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دا نامیکی کراوەم لژر ناوی )8.12.2013(دوای ئوەی ل ڕکوتی 
یاس وەکو زیندانییکی سیاسیی ل ھرمی ناساندنی فازڵ یوسف شخ ئل(

دا بۆ ھریک ل سرۆکوەزیران، جگری سرۆک وەزیران و )کوردستان
ل دا )21.12.2013(ل ڕکوتی وەزیری کاروباری شھیدان نووسی و 

دا بوکرایوە، فرمانبرکی وەزارەتی و پیژی فیسبووکماپڕەکان
کاک (ئوەی بۆ نووسیم دا )25.12.2013(ل ڕکوتی شھیدان کاروباری 

کاک قسم لگڵ وەزیر کرد، گوتی با داواکاری پشکش . دەرسیم سو
بکن ئم بگکانی کاک دەرسیم لبر چاو دەگرین و کاری باشی بۆ 

دەب ئوە بم ئو فرمانبرە ھیچ درخییکی نکرد و ئمۆک ، )دەکین
ی گیاندە الی وەزیری کاروباری -ئلیاسفازڵ یوسف شخ ) 19.1.2014(

شھیدان، وەل وەزیر گفتکی خۆی نبردە سر و ن بگکانی لبر 
چاو گرت و ن کاری باشیشی بۆ کرد، بکو بنائومدی ناردیوە شنگال و 

.منیشی شرمزار کرد
ئبوغرب لگڵ فازڵ اسی کرکوک وبۆی داوا ل ھموو ئو ھاوڕێ و ھڤان دەکم ک ل زیندانی ھیئ خ

 ،لیاس بووینخ ئت یوسف شتایبن خورشید ھاوڕێ بسد حمرکوکی محک کند مانگچ ژووری ک ل
ک خۆی و ھڤاکانی ل ھیئ خاس )کستییڕزگار (تھا عوسمان عبدول ڕزگار ھڤاڵ سدارەی موس بووەو 

و گلیی خۆیان دەربارەی ئو کارەی درک پشتیوانی خۆیان بۆ فازڵ یوسف دەربنب چند، ینبووناوبراولگڵ
. وەزیری کاروباری شھیدان دەربن

حکومتی ھرم و دوو حزبی دەستدار ب ھزاران کسیان ل جاش، دزو تزویرچی ک بشکیان دەناسم و 
کۆمکاری زیندان .مووچی شھیدان و خاننشینییان پدەدەنناوەکانیان الم ب ناڕەوا کردۆت شھیدی سنگرو 

ھزار زیندانی سیاسییان تۆمارکردبوو ک بشکی زۆریان زەوی، خانوو و مووچ یان ختیان ) 40(سیاسییکان
 کانی کوردستان لسیاسیی واوی ژمارەی زیندانییوت تچی دواتر دەرکوەرگرتبوو، ک و دوو پارتز) 4(لار ھ

خۆ ھر باسی پشمرگی درن و ڕکخستنی درین ھر مک، ک سرەڕای ئوەی .زیندانی زۆرتر نبووە
 رین کران برین و ڕەفیق حزبی دی دفرەزە خاسرماندەی مرین و فرۆکجاشی درین و سندین جاشی دچ

رماندەی فیلقی ھاشم ئحمد تائی فپشمرگی درین، نزار خرزەجی سرۆک ئرکانی سوپای ئراق، سوتان 
وسن ئلمحیاوی فرماندەی فیلی پنج و وەفیق سامڕائی جگری بڕوەبری گشتیی ھواگری فارس حیک،

ب شایدی سرکردەی حزب ک ھر چواریان بشداری ئنفالکانیان کردووە، وەل سردەمی ئنفالکان سربازی
سرۆکجاش، فرماندەی ل تیاشیان دای رو ئۆپۆزسیۆنوە کران ب ڕکخستنی درین، کوردییکان ب دەستدا

،کچی فازڵ یوسف شخ ئلیاس! بۆ بدراوەتوەجاش کوردەکان مووچی خاننشینییانمفرەزە خاسکان و 
 دارەی زیندانی موسژووری س ل وە کگای براو ئامۆزامڕ ل روەکو خۆم ئاگادار بوویمھ و دواتر لبووین

سدارەی موس ل سدارە دراو سدارە دران، خۆی و شھید مردانی برای ک بھۆی ھوی شکاندنی زیندانی 
انیی سیاسیی بۆ یش خۆی سزای ھتا ھتایی بۆ دەرچوو، حکومت و دەستی کوردی مووچیکی زیند-فازڵ

تفازڵ بڕەوا نابین!
تنانت ڕووی ئوەم نبوو ب تلفۆن قس لگڵ فازل یوسف بکم، بۆی بزارم، بۆی ئیمۆک زۆر دتنگ و 

بشیرین ن د ویست و زۆر لکی خۆشسر کگم، مک بکسڵ ھیچ کگل م قسزناکح.
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