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.گورزییان لدام١٠٠بناوی سو لکردنکوە،

ل ئمانییوە ھۆ برزنجیی. و

شاھیدەی ک ل /کس گواھ٨٤ساڵ و یک لو ٣٩شپاڵ ئیبراھیم،تمن 
دا لمڕ )ئمنستی ئینترناسیۆنال(ڕاپورتی رکخراوی لبووردنی گشتی

ھتا ئیمۆش لژر ئازار و .  پشلکردنی مافی مرۆڤوە ل سوریا ناوی ھاتووە
ل نزیکی دیمشق صیدنایا/سیدنایژانی ئنکنجدا دەنان، ک ل زیندانی 

.پیی گیشتووە

دوو مانگ پاش سرھدانی .من کوردم خکی باکووری سووریام، شاری قامیشلی
ل مانگی .شۆڕشی سوریا،ناوم کوت نو لیستی دەزگای سیخوڕی سورییوە

دا،بیانییکی ئۆتۆمبلک لبردەم دەرگای ماکماندا ٢٠١١ئیلوولی 
ئمیان پ " وە پویست ھندێ شت ھی لگتا باسی بکینسرک".ڕاوەستا

منیان برد بۆ ٢٠١٢سرەتای .من ب زیندانی برام بۆ زیندانی جۆراوجۆر.وتم
یناجرھاتن.سخنگی بکان ناویان ناوە ئاھوانپاس شھات کوەی پئیدی ئ.

کاتژمری ٤زیکی پموای ن.جار بیرازکرا١٠٠ب کاب لیان داین،تا ھر یکی 
. بوودا توالتکی ت.دواتر بردمیان ژوورکی بچووکوە دوو ب یک متر.خایاند
 مس بووین،ناچاریان کردین خۆمان رو٧ئوەکزۆر سارد بوو. وت دەین .

.شاخاویی ساردە دەکوت نزیکی سنووری لوبنان و ناوچیکیسیدنای

دەبوو ب چاودریی و لژر فرمانی ئواندا ب .وئم تنیا دوو بتانیمان پ بو
.نۆرە بخوین

نانخواردن ژەمکی کمیان دەداین ل رۆژکدا و دەبوو ل نوان خۆماندا دابشی 
ل ژوورەکی مندا زیندانییک مرد،.دوو ھلک و نانبۆ نموون پتات،.بکین

جلالد و .چیلوەڕەنگ ب ھۆی سرماوە بوو بت، یاخود نخۆشی گور
ب بردەم جارکیان بینیم،.پاسوانکان ب مردووییش الشکیان دارکاری دەکرد

.رەنگ ڕەق بووبتنوە.الشی مردوویان ڕاکشا٤دەرگای ژوورەکی ئمدا 



ب کلکی گسک و سۆندەی بردیانم بۆ نخۆشخان و لوشمن نخۆش کوتم،
خرام مانگ بسر بردن ل زیندان،٦دوای . خستخانک لیان دام

وە بۆ ۆ گۆشت و سوزە کراوە و گوزرامئوتۆمبلکی بفگرەوە ک خۆی ب
.یکی سربازیدادگا

تۆ حوکم پویست ناکات ھیچ بیت،:پیان وتم.داگاییکم یک خولکی خایاند
دواتر .وتمئمیان پ .دراوی لبرئوەی بشداریی ئاژاوەگرییکت کردووە

.ساڵ زیندانی کاری قورس حوکم دراوم١٥کوا ب ب م،زانی

سربازەکان . دیارە دەب برتیلی دابت.رۆژک ڕگ درا براکم سردانم بکات
بوھۆیوە دەستتیان . کوا ب کوردی شتکم ب براکم وتووەبیانوویان پ گرتم،

. بستموە و لیان دام

ی بیانی ل ژوورەکم ٤بیانییکی زوو کاتژمری ،چند ھفتیک دواتر
ئیدی من وا ".کوردی کورێ قحب" دەستتیان کرد ب جوندانم،.ھنامیان دەرەوە

.کچی تومز براکم ھاتبوو بمباتوە بۆ ماوەک لناوم دەبن،ھستم کرد،

.می پ وتمبڕوەبری زیندانک ئ".خریکی ژیانی خۆت ب،تۆ ئازادکرایت"
نیمادواتر تو.  شاندکی کوردی ھوی ئازادکردنمی دابوو. بوو١٥/٥/٢٠١٣ئو رۆژە 
.برەو ھولر ل عراق و لوشوە برەو دووسلدۆرف بمھبم، 

ترساوم کوا من توانای کارکردنم نماوە،،وەایسیدنلو کاتی بندیخانی 
مان چارەنووس ببمرەش تووشی ھوەل.

ینووسینی سۆزان جھانگر

٧/٢٠١٧گۆڤاری  در شپیگلی ئمانی ژمارە:سرچاوە
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تبینی منیش،ھاوکاتی ئم ڕاپۆرتی ئمنستی،باسکی خۆمم ل زیندانی سوریادا 
.بیخوننوەدەکرێ ل ڕگای ئم لینکوە . بوکردەوە

http://www.kurdistanpost.nu/?mod=news&id=82672




