11 Kas 2009 SĐNE
CEZAEVINDE IDAM EDILEN
SEHID ĐHSAN FETAHIYAN
ANISINA

HÜZÜNLÜ BIR ZAFER
`Gün batımında güneşin son ışınları
bana bu mektubu yazmam için bir yol gösterdi.
Sonbaharda insanın ayaklarının altında
gıcırdayan ağaç yapraklarının sesleri
beni çağıyor ve ‘bırakın dökülsünler’
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Bir sonbahar akşamı, karanlık bir kentin
karanlık bir hücresinde bir genç, sırtını duvara
dayamış oturuyor. Başını ellerinin arasına almış
sesizce düşünüyor.. ürküyor, ölümden degil.
Kafese kapatılmıs bir Aslanın ürkmesi bu.
Dışarıdan esen sonbahar rüzgarı hücresinin
çatlagından içeri giriyor, derin bir sesizligi hücre
kapısın ardında cellatlarının ayak sesleri bozuyor
koşuşturma içindeler.
Sabaha yetişmeli.Emir buyuk mollalardan .Diger
mahkumalar sesizlik ve hüzün icinde çaresizlik …

Uzak bir kentin uzak bir köşesinde bir genç
bilgisayar başına oturmuş. Dışarda yağmur
hafiften serpiştiriyor gece vakti. Ta uzaklardan
bir mesaj bilgisayarına geliyor, açıyor
„ Bu haberi gördünmü?“
Ve bir internet haber linki verilen sayfayı açıyor
ingilizce ufak bir haber
Ehsan Fattahian adlı kürd genci bu sabah
saat 4 te Sine cezaevinde idam edilecek…
Bir gencin resmi var haberde, onunla aynı yaşta
görünüyor..
Mesaj yolayan kişiye soruyor
„Bu sabah mı ?„
„Evet“
„Yani 10 saat sonra? „
Yanıt
„Evet“
diyor ve bir üzgün işareti
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Genç adam
„Bir şeyler yapmalı „
cevap geliyor
„ Ne yapabilirizki? „
„Yapılacak birşeyler olmalı „
dedikten sonra bir sigara alıp balkona çıktı.
Geceydi yağmur hafiften serpistiriyor, rüzgar
bahçede bulunan ağacın yapraklarını dökmeye
çalışıyordu.
insan hayatı bu kadar ucuz olmamalı her insan bir
Dünya diye düşündü sigarasını içerken ve birden
sigarasını yarım söndürüp bilgisayara geri döndü
haber veren arkadaşına yazdı.
„Ordamısın?“ yanıt
„Evet „
„Dinle o zaman insanların bundan haberi olmalı
online imza kampanyası açalım, sen bunu araştır
bende Birleşmis Milletler ve diger kurumların
adresini bulup bunu insanlara yayalım.
Ayrıca forum siteleri var oralara duyuralım sesli
chat yani internet üzeri toplanan insanlara
duyuralım“
„iyi fikir“
„Geç kaldık geç, haydi vakit kaybetmeyelim “
diye yazdı…
Saatler ilerliyordu, açılan imza kampanyasi 5000
kisiye ulaşmış internet üzeri her tarafa
yayınlamışlar dı ve dakika dakika yorumlar
haberler geliyordu açmış oldukları sayfada
insanlar tepkilerini dile getiriyor. Herkes birşeyler
yapma çabasına giriyordu. Herkes nefesini tutmuş
bekliyordu sanki bir ışık bir umut bir mucize
bekliyordı.
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ihsanın fotografi internet üzeri sayfalarda
dolaşiyor ajanslar haber olarak geçiyordu .
Sine şehrinde insanlar ayaklanmış cezaevine
dogru yürüyüşe geçtigi askerlerin takviye olarak
cezaevine getirildigi ve sine şehrine girişlerin
yasaklandığı gelen haberler arasındaydı.

Hücrenin çatlaklarından Halkın sesi geliyordu.
yukarıda ki pencereye dogru uzanmak istedi ama
hayli yüksekteydi oturdu tekrar. Günlerdir açlık
grevindeydi Sine mahkemesi hakkında idam
cezası vermişti.Kendisini savunma hakkı
tanınmamıştı
Fetahiyan'a duruşmalarda hiç bir zaman kendisini
savunma hakkı tanınmamıştı. Đdam cezalarının
verildiği duruşmada herhangi bir avukat da hazır
bulunmamıştı. Đran'da başta siyasi tutsaklar
olmak üzere, tutukluların mahkemelerde
kendilerini savunma olanakları bulunmuyor. Bir
çok idam cezası, savunma avukatları
bulunmadan, birkaç dakikalık duruşmalar
sırasında veriliyor.
Bedeni açlık grevinden yorgun düşmüştü yapılan
iskenceler ona vız gelmişti duvara yaslandı
gözlerini kapadi ve özgür dagları düsündü
Yoldaşlarını düsündü çatışmada sehid düsenleri
şehidlerın mezarlıgını temizlediğinde verdiği söz
aklına gelmişti
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„ Sizlere layık olacam“
Yoldaşlarıyla yakılan ateş etrafında halaya
durmuşlardı Dışarıda Halkın Haykırışları
cezaevine kadar uzanmıştı ve cezaevindeki
tutsakların sloganları halkın haykırışlarına
karışıyordu.
Cellatlar şaşkındı mollalar şaşkın bir an önce idam
edip bu kargaşadan kurtulmak istiyorlardı
korkuyorlardı bir telaş içinde oradan oraya
koşuşuyorlardı

