
رةشيد حةمة كةذاَل

رؤذنامةنووسان، نووسةران، بةإَيزان،
رؤذنامةطةرييء ــاري ك ئةمإؤ
ئازادي هةروةها كوردستان، لة ضاثةمةني
رووبةإووي رادةربإين، ئازادي سياسيء
بووةتةوة. دذوار سةختء هةلومةرجَيكي
تراذيدييةكةي رووداوة دواي بةتايبةتي
سةردةست رؤذنامةنووس  تريؤري  ٥/٤ء
ضاثةمةنيء ئازادي مةسةلةي عوسمان،
لة ترةوة. قؤناغَيكي ضووة رادةربإين
تةنها رؤذنامةطةرييي، كاري كوردستان،
يان تةكنيكي، كارَيكي بةإَيوةبردني
راديؤيةكء يان  رؤذنامةيةك، ثةيامنَيري 
نووسنيء تةنها ياخود نيية، تةلفيزيؤنَيك
رؤذنامةو بؤ رؤذ بابةتي كؤكردنةوةي
لة نيية. تايبةت ــةكــي دامــةزراوةي
كاري سةرةكي بةشَيكي كوردستان،
سياسةتء لة بةشَيكة رؤذنامةطةريي
ئايدؤلؤذياكانء بآلوكردنةوةي كاري
رةخنةطرتني دةربــإيــنء ناإةزايةتي
ثارتء دةسةآلت، دةوَلةتء لة سياسي 
هةر رَيكخراوةكان. هةروةها كةسايةتيء
رؤذنامةطةريييء كاري هؤيةشةوة، بةم
كَيشةدايةو لة بةردةوام رادةربإين، ئازادي
ــةتــدايــة. دةوَل زؤري فشارو لــةذَيــر 
لة رادةربإين ئازادي  رؤذنامةطةرييء 
زؤر هةنطاوَيكي ١٩٩١وة ئازاري دواي
بةهؤي بةآلم  نا، ثَيشةوة بؤ طــةورةي
سياسييةوة، سةقامطريي نا نائاراميء
لة بةردةوام رؤذنامةنووسان، نووسةرانء
بوونة بارةيةوة لةم بوونء كيشمةكَيشمدا
تراذيدي كارةساتي قووربانيء خاوةني
حةمة، مامة سؤراني تريؤري لةءَينةي
لة عوسمان سةردةشت  كةركوكء  لة

هةولَير.
هَيرشةكاني لة باس ئةطةر لَيرةدا
كاتيش زؤر دةسةآلتدارانء ــةتء دةوَل
سةر بؤ ئيسالمييةكان، دينيء هَيزة
رؤذنامةطةريي ئازادي رؤذنامةنووسانء

داخستني بابةتي لة زؤرن ئةوا بكةين،
لة هةإةشةكردن رؤذنامةكانء طؤظارو
بةآلم تريؤرةكان. دةطات بة تا نووسةرانء
بؤ بكةين ضي مةبةستمة، ئةبَي من ئةوةي
بةديهَيناني مةرجانةو هةلو بةم بةرطرتن
ثاراستني طياني ئازادي رؤذنامةطةرييء
ئاسايشء بةدةستهَيناني رؤذنامةنووسانء
لة دوور طوونجاوء ئةتمؤسفَيرَيكي
كاري بؤ كؤمةآليةتي، سانسؤري سياسي
ضةند من بارةيةوة لةم  رؤذنامةطةريي.
هةوَلي بة هيوادارم هةية، ثَيشنيارَيكم
ئازادو دةنطي لةثَيناو اليةك، هةموو
ثاراستني طياني ئازادي رؤذنامةطةرييء
بةم بكةين، بؤ كاريان رؤذنامةنووساندا،

شَيوةية:
مةيدانء هاتنة  لة ١-هةَلبةت 
نووسةرانء لة زؤر ذمارةيةكي دةركةوتني
ذمارةيةكي هاتنةدةري رؤذنامةنووسانء
سةنديكاي ضاثةمةنيدا، زؤري هَيجطار
نووسةراني يةكَيتي رؤذنامةنووسانء
لةم تري رَيكخراوَيكي ضةند كــوردء
بةداخةوة، بةآلم ئــاراوة، هاتة  بابةتة
دةوَلةتنيء رَيكخراوي رَيكخراوانة ئةو
بإيارو لة  كارةكانيانداء لة نني سةربةخؤ
ثارتة بة ثةيوةستنب دةبَيت هةَلويستياندا،

