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یی گه رسیم دیبه ده. .!!ولر لی بدرت  هه بت له  میوان ده دیاره  

 ؟ وه یه  پارتین الیه له  ندراوهفڕ یان  میوانه، مال دکتۆر کهئایا 
 

مالی  روشونکردنی دکتۆر که وای بسه ی هه وه دوای ئه
زگای پاراستنی  ن ده الیه ر له ی ئۆکتۆبه26  له، ید قادر سه
میدیای  ڕگای  له،  پارتی دیموکراتی کوردستان ر به سه
ن  الیه یاندن له لشاو وتارو ڕاگه به، نرا یه وردی ڕاگهک

کانی  ڕکخراوه، رانن نده جی هه ی نیشته وانه تی ئه تایبه رو ڕۆشنبیرانی کورد به نووسه
  ڕزه و به ک له کو پشتیوانییه رنت وه نته کانی ئه و تۆڕه کان  کوردییه نده ناوه، مافی مرۆڤ
  .  وه بوکرایه

واوی پارتی دیموکراتی  ته به، مال وستی پشتیوانانی دکتۆر که و هه ن نووسی دیاره
  ستیانکردووه ده،  و پارته نگرانی ئه الیه ندک له  هه بۆیه،  راسانکردووه کوردستانی هه

  . روشونکراو ر برای بسه سه ی داکۆکی کاران له وه م دانه وه به
ولری   هه  لهکان ر دیواره و سه زۆر شون  له  که یه وه ری ببم ئه وت ده مه ی من ده وه ئه

:  نگی جۆراوجۆر نووسراوه و ڕه یی وره گه به، تی پارتیدا سه کانی ژر ده و ناوچه خت پایته
ر  گه ئه: (م منیش ده).  تر نییه وره رترو گه روه یاسا سه سک له هیچ که، ت بارزانی ده(

ستیان بارزانی  به  نازانم مه نده رچه هه، بوایه ارزانی ههی ب یه و ووته ڕتان به خۆتان باوه
 ی هدان نجه شکه ئازارو ئه و   به نه و اندنهفڕ  و شوه ستی به پوی  نه وه ئه،  یان کوڕ باوکه

،  دادگا تاندایه تانبردوو ده ك ده رچاوی خه به راو به ئاشکه کو به به. کرد ده   مال دکتۆر که
، ی ئراق که  عروبییه ستووره م ده و هه رمی کوردستان ستووری هه ی ده رهگو م به  هه چونکه
تا  هه، ی بدات نجه شکه ن یان ئازارو ئهفک ب  خه یه مشوه  به ییهک بۆی ن زگایه هیچ ده

  ).  تاوانباریش بت سه و که ر ئه گه ئه
)  چاک–لی کورد  ینۆسایدی گهنفالکردن و ج  ئه  دژ به بجه ه ندی هه ناوه(یاندنکی  ڕاگه له
ندی  یوه مسا په ی نه وه ره تی ده زاره وه(:  هاتووه،  وه ته دا بوکراوه8.11.2005   له که

ماڵ  آه. وشی د  ڕه  دواداچوون بكات له  ئوردون تاآو به مسا له ی نه  باوزخانه  به آردووه
ڕز   به  به ندی آردووه یوه مان په  عه مسا له ی نه  باوزخانه سته به م مه بۆ ئه. ید قادر سه

ایان ِمدا ڕ  وه له، ن ماڵ ئاشكرا بكه آه. نووسی د ی چاره وه  بۆ ئه وه هوشیار زبارییه
رۆآی  سعود بارزانی سه ڕز مه ی به وه ڵ هاتنه گه  له ماڵ الی پارتی میوانه آه.  د یاندووه گه
  ).تب ر ده سه ی چاره آه رمی آوردستان آشه هه
 ئازارو  ر میوان بوایه گه ئه، شتی تریش و نه میوانه مال نه موو شتک دکتۆر که هه ر له به
 زیندانی پارتی  مال له که. د: کو ئاوازی خوشکی نووسیوتی روه هه( درا ده  نه نجه شکه ئه

  بت له هودوا میوان د مه  مۆدیل له  بۆته دیاره، )شی شکاوه موو گیان و له  هه زۆریان لداوه
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سکیتر  هیچ که  دکتۆرو نه دنیاشم نه، ڕۆیشتن  له دوایی میوان ئازاده!! ولر لیبدرت هه
کونجی زیندانتان   له و زۆر گرتووتانه  بهچی ئوه که،  ن کی واناکه میواندارتییه ز به حه

