
 

 له یال زانای تكۆشه ر له  ئازادیدا
 

راگه یاندنكی رۆژنامه گه ری له  الیه ن بزووتنه وه ی ژنانی آورد دژ به  تووندوتیژی 
 )آواك(

 
به  بۆنه ی ئازادبوونی له یال زانا وه  آواك گه رمترین پیرۆزبایی له  سه رجه م نه ته وه ی آورد و 

ه دا هاوبه شی گه رمی خۆشی و ئازادیی خیزانی له یال و له م بۆنه  تایبه ت. ژنانی آورد ده آات
 . منداه آانی ده آه ین

 
هه وای ئازادبوونی له یال زانای تكۆشه ر و هاوڕكانی آه  له  رۆژی چوارشه ممه ی رابردوودا 
راگه یه  نرا مایه ی خۆشی و سه رفرازییه آی گه وره یه  بۆ ژنی آورد و سه رجه م ئازادیخوازانی 

 . ه ته وه ی آوردن
 

له یال زانا آه  له  الیه ن په رله مانی ئه وروپیه وه  خه تی مافی مرۆڤی پبه خشراوه  و به  یه کك له  
 ، ئیمۆ بۆته  سیمبۆلك هه ره  به ناوبانگترین داآۆآیكه رانی ماف و ئازادی مرۆڤی آورد ناسراوه

 ساه  خه بات ده آات 20له یال زانا زیاتر له  .  یبه تیبۆ ته واوی نه ته وه ی آورد و ژنانی آورد به تا
شایانی باسه  .   بۆ ئازادی و ئاشتی و به ده ستھنانی مافه  ره واآانی نه ته وه ی آورد له  تورآیادا

خاتوو له یالی قاره مان یه آه م په رله مه نتر بووه  له  مژووی ده وه تی تورآیادا آه  له  په رله ماندا 
  .   انه  به  آوردی سوندی یاسایی خوارد و داوای ئاشتی و یه کسانی بۆ گه لی آورد آردبور

له به ر هه وستی بورانه  و مرۆڤپه روه رانه ی، له یال زانا له  الیه  ن ده وه تی تورآیه وه  تاوانبار آرا 
وڕیه آی له  الیه ن پۆلیسی  ، دواتر، له یال زانا و چه ند ها”ترۆریستانه وه “و خرایه  ناو لیستی  

له   .  تورآییه وه  گیران و ستاتوی ئه ندامیه تی په رله مانیان ل سه ندرایه وه  و خرانه  زیندانه وه
 15 دا، له  الیه  ن دادگای عه سكه رتاری تۆرآییه وه  له یال و هاوڕكانی فه رمانی   1994سای 

 . ساڵ زیندانیان به سه ردا درا
 

یه کی آورت آه  دوای ئازادبوونی رایگه یاند، له یال زانا په یامی ئاشتی دووپاتكرده وه   و له  ووته 
.   داوای آردنه وه ی الپه ڕه یه آی نوی آرد له  مژووی په یوه ندیی نه ته وه ی آورد و تورآدا

ه وه ی تورآی شایانی باسه  هه ر دوای ئازادبوونیان، له یال و هاوڕكانی له  الیه ن وه زیری ده ر
 . عه بدول گوڵ پشوازییان لكرا

 
ژنانی آورد آه  دواتر بزووتنه وه ی آواك یان خسته  سه رپ، رۆیكی چاالآیان هه بوو له  
هۆشیارآردنه وه ی رای گشتی جیھانی ده رباره ی زیندانیكردنی له یال زانا و پشلكردنی 

اوه آانی مافی مرۆڤ و مافه آانی ژنان له  فه ڕه نسا زۆر له  ركخر.  مافه آانی مرۆڤ له  تورآیادا



 

و به ریتانیا له سه ر داخوازی ئه ندامانی آواك له  دادگاییكردنه آه ی له یال و هاوڕكانی له  سای 
 ، آاریگه ری هه بوو له سه ر ئه م ئاماده بوونه  و هۆشیارآردنه وه  جیھانییه.   دا ئاماده بوون1994

 .   ناوبراوان له  سزای مه رگ و ناساندنی مه سه له ی آوردی تورآیا به  جیھانرزگارآردنی ژیانی
 

ئازادبوونی له یال زانا ووزه  و گوڕكی گه وره به میلله تی آورد و ژنانی آورد ده به خشت له  
ن له  به رده وامیدان به  خه بات و چاالآیه آانمان بۆ به ده ستھنانی مافه ره وا آانی آورد و رزلنا

 .   ماف و ئازادیه آانی ژنانی آورد له  هه مو پارچه آانی آوردستاندا
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