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،بةبث "دنيا بووةتة گوندثكي بچوك"يةكثك لة كؤصةكة گرنگةكاين ئةو چةمكةي كة گةلثك جار باسي لثوة دةكرثت 
سانسؤر لة زؤر وآليت دنيادا تائثستاش وةكو چةكثك بؤ كؤنترؤصكردين بريوذا . هيچ دوودصييةك ئينتةرنثتة

كان و كپ كردين ذةخنة لة دةسةآلت بةكاردةهثنرثت،بةآلم ئينتةرنثت ئةگةر بةتةواوةتيش سنوورةكاين جياوازة
نةتةوةي كورد كة خاوةين دةوصةتثكي سةربةخؤ . سانسؤري ذةش نةكردبثتةوة، ئةوا بةرةو داذماين بردووة

 داگريكةرةوة،بةآلم ئينتةرنثت نيية،لة هةمووان زياتر بريوذاكاين سانسؤر كراوة و دةكرثت، لةاليةن دةوصةتاين
ئيمذؤ بةدةيان و سةدان ماصپةري . دةرفةتثكي گةورةي بؤ گةياندين دةنگي كورد بةجيهان بةدةست خستووة

تاكةكسي و حيزيب و ذثكخراوة كؤمةآليةتيةكان و تةنانةت پارتة قةدةغةكراوة كورييةكان لةو چوار وآلتةي 
  .نتةرنثت ذؤژانة لةاليةن سةدان هةزاركةسةوة چاويان لثدةكرثتكوردستانيان داگريكردووة،لةسةر تؤري ئي

كوردستان نثت يةكثكة لةو ماصپةذة چاالكانةي كورد كة ماوةي پثنج ساصة بث وچان ذؤژانة نوث دةكرثتةوة و 
بةهةزاران وتار و هةواص لة شاشةي كوردستان نثتةوة سنوورةكانيان بةزاندووة،بةتايبةيت لة باشوور و 

  . كوردستان و ئةوروپاوة خةصكانثكي زؤر ذؤژانة سةرداين ئةم ماصپةذة دةكةنذؤژهةآليت
خاصثكي پؤزةتيض ئةوةية كة كوردستان نثت دةرگاي خؤي بؤ ذةخنة لة دةسةآلت و پارتة كورديةكاين سةرتاسةري 

نيارو ئاخر ئةگةر دةسةآلت و پارتة كورديةكان،لةگةص ئةو هةموو ذةخنةو پثش. كوردستان ئاواآل كردووة
نةسيحةتةي كةدةيانكرثت،ديسانيش لةئاست بةرژةوةنديةكاين كورد دا نةبن،ئةي ئةگةر مةيدانيان بؤ ئاواآل بثت 

ديارة مةبةستم ئةوة نيية كة ذةخنة هةموو كات كاري خؤي كردبثت،بةآلم خؤ هةرهيچ نةبثت . دةبثت چي بكةن
  .بة ئاگا هثنراوةتةوةلةئاست ئةو هةموو هةآلنةي كراون،ويژدانيان 

بةرزكردؤتةوة،بةآلم ئايا ئةمة بةماناي ئازادي " نثيت هةموانةي"كوردستان نثت هةروةك خؤيان دةصثن درومشي 
گةلثك جار لة كورستان نثتةوة،شةذي نثوان نووسةران لةاليةك و هةوداراين پارتة سياسيية . ذادةربذين دثت

ئازادي ذادةربذين ماناي سوكايةيت بة تاكة . ذةيان پث ذةشكراوةتةوةجؤر بةجؤرةكان لةاليةكي ترةوة،دةيان الپة
بؤ منونة ياساي چاپةمةين وآلتثكي وةكو سوثد ذثگا بة برينداركردين هةسيت . كةس و گروپي ديين و ئثتنيكي نيية

مي ئةگةر شتثكي واش بةسةر ذؤژنامةيةك يان گؤضارثك جا لة فؤر. تاكة كةس و گورپة جؤراوجؤرةكان نادات
ئينتةرنثت يان كاغةز دا تثبپةرثت ئةوا خاوةين ئيمتيازي ئةو گؤضارة يان ذؤژنامةية بةرپرسيار دةبثت، بؤية 
دةبثت ماصپةرة كورديةكانيش بةتايبةيت ئةوانةي كة لة ئةورةپاوة وةشان دةكةن ذةچاوي ياساي چاپةمةين ئةو 

پثناسي نووسةرثيت و وآلتپةرةوةري بدةنة هةمانكات هةندثك ماصپةري كوردي وةكو ئةوةي . وآلتانة بكةن
اليةنثكي تري گرنگ ئةوةية كة گرنگي . خةصكي،الساي هةندثك پارت و اليةين كوردي و ذؤژهةآليت دةكةنةوة

بةزماين كوردي بدرثت و كةسثك هةبثت چاو بة وتارةكاندا خبشثنثتةوة بؤ ئةوةي لةهةصةي ذثزماين پاكيان 
بذاوا ناكةم هيچ ذؤژنامةيةكي كوردي هةبثت كةسثكي . نووسينةكة بشثوثندرثبكاتةوة،بةبث ئةوةي ناوةذؤكي 

  .دةرةجنامي ئةم پاشاگةردانيية بةسةر زماين كورديدا دةشكثتةوة. زمانةوان هةصةكانيان بؤ ذاستبكاتةوة
ثت كوردستان نثت لةنثو ذؤژنامةگةري كورديدا جثگاي خؤي كردؤتةوة و خاوةنةكةشي ماندوبوونثكي زؤر دةكثش

بةهيواي ئةوةي كة لةداهاتودا زياتر ئةو ماندوبوونة بؤ كاري نةتةوةيي كة لةهةموو شتثك . كة جثگاي پثزانينة
زياتر بؤ كورد پثويستة،خبرثتة گةذ و خؤي لة شةذة دةنوك بةدوور بگرثت شةرتيش نيية نثيت هةموان بثت، 

 .چونكة شتثكي وا كارثكي مةحاصة
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