
 ڕەوەندی کوردی سبارەت بتیرۆری سردەشت عوسمان و
  ئازادی رۆژنامنوسی پۆژەی کمپینیک پشنیاردەکن 

  
رگ  و لشاری نورنبی ڕەوەندی کوردی لڕۆژی  ،ناوەندی کولتوری کوردیھۆ06.06.2010ل  

قیرانی  ئازادی بیروڕا دەربین  لنوان دەست و (لژر ناونیشانی  مزگردیکی
 )باستی عزیمی(بڕز کاک  .بۆ گروپیک لڕەوەندی کوردی سازکرد)ھاوتیاندا

ستۆبئی لزگردەکتی  مرایڕیوەبردگرڕیوبت و گفتو گۆکانی ب .  
دەستیپیکرد، )  ئیسماعیل حمئمین( سیکی نوسر شایانی باس مزگردەک بکورت با ئوەی

ئیسماعیل  .پیوەندی نوان دەست و بیروڕای ئازاد ڕبیۆگرافیایکی کورت بوو لمتکی باب
ئازادیدا  انی لپیناویوفنگی ئو فیلوسین ئاماژەی بۆ سوکرات کرد وەک پشحمئم

، پاشان لمژووی ئیسالمدا ئاماژەی بحالج کرد وەک سۆفییک ڕووبڕووی مرگ بوونتوە
ی کوردیشدا ئاماژەی ب وو تو پت دەکرت، لمژرەوە لدلپیناوی ھقدا لالین خلیف موقت

سۆرانی (ھاتسر کوشتنی   بدولخالق معروف کرد، پاشانموالنا خالید و جمال عیرفان و ع
، بوەی وەسفکرد) شتنکی ڕەمزیکو(و کوشتنی ئوانی ب )مامحم و سردەشت عوسمان

لنگووتن و کی دەستکی تاریک قیرانکی قوی ئخالقکان تعبیرن لیکوشتن ڕەمزی(
   )....بدەنگیدا گش بخۆی دەدات

لدوای ئم بابت سرجم بشداربووانی کۆڕەک بشداری ئم مزگردەیان کردو بنوسینی 
بیننامو پۆژەی کمپینک بۆ بانگھشتنی وەزیری ناوخۆ بۆبردەم پڕلمان و چند 

ڕەوەندی کوردی . ن بشداربوانی مزگردەکوە ئیمزای لسر کراللای داواکاریک پشنیار کرا
م کئک ھیوایرگ بشاری نورنبوە و ملوبیتت بر نسل الپینوە لمووانن ھی

  :ئمش دەقی بیاننامکی ..پشتگیری لبکرت
  
  

ۆژنامنوسان  برگ سبارەت بتیرۆر و ئازاردانی ڕنبیاننامی ڕەوەندی کوردی لشاری نور 
  لکوردستان

ڕەوەندی کوردی  لشاری نورنبرگ و ئوانی لسر ئم بیاننامی ئیمزایان کردووە، لو 
و سما و شانۆ و تاوەکبوایدان ککولتور بھموو ڕەھندە فراوانکیوە لموزیکوە بیگرە 

نی ی کورد بۆ بووخمک لخمکان ،ھموو جۆرە ھونرەکان تادەگات کولتوری سیاسی
تورک لژر لوھیچ کۆشنیگایوە لوە تگیشتووین کلم گ. بنتوەیکی خاوەن شوناس

شپاندندا گی سنوردارکردن و سانسۆر و تیرۆر و چئازادی ژیانی کولتوری  .ناکاتسای بب
 ککین یداین ئازادی بیروڕادەربوایوبل مت، ئوخت دەکیرانیکی سر قو بل

ن، بگومان کوردیش ھیچی لنتوەکانی تر شانازی پوە دەک کانشوناسگرنگانی نتوە
متر نییک.  

 کتنھا برھمی الینک یان ،ھیبوونی  ی سنورداریکدالھرمی کوردستاندا ئاز
ی بھموو کۆمگی کورد ییکراو نیی، بکو بری ڕەنجی کۆکی دیارتان پاریدەستیک 

یژەکۆموەچین و توجیاوازەکان تی و بیروڕا و ئاین،  س نییۆی کو  دیموکراسی مۆنۆپۆ



نھا بۆ دەست تتئازادیش نابک قۆرخبکرنک یان الیورەمان . تمی گرەوە خل
ڕەوەندی . پارزگاریکردن و کرانوەی کۆمگی کوردی بسر ڕەھندە جیاوازەکانی ئازادی

  . ری ئم خم قورسی و بشدارە لخمی مای کوردیکوریش ھگ

ند ساماوەی چمی کورھل نوسان و ئازادی ککی ڕردستاندا ڕۆژنامیرانقنوسان لۆژنام
ھڕەشیک تدەگن بۆ سر سختدای، لنوان ئو ھزانی کئازادی بیروڕادەربین ب

یشتنی ھگوان تننوسیبۆ ئازادی  خۆیان و لزاندنی ئازادی  ،ڕۆژنامزۆر جار سنوربک
ناوی  دیالۆگی  ،ئو کولتورە. ون و لغیابدای کولتورکلکوتۆتوە،  تاککانی کۆمگی

