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  که" ر  پارت و چینی کارگه"وتاری .  هۆی لکتکچوون ته ڕ البردنی ناو بووه مه  له تی ئمه سونه   
نوێ  رله  سه**APDFی   ڕگه له*" کان تییه  سۆڤیه نامه"ی   بوکراوه  له وه بوبوونهپاش 

ر   به درایه) ٣٦ – ٣٤ژماره " ( هاوپشتی"ی   بوکراوه  له  وهفرانک میتالندن  الیه  و له وه چاپکرایه
م به   وه  که  بارکدا نییه ی دوایی له مه ئه.  نوسرا بوو کۆک وه ن ئانتۆن پانه الیه باس، له

 "کان تییه  سۆڤیه نامه"ڕۆکی   ناوه ر به رامبه ک به یه شوه  به ی که وه وه، ئه  میتالند بداته ی که خنه ڕه
  . وه مه کانی میتالند بده  پرسیاره ندێ له  هه م به م وه ده وده لپرسراوم، هه

  کرێ بچیته وه، ده ه دیاریکراوکان  مژووییه رجه لومه  هه ند به یوه په  لهدیارکی  یه شوه نیا به ته      
  کاتک که.  گشتیی واژه سته  ده  و بهکی داباو یه شوه ک به کراو نهلی پشنیار  پرسگه ر سه
ی  باره ، له ره زۆکبوونی چینی کارگه کی نه ره هۆی سه" کان  پارته ڕ به باوه"کۆک وتی  پانه

ر   چینی کارگه تیان به  خزمه کان نه  پارته  که ئاشکرایه. ئارادا بوون  له   دوا که وه لکه پارتگه
  ، پارت بوو به  ڕوسیه له. تی تی چینایه  حکومه  ئامرازکیش بوون بۆ کۆتاییھنان به ، نه کردووه

  وه  هۆی فاشیزمه کان به وروپای ڕۆژئاوایی، پارته  ئه له. کش هره تی و به  حکومهی کی تازه یه زگه ده
کشانی خۆیان تا  ران یا هه  بۆ ڕزگاری کارگه  که لماندویانه خۆیان سه  به م پیه و به   نوبراون له
کشی  هره  ئامرازی پشنیارکراو بۆ کۆتایی به کان به  فاشیسته ناتوانرێ پارته. ( ت بتوانان سه ده

. داراندان رمایه ت سه خزمه کو له ران به ت کارگه  خزمه ک له کان نه مریکا پارته  ئه له) دابنرن
 پداویستییه  ندییان به یوه په م  هیچکام به ، کارهناب  کارکردکیان به ر جۆره کان هه پارته

  . بووه  نه وه رانه کانی کارگه  واقیعیه
ت  سیحیه  مه ی که ربینه م ده کان به سیحییه ک مه وه. رباس  به  ناداته ته م واقیعیه    میتالند ئه
کا   ده وه میتالند باسی ئه.  وه نه که تده  ڕه خنه ، ڕه هاتووه کارنه  به گیرانهی کی په یه  شوه هیچکات به

ر تائستا  گه ت ئه نانه ته".  کو جۆری پارته ، به  پارت نییه بژاردنی پارت یا نا بۆ پرسی هه " که
  لمنن که ه ناس هو  ئه مووه و هه  ئه  که وه کاته و وا بیرده کان شکستیان خواردب، ئه گشت پارته
"  رککی پارتیانه ده "  ناتوان  که  ڕۆشنه.خوات ویش شکست ده ئه" ی رکی پارتیانه ده"پارتی نوێ، 

گرنگیان " کان رکه ده"دا  و باره الم له به. ست بخواتکان شک  واقیعیه ر شکستی پارته به نیا له ته
 لمنت؛  کرداردا بسه کانی له ت باسهب ده.  کات بوونی نییه ده و باسی لوه  ئه پارتک که.  نییه
  ، به بووه  کرداریان هه نووکه  تا هه ی که و پارتانه گشت ئه.    ئارادا نییه ها کردارک له م وه به
  درژایی مژوویان له  بهوانی  ئه مه ئه.  ستیان پکردووه بت چی بت ده ی پارت دهمیتالندرکی  ده

   . گایه دواوه یان نه رکه و ده ر به رامبه یی به وته دواکه
 واقیعدا دروستیکرد،  و له  ئه و پارتک که" ویدا تا پکیبھنت لینین هه " ، پارتک که    بۆ نمونه

