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  بريؤكةي رؤذي نصونةتةوةيي ذنان •
  طرنطترين روداوة مصذوويةكان •
 )كالرا زيتكني، ئةليكساندرا كؤلينتاي(وةيي ذنان رابةران و دامةزرصنةراين رؤذي نصونةتة •
  نةتةوةيةكطرتوةكان و قبولكردين رؤذي جيهاين ذنان •

 هاتة ئاراوة كة ثيـشةسازي بةشـصوةيةكي زؤر فـراوان جيهـاين دةبـوةوةو         دةوراين سةدةي بوذانةوةدا   رؤذي جيهاين ذنان بؤيةكةم جار لة        بريؤكةي
 سةر دةضوو، هةروةها لةم نصوةشدا ئايدؤلؤذية راديكالةكان لة ضوونة ثصش و طةشةدا بوون ، هةرئـةو دةورانـة         هةلئاوساين دانيشتواين سةرزةوي بةرةو   

  .بزووتنةوةي ذنان بةرفراوانترين و كاريطةرترين ضاالكي و نارةزايةيت و مانطرتين بةخؤوةبيين
لـة شـاري نيوصـؤرك لـة ووالتـة      ) صكاراين ثارضة ضنني ناسـرابوون كر( نةسيج كة بة ثارضةضنني و دا ذناين كرصكاري كارطةيةكي 1857ي مارسي   8لة  

ثـؤليس هـصرشي كـردة    . ئةوان لةدذي هةلومةرجي نائينساين كارو نزمي كرص دةجةنطان .  يةكطرتوةكاين ئةمريكا، نارةزايةيت و مانطرتنيان بةرصخست     
بؤ هةولدان بؤ هةر ئةو ذنانة يةكةم نةقابةي كرصكاري خؤيان ثصكهصنا دوو سال دواتر ديسان لة مانطي مارس دا         . سةر خؤثيشاندانةكةو بالوةي ثصكردن   

  .ثارصزطاريكردن لة خؤيان و بةدةست هصناين مافة سةرةتاييةكانيان لة شوصين كاردا
 هـةرةوها  كارو كرصي باشـترو مـايف دةنطـدان و   - ذن لة نيوصؤرك رصثصوانيان بةرصخست و داواي كةمكردنةوةي سةعات        15,000دا  1908مارسي   ي8لة  

 وةك نيـشانةي دابينكـردين   )نـان (يـان بـةرزكردةوة،   )نان و طـوول ( لةم خؤثيشاندانةدا دروومشي .  كؤتايي هصنان بة بة كارثصكردين مناالنيان دةكرد      
 ديـاريكرد بـؤ   يلة مانطي مةي دا ثاريت سؤسياليسيت ئةمريكا دووايـن يةكـشةممةي مـانطي فـصربيوةر           .  رةمزي ذيانصكي باشتر    وةك   )طول(ئابووري و،   

ي 8بةدواي بةيياننامةي ثاريت سؤسياليسيت ئةمريكا يةكـةمني رؤذي جيهـاين ذنـان لـة ووالتـة يـةكطرتوةكان لـة              .  رصزطرتن لة رؤذي جيهاين ذنان    
  .1913 ذنان بةردةوام بوون لة درصذةدان بةو يادة لة هةموو دواين يةكشةممةكاين مانطي فصربيوةري هةتا سايل.   بةرصخرا دافصربيوةري

كة لةاليةن رصكخراوة سؤسياليستـسةكانةوة لـة سةرتاسـةري جيهانـدا لـة كؤثنـهاطن ثيتـةخيت                 ) ئةنتةرناسيؤنايل يةكةم (كؤنفرانسي نصونةتةوةيي   
ة راسـتيدا  ثصشنيارةكة ل . ئةم كؤنفرانسة ثصشنياري رؤذي جيهاين ذناين كردو برياردرا بكرصتة رؤذصكي نصونةتةوةيي          .  رصكخرا 1910لةسايل   دانيمارك

ي مارس بكرصتة سـيمبؤيل نارةزايةتيةكـةي كرصـكاراين ثارضـة ضـنني لـة ووالتـة        8لةاليةن كالرا زيتكينةوة دارصذرابوو وة ثصشنياري كردبوو كة رؤذي          
 جيهانـةوة بـة    وواليت جؤراوجـؤري 17 ذن لـة  100ثصشنيارةكة لةاليةن طشت ئامادةبواين كؤنفرانسةكة كة بريتيبوون لـة  .  يةكطرتوةكاين ئةمريكا 

