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!ركێشێدهلكاوهمزهتوانێجیهانلهكگرتووئهنهاچینیكرێكارییهته

!اگیراڕەوەییچینیکرێکاربەرزنەتنێوهاوخەباتی ویەکیئایارڕۆژیهاوپشتی
:کانیواڵتهیەکیئایارلهکخستنەکانیحزببەبۆنەیڕێ
وەبردانبەڕێاالکیەكچیزنجیرە"ڵمانیا،سویدئهدانمارک،ئوسترالیا،،ندا،سویسرا،کهانالندریتانیا،فبه"


:بەریتانیا
یئایارلەندەن١بەشداریکۆبوونەوەورێپێوانی

نابۆجەنگنابۆمیلیتاریزم
باپێکەوەدژبەجەنگیئیمپریالستەکانرابوەستین

ڵکاردالەگەێلەرۆژیجیهانیچینیکریکوردستانیکارێزبیکۆمۆنیستیکررێکخراویبەریتانیایح١/٥/٢٢٢٢مەمرۆژییەكشە
.داریانکردندەنبەشلەلەTUCکاریەکانێتیکرێچەپلەرێپێوانییەکیئایاریەکتیکریکارییورێکخراویێیەکژمارەیەكلە

.سکۆیربەڕێکەوترلگاوتراڤەپێکردبەردەستیوانێپێبەڕبەردەمکتێبخانەیمارکسوەهلەزایەتیڕمارشینا

بۆمیلیتاریزم،بۆجەنگنانا،کارێیئایاررۆژیجیهانیچینیکرتیەکێزبێوبەڕبەرز"مارشەدارێکخراویحزببەدروشمیملە
دەبێبەخەباتیهاوبەشوەتانیئیمپریالیستیدانییەوڵجەنگیدەوهیچبەرژەوەندیەکیانلەبژیشۆڕشیسۆشیالسیتی،کرێکاران

.نەیمارکسبەرزڕاگرتێوڵوەیپالکارتلەگەێبەش...گیسەرمایەدارانراوەستنتەرناسیونالستیانلەدژیجەننئی

.رایەوەوکاڵدەرەوەیحزببەتیراژیزۆربکخراویێلەممارشەدابەیانیر

کخراێکار لە لەندەن ڕرێئایار رۆژی جیهانی چینی ک١نەی مەراسیمیك بەبۆ

عێراقزبیکۆمۆنیستیکرێکارییکوردستانوردوورێکخراویبەریتانیاییحەهەهەربەبۆنەییەکیئایارەو٠٢/٤/٢٢٢٢مەمرۆژیشە
 .کخستێر یانمەراسیمێك( خەتی ڕەسمی)  حیکمەتیست -رانێکاریی ئێکۆمۆنیستی کر حزبیو

 ۆب ێدەنگیب ەقەیەکد ەبوانئاماد ەخێرهاتنیب یحزب دوا ەریتانیایب ڕێکخراوی ەرپرسیب ەلیمس ەوسەنس ەرەتاس ەراسیمەدام ەمل
 ەمالج ەشتید ڕاگەیاند،پاشان ەبوانئاماد ەب ەراسیمەکەیم ەرنامەیو پاشان ب ڕاگەیاند یالیزمو سوش یئازاد ێگایر یانیقوربان

 یەناد ەودائ ەدواب ێشکەشکردپ ەیەکیوت یارەوەئا یەکی ەبۆنەیکوردستان ب ێکارییکر ۆمۆنیستیک یحزب ەرەوەید ڕێکخراوی ەرپرسیب
 ێستایئ ۆخید ەل یباس ەوتەیەکدال ێراقع ەل ەڕابوەوەگ ەتاز ەک ێراقع ێکارییکر ۆمۆنیستیک یحزب یاسیس ەکتەبیم ەندامیمحمود ئ

