حزبی کۆمۆنیستی کرێ کاریی کوردستان  -رێکخراوی دهرهوه
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بەریتانیا :
بەشداریکۆبوونەوەورێپێوانی١یئایارلەندەن 
نابۆجەنگنابۆمیلیتاریزم 
باپێکەوەدژبەجەنگیئیمپریالستەکانرابوەستین 
رۆژییەكشەممە ٢٢٢٢/٥/١رێکخراویبەریتانیایحزبیکۆمۆنیستیکرێکارییکوردستان لەرۆژیجیهانیچینیکرێکاردالەگەڵ
ژمارەیەكلەیەکێتیکریکارییورێکخراویچەپلەرێپێوانییەکیئایاریەکێتیکرێکاریەکانTUCلەلەندەنبەشداریانکرد.
مارشیناڕەزایەتیلهبەردەمکتێبخانەیمارکسوەبەڕێپێواندەستیپێکردبەرەوتراڤلگارسکۆیربەڕێکەوت .
لەممارشەدارێکخراویحزببەدروشمی"بەرزوبەڕێزبێتیەکیئایاررۆژیجیهانیچینیکرێکار،نابۆجەنگنابۆمیلیتاریزم،
بژیشۆڕشیسۆشیالسیتی،کرێکارانهیچبەرژەوەندیەکیانلەجەنگیدەوڵەتانیئیمپریالیستیدانییەودەبێبەخەباتیهاوبەشو
ئینتەرناسیونالستیانلەدژیجەنگیسەرمایەدارانراوەستن...بەشێوەیپالکارتلەگەڵوێنەیمارکسبەرزڕاگرت.
لەممارشەدابەیانیرێکخراویدەرەوەیحزببەتیراژیزۆرباڵوکرایەوە.
مەراسیمیك بەبۆنەی ١ئایار رۆژی جیهانی چینی کرێکار لە لەندەن ڕێکخرا 
رۆژیشەممە٢٢٢٢/٤/٠٢هەربەبۆنەییەکیئایارەوەهەردوورێکخراویبەریتانیاییح زبیکۆمۆنیستیکرێکارییکوردستانوعێراق
وحزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی ئێران -حیکمەتیست ( خەتی ڕەسمی) مەراسیمێكیان رێکخست.
لەم مەراسیمەدا سەرەتا سەوسەن سەلیم بەرپرسی ڕێکخراوی بەریتانیای حزب دوای بەخێرهاتنی ئامادەبوان دەقەیەک بێدەنگی بۆ
قوربانیانی رێگای ئازادی و سوشیالیزم ڕاگەیاند و پاشان بەرنامەی مەراسیمەکەی بە ئامادەبوان ڕاگەیاند،پاشان دەشتی جەمال
بەرپرسی ڕێکخراوی دەرەوەی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان بەبۆنەی یەکی ئایارەوە وتەیەکی پێشکەشکرد بەدوا ئەودا نادیە
محمود ئەندامی مەکتەبی سیاسی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی عێراق کە تازە گەڕابوەوە لە عێراق لەوتەیەکدا باسی لە دۆخی ئێستای
کرێکارانی عێراق کرد،پاشان بەشی دووەمی مەراسیمە بە ئاهانگ و مۆسیقا بەڕێوەچوو.
















فنالند –هێلسینکی :
لەڕۆژیجیهانیچینیکرێکاردالەهێلسینکیمارشیناڕەزایەتیرێکخرا 
سەرلەبەیانی١یئایاری  ٢٢٢٢هاوڕێیانی هەردووحزبیکۆمۆنیستیکرێکاریی کوردستانوعێراقلهسەنتەری شاریهێلسینکی
بەشداریچاالکانەیمارشیئایاریانکردکههەزارەهاکەسبهشیعاری"نابۆشەڕونابۆناتۆوبەڵێبۆهاوپشتیجیهانیچینی
کرێکارهاتنەمەیدان،پاشنزیكسەعاتێکلەوتنەوەیداواکاریهکرێکاربەکان،هاوڕێیانپێکەوەلەگەڵمارشەکەدابهالفیتەکانی
حزبەوەبەرەوشوێنیمەراسیمەکهکەوتنەڕێ،مارشەکەنزیکی۵کاتژمێریخایاند.
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سویسرا -زوریخ:

