
  ند  فینله ه له کۆمه سمی ڕۆژی  ڕوڕه ت به باره وایک سه هه ڕاپۆرته
  

و ژن و  رین له کی به یه شداری ژماره  به دا، به نده ندانی فینله ی ڕبه رماوسۆه و سه دون، له

   بۆ ڕزگرتن له  که،لی کورد ی گه ی شۆڕشگرانه وه  و له دلسوزانی بزوتنهکسانیخواز   یه یپیاو

راسمکی شکۆدار  کی دوور و درژیان بیبوو، مه ، ڕگایه ه  ڕۆژی کۆمه،ندان ی ڕیبه٢٦ادی سای

  .  چوو ڕوه ندی شاری تورکو به  ناوه رموگوڕ له و گه

  

ری  به ڕوه ن هاوڕیانی به  الیه ندی له کانی کوردی، فارسی و فینله  زمانه  به که راسمه ی مه رنامه به

 سروودی   به که سمه ڕوڕه. ندرا گه  ڕاده وه فا ئاباریانه ی و سهک  سۆران زه رنامه، به

ڕگای ئازادی و ختکردووانی  نگی بۆ ڕزلنان و یادی گیانبه بدهک  یه قیقه دهرناسیۆناڵ و  نته ئه

شی،   ئاتهین هاوڕی کا الیه هل گیانبازیتان  ڕزه سروودی بهپاشان . ستی پکرد دهسۆسیالیزم 

مارکس و ی   ونه.ش کرا  پشکه وه ه کانی کۆمه  کرکاریهو سۆسیالیستی  ه سروودسیمای

   سووره  دروشمه  وریمی حسنی که مه  کاک حهختکردوو گیانبهنگلس و لنین و هاوڕی  ئه

ی تر گیان و  نده وه ، ئه که وره  گه ی هۆه ر چواردیواره کانی سه ئازادیخوازانهو سۆسیالیستی 

  .  که راسمه  مهم رجه  سه دا به ی ئه لیستیانهکی سۆسیا سیمایه

  

ندی حیزبی کۆمۆنیستی ئران و  ی ناوه ندامی کۆمیته ی ناسری، ئه سروهر  تکۆشههاوڕێ پاشان 

بووان و پیرۆزبایی ڕۆژی  اتنی ئامادههخر وای به،  ه ندی کۆمه ی ناوه ندامی کۆمیته ئه

 زمانی کوردی  کی گرنگی به یه  وته، وه ه ان، ڕۆژی کۆمهند ی ڕیبه٢٦ی سایادی  بۆنه به،  ه کۆمه

  ی ناسری له هاوڕێ سروه. وڕو بوو ره بووان به رمی ئاماده ڵ پشوازی گه گه  له ش کرد، که پشکه

ی  کسانیخوازانه ، مژووکی یه ه ر مژووی سۆسیالیستی کۆمه  سه تیشکی خستهیدا  که وته

وی  ب بۆ پشره کو ده  ناکرێ، به وه  سنگه کی رووتی شانازی بهک میدا ک وه  نه خشان که دره



ین،  مۆ و سبه گای ئه کانی تری کۆمه وتنخوازانه  پشکه وه ی کرکاری و جونه وه بزووتنه

  .ربگیرێ رسی ل وه ده

  

   له وانه هکی پچ یه  ونه وێ یانه  ده  بھووده ن که سانک هه که:  الوان وتی  ڕو له  هاوڕێ سروه

کی کۆمۆنیستی   ڕکخراوه وه دایکبوونیه تای له ره  سه ر له  هه ه ، کۆمه وه سته  ده ن به  بده ه کۆمه

ی  رکردنی کشه سه نگی چاره  جه ته  چووه وه رناسۆنالیستییه کی ئینته یه  ڕوانگه  و له بووه

   له هاوڕێ سروه.   وه کانی تره تیه ینایهتی و چ یه  کۆمه م کشه رجه  و سه تی کوردستان وایه ته نه

ڕاست و  تی ناوه رجی گشتی ئران، کوردستان، رۆژهه لومه  هه ی به کانیدا ئاماژه ی قسه درژه

 پشتر  یه م وته قی ئه ده ).زمانی فارسی  به ی هاوڕێ سروه که وباسه قی قسه  ده بوانه( جیھان کرد 

  .  که راسمه مهبووانی فارسیزمانی  ست ئاماده دهر  به ی نووسراو خرابووه شوه به

  

  نه رانی الیه ، نونه ند تراکت و هۆنراوه ی چه وه و خوندنه  سروهی هاوڕێ  که دوای وتاره به

  رجومه زمانی کوردی ته  به ، کهش کرد کانیان پشکه یامی پیرۆزبایی رکخراوه کان په سیاسییه

ڵ  گه له“ ل نگی گه ده” Kansan ääniی  وانری بوکراوه ه کاتی وچاندا ه له.  وه کرایه ده

 ڕۆژی  ت به باره وانی کرد، سه وتنکی ڕۆژنامه  چاوپکه کی ری و سۆران زه زه ر نه وزه هاوڕیان نه

شایانی .  ه و حیزبی کۆمۆنیستی ئران تی کۆمه  و ئامانج و ڕبازی سیاسی ــ چینایه ه کۆمه