 مژوو بوون؛  شک له نیا به ی ته که  لینین و پارته ی که وه ر ئه به دوو شتی جیاواز بوون، له
   له دا بجگه گه  کۆمه له. ن کانی خۆیان ڕاکش بکه رکه والی ده ره توانی مژوو بۆ به یانده نه
شکستی  "  دا که مه  وتنی ئه  میتالند له یه بۆی هه. کان پکدنن  ڕووداوه ن که تر هه کان هزی رکه ده
ڕاست بکات، " ب ه رکی لینین بۆ پارت هه  ده  که  نییه وه ری ئه نیشاندهیی کۆمینترن،  نووکه هه
نگنرت،  سه یی هه وه ته ر نونه کانی چینی کارگه  بۆچونی میتالند و پداویستییه ر به گه م ئه به



ڕاستی  رکی لینین، به  ده خۆ له ربه  سه دات که وال نشانده مالوئه کی ب ئه یه  شوه تشکان به
  . بووه" نادروست" پارت 

  خابن که مه".  النرتوه ناتوانرت   که ژووییهداهنراوکی م" پارت   که دایه ڕه و باوه د له   میتالن
 بیار بوو  ی که وه هکان ل  پارته  که روا نیشانیداوه م مژوو هه به.  دروست بوو مه  ڕابوردوودا ئه له

 بۆ –دا  ته  تایبه م چوارچوه داری لیبرالن، له رمایه وان داهنراوی مژووی سه ئه. بوون ببن نه
.   کردووهران کانی کارگه  نیازه تیان به کی خزمه کی الوه یه  شوه نیا به م ته  به–ک  یه ماوه
  بوونه. تی پارت بوون یه ندی گروپی و نفوزی کۆمه وه رژه ی بهنان وه ریکی پکه گشتی خه به
تر  کانی و دژی گروپه کاپیتالیستییهشداریان کرد کشی کاردا به هره ه ب  له ی کاپتالیستی، که زگه ده

بوونی  که ه یران، که رجی گشتی قه لومه هۆی هه به. باتیان کرد ت خه سه وی دهبۆ کۆنتۆی گونجا
ندی  وه گرنگترین نا تی، بووه وه ی ده زگه تی سیاسی، ده سه ی ده وه بوونهدین  و نوه رمایه سه
کی یاسایی یا  یه  شوه به –کرد  تی کۆنتۆل ده سه  ده  کهپارتک. تی یه تی کۆمه سه ده

کان   پارته  که  شتکه مه ئه. ری نوێ روه  چینی سه یتوانی خۆی بگۆڕێ به  ده–نایاسایی
تی  وت، خزمه رکه  پارت سه ک که ر جیه  هه له. ن نجامی بده  ئه  که ویانداوه  یا هه نجامیانداوه ئه
.  پارت کرد تیان به ران خزمه کارگه :  وه هپش   هاته وه ی ئه وانه ڕک پچه. کرد ران نه  کارگه به
  ی که وه ر ئه به النرت له توانرت پارت وه نه" ر  گه".   هنراوکی مژووییهدا"داریش  رمایه سه

ی  پارتک تی تا وه ڵ ده گه  له نووکه  هه داری که رمایه ، میتالند چۆن سه" داهنراوکی مژووییه"
  وڕۆکه ؛ ئه"النرن وه"ردووکیان  بت هه ی واقیعیدا ده دونیا ؟ لهتبا نو ده ، له  کن ک یه وه

  .  خۆگرتووه  پارتی له داری، کۆتاییھنان به رمایه  سه کۆتایھنان به
ری نا  ماوه ڵ جه گه  له تی هوشیار مایه ستکردنی که یوه هی مادی پ زگه بت پارت ده ده"   بۆ میتالند 

" هوشیار" تی  مایه که.  ته سه  بده ی که وه  ئهر به له ،  ری ناهوشیاره ماوه م جه به".  بتهوشیار
ر  ماوه  نو جه تهر به" هوشیاری"ناتوانت . تر بگۆڕت وی انی ئهب گۆڕ ککیان به ناتوانت یه

