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  مكه  ناترسم چون ده سته ئازاری جه ت ناترسم، له ندیخانه به  له ی دنیابه ندآه م به آه وێ پنوسه ربته گه
تكدا گیران و  مه هه رمیان له نیكردنی گه ده مه ی به ه ندامانی آۆمه  ئه7/8/2006ی ، رۆژ ئازاری رۆحم دیوه

  آكه یه ك گیرابوون آه یه یاننامه ی به وه ر بوآردنه به نھا له زینداندابوون، ته  رۆژ له ڤده ی حه بۆماوه
م   بن ئه نگه ره.  وه ته رینیش بونهی ناش فسی قسه شدا تووشی ئازاری نه وه ڵ ئه گه آانی مرۆڤ، له الئازادییه

ی  و دیاردانه  له آكه ش یه مه موو شتك آۆن بت و ئه  هه رج نییه م مه م ده  به  آۆن بووه یه له سه مه
 .وت زاران ناآه رگیز له و هه تاییه تا هه جاویدو هه آه

م  ر ئه به رمیان آه نیكردنی گه ده مه ی به ه مهی آۆ ندامانه و ئه  له آكه یه مین حاجی آه رزان ئه تا به ره سه
رمی آوردستان  آانی هه ر بارودۆخ و ژیانی نو زیندانه سه  رای خۆی له مجۆره  به وتووه ی گرتن آه ته مه هه
رج  هم  آه م بۆئاشكرابووه ته قیقه و حه نیكردن ئه ده مه ی به ه زمونی خۆم و هاوڕیانی آۆمه ئه من له«بت  رده ده

  ویانداوه هه ب آه  نه وه نھا ئه  ته ، گرتن و زیندانیكردنی ئمه س زیندانی بكرێ تاوانباره رآه  هه نییه
خت  یت پشوه آانی آوردستان تبگه وشی زیندانییه ڕه ی له وه  بترسنن بۆئه ن و ئمه  بكه ئمه  به آشه پاشه

ی  وه آانی بزوتنه حزابه تی سیاسی ئه سه و ده گایه م آۆمه رجی سیاسی ئه ل و مه  هه یه  هه وه پویستت به
،  وه كی آوردستانه ر خه سه  به حزابانه م ئه تی ئه سه  ساڵ ده شانزه ی زیاتر له ماوه تی بناسیت، له آوردایه



ی  ڕوانگه لهموو شتك   هه ، وه تی حیزبی میلیشیایی بووه سه سروشتی ده  آه لمنراوه  سه ته قیقه و حه ئه
ت  سه ر جگاو شونك حیزبی میلیشیایی ده هه  له ، بۆیه یرآراوه  سه وه ته سه آانی حیزبی ده ندییه وه رژه به
آو دیموآراسی و مافی مرۆڤ و ئازادی و یاساو مافی  سائیلی وه ك مه ر آۆمه سه آردن له ست بت قسه ده به

، هیچ حیزب و دام و  یه آی ئاوه زایه فه  آه یه مشوه رجكی به ل و مه هه ، له هاوتی بوون زۆر بماناو پوچه
و  وه نگدانه ش ره ته م حاه ر، ئه ماوه ئاست ژیان و بژوی جه رپرس نازان له به تدار خۆی به سه آی ده زگایه ده

تی حیزبی  سه ده  له م فۆرمه ه، ئ یه  هه گاوه ك و آۆمه آانی ژیانی خه موو بواره ر هه سه ری خراپی به آاریگه
رآوتكردن و ترساندنی  آانی سه ئامرازه پوچی پویستی به ڵ و مایه نده تی گه سه ده دان به  بۆدرژه میشه هه
نی  مه درژایی ته ، به رو زیندان زیاتره رآوتكه زگای سه دام و ده ش پویستی به سته به م مه  بۆئه یه ر هه ماوه جه
دان جار  سه ، وه آانی مرۆڤیان آردووه دان جار پشلكاری مافه سه ین آه وه  شاهیدی ئه م حیزبانه ستی ئه ده

سیان زیندان  دان آه شدا سه م پناوه ، له آان دروستكردووه نییه ده ردی و مه  فه یان بۆماف و ئازادییه آشه
ی زیندوو  گه یان به ده توانین به وا ده نابین ئهآانی آوردستان ئاش وشی زیندانه ڕه وێ به ر بمانه گه ، ئه آردووه

