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بؤ ئةجنومةين بؤ ئةجنومةين   كؤنةبةعسيكؤنةبةعسي  بؤ ثؤسيت سةرؤك كؤماري مشعان جبوريبؤ ثؤسيت سةرؤك كؤماري مشعان جبوري  جةالل تالةباينجةالل تالةباين  ماممام
  باوكي هةلؤ طةرمياينباوكي هةلؤ طةرمياين ...  ... نيشتمايننيشتماين

  
بؤسةرؤكي ئةجنومةين ) مشعان جبوري(ثصشةكي ئةمةوص ثريؤز بايي لة عةرةيب هاوردة بكةم بة هةلبذاردين   

) نزار خةزرةجي و وفيق سامرائي و مشعان جبوري(ة لةورؤذةوةي سةدام كاري ب. نيشتماين عصراقي بةعسيةكان
نةما ئةوةي ويستيثصياين كرد ئةوانيش لةدلسؤزي بؤ حزيب قائدو سةرؤكي نةشامة ضيان لةدةست هات درصخيان 

وةزانيان ئةو كارةي بةوان سثصرابوو بةرةو كؤتاي ئةروات وة ئةشيان زاين سةرؤكي نةشامة كاري بة  نةكرد
ئةبا بؤية برياري ئةوةيةنان دا كة دووركةونةوة لة رذصم بةالَم هةر دلسؤزي كةسصنةمصنص لةناوي 
وةلةكايت نصوان شةري عصراق و ئصران دا ضةند جارص ئةم سص ثياوة شةريفةي عةرةب . شؤظصنيةتيعةرةب بن

تردروست لةسةرداواي سةدامي ديكتاتؤر ثةيوةنديان ئةكرد بة سةركردةي ثارتة كورديةكانةوة بؤئةوةي بةرةيةكي 
نةكةن لةطةل عصراق واتة شةرو هصرشي ثصشمةرطة راطريص وة يارمةيت ئصران نةدةن وةسةراين كورد وايان ئةزاين 
ئةم ثياوة شةريفانة دلسؤزي كوردن وةجؤرة ثةيوةنديةكيان ثةيداكرد لةطةل سةركردةكان وةدلسؤزي خؤيان 

ةدلسؤزي كورد دابنصن ئةوا هةرطيز طةيل كورد و دايكي بةالَم ئةطةر سةركردةكامنان ئةمانة ب. ثيشان ئةدا بؤكورد
شةهيدان و دانيشتواين شاري هةلةجبةي شةهيد ئةمانة بةدوذمين كورد ئةزانن وة ئةو وصنانةي كايت خؤي بالَو 
كرايةوة لةكايت داناين ثيالن بؤلةناو بردين كورد كةئةو سص نةجيبة لةطةل سةدام دا وتوو وصذ ئةكةن وةنةخشةي 

بةالَم كوردايةيت شتصكةو سياسةت شتصكي ترة وةزؤر سةركردة . ستانيان لةبةر دةم داية ضؤن وصراين بكةنكوردو
وةك سةراين كورد كرديان بة درصذ . ضاو ثؤشي لةزؤر شت ئةكةن بؤ مانةوةي خؤيان ئةطةر ضي دذي كؤمةليش بص
 بؤ دابني كردن كة نةزانرص ئةوانة كردين دةسيت يارمةيت بؤجاش و ئيستخبارات و خؤفرؤشان و جصطاي ضاكيان

ثياو خراث بوون بطرة ئةو جصطايانةي دايان نابوو بؤ ئةو خؤفرؤشانة نةيان ئةدا بة ثصشمةرطةيةكي كؤين دصرين 
خؤفرؤشانة  وة بؤكارةكانيان ئةبواية بضوناية لةو. كةذيان ومال و منداليان لةثصناوي شؤرش دا بةخت كردبوو

ةجص كردين كارةكانيان بكرداية ئةوانيش زؤر يةئازايانة كارةكانيان بؤ نةكردن وة ئةوةيان دةرئةخست داواجيص ب
وة جوايب دايكي شةهيداين شيان نةئةدايةوة وة لة دابةشكردين زةوي وزار لةبةر . كةبؤكص بوو بوون بةثصشمةرطة

دةسيت يارمةتيان بؤ ئةو سص شةريفةش وةسةركردةكان بةوةوةنةوةستان . خؤيان بةر دايكي شةهيدان نةئةكةوت
وةكوردوستانيان هةويل زؤريان دا بؤ  درصذ كرد و لة كوردوستانةوة دةريان كردن و بةرةو هةندةران بةرصيان كردن

وةدواي روخاندين رذصمي . دادطايي كردنيان لة ئةوروصا بةالَم سةركردةكامنان ثشتطريي ئةوداواكارية يان نةكرد
ببص بة ثارصزطاري مووسل ) دلسؤزي كورد مشعان جبوري(ةزامةنديان دةر خست بؤ ئةوةي ديكتاتؤر يةكسةر ر

ئةوةي باش بوو عةرةب خؤيان دةريان كرد وةثارتصكي دروست كرد ووطةيشتة سةركردايةيت ئةجنومةين 
ي نية وةلةيةكصك لة وتةكاين ئةوةبوودذي كورد كردي وةوويت كةركةك كوردوستاين نية و كةسيش بؤ. نيشتماين

) مشعان جبوري(باسي عةرةيب هاوردة بكات،وةلةم دوايةدا كةكار لةكار ترازا ثارتصكي كوردوستاين بةياين لةسةر 
ئينجا شايةكة لةمةودوا خؤش ئةبص بؤكورد كةمشعان . هاورصي سةركردةكان دةر كردوة بة تاوان باري دائةنص

) شيعة وسونة(ص وةهيض جياوازي نية لةنصوان جبوري سةرؤكي ئةجنومةين نيشتماين بص و زؤرينةي عةرةب ب
وةداواكارميان ئةوةية ضؤن نةيان هصشت مشعان وهاورص كاين . هةردووكيان بؤ دذايةيت كورد عةرةيب رةسةنن

يش بصنةوة ناو ) نزار خةزرةجي و وةفيق سامةرائي(دلسؤزان _نةوةك . دادطايي بكرصن ئيستاش ثال ثشيت نةطرن
 .  عسيانسةركردايةيت عصراقي بة
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