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  راجیانی ر خه نوه ئه... بژاردن   هه نگ بدات له توانت ده  مردوو ده م جاره که بۆیه

  
   یاسای عراقی مردووم له من به
  م به که هۆی مردنه،   وه1994سای 

ر  یمانی ده  دادگای سوله سمی له ڕه
   که فات نامه  سجلی وه هنا له

ی دڵ  کته  سه تیدا نوسرابوو به
س و  تی دووکه  شایه بهمردووم 
م  هوتی ئ  مانگی حه له. موختار

ستم   ده له  په  به سادا پم زانیوه
کو  کردن تاوه له عامه  مه  به کردووه

ن  هک کانم ڕاوح ده له عامه ئستا مه
رج   مه تی به  شونی خۆیه ر له هه
ی کات   زۆربه یه کیل یشم هه وه
هیچ   ردانی دادگای کردووه سه

  . وه ته داوه یان نهمک وه
 مترین  که النه عامه  مه م جۆره ین ئه ه  کوردی پت ده ر به ن براده موو جارك پی ده هه

کو   تاوه یه م هه  موچه  مانگانه نشینی زیندانی سیاسیم واته من خانه. بات شت دوو ساڵ ده
  . بت ههی   و موچهنشین بکرت انه مردوو خ  دوونیادا بووه ئایا له، ئستا

من . نگ بدات بتوانت ده ی دادگا فات نامه ی وه گه  به  مردوو به  دوونیادا بووه ئایا له
زۆر  نگدان م بۆ ده که ك ده زۆریش هاوکاری خه نگ دان وه  چم بۆ ده  ده وه رۆشه  په سکم به که

و  ین من خۆشم له نگ ناده  ده وه تهرگ ك نه  یه ر ئیداره گه نووسن ئه کان ده ره جار نووسه
ك   نه ی کوردیه  ئیدارهی وه کگرتنه  یه ستمان له به ر مهم زیات  به  شتم نووسیوه وه ته بابه
وه من  الی منه  به  گرنگ نییه وه گرته ك نه  یان یه وه  بگرتهك  یه ر ئیداره گه ئه، دان نگ نه ده
 کارکی 730   ژماره نی کوردستانیما  لیستی هاوپه نگدان به دهم  ده ر ئه نگی خۆم هه ده

  وه نه کان باش بت و زیندوم بکه نده  دی کارمه م نووسینه هیوادارم به،  نیشتیمانی پیرۆزه
   کوردستان به له. 730   لیستی ژماره م به نگ بده  ده  و دکی زندووه  ئازادانه تا بتوانم به
سیان بۆ   که وه  داخه م به ار بت بهی خۆی ئاگاد وه  ب ئه مرنن به ك ده ئاسانی خه

  .  وه زیندووناکرته
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