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سهروتار

رۆژی جیهانی كرێكار و ده وری كرێكارانی 
پێشره و و هه لسوراوانی مه ده نی له  كوردستان

ڕاگەیاندنی کۆمیتەی ناوەندی کۆمەڵە 
سەبارەت بە ئیدانە کردنی هێرشی ئەرتەشی 

تورکیە بۆسەر هەرێمی کوردستان ل6

کارگەیەک بە 
بێ خاوەنکار

)ئەزموونی 
خۆبەڕێوەبەری 
کرێکاران لە 
ئەرژەنتین(

 ل8

ڕاگەیاندنی بەڕێوەچوونی دووهەمین 
پلنۆمی کۆمیتەی ناوەندی کۆمەڵە

ل3

ڕاگه یاندنی كۆمیته ی ناوه ندیی كۆمه ڵه  
به بۆنه ی ئه وه ڵی مانگی مه ی 

ڕۆژی جیهانیی كرێكار
ل5

تێكهه لچوون له سه ر شه قام؛ وێنایه ك 
له  توندووتیژی جێكه وتوو له  

كۆمه ڵگای ئێران ل6

وتاری سروه  ناسری له  
رێوره سمی روژی كرێكار
مه قه ری ناوه ندی كۆمه ڵه 

ئامادهبوانیبهرێز!
پێشــكهش، تــان گــهرم ســاوێكی
روژی رێورهســمی بــۆ بێــن خێــر بــه
جیهانــیكرێــكار.ئــهورۆژهلــهئێــوه
كوردســتان كرێكارانــی ههمــوو لــه و
كرێكارانــی ههمــوو لــه ئێــران، و
دهنێریــن ســاو بێــت. پیــرۆز جیهــان
ــران ــهئێ ــكاریل ــوراوانیكرێ ــۆههلس ب
شــهوهزهنگی لــه و روژهدا لــهم كــه
ئیســامیدا حكومهتــی دهســهاڵتی
بهرێهوهبردنــی بــۆ دهدهن هــهول ،
رۆژی رێورهســمی ســهربهخۆی
ماندویــان دهســتی كرێــكار، جیهانــی
بــهگهرمــیدهگوشــین.ســاودهنێریــن
بــۆئــهوتێكۆشــهرانهیكــهلــهپێنــاوی
خهبــاتبــۆدابیــنكردنــیمافــیپێشــێل
كــراویكرێــكارانلــهزیندانــیدهوڵهتی
ســهرمایهداراندایهخســیركراون.یادی
ــه ــهب ــنكــهرۆژان ــكاراندهكهی ــهوكرێ ئ
ــیشــوێنكار ــیئهمنیهت ــۆینهبوون ه
ــهگــهڵ ــدراول ــهشــهرێكیرانهگهیان ل
دا دهولهتهكهیــان و ســهرمایهداران
رۆژانــهگیانیــانبهخــتدهكــهن.یــادی
دهكهیــن  زهحمهتكێــش كۆلبهرانــی
كــهگیانیــانكــردهبارمتــهیدابیــن
و ومــژی مهمــهر ژیانێكــی كردنــی
دهكهیــن نهفــرهت نهگهیشــتن. پێشــی
لــهنــهزمونیزامێــكورژیمێــككــهبــهم
جــۆرهئینســاندهكاتــهكۆیلــهیقازانــج
وســوكایهتیبــهكهرامهتیــاندهكات.

بهرێزان!
كــه كۆرۆنــا موســیبهتی هێشــتا
زیاتــر ڕابــردوودا ســاڵی ٣ لهمــاوهی
لــه٥ملیــۆنقوربانــیوپتــرلــه١٥٠
ــهوه، ــێكهوتووهت ــوویل ــۆنزیاندیت ملی
پــاش هێشــتا و نههاتــووه كۆتایــی
قهیرانــی بوومهلــهرزهی لهرزهكانــی
هــهروا زایینــی ٢٠٠٨ی ئابووریــی
نههامهتییهكانــی كــه ههیــه درێــژهی
خهڵكــی بهســهر ئۆكراینیــش شــهڕی
بــهرهی دوو ســهپێندرا. جیهانــدا
ئهمپریالیســتیلــهســهرخــاكولــهســهر
ژیانــیكۆمهالنــیحهلكــی و گیــان
یهكتــر گیانــی كهوتونهتــه ئوكرایــن
ســیاحهكانیان تریــن كوشــهنده تــا
تاقــی واقعیــدا لــهمهیدانــیشــهری
بهرههمــم ناوهندهكانــی تــا كهنــهوه.
كوشــندهكانیان چهكــه هێنانــی

ببوژێنــهوه،
پێشــكهوتوو و وشــیار مرۆڤایهتیــی 
ئــهم دهڕوانێتــه نیگهرانییــهوه بــه
پهنــا لــه و دواهاتهكانــی و شــهڕه
ڕهنجدیتــووی و شــهڕلێدراو خهڵكــی
ئۆكرایــن،هێرشــیڕووســیهوههمــوو
گهیشــتن بــۆ كــه الیهنانــهی ئــهو
ئیمپریالیســتییخۆیــان ئامانجــی بــه

ئاگــریشــهڕدهگهشــێننهوهمهحكــووم
كۆتایــی خوازیــاری و دهكــهن
بێگومــان شــهڕهن. ئــهم دهســتبهجێی
ــیمانگــیمــهیئهمســاڵدا، ــهئهوهڵ ل
خێراكانــی داخوازییــه لــه یهكێــك
چینــیكرێــكاریجیهانــی،كۆتایــی
هێنــانبــهشــهڕوكوشــتنیئینســانه
ئێــران لــه پێویســته و بێدیفاعهكانــه
ســهرووی بكهوێتــه كوردســتانیش و
مارشــی داخوازییهكانــی و درووشــم

ڕۆژه. ئــهم جیهانیــی
بهرێزان!

بــه  كوردســتان كرێــكاران ئهمرۆكــه
زیاتــر كــه بهریــن بێكارێكــی هــۆی
كوردســتان كرێكارانــی ســهدا٥٠ لــه
دهگرێهتــهبــهر،مــاڵبهكــۆڵبــهههمــوو
ئێــرانوتهنانــهتههرێمــیكوردســتان
لــه بهشــكهم كــۆ تــا دهســورێهنهوه دا
بچهوســێنهوه و بگیرســێنهوه شــوێنێك
پێداویســتی كهمــی النــی كــوو تــا
ــنبكــهن. ــاندابی ــۆبنهماڵهكانی ــانب ژی
دژوارتریــنكاربــهكهمتریــنحهقدهســت
ــا ــچیاس ــریهی ــهچاوهدێ ــهدوورل وب
خانــهواده لــه دوور   رێســایهك، و
چــۆن هــهروهك و غهریبــی لــه و
كرێــكاریئهفغانســتانی.كاتێــكبــۆ
وهكــوو شــوێنێكی دهكهنــه روو نمونــه
ــره ــهزوم ــرهشل ــتانلێ ــیكوردس ههرێم
بــێمافتریــنكرێكارانــنوســهرهرای
داهاتیــان لــه زۆر بهشــێكی ئــهوه
بروكراســی و چــون هاتــو خهرجــی
مانهوهیــان و ئیقامــهت ئیــداری
دهكــرێ.ســهرهڕایبوونــیژماریــهك
كرێــكاری ســهندیكای و رێكخــراو
لــهههرێمــیكوردســتانوچاوهدێــری
هــهر ههلبــهت كــه كارێــك یاســای
ســهردهمی كاری یاســای ههمــان
بــهاڵم عێراقــه، بهعســی حكومهتــی
بارودۆخــیكاروژیانــیكرێكارانــی
گهلێــك  ههرێمــه لــهم كۆچبــهر
كرێكارانــی لــه دژوارتــره و نالهبــار
كــه كرێكارانــهی ئــهو چ خۆجێــی.
پهیمانــكاری شــیركهتهكانی لهگــهڵ
ئــهو چ دهكــهن، كار قــهرارداد بــه و
بــۆ ڕاســتهوخۆ خۆیــان كرێكارانــهی
ههرێمــه، ئــهم دێنــه كار دۆزینــهوهی
بــارودۆخوناوهرۆكــیقهراردادهكانیــان
ــههــهرچهشــنهچاوهدێرێكــی ــهدورهل ب

یاســایی.
دهســهاڵتی ژێــر كوردســتانی لــه
كۆمــاریئیســامیدازیاتــرلــهســهد
روویــان كوردســتان كرێــكاری هــهزار
كردۆتــهكۆڵبــهری.پانتایــیههــژاریو
بێــكاریلــهكوردســتانتــاڕادهیهكــه،
كــهســهرهرایمهترســیگهلێكیئاشــكرا
ــۆئهــمزهحمهتكێشــانه كــهبهردهــوامب
لــهبۆســهدایــه،ئهــوانلــهكۆڵبهــری
ــی ــۆدابیــنكردن ــهوهوب پاشــگهزناكات

رێوره سمی روژی كرێكار
مه قه ری ناوه ندی كۆمه ڵه 
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ژیانێكــیمهمــرهومــهژێدهچــنبــه
ئهژدیهــاوه. قورگــی

بــهاڵمتایبهمهنــدیكرێكارانــیكوردســتا
نهــهرلــهرادهیرهنــجوئازارهكانیــان
دابــهدیناكــرێ،بهلكــوولــهووشــیاری
ئهوانیشــدا سیاســی و چینایهتــی
پێویســتهببیندرێــت.نزیكــهی٤٣ســاڵه
كــهرۆژههالتــیكوردســتان،كرێــكاران
و ببهنــد و بگیــر ســهرهرای پێشــرهو
ئهمنیهتیهكانــی دهزگا ههرهشــهی
بهرێــوه رژیــم،رۆژیجیهانــیخۆیــان
كرێكاریــان ســوری ئــاالی و دهبــهن

راگــرت. شــكاوه
ــه ــهرل ــهه ــۆنمون ــهب ــنك ــادهبینی ئهوهت
ژومارهیــهك رابــردوودا رۆژی چهنــد
لــهشــاری لــهههلســوراوانیمهدهنــی
بانــهدهستبهســهدهكــهنبــۆئــهوهیپێــش
روژی رێورهســمی بهرێهوهچونــی بــه
كرێــكاربگــرن.لــهشــارهكانیدیكــهش
ههلســوراوانی لــه كــردن ههرهشــه بــه
سیاســهتهیان ئــهو هــهر كرێــكاری

بــردۆه. بهرێــهوه
كرێكارانــی خۆپیشــاندانی لــه هــهر
شــاریمههابــادكــههــهزارانكهســیان
ســێ و قولینــگ و بێــل و پــاچ بــه
شــهقام، ســهر هاتنــه چهرخهكانیانــهوه
تــاكرێكارانــیشــاریســهقزكــهرهنجــی
زینــدانوئهشــكهنجهیانقهبــولكــردوو
ئاالیــه ئــهو هێشــت نهیــان ههرگیــز و
بكهوێتــهزهوی،تــاكرێكارانــیشــاری
ســنهكــهزۆربوارهكانــدارچــهشــكێن
جهمــال وهكــوو قارهمانانێكــی و بــوون
جهرگــهی نــاو لــه وهیســیان چــراغ
لــه تــاگهلێــك پــهروهدهكــرد خۆیانــدا
ئــهو كوردســتان دیكــهی شــارهكانی
ســونهتهیانزینــدووراگــرت.كاردانــهوهی
حهرهكهتــهی ئــهو ههموجارێــك رژیــم
ــی ــگوبۆن ــردهوهرهن ــهك ــیب كرێكاران
نكۆلیــان كرێــكاران و پێــدهدا سیاســی
لــههانــدهریخۆیــانبــۆئــهوخهباتــه
و پێشــرهو كرێكارانــی نهدهكــرد.
ههلســوراوانیكرێــكاریلــهكوردســتان
نارهزایهتــی و خهبــات هــهر ههوێنــی
ســاڵدا درێژایــی بــه كــه  دهربرینێكــن

دهچــێ. بهریــهوه
كرێكارانــیپێشــڕهویكوردســتانپهیــام
هێنــهریئــازادیوبهرابــهریبــۆباقیــی
ــران ــهههمــووئێ ــانل ــیخۆی هاوچێنهكان
بــوون.ئــهمتایبهتمهندییــهیبزووتنــهوهی
حــزووری لــه كوردســتان، كرێكاریــی
بههێــزیڕهوتــیچــهپلــهكۆمهڵگــهی
لــهههمــوو كوردســتانوچاالكبوونــی
دهگرێــت ســهرچاوه خهبــات بوارهكانــی
كــههــهمبهشــێكلــههێــزووزهیخــۆی
لــهبزووتنــهوهیكرێــكاریوهردهگرێــت
ئــهم بوونــی سیاســی لهســهر هــهم و
بزووتنهوهیــهكاریگهریــیحاشــاههڵنهگر

ــت. دادهنێ
لــهپــالئــهوراســتیانهیكــهباســكران
دیكــهش حهقیقهتێكــی پێویســت
چینــی بكهیــن. نیشــان دهســت
ســهرهڕای كوردســتان كرێــكاری
ســتهمی لهگــهڵ ســتهمیچینایهتــی
نهتهوهیــی ههاڵواردنــی و بهرینتــر
سیاســیی ســتهمی لهڕاســتیدا كــه
داســهپاویدهســهاڵتدارانیناوهندنشــینه
ــهپاوی ــتهمیداس ــاریس ــهرهوڕووهوب ب

ئابــووری ههاڵواردنــی هێندهیــه. دوو
و سیاســی بهرینــی ســهركوتی لهپهنــا
ــه ــنل ــیبهشــێكیبهری ماڵبهكــۆڵبوون
حهقیقهتــی لــه كوردســتان كرێكارانــی
ســهرچاوه ســتهمهوه ئــهم بوونــی
زۆر بهشــێكی ڕووكردنــی دهگرێــت.
لــه بــهكار كوردســتان كرێكارانــی لــه
لــه و ئێــران كوردســتانی دهرهوهی
ــهدهستفرۆشــیو ــراق،ب كوردســتانیعێ
ــه، ــیژیان ــهقیمهت ــانب ــهن ــهریك كۆڵب
و بێرهحمانــه ســهركوتی لهئاكامــی
لهالیــهن كوردســتان میلیتاریزهكردنــی
هێــزی دژهخهڵكــی، دهســهاڵتدارانی
لــه كرێــكاری چینــی كۆمهاڵیهتیــی
ــی ــۆڕێكخســتنوپێكهێنان كوردســتانب
ڕێكخــراویجهماوهریــیخــۆیتووشــی

كــردووه. بهربهســت
بهرێزان!

بــهردهوام ئیســامی كۆمــاری رژیمــی
ههمــوو ئاســهواری داوه ههوڵــی
كرێكارانــدا بهســهر قهیرانهكانــی
بــێ كرێكارانیــش بــهاڵم بشــكێنێتهوه.
و ئاســت لــه و دانهنیشــتوون دهنــگ
بــهشــێوهیجــۆراوجــۆربهرانبــهربــهم
كــردووه. موقاومهتیــان سیاســهتانه
ناڕهزایهتــی و مانگرتــن بــه كرێــكاران
نیشــانیان خۆیــان رۆژانــهی دهربڕینــی
چارهنووســێك تهســلیمی نــه كــه داوه
و ســهرمایهدار چینــی كــه دهبــن
ــه ــردونون ــاریك ــۆیدی ــانب رژیمهكهی
بــهســهركوتوگرتــنوزیندانــیكردنــی
بزووتنــهوهی پێشــڕهوانی ههڵســوراوانو
كرێــكاریچاوترســێندهبــن.كرێــكاران
بــهخهباتــیخۆیــاننیشــانیانداوهكــهنــه
تهنیــالهژێــرگوشــاریتاقــهتپڕوكێنــی
ئاســتی بۆســهر هێرشــیههمــوورۆژه
بــێ و ســهرخورده بهڕچوونیــان و كار
هیــوانهبــوون،بهڵكــوهیــوابــهئاڵوگــۆڕ
ــهســهردهمینگریســی ــوونل ــازب ودهرب
لــه ئیســامی كۆمــاری حاكمیهتــی
دڵــیســهرجهمبێبهشــانوزۆرلێكراوانــی
كۆمهڵــگایزینــدووڕاگرتــوه.برواننــه
و مانگرتــن رۆژانــهی ههواڵهكانــی
خۆپیشــاندانیكرێــكاری،كــهرۆژنییــه
لــهدهحهرهكهتــیبــههێــزتێپــهرنهبێــت.
ئێرانــی لــه كرێكاریــی بزووتنــهوهی
و ئامــراز لــه بێبهشــبوونی ســهرهڕای
و ســهربهخۆ خهباتــی ناوهندهكانــی
ــهڕێكخــراوی ــیخــۆی،لهوان چینایهتی
مافــی دژهســهرمایه، و جهمــاوهری
خۆپیشــاندان و كۆبوونــهوه مانگرتــن،
زینــدان دهستبهســهركردن، ههروههــا و
بهشــێكی ئیجباریــی چوونــهدهرهوهی و
بهرچــاولــهڕێبــهرانوههڵســووڕاوانی
یــان واڵت دهرهوهی بــۆ كرێــكاری
و كار شــوێنهكانی لــه دهركردنییــان
و ئهكتیــڤ بزووتنهوهیهكــی چاالكــی،

زیندوویــه.
دژبــه كرێــكار خهباتــی راســتیدا لــه
ئاشــكرا بهشــێوهی چ ســهرمایهدار،
و ڕۆژانهیــه بابهتێكــی نهێنــی، چ و
كار بهرهنگاربوونــهوهی خهســڵهتی لــه
دابینكردنــی پێویســتیی و ســهرمایه و
فرۆشــتنی لهڕێگــهی كرێــكار ژیانــی
لــه خــۆی، كاری هێــزی ئیجباریــی
پێویســتییمانــهوهومهیلــیخاوهنانــی
ســهرمایهبــۆچهوســاندنهوهیتوندتــرو

دریژه ی : )سه روتار(
رۆژی جیهانی كرێكار و ده وری كرێكارانی 
پێشره و لو هه لسوراوانی مه ده نی له  كوردستان

لــه زیاتــر زێدهبایــی بهدهســتهێنانی
و دهگرێــت ســهرچاوه كرێــكار هێــزی
ڕاوهســتانیبــۆنییــه.ئهركــیكرێكارانــی
وشــیاروسۆسیالیســت،ئاراســتهدانبــه
خهباتــیڕۆژانــهیئێســتایكرێــكاران
قازانجــی كردنــی نوێنهرایهتیــی و
بــه بهرامبــهر كرێــكار چینــی گشــت
قازانجــیگرووپــیوڕێبهریــیكردنــی
چینــی درێژمــاوهی بهرژهوهنــدی
بهرژهوهنــدی بــه بهرامبــهر  كرێــكار
چینــه ئــهم مــاوهی كــورت و كاتــی
ناڕهزایهتــی هــهر بێگومــان دایــه.
وشــیاری، بــه پێویســتی خهباتێــك و
یهكگرتوویــیوڕێكخــراوههیــه.بــهاڵم
ئــهمفاكتهرانــهشبهرههمــیخهباتــنو
لــهههمــانحاڵــداخهباتیــشبــهپشــت
لــه و بهڕێوهدهچێــت بهوانــهوه بهســتن
ــهدابهدهســت ــهردیڕۆژان جهرگــهینهب

دهبــن. ســهقامگیر و دێــن
ئازیزان!

ــكار، ــه:ڕۆژیكرێ ــهمئهوهی ــنوت دوایی
وهك كرێــكار چینــی گشــت ڕۆژی
ڕۆژه، ئــهم واحیــده. جهســتهیهكی
ڕۆژی كرێــكاران، جێژنــی ڕۆژی
كرێــكاران مانیفێســتی ڕاگهیاندنــی

٩٩ ڕۆژی ســهرمایهداران، دژبــه
یــهك بهرامبــهر لــه لهســهدییهكان
شــهقام ڕۆژهدا لــهم لهســهدییهكانه.
ومهیدانهكانــیشــارهــیكرێكارانــه.
چهرخــی پێویســته ڕۆژهدا لــهم
كرێــكاران فهرمانــی بــه بهرههمهێنــان
یهكگرتوویــی، بــه خزمــهت لهپێنــاو و
ڕێكخســتنوڕهزمــیشۆڕشــگێڕانهیان،
لــهههڵســووڕانبكهوێــت.لــهمڕۆژهدا،
گشــتكۆمــهڵوگشــتمرۆڤایهتــی،
ڕزگاریــی بــه هیــوا شــنهی پێویســته
مرۆڤایهتــیلــهچنــگوهحشــیگهریو
بهربهریتــینیزامــیســهرمایهداریلــه
شــوێنیكاروژیانــیخــۆیههســتپــێ
بــكات.ئهوهڵــیمانگــیمــهیڕۆژی
یهكگرتوویــیخهباتــیشۆڕشــگێڕانهی
چینــیكرێــكاربــۆئــازادیوڕزگاری،
كۆمهڵگایهكــی مزگێنیــدهری
بــه بهســتن پشــت بــه سۆسیالیســتییه
چینــی خهباتــكاری و وشــیار هێــزی

جیهانــی. كرێــكاری
ههرشهكاوهبێتئاالیسوریجهژنی

جیهانیكرێكاران

***

به ڕێوه چوونی ڕێوڕه سمی ، 
ڕۆژی جیهانی كرێكار

 له  مه قه ڕی ناوه ندی كۆمه ڵه
  

ڕۆژیههینــی٩یمانگــیگــواڵن،ڕێوڕهســمێكیشــكۆداربــهبۆنــهیهاتنــی
ئهوهڵــیمانگــیمــهی،ڕۆژیجیهانــیچینــیكرێــكاروبــهبهشــداریكۆمهڵێــك
حیزبــی و كۆمهڵــه الیهنگرانــی و دۆســتان كۆمهڵــه، پیشــمهرگهكانی لــه
ــز"بهڕێوهچــوو. ــه"زڕگوێ ــهل ــدیكۆمهڵ ــهڕیناوهن ــهمهق ــرانل كۆمۆنیســتیئێ
لــه بۆنــهیئهوهڵــیمانگــیمــهی بــه تراكتێــك بــهخوێندنــی ڕێوڕهســمهكه
الیــهنبهڕێوهبــهریبهرنامهكــههــاوڕێ"ناســرشــهریفی"وخوێندنــهوهیڕیــزی
یــهك و ئهنترناســیۆناڵ ســروودی بــه ڕێوڕهســمهكه دهســتیپێكرد. بهرنامــهكان
دهقێقــهبێدهنگــیبــۆڕێزلێنــانلــهیــادیتــهواویگیانبهختكردووانــیڕێــگای
ئــازادیوبهرابــهریدرێــژهدرا.پاشــانبێدهنگیهكــهبــهخۆێندنــهوهیكۆپڵــه
ــدی ــهیناوهن شــێعرێكشــكاودواجــارهــاوڕێ"ســروهناســری"ئهندامــیكۆمیت
كۆمهڵــهووتارێكــیبــهمبۆنــهوهپێشــكهشكــرد.لــهدرێــژهیمهراســێمهكههــاوڕێ
"ئهمیــرئیســماعیلپوور"شــێعرێكیدیكلهمــهكــرد.ڕێوڕهســمهكهبــهخوێندنــی
ســروودی"یهكــیئهیــار"لــهالیــهنگرووپــیســروودیكۆمهڵــهدرێــژهدرا.پاشــان
هۆنهرمهنــدیشۆرشــگێڕهــاوڕێ"نهجــممحهممــهد"ســروودێكیبــهنــاوی"مــن
كرێــكارم"پێشــكهشبــهئامادهبــوانكــرد.ریورهســمهكهبــهپێشــكهشكردنــیچهنــد
گۆرانــیلــهالیــهنهۆنهرمهنــد"شــهماڵمحهممــهدتهوفێــق"كۆتایــیپێهــات.

***
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ڕاگەیاندنی بەڕێوەچوونی دووهەمین پلنۆمی کۆمیتەی ناوەندی کۆمەڵە
ــن ــاندەگەیەنی ــەئاگاداریت بەمجــۆرەب
کــەدووهەمیــنپلنۆمــیکۆمیتــەی
هەڵبژێــردراوی کۆمەڵــە، ناوەنــدی
کۆنگــرەی١٨،لــەڕێکەوتــی١٢و
١٤یخاکەلێــوەی١٤٠١یهەتــاوی
بەرامبــەرلەگــەڵ١و٣یئاوریلــی
پلنــۆم بەڕێوەچــوو. زاینــی ٢٠٢٢ی
ئەندامانــی ســەرجەم بەشــداری بــە
کۆمەڵــە، ناوەنــدی کۆمیتــەی
بەشــێکلــەئەندامانــیکۆمیتــەی
ــران ــیکۆمۆنیســتیئێ ــدیحیزب ناوەن
ئەندامــی هاوڕێیانــی هەروەهــا و
حیزبــی واڵتــی دەرەوەی کۆمیتــەی
وەک کــە ئێــران کۆمۆنیســتی
تــۆڕێ ڕێــگای لــە و چاوەدێــر
پلنۆمەکــە بەشــداری ئینترنێتــەوە
ئەنترناســیۆناڵ ســرودی بــە بــوون،
هاوپشــتیجیهانــیچینــی ســرودی
راگرتنــی دواتریــش و کرێــکار
دەقیقەیــەکبێدەنگــیبــۆڕێزگرتــن
لــەیــادیگیانبەختکردوانــیڕێبــازی
بەتایبــەت سۆســیالیزم، و ئــازادی
یــادیهــاوڕێئیبراهیمــیڕەمەزانــی
کرێــکاری چیانــە( برایــم مــام (
و کادر و کۆمۆنیســت و وشــیار
ــی ــاوڕیزەکان ــین پێشــمەرگەیدێرین
حیزبــیکۆمۆنیســتوکۆمەڵــە،کــە
بەداخــەوەڕێکەوتــی٢٨یمــارسلــە
واڵتــیســوئێدماڵئاوایــیلەژیانکــرد،

دەســتپێکرد. خــۆی کارەکانــی

کــە پلنــۆم جەلەســەکانی دەســتوور
لەالیــەنکۆمیتــەیڕێبەریــیکۆمەڵــە
پلنۆمــدا دوو مــەودای لــە کــە
ــدی ــەیناوەن ــیارییەتیکۆمیت بەرپرس
ئۆرگانەکانــی ســەرجەم و کۆمەڵــە
ــتۆیەوخســتبوویە تەشــکیاتیلەئەس
بــەردەمدانیشــتنەکان،بریتــیبــوونلــە:

تەشــكیاتی و سیاســی ڕاپۆرتــی
و کۆمەڵــە ڕێبەریــی کۆمیتــەی

ڕاپۆرتەکــە. لەســەر قســەوباس
ئامــادەکاریکۆنگــرەی١٣یحیزبــی
چۆنیەتــی و ئێــران کۆمۆنیســتی
حیــزب ڕێبەریکردنــی و هیدایــەت
تــاکاتــیبەڕێوەچوونــیکۆنگــرەی

حیــزب. ١٣ی
بڕیــارە کردنــی تاوتــوێ
پلنــۆم. بــە پێشــنیارکراوەکان
ناوخۆییەکانــی ئەرکــە دابەشــکاری

کۆمەڵــە. ناوەنــدی کۆمیتــەی
وێــڕای سیاســییەکە ڕاپۆتــە
گرینگتریــن بەســەر چاوخشــاندنێک
بــارودۆخورووداوەجیهانییــەکان،
ســەر کردبــووە زیاتــری تەرکیــزی
ئــەم هەڵســەنگاندنی و لێکدانــەوە

خــوارەوە: خاڵــەی چەنــد

یەکەم، تەوەرە گشتییەکان:
لــەمــاوەیســەدســاڵیڕابــردوودا
ناوچەیــی بەشــێوەی چ شــەڕەکان
ســەرەڕای جیهانــی، یــان بووبیتــن
ئــەوەیکــەهەرکامــەومــۆرکو
تایبەتمەنــدیوهۆکارگەلــیتایبەتــی

بەشــێوەیەکی بــەاڵم هەبــووە، خۆیــان
ناکۆکــی بنەڕەتــدا لــە و گشــتی
بنەڕەتــی ئابووریــی دژبەیەکــی و
ســەرمایەداریهــۆکاروســەرچاوەی
ســەرکییانبــووە.شــەڕەکانییەکــەم
ودووهەمــیجیهانــیوشــەڕەکانی
و ڕۆژهــەاڵت باکــووری ئاســیای
هەروەهــائــەوشــەڕانەیکــەلــەماوەی
لــەگۆشــەوکەنــاری و ٤٥ســاڵ
جیهانولەســەردەمیشــەڕیســارددا
روویانــدا،بەگشــتیبەهــۆیملمانــێ
و دابەشــکردن ســەرلەنوێ لەســەر
ژێــر ناوچەکانــی دیاریکیردنــی
بــووە. زلهێزەکانــەوە دەســەاڵتی

ناویــنو شــەڕەکانیڕۆژهەاڵتــی
بــە ناســراو جەماوەرییەکانــی ئاخێــزە
لــە ســەرچاوەیان عەرەبــی بەهــاری
قەیرانــیئابــووری٢٠٠٧بــۆ٢٠٠٨ی
زاینیــدابــوو.هێرشــیئامریکابۆســەر
عێــراقلــەســاڵی١٩٩١لــەســەردەمی
بــوو هەوڵێــک بــاوک” “بوشــی
نەزمێکــی پێکهێنانــی بەمەبەســتی
تەکجەمســەری نوێــی جیهانــی
کــەپــاشهــەرەسهێنانــییەکێتــی
ئامریــکا ئیمپریالیزمــی ســۆڤییەت،
کەڵکەڵــەیشــکڵپێدانــیلەســەردا
بــوو.شــەڕیئوکراینیــشهــەردەچێتــە
شــەڕە ئــەم شــەڕانەوە. ئــەم خانــەی
لــەهەلومەرجێکــدادێتەئــاراوەکــە”
دێــوی”نیزامــیوئابــووریڕووســییە
سەرشــۆڕییەی  ئــەو بــاری لەژێــر
بەهــۆیهــەرسهێنانــیئیمراتــۆری
ڕوســیەتووشــیهاتبــوو،جارێکــیتــر

ســەرهەڵدەداتەوە.

