
   ە دا٢٠١٣راگیاندنی ھاوبیرانی کوردایتی سبارەت پیامکی ئوجالن ل نورۆزی 

گۆرانکاریک ل  بپی ئو راستییی ک مسلی کورد لھموو پارچکانی کوردستاندا، یک مسلیو ھر 
بکانیتر ئر پارچسنی لرنی یان نرری ئکیدا، کاریگیر پارچرکی . ھئ زانین باری  بخۆمانی ئ

   .    سرنجمان برامبر پیام سرسورھنرەکی بڕز عبدو ئوجالن پیشانبدەین

سرەتا ئین، بپی ھموو پوەرە یاساییکان کسکی زیندانیکراو ئھلیتی یاسایی نیو خاوەنی ئیرادەی 
 الن ککی وەک ئوجسچجای ک واوەتی خۆی نی١٤ت ل ر گوشار و  ساژء لسیدایک کی تاکترسء  زیندان

ئوەی  ئو بڕزە  تۆقاندنی رەگزپرستانی تورکدای ک ئوەش لوانی بووبت ھۆی نا ئومدی ئو،سرباری 
  . دوورە لواقیعی نتوەکیء گۆرانکاریکانی کوردستانء جیھان

وە ک دژو پچوانى دیدوبۆچوونکانی پش لماوەى سانی زیندانیکیدا ھندێ ھوستی ھبو
ل  . لوان ، وەک ویستبتی حاشا ل کوردبونی خۆی بکا ، جارک وتوتی من دایکم تورک. زیندانیکردنکیبوو 

سر  ئوە جگ لوەی ئامانجی پککی ل !! پیامکیشیدا کوتبووە مدحء پیاھدان بسر پیمانی لۆزاندا
لبیرنماب ، یا وەک  ئستاش لم پیامیدا وەک ناوی پککی . ڕی بۆ پکوە ژیان لگل تورکدابخۆییوە گۆ

 ء کورد بزانککپ ورەتر لگوەی خۆی بئاسایی نین ( ئ مانئناوی ) کدوێ  بوە ئنیا خۆیروەھا ! تھ
بۆی ! . باکور بریاری تاککسی ئدات  بب راء راوژی سرکردایتی پککء رکخراوە سیاسیکانی تری 

  .ئخین ژر ھندێ پرسیارەوە لخوارەوە بکورتی ئو پیامو ھوستی دەستی تورکیش 

نپکا،   سای رابردوودا بۆ قالچۆو تواندنوەی کورد ، ئامانجیان ٩٠دوای ئوەی ھوکانی تورک لماوەی 
زیندانیکردنی  ھروەھا دوای . نیتوانی چۆک بگریالکانی کورد دابدات سایش شڕی پکک، ٣٠دیسان دوای 

لناوبرێ ، بکو  عبدو ئوچالن ، ئو خونی نھاتدی کبزوتنوەی رزگاریخوازی کورد ل باکوردا 
وە تا ئوەی لربازکی تر کردو بپچوانوە ، ئاگری بزووتنوەک تاب زیاتر کپ ئسن ، بۆی ئستا رووی 

 ک دانانویش چئ،ندەستی بھئاشتی ب نا ، بھدەستی نر بشلی  بشۆڕشی گب نانریالوکۆتایی ھگب
وائنون بشکب لو )  چندین گومان و پرسیارە  ک جگی (پیامکی ئوجالنیش . کوردستان ل باکوردا

برھمکانی ئوجالن، ئاماژە بۆ ئو راستیش ئکین ک   ئم لگڵ رزماندا بۆ خباتء!. ھوی تورک 
تکوشرکی ماندوونناسء رابرکی بتوانابوە، بم ئستا بپی ئوەی  ئوبڕزە، ئگرچی لسردەمکدا 

 کن ساء چکدا  زیندانیگریان لکی ترساندنء پزیشکیء ھونموو ھۆکاردەستانی تورک ھکارب
مشکی،  ھر راو بیارک لو برزەوە، لم بارودۆخی ئستایدا ئاسایی نیو ئب  اوە بۆ شتنوەی بکارھن

و پیت بپیتی وتکانی ◌َ لۆجیکیء زانستیانی بۆبکرێء فرمانکانی کوران جبج نکرن  گل حیسابی 



