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 :لهئازادی داکۆکی ی کەمپەینیدوو یاندنی ژمارهراگه
 

ن بە دژی سزای زیندانی کردنی ڕۆژنامەنوسان و  مان بكە كەمپینە كە   پشتیوانی لە لەنامەیەکدا داوا دەکرێت  
 ! هەڵسوڕاوانی سیاسی

 

نترۆڵی  لەژێر كۆ   ر لەسەر ڕێنوێنی حکومەت کە ێدادگای هەول   ١٦/٢/٢٠٢١  ممەڕۆژی سێشە دوایی ئەوەی  
و  بەرزانی  دیموکراتی کوردستان و مەسعود  ر سە بە  ش ساڵ زیندانیكردنی شە  ، سزای ەکەیدایە ڵمابنە   پارتی 

لە   و رۆژنامە ژمارەیەك  سە  وانیڕا هەڵسو  نوس  هەول   کە   پاند مەدەنیدا  شارەکانی  بادینانن،    رێدانیشتوی  و 
  مەتێك كە ۆ تو هاریوان عیسا(.    د، ئەیاز کەرەم شێروان شێروانی، گۆهدار زێباری، شڤان سەعی  )بەناوەکانی  

داویە سەده نە   "  لە   بریتیە   پاڵ   تیە اڵتداران  ئاسایشی  حزبی  یی"وه تە تێکدانی  واڵتی  دەرەوەی  ڕێکخراوی  دا 
کرێ بۆ  کۆمۆنیستی  کوردستان  لە  ئازادی  لە  داکۆکی  بۆ  خۆیدا  کەمپەینی  درێژەی  لە  کوردستان  کاریی 

 کی گرتە بەر: یانە چەند هەنگاوێلەم داواکارپشتیوانی 

 ستگیركراوەکان ئازاد بكرێن.و سەرجەم ده  وه شێتە ڵبوه ر هە ێ. بڕیاری دادگای هەول١

هە-٢ ئازادی  هەرێم  خۆپێساندانڕسوڵحکومەتی  سیاسی،  بناسێنێ  انی  بەرەسمی  کۆبونەوە  کەس    و  ت و  هیچ 

 . شەڕهبەر گوشار و هە  لەسەر ئەم مافە دەستگیر نەکات و نەیخاتە

و جیهانی  کەسایەتی  دەیان  ئاراستەی  کەمپەینە  ئەم  نامەی  کرێ  دەقی  سەندیکای  و سکرتێری   کاریی 

داهاتوودا  ڕێ راگەیاندی  لە  کراوە  مرۆڤ  مافی  بەڕکخراوەکانی  ڕێکخراوەکان  و  کەسایەتی  گشتی لیستی  ای 

 رادەگەیەنیین. 

 

  

 ردنی ڕۆژنامەنوسان و هەڵسوڕاوانی سیاسی! ک ن بە دژی سزای زیندانیمان بكەەكمپینە كە پشتیوانی لە 

 حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان ...

 کەمپینی داکۆکی لەئازادی  

 پاش ساڵو  

 ........................   بەڕێزان لە

 

سێشە  هەول  ٢٠٢١/ ٢/ ١٦  ممەڕۆژی  کە ێدادگای  حکومەت  ڕێنوێنی  لەسەر  پارتی    ر  كۆنترۆڵی  لەژێر 

ر ژمارەیەك  سەبە   ش ساڵ زیندانیكردنی شە   ، سزایەکەیدایەڵمابنە   ەسعود بەرزانی ودیموکراتی کوردستان و م 

ورۆژنامە لە   سە  وانیڕاهەڵسو   نوس  هەول   کە   پاند مەدەنیدا  شارەکانی  بەناوەکانی    رێدانیشتوی  بادینانن،   )و 

اڵتداران  سەده  مەتێك كە ۆتو هاریوان عیسا(.    شێروان شێروانی، گۆهدار زێباری، شڤان سەعید، ئەیاز کەرەم

 . یی"وه تەتێکدانی ئاسایشی نە  " لە ڵسوڕاوان  بریتیە پاڵ هە  تیە داویە 

لەگە بڕیارە  سیاسیە   ئەوەدا  ڵئەم  سزایەکی  ڕاستەوخۆ  نییە،  پشتەوە  لە  یاسایی  پشتیوانەیەکی  و  بەڵگە  هیچ 

