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ماڵ ماڵ   رز دوکتور کهرز دوکتور که  ر گرتنی بهر گرتنی به  سهسه  وست لهوست له  ریی سایتی ههریی سایتی هه  بهبه  روهروه  ی بهی به  ستهسته  ندراوی دهندراوی ده  یهیه  ڕاگهڕاگه

   وهوه  هه) ) پارتیپارتی((ن پارتی دیموکراتی کوردستان ن پارتی دیموکراتی کوردستان    الیه الیه  قادر لهقادر له
  

 !هاونیشتمانانی هژا
ر و  نووسه، داکۆکاری مافی مرۆڤ، قادر ماف ناس) ید سه(مال  واڵ دوکتور که ی هه  گوره به

دوکتور .  ی زیندان کراوه وانه  و ره  گیراوه وه تی پارتیه سه ن ده  الیه ی سیاسی لهچاالک
عسی بوون و  فی به له مه، فاناتیزم، ی ئیسالمی سیاسی شه بانگه، تاوانی دزی ماڵ به که

  خنه ووناک بیری و ره ر، ماڵ تاوانی دوکتور که.  گیراوه رانی کوردستان نه هاوکاریی داگیرکه
سعوود بارزانی و  رز مه  به له)  زبانکی توند رچی به گه ئه( گرتن  خنه تاوانی ره.  هگریی
  .  ییه شیره تی عه سه ده
  
ورانی گرتن و ب  ده، کاندا ندیه تانی پوه ره ی ده وه قینه  دونیای ئازاد و له ته له
ک  ر وه هه) رۆ ئاسایشئیم" (پاراستن" پارتی و  م وا دیاره به.  ماوه کردن نه روشون سه

و   ئستاش ئه پیان وایه. ن که وت ده س و که فا هه ال مسته می مه رده ی سه که دۆخه
نگی  زه وه  شه نگی و له  بده کیان دا و به یان گرت و شته" سلمانی موعینی "  که یه ورانه ده

حویلی شای ئران  تهتی پکردن  کشیان بۆ ب حورمه رمه کانیاندا کوشتیان و ته گرتووخانه
  .  وه دایه

  
گر  خنه ر ره دانی هه نجه شکه  گرتن و ئه بۆیه.  وه  و هیچ ناشاردته ماوه  نه ورانه و ده ئیستا ئه

  نگه پن ره تکی نا دیموکراتیک و خۆسه سه ر ده ئیمرۆ هه.  یه تاوانی هه، و جیا بیرک
  ر هزر و بیریاندا و له رانبه به م له به ،گرێ نگاو هه گران هه خنه شی ره بتوان دژی له

چی ) ستی پاوان خوازی هیچ دیکتاتۆرکی پرا ناگات  ئیدی ده که(ئاست میدیای ئازاد دا 
  کات؟  ده

سعوود بارزانی  رز مه  به  له  که که یه خنه ند ره مال چه ندراوی دوکتور که گه تاوانی ڕانه
   ئیدیعاکانی له یه  و ئاماده وه  دنته گه یدا بهکانیش خنه  ره ناوبراو له.  گرتوویه
  م به. ن بن رانی ب الیه تی بیروڕای گشتی و دادوه زاوه ر قه به ندا وه کی بالیه ییه ر دادوه
ترسنی بکات و  وێ یا چاوه یه ده، لی ئیمرۆی  هه رگرتن له لک وه  که رۆکی پارتی به سه

قیر و سیا (ر بۆی بلوێ  گه، دا مال ملی نه ر که یا گه. کات نگ نه  چیتر ده ناچاری بکات که
ینی   به له" پاراستن"ستی   ده به) کی ره  و ئیعترازی خۆجی و ده خنه  هندک ره بکات له

  . رێ به
  
  ته مالی کردووه گر نامن؟ ک که خنه مال ئیتر ره  کوشتنی دوکتور که م ئایا به به
مال   تا که خساندووه ی ره تانه ره و ده  ئه  که بووه کانی بارزانی نه وه ردهگر؟ ئایا کار و ک خنه ره

، تی کورد ینه ش مه گرین بۆ ره  خون ده ی که وه رڕای ئه سه، مال ک که دانی وه یان و سه و ده
و م   که ی به وه یدان و ئه  مه  بنه ن و دلرانه ت گیانیان بکه نانه موو شت و ته  هه پشت له

ربینی ڕا و   ده ش له قینه گری ڕاسته خنه ره. بگرن ی ل خنه ق بیزانن ره کووڕی و ناهه
  کارک که.   خۆ سانسۆر کردن نییه ڕی به چاو ناکات و باوه کانیدا هیچ فیلترک ره بۆچوونه
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ب   دهیتوانی و مال ده  دوکتور که ڕی ئمه  باوه رچی به  گه ئه.  نجامی داوه مال ئه دوکتۆر که
  . رهاوێ یی ل ده ی بگۆڕی و رق و تووره که خنه زبانی ره

  
مال  گرتنی دوکتور که، س ن و که  هندک الیه ین که  بکه وه  به  ئاماژه شدا پویسته ر لره هه

ماڵ   دوکتۆر که  له مانه دیفاعی ئه.  بیانوو بۆ هات و هاوار و خۆ گیف کردن ته یان کردووه
ک ریکالم بۆ سایت و  کانیان زۆرتر وه  دیفاعه چوونکه. ربین نییه و ده ئازادی  دیفاع له

  ک ناچته  هیچ الیه تی به  و ب حورمه ندووکه  ده ره  شه  ئازادی به دیفاع له.  نی خۆیانه الیه
  .  وه پشه

  
با .  هتی بارزانی دای سه  ئیختیاری ده مال له  دوکتور که وه ئه.  وه بینه ئستاش با دوور نه

مال دژی  کانی دوکتور که ه" بوختان " وه وانه ی ئه  روانگه له(کانی   تاوانه ته سه م ده ئه
ر  به مالیش وه  و ئیدیعاکانی دوکتور که مان کاتدا قسه  هه ن و له یه رابگه) بارزانی

رانی  ونهشداریی ن  به به(کی ئازاد   دادگایه  له که پاشان با کشه. تی گشتی دابن زاوه قه
و )  یه م وته ی ئه ڕوه مال په دوکتور که (ئوسترالیارانی وتی  نونه، ڕکخراوی مافی مرۆڤ

ب  ش ده و کاته تا ئه.  وه ک روون ببته موو الیه دا بۆ هه) رانی ئازاد و میدیای ئازاد ره دادوه
  . و بتتی ئینسانیی پارزرا رامه ت و که مال ئازاد بت و حورمه دوکتور که

  
ر رۆشنبر و تاککی   هه داوا له،  م پشنیاره ش کردنی ئه که وست وای پش سایتی هه
ت  تایبه ربین و به  ئازادیی ده دات له ست ده  بۆیان ده وه که یه ر رگه  هه کات له کورد ده

شدا داوا   کاتهو ر له هه. ن وڵ بده مال هه ن و بۆ ئازادیی دوکتور که  گرتن داکۆکی بکه خنه ره
، رزدان  قه و نان به" دیپلوماسی"چاو کردنی   ب ره کات به کانی سیاسی ده نه موو الیه هه له

ی نوان   کشه ئاوڕک له،  ر بۆ جارکش بووه گه  قازی بگرن و ئه ویژدانی خۆیان به
  .  وه نه ت بده سه ن ده نکی خاوه خۆی تاک و الیه ربه  گرکی سه خنه ڕووناکبیر و ڕه

  
  وست ریی سایتی هه به ڕوه ی به سته ده
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