رێکخراویحزبیکۆمۆنیستیکرێکارییکوردستانلەمارشیئایاریزوریخبەشداریکرد 
ڕۆژییەکشەممە٢٢٢٢/٥/١بەبەشداریزیاترلە١٥هەزارکەسلەشاریزیورخیسویسراکۆمیتەیئایار ڕێپێوانێکیگەورەیبەرپاکرد
لەکاتژمێر١٢یبەیانی١یئایارتاکاتژمێر١٥یپاشنیوەڕۆیخایاند،ڕێکخراویسویسرایحزبیکۆمۆنیستیکرێکارییکوردستانبە
بەشداریبەشێکلەئەندامانودۆستانیحزبو بە بەرزکردنەوەیتراکتەکانیئایاروئارمیحزبووێنەو تراکتیمارکسوبە
دابەشکردنی دەیان نسخە لەبەیانی ڕێکخراوی دەرەوەی حزب بەزمانی ئەڵمانی و دابەشکردنی دەیان نوسخە لەباڵوکراوەی دەنگی
کرێکاربەزمانیئینگلیسیبەسەر نوێنەرانیحزبوڕێکخراو و سەندیکا کرێکاریەکاندابەشداربوو .لەتراکتەکانیحزب (بژی١ی
ئایار ڕۆژی هاوپشتی کرێکاران ،نا بۆ شەڕی سەرمایەداری و بەڵێ بۆ شۆڕشی سوشیالیستی ،نا بۆ جەنگ نا میلیتاریزم..
بەرزکرانەوە.
شایەنیباسەکۆمیتەیئایارپێکهاتووەلەزیاترلە٥٢ڕێکخراووپارتیچەپوکرێکارییوکۆمۆنیستیوسەندیکایکرێکاریوکە
حزبیکۆمۆنیستیکرێکارییکوردستانیشیەکێکەلە ئەندامانیکۆمیتەکە ،شیعار وتراکتەکانیکۆمیتەبریتیبوون..لەدژیشەڕی
سەرمایەداری لە ئۆکرانیا و باشکردنی وەزعی کرێکارانی سویسراو هاوپشتی کرێکارانی جیهان.



















کەنەدا:

