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 ریم ختیار آه به:  وه رگانی له ئینگلیزییه وه

 
  :وتی   )Amnesty International(تی  وه ڕكخراوی لبوردنی نودهگشتی ی سكرتر     

آانی  وه ڕسكردن هاتوون، وای هه تورآیا تووشی وهآانی مرۆڤ له  رانی مافه پارزه
 .داوروپا آتی ئه یهندام بوون له  به ئهآانی  رجه  مه یشتن به ره بۆ گه نقه ئه
زیرانی تورآیا آراوه آه آوتایی به  رۆك وه ردۆگانی سه یب ئه    به توندی دوا له ته   

چارآردنی پۆلیس و دادگا و آانی مافی مرۆڤ بھنرت، له ڕی نا پشلكاریه
  ). Reform(ری چاآسازی  به ت به گرتنه وه آانی ده ره تمانبه فه
 Irene ( خانم ئایرین خان تی وه ڕكخراوی لبوردنی نودهسكرتری گشتی م  به     

Khan( وتی) :گرتنه به ه  ده زراوه یی له دامه ری چاآسازی ڕیشه به بآاندا،  تیه و
م  آه مه له آاتكدا آه له یه ئه.) ج ناآرت ری نابت یان جبه زی یاسایی آاریگهچاآسا
، ئوردۆگان آردیب  تهشی   پشكهرۆآکی تورآدا ڕاپۆرتكی سهڵ  گه ی خۆیدا له وه آۆبونه

  ی پشلكارییه رباره ی ده آه آانی ڕكخراوه رانیه ر نیگه آه تیایدا تشكی خستبوه سه
 .چت ده ڕوه وه به رانی یاسا و پۆلیسه به ڕوه ن به الیه مافی مرۆڤ، آه لهآانی  بشوماره

رانین بریتی بوون  ی نیگه ن و پی وابوو آه مایهبووی پدا ی آه ئاماژه و پشلكاریانه ئه
وامی ڕگرتن له ئازادی  رده ی آوشتنی ناموس، به تووندوتیژی دژی ژنان له ونه(له 

 ).ربین بیروڕا ده
وامی  رده دا آه به ونه و هه ی به یدا ئاماژه آه ی ڕاپۆرته ئایرین خان له درژه    خانم    
بۆ آات  آار ده آانی مافی مرۆڤ، له آاتكدا آه  تورآیا خشن به پشلكاریه به ده
بۆ (ریدا،  سه پنراوه به وروپاوه سه آتی ئه ن ئه الیه ی  آه له و چاآسازیانه سپاندنی ئه چه
وه بۆ  ته ی تازه دۆزراوه م ڕگه آان البراون، به ه آۆنندك له یاسا رچی هه گه ئهه نمون
رچوونی  ده هه ری به گه دا ئه لره. رانی مافی مرۆڤ آانی پارزه ستكردنی چاالآیه ربه به
بن به  شان نهوآان ها ر چاآسازییه یاساییه گه ت دته گۆڕێ، ئه آانی حكومه وه هه
    )  .یی زراوه هز بۆ چاآسازی دامه آی به یه جنده ئه
ست  ده آی ئاشكرای به یه ته آه زۆرینه م حكومه آه تی ئیسالمی له تورآیا یه   حكومه  

ته آه  نھا حكومه مان آاتدا ته هه  سای ڕابوردودا، له15ی  ماندا له ماوه رله هنابت له په
ونی  خه.  مانگی ڕابوردودا14ی  رآردبت له ماوه  مافی مرۆڤی دهزۆرترین یاساآانی

به بۆچوونی خانم ئایرین  ،وروپادا آتی ئه ندام بوونی له یه  ئه تورآیا بۆ به
،  )آانی مرۆڤ له تورآیادا  باشترآردنی مافهی دروستكردوه بۆ ختكی ناوازه وه ساته(
نیدا آه  ی ئیسالمی به تی تازه  حكومهله آاتكدا آه(: مان آاتدا وتی  هه م له به

زایی بند  نگی ناڕه ی آه ده وانه چی ئه واوی بنببكات، آه  ته نجه به شكه ی ئه دیارده
 ).ربوه وه آه هشتا له تورآیا زۆر به بنه وه دووچاری توندوتیژی ده نه آه ده



وه، فشارك آه  بنه ار دهفشتی دووچاری  تایبه رانی مافی مرۆڤ به پارزهرآیا وله ت      
ی س سای  له ماوه. تی تورآی آانی حكومه ڕوو له زیادبوونه هاوشان به چاآسازیه

 له داواآاری یاساییآی ئجگار زۆر  یه ژمارهآاندا  ی یاسا تازه و له ژر سایهڕابوردودا 
 آه ن چاالآیانهو جۆره  ئهموویان له دژی  م دادگا، آه هه رده وه به دوباره خرانه

رانی مافی مرۆڤ له  آانی پارزه م آاره رده  بۆ به سته ربه ئامانجیان دروستكرنی به
         .تورآا

 موآوڕی  گشتی و ب آه بهر  گه ئه چاآسازی چاآسازی نیه،:(ن وتییریخانم ئا        
 ). بكات ی ژیان وتی ڕۆژانه سوآه و هه چاالآی ك آه چاودری یه شوه ، بهپنرتس جه نه

بت  كو ده ن، به ربكه تدارانی تورك آه یاسا ده سه  نیه بۆ دهس نده به وه ئه(دواجار وتی 
 .)ن پۆلیس و دادگاوه الیه جكردن له  جبه و یاسایانه دنه دنیابن آه ئه
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