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  ساالر باپیرساالر باپیر ..  .. ید قادر ید قادر   مال سهمال سه  کهکه. . ستگیرکردنی دستگیرکردنی د  تیڤی دهتیڤی ده  نی پۆزهنی پۆزه  الیهالیه

  
م کاری  که  یهید قادر مال سه که. دڕیز  به) روشونکردنی بسهیان  (ستگیرکردنی ده

  ب جیاوازی له، ستن و ده کانی کوردستان پیھه  سیاسییه  پارته  که  نیه ناجۆمرانه
  ر بۆیان بلوت درغی له گه تا بچوکترین و الوازترینیان ئه  هه وه نههزترینا ترین و به وره گه
بوونی   نه که له سه کی مهرۆ  ناوه ته به ئه. ن  ناکه یانهیت  نامرۆڤایه  کاره و جۆره ئه
  سدا و چ له  که  ئاستی تاکه چ له، دا ره ڤه و ده ری ئه رتاسه  سه تکی دیموکراتیه له یهقی ئه

 پارتی دیموکراتی کوردستان  ر کام له  هه دام که ڕه و باوه له. دات سه نی دهزگا هئاستی دامود
  . دا نین یه و بازنه ی ئه وه ره  ده  لهید قادر مال سه که. دو خودی ) ک. د. پ(
  

ندک   هه چاوم به  وه کانه  کوردییه ڕه ی ماپه  ڕگه کو له به، ناناسم ید قادر مال سه که. دمن 
مان   هه لهم  به. ند ڕاستن یان ناڕاستن کانی چه  و نازانم قسه وتووه کانی که ووسینه ن له

ی   زاراوه   نیه وه نی ئه  شایه و پارته  ئه  که یه وه تی ئه  شایهک. د. پمژووی کاتیشدا 
  . له خۆی بنت' دیموکراتی'

  
زگای سیاسیی  النی نوان دامودهر ملم  هه  له م که  بده وه  به م ئاماژه که ز ده تا حه ره سه
نی  الیه،  کانی ملمالنکه کارییه  ورده ک و دوو و بگودانه ب یه، سدا که تدار و تاکه سه ده

  .  بگیرت س پویسته  که تاکه
  
  قی ساویلکانه کی زۆر زه شواز به ید قادر مال سه که. دکانی  نووسینه ڕای من  رچی به گه ئه

 بواری   له ی بایه نی دوو بوانامه خاوه  کهو   ئه  رسوڕمانم بوو چونکه ی سه یهمانووسراوون و 
  م به کانی بکات به ر بیروبۆچوونه سه ی سازش له وه  ب ئه بووایه  ده پموایه، سیاسیدا

رۆکی   ناوه وه م ئه به.  کانی دابشتایه یامه  نووسین و په کانه زیرهشوازکی زیاتر 
  تداری کوردستانه سه ئاسای پارتکی ده-فتاری مافیا که ڕه له سه  مهکو به،   نیه که هل سه مه
   ! کات س ده تکی بکه مخواریی میلله  ئیدیعای دیموکراسی و خه که
  
. د'ی  ی کشه رباره ی ده تانه و بابه رکی ئه  خونه های لکردم له  وه ی که وه رحاڵ ئه  هه به
   به  که یه ره  دخۆشکه هو شاو ئه،  وه یه باره رک له  نووسه  ببمه  ه'درید قا مال سه که
  .   فراوانبوونه  ڕوو له وه ڕزه و به چوونی ئه  هاناوه ستی به به مه
  
  به شاوکی کان رییه ماوه  جه س و ڕکخراوه  که  تاکه  که م جاره که  یه وه ئه،  بۆچوونی من به
تی  سه ن ده  الیه سک له ربینی که وتکردنی مافی ڕاده  زه ت به باره سهها چوپ  وهوژمی  ته

کانی  کییه ره ما سه  بنه  له ککه  یه ودانه  هه و جۆره ئاخر ئه. ڕ گه نه بخه،  وه کوردییه
ت ب ریی خۆی ده  کاریگه  که  نیه وه گومانم له. گای دیموکراتی و شارستانی خوقاندنی کۆمه

  ی که وه ی ئه  مایه بته وا ده ئه، وت که یش نه'ید قادر مال سه که. د' فریای  بادا به ر مه گه و ئه
دوو جار ،  مه ی ئه نجامدانی کارکی هاوشوه  ئه ر له کان به  کوردییه ته سه  داهاتوودا ده له

کراتی و شارستانی کارکی گای دیمو ورازی خوقاندنی کۆمه  هه وتن به رکه سه. وه نه بیر بکه
و  ئهر  سه نگاومان به م هه که  یه  که یه وه  ئه م ڕووداوه تیڤی ئه نکی پۆزه م الیه به،  ئاسان نیه
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 سای ئاینکی 1400ئاسای - واری دڕنده ی ئاسه وه ئاخر سینه. پکردیست دا ده ورازه هه
، وای نیمچه ئازادی مژینی هه  هه ساڵ14  به، تماندا یهقی  ئه  لهک ئیسالم نی وه بۆگه
  . دی ته نایه

  
  :کی ی الوه که تبینیه

و  کانیان بۆ ئه ته ردی بابه کان سه  کوردییه کییه ره ڕه سه می ماپه رجه  سه خۆشحام که
، کوردستانپۆست و کوردستاننت، کان ڕه  ماپه خابن دوو له مه.  رخان کردووه  ته یه له سه مه
   له خنه  ڕه  کاتکدا که  له مه ئه، کترن تی یه ریکی دژایه خهشدا  یه له سه و مه ت له نانه ته

 هۆی  بته یان ده فتارانه  ڕه و جۆره  ئه دنیام که! بان  ناته گرن که کتی ده  و یهیپارت
  . کانیان ڕه ی کش و ئاستی ماپه وه نزمبوونه

  
   کورتهکوردستاننت ڕی  تا ماپه ره رچی سه گه  ئه م که ش بده وه  به دا ئاماژه م لره که ز ده حه
ند  سه کی ناپه یه  شوه ید قادر به مال سه که. ستگیرکردنی د ی ده رباره واکی ده هه

  وه لدانه  تانه ی و لهوستیان گۆڕ  هه  ئازایانه م که که ستخۆشیان لده م ده به،  وه بوکرده
  .  که هل سه ری مه  داکۆکیکه بوون به
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