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 یانەی شارەکانی کوردستانیئازادکردنی گیراوەکانی خۆپیشاندانەکانی ئەم دوا کیکردن لە ئازادی وناو داکۆپێ لە
 ستی کرێکاریی کوردستان بەردەوامەکەمپەینی ڕێکخراوی دەرەوەی حزبی کۆمۆنی

 
  

کاریی کوردستان لەپێناو خراوی دەرەوەی حزبی کۆمۆنیستی کرێڕێک
یانەی شارەکانی یگیراوەکانی خۆپیشاندانەکانی ئەم دوائازادکردنی هەموو 

و ئازادی و جێگیرکردنی ئازادی خۆپیشاندان هەروەها لەپێنا کوردستان و
یتیانی کوردستان، هاوکا  ، وەك مافێکی بێئەمالوئەوالی هاواڵرۆژنامەگەری

ێم و حزبە یەیتی لەسەر حکومەیتی هەروەی فشارێکی گەورەی سیاسی و کۆمەاڵبەمەبەستی یتوندکردنە
دا کەنداو ئەمریکا بەریتانیاو ئوسترالیا و یتانی ئەوروپا وکانی ناو حکومە ، کەمپینێکی لە واڵبەشدارە
یتەندروستی  اوەکان کارو هەروەها سەالمەیتی گیانی وو داوای دەستبەجێی ئازادکردنی گی بەرێخست

دەکا   پرسیارئەوان بەر هەموو گیراوەکانی خستە ئەستۆی حکومە  و دەزگا ئەمنیەکان و
 . لەچارەنوسیان

 :ئەمەی خوارەوە ڕاپۆریتی هەندێ الیەنی چاالکیەکانی ئەم کەمپینەیە
 :ن نده له -بەریتانیا

کوردستان نامەیەکی ڕێکخراوی دەرەوەی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی  داسەرەیتای ئەم کەمپەینە*/ 
كانی  و چاودێری مافه( رناشناڵ ئینتهمنستی  ئه)یتی  وڵه کخراوی لێبوردنی نێودههەردوو ڕێئاڕاستەی 
. دکرد داوای ئازادكردنی خێرای گیراوەکانی خۆپیشاندانەکان کر (هیومان ڕایتس وۆچ)مرۆڤ 

 خراپیهەروەها لەنامەکەدا ئاماژە بە
رێمی  هه  ن لهرجی ژیا لومه بارودۆخ و هه

ڵك  ادەیەک کە خهكوردستان کراوە بەڕ
ری ماوە و بەناچا مولی نه حه چیتر یته

خۆپێشاندان  یتی و زایه دەستیان بۆ ناڕه
كێتی و  یه  كایتێكدایە كه  ئەمەله. بردووە

ژاری  پاریتی وحکومەیتەکەیان خەڵکیان لەهه
بوونی  و نه  بێکاری و بڕینی موچه و

بوونی  نه ندروستی و یتگوزاری یته خزمه
چی دان  پاكدا راگریتووە و كه با و ئاوی كاره
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یان  نجه شكه ن و ئه كه ین و خۆپیشاندانیشدا نانێن و ناڕازیان زیندانی ئهربڕ یتی ده زایه مافی ناڕه به
ر  سه  نه فشار بخه  له په  ڕێکخراوی ناوبراو دەکا  کە به لەکۆیتاییدا نامەکە داوا لەهەر دوو. ن ده ئه
یتی گیانی  المه سه    به باره ن سه رپرسیاریان بكه و به( كێتی و پاریتی یه)اڵیتدار  سه ردوو حزبی ده هه
 : ن كه ی زیندانی كراون و داویان لێ بكه وانه موو ئه هه
 .ن راگیراو ئازاد بكه سه ستبه جێ ناڕازیانی ده ستبه ده. ١
 . وه بوو بكرێنه ره كانیان قه خۆیان و خێزانه. ٢
 .یتی و خۆپیشانداندا بنێن زایه مافی ناڕه رمی دان به فه به. ٣

لەالیەن ڕێکخستنەکانی حزب لە بەریتانیا و فنالندو ئەڵمانیا وسویسرا شایانی باسە ئەم نامەیە 
وئوسترالیاوە ئاراستەی سەرجەم ئۆفیسەکانی هەردوو رێکخراوی ناوبراو کراوە و بڕیاریشە لەالیەن 

 .  م بدرێتەوەاڵئۆفیسی سەرەکی ڕێکخراوی ئەمنستیەوە وە
ی  م نوسینگه رده ن لەبه نده له  یتی له زایه ناڕهخۆپیشاندانێکی  0202سێپتێمبەری ١١رۆژی هەینی */ 

