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 ندا هۆه له" میدیا"ی آوردی  نجانی یانه نی گه نجومه خولكی ڕاهنانی ئه له  ئازادیدا ژیان له

  
  :ندا هۆه/ د سلمان حمه ران ئه  آامه

   
ی  نجانی یانه نی گه نجوومه ی زایست ئه  شارۆچكه  له2005ری  مبه  ی دیسه25-24ڕۆژانی 

وی نج و ال  گه40شداری   به به" میدیــا"آوردی 
  آوڕوآچی آوردی دانیشتووی شاره

ندا خولكی ڕاهنانی دوو  جیاجیاآانی هۆه
  نجان له ی گه وه یان ڕكخست بۆ ئه ڕۆژه
آانی خۆیان بدون و باس   و گرفته آشه

  ن آه  بكه و گیروگرفتانه رآردنی ئه سه چاره له
ر  هه،  وه بته ڕوویان ده ندا رووبه هۆه له
 و بازاڕی آار و ی خوندن پرۆسه له

زمانی و بوون وپاراستنی  ی خۆگونجاندن و تكه رتی و آشه پكھنانی ژیانی هاوسه
 . نوان دوو آلتوری جیاوازدا دایك و ژیان و پكدادان له

ن  الیه ستی پكرد له هیدانی آوردستان ده ستان بۆ گیانی شه ك وه یه قیقه  ده  به آه خوله
شداربووانی  پاشان به،  وه  ڕوونكرایه آه ست و آرۆآی خوله به  مه هو ه-ر عفه ست جه به مه

ختیار  آترناساند و به  یه  خۆیان به آه خوله
زراندن و   مژووی دامه آر باسكی له به

و " میدیــا"ی  آانی یانه آاروچاالآییه
  نده  هۆه نجانی آورد له نی گه نجوومه ئه
" یدیــام"نجانی  نی گه نجوومه  ئه آه، آرد
ت و هاوآاری و ئاسانكاری  دات خزمه وده هه

ندا بۆ ج و  هۆه نجانی آورد بكات له بۆ گه
   و خۆچاالآكردنیان له وه ڕی خۆدۆزینه

ن  الیه ها له روه هه، آانی ژیانیاندا بواره
آانی  مهرنا ر آار و به سه آی چوپ له  خۆیان ناساند و گفتوگۆیه آه  یه آه  یه وه شداربووانه به
 .  آرا م خوله ئه
ی  رباره ك ده یه وه  لكوینه به" تاح ردار فه سه " آه آانی خوله ڕژییه رنامه  به آك له یه
 و  ر آشه سه ی له رده په" ندا هۆه ی له نجانی بگانه ر و گه نابه  و گرفتی خزانی په آشه"

باتی آلتوری و  ی خه سۆنگه آانی له ریه آلتو ی تابووه خته مای و شكاندنی شه آان هه ئازاره
   له ی آه و گرفتانه ر ئه سه  و تیشكی خسته وه  بواری گفتوگۆ لكردنه  هنایه وه تییه یه آۆمه

  آكه ش یه نده هۆه، آرن آانی پ تاوانبار ده بگانه، گای ڕۆژئاواییدا مۆی آۆمه دونیای ئه
  .  وه داته ی دا ده و گروپانه ڕووی ئه ك به یهخو ك خانه  وه ی ڕۆژانه و وتانه له

" مسومان بوون"ك تاوانك   وه میشه ران هه  جوداآانی آۆچبه ی خۆگوونجاندنی گروپه پرۆسه
 . آرت دا باس ده نده آانی هۆه  سیاسییه آانی دیالۆگی پارته  گرنگه ته  بابه یان له

 و  یه آان هه یان بۆ بگانه ه ی زۆر هه وه ن لكدانه ندی هه ندێ پارتی سیاسی هۆه هه
 .  وه نه آه ڕوو ده آراویان ڕووبه ئاماده تی  تۆمه آۆمه
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ناو  ن له شداری بكه  به آتیڤانه  ئه یانتوانیوه نار گیرن و نه  آه م گروپانه وان ئه ڕای ئه به
و  ای لكردوون ئهروونی و بوونی هز و توانای ڕۆحی و ده  نه ندی دا و گوایه گای هۆه آۆمه

آانی   ناو بازاڕه وپشچوونی فربوونی زمان و چوونه ره  ئاستی به  ڕگربن له هۆآارانه
قی  ندێ ده  هه به، آانی ژیانیان و پۆگرامه یه آان په وان بگانه ڕای ئه آارآردن و به

   و خزاندا و لهندی ژیانی آار یوه  په  ئاشكرایی له ش به مه  و ئه وه ستنه به  ده وه پیرۆزه
 سیستمی هزر  ستاوی له  و بارودۆخكی ڕاوه وه ته نگی داوه آاندا ڕه تییه  گشتی و تایبه شونه

  ته دا هناوه م وتانه ی ئه نده ناهه آانی په تی و بگانه و بیری ژنان و پیاوانی ڕۆژهه
لنكی  ی دیموآراسیدا و آهش و سیستم ڵ آه گه  له گونجانیانه ی نه آه نجامه  ئه آه،  ئاراوه

