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   ،)) وه روونکردنه (کی  پشه،پش  ،
 
   ،  تکایه،  وه  بخونیته ڕه ن الپه م چه ر ویستت ئه گه ئهویست  دۆستی خۆشه .
    . وه  سپاسه ، به رچاو بگره  به  له  وه ی خواره هن خا  چهو ئه ،

١/٩/٢٠١١ 
 
 . وهیدا چاپکراڕ  الپه٢٤٠ کتبکی  له ٢٠١٠ /١٠/١   له ڕه ن الپه هم چ  ئه- ١
 :رگیراون   وه و گۆڤارانه  له  دکۆمنتانهو  ئه،ی پشوو هڕ  الپه٢٤٠ و به  یهدکۆمنتی  هڕ ن الپه چهو  ئه زیادکردنی – ٢
 
  . رگیراوه  وهگۆڤاری چاودر  له 90  ڕه پهال
  . ئۆرگانی حیزبی کۆمۆنیستی ئرانیستگۆڤاری کۆمۆن  له 92  ڕه پهال
  .کتی نیشتمانی کوردستان  ئۆرگانی یهکوردستانی نوێی   رۆژنامه له 120  ره پهال
 .  ئۆرگانی پارتی دمۆکراتی کوردستانی ئراقبات خهی   رۆژنامه له  122  ڕه پهال
 .کوردستانی نوێی   رۆژنامه له 126  ڕه پهال

 .نگاو  هه گۆڤاری له  148  ڕه الپه
 .ن پارتی دمۆکراتی کوردستانی ئراق  الیه  لهگۆڤاری گون  له 158  ڕه پهال
  .رمی کوردستانی ئراق هه تی کومهتی رۆشنبیری  زاره وهئۆرگانی ، رمی کوردستان گۆڤاری هه  له 202  ڕه پهال
 .گۆڤاری هاوار  له  203  ڕه پهال
 .گۆڤاری مدیا  له  210  ڕه پهال
   
 ،ش  ژرخانی ره نگی سپی و ره،  به  و نموونه ک ئه وهیان  که  و کۆتاییهردر  سه کهن دک   زیادکردنی چه– ٣

  .دا ڕانه و الپه لهان ویش  وانه ، ئه دیاریکراوه
94 - 95 – 96 – 139 – 189 – 211 – 215 - 216 
 
 

 75     -  ڕه  الپه-)فا هین باوه شه(مر  ی نه زیادکردنی ونه  - ٤
     73-  ڕه  الپه-  کانی پاوه بارانکراوه ی گولله  زیادکردنی ونه– ٥

 ! براوه ی پشوو النه وه ت له ک بابه ، یه ک رسته ، یه ک وشه یه: تبینی
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 آی پشه

 
 ›Estonia ئسـتۆنیا‹نـاوی  آی سویدی بـه شتییه آه ١٩٩٤سپتامبریی ٢٨ رۆژی

خۆیشـم . خنكـاندا  و رووداوه لـهس  آـه ٨٥٢ وه داخـه ریادا نوقم بـوو، بـه  ده له
 بـزانم تـا  وه  اسـه بو  بنجوبنـاوانی ئـه چوومـه  کـه چـی بـوو  وه نازانم هـۆی ئـه

 .  نآتب نووسـراوو  نووسراوه ند  چه و پاپۆڕه قم بوونی ئهو ن ت به باره سه
  واو بـه آی ناته  سویدییه ستۆآھۆم به  له Husby ی هوسبی  آتبخانه ۆژك لهر

: آـوت م) فلیپسـۆن  لیئـان Annelie Filipsson(نـاوی بـه  آـه  آتبخانـهیکند آارمه
 . م بوونی پاپۆڕی ئستۆنیا چی نووسراوهو نوق ت به باره  بزانم سه پمخۆشه

ك  ی لیسـتكی یـهتسـ رده ی بـه آـه رهت آۆمپیـۆ م لـه آـه واوبوونی قسه ڵ ته گه له
 نـبـوو   و نووســراوهآتــب ــك  ـنـاوی آۆـمـه  ـآـردم ـآـه ـیـی ـبـۆ ئاـمـاده ڕه الـپـه
  دیكــهســكی  دا آــه و آاتــه ، لــه شــتییه و آــه نــی ئــه  نــوقم بــووت بــه بــاره ســه
 بوو ئاگاداری  آه ندی آتبخانه ویش آارمه  ئه آه› فشاری زا ئه هلی عه‹ناوی به

ـمـدا   وه  ـلـه.دكرباســم ـبـۆ  ـآـه  فارســی باســه ـبـهمـنـیش م ـبـوو،  ـآـه داخوازیـیـه
  ی داـیـه ڕه ش الـپـه  ـشـه وه  آاتــك چووـمـه،وه ره  وه ـنـد رۆژی دیـكـه ـچـه :ـآـوتی
 ـبــوون   کتـــب و نووـســراوهـــك ه ـنــاوی آۆـمــ ڕه ش الـپــه و ـشــه  ـئــه،متـســ ده
ـاره ســه ـه ـب ـاپۆڕ ت ـب ـوونی ـپ ـوقم ـب ـه ه ـن ـه ،  ـک ـه پاشــان ـب ـز ـئ خــانم فشــاری و  ڕـ

 ئینگلیـزی،  ، کامیـان بـهی سوید  کامیان به سنیشانکردم که بۆیان دهفلیپسۆن 
 .م آه دڵ سپاسی هاوآارییان ده به پ. ونندی نووسرا  ئیسلهوی ند هنلیف  به

 ! یانه گاآه ی هۆشیاری آۆمه  نیشانه رانه  نووسهو آار و تكۆشانی ئه
ـه هــه ـهکوشــتاریرهــاتی  ســه موومــان ـب ـه  ـی ـه آــان هودیـی ـین   ئامــان ده ـل و زاـن

 آتـب، فیلمـی سـینمایی  ،  نووسـراوه نده چهم   بكه وه  به ئاماژه پویست ناآات
ــه بـــاره و پیشـــانگا ســـه ــه و رووداوه ت ـب ــدا هـــه  ـل ــه  جھاـن   خـــدان بـــه بایـــه.  ـی

خـودی  ن  الیـه لـه سروشـت روویـدابت یـا تسـ  ده ی به وه آان چ ئه ووداوهر
ـه  ســه بــت ـبـه  ده خداـنـه و باـیـه ـئـه!  نجاـمـدرابت، پویســته  ـئـه وه همرۆـڤـ ی  رماـی

ی  و رووداوه  ئـه گـایش آـه و آۆمه گشتی و ئه گای جھانی به داهاتووی آۆمه
ـش هــاتووه ـۆ ـپ ـه ـب ـه  ـب ـی تایـب ـهك ی آــوردیش وه ئمــه. ـت ـه  ـب ـه شــك ـل   م جھاـن
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ـداوین، زۆر جـاریش  ر هه سه هی ل ژاره م و په تری خه سروشت زۆر جار چه
نگـی  ری جـه وروبـه  ده  لـه وه گنه ده. یاندووین  زیانیان پگه دوژمنان دڕندانه

ك   وه،بـت ببـارانی دهو سای  می جھانیدا آوردستان دووچاری وشكه آه یه
یـداآردنی بژـوی  رسـانا مـردوون و زۆریـش بـۆ پـهب  ككی زۆر له ن خه ده

  ونــده ر ئــه  هــه و رووداوه ت بــه بــاره  ســه.بــن  ده ر و ئــاواره ده ربــه ژیــان ده
 ؟بیره تان له آه سای گرانییه ن  ده،زانین ده

