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  أةفعةت هةلَة جبةييأةفعةت هةلَة جبةيي.... .... كؤمةلَطاي مةدةين كوردي لة نصوان خةون و واقيع دا كؤمةلَطاي مةدةين كوردي لة نصوان خةون و واقيع دا 
  

  وه یه که ر س شوازه  هه یاندن و میدیاکانی به کانی دنیا ڕاگه  دکتاتۆره مه موو سیسته  هه له
  . تن سه ریکی ئارایش کردنی ڕووی دزوی ده  خه میشه هه

کو شوازی  ڕاست، چ وه تی ناوه گای ڕۆژهه  کۆمه  له وه تهرگیز جیا ناب  هه ی کوردیش که گه کۆمه
  میشه دارو ڕوناکبیر هه تمه  ناو سیاسه  چینو توژکی به وه ر ئه  به ر له ماوه کو جه ت چ وه سه ده

ان ک یاندنه ی ڕاگه  زۆربه و له کی شارستانیه یه گه ی کوردی کۆمه گه  کۆمه ن که که  ده وه ی ئه شه بانگه
تی کوردی  سه  ده ن که ده و دنیادا ده که رو ناوچه ماوه  گوێ ی جه  به وه کانیاندا ئه وکۆڕو سمیناره

و   واقعکه مه ئایا ئه)  مؤسساتیه(نی  ده کی مه یه گه شی کۆمه گاکه تکی دیموکراسی و کۆمه سه ده
کات  ز نه  حه یه ک هه.  واقیع  له ک دوره هی  تا ڕاده یاکه  و یان خه وکه نھا خه  یان ته یه بونی هه

   له تکه ش خیانه گه زویر کردنی واقعی کۆمه م ته به. بت ی شارستانی نه که گه نیشتیمان و کۆمه
  . کرت ر ده ماوه ل و جه گه

ند  وه رژه کان و به م و ویژدان مردوه ه  جاش قه  که کی نیه مه ڕه روا هه نی شتکی هه ده ی مه گه کۆمه
  . ن ی بۆ بکه ن و بانگه شه ر بونی بده  سه کان بیار له رسته په
کرت   ئه سته رجه  ئاسانی به بت زر به ر بوونی هه گه ر ووتکدا ئه  هه نی له ده ی مه گه کوکۆمه به

  .  شی ڕاسته که وانه پچه. س ناتوانت نکۆی ل بکات بینرت و هیچ که و ئه
   یه تی خۆی هه مای تایبه و بنه نی پناسه ده هی م گه کۆمه
 ژر  ك له یه  هیچ شوه نی به ده ی مه گه  کۆمه یه وه  ئه کیانه ره ما سه ت و بنه و خاسیه کک له یه

ی  کن و دوو هاوکشه  یه ی ژه  دوو زاراوه  ناکات چونکه شه و گه می دکتاتۆریدا نیه ی سیسته سایه
  ن وانه پچه
ن و   بکه شه توانن گه و ئه یه کان بونیان هه نیه ده زگا مه تی دیمۆکراسیدا ده سه  ناو ده نھا له ته

  . بت نی دروست ده ده ی مه گه هادا کۆمه ضای ئازادی ڕه  فه  له ن چونکه ر بکه ماوه تی جه خزمه
  ت بیار له سه جۆری ده  ته سه ی واقعی ده وه نگدانه نی ڕه ده ی مه گه توانین بین کۆمه دواتر ئه

  . دات  ئه گه ر جۆری کۆمه سه
  کی زانستیانه یه وه بت لکدانه ک بدرت ده گا یه ر کۆمه تی هه نیه ده ر مه  سه ی بیار له وه  بۆ ئه

نجام بدرت و  ر ئه  سه کی ووردی له یه وه ی ژیان بدرت و لکۆینه نانه نه م الیه ر ئه  سه له
ربنیات   سه نی له ده ی مه گه  کۆمه ی که مایانه و بنه ر ئه  سه راورد بکرت له ی به  که هنجام رئه ده
  . نرت ئه
  بواری سیاسی/م که یه
  . ڕین نیدا بگه ده ی مه گه  دوای کۆمه  پویست ناکات به وه ت دکتاتۆری بوو ئه سه ر جۆری ده گه ئه

. ت سه ر ده  سه  هاتبته وه بژاردنه ی هه  ڕگه ت لهب ت دیموکراسی بوو، ده سه ر ده گه خۆ ئه
الت و ڕپوان و  سه  ده  گرتنیان له خنه  بیرو ڕایان و ڕه بت له واویان هه ر ئازادی ته ماوه بت جه ئه

