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  دواخرادواخرا  33//99ید قادر بۆ ید قادر بۆ   مال سهمال سه  آهآه. . دد  یی  وهوه  دادگایكردنهدادگایكردنه  آاتآات  دهده  آانآان  سمیی چاودریی دانیشتنهسمیی چاودریی دانیشتنه  ڕهڕه  مسا بهمسا به  تی نهتی نه  حكومهحكومه

  
  :ن سه حه ریم و دزار بدولكه ۆ عهسمك

 
 نعان  سه-فۆتۆ

ونی  رهاد عه بوونی فه امادهئ  به26/2ڕۆی  نیوه
نووسانی آوردستان  رۆژنامه ندیكای قیبی سه نه

یاندن و  آانی راگه ناه آه آی زۆر له یه و ژماره
ند بابان و سیروان  ی گۆڤه آه ره زهپاری ردوو هه
قادر  ید مال سه آه. ی د وه دادگایكردنه، زیز عه
 . چوو وهڕی ر بهولی هۆلی دادگای هه له

  
ی  آه دادگایكردنه آه  نه نگه یدون زه هر حاآم فه

مال  آه.  د ك له ریه داوایكرد هه، برد ده وهڕی به
 داوایان  ی آه نانه و الیه ئه ید قادرو سه

ی ر رو نوینهولی ی ههزگای پاریران نهنوی بریتیبوون له  بن آه م دادگادا ئاماده رده به  له یه ری هه سه له
 . پاراستنی آوردستان

   آه وه ندرانهخوی ید قادر مال سه آه. ی د و وتارانه قی ئه ده، آان نه ی داوای الیه وه دنهنخوی پاش
 .  ستگیرآراوه ناوبراو ده  وه هۆیه و به وه ته وآراونهت برنی ی ئینتهند سایتیك چه له
  وه  یاساییهڕووی ی له وه  بۆ ئه9/3/2006رۆژی  ی دواخست بۆ آه یدون دانیشتنه ره آۆتاییدا حاآم فه له
  چونكه، آوی نووسراون ی و له  آه م وتارانه  ئه  دنیابن آه وه له گیر بكرین و جی گانه و به ئه
 . ڕیبن پهتی آاندا ر نووسینه سه  مانگ زیاتر به6  ی داواآان لهت میژوویاسا نابی ی گویره به
حاآم آرد  ی له و داواآارییه می ئه وه ند بابان داوای ۆڤهر گ زه پاری آه آۆتاییھاتنی دانیشتنه ر له به
ن حاآم  الیه  له م داوایه وت ئه رآه  دواتر ده ت آه فاله آه به مال آه. ئازادآردنی د ت به باره سه
  .  وه ته تكراوه ره  وه ه-یدون ره فه
 
نووسیدا ویای  ی رۆژنامهدوانیكلی له نووسان ۆژنامهندیكای ر قیبی سه ونی نه رهاد عه ڕیز فه به
و  آانه و گرفته شهموو آی ی هه وه ره آالآه یاسا یه: گوتی، ربین راده ر ئازادیی سه ی له وه ئكیدآردنه ته
ند بابان  گۆڤه ها روه هه، ین آه  ده آه نجامی دادگایكردنه ڕوانی ئه  چاوه مهداهاتوودا ئی ڕۆژانی له

م  به، سفكرد ئاسایی وه ی به آه دادگایكردنه یچوون وهڕی تی به هید قادر چۆنی مال سه آه. ی در زهپاری
  ش آه سانه ن و آه و الیه ت به باره سه، آان ر ئیجرائاته سه له  یه ی زۆرمان هه تیبین مهئی: گوتی

نیا  ته دا بینرا و دادگایكردنه ی له وه ئه: ند گوتی ۆڤهر گ زهپاری،  مال تۆمارآردووه آه. د ر سه داوایان له
یاساآان  موو  هه ماوه ك نه  هیچ یاسایه وه شه م رووه  له آه، ت بوو نی حكومه الیه
ۆ دادگاو  ب هاتووه ك نهسی هیچ آه  واته، بوو سی نه  آه  تاآه ی تر آه آه نه الیه،  وه ته ندراونهشی وه هه

. ی د آه شهند بابان آی ۆڤهر گ هز پاری وه آی تره ڕوویه له، ت ئیفراج بكری بوایه  ده بۆیه، تبی شكاتی هه
ی كشتی  وه ئه: شی گوتی آه دواخستنه ت به باره مداو سه ه قه ی سیاسی لهآ یه شهآی به ی-مال آه

موو   هه م دانیشتنه مان وابوو بهپی  مهم ئی به،  راستی ی بگاته وه تی بۆ ئه قی خۆیه  دادگا حه ئاساییه
  آه ی دادگایكردنهریسمیی چاودی ڕه مسا به تی نه حكومه آه دیان شی راگه وه ئه، تۆتایی دیشتیك آ

 آات ده