حيزبييةكانيانةوة. ليستة سياسييةكانء
لةثَيناو رَيكخراوانة، دةبَيت هةميشة ئةم
بؤياننييةلةثايةيدةسةآلت دةسةآلتدابنء
يةكَيتيء ئةم كوورتي بة بكةنةوة. كةم
بريؤكراتنيء رَيكخراوي سةنديكايانة،
لةثَيناو كة رؤذنامةنووسانَيكة بابةتي
سةنديكاي ئةطةر ئَيستا دةسةآلتدابن.
نووسةراني يةكَيتي يان  رؤذنامةنووسان،
نيية، رؤذنامةنووسان زمانحاَلي كورد،
بدةنء بإيار رؤذنامةنووسان دةبَيت ئةوا
سةربةخؤي ءاقعيء رَيكخراوي سةنديكاو

ثَيكبهَينن. خؤيان
كــاري ياساكاني  ــةســةر  ب  -٢
جارَيكي بضينةوةو رؤذنامةطةرييدا
ئةمجارة بةآلم  بإَيذينةوة، دايــان تر
ئازادي كة بإَيذينةوة،  دايان بةشَيوةيةك 
ئةو بكات. مسؤطةر رؤذنامةطةريي
جارَيك هةموو كة ياساكارانةي دةستوورء
لة بةآلم دةكرَين، هةموار لة ثةرلةماندا
زؤري زةختء لةذير حاَلةتدا،  باشرتين
هَيشتا ئازاديخوازاندا رؤذنامةنووسانء
ئةهَيَلنةوة، تيا ئةوةي فرسةتي بوارء
ثَيبكةنة ياسايي  هَيرشي  بتوانن  كة
ئازادء دةنطي رؤذنامةنووسانء سةر
زيندانء ــةإووي رووب رؤذنامةنووسان،

بكةنةوة. ياسايي ئيجرائاتي
رؤذنامةنووس كة لةءآلتَيكدا، -٣
ثَيدةكرَيت، سوكايةتي دةكرَيت، تريؤر
رَيطري هةروةها  دةكرَيت، زينداني 
هةية، رؤذنامةطةريياندا كاري لةبةردةم
ثَيداويستي ئةوانيش ثَيويستة ئةوا
ــةزراوةي دام رَيكخراوء خؤثاراستنء
كة هةبَيت، بارانةوة لةم تايبةتيان
بثارَيزَيت، ثيشةكايان سةالمةتي لةاليةك
لة تريؤرو رفاندنء تريش، طيانيان لةاليةكي
دنيادا، لةءآلتاني بثارَيزَيت. هةإةشة
ذؤرناَليستي دامةزراوةي رَيكخراوء زؤر
طياني ثاراستني بة  تايبةتن  كة هةن،

نموونة بؤ رؤذنامةنووسان.
جيهانيانةي  رَيكخراوة لةو يةكَيكة  

طياني ثارَيزطاريكردني بة تايبةتة كة
 Committee to رؤذنامةنووسان.

  Protect Journalists
تري رَيكخراوي ــةدان س ئةمةو
هةن، دنيادا لةءآلتاني بابةتة لةم
تةجرووبانةي لةو سوود ئةكرَي ئَيمةش
ئَيستادا لة دنياءةرطرينء ئازاديخوازاني
لة سوكايةتي زيندانيء ــريؤرو ت كة
بة بووة رؤذنامةنووساندا  بةرامبةر 
ثَيويست دةسةآلتداران، دةوَلةتء ثيشةي
بابةتة لةم رَيكخراوي ئَيمةش، دةكات
ثَيكبهَينني. خؤمان لة ثارَيزطاريكردن بؤ
نموونة بؤ بابةتة لةم رَيكخراوَيكي

لةخؤ بطرَيت: بةشانة ئةكرَيت ئةم
هةإةشةو لة لَيكؤَلينةوة لَيذنةي -١

تريؤرةكان.
ــةوة ــردن ــادارك ــاط ــةي ئ ــذن ــَي ٢-ل
شوَينة جَيطاو لة رؤذنامةنووسان
لة كة هَيرشَيك يان طومانلَيكراوةكان،

سةريان هةية،
هةر ــؤ ب نهَيني ٣-ذمـــــارةي
كاتي لة ثةيوةنيكردن بؤ رؤذنامةنووسَيك