دەسەاڵتداران بۆ    یانە گرتووە کەی درێژدەرهەق بە کەسانێک گیراوەتەبەر کە ڕەخنەیان لە گەندەڵی و ئەو دەست
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ماف و  سەر  فەردی  ئازادیە  هاو   و  ئەنجامیانداوەاڵ مەدەنیەکانی  کوردستان  و    ،تیانی  موچە  داوای  وەیا 

و تەندروستی  بەدەستهێنانی هە کارەب و  ئاو    دابینکردنی خزمەتگوزاری  و  و لیا  پێناوه لە   کاریان کردووە  شدا  و 

 نانەدا کردووە. بەشدارییان لە خۆپێشاندانی هێم 

و مەدەنیەکان لە کوردستانی  مافە فەردی  لەم پەیوەندەدا داوا لەبەرێزتان دەکەین کە بۆ داکۆکیکردن لەئازادی و

و هەول  عێراق  دادگای  بڕیاری  هەڵوەشانەوەی  و ێبەش،  رداێلەپێناو  بنوێنن  هەڵویست  خۆتان  گونجاوی    وەی 

 بکەن:  ڕەزایەتی دەرببڕن و داوامەتی هەرێم ناوکبەرامبەر بە نوێنەرایەتیەکانی ح

 ستگیركراوەکان ئازاد بكرێن.و سەرجەم ده  وه شێتە ڵبوه ر هە ێ. بڕیاری دادگای هەول١

هە٢ ئازادی  هەرێم  حکومەتی  خۆپێساندانڕسوڵ.  سیاسی،  بناسێنێ  انی  بەرەسمی  کۆبونەوە  کەس   و  ت و  هیچ 

 . شەڕهبەر گوشار و هە  لەسەر ئەم مافە دەستگیر نەکات و نەیخاتە

و هەرێم  حکومەتی  ئۆفیسەکانی  ئاڕاستەی  ڕێگایانەوە  لەم  پەیامەکانتان  و  نامە  لە  دەتوانن   نوێنەرایەتیەکانی 

 بکەن..  و دەرەوە  ناوخۆی کوردستان

 khasro.ajgayi@gov.krd 

.jamal@gov.krdkarwan 

 

 گایانەوە بەدەستی ئێمە  بگەیەنن: ێەم ڕلزۆر سوپاستان دەکەین کە وێنەیەک لەنامەو پەیامەکانتان 

 hkkurdistan.darawa@gmail.comیڵ ئیمە 

 ٠٠٤٤٧٧٢٠٢٩١٥١٦ ێرنبن وه نە تەلەفۆ م رێگای ئە  لە وەتس ئەپ  بە  تێکست مەسج وه 

 

 

 کهیسهکه:  یه پێشین 

دیسمبەری ساڵی  ٢لە ڕۆژی   و   ٢٠٢٠ی  موچە  نەدانی  دژی  لە  کوردستان  شارەکانی  دانیشتوانی  لە    بەشێك 

تەندروستی خزمەتگوزاری  و   نەبونی  ئاو  و  و  هەژاری  و  و   کارەبا  دۆخی    بێکاری  کەبەهۆی  گرانیەك 

سەرشەق ڕژانە  داسەپابوو،  بەسەریاندا  سەرەتا  کۆرۆناوە  جەماوەری.  خۆپێشاندانی  دەستیاندایە  و  امەکان 

سەوز ناوچەی  کە  خۆپیشاندانەکان  شارانەدا  لەو  دەسە  واتە  کوردستاناڵلەژێر  نیشتیمانی  یەکیەتی  و   تی 

بە  هەڵدا،  تاڵەبانیدایە، سەری  هەرجۆرە خۆپیاڵبنەماڵەی  قەدەغەی  کوردستان،  دیموکراتی  پارتی  و   اندانشم  

و گرتنی هەڵسوراوان و لەئەنجامدا   اوەری راگەیاند و کەوتە پەالماردانی ڕۆژنامەنوسانگردبونەوەیەکی جەم

 دەیان کەسی بێسەروشوین کرد.  

