
 !کان کگرتووه یه وه ته ی نه ه رزدار بان کی مون سکرتری گشتیی کۆمه
  
 مافی  ت به کانی تایبه واوی بیارنامه چوونی ته ڕوه  چاودریکردن و به  که وه یه م روانگه له

ی  ه ردوونی مافی مرۆڤی کۆمه ی گه جاڕنامه  له تیی مرۆڤ که سایه  که مرۆڤ وپارزگاریکردن له
ڕزتانن،  رکی به ت و ئه سه ریزی ده جکردنیان له  و، جبه کاندا هاتووه کگرتووه یه وه ته نه
  :کشین  راده وه ی خواره ند خاه م چه رنجتان بۆ ئه سه

مافی  رکخراوی پارزگاریکردن له''رۆکی  تیی ناسراو و سه سایه ند، که بوودوه د سدیق که ممه رزدار محه -١
کانی مرۆڤ و پاراستنی  مافه رگریکردن له  بۆ به رخانکردووه وو ژیانی خۆی تهم ، هه''مرۆڤی کوردستان

 توندوتیژیی، مرۆڤ   که یه  هه م راستییه ڕی به ند باوه بوودوه رزدار که. کان تیی مرۆڤه سایه که
دیھنانی  هبات بکرت بۆ و نگ خه روزهۆز  و دوور له شوازی همنانه ه ب نجام و، پویسته ئه نته یه ناگه
 و حیزبی  هیچ رکخراوه ندام له ئه  ببت به یویستووه  نه وه ر ئه به له.  مرۆڤ ت به کانی تایبه مافه

کانی   بۆ ئاشکراکردنی تاوانه  تکۆشوه میدیاوه یاندنی گشتی و ی راگه ڕگه سیاسیدا و، له
. کوردستانی ئران افی مرۆڤ لهپشلکردنی م ت به باره ری رژمی ئیسالمیی ئران سه ده به ڕاده له

رنجی  کانیدا، سه جکردنی ئامانجه پناو جبه ند له بوودوه وی بوچانی سدیق که خۆڕاگری و هه
کانی  سنووره  و، ناوبانگی له ی مرۆڤدۆستی جیھانی بۆالی خۆی راکشاوه ه  و کۆڕوکۆمه رکخراوه

  . ناسراوهییدا  وه ته ئاستی نونه  و، له ڕبووه کوردستان تپه

ی '' هلمن همت''تی   خه٢٠٠٨ سای  وانه یی له وه ته ی نونه ت و رزنامه ندین خه سانی رابردوودا چه له
سای  یی له وه ته نووسی نونه تی باشترین رۆژنامه ، خه)رکخراوی چاودریی مافی مرۆڤی جیھانیی ( ر به سه
  . پی خشراوه به'' م ه نی جیھانیی قه نجومه ئه''تی  ها خه روه بریتانیا، هه ن له٢٠٠٩
رکردنی بیاری  ده  به ستاوه دا، هه م راستییانه ر ئه رامبه به رژمی کۆماری ئیسالمیی ئران، له -٢

ڕز   به ئستاکه.  پاندووه ردا سه سه ساڵ زیندانی به) ١٠(ند و حوکمی  بوودوه زیندانیکردنی رزدار که
  . وه ته روونی بووه ی و ده سته رووی گوشاری جه ره  به ینداندا زۆر نامرۆڤانهنوز ند له بوودوه که

ی  وه هۆی مانه م به ندروستیی زۆر باشبوو، به  بردنی بۆ زیندان، باری ته رله ند، به بوودوه رزدار که -٣
 و،  بووه)  کته سه(ی دڵ  ته ری، س جار تووشی جه روونی بۆسه ی و ده سته زیندان و گوشاری جه له
خۆشی پست و گوشاری خون و  ک پرۆستات و نه ی وه خۆشیی دیکه ندین نه ها تووشی چه روه هه

