
www.burhanyassin.com 
 

 
1 

  
  
  
  
  

دونی  خباتکارانیاتک ک
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  ی شوباتدا، ١٧ل یادی خۆپیشاندانکانی 
  ی رگای ئازادیپاکی شھیداندروود بۆ گیانی 
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، ک تیایدا کۆمک ل کانی ھولر رویدای تاواندادگا) ل ١٦/٢/٢٠٢١( لئوەی 
  ئازادیخوازانی بادینان ب تۆمتی ب بنما سزادران، زۆر شتی پشتاست کردەوە. 

ناو دادگاییکردن م بئ :  
وستگیکی دیکی داڕمانی، ئوەی پی دەبژن، ئزموونی کوردی بوو،  -١

  ی خونی ئازادیخوازانی کوردستان،؛دیک بوو نرا ب نوچاوانفیشککی 
شۆڕبوونوەیکی دیک بوو لو ھدرە مترسیدارەی ک سانک باشوری  -٢

  ردستان بوو ل تونلکی تاریکدا؛ کوردستان تیایدا ژیان دەکات، توندترکردنی کو
٣-  دەیان سا ب بوو ک کۆتایی و تراژیدیا بمای ئزموونی دەکاتھ؛کورد ئ  
٤-  بوو خرای کی دیکپاڵ زامج ل ی کموو زامانو ھگای کوردی ئی کۆمست

 مرۆڤی کورد پیتی ل زام و برین.و مرۆڤی کورد کوتوونتوە. ئاخر جستی 
 ک ئاشکرای تبکھشب ل و زامانئی ی لستی کورد جکۆم وە  بتوتونک

م بشکی دیک لم زامان ، بدوژمنان بووە دژ ب کورد شڕیستم و  دەرەنجامی
. ونتوەخست داخۆکردن، ب واتای ئوەی کورد خۆی ئو زامانی ل جستی خۆی

رەدا بوترل ویستوەی زۆر پی ئو زامانئ ک وەیرپرسن، ت ئی بدوژمنان ل
ی ب دەست و ئیرادەی خۆی ل بقدەر ئو زامان مترسیدار نین ک کورد خۆ

 جستی خۆی خستوونیتوە و بردەوامیش ل پۆسیکی ب کۆتاییدا دەیانخاتوە. 
  

) وە لزموونی کوردییکی ئرەتای دەستپس ین لکی زۆرە، راستتر بنەوە، ١٩٩٢سا(
" بھاکانشڕی کورد ل شڕی شاخ برامبر ب دوژمن چووە قۆناغی یکالکردنوەی "

خباتکارانی دونی شاخ بۆ یکم جار ئوە پویست بوو بو مانایی ک ئیتر ل شار، 
ھبوو وە  باوەڕیان ب کۆمک بھای برز دابسلمنن ک ئوان ل دونی خباتی شاخ

ئو ب زۆرک ل سای رابردوو جار دوای جار  ٢٩خباتیان بۆ دەکرد، بم ب درژایی 
ل ژر ) ل ھولر ١٦/٢/٢٠٢١( لباتکاران پچوانکیان سلماندووە. . . ئوەی ناو خ

بنپ کردنی ئو بھایان بوو، گوللیک بوو نرا ب روویدا، رک  پردەی دادوەریی
ی ب ناو دادگا، ئو گومانشی بۆ کۆمگای ەبیارئو نوچاوانی ئو بھایانوە. 
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وە ک کورد، ئگر بشب ب خاوەن دەوتی خۆی، ئوا ل نونتوەیی پشتاستکردە
بوو لسر بنمای یاسا باشترین حاتدا ناتوان بنماکانی دەوت و سیستمی برقرار 

  . . . و بھا مرۆییکان بڕوە ببات
  

ندا ل برامبر جلالدەکان، ازۆر جار ل مژوودا ل پۆسی خباتی ئازادیخواز
. ئم رک ئو شتی ک کی دەقب جلالد بووەخۆیشی  و قوربانی ئازادیخواز

و  قوربانییک ل ملمالنی ی فریدریک نیتش لی دەترسا: ئوەی فیلسوفی ئمان
. بم مانایش دەکرێ ب . . جلالدکی دەقدوەزم و خۆی بب ب  قوربانییجلالددا، 

وتنی جرکی سلوتک ین کرووی ئاسانی ب و دەتوانی لک ئکات وە نییلالد ئ
کات، بکو لوتکی ئو سرکوتن ئوەی کاتک بپاکتاو قوربانییکانی جستییوە 

