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  ساسان دةرويشساسان دةرويش... ... تةرمي شةهيد ئازاد حسصن جندي طةيشتةوة كوردستان تةرمي شةهيد ئازاد حسصن جندي طةيشتةوة كوردستان 
  ةنداةندالَلَهؤهؤ

                  

  
 ته رمی شه هید ئازاد حسن جندی له ڕگای فۆآه خانه 16/4/2005ڕۆژی شه ممه ڕكه وتی 

ی شاری ئه مستر دام له ووتی هۆه نداوه به ئاماده بوونی آه س و آارو هه ڤانی و به شك 
   .ه وه ندی آورد نر یه وه ەڤ آوردستانله ڕ

بیست ساڵ له مه وبه رله ال یه ن چه ند آه سكی نه ناسراوشه هید ئازاد له ناو ژووری به 
شی ناوخۆ ی خوندنگاآه ی شه هید ده آرێ و دوای دیار نه بوونی له ناو هه ڤانی و بۆ ن 

 ودۆزینه وه ی ناو ناونیشانی له دوای پشكنین، هاتن له ژووره آه ی وخه به ردان به پۆلیس
به م نه زانراوه له ، ڕگای به ڕوبه رایه تی پۆلیسی سویدی زانرا آه به چه قۆ شه هید آراوه

دواتر آه س و آارو براآانی له هۆه ، 00/6/1985چ آات و ڕۆژكدابووه بۆ یه ته نھا نووسراوه 
سه ر چاوه آانی پۆلیس هه تاآو ئستا نه به پ ی ، ندا ئاگادار آراونه ته وه له م آاره ساته

به م به پ ی به گه آانی ئه وسه رده مه ، زانراوه آ بووه و آ له پشت ئه م آاره وه بووه
و باده ستی ڕژمی به عس ی ئه و آاته و به ڕوه چوونی به رژه وه ند یه باآانی له گه ڵ 

اوه وه ی عراق وسه رآوت آردنی گه لی آورد ووتانی دنیاو خۆ قایم آردنی له ده ره وه و ن
له هه ر جگایه ك بووب به هه موو شوه یه آی دڕندانه هه رله ئه نفال وآیمیاباران و آۆچ و 

پاره یه آی ، ئازاروئه شكه نجه وزیندان وران آردنی دھات وس ینه وه ی آلتورو ناوی آوردو
ده وه ت وڕكخراوی سیاسی وڕۆشنبیری وپارزه خۆری ته ر خان آردبوو له و پناوه داوه هیچ 

به كو هاریكاری بوون بۆ خۆ ، رانی مافی مرۆڤ له سه ر ئه م هه موو تاوانه هه ڵ نه هاتن
قایم آردنی له سه ر ئه رزی عراق و نه سمینه وه ی له هیچ آه س به رامبه ر یه ك به رمیل 

نی وه رگر تن هیچ آه س وورته ی ل نه نه وت و داشكانی به رامبه ربه چه ك و ته قه مه 
آه له هه موو ال یه آه وه له ناو ده برابه تازه ، له نه هامه تی میلله تكی ماف خوراو، هات

   .ترین چه آی قه ده قه آراوی سه رده م
ئاله و آاتانه ی آه شه هید ئازاد حسن جندی شه هید ده آرێ له گه ڵ چه ندان آوردی تری 

ن سه رگه رمی آورد بوو بۆ زیاتر ناسینی ڕه وه ندی آورد له ده ره وه و به ده آرێ ب، سوید
   .گژداچوونه وه ی باوزخانه آانی عراق له ده ره وه و سه ر خستنی آاری سیاسی آوردی

-1985بۆ یه له سانی ، ئه مه ش له الی ڕژمكی دیكتاتۆری وه ك سه دام مه حاه
سی سیخوڕی به عس وه ك محه مه د سه حاف ی ناردبوو بۆ سه رآوت شیاوترین آه 1987
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آردنی آورده آانی سوید آه له و ماوه یه دا چه ندین آاری دڕندانه و هرشی نامرۆڤانه یان 
به ب ئه وه ی هیچ آه س ، آرده سه ر آورده آان آه به چه ندین آاره ساتی مرۆی ته واوببون

وه ها له چه ندین جگای تری ئه وروپاله الیه باوزخانه وه هه ر . له سه ریان هه ڵ بدات
آانی عراق ئه م هرشانه ئه آرانه سه ر ڕۆه ی آورد بۆ نموونه له ئیتالیا هو نه ر مه ند 

له دوای آردنه وه ، پشكۆ گورجی پشانگایه ك به بۆ نه ی آاره ساتی هه ه بجه وه ده آاته وه
له ئیتالیا هر ش ده آرته سه ری و له ناو هۆ ی ی له الیه ن بالوزخانه ی عراق 

پشانگاآه دا ده ی فنن آاتك چاو ده آاته وه خۆی له ژووره تاریك وته سكه آانی ئه منی 
ئه مه زانراوه . عامه ی به غداد ده بینته وه له ژر ئازارو ئه شكه نجه ی ئه و فاشستانه دا

چی تر آراب ؟ده ب  
اسه ڕۆژ نامه نووسی آوردی به ڕز آوردۆ به خشی له سوید له به رواری هه روه ها شایه نی ب

 svenska Dags بابه تكی له یه آك له ڕۆژ نامه ڕۆژانه آانی سوید به ناوی29/7/2003
bladt   

بوآردۆته وه و محه مه د سه حافی باوزی ئه وآاته ی عراقی تاوان بار آردوه به رامبه ر 
ه وسه رده مه آه به رامبه ر آورده آان آراوه ته وه هه ر له آوشتن هرش وتاوانه آانی ئ

که زۆر به ئاشكرا و هه موو دنیا زانی آه دووآورد ی خه ، وفاند ن وئازارو ئه شكه نجه یان
كی سلمانی به ئاوی گه رم شه هید آراون له الیه ن پیاوانی به عس له سوید به سه ر په 

   .رشتی سه حافی خائین
 له به غداد به هۆی فه رمان به ری باوآی یه وه وه ك 1/7/1959د ئازاد له دایك بووی شه هی

 زانكۆی سلمانی ته 1981له سای ، پارزه ر و گواستنه وه ی بۆ شونه آانی تر ی آوردستان
له ،  چۆته سوید بۆ خوندن وآاری سیاسی به ئه نجام گه یاندوه1982واوآردوه وله سای 

 له به ر داگیر آراوی آوردستان و نه گه 26/6/1985 شه هید ده آرێ و له 00/6/1985سای 
ڕانه وه ی براوه بۆ ووتی هۆه نداوله شاری ئه مستر دام به ئامانه ت نژ راوه هه تاآو ڕۆژی 

   . ته رمی پیرۆزی له الیه ن بنه ماه آه یه وه بۆ باوه شی آوردستان گه ڕنرایه وه16/4/2005
نی به ناحه ق رژاوت وگشت شه هیدیانی هه زاران سگه ردو خو و له گیانی پاك وب
آوردستان ب.  
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