کەس لەالیەن هێزە    ٨شارەکانی کوردستاندا،    ساڵی پاری   خۆپیشاندانەکانی سێپتەمبەری  لە  جێگای ئاماژەیە کە

یەک و  ئەمنیەکانی  کوژراون  نیشتمانیەوە  هەردو  بەدەیان یەتی  لەناوچەکانی  دەسەو  کەسیش  تداردا اڵحزبی 

 زیندانیکراون. 

ستی  كانی ژێر ده ناوچە   لە  وڵی ڕێكخستنی خۆپیشاندانیان داوههە   گوایە   ی كە ڵسوڕاوانە نوس و هە و ڕۆژنامە ئە 

وه  پە   پارتیدا  لە یوه یاخود  دیكە ڵ كەگەندییان  بەسانی  تۆڕه لە  ستووه دا  ناڕه تا  وهكانە ە تی اڵیەكۆمە   ڕێی  تی زایە كو 

سزایان   ناویان هاتووه   وه رهسەلە  ی كەوانە ستگیركراون. ئە رببڕن، دهڵگا دهباری كۆمە رجی نالە لومەدژی هە لە

بڕیار و سزادان   مان جۆر لە ڕوانی هە چاوه   زینداندا ڕاگیراون و لە   ندێكی تریش لەو هە   پێندراوه ردا سەسەبە 

 پێندرێ. ریاندا بسە سەبە  وهاڵتدارانە سە ن دهە الی لە

 

 :بڕیوه ده خۆیان پشتیوانی نانه الیه  مئه 

mailto:khasro.ajgayi@gov.krd
mailto:karwan.jamal@gov.krd
mailto:hkkurdistan.darawa@gmail.com
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 سەندیکایی کرێکاریی پێكهاتوون. ٩عێراق کە لە  کاریەکانیێکر یەکیتیە  کۆنگرەی ڕاگەیاندنی •

 زمانی فارسی. سمی، بەتی رهتیست/ خە ری کوردستانی حزبی حیکمە فتەده •

 تی کرێکاریی عێراق. حزبی کۆمۆنیس  •

 کانی ئینگلیزی و فارسی.زمانە تیست بە حیکمە ی کوردستانی حزبی ڕاگەیاندنی کۆمیتە  •

 

 

 سەبارەت  هەولێر دادگای زەبروزەنگانەی بڕیاری لەسەر عێراق کاریەکانیێکر یەکیتی  کۆنگرەی ڕاگەیاندنی

 . بادینان ەوڵیروه ورۆژنامەنوسانی سیاسی هەڵسوراوانی بەسەر زیندانی  ساڵ شەش بەسزای

 .  دێت  پێک کرێکاریی نقابەی ٩  لە عێراق نقابەکرێکاریەکانی  کۆنگرەی 

 

 الحریة لنقابیي الصحافة الكردستانیة 

 ال لتكمیم أفواه الصحفیین 

  أحدى   قبل  من  الصادر  للقرار  وأدانتە  وشجبە  استغرابە  عن   العراقیة  العمالیة  والنقابات   االتحادات   مؤتمر  یعرب   

  تمثل   باطلة  وحجج  بتهم  الكردستانیین  الصحفیین  من  خمسة   بسجن  دهوك  في  الكردستانیة  ضائیةالق  المحاكم

 في   والصحفیة  المدنیة  للحقوق  فاضحا    انتهاكا    وتشكل  ،  والتعبیر  الرأي  وحریة  ،  اإلنسان  حقوق  من  بحق  استهانة

  ،   سعید   شفان  ،  كریم  ایاد   ،  زیباري  وكهدار  ،  الشیرواني  شیروان  الصحافیین  لە  تعرض   ما  أن.    كردستان  إقلیم

  كفلتها   التي  والرأي   الصحافة  حریة  على  واعتداء  انتهاك  هو  سنوات   ست   لفترة  بالسجن  بمعاقبتهم  عیسى  هاوریان

.   والحقوقیة  اإلنسانیة  العالم  ومنظمات   دول  وكل  الدولیة  العمل  ومعاییر  الوطنیة  والدساتیر  اإلنسان  حقوق  الئحة

