تیرۆرکردنی کاوە گەرمیانی بێدەنگكردنی دەنگی ئازاد و كوشتنی نەتەوەی
ئازادە
ئەم وتارە لە كۆڕی ماتەمینی رۆژنامەنووس كاوە گەرمیانی لە شاری
مالمو – سوید لە  ١٣٢٠/٢١/٨خوێنراوەتەوە

ساڵوتان لێبێت بەڕێزان
سەری رێز و نەوازش بۆ گیانی پاكی رۆژنامەنووس كاوە گەرمیانی دادەنوێنم كە بووە
ئامانجی دەستی رەشی تێرۆر ،تێرۆرێك كە خۆكردە و هەڵقواڵوی دەسەاڵتێكی كوردی
ناتەندروست و گەوجە ،دەسەاڵتێك كە سەرتاپای ناكارامەیی و قەیرانە.
لە رێگای ئەم كۆڕی ماتەمینییەوە ،كە بۆ بەرزڕاگرتنی گیانی پاكی رۆژنامەنووس كاوە
گەرمیانی و ناڕەزایی بەرامبەر تێڕۆركردنی سازکراوە ،خەم و ماتەمینی خۆم ئاراستەی
دایك و خێزانی كاوە گەرمیانی و خۆشەویستانی و هاوپیشەكانی و هەموو بەرگریكارانی
پێنوس و وشە و بیری ئازاد دەكەم.
بەرێزان ،ئیجازەم بدەن دەنگی خۆم بخەمە پاڵ دەنگی ئێوە لە ناڕەزایەتی دەربڕین و
شەرمەزاركردنی ئەو كارە قێزەوەنە .بە ستایش و رێزێكی زۆریشەوە ،سوپاستان دەكەم كە
شەرەفی ئەوەتان پێدام لەم دەرفەتەدا بە چەند قسەیەك بەشداری خەم و ماتەمینی و
هەڵوێستە جوامێرانەكەتان بكەم.
بەڕێزان ،وا جارێكی تر دەستی رەشی تێرۆری خۆكرد بۆی چووەسەر كە تاوانێكی تر
بخاتە پاڵ تاوانەكانی پێشووی لە تێرۆركردنی هەڵگرانی وشە و پێنوسی ئازا و ئازاد .لەم
بۆنە پڕ مانا و پڕ بەهایەدا حەزدەكەم بە چەند خاڵێك هەڵوێست و بۆچوونی خۆم
روونبكەمەوە:
یەكەم :تێرۆرکردنی كاوە گەرمیانی روداوێكی دابڕاو نییە لە رووداوەكانی پێشووتر ،كە
هەم هاوشێوەن وە هەمیش لە خاڵی لێوەدەرچوون و ئاراستەدا هەمان تایبەتمەندی و
كارەكتەریان هەیە :تێرۆركردن و بێسەروشوێنكردنی كۆمەڵیك رەمز و چااڵكوانی سیاسی
لە نەوەتەكانی سەدەی رابردوو ،بە تایبەتی لە ناوچەی قەڵەمڕەوی پارتیدا ،وە دواتر
تێرۆرك ردنی سۆرانی مامە حەمە و سەردەشت عوسمان و عەبدولسەتار تاهیر شەریف و
دواتریش رەشبكوژیەكەی ٢١ی شوبات و بێدەنگكردنی سەید ئەكرەم زنجیرەیەكە لە
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رووداو كە هەمووی بە ئاراستەی تۆقاندن و ترساندنی ئازادیخوازاندا رۆیشتووە .زۆر
گرنگە هەر لەبەر ئەوەش لە رووی پەیوەندییە ئاسۆییەكانەوە ،واتە لە رووی جوگرافیای
تاوانەوە ،تێرۆركردنی كاوە گەرمیانی لە سنووری ناوچەی گەرمیان و جوگرافیای
دەسەاڵتی یەكێتیدا قەتیس نەكەین .هەروەها بە هەمان پێوەر زۆر گرنگە كە لە رووی
زەمەنییەوە ئەم تێرۆرە رەشە بە دابڕاوی نەبینین و هەڵینەسەنگێنین ،بە تایبەتی ئەوەی
پەیوەندی بە رابردووی تۆقاندن و ترساندن و تێرۆركردنەوە هەبووە لە ژێر دەسەاڵتی ١٢
ساڵەی خۆماڵی كوردیدا؛
دووەم :گومانی تێدا نییە كە خەڵكی ئێمە ڕاهێنراوە لەوەی كە دەسەاڵتداران هەركاتێ
كردارێكی تێرۆركردن ،لە چەشنی ئەوەی تێرۆركردنی كاوە گەرمیانی رودەدات ،هەر
