
www.kurdistannet.org 
11-8-2004 0:12 

  هشام ئاكرةيي ...  كوردستاننصت كؤجصطاي نووسةران و خوصنةران
  

بتوانصت جصطاي خؤي بكاتةوة و خةلَكانصك ناضاربكات أؤذانة يان بة ثصي ثصويست سةرداين  تاوةكوو مالثةأصك
  . ن لة بواري دةزطاكاين أاطةياندندا أؤيداوهةموو ئةو ثصشكةوتنانةيبكةن، كارصكي ئاسان نية بةتايبةت لةدواي 

وكردنةوةي دةيان أؤذنامة و بةخشكرندين دةيان كةنالَي أاديؤ، كة آل و بكردنةوةي دةيان كةنالَي تةلةفزيؤين
رؤخساندوة  تياينآلئازاديةكي باشي بوو هاو ،تيانآلكصشاين سةرجني هاوأاهةمووان لة ثصشبأكصيةكي دذواردان بؤ 

   .يسيت جةماوةر بةدي بصنن زياتر خواست و نيان هةولَبدةن بة ثصي ئاماجنةكادةزطاكاين أاطةياندين ناضاركردوة و
كةنالَصكي تةلةفزيؤين   نةماوة، هةروةها هةبووين أاديؤييكةنالَي  يةكسةردةمي هةبووين درصذة كاتصكي
ن تدا أؤذنامةي تاقانةش نةماوةآللة ضةندين و ش نةماوة و لةدواي دةركةوتين دميوكراسي و دةولةيت ياساتاقانة
   .ك ناضاربكةن تةنيا لة طؤشة نيطاي ئةوانةوة دونيا ببيننكة خةلَ

هةر كاتصك بتةوصت  تازة وكؤن  بةشصوةيك كة هةوالَيهةموو جيهاين بةيةكةوة طرصدا تتؤري ئينتةرنص دةركةوتين
 تاكةكةسيش دةتوانصت بووضونةكاين خؤي  كةري ئينتةرنصت بةشصوةيةك طةشةي سةندتؤ .دةتواين بزانيت

  .وةويانكاتةآلب
تيان و آلتداران، سةرمايةداران و داطريكةرانةوة دذ بة هاوآلكة ضةكصكي كوشندةبوو بةدةست دةسة  سانسؤر

و  ضينةضةوساوةكاين كؤمةلَطاو و طةالين ذصردةست و جةماوةرةوة، كاريطةري خؤي تا أادةيةك لةدةستداوة
مةلَطا و نةتةوةاللَكراوةكاين دةنطيان ثصشبأكصي ئابووري بوارصكي باشي أوخساندوة بوو ضينةبصدةنطةكاين كؤ

  . نابيسترصت
لةو سةرضاوانة و بوارانة بوو كة سانسؤري بةزاند و تواين زالَبصت بةسةريدا، ئةوةبوو  تؤري ئينتةرنصت يةكص

  .وكردنةوةي زانياري و هةوالَةكان كردآلو مالَثةأي جؤراوجؤر دروستكران و دةستيان بة ب ضةندين كةمثانيا
كصشةكاين تؤري ئينتةرنصت، سنوورداري بةشداربووان بوو و هةوروةها لةبةر دةسيت هةموو كةسصكدا  يةكص لة 

كصشةي دووم هةموو كةسصك نةيدةواين بةكاريبصنص و كصشةي سصيةم نةبووين بةرنامةي طشيت كة لةو . نةبوو
ي ضوارةم كة تايبةتة بةكورد، هةلبةتة كصشة. أصطايةوة بةكارهصنةرةكان بتوانن نووسينةكاين يةكتري بيخوصننةوة

  . كصشةي فونيت زماين كوردي بوو
لةدواي ضارةسةركردنصكي مامناوةندي ئةو هةموو كصشانة، ئينتةرنصت تواين ببصتة سةرضاوةيةكي باشي أاطةياندن 

  .و كةوتة ملمالنص لةطةلَ كةنالَةكاين تري أاطةياندن و تواين متمانةي خةلَك بةردةستةوة بصنصت
تدارن وسةرمايةدارن و داطريكةران آلي ئينتةرنصت بووة بة سةرضاوةيةكي باوةأثصكراوي أاطةياندن، دةسة لةو كاتة

