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    دلصر حممود سابريدلصر حممود سابري ...  ... هةزار فاكمان بة فيكصكيانهةزار فاكمان بة فيكصكيان

 خةلَكي ،لة دوا ساتة وةختةكاين ئةجنامي هةلَبذاردين طةالين عصراق بؤ دياري كردين ئايندةي عصراق
هةموو ساتة وةختةكاين بة ثةجنة ئةذمصرن و أةنطو أوويان ئةدرةوشصتةوة لة خؤشي ئةوةي وادةي 

صشوي عصراق أاثصض كرصنة بةر دةمي دادطايةكي لة بارو عاديالنة نزيك دادطايي كردين سةراين مل هوأي ث
انكر االصوات ( و أةززا طران كة بةبؤتةوة كةضي لة ناوةختا بؤ لة بار بردين ئةو دادطايية دةنطصكي نالةبار

لة أيشة كصش كردين كورد و دةر ئةكةوص بؤ بص تاوان كردين سةدامي تاوانبار ناسراوة  )لصوت الحمير
كة ئةوةي ئةو بة طةالين عصراقي كردووة مةطةر هةر سوحبان اللة بة ةكار هصناين ضةكي كيمياوي ب

   .سنوورةكاين ئاتشيةي كردبصت
ثصشتر كلكي طرص دابووبص بةو  هيض دوور نيةكة ) مالك دوهان الحسن (وةزيري نا موبارةكي بة ناو عةدل

لة  كاين سيد الرئيس مةرحةباي لص كرابصلة ئةوسيمةو مةكرةمةأذصمة ضةثةلَةوة و ضةند جارصك 
موناسةبايت تايبةت بة جينؤ سايد كردين كوردا ئةمأؤ ئةيةوص ئةو بةندة تاوانكارية لة كؤلَ سةدام 

لة تاواين كيميا باراين هةلَةجبةدا دةسيت نةبووة و تاوانةكة بص شةرمانة بكاتةوة بةوةي كة ناوبراو 
ثةأؤيةكي لة بةرؤكي ئةو أذصمة دادأيوة و   طآلو ترة وودةسيت لةهةرضةندة ئصرانيش ئةخاتة ملي ئصران 

 نابصت ئةو لةم موعادةلةية دوور أاطرين تا أؤذي تالَ و أةشي ئةويش دصتة طؤأص بؤ لص ثرسينةوة بةآلم
 لة جينايةيت كوشتارصكي بة كؤمةلَي ئاوا  كة ئةمأؤ لة قةفةسي تؤمةتباريدايةبةم هةلَوصستة سةدام

 بكةين كة عةيل كيمياويش  ناأةواترةوةشلعي و بةلَص ئةبص تةوةق، دوور ئةخاتةوةسزادان بةرضاودا لة
ضونكة كةساين وا جةبان و بص  كة فةرمان لة سةرووي خؤيةوة وةرئةطرص  بة ثصي ئةوةيبص تاوانة

 أةد ئةبص ئةم هةلَوصستة ،مةوقيفي وةك مةعايل وةزيري ناعةديل عصراقي سةرةو كاري دادطاييةكة ئةكةن
هةأةشة لص كردين تريؤرستةكان نةبصت كة دوور  ية لة بةردةمي مالَي مةعالياندا وفيعلي ئةو تةقينةوة

نية بؤ ئينقاز كردين ذياين خؤي لة كوشنت بة دةسيت ئريهابيةكان بيةوص مةكرةمةيةكي ئاوا ثصش 
 و خصزانةكةي كة خؤيموقابيلي ثاراستين ذياين بؤ ئةوان خؤي خةآليت بكاتة وةخيت دادطايي كردنةكة 

بة تايبةتيش دوور نية بؤ ثاك كردنةوةي مةوقيفي خؤي بص كة لةو ئةمأؤ بص يا سبةي ئةبص بة تيلصكةوة 
  هيض بة دووري مةزانة ضونكة ئةم دادثةروةرانة لة واقيعصكي؟وحسايب سبةينصي ئةكات ثؤستةيدا نامصنص

 وةك ئةمأؤي عصراق دا ئؤبالَي زينداين كردن و تاوانبار كردين كةسصكي وةك جةلالدي عصراق و تالَي
لة سةر حةزو تاقمةكةي ناخةنة ئةستؤي خؤيان و ناضنة ذصري كة بزانن ذياين خؤيان لة دةست ئةدةن 

 أص و ودةست نيشان بكرصت ئةبواية هةر زوو كةساين شايستةو بة جورئةت و نةترس ،خواسيت ميللةت
شوصين ئةجنام داين دادطاييةكة لة جصطةيةكي وةك كوردستان ئةجنام بدرصت كة ئةوة شةرةفصكي طةورةو 
ناوصكي بةرزة كة مصذوو لة ئارشيفي ثريؤزي خؤيدا طلي بداتةوة كة لة ووآلتصكي ثأ لة ئاسايشي وةك 

و . ةت بؤ تةواوي تاوانباران طةورةترين تاوانبار دادطايي كرا و كرا بة ثةند و عيربداكوردستاين عصراق
 بؤية ضاكتر وابوو لة ،مصذوو بة سةروةريةوة ناوي وةك دادطاي نؤرمبصرط و الهاي نصو دةولَةيت ببات

 بص دوو دلَي  كة ئةوة داواي أةواي كوردة بةرصتبككوردستان و لة ذصر ضاودصري نةتةوة يةكطرتووةكاندا 
 مايةي ية بة دؤزةخي سزاداين ئةو تاوانبارانة كةهةر أاستةو خؤ شاري برينداري هةلَةجبة بكرا

تا بةلَطةنامةكانيشيان لة دةست نةداوة   جا باشتر واية،ساأصذكردين برينصكي قوولَي طةالين عصراقيشة
كة هةر زوو دةم و دةست و بة ثةلة هةرضي مةلةيف تاوانباران هةية لة . ئةوسا عوزر لة قةباعةت خراثتر
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ؤهان دا دةرهصنن تا سةر ي بة فةتارةت نةدا و مةحزةري لصكؤلَينةوةو ذصر دةسيت وةزير مالك د
 و نامةي ثريؤزي كة بزانص ويذدان ضيةو بة ثري داخوازي خةلَكةوة بصت دادطاييةكةشي بسثصرن بة كةسصك

داد ثةروةري ثص بصت و ئيلتيزامي ياسايي و ئةخالقي هةبصت لة ثاراسنت و أصز طرتين لة قانون كة 
و بةلَطةنامةو ضي تر لة ئارشيفداية نةكةوصتة دةست ئةو   سةروو هةموو شتصكةوة بصتثصويستة لة

ئةبص لةوة زياتريش ضاوةأص بكةين ضونكة سةدام  هةرضةندة ،هةمووي بثارصزرصتدةستكصشانةي سةدام 
 دوور نية نةيفأصنن بؤ ئاوصكي نةأشتووة كة بة ئاساين ئةم ميللةتة سةري بص خةم بنصتة سةر سةرين

   .صطةيةكي ناديار و ئةوسا هةزار فاكمان بة فيكصكيانج
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