  .لةو كاتةدا هيض رؤذصكي دياريكراوي تر ثصشنيار نةكرابوو بؤ ئةو يادة.  هاورايي هةموان قبوول كرا
 بةياننامةكةي ئةنتةرناسيؤنايل سؤسياليسيت كاريطةري جدي هةبوو لةسةر رةوويت بزووتنةوةي ذنان، بةدوايدا سايل 

ي مـارس زيـاتر لـة    19 جار لة ووالتاين ئوستراليا، دانيمارك، ئةملانيا، هةروةها هؤلندا رؤذي     بؤ يةكةم .  رؤذي جيهاين ذنان بوو بة سوونةت     1911 
بةشصوةيةكي طشيت لـة ثـصناو بةدةسـت هـصناين مـايف دةنطـدان و دةسـتطرتن بةسـةر         .  يةك مليؤن ذن و ثياو دةست لةناودةست رذانة نصو شةقامةكان     

  ئةليكـساندرا كؤلينتـاي شؤرشطـصري    .تايي هصنان بة جياوازيكردين نةذادي لة ثرؤسةي كاردا دةكـرد         ئؤفيسةكانداو هةروةها داواي مايف كاركردن و كؤ      
ي 25  دواي كةمتر لة هةفتةيةك لة .وةسف دةكرد) دةريايةك لة جؤشو خرؤشي ذنان(رووسي كة يارمةيت دةري ئةو نارةزايةتيانة بوو ئةو رؤذانةي وةك          

ة بوون كة لة كارطةيـةكي     كرصكار كة زؤربةيان كضاين طةجني ئيتايل و جوولةك        140زياتر لة .  رووي دا يؤرك  مارسدا ئاطركةوتنةوة تراجيديةكةي نيو   
ذنـاين يـةكطرتووي نةقابـةي كرصـكاران هـةروةها نةقابـةي ذنـاين        .  كاريان دةكرد طيانيان لة دةستدا بةهؤي نةبووين سـةالمةيت كـارةوة          بةرطدروو

و خؤثيـشانداين رصـورةمسي ناشـتين     رةزايةتيان بةرصخست لةدذي ئةو هةلومةرجة تراجيدية، لةوانـة رصثـصوان  كرصكاراين نصونةتةوةيي ثارضةضنني نا  
رووداوي سووتاين ئةو كرصكارانة كاريطةريةكي زؤر ثرماناو طرنطـي دان بـة   .  ي بةشؤصن خؤيدا برد كةس100,000تر لة   اتةرمةكان كة قةلةبالغي زي   



ي كار هةبوو كة دةبوونة هؤي ئةو رووداوانـةي لـةو ضةشـنة كـة لـة داهـاتوودا بوونـة خواستـصكي طرنطـي رؤذي                ياساكاين كارو دذوارترين هةلومةرج   
  . نصونةتةوةيي ذنان

يةكةم رؤذي جيهاين ذنانيان لـةدوواين يةكـشةممةي   .  خستذاين ثصش جةنطي جيهاين يةكةم بةرصذناين رووسية بةشصك لة ضاالكيةكاين ئاشيت لة رؤ       
ي مارسدا ذنـان دةسـتيان دةدايـة ضـاالكي بـؤ        8 هةروةها ساالين دواتر لة شوصناين تري ئةوروثا لة دةورووبةري        .  دا رصزلصنا 1913 مانطي فصربيوةري 

مليؤن سةربازي رووسـي  2كاتصك .  رووبةرووبوونةوةو نارةزايةيت دةربرين لة بةرامبةر جةنطداو هةروةها بؤ نيشانداين ثشتيواين بؤ ذناين تري دوونيا          
و بةدةستهـصناين  يان هةلبذارد بؤ نارةزايةيت دةربـرين  1917لة جةنطدا طيانيان لة دةستدا ذناين رووسية ديسان دوواين يةكشةممةي فصربيوةري سايل    

رؤذ دواتر تزاري   4.  سةمتةداراين ئةوكاتةي رووسية دذايةيت كايت ئةجنامداين مانطرتنةكةيان دةكرد، بةالم ذنان هةربةردةوامبوون          اسي) نان وئاشيت (
   .ايف دةنطدانيان بةرةمسي بؤ بناسصرووسية ناضاركرا بة ئيستيقالةدان، حكومةيت موةقةتة بةلصنيدا بة ذنان كة م

