
  

                       اچهمکی ئازادی له پانتايی بيری نهتهوەيی و ديدی جهمال نهبهزد

ۆ بهرزنجهيی                                                                                                                 ١٧/١/٢٠١٩هه

ناوی ئازدی دا}{{  کۆشان له پ   } ج. پ. سارتهرئازادی ئهمڕۆمان هيج نييه،جگه له ئازادی ت

ئاوايی زانا و  کی گهرمی » بهنرخترە له سهربهخۆيی ئازادی« بيرمهندی گهورە جهمال نهبهزدا، گوتهيهکی مامۆستاههر لهگهڵ ما ی باس بووە ج
کدانهوەی نادروستيان بۆ ئهم گوته ک لهمانه ل نا.  يهميديا و گهل له دۆستان و نهيارانی مامۆستا. ههند کرد و بۆ مهبهستی سياسی بهکاريان ه

کيش وەک بهرپهرچدانهوە نهران له مانا و دەاللهتی ئهم دروشمه و ناوەڕۆکهکهی  يهک بهرامبهر بهم قسهيه کهوتنه خۆ.گهل کی زۆريش له خو بهش
ی نهبوون    .شيان بۆ چهواشهکاريی و ديماگۆگی پهنايان بردە بهر ئهم قسهيهبڕەکي ،حا

نانی ئازادی ی مرۆڤ بۆ بهدەسته کۆشان و ههو ژووی ت ژە، گهل زانا و هزرڤانی گهورەی جيهانی وەک ئهبرەهام  زۆر  ئهگهرچی م دوورودر
ت شڤايسهر مه  ... هتدو لينکۆلن و ژان ژاک رۆسۆ و ئهلبر قسهيان لهسهر ئازادی کردووە و بهرز نرخاندوويانه. لهوەش زياتر ههر يهک له ئ

بهت لهم دە .مرۆڤ به ئازادی لهدايک بووەئهم قسه بهناوبانگهی بيستووە:  ژوودا شۆڕ هه يی م تهوە خۆمان به قو ی ئهوە ناب رفهته تهسکهدا ج
ينهوە بۆ سهرە دانی بههای تابکهينهوە و بگهڕ کی نووسراو و دياری بکهينه وەک » ئازادی« کانی سهرهه ک م بۆ ئهوەی دەسپ الی مرۆڤ. به

و باسهکهوەيچب تاهک يسهرەتا " برايهتی ئازادی، يهکسانی "به دروشمهکانی .ئاماژە به شۆرشی فهرەنسی بهر له دوو سهدە لهمهوبهر دەدەين ،نه ن
ژوبهرپا بوو.   ناوی ئازادی دا بوو وی مرۆڤايهتی دا،ئهم شۆرشه و گهل له بزاڤ و شۆرشهکانی تريش لهم ياخود دروشمی ئازادی  ، نله پ

ستگهی حهسانهوە و ئاسوودەيی مرۆڤه. ئازادی  ئازادی  .بووە هکانیيسهرەکي يه داواکاريکرۆک و گهوههری  گايهيه ئهو ههواردوا و  ،و مهنز
ت. ن  ،و سهکۆيهيه ئازادی ئهو ژينگهيه ئهمه مانای بهرز و گهوههری بههاداری ئازادييه.  که کۆتايی به چهوسانهوەی مرۆڤ له اليهن مرۆڤهوە د

   .شت له ههبوونی خۆيی و خهون و ئاواتهکانی بکاتگوزار ،مرۆڤ ب کۆت و زنجير دەتوان

داڕبزاڤ و  دا،کوردستانيش لهناوەڕاستی پهنجاکانی سهدەی رابووردوو باشووری له کی نوێ سهری هه کی نو به ديد،که باز ڕوانين بۆ  وەو ت
کی سياسی فهلسهفی» چهمکی ئازادی« به دا هاته کايهوە و له ڕوانگهيهکی گهشهوە، بايهخی  پرسی نهتهوەيی کورد ست وەی مانيف .  دا له چوارچ

وەی قهوارەيهکی وەک کاژيک  ئهم چهمک و جيهانيبينييه، سهرەتا تی کورد« لهچوارچ هی ئازادی و ژيانهوە و يهک  ١٤/٤/١٩٥٩له » کۆمه
کی « دروشمی  ، بهدا ١١/٩/١٩٧٥پاسۆک دا له  ـو دواتر له دامهزراندنی پارتی سۆسياليستی کورد ،ئازادی دروشمی سهرەکيييهتی کوردستان

