
 
        سویسرا  له)))حزبی کۆمۆنیستی کرکاری عراق (((ی پکھاتنی  ساه11نگی  ئا ھه

 
 حزبی کۆمۆنیستی کرکاری عراق زرانی دامهی   ساه11ڕبووبی  ی تپه بۆنه به

 شاری   سویسرای حزبی کۆمۆنیستی کرکاری عراق لهی  کۆمیته2004 /22/8رۆژی
یان و دۆستانی حزب ھاوڕ کی زۆرله یه  ژماره زدا کهنگکی شکۆداری سا سانت گان ئاھه

  که نگه ری ئاھه ڕوبه ی به تی کۆمیته رایه نونه ردار چاوشین به بوون ھاوڕێ سه تیایدائاماده
 گیانی  نگی بۆ ڕزلنان له ک ب ده یه قیقه بوانی کردو دوای ده ده خرھاتنی ئامه به

  وه رناسیوناله نته سرودی ئه ادی و سۆسیالیزم بهختکردووی ڕگای ئاز ھاوڕیانی گیان به
 .                               وه کانی خۆیه رنامه  ناوبه  چووه که نگه ئاھه

 نسانت گای  وزه ی سویسرای حزب ولپرسراوی حه ندامی کۆمیته ردارچاوشین ئه ھاوڕێ سه
وه  بوان خونده  زمانی کوردی بۆ ئاماده  عراقی بهووتاری حزبی کۆمۆنیستی کرکاری

ی پشکۆی حزبی  ساه) 11(ر مژووی   سه یدا تیشکی خسته که  ووته ردار له ھاوڕێ سه
کسانی وجمھوری   ھنانی ئازادی و یهدی  پناو وه راق لهکۆمۆنیستی کرکاری ع
زراندنی  راق و دامهگای ع بات و تکۆشان وڕزگارکردنی کۆمه سۆسیالستی و بۆ خه

کای حزبی  ته وست و سیاسه  گرنگترین ھه  به ھا ئاماژه روه کی سکوالر،ھه گایه کۆمه
کی  تیکرکاران و خه باتی چینایه  جیاجاکانی خه بواره کۆمۆنیستی کرکاری عراق له

                  .                                         عراق و کوردستان تکش کرد له حمه زه
ش کرا                     پشکه وه ه) عثمان لفاض(ن ھاوڕێ  الیه دواتر سرودکی کرکاری له  
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  وه ه) جوان ڕحیم(ن ھاوڕێ  الیه بی حزبی کۆمۆنیستی کرکاری عراق له ره وتاری عه
وست  هلی مژووی خاباتی حزب وئامانج وھ سه  تروته دا به که وتاره وه له خونرایه  

 ی بوان باسکردو ڕگاچاره کانی حزبی کۆمۆنیستی کرکاری عراق بۆئاماده ته وسیاسه
کی عراقدا  ری خه ر سه سه ر ئستابه ی ھه شه و سینارۆ ڕه ی ئه وه نگار بونه ره ڕزگاری بۆ به

  یبه کریدا ئاماژه تری وتارهشکی   به کی سپی،له  و چۆنیتی گۆڕینی به سینارۆیه ھاتووه
. ندی کۆمۆنیزمی کرکاری کرد رو بیرمه ڕابه))منصور حکمت(( وری ھاوڕێ ریده کاریگه

نگی  ئاھه  تیایدا  بوو که  که راسیمه شکی تری مه نگ به ڕه مه ری ھه کی ھونه یه رنامه به
ن تیپی  الیه  گرتبوو،له  خۆوه نگی به شه کی قه وایه ش و ھه  کهڕک ومۆسیقا په گۆرانی و ھه

ومحمد دارا ) مانث علفاض(رشتی ھاوڕێ  رپه  سه  ساری سانت گان به له) ژین ئه(مۆسیقای 
  ش به بی و تورکمانی پشکه ره  کانی کوردی و عه  زمانه ندین گۆرانی جۆراو جۆر به  چه

.                                                                                  بوان کرا ئاماده  
ی سویسرا  کۆمیتهسکرتری ) جمال کۆشش(دا ھاوڕێ  نگه که می ئاھه قۆناغی دووه له

زراندنی حزبی  ی دامه  ساه11تا یادی   ره  بوان کرد ،سه  ئاماده ش به کی پشکه یه وته
ندین  کانیدا چه وباسه شکی تری قسه  به بوان پیرۆز کرد،له موو ھاوڕیان و ئاماده ھه له

ی گیانیان  وانه ندین ھاوڕێ،ئه ڵ چه ھه بات و ھوسوڕانی خۆی له مژووی خه ری له وه یاده
بات و  خه  به رئستا درژه ی ھه وانه ۆسیالیزم و ئهکسانی و س  پناوی ئازادی و یه کرده

عراقدا،دواتر نی کا شاره ی کۆمۆنیستی کرکاری عراقدا لهکانیحزب ڕیزه ن له ده گیانبازی ده
.      دبوان کر  ئاماده ش به کی خۆی پشکه یه صیده  قه)ی جوتیار ڕانیه(ھاوڕێ ی شاعیر  

ن  الیه رانی عراق له نابه ی پیرۆزبای فیدراسونی په دا بروسکه نگه م ئاھه شکی تری ئه به له
) حیم جوان ڕه(ن ھاوڕێ الیه ی پیرۆزبای ڕکخراوی ئازادی ژن له ،بروسکه)  یونس.د( ھاوڕێ  
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و  که نگه ھهئا یشته یی گه دزه ن غفوور قه الیه گاسله دره به کرکارانی گراند ھوتل له
تکی مارکسی  سایه کوو که وه د جارح حمه  ئهڕز دا به  که نگه نو ئاھه ،له وه خونرایه  

 
  نیگار کش و دۆستکی نزیکی حزبه کهنتی ڕاسیستی  ئه)کابی(ڕکخراوی  لهستینی  فه

 گۆرانیة نجوی سید ی که ره ش کردو پاشان خۆی و ھاوسه کی ھاوپشتی پشکه یه وته
 کی ناسکدا  وایه شو ھه  که یان له)  ھدی طولنا فی غیبتنابحرھدی یا(ستینی   فهفۆلکلۆری

  .                بوان کرد     ئاماده ش به پشکه
 پارتی کاری سویسری ی سانت گان لپرسراوی کۆمیته ) نیامین شیبلییب(ڕز  دواتر به

  که نگه ی ئاھه ماسیه وا حه ش و ھه و که رزی خۆی به خۆشی بهش کرد د  کی پشکه  یه ووته
 . رز نرخاند کتر به وری یه ده دا له وڕۆژه ی ھاوڕیان و میوانان له وه و کۆبونه

وڕیان او ھ کان  و میوانه وه ایهررم ڕازن ڕکی گه په ک گۆرانی و ھه یه زنجیره  به که نگه ئاھه
 نۆش  وه رزڕاگرتنی ڕبازی کۆمۆنیزمی کرکاری پکه بهپکی شرابی شادی و خۆشیان بۆ 

 . کرد 
ختکردوو  کانی ھاوڕیانی گیان به  پشنگای ونه  به که نگه  ھۆی ئاھه نی باسه شایه

نجلس و لینین و  ندانی کۆمۆنیزم،ھاوڕیان مارکس ئه ران و بیرمه ،ھاوڕیان و ڕابه
کانی حزبی  بیات و بوکراوه ده  بۆ ئه پاڵ مز کتبک له منصور حکمت ڕازنرابۆوه

 .کۆمۆنیستی کرکاری
 

 ی سویسرای                               کۆمیته
 حزبی کۆمۆنیستی کرکاری عراق               
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