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  هيشام ئاكرةييهيشام ئاكرةيي ...  ... ئةو سةركردانةي كولَ لةسةر كولَكؤي شةهيداين هةلَةجبة دانانصنئةو سةركردانةي كولَ لةسةر كولَكؤي شةهيداين هةلَةجبة دانانصن

  
 ي هةر سالَصك وةك أؤذي شةهيداين هةلَةجبة و ئةنفال ناسراوة و لة هةموو 3\16الي طةيل كوردستان ئاشكراية كة 

ئةم سالَيش وةك ساالَين . راوجؤربةشصوةي جودةطرصتةوة بةسةر  ئةو كارةساتانة ةرةوةي والَتيش ياديكوردستان و د
جةماوةري كوردستان ئةم يادةيان بة ئامادةبوونصكي باش بةأصوة برد و ئاشكرايان كرد بؤ دؤست و دوذمناين طةيل ، ثصشوو

   .سزادةدرصن، بة هيممةيت طةيل كورد و دلَسؤزاين كورد كة هةرطيز ئةم كارةساتةيان لة ياد دةبصت و تاوانباران
دلَسؤزي ئةو ، دةرةوةلة  طةيل كورد بة هةموو ضني و توصذةكانييةوة و لة هةموو ثارضةكاين كوردستان و، نييةطومان لةوةدا 

   .كي تةأ دةبصت الي طةيل كوردستانندوة و هةتاهةتاية هةلَةجبة برينصيادةن و هةسيت هةموو كوردصكي بزوا
كار بؤ سزاداين ، دلَسؤزانة و بة هةموو توانايةكةوةبةلَام ئةوة ماناي ئةوة ناطةيةنصت كة بة شصوةيةكي أصكو ثصك و 

قوربانيان يان بؤ ئاوةدانكردنةوةي ئةو هةرصمانةي دووضاري ئةنفال و كيمياباران تاوانباران دراوة يان بؤ قةبووكردنةوةي 
   .كراون

سةركردةكان ، دةبينني، نةكراوة، لة كاتصكدا هيض شتصك و طؤأانكاريةكي ئةوتؤ لة ذياين قوربانياين هةلَةجبة و ئةنفالةكاندا
ئةوةندة مولك و ، ئةوةندة ثارةيان كةوتؤتة دةست، لة سفرةوة، و بةثرسي ثارتة دةسةلَاتدارةكان و دةسةلَاتداراين كورد

كة تا نةوةي ، يونئةوةندة كارطة و كارخانةيان كأ، ئةوةندة ثارةيان لة بانقةكاين دةرةوةيان داناوة، ئةمالكيان كأيوة
   . تةراتصن بةو ثارانة بكةن و لة قومارخانةكاين مونتكارلَؤش تةواو نابندةتوانن، ياننةوةكان

كةضي ، خةلَكي هةذاري كوردستان و دلَسؤزاين ئةو طةلة هةموو جؤرة ضاالكيةك دةنوصنن، كايت دةبصتة يادي ئةو كارةساتة
ضةثكة كولَصك لةسةر ، بأؤن و تةشريف بكةن، سةركردةكاين كورد لة دلَيان نايةت و هةلَةجبة اليان باي ئةوة ناهصنصت

   .كولَكؤي شةهيداين هةلَةجبة دابنصن
، تاوةكوو نةكرصتة بيانؤيةك،  لةدوور ئةو مونومصنتة كؤببنةوة كة يةكييت دروسيت كردوةبا هةموو سةركردةكانبةندة نالَصت 

لة باشووري  أصز لصنان الي سةركردة. ببنةوة و كؤقةبرستاين شةهيداين هةلَةجبة كولَ دابنصنبا سةركردةكاين كورد لة 
   .كوردستان بؤ شةهيداين هةلَةجبة لة داناين كولَةوة لةسةر كولَكؤي شةهيدانةوة دةست ثص دةكرصت

ئةطةر .  لة هةلَةجبة و طةرميان و بادينان بصت تةنيا ثصويستة ئةطةر دروستكرامونومصنيت شةهيداين هةلَةجبة و ئةنفال
ناوضةيةكي تري كوردستان يان لة  ئةو كاتة دةتوانرصت لة شارصكي تر يان، و طةرميان داطريكراو بصتناوضةي هةلَةجبة 

   .هةتتا لة دةرةوةي ولَاتيش دروست بكرصت
يةك لة ناوضةي يةكييت و ئةوةي تريش لة ناوضةي . ثارتةكان دةيانةوصت دوو مونومصنيت جيا بؤ شةهيدانيش دروست بكةن

   .ثاريت
أصزنةطرتنة لةو هةرصمة و لة شةهيدان و ، ونومينيت شةهيداين هةلَةجبة و ئةنفال لة هةر شارصكي تردروستكردين م

هةر بؤيةش دروستكردين مونومصنت لة ناو شاري هةولصر يان سلصماين يان دهؤك . قوربانياين ئةنفالةكان و هةلَةجبة
   . ئةو كارةساتانةةواوة و ثصشصلكردنصكي ترة لة مافةكاينكارصكي نات

   .دلَسؤزي و خؤشةويسيت بة كردةوةية نةك بة قسة
ئةو اليةنةي كاري جددي بؤ ئاوةدانكردنةوةي شاري هةلَةجبة و ، ئةو سةركردةيةي كولَ لةسةر كولَكؤي شةهيدان دانانصت

ثارةية بؤ بةلَام شةو و أؤذ خةرصكي كؤكؤدنةوةي ، ئةو ثارتةي هةولَ نادات بؤ قةرةبووكردين قوربانيان، طةرميان نادات
   .ئامادةية تيجارةت بة هةلَةجبة و ئةنفاليش بكات، طريفاين خؤي و بؤ دروستكردين قةسر و فصالي ئيسثاين
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