رامۆش آـراون  یش یا فه وانه  ئه ، آوردستان روویداوه  له زۆر رووداوی دیكه
 ، روویـدادا١٩٧٩  سای  له و رووداوانه آك له یه. ۆنڕ رامۆشی ده و فه ره یا به
 .یاند راگه تی آوردی ینی فتوای جھادی میلله  خومهتو ئایه ری ئران دا رابه و ساه له
ـه ســه بدولحــه عــه ـهرۆآكۆمــاری ئــران ســهک  وهدر  نیســه ن ـب ـه  ـل ـزه رمانكــدا آــه  ـف ـۆ هـ    ـب
  لـهضـد انقـالب دژی شـۆڕش رآوتكردنی  هتا س :رآرت، آوتی  ئرانی دهکانی ربازییه سه

 ! وه آانی بكاته نی پۆتین و پۆستاه سك نابت به آوردستان هیچ آه
 

ـنـد ـسـاڵ  وراـنـی ـشـادا ـچـه  ده ـکـی ـئـازادیخواز ـلـه الـیـه ک ـمـه  وهـقـانی ـتـو تاــه ئاـیـه
ینیـدا پشـنوژی شـاری تـارانی   رۆژی هـه زیندانی بوو، پاش فتوای جھاد لـه

: کـوتیو ر کـورد   سـه دا هرشـکی تونـدی کـرده و رۆژه ی ئـه بوو، له خوتبه
 .ۆم بۆ کوردستانڕ هد و گرم ده ههنگ   تفه دارمانی ئیمام پناو فه ر پویست بت له گه ئه
 

پنـاو  نـی لـه مـه نـد سـای تـه ی چـهیک روونـاکبیرکی سیاسـ  وهوی جـه سعود ره مه
ری  ک راـبــه  جـھــاد وهر، ـپــاش فـتــوای  ـســه  زیـنــدانی ـشــادا ـبــرده ـئــازادی ـلــه
یـنـی  خوـمـه ـتـو ئاـیـه ـکـی ـبـۆ ـیـه ـکـی ئــران ناـمـه ی موجاهـیـدینی ـخـه رکـخـراوه
ی موجاهیـدین  ویسـت تکایـه رکخـراوه ئیمـامی خوشـه: نووست دا ده که  نامه نووسی، له

ـا ـلـه  بـکـه واـنـه ره ـاژاوه  و ـسـه ـمـری ئــوه پـنـاو ـئـه ن ـبـۆ کوردـسـتان ـت   وـتـه چـیـان بـکـه رـکـوتکردنی ـئ
  .با هر جنگ افروزی در کردستان وارد جنگ شود . وه نگه جه
 

دا )مجاهـد(  گۆڤـاری م لـه و نامـه  ئـه ڕه، ند الپـه م چه ری ئه ک نووسه وه :تبینـی
  کـ لـه  یـه  لـه زانـم،  ده وه دنیاییـه ، بـه مـاوه یاد نـه له یم  که  ژماره داخه ، به بینیوه
 ! دا چاپکراوه)١٣٠تا١١٠(کانی ارهژم
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پناو فتوای جھاددا آوردستان آرا  له !سپارد وان نه ی به رکه و ئه ینی ئه خومه
و  ت بــه بــاره ، ســه و فتوایــه بــهت  بــاره  ســه ی داخــه جگــه.  گــۆمی خــون بــه
ی   چوارچـوه ها له  کارکی وهی ئاگادارم و جگه تا ئه  ی ئران کشییهشکر هل

ـیلم و ـه رچــاوه ک ســه وه.... کتــب و ـف ـه ـی ـه ـکـی گرـنـگ ـک دا بــت و   ئاســته و  ـل
ک کوشـتن،  تـی ئـران وه وـه کـانی ده  تاوانـه ت به باره کی گشتی سه زانیارییه

ـهــا  روه رووـنــی، ـهــه ی و ده ـســته  و ـئــازاری ـجــه نـجــه ـشــکه زیـنــدانیکردن، ـئــه
ی  شـه و به کانی ئه  شار و گونده  له ک که ت و سامانی خه روه تانکردنی سه

 !  نییه وه سته ده  روو، به  بخاته هنجامدراو دا ئه کوردستان
ـه   دا کوردســتان لــهنفــالی  ئــه ی پۆســهتــی ئــراق  وــه ده دا١٩٨٠ آــانی  ســاه ـل

ی  و وشـه تی ئراق بۆچ ئه وه ، ده ا هاتووهقورئان   نفال له ی ئه وشه .آرد پیاده
  بژاردووه خۆی باسکی جیاوازه ی کورد هه وه ته نگی کوردستان و نه بۆ جه

زار گونـد و   چوارهـهنفالـدا  ئـهی پۆسـه  لـه!  تییـه  تایبـه ی وه ی لکۆینه جگهو 
، ختکــران ڵ خاکــدا تــه گــه لــهآوردســتان ی  شــه و بــه ئــهی  چكهۆشــاریــان  ده
  گاـتـه  ـتـا ده وه  مـنـای ـنـاو النـکـه  ـلـهس ـآـه  زار ههودووـشـتا دوـهـه ـسـهـهـا  روه ـهـه

 . انناوبر لهگۆچان  ست به پیری ده
ر  گـه  ئـه سـاتانه آـارهو   ئـه، مكـاری آـراوه یش زۆر آه ساته و آاره بهت  باره سه
 ینـدان رمـه هونهدیبان و  و ئهران   نووسهت دا بھاتایه کی دیکه یه وه ته ر نه سه به
و  نووسـی، بـه  دهی ربـاره پزیـان ده  بـه و آتبـی ل نووسـراوه  گه وه ته و نه ئه
ـآار ـان ئاـگـادار د م خــه  ـهـه هاـن  ـكـی گرنـگـیم ـهـهر هـبـم  ـآـرد و ـهـه هـكـی جھانـی

 .هنا پكدهیان  هآ وه ته بۆ نهمژووییان 
 نترناسـیۆناڵ بیبلیۆتـك نـاوی ئـه  بـه یه  ههی گشتیآ یه  ستۆآھۆم آتبخانه له

International Bibliotek بخانه هئ...  و سۆمالی،بی ره  عه،ی فارسیکان هش بهو آت  
 بوومبارانی  ت به باره  سه!  مه کتبی کهی  آه یه آوردی شه م به ، به کتبی زۆره
ی   آـرد، جگـهسـتۆآھۆممی  دیکهآانی  آتبخانهردانی   سه بجه ه شیمیایی هه

   و کتبانـه  ئـه.وت آـه رچاو نه م به عر هیچی دیكه ش یند آتب  چه  له  جگه داخه
باســـی وه  پـــی لکۆینـــه  بـــه م کتبـــک کـــه بـــه! یـــه کـــارایی خۆیانیـــان هـــه

    و گیانداره که ر دانیشتوانی ناوچه سه ی له که وه که بکات و کاردانه بوومبارانه
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و  بـه!   ر، پویسـتتره سـت خونـه رده  به کان و سروشت بخاته وی و کوییه که
 . کار ببن سبه  ده یه، زاییان هه دا شاره و بوارانه  له سانک که  که هیوایه

   وه هبجــ ــه بوومبــارانی شــیمیایی هــهۆژی اســی  بۆنــه بــه دا٢٠٠٠ ســای  لــه
 )!آن؟  یهوآ  وه، و هرۆشیما بجه ه ساتی هه ئایا آاره(ناوی آم به یه نووسراوه

ـهآوردـسـتانی ـنـوێ ی مانگناـمـه  ـکـرد ـبـۆ واـنـه ره ـه   ـل ی چــاپی ٧٢  ژـمـاره   و ـلـهن ـنـده ـل
کــرد بــۆ   وانــه  رهدا٢٠٠١ ســای  م لــه مــان نووســراوه  هــه، چــاپکرادا وه ره ده