تةنطانةدا،
فرياكةوتن، ٤-ئؤتؤمؤبيلي

رووداوةكان، لة فرياكةوتن ٥-تيمي
ــة ــةن الي ــة ــان ــةم ــةت ئ ــب ــةَل ه
بؤ زؤرن تر كةناَلي طرنطةكانييةتيء
بابةتة. لةم رَيكخراوَيكي طةشةثَيداني
خوَيندنةوةي ريسَيرضء دةتوانني دواتريش
زياتر زانــيــاري هةبَيتء زياترمان

كارة. ئةنجامداني ئةم كؤبكةينةوة بؤ
رؤذنــامــةنــووســان:  ــةران، ــووس  ن
عوسمان سةردةشت كة هؤيةوة بةو
بوو،ءة ضاونةترس بوَيرو رؤذنامةنووسَيكي
هَينانةدةري هؤي بووة ئةو تريؤركردني
مَيذووي كة فراوان بةرينء ناإةزايةتيةكي
بةخؤوة كةمي كوردستان كؤمةَلطاي
ناإةزايةتي خؤثيشاندانء جؤرة لةو بينيوة
هةمووي تروسكايي ئةمانة دةربإينة، كة
دةسةآلتي بة  بةرامبةر شؤإشَيكن 

بةديهَيناني ثَيناو لة تريؤر سةركوتء
رؤذنامةطةرييدا، رادةربإينء ئــازادي
كة دةكــةم ئةوة ثَيشنياري من بؤية
بة ثَيكبهَينني، بابةتة لةو رَيكخراوَيكي
بؤ عوسمان سةردةشت «رَيكخراوي ناوي

رؤذنامةنووسان» طياني لة ثارَيزطاري
لة بَيت بةرثرس دةبَيت دةوَلةتيش
جؤرة رَيكخراوانةء تةواوي ئةم كؤمةكي
تايبةتي بووجةي ثَيبداتء ياسايي مؤَلةتي
ثَيداويستييةكاني بة ءةآلم ببإَيتةوةو بؤ

بداتةوة.
ءةك مــن ــةوة، ــارةي ب ــةم ــةر ل ه
لةطةَل بووم رووبةإوو كة رؤذنامةنووسَيك
قوورساييةكاني بةردةم هةإةشةو رَيطريء
بؤ دةبم ئامادة رؤذنامةطةرييمدا، كاري
طةر بابةتة لةم ثرؤذةي هاوكاريكردني
بةكار دةست كوردستان  لة هاوكارةكانم 

بن.
رؤذنــامــةطــةريــيء ـــازادي ــذي ئ ب
سةركوتء بؤ رسوايي ــن، ــري رادةرب

تريؤرستان
لة ثَيشنيارانةم ئــةم تَيبيني:
بة دذ كة ناإةزايةتي كؤبونةوةيةكي
لة رَيكخرا عوسمان سةردةش تريؤري
قسةوباسَيدا لة كةنةدا، تؤرؤنتؤي شاري

