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  مال چاوشین جه !!!قووشیه ره حوآمكی قه كو زیندانی  به... آراوه دآتۆر آمال دادگایی نه

  
آان  آوردیه ر ڕووی سایته  سه زانده دابه تكی ندبابه آاتك دآتۆرآمال سیدقادر چه

 ی  گه ی به شوه به ی آه و زانیاریانه ئه ی  وه ئه آردن بۆ و باس لوه ستی وروژاندن به مه  به
ستی بوو  به دآتۆر آمال مه، وه منته الی خودی خۆی نه نھا له ته ستدایه رده به موس له مه
زاندنی  ڵ دابه  گه موو جارك له ها هه روه ئاگابت هه آورد لیان به لی ی گه زۆرینه آه
آك  ریه ڕووی هه ی ڕووبه وه دا بۆ ئه یی خۆیشی نیشان ئه ئاماده تك ربابه هه
 و نووسین ی زۆر بوایی به وه ر ئه به له، آانیدا ناوی هنابوون نووسینه له آه وه بته هسان وآه له
ناوخۆیی  له وه چی ڕوویان بته ڕوو به دا آه یی خۆی نیشان ئه بوو ئاماده آانی هه نامه گه به

  . ی آوردستان وه ره ده آوردستان بت یان له
 
و  هیچ نووسین دآتۆرآمال ئاگاداربین ناوبراو له یآان ری نووسینه ی خونه ی ئمه نده وه ئه

لی  وایی گه باتی ڕه خه  له و نه لی آورد آردوه تی گه قیه عه به ی گاته دا نه آی یه وه ڕوونكردنه
ر ئسقان  تاآوسه سك بوو وه دآتۆر آمال آه وانه پچه  كو به                  به، وه مكردۆته آه آوردیشی
و  ت موو حوآمه تی هه دژایه توندیش ئاشكراو زۆر به ها زۆر به روه ر بوو هه روه آورد په

لی  ی گه واآه  ڕه لی آوردو شۆڕشه گه تی آرد آه دژایه تی ئه وه آی نوده ڕكخراوو جاسوسیه
و  شی دوژمنان آانی ڕووی ڕه نووسینه به یوویست دآتۆرآمال ئه، آوردیان بكردایه

پناو  ك بنوون له یوویست گیانفیدایه ربخات ئه ده لی آورد نی گهگوكانی دوژمنا له قه ئه
م  پناو آوردستاندا ڕژاو به شیان له خونی گه ی آه هیدانه شه و پناو ئه لی آوردا له گه

. ی آوردستان وه ره و ده وه ی بازرگانانی ناوه زخنه ر خه و خرایه سه دۆالر آرابه خونیان
و  ساماندا ئه و ت روه و سه پناوماده آرد له ده ی نه وآارانه وه ئه ردنهب بیرآ دآتۆرآمال به

آانی  ویست نووسینه یئه نه آان دآتۆرآمال ر ڕووی سایته زانده سه به ئه ی دانه نووسینانه
الوژی  زگایی گه تی ده خه) و نامه الیی مه) و ناوی بن وه دووتوی آتبكدا آۆبكاته له

یدقادر ئاگادارین  آانی دآتۆرآمال سه و نووسینه  آشه له رو ئاگادار ی خونه ئمه، ربگرێ پوه
رزانی آردو  سعود به ی آاك مه ی ئاراسته ی آراوه نامه ندجارك ڕزیان چه  به آه
م دادگاآانی  رده به و له وه آوردستان ڕته یه بگه ئاماده آه یاند آانیدا ڕایگه نامه له

 می رده به آی زیندوو له یه شوه مان آاتیشدا به هه و له ۆی بكاتخ له آوردستاندا داآۆآی
بكات تاآو   و ئاشكرایان آان  رڕاستیه نجه بخاته سه و جیھاندا په آانی آوردستان یاندنه ڕاگه
ی مژووی  وه وڕه و ڕه آات ئه هیدان شه خونی  یه بازرگانی به آ وه آه لی آورد ڕوونبته بۆ گه
  . بات ئه ی دوژمنان ئاراسته لی آورد به نی گهو تكۆشا بات خه

 
ر داوای داواآاران ملی ڕی  سه وه له ڕوو بوونه ڕووبه و بۆ آان دآتۆرآمال بۆ درآاندنی ڕاستیه

و مافی  آوردستاندا دیموآراسی له یزانی آه  دآتۆرآمال باش ئه وه ڕایه و وت گه ره و به گرت
یزانی  باش ئه، آانیان ی بنی پوه ك ژماره  وهسكدایه ندآه چه ژر پوی مرۆڤ له

ی  قه ره وه  به ك یاری آردنه ق وه ی هه ووشه  مرۆڤ یاخود گوێ گرتن له و مافی دیموآراسی
 آانیان دآتۆرآمال یتانیه  شه زووه زو ئاره ی حه رسفره آه بۆ سه ی سۆزانیه وه بردنه قومارو

