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  ڕکخراوی پاراستنی مافی مرۆڤی کوردستان

  
  ٣٩  ڤۆکی ژووماره به
  

  الن تبکۆشن کانی وشیار بۆ ئازادی ڕزدار ئۆجه ویژدانه
  ی جیھانکانی وشیار بۆ ویدانه

بوونی   و هه تی ئینکاری ناسنامه  کردنی سیاسه  پاکتیزه  به یان ساه  ده  که تی تورکیه وه ده
،   پشل کردووه  تورکیه کانی کوردانی له کی ترین مافه ره یی ترین و سه بنچینه، لی کورد گه
، الن بدو ئۆجه ڕز عه به، ١٣٧٧ سای  ی ئاشکرا له کی مرۆڤ ڕفنانه یه وه  کرده له

ی   تورکیه لی کورد له ی وشیاری گه ت و مایه وه ری ده ی دژبهی کورد وره داری گه تمه سیاسه
ی دوور   دوورگه سی دا له که  زیندانکی تاکه و له  ئه  که  ساه٧ی   و ئستا نزیکه ڕفاندووه

ش   ئستاکه تی تورکیه وه ده.   دیل گرتووه  به ڕه ڕمه ریای مه  ده وتووی ئیمای له که هه
می  ت النی که نانه  و ته الن پاراستووه  ڕزدار ئۆجه کانی مرۆڤی له هتایی ترین ماف ره سه

می  ها النی که روه کان و هه ڵ زیندانیه  گه وت له س و که یاساکانی ئیستانداڕدی هه
  ی له  و نامرۆڤانه کانی تر و سزاکانی زامانه وه  و کرده نجه شکه  ئه کۆنوانسیۆنی پشگرتن له

  .  بردووه  نه ڕوه  بهو دا ر ئه رامبه به
رانی زۆری خۆی  ربینی نیگه ڕکخراوی پاراستنی مافی مرۆڤی کوردستان وای ده

ت   بابه کانی مافی مرۆڤ له ه دانی کۆڕ و کۆمه رنج نه می و سه رخه مته  که ت به باره سه
کی  موو خه  هه داوا له،   کورده نده ندشمه ر و ئه م ڕبه نووسی ئه ندرووستی و چاره وشی ته ڕه

واوی  تی ناوین و جیھان و ته کان و ڕۆژهه  کوردیه نده ڵ و ناوه موو کۆڕ و کۆمه کورد و هه
کی بیر و بۆچوون   جیاوازییه ر جۆره  هه رنج دان به  ب سه  به کات که کان ده  وشیاره ویژدانه

الن  بدو ئۆجه بۆ ئازادی عهربو  ش و به کی هاوبه یه  شوه به، ت و پرسی سیاسی تایبه
ورووپا و وتانی  تی ئه کیه  یه  که یه وه ها خوازیاری ئه روه  هه یه م ڕکخراوه ئه. ن وڵ بده هه

بۆ ئازادی ڕزدار ،  ر تورکیه ی فشار هنانکی دیپلۆماتیک بۆ سه  شوه ئازادی جیھان به
  . الن تبکۆشن ئۆجه
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