
داکاک ئازادمستفا،ل یادی

ھۆ برزنجیی

بھرلین١٩/٣/٢٠١٤

 وە، و ١٩/٣/١٩٨٩ل ر ساکانی ھنی بیرەوەرییدام و شاییشین"ل  بجورۆزی ھبۆ دا"ن ،
موەییئتی ھاوبیرانی ن، تکی تریش دمرخکانسمی. کۆی  خباژنو بریی ئکاریگ

،مت،خرزتر ھتا بی ژان و ئازاری بو بازن دەچتفراونتر دەب.

پارتی سۆسیالیستی "ستۆکھۆم،دی سکرتری گشتی  /نخۆشخانی کارۆلنسکال ساڵ بر ل ئستا،٢٥
.ل لدان کوت"ھاوبیر کاک ئازاد مستفا" کورد ـ پاسۆک 

ھڕەش لسر ژیانیجددیو مرگ ب،اک ئازاد، دوای ئوەی دووچاریی نخۆشییکی کوشندە دەبتک
دارودەوەن نبنو ئشکوت و (ئو بستۆک خاک ئازادە،ھاوبیرانیو بزۆریب ناچاریی. دروست دەکات

 ب بجدنکوتبوون،،ک ھشتا بر شاوی ئنفالی بدناو )ی کوردستانو پنا تاشبردەکان
دوای دووساڵ ملمالنی .ئاواتی چارەسرکی خا و گڕانوەی بۆ گۆڕەپانی خبات دت وتی سوید

انی بۆ سخت  و دژوار،سرئنجام مرگ بسر ژیانی جستییدا زاڵ دەبت و کاک ئازاد چاوەک
یی نتوە و رخان و بخشب کردەیی ھموو ژیانی ت،ئازادکاک .ھتاھتایی لک دەنت

.محاڵ و ئستموە،ل بیرکردنی ئم سرکردەیبۆ ئمی ھاوبیران،ھربۆیش .نیشتمانکی

مینارک پشکش بکات و ، توانی چند سل سویدلتک دووسای پ ل ژان و ئازارداکاک ئازاد،
شداری چرەی کوردستانی و حیزببوەی بدەندین کۆڕ و کۆبوون ت و رۆڵ لکردنی ری و رۆشنبیریی ب

کۆم بوکراوەدا بگێ و ب نووسین ل چندین بوکراوەدا بکات و پوەندییکی تۆکم لگڵ کس 
نزرکاندا دابمکوردیی و کوردستانیی ننی .و الیتی و الیسایک ڵ کۆمگرەدا ھاوشان لرلھ

.ستانی سرتاسریی ئامادە کردکوردستانی گی برەیکی کورد

 یوەندیی  بوو بوخۆی پتی راستناڵ و دەرفیداکردنی کوە و پکانی دۆزینونخ ل کی
ەخس و ب سووتی کوردایتی مرگی دیوزم دەرەتانی ندا،ئم زەمینی ب.جماوەرەوە

تچاوھنھ.

،دوای دووساڵ ڕسکانی ،ھر زوو) پاسۆک( ھسوڕاندنیمۆی این،دوای ئوەی دەبت دمستفائازاد
ل زیندانی زیندانی ساڵ)١٠(اوی دڕندانی بعس و ب کوت برچپۆک و شدە،١٩٧٧پاسۆک سای 

چندجارێ داوای ،ھاوبیرانی شاخ،١٩٧٩سای بوونیپاش ئازاد...دەدرێوکم ح)ئبوغرب(
ـ بیاڕی نوەندی کاک ئازاد باوەڕی وابوو،.بچت شاخنوەلدەکن،سلمانی بجبھت و بھانایا
بۆ سازدانی زەمینیکی ،ساڵ خباتی ژرزەمینی بکن)١٠(سرکردایتی پاسۆکیش ئوەبوو نزیکی 

پی چکدارکردنی جماوەر ب ینسیھشتا ئرکی ھۆشیارکردنوە و پرشۆڕش ـ و لبار و تۆکمیدروست 



لناو بۆ خباتی نھنی بۆی مانوەی خۆی . رش دروست ب ئنجام نگیشتووەھزر و ھۆشی خبات و شۆ
ومحکمکردنی خباتی ژرزەمینی و توندوتۆکردنی ریزەکانی رکخستنی ب ئرکی سرەکیوشار

.گرنگ دەزانی

پاش ھرەسی شۆرشی ئیلوول و سرھدانی حیزب و الینی جۆراوجۆر ،،ھاوکات لو زەمین ئاۆزەی
لم رووەوە .بوو" برەیکی کوردستانی ھاوتا"بۆ دروستکردنیسرقای کار بووب گرمی وەک ستراتیژ 

ل .ۆک خستبردەم الین سیاسییکانب پرۆژەیکی تر و تسل،ئم پرس ھستیارەی وەک پاس
 وە،مخابن،بنی حیزب حیزبڕەالووژت و ھۆی گەوسیاسشتی پارتی پقوانی گۆڕەپانئوە، و پا

