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  تککردنی ئازادییه مال موختار هه ر ئاسۆی جه ستدرژییکردن بۆسه ده

 
 کوردستانپۆست
 
 

ر   سهکووتنه ده ههکدار   له شاری سلمانیی،س چه07.05.2007وتی  و ڕکه دون شه
ق و  هر و به ش نه سه که کی زۆری ده ستدرژییه مال موختار، ده ڕز کاک ئاسۆ جه به

یه، که برای  وه نھا ئه مال موختار ته ڕز کاک ئاسۆ جه  تاوانی به.شکنن هری د دان سه تھه
عس  نھا کاری به وه ته دیاره ئه. رپرسی کوردستانپۆست مال موختاره به مال جه ڕز که به

ک  ئمه وه. ر برا و خوشک و دایک و باوک کرده سه سک هرشی ده بری که بوو، که له
نشت  رزه ته سه سته و ده ین به تووندی ئه به تیرۆر ناودهو کاره به  کوردستانپۆست ئه

وه بۆ کاک ئاسۆ  هیوای چاکبوونه. ستاوه وه ڕاوه م کاره تیرۆرییه ین، که له پشتی ئه که ده
ر  سه ین، که له که ک ستافی کوردستانپۆست داوای لبووردنی لده  وه خوازین و ئمه ده

.                ساته بوون و کاره ڕزیان تووشی ئه بهربیینی کوردستانپۆست  ئازادیی ڕاده
ران، که سایتی  م خونه رده ینه به خه وه ده می کاک ئاسۆ خۆیه که له ده واه قی هه  ئمه ده

          .یدا سازیانداوه گه وتنک له که به چاوپکه م سایت دوای ڕووداوه که ک یه ی وه سبه
 

عید پۆ سه  
وردستانپۆستری ک رنووسه سه  

08.05.2007 
 

:                                                                     حسین مه م حه کره سازدانی ئه  
  رابردوو  وی ، شه یی رده روه  په فزیۆنی له  ته ری به ڕوه مال موختار به  ئاسۆ جه ی وه  ئه دوای

  دون: " وتی ی م دیداریدا بۆ سبه آه  یه  آرا، لهر و بریندار  سه  آرایه هرشی 07.05.2007
  شیتمه فزیۆنم پبوو و گه  تله  پیكابی آی یه یاره ، سه نیازبووم بچم بۆ میوانداری و به شه

مم و  رده  به  هاته وتی  نه  مازدای آی یه یاره دا سه وآاته رعكی الی مای خۆمان، له نزیك فه
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                    ".قاندیان  من چه ی آه یاره ر سه به ستا و له وه
زیون   دابه  مازداآه س له  آه3  آرد آه وه ی بۆ ئه ی ئاماژه رده روه فزیۆنی په له ری ته به یوهَر به

 و   داریان پبووه وانه ، دوان له  بووه وه ره  ده نھا چاویان به  و ته بووه مامكیان پوه و ده
: " تی  و وتوویه یداوه آه یاره  سه رگای  ده الماری آیان په یه ، دانه مانچه آكیشیان ده یه
                   ". م پنییه مانچه ده:" و ئاسۆش پی وتووه" ت آه مانچه ده

رسكیان لیاندام و زۆریان   هه وتن و به ر تم آه آسه یه: "مال موختار وتیشی ئاسۆ جه
   ماك هاتنه ستیان، دوو ژن له  ده رما و هاوارم آرد و رامكرد له سه لدام و آشایان به

الماریان   په  آه ی و سیانه ، دواتر ئه وه دایه م ده  دواوه آرد و ئاوڕی  و منیش هاوارم ده وه ره ده
   پارآی و الی ره یان بوون و به آه یاره  سه  سواری باغه ره  و قه وه ره ده ك دته دام زانییان خه

                                            ". رۆیشتن ئازادی
و   ئه آه سه تنی س آه  دوای هه آرد آه وه  باسی له یی رده روه  په فزیۆنی له  ته ری به ڕوه به

وانیش   و ئه وه ته ی ئاگادارآردوه آه فزیۆنه له  ته آانی فزیۆن و دواتر پۆلیسه له  ته وه ته چووه
  ته یاندویانه ك گه ڕه كی گه فزیۆن و خه له ندانی ته  و آارمه آه  رووداوه  شونی ته هاتونه

                         ". وه ته و بۆیان دوریوه ری شكاوه  سه  الوه  س  و له خۆشخانه نه
موچاویان   ده آان ناناسم چونكه سه آه: " آان ئاسۆ وتی سه  آه ی وه  ناسینه ت به باره سه

                                 ".س چاویان دیاربوو ، به شاردبۆوه
  آردۆتهو هرشیان    بژاردووه ویان هه آان ئه ناسراوه  نه سه  آه  بۆچی  آه ی وه ت به باره سه
  یان آردووه و آاره  ئه ، بۆیه وه م بوبته آه زیش ده چم و حه  ده  بۆی ی وه ئه: " ر وتی سه

 تر نام و   زیاتر هیچی وه ، له  آوردستان پۆسته  سایتی رپرسی  برام به مالی  آه چونكه
  ی وه ن ئه ده  تریش ده سی ند آه  چه الماری  په ی ئكیدم سبه ، زۆر ته یه  هه  مانای  بۆ خۆی وه ئه
  ندین رووداوی دیكه م روودا و نابت و چه آه  یه مه ، ئه  بژی  ئاشتی وت به دا بیه م وته له
     ". یه روه به
  ری به روه  یان نا؟ به وه  ئاگادارآردۆته آه  آشه  له  سلمانی  ئاسایشی  آه ی  وه ت به باره سه
ك   آردووم و منیش وه ندییان پوه یوه  ئاگادارن و په  به: "  وتی یی رده روه  په فزیۆنی له ته

                                                                    ".م بۆ باسكردن آه خۆی رووداوه