کی يهکسان  ئازاد   .دەکات خۆی بهرجهسته» و گهل

هکه دروشم و ئامانجی ئازادی چ بۆ کاژيک چ بۆ پاسۆک اوەڕ و بيروب ی، گرنگ و پيرۆز شاڕێ و شائامانجی ههرە بهرز و ستراتيژی و شاکۆ
باز ترين و پيرۆزترين مافی سروشتی خۆی له ڕ تهوە، تاوەکو نهتهوەی کورد به با ن کۆشان بووە و له ئايندەش دا ههروا دەم ی خهبات و ت

ت ژايی خهباتی هزريی و سياسيی و ڕۆشنبيريی ی نهتهوەيی. هاوبيرانئازادی دا شاد دەب کۆشا ،بهدر نانی ئازادی ووت هيچ کات  له ن بۆ بهدەسته
ک ی  بيرکردنهوەی نهبوون و ههرگيزاو و ههرگيزيش نابن. ديارە له ڕوانگهی هيدروشمه ناوەندي پرنسيپ و دەستبهرداری ئهم دا، و سهردەم

کی کاريگهر بۆ بهختهوەری مرۆڤ و  ته هۆکار ته دی، هاوکات ناتهواويشه و ناب ه ب هاوبيرانهوە، ئازادی ب يهکسانی،  جگه لهوەی مهحا
ڕەوکردنی حهز و خواستهکانی مرۆڤ. ژ ژاوە له چهمکی  ينگهيهکی لهبار بۆ پ کی بهنرخ و ه و  ئازادی" کهواته بيری نهتهوايهتی ، بهچاو

ڕەووپڕۆگرام وڕوانيوە و کردوويهته  يهکسانی" ندای ژيانی هزريی و سياسی پ وی بهنرخ و خۆو دادپهروەريی  و رۆشنبيريی  ئهگ ی  و بژ
هکانی نهتهوەی کوردگرنگی پهروەر    .دەکردنی ڕۆ

شهکييه بۆ ئهوە بوو ژوويی و هزريی و سياسی بيکهينه دەروازەيهک بۆ چوونهوە بۆ الی گو ،ئهم کورته پ کی م تهکهی مامۆستا ووەک پاشخان
کی ئهم قوتابخانه هزرييه و بهم بيروباوەڕە  ،جهمال نهبهز ." بهنرخترە لهسهربهخۆيی ئازادی" نهبهز  سهرچاوەی بيرکردنهوە  گۆشت بووە وهاوبير

ز و وزەی چاالکی له دروشمی ئازادی و يهکسانييهوە وەرگرتووە.  ک خۆی دواتريش  و ه  دەستی بهکارکردن لهم کايهدا کردووە،وەک بيرمهند
هم به ئامانجی ی  هاندکردنی ئهم چهمکهندەو زی لهڕ گهيشتنيان نووسينهکانييهوە کردووە بۆبهشدارييهکی چاالکانهی بهپ   .فراوانکردنی ئاسۆی ت

ت و دەيهوێ شيکار کی هزريی و فهلسهفی دا، د کس و  ی زياتر بۆ چهمکی ئازادیو شرۆڤه مامۆستا نهبهز له بيرکردنهوەيهکی قووڵ و کۆنت

کی سياسييهو دروشمان هش بهم چهمککبکات و ڕەههندی دي يهکسانی کی تيۆريزەکردنه ببهخش و له دروشم ب تهوە بۆ قا ز ههر   .وە بيگو
کی سهربهخۆ بۆ ئازادی تهرخان دەکاتن بۆيه دەبيني ی وايه: " باس کردنی تايبهتکاريی  ،هکارینيهکسانی لهئامی خست و پ له ی ئازاديواته کارپ

ت دا کۆمهڵ / نهتهوە   .ه دید

دا  ج ت و دەبين خودی ئازاديش سنووردارە.پهنجهی مامۆستا لهم بوارەدا لهو تهوە، کات د کی ڕووت، ب  دەگهش ياخود ئازادی وەک چهم
ڕێ. کات کی گهورە گرنگ دەتوان بگ کی گونجاو و کارا، نه بههايهکی تهواو سهنگين و نه ڕۆ ک لهاليهن ئازادی  بوونی ميکانيزم ئازادی تاک

