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  مةال عبداهللا مةال سةعيد مةال عبداهللا مةال سةعيد ... ... كورد لة نائوميدي رزطاري بوو كورد لة نائوميدي رزطاري بوو 
 

ئةو ضوار مانطةي رابردوو زؤر طران بوو لةسةر كوردستانيةكان هةتا هةندي لة هاووالَتياين كوردستان 
وايان ليكدايةوة ئةو دةستكةوتانةي بة رةنج و خةبايت طةيل كورد بة خويين شةهيدان بةدةست هاتوون 

، خةخمؤران و دلسؤزاين كوردستان دلَيان تةنط ببوو، ئوميد كةم ببوو، و نةماين دةرؤنئيمرؤ بةرة
  .. دايكاين شةهيدان ئاراميان نةمابوو بةئوميدةوة ضاوةرواين بةرةو ثيش بردين ئةزمووين كورديان دةكرد

 ئةم بةالَم جاريكي تر سةركردايةيت كورد سةملاندي كة لة ئاسيت رووداوةكان دايةو ئةركي
بةرثرسياريةتية هةلَدةطري و لةكايت تةنطانةدا سةرجةم بةرذةوةنديةكاين حزيب دةكةنة قورباين 
بةرذةوةندي نةتةوةيي هةروةك جةنايب سةرؤك بارزاين لة ووتارةكةي لة كؤبوونةوةي ثةرلةماين 

 نةياراين كورد بةيل قورباين درا بؤ ئةوةي ثيالين ناحةزان و.  ئاماذةي ثيكرد4/6/2005كوردستان لة 
بةالَم ، سةرنةطريت ضونكة لة زؤر اليةوة هةولَي تةشةنةكردين طريوطرفتةكاين ناوةخؤي كورد ئةدرا

  . سوثاس بؤ خوا سةري نةطرت
ئةوةي رؤذي شةممةي رابردوو لةناو هؤلَي ثةرلةماين كوردستان روويدا سةملاندي بؤ سةرجةم دؤست و 

 طةورةي بريوة لة بةئةجنام طةياندين ئةو تاوانةي كة سالَةهاي ناحةزان كةوا طةيل كورد هةنطاوي زؤر
طياين ثاكي سةركردة . سالَة خةبايت بؤ دةكات و خويين شةهيداين كوردستان بةفريؤ نةرؤيشتووة
طياين ثاكي مةرحومي ، بةرزةكامنان ئامادة بوو لةطةل هةر ووشةيةك كة لة دةمي ئامادةبوان دةبيسترا

 شاد بوو كة ئيمرؤ لة كوردستاين ئازادا دووةمني هةلَبذاردين طةيل كوردستان مةال مستةفا بارزاين
سةركةوتين بةدةست هيناو رؤلةكاين كوردستان وةكو برا بةيةكةوة دانيشنت و هةنطاو دةهاويذن بؤ 

ن طةيل كوردستان زؤر ضاويا. بةجي هيناين خؤزطةي هةرة طةورةمان كة ثيكهيناين دةولَةيت كوردستانة
لة دةرطاكاين ثةرلةمانة لة يةكخستنةوةي هةردوو ئيدارةو بةهيزتركردين ثيطةي حكومةيت هةريم 
لةناوةوةو دةرةوة و بةتايبةتيش كة طةيل كورد زؤر بة خؤشحالَيةوة ضاوةرواين دةسنيشانكردين 

 لة داهاتوييكي جةنايب سةرؤك بارزاين بة سةرؤكي هةريم كة طةيل كورد بة دلَنياييةوة برواي واية كة
  . ئةبيت نةك تةا سةرؤكي هةريميك) سةرؤكي كوردستان(نزيكدا 

ئةو كات هيض شت لة ثيش هيض تاكيكي كورد ناميين تةا ئةوة نةبيت كة بةهةموو اليةك هةولَ بدةن 
كوردستاين خؤشةويستمان خزمةت بكةين هةريةك لة ئاسيت بةرثرسياريةيت خؤيةوة هةولَي 

   .انيكي خؤش و ئارام و بةختةوةر بداتكوردست
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