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  كاوة ئةمنيكاوة ئةمني... ... يةكي شوبات برينصك لة مصذووماندا يةكي شوبات برينصك لة مصذووماندا 

ساصثك پثش ئثستا، تريؤريستان، نةوةكاين شةمشةمة كوثرةكاين سةدةكاين چاخي بةردين، ئةوانةي كة تةا لة 
ا ژينةگةي تاالَنكردن و ئةنفالكردن و مشةخؤريدا، دةژين و كةالوة و سةرةلوثنةكان بة ماصي خؤيان دةزانن، لة ذؤژي جةژند

تريؤريستان بةو كارة ناضرؤضايةتييةيان، بزةيان خستة سةر . كؤمةصثك خةباتكار و خةصكي سضيلي كورديان كردة قورباين
  . لثوي داگريكةراين كوردستان و الپةذةيةكي مثژووي ئثمةشيان لة خوثن هةصكثشا

. ان لة يةكگرتوويي نزيك كردةوةئةوان بةو كارةيان، كؤمةصك مرؤضي كورديان لة ئثمة كرد، بةالَم هةنگاوثك كوردي
ناذةزايةيت و خؤپيشاندانةكاين، هةولثر و ئامةد و سنة و سلثماين و قاميشلو، شايةتيةكي مثژووين كة دةبثت سةراين 
كورد دةرسي لثوةربگرن، چونكة ئةو كردةوةيةي تريؤريستان هةمان تاوانةكاين ئةنفال و هةصةجبة و سينةماي ئامودا و 

داگريةكةران و تريؤريستان جياوازي لة نثوان چةكدارثكي .  دةوصةيت تورك و ئثران بوون، دووپاتكرانةوةكؤمةصكوژيةكاين
كورد و منداصثكي سةربثشكة دانانثن، گرنگ ئةوةية كوردثك كةم بكةنةوة، مةگةر كايت تثكشكاين شؤذشي ئارارات، 

و ئةو كاريكاتثرةي كة " ية كة لة نثو گؤردايةباشترين كورد ئةو كوردة"توركةكان بة لوتبةرزييةوة نةيان وتووة 
ذؤژنامةيةكي توركي ئةو سةردةمة بالَويكردؤتةوة لة شثوةي گؤرثكدا كة لةسةري نووسراوة خةوي دةوصةتثكي كورديي 

ووك هةصكردين ئاالَيةكي كوردي لة كةرك. لثرةدا نثژراوة، ئثستاش لةاليةن دةسةالَتدارين توركةوة ذؤژانة دووبات دةكرثتةوة
  . بة شةوةزةنگثك دةزانن بؤ خؤيان

دةستگري كردين باندة تريؤريستيةكان كة دةستيان لة كارةسايت يةكي شوباتدا هةبوو لةاليةن دةستگاي ئاسايشي 
بؤية وةكو كوردثك دةستخؤشي لة هةموو ئةو كوذ و . هةولثرةوة، گوصثك بوو خراية سةر گلكؤيي شةهيداين يةكي شوبات

گةيل كورد بةو هةوالَنةي ئثوة هةست . كة لة بةرةيةكترازاين باندة تريؤريستيةكندا دةستيان هةية، دةكةمكچة قارامانةنةي 
بؤية دةبثت ئثوةش بةصثن بدةن كة گوصثكي ئةو كوردستانة . بة ئارامي و ژيانثكي سةقامگري و دواذؤژثكي ذووناك دةكات
 هيچ تاكثكي كورد لةسةر بريوباوةذي سياسي ئةزيةت بدةن، نةژاكثنن و ذثز لة بريوباوةذة جياوازةكان بگرن و نةكةن
  . چونكة كوردستان بةو هةموو گوص و بريوباوةذانةوة جوانة

كورد هةمووي يةك چارةنووسي هةية كة تةا بة دامةزراندين كيانثكي نةتةوةيي و كوردستانيانة دةتوانثت لة 
كيانثك كة خثمةيةك بثت بؤ هةموومان و لة سةرماو گةرماي ئةو ذؤژاهةالَتة، تريؤرسياتان و دوژمنانين دص پذ لةقني، 

  . مبان پارثزث
كاتثك لة كؤتاي ساصي ذابردوودا، تسونامي كة شةپؤيل توذةي دةرياكةنة، نزيكةي سث سةد هةزار مرؤضي لة 

مناكدا بؤ قوربانيةكان بة تايبةيت چاوتروكانثكدا بةرةو دةرياي مردن ذاپثچ كرد، شاي سوثد كارل گوستاض لة وتةيةكي خة
وشةكامن لة ئاسيت ئةم كارةساتةدا، وشكاييان هاتووة، دةتوامن " بؤ ئةو سوثدييانةي كة بث سةروشوثن بوون و مردن ويت
كة لة ناخةوة هةست بة ئازارةكانتان دةكةم، چونكة منيش وةكو : بؤ ئةو منداالَنةي كة دايك و باوكيان لة دةستداوة بصثم

 لة تةمةنثكي منداصيدا باوكم كؤچي دواي كرد، بؤية دةزامن كة باوك مردن چةند ناخؤشة و چةند برينثكي بةسؤية بةبث ئثوة
  ". باوك گةورةبوون

. منيش كة لة تةمةنثكي منداصيدا، باوكم شةهيد كرا، سةرةذاي ميهرةباين دايكم بةالَم ديسانيش بث باوكيمان پثوة دياربوو
ازو نيعمةتدا گةورةبووة و لة هيچي كةم نةبووة بةالَم ديسانيش ناتوانثت ئةو هةستة بشارثتةوة، شاي سوثد كة لةنثو ن

بؤية من لة ناخي دصمةوة، هاوبةشي خةمي هةموو ئةو منداالَنةم كة باوكيان لة كارةستاكةي يةكي . هةسيت بث باوكي
تةا بة دةوصةتثكي كوردي سةبورميان بثت، بؤية شوباتدا شةهيد بوو، ذنگة من و هةزارين تر كة باوكمان شةهيد كراوة 

دصنيام كة دةوصةتثكي كوردي دادةمةزرثت، درةنگ يان زوو، دةوصةتثك كة ببثتة : منيش وةك كاك مةسعود بارزاين دةصثت
  . شوثين حةوانةوةي هةمومان و دؤسيت گةالين ناوچةكة، نةك وةك تورك كة بةچقصي چاوي خؤياين دةزانن

كي شوبات ببوايةتة، خاصي وةرچةرخان بؤ ئاشتبوونةوةيةكي گشيت سةرتاسةري و كوردستانيانة و خؤزگة يادي ية
  . كردنةوةي الپةذةيةكي نوث لة پثكةوة ژيان و ذثزگرتين مايف مرؤض لة كوردستاندا
  . يادتان بةخثر، قوربانيةكاين يةكي شوبات و هةموو شةهيداين كوردستاين گةورة
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