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   کوردستان  مافی مرۆڤ له رگری له ڕکخستنکی به

  
  " دران   سداره  ئران دوو کورد له له" 
 
  ) ندامی ڕکخستنی مافی مرۆڤی کوردستان ئه (ر کوردی ؛ شرکۆ جیھانی رگان بۆ سه وه
  

  
 زیندانی   کوردستان ؛ دو کوردی سیاسی له  مافی مرۆڤ له رگری له رۆکی ڕکخستنکی به سه

  .  دران  سداره  له ئورمیه
سی سیاسی کورد   ئعدام کرانی دوو که له باس ،کانی مافی مرۆڤ  ڕکخستنه کک له یه
سی  ند که ترسی دا بوونی چه  مه  له ت به باره رانی خۆی سه  نیگه نده م ناوه ر ئه هه. کات ده

ند  بوودوه دیق که د سه مه حه مه. ن که  ده تی سداره ڕوانی په  چاوه کات که ی کوردیش ده دیکه
   دووا ؛ م جۆره به" ردا  فه"  ڵ ڕادیۆ  گه  له کوردستان رۆکی ڕکخستنی مافی مرۆڤ له سه

 
 دی مه حه ی ئیسماعیل مه ونه

ڵ   گه ندی له  تاوانی هاوکاری و پوه  ئستا به ر له دی س ساڵ به مه حه ئیسماعیل مه
 تاوانبار کرا   سداره ستگیر کرابوو و سای ڕابردووش به  شاری بۆکان ده  له ه سازمانی کۆمه

 ناو  ندامتی له  تاوانی ئه ویش به  ئه د پنجونی که مه حه  ناوی مه سک به ڵ که ه گ  له،بوو
  زیندانی ئورمیه له)  ی سپتامبر3 (ممه  ڕۆژی شه،ستگیر کرا بوو هزکی تری کوردی دا ده

  .  دران  سداره له
  ت ؛ ند ده بوودوه که
 دا   زیندانی ئورمیه  له یر بادووزادههانگ  ناوی جه  به کی دیکه ش زیندانییه ر ئستاکه هه

سووڵ  فا ڕه  ناوی مسته هابادیش به ها الوکی مه روه کات و هه  ده تی سداره ڕوانی په چاوه
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ستگیر  رکی ئرانی ده فسه  کووشتنی ئه شداری له  تاوانی به  دا به م دواییانه  له پوور که
  .  ترسی دایه  مه  گیانیان له، کراوه
ش  مه کان له ی ئعدامه  ڕابردوو دا ژووماره  له ت که ند ده بوودوه دیق که د سه مه حه مه

  .  زیادتر بووه
  ند ؛ بوودوه دیق که د سه مه حه مه

ڵ   گه ندی له  تاوانی هاوکاری و پوه  ئستا به ر له دی س ساڵ به مه حه ئاغای ئیسماعیل مه
و  مه ستگیر کرا و ساک له  شاری بۆکان ده له) ی شۆڕشگران ه کۆمه ( ه ڕکخراوی کۆمه

   ئستا له ر له ند مانگک به  چه م حووکمه  ئه  دان تاوانبار کرا که سداره  سزای له پش به
ی  وانه  ڕه که  بردنی حوکمه ڕوه ند کرا و بۆ به سه په" ت  وه دیوانی بای ده" ندی  ن ناوه الیه

دا )  ی سپتامبر3 ( یه فته م حه  ئه ی ممه  ڕۆژی شه  له ک دیاره وه.  وه  کرایه زیندانی ئورمیه
  سداره د پنجونی له مه حه  ناوی مه  به سکی دیکه که ڵ  گه دی له مه حه ئاغای ئیسماعیل مه

ر   سه  له  ناو گرووپکی کوردی دا که تی له ندامیه  تاوانی ئه ئاغای پنجونی به. دراون
کرت و   سزای ئعدام تاوانبار ده  دادگای شۆڕش به گیرت و له  ده بووه سنوور چاالکیان هه

  . درن  ده  سداره  له  زیندانی ئورمیه سیان له ر دوو که هه
  ؛) ردا ڕادیۆ فه (زیما نازی عه

  !؟ تاوانیان چی بووه_ 
  ند ؛ بوودوه دیق که د سه مه حه مه
  ه سازمانی کۆمه ڵ  گه ندی له کردن و پوهدی هاوکاری  مه حه تاوانی ئاغای ئیسماعیل مه_ 

  .  بووه
  ؛ ) ردا ڕادیۆ فه (زیما نازی عه

  !؟واتا کارکیشیان کردبوو_ 
  ند ؛ بوودوه دیق که د سه مه حه مه
 هندک کاریش  نگه  و ڕه کداری بووه  پشتر ڕکخستنکی چه ه  کۆمه ک ئاشکرایه وه_ 