 .ەڕێوەچووب ۆسیقاو م هانگئا ەب ەراسیمەم ەمیدوو ەشیکرد،پاشان ب ێراقع ێکارانیکر





 









:لسینکیێه–فنالند

ایەتیرێکخراەزڕنکیمارشینایسلێلەڕۆژیجیهانیچینیکرێکاردالەه

لسینکیێشاریهسەنتەریراقلهێکوردستانوعییکارێنیستیکرۆمۆزبیکهەردووحیانیڕێهاو٢٢٢٢یئایاری١لەبەیانیرسە
هاوپشتیجیهانیچینیبەڵێبۆوۆناتۆونابشەڕۆناب"بهشیعاریکەسەهازارهەمارشیئایاریانکردکهنەیشداریچاالکابە
کانیەبهالفیتپێکەوەلەگەڵمارشەکەدایانڕێ،هاوبەکانکارێداواکاریهکرلەوتنەوەیکێعاتسە،پاشنزیكانهاتنەمەیدکارێکر

.خایاندمێریکاتژ۵نزیکیمارشەکە،ڕێەتنکەوکهەراسیممەبەرەوشوێنیحزبەوە
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:زوریخ-سویسرا
مارشیئایاریزوریخبەشداریکردلەزبیکۆمۆنیستیکرێکارییکوردستاناویحرێکخر

ڕێپێوانێکیگەورەیبەرپاکرد میتەیئایارۆهەزارکەسلەشاریزیورخیسویسراک١٥بەبەشداریزیاترلە١/٥/٢٢٢٢مەمشەییەکژۆڕ
کوردستانبەیاویسویسرایحزبیکۆمۆنیستیکرێکاریڕێکخر،یپاشنیوەڕۆیخایاند١٥کاتژمێریئایارتا١یبەیانی١٢لەکاتژمێر

تراکتیمارکسوبەبەرزکردنەوەیتراکتەکانیئایاروئارمیحزبووێنەوبە  بەشداریبەشێکلەئەندامانودۆستانیحزبو
لەبەیانی نسخە دەیان دابەشکردنی دەرەوەیحزببەزمانی نئەڵڕێکخراوی دەیان دابەشکردنی و لەبومانی دەنگیاڵوسخە کراوەی

ی١بژی) لەتراکتەکانیحزب.دابەشداربووکرێکاریەکانسەندیکاونوێنەرانیحزبوڕێکخراونگلیسیبەسەرئیکرێکاربەزمانی
نا کرێکاران، هاوپشتی ڕۆژی وبۆئایار سەرمایەداری بۆشەڕی سوبەڵێ میلیتاریزمیالیستی،ششۆڕشی نا جەنگ بۆ ..نا

.کرانەوەزبەر
کۆمۆنیستیوسەندیکایکرێکاریوکەوپارتیچەپوکرێکارییوڕێکخراو٥٢یئایارپێکهاتووەلەزیاترلەیباسەکۆمیتەشایەن

لەدژیشەڕی..میتەبریتیبوونۆوتراکتەکانیکشیعار،ئەندامانیکۆمیتەکەحزبیکۆمۆنیستیکرێکارییکوردستانیشیەکێکەلە
لە باشکسەرمایەداری و سویسراوئۆکرانیا کرێکارانی وەزعی جیهانردنی کرێکارانی  . هاوپشتی

 












 

:کەنەدا
 نابۆجەنگنابۆمیلیتاریزم،بژیشۆڕشیسۆشیالسیتی

 و حزبی حیکمەتیستیستی کرێکاریی عێراق حزبی کۆمۆنبەهاوبەشی لەگەڵ  حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستانڕێکخراوی کەنەدای 
لەThomson Memorial Park لە ٠٣/٤/٠٣٣، لە ڕۆژی (خەتی ڕەسمی)  ژمارەیەک بەئامادەبوونی تۆرنتۆ شاری لە