ثَيسكةشكرد.
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لةتيف ياسني

ديكتاتؤرى، دةسةآلتى ضركةساتى
تريؤرو لؤذيكى دةستثَيدةكات، لةوكاتةوة
ئينسان، فيزيكى  سإينةوةى تؤقاندنء 
دةبَيتةكارنامةءمامةَلةىسياسىدةسةآلتة
جؤرة ئةم ثراكتيزةكردنى سةرتاثاطريةكان،
لةطةَل نيشتمانَيكدا، ءآلتء هةر لة رةوشة
خاوةن نووسةرانى رؤشبريانء ئازادء بريى
هةَلتؤقنيء قؤناغى سةردةمء  هةَلوَيست
تؤتاليتاريية، سيستةمى نةشونماكردنى
دراماتيك، بةشَيوةيةكى دةســةآلت
دةكاتة سةركوتكردن، دةستدرَيذىء
ضونكة خؤى، سياسى كردةى ثيشةسازى
ءآلتَيكدا، هةر لة  سياسى  دةسةآلتى
تاوانء داثؤشينى بؤ دةكات، بةوة درك
كؤمةَلطا، ضةواشةكردنى ستةمكارىء
ثايماَلكردنى بةداخستنء ثَيويستى
رؤشنبريانة، لةناوبردنى ئازادةكانء دةنطة
رؤشنبريانى دةكات، بةوة دركيش ديسان
كؤمةآليةتىء كةسايةتى هةركؤمةَلطايةك
كؤمةَلَيك بة ثابةندن بوونةوةرطةلَيكن،
ناضارى ثرَينسثانة ئةو ثرَينسثةوة.
بوارةكانى كؤى نَيو دةستبخاتة دةكةن،
ئابوورى كولتورىء سياسىء كؤمةآليةتىء
تواناكانى هةوَلء ثةروةردةيىءآلتء  ء
طؤإانكارى مةبةستى بة بخاتةطةإ خؤى
بــوارةكــان، تَيكإاى سرتاكضةرى لة 
رؤشنء ثؤزةتيظء ئاراستةيةكى بةرةو
كؤمةَلطاكةيء خَيروخؤشى كة طةش،
ئةو راطردنى بؤ تَيدابَيت. نيشتمانةكةى
لةطةَل كة سةثَينراوةى ضةقبةستووء ذينطة
دةسةآلت هةذمونطةرييةكانى خواستة
هةنطاوَيكى هةر لةطةَل تةباية، جووتء
اليةن توَيذى لة ثَيشكةوتنخوازى ئازادىء
دةبَيتء سةخَلةت ثَيى دةسةآلت رؤشنبريان
ملمالنَيكى دةكةوَيتة بةرانبةردا لة
ضاوساخى رؤشنبريان  بَيطومان  سةختةوة.
ئينسانى ئةخالقىء ئةركَيكى كؤمةَلطانء
بَيدةنطنب ناتوانن سةرشانة، لة طةورةيان
ثؤخَلواتييةك، فينؤمينؤى هةر لةئاست
دةبَيتةوةو كؤمةَلطاكةيان ءآلتء دوضارى
بةرتةسككردنةوةى بةرئةنجامى دةبَيتة
كؤمةَل، تاكء ئازادييةكانى ثانتايى
ئازادىء لة بةرطريى ثةرؤشةوة بة زؤر
ئازادىء لؤذيكى دةكــةن، ديمؤكراسى
ءءزةى ــوون،  ب ديمؤكراسى ذينطةى
ناسنامةى رؤشنبريء دةبةخشَيتة بريكردنةوة
ديارى بؤ مةعنةوى كةسايةتييةكى

رؤشنبريان ئةوانةش، سةربارى دةكات.
رةخنةو بةر دةخةنة  خؤشيان  خــودى
نوَىء بريى هةَلَينجاندنى بؤ ثياضونةوة
لة كردنى كولتور بة  تازةطةرىء  عةقَلى
سةردةمةكاندا، هةموو لة كؤمةَلطادا. نَيو
رؤشنبريو دؤخانةو هةَلوَيستى ئةو تَيكإاى
فؤبياو بة بووة سةربةخؤ رؤذنامةنووسانى
ديكتاتؤرةكانةوة، دةسةآلتة بةالى ترس،
ديكتاتؤرةكانء مَيذووىدةسةآلتة سروشتية
رؤشنبريانء توَيذى لةطةَل ثةيوةندى
هةَلويست، بة رؤذنامةنووسانى نووسةرانء
ستةمكارىء لة ثإاوثإ بووة مَيذوويةك
سةر كردنة درَيــذى دةست بإء كوشتء
جَيطايةى ئةو تا ئازادييةكانى رؤشنبريان،
جةستةيش، فيزيكي سإينةوةى دةطاتة
دةسةآلتة روبةإووبونةوةى بةركةوتنء يةكةم
رؤشنبريانى توَيذى لةطةَل سةرتاثاطريةكان،
ئايدياى هةَلطرانى هةَلوَيستء خاوةن
ئةمةمان مَيذوو بووة. سةربةخؤ ئازادو
زؤرن، نموونةكان  دةكــاتــةوةو  ساغ بؤ 
بكةينةوة، دووبارةى لَيرةدا ناكات ثَيويست
ديمؤكراسةكانء دةسةآلتة مَيذووى  بةآلم
رؤشنبريانء لةطةَل ثةيوةنديةكانى
سةربةخؤء رؤذنامةنوسانى  نووسةرانء 
مَيذوويةكى خواز، ئازادى بوَيرء ضاالكء
بووةو ثؤزةتيظ هةماهةنطء دؤستايةتىء
سةر خستنة دةست  بةرانبةر لة  تةنانةت
دةستنيشانكردنى كةلةبةرةكانء درزو
جياجياكانى لةبوارة كةموكوإييةكان،
فةرهةنكى كؤمةآليةتىء سياسىء ذيانى
بة ئاشناكردنى ئينسانء ذيانى بة تايبةت
ضارةسةركردنيان. بةمةبةستى دةسةآلت،
بوَيركاني هةنطاوة ضاالكىء ديسان
لة زانيارى  دةستهَينانى  بة توَيذةء  ئةم 
بةءةرطر، طةياندنيان جياجياكانداو بوارة
سيستةمة لة اليةن خةآلت كراون ثاداشتء

