لەیەکی ئایاردا وێنەی "مارکس " لەمارشی ناڕەزایەتی
جیهانی چینی کرێکاردا بەرز ڕاگیرا
لەالیەن رێکخراوەکانی دەرەوەی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان هاوشان بەسەدان رێکخراوی کرێکاری و
کۆمۆنیستی و یەکێتی کرێکاری ورێکخراوی چەپ یەکی ئایار ڕۆژی یەکیەتی و هاوخەباتی ئەنتەرناسیونالیستی چینی
کرێکار بەمارشی ناڕەزایەتی و چاالکی جۆراجۆرو بەرزکردنەوەی وێنەی مارکس ودروشمی یەکێتی وهاوپشتی
کرێکاران دژ بە نیزامی سەرمایەداری بەشداری کرا.
بەیانی رێکخراوی دەرەوەی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان بەزمانەکانی ئینگلیزی وفەرەنسی وئەڵمانی
ونەرویجی و کوردی ،لەنێو مارشی ناڕەزایەتی ئایاردا بەتیراژی زۆر باڵوکرایەوە کە پەیامی سەرهكی یەكی ئایار و
بەرژهوهندیە سەراسەریەكانی کرێکاران لەتەواوی جیهاندا تیا هاتبوو بەوەی کە " یەكی ئایار هیچ ناسنامەیەكی نەتەوهیی
و دینی و ئەتنیكی نیە .خەباتی هاوبەشمان بەناچاری ئامانجێكی سیاسی ئەخاتە بەردهممان :خەباتێكی سیاسی كەڕوو
لەهەڵوهشانەوهی كاری بەكرێ و خاوهندارێتی تایبەتی و بەمجۆرهش چینەكانە .ئۆردوی پرۆلیتاریا و كرێكاران خاوهنی
هەر بیروباوهڕێك و هەر مەیلێك بن و لەمسەری ڕۆژهەاڵتی دوورهوه تاكو ئەوسەری باكوری ڕۆژئاوا نوێنەری
ئیرادهیەكە بۆ گۆڕینی جیهان بەقازانجی خەڵكانی چەوساوه و تەواوی مرۆڤایەتی" هاوشان بەدروشمی "بژی یەکی ئایار
رۆژی جیهانی چینی کرێکار ،یەکی ئایار رەمزی بەرەنگاربوونەوەی چینی کرێکارە دژی سیستەمی سەرمایەداری و
لەپێناو یەکسانی کۆمەاڵیەتیدا'' ،كاتی ئەوه هاتووه كەچینی كرێكار پێكەوه دژی تیرۆیرزم و ڕاسیزم بوهستێتەوه ،پشتیوانی
لەکرێکارانی کوردستان بکەن .لەگەڵ نامیلکەی یاسای کاری کرێکاریی لەکوردستان کە ئەلتەرناتیڤی حزبی کۆمۆنیستی
کرێکاریی کوردستانە بۆ یاسایەکی پێشرەو بۆ چینی کرێکار بە لێشاو لەنێو خۆپیشاندان ومێزکتابی حزب باڵو کرایەوە
ئەمەی خوارەوە گۆشەیەکە لەچاالکیەکانی ئایاری ئەمساڵ لەواڵتەکانی نەرویج ،سویسرا ،دانماک ،ئەڵمانیا ،ئوسترالیا،
کەنەدا ،فنالنداو بەریتانیا.
بژی ئایار ڕۆژی جیهانی و هاوخەباتی کرێکاران!