   وتدا نه ک زیندانی سیاسی له یه  هیچ شوه بت به ئه. ن نجام بده  ئازادی ئه سمینارو ڕاپرسی به
ت وله دوونه یار ڕاوه ت وحزبی نهبت  سه  ده  له خنه  ئازادی ڕه ماندا به ڕله  ناو په نرت بگر

1 



www.kurdistannet.org 
29-12-2004 16:01 

   که یه ته سه  ده و شوه  کوردستاندا له تی سیاسی له سه ئایا ده. ی ژیانی سیاسی بکات سه وموماره
  .  تکی دکتاتۆری ئارایش کراوه سه یان ده؟  کرد باسمان لوه

  بواری ئابوری/م دووه
می دیموکراتی و  ی سیسته  سایه نھا له ته.  که گایه مو کۆمه وتنی هه ی پش که که  کۆه ئابوری که

  م جۆره  له وه ر ئه  به له. بت ردا ده ماوه تی جه  خزمه  هز و له کی به نیدا ئابوریه ده ی مه گه کۆمه
  یه واوی هه کی ته  گوزاریدا ئازادیه رمایه م هنان و سه رهه  بوری به ت له رتی تایبه دا که یه گه کۆمه
  . شدا وه ره ڵ ووتانی ده  گه ی ووت و له وه  ناوه له
کک  بت یه  کوردستاندا ئه  گوزاری بکات له رمایه وت بازرگانی سه سك بیه رکه  هه وه وانه  پچه به
  . . کانیدا  بازرگانیه موو چاالکیه  هه ریك له  شه ت بهرم بکا کانی هه  باکانی ئیداره سته ده  کاربه له

  تی یه بواری کۆمه/م س یه
 ضمانی حیاتی اجتماعی و   وانه و له یه تی هه یه کی کۆمه موو چاودریه نیدا هه ده گای مه  کۆمه له
  مه ئه. ندامان  ئهم وتوان و که ک که ی پیران و په زگای چاودری منان و خانه ئمین و ده زگای ته ده

 جیا   بواره ن له که ر ئه ماوه تی جه موویان خزمه  هه ندین ڕکخراوی نا حوکومی تر که  چه  له بجگه
  . جیاکانی ژیاندا

  . گای کوردیدا  کۆمه  له یه  بونیان هه قینه کی ڕاسته یه  شوه  به زگایانه م ده ئایا ئه
  یاندن بواری ڕاگه/م چواره
نگی  نگ و ڕه نیدا ده ده ی مه گه  کۆمه بت له م ده تی چواره سه ین ده  پ ی ده هیاندن ک ڕاگه
 بت و هیچ  واویان هه کی ته  ئازادیه وه یه که ر س شوازه  هه بت میدیاکان به ئه. ر بت ماوه جه

هلی  فزیۆنی ئه له تهو ڕادیۆو   ڕۆژنامه  بدات به بت ڕگه ت ده سه  بت، ده ر نه  سه سانسۆرکیان له
ی چی  وه  له ڕوناکبیر ئازاده. ن خش بکه نگی خۆیان په نگ و ڕه  ئازادی ده  به ت که رتی تایبه و که
  . کرت  ده سته رجه  کوردستانی ئازاددا واقعی وا به ئایا له. یڤ په نوس و چی ئه ئه
ندی دوور  وه رژه  به  بتوانت دوور له که  یه دۆنیسکمان هه لی کورددا ڕوناکبیرو ئه  موو گه  ناو هه له
ت بگرت و واقعی  سه  ڕووی دزوی ده  له خنه  یڤی ڕه  بنوس و په  ترس بتوانت ڕاستگۆیانه له

ر ڕوی   سه  له رده  ب جیاوازی په  ساتر به ر به ماوه می جه ر ده  به گا بخاته ی کۆمه قینه ڕاسته
  خنه ی ڕه ر ڕژنه کان به مه ه  و جاش قه ر کرده ڵ ما و سه ت هه سه کانی ده  دزوه موو دیارده هه

م   تواناو که  به ره و نوسه ی بۆچی ئه  ئه یه نی و ئازادمان هه ده ی مه گه ر کۆمه گه ئه. و توانج بدات
ر  ك هه هیم ن  من ده وه ر ئه  به له. رام بت ت بچژێ و نیشتیمانی خۆی ل حه  ژانی غوربه یه ونه
  و به  خه  خوازم که  ئه  کو زۆر جار خۆزگه  واقع نایبینم به  به نی نیه و ده ی کوردی مه گه کۆمه
  . . . . . .  ببینم وه نی کوردیه ده ی مه گه کۆمه
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