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  رێزداران

بهپێ ئهوڕێگا دڕێژە  قوڵی ئهوبرينه کهبهجهستهی گهلهکهمانهوەيه ئازار پاڵی پێوەناين که لهشاری لتدزەوە ،ئهوەندەی
پێڕابگهيهنين کهدەرھهق به گهلی کورد لهسهردەستی  بگرينه بهر تا بێين ڕاستهوخۆ پهيامی ئهوبهربهرێتی يهتان

 ئهوەندە قوڵن ئهوەندە بهسۆن ئهوەندە تراژيدين شايانی ئهوەن که ئێمه لهم ڕێگايه تی تورک پێک دێت،برينهکاندەوڵه
ئهوەی که ھهرله خاکهوە بۆ  دورتربڕۆينن و لهم ماندووبونه زياتربچێژين و لهم ھاوارە بڵندتربقيڕێنين ،لهگهڵ

وژينگه تهنانهت ئاژەڵهکانيشمان ئيتر مردن لهسهريان  تمرۆڤهکان له منداڵ و ژن و پيا و پير و جوان پاشان بۆسروش
نرخێک شايستهی ژيانيان نابينێت ئێمه کراوينهته ئهومرۆڤه که باشی ئێمه  کراوەته ئهوقهدەرە که ماف و

بهپێی  چونکه کوشتن و مردنی ئێمه ھيچ سزايهکی دەوڵهتی و نێودەوڵهتی بۆنهبڕاوەتهوە بهڵکو لهمردنماندايه
  .يدەوترێت لۆزان ڕێکيخراوەياسايهک که پێ

  ڕێزداران

چهکی  ئێمه تاقينهکرابێتهوە ئهتۆمه،دەنا وەکتر لهئێرانهوە فتوای کوشتنماندراوە و باشترين تهنھا چهکێک کهلهسهر 
دەرھهق بهکورد کرا له ئهنفال  کۆکۆژيمان دژ بهکارھاتووە تهنانهت بهمليۆنانمان لێکوژراوە ،ئهوەی له عێراقيش

قوربانی لهسورياش وێڕای کوشتوبڕ و سوتاندنی مداڵهکانمان  بهسهدان ھهزار مرۆڤی کورد تێيدا بونهوکيميا باران 
 لهبهرئهوەی کورد بوو ن ھيچ مافێکی ھاوMتی بوون و مرۆڤ بونيشمان پێڕەوانهبينرا لهسينهمای عامودادا تهنھا
بهزۆريش ناسنامهی  مرۆڤمان لێکوژرا ھهزار کردەوەی بکهری نادياردا بهمليۆنان ١٧لهتورکياشدا له ئهنجامی 

وMتانه ھێرش و پهQمارەکانی ھيچی لهھێزی  تورکی شاخاوييان بهسهردابڕين،تا ئهم ساته وەختهش لهتهواوی ئهم
لۆزان که کوردی ڕادەستی دەوڵهتانی سهردەست کردووە خۆی بۆخۆی  خۆی کهمنهکردووە دەزانن بۆ؟ چونکه ياسای

 ی وەک گهل ساز و ئامادە کردووە بۆ نکولی کردن و نهناساندنی مافهکانی و سهرەنجامکورد زەمينهی ناياسايی بونی
  .سهرکوتکردنی شۆڕش و سهرھهڵدانهکانی

  ڕێزداران ؛

 گهلی کورد لهھهمبهر داگيرکاری و ئينکار و توانهوە دەبێت بهپێی ياسای گهردون تێکۆشانی ئازادی خوازانهی
بهرگريکردنه لهخۆی ئهمهش  نه بهرچاو لهکاتی ھێرشکردنهسهريدا ناچاریڕەوابێت،ئهگهر ڕەوشی پشێلهيهکيش بێني

لهدەوری خۆی کۆدەکاتهوە ، ئهوەی مهبهستمانه  ياسای سروشته تهنانهت جوانترين گوڵ بۆ پاراستنی خۆی دڕک
ڕاپهڕين و شۆڕشهکهی ئێمهش بهڕێبهرێتی پ ک ک و سهرۆک ئۆجهQن  بێدودڵی بيڵێين ئهوەيه دەستدانهچهک و