 و سف شیعری وه  له ك گوێ گرتنه آوردستان وه ق له ی هه قسه یزانی گوێ گرتن له باش ئه
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پش  دآتۆرآمال، قامی آوردی مۆی نوشه مستانی ئه  و چاوله رماڵ آانی ده نای شاعیره سه
مرۆڤ جووت  و مافی یزانی دیموآراسی آان بدرآن ئه و ڕاستیه وه بۆ وت ی بواته وه ئه

و  زم ولر به ی هه ئیداره له وكی تر و شه یی سلمان ئیداره وك له و شه ش فرۆشن تی له ئافره
دآتۆرآمال زۆر ڕاستی ، نوون رپرسكدا ئه به ی باخه ی له رساته و هه ن آه ند سازئه ماوه زه

 دوایی  زۆرن له م پاره رده و چاوشۆڕی به م شكاو ه گرو قه هه سینه مه آه یزانی زانی ئه تری ئه
و  تی  هاوڕیه ی ڕگه و له ی خۆش ی قسه ڕگه وێ له یانه ئهو  الی چنه ی بۆ وت ده وه ڕانه گه

  نه و بیخه ن بكه وره گه ی ئاسایی نوانیان ندك قسه و هه ن وه آاری لبكه ییه هاوپیشه
ی  و نووسینانه وه له شیمان بۆته په دآتۆرآمال ن آه و واینیشانبده آان ڕه رڕووی ماپه سه
 . تی نووسیویه آه
آوشتنی ، ی دآتۆرآمال بۆ وت گرنگ نیه وه ڕانه گه دوایی آوردستان له ا لهد رچی ڕووی هه

ی  و ڕاستیانه بوونی ئه گرنگ نیه ئاشكرا نه دآتۆرآمال گرنگ نیه زیندانی آردنی
 ساڵ زیندانیه 30و  گرنگ نیه چونكه به یوویست ئاشكرایان بكات دآتۆرآمال ئه آه
ی الی  وزانیاریانه  له گرنگتره ئاشكرابوو آه ر زۆرشتید قاد وه بۆ دآتۆرآمال سه ته باوه آه

 . یه هه دآتۆرآمال
ی  سانه و آه ر ئه بوو بۆ سه ری سلبی هه و آاریگه ڕاستن موو آان هه زانیاریه ئاشكرابوو آه  -1
ن  ر دآتۆرآمال دادگایی بكه گه یانزانی ئه ئه، آانیدا نووسینه له  دآتۆرآمال ناوی هناوون آه
   به یه آه ی هه وه ئه دآتۆریش توانایی، و بت  زۆرشت ئاشكرائه عادیالنه آی یه شوه به
 خونی ی بازرگانی به وانه آن ئه لی آورد آه لمن بۆ گه موس بیان سه مه ی گه به
آوردستانیان  آوردو ی آه وانه و آن ئه ن آه  ئه وه لی آورده آانی گه شۆڕشه و به هیدان شه

  . وه ت خۆیانه  خزمه خستۆته
 
ك  آوردستان نه وت آه رآه دا ده ی دآتۆرآمال نگه ته به دراوه آه ی  ساڵ زیندانیه30و  به  -2

  و جۆره ئه  قابی ته چونه ی آه سانه وآه وت ئه رآه كو ده به ری نیه دادگاو دادوه
ن  بكه  آی عادیالنه بتوانن دادگاییه مترن آه وه آه و بگره زۆر له ن آه درۆده وه رانه دادوه
ڕووی ڕاستی خۆیان  رانیش رو پارزه ی دادوه ها زۆرینه روه هه تی وه پی یاساآانی نوده به
وان سوندیان  درۆبوو ئه به آاربوونیان ست به ی خواردیان پش ده و سونده ئه رخست آه ده

و سوندیان  ستابت تاآو درۆ وه ن آه  ڕاستی نه رگری له ك به یه وههیچ ش به خواردوه آه
  . تدابن دوژمنانی میلله و ت بازرگانان خزمه ماڵ له رو به سه خواردوه به

 
ر هزی  ك هه آتی نیشتیمانی آوردستان نه یه آه وت رآه  ده  ساڵ زیندانی آردنه30و  به  -3

هیدانیان  و خونی شه باتیان و خه آتی یه یان خست آهر ده كو آوردستان به نیه له آی ره سه
 مرۆڤی  و مافی بۆ دیموآراسی ی آه یه نده و پوپاگه و ئه آوردستانه پاشكۆی پارتی دیموآراتی