وه  ارته پ ندیان به یوه الت په سه ر هوشیاری و ده گه ئه. رت ان بۆ بهشیتی سه  ده ی که وه ر ئه گه مه
سانک  ر که گه ئه. گرێ ده ۆخ    لهبی زهه رکی مه کته تی کاره باتی چینایه ، تکای پرسی خه ب هه
وان  ر ئه گه ر؛ ئه ماوه  جه نه ده ت ده سه بن، هوشیاری و ده" باش"انی س زرنن، که مه  پارت داده که
ک پرسی  یه یچ شوهه دا به لره.  وه بنه  دهشیمان کی پهردوو  هه ، له بن" خراپ"سانکی  که

ک   نه  ئمه مه پی ئه به.  پشنیارکراوه" مۆڕاڵ"نیا پرسی  کو ته ، به دا نییه ئارا له" ستدان یوه په"
 نیازچاکی   به بت متمانه کو ده  ب، بهچۆنپارت ب  دهک   وهڕووتیلی  مکگه  چه بت به نیا ده ته

ی  وه ئهکان  پارته. یین رانی خۆمان بکه  ڕابه  به  متمانه بت ئمه دهکورتی،  به. ستین کان ببه مرۆڤه
" هوشیاری"ن،   هه ژر بارودۆخکدا که  له. وه نن بیسننهاتو  دهرواش ، ههن نن بیدهاتو ده  که
پدانی  شه گه. یه دا هه  کۆمه الت له سه کی ده یه  پگه به  ندی  یوه تی یا بمانایه یا په مایه که

" ستدانک یوه په"هیچ . کش ڕایده  تی گروپک که سه  ده  به دانه شه ، گه وه م ڕووه ، له"هوشیاری"
لنی نوانیان  ، که وه بری ئه م له ڕوونادات؛ به" تی کراوان رایه ڕابه"و " ران ڕابه"نوان  له
 کات، روپی هوشیار دهک گ ی خۆی وه  پگه رگری له گروپی هوشیار به. بت وام قوتر ده رده به
" ی پکھاته. "تدا بیکا "ناهوشیار"ری  ماوه ر جه رامبه به نیا له تهتوانت  ده  یه م پگه رگری له به
ن  الیه  له یه ینه زۆرشیک هره به  دانی نیا پیاهه ری ناهوشیار ته ماوه تی هوشیار و جه مایه که
  .دگیرتری کنگ  ده به   وه، مینه که

 و کارکرد  وه  بیرکردنه که" ئامرازکی مادی"ک  وه میتالند بۆ پارت   که ی ته قیعیهم وا    ئه
.   ڕابوردوودایه  له و هشتاکه ی ئه وه  بیرکردنه خات که ریده  ده،نواڕت کات ده نگ ده هاوئاهه

ی  زگه  ده  کهمک رده دا، سه م نوه له. کات  پارتی داهاتوو ده رگری له  به  که یه م هۆیه ر ئه به له
  کات که ده و باسی لوه  ئه  که)ما و هیتر رتوک، سینه ، په وکراوه، ب وه کۆبوونه( مادی 



می  رده سه.  ، کۆتایی پھاتووه  هۆشیدایه  میتالند له ی که وجۆره کاندا ب به ستی پارته رده به له
کانی  ن، ئامرازه  بکه شه تر گه کارکیسب و  ر که ک هه کان وه  پارته داری که رمایه ندنی سه سه ره په

  له.  کاریان بھنن، کۆتاییھاتووه یان بهۆ سودی خ ن و له ند بده یوه  په وه خۆیانه کردن به نده پاگه
  وه  ڕه  لهکان چیتر ناتوان رییه  کارگه تنهندنی ڕکخس سه ره دا، په وڕۆکه ی ئه گه کۆمه
"   پبدات شه ردا گه ماوه ناو جه تی له هوشیاری چینایه " پارتك که. ر به  بگیرته وه کانه تییه سونه

تی   خزمه  و له وه ته ندی بوونه یاندن نوه کانی ڕاگه ئامرازه. دات رهه چیتر ناتوانرت سه
ککردنی  ناتوانرت بۆ چه.  ردایه روه واکان یا چینی سه رمانه  فه  پارتهرداگرتنی سه ستبه ده