کو   وه بت ر نهرت روه یاسا سه سک له ر هیچ که گه دواتر ئه!!!  شین میوانه و ده وه شاردۆته
مال  ی دکتۆر که سکاکه ی بۆ دادگا گوی له ئه، ن که  ڕاست دهو ن که ی بۆ ده خۆتان بانگشه

 پشووی میندارکی و ئه عسی  به دژی کۆنه لهسکای دا 28.9.2003  له   که؟ کاتکگرت نه
 ڕاگری کۆلیژی ولرو وکاتی زانکۆی هه رۆکی ئه سه رزنجی عدی به کو دکتۆر سه  وهددامی سه

چ یان ، ولر  بۆ دادگای هه وه هرزکرد به،   ئستای ئراقیمانی رله ندامی په یاساو ئه
و  ی ئه وه ڵ هاتنه گه و له رم بکات رۆکی هه ی سه وه ڕی هاتنه کات دادگا چاوه پویست ده

یاسایی خۆی ی  خۆ ڕچکه ربه کی سه یه شوه ڕن بادادگا به لگه، ر بکات سه  چاره که کشه
ی دکتۆر  ر کشه سه  دادگا ناتوانت بیار له لمنت که یسه ی زباری ده و قسانه ئه. بگرت

  یه و کشه دات که ئه  نیشانی ده ی زباری که ها لدوانه روه هه.  رواشه و هه مال بدات که
و  تی دادگایه هس ی ده وه ره سه تی سیاسیش له سه  ده و ک یاسایی  نه کی سیاسییه یه کشه

ناو شۆڕشی  ی به کو دادگاکه روه ی حیزبه هه سته کو وابه و به خۆ نییه ربه دادگاش سه
و جیاوازی  مال ی دکتۆر که  کشه  به ر رامبه یه به مشوه کردنی پارتی به فتار ڕه!!!.  ددام سه

  !!! !کات ک دروست ده ها گومان الی خه زاره هه، کانیان و کرداره نوان قسه
: کرت  ده ولر پراکتیسه ر دادگای هه سه  له  که وه کی خۆشتان بۆ بگمه یه دا نوکته بالره

ی  که نده کی هاوگو الیه تی مه  شت هاوڕیه کی نیمچه ن جارک کابرایه و ده وه گنه ده(
  نن که  دهنگاو کی هه ره و ڕگای سه ره  بهاالو کابر کاتک مه. و شار ره کات به خۆیان ده

ک تا دوو  ڕێ یه هاو ی جووته وه دوای ئه،   دووره وه یانه که  گونده ترک له ند کیلۆمه چه
  خوایه: ت و ده کات  شت هاوار ده کابرای نیمچه،  وه ونه که  دوور ده که نده گو تر له کیلۆمه
؟  چی ڕوویداوه کات که را ده کاب ار لهپرسیو  بت نگاو ده ال ته مه! م نا نا کاری وا ناکه،  تۆبه

ال  مه!  موو گیانی بشکنه الو هه ڕێ مه رگه ت وه پم ده) یتان شه(ئیبلیس : ت کابرا ده
! ی ڕ بکه دفه ی ئیبلیسی به قسه ی به که کوڕم نه، غفیرو سته ئه، غفیرو سته ئه: ت ده

رز  نگی به ده  به ڕۆن دووباره کیتر دهتر د مه د تا سسه ی دووسه و ماوه بت نگ ده کابرا بده
ال  جارکیتر مه!  بۆ وازم ل ناهنی وه ئه، لال الئیال ها ئیال ئه: ت و ده کات هاوار ده

مدا  وه کابرا له!  وه رزبووه  هاواری ل به یه مشوه و به چی بووه پرست که کابرا ده له
ال ترسکی  مه. کوژمو بت وه مه رت پانکه ن سهردا به هب  ت که دیسان ئیبلیس پم ده: ت ده

چۆن دت ، یمشونی کوڕ کوڕی خۆم تۆ له: ت نگکی پچ پچ ده ده و به نیشت زۆری لده
پیاو ،  گریس چییه یت؟ دوایی ئیبلیسی کافرو نه باوکی خۆت بکه ر به رامبه دت کاری وا به