نەرویج:
لە یەكی ئایارێكی شكۆداردا لە ئۆسلۆی پایتەختی نەرویج ،هاوڕێیانی حزب بە الفیتە و دروشمەكانی حزبەوه بەشدار
بوون .دروشمی سەرهكی بە زمانی نەرویجی بوو كە بریتی بوو لە'' :كاتی ئەوه هاتووه كە چینی كرێكار پێكەوه دژی
تیرۆیرزم و ڕاسیزم بوهستێتەوه'' .هەروهها الفیتەیەكی تر لەژێر دروشمی ''بژی یەكی ئایار ڕۆژی جیهانی چینی
كرێكار'' بەرزكرابۆوه ..هەروهها تراكتی ''پشتیوانی لە چینی كرێكاری كوردستان'' یەكێكی تر بوو لە دروشمەكان ...
سەرهتا كرێكارانی ڕشتە جۆراوجۆرهكان و ڕێكخراوهكانیان و الیەن و ئەحزابە چەپەكانی نەرویج و واڵتە
جۆراوجۆرهكان لە مەیدانی كرێكاراندا كۆبونەوه و دوای چەندین وتار ڕێڕۆیشتنی مارشی كرێكاران دهستی پێكرد...
شایانی وتنە كە هەزاران كەس بەشداری خودی كۆبوونەوهكە و ڕێڕۆیشتنەكەیان كرد ،ئەمە جگە لەوهی كە سەدانی تر
لە شەقامەكاندا بۆ پێشوازی لە ڕۆژی كرێكاران و نمایشی چینایەتیان ڕیزیان بەستبوو ....وه بەشێك لە ئامادهبوان بە
چەپڵە و بەرزكردنەوهی دهستی پشتیوانی لە دروشمەكانی حزب پێشوازیان كرد ...ئەمە و بەیانی ڕێكخراوی دهرهوهی
حزب بە زمانی نەرویجی بە ناو ئامادهبواندا باڵوكرایەوه ...هاوكات لەگەڵ ئەم نمایشە چینایەتیەدا یەكێتی كرێكارانی
ڕێستورانت و ئوتێلەكان مانگرتنیان ڕاگەیاندبوو وه جواڵنەوهكەیان هاوجوت كرد لەگەڵ یەكی ئایاردا و سیمایەكی تریان
پێدا ...جگە لە چەندین داخوازی ،داواكاری سەرهكی ئەم بەشە لە كرێكاران بریتی بوو لە ''دابینكردنی كرێیەكی گونجاو
كە بەشی ژیان بكات'' و ئەم جموجوڵەی كرێكاران شۆڕوشەوقێكی تایبەتتری دابوو بە یەكی ئایار و نمایشی چینایەتی
كرێكاران ...كۆمیتەی نەرویجی حزبی كۆمۆنیستی كرێكاریی كوردستان

سویسرا :
لە ١ی ئایاردا ،زوریخ بەهاواری (ئێمە هەموومان پەنابەرین ) دهنگیدایەوه.
ڤیستیڤاڵی ئایاری شاری زوریخ ٣ ،ڕۆژ لە نێو چاالكی جۆراوجۆردا بەردهوامی هەبوو ،لەم ماوهیەدا حزبی كۆمۆنیستی
كرێكاریی كوردستان بە بەردهوامی لە نێو چادرگای خۆیدا لە نێو چاالكیەكاندا بووه .ڕۆژهكانی  ٩٢و ٣٣ی ٤كۆڕو
سیمیناری كەسایەتیە سیاسی و كرێكاریەكان بەردهوام بوو ،حزبی كۆمۆنیستی كرێكاریی كوردستان لە ڕێگەی
باڵوكردنەوهی باڵوكراوهكانیەوه و دانانی خێمەیەك لە پەیوهندیەكی بەردهوامدا بووه لە گەڵ خەڵك و ڕێكخراوهكان.
ڕۆژی ١ی ئایار لە هێلڤیتیاپالتس ،سەرهڕای كەشێكی ساردو بارانێكی زۆر ،بە بەشداری زیاتر لە  ١١هەزار كەس لە
كرێكاران و ڕێكخراوهكانیان و كەسانی ئازادیخواز و بەرهی بەرگریكاری بەرژهوهندیەكانی چینی كرێكارهوه،
دهستیپێكرد ،،ووتاری یەكەم لە الیەن دهشتی جەمال بەرپرسی ڕێكخراوی دهرهوهی حزبی كۆمۆنیستی كرێكاریی
كوردستانەوه پێشكەش كرا ،دهشتی جەمال لە ووتارهكەیدا ئاماژهی بە دۆخی ئێستا ی ناوچەكە و هەلومەرجی چینی
كرێكار و تیرۆریزمی ئیسالمی و ئەو زهمینەیەی كە خەریكە ڕاسیزم تیایدا گەشە دهكا ژیان و گوزهرانێك كە چینی
كرێكار لە سایەی نیزامی سەرمایەداریدا ،بە سەری دهبەن ،كرد .دوای ئەویش چەن كەس لە ڕابەران و نوێنەرانی
ڕێكخراوه كرێكاریەكان قسەوباسیان كرد و خۆپیشاندهران بە نێو شاردا كە ئاپۆڕایەكی یەكجار فراوان بوون ،كەوتنەڕێ.
هاوڕێیان و دۆستانی حزب بە الفیتەو شیعاری ( ئێستا كاتی ئەوهیە چینی كرێكار بەرامبەر بە تیرۆری ئیسالمی و
ڕاسیزم بوهستنەوه و باڵوكردنەوهی بەیاننامەی حزب و وێنەی ماركس بەشداریان لە ڕێپێوانەكەدا كرد ،مارشی ئایار
دوای نمایشكردنی هێزێكی فراوان بە نێو شاری زوریخدا و دوای ئەوهی كە چەن ووتار و قسەوباسیتر ،خوێنرانەوهو
پێشكەشكرا ،گەڕانەوه مەیدانی ڤیستیڤاڵی ئایار.
ئێوارهی ١ی ئایار كۆڕێك بۆ ( دهشتی جەمال ) سەبارهت بە ( بە تیرۆری ئیسالمی و ڕاسیزم و بارودۆخی كوردستان و
عێراق) لەالیەن كۆمیتەی یەكی ئایارهوه سازكرا و كۆڕهكە لە الیەن ( ئومێد جەبار )هوه بە ڕێوهبرا  .بەم جۆره دوای ٣
ڕۆژ لە چاالكی بەردهوام و كاتژمێر ١٣ی شەو كۆتایی بە بۆنەی ١ی ئایاری ئەمساڵ هات.
بژی یەكی ئایار  ،ڕۆژی هاوخەباتی جیهانی چینی كرێكار.
سەركەوتوبێ خەباتی نەبڕاوهی چینی كرێكار
ڕێكخراوی سویسرای حزبی كۆمۆنیستی كرێكاریی كوردستان