 الى   صوتە  یضم  عمالیة  ونقابات   اتحادات   تسع  یضم  الذي  العراقیة  العمالیة  لنقابات وا  االتحادات   مؤتمر  في  أننا

 منح   على  والعمل  فورا ،  المعتقلین  سراحهم  بإطالق  كردستان  اقلیم  حكومة  ویطالب   والعالم   الوطن  أحرار  جمیع

 واالجتماعیة   واالقتصادیة  السیاسیة  األوضاع  مجمل  من  ومواقفهم  رأیهم  ابداء  في  وحقهم  حریتهم  الصحفیین

 مع   الفظ  تعاملها  في  سابقا    األمنیة  األجهزة  بها  قامت   ما  تكرار  وعدم.    مشروعة  غیر  مسائلة  دون  من  وغیرها

 .  العراق كردستان في كادحینا و  شعبنا تظاهرات 

 شعب   ضد   القمعیة  للممارسات   ال  العام  والرأي  الصحافة  أفواه   لتكمیم  ال  المعتقلین  الكردستانیین  للصحفیین  الحریة

 بغداد  العراقیة العمالیة والنقابات  االتحادات  مؤتمر العراق كردستان وكادحي

 19   /2   /2021 
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 دێت  پێک کرێکاریی نقابەی ٩  لە عێراق نقابەکرێکاریەکانی کۆنگرەی

 نا بۆ دەم داخستنی رۆژنامەنوسان 

 ئازادی بۆ پیشەوەرانی ڕۆژنامەگەری کوردستانی 

سەندیکا   و  یەکێتی  و کو  کۆنگرەی  نیگەرانی  عێراقیەکان،  و   رێکاریە  دەردەبڕێ  خۆی  سەرسوڕمانی 
لەدادگاکانی دهۆک دەرچو  لە یەكێک  ئەو بڕیارە دەکات کە  ە، بۆ زیندانیکردنی پێنج  وهەروەها سەرکۆنەی 

وپوچ، ئەمە تەوهینە بە یەکێک لەمافەکانی مرۆڤ  ڕ ڕۆژنامەنوسی کوردستانی، بە تومەتی بێبنەما و بیانۆی پ
ڕ ئازادی  هەرێمی  و  لە  ڕۆژنامەگەریەکانە  و  مەدەنی  مافە  زەقی  پێشێلکاریەکی  هەروەها  ادەربڕین، 

 کوردستان. 

شێروان شێروانی، گوهدار زێباری، ئەیاد کەریم، شڤان سەعید،    ؛ ئەو سزایەی، کە دەرهەق بە ڕۆژنامەنوسان
دەرچوو  عیسا،  دەستدرێژیەکە    ه هاورێیان  و  پێشێلکاری  ئەمە  ساڵ،  شەش  زیندانی  ئازادی  بە  سەر  بۆ 

و مرۆڤ  مافەکانی  جاڕنامەی  کە  ڕادەربڕین،  و  چوارچێوەکانی    رۆژنامەگەری  و  نیشتمانیەکان  دەستورە 
 کخراوە مرۆیی و ماف پارێزەکان، فەراهەمیان کردوە. ێکاری نێودەوڵەتی و سەرجەم واڵتان و ڕ 

لە   یەکێتی  ئێمە  نۆ  کە  عێراقیەکان،  کرێکاریە  و  سەندیکا  و  یەکێتی  لە    کۆنگرەی  کرێکاریی  سەندیکای  و 
داوا  و خۆگرتو هەروەها  جیهان،  و  نیشتمان  ئازادیخوازانی  سەرجەم  دەنگی،  پاڵ  دەخەینە  خۆمان  دەنگی  ە، 

ئازادبکرێن دەستبەجێ  گیراوەکان  کە سەرجەم  دەکەین،  هەرێم  بکات   لەحکومەتی  کار  هاوکات  پێناو     و  لە 
دەربڕینی  مافی  و  ڕۆژنامەنوسان  بۆ  ئازادی  بارودۆخە     ڕەخساندنی  تێکڕای  بە  سەبارەت  هەڵوێستیان  ڕاو 

