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ماوةيةكة، لة نثو تةواوي خةصكي كورددا، باسي سيخوذي و جاسووسي و خيانةتكاريي، كؤمةصثك لة ئةندامة 

 دوو ناو و ئةو ،باآلكاين هةردوو زحليزيب باشووري كوردستان، پاريت و يةكثيت، دةكرثت و ئةم ذؤژنامةي كوردي
ةو سيخوذانةي بآلو  نثوي هةموو ئ، تا ئثستا و بة تةواويي،و كةسيش لث بآلودةكاتةوة ،ساييت كوردي سث ناويان

 لة بةر خاتري ئةم و ئةو، ئةو نثوانة ،خةصكاين دةرثي حيزبةكان، زؤرجاران لةترس و جارنايش. نةكردووةتةوة
ة هيچ بخؤيان لث كةذ كردووة و ، لووكةيان خستووةتة گوثي خؤيان و ةيشةكةهةردوو زحليزبهةرچي . ئاشكرا ناكةن
ئةوةي لة نثو خةصكدا باوة، ئةو نثوانة، بة هةردوو حيزبةوة، خؤيان دةدةن .  باس لةو مةسةلةية ناكةن،شثوةيةك

من هيچ گومامن لةوةدا نيية، كة لة نثو حيزبةكاين ديكةي كوردستانيشدا، لةو جؤرة سيخوذ .  ناوثك800- 700لة 
، كة لة مؤصگةكاين بةكرةجؤ و كةالردا ر لةو دةمةوةيةكيةتيي نيشتمانيي كوردستان، هة. و جاسووسانة هةن

. ويانةوة و گةرايان تثدا دانثت توانيبووي خؤ بترجنثنثتة نث،يان لثنرابوو، حوكوومةيت عرياق66 و نثوي ،دةژيان
 ئاسانيية ئاشكرا دةبوون و ودي ئةو هةموو الوانةي كؤمةصةي ذةجندةراين كوردستان، چؤن بةوا نيية، ئةئةگةر 
ب هةر بة نثو يةكيةتيي نيشتماين كوردستاندا، شثخ سةتتار تاهري شةريف و عةبدولوةها!  و دةكوژراناندةگري

 زحليزبانة بوون، كة سةدان هةر ئةو دوو. ، دةربازبوون و گةيشتنة هةندةرانتاصةباين، كةونة سيخوذاين بةعس
ؤيان و  لة نثو حيزبةكاين خ،بةرزيانخؤ و ذؤصي لةبةرچاو و  گرتة،كةونةبةعسي، كةونةجاش، كةونةجاسووسيان

ئةو ذةوشة، بارثكي واي ساز كردووة، كة مرؤض گومان لة تةواوي سةراين ئةو حيزبانة و ! كارگثذييةكانياندا دانث
 حيتدأت أحاذر ب:"گوتةين) مظفرالنواب(موزةففةر ئةننةواب. سةركردةيةتيي سياسيي كورد بكات

واملثهاتووة تةنانةت خؤم لة ديوارةكانيش /انةت سص لة ديوارةكانيش دةكةمواملثهاتووة، تةن: ، واتة"...الحيطان
، چونكة ئةوةي حيزبيية و سةرة  ناوانة بكات داواي ئاشكراكردين تةواوي ئةوخةصكي كورد مايف خؤيةيت.دةپارثزم

 ئةم ، ئةو بؤ خؤي كوردي گةياندووةتة،ت لة ديرؤكي كورد، وا دةزاني،پةتثكي بة دةستةوةية،  بث كةمترين ئاگايي
خةصكي كورد مايف خؤيةيت، نةك تةنث ناوي ئةو جاسووسانة بزانثت، بةصكة هةموو ورد و درشتثكي . قؤناغةي ئثستا
 ئاگا لثبثت، چونكة ئةوان بة نثوي ئةو خةصكةوة قسان دةكةن و ئةوان بة نثوي ئةو خةصكةوة پارة شيئةو حيزبانةي

سةراين كورد، تا ئثستا هةرچي . ةبةنوردستان، بؤ مةبةستة تايبةتييةكاين خؤيان بةكار دو پووص و ساماين ك
هةرچي دةصثن، بث ئاگاداركردنةوة، بث پرس و قايلبوون، بث ئارةزوو و بث چي بة تةمان بيكةن و دةكةن و هةر

ة لثزان و شارةزان، لة سةراين كورد، بؤ خؤيان وا تثدةگةن، هثند. دةيكةنكردوويانة و ذاوثژي، خةصكي كورد 
سياسةت و كارگثذي و دانوستاندندا، كة هةرگيز پثويستيان بة كةس نيية و هةموو كارثكي كة دةيكةن، هةرگيز 

خةصكي كورد، دةبث لةوة تثبگةن، كة سةراين كورد، بة هيچ شثوةيةك، كةمترين ذثز و بايةخ و . هةصةي تثدا نيية
. ئاماجنةكاين ئةوان نيية و ئةوةي دةيكةن، تةنث شؤخيكردنة بةوانگوثذايةصييان، بؤ ئارةزوو و خواست و 

 نةكةونة خؤيان و ئةو جاسووس و ،شةرمة بؤ ئةو حيزبانة و بؤ سةراين كورد، ئةگةر هةرچي زووترةشوورةيي و 



 كةونةبةعسييانة، نةك هةر ئاشكرا كةن و دةركةن لة ذيزةكانيان، بةصكة بياندةنة دادگا و بة سزاي شايستةي
خةصكي كورد، ئيدي پثويست ناكات لة هيچ گوتار و كردار و ذةوتارثكي ئةو حيزبانة و سةرانيان . خؤيانيان بگةيةنن

ئةو حيزبانة و سةرانيان، كة ذثزةيةك ذثزيان بؤ ميليؤن و زياتر شةهيداين كوردستان نةبثت، هي . بثدةنگ بثت
 خبرثنة زبصداين مثژووةوة و ماصي ،ةك سةددامييةكانئةوةن نةك هةر نةفرةتيان لث بكرثت، بةصكة گسكدرثن و و
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