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نەتەوەی وشتنی كو  ی ئازاددەنگ ردنیكبێدەنگ کاوە گەرمیانیتیرۆرکردنی 

 ئازادە

 
 لە شاری  وە گەرمیانیاكۆڕی ماتەمینی رۆژنامەنووس كلە وتارە ئەم 

 خوێنراوەتەوە ٨/٢١/١٣٢٠ لە سوید –مالمو 

 
 

 

 ساڵوتان لێبێت بەڕێزان

 

ە بووە ك دادەنوێنم اوە گەرمیانیكنامەنووس ری رێز و نەوازش بۆ گیانی پاكی رۆژسە

وردی كی كردە و هەڵقواڵوی دەسەاڵتێكە خۆك تێرۆرێك ،تێرۆررەشی ئامانجی دەستی 

 .مەیی و قەیرانەكاراە سەرتاپای ناك كناتەندروست و گەوجە، دەسەاڵتێ

 

اوە كنامەنووس كی رۆژبەرزڕاگرتنی گیانی پاە بۆ ك، ی ماتەمینییەوەۆڕكلە رێگای ئەم 

خەم و ماتەمینی خۆم ئاراستەی  سازکراوە، ردنیكو ناڕەزایی بەرامبەر تێڕۆر گەرمیانی

ارانی كانی و هەموو بەرگریكخۆشەویستانی و هاوپیشە گەرمیانی و اوە كو خێزانی  كدای

  .ەمكدە پێنوس و وشە و بیری ئازاد

 

و  دەربڕین ەتیبخەمە پاڵ دەنگی ئێوە لە ناڕەزایئیجازەم بدەن دەنگی خۆم  ،زانبەرێ

ە كەم كەوە، سوپاستان دەیشی زۆركبە ستایش و رێزێ. ەقێزەوەنارە كردنی ئەو كشەرمەزار

بەشداری خەم و ماتەمینی و  كشەرەفی ئەوەتان پێدام لەم دەرفەتەدا بە چەند قسەیە

 .ەمكەتان بكهەڵوێستە جوامێرانە

 

ی تر كێتاوانە كچووەسەر  رد بۆیكی تر دەستی رەشی تێرۆری خۆكێبەڕێزان، وا جار

لەم . سی ئازا و ئازادكردنی هەڵگرانی وشە و پێنوپێشووی لە تێرۆر انیكتاوانەبخاتە پاڵ 

هەڵوێست و بۆچوونی خۆم  كەم بە چەند خاڵێكبەهایەدا حەزدەپڕ بۆنە پڕ مانا و 

 :ەمەوەكروونب

 

ە ك تر،انی پێشووكی دابڕاو نییە لە رووداوەكاوە گەرمیانی روداوێك یکردنتێرۆر: ەمكیە

و  یتایبەتمەند هەمانستەدا هەمیش لە خاڵی لێوەدەرچوون و ئاراهەم هاوشێوەن وە 

وانی سیاسی كرەمز و چااڵ كۆمەڵیكردنی كردن و بێسەروشوێنكتێرۆر : هەیە تەریانكرەكا

وە دواتر ، ە ناوچەی قەڵەمڕەوی پارتیداانی سەدەی رابردوو، بە تایبەتی لكەتلە نەوە

و ردنی سۆرانی مامە حەمە و سەردەشت عوسمان و عەبدولسەتار تاهیر شەریف كتێرۆر

ە لە كزنجیرەیەرەم كردنی سەید ئەكی شوبات و بێدەنگ٢١ەی كیەژوكرەشبدواتریش 
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ۆر ز . ئازادیخوازاندا رۆیشتووە یە هەمووی بە ئاراستەی تۆقاندن و ترساندنكرووداو 

واتە لە رووی جوگرافیای  ،وەەانكە رووی پەیوەندییە ئاسۆییەلگرنگە هەر لەبەر ئەوەش 

ن و جوگرافیای اگەرمی سنووری ناوچەیگەرمیانی لە  اوەكردنی كتێرۆر ،تاوانەوە

ە لە رووی كهەروەها بە هەمان پێوەر زۆر گرنگە . ەینكتیدا قەتیس نەێكدەسەاڵتی یە

، بە تایبەتی ئەوەی نگێنینو هەڵینەسە نبینینەبە دابڕاوی  زەمەنییەوە ئەم تێرۆرە رەشە

 ١٢ەوە هەبووە لە ژێر دەسەاڵتی ردنكپەیوەندی بە رابردووی تۆقاندن و ترساندن و تێرۆر

 ؛داوردیكساڵەی خۆماڵی 

 