ڕوســیە پاوانخــوازی ناسیۆنالیســمی
هــەرەس بەهــۆی ســاڵی١٩٩١ کــە
ســۆڤیەتەوە یەکێتــی هێنامــی
ئێســتا ببــوو، ســەرکز و بێدەســەاڵت
دەدیــت ئاســتێکدا لــە خــۆی ئیتــر
کــەدەتوانێــتســنووروبەربەســتێک
پەیمانــی زێدەڕۆییەکانــی لەبــەردەم
ئوروپــا ڕۆژهەاڵتــی بــەرەو ناتــۆ
پێــکبهێنێــت.ئــەم”دێــوە”نوێیــە
لــە ســەرکەوەتن بەدەســتهێنانی بــە
بــەرەیســورییەوهەروەهــاهەســتکردن
لــە ئامریــکا پاشەکشــەکانی بــە
ناویــن، ڕۆژهەاڵتــی و ئەفغانســتان
متمانــە هێنانــی بەدەســت وێــڕای
بەخۆبــوون،دەرفەتەکــەیبــۆلێدانــی
ــە ــەڕەقیبەکــەیب گــورزینیزامــیل
گونجــاودەزانــی.نزیکبەدوودەیەیە
جەمســەرییەی تــەک جیهانــە ئــەو
شــکڵ  کەڵکەڵــەی ئامریــکا کــە
ــەبڵقــیســەر ــیلەســەردایەبۆت پێبدان
ــی ــزەنیزامــیوئابورییەکان ــاو.زلهێ ئ
وەکڕوســیەوچیــنوهێنــدشــان
بــەشــانیئامریــکاســەریانهەڵــداوە
ــیجێگــە ــمکردن ــەمەبەســتیقای وب
وپێگــەیخۆیــانلــەهــەلومەرجــی
ســتڕاتێژگەلێکی جیهانیــدا، نوێــی
لــەم گرتۆتەبــەر. بەخۆیــان تایبــەت
نــاوەدابەتایبــەتدەوڵەتەکانــیچیــن

بەدەســتهێنانی خوازیــاری ڕوســیە و
ژێــر پانتایــی زیاتــری بەشــیکی
ئاســتی لــە خۆیانــن دەســەاڵتی
چیــن ســتڕاتیژی ئەگــەر جیهانــدا.
ــی ــەبەرەوپێــشچوون پشــتبەســتووەب
ئابــووری، هەنــگاوی بــە هەنــگاو
نیزامــی توانایــی دەیهەوێــت ڕوســیە
خــۆیلــەمبــوارەدابــەکاربهێنیــت.
لــەمڕووەوەپێویســتەهێرشــیروســیە
بۆســەرئوکڕایــنلــەمچوارچێوەیــەدا
ئــەو ســەرەڕای بــەاڵم ببیندرێــت.
کــە مەترســیدارەی هەلومەرجــە
بەپێــی دەبێــت، تێپــەڕ پێیــدا جیهــان
لــە کــە ســەرەکی هۆکارگەلێکــی
١٨ی کۆنگــرەی پەســەندکراوەکانی
ئەگــەری هاتــووە، کۆمەڵەشــدا
ڕوودانــیشــەڕێکیجیهانــیلــەئــارادا
ــیســەرمایەداریهیــچ ــەوجیهان نیی
ڕێگاچارەیەکــیتــریلەبەردەمــدانییە
جگــەلەوەیکــەدەبێتهاوســەنگییەکی
ــدجەمســەریدا ــیچەن ــەجیهان ــوێل ن

بــکات. قەبــووڵ

دووهەم،لێکەوتەکانی 
هێرشی روسیە بۆسەر 

ئوکڕاین:

ئاشــکرایەکــەئوکڕایــنلــەهەوڵــی
ئــەوەدابــووکــەببێــتبــەئەنــداملــە
ئــەوە  و ئوروپــا یەکێتــی و ناتــۆ
لەناوخــۆی کــە بــوو لەکاتێکــدا
و زەرفییــەت ئوکڕاینیشــدا واڵتــی
زانســتیی و تەکنیکــی توانایــی
ناوەکــی چەکــی بەرهەمهێانــی بــۆ
ســەرەڕای بــەاڵم هەبــوو. بوونــی
تــەواویئەمانــە،لەڕاســتیدادەڵەتــی
روســیەدەیتوانــیبــەپشــتبەســتنبــە
و ڕایگشــتی پشــتیوانی ڕاکێشــانی
هەروەهــاکەڵــکوەرگرتــنلــەبوونــی
ناکۆکــینێــوانواڵتــەئوروپاییــەکان،
شــەڕخوازانینــاوڕێکخــراوەیناتــۆ
لەڕێــگایدیالــۆگودیپلۆماســییەوە
ناچــاربــەپاشەکشــەبــکات،بــەاڵم
پێویســتییان روســیە، دەســەاڵتدارانی
ئوکڕایــن لــە کــە هەبــوو بــەوە
کاریگــەر و لێبڕاوانــە گورزێکــی
لــەدەوڵەتــەڕۆژئاواییــەکانبوەشــینن
ناتــۆ پێشــڕەوییەکانی ئەوەیکــە بــۆ
ــەم ــتول ــەرەوســنوورەکانیڕابگرێ ب
هێــزی هاوســەنگییەکی ڕێگایــەوە
قازانجــی بــە باشــتر نێونەتەوەیــی
ڕوســیە بــکات. جێگیــر  خــۆی
ویایەتــی دوو ســەربەخۆیی ســەرەتا
لــە “لۆهانســک” و دۆنتســک” ”
بەڕەســمی ئوکڕاینــی ڕۆژهەاڵتــی
ناســیوبــەوبیانــووەوەهێــزینیزامــی
بەنــاوپارێــزەریئاشــتیڕەوانــەیئــەو
ناوچەیــەکــردوســەرئەنجامهێرشــی
ئوکڕایــن تــەواوی بۆســەر نیزامــی
نیشــانەکان بەپێــی دەســتپێکرد.
وادەردەکەوێــتکــەڕەوتــیڕووداوەکان
پۆتیــن پێشــبینییەکانی بەگوێــرەی
بەرەوپێــش روســیە کاربەدەســتانی و
ناچیــت.درێژەکێشــانیشــەڕهــاوکات

لەگــەڵئەوەیکــەهیــچگۆڕانکاریــهك
ــەشــاراوەکانی ــەروبەرژەوەندیی ــەپاڵن ل
نەهێنــاوە، پێــک شــەڕەدا ئــەم
و روســیە دەوڵەتــی کــە دەریدەخــات
خــودیپۆتیــنلــەدیاریکردنــیکاتــی
دەســتپێکیهێرشــکەداهەڵســەنگاندنی
ــووەوهەروەهــاکاریگــەری ــانب هەڵەی
واڵتانــی ئابووریەکانــی گەمــارۆ
گرتبــوو. بەکــەم ڕۆژئاوایــان
گەمــارۆســەپێنراوەکانیســەرروســیە
کاریگەرتربوونلەئاســتیپێشــبینییە
ســەرەتاییەکانیڕوســیەوخۆڕاگــری
ــەپاڵپشــتیچــەک ــەئوکڕاینیــشب ل
ــژەیکێشــاوە. ــاوادرێ ــیڕۆژئ وچۆڵ
بەاڵمبەهەمووئەمانەشەوەبااڵدەستی
و حاشــاهەڵنەگرە ڕوســیە نیزامــی
بەلەبەرچاوگرتنــی گەمارۆکانیــش
ڕوســیە ئابوورییکانــی تواناییــە
ئــەمگەمارۆیانــەجگــە ســنووردارن.
لــەڕوســیە،کاریگــەرینیگەتیــڤ
لەســەرئابــووریجیهانیــشدادەنێــت.
ــەوەو ــەرزبۆت ــەوتب نرخــیجیهانــین
یەکێتــیئوروپــانیگەرانــیوەســتاندنی
گازی و نــەوت کردنــی هەنــاردە

روســیەن.

هــەروەکچــاوەڕواندەکــرادووکەڵــی
چــاوی چۆتــە شــەڕە ئــەم ئاگــری
دژبــەری سیاســی هەڵســووڕاوانی
ڕوســیەوە. و ئوکڕایــن رژیمەکانــی
هەتــائێســتابــەملیۆنــانکــەسلــە
خەڵکــیئوکڕایــنئــاوارەبــوونوبــە
پەناگاکانــدا لــە کەســیش ملیۆنــان
مــردن برســێتیو لــە تــرس لەگــەڵ
کــەس هــەزار دەیــان بــەرەوڕوون.
کوژراون.زیانەگیانیوماڵییەکانی
ئــەمشــەڕەتەنیــالــەخەڵکــیئوکڕایــن
وڕوســیەداســنووردارنابیــتوهــەر
لــەئێســتاوەگرانبوونــیســووتەمەنی
و خۆراکییــەکان پێداویســتییە و
تەنانــەتســەرجەمکەرەســتەخاوەکانــی
خســتۆتە زیاتــری گوشــارێکی تــر،
سەرشــانیخەڵکــیهەمــووجیهــان.
ســەر کردووەتــو هێرشــی ڕوســیە
ئوکڕایــن،نــانلــەزۆربــەیواڵتەکانی
لەبــەر بــووەودەبێــت، جیهــانگــران
لــە یەکێــک ئوکڕایــن ئــەوەی
کانگاکانــیپاشــەکەوتیدانەوێڵەیــە

لــەجیهانــدا.

دەســتدرێژی و پەالمــار دوابــەدوای
ئوکڕایــن بۆســەر ڕوســیە ئەرتەشــی
دەلەســە و درۆ لــە شــەپۆلێک
لــە ناڕاســت پڕوپاگەنــدەی و
هەردووالیەنــی ڕاگەیاندنەکانــی
ئــەم کەوتــەڕێ. شــەڕەکە
لــە هەوڵیانــدا ڕاگەیاندنانــە
دەســتدرێژیکارانەی کــردەوەی
گەندەڵــی ئۆلیگارشــی و پۆتیــن
شــاردنەوەی بەمەبەســتی ڕوســی
سیاســەتەکانی دزێــوی رواڵەتــی
ئــەوان وەربگــرن. کەڵــک ئامریــکا
ئامریــکا، دەوڵەتــی کــە هەوڵــدەدەن
واتــەئیمپریالیســتیمەزنــیجیهــان،

بەنــاو پارێــزەری وەک ســەرلەنوێ
و دێموکراســی بایەخــەمرۆڤیــەکان،
ئاشــتیپارێزودژیشــەڕجــێبخــەن.
لــەبەرامبــەردەوڵەتەکانــیئەندامــی
ناتــۆدا،دەســەاڵتدارانیڕوســیەهــەن
وەک ئوکڕایــن بۆســەر هێــرش کــە
ــامانیخەڵکــی ــانوس ــەگی ــاعل دیف
بەشــیڕۆژهەاڵتــیئوکڕایــننیشــاندا
الیەنگریــان ڕاگەیاندنەکانــی و
ــانخســتەگەڕ ــووهەوڵێکــیخۆی هەم
پڕوپاگەنــدە و درۆ ئــەم ئــەوەی بــۆ
ڕای و بیــر لەنــاو چەواشــەکارانە
لەحاڵیکــدا بخــەن. جــێ گشــتیدا
بــۆ ئامادەکارییــان پێشــووتر ئــەوان
مســتی ” شــانۆی وەڕێخســتنی
ــەر ــنین”،لەڕێگــەیهێرشکردنەس ئاس
ناڕەزایەتــی لــە کردبــوو. ئوکڕایــن
کــە هەلومەرجێکدایــە ئــاوا بــە
بزووتنــەوەیدژیشــەڕبــۆپشــتیوانی
لــەخەڵکــیئوکڕایــن،ســەربەخۆلــە
پڕوپاگەنــدیفریوکارانــەیدەوڵەتــی
ئەندامــی دەوڵەتەکانــی و ڕوســیە
و جیهــان شــوینی زۆر لــە ناتــۆ
لەوانــەلــەواڵتــیڕوســیە،جێــگای
پڕوپاگەنــدەی دەرەوەی لــە خــۆی
ئاشــتیخوازی و فریکارانــە
ســەر ڕاگەیاندنەکانــی درۆینــەی
دێــت و دەکاتــەوە دەســەاڵتەکان بــە
بەربــاوی حەرەکەتێکــی ببێتــە تــا

. نــی جیها

لەڕاســتیدائامریــکاوناتــۆدەیانتوانــی
بەربەمشــەڕەبگرن،بەاڵمبەپەلکێش
ســنوورەکانی بــەرەو ناتــۆ کردنــی
واڵتەکانــی هێنانــی بــە ڕوســیە،
ئوروپــایڕۆژهــەاڵتبــۆنــاویەکێتــی
ــە ــۆ،ب ــینیزامــینات ــاوپەیمان ئوروپ
پەرەپێــدانوســەرمایەگوزاریکــردن
لەســەرئــەوشۆڕشــانەیبــەدوورلــە
توندوتیژیــنوهەروەهــابەهێزکردنــی
تەنانــەت و گەنــدەڵ دەســەاڵتدارە
لــەم زۆرێــک ڕەگەزپەرســتەکانی
ــی ــدەیدرۆین ــەپڕوپاگەن ــەوب واڵتان
ملمانێــیدێموکراســیوســەرەڕۆیی،
بەســتێنەکانیئــەمشــەڕەوێرانکارەیــان
بۆپۆتینودەسەاڵتدارییەتیگەندەڵ،
ڕوســیە ســەرکوتگەری و ســەرەڕۆ
بڕوبیانووەکانــی و پاڵنــەر ڕەخســاند.
ملمانــێ ئــەم الیەنــی هــەردووک
بێــت، هەرچییــەک ئیمپڕیالیســتییە
ئــەوشــەڕەوێرانــکارەیکــەئیســتالــە
ــەڕوانگــەی ــە،ل ــەئارادای ــنل ئوکڕای
واڵتەکانــی خەڵکــی بەرژەوەنــدی
شــەڕێکی ئوکڕایــن و ڕوســیە

مەحکوومــە. و نامرۆڤانــە

سێهەم، چارەنووسی دانوستانی 
بەرجام:

ئوکڕایــن بۆســەر ڕوســیە هێرشــی
ئابــوری- بوونــەوە ڕووبــەڕوو و
سیاســییەکانیڕوســیەوبــەرەیواڵتــە
لەســەر کاریگــەری ڕۆژئاواییــەکان،
هاوکێشەیسیاسیڕۆژهەاڵتیناوین

ولەوانــەدانوســتانەکانیبەرجامیــش
ئەگــەری لــە قســە کــە لەحاڵێکــدا
ڕێککەوتنێکــیچاوەڕوانکــراودەکــرا،
دانــاوە.لەالیەکــەوەدەوڵەتــیئامریــکا
بەمەبەســتیهەرچــیزیاتــرگوشــار
پێویســتییەکی ڕوســیە خستنەســەر
لەســەر ڕێککەوتــن بــە هەنووکەیــی
تــرەوە لەالیەکــی و هەیــە بەرجــام
بەکەڵــک ئیســامیش کۆمــاری
مورجــە و هــەل لــەم وەرگرتــن
بەدەســتهێنانی هەوڵــی لــە نوێیــە
لەوانــە و زیاتــر دەســتکەوتگەلێکی
دەرهێنانیســپایپاســدارانلەلیســتی
ئامریکادایــە. دەوڵەتــی تیــرۆری
کــە پێدەچیــت وا حاڵەشــەوە بــەم
بەرجــام وتووێژەکانــی ســەرئەنجام
توانیویەتــیتــاڕادەیــەکخــۆیلەژێر
ئوکڕایــن شــەڕی کاریگەرییەکانــی
دەربــازبــکاتوکۆمــاریئیســامیو
دەوڵەتــیئامریــکالــەڕێککەوتنێکــی
ڕەســمیویــانناڕاســتەوخۆنزیــک
نیشــانەگەلێک هەرئێســتا بکاتــەوە.
بەکــردەوە بوونەوەیەکــی نزیــک لــە
لــە ئاگربەســت کــە دەرکەوتــووە،
یەمــەنیەکێکــەلــەدەرئەنجامەکانــی.
کۆمــاریئیســامیکــەپشــتیوانی
یەمەنــە لــە حوســییەکان ســەرەکی
وەزارەتــی وتەبێــژی زمــان لــە
کــە وتویەتــی دەرەوە کاروبــاری
کــە دەکات حوســییەکان لــە داوا
لــە و بکــەن قەبــووڵ ئاگربەســت
هەوڵــیبەدەســتهێنانیئاشــتییەکەی
هەمیشــەییلــەیەمەنــدابن.کۆماری
ئیســامینایشــارێتەوەکــەمەبەســت
لــەگرتنەبــەریئــەمهەڵوێســتەنوێیــە
بەدەســت دەرفەتێــک کــە ئەوەیــە
بێنێــتتــابتوانێــتلەبابــەتدۆســییەی
ئامریــکا لەگــەڵ خــۆی ناوەکــی

ڕێککەوتــن. بگاتــە

ســەرئەنجام ئایــا ئەوەیکــە
واژۆ ڕەســمی ڕێککەوتننامــەی
یەمــەن بابەتــی نــا، یــان دەکرێــت
دەریخســتکــەکۆمــاریئیســامی
لەحاڵــیپاشەکشــەکــردنلــەدەســت
کاروبــاری لــە تێوەردانەکانــی
ناوچەکەکەدایــەوئــەوەشهاوتەریــب
چاالکییــە ســنووردارکردنی لەگــەڵ
ئیســامی کۆمــاری ناوەکییەکانــی
دواکارییەکانــی لــە بــووە یەکێــک
لــەوتووێژەکانــی دەوڵەتــیئامریــکا
ڕەوتــی ئەگەرچــی بەرجامــدا.
کۆمــاری کردنــی پاشەکشــە
لــە ئامانجەکانــی لــە ئیتســامی
یەمــەنوســورییەدەســتیپێکــردووە،
لەهەوڵــی ئێســتاش هەتــا بــەاڵم
ئەوەدایــەکــەلــەهەندێــکشــوێنی
پێگــەی و جێگــە عێــراق وەک
ــەوبااڵدەســتییەی ــزێوئ خــۆیبپارێ
ئێســتایخــۆیلەچــاودەوڵەتەکانــی
نــەدات. لەدەســت عێراقــدا لــە تــر

دریژه ی ل4
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دریژه ی : ڕاگەیاندنی بەڕێوەچوونی دووهەمین 
پلنۆمی کۆمیتەی ناوەندی کۆمەڵە

فرەچەشــنوجۆراوجۆرەکان،سەرەڕای
و ســەرەڕۆیی و ســەرکوت بوونــی
نیزامــی- و میلیتاریســتی فــەزای
ئەمنییەتــیڕژیــم،ڕێــکاریمومکین
دۆزیوەتــەوە خۆیــان کاریگــەری و
دەبێــت تێپــەڕ کــە ســاڵیک هــەر و
ئێمــەشــایەتیچاالکــیبەرباوتــرو
گشــتگیرتــریئەوانیــن.چاالکییــە
کۆمەاڵیەتییەکانــیوەکپارێزگاری
لــەژینگــەومافــیئــاژەاڵن،بەرگــری
و سەرپەرســت بــێ منااڵنــی لــە
کۆششــی و هــەوڵ بەســااڵچووان،
زمانــی فێرکردنــی لەپێنــاو بەربــاو
دایکــیوهەروەهــاچاالکــیبــواری
ڕاگەیانــدنوبەتایبــەتلــەئینترنێــت
وتــۆڕەکۆمەاڵیەتییــەکان،چاالکــی
فرەچەشــنیوهونەریــیئــەومنــاڵو
تــازەالوانــەیکــەگەلێــکبەرهەمــی
جــوانوسەرنجڕاکێشــیانلــەئاســتێکی
بەرچــاودابــاوبۆتــەوەوهەموومــان
دەیبینیــنودەیبیســتین،بەشــیکنلــەو

چاالکییانــە. و کار

دوایبیســتنیڕاپۆرتــیسیاســیو
قســەوباسودیالۆگێکــیچڕوپــڕو
هەمەالیەنــەلــەمبابەتــەوەوهەروەهــا
و بۆچوونــەکان و ڕا بیســتنی
بڕیــاردرا ڕاپۆرتەکــە، وردکرنــەوەی
ڕێــگای لــە پلنــۆم قسەوباســەکانی
ڕاگەیاندنەکانــیتەشــکیاتولەوانــە
لــەتەلەویزیۆنــیحیزبــیکۆمۆنیســتی
ئێــرانوکۆمەڵــەوەلەالیــەنهاوڕێیانــی
ــاگاداری ــەئ ــەپلنۆمەکــەب بەشــدارل

بــگات. هەمووالیــەک

دەســتوور دووهەمــی بەشــی
لــە بــوو بریتــی پلنــۆم، جەلەســەی
پێشــکەشکردنــیڕاپۆرتــیئۆرگانــە
بــە کۆمەڵــە تەشــکیاتییەکانی
پلنــۆم.ئــەوڕاپۆرتانــەیکــەلەالیــەن
ئۆرگانــە و کۆمیتــە بەرپرســی
هەڵبژێــردراوی تەشــکیاتییەکانی
کۆمیتــەی یەکەمــی پلنۆمــی
ــەوەپێشــکەشکــران، ــدیکۆمەڵ ناوەن
ڕاپۆرتــیبەشــیتەشــکیاتیعەلەنــی
کوردســتان، هەرێمــی لــە جێگیــر
تەشــکیاتیشــوێنیکاروژیــان)
لــە نوێنەرایەتــیکۆمەڵــە تەکــش(،
ــراق، دەرەوەیواڵتوکوردســتانیعێ
تەلەویزیــۆنوڕاگەیانــدنوهەروەهــا
کــە گرتبــوو لەخــۆ ماڵیــی بەشــی
تیایانــدابەشــێوەکیوردبــاسلــەخاڵــە
ئــەمدەورەیــەی بەهێــزوالوازەکانــی
تەشــکیاتی چاالکییەکانــی و کار

کرابــوو. کۆمەڵــە

ڕاپۆرتــە بیســتنی پــاش پلنــۆم
هەمــوو لەســەر پێوەندیــدارەکان،
تــەوەرەکانبــەتێروتەســەلیقسەوباســی
کرد.لەقسەوباســەکاندابەشــێوەیەکی
لەســەر کرایــەوە جەخــت گشــتی
کــەم چارەســەرکردنی و نەهێشــتن
باشــترکردنی کار، کوڕییەکانــی و
شــێوەکاروچاالکییەکانــیڕۆژانــە،
ــە ــاول ــتێنیگونج ــواروبەس ــیب بوون
کۆمەڵــگابەمەبەســتیپەرەســەندنو

بەرباوتــربوونــیچاالکییــەحیزبــی
نەهێشــتنی و جەماوەرییــەکان و
ــوارەدا،پەرەپێــدان ــەمب بەربەســتەکانل
پێشــمەرگەی هێــزی بەهێزکردنــی و
کۆمەڵــەوخــۆئامــادەکــردنبــۆ
هــەر لەگــەڵ بوونــەوە بــەرەوەڕوو
سیاســی بارودۆخــی لــە ئەگەرێــک
ئێــرانوبەتایبــەتبارودۆخــیئاڵــۆز
وناڕوونــیعێــراقوهەروەهــابوونــی
هێــزیعەلەنــیکۆمەڵــەلــەهەرێمــی
دۆخــی باشــترکردنی و کوردســتان

کۆمەڵــە. ماڵیــی

بەشــێکیتــریدەســتوورجەلەســەی
کۆنگــرەی ئامــادەکاری پلنــۆم،
ئێــران کۆمۆنیســتی حیزبــی ١٣ی
هیدایــەت و ڕێبەریــی چۆنیەتــی و
کردنــیحیــزبتــاکاتیبەڕیوەچوونی
لــەم بــوو. حیــزب ١٣ی کۆنگــرەی

پلنــۆم: بــوارەدا

یەکــەم،لــەدرێژەیپەســەندکراوەکانی
تەشــکیاتی ١٣ی کۆنفڕانســی
دەرەوەیواڵتــیحیزبــیکۆمۆنیســتی
١٨ی کۆنگــرەی هەروەهــا و ئێــران
پێویســتی تــر جارێکــی کۆمەڵــەدا،
بەڕێوەبردنــیکۆنگــرەی١٣یحیزبــی
کۆمۆنیســتیئێرانــیوەبیــرهێنایــەوەو

جەختــیلەســەرکــردەوە.

١٣ کۆمیتەیەکــی پلنــۆم دووهــەم،
ئەندامانــی لــە پێکهاتــوو کەســی
کــە حیــزب ناوەنــدی کۆمیتــەی
ئێــران کۆمۆنیســتی حیزبــی لــە
ئەندامانــی لــە و نەبوونەتــەوە جیــا
و کۆمەڵــە ناوەنــدی کۆمیتــەی
دەرەوەی کۆمیتــەی لــە هەروەهــا
ئەرکــی و کــرد دیــاری واڵت
ڕێبەرایەتــیکردنــیحیزبــیتــاکاتــی
پــێ ١٣ کۆنگــرەی بەڕێوەچوونــی
هــاوکات کۆمیتەیــە ئــەم ســپاردن.
ڕاســپێردراوەکــەلــەزووتریــنکاتــی
مومکینــدائامــادەکاریبەڕێوەبردنــی
کۆنگــرەئەنجــامبــداتوپێداویســتییە
دابیــن تەشــکیاتییەکانی سیاســی،

بــکات.
پلنۆمــیکۆمیتــەیناوەنــدیکۆمەڵە
ــە ــەمکۆنگرەی ــەئ ــردەوەک ــیک جەخت
دەنگــی لــە خــۆی مەشــروعییەتی
زۆرینــەیئەندامانــیڕەســمیحیزبــی
کۆمۆنیســتیئێــرانوەردەگرێــت.

