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  :ةثيشةكي يةك سةبارةت بةم رؤذ
                                                                                   موزةفةر عةبدوالَ

Mozafar_as@yahoo.com 
ين نارةزايةيت ي دةربريرؤذ.ةيي ضينايةيت كريكاراين جهانةتةوي هاوثشيت نيور ، رؤذيةكي ئايا

ريثيوان و خؤثيشاندان و مانطرتن و سازداين  ملمالين و ناكؤكي و ونومايشي جؤراوجؤر لة
 كريكارانة بؤ دةربرين و خستنة رووي ضوين هةرضي زياتري ضروثريتيكهةلَمةراسيم و ئاهةنط و 

ةت و اري و درومشةكانيان بة رووي سيستةمي سةرمايةداري جهاين و دةولَخواست و داواك
داران و  بؤ فشار هينان بؤ سةر سةرمايةهةمو  ئةمانةش.دا وازيذتةكاين ضيين بؤردةسةالَ

ندين خواستة هةنوكةيي و ئايندةيي حكومةتةكانيان بؤ بةدي هينان و جي بةجي كردن و سةثا
 هةتا كؤتايي هينان بةم سيستةمة يةيت و سياسي يةوةوري و كؤمةالَيةكانيان لة هةموو روويةكي ئاب

ويةكي دا كة ميذةي سالَديارة لةمرؤذ .و يةكسان ئازادطايةكي وسينةرانةيةو بنياد ناين كؤمةلَةض
زي و ي ئةم ضينةدا زياد لة هةر كات و ساتيكي تر يةكراين هةية لة  ميذووي سياسيشخدرة

لة              ميذووي ئةم رؤذة .                         ضينة دةردةكةويتيةكطرتويي ئةميةكثارضةيي و 
 دةية 3  بة نزيك 1890ةكاين  وة هةتا سال1856َي  لة سالَ، ياين ريك نيوةي سةدةي نؤزةدةوة 

ال و كةم دي ئةنتةرناسيون و سرو!سةالَي بةرزي مارشي كريكاراين جهان يةكطرنتيكةل بووة لةطةل 
،هةتا دةطاتة درومشي ضيين  كة لةو دةورانةدا هةشت سةعا كار بوو،انةسةعات كاري رؤذكردنةوةي 

اليي كردنةوةي خؤي هةتا دةطاتة خةبات بكةن بؤ يةتيك لة ثيشدا دةبيت كريكاري هةر ووالَ
ةزين وةك ماركس و ئةنطلز لة لةسةر دةسيت دوو رابةري كؤمؤنيسيت م يت سياسي،دةسةالَ
دووةم ئةم و ئةنتةناسيونايل يةكةم  يشثاشان،يةكييت كؤمؤنيستةكان  ريكخراويضيوةي ضوار
ثاشانيش هةموو  ئةم دروشم و خواستة سياسي و .ةكردو خةباين كريكاران ان تيكةل بةيةميزوو

كؤمةاليةيت ية لة يةك بزوتنةوةي سياسي شؤرشطريانة هةلثيضراو بؤ يةكةجمار لة ميذووي 
كؤمةلطا ياين كريكاران و زةمحةتكيشان توانيان لة كؤمؤين مرؤظايةيت دا ضينةوةي ضةوساوةي 

 لةسةر ثيشنياري 1889 لة سايل بةالم . دا بة دةسةاليت سياسي بطةن 1870ي سالَلة  ثاريس
 بؤ ي ثشوي سالَ دووةم لة كؤنطرةي ثاريس ئةم رؤذة ياين يةكي ئايار بة رؤذئةنتةرناسيونايل

 و هاوثشيت و يي يةكريزتا ئيستا ئةم رؤذة بووة بة رؤذلةو كاتةوة . راكريكاران دةستنيشان ك
ان و لة زؤر ووالتاين جهانيش تةنانةت لة اليةن هاوخةبايت نيونةتةوةيي سةراسةري كريكاراين جه