آان  ی زیندانه وه ره ده آانی آوردستان زۆر خراپن و چۆن له ی زیندانه وشی زۆربه ڕه لمنین، آه  بسه وه ئه
ل و  ب هه م بت، ئیتر ئه راهه آانیان بۆفه تاییه ره  زۆر سه ن مافه وه ی ئه  گیرۆده گایه م آۆمه آانی ئه ئینسانه

نوان زیندانك و  یی له آی رژه جیاوازییه ی آه وه ڕای ئه ره  سه مه آانی چۆن بت، ئه رجی نو زیندانه مه
، هۆڵ و  آراوه سی زیندانیكراو نه آانی آه تاییترین مافه ره تی سه گشتی ریعایه م به ، به یه زیندانكیتردا هه

ڕای  ره  سه مه رنین، ئه من و زۆرجار هه آانی زۆر آه زارییهت گو كن و خزمه آانی زیندان زۆر بكه بینایه
رآاتك  آورتی هه درت، به آان ده زیندانی آراوه به ی آه نیانه مه و خوارده آان و خراپی ئه باغی زیندانه ره قه

بزانین توانین  ش ده مایه م بنه ر ئه سه ر له ، هه تدار چۆنه سه ت و سروشتی حیزبی ده قیقه زانیمان حه
و   سانه نجكیتری نۆزده گه عامر صالح آه...   چۆنه  حیزبییه ته سه م ده آانی ژر ئه تی نو زیندانه قیقه حه
شداری  دا به آه ه آانی آۆمه نییه ده  مه چاالآییه و له رمیانه نیكردنی گه ده مه ی به ه ندامكی چاالآی آۆمه ئه

وان بوون  پاه ز له خونی حه تا مژوو نه ی هه جوانی رۆژ ناآه ز له دا حه هتا تاریك دان هه: "ت  ده آردووه
م  ی خۆت پت ده آه می پرسیاره یت، بۆزانینی وه ئازادی ناآه ز له بینیت حه تا زیندان نه یت هه ناآه
و خواردن و  ی خراپی جگهڕوو ب چۆن بت؟ له بت ئه دا زیندانكیتر هه و زیندانه ناو ئه ژیت له زینداندا ده تۆله
 تاوانبارین  وه دیدی تاوانبارانه  له آان ئمه ڵ زیندانیانی ناو زیندانی زیندانه گه آردن له ه وتن و مامه خه
ژین  تیدا ده  آه وره  گه م زیندانه ربازبوون له ین بۆده وڵ بده  هه آات ئمه م پویست ده  ده بتاوانیماندا بۆیه له
 رۆژك ب  رته ، شه ندیخانه به: "یانووت بوون ده سانك هه آان آه  بچوآه زیندانه بت له رمان دهوجا رزگا ئه

م  تینووی ئازادین ئاله  آه و الوانه ی ئه  جگه ته  بووه بینین ئسته فسوس ئه م ئه به"  گوڵ و رحانه ین به بتكه
وێ  ربته ڕم، گه ر بیروباوه سه وازهنانم له ر له  میوانم به بتهرگ ب م مه آه نا ده مه ته ، وه ناوی ژیانه  آه زیندانه

م  آۆتاییدا ده ت ئاوا نابت، له خۆركم قه من چاو له  آه یت دنیابه پشچاوم ئاوابكه خۆری ئومد له
و  دهن  به وه ویژدانه آانتان بت چون رۆشنبیری به پنوسه واوی پنوس دۆستان باویژدانتان ئاگای له ته به



 .  آارمان لبكات ی عاتیفه وه رله  به وه ینه قنی بیربكه باعه

  وه آانه ی گرتوخانه ره نجه ودیوی په سانك له  توانیمان آه  چونكه بوو بۆئمه آی باشی هه رییه زیندان آاریگه"
آان  ست و پۆلیسه ده هعامولی آارب ڕای زانینی ته ره ژین، سه رانكی زۆر ئاۆزو خراپدا ئه گوزه له ببینین آه

آانی ئاریان  قسه شكن له  به مانه ئه" آات آان قورستر ده رونی گیراوه ند باری ده آاندا تاچه راوهڵ گی گه له
 توشی گیران و  وه تییه زایه ی خۆپیشاندان و آاری ناڕه بۆنه ی سجار به سانه و آه  له آكه یه د آه حمه ئه