لهماوەی  ،ئهگهر زەمينهی تێکۆشانێکی ئازادانه و ديموکراتيانه له تورکيا ھهبووايه دەوڵهت ێدراوی ھهمان ياسانگر
ئهندام پهرلهماندەکرد که له  ٣٦ سياسهتمهداری کوردی چۆندەخستهزيندانهوە ؟جۆن نکولی له ٣٨٠٠ ساڵدا ٢

 ئهووMتهوە وەک نوێنهری گهلی کورد چۆن ڕێژەی چونهتهپهرلهمانی پرۆسهيهکی گوايه ديموکراتيانه و ھهڵبژاردندا
 که گهورەترين کۆت و کۆسپی بهردەم گهلی کوردە لهنوێنهرايهتی کردنهی خۆی لهپهرلهماندا  Qنهدەبرا١٠لهسهدا 

 ئهگهر ماف لهم  قهدەغهدەکات وەک نهتهوە ،چۆن زمانی قهدەغهدەکات تهنانهت لهقوتابخانهکاندا پهروەردە بهوزمانه
منداڵی کورد دەشکێنێت وچۆن بهھهزارن منداڵ لهزيندانهکاندا   ھهيهچۆن لهبهردەم کامێراکانی دنيادا دەستیوMتهدا

  چۆن سنوری زەمينی و ئاسمانی ڕۆڵهکانی به پهت بهدوای ئۆتۆمبيلدا ڕادەکێشێت توند دەکات و چۆن تهرمی
بهکاردەبات و چهکی کيميايی و  ای وەرگيراو مانگان لهت و پهت دەکات و باشترين تهکنهلۆجي٦دەبهزێنێت و منداڵی 

  بهکاردێنێ؟ ناپاڵم ی قهدەغهکراوی نێودەوڵهتی

  بهڕێزان

تورکی خستۆته ژێر پرسيارەوە بهکاربردنی چهکی  ئاستی بهربهرێتی دەوڵهتی تورک مرۆڤ بونی سهرکردەکانی 
 ١٠ ،٢٢کوری کوردستان له بهرواری  له ناوچهی چهلێی جولهمێرگی با نێودەوڵهتی کيميايی و ناپاڵمی قهدەغهکراوی

کران و سوتێنران   گري^ی شۆڕگێڕی کورد گيانيان بهخشی به دڕندانهترين شێوە پارچه پارچه٣٧کهتييايدا  ٢٠١١،
ئهم تاوانه وێڕای ئهوەی که له رۆژنامهی  بهجۆرێک ھهتا ئێستاش بنهماڵهکانيان جگهرگۆشهکانی خۆيان ناناسنهوە

بهMم وەک تاونهکانيتر بێسزادانی ئهنجامدەرانی دەرباز بوون و  يگلی ئهڵمانی باسکرانگارديهنی بهريتانی و شپ
 کۆمهڵکوژی يهيان ئهنجامدا وەک سهرکهوتنێک بۆخۆيان و سوپاکهيان ھهژمارد دەکرد تهنانهت ئهوانهی ئهو

ی تاوانباران پاش سزادان ئايادەکرێت ئهمجۆرە تاوانبارانه مرۆڤ بن؟ سهرۆک وەزيرانی دەوڵهتی تورک لهجياتی
تورکييهکانيش بهرگری له گرتن و زيندانيکردنی  ئهوھێرشه ھهڕەشهی ئهوەدکات که تهنانهت ئهگهر رۆژنامه



بهتوندی سزادەدات ئايا ئهمه ئهوە ناگهيهنێت که ياسا لهم وMتهدا ئامرازی  ئۆپهراسيۆن گوايه که جه که بکهن
کورد کردويانهته  ۆيان بۆسهپاندنی باMدەستی و کۆيلهکردنی گهلیڕايهدارانی سياسی يه و بهئارەزووی خ باMدەستی
  داردەست؟

  ڕێزداران؛

تهڤگهری ئازادی خوازی کورد تيرۆريسته پێناسه و ھهڵسهنگاندنێێکی  ناوزەند کردن و پروپاگهندکردنی ئهوەی که
ڕەوا  ا ناچار بهدۆخی بهرگرینی يه گهلی کورد لهبهرامبهر بهربهريهتی دەوڵهتانی سهردەستيد ڕەوا و دادپهروەرانه

