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  وةهاب شاه حمةمةدوةهاب شاه حمةمةد... ...   ئصستائصستا لةمةوبةرةوة تاکو  لةمةوبةرةوة تاکو لَلَ سا سا107107لة لة 
  

، بة هؤی نةبونی تةکنةلؤجيای پثشکةوتو، تةنانةت لة وصاتة هةرة پثشکةوتؤکانی جيهانيش، رؤژنامةگةری بةگشتی
دةکةون و پاشان بةهؤی بارة ئابووری و سياسثکةی سةد ساص لةمةوبةر نةدةکرا ئةو کارة رؤژنامةوانيانةی ئةمرؤ بةرچاو 

يان بةهؤث رژمثة داپلؤسينةکانيان نةيان دةتوانی کارة ، زؤر لة ميلةتانی جيهان چی ئةوانةی ژثردةستة بوون. هةن ببواية
رؤژنامةثکان لة ناوياندا بة ئازادانة کاری خؤيان بکةن و هةموو ئةو کةم و کؤريانةی ناو کؤمةصگاکانيان خبةنة ژثر دةستی 

   .ئةويش بةهؤی بةربصاوی نةخوثنةواری لةناو خةصکان، ئةمرؤ هةية نةبووخؤثنةريش ئةوةی ، خوثنةر
  

زؤر لة رؤژنامةوان ژيانی خؤيان و نزيکةکانيان دةکةوتة ژثر مةترسی و هةرةشة بة هؤی بريوورا سياسی و 
تی گةورة کة مثژووی رؤژنامةگةری پرة لة کارةسا. يان ئةو رةخنانةی دةيان گرت لة دةسةصاتداران، کؤمةصايةتثکانيان

   .ينگريی رؤژنامةگةری بوون لة رووی ئابووری و ئايدلؤجيةوةالَ بةسةر نووسةران و ئةو کةسانةی
  

تةکنيکی يان ئازادی لة هةموو رووثکةوة لة کاری ، دوور لة توانا ئابووری، ئثمةی کورد وةک ميلةتثکی ژثردةستة
ئةگةرچی بةشثکی زؤرمان تاکو ئةمرؤش لةو ئازادية ، و بةررؤژنامةگةری بث بةش و هةزار بووين تاکو چةند ساصثک لةمة

رؤژنامةگةرية زؤر بث بةشني ئةويش بة هؤی ئةو بارة سياسيةی زؤربةی خةصکی کورد هةيةتی لة بةشةکانی تری 
يان دةيانةوث مةينةتی و ، ئةو رؤژنامةوانة کوردانةی کة ئارةزووی نوسينی ئازاد و سةربةخؤيان هةية. کوردستان

يان خؤيان بؤ زيندانة ، مواری گةلةکةيان خبةنة سةر کاغةز دةبث پثش هةموو شتثک بري لة هةصاتن لة کوردستان بکةنناهة

   .شاراوةکانی ئثران و تورکيا يان سوريا بکةن
  

بةرزبوونةوةی ، تةکنةلؤجيا  گةورةيةی پثشکةوتنةةم رؤژنامةی کوردی وئةمرؤ پاش سةد ساص بةسةر تثپةربوونی يةک
يان بةهؤی ئةو ئازاديةی کوردستانی باشوور کة هةموو ،  زؤربةی زؤری خؤثنةری کورد و ئابووری رؤشنبريیئاستی

دةتوانيني بصثن کة رؤژنامةگةری پثشکةوتنثکی باشی کورةدةکانی بةشةکانی تر بة تةا هيوای هةموو گةلی کوردی دةزانن 
يةنة سياسثکانی الَئةويش بة هؤثی دةسةصاتة گةورةکةی  ،بةصام هثشتا زؤری ماوة ناوی بنثن ئازاد، بة خؤة ديووة

، هةوصدانيش بؤ کردنيان بة ثکث لة نوسةرانی خؤيان، پاشان دةستخستنة ناو کاروباری رؤژنامةوانان، کوردستانی باشوور
   .يان بةکارهثنانيان بؤ پروپاگةندةی سياسی لة پثناو بةرژةوةندية حزبايةتثکةو تاکثکة

دةبث کاری رؤژنامةوانی ، ئثستاش پاش ئةم ئازادي و سةربةخؤية، پاش ئةو هةموو ناهةمواری و ژثردةستية، کوردئثمةی 
ی هةموو دؤست و دوژمنان خؤمان وةک ، الَلة کوردستانی باشوور بکةين بة چرای هيوای هةموو بةشةکانی تری کوردستان

دوژمنامنان . ة تاکثکان و سياسثکامنان پثشان بدةيندوور لة بةرژةوةندي، خةصکانثکی تينووی بريی ئازاد و سةربةخؤ
وة هةموو رووداوثکی دصتةزين لة رووی سياسی ، ن بؤ نائارامی و نائاسايشی کوردستانی باشوور دادةنثنالَهةميشة پي

انن لة يةن دةسةصاتدارانی سياسی کوردستان بة هةصثک باش بؤ رسواکردن و ناتوانای ئثمة دةزالَبةرامبةر خةصکی خؤمان لة

   .بةرثوة بردن و هةموو هةوصثکيش بؤ ئاصؤزکردنی بارةکةمان دةدةن
، دؤستانی کورديش وةک زؤربةی زؤری گةلةکةی خؤمان هيوای سةرکةوتن و پثشخستنی ئثمةيان لة هةموو رووثکةوة

ی سياسی لة کوردستانی دةسةصاتداران. بةتايبةتی لة رووی ئازادی سياسی و فيکريةوة بؤ ئةوةی زياتر لة يةکتر نزيکبينةوة
يةنثکی تری سياسی و ئابووری نةدةن دةست خباتة ناو کاری رؤژنامةگةريةوة الَباشوور پثويستة رثگا نة خؤيان يان هيچ 

هةرچةند لة رووی سةربازی و ، هيچ دةسةصاتثکی سياسی. لة کوردستان و هةموو ئاسانکارثکيان بؤ خبةنة بةردةست
بث ئةو ، رؤژنامةگةری و ميدياوة بةستراوة، انةوةی بة ئازادی و سةربةخؤی گةلةکةیمهةميشة ، ئةمنيةوة بةهثز بث

   .ئازادی و سةربةخؤيةش دةسةصاتة سياسثکةی هةميشة لة ژثرهةرشةو مةترسی دةرةکی و ناوةکی دةبث
ان بؤ ئازادی و نووسةران رؤشنبريان و ئةوانةی خواستياری بريی ئازادو سةربةخؤن قةصةم و تواناکامن، با هةرهةموومان

   .سةربةخؤی رؤژنامةگةری و بريی ئازاد خبةينة گر
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