زمانی کوردی و   ندین پالکار  به لەم خۆپیشاندانەدا چه. رێمی کوردستان سازدرا یتی هه حکومه
ی  م دواییانه کانی ئه کانی خۆپیشاندانه موو گیراوه جێ هه ستبه بێت ده ده)  بریتی بوو له  ئینگلیزی که

ستۆی  ئه  کان له موو گیراوه ندروستی هه یتی گیانی و یته المه ، سه!بکرێنکانی کوردستان ئازاد  شاره
رانی هاواڵیتیان و زامنبوونی  ، ژیان و گوزه! رێمدایه یتی هه کانی حکومه منیه زگا ئه   و ده حکومه

کانی ژیان و بژێوی مافی  و پێداویستیه ندروستی و موچه  یتی یته المه سه  کانی ژیان له پێداویستیه
ی مافی هاواڵیتیان  یتی و مانگریتن که زایه بێت مافی ئازادی خۆپیشاندان و ناڕه ، ده! یتایی هاواڵیتیانه ره سه

کانی ژیان  اڵمی پێداویستیه یتوانێت وه اڵیتێک نه سه   و ده حکومه !سمی بناسرێت ره به  کوردستانه
چەند دروشمی  هاوکا . رز راگر  به !.ڕابماڵرێت  پێویسته  وه رانی هاواڵیتیان بدایته گوزه

، نا بۆ کوشتن و گریتنی  خۆپیشاندران محکومه  کردن له قه ن، یته کان ئازاد بکه ستگیرکراوه ده)
و ..... بژی ئازادی ..ن بکهران دابین رمانبه ی فه ریتن، موچهرکو  نا بۆ گ نوسان، نا بۆ سه رۆژنامه

 . وه یهویترا ده  وه رانه ن خۆپیشانده الیه زمانی ئینگلیزی و کوردی له به
حزبی کۆمۆنیستی   وه ره رپرسی رێکخراوی ده مال به شتی جه دا ده م خۆپیشاندانه له  نی باسه شایه

شکرد و هەروەها لەرێگای رادیۆی پێشەنگەوە راستەوخۆ  کی پیشکه یه کرێکاریی کوردستان ویته
وەها پەخشی خۆپیشاندانەکە کراو گفتوگۆی لەگەڵ سەعید ئارمان و عبدواڵ حسن کرد و هەر

و چاالکیەیان کردو چاوپێکەویتنی لەگەڵ سەوسەن سەلیم، ئیبراهیم  فیزێونی ئین ئار یتی رۆمالی ئه له یته
ک کا   محەمەد، نوری بەشیر، دەشتی جەمال و عبدواڵ حسن ئەنجامدا و خۆپیشاندانەکە دوای یه

 .ها   که خۆپیشاندانه  ژمێر کۆیتای به
 

 :هێلسینکی: فنالند
گردبونەوەیەکی ناڕەزایەیتی لەسەنتەری شاری هێلسینکی  ١١/٩/٢٢٢٢حزب ڕۆژی  کۆمیتەی فینلەندای

سازداو یتێدا چەندین پالکار  و دروشم 
بەرزکرانەوە کە سەرنجی ڕێبوارانی 

هاوڕێ مستەفا باهر . ڕادەکێشا
لەویتەیەکیدا سەرەڕای ئەوەی کە 
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اسێکی لەسەر دۆخی سیاسی دا، قسەوب  سوپاسی ئامادەدبوانی کرد بۆ بەشداریان لەم خۆپیشاندانه
هەرێم و هەروەها لەسەر خۆپیشاندانەکانی ئەم دواییە و گریتنی خۆپیشاندەران لەالیەن دەزگا 

پاش کایتژمێرێک کۆیتایی بە گردبونەوەکە ها  و بەشداربوان . ئەمنیەکانی هەرێمی کوردستانەوە کرد
 . بەڵێنی کاری بەردەوامیاندا یتا ئازدبوونی هەموو گیراوەکان

 
 : سراسوی

ڕێکخستنەکانی حزب لەواڵیتی سویسرا 
خۆپیشاندانێکی دژ بەشداری 

 بەدەستگیرکردنی خۆپیشاندەران لە زاخۆ و
داواکاری  قەاڵدزێیان کردو رانیەو ودهۆک 

و  کەندەستبەجێ دەستگیکراوەکان ئازاد ب
بکەنەوە،  بۆخێزانەکانیان قەرە خۆیان و

رپرسی ەخرانەڕوو، هاوڕی ئەحمەد عەلی ب
تنەکانی حزب لەواڵیتی سویسرا ڕێکخس
. باسێکی پێشکەش بەئامادەبوان کردقسەو

