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  ئازاد رةشيدئازاد رةشيد... ... ئةنفالضيةكان زياتر خزمةتكراون لة كةسؤ كاري ئةنفالكراوةكان ئةنفالضيةكان زياتر خزمةتكراون لة كةسؤ كاري ئةنفالكراوةكان 

  
ئةنفال ووشةيةكص عةرةبية و لة قورئانةوة زياتر هاتووة ئةم ووشةصة بة عةرةيب بة كوردي بة بياين بة 

ردةوة ئيسالمي هةمؤ يةك مانا دة دات ئةو سةردةمةي ئيسالمةيت لة ثةرةسةندن بوو ووشةي ئةنفال بة ك
جص بة جص كرا تةا وةك ووشةيةك نةمايةوة لة ناؤ قورئان كارص ثص كرا بؤ سةر ئةوانةي ثص يان 

ل كرابؤ بة ناوص ئيسالمةوة هةر لة كؤشنت و الََدةوترا كافر لةو هيأشانةدا هةمؤ شتصكي ئةو كافرانة حة
ئةم كردةوانةي عةرةب ثصش .. ؤلَ بالَن كردن و سوتاندن و تا ذن و كضانيش حةالَتامالَ ويران كردن و 

ئيسالميش ئةم كارانة بةردةوام هةبؤ لة ناوياندا هريشيان دةكردة سةر يةكتر هةمان كردةوةيان دةكرد 
ئةو سةردةمة هريشةكان بؤ سةر كافران بؤ !!! !لَ كرا بؤيانالَم لة ئيسالمدا حةالَبةرامبةر يةكتر بة

لة اليةن عةرةبةوة كردةوةيةك هةزارؤ ثينج  هصنا بةسةردايان خؤ كورد كافر نةبؤ ئةو كارةساتة؟مالَبة
 سوتيندرا و كورد دوبارة كرايةوة نزيكةي دة هةزار مزطةوت رؤخاسةرلة سةد سالَ ثيش ئةمأؤ كراوة 

رئان و ثةرتوكي ئاينص سوتصندرا هةزاران مةالؤ ثصاوي ئايين كوذرا دوو سةد هةزار مرؤظص وسةدان هةزار ق
ل كرا بؤيان الَوةك كردةوةي عةرةب لة رابردوو ذنان و كضاين كورديش حة خاك نرا بص تاوانيش لة ذصر

دابةشيان كرد بةسةر هةمؤ ئومةي عةرةبيدا واتة كورد نة خاكص ئازاد بوو نة شةرةف و ناموسص هةمؤ 
وردا ئةنفال يةك ووشة بؤ واص بةسةر كوردا هينا ئةطةر دة ووشة بوواية ضص بةسةر ك ( (كةوتة بةر ئةنفال

  ؟؟؟؟) ) ) دةهات
بة زؤري كوردؤ عةرةب بةشدار بوون لة خواردين ئةو  ئةو كارةساتة وةك ضصشيت جمصور تصكةلَ كرا

  ضصشتة 
ئةوانةي راستةؤ خؤ دةستيان لة ئةنفالدا هةبؤ وةك .. هةر كؤمةلَ و جةماعةتيك بة شصوةيةك بةشدارة

سةي كورد ئةمانة هةرضص كاري درندانة  خاسةربازو ئةفسةرو موستةشاأو جاش و جاسوس و مةفرةزة
  !!!!!!!!!!!هةية بةسةر كوردياندا هصنا بة بص بةزةيص رةمحيان بة ئاذةلَةكانيش نةكرد

ئةوانةي نا راستةو خؤ بةشدارن ئةو كاربةدةستانةي لة كاتص ئةنفالدا أصطةيان لة خةلَكي طؤندةكان 
م ئةمة خيانةيت الَبة) ) هةلَةي سياسي ( (طرتبؤ تا ضؤلَي نةكةن ئيستا بةم كردةوةية دةلَني

  .. بن ؟؟دةبص لة أصزي تاوانباراندا؟سياسية
ووشةي ئةنفال كة لة قورئاندا هاتبوو كؤلَكة مةالكاين كورد و ثصاوة ئاينيةكان زؤر بة شانازيةوة باسيان 