دەســتوور تــری لەبەشــیکی
بڕیارێــک پلنۆمــدا جەلەســەکانی
ڕەســمییەکانی شــێوازە بــە ســەبارەت
بــەم کۆمەڵــە نــاوی بەکارهێنانــی
کــرا: پەســەند خــوارەوە ناوەرۆکــەی

ــدی١٠ی ــیبەن ــەوڕووەوەکــەبەپێ ل
ئەساســنامەیحیزبــیکۆمۆنیســتی
ئێــران،بەهــۆیڕابــردوویخەباتکارانــە
و خۆشــناویی و خۆشەویســتی و
لەنــاو کۆمەڵــە پێگــەی و جێگــە
نــاوی کوردســتاندا، کۆمەڵــگای
ڕەســمی ناوێکــی “کۆمەڵــە”
تەشــکیاتی ئەساســنامەیی و
کۆمۆنیســتی حیزبــی کۆردســتانی

کــە ڕووەوە لــەو هەروەهــا و ئێرانــە
لــەپەیوەســتیئەساســنامەیحیزبــی
کۆمۆنیســتیئێرانــدالەســەربنەمــای
مــافودەســەاڵتیتایبەتــیکۆمەڵــە
پەســەندکراویکۆنگــرەیدامەزرێنــەر
لــەخەرمانانــی١٣٦٢یهەتــاوی،کــە
تیایــدانــاوی“کۆمەڵــە”بــەتەنیاییــش
بــەکاربــردراوە،پلنــۆمجەخــتدەکاتەوە

کــەئــەمناوانــەیخــوارەوە:

کۆمەڵــە)ڕێکخــراویکوردســتانی
حیزبــیکۆمۆنیســتیئێــران(

کۆمەڵە

کۆمەڵەیکۆمۆنیست

بەمەبەســتینوینەرایەتــیوناســاندنی
و لەکــۆڕ کۆمەڵــە تەشــکیاتی
کۆمــەڵوڕاگەیاندنەکانــدا،ڕەســمی

دەبێــت.

پلنــۆم کاری بەشــی دواییــن
بریتــیبــوولــەدابەشــکاریئەرکــە
ناوەنــدی کۆمیتــەی ناوخۆییەکانــی
گرتنــی بەلەبەرچــاو کۆمەڵــە.
بەســەر زۆر ماوەیەکــی ئەوەیکــە
١٨ی کۆنگــرەی بەڕێوەچوونــی
کۆمەڵــەداتێپــەڕنەبــووە)کەمتــرلــە
بەلەبەرچــاو هەروەهــا و مانــگ( ٣
حەوتوویــەک ئەوەیکــە گرتنــی
کۆمەڵــە ١٨ی کۆنگــرەی پــاش
کۆمیتــەی پلنۆمــی یەکەمیــن
بەڕێوەچــوو، کۆمەڵــە ناوەنــدی
بــوو بریتــی ســەرکی ئەرکــی کــە
ناوخۆیییــەکان ئەرکــە دابەشــکاری
ناوەنــدی وڕێکخســتنیکۆمیتــەی
کۆمەڵــەوئۆرگانــەپێوەندیــدارەکان،
بەلەبەرچاوگرتنــی هەروەهــا
کــورت مەودایەکــی ئەوەیکــە
ئۆرگانــە چاالکــی و کار بەســەر
ڕێکخراوەکانــداتێدەپەڕێــت،پلنۆمــی
ناوەنــدی کۆمیتــەی دووهەمــی
دابەشــکاری ئــەو کۆمەڵە،بەپیــی
مــاوەی پێشــوو، ڕێکخســتنانەی و
تــا تەشــکیاتییەکانی ئۆرگانــە
کۆمیتــەی ســێهەمی پلنۆمــی
و کــردەوە درێــژ کۆمەڵــە ناوەنــدی
و کار بردنــی بەرەوپێــش ئەرکــی
داهاتــووی دەورەی چاالکییەکانــی

ســپاردن. پــێ تەشــکیاتی
دوهەمــی پلنۆمــی ســەرئەنجام
پــاش ناوەنــدیکۆمەڵــە کۆمیتــەی
دووڕۆژکاریچڕوپــڕوبــەئــاکام
گەیاندنــیدەســتوورجەلەســەوئەرکــە
ســەرکەوتووانە کــراوەکان، دیــاری

پێهــات. کۆتایــی

کۆمیتەیناوەندیکۆمەڵە
)ڕێکخراویکوردستانیحیزبی

کۆمۆنیستیئێران(

١٥یخاکەلێوەی١٤٠١یهەتاوی
٤یئاوریلی٢٠٢٢یزاینی

***

چوارەم، نەبوونی بەرچاو 
ڕوونی لە داهاتووی سیاسی 

عێراق:

گەلێــک و پێشــوەخت هەڵبژاردنــی
تەنیــا نــە عێــراق ســڕی و ســارد
نەیتوانــییەکگرتوویــیحاکمییەتــی
ئــەمواڵتــەمســۆگەربــگات،بەڵکــوو
ــە دژبەیەکــیوناکۆکــینێــوانگروپ
قوولتــر چەکدارەکانــی و سیاســی
کــردەوە.لــەوڕووەوەکــەهــەرکاملــەو
ــەخاوەنــیمیلیشــیایڕەســمی گروپان
وناڕەســمیوهەروەهــاپشــتیوانیو
تاییبــەت نیزامــی و ماڵــی پێگــەی
بەخۆیانــن،مەترســیســەرهەڵدانەوەی
بەمەبەســتی ناوخۆییــەکان شــەڕە
دابەشــکردنیدەســەاڵتلــەمواڵتــەدا
ئــەم ئەگــەرەکان. لــە یەکێکــە
گروپــەجیاوازانــەتەنیــالــەڕێــگای
پاشــقولگرتنی و ســاختەکاری
النیکەمێــک توانییــان یەکترییــەوە
لــەدەنگــیدەنگــدەرانبەنــاویخۆیــان
تۆمــاربکــەن.ئــەمبایکۆتــەوشــیارانە
ــەوەی ــاوکاتلەگــەڵئ ــاوە،ه وبەرب
کەدەرخەریجێگەوپێگەیالوازی
گروپەدەسەاڵتداروئۆپۆزسیۆنەکانە،
تواناییگەلێکــی بوونــی لــە خەبــەر
مانگەکانــی لــە بەریــن ناڕەزایەتــی
داهاتــوولــەعێــراقلــەدژیهــەژاری،
ئاســایش نەبوونــی مەینەتــی، بــەش
دەدات. دەســەاڵتداران گەندەڵــی و
کۆمەاڵنــیخەڵکــیعێــراقلــەدەســت
ئیســامی کۆمــاری تێوەردانەکانــی
لــەوواڵتــەبێــزارنوئــەوبێزارییــەی
خۆیــانچەندیــنجاربــەئاگرتێبەردانی
ــە ــیســەرب کۆنســولخانەوناوەندەکان

ئێــراننیشــانداوە. ڕژیمــی

پێگــەی و جێگــە کــە ئاشــکرایە
عێــڕاق لــە ئیســامی کۆمــاری
الوازتــربــووەویەکێــکلــەدۆڕاوە
هەڵبژاردنــە ســەرەکییەکانی
لــەم دواییانــە ئــەم پارلمانییەکــەی
ئێــرانو واڵتــەکۆمــاریئیســامی
بــوو. میلیشــیاکانیســەربەمڕژیمــە
ــراق ــزیشــیعەکانیعێ ــاوەداڕی ــەمن ل
پتــرلــەجــارانتووشــیناکۆکــیو
ــەرەیســەدرکــە ــووەوب لێکتــرازانب
هەڵبژاردنــی لــە دەنگــی زۆرتریــن
پارلمانــیئــەمدواییــەدابەدەســتهێنــا،
لــەئێرانــیژێــردەســەاڵتیڕژیمــی
کۆماریئیســامیدوورترکەوتۆتەوە
وبــەپێکهێنانــیهاوپەیمانــیلەگــەڵ
حیزبــی و ســەننییەکان ڕەوتــە
ــن ــیکوردســتانکــەزۆرتری دێموکرات
لــە کوردســتانی کورســییەکانی
بۆخــۆی پارلمانیــدا هەڵبژاردنــی
ــی ــدادەوڵەت مســۆگەرکــردووە،هەوڵی
ئــەم بێنێــت، پێــک عێــراق نوێــی
بایکۆتــی لەگــەڵ هاوپەیمانییــەش

کــە شــیعەکان لــە کەمینەیــەک
لەگەڵیەکیتینیشــتمانیکوردســتان
هاوپەیمانییــانپێــکهێنابــووبــەرەوڕوو
ئێســتاش هەتــا بەمجــۆرە بــۆوە
داهاتــوویپێکهاتنــیدەوڵەتــیعێــراق
لێــڵونادیــارە.ڕژیمــیئێــرانئــەوەی
نەشــاردۆتەوەکــەلێکتــرازانوپــرشو
بــاوکردنــیبــەرەیشــیعەلــەعێــراق
بــۆئــەوانهێڵــیســوورەونزیکایەتــی
وبەهێزکردنــیســەدرییەکانلەالیــەن
کوردســتانەوە دێموکراتــی حیزبــی
کۆمــاری لەگــەڵ دژایەتــی بــە
ئیســامیدەزانێــت.بزوتنــەوەیالوانــی
نــاڕازیو شۆڕشــگێڕوجەمــاوەری
ــیو ــەئاســتگەندەڵ ــوول وەگیــانهات
هــەاڵواردنکــەخاڵێکــیهیوابەخــش
ئاڵوگۆڕێکــی پێکهێنانــی بــۆ بــوو
ئیســتاکەش و واڵتــە لــەو بنەڕەتــی
هەیــە،نەیتوانییــوەلەبــاریسیاســییەوە
تەنیــا ئەمــە ڕێکبخــات. خــۆی
خاڵێکــیهیوابەخشــەبــۆپێکهێنانــی

واڵتــەدا. لــەو ئاڵوگــۆڕ

پێنجەم، سەبارەت بە 
هەلومەرجی سیاسی ئێران:

و هەڵســەنگاندن گرینگــی پلنــۆم
١٨ی کۆنگــرەی لێکدانەوەکانــی
ســێ لــە کەمتــر کــە کۆمەڵــەی
بەڕێوەچــوووو لەمەوبــەر مانــگ
جارێکــیتــروەبیــرهێنایــەوەولەســەر
پێویستیڕەچاوکردنوبەدواداچونی
سیاســەتوتاکتیکەکانــیکۆنگــرە

کــردەوە. جەختــی

شەشەم، چاوخشاندنێکی 
کورت بەسەر هەلومەرجی 

کوردستان:

بــە کۆمەڵــە ١٨ی کۆنگــرەی لــە
بارودۆخــی لەســەر تەســەلی و تێــر
کۆمەاڵیەتــی ئابــووری، سیاســی،
وخەبــاتوناڕەزایەتــیکۆمەاڵنــی
خەڵکــیکوردســتانقسەوباســمانکــرد
وچەنــدبڕیارنامەیەکیــشلــەپێوەندبە
مەســایلیڕۆژتیایــداپەســەندکــرا.
لــەوکاتــەوەتــائێســتائاســتیهەژاری
مەینەتییەکانــی و ڕؤژڕەشــی و
خەڵــکلــەمناوچانــەزۆرتــرپــەرەی
ســەندووە.توێــژیمامناوەنــدهەرچــی
زیاتــربــەرەوئاســتیهــەژاریوچینــی
کرێــکاروکــەمداهاتــیکۆمەڵــگا
دابەزیــوە.کوشــتاریکۆڵبــەرانهــەروا
چەکدارەکانــی وهێــزە بەردوامــە
ڕاســتەوخۆیان تەقــەی ئیزنــی ڕژیــم
مانگەکانــی مــاوەی لــە پێــدراوە.
دەستبەســەرکردنی ڕابــردوودا
ناڕەزایەتــی بزووتــەوە هەڵســووڕاوانی
ناوچــە لــە کۆمەاڵیەتییــەکان و
زۆرتــر کوردســتان جۆراوجۆرەکانــی
زیندانــی دیــانکەســیان بــە و بــووە

” دانانــی بــە کــراون،کۆمەڵێکیــان
و کــراون ئــازاد قــورس بارمتــە”ی
زیندانــدا لــە هــەروا ژومارەیەکیــش
ناڕەزایەتییــە لــە دەستبەســەرن.
کــە مامۆســتایان سەراســەرییەکانی
و گرتــەوە ئێرانــی شــاری ســەدان
بــۆمــاوەیچەنــدحەوتــووبــەردەوام
خەباتکارانــەی بزوتنــەوەی بــوو،
کــە کوردســتانیش لــە مامۆســتایان
درێــژن و دوور پێشــینەیەکی خــاوەن
ســەرەڕۆیی، لــەدژی خەبــات لــە
بەتایبــەتلــەناوچەکانــیباکــووری
و خەبــات لــەو چاالکانــە کورســتان
کــرد. بەشــداری ناڕەزایەتییانــەدا

و کوردســتان لــە نــەورۆز حەوتــەم،
کۆمەاڵیەتییــەکان: نوێیــە داهێنانــە

لــەســەرەتاکانیســاڵینوێــداڕژیمــی
کــە هەوڵیــدا ئیســامی کۆمــاری
نەهێڵیــتنــەورۆزببێتــەڕەمزێــکبــۆ
شــادیوهاودڵــیویەکگرتوویــی
ئــەم بــۆ کوردســتان. خەڵکــی
ــەڕاگەیاندنێکــدامەرجــی مەبەســتەل
ڕێوڕەســمانەی  ئــەم بەڕێوەچوونــی
ئیجــازەی وەرگرتنــی بــە بەســتەوە
ڕەچــاو و حکومــەت لــە ڕەســمی
بــەاڵم ئیســامی. حیجابــی کردنــی
ئەوەیکــەدیتمــانکاردانــەوەیبەرینــی
و بڕیــار ئــەو لــەدژی بــوو خەڵــک
هەڕەشــانە.خەڵــکهیــچبایەخێکیــان
ــج ــەداوڕەن ــمن ــەفەرمانەکانــیڕژی ب
چاوەدێــری کەوتنەژێــر زەحمەتــی و
وزینــدانچوونیــانبەگیــانکــڕیو
ڕێوڕەســمەکانینەورۆزیانبەرباوترو
شــکۆدارترلــەســااڵنیپێشــووبەڕیــوە
بــرد.هاتنــیبەهــاروڕێوڕەســمەکانی
کــورت و کوردســتان لــە نــەورۆز
حکومەتــی دەســتی کردنــەوەی
ئیســامیلــەزۆربــەیجێــژنوشــادی
ئاڵۆزتــر نیشــانەی خۆشــییەکان، و
بــووونوڕێکخراوتــربوونــیحەرەکــەت
کۆمااڵیەتییەکانــە. داهێنانــە و
سیاســەتی لەگــەڵ دژایەتــی لــە
ســەرکوتوبــەحکومەتــیکردنــی
لەالیــەن نــوێ ســاڵی و نــەورۆز
ڕژیمــەوەلــەکوردســتان،ڕێوڕەســمی
ڕۆژێکــەوە لــە خۆشــی و شــادی
بــووبــەســێزدەڕۆژولــەوماوەیــەدا
خەڵکــیکوردســتانلەشــاروناوچــە
شــادی بــەردەوام جۆراوجــۆرەکان
بەمجــۆرە و دەربــڕی خۆشــییان و
و زۆر بەزەبــەری ڕژیــم هەرچــی
ســەپاندبووی، حکومەتــی فەرمانــی
بەهێــزیجەمــاوەریویەکگرتووانــەی
خۆیــانپووچوڵیــانکــردەوە.حکومەتی
ئیســامیودامدەزگایســەرکوتو
ڕاگەیاندنەکانــی،بــەردەوامهوڵیانــداوە
ــوونوچاالکــی ــەڕێکخراوب ــەرب ــاب ت
هوڵســووڕاوانیبوارەجۆراوجۆرەکانلە
ــەاڵمهەڵســووڕاوە کوردســتانبگــرن،ب
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ڕاگه یاندنی كۆمیته ی ناوه ندیی كۆمه ڵه  
به بۆنه ی ئه وه ڵی مانگی مه ی ڕۆژی 

جیهانیی كرێكار

باروودۆخێكــدا لــه ئهمســاڵ
مــهی مانگــی ئهوهڵــی بهرهوپیــری
ڕۆژیجێهانیــیكرێــكارهوهدهچیــنكه
شــهڕێكیدژهئینســانیلــهئۆكرایــن،
كــهبــههاندانــیناتــۆولــهســهروویهوه
هێرشــی لهگــهڵ و ئهمریــكا
ڕووســیه ئیمپریالیســتیی دهوڵهتــی
پێكــرد، دهســتی واڵتــه ئــهم بۆســهر
جیهانــدا ههمــوو بهســهر ســێبهری
كێشــاوه.ئهگــهرشــهڕبــۆدهســهاڵته
ســهرمایهدارهكان و ئیمپریالســیت
جیهــان دابهشــكردنی بهئامانجــی
كۆنتڕۆڵــی ژێــر ناوچهكانــی بــه
قهیرانــی هێوركردنــهوهی خۆیــان،
كۆمهاڵیهتــی و سیاســی ئابــووری،
ووهدهســتهێنانیقازانجــیزیاتــرلــه
قۆناغــیدوایشــهڕئهنجــامدهدرێــت،
ــی ــهڕێكارهكان ــكل ئهگــهرشــهڕیهكێ
بــۆ ئابوورییــه لــهقهیرانــی تێپهڕیــن
بــۆ ئێســتا، جیهانــی دهســهاڵتدارانی
بێبــهش خهڵكــی و كرێــكار چینــی
كــهزۆرینــهیبهرینــیدانیشــتووانی
ــن،شــهڕهیــچ ــكدێن گــۆیزهویپێ
كوشــتار، بێجگهلــه نییــه شــتێك
بهرینتــر، چهوســانهوهی ئاوارهیــی،
و قاتــی بێڕهحمانهتــر، ســهركوتی

زیاتــر. بێببهشــیی

كــه كۆرۆنــا موســیبهتی هێشــتا
لهمــاوهی٣ســاڵیڕابــردوودازیاتــر
لــه٥ملیــۆنقوربانــیوپتــرلــه١٥٠
ملیــۆنزیاندیتــوویلــێكهوتووهتــهوه،
پــاش هێشــتا و نههاتــووه كۆتایــی
قهیرانــی بوومهلــهرزهی لهرزهكانــی
هــهروا زایینــی ٢٠٠٨ی ئابووریــی
درێــژهیههیــهكــهنههامهتییهكانــی
شــهڕیئۆكراینیــشبهســهرخهڵكــی
مرۆڤایهتیــی ســهپێندرا. جیهانــدا
وشــیاروپێشــكهوتووبــهنیگهرانییــهوه
دهڕوانێتــهئــهمشــهڕهودواهاتهكانــی
شــهڕلێدراو خهڵكــی پهنــا لــه و
هێرشــی ئۆكرایــن، ڕهنجدیتــووی و
الیهنانــهی ئــهو ههمــوو و ڕووســیه
ئامانجــی بــه گهیشــتن بــۆ كــه

ــهڕ ــانئاگــریش ئیمپریالیســتییخۆی
و دهكــهن مهحكــووم دهگهشــێننهوه
خوازیــاریكۆتایــیدهســتبهجێیئــهم
شــهڕهن.بێگومــانلــهئهوهڵــیمانگــی
مــهیئهمســاڵدا،یهكێــكلــهداخوازییــه
خێراكانــیچینــیكرێــكاریجیهانــی،
ــتنی ــهڕوكوش ــهش ــانب ــیهێن كۆتای
پێویســته و بێدیفاعهكانــه ئینســانه
بكهوێتــه كوردســتانیش و ئێــران لــه
داخوازییهكانــی و درووشــم ســهرووی

ئــهمڕۆژه. مارشــیجیهانیــی

مانگــی ئهوهڵــی لــه ڕێزگرتــن
لــه مــهیڕۆژیجیهانیــیكرێــكار
ســاڵهی ســهد پێشــینهیهكی ئێــران
ههیــه،بــهاڵمپــاشئهوهڵــیمانگــی
گواڵنــی ١١ی شــكۆداری مــهی
بهڕێوهچوونــی ئیمكانــی ،١٣٥٧
زهبــری بــه ڕۆژه ئــهم ســهربهخۆی
ڕژیمــی لهالیــهن ســهركوت و زۆر
بهدهســهاڵت تــازه مهزههبیــی
ئێــران كرێكارانــی لــه گهیشــتووهوه
زهوتكــراوتــائاســتیڕێوڕهســمی
حكوومهتیــی ڕهســمیی و فۆرمــاڵ
ــهوه. ــاكاری،ســنوورداركرای ــهڕی ــڕل پ
ــوو ــاریئیســامیههم ســهرانیكۆم
ســاڵێهــهوڵدهدهنئــهمبۆنــهمێژوویی
ــهناوهرۆكــیچینایهتــی وجیهانییــهل
بكــهن. بهتــاڵ شۆڕشــگێڕانهی و
ڕژیــمبهشــێوهیفریوكارانــهلهجیــات
كرێــكار حهفتــهی كرێــكار، ڕۆژی
بهرێــهوهدهبــات.بهپێــیئــهمفێڵبازییــه
ســاڵێ ههمــوو كرێــكار حهفتــهی
ئهوهڵــی ڕۆژی بهرلــه حهفتــه یــهك
جیهانیــی ڕۆژی مــهی مانگــی
لــهم و دهكات پــێ دهســت كرێــكار،

دێــت. پــێ كۆتایــی ڕۆژهدا

بزووتنــهوهیكرێكارییئێرانســهرهڕای
بێبهشــبوونیلــهئامــرازوناوهندهكانــی
چینایهتیــی و ســهربهخۆ خهباتــی
خــۆی،لهوانــهڕێكخــراویجهمــاوهری
مانگرتــن، مافــی دژهســهرمایه، و
كۆبوونــهوهوخۆپیشــاندانوههروههــا
و زینــدان دهستبهســهركردن،

بهشــێكی ئیجباریــی چوونــهدهرهوهی
بهرچــاولــهڕێبــهرانوههڵســووڕاوانی
یــان واڵت دهرهوهی بــۆ كرێــكاری
و كار شــوێنهكانی لــه دهركردنییــان
ئهكتیــڤ بزووتنهوهیهكــی چاالكــی،
وزیندوویــه.خهباتــیكرێــكاردژبــه
ســهرمایهدار،چبهشــێوهیئاشــكراو
چنهێنــی،بابهتێكــیڕۆژانهیــهولــه
و كار بهرهنگاربوونــهوهی خهســڵهتی
دابینكردنــی پێویســتیی و ســهرمایه
ــكارلهڕێگــهیفرۆشــتنی ــیكرێ ژیان
لــه ئیجباریــیهێــزیكاریخــۆی،
پێویســتییمانــهوهومهیلــیخاوهنانــی
ســهرمایهبــۆچهوســاندنهوهیتوندتــر
وبهدهســتهێنانیزێدهبایــیزیاتــرلــه
دهگرێــت ســهرچاوه كرێــكار هێــزی
ئهركــی نییــه. بــۆ ڕاوهســتانی و
سۆسیالیســت، و وشــیار كرێكارانــی
ڕۆژانــهی خهباتــی بــه ئاراســتهدان
نوێنهرایهتیــی و كرێــكاران ئێســتای
چینــی گشــت قازانجــی كردنــی
قازانجــی بــه بهرامبــهر كرێــكار
كردنــی ڕێبهریــی و گرووپــی
چینــی درێژمــاوهی بهرژهوهنــدی
بهرژهوهنــدی بــه بهرامبــهر  كرێــكار
ئــهمچینــه كاتــیوكــورتمــاوهی
و ناڕهزایهتــی هــهر بێگومــان دایــه.
وشــیاری، بــه پێویســتی خهباتێــك
یهكگرتوویــیوڕێكخــراوههیــه.بــهاڵم
ئــهمفاكتهرانــهشبهرههمــیخهباتــن
بــه خهباتیــش حاڵــدا ههمــان لــه و
پشــتبهســتنبهوانــهوهبهڕێوهدهچێــت
ولــهجهرگــهینهبــهردیڕۆژانــهدا
دهبــن. ســهقامگیر و دێــن بهدهســت

ــهكوردســتانیشوهك ــكارل چینــیكرێ
بهشــێكلــهچینــیكرێــكاریئێــران،
بهرژهوهنــدوقازانجــیهاوبــهشولــه
ههمــانحاڵــداژانوڕهنجــیهاوبهشــی
لهئاســتی چینــه ئــهم لهگــهڵ
لــه ههیــه. ئێرانــدا سهرتاســهریی
بزووتنــهوهی حاڵیشــدا ههمــان
كرێكاریــیكوردســتان،بزووتنهوهیهكــی
ــه ــهمبزووتنهوهی ــه.ئ ــیوزیندووی واقع
بــهڕێبــهرانوههڵســووڕاوانیبوێــرو

ناســراویلهئاســتیئێــرانوكۆمهڵگــه
كرێكارییهكانــیجیهــان،دهناســرێتهوه.
چینــیكرێكاریكوردســتانســهرهڕای
لهگــهڵ چینایهتــی ســتهمی
ههاڵواردنــی و بهرینتــر ســتهمی
ســتهمی لهڕاســتیدا كــه نهتهوهیــی
دهســهاڵتدارانی داســهپاوی سیاســیی
بــاری و بــهرهوڕووه ناوهندنشــینه
هێندهیــه. دوو داســهپاوی ســتهمی
لهپهنــا ئابــووری ههاڵواردنــی
و سیاســی بهرینــی ســهركوتی
بهشــێكی بوونــی ماڵبهكــۆڵ
بهریــنلــهكرێكارانــیكوردســتانلــه
ســتهمهوه ئــهم بوونــی حهقیقهتــی
ڕووكردنــی دهگرێــت. ســهرچاوه
كرێكارانــی لــه زۆر بهشــێكی
بــهكار وهرزی، كاری بــه كوردســتان
لــهدهرهوهیكوردســتانیئێــرانولــه
كوردســتانیعێــراق،بــهدهستفرۆشــیو
كۆڵبــهریكــهنــانبــهقیمهتــیژیانــه،
و بێرهحمانــه ســهركوتی لهئاكامــی
لهالیــهن كوردســتان میلیتاریزهكردنــی
هێــزی دژهخهڵكــی، دهســهاڵتدارانی
كرێــكاری چینــی كۆمهاڵیهتیــی
و ڕێكخســتن بــۆ كوردســتان لــه
جهماوهریــی ڕێكخــراوی پێكهێنانــی
كــردووه. بهربهســت تووشــی خــۆی
كوشــتارێككــهڕۆژانــهلــهكرێكارانــی
كۆڵبــهردهكرێــت،لــههیــچبهشــێكی
بهپێــی نابیندرێــت. ئێــران لــه تــر
١٠ لهمــاوهی بهڵگهمهنــد ئامــاری
ســاڵیڕابــردوودازیاتــرلــههــهزارو
٦٣٧كرێــكاروكاســبكاریكۆڵبــهر
لــهشــوێنهجۆراوجــۆرهســنوورییهكان
كــوژراونوبرینــداربــوون.ســهرهڕای
كرێكارانــی ڕاســتییانه، ئــهم ههمــوو
پهیامهێنــی كوردســتان پێشــڕهوی
باقیــی بــۆ بهرابــهری و ئــازادی
ههمــوو لــه خۆیــان هاوچێنهكانــی
تایبهتمهندییــهی ئــهم بــوون. ئێــران
بزووتنــهوهیكرێكاریــیكوردســتان،لــه
ــه ــیچــهپل ــزیڕهوت ــزووریبههێ ح
كۆمهڵگــهیكوردســتانوچاالكبوونی
خهبــات بوارهكانــی ههمــوو لــه
ســهرچاوهدهگرێــتكــههــهمبهشــێك
لــههێــزووزهیخــۆیلــهبزووتنــهوهی
كرێــكاریوهردهگرێــتوهــهملهســهر
بزووتنهوهیــه ئــهم بوونــی سیاســی
كاریگهریــیحاشــاههڵنهگردادهنێــت.

