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  جةاللجةاللص ص هاورهاور   ...  ...  هةوال هةواليي سةردانةثؤشراو سةردانةثؤشراوييككامياميوةالميك بؤ ثةيوةالميك بؤ ثةي

  
 بة دا بابةتيك بالوكراوةتةوة5/3/2005 ي رؤذي) 121 ( ذمارةي ضواريلة الثةرة) هةوالَ(ي لة رؤذنامة
 لة بابةتة ئةو هةروةها،  و بارزاين تالةباينيثؤشراو بؤ بةريزان ئاغا سةردانةي ثةياميكناونيشاين

 سةرجنة بابةتةكة نوسراوة لة ي جييئةوة. كرابوويةوة بالَو يش) نيت كوردستان(ي ئازيزي رمالَثة
 ئينترنيت و مالَثةرةكاين) هةوالَ ( بابةتةكة بؤي ديارة كة سةرضاوةبةالم زؤر بة رووين، ئةنتةرنيتةوة

  . يةك سةرضاوةية
 و ثةيام و هةلَويستةكاين) ثؤشراوةسةردانةثةيامة (ةند سةرجنيك لةسةر ئةو ضيدةهيني، ليرةدا
  .  تؤمار بكةينيثشتةوة

 ي راستةقينةيوتا بة نا،  نةداوةي بةخؤيديارة هيض جؤرئةتيك،  ئةو ثةيامة بيتيكةسيك نووسةر هةر
 لةسةر ي زؤري نووسةرةكة طومانيكيجطة لةوةش دةردةكةويت كة هةر خود، بكاتةوةخؤيةوة بابةت بالو

 لةسةر ي خو راسيتيناو،  نةداوةي بةخؤرئةيتةيامةكة هةية بؤية هيندة جو ثسيت و دروراسيت
  . ثةيامةكة دابنيت

 ي و كينةي دلَ رةق ئاطريك لةم دؤخة هةستيارةدا و دةرخستينيئةوةش ريطةخؤش كردنة بؤ خستنةوة
ي ماوةر بةهيز و ثشت ئةستور بة جةرةويت بةرامبةر بة،  نووسةرةي كاكي ضةند سالةيةكةبووكةلَ

 دان ي ماية ثووضة بؤ راكردن لة هةقيقةت و بةردةواميئةو ثةيامة هةوليك،  كوردي رزطارخيوازيبزوتنةوة
 ي ديكة لة واقيعيلة طؤرنراوة و مةحالة جاريك،  كة بؤ هةتاهةتاية لة كوردستاني و تاكرةويبة ملهور
 نووسةر ي كاكيزياتر ترسنؤك، يقةتبةو فرت و فيلَ و راكردنة لة هةق.  ببينيتةوةي خؤيكوردةوار

  !!ئامني، ي ئةم جؤرة خةلَكانة بليتا بة دوعا،  كوردستانيش زؤر لةوة هؤشيارترةيدةردةخات و خةلك
) هةوالَيك ( لةطةليةوةك رؤذنامةيةك مامةلَ) جةماوةر(ي هةفتةنامة، من قسةم لةسةر ئةوة هةية

 يتاكة، سةيرة،  هيض كةس و اليةنيكؤ تاوانبار كرديننةك هةوليك ب،  رؤذنامةوانيةيكردووة كة كاريك
 ض دةيب، دةكريتي ثبةم جؤرة سوكايةيت،  هةوالَيوكردنةوةالَ راطةياندن و بيدميوكراسيةت و ئازاد

 ئةو  تاوانباراين كرديني دادطايي زاخؤ داوا كارةسايت قوربانياينيكة كةس و كار، كفريك كرابيت
 ي زاخؤ ثةجنة كارةسايت قوربانياينيوكرابيتةوة كة كةس و كارالَ تيداية ئةطةر بيض، كارةساتة بكةن
 ئةو  دانثيداناينيخود، دريذ بكةن و بةلطةش بؤ ئةو تاوانباركردنة) يكوسرةت رةسول عل (تاوان بؤ بةريز

 يض، ةوليرداية هي ئيدارة– كوردستان يهةريم حكومةيت تاوانبارة بيت كة تا ئيستاش لة زيندانةكاين
 يبةجيكة ج،  بكةني و حكومةتةكةثاريت ي زاخؤ ئيدانة كارةسايت قوربانياينيتيداية ئةطةر كةس و كار

ي نوسةر، كورت بيين.  طةمة سياسيةكاين كردبيتة قورباين تاوانباراين كرديني ياسا و دادطايكردين
 بةيب،  دةداتي ئاب ثيكةوة طري) 31 ( و زاخؤ كارةسايتيكة مةسةلة، لةوةداية)  سةردانةثؤشراويثةيام(

  ثاسداراين ثةلكيش كرديني ئاب بةرئةجنامي) 31(،  ئاماذة بة هؤكار و دةرئةجنامةكان بكاتيئةوة
 ئاب ي) 31(،  دميوكراتةكان لة كؤيةةوة بؤ ليداين) كؤسرةت ( كاكيئيران بوو لةاليةن حيزبةكة

 ثةرلةمان و ت تةمةينسكة دةيانوي،  ديكة بوو و كةساين و ئيران يةكييتي ئةو ثيالنةيبةرئةجنام
،  و ثالنة ئيقليميةكان بكةن حيزيبي تةسك ويسيتبة قورباين،  كوردستاني ديكةسةرجةم دامةزراوةكاين

  كوردستاني لة سةرانسةركايت، بةالم هةقة ثرسياريك بكريت، يبة ئاشكرا كرد، ي كرد ثاريتيئةوة
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  بؤ باس لة دانيشتنةكاين؟ هينايةوةي) ينك(ي ك، ان بةند طريسانةوةوةدةرنراو لة سةير) ينك(
 ئةجناميان  تاران بة ييني ئيران ناكةن كة لة شار ئيتالعايتي عيراق و وةزير موخابةرايتيبةريوةبةر
  . نةوة كوردستانبطير) ينك (دوو ال بريارياندادا و هةر
ضونكة ئةوكات ،  فايل بكات باس لة ئاشكراكردينيةيت خؤيهةق)  سةردانةثؤشراويثةياميك(ي نوسةر

كة ئةطةر قسة ، ةو هةموو كورديكيش دةزايندةخريتةوة سةر بةِر، ةية ذير بةِري و ئةوةدةرفةت دةيب
تر يكةس، لة ثشتيانةوةني ئةوانة هةوالَ وئةوا جطة لة ، ي بكران بة كريطرياوي فايللةسةر ئاشكرا كردين

مامةلَةتان لةطةل ، منةتانةي كوردستان راستيةكان باش دةبينن و بيخةلَك، اش بندلَني، زةرةر ناكات
 . دةكةن
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