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جیهاندا بەرز ینی کرێکار لەچ نێونەتەوەییۆژی هاوپشتی ی ئایار،  ڕ١

 ڕاگیرا
وەک رۆژی ناڕەزایەتی بەدنیای ، لەسەراسەری دنیا، کرێکار نیکێتی و هاوپشتی نێونەتەوەیی چی، رۆژی یەری ئەمساڵی ئایا١رۆژی 

ڕژانە سەر  ،ییەنگ و نائەمنی وئاوارەجو چەوسانەوە و کاریی وجیایژێردەستە و و دەسەاڵت و نەهامەتیەکانی بەدژی ستەمسەرمایەداری 

 ەوسینەرانەیچانی سیستەمی نایەکسانی و چێهەڵپ وی یستسەر ئاڵوگۆڕی شۆڕشگێڕانەی سۆشیالشەقامەکان و جارێکی تر تاکید لە

دژ  ،نەوەدژ بەسیاسەتی لێگرت، ئاستی کرێ یکردنەوەبەرز، یەکسان ێیەوەو وتنەوەی شیعار و دروشمی  کربەبەرزکردن سەرمایەداری،

 . بۆ دنیایەکی ئازادو یەکسان بەڕێوە چوو و بەدژی تایبەتیکردنی کەرتی گشتی ،فاشیزم بەڕاسیستی و

 سوید، سویسرا، فنالند، بەریتانیا،) :رێکخراوەکانی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان، لەکوردستانەوە تا زۆرێک لەواڵتەکانی دنیا 

ۆمۆنیستەکاندا پێکەوە کرێکاریی وک ەتیێئازادیخواز ویەکەکان و بەرەی لەپاڵ چینی کرێکار و سۆشیالست  (.کەنەدا و ئوسترالیا نەرویج، ئەڵمانیا،

شانی ی چینی کرێکار وە  بۆ راکیییەکگرتوو یوەک رۆژی یەکێتی و هاوخەباتی چینی کرێکار  بە هەڵکردنی وێنە مارکس  و شیعار ئەم رۆژە

 . کردەوەکاران وفەرمانبەران لە کوردستان بەرز ێۆی کرڕپشتیوانی لە خواستەکانی ئەم

 

 :کوردستان

 سازدرا بەبۆنەی یەکی ئایارەوە لە سلێمانی کۆبونەوەیەکی جەماوەری

ی ئێوارە بە بۆنەی یەکی ئایار، رۆژی هاوپشتی نێوەنەتەوەیی چینی کرێکارە، کۆبونەوەیەکی جەماوەری لە ٤ی نیسان کاتژمێر  ٠٣رۆژی 

 ..کرێکاری کوردستانەوە سازدرا بەردەم باخی گشتی لەالیەن کۆمیتەی سلێمانی حزبی کۆمۆنیستی

نەوەکە بە وتنەوەی سرودی کرێکاری و دروشمەکانی حزب و خواستەکانی بۆ ئایاری ئەمساڵ و هەروەها هۆنراوەی کرێکاری وسەرەتای کۆبو

 .ئااڵی سوور و الفیتەی دروشمەکانی حزب شەوقی ئایاری بەو ناوە بەخشیبوو. دەستی پێکرد

ی سیاسی وتاری حزبی پێشکەش کرد کە تێیدا ئاماژەی بە بارودۆخی سەختی ژیانی خەڵکی کرێکارو موحسین کەریم ئەندامی مەکتەب

دواتر ژمارەیەك لە هەڵسوڕاوانی . اویستی بەرێکەوتنی بزوتنەوەیەکی جەماوەری دژی هەژاری کرددزەحمەتکێش و هەژاری و برسێتی و پی

یەوە باسی پێویست بوونی " ناوەندی خەباتی کرێکاری و جەماوەری" ن بەناوی نەوزاد بابا. جەماوەری و کرێکاری قسەوباسیان پێشکەش کرد

حەسەن مارف بەنوێنەرایەتی ژمارەیەك لە کارمەندو کرێکاری . رێکخراوبوونی جەماوەری کرد بەرامبەر بە دەسەاڵتی بۆرژوازی کورد

