
 ەزایەتیڕمارشی نالە "مارکس "وێنەی  یەکی ئایاردا لە

 اگیرابەرز ڕدا جیهانی چینی کرێکار
و  کاریێکخراوی کرێر دان سەی کوردستان هاوشان بەیکارێەکانی دەرەوەی حزبی کۆمۆنیستی کرکخراوێلەالیەن ر

نتەرناسیونالیستی چینی ئە ۆژی یەکیەتی و هاوخەباتیڕیەکی ئایار کاری ورێکخراوی چەپ ێتی کرێو یەک کۆمۆنیستی

تی وهاوپشتی ێردنەوەی وێنەی مارکس ودروشمی یەکبەرزک واالکی جۆراجۆرچ ەزایەتی وڕکرێکار بەمارشی نا

 .ابەشداری کراران دژ بە نیزامی سەرمایەداری کێکر

مانی ڵەکاریی کوردستان بەزمانەکانی ئینگلیزی وفەرەنسی وئێحزبی کۆمۆنیستی کر یکخراوی دەرەوەێر بەیانی

 كی ئایار و كی یە ره ی سەیام پە کرایەوە کە واڵەزایەتی ئایاردا بەتیراژی زۆر بڕو مارشی ناێلەنو کوردی، ونەرویجی 

یی  وه تە كی نە یە كی ئایار هیچ ناسنامە یە "تیا هاتبوو بەوەی کە  واوی جیهاندا تە لە کارانێكانی کر ریە اسەر سە  ندیە وه رژه بە

ڕوو  باتێكی سیاسی كە خە: ممان رده ەب  خاتە ناچاری ئامانجێكی سیاسی ئە شمان بە باتی هاوبە خە . نیە تنیكی و دینی و ئە

نی  ئۆردوی پرۆلیتاریا و كرێكاران خاوه.  كانە ش چینە مجۆره تی و بە ندارێتی تایبە كرێ و خاوه ی كاری بە وه شانە ڵوه هە لە

ری  ری باكوری ڕۆژئاوا نوێنە وسە تاكو ئە  وه اڵتی دووره ری ڕۆژهە مسە ك بن و لەیلێ ر مە ڕێك و هە ر بیروباوه هە

بژی یەکی ئایار "می ان بەدروششهاو" تی واوی مرۆڤایە و تە  وساوه ڵكانی چە قازانجی خە بۆ گۆڕینی جیهان بە  كە یە رادهئی

سیستەمی سەرمایەداری و  ەکی ئایار رەمزی بەرەنگاربوونەوەی چینی کرێکارە دژییکار، ێینی کرچرۆژی جیهانی 

، پشتیوانی  وه ستێتە دژی تیرۆیرزم و ڕاسیزم بوه  وه چینی كرێكار پێكە كە  هاتووه  وه كاتی ئە'' لەپێناو یەکسانی کۆمەاڵیەتیدا،

ئەلتەرناتیڤی حزبی کۆمۆنیستی  کاریی لەکوردستان کەێیاسای کاری کر نامیلکەی ڵلەگە .کارانی کوردستان بکەنرێکلە

یەوە  تابی حزب باڵو کرازکێو خۆپیشاندان ومێشاو لەنێکار بە لێینی کرچشرەو بۆ ێی کوردستانە بۆ یاسایەکی پریکاێکر

ڵمانیا، ئوسترالیا،  رویج، سویسرا، دانماک، ئە ی نەتەکاناڵوئەمەی خوارەوە گۆشەیەکە لەچاالکیەکانی ئایاری ئەمساڵ لە

 .ریتانیا دا، فنالنداو بە نە کە

 !جیهانی و هاوخەباتی کرێکارانبژی ئایار ڕۆژی 

 

 :رویج نە

شدار  بە  وه كانی حزبە و دروشمە  الفیتە  رویج، هاوڕێیانی حزب بە ختی نە ئۆسلۆی پایتە  كی ئایارێكی شكۆداردا لە یە  لە