سرەڕای ئوەی پڕلمانی بدیوکی تردا . لنوان دەست و میدیای ئازادا یئقن
کک لبگ پسند کردووە، کی ٢٠٠٧سای  ٣٥کوردستان یاسای ڕۆژنامنوسی ژمارە 

وەیکانی ئرەکیت سر نوسین و بیرو، نابسنوسان لن، ڕۆژنامن و ئازاربدرند بکرڕایان ب
کردنی تاوەکو قدەغ، بیگرەکانوە رەڕتۆپیکاندنی کامرای ڕکچی ھشتا و تاوەکو ئمۆ لش

بناوی دەرچوون   سزای بندکردندانیشتنکانی پڕلمانی کوردستان، تادەگاتکردنی ۆشڕووپ
ۆزەیئا یوەندیم پری دیاری ئومی،  کاراکتمنی قریت و ئئادابی گشتی و نل.  مئ

کس نازانت کام ھز و نوسان تیرۆر دەکات و  ڕۆژنامدەستکی نادیاریش ھیجگلوەی 
دەزگا . رۆران ڕوودەدەنالین و گروپ لپشت ئم تیرۆرانوە خۆی شاردۆتوە و بۆچی ئم تی

و دەزگاکانی تر سڕەڕای ئو ھموو خرجی بشومارەی ھرم حکومتی یکانی ئمن
لبودجی گشتی بۆیان ترخانکراوە، توانای ومدانوە و ڕوونکردنوەی ھۆکارەکانی تیرۆری 

و ) وسمانسردەشت ع(ئم ڕەوش لتیرۆرکردنی ڕۆژنامنوسی گنج . ڕۆژنامنوسانیان نبووە
ناوی کوردی بجۆرک ک ،وەرگرتووە ترسناکی ئاڕاستیکی )سۆرانی مامحم(لوەو بریش 

ئو ھرم چیدی . زڕاندووە دنیاداللبردەم میللتانی خاوەن ئزمونی دیموکراسی 
پناس دەکرت ڕادەربین، بکو وەک ھرمک بیرونماوە بۆ ئازادی ڕۆژنامنوسی و  کھرم

لبر ئم ھۆیانی باسمانکردن و ..ڕۆژنامنوسان و بیروڕای ئازادی تدا تیرۆر دەکرتک
  :م بیرروڕای جیھانی نشوت داواکارین ەنی ئزمونی کوردی لبردئوەی ولپناوی 

یکانی حکومتی ھرم بشفافی ڕەوتی لکوینوەکان لسر تیرۆری دەزگائمن :یکم
ڕی و وی گنج سردەشت عوسمان و سۆرانی مامحم ئاشکرا بکن، کم و کھردوو ڕۆژنامنوس

 و کردە تیرۆریستیرەکانی ئنکان و پامنییئ نلوەبۆ ڕای گشتی کنڕوونبک . 
 

قسکرکی ڕەسمی ئو لیژنی لکۆینوەی دیاریبکرت بۆ ئوەی میدیای ئازاد   :دووھم
 . برەوپشچوونی دۆسی ھواسراوەکان پبگات بتوانت زانیاری پویستی لمڕ

 
کبانگھشتی وەزیری  ، بھموو فراکسیۆنکانیوە،داوا لپرلمانی کوردستان دەکین :سھم

م دۆسیانوەی ئن بۆ ڕوونکردنمنی بکپسراوانی ئت  ناوخۆ و لتایبکانی تر، بو دۆسی
وەزیری ناوخۆ و لپسراوانی پۆلیس و . سماندۆسیی سۆرانی مامحم و دۆسیی سردەشت عو

کی جستیی و کوشتن دانرئاسایش برپرسی یکمن لپاراستنی خکی لدەست ھموو ئازا



داوا دەکین لبردەم پرلمانی کوردستاندا ڕوونکردنوەی خۆیان دەربارەی ئم . و تیرۆرک
 .دۆسی گرنگ بدەن

 

سیزەبوونمان اد لم دانیشتدا ڕوویکی گشی دیموکرئامادەبوونی میدیای ئازا  :چوارەم
نیشاندەدا، داوادەکین کمیدیای ئازاد و ھموو کناکان بب جیاوازی ئامادەی ڕووپۆشی 

 .ئم دانیشتن بن
 

داواکارین لحکومتی ھرم کۆنگرەیکی فراوان بۆ دیالۆگ لسر ئازادی   :پنجم
یکانی میدیا و ڕۆشنبیران کتدا ھموو الین جد امادەبکات،ڕۆژنامنوسی و بیروڕا دەربین ئ

ئم کۆنگرەی دەبت خاکی ھاوبش بۆ پکھنانی دیالۆگکی ئقنی . بشداری تدا بکن
 .لنوان بیروڕا جیاوازەکاندا

 
  

 لکۆتاییدا دەین مبستی ئم بیاننامی بسیاسیکردنی مسل ئمنییکان نی، بم
وە پکی ینسئڕ دیموکراسی بمکردن لوا قست، ئبک تیرۆر و زەبروزەنگ ھکات سادەی
حام .  

  
  ڕەوەندی کوردی لشاری نورنبرگ

  03.06.2010ڕکوتی 
   



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  



   