سەرەتامەراسیمەکەبەمشێوەیەڕێکخراوبوو.کخراویچەپیکەنەدیمەراسیمێکیڕێکخستکۆمۆنیستوهەڵسوڕاویسیاسیچەپوڕێ
،سەنەریایکردیئایار١هاوڕێجەاللسەعیدیەکێکلەسەرپەرشتیارانیمەراسیمەکەدوایبەخێرهاتنیئامادەبوانپیرۆزبایی

 .سروودی نێونەتەوەیی کرێکاری دەستیپێکردمەراسیمەکە بەپاشان .جەاللپێشکەشکاروبەڕێوەبەریمەراسیمەکەیناساند
لەمبەشەدا ئەم وتاربێژانە بەشداریانکرد و لەناو وتەکانیاندا ئاماژەیانکرد بە نەهەماتیەک کە سیستەمی سەرمایەداری بەسەر 

کرێکار و ئاماژەکرا بە چۆنیەتی یەکگرتوویی چینی . سەرجەم مرۆڤایەتی هێناوە لە جەنگ و ئاوارەیی و بێکاری و هەژاری تاد
وتاربێژەکانبریتیبوونلەم.یەکسان بۆ سەرجەم کۆمەڵگەی مرۆڤایەتی خەڵکی ئازادیخواز و هێنانەدی سیستەمێکی ئینسانی  و

ئینگلیزیوتەی نوێنەری ڕێکخەرانی مەراسیمەکە )الیەنانە بەزمانی عەزیز سەمەر و بەزمانیکوردی عەبدواڵ سەردار الیەن لە
 بوخوێندرانەوە، بڕیار جەماوەریەکانیخەڵکیهەژارقسەوباسیببێتڕجۆنکالرکیەکێکلەو ابەرە بەاڵمکێشەیەککەهاتە.

ی ناوچەی تۆرنتۆ بۆ هەڵژاردنەکانی شارەوانی و کەسایەتی ٠١کاندیدی بەشی  Kiri Vadivelu.بکاتپێشنەیتوانیبەشداری
.چەپ لەو ناوچەیە

عادل ئەحمەد ، ەوە قسەوباسێکی بەجۆشی پێشکەشکردکخراوی سۆشیالیست ئاکشنبەناوی ڕێ( گۆڕان عەبدواڵ) نەوزاد مەدحەت 
ێکی خوێندنەوەی دەق. و بۆ مەراسیمەکەلەالین ئەبو وەتەنەوە ناردرابو کرێکاریەکانی عێراقی خوێندەوە کە پەیامی یەکێتی نەقابە

ەلی لە تۆڕی هاوکاری کۆمەاڵیەتی کەنەدا داوای لەمایکی ئازاددا عوسمان ع. ئەدەبی کرێکاری لەالیەن مهاباد جافەوە پێشکەشکرا
ئامادەبوان بەرەوپیری داواکاریەکەیەوە هاتن و کۆمەکێکی بەرچاو کۆکرایەوە و . ڕێکخراوی ئۆتیزمی شاری کەرکوك کرد هاوکاری بۆ

 .لە داهاتوویەکی نزیک لەڕێگەی تۆڕی هاوکاری کەرکوکەوە دەگاتە دەست ئەو ڕێکخراوە
مەکە ڕازاندرابۆوە بە پێشانگەیەکی وێنەیی کە نمایشی خەبات و ناڕەزایەتی جەماوەری کرێکاریی واڵتانی مەراسی شایەنی باسە

ی لەپێناو سۆشیالیزم و شورای عێراق و کوردستان و ئێران و کەنەدای لەخۆگرتبوو، لەگەڵ وێنەی  هاوڕێیانی گیانبەختکردوو
رتوكی مارکسی و کرێکاریی بەزمانەکانی کوردی و عەربی و فارسی و مێزکتابی باڵوکراوە و نووسین و پەهەروەها . کوردستان

