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  !  نییه وه  ژووری کوردستان یوناتیده کمان به ندییه هیچ پوه

  
  نی ژمارهیاندن راگه، رشتیکار رپه ی سه  کۆمیته-یید قادر مال سه که. ینی ئازادیی بۆ د مپه که
کوردستان "ڵ ژووری  گه یان له کانی کۆمیته و میکانیزمی کاره وه ته یان بوکردووه 21

،  رییه رتاسه  سه ینه مپه م که ی ئوسترالیای ئه ک کۆمیته  وه ئمه.   دیارییکردووهدا "یوناتید
ناو   سه  له جگه  وه ینه که ختیش ده جه ین و که  ده یاندنه و راگه واویی پشتگیریی خۆمان له ته به

  .  کی تدا نییه تییه دا هیچ سووکایه و ژووره دان به پداهه
پاتۆکدا   له باتی ئمه م خه به، کانی دمینه  ئه  لهو هو ژوور ستخۆشیی له ڕای ده ره  سه ئمه
  وه رووی ئۆرگانییه  له ئمه. خۆو ئازادیین ربه ش سه ئمه، خۆن و ئازادن ربه وان سه ئه،  نییه
  جگه، رناگرین سیتر وه که ستوور له دهم و زۆر  رشتیکار و که رپه ی سه  بۆ کۆمیته وه ینهڕ گه ده
مال  که. ی خووشکانی درچاوگرتنی بیروڕا به شتیار و لهر رپه ی سه ی کۆمیتهکان رنمانییه له
، ین که ڕ بۆ دابینکردنی ئازادیی بیروڕا ده  شه ئمه. بت نه) الوژ و ئاواز گه (یید قادر سه
هاوکات ژووری کوردستان . ین س قبووڵ ناکه که پنیی له تی و خۆسه ش و کوخایه م پیه به

ندییان   پوه وه دوورو نزیکه م له به، کات ک دروست ده یه ر کۆمیته  بۆ خۆی هه د ئازادهیوناتی
  .  نابت وه  ئمه به

  ڵ رکخراوه گه ندییگرتن له پوهخۆپیشاندان و ئاکسون و   له ی کراویشه و کارانه ی ئه زۆربه
کان و  وتنه چاوپکه ران و رۆشنبیرانی کورد و بیانیی و  نووسهکان و تییه وه مرۆیی و نوده
 زۆری  ره ی هه زۆربه، ندین زمانی جیاوازجیاواز چه  بهکان  و وتارهکان یاندنه نووسینی راگه

و ئازادییخوازان و  ینه مپه م که کانی ئه ی وته رشتیار و کۆمیته رپه ی سه ن کۆمیته الیه له
.  هبوو  هه ینه مپه م که تییان به اشنایهتیی و ئ م تا زۆر نزیکایه  که  کههبوو  وه رانکه نووسه
 دۆزی  ین بازرگانیی به س ناده که به خۆمان و  به ش  نین و رگهداس  که ژر بیاری له  ئمه

دا  م نوه کییش له ره ندی سه رمه ره زه.  بكرێ وه یید قادره مال سه که. دۆزی دمافی مرۆڤ و 
. دۆزی د، رشتیار رپه ی سه ایتید و کۆمیتهی ژووری کوردستان یون و آشانه ر ئه سه له
  .   تی سیاسییه سه کییش ده ره ندی سه سوودمه، و ماله که

رشتیار  رپه ی سه  ی کۆمیته21  یاندنی ژماره واوی راگه ته  پشتگیریی خۆمان له  دووباره ئمه
. ینی ئازادیی بۆ د مپه که. ن  بکه وکاره  زۆر زووتر ئه بووایه  ده وه وانه پچه ین و به که ده
. ستک بت به ر مه بۆ هه، قۆرخی بکات  س بۆی نییه  که یدانکی زۆر پانوپۆڕه مه، مال که
بۆ ریسواکردن و   کار ینه مپه م که ی ئه وه ره ده  و له ینه مپه م که  له س ئازاده موو که هه
 رفاندو مالیان که.  دعس کولتووری به  به که، تی سیاسیی بکات سه کردنی ده رکۆنه سه
  وه مان لۆژیک و بیرکردنه هه  و ئستاش به زیندانییان کرد ساڵ30مان کولتوور  هه به
  . کات ڵ رفنراوکدا ده گه فتار له تی پارتیی ره سه ده

  
   یید قادر  سهمال که. ینی ئازادیی بۆ د مپه که

  ی ئوسترالیا کۆمیته
22-02-2006 

  