بو مانایش  ،بۆ جلالدو قوربانی جلالد سرکوتو دەبت ل گۆڕینی ئازادیخواز 
ی ئازادییکان، ئازادیخوازە ل ھموو بھا جوانکانقوربانی و رووتکردنوەی ئم 

. ئاخر تیرۆرکردنی سردەشت ب گشتی سروەریی مرۆڤ، مرۆڤبوون و بھا مرۆییکان
مایانو ھن ئرمیانی و ویدات حوسبوون عوسمان، کاوە گ  یان گوتین بپ قوربانی ک

کاتکیش ، ھمان خستی جلالدەکانیان وەرگرتووە ی شاخب ناو ئازادیخوازانی دونو 
-ئازادیخوازان دەستیان وەرگرتووە ب ئمانتوە متودە دەق و دژەبناو ئم 

ل پناو درژەدان ب دەستی خۆیان. بم  بردووەبکار جلالدەکانیان  مرۆییکانی
سای رابردوو برپرس لوەی ک کورد زۆر  ٢٩مانایش دەستی کوردی ل ماوەی 

ژوویی لوتی مت و دەستکرە دەرفکی ھدەستچوم لورەدەست چووە، بوە گئ 
 مانوەی ل دەستدا ئامادە ل پناو :ئم دەست ل شڕی بھاکاندا دۆڕاوەک  بووە

پش ھمووشیانوە  ، لبدات  قوربانی ب ھموو بھا مرۆییکانبووە و ئامادەش
  . . . ئازادییکان

  
نووردارکردنی ئازادییکان و سدستان دەست بۆ ھر کاتک دەستدارانی باشوری کور

ست دەبت: ئرێ وپرسیارە الی مرۆڤ در میکسر ئ ،بدەنگکردنی ئازادیخوازان دەبن
اخ خریکی خباتکردن بوون شدون لو  شار،بڕاست ئوەی دەستدارانی ئمۆی 

زۆرک ل داگیرکارانی  موفارەق (پرادۆکس) ئوەی کئاخر  ؟. . .ئم خک بۆ ئازادی
کوردستان زووتر خباتیان بۆ ئازادی خۆیان کردبوو، بم دواتر بوونوە ب جلالدکی 

" کوردان ئوە بووە ک ئوانیش ھر گوناھکیل کاتکدا تنھا "دەق بۆ گیانی کوردان، 
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 سربخۆیی خباتکار بۆرالل نھرۆ گورە یئازادی خۆیان خباتیان دەکرد. . . جواھبۆ 
، راستی پکاوە ١٩٤٧ل  ھیند و یکم سرۆک وەزیرانی ئو وت دوای سربخۆبوون

ل مژووی جیھان" باس ل راپڕینکانی باکوری پوختیک کاتک ل کتبکیدا "
ئتاتورک دەکات وە ھر لودا نھرۆ  کان) دژی رژمی١٩٣٠کان و ١٩٢٠(ل کوردستان 

ورک) مز دەکات و دەپرس ئایا دەکرێ سرکردەیک (وات ئتاتپرسیارکی گومانئا
کاتک  ،بۆ ئازادی گلی خۆی خباتی کردب، بم لوالشوە ئازادیخواز بووب و

 ؛ گلکلناو ببا ی ئازادیخوازبو ھموو دەقییوە گلکی دیکدەستی گرت دەست، 
ک خۆی (وات ( وات ئازادی) دەکرد، بۆ ھمان شت  یخباتا گوناھی ئوە بووە نھک ت

 یمک ئ؛ رباتی بۆ کردبوو؟ بشتر ختاتورک) پئ :ورەکگ ک موفارەقکات
  .کی دلەقئازادیخواز خۆی دەبت ب دوەزم و جلالد

  
  م زانی ئم چند تبینیش تۆمار بکن:ب پویست لردا، جگ لوەی ک پشتر وترا،

دەکرێ جگای تامان و ئیست لسرکردن بت ک "دادگاییکردنی" ئازادیخوازانی  )١
ی شوباتی پشکۆ. بم ١٧سای خۆپیشاندانکانی  ١٠بادینان رک دەخرت یادی 

ک  دەب ی شوبات زۆر شت ئاشکرا١٧دەستی پارتی ل " یادکردنوەییشوازی "
 :یمگرنگترینیان ئتایب ت، بر وەک چۆن دەسھ ت کمان دەتی پارتی پتی دەس