نایاسایی ببنەوە ئەو هەاڵنەی،   و سیاسی و ئابوری و کۆمەاڵیەتیەکان و بەبێ ئەوەی دووچاری لێپرسینەوەی 
و   ملهوڕی  ڕەفتاری  بە  کە  نەکەنەوە،  دووبارە  دەدا،  ئەنجامیان  پێشوو،  سەرکوتگەریەکانی  ئەمنیە  کەدەزگا 

 زەحمەتکێشان و گەلی کوردمانی لە کوردستانی عێراقی دەدایەوە.   اندانەکانیداپڵۆسین، وەاڵمی خۆپیش

 ئازادی بۆ ڕۆژنامەنوسە زیندانیکراوانی کوردستانی 

 نا بۆ دەم داخستنی ڕۆژنامەنوسی و ڕای گشتی 

 نابۆ ڕەفتارە سەرکوتگەریەکان دژ بە گەل و خەڵکی زەحمەتکێشی کوردستانی عێراق

 کرێکاریە عێراقیەکان  کۆنگرەی یەکێتی و سەندیکا 

 ٢/٢٠٢١/ ١٩بەغدا  
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 زمانی فارسیسمی بە تی ره تیست/ خەی حزبی حیکمە ری کوردستان فتە یاندنی دهراگە

 است  زندان سال ۶ گرسنگی  بە اعتراض  هزینە

 

  روزنامە   پنج   بە   کردی  حکومت   پایتخت "  اربیل "  در  دادگاهی  حکم  مبنای  بر

  پنج   این  جرم.  است   شده  داده  زندان  سال  ۶  حکم  اجتماعی  فعال  و  نگار

 و   آزادیخواه  مردم  مطالبات   و  خواست  از  دفاع  مدنی  فعال  و  نگار  روزنامە

 بە  حاکمیت   ناکارآمدی  و  فساد   فالکت،  فقر،  علیە  بر  کە  بود   طلبی  برابری

  مردم   میلیونی  فالکت   و   گرسنگی  بە  اعتراض   آنها  جرم.  بودند   آمده  میدان

 گرسنگی   عاملین  علیە  صفی  دادن  سازمان  برای  تالش  آنها   جرم.  است   بوده  کرد   ناسیونالیستهای  حاکمیت   تحت 

 اقلیم   در.  دارد   هزینە  زندان  سال  ۶  گرسنگی  بە  اعتراض   کردستان  اقلیم  در.  است  بوده  مردم  فالکت   و

 وجود "  قانون"  پلیسی  و  حشت و   حکومت   ایجاد   و  جنایت   قتل  و  فساد   و  مردم  علیە  تعرض   برای   تنها   کردستان

  و  ندارد   بعث   رژیم  قوانین  بە  بردن  دست  در  ابایی"  کردی  احزاب "  حکومت   ارعاب،  و  سرکوب   برای.  دارد 

  حکومتهای   با  کردی  ناسیونالیست   جریانات   تمام   مشترک  بستر  کردستان  در  مردم  اخیر   دوره  اعتراضات   اتفاقا

 در   مدون  قوانین.  داد   نشان  ارعاب   و  سرکوب   درایجاد   را  شان  یکسان  قوانین  با  دیکتاتوری  و  فاشیستی  مستبد،

 .اند  مانده باقی نخورده دست  و هستند  بعث  رژیم قوانین همان هنوز  کردستان اقلیم

  است،  شده  میدان  وارد   اگر  و   اما  بی  اعتراضی  صدای  هر  سرکوب   در  کە  اندازه  همان  بە  کردستان  اقلیم  دولت 

 دست   گذاشتن  باز  در  بوده،  سرراست   و  یکدست   مردم،  معیشتی   البات مط   و  خواست  بە  جوابی   بی  در  اندازه  هر

. است   کرده  عمل  راست   سر  و  اگر  و  اما  بی  نیز  عراق  کردستان  در  امنی  نا  گسترش  و  دخالت   در  منطقە  دول

 مرکزی   حکومت   جملە  از  و  منطقە  دول  های  زورآزمایهایی  و  دخالتها  خلوت   حیات   بە  عراق  کردستان  امروز

 از   یکی  ابزار  و  مهره  نیز  کردی  حکومت   در  شریک  ناسیونالیست   احزاب   از  هرکدام.  است   شده  تبدیل  عراق

