
و سلصمانيضصيت نةوشريوان مستةفا  
نةوشريوان مستةفا ثصويسيت بة (لةسةر ئةو نووسينةي كة لةذصر ناونيشاين  لةو ماوةيةي ثصشوا

، طفتوطؤيةكي لص كةوتوة لة نصوان دوو كةسا كة )نةشتةرطةري مصشك هةية نةك لووت
 ئةم  منبةراسيت. لةوة ئةضص هةردوكيان سةر بةو حيزبة بن كة ثصي ئةلَصن يةكصيت نيشتماين

 بةر كورد يكة زؤري مالَ وصرانيةكةطفتوطؤيةم وةك شةِري ئصران و عصراق هاتة بةر ضاو 
( كة صلصرةشا شةِر شةِري كؤمةلَ. كةوت لة كاتصك دا كورد خؤي تةرةف نةبوو لةو شةِرةيا

 ،كةضي خةريكة سلصماين ي  و هةولصري ي ) قم بة سةرةوة ين يةة من حلةسةر هةر ضي ية
بؤ ئةوةي ئةو دوو برادةرة مةسةلة ئةسلَي ماناي خةلَكي سلصماين و هةولصري تصوة ئةطلصنن ، 

 ئةو  ...!!و واز لة سلصماين و هةولصر بصنن ) شةِر لةسةر ضي يةكة (يةكةيان لة بري نةضص
لةوانةية ) نيسبيةن( تازة ناوم بيستوت من خؤمكراون هةولصريانةي لةو طفتوطؤيةدا باس

ة بص كة من خؤم خةلَكي سلصمانيم و باشتريشة يةكصكي خةلَكي هةولصر بيان لةبةر ئةو
 هةر لة  وةخيت خؤي، بةالم لةبةر ئةوةي باشن يان خراثولصرضني يان ناةنرخصنص كة ه

سةرةتاي دروست بووين يةكصيت يةوة لة بةكرةجؤ و كرذة لة ناوةراسيت شةستةكانةوة، ئةو 
 كة من و هةموو صرةيا حةز ئةكةم ضةند راسيت يةك بلَصممن ل دوو شوصنةش سةر بة سلصمانني

كاك نةوشريوان لة ثالَ حكومةيت سياسةت كردين   دةستثصكي :خةلَكي سلصماين ئاطادارين
ئةوسا لة رؤذنامة . ياين لة بةكرةجؤوة ثصشتر هيض ثصشينةيةكي سياسي نةبووةبوة، عصراق دا 

ةبوو بة كورد و شؤرشةكةي ئةوت و مؤذنامةيا كاري ئةكرد و هةرضي قسةي سووك ه
حكومةتة يةك لةدواي يةكةكاين ) رزطاري و النور( تةبعةن ثارة و ثويل ئةو رؤذنامانة 

ئةوة بوو .عصراق ، هةوةلَ سةالم عارف و دوايي رةمحان عارف و دواتريش بةعس ئةياندا
ثاش . اهيدة مصذووش ش بةو تاقمة كرد دذ ثصش سالَي حةفتا خؤثصشاندانيانخةلَكي سلصماين

حةفتاش كة بةعس ئةوانةي بص ئيش كرد ، كاك نةوشريوان و ضةند كةسصكي تر 
 ، كونصكي نةوشريوان راي كرد بؤ بةغا. نارجنؤكيان خستة ناو مةكتةيب كضانةوة لة سلصماين 

 و هاوكارةكةي كة ناوي جةمايل حةمة خورشة بوو لة سلصماين بؤ خؤ حةشاردان نةدؤزيةوة
نةوشريوان لة . لة سصدارة درا) ناوةِراسيت سلصماين (طريا و لة بةردةركي سةراي سلصماين 

 ، ثاش روخاين  و ثاشتريش بؤ نةمسا بةغاوة لة رص ي خمابةرايت عصراقي يةوة نصرا بؤ لوبنان



 هةر بةردةوام بوو،  دا تصكداين سلصماين كة هاتنةوة نةوشريوان لةشؤرشةكةي مةال مستةفا
لةي نارجؤكةكة نةوشريوان تاوانبارة بة ئصمة هةموو ئاطادارين لةوةي كة بصجطة لة مةسة

( تريؤركردين  ضةنةها ثياوضاك و كورد ثةروةري خةلَكي شاري سلصماين لةوانة وةك و 
حةمةي حةمة عةيل ويق افندي و نوري صد امحةد ضةلةيب و عةبدويل سوران وي ئاغاشةفيق 

 ) . حسصين فارس و بلةي حةمة خورشة و هي تريش  قادري حةمة ضاووش وحاجي ساحل و
 كوشتنة  ئةمانةو ضةندةهاي تريش لة شةرةكانيدا دذي  ثارت و اليةنةكاين تر بؤ منونة 

  ئةمة بصجطة لة. ثشت ئاشان  شةرة نامرؤظانةكةيوللة سوورعبداو  مام ئاراسبةدناوةكةي 
ئازادي حةمةي مةال حممد و ساالري حاجي  زؤرصك لة اليةنطراين خؤي وةك ينكوشت

 تةها حمصدين معروف و سامالَ جميد  لةيشدفاع كردين نةوشريوان.   و وريا وةهابدةروصش
 ثاشةلَ ثيس و نةفرةت لص كراون لةالي خةلَكي طةل فرؤش و  كة ئةمانة كةساينفرج

انيضصيت نةوشريوانةوة  ين ية بةلَكو هةمويان جاشي  لة سلصمسلصماين و هةموو كورديشةوة،
!! ماكةرصكن و ئاويان لة يةك كاين دةخواردةوة ئةويش بةعس بوو ئيتر كاك هيوا كؤيي 

 كة ثصم واين ية فِري  و قسةكاين ئةو برادةرة ئازيزةةدا نةتباتهيوادارم كؤيي بوونت بة هةلَ
 انيت كة  خةلَكي سلصماين بزات و  واكب لة سلصمانيت زيز بةسةر سلصماين يةوة هةبصت

  ،... ، بة دلَنيايةوة نةخصربكا تةها حمصدين و سامالةوة و شانازي بة ثياوي وةكو نةوشريوان 
.  ثةردةيك هةلَ دةمالَص هةمووئةطةر ئارامت هةبصت  زةمانة  
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