 ساڵه ٣٣تێکۆشانێک که زياتر له  کراوە و ئهمهش لهياساکانی مافی مرۆڤدا جێگيرکراوە ،ھهروەھا ھهرگيز ناکرێت
 لهسهر  ناويندا ورۆژلهدوای رۆژ مهزنتر و فراوانتر دەبێت بهردەوامه خاوەنی فراونترين ڕێکخستنه له رۆژھهMتی

کوردستانيش گهل پێشوازی لێدەکات و تهڤلی دەبێت و خاوەن لێيدەردەکهوێت  یئاستی تهواوی پارچهکانی تر
بکرێت  لهھهمان کاتدا ڕۆڵی ڕێبهرێتی ئهو تهڤگهرە ڕێبهر ئاپۆ مهحکوم به گۆشهگيری و ئهشکهنجه تيرۆريست بێت

زراندنی خۆی خسته تهواوی وزە وھ  ساڵی ڕابوردوودا٢٥له زيندانی ئيميڕاڵيدا ،وێڕای ئهوەی که بهڕێزيان لهماوەی 
مافهکانی گهلی کورد تهنانهت لهسهخترين ھهل ومهرجی  گهڕ لهپێناوچارەسهری يهکی ئاشتيانه و جێگيرکردنی

بهدوەڵهتی تورک ھهميشه وەک مرۆڤێکی شۆڕشگێڕ و مرۆڤ دۆست چهندين  زيندانيدا پاش ڕادەستکردنهوەی
ناسراوە لێ   کهدواترينيان به نهخشهيڕێی چارەسهریديموکراتيانه و ئاشتيخوازانهی پێشکهشکرد پرۆژەی چارەسهری

زيندانێکی سياسی دابڕێنراوە و مافی   رۆژە لهسهرەتاييترين مافهکانی خۆی وەک١١٠مهخابن ئهوە بۆماوەی زياتر له 
بنهماڵهکهشی چاويان پێی بکهوێت ئهمه لهکاتێکدا گهلی ئێمه ھهردەم  ئهوەشی پێنادرێت که پارێزەرەکانی ھهروەھا

ئاپۆ   کردوە که ڕێبهر ئاپۆ موخاتيبی ئهم پرسهيه و تهنانهت ئازادی خۆی به ئازادی ڕێبهر يه اگيری لهوڕاستیپێد
  .گرێدەدات 

 


	ن د���ی� ���داو�� ��ڕ ��� داران�ڕ:  

 تاوانه مهزنه دژ بهمرۆڤايهتی يه له کهسێتی گهلی کوردا به پێشێلکردنی ياسای شهڕ و  لهئاست ئهم– 1
لێکۆڵينهوەيهکی ياسايی و بێ^يهنانه بکرێت  چهکی کيميايی و ناپاڵمی قهدەغهکراو بێدەنگ نهمێنن و داوایبهکارھێنانی 

Qيهنی بهرپرس بکهنهوە ،ھهروەھا کۆتايی به گرتن و ڕاوەدوونانی  لهم ڕوەوە بهفهرمی ئهم پرسه ڕوبهڕوی
ديموکراتيانه  ئارام بۆ ئاشتی وچارەسهریبھێنرێت و زيندانی يهکان ئازادبکرێن و ڕەوشێکی  سياستهمهدارانی کرد

 .پێکبھێنرێت

دەربارەی ڕەوشی ڕێبهرئاپۆ لێدوانی فهرمی بدات و بهزوترين   بهزوترين کات داوا لهدەوڵهتی تورک بکرێت– 2
  پرۆسهی چارەسهری Qبدرێت و دەرفهتی بۆبڕەخسێنرێت که ڕاستهوخۆ ڕۆڵی خۆی له کات گۆشهگيری لهسهر

ڕێکخراوی سی پی تی  کورد ا بگێڕێت و ھهل و مهرجی زيندانی باشتر بکرێت ،ھهروەھا داوالهئاشتيانهی پرسی 
کات ڕۆڵی خۆی له ھهڵگرتنی گۆشهگيری  بهرگری کردن له ئهشکهنجهی سهربه کۆنسهی ئهوروپا بکرێت بهزوترين

ێبهرمان وەک تورک ناچاری ڕێزگرتن لهمافهکانی ڕ سهر ڕێبهرئاپۆ بگێڕێت لهڕوی ياسايی يهوە دەوڵهتی
 .بگرێت سهرکردەيهکی سياسی
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