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كة دةسةآلتيكي ,دةسةالت لة كوردستاندا هيض طومانيكي نةهيشتؤتةوة 
يترين سيستةمةكاين بة قةدةر فاش, ثاوةخنوازي طةندةلَي نادميوكراتة 

مرؤظي ئازاد , طةورةترين ترسي لة ووشةية , دنيا دذي ئازادييةكانة 
طةورةترين دؤستيشي ديارة ,بةالي ئةوةوة طةورةترين دوذمنة 

هيض ثيودانطيكي ئةخالقي نيية بؤ تةعامولكردن لة طةلَ , كؤيلةكانة 
ةترين بطرة جاري واهةية لة طةلَ تةجرةبةي درِند, كةساين نةياري 

  .هيض مةودايةكي ئةوتؤ ناهيليتةوة, كة بةعس بوو ,دةسةآليت ناوضةكة 

-ئاسؤي جةمال موختار كة براي بةريز  كةمال جةمال موختارة 
 كةوتة بةر هيرشي 7/5/2007شةوي  ,  بةرثرسي كوردستانثؤست

ي سظيل  وةك كاك بؤ ئةوةي تؤلَةي خؤيان لة ريطاي هيرشكردنة سةر كةسيك, درِندانةي دةسةآلت 
خانةوادةي نةيارةكاين لة زيندان , بةعسيش هةرواي دةكرد . لة كوردستانثؤست بكةنةوة , ئاسؤ 

نةوة تا ضؤك بة نةيارةكانيان دابنين و تةسليم بة ئريادةي ئةوان بب, دةهاويشت و ئةشكةجنةي دةدان 
 باجي  ية كةسيك ازيكي نامرؤظانةدة شيوضةن, طؤرِنةوة ذياين ئازاديان بة كؤياليةيت بؤ ئةوان ب, 

 !.يةكيكي ديكة بدات 

  :تكاية كرتة لة سةر ئةم لنكة بكةن بؤ خويندنةوةي هةوالَةكة
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هةموو طروتينيكي , بة تايبةيت بنةمالَةي بارزاين , ةي دةسةآلتدار  ماوةيةكة هةردوو بنةمالَ
دةيةها مسينار لة . خستؤتةطةرِ بؤ خنكاندين دةنطة ئازادةكان و داخستين سةكؤ ئازادةكان 

ةريدةكةن تةلةفزيؤنة دةنط طرِةكانيان و الثةرة زةردةكاين رؤذنامةكانيان و ديوةخانة تاريكةكانيان ب
هةر بةوةندةش نةوةستان دةسةآلت .بؤ زراندين ناوي  كوردستانثؤست و جارِداين شةرِ لة دذي

يان بؤ خنكاندين دةنطي ش دوا هةولَي نةزؤك , طةورةترين هيرشي كردة سةر سايتةكة و هاكيان كرد 
ترين بةلَطةي يب بةمةش طةورة, هيرشيان كردة سةر بةريز ئاسؤ جةمال موختار ,  ئازاد خستةطةرِ

  .توانايي دةرهةق بة ئازادييةكانيان بؤ هةمووان سةملاند

دلَنياين دةسةآليت ناشةرعي لة كوردستان سلَ ناكاتةوة لة ئةشكةجنةدان و تةنانةت تريؤركردنيش بؤ  
كوردستانثؤست دةطةلَ , ئةوان هةميشة لة دةنطة ئازادةكان ترسيان هةية , بة كؤيلةكردين مرؤظةكان 

 دةسةآلت لة بة جؤري حالَي حازر , وو سةكؤ ئازادةكاين ديكة دةسةآليت هيناوةتة لةرزين هةم
ة ثيك نايةت هيرشي ترسنؤكانة بكةنة سةر ئةم وئةو م بة.مةوقيعي ديفاعكردين الواز ذيان دةباتةسةر 

 يا كؤياليةيت ئةيب ,تازة حالَةتيكي ئاوا هاتؤتة كايةوة , يا زينداين ئةم رؤذنامةنووس و ئةو بكةن , 



 شيو ياخود مرؤظة ئازادةكان دةنطيان هةلَدةبرِن و ,كة شيمانةيةكي الوازة ,بالَ بة سةر كوردستان بكي
  . تةخت وتاراجي دةسةآلت تيكدةدةن

, تاوانبار بكةم ,  كة دةرهةق بة  ئاسؤ ئةجناميانداوة يةناتوامن كةسيك بة تةواوي لةم تاوانة طةورة
بةلَكو هةموو ناوةكاين , ة بةرئةوة تاوانةكة ئةوةندة بة مةحكةمي ئةجنامدراوة ئةويش نةك ل

كةسيك باشتر لةوةي ,هةموو يةكطرتوون  بؤ خنكاندين ئازادييةكان ,  دةسةآلت بةشداران لةم تاوانة 
خؤ طرتن و ئةشكةجنةدان . نةبةز طؤران ئةويشيان بة شةو رفاند و ئةشكةجنةياندا , تر نادؤزيتةوة 

   .  بؤتة رووةتيكي دياري دةسةآلت لة دذي قةلَةمة ئازادةكان 

, هةموو ئةو كةسانةي كة بة تةنط ئازادييةكانةوة دين , لة كؤتاييدا ثيويستة لة سةر هةمووان 
هيواي ضاكبوونةوة و  , ئيدانةي ئةم كارة تريؤريستتيةي دةسةآلت لة باشوري كوردستان بكةن  و 

    .ؤ ئاسؤ خبوازينتةندورستباشبوونةوةش ب


