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  ر نوه حاجی ئه.. ..  هکان  ئازاده نی پنوسهشکاند، مال کهدکتۆر زیندانیکردنی

٢٣/١٢/٢٠٠٥  
 

، ید قادر مال سه کردنی دکتۆر کهروشون بسه   ڕۆژ له٥٧پاش  
تدارتی  سته تی ده ن دادگای تایبه الیه  ساڵ له٣٠  نجام به رئه سه

ئاشکراترین خای  ی که وه ئه. دا حوکمدرای کوردستانباکوری باشور
  یاسا کرا له  به  که یه جاڕیه تی و گاته و بحورمه  ئه ن م ڕوداوه ئه

وه  نانه هۆڵ ژه ن ده الیه ری یاسا له روه هۆی سه  ده کاتکدا ڕۆژانه
تی  سوکایه! مال  دکتۆر که پاڵ بوه خرا تاوانک که. درت لده
رکی   نوسه حوکمدانی دکتۆر که، بووی بارزانی  ماه ران وبنه سه به
ک  ند ڕاستیه  چه پانی سیاسی کوردستانه مۆی گۆڕه رشوناسی ئه سه

   ــ: وه کاته ات دهدووپ
ئازادی نوسین .   کوردستاندا بوونی نیه تاکانی دیموکراسی له ره ناوی سه  ــ شتک به١

ی  و ووتانه  له ڕۆژانه. کانی دیموکراسی تایی ترین بنچینه ره  سه  له ککه ربین یه وڕاده
وامی  رده به به  یه یان هه وووتانه پاسپۆرتی ئه کان که کوردیه رانی سیاسی حیزبه  سه
که  نه، ی کاریکاتۆر  شوه ی جاریش به گیرت و زۆربه  دهت سته  ده ی توندوتیژ له خنه ڕه

ری جۆراوجۆر و  وه  جانه شنی کردنیان به  چه  لهجاڕ  گاته کرنه دهکو   به خنه نھا ڕه ته 
بن  کوناچار ده به، ن س حوکم ناده ک که م نه به. کرت رده ر ده سه فلیمی سکسیان له

    وه کانی خۆیاندا بچنه   و تاوانهه هه به
زیاتر شتکی ، کان ڕاوه گه رد هه  زه ڕه رالپه ی سه وه بی ووشک بووه که  مره له   ــ یاسا جگه٢

. بت ده  کانی پوه یپسنن و الوازه کان ده هزه به،  ک داوی جاجاۆکه  وه که،  دی نیه
 تن هامه ن شه فاو خاوه وه ن وبه ده م ده ه قه یاساناس له  خۆیان به سانک که که  ربۆیه هه
  یه ویاسای داوی جاجاۆکه تی خۆیان له رائه به،   خواردوویانه ی که وسونده رئه رامبه به
  . ری مژوو سخه  مه بنه ن تا نه بده
  بۆیه،  اتر شتکی دی نیهزیرانی زوم وزۆرداری  کی مافیاو پارزه یه مۆگه له  جگه  ــ دادگا ٣

 و تف  وه ره ده  بنهلی، زانن ری ده روه  مای دادپه  دادگا به ی که سانه وکه ر ئه سه  له پویسته
دادگا   به ی که تیه و سوکایه ر ئه رامبه ربگرن به وست وه یان هه، ن  کهت بارانی عله و نه
  . کرت ده
کانیان  وری سنوره چوار ده، کان سته ده  قامچی به که  یه یه وره  گه و زیندانه ئه،  ــ نیشتمان٤

  . کان قامه ی کۆن و شه رسیله کانیش سه چاوبزه  و گرتوه
،  خشه  خۆبه و ئه. الر بنیاد نرا ئسک وپروسکیان کۆشک وته  به ی که ومرۆڤانه ئه، هید  ــ شه٥

  . کرارزان فرۆش   خۆنیان هه  بوون که هیوایانه ودڵ پله  ساده 
. ن که ده کان پجۆش و ئاۆش وانی کرچیسه شه ن که نگیانه نگ وڕه ده و ئاوازه  ئه، ر هونه  ــ٦

  . ن به  ده  خشته کان له و ساویلکه ش ساده ڕۆژانه
زیری  ک وه روه  هه تیان پکراوه  سوکایه  که یه وه تداری پارتی ئه سته ی ده هانه ر به گه ئه
  ی که و جنوانه تا بابن ئه ههی  خنانه وڕه ئه،  وه یان دووپاتی کرده هک ناو مافی مرۆڤه به

