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   کوردستاندا مافی مرۆڤ له
 مین  ئه کاوه

ستنیشان  رانی کوردستانیان ده کانی داگیرکه  و تاوانه وه کرده کانی خۆیان بوده  سانه  ڕکخراوکی مافی مرۆڤی جیھانی ڕاپۆرته جاران که
 دیموکراتی تیاندا با  یان که وانه بت ئه ر هیچ نه  وتانی جیھان هه کو خوایه  به ی که وه ر ئه به ش له وه بووین، ئه  ده شکه کرد، شاگه ده
موومان  هه.  وه نه م بکه  دژی کورد که کانیان به  تاوانه مک له  که  که تانه وه و ده ر ئه  سه نه ن و فشار بخه کی خر بۆ کورد بکه یه ، قسه سته ده
، کام  مان کردویانه که وه ته ق نه رهه ی ده موو تاوانانه و هه  پای ئه دادگا بکرن لهعس ڕاپچی  بت تاوانبارانی به  ده  هاوڕاین که وه ر ئه سه له

لی  کاتک کاک عه. کرابت سووکاری نه  خۆی و که تی به درابت و سووکایه  نه نجه شکه عسدا ئه کانی به ندیخانه  به  له یه زیندانی سیاسی هه
کانی بۆ کردین، کام ویژدان  ره ده نجه شکه ججان و ئه دا و باسی سه)ئاسۆ(ی   ڕۆژنامه  له وه اینه شیھابی بۆ گ مانتی خاه بچکۆل باسی قاره

  کات؟ وی نه ری ڕزیان بۆ نه ت و سه یه چۆکدا نه کانمان به  سیاسییه ی زیندانه مانیتیه تی و قاره موو ئازایه و هه م ئه ر ده به  له یه هه
ن، باسی  که کانی زیندان و پشلکردنی مافی مرۆڤ ده کانی مافی مرۆڤ باسی تاوانه  کاتک ڕکخراوه  که هم مخابن، ئستا خوا خوامان به

 نو  ری خۆمان بخینه  سه عامه ک نه  وه  نا که وه ر ئه به یش له وه کات، ئه  ده و تاونانه  ئستا خۆی ئه ن که که رمی کوردستان نه تی هه حکوومه
ک چۆن  ر وه ر بت، هه روه دات و یاسا سه  کوردستاندا ڕوونه  شتی وا له  که ی و هیوایه کو به س نامانبین، به  که ی که و حسابه  به وه گه
  .  یشی وا نییه که  ڕاستییه تدارانی کورد، که سته ی ده  خۆشه  بنشته بووته

  ستگاکانی ئاسایش له کدا باسی ده ڕاپۆرت له، Human rights watch (HRW)  رکخراوی مافی مرۆڤ ٣/٧ڕۆژی 
   ڕکخراوه ر به کرت سه  گومانیان ل ده ن که ده  ده وانه ی ئه نجه شکه ماتیک ئه کی سیسته یه  شوه  چۆن به کات که کوردستاندا ده
کانی  ند جارک ڕۆژنامه ستا چه، تا ئ وه کرته عس تاقیده مانی به مان میتۆدی زه کانی کوردستاندا هه  زیندانه کان بن، له تیرۆریستییه
  ی که وانه بت ئه کو ده  تیرۆریستان بپۆشرت، به  چاو له  که  نییه و مانایه  به مه  ئه  دیاره. وه ته داوه  هه و تاوانه ر ئه سه یان له رده کوردستان په

بت داوای لبووردنی  ر حسابی گومان بگیرت ده سه نھا له هسکیش بتاوان بت و ت ر که گه  سزایان بدرت و ئه  رگای دادگاوه گیرن له ده
و  گرن، ئاخر ئه  ئاوی لدا ده تیرۆریستان ماسی له. وه  بۆ بکرته وتووه  لی که موو زیانکی که بووی هه ره ها قه روه ل بکرت، هه

ک نارازیی بت و   خه کات که ک وا ده  خه رسان له رپه ی به وه وتنه ی و دوور که نده  و گه یه  کوردستاندا هه  له ی که تییه داله ناعه
  .ن قی الوانی کورد بکه  ئه ربگرن و یاری به  وه تییه داله و ناعه ک له تیرۆرستانیش که

  وه ڕوانی ئه ساک چاوهموو  بت هه نا ده رت، ده وان به مان میتۆدی ئه نا بۆ هه ، نا بت په ران بووه ستی داگیرکه  خۆی قووربانی ده کورد که
کان  رگای زیندانییه  ده تکایه.  وه ستیانه  ده تی به  داد و بدادیه  سانه کورد خۆی  به دا ریزبکرت که تانه وه و ده ڵ ئه گه  ناوی کورد له بین که

عس  ن، با کولتووری به ڵ بکه گه یان له ه ک مرۆڤ مامه ن و وه  بکه مه حکه  تاونباران مه یشی که وانه  بتاوان گیراون و ئه  به  که وه نه  بکه  وانه له
  .  وه ینه ستی خۆمان زیندووی بکه  ده ک به ربھنین، نه  ده وه گوڕیشه  ڕه له

  . وه ته دا، بوکراوه)ئاسۆ(ی   ڕۆژنامه له: تبینی
 

 


