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  ثاريت سةربةخؤييي كوردستان

 دةستةي سةركردايةيت
 

ئيلهامي سةربةخؤيني... نةورؤز و هةلَةجبة و راثةِرين  
!خوشكوبرايان   

 
هةلَةجبةي بووكي شارةزوور ،بوةتة سيماي كوردستانةكةمان، ثصناسةي سةدان سالَ خةبات 

                                        ....ن ، ثةروةندةي رةشونةطريسي داطريكةرانو قوربانيدا
                                                                                                          
  

ييانة بوو لة ي مصذووكار خالَصكي طؤِران، 1988 ي ئاداري 18_16كارةساتة دلَتةزصنةكةي 
دةنطصك بوو كة طؤمي مةنطي ... خةبات و تصكؤشاين نةتةوةكةماندا دذ بة داطريكةران

شةِري ثريؤزي لةبريكراوي نةتةوةي كوردي بةرووي نةديدة و طوصي كةِري دنياي 
. ثةرذةوةندثةرستاندا شلَةقاند و ئيتر كةسصكي سةرتؤثي ئةم زةويية نةيتواين خؤي لصالدا

. ةوةكة ثارسةنطي رةوشةكةي بةالي هةقخوازيي و دادثةروةريدا خستكارةساتصك بوو 
... رؤلَةي نةتةوةكةماين تصدا ذاراوي كرا ئةوكارةساتةي كة طياين هةزاران داكوباب و

با نةهصلَني تينووطوِري ئةو هةستة ... كارةساتصك كة ويذداين سستبووي دنياي بزواند 
ي سةربةخؤيي صماببصتةه  و تاكةرذةوةندثةرسيتبا هةلَةجبة ببصتة وةالناين ث.. كزببصت 

ئيلهامي با هةلَةجبة ببصتة ... ة نةتةوةكان مافصكي سروشيت وسازش هةلَنةطريكة
ئصستاكي ... دابينكردين دواِرؤذصكي مرؤظانة بؤ نةوةكاين ئصستا و داهاتوو 

ةموو  ههةلومةرجةكاين دنيا وناوضةكةش لةبارو هاوتةريبة بؤ بزووتنةوةي كوردايةيت
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ثةرذةوةندي داطريكةراين وآلتةكةمان وا ثصدةضصت لةطةلَ  ،  بةشةكاين كةردستان
بؤية دةبصت هةنووكة زياتر طوِر بة .. يةتةوةوةندي بِرياردةراين دنيادا وصك نةثةرذة

خةبات بدةين، بة خةباتصك كة تةواو طوجناوبصت لةطةلَ ثصداويستييةكاين ئةم 
هوشياريش بني لةوةي كة وةخت فاكتةرصكي زؤر طرنطة و لة بةكاربردنيدا ..سةردةمةدا

نةتةوةكان هةموو رؤذصك بةخت بة ثرييانةوة نايةت ، كةهات دةبصت ... كةمتةرخةم نةبني 
 ثةرذةوةندي بةرزي نةتةوةييمان ش با تةنياو تةنيا ...ئاقآلنة ثصشوازيي لصبكرصت

                                                                                              ... ببينني
                                                                                           

، داطريكةران ضةندين طوند و شار و شارؤضكة و هةرضةندة لةوةتةي كوردستان داطريكراوة 
ئصمةش ضؤنوضةندة بة ...  داوةتة بةر كةيف ذاري رةشي سةرهةلَكردويانمةلَبةندي ئصمةيان

قةدةر كصوةكاين زمناكؤ و داآلهؤ و جووديي و مةتني لة بةرامبةريان وةستاويينةتةوة و 
ئاوةداين وآلتةكةي خؤمان لة جاران هةر وان ضاويان لصك نابصت جارصكي دي ئاوايي و

يوا لةسةر بِروا و خؤِراطرتن لةسةر سووربووين شةنطتر و سةركةشتر بةرد لةسةر دار و ه
                                                           ...ئريادةي مانةوة و ذيان هةلَضنيوةتةوة

                         
 دياري ئةمسالَيش وةك هةموو ساآلن ئصمةي هاوبرياين ثاريت سةربةخؤييي كوردستان

تا ئةو ... !! هةلَةجبةي خؤِراطر،ينةوة تاجي سةري هةميشة زيندووتكةنةورؤزييمان دة
 لة كوردستانصكي ئازاد وئامصزي  كؤتةلَي قارةمانييةيت و نةبةزينترؤذةي بةردي بناغةي

طةلصكي يةكساندا بؤ هةلَدةضنني هةموومان بؤت دصينة سةرضؤك وسةري رصزو شكؤداري بؤ 
                           ....رييةكةت دادةنةوصنني قوربانييانت تا سةر ضيمةنة جوانة بةها

                                                   
 

.....هةربذين بؤ كورد و كوردستان  
                                                               

 ثاريت سةربةخؤييي كوردستان
2704ي رةشةمصي 24  

2005 ي ئاداري15  
 