و ثيكهاتة  هةموو تويزةوة لة ثال ضيين كريكاراندا.نيشةوة بة رةمسي ناسراوةكاواحكومةتة بؤرذ
، هةر لة زنان و الوان و ستةمي سةرمايةداريي سايةي سي تر ستةمليكراوةكاينيةيت ية كؤمةالَ

 بةرهةم هينةرة ستةمديدةكاين تر هةتا دةطات ن و ووردةزةمحةتكيشامامؤستايان و قوتابيان و 
كة  ديين يةكاين بؤرذوازيداتاين جؤاروجؤر لة سايةي حزبة قومي و  كة لة ووالَيكانةبةو خةلَ

كانة يب و بةم بةهانةيةش ئةو خةلَياندارايةفيان كراوة بةسةو ناسنامةي قومي و تدةضةوسينةوة
  ضيين كريكاردا ئةوانةشيك تا لة ثالَئةم رؤذة بووة بة رؤذنة لةسةرةتاترين مافةكانيان ،بةش بو



 1856ة دةطةريتةوة بؤ سايل رةتاي سةرهةلداين بريؤكةي ئةم رؤذئةطةرضي سة.نارةزايةيت دةربرن 
دا  ثشو لة سالَيكذويش بة بةرز كردنةوةي خواسيت هةشت سةعات كارو رؤ ئة،كريكاراين ئوستراليا

 بة خواسيت هةموو كريكاراين ةش لة ثال خواسيت هةشت سةعات ئةم خواست، ثاشانبؤ كريكاران
انة شةقامةكانةوةو لة كريكاراين شيطاكؤ لةم رؤذةدا رذدا  1886هةتا لة سايل .ئةوروثاو ئةمريكا

 نيوان كريكاران و ثؤليس دا رووي داو بؤوة هؤي كوشتين ضةند ثؤليس و ضون لةئةجنامدا تيكةلَ
.               داين ضوار كريكاريان كريكارو برياري لة سيدارة8ردين ضةند كريكارو ثاشان دةستطري ك

                                                                               
ية  ئةمرؤ كريكاراين جهان و حزبة كؤمؤنيستةكان و ريكخراوة كريكاري ةوة تائيتر لةو رؤذ

جةماوةري يةكانيان و سةنديكاو نةقابةكانيان لةهةر دةورانيكدا خواستةكانيان دةخةنة رووي 
ةمان ئةمة جطة لةوةي لةم رؤذةدا وةك ئاماذ.بةجي كردينسةرمايةداران و حكومةتةكانيان بؤ جي 

ةوة هاوكات دةكي ستةمدية لة اليةن كريكاران و خةلَتاين جهان ئةم رؤذالَثي دا لة زؤر شوين و وو
هةر جنسي و ديين و م و ضةوسانةوةيةكي قومي و ي نارةزايةيت بةسةر هةر جؤرة ستةدةبيتة رؤذ

بة هةموو حزب و لة زؤر شوين   خؤشيوازي رؤذة بؤرذتةنانةت لةم.ؤرة ضةوسانةوةيةكي ترج
 ساز واسن و كؤرو كؤمةلَدةةوة هةلَ رؤذمخؤيان بةن اريدا بردين كريكاربؤ بةالةتةكانيانةوة دةولَ
 .وازي لة هةمو  جهاندا هةيةذي كريكاري يانةي بؤرنةوة دذمنونةي ئةم جؤرة جوالَ.،دةن دة

 ، كريكاران و كؤمؤنيستةكانةوة كة ضؤن لة ثالَ،كوردستانيش لةم منونةية يب بةري ين ية
ريكاران و دةستةمؤ تاندين كةخةلَتدارةكانيش  بؤ هةلَالَةومي ية دةسسةنديكاكاين سةر بة حزبة ق

ةرؤكي ةدا س لةمرؤذ،بة تايبةيت كؤمؤنيستةكان،يكيان و سةركويت رابةرانيان جؤلَكردين هةر مجو
 ساز تةجارانةة دةكةن و منومايشي طالَ بةيان دةدةن و ثريؤزبايي ئةم رؤذ،حزب و حكومةتةكانيان

