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  شاهــــۆتۆفیق ... ش بۆ کوڕه کوردکی ساڵ زیندانی30، کان عسی و بکوژه ئازادی بۆ به

  
نی؛ روداوی خۆڕسک و  ده ی مه گه کانی کۆمه زراوه جیگیربوونی دامه، باکردنی دیموکراسی و

یاتی  ی خه وه ودای بیرکردنه  مه کدا یان له  خراییه تاکو بتوانن له، رپـیی نین کاری سه
، یه وتۆ هه ی ئه نه الیه مه کی ورد و هه یه  پرۆسه کو پویستیان به به. شبینکدا بخوقن گه
کی   الیه کانیش له مکراوه راهه  فه ره فاکته، ک و  الیه  له گه کانی ژیانی کۆمه مکه  گشت چه که
  . بردن ڕوه  بۆ به رنامه  به  ببته ل دروستبکات کهوجا شتکیان  ئه. ست  ببه وه  پکه وه تره
ک  واو وه ته. ن یه کردنی دیموکراسی ناگه مانای پیاده! کردن بۆ دیموکراسی شه  بانگه واته که
  له. ) )تواکان تی فه سه ی دیموکراسی و سیستیمی ده شه بانگه ( (! یه  عراقدا هه ی له وه ئه

 و  شه م بانگه به!  وه خۆگرتو ی تریان له تواکان شوه رچی فه گه کوردستانیشدا ئه
  وته که  و با نه یان کارکی درژه مه ئه{ . واو جیاوازن دوو شتی ته، کردنی دیموکراسی پیاده
  . } م نووسینه ستۆی ئه ئه
  

رخستنی   ده  له کی نزیک و خاکی دیاره یه نموونه، یدقادر مال سه  زیندانیکردنی دکتۆر که
  .  که نگبوونی هاوکشه کانی السه تیڤه  نگه نجامه  ئه ه ل ککیشه یه،  و و جیاوازیه ئه
! ت بپورێ سه  و ده رکرده  ترمۆمیتری سه به، کردنی دیموکراسی ر ئاستی پراکتیزه گه ئه
 و  وه ندنه سه یان تۆه، زوو ز و ئاره  سیستیمی حه که،  وه  کایه وا بگوومان سیستیمک دته ئه

ی  گه  کۆمه  و به  نیه وه ر دیموکراسیه سه ش هیچیان فیان به مانه ئه. ب لبووردن ده
ر   سه  به کانه رکه شکردنی ئه  رکخستن و دابه ی پویسته وه کو ئه به. نی نامۆن ده مه

  . درووستبت) سسات و مو (تی وه ی ده وه بۆ ئهکاندا  ته  تایبه زراوه دامه
  
وخۆ  راسته! تی عراق سه  ده شکن له  به که، ی باشووری کوردستان که ردوو ستانه هه
  . وان رکی ئه  ئه  له  ژیانی هاووتیان باشکه واته که. کان  رووداوه رپرسیارن له به
  

. ی سزادراون وانه من ئه م که به،  مان کردووه که له ر گه رانبه ی تاوانیان به وانه زۆرن ئه
کرد؛  ستدرژییان ده ده، سووتان و  دھاتیان ده هو  جلی کوردیه ی به وانه س له زاران که هه

ڕاست و  بی ناوه ره زاران عه هه. ژین ئارامی ده به، کانی کوردستاندا شی حیزبه  باوه  له ئسته
تی  سه  ده  له بگره،  وڕن گه  ئازادی ده به، کوردستان بوونکی  لالدی خه  جه که، خواروو

  . شدارن نویشدا به
  
سانی  که، عسی روخاو ئازادکران و تی به رکردایه ندامی سه ندین تاوانباری ئه ه کاتیکداچ له
می  ره  هه  له که! سکران خه ره مه) ندینی تر ها و چه رحاب ته. د، هدی عماش و (ک وه
 دادگایی  رمترین شوه  نه کانی به ته ددام و چه  کاتکدا سه له، عسدا بوون تی به سه ده
تی کوردستان و  سه ندی ده  نوه  له که،  پارتی دیموکراتی کوردستان ازهچی ت  که!کرن ده