دژی   وه پێكەچینی كرێكار   كە  هاتووه  وه كاتی ئە'':  بریتی بوو لە  رویجی بوو كە زمانی نە  كی بە ره دروشمی سە. بوون

كی ئایار ڕۆژی جیهانی چینی  بژی یە''ژێر دروشمی  كی تر لە یە ها الفیتە روه هە. '' وه ستێتە تیرۆیرزم و ڕاسیزم بوه

 ...كان دروشمە  كێكی تر بوو لە یە'' چینی كرێكاری كوردستان  پشتیوانی لە''ها تراكتی  روه هە..  رزكرابۆوه بە'' كرێكار

  رویج و واڵتە كانی نە پە چە  حزابە ن و ئە كانیان و الیە كان و ڕێكخراوه جۆراوجۆره  ڕشتەتا كرێكارانی  ره سە

... ستی پێكرد ندین وتار ڕێڕۆیشتنی مارشی كرێكاران ده و دوای چە  وه یدانی كرێكاراندا كۆبونە مە  كان لە جۆراوجۆره

دانی تر  سە  ی كە وه لە  جگە  مە یان كرد، ئە كە و ڕێڕۆیشتنە  كە وه شداری خودی كۆبوونە س بە زاران كە هە  كە  شایانی وتنە

  بوان بە ئاماده  شێك لە بە  وه.... ستبوو تیان ڕیزیان بە ڕۆژی كرێكاران و نمایشی چینایە  كاندا بۆ پێشوازی لە قامە شە  لە

ی  وه ره یانی ڕێكخراوی ده و بە  مە ئە. ..كانی حزب پێشوازیان كرد دروشمە  ستی پشتیوانی لە ی ده وه رزكردنە و بە  پڵە چە

كێتی كرێكارانی  دا یە تیە چینایە  م نمایشە ڵ ئە گە هاوكات لە ... وه بواندا باڵوكرایە ناو ئاماده  رویجی بە زمانی نە  حزب بە

كی تریان  یاردا و سیمایەكی ئا ڵ یە گە یان هاوجوت كرد لە كە وه جواڵنە  یاندبوو وه كان مانگرتنیان ڕاگە ڕێستورانت و ئوتێلە

كی گونجاو  دابینكردنی كرێیە''  كرێكاران بریتی بوو لە  لە  شە م بە كی ئە ره ندین داخوازی، داواكاری سە چە  لە  جگە... پێدا

 تی كی ئایار و نمایشی چینایە یە  تتری دابوو بە وقێكی تایبە ی كرێكاران شۆڕوشە م جموجوڵە و ئە'' شی ژیان بكات بە  كە

 رویجی حزبی كۆمۆنیستی كرێكاریی كوردستان ی نە كۆمیتە ...كرێكاران



  

 

 : سویسرا

 . وه نگیدایە ده( رین  نابە موومان پە هە  ئێمە)هاواری  ی ئایاردا، زوریخ بە١  لە

دا حزبی كۆمۆنیستی  یە م ماوه بوو، لە وامی هە رده نێو چاالكی جۆراوجۆردا بە  ڕۆژ لە ٣ڤیستیڤاڵی ئایاری شاری زوریخ، 

 كۆڕو ٤ی ٣٣و ٩٢كانی  ڕۆژه.  كاندا بووه نێو چاالكیە  لە نێو چادرگای خۆیدا  وامی لە رده بە  كرێكاریی كوردستان بە

ی  ڕێگە  كۆمۆنیستی كرێكاریی كوردستان لەحزبی  ،وام بوو رده كان بە ی و كرێكاریەسیاس  تیە سایە سیمیناری كە

 .كان ڵك و ڕێكخراوه ڵ خە گە  لە  وامدا بووه رده كی بە ندیە یوه پە  ك لە یە و دانانی خێمە  وه كانیە ی باڵوكراوه وه باڵوكردنە

  س لە زار كە هە ١١  شداری زیاتر لە بە  شێكی ساردو بارانێكی زۆر، بە ڕای كە ره هێلڤیتیاپالتس، سە  ی ئایار لە١ڕۆژی  