 .نمایشکرائینگلیزی هەرسێ حزب و ڕێکخراوە چەپەکانی کەنەدای تێدا 
لەئاهەنگومۆسیقا،کەلەالیەنبەڕێزانبەشی کۆتایی   بریتیبوو جەمیل) وهیوا بەدرێژایی(یادە ەوەڕێکخرابوو،هەروەها

.سرودیئایاربەزمانیکوردیئینگلیزیمەراسیمەکەڕازاندرابۆوەماوەیمەراسیمەکەبە
 کارانیکەنەداێبەشداریلەمارشیکر

کرد لە شاری  بەشداری ڕێپێوانی سەرتاسەری کرێکارانی کەنەدایان حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستانکەنەدای ڕێکخستنەکانی   
و دەیان بەیاننامەی حزبیان بەزمانی  لەڕێپێوانەکە بەشدار بوون می مارکسەوەهاوڕێیانمان بەالفیتەی تایبەتی حزب و ڕەس. تۆرنتۆ

 ٠٢کرێکاریە لەالیەن کۆمیتەی کرێکارانو هەڵسوڕاونی کۆمۆنیستەوە ڕێکخرابوو کە شایانی باسە ئەو ڕێپێوانە. ئینگلیزی باڵوکردەوە
راق و ئێران و کەسایەتی کرێکاری و ێع کۆمۆنیستەکانی جیاجیاکانی فەرمانبەران و حزبە ڕێکخراوی کرێکاری و کۆمۆنیستی و ڕشتە

ڕێکخستنەکانی کەنەداش یەکێک  و حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستانڕێکخراوی کەنەدای  حک. جەماوەری و کۆمۆنیستی پێکهاتبوو
 .کەس و الیەنانە ٠٢بوون لە ئەندامانی ئەو کۆمیتە 
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کی لە تۆڕی کۆمەاڵیەتی فەیسبووک لەگەڵ بەرپرسی ڕێکخستنەکانی کەنەدا هاوکات مستەفا باهیر لە ڕادیۆی پێشەنگ گفتوگۆیە
 . لەکەنەدا و شێوە  و جۆری چاالکیەکان لەکەنەدا  ئەنجامدا  حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستانانەکانی ڕهەڵسو لەسەر کارو

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 



 


سدنی-ئوسترالیا

ەسدنیبەشداریمارشیئایارل
لەمەیدانەگەورەوسەرەکییەکانیشارەکاندابەئایاری١مەمرۆژییەكشەازییەکیئایار،ڕۆژیجیهانیکرێکارانلەپێشو

کانەکان، بیناسازی، جۆراوجۆرەکانی ڕشتە کرێکارانی کرێکارییەکان، یەکێتییە ئەندامانی کرێکاران، لە هەزار سەدان و دەیان
 ئەمابەندەرەکان، هاوشانی و ڕیزێكکارگەکان ونیش ئازادیخواز کەسانی لە سەدان بە و مامۆستایان و کرێکار ژنانی لە

.وەبردڕێکاریانبەێیەکیئایاررۆژیجیهانیچینیکرالیستەکانیشارەگەورەکانڕژانەئەممەیدانانەوسۆشی
.ڕاگرتیانبەرزانئەمڕۆژەیوهاوشانیهاوچینەکانکردوبەشداریانیکوردستانیزبیکۆمۆنیستیکرێکارکۆمیتەیئوسترالیایح












:کۆپنهاگن-مارکدان

 چوویەکی ئایار لە کۆپنهاگن بەرێوە

،گروپەچەپەکانژمارەیەکلەپارتەچەپورێکخراوەونە،یەکیئایاراڵەتێکیسامەیەکیئایارهەروەکسونمرۆژییەکشە
کارییکوردستانێدانمارکیحزبیکۆمۆنیستیکررێکخراویبەیانیکۆبوونەوەسەرلەی١١ژمێراتک Blågårds Pladsلەمەیدانی