نابۆجەنگنابۆمیلیتاریزم،بژیشۆڕشیسۆشیالسیتی
ڕێکخراوی کەنەدای حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان بەهاوبەشی لەگەڵ حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی عێراق و حزبی حیکمەتیست
( خەتی ڕەسمی) ،لە ڕۆژی  ٠٣٣/٤/٠٣لە   Thomson Memorial Parkلە شاری تۆرنتۆ بەئامادەبوونی ژمارەیەک لە
کۆمۆنیستوهەڵسوڕاویسیاسیچەپوڕێکخراویچەپیکەنەدیمەراسیمێکیڕێکخست.مەراسیمەکەبەمشێوەیەڕێکخراوبوو سەرەتا
هاوڕێ جەاللسەعیدیەکێکلەسەرپەرشتیارانیمەراسیمەکەدوایبەخێرهاتنیئامادەبوانپیرۆزبایی١یئایاریکرد،سەنەریا
جەاللپێشکەشکاروبەڕێوەبەریمەراسیمەکەیناساند.پاشان مەراسیمەکە بەسروودی نێونەتەوەیی کرێکاری دەستیپێکرد.
لەمبەشەدا ئەم وتاربێژانە بەشداریانکرد و لەناو وتەکانیاندا ئاماژەیانکرد بە نەهەماتیەک کە سیستەمی سەرمایەداری بەسەر
سەرجەم مرۆڤایەتی هێناوە لە جەنگ و ئاوارەیی و بێکاری و هەژاری تاد .ئاماژەکرا بە چۆنیەتی یەکگرتوویی چینی کرێکار و
خەڵکی ئازادیخواز و هێنانەدی سیستەمێکی ئینسانی و یەکسان بۆ سەرجەم کۆمەڵگەی مرۆڤایەتی .وتاربێژەکانبریتیبوونلەم
الیەنانە( وتەی نوێنەری ڕێکخەرانی مەراسیمەکە  لە الیەن سەردار عەبدواڵ بەزمانیکوردی و سەمەر عەزیز بەزمانی ئینگلیزی
خوێندرانەوە ،بڕیاربووجۆنکالرکیەکێکلەڕابەرەجەماوەریەکانیخەڵکیهەژارقسەوباسیببێت.بەاڵمکێشەیەککەهاتە
پێشنەیتوانیبەشداری بکات Kiri Vadivelu .کاندیدی بەشی  ٠١ی ناوچەی تۆرنتۆ بۆ هەڵژاردنەکانی شارەوانی و کەسایەتی
چەپ لەو ناوچەیە .
نەوزاد مەدحەت( گۆڕان عەبدواڵ) بەناوی ڕێکخراوی سۆشیالیست ئاکشنەوە قسەوباسێکی بەجۆشی پێشکەشکرد ،عادل ئەحمەد
پەیامی یەکێتی نەقابە کرێکاریەکانی عێراقی خوێندەوە کە لەالین ئەبو وەتەنەوە ناردرابوو بۆ مەراسیمەکە .خوێندنەوەی دەقێکی
ئەدەبی کرێکاری لەالیەن مهاباد جافەوە پێشکەشکرا .لەمایکی ئازاددا عوسمان ع ەلی لە تۆڕی هاوکاری کۆمەاڵیەتی کەنەدا داوای
هاوکاری بۆ ڕێکخراوی ئۆتیزمی شاری کەرکوك کرد .ئامادەبوان بەرەوپیری داواکاریەکەیەوە هاتن و کۆمەکێکی بەرچاو کۆکرایەوە و
لە داهاتوویەکی نزیک لەڕێگەی تۆڕی هاوکاری کەرکوکەوە دەگاتە دەست ئەو ڕێکخراوە.
شایەنی باسە مەراسی مەکە ڕازاندرابۆوە بە پێشانگەیەکی وێنەیی کە نمایشی خەبات و ناڕەزایەتی جەماوەری کرێکاریی واڵتانی
عێراق و کوردستان و ئێران و کەنەدای لەخۆگرتبوو ،لەگەڵ وێنەی هاوڕێیانی گیانبەختکردووی لەپێناو سۆشیالیزم و شورای
کوردستان .هەروەها مێزکتابی باڵوکراوە و نووسین و پە رتوكی مارکسی و کرێکاریی بەزمانەکانی کوردی و عەربی و فارسی و
ئینگلیزی هەرسێ حزب و ڕێکخراوە چەپەکانی کەنەدای تێدا نمایشکرا.
بەشی کۆتایی بریتیبوولەئاهەنگومۆسیقا،کەلەالیەنبەڕێزان(یادەوهیواجەمیل)ەوەڕێکخرابوو،هەروەهابەدرێژایی
ماوەیمەراسیمەکەبەسرودیئایاربەزمانیکوردیئینگلیزیمەراسیمەکەڕازاندرابۆوە .
بەشداریلەمارشیکرێکارانیکەنەدا
ڕێکخستنەکانی کەنەدای حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان بەشداری ڕێپێوانی سەرتاسەری کرێکارانی کەنەدایان کرد لە شاری
تۆرنتۆ .هاوڕێیانمان بەالفیتەی تایبەتی حزب و ڕەسمی مارکسەوە لەڕێپێوانەکە بەشدار بوون و دەیان بەیاننامەی حزبیان بەزمانی
ئینگلیزی باڵوکردەوە .شایانی باسە ئەو ڕێپێوانە کرێکاریە لەالیەن کۆمیتەی کرێکارانو هەڵسوڕاونی کۆمۆنیستەوە ڕێکخرابوو کە٠٢
ڕێکخراوی کرێکاری و کۆمۆنیستی و ڕشتە جیاجیاکانی فەرمانبەران و حزبە کۆمۆنیستەکانی عێراق و ئێران و کەسایەتی کرێکاری و
جەماوەری و کۆمۆنیستی پێکهاتبوو .حک ڕێکخراوی کەنەدای حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان و ڕێکخستنەکانی کەنەداش یەکێک
بوون لە ئەندامانی ئەو کۆمیتە  ٠٢کەس و الیەنانە.
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هاوکات مستەفا باهیر لە ڕادیۆی پێشەنگ گفتوگۆیە کی لە تۆڕی کۆمەاڵیەتی فەیسبووک لەگەڵ بەرپرسی ڕێکخستنەکانی کەنەدا
لەسەر کارو هەڵسوڕانەکانی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان لەکەنەدا و شێوە و جۆری چاالکیەکان لەکەنەدا ئەنجامدا .