كوردستان لة بةآلم ديمؤكراسييةكانةوة.
ءةرطرتوةو ديكةى ئاقارَيكى رةوشة ئةم
ثَيوةرو هةموو ثَيضةوانةى سيستةم
ثَيشةوة، دةإواتة ديمؤكراسى بةهاكانى
ئينسان دروست الى طومان ترسء دواجار
دةكات، سةرسوإمانمان توشى دةكاتء
جؤرَيك هةميشة بة دةسةآلت، لةبةرئةوةى
توَيذةدا ئةم مامةَلةى لةطةَل جؤرةكان، لة
دذو ترسناكء بوونةوةرَيكى ءةكء كردوة
ديسان كؤمةَلطاء دةســةآلتء  بة  نامؤ
توَيذة ئةم بؤ  ديماطؤجانةى ثَيناسةيةكى 
بؤ كردوة طريمانةى بةشَيوةيةك كردوةو
ناجؤرء كة دةناسَينَيت، ثَييان كؤمةَلطاو
نيشتمانىء رةهةندة لةطةَل دذة نةطونجاوء
كوردستان، ئاسايشةكانى نةتةوايةتىء
دةإوات ميتؤدَيك، سةر لة سيستةم
هةر نابَيت بة رازى خَيَلةكييةء بةإَيوة زؤر
بريوإا سةر بَيت لة جياواز بريكردنةوةيةك كة
درَيذةى ماوة ئةو خؤى، هةمةطيةكانى
تَييدا كورد ناسيؤناليستى دةسةآلتى كة
لَيدوانانةى ئةوءوتارو قةد بة دةكات حوكم
ديمؤكراسى ئــازادىء لةمةإ ثرسان بةر
ءةكء دنياداو، طوَيى بة دةيضرثَينن
بة دةيدةنةوة ! خَيَلةكى) (مةكرةمةيةكى
كوردستانةوة، هاوتةريبى طةُّـ نَيوضاوانى
نوتةك، رةشء تارماييةكى لَيدوانانةيان ئةو
بة دةرحةق توندوتيذى، ستةمكارىء ثإلة
رؤشبريان بةإَيوة دةبةن، نووسانء رؤذنامة
حاَلى شاهيد  كةناَلةكانةوة، لة رؤذانة 
ئةهلىء ميدياى سةر كردنة دةستدرَيذي
تةنها دةسةآلتةوة. اليةن لة سةربةخؤكانني
ئةنارشيزمانةو تارماييةكى سازاندنى بؤ
كؤى ســةر بة ــةك ــةردةي ث راكَيشانى
سةربةخؤء نووسانى رؤذنامة نووسينةكانى
لةشكرَيك راستطؤ، نووسةرانء رؤشنبريانى
دةستء بة قةَلةم فرةءَيذى)) ((لؤمثَينيزمء
حيزب، ئؤرطانةكانى  نَيو نووسى راثؤرت 
رؤذ نرخى بة نان كة ذورناليستةوة، بةناوى
ثياهةَلدانء تةنها ئةوان، فةرمانى دةخؤنء
بةرامبةر لة راستييةكانة، رووثؤشكردنى
ءةك دةطرن، ءةرى كة ثارةيةى طوَيلة ئةو
بؤ كآلوَيكيان طةر دةربــار،  كةسانَيكى
بؤ دةكةن، قسةى سةعات دانَييت دوازدة
هَيرشى تؤمةتء حيزبةوة ميدياكانى لة
نووسانء رؤذنامة سةر دةكةنة نــاإةوا
رَيخراوةكانى سةربةخؤء رؤشبريانى
ئةو راستيدا لة مةدةنى. كؤمةَلطاى
عوسمانء (سةردةشت رةشــةى دةستة
الستار دكتؤرعبد حةمةء مامة سؤرانى

