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 ەتی بەرپرس دەکرێتدەوڵێبوردنی نێوێکخراوی لڕ

 رانتی خۆپیشاندەوسەرک پارتی دژ بەکوشتن و تی وسەر یەکێ فشار خستنەلە 

 

ڕێکخراوی دەرەوەی حزبی کۆمۆنیستی  لەالیەن ١١/١١/١٢١٢لە خۆپیشاندانی ڕۆژی هەینی 

ڕاوانی چەپ و بەرچاو لە ئازادیخوازان و هەڵسو کە ژمارەیەکی ەوە بەرێخرابوو،کوردستانکرێکاریی 

ی بەشدارییان تیاکرد، کۆمۆنیست لەبەردەم بارەگای سەرەکی ڕێکخراوی لێبوردنی نێودەوڵەت

 بۆ دەستبەجێ مایەکدا کە ئاراستەیان کرالە  کرا ەتیدەوڵێبوردنی نێوێکخراوی لڕ یبانگەواز

 ستان، بۆفشارخستنە سەر یەکێتی نیشتمانی کوردستان و پارتی دیموکراتی کوردڕێکار بۆ گرتنەبەری 

 .عێراق -لە هەرێمی کوردستان کوشتنی خۆپیشاندەران ڕاگرتنی توندوتیژی و

یەکانی یەکێتی یئێوەمان لە هێرش و پێشێلکار دالە مانگی ئابی ڕابردو "هەر لەنامەکەدا هاتووە 

کرد کە دەسبتەجێ مانهەروەها داوا ،یموکراتی کوردستان ئاگادارکردەوەنیشتمانی کوردستان و پارتی د

دەستبەکاربن بۆ سەرکۆنەکردن و فشارهێنان بۆ سەر هەردوو حزبی دەسەاڵتدار بۆ ڕاگرتنی 

 بکەن بۆ وەستانەوە بەدژی كکارێداواکارین هەرئێستا و دەستبەجێ . كنان و گرتنی خەڵوڕاوەدو

 . مافی مرۆڤ دەکرێت لە کوردستان ن کە بەیە ئاشکراکایپێشێلکار

بێت بە یاسا و پێڕەوەکانی داکۆکی لە مافەکانی مرۆڤ  ێت پابەندڕێکخراوی لێبووردنی نێودەوڵەتی دەب

 .بێت داکوێی دنیا هەر لە

 :بکەن انەیداواکاریداکۆکی لەم  داوا لە ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کراوە کە

 .ڕاگرتنی تەقە و توندوتیژی دژ بە خۆپیشاندەران و ناڕازیان -١

 .ئازادکردنی دەستبەجێی دەستگیرکراوەکان -١

یی کردنی ئەو هێزە ئەمنیانەی کە دەستیان هەیە لە کوشتن و بریندارکردنی دادگا -٣

 .خۆپیشاندەرانی ئاشتیخواز

هێنان بە هەروەها کۆتایی. اندان و مانگرتنڕێزگرتن و بەفەرمی ناسینی مافی خۆپیش -０

ونەدەرەوەی زە ملیشیاکانی پارتی و یەکێتی و چوهێایی شارەکان لەالیەن فەزای ملیشی

 .ناو شارەکانی کوردستانیشیاکانیان لەهێزی مل

１-  
 ڕێکخراوی دەرەوە - حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان

١٣/١١/١٢١٢ 

 :دەقی نامەکە لەخوارەوە هاتووە لەگەڵ ژمارەی قوربانیەکان

 

 ڕێکخراوی لێبووردنی نێودەوڵەتی/ بۆ

 ١١/١١/١٢١٢/بەروار
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فشارخستنە سەر یەکێتی نیشتمانی کوردستان ڕێکار بۆ گرتنەبەری  بانگەوازتان دەکەین بۆ دەستبەجێ

و پارتی دیموکراتی کوردستان، بۆڕاگرتنی توندوتیژی و کوشتنی خۆپیشاندەرانی ئاشتیخواز لە 

 .عێراق -هەرێمی کوردستان

کۆبوونەوەی ئەمڕۆی ئێمە لەبەردەم نووسینگەی ڕێکخراوی لێبووردنی نێودەوڵەتی، بانگەوازتان 

 .وەرگرتن لەبەرامبەر دەسەاڵتداران لە کوردستان ستدەکەین بۆ دەستبەجێ هەڵوێ

ڵسوکەوتی حزبە دەسەاڵتدارەکان دەنووسین بۆئەوەی سەرنجتان ڕاکێشین بۆ هە ئەمڕۆ ئەم نامەیەتان بۆ