دانمارک:
مارشی ئایار لە شاری ئۆرهوس کە دووەم شاری دانیمارکەو گەورەترین شاری نیمچە جەزیرەی یوالندە کە لەالیەن
چەند سەندیکایەکی کرێکاریەوە ڕێکخراوبوو لە ژێر ناونیشانی نا بۆ سیاسەتی هەژارکردنی خەڵک و لێسەندنەوەی
ڕەفاهیەتەکان ،فرۆکەی جەنگی دەکڕن و ڕفاهیاتمان لێدەسێننەوە .سەرەتا سەعات  21کۆبونەوە لە مەیدانی ناوەڕاتی شار
دەستیپێکردو چەند وتارێک لەالیەن نوێنەری سەندیکاکان پێشکەشکرا ،دواتر بەڕێپێوان بەناو بازاڕی ئۆرهوس
بەڕێکەوتین بەرەو مەیدانی بەڕێخستنی مەڕاسیم بەڕێکەوت .حیزبە چەپو کۆمۆنیستەکانی دانیمارک کەژاوەی سوریان
ئامادەکردبوو کە لەوێوە سرودی ئەنتەرناسیۆنال بە زمانی جۆراو جۆر لێئەدراو لەگەڵی دەوتراوە ،تراکتی حزب کە
وێنەی مارکسی بەسەرەوە بوو ببو لەگەڵ کەژاوەی سور بەڕێکەوت .وێنەی مارکس ببو بە جێگای سەرنج و چاوی
کامیراکانی لەسەر بوو هەر لەوێش ئاگادارکراینەوە کە ماوەی نزیک  03ساڵە یەکەمجار ەلە ڕێپێوانەکانی شاری
ئۆرهوس ڕاشکاوانە وێنەی مارکس بەرزدەکرێتەوە .سەعات  21لە مەیداندا مەراسیم دەستیپێکردو چەندین وتار لەالیەن
نوێنەری الیەنە سیاسیە چەپەکان و نوێنەری سەندیکاکان پێشکەشکرا و هەمویان مەحکومی سیاسەتی مەحکومکردنی
لێگرتنەوەیان دەکردو وە هەر لەویش کەمپین دژی لێگرتنەوە ڕاگەیاندراو وا بڕیارە یەکەم خۆپیشاندان ڕۆژی  21ئەم
مانگە دژی سیاسەتی تەقەشوفو برسیکردنی خەڵک بەڕێوە بچێت ،شایانی باسە فەزاحەتی پانامە یەکێکی تربوو لەم
بابەتانەی کە لەالیەن وتاربێژانەوە زۆر قسەی لەسەر کرا.

