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    باوكي هةلؤ طةرمياينباوكي هةلؤ طةرمياين ...  ... ضية كة لةسةر نةماين كوردة ضية كة لةسةر نةماين كوردة   ئةو مةترسيةئةو مةترسية
 

هةر لةقورباين دانابوة وةهيض ئاماجنص يا سودصكبؤ كورد بةدي ) حزبصك(لةوةيت كورد شؤرش ئةكا بةرابةري ثارتصك 
بةبص .. شةهيدانوةثاش خةباتصكي سةخت وةلةدةست داين ثؤلص قارةماين طةلةكةمان وة سك سوتاويبؤ دايكي . نةهاتوة

ئةوةي ئةو ثصشمةرطةيةي لةسةنطةري بةرطري دا بوة وةنزيك بؤتةوةلةوةي بطاتة ئاسيت رزطاري و دوذمنيان هصناوةتة 
خؤي . شةر بوةستصنري وبةرامبةر دوذمن تةقة راطريصشكستةيي كةرازي بص بةداواكاريةكاين كورد لةناكاو بروسكة هاتوة كة

طة نةهاتوة ضونكةثصشمةرطة شةركةرنية وشةري يةخةي طرتوة تابوةستصنرص وةداوا لةمايف لةخؤيدا ئةو رستةية بؤ ثصشمةر
وةلةدوايدا ئةطةر كوردصك كي دلسؤز ياخود . طةلةكةي ئةكا نةك شةرلةسةرثص شصل كردين مايف كةسصكي تر بكات

 كةمةريةوة هةل واسراوة ئةوثصشمةرطةيةي كةلةسةنطةري بةرطري كردندابوة لةخاكي كوردوستان وة ئةوكيسةيةي كةبة
وةممكنة لةكؤنيدا كةروي كردبص وة لةبايت ئاوو ئةو شةرابانةي سةركردةكان ئةي خؤنةوة ئةو ئارةقي  ثرةلةنانة رةقة

نةوضةواين كةسواخ دراوة بةتؤزو دوكةيل طولةو تؤثي دوذمن بثرسص بلص بؤضي بطةرصينةوة دواوةو وازلةوبةشة رزطار كراوة 
 مةترسي قؤناغةدا طفتوطؤ باشترة ضونكة لةمسةدةها ثصشمةرطة سةنراوة يةكسةر سةركردةكان ئةلصن صنني كةبةخوصين 
سةركردةكانة بؤية جارصك لةجاران ئةو مةترسية بؤ  بةلص مةترسي لةسةر سامان و مولك وداهاتيلةسةر نةماين كوردة

و مةترسية بةآلم لةثاش ماوةيةكي كةم بةبص جةماوةر ئاشكراناكةن تا سةرجةم هةموو كورد هةول بدات بؤ توانةوةي ئة
ئةوةي كةس ئارةزووي لةسةربص داوالةثصشمةرطةو دلسؤزان بةطةل ونيشتمان ئةكةن كةبكةونة سةنطةري بةرطري لةمايف 

ئةكةوينةوة بةرطري بؤ  جارصكي تر وة. مةترسي لةسةر نةماين كوردةرةواي طةلةكةمان كةدوذمن ئةيةوص ثص شصلي بكات وة 
 كردين ئةو بةشة رزطاركراوةي كةكايت خؤي بةخوصين هةزارةها ثصشمةرطة رزطار كرابوو وازمان لص هصنا لةسةر رزطار

وةدواي راثةرين هةلبذاردن . طفتوطؤ باشترة ئةبص ئصستا جارصكي ديكة رزطار كرصتةوة فةرماين سةركردةكان كةئةيان فةرموو
بووبة هاوارو دةهؤل لصدان  كةوتن لةناو خؤياندا بؤ ئاشكراكردين دةنطةكانكرا؟ ئاشكرا كردين دةنطةكان دوا خرا لةدوايدا رص