اتێ كهەر دەسەاڵتدارانە كاهێنراوە لەوەی ڕی ئێمە كە خەڵكنییە  گومانی تێدا :دووەم

، هەر رودەدات اوە گەرمیانیكردنی كلە چەشنی ئەوەی تێرۆر، ردنكی تێرۆركارێردك

لە دەربڕینی خەم و  كدەنگیان دەخەنە پاڵ دەنگی خەڵراگەیاندن و  قسەو ەونەكدەزوو 

اوە گەرمیانی و خۆشەویستانی و هەموو كهەر روحی  كئەم دیاردەیە نە. دڵتەنگیان

ی كوی سیاسییەوە دیاردەیەو ئەمە لە روكبەڵ ،وردستان ئەزیەت دەداتكئازادیخوازانی 

ە لە ك و تۆقاندن تێرۆر یاركدەسەاڵت خۆی بەرپرسە لە تر ی كبە مانایە. ەكزۆر ترسنا

 یەیدەربڕینی خەم و دڵتەنگیئەو ی ترەوە لە رێگەی كبەاڵم لە الیە ،وردستاندا روودەداتك

پەڕی و بە و وئیتر بەبێ سێودو كبگاتە ئاستێ كە توڕەیی خەڵكرێگە لەوە دەگرێ 

ی تری ئەم كدیوێ. اتەوەكب اریەتیدەسەاڵتداران رووبەرووی بەپرسی اوانەكراش

ە هەم كە ئیتر جار دوای جار بۆی چۆتە سەر كەوتە دزێوەی دەسەاڵت ئەوەیە كهەڵسو

ان دەنگی غەم كان بێت و هەم خۆیشی لەگەڵ قوربانیەكخۆی حەشارگەی تاوانبار و جەلالدە

ردنەوەی توڕەیی كەوتەی دەسەاڵت دەبێتە هۆی خاوكئەم هەڵسو. اتەوەكو پەژارەیی بەرزب

 ؛و دزینی ئەم توڕەییە كخەڵ

 

ە كردەوە كی تر ئەوەی پشتڕاستكگەرمیانی جارێ اوەكرۆژنامەنووس ردنی كتێرۆر :سێهەم

ێتی هاوپەیمانییە لەسەر كەی پارتی و یەكییەژە هاوپەیمانییە ستراتیكنییە  ێداتئیدی گومانی 

بە  ردنی دەنگی ئازادكپكەاڵت و سیاسەتی تۆقاندن و ترساندن و دەس ردنیكقۆرخسیاسەتی 

ردن لە رێگای كفەرمانڕەواییدواجار وە   ،ی داخراوكۆمەڵگایەكئاراستەی بەرهەمهێنانی 

یانی  ،یژبەم مانایەش، بەڕیزان، هاوپەیمانی ستراتی. .  .ۆمەڵگایەوەكئەم داخراوەیی 

ی تر، بێدەنگی كبە مانایە: تریكانی یەكتاوانە و پارتی لەێتی كبێدەنگی یەهاوپەیمانییەتی 

 .ێتیكیە انیكتاوانە بەرامبەر پارتی و بێدەنگی پارتیش لە انیكتاوانە بەرامبەر لەتی ێكیە

 ە؛كئەمەیە روح و ماهییەتی هاوپەیمانییە كرێ

 

لە  یشپێشتر كهەر وە یەوە،اوە گەرمیانیكردنی كتێرۆررێگای ە لبەڕێزان،  :چوارەم

 ی گەرورەیكەناڕاستگۆیی ەوە،ردنی سەردەشت عوسمان و ئەوانی تركتێرۆررێگای 

ە كەش ئەوەیە كناڕەستگۆییە. البوویەوەكوردستان یەكتدارانی باشووری لە دەسەاڵ كزۆرێ

 وردستانەوە،كی كبەسەر خەڵ كردنێكمنەت وكوە ،وردستانكبەردەوام دەسەاڵتدارانی 

شاخ ئازادیخوازبوون و ئامادەی هەموو ە ئەوان دوێنێ لە كبەردەوام پێمان دەڵێن 

بەاڵم، بەڕێزان،  . .  . انی ئەم نەتەوەیەكەكبەدەستهێنانی ئازادی تا بوون لە پێناو كقوربانییە

ئەوێ رۆژێش  ی دەسەاڵتدارە نەخێر ئێوەكدەبێ ئەمڕۆ ئیتر بە دەنگی بەرز ئەوە بڵێین 
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ئەمڕۆ  كی نزیكی دوێنێیەخوازئەوە خێرە هەر ئێوەی ئازادی نائەگەر ؛وونبەنئازادیخواز 

ئیتر ؟ نتێرۆرنانبڕین و ۆمەڵگەی ترس و تۆقاندن و كندازیاری بەرهەمهێنانی ەخەرو ئكرێ

 سڕینەوەی ەنكیە ئەوەی ئەمڕۆ دەكوردستان ئەوە بزانن كدەسەاڵتدارانی ئەمڕۆی دەبێ 
  .شانازی پێوە دەکەن هەر خۆشیان کە خۆیانە ەیدوێنێی ئەو

 

