
ند  فینله  له ه شکۆداری ڕۆژی کۆمهراسمی  ڕیپۆرتاژی مه  

ن يادی  بۆنه   به،2006\2\18  ممه  شهدو به26ی سا   ،ه ندان ڕۆژی کۆمه  ی ڕ
کی شکۆدار  مه وه ند به  شاری تورکوی فينله لهراسم ۆنی ڕازاوه .چوو ڕ    به سا

نه ه کانی کۆمه  سۆسياليستيه درووشمه نگلس و لنين و  و ئهس کانی مارک ، و
نه ی گيانبهکانی  و نی که مه و کاک حهختکرد هاوڕ ی  حوس ای ئا ر  سهریمی و ئا

زی سوور،    . بوون که راسمه مهبووانی  ئامادهرنج و شادمانی  ی سه مایهم

کردنی مه تای ده ره  سه له يانی بهراسمدا، سپ وه  هاوڕ ای ،ری زه  نه رزیه کی و مه راسم سۆران زه ری مه به ڕ  و
نانی ئاماده به ره ئاگاداری   زمانی کوردی و فارسی به  به راسميان ی مه رنامه به،  ه بووان و پيرۆزبایی ڕۆژی کۆمه خ

کار، ، رناسيۆناڵ وودی ئينتهرس  بهراسم مهئينجا . یاند بووان گه ئاماده   کهسروودی هاوپشتی جيهانی چينی کر
شکه  وه ریيه ن کۆڕی هونه الیه له کرد ش کرا، ده پ ن  به. ستی پ ده خوله،  دا وه ئهشو ک ب نگی بۆ یادی  ک

بازی ئازادی و سۆسياليزم  گيانبه زه به( سروودی پاشان. ندرا یه ڕاگهختکردووانی ڕ ک بانگی  وه)  گيانبازیتان ڕ
ژه به بازی به نی در ۆنه ختکردوانی سۆسياليست له رزی گيانبه دانی ڕ   . وه دایه نگی ئه دا ده که  سا

يادی ڕۆژی کۆمه بۆنه به  ه کۆمهندی  ی ناوه ندامی کۆميته وی ئه به دی نه ممه حه ئينجا هاوڕێ مه   وه ه ی سا
کی  قسه شکهوباس ای پيرۆزبایی د  ممه حه هاوڕێ مه. ش کرد پ به26و و  ک ی وه ه ڕۆژی کۆمه، دانن ی ڕ

کی سه هاوڕی .  نرخاند رانه روه رینی سۆسياليستی و دادپه کی به یه وه تنه ڕۆژی بزوو ک وهروسازمانی و  ڕۆژ
ژه  لهد ممه حه مه   ته ر گرنگترین بابه سه  کوردستان و له  له ه  ستراتيژی کۆمهر سه لهکانيدا،  ی قسه  در

ۆی  ئهکانی  سياسيه ران و ناوچهم شه ر ناوه سه ی له رده و په،   دووا و جيهان که ئ شه ناسراو بهی  رۆکی ک ی   ک
ران ئيسالمی ینی ڕژیمی  ئۆتۆمی به   نه تی الیه  و سياسه، وه دایه  ههیڕۆژئاوی ئيمپریاليستی  ره و بهئ

رانيه کوردی  ناسيۆناليسته   .ی سۆسياليستی خنه ر ڕه  به دا دایه ندیيه یوه م په کانی له و ئ

نهپاشان  کخراوه نو لسينگ( هاوڕێ  وانه  له،ان کردی  قسهکان  ميوانه سياسييه رانی ڕ گری ) کایيا کي رۆکی  سهج
ای پيرۆزبایی ڕۆژی کۆمههاوڕێ . ند حيزبی کۆمۆنيستی فينله ی  ره هاوپشتی بهگرنگی ر  سه له،  ه کایيا و
کاریی و کۆمۆنيستی   کۆتایی  ناوبراو له. داکۆکی کرد  دایی و جيهانی  ئاستی نيشتمانی و ناوچه لهکر

