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 . ! ترسیدایه  مه یی له بجه ه ریوان هه ژیانی مه !ن ربین بکه  ئازادیی فیکر و راده لهداکۆکی 

  
،  لمانی و کراوه مکی دیموکرات و عه کی مۆدرن و سیسته یه گه کانمان بۆ کۆمه ونه خه
چاری دوو،  کوردستان وژمی ئیسالمی سیاسیدا له کردن و خورتبوونی ته شه  ژر گه  له ریکه خه
  له،  وه  و تویژینه وه زاکانی نووسین و کۆینه فه.  وه بنه نگی جددی ده ری رژد و ئاسته مپه له

 و  وه کرنه سکتر ده دن ته، کاندا یتییه  کۆمه له سه ئایین و مه، ت سیاسه، کانی مژوو بواره
 . درن ب ده زهه مه فیکری تی دۆگمای سه ی ده نه نگه  مه له
  

می حوکمانیی   سیسته ها و بینراوی له تکی ره سه رچی ده گه ئه،  سیاسیئیسالمی
بوونی  تی کوردستان و نه ی دۆخی تایبه وه رگرتن و قۆستنه کوه  که م به به،  کوردستاندا نییه

کانی نیو  وژمه ن و ته الیه، زا تی قه سه خۆیی و الوازیی ده ربه  ناسهوسگایی  تی داموده وه ده
  ی ئازادیان له یڤ و وشه رژکردنی په شمشری سه، ی ئیسالمی سیاسی وه زووتنهب

، کست به  مه ر رۆژک به ک و هه  بیانوویه ک بهرجار هه و  رز راگرتووه به، کوردستاندا
، رانی کورددا ران و توژه  ئاست نووسه ن و له ده ک ده ستی ئایینیی خه ی هه ختووکه

  رۆژنامه، تی ڤی، رادیۆ، وت ری مزگه مینبه: کانیان  ئامانجه یشتن به  گهیانھرووژینن و بۆ ده
 . کان  ئازاد و دیموکراتخوازه نگه  ئامرازی تۆقاندنی ده نه که کانیان ده و گۆڤاره

  
   لهنگین دهنگ و  ڕه کی فره یه گه لمانی و کۆمه مکی عه  خوازیاری سیسته  که ئمه

واوی  ویژدان و ته، نووسین، خۆدربین، وایی ئازادیی فیکر ر ره سه خت له کوردستاندا و جه
دا  گه  کۆمه له)  وه  ئیسالمی سیاسیشه به (نک موو تاک و الیه بۆ هه، کان کییه سه  که ئازادییه

ر  سه ک له یه رپاکردنی هه  ئاست به یی خۆمان له ڕی بزاری و تووڕه وپه ئه، ین که ده
 مژووی  رع و ژن له شه، سکس (ژیر ناوی له، یی بجه ه ریوان هه ی مهی کتبک وه بوکردنه
 . بین رده ده،  وه کوردستانهکانی   ئیسالمییه وته ن ره الیه له، ) ئیسالمدا

  
رگی  ی مه شه ڕه  و هه ژیانی لی تاڵ کراوه، ی کتبکدا وه ی بوکردنه  سۆنگه له، ریوان مه
  که، ین که ده و دیموکراتخوازان انئازادیویست، ران نووسه، ۆشنبیران ر  داوا له ئمه. ! ره سه له
  یڤه رزفینی په کی ئازادتر بۆ نووسین و داهینان و به زایه  پیناوی خولقاندنی فه له

بۆ ،  کوردستاندا نی له ده ی مه گه کانی کۆمه نگه هسپاندنی د بۆ دابینکردن و چه، کان ماناداره
 دابنن و  نگمان ک ده ته نگیان له ده، ران موو نووسه و هه) ریوان مه (ادییپاراستنی ژیان و ئاز

 : وه پکه
  

   بگرن که و یاسا و رسایانه  رز له نین کهن  کوردستان رابچه تی کوردی له سه ده •
) ری گه ربن و کاری رۆژنامه ئازادیی نووسین و راده (ڕ مه مانی کوردستان له رله په

 میرات   به وه عسه  به  له ن که موار بکه هه) ش سوفییانه عه ته (و یاسا دایشتوون و ئه
  .  وه ته بۆمان ماونه

ریوان   پاراستنی ژیانی مه له، رمی کوردستان تی هه کانی حکومه رپرسه سگا به ده •
  . ستۆی خۆیان بنن  ئه  له یه له سه م مه بت ئه رپرسن و ده یی به بجه هه
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  وته رهسنووریک بۆ ، ) اسادای ی وه چوارچ له(، رمی کوردستان تی هه مهحکو •
ی فیکر و بۆچوونی   سۆنگه  له که،  دابنت وتکی دیکه ر ره کان و هه مییهئیسال

  . ن که  ئینسان ده سووکاتی به، جیاوازدا
بت  ده، دا کی هاوشوه یه ر کشه دانی هه رهه ری سه گه  ئه دا و له یه شهم ک له •

   . !بدات  که ی کشه وه کالکردنه ر یه سه حوکم له، خۆ ربه کی سه دادگایه
 
و  ر ئه سه له،  دادگادا  داوای خۆیان له  که مافی سرووشتیی خۆیانه، کان  ئیسالمییه وته ره

 هاو  به تییان به سووکا  پیان وایه که، ن  تۆمار بکه رکی دیکه ر کتب و نووسه  و هه کتبه
کان  وته ری مزگه  مینبه یان بدرت که وه  نابیت مافی ئهم به،  وان کردووه کانی ئه پیرۆزییه

یان  و ئازادییه ئه،  وه لمانییه رانی عه بات و خونی تیکۆشه ی خه  سۆنگه  له و میدیاکانیان که
  .ن ببهکار  کری خۆیان بهیارانی فی ران و نه ه نووس دژ به،  وتووه ست که ده
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  تکایه، یی بکات بجه ه ریوان هه مه له،  بیرورای ئازاد پشتگیری له خواخت ڕزک ده ربه هه

  .  بنرت وه ی خواره م ئیمالنه کک له ناوی سیانی خۆی بۆ یه
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