 تنانت ل خونشتنی "لو دیوی دگ"وبوونوەی ئازادیخوازندا ئوێ رۆژێ ل برەوڕ
ھر وەک بردەوامی  "،لم دیوەی دگ"سمان نکردەوە، ئوا ئمۆش  ئازادیخوازانیش

بادینان دەکین ب ئامانجی  وانانیچاک، و ب ئامانجی ئوێ رۆژێ "نفسی" ئوێ رۆژێ
  ن. . .؛ یحوکم و دادگایی زۆرەمل و داپۆس

دوور ل قسکردن ب زمانی یاسا، ماوەیک دەستی پارتی دیمۆکراتی کوردستان  )٢
 ست بکی"ھنگیستفر " نر وەک رۆژانی بزۆر دەکات. پارتی ھ رووداو و ل

ھست  -أ :نفستنگیکی سیاسی زۆر دەکات ، ھست ب١٩٩٦ی ی ئاب٣١خیانتکی 
ھست دەکات (وات ب  -؛ ببوە دەکات ک ل زۆر الوە دۆرپچ کراوە و گمارۆ دراوە

 ٢٥ب  باش دەزان ک -؛ ج" برفراوانپیالنکیتسووری خۆی) بووەت ئامانجی "
کورسییوە  ١٥ ب ھیوای کوردستان کوردسییوە ل بغدا دەنگی کزە و دەنگی ھاوپیمانی

پارتی ھست دەکات ک ب تایبتی ل بادینان کوتۆت  -؛ دزۆرتر دەبیسترێدلرترە و 
. . ژر گمارۆی پکک وە رۆژ دوای رۆژ ئو گمارۆی توندتر و چتر دەبتوە و ھتد

 .  
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دەب  ،و تۆقیندا ارک لم دۆخی دەروونییدا، لم نفستنگیی و حاتی ھیستیری

دەکرێ دەستی پارتی دەست بۆ ھر سیناریۆیک گری ئوە لبرچاو بگرین ک ئ
ببات. . . دەستی پارتی زۆر باوەڕی ب ترساندن و تۆقاندن، بم لوالشوە خۆیشی 

ب لۆژیکی ئوەی ک راست ستمکار دەترسن و دەتۆقن:  ،تیل دڕاوک و ترسدا دەژ
، ھر لبر ئوەش ک ئو ستمکارە پویستی ی ترساوە و تۆقیوەبم لوالشوە خۆیش

ب تۆقاندن و ترساندن. ئاخر ل قۆناغکدا ستمکار دەبت بارمت ل دەستی ترس و تۆقیندا، 
  ! وە ل حاتی ئوھادا ئم ستمکارە دەست بۆ ھر سیناریۆیک دەبات بۆ پاراستنی خۆی

ی، یتکو بادینان قی ھرە پتو و جگیریی دەستسانکی زۆرە پارتی پی وابو
ب جددی ھست دەکات خریک لم قی دەست درزی بم پارتی بۆ یکم جارە 

 ماوە کک نگایوە و ئیتر ھیچ جوناست پارتی جددی دەکتی خۆی پشتدەس تیایدا ل
، ئوا پویستی ندەکرد داداگایی ئاخر ئگر لو قیی خۆی پشتاست بتبت. . . 

 ل م دادگایئ کی یاسایی دەبوایوەرموو پھ ب ر، کولھ تکوانانی بادینان بھینچا
  دھۆک بت!

  
 ر لتی پارتی بر دەسگش چاوی خۆمان: ئپ نینشتنی  ١٠با بنخو ساڵ ل

دەب ئو دەست برامبر ب  " س نکردبتوە، ئیئو دیوی دگئازادیخوازانی "
 دەبل بادینان خۆی " و ل قویی "دی" دەستکی ئم دیوەی دگئازادیخوازانی "

  چی بکات؛
روویدا تقیکی جددی بوو ک ل رکوتنی پارتی و گۆڕان ) ١٦/٢/٢٠٢١( لئوەی  )٣

ئازادیخوازی کوردستان ناشکنن: ئیتر کرا. . . چیتر بیاننامکانی بزاڤی گۆڕان تینویتی 
ل ناو دادگای م برواری ئجیاتی "جوانکردنی" بزاڤی گۆڕان،  ب ل یاننامانم بوالوە، ئب