ترکیتر کابرا بۆ جاری  د مه ند سه ڕکردنی چه پاش به! گوی بکات کو تۆ به ماقولکی وه
،  باش ئ باشه ! وه  که یشتم بۆم دووباره گه تنه باش :کات رز هاوار ده نگی به ده م به سیه

نگکی  ده و به  زراوی بچت ریک بوو ترسانا خه  لهر سه الی قوڕبه مه. یشتم ئستا تگه



 
 

 3

ز چی  دیسان ئیبلیسی ناحه، ی ی بابه که ویسته  خۆشه  کوڕه چی بووه: پرست  ده وه نووساوه
ال   مه!  تۆ م به  دیناری بده100  کات که ئیبلیس داوام لده: ت وت؟ کابرا ده لت ده

: ت و ده کات شی کابراو تر تر ماچی ده  باوه داته رو خۆی فێ ده  به وه ئاهکی دته
ی ئیبلیس  قسه کوڕم کاری واچاک بهجار جار ، ی دایکیشت بم که و گوڕه قوربانی خۆت

  !!   خراپ نییهی بکه
س  موو که هه ر جار جار یاسا له گه ئه،  الکه و مه  شت ی کابرای نیمچه رگوزشته کو سه روه هه
وای   سزادانی ناڕهو کان  ڕاوکردنی نچیرهپناو لهنیا   ته وه ئه، تر بت وره رترو گه روه سه
و  ندی پارت وه رژه رکات به گینا هه ئه،  ته رپرسانی حکومه  بهاروتد سه یارانی پارتی ده نه
کی  و دوژمنیش یه ئیستیخبارات، من ئه، عسی به،  جاش ڵ کۆنه گه کان له رپرسه به

و  دان سه کو به به،  یان پاراستووه وانه نیا ئه ک ته  نه رمانه  زۆر بشه وه ئه،  وه گرتبته
و  وج و گه ناپاک به،   کوردانه و زۆه و ناپاک ر خاتری ئه به زاران کوردی دسۆزیان له هه
   .نجاندوون خۆیانیان ڕه و له د کردووه زان ناوزه نه
یشتبت یان  ستی نیشتمانی پگه  باشوری کوردستاندا هه ز پم وانییه تائستا کورد له ئه
و بۆ  رکرده دسۆزن بۆ سهی  نده وه  ئه که که ی خه  زۆربه چونکه، بت هزی هه ستکی به هه

ر  سه  له که که ی خه نده وه ئه.  دسۆز نین بۆ کوردو کوردستان  یه و ڕاده به، کان پارته
ی  نده وه ئه!  گۆ نه وای کوردستان نایه ی ڕه ر کشه سه نده له وه ئه،  گۆ کان دنه رکرده سه
و  بریندارکردن  به یه و پله به، م ه و کان دنه رکرده  سه و جنودان به کردن قسه  به که که خه

  الل به ن بۆ بوونی مام جه  ئاماده که که خه! م  وه نه  کوردو کوردستان نایه ناپاکیکردن له
و شایی  نگ وو ڕۆژ ئاهه یان شه ده، رم رۆکی هه سه سعود بارزانی به رۆککۆمارو مه سه

نگیان   ئاهه نده وه کانی تر ئه بکراوه ره هع  به و شاره رکوک ی کهکردنم بۆ ڕزگار به، بگن
و  بانی  تاه یی یان بابین جنودان به گله،  خنه ر ڕه سه ن له کانکی زۆر هه خه! گا نه

و  ر ئه م هه به، کوژن س ده ها که ده  سه ترین شوه دڕندانه بۆیان بکرت به، بارزانی
، کورد کوژ، نفالچی ها ئه یه ستی ده  ناو ده نه خه ست ده یان جار ده ده  ڕۆژێ به سانه که

  ردوو پارته کانی ناو هه تییه  تایبه زه فره و مه کان  سووکه وجه کانی فه  ڕاوژکاره کۆنه
 پیاوانی ڕژم  ی کۆنه  زۆربه  که تیش پارتی دیموکراتی کوردستان تایبه و به که تداره سه ده
ک مز  ر یه سه  له وانه نگانی شه و تادره ن که  دهرمیان تی گه هاوڕیه، و وانن الی ئه له
و  و کاولکردن و کیمیاباران نفال و جنودان بن ئه یی و گله  خنه ک بی ڕه روه هه !!  وه خۆنه ده

