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  RMMKندی  ناوه
  

وشکی   ڕه دان زیندانی کورد له سه :کانی وشیار ویژدانه: کانی جیھان موو خه ک بۆ هه یه نامه
  ژین زن دا ده دته

  
  کان کگرتووه  یه وه ته ک بۆ شووڕای مافی مرۆڤی ڕکخراوی نه.م.م.رۆکی ر ی سه نامه

  ندی ناوه
  ڕکخراوی پاراستنی مافی مرۆڤی کوردستان

  دان زیندانی کورد   سه به
  ن به ر ده  سه بار دا به وشکی ناله  ڕه له

  کان کگرتووه  یه وه ته بۆ شووڕای مافی مرۆڤی ڕکخراوی نه
  کانی وشیار بۆ ویژدانه

یی و  وه ته کانی نه کی کورد خوازیاری مافه  خه ی که و جگایه  کوردستانی ئران، ئه له
تی کۆماری ئیسالمی  وه ر ده رامبه  به ، له یه  دوو ده هکولتوری پشلکراوی خۆیانن، زیادتر ل

 دراون، یان   سداره س قووربانی بوون، کووژراون، له زاران که  هه ڕاگیراون، تا ئستا به
ر چاو   به  ب له ر ناوی دادگاکانی شۆڕشی ئیسالمی به  سه ک دادگا له کۆمه. زیندانی کراون

  سیان به دان که  کوردستان، سه زایی، له ری و قه ی دادوهکان ما و ستانداڕده گرتنی بنه
ی  وانه ن، ڕه کانی درژخایه یان بۆ ماوه سی دیکه زاران که  و هه کانی ئعدام سپاردووه جووخه

 ب  ن، به  تاوانباران بده تک به رفه  ده ی که وه  ب ئه دادگاکانی شۆڕشی به.  زیندان کردووه
 هندک  ت له نانه بت و ته ریان هه بوونی پارزه کان ئیمکانی هه کراوه تاوانبار  ی که وه ئه

دان،   سداره  سزای له ن، به ر تبگه ی دادوه  قسه ی له وه  ب ئه کان به  دا تاوانبارکراوه نموونه
 بیر   له کانی  سیاسیه زیندانیه. ن حووکم دراون تایی، یان زیندانی درژخایه تا هه زیندانی هه

  یان به درت، زۆربه خمین ل ده س ته  کهرزا هه   نزیک به یان ئستاکه  ژووماره راوی کورد کهک
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  ک له یه ڵ ناوی ژووماره  گه  لیست دا له له.( کان تاوانبار کراون  کوردیه ڵ پارته  گه هاوکاری له
  ) ی پ کراوه  ئاماژه که م یه کان ئه زیندانیه

رانی خۆمان  ربینی نیگه نی مافی مرۆڤی کوردستان وای دهک ڕکخراوی پاراست  وه ئمه
   له ر ئستاکه کانی سیاسی و ئاسایشی هه  تاوانه  به  کورد کهدان سهوشی   ڕه ت به باره سه

و نیگا  ڕ ئه  مه ری خۆمان له سه کانی ئران دا ڕاگیراون و وای نیشان دانی داخ و که زیندانه
کانی   ڕفۆڕمیسته کانی سیاسی ئرانی، له کان و پارته ن، ڕکخراوهکا ی گرووپه ئاپاڕتایدییه

کان،  سته ره کان، شاپه سته ره  په وه ته کان، نه بییه زهه  مه- میللی گاته  بگره، تا ده وه تییه وه ده
  ناوبانگ له کانی به تیه سایه کان و که ه کانی کۆمۆنیستی و کۆڕ و کۆمه کان و گرووپه پگره چه
 کوردستان،  وشی مافی مرۆڤ له ر ڕه رامبه  به  مافی مرۆڤی ئرانی، له رگری کردن له ت به بابه

کانی  کان و ڕکخراوه کگرتووه  یه وه ته  شووڕای مافی مرۆڤی نه مان له له  په داواکاری به 
ی   ئش و ئازاره  پ له نگییه م بده ۆتایی به وا ک  که یه ری مافی مرۆڤ هه یی پارزه وه ته ناونه

وشی  ر ڕه مبه  هه کان بھنن و له کگرتووه  یه وه ته کۆمیسیۆنی مافی مرۆڤی پشووی نه
ل و   کوردستان و هه کانی کورد و پشلکاری مافی مرۆڤ له  سیاسیه زنی زیندانیه دته
ها  روه  هه ئمه.  پش  بگرنه رپرسانه ی بهک  ئران، ئیستاتژییه کان له رجی دژواری کورده مه

ک  کانی جیھانی یه ڵ ئیستانداڕده  گه  له ی پک بت که رانه کی دادوه ی دادگایه وه بۆ ئه
ر سزاکانی گیراوانی سیاسی و ئاسایشی و ئازادی   سه  به وه ستی پداچوونه به  مه بگرت و به

  وه ته اری شووڕای مافی مرۆڤی نهتی و هاوک زیندانیانی سیاسی، خوازیاری یارمه
  .یین وه ته ی ناونه کانی دیکه نده کان و ناوه کگرتووه یه
  

    2006ی الوجی 3 / 1385 مانگی تیری 12  ممه شهدو : تاران
    

  ند بوودوه دیق که د سه مه حه مه
  

 ڕکخراوی پاراستنی مافی مرۆڤی کوردستانرۆکی  سه