Bilgisayardan Kalktı genç adam tekrar balkona
çıktı zaman geciyordu ama herhangi bir gelisme
olmamıştı derin bir sesizlik vardı
Sigarasından çıkan dumanı rüzgar tekrardan genç
adamın suratına çarptı birşeyler olmalıydı bu
sesizlik bu bekleyiş ve bir insan yaşamı birşeyler
olmalıydı 7 saat kalmıştı
Sigarasını tekrar yarım fırlatıp bilgisayarın basına
döndü oturdu arkadaslarına yazmaya başladı
„Bir gelişme varmı? „
„Hayir henüz yok „
„Ajanslardan ne haber, bildirmedinizmi `?
„ Bildirdik ama haber saatinde yazacaklarmış
onlarda bekliyor „
„O zaman ne kadar sesli chat platform varsa
bunu duyuralım insanlar duymalı metini Türkçe
Kürdce ingilizce Fransızca yapalım, her dilden
insanlara duyuralım hatta facebook ta
yayinlayalim„
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„Tamam ben başlıyorum „
yeniden internete girdiler ne kadar sesli chat
varsa dolaşıp
herkesin okuyacagi yere yazi yoladılar yolanan
yazıda
Idam bir insanlık suçudur. Buna sesiz kalmak ve
göz yummak ise bu suça ortaklıktır. Sucları
sadece sadece kürd olmak iran için idam aslinda
bahanesidir kürdleri sindirme ve yok etme iran
molla hükümetinin politikasidır . Batılı
demokrasilerin suskunluğunu bozmak ise yine
kürd halkına düşecektir. Bu amacla bu kurumları
fax yada e-mail yada posta ile bu sesizligi
bozalım. Her insan bir dünyadır
Yazılan yazılara cevaplar yazılıyor ve açılan imza
kampanyasına yogun katılım oluyordu imza sayisi
7000 e ulaşmıştı, forumlarda insanlar tepkilerini
dile getiriyordu .
„ Hala bir ses yok degilmi „
„Hayir geç kaldık „
“ Evet geç kaldık 3 saat kaldı “
„Malesef“
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Hücrenin demir kapısı açıldı içeri 3-4 sakalı
Gardiyan girdi genç adama doğru yöneldiler.
Genç adam ayağı kalktı. Gardiyanlar genç
adamın ayağı kalkması ile ürküp geri cekildiler
Genç adam gülümsedi
„Vakit Geldi sanırım?“
içeri giren sakalı gardiyanlar sadece başlarını
saladılar derin bir sesizlik vardı.
Genc adamın ellerini kelepcelediler. Ve koluna
girip hücreden dışarı cıkardılar
Hapishane koridorunda sadece ayak sesleri
hakim di
Birden bu sesizligi Sine cezaevinde bulunan diger
tutsaklar bozdu hep bir ağızdan çaw bela yi
söylemeye başladılar

Carek sibehek
Dema şiyar bûm
Çaw bella, çaw bella, çaw bella, çaw, çaw,
Girêdayî destê min
Welatê xwe dibînim
Her alî li bin destane
Tu jî partîzano
Min bi xwe re bibe
Çaw bella, çaw bella, çaw bella, çaw, çaw,
Min jî bi xwe re bibe
Ber bi çiyayên xwe
Nikar bikşînim girtîngeh
Ger ez bêm kuştin,
Bi partîzanî
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Çaw bella, çaw bella, çaw bella, çaw, çaw,
Tu min veşêreBi herdu destên xwe
Destên xwe di xaka min de
Wa ro wê bizê...
Kulîlk bişkivîn
Çaw bella, çaw bella, çaw bella, çaw, çaw,
Ê hatin û biçin
Wê bêjin dem xweş be
Dem xweş be ey gula geşik
Genç adam gülümsedi oda katılmıstı bu marşa
demek yoldaşları onu unutmamıştı o zaman
yoldaşlarına layık bir tavır sergilemeliydi
Sakalı gardiyanlar çıldırmıştı ellerindeki demir
çubukla kapılara rastgele vuruyorlardı
Bir an önce genç adamı avluya çıkarma telaşi
içindeydiler
Avluya varmışlardı avlu kalabalalıktı Genç adam
gözlerini dolaştırdı avukatını gördü gülümsedi
ona avukat başını öne egdi üzgündü
Sakalı gardiyanlar genç adamı idam sephasına
doğru çıkardılar orda iki cellat başına bere
geçirmis bekliyordu genç adamı sephaya çıkarıp
ipi boynuna taktılar
Genç adam sephada durdu yine etrafina baktı
avluda bulunan kalabalığa döndü.
“Siz benden korktuğunuz için zayıf bir
devletsiniz. Diktatör devletler korktukları
kişileri öldürür. Bu nedenle zayıf olan siz,
büyük olan benim” dedi.
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Avludakiler şaşkındı sakalı mollalardan biri
cellatlara bağiriyordu sephayi tekmelemesi için
Genç adam Cellatlarının ayağının altındaki
sehpayı itmesine fırsat vermeden boşluğa bıraktı
bedenini…
Ve derin bir sesizlik… Gecenin karanlığı şafak
sökmeden hüzüne bulanmıştı.

Gün ağarmak üzereydi dişari balkona cikti genç
adam bir sigara daha yakti yağmur durmamiş
hala yağiyordu. Yeni bir gün başlamak üzereydi
acaba ne oldu diye içinden gecirdi, çaresizlik ve
bekleyiş içersindeydi
Üşümüştü iceri geçti saat 5.30 a geliyordu.
Tekrar bilgisayarin başina gecti.
Arkadaşinin yoladigi nota takildi gözü
“Alçaklar saat 4 te idam etmiş haberlerde geçti”
ve altta bir haber linki haberde
Đran rejiminin Doğu Kürdistan'ın Sine cezaevinde
tutuklu bulunan PJAK'lı tutsak Đhsan Fetahiyan'ı
bu sabah erken saatlerde idam ettiği bildirildi.
Yaziyordu.
Sustu genç adam bisey yazamadi bütün
umudlari tükenmişti olamazdi yanliş olan birşey
vardi Bir insanin hayatina böyle son veremezdi
hiç kimsenin hakki yoktu.
Yeniden dişari çikti gözleri ağaran ufka öylece
baka kaldi Yutkundu bağirmak haykirmak
istiyordu ama yutkundu. Ve gözlerinden
damlayan yaş yağmur tanelerine karişti
Gökyüzü sanki ağliyordu.
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Ertesi gün haber ajansi siteleri manset haber
vermişlerdi Idam edilen gencin son mektubu tam
metin yayinlamişlardi