زوو دەكەونە قسەو راگەیاندن و دەنگیان دەخەنە پاڵ دەنگی خەڵك لە دەربڕینی خەم و
دڵتەنگیان .ئەم دیاردەیە نەك هەر روحی كاوە گەرمیانی و خۆشەویستانی و هەموو
ئازادیخوازانی كوردستان ئەزیەت دەدات ،بەڵكو ئەمە لە رووی سیاسییەوە دیاردەیەكی
زۆر ترسناكە .بە مانایەكی تر دەسەاڵت خۆی بەرپرسە لە كاری تێرۆر و تۆقاندن كە لە
كوردستاندا روودەدات ،بەاڵم لە الیەكی ترەوە لە رێگەی ئەو دەربڕینی خەم و دڵتەنگییەی
رێگە لەوە دەگرێ كە توڕەیی خەڵك بگاتە ئاستێك ئیتر بەبێ سێودوو و بەو پەڕی
راشكاوانە دەسەاڵتداران رووبەرووی بەپرسیاریەتی بكاتەوە .دیوێكی تری ئەم
هەڵسوكەوتە دزێوەی دەسەاڵت ئەوەیە ك ە ئیتر جار دوای جار بۆی چۆتە سەر كە هەم
خۆی حەشارگەی تاوانبار و جەلالدەكان بێت و هەم خۆیشی لەگەڵ قوربانیەكان دەنگی غەم
و پەژارەیی بەرزبكاتەوە .ئەم هەڵسوكەوتەی دەسەاڵت دەبێتە هۆی خاوكردنەوەی توڕەیی
خەڵك و دزینی ئەم توڕەییە؛
سێهەم :تێرۆركردنی رۆژنامەنووس كاوە گەرمیانی جارێكی تر ئەوەی پشتڕاستكردەوە كە
ئیدی گومانی تێدا نییە كە هاوپەیمانییە ستراتیژییەكەی پارتی و یەكێتی هاوپەیمانییە لەسەر
سیاسەتی قۆرخكردنی دەسەاڵت و سیاسەتی تۆقاندن و ترساندن و كپكردنی دەنگی ئازاد بە
ئاراستەی بەرهەمهێنانی كۆمەڵگایەكی داخراو ،وە دواجار فەرمانڕەواییكردن لە رێگای
ئەم داخراوەیی كۆمەڵگایەوە . . .بەم مانایەش ،بەڕیزان ،هاوپەیمانی ستراتیژی ،یانی
هاوپەیمانییەتی بێدەنگی یەكێتی و پارتی لە تاوانەكانی یەكتری :بە مانایەكی تر ،بێدەنگی
یەكێتی لە بەرامبەر تاوانەكانی پارتی و بێدەنگی پارتیش لە بەرامبەر تاوانەكانی یەكێتی.
رێك ئەمەیە روح و ماهییەتی هاوپەیمانییەكە؛
چوارەم :بەڕێزان ،لە رێگای تێرۆركردنی كاوە گەرمیانییەوە ،هەر وەك پێشتریش لە
رێگای تێرۆركردنی سەردەشت عوسمان و ئەوانی ترەوە ،ناڕاستگۆییەكی گەرورەی
زۆرێك لە دەسەاڵتدارانی باشووری كوردستان یەكالبوویەوە .ناڕەستگۆییەكەش ئەوەیە كە
بەردەوام دەسەاڵتدارانی كوردستان ،وەكو منەتكردنێك بەسەر خەڵكی كوردستانەوە،
بەردەوام پێمان دەڵێن كە ئەوان دوێنێ لە شاخ ئازادیخوازبوون و ئامادەی هەموو
قوربانییەك بوون لە پێناو بەدەستهێنانی ئازادی تاكەكانی ئەم نەتەوەیە . . .بەاڵم ،بەڕێزان،
دەبێ ئەمڕۆ ئیتر بە دەنگی بەرز ئەوە بڵێین كە نەخێر ئێوەی دەسەاڵتدار ئەوێ رۆژێش
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ئازادیخواز نەبوون؛ ئەگەرنا ئەوە خێرە هەر ئێوەی ئازادیخوازی دوێنێیەكی نزیك ئەمڕۆ
رێكخەرو ئەندازیاری بەرهەمهێنانی كۆمەڵگەی ترس و تۆقاندن و نانبڕین و تێرۆرن؟ ئیتر
دەبێ دەسەاڵتدارانی ئەمڕۆی كوردستان ئەوە بزانن كە ئەوەی ئەمڕۆ دەیكەن سڕینەوەی
ئەو دوێنێیەی خۆیانە کە هەر خۆشیان شانازی پێوە دەکەن.