مەتگوزاریە تەندروستیەکان و بە تایبەتیکردنی خەستەخانەکانی سلێمانی وتەیەکی پێشکەش کردو ئاماژەی بە هەلومەرجی خراپی خز

هەڵمەت ئەحمەد بە نوێنەرایەتی کرێکارو کارمەندی کارەبای سلێمانی . خەستەخانەکان و کاریگەری خەتەرناکی لەسەر ژیانی هاواڵتیان کرد

خراوبوون و خەباتکردن لەپێناو باسی هەلومەرجی کاری پڕ مەترسی کرێکارو کارمەندی کارەبای کرد و پێداگری لەسەر پیویستبوونی رێک

وەستا مستەفا لە رێکخراوی کرێکارانی بیناسازی وتەیەکی کورتی لەسەر . خواستەکان و باشکردنی هەلومەرجی کاری ئەم ناوەندە کرد

ان و بەرپرسان کرێکارانی بیناسزای کرد کە بەهۆی بارودۆخی قەیرانەوە چۆن روبەرووی بێکاری و برسێتی بونەتەوە لە کاتێکدا سەرمایەدار

مامۆستا برایم لە دەستەی داکۆکی لە زانکۆو پەیمانگاکان وتەیەکی پێشکەش کردو . خەریکی کۆکردنەوەی سامان و تااڵنکردنی داهاتی خەڵکن

ووی ڕوەردەگرین و هەروەکو کرێکار روبەباسی لەوە کرد کە ئێمەش هەر بەشێکین لە چینی کرێکارو لەبەرامبەر کارەکانماندا کرێ و موچە 

 .دەبینەوە یبێماف

 .نەوەکە سەرکەوتوانە کۆتایی هاتودوای نزیکەی کاتژمێرو نیوێك، کۆبو

شایانی ئاماژەیە کە سەدان بەیاننامەی حزب بەبۆنەی یەکی ئایارەوە باڵوکرایەوەو هاوکات مێزکتێبی حزب دانرابوو کە بەردەوام سەردانی  

 .دەکراو نامیلکەو نوسراوەکانی حزبیان وەردەگرت

ی ئایاری کرد کەلەالیەن ناوەندی خەباتی کرێکاری و ١ی ئایاردا هاوڕێیانی حزب بەشداری مەراسیمی ١روەها رۆژی دووەم لە هە

 .جەماوەریەوە سازدرا بوو
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 :بەریتانیا

کێتیە ی پاش نیوەڕۆ یە١کە تا . ی ئایاری لەندەن١کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان و عێراق، لە  حزبی رێکخراوی هەردوو بەشداری

کرێکاری و حزبە سۆشیالسیت و خەڵکی ئازادیخواز لەبەردەم مەکتەبەی مارکس کۆبوونەوەو بەڕێپیوان بەناو شاردا بەرەو ناوەندی شار 

ترافڵگارسکوێر رۆشتن و لەوێدا بەهەزارەها کەس کۆبوونەوەو قسەو باسی نوێنەرانی یەکێتیە کرێکاری و سۆشیالستەکان بەڕێوەچوو کە تا 

 .ی ئێوارە بەردەوام بوودرەنگانێک

ی ئایار کە ناوەرۆکی بەیانەکە دۆخی ئیستای کوردستان و ١هاوڕێیانی هەردوو حزب بەبەرزکردنەوەی پالکارت و  بەیاننامەی حزب لەسەر 

ە ئاستێکی کریکاران و فەرمانبەران ودژی بەسیاسەتی پاشکەوتی موچەو بیکاری وهەژاری ونائارامی تیا خرابوە ڕوو بە زمانی ئینگلیزی ل

هاوکات .هەروەها پەخشی راستەوخۆ لەدوو بەشی بەیانی و دوای نیوەڕۆی کۆبوونەوە ئایاریە باڵوکرایەوە. بەرفراواندا باڵو کردەوە  

 .بەمەبەستی پشتیوانی لە خواستەکانی پەنابەران ودژ بەناردنەوەی پەنابەران بەیانێکی زۆری فیدراسیۆنی پەنابەران باڵوکرایەوە
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 :سویسرا

  جۆش و خرۆش  ی ئایار، ڕۆژی جیهانی چینی كرێكار ، شاری زویرخی هێنایە١
 . نا بۆ فاشیزم