  ی ئمه وآاته  تائه وه ندروستییه ڕووی ته له": ت وامیدا ده رده به ، له آان بووه  نو زیندانه راپچكردنه
  وه آه موو رویه هه له بت آه  نه ی آانی گۆمه نھا گرتوخانه آان بووین زۆر ئاۆزو ناخۆشبوو، ته گرتوخانه له

سانی دسۆزو  ڕاستی آه ین به آه  زۆرزۆر سوپاسیان ده آرد، ئمه آان ده گیراوه ش به تی باشیان پشكه خزمه
رج  م مه م من ده ی بدات به آه بت باجی تاوانه  ده وه رووی یاساییه  تاوانبار له بوون، راسته وێ هه لهڕز  به

بیاردان  رپشك نابت له زۆرجار قانون سه ی آه و مانایه  به ته به بت تاوانبارب ئه گرتوخانه ی له وه  ئه نییه
رمیان  نیكردنی گه ده مه ی به ه ستاب، آۆمه  وه وتوانه هو دواآ شائیریانه ستوركی عه آو حیزب و ده تاوه
و  می بۆئه نھا خه و ته آردووه منی شار نه زعی ئه و هیچكات آاری بۆتكدانی وه آی ریفۆمخوازه یه ه آۆمه

  نییه وه ك، بۆآاتی ئستا من بروام به الی خه  له بونیان نییه  آه  خواردووه تاییانه ره  سه پداویستییه
چیتر بیر  تك آه ناعه  قه یانده ی گه  آرا، ئمه7/9/2005 ی له و خۆپیشاندانه  ئه خۆپیشاندان بكرت چونكه

  زعه و وه ئسیراتی ئه ژین و ته ك ده یه چی بیئه  له م شاره كی ئه  خه  چونكه وه ینه آه ئاوها جموجوك نه له
مووی   هه مانه  ئه یه م ناوچه نزمی ئاستی رۆشنبیری له  له آانیان، جگه وه عامول و آاردانه ر ته سه  له چۆنه

 ناو  زنه ستان دابه ده ت و آاربه سه تی، باده زایه آاتی ناڕه كی له ر آۆنترۆكردنی خه رامبه آۆسپن به
ت  سه ده بۆ یه چاره  رگه مه ن، ئه آانیان بكه جكردنی داواآاری و خواسته ك و آار بۆجبه آانی خه تییه ینه مه

ك و  ت تاآو ئستا خه سه بت، ده آانی مژووی لزویر نه ختییه دبه ی به كی پاشماوه تابتوانت خه
ست و  به مه ز ناآات له  یان حه یتوانیوه بات، نه گ ناوده تاوانبارو ئاژاوه خۆآان به ربه  سه و گروپه ه آۆمه

ر  ، هه تدایه سه ئۆبای ده آانی له بت ئاآامه  ده دواوه پی بهری خرا ش دیسان آاریگه مه ئامانجیان بگات، ئه
آان و  نییه ده خۆ مه ربه  سه ر گروپه سه  له نھا سیخوڕییه آاری ته  آه یه دا ركخراوی گوناهی واهه مشاره له
  وه داخه  به وه دارانهت سه ن ده الیه كی له خه تیكردن به ، سوآایه پدانی ئیمتیازكی گچكه ر به رامبه ك، به خه
و   له آكه د یه حمه ئازاد ئه"... وه بیر چویه كو پشت گوێ خراو له رآردن به سه  له وزوع و قسه مه بوو به نه
ی  یاننامه ی به وه ی بوآردنه بۆنه  به ئمه: "ت لدوانكدا ده و له ڵ هاوڕكانیدا گیراوه گه ی له نجانه گه

 مای  وه ن و بۆنه آان دابخه آان آردبوو دوآانه دوآانداره  گیراین، داوامان له وه كردنهنی ده مه ی به ه آۆمه
ش بۆخۆی شكاندنی  وه رمدا ئه سه آكیان آرد به هاتن بمگرن فیشه  رویدا، آه و شته  ئه وه خۆشحاییه خۆیان به