دا ٢٤٠٢   ژمـاره لـه ١٥/٣/٢٠٠١   رۆژیلـهو  سـلمانی   لـهی کوردسـتانی نـوێ رۆژنامه
 !کوردستانی نوێویستی  رانی خۆشه به ڕوه به  بۆسپاس زۆر . وه بوکرایه

 
 

ن، نووـســــر ـکــــان ده  و گۆـڤــــاره ـبــــۆ رۆژناـمــــه  ـکــــه  نووـســــراوهـنــــدێ  ـهــــه
   بـهانیـانآ هن خاوهم   و ههانر نهم خو  هه،    نواو  آورت و ناتهکی یه نووسراوه
   ـیـه وه ی ـئـه ـکـه هۆ،رـنـاگرن ـخـۆی لــوهی  قیـنـه  راـسـته و ـتـاموچژی دـیـان نیـیـه
 .  وه نه و آه بتیتریش بابهبت  آان ده  و گۆڤاره رۆژنامه
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دات  ی هانـده آـه هنـ خاوه   گرنگه نده وه  ئه رۆآی بێ نووسراوه ماتریاڵ و ناوه
  نـجـام و بیخاـتـه  ـئـه نـتـه  بـگـه  ـکـه ه نووـسـراو ـیـه  ـهـهداتواناـیـ  ـلـه ی و جـگـه ـتـا ـئـه

رۆك  راســتی آــام ماتریــاڵ و آــام ـنــاوه . وه ی خۆیــه ی شایســته وارچــوهچ
و   ئـه و گرنگییـه ؟ ئـه دا، گرنگـه  آوردسـتان  لـه بجـه ـه سـاتی هـه ی آـاره ادهڕ به
ی  واوه  ناته د دهن و چه ئه م وڵ بده  توانا ههیپ رشانم به  سه ی خسته رآه ئه
ـاره  ســه آــه ـه ـب ـه  هــه ت ـب ـه وه  بینووســمه، نووســیبووم بجــه ـ ـا ـب ـه  ـت   كــو بچـت

م  آـوێ و ئـه  لـه بجـه ـه سـاتی هـه م آـاره  به،وه ی خۆیه ی شایسته چوارچوه
 !آوێ؟  له  الوازه ڕه ند الپه چه
نـدێ   نـاو هـه ۆمـهڕ هددا  بجه ه ی هه  سایه دا، له   کورتهڕه ند الپه م چه دا، له لره

 بــۆ خۆیــان  وانــه آــام لــه ر  هــه ی سیاســیی آوردســتان آــه رووداوی دیكــه
 ! الوازهر  یش هه شه م به  ئه دیاره! ن بجه ه ساتی هه ك آاره ساتكی وه آاره
 ، ـئـاراوه  بـتـه  پویـسـته ـیـه  ـهـه  ـخـاكی دیـكـهی ـمـن ـآـه باـسـه الوازی   ـلـه جـگـه
 بــۆ  ،آگرتوومــان بــۆ نووســین نییــه انی یــهی آــورد زمــ  ئمــه ی داخــه جگــه
 قـانع -جھـان جیھـان -ڵ گـه ڵ ده گـه  لـه-خـۆم خۆم ده  ئه-ڕۆم ڕۆم ده ئه:  نموونه
 کلیسـا -گـوتی آـوتی وتـی -گ ك آۆمـه  آۆمـه-گیرسـان گرسان هـه هه -قانیع

 - نـاونـو -یت آوت آووه -ترۆریست تیرۆریست ترۆریست - نیسه کیسا که
 -ی خۆ نووسین مافی چاره -نووس مافی دیاریكردنی چاره -تیک تی یه کیه یه

 .......ڕۆک و   ناوه-رۆک وه نا-وروپا ئه ئوروپا -کۆپنھاک کۆپنھاگن
  وآگرتوومـان نییـه رد گرفتـارین و رنووسـكی یـه مـان ده هـه   بهبۆ رنووسیش

:  نـه بـۆ نموو،نووسـین زووی خۆمـان ده  ئـاره آمـان بـه ر الیـه س و هه آه ر هه
 -نمووـنـه  نموـنـه -ئـیـران ئــران -عـیـراق عــراق ئــراق -ت ت حكووـمـه حكوـمـه
ــۆوه   ـبــووه-رۆیشـــتن ڕۆیشـــتن - وت ووت-  ووشـــه وشـــه  دـمــۆکرات - ـب

 . .......دیمۆکرات دیموکرات دمۆکات و
ـه ـه  واوی وـشـه ناـت ـانی ـکـوردی ـل ـه  ـبـه-  دا زـم ـه وه ـهـوی ـئ   شــه  ـبـه ی زـمـانی ـآـوردی ـل

  ی نوی رۆژانـه ی زانستی و وشه ، وشهبراوه آار نه ندندا بهجیاجیاآانی خو
  یـش لـه وه  ئـهی وه آاردانـهوـت،  کـه رچـاو ده  زمانی کوردیـدا بـه  ن له گمه ده به
 . جوانی دیاره کاندا به  کوردییه مه رهه به
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   قوتابخانـه زمانی آوردی له  ی آوردستاندا خوندن به%٧٥ زانین له ك ده وه
 و خونـدن و  ی ئـراق دایـه  چوارچوه  له یش که شه و به له ، تاوانه داو زانكۆ

ر  گـه  ئـه   یـه،  ئارادا بووه و هـه  و زانستگا له نووسین و رۆیشتن بۆ قوتابخانه
  چ  لـــه بینـــین کـــه  ده  وه وـــش ورد بینـــه ی ئـــه کـــه  رنـــووس و رزمانـــه لـــه

 .  ستووری نووسیندایه ردانی و بده پاشاگه
نـاو  ژیـانی زمـانی آـوردی لـه  دان بـه رگریكـردن بـۆ درـژه سـتی بـه  ههر گه ئه

   مـژ بـوو زمـانی آـوردی بـه ت لـه بوایـه هـز نـه بـه دای آـورد وه تـه خودی نـه
 .دا نژرا بوو  گۆڕخانه لهی کورد  دوژمنانتس ده

  تـه سنیشـانكران بوونـه  ده یـش آـه ند نموونـه و چه  و ئهزانینی خۆم آوردی نه
،  بـانی ئـوه م چاوی مھـره  به! ڕه ند الپه م چه  ئهی آی دیكه وآوڕیهم آههۆی 

 . خشش و لبوردنه چاوی په
 

 م بكـه )جوتیار حاجی تۆفیـق(ویستم  خۆشهدۆستی  سپاسی  ،دا پویسته لره
 !سنیشانكرد  دهگرنگیانند تبینی   چهی وه بۆ ئه

 
لـی  عـه  نـا لـی بزرگپـه عـه(، )ڵ الل یاپه جه الل جھانی جه(م  سپاس بۆ دۆستانی دیکه

تییـان  یارمـه  نـد ونـه  چـه بـۆ   کـه)لـوکی ئـوف خـورده ره قـی ئوف فایـه هر ( و)وه کانیکه
روـش  فـای ده مسـته  یـی ناسـراو بـه بجـه ـه ههفا  مسته(ها سپاس بۆ  روه کردم، هه

 .بۆ هاوردم) مدی ئازاد حه( پنووسی   بهکانی تیه سایه  و که بجه ه کتبی هه   که)قادر
 

 رنووســی خــودی خۆیــان   بــه م کتبــه انی ئــهکــ منتــهتکــای دکۆ  :تبینــی
 . مھابادشاری کانی بارانکراوه  ناوی گولله  له ، جگه وه ته نووسراونه

 
 

٢٠/١١/٢٠٠٩ 
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  و  بجه ه ساتی هه ئایا آاره
 !آن؟ آو یه وه، هرۆشیما
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 !آن؟ آو یه وه، شیما و هرۆ بجه ه ساتی هه ئایا آاره

