
أؤذنامةطةري کوردي زياترلةوياساوثرؤذةي

    سةنديکاي أؤذنامةنووسان بؤئازادي دةأوانصت
سويسرا_فةرةيدون حةمةأةشيد   

faraidun_73@hotmail.com 
22/04/006
سةدوهةشت ساپ لةمةوبةرلةداوي ضاث وثةخشي يةکةمي ذمارةي أؤذنامةي کوردستان لةليةن بنةماپةي بةدرخانيةکان کوردبةداواکةوتنصکي کةموکورت

بةضةندايةت وضؤنايةت جياواز لةنةتةوةکان ناوضةکةو کؤلؤنياليستةکان کوردستان توان بصتةناوبواري أةووت أؤذنامةطةري،لةدرصذايي ئةم مصذووةدا ئةطةرضي  

أؤذنامةطةري کوردي بةهؤي هةلومةرجصکي سياسي تايبةت و فشارةزاپةکان  نةتةوةي سةردةست  نةيتوانيوة أؤذنامةيةکي أؤذانةو هةميشةيي بصت بةلم

ؤظينيزمةکان  ثان) طةورةترين خزمةت بةثرؤسةي بةئاطاهصنان و ووشياري کؤمةپطاکردووة، لةطؤشةنيطاي سياسييةوة  بةهةميشةيي لةبةرامبةر أةووتة ش

ن  دةورصکي کاريطةري بووة لةأةتکردنةوةو نکوپيکردن لةنةتةوةيةکي بندةست،بةبص ئةوةي أؤذنامةطةري کوردي( ئةرةبيست،ثان ئصرانيست،کةماليستةکا

ة.                                                                     نالصبوردةي ثصوة دياربووبصت _دةمارطيي نةتةوةيي و أاطةياندن تووندأةووي وناتؤلصرانت 

ةميانةي ململنصکان نةتةوةي مة تؤتاليتارةکان ل اسةقامطيي سياسي وسةرکوت وئيستبدادي أذص الةباري ون ةهؤي ن صذووي سةدةي أابردوو ب ةدرصذايي م وةب

مانةدا أؤذنامةوأؤذنامةنووسصکي ةسةلت ئةوأذص ت لةسايةي د د کةويستبص ري ئازا وس ونووسة ي و أؤذنامةنو ي کورد دا  أؤذنامةطةر ةست وبندةست سةرد

ن ودوودپي ت وئؤثؤرتؤنيست،طوما ونةتة هةلثةرس اون وبو ان دةستةمؤکر وة ي ن ولصثصضينة ن وأاوةدوونا ن وسانسؤرکرد ت کةوتؤتةبةرباپکرد أووزةردنةبص

ةو مةنطةنةو هةپثاضينة لةکلک ن بةعس أؤذنامةطةري کوردي ل اثةأين و ثصضانةوةي  دامودةزطا کا ةبصت بةضاوبيبيني کةلةدواي أ دانيةوأاستيةکة ئ لةوة

وباپکردن سانسؤرکردنصک کةفشارصک بصت بيةوصت أؤحت بکصشصت و نةهصپصت بةبةرةنطاري و نووزة نووز طووزارشت لةنةتةوة، مصذوو،کةلضةر،بيووأاي

جياو مافةسةربةستيةکان خؤت بکةيت کؤتاييهات و ضووةقؤناغصکي جياوازتربةلم بةماناي ئةوةنا کةأاطةياندن وأؤذنامةطةري کوردي لةذصرفشارو دةسةلت

لؤکاليدا لةئازادي أةهادابولصتةوة بةپکوبةماناي ئةوةي کةلةم قؤناغةياندا طيؤدةوأووبةأووي شةأصکي ترة،لةمصذووي ثانزةساپي دواي   أاثةأينداهةذموون

حيزب، ئايدؤلؤذيا، کؤنةخوازي،ئةدةبيات وزاراوةکان وولتان سةردةست ،أؤذنامةطةري کوردي داأزاودابةشکردووة،تةنانةت هةرأةووت ئايدؤلؤذيايةکي

سياسي کؤمةپصک ووشةودةستةواذةي بؤخؤي قؤرخکردووة،بةپي وةکووکاليةک بازاأبأةلةبلوکراوةکان أؤذنامةطةري بةلم تاضةندسةربةخؤن،تاضةندئازادن

وردي لةهةنطاوبةرةو ي ک ةئةوثرسيارةية کةلةأؤذنامةطةر وة؟ ئةو ةضواردةوري ئازاديداأةنطأصذکرا ي ب ن؟ تاضةندسنووروتةلصکي دأکاو لةووتن وأةخنةطرت

ؤبةرةوثصشضوون أةووت أؤذنامةطةري نة ب ة، ئةطةربةدپسؤزي وبوصرا يج طةياندوو ري بةسةردةسةلتةوة بةئيفل ئةرکة جيديةکان دةسةلت ضوارةم وضاودص

ل ماوةتةوة، لةضوارضصوةي ياسايةکدانية ةنةبؤ ئةوةبکصشي کةتائةمأؤ أؤذنامةطةري کوردي زةليلةبةداطيکراوي وکؤلؤنيا صينةئاخافت دةبصت ث کوردي ب

ن  ة لةقسةکرد لةسةرووتارصکي نامةسئولنةي سةرکردةيةک، لةسةرثرؤتؤکؤل وأصکةووتنصکي ذصربةذصري حيزبصک) کةلةئازادي ووتن وأةخنةطرتن بوصران

