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 Human rights بشر حقوق

  
  آلمان/  کلن-یاسي ساني از زندانیباني و پشتتي حمای مستقل کردھا برا تهيکم

  

  
  

  !ميني ننش ره نظا  را بهیاسي ساني زندانري و سااني جاللنبي حکم اعدام زیدر سکوت اجرا

تاره"...... وع خورشدبخشي، نو مرگ س  خواب نماني ھر شب در سرزم  کهی دارۀ خواب چوبري است و تعبدي طل

  ....."دياي ماي دن  شدن بهیاغي و اني عصی برا  زاگروس کهۀ است بر دامنی تولد کودکند،يبيمرگ م

  ) است سوگ احسان نوشته در   اعدام که  محکوم بهی فرزاد کمانگر زندان  از نوشتهیبخش(

اه. ھستمراني ایاسي سی کرد و زندان  ساله٢٧من دختر . باشدي ماني جاللنبياسم من ز"   حکم اعدام من از طرف دادگ

  . است  شدهديي تایانقالب اسالم

. ی اعدام شودي و بای من گفت تو دشمن خدا ھست  به  دادگاه قهي بعد از چند دقد،ي طول کش قهي من فقط چند دق محاکمه.....

را  من اجازه  از اعدامم بهشي پ من از حاکم شرع خواستم که رآ ی بدھند ب ار صدانيخ امی ب ادرم  و ف شنوم، لمي م  را ب

  ...." دھنم را ببندم  کهخواست و از من ی گفت تو دشمن خدا ھست دادگاه

   نکردهغي دریتي جناچيماندن از ھ پا بر جا ی برا  کهی ، حکومتگذردي می اسالمی جمھورتي از حاکمی درازانيسال

را ان سمج و سرسخت ب ایو ھمچن داوم بق سشي ت ھا و پرن ام ارزش سانیبھاي تم ابود ی و اخالقی ان ار و ن ار و م  را ت

ري از پميگوياز کردستان با شما سخن م!  پر از درد و رنچیاني سالکنديم رود   کهی زخمۀک ا ف ازهآ ب دن ھر زخم ت   م

داع نهيري کھن و دی و درد زخمھاديايدرد مه  آن بی اعضایتمام د،ي می را ھم در خاطر ت انکن ال  کهی از مردم  اني س

هیمردمان .دھندي می خود قربان هي حقوق اولنيتری دست آوردن ابتدائه  بیسال است برا ار  ک ا  شهي ھمخي در طول ت  ب

تم ودهس ضاعف رودررو ب ه  م رده  و مقابل د  ک ه. ان ا جوخ شتارھایھ دام ک ال ی جمعی اع ه۶٧ س تمرار   ادام  و اس

ود و میجمع  دستهی اعدامھایھا جوخه تان ب د از انقالب در کردس ا و حکایاني خاوران بداني بع زاران تي رس  از ھ

  . شد  زدهنيزم در خاک کردستان برشي کلنگھاني اول  کهکندي نام و نشان میگور ب
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اني تا در سکوت مرگ عزديياي ب هزانم ش  نظاره  را ب ارميني نن ازهخي و تکرار ت دھ  را اج ا کم .مي ن هيم ا  ت ستقل کردھ  م

ااني جاللنبي حکم اعدام زیاسي ساني از زندانیباني و پشتتي حمایبرا دانري و س  محکوم راني را در ایاسي ساني زن

  !ستي نزيجاسکوت را . و اقدام کنندرندي موضع بگ  کهميخواھي مشر و مدافع حقوق ب  آزادهی انسانھای و از تمامکنميم

  

  آلمان/  کلن-یاسي ساني از زندانیباني و پشتتي حمای مستقل کردھا برا تهيکم
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