تريؤرَيكى كرد، تريؤر شةريفى)  تاهري
تةنها بووةء رَيذراو بؤ رةنط سيستماتيكء
ئازادء سةركوتكردنىبريوإاى ئامانجيشيان
ئةم بوو. نةترس بوَيرو قةَلةمى بردنى ناو لة
لةنَيو كة بةربةريية، ءةحشيطةرىء كردةوة
بةردةم لة كوردستانء ثايتةختى هةولَيرى
خوَيندكارانةوة بةبةرضاوى ء زانكؤ حةرةمى
((كؤلكة رةطةزَيكى ثيشاندانى ئةنجامدرا،
خؤ بؤ ترسنؤكانةية ديكتاتؤرى))
ئينسان خَيَلةكى هَيزَيكى ءةكء نمايشكردن
ترساندنى بؤ نهَينى، بةشَيوةيةكى كوذ
قَيزةوةنة كردةوة ئةم ئازادةكان، قةَلةمة
دةخاتةوة بري تاَلمان تفتء مَيذوويةكى
سةردةمى ديكتاتؤرى لة قوَل دةسةآلتَيكى

سَى  ١٩٨٥ كة ساَلى لة بةعس فاشيزمى
شاسوارو (ئارامء سلَيمانى شارى طةنجى
هاوإَى ئةو شارةء بةرضاوى هاوإَيكةيان) بة
قوتابخانةيةكدا بةردةم لة خوَيندكارانيانةوة
ئةم جياوازى تةنها  كردن،  طولةبارانيان 
ئةوةى لةوةداية، طةورةية تاوانة دوو
شَيوةيةكى بة ئةنجاميدا بةعس رابردوو
ديكتاتؤرى) (دإندةيىء دةسةآلتى ئاشكرا
تاوانة ئةم بةآلم ــرد،  دةك نمايش خؤى

عوسمانى سةردةشت كةوا ءةحشيطةرييةى
فيشةك، ثإ كرد لة كردو ناو دةمى تريؤر
لة طوزةر شاراوة نهَينىء بةشَيوةيةكى
ديكتاتؤر» كؤلكة «خَيَلةكى دةسةآلتَيكى
دةسةآلتَيكى زةنطَيكى طةورةية بؤ دةكات
من كوردستان. لة سةرتاثاطري هةمةكىء
تاوانبار كوردستان لة هَيزَيك هيض ناتوانم
ئةستؤى بخةمة طةورةية تاوانة ئةم بكةمء
كردنى ئاشكرا دؤزينةوةو تا اليةنةكان
هةموو عوسمان، سةردةشت بكوذانى
بَيتاوانى ثَيويستة تاواننء بَى هَيزةكان
بةآلم لةطةَل خةَلك، بؤ بسةِّـَينن خؤيشيان
بة زووترين دةسةآلت ثَيويستة دا ئةوةش
بة زؤر بداتةوةو خةَلك ءةآلمى كات،
تاوانباران هةوَلبدات ثةيطريانة جدىء
بكرَينء دادطــا رادةستى بدؤزرَيتةوةء
سزايش ديسان بكرَينء ئاشكرا تاونباران
ئاو بخواتةوة. دَلى خةَلك بؤ ئةوةى بدرَين،
خةَلك مةدةنييانةى خرؤشانة ئةم ناكرَيت
خانةى بخرَيتة بكرَيتء ثؤَلني خانةبةندىء
تاوانبار ثَيى سياسييةوةء هَيزَيكى ضاالكى
تاوانةكةو شاردنةوةى بؤ تةنها بكرَيت،
كوردستان خةَلكى ضونكة ثشتطوَيخستنى،
هَيزَيكى طةر هؤشيارترة، لــةوة زؤر
دةتوانَيت تَيطةيشتبَيت، ءا سياسى
بةرَيت. الإَيدا بة خةَلك ديدطاى تَيإواننيء
سةرشةقامةكان، هاتنة خؤثيشاندانء
ديمؤكراسىء سةرةتايىء مافَيكى
لؤذيك كوردستانة، خةَلى  مةدةنييانةى
بةإَي بؤ دذةى راطةياندنة هةرا ئةو نيية
كردنى. ثرؤتسؤ مةبةستى بة بخرَيت
لة كوردستان، خةَلكى  هاتنى  دةنط بة
بة ءةهاداو طةورةى تاوانَيكى  بةرامبةر
طةورةية، تاوانة ئةو كردنى مةحكوم توندى
لةطةَل بوو، شةرافةتمةندانة بإيارَيكى
نيشتمانىء ئينسانىء ئةركَيكى ئةوةشدا
من كوردستانة. خةَلكى مةدةنييانةى
هاتنة مةيدانى ساتى ضركة دةَلَيم، ئةمة
كوردستانة، خةَلى مةدةنييانةى ئريادةى
ئاست لة  كوردستان هاوآلتيانى دى كة
بة دةرهةق  ثَيشَيلكارييةك تاوانَيكء هةر 
هةرطيز نابنء بَيدةنط بكرَيت مافةكانى
ثَيويستة خةَلكء ضاوى بكةنة خؤَل ناتوانن
مةدةنييةكانى سياسىء هَيزة هةموو
خولياى ئةوانةى تايبةتى بة كوردستان،
دَلنياشنبء ثَيى  ديمؤكراسني ثَيشكةوتنء
هةنطاوَيكى دذايةتى نةك بينرخَينن،
كارنامةى لةم جؤرة، بكةنة مةدةنييانةى