 
   لـهکنـد ه هـ وه آرتـه  ده بجه ه ههشیمیاییبارانکردنی  یادی   آهکموو سا هه

کانیاندا،   هۆنراوه  شاعیران له ک له یه سته کانیاندا، ده  نووسراوه ران له نووسه
روونـاآبیر و سیاسـی ـک  کانیاندا و کۆمه  گۆرانییه ندان له رمه   هونه بک له

ـه ـدا کــاره   ۆڕ و ســمیناره کــ ـل ـارانی شــیمیاســاتی  کاـن ـه ی هــهیبوومـب بــه بجــه ـ   
 :  بۆ نموونه،نگنن سه ده تۆمی هرۆشیما هه بوومبارانی ئهساتی  کاره

 
 ر بزاری ورانگه ك و ئه  بۆمی شیمیایی و مووشه به

  ی هرۆشیمایه  ونه وتی نیشتمانی ئمه
 ١٢ -  ڕه پهال

 ؟ ؟ سوتانی هرۆشیمایه یه نجه هشك ؟ ئه ڕه ه؟ ش ڕه گه
 ؟ تییه چۆی شه ؟ قه برایه مردن بردن بۆ سه

 ٣٢  -ڕه  پهال
  ی ربواره ئه

 تناسم باش ده
 ی شاری خونی تۆ ئاواره
 آی تری هرۆشیمایه -وای  تۆ هه
 ی فسانه تۆ ئه
 زنی تی دته آایه حه
 رگ بی جه

 ١٩٥  -ڕه  پهال
 ...هرۆشیما

 تۆم می ئه ههی قوربانی  ئه
 بشیما ه هه... دا ناوم نرا رۆژهو  له

 م من خوشكی تۆم  ده بۆیه
 ١٥٧  -ڕه  پهال

 گری  ئا هه بجه ه هه
  هیدانه آاروانی ری شه

 گیرساو  مۆمی هه بجه ه هه
  بۆرآانكی خرۆشانه

  آی ب پایانه ریایه ده
  هرۆشیما و بجه ه هه

 ! هناآازاآی آوردستان
 ٢١٤ -  ڕه پهال

 ›نیا ته‹کان  ی هۆنراوه وه ره کۆکه.  بجه ه هیدانی هه نی ئینسانی بۆ شه شیوه: آتبی
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ی  آـه رامه ی مه وانه پچه  ی دابدات، به واآه  ره باته خه   چۆك بهییتوان م نه به
  تـه مـان و بـووه آـه لـه و خـۆڕاگریی گـه  مـزی ناسـنامه  ره  بووه بجه ه وان هه ئه
ـۆ رزه خوشــكی هرۆشــیما و مــه  ســته ده ـه. بۆـت ـه ـل ـری قســه  ـب ـدا  شــكی ـت آانـی
 یاد  یه وره  گه و تاوانه نیا ئه مرۆ نابت ته ئه:  وه همان روونیكرد رله رۆآی په سه
و  رمـی آوردسـتان زیـاتر ئـاوڕ لـه تـی هـه  حكومـه كـو پویسـته ، بـه وه ینه بكه

 . ...،  وه  بداته شاره
 ١٧/٣/٢٠٠٦ -٣٩٢٣  - ژ:آوردستانی نوێ

 
سـتۆ  ئـه  ی لـه  گرنگـه رآـه و ئـه  ئـه آـه) نیا ته(ڕز  ه بۆ بمڕی رز هو پ ڵ ئه گه له

    وه کانیانـه نـه نـاوی خـودی خـاوه وه، بـه تـه وهی کـۆکرد و هۆنراوانه ، ئهگرتووه
هـا  روه ران، هـه  خونه ست ئمه رده  به ته یهی خستدا نرخه  و به  جوانو آتبه هل

ـ  مرۆڤدۆســتانه یرهو شــاع ـبـۆ ـئـه ـان ـمـوفتی ـعـه(ڕــز  ه و ـب ـه)دـن و   و تـکـای ـئ
ی  ک چواندنـه یـه  و بـهنگانـدن سه و هه  ئه، وه نه که  بیرده و جۆره  به  که سانه که
 . یه ه ک هه یه  تا رادهنگاندنكی سه ههو ناکازاکی  و هرۆشیما  بجه ه هه

ــه ــه وه ـبــۆ روونبووـن ــه  پویســـته و باســـه ی ـئ ــانی ناـمــهکار   ـل ،  سیاســـیی یاـب
ـتـی  وــه ی سیاـسـیی ده و کارناـمـهآوردـسـتان ی سیاـسـیی باـشـووری  کارنامـه
 بیـۆگرافی هرۆشـیما و ناآـازاآی  ك له یه  پشدا آورته با له.  وه بكۆینهئراق 
 هرۆشـیما و یـی باسـی مـۆدرنیزه.  م باسـه ی ئـه  تۆشـه ین به  بكه بجه ه و هه

 و ن مـه تـهی  راده - مـژوو- جـۆگرافی- ئـایین-بیـات ده جیاوازی ئـه -یناآازاآ
 و  ـیـه ی بیۆگرافیـدا هـه  بازنـه ـلـه  کـه  ـهـا زۆر شـتی دیكـه روه ژیـان، هـهجـۆری 

دا  و باسـه لـهم هـا کـی وه یـهزای ی شـاره وه هۆی ئه به! سنیشان بكرن بت ده ده
 .بنب رازی  ه آورت ند ده و چه  هیوادارم به!م آه  داوای لبوردن ده نییه



  دام واسینی سه                                     هه                          تا                      بجه ه  یادی هه له

      18

 هرۆشیما

 
فیئـۆدالكی یابـانی  ١٥٩١سـای. پشدا گوندكی ماسیگری بوو   له،هرۆشیما

رـسـتكرد و د و گوـنـده آۆـشـككی ـلـه ) Mori Terunoteـمـوری تورونـتـه( ـنـاوی ـبـه
  لـه.  بـوو و دوورگـه ترین آۆشـكی ئـه وره  گه و آۆشكه  ئه،)هرۆشیما(ناوی به
یی زا١٨٦٨ تا ١٦٠٠ نیکا هساه ن بنه  الیه رۆشیما لهینیدا هآـرا  )ئاسانۆ(ی  ما
 ١٨٩٤سـای .ی آـرد شـه  گـه دا هو ناوچـ سـازی لـه  و پیشـه وره  شـاركی گـه به

 .ری بۆ راآشرا فه نه مه ی شه سكه
نـدی   نـاوه ری یابـان آـردی بـه یسـه  قـهداآـانی یابـان و چینـ نگـه ی جـه  ماوه له
سـتی پكـرد  مـی جھـانی ده هـهنگـی دوو آاتـك جـه. شـكری تـی لـه رآردایـه سه

 .ژیا سی لده آه ٣٤٤٠٠٠ هرۆشیما
ـتـۆمی   بوومـبـارانی ـئـه مریـكـاوه ـئـهـتـی  وــه دهن   الـیـه ـلـه ١٩٤٥ئاگوـسـتی ٦ رۆژی
ی %٩٠و کــوژرانس   آــهزار دهــه دووســه  وه نــهراو بوومبا هــۆی ئــه بــه. آــرا
  بـهی  و شـاره ئـهتی یابـان  وه نگ ده  پاش آۆتایی جه،یش وران بوو آه شاره
. زرانـد ی گرنگـی لدامـه لـ آارخانـه  و گه وه آی مودرن دورستكرده یه شوه
ـه   زار پــردی بــه  دووهــه  آــه یــه وت چــۆم هــه نــو شــاری هرۆشــیمادا حــه  ـل
ك ملیـۆن و پـنچ  یـه١٩٨٩رژمـری سـای  پـی سـه  بـه، رسـتكراوهو د وه ره سه
 .ژی سی لده زار آه هه

