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 ن  هک هید قادر د همالی س هک.ئازادی بۆ د ه پشتیوانی ل﴾شاری دفت هی کوردی میدیا ل هیان﴿
 
ری تاکی  هڕکخستن و هاند  هل هبوو هرچاوی ه هڕۆکی ب هتاراوگ هندی کورد ل هو هکاتک دا ڕ هل

ر  هشتنیان بڕۆی هی ووت ل هو هی ناو هنووس سازان هچار هو پۆس هشداری کردنیان ل هکورد بۆ ب
ت  هکانی دیموکراسی همک هچ هک ک هگایّ هدیھنانی کۆم هب هیوای هنگ دان ب هکانی د هو سندوق ه

و  هک هتک هتی حیزب ل هس هد هستی کورد ڕک بخات دوور ل هکانی ک هماف و ئازادی
 مرۆڤماکانی مافی  هبن هدوور ل هو هندن هس هگیانی تۆ هکان ب هو گرفت هکردنی کش هن
، وه هر هدنیای د هل همان ل هک هزموون هری ناشرین کردنی سیمای ئ هفاکت هبت هد هم هئ هک
   .مندووه هدا خ هو بوار هکانی ل هچاالکی کارو همان سانک هک هیان هک
  

کی  هدادگای هک ل ههۆکارو بیانوی هرجۆر هه ه ساڵ زیندان ب.٣یدقادر به همال س هک.سزادانی د
کی  هری هستپشخ هد هڕبرین و هکانی ئازادی ڕاد هپای هل هترسناک ھنی و داخراودا گورزکین

تی سیاسی کورد  هس هد هی ووت ب هو هر هد هندی کورد ل هو هڕی ڕ هتکشکاندی باو هل هترسناکیش
   .بت هد هست هرج هال ب هشبینینمان ل هڕ هش جۆرک ل هم هئ هک
  
نگی ڕۆشنبیران و  هپاڵ گشت د هین هخ هنگی خۆمان د هد هو همان هک هی یانندامان هناوی گشت ئ هب

کی  هدادگای نوێ هل ر هس هو هم هنی ک هالی هیاخود ب مال ه ک.دکتۆر د ئازادی ئازادیخوازان بۆ
هیوای  هب، ر بت هرو هکانی مافی مرۆڤ س هپنسیپ هساز بکرت ک هرواران هئاشکرای دادپ

  .کوردستان  هرخ ل هکی هاوچ هگکای هراربوونی کۆم هرق هب
  

  رشتی هرپ هی س هلیژن 
  ندا ههۆ ___دفت  هی کوردی میدیا ل هیان 
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