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  رویج  نه ربین له  ئازادی بیروڕاده ی داکۆکی له کۆمیته ... ربین پشل بکات  ئازادی بیروڕاده یهس مافی ن که
  

ریوان  ن مه  الیه له)  مژووی ئیسالمدا رع و ژن له شه، سکس (نووسینی کتبی
 و کان رامکراوه  حه هكست تکردنی اڤه ڕنترۆپۆلۆگی و ئهی  وه کۆلینه   له شکه  به وه ییه بجه ه هه
  به   یه ده ند سه  درژایی چه  به ی که  اخالقیه و سانسۆره رباز بون له  بۆ ده كی جدییهو هه
ی  وه م کردنه ی ده  مایه  بۆته ر بۆیه هه. پاوه دا سه مهئگاکانی  ر کلتوری کۆمه سه

  ره و نووسه  دژی ئه ک له  فتوا دان و هاندانی خه ته وتوونه ک که  الیه کان و له ئیسالمیه
  ! وت سزا بدرت یانه  و ئه  یان ل گرتووه"دادگا " کیش گوایه  الیه  و له ئازادیخوازه

 و  کانه رچاوی ئیسالمیه کی به یه وه کرده، ر بیروڕا سه ک له جاڕدان بۆ کووشتنی خه
  و هاندانه  و ئه و جاڕدانه  ئه کگرتووش که ڕادیۆی یه.  بۆ تیرۆری ئازادیخوازان که یه شه بانگه

  .  یه یه وه و کرده رچاوی ئه شکی به به،  وه کاته بو ئه
ریوان  ودان بۆ دادگایی کردنی مه کتی زانایانی ئیسالمی و هه یاندنی یه  دژی ڕاگه لهئمه 
  ین کهن یه گه ها ڕایئه روه هه.  وه ستینه وه کان ڕائه وته الی مزگه توای مه یی و فه بجه ه هه
ریوان  تی گیانی مه المه  و سه توایانه ی فه وه خشکردنه و په  له رپرسه کتی به تی یه سه ده
رکردنی  ده. کان رستی و تیرۆریزمی ئیسالمیه په  پاڵ کۆنه ک چوونه نه، وانه تی ئه سئولیه مه
   به رچاوه ککی به کۆمه،  وه کتیه تی یه سه ن ده الیه ریوان له ستگیرکردنی مه رمانی ده فه

حکوم  زارکردن و مه رمه ی شه تواکان مایه ی فه ش هنده و پیه ر به تیرۆریزی ئیسالمی و هه
  بگره، ست م دادگادا ڕابوه رده به ب له  ئه  که یی نیه بجه ه ریوان هه  مه وه ئه.  کردنه

  . رانن تواده فه
 و  وه شته بوه ج هه ستبه ستگیرکردنیشی ده دهبیاری ، ب بپارزرێ ریوان ئه گیانی مه

 و  وه لیان بپرسرته،   دژی داوه توایان له وتکیش فه ال و مزگه زگا و مه رچی ڕادیۆ و ده هه
  . سزا بدرن

س  که.  ئیسالم بگرن ک له یه خنه ر ڕه سکی تر ئازادن هه رکه یی و هه بجه ه ریوان هه مه
ک یاسای  نه،  یاسا ش ببت به مه ب ئه  و ئه ربینی نیه یروڕادهی ئازادی ب وه ندنه مافی سه

  . ستووری ئیسالمی کاری پ بکرت عس و ده می به رده ی سه رستانه په کۆنه
  !یی بجه ه  ههریوان رزی بۆ مه ربه ئازادی و سه
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