
 ئازادی بۆ روئیا تلوعی
 
 
 
 

پا ش آوشتنی شوانه ی سه یدقادر و ئه تككردن و سووآایه تیكردن به  الشه آه ی له  شاری مه هاباد 
 دا، شار و شارۆچكه آانی آوردستانی ئران له  ماوه ی نزیكه ی 2005 ی مانگی حه وتی 9له  

وه می هزه آانی  .  به خۆوه  بینیمانگ و نیوكدا خۆپیشاندانكی فراوانی  دژ به  حكومه تیان
ئاسایش بۆ ئه و خۆپیشاندانه  ئاشتیخوازانه  بریتی بوو له  ته قه آردن له  خۆپیشانده ران و 

له م ماوه یه دا به ده یان هاوتی آوژراون و بریندار بوون و به  پی . خه كی ساده ی شه قام
 ،  آان آه  نونه ری ئه نجومه نی ئیسالمی ئرانهقسه ی سه رۆآی ده سته ی لكۆینه  وه ی رووداوه

هه وڵ و ته قه ی خزانی ده ستگیرآراوه آان بۆ ئازادآردنی .  آه س گیراون500زیاتر له  
به  پی هندك سه رچاوه ی هه واڵ، به م دواییه   . خۆشه ویسته آانیان تا ئستا ب ئه نجام بووه

. ه  گواستراونه ته وه  بۆ به ندیخانه ی به دناوی ئڤین له  تاراننزیكه ی  دوو سه د له و زیندانییان
 . دوو بوآراوه ی سه ربه خۆی آوردیش قه ده غه آراون

 
له  نوان ده ستگیرآراوه آان ژماره یه ك داآۆآیكه ر له  مافه آانی مرۆڤ هه ن وه آو روئیا تلوعی آه  

ندامی ركخراوی به رگریكردن له  ژنانی ژنكی خه باتگی ناو بزووتنه وه ی ژنانه  و ئه 
 ی 1روئیا تلوعی له   .  ه-آوردستان و نووسه ر و هه روه ها سه رنووسه ری مانگنامه ی راسان 

مانگی هه شت له گه ڵ آۆمه  آه سی دیكه  له  آاتی خۆپیشاندانكی ئاشتیخوازانه دا له  شاری سنه  
 ئازادآردنی ئه و آه سانه ی آه  له  دوای رووداوه آانی داواآاره آانیان بریتی بوون له  . گیراوه

مه هاباد گیرابوون، دادگاییكردنی ئه وانه ی به رپرس و ئه نجامده ری ته قه آردن بوون له  
خۆپیشانده ر ه  ئاشتیخوازه آانی شاره آانی آوردستان له گه ڵ رزگرتن له  مافی نه ته وه یی خه كی  

 ی مانگی هه شت دوای گواستنه وه ی روئیا بۆ به ندیخانه ی 18یا له  هاوسه ره آه ی روئ. آورد
 .  ، به م منداه آانی نه یانتوانیوه  دایكیان ببیننگشتی چاوی به  خزانه آه ی آه وتووه

 
ئمه  زۆر نیگه رانیی سه المه تی و ته ندروستیی ئه و زیندانییانه   و زیندانییه  سیاسییه آانی دیكه ی 

به  تایبه تی، ده مانه وێ سه رنجی ركخراوه  جیاجیاآانی مافی مرۆڤ رابكشین بۆ . نئرانی
باری روئیا تلوعی و هاوڕكانی، له وانه  ئیجالل قه وامی، سه عید سه عیدی، مادح ئه حمه دی و ئازاد 

 . زه مانی آه  له هه  مان بارودۆخدا ده ستگیر آراون
 

 مه  به  توندی ره فتاری ده سهتدارانی یاسایی له  به رامبه ر زیندانییه  سیاسییه آان تاوانبار ئ
ده آه ین و داوا له  ركخراوی نه ته وه  یه کگرتووه آان و ركخراوی نونه ته وه یی خاچی سوور 
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ده آه ین سه ردانی به ندیخانه  ناحه زه آانی آۆماری ئیسالمی بكه ن بۆ دنیابوون له  ته ندروستی 
هه روه ها داوای ئازادآردنی روئیا تلوعی و مافپه روه ره آانی دیكه ش . ندانییه کانسه رجه م زی

 . ده آه ین آه  به  بیانووی سیاسییه وه  گیراون
 

 ركخراوی چاودری مافی ژنی آورد
 (Kurdish Women s Rights Watch-KWRW) 

 2005 ی مانگی هه شتی 30
 


