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  دی سو  قادر لهدی  سهیما  دوکتور که  کردن لهیوانی پشتی تهیکوم ...  هی نان  ته  بهڵما دوکتور که

 
 و س  و ئهاسای   و دور لهوا هڕ نایک هی وه ش  بهرول  ههی دارهی ئی کوردیت سه ده

بس   حهڵا س30   و به  گرتوهی قادردی  سهڵما  دوکتور کهیت هیاڤ مرویگا مهۆ کیکان ئوسوله
 یت  وه  و له هی دوکتورایرز  بهی نامه گه ن به  خاوهیکی کوردڵما  کهدوکتور.   داوهانیحوکم
  .  هی  ههیو  ئهیت و هاوو هیج شتهین) شی ئوتر–  کهیئوستر(مسا  نه
 
 و   کوردستانهی ئازادیگاڕ یرز ربه  سهیدیه  شهنیند ن چه  قادر خاوهدی  سهڵما دوکتور که 
دوکتور  .  ناسه  نهی ماندویکبوارڕ دا ی که شتمانهیل و ن  گهیتکردن  خزمه  لهیشۆ خۆب

   و له  وروژاندوهی  و شاراوهیت بهی تای خاێند دا هیاسی سیت  دوو بابه  لهڵما که
   که هیو هو ر ئه به ر له  ههستاش و ئ ناوه هی بارزانی هما  بنهی دا ناوۆی خیکان نهینوس
  وه کهن حاکم هی ال  و له ندراوهفڕ   دوو مانگه  لهاتری زی  ماوه کداوه تی هما  بنهیزۆری پاۆیگ
  .  پس کردن سزا دراوه  حهڵ سا30   بهب  ههیت هی مشروع  دادگاکهی وه  ئه ب به
 

 رویب، یونی کردون و نوسی باس  کهی و شتانه  و ئه ستهۆ ن هه  خاوهیکڤ مروڵما  دوکتور که
 ترس  ئاشکرا و ب  بهی بتوان  که ه مهۆ کیکمو تاک  ههیوا هڕ یکی و مافنی خویچونو بو

  . ێرب  دهیکان  و بوچونهرویب
 
   دژ بهیت هیوا هڕ ناانی بکات  ه  هه کهی دیکس رکه  ههانی ڵما ر دوکتور که گه  ئهگومانب 

 ر زه پاری بون  و به ارهیرپرس  دا بهاسایر  رانبه  به له،  بکاتت بهی تایکن هی الانیس  که
 تاوانبار   به وه ره هۆکیر و ل  دادوهن هی ال  لهانی بکات ی که  بوچونه  لهیزاگار پارتوان ئه

  . ێ و حوکم بدرێبناسر
 
 دوکتور این  و ته هیت هیوا هڕ و نایداب، نینیبی  ئهڵما  دوکتور که بارت به  سه مه ئی وه ئه 

 و ی گشت  بهگا مهۆم ک رجه  سه  دژ به شه هڕ یک حوکم وه  ئهکو دار ناکات به هالق  عهڵما که
  . یت بهی تا  بهرانیشنبڕۆ و اوازانیرجیب، ران نوسه

 
 و دامو و گا مهۆ کڵ گه  و لهنی داڵ جموجو  و لهنینگ هاتو ده  وه ته م بابه ر ئه  سه  له مهئ 

 و نی دایند وه پ  دا لهکان کگرتوه هی وه ته  و نهڤمرو ی مافیران زه و پارکیموکراتیزگا د ده
 کوردستان یگا مهۆ کیاتری زی وه  کرانهیرتا  سه ته ببڵما  دوکتور کهی شه ک  کهنیاریازۆخ

 .  نهیق استهڕ یموکراسی و دی ئازادی  و بناغهاسای یر روه کان و سه  تاکهی مافیسپاندن و چه
 و ڵما  دوکتور که  کردن لهی پشگرۆ ب زرانددوه  دامهکامن هی هتی کومدی سویت  وه  له مهئ 
   بهدی سویشتوی دانی کوردان  لهنیداواکار .  هی ناین  ته  بهڵما  دوکتور که  کهنین هی گه ادهڕ
 .  بگرنڵ گه  لهمانیند وه پ وازه م بانگه  ئهی وه ندنهۆ خ  و بهن ب وه نگمانه ده
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