  زه فره و مه کان  سووکه وجه و ڕاوژکاری فه و خۆفرۆش خائین، و وه وتبته لکهکورد قانی 
دژی کوردو کوردستان  ی له و تاوانانه شداریکردنیان له به بهکان  و جاشه کان تییه تایبه
و  کانی کوردو کوردستان گرتبت رکرده  سه یان له رانه ی داهنه خنه ڕه،  نجامیان داوه ئه
  !! ر  به وان هاتبته وی ئه هه مۆی کورد به کانی ئه وته ستکه ده
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 بیاری ئازادکردنی  وه ر لره هه، وت که رده دا ده وه یی بارزانی له رکرده و سه یی وره گه
تی   دژایه ڕۆژانیش  نه ڕۆژک له تی کردووه خیانه  ناوبراو نه چونکه، مال بدات دکتۆر که

کی توندو  یه شوه ر به گه ئه.  ل بووه ی گه ره ری به نگه سه م له رده کو هه به،  کوردی کردووه
   که  بووه مینانه و که می ئه  وه وه ئه ،رم نووسیبتی رۆکی هه ی سه رباره تیژیش ده

!!  وه و نابوویانه و ئابووبردنی ئه رزی پارتی بۆ سووککردن ندامانی به و ئه سرور بارزانی مه
و  مان کاتیش ئه هه و له وه سانی تر بسنته که له، خۆ رگریکردن له سیش نابت مافی به که

  ی که وه ن به و توڕه و پارتی دگران ر بارزانی گه ئه. وا بزانت ڕه نیا بۆ خۆی به  ته مافه
  دابایه خۆیان نه  به یان  خۆیان ڕگه بوایه ده، تی پکردوون سووکایه، مال دکتۆر که

یان سزا  سانه و که  ئه بوایه یان ده، مال بکرت تی به دکتۆر که سووکایه   تاوه ره سه له
و  ناوزڕاندن، تی  سووکایه چونکه،  وه ۆنیبووهو ه دژی ئه یان له و پالنه  ئه  که بدابایه

و   ئه !!رۆک یان شوانک یان زاڕۆکک بکرت  سه ر به جا گه،  که ر یه ئابووبردن هه
یه  مشوه  به وکرد که وای له، مال بوو ی دکتۆر که وی ئابووبردنه و هه تی کردن سووکایه

ی ڕازی  که تییه رکردایه و سه ر پارتی گه ئه. وه رم بکاته رۆکی هه سه تی به  سووکایه ویش ئه
ر  ک هه  نه ش بزانن که وه بت ئه ده،   مافکی خۆیانه تییان پبکات که  سووکایه س نابن که

بت خۆی  کو پارتی ده به،  ن هیچ تاککی کورد بکه تی به نابت خۆشیان سووکایه
تییان  ک خۆی سووکایه نه، کرت تییان پنه ی سووکایه وه  بت له که که ری خه پارزه
  !! پبکات

و  ندی ئه کانی ناوه  پۆله  له  که ماوه یاد نه له م  که ره و ناوی هۆنه که  هۆنراوه نده نه رچه هه
م  رده هه: (یووت  ده بوو که وه ی ئه زانم ماناکه  ده نده وه م ئه به، خوند مان ده یه هۆنراوه
 ناو  کاته  ئاو ده کاتکدا که  له رداخ  بۆ به وه منته چه هو خۆی د نون رداده  سه دۆلکه

، ڵ بوو رداخیش تاکی ناو کۆمه به و له رکرده  سه  دۆلکه  لهش که سته به مه). کان رداخه به
ی  شوه م به رده  هه وره و پیاوی گه رکرده  سه  پویسته ت که دا پمان ده  لره که ره هۆنه
  رکرده سه،  ریاندا دفران بن رامبه به و له نن بۆ هاووتییان دابنور   سه یه و دۆلکه ئه
.  وه مننه یی ده وره گه کدا به ڵ خه گه ی باش له وه و کرده فتاری جوان ڕه میشه به هه

  !!  مال فراوانه  دکتۆر که ر به رامبه ک به یه ندازه سعود تا چ ئه بابزانین دی کاک مه

 

 