،  وه مکاتییه  و کهکان تییه یه  سیاسی و کۆمه نه یامی الیه پهی  ژمارهی زۆری   بۆنه به   که باسه

ری  به ڕوه هاوڕیانی به.  وه مایه  نهکان  ناردراوه یامه پهقی  دهی  وه تک بۆ خوندنه رفه ده

راسمی  ری مه به ڕوه ی به ن کۆمیته الیه یاند و له کانیان ڕاگه نه ، ناوی الیه که راسمه ی مه رنامه به

  . سوپاسیانیان کرد  وه ه ڕۆژی کۆمه

  

  : بوون مانه یان کرد ئه  یان قسه وه یامی خونده ریان په ی نونه نانه و الیه ئه

   ، هاوڕێ کاییا کیسسلینگند فینلهحیزبی کۆمۆنیستی −  ١



  ، هاوڕێ یۆۆناس الینند فینلهتی الوانی کۆمۆنیستی  کیه یه − ٢

  ننیککۆ یککی مه هاوڕێ هه ، ند فینلهکانی  تی کۆمۆنیسته یهک یه − ٣

   ، هاوڕێ ڕیستۆ ڤالیاککاند فینلهکانی  تی سۆسیالیسته کیه یه−  ٤

سوڵ  ، هاوڕێ ڕهند فینلهی زانستی مارکسیست ــ لینینیستی  وه تی ڕکخراوی لکۆینه رایه به ڕوه ی به کۆمیته−  ٥

  زیزیان  عه

  د حمه  هاوڕێ شرزاد ئه، عراق کان له ستهتی کۆمۆنی کیه یه−  ٦

  ڕکخراوی کۆمینفۆڕم ئینترناسۆناڵ، هاوڕێ هاننو ڕاینیستۆ−  ٧

  

  : وه یامیان ناردبوو و ناویان خوندرایه  نووسین په  به ی که نانه و الیه ئه

  تی سۆسیالیستی کرکاری   کیه یه−  ٨

  )ر رگهراه کا(رانی شۆڕشگی ئران  سازمانی کارگه−  ٩

  تی فیداییانی کۆمۆنیست کیه  یه ریکخراوی−١٠

  )سوموکۆ (ند فینلهجکردنی کۆچکردووانی دانیشتووی  ڕکخراوی نیشته− ١١

 )ت للیه قه ئه(ی وتی سازمانی فیداییان  وه ره ڕکخراوی ده− ١٢

  حیزبی سۆسیالیستی ئران− ١٣

  یسی ماڵ چراغوه نی کرکاریی جه نجوومه ئه− ١٤

  )توفان(حیزبی کاری ئران ندی  فینلهخراوی ڕک− ١٥

  )ژیوار (ژنانی کوردڕکخراوی − ١٦

  سایتی سۆسیالیسمی دات نت، هاوڕێ مییککا سالۆ− ١٧

  

تی و  ر دۆستایه سه کانیاندا له قباسه یامی پیرۆزبایی و قسه  په کان له  سیاسیه نه رانی الیه نونه

کی  یه  بینینی ژماره بی له رده  خۆشحای خۆیان دهکرد و  و خۆیان داکۆکیان ده هاوکاری ئمه

   .راسمکی شکۆداری کۆمۆنیستی بووان و مه  ئاماده رچاو له به



  

باتی  بواری خه ی له ند شعرکی شۆڕشگانه کی چه دا هاوڕێ سۆران زه که رنامه ی به  درژه له

ش   پشکه وه ی ژنانه نیخوازانهکسا باتی یه ی کوردستان و خه وه ری، کرکاری، بزووتنه ماوه جه

شداری هونه رمه ندی   به ری به ونهکی ه یه رنامه به  بریتی بوو له که رنامه می به شی دووه به. کرد

کاندا کاتکی دیاریکراویش  رنامه ینی به  به له. شی  جاف و هاوڕێ کای ئاتهند یوه نگخۆش په ده

کانی   ئازاد و خۆڕسکهی  کايهڵ گهووان، له شدارب منانی به. اردنبوو بۆ وچان و نانخو

نگکی خۆش و شوازکی  ده کان به   ژیره وهال  ک له یه.   بوونرم رگه  سهوه خۆیانه

 هۆی شادمانی   بووه ش کرد، که  زمانی ئینگلیزی پشکه پی به کی ڕه ، گۆرانییه وه ندانه رمه هونه

  .  که نگه شدارانی ئاهه  و بچووکی به وره گه

بووانا،   ئاماده س له دان که ناو هیوا و شادمانی سه  له ،ه  ڕۆژی کۆمه،ندان بهی ڕ٢٦راسمی  مه

  .  کۆتایی پھات وتووانه رکه و، سه کی شه کاتژمر یه

  

ی  وه نگی جونه ، پشاهه ه بژی کۆمه!  ه ڕز بت سایادی ڕۆژی کۆمه رز و به به

  ! ئازادی و سۆسیالیزمری کوردستان، بۆ ماوه کرکاری و جه

  

  

  ند ی وتی حیزبی کۆمۆنیستی ئران ــ فینله وه ره               ڕکخراوی ده
١٣⁄٢⁄٢٠٠٥  