ئەڵمانیا:
یەکی ئایار بەخواستە کرێکاریەکان و دیفاع لەمافەکانی پەنابەر لەئەڵمانیا شاری کالسرۆ بەرزراگیرا!
رۆژی یەکی ئایار سااڵنە لەشاری کالسرۆ و وهک زۆربەی شارهکانی تری ئەڵمانیا و دنیا یەکی ئایار وهک رۆژی
هاوپشتی جیهانی چینی کرێکار بەرزرادهگرێت .ئەمساڵیش سەرهتا تا سەعات 23ی سەر لەبەیانی هەموو الیەنە
کرێکاری و حزبە کۆمۆنیستەکان و سۆسیالسیتەکان ،لەناوهندی شار کۆبونەوهو لەوێوه بۆ ماوهیەکی زۆر بەناو شاردا
بەرێپێوان و بەرزکردنەوهی شیعارو الفتەی گەورهو پالکارت کەداخوازی کرێکاری و دیفاع لەمەسەلەی پەنابەری
کەبەهۆی کارهساتەوه توشی هەلومەرجی ناخۆش بوون ،وه وتنەوهی خواستەکانی کرێکاران ،بەدوایدا بەرهو پارکی
شار ،کەلەوێدا زۆربەی الیەنەکان بەدانانی چادرو میزکتێب فەزایەکی ئایارو هاوپشتی تێیدا بەرچاو دهکەوت.
سااڵنە حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری کوردستان لەشاری کالسرۆ بەشداری دهکات ،بەالفتەو مێزکتێبی خۆی کەبەیانی
حزب و رێکخراوی دهرهوه بەزمانەکانی ئەڵمانی ،ئینگلیز و کوردی لەگەڵ نامیلکەی حزب لەسەر یاسای کاری
کرێکاری بەئینگلیزی و چەندین بەیان و نامیلکەی تریش دانرابوو ،وه بەرچاوبوون و ئامادهبوان دههاتنە سەر
مێزکتێبەکەو خۆشحاڵیان دهردهبڕی دهیانبردن.

کۆبونەوهکە تاکو سەعای چواری دوای نیوهڕۆ لەشۆڕوشەوقی هاوپشتی جیهانی کرێکاریدا بەردهوام بوو.
حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری کوردستان لەشاری کالسرۆ
بۆ پەیوهندی و زانیاری ،بەکر حمە لەشاری کالسرۆ :بەژماره تەلەفونی32017077203 :

ئوسترالیا:
کاروچاالکیەکانی لەئوسترالیا لەیەکی ئایاردا بەم شێوەیە بوو ،چاالکی یەکەم :کۆمیتەی مەراسیمی یەکی ئایار کەلە
کۆمەلێک لە هەڵسوراوی سیاسی چەپو کۆمۆنیست کە نزیک بە مانگیک بەر لە یەکی ئایار پێکهاتوە لە رۆژی -٤-٣٣
 ٩٣١٢سەعات  ١١-٧شەو بە بەشداری دەیان کەس مەراسیمەکیان ساز د  .لە مەراسیمەکەدا ویرای خویندنی چەند
سردو گۆرانی کرێکاری و شۆرشگیری وتاری کومیتەی بە زمانی فارسی و کوردی پیشکەش کراو هاوکات چەند
کەسێکی کرێکار قسەوباسیان کرد بەم بؤنەیەوە لەبارەی بارودخۆی کارەکانیان لە سایەی سیستەمی سەرمایەدیداو
گرینگی یەکێتی و رێکخراوبونی کرێکاران بۆ گەیشتن بە خواستو ئامانجەکانیان .یەکێک لەو کرێکارانەی قسەوباسیان
کرد هاورێ چیمەن عارف بوو.
چاالکی دوەم بریتیبوو لە بەشداری ئەندامان و دۆستانی حزب لە رێپێوان و خۆپیشاندانێکی جەماوەری گەورە کە لە الیەن
یەکێتییە کرێکارییەکانەوە رێکخرابو .لەم خۆپیشاندانە چەند هەزار کەس بەشدار بون لە رۆژی  ٩٣١٢-١-١سەعات
 ٩-١١پاشنیوەرۆ .لەم خۆپیشاندانە ئەندامانی حزب ویرای باڵوکردنەوەی بەیانی ئایاری حزب بە وێنەی مارکس و
کۆمەڵێ دورشمی حزبەوە ئامادە بوهن.

