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ینی ئازادیی بۆ  مپه که ... ! وه کرته عس دادگایی ده یاسای به به، یید قادر مال سه که.  د دووباره

  رشتیکار په ی سه کۆمیته - یید قادر مال سه که.د
  
،  وه ه) یید قادر یید قادر و ئاواز سه الوژ سه گه (یید قادر مال سه که. ی خووشکانی د ڕگه له
   که وه ته یان پشتاست کردووه وه ئه،  وه ڕپکراوی تره ی باوه رچاوه هندین س چه ها له روه هه
بت بۆ   ده  که یانراوه مال راگه که.  د ولر به شاری هه له) 2006-02-20 ( ممه مۆ دووشه ئه

  . !؟ وه کرته دادگا بچت و دادگایی ده
  
ک  وت وه چونکه نایه، ۆ دادگا ناتوانت بچت ب یاندووه پیانی راگه، یید قادر مال سه که. د

ی  که ر کشه سه خت بیاری سیاسیی له کی کارتۆنیی بت و پشوه جاری پشوو دادگاییه
،  و توانای فیزیکیی زۆر کزبووه وهندروستی زۆر ناساغ بو ی باری ته وه  له  جگه مه ئه. درابت

  بۆیه.  خۆی نییه ربه کی سهر دا بت پارزه گه مال ئستایشی له که.  د ی که وه ورای ئه
  .  دوابخرت که  دادگاییه داوای کردووه

  
رانی  ت و نووسه سه ده ربه نووسانی سه رۆژنامه، خت پارتیی دیموکراتی کوردستان پشوه

، و وه کرته مال دادگایی ده که.  د که  وه ته هنی ئاگادار کردووت سه ده مفرۆش و نزیک له ه قه
. کاتکدا د له،  سانه  که م جۆره  له ی هاتووه ولر جمه  دادگای هه بۆیه،  !کرێ د دهمال ئازا که. د
  .  نراوه یه کک پشتر پ راگه ند خوله چه مال که
  

  وه سوکارییه ی که رگه  لهغداد و  به  له مساوه  نهباوزین  الیه مال له که. ی د وه پاش ئه
ندی  زامه مال ره که. د،   باشتره بت که ی دادگاییه  ئاماده که، مال که.  بۆ د یامی ناردووه په
وتی  رکه 2006-02-23 رۆژی  ته  خراوه که ئستا دادگاییه،  بچت بۆ دادگا  که ربیوه ده

کوردستاندا  له، واو  کاتکی دیارییکراوی ته نده رچه هه (یانیی  به ی9کاتژمر  ممه پنجشه
 بوی  وه رمییه نای فه ندی که ڕی هه پارتیی له. ولر تنی هه  دادگای که له، ) نییه

نی  رمی کوردستان به رۆکی هه  خودی سه وانه له، کرت مال ئازاد ده که.  د  که وه ته کردووه
ی  وه  له  جگه وه ئه، زووترین کات بت به مال ئازاد ده که.  د مسا که تی نه وه  ده  به داوه
ئازادکردنی  ختی له دا جه ندین بۆنه چه ولر له ی هه  ئیداره–ستان تی کورد رۆکی حکومه سه
مال و  که.  و دۆستانی د ماه سوکارو بنه مال و که که. چیی خودی د که،  وه ته مال کردووه که. د

کی تر  رییه  شانۆگه  له یه ان ههگومانی زۆرم، ینی ئازادیی مپه که ش له  و ئمهخوازانئازادیی
. ر د سه  به عسییانه و بیارکی تری به وه رییه ناوی داد و دادوه کی تر به یهجاڕی و گاته

ناب ، مال که.  د ناو پارتییدا پی وایه ی له و لۆژیکه  و ئۆخژن بدرێ بهپنن مالدا بسه که
  . ربگرت ب سزای خۆی وه  دهئازاد بکرێ و

پی   به بوای وایه، ارکرشتی رپه سهی  کۆمیته–یید قادر  مال سه که. ئازادیی بۆ د ینی مپه که
ندروستیی ساغ  سک ته که، تیی وه و یاساکانی نودهکانی مافی مرۆڤ  موو بنچینه هه
و  کیی سیاسییه یه وه دادگایککردنه،  کردنه م دادگاییه هاوکات ئه، نابرت بۆ دادگا، بت نه