بژاردنی پارلمانی مانگی   هه  له ک کۆچکردوو کرد، که ه چه  ڕه سووڕاوانی کۆمۆنيستی به  هه کانيدا داوای له قسه
ی ئاینده  .ن بکه  چاالکانهی شدار کانيان به ندیيه  فينله ستهشانی هاوڕێ کۆمۆني  شانبه،نددا ی فينله مارسی سا

 ی مارس، ڕۆژی جيهانی ژندا 8کانی  راسمه  مه  له کسانيخوازی کرد که ژنان و پياوانی یهوازی  ها بانگه روه هه
   .ن بکهشداری  به

نه بهینی  فين هه و سهزیزیان  سوڵ عه  ڕهيان پاشان هاوڕ کخراوی ل رایه  نو ينهتی ڕ ی مارکسيست ـ  وه کۆ
کخستنی فينلهو ند   فينلهينيستیلين راق کان له ستهتی کۆمۆني کيه ندی یه ڕ  ی 26امی پيرۆزبایی ی  په، ع
به کخراوه ڕ نده  بۆ ئامادهکانيان ندانی ڕ ن ئه به. وه بووان خو وه دا به وه شو و  راسم ناوی ئه ی مه رنامه رانی به به ڕ
کخ به26ی  بۆنه  به  کهیاند ڕاگهیان  اوانهرڕ :    له بریتی بوون  کهناردبوو  ه بۆ کۆمهیامی پيرۆزبایيان   په وه ندانه  ی ڕ

ران  کخراوی ئيتگراسيۆنی کۆچکردووانی دانيشتووی فينله)توفان(حيزبی کاری ئ کخراوی )سوموکۆ(ند  ، ڕ ، ڕ
ران ـ کۆميته8ژنانی  موکراتی کوردستانی ئ   .ند ی فينله ی مارس و حيزبی د

ژه له ح دوو پارچه ميره دا هاوڕێ سه که رنامه ی به  در شک شيعری   سا شوازی گه گه  له  که، ش کرد هپ رمی  ڵ پ
ژوویی  ک له یه ند کۆپله کی چه ئينجا هاوڕێ سۆران زه. وڕوو بوو ره بووان به ئاماده ی  له(  شيعری م ۆدا سا م
شکهیختکردوو تبی گيانبهولی ق شيعری عه) ڕابردوو کی خه نگه  دیمه ش کرد، که  پ می  رده ی سه باتکارانه ل

رانی ده ناوه شۆڕشی ئ ر  سه فيعی له دا هاوڕێ خاليدی شه که راسمه می مه که شی یه  کۆتایی به له. رچاو  به ه
شکه  تی ڤی قسه ه  آۆمه تی ئابووری به گرنگی یارمه کی پ ی  به  بووان کرد، که  ئاماده ش کرد و داوای له وباس پ

کاران و  نگ و ڕه وی ده عنه پشتگيری ماددی و مهتووانایان  شان بکه حمه زهنگی کر   .ن تک

بوار  ندی ده رمه شداری هونه  به ری بوو به شی هونه ، به ه راسمی ڕۆژی کۆمه می مه شی دووه به نگخۆش کاک ڕ
ر  که راسمه مه. عروف مه رانه وایه شوهه  ناو شادی و که و له  شه30/12 کاتژم سييدا  دانکه ی سه کی شۆڕشگ
هات وتووانه رکه سه ت پير . کۆتایی پ به26ۆز ب يادی ،ندان  ی ڕ کاران ه کۆمهوتنی خۆری  رکه ده سا  و ی کر
بازی  هباتکاری ماندوویين ی خه ه  کۆمه،ژاران هه موو   هه ی مرۆڤ له قينه کجاری و ڕاسته ڕزگاری یهناسی ڕ

  !تی گای چينایه کانی کۆمه نده کۆتوبه

  ند نلهه ـ فی راسمی ڕۆژی کۆمه ری مه به ڕوه ی به کۆمیته
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