ئهوهڵــی بهڕێوهبردنــی ســوننهتی
كرێكارانــی لهنــاو مــهی مانگــی
دهركردنــی ســوننهتی و كوردســتان
ــیخواســتو بڕیارنامــهوگهاڵڵهكردن

داخوازیــیكرێــكارانڕووبــهدهســهاڵت
ســوننهتێكی بووهتــه كۆمــهڵ، و
فــهزای لــه مانــدگار. و جێكهوتــوو
دهیــهی ســهركوتی و زهبروزهنــگ
٦٠دا،بهڕێوهچوونــیئهوهڵــیمانگــی
مــهیلــهشــارهكانیمههابــاد،ســهقز،
ســنهوشــارهكانیدیكــهبــهههوڵــی
ئــهم كرێكاریــی ههڵســووڕاوانی
درهوشــاوهكانی الپــهڕه لــه شــارانه،
بزووتنــهوهیكرێــكاریلــهكوردســتانن.
وتــاری“جهمــاڵچــراغوهیســی”لــه
ڕێبــهرانوچاالكانــیكرێكاریــیســنه
١٣٦٨ مــهی مانگــی ئهوهڵــی لــه
ههڵبــهت كــه تهختــی ســاڵۆنی لــه
لــه بهختكــرد، پێنــاوهدا لــهم گیانــی
نموونهكانــیخهباتــیگیانفیدایانهیــه
بــۆجێخســتنیســوننهتێكیكرێــكاری

لــهكوردســتانن.

ڕابــردوو ســااڵنی لهمــاوهی
و ســهركوت جهرگــهی لــه و
كۆمــاری خوێناویــی دیكتاتۆریــی
كوردســتان كرێكارانــی ئیســامیدا،
ڕێوڕهســمهكانی بهڕێوهبردنــی بــه
ــهئاســتو ــیمانگــیمــهیل ئهوهڵ
ــهمســوننهته شــێوازیجۆراوجــۆرهوه،ئ
بــهرز چینایهتییهیــان و جیهانــی
ڕاگرتــووهووهكچینێــككــهخوازیاری
كار پهیوهنــدی ڕیشــهیی گۆڕینــی
دهرخســتووه خــۆی ســهرمایهیه و
هاتوونهتــه ڕابــردوو لــه پێداگرتــر و
چینایهتییــهوه. خهباتــی مهیدانــی
كــهچــاالكان ئهمســاڵیششایســتهیه
ــتان ــهكوردس ــكاریل ــیكرێ وڕێبهران
لــه بهرینتــر بهڕێوهبردنــی بــه
ــردوویڕێوڕهســمهكانیئــهمڕۆژه، ڕاب
بهرهوپیــریئهوهڵــیمانگــیمهیــهوه
ڕێوڕهســمهكانی پێویســته بچــن.
ئهوهڵــیمانگــیمــهیلــهشــهقامو
ناوهندهكانــی لــه شــارهكان، مهیدانــی
بهشــداریی بــه بهرههمهێنــان و كار
كرێــكارانوخهڵكــییهكســانیخــواز
بهڕێوهبچــن. ئاشــكرا بهشــێوهی و
داخوازییهكانــی و خواســت پێویســته
بردنهســهرهوهی بهتایبــهت كرێــكاران،
ــو ــهبهدیبژێ حهقدهســتبهنیســبهتس
وتهوهرۆمــیئێســتا،كاریــانبیمــهی
تهندرووســتی دابینكردنــی بێــكاری،
دهوڵــهت، ههزینــهی بــه دهرمــان و
بهڕهســمیناســینیمافــیڕێكخــراو،
ناڕهزایهتــی،كۆبوونــهوهومانگرتــن،
كرێكارانــی دهســتبهجێی ئازادیــی
بهندكراوانــی ههمــوو و بهندكــراو
سیاســیودژایهتــیلهگــهڵشــهڕی

و ئیمپریالیســتیی و كۆنهپهرســتانه
تــری خێراكانــی داخوازییــه باقیــی
كرێــكاران،لــهبڕیارنامهكانــیئهوهڵــی
ــهو ــداگهاڵڵ ــهیكرێكاران مانگــیم

بكرێــن. فۆرمولــه

ڕۆژیكرێــكار،ڕۆژیگشــتچینــی
واحیــده. جهســتهیهكی وهك كرێــكار
ــكاران، ــیكرێ ــهمڕۆژه،ڕۆژیجێژن ئ
مانیفێســتی ڕاگهیاندنــی ڕۆژی
كرێــكاراندژبــهســهرمایهداران،ڕۆژی
٩٩لهســهدییهكانلــهبهرامبــهریــهك
لهســهدییهكانه.لــهمڕۆژهداشــهقامو
كرێكارانــه. هــی شــار مهیدانهكانــی
چهرخــی پێویســته ڕۆژهدا لــهم
ــكاران ــیكرێ ــهفهرمان ــانب بهرههمهێن
ولهپێنــاوخزمــهتبــهیهكگرتوویــی،
ڕێكخســتنوڕهزمیشۆڕشگێڕانهیان،
لــهههڵســووڕانبكهوێــت.لــهمڕۆژهدا،
گشــتكۆمــهڵوگشــتمرۆڤایهتــی،
پێویســتهشــنهیهیــوابــهڕزگاریــی
مرۆڤایهتــیلــهچنــگوهحشــیگهری
وبهربهریتــینیزامــیســهرمایهداری
خــۆی ژیانــی و كار شــوێنی لــه
ــیمانگــی ــكات.ئهوهڵ ــێب ههســتپ
مــهیڕۆژییهكگرتوویــیخهباتــی
شۆڕشــگێڕانهیچینــیكرێــكاربــۆ
مزگێنیــدهری ڕزگاری، و ئــازادی
سۆسیالیســتییه كۆمهڵگایهكــی
بــههێــزیوشــیار بــهپشــتبهســتن
كرێــكاری چینــی خهباتــكاری و

جیهانــی.

بژیئهوهڵیمانگیمهی
بژییهكگرتووییوهاوپشتیی

جیهانییچینیكرێكار

كۆمهڵه
ڕێكخراویكوردستانیحیزبی

كۆمۆنیستیئێران
خاكهلێوهی١٤٠١

***
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تێكهه لچوون له سه ر شه قام؛ وێنایه ك له  
توندووتیژی جێكه وتوو له  كۆمه ڵگای ئێران

ئیدارهیپزشــكییاســاییئوستانی
٣٠ی سێشــهممه رۆژی تــاران؛
مانگــیخاكهلێــوهڕایگهیانــدكــه
٩٦ ســهرجهم ١٤٠٠؛ ســاڵی لــه
هــۆی بــه كــهس ٥٠٣ و هــهزار
شــهقام لهســهر تێكههلچــوون
زیانیــانبوهركهوتــۆهوبــهوبۆنــهوه
پزشــكی ناوهندهكانــی ســهردانی
یاســاییئــهمئوســتانهیانكــردووه.
لــهمژومارهیــه٦١هــهزارو٦٦
كهســیانپیــاوو٣٥هــهزارو٤٣٧

بــوون. ژن كهســیان

لــهمراپۆرتــهداهاتــۆهكــهئامــاری
ســهردانبــۆناوهندهكانــیپزشــكی
بــه تــاران ئوســتانی یاســایی
جــۆره ئــهم زیانهكانــی هــۆی
تێكههلچونانــهلــهســاڵی١٤٠٠بــه
بهراوردبهســاڵیپێشــترواتهســاڵی
دههوومــی یــهك و پێنــج ١٣٩٩؛
ــهبابــهت لهســهدزیــادیكــردووه.ل
ئۆســتانهكانیتــرلــهڕاپۆرتێكــدا
كــهلــهالیــهنههواڵنێــری”ئانــا
لــه كــه؛ هاتــووه باوكراوهتــهوه ”
ســاڵی ئهوهڵــی مانگــی شــهش
١٤٠٠؛ســهرجهم٣٣٥هــهزاركــهس
هــۆی بــه ئێــران لــهسهراســهری
دهمهقاڵــهوتێكههلچــونلــهگــهڵ
ناوهندهكانــی ســهردانی یهكتــر،
” كــردووه. یاســاییان پزشــكیی
كــه دهنووســێت ههروههــا ” ئانــا
ــۆ زۆرتریــنژمــارهیســهردانهكانب
ــه ــیپزشــكیییاســاییب ناوهندهكان
هــۆیپهالمــاردانبــهپێــیژمارهی
ئوســتانهكانی لــه دانیشــتووان
ئازهربایهجانــی ئهردهبیــل؛
و زهنجــان و ههمــهدان شــهرقی؛
ــتانهكانی ــهئوس ــنڕادهشل كهمتری
تۆمــار بووشــێهر و هۆرمــۆزگان
تهســنیمیش ” ههواڵنێــری كــراوه.
ــانمانگــیســاڵی١٤٠٠ ــهئاب ”ل
لــهڕاپۆرتێكــدابــهپشــتبهســتن
بــهئامارهكانــیرهســمیپزشــكیی
نزیكــهی كــه نووســی یاســایی
لــه پشــكنینهكان لــه لهســهد ٤٠
یاســایی پزشــكیی ناوهندهكانــی
نیــوهی لــه واڵت سهراســهری
بــه ڕابــردوو ســاڵی ئهوهڵــی
تێكههڵچــون زیانهكانــی هــۆی
ژمارهیــهك بــووه. پهالمــاردان و
وایــه الیــان كارناســان؛ لــه
هــۆكاریهاتنهخــوارهوهیڕادهی
دانبهخۆداگرتنــیهاواڵتییــانبــێ
رێگــهی كــه لــهوهی بــوون هیــوا
مافیــان قهزاییــوه دهزگای
خهلــك زۆربــهی بێــت. دهســتهبهر
لــهوبروایــهدانكــهزوریپێدهچێــت
دادگاكانــی لــه پهروهندهیــهك تــا
بۆیــه و دهبێتــهوه یهكایــی ئێــران
باشــتر كــه دهگــهن ئاكامــه بــهو
وایــهكــهبــهپشــتبهســتنبــههێــز

خۆیــان مافــی خۆیــان بــازوی و
وهربگــرن!.لــهمڕاپۆرتــهداهاتــۆهكه
ــی ــێعهداڵهت ــكاری؛ب ــی؛بێ گران
چینایهتــی؛ جیــاوازی و
ڕادهی چوونهســهرهوهی
بــه هاواڵتییــان گیرۆدهبوونــی
خهمۆكــی؛ســهرهكیترینهــۆكارن
كــهلــهمســااڵنهیدواییــدا؛بۆنهتــه
رادهی هاتنهخــوارهوهی هــۆی
چونهســهرهوهی و دانبهخۆداگرتــن
رادهیتێكههلچــوونئــهموئــهولــه

یهكتــر. گــهل

لهئێرانیژێردهســهاڵتیرژیمی
و تووڕهیــی رادهی  ئیســامیدا
توندووتیــژیلــهســهروییههمــوو
دهســهاڵتێك جیهانــه. واڵتانــی
تازیهبارییــه رۆژی و شــهو كــه
دهوڵهتــی؛ تهلهویزیۆنــی لــه ،
مزگهوتــهكان بڵینگــۆی لــه
كاســهكانی لــه تهنانــهت و
دهرســیمهدرهســهكانبــاسباســی
قهمــه شــههادهته؛ و خوێــن
بڕینــهوهی و قهســاس لێدانــه؛
ســزادان؛ وهك لهشــه ئهندامانــی
سروشــتییه دا واڵتێــك وههــا لــه
نــاو بكاتــه روو توندووتیــژی كــه
ماڵــهكان،شــهقامهكانوشــوێنی
كاریــش.دهمهقالــهوتێكههڵچونــی
تهواوكــهری بهشــێكی سهرشــهقام
توندووتیــژیدهســهاڵتیئیســامیه
ــی ــان؛دژیكهمینهكان ــهدژیژن ل
دژی مهزههبــی؛ و نهتهوهیــی
كرێــكارانوخهڵكــیزهحمهتكێــش
لــه بــهردهوام رۆژانــه ئێمــه كــه
واڵتــهدا ئــهم كهنــاری و گۆشــه

دهیبینیــن.

ــی ــهنواندن ــهاڵتیئیســامیب دهس
توندوتیــژی؛ بێبهزییانهتریــن
شۆڕشــیئێرانــیســهركووتكــرد
لــه كــرد. ســهقامگیر خــۆی و
، رابردووشــدا ســاڵی مــاوهی٤٣
ــژی ــهتوندووتی ــتنب ــهپشــتبهس ب
لــه زیندانــهكان؛ لــه ڕێكخــراو
شــوێنی لــه و شــهقامهكان ســهر
دهســهاڵتی بــه درێــژهی كار؛
خوێــن و توندووتیــژی خۆیــداوه.
پایهكانــی لــه شــههادهت؛ و
ئیدئۆلــۆژیئــهمرژیمــهن.قهمــه
لێــدانوخــۆئــازاردان؛شــهالقلێــدان
وئێعــداملــهشــوێنهگشــتییهكان؛
دیمهنگهلێكــنكــهبــهردهواملــهبــهر
چــاویخهڵــكولهوانــهمنــدااڵن
ــه ــهمرهوشــانهل ــاتدهبنــهوه.ئ دووپ
حكوومهتــی ڕاگهیهنهرهكانــی
جوومعــهكان نوێــژی لــه و
بۆدهكرێــت. تهبلیغــی بــهردهوام
مووقــهدهسنیشــاندانوپهرهپێدانــی
توندووتیــژی؛تهنانــهتلــهكتێبــه
مهدرهسهكانیشــدا دهرســییهكانی

پێــدهدرێ. پــهرهی

پهرهپێدانــی و هانــدان ســهرهڕای
دهســهاڵتی لهالیــهن توندووتیــژی
و ئهشــكهنجهگهران ئیســامی؛
زیندانهوانــانلــهتووڕهتریــنوبــێ
دیــاری كهســهكان تریــن بهزهیــی
و الت شهڕفرۆشــترین دهكرێــن.
ناوهندهكانــی لهالیــهن لۆمپهنــهكان
دادهمهزرێــن. ئهمنییهتیــهوه؛
چهقــۆكێشــهكانلــههێــرشبۆســهر
ژنــانوبــۆســهرخۆپیشــاندانی
دژیرژیــمبــهكاردێــن.تهنانــهت
لــه  قاتڵــهكان و شــهڕفرۆش
زیندانیــه لــهدژی زیندانــهكان
سیاســیهكان؛هــاندهدرێــن.ئهمانــه
ــدو ــهتون ههمــوویبهشــگهلێكنل
تیــژیبهرنامــهبــۆدارێــژراولــه

رژیمــهوه. الیــهن

لــهدژی كوردســتان لــه شــهڕ
ناردنــی و كــورد خهڵكــی
ــۆدهرهوهی ترۆریســتیئیســامیب
ســوپای بهشــداری و واڵت
پاســدارانلــهكوشــتنیدهیــانهــهزار
كهســیخهڵكــیســوورییه؛عێــراق؛
وهــا دیكــهی الیهنێكــی یهمــهن؛
سیاســهتێكن.ئــهمئهفــرادهكــهلــه
نێــوئاگــروخوێنــداپــهروهردهكــراون؛
ئێــران دهگهڕێنــهوه كــه كاتێــك
نارهزایهتییهكانــی بــه بهرامبــهر
ئهمــه و دێنــن بهكاریــان خهلــك
لــه خــۆیفاكتۆرێكــیگرینگــه
لــه توندووتیــژی باوبوونــهوهی

ئێــران. كۆمهڵــگای

بــۆكۆتایــیهێنــانبــهمتوندویژییــه
جێگیــركــراوه؛بــۆپێشــگرتنبــه
دهرونــی نائارامــی و تووڕهبــوون
كۆمهڵــگادا پێســتی لهژێــر كــه
لــهجوڵــهدایــهوڕهنگدانهوهكــهی
شــهڕهكانی چوونهســهرهوهی لــه
بــۆ دهیبینیــن؛ سهرشــهقامهكاندا
بــێمافــی؛ بــه هێنــان كۆتایــی
و گهندهڵــی و هــهاڵواردن
دزییهكانــینجوومــی؛بــۆكۆتایــی
نــهداری و هــهژاری بــه هێنــان
زیاتــری رۆژی لهگــهڵ رۆژ
جهمــاوهریخهڵــك؛ڕێگایــهكنییــه
بێجگــهلــهروخاندنــیدهســهاڵتی

ئێــران. لــه ئیســامی رژیمــی

***

ڕاگەیاندنی کۆمیتەی ناوەندی کۆمەڵە 
سەبارەت بە ئیدانە کردنی هێرشی 
ئەرتەشی تورکیە بۆسەر هەرێمی 

کوردستان
و کۆنەپەرســت ڕژیمــی ســەرلەنوێ
ســەرکوتگەریتورکیــەبــەبیانــووی
پهالمــاربۆســەرشــوێنیجێگیــربوونــی
لــە کوردســتان کرێکارانــی پارتــی
ــوو ــلهەڵکەوت ــیقەندی ــرەچیاكان زنجی
لــەباکــوریهەرێمــیکوردســتانلــە
زەویوئاسمانەوەهێرشێکیبەرباوی
بۆســەرئــەوناوچەیــەدەســتپێکردووە.
ــەبۆتەهــۆی هێرشــیئەرتەشــیتورکی
ــیژومارەیەکــی کــوژرانوبرینداربوون
زۆرلەخەڵکــیناوچەکــە،لەناوچوونــی
ژینگــەوئــاژەڵوپەلــەوەرەکێوییــەکان
وهەروەهــامــەڕومااڵتــیدانیشــتوانی
ئــەوناوچەیــە.لــەئاکامــیئــەمئــەم
ناوچەکــە دارســتانەکانی هێرشــانەدا
خەڵکــی و دەســووتێن لەئاگــردا
زۆریــان ماڵیــی زیانێکــی ناوچەکــە
وەرزەدا لــەم بەتایبــەت بەرکەوتــووە،
کــەبژیــویخۆیــانلــەسروشــتدابیــن
ڕۆژی چەنــد لەمــاوەی دەکــەن.
ڕابــردوودائەرتەشــیتورکیــەهــاوکات
ناوچەکانــیژێردەســەاڵتی“پەیــەدە”ی
لــەڕۆژئــاوایکوردستانیشــیکردۆتــە
هێــزە و ئاســمانی هێرشــی ئامانجــی
و داگیرکــردن بــۆ بەکرێگیراوەکانــی
دەستبەســەراگرتنــیچەنــدبەشــێکی

تــرلــەناوچەکــەئامــادەدەکات.

ــە حکوومەتــیداگیرکــەریتورکیــەل
و جیهانــی قەیراناویــی هەلومەرجــی
شــەڕلــەئوکرایــنکەڵکــیوەرگرتــووە
وبەلەبەرچاوگرتنــیئەوەیکــەهەمــوو
ئــەو کەوتوونەتەســەر ســەرنجەکان
شــەڕە،بــەڕێککەوتــنیــانبێدەنگــی
ئامریــکا،هێرشــینیزامــیســەرلەنوێی
کوردســتان هەرێمــی بۆســەر خــۆی

دەســتپێکردووە.

ئــەم کــە نییــە شــاراوە لەکــەس
هێرشــەکانی هــەروەک هێرشــەش
بۆســەر دەوڵەتــیتورکیــە پێشــووتری
واوەتــر ئامانجەگەلێکــی ناوچەکــە،
ک پ ” هێزەکانــی بوونــی لــە
بەهــەرڕادەیــەک ک”یمەبەســتە.
و ئاڵــۆز عێــراق لــە بارودۆخەکــە
ڕادەیــەک بەهــەر و ناســەقامگیرتر
دەوڵەتــیعێــراقالوازتــربێــت،دەوڵەتــی
ئوردۆغــانزیاتــرتەمــاعوکەڵکەڵــەی
ئــەوەدەیگرێــتکــەجێگاپێــیخــۆیلــە
چەنــدبەشــێکلــەباکــووریعێــراقو
تــادســەتگرتنبەســەرچاڵــەنەوتــەکان
ولــەوەشواوەتــرتــامســۆگەرکردنی
هەناردەکردنــیگازونــەوتلەڕێــگای

دەکات. پتەوتــر تورکیــەوە،

دەوڵەتەکانــیدەســەاڵتدارلــەئێــرانو
ئەوەیکــە لەگــەڵ هــاوکات تورکیــە،
بەرژەوەنــدی بەشــوێن و هەرکامــە
تایبەتــیخۆیانــەوەن،لەهەمانکاتــدادوو
ئامانجــیهاوبەشیشــیانهەیــە:یەکــەم
نیشــاندانیچنــگوددانــیخوێنــاوی
بــە کوردســتان خەڵکــی بــە خۆیــان
نەهێشــتنی و لەباربــردن ئامانجــی
بــە هومێدێــک و هیــوا هرچەشــنە

ســتەمی لەدســەت بــوون ڕزگار
هەمــوو خەڵکــی لەنــاو نەتەوایەتــی

کوردســتان. بەشــەکانی

لــە تێــوەردان دەســت دووهــەم:
چارەنووســیسیاســیداهاتــوویعێــراق
لــەڕێــگایبەدەســتهێنانــیجێگــە
ئەگــەر ناوچەیــە. لــەم پێگەیــەک و
پشتبەســتن بــە ئیســامی کۆمــاری
بــەهێزەکانــیحەشــدیشــەعبیئــەم
دەوڵەتــی دەکات، دابیــن ئامانجــە
داگیرکاریــی ڕێــگای لــە تورکیــە
راســتەوخۆوەلەهەوڵــیدابیــنکردنــی

ئامانجدایــە. هەمــان

کــردەوە ئــەم ســەرەڕای بــەاڵم
هەڵســەنگاندنی داگیرکارییانــە،
ئێســتا هەلومەرجــی لــە عەینیــی
کــە ڕاســتییەیە ئــەو دەرخــەری
ســەرکوتگەری دەوڵەتــی هەرچــوار
ئێــران، لــە کوردســتان، خەڵکــی
عێــراق،تورکیــەوســوورییە،لەچــاو
الوازتریــن لــە ڕابــردوو دەیــەی ســێ
ئوردۆغــان خۆیانــدان: جێگەوپێگــەی
تورکیــە لــە دەســەاڵتدار حیزبــی و
لەگــەڵشکســتوناکامــیبــەردەوام
هەلومەرجــی بوونەتــەوە. بــەرەوڕوو
ــووری ــیئاب ــە،قەیران ــیتورکی ناوخۆی
تورکیــە، لیــرەی نرخــی دابەزینــی و
و بێــکاری و هــەژاری پەرەســەندنی
هەروەهــادژایەتــیڕۆژبــەڕۆژزیاتــر
و شکســت و ســەرەڕۆیی لەگــەڵ
ناکامییــەناوچەییەکانــیئوردۆغــان،
تورکییــەی ڕژیمــی جێگەوپێگــەی

کــردووە. الواز گەلێــک

گیــرۆدەی ئیســامی کۆمــاری
قــووڵ قیرانــی کۆمەڵێــک داوی
ڕێــکار هیــچ و چارەهەڵنەگــەرە و
لــەو دەبازبــوون بــۆ پانێکــی و
بارودۆخــەلەبەردەســتدانییــەوترســی
کــە تــر شۆڕشــێکی ســەرهەڵدانی
ڕەخســاوە، بابهتێهكــهی بهســتێنی
خــەویلــەچــاویبەرپرســانیڕژیــم

زڕانــدووە.

دارودەســتەدەســەاڵتدارەکانیعێــراق
کــەلــەگەندەڵــیوڕیزبەندییــەنەژادی
هیــچ نوقمبــوون، مەزهەبییەکانــدا و
ئاســۆیەکیڕوونیــانبــۆدەربازبــوونلــەم
هەلومەرجــەلەبەردەمــدانییــەوئەمــڕؤ
بــۆســبەیدرێــژەبــەدەســەاڵتیخۆیــان
دەدەن.دەوڵەتــیبەشــارئەســەدهەتــا
بەســەر دەســەاڵتی تەنانــەت ئێســتاش
یــەکلەســەرســێیخاکــیواڵتەکەیدا
گرێــدراوە ئــەو، چارەنووســی و نییــە
ڕۆژی ســبەی ڕێكکەوتنەکانــی بــە
زلهێزەکانــەوە.هــاوکاتلەکوردســتانی
پڕبایــەخ دەســتکەوتگەلێکی ســووریە
ســانایی بــە کــە هاتــووە بەدەســت
نۆبــەی بــە و وەرناگیردرێتــەوە لێیــان
خــۆیرژیمــیدەســەاڵتداریدەمێشــق

دەخاتەژێــرگوشــارەوە.

بوونــی نیشــانەی ئەمانــە هەمــووی
و عەینــی فاکتۆرگەلێکــی
هیوابەخشــنکــەلەبەرژەوەنــدیخەڵکی
خەباتــکارومافخــوازیهەمــووبەشــە
کوردســتاندان. جۆراوجۆرەکانــی
نابێــت ئــەوەش، ســەرەڕای بــەاڵم
لــە کــە دەوڵەتانــەی ئــەو مەترســی
بەکــەم وداڕمانــدان هەڵدێــر لێــواری
بگیردرێــت.مەترســیدەســتتێوەردانــی
لــە تورکیــە و ئێــران دەوڵەتەکانــی
بابەتگەلێکیپێوەندیداربەچارەنووسی
جۆراوجۆرەکانــی بەشــە لــە خەڵــک
و ڕێککەوتــن مەترســی کوردســتان،
ســاتوســەودایدەوڵەتــیئامریــکا
کۆنەپەرســتانە رژیمــە ئــەم لەگــەڵ
ئەمانــە خۆیــدا، بەرژەوەنــدی لەپێنــاو
بەشــێوەیەکیگشــتیلەزومــرەیئــەو
مەترســیانەنکــەپێویســتەکۆمەاڵنــی
ــەهەمــووبەشــە خەڵکــیکوردســتانل
جۆراوجــۆرەکانبەوپــەڕیوشــیاریو
شــارەزاییویەکگرتووییــەوەلەگەڵیــان

ببنــەوە. بــەرەوڕوو

لــە کوردســتان خەڵکــی لــە دیفــاع
داگیرکارییــە و پەالمــار ئاســت
دژایەتــی تورکیــە، نیزامییەکانــی
دەربڕیــنلەگــەڵداگیــرکارینیزامــی
کوردســتان، هەرێمــی و ڕۆژئــاوا
تێکدانــیئاسایشــیشــوێنوژیانــی
خەڵــکودیفــاعلــەخەباتــیخەڵکــی
کوردســتان،دیفــاعکردنــەلــهئــازادی،
لــەکەرامەتــیمرۆڤایەتــیوهەروەهــا
ســەرکوت لەگــەڵ کردنــە دژایەتــی
نیزامــی. داگیــرکاری و هێــرش و
لەکاتێــدادەوڵەتــیتورکیــەهاوڕایــی
ویــانبێدەنگــیئامریــکاویەکێتــی
ــا ــەواتەنی ــاوە،ئ ــایبەدەســتهێن ئوروپ
چــەپ هێــزە و کوردســتان خەڵکــی
ئاســتی لــە پێشــکەوتنخوازەکان و
دەتوانــن کــە جیهانــدان و ناوچەکــە
ئەرتەشــی نیزامــی دەســتدرێژی
ــکبشــکێنن ــەتێ داگیرکــەریتورکی

بدەنــەوە. بەرپەرچــی و

کۆمیتــەیناوەنــدیکۆمەڵــەهێــرش
ئەرتەشــی وەحشــییانەی پەالمــاری و
تورکیــەبۆســەرهەرێمــیکوردســتان
بەتونــدیئیدانــەدەکاتوهاودەنــگ
لەگــەڵســەرجەمکۆمەاڵنــیخەڵکــی
خوازیــاری ناوچەکــە، ئازادیخــوازی
ــتدرێژییەکانی ــەدەس ــنب ــیهات کۆتای
حیزبەکــەی و ئــوردۆگان دەوڵەتــی

لــەدژیخەڵکــیکوردســتانە.