                                               .رؤينة دةدةن بة كريكاران بؤ باش كردين زيانيانيين د و بةلَدةدةن
                                  :نةوة ئاياري يةكاين ئةمسالَثانؤراماي جوالَ

كاين تةووالَ  هةتا دةطاتة تنيفةلةسيش هةر لة كوردستانةوة هةتا عرياق و ئريان و توركيا و ئةمسالَ
ياندا  لة ثالَ، كريكاران ،ثاو ئوستراليا ئةوروووالَتةكاين  هةردووئةمريكاي باكورو باشور و

ن و رطي درومشي كريكاراين جهان يةكبةرزركردنةوة،قوتابيان و الوان و مامؤستايان و زنان ،
انة رذويراي ئةوةي تر خويندين سرودي ئةنتةرناسيونال و ضةندين سرودي تري كريكاري 

  بة ريثوان و خؤثشاندان و مانطرتن و دةيان نومايشي تر،،امةكانةوةو شارةكانيان خرؤشانةقش
ير ئاسؤيةكي رووين سؤسياليسيت كة ئةم ضينة  ئةطةر زياتر يةك بطريت لة زطايان دا نيشاين كؤمةلَ

وةك دةوراين ماركس و ئةنطلز و لينني ئةوة دةتواين سيستةمي سياسيو ئابوري و كةمةاليةيت  
                                    . دونيايةكي باشتر لةجيي دا بنياد بنيتو سةرمايةداري لة ريشةوة بطؤريت 

                                                      
 لة ثةر دةبيت، دا تيظايةيت بة يةكيك لة قؤناغة سةختةكاينؤرطاي م  كة كريكاران و كؤمةلَئةمسالَ

 و شةرو جةنطي ييةك جةمسةري و بازاري ئازادسيستةمي سةرمايةداري جهاين سايةي 
اري و ئاوارةيي و ثةنابةري سةدان  و بيكاري و هةذيو كوشت وكوشتاري بة كؤمةلَيداطريكارانة
تةسك كردنةوةو نةماين زؤريك لة ري سفر و بةير هيلَك بؤ ذدابةزيين طوزةراين خةلَمليؤين و 
 نةبوين ئاوو كارةباو ريطاو ،وو بيمةي بيكاري وةك تةندروسيت و خويندن،كاينيةيت يةبيمة كؤمةالَ

دانةوةي لَر تايةيف و طةشةو سةيناكؤكي و شةردةيان دان و هةلطريساين سةرهةلَباين طوجناوو 



لة سايةي ئةم وةزعةدا ثيشوازيان لة   ،يين و تايةيف و راسيسيت يةكان بزوتنةوة قومي و ديزياتر
سةجنيكي خرياي خؤثيشان دان و مانطرتن و ريثيوان و     .                            كرديةكي ئايار 

ةدا ئةوةمان نيشان دةدات كة هةنطةكاين كريكاران و سةرجةم تويذةكاين تر لةم رؤذمةراسيم و ئا
يان يةتيو سياسيةكاني ية ئابوري و كؤمةالَيويراي ئةوةي خواستة هةنوكةكي جهان كريكاران و خةلَ

ي شةرو واست و درومشي دذ خداندانانة لة زؤربةري هةر زؤري ئةو خوثيشابةرزكردبوة هاوكات
كي خواستيكي تري كريكاران و خةلَو دةستةبةركردين ئةمن و ئاسايش جةنطي داطريكارانةي ئةمريكا

                                         .بووةجهان 
:             ثانؤراماي ئةم جوالَنةوانة لة ضةند ووالَت نيشان بدةينبا لريةدا بة ضةند ديريك بة كوريت

                                                                     
:كوردستان   

كي ضةندين ين خةلَكؤمةالَو كريكاران ، بة تايبةيت لة سليماين و هةولري،لة شارةكاين كوردستان
 ئايار نةي يةكيلة سليماين بة سةرثةرشيت ليذ.وة دامجؤريان ئةجنانةوةو بؤنةي جؤراوالَجو

