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کە لە کەسێتی بەڕیز عەبدو� ئۆجەالندا،  1999ی شوباتی 15ئێمە گەلەکۆمەی ناڕەوای 

 لە سەر بززوتنەوەی ئازادیخوازی کوردستان بەڕیوەچوو، بە توندی شەرمەزار ئەکەین!
 
 

لە  دادپەروەرییەناناڕەواییەکی مەزن کرا. گەورەیی ئەو نادادپەروەری و دا 1999ی شوباتی 15لە 
ئەکرێت. لە الیەکەوە مەزنیی گەلی کوردستان و سەرۆکی  کاراکتەری رووداوەکەو کردەوەکەدا بەدی

پەکەکە بەڕێز عەبدو� ئۆجەالن، لە الیەکی تریشەوە دەوڵەتی داگیرکەری تورکیاو دەوڵەتانی 
تێکۆشان بۆ رزگاریی  ھەوپەیمانی ئەو. بەڕیز ئۆجەالن خەبات بۆ دۆزی ئازادیی گەلی خۆی ئەکات،

 دنیای لێدەرگاکانی ویستیان  و دوژمن و ھاوپەیمانە جیھانیەکانیان رێککەوتنو�تی خۆی ئەکات. 
 مافی مرۆڤ و یاساو دادوەریی و بیریان لە ویژدان و نی لێ بگرن. ئەوادانھەناسەرێی ، دابخەن

ئەخالق نەکردەوە، کاتێک بڕیاریان دا مەزنێکی کوردان کە بۆ ویژدان و دادپەروەریی، بۆ ئاشتی و 
.رێی ژیانی لێبگرن یەکسانی و ئازادی و ھەموو بەھا مرۆڤایەتیەکان خەبات ئەکات، بێدەنگ بکەن و  

 
رێککەوتنی نێوان تورکیاو ھاوپەیمانە جیھانیەکانی، ھەر لە ئەمەریکاوە بگرە تا چەندین دەوڵەتی ناو 

لەو بارەیەوە یەکیان گرت و میسرو کینیا، ھەموو ھەتا روسیاو ئیسرائیل، و  یۆنانیەکێتی ئەوروپا، 
ھەموو  ە ژێر پێ،ەتی و ئەخالقیەکانی بخنبەرژەوەندی خۆیان لەوەدا بینی کە ھەموو نۆرمە مرۆڤای

تواناو دەزگا سیخوڕیەکانیان لە دژی بەڕیز ئۆجەالن بخەنە کار کە لە ژێر پاراستنی یۆنانی ئەندامی 
گرن و رادەستی تورکیای بکەن.یبە فێڵ و خیانەت ب بۆ ئەوەی یەکێتی ئەوروپادا بوو،  

 
نا دادپەروەرانە نەگەیشتنە ویست و  ەئەو ناوەندپرۆسەی گەلەکۆمە بە روونی ئەوەی دەرخست کە 

داخوازیی خۆیان و ئامانجیان بەدی نەھێنا. ئەوان بە ھیوای ئەوە بوون پەکەکە کە پێشەنگێکی 
رادیکاڵی بزووتنەوەی نەتەوەیی کوردستانە، تێک بدەن و لەناو ببەن. یان ھەر ھیچ نەبێ زۆر الوازی 

ساڵەدا بە تەواوی پێچەوانە بوو. نە بەڕیز  81ئەم بکەن. بە�م ئەوەی ئەوان چاوەڕێی بوون لە ماوەی 
ئۆجەالن وازی لە تێکۆشان ھێنا، نە خەڵکی کورد و کوردستانیانیش دەستبەرداری دۆزی رەوای خۆیان 

دا  1999ی شوباتی 15بوون. وە�می خەڵکی کوردستان ھەر لە ھەمان ساڵی گەلەکۆمەی 
تە وژمارەیەکی زۆر شارەوانی کەدا، 1999ە ئازاری دەرکەوت. لە ھەڵبژاردنی شارەوانیەکانی تورکیا ل

.و کاتە گەلەکۆمە مایەپووچ دەرچوودەست کوردان. لە ناو ئەوانیشدا شارەوانی ئامەد. ئیتر ھەر ئە  
 

سەرکەوتنی خەڵکی و و ئەمرۆش دوژمن و ھاوکارەکانی لە بەرامبەر تێکۆشانی ئۆجەالن  ەئەو رۆژ
 ستانساڵە ئەوانی روورەش کردو ئۆجەالن و خەلكی کورد 91 دا شکستیان ھێنا. ئەو ستانکورد

ساڵەدا ماف و دادپەروەری بەسەر ناھەقی و نادادپەروەریدا سەرکەوت. لە  91رووسپی. لەو 
.ی کوردستان تێکۆشانی خۆیان گەیاندە قۆناغێکی با�ترنئەنجامیشدا ئۆجەالن و پەکەکەو گەال  

 
کوردستان  ھێزە چەکدارەکانی پاراستنیپەالماری ھەر نەکدەوڵەتی داگیرکەری تورکیا  شدائێستالە 

دەست ئەکات. ھەموو دەستکەوتەکانی گەلی کوردستان ھێرش بۆ سەر بەڵکو ھەمانکات  ،ئەدا
بەسەر شارەوانیەکاندا ئەگرێت، سەرۆک سارەوانی و پەرلەمانتار و سیاسەتمەداران لە ھەموو 
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شیوەیە گەلی کوردستان بترسێنێ، بەرخۆدان  وبەئەیەوێ ئاستەکاندا دەستبەسەرو زیندانی ئەکات. 
      و ئیرادەی گەل بشکێنێ.

