
  ڕیپۆرتاژی بروەچوونی کۆڕی ڕزلنان ل ڕۆژنامنووس سردەشت عوسمان: ئوسترالیا

ل شاری ملبۆرن ل ئوسترالیا کۆرکی رزلنان بروەچوو ل الین لیژنی  5/6/2010واری شوی ل بر
. ک بۆ ماوەی دوو سعات درژەی ھبوو. کۆری رزلنانوە بۆ شھیدی قلم سردەشت عوسمان سرپرشتیاری

  :برگ و برنامی کۆڕەک بم شوەیی خوارەوە بوو

و تواوی ربوارانی ) سردەشت عوسمان(ئازادی  کاریسرەتای کۆرەک، دەقیقیک وەستان بوو بۆ مرگی خبات
ئمی  .دواتر خوندنوەی وتاری لیژنی سرپرشتیاری کۆڕەک ل الین ئازاد ئارمانوە .رگای ئازادی مرۆڤایتی

ئمرۆ مانگک تدەپرت ب سر مرگی سردەشت عوسمان تاوەکو ( ل وتارەک یکچند برگیک خوارەوەش
کی دممی کوردستان وەرتی ھو حکومبوونئاشکرا ن م تاوانستا بکوژانی ئکی کوردستان و ئخ ری بخۆشک

ک ئمش بۆ خۆی جگای نیگرانی زیاترەو دەبت دەنگی . خزان و دۆست و ھاورکانی سردەشت نداوەتوە
 ن بوە تاوەکو بکوژان و تیرۆریستان ئاشکرا دەبن و دەدرینرزتر کم بم فراوان ترو ھکانمان ھتی ینارەزای

ھروەھا ئمش ). کوردستان ئنجام بدەن جارکی تر نتوانن تاوانی ئاوا دژ ب ھاوتیانیبۆ ئوەی . دادگایکی ئاشکرا
کی تری وتارەکشبک سۆراغی  ی تنووسان دەچتی و رۆژنامتایب ردەشت عوسمان بر چی سبوەی بۆچی و لئ

سالتی حکومتی ھرمی کوردستاندا کوتوونت بر ھرش و پالماردان و تیرۆرکردن، ل ژر سبری دە ب گشتی
سان بووە و  ٢٣تاوانی سردەشت عوسمان چی بوو؟  سردەشت بۆچی تیرۆکرا؟ سردەشت الویکی تمن (

ھرەوھا لھمان کاتدا رۆژنامنووس و ھسوراوکی چاالکی . خوندکار بوو ل زانکۆی سالحدین لکۆلیژی ئاداب
واوی کارو چاالکی و نووسراوەکانی دا تکۆشاوە بۆ بدیھنانی کۆملگایک ک ئازادی و ل ت. کۆمگای مدەنی بووەوە

ل ھمان کاتیشدا دژی دەسالتی باوکساالری و  . یکسانی و دادپروەری تیایدا دەست دار و سروەر بت
ی سووری نیشانی دا و سلماندی ب قلمکی و ب کردەوە، دواتیش ب خون. دیکتاتۆری و دەستی چینایتی بووە

  . ک راستگۆی ل گل ئوانی ک دەینووست و ب قس لکۆر و کۆبوونوەکان دەیگوت

ئم کار و چاکی یانی رۆژنامنووسان ب گشتی ئنجامی دەدەن، ھیچیان کارک نی ی پچوان و پشلی مافی 
بکو ئمان ، بشک ل ماف سرەتای یکانی مرۆڤ ل . ھاوتییان بت یاخود پچوان و دژ ب مافی مرۆڤ بت

سنوور دانان بۆ ئازادی . اتوان سنوور بۆ ئازادی بیرورا دابنتھیچ ھز و الین و دەستک ن. سرتاسری جیھاندا
کاندەنی یم لکردنی ئازادی یشخۆی دا پ خۆی ل .رتی نی ییدو شکردن و ئازادی رادەربرین ق ئازادی قس . ل

دا ئم  1948ی مژوودا مافی ئازادی رادەربرین، ئکک بووە ل داخوازی یکانی شۆرشی فرەنسا و دواتریش ل سا
  ). نتوە یکگرتووەکاندا چسپاوەماف جگیر بووە وەکو یکک ل بندەکانی جارنامی جیھانی مافی مرۆڤ ل

ئم  .انی سردەشت عوسمانبرگیکی تر برنامک باسکی دکتۆر ناسر ھاواری بوو لسر ھندک ل نووسینک
نووسینکانی سردەشت زۆر ب وردی شیکاری الین شاراوەکانی  باسکی کورت و پوخت بوو ل سر زۆر الینی

ئامادەبووانی کۆرەک ک زۆر ل  وانی ئاشنایتی یکی باش بدات بھرەوەھا ئم باس ت. نووسینکی گرتبووە ئستۆ
بکر ( ھرەوھا باسکی تری کۆرەک پیامی خزانی .نزیکوە ئاگاداری نووسینکانی سردەشت عوسمان نبوون