،  وه كانی چینی كرێكاره ندیە وه رژه رگریكاری بە ی بە ره سانی ئازادیخواز و بە كانیان و كە كرێكاران و ڕێكخراوه

ی حزبی كۆمۆنیستی كرێكاریی  وه ره رپرسی ڕێكخراوی ده مال بە شتی جە ن ده الیە  م لە كە رد،، ووتاری یەستیپێك ده

رجی چینی  لومە و هە  كە دۆخی ئێستا ی ناوچە  ی بە یدا ئاماژه كە ووتاره  مال لە شتی جە ش كرا، ده پێشكە  وه كوردستانە

چینی   رانێك كە كا ژیان و گوزه ده  شە ڕاسیزم تیایدا گە  ریكە خە  ی كە یە مینە و زه كرێكار و تیرۆریزمی ئیسالمی و ئە

رانی  ران و نوێنە ڕابە  س لە ن كە ویش چە دوای ئە. ن، كرد بە ری ده سە  داریدا، بە رمایە ی نیزامی سە سایە  كرێكار لە

. ڕێ وتنە كجار فراوان بوون، كە كی یە ئاپۆڕایە  نێو شاردا كە  ران بە وباسیان كرد و خۆپیشانده كان قسە كرێكاریە  ڕێكخراوه

تیرۆری ئیسالمی و   ر بە رامبە چینی كرێكار بە  یە وه ئێستا كاتی ئە) و شیعاری  الفیتە  هاوڕێیان و دۆستانی حزب بە

رد، مارشی ئایار دا ك كە ڕێپێوانە  شداریان لە ی ماركس بە ی حزب و وێنە یاننامە ی بە وه و باڵوكردنە  وه ستنە ڕاسیزم بوه

و  وه وباسیتر، خوێنرانە ن ووتار و قسە چە  ی كە وه نێو شاری زوریخدا و دوای ئە  دوای نمایشكردنی هێزێكی فراوان بە

 .یدانی ڤیستیڤاڵی ئایار مە  وه ڕانە شكرا، گە پێشكە

و ڕاسیزم و بارودۆخی كوردستان و تیرۆری ئیسالمی   بە)  ت بە  باره سە( مال  شتی جە ده) ی ئایار كۆڕێك بۆ ١ی  ئێواره

 ٣دوای   م جۆره بە. برا  ڕێوه  بە  وه ه(بار  ئومێد جە) ن  الیە  لە  كە سازكرا و كۆڕه  وه كی ئایاره ی یە ن كۆمیتە الیە لە( عێراق

 .مساڵ هات ی ئایاری ئە١ی  بۆنە  و كۆتایی بە ی شە١٣وام و كاتژمێر  رده چاالكی بە  ڕۆژ لە

 .باتی جیهانی چینی كرێكار یار ، ڕۆژی هاوخەكی ئا بژی یە

 ی چینی كرێكار بڕاوه باتی نە وتوبێ خە ركە سە

 ڕێكخراوی سویسرای حزبی كۆمۆنیستی كرێكاریی كوردستان

 

 

 



 

 :دانمارک

یەن کە لەالمچە جەزیرەی یوالندە لە شاری ئۆرهوس کە دووەم شاری دانیمارکەو گەورەترین شاری نیمارشی ئایار 

کاریەوە ڕێکخراوبوو لە ژێر ناونیشانی نا بۆ سیاسەتی هەژارکردنی خەڵک و لێسەندنەوەی ێسەندیکایەکی کر چەند

کۆبونەوە لە مەیدانی ناوەڕاتی شار  21سەرەتا سەعات . ڕەفاهیەتەکان، فرۆکەی جەنگی دەکڕن و ڕفاهیاتمان لێدەسێننەوە

ڕێپێوان بەناو بازاڕی ئۆرهوس ێشکەشکرا، دواتر بەیکاکان پدەستیپێکردو چەند وتارێک لەالیەن نوێنەری سەند

حیزبە چەپو کۆمۆنیستەکانی دانیمارک کەژاوەی سوریان . بەڕێکەوتین بەرەو مەیدانی بەڕێخستنی مەڕاسیم بەڕێکەوت

