
  نپوور و هیوا بوتیمار سه دنان حه عهمانی،  موسلیح زهدانی  سداره حوکمی له
  ین که هحکووم د  توندی مه به

  
  درژه ستڕا کانی ناوه می چاخه رده  سهتی قییه  عه  به  ساه27   کهی دارییه رمایه  سه م ڕژیمه کۆماری ئیسالمی ئران، ئه

م  ئه ،  وه داته ئهم  وه و ئیعدام   زیندان و شکنجه  به هنگکی ئازادیخوازان  دهومو هه دات و ئهخۆی نی شوومی  مه  ته به
لکی   دادگاییگه   ڕۆژانی ڕابردوودا و له وه و له سپکردۆته  دهگیانھاتوو کی وه خهر  بۆ سهربوی   هرشکی به دواییانه

   . حکووم کردووه  ئیعدام مه ی بهت منا انهن کی بتاوان و ته ک خه خایئاسادا، کۆمه هرمایشی و خ فه
  

، ئیعدامی    زیندانییه  شاری سنه  له وه هیی  ساه12ی ن مه  ته  له که،  ساه17ی مان دام بۆ موسلیح زهحوکمی ئیع
 وت ئایهستووری   ده به کرماشان   له1359 سای  که،  وه خاته  بیر ئه  ساه10ن  مه ته  مناهو  ئه ،)اسب هم ته(
من منام و بتاوان، بۆ من ئیعدام : گوت خای ده  خه  ئیعدامکرانی به ر له  به  کهی و مناه ئه. ئیعدام کراخای  هخ
  یتهچ ریش گوناحبار بیت ده گه شت و ئه هه  به چیته ر بگوناح بیت ده گه ئه:  وه دایه می ئه خای وه ه  خ!ن؟ که ده
   !م ننه هه جه
  

ی ئازادیخوازان،  وره  زیندانکی گه موو ئرانی کردۆته  هه یه یه ی س ده  نزیکه که، نگسار ساس و سه ام و قهڕژیمی ئیعد
م   به و وه ئیعدام کرد وه یهکی رچاوی خه به   بهیس  که16 دان مه کانی تاران و هه  شاره  له،ند ڕۆژی ڕابردوودا  چه له

رانی  سه. ڕی س تپه  که130  له ،ند مانگی ڕابردوودا ئیعدام کراوون  چه سمی له کی ڕه یه  شوه ی به وانه  ئهی  ژماره جۆره
د و زیاتر دا زیا  ڕۆژانی ئاینده  لهنی ئیعدامیا  ژماره  که، نییان داوه ئران بهڕژیمی ئیسالمی زایی  زگای قه موده ده
   .ن بکه

  
ی  سته ندامی ده ئهنپوور  سه دنان حه عه ،دا  فۆرمالیتهکی  دادگاییه لهریوان و   شاری مه ه ل2007ی جوالی 7وتی   ڕکه له
 ئیعدام  بهپارزیی  ووڕاوی بواری مافی مرۆڤ و ژینگهس هههیوا بوتیمار ی داخراوی ئاسۆ و  ری ڕۆژنامه به ڕوه به
  .حکووم کران مه
  

 یاسای  یاسای ئیعدام له  که خوازیارین زانین و ت ئه یهنا  جه  به وه  بناخه  له ئیعدامحوکمی  ی که وه وای ئه، ئمه
حکووم   توندی مه مانی و هیوا بوتیمار به نپوور، موسلیح زه سه دنان حه ، حوکمی ئیعدامی عه وه موو وتان بسته هه
 گوشار   که،ین که مافی مرۆڤ داوا دهنگری  نکی الیه الیهموو   هه کان و له پ و کرکارییه  چه ڕکخراوه   و لهین که ده

 و جیان سبه و ئازادکردنی دهسانی ناوبراو  عدامی کهی حوکمی ئی وه شاندنه وه  بۆ هه،ر کۆماری ئیسالمی  سه بخاته
  .  ڕی خستووه ت وه  دژی ئینسانییه بۆ جارکی تر له ئیسالمی  ڕژیمی که ی  خوناویه و هرشه ڕاگرتنی خرای ئه

  
  

  ند حموود ساحی ـ فینله  مه ی دیفاع له کۆمیته
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