  مانشێوه هە  مساڵ بە ، ئایاری ئە یە وامی هە رده شاری زویرخی سویسرا ، سێ ڕۆژ بە  ی ئایار لە١موو ساڵێك ڤیستیڤاڵی  ك هە وه

كاندا  چاالكیە  رچاوی لە شداری بە ی حزبی كۆمۆنیستی كرێكاریی كوردستان بەستیپێكرد، ڕێكخراو ڕۆ ده ی نیوه١٩كاتژمێڕ ٩٢/٤/٩٣١٢ڕۆژی

  ەن، ل كە شداری تێدا ده ن بە یە یان ڕێكخراو و حزب و لە ن، ده كە س ڕووی لێده زاران كە هە  پێشوازی ئایاردا بە  یدانی ڤیستیڤاڵ لە مە  ، كازێرنە یە هە

حزبی كۆمۆنیستی كرێكاریی هاوکات لەگەل چەندین  دۆست . كرێن كۆڕو سیمینار ساز ده ٤٣  دا زیاتر لە و سێ ڕۆژه ی ئە ماوه  شا لە وه ڵ ئە گە

یی  چادرگای خۆیدا ئاماده  نگانێك لە و دره تا شە  وه یانیە بە  وامی لە رده بە  دا بە و ڕۆژانە ی ئە ماوه  وهەوادارانی حزب وکەسانی کۆمۆنیست  لە

  .بوو هە

می  م و سیستە ستە  ربڕین دژ بە تی ده زایە بۆ ناڕه   وه هێلڤێتیا پالتسە  س لە زار كە هە ١١  یانی زیاتر لە ی بە٢ساڵ كاتژمێر م ی ئایاری ئە ١

و   كان وتە نە رانی كرێكاری و الیە ر و ڕابە نوێنە  ندین لە ، چە وه وترانە ڵكران و ده تی هە زایە دان دروشمی ناڕه یانو سە ، ده وه كۆبوونە  رمایە سە

ت ،  دالە كسانی ، عە ی دروشمی ئازادی، یە وه م ووتنە ده  بە  ره ماوه م جە یانی ئاپۆرای ئە ی بە١٣ش كرد، دواتر كاتژمێر  وباسیان پێشكە قسە

ن ووتار و  وئشدا چە تس ، لەپال  سێخس لۆیتە  یشتە وت تا گە ڕێكە واوی شاردا بە ناو تە  بە. نا بۆ فاشیزم. كین یە  زۆرین و ئێمە  ئێمە. هاوپشتی 

و  ی شە ١٣ئایار تا كاتژمێر .   وه ڕانە یدانی ڤیستیڤاڵ گە ، مە و كازێرنە ره ران بە كاتژمێر خۆپیشانده ٩  شكران و دوای زیاتر لە وباسیتر پێشكە قسە

 . دا دا لێیده فراوانە  تیە زایە م ناڕه ڵ دڵی ئە گە  ڵمان لەوامی د رده بە  دا سێ رۆژ بە جیهانیە  وه م بزوتنە نێو دڵی ئە  لە  وام بوو ، ئێمە رده بە
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 :سوید
هاوڕێیان و دۆستانی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری کوردستان، بەشداری سااڵنە یەکی ئایار بەرز رادەگیرێت، ئەمساڵی وەک هەموو ساڵێک 

هاوکات هەبوونی تیشێرت ... ئەدەبیاتی حزب و کۆمۆنیزمی کرێکاریو هەروەها مێزکتێبی حزب بە دانانی. یەکی ئایاری شاری ستۆکهۆڵمی کرد

 ... بەوێنەی مارکسەوە دانرابوو کە زۆر جێگای سەرنج بوو وە ژمارەیەکی لێفرۆشرا
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 :ئەڵمانیا
و  هاوڕێیانی حزب لەشاری کالسرۆ بە شیعاری حزبەوە بەشداری رۆژی ئایاریان کرد لەگەڵ یەکێتی کرێکاریی  و حزبە سۆشیالست