ئوسترالیا -سدنی 
لەسدنیبەشداریمارشیئایار 
لەپێشوازییەکیئایار،ڕۆژیجیهانیکرێکاران رۆژییەكشەممە١یئایار  لەمەیدانەگەورەوسەرەکییەکانیشارەکاندابە
دەیان و سەدان هەزار لە کرێکاران ،ئەندامانی یەکێتییە کرێکارییەکان ،کرێکارانی ڕشتە جۆراوجۆرەکانی بیناسازی ،کانەکان،
بەندەرەکان ،کارگەکان و هاوشانی ئەمانیش ڕیزێك  لە ژنانی کرێکار و مامۆستایان و بە سەدان لە کەسانی ئازادیخواز و
سۆشی الیستەکانیشارەگەورەکانڕژانەئەممەیدانانەویەکیئایاررۆژیجیهانیچینیکرێکاریانبەڕێوەبرد.
کۆمیتەیئوسترالیایحزبیکۆمۆنیستیکرێکارییکوردستانبەشداریانکردووهاوشانیهاوچینەکانیانئەمڕۆژەیانبەرزڕاگرت.












دانمارک -کۆپنهاگن:



یەکی ئایار لە کۆپنهاگن بەرێوەچوو
رۆژییەکشەممەیەکیئایارهەروەکسونەتێکیسااڵنە،یەکیئایار ژمارەیەکلەپارتەچەپورێکخراوەو گروپەچەپەکان،
لەمەیدانی Blågårds Pladsکاتژمێر١١یسەرلەبەیانیکۆبوونەوەرێکخراویدانمارکیحزبیکۆمۆنیستیکرێکارییکوردستان
بەوێنەیکارلمارکسوپالکارتەکانیح زببەزمانیئینگلیزیچاپکرابووبەشداریانکردبەدەنگیبەرزبەدەمرێپێوانەوەسرودی
ئەنتەرناسیونال سرودی نێو نەتەوەیی چینی کرێکار بە زمانی دانمارکی دەوترایەوە ،لەگەڵ شیعاری هاوپشتی چینایەتی بۆ
کرێکارانیجیهانشیعاربەدژیجەنگوکاولکاری..بەڕێپێوانبەرەوپارکی  Fælledparkenهەرلەناوکۆپنهاگنلەوێ
هەمووپارتوگروپەکانخێمەیخۆیاندائەنێنباڵوکراوەونوسراوەوکتێبوبەیاننامەدائەنێندواترلەگەڵگروپیمارکسیستە
الوەکانناساندنوگۆڕینەوەیئیمەیڵوژمارەتەلەفو.،بەرێوەچوو.
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بەشداریڕێکخستنەکانیحزبلەڕۆژیچەژنیجیهانیچینیکرێکارلەئەڵمانیا
بەبۆنەی یەکی ئایار ڕۆژی جیهانی چینی  کرێکار ،لە دەیان شارو شارۆچکەی ئەڵمانیا ڕێپیوان و کۆبونەوەی کرێکاری و
جەماوەری بەبەشداریسەدانهەزارکەسبەرێخرا،ڕێکخستنەکانیحزبیکۆمونیستیکرێکارییکوردستانلەشاریکۆڵنوکالسرۆ
بەشدارچاالکانەیانهەبوولەمبۆنەیەدا.
ئەڵمانیا -کۆڵن :
لەشاریکۆڵنڕۆژیشەممەڕێکەوتی٢٢٢٢-٤-٠٢کاتژمێر٦ی  ئێوارە،بەبۆنەیڕۆژیجیهانیچینیکرێکارەوە،کۆمیتەیئەڵمانیای
حزبیکۆمونیستیکرێکاریی کوردستانبەهاوبەشلەگەڵهاوڕێیانیحزبیکۆمۆنیستیکرێکاریئێران-حیکمەتیست(خەتیڕەسمی)
ئێوارەئاهەنگێکیانسازدا.
بەشداریڕێکخستنەکانیحزبلەمارشییەکیئایار لە ئەڵمانیا