کەنەدا:
ڕۆژی جیهانی کرێکار لەشارەکانی تۆرۆنتۆ وئۆتاوا و ڤانکۆڤەر لەکەنەدا
ڕێخستنەکانی ح زبی کۆمۆنیستی کرێکاری کوردستان وعێراق بەشداری ڕۆژی هاوپشتی چینایەتی کرێکاریان کرد
لەچەند شارێکی کەنەدا.
ئۆتاوا:
ڕێکخراوی ( هاوپشتی دژ بەلێگرتنەوە)ە لەشاری ئۆتاوای پایتەختی کەنەدا .سااڵنە ڕۆژی هاوپشتی جیهانی چینی
کرێکار ،بەهاوکاری زۆرێک لەیەکێتی وسەندیکا کرێکاری وڕێکخراوە جەماوەریە جۆراوجۆرەکان وخەڵکی کرێکار
وزەحمەتکێش ڕێکدەخات .ئەمساڵ لەژێر دروشمی( النی کەمی حەقدەست  )$١١ە بەرزکرابۆوە .هەروەها لەدوای
ڕێپێوانەکە پانێلێک سازکرا بۆ وەستانەوە بەدژی لێگرتنەوە .کەتێیدا سەرۆکی یەکێتی پۆست ونوێنەری یەکێتی
فەرمانبەرانی تەندروستی وخەڵکی کەمدەرامەت ونوێنەری کەمپین بۆ بەددەستهێنانی  $١١حەقدەست بەڕێوەچوو.
هاوڕێیانی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری کوردستان لەکەنەدا ،بەپالکارتی تایبەت بەڕەسمەکانی مارکس وشیعاری تایبەتی
حزب کەبۆئەمساڵ دانرابوون وەک ( کاتی ئەوەیە کرێکاران بەیەکەوە دژ بەتیرۆریزم بوەستنەوە ،کرێکاران
بەیەکگرتوویی دژ بەسەرمایەداری بوەستن) بەرزکرانەوە .هەروەها بەیاننامەی ڕێکخراوی دەرەوەی حزب بەهەردوو
زمانەکانی ئینگلیزی و فەرەنسی پەخشکرا .ژمارەیەکی بەرچاو لەکرێکار وزەحمەتکێش بەشداریان تێدا کرد.

تۆرۆنتۆ:
لە کەنەدا سیستەمی سەرمای ەداری و دەوڵەتەکەیان ،هەموو ساڵێ هەوڵ دەدەن بە پێچەوانەی جیهانەوە ،ئەو دەستکەوتە
مێژووییەی  ١ی ئایار ،بسڕنەوە و خەباتی چینی کرێکارانی کەنەدا دا ببڕێنن لە ڕیزی جیهانی وخەباتی نێونەتەوەیی
خۆیان .وەزۆرتر گرنگی دەدەن بەڕۆژی کرێکار کەدەکەوێتە سەرەتای مانگی سپتامبەر .ساڵەهایە کۆمۆنیستی کرێکاری
وح زبەکانیان لە کوردستان و عێراق وئێران ،پێداگری لە گرنگی هاوپشتی جیهانی ئەو ڕۆژە دەکەنەوەو ڕۆژی یەکی
ئەیار شکۆدار بەرز ڕادەگرن .جێگەی باسکردنە کە ئایاری ئەمساڵ لە ژێر باران و سەرمایەکی زۆردا بەڕێوە چوو،
بەاڵم الیەنگرانی کۆمۆنیستی و کرێکاری بە شۆڕو شەوقەوە ئەو ڕۆژەیان بەرز ڕاگرت.
ڕێکخراوی( کەس نایاسایی نیە) لەژێر دروشمی وەستانەوە بەدژی ڕاسیزم ولێگرتنەوە ،بۆئایاری ئەمساڵ کرێکاران
وزەحمەتکێشان ویەکێتیە کرێکاری وڕێکخراو وحیزبە چەپ وپێشکەوتوخوازەکانی هێنایە سەرشەقامەکانی شاری
سەنعەتی تۆرۆنتۆ .مارشی کرێکاری وکۆمۆنیستی وئااڵی سوور شەقامەکانی خرۆشاندبوو.
هەردوو ڕێکخراوی حزبی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری کوردستان وعێراق وهەوادارانی ئەو دوو حزبە،
بەبەرزکردنەوەی شیعارەکانی دژ بەئیمپریالیزم وسەرمایەداری وسیستەمەکەی ،و وێنەی پرشکۆی مارکس پشتیوانی
وهاوپشتی چینایەتی خۆیان بۆئەوڕۆژە ڕاگەیاند .هەروەها بەیاننامەی ڕێکخراوی دەرەوەی حزب بۆ١ی ئایار بەزمانی
ئینگلیزی باڵوکرایەوە .شایانی باسە ئەندامان وهەوادارانی هەردوو حزب ولەشارەکانی دەوروبەری تۆرۆنتۆ (ئۆشاوا،
هاملتۆن ،گوێڵف) بۆبەشداریکردن لەوڕێپێوانە هاتبوون .سەرەڕای کەش وهەوای سەرما وباراناوی ژمارەیەکی بەرچاو
خەڵکی کرێکار وزەحمەتکێش وپێشکەوتوخواز ئامادەییان هەبوو.

