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  نیی کورد ده تی ئران دژی چاالکانی مه ر پیالنی حکوومه سه وست له ههسایتی ریی  روبه ندراوی به یه ڕاگه

  
تدارانی ئران  سه ده، یشتوون وست گه  هه  به ی که ڕپکراوانه  باوه واه و هه ی ئه  گوره به
ریکی پیالن گی  وام خه رده به، تان کوردس  له وه کانی خۆیانه الده  جه کرگیراوه ی به  رگه له

  . کانی هاوینی ڕابردوون نی و باقی گیراوه ده خت و زۆر دژی چاالکانی مه و زه
 هاوکاری و   له سته به م مه کانی سپا و ئیتعات بۆ ئه لالده  جه نن که یه گه  ڕاده وانه م هه ئه

رانی بزاڤی  ان یا پاسیف کردنی تکۆشهریکی شک  خه وه رنامه  به و به، واودان نگی ته هاوئاهه
م  ربازجوو ئه ک سه وه" زوانی ره" ناوی خوازراوی  سک به دا که ندیه م پوه له. نین ده مه
وان و  پاش گیرانی چاالکانی رۆژنامه، ناو براو هاوینی رابردوو.  ستۆ گرتووه ئه ی وه رکه ئه

 بۆ  وه یانگوزته  وده وه کاته یان جودا ده یکهکانی د  زیندانییه ج له سبه ده، ران باقی تکۆشه
 زیندانی  ی دوور له کی شاراوه یه  خانه نجه شکه  ڕاستیدا ئه  له که. خۆی ت به شونی تایبه

  رکه جی کردنی ئه زوانی بۆ جبه ره.  ی ئیتعاته ت ئیداره نانه گشتی و ته
چیی  نجه شکه ر چینی و ئه به خه، یجۆری ئیتعات ند تیمی جۆربه کانی چه تکارانه جینایه

و  زوانی له ره، ئاگاداریی زۆرتر بۆ. کیان جاش و نیشتمانفرۆشن یه ژماره  که.  سدایه رده به له
.  ی کردووه رده روه کانی خۆیدا په  ئیدئولوژیکییه ته  تایبه  نده  ناوه ت له  حکوومه  که یه سانه که

ت و   خه  و ئاشنا به لی کورده زای مژووی گه ارهش.  باشی فری کوردی کراوه ناوبراو به
بیاتی کوردیدا  ده  و ئه  وژه زایی له ها شاره روه هه.  کانی کوردستانه  سیاسییه ربازی هزه

) گیراوان و زیندانیان (کانی ش بۆ شکانی قوربانییه م زانیاریانه موو ئه  هه دیاره.  یه هه
  . کار دن به
رستیی  رپه زوانی خۆی سه ره،  هاوینی ڕابردوودا نی له ده انی مهکاتی گرتنی چاالک له

ر خۆی  مان کاتیشدا هه  هه له.  ستۆ گرتوه ئه  وه ی رانه م تکۆشه ئه" بازجوویی" و  وه لپرسینه
دا  م ماوه له.   بووه م چاالکانه وانی دژی ئه شی و ره ی له نجه شکه کیی ئه ره ری سه به روه به

یوانی خۆی  ت حه نانه کی نائینسانی و ته یه نجه شکه فتار و ئه  ره شنه  هیچ چه ناوبراو له
  .  پاراستووه نه
بوون و  سلیم نه  ته رانه م تکۆشه  ئه و ئازاری زۆر هیچکام له نجه شکه  پاش ئه رنجام که سه

  به ن ؛بوو  نه رده ستۆگرتنی تاوانی ناکه ئه و وه"  وه شیمان بوونه په"ی  هیچیان ئاماده
پاش ،  ئازاد کران ویستانه م خۆشه شک له ی کاتی به  شوه به،  نده روه ندین په سازکردنی چه

سنووس و  موو ده ر هه سه ستی به ی داو و ده وه  نانه وته زوانی که ش ره  کاتییه م ئازادیه ئه
سی   ئادره وان و به ناوی ئه به.  وه دانه دا گرت و پی نه سانه م که کتب و کامپیوتری ئه

 وبالگی  ستی له ده. نارد  ده کانی دیکه تی بۆ خه ت بابه نانه  و ته یام ونامه وان په ئه
ی وبالگی دوکتور   نموونه که. نووسی ر ده سه بۆ خۆی کۆمنتی له، دا رده هندکیان وه
زوانی  م ره به. ی دابخات که رز تلووعی ناچار بوو وبالگه ی به وه تا ئه. تلووعی بوو

  به (ی  وبالگی دیکه وه وه ناوی ئه به، رز تلووعی رجی به لومه  هه رگرتن له ک وه که به
ناو  ی به وه ک و کۆکردنه  ناساندنی خه وته  که یه م شوه و به.  وه کرده) س مان ئادره هه

ی کاتی   شوه  به  که ش وانی دیکه ی ئهناو ها به روه هه.  ره  تکۆشه م خانمه دژی ئه" ک دره مه"
  تا له.  وه  ئیتعات کۆکردنه وته که  ده وشوه نرێ و به وال ده الوئه م ئه یام بۆ په، ئازاد بوون

  . کاریان بن  به گه ک به دژیان وه دادگایی کردنیاندا به
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م   ئهلوێ  بۆیان ده وه که یه رگه ر  هه کات له موو هاونیشتمانان ده  هه وست داواله سایتی هه
) E-Mail (مایل-موو ئی  هه وریابن که، مان کاتیشدا هه له.  وه نه  بو بکه وانه هه

ستیان   ده وه کانییه زوانی و تیمه ن ره  الیه  گیراون له ی که ویستانه و خۆشه کانی ئه سه ئادره
) کانی خۆیان سته به بۆ مه ( وه وانه اوی ئهن یان شکاندووه و به"کانی  مزه ره" و  ردا گیراوه سه به
و ناب بگیتت ندی   پوه سانه و ئادره ک به یه هیچ شوه  به بۆیه. گرن رده کی ل وه که
  سه  ئادره ی که وه  چاوگرتنی ئهر به  له به، یشت تان پگه نهاڕز و به یامکی ئه ریش په گه ئه

  وه ن ئیتعاته الیه  له بن که تا دنیا نه، عات دایه ئیختیاری ئیت مووی له کانیان هه کۆنه
 لینکیان بۆ وبالگی دوکتور  ی که و سایتانه موو ئه ها هه روه هه.  وه نه ده می مه وه،  نییه

 و دوکتور  ی دایاناوه که یه نی  فه زوانی و تیمه ره،  و وبالگه  ئه ب بزانن که ده، تلووعی داناوه
  .  ی لی نییهتلووعی هیچ ئاگا

  ه کرێ کۆڕ و کۆمه  بۆمان ده ک که یه  و رگه ر شوه  هه  به موومانه رکی هه بگومان ئه
 جاسووسی و  ربازه م  لهیش کان  ئینساندۆسته کانی مافی مرۆڤ و رکخراوه جیھانییه

  .  وه ینه  ئاگادار بکه یه تکارانه نایه جه
 وست  ریی هه به روه به 

  2005زی  هرماو ی سه1


