
 سەرّتار

 داًاًی کازهی بۆ سەرۆک ّەزیراى ّ
 ڕێڕەّی ڕاپەڕیي لە عێراقذا

 بسّتٌەّەی کرێکاری لە کْردستاى ّ ئاسۆی ُەڵساًەّەی
 ًادر عبذالحویذ

 (٤بۆ الپەڕە )

 دواالپەڕە (هْئەیەد ئەحوەد)لە یادی دەساڵەی ترۆری سەردەشت عْسواًذا 

 ٥الپەڕە  )باباى ئەًْەر(کرێکاراًی کەرت تایبەت لە سەردەهی کۆرۆًادا     

 ٦الپەڕە  ڕاپۆرتێک دەربارەی ڕێکخراّەی ئازادی ژى لە عێراقذا

 قۆًاغێکی ًْێ لە کێشوەکێشە کۆهەاڵیەتی ّ سیاسیەکاًی عێراق-
 یەکی ئایار، ڕۆژی ُاّپشتی ًێًْەتەّەیی چیٌی کرێکار-
 بەبۆًەی ُەشتی هارش، ڕۆژی جیُاًی ژى-
چەًذ ُۆًراّەیەک: دەستەکاًن ّێذە )فْئاد عەزیس(، یەکی ئایار -

 )تاڤگە ئیبراُین(، ُاّاری سایەقی تْک تْک )هەشخەڵ(

 ٠٠-٠١الپەڕە 

 ٧الپەڕە  ڕاگەیاًذًی ُاّبەشی ُێسە کۆهۆًیستەکاًی ئێراى 

چەنذ 
 بەیاننامەیەک

پێشوەرجی شۆڕشێکی کۆهەاڵیەتی ڕّخاًذًی 
 دەسەاڵتذارەتی حکْهەتی ُەرێوی کْردستاًە

 جەهال کۆشش

 (٣بۆ الپەڕە )

 هشتێک لە خەرّاری ًاڕەزایەتیەکاًی کْردستاى
 ئاهادەکردًی: ًەّزاد باباى

 (٢بۆ الپەڕە )



 ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆویستی لە عێراق دەری دەکات -سیاسییە  ڕۆژوامەیەکی 
 الپەڕە

 ٠٢٠٢ئایاری  - ٤ژمارە:  -ڕەوت                                               ٠٢٠٢ئایاری  - ٤ژمارە:  -ڕەوت  ٢

 ئامادەکردنی: نەوزاد بابان

 کرێکاراوی ژیىگەپارێسی دەڤەری ڕاپەڕیه:
 
 
 
 
 
 
 

 

 کرێکاران و کارمەوذاوی کەرتی کارەبای سلێماوی

 کرێکاراوی ژیىگەپارێسی گەرمیان

 
 واڕەزایەتی لە کەرتی تەوذروستیذا

 زیىذاویاوی سیاسی لە سلێماوی

 بەشێک لە پسیشک و کارمەوذاوی تەوذروستی کەرکوک

 مامۆستایاوی واڕازی گەرمیان

 ئەوجومەوی مامۆستایاوی واڕازی هەولێر

 هشتێک لە خەرّاری ًاڕەزایەتیەکاًی کْردستاى

 سەرخەتە گشتیەکاى بۆ پێکُێٌاًی شۆرا جەهاّەریە شۆڕشگێڕەکاى
 لە عێراق ٩١٠٢ئەم دۆکیْهێٌتە پێشٌیاری )ڕێکخراّی بەدیلی کۆهۆًیستی(ە بۆ خۆڕێکخراّکردًی ڕاپەڕیٌی ئۆکتۆبەری 

 (٣بۆ الپەڕە )
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 پێشوەرجی شۆڕشێکی کۆهەاڵیەتی ڕّخاًذًی دەسەاڵتذارەتی حکْهەتی ُەرێوی کْردستاًە
 

 

 

جەهال کۆشش

 درێژەی الپەڕە یەک:

 
 ڕووخاوذوی ئەم ڕژێمەی ئێستا و جێگرتىەوەی بە ڕژێمی شۆرایی:

 شۆرای واوەوذی بڕیار لەسەر ئەم هەوگاوواواوەی خوارەوە دەدات:
 

 

 

 

 

 

 

 

 ئاماوجە بىاغەییەکاوی شۆرا کە تەوەرەی دەستوری واڵت پێکذەهێىه:



 ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆویستی لە عێراق دەری دەکات -سیاسییە  ڕۆژوامەیەکی 
 الپەڕە