ڤانکۆڤەر:
لەشاری ڤانکۆڤەر بۆڕێزگرتن لە١ی ئایار کۆمەڵێک هەڵسوڕاوی کۆمۆنیست کۆمیتەیەکیان سازدا .هاوڕێیانی حزبی
کۆمۆنیستی کرێکاری کوردستان یش بەشداریان کرد .ڕێپێوانەکەی شاری ڤانکۆڤەریش هەر لەژێر دروشمی (النی
کەمی حەقدەست  )$١١بێت .بەڕێوەچوو .کەتێێدا یەکێتیە کرێکار وکۆمۆنیست وخەڵکی ئازادیخواز بەشداریان کرد.
حزبی كۆمۆنیستی كرێكاریی رێکخراوی کەنەدا
١ی ئایاری ٩٣١٢

فنالندا:
ڕێکخراوی فنالندی حزب لەمارشی ئایاری هلسنکی بەشداری دەکات
سەرلەبەیانی رۆژی یەکی ئایار وهک ڕۆژی هاوپشتی و ناڕهزایەتی جیهانی چینی کرێکار ،رێکخراوی حزب کاتژمیر
٨ی بەیانی خەیمەکەیان لەریزی خەیمەکانی حزب و رێکخراوە چەپەکان دانا و پاشان بەالفیتەو پالکارت و وێنەی
مارکس و شیعاری حزبەوە بەشداریان کرد لەمارشی یەکێتییە کرێکارییەکان ورێکخراوە چەپەکان کە هەزارەها کەس
بەشداری تیادا کرد.
مارشەکە بەرەو سەنتەری شار بەڕیکەوت و بەدرێژایی رێپیوانەکە مارشەکە بەبەرزکردنەوهی الفتەو پالکارت و
وتنەوهی شێعارهکان سەرنجی ناوهندی شارو خەڵکیان رادهکێشا ،پاشان مارشەکە گەرایەوە بۆ شوێنی کۆبونەوه گشتیەکەو
خەیمەکان و لەوێدا هاوڕێیانی حزب بەشێکیان الی مێزکتیبی حزبەوە وەاڵمیان بەو کەسانە ئەدایەوە کە پرسیاریان لە
دۆخی ئێستای کوردستان وناوچەکەو دەوری حزب دەکرد.
ئەوەی شایانی باسە ئەوەیە مارشی ئەمساڵ بە دەنگێکی بەرزتر وە بەهێزێکی زیاترەوە خەڵک تیایدا بەشدار بوون.
رێکخراوی فنالندی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی فنالند

.