کۆم دەستواژەى تمومژاویوە بزانرێ لژر چ کاریگریکداو بۆ چ مبستک ئدوێ  یا ب شیکرتوەء 
کئمان زیاتر دەستواژەى ) ھتد ..دەسپکی سیاستی دیموکراتیک و مۆدرنتو: ( ھناویانت دواندن، وەک  
روون  فلسفین و چندین لکدانوەی جیاواز ھئگرن نک دەستواژەی سیاسی ک ئب وەک زمانی ماتماتیک  

 مومژبت و. و بم شکاریان ئکاتی الوازیاندا ب دوژمنانی کورد ل میشش ھمومژاویوەى  ازە تناوە بۆ ئھ
خۆمانی ئزانین ک ئم  لم روانگیوە ئم بئرکی ! لکاتی ھزیاندا بۆ  برژەوەندیی خۆیان شرۆڤى بکن 

  :باری سرنجانمان بخین روو

o  پایچی دوایریالکا٣٠لنن ساڵ قوربانیدان گیان بکشۆرش نء کۆتایی بک دانچ کک؟!نی پ 

o  دی خۆیان ، مانایچیز نیشتمان و ل ریالکان لنگ و چ شۆرشیکدا، !دەرکردنی گکۆتایی چ ج ؟ ل
بۆئوەبوو ل  مرجی وا ئابووبر، قبووکراوە ؟ بۆچی ئو تکۆشران، شۆڕشیانکردو  ھزاران شھیدیاندا ،  

 ؟!بدەرکرن و ل خزان و مندایان دوور خرنوە ئنجامدا شار

o ررامبکان ئازادکرانبتورک چی، دیلکانی  بزیندان ری کورد لکۆشزار تکدا دەھکاتتورکیادانء  ؟ ل
  .ھیچ ھنگاوو بنک نی بۆ ئازادکردنیان

o  ، کی ناوەنگاوھتی تورک نالن، دەسی ئوجیامم پر ئرامبکی داوە بۆمافی بھیچ گفتوەیی  نتن
 باکوردا ٣٠زیاتر لملیۆن کورد ل.  

o النی ئوجکیامشتا پردۆگان رۆژ٣،  ھریبوو، ئپنردا تسیی و گازندەو   وی بگل وتنگیول ک 
ئاستنگک دانا  ئمشیان ب . بوبیانوو سبارەت بوەی ل ئاھنگکانی نورۆزدا ئای تورک برزنکراوەتوە 

پیامکى ئوچالن،ب  ھروەھا سر ۆکی پرلمانی تورکیا  جمیل چیچک، دوای .ل رگی پرۆسی ئاشتیدا
لندیل ئریالکانی قپیاوکوشتن ناتوانن دانیشن (گ بی ئاژانسی جیھانی .   ) تیرۆرست و پیاوکوژو بپب

وارکانی سوپای تورکیا ، ھى ئى تورکیش ، دەستکانی وەستاندنی پرۆس  وەربازی رەتدەکاتس!  

o تیرۆرب نانی ئاشتیء کۆتایی ھری پرۆسبۆ چاود نی دانایان، گواینجومدروستکردنی ئ !
 کپکانی ئستبواوی متردۆگان بفاندنی کوردە تا ئى بۆ خکو . راستییوەک ئ ننجومم ئئ  یلیژنان

گۆڕنانی مبۆ ل نکنرھک ئک پیلس . ی کورد بشورەی وەک ککی گیشگینا کو  ئکی لننجومئ
ئو کشی ئبت لو . یاسای تورکیا دەوتک خاوەنی پرلمانء حکومتء دەستورء . جۆرە چارەسر ناکرت

  .کنانوە چارەسر بکرێ



o  باوەرگکی دروست و جرای توانک ئالن کاتر ھیچ ئوجژ زیندان ئازادکرێء لل بدات ک
 نمکدا نگوشار.  

o  ندیل وڵ قگالن ،لئوچ ل جگ بوا ئوێ ، ئوایی ئتی ئاشتراستر بگرژیمی تورک ئ
توە،یک  یک ن : (سرەتا ئب بفرمی واز لو دروشم شۆڤنیى بن ک ئل. دیاربکریش دانوستانبکات 

ئاگربست  ھموو زیندانی کوردەکان ب ئوچالنیشوە ئازادکات ،بفرمی ) . ئا،یک نیشتمانزمان،یک 
 نیراگ.  