  تعیین   کە  است   منطقە  حکومتهای  طرف  از   اساس  در  حاکمیت   این  و  احزاب   این  سرنوشت .  هستند   دولتها  این

 تحت   مردم  اینرا.  است   احزاب   این   برای  فالکتبارمردم  زندگی  و  سرنوشت   ندارد   اهمیت   آنچە  و   شود   می

 .اند  خاستە پا بە  آن علیە امروز و اند  کرده تجربە است  سالها احزاب  این حاکمیت 

 زندانبان   و  قاضی  و   نمایندگان  و  جمهوری  رئیس  با"  کردی  حکومت "   ،"خودی  دولت "  حربە  دیگر  کە  امروز

 لت دو"  این  از   را  خود   نفرت   علنا  کردستان  مردم  دیگر  کە  امروز  است،   افتاده  کار  از   کرد،....  و  جالد   و

 زندان   و  سرکوب   دستگاه  اقلیم  حکومت   اند،  آمده  میدان  بە  فاسد   حاکمان  علیە  و  اند   کرده  اعالم"  کرد   خودی

  بە   را  معترضین   خود   بیدادگاههای  در  یا  میکند   شلیک  معترضین  بە  خیابانها  در  یا   و  انداختە   کار  بە  را  خود 

 . میکند  محکوم زندان

 و   وحشت   و  ارعاب   ایجاد   سیاست   از  بخشی  اخیر  اعتراضات   شدگان  دستگیر  از  نفر   پنج  برای  زندان  احکام

 خورده   شکست   قبل  از  کە  سیاستی.  است   کردستان  معترض   مردم  کردن  مرعوب   و  گرفتن  چشم  زهر  برای

 .است 

  و   فعالین  زندان  احکام  عراق  کردستان  مردم  و  جامعە  با   همراه(  رسمی  خط)  حکمتیست   حزب   کردستان  دفتر

 و  مدنی  فعال  پنج  فوری  آزادی  خواهان  و  کند   می  محکوم  شدت   بە  را  کردستان  اقلیم  حکومت   بند   در  معترضین

 .است  اخیر اعتراضات  شدگان دستگیر تمام  و نگار روزنامە
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  حزب "  طرف  از  کردستان  خارج  و  داخل  در  اعتراضی"    کمپین"  فراخوان  بە  جواب   در  کردستان  دفتر

 کردستان  مردم  و  کمونیستها  اخیر،   اعتراضات   شدگان  دستگیر  تمام  آزادی  برای"  کردستان  کارگری  کمونیست 

 . کنند  نشینی عقب  بە وادار را اقلیم حکومت  اعتراضی و متحد  صفی با کە خواند  می فرا را

 (رسمی خط)  حکمتیست  حزب  کردستان دفتر

 ٢٠٢١  فوریە ١٧

 

 بی رهزمانی عە بە  یاندنی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی عێراقراگە

 كردستان  في السیاسیة لحریات ا قمع عن أیدیكم ارفعوا

  الصحفیین  أفواه تكمیم حول العراقي العمالي الشیوعي الحزب  بیان

  كردستان   في  الملیشیاتیة  لألحزاب   التابعة  القضائیة  السلطات   قامت 

(  5)  على  بالحكم  صوریة  محكمة  عبر  دهوك  مدینة  في  وتحدیدا  العراق

  الخیانة   مةبته  سنوات   ست   لمدة  بالحبس  سیاسیین   وناشطین  صحفیین

 . الشغب  أعمال وارتكاب 

  الكردیة   القومیة  األحزاب   بها  تقوم  التي  األولى  المرة  لیست   إنها

  األنظمة   علیها  اعتادت   التي  والواهیة  السخیفة  الحجج  عبر   التعبیر  وحریة  السیاسیة  الحریات   بقمع  الملیشیاتیة

 .ونهبها سلبها وإدامة  الجماهیر على القمعیة سلطتها الستمرار واالستبدادیة الدكتاتوریة

 الصحفیین   بحق  الصادر  الحكم  ینقض   أن  بدل  الكردستاني  الدیمقراطي  للحزب   التابع  األعلى  القضاء  مجلس  إن