کۆمیتەیناوەندیکۆمەڵە
ڕێكخراویکوردستانیحیزبی

کۆمۆنیستیئێران

٣٠خاکەلێوەی١٤٠١یهەتاوی

***
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کارگەیەک بە بێ خاوەنکار:
ئەزموونی خۆبەڕێوەبەری 

کرێکاران لە ئەرژەنتین

نووسەر:ماریاتریگۆنا
وەرگێڕانیلەفارسییەوە:الوێنئەمانی

کاریئێمــەمژدەبەخشــیگۆڕانکارییەکــی
بەڕێوەبردنــی شــێوازی لــە گەورەیــە
کۆمەڵێــک ئێمــە کارگەکانــدا.
لــە نوێمــان کۆمەاڵیەتــی پەیوەنــدی
کارگــەداجێخســتووە.لەگــەڵزانکــۆکان،
ڕێکخــراوەکانویەکێتییەکانــیکرێکارانــی
بــە "زانــۆن" هاوپەیمــان. بووینەتــە بێــکار
دەگمــەن ئەزموونێکــی شــێوەیەک هیــچ
بەڵکــوو نییــە، شــێتانە بیرۆکەیەکــی یــا
بەردەوامــە لێکگرێــدراوی ئەزموونێکــی
کــردەوە بــە کرێــکاران لــە بەشــێک کــە
بەدییانهێنــاوە.کەســانێکیزۆرزانــۆنوەک
تاقیگەیــەکبــۆتاقیکردنەوەیخەونەکانی
کرێــکاراندەبینــن.بــەاڵمئێســتاکەکــەپێنــج
ــت ــەڕدەبێ ــەداتێپ ــەمئەزموون ســاڵبەســەرئ
دەبــێبوترێــتکــەئێــرەچیتــرتاقیگــەنییــە:
ئێمــەلــەبەرامبــەرمۆدێلــیســەرمایەداریدا،

داوە. نیشــان ئابووریمــان بەدیلیکــی
لــە یەکێــک کیــرۆگا، ئالیخانــدرۆ

زانــۆن کرێکارانــی

ئەرژەنتیــن خۆبەڕێوەبەرەکانــی کارگــە
چــاوی پێــش خســتووەتە نموونەیەکیــان
ســەرجەمکرێکارانــیجیهــانکــەنیشــانی
ئــەداتکرێــکارانبــەبــێبوونــیبەڕێوەبــەر
وخــاوەنکارگــە،باشــتردەتوانــنکەســپ
وکارەکانبــەرەوپێــشببــەن.ئــەمدیاردەیــە
کــەکرێــکارانبەڕێوەبردنــیشــوێنیکاری
خۆیــانبگرنــەئەســتۆلــەســاڵێ٢٠٠٠ەوە
دەســتیپێکردولەســاڵی٢٠٠١داگەیشــتە
ــن ــەیکــەئەرژەنتی ــەوکات ــائ لووتکــە،وات
خراپتریــنقەیرانــیئابــووریخــۆیتێپــەڕ
دەکــرد.هــەرلــەمــاوەیئــەمچەنــدســاڵەدا
ــان ــەملیۆن ــەهــەزارانکارگــەداخــرانوب ب
کریــکاربێــکاربــوون.ئــەوسەرچەشــنەی
بــە ئامــاژە خوولقــا، ئەرژەنتینــدا لــە کــە
بــە گەیشــتن بــۆ کــە دەکات خەباتێــک
ــاندنەوە ــەچەوس ــەریل کۆمەڵگەیەکــیبێب

وســەرکوتلەســەرڕێمانــە.

زانــۆن ســیرامیکی کاشــی کارگــەی
کرێــکاران کــە کارگەیەکــە گەورەتریــن
٢٠٠١ەوە ســاڵی لــە و وەریانگرتووەتــەوە
ــە ــەمکارگەی ــە.ئ ــردەســتیخۆیاندای ــەژێ ل
لــەپارێــزگاینێئۆکێنــەلــەپاتاگۆنیــاو
ئێســتادا)٢٠٠٥(٤٧٠کــەسکاری لــە
کارگــەی ١٨٠ و زانــۆن دەکــەن. تێــدا
زیاتــر توانیــان تــر دەستبەســەرداگیراوی
ئــەم بئافرێنــن. هــەزارهەلــیکار دە لــە
وەبەرهێنانــی بنچینەیــی خاڵــی ئەزموونــە
ســەرلەنوێپێناســەکــردەوە:خاوەنــکارەکان
بەڕێوەبردنــی توانایــی کرێــکاران بــێ بــە
هیــچکەســپوکارێکیــاننییــە،بــەاڵم
کرێــکارانبــەبــێخاوەنــکارباشــتردەتوانــن
ئــەم ئەگەرچــی بــدەن. ئەنجــام کارەکان
لــەهەنــاوی ناچــارن ئەزموونانــە چەشــنە
کاری بــە درێــژە ســەرمایەداریدا بــازاڕی
ئاســۆیەک دواجــار لــێ بــدەن، خۆیــان
بــەڕوودا نوێمــان کاریــی کلتورێکــی لــە

دەکەنــەوە.

لــەســاڵی٢٠٠١داخاوەندارانــیکارگــەی
زانــۆنبڕیاریانــداکارگەکــەدابخــەنوبــە
بــێپێدانــیقەرەبــوویانتەنانەتحەقدەســتی
دواکەوتوویچەندینمانگەیان،ســەرجەمی
بــەر ســاڵێک دەرکــرد. کرێکارەکانیــان
لــەوە،کرێــکارەکانلــەناڕەزایەتــیدەربڕیــن
داخرانــی و بەکۆمــەڵ دەرکردنــی بــە
ــیوەبەرهێنــان ــەهێڵەکان ژمارەیەکــیزۆرل
ــی ــوو.خاوەن ــەخۆپیشــاندانکردب دەســتیانب
کارگەکــە،لوئیــسزانــۆن،کــەزیاتــرلــە
٧٥ملیــۆندۆالربــەخــاوەنقــەرزەدەوڵەتــی
تــەواوی بــوو، قــەرزدار تایبەتییــەکان و
کرێکارەکانــیدەرکــردولــەســاڵی٢٠٠١دا

ئۆکتۆبــەری لــە داخســت. کارگەکــەی
کــە ڕایانگەیانــد کرێــکارەکان ٢٠٠١دا
چــوار بدرێــت. بــەوان دەبێــت کارگەکــە
خێمەیــان کارگەکــە دەرەوەی لــە مانــگ
نامیلکەیــانباوکــردەوە هەڵــداومانــەوە،
داخســت شــاڕێگەیەیان لــەو بەشــێک و
کــەدەچوویــەوەســەرناوەنــدواتــەنێئۆکێــن.
ــەدەرەوەی ئــەوکاتــەیکــەکرێــکارەکانل
دادگا هەڵدابــوو، خێمەیــان کارگەکــە
حەقدەســتە بــری لــە کــە دا بڕیــاری
پشــکەکان پاشــماوەی پێنەدراوەکانیــان،
بــەکرێــکارەکانبدرێــت.لــە٢یمانگــی
کرێــکاران ئەنجومەنــی ،٢٠٠٢ مارســی
بڕیــاریداکــەبــەبــێبوونــیبەڕێوەبــەر

بخەنەوەگــەڕ. وەبەرهینــان

یاسامەندییانڕەوایی
ــەبــێ کارگەکــەبــۆمــاوەیچــوارســاڵب
ئــەوەیدۆخێکــییاســاییڕوونــیهەبێــت
درێژەیبەکاریخۆیدا.کرێکارەکانبە
دەستبەســەرداگرتنوبەڕێوەبردنــیکەســپ
وکارێکــیجێهێڵــراو،ئەویــشبــەبــێئەوەی
هیــچجــۆرەپاڵپشــتییەکییاســاییانهەبێــت،
ــان لەڕاســتیدامەنتقــیخاوەندارێتــیتایبەتی
بــردەژێــرپرســیارەوە.پرســیاریکرێــکارەکان
ــەڕەواییــان ــووکــەکامیــەکلەمان ــەوەب ئ
بەرگــری بــۆ کرێــکاران مافــی هەیــە:
خــۆ یــان خۆیــان پیشــەکانی لــە کــردن
خاوەنــدار تایبەتــی خاوەندارێتــی مافــی
کــەلــەڕێگــەیسووبســیدیدەوڵەتــیو
بەدەســت کرێکارانــەوە چەوســاندنەوەی
و ڕاســتەوخۆ سیاســی هاتــووە؟چاالکــی
پێشــێلکردنــیمەنتقــیخاوەندارێتیتایبەت
ــووە ــەتاکتیکــەســەرەکییەکانب یەکێــکل
و لــەوکەســپ زۆرێــک الیــەن لــە کــە
کارانــەیکرێــکارانوەریانگرتوونەتــەوە،بــۆ
بەدەســتهینانیمۆڵــەتومتمانــەییاســایی
کارگەلێــک و کەســپ هێنــراوە، بــەکار
بەرخــۆدان "داگیــرکاری، درووشــمی کــە
بــووە. ئــەوان وەربەرهێنــان"سەرچەشــنی و
ــانپرســیکــە ــۆکلێرمەنی ــەڕائ کاتێــکل
زیاترلەبیســتوپێنجســاڵلەوکارگەیەدا
کاریکردبــوو،بۆچــیئەندامانــیجڤاکــی
خۆجێیــیپێویســتەبەرگــریلــەبەردەوامــی
کارکــردنلــەکارگــەیزانۆنــدابکــەن،لــە
وەاڵمــداوتبــووی:"لەبــەرئــەوەیکــەئــەم
کارگەیــەهــیخەڵکــەوئێمــەبەرگــریلــە

کارەکانمــاندەکەیــن".

دەســتیان کرێــکاران کــە ڕۆژەوەی لــەو
داواکاری گرتــووە، زانۆنــدا بەســەر
خاوەندارێتــی کــە بــووە ئــەوە بەردەوامیــان
بــە دەبــێ کار و کەســپ ناوەندەکانــی
ئەوەشــدا، لەگــەڵ بســپێردرێت. کرێــکاران
داخوازییــەی ئــەم لەگــەڵ هاوتەریــب
کرێکارانداخەباتێکیدیکەشــیانخســتووەتە
ڕێ:ئــەوانلــەڕێــیچاالکییــەسیاســییە
بێهەژمارەکانــیخۆیانــەوەهەوڵیــانداکــە
تاوەکــوو بکــەن ناچــار فیــدراڵ دادگای
ــکار( ــێخاوەن ــەب فاســینپەت)کارگــەیب

بناســێت. یاســایی بــە

ئــەوە خۆبەڕێوەبەرێتییەکــە پێویســتیی
بەرگریکــردن بــۆ کرێــکارەکان کــە بــووە
ڕێکبخــەن. خۆیــان کارگەکەیــان لــە
ڕادیکاڵــەکان جوواڵنــەوە پشــتی بڕبــڕەی
زانۆنــدا لــە وەبەرهێنــان بەردەوامبوونــی و
خۆیــان لــە بــووە بەرگریکردنــە ئــەم هــەر
ــە ــدا.ل ــەرهێرشــەتووندوتیژەکان ــەبەرامب ل
زۆر دەوڵــەت ســاڵەدا چەنــد ئــەم مــاوەی
ــەوەیتووندوتیــژیلــەخــۆینیشــان کاردان
بــۆدەرکردنــی داوەوجۆرەهــاتاکتیکــی
کرێــکارەکانلــەکارگەکــەبەکارهێنــاوە.
دەوڵــەتتاکــووئێســتاکەپێنــججــارپۆلیســی
هێناوەتــەمەیــدانبــۆچۆڵکردنیکارگەکە.
وەدەرنانــی بــۆ هەنگاویشــی دواییــن
کرێــکارانلــە٨یئاپریلــی٢٠٠٣دابــوو
کــەلەگەڵیــدازیاتــرلــە٥هــەزارکــەس
لــەخەڵکــینێئۆکێــنبــۆپشــتیوانیلــەم

کارگەیــەهاتنــەســەرشــەقامەکان.لەگــەڵ
ــکارەکانکــرد ــەکرێ ئەوەشــداهەڕەشــەیانل
مارســی لــە ســەریان. کــردە هێرشــیان و
٢٠٠٥داگرووپێکــیچوارکەســیهێرشــیان
کــردەســەرژنــییەکێــکلــەکرێــکارەکان
ئەویــانخســتە بــەزۆر ئەویــانڕفانــد. و
فالکۆنــی فــۆرد ترۆمبێلێکــی نــاو
ــزە ــەومۆدیلــەیکــەهێ ســەوزەوە-هەمــانئ
ئەمنییەتییــەکانلــەســەردەمیدیکتاتــۆری
ڕفاندنــی بــۆ ڕافئاویــدال( )خۆرخــێ
چاالکانــیسیاســیکەڵکیــانلێوەردەگــرت-
بیــرەوەری زیندووکردنــەوەی بــە تاوەکــوو
ئــەو نیزامییەکانــی هێــزە تووندوتیژیــی
بگەیەنــن. تۆقێنــەر پەیامێکــی ســەردەمە
ئــەمژنەیــانئەشــکەنجەکردبــوووبــەچەقــۆ
دابــوو. لــەڕوخســارودەســتوســنگیان
ڕووداوانــەدا، ئــەم تــەواوی جەرگــەی لــە
واڵمیــان یەکدەنــگ بــە کرێــکارەکان
دەدایــەوەکــەدەســتهەڵناگــرنلــەمافــی
ڕەوایخۆیــانبــۆبەرگریکــردنلــەخۆیــان

کارگەکەیــان. و

لــە فاســینپەت ئۆکتۆبــەری٢٠٠٥دا لــە
شــەڕێکییاســاییدابــراوەبــووودادگای
لــە کارگەیــە ئــەم بــوو ناچــار فیــدراڵ
و بناســێت فەرمــی بــە یاســاییەوە ڕووی
بــە ســاڵێک مــاوەی بــۆ چاالکییەکانــی
ئۆکتۆبــەری لــە ڕابگەیەنێــت. یاســایی
نزیکبوونــەوەیکاتــی لەگــەڵ و ٢٠٠٦دا
ئەنجوومەنــی کارگەکــە، چۆڵکردنــی
کرێــکارانبڕیاریــداجارێکــیتــرهێزەکانــی
خــۆیتەیــاربــکات.لــە٢٠یئۆکتۆبــەری
٢٠٠٦داکرێــکارەکانلــەشــەڕێکییاســایی
درێژمــاوەداســەرکەوتووبــوونوئــەمجارەیان
بــۆ فاســینپەتی چاالکییەکانــی دەوڵــەت
مــاوەیســێســاڵبــەفەرمــیناســی.

ــنســەرکەوتنی ــکاریئەرژەنتی ــیکرێ چین
کاتیــیزانۆنیــانجــەژنگــرت.ئەمجارەکــە
یاســاییە مۆڵەتــە بــەم فاســینپەت
خــۆی ســەرنجی دەیتوانــی نوێیــەوە
چــڕ وەبەرهێنــان بــۆ پانداڕێــژی لەســەر
بکاتــەوە،دۆخــیکارکــردنباشــتربــکات
خــۆی کۆمەاڵیەتییەکانــی پــڕۆژە و
ــەم ــانل ــۆڕێزلێن ــۆنب ــکات.زان ــراوانب بەرف
جیــاوازی بەرنامەگەلێکــی ســەرکەوتنە
بــووە ئــەوە لەوانــە یەکێــک بــرد. بەڕێــوە
تریشــی کرێکارەکانــی بانگهێشــتی کــە
ــۆنبکــەن ــەوەیســەردانیزان ــۆئ کــردووەب
ــە ــانب ــانببینــنکــەخۆی ــەچــاویخۆی وب
کار دەتوانــن بەڕێوەبــەر و خاوەنــکار بــێ
زانــۆن کرێکارانــی ئەنجوومەنــی بکــەن.
گەیشــتوونبــەوئەنجامــەیکــەئێســتاکە
لــەپێگەیەکــدانبتوانــنلــەمئەزموونــەپێنــج
شــتگەلێکیش خۆبەڕێوەبەریــدا لــە ســاڵە

بکــەن. تــر کەســانی فێــری

خۆبەڕێوەبەریکرێکاران
چەمکــی"خۆبەڕێوەبــەری"لــەدەســتەواژەی
ئیسپانی"auto-gestión"وەرگیراوەو
بــەمواتایــەدێــتکــەکۆمــەڵیــاگرووپێــک
دەتوانێــتخــۆیلەمــەڕکاروبارەکانــیخۆی
بڕیــاربــدات؛بەتایبەتیــشئــەوبڕیارانــەی
کــەپەیوەنــدیبــەپڕۆســەیپانداڕێــژیو
ــۆن ــیزان ــە.کرێکاران ــەوەهەی بەڕێوەبەرێتیی
شــێوازێکلــەخۆڕێکخســتنیانبەدیهێنــاوە
کــەتێیــدادەرکردنــیتــەواویبڕیــارەکان
لــەئەســتۆیکرێکارەکانــە.بــەمشــێوەیە،
لــە کرێکارییــەکان خۆبەڕێوەبــەرە ناوەنــدە
ئەرژەنتیــنتۆوێــکدەچێنــنکــەنەوەکانــی
ســەرمایەداری مەنتقــی بتوانــن داهاتــوو
بخوولقێنــن مەنتقیــک و بشــکێنن تێــک
بــۆ وەبەرهێنــان ئــەو پێــی بــە کــە
بــۆ نــەک دەدرێــت، ئەنجــام کۆمەڵگــە
بەدەســتهێنانیقازانــج،مەنتقێــککــەبــە
پێــیئــەوکرێــکارانلــەجیاتــیئــەوەیکــە
بچەوســێنەوە،بەهێزتــردەبــن.زانــۆنبەشــێکە
لــەبزووتنــەوەیداگیرکردنــیناوەندەکانــی
کــە بزووتنەوەیــەک کار، و کەســپ
ــەری ــەدیموکراتیکــەکانوخۆبەڕێوەب بەدیل
ــەکــردەوەدەســتەبەرکــردووە. ــیب کرێکاران
خۆبەڕێوەبەرەکانــی کارە و کەســپ
هــەر و فرەچەشــنن یەکجــار ئەرژەنتیــن
بــە تایبــەت یاســایی مۆڵەتــی کامەیــان
لــە تایبــەت شــێوەیەکی و هەیــە خۆیــان
گرتووەتــە وەربەرهێنانیــان ڕێکخســتنیی
بــەر.بەنزیکەیــیلــەهەمــوونموونەکانــدا
ئــەو بەســەر گرتــووە دەســتیان کرێــکاران

گەرمــەی لــە کــە کارانــەدا و کەســپ
ســاڵی لــە ئەرژەنتیــن دارایــی قەیرانــی
ئەرکــی خۆیــان و بەجێهێڵرابــوون ٢٠٠١دا
لــە ئەســتۆ. گرتوونەتــە بەڕێوەبردنیــان
خاوەنــدارەکان حاڵەتەکانــدا، زۆربــەی
وەبەرهێنانیــانڕاگرتبــوو،حەقدەســتیاننەدەدا
بڕیــاری لەمــڕووەوە، ببــوون. ومایەپــووچ
بەســەر گرتــن دەســت بــۆ کرێــکارەکان
پێویســتییەکەوە لــە کارگەکانــیخۆیانــدا
ســەرچاوەیدەگــرتونــەکلــەپشتبەســتن
بــەجۆرێــکلــەئایدۆلــۆژی.لەڕاســتیدائەم
نیگەرانییــەئاشــکرایەکــەچــۆندەکرێــت
بەرگــریلــەکاریکرێــکارەکانبکرێــت،
دەستبەســەراگرتنی ســەرەکی پاڵنــەری
کارگــەکانووەگەڕخســتنەوەیوەبەرهێنــان
بــووبــەبــێبوونــیبەڕێوەبــەریــانخاوەنــدار.


بەســتێنی لــە کارگــەکان داگیرکردنــی
ســەرمایە نەمانــی بێــکاری، گەشــەی
پیشــەکاندا و کار بوونــی مایەپــووچ و
٢٠٠١دا ســاڵی لــە ئەرژەنتیــن دا. ڕووی
ئابــووری قەیرانــی دژوارتریــن لەگــەڵ
خۆیــداڕووبــەڕووبوویــەوە.ڕێــژەیبێــکاری
خــۆی، ئاســتی بەرزتریــن گەیشــتبوویە
زیاتــرلــە٢٠لــەســەدیخەڵــکبێــکار
چیتــر تریشــیان لەســەدی ٤٠ و ببــوون
توانایــیدۆزینــەوەیکارێکــیگونجاویــان
لــە یەکێــک کــە ئەرژەنتیــن نەبــوو.
ئامریــکای پیشەســازیی جەمســەرەکانی
التینــە،لــەنێــوانســااڵنی٢٠٠١و٢٠٠٢
بــۆدابینکردنــیبژێــویخەڵکەکــەیبــە
ــووونزیکــەی ــرگوشــارداب ــەژێ ــەواویل ت
٥٣لەســەدیدانیشــتوانەکەیلــەژێــرهێڵــی
ــەســاڵی ــرد.ل ــانبەســەردەب ــەژاریژیانی ه
بێــکاریلەســەرڕێــژەی ٢٠٠٦دائاســتی
و  مایــەوە جێگیــری ١٢ó٥بــە لەســەدا
نزیکــەی٥ó٢ملیــۆنکــەسکــەپێشــتر
حەقدەســتی بــە کارێــک نەیاندەتوانــی
گونجــاوەوەبدۆزنــەوە،ئەمجــاردەیانتوانــی
پێداویســتییەکانیخۆیــانلــەمانگــدادابیــن

بکــەن.

بەدیهاتنــیپەیوەنــدیکۆمەاڵیەتــینــوێ
لــەبەســتێنیخۆبەڕێوەبــەریکرێکارانــدا
کرێــکاران کــە ئــەوەدا لەگــەڵ هــاوکات
خاوەنــکار و بەڕێوەبــەر بوونــی بــێ بــە
دەســتیانبــەوەبەرهێنــانکــرد،پەیوەندییــە
ناوخۆییەکانــینــاوکارگەکەیانســەرلەنوێ
داڕشــتەوەوڕیزبەندیــیڕێکخراوەیــی،نامــۆ
ــە ــەرل ــڕییەوە.ب ــاندنەوەیانس ــوونوچەوس ب
الیــەن لــە کارگەکــە دەستبەســەراگرتنی
کرێکارانــەوە،مەنتقــیوەبەرهێنــانئامانجــی
ــیســوودیکارگەکــە ــەلووتکــەگەیاندن ب
بــوو،ئەویــشلــەڕێگــەیکەمکردنــەوەی
حەقدەســتەکانبــۆالنیکەمــیحەقدەســت،
لــە هەندێــک پشتگوێخســتنی
ــت ــازەخ ــتنوهەروەه ــتانداردەکانیپاراس س
کارکردنــی بــۆ کرێــکاران خستنەســەر
زیاتــر.بــەمشــێوەیە،بــەکەمتریــنهێــزی
لــە وەبەرهێنانیــان وەرگیــراوەوە، کاری

ڕادەگــرت. ئاســتیدا بەرزتریــن

و کرێــکاران یەکگرتنــی دوای لــە
الیــەن لــە کارگەکــە دەستبەســەراگرتنی
ئەوانــەوە،ئــەممەنتقــەبەتەواویئاڵوگۆڕی
بەســەرداهــات.پەیوەندییــەناوخۆییەکانــی
نــاوکارگەکــەبەکۆمــەڵکــراوکلتورێکی
ئــاراوە:کلتــوریهاوڕێیەتــی نــوێهاتــە

.)camaraderie(
فۆلکــۆرە خواردنــەوەی )جۆرێــک ماتــە
)ســاڵۆنی کۆمــدۆر و چــا( هاوشــێوەی
ڕۆڵێکــی کارگەکــە( نانخواردنــی
گرینگیــانلــەبەدیهاتنــیئــەمپەیوەندییــە
یەکەمیــن گێــڕا. نوێیــەدا کۆمەاڵیەتییــە
یاســاینوێــیئەنجوومەنــیکرێــکارانئــەوە
بــووکــەکرێــکارانئــازادبــنلــەوەیکــەلــە
کاتــیکارکردنــدالەســەرهێڵــیوەبەرهێنــان
لــە یەکێکــە ماتــە بخۆنــەوە. ماتــە
کۆڵەکەکانــیکلتووریــیئەرژەنتیــن:ئــەم
خواردنــەوەگەرمــەبــەشــێوەیبەکۆمــەڵو
لــەکــۆڕوکۆبوونەوەکانــدائامــادەدەکرێــت
ودەخورێتــەوە.بەپێــیڕاپۆرتــیکرێکارەکان
خواردنــەوەیماتــەنــەکهــەربزاڤــیکاری
بــوو بەڵکــوو نەکــردەوە، هێواشــتر ئەوانــی
ــک ــکارەکانلێ ــەوەیکــەکرێ ــەهــۆیئ ب
ــدا ــەژینگەیەکــیئارام ــەوەول ــرببن نزیکت
کێشــەکانیســەرکارلەگــەڵیەکتــردابــاس

بکــەن.

کرێــکارەکان کــە بەرلــەوەی کار دۆخــی
ــەجۆرێــک ــەئەســتۆ،ب بەڕێوەبردنیــیبگرن
بەشــێوەی مانگێــک هەمــوو کــە بــوو
تاکــوو بیســتوپێنج نێــوان لــە مامناوەنــد
ســیڕووداوینەخــوازراوڕوویــدەداوســاڵی
کرێکارێکیــشگیانــیخــۆیلەدەســتدەدا.
زانۆنــەوە دەستبەســەراگرتنی کاتــی لــە
گەیشــتووەتە کار شــوێنی ڕووداوەکانــی
کەمتریــنئاســتیخۆیــانوتەنیــاچەنــددانە
ڕووداویبچــووکڕوویانــداوە.یەکێــکلــە
خاوەنــدار "کاتێــک دەڵێــت: کرێــکارەکان
بوونــیهەبــێ،مــرۆبــەردەوامنیگــەرانو
لەژێــرگوشــاردایە.بــەبــێبوونــیبەڕێوەبــەر
باشــترکاردەکرێــتودەتوانرێــتئاگایانــە
بەرپرســیارێتیزیاتــرلــەئەســتۆبگیردرێــت".