 : ئەحمەد علی بن گویبیستی دەقی قسەوباسەکانی هاوڕێلەم لینکەی خوارەوە دەیتوانن 
https://www.facebook.com/1593403171/videos/pcb.10221120311669431/102

21120308549353/ 
 

 ەزایەتی ئاراستەی نوسینگەی حکومەتی هەرێمی کوردستانکردسریالنکا نامەی ناڕ -ی سۆشیالیستیپێشەوەی پارتهێڵی 
ڕێکخراوی دەرەوەی حزبی کۆمۆنیستی  ردنی گیراوەکانی خوپیشاندانەکانلەدرێژەی کەمپینی ئازادک

 ی کوردستان پەیوەندی لەگەڵ پاریتی سۆشیالسیتی سریالنکا بەست و لەڕەوشییکرێکار
وەبردنی خۆپیشاندان بەرپرسانی حزبی انی ئازادی هەڵسورانی سیاسیو بەڕێسەرکویتگەری و ژێرپێن

کردن اریتی سۆشیالیستی سریالنکا لەهەستلەبەرامبەردا پ. ناوبراویان ئاگادار کردەوە
بەبەرپرسیارێتیەوە بۆ دۆخی ئازادی لەهەرێمی کوردستان نامەیەکی ناڕەزایەیتی ئاڕاستەی 

 -کومەیتی هەرێمی کوردستان کرد لە لەندەن، هێڵی پێشەوەی پاریتی سۆشیالیستینۆینەرایەیتی ح
 :پاریتی دەکا  داوا لە یەکیتی و  (Front Line Socialist Party-Srilanka )سریالنکا

 .سەرکو  و یتوندویتیژی لەبەرامبەر خۆپیشاندەران ڕاگرن -
 .ڕێز بگرن لە ئازادی ڕادەربڕین -
هەموو یتاکێك بۆ دەربڕینی بیروڕا بەشێوەیەکی  دەستگیرکراون و ڕێگەدان بئازادکردنی هەموو  -

 .ئازاد و دوور لەهەر ڕێگری و سنووردانانێك
باشکردنی هەڵومەرج و گوزەرانی خەڵك، و  و ن دەبێت پەلە بکەن لە دانی مووچەدەسەاڵیتدارا -

ەرکردنی قەیرانی ئابووری چاکسازی بۆ ڕاگریتنی گەندەڵی لە دامودەزگا حکومیەکان، هەروەها چارەس
 ...ئەوهەرێمە دەوڵەمەندە بە نەو 

about:blank
about:blank


4 
 

ئێمە سەرکۆنەی ئەو سەرکو  و یتوندویتیژیە دەکەین کە لەالیەن ملیشیاکانی " هەر لە نامەکەدا هایتووە
و پشتیوانی برایانەی خۆمان بۆ چینی کرێکار و زەحمەیتکێشی هەرێمی  ەکراوەپدك و ینك ەوە پیاد

 ".کوردستان ڕادەگەیەنین
 

 
 

 !دەربڕی  حزبی کۆمۆنیستی فنالند پشتگیری خۆیان بۆ کەمپینی ئازادکردنی گیراوەکانی کوردستان
هەریەك لە مستەفا باهر و ڕێبوار عارف کادری حزب، سەردانی حزبی  ١٢/٩/٢٢٢٢رۆژی  

ێلسنکی کۆمۆنیستی فنالندیان کرد لە ه
الیەن سکریتێری حزبی ناوبراوەوە وە لە
 ( Juha-pekka) یوها پێککا)بەڕێز 

لەم کۆبوونەوەیەدا . وە پێشوازیان لێکرا
لەسەر بارودۆخی سیاسی کوردستان 
بەیتایبەیتی لەسەر خۆپیشاندانی ئەم 
دوایانەی خەڵکی کوردستان کە دژ بە 
نەبونی موچەو کەمی 
خزمەیتگوزاریەکان و ڕژابونە 

ە بەگریتنی ژمارەیەک سەرشەقامەکان و خۆپیشاندانیان ئەنجام دابوو قسەباس کرا هەروەها ئاماژ
هاوکا  نامەیەکی . ئەمنیەکانی حکومەیتی هەرێمەوە کرالەخەڵکی خۆپیشاندەر لە الیەن دەزگا 