کەهاوکاتی الیەنەکانی تر  Stadt gartenئازادیخوازەکاندا، پاش کۆبوونەوە لە لەشوێنی دیاریکراو کەسااڵنە کۆدەبنەوە، رێکەوتن بەرەو پارکی 

چادری حزب بە دانانی میزکتێب کە بەیانەکانی حزب بە زمانی ئەڵمانی، کوردی، عەرەبی و ئینگلیزی و بەرزکردنەوەی شعارو دروشم 

 .ە، بەشداریکردڕازابوو
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 :نەرویج

 كی ئایار و بژی یە  پیرۆزه

 ٩٣١٢ئایاری ئۆسلۆ، 

ی  كە وه كۆبوونە  لە  ی كە وانە شداربووان چ بە ی بە ژماره  دیاره)شداری كردبوو  س بە زار كە هە ٨ئۆسلۆ   نها لە زگای پۆلیس تە ی ده پێی قسە  بە

زیاتر   وه ستابوون، زۆر لە ر ڕاوه وبە راوئە مبە درێژایی ئە  دا بە كە پێشوازی مارشە  ی لە وانە دا و ئە كە ڕێڕۆیشتنە  یدانی كرێكاران و چ دواتر لە مە

 (.بوو

ی  وه ره كان بۆ ده ڕاستە  كسان، حزبە یی و كرێی یە میشە ڕۆژدا، كاری هە  عات كار لە سە ٦: كی ره كاندا، دروشمی سە روشمەنێو د  لە

 بوون هە...... ت حكومە

 .بوو رچاویان هە شداری بە موو ساڵێك بە ك هە ردوو حزبی كۆمۆنیستی كرێكاریی كوردستان و عێراقیش وه هاوڕێیان و دۆستانی هە 

  

 

 
 

 

 

 

 :نالندف
ی بەیانی دوو خەیمەکەیان لە ٨سەرلەبەیانی رۆژی یەکی ئایار، هەردوو هاوڕێیانی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان وعێراق، کاتژمیر 

ریزی خەیمەکانی حزب و ریکخراوە چەپەکان دانا و پاشان بە الفیتەو پالکارت و وێنەی مارکس و شیعاری حزبەوە بەرەو مارشی حزب و 

کرێکارییەکان رۆیشتین، کە هەزارەها کەس بەشداری تیادا کردو بەرەو سەنتەری شار رۆیشتین و پاشان مارشەکە گەرایەوە بۆ شوینی  یەکێتییە
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چاو خەیمەکە و لەوێدا هاوڕێیانی حزب بەشێکیان الی مێزکتێبی حزبەوە وەاڵمیان بەو کەسانە ئەدایەوە کە پرسیاریان لێ ئەکردن و باشیکیشیان 

 ...خواردنمان  دەفرۆشت قاوەیان و

 .ی ئایار پەخشی راستەوخۆی باڵکرایەوە١هەروها مارشی 

 
 

  
 

 

 :کەنەدا
ی ئایاردا ڕێکخراوە کرێکاری و جەماوەری ی خەڵکانی چەپ وسۆسیالیست ڕێپێوان و بۆنەی خێزانی و سمینار و ١وەک سااڵنە لە ڕۆژی 

تەنانەت پۆلیس لە ) ئەم ساڵیش سەرەڕای ئەوەی کە بارانێک و کەش وهەوایەکی زۆر نالەبار بوو بۆڕێپێوان . م شارەناڕەزایەتی ڕێکدەخەن لە

کەس لە پارکی مینتۆی ناوەڕاستی شار کۆبوونەوە و تێیدا چەند کەسێک و یەکێتی  ١١٣، بەاڵم پتر لە(میدیاکاندا ڕایگەیاند کە ڕێپێوان ناکرێت

چونکە لەئۆتاوا کە خەریکی تونێل لێدانن بۆ ڕێگەی . وە ئاماژە بە ناسەالمەتی شوێنی کارکرا. قسەیانکردفەرمانبەرانی تەندروستی 

شەمەندەفەری ناوشار لەژێر زەوی کە پرۆژەیەکی گەورەیە بڕیارە ساڵی داهاتوو تەواو بێت، کۆمەڵێک کرێکار توشی چەندان ڕووداوی 
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ێکخراوە کرێکاریەکانەوە بۆئەم مەسەلەیە خراوەتە سەر شارەوانی و ئەو کۆمپانیایەی کە دڵتەزێن بوونەتەوە، وە فشارێکی زۆر لەالیەن ڕ