 بؤ ثاركي ئازادي كة وةةردةم بينايةي ئةمنة سورةكةوة دةسيت ثي كردريثيوان و خؤثيشاندان لة ب
 زياد : لةوانة،وةابؤ بةرز كرلةم خؤثيشاندانةدا ضةندين خواست. كةس تيايدا بةشدار بوونسةدان

       هتد...دين بيمةي بيكاري بؤ بيكاران و ئازادي ريكخراو بون و نارةزايةيتكردين كري و دابني كر
                                         

ثيوان و  هةزار كةس لةبةردةم بارةطاي حزيب شيوعي عرياقي بة ريةي كيز نهةولرييشلة شاري 
شان ثاداشيت  ثا بةري كةوتن ،وطانةوةي ضةندين الفيتة بةرةو بينايةي ثاريزاندان و بةرزكريشخؤث

دنةوةي رهةنديك لة خواستةكانيان برييت بوو لة بةرزك. دةست ثاريزطار ضةند خواستيكيان داوةتة
 ضةندين  و سال60َانةنيشي بؤ تةمةن يةيت يةكان و دياري كردين خمةالَؤككريي و دابني كردين بيمة 

                                                       .خواسيت تر
                                                                                                    :عرياق

لة زؤر واز خيدكاين ئازاكي كؤمؤنيست و خةلَ لة بةغداد هةزاران كةس لة كريكاران و خةلَ:بةغداد
وةو ضةندين خوثيشاندانيان كردونةيةوة  بةم بؤشويين جياجيا ريزيان لة رؤذة طرتووةو 

يةكيك لة خؤثيشاندانة طةورانة خوثيشانداين يةكييت طشيت نةقابةو .ةخواستيان بةرزكردؤتةو
                          .                       شورا كريكاري يةكان بووة

                                                                                                   :توركيا
هيزي مليؤين نة كريكاران و هيزة كؤمؤنيست و ضةثةكان اتانةي كة ساالَتوركيا يةكيكة لةو وولَ

ين تر يش وةك ساالَئةمسالَ.خؤيان ديينة مةيدان و لة دةيان شارو شارؤضكة خؤثيشاندان دةكةن
شةرو ثيك .تة مةيداين خؤثيشانداين كريكارانووبول بنةكاين شاري ئةستةمقام و كوضةو كؤالَشة

 زياتر لة ةو رووي داو  فاشي يةداةندةي ئةو حكومةتلة نيوان كريكاران و ثؤليسي درطةورة داين 
ي كريكاراين توركيا ويراي ئةوةي رؤذ بؤ  يةكي ئاياري ئةمسالَ.نو كةس دةستطري كرا600

تةدا و دةيان خواست و  بة رووي سةرمايةرداران و حكومةيت فاشي ئةو ووالَةنارةزايةيت بوو
يك بو بؤ ياد كردنةوةو بةرز راطرتين ئةو هاوريانةيان كة لة ، هاوكات رؤذدرومشيان بةرز كردبؤوة

                                                              . كةس بوون30 طيانيان لة دةست دا كة 1977ي ئاياري سالَ
                           



                                                                                              :فةلةستني
 بةرانبةر كريكاراين ،قومي ئيسرائيلو  ديين ،ةيت فاشيفةلةستني سةرةراي شةرو داطريكاري دةولَ

نة هاوكات ساالَ،ي قومي خودي فةلةستني يت طةندةلَ بووين دةسةالَشيت ،وةكي بة طفةلةستني و خةلَ
دةي فةلةستني بة رووي كي ستةمديي نارةزايةيت كريكاران و خةلَرؤذي يةكي ئايار دةبيتة رؤذ

طاي ئيسرائيليش كؤمؤنيستةكان و بةرةي ضةث و ئازادخيوازي ناو كؤمةلَ.يلدائةيت فاشي ئيسرادةولَ
                                        .ة بةرز رادةطرنوة ئةم رؤذكةدةكةن و ثيكي فةلةستني  خةلَهاوثشيت لة

         
 هةزاران كةس بةشداري ةري اليةنة ضةث و ئازادخيوازةكانثيشك  لة شاري ناسرة بة دةستئةمسالَ