ە كۆی تاكە نەتەوەی ئازاد لە كوردستان ئەوەش باش بزانن كرانی پێویستە دەسەاڵتدا

ئەوا  ،ەی بریتیبێت لە تۆقاندن و ترساندنكە سیاسەتەك كدێت وە دەسەاڵتێكان پێكئازادە

و هەمان ئەو كبەڵ ،ەوهەر ئە كنە .ی ئازادكهەرگیز ناتوانێ ببێ بە بەرهەمهێنەری نەتەوەیە

انی كهەر شانازییە كان؛ نەكموو شانازییە نەتەوەییەاندنی هەكشكدەسەاڵتە دەبێ بە هۆی تێ

 !انی دوێنێشكانازییەشو كەڵبئەمڕۆ 

  

وشتنی هەر كی ئازادیخواز و كردنی هەر دەنگێكبەڕیزان، هەر لەبەر ئەوەشە بێدەنگ

 ؛داماهییەتیو مانا و  كنەتەوەی ئازادە لە ناوەڕۆوشتنی ك كیخواز رێادی ئازكێكتا

 

اوە گەرمیانی ك رۆژنامەنووس ردنیكە لە دوای تێرۆرك جێگای سەرسوڕمانە: پێنجەم

 ی سەپێندراوایەتی هەرێمكوردستان هەر لە سەرۆكە لێرە و لەوێ دەسەاڵدارانی كدەبیستین 

ی تر انلە بەرپرس كێتی و تا دەگاتە زۆرێكتەبی سیاسی یەكومەتی هەرێم و مەكو ح

هەر  كئەمە نە .ردنەكو تێرۆرئە بەرامبەر دەردەبڕن لە دڵتەنگی خۆیان دڵگرانی و خەم و

ە ئەم سیاسەتە كیشە، چونكی ترسناكو سیاسەتێكبەڵ ،ی تری دەسەاڵتەكناراستۆگۆییە

لەگەڵ ردنی قوربانی كسانكیەەریشە بۆ كرێگە خۆشو  تاوانەیارمەتیدەرە بۆ تێپەڕاندنی ئەم 

ردن و كردن و بێبەهاكسیاسەتی بێنرخ كئەمە رێ. لە بەرپرسارێتی شەو خۆدزینەوەجەلالد 

 .وردستانەكی كو توڕەیی خەڵ نناڕەزاییەتی ئازادیخوازا یردنەوەكاڵك

 

ە دەسەاڵتداران خۆیان كێمە نابێ بەوە رازیبین ئە كهەر لەم بارەیەوە ئەوە بڵێم ەم كحەزدە

  :وردستانكو ئازادیخوازانی  وراكاوەی تێرۆرك كاكی غەمی خێزانی كەن بە شەریكب

ی ئەوە بە دەسەاڵتداران بڵێین ئێوەی دەسەاڵتدار ناتوانن وونی و بەبێ دوودڵڕبێ بە شدە

، واتە هەمان ئەو خۆتان کە كاتێكبن انی قوربانیان كی ئازادیخوازان و خێزانەی غەمكشەری

دەدەن وە لە ژێر سێبەری داڵدە بارانی تر تاوانی شوبات و ٢١بارانی تاوان دەسەاڵتدارانە،

                . رێنكردەۆان تێركاوە گەرمیانییەكان و كەعوسمانسەردەشت دەسەاڵتی ئێوەدا 

 

 -؛راوە و ئازادكوردستانی كی كۆمەڵگەیەكبەڵێ بۆ   ۆمەڵگەی داخراو،كا بۆ ن  -

 

 . ەۆمەڵگایكی انكە ئازادیخوازەكتا نیو تۆقاندترساندن ی ەكە بنەماك كنەتەوەبوونێا بۆ ن  -

. . .  نێركبانی بێدەنگكەكە تاكئازاد نییە و ماهیەتیدا  كلە ناوەڕۆهەرگیز  كەتەوەیەن

 ؛انی ئازادنەبنكەكهەرگیز ئازاد نیە ئەگەر تا كنەتەوەیە

   

ردنەوە و خۆپیشاندان و كبە یادتەنها ە كئەوەش بڵێین  اتی ئەوە هاتووە بڵێین بەسەكیتر ئ  -

ی زۆرتر هەیە، كارو خەباتێكئەم بارودۆخە پێویستی بە . ۆبوونەوە رازینەبینكۆڕ و ك
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وردستان بەرەو كن لە پاڵدانی دەب و تێرۆر بەردەوام تۆقاندنانی كهێزو توانا ئەگەرنا

 ؛. . .ە هەیەك تر لەوەیكی ترسناكهەڵدێرێ

 

ەوە كە لە الیەكرماندا تێبپەڕێنێ ەانی بەسكبا لێنەگەڕێین چیتر دەسەاڵت ناڕاستگۆییە  -

ی تریشەوە بە دەربڕینی دڵتەنگی و كبێت و لە الیە انتگیر و حەشارگەی تاوانبارپش

 ؛اتكبمایەپووچوردستان كی كڵەی توڕەیی خەكرەییەپەژا

 

 .اوە گەرمیانی، روحی ئاسودە و شاد بێتكە كاكی كساڵو لە گیانی پا انهەزار  -
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