 ١٥ -ل ١٩٩٢ سای٩ -ژNationalencyklopedin  :آتبی
 

 ناآازاآی

  مریكـاوه ئـهتی  وه دهن   الیه دا له١٩٤٥ئاگوستی ی٩  رۆژی شاری ناآازاآی له
 ٤٣٠٠٠ و کــوژراس آــه ٣٦٠٠٠ دا و بوومبارانــه  لــه،تــۆمی آــرا بوومبــارانی ئــه

ـوو آــه ـدار ـب ـهـیـش  آــه ، شــارهنســیش بریـن ـوو ـب ـ  ـب ـه ، هوراـن ـه پاشــان ـل ن   الـی
ی  آارخانـه و یـی  شـاركی پیشـه  و آـرا بـه وه رسـتكرایهود  وه تی یابانه وه ده
ــه،زرا  لداـمــه.... وســـازی شتیســـازی و فۆـآــه ـآــه ــه  ئســـتا ـی    شـــاره ـآــ ـل

 .ژی سی لده آه ٤٤٠٠٠٠ و آانی یابانه گرنگه
 ٢١٥٢ - لFOCUS: آتبی
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  بجه ه هه

 
آـانی  نـه آتبخا لـه  کـه   آـرد وه م بـه زانـی چـۆن بنووسـم؟ پشـتر ئامـاژه  نـه به

بـوو،   هـه بجـه ـه  هـه ت بـه بـاره یـی سـه  هـۆنراوهیند آتبـ نیا چه  تهداستۆآھۆم
  هـام نییـه آـی وه ییـه بنووسـم زانیار بجـه ـه وـت بیـۆگرافی هـه مـه  ده ئستا آـه

زانـم  یـش ده وه م ئـه ، بـه واوه ست زۆر آـورت و ناتـه رده  به مه یخه ی ده وه ئه
 ! یه خشنده بان و به ویستیش مھره ی خۆشه  و ئوه هبج ه مرانی هه  دی نه آه

و رن وســـو، ـبــامبۆ(ـآــانی  شـــه رـآــه  چـیــا ســـه باـشــووری آوردســـتان ـبــه
ـه وه)شــنروێ ـه  ـل ـه  آوردســتاندا ـب ـۆران(.  ناوبانـگ ـه)ـگ نناســی   شاســواری دیـم

 :ت  ده بجه ه ی هه  ناوچه ت به باره سروشت سه
 ش، ردن آه خت و گه  شاخك سه ه آۆمه

 ؛ش  باوه ئاسمانی شینی گرتۆته
 فری زۆر سپی ی به رپۆشی لووتكه سه
  ...ش ناو دۆی آپی  دارستان ره به

پـیـت و   شــتی ـبـه  ده ویـتـه ـآـه  ده  وه ه ـخـوار  دیـتـه  دفـنـه ـنـه و دیـمـه آاتــك ـلـه
 :ت ده› قانع‹،زوور بشتی شاره

 .آا رسوا ده› ی ره‹زوورم موكی  شتی وشكی شاره ده 

 
  یـه زووردا شارك هـه رمی شاره  و دامنی گه شانه رآه و چیا سه نای ئه  په له
 ٤٨٠٠  بـۆ وه ڕتـه هگـ  ده بجـه ه رستبوونی ههوتای د ره سه({ . بجه ه ناوی هه  به

دی  آـه ی ئـه›سـارگۆن‹تـی  رۆآایـه  سـه آـان بـه دییـه آه  ئه ساڵ پش زایین، آه
ـه ـراوان ده هرشــكی ـب ـه رـف ـه ـآ ـه زوور، ـهـه رهر شــا  ســه ـن ـان   و ـهـه بجــه ـ وراـم

ــرده ــه داگـی ــه. ن ـآ ــه ده و ســـه ـل ــه ـی ــه دا ـب ــه  ـه ــوترا   ده بجـــه ـ ــار‹ـآ ــه› هارـه   و ـب
   لــه م شــاره پــاش داگیرآــردن نــاوی ئــه. ›ئارمــان‹آــوترا  ورامــانیش ده هــه

ی  ٨٢٩ سـای لـه. ›سـارگۆن‹ شـاری  واتـه› آارشارۆآن ‹  بوو به وه هارهاره
آـان،  ر هرشی ئاشوورییه  به وته آه  ده م شاره  ئه كهپش زاییندا جاركی دی
 .)›آارخی ‹ آرت به ی ده آه زوور ناوه پاش داگیرآردنی شاره

 
 .}ح عوسمانال  میدیا سه١٩٩٨ سای ٣٣٢ -تی ژ ی برایه رۆژنامه
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 ر مژوودا سه بازدانك به

ی  ماـه بنـه(   بـه هڵ آ آه آانی گوندی شیوه گه ن به  الیه  له بجه ه ن هه ك ده وه
 .  وه ته اوهدان آر  ئاوه نناوبانگ  به ) ماه سیانزه

شــتی  ره رـپـه ســه ـتـی و هقائممقاـمـســمان پاشــای ـجـاف  دا وه١٨٨٩  ســای ـلـه({
ت  سـمان پاشـا بـۆ شـونک بچوایـه  وه ، کاتـک کـهسـتۆ  ئـه گرتـه  ده بجه ه هه

سمان  کرد، پاش مردنی وه ی ده بجه ه شتی هه ره رپه  خانی خزانی سه عادیله
هـۆی  ، بـه ی کردووه بجه ه شتی هه ره رپه ک سه یه  بۆ ماوه١٩٠٩  سای پاشا له

ی )هـادۆر خـان بـه( نازنـاوی ریتانیـاوه ن حاکمی بـه  الیه  له وه کییه توانایی و زیره
زار  فتاهـه ست تا حه ی شه دا نزیکه١٩٨٠و١٩٧٠ کانی  ساه له.  بۆ دیاری کراوه

 دانیشــتوانی ١٩٢٢رژمــری ســای پــی ســه ـبـه .دا ژـیـاون بـجـه ــه  ـهـه س ـلـه ـکـه
 .س بوون که ٥٠٨٠٠ بجه ه موو هه هه

  بجه ه کردنی هه شه  گهتای ره سه(

 . ادورستکر) ی سرا ئیداره( - ١٩١٥
 .رتایی ی سه مین قوتابخانه که یه - ١٩١٩
 . کچانی مین قوتابخانه که یه - ١٩٣٣
 . کوڕانندی ه ناو ی هقوتابخان - ١٩٤٥
 .ندی کچان ی ناوه قوتابخانه - ١٩٧٠
ی   پاشا ئیدارهنسما وه هاوکاری خانمی  کان و به ن ئینگلیزییه  الیه له - ١٩٢٤

 . لگراف دورستکرا پۆست و ته
 . بجه ه ی ئاوی هه پۆژه - ١٩٢٩
  .بجه ه ههی  خۆشخانه نه - ١٩٢٩
 .کشرا  بجه ه اوشاری هه ن کان جاده  ئیگلیزییهی پۆسهپی  به - ١٩٣٤
 .با  کاره-رق ی بهڕماتۆ - ١٩٤٠
 .  دورستکرا وه هدوکان ٤٩  بهری  سهی قهمین  که یه - ١٩٢٦
 . وه هدوکان ٢٧   بهری یسه مین قه  دووهه- ١٩٥٩
 . کار کرد ستی به ده  بجه ه  هه ۆک لهڕ سینمای گه - ١٩٥٠
 . زرا  دامه بجه ه ی هه  کتبخانه-١٩٥٦
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  بینای ئینحساری توتنی دانا و پاشان له) گ می حامد به کره ئه (-١٩٥٤
ـه -١٩٦٩ ـه کارـگ ـو وه ی پاکردـن ـهتنیی ـت ـه ،نزرا  داـم ـه ـئ ـه  م کارـگ ـاتی شــیمیابارانی  ـل  ـک