خؤيان. سياسى

كوردستان لة ديكتاتؤرى مةترسى تريؤرء تارمايى

ثَيكهَيناني«رَيكخراويسةردةشت ثَيشنياري
رؤذنامةنووسان» طياني ثاراستني بؤ عوسمان

جؤرى دَلنييايي ثرؤذةى
بةرامبةر لة فَيركردن

لةزانكؤ حيزب تةدةخوُّـ
حةسةن شؤإش د.

تةدةخوُّـ هةية، هةرَيم حكومةتى لةوةتةى
تا طشتييةكاندا دامودةزطا دةسةآلتةكانء لة حيزب
سةر ئَيسقانة، ءةزارةتَيك، فةرمانطةيةك بةدةرنيية لة
دؤخةش ءةك ئةزمونى كاريطةرى ئةم تةدةخولة، ئةم
قازانجى لة دةريخستووة حوكمإانييةتية، ماوةى ئةم
دةسةآلتةكةشى هةرَيمء  طشتييةكانى بةرذةوةنديية 
لةثَيناو كة كةسانة دةكا، خزمةت بةو تةنيا نييةو
خؤيان تايبةتييةكانيان، بةرذةوةنديية ثاراستنى

هةَلواسيوة. حيزبةوة بةدامَينى
ثَيشةكييةوة لةم  هةَلدةطرَىء زؤر  باسة ئةم
بَيمة مةبةستمة
ثرؤذةيةى، ئةو سةر
ــرى ءةزي بةإَيز  كة 
دةستى باآل، خوَيندنى
بــةنــاوى ــــَى داوةت
دَلنييايي (ثرؤسةى
بؤ فَيركردن) جؤريي
ئاستى بةرزكردنةوةى
لةزانكؤء زانستى
نى كا نطا يما ثة
خؤم هةرَيمدا،كة
مامؤستايةك ءةك
كارو ــةر ه لــةطــةَل
ثــرؤســةيــةكــدام
ئةم بؤهَينانةدى
بؤية مــةبــةســتــة،
ثرؤسةكة خـــودى
خــراث ـــةبـــاشء ب
لةسةرناَلَيم، شتَيكى
تَيبينيشم ئةطةرضى
بةآلم هةية. لةسةرى
بثرسني، مافىخؤمانة
ــةوةى ــةإان ئــايــا ط
زانستىء هةيبةتى
زانكؤ، سةربةخؤيي
دةستَيوةردانى لة
داإشتنةوةى حيزبء
زانكؤكان هةيكةُّـ
بنةماى ــةر ــةس ل
زانستييةكان، ثَيوةرة
ثَيشوةخت طةرةنتى
ئاستى بــةرزكــردنــةوةى  باشرتكردنء بؤ نيية 
ثرؤسةيةكى هةر لةثيادةكردنى زانكؤكان، زانستى
ضونكة ءةزير، جةنابى  ثرؤذةكةى بؤنمونةءةك  تر
ثرؤسةية ئةم سةركةوتنى لة  ضى ضاوةإوانى ئَيمة
زانكؤكانى بينةقاقاى حيزب  لةكاتَيكدا بكةين،
تادةطاتة بةشةوة، لةبإياردةرَيكى هةر طرتووةء
سةرؤك ياريدةدةرةكانىء راطــرو بةشء ســةرؤك
ءةزارةتيش، ناو ثايةكانى ثؤستء هةتا زانكؤكانء
تةوجيهى بةتةزكييةء زؤرينةيان طشتى بةشَيوةيةكى
ثرؤذةية ئةم دةبَى ئيرت داشئةنرَين، دانراونء حيزب
تابتوانَى بةدةستةوةبَى  سيحرى عةسايةكى  ض
دؤخة ناسروشتييةى زانكؤكان بَيتةوة. بةرةنطارى ئةو
لةمانةى ثؤستَيك هةر ثإكردنةوةى بؤ ئَيستاش
حيزب هةَلوَيستى موراعاتى دةبَى ثَيدان، ئاماذةمان
مامؤستايةى ئةو لةسةر بكرَى ثشتيوانيكردنى يا
هةوَلى ثَيشء دَيتة ثؤستة ئةم ثإكردنةوةى بؤ كة
ضةند مامؤستاية، تا نيية ئةو طرنط ئيرت بؤدةدات،
نمونةش زؤرن تيادَيتةدى، زانستييةكانى مةرجة 
هةواَلةى ئةو ديارترينيان حيزب تةدةخوُّـ لةسةر