  
  رؤزا لؤكسمبؤرط\ئةليكساندرا كؤلينتاي\كالرا زيتكني

  
يةكةم و ذنان  بة جةنطي جيهاين  ثصداطرتن لة سةر كؤتايي هصنانرصكخست بؤ) يتةخيت سويسرااث-بصرن(دا زيتكني خؤثيشاندانصكي لة 1915لة سايل 

دامةزرصـنةراين رؤذي جيهـاين ذنـان، زيـتكني و كؤلينتـاي بةشـداريان لـة زؤربـةي خؤثيـشاندانة                .  لة هـةردوو اليـةين بـة شـةرهاتوو هاتنـة دةر           
.  ةي تيـادا ، هةرةوها شؤرشي فصربيوةري كة تـزار ئيـستيقال       ) نان و ئاشيت  ( و مانطرتين   1917مارسي  ي  8بةناوبانطةكاين رؤذي جيهاين ذناندا كرد،      

  .  ي مارس بكةنة ثشووي رةمسي8لةدةوراين دةسةاليت سؤظيةتدا كؤلينتاي لةوةزارةيت دةرةوة لة طةل لينني بريارياندا كة رؤذي 
 لة  ياد دةكرايةوة، بةالم دواتر بةرةو كةمبوونةوة رؤيشت،ثاشان1920-1910لة نصو سالةكاين لة ووالتة يةكطرتوةكاين ئةمريكا رؤذي جيهاين ذنان 

  . زيندووبوةوة بةالم بةبص جيهةتة سؤسياليستيةكةي1960-1970نصو جؤشوخرؤشي ضاالكيةكاين ذناندا لة دةيةي شةستةكاندا 
دا 1977لـة ديـسيمبةري   .  لةم ساالنةي دواييدا رؤذي جيهاين ذنان دوورمنايةكي جيهاين لة خؤطرت بؤ ذنان لةووالتاين طةشةسـةندووي هاوشـصوةدا              

 كؤنفرانـسي جيهـاين ذنـاين    ،وة يةكطرتوةكان ثةيوةندي خؤي لة بارةي مافةكاين ذنان و ئاشـيت نـصونةتةوةيي رؤشـنكردةوة            ة نةت كؤبوونةوةي طشيت 
  .دا بضصتة ثصشةوة ئابووريري مافةكاين ذنان و بةشداري كردن لة ثرؤسةكاين سياسينةتةوة يةكطرتوةكان يارمةيت دةربوو كة داواكا

   :ة كالرا زيتكني سةبارةت بي مصذووييكورتةيةك
 مامؤستايةك بوو كة دواتر ثةيوةين كرد بة ثاريت سؤسيال        ابةرصكي كؤمؤنسيت ئةملاين بوو،   ر) 1857-1933(، دامةزرصنةري رؤذي جيهاين ذنان    زيتكني

لـة دامةزرصـنةران و   ئـةو يةكـصك    .  ثصكةوة لةطةل رؤزالؤكسمبؤرط دا بوونة دووكةسـي بةرجةسـتةي بـايل راديكـايل ئـةو ثارتـة                دواتردميوكراتةوة،  
 بة بةردةوامي بةرصوةي 1916تيئؤرنيستةكاين بزووتنةوةي سؤسياليسيت ذنان بوو، هةروةها لةنصو ئةو ثارتةدا بالوكراوةي ذناين دياريكردوو تا سايل       

ثاريت كؤمؤنيسيت ئـةملانيا بـوو،   دا يةكصك لة دامةزرصنةراين سةرةكي 1919 ئةندامي ثاريت سثارتاكؤس بوو، هةروةها لة سايل  . دةبردوو دةري دةكرد  
 هاوشـان لةطـةل   لـةو دةورانـةدا زؤربـةي ذيـاين لـة رووسـية بةسـةربرد،           .   ئةندامصكي كؤمؤنسيت رايكستاك بـوو     1920-1932هةروةها لة نصوان    

ين كتصيب لة بارةي سؤسياليزم و       ضةند  .  ئةليكساندرا كؤلينتاي بةشداري بةناوبانطترين و كاريطةرترين خؤثيشاندان و مانطرتنةكاين ذنانيان دةكرد          
  .دا بؤ ضةندين زماين تر وةردةطصردرصت1929،  يادةوةريةكاين لةطةل لينني دا لة سايل مافةكاين ذنانةوة نووسي
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   بةشي زؤري زانياريةكاين ئةم بابةتة لة ئةنتةرنصت وةرطرياوة لة سايتةكاين تايبةت بة: تصبيين

Women's Day International & Klara Zetkin 
  

   


