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ڵکی ئازدایخواز چی بکات  بينيت؟ خه چۆن ده  تيڕۆڕه  م جۆره تی و ئه تایبه  رميانيی به گه  کۆنتراکت: کوشتنی کاوه
 ؟ باشه

تەنگاوکردنێکيان   تيڕۆڕکردنی گەنجە روژنامەنوسەکان، هەڕەشە یان هەر جۆره  بێت ئاگاداربين که یوب بارزانی: ده ئه
  بينراوە لە هەموو سيستەمێکی دیکتاتۆریيدا. نە هەر دژى رۆژنامەنوسان، بەڵکو دژى هەر جۆره کی یه ، دیارده
 ک دەسە�ت پێی ناخۆش بێت. بيرۆکەیه

تی  لە تورکيا سا�نی هەشتەکان و نەوەتەکان بە سەدەها کەسی کورد کوژراون و تاوانبارەکان دەستی دەوڵه
 بران. ری نادیار" ناو ده شێنه ستوه "ده  ن بهقووڵی تورکيای تيا بوو. ئەو کاتە بکوژەکا

تی پۆليسيی دامەزرابوو، دەستگاکانی دادپەروەریی، ئاسایش، یاسا، زانکۆ وهەتا  لە تونس بە تەواویی دەوڵه
کانيش رژێمی بن عەلی قوتی دابوون و گرێدراوی خۆی کردبوون. لە ميسری حوسنی  نييه ده مه  رێکخراوه

حوسەین، سوریای ئەسەد، هەمان شێوە بوو. دەستە�تی کوردستانی باشوریش  موبارەک، عێراقی سەددام
 ئەمڕۆ هەمان شێوە بەڕێوەدەبەن، بە تایبەتيی لە دەڤەری بادینان.

ی چ دەستە�تێک  وه کی تر دەگۆڕێت، بە گوێرەی ئه کولتوری هاو�تيانی کوردستان لە ناوچەیەک بۆ ناوچەیه
ولەیمانی تا رادەیەکی باش کولتوری ئازادیی فکریی هەیە کە لە بادینان حکومرانيی دەکات لەو شوێنە. لە س

 بوونی نييە.
بێ هەبوونی   وه لە تونس، ميسر، یەمەن، ئەم سيستەمە روخێنرا، گەلەکان لە رێگای شوڕشی جەماوەریيه

دەرەکيی بە دیکتاتۆریيەکان بروخێنن. لە کوردستان لەبەر داگيرکردنی   سەرکردەی کاریزما، توانيان رژێمه
ساوە دژ بە ستەمکاریی، دژ بە حکومڕانی پۆليسيی، دژ بە  ، گەلی کورد هەڵنه وه پێچەوانەی گەالنی جيهانه

 دەستە�تی ویراسيی پيسخۆری کوردیی هوندری و�تی خۆی.
یی من لەو باوەڕەدام ئێمەی کورد پاشکەوتوین لە کاروانی شۆڕشگێڕیی جيهانيی ئەمڕۆ، لە بەرهەمهێنانی دادوەر

 تيی، دیموکراسيی و دەوڵەتی یاسادا. �یه کۆمه
سەر شەقامەکانی سلێمانی، هەموو کەناڵەکانی   ڕژێنه زایی ده رۆژنامەنوسێک دەکوژرێت، خۆ پيشاندان و ناڕه

راگەیاندنی هەموو پارتەکان چ لە دەستە�تدا یان لە ئۆپۆزیسيون دێنە دەنگ دژ بەو تيڕۆڕە، لە الی مروڤ ئەو هزرە 
ک لەم و�تە ناقەومێت جگە لە کوشتنی تاکە کەس، بە�م لە راستييدا هەبوون و  دەبێت کە هيچ نایاسایيه پەیدا

بەردەوامبوونی ئەم سيستەمەی دەستە�تی ئێستای کوردستان هەر رۆژ تاوانبارە بە کوشتنی روح و ویژدان 
 ساڵ؟  23بە درێژایی   ول کراوهس، کەچی تەحەم ک که وموراڵی گەلی کورد، کە زۆر گەورەترە لە کوشتنی یه

کوشتنی تاکە کەس، رۆژنامەنوس، پياوی سياسی یان تێکوشەری شۆڕشگێڕ، پارچەیەکی زۆر کەمە لە تاوانی 
 ئەم دەستە�تە دژ بە هەموو نەتەوەی کوردستان.

 موو سيستێمێکی دیکتاتۆریييدا هه  له  کی بينراوه یه دیارده  مه ئه 
ئازادیی فکریی هەیە کە لە بادینان لە سولەیمانی کولتورێکی 

 بوونی نييە
 کات ده  وه ی گەلی کورده ئاینده  دەستە�ت خەریکە کڕینوفرۆشتن به

 
پێویستمان بە رێکخستنی تێکۆشانی جەماوەریی شۆڕشگێڕانە 

 هەیە لە سەرانسەری کوردستاندا

 

 ر ئازادیی بيروڕا؟ سه  له  ریی پيسخۆریی چييه کۆنتراکت: کاریگه
حەمە، سەردەشت عوسمان یان   یوب بارزانی: تاوانباریی ئەم دەستە�تە نە بە تەنها کوشتنی سۆرانی مامه ئه

، لە مێژە ئەم دەستە�تە گەندەڵە خەریکە کولتوری  کاوە گەرميانيی یان دزیی سەروەت وسامانی گەلەکەمانه
زویر، بە بەرتيل، بە درۆ، بە پوول و بە  ە تهبتپەرستيی لە ناو کۆمەڵگای خۆماندا بچەسپێنێت بە زەبری کوتەک، ب

 . ی بێ بناغه پڕوپاگەنده
ی گەلی  ئاینده  دژ بە دیموکراسيی، دادپەروەریی و خەریکە کڕین وفروشتن به  دەستە�تی کوردستانی باشور بۆته

نسەری کات. بۆیە پێویستمان بە رێکخستنی تێکۆشانی جەماوەریی شۆڕشگێرانە هەیە لە سەرا ده  وه کورده
کانی  موو چين و توێژه کوردستاندا و بە تایبەتيی پەیداکردنی هوشياریی سياسيی نەتەوەیی لە ئاستی هه

تيی  ڕه کوردستاندا و گرنگيی بدرێتە هاوپەیمانيەتيی ناو چينەکانی کۆمەڵگای کوردوستان بۆ گۆڕانکاریی بنه
می کوردستانی باشوردا. موو سيسته هه له  

 
 

ی "کۆنتراکت وه هری لێکۆڵين نته سه " 
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