
  ....ال  يةكي ئايار لة سدين يادكرايةوة ئةنتةرناسونخويندين بة 
  

رؤزي .ينايةيت نيونةتةوةيي كريكارانةجو يةكي ئايار رؤزي هاوثشيت 
يةكخستين نارةزايةيت ية بة رووي سةرجةم سيستةمي سةرمايةداري و 

بةم .سةرجةم ستةم و ضةوسانةوةكاين لةسةر كؤمةلطاي مرؤظايةيت 
 ةراسةري جهان كريكاران و هةمو اليةن ساليك لة سبؤنةيةوة هةمو 

ت و ئازادخيواز و اليةنطر لة  كؤمؤنيست و سؤسياليسهةلسوراواينو
ي خؤنيشاندان و سازادين مةراسيم نةوةو مافةكاين كريكاران لة هةولَبزوت

نةوةي نارةزايةتني بة رووي بؤرزوازي و سيستةمة  و جوالَو كؤرو كؤمةلَ
لة . و هاوكات ئاهةنطي خؤشي و شادي دةطرين،داسةرمايةداري يةكةي

 لة زؤربةي شارو  جهان تريتةكاين وةك هةموو ووالَترالياشئوس
مةراسيم و ئاهةنط ساز ثيشاندان و خؤ بةم بؤنةوة ،شارؤجكةكاين

  .يتكردة

 لة ياتر شكؤداركردين ئةم رؤزة بؤ زياتر كؤبونةوةو هةرضي زئةمسال  
سوراواين  لة اليةن هةلَةم رؤزة كؤميتةيةكة بةر لشاري سدين ضةند هةفت

 و اليةنطراين بزوتنةوةو ؤنيست و سؤسياليست و ئازادخيوازوكؤم
   .نيو كؤميونيت جؤراوجؤردا ثيك هات  مافةكاين كريكاران لة

 ئةثريل كاتزمري حةويت 28بةم بؤنةيةوة ئةم كؤميتةية رؤزي هةيين 
 كةس بة مارشي 120زياتر لة وين بة ئامادة بولة تاون هؤيل ثاراماتا ئيوارة 
  .ناسيونال  مةراسيم دةسيت ثي كردئةنتر

ي دةربرين لة اليةن  و خؤش حالَناسيونالسرودي ئةنتةرثاش ووتين 
 لةسةر ميزووضةو ووتةبيزاين بةرنامةكةوة بة ئامادةبوان و كورتةباسيك

 بة  ثاشان ووتاري كؤميتة،طرينطي ئةم رؤزة لة ميزوو و زياين كريكاراندا
ثاش خويندين ووتاري كؤميتةي بةرثاكردين .زماين فارسي ثيشكةش كرا

 .مةراسيم بة زماين فارسي ضةند شيعر و طؤراين كريكاري خوينرايةوة
و هاوكات بة زماين  خويندرايةوةووتاري كؤميتة بة زماين كورديثاشان 



. ئينطلزي و عةرةبيش خرانة بةدةست كةساين عةرةبزمان و ئينلزي زمان
ياين ئامازة ثي كردنة كة ووتاري كؤميتة ويراي ئةوةي باسي طرينطي شا

 هاوكات باسي لةوة كردبو كة ئةمرؤ كريكاران لة ،ئةمرؤزةي كردبوو
داري لة هةموو رويةكةوة يشوازي ئةمرؤزة دةكةن كة سةرمايةرؤزيكدا ث

و كيشةو ملممالين نيوان بال و رةوتة انةكاين ميبة رابةري ئةمريكاو هاوثة
ؤاروجؤرة كؤنةثةرستةكاين بة قومي و ئيسالمي و تايةيف و عةشريةيت ج

يةيت و ويراي ئةوةي توشي طةورةترين قةيراين ئابووري كؤمةالَيةوة ،
ئةمةش تة سةر كريكاران ؤكات طةورةترين هريشيان كردوسياسي بونة ها

بة زيان و طياين ملياران لة كريكاران بؤ قةرةبو كردنةوةي قةيرانةكانيان 
ئةم هريةشةي سةرمايةداري جهاين بؤ سةر كريكاران .و خةلكي ستةمديدة

و خةلكي  بة طشيت نةك هةر بة هريش بؤ سةر مافة ئابوري و كؤمةاليةيت 
و سياسي يةكان لة هةزاري و بيكاري كةمكردنةوةو بريين دةيان مايف وةك 
كارو خويندن و تةندروسيت و بةرتةسك كردنةوةي ئازادي سياسي و 

 مايف تر هاوكات لةم دوو دةيةيةي راوبون و نارةزايةيت و دةيانريكخ
رابردوودا  بؤ زياتر ثيادة كردين سيستةمة نوي يةكةي بازاري ئازاديان 

 ين ثروثاطةندةي فريوكارانة،ويراي بةري خستين طةورةترين كةمثةي
طةورةترين شةرو جةنطو كوشتاريان بةري خستوة كة لة شةري خةجلي 

 ثاشان شةر لة ئةفغانستان و عرياق و ن دةسيت ثيكردوة وة1991سايل 
  ثوضي ئيستاش هةرةشة لة ئريان و كؤريا و فةنزويال بة بةهانةي

ثاشان ووتاري كؤميتة سةرةراي ئامازة بةم بارودؤخة .جؤراوجؤرةوة
هاوكات باسي لة دةورونةخشي ضيين كريكارو بزوتنةوةي كؤمؤنيسيت و 

  .و لة بةرانبةر ئةم هريشانةضةث و ئازادخيوازةكان كردبو
  ثةيامي حممود ساحلي رابةري بزوتنةوةي،لة بةنديكي تري مةراسيم

ة ضةند رؤز ثيش لة دةستطري كردين كريكاري لة ئريان بة دةنطي خؤي ك
  . خويندرايةوة ،تؤمار كرابوو

 بوو و دةربريين هاوثشيتيكي تري بةرنامةي مةراسيم خويندنةوةخالَ
مة كة لة اليةن كؤميتةي بةرثاكردين مةراسيمةوة ئامادة لةسةر دوو بريارنا



 بزوتنةوةي كريكاري ئريان و كرابوو سةبارةت بة دةربريين هاثشيت لةطةلَ
سوراوان و  هةلَانيكردين مةحكوم كردين زيندمافةكانيان و عرياق 

  . لة ئرياننسور ئوسانلوةرابةرانيان لةوانة حممود ساحلي و م
دان بوو بةو ثةيامانةي كة لة اليةن حزب ئامازةة اسيمةكبرطةي كؤتايي مةر

ة كريكاري و كؤمؤنيسيت و سؤسياليسيت و ريكخراوةو كؤرو كؤمةلَ
  . بؤ مةراسيم هاتبوووة كةيةكانة

ئاياري شةق و شادي  بة مؤسيقاو طؤراين شؤرو بةم شيوةية لة نيو 
  .ئةمسال لة سدين ريزليطريا

  
  يةكي ئاياركؤميتةي بةرثاكردين مةراسيمي 
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