لەرۆژییەکیئایار کاتژمـیر١١ی  بەیانیکۆبونەوەیکرێکارانوکۆمونیستەکانوخەڵکانیئازادیخوازلەبەردەمبیناییەکێتی
سەندیکاکانی ئەڵمانیا لەکۆڵن لە مەیدانی ( هانزبۆلە پالتز) دەستیپێکرد،پاشان لەکاتژمێر  ١٢نیوەڕۆ لەوێوە ئامادەبوان
بەڕێپێوان بەناو شاردا بۆ مەیدانی (هۆی مارکت) بەڕێکەوتن).هاورێیانی حزب بە بەرزکردنەوە الفیتەیەک کەبەزمانی ئەڵمانی
نوسرابوو( بژییەکیئایاررۆژیهاوپشتیجیهانیچینیکرێکار)بەشداریانکرد،دواتریش لەکاتژمێر٠ی پاشنیوەڕۆلەئێوارە
ئاهەنگێکیچەندحزبوالیەنیکۆمۆنیستیو کرێکاریئەڵمانیوتورکیکەبەبۆنەییەکیئایارەوەسازدرابوو هاورێیانیحزب
لەوێدابەشداربوون.
هاوکاتلەشاریکالسرۆڕێپوانێکیکرێکاریو جەماوەریلە(فێستپالتز)لەکاتژمیر ١٢یبەیانی سازدرا،ڕێکختسنیحزبلە
شاری کالسرۆ  بەبەرزکردنەوەی الفیتەیەک کە بەزمانی ئەڵمانی دروشمی ( نا بۆ جەنگ ،نا بۆ میلیتاریزم  ،بەڵی بۆ شۆڕشی
سۆسیالیستی)  لەسەر نوسرابو ،بەشداریان کرد ،دواتر ڕێپیوانەکە بە ناو شاری کالسرۆدا تێپەڕی و لەمەیدانی (مارکت پالتز)
جارێکیدیکەکۆبونەوەوەلەوێدابەپێشکەشکردنیوتارو  مۆزیککۆتایییپێهات،لەممەیدانەداهاوڕێیانیحزبخێمەیەکیان
سازدابووکەلەبەردەمیدابەیانەکانیحزببەزمانیئەڵمانیلەپەیوەندبەیەکیئایاروهەروەهاچەندبابەتێکیسیاسیدیکەش،
کەبەنێوئامادەبوانیکۆبونەوەکرێکاریوجەماوەریەکەداباڵوکرایەوە .