بەریتانیا:
کۆبونەوهو رێپێوانی یەکی ئایاری لەندهن ،ناڕهزایەتی چینایەتی دهنواند!
یەکی ئایاری ئەمساڵ هاوکاتی سەراسەری جیهان ،وهک ڕۆژی هاوپشتی و ناڕهزایەتی جیهانی چینی کرێکار ،لەندهن
کۆبونەوهو مارشێکی گەورهی بەخۆوه بینی .لەکاتژمێر 23ی سەرلەبەیانیەوه لەبەردهم کتێبخانەی مارکسدا
کۆبونەوهیەکی گەوره دهستپێکرد ،کەلەوێدا یەکێتیە کرێکاریەکان لەیەکی ئایارو تایبەتمەندیەکانی ئەمساڵ کرا قسەوباسیان
کرد .پاشان لەالیەن جێرمی کۆربن سەرۆکی حزبی لەیبەر ،کەیەکەم سەرۆکی ئەو حزبەیە لە پەنجا ساڵی رابردودا
بەشداری یەکی ئایار بکات و قسەوباس بکات و پشتگیری بۆ خواستەکانی کرێکاران دهبڕێت و لەسەر رۆژی هاوپشتی
جیهانی چینی کرێکار و دژی راسیزم و دیفاع لەمافی پەنابەران قسەوباسی کرد.
پاش سێ کاتژمێر کۆبونەوهی هەزاران کەسی لە ئیتحادیە کرێکاریەکان و حزب و الیەنی سۆسیالیست و کۆمۆنیستی
واڵتە جۆراوجۆرهکان و ئازایخوازان ،لەپاڵ یەکدا و بەرزکرنەوهی شیعارو الفتەو دروشمەکانی کرێکارانی جیهان
یەکگرن و هاوپشتی جیهانی چینی کرێکارو دیفاع لەمافەکانی کرێکاران و نا بۆ رژێمی سەرمایەداری ،نا بۆ گەندهڵی
سەرمایەداری و ریسوابوونی زیاتری سەرمایەداری و سەرانیان لەبەڵگەنامەکانی پەنامەدا ،رێپێوانی دورودرێژ
بەناوهندی شاردا بەرهو ترافڵگارسکوێر ،کەسااڵنە ناوهندی کۆبونەوهی ئایارو دهیان ناڕهزایەتی کرێکاریە بۆ خواست و
داواکانیان ،کۆبونەوهو هەر لەوێدا نوێنەرانی ئیتحادیە کرێکاریەکان قسەوباسیان کرد ،لەم کۆبونەوانەدا بەدژی
بێکارکردن ،کەمی کرێ ،باشکردنی بەشی تەندروستی ،نا بۆ لێگرتنەوه ،دژی هێرش بۆسەر مافەکانی قوتابیان و
مامۆستایان و نەخۆشخانەکان ،هەم وهک قسەوباس و هەم وهک پالکارت ،هاوکات پالکارتی دهیڤید کامرۆنی سەرۆکی
پارتی پارێزگاران کەئێستا لەدهسەاڵتدایە .دهبێت بڕات بەرزکرابۆوه.
ئەوهی کەلە ئایاری ئەمساڵی بەریتانیا و واڵتەکانی تردا بەدی دهکرا ،روو بەمارکسیزم و کۆمۆنیزمە ،چ
لەبەرزکردنەوهی وینەی ماکس و چ لەخواستە کرێکاری و کۆمۆنیستیەکاندا ،وه روو وهرچەرخانی زۆرێک لەحزبەکانی
وهک لەیبەر پارتی بەرهو چەپ و هاتنی سەرۆکی ئەم حزبە بۆ بەشداری لەئایاردا .شیعارو الفتەکان زۆری بەدژی
سەرمایەداری سیستەمەکەی بوو .هاوکات کتێبخانەی ماکس و سەردان بۆی زۆر فراوان بوو ،وه کتێبەکانی مارکس تێیدا
بەژمارهی زۆر لەبەردهستدا بوو.
هەردوو حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان و عێراق رێکخراوی بەریتانیا بەشداریان کرد ،وه پالکارتی بژی 2ی
ئایار رۆژی جیهانی چینی کرێکار ،کرێکارانی جیهان یەکگرن ،دنیا پێویستی بەئاڵوگۆڕه ،بەوێنەی مارکسەوه
کەسەرنجی میدیای رادهکێشاو بەدهیان وێنە دهگیرا ،بەرزکرابونەوه .بەسەدان بەیاننامەی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی
کوردستان رێکخراوی دهرهوه بەزمانی ئینگلیزی و ژمایەک یاسای کاری کرێکاری لەکوردستان بەزمانی ئینگلیزی
باڵوکر انەوه.

جێگای ئاماژهیە کەبەدرێژایی رێپێوان و لەناوهندی شاردا بەهەزاران کەس لەئەمبەروئەوبەری شەقامەکانەوه و
لەباڵەخانەی ماڵەکانەوه سەیری رێپێوانەکەیان دهکردو وێنەیان دهگرت .کۆبونەوهکە تا درهنگانێکی دوای نیوهڕۆ بەوتەی
یەکێتیە کرێکاریەکان ئیدامەی هەبوو.
رێکخراوی بەریتانیای حزبی كۆمۆنیستی كرێكاریی كوردستان
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