تراکتی حزب کە  ر لێئەدراو لەگەڵی دەوتراوە،  ئامادەکردبوو کە لەوێوە سرودی ئەنتەرناسیۆنال بە زمانی جۆراو جۆ

چاوی  و ارکس ببو بە جێگای سەرنجوێنەی م. بەڕێکەوتببو لەگەڵ کەژاوەی سور  ەی مارکسی بەسەرەوە بوووێن

ساڵە یەکەمجار ەلە ڕێپێوانەکانی شاری  03کە ماوەی نزیک  ینەوە ەسەر بوو هەر لەوێش ئاگادارکراکامیراکانی ل

دا مەراسیم دەستیپێکردو چەندین وتار لەالیەن لە مەیدان 21سەعات . ئۆرهوس ڕاشکاوانە وێنەی مارکس بەرزدەکرێتەوە

نوێنەری الیەنە سیاسیە چەپەکان و نوێنەری سەندیکاکان پێشکەشکرا و هەمویان مەحکومی سیاسەتی مەحکومکردنی 

ئەم  21لێگرتنەوەیان دەکردو وە هەر لەویش کەمپین دژی لێگرتنەوە ڕاگەیاندراو وا بڕیارە یەکەم خۆپیشاندان ڕۆژی 

سیاسەتی تەقەشوفو برسیکردنی خەڵک بەڕێوە بچێت، شایانی باسە فەزاحەتی پانامە یەکێکی تربوو لەم  مانگە دژی

 .بابەتانەی کە لەالیەن وتاربێژانەوە زۆر قسەی لەسەر کرا

 

 

 

 :ڵمانیا ئە

 !رزراگیرا ڵمانیا شاری کالسرۆ بە ئە ر لە نابە کانی پە مافە کان و دیفاع لە کرێکاریە  خواستە کی ئایار بە یە

ک رۆژی  کی ئایار وه ڵمانیا و دنیا یە کانی تری ئە ی شاره ک زۆربە شاری کالسرۆ و وه لە  کی ئایار سااڵنە رۆژی یە

  نە موو الیە یانی هە بە ر لە ی سە23عات  تا تا سە ره مساڵیش سە ئە. گرێت رزراده هاوپشتی جیهانی چینی کرێکار بە

ناو شاردا  کی زۆر بە یە بۆ ماوه   وێوه و لە وه ندی شار کۆبونە ناوه کان، لە و سۆسیالسیتەکان  کۆمۆنیستە  کرێکاری و حزبە

ری  نابە ی پە لە سە مە دیفاع لە داخوازی کرێکاری و  و پالکارت کە وره ی گە ی شیعارو الفتە وه رزکردنە رێپێوان و بە بە

و پارکی  ره دوایدا بە کانی کرێکاران، بە ی خواستە وه وتنە  رجی ناخۆش بوون، وه لومە توشی هە  وه ساتە هۆی کاره بە کە

 .وت کە رچاو ده کی ئایارو هاوپشتی تێیدا بە زایە دانانی چادرو میزکتێب فە کان بە نە ی الیە وێدا زۆربە لە شار، کە

یانی  بە ێبی خۆی کەو مێزکت الفتە کات، بە شداری ده شاری کالسرۆ بە حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری کوردستان لە  سااڵنە

ر یاسای کاری  سە ی حزب لە ڵ نامیلکە گە ڵمانی، ئینگلیز و کوردی لە کانی ئە زمانە بە  وه ره حزب و رێکخراوی ده

ر  سە  هاتنە بوان ده رچاوبوون و ئاماده بە  ی تریش دانرابوو، وه یان و نامیلکە ندین بە ئینگلیزی و چە کرێکاری بە

 .یانبردن بڕی ده رده ن دهو خۆشحاڵیا کە مێزکتێبە



 .وام بوو رده وقی هاوپشتی جیهانی کرێکاریدا بە شۆڕوشە ڕۆ لە عای چواری دوای نیوه تاکو سە  کە وه کۆبونە