  ت ه تی و خیانه  سوکایه یانوسک له تنۆک ئاوی ناوئۆک زۆر له، تی یهنوسیو مال دکتۆر که
  .  متره  که ری کوردستان کردویانه پنه تی خۆسه سته ردوو ده ی هه ند ساه و چه  ئهی جنوانه
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کی ژیانیاندا  یه مووچرکه هه ت له سته نی ده را  خودی سه  به تی که ئاشکراترین سوکایه
  کانن که ندام و دۆستانی حیزبه و ئه رگه راتنی خۆفرۆشان وبکوژانی پشمه کرت ته ده
ڵ ناکرت  گه یان له وه ک لپرسینه م نه چن به  دن و ده وه ر چاویانه به وامی به رده به به
کرت و   یاساو یاساناسان ده ک به یه ک و ئیھانه تیه سوکایه. کرت کو پشتگیریشان لده هب

،  ڕوالڵ و کورکردوه که، دا موو شکاتانه و هه ئاستی ئه خۆیان له ناچاریان کردوون که
  یان له وه ری لپرسینه کانی کوردستاندا شانۆگه  شاره ند سای ڕابووردودا له چه له که

  . نفالجیان کرد ران و ئهتاوانبا
   ڕاپچی دادگا ناکرن که نانه س والیه وکه بۆ ئه،  تی کارکی نایاساییه ر سوکایه گه ئایا ئه

وشتی زۆر  تی ڕه دان تومه  سه وه یاندنه سگاکانی ڕاگه ده له ڕی کورد کوشتندا کاتی شه له
  . ؟کتری  پاڵ یه خرایه زن ده قوه
ب کارانی  به ڵ بکوژان و سه گه  له وه لپرسینه، ی بۆ دادگا  ئه ر مرۆڤ کوشتن تاوانه گه ئه

  . ؟م الگمارک دا ناکاڕی  شه کانی وله ی کورد له جه زار ڕۆه  هه٥٠٠٠کوژرانی زیاتر له
  الخیانه ( یه وره رانی کوردستاندا تاوانی گه ڵ داگیرکه گه ڵ کردن له ست تکه ر ده گه ئه
. کتی دادگای بکرن رانی پارتی ویه نکی دی سه س والیه رکه ش ههبت پ ده!!! ! یه) ماڤالع

  . ؟  نیه م تاوانه ر ئه سه بۆ تائستاش هیچ باسک له
بۆ تائستا ، ی خۆری ئازادین کوـره مه مشه شه، پیسن، شن ڕه، ر تـیرۆرو تـیرۆرستان گه ئه

  . ؟کراوه ی ئاشکرانهتـ یه سی سیاسی وکۆمه دان که و هۆی تـیرۆری سه لــکۆینـه
بۆ تائستاش ،  تاوان بتل ی گه ر سفره بینی نانی سه، ر ڕاوڕوت و تان کردنی ووت گه ئه
  . ؟ کراوه ڕ نه  بازرگانانی شه نھا پرسیارک له ته
و  نیانهــرات  ته رچاوی یاساوه به دژی مرۆڤ بۆ بکوژان به  به کوژی ژنان تاوانکه شه ر ڕه گه ئه
  . بۆران ت و نهـبـبایان دی ک نه وه
ڵ  گه ی له وه ک لپرسینه بۆ تائستا سیخورک نه، ر سیخوڕی بۆ دوژمن تاوان بت گه ئه
    واته که.  تی زیاتریش پدراوه سته دهکو   به کراوه نه

ی دوای گۆڕانکار به  ی که نانه س و الیه وکه موو ئه  بۆ هه  نگه دوا زه مال دکتۆر کهزینداکردنی 
حاکم و  ( له الت وگه سته کی ده کجاره نگی لکترازانی یه زه، ن وه نی ئازادیهرار بوو رقه و به

  خۆران نه موچه  نه خوندکاران نه  نه دواوه به لره یای خاویان خه نگکه به زه، ) محکوم
ناوبردنی  ه داخوازی ل خۆخوازان نه به ر  سه نهو بادینان  الرو ڕانیه کی که  خه شۆفران نه

 کۆتایی دوا  مه ئه. کراواکانن غه ده  قه مانه کانی ژیان ئه  داواکاری پویستیه ی نه نده گه
کی کوردستانیش  خه. تدا ی دیموکراتیه رده  ژر په  لهته ی دیکتاتۆریه وه  خۆشاردنهوی هه

  وه له م گه وسی ئهن چاره ر زوم و زۆری زۆرداران و بازرگانان به رامبه به  لهنگ نابن بده
 بوونی  که ه کردن و که کانی کوردستان خۆئاماده ی شاره م دواییه کانی ئه خۆپیشاندانه

 کانت  هظفان االنتفا (رۆکی پارتی وی سه  قه  دا به١٩٩١هاری   به ک چۆن له  وه زمونه ئه
  .   الفرنسیه حافهصلوکاله ا  A. F. Pدیڤید ماکدول ) نحن لم نتوقعھا.   من الشعب نفسه بمبادره

   
   