 دافع   عیسى،  وهاوریان  سعید   وشفان  كریم  وأیاد   زیباري  وكهدار  الشیرواني  شیروان  وهم  السیاسیین  والناشطین

 والناشطین   الصحفیین  بحق  اجریت   علني  وبشكل  وشفافة  ادلةع  محاكمة  بأن    وادعى  بحقهم  الصادر  القرار  عن

 . السیاسین

 وواهیة   باطلة   أسس  هي  للمحاكمة  وتقدیمهم  السیاسیین  والناشطین  الصحفیین  اعتقال  علیها  بنیت   التي  االسس  إن

 ا وتسویقه  كردستان  في  الدیمقراطیة  بالتجربة  وتفاخرها  بتباهیها  كردستان  إقلیم  حكومة  ادعاءات   كل  وتناقض 

 . ”الدیمقراطیة واحة“ هي العراق كردستان بأن وتصویر المأجور، أعالمها عبر

 الصحفیین   بحق  الصادر  الحكم  العبارات   بأشد   یدین  الذین  الوقت  في   العراقي  العمالي  الشیوعي  الحزب   إن

 على  بالضغط  وخارجە  العراق  داخل  في  التحرریة  القوى  جمیع  من  یطالب   المذكورین  السیاسیین  والناشطین

 وفي   السیاسیین،  والناشطین  الصحفیین   بحق  الصادر  القرقوشي  الحكم  بإلغاء  الكردستاني  الدیمقراطي  الحزب 

 الكردستاني   العمالي  الشیوعي  الحزب   صوت   إلى  صوتە  العراقي  العمالي  الشیوعي  الحزب   یضم  ذاتە  الوقت 

 في  الحریات   انتهاك  لوقف  نسانیةاإل  والحریات   السیاسیة  الحریة  لتحقیق  الداعیة  األصوات   جمیع  وحشد   وحملتە،

 .شرط او قید  اي دون المعتقلین أولئك جمیع سراح وإطالق كردستان

 العراقي العمالي الشیوعي الحزب 

 ٢٠٢١  شباط ١٨

 والعالم العراق في الصحافة منظمات  /إلى نسخة

 والعالم  العراق في والیساریة  التحرریة السیاسیة والقوى األحزاب 
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 العالم  وفي العراق في والنسویة العمالیة واالتحادات  المنظمات 

 اإلنسان  حقوق عن المدافعة المنظمات 

 العراق في اإلنسان لحقوق  المتحدة األمم مبعوث 

 العراق في األوربي االتحاد  ممثل

 

 

 

 کانی ئینگلیزی  زمانە تیست بە حیکمە ی کوردستانی حزبی ڕاگەیاندنی کۆمیتە 

Announcement of the Kurdistan Committee of Hekmat 

In connection with the condemnation of journalists and civil activists of 

Badinan region in Kurdistan. 

During the latest protests of people in the cities of Iraqi Kurdistan to poverty 

and economic inequality in early December last year, besides killing a number 

of protesters, many were arrested and arrested in the Badinan area. 

On Saturday, February 16, five journalists and civil activists named Kohdar 

Zibari, Shirvan Shirvani, Shaqan Saeed, Marivan Issa and Niaz Karam from the 

Badinan area in an unfair court in Erbil city by the ′′ judge ′′ Zararar Harki 

without any evidence of the criminal. Their presence, each sentenced to 6 

years in prison. These rulings are unfair 

Immediately protested and hated by the people, left and communist parties, 

institutions, activists and a number of parliamentarians of the region. 

It is necessary to point out that before the trial of these activists, the 

president of the Kurdistan Region called them ′′ sikhor ′′ as a spy. These 

statements led to the judicial system of the Kurdistan Region, which is under 

the influence of the ruling parties and does not enjoy independence. Issue an 

unfairness. 

This is not the first time that journalists and political and civil activists have 

been arrested and imprisoned in the Kurdistan Region. Over the past years, 

several political activist journalists, including Kaveh Garmyani, Sardasht 

Osman, Soran Mameh Hammeh, have been assassinated because of 

disclosure against the rulers. 
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Kemtieh Kurdistan is the Hekmatist party. This unfair verdict of journalists and 

civil and political activists strongly condemns and demands their immediate 

release. 

