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 !کارە بە جەنگ و میلیتاریزمێیاری ئەمساڵ رۆژی ناوتنی چینی کریەکی ئا
 

 ەتانی ئیمپریالیستیدا نییە با پێکەوە بەخەباتی هاوبەش وڵهیچ بەرژەوەندیەکیان لەجەنگی دە کرێکاران 

 .اوەستینان لەدژی جەنگی سەرمایەداران ڕمستیتەرناسیونالئەن

 !ەتەوەیی چینی کرێکارنێوبێت یەکی ئایار ڕۆژی هاوپشتی نپیرۆز 

:کانیواڵتهکانییەکیئایارلهچاالکیه
  "ونەرویجسوید،ڵمانیاندا،ئوسترالیا،دانمارک،ئهریتانیا،فنالند،سویسرا،کهبه"

 

 :بەریتانیا
 لەرۆژی یەکی ئایاردا مارشی ناڕەزایەتی لە لەندەن بەرێوە دەچێت

لە رۆژی جیهانی   ی کوردستانیکارێی کرزبی کۆمۆنیستح رێکخراوی بەریتانیای 
تی ێیەک و کاریی و رێکخراوی چەپێتی کرێژمارەیەك لە یەک ڵکاردا لەگەێچینی کر

  .بەشداری دەکەنلە رێپێوانی یەکی ئایار  TUC کاریەکانێکر

بەیانی لە فارنتن ستەیشن کۆدەبینەوە  ١١،١١رێکاتژم ئایار ی١ رۆژی یەك شەمە

 .دەکەوینێر بەڕێسکۆر گاڵو تراڤیەوان بەرێپێپاشان بەڕ رکس وبەردەم کتێبخانەی ما لە

  ئایار لە لەندەن  رێك دەخریت١مەراسیمیك بەبۆنەی 

زبی کۆمۆنیستی ە هەردوو رێکخراوی بەریتانیایی حهەر بەبۆنەی یەکی ئایارەو

ک ێر ێكمەراسیم( خەتی ڕەسمی)  حیکمەتیست -کاریی ئیرانێکۆمۆنیستی کر حزبیکرێکاریی کوردستان و 
 .دەخەن

 شەو١١وارە بۆ ێئ ٦:کاتژمێر -٠٣/٤/٢٣٢٢ مەمشە :رۆژی

  :ێنوش

Ringeross Community Cetre 

60Lough Rd,London ,N7 8RH 

 :بە هەردوو ژمارەی  بۆ زانیاری زیاتر پەیوەندی بکەن

 ١٦٦٤٨٨٠١١٧٠یان  ١٦٤٨٨٨٠٨٤٠٠
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 :لسنکییه -فنالند 

 تدەخرێەزایەتی رێکڕکی مارشی نالسنیینی کرێکاردا لە هلە ڕۆژی جیهانی چ

نەی بەدەستمان گەیشتوە ێۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان کە وزبی کراگەیاندنێکی رێکخراوی فنالندی حلە 

کاریەکان لە شاری ێحزب و ڕێکخراوە چەپ و کرو  SAKکارییێتی کرێیەکبەهەمان شێوە  ڵئەم سا :هاتووە
 . دا هەزاران کەس بەشداری دەکەنێیتوانێک کەێپێهیلنسکی هەڵدەسن بە بەرپاکردنی ڕ

وانی شاری ێپێک لەو الیەنەنایە کە لە مارش و ری کوردستان یەکێیکارێمیتەی فنالندی حزبی کۆمۆنیستی کرکۆ

بەم بۆنەوە . کار بەشداری دەکاتێکۆشانی چینی کرێت و لە خەبات و نان لەم رۆژە جیهانیەێزلێهیلسنکیدا بۆ ر

زی چینایەتیمان ێین کە لەم رۆژەدا بۆ نیشاندانی هسانێکی چەپ و ئازادیخواز دەکەهاوکات بانگەوازی هەموو ئین

  .ی یەکی ئایاردا بەشداری چاالکانە بکەینەلەم ڕێپێوان و بەرنامان

 Rautatientori) ی بەیانی لە ناوەندی شار واتە لە١١سەرلەبەیانی یەکی ئایار کاتژمێر  :نێکات و شو 

Helsingin )ۆدەبنەوەو پاشان بەئاراستەیی بەشداربوان ک Hakaniemei وان ئەنجام دەدریت و ێپێدا ر

