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  ساالر سؤيفساالر سؤيف... ... !!!!بةس نيية سووكايةيت بة طةلّ؟بةس نيية سووكايةيت بة طةلّ؟
  

طةيشنت بة ئازادي و  لة ثصناوي يانين قوربانيية كة زؤرتردازي ثصشةوةي ئةو طةالنةيطةيل كورد لةٌ أ
 يانةمتةرخةميك ان داوة و هةرطيز بؤ طةيشنت بة مافةكانيان وٌ أزطاري نيشتيمانةكةيان خؤيسةربةخؤيي

 هةزاران ثصشمةرطةي ،و فةيلي و بارزانييةكانوربانيياين هةلَةجبة و ئةنفال ق. نةكردووةلة خةباتكردن 
سةنطةرةكاين بةرطري لة شار و شاخ و زيندانياين سياسي منوونةيةكي كةمي قوربانييةكاين مصذووي 

  . نوصي طةيل كوردن
هةرطيز م بةآل ،هةلَكةوتووة بؤ هةليشيجارجار  ئةطةر ضي ، قوربانييانةدالة ثاي ئةمطةيل كورد 

 ، هةبووةطةلصك هؤكاري ،ئةم بارة نالةبارة.  و نييةدا نةبووةيدةستكةوتةكاين لة ئاسيت قوربانييةكان
و قؤناغانةدا ة كة سةكردايةتيي سياسي كوردي لةئةوة بوو ،يةكصك لة هؤكارة طرنطةكاينبةآلم بة داخةوة 

بةفيأؤداين بةرهةمي خةبايت مةكةشي سةركردايةيت شايستة و ثٌأ بة ثصسيت قؤناغةكة نةبوونة و ئةجنا
ٌ أؤلَةكاينطةيل كورد ٌ أابةرايةيت خودي  بووة لةاليةن  و خوصين سةركردايةيت حزبة سياسييةكان و

  . ةوةشؤأشةكاين طةيل كورد
 ،باشووري كوردستاندا هةلَكةوتووة هةلصكي زصأين بؤ طةيل كورد لة بةعسمي ينٌ أذصٌ أوخاثاشئةمرؤ 

 تادصت ئةو هةلة ،مةلَصك هةلَة و كةموكوأي كوشندةي سةركردايةيت سياسيي كوردةوةبةآلم بة هؤي كؤ
  . ثووضبوونةوةيشي مةحالَ نييةتةنانةت بةرتةسك دةبصتةوة و 

هةوالَةكان وا دةطةيةنن كة وةفيق سامةٌأٌايي كؤنة بةعسي و سةرؤكي ئيستخباٌأايتٌ أذصمي بةعس كراوة بة 
 بةأصز ، ثصشتر،هةر بةثصي ئةو هةواآلنة.  لة بواري ئاسايشدا،سةرؤكي عصأاقتالَةباين  ٌأاوصذكاري جةالل

سةرؤكي ديواين  (تالَةباين وةفيق سامةٌأٌايي بؤ بةرثرسيارصتييةكي مةزنتر ثصشنيار كردبوو كة ئةويش
 ، بةآلم بة هؤي قايل نةبووين عادل عةبدوملةهدي جصطري سةرؤك،بوو) ئةجنومةين سةرؤكايةيت عصأاق

تالَةباين  ثلةي سةربازيشي لةسةر داواي ، جطة لةو ثايةية،وةفيق سامةٌأٌايي. و ثصشنيارة ثةسةند نةكرائة
ثتر لة  ،وةفيق سامةٌأٌايي. كة بةرزترين ثلةي سةربازيية لة عصأاقدا) فةريقي يةكةم (وة كراوة بة) ليوا (لة

ٌ أابوردوويشي بؤ بة خزمةت10 ة و كؤشكصك لة كؤشكةكاين ذمصردراو) لة ئيستخبارات(  سالَي
  . سةرؤكايةتيشي بؤ كراوة بة نووسينطةي تايبةيت

  يةكصك لة طةورةترين،سةرؤكي عصأاق تالَةباين جةاللدةستنيشانكردين وةفيق سامةٌأٌايي بةٌ أاوصذكاري 
بة خةلَكي كوردستان و عصأاقيش  ،لةسةر دةسيت يةكةم سةرؤكي كورد لة عصأاقدا كة يةنةئةو سووكايةتييا

  . ةكرصتد
 وةفيق ،و بةعس قٌأي دةكردن و خوصنيان دةٌأذالة كاتصكدا خةلَكي كوردستان لة دذي بةعسٌ أادةثةٌأين 

هةموو كةسصكيش دةزانصت كة دةزطا . سامةٌأٌايي سةرؤكي ئيستخبارايت سةربازي عصأاق بوو
 و بةرطريكردين جطة لة كةولَكردين مرؤظي شؤأشطصر ،ةٌأاتداثلَؤسصنةرةكاين ئةمن و ئيستخبارات و موخاب

ٌ أذصمي بةرذةوةنديسةرسةختانة لة ئةطةر كاري .  نةبووان كارصكي تري، بةعسي ديكتاتؤريةكاين
  !؟نداي ئاخؤ سةرؤكي ئةو دةزطايانة لة ض ئاسصكي تاوانبار،دةزطايةك ئةم تاوانكارييانة بصت

 لة جصطايةكي بةو جؤرة هةستيار و بة دةسةآلتصكي بةو جؤرة ،باردامةزراندي وةفيق سامةٌأايي تاوان
 و ن بة ماناي هاوكاريكرد، زياترة لة سةردةمي بةعسدابةرفراوان كة طةلصك لة دةسةآليت ثصشتري
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ثشتطرييكردين سةراين ثصشووي بةعسة بؤ دووبارة طةيشنت بة ترؤثكي دةسةآلت لة عصأاقصكدا كة بة 
  .  ثصوة لكصنراوةشيستانيناٌٌأةوا دووبارة كورد

 بؤ كةسوكاري قوربانيياين هةلَةجبة و ئةنفال و بارزاين ،)سةرؤكي عصأاق (أصز تالَةباينئاخؤ وةآلمي بة
 دةزطا  ئةوجةلالداينبةرثرس و و فةيلي و دةيان هةزار شةهيدي تر كةٌ أؤلَة و كةسوكاريان بةدةسيت 

كةساين   ناوت كةسصكي خاوصنتر لة وةفيق سامةٌأايي لة تؤ بلَصي!؟ ضي بصت،سةركوتطةرانة شةهيد كراون
  ! بازنةي سياسي تالَةبانيدا نةبصت؟نزيك و سةر بة

 لة كوجني ،نمذدادامي ديكتاتؤر و عةيل كيمياوي خوص لة ثالَ سةد،ستا هةر ئص،ثصويستة وةفيق سامةٌأٌايي
 نةك ،دادطاييكردن بكاتوةٌأواين ةوة و ضا تاوانكارييةكاين كؤ بكرصنطةنامةكرصت و بةلَبزيندان توند 

 ثلة وثايةشي بةرز  و وةك ثاداشتصكديسان بكرصت بة مؤتةكةي سةر سنطي طةيل كوردستان و عصأاق
  . بكرصتةوة

كايت ئةوة هاتووة خةلَكي كوردستان لةوة زياتر بةم سووكايةتييانة قايل نةبن و دةنط هةلَبأن و داواي 
طشت ئةوانةش بكةن كة فايلداران و  كؤنة جةلالداين بةعس و نفالضي وكردين طشت تاوانباراين ئةدادطايي

  . ثشتطريييان لص دةكةن
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