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 وصنة بؤ، شت زؤر خةياپي وردة هصالنةي بؤ هةپ فأص زةين تان، سةيرة سةردصأة ئةم خوصندنةوةي بة رةنطة
  . }؟!…و  ي بوةآلئايةتوپ كةي كوردستان آل،ئايةتوپ  كامة!مريم{ بفةرموون

باش نازامن  كة، مةأدوخي كوردستاين  حمةممةدآل ئايةتوپ،و بص وصنةي كورد مةزن  زاناي،راسيت دا لة مآلبة
 بة، طاندي مهاهامتا دپثاكي بة، ثريةمصرد ماموةستا بة دپسؤزي بو  بريمةندصك،ثص درابو ناسناوةي ئةم بؤ

  . }ئاويةر  مةزين كصوي بة بةرزايي، راستةقينةيةك بو { ، بپصمو بة كوريت زانايي ئةرةستو
   :كوردستان تان بؤ دةكةم ي تاقانةيآلهةمة، كة باسي ئايةتوپدوو جاري  ئةمة

 لة ، ساپ بو21 تةمةمن ئةو كاتة. ضوومة خزمةيت بة تايبةت، سنة شاري  لة،) 1962 { 1341 هاويين ساپي وام لةبرية
  بة،و باريكةپة بو  ثصكةوتو،ثياوصكي كةپةطةت. طةيشتم خزمةيت بة ئصستا ثشت هؤتصل ئاويةري ي لة طةأةك،ماپي خؤيان

 هةر. هةوةپ دا باسم كردوة بكةمةوة كة لة نووسراوةكةي ئةو شتانة دووثاتة نامةوص لصرة دا. كورديةوة مةاليانةي ليباسي
 تةنيا ،مةأأدووخ. ديارة ئةطةر ماموةستا م. تصبم نووسيوة دانة ك104تا ئصستا  فةرموي كة، ئةو شتة طرنطة وةبريدةخةمةوة

  لة- مصذونووساين كورد بو و نووسةران  هصشتا لة طةورةترين،بنووسيباية كوردستانةكةي مصذوي كتييب سةرةتاي و فةقةت
  . نية ئايينةية  كتصبة كةي ديكةي دةطةأصم و كاريشم بة سةر اليةين103
ضارةسةر  دؤزي كورد و  سةبارةت بة،پة طرتوةآل كتصبصكي طة، باسي ئةوةي كرد،بة خزمةيت طةيشتم دواي نيوةأؤية كة ئةو

  . ”بكةمةوة  وآلب ضاث و كتصبة ئةو  نةم توانيوة،بة زؤر هؤ”  فةرموي. كصشةي كوردستان كردين
 ، مةأدووخم لة كنةآل ئايةتوپبةهةشيت كتصبصكي” ويت   رؤذصك هاواپصكي خةپكي سنة،ضاوثصكةوتنة ئةو دواي ضل ساپ نزيكةي

. باسي كرد خؤي ئةو رؤذة بو كة دةركةوت هةر ئةو كتصبة  بؤم،هصنا كاتصك كتصبة دةستنووسةكةي. ”بدةم  دةمةوص نيشانت
كورد  نة بتوانن بؤ رزطاريآلخا  كة رةنطة ئةو، ثأي بو لة نوكتةي بة نرخي باس نةكراو،كوردة كتصيب فةلسةفةي دةتوامن بپصم

  . رصنوصن رووين  ببنة ضرايةكي،ستانو كورد
   

 ،ئابووري لة بةر بص دةرةتاين، خؤم و خؤتان بكراية، تا وةك زؤر لة نووسراوةكاين ضاث بؤية دةپصم خؤزطة ئةم كتصبة
  . خؤراكي مشك و مار نةبوايةتة
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