زببەزمانیئینگلیزیچاپکرابووبەشداریانکردبەدەنگیبەرزبەدەمرێپێوانەوەسرودینەیکارلمارکسوپالکارتەکانیحبەوێ
نەتەوەیی نێو سرودی زمانئەنتەرناسیونال بە کرێکار چینی دانمارکی بۆلەوترایەوە،دەی چینایەتی هاوپشتی شیعاری گەڵ

بەدژیجەنگوکا ولکاریکرێکارانیجیهانشیعار لەناوک Fælledparkenبەڕێپێوانبەرەوپارکی.. ۆپنهاگنلەوێهەر
رلەگەڵگروپیمارکسیستەکراوەونوسراوەوکتێبوبەیاننامەدائەنێندواتواڵهەمووپارتوگروپەکانخێمەیخۆیاندائەنێنب

.چوووەێبەر.،وژمارەتەلەفوڵوەکانناساندنوگۆڕینەوەیئیمەیال
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 بەشداریڕێکخستنەکانیحزبلەڕۆژیچەژنیجیهانیچینیکرێکارلەئەڵمانیا

چینیبە جیهانی ڕۆژی ئایار یەکی وبۆنەی کرێکاری کۆبونەوەی و ڕێپیوان ئەڵمانیا شارۆچکەی شارو دەیان لە کرێکار،
یکوردستانلەشاریکۆڵنوکالسرۆیکخستنەکانیحزبیکۆمونیستیکرێکارێداریسەدانهەزارکەسبەرێخرا،ڕبەبەش جەماوەری

.بەشدارچاالکانەیانهەبوولەمبۆنەیەدا

:کۆڵن-مانیاڵئە

ئێوارە،بەبۆنەیڕۆژیجیهانیچینیکرێکارەوە،کۆمیتەیئەڵمانیای ی٦کاتژمێر٢٢٢٢-٤-٠٢یشەممەڕێکەوتیلەشاریکۆڵنڕۆژ
(خەتیڕەسمی)حیکمەتیست-کوردستانبەهاوبەشلەگەڵهاوڕێیانیحزبیکۆمۆنیستیکرێکاریئێرانیحزبیکۆمونیستیکرێکاری
.ئێوارەئاهەنگێکیانسازدا

 مانیاڵلە ئە انیحزبلەمارشییەکیئایاربەشداریڕێکخستنەک









 

بەیانیکۆبونەوەیکرێکارانوکۆمونیستەکانوخەڵکانیئازادیخوازلەبەردەمبیناییەکێتیی١١کاتژمـیر لەرۆژییەکیئایار
ئەڵمانیا لەکۆڵنسەندیکاکانی مەیدانی لە پالتز) هانزبۆلە دەستیپێک( لەکاتژمێر لەڕنیوە١٢رد،پاشان ئامادەبوانۆ وێوە

 مەیدانی بۆ شاردا بەناو مارکت)بەڕێپێوان هۆی بەر(.بەڕێکەوتن( بە حزب ئەهاورێیانی کەبەزمانی الفیتەیەک مانیڵزکردنەوە
رەپاشنیوەڕۆلەئێوا ی٠لەکاتژمێر ،دواتریشبەشداریانکرد(هانیچینیکرێکاربژییەکیئایاررۆژیهاوپشتیجی)نوسرابوو

هاورێیانیحزب بۆنەییەکیئایارەوەسازدرابووکرێکاریئەڵمانیوتورکیکەبەئاهەنگێکیچەندحزبوالیەنیکۆمۆنیستیو
.لەوێدابەشداربوون

سازدرا،ڕێکختسنیحزبلەیبەیانی١٢لەکاتژمیر(فێستپالتز)جەماوەریلەکیکرێکاریوێهاوکاتلەشاریکالسرۆڕێپوان
 لسرۆکاشاری دروشمی ئەڵمانی بەزمانی الفیتەیەککە بەبەرزکردنەوەی جەنگ) بۆ شۆنا بۆ بەڵی ، میلیتاریزم بۆ نا شیڕ،