 
رۆژاوای کوردستانیش  باشوور و دەوڵەتی تورکیا نەک ھەر لە باکوری کوردستان، ھەروەھا لە

دوژمنایەتی کوردان ئەکا. لە بواری نێونەتەوەییدا ھەوڵئەدا کورد نەناسرێن. لە مەیدانیشدا ھاوکاریی 
لە پڕۆسەی ریفەاندۆمی باشووری کوردستاندا، دەستی لەگەڵ رژێمی ئێران . ترد ئەکانەیارانی کو

ساڵێک پێش ئێستا ھێرشێکی دڕندانەی کردە ئێراق تێکەڵ کردووە ھێرشیان کردە سەر کوردستان. 
سەر ھەرێمی عەفرین. ھێزەکانی یەپەگە و یەپەژە بەرخۆدانێکی قارەمانانەو بێوێنەیان کردو تا 

ێژ ھەرێمەکەیان پاراست. ھەرچەند ھێزەکانی رژێمی تورکیا دەیان جار لە ھێزەکانی ماوەیەکی در
یەپەگەو یەپەژەش زیاتر بوون. بە�م لە ئەنجامدا عەفرین داگیر کرا. ئێستاش دەوڵەتی تورکیا ئەیەوێ 

ھەرێمی دی لە رۆژاوای کوردستان داگیر بکات. لەو بارەیەوە بە ھەموو شێوەیەک لە ھەڵداندایە. 
لە ەوڵەتی تورکیا دوژمنی سەرەکیی گەلی کوردستانە. پێویستە ھەموو ھێزە کوردستانییەکان د

 بەرامبەریدا راوەستن.
 

ساڵەدا دوژمنان و  20لە ماوەی ئەو  ی شوباتدا تێپەڕێ.15ساڵ بەسەر گەلەکۆمەکیی  20
لەناو ببەن. ھەوڵدانی ئەوان بەردەوام بە  ستانھاوپەیمانانی نەیانتوانی نە ئۆجەالن و نە دۆزی کورد

ساڵ ئەم  20تێکۆشانی خەڵکی کوردستان بێئەنجام بوون. ناوەندی ئاژاوەگێڕو شەرەنگێز پێش 
ھێرشەی خۆیان کردو سەریان دای لە گابەردی چیاکانی کوردستان. ئەمجارەش دیسان ھەر وایان 

کێتیی تێکۆشانی خۆیان بەھێزتر کرد، یە ساڵەدا 20کوردو کوردستانیان لە ماوەی ئەم بەسەر دێت. 
خۆیان فراوانتر کرد. پیالن و پرۆژەی لەناوبردنی شۆڕشی کوردستانیان تێکشکاند. پرۆپاگەندەی درۆو 

 نائەخالقییان ریسوا کرد.
 

ی دا. بەردەوام رگەلی کوردستان لە ئەزموونی مەزن و پێشەناگایەتی چەند ساڵەی خۆیدا قوربانی زۆ
خۆی لەگەڵ رێبەرو سەرکردایەتیەکەی پیشان دا. لە دەوری پارت و رێکخراوەکانی خۆی  رێز و ئامادەیی

لە چوارچیوەی یەکێتی ئێستاش  کە سەربەرزانە پرسی کوردو کوردستان پێشئەخەن، کۆبۆوە.
ۆشانی ئازادی و رزگاریی بەھێز ئەکەن و لە سەنگەری بەرخۆداندا تا کنەتەوەیی و نیشتمانیدا تێ

کۆتایی بەردەوام ئەبن.سەرکەوتنی   
 

ی شوباتدا، جارێکی تر داوا لە ھەموو 15کۆنگرەی نەتەوەیی کوردستان لە ساڵوەگەڕی گەلەکۆمەی 
ت و لە ھەر جێیەک ھەن، دەنگ و ھاواری تێکۆشان بۆ ئازادی بەڕیز �کوردستانیان ئەکا، لە ناوخۆی و

باشتر و  لەگەڵ دۆستەکان ھاوپەیمانیی و ناوخۆیان ئۆجەالن و رزگاریی کوردستان بڵند بکەن. یەکێتی 
نیان شەرمەزار بکەن.ەکابەھێزتر بکەن. نەیاران و ھاوپەیمان  

 
ی 15بەشداری پرۆتستۆکردنی گەلەکۆمەی  تھەروەھا کەنەکە داوا لە ھەموو کوردستانیان ئەکا

بدەن.نەیار  ی یار ویشانشوبات ببن. ھەڵوێستی تێکۆشانی خۆیان لەسەر دۆزی کورد و کوردستان پ  
 
 

ك.ن.ك –وەبەریی کۆنگرەی نەتەوەیی کوردستان ێبەڕکۆنسەی   
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