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  فةرةيدون حةمةأةشيدفةرةيدون حةمةأةشيد… …   أاثةأين دةمكوتان لةئازادي فصركردينأاثةأين دةمكوتان لةئازادي فصركردين

  
faraidun_73@hotmail. comسويسرا 

   
أذصمي ئةوكايت بةعس بؤخؤدةربازكردن لةوقةيران وتةنطةذةسياسيةي لةدةرئةجنامي شةأي هةشت 

بووة ..  وشةأي درصذماوةي ئةوأذصمةلةبةرامبةرخةلَكي كوردستان تووشي هاتبووسالَةي عصراق وئصران
 1990 ئايب 2فاكتةري فشار بؤسةرةأؤيةكي تري سياسةتةكاين بةعس بؤداطريكردين كوةيت لة 

كةدواترهصنانةكةيةي شةأي كةنداو وئازادكردين كوةييت لةاليةن ئةمريكاو هاوثةميانةكان لصكةوتةوة 
ئةوساتةوةختةسةرهةلَداين ، ي بةعسي خستةذصرفشاروثةراوصزي كؤمةلَطايي نصودةولَةيتكةهاوكات أذصم

كةئةوكات لةذصرفشاري زؤري عسكةريانةي أذصمي  دةورةيةكي نوص بوو بؤخؤسازدانةوةي شؤأش
ديكتاتؤر بةضةندايةيت وضؤنايةيت جياواز لةبةرامبةر هصزي ثصشمةرطةبة ثالَثشيت ئؤثراسصؤنةكاين 

شؤأش وبزوتنةوةي . كارهصناين طازي كيمياوي بةسةرخةلَكي طوندنشني وهصزي ثصشمةرطةدائةنفال وبة
أزطارخيوازي لةثاشةكشةيةكي كايت دابووبةهاتنةكايةي ئةوهةلومةرجةضواردةسالَ ثصش ئصستا هصزي 

 سياسةكاين  بص دوودلَي وبةثصشبيين ووردبينانةو ثأديقةت بؤئالَوطؤأة. ثصشمةرطةوسةركردايةيت شؤأش
لةثالَ ئةمةشدا خوصندنةوةيان بؤ دةركةوتين نةزمي نوصي جيهان . ناوضةكةوجيهان

ثصشمةرطة خؤي  شؤأش وهصزي. لةوأؤذطارةداكةلةسةرةتايي بانطةشةكردين ثرنسيبةكانيدابوو
سازوئامادةكردبؤستايلَصكي ترلةخةبات كةئةويش أاثةأيين خةلَكي شارةكان بوو بؤبةسةركةوتن 

لصرةدابريمان نةضصت بةئاماذةيةك كة هةلةومةرجي جةنطي .. صذماوةي ضةكداريطةياندين خةبايت در
كةنداو خولقصنةري أةهايي أاثةأين نةبووة وةك هةندصك أاظةكردين لصرةولةوص كةناخوازن باطراوةنديي 

، بزووتنةوةي أزطارخيوازي خةلَكي كوردستان ببينن وداين ثصدابنصن مصذووي سياسي وشؤأشطصأانةي
لَصني هةلومةرجي جةنطي كةنداو طؤأيين هاوكصشةي هصزي دووذمن بووة بةقازاجني كوردونزيك دةكرصت ب

هةرئةوكاتانةش أذصم ، . م نةك بةثصضةوانةوةالَكةوتنةوي زةمةن بووة بؤزةمينةسازي أاثةأين بة
  ودامودةزطاكاين هةتائةوكةسانةش كةكؤنةثارصزومشةخؤري كؤمةلّطايي كوردي

بوون أاثةرينيان بةهةولَيكي نةزؤك وسةركةوتنصكي مةحالَ دةزاين وسةرئةجنام يش يةكةم ثزيسكي 
بةرامبةرقبوولَنةكردن وحوكمي  أاثةأين بةرهةمي سةركوت ولؤذيكي، أاثةأين لةشاري أانيةوةبلَصسةي دا

أاثةأين . يةوةكةبةأووي ستةمي نةتةوايةيت وحوكمي ديكتاتؤري تةقي .. تاكأةوي وثاريت سةركردةبوو
م بصت الَزؤرشيت لةطةلَ خؤي دا هصنا ئةزمووين باش وخراث ئةوةي ئةبصت أاثةأيين ثص نوص بكةينةوة وة

وةالنان وبنبأكردين ئاسةواري تالَي شةأي ناوخؤو  بؤناأةزاييةكاين هةرئصستايي خةلَكي كوردستان
ؤين وقوربانيةكاين شؤأش ضةك ولصثرسينةوةلةلصثرسراواين مشةخؤري لصرةولةوص لةسةرخ زماين 

بةتةانابصت سؤزداريانةباس .. و زؤرشيت تر. ومةسةلةضارةنووس سازةكاين خةلَكي كوردستان
بصطوومان أاثةرين دةستكةوت و كلتورصكي نؤص وجواين دةمكوتني لةماف و ، وثياهةلَدان لةأاثةأين بكةين

  بؤبةرزأاطأتين ، ئازادي لةطةلَ خؤي دا فصركردين
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ةستطرتن بةبةهاجوانةكانيةوةلةتةك ضنينةوةي دةسكةوتةبةبأشت وثؤزةتيظكاين دا أاثةأين ود
، كؤمةلَطايي كوردي لة سةردةمي ئصستاكانص ثصويسيت زياتري بةطياين بةرامبةر قبولَكردن لةناخدا و

و دابينكردين زياتري مافةكاين ذنان ، شةفافيةيت زياترلةأاطةياندن وكؤبونةوضارةنوس سازةكاندا
، تيان وكةسوكاري شةهيدانالَورنةكردنيان لةأؤلَي سياسي وحوكميداوباشتر كردين ذياين هاووبةدو

  ت الَيةيت وبةطةأخستين زياتري دميوكراسي وتةريككردين دين لةدةسةالَبةرقةراركردين عةدالةيت كةمة
 و فةراهم كردين ئةم خواست وئاماجنانةسةوزبوونةوةي أاثةأينةو هةلَخأاندين ثشتيوان. ، ، 

حةشاماتصكي جةماوةرية لةشةأي دةستوور وهةرئةطةرصكي ضاوةأوان نةكراوداكة أوبةأوووي خةلَكي 
   . .... .. .. .. كوردستان ببصتةوة
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