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  كوردستان نصتكوردستان نصت... ... ) ) هةلَةجبةو ئةنفالهةلَةجبةو ئةنفال((سالَ دةنط دةدةم بة سالَ دةنط دةدةم بة ) ) 6262((ثياويكي تةمةن ثياويكي تةمةن 
  

 
 

ةوةبةخةبةربوون ئةم بةيانيية ) 7 ( خةلَكي هةمووشارةكاين كوردستان لةسةعات30/1/2005رؤذي 
ةذنة بةالَم ئةم ج، بةلَي جةذن، لةبةيانيةكاين ترنةدةضوو دميةنةكاين ئةم رؤذة لةدميةين جةذن دةضوو

 لةجةذنةكاين ترنةدةضوو ئةم بةيانيية كةس ضاوةِرواين خواردين ثالَوي نةدةكرد ئةم بةيانية شيعرةكةي
هةرزةمانيك قةومي كورد دةرضوو لةزيللةت بوو بةثياو : م لةطويدا دةزرنطايةوة كةدةلَيت ) بيكةس(

  . جةذين من ئةو رؤذةية نةك جةذين قورباين و ثالَو……
بؤوةالَمي ثرسيارةكةم ؟ عرة ئةو ثرسيارةي الدروست كردم دةبيت كورد دةرضوبيت لة زيللةتبةلَي ئةم شي

بةخؤم و كاميراو تةسجيلةكةمةوة هامتة دةرةوة كاتيك طةيشتمة سةرسوضي كؤالَنةكةمان ضةند الويك 
ةكةمان بينيم ثريؤزبايي جةذنيان ليكردم كةئةوامن جيهيشت طةيشتمة سةر شةقامة سةرةكيةكةي طةِرةك

حةشاماتيك لةخةلَك ثؤل ثؤل دةِرؤن ثياوان بةرانكوضؤغةوة ذنانيش جلي ئالَوواالَي ِرةنطاو رةنط منيش 
ضونكة ، لةطةلَيان دا كةومتة ري طويم ليبوو لةناو خؤياندا دةيانطوت بافريا بكةوين زوو دةنط بدةين

 خؤيان دا يةكتريان دلَنيادةكردةوة كةئةم ئايندةمان لةسةر ئةم دةنطدانةية خةلَك هةموويان لةناو
دةنطدانة دةبيتة مايةي سةركةوتن بؤكوردستان زؤريك لةخةلَكي بةو بةيانية بؤئةوةي زوو دةنط بدةن 

كاتيك ضوومة ناو بنكةيةكي دةنطدان لةطةِرةكيكي هةذار ، بةشيوةي راكردن بةرةو ناوةندةكان دةضوون
ةرمم ليكراو منيش خؤم ناساند و ومت رؤذنامة نوسم دةمةويت ضاوديري نشيين سليماين ثيشوازييةكي ط

داواكارم كةهةر كةموكوِرييةكتان بيين : ثِرؤسةكة بكةم بةِريوةبةري بنكةكة ثيشوازي ليكردم و ثيي ومت
 ليم دواي ئةوةي كةضةند وينةيةكم طرت لةطةلَ ضةند هاوالَتيةك كةومتة قسةكردن و، بةخةلَكي رابطةيةنن

سالَة ويت من ئةمشةو ) 62 (كةتةمةين) كاك حمةمةد (ثرسني بؤضي بةو حةماسةوة دةنط دةدةن
نةخةوتوم هةموو ئةنفال و هةلَةجبةو شةهيدةكان هاواريان يلَ دةكردم كة دةنط بدةم لةكايت ئةم 
قسةكردنانةدا ئةم ثياوة بةتةمةنة ريش و سةرسثية قسةكاين بؤتةواو نةكراو دلَؤث دلَؤث فرميسك 

خةبايت شاري سليماين بوو كةليم يش كةدانيشتوي طةرةكي ) سةربةست كةمال. (لةضاواين ئةهاتة خوار
ثرسي بؤضي ئةتةويت دةنط بدةيت ثيش ئةوةي كةئةو وةالَمم بداتةوة ثريةذنيك لةدواي ئةم الوةوة 

بؤسةربةسيت كوردستان دةنط ئةدةين بؤ ئةنفالةكان كوِرم شةهيدة لةبايت ئةو : هاواري كردوو ويت
اتيك من ضاوةِرواين ئةم رؤذةم نةدةكرد نازامن هيض ك: يش ثيي ومت ) كاك سةربةست(، دةنط دةدةم

  . بؤئةوةندة دلَم خؤشة وةدلَنياشم ئةمةيةكةم هةنطاوة كةبةرةو سةركةوتنيكي يةكجارةكيمان دةبات
بةالَم ئةم هةلَبذاردنة زؤر ، لةهةلَبذاردنةكاين رابردوو لةكوردستان ِرةخنةو كةموكوِري زؤر هةبوو

كةسةر بةناوضةي ) سةيد سادق (ةكيك لةبنكةكاين دةنطداندا لةشارؤضكةيجياوازتر لةثرؤسةكاين تر لةي
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شارةزوورة نوينةري سةرجةم ثارتة سياسيةكاين ناو ثرؤسةكة كةضاوديري ثِرؤسةكةيان دةكرد ثييان 
لةبةرئةوةي ئازادي تةواو هةية ، ومت كةهيض ثِرؤسةيةكي هةلَبذاردن هاوشيوةي ئةم ثرؤسةية نةبووة

  . ةكيشمان ثةرؤشني بؤسةركةوتين ئةم هةلَبذاردنانةهةموو الي
: لةسةداسةد ثرؤسةكة دميوكراسي بووة وة ويت: ثيي راطةياندم) عةربةت (ضاوديريكي تر لةشارؤضكةي

من ضاوديري اليةنيكي سياسيم ئةطةر حزبةكةم لةم ويستطةيةدا يةك دةنطيش نةهينيت ئةو كاتةش هةر 
ضاوديريكي تريش باسي ئةوةي بؤكردم كةخؤش بةختانة كةهةموو اليةنةكان  ،دةلَيم دميوكراسي بووة

لةطةشتةكةمدا ئةوةم ، بةثةرؤشةوةن بؤسةركةوتين ثرؤسةكة وةخةلَكيش بةحةماسةوة دين بؤ دةنطدان
بيين كةخةلَكي هةسيت نةتةوايةيت و خؤشةويسيت كوردستان اليان لةثيش هةموو شتيكةوةية وةك ئةو 

من هةرئاالَي كوردستامن دةويت دةنط : سالَةي لةيةكيك لةبنكةكاين دةنطداندا دةيطوت) 70 (ذنة تةمةن
توخوا كامة ئاالَي كوردستانة كامة كوردستانة : دةدةم بةئاالَي كوردستان ئةم ذنة نةخويندةوارة دةيطوت

 بؤ ئةوةي دةنطي بؤبدةم 

  
 

2 