SĐNE - Đran rejimi tarafından bugün Doğu
Kürdistan’daki Sine cezaevinde asılarak idam
edilen Kürt tutsak Đhsan Fetahiyan yazdığı son
mektubunda, hiçbir zaman ölümden korkmadığını
belirterek, “Eğer zalim ve egemenler beni
öldürmekle Kürt ve Kürdistan sorununu ortadan
kaldıracaklarını düşünüyorlarsa, bu kof bir
hayaldir” diyor.
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Đhsan Fetahiyan bugün sabahın erken saatlerinde
Đran rejimi tarafından Sine cezaevinde asılarak
idam edilmeden önce bir mektup bıraktı. ANF’ye
ulaşan bu mektupta, Fetahiyan, “ölümün
sıcaklığını” hissettiğini belirterek, “Çünkü ölüm
benim en eski arkadaşımdır” diyor.
Đşte Đhsan Fetahiyan’ın mektubu:
“Gün batımında güneşin son ışınları bana bu
mektubu yazmam için bir yol gösterdi.
Sonbaharda insanın ayaklarının altında gıcırdayan
ağaç yapraklarının sesleri beni çağıyor ve ‘bırakın
dökülsünler’ diyor.
Şu an içinde bulunduğum zaman özgürlük
yolunun nişanıdır. Hiçbir zaman ölümden
korkmadım. Ben ölümünün sıcaklığını
hissediyorum ve tanıyorum. Çünkü ölüm benim
en eski arkadaşımdır.
Ben Kirmaşan’da insanlığın çocuklarından biri
olarak dünyaya geldim ve burada yaşama
başladım. Ben burada zulüm ve zalimi hissettim.
Bu nedenle bu durumdan çıkmak için çok yol
katettim. Ne yazık ki bütün yollar bana
kapatılmışlardı. Ben varlığım ve kimliğimden
yoksun bırakılmıştım. Bu nedenle sınırdışına
çıkmak zorunda kaldım. Ben Kürdistan gerillası
peşmêrgesi oldum.
Ben hiçbir zaman doğduğum yerde kopmadım.
Kendi topraklarımı bir kez ziyarete gittim ama
yakalandım. Bana yapılan vahşi işkenceler ve
bana karşı gösterilen tavırdan bunun sonunun
ölüm olduğunu anladım.
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Bu ağır işkence ve içinde kaldığım tecrit
koşullarından sonra, 10 yıllık hapis cezasına
çarptırıldım.
Ama Sine savcıları cezayı idama çevirdi. Sine
savcıları ile son karşılaşmamda, kanuni değil,
siyasi olan bu cezayı uygulayacaklarını söyledi. O
vakit bu cezanın siyasi olduğunu anladım.
Eğer zalim ve egemenler beni öldürmekle Kürt ve
Kürdistan sorununu ortadan kaldıracaklarını
düşünüyorlarsa, bu kof bir hayaldir. Hiçbir zaman
ben ve benim gibi binlerce gencin ölümü ile bu
amaçlarına ulaşamayacaklardır. Her ölüm
beraberinde yeni bir yaşamı getirir.”
Genc adam haberdeki ihsanin fotografina bakti
Aklina 1982 de Amed zindaninda ki direnişte yer
alan Cagdas Kawa Mazlum Doğan geldi ve kendi
kendine fisildadi
„Ihsan sende Iranda bulunan kürdlerin Mazlum
Doğani Oldun cağdaş Kawa bu tavrin ve
mektubun bir cok direnişe öncülük edecektir“
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Aradan bir kaç gün geçmişti genç adam
bilgisayarının başindaydı yine cok uzaklardan bir
arkadaşı ona yaziyordu.
« Selam »
« Selam nasilsın ? »
« iyi degil bu iran mollaları iyice azdı »
« Neden ne oldu yine ? »
« Faşist Iran rejimi şimdi de 30 yaşındaki Kürt
tutsak Sherko Maarefiyi idam etmeye
hazırlanıyor. »
« Yinemi ? »
« Evet bak sana Şêrko Muarefi ailesinin kamu
oyuna yazmiş oldugu mektubu ve resmini
yoluyorum bunu ajans ve sitelere dağıtıp yine bir
imza kampanyasi açsak diyorum ”
« iyide yaptık ne oldu sanki »
« O zaman geç kalınmıştı ama şimdi geç değil
yapabiliriz. »
« Bilemiyorum »
« Sen yaparsın inanıyorum. »
Arkadaşı ona bilgisayardan bir dosya yoladı.
Dosyayi açtı icinde farsça ve ingilizce yazılı bir
metin ve Şêrko Muarefi ye ait bir fotograf vardi.
Fotografa bakti esmer bir genç bıyıkları yeni
terlemiş daha
Metini okumaya çalıştı
« Şêrko Muarefi ciddi ve acilliyet arz eden bir
idam tehditi altındadır. Anne, baba ve akrabaları,
uluslararası kamuoyuna yazdıkları mektuplarında,
insan hakları kuruluşları ve toplumsal örgütlerine,
idamın engellenmesi için çağrıda bulunup, bunun
için gerekli tedbirlerin alınmasını istemişlerdir.
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Şêrko Muarefi, idam tehdidi altındadır. Bu haber
bir kaç gün önce farklı yayın organlarında
işlenmiştir. Maurefi ailesi olarak elimize geçen son
haberlerden kaygılanıyoruz. Özellikle Sakız kenti
Zindan görevlileri Perşembe gününden itibaren,
idam hükmünün uygulanması için Şêrko’yu tek
kişilik hücreye almışlardır. Aldığımız bu haberler
temelinde, idam infaz timlerinin halen Sinê
kentinde bulunmaları ve Kürdistan Eyaleti Genel
Adalet Bakanının Sakız kentine gelmesinden,
acaba bizim açımızdan çıkarmamız gereken sonuç
ne olmalıdır? Tabiki tüm bunların bir araya
gelmeleri, Şêrko Muarefi’yeyi dar ağacına
götürmek içindir.
Bu esaslar temelinde, Đran’lı savcılar bunun
üzerine ortak bir karara varmışlardır. Đdama
gerekçe olarak da, daha önce silahlı mücadele
veren ve Đslam Cumhuriyet Rejimine karşı silahlı
mücadeleyi terkedip yıllardır siyasi mücadele ve
propaganda çalışmalarını esas alan bir örgütün
sempatizanı olmasından kaynaklı, bir kaç dakika
içinde yargılama olmuş ve idam cezası
onaylanmıştır.
Ayrıca Şêrko’nun avukatları tarafından yapılan
itirazlar ve yeniden yargılama istem ve girişimleri
hiç bir sonuç almamış, buna karşın, bundan daha
kötüsü, bu karar Đran Yüksek Mahkeme Divanı
tarafından da onaylanmıştır.
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Bundan dolayı da, bizde Şêrko Muarefi’nin ailesi
ve akrabaları olarak, bütün uluslararası insan
hakları kurum ve örgütlerinden, en temel ve
insani bir siyasi tutuklu haklarının savunulması
için, kendini islam diye nitelendiren Đran
yöneticilerini ikna etmek ve onları bu karardan
vazgeçmelerini sağlamak için, Đran Đslam
Cumhiriyeti Rejimine karşı muzakereye
geçmelerini istiyoruz.
Bizde Muarefi ailesi ve akrabaları olarak
inanıyoruz ki; eğer Şêrko bu suçu işlemişse de ve
bu Đslami Cumhuriyet ve rejimi kanunlarında suç
kabul edilse de, Đslam yasalarına göre ikinci bir
yaşam hakkı tanınabilir. Ve sonuçta da idam,
Đran’da Đslam’ın yasa ve kanunlarına göre, bir
sanık için en büyük ve en ağır bir yargılama
biçimidir. Halbuki sevmek ve affetmek, bütün
semavi dinlerin ve özelde islamın en temel
özelliğidir. Umudumuz budur ki, bu ülkenin tüm
gençlerinin bu sevgi temelinde yargılanmalarıdır.
Acaba bu, gönülleri kırılmış bir anne ve baba için
çok büyük bir istem midir?
13.11.2009
Şêrko Muarefi Ailesi“
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Bir sonraki gün Genç adam arkadaşlarını
topladı sesli bir platformda tartışmaya başladılar
ne yapilabilinirdi diye. ilk konusmaya o başladı
« Arkadaslar bilindigi gibi iran molla rejimi boş
durmuyor kürdleri korkutup yildirmak için yine
bir kürd gencini idam edecekler adı ŞERKO
MAARFĐ bunun için birşeyler yapmalıyız »
biri oradan yazdı
« Sadece o degil ki bir cok kürd genci idamı
bekliyor bence hepsi için toplu bir kampanya
başlatalım”
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« iyi fikir ama bu sefer var gücümüzle o kürd
gençlerinin yalniz olmadıgını bütün dünyaya