 شاری کالسرۆ حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری کوردستان لە

 32017077203: فونی لە تە  ژماره بە: شاری کالسرۆ لە  کر حمە ندی و زانیاری، بە یوه بۆ پە

 

   
 

 

 

 :ئوسترالیا

 کەلە ی یەکی ئایارکۆمیتەی مەراسیم :االکی یەکەمچ ،وەیە بووبەم شێیەکی ئایاردا ئوسترالیا لە لە ەکانیاالکیچکارو

-٤-٣٣لە رۆژی  ەکهاتوێزیک بە مانگیک بەر لە یەکی ئایار پەپو کۆمۆنیست کە نچسوراوی سیاسی ڵلە هە ێککۆمەل

ەند چلە مەراسیمەکەدا ویرای خویندنی   .ری دەیان کەس مەراسیمەکیان ساز دشەو بە بەشدا ١١-٧سەعات  ٩٣١٢

ەند چرسی و کوردی پیشکەش کراو هاوکات کاری و شۆرشگیری وتاری کومیتەی بە زمانی فاێسردو گۆرانی کر

سیستەمی سەرمایەدیداو ودخۆی کارەکانیان لە سایەی نەیەوە لەبارەی بارؤار قسەوباسیان کرد بەم بکێکی کرێکەس

کارانەی قسەوباسیان ێک لەو کرێیەک .گەیشتن بە خواستو ئامانجەکانیان ۆکاران بێکخراوبونی کرێتی و رێگرینگی یەک

 .ویمەن عارف بوچ ێکرد هاور

 جەماوەری گەورە کە لە الیەن  کیێوان و خۆپیشاندانێپێئەندامان و دۆستانی حزب لە رلە بەشداری  وبوریتیاالکی دوەم بچ

سەعات  ٩٣١٢-١-١ەند هەزار کەس بەشدار بون لە رۆژی چاندانە شلەم خۆپی. کخرابوێرییەکانەوە رکاێتییە کرێیەک

و نەی مارکس ێبە و وکردنەوەی بەیانی ئایاری حزباڵیشاندانە ئەندامانی حزب ویرای بلەم خۆپ .پاشنیوەرۆ ٩-١١

 . ن هدە بودورشمی حزبەوە ئاما ڵێکۆمە

 

 

 

 

 



 

 :دا نە کە

 لەکەنەدار  و ڤانکۆڤەار لەشارەکانی تۆرۆنتۆ وئۆتاوا ڕۆژی جیهانی کرێک

پشتی چینایەتی کرێکاریان کرد وزبی کۆمۆنیستی کرێکاری کوردستان وعێراق بەشداری ڕۆژی هاڕێخستنەکانی ح

 .لەچەند شارێکی کەنەدا

 :ئۆتاوا

سااڵنە ڕۆژی هاوپشتی جیهانی چینی . لەشاری ئۆتاوای پایتەختی کەنەدا ە(هاوپشتی دژ بەلێگرتنەوە)  ڕێکخراوی

کرێکار، بەهاوکاری زۆرێک لەیەکێتی وسەندیکا کرێکاری وڕێکخراوە جەماوەریە جۆراوجۆرەکان وخەڵکی کرێکار 

 هەروەها لەدوای. ە بەرزکرابۆوە( $١١النی کەمی حەقدەست ) ئەمساڵ لەژێر دروشمی. وزەحمەتکێش ڕێکدەخات

کەتێیدا سەرۆکی یەکێتی پۆست ونوێنەری یەکێتی . وەستانەوە بەدژی لێگرتنەوە ڕێپێوانەکە پانێلێک سازکرا بۆ

 .حەقدەست بەڕێوەچوو$ ١١بەددەستهێنانی  فەرمانبەرانی تەندروستی وخەڵکی کەمدەرامەت ونوێنەری کەمپین بۆ

سمەکانی مارکس وشیعاری تایبەتی ارتی تایبەت بەڕەبەپالک، کەنەدا لەحزبی کۆمۆنیستی کرێکاری کوردستان هاوڕێیانی 

