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 أؤذي دةست نيشان كردين ثؤسيت سةرؤكايةيت عصراق بوو كة بةأصز مام 2005أؤذي شةشي نيساين 
ئةو أؤذة بوو كة طوللةي أةمحةتيان نا بة كةللةي سةري ، جةالل هةلَطري ئةو شةرةفة طةورةية بوو
لة كاتصكدا بؤ كورد نةبوو ، و ضةثةلَ ترين بريي بؤطةين بةعسحةويت نيسانةوة أؤذي ميالدي دأندةترين 

بة هاتنة كايةي ئةم ، وة بدات نةك هةر نةتوانص تيايدا طوزةراين بكاتةتالَدةست لة هيض ضمكصكي ئةم وو
ةثؤكصكي قورس و طورزصكي جةرط بأ بوو بؤ مصشكي ثوويت ناحةزاين كورد و ضأؤذة خؤي لة خؤيدا 

أؤذي شةشي نيسان بارانصكي . كي بةعس و هةموو شؤظينية دذ بة كوردةكانكؤست كةوتين يةكجارة
 بة سةر ئامساين هةموو عصراق دا باري و شوصنةواري بةعسية ضةثةلَةكاين بة يةكجاري أةمحةت بوو

لة هةمان كاتدا مةراسيمي ، وي طةلةوةالَ يادة شوومةكةي حةويت نيساين خستة ذصر ثصسأيةوة
يةكة أاستةو خؤ لة كةنالَةكاين ناوخؤي عصراق بة طشيت و هةموو جيهان بة تصكأايي هةلَبذاردنة دميوكرات

ثةخش كرا و خودي ديكتاتؤرةكةي دةست و ثص بةستراوي ثةت كراوي بةعسي وةك سةط لة زيندانةكةي 
ئةو ئةيبيين كة خةلَكي ئةيةوص ضي بلَص و ضؤن حوكم ، خؤي بة ضاوة زةق و ثأ لة أق و كينةكةي بيين

ئةبص شصوةي ، ديارة بةو دميةنة سةر سوأماوة كة هةلَبذاردن ئةبص وابص نةك بة نصرةكةريت بكا
ئاخؤ ، و بص نةك تاكة كةسص هةر خؤي بص و هةر خؤي و كةس نةبص زمان لة دةميا بصالَحوكمأاين بةر ب

ضارةنووسي  بة ديار ئةو دميةنة سةر سووأمصنةرانةي هةلًبذاردنةوة ضةند طريا بص بؤ بةخيت أةش و
من دلَنيام كة ، ناديار و ئةو هةموو يادةوةريانةي كة لة عةهدي خؤيدا شةمل كوصرم ناثارصزم حوكمي ئةكرد

سةدام ثصش موحاكةمة كردن ئةمرص و خؤي خؤي سزا ئةدات و زؤر بة أيسوايي تر لةوةي لة كوجنصكي 
ذصك مصشك و دلَ و دةرووين تاريكا وةك مشك طرتيان طياين دةرئةضص و كةس ثصي نازانص تا ضةن أؤ

بؤطةن ئةكات و ئةوسا بة طؤأ ناين ئةو ديكتاتؤرة خوصن مذة كؤتايي بة هةموو بةرنامةكاين بةعس دص 
 حةويت نيسان أؤذي أةشي بة نةفرةت خولقاوي بؤ هةتا هةتاية و جارصكي تر كةس نية بؤ يادي أةشي

بةردي بناغةي ) سوريا (رةيف كوردستانكة ثشت بة خوا و خةلَكي بة شة حيزيب بةعس دةهؤلَ بذةنص
داأماين بةعس لة سورياش دانرا بة خوصين دةيان كوردي بة شةرةف كة تةواوي كؤتايي هاتنة بة بةرنامة 

ئةمأؤ سةدام سةد جار مردووةو ذياوةتةوة بة بينيين ئةو دميةنانةي كة ، وةكةي عةفلةقي بةد مةزهةبالَط
، مأؤ ناخؤشترين أؤذ و ئةمشةويش ناخؤشترين خةو ئةخةوصئة، لة سةر شاشةي يت ظي دةركةوتوون

كةواتة بة ، حةريب نةفسي بةردةوام، مرنصكي زةليل كردن، مردنصكي هصدي هصدي لة سةد ئيعدام باشترة
هةلَكةوتين ئةو أؤذة ثريؤزة لة مصذووي طةيل كوردو طةيل عصراق بة طشيت ئةو أؤذة نةما كة ياد 
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