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   باوكي هةلؤ طةرمياين باوكي هةلؤ طةرمياين......  لةدايكي شةهيدوة بؤ سةرؤكي كؤماري عصراقي عةرةبلةدايكي شةهيدوة بؤ سةرؤكي كؤماري عصراقي عةرةب

 
نةماين رذصمي ديكتاتؤر زؤر دلشاد بووين وة هةموورؤذص لةطةل كؤمةلص دايكي شةهيدان روومانئةكردة  بة

رن بة بةآلم بةشصوةيكي طؤراو لةبايت شني وطريان هاوارمان ئةكرد بؤ شةهيداةسنت راثة مةزارطة كةيان
كفين سورةوة ئاالي كوردوستان راوةشصنن سرودي ئةي رةقيب بلصنةوة نةما ئةو رذصمةيئصوة بةختان كرد 
طيانتان لةثصناويا ئيستا كوردوستان ئازادة نارصذن كيمياوي بةسةماندا كورد ئةنفال ناكرص طؤري 

ومان ئيتر ضي تر دايكان بةكؤمةيل ثص دروست ناكرص ناي رفصنن كؤرثةمان طولة بارانيان كةن لةبةر ضا
رةش ثؤش نابن بؤ كؤرثةيان ئةطةر نةهاتينة التان ضةند رؤذي ئةوة ئةرؤين بةرةو مةلبةندي دةنطدان 
بؤئةوةي ناوي كورد هةبص لةثةرلةمان لةنوسينةوةي دةستوري نوص سود بةخش بص بؤطةيل كوردان ئيتر 

كوردوستاين  زؤري دةنطي دايكي شةهيدان وهةلبذاردن تةواو بوو بةهؤي . ضي تر ثص شصل نةكرص مافمان
بوو بةهؤي ئةوةي مامة هةلبذصرص بةسةرؤك كؤمار  كورسي بةدةست هاين75ليسيت هاوثةمياين 

ئاطاداربص لةمايف كوردان بةهيواين دووئيدارةكة كوردوستان ببنةوةبةيةك كاكةش ببص بة 
ة رؤيشتم بؤمةزارطةي شةهيدان ثاش سةرؤكبؤكوردوستان بةيةك ضاو سةيري كا هةموو كوردان زؤربةثةل

سآلو كردن لةطياين ثاكيان بةبص ئةوةي دةم كةمةوة ئةم روداوانةيان بؤ بطصرمةوة هةموو شةهيدان 
بةبص ئةوةي بترسي لصيان  هاواريان كرد بةهةموو هصزيان باش طوص بطرة لصمان ئةوةي ئةي لصني

ئةوصش نةكا بة قةالضواالن لةدةوري خؤي كؤكاتةوة جاش خاوةن بيطصرةوة بؤيان بلص بةمامة طيان 
فايلةكان بةهؤي دةنط داين كوردان بوو بةسةرؤك كؤمار بؤ وةفيق سامةرائي ئةكا بة دةم راسيت خؤي 
واسةرةيان طرتوة خةزرةجي و جبوري لةطةل هةموو بةعسيةكان مامة بيان هصنصتةوة مةيدان خؤ كص ئةلص 

بؤنازانص . رة مامةئةبصتةوة بةسةرؤك كؤمار ئةوسا ضي ئةلص بةشةهيدانلةهةلبذاردين ئةم جا
. ئةوبعسيانة بوون جص بةجصيان ئةكرد فةرماين سةدام بؤلةناو بردين كورد و كاول كردين كوردوستان

 كة هةلبذصرابةرابةري كوردوستان بوة وة بةيةك ئيدارةي هةرهةمان باس بطصرةوةبؤ كاكة طيان
 جاش و موستةشار لةطةل خاوةن فايل و كؤنة بةعسيان لةناو ئيدارةي كوردوستان كوردوستان نةي هصلص

وةك ضؤن نةي هصشتوة ئاالي بةعسيةكان شةكاوةبص لة ئيدارةي هةولصر بةثص ضةوانةي ئيدارةي سليماين 
ئاآلي بةعس ئةشنصتةوة لةسةر مةزارطةي شةهيدان بؤئةوةي بزانني خاوةن ئةو ئاآلية بوو واي كرد 

راثةرين ئةكةين لةدذيان بؤنةماين دةسةآلتيان طةر لةبري بكةن خوصين شةهيدان ئةم جارةدوستان لةكور
 لةبؤ خزمةيت دوذمنان 
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