ناردنی پیامی خزانی  .برای سردەشت عوسمان بوو بۆ مراسیمک ل الین دالوەر مونزیرە وە خوندرایوە) عوسمان
سردەشت عوسمان جگای رزو سوپاسی تواوی ئامادەبووان بوو و زۆر خۆشحال بوون ل زمانی ئوانوە چند راستی 

  و روداوه له  وه ی لکۆینه پرۆسه  که  پمانوایه  ئمه( ھاتووە ل بشک ل پیامکیان دا وەکو. یکی یان بۆ روون کرابۆوە



کی کوردستانیش  شت، خه رده کو خزانی سه وه  ر ئمه ك ھه نه. بت  وه کانه رگا داخراوه پشتگا ده نھنی و له  ناکرێ به
ی  خۆیی پرۆسه ربه نی و سه وێ بالیه مانه ده.  وه پشه  چته ۆن دهچ  یه و پرۆسه کانی ئه نگاوه ھه  وێ بزانن که یانه ده

  ری له می دادوه سیسته  و  وه زگای لكۆینه ھشتا ده  زان که سك ده موو که ھه. رو زامن بکرێ به سته ده  که وه لکۆینه
شنی  چه روداوکی له  ناکرێ له  ، بۆیه دایهری سیاسی ژر کاریگه ت و له سه ده  له  خۆ نیه ربه ن و سه کوردستان بالیه

ژر  ن و له زگای بالیه ده  کات که ده وه پویست به. ن نجامبده و دادگایی ئه وه لکۆینه  زگایانه و ده شتدا ئه رده تیرۆری سه
م  رناسیۆنال و ھه ئینتهمنستی  ری ئه م نونه کو ئاگاداریشن ھه وه.  ست ھه  وکاره تیدا به وه نی نووده چاودری الیه

ر  گه ئه. شداربن دا به یه و پرۆسه کو چاودر له وه  که  یی خۆیان نیشانداوه عراق ئاماده  کان له کگرتوه یه  وه ته ری نه نونه
کی  ن و خه شت رازیبکه رده سوکاری سه کو که وه  دی ئمه  وێ که یانه رم ده تی ھه تی کوردستان و حکومه سه ده
زگا  و دوو ده کات پسوازی له وا پویست ده ئه   که وه ی لکۆینه ردیی پرۆسه پاکی و بگه  له  وه نه ردستانیش دنیابکهکو

بونی چاودری  ئاماده  به  وه ته ستراوه دا به یه و پرۆسه کو چاودر له وه  ی ئمه ماه ری بنه شداری نونه به. ن بکه  تیه وه نوده
 ).دا که و دادگاییکردنه وه ی لکۆینه م پرۆسه رجه سه  له  وه تیه وه نوده

 شی کۆتایی کۆرەکرەتا  بوەی ھۆنراوەکسندنکی  خوش کردنی باسش کمبار دواتریش پمال غن جالی ل
پشکش نووسر سرەتا باسکی یاسایی و زۆر ئکادیمی  .یاسایی بوو ل سر ئازادی رادەربرین و کۆمگای مدەنی

شنی ودەولتی ل چکرد ل سر ئازادی بیرو را، تواوی ئازادی یکانی تر ل روانگی و یاسا پسندکراوەکانی نی
دواتریش الینکانی دەستووری لکدایوە و پنجی . جارنامی ماف جیھانی یکان سر ب نتوە یکگرتووەکان

ئینجا باسکی درژە پدا ل سر . وری ھرمی کوردستانخست سر چندین الینی دەستووری عراق دەستو
ک چۆن بتوانین ئم بزووتنوە جماوەری ی و خزانی سردەشت عوسمان ل . کیسی تیرۆری سردەشت عوسمان

  .رگای یاسایی یوە برەنگاری ئم کارە تیرۆریستی ی ببنوە و تیرۆرستان ئاشکرا بکرن و بدرن ب دادگا

 ب دەنیلگای مکخراوەکانی کۆمر مبار گرنگی دان بوو بمال غی دا جککی تر باسرەتای  .شدروست س
و دواتریش ئیشارەت  1991ل سای  رکخراوەکانی کۆمگای مدەنی بردەوە بۆ سرھلدانی بزووتنوەی شورایی بوونی

ی جیاوازدا ل ھژدە سای رابردوودا لوان ئیشارەت دان ب جندین رکخراو و گروپی جیاواز ل چندین کار و چاالک
ھروەھا گرنگی میدیای و . دان ب چاالکی یکانی مافناسان و ژنان و رۆژنامکانی وەکو ھاوالتی و ئاون و ھتد

دین دوای تواو بوونی باسک ئامادەبووانی کۆرەک ب چن. راگیاندی سربخۆ بشکی تر بوو ل درژەی باسکاندا
  .کۆملگای مدەنی لکوردستانکار چاالکی یکانی ل سر  کرد پرسیار و سرنج باسکیان دەولمند تر

یکنانزلکانی کۆڕی ڕنو ک لشش بمانئ:  

  

  

  

  

  



  