 وەیداچوونو پکاتی ئ کزۆر دەم . . .و بزاڤھۆی ناشیرینکردنی ئ دەبن وتنی بکر
زار ل ئندام و الینگرانی ئم دەیان ھماوەیکی زۆریش  و گۆڕان و پارتی ھاتووە 

 بزاڤ (کانیچ جای ناڕازیی) ر، ئیترولی" ھکناو "دادگایی دوای ب ن. لداوای دەک
مانوەی گۆڕان لو چوارچوەیدا دەبت مترسیکی جددی لسر دواڕۆژی خودی 
بزووتنوەک. گۆڕان پویست رز، لو ھموو چاوەڕوانیی بگرێ ک نک ھر 

و بزووتنوەیان ھی، بکو ھموو ئو ئومد و چاوەڕوانییی ک لۆڕانخوازان گ
  ئازادیخوازانی کوردستان ل سرەتاوە بو بزاڤیان ھبووە؛
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پشتاست بوویوە ک یکتی نیشتمانی کوردستان  ل دوای دادگاییکردنکی ھولر) ٤
، زووترستدا. یکتی، ھر وەک ددە ، بکو بشدارکی کاراش نیی لنک ھر ھاوبش

ل رگای کۆمک برژەوەندی و دەستداری تماح و چاوبرسییوە ل دەستی پارتیدا 
بارمتیک و ھیچی دیک. ئوەی روویدا ل پش ھر شتک ھڕەشیکی زۆر جددی 

 "،انپۆژەی ھسانوەی یکتی نیشتمانی کوردستبوو بۆ سر ئوەی پی دەگوترێ "
ئگر ئم "پۆژەی کرا. ب بوای من  ھسانوەیئقیکی جددی بوو ک لو ب ناو 

 "،وەیساندەخوازێ ھوە ببینسانوا ، رووناکیی رۆژی ھئاسانی ئ ر وا بھ دەب
کرد  یلو ھسانوەیل رگای دادگاوە لنگڕێ ئو تاقیکردنوەیی ک پارتی 

ئاخر ئگر نا، ھر زوو ھموان دەگن ئو باوەرەی ک دوای  بسریدا تبپڕێ.
 گۆڕێ نیی کی نوێ لتی شتککو کۆنگرەی یب وە نییسانھ یوەی ھنھا و ئت

: ی و ھیچی دیک نییھندک قس و "وردە ھڕەش ب قس" و بۆبۆی سیاسی
، ب تایبتی ل ببارمتگیراوی یکتییحاتی راستییکی ئوەی ھی بردەوامیی 

  بادینان، ل دەستی دەستی پارتیدا و زیاتر نا؛  
ک بر  کردەوەپشاست  یب شوەیکی یکالکرەوە ئو راستیی ادگاییکردنکد )٥

" قوارەی ھرملوەی بغدا، ئنکرە و تھران ھڕەش بن لسر ئوەی پی دەوترێ "
اران خۆیان، ب تایبتی دەستدارانی پارتی، ھڕەشی ھرە جددیین ئوا دەستد

 .وارەیم قر ئسلیڕەشم ھزی بۆ نادیدەگرتنی ئئامدەرەنجامی کاریس دەتوان ،
خودی دواڕۆژی سیاسی ئم "قوارەی ھرم" ھبت. دەب ئازادیخوازان باش لوە 

 ئاگادار بن ککم " دەمروارەی ھقسخۆ نییی دەستی ،ربکو بارمتب "
یان ل یدەستدارانی پارتی دیمۆکراتی کوردستان، دەستدارانک ک ئستاش الر

ی کب بارمتگیراوی قوارە و چارەنووسی ئاب نیی بۆ ئوەی ٣١دووبارەکردنوەی 
دەربی برھم و  ،بر ل ھر شتک ،ی ئاب٣١. ئاخر زامن بتتوند و ل دەستیاندا 

دەیان سا ک کلتوروخۆی کراستیدا  راست وە)١٩٦٠(لوە، وەک کانستاشئ ب ،
، ھر لبر ئوەش ئیدارەدانی شتکان خون ل جستی ئم دەستداراندا دەسوڕتوە

  ی ئاب بردەوام!٣١ب ھمان نفسی 
  

دگای دونیی پ ستم، شرمزاری بۆ دەستی یاساشکن، شرمزاریش بۆ بیاری دا
؛ۆسیداپن و زۆرەمل  
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ۆ ئازادیخوازانی ب سرکوتنیش ؛سربرزی و سرفرازی بۆ ئازادیخوازانی بادینان
  .کوردستان

  


