ڕێکخراوی دەرەوەی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان

راگەیاندنی ژمارە یەکی داکۆکی لەئازادی:
" داوای هەڵوەشاندنەوە سزای ڕۆژنامەنووسان و هەڵسوڕاوانی سیاسی دەکرێت"
ڕێکخراوی ئازادی کرێکاران ( )AWLلەنامەیەکی ناڕەزایەتیدا کە ئاڕاستەی نوینەرایەتی حکومەتی هەرێمی
کوردستانکراوە لە لەندەن داوا دەکرێت پهیوهندی بكهن به حكومهتی ههرێمی كوردستانهوه و داوای
ڕوونكردنهوه و هاوكات جێبهجێكردنی ئهم داواكاریانه بكهن:
 .١ههڵوهشاندنهوهی بڕیاری سزاكه.
 .٢ئازادكردنی ههر پێنج کەسە حوکمدراوەکە.
 .٣قهرهبووكردنهوهی خۆیان و خێزانیان.
 .٤سەرکوت و توندوتیژی لەبەرامبەر خۆپیشاندەران ڕاگرن.
هەر لە نامەکەدا هاتووە" ئهوا دیسان جارێكی دی ئهم نامهیهتان بۆ ئهنووسینهوه دهربارهی ئهو ڕاپۆرتهی كه
بیستوومانه و له دادگای ههولێر له ڕۆژی  ١١ی فێبریوهریدا سزای  ١ساڵ زیندانیكردنی بهسهر شێروان
شێروانی و پێنج كهس له هاوڕێكانیدا سهپێنراوه .ئهوهی الی ئێمه زانراوه ئهوەیه کهتۆمهتی بێبنهمای ئهوهیان
دراوهته پاڵ كه ههوڵی سهرنگونی حكومهتیان داوه".
ئهم نامه ناڕەزایهتیانه له درێژەی کهمپهینی داکۆکی لهئازادیه که لهالیهن ڕێکخراوی دەرەوەی حزبی
کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان بهرێخراوە تا دەسهاڵتداران ناچاربکات بۆ هەڵوەشاندنەوەی
دەستبەجێی بڕیاری دادگای هەولێر و ئازادکردنی گیراوەکان ،ههروەها قهرەبووکردنهوەی ماددی و
مهعنهوی خۆیان وخێزانهكانیان .
هاوپێچ :نامهی ڕێکخراوی ئازادی کرێکاران
حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان /ڕێکخراوی دەرەوە
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ڕێکخراوی دەرەوەی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان
 ٢٢ی فێبریوهری ٢٢٢١
بۆ بهڕێز كاروان جهمال تاهیر ،نوێنهری حكومهتی ههرێمی كوردستان
KRG / UK Representation
2 Hobart Place
London
SW1H 0HU
بهڕێز تاهیر،
سهبارهت به كهیسی شێروان شێروانی و هاوڕێکانی.
ڕۆژی  ٢٣ی نۆڤێمبهری  ٢٢٢٢نامهیهكمان بۆ ناردن كه تیایدا نیگهرانی خۆمان دهربڕی سهبارهت به
زیندانی كردنی ڕۆژنامهنووس شێروان شێروانی ،سهرنووسهری گۆڤاری مانگانهی باشور.
ئهوا دیسان جارێكی دی ئهم نامهیهتان بۆ ئهنووسینهوه دهربارهی ئهو ڕاپۆرتهی كه بیستوومانهو له دادگای
ههولێر له ڕۆژی  ١١ی فێبریوهریدا سزای  ١ساڵ زیندانیكردنی بهسهر شێروان شێروانی و پێنج كهس له
هاوڕێكانیدا سهپێنراوه .ئهوهی الی ئێمه زانراوه ئهوەیه تۆمهتی بێبنهمای ئهوهیان دراوهته پاڵ كه ههوڵی
سهرنگونی حكومهتیان داوه.
ئێوه له ئیمهیڵێكتاندا له ڕۆژی  ٢١ی سێپتێمبهردا بۆتان نووسین كه’’ :ئێمه وهك حكومهتی ههرێمی كوردستان
ڕامان لهگهڵ ڕاتاندایه كه خهڵك ئهبێ ئازادبێ له ناڕهزایهتی دهربڕیندا و مافی ڕادهربڕینیان ههبێ وهك ههر
واڵتێكی تری دیموكراتی له دنیادا‘‘.
به پێی ئهو بهڵگانهی لهبهردهستی ئێمهدایه ،شێروان شێروانی و هاوڕێكانی ،گوهدار زێباری ،ئهیاز كهرهم،
شڤان سهعید و ههریوان عیسا هیچ شتێكیان نهكردووه جگه له بهكارهێنانی ئهو ئازادیهی بۆ دهربڕینی
ناڕهزایهتی.
بۆیه داواتان لێ دهكهین پهیوهندی بكهن به حكومهتی ههرێمی كوردستانهوه و داوای ڕوونكردنهوه و هاوكات
جێبهجێكردنی ئهم داواكاریانه بكهن:
 .١ههڵوهشانهوهی بڕیاری سزاكه.
 .٢ئازادكردنی ههر پێنج كهسه حوکمدراوە.
 .٣قهرهبووكردنهوهی خۆیان و خێزانیان.
 -٤سەرکوت و توندوتیژی لەبەرامبەر خۆپیشاندەران ڕاگرن.
به سوپاسی
مارتین تۆماس ،لهالیهن ئازادی كرێكارانهوه
Workers' Liberty
٠٢٠٢/٠/٠٢
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ڕێکخراوی دەرەوەی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان
نامەکە بەئینگلیزی
20 February 2021
Karwan Jamal Tahir
KRG / UK Representation
2 Hobart Place
London
SW1H 0HU
Dear Mr Tahir,
The case of Sherwan Sherwani and others
We wrote to you on 23 November 2020 to express our concern about the
detention of the journalist Sherwan Sherwani, editor in chief of the monthly
magazine Bashur.
We are writing again having heard reports that a court in Erbil on 16 February
sentenced Sherwani and four of his colleagues to six years imprisonment on
what seem to us to be unsustainable charges of seeking to overthrown the
government.
You wrote to us, in your email to us of 21 September 2020: "We as Kurdistan
Regional Government agree with you that people should be free to protest
and have the right to freedom of expression like any other democratic
countries in the world".
On the evidence available to us, Mr Sherwani and his colleagues, Guhdar
Zebari, Ayaz Karam, Shvan Saeed, and Hariwan Issa, were doing nothing
more than using that freedom to protest.
We ask you to contact the KRG and seek clarification and consideration of
these demands:
1. Annulment of the verdict.
2. Release of the five people.
3. Compensation for them and their families.
Thanks,

Martin Thomas, for Workers' Liberty
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