی  نەوت نرخی سەرسووڕھێنی دابەزینی و نەوت

 ئەو ووانیزیانییدیت پێشییەوەی ڕیییزی لە کە کرێکییارانن ئەوە و ھەیە ڕاسییتەوخۆیان کییاریگەریی واڵت نییابووتی و سیییس ئییابووریی لەسییەر
 .بارودۆخەن

 
 و گرانییی لە بەدەر مییووچە، و میز کەمیییی مەسیەلەی لە جیییا. ئەوانەن ھەر نە و دوون و یەک نە کرێکیاری کییۆمەڵگەی کێشیەکانی بەاڵم

 ئەمنیەتیی کەمتیرین کرێکیاران کیردوە وای کە کیارە گرێبەسیتەکانی ئەوە بوون؛ نیشیتەجێ کێشەی لەوالی و، کڕینیان توانای لەکەمیدانی
 گرێبەسیتی بە تەنیانەت ییان و کیاتی گرێبەسیتی بە یان کرێکارەکانیان خاوەنکارەکان لە زۆر. کارەکانیانە لەسەر مانەوەیان و گرتنڕا

 پێیی ئەوەی و دامەزران قیانوونێکی ھییچ پێکیدێنن ئێران کرێکاریی کۆمەڵگەی زۆری بەشی کە کرێکارانە ئەم بەوەش. دادەمەزرێنن سپی
 بە بەسیراوەتەوە ھەمووی حەقدەستەکانیان و مز چۆنیی و چەندی و کار ھەلومەرجی ھەروەھا. نایانگرێتەوە "کرێکاری مەزایای" دەڵێن
 بێکاریییان بییمەی نیییە، نێوانیدا لە ڕەسیمییان گرێبەسیتێکی چیونکی دەربکیرێن کیاری  لەسیەر بێتیوو خیۆ. خاوەنکیار سەلییەی و ویست

  قەرەبوو بۆ زیانەکەیان و بدا پەککەوتنیان و دەرمان تێچووی نەیەوێ نکارخاوە و بن کار ڕووداوی تووشی ئەگەر یان نادرێتێ؛
 .کەون مافەکانیان پێوشوێنی و بکەن شکایەت ناتوانن بکاتەوە،
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 لە و دەدەن وەپیێ  پییاوان دامەزران بیۆ زۆربەییان خاوەنکارەکیان. ئێیرانە کرێکیاریی کیۆمەڵگەی دیکەی کێشەیەکی ڕەگەزی ھەاڵواردنی
 لە بەداخەوە کە - خێیزان سەرپەرسیتی ژنیانی بەتیایبەتی و ژنیان. دەدرێین وەپێ  کە ژنانن ئەوە کاریشیان ھێزی وەیکەمکردنە کاتی

 کیاردا بیازاڕی لە خۆدیتنەوەییان بیۆ یەک وەک دەرفەتیی نەک - دەبیێ زییاتر ئەژمارییان ڕۆژ بە ڕۆژ کۆمەاڵیەتییەکیانی قەیرانە سۆنگەی
 .دەکرێن کەمتر مزی و زیاتر کاری ماوەی بە چارنا دامەزرانیشدا ئەگەری لە بەڵکوو نییە،
 چینیی میافیی بێ و مەینەتی ھاوبەشیی لە جیا. دەکەوین دیکەشدا دیاردەی ھەندێ بەسەر بدەینەوە، کوردستان لە ئاوڕێکی  ئەگەر خۆ

 بیۆ جییاوازتری دۆخێکیی نکوردسیتا کردنیی بەئەمنیەتی و ئیابووری پەرەنەسیەندنی سیاسیەتی دەیە چوار بەاڵم ئێران، ھەموو لە کرێکار
 ھەرێمیی و عێیراق واڵتیانی سینووری لەسەر کوردستان پارێزگاکەی چوار ھەر دایە حاڵێک لە ئەوەش. خوڵیاندوە کوردستان لە کرێکاران

 و ئیابووری ئیازادی نیاوچەی بە نەکیراوە کوردسیتان ئەمنیەتییی ڕوانینیی بەھیۆی بەاڵم ھەڵکەوتوون، ئازەربایجان و تورکیە کوردستان،
 بە کە سیینوورییەش دەروازە کەمە ئەو داخسییتنی ھییۆی بە جییار چەنیید سییاڵدا لە ھاوکییات. ئەسییتێندراوەتەوە لییێ گییرینگەی دەرفەتە ئەو