gösterelim »
Tartişma geç saatlere kadar sürdü. Tartisma
sonunda iş bölümü yapıldı bütün haber sitelerine
ajanslara insanların bulundugu her yere
yayacaklardi ingilizce Kürdçe ve Türkçe metineler
hazirlandı idam edilecek kürd gençlerinin listeleri
afişler imza kampanyası ve adresler
Büyük bir hızla çalişmaya basladılar
Bu sefer iran gerici molla lara günlerini
göstereceklerdi.
Büyük bir çalışmaydı videolar afişler yazılar
hazırlanmıs her tarafa dagitiyorlardı.
Bane-Doğu KürdistanĐnsanlık dışı bir uygulama
olduğu uluslararası zeminde kabul edilen Đdam’ın
bugün halen bazı ülkelerce uygulanmakta olması
günümüz dünyasının en önemli sorunlarının
başında yer almaktadır.
Bu uygulamanın son dönemde Đran tarafından,
bölgede yaşayan Kürt mahkumlara uygulanması
ise son derece düşündürücüdür.
Kürt olmalarından dolayı sürekli hukuk dışı
uygulamalara maruz kalan mahkumlar, şu an
itibariyle sırayla idam edilmekte, tüm dünya ise
izlemeyle yetinmektedir. Bu nedenle Đran Molla
yönetimi de Kürtleri sindirme ve imha etmeye
yönelik politikalarını sürdürmekte, rahatlıkla
istediğini yapmaktadır.
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Her fırsatta demokrasi ve özgürlüklerden
bahseden Batı devletlerinin konuya eğilimini
sağlamak ise, mecburen Kürtlere düşmektedir.
Bu amaçla aşağıda bulunan Đngilizce metni Fax,
E-mail yada Posta aracılığı ile gerekli yerlere
iletmek başta Kürtler olmak üzere, tüm insanlığın
görevi olmalıdır. Đdam, gayri insani bir uygulama
olduğu kadar, onun uygulanışı noktasında sessiz
kalmak ve kulaklarını tıkamak yaklaşımının, bu
suça ortaklık olduğu anlaşılmalıdır.
Şu an itibariyle 12 tutsak PKK ve PJAK
davalarından dolayı Đran’ın ölüm koridorlarında
asılmayı bekliyor. Bunlardan ikisi, Hebibulla Letifi
ve Şerko Maarfi’nin her an idam edilmesi gibi bir
durumda söz konusu. Đşte ölüm koridorlarında
idamlarını bekleyen 12 Kürt tutsak;
ŞERKO MAARFĐ: Bane kenti nüfusuna kayıtlı olan
30 yaşında ki Şerko Maarfi, PJAK üyesi olduğu
iddiasıyla 2 Ekim 2008 tarihinde Bane kentinde
tutuklandı. Aylarca süren sorgular ve işkenceler
ardından Maarfi’ye, Ocak 2009’da Saqiz Devrim
Mahkemesi tarafından ‘Allah’a karşı savaş’
suçlaması ile idam cezası verilmişti.
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Maarfi’ye yöneltilen suç kapsamında herhangi bir
soruşturma da yapılmadı. Đdam edilmek üzere
Saqiz’da tek kişilik hücreye konuldu, cellatlar
cezaevine gitti.
HEBĐBULLAH LETĐFĐ: Sine cezaevinde mahkum
olan 26 yaşındaki Hebibullah Letifi isimli Kürt
öğrenci, her an idam edilme tehdidi altında
bulunuyor. Sine kentinde PJAK’a yardım ettiği
iddiasıyla 2007 yılında tutuklanan Letifi’ye 12
Ağustos 2008 tarihinde Devrim Mahkemesi
tarafından idam cezası verildi. Letifi, Ekim ayı
başında Fetahiyan ile birlikte idam edilmek üzere
tek kişilik hücreye konulmuştu.
FERZAD KEMANGER: Kürt öğretmen Ferzad
Kemanger, Temmuz 2006’da meslektaşları
Ferhad Wekili ve Eli Heyderiyan ile birlikte
tutuklandı. Kürdistan Öğretmenler Derneği
iletişim sorumlusu Kemanger, tutuklandığında 11
yıldır bir teknik kolejinde öğretmenlik yapıyordu.
Đşkencedeyken bacağı kırıldı ve kolu yandı. Aynı
zamanda saçlarının bir kısmı da işkence altında
koparıldı. Çenesi ağır yara aldı ve halen ağır
sağlık sorunları yaşıyor. Devrim mahkemesi
tarafından Şubat 2008’de hakkında idam cezası
verildi. Kirmaşan, sonra Sine ve Kamyaran, en
son olarak da Tahran cezaevlerinde en az 16 ay
boyunca tek kişilik hücrelerde tutuldu. 33
yaşındaki Ferzad Kemanger, Tahran yakınındaki
Kerec (Recai Şahr) cezaevinde idamı beklerken
hücresinde organlarını bağışladı.
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FERHAD WEKĐLĐ: Temmuz 2006’da Ferzad
Kemanger ve Eli Heyderiyan ile birlikte tutuklanan
Kürt öğretmen Ferhad Wekili, meslektaşları gibi
ağır işkenceler gördü ve aylarca hücrelerde
tutuldu. Wekili, arkadaşları Kemanger ve
Heyderiyan ile birlikte idam cezası aldı ve şu anda
Đran’ın Guantanamo’su olarak bilinen Kerec
cezaevinde tutuluyor. Đdam cezası aldıkları
duruşma 7 dakika sürmüştü.
ELĐ HEYDERĐYAN: Ferzad Kemanger ve Ferhad
Wekili ile birlikte Temmuz 2006’ta tutuklandı ve
idam cezasına çarptırıldı. Halen Kerec Cezaevi’nde
tutuluyor.
FESĐH YASEMĐNĐ: Kasım 2008’de Doğu
Kürdistan’ın Mako kentinde, Rustem Arkiya ile
birlikte tutuklandı. Devrim Mahkemesi Aralık
2008’de PJAK üyesi olduğu gerekçesiyle Yasemini
hakkında idam cezası verdi.
RUSTEM ARKĐYA: Kasım 2008’de Mako’da, Fesih
Yasemini ile birlikte tutuklandı ve Aralık 2008’de
PJAK üyesi olduğu iddiasıyla idam cezasına
çarptırıldı.
ZEYNEB CELALĐYAN: Mako’lu Zeyneb Celaliyan,
2008 yılı ortalarında Kirmaşan kentinde PJAK
üyesi olduğu iddiasıyla tutuklandı. 14 Ocak
2009’de çıkarıldığı Devrim Mahkemesi’nde idam
cezasına çarptırıldı. Celaliyan Devrim
Mahkemesi’nde avukatı olmadan sadece 7
dakikalık bir duruşma sonucunda idam cezası aldı.
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FERHAT ÇALIŞ: Aralık 2008’de Đran güçleri ile
PJAK gerillaları arasında çıkan çatışmada
yakalanan Ferhat Çalış, arkadaşı Ramazan Ahmet
ile birlikte Ocak 2009’un ilk haftasında idam
cezasına çarptırıldı. Şırnak nüfusuna kayıtlı Çalış,
halen Urmiye cezaevinde tutuluyor.
RAMAZAN AHMET: Aralık 2008’de arkadaşı Ferhat
Çalış ile birlikte Đran güçleri ve PJAK arasında
yaşanan bir çatışma sırasında yakalandı. Ocak
2009’un ilk haftasında idam cezasına çarptırılan
Güneybatı Kürdistan’ın Qamışlo kenti nüfusuna
kayıtlı Ramazan Ahmet, Urmiye cezaevinde
tutuluyor.
ENWER ROSTEMĐ: Ocak 2009’da Kirmaşan’ın
Ciwanro ilçesinde tutuklanan Enwer Rostemi isimli
Kürt genci ağır işkencelerin ardından PJAK üyesi
olduğu ve sokak gösterilerine katıldığı iddiasıyla
‘Allahın düşmanı’ olmakla suçlandı.
Kirmaşan cezaevinde tutuklu bulunan Rostemi,
Mart 2009’da idam cezasına çarptırıldı. Rostemi, 3
yıl önce de tutuklanmış ve 60 milyon Tümen
kefaletle serbest bırakılmıştı.
ŞAKĐR BAKĐ: Doğu Kürdistan’ın Meriwan kentinde
tutuklanan Şakir Baki, Mayıs 2009’da PJAK üyesi
olduğu iddiasıyla idam cezasına çarptırıldı. Sine
cezaevinde tutulan Van doğumlu Şakir Baki
hakkında daha önce de 30 yıl hapis cezası
verilmişti. Ancak yapılan itiraz ardından bu ceza
idama çevrildi.
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Đki yılı aşkın bir süredir cezaevinde olan Baki,
Meriwan kentinde siyasi faaliyetlerde bulunduğu
sırada devlet güçleri tarafından tutuklanmıştı.
Idamları durdurmak elimizde!. Asağıda verdiğimiz
telefon fax ve email'e başvuru yaparak Đrandaki
bu insanlık dışı uygulamayı durdurabiliriz. Bu
kurumları işlevsel ve duyarlı hale getirebiliriz. En
alt kısımda ise yollanacak metinden bir örnek
ingilizce
Ayrıca internet üzeri idamı durdurma
kampanyasına burdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

