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!!"دةبص ضؤن وةآلمي كارةسايت جةذين قوربان بدةينةوة ؟"  

كارةساتة جةرطربة خوصناوييةكةي هةردوو بارةطاي لقي دووي ثاريت دميوكرايت كوردستان و 
-01مةلَبةندي سصي يةكصيت نيشتماين كوردستان لة هةولصر لة يةكةم رؤذي جةذين قوربان 

وا سص رؤذ بةسةر ئةو .. كي طةورةو زيانصكي بص شوماري طةياندة طةيل كورد داخص02-2004
نةهامةتيية طةورةية تصثةري و هصشتا نازامن ض بنووسم و بلَصم ضي ؟؟ ئةو كاروانة طةورةية 

شةوانة .. كؤمةلَصك لة هاوسةفةراين دؤسيت نزيكم بوون و يةكة بة يةكةيان دصنة ثصش ضاوم 
ةكةمدا بة هصمين فرمصسكي طةرميان بؤ دةرصذم و دلَم وةك بةردي لة مالَة ضؤلَ و تاريك

لصهاتووة و ركم لة هةموو شت دةبصتةوة كة بري دةكةمةوة دبصت ئةو بصئابرووة كصبصت ئةوةنة 
 دلَ رةش و درندة بتوانصت تاوانصكي ئاوا ئةجنام بدات ؟؟ 

ردستان تا ماوين قةرزاري ئةوةندةم لة دةست دصت بلَصم ئةي خؤبةختكةراين رصطاي ئازادي كو
لة ثصناوي رزطاري طةلةكةتان خوصين ئالَتان ثصشكةش كردو  , ئصوةو هةموو هاورصكانتانني 

كةس ضيتر نابصت ... ذيانتان لة دةست دا ، ئصمةش بةلَصنتان دةدةينص كة رصطاكةتان تةواو كةين
ة شةهيدي هةموو كوردو بةلَكو ئصو... و .... بلَصت ثاريت و يةكصت و شيوعي و سؤسياليست و 

 .. كوردستانن ، لة ضاو دوذمناندا بةقةد موويةك جياوازيتان نيية بةلَكوتةنيا  كوردن 

  وةآلمي كورديش بؤ ئةو كارةساتة بص وصنةيةو طةورةية دةبص بة هةنطاوي طةورة بصت وةك 
ذانة يةكطرتنةوةي بص قةيدو شةريت هةردوو ئيدارةكةو ، هةستاين يةكثارضةيي كورد و ر

 .سةرشةقام دذي تريؤرستان و ئةوانةي ثالَثشتيان دةكةن 
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 بةرز كردنةوةي ئاآلي ثصرؤزي كوردستان و مافة رةواكاين بص سلَةمينةوةو ترس لة وآلتاين 
دةبا !! ئصمة طةر بة خؤمان بزانني ئةم كارةساتة بؤ ضاوترسصين كوردة … نةياري كوردو 

 ئةو دوذمنانةي كة ئاواتيان نشوسيت كوردة كارةساتةكة وةرطصرينةوة بة سةركةوتن و
دةبا ئةم كارةساتة و رووبارة خوصنة ببصتة هةوصين … روورةش و نةفرةت لصكراو بن تاهةتاية 

ئةوةي دوذمن حيسايب بؤ .. راستةقينةي رزطاري و خوصين ئةو تصكؤشةرانة بة فريؤ نةضصت 
و كارةي نةكرداية ضونكة هةموو كردبوو هةمووي سةرةوذصر بكةينةوةو ئاوات خبوازصت كة ئة

تورك و فارس و عارةب ، تاك و تةراك نةبصت كة بة ثةجنةي دةست دةذمصردرصن دوذمين 
 …سةرسةخيت كوردن 

عةمرو موساي كؤمةلَةي عةرةيب سةرةخؤشي لة كورد دةكات بةآلم لة بريناكات داواي 
 خوصنةي نيية بةلَكو ئةو خةمي ئةو هةموو… هصشتنةوةي خاكي ئصراق بكات بة يةكثارضةيي

 .خةمي خاكي ئصراقةو بةس 

  

   

 فةخرةدين طةرمياين  
 
 
 
 
 