o  وایی ناکاتزەوە داوای ئاشتی ھسۆنگ ریالو خۆڕاگری . رژیمی تورک لکو گورزە کوشندەکانی گب
دامبوون ل یکتی ئوروپاو زابوونی قندیل و راپڕینی جماوەری شارەکانی باکوورو پلقاژەى بۆ بئن 
 PYD رب نا بباتپ وەناوە کیان پوت و بازارەکانی باشوور پان ینرۆژئاوای کوردستان و چاوبز  لڕب

دوەم نانوەى   نیشان بپک ک نیشانی ٢ل ھمان کاتیشدا ئیوێ ب تیرک !! ئوچالن بم ب ھرزانترین نرخ 
ترازووی کورد  برامبر ئم راستیانش ئست تای !.وان ئیمیرالی و قندیل و دیاربکردا برەکی لن٣

خواستکان و  سنگینترەو رۆژ رۆژی پداگرتن نک سازش یا دەسخرۆبوون ب بلن یا دواخستنی 
  ! دابشکردنی  بسر چند قۆناغکدا 

 ک خۆڕاگربن و ئو راستیی بزانن ک  ئیست للوتکی لبر ئوە ، داوا ل سرکردایتی پکک ئکین
کورد ل  گریالکانیشیان ل باکور نکشننوە تا ماف نتوەییکانی . ۆبن ◌َ ھزدان و نکن بو پیام دەستخر 

ئو مافان  دەستووری تورکیادا جگیر ئکرێ و بکردەوەش و ب گرەنتی و ب زەمانتکی نیودەوتیش 
چککانیان زیاترو کاریگرتر  لبارەی چک دانانیشوە ، بھیچ جۆرک چک داننن، بکو تابتوانن . رزراوبنپا

لسردەمی قوارەیکی کوردیدا بۆ  لسردەمی شۆرشدا بۆ برگری، . چک بۆ ھمووکاتک پویست.  بکن 
 وارەیو قپاراستنی ئ . شکچی ئز بڕموو بۆچی : یا وەک بکورد  ھ نیا داوا لو ت بکداری ھک چالی

 ک دان؟!بکرێ چ 

 لى گگج الن کی ئوجیامم پقوربانی ئ بکات ھیدانموو شو ھنی ئخۆیء خو ککپ ناب  گومان! ،
ورزک ل تندروستی گ یا بۆ ئازادکردنی ئوجالن ،ک تورکیا ، یا ھر ئازادیناکا ، یا ئگر ئازادیشیکرد ئوا دوای 

ئوان . پیامکى ئوچالن دەسخڕۆب   دیسان ناب پکک بو پشتگیری فرەالین بۆ      .ئوجالن ئازادی ئکات
 و پشتگیرییوە ئرژەوەندیی خۆینیگای بگۆش و لکر یکات  ھئ!  

ست ئاماژەیکیان تیانی بۆ مافی نتوەیی  لالیکیترەوە ،نپیامکی ئوجالنء ن وتکانی ئردۆگان تا ئ 
ئگین     ئمش ئوە ) ئمرۆ رۆژکی نوی بۆ تورکیایکی نوێ(بپچوانوە، ئوجالن ل نامکیدا ئ . کورد 



ی ئستلخمی تورکیادا ک ئگر ئوجالن لژر گوشارکدا  ئو پیامى بونکردبتوە ، ئوا ب داخوە ئو 
                                                       .                                                                                         نک کورد

چوارپارچکی  ئم پیامی ئوجالن ئگر نسکۆیکی بدواداب ، ئوا ئبت کوشندەترین گورز بۆ ھر 
. ئکوت سرپی خۆی دستان ، بتایبتی بۆ رۆژئاوای کوردستان ک ئستا کوردی رۆژئاوا خریک کور

دوایئخات،لکاتدا ئست گل ئاماژە  ھروەھا گورزکی گران بۆ ئامانجی سربخۆیی کوردستان و ساھایک 
و ئامانجیشتن ببۆگ یی . . ھکردۆگانء حیزبنیھادیا گریمان ئ حاکمی رەھا ل بزانین ک بم ئب ،ن پاکب
عسکر خاوەنی بریاری کۆتایی تیایدا، ئوە جگ لبونی  تورکیا  وتک تا ئست . تورکیادا  تنھا ئوان نین

 مالی کرستی کزپکی تری رەگند حیزبچ یر حوکمیان ھس ری ھاتنگکدا ئبژاردنر ھھوەشمان . لئ
ئوردوگان بناوی ئاشتواییوە،جگ لو مبستانى ئاماژەمان بۆکرد ، ھوکیش  چ ک ئم ھنگاوەی لبیرن

ھروەھا . نخشی نوی رۆژھتی ناوەراست ک کوردستانکی سربخۆی لخۆگرتوە  بۆ لباربردنی 
 کیى  پروپاگانتکوەى پارتبژاردنبۆ ھ.  

