ئێستا هیمهت بکه
نامهیهکی بهڕێزانه بۆ سهرۆک وهزیرانی
حکوومهتی ههرێمی کوردستان بنووسه و
تێیدا:
 nداوا بکه که وهلید یونس ئهحمهد یان
به تاوانێکی ناسراو تاوانبار بکرێت و ل ه
زووترین کات دا بدرێته دادگا و گارانتی
دادگایهکی عاداڵنهی بدرێتێ یان به بێ
هێچ شهرتێک و له زووترین کات دا ئازاد
بکرێت.

وهلید یونس
ئهحمهد
ئێراق

نامهکهت بنێر ه بۆ:

His Excellency
Dr Barham Salih
Prime Minister
Kurdistan Regional Government
Erbil
Republic of Iraq
ئیمهیلerbil@rp.krg.org :
وێنه :وهلید یونس ئهحمهد

 nداوا بکه که ههموو ئهو گیراوانهی
که بۆ ماوهیهکی زۆره ڕاگیراون به
تاوانێکی ناسراو تاوانبار بکرێن و عاداڵنه
دادگاییهکی بکرێن یان له زووترین کات دا
ئازاد بکرێن
 nداوا بکه که بارودۆخی ناو زیندانهکان
وای لێ بکرێت که لهگهڵ ئیستاندارده
نێونهتهوهییهکان دا یهک بگرێتهوه و ههر
زیندانیهک که دهڵێت ئهشکهنجه و ئازار
دراوه له الیهن دوکتورێکی سهربهخۆوه
تاقی بکرێتهوه و لێکۆڵینهوهیهکی خێرا و
تهواو و بێ الیهنانه له سهر ئهو ئیدیعایانه
بکرێت
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گیرانی نایاسایی
ل ه ئێراق دا
ڕاگرن

“من بۆ ماوهی ده ساڵه که منداڵهکانم نهبینیوه؛
نهمویستووه که من لهم بارودۆخ ه زۆر خراپه
دا ببینن”.
وهلید یونس ئهحمهد

وهلید یونس ئهحمهد بۆ ماوهی زیاتر له ده سااڵن به بێ تاوانبار کران
یان دادگایی کردن له زیندان دا ڕاگیردراوه .ئهو ل ه ڕێکهوتی 6
فوریهی 2000دا له شاری ههولێر ،پایتهختی ههرێمی کوردستانی
ئێراق ،له الیهن ئاسایشهوه ،پولیسی پاراستنی کوردستان ،گیراوه .بۆ
ماوهی سێ ساڵ پاش گیرانهکهی ،بنهماڵهکهی نهیاندهزانی که له کوێیه
و داخۆ ماوه یان مردووه.
له ماوهی بێ سهر و شوێن کردنی به زۆری ،وهلید یونس ئهحمهد
ئهشکهنجه کرا .پاش ئهوهی که بۆ دژ کردهوه نیشان دان به دژی
گیران و ئهشکهنجه درانی دهستی کرد به مان گرتنی خواردن،
گواسترایهوه بۆ بهندی تاکه کهسی .پاشان لهم زیندان بۆ زیندانی دیکه
به بێ هیچ ڕوون کردنهوهیهک گواسترایهوه .ئهو ئێستا له ئاسایشی
گشتی له شاری ههولێر ڕاگیردراوه.
وهلید یونس ئهحمهد له کهمایهتی تورکمانی ئێراقه .پێش ئهوهی که
بگیردرێت وهک وهرگێڕ و بهرنام ه ڕیکخهر کاری بۆ ڕادیۆ و
تهلهویزیونێکی ناوچهیی سهر به بزووتنهوهی ئیسالمی کوردستان که
ئۆپۆزیسیۆنێکی ئیسالمیه دهکرد .ماوهیهکی کورت پێش گیرانهکهی له
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گیرانی نایاسایی له ههرێمی کوردستانی
ئێراق دا ڕاگرن

کۆبوونهوهیهکی بزووتنهوهی ئیسالمی له کوردستان دا بهشداری کرد
بوو .پاشان به سهیارهیهک دهبردرایهوه بۆ ماڵ که له الیهن پۆلیسهوه
ڕاگیردرا و پشکێندرا .دهگوترێت که پۆلیس هیندێک کهرهستهی
تهقینهوهی له ناو سهیارهکهدا دۆزیهوه و وهلید یونس ئهحمهدیان
دهست به سهر کرد که دهڵێت هیچ زانیاریهکی ل ه سهر ئهو کهرهستهی
تهقینهوانه نهبووه .ههروهها شۆفێری سهیارهکهش دهست به سهر کرا
بهاڵم پاش سێ مانگان ئازاد کرا.
دهسهاڵتدارانی کورد دهڵێن که ئهوان ناتوانن وهلید یونس ئهحمهد ببهنه
دادگا چونکه یاسای دژی تێرۆر شهش ساڵ پاش گیرانی ئهو پهسند
کراوه و یاسای تاوانی ئێراقیش باس له تاوانی تێڕۆریزم ناکات.
بهاڵم یاسای تاوان باس له ئهو کردهوانه دهکات که ئهمنیهتی ناوخۆ
و دهرهوهی واڵت له مهترسی دهخات .ههربۆیه ڕاگرتنی بێ کۆتایی
وهلید یونس ئهحمهد به بێ ئهوهی که هیوای تاوانبار کردنی یان
دادگایی کردنی ههبێت پێشهلکارییهکی ڕوونی یاسای نێونهتهوهییه.
نوێنهرانی لێبۆردنی نێونهتهوهیی وهلید یونس ئهحمهدیان له مانگی
جون دا له زیندان دا بینی .ئهو گوتی ک ه زۆر ئهمهگناسی کهمپهینێک
له الیهن لێبوردنی نێونهتهوهیی و ئهندامهکانی بۆ ئهو دهکات چونکه
ئهم کهمپهینه کاریگهریهکی زۆر باشی دهبێت و له باری رۆحیهوه
یارمهتی زۆری دهدات و هیواکانی ههروهها زیندوو دهمێنێتهوه که
لهوانهی ه ڕۆژێک له ڕۆژان ئازاد بکرێت.
وهلید یونس ئهحمهد یهکێک لهو ههزاران خهڵکهیه که به بێ تاوانبار
کران یان دادگایی کران بۆ سااڵنی زۆر له زیندانهکانی ئێراق دان.