ردةوة كة لة ةيت فاشي ئيسرائيلدا بةرز كيةكي ئاياريان كرد و خواستةكانيان بة رووي دةولَ
ثيشةوةي ئةو خواستانة كؤتايي هينان بوو بة شةرو داطري كاري حكومةيت ئيسرائيل بؤ فةلةستني و 

ي بةرزكردنةوةي ضةندين خواسيت ارةمة وي ئ.ةتيكي سةربةخؤ بؤ فةلةسينتثيك هيناين دةولَ
،بة تايبةيت  وازي ئريانكي ئازادخيكريكاران و خةلَ:ئريان           .يةيت و  سياسي ترئابوري و كؤمةالَ

 سةرةراي سةركوت و خةفةقان و كوشت و بري مجهوري كؤنةثةرسيتنان و الوان و قوتابيان، ذ
ي وة ئةم رؤذة دةكةنة رؤذ.يت يادي ئةم رؤذة بةرز رادةطرننة بة هةر شيوةيةك ب ساالَئيسالمي،

كات خواستة هاو. خواسيت رووخاينميي ئيسالمي و رذيبةرزكردنةوةي نارةزايةيت بةروو
 لة زؤريك لة شارةكاين ئريان و ئةمسالَ. يةيت و ئابوري و سياسي يةكانيان دةخةنة رووكؤمةالَ

                .يان كرد مةراسيم و خؤثيشاندانةشداريكي ب خةلَريان بة شيوةيةكي فراوانكوردستاين ئ
ضةندين شاري تر  كرماشان و  و كةرةج وسنةو تارانةكاينلة شار                                               

 بؤ يان دا هةولَيشهاوكات ريكخراوة زةردةكاين مجهوري ئيسالمي.نةوةي جؤراو جؤر بةرخيراجوالَ
كريكاران و م  بةالَ. لةم بارةيةوة سازداوة  يانموناسةبةي طالتةجارانةو  رانةتاندين كريكاخةلَهةلَ

لةم . ةتيان تيك داوةلة زؤر شوين موناسةبةكاين سةر بة دةولَو  ثي نةداون ريكخراوةكانيان ريطايان
يان داوة هةولَ، لة ثاسدارو ثؤليس ،اليشةوة باندة ضةقؤ كيشةكاين سةر بة مجهوري ئيسالمي

                                                  .يان ليبطرنمةراسيم و خؤثيشاندانةكاين كريكاران تيك بدةن و ري
      

يان داوة رابةراين ناسراوي بزوتنةوةي كريكاري  ضةند هةفتة ثيش يةكي ئايار هةولَيلةوة  ئةمةجطة
 م لةطةلَبةالَ.نسور ئوسانلويان زينداين كردوةحي و مةبة كردوةش حممود سالَ ،ةنئريان دةستطري بك

ي ئريان بة ازخوكي يةكساني كريكاران و خةلَ،يةكاين مجهوري ئيسالمية دذي كريكاريهةمو هةولَ
يت ي نارزايةيت بة رووي دةسةالَةكي ئاياريان كردةوةو كرديانة رؤذفراوانترين شيوة يادي ي

بة بؤنةي يةكي ئايارةوة دةيان هةزار كةس :ئةملانيا                                                    .ئيسالميدا
واستيان بةرز كردةوة  خينةندامةكانةوةو ضانة شةقئةملانيا بة تايبةيت لة بةرلني رذلة شارةكاين 

 ئابوري يةكاين يةيت ولة نيو خواستة كؤمةالَ.مانيادابةرووي حكومةيت راسترةوي ئةلَ
 داطريكاري ئةمريكاشيان كات خؤثيشاندةران درومشي دذي جهانطريي و شةروخؤثيشاندةران، هاو

 لة ئةملانياش يادي ئاياري سايل الَيةكي ئاياري ئةمسكريكاران لة ئةمة جطة لةوةي .بةرز كردبؤوة
 لة يش تيكهةلَضونهاوكات ئةمسالَ. دةيان كةسي دةستطري كردبووةدا ثؤليسكة لةو سالَ.كردوة 1987