بزانین   بیرانی کوردایتی ،بوکردنوەى ئم راگیاندنمان ھفتیک دواخست تا   ئم وەک ژمارەیک ھاو 
، بمی تورک چیئستی رژلووەو ھرزی و  کاردانلووتب نگاو لک ھوت ینجامدا دەرکئ رستیی  لزپرەگ

دنکمان ، وەک راگیان بۆی وا ئست ! . وەک پکک شکست و دۆڕاوی جنگب ! خۆی نھاتۆت دواوە 
ل ھر الین و ھاوبیر و  داواش . نامیکی کراوە ، ئاڕاستی سرکردایتیی پکک و رای گشتی ئکین 

دەنگیان بخن  پاڵ دەنگمان ب ناردنی    )وەبکین پ پوەندییانئوانى  پانگیشتین ( ئکین  رۆشنبیریکیدى 
 ن ب وتاریک  ، یانناوەکانیان بخرن پاڵ ناوەکانمان ، یا ن بوئکنوە ، تا ناویان بۆ ئو کنانی ئم راگیاند

  .  ب بدواداچوونیک رای خۆیان پیشاندەن 

  ب رزو سوپاسوە    

. ھۆگر محمود ، د.،د کامیل ژیر،پشکۆ ئمین ، فرھاد عبدولحمید  ، فرھاد کاک خاس ، حمرەشید ھرەس :   ناوەکان  

 ئمین ،، سیروان کاوسی ، سمکۆ علی ئازاد منتک . حسین محمد عزیز ، د. حسین خلیقی ، د. مد میراودەلی ، دئح

مرزبان، رزگار موکری، ربوار نالسی، نیعمت  کژاڵ ربوار حسن، وەیسی ، شوان برزنجی، یونس سیڤر، ھاورێ میرۆیی، 

برزنجی، ربوار حسن، بختیار شمیی، عوسمان تۆفیق ، ئارام قادر  ، علی حم   کاوسی ،حکیم کاکوەیس ، ھۆ محمد

محممد . مانی ، شوان خفاف و زمناکۆ نوریئیوب رەح. نوری ئحمد تھا، بروسک ئیبراھیم ،ئیسماعیلی دەالک  ساح ، ئاراس 

حممد شاسواری، موژدە سافی، شرزاد عزیز، رزگار قورئانی، ماناز قورئانی، سید حشمت یارسان، حسن مرزبان، م



ئومد . بدوال، شوان خفاف یی، رۆژگار عه مه د پۆلیس،رزگار شه مه د محه حمه ئاکۆ ئه .یس دلر شاوه. د، خانقینی، شۆرش شاباز

مین  کاروان ئه ر، وھه عید گه  کارزان سه روش، روش نادر،ساسان ده ھا ده مین، ته ر، بینایی پشکۆ ئه وھه عید گه رزان سه ر، به ھه عید گه سه

 سمایل .، ئاوات حسنمنسوور علیالی .ھا د ته حمه  ئه،لی، زمناکۆ نوری ال عه ورۆز مه عوسمان، نه د عارف، نیگار حمه نزار ئه فاف، د خه حمه ئه

سارزالی، ئازاد محممد زادە، گالوژ ماوەرانی، شیدا رەسووی، تاھا حسنیانی، دیاکۆ زەندی، شیدا ئمینی، رەوف مرزبان، سامەند 

  .ئمینی، جمال ئحمد، ئاشتی کوردستانی

                                                                                                                                                                    

،  باشوور- نیشتمانیی کوردستان ى شوبات ،کۆنگرەى ١٧  لقی ئوروپا  ، مبندی ئاوستا ،بزووتنوەی الوانی -پاسۆگ : الینکان

  . برەی نیشتمانیی رۆژھتی کوردستان

                       ٢٨/٣/٢٠١٣  

                                                                                                                 

  


