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  رزطار كؤجةررزطار كؤجةر...  ...  بؤ زةردةشت ئةمحةدو ئةوةي بةجةنايب موفةتيش نيطةران بوو بؤ زةردةشت ئةمحةدو ئةوةي بةجةنايب موفةتيش نيطةران بوو 
  

هةرجةندة دوازدة ساليك دةبيت لة بواري راطةياندن كار دةكةم بةالم قةد وةك خة لكانيك نةم ويستووة بة 
  . بابةتيك يان دوان ببمة بوق ليدةري ئةو ئةو

ووسينةوةي جةند بابةتيك بكةم زياتر هؤيةكةي بؤ ديارة ئةوةي زياتر هاين دام لةم دواية دةست بةن
كامرياكةم دةطريتةوة كة دة ساليك دةبيت وةك هاوةرييةكي طياين بةطياين توشي جةندين دياردةي جاك 

  . وخراث بووينة
هةر بؤيةش بريارم داوة هةموو دياردة جاكةكان بةجاكي لة سةريان بنووسم و هاين خةلك دةم سوود 

ةش هةموو دياردة دزيوو ناشرينةكان بة خةلكان نشان دةم وبةزماين رةخةنة هةلةكان وةرطرن بةبيجةوانو
  . جا ك بكةم

بةم دوايةش دوو بابةمت لة كوردستان نييت ئازيز بالو كردةوة ديارة نامةوي ئيستا قسة يان لةسةر بكةم 
ةم روون كردنةوية بؤ بةالم بةجاكي دةزامن لة سةر بابةيت دووةمم كةبةناوي مةرحبا جةنايب موفةتيش ئ

ئةو بةريزة بدةم كة لةسايتة ئازيزةكةي كورد تاميز بابةتيكي لة سةر بابةتةكةي من بالو كردؤتةوة 
هةرجةندة نازامن بؤ ئةو برادةرة ئةوةندة نيطةران و دل تةنط بووة خوا نةخواستة ئةو جةنايب موفةتيش 

  . نية
 ئةو برادةرة من ئيستا تةمةمن تةجاوزي سي سال ئةوة لةاليةك لة اليةكي تريش وةك خؤ ناسينيك بؤ

  . نةكردووة تا ئيستاش قوتابيم وكارمةندي دةزطا يةكي راطةياندمن ئةوةنيم كة كاكي نووسةر يت طةيشتوة
ئةوةي زياتر خؤم وبنةمالةكةم سةربةرز دةكا كة بؤ تةا يةك دةقيقةش بةعسي نةبووينة وخيانةمتان لة 

يشم كة بيشمةرطة بوة بةدةسيت خائني خؤفرؤشيك شةهيد بووة كة ئيستا ئةو طةلةكةمان نةكردووة باوك
خائينة خؤي لةنيوو يةك لةم دوو حزبة دةبينيتةوةو بيجطة لة باوكيشم جوار ئامؤزام شةهيدي ريطاي 
 رزطاري كوردن جا من دلنيام كاك زةردةشت ئةو كات لة وانةية كةشافة بيت و نةيزاين باية وشةي

  . . . . بيشمةرطةو كوردايةيت ماناي جية بؤية ئيستا ديفاع لة جاش وخائينان دةكا
هةية بةالم نوسةر جاكة لة نووسني ثةيوةسيت  هةرجةندة برواي تةوام بة ئازادي نووسني وبالو كردنةوة

ة كاك تةوايي زانيارية طشتيةكان بيت و وةالم دانةوش هةقيكي تةواي مرؤفة لة هةموو بواريك هةر بؤي
زةردةشت لة نوسينةكةي باسي زؤر شت دةكا كةمن بؤ يةكةم جارة طؤمي ليان دةيب لة وانة كاك زرةدةشت 
باسي رؤذنامةي وفاق وةتةين دةكا نازامن كاك زةردةشت من لة نزيكةوة ديوة يان نة بؤية دةمةوي بةكاك 

 ت قةتيش خؤم بة عرياقيزةردةشت بليم من قةت رؤذيك هةستم نةكردووة ئينتما مم بؤ عرياق هةبي
  . دانةناوة وةك خة لكانيش نةبوومية رؤذيك اليف كوردايةيت يل بدةم رؤذيكيش عرياقجيايت بكةم

نامةوي سةري كاك زةردةشت يشينم هةر جةندة شكم هةية ناويشت زةردةشت بيت وترس ئةوةية 
   بؤ زةردةشت ناو جةنابت بةر برؤسةي تةعريب كةوتيب بةم دواية ناوة عةربيةكةت طوري بيت

بؤ دوايش بيم جاكة طةر خةلكي هةولريي و ئةوندة وةتةين ثرسياريكي خؤم بنةمالةكةم بكةو بزانة من كيم 
كةوا من بابةتيكم لة سةر كؤنة بةعسيةك و مةلف داريك نوسيوة ئةوة  و كوري كيم طةر زؤر دل تةنطيشي

ردووة ئةو دلنيا بة بة زوترين كات تؤش دةيب كةيفي خؤتة طةر جةنابيشت رؤذيك قايت زةيتونيت لة بةر ك
  بة جةنايب موفةتيش
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