                            .د كةس دةستطري كراو ئازار درانيشاندةران و ثؤليسدا رووي داو ضةننيوان خؤث
                                                                                        :   بةريتانيا

ةرثول و ضةندين شاري تر هةموو تايبةيت لة لةندن و مانشستةرو ليظلة شارةكاين بةريتانياش بة 
دةبيت بة رؤذي نارةزايةيت دةربرين و خستنة رووي خواست و ريز ليدةطرييت و يك يةكي ئايار سالَ

                                                    .تانياداي بةرووي حكومةيت بةرري يةكانيان و داواكادروشم
 كةس بةشدار بوون ان هةزار  يدا يين كة تياة خؤيةوة ب لةندن طةورةترين خؤثيشانداين بئةمسالَ  

دةران خؤثيشان.سؤسياليستةكان ريكخراوة ضةث كا كريكاري يةكان و حزب و يبة رابةري سةند
ي شةريان  درومشي دذيةيت  هاوكات خواسيت ئابوري و كؤمةالَسةرةراي بةرزكردنةوةي ضةندين 

بةرز كردبووة بة رووي حكومةيت تؤين بلريدا و داواي كؤتايي داطريكاري عرياق و طةرانةوةي 
و ثؤليس هريشي دةكردة سةر خؤثيشاندةران لة ضةند شوين .سوثاي بةريتانيايان دةكرد لة عرياق

                                                            .روو بةروو بونةوة لة نيوان خةلك و ثؤليس دا رووي دةدا
     

 شنة لة ئوسترالياساالَ:                                                                                              ئوستراليا  
ت لة شارةكاين سدين و يردنةوةو بؤنةي جؤاروجؤر ساز دةيةكي ئايارةوة ضةندين جوالَبة بؤنةي 

مسال ةضاوانةي كة لنةوة بةرلةو جوالَ.مالبؤرن و برس بن و ئةدةاليدو ضةندين شارو شارؤجكةي تر
يةكي ئايار .روويان دا خؤثيشاندانةكاين شاري سدين و مالبؤرن و برس بن بوونلة ئوستراليا 

شوي كو تةا لة دوو واليةت ث تا ئيستا لة ئاسيت سةراسةري ثيشوي رةمسي ين ية بةلَئةطةرضي
              . ساز دةدريت دا هةمان رؤذئةوةشدا موناسةبةي جؤارو جؤر لة َ م لةطةلَ بةالَ،رةمسي ية

ي شةر لةبةردةم ست ئةالينس و هاوثةمياين دذشاري سدين بة سةرثةرشيت سؤسيال  لة ئةمسالَ
 نيطة نةدةريان دةدا خؤ ثيشاندةران هةولَ.ؤرسةي سدين خؤثيشاندان و مانطرتن دةسيت ثي كردب

ضون لة نيوان ثؤليس و خؤثيشاندةران رووي داو ئةمةش بؤوة بةم هؤيةوة تيكهةلَ. بؤرسة بكريتةوة
ئةمة سةرةراي ئةوةي .ؤثيشاندةرهؤي بريندار بووين دوو ثؤليس و دةستطري كردين ضةندين خ

كرد لة ثاركي بلمؤر لة ناو بةرثاي دووي ئايار سةدان قوتايب بةم بؤنةيةوة خؤثيشاندانيان رؤذ
بيمةي  كة نبةر حكومةيت راسترةوي جؤن هاوةردشاري سدين و نارةزايةتيان دةردةبري بةرا

                                                                  .خؤنيدين كةم كرؤتةوة
ا لة شارةكاين برس بن و مالبؤرنيش  هةزاران كةس بة بؤنةي يةكي ئايارةوة ريثيوان و هةروةه

شاياين باسة لة نيو .ة كؤمةاليةتيان بةرز كربؤووخؤثيشاندانيان ساز كردو ضةندين خواسيت ئابوري
سةربازاين سوثاو  دا دروشم و  خواسيت دذي شةرو دةرضوين فةوريؤثيشاندانانةهةموو ئةم خ