نامەی هەڵسوڕاوانی شارۆچکەی  ڕێکخراوی دەرەوەی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان و
 . ڕانیەوە شارۆچکەی زاخۆ خرانە ڕوو

پشتگیری خۆیان بۆ کەمپەینی حزبی ( ا پێککایوه) کردنی بارودۆخە کە، بەڕێزدوای یتاویتوۆێ
 قسەوباسکرا کە و یداخوازیەکانی خۆپیشاندەران دەربڕ کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان و

هاوکا  هەمان . و بەیتوندی ناڕەزایەیتی خۆیان دەربڕن نامەیەك ئاراستەی حکومەیتی هەرێم بکەێت
ینە پکردەوەو پشتگیری خۆیان بۆ ئەم کەمبەدا ڕاپۆریتی ئەم دیدارەیان باڵوڕۆژ لە ماڵپەڕی ئەو حز

 .ڕاگەیاند
 

 نامەیەکی ناڕەزایەتی ئاڕاستەی نۆێنەرایەتی حکومەتی هەرێمی کوردستان لەلەندەن کرد NO Sweat گروپی
 NO Sweatلەدرێژەی چاالکیەکانی کەمپینی ئازادکردنی گیراوەکانی خۆپیشاندانەکان گروپی  

ێنەرایەیتی حکومەیتی هەرێمی کوردستان لەلەندەن کرد  ئەمەی نامەیەکی ناڕەزایەیتی ئاڕاستەی نو
 :خوارەوە دەقی ئەو نامەیەیە

 حکومەیتی هەرێمی کوردستان/ بۆ
2 Hobart Place -Belgravia-London-SW1W 0HU 

لەالیەن ڕێکخراوی دەرەوەی حزبی کۆمۆنیستی  بەپێی کەمپینێک کە (NO Sweat) ئێمە وەک گروپی
کخراوە و ئێمەی لێ ئاگادارکراوەیتەوە، یتێیدا ئاماژە کراوە بە سەرکو  و ی کوردستانەوە ڕێیکرێکار
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ڕاوەدوونان و گریتن و ئەشکەنجەدانی خۆپیشاندەران لەالیەن هەردوو حزبی دەسەاڵیتداری هەرێمی 
هەولێر و )  گریتویانەیتە بەر لە شارەکانی ژێر دەسەاڵیتی خۆیان وەک( پدک و ینک)  کوردستان

، لەکایتێکدا خۆپیشاندەران بۆ ناڕەزایەیتی دەربڕین (ک زاخۆ و ئیبراهیم خەلیلقەاڵدزێ و ڕانیە و دهۆ
) لە بەرامبەر بڕین و دواکەویتن و نەدانی مووچە و کەمی و خراپی خزمەیتگوزاریەکانی وەک 

شارانەی ئاماژەمان پێکردن لە  هایتبوونە سەرشەقامەکان لەو (دهت ...یتەندروستی، کارەبا، ئاو
 .٢٢٢٢ی ناوەڕاستی مانگی ئاب

باوەڕمان . لەم نامەیەدا پشتگیری و هاوپشتی خۆمان بۆ داوا ڕەواکانی خۆپیشاندەران ڕادەگەیەنین
. وایە ئینسانەکان مافی ڕەوای خۆیانە کە لە پێداویستی و خزمەیتگوزاریە سەرەیتاییەکان بەهرەمەندبن

لە بەکارهێنانی یتوندو  رهەروەها ئێمە داواکارین مافی خەڵک بۆ خۆپیشاندان بە ڕەسمی بناسێنن و دو
 .یتیژی بەرامبەریان

دوای بەدواداچوونمان بۆمان دەرکەو  کە خۆپیشاندەرە گیراوەکان یتاوەکو ئێستا دەستبەسەرن و 
 :دەکەین دەستبەجێ ئەم ڕێکارانە بگرنە بەر بۆیە داوا. ئازاد نەکراون

 . یراوەکانشارانە و دەستپێکردنی ژیانی ئاسایی گ البردنی فەزای میلیشیایی لەو-١
بەرپرسیاریەیتی سەالمەیتی گیراوەکان دەگرنە ( پدک و ینک ) دڵنیابوونەوە لەوەی کە هێزەکانی -٢

 .ئەستۆ
 .دەسبەجێ هەموو گیراوەکان ئازاد بکرێن-٣
قەرەبووکردنەوەی ماددی دەستگیرکراوەکان بۆ ئەو ماوەیەی کەلەزینداندا دەستبەسەرکراون و -٤