کانی   شوازه  به ره توانن په ران نه ر کارگه گه. رگیرت ر سودیان لوه روه ینی سهکان یا چ پارته
پارت . ن  بکه ڕزگاریان خۆ، ناتوانن ن  بده وه کانه ره روه  سه ی گروپهی کۆنترۆ وه ره ده باتیان له خه
 ئارادا  کاندا له  فاشیستییه گه  کۆمه ت له نانه وان ته کان؛ ئه ره روه  سه  دژی چینه کک نییه چه
کارکردی "نیا  ، ته رمایه  سه– پارت –ت  وه  ده یی پکھاتوو له نووکه تی هه سه  دژی ده له. نین

، مابت"  ناهوشیاره " ره ماوه و جه  ئه ک کهتا کات. ب می ده رهه به" ر ماوه ی تکای جه هوشیارانه
،  وه منته  بتوانا ده ره ماوه م جه ، ئه ب  ههپارتی" مشکی "  پویستی به تا کاتک که

  .  ناسنت ره په"  مشکه"و   ئه ی که وه رئه به له
: ڕوو ینه تر بخه یسیارکتوانین پر ده.  ئارادا نییه  لهنائومدیک بۆ  یه گه بهشدا،  وه ڵ ئه گه    له
   که  چییه یه"هوشیاری" و  ؟ ئهران  ناو کارگه نه کان بیبه ارته پ  بیاره  که  چییه یه" هوشیاری"و  ئه
   که  هوشیارییه و جۆره ؟ ئایا ئه  - پارت -  جیاکراوه" مشککی "  له ره ماوه زیاری پشتیوانی جهاخو

 بۆ  ی تا ئستاکه وه ؟ ئه  پویسته گه ن بۆ گۆڕینی کۆمه ین واقیعهستی دن ده کاندا به  پارته  له ئمه
   له  که یه یه" هوشیاری"و   وردی ئه ، به  بووهترسیدار ن مه کانیان واقیعه ر و پداویستییه ماوه جه

ردا  کردا کات، ئاوا له ده  میتالند باسی لوه که" ک هوشیارییه. " سته  بادهکاندا  پارتییه ڕکخستنه
نه شۆڕشکرد پداویستی   که نییه"  وه که هوشیارییه " کی به ندییه یوه وت، هیچ په رکه زموون ده  ئه به

ی  ڕگه  له  که  هوشیارییه و جۆره ستدانی ئه ده له. ی نوێ گه کخستنی کۆمه  و ڕێ مه م سیسته دژی ئه
 هیچ  وه ره کانی چینی کارگه ییه  کرده تییه پداویس ند به یوه په کرێ، له  ده رده روه  په وه کانه پارته
  . ستدانک نییه ده  له جۆره

  واوی گروپه  ته  که وه گرته  ده ناسینه م ئه.  یه تدا کارکی ساده ڕه  بنه ران له    کاری کارگه
 شکردنی مھنان و دابه رهه ندنی واقیعی به سه ره  په ریان له  بهواکانی پشتر و ئستا، رمانه فه

ی شکار مھنان و دابه رهه  به ی وهش  ناسینی پداویستی ئازادبوون له ؛ له تی گرتووه یه کۆمه
   که  وه ه کانی کۆمه ته  تایبه  گروپهتی سه کانی قازانج و ده ن پداویستییه الیه دیاریکراو له

بت  مھنان ده رهه به. ن هک ت کۆنترۆڵ ده سه تری ده کانی رچاوه سه مھنان و رهه کانی به ئامرازه
مھنانک  رهه بت به ک بکات، ده کانی خه  پداویستییه ت به  خزمه ردا بت که سه ئاوا گۆڕانی به

 کو ر تاوه گه نه ران بیانخه بت کارگه  ناسران، ده م شتانه  ئه کاتک که. کارهنان بت بۆ به
ناسی، ئابوری و  ، کۆمه فه لسه ک فهم که. نخش ان ببهکانی خۆی  پداویستی و خۆزگه یی به کرده

باتی  خه.  یی کردنی ناسین، پویسته  و کرده  سادانه و شته زانستی سیاسی بۆ ناسینی ئه
 و   کاری شۆڕشگانه بواری م له به. بت ر ده  و دیاریکه وه ره کالکه دا یه تی واقیعی، لره چینایه