ڕێکخستنوسەندیکالیزم
لــە کرێکارەکانــی پێشــوو، بەڕێوەبــەری
شــێوەیە بــەم و دەکــردەوە جیــا یەکتــر
ــەیــەکنامــۆدەکــرد. ــیبەرامبــەرب ئەوان
ئــەویاســایەکیدەرکردبــووکــەبــەوپێیــە
وەبەرهێنــان هێڵێکــی هــەر کرێکارەکانــی
ناچاربــوونیونیفۆرمێکــیڕەنگیــیتایبــەت
و بکــەن لەبــەر خۆیــان بەشــەکەی بــە
بــۆ نەبێــت. تێکەڵییــان یەکتــردا لەگــەڵ
بۆیــان شــین هێڵــی کرێکارانــی نموونــە
نەبــوولەگــەڵکرێــکارەبێجــیپۆشــەکان
بــە نەیاندەتوانــی کرێــکاران بکــەن. قســە
ئــازادیلــەهۆڵەکانــینانخواردنــدالەگــەڵ
ژوورەکانــی هاموشــۆی بدوێــن، یەکــدی
ڕێــڕەوی لــە ئەوەتــا یــان و بکــەن تــر
نــاو بێنــە کارگەکــەوە تــری بەشــەکانی
کارگــەوە.نامــۆبوونــیکرێــکارانلەگــەڵ
ــڕۆڵ ــۆکۆنت ــووب ــرداکەرەســەیەکب یەکت
نــەدەداکرێــکاران ڕێگــەی کــە کردنیــان
بۆخۆیــانیەکێتییەکــیســەربەخۆبــەدەرلــە

بەدیبهێنــن. کارگەکــە بەرژەوەنــدی

کارلــۆسویامۆنــتیەکێــکلــەکرێــکارە
کۆتاییەکانــی لــە زانــۆن، ئاســاییەکانی
لــە ســەرکەوتن بــۆ نــەوەددا دەیــەی
هەڵبژاردنــییەکێتــیناوخۆیــیکارگەکەدا
نهێنــی. ڕێکخســتنێکی دابوویــە دەســتی
ــە ــەزەحمــەتدەکــرابچیت ــەوکاتزۆرب "ئ
چوونکــە کارگەکــەوە، یەکێتــی نــاو
چاالکــی نهێنــی بــە بوویــن ناچــار
یەکجــار کارگەکــە سیســتەمی بکەیــن.
کــە نــەدەدا ئیزنیــان بــوو. ســەرکوتگەر
ســەردانیبەشــەکانیتــربکەیــن،لەگــەڵ
و بکەیــن قســە تــردا کرێکارەکانــی
تەوالێتــەکان ئــازادی بــە تەنانــەت یــان
ناچــار کاتــەکان زۆربــەی بەکاربهێنیــن.
لــە نووســراوەگەلێک دزییــەوە بــە بوویــن
ــە ــانل ــنوی ــدائاڵوگــۆڕبکەی کافەتریاکان
کاتــیتێپــەڕبــوونبــەبــەردەمبەشــەکانی
یەکــدی لەگــەڵ نهێنــی بــە یەکتــردا،
کاتــیهەڤدیتــندیاریبکەیــن.بــەاڵمئێمــە
دەتوانــرا کــە دۆزییــەوە ڕێگەگەلێکمــان
خــۆلــەچاوەدێــریتووندوتۆڵــیخاوەنــکار
ویەکێتییــەبوروکراتیکەکــەیبدزینــەوە".
دامەزراندنــی ڕێگایانــە لــەم یەکێــک
تیپــیدووگۆڵــیسیرامیکســازەکانبــوو.
ــەکاتــی ــەیکــەل ــەوهەالن کرێــکارەکانل
یــاریوخولــەجۆراوجۆرەکانــدا ڕاهێنــان،
بــەدیدەهــاتکەڵکیــانوەردەگــرتوپانیان
کرێکارانــی ســەرکەوتنی بــۆ دادەڕشــت
یەکێتییەکــەدا. لــە وەبەرهێنــان هێڵــی

پێشــخانیخەبــاتلــەزانۆنــدادەگەڕێتــەوە
کارگەکــە. دەسبەســەراگرتنی پێــش بــۆ
لــە ئاســایی کرێکارانــی بزووتنــەوەی
ببێتــە توانــی ١٩٩٨دا ســاڵی کۆتایــی
ــیو ــیناوخۆی ــییەکێتی ــراوەیهەڵبژاردن ب
ــەبوروکراتیکــەکۆنەکــەیپێشــتر یەکێتیی
کــەتایبــەتبــووبــەکەســانیئاســتبــەرزی
٢٠٠٠ ســاڵی الوە. بخاتــە کارگەکــە،
کۆمەڵێــکنوێنــەرلــەنێــوانکرێکارانــی
پارێزگاکــەدا هەڵبژاردنــی لــە ئاســاییدا
یەکێتــی نــاو چوونــە و ســەرکەوتن
لــەم هــەر نێئۆکێــن. سیرامیکســازانی
سیرامیکســازانی یەکێتــی کۆتاییانــەدا
نێئۆکێــنبڕیاریــداکۆمەڵێــکگۆڕانــکاری
لــەیاســاکانیخۆیــدابەدیبهێنێــتویاســاو

ڕۆنــا. دیموکراتیکتــری پێــڕەوی

کرێکارەکانــەوە لــە زۆرێــک قســەی لــە
هەوڵــی کــە دەکرێــت بــەوە ئامــاژە

کرێــکارەکانبــۆســەرکەوتنلــەهەڵبژاردنــی
یەکێتییەکــەدایارمەتیــدەربــووبــۆگەیشــتن
بــەئاســتیپێویســتلــەڕێکخراوبــوونبــۆ
عومــەر کارگەکــە. دەستبەســەراگرتنی
ویابانــکالــەوتوووێژێکیــداکــەلەگــەڵ
کرێــکاری ڕێکخەرانــی لــە یەکێــک
بوویەتــی، گــەورەدا ئایرێســی بۆینــس لــە
ــی پێداگــریلەســەرگرینگــیڕێکخراوبوون
ــدا ــوەییەکێتییەکان ــەچوارچێ ــکارانل کرێ
زانــۆن، بــە بــوو بۆیــە "زانــۆن دەکات:
یەکێتــی توانییــان کرێــکاران چونکــە
ناوخۆیــیکارگەکــەبگرنــەدەســت.ئەگــەر
نەگرتبایەتــە یەکێتییەکەمــان کاتــە ئــەو
خاوەنــی نەدەبوونــە کرێــکارەکان دەســت،
یەکێتییــە لــە زانــۆن کرێکارانــی زانــۆن.
ناوخۆییەکــەووتووێــژلەگــەڵکرێکارانــی

تــرداگەلێــکشــتفێــربــوون".

لــەســاڵی٢٠٠٠دا،مردنــیدانیێــلفــراس،
کرێکارێکــیبیســتودووســااڵنکــەلــە
ــداکاریدەکــرد،کەشــی ــیوەبەرهێنان هێڵ
یەکێتییەکــەییەکجــارگــرژوئاڵــۆزکــرد.
کارگەکــەهیــچپەرەســتاروئۆتۆمبێلێکــی
ئــەم نەبوونــی و نەبــوو فریاکەوتنــی
بــووە پزیشــکییانە ســەرەتاییە یارمەتییــە
کرێــکارەکان فــراس. مردنــی هــۆی
ــان ــانگــرتوکارگەکەی هەشــتڕۆژمانی
ــۆ ــنب ناچــارکــردئۆتۆمبێلێکــیفریاکەوت
ماوەیەکــی بــکات. دەســتەبەر کارگەکــە
ــەراگرتنیکارگەکــە، کــەمدوایدەستبەس
لەوحــی کۆمەڵێــک کرێــکارەکان
بیــرەوەری لــە ڕێزگرتــن بــۆ ســیرامیکیان
فــراسدرووســتکــرد،بــۆوەبیرهێنانــەوەی
چەوســێنەرانەی دۆخــی کــە هاوڕێیــەک
کارگەکــەبــووبــەهــۆیگیانلەدەســتدانی.
ئــەوانئــەملەوحانەیــانلــەکۆمەڵــەبەشــێکی
تاوەکــوو هەڵواســی کارگەکــە جیــاوازی
وەبیرهێنەرەوەیئەوچارەنووســەنەگریســەبن
کــەچاالکــیڕاســتەوخۆوڕێکخراوبوونــی

کرێــکارانکۆتایییــانپــێهێنــا.

نــاوی بــە وتارێکــدا لــە وێتــزل تــام
ناوەنــدە و کرێــکاران "ڕزگاری
"ئەگــەر دەنووســێت: خۆبەڕێوەبــەرەکان"
بخووڵقێنیــن کۆمەڵگەیــەک بێــت بڕیــار
کــەتێیــدامــرۆڤڕاســتەوخۆبەڕێوەبردنــی
لەهــەر و بێــت ئەســتۆ لــە خــۆی ژیانــی
پیشەســازییەکداکرێــکارانخۆیــانبەڕێــوەی
ــە ــەمخۆبەڕێوەبەریی ــەواپڕۆســەیئ ــەن،ئ بب
بەکۆمــەڵ ڕیکخــراوە هەنــاوی لــە دەبــێ
کرێکارانــەوە خۆبەڕێوەبەرەکانــی و
بــۆ کرێــکاران خەباتــی  ســەرهەڵبدات".
بەســتێنێکی یەکێتییەکــە دەســتی گرتنــە
دڵــی نــاو لــە خەبــات ڕێکخســتنی بــۆ
کۆمەڵگــەیســەرمایەدارانەداخوولقاندبــوو
وبــووەهۆکارێــکتاکــووئــەوانبــڕوابێنــن
بــەتوانایــیوهێــزیخۆیــانلــەبەڕێوەبردنــی

کاروبارەکانــدا.

نێئۆکێــن سیرامیکســازانی یەکێتــی
لــە گرینــگ ڕۆڵێکــی هەروەهــا
دەگێــڕێ، فاســینپەتدا ڕێکخســتنی
ســێ کرێکارانــی کــە ئەوەشــدا لەگــەڵ
لــەم تریــش سیرامیکســازی کارگــەی
کارگەیــە ئــەم و ئەندامــن یەکێتییــەدا
هێشــتاکەشلــەژێــرچاوەدێــریخاوەنــکار
ــیڕێســاکانیســەرمایەداری ــەپێ ــەوب دای
کاردەکات.ئــەمیەکێتییــەســاڵیپێشــوو
یاســایەکینوێــیپەســەندکــردکــە"نۆســترا
بــە زانــۆن ناوخۆیــی ڕۆژنامــەی لوچــا"،
بــرد. نــاوی شۆڕشــگێڕانە پڕۆژەیەکــی
حەقدەســتی نوێیــە، یاســا ئــەم پێــی بــە
کرێکارانــی و یەکێتییەکــە نوێنەرانــی
ئاســایییەکســاندەبێــت،ناوەنــدیســەرەکی
گشــتی کۆمەڵــەی هەمــان ڕێکخســتن
ــەیەکێتییەکــەو ــوونب دەبێــتوپەیوەســتب
پێدانــیحەقــیئەندامێتــی،هەردووکیــانبــە

دەبــن. دڵخــواز شــێوەی
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پەیوەندییەکۆمەاڵیەتییەدیموکراتیکەکان
لــەو یەکێــک ســاودرا، کارلــۆس
ســاڵە دە لــە زیاتــر کــە کرێکارانــەی
ڕووکــەش هێڵەکانــی لــە یەکێــک لــە
کــردووە، کاری کارگەکــەدا کردنــی
لەگــەڵ دەڵێــتکــەهەمــووکرێــکارەکان
بڕوایــان "کرێــکاران یەکســانن: یەکــدا
لــە دەبــێ بڕیــارەکان ســەرجەم کــە وایــە
و بکرێــن پەســەند گشــتیدا ئەنجوومەنــی
ئــەمئەنجوومەنــەتەنیــاژێــدەریفەرمــی
کارگەکەیــە.چیتــرنابێــتوەکشــێوازی
بەڕێوەبەڕێتــیپێشــووبڕیــاردانلــەدەســت
یەکێتییەکــە ئەندامانــی بەڕێوەبــەرەکان،
بێــت".حەقدەســتی نوێنەرێکــدا تاقــە یــان
یەکســانە زانــۆن کرێکارانــی ســەرجەم
ئــەو لێــرەدا، ئاوارتــە نموونــەی تەنیــا و
حەقدەســتی وەک کــە کەمەیــە بڕەپــارە
کەســانێک بــە دەدرێــت پێشــەنگایەتی
و پێشــوو خاوەنــکاری بەرامبــەر لــە کــە
لــە و ڕاوەســتانەوە دەرکردنــیکرێکارانــدا
پاراســتنیدا و کارگــە دەستبەســەراگرتنی

بــوون. بەشــدار

بابەتــی لــە زانــۆن کرێکارانــی
تێڕوانینێکــی کرێکارانــدا دامەزراندنــی
ئــەم هەیــە. سیاســییانەیان تــەواو
کرێــکاری ٤٧٣ ئێســتادا لــە کارگەیــە
لــە کەســیان ٢٣٠ لــە زیاتــر کــە هەیــە
کارگەکــەوە دەستبەســەراگرتنی دوای
دەستبەســەراگرتنی دوای لــە دامــەزراون.
کارگەکــە،ئــەوکرێکارانــەیکــەپێشــتر
دەرکرابــووندیســانەوەگەڕێندرانــەوەبــۆســەر
کارەکانیــان.پــاشماوەیــەککرێــکارەکان
هەوڵیانــداهەلــیکاریــینــوێبــۆکەســانی
مەبەســتە ئــەم بــۆ و بڕەخســێنن دیکــەش
لەگــەڵڕێکخــراویکرێکارانــیبێــکاری

کــرد. هاوکاریــان "پیکتــرۆ"

بــۆڕێکخســتنیوەبەرهێنــان کرێــکارەکان
لــە کاروبــاریکارگەکــە بەڕێوەبردنــی و
دەســتەبەرکردنیی بــۆ نــوێ شــێوازێکی
بــە وەرگــرت. کەڵکیــان هاوئاهەنگــی
وەبەرهێنــان هێڵێکــی هــەر کــە جۆرێــک
هــەر و دادەنرێــت گرووپێــک بــە
بــە جارێــک مــاوەی دەبــێ گرووپێکیــش
ڕێکخــەری وەکــوو کەســێک هەڵبــژاردن
کەســانە، ئــەم هەڵبژێرێــت. خــۆی
بەشــەکانی کێشــەی و هــەواڵ بابــەت،
لەگــەڵ کۆبوونەوەیەکــدا لــە خۆیــان
دەکــەن پارڤــە دیکــەدا ڕێکخەرەکانــی
بــە دیکــەش گرووپەکانــی هەواڵــی و
ــن.ســەرەڕای ــاندەگەیەن گرووپەکــەیخۆی
دانێکــیکاری هــەر ئــەوەشکرێکارانــی
هەفتانــە کۆبوونــەوەی یەکتــردا لەگــەڵ
مانگێکیــش هەمــوو و دەهێنــن پێــک
کۆبوونەوەیەکــیگشــتیلــەکارگەکــەدا
ــەن.لــەکاتــیبەڕێوەبردنــیئــەم بەڕێــوەدەب
ڕادەگیرێــت وەبەرهێنــان کۆبوونەوانــەدا،
بتوانــنبەشــداریبکــەن تاکــووهەمــووان
ولــەمــەڕبابەتگەلــیجۆراوجــۆردابڕیــار

بــدەن.

هەمــوومانگێــکبەرپرســێکینووســینگە،
ڕاپۆرتێکیوردلەسەرسوودوتێچووەکانی
کارگەکــەئامــادەدەکاتوکرێــکارەکانلــە
کۆبوونــەوەگشــتییەکاندابڕیــاردەدەنکــە
قازانجــەبەدەســتهاتووەکانچتێچوویەکیــان
هەبــووە.لــەیەکێــکلــەمکۆبوونەوانــەدا،بە
هــۆیئــەوەیکــەســوودیمانگــیجوونــی
٢٠٠٦لــەئاســتیچاوەڕوانییــەکانزیاتــر
هەمــووان کــە بڕیاریــدا ئەنجوومــەن بــوو،
پاداشــتیانپــێبدرێــت.ســەرەڕایئــەوەش
کرێــکاری ١٥ بڕیاریانــدا کرێــکارەکان
دامەزرانــدن، پێــوەری دابمەزرێنــن. نــوێ
ــووریبنەماڵــەیئــەوکەســە، پێویســتیئاب
و خەبــات بــۆ ئــەو سیاســی دەروەســتی
ــک ــوو.یەکێ ــەوب ــیتەکنیکــیئ ئەزموون
لــەمالیەنگرانــەئــەمپێشنیارەشــیگەاڵڵــە
کردبــووکــەکرێــکارەکانبــەشــێوەیخولــی
لــەبەشــەجیاوازەکانــداکاربکــەنتاوەکــوو

بەڕێوەبردنــی جۆراوجۆرەکانــی الیەنــە
کرێــکارینــاسبکــەن.

پێوەندییەڕەگەزییەکان
لــەســاڵی٢٠٠٤دالــەدوایبەڕێوەبردنــی
و ڕەگــەز لەســەر نەتەوەیــی کۆنگــرەی
دێــل "مــار شــاری لــە کــە یەکســانی
ژنەکانــی کرێــکارە بەڕێوەچــوو، پاتــا"
ژنانیــان کۆمیســیۆنی زانــۆن کارگــەی
Comision de Mujeres de(
دەســتیان ئــەوان دامەزرانــد. )Zanon
هەواڵنامەیەکــی باوکردنــەوەی بــە کــرد
٤٧٠ تــەواوی بەســەر کــە ناوخۆیــی
باودەکرایــەوە. کارگەکــەدا کەســەکەی
کــە ئەوەیــە ئامانجــی کۆمســیۆنە ئــەم
کەشــێکی خاوەنــی کارگەکــە ژنانــی
بتــوان لەوێــدا و بــن خۆیــان بــە تایبــەت
کۆببنــەوەولــەمــەڕئــەوبابەتانــەبدوێــنکە
لــەکۆمەڵگەیەکــیپڕاوپــڕلــەهەاڵواردنــی
زۆرێــک دەکــەن. ئەزموونــی ڕەگەزییــدا
ســێ ڕۆڵێکــی فاســینپەت، ژنانــی لــە
ڕەهەندیــانهەیــەکــەلــەپێگــەیژنێکــی
ــییدا ــکوچاالکێکــیسیاس ــکار،دای کرێ
دەبنــەوە بــەرەوڕوو کێشــەگەلێک لەگــەڵ
ــدا ــکلەگەڵیان ــووژنێ ــەناچــارهەم کــەب
دەســتەویەخەیە.زۆرێــکلــەوانلەوباوەڕەدان
کەشــێکی ژیــان، کۆمیســیۆنی کــە
و تەنــگ لــە باســکردن بــۆ ڕەخســاندووە
چەڵەمەکانــیشــوێنیکار،کێشــەگەلێک
خاوەنکاریــش البردنــی لەگــەڵ کــە
هێشــتاکەبوونیــانهەیــە.وێــڕایئــەوەش،
تریشــی ئەرکێکــی ژنــان کۆمیســیۆنی
هەیــەکــەئەویــشدۆزینــەوەیڕێگەچــارەی
گشــتییەبــۆئــەوکێشــانەیلــەکارگەکــەدا
سیاســییەوە بابەتگەلــی لــە ڕوودەدەن،
ــان. ــەوەبەرهێن ــەتب ــاکێشــەیتایب بگــرەت
ــان،کۆمەڵێــکچاالکــی کۆمیســیۆنیژن
باوکردنــەوەی ئــاراوە، هێناوەتــە تریشــی
ناوەنــدی لــە ڕازاوە ســیرامیکی مۆمــی
ژنانــی لەگــەڵ چاوپێکەوتــن شــاردا،
و تــردا کۆمەاڵیەتییەکانــی بزووتنــەوە
هەروەتــرچاالکیگەلێکــیدیکــەیوەکــوو
پێشکەشــکردنیلێــدوانووتــاریتایبــەت
بنەماڵەیــی تووندوتیــژی بابەتــی لەســەر
٢٥ی لــە وتــارە ئــەم کارگەکــەدا؛ لــە
جیهانــی ڕۆژی لــە واتــە نۆڤەمبــەردا
بەرەنگاربوونــەوەیتووندوتیــژیدژبــەژنــان

درا. ئەنجــام

فێربوونیسەرلەنوێێوەبەرهێنان
کارگەکــە دەسبەســەراگرتنی دوای لــە
کەســە و بەڕێوەبــەران لــە هیچــکام
نەمانــەوە. کارگەکــەدا لــە پســپۆڕەکان
کرێکارانجگەلەوەیکەدەبووســەرلەنوێ
پڕۆســەیوەبەرهێنــانفێــرببنــەوە،هــاوکات
دەبــووپــێبنێنــەنــاوکۆمەڵێــکبــوارەوە
خانــەی دەچنــە باکگراونــد وەک کــە
وەکــوو بوارگەلێکــی بەڕێوەبەرێتییــەوە،
و نووســینگە بەرپرســیارێتی فرۆشــتن،
پانداڕێــژیبــۆوەبەرهێنــان.هــەربۆیــەش
لــەو کات زۆربــەی زانــۆن کرێکارانــی
هــاوکاری کەســانە و پارێــزەر و ژمێریــار
ئەوانــن، بــاوەڕی جێگــەی کــە وەردەگــرن
بــەاڵمبڕیــارەکانلــەئەســتۆیئــەمکەســانە
تەکنیکییەکانــدا، بابەتــە لەمــەڕ نییــە.
ئــەم بڕیــاردەرە. کرێــکاران ئەنجوومەنــی
فێرکردنیشــیان تایبەتــی خولــی پســپۆڕانە
بــۆکرێکارەکانــیزانــۆنبەڕێــوەبــردووە.بــە
ــەرەزۆری ــەیه ــووئەمانەشــەوە،زۆرب هەم
کەســپوکارەدەستبەســەرداگیراوەکانلــە
الیــەنکرێکارانــەوە،لەگــەڵکەمــیهێــزی

بــەرەڕوون. متمانــە جــێ پســپۆڕی

لــەجوونــی٢٠٠٦دائاســتیوەبەرهێنانــی
کارگەکــەگەیشــتە٤١٠هــەزارمەتــری
کــە ســیرامیک کاشــی چوارگۆشــە
بەرزتریــنئاســتبــوولــەدوایســەرلەنوێ
بەرپرســی کارگەکــە. وەگەڕخســتنەوەی
وەبەرهێنانــی کاروبــاری هاوئاهەنگــی
کارگەکــە،فرانسیســکۆمۆریلــۆکــەپانــزە

دەڵــێ: کارە خەریکــی زانۆنــدا لــە ســاڵە
هەمــوو ئەرکــی کوالێتــی "کۆنتڕۆڵــی
توانیوییەتــی کارگەکــە کرێکارەکانــە".
لــە ڕوو کــە ناوخۆییــدا بــازاڕی لــە
گەشــەیە،زۆربــەباشــیپێشــبڕکێبــکات.
ــە ــۆنیەکێــکل کارگــەیســیرامیکیزان
گەورەتریــنوســەردەمییانەترینکارگەکانــی
کاشیســازیئامریــکایالتینــە.خاوەنداری
هەشــتا لــە زیاتــر کارگەکــە پێشــووی
دەکــرد، هەنــاردە بەرهەمەکانــی لەســەدی
بــەاڵمفاســینپەتبەرهەمەکانــیخــۆیلــە

دەفرۆشــێ. ناوخۆییــدا بــازاڕی
کڕیارانیپیشــەییبەپێیکاتتێگەیشــتن
و هــەرزان بەرهەمێکــی کرێــکاران کــە
دێنــن، بەرهــەم بــەرز کوالێتــی هــاوکات
ــەرەکان ــەبازاڕێکــداکــەوەبەرهێن ــشل ئەوی
بــەزۆریبەرهەمەکانــیخۆیــانهەنــاردە

دەکــەن.

زۆرێــکلــەکرێــکارەکانوتوویانــەکــە
دۆخــییاســاییکارگەکــەبوارێکــیبــۆ
ڕێگــەی لــە تاوەکــوو ڕەخســاندووە ئــەوان
کاریگەرییــان نێوەندگیرەکانــەوە البردنــی
بەمدواییانــە هەبێــت. بــازاڕ لەســەر
هەمــوو کــە توانیوییەتــی فاســینپەت
پســووڵەکانیفــرۆش،پێــدانووەرگرتنیــی
کارگەکــەوە یاســایی مــۆری بــە خــۆی
ئــەم ئەوەشــدا لەگــە بەردەســت. بخاتــە
کارگەیــەداهێنانێکــیتریشــیکــردووەکــە
لــەنێــوانکارگەکانــیتــردابــەوشــێوەیەبــاو
نییــە.ئــەوانســاڵۆنێکیانبــۆنمایــشکردنــی
ڕاســتەوخۆیســیرامیکتەرخــانکــردووە
بچنــە ڕاســتەوخۆ دەتوانــن کڕیــارەکان و
کارگەکــەوبەرهەمــیدڵخــوازیخۆیــانبــە

بخــەن. وەدەســت داشــکاندنەوە

توانامەندکردن-هێزدارکردن
کــەکاری مانایەیــە بــەو خۆبەڕێوەبــەری
وەبەرهێنانیهزریوجەســتەییبەیەکســان
دابــەشبکرێــتتاوەکــووهەمــووئەندامــەکان
ئەنجوومەنــی بــن. ببەهرەمەنــد لێــی
هــزری ئەرکــە دەدات هــەوڵ کارگەکــە
لــە خولــی شــێوەی بــە جەســتەییەکان و
لــە بــکات. دابــەش کرێکارەکانــدا نێــوان
گەرمــەیبەڕێوەبردنــیکەســپوکارێکــدا
ــە ــۆســەرکەوتنل ــەالداب ــەهــەوڵوتەق ول
پانداڕێژیــی یاســاییەکاندا، کێشمەکێشــە
فێرکردنــی و وەبەرهێنــان بــۆ درێژمــاوە
کەســەکانبــەزۆریوەکپاشــکۆســەیر
دەکرێــت.بــەاڵملــەزانۆنــدالــەدوایبردنــە
گەشــەی کــە خــۆی تونایــی ســەرەوەی
یەکەمیــن بــوو، بــەدواوە وەبەرهێنانیشــی
هەنگاوەکانــیبــۆپانداڕێــژیوفێــرکاری
ســەرجەمی کــە بابەتــەی ئــەم هەڵێنــاوە.
کرێــکارانبتوانــنلــەفێــرکاریوشــارەزایی
پێویســتبەهرەمەنــدبــن،بڕیارێکــیتــەواو

سیاســییە.

فاســینپەت کرێکارانــی لــە کۆمەڵێــک
باشــترکردنی ســەر داوەتــە ســەرنجیان
یەکێــک و فێرکارییــەکان داهێنەرانــەی
دامەزراندنــی بیرۆکەکانیشــیان لــە
بەتەمایــە ئەنجوومەنەکــە کتێبخانەیەکــە.

