
 آشه ی دآتۆر آه مال وه ك خۆی
 

     ساڵ زیندانی آردن، آوردستانیانی) 30(  دادگایی آردنی دآتۆر آه مال سه ید قادر به        
پرسیاری . ده ره و به تایبه ت تر خه كی ڕۆشنبیر ی له به رده م پرسیاركی سه رسامدا ڕاگرت

آتیكدا پیاده ده آات نه ك له ڕووی تیۆری  آوردی دیموآراتی له پرا تیئه وه ی تاچه ند ده سه 
  دان  ئازاد بوونی دآتۆر آه مال دیاره ئه وانه ی ئیمۆ له گه ڵ. یه وه چه ند باره ده آاته وه

ئاشكرای بۆ ده آه ن ، مه رج نی یه له گه ڵ ئه و زمان و  یان داوای دادگایه آی سه ربه ست و
   ت دۆستانی پارتی دیموآراتی آوردستانیش له  آه دآتۆر پی نووسیوه ، ته نانهبۆچوونه بن

  . ساڵ زیندانی آردن به په سه ند نازانن به رامبه ر نووسینه آانی30ئه وروپا  
 ده آات،    ئازادی آه سی خۆی  من له گه ڵ ڕزم بۆ هه ر پنووسك آه چۆن مامه ه له گه ڵ    

 ئایا جون دان   .به آه سانی تر بده یتئه وه ت نادات چۆن بخوازیت جون به م ئه مه مافی 
   . وهه ڕه شه ته نھا شواز و تاقه زمانكه آه ڕه خنه و گله یی و هه وستی پ ده رببت

  ،هه ببژرتنی داڕشتووه آه ده آرا شوازی تربه داخه وه دآتۆر  به زمانك نووسینه آا 
     .ر خۆی سه ربه سته چۆن بیر ده آاته وه وه آی ت

     من له آاتكدا ده نگی خۆم ده خه مه پاڵ ئه و ده نگانه ی آه داوای ئازادآردنی دآتۆر      
 بانگه وازی آوردستانیانی ده ره وه  لهآه مال ده آات و هیوادارم ده سه تی آوردی گوێ

ه ی  به آوالنه وبراکوژی یه وهرینه آانی بگرت، له هه مان آاتیشدا داواآارم خوێ نه آرت به ب
به دوو ئیداره (   یه کتی ئستا  باجی ته بایی و ) .یه آتر آوشتن( ڕۆژه ڕه شه آانی شه ڕی 

           .، ده یان شه ڕی گه وره و آاره ساتی تاڵ و سه دان شه هیدی شه ڕی براآوژی یه) یشه وه
شه آه خۆی تۆر آه مال وه رده گرن وه ك آبۆیه هیوادارم ئه وانه ی هه وست له آشه ی دآ

 یه آتی  بۆچوونی له سه ر ده رببن ، نه ك بكرته سه ره تای شه ڕكی ڕاگه یاندن بۆ تكدانی
  . ڕیزه آانی گه له آه مان و برایه تی

   
  شرزاد خه راجیانی

    
 