 بە پەرە و دەسییتێنن نییاوچەیە ئەم ھەژاری خەڵکییی لە دەرفەتەش ئەم کییردوە، ئییاوەاڵ قییانوونی کییۆڵبەریی بییۆ ڕێییی سیینووردار شییێوەی
 .دەدەن ناوچانە لەو زیاتر بێکاریی

 
 کارخانەکییان و کییارگە کەمیییی ھییۆی بە بەاڵم واڵت، بێکییاریی نێییونجیی لە سییەرووتر زۆر بێکییاریی سییەرەڕای کوردسییتان لە ھەروەھییا
 بازنەی دەرەوەی بچووکەکانی یەکە لە ئێران لە کرێکار حەشیمەتی زۆرینەی. کەمن زۆر گرێبەست خاوەن ڕەسمیی کرێکارانی حەشیمەتی

 نیاوچە لە ییان خەریکین، دەسیتگێڕییەوە وەک ییەکانی(کیابب) سیاختە پیشیە بە یان سەرقاڵن، یناسازییداب کەرتی و کار قانوونەکانی
 لەوان کەم یەکجییار ژمییارەیەکی کە ئەوەیە کرێکییارانەش ئەو سییەرەکیی کێشییەی. کییردوە کییۆڵبەری لە ڕوویییان کوردسییتاندا سیینوورییەکانی

 .بەشن بێ مافێکیان ھەموو لە کاردا ڕووداوی بە تووشبوون یان ربوونبێکا ئەگەری لە و ھەیە کۆمەاڵیەتییان دابینکردنی بیمەی
 بییزووتنەوەی ھەیکەلییی سییەرەکیی بەشییی و نەداوە کۆڵیییان کرێکییار چینییی نەھامەتییییانە و بەشییمەینەتی ئەو ھەمییوو سییەرباری بەاڵم

 کیارگە ئێستا دەدا، ڕوویان بەرھەمهێناندا یبچووکەکان یەکە لە پێشتر کە کرێکارییەکان ناڕەزایەتییە. دێنن پێک ئێران لە ناڕەزایەتی
 چینیی پێگەیشیتوویی و وشییاری نیشیانی کە ئەوەش و؛ دەکەن یەکتیری  ھاوپشیتیی تەنیانەت و گرتۆتەوە زەبەالحەکانیشی کارخانە و

 بیزووتنەوە لە اریکرێکی بیزووتنەوەی ھاوبەشیی گومان بێ. دەدەن ناڕەزایەتییەکان بە مافخوازانە و سیاسی تەواو ڕوخسارێکی کرێکارە،
 بیارودۆخێکی بەرەوڕووی ئیسیالمیی کۆمیاری کۆرۆنیادا پاش قۆنیاغی لە کرێکیاری کۆمەڵگەی ناڕەزایەتیی نوێی فازی و سەرانسەرییەکاندا

 .دەکا دژوار زۆر
 

 و رێکیارانک بیارودۆخی شیپرزەیی بە دان دەوڵەتییی ، کاربەدەسیتانی و حکیوومەتی بەرپرسیانی ئەوەی سیەرەڕای ئەوەیە باسەکە کاکڵی
 نالەبیاری دۆخیی لە الکیردنەوە و کرێکیاران میافی لە ئیاوڕدانەوە بۆ ئیرادەیەک بەاڵم دەنێن، واڵتدا لە بێکاری و ھەژاری پەرەسەندنی

 کە کرێکیاران حەقدەسیتی و میز بردنەسیەرێی نە و ھەیە کیاری ھەلی و واڵت ئابووریی بووژانەوەی لە باسێک نە. نییە لەگۆڕێدا ئەوان
 بییزووتنەوە لە زیاتریییان بەشییداریی و کرێکییاران نییاڕەزایەتیی بەردەوامیییی واتییای ئەمەش. بییووە ھەژارییییەوە ھێڵییی ژێییرلە ھەمیشییە

 .دایە سەرانسەری ئێتترازییەکانی
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