 .زا بۆ ئیرانتی ئران رایگو وه هد ،دا هبج ه هه
 .  بووه ند هوتل و میوانخانه و چه) مام حه(رماو دوو گه  بجه ه هه
 
  بجه ه ههعیرانی شا

بیـات  ده ر و ئـه ندی هونـه به  مه  آوردستاندا به ی له آه ره وروبه  و ده بجه ه هه
 -  لی دوانه وه -وی وله مه (ك وهی  وره گهدیبی  ند شاعیر و ئه ، چه ناوبانگه به

 - حیلمـی- بابـان  خورشـیده-گـی جـاف  تاهیربـه-د مختار حمه  ئه- گۆران-نالی
ن  سـه ال حـه  مـه-زووری ح شـاره  ساه-ژار ح هه ه سا- ئاوارهد  ساج-کاردۆخی

 .  ھناوه هه جھان   چاویان به دا هو ناوچ له..... ونم و  ع ع شه-شاهۆقازی 
 

 .}مدی  ئازاد حه-ر  نووسه- ٨٣ تا ١٢ -ل کانی تیه سایه  و که بجه ه هه: کتبی
 
 م بـه،  بـاره سازی له بۆ پیشه  م جھانه ی ئه کی دیکهشارر  ههك   وه بجه ه هه

 تـا  وه سـته ده مك بدات به رهه  به  آه زراوه مه آی لدانه یه  آارخانه  شنه چههیچ 
بـت بـۆ  وتكی هه سكه دا بفرۆشرت و ده بجه ه ی هه وه ره  ده  لهنناوخۆ یا  له

ــا آارخاـنــه راـنــی آوردســـتان ـتــه داگیرـآــه .ی ـآــه دانیشـــتوانه ــه  ـکــهك  ـیــه نـی   ـل
ی بكارســـازی و تـــانكردنی   آارخانـــه،رســـتیان آردبـــتو دداوردســـتانآ

ی  آـه ره وربـه  و ده بجه ه كی هه ی خه آاروآاسبی زۆربه !س  و به آوردستانه
 - نـم ـ جـۆ ـ لۆآـه ی گـه آـه مه رهه  به  آاری آشتوآاڵ و باخداری آه  له بریتییه
نـج و   ره  بـه م آارانه ئه. دنخوآر ڕومات به هها م روه ، هه جاته  و میوهتوتن

پـدابین ی خۆیـانی  ژیـانودرـت  ده نجـام  ئـه آـه تكۆشانی دانیشـتوانی ناوچـه
بــت بــین  آــورتی ده  بــه، آــانی دیكــه  شــاره گاتهیشــ ه دهــا روه ، هــهن آــه ده

 و  بجـه ـه کـی هـه خـه بـۆ  ی ژیانـه رچـاوه ترین سـه وره ئیمكاناتی سروشت گه
 :ت  ده ین آه ی قانع بكهک یاد ویستهپدا  لره.  که هناوچ

 .ت بۆ آوردستان وه رین بۆ آرده ت ئافه بعه ی ته ئه
 - خورماڵ -یسادق  سه -  پاوه کانی  شاره  بریتین له بجه ه ههشاری دراوسکانی 

 .ریوان  مهوندیخان  ربه ده
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  و شۆڕشی آوردستان بجه ه هه

 
ی  آـانی دیكـه ك ناوچـه ردسـتاندا وهخشـی آو  شۆڕشـی ئازادیبـه  لـه بجـه ـه هه

ن   الیـه لـه ١٩٧٤ ، سـای وهوشـداری آـرد ك بـهالآی چـا یه  شوه آوردستان به
  رـیـدا ـآـه ـمـاوه  شۆڕـشـی ـجـه  ـلـه بـجـه ــه ـهـه.  بوومـبـارانكرا وه ـتـی ئراـقـه وــه ده

آـانی  ڕینـه هراپ!  آی گاوه ره  رۆی سه شۆڕشی آوردستانهشی  بهگرنگترین 
 مــژووی آوردـسـتاندا  ـتـی ئــراق ـلـه وــه ده  ـبـهر  رانـبـه ـبـه ١٩٨٧و ١٩٨٢ـسـانی
 . رامۆش نابت رگیز فه رگیزاوهه رانیش هه ی داگیرآهال  و دیاره
ـه ـکـی ـهـه خــه١٣/٥/١٩٨٧ رۆژی ـاره ســه بجــه  ـ ـه ـب ـدی ٥٢  راگواســتنی ت ـب  گوـن
و بـکـان  ر جـاده  سـه  ۆنـهڕ هد  وه تـی ئراقـه وـه ن ده  الیـه  لـه  بجـه ـه ی هه ناوچه
ـاڕه ـه ـن ـی زاـی ـین ده یـت ـزهرـب ـه ، هـ ـان   ئراقیـی ـه هــرش دهـک ـه ـک ،  ــک ر خــه  ســه ـن
  بـجـه ــه ـکـی ـهـه  ـخـه ـکـی زۆر ـلـه ـیـه بریـنـدارکردنی ژـمـارهو  ڕای کوـشـتن  ره سـه
  بـجـه ــه آـكـی ـهـه ڕه هـگـدا  و رۆژه ر ـلـه ـهـهن،  ـکـه ـچـاڵ ده  ـبـه لـکـیش زیـنـده کۆـمـه
 .رتک ختده ته ڵ خاکدا گه له) آانی ئاشقان(ناوی به
ـک نـد جار دا چـه١٩٨٨ و ١٩٨٧آانی  ساه  له ڕه هپالند  م چه ری ئه ك نووسه وه

ـه  ـهـه  وـتـه رــم ـکـه ویســت ـبـوو شــه و بجــه ـنـمـه  پـد  رداـنـی چــه  ســه، وه و بم ـن
ن   الیـه یـش لـه وه ئـه. نـاتوانین میـوان راگـرین: موویان آوتیان م آرد، هه میوانخانه

ــ زگاـکــانی ده ـمــوده ده راـقــه هوـــه  ـکــه وه ـتــی ئ ــه  ـهــه  ـل ــان  بـجــه ـ دا ـبــوون، پـی
 ناوی  وه داخه  به، مان ته  بۆ نووستن چوومه جاره ند و چه ئه  !یاندرابوو راگه
م   بكه هنو ما بانی ئه چ زمانك باسی مھره  نازانم به، ماوه  یاد نه آانم له ماه
م و  رگه  زانییان پشمه ت آه تایبه ، به وه جونه  چلۆن ده وه  پیر و جوانه  به آه
ك  ویسـتی نـه  نیگـای خۆشـه  بـه ،بینیـوه سـی خـۆمم نـه  خـزم و آـه م ساه ده
ـنـرخیش   ئامۆژـگـاری ـبـه ـكـو ـبـه دووریـیـان لتاراـنـدم، ـبـهـمـی  ـخـهـمـی  نـیـا ـتـه ـتـه

 ی مارشـی١٦   رۆژی لـه بانـه  مھـره كـه و خـه  و ئـه بجه ه هه  !باربوویان آردم
ـه١٩٨٨ســای  ـه  ـل ـه ن ده  الـی ـه وـ ـی ئراـق ـارانی شــیمیای وه ـت ـه. كرای بوومـب ـی  ـب پـ

زاریش  ند هه  و چهنس آوژرا  آهزار پنچ ههنگوباسی ماسمدیای جھانی  ده
 .بوون بریندار
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لـی  نگـی گـه رادیـۆ ده(  هبجـ ـه انی هـهکـ هی کـوژراو ژمـاره  ت بـه باره سه  :تبینی
ـنــد  هـیــد و ـچــه س ـشــه ر ـکــهزا بیـســت و دوو ـهــه(: یاـنــد رایـگــه) کوردـســتان