 نگی ها بده روه آانیان هه و بوآراوه ر ڕووی میدیاآانیان سه ڕیكالمه له نھا ن ته   آه ده
ر  گه ئه آه رماڵ ركی ده ند نووسه نگكه بۆ چه و ڕووداوه زه ئهئاست  آتی له تی یه رآردایه سه
و   ر ئه سه هنین له ئه ر سه دآتۆرآمال خراپترتان به  له ستی ئمه رده به ونه ش بكه ئوه

  . و شتی تریش اللی نامه ناوی جه به ی نووسراوه آه تیه رآردایه و سه آتی دژی یه ی له آتبانه
 
موو آوردك  گوی هه  به نگكه دادگایی آردن زه ب ۆ دآتۆرآمال بهساڵ زیندانی ب 4-30
نگیان بۆ  ن یان ده نگیان بۆ بده  ده ن آه آیان تبگه موو الیه هه نگر تاآو و بالیه نگران الیه به
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 ن براوه، ن آه لی آورد ئه دوژمنانی گه ی داآۆآی له وه رئه به ن له براوه وان ن ئه ده نه
و  به ها روه هه، لی آوردن آانی دوژمنانی گه ندیه وه رژه ری به ی پارزه وه رئه به له

ری ئازادو  و نووسه مرۆڤ و مافی  دیموآراسی وه آه  بووه  ڕوون  بدادگاییه زیندانیكردنه
ت لپرسراواندا  خزمه آانی له نووسینه آه ئازادی بنووس توان به رج ئه مه به می بور ه  قه

و  دات نه پیلكی لپرسراواندا هه و شه شان رماڵ به ده رانی ك نووسه رك وه سهر نوو هه، بت
آانی  زیندانه بت ژیانی له  ئه ك دآتۆرآمال  وه وه آۆڵ ئه  آاته مندانی لپرسراوان نه

  . رێ به ر سه ت به تایبه
 
وه دوو بۆ دآتۆرآمالیان بیی ی آه زیندانیه  ساڵ30و  پارتی دیموآراتی آوردستان له -5

 30ی   دآتۆرآمالیان بۆ ماوه1 بكوژت  آه چۆله ردك دوو به ك به وه، بوو ستی هه به مه
زیندانا  له ی آه ند ساه و چه ی ئه ماوه له و  ساڵ زیندانی آرد داخی دیان پشت

  خنه ئازادی ڕه و جاركی تر ناهن به وه چاودریه  ژر آانی خرایه ر نووسینه سه یباته ئه
نگك بوو   زه2. آان ئاشكرابكات  شاراوه ستتی یان ڕاستیه به مه آه بگرێ سانه و آه  له

 نووستوی  میشه ندامانی هه و ئه مانی آوردستان ڕله ناو په رۆآی به سه گوی دایان به
آدا  یه سته پناو ده موو شت له بت هه ئه وه آه  ئاگاداریان آردنه نگه و زه به مان ڕله په

 رپرسان چۆنیان وویست ك الستیك وابت به ستوورو یاسا وه و ده ت ت سیاسهب ئه بت
آی  یه وه آردنه ها ئاگادار روه هه،  آاری بھنن آانیان به ندیه وه رژه پناو به  له ڕایبكشن

بت آور بیت  بژیت ئه ولر هه وێ له ته ر ئه گه  ئه مان بوو آه ڕله ناو په رۆآی به سه
گوكانت قوڕقوشمی  و ر چاوت سه یته ست خه بت ده  ده وه  نیت ئهر آوریش گه ئه

  . بیستی نه وایان و هاواری بنه بینی آان نه ی ڕاستیه وه یت بۆ ئه تبكه
6-  
وتكدا یاسا  ر له گه م ئه وه ده یه و ڕوانگه له، !آراوه خۆڕانام دآتۆرآمال دادگایی نه له
ب مانای  و مافی مرۆڤیش نه دیموآراتی آه! ۆڤ نیهمر و مافی بوو مانای دیموآراتی نه

  . خۆن آان ده آان بھزه هزه به !آرێ ده ڵ پیاده نگه یاسایی جه
 
م دآتۆرآمال بوو   ئه م شانۆییه بۆ ئه و توانینم حای خۆم شبه آۆتایدا من به له
كی   ساه خه50 زیاد له ی آه و ڕاستیانه ئه آان ك بۆ ئاشكراآردنی ڕاستیه بندگۆیه به

ك  وك وه موو شه وه مافی مرۆڤ هه دیموآراتیه ناوی و به آرت  ئه واشه آوردستانی پچه
رم  ی لپرسراوانی پگه و ناو جگه ر سفره وله سه وه ڕازنرته ئه ناز آی به یه آیژۆه

مان   ئه من آهو دوژ آانی آورد ئاشكرایان آرد بۆ دۆست رآرده مان آاتدا سه هه له، وه آرته ئه
 . وه ره م ڕوی ده ن به وه ماه شری

 