  . بمرت وه خۆشییانه م نه هۆی ئه  به یه  هه وه ترسیی ئه  و، مه ش بووه الوازبوونی له
ند زۆر  بوودوه ندروستی رزدار که  باری ته  که  کردووه وه ختیان له زیندان جه کانی له جار پزیشکهلک  گه -٤

ستانی  ده م کاربه ، به یه  هه له په رکردنی به سه  وچاره خۆشخانه ناردنی بۆ نه  و  پویستی به خراپه



باتی بیاری   له و، کانیان پشتگوخستووه کۆماری ئیسالمیی بۆچوون و راپۆرتی پزیشکه
 ! ئازاردانی زیاتری داوه رمانیان به رکردنی، فه سه چاره

کی  ریه سه وام و له رده هۆی پشلکردنی به  کۆماری ئیسالمیی ئران، به وردی ئاگادارن که ڕزتان به به -٥
ی  ه کانی کۆمه کان و ئۆرگانه ن کۆمیسیۆنه الیه کانی مافی مرۆڤی جیھانی، له ندراوه یه راگه
و  ش ئه وه ڕای ئه ره ، سه حکووم کراوه زار و مه رمه  جار شه٢٤ تاکو ئستا  وه کانه کگرتووه یه وه ته نه

ب و،  ندده ریان پابه رامبه  به نیداوه  بۆخۆی به خات که ی مافی مرۆڤی جیھانیی پشتگوده بیارنامانه
 .گرت رزیان لده

ین  که نرین، تکاتان لده زتان دهڕ  بۆ به یه م نامه ر ئه سه ن لهۆما ناو و واژۆی خ ی که سانه م که ، ئه ئمه
ڕز  ندروستی به  بارودۆخی ته ت به باره  بکات سه وه  لکۆینه تی خۆتان بنرن بۆ ئران که رکی تایبه نونه
م   له لماند که  سهی ی ئمه م قسانه ر ئه گه ، ئه وه  پاش لکۆینه.زیندان ند له بوودوه د سدیق که همم محه
زانن،  شیاوی ده  خۆتان به وه که یه ر رگه هه ین له که وا داوا و تکاتان لده ، ئه مان پکردووه دا ئاماژه یه نامه
 .ند بوودوه ن بۆ رزگارکردنی گیانی رزدار که بده و هه

  :ڕیزتان ڵ رزو  سوپاسی زۆرمان بۆ به گه له
 ۆد حاج هحم ئه –ندریاری  ئهد  هحم ئه  - رشی  هبراهیم فئی - ر وپوز دارارائ - کریانی وریا مائ -  قزی هزاد سئا

واد  ه ج-ز هب همال ن ه ج–یا باباحاجیانی  سوره –براهیم ئی بروسکه -حمانی  هر یوب ئه  –انی تلور س هنو ئه –
ن  حس-یقی ل هن خ حس-ن شافعی  هس ه ح–رزی  هدن  هس ه ح–زاده یوب ئهن  هس ه ح–د  همم همح  جھاد- ال هم

ردار  ه س–ینی عوند م هسیام  -السی  هن بوار ر-کاویانی از ه ر–ا باباحاجیانی ز هر  -ل قادری وسو ه ر–شافعی 
یه ت ه ع–ت هاهر حکمت - باغی ههال د ه ش– رزنجی ه شوان ب-وان کاوسی سیر  -لی  هسمکو ع –ری  هپشد
 - یدا  هشد همم ه  مح-د خاکی  ممه ه محم–حمدیان  ئهد  مهم همح -کامیل ژیر - وائا مین ئهکامران   -ر وعمارپوم
 رگری هب کخراویری روپائۆ ۆنیمیسیۆک -یریم ه هاشم ک- االسالمی  نگین شیخ  -تحی  ه نادر ف–رانی ۆناز گام
نفال و   ئه ژ بهد  بجه ه ندی هه ناوه -)وپارئۆ (کخراوی مافی مرۆڤی کوردر - نردستاوکرۆڤی م افیم هل

 .ک چا–ساید واچ ۆکوردندی چاودری  ناوه –) لی کورد چاک جنۆسایدی گه
 

 