 .بەوهۆیەوە کاریان لەدەستداوە
 لەگەڵ ساڵو و ڕێزی

 (Jay Kerr)جەی کەیر
 

نامەیەك ئاراستەی حکومەتی هەرێمی کوردستان   ( Alliance for worker’s Liberty)هەروەها ڕێکخراوی
 دەستگیرکراوەکان ئازادکراون هەموو خۆپیشاندەرە"  دەکات و ناڕەزایەتی بەرامبەر دەربڕیون  و رایدەگەیەنیت كه

 ی کوردستان نامەیەک ئاڕاستەی ڕێکخراوە جیهانیەکان دەکاتیکاردەرەوەی حزبی کۆمۆنیستی کرێخراوی بەرپرسی ریک
بۆ  ی کوردستان دژ بەسەرکویتی ئازادی ویکارخراوی دەرەوەی حزبی کۆمۆنیستی کرێکبەرپرسی رێ

مەنوسان نامەیەکی ئاراستەی رۆژنا اوانی  خۆپیشاندانەکانی وداواکردنی ئازادکردنی هەڵسوڕ
یەکیتی رۆژنامەنوسان لە  رێکخراوی قەلەمی جیهانی،) ک ڕێکخراوی جیهانی کرد لەوانەکۆمەڵێ

 هەروەها....پەرستیپەیمانگای دژی نەژاد بەریتانیا،
،open rights group,committee to protect journalists.centre for law and 

democracy,article19, ییکارسەندیکای کرێ PCS. 
ان نامەیەکی ئاراستەی جۆن رۆژنامەنوس ئازادکردنی دەستگیرکراوەکان و بۆ دەشتی جەمال -

 ..یبەر پاریتی کرد لە بەریتانیاەشوی لجێرمی کۆبن سکریتێری پێ د ومکدوناڵ
هەموو " ڕایدەگەیەنێت لەژیر گوشارەکانی ئەم کەمپەینەدا نۆێنەری حکومەیتی هەرێمی کوردستان -
 نۆێنەری حکومەیتی هەرێمی کوردستان لە لەندەن . نکراوپیشاندەرە دەستگیرکراوەکان ئازادخۆ
 Alliance for worker’s)بەرپرس لە رێکخراوی (ماریتن یتۆماس)بە ( کاروان جەمال یتاهیر)
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Liberty )  هەموو "  ت كهیتی بەرامبەر دەربڕیون رایدەگەیەنێلەسەر داوای ئێمە ناڕەزایە کە
 . "دەستگیرکراوەکان ئازادکراون خۆپیشاندەرە

لە ڕێکخراوی دەرەوەی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان لە وەاڵم بە نۆێنەری حکومەیتی ئێمە 
ئازاد     به باره   سه ری حكومه ی نوێنه یه و قسه ئه  هەرێمی کوردستان لە لەندەن رایدەگەیەنین كه

هاوڕێیانی گروپی  ن الیه پێ ئەو هەوااڵنەی لهبە. راگیراو دورە لە راستیەوە سه ستبه بوونی ناڕازیانی ده
کەس دەستبەسەرە  ٤٢ستا یتەنها لە سنوری زاخۆ و بادیناندا ی شوبا  بەدەستمان گەیشتوە یتا ئێ ١١
ەڵسوڕاوی یتر دەستبەسەرن ئەندامی یتەڤگەر و ژمارەیەك ه ٥کەسیان شوفێری لۆری و  ١١کە 
 ..یارە دادگاییان بکەنوابڕ

بەردەوام دەبێت یتا هەردوو دەسەاڵیتدارێتی پاریتی و واڵ  هەربۆیە هەوڵەکانی ئێمە لە دەرەوەی 
كانیان  راگیراو ئازاد دەکەن و خۆیان و خێزانه سه ستبه جێ سەرجەم ناڕازیانی ده ستبه یەکێتی ده

 .بوو دەکرێنەوە و لە سەالمەیتی ئاسایشیان دڵنیا دەبین ره قه
 ڕێکخراوی دەرەوەی حزبی کۆمۆنیستی کریکاریی کوردستان

 دەرەوەڕێکخراوی 

١٥/١٢/٢٢٢٢ 
 

 
 

 

 

 

تی جەمال :ند گرتنبۆ پەیوە ش  دە

Email: dashtyjamal@gmail.com  Tel: 0044- 7720291516 

Website: www.hkkurdistan.org 

 

mailto:dashtyjamal@gmail.com
mailto:dashtyjamal@gmail.com
http://www.hkkurdistan.org/