 .ەپانەکەدا بەشداربووان کۆدەبنەوەڕلەگۆ

    0504545040بۆ زانیاری زیاتر دەتوانن پەیوەندی بکەن بەم ژمارە تەلفونەوە 

                                                             

 :زوریخ -سویسرا
زبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان  لە مارشی ئایاری زوریخ خراوی حرێک 

  بەشداری دەکات

کاریی کوردستان هاتووەکە حزب ێکخراوی حزبی کۆمۆنیستی کرێلەبانگەوازی  ڕ

تی ێدەیان یەک ڵلەگەسویسرا هاوشان   ی كرێكاریی لە وه ڵ بزوتنە گە لە  میشە ك هە وه

لێرەوە . داری مارشی ئایار دەکات الیەنی سیاسی بەشو حزب  کاری وێکر

سی  زاران كە هە خۆپیشاندانی  شداری لە ین بۆ بە كە ك ده الیەموو وازی هە بانگە

خرۆشێ،  ئە قام و شار موو ساڵێك شە ك هە كی ئایار وه شاری زوریخ ، یە
تا دێت بڵندتر   رمایە سە می سیستە  نگ و هاواری دژ بە تی كرێكاران و ده زایە ناڕه

كانمان  ت و بێزاریە فره دا نە م ڕۆژه با لە رن ، وهڵمان بن گە  رن لە ش وه ، ئێوه وه بێتە ده

 .نین یە نیزامی سەرمایەداری رابگە رامبەر بە

ی  ١١پالتس وە لە رۆژی مەیدانی هێلفیتیابەیانی لە  ١١:رۆژی یەکی ئایار کاتژمێر

 .لایر ئەنجامدەدرێتاالکی جۆراجۆر لەمەیدانی کاسیرنن ئاچەندین چنیسانەوە 

 ١١٤١٦٨٦٦٠١١٠٠:بۆ زانیاری زیاتر پەیوەندی بکەن بەژمارە تەلەفونی

                                                           

 :کەنەدا
  !بۆ میلیتاریزم، بژی شۆڕشی سۆشیالسیتی نابۆ جەنگ نا

 

 لەکەنەدا  کخستنەکانی حزبێینی کرێکار رئایار رۆژی جیهانی چ١بەبۆنەی 

 چەند چاالکی ئەنجامدەدات 
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 :ی ئایار دەکەن١ڕێکخستنەکانی کەنەدا ئەمساڵ بەمجۆرە پێشوازی لە  

 

 لە پارکی  ٧١٧٧ی نیسان ١١ڕۆژی شەممە ڕێکەوتی  -١

Thomson Memorial Park 

حزبی کۆمۆنیستی ) الیەن ڕێکخستنەکانی کەنەدای ی ئایار ڕێکدەخرێت لە١ لە شاری تۆرنتۆ، مەراسیمی
وتار و پیشانگا  ،( (خەتی ڕەسمی)  کرێکاریی کوردستان، حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری عێراق، حزبی حیکمەتیست

 .و مێزکتاب و مۆسیقای تێدا بەڕێوەدەچێت

 

ڕێکخستنەکانی کەنەدای حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی . ٢٣٢٢اری ی ئای١ڕۆژی یەکشەممە ڕێکەوتی  -٢

May Labour کوردستان و دۆست و هەوادارانی بە الفیتە و بەیاننامە و شیعارەکانی حزب بەشداری ڕێپێوانی 

Committee Day ئەندامە لە کۆمیتەی ڕێکخستی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان شایانی باسە . دەکات

 ئەو ڕێپێوانە

 

 سدنی -ئوسترالیا
 لەسدنی بەشداری مارشی ئایار دەکەین

 لە پێشوازی یەکی ئایار، ڕۆژی جیهانی کرێکاران
لە مەیدانە گەورە و سەرەکییەکانی شارەکاندا بە دەیان  هەموو ساڵێك