ت ئهوی ترەوە دياری کراو ين ،بوای دا با . ياخود مرۆڤب تی نييه سوود له ئازادييهکهی وەگرێ ، کهچیئازادەتهواو  مرۆڤ   ن مامۆستا  .دەسه



ت ناتهو نهبهز ته. واته ئازادی ب بوونی مافی دەسه ت، ئهويش مافی دەسه کی ههب ويسته تهواوکهر کو پ اوە دە : ئازادی بهتهنيا بهس نييه، به
دايه. بهواتايهکی ديک ماسی ت ت وهو ک نانی ئهو ئازادييهمافی دە لت، خاوەنی ئازاديش ب ، گهر ب تی بهکاره ت، ئهوە ئازادييهکی  یسه نهب

شتا به قۆناخی حهسانهوە ماسی لهئازادی بوو،واته مرۆڤ ه کيش ک ئاسووديی ژيانی زامن  بهختهوەری نهگهشتووە و و ناتهواو و نوقسانه. کات
ت. ئهمه مانای ئهوە   .ان بهتهواوی باس له ئازادی بکاتمرۆڤ ناتورەدا لنهبووە. کهواته  بۆ نموونه گريمان سبهين کوردستان سهربهخۆ دەب

ی بهتهوای کورد  تاکی نييه ژە و زۆری ماوە پ کی سهخت و دوورودر گا و ئهرک يهتی و ئازادی ڕ ئازادن. چونکه خهبات بۆ دادی کۆمه

ت، نيوە ئازادييه. دەرئهنجام دەگهينه بهم جۆرە دەبينين له   .بگهين کی له پشتهوە نهب ت ڕوانگهی جهمال نهبهزەوە، ههر ئازادييهک مافی دەسه
ين ئازادی و ت ميکانيزمی پراکتيزەکردنييانه.   .دوو ديوی يهک مهداليان يهکسانی ئهوەی ب  کە : دقسهيهکی بهناوبانگ ههيه و مافی دەسه

ت نانی ئاسايش  دەستبهرداری ئازادی ب ناوی بهدەسته رەدا، به حوکمی ئهو  .ا، ئهوە ههردووکيانی له کيس دەچدله پ ئاسايشی کوردی ل
کی کۆلۆنيالکراو و دابهشکراو پارچهپارچه ت کهوتوو نالهبارەی و لهسهر  ی قسهيه . واته ئهو ههموو پرسی سهربهخۆييهە، بوو واقيعه هه

مه ناتوانين باس له ئازادی مانووئازادی و يهکسانی کرد ت، ئ ت کوردستان سهربهخۆ نهب زەوە کراوە. گهر ب ه، جارێ له ڕووی تيۆريی و هيپۆت
که له سايهی سهربهخۆيی دا کو نهمام ، به ته بوونهوەبکهين، ئازادی لهسهر زەمينی داگيرکراوی و دابهشکراوی شين ناب ر گرنگه . بۆيهکا زۆ،د

گۆڕک به سهردەمهکانيان نهکهين. کهڵ نهکهين و ج کی نادروستی سياسی  ئهم دوو چهمکه و قۆناخهکانيان ت وەک گهل کهس و اليهن بۆ مهرام
کی ل وەرگرن.   دەيانهوێ که

ت، ههر قسهيهک له ئازادی بکهين، له ڕاستی و ئامانج دوور دەکهوينه و زۆ  ئهزموونه  ر ناواقيعی دەبين. چونکهبه تا کوردستان سهربهخۆ نهب
: مان دە ژوويهکان پ ت، هی خۆی نييه و  م ت و ئازادييهکيش ب ت و خاوەنی ههر دەسه ر چهپۆکی داگيرکاری دا، کورد ههرچی ههب له ژ

