
1وتوانه کۆتایی هات رکه تی فینالند سه ئایار له شاری الهتی و!  
 

کی  ڕاسیمی یه رپاکردنی مه ی به  ئایار کۆمیته1ند مانگ پش هاتنی ڕۆژی  ک سانی پشوو چه ر وه هه
کان  ری سووره که و په ره وه به ڕاستی شاره ناوه یکی خۆسازدان بوو بۆ ڕکخستنی ڕپوان له ئایار خه

*ی فلماننی اخچهب له  
:تبینی  

وی  هه وکات له کانی ئه ری کۆمۆنیسته ڕابه ری ڕوسیا له فینالندیش کرکاران به دوای شۆڕشی ئۆکتۆبه* (
تی  نی حکومه مه قه ک و ته ربازی و چه تی سه یارمه کان به وه ه ڕاست(آان  م سپی یه شۆڕش کردن بوون به

. کی زۆریان ل  کوشتن و زیندانی کردن یه  و ژماره وه ستانه ان وهک دژی کۆمۆنیسته مان له وسای ئه ئه
کانی تیا زیندانی  وسا بووکه سووره کانی ئه وره  گه  زیندانه کک له شاری الهتی یه ی فماننی له باخچه

ش  ارهوه و چ خۆشیان تیا بو بوویه نه جۆرک که به. کرا ڵ ده گه یان له ه ه کرا و زۆر نامرۆڤانه مامه
ی  ی ڕگه م قوربانیانه ری تیادروستکراوه بۆ ڕزلنانی ئه یکه  په5یه  و باخچه له. مردن کران تا ده ده نه

   ). سوسیالیزم
 

راسیم  رپاکردنی مه سوڕاوانی به  ناسراوه هه  مه ته سه ری شار که به نده  به  ئایار له1یانی  به رله سه
راسیم مهپر بۆ  زراندنی که دامه سان به هه  

 
  

بایانیدا رله راسیم سه شونی مه  
 



 
ناوشار وتنی ڕپوان له ڕیکه شونی به  

 
 



 
 

!ککی زۆر رسوڕمانی خه رنجاکشان و سه ڕاستی شار ڕێ پوان بووه جگای سه ناوه له  
 
 
 



 
ناوشار ڕپوان له  



 
ناوشار رانی ڕپوان له ماشاکه ته  



 
ناوشار ڕپوان له  

 



 
 

ناو تراکتۆردا لهتیپی مۆسیقای پیاوانی کرکار   
 



 
شارناو رانی ڕپوان له ماشاکه ته  



 
 

ری قوربانیانی ڕگای سوسیالیزم  یکه م په رده به  



 
ری قوربانیانی ڕگای سوسیالیزم  یکه م په رده به  

 



 
ری قوربانیانی ڕگای سوسیالیزم  یکه م په رده به لهڕادیۆی یریڤان سرودی سیاسی   

 
وێ ووتار و سرودی سیاسی  له. وت ڕکه به) مه ته سه(ری شار ناسراو به  نده و به ره تر ڕپوان بهدوا

. بوان کرا ش به ئاماده پشکه  



 
.مه ته سه بوان له م ئاماده رده به سرودی سیاسی ڕادیۆی یریڤان له  

 



 
 

.مه ته سه بوان له م ئاماده رده به الهتی له کرکارانی پیاو لهسرودی سیاسی کۆڕای   
 
 



 
.مه ته سه بوان له م ئاماده رده به ری پارتی کۆمۆنیستی فینالند له یامی نونه په  

 



 
.مه ته سه بوان له م ئاماده رده به پی فینالند له ری پارتی چه یامی نونه په  

 



 
 

.مه ته سه بوان له م ئاماده رده به پ له و چه ره رالهتی به یامی نونه په  
 



 
.مه ته سه بوان له م ئاماده رده به فینالند له ی جخستنی خاریجیان له یامی ڕکخراوه په  

 
فینالند/ شاری الهتی  له کی ئایار راسیمی ڕزلنان له یه مه  
فین  عراق سه کان له کتی کۆمۆنیسته رپرسی ڕکخستنی فینالندی یه به ی که قی وته ده

زمانی فینالندی  به که) سوموکۆ (جخستنی بیانیانی  ری ڕکخراوه ک نونه د وه ممه محه
: بوان کرا ش به ئاماده پشکه  

 
!وه سوتان لبت  ئایاره1ی  بۆنه به  

...ڕز ژنان و پیاوانی به  
ڕووی برستی و  باتی چینی کرکاره به کی ئایار ڕۆژی خه زانت یه ئمه ده ک له ریه هه