رصكةوتني دابةمشان كرد كرسي مةترسي لةسةر نةماين كورد بؤ دم كوت كردين كوردان وتيان لةبةر بةرذةوةندي كوردو
كورسي دابةش كرا حكومةت دامةزرا لةبةرذةوةندي حزبايةيت كاركرا كارو . ثةرلةمان داي ئةمةزرصنني حكومةيت خؤمان

هةبص شةر دامةزرايةوة بةآلم ئةم جارة ثصي مةترسي لةسةر نةماين كورد داواكاري ميلةت ثص شصل كرابةبص ئةوةي هيض 
وةدوذمنان ئةيان نارد لةخاكي كوردوستان،ضونكة شةربوو لةناو كوردان لةسةر مريايت خاكي كوردوستان نةئةوترا بةرطري

زؤر رؤلةي  شةر بةردةوام بوو. بؤيان لةتازةترين تةقةمةين نةوةك ثةك يان كةوص نةمصنص شةري براكوذي بوةستصنرص
ئةم جارة بةراسيت هةموو كورد بةبص جياوازي جطة لةو دووثاريت شةركةر هاواريان ئةكرد ئةيان . كوردي تيا شةهيد بوو

ئةجنام بدرص كصشةكان بةطفتوطؤ ضارة سةر  داواكارين شةري براكوذي راطريص دانيشنت وردة مةترسي لةسةر نةماين كووت
. بكرص بةآلم ضونكة ئةم جارة لةطةل دوذمن دا نةبوو بؤ رزطار كردين كوردوستان نةبوو شةر رانةئةطريا طفت وطؤ نةئةكرا

بةلصنص كةسودي تيابص بؤ  ية لصيان بةبصوةلةسةرداواكاري ئةمريكا بؤ جص بةجص كردنينيازي خؤي بةضاو بزكردنةوة
كوردوستان شةريان وةستان بةآلم ثصيان نةوتن يةك بنةوة ئيدارةي كوردي رصك خةنةوة ضونكة ئةيانزاين ئةمة ناطوجنص 

ئةمانيش بؤ مةرامي خؤيان بؤ . ئةبص رصنةكةونةوة كوردوستان بةدابةش كراوي مبصنص تةوة لةطةل ئاماجنةكانيان ثيان ووتن
استين سةروةت وسامانيان بؤ بةرطري لة ئاماجني حزبايةيت خؤيان هاواريان كرد بؤ كوردان لةبةرئةوةي دوذمن مان ثار

ئيستا كةمةترسي ديكتاتؤر . كورد رصكةوتني بةدةست و برد بؤ خزمةت كردين طةلي مةترسي لةسةر نةماين كوردزؤرة وةلةبةر
وة بؤ ضي نايةلن كوردئةم جارة بةئارةزوي خؤي بؤ جص بةجص كردين نةماوة عصراق لةاليةن ئةمةريكاوة نةخشةي بؤكرا

بيكةن خزمةيت دايكي شةهيدان . داواكاين هةلبذصرن ثةرلةمان لةدلسؤزان بة كوردوستان دوورلة بريي تةسكي ثارتايةيت
دةست بةرز كردنةوة نةوةكثةرلةمان دابةش كةن بةديل خؤتان، بةبص وتوو وصذ كردن . هةول بدةن بؤ سةربةخؤيي كوردوستان
وازبصنن ئةم جارة با لةدةست نةدري خةبايت كوردوستانيان بةس لةضاو ثصكةوتنا . بؤ برياردان لةسةر بريي تةسكي خؤتان

ئاشكراي  ئةي بؤؤؤؤؤؤمةترسي نةبص لةسةرمانبلصنبؤية دابةمشان كردوة كورسيةكاين ثةرلةمان ثصش دةنط دان بؤ ئةوةي 
   .. .. .. .. . م كوردوستان،بادوو بارة نةبصنةوة ئازارة كؤنةكانناكةن مةترسيةكان بؤسةرجة
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