شتا ههڕەشه و مهترسی دوژمنانی لهسهرە. کات سهرنج دەدەين له پرۆسهی سهرب هخۆيی و گرنگی و تهواو کاتييه، لهبهرئهوەی جارێ ه
ويسته خهباتی کورد تا  يهکهی،ههستياري ستگه سهربهخۆييه. بۆيهکا پ ش گهيشتن به ئازادی، ئهوسا دەزانين يهکهم ئامانج و و ک پ وەک قۆناغ
ويسته يیسهربهخۆ ت. پ ت، ههر بۆ سهربهخۆيی ب ويستييهکی ژياريی و ئهقالنيشه، دابين دەب ی گشت دروشمی سهربهخۆيی ئامانجی س و پ هنتڕا

ت. له زی ڕۆشنبير و جهماوەری هۆشيار ب ه و سازی و ه کی ديکه بۆ کورد، ڕاست و  سهربهخۆيی بهوالوە، داواکردنی ههر پارت و کۆمه ماف
ن، که چهمکی سهربهخۆيی داپاچن و  دروست نييه. گهی سهرنج و سهرسوڕمانه ئهوەيه بۆچی ههندێ کهس و اليهن بهوە خۆشحا ل ئهوەی ج

کۆشاوە!!.تاو ژايی تهمهنی بۆ سهربهخۆيی ت کدا ئهو بهدر   انهکهش بخهنه ئهستۆی جهمال نهبهز! له کات

نانهوە، کی سياسيی و شايانی وەبيره کی کاتييه پرسی سهربهخۆيی قۆناخ که له ئازادی،ل  .ئامانج ی وايه : سهربهخۆيی بهش مامۆستا نهبهزيش پ
کۆشان يهی خهباتی سهربهخۆيی دا ت کارکردن بۆ گهيشتن بهئازاديش هاوشان  و ئازادی،ئازادی و سهربهخۆيشی له خۆ گرتووە. لهم سهرەڕ

م  ت. به وە دەچ ژە  دوای سهربهخۆ بوون خهبات بۆ بهڕ شدئازادی ههر در وا نييه  که سهربهخۆ بوويت مانای چونکهه. مبهردەوا ههر و  ەک
م ئازاديشی ی بين و خۆم .که ئازاد بوويت واته سهربهخۆيشت، به ی حا ويسته وەک خۆی ل ه ههستيارە پ هدا نهبهين. بهئهم خا دوای  ان به هه
ت هيچ ئامانج و دروشم  دا،هم بارودۆخهی نهتهوەی کوردکات. لکورد دەتوان باشتر قسه لهسهر ئازادی و مافهکانی تر ب ،سهربهخۆيیگهيشتنه  ناب

ک  ت.و ئايدۆلۆژی و ستراتيژ ش له سهربهخۆيی بگر ته بهردەبازی ئازادی.  ههر تهنيا  سهربهخۆيی، پ کی  دەب ک پاسۆک دە کوردستان کات

کی سهربهخۆ و يهکگرتوو و ئازاد مانا و  بهالی مامۆستا نهبهز و گشت هاوبيرانی کوردايهتييهوە، که، به لهبهر ئهمهيه .ئازاد. واته کوردستان
کهوتی بارودۆخی نهتهوەی کورد و  ناوەڕۆک و بههای ئازادی له سهربهخۆيی گرنگترە، داويستيانهی گرێ دراون به چارەنووس و هه بهو پ

چهوانهکهینيشتمانی کوردستانهوە.    .نهک پ

ته مهيدانهوە. ئازادی نه کهس دەيدات پوختهی باس: ئازادی تايبهتمهنديهکی خۆ تييه د ڕسک و سروشتی مرۆڤه،لهگهڵ لهدايکبوونی دا ئهم تايبهتمهند
ه، تهواوکهرەکهی يهکسانييه.  سهندنهوەی ئهم تايبهتکارييهیو نهکهس مافی ل کی تر ههيه. ئازاديش به تهنها بههايهکی ڕووت و نيوەناچ له کهس

نانی ئازادی له ڕووی پر ردنی ئازادی،يهکسانيش بريتييه له پراکتيزەک کی اکتيکييهوە. ئهم دوو چهمکواته خستنهکار و بهکاره هش ب ميکانيزم
ت، بۆ ئهوەی مرۆڤ  نانی ئازادی نهب تی بهکاره ت و مرۆڤ مافی دەسه کی تهندروست نييه، گهر ب وەرگرتن کارا،شياوی هاتنهدی و سوود ل