حزبی کۆمۆنیستی کرێ کاریی کوردستان  -رێکخراوی دهرهوه

سوید  -ستۆکهۆڵم :
رێکخراوی ستۆکهۆڵمیحزبیکۆمۆنیستیکرێکارییکوردستانبەشداریڕێپێوانییەکیئایاریکرد 
رۆژی یەک شەممە  ٢٢٢٢/٥/١لە کاتژمیر ١٢ی نیوەڕۆ تا سەعات  ١٠.٠٢کۆبوونەوەی گشتی بوو لەمەیدانی مێدبۆریەپالتسن لە
ناوەندیشاریستۆکهۆڵمکەلەالیەنحزبیچەپیسویدڕێکخرابووبەبەشداریژمارەیەکیزۆر الیەنوگروپیچەپوکۆمۆنیستی،
ڕێکخراوی سویدی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان و عێراق بە هاوبەشی بەشداربوون .پاشان بەڕێپێوان بەرەو مەیدانی
کونگسترێدگۆردن بەڕێکەوتتاسەعات١٥.٢٢خایاند.
پاش دوو ساڵ لە پەتای کۆرۆنا و شەڕی ئوکرانیا سایەی زۆری کردبووە سەر ئایاری ئەمساڵ بە هۆی توندکردنەوەی فەزای
میلیتاریزموگرانیوهەاڵوسان.سەرەڕایداواکاریباش بوونیبژێویوکرێوباریتەندروستی،دروشمیدژیشەڕومیلیتاریزمو
دروشمیدژیناتۆودژیبوونیسویدبەئەنداملەناتۆ،هەروەهادروشمیدژیڕاسیزموگەشەیتاوانوچاالکی
ئیسالمیسیاسیلەدروشمەسەرەکیەکانیئایاریئەمساڵبوو .















نەرویج:
یەکی ئایار لە نەرویج بەرز راگیرا
بهشێكی
پوسۆشیالیستیله  


حزابیچه
گه 
ڵئه
شیله 

به  
هاوبه
كرێكاریهكان(ئێڵئۆ) 

كێتیه 
ۆنییه 

ریتیسااڵنه كۆنفیدراسی

وه 
كنه

كیئایاربهرزڕاگیرا.


رویجیادییه

كانینه

شاروشارۆچكه
زۆرله

ئۆسلۆ:
چهپ و سۆشیالیست و كۆمۆنیستهكانی نهرویج و
كێتیه جیاجیاكان و حزبه  
وهی كرێكاران و یه 
رهتا كاتژمێر  ،١١:٢٢كۆبوونه 
سه 

نتهرناسیۆنال دهستی پێكرد و دوای قسهوباسی چهند
گۆڕهپانی یۆنگستۆرگه ،گۆڕهپانی كرێكاران ،به سرودی ئه 
واڵتانی تر له  
بووانبهڕێپێوانبهناوشارداڕۆیشتن.

كرێكاریهكان،كاتژمێر ١٢:٤٥
ئاماده

كێتیه
رۆكیكۆنفیدراسیۆنییه 

وانه 
سه
سێكله 


كه
نجامبدرێ،لهچاوساڵی٢٢١٢دا

مچاالكیانه 
ئه

مجاره 
ئه

یه 
كه
تایكۆرۆناوه 


دوایپه
له
مساڵ،كه 


شداربووانیئه
شایانیوتنه 
به

شنزیكبه٠٢٢٢

ره 
یه
شداربوونوئهمژما 


ئۆسلۆبه
سله
كه 
رمیئێڵئۆومیدیاكان،ئهمساڵ ٠٦٢٢

پێیوته 
یفه

به
كهمیكردبوو .

یبهشداربوونیتۆماركردبوو).زۆرترین
ساڵیپێشووتردازۆرترینڕاده 

ماوهی ٦
له  
وساڵه  

كه  
ئه
متره ( 
داكه 
سله چاو  ٢٢١٢
كه 

نله دژیبڕیارو
مهیدا 
كانهاتبوونه  


حكومیه
وره 
گه 
خۆشخانه  

بۆداكۆكیله  
نه

سانه بوونكه 
وگروپوكه 


شداربووئه
ژماره 
یبه

ناویلێكدانیله

كانیئۆسلۆدانبه


خۆشخانه

تریننه
گه 
وره
كێكله 


هێشتنییه

وڵینه
له 
هه
ندروستیكه 


زگایته

توده
پالنیده 
وڵه

لهدوورتردروستبكرێ.
كه 
وره 
كیگه 
یه 
خۆشخانه 


نه
ره وخوێندنو
پێناوكاروخانوبه 

له 
زیادكردنیجیاوازیچینایهتی :

به 
دژه  
مساڵیئایاربریتیبووله (:


كیئه
دروشمیسه 
ره

ڕۆژێكدابهپێدانیكرێ

كاتژمێركارله

میشهییو٦
وهه 
نێودروشمهكاندا(كاری ١٢٢%

هاله
روه 
هه 
رانیبۆههمووان) .