 .  آاندا دروست آردووه  و بگانه آه یی وته نوان دانیشتوانی بنچینه ی له وره گه
آرا بۆ  شداربوو ئاماده نجانی به دا ڕاهنانك بۆ گه ئواره ر له ی گفتوگۆآانی سه رنامه  به له
ریشیان بۆ  سه مان آاتدا چاره هه آانی خۆیان بدون و له آشه ر خۆیان له  هه ی آه وه ئه

  ی به ر گروپه نجامدا هه  ئه له، شت گروپیان ل دروستكرا  هه سته به م مه بۆ ئه،  وه بدۆزنه
  و گروپانه ئه، نواندا دروست بوو ی جددیان له شه  گفتوگۆ و موناقه وه ندین خای چوپه چه
نجی آورد  آانی گه ی پداویستی و آشه ره وه  ته ن آردبوو تكا لهستنیشانیا ی ده و خانه ئه
آانی خۆیانن  موآوڕیه زای گرفت و آه نجان خۆیانن شاره ر گه  هه چونكه، ندا هۆه دوا له ده
ر  سه  گفتوگۆ له وه آه یه نجان به ی گه وه ن و بۆ ئه ستنیشان بكه آانی خۆیان ده توانن آشه ده

ری بۆ  سه آان چاره ندی داره یوه  په نه تی الیه یارمه وبدرت به ن و هه ن بكهآا و گرفته آشه
ندین خای  چه ستنیشانیانكرد له  خۆیان ده نجان آه آانی گه ی گرفته گوره  و به وه بدۆزرته

  .  وه بینییه شدا خۆی ده هاوبه
  ستنیشانی خاه ن ده خۆیان توانیا نجان زۆر ڕاستگۆیانه آرا گه  تبینی ده ی آه وه ئه

  وه ڕووی الوانی آوردیش بۆته  ڕوبه ن آه  بكه نجانی بگانه رانی ژیانی گه آانی گوزه الوازه
  .  زی نر وم وه گه ردوو ره هه به
 خۆیان  یه م شوه  به آانیان آه و گرفته ی آشه رباره ندین خای گرنگیان باسكرد ده چه
  :ستنیشانیان آرد ده
  . و خوندن و بازاڕی آار ره نجی آورد بدات به كخراوك هانی گهبونی ڕ  نه-1
وی بۆ بدات  ی هه وه  بۆ ئه ژیاندا نییه نجی آورد ئامانجكی دیاری آراوی له  گه-2

 . راندا نده نجانی هه  نوان گه ی زمانی دایك له ها آشه روه وهه
نوان آورد  ندی له یوه ی په وه ئه بۆ  ندا نییه هۆه آگرتوی آوردی له آی یه یه  جالییه-3

 . ندی بناسنت هۆه ندیدا دروستبكات و آورد به وهۆه
نوان دوو آلتوور و دوو ئاینی  بوونی له رده روه هۆی په نج به ی گه  درووستبوونی آشه-4

نجی آوردی  ن گه الیه تی له وایه ته ی نه ستدانی ناسنامه ده ی له جیاوازدا وآشه
 .  وه هران نده هه
 .  تاراوگه نجی آورددا له نوان گه  له ه آی هه یه شوه  پكھنانی خزان به-5
وتی باوك  سوآه ران وهه نده هه آی دیاری آراودا له یه نو چوارچوه ی ئازادی آچ له  آشه-6

 . ردا رامبه زی به گه ڵ ڕه گه آردنی له یرنه آسانی سه یه ساالری و به
عات  یانی و تا سه به رله م و سه آه شی آۆتایی ڕۆژی یه ی گفتوگۆ و لدوانی بهر وه  ته مانه ئه
 . میش بوون ڕۆی ڕۆژی دووه آی پاشنیوه یه

 ناونیشانی  ریم باسكی به بدولكه بدو عه ردار عه ڕز سه  به آه می خوله تی دووه بابه
 . ردش آ پشكه" ڕ  بۆ توندو تیژی یان بۆ ئازادی بیروباوه ئاینده"
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  دا و به  ئاینی ئیسالمدا ده رگای مژووی توندوتیژی له  ده ر له ی نوسه آه ته آرۆآی بابه
و و ئیسالمی  و میانه ی ئیسالمی توندڕه رباره ده، ورووژاند  جۆری ده مه  پرسیاری هه وه گه به

 . مۆ  تا ئه وه ره مبه نی پغه می هاوه رده سه ر له سیاسی هه
  وه شداربووه نجانی به ران و گه ن ڕكخه الیه ندی له ك خابه  آۆمه  به هآ پاشان خوله

یشتنی  آگه یه نھا به  ته م آۆرسه آرا ئه داوا ده، مووان بوو ندی هه زامه آۆتایی هات و جی ڕه
ست پ   ده وه یی بۆ آاروچاآی جددی لره میشه ندی هه یوه بت و پردكی په  نه نجانه م گه ئه

  . بكرت
 