Save Bahman (shirko) Maarefi from Execution
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Save FARZAD KAMANGAR from Execution

Ilgili kurumların telefon ve fax numaraları:
Birleşmiş Milletler Gebel Sekreterligi ABDNewyork
Fax: 212-963-7055
Office of the Spokesperson for the SecretaryGeneral
United Nations, S-378
New York, NY 10017
USA
Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği Đnsan
Hakları Orta Doğu Ofisi - Cenevre
Tel. +41 22 928 9153
Palais des Nations
CH-1211 Geneva 10, Switzerland
Email: infodesk@ohchr.org
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Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği Đnsan
Hakları – Cenevre
Telephone: +41 22 917 90 00
Palais des Nations
CH-1211 Geneva 10, Switzerland
Email: infodesk@ohchr.org
Uluslararası Af Örgütü - Merkez – Đngiltere
Telefon: +44-20-74135500
The Universal Periodic Review UPR
Email: UPRsubmissions@ohchr.org
civilcocietyunit@ohchr.org
Iran islam cumhuriyetti cumhurbaskani
Ayatollah Sayed Ali Khamenei,
Faxes: + 98.21.649.5880 / 21.774.2228,
Email: info@leader.ir istiftaa@wilayah.org
webmaster@wilayah.org
Iran yargi sistemi baskani Ayatollah Sadeqh
Larijani,
Email:mailto:dadiran.irinfo@dadiran.ir
iran basbakani Mahmoud Ahmadi nejad,
Tehran,
Islamic Republic of Iran,
Fax: + 98.21.649.5880,
E-mail: dr-ahmadinejad@president.ir
Permanent Mission of the Islamic Republic of
Iran,
Chemin du Petit-Saconnex 28,
1209 Geneva,
Switzerland,
Fax: +41 22 7330203,
Email:mission.iran@ties.itu.int
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Idami durdurmada ilgili sahis ve kurumlarin
telefonu:
Temsilciler Meclisi fraksiyonu Ilam Senendec /
Amin Shabani 09122185829 /
Dariush Ghanbari reformcu kanadına sözcüsü
09121096493 –
Kirmanşah için Cumhurbaşkanı 2253244
Jahanbakhsh Amini 09181315057 / 22375475 Qsrshyryn
Farhad Tjry 09181347995 / 8359599 ...
Đkbal Muhammedi 329071 /09183710255 Senendec
Abduljabbar Bej 2227182 / 09181719359 –
Kirmanşah
Mohammad Reza Shabani 4236651 /
09181314284 - terebentin
Fakhr Heidari 4447115 / 09122185839 Đslamabad