ت دا،  ياخود نهتهوەکانی پ يهکسان بکات. وان مرۆڤهکانه. واته مرۆڤهکان  مافی که يهکسانی لهدەسه دايکی ههموو يهکسانييهکانی تری ن
ت. بهشی مرۆڤهکان تيان وەک يهکی ل د ت دەسه ت، کهس لهدەسه ک کهمئهوە ناب . ئهم نموونهيهش بهسهر نهتهوەکان دا ک  زۆر  و کهس

ت له ئا ت. واته نهتهوەکانيش دەب بهج دەب هتيان ج ت تورک و عهرەب و فارس دەو وەی يهک بن.  ناب ت دا هاوش زادی و يهکسانی و مافی دەسه
ت.  ياخود ئهوان  هت ب ت و کورد ب دەو ت. گهرەکه الی مرۆڤی ژير و نهتهوەی هۆشيار با و سهردەست بن و کوردههب ههموو  ،بندەست ب

ت. کهواته ئهو نهتهو ن به مافی کولتووری و ئۆتۆنۆمی ڕازی بن. وەک يهک مافی يهکسانيان ههب مه ب هت بن و به ئ انه ناب خۆيان خاوەن دەو
وە ناب ببنه دەو هتين و ئ مه خاوەن دەو ت بۆ پراکتيزەکردنی ئازادی ،لهسهر  هت. جگه لهمهش ئهوەی ژيانياخود ئ نيشانی دەدات، مافی دەسه

هتزەمي تت هان ئهو ئهرکه بتوکه ه نی واقيع دا تهنها دەزگای دەو ه مافی دەسه هت مهحا . ب دەو ت و ئامادەگيت له ڕووداو و بهج بگهيهن هب
تی خۆی بکهيت. ک ت و بتوانی پراکتيزەی دەسه شهاتهکان دا ههب ت وەک گهالنی جيهانپ ته خاوەنی ئۆرگانی گرنگ و  هواته کورديش دەب ب

هت ، بۆ ئهوەی کار بۆ ئامانجهکاههستيار   .ن بکاتی  دەو

رەدا کورد جگه له دا  تی وەک ئهوان نييه. بۆيهکا  ،هاوکاتدابهشکراوييهکهیگيرکراويی و ئال مافی ئازادی سروشتی و يهکسانی هاومانا و دەسه
نانی ئهم ماف و ئامانجانه. ديارە تا کورديش بهههمان مافی ڕەوای خۆی نهگات، وا ئهوانيش ناتوانين  دەبينين کورد خهبات دەکات بۆ بهدەست ه

کی ئاسوودە و ئارام بهسهر بهرن.  ی خۆيان  ژيان اتهوە کهمبوونهوەی ههموو دەک ئاخر دەستبهرداربوونی مافی سهربهخۆيی و ئازادی،به کامی د
داويستی و  مافهکان له بهرامبهر ئهوانی ديکهدا. ئهمهش ناوەڕۆکی ڕاستهقينهی بيری ئازادی و يهکسانييه الی هاوبيرانی نهتهوەيی. ههر بهم پ

کۆشان وەيهکی سهرەکی خهبات دەکهن، دبۆ سهربهخۆيی بهش ڕوانگهيهوە، هاوبيران تا سهربهخۆبوونی کورد و کوردستان، وای سهربهخۆيش ت
ت.  بۆ نم لهمهڕ ئازادييهوە دە ڕۆسۆ ژان ژاککۆتايی باسهکه به گوتهيهکی ئازادی و يهکسانی ههر بهرقهرار دەب ڤ لهوەدا ۆمر ئازادی  :دەه
يهتیهيني ويست ، ئهوەی حهزی ل کو لهوەدايه پ ت ئهوە بکات که نايهوێ بيکات دەتوان بيکات، به ت  .نهب رەشدا مافی دەسه کهواته ل

کی جهوههری گرن نانی ئازادیگپرس ک بۆ بهکاره    .ه وەک ميکانيزم



و له گيانی پاکی مامۆستا جهمال نهبهز و گشت ئازاديخوازانی کورد و کوردستان و جيهان.   ـ س

ندراوەتهوە. ١٧/١٧٢٠١٩سهرنج: ئهم وتارە له  .   له چلهی مامۆستا ج. نهبهزدا له بهرلين خو

 

 

 

 