لــە کتێبخانەیــەک کردنــەوەی لەســەر
بــەم و بــدات بڕیــار کارگەکــەدا نــاو
فێــرکاری، و تەکنیکــی شــێوەیەکتێبــی
کرێــکارەکان بــۆ óهتــد و مێژوویــی
ــارە ــەوەشوابڕی ــەرەڕایئ ــکات.س ــنب دابی
بــۆ شــوێنێک ببێتــە کتێبخانەکــە کــە
کرێــکارەکان بەکۆمەڵــی خوێندنــەوەی
بــواری لــە تواناییەکانیــان بتوانــن تاکــوو
پێشکەشــکردنی و نووســین خوێندنــەوە،
ســەرێ. ببەنــە کۆمەڵــدا لەبــەردەم وتــار
کۆمەڵێکــیدیکــەشلــەکرێــکارەکانلــە
هەوڵــیئــەوەدانکــەبــەهــاوکاریلەگــەڵ
دەوڵەتییەکانــی زانکــۆ لــە یەکێــک
خولــی کۆماهــۆ، نــاوی بــە نیئۆکێنــدا
و وەبەرهێنــان پانداڕێژیــی بــۆ فێــرکاری
توانــاتەکنیکییــەجۆراوجــۆرەکانبکەنــەوە.
لــەئێســتادافاســینپەتلەگــەڵپەیمانگــە
ئابووریــی و ئەندازیــاری نەتەوەییەکانــی
کۆماهــۆ زانکــۆی و ئایرێــس بۆینــس

هەیــە. هــاوکاری

چاوەدێــری ئەندازیــاری بێرمــۆدز، جــۆرج
هەمــوو ئەوەیــە ئاواتــی کارگەکــە
دەرفەتــی فاســینپەت کرێکارانــی
فێربوونیانبۆبڕەخســێت."سەرنجڕاکێشــترین
ــن ــانبتوان ــەواویهاوڕێی ــەکــەت شــتئەوەی
بەشــە ســەرجەم لــە خولــی شــێوەی بــە
ــر کارییەکانــیکارگەکــەداکاربکــەن،فێ
تایبەتــدا تەکنیکــی بوارێکــی لــە و بــن
ئەزمــوونبەدەســتبێنــن".هــاوکاتدەڵــێلــە
ــکارەکان ــەردا،کرێ کارگەیەکــیخۆبەڕێوەب
لــەهەمبــەرباشــترکردنیدۆخــیکارگەکــە
هەســتبــەبەرپرســیارێتیدەکــەن،بــەبــێ
ئــەوەیکــەبــەردەوامبیــرلــەبەرژەوەنــدی
تاکەکەســیخۆیــانبکەنــەوە."یەکێــکلــە
و خۆبەڕێوەبــەریکرێــکاران باشــییەکانی
حەقدەســتییەکســانئەوەیــەکــەکاتێــک
کرێــکارەکانبەپرســیارێتیکارێــکدەگرنــە
ئەســتۆبــەمەبەســتیفێربوونــیشــتێکی
نوێیــەنــەکبــۆبردنــەســەرەوەیپێگــەی

خۆیــان". حەقدەســتی و کاری

نییــە. ســانا هێنــدەش کارەکــە هەڵبەتــە
ئەنجوومەنــیزانــۆنهێشــتاکەشنەیتوانیــوە
بەشــداریسیاســیهەمــووکرێــکارەکانلــە
شــەقام ســەر چاالکییەکانــی و بڕیــاردان
دەســتەبەربکات.هەندێکجارکرێکارەکۆن
ونوێیــەکان،خواســتێکیئەوتۆیــاننییــەکــە
کارەکەیــان کاتــی تەواوبوونــی دوای لــە
سیاســییەکاندا چاالکییــە لــە بەشــداری
کۆبوونەوەکانــی کــە لێرەدایــە بکــەن.
ــت ــاندەبێ ــینگرینگییەکــیزۆری یەکترناس
ئــەوەیکــەکرێــکارە بــۆ یارمەتیــدەرن و
ــداکاردەکــەن، ــەکوێ ــەکانتێبگــەنل نوێی
لەگــەڵمێــژوووپێشــینەیخۆبەڕێوەبــەری
ــەوەتێبگــەنکــە ــنول ــیئاشــناب کرێکاری
ــکارەکانچارەنووســی بۆچــیگرینگــەکرێ
و فێــرکاری دەســت. بگرنــە خۆیــان
دەتوانــن یەکترناســین کۆبوونەوەکانــی
ــەدیبێنــن. ــرب هاوپشــتیودەروەســتیزیات

پێیوەندییەگشتییەکان
کارگەکــەڕێــکاریزۆریگرتووەتــەبــەر

تاکــوودڵنیــابێتــەوەکــەهەمــووبەشــەکانی
کارلــەالیــەنکرێــکارەکانخۆیانــەوەئەنجام
پێوەندییــە بەشــی تایبەتیــش بــە دەدرێــت،
ئەنجومەنــی کارگەکــە. گشــتییەکانی
ــکارانماوەیەکــیکــەمدوای گشــتییکرێ
کۆمیســیۆنێکی بڕیاریــدا دامەزرانیــی،
گرووپێکــی دابمەزرێنــێ. هەواڵگــری
ــی ــکارەکانئەرکــیگەیاندن بچووکــیکرێ
هــەواڵوکۆمەڵێــکئەرکــیتریــانگرتــە
سیاســی هەواڵــی گەیاندنــی لــە ئەســتۆ،
وچاالکییەکانــیزانــۆنبــۆبەرگــریلــە
بگــرە ناوچەییەکانــەوە میدیــا بــە خــۆی
کرێــکارەکان کردنــەوەی ئــاگادار تاکــوو
ئــەم لــەدواییــنهەواڵەکانــیکارگەکــە.
گەورەتــر ماوەیــەک دوای کۆمیســیۆنە
گرووپێکــی پێشــدا لــە ئەگــەر بوویــەوە،
ــوونکــەکۆمەڵێــکچاالکــی بچــووکب
هــەواڵ ئامادەکردنــی وەک ســنوورداری
ونامیلکــەیناوخۆییــانهەبــوو،ئێســتاکە
یەکجــار سیاســی جەمســەرێکی ئیتــر
بەرنامــەی کــە کارگەکەیــە گرینگــی
ــە،وێبســایتو ــۆ،ڕۆژنام ــۆڕادی ــەتب تایب

دەکات. ئامــادە ڤیدیــۆ

زانــۆن ڕۆژنامــەی لۆچــا" "نۆســترا
ســەر خســتنە فۆکــەس مەبەســتی بــە
خەباتەکانــیچینــیکرێــکار،لــەســاڵی
ئــەم کــرد. کار بــە دەســتی ٢٠٠٢دا
دانــە ٨هــەزار چاپــی بــە ڕۆژنامەیــە
فاکتــەرە لــە یەکێــک مانگــدا، لــە
خەباتــە هاوئاهەنگــی ســەرەکییەکانی
کرێکارییــەکانلــەئاســتینەتەوەییــدابــوو،
هەبوونــی هــۆی بــە ســاڵی٢٠٠٦ بــەاڵم
و چــاپ بــواری لــە کێشــە هەندێــک
بەمەشــەوە، ڕاوەســتا. باوکردنــەوەدا،
کۆمیســیۆنیمیدیایــیفاســینپەتدەســتی
بــۆ نــوێ پڕۆژەگەلێکــی بــە کــردووە

کرێــکارەکان. و ئەنجومــەن

حەوتوویــەک هەمــوو فاســینپەت
ڕادیــۆ لــە ڕادیۆیــی پڕۆگرامــی دوو
خۆجێییەکانــدابەڕێــوەدەبــات.پرۆگرامەکــە
کارگــەی نــاو هەواڵەکانــی لەبــارەی
بزووتنــەوەکۆمەاڵیەتییــە زانــۆن،هەواڵــی
خۆجێییــەکان،وتووێــژ،پەیوەنــدیگرتنــی
ڕاســتەوخۆیبیســەرانوبــاوکردنــەوەی
مۆســیقایڕاکــە.کۆمیســیۆنیهەواڵگــری
داوە ئــەوە بــۆ هەوڵــی چــڕی بــە زانــۆن
ڕادیۆیــی، پرۆگرامــی ســەرەڕای کــە
ئامــادە دەنگی-ڕەنگیــش بەرنامەیەکــی
ــێ ــەب ــنب ــکارەکانبتوان ــکاتتاکــووکرێ ب
یارمەتــیدۆکیومێنتاریســتوبەرهەمهێنەرە
بیانییــەکان،لــەچیرۆکەکانــیخۆیــانفیلــم
گرووپێکــی بکــەن. ئێدیتــی و هەڵگــرن
ئاالویــو" "گرووپــۆ نــاوی بــە ئەنتەرنێتــی
ئەرشــیف و ئاڕاســتەکردن ئەرکــی کــە
لــە سیاســییەکانیی چاالکییــە کردنــی
فێــرکاری خولــی کۆمەڵێــک ئەســتۆیە،
بــۆبەرهەمهێنانــیڤیدیــۆلــەکارگەکــەدا
ــردووە.کۆمەڵێــکلــەکرێــکارەکان بەڕێوەب
بــۆبانگەشــەیکۆنســێرتەکانیمۆســیقای
ــەکارگەکــەدا ــەبەردەوامــیل ڕاککــەب
کاری دانــە چەنــد دەچێــت، بەڕێــوە

تەلەفیزیۆنییــە کەناڵــە بــۆ ڕیکامیــان
هەروەهــا کــردووە. درووســت خۆجێیــەکان
کرێکارەکانــیکارگەکــەهەرخۆیانئەرکی
ــەکۆنســێرتەگەورەکــەی ــنل ــمهەڵگرت فیل
گرووپــی"ڕاتــابانکا"یــانگرتــەئەســتۆ.
پەیوەندییــە بەشــی گرینگتــر، لــەوەش
داوە هەوڵــی کارگەکــە گشــتییەکانی
بــۆپتەوترکردنــیپەیوەندییــەکانکۆمەڵــە
چاالکییەکیــشلــەناوخــۆیکارگەکــەدا
بەســەر هەواڵنامــەکان ببــات. بەڕێــوە
دەکرێنــەوە بــاو کرێکارەکانــدا هەمــوو
تاکــووئەوانیــشلــەدواییــنکێشمەکێشــە
هەروەتــر و کارگەکــە یاســاییەکانی
وەبەرهێنــان، هێڵــی تایبەتەکانــی هەواڵــە
بەشــە هەواڵــی و دارایــی هەواڵــە دواییــن
جۆراوجۆرەکانــیتــرئــاگاداربــن.ســەرەڕای
هەمــووئەمانــەش،هێشــتاکەبــۆیهەیــە
ــن. ــربکرێ ــەزیات ــۆرەچاالکییان ــەمج کــەئ

وەبەرهێنانبۆکۆمەڵگە
بەرهەمهێنانــی وێــڕای زانــۆن، کارگــەی
زانیــوە بەرپرســیار بــە خــۆی ســیرامیک
تریــش پــڕۆژەی کۆمەڵێــک تاوەکــوو
بــەرەوپێــشببــات،بــۆوێنــەبەشــینەوەی
ئەنجوومەنەکانــی بەســەر ســیرامیک
شــاردا،درووســتکردنیمــاڵبــۆبنەماڵــە
قوتابیــان ســەردانی کرێکارییــەکان،
پیتــی درووســتکردنی و کارگەکــە بــۆ
قوتابخانــەکان. بــۆ ســیرامیکی ئەلفوبێــی
عومــەرویابانــکالــەگفتوگۆیەکــدادەڵێ:
"یەکێــکلــەدرووشــمەکانیئێمــەئەوەیــە
کــەدەرگاکانــیئــەمکارگەیــەبــەڕووی
خەڵکــداکراوەیــە.ئێمــەدەرفەتــیســەردانمان
تاکــوو ڕەخســاندووە قوتابییــەکان بــۆ
لــەم وەبەرهێنــان کــە ببینــن نزیکــەوە لــە
کارگەیــەداچــۆنئەنجــامدەدرێــتوتێبگــەن
کۆمەڵگەیەکــی دەکرێــت کــە لــەوەی
دیکــەبخوولقێنــن".نووســینگەیپەیوەندییــە
لــەو پــڕە کارگەکــە گشــتییەکانی
ــەدەســتی ــەکانب پۆســتەرانەیکــەقوتابیی
لــە ڕێزلێنــان بــۆ نەخشــاندوویانن خۆیــان
بــۆ زانــۆن ســەردانکردنی کارگەکــە.
ئەزموونێکــی قوتابییــەکان لــە زۆرێــک
ویابانــکا سەرنجڕاکێشــە. و ســەمەرە
قوتابییــەکان کــە دەکات بــەوە ئامــاژە
گەلێــکپرســیارگەاڵڵەدەکــەن."یەکەمین
بۆچــی ئەوەیــە دەیکــەن کــە پرســیارێک
هیــچبەڕێوەبەرێــکلــەکارگەکــەدابوونــی
نییــە؟"ئــەمســەردانانەڕۆڵێکــیگرینگیــان
لــەئاگاکردنــەوەیگشــتیلەســەرزانــۆن
هەبــووە،بــەوپێیــەیکــەزۆربــەیمناڵــەکان
لەکاتــینانخواردنــداباســیلێــوەدەکــەن.

زانــۆن کرێکارانــی ٢٠٠٦دا ســاڵی لــە
ڕووداوێکــی لــە کــە بنەماڵەیــەک بــۆ
ئاگرکەوتنــەوەداماڵەکەیــانلەدەســتدابــوو
ــەمەڕاســیمێکدا ــاندرووســتکردول ماڵێکی
پێشکەشــیانکــردن.زۆربــەیئامادەبــووان
ئــەم نەیانتوانیبــوو بۆخۆیــان کــە لــەوەی
گەلێــک بکــەن، چارەســەر کێشــەیە
دا بڕیــاری فاســینپەت ببــوون. خەمگیــن
خــۆیهەســتێتبــەدرووســتکردنیماڵەکــە.
کــە گەیشــتوون بــەوە ئێســتاکە ئــەوان
کرێــکاراندەبــێکێشــەکانیخۆیــانبــەبــێ
پشتبەســتنبــەدەوڵــەت،حیزبــەسیاســییەکان
وناوەندەکانــیتــرچارەســەربکــەن،چوونکــە
ــاو ــەنایەکســانیلەن ــەتمەبەســتینیی دەوڵ

ببــات.

زۆری پێشــانگەی و کۆنســێرت زانــۆن
تێیانــدا بەشــداری کــە بەڕێوەبــردووە
بەڕێوەبردنــی بــووە. ئــازاد هەمــووان بــۆ
لــە گرینگــی ڕۆڵــی گــەورە کۆنســێرتی
و کەســپ لــە پاڵپشــتی بەدەســتهێنانی
هەبــووە. دەسبەســەرداگیراوەکاندا کارە
ــدا ــەرەوەیهەواڵەکان ــەس ــەوانل ــەمکارەئ ب
کــە کاتێکــدا لــە ئەویــش جێدەگــرن،
بــۆ ئەوتۆیــان خواســتێکی میدیــاکان
باوکردنــەوەیهەواڵــیتایبــەتبــەکەســپ
لــە نییــە. دەسبەســەرداگیراوەکان کارە و
ســێپتەمبەری٢٠٠٦دازیاتــرلــەپانــزەهــەزار
هێڤــی گرووپــی الیەنگرانــی لــە کــەس
مێتاڵــی"ڕاتــابانــکا"لــەکۆنســێرتێکداکــە
لــەئەنبــاریزانــۆنبەڕێــوەچــوو،بەشــداریان
کــرد.بەڕێوەبردنــیکــۆیئــەمکۆنســێرتە
لــەئەســتۆیکرێکارانــیکارگەکــەبــوو،
لــەدرووســتکردنیســتەیجیگــەورەوەبگــرە
تاکــووباوکردنــەوەیپۆســتەروفرۆشــی
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دریژه ی : کارگەیەک بە بێ 

خاوەنکار



هــەرزان. بلیتــی

ســەرکەوتنی هۆکارەکانــی لــە یەکێــک
زانــۆنئــەوەبــووەکــەتوانیوییەتــیخەباتــی
کۆمەڵگــەدا تــەواوی لەگــەڵ کرێــکاری
وایــە پێــی ویابانــکا بداتــەوە. گــرێ
کــە نییــە ئــەوە تەنیــا بابەتەکــە کــە
کارگەکــەلــەمەترســیدایە:"یەکــەمشــت
لــە پیشــانە ئــەم ســەرجەمی کــە ئەوەیــە
مەترســیدان،لەگــەڵئــەوەداتــەواویئــەو
کارەبەکۆمەاڵنــەیکــەئێمــەئەنجاممــان
ــوون، ــەمکارەدەســتەبەرنەدەب ــەبــێئ داونب
ئەزموونێــککــەلــەمپێنــجساڵەشــدافێــری
بوویــنلەدەســتدەچــوو،ئەزموونێــککــە
بــۆتــەواویکرێــکارانلــەئاســتینەتەوەیــی

پڕبایەخــە". نێونەتەوەییــدا و

کارگەکــە ژوورەوەی چوونــە بەشــی لــە
زانکــۆی خوێندکارانــی لــە کۆمەڵێــک
هونــەر،لەوحەیەکیــانبــەپارچــەســیرامیک
درووســتکردووەکــەمێــژوویخەباتەکانــی
ئــەو مــاوەی لــە دەکات. بــاس زانــۆن
دەرەوەی لــە کرێــکاران کــە مانگانــەدا
ناڕەزایەتــی دەربڕینــی بــۆ کارگەکــە
ــدکاران ــێکان،خوێن ــوو،هاوس ــانگرتب مانی
پیکتــرۆ بزووتنــەوەی کرێکارانــی و
و دا نیشــان ئــەوان بــۆ خۆیــان پاڵپشــتی
ئــەو دەگەیانــدن. پــێ وخۆراکییــان پــارە
ــداپشــتگیری ــەزیندان ــەیکــەل بەندکراوان
کارگەکــەبــوونوژەمــەخۆراکییەکانــی
ڕێکخــراوە دەدا. کرێــکارەکان بــە خۆیــان
مەدەنییەکانــیوەکــوو"دایکانــیپاتــزادۆ
مایۆ"هاوپشــتیخۆیانڕاگەیاندوتەنانەت
ئــەوژنانــەشکــەتەمەنیــانلــەحەفتــاســاڵ
زیاتــربــووڕایانگەیانــدکــەبــەگیــانوبــە

دەکــەن. لــەکارگەکــە بەگــری دڵ

چەندالیەنــە هاوپشــتییەکی توانــی زانــۆن
ئــەو خۆجێیــی، خەڵکانــی نێــوان لــە
کەســپ و خەباتــدان لــە کرێکارانــەی
لــە تــر دەستبەســەرداگیراوەکانی کارە و
بــە بهێنێــت. بــەدی نێونەتەوەییــدا ئاســتی
خۆبەڕێوەبەرەکانــی کارگــە پێچەوانــەوەی
تــرلــەبۆینــسئایرێــسومێــکایەکێکــیتــر
لــەشــارەگەورەکانــیئەرژەنتیــن،نیئۆکێــن
ســەرەڕایبچووکییەکــەیبــەاڵمپشــتگیری
لــەزانــۆنکــرد.بەتایبــەتکــەلــەســااڵنی
ڕابــردووداولــەدوایقەیرانــیســاڵی٢٠٠١
زۆربزووتنــەوەیکۆمەاڵیەتــیلــەمناوچەیــە
مامۆســتایان، خوێنــدکاران، ســەریانهەڵدا.
کرێکارانــیکەرتــیگشــتی،کرێکارانــی
بێــکاروکۆمەڵــەخۆجێیــەناڕازییــەکانبــە
بەردەوامــیلەگــەڵڕقــیڕوولەگەشــەی
نێئۆکێــن جەماوەریــی بزووتنــەوەی
زاڵــە ڕاســتڕەوی حیزبــی کــە )MPN(
لــەنێئۆکێنــدا،بــەرەڕووبــوون.زانــۆنوەک
جــۆرج دەوڵەتــدا. چــاوی لــە دڕکێکــە
ســوبیچ،پارێــزگارینێئۆکێــنچەندیــنجــار
هەوڵــیداوەکرێــکارەکانلــەوێدەربــکات،
بــەاڵمپشــتیوانییەخۆجێیــەکانشکســتییان

بــەبەرنامەکانــیئــەوهێنــاوە.

کارگــە لەگــەڵ پەیوەنــدی
تــردا دەسبەســەرداگیراوەکانی
نــاوی ئێســتاکە کــە زانــۆن کارگــەی
وەک "فاســینپەت"ە ئــەو فەرمــی
و ســەربەخۆ یاســایی کارگەیەکــی
خۆبەڕێوەبــەرکاردەکات،بــەاڵمهــاوکات
ــەیەکێتــیسیرامیکســازانی بەشێکیشــەل
کارگــەی تەنیــا زانــۆن نیئۆکێــن.
دەسبەســەرداگیراوەکــەبەشــێوەیســەربەخۆ
کارگەکــەی خۆبەڕێوەبەرێتــی داخوازیــی
ــە ــرل ــتیداگرووپێکــیگەورەت ــە.لەڕاس هەی
دەسبەســەرداگیراوەکان کارە و کەســپ
"MNER" نــاوی بــە هەیــە بوونــی
کارە و کەســپ نەتەوەیــی )بزووتنــەوەی
دەسبەســەرداگیراوەکان(،بــەاڵمفاســینپەت
لەوێــدائەنــدامنییــە.زیاتــرلەچلکەســپو
کاریخۆبەڕێوەبــەریکرێــکاریئەندامــی
ئــەمگرووپــەن،بــۆنموونــەهۆتێلــی"بوئێــن"،
کارگــەیڕەنگــی"چیــاورت"،هۆتێــلو
پێچانــەوەی کارگــەی پیســمانتا، ســپای
ــررا ــتا"،دارتاشــی"مادێ ــتی"الفۆرس گۆش
"زانێللــو". تراکتۆرســازی و کوردوبــاو"
گرووپێکــی "MNER" گرووپــی
ســەرکۆماری )الیەنگــری پێرۆنیســتی
پێشــوویئەرژەنتیــنپێــرۆن(نوئێــدواردۆ
ڕۆڵێکــی ئــەو ســەرۆکیانە. مارئــوا

ڕێــکاری دۆزینــەوەی لــە کاریگــەری
یاســاییبــۆدەسبەســەراگرتنیکارگەکــە
چاالکــی کات زۆربــەی زانــۆن هەبــووە.
کارەکانــی و کەســپ لەگــەڵ هاوبــەش
ئەنجــام "MNER" لــە ئەنــدام دیکــەی

دەدات.

بــۆ زانــۆن و چیــاورت بۆئێــن، هۆتێلــی
پەســەندکردنــییاســاینەتەوەیــیلەمــەڕ
داخــراوەکان کارگــە دەسبەســەراگرتنی
پێــک هاوپەیمانییەکیــان یەکــدا لەگــەڵ
هێنــا.دەوڵــەتتــائێســتاکەتەنیــاپشــتی
و کورتمــاوە ڕێگەچــارەی بــە بەســتووە
ڕێگــەیداوەکرێــکارەکانبــۆماوەیەکــی
کاتــیبەڕێــوەبردنــیشــوێنیکاریخۆیــان
بــە مۆڵەتانــە شــێوە ئــەم دەســت. بگرنــە
گشــتیلــەنێــواندووتــاپێنــجســاڵبــووە.لە
کاتێکــداکــەپێدانــیخاوەندارێتــیفەرمــی
کرێــکارەکان کــە ئــەوەی هــۆی دەبێتــە
پارێــزراویکارییــانهەبێــتوبتوانــنهێــزی
خۆیــانبــۆباشــترکردنــیبەرهــەموپــڕۆژە
کۆمەاڵیەتییەکانــیخۆیــانتەرخــانبکــەن.

خــۆی ناوچەکــەی لــە بۆئێــن هۆتێــل
ناوەندێکــی لــە جێئامــاژە نموونەیەکــی
کرێکارییــەکــەلــەبەدیهێنانــیهاوپەیمانــی
ســەرکەوتوو گەلێــک جۆربەجــۆردا
کــە نهۆمییــە نــۆزدە هۆتێلــە ئــەم بــووە.
بووەتــە دەســت، گرتوویانەتــە کرێــکارەکان
ناوەنــدیسیاســیڕێکخــراوەکرێکارییــەکان
ڕووبــەری زانــۆن. نێوانەشــدا لــەم و
و ســەرنجڕاکێش بــەوکاشــییە هۆتێلەکــە
کوالێتــیبەرزانــەداپۆشــراونکــەبەرهەمــی
چاالکــە و زانــۆن کرێکارانــی زانۆنــن.
لــەم مەدەنییەکانــیدیکــەزۆربــەیکات
بەڕێــوە خۆیــان چاالکییەکانــی هۆتێلــەدا
دەبــەنوهــەرکاتێــکدەچــنبــۆبۆینــس

دەمێننــەوە. هۆتێلــەدا لــەم ئایرێــس

هاوپشتینێونەتەوەیی
ئــەم زانــۆن کرێکارانــی لــە زۆرێــک
دەرفەتەیــانبــۆڕەخســاوەکــەبــۆواڵتەکانــی
دەرەوەســەفەربکــەنوئەزموونــیخۆیــان

تــرداپارڤــەبکــەن. لەگــەڵکەســانی
٢٠٠٥دا، ئۆکتۆبــەری ٢٩ی و ٢٨ لــە
ئامریــکای کۆنگــرەی یەکەمیــن
کارە و کەســپ بــارەی لــە التیــن
کاراکاس لــە دەسبەســەرداگیراوەکان
ئیــرادەی بــە ئــەمکۆنگرەیــە بەڕێوەچــوو.
کارگەوکەسپوکارەخۆبەڕێوەبەرەکانی
ئەرژەنتیــن،ئۆرۆگۆئــە،ڤەنزوێــاوبەڕازیــل
هەوڵیــان نوێنەرەکانیــان و بەڕێوەچــوو
ســتراتیژییەکی کۆمەڵــە بــە بگــەن دا
بەرپەرچدانــەوەی بــۆ هاوئاهەنــگ
هێرشــەکانیدەوڵــەتویاســاهۆڤانەکانــی
بــازاڕ.وتــاریدەســتپێکیکۆنگرەکــەلــە
ــزەوەســەرۆککۆماری ــەنهۆگــۆچاوێ لەالی
ڤەنزوێــاولــەبــەردەمهــەزارانکرێــکاری
ــەپێشــکەش ــدەخۆبەڕێوەبەران ــەمناوەن ســەرب
درووشــمی کــە کرێکارانــەی ئــەو کــرا،
"داگیــرکاری،بەرخــۆدانووەبەرهێنان"یــان
بــەکــردەوەدەرهێنابــوو.ئــەمکۆنگرەیــەبــوو
ــدی ــیپەیوەن ــۆبەدیهێنان ــەســەرەتایەکب ب

ئابــووریوپاڵپشــتیدووالیەنــەلــەنێــوان
وکاری هــەزارکەســپ ســێ لــە زیاتــر
التینــدا. ئامریــکای لــە خۆبەڕێوەبــەر

کارە و کەســپ نێــوان هــاوکاری
لــە یەکێــک دەسبەســەرداگیراوەکان
کەســپ بــووە. کارەکان کاریگەرتریــن
لــە دەسبەســەرداگیراوەکان کارە و
کــە بزانــن پێویســتە ئامریــکایالتینیــش
تەنانــەتلــەڤەنزوێــاشکرێــکاراننابێــت
کاروبارەکانیــان پێشــبردنی بــەرەو بــۆ
ئــەمکارگــە ببەســتن. بــەدەوڵــەت پشــت
ســەرقاڵی دەسبەســەرداگیراوانە ناوەنــدە و
بەرفراوانکردنــەوەی و خۆڕێکخســتن
کــردن بەرگــری بــۆ ســتراتیژییەکانیانن
التیــن، ئامریــکای کرێکارەکانــی لــە
ئــەوکرێکارانــەیکــەیــانکارگەکەیــان
مەترســیداخرانــیلەســەرەویــانئەوەتــالــە
دۆخێکــیکارییەکجــاردژواردابەســەر

دەبــەن.

کێشەیخۆبەڕێوەبەریوئۆتۆنۆمی
کــە ئــەوەدا لەگــەڵ زانــۆن کرێکارانــی
لەمــەڕ خۆیــان هەڵوێســتی لەســەر هــەروا
بــۆ بــەاڵمهــاوکات ئۆتۆنۆمیــیســوورن،
یاســاییبوونــەوەیهەلومەرجەکەیــانناچارن
ــەبازاڕێکــدا ــەتببەســتنول ــەدەوڵ پشــتب
ســەرمایەدارییە مەنتقــی هاوتــای کــە
زانــۆن بــدەن. وەبەرهێنــان بــە درێــژە
ــڕووەوە ــارگرینگــەلەم ئەزموونێکــییەکج
مۆدیلــی ســەردەمێک کرێــکارەکان کــە
کردەیــی ئۆتۆنۆمییــان و خۆبەڕێوەبــەری
ئــەمچەمکانەیــان کــردەوەکــەهێشــتاکە
ــەڕوویزەروورەتێکــەوە ــەوانل ــی.ئ نەدەناس
بــەمبیرۆکەیــەگەیشــتن.لــەزانۆنــدالەگــەڵ
کــە ڕووبەڕوویــن کرێکارییــدا چینێکــی
ناســنامەیەکییەکجــاربەهێــزیهەیــە،بــە
واتایەکــیتــرئــەوانخۆیــانبــەبەشــێک
لــەخەباتــیڕزگاریخــوازیچینــیکرێــکار
دەزانــن.لــەڕوانگــەیئەوانــەوەشــەڕلەگــەڵ
ســەرمایەداریدادەالقەیەکــەبــەرەوڕزگاری
چینــیکرێــکار.یەکێــکلــەکرێــکارەکان
دەڵێــت:"زانــۆنســەرکەوتنێکەبــۆچینــی
دەکرێــت کــە دەدات نیشــانی و کرێــکار
بەڕێــوە تریــش شــێوەیەکی بــە کۆمەڵگــە
ببرێــت:بــەبــێبوونــیخاوەنــکاروبەڕێوەبەر
وبــەبــێئــەوەیکــەپێویســتبێــتمــرۆڤ
بــۆکەســێکیتــرکاربــکاتتاکــوولــە
حەپەلــووش پــارەکان تــەواوی کۆتاییــدا
ــی ــەدەســتبەتاڵ ــشب ــیتری ــکاتوئەوان ب

بمێننــەوە".

بــە گەیشــتن بــۆ زانــۆن کرێکارانــی
و خــۆ کەوتوونەتــە ڕاســتەوخۆ ڕزگاری
لــەوەداســنووردار داواکارییەکانیــانچیتــر
ــاریبەشــێکی ــاخوازی ــەوەکــەتەنی نەماوەت
بــن. لــەمافەکانــیکرێــکاران بچــووک
ئەوانپێشــنیارێکیشۆڕشــگێڕانەیانگەاڵڵە
کــردووە:خۆتــانلــەدەســتبەڕێوەبــەرەکان
کرێــکارەکان لێگەڕێــن و بکــەن قوتــار
بــەپێــیپێوەرەکانــیخۆیــانبچنــەپێــش.
بێگومــاندەوڵــەتناتوانێــتوەهــامەنتقێــک

بــکات. قبــووڵ

زانۆنتوانیبەباشیبەسەرئەوکۆسپانەدا
زاڵبێــتکــەدەوڵــەتلەســەرڕێگەیانــی
دانابــوو،زۆرکۆســپیوەککێشمەکێشــی
یاســاییوهێرشــەهۆڤانەکانــیدەوڵــەت.لــە
ڕێــیئــەمخەباتانــەوەفاســینپەتبــووبــە
لــە فاکتەرێکــیکۆمەاڵیەتــیکاریگــەر
پارێــزگاینیئۆکێنــدا.دەوڵەتــیخۆجێیــی
گرووپێکــی کۆمەڵــە لەگــەڵ ئێســتاکە
بــەرەو یەکتــرن پاڵپشــتی کــە ڕێکخــراو
لــە کرێــکاران خۆبەڕێوەبــەری ڕووە.
نیئۆکێنــداهــاوکاتیارمەتــیبەهێزتربوونــی
جەماوەریــیبزووتنــەوەناوچەییەکانــیداوە.