Yolanacak ingilizce metinden Örnek:

Office of the Spokesperson for the SecretaryGeneral
United Nations, S-378
New York, NY 10017
USA
Fax: 212-963-7055

Rojaciwan.com ®© 27

Subject: Please forward to His Excellency Ban KiMoon
Your Excellency,
I would like to draw your attention to the case of
at least 12 Kurdish political activists feared to be
at imminent risk of execution in Sanandaj prison
in Iran. The prisoner's names are: Zeynab
Jalaliyan (female), Shirkoh Moarefi (male),
Habibollah Latifi (male), Farhad Chalesh (male),
Ramezan Ahmad (male), Rostam Arkiya (male),
Fasih Yasamini (male), Rashid Akhkandi (male),
Hossein Khaziri (male), Farzad Kamangar (male),
Ali Heydariyan (male) and Farhad Vakili (male).
Almost all of them have reportedly been tortured,
convicted of being a mohareb ("enemy of God")
and/or "endangering state security" and
sentenced to death after unfair trials.
I affirm the necessity for an immediate
intervention by the United Nations and the
international community in order to halt these
scheduled executions. I would also ask you to
urge the Iranian authorities to immediately
provide prisoners with medical attention,
if needed, and to protect them from any further
torture or ill-treatment.
I wish that the Secretary-General, in accordance
with his mandate, will be able to prepare a report
on the human rights situation in Iran. At such a
time, the matter of Iranian nuclear weapons
should not overshadow the human rights issues
the people there are facing on a daily basis.
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I would unite my voice with that of the General
Assembly in its country-specific resolution on Iran
adopted in November 2008, and call on Iran's
government to end the harassment, intimidation
and persecution of political opponents and human
rights defenders, including by releasing persons
imprisoned arbitrarily or on the basis of their
political views. Iran should consolidate its
commitment to the promotion and protection of
human rights for all, on an equal footing and
without exception. The Iranian authorities must
take all necessary steps to ensure that being a
member of minority ethnicity did not become the
reason for criminal punishment, especially
executions, arrests or detention. Human rights
violations due to intolerance and other forms of
discrimination must be thoroughly investigated
and those responsible be held accountable.
I further condemn any action or attempt by Iran
or its public officials to legalise, authorise or
acquiesce in torture and other cruel, inhuman or
degrading treatment or punishment under any
circumstances, including on grounds of national
security or through judicial decisions. I'd like to
highlight that the UN Assembly had emphasized
that acts of torture can constitute crimes against
humanity and that the perpetrators of all acts of
torture must be prosecuted and punished.
Therefore, I call for a transparent and
independent body to investigate allegations of
torture and to prosecute those responsible for
such violations.
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Iran must take steps to reform its criminal justice
system and to declare a moratorium on
executions.
I hope for your urgent attention to this matter.
Respectfully yours,