زانین  مومان ده هه. ری جیھاندا رانسه سه کسانی له یه یشتن به پناو گه بکاری و له
رگ و کرێ ی  نرخی خواردن و جل و به. بت ترده حمه ڕۆژ زه ویستمان ڕۆژبه ژیانی خۆشه که

مومان  هه. ت رنایه سه ش ئاوگۆڕکی وای به  و کری ێ کاری ئمه وه بنه رزده خانوو به
ی پشت   و جگه  و ژیانی کرکاران گۆڕاوه  کاری کورت ماوه زۆر زیادی کردووه زانین که ده

. ستن نی یه پ به  
 



 5ێ که  وه یا نی یه لهس دن که. ره ڕاوک هنه یمانی کار ده ترس له کۆتایی هاتنی په
فینالند و وتانی تری  له. کانه وته زۆرک له رجی  ومه  م هه ئه. ڕ دت سه سای تر چی به

ند ئاستی ژیان  رچه هه. یشتوو باشتر نی یه پگه وتانی تازه رج له و مه سازیش هه پیشه
. یه ری ڕوودانی هه گه دا ئهر ئان و ساتک    هه م ئاڵ و گۆڕ له رزتریشه به فینالند به له  

 
 سای ڕابردودا کارکردی 20ی  ماوه له. رتاپاگیری بۆرژوازی زۆر زۆره ری خراپی سه کاریگه
.ڕ و هتد یی و شه ره ژاری وئاوه ک هه لیبالیزم زۆر شتی تریشی بۆ زیادکردووین وه تازه  
ی بۆیان ئاسان بت  وه ۆ ئهن ب رۆ بکه سخه ک ده نی خه ویان دا کۆمه کان هه لیبراه تازه
 و خۆیان  وه وسننه ک بچه ن و خه جیھاندا تۆپ تۆپن بکه زووی خۆیان له ئاره به
 سای ڕابردوودا زۆرشت گۆڕانی 10ی  ماوه فینالندیش له له. ن ندتربکه مه  وڵ ده
.تربووهژارانیش زیا ی هه  و ژماره ندتربوینه مه وه ندان ده مه وه رداهاتووه و ده سه به  
  
  وه بۆ وته بۆمبارانه ێ  ڕگه ونه بوو بۆ بردنی دیموکاسی له و هه یرتر ئه مویشی سه هه له

ته  وه ڕخست بۆ گۆڕینی ده گه کانیان به وره کان میدیاگه لیبراه تازه. کان یشتوه پگه تازه
انستان و عراق فغ ری جۆرج بوش ئه ڕابه به! زراندنی دیموکراسی کان و دامه دیکتاتۆری یه

کان  جروبه وه ته موانیشه رچاوی هه به یان بوو و به  وه مین شونی تاقیکردنه که یه
.زیادبوونه ڕ له ی قوربانیانی شه ش ژماره بوون و ڕۆژانه وتوو نه رکه سه  
    
س  یان که عراق ڕۆژانه ده فغانستان خراپتربووه و له رجی ئه ومه م دواییانه هه له
ی  یاندنی ڕکخراوه پ ی ڕاگه س و به زاران که کوژرانی هه  له  جگه.کوژرت ده
 و  ج هشتووه س ماڵ و حای خۆیان به   که735000کان سای ڕابردوو کگرتووه یه وه ته نه

 ملیۆنیش برستی 4 و  ی بکاره % 60ن،  که ترسی ژیان ده ژر مه  ملیۆن له8بوون،  ڕه ئاوه
.کات یان ل ده شه ڕه هه  

 
ک  نی خه توانت دیموکراسی بۆ کۆمه کان وتیان که بۆرژوازی ده ساتداره ده وره  گه

ک بوا  نی خه پویسته کۆمه! وان ناکات چاالکی ئه واته پویست به زرنت که دامه
وه دیموکراسی  ئه. ن ن ژیانیان چاکتربکه ده وڵ نه ن و خۆیان هه وان بکه به

هزی   ک به نی خه کۆمه. ک ناتوانن پ ی ڕازی بن نی خه ۆمهکانه که ک لیبراه تازه
.بۆمباران بۆوتان ببرت دیموکراسی ناتوانرت به. ن توانن ژیانیان باشتربکه خۆیان ده  
!بژی ئایار  

!   ک نی خه بژی هزی کۆمه  
 
 



 
.مه ته سه بوان له م ئاماده رده به  عراق لهخایجی حیزبی کۆمۆنیستی کریکاری یامی کۆمیته په  

 
:کردنی ئاماده  

د مه فین محه سه  
2007 / 5 / 4الهتی   