ســەرەڕایشــەڕەیاســاییەکان،تەگەرەیەکی
لــە خۆبەڕێوەبەرانــە ناوەنــدە ئــەم کــە تــر
ئەرژەنتینلەگەڵیدابەرەڕوون،ڕاوەســتانەوەیە
لەبەرامبــەرملمانێکانــیبــازاڕدابــەبــێ
دەوڵەتــی. پشــتیوانیی لــە بەهرەمەندبــوون
بەهــۆینەبوونــیژێرخــانوکارکــردنبــە
وەبەرهێنــان، کۆنەکانــی تەکنەلۆژییــە
کەسپوکارەخۆبەڕێوەبەرەکانشانسێکی
کێبڕکێــی لــە بەرگەگرتــن بــۆ کەمیــان
هەیــە. ســەرمایەدارییدا بازاڕەکانــی نــاو
ســەرکەوتنی هۆکارەکانــی لــە بەشــێک
و کارگەکــە بەرفراوانیــی زانــۆن،
تەکنەلۆژییــاســەردەمییانەکانێتی.لەگــەڵ
ــۆنتواناییەکــی ــیزان ئەوەشــداکرێکارەکان
زۆریــانلــەبازرگانــیســیرامیکداهەبــووەو
هــەرئــەمبابەتــەبــووبــەهــۆیئــەوەیکــە
ئەنجوومەنــەکرێکارییەکــەئاســانتربتوانــێ
وەک تەکنیکییەکانــی بابەتــە بەســەر
ڕاگرتــنوچاککردنــەوەیمەکینــەکانو
ــەرزدا ــیب ــیکوالێت ــیبەرهەم بەرهەمهێنان
زاڵبێــت.بــەخۆشــحاڵییەوەکارگــەیزانۆن
چاککردنــەوەی بــۆ تایبەتــی بەشــێکی
یارمەتــی ئەمــە و هەیــە ئامێــرەکان
کرێــکارەکاندەداتتاکــووپارچــەئامێــرە
جێگــرەوەکانهــەرلــەوێبەرهــەمبهێنرێــنو
تێپەڕێنرێــت. لــەکۆســپەکان زۆرێــک

و مانــەوەیکەســپ بــۆ رێگــە باشــترین
درووســتکردنی خۆبەڕێوەبــەرەکان کارە
بەرهەمانــەی ئــەو بــۆ بەدیلــە بازاڕێکــی
دەهێنــن. بەرهەمیــان کارگانــە ئــەم کــە
ئــەم نێــوان لــە گەرماوگــەرم مامەڵــەی
ڕێکخــراوە و خۆبەڕێوەبەرانــە ناوەنــدە
ئــەوەیکــە خۆجێییەکانــدادەبێتــەهــۆی
ــەواویکۆمەڵگەکــە ــۆت ــانهــەمب وەبەرهێن
وهــەمبــۆکرێــکارەکانقازانجهێــنبێــت.
بــۆ بەرفــراوان بازاڕێکــی درووســتکردنی
ــەیپتــەودەتوانێــتڕێگەیــەکبێــت مامەڵ
بــۆخۆدزینــەوەلــەبــازاڕیســەرمایەداری
وسوودەکەشــیڕاســتەوخۆبــۆکۆمەڵگــە

بێــت.

بەرهەمــە تــەواوی نزیکەیــی بــە
بازاڕێکــدا لــە زانــۆن ســیرامیکییەکانی
بــەمەنتقــیســەرمایەدارییەوەدەفرۆشــرێن.
بــەمدواییانــەئەنجوومەنــیکرێــکارانلــەم
کارگەیــەداســەرنجیانخســتووەتەســەرئــەو
بابەتــەکــەڕەنگــەپێویســتبێــتکۆمەڵێــک
بەرهەمــیتریــشبەرهــەمبهێنرێــنکــەبــە

تێیــدا ئــەوکۆمەڵگەیەیــەکــەوا ســوودی
ئێســتاکەش هــەر ئەگەرچــی دەژیــن،
بەرهەمهێنــراوەکان ســیرامیکە کاشــییە
و قووتابخانــە مــاڵ، درووســتکردنی لــە
ئامانجــی بەکاردەهینرێــن. نەخۆشــخانەدا
لــە کــە ئەوەیــە فاســینپەت هەنووکەیــی
پــڕۆژە بــازاڕ، بەدەســتهاتووی ســوودی
ببــات. پێــش بــەرەو کۆمەاڵیەتییــەکان

ڕێگــەچارەیەکــیتریــشبــۆئۆتۆنۆمیــی
ئەوەیــەکــەهــەرئەمناوەندەداگیرکراوانە،بە
شــێوەیەکیســەربەخۆلــەدەوڵــەتپشــتگیری
دەسبەســەرداگیراوە کارە و کەســپ
بتوانــن ئەوانیــش تاکــوو بکــەن نوێیــەکان
بکــەن. پــێ دەســت خۆیــان کارەکانــی
ئەمڕۆکــەپێویســتییەکیزۆرســەبارەتبــەم
کەســپوکارانــەدەبینرێــت.بزووتنــەوەی
دەسبەســەرداگیراوەکان کارە و کەســپ
ســندووقێکی دامەزراندنــی بــە دەتوانــن
گشــتیپشــتگیرییانلــێبکــەن.بــەهــەر
ڕادەیــەککــەکرێــکارەکاندڵنیاییەکــی
زیاتریــانهەبێــت،ئیرادەیەکــیزیاتریشــیان
ــی ــیبەڕێوەبردن ــۆبەدەســتەوەگرتن ــتب دەبێ

کارەکەیــان. شــوێنی

سوبێکتیڤیتەوکلتوورێکیکارینوێ
دەسبەســەرداگیراوەکان کارە و کەســپ
نــەکتەنیــاڕێلــەلەناوچوونــیپیشــەکان
دەگــرن،بەڵکــووکلتــووروســوبێکتیڤیتەی
خۆبەڕێوەبــەری، دەخوولقێنــن. نوێــش
کرێــکارەکان بــۆ باوەڕبەخۆبــوون
دەگەڕێنێتــەوەوکرێــکارەکانهەســتدەکــەن
ــدا ــیچارەنووســیخۆیان ــەدیاریکردن کــەل
کاریگەرن.خۆبەڕێوەبەریکرێکاریبووەتە
هــۆیئــەوەیکــەزۆرێــکلــەکرێــکارەکان
بــۆ هێزێــک تێبگــەن، هێــزیخۆیــان لــە
ئــەوەیکــەشــێوازینــوێبەدیبێنــنبــۆ
لــەدژیچەوســاندنەوە. ڕزگاریوشــەڕ
کرێکارەکانــیزانــۆنزۆربــەیکاتئامــاژە
ــەوەدەکــەنبەدەســتەوەگرتنــیکارگەکــە ب
تێڕوانینــیئەوانــیبەرانبــەربــەجیهــانو
هەروەتــربەرانبــەربــەخۆیــانوەکبەشــێک
ــەوانچیتــر ــوە.ئ ــەچینــیکرێــکارگۆڕی ل
دەزانــنکــەبــۆبەڕێوەبردنــیکارگەیــەک
بــە پێویســتییان کۆمەڵگەیــەک یــان

نییــە. ســەرۆک

کرێــکارەکان کــە کاتــەوەی لــەو
گرتووەتــە کارگەکەیــان بەڕێوەبردنــی
ئەســتۆ،کارگــەیــانخــۆشــوێنیکاربــووە
بــەژینگەیەکــیبەرجەســتەبــۆڕزگاری.
لــەزۆربــەیئــەمشــوێنانەدا،کلتوورێکــی
درووســتکردنی بەدیهاتــووە. نــوێ کاری
بەڕێوەبردنــی و کلتــووری ناوەنــدی
گرینــگ ســتراتیژییەکی کۆنســێرت
بــووەبــۆچینــیکرێــکارتاکــووشــکۆو
ئــازادیخــۆیوەرگرێتــەوە.ڕائــولگــۆدی،
نوێنــەرییەکێتیــیکرێکارانــیزانــۆن،لــە
هەمبــەرزیاتــرلــەدەهــەزارکەســداکــە
هاتبــوون، کۆنســێرتەکە ســەیرکردنی بــۆ
ڕێــزی و کــرد خەڵکەکــەی بەخێرهاتنــی
ــە ــەمکۆنســێرتەل ــەمڕووداوەگــرتکــەئ ل
بــێ بــە و بــێخاوەنــکاردا کارگەیەکــی
بوونــیهێــزەئەمنییەکانــیوەکپۆلیــس
بــە زانــۆن کرێکارانــی چــووە. بەڕێــوە
کلتــووری گەلــی چاالکــی بەڕێوەبردنــی
ــووان ــەهەم ــانب ــەمپەیامەی ــەر،ئ خۆبەڕێوەب
دەتوانێــت کرێــکار چینــی کــە گەیانــد
خــۆی بــە تایبــەت هوونــەری و کلتــوور

لقێنێــت. بخوو

لــە زیاتــر بــۆ کارگــەکان داگیرکردنــی
ســەدەیەکئامڕازێــکبــووەبــۆڕزگاری
لــە حاڵەشــەوە، بــەم کرێــکار. چینــی
مێژووییانــەدا خەباتــە لــەم زۆریــک
گەیاندنــی تەنیــا کارە ئــەم ئامانجــی
ــی ــەگوێ ــکارەکانب ــوازیکرێ دەنگــیداخ
ــەری ــووە،نــەکخۆبەڕێوەب ــەرەکانب بەڕێوەب
کرێــکاری.چینــیکرێــکاریئەرژەنتیــن
لــەســیســاڵیڕابــردوودالــەژێــرگووشــاری
نێئۆلیبرالییەکانــدا سیاســەتە توونــدی
بــووە.ئــەمنەزمــەنێئۆلیبرالییــەلــەالیــەن
دیکتاتۆرێکــینیزامــیهاتــەئــاراوەکــەلــە
نێوانســااڵنی١٩٧٦-١٩٨٣توانی٣٠هەزار
خوێنــدکاری و کرێــکاری چاالکــی
هەنووکەییــدا دۆخــی لــە ببــات. لەنــاو
لــە ئەرژەنتیــن کرێــکاری چینــی کــە
دژییاســاکانیکاروبــەتایبەتیکردنــدا

دەســتیداوەتــەداگیرکردنــیکارگــەکان،
لــە نوێــی ڕادیکاڵــی مۆدیلێکــی زانــۆن
ســەرمایەدارانەکاندا مۆدیلــە بەرانبــەر
هێناوەتــەئــاراوە.ئــەمکارگەیــەمۆدیلیکــی
لــەوەبەرهێنــانبــەکــردەوەدەرهێنــاوەکــە
دیموکراســی یەکســانی، بناغــەی لەســەر
نــراوە. بنیــات هاوپشــتیی و ڕاســتەوخۆ
فاســینپەتســوبێکتیڤیتەیەکینوێیــەبــۆ
دنیــا. سەرتاســەری لــە کرێــکار چینــی

ئەزموونــیزانــۆنهەڕەشــەیەکیڕاســتەوخۆ
بۆســەردەوڵــەتبــووە.ئــەوپڕۆســەیەیکــە
گۆڕانــکاری پێکهێنانــی هــۆی بووەتــە
بــە هــەروا ناتوانــرێ ســۆبێکتیڤیتەدا لــە
ئــەم لەبــەر هــەر ببرێــت؛ لەنــاو ئاســانی
سیســتەمی و دەوڵــەت کــە هۆیەشــە
ســەرمایەداریهەمــووهەوڵــیخــۆیدەدات
تاکــووڕێگــریلــەکرێــکارەکانبکــەنو
نەهێڵــنشــکۆوئازادیــیشــیاویخۆیــان
نموونەیەکــی فاســینپەت وەربگرنــەوە.
بەرچــاوەلەبــەردەمکرێکارانــیسەرتاســەری
جیهانــداووێنایەکــیبچووکــەلــەشــێوازی
ڕووخانــی دوای لــە جیهــان بەڕێوەبردنــی

ســەرمایەداری.


و سیاســییەکان کۆســپە وێــڕای
کارە و کەســپ بــازاڕ، تەگەرەکانــی
ئەرژەنتینــی دەسبەســەرداگیراوەکانی
بــۆ پێشــکەوتوویان ســتراتیژییەکی
بەرگریکــردنلــەچینــیکرێــکاروهەروەتــر
بــۆبەربەرەکانــێلــەدژیســەرمایەداریو
نێئۆلیبرالیــزمبــەئێمــەنیشــانداوە.کەســپ
خۆیــان خەباتــی خۆبەڕێوەبــەرەکان کارە و
بــۆبــەیاســاییکردنــەوەیخۆیــاندرێــژە
پێــدەدەنتاکــووبتوانــنبەرگــریلــەپیشــەی
کرێــکارەکانبکــەنودەرگایاســاییەکانبــۆ
کەســپوکارەدەسبەســەرداگیراوەکانیتــر
وااڵبکەن.زۆرێکلەمکارگانەتوانیویانە
ســێ نێــوان لــە بەرفــراوان هاوپشــتییەکی
ــکای ــەریئامری ــدیخۆبەڕێوەب ــەزارناوەن ه
التینــدابەدیبهێنــن.زۆربــەیهــەرەزۆری
ئەرژەنتیــن، لــەواڵتەکانــی ناوەندانــە ئــەم

ئۆڕۆگۆئــەن. و بەڕازیــل ڤەنزوێــا،

ــەوەیکارگــەدەسبەســەرداگیراوەکان بزووتن
لەئەرژەنتینهەلیکاریزۆریبەدیهیناوە،
نێوانیانــدا لــە بەرفراوانــی هاوپشــتییەکی
پــڕۆژەی گەلێــک و کــردووە درووســت
کۆمەاڵیەتیــیخســتووەتەگــەڕ.ئەزموونــی
و خۆبەڕێوەبــەری بــواری لــە فاســینپەت
ڕاســتەوخۆ کرێکارییــدا خۆڕێکخســتنی
کردووەتــە ســەرمایەداری پێکهاتەکانــی
ــیســەرەکی ــەوەکــەخاڵ ــەوهۆی ــج،ب ئامان
)ئامێرەکانــی تایبەتــە خاوەندارێتــی کــە
پرســیارەوە، ژێــر دەباتــە بەرهەمهێنــان(
لێیــان کــە زانســتەی بــەو کرێــکارەکان
زەوتکــراوەتەیــاردەکاتــەوەووەبەرهێنــان
بــۆکۆمەڵێــکئامنجــیدیکــەیجگــەلــە
بەدەســتهێنانیقازانــجڕێــکدەخــات.ڕۆزا
ڕیــۆزاکــەپانــزەســاڵەلــەزانــۆنکاردەکات
دەڵــێ:زانــۆنتەنیــاخەباتێــکنییــەکــەبــۆ
٤٧٣کرێــکارســەریهەڵدابێــت.بەڵکــوو
ــگا ــەواویکۆمەڵ ــەقازانجــیت خەباتێکــەب
کۆمەاڵیەتییــە. شۆڕشــیکی بــۆ و
جێهێڵــران، و داخــران کارگــەکان "ئەگــەر
کرێــکارەکانمافــیخۆیانــەداگیــریبکــەن
وســەرلەنوێبیخەنــەوەگــەڕوبــەقیمەتــی

گیانیــانبەرگــریلێبکــەن.
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بهرابــهر ئاوریــل؛ ٢٤ی رۆژی
گــواڵن؛ مانگــی ٤ی لهگــهڵ
دهســتپێكی ســاڵڕۆژی
ئهرمهنییهكانــه كۆمهڵكــووژی
ــهی ــیتووركیی ــهنحكوومهت لهالی
عوســمانی.ههمــووســاڵێكلهوههــا
نیــو و یــهك یــادی ڕۆژێكــدا؛
كۆمهڵكــوژی قوربانــی میلیــۆن
١٩١٦ی و ١٩١٥ ســاڵهكانی
دهوڵهتــی لهالیــهن ئهرمهنییــهكان
عووســمانیلــهگۆشــهوكهنــاری
تــا ڕادهگیرێــت. بــهرز جیهــان
نهتــهوه ڕێكخــراوی ئێســتا
یهكگرتــووهكان؛پارڵمانــیئورووپــا
ونزیكــهی٢٠دهوڵهتــیجیهــان
ڕووداوهكانــی١٩١٥یزایینییــان
وهك”كۆمهڵكــووژیمێژوویــی
رهســمیی بــه ئهرمهنێــهكان ”
ناســیوه.دهوڵهتهكانــیدهســهاڵتدار
لهســهرهوهی و تووركییــه لــه
دهوڵهتــی ههموویانــهوه
تێكۆشــاون بــهردهوام ئهردۆغــان؛
مێژووییــه؛ بهســهرهاته ئــهم كــه
بیشــارنهوه. و بكــهن پهردهپــۆش
دهولهتــهكان بهرلهوهیكــه بــهاڵم
بــههــۆیبهرژهوهنــدیخۆیــانو
بیــرورای گووشــاری لهژێــر یــا
گشــتی؛دهســتبدهنــهناســاندنی
ئهرمهنییــهكان؛ كۆمهڵكــووژی
و تــوورك ئــازای نووســهرانی
جهنایهتــه ئــهم تــوورك؛ غهیــره
ئــاگاداری بــه ســامناكهیان
گهیاندبــوو. گشــتی بیــرورای

مێژوویــی لێكۆڵینهوهكانــی
حكوومهتــی كــه دهدهن نیشــان
عووســمانیی ناوچــووی لــه ڕوو
لــهســاڵهكانیپێــشلــهشــهڕی
پانــی جیهانــی؛ یهكهمــی
لــه ئهرمهنییهكانیــان دهركردنــی
ــهیكــهســهدانســاڵ ــهوناوچان ئ
و داڕشــتبوو ژیابــوون؛ لهوێــدا
یهكهمــی شــهڕی دهســتپێكی
بهكــردهوه بــۆ جیهانییــان
لهبــار پانــه ئــهم دهرهێنانــی
ســێ كومیتهیهكــی بینــی.
حیزبــی رێبهرانــی لــه  كهســی
لــه ”ئیتحــادوتهرهقــی”كــه
ڕهگهزپهرهســتانی دهمارگرژتریــن
تــووركپێكهاتبــوون؛مهئمــووری
پانــی دهرهێنانــی بهكــردهوه
بــوو. ئهرمهنییــهكان ڕاماڵینــی
بــه جهنایهتــكاره ســێ ئــهم
و نهخشــهكان كردنــهوهی بــهڕۆژ
تهرحهكانــیكــۆنورێكحســتنی
جهنایهتكارتریــنشۆڤێنیســتهكانی
بهزهییتریــن بــێ و تــوورك
ــاودهســهاڵت؛كاری ــین ئهندامان

دژهئینســانیخۆیــاندهســتپێكرد.
عامــی و قهتــڵ عهمهلیاتــی
ئهرمهنییــهكانلــهســێقۆناغــدا

: هچــوو ێهو بهر

و ڕاگواســتن یهكــهم؛ قۆناغــی
ئهرمهنییهكانــی كووشــتاری
ویایهتهكانــی دانیشــتووی
شــهرقیئاناتۆلــیوكووشــتاری
بــوو الوانــه ئهرمهنییــه ئــهو
ســهربازی بــۆ ڕواڵــهت بــه كــه
مــهودای لــه كرابــوون؛ بانــگ
.١٩١٥ ژانوییــهی تــا ئاوریــل
ڕاگواســتنی دووهــهم؛ قۆناغــی
بهشــهكانی ئهرمهنییهكانــی
بهشــی و ئاناتۆلــی ناوچــهی
ئووتــی لــه تووركیــه ئورووپایــی
و ١٩١٦ ژانوییــهی تــا ١٩١٥
كۆتاییــدا لــه و بردنیــان لهنــاو
قۆناغــیســێههم؛قهتــڵوعامــی
دهستبهســهر ئهرمهنییهكانــی
قــهراغ ئۆردووگاكانــی لــه كــراو
چهمــیفــۆراتلــهفێورییــهتــا

.١٩١٦ ژووئییــهی

ڕاگواســتنی لهگــهڵ هــاوكات
داهاتــی و مــاڵ ئهرمهنییــهكان؛
ــهی ــهوت ــرا.ب ئهوانیــشزهوتدهك
ئــهم كردنــی زهوت لێكۆلهرێــك؛
و پێگرتــن لهســهر داراییانــه
ســهرمایهداری ” بووژانــهوهی
تــوورك؛ ” نهتهوهیــی
ههبــوو. زۆری كاریگهریهكــی
هــهروههــابهشــێكلــهههزینــهی
لــه عووســمانییهكان بهشــداری
یهكهمیــش جیهانــی شــهڕی
كردنــی زهوت ڕێــگای لــه
ئهرمهنییــهكان داراییهكانــی

هــات. بهدهســت

ئــهم مهئمــووری كوومیتــهی
جینۆســایدهقاتڵهكانــیزیندانــی؛
توونــدڕهوهكان؛ مووســڵمانه
گهورهكانــی و ڕێگــرهكان
عهشــایریكــوردیبــۆپاكســازی
ئهرمهنییــهكان؛ ڕاماڵینــی و

. هێنــا ر بهكا

بــه تووركییــه دهوڵهتــی دواتــر
و ” ئاتاتــۆرك ” ڕێبــهری
؛ الوهكان” “تووركــه رێكخــراوی
نهتــهوهی پاكســازی و ڕاماڵیــن
دیكــهی بهشــهكانی و كــورد
ههمــان بــه كهمینهكانیــان
دهســهاڵتی كــه ئهنجامــدا شــێوه
كۆمهڵكــووژی عووســمانی؛
ــوو. ــهوهبردب ــانبهرێ ئهرمهنییهكانی
ــتێنی ــهران؛بهس ــهلێكۆل ــكل یهكێ

كووشــتاری زهینــی و عهینــی
ئهرمهنییــهكان؛بــهكاردانــهوهی
لــهكیــسچوونــیناوچهكانــیژێر
دهســهاڵتیئێمپراتــۆریعوســمانی
چوونهســهرهوهی و ئوروپــا لــه
تــوورك ناسیۆنالیســمی ههســتی
و قهتــڵ بڕیــاری دهزانــێ.
لــهم ئهرمهنییــهكان؛ عامــی
ئهنجامــدراوه. چوارچێوهیــهدا

ڕووخانــیدهوڵهتــیعووســمانیو
هاتنــهســهركاریجهریانــیناســراو
بــهتووركــهالوهكانبــهڕێبــهری”
كهمــاڵئاتاتــۆرك“؛دهســتپێكی
كۆمهڵكــووژیدیكــهلــهتووركییه
بــهدژیخهڵكــی جارهیــان ئــهم
كــوردبــوو.وهكنموونــهلــهنێــوان
لــه ١٩٣٨ ١٩٣٧و ســاڵهكانی
شــوێنێككــهئێســتابــه”توونــج
٧٠٠هــهزار ناودهبرێــت؛ ” ئیلــی
” كــوردی خهڵكــی لــه كــهس
ڕاگواســتنی بــه ناچــار “؛ زازا
زۆرهملــێكــران.لــهجهریانــیئــهم
هــهزار دهیــان دوورخســتنهوهیه؛
كــهسگیانیــانلهدهســتدا.مێــژوو
لهناوچوونــی لــه بــاس نووســان
لــهم كــهس ٣٠٠هــهزار تــا ٧٠

دهكــهن. جهنایهتــهدا؛

لــهدهیــهی٧٠یزایینیبهدوواوه؛
لهســهر لێكۆڵینــهوه كاری
ئهرمهنییــهكان كۆمهڵكــووژی
ــه ــهب ــهاڵتیتووركیی ــهندهس لهالی
ئامانجیداپۆشــینیڕاستییهكان؛
ــهی٨٠و ــهدهی ــۆوهول ــرب جیدیت
٩٠یزایینــیبــهلووتكــهیخۆی
گهیشــت.لــهدهیــهی١٩٨٠بــهم
الوه؛دهوڵهتــیتووركییــهحهولیــدا
ڕێگــهی لــه دڵئاواڵهیــی بــه
یارمهتــیماڵــیبــهناوهندهكانــی
ناســی تــوورك لێكۆڵینــهوهی
و ئورووپایــی دانشــگاكانی لــه
ــی ــی؛شــوێنهواروالیهن ئامریكای
ناوهندانــه ئــهم لێكۆڵینهوهكانــی
بخاتــهژێــرڕكێفــیخۆیــهوه.بــهاڵم
و ترســهنۆكانه ههنــگاوه ئــهم
ــهوه. ــاكاممای ــێئ ــه؛ب گهندهاڵنهی
لــهدهیــهی١٩٨٠لــهكاردانــهوهبــه
ــرورایگشــتی؛ گووشــارهكانیبی
نارهزایهتــی و لێكۆلینــهوهكان
پێشــكهوتنخواز، خهلكــی
ڕێكخــراوینهتــهوهبهكگرتــووهكان
وپارلمانــیئورووپــا؛خوازیــاری
ــهرهســمهن؛ ــاتووركی ــوونت ــهوهب ئ
وهك ئهرمهنییــهكان؛ كووشــتاری
بــكات. قهبــووڵ ڕهگهزكــوژی
بــهاڵمدهوڵهتــیتووركییــهنهتهنیــا
مێژوویــی راســتیی بــه دانــی

ئهرمهنییــهكان كۆمهڵكــووژی
هــهر لهگــهڵ بهڵكــوو نهنــا؛ دا
دهوڵهتێــككــهلهژێــرگووشــاری
بابهتــهوه لــهم گشــتی بیــرورای
بانــگ تــا كــردووه؛ كارێكــی
بڕینــی و ســهفیر كردنــی
پێشــێ. چۆتــه پهیوهندییــهكان؛
نووســانی مێــژوو و نووســهران
زمــان تــوورك ئازادیخــوازی
لــهم كــه تووركییــه نــاوهوهی لــه
كــردووه؛ لێكۆڵینهوهیــان بارهیــهوه
مهترســی خۆیــان كارهی بــهم
مهرگیــان تهنانــهت و زینــدان
تۆركیســتهكان پــان ” لهالیــهن
ڕهگهزپهرهســتهكان توركــه و ”
و زیندانــی و كڕیــوه گیــان بــه
تێــرۆر تهنانــهت و ئهشــكهنجه

كــراون.

لــهراســتیدایهكــهمكۆمهڵكووژی
ــهاڵتی ــهدهس ــرنل ــژوویمۆدێ مێ
پاشــان دهســتیپێكرد. تووركییــهوه
یههوودییــهكان؛ هۆلۆكاســتی
كۆولییــهكان و كۆمۆنیســتهكان
ــی ــهكان؛پاكتاوكردن ــهننازیی لهالی
و رووانــدا لــه نهتهوهیــی
كوردســتان خهڵكــی كووشــتاری
ئهنفــال؛ بــه ناســراو پانــی لــه
لهالیــهنحیزبــیبهعســیعێــراق
وبــهڕێبــهری”ســهدامحوســێن
”ڕوویــدا.ئهمرۆكــهكووشــتاری
دژبــهر و خهباتــكار هێزهكانــی
ئاســتی لــه دهوڵهتــهكان لهالیــهن
بچووكتــر؛بــهالمهــهربــهوئاســته
ئهنجــام وهحشــیگهریهوه؛ لــه
دهدرێــت.بــۆنموونــهلــهمبارهیــهوه
دهتوانیــنئامــاژهبــهكووشــتاری٥
ــی ــهدژبهران ــا٧هــهزاركــهسل ت
ســاڵی لــه ئیســامی كۆمــاری
٦٧بــهبڕیــاریخوومهینــی؛لــه
گووشــاری بكهیــن. زیندانــهكان
بیــرورایگشــتیخهڵكــیپێشــڕهو
وخهباتــیكرێــكارانوئینســانه
دهوڵهتــی بۆســهر ئازادیخــوازهكان
كــه دهدات نیشــانی تووركییــه؛
لــه جهنایهتــكاران دژی مێــژوو؛
ههڵگهڕانهوهدایــه.رهجــهبتهیــب
ئهردۆغــانوحیزبــیكۆنهپهرهســت
ــگ ــتی؛درهن وڕهگــهزپهرهس
یــازوودهخرێنــهزبڵدانــیمێــژۆوه.

***