   ساڵ زیندانیکردنی30حوکمی ، کی نادیموکراسیدا یه  پرۆسه ؛ دت و له یه نگی هه عراقدا سه
  کانی یاسا له دت و ریشاه، نکا ترسیه  مه ب گودانه، کا و رده ید قادر ده مال سه که
  .  وه ترسیه  مه خاته ردستاندا دهکو
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 دادگاییکردنی  بیریان له، نگاوه و هه  پش ئه بووایه ی ده  هژاکه تیه رکردایه پارتی و سه
و   جیاتی ئه لهباشتر وابوو .  وه ته کتی بکردایه کانی سنووری خۆیان و یه بکوژ و تاوانباره

  .  کان بدایه س و کاری قوربانیه  که ی شخ زانایان به که تۆڕهی سزادانی  مژده!  بریاره
 خۆی و  رگری له کی کوردستان به ک هاووتیه تی وه ڕز مسعودبارزانی مافی خۆیه به
. ر د رانبه به،  وه ره ی دادگا و پارزه  رگه تی له مافی خۆیه، ی بکات که و مژووه ماه بنه
، ندا و الیه مه کی روون و هه یه  پرۆسه هم ل به. ی یاسایی لبکا ست و داوای تۆه مال بوه که
  . ریش رانبه رگریکردنی به چاوکردنی مافی به  ره به
  

سیستیمی ،  و نگکی ترسناکه  و زه پشینه!  یه و شوه  به و و خراییه مال به که. حکومدانی د
ری و  هرو که گرنگترینیان سه،  وه  ژر پرسیاره خاته ت زیاتر ده سه بردن و ده ڕوه به

  .  دا نده و نوه  له دانی حیزبهر ستوه و ده) داد (تی سه نی ده بالیه
  
ڵ  گه له، ن که ن و داوای ئازادکردنی ده که مال ده که. ی پشتگیری د وانه  ئه رج نیه مه

ستان  کو دژوه به. کانی رازیبن ی داڕشتنی نووسینه  شوه یان به، کانی بن بیروبۆچوونه
 درووستبوونی   له پشتگیریکردنه،  دیموکراسی  له پشتگیریکردنه!  و بیاره هر ئ رانبه به

ک  ر یاسا وه رانبه رک و مافدا به  ئه له، رۆک و هاووتی سهواتا . ک بۆ هاووتیبوون مانایه
 کاک مسعود خۆی  ی که ه) سسات و مو (تی وه و ده  بنیاتنانی ئه  له پشتگیریکردنه، ک بن یه
م   قوربانیداندا مزایده  له س نیه که (:وتنکدا وتی  چاوپکه و خۆی له ئه. تی ام پیه هیو ده
ی  له سه  مه م له به)  تاوانباران بپۆشم م بۆ ئارامیی عراق چاو له م ئاماده به، ربکا سه له
  . پۆشی  هیچ نه چاوی له،  بئارام بوو مالدا هنده که. د
  
 و وتی)  ت سه شی ده  به ریکه شه (ک کتیش وه نگبوونی یه دا بده یه م کشه  له وه داخه به
دڕدۆنگی ، کاو ی دیموکراسی الواز ده ی تر پرۆسه هنده، ندیدار یوه نکی په ک الیه وه) مسا نه(
  . ڕۆژ ر پاشه  سه خاته ده
  
   لهینی ترند  قوربانی و چه نج بوونه ندین گه چه، ڕی ناوخۆدا ند سای شه ی چه  ماوه له

با ئیتر  ده. بارانکران  ناوچوون یان ب دادگاییکردن گولله آتی و پارتیدا له کانی یه زیندانه
  . کان قووش ئاسای حیزبه ره رمانی قه ک فه نه، رب روه  سه قینه دادگای راسته

مال بگۆڕین بۆ دروشمی دادگاییکردنکی عادیالنه و  که. با درووشمی ئازادکردنی د ده
، مووان ب ری هه ر و پارزه روه یاساش سه، ون و ربکه ی راستی و ناڕاستی ده وه بۆ ئه.  کرائاش
  . یــی زه  بهک لبووردن و نه

    
   
 