 .لە سەعاتێکدا$ ١١هەروەها، یەکێک لە شیعارەکانی ئەم ساڵ بریتی بوو لە بەرزکردنەوەی النی کەمی کرێ بۆ . خەریکی ئەو تونێلەن

ردنەوەی ڕەمزی ناڕەزایەتی چینی کرێکار کە مارکسە و هەروەها وەک هەموو ساڵێکیش حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری کوردستان بە بەرزک

ئەمە سەرەڕای باڵوکردنەوەی ژمارەیەکی . چەند شیعارێکی تری وەک کرێکارانی جیهان یەکگرن و سۆشیالیزم بەشداری کرد لەو ڕێپێوانەدا

دیپۆرتکردنەوە ) فیدراسیۆنی پەنابەرانی عێراقی بەناوی هەروەها بەیاننامەی( ئەم بەربەریەتە تەحەمول ناکرێت چیتر) زۆر لە بەیاننامەی حزب 

 .بەزمانی ئینگلیزی( ڕاگرن بۆ عێراق

 
 

 :ئوسترالیا
بە  CFMEUی پاش نیوەڕۆ، لە هۆڵی یەکێتیە کرێکاریەکانی   ٩ئوسترالیا، کاتژمێری  –لە شاری سدنی  ٠٣/٤/٩٣١٢لە ڕۆژی یەکشەمە 

 .دی و ئێرانی بەڕێوە چووئامادەبوونی ژمارەیەکی بەرچاو لە ڕەوەندی کور

لە چەند ڕۆژ و هەفتەی ڕابروودا بە بانگەوازی کۆمیتەی مەراسیمی یەکی ئایار لە شاری سدنی، وە ئامادەکاری بۆ پەیوەست بوون بە مارشی 

 .مەرسیمی یەکی ئایار بەرز گیرا. سەراسەری هاتنەمەیدانی کرێکارانی جیهان، بۆ ڕێزگرتن و بەشداری ئەم ڕۆژە

مەراسیمەکە بە دەقیقەیەک وەستان بۆ ڕێزلێنان لە یادی ئەو کرێکارانەی کە لە شیکاغۆدا و سەرجەم کرێکاران و ئازادی خوازانەی سەرەتای 

 .دەستی پێکرد. گیانی خۆیان بەختکرد، لە پێناوی ماف و بەدەستهێنانی داخوازی سەرجەم کرێکارانی جیهاندا

نێونەتەوەی ئەنتەرناسیۆنال و ئاشنا بوون بە سەرەتای مەراسیمەکەو بەرنامەکانی بڕگەو بابەتی  پاشان ئامادەبووان بە ڕاوەستان لەگەڵ سروودی

 .مەراسیمەکە دەستی پێ کرد

جەم سەرەتا هاوڕێ موزەفەر عەبدواڵ، بەناوی کۆمیتەکە وە، بەخێرهاتنی میوانەکانی کرد و پاشان پیرۆزبایی یەکی ئایاری لە ئامادەبوان و سەر

 .وە سەرەتایەک لە ناساندنی ئەم ڕۆژەو گرنگی بەرزڕاگرتنی کرد. ن کردکرێکارانی جیها

. لە بڕگەی یەکەمی مەراسیمەکەدا، هاوڕێ مەنسوری ڕەزاقی ، کە هەڵسوڕاوێکی  یەکێتیە کرێکاریەکانە لە ئوسترالیا ووتارێکی پێشکەش کرد

ئوسترالیای خستە بەر چاوی ئامادەبوان، کە لە سایەی چەنین  لە قسەوباسی هاوڕێ مەنسوردا چەندان الیەنی هەلومەرجی ئێستای کرێکارانی

ی دەوورە لە حوکومەتەکانی حیزبەکانی  لەیبەر و لیبراڵ کە بۆ ماوەی یەک لەدوای یەک دەساڵتی حکومەتیان بەدەستوە بووە، چەندە باری گران