کرێکاران  کاتی ئەوەیە کرێکاران بەیەکەوە دژ بەتیرۆریزم بوەستنەوە،)  زب کەبۆئەمساڵ دانرابوون وەکح

 بەهەردووحزب هەروەها بەیاننامەی ڕێکخراوی دەرەوەی  .بەرزکرانەوە( بەیەکگرتوویی دژ بەسەرمایەداری بوەستن

 .لەکرێکار وزەحمەتکێش بەشداریان تێدا کرد ژمارەیەکی بەرچاو. فەرەنسی پەخشکراو یزی زمانەکانی ئینگل

 
 

 :تۆرۆنتۆ

ەداری و دەوڵەتەکەیان، هەموو ساڵێ هەوڵ دەدەن بە پێچەوانەی جیهانەوە، ئەو دەستکەوتە لە کەنەدا سیستەمی سەرمای 

ی ئایار، بسڕنەوە و خەباتی چینی کرێکارانی کەنەدا دا ببڕێنن لە ڕیزی جیهانی وخەباتی نێونەتەوەیی ١مێژووییەی 

ساڵەهایە کۆمۆنیستی کرێکاری . بەروەزۆرتر گرنگی دەدەن بەڕۆژی کرێکار کەدەکەوێتە سەرەتای مانگی سپتام. خۆیان

یەکی  زبەکانیان لە کوردستان و عێراق وئێران، پێداگری لە گرنگی هاوپشتی جیهانی ئەو ڕۆژە دەکەنەوەو ڕۆژیوح

جێگەی باسکردنە کە ئایاری ئەمساڵ لە ژێر باران و سەرمایەکی زۆردا بەڕێوە چوو، . ئەیار شکۆدار بەرز ڕادەگرن

 .نیستی و کرێکاری بە شۆڕو شەوقەوە ئەو ڕۆژەیان بەرز ڕاگرتبەاڵم الیەنگرانی کۆمۆ

لەژێر دروشمی وەستانەوە بەدژی ڕاسیزم ولێگرتنەوە، بۆئایاری ئەمساڵ کرێکاران ( کەس نایاسایی نیە) ڕێکخراوی

ی وزەحمەتکێشان ویەکێتیە کرێکاری وڕێکخراو وحیزبە چەپ وپێشکەوتوخوازەکانی هێنایە سەرشەقامەکانی شار

 .شی کرێکاری وکۆمۆنیستی وئااڵی سوور شەقامەکانی خرۆشاندبوورما. ەتی تۆرۆنتۆسەنع

زبە، ح دوو وعێراق وهەوادارانی ئەو حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری کوردستان زبیهەردوو ڕێکخراوی ح

ی وێنەی پرشکۆی مارکس پشتیوان بەبەرزکردنەوەی شیعارەکانی دژ بەئیمپریالیزم وسەرمایەداری وسیستەمەکەی، و

ی ئایار بەزمانی ١بۆ حزب هەروەها بەیاننامەی ڕێکخراوی دەرەوەی . وهاوپشتی چینایەتی خۆیان بۆئەوڕۆژە ڕاگەیاند

 ئۆشاوا،) زب ولەشارەکانی دەوروبەری تۆرۆنتۆح شایانی باسە ئەندامان وهەوادارانی هەردوو. ئینگلیزی باڵوکرایەوە

سەرەڕای کەش وهەوای سەرما وباراناوی ژمارەیەکی بەرچاو . بوونبۆبەشداریکردن لەوڕێپێوانە هات( هاملتۆن، گوێڵف

 .خەڵکی کرێکار وزەحمەتکێش وپێشکەوتوخواز ئامادەییان هەبوو



 
 

 :ر ڤانکۆڤە

حزبی هاوڕێیانی . ی ئایار کۆمەڵێک هەڵسوڕاوی کۆمۆنیست کۆمیتەیەکیان سازدا١لەشاری ڤانکۆڤەر بۆڕێزگرتن لە