  بووه ری باشیان هه تی آاریگه تایبه الر به رمیان و آه نجانی گه نت گه یه گه  ده وه ش ئه مه یاسابوو، ئه
سبوم من  موویان پش من زیندانیكران من دوایین آه ، هاوڕیان هه وه ره ك بۆسه تی خه زایه یاندنی ناڕه گه له
ستم، من آوڕی  ستم و چاویان به ستیان به  ده وه پشته دا آردم له گه حقیقیان له ئینفرادیدابووم آاتك ته له



عزیبیش درام  الیاندا، من ته  له هید نییه هاو ڕزكی شه  هیچ به گباب، دیاره پیان ووتم سههیدك بووم  شه
شونكی  ندیخان آه ربه ی ده آه بوو، دواتر براین بۆژرخانه قیبوو و شونی پوه دا بان شانم ته وآاته له

د  قه مومان قاچمان به وتن هه  بۆخه وه بوویه ده مان نه ژوركدابووین جگه س له  آه15  ناخۆشبوو ئمه
كی  ك خه  نابوو، آۆمه وه رگاآه ده آكیشمان قاچی به ت یه نانه  ته وه مان ببته كو جگه بوو به وه آه یه

ی  وه آو ئه الر زۆر خراپبون وه آه آان له یر آرابوین، ئاسایشه  سه وه وچاوه ش به تیرۆرستی تیابوو یانی ئمه
،  وه آه  نو زیندانه هاتنه ده وان نه بینی ئه ده آترمان نه ت یه نانه ندیخانیش ته ربه ده تیان، لهڵ مندا آردب گه له
یانووت  ده ی آه وه یی، به سته ك جه فسی بوو نه عزیبی نه توانم بم ته ندیخان ده ربه ی ده آه زیندانه له
، زیندان فری آردم خۆڕاگربم و فری  یه قه  ته ڕه الر ئستا شه آه  له یه ر ئوه سه رشتك رووبدات له هه

دا  و زیندانه ، له وه المه ر جاركیتر شتك ببت زۆر ئاسایی بت به گه ی آردم ئه وه تی آردم فری ئه هاوڕیه
 " باوآی گیرابوو هۆی گومانك له شت سام بینی به ن هه مه منداكی ته

خت  بوو پشوه وه دا ئه قیانه و ناحه ئاست ئه  بین لهنگ مانتوانی بده  نه ئمه: "ئاسود ئیبراهیم
  آه نگ نابین دوو رۆژ پش مانگرتنه آانمان بده تاییه ره  سه ئاست مافه ئیتر له رآرد آه آمان ده یه یاننامه به

  وه رآوآه ئاسایشی آه ندی به یوه كو په بوو، به  نه وه الره ئاسایشی آه ندی به یوه  په ی ئمه آه گیراین، گرتنه
درا،  الربوین نانمان پنه ئاسایشی آه عات له ، بیست و چوار سه ندیخانه ربه ده ی له آه بنكه بوو آه هه
بوو  وست هه هه سی به  آه بت، دیاره یان هه ستكی ئینسانیانه بوو بین هه ك نه یه شوه عامولیان به ته
  سی تدایه زار آه  هه150ی  الر نزیكه  آه بووه وستیان هه گشتی هه ك به وا خه ر آه  پوه ش نابته وه م ئه به
ش دۆست و نزیكانی خۆمان بوون،  سانه و آه ، ئه مه آی زۆرآه یه جواب رژه س بته  آه15-10ر  گه ئه
آانی  م له ، به مانشوه هه ندیخان به ربه ده آرت بم بارودۆخ زۆرزۆر ناخۆشبوو له الر ئه ئاسایشی آه له

   دیاره یه خۆیدا قوتابخانه ماندا، زیندان خۆی له گه عامولیان زۆر جوانبوو له سلمانی ته  له گۆمه
نگتربین  ده زاتربین به ودوا ناڕه مه ی آردین چۆن له وه وا نادان بن، فری ئه ی آه سانه و آه  بۆئه یه قوتابخانه

چاوی خۆیان ببینن،  موو شتك به م هه آه نجان ده موو گه هه ندك شتدا، داوا له ئاست هه بین له نگ نه بده
زایتریش  و ناره مجار نییه و دوه مجار نییه آه  یه مه  ئه یه وه ستم ئه به ڕنابت مه  ته ت ماسییه پموابت حكومه

 " شدانیم هیچ بكرت ته ناعه و قه بت له رده هه

  . وه سوڕنه ت ده فاله آه  ئستا به نجانه م گه آرت ئه ی تبینی ده وه ئه

 


