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  الل بابان شوان جه ... هنن ن و واز ئه گه کان ت ئه مپین چیه که

 
نابی  ر پارتی دیموکرات و جه  سه وا کرایه هرشکی زۆر ناره یڤی ڕابردودا  ی س هه  ماوه له
. ی گرفتی کاک د بۆنه مان به لی کوردی قاره کانی گه ریه روه مو سه رۆکی کوردستان و هه سه
تی  رۆکی حکومه رۆکی کوردستان و سه کی دلسۆز دلنیام سه ر پارتیه کو هه  من وه وه ماله که

دی   به شه  بۆیه ی بوه ورانه  گه ه و هه مال توشی ئه  دکتۆر که کوردستان زۆر پ یان ناخۆشه
  . بیت دا ئازاد ئه م رۆژانه  ل ی خۆش بون و له وه رزانیه ری به ی تکۆشه ماه ی بنه وره گه
 مرۆڤیکی  بون بۆ نمونه سی خراپ نه مویان که کرد هه مال ئه  دکتۆر که دیفاعیان لهی  وانه ئه

. مپینی د و که ی ئوسترالی ئه سئولی کۆمیته د مه حمه کو دکتۆر پشتیوان ئه راستگۆی وه
   کۆمیته مپین هینا چونکو  که یاند وازی له ی کاک بۆتینی پالتاکا رای گه که  ژوره  له ماله که
و  س له ندی که  ئازادی و سیاسی و هه وام ودیفاع له رده ی به بو بۆکۆمیته ل نهحوی ته
ی   جوانانه م وته  دژی پارتین ئه یه تیان هه غرازی تابیه ن دژی پارتین و ئه یان ته مپینه که

   بگۆرن که  پیشنیاری کرد ناوه ید قادر که مال سه که. ی کاک د مان وته کاک دکتۆر پشتیوان هه
ن  مال ئازاد بکه که.  د راره تی کوردستان وا قه رۆکی کوردستان و حکومه اس بۆ لوتفی سهسوپ
کان ل   چاک و دلسۆزه و مرۆڤه  پشتیانه ون ک له که رئه  ده مه که مه کانیش که مپین چیه و که

تیوانی تا دکتۆر پش قیقه  حه ت بۆستن له  نین دژی پارتی و حکومه  و ئاماده وه ره  ده یان دنه
  یویستوه ویش نه  و ئه وکردوه مپین فلیان له  بدرکنیت چۆن که ته قیقه و حه ئازیز توانیتی ئه

کاری و  یویست نھنی و خراپه و ئه  ئه ی خۆی داوه  ئیستقاله س بۆیه  پرد بۆ هیچ که ببیته
کان و   تورکه بهت  ی خزمه  گالوانه و پالنه ربخات و ئه مپین چی زیاتر ده ندی که شی هه دلره
مپین  ندی که  هه وه داخه لی به  زیاتر باس بکات وه کات و دژی کوردستانیانه کان ئه به ره عه

واو بکات و  کانی ته یان هشت قسه  نه ی ژووری پالتاک ج ی نیه وه بیانوی ئه چی تر به
  . بردیان بۆ ژوری پریڤات

میری قبولی  نجام زه رئه  سه پشتیوان که. ز دری به تی کورد له رکردایه لی کورد و سه سالوی گه
مومان دژی گرتن و   هه کاندا ئیمه مپین چیه  ناو که ستی له ی بوه که له کرد چیدی دژی گه نه

کرێ و  مو شونک ئه هه  له ه لی هه مال وه  بوین بۆ کاک دکتۆر که ندیخانه سی سال به
مال ئازاد  که.  د وه تی کورد ئه رکردایه تی دۆستان و ئازادیخوازان و دلسۆزی سه هیمه به
ست  یا ده تی لره ج ی خۆیه. وێ که رئه کان باشتر ده مپین چیه ش و سپی که کرێ و ره ئه

وایان  هرشی ناره    مال کرد نه که.  د نا دیفاعیان له نه م زۆر ب الیه  دو سایدی بکه خۆشی له
مالیان  که. تی د ش دژایه نه تی کورد وه رکردایه ر پارتی دیموکراتی کوردستان و سه  سه کرده

و  شه ڕه  هه کو به  نه مه وله م و عه رده زمانی سه الم به ردوال گرت به هه یان له خنه کرد ره
  .  خۆ و کوردستان نته ربه ی سه ش نوچه و دوسایته گیڤ ئه گیڤه
  . یان که له تو بۆ گهیان زۆرب کان زۆرربن و نمونه ی دکتۆر پشتیوانه وه هیوای ئه  به

 