٤ 

 درێژەی الپەڕە یەک:

 بسّتٌەّەی کرێکاری لە کْردستاى ّ ئاسۆی ُەڵساًەّەی
 نادر عبذالحمیذ

 (٥بۆ الپەڕە )
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 کرێکاراًی کەرت تایبەت لە سەردەهی کۆرۆًادا
 لە ًێْاى ًابەرپرسیارێتیی خاّەًکار ّ شەرهەًذەیی حکْهەتذا

باباى ئەًْەر
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 ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆویستی لە عێراق دەری دەکات -سیاسییە  ڕۆژوامەیەکی 
 الپەڕە
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 ئامادەکردنی: ڕۆژنامەی ڕەوت

 دا(OWFI -ڕاپۆرتێک دەربارەی )ڕێکخراّەی ئازادی ژى لە عێراق

 (٧بۆ الپەڕە )
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 کۆچی هەالک زّبێذی ّ گفتْگۆی دایکی

 هْئەیەد ئەحوەد  

 بەیاًٌاهەی ُاّبەشی ُێسە کۆهۆًیستەکاًی ئێراى

 ڕاگەیاًذًی ُاّبەشی ُێسە کۆهۆًیستەکاًی ئێراى

 ٠٢٠٢ئایاری  - ٤ژمارە:  -ڕەوت                                               ٠٢٠٢ئایاری  - ٤ژمارە:  -ڕەوت 



 ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆویستی لە عێراق دەری دەکات -سیاسییە  ڕۆژوامەیەکی 
 الپەڕە
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 عومەر خەتات

  ڤایرۆسی سیستەم! 
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 الپەڕە
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 بذواڵ ساڵح عه  

 !  ٍّ لوێٌذراًَ ُاتٌی كۆرۆًا دّّبارٍ سَ  بَ ی  ّ ڕاستیاًَ ئَ

 باًگەّازێک لە کریکاراًی ئیتالیاّە بۆ کرێکاراًی جیِاى
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 ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆویستی لە عێراق دەری دەکات -سیاسییە  ڕۆژوامەیەکی 
 الپەڕە

١١ 
 بەبۆًەی ُەشتی هارش، ڕۆژی جیُاًی ژى
 با هەنگاوی پتەو هەڵێنینەوە لە پێناوی بەدیهێنانی ئازادی و یەکسانی ژنان

حکْهەتەکەی عادل عەبذّلوەُذی ّ داهْدەزگا 
هْخابەراتیەکەی دەیاًەّێت ڕێکخراّی ئازادی ژى لە 
 عێڕاقذا ُەڵْەشێٌٌەّە، با بە ُێسەّە دژیاى بْەستیٌەّە

قۆًاغێکی ًْێ لە کێشوەکێشە کۆهەاڵیەتی ّ 
 سیاسیەکاًی عێراق

 سەبارەت بە خۆپێشاندنەکانی دوێنێ
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 یەکی ئایار، ڕۆژی ُاّپشتی ًێًْەتەّەیی چیٌی کرێکار

 دەستەکانتم وێدە
 فوئاد عەزیس

 عەبذواڵ سڵێمان )مەشخەڵ(
 

 یەکی ئایار
 

 تاڤگە ئیبراهیم

 هاواری سایەق توکتوکێک لە گۆڕەپانی تەحریرەوە
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 مارکس
 هۆنراوەی: هێرمان خۆرتەر

وەرگێڕانی: ئەحمەد جوانکار

 لە یادی دەساڵەی ترۆری سەردەشت عوسماندا
 
 
 
 

 موئەیەد ئەحمەد 

 چاالکیەکان بە بۆنەی یەکی ئایارەوە 

 

 

 

 وـادر عبذالـحمـیذ
 جـەمـال کۆشـش
 عـەبـذواڵ ســاڵـح
 وــەوزاد بـــابـــان
 موئەیەد ئەحمەد
 وــسار عــەقــراوی
 سـەاڵح فـەتـحواڵ

 پەیوەوذی گرته بە ڕێکخراوی بەدیلی کۆمۆویستی لە عێراق و ڕۆژوامەی ڕەوت:بۆ  دەستەی بەڕێوەبردن

Rawt.news@gmail.com 

009647709658673  

00447507070024  

009647719929183 

 مـازن مـحەمـەد:
 نــسار عـەقـراوی:
 نـەوزاد بــابــان:

   Alsheoi Albadeelالبذیل الشیوعي  

http://www.Albadeel-alsheoi.org/ar 

Albadeel.alsheoi@gmail.com 

 ٤ژمارە: 
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