و سەدان هەزار لە کرێکاران، ئەندامانی یەکێتییە کرێکارییەکان، 

کانەکان،  کرێکارانی ڕشتە جۆراوجۆرەکانی بیناسازی،

لە ژنانی  کارگەکان و هاوشانی ئەمانیش ڕیزێكبەندەرەکان، 

کرێکار و مامۆستایان و بە سەدان لە کەسانی ئازادیخواز و 

سۆشیالیستەکانی شارە گەورەکان دەڕژێنە ئەم مەیدانانە و یەکی 

 .ئایار بەرز ڕادەگرن

بوون بەم مارشە چینایەتییەی چینی  وا ئەمساڵیش ڕێکخراوە کرێکارییەکان دیسانەوە بانگەوازی پەیوەست

 .کرێکارانەوە ڕاگەیاندووە

ی کوردستان، بانگەوازی ڕەوەندی کوردی و یزبی کۆمۆنیستی کرێکارئێمەش وەک کۆمیتەی ئوسترالیای ح بۆیە

 تەواوی هاوڕێیانی شاری سدنی دەکەین کە بەشداری تێدا بکەن و هاوشانی هاوچینەکانتان ئەم ڕۆژە بەرزڕاگرن

 انی جیهان یەکگرنکرێکار
 .بەیانی لە تاونهۆڵی ستی ١١و١١کاتژمێر  ٧١٧٧ی ئایاری  ١ڕۆژی یەکشەممە، 

  

 :کۆپنهاگن -مارکدان
 و کۆمۆنیستەکان دەکرێت سااڵنەی چەپ بەشداری خۆپیشاندانی ماركلە دان 

http://toronto.ca/parks/parks_gardens/thomsonmemorial.htm
https://www.facebook.com/LabourMayDayCommittee/?__cft__%5b0%5d=AZWVWHgLuoTYZ_-opVWEAz5KjY0QmMnKqXkie2XjZiCzPAdPws9r_yECcRFKLgaCZTLP-30Bjpbv5tExi3DIz0-F-7NpK9IgfFZOMg3QPE6hfONkNnNm8iUN2fN6qeUQDKE0HFGQlb3Mw_7uZ8j6-Kc8&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/LabourMayDayCommittee/?__cft__%5b0%5d=AZWVWHgLuoTYZ_-opVWEAz5KjY0QmMnKqXkie2XjZiCzPAdPws9r_yECcRFKLgaCZTLP-30Bjpbv5tExi3DIz0-F-7NpK9IgfFZOMg3QPE6hfONkNnNm8iUN2fN6qeUQDKE0HFGQlb3Mw_7uZ8j6-Kc8&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/LabourMayDayCommittee/?__cft__%5b0%5d=AZWVWHgLuoTYZ_-opVWEAz5KjY0QmMnKqXkie2XjZiCzPAdPws9r_yECcRFKLgaCZTLP-30Bjpbv5tExi3DIz0-F-7NpK9IgfFZOMg3QPE6hfONkNnNm8iUN2fN6qeUQDKE0HFGQlb3Mw_7uZ8j6-Kc8&__tn__=-UC%2CP-R
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نە اڵسونەتێکی سا وەك .تتەواوی کرێکارانی جیهان پیرۆز بێیەکی ئایار رۆژی هاوپشتی جیهانی چینی کرێکار لە 

ی  11کرێکاریەکان رۆژی یەکی ئایار کاتژمێر ی پایتەختی دانمارک پارتە چەپ و رێکخراوە چەپ و لە کۆپنهاگن

 :سە کۆ ئەبنەوەەسەرلەبەیانی لە م ئەدر

 Blågårds Plads 2200 Nørrebro København  

مارک و سەرەک وەزیرانی دان ،ئەبنەوەکۆ Fælledparkenڕێپێوان بە شەقامە سەرەکیەکانی کۆپنهاگن دا بەرەو 

ێشکەش دەکەن،  حزبی کۆمۆنیستی وتەی خۆیان پە چەپ و رێکخراوە کرێکاریەکان نوێنەری زۆرێک لە پارت

خۆشحال دەبین بە بەشداریکردنتان لە رۆژی یەکی ئایار  ..کاریی کوردستان لە ڕێپێوانەدا بەشداری ئەکاتێکر

لەم مەیدانە  ەی سەرلەبەیانییەو١١نیزامی سەرمایەداریی و ئێمە لە سەعات رۆژی هاوخەباتی چینی کرێکار دژ بە 

 .ەوەئامادە دەبین بە شیعار، تراکت وە بەیانامەی حزب

 عوسمان ئەحمەد - کۆمیتەی دانمارك

 :رۆکالس -مانیائەڵ

 کۆمۆنیستەکان و کاری و رێکخراوی چەپێتی کرێب لە رێپێوانی یەکرۆ حزلە ئایاردا لە شاری کالس

