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ژمثي بةعسي عةفلةقي دةسةألتدار لة سوريا، كة تا ئثستاشي لةگةصدا بث هةبووين كوردي لة كوردستاين ژثر 
هةر كةسثكي ئازادخيواز و كوردپةروةر و پث قةبووص ناكرث، لة هةوصي ئةوة داية تا بة ساناهي دةسيت خؤيدا 

بةعسيية عةرةبة چاوچنؤكةكاين ئةو وألتة، كورد كة لةسةر خاكي باب و باپرياين خؤي . تثكؤشةر بثدةنگ بكات
ژيان بةسةر دةبات، ئةوان بة ميواين سورياي دةزانن و، ديارة لة چاكترين باريشدا حيسايب ميوانثكي ذةزاگران و 

چونكة ئةگةر بة بؤچووين ئةوان بث، چ پارچة خاكثك دةنثو سنووري فةرميي سوريادا لة ئارادا . بؤ دةكةنبةدكار و بثمروةيت 
 !. ئةو كوردانةي كة لثرة هةن لة بنچينةدا خةصكي توركيان: ئةوان دةصثن! ي بةسةردا ببذث"كوردستان"نيية، تا ناوي 
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سيت سورياوة ذووي لة سويد كردووة، بة ذةگةز كوردة و لة نؤضني حةرسان كة لة كؤتايي حةفتاكاندا لة كوردستاين بندة
ناوبراو لة مانگي شةشي . ذيزةكاين پاريت سؤسيال دميوكرايت سويديشدا وةك سياسةمتةدارثكي خؤجثيي دةست بة كار بووة

 ي باكووري )ئامةد(ئةو كة لة ذثگاي شاري . ئةمساص، بة مةبةسيت سةرلثداين دايكة نةخؤشةكةي، ذووي لة سوريا كردووة
كوردستانةوة، دةيويست بة شثوةيةكي ياسايي و ذثگة پثدراو سنووري دةستكردي نثوان توركيا و سوريا ببذثت كة ئةمبةر و ئةوبةري 

نؤضني هةرچةندة ذةگةزنامة و . خاكي كوردستانة، لة اليةن ئةمين سورياوة دةستبةجث و بث چ هؤكارثك دةستگري دةكرثت
لة كايت گرتنيشيدا پاسةپؤرتةكةي لث .  ئةمين سوريا چ حيسابثكي بؤ ئةمة نةكردووةبةألموة، پاسةپؤريت سويديشي هةبو

بة هةر شثوةيةك بث نؤضني لة كايت چوونة ئاودةسخانةدا توانيويةيت تةلةفؤنثك . وةردةگرن، بةألم مؤبايلةكةي هةر ال دةمثنث
نؤضني كة زثتر . ةيوةندي بة باصوثزخانةي سويد لة شام كردووةبؤ هاوذثيةكي خؤي لة سويد بكا، ئينجا هاوذثيةكةي دةستبةجث پ
ناوهاتوو كة بؤ ماوةي سث شةو و . مؤبايلةكة ژياين مين ذزگار كرد: لةبةر كوردبووين گرياوة، بة دةنگثكي نزم قسان دةكا و دةصث

ئةمين سوريا هةوصي داوة واي لث . سث ذؤژ زينداين كراوة، دووچاري تثهةصدان و هةذةشةي مةرگ و سووكايةيت پثكردن بؤتةوة
بكات لةسةر كوردان، سياسةت و قسةكاين خؤيشي بثتة زمان كة كايت خؤي لةمةذ ئةو پةنابةرة كوردانة كردووين، كة بةهؤي 

ئةو كوردانة هةزار كةسثك دةبوون و لة ذثگاي لوبنانةوة بةرةو ئةوروپا كةوتبوونة . پاپؤذ ويستوويانة ذوو لة ئةوروپا بكةن
 .  ئةوكات باس لةوة دةكرا كة حكوومةيت سوريا دةسيت لةو كارةدا هةبووة.ذث