. بکرتگرنگلم دەستپشکریی،نویسترا پشوازیی پویست

مندای ) ٥(ل ئنجامی گوشارکی زۆری ھاوبیران و پداویستی قۆناخک، کاک ئازاد خزانی و 
ل بھاری و دایک و باوککی ھژاری پککوت ، جدت وخوشک وەک تاقانی کۆشسروپچک و

.دەچت شاخ دا١٩٨٠

بوپڕی ل خۆبووردووان،رۆژ ب شوەوە تقڵب وورەیکی پۆیینی نتوەییوە و ئیدی ل شاخیش،
ی و اریل بارودۆخکی یکجار دژواردا،ب ندزووھر. تھدەدات و چاالکان دەکوت کار

. گمارۆدراویدا، دەکوت دەرکردنی بوکراوە و کاری ھزریی و رۆشنبیریی و پروەردەکردنی ھاوبیران
،دەیان )ئای سووری کوردایتی(ژمارەی گۆڤاری ٣٣، بۆی بجھشتووینل پاش خۆی ،ئوەی ب یادگار

و دەیان نامیلک و سدان بابتی )روانگی ئازاد(ژمارە ل گۆڤاری ٤و ) سربخۆیی(ژمارەی رۆژنامی 
وەرگدراو و ھزاران ھزار نووسینی ھمجۆری ھزریی،مژوویی،سیاسی،ئدەبی و ساتیرئامز و بابتی 

دیکی...

ب بخشی،گوشی وخۆی ھبوو،ھرچی ووزە و توانا و ھزی ماکی و مینۆکیئم شھیدە سرکردە
ی"ئازاد و گلکی یکسانیککوردستان"بۆ زری کوردایتی پاسۆک و ل ری پاسۆکیشوە ب بیر و ھ

. بناوی خۆیوە بوکردۆتوەچند برھمکیتنیا، لم نوەدا. پشکش کرد

بتوانا بوو،ک ھشتا لھڕەتی یکی کارام و رۆشنبیرکی زرنگ و لپرسراوکیسیاسیئازاد،کاک 
مرگ  ل ناوادەدا، لتمنی جوانیدا،فرستی .برەو پگیشتن و کامبووندا ھنگاوی ھدەھنا

برەو گۆڕستانی دوا منزگا پچایوە، دەنا ھشتا دەیان و سدان خون و پرۆژەی لھناو
.  مابوو،پشکشمان بکات

حیزبای،دانوشایانی ئاماژەپکداریی لباتی چی قۆناخ وتی و خملمالن ل ۆز و پئا بارودۆخ
گلک جارانیش کمئزموونی و ،!!بووکراگۆڕەپانی کوردایتی پی محکوم ب مبستک،ناپیرۆزەدا

ھندێ فرمان ب نیوەناچی و ناپویست وکۆم ناجۆریی و کماسی بدوای خۆیدا ھناوە،،شسادەیی
جبکدەکرا، جنناتیان دەڕوانین کورت دۆ لچاوی ئیمیبخان و گوناھودەچن وەھ . مب

وەی گرنگئ،وەیر و ئامانج و بیرکردنوھجکانی ، کبا رژەوەندییناوی  بپ راستگۆیی  لب
.ئاوات بوووا وداخمخۆر و پرۆشی ئمب قناعتوە،کاک ئازاددیارە،.دەخرن گڕنتوەدا



ب باربوو و کۆمکی ھاوبیران و کوردانی ئابوومندیی سوید و ،لسر وەستی خۆی،شھید کاک ئازاد
دوای .زەی ب کاتی ب خاک سپردراگوندیلو ترمکی برایوە بۆ کوردستان الین سیاسییکان،

ل الین ھاوبیران و بنماکیی و جماوەریی دسۆزی شاری ەسمکی شایستدا،راپڕین ل روڕ
ل تک ل گردی شھیدان نزیک ب ھاوبیران و وترمکی ھنرایوە بۆ شاری سلمانیسلمانییوە، 

.ب خاك سپردرایوەداو سربخۆیی کوردستانشھیدانی دیکی ری رزگارییگشت 

بسی ئاگری نورۆزدا ساوەگردی دتوە،سرەتاکانیک لگڵیادکردنوەی کاک ئازاد،
رشتھرلنیاز و ،بکی سادە و ساکار و بتییسایکۆشانی کبات و تژووی خوەی منانوەبیرھ

لخۆبووردوو و دسۆزی کوردایتی و قمکی رەنگینی ب بشت و دەیان و سدان بیرەوەری دیکی 
ئمکک برامبر ب قوربانی تاککی ئم .و نشوەکی کوردایتییرۆژانی خباتی سختی ھوراز

وەیتوەکانی دوارۆژندەستی خۆمان بۆ نب ،کژوویش پاداشتی .و تۆماری میفند پم چئ
.خبات و قوربانییکی گورەی لبیرکراوە

.   تر بتنو ربازت ئاوەداترشاد و بیری کوردایتیت گشھردەم رەوانکاک ئازاد،