 بەشداری دەکات 

:کالسرۆ

 کخراوی چەپ وێر١٨لە رێپێوانی  زبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان بە ژمارەیەک الفیتەو تراکتەوەح

 .کاریی  لە شاری کالسترۆ بەشداری دەکات ێتی کرێیەک کۆمۆنیست و

 Haupt Banhof  :بەرەوە سەنتەری شار بەرێدەکەویت  Kirchplatz St Stephan:ێنوبەیانی  ش١،١١:کاتژمیر

 ١١٦٧٠٦١١١٦١:بۆ زانیاری زیاتر پەیوەندی بکەن بە بەکر حامد بە ژمارەی

 

:کۆلن-ئەڵمانیا
ی  ئایار  ڕۆژی جیهانی ١ئێوارەیەکی ئاهەنگ و موزیک  بە بۆنەی 

 چینی کرێکار

 ئەڵمانیا -شاری کۆلن 

 ١١/٤/٧١٧٧ رۆژی شەممە

 ئێوارە ی٠کاتژمێر   

 شوێن

Körner str 77 ,50823 Köln   
 

 خۆشحاڵ دەبین بە هاتنتان

 بۆ زانیاری زیاتر پەیوەندی بکەن بەم ژمارە تەلەفونەوە

014444155110 
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 لەالیەن کۆمیتەی ئەڵمانیا حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان و

 (خەتی ڕەسمی)حیکمەتیست -حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی ئێران

    سازدەکرێت 

 :ستۆکهۆڵم -سوید
 ی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان بەشداری ڕێپێوانی یەکی ئایار دەکات کۆمیتەی ستۆکهۆڵم

ڕۆژی یەکی ئایار کۆمیتەی ستۆکهۆڵمی حزب بەشداری ڕێپێوانی یەکی ئایار دەکات، کە لە گۆڕەپانی 

نە حزبی چەپی سوید بە هاوبەشی اڵاکی سێوەک نەریت. دن لە ناوەندی شاری ستۆکهۆڵم سازدەکرێتکونگسترێدگۆر

پێوانی یەکی ئایار کە سەرلەبەیانی ئەو ڕۆژە ئەنجام دەدرێت، ێەکان و کرێکارانی ستۆکهۆڵم پاش ڕکخراوە چەپێڕ
ئەمساڵ وەک سااڵنی ڕابردوو . ڕێپێوانەکە دەگاتە ئەو گۆڕەپانە و هەزاران کەس کۆدەبنەوە ١٧لە پاش سەعات 

 .ە دەبینگۆڕەپانەدا ئامادکۆمیتەی حزب لە ستۆکهۆڵم لەگەڵ کەسانی چەپ و ئازادیخواز لەو 

 ١١٤٠٦١١١١١١١٠:بۆ زانیاری زیاتر پەیوەندی بکەن بە ژمارەی

 :نەرویج

  وه كی ئایاره ی یە بۆنە رویج بە نە  چاالكی حزب لە

 

ی  دروشم و الفیتە  بن بە شدار ئە كی ئایاردا بە میتینگ و پاشان ڕێڕۆیشتنی یە  شاری ئۆسلۆ لە  هاوڕێیانی حزب لە

كێتی و  ندین یە و چە  رویجە كانی نە كرێكاریە  كێتیە كۆنفیدراسیۆنی یە  ن ئێڵ ئۆ، كە الیە لە  سااڵنە  م چاالكیە ئە.  وه حزبە
یدانی كرێكاران  مە  لە  وه تا كۆبوونە ره سە. خرێ ڕێكئە  وه پ و سۆشیالسیتیە حزابی چە ی كرێكاری و ئە قابە نە

 .ون كە ڕێئە ڕێپێوان بە  ی شاردا بە رگە ناو جە  شداربووان بە اشان بەكات و پ ست پێئە ده  وه ه(  یونگستۆرگە)

 

پێگەی سەرەکی حزب لە بۆزانیاری زیاتر لەسەر کارو چاالکیەکانی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان 

 :بخۆینەوە لە

www.hkkurdistan.org 

 

http://www.hkkurdistan.org/ku/