چةند جارثكيش لة نيوةشةودا سواري ئؤتؤمؤبيل  . نؤضني حةرسان لة كايت مانةوةيدا لةزيندان هةميشة لةژثر چاودثريدا بووة
. ةتةي كة بؤ كوشنت دةمبةنة دةرةوةمن گةيشتبوومة ئةو قةناع: كراوة و بؤ ماوةي دوو سةعات سووذثنراوةتةوة، خؤي گؤتةين

. لةسةر عةردثكي پيس و پذ لة مشك و سيسركة خةوتووة.  سةعات خواردن و خواردنةوة نةدراوةتة نؤضني24بؤ ماوةي زياتر لة 
هةر كة باصوثزخانةي سويد لة شام فشار بؤ سوريا دةبات و، مةسةكةلةش ئاشكرا دةبثت، ئينجا هةصسوكةويت ئةمن و پؤليس 

ن، بگرة لة ماوةي مانةوةيدا لة شاري  نئةمة و وةنةبث كة هةر وا بة ئاساين واز لةو بث. ذثت و نؤضينيش ئازاد دةكرثتدةگؤ
لة هةمووي . ننةدةعاموودةي كوردستان گثچةصي پث دةكةن و، تةنانةت لة كايت گةذانةوةشيدا بؤ سويد، هةوص دةدةن ذثي پث 

 ئةو كارةي كة بؤي چووة واتة سةرلثداين دايكة نةخؤشةكةي، درةنگي بةسةردا دث و  ناخؤشتر ئةوةية كاتث نؤضني ئازاد دةكرث،
گدا الواز و بثتاقةت بووة و، بث ئةوةي بؤ دوايني جاريش چاو لة چاوةكاين  روةك دوا ئاكاميش دايكي لة بةرامبةر نةخؤشي و مة 

مبار و مرؤضثكي بث قةوارةي سياسي و دةوصةيت  نؤضينيش بة دصثكي خة. نؤضيين كچي ببذثت، بؤ هةتا هةتايث سةر دةنثتةوة
دايكم مرد كاتث من لة زيندان : "نةتةوةيي، ذوو لة غةريبايةيت دةكاتةوة و بةم جؤرة هةسيت دص و دةرووين خؤي بةيان دةكات

سث كة دةتوانن ذژمثي سوريا لةو دةنگانةي دةرةوة دةتر. . هةست بة ئازاري زؤر دةكةم. هيچيشم لةمةذ مردين ئةو نةزاين. بووم
ذژمث ويسيت بثدةنگم بكات، بةألم ئثستا لة جاران زياتر خةبات بؤ دميوكراسي و مافة . هنثنييةكاين ئاشكرا بكةن
 ". مرؤضايةتييةكاين كورد دةكةم

1 



www.kurdistannet.org 
12-8-2003 11:28 

لة سوريا و بةشة كوردستانةكةي بندةسيت، كة خؤم بينيومن، ذثي تثدةچث كورد بتوانث بصث من كوردم، بة تايبةيت لةم  
د ساألنةي دواييدا، بةألم مرؤض بؤي نيية باس لةوة بكات كة كوردستاين ژثردةسيت بةعسي سوريا، بةشثكي جيانةكراوة و چةن

بة كوريت سورييةكان و بة تايبةيت بةعسيية شؤضثنييةكان چاويان كوردستان نابينث و، الي . سرووشتيي كوردستاين گةورة و دايكة
  com. mehabadk@hotmail. بوونيان هةية!) مةجيد؟(يب ئةوان تةنيا سوريا و نةتةوةي عةرة

 DN كة لة ذؤژنامةي Katarina Lagerwallسةرچاوةي ئةم باسة بريتيية لة وتارةكةي ذؤژنامةضاين سويدي : تثبيين
نؤضني و بةس، بةألم من هاتووم هةندث شيت ترم باس وتارةكة تايبةت بووة بة .  بألو كراوةتةوة2003-8-11ي سويدي لة 

 . كردووة و تةنيا ئةو شتانةم لث وةرگرووة كة پةيوةندييان بة ذووداوةكةوة هةبووة
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