ناوة ثصش لة كايت خوتبةي هةيين و بؤ كورد طوواية ئيسالم ئةم كارةي بةسةر كافراندا هصةكرد ص دل
هةزارؤ ثينج سةد سالَ بة كارصكي قارةمانانةيان دةزاين بة بص ئةوةي بة يةك ووشةيةك باسي هةلَةيةكي 
ئةنفال بكةن لة ثراكتيكدا كة زؤر كاري نامروظانةي تيدا ئةجنام دراوة بة ناوي ئيسالمةوة ئةمة تا سالص 

 مةالكاين كورد وةك رابردوو بص دةنط صناةدا ئةنفال هةمان كردةوةي بةسةر كوردا هوا بوو لةم سالَ 1988
خؤتان مةخةنة  (بوون بة يةك ئايةيت قورئان خوويان دةثةرانةوة دةيان طووت خودا فةرمويةيت

ئةمة بؤ ئةوةي ديفاع لة نةتةوةكةي خؤيان نةكةن كة ئةنفال دةكرا يان دةيانطووت ) تةهلوكةوة
بةعسي  متان نية ئةو كؤلَكة مةالو ثياوة بة ناو ئاينيانة بةزؤري لة أيزي حزيبالَزالَمة دةسةحكومةتةكة 

عةرةيب بوون ئيستاكة لةأيزي حزيب كوردين هةمان كردةوةي جاران وةك ثصشةيان لة هةمؤ شتيك بص 
  .. ..  وةك قورئان باس دةكاتندةنطن ئةمانة منافق
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 500ن كورد و ملي5س و كارص ئةنفالةكاين ناطرتة خؤي تا ئيستا لة كي كورد كةلة كايت ئةنفالةكةدا خةلَ
  .. . وة لة اليةن خةلَكي كوردةوةرانةك) ) تةبةين ( (فايلنمندالَي ئة

ضواردة سالَي ئازادي ضص بوو كةس و كاري ئةنفال كراوة تا ئيستا بازرطانيان ثصوة دةكريت لة اليةن 
وردستاندا كةس و كاري ئةنفالكراوةكانة لة سنوري كةركوك ك لة كحزبةكانةوة بص دةرامةت ترين خةلَ

طةرميان لة هةموو رؤيةكي ذيانةوة دووا كةوتوون منداالنيان بة زؤري بص بةشكراون لة خويندن بة 
ن و كضيان زياتر خزمةيت خةَلك دةكةن هةمؤ لة نيوان ضوار ديواري بلوكدا ذحوكمي كةم دةرامةتيةوة 
ة زستان سارد هيض كةرةسةيةكي ذيانيان نية بؤخوم ضومةتة مالَي ئةنفالكراو دةذصن بة هاوين طةرم و ب

ناراستةو  طذؤ طيايان ناوةتة بان ئاطرةوة بؤ خواردن بة رامبةر هةمؤ ئةم كارةساتانة ئةوانةي راستةو خؤ
فال زياتر لة خؤشترين ذياندا دةذصن مالَ و مندالَي ئةوانة بونةتة نوينةري ئةنخؤ بةشدارن لة ئةنفالكردن 

اراستين أيزةكاين طةلةوة ئةنفال ثايةيان بةرز بؤتةوة لة سايةي دوو حزيب كورديةوة بةناوي ثثلةو 
ضيةكان زياتر لة كايت بةعس خزمةت دةكرصن لة هةمؤ رؤيةكةوة لة نصو حزبدا كةس و كاري ئةنفاليش 

  .. صشت طؤي خراوة
ايت يارمةيت و هاوكاريدا الي حزبةكان شةهيديش هةروها ئةنفالةكان بة شةهيد حيسابيان بؤ ناكرا لة ك

ئةو موستةشارانة مانطانة يارمةيت مادي دةكران كةس و كاري ئةنفال بة  يت حزيبالَصلةي هةية وةك دةسة
مةي بازرطاين بةناوي ئةنفالةوة هةية لة ةبة دةيان مونةز..  ثص دةدرا جاريك شتصكيانيضةند مانط

يل ئةوانيش كاري تيدا ناكات مةطةر ناسياوي كاربةدةستيك بصت ئةمةية سنوري ئةنفالةكاندا نية وةمندا
  .سةوز كرا ئةنفاليش زةردوو.. طاين حزيب كوردي لةسةر الشةي ئةنفالرباز
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