خۆشگوزه
یگرنگیپێدانوسهرنج

وڵهتی) 
جێگه
یده 
وه 
تیڕێكخستنه 


ۆسیاسه
یئولهڤۆڵوناب


خۆشخانه

،نابۆداخستنینه
واوه 
وه
یته 
وموچه 

بوو.
گه ڵ حزبی كۆمۆنیستی كرێكاریی عێراق و چهند دۆستانێكدا به
 هاوڕێیانی حزبی كۆمۆنیستی كرێكاریی كوردستان هاوشان له 
یهكی ئایاری ئهمساڵدا هاوار
له  
كیهكانی ئهمساڵی حزب كه بریتی بوون له ( 
ره 
سه 
وهی وێنهكانی ماركس و دروشمه  
رزكردنه 


به
كهین ،نا بۆ جهنگ و نا بۆ میلیتاریزم)( ،بژی یهكی ئایار ڕۆژی هاوپشتی جیهانیی كرێكاران)( ،هێزی چینی كرێكار له
ئه 

مایهی سهرنجی بهشێكی
بووه  
وهی وێنهی ماركس بوو 
رزكردنه 

بهشدارییان كرد .شایانی وتنه  
به
یهكگرتوویی و هاوپشتییاندایه)  ..

وه.
گرته 
یانئه 

ندینالوه 
وێنه

شداربووانوله 
چه


زۆریبه
وڕێڕۆیشتنیئایاریلهئۆسلۆ:

وه
لینكیڤیدیۆیالیڤیكۆبوونه 

-https://www.facebook.com/jamal.mohsin.75/videos/326139416256075
-https://www.facebook.com/jamal.mohsin.75/videos/981765076039022
-https://www.facebook.com/jamal.mohsin.75/videos/544454867096606
-https://www.facebook.com/jamal.mohsin.75/videos/355326083242450


حزبی کۆمۆنیستی کرێ کاریی کوردستان  -رێکخراوی دهرهوه
فرێدریكستاد:
رهتا
كان،سه 


پوكۆمۆنیستوسۆشیالیسته
كانوحزبه  
چه


كرێكاریه
كێتیه 
شداریكۆنفیدراسیۆنییه 

تادیشبه  
به

له شاریفرێدریكس

پانیستۆرتۆرڤه

تاله 
گۆڕه
وامبووهه 

ڕێڕۆیشتنبه 
رده

ستیپێكردودواتربه

وه 
ده
تۆڵبوودنكۆبوونه 

ڕۆله
دواینیوه 

كاتژمێر١٠:٠٢
كانیئایاردهستیپێكرد.

وقسه 
وباسه

وه
كۆبوونه 

یاننامهیڕێكخراوی


یانبه

شدارییانكردوده
وه  
به
مساڵیئایاریحزبه 


كانیئه

ماندروشمه
وێشبه  
هه


ندامانودۆستانیحزبله

ئه
وه.
بووانداباڵوكرده 

رویجیبه 
ئاماده


زمانینه
یحزبیانبه

ره 
وه
ده 

كیئایارلهشاریفرێدریكستاد:


وڕێڕۆیشتنییه
وه
لینكیڤیدیۆیالیڤیكۆبوونه 

.١https://www.facebook.com/jabar.muhsin/videos/1055999161984229








٠ی ئایاری ٠٣٠٠

Tel: 0044 (0)7856032991 Website: www.hkkurdistan.org

Email: dashtyjamal@gmail.com