Türkcesi :
Ofis Sözcüsü ve Genel Sekreteri için
Birleşmiş Milletler, S-378
New York, NY 10017
ABD
Faks: 212-963-7055
Konu: Lütfen bunu Ekselânsları Ban Ki-Moon’a
iletiniz
Ekselansları,
Dikkatinizi şu anda Iran’nın Senendec
hapishanesinde bulunan ve idama yakın olma
riski altında olan 12 Kürt siyasi aktivistin
durumuna çekmek isterim. Esir isimleri şunlardır:
Zeynab Jalaliyan (kadın), Shirkoh Moarefi
(erkek), Habibollah Latifi (erkek), Farhad Chalesh
(erkek), Ramezan Ahmed (erkek), Rostam Arkiya
(erkek), Fasih Yasamini (erkek), Rashid Akhkandi
( erkek), Hossein Khaziri (erkek), Farzad
Kamangar (erkek), Ali Heydariyan (erkek) ve
Farhad Vakili (erkek). Alınan bilgilere göre bütün
tutsaklar mohareb "Allahın düşmanı" veya "devlet
güvenliğini tehlikeye atmak" iddasi yuzunden
suçlandıkları için işkenceden gectiler ve haksız
işlenen davaların sonucu olarak ölüm cezasına
çarptırıldılar.
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Planlanan bu idamları durdurmak için Birleşmiş
Milletler ve uluslararası toplum tarafından acil
müdahale edilmesini bir zorunluluk olarak
görüyorum.
Đran makamları mahkumlara tıbbi imkanlar
sağlamalı ve tutsakları işkenceden ve olası bir
hastalıktan korumalıdır.
Dilerim görevi doğrultusunda Genel Sekreter
Đran'daki insan hakları durumu hakkında bir rapor
hazırlaya bilir. Böyle bir zamanda, Đran’nin
nükleer silah meselesi, insanların günlük olarak
karsılastıkları insan hakları sorunlarına gölge
olmamalıdır.
Iran'nın Kasım 2008'den berli benimsemiş olduğu
bu niyetini, Iran devletini bu tur saldırılarının
durdurulmasına ve siyasi görüşlerinden dolayı
haps ettiği siyasi muhalifleri ve insan haklari
savununcularını serbest bırakmaması ve keyfi
zulümlerine karşılık olarak ben Genel Kurul ile
sesimi birleştireceğim.
Đran, eşit ve istisnasız ve insan haklarının
korunması için tüm bağlarını güçlendirmesi
gerekir. Đranlı yetkililer, etnik azınlık üyesi olduğu
için suç cezası, özellikle infaz gibi nedenlerden
dolayı insanların tutuklama veya gözaltına
alınmaması için gerekli tüm önlemler alınmalıdır.
Insan hakları ihlalleri hoşgörüsüzlük ve
ayrımcılığın diğer biçimleri nedeniyle iyice
araştırılmalı ve gereken sorumluların sorumlu
tutulması gerekir.
Daha fazla ulusal güvenlik veya yargı kararları
gerekçesiyle herhangi bir işlem veya kamu
görevlilerince girişimlerin yasallaştırmasını, ve
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diğer insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele ya da
işkence cezalarinin onaylanmasini kınıyorum. BM
Meclisi insanlığa karşı suç oluşturan ve işkence
gibi kabul edilmez suclarin cezalandırılması
gerektigini vurgulamis olduğunu vurgulamak
istiyorum. Bu nedenle, şeffaf ve bağımsız bir
organın bu işkence iddialarını soruşturması ve
ihlalin sorumlularını takip etmesi gerekli.
Cezai adalet sisteminde reformların yapılması icin
Iran adımlar atmalıdır ve idamların moratoryum
süresini ilan etmesi gerekir.
Bu konu için acil ilginizi umuyoruz.
Saygılarımla,
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Zaman ilerliyor Kampanya hızla devam
ediyordu. Herkes bu kampanya için birşeyler
yapıyordu yürüyüşler düzenlendi. Ihsan
Fetehiyanın idami ve yazmış oldugu mektup bir
çok kisiyi derinden etkilemişti.
Insanlar artık mollalara genç kürdleri kurban
sunmayacaklardı.
Kampanyanin ilk meyvesi haber ajanslarına
düşmüştü
BM Komisyonu Đran’daki insan hakları
ihlallerini kınadı NEW YORK - Birleşmiş Milletler
Genel Kurulu’nun Đnsan Hakları Genel Komisyonu,
aldığı bir kararla Đran’daki “ağır ve tekrarlanan”
insan hakları ihlallerini kınadı.
Kanada tarafından sunulan ve bağlayıcılığı
olmayan karar tasarısı 48 oya karşı 74 oyla kabul
edildi. 59 oy da çekimser kaldı. Geçen yıl göre
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun Đnsan Hakları
Genel Komisyonu’nda Đran’a olan desteğin de
azaldığı gözlendi. Geçen yıl benzer bir karar 51’e
karşı 71 evet oyu ve 60 çekimserlikle kabul
edilmişti. 2008 yılında “hayır” oyu veren Suudi
Arabistan’ın bu kez “evet” demesi dikkat çekti.
Bu metnin 192 devletin üyesi olduğu BM’nin
Genel Kurul tarafından ileri bir tarihte kabul
edilmesi bekleniyor. BM Genel Kurulu böylece
1985 yılında bu yana Đran’daki insan haklarına
ilişkin 22’inci kez kendisini ifade etmiş olacak.
Metinde komisyon Đran’da insan haklarına ilişkin
“ağır ve tekrarlanan ihlaller” karşısındaki “derin
endişesi”ni ifade ediyor.
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Komisyon özellikle 12 Haziran Cumhurbaşkanlığı
seçimleri sonrası hükümetin reaksiyonu ve bunu
takiben insan haklarına yönelik artan ihlallere”
vurgu yapıyor.
Đşkence, kötü muamele ve insanlık dışı
uygulamalara da başvurulduğuna dikkat çekilen
metinde, aralarında çocukların da olduğu çok
sayıda idam ve toplu infazlar gerçekleştiğinin altı
çizildi. Komisyonun kararında, recm uygulaması
ile “etnik, dinsel, dilsel veya diğerlerine ait kişilere
yönelik artan ayrımcılığa” da yer verdi.
Đran’ın BM’deki Büyükelçisi Muhammed Hazae,
Kanada tarafından sunulan kararın kabul
edilmesini sert tepkiyle karşılayarak, Kanada’nın
böylece “kötü niyetini” ve “geniş siyasi
hedeflerini” ortaya koyduğunu belirtti.
ANF NEWS AGENCY

Herkes buna sevinmişti demek tepkiler birilerinin
dikkatini çekmiş kamuoyu yaratılmıştı. Bir kaç
gün sonra herkesi sevindiren bir haber ajanslara
yansımıştı

