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 !؟... ثانزة ضركة بةوةستاينلة شةهيدان نةطرت 
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ئةوةي جصي سةرجني عةملانيةكان بوو لة سوصـند خـواردين سـةرؤكي هةرصـمي            
ن لةطةلَ  ة سةرؤكي ثاريت دميوكرات دانرابوو بة ِرصكةوت      ، ك   لة هةولصر  كوردستان دا 

يةكصيت نيشتماين دا ، دانيشنت و هةلَنةسانةوةي مامؤستا عةيل باثري ئةمريي كؤمـةلَي             
ئةوة ِرصز نيةو تةا سةنةمصـكي      بؤشةهيدان  بةالَم هةمووان دةزانن     ! ئيسالمي بوو   

  ...سودة و ئاكارصكي ناسيؤناليستانةيةي بص نةفامي
نة ثةرلةمان دةمةوصت بة مامؤستا عةيل      لةطةلَ هةموو تصبيين و باوةِر نةبونصكم بة ضو       

خواي طةورة سةربةرزترو بةِرصزترت بكات بؤ ئةو هةلَوصستة شةرعييةي         : باثري بلَصم   
كة نواندت لة هةلَنةسانةوةت بؤ بةناو ِرصزطرتن لة شةهيدان لةناو ثةرلةماين تةركيب    

وةنـدي  ، ئةو ثةرلةمانةي كة نوصـنةرايةيت حيزبةكانـةو ثةي        كراوي كوردستان دا    
 !! بةخةلَكي كوردةوة نيةو هةلَبذصردراوي ِرصكةوتين حيزبة 

بةش دانانةوة هةية بـؤ     وئةوهةلَوصستة ثةيوةندي بة دين و عيبادةت و مةسةلةي ها        
خواي طةورة كة بؤ غةيري خواي ثةروةردطار ِرةوا نيـة و حةرامـة بوةسـتيت               

 ثصـم وايـة تـاكو      !   بؤ شةهيدان  بةوشصوةي كةئةجنام دةدرصت بةناوي ِرصزلصنانةوة    
نةطةِرصينةوة سةر ئةسلَ و بنةما ئسولَييةكان لة سياسـةي شـةرعي و مةسـةلةي              
حاكميةت و ثابةندبوون دا ناتوانني خؤمان بثارصزين لة ئيـنحرياف و سـةرطةرداين             

  لـةزؤر مةسـةلةدا     ئيسـالميةكان  دونياو قيامةت ، دةبصت ئةوةبزانني كة ئـةمِرؤ       
مان طؤِريوةتةوة بة ِرةزامةندي خةلَك و تةنازوملان لة زؤر ِراسيت و           ِرةزامةندي خوا 

ثصويست دةكات شلطريانة هةلَوصست نةطرين      . بنةماي طرنطي دينةكةمان كردووة     
 ،  لةئاست مةسةلة ضارةنوس سازةكان دا كة ثاشةِرؤذمان ِراستةوخؤ ثصوةي بةنـدة          

ئسولَيةتة يان هةر ةمة عونفة يان نةترسني لة لؤمةي لؤمةكارانيش كاتصك ثصمان بلَصن ئ     
ضونكة هةمووكات خـؤت دةتفـةرموو       ،   ي تر كة لصماندةنصن بةنارةوا      كناتؤرةية

شريكي تةعةبود ئةهوةنترة لة شريكي حاكميةت ئةطةر مسولَمانصك تصي بكةوصـت           



 وةك حيزبة الدةرة    نصد دةكةم خةلَكانصك كة بةشوصن كؤمةلًَي ئيسالمي كةوتو       مئو
كاين تر خةسارؤمةنديان نةكةن تةا بة وشةي مةسلَةحةت و كـايت           بةناوئيسالمية

ضـونكة  ،  تيابضني  نيةو ئةمة بؤ ئيستة باشترة يان ئصمة هةر مبصنينةوة باشترة لةوةي            
ئةطةر ئيسالم لة ميحنةت و الوازيدا بصت مانةوةي ئصمة هيض بةهايةك نابةخشصـت             

ةرع دا زؤر سوك و بص مانايـة        ي تر كة لة ثصواين ش     ي يان زؤر الوازي و الدةر     ... 
ئومصد دةكةم لةمةسةلةكاين تري كؤمـةلَي      !   كؤمةلَي ئيسالمي لص خاوصن بكةنةوة    

ئيسالميش دا بةتايبةت دواي ئازاد بوونت لةزيندان بطةِرصيتةوة سةري و ئةوة بـؤ             
براياين تري كؤمةلَ ِراست بكةيتةوة كة هيض بةلَطةيةك ثالَثشتيان ناكات لةوةدا كة            

، كانيان بة ئةمريكاييةكان تةسليم بكةن و نوسينطةي سةربازي هةلَوةشصننةوة          ضةكة
ي بةهصزةوة دةتـوانن بِرؤنـة ثصـش و         يثابةندي تةواوو هةلَوصسيت شةرع    بةضونكة  

 . براوةي هةردوو دونيا بني 
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