سەاڵتداران و سەرمایەدارانی چاوبرسی و نامرۆڤانەی هەروەها سیاسەت و هێرشی دە. سەرشانی کرێکارانیان قورستر و ناهەموارتر کردووە

 .ئوسترالیای ڕوون کردەوە بەرامبەر بە کرێکاران

پاشان و لە بڕگەیەکی تری بەرنامەکەدا، هاوڕێ ئەسەد حەیدەری، کە هەڵسوڕاوێکی سۆسیالیستی و کۆمۆنیستی کوردستانی ئێرانە، قسەوباسی 

لە قسەکانی دا، بە خێرایی هەلومەرجی ئاڵۆز و پڕ لە شەڕوشۆڕ و هاتنە پێسشەوەی ڕاسیزم و لە بەشێک . خۆی پێشکەش بە ئامادەبووان کرد

دواکەوتووی و بەربەریەتی نیزامی سەرمایەداری لە جیهاندا، خستە بەرچاو کە وەک سەردەمێکی پڕ لە هێرش بۆ سەر دەستکەوت و مافەکانی 

داگرتووە، پاشان هەر لە میانەی ووتارەکەیدا چووە سەر هەلومەرجی ژیان لە ژێر کرێکاران و سەرجەم بەشەریەت، ئەمڕۆ سەرتاپای جیاهانی 

سایەی جمهوری کۆنەپەرستی ئیسالمی ئێرانی، کە دڕندەیی ئەم ڕژێمە هەوساریشی پچڕاوە و دوژمنایەتی و دژی کرێکاری و ئینسانیەتی 

 .دەیان هێرشی دژ بە تەواوی خەڵکی ئێران لە زیندای کردن و ئیعدام و ئیختیساب و. گەیاندۆتە ئەوپەڕی دڕندایەتی

وە لە بڕگەی سێیەمی مەراسیمەکەدا، هاوڕێ جەبار موستەفا بە ووتارێک بەشداری کرد، کە تیایدا شەڕ و ماڵ وێرانی و سەرگەردانیەک کراوە 

دنی شوێن و ژیانی خەڵکی بە مەیدانی هەر لە کوشتار و ئاوارەبوون و کر. بە نسیبی خەڵکی عێراق و کوردستان، کە لە مێژوودا وێنەی نەبووە

جەنگەکانیان و هەروەها دەستبردن بۆ ژیانەوەی کۆنەپەرستی و دواکەوتووی دەیان سەدە لەمەوپێش، گەندەڵیەک کە کەمەری تەواوی کرێکاران 

دەڵییەی گەراندەوە بۆ درێژەی هەروەها ئەم سەرگەردانی و وواڵتێکی سەراپا داپۆشراوی بە گەن. و خەڵکی بەشمەینەتی ئەو وواڵتەی شکاندووە

ئەو هەلومەرجە کە بە جەنگی کەنداو دەستی پێ کردوو، بەشێکی لە ئەنجامی کاروکارکردی سیاسەتی ئەمەریکا و هاوپەیمانەکانیدا درووست 
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ەوەیەکی ناڕەزایەتی لە لە درێژەی قسەکانیدا جەختی کردەوە لەسەر ئەم بارودۆخەی کە بەربینی بە تەواوی خەڵک گرتووە، پێویستە بزوتن. بووە

 .دژی هەژاری بێتەمەیدان، کە تەواوی کرێکاران و فەرمانبەران و قوتابیان و الوان و ژنانی کوردستان و عێراق بۆی بێنە مەیدان

ات و تەواوی مەرسیمەکە و لە نێوان قسەوباسی ئەم هاوڕێیانەدا چەنین گۆرانی و سروود و پارچە شیعری جۆراوجۆر لەسەر کرێکاران و خەب

 .وەستانەوەیان بەڕووی ئەم نیزامە بۆگەنانەی سەرمایەداریدا هەم خوێنرانەوە و هەم لەسەر سکرین پیشانی ئامادەبوان درا

 . بڕگەی دووەمی مەراسیمەکە بە پشوویەک و پاشان ئامادەبووان بەشداریان کرد لە ڕێزگرتن لەم ڕۆژە بە شادی و هەڵپەڕكێ

 اوپشتی چینی کرێکاربژی یەکی ئایار رۆژی یەکیتی و ه
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