سۆسیالیستی ) لەمەیدانی و تێپەڕی کالسرۆدا شاری ناو بە ڕێپیوانەکە دواتر کرد، بەشداریان نوسرابو، (مارکتپالتز)لەسەر
بەپێشکەشکجارێکید لەوێدا وردنیویکەکۆبونەوەوە هاوڕێیانیحزبخێمەیەکیان تار مۆزیککۆتایییپێهات،لەممەیدانەدا

،دیکەشهەروەهاچەندبابەتێکیسیاسیسازدابووکەلەبەردەمیدابەیانەکانیحزببەزمانیئەڵمانیلەپەیوەندبەیەکیئایارو
.کرایەوەجەماوەریەکەداباڵوکەبەنێوئامادەبوانیکۆبونەوەکرێکاریو
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:ستۆکهۆڵم-سوید

کردییەکیئایارستۆکهۆڵمیحزبیکۆمۆنیستیکرێکارییکوردستانبەشداریڕێپێوانیرێکخراوی

شە یەک مرۆژی ١/٥/٢٢٢٢مە ن١٢کاتژمیرلە ی سەعات تا لەکۆبوونەوەی١٠.٠٢یوەڕۆ مێدبۆریەپالتسن لەمەیدانی بوو گشتی
نیستی،ۆالیەنوگروپیچەپوکۆم یەنحزبیچەپیسویدڕێکخرابووبەبەشداریژمارەیەکیزۆرناوەندیشاریستۆکهۆڵمکەلەال

کرێکاری کۆمۆنیستی حزبی سویدی بەشداربووکوردستایڕێکخراوی هاوبەشی بە عێراق و نن مەیدانی. بەرەو بەڕێپێوان پاشان
 .خایاند١٥.٢٢تاسەعاتبەڕێکەوت گۆردنکونگسترێد

ل ساڵ کپاشدوو پەتای ئوکرانیاورۆناۆە شەڕی ئایاری سەر کردبووە زۆری فەزایەمئسایەی توندکردنەوەی هۆی بە ساڵ
بوونیبژێویوکرێوباریتەندروستی،دروشمیدژیشەڕومیلیتاریزموسەرەڕایداواکاریباش.میلیتاریزموگرانیوهەاڵوسان

  وشمیدژیڕاسیزموگەشەیتاوانوچاالکیەناتۆ،هەروەهادردبەئەنداملشمیدژیناتۆودژیبوونیسویدرو
.ئەمساڵبوووشمەسەرەکیەکانیئایاریلەدریسالمیسیاسیئ
 











 

 :نەرویج

 یەکی ئایار لە نەرویج بەرز راگیرا
شێكیبهپوسۆشیالیستیلهحزابیچهڵئهگهشیلههاوبهبه(ئێڵئۆ)كانكرێكاریهكێتیهۆنییهكۆنفیدراسیریتیسااڵنهكنهوه

.رزڕاگیراكیئایاربهرویجیادییهكانینهشاروشارۆچكهزۆرله
:ئۆسلۆ
رهسه كاتژمێر كۆبوونه١١:٢٢تا یهوه، و كرێكاران حزبهكێتیهی و سۆشیچهجیاجیاكان و كۆمۆنیستهپ و نهالیست وكانی رویج

له تر یۆنگستۆرگهگۆڕهواڵتانی گۆڕهپانی به، كرێكاران، ئهپانی دهنتهسرودی قسهرناسیۆنال دوای و پێكرد ندوباسیچهستی
.ناوشارداڕۆیشتنهڕێپێوانببووانبهئاماده١٢:٤٥كان،كاتژمێركرێكاریهكێتیهرۆكیكۆنفیدراسیۆنییهسهوانهسێكلهكه