ةمامةبةسةرصک  ن دين وفتواي ع يمي، لةسةرتابووةکا ثارصزصت ونةياتةبةردةم مةرط يان(لةطةپ وولتصکي ئيقل ن نووسةروأؤذنامةنووس ب ، سةلمةت طيا

ن ناوکؤمةپطا پةم بؤأةخنةوکصشةئاخنراوةکا ةوأةخنانةبکوتصت وقة ةم ل يةوصت د صر کةب صکي بو ةر نووسةروأؤذنامةنووس يندان، ه لةکان ز ةت ومي سووکاي

ةک ئةوثرؤذةياسايةي سةنديکاي أؤذنامةنووسان کةلة أؤذي ن دةوةستصتةوة ن صن وطيان خؤي لةبةرمبةرکاردانةوةکا ن خو ة بةخشي بکات ب وسياسةت تيذ

رشت دي ووس تيامسؤطةرکردبصت،ئةمانةوزؤ ان أؤذنامةن ثاراستن سةروطي ندا و بةسةرأؤذنامةنووسا ن   بةنوقلنةبارانديا دا   ري کوردي أؤذنامةطة

اف وةکوويةکي أةووت ديوکراسي ،بةم ةدؤزي نةتةوايةت،بة ةبانةوصت خزمةت ب ووةئازادييةکةي ک و أ ي بةمانا کؤمةپةهةرايةکن کةأؤذنامةطةري کورد

ذةي ياساکة ن ترلةسةرثأؤ ک تصبي ي کؤمةپص ي أؤذنامةطةر ي ئةمأؤ رةأاي ئةوخةمة داية، سة ران وبنبةست ناپصنصت ولةقةي کات،ثصوةي دة هاوولتيبوون ب

ة

صت وثابةندي/يةکةم ن ب ي   أؤذنامةنووسا ي سةنديکا کات وئةندام مةنووسي ب ي أؤذنا ؤذنامةنووس ئةوکةسةيةکار ةپصت أ ا د وس د اندن أؤذنامةنو لةناس

لةبةندي دووةم لةخاپي/2. بصت،ئةمةناهةقييةکي طةورةيةلةکاتصکدازؤربةي أؤذنامةنووسان لةو سةنديکايةدائةندام ني ونونةي أؤذنامةنووسي ئةکتيڤي وبوصران

يةکةم دا وةک سةرةتاتکص کردنصک لةطةپ ئازاديدا دةپصت أؤذنامةنووس ئازادةو هيض سانسؤروضاودصريةکي لةسةرنيةوئازادي بلوکردنةوةي بؤفةراهم کراوة

خاپ کةثانتايةکان کاري أؤذنامةطةري ودةسةلت ضوارةم نايش دةکات 5بةلم لةبةندي يانزةهةم زؤربةثصضةوانةوة  بةناوي قةدةخةکراوةکان لةأؤذنامةدا بة



نووس کةسصکي ةي أؤذنامة اوة وةک ئةو ذنامةنووس کصشر ةوري أؤإ ؤلصثضينةوة بةد ةوورة ب ي ط دةستوثصوةندکراوةتةدةست أؤذنامةنووس ويةک سنوور

ؤمةپطاو ئاسايشي طشت کاربکات ن ک ةو کؤمةپطاوبةهاجوانةکا ذ بةنةتةو اذاوةطصأيبصت ود ةوةي ئ ةنا نان ري ت .            .ئاذاوةطصأبصت وکا

ة

خاپةي ناوي لصنراوة قةدةخةکراوةکان کةناوةأؤکةکةي أةخنةنةطرتن بةنووسي،بةهةواپ،بةوصنة ،بةکار يکاتي،بةأاثؤرت ،بةدروشةکان، لةيةکص5بةثصي ئةو

دان وکامپنةبوون أؤذنامةطةري أاستةقينةوئازادة نة لةدةست ياريکراوة،ئةم خاپأيذيةنصطةتڤا ةدابونةريت کؤمةليةت بؤأؤذنامةنووس د لةتايةفةئاينيةکان وةيان ل

بةمةش طاطؤپکصکردن کؤمةپطا ومانةوةي دةبصت بةودةردونةخؤشيانةي يةخةي ثصطرتووة تاسةدان ساپي تر ئةطةر قةدةخةکراوةکان و قةدةخةنةکراوةکان

بؤية نةک دةبصت بةپکوثصويست وئةرکي ئةمأؤي  أاطةياندن   وأؤذنامةطةري  أاستةقينةية کة لةشکاندن بتةکان لة.بصتةمةحةکي ميدياوکاري أاطةياندن

ةيدو بةندة قةدةغةکراوةکان، ت بةق ةک بةثصضةوانةوةأصطربص ت ن ري بکا ، دةستثصشخة و أزيوةکان دابو نةريتةسةثا ن ، ن کةسةکان ،ئاينةکا بةثيرؤزأاطرت

أؤذنامةطةرييةکي يوأا بصتةهةوپصک بؤسةرخستن   ياندن وئازادي ب کار ي أاطة ة بؤ ن ئازاديداي ةوأةخنانةي لةخةمي دةستةبةرکرد بةوئومصدةي هةموو ئ

ئازادونونةيي بؤثاپثشت ودةستخستن مافةکان هاوولتيبوون بؤ  بؤخةپکي کوردستان،سلو لة هةوپة کان بةدرخانيةکان بؤئةونؤبةرةي بةکوردستانيان بةخشي

،سةري أصزبؤقوربانيان وزيندانيان نووسي وئازادي بيوأا لةطشت جصيةکي جيهان                                                                                 ة