، ر بت تی سیاسیی بیارده سه کاتک باترین پۆستی ده.  کمان پی نییه  هیچ بوایه ئمه
  ئمه.  ریی زتر شتکی تر نییه داد و دادوه تیکردن به ک و سووکایه رییه شانۆگه  له دادگا جگه
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خۆو  ربه ی ئازادییخوازانی سه زۆربهمال و  که. ی د ماه سوکارو بنه کهمال و  که. و خودی د
ب  بت به  ده پمان وایه، مسا تی نه وه  و دهکانی مافی مرۆڤ تییه وه  نوده رکخراوه

. ریی بۆ دۆزی د جاڕیی یاسایی و دادوه مال ئازاد بکرت و چیتر گاته که. رج د ندومه به
  . چت  نه ڕوه مال به که
مال  که. ر داخوازیی د سه له م به،   نییه م دادگاییکردنه  بوامان به ی ئمه هو ڕای ئه ره سه
و  وانان رۆژنامه (موو  ههوازی بانگه  وه سوکارییه ناوی که به،  وه وه ئه ناوی به، یید قادر سه

افی مرۆڤ نگرانی م و الیه خۆ ربه ی سه) ران  پارزهوران  رۆشنبیران و دادوهئازادییخوازان و 
ن  ده  مه  و رگهمالدا که.  دی جاڕییانه  گاتهرۆژی دادگاییکردنی بن له  ئاماده که، ین که ده

  رپی به  بیاركی سهورکی داخراودا ژو ک جاری پشوو له پارتیی دیموکراتی کوردستان وه
  . پنت  بسهعس کانی به ره  یاسا ئکسپایه ککدا به ند خوله  چه له ساڵ زیندانیی 30

نی ووساون گشتیی و رۆژنامه کوردستان به خۆی ربه  سهانینووس وازی رۆژنامه  بانگه ئمه
کی تر  جاڕییه  گاته وه دزییه ش به م جاره ئهن  ده  مه رگه، ین که تیی ده تایبه ولر به شاری هه
.  وه  بکرته کوردستاندا  لهربین  مافی مرۆڤ و ئازادیی بیروراده  تر بهکی تییه و سووکایه

تای  ره سه ۆی لهکاتی خ،  یه  هه وه رانیی له نیگه، یید قادر مال سه که.  د شایانی باسه
ستی  ده  بهداخت و دژوار  زۆر سهروونیی ی فیزیکیی و ده نجه شکه ژر ئه  له وه یه که رفاندنه
ماڵ   بکات به وانه وێ ئه یه ئستا پارتیی ده،   کردووهی" ددان پنان"ناو  به   کۆمهپاراستن

مال  که. د، عس کولتووری بهمان  هه به،  ملیانه  زۆره و ددانپنانه مال و به که. ر د سه له
  .  وه ندیخانه  کونجی به بخزنته

  جگه،   نییه وه که  کشه کی به ندییه و هیچ پوه کی سیاسییه دادگایه، ی دادگا وه ڕای ئه ره سه
 مۆکردنی سته می پاتریارکیی و ده ی سیسته وه ستاندنه ئه تی تۆه ڕکردنی سیاسه  تپه له
کمان سیناریۆی  موو الیه هه با به،  وه ینه که وازتان ده  بانگه دووباره، ت سه گرانی ده خنه ره

. دادگاییکردنی دریی  شانۆگه  بوونتان له ئاماده. ین زار بکه رمه کان شه دادگا سیاسییه
   به  بۆ دۆزی ئازادیی و مافی مرۆڤ و پرۆتستکردنه ی دسۆزییتانه مالدا نیشانه که

  . ملکان زۆرهری خ و یاسا  و کولتووعس یاساکانی به
  یید قادر مال سه که. ینی ئازادیی بۆ د مپه که

  ارکرشتی په ی سه کۆمیته
  22  یاندنی ژماره راگه
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