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  خةسرؤ سةردارخةسرؤ سةردار ...  ... ئةمةت لة ضي و ئةوةت لةضي؟ئةمةت لة ضي و ئةوةت لةضي؟، ، كاكة طيانكاكة طيان

  
ضةندةها رذيم لة ، ثاش نسكؤي حةفتاو ضوار و هةر لةسةرةتاي دةسثيكردنةوةي شؤِرشيةوة تا ئةمِرؤ

دنيا طؤِران و دةولَةت دروست بوون و حزب ثيكهاتن و لةناوضوون و سةدان هةلَبذاردن كرا و ضةندةها 
. ن. ي (م هيضيان هيندةي ريككةوتنة مةرجدارةكاين نيوان سةركردايةتييالَفقمان بيين بةريككةوتن و تةوا

دواي شؤِرشي نويي طةيل كوردستان وةك . شيت سةيروسةرمةرةي تيدارووينةداوة) ك. د. ث (و) ك
كة بؤ ثاراستين م حةق بلَيني الَبة، مةسةلةي هةويداري وابووة كة ثاريت و يةكييت دةيب لةيةك ئاستدا بن

تةنازويل كردووة ئةويش ) ك. د. ث (زؤر ثتر لة) ك. ن. ي (يةكيتيي خاكي كوردستان و ريزةكاين كورد
م زؤرجاريش ئةو تةنازوالنة الَبة، لةسةر ئاسيت حزبةكةيةوة نةك لةسةر ئاسيت داواكاين كورد

يمةي كورد بة ثاريت يةكيتيشةوة لةقازاجني دوذمن و اليةين بةرامبةري كورد تةواو بوونة و بة زياين ئ
رةنط و بؤن و دةنط و وكراوة و كةنالَي راطةياندين ترةوة بطرة تا الَلةذمارةي رؤذنامة و ب. تةواو بووة

 شار و نازناو و ثيشمةرطة و شةهيد و بيناو شةقام و هةموو ئةو شتانة و هةموو سنوور و وةزير و
تا ئيستا ،  كة يان بةالي ثارتيةوة بيت يان يةكسان بيتشتيكيتر دةيب دوو دانةي ليهةبوو بيت

، يي يةكيتيي قبوولَ كردبيتالَنةمانبيستووة ثاريت ض لةو ثةِري هيزيةوة ض لةوثةِري الوازيةوة يةك تؤز با
 حةددين نةبيت يةكيكيش لةويالَسةكؤبوونةوةيةك لة دووكان بووبيت دةيب حةمتةن ئةطةر دووان لة 

ثةرلةمان لةسةردةمي يةكييت لة ، مادام يةكييت حكومةيت هةبيت دةيب ئةويش كابينةي هةبيت، بكريت
ريز و حورمةيت : هةولَير ناشةرعي و دواي كارةسايت ئاب وةك راديؤي دةنطي كوردستاين عيراق ويت

اين كي بوو و ضيي يةكةم شةهيدي شؤِرشي نوي كة هةموو ثيشمةرطةيةكي ئةوسا دةز، خؤيي بؤ طةِرايةوة
بؤ ثاراستين خؤي ثاريت ، ) ك. د. ث (لة سؤران ثةيكةري بؤ دةكريت و نائاطا دةكريتة ئةندامي، بوو

 بةدةبابة نةرمةكاين تورك و عةرةب جةستةي كوِرة كوردة  تاقي بكاتةوةوئامادةبوو تةواوي ئةطةرةكان
و لةزاري ، تيان دةستيان دابووة ضةك بشيليالَثيشمةرطةكاين كوردستان كة بؤ ثاراستين خاك و ئاوي و

شوكر  !ئيمة بؤ مانةوةي ثاريت ئامادةين هةموو شتيك بكةين: شةهيد فةرةنسؤشةوة بة ئاشكرا دةيطوت
لة ، جةماوةر ئيستا سةنطي خؤيي زانيوة و ئةتواينَ هيض نةيب لة هةندي شوين بة ئازادي دةنط هةلَِربيت

رادةطةيةنرا كة كي ضل هةلَبذاردين نةوةدو دوو ثيش تةواو بووين هةلَبذاردنةكان ئةجنامي هةلَبذاردنةكان 
لة هةلَبذاردين ئةجمارة كة زانرا ناتوانريت ئةو فرت و فيلَة بةو قةبارةيةي ، و نؤية و كي ثةجناو يةكة

ئةطةرنا لة ،  كوردستانيةكان نةبيتلةترسي كةس نا لة ترسي، ئةودةم بكريت بةيةك ريز دابةزين
 و هةموو  هاوبةش ليسيتهاتنةناو، ت داببةزنثةرلةماين كوردستان ض ثيويست نةبوو كة بةيةك ليس

تيكيان كردة هيي خؤيان و سةرؤكي هةريم و سةرؤكي ئةجنوومةين وةزيران و دادطاي تةميز و الَدةسة
مووضة دةدةنة كارمةندان بةمةرجيك بضنة سةر . ردوةزارةتة طرنطةكان و داراييان بؤخؤيان قؤرخ ك

مةزاري نةمران لةبري بة رةمز كردين هةلَةجبة و سةرداين ئةو شارة شةهيدة وةك حةج و نةجةف و 
رازي بوون بةوةي ، ثيش ئةوةي ئةجنامةكاين ليسيت كورد لة بةغدا ئاشكرا بن، مةشهةد و غةوسي بةغدا

ئةو ضوار مةرجي ، م مستةشاريان بؤ داناالَبوو بة نوينةر بة، ي كوردجةاللَ تالَةباين ببيتة نوينةر
سةيري ئةرشيفي ساييت ثةيامنيري (، سةرةكيي دانا بوو و نيضريوان بارزاين دةيطووت دوومةرمجان هةية

تر يت لة هيي كاكة زؤرالَكة دلَنيابووين مام جةالل دةبيتة سةرؤكي عيراق و دةسة، ) زماحنالَي ثاريت بكة
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دةيب ، ةوةكاكة بضيتة ذوور، دةبيت و دةيب لة مةجليسةكان لة جياتيي جاران كة دةبوا ثيش مامة
سةرؤكايةتيي هةريمي ، و لةطةلَ ئةوةشدا كة ثيشتر خؤي داواي كردبوو، لةمةودوا مامة ثيش كةويت

ميقيشيان وةك سةرؤك وةك سةرؤكي هةريم و جةوهةر نابارزاين كوردستاين رةتكردةوة و نيضريوان 
بةلَي ، لةبةر ئةوةي كة سةرؤك قةبولَي نية دابنريت بةلَكو دةيب هةلَببذيدريت، دوةزيران ناوزةد كر

وةك ناوضةي  (هي ئةو بيت% 99هةلَبذاردنيك كة ثاك بيت وةك هيي سةدام و لة هةندي شوين 
يستةكاين تر ناضار بكةن كة هةم دةنط بؤ و لةهةندي شوين بةزةبري ضةك نوينةراين ل) ميرطةسوور

يان واديارة كاكة طيان تازة بريي ، ) وةك لة بادينان (ثاريت بدةن و هةم لةسةر سندووقةكانيش نةمينن
  ! كةوتؤتةوة كة ئةطةر ببيتة سةرؤكي هةريم دانراوة و هةلَنةبذيرراوة تاوةكو وةها بِرياريك بدات؟؟
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