النی ) لەژێر دروشمی انەکەی شاری ڤانکۆڤەریش هەرڕێپێو .یش بەشداریان کرد کۆمۆنیستی کرێکاری کوردستان

 .کرێکار وکۆمۆنیست وخەڵکی ئازادیخواز بەشداریان کرد کەتێێدا یەکێتیە. بەڕێوەچوو. بێت( $١١کەمی حەقدەست 

 دا نە رێکخراوی کە  حزبی كۆمۆنیستی كرێكاریی

    ٩٣١٢ی ئایاری ١

 
 

 

 

  :فنالندا

 مارشی ئایاری هلسنکی بەشداری دەکاتڕێکخراوی فنالندی حزب لە

کاتژمیر  رێکخراوی حزب ، تی جیهانی چینی کرێکار زایە ک ڕۆژی هاوپشتی و ناڕه وه ەبەیانی رۆژی یەکی ئایارسەرل

نەی ێو و تالفیتەو پالکاردانا و پاشان بە کخراوە چەپەکانێزب و ریان لەریزی خەیمەکانی حی بەیانی خەیمەکە٨

کەس  کە هەزارەهاەپەکان ورێکخراوە چکارییەکان ێتییە کرێیەک   مارشی لە شداریان کرد  بەزبەوە شیعاری ح و مارکس

 .بەشداری تیادا کرد

و پالکارت و  ی الفتە وه رزکردنە بە بە  کە مارشە  کە رێپیوانە درێژایی بەو  بەڕیکەوتبەرەو سەنتەری شار   کە مارشە

و  کە گشتیە  وه کۆبونەنی ێبۆ شو ەوەپاشان مارشەکە گەرایکێشا،  ڵکیان راده ندی شارو خە رنجی ناوه کان سە ی شێعاره وه وتنە

ە ەدایەوە کە پرسیاریان لنە ئمیان بەو کەسااڵزکتیبی حزبەوە وەکیان الی مێێیانی حزب بەشێڕا هاوێدو لەو انخەیمەک

   .ستای کوردستان وناوچەکەو دەوری حزب دەکرددۆخی ئێ

 .ک تیایدا بەشدار بوونڵوە بەهێزێکی زیاترەوە خە بە دەنگێکی بەرزترڵ شایانی باسە ئەوەیە مارشی ئەمسا ئەوەی

 ی فنالندیکارێفنالندی حزبی کۆمۆنیستی کر رێکخراوی 
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 :ریتانیا بە

 

 !نواند تی ده تی چینایە زایە ، ناڕهن نده کی ئایاری لە و رێپێوانی یە وه بونەکۆ

ن  نده تی جیهانی چینی کرێکار، لە زایە هاوپشتی و ناڕهک ڕۆژی  وهری جیهان،  راسە هاوکاتی سەمساڵ  کی ئایاری ئە یە

ی مارکسدا  م کتێبخانە رده بە لە  وه یەیان بە رلە ی سە23کاتژمێر  لە .بینی  خۆوه ی بە وره و مارشێکی گە وه کۆبونە

وباسیان  قسە مساڵ کرا کانی ئە ندیە تمە کی ئایارو تایبە یە لە کان کرێکاریە  کێتیە یە وێدا لە ، کەستپێکرد ده  وره کی گە یە وه کۆبونە

نجا ساڵی رابردودا  پە  لە  یە و حزبە رۆکی ئە م سە کە یە ر، کە یبە رۆکی حزبی لە ن جێرمی کۆربن سە الیە پاشان لە .کرد

ر رۆژی هاوپشتی  سە لە بڕێت و کانی کرێکاران ده وباس بکات و پشتگیری بۆ خواستە و قسە کی ئایار بکات شداری یە بە

 . وباسی کرد ران قسە نابە مافی پە جیهانی چینی کرێکار و دژی راسیزم و دیفاع لە

نی سۆسیالیست و کۆمۆنیستی  و حزب و الیە کان ەکرێکاری  یتحادیەئ  لە یس زاران کە ی هە وه پاش سێ کاتژمێر کۆبونە

