
 و دیفاع لەخەڵکی عەفرین هێرشی حکومەتی تورکیاخۆپیشاندانی دژی 

  دژ بەهێرشی تورکیا کوردستان حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی

لەبەرامبەر هێرشی ملهوڕی و لەشکركێشی دەوڵەتی فاشیستی تورکیادا بۆسەر خەڵكی عەفرین، حزبە کۆمۆنیستەکان 

لەسەرەتای  ردوگان و دەوڵەتەکەی و دیفاع لەخەڵكی عەفرین وەستاون، بۆیەەی ناڕەزایەتیەکانی دژی سیاسەتی ئلەپێشەوە

کۆمۆنیستەکان و حزبە کۆمۆنیست و سۆسیالسیەتەکان و کەخۆپیشاندان کراوە  لەوشوێنانەی کەک هێرشەکانەوە لەزۆرێ

ۆنیستی کرێکاریی کوردستان خۆپیشاندانیان لەبەردەم سەرفارەتەکانی تورکیا و حزبی کۆمبەرەی ئازادیخواز لەدنیادا، وە 

ئەمەش نموونەی چەند لەو ، شداری خۆپیشاندانەکانی تریان کردوە بۆ ئەم مەبەستەسازداوەو بە روسیاو ناوەندی شارەکان

 :خۆپیشاندانانەیە

 

 ٢/١١٢٢ی ١٢و  ١٢خۆپیشاندانی ۆژەکانی  ر :فنالند

 ١٢/٢/١١٢٢رۆژی . دژ بە لەشکرکێشی دەوڵەتی تورکیا بۆ سەر شاری عەفرین وە بۆ پشتیوانی لە خەڵکی ئەو شارە /  ٢

کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان بەشداری ئەو گردبونەوەیان کرد کە لەسەنتەری شاری هێلسنکی بەرێ  هاوڕێیانی حزبی

تیادا هاوڕی مستەفا . خرابوو

باهر بەیان نامەی  مەکتەبی 

سیاسی حزبی خویندەوەکە بەم 

 .بۆنیەوە نوسراوبوو

سەرەڕای سەرماو بارینی / ١

بەفریکی زۆر رۆژی 

هاوڕێیانی حزبی  ١٢/٢/١١٢٢

مۆنیستی کرێکاریی کوردستان کۆ

لە هێلسنکی بەشداری ئەو 

خۆپیشاندانەیان کرد کە 

بەمەبەستی پشتیوانیکردن 

لەخەڵکی عەفرین ودژ 

بەلەشکرکێشی دەوڵەتی تورکیا 

سەرەتا خۆپیشاندەران لەسەنتەری شار کۆبونەوەو پاشان بەڕێپێوان بەەرو . فاشی بۆ سەر شاری عەفرین بەڕێخرابوو

لەالیەن مستەفا باهرەوە کۆمەڵێک بەیان نامەی مەکتەبی سیاسی حزب کە بەم .. لە هێلسنکی بەڕێکەوتن سەفارەتی ڕوسیا

  .بۆنەیەوە نوسرابوو بەسەر ئامادە بواندا دابەش کرا

 

 ١٢/٢/١١٢٢خۆپیشاندانی رۆژی  :ئۆتاوا  /کەنەدا

، لەسەر بانگەوازی کۆمیونتی کوردی لە ١١٢٢ی جەنیوەری ١٢ڕۆژی 

پیشاندانێک سازدرا بۆ پشتیوانیکردن لە وەستانەوەی خەڵکی ئۆتاوا، خۆ

کانتۆنی عەفرین لە سوریا، دژ بە هێرشی فاشیستانەی ڕژێمی 

. نەتەوەپەرست و ئیسالمی لە تورکیا بە سەرۆکایەتی ئەردۆگان

کەس لە ئازادیخوازانی ئۆتاوا ٢٥١خۆپیشاندانەکە بە ڕێپێوانی پتر لە 

شیعاری دژ بە . پەرلەمان بۆبەردەم سەفارەتی تورکیا دەستیپێکرد  لەبەردەم

هێرش و لەشکرکێشیەکەی تورکیا و تاوانبارکردنی ئەردۆگان بە منداڵ 

 . کوژ دەستی پێکرد

یی کوردستان لەکەنەدا ئاراس زبی کۆمۆنیستی کرێکارهەروەها نوێنەری ح

ردنی ئەو هێرشە کە تێیدا وێڕای ئیدانەک. وتەیەکی کورتی خوێندەوەڕەشید 



ئاماژەی بە بێدەنگبوونی . نابەجێکانی ئەردۆگان بۆ ئەو هێرشە ەی تورکیا بۆ سەر کانتۆنی عەفرین و پاساوەفاشیستان

کە دووبارە خەڵکێک خەڵتانی خوێن دەکرێت لە . کۆمەڵگای نێودەوڵەتی و حکومەتە ئیمپریالیستیەکانیشی خستە ژێر پرسیار

 .ی خۆیاندا خەڵکی سڤیڵ دەبێتە قوربانیناو سیاسەت و بەرژەوەندیەکان

 .هێڵینەوە لە کۆتاییدا ئاماژەی بەوەدا کە دەبێ وەکو کۆبانێ عەفرین بە تەنیا نە

 

 ١٥/٢/١١٢٢خۆپیشاندانی  :بەریتانیا

اوپشتی لەگەڵ لەسەر بانگەوازی شورای ه ١٥/٢ۆژی ر

خەباتی خەڵکی ئێران و کۆمۆنیستەکانی کوردستان و عێراق، 

فارەتی تورکیا لەلەندەن نی ناڕەزایەتی لەبەردەم سەرخۆپیشاندا

ە بەرزکردنەوەی دروشم و پالکارتی دژی رژێمی سازدرا، ب

تورکیا و ئۆردوگان و سیاسەتی کوشتاری منااڵنی عەفرین 

لەالیەن دەسەاڵتی فاشیستی تورکیا و بەزمانەکانی ئینگلیزی و 

نەوەی ئامادەبوان و وتهەروەها قسەوباسی  کوردی و فارسی و

 .دروشمەکان

هاوکات حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان رێکخراوی 

بەریتانیا بەشداری خۆپیشاندانەکەی کرد، وە دەشتی جەمال 

ا، وە هاوکات دروشمەکانی پەیامێکی بەزمانی ئینگلیزی د

 . ی بەشیرەوە باڵوکرایەوە، وە خۆپیشاندانەکە لەگەڵ ریپۆرتاژێک راستەوخۆ لە پەیجی رادیۆ پێشەنگەوە لەالیەن نوردەوت 

 رێکخراوی دەرەوەی 

 حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان

 

 