  . هةولَي ئةوة دةدةن سانسؤر بطاتة ئةو دةزطايةي أاطةياندن و لةهةندص بوار سةركةوتنيان بةدةستهصناوة
كورد، ئةوة بةدلَنياييةوة دةتوامن بلَصم كة ئةو مالثةأانةي سانسؤر نازانن و نةترس و  ئةطةر باس بصتة سةر 

تدان و ثارت وأصكخراوةكان و تاكة بريصكي سياسني، آلئةواين تر يان أاستةوخؤ سةربة دةسة. بوصرن زؤر كةمن
  :وةك  و هةوالَ بابةتونةكردنةوةيآلبيانيش سانسؤري ناأاستةوخؤ بةكاردصنن و بانوو دةدؤزنةوة بوو 

بة روحصكي  بابةتةكةت بةدةسم نةطةيشتووة، ئةو بابةتة هةأةشةية، بابةتةكةت دذ بة تاكة كةسصكة، هةندصكيشيان
  .هتد...ميش نادةنةوة وآلوكةم، هةندص مالثةأ هةر وآلوةرزشييةوة دةلَصن ناوصرم ئةو بابةتة ب

كوردستان نصت . ودةكاتةوة، مالثةأي كوردستان نصتةآلبابةتةكان وةك خؤيان ب" هةموو"يةكص لةو مالثةأانةي كة 
  .لةماوةي ثصنج سالَدا تواين ببصتة يةكص لة مالثةأة هةرة بةناوبانطةكاين كورد

تياين كوردةوة آل هةلبةتة بوون بة مالثةأصك كة أؤذنامةكان و دةزطاكاين تري أاطةياندن و سةرووي ئةوانةش هاو
سةرداين بكةن، كارصكي ئاسان نية و دةبص ئةم مالثةأة شتصك تايبةيت هةبصت وةك سةرضاوة بةكاريبصنن و أؤذانة 

  . بوو ميوانةكاين خؤي كة لة مالثةأةكاين تردا نةبصت
  :كوردستان نصت ئةمانةن ثصنج تايبةمتةندي هةرة طرنطي
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  نوصكردنةوةي أؤذانة يان بة ثصي ثصويست،
  رصن و بةبص دةستكاري،ئةو بابةتانةي بووي أةوانةدةك" هةموو"وكردنةوةي آلب
  ويانكةن،آلوكردنةوةي زؤربةي ئةو بابةتانةي أؤذنامةكان و ضاثةمةين كوردي ناوصرصن بآلب

  كوردستان نصت مالثةأصكة زياتر نووسةراين دةريدةكةن و خوصنةراين طةرم دةكةن،
   .فارس عةزيز وةك كوردصكي نيشتيمانثةروةر و كوردستاين سةرثةرشيت دةكات مام عومةر

م ئةطةر بزانني كة تةنيا يةك آللبةتة كوردستان نصت كةموكوأي خؤيشي هةية و دةتوانرصت باشتريش بكرصت، بةهة
كةس ئةو هةموو كارة دةكات و دارايي مالثةأةكةش دابيندةكات، ئةو كاتة سنووري داواكاريةكان كةمدةكرصتةوة، 

  . بؤية أةخنةكان و ثصشنيارةكان بوو خؤم هةلَياندةطرم
فارس   سالَ بةسةر دامةزارندين كوردستانتصتدا، دةستخؤشي لة مام عومةر5ييدا بة بؤنةي تصثةأبووين لة كؤتا

بةردةوامبصت لة سةر ثاراستين وشةي ئازاد و نةترس وزياتر ببصتة  عةزير دةكةم وهيوادارم كوردستان نصت
. انسؤر بابةتةكانيان قوتدةداتدةمأاسيت مافخوراوةكان وئةوانةي هيض مةنبةرصكيان نية و أؤذانة ماكينةي س

فشاري  بةرطري لة كصشةنةتوايةتيةكان دةكات، داأةسياين هةروةها ئاواتةخوازم كوردستان نصت بةهةمان شصوةي
  . سانسؤرضيةكانيش بكات
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