ن ماسـمدیای   الیه  له و ژماره ی ئه وه  خواره هنانه.  )زاریش بریندار بووه هه
کـردن   ئامـاژه دیـاره.  یـه وه ی بیرکردنـه س، جگه زار که  بۆ پنج هه وه جھانییه

ک پـوان   وه  کـه  نییـه وه لی کوردستان بۆ ئـه نگی گه ی رادیۆ ده و گوزارشه به
  ی  ژـمــاره ـنــده ر ـچــه رـچــاو بگیرـــت و ـهــه  ـبــه و رادـیــۆ ـلــه ز ـبــۆ ـئــهو ئیمتـیــا
ـر بــت ـکـوژراوه ـان زۆرـت ـه  باشــتره،ـک ـه پچــه ، ـب ـده ر چــه  ـهـه وه واـن ـاره ـن ی   ژـم
ی  ژاره م و پـه بت و خه دی زیاتر ده ی به وه  زۆرتر بت کاردانه کان کوژراوه

و  کـانی ئـه ی کـوژراوه رهوڵ بدرت ژما  هه و هیوایه به . وه وته که اتری لدهزی
 . وه  روون بته قینه پی ئـامارکی راسته  به  سامناکه ساته کاره

 
 دا نگ  جه کی شیمیایی له ستکردنی چه ربه بهستووری  تی ئراق و ده وه ده

 
  کـی شـیمیایی لـه سـتکردنی چـه ربـه ستووری بـه  ده ت به رباره بۆ زانیاری سه

 : ین که  ده ند ده و چه تماشای ئه  وه تی ئراقه وه ن ده الیه
   زایینـی کـه١٦٧٥  بـۆ سـای وه ڕتـه گـه نگـدا ده  جـه کـی شـیمیایی لـه ستکردنی چه ربه مژووی به(
و  سـتکردنی ئـه ربـه  بـه ت بـه بـاره کیـان سـه یه یماننامه  ستراسبورک په  و ئامان له رانسه تانی فه وه ده

 . مۆرکرد کار براوه، دا بهیان ت ماتریای ژاراو ی که گولالنه
نـگ،   دستوور و یاسای جـه ت به باره ک سه یه یماننامه  برۆکسلدا په  له کۆنوانسیۆنی١٨٤٧  سای له
 .، نووسرا یه تریای ژاراویان هه ما ی که کانه و چه ستکردنی ئه ربه ها به روه هه
 -کـی ژاراوی  سـتکردنی چـه ربـه  بـه ت بـه بـاره ک سـه یـه یماننامـه  پـه   شـاری الهـه  لـه١٨٩٩  سای له

   له  واته١٩١٨ تا ١٩١٤کانی  ساه یش له  یماننامه ند په و چه بوونی ئه ڵ هه گه ند کرا، له سه شیمیایی په
ربـو  کـی بـه  شویه نگدا به کانی جه یدانه  مه کی شیمیایی له می جھانی چه که نگی یه ورانی جه ده
 شـاری  دا لـه١٩٢٥  سای  له و رووداوه وه، پاش ئه وته کی زۆری لکه و کوژراو بریندار کار برا به

ی وتانی جھان   زۆربه  کی شیمیایی نووسرا، ستکردنی چه ربه  به ت به باره  سه ک یه یماننامه ژنڤ په
 .کات  مۆری ده وتانه و ده کک له ک یه ئراقیش وهتی  وه ن و ده که مۆری ده

ـووژک ـهـپـاش بیـسـت ـسـاڵ وـت ـاره کـکـردن ـسـه دا کۆنفرانـسـی ـچـه١٩٩٢ ـسـای ردن ـل ـه ـب ـکـی   ـچـه ت ـب
   کـرا کـه ت ئامـاده کـی تایبـه یـه لـه دا گـه و کۆنفرانسـه  برا، له ڕوه  به)کنفرانس خلع سالح(شیمیایی
   پـاریس لـه دا لـه١٩٩٣/ ١٣/١   لـه ـه م گـه ئـه.  بـوو و کۆنفرانسـه شدارانی ئه نی به زامه ی ره جگه
 .کانیش مۆریکرد کگرتووه یه وه ته ی نه رۆکی رکخراوه  مۆرکرا، پاشان سه وه ته وه  ده١٣٠ن  الیه

 ) ایبنا-ئران( کتبی رچاوه سه 
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 ی باشووری آوردستان)١٩٩١(ڕینی  هی پاش راپ بجه ه هه

 
ـه ـه دهدا ١٩٩٠ ی مــانگی ئاگوســتی٢ رۆژیـل ـه وـ ـراق ـب ـی ئـ ـزی ســه ـت ـازی ر هـ ـب

ی ١٩ی زه  خاکی ئراق و ناوی محافه شک له ی بهکرد  و داگیرکردییت کووه
بردنـی کاروبـاری سیاسـی،  ڕیـوه رپرسی ئراقی بۆ بـه ر دانا، به سه ئراقی له

 و  گــه مــوو بــه هــا هــه روه ی دیــاری کــرد، هــه کــه تییــه یــه ئیــداری و کۆمــه
 یـت، تـی کـووه وـه ناوی ده تک به وه ده بوونی  ندی به هه  پوه دکۆمنتک که
ی  گه  به ،ره سکه ته  ک پناسه  وه وه یته یت و سیستمی ئیداری کووه خاکی کووه

نـاوی  ت لـه  ببوایـه .... و خۆشـخانه ی ماشین، قوتابخانه، نه گه ، به ره خانووبه
دا  و مـاوه لـه. نووسـین ی ئراقـی بـۆ ده گـه  و بـه  پناسه وانه بری ئه برد، له ده

  ـکـانی  ـسـنووره  ـجـاران ـهـاتووچووی اق زـیـاتر ـلـهـکـانی ئــر  ربازیـیـه  ـسـه هــزه
ـراق و عــه ـه،کــرد بســتانی ســعودییان ده ره ئـ ـه  ـئ  خــۆی   و هــاتووچوو کردناـن

 .بستانی سعودی ره وخۆ بوو بۆ عه کی ناراسته یه شه هڕ هه
ـه ـی ده ـب ـانی  پـ ـی ره عــهو نگوباســی ماســمدیای جـھ ـه ـب ـۆ  شــی  هر ـل ـراق ـب ئـ

ـه،یـتـی ـکـوژران ـکـووه ٦١٢ ـیـت ـکـووه ـا روه  ـه ـو ت ســامانی ده روه  ســهـه ـتـی  هـ
ی  رکخراوه. اتانکر  وه تی ئراقه وه ن ده  الیه  لهیت کی کووه خهیت و  کووه
   لـه ـک هـا کۆمـه روه ی جھـان، هـهتـان وـه دهی   و زۆربهکان کگرتووه یه وه ته نه

ت ـبــه  ـبــاره ـبــی ـســه ره ـتــی سیاـســی جـھــانی و ـعــه ـســایه رووـنــاکبیران و ـکــه
  ئـراق کـردتـی  وـه ده  وایان لهاربی و د دهزاییان  هڕیت نا رکردنی کووهداگی
  و داخوازییـه بـوو بـه  نـه تـی ئـراق ئامـاده وـه  ده.وه ره  ده یـت بواتـه  کووه له
 :  ئاراوه یههنا ی  پشنیاره و ئهردا  رانبه  به ، لهوه اتهدم ب وه
 .  وه هر  ده رۆینه یت ده  آووه یش له ر، ئمه ده  ستین چووه له  فه ر آاتك ئیسرائیل له هه
می و الی روونــاآبیرانی ئیســ  روانگــه تــی ئــراق لــه وــه ی ده و پشــنیاره ئــه
ـه ره ـعـه ـی ـب ـه ـب ـه گشــتی و ـف ـه ـل ـه ســتینی ـب ـی وه تایـب ـاركی شۆڕشــگانه ـت   ك ـآ
   ئـراق بـهتـی وـه  ده وه  بكۆینـه  هو پشـنیار  لـه ر وردبینانه گه م ئه  به،بینرا ده