ی ر و شارۆچکەکانی هەرێمی کوردستانشالە  كلە زۆرێ هەفتەی ڕابردوو. کوردستانی عێراقلە

 خورماڵ، کفری، هەڵەبجەی تازە، کەالر، پێنجوێن، ق،سەیدساد چەمچەماڵ، ،سلێمانی كوە عێراق

سەدان لە الوانی بێکار و مامۆستا و  قەسری و دوکان، شارەزوور، پیرەمەگرون، عەربەت، زەڕایەن،

بۆ  كکۆبوونەوەی خەڵ. هاتنە سەر شەقامەکان فەرمانبەری خزمەتگوزاری و خەڵكی بەشمەینەت

زوربەی فەرمانبەران لە کۆی . ناڕەزایەتی دەربڕێنێکی ئاشتیانە بوو لەبەرامبەر لێبڕینی موچەکانیان

ەلومەرجێکی سەخت و دژواری بۆ ئەمەش ه. مانگ موچەیان وەرگرتووە٤مانگی ڕابردوو تەنیا ١١

 .پێویستی بە یارمەتی هەیە كکاتێکدا خەڵهێناوەتە پێش لەسەر دەمی کۆڕۆنا، لە  كخەڵ

لەجیاتی وەاڵمدانەوە . انی ژیانیانیەکداواکاری خۆپیشاندەران بریتیە لە دابینکردنی پێویستیە سەرەکی

پارتی و یەکانی خۆپیشاندەران، هێزە ئەمنی و ملیشیاکانی سەر بە یەکێتی نیشتمانی یبەداواکار

 یشیان لێهێرشیانکردە سەریان و ژمارەیەک لەلـو گو ڕێژكدیموکراتی کوردستان بەگازی فرمێس

کەسیش  ٠٢ە کەس کوژراون و پتر ل ١٢لەئەنجامی بەکارهێنانی تەقەمەنی زیندوو . دەستگیرکردن

 .بریندارانەی گەیەندرابوونە نەخۆشخانەکان دەستگیر و دەستبەسەرکراون لەو كژمارەیە. بوونبریندار

کوردستان و پارتی ەکانی یەکێتی نیشتمانی یلە مانگی ئابی ڕابردوو ئێوەمان لە هێرش و پێشێلکاری

هەروەها داوامان کرد کە دەسبتەجێ دەستبەکاربن بۆ . دیموکراتی کوردستان ئاگادارکردەوە

ۆ ڕاگرتنی ڕاوەدونان و گرتنی سەرکۆنەکردن و فشارهێنان بۆ سەر هەردوو حزبی دەسەاڵتدار ب

یە ئاشکراکانی یبکەن بۆ وەستانەوە بەدژی  پێشێلکار كکارێداواکارین هەرئێستا و دەستبەجێ . كخەڵ

ڕێکخراوی لێبووردنی نێودەوڵەتی دەبێت پابەندبێت بە یاسا . کە بە  مافی مرۆڤ دەکرێت لە کوردستان

 .و پێڕەوەکانی داکۆکی لە مافەکانی مرۆڤ لەهەرکوێی دنیا بێت

 :بکەن انەیداواکاریداکۆکی لەم  داواکارین

 .انیزیڕاگرتنی تەقە و توندوتیژی دژ بە خۆپیشاندەران و ناڕا -١

 .ئازادکردنی دەستبەجێی دەستگیرکراوەکان -١

دادگایی کردنی ئەو هێزە ئەمنیانەی کە دەستیان هەیە لە کوشتن و بریندارکردنی  -٣

 .خۆپیشاندەرانی ئاشتیخواز
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هەروەها کۆتایی هێنان بە فەزای . ڕێزگرتن و بەفەرمی ناسینی مافی خۆپیشاندان و مانگرتن -٤

زە ملیشیاکانی پارتی و یەکێتی و چوونەدەرەوەی هێزی هێایی شارەکان لەالیەن ملیشی

 .ملیشیاکانیان لە ناو شارەکانی کوردستان

 :لیستی قوربانیەکان

 هەمزەشارستین -١

 دمحم عمر فەرەج-٢

 هەرێم عەلی فەرەج -٣

 هیوا فواد-٤

 ئاکۆ سلێمان-٥

 سەربەست عوسمان-٦

 ئادەم یەحیا -٧

 ئاوات تالیب-٨

 ئاکار جەبار-٩

 شڤان دمحم -١١
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