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 :م سێهه  یاندنی ژماره راگه

 ههیه درێژەی لهئازادی داکۆکی کهمپهینی

 

 له ئازادی له داکۆکی بۆ کوردستان کرێکاریی کۆمۆنیستی حزبی دەرەوەی ڕێکخراوی  کهمپهینی دریژەی له

 و ڕۆژنامهنووسان سزای ههڵوەشاندنهوەی داوای دنیادا، ئاستی له جۆراوجۆر شێوازی به کوردستان

 .دەکرێت سیاسی انیههڵسوڕاو

 وانهی کۆبوونه  و ناڕەزایهتی لهو ك یه ژماره و کهمپهینه لهم  No Sweatڕیکخراوی  پشتیوانی نامهی دا لێره

 .نینێ داده کانی لینکه نجامادراون هئ   کوردستان، ناوەوەی دەرەوەو له

 

 :بەندکراو مەدەنی هەڵسوراوانیدەستبەجێ ئازادکردنی ڕۆژنامەنوسان و  داوای

 

لە بەریتانیا لە نامەیەکدا کە ئاراستەی نۆێنەرایەتی حکومەتی هەرێمی کوردستانی   No Sweatکخراویێڕ

ڕێکخراوی دەرەوەی  جاریکی تریش ئهم نامهیهتان بۆ ئهنوسین چونکه بهپێی ڕاپۆرتێکی " کردوە دەڵێت

له  كی شوبات، دادگایه٦١و له بهرواری ی کوردستان یزبی کۆمۆنیستی کرێکارح

 چاالکوانی مهدەنی ٤روانی و ێان شروێش ساڵ بۆ ١ زیندانیکردنی حوکمی رههولێ

  . 'بۆ ڕوخاندنی حکومهت ههوڵیانداوە' تۆمهتبارکراون بهوەی ناڕاستی به لهبهرئهوەی دەرکردوە

  

روانی، گۆهدار ێروان شێی ئهو بهڵگانهی له بهردەستدایه شپێبه " امهکهدا هاتووەله نا ههروەه

دەستکورتی  هیچیان نهکردوە جگه له خۆپیشاندان دژی ئهیاز کهریم و سهعید شڤان مهریوان عیسا، زێباری،

پێمانوایه مافی  . و بهتایبهتیش دژی نهدانی موچهی فهرمانبهر و کرێکارانی کهرتی گشتی ههژاری و

 " خۆپیشاندان یهکێکه له مافه بنهڕەتییهکانی مرۆڤ

قهرەبووکردنهوەی خۆیان و  ،ئازادکردنی پێنج بهندکراوەکه ،دادگا ههڵوەشاندنهوەی بڕیارەکهی "داوا دەکهن

 .."خیزانیان

 .ئهم نامهیه لهالیهن جهی کیر ئاراستهی نۆێنهرایهتی حکومهتی ههرێمی کوردستان له بهریتانیا کراوە

 

 

 نجامدراون ئە   ی کە تیانە زایە ناڕه  وه کۆبوونەو  ئە

 :کوردستان

2021/2/25 

وتهی هاوڕێ عوسمانی حاجی مارف سكرتێری كۆمیته ناوەندی خۆپیشاندانی سلێمانی و   شداری حزب له به

و ناڕەزایهتی چاالكهوان و ڕۆژنامهوان پارێزەران  حزبی كۆمۆنیستی كرێكاریی كوردستان له نێو گردبونهوە

 ... .نیكردنی پێنچ چاالكهوانی بادیناندژی دەستگیركردن و زیندا

 ... وتهکهلینکی 

https://www.facebook.com/376435012435217/videos/427476655173896 

https://www.facebook.com/376435012435217/videos/427476655173896
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 : فنالند

02/0/0202 

کوانان و ڕۆژنامهنووسان له بادینان، کۆمیتهی فینناندی حزبی وەستانهوە له بهرانبهر زیندانیکردنی چاال

ی  رگه جه  فراوی و ساردا له رۆژێکی به  تی  له زایه كی ناڕه یه وه کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان كۆبوونه

 .نجامدا شاری هێلیسنكی ئه

 ... که تیه زایه ناڕه  ستانه لینکی ڕاوه  

 

https://www.facebook.com/376435012435217/videos/134037835188377 

 

 :سوید

2021/2/23 

  ستۆکهۆڵمدا كرد كه  نوێنهری حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان بهشداری ناڕەزایهتی کوردستانیانی له

  له .نجامدرا ئه ههولێر و بادینان  سیاسی ههڵسوڕاوانی و مهنووسانڕۆژنا سزای ههڵوەشاندنهوەی داوایبۆ 

  .نێین داده  که تیه زایه ناڕه لینکی  وه خواره

 ... که تیه زایه ناڕه  ستانه لینکی ڕاوه

 

236259223/videos/470230570768988https://www.facebook.com/804383 

 

 

 

https://www.facebook.com/376435012435217/videos/134037835188377
https://www.facebook.com/804383236259223/videos/470230570768988