                            .رادةبينةمريكاو هاوثةميانةكاين يا لة عرياق و كؤتاي شةرو داطريكاري ئئوسترال
لةوانة مةراسيمي .هاوكات لة سدين ضةندين مةراسيمي تر ساز درا                                                

ةروةها لة نيو جاليةش دا ه.وةنةي يةكي ئاياري سدين سةر بة سةنديكاكاين ئةي سي يت يليذ
مؤنيست و سوراوي كؤ هةلَيلة كؤمةلَكة لةوانة كؤميتةي بةرثاكردين مةراسيم .ادرساز مةراسيم 

 شةو مةراسيميك 11-7ي ثاراماتا لة سدين سةعات  لة تاون هؤل4َ-28ي سؤسياليست ثيك هات و رؤذ
 سياسي هاوكات يةرةراي ووتارلةو مةراسيمةش س.  بوون كةس ئامادة120را كة زياتر لة ساز د

                        . بزوتنةوةي كريكاري ئريان و عرياقكرا لةسةر ثشتيواين لةطةلَردوو بريار نامة دة
                                                  



 هةر لة راوةنةوةي جؤراو جؤر ساز دةمان ثيداوة كة جوالَتانةي لرية بة كوريت ئاماذجطة لةم ووالَ
يت  بؤنةي جؤراوجؤر هاوكات لة دةيان ووالَان و مانطرتن و سازداين مةراسيم خؤثيشاندان و ريثيو
                                                                          .نةوةي جؤراو جؤر ساز دراوة تر جوالَ

تا دةطاتة ئةمريكاي  و ئةندةنوسياو ماليزيايا  ضني و كامبؤدر و لةوانة لة كؤرياي باشور و باكو
  مةغريب و تونس وميسروئةفريقياي باشور و التني لة كوباو فةنزويال تا ئةفريقا لة ناجيريياو 

 وةك :تاين تري ئةوروبا كةنداو هةتا ووالَ ئةمريكاوهةروةها لة شارةكاين.يت ترضةندين ووالَ
لة هةموو ئةو  .تاين ئةسكةندةنافيالةندو ووالَهؤو سويسرا و ئيتاليا فةرةنسا و ئيسثانيا 

ث و ةتانةش ض لة اليةن ريكخراوةو سةنديكا كريكاري يةكانةوة ض لة اليةن حزبة ضووالَ
شاياين .كي جاليةدا موناسةبةي جؤراوجؤر ساز دراوةين خةلَسؤسياليستةكانةوة ض لة نيو كؤمةالَ

 كؤمؤنيسيت كريكاري عرياق هةبيو بيت ئةوا بة باسة لة هةر كوي كة ئةندامان ريكخراوةكاين حزيب
.                                                             شيوازي جؤاروجؤر بةشداري ئةم جوالنةوانةيان كردووة

                                     
زايةيت جهاين ضيين خةبات و نارة يادي يةكي ئايار رؤذي هاوثشيت ويشبةم شيوةية ئةمسالَ  

 و ي نارةزايةيت دةربرين بة رووي سةرمايةداري جيهاين كرا بة رؤذ،كريكاران بةرز راطرياو
ومشانةدا رو هةموو ئةو خواست و داوكاري و دوة لة ني.داوازيزبةكاين ضيين بؤرذومةت و ححك

نةوة م جوالَ ئةي كةي درومشيكي دياريةي شةرو داطري كاري ئةمريكا و سيستةمة نويدرومشي دذ
تةي ئةمريكاو هاوثةميانةكاين بؤتة سياسةتيكي ديار ة ضونكة ئةمرؤ ئةم سياس.نارةزايةتيانة بووة

                                    .كي بةمشةينةت هيناوةو فشاري طةورةي بؤ سةر سةرجةم كريكاران و خةلَ
   

                         .ي هاوثشيت و نيو نةتةوةيي كريكارانبذي يةكي ئايار رؤذ
2007ئاياري   

 
   



   