.  "ناهوشیار"تی  زۆرایه  له تری نییه زانیاری فره" هوشیار"تی  مایه هکاندا، ک تییه یه ه کۆم چاالکییه
.  لمندراوه کاندا سه  واقیعییه  شۆڕشگانه باته  گشت خه  له مه ئه. ی دروسته که وانه کو پچه به
وانای کی ت ره ر پارتکی ده  هه یی، باشتر له ر ڕکخستنکی کارخانه ، هه وه ڕای ئه ره سه

 ناپارتی بۆ زایی  شارهی پویست  ڕاده  دونیادا به  له .)١( یه ی ههمھنان رهه  بهڕکخستنی
قورتاندنی  خۆتھهتی یا  ب یارمه تی، به یه شکاری کۆمه مھنان و دابه رهه نگی به هاوئاهه
   له کییه ره توخمکی ده پارت.  یه ئارادا هه زاکانی بواری ئایدیۆلۆژی، له ره شا پارته



 دوو شتی  ند به یوه په دار له  رمایه  چینی سه ی که جۆرهو تیدا، ڕک به یه ھنانی کۆمهم ههر به
مھنان، هۆکاری  رهه کانی به کار و ئامرازه: تی یه  ژیانی کۆمه  بهوامیدان رده پویست بۆ به

ن،  که شداری ده بهتیدا  باتی چینایه  خه کان له  پارته  که ته م واقیعیه ئه.  م پویست نییه سیه
. گرێ رنا  وه  ئامانجی سۆشیالیستی ئاراسته و ره  به تییه  چینایه باته  خهو ئه   که یه وه ری ئه نیشانده

کانی  نوان ئامرازه  له م که النانی هۆکاری سیه وه  له  تر زیا یشتنکی دواجار سۆشیالیزم هیچ تگه
،  وه کانه ی پارته ڕگه پدراو له ره په" هوشیاری. "ێناگر ، هه ستاوه و کاردا وهمھنان  رهه به
بات  تیدا خه یه تی کۆمه سه ر ده سه ستگرتن به  بۆ ده  که کانه کشه هره  به گروپه" هوشیاری"
رکی پارت و  بت ده موو شتک ده پش ههن،  که  ده "هوشیاری سۆشیالیستی"ی  نده ر پاگه گه. ن که ده

  .رن ناوبه کان له خودی پارته
تی  مایه که" ی نده پاگه " ک به  و ئاوگۆڕپدانی، نه گه  دژی کۆمه شۆڕشکردنبۆ" هوشیاری   "

رجی  رج و مه هه. سن ده ره کان په  ڕوداوهوخۆی ی واقیعی و ڕاسته وه ردنه بوک کو به هوشیار، به
کانی  و ئایدیۆلۆژییه ترسی  مه ۆتهرینی خست ری به ماوه یی جه، ژیانی ئاسا گه ی کۆمه شه  گه ڕوو له

ردا  ماوه ناو جه له  جیاواکراوهک گروپی  کان وه تییه مایه  که تا کاتک که. دات وان ئاوگۆڕ پده ئه
رکی  ده"  هشتاکه.  تیش شۆڕشگ نییه مایه م که به.  ر شۆڕشگ نییه ماوه ن، جه کهکار ب

ر  ماوه ر جه گه. کان بکات دارییه رمایه  سه  کارکرده هت ب توانت خزمه  دهنیا ی ته" شۆڕشگانه
ها کارکردی  روه تی ناهوشیار، هه تی هوشیار و زۆرایه مایه  شۆڕشگ، جیایی نوان که ببته
جیایی نوان . چت نوده تی له مایه ی که" هوشیاری شۆڕشگانه"ت   ڕواه ی به دارانه رمایه سه
مان ڕکخستنی   هه  به ، که مژووییهی ک یه وتهتی ناهوشیار بۆخۆی  تی هوشیار و زۆرایه مایه که

  .  ران و لپرسراوانه جیایی نوان کارگه
 یراناوی رجی قه لومه دوای هه هل  لپرسراوانران و  جیاوازی نوان کارگه ی که وجۆره    ڕک به

  ڕواته تی ده یه کۆمه   هاوئاستی   وهداهاتوو  ند به یوه  په چت، له ناوچوون ده و له ره ر به سه بچاره
  وێ که له. چت نو ده ری ناهوشیاریش له ماوه تی هوشیار و جه مایه ، جیایی نوان که وه پشه
  .بت  دهکی فاشیستی یه هگ چت، کۆمه نو نا له