دا٢٢١٢چاوساڵینجامبدرێ،لهئهمچاالكیانهئهمجارهكهیهتایكۆرۆناوهدوایپهلهمساڵ،كهشداربووانیئهبهشایانیوتنه
٠٢٢٢شنزیكبهیهرهمژماشداربوونوئهئۆسلۆبهسلهكه٠٦٢٢مساڵرمیئێڵئۆومیدیاكان،ئهیفهپێیوتهبه.میكردبووكه
زۆرترین(.شداربوونیتۆماركردبوویبهساڵیپێشووتردازۆرترینڕاده٦یماوهلهوساڵهئهكه)مترهداكه٢٢١٢چاوسلهكه

ونلهیدامهكانهاتبوونهحكومیهورهگهخۆشخانهنهبۆداكۆكیلهبوونكهسانهوگروپوكهشداربووئهیبهژماره دژیبڕیار
ناویلێكدانیلهكانیئۆسلۆدانبهخۆشخانهتریننهورهگهكێكلههێشتنییهوڵینهههلهندروستیكهزگایتهتودهوڵهپالنیده

.دوورتردروستبكرێلهكهورهكیگهیهخۆشخانهنه
لهكیئهرهدروشمیسه بریتیبوو )مساڵیئایار تیزیادكردنیجیاوازیچینایهبهدژه: وخانوبهله: وخوێندنورهپێناوكار

پێدانیكرێڕۆژێكدابهكاتژمێركارله٦ییومیشهوهه١٢٢%كاری)كاندانێودروشمههالهروههه(.مووانرانیبۆههخۆشگوزه
رنجیگرنگیپێدانوسهجێگه(تیوڵهیدهوهتیڕێكخستنهۆسیاسهڤۆڵونابیئولهخۆشخانه،نابۆداخستنینهوهواوهیتهوموچه

.بوو
له هاوشان كوردستان كرێكاریی كۆمۆنیستی حزبی چهگههاوڕێیانی و عێراق كرێكاریی كۆمۆنیستی حزبی بهڵ دۆستانێكدا ند
وێنهوهرزكردنهبه دروشمهی ماركسو ئهكیهرهسهكانی كهكانی حزب لهبرمساڵی بوون ئهیهله)یتی ئایاری هاواركی مساڵدا
جهكهئه بۆ نا میلیتاریزمین، بۆ نا و (نگ یه)، كرێكارانبژی جیهانیی هاوپشتی ڕۆژی ئایار (كی له)، كرێكار چینی هێزی
هاوپشتییاندایهیه و كگرتوویی كردبه(.. شدارییان وتنه. وێنهوهرزكردنهبهشایانی ماركسبووی سهمایهبووهی بهی شێكیرنجی

.وهگرتهیانئهوێنهندینالوهچهشداربووانولهزۆریبه
:ئۆسلۆوڕێڕۆیشتنیئایاریلهوهلینكیڤیدیۆیالیڤیكۆبوونه

-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  
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:فرێدریكستاد
تارهكان،سهپوكۆمۆنیستوسۆشیالیستهچهكانوحزبهكرێكاریهكێتیهشداریكۆنفیدراسیۆنییهبهتادیشبهشاریفرێدریكسله

پانیستۆرتۆرڤهگۆڕهتالهوامبووههردهڕێڕۆیشتنبهستیپێكردودواتربهدهوهتۆڵبوودنكۆبوونهڕۆلهدواینیوه١٠:٠٢كاتژمێر
.ستیپێكردكانیئایاردهوباسهوقسهوهكۆبوونه

یڕێكخراوییاننامهیانبهشدارییانكردودهبهوهمساڵیئایاریحزبهكانیئهماندروشمهههوێشبهندامانودۆستانیحزبلهئه
.وهبووانداباڵوكردهئامادهرویجیبهزمانینهیحزبیانبهوهرهده

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