پێویستە دەسەاڵتدارانی كوردستان ئەوەش باش بزانن كە نەتەوەی ئازاد لە كۆی تاكە
ئازادەكان پێكدێت وە دەسەاڵتێك كە سیاسەتەكەی بریتیبێت لە تۆقاندن و ترساندن ،ئەوا
هەرگیز ناتوانێ ببێ بە بەرهەمهێنەری نەتەوەیەكی ئازاد .نەك هەر ئەوە ،بەڵكو هەمان ئەو
دەسەاڵتە دەبێ بە هۆی تێكشكاندنی هەموو شانازییە نەتەوەییەكان؛ نەك هەر شانازییەكانی
ئەمڕۆ بەڵكو شانازییەكانی دوێنێش!
بەڕیزان ،هەر لەبەر ئەوەشە بێدەنگكردنی هەر دەنگێكی ئازادیخواز و كوشتنی هەر
تاكێكی ئازادیخواز رێك كوشتنی نەتەوەی ئازادە لە ناوەڕۆك و مانا و ماهییەتیدا؛
پێنجەم :جێگای سەرسوڕمانە كە لە دوای تێرۆركردنی رۆژنامەنووس كاوە گەرمیانی
دەبیستین كە لێرە و لەوێ دەسەاڵدارانی كوردستان هەر لە سەرۆكایەتی هەرێمی سەپێندراو
و حكومەتی هەرێم و مەكتەبی سیاسی یەكێتی و تا دەگاتە زۆرێك لە بەرپرسانی تر
دڵگرانی و خەم و دڵتەنگی خۆیان دەردەبڕن لە بەرامبەر ئەو تێرۆركردنە .ئەمە نەك هەر
ناراستۆگۆییەكی تری دەسەاڵتە ،بەڵكو سیاسەتێكی ترسناكیشە ،چونكە ئەم سیاسەتە
یارمەتیدەرە بۆ تێپەڕاندنی ئەم تاوانە و رێگە خۆشكەریشە بۆ یەكسانكردنی قوربانی لەگەڵ
جەلالد و خۆدزینەوەشە لە بەرپرسارێتی .ئەمە رێك سیاسەتی بێنرخكردن و بێبەهاكردن و
كاڵكردنەوەی ناڕەزاییەتی ئازادیخوازان و توڕەیی خەڵكی كوردستانە.
حەزدەكەم هەر لەم بارەیەوە ئەوە بڵێم كە ئێمە نابێ بەوە رازیبین كە دەسەاڵتداران خۆیان
بكەن بە شەریكی غەمی خێزانی كاك كاوەی تێرۆركراو و ئازادیخوازانی كوردستان:
دەشبێ بە ڕوونی و بەبێ دوودڵی ئەوە بە دەسەاڵتداران بڵێین ئێوەی دەسەاڵتدار ناتوانن
شەریكی غەمی ئازادیخوازان و خێزانەكانی قوربانیان بن كاتێك کە خۆتان ،واتە هەمان ئەو
دەسەاڵتدارانە ،تاوانبارانی ٢١ی شوبات و تاوانبارانی تر داڵدە دەدەن وە لە ژێر سێبەری
دەسەاڵتی ئێوەدا سەردەشت عوسمانەكان و كاوە گەرمیانییەكان تێرۆردەكرێن.
 -نا بۆ كۆمەڵگەی داخراو ،بەڵێ بۆ كۆمەڵگەیەكی كوردستانی كراوە و ئازاد؛-

 نا بۆ نەتەوەبوونێك كە بنەماكەی ترساندن و تۆقاندنی تاكە ئازادیخوازەكانی كۆمەڵگایە.نەتەوەیەك هەرگیز لە ناوەڕۆك و ماهیەتیدا ئازاد نییە كە تاكەكانی بێدەنگبكرێن. . .
نەتەوەیەك هەرگیز ئازاد نیە ئەگەر تاكەكانی ئازادنەبن؛
 ئیتر كاتی ئەوە هاتووە بڵێین بەسە ئەوەش بڵێین كە تەنها بە یادكردنەوە و خۆپیشاندان وكۆڕ و كۆبوونەوە رازینەبین .ئەم بارودۆخە پێویستی بە كارو خەباتێكی زۆرتر هەیە،
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ئەگەرنا هێزو تواناكانی تۆقاندن و تێرۆر بەردەوام دەبن لە پاڵدانی كوردستان بەرەو
هەڵدێرێكی ترسناكتر لەوەی كە هەیە. . .؛
 با لێنەگەڕێین چیتر دەسەاڵت ناڕاستگۆییەكانی بەسەرماندا تێبپەڕێنێ كە لە الیەكەوەپشتگیر و حەشارگەی تاوانباران بێت و لە الیەكی تریشەوە بە دەربڕینی دڵتەنگی و
پەژارەییەكەی توڕەیی خەڵكی كوردستان مایەپووچبكات؛
 هەزاران ساڵو لە گیانی پاكی كاكە كاوە گەرمیانی ،روحی ئاسودە و شاد بێت.--------------------------------------------------------------------www.burhanyassin.com
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