تی  مایه وان کهوری ن نوبردنی هه  له تی به واتای یارمه نیا به توانت ته ده" ستاندن یوه په   "
نو خاکدا  کان له دا، جیاوازییه گه کان و کۆمه نو چینه له. ی ناهوشیار ب هوشیار و زۆرینه

شکاری  دابه. وانی تر و هیتر کتر له ندیک زیره بن، هه تر ده  وزه ندک به  هه ندک له هه.  وه مننه ده
 نو  لهدا، رمایه کانی کار و سه  جیاوازییهنو  له  واقیعیانه م جیاوازییه  ئه ی که وه هئ.  وه منته ده

  ندییه یوه پهی  ڕگه  لهنیا ، تهک ه سته  به بوونهر  ماوه کانی نوان پارت و جه جیاوازییه
مھنانی  رهه به  ی شوه ڕگه ، لهی مژووکراورج مه مھنانی  رهه کانی به تییه ایبهت

م  داری کۆتایی پبت، ئه رمایه بت سه  توانادا هه  له هی ک وه  بۆ ئه. یه وه دارییه رمایه سه
" ستدان یوه په"سک  ر که گه. بت کۆتایی پبت تی ده یه  چاالکی کۆمه  به سته یوه  په ورییه هه
. ت بدا م پرسه  شوازی میتالند خۆی له واو جیاواز له  شوازکی ته بت به بینت، ده  پویست ده به
  پارت هوشیاری ی که وه و جیه  له–نجام بدرت   ئه وه ا بۆ خوارهڕ  وه ره سه نابت له" تدانس یوه په"
  ی که وه و جیه نجام بدرت، له  ئه وه ره را بۆ سه وه  خواره بت له کو ده  به-ر ماوه  ناو جه باته ده

   ڕکخستنه  له  مجۆره هوێ و ب که النه پارزێ و وه  بۆ خۆی دهلھاتووییی و  واوی وزه چین ته
  .گرێ رده جیاکاندا سودی لوه

رچی  ن یا هه  هه ی که وه ئهر ک، هه واوی خه ته.  تییه یه  کۆمهکارکیمھنان  رهه    به
ستدانی  یوه هپ. بت کسانی گرنگ ده  یه ، بهدا دیاریکراوڵ کۆمهکی  یه گه  کۆمه ، له ن ده نجامده ئه

 –ی پارت ت ندی سونه یوه ی په  ڕگه هل"  ستدانی ئایدیۆلۆژیانه یوه په "ک  نه،  ه پویستهواقیعییان
   بۆ کۆتاییھنان به کی مرۆیی که ، هاوپشتییه  واقیعییه ستدانه یوه م په م ئه به.  وه هر ماوه جه



ی  ڕگه  لهنیا توانت ته  ده وه ئه. رنرت روه  بپه  ئستاوه بت له ، ده ختی جیھان پویسته دبه به
تی و کاری  پشتی چینایههاو به. بسنت ره په ن که  دژی کارده ی که و هزانه ی ئهنناوبرد له

  وه ره و سه ره به توانت کان ده  گروپ و پارتهندی وه رژه  بهتی دژایه بهنیا  کو ته ، بهتی چینایه
  .کشت  هه

  )١٩٤١ری  مبه  سپته–ئۆگوست (                
     
    

 * council Correspondenceوکراوه   ئهنی  ری پائل ماتیک له رنوسه  سه  به م بدا له١٩٣٠ سا  
 .چوو رده مریکا ده ئه

 **Anti- Parliamentary Communist Federation-APCF  "فیدراسیۆنی کۆمونیستی دژه  
  له"  نی کارخانهرا که قسه" ی  وه  بزوتنه دا به١٩٢١ سای   له گروپک بوو که" مانتاری پارله

 " Solidarity"ی   بوکراوه١٩٣٨و پاش سای " کۆمۆن"ناوی  کی به یه بریتانیا پکھات و بوکراوه
  .کرد رده هاوپشتی ده

کان،  په نتین و ڕۆی چه رژه  ئه کانی زانۆن و بروکمان له زمونی کارخانه  ئه بواننه) ١(
 )کوردی. و. ( یه وه ره ی سه و ڕاستییه ری ئه لمنه سه

 
   رگیراوه  وهکاوشگر سایتی   له م وتاره ئه