لةسةر  يةكطرتو سايتى لة  ٢٠١٠/٤/٢٢ رؤذى
بآلوكرايةوة. سةالحةدين نوسراوَيكى زانكؤى

ئايا دةثرسم، بةإَيز لةءةزيرى لَيرةدا، من بؤية
يا دةسةآلتى زانكؤكان، بةسةر باآلترة ئةو دةسةآلتى
هةروةك ) باآلتربَى حيزب دةسةآلتى ؟ ئةطةر حيزب
كةثرؤسةكةى ئةوةية ماناى ءاقيعة) ئَيستا تا
بارة ناتوانَى ئةو ثَينابةخشَىء جةنابيان، هيوايةكمان
تَييكةوتوة. كة راستكاتةوة،  باآل خوَيندنى خراثةى
حيزبء هى لة باآلترة ءةزيريش دةسةآلتى ئةطةر خؤ
لةكاروبارى بَينَى حيزب بةتةدةخوُّـ كؤتايي دةتوانَى
ثرؤسة لةثيادةكردنى بةر  دةبَى ئةوا  باآل، خوَيندنى
زانكؤء ــةيء ــةك ءةزارةت هةيكةُّـ جؤرييةكة،
بةطوَيرةى دابإَيذتةوةء سةرلةنوَى ثةيمانطاكان،
تةنيا دابةشكرَينةوة، ثؤستةكان زانستييةكان ثَيوةرة
بة هيض زانكؤ نيية، مةحةكةو مومكني سةنطى ئةمة
كاتَى سةرثَى، هةَلسَيتةوة زانستى بةناو ثرؤسةيةكى
بةرذةوةندييةكانى ء ئارةزوو  بةثَيي  بتوانَى حيزب
بوو ئاوَيك ئةمة ضونكة بكات، تَيدا تةراتَينى
سةدةى حةفتاكانى لةكؤتايي  رشتى،  بةعس حيزبى
رؤذة بةم عَيراقى ثرشةنطدارةكانى زانكؤ رابردوء
نزمدان. زؤر زانستى لةئاستَيكى ئَيستا كة طةياند،
ئةزمونة ئةم راثةإينةوة لةدواى  ئَيمةش بةداخةوة،
تاهةنوكةش كردةوةو دووبارة شكستخواردوةمان
بةإَيز، ءةزيرى نازانني جا لةسةرى، بةردةوامني
سةركةوتنى بَينَى، لةثَيناو بةم دؤخة كؤتايي دةتوانَى
ثرؤذةكةى يا  زانكؤكان، سةربةخؤيي ثرؤذةكةىء 
هةرَيمة ئةم  كةبؤ تر ثرؤذةى ضةندين ئةميشءةك 
ساماَنى هةدةردانى بةفريؤدانء كات تةنيا هاتوة

لَيدةكةوَيتةوة. طشتى

بينةقاقاى حيزب
زانكؤكانى

هةر طرتووةء
لةبإياردةرَيكى

تادةطاتة بةشةوة،
راطرو بةشء سةرؤك
ياريدةدةرةكانىء

زانكؤكانء سةرؤك
ثؤستء هةتا
ناو ثايةكانى
ءةزارةتيش،

طشتى بةشَيوةيةكى
بةتةزكييةء زؤرينةيان

حيزب تةوجيهى
داشئةنرَين دانراونء

سةردةمةكاندا، هةموو لة
دؤخانةو ئةو تَيكإاى
رؤشنبريو هةلَوَيستى

سةربةخؤ رؤذنامةنووسانى
بةالى ترس، فؤبياو بة بووة
ديكتاتؤرةكانةوة، دةسةآلتة
دةسةآلتة مَيذووى سروشتية
ثةيوةندى ديكتاتؤرةكانء
رؤشنبريانء توَيذى لةطةَل

رؤذنامةنووسانى نووسةرانء
مَيذوويةك هةلَويست، بة

ستةمكارىء لة ثإاوثإ بووة
بإ كوشتء