  .  یاندووه گه  دادگا ڕاینه کرابت که
  ؛) ردا ڕادیۆ فه (زیما  نازی عه

  !؟  بووه یه م شوه ر به ئاغای پنجونیش هه_ 
  ند ؛ بوودوه دیق که د سه مه حه مه
  .  یه م شوه ر به پنجونیش هه_ 

  ؛) ردا ڕادیۆ فه (زیما نازی عه
  !؟ کدار بووه ش گرووپکی چه وه ئه_ 
  ند ؛ بوودوه دیق که د سه مه حه مه
  .   تا ئستا کۆتاییان پ هاتووه نگه  و ڕه ناسراو بووه ت گرووپکی نه به هه.  به_ 

  ؛) ردا ڕادیۆ فه (زیما نازی عه
  !؟یشت بوو نجام گه  ئه  هیچ کارک به سانه م که  ئعدام کرانی ئه ئایا بۆ پشگرتن له_ 
  ند ؛ بوودوه دیق که د سه مه حه مه
ی  وه کانی چاالکی مافی مرۆڤ بۆ ئه تیه سایه  که ک له یه و پش ژووماره مه دوو مانگ له_ 
کوو  ر بگرت و به د پنجونیش بتوان پارزه مه حه  و مه وه  نوێ دادگایی پک بته رله سه

  . ست پ کردبوو وڵ دانکیان ده  هه، وه شیان سووکتر بکرته سزاکه
  ؛) ردا ڕادیۆ فه (زیما نازی عه 

وان  وش و حای ئه  ڕه  زیندان بوون ئاگایان له  له  کاتک دا که  لهو کانیان ئه ماه ئایا بنه_ 
  !؟یان دا  گه  له دیداریان پک هناوه! ؟بوو هه
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سووڵ  فا ڕه ی مسته ونه

  ند ؛ بوودوه دیق که د سه مه حه مه
  ر له  کورستانی عراق دانیشت بوون و به یان له دی زۆربه مه حه ی ئیسماعیل مه ماه بنه_ 

ک خۆیان  م وه  به،ردانی زیندانیان کردبوو و سه ڵ ئه  گه ان له بۆ دیدار پک هن سداره
 دا  رمه م هه ئستاش له. س یان پ داون و به که تنامه سیه زی وه نیا کاغه ن ته ده

   سداره ویش له  ئه یه  و بۆی هه رگ تاوانبار کراوه  مه  به  که یه مان هه کی دیکه زیندانییه
   و ئیحتیمالی له ره سه ست به  ده  زیندانی ئورمیه ش له "  دووزادههانگیر با جه" . بدرت
  .   درانی زۆره سداره

  ؛) ردا ڕادیۆ فه (زیما نازی عه
  !؟ تاوانی چییه_ 
  ند ؛ بوودوه دیق که د سه مه حه مه
سگیر  ر سنوور ده  سه  و له م دیوی سنووری کردووه  هندک هات و چۆی ئه چت که وا پده_ 

  .  هکراو
  ؛) ردا ڕادیۆ فه (زیما نازی عه

  !؟ یه ودانک هه  هیچ هه هانگیر بادوو زاده ئایا بۆ ئازادی جه_ 
  ند ؛ بوودوه دیق که د سه مه حه مه
م   بۆ ئه زاییه تی قه زاره  وه  له  و ئمه ری نییه کیل و پارزه  وه وه  داخه  به ئاغای بادووزاده_ 
   و له وه نوێ دادگایی بکرته رله  سه ین که ده وڵ ده ها هه روه و هه   داواکاریمان کردووه که یه

  . ند بت مه هره ر به مافی پارزه
  ؛) ردا ڕادیۆ فه (زیما نازی عه

  کیان به ندیه هیچ پوه  دانانه  سداره م له  ئایا ئه،ند بوودوه  ئاغای که  بوای ئوه به_ 
  !؟ یه ههی کوردستان  م دواییه کانی ئه ڕووداوه

  ند ؛ بوودوه دیق که د سه مه حه مه
   و به بووه  ڕابردوو دا هه  پشتریش له دانانه  سداره م له ئه_ 

م   هۆی ئه دواتر به.  یشتووه نجام گه  ئه ربویش به  زۆر به وه داخه
  م جۆره  ئه،سانی ب تاوان ی کوردستان و کووژرانی که ڕووداوانه
  . یشتن نجام گه  ئه  به ئاشکرا  به ئعدامانه
  ؛) ردا ڕادیۆ فه (زیما نازی عه

ر   سه یان له ترسی سداره  مه ن له ش هه سانکی دیکه ئایا که_ 
  !؟بت
  ند ؛ بوودوه دیق که د سه مه حه مه
سووڵ نه یا  فا ڕه  ناوی مسته هابادی به الوکی مه. ن  هه به_ 
  شداری کردن له اوانی به و ت ستگیر کراوه  دا ده م دواییانه  له که

  .  پاڵ ته رکی ئرانی خراوه فسه کووشتنی ئه
  
  
  
  نه یا
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