The right to protest and freedom of speech is the primary rights of all citizens 

and to defend it is the duty of all liberal and equality people. We call on all 

the liberal people of Kurdistan, organizations and political parties to protest 

against the arrest and imprisonment of civil activists and continue to protest 

until the freedom of prisoners. 

Kurdistan Committee of the Communist Labor Party - Hekmatist 

18. .02  2021 

 

 

 کانی فارسی. زمانە تیست بە حیکمە ی کوردستانی حزبی ڕاگەیاندنی کۆمیتە 

 

 حکمتیست  حزب  كردستان کمیتە اطالعیە

  بادینان   منطقە  مدنی  فعالین  و  نگاران  روزنامە  محكومیت   با  دررابطە

 .  کردستان دراقلیم

  و  فقر  بە  عراق  ان کردست  شهرهای  در  مردم  اعتراضات   آخرین  درجریان

  رساندن   قتل  بە  از  بغیر  ،  گذشتە  سال   دسامبر  اوایل  در  اقتصادی  نابسامانی

  دستگیر   بادینان  درمنطقە  جملە  نیزاز  زیادي  شمار  ،  معترضین  از  تعدادی

 .شدند  بازداشت  و

 ان شیرو  ،  زیباري  کوهدار  نامهای   بە  مدنی  فعالین  و  نگاران   روزنامە  از  نفر  پنج  فوریە  ١۶  شنبە  روزسە

  اربیل   شهر  در  غیرعادالنە  دادگاه  یک  در  بادینان  ازمنطقە  کرم  نیاز  و  عیسی  مریوان  سعید،  شقان  ،  شیروانی

  محکوم   زندان  سال  ۶  بە  کدام  هر  ،  آنان  بودن  مجرم  دال   مدارگی  هیچ  بدون  هرکی  زرار"    قاضی"    توسط 

   ناعادالنە احکام این. شدند 

 پارلمانتاران   از  تعدادی  و  فعاالن  و نهادها  ،  كمونیست   و   چپ   ب احزا  ،  مردم  نفرت  و  اعتراض   مورد   بالفاصلە

 .  گرفت  قرار اقلیم

" سیخور "  را  آنها  سخنراني  یك  در  کردستان  اقلیم  رئیس  فعالین،  این  محاكمە  از  قبل  کە  کنیم  اشاره  است   الزم

 حاكم   احزاب   فوذ ن  زیر  كە  كردستان،  اقلیم  قضایي  دستگاه  تا  شد   باعث   اظهارات   این  کرد،   قلمداد   جاسوس  یعنی

 . نماید  صادر را اي ناعادالنە حكم چنین نیست، برخوردار ازاستقالل و است 

  می   زندانی  و  دستگیر  مدنی  و  سیاسی  فعالین  و  نگاران  روزنامە  ،  کردستان  اقلیم  در  کە  نیست   بار  اولین  این

  ،سردشت   گرمیانی  هکاو  جملە  از  سیاسی  فعال  نگارو  روزنامە   چندین  تاکنون  گذشتە  سالهای  طول  در.  شوند 
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 .اند  شده ترور ، حاکمان علیە افشاگری دلیل بە  حمە، مامە سوران عثمان،

 

 شدت   بە  را  سیاسی  و  مدنی  فعالین  و  نگاران  روزنامە  ناعادالنە  حكم  این  حکمتیست   حزب   کردستان  کمتیە

 .باشد   می آنان فوری آزادی خواهان و  محکوم،

  وبرابری   آزادیخواه  مردم  همە  وظیفە   آن   از  دفاع   و  شهروندان  مە ه  اولیە   ازحقوق  ، بیان   آزادی   و  اعتراض   حق

 و   دستگیری  بە  کە  خواهیم  می   سیاسی  احزاب   و  ،سازمانها  کردستان  آزادیخواه  مردم  همە  از  ما.  است   طلب 

 .دهند  ادامە خود  اعتراض  بە زندانیان آزادی تا و کنند  اعتراض  مدنی فعاالن زندانی

 حکمتیست  – گریکار کمونیست  حزب  کردستان کمیتە

 ٢٠٢١فوریە  ١٨

 

 

 

 

 


