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  !بةأصزان 

 سالَةي ئازادي و نيمضة سةربةخؤيي، وردة وردة 13وا كوردستان دواي ئةزموونصكي 
 دةولَةيت دةضصتةوة ناو زطي حكوومةيت ناوةنديي عرياق و ياسا طشتييةكاين

 كولتووري  ويةكطرتووي عرياقي بةسةر ذياين كؤمةآليةيت، سياسي، ئابووري
  .كوردستانيشدا زالَ دةبنةوة

 سالَ ئازادييةوة دةتوانص يارمةتييةكي زؤري طةالين 13دلَنيام كورد بة ئةزمووين ئةو 
عرياق و حكومةيت تازةيان بدات، بةآلم هةندص بوار هةن كة ئصمةش هيضمان بؤ 

من . كردوون و بةداخةوة دةبص بةدةسيت خالَي بطةأصينةوة الي طةالين ديكةي عرياقنة
سةرةكي بواري كولتووري دةكةم و الم واية وةزارةيت لصرةدا دةست نيشاين دوو خالَي 

رؤشنبريي هةر دوو حكوومةتةكاين هةولصر و سلصماين و هةروةها ثةرلةماين كوردستان 
ين بزانن هةتا دةسةآلت و ئازادي و سةربةخؤييان ثصويستة بةئةركي سةرشاين خؤيا

   .ماوة، ئةو دوو كصشة طرنطة ضارةسةر بكةن
  

  :ذمارةي ئةسثاردن بؤ ضاثي كتصب .1
ئةوة دياردةيةكي دواكةوتوة كة تةنيا لة هةندص وآليت ديكتاتؤري ناوضةي 

لة وآلتاين . رؤذهةآليت ناوةأاست و ضةند شوصين ديكةي جيهان أةضاو دةكرصت
اوا حكوومةت مايف ئةوةي نيية دةست لة ئيش و كاري خاوةن بريان وةربدات و رؤذئ

هيض خاوةن بريصك مةجبوور ناكرصت بؤ بآلوكردنةوةي بةرهةمي بري و هزري خؤي 
نووسةري كتصب و بنكةي بآلوكةرةوة بةرثرسي . ئيجازة لة حكوومةت وةربطرصت

 ياساييان لة ضاثي كتصبةكةدا ناوةأؤكي كتصبةكانن و ئةطةر هةلَة ياخود كارصكي دذي
كةس ثصش ئةوةي خةتاي . كردبصت، دواتر دةهصنرصنة دادطا و بة كارةكانيان رادةطةن

 و ثصويست ناكات كتصب و نووسراوةي خؤي بباتة بةردةم كردبصت تاوانبار نيية
يا ذمارةي ئةسثاردن يا ئيجازةي ضاثي بؤ " رقم االيداع"دةزطايةكي حكوومي و 

هيضكةسصك هةوالَي . اية ئةو دياردة نطريسة لة كوردستان مةهصلَنتك. وةربطرصت
و ض تاقم و طرووثصك دةسةآليت سةرةكي لة دواأؤذي نيية و نازانرصت ئايا كص 

عرياقدا دةطرنةدةست و بة كامة ثصوانة دةأواننة ضاك و خراثي بابةتةكان و ئيجازةي 
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با ئةم دةسكةوتةش بكةوصتة الي . ضاثي كتصب بة كص دةدةن و بة كصي نادةن
دةسكةوتةكاين تري كورد و هةر لة ئصستاوة لة كوردستان مسؤطةر بصت ئيتر 

سووك و هاسان مافصكي دامةزراوي مسؤطةري  ناوةندي عرياق ناتوانص حكوومةيت
ئةوتؤ لةطةيل كورد بستصنصتةوة و بة ثصضةوانةوة، طةالين تري عرياقيش دةبنة 

  .ثشتواين ئصمة و هةولَي مسؤطةر كردين مافةكة لة سةرانسةري عرياق دةدةن
  

  مايف كؤثي أايت .2

نيية بةدةست نةبووين مايف كؤثي هيض هونةرمةند و نووسةر و شاعريصكي كورد 
هةر شريت و سي دي ياخود كتصبصك دةكةوصتة بازاأةوة، هةر . رايتةوة نةنالَصت
 لصكرد، ئةوا دةست بةجص بص ئةوةي ئيجازة لة خاوةين يانازي ثصشوكئةوةندةي خةلَ

لة ئةجنامي ئةم . وةربطريصت ياخود بةشصك لة داهاتةكةي بدرصتص، كؤثي دةكرصت
كة ضاثةمةنيةكان تووشي زياين زؤر دةبن و ئيتر تواناي ضاث و كارةدا، بن

  .بآلوكردنةوةي زياتري بةرهةمةكانيان نامصنصت

لة وآلتاين ثصشكةوتووي جيهان، ياساي كؤثي رايت ثشتطريي هونةرمةند و خاوةن 
ئةو . كؤثي بكاتبريان دةكات و كةس ناتوانص بةبص ئيجازةي ئةوان بةرهةمةكانيان 

ردنةوةي نيانةش وا لةاليةن نووسةر و هونةرمةندانةوة ئيجازةي بآلوكبنكة ضاثةمة
ت و خةلَكاين تر بة بص ا هةمان ياسا ثشتطريييان لصدةكبةرهةمصكيان ثصدةدرصت،

) ض كتصب بصت و ض شريت يا سي دي و دي ظي دي(ئيجازةي ئةوان ناتوانن بةرهةمةكة 
  .كؤثي بكةن

بة مايف رةواي هةموو بريمةندصك بزانن و ت يتكاية تا درةنط نةبوة مايف كؤثي را
تةنانةت كوردستان بكةنة يةكةم شوصنصكي رؤذهةآليت ناوةأاست . ياساي بؤ دابنصن

كة بؤ تةرجةمة و بآلوكردنةوةي بةرهةمي خاوةن برياين وآلتاين ديكةش ياسا 
دادةنصت و ثصش بة ضةوسانةوةي بريمةندان دةطرصت ض كورد بن، ض خةلَكي وآلتاين 

  .ي جيهانةوسصي كوردستان و ض خةلَكي ئةوروثا و ثامشاودرا

  !بةأصزان

تكاية . ئصوة لةم كات و سةردةمة تايبةتةدا بةرثرسييةكي مصذووييتان لةسةر شانة
  .هةست بةو بةرثرسايةتيية مةزنة بكةن و ئةو دوو ئةركة طرنطة راثةأصنن

  
  بةوثةأي رصزمةوة،

  
  ئةنوةري سولَتاين

  نووسةر
    2005مارضي 