Şerko Maarfi’nin idamı durduruldu
LONDRA - Đran’da her an idam edilme tehdidi
altında bulunan Kürt tutsak Şerko Maarfi’nin
cezasının infazının durdurulduğu bildirildi.
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BBC Farsça’ya konuşan Şerko Maarfi’nin avukatı
Dr. Halid Behramiyan, Maarfi’nin idam cezasının
bulunduğu Seqiz cezaevi tarafından
durdurulduğunu söyledi. Behramiyan, cezanın
uygulamasını durduran cezaevi yetkilisinin,
yasalar çerçevesinde Maarfi’nin, yargıçların
katılımı ile yeniden yargılanması ile cezasının
gözden geçirilmesini gerçekleştirebileceğini
kaydetti.
Seqiz cezaevinde her an idam edilme tehlikesi
altında bulunan Şerko Maarfi, tek kişilik hücrede
tutuluyor.
Bane kenti nüfusuna kayıtlı 30 yaşındaki Şerko
Maarfi, PJAK üyesi olduğu iddiasıyla 2 Ekim 2008
tarihinde Bane kentinde tutuklanmıştı. Aylarca
süren sorgular ve işkenceler artından Maarfi’ye
Ocak 2009’da Saqiz Devrim Mahkemesi
tarafından “Allah’a karşı savaş” suçlaması ile idam
cezası verilmişti. Maarfi’ye yöneltilen suç
kapsamında herhangi bir soruşturma da
yapılmadı.
Maarfi’nin ailesi, geçtiğimiz günlerde ANF
tarafından yayınlanan bir mektupla, idam
cezasının durdurulması için insan hakları
kurumları ile sivil toplum örgütlerine çağrıda
bulunmuştu. Uluslar arası Af Örgütü de
yayınladığı bir bildiride, Maarfi’nin cezasının
durdurulması, yeniden yargılanmasını istemişti.
ANF NEWS AGENCY
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Ertesi gün haber Ajansları yeni bir haber eklemişti

SĐNE - Doğu Kürdistan’ın Seqiz cezaevinde
bulunan Şerko Maarfi’den sonra Sine cezaevindeki
Hebibullah Letifi hakkındaki idam cezası da iptal
edildi.
Doğu Kürdistan Đnsan Hakları Örgütü (RMMK)’den
alınan bilgilere göre Đranlı yetkililer Sine
cezaevindeki Hebibulla Letifi hakkındaki idam
cezasını iptal etti.
Bu kararın öncesinde Seqiz cezaevinde idam
edilmek üzere hücreye konulan Şerko Maarfi’nin
idamının da iptal edildiği ve hücresinden
çıkarılarak genel koğuşa götürüldüğü açıklanmıştı.
11 Kasım günü Sine cezaevinde Đhsan Fetahiyan
isimli genç Kürt tutsağın idam edilmesi büyük
tepkilere yol açmış, Kürtlerin yaşadıkları her
yerde bir sonraki idamların durdurulması için
tepkilerini dile getirmişti.
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Başlatılan imza kampanyalarının yanı sıra Đran
Büyükelçilikleri önünde düzenlenen eylemlerde
idam cezalarının derhal iptal edilmesi istenmişti.
Geçtiğimiz hafta Đran parlamentosundaki Kürt
kökenli milletvekilleri de, 11 Kasım’da Kürt tutsak
Đhsan Fetahiyan’ın idam edilmesi ardından Adalet
Bakanı Sadık Laricani’ye idamın kaldırılması
talebiyle bir mektup göndermişti. Milletvekilleri
idam cezalarının iki halk arasında mesafe
koyacağı uyarısında bulunarak “Hükümet Kürt
halkı ve rejim arasında mesafe yaratacak şekilde
davranmamalı. Böylece adli erkten ciddi bir
şekilde bu tür kararlarını yeniden gözden
geçirmesini istiyoruz” çağrısında bulunmuştu.
Bane kenti nüfusuna kayıtlı olan 30 yaşındaki
Şerko Maarfi, PJAK üyesi olduğu iddiasıyla 2 Ekim
2008 tarihinde Bane kentinde tutuklanmıştı.
Aylarca süren sorgular ve işkenceler artından
Maarfi’ye Ocak 2009’da Saqiz Devrim Mahkemesi
tarafından “Allah’a karşı savaş” suçlaması ile idam
cezası verilmişti. Maarfi’ye yöneltilen suç
kapsamında herhangi bir soruşturma da
yapılmadı. Đdam edilmek üzere Seqiz’da tek kişilik
hücreye konulmuş, cellatları cezaevine gitmişti.
Sine cezaevindeki 26 yaşındaki Hebibullah Letifi
isimli Kürt öğrenci PJAK’a yardım ettiği iddiasıyla
2007 yılında tutuklandı. Letifi’ye 12 Ağustos 2008
tarihinde Devrim Mahkemesi tarafından idam
cezası verildi. Ekim ayı başında Letifi, Fetahiyan
ile birlikte idam edilmek üzere tek kişilik hücrelere
konulmuştu.
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Halen PKK ve PJAK davasında 10 tutsak idam
tehdidi altında bulunuyor. Kürt öğretmen Ferzad
Kemanger, Ferhad Wekili, Eli Heyderiyan, PJAK
davasından, Fesih Yasemini, Rustem Arkiya,
Zeynep Celaliyan, Ferhat Çalış, Ramazan Ahmet,
Enwer Rostemi ve Şakir Baki bulunuyor.
ANF NEWS AGENCY

Genç adam bu haberi okudugunda içi içine
sıgmıyordu ve zafer tırnakla sökülüp koparılmıştı
sonunda.
Sabahın soguk ayazında Balkona çıktı sigarasını
yaktı yüzünü Gökyüzüne çevirdi bir zaferdi bu
ama hüzünlü bir zafer.
Ihsan Fetahiyan geldi aklına ve gökyüzünde
ihsani gördü onun Cellatların karşısında söylediği
son sözleri geldi aklına;
“Siz benden korktuğunuz için zayıf bir
devletsiniz. Diktatör devletler korktukları
kişileri öldürür. Bu nedenle zayıf olan siz,
büyük olan benim”
“Ne kadar da doğru demişsin ihsan senin için geç
kalmiştık. Bu zafer senin Zaferin iHSAN..“

„Her ölüm beraberinde yeni bir yaşamı getirir.“
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