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    هؤي ضية؟ ؟ باوكي هةلؤ طةرمياينهؤي ضية؟ ؟ باوكي هةلؤ طةرمياين) ) قةتةرقةتةر((سةدامي ديكتاتؤر بؤ سةدامي ديكتاتؤر بؤ   طواستنةوةيطواستنةوةي
 

ئةمرؤ وةك هةموورؤذاين رابردوو بؤ زانيين رووداوةكاين جيهاين و كوردوستان بةرةو كؤمثيوتةركةم 
رؤيشتم و ثاش كردنةوةي سةيري ساييت كوردوستان نصتم كرد وةك نةخؤشص ضؤن ضاوةروانيدةرمانة 

 نةخؤشيةكةي ئصمةش ضاوةرواين كوردوستان نصتني بؤ هةموو هةوال وروداوةكان بةالَم بؤضارةسةري
لةطةل . بةداخةوة بةهؤي سةفةر كردين كاك عمر فارس ئيستا وةك جاران هةموورؤذصتازةناكرصتةوة

وةلةبةرئةوهؤيةبوو رؤيشتم بةالي . ئةوةشدا هيواي خؤشي بودةخوازين وةسةركةوتوبص لةكارةكانيدا
رغدةي كضيديكتاتؤر ئةضص بؤ قةتةر بؤبينيين وة كة كردمةوة نوسرابوو ) وكالةاالخبار العراقية (ساييت

ماوةيةك طصذبووم نةم زاين ) قاعدة عديدي قةتةري (باوكي ثاش ئةوةي ديكتاتؤر طواستراوةتةوة بؤ
ةو طؤرةي وصنانة كاين ئةنفال و كيمياباراين هةلبجسةيري ضي بكةم طةرام بةناوسايتةكانداهةموو 

زؤر جص طةي سةرسورمان بووالم  بةالَم. بةكؤمةلةكان وديهاتة روخاوةكاين كوردوستامن بةسةركردةوة
شةهيدان وئةنفال كراوةكان بةطةورةو بضوكةوة لةطةل ديواري روخاوي شارؤضكةكاين  كةدمي هةموو
ةوي تريان دووكةسي يةكصكيان ثياوصكي نوراين سةرو ريش سثي ئ لةناوبةلةمصكان كوردوستان
دروست  ثرضسثي لةدةمووضاويان نوورئةباري لةناو دةريايةكي سوردا كةلةخوصين شةهيدان ئافرةتصكي

بووبوو ئةوبةلةمة بةرصوة ئةبةن هاوارم بؤ كردن ثصش ئةوةي دةم بكةمةوة خؤيان هاواريان كرد ووتيان 
شةهيد خوصين خؤي ئةخواردة نةيان .... تؤكصي برؤ ئةم دميةنة بطصرةو بؤ سةركردةكاين كورد ثصيان بلص

بةكؤمةل كورديان زيندة بةضال ئةكرد نةيان ئةهصشت طةردن ئازاي ... ئةهصشت دايكي بص بةاليةوة
هةموو كوردوستانيان كيمياباران كرد هةزارةها كورد شةهيدبوو وةهةزارةها كورد ... لةكوردوستان بكةن

هةزارةها .... وة وةك كوردوستان تاقي طابصكةم ئةندام مانةوة بةهؤي تاقي كردنةوةي ضةكيانة
شاروشارؤضكةي كوردوستانيان كاول كرد وةك بةرجادة كةوتبص كةضي يستاش بةرةو رووي عةرةب ئةضن 

دةبا طةرانةوةي سةربازي بةعس  هاوارئةكةن بو نوساندنةوةي كوردوستان بةعصراقةوة وةرازي بوون بة
ن بؤ بيين نيان وةدل خؤش كردنيان وةك ئةوةي ئةوان بص باران بضداوا بكةن هةموو كةس وكاري تاوان

تاوان بن و ئصمةش تاوانبار بووين بؤية وامان بةسةر هاتوة لةكايت سةرة مةرطيشا نةيان ئةهصشت 
دايكامنان ضاويان ثصمان بكةوص ئيتر بؤ خؤيان ماندوو ئةكةن هةرئةبص ئةوان ئاغاو كورديش 
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