کانی کرێکارانی جیهان  و دروشمە ی شیعارو الفتە وه رزکرنە کدا و بە پاڵ یە لە و ئازایخوازان، کان جۆراوجۆره  واڵتە

ڵی  نده نا بۆ گەداری،  یەرما کانی کرێکاران و نا بۆ رژێمی سە مافە دیفاع لە هاوپشتی جیهانی چینی کرێکارو کگرن و یە

رێپێوانی دورودرێژ دا،  نامە کانی پە نامە ڵگە بە لە رانیان داری و سە رمایە زیاتری سە بوونیداری و ریسوا رمایە سە

بۆ خواست و   تی کرێکاریە زایە یان ناڕه و دهی ئایار وه ندی کۆبونە ناوه  سااڵنە و ترافڵگارسکوێر، کە ره ندی شاردا بە ناوه بە

دژی  دا بە وانە م کۆبونە وباسیان کرد، لە کان قسە کرێکاریە  رانی ئیتحادیە وێدا نوێنە ر لە و هە وه داواکانیان، کۆبونە

کانی قوتابیان و  ر مافە ، دژی هێرش بۆسە وه ، نا بۆ لێگرتنەندروستی شی تە می کرێ، باشکردنی بە بێکارکردن، کە

رۆکی  یڤید کامرۆنی سە پالکارتی ده پالکارت، هاوکات ک  م وه س و هەوبا ک قسە م وه هەکان،  خۆشخانە مامۆستایان و نە

 . رزکرابۆوه بێت بڕات بە ده.  اڵتدایە سە ده ئێستا لە پارتی پارێزگاران کە

، چ  زمەیمارکسیزم و کۆمۆن کرا، روو بە دی ده کانی تردا بە ریتانیا و واڵتە مساڵی بە ئایاری ئە  لە ی کە وه ئە

کانی  حزبە رخانی زۆرێک لە رچە روو وه  کاندا، وه کرێکاری و کۆمۆنیستیە  خواستە ی ماکس و چ لە ی وینە وه رزکردنە ەب لە

دژی  کان زۆری بە شیعارو الفتە .ئایاردا ی لەشدار بۆ بە  م حزبە رۆکی ئە پ و هاتنی سە و چە ره ر پارتی بە یبە ک لە وه

کانی مارکس تێیدا  کتێبە  ردان بۆی زۆر فراوان بوو، وه ی ماکس و سە هاوکات کتێبخانە .ی بوو کە مە داری سیستە رمایە سە

 .ستدا بوو رده بە ی زۆر لە ژماره بە

ی 2پالکارتی بژی   شداریان کرد، وه ریتانیا بە ردوو حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان و عێراق رێکخراوی بە هە

  وه ی مارکسە وێنە ، بە ئاڵوگۆڕه کگرن، دنیا پێویستی بە رانی جیهان یەئایار رۆژی جیهانی چینی کرێکار، کرێکا

ی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی  یاننامە دان بە سە بە.  وه رزکرابونە گیرا، بە ده  یان وێنە ده او بەکێش رنجی میدیای راده سە کە

زمانی ئینگلیزی  بەکوردستان  ێکاری لەک یاسای کاری کر و ژمایەزمانی ئینگلیزی  بە  وه ره رێکخراوی دهکوردستان 

  . وه انە  باڵوکر



و   وه کانە قامە ری شە وبە روئە مبە ئە لە س  زاران کە هە ندی شاردا بە ناوه درێژایی رێپێوان و لە بە کە  یە جێگای ئاماژه

ی  وتە ڕۆ بە نگانێکی دوای نیوه تا دره  کە وه کۆبونە. گرت یان ده کردو وێنە یان ده کە یری رێپێوانە سە  وه کانە ی ماڵە خانە باڵە لە

 .بوو ی هە کان ئیدامە کرێکاریە  کێتیە یە

 حزبی كۆمۆنیستی كرێكاریی كوردستانی ریتانیا رێکخراوی بە
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 حزبی كۆمۆنیستی كرێكاریی كوردستان

  وه ره دهرێکخراوی 
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