 .یتیش بۆ ئراق  آووهوستین بۆ ئیسرائیل  له فه :یكوت زمانی دیپلۆماسی ده
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ی  رکخراوهی ئاسایشی  کۆمیتهتی ئراقدا  وه ی ده هت و سیاسه ر ئه رانبه  به له
شکرکشـی  تی ئـراق و لـه وه دژی ده به ی  بیارنامه ١٢کان کگرتووه یه وه ته نه

ی ئـابووری ئراقـی  ی ئابوقـه ـه هـا گـه روه ، هه وه هر یت داده ئراق بۆ کووه
ر  گـه  ئه ند کرد که سه یشی په ه و گه ی مانگی نوامبردا ئه٢٩  له. ند کرد سه په
ربـازی  هـزی سـه ر، بـه  ده چـووه یـت نـه  کووه له ١٥/١/١٩٩١ تی ئراق تا وه ده
 . وه ره  ده نه هبیک

رـبـازی ـبـۆ   هرـشـی ـسـهی پۆـسـهـکـرد، ـسـتی پ ی ـئـابووری ئــراق ده ئابوـقـه
و  پشـگرتن بـهتـی ئـراق بـۆ  وـه  ده، وه  پشـه هاتـه دهۆژ ڕ رۆژبـهر ئـراق  سـه
   ـلـه ی ـکـه و ئوروپاییاـنـه ســگیرکردتنی ـئـه  ده ســتی داـیـه  ده نگیـیـه  ـجـه  رناـمـه ـبـه

کـانی ئـراق   گرنگـه  شـونه  بـۆ وه وانـی گوازتـه کـرد و ئـه یـت کاریـان ده کووه
   کاناــه لــه.....  و خۆشــخانه رق، نــه ، سیســتمی ئــاو و بــه خانــه رۆکــهک ف وه
،  وه کـرده گیـراو بـو ده بارمتـه ک به کانیانی وه  ونه وه کانی ئراقه ڤیزیۆنه له ته
کـان  ی ئوروپاییـه وه ک ناچار بوو ئازادیان بکات، پـاش ئـه یه م پاش ماوه به
  آـانی ئـراق و بـه ر هـزه سه  ایهدا هرش آر١٧/١/١٩٩١ له ئراق رۆیشتن  له

 . وه ره  ده  انهیت آر  آووه  له وه  و برینداركی زۆره آوشته
واز و بھــز الك  ـیـه رـبـازی ئــراق ـتـا راده  هــزی ـسـه وه نـگـه و ـجـه ـهـۆی ـئـه ـبـه

 نشـیندا   شـعهیبـ ره عـهی  دیکـهنـد شـاری   و چـه سـره  بـه هـا لـه روه ببوو، هـه
و  ـلـی ـآـورد ـئـه  ـگـه،ـئـارادا ـبـوو  ـتـی ئــراق ـلـه وــه هدژی د ــك ـبـه ڕیـنـی ـخـه هراـپـ
ناو ببات  تی آورد له یویست میلله  ده تك آه وه تی ئراق، ده وه ی ده وازییهال
   لـه،سـتی پكـرد  ده وه )رانیـه( شـاری  ڕیـن لـه هراپـ .ڕیـن هراپـدا و  نـهسـت  ده له
  ختانـه رسـه كـدا سـه هر خـ رانبـه  بـه آـان لـه  ئراقییـه ڕینـدا هـزه هتای راپـ ره سه
یــی ئــراق و  رمانــده واز بــوونی سیســتمی فــهالهــۆی  م بــه نگــین، بــه جــه ده
  ره به ره  بهداآوردستانی  شه و به ئهآانی  موو ناوچه  هه ڕین له هگرتنی راپ ره په
ی   و پلـه رجـه  ده  لـه سـته  ده سـته گـرت، ده ت هه نگ و مقاومه  جه ستیان له ده

ـهیــان همــار ژ آــهجیــاوازدا  ـهبڕ  هس تپــ  آــهزار یــان هــه ده   ـل مــوو   هــه بــوو ـل
 .دا وه سته ده   خۆیان به وه آانی آوردستانه ناوچه
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 ڕن نگۆی راپه به

ــۆ  ــه دهرادـی ــه  وهـلــی آوردـســتان نـگــی ـگ ــ ك بـ ــه هنـگــۆی راـپ ی  ره ڕـیــن و زـمــانی ـب
ــك و  آی ـخـهالـآـان و ـچـا ی راـپـۆرتی رووداوه وه آوردســتانی ـبـۆ بوآردـنـه

فـۆرمی آـاری رادیـۆ یـا باشـتر . آیـدا بـووال چا لـهدا،  ڕینه و راپه له  رگه شمهپ
و  یـره تی آوردستانی پـه سیاسه  کهجۆرك داڕژرا بوو   بم زمانی رادیۆ به

 :یكوت آرد و ده ده
مـرۆ   باوشـی دایكـی نیشـتمان، ئـه وه ڕایـه ه گـ و گـرده ، ئه وه ر پاآرایه  داگیرآه  له کهپۆ و ته مرۆ ئه ئه

 .آۆشن ا تدهد پناو آوردستان   له، ژن و پیاوو الو آوڕ و آچ، پیر

شـكی  ڕینـدا بـه هو ڕاپـ لـه! بـرا آار ده  بهئراقی  آاندا وشه  وتاره ن له گمه ده به
ـه زۆری ـئـه ـازاد ـآـرا شــه و ـب ـه. ی آوردســتان ـئ ـه ره  ســه ـل دا ١٩٩١ـهـاری ـتـای ـب

ی آـانی جھـان زلھزه  ته وه دهۆی وخ ڕاسته چاودری نا ژر هتی ئراق ل وه ده
   وه نـهو آـه  نـه ی جـاركی دیكـه وه بۆ ئـهکی  خه.  وه ماری آوردستانی دایهال په
  روویان و جۆڵ آردیانتكا شار و گوند  بهئراق  شیمیایی هرشیر  به

آــــانی  شــــه  بــــه آــــرده
 ی آوردســـــتان دیكـــــه
ـــه  تــــا   وه هآرماشــــان  ـل
ــــــــــــــدی ــــــــــــــر هارـب  .ـآ

  ركـخـــــــــــــــــــــــــــــراوه
ــــــــان تهمرۆڤدۆســـــــــ  ـآ
  وتنــــــــــــــــــه آــــــــــــــــــه

 .تیكردن یارمه
 

www.flickr.com 

 ،ـك خـه  یشت بـه گه ده  وه تورآییهتانی ئران و  وه  دهرگای  آان له تییه یارمه
و  ، ـئـهروون و ئاـشـكرایه ـکـورد  ت ـبـه ـبـاره  ـسـهـیـش تاـنـه وــه و ده  ـئـهی آارناـمـه
 !یشـتبت؟ بت چلۆن گه  کورد، ده  بگات به  وه وانه  رگای ئه  له  که تییانه یارمه

 یـی  و دڕنـدهمكـاری ژیـان و باسـی سـته یدا ده  ئاواره ك له  خه دا آه و ماوه له
ڕـزان  ه بـدا و کاته گرنگه له ئارادا بوو،   آورد له ت به باره تی ئراق سه وه ده
ترین  ا و ناشایستهدغ  رۆیشتن بۆ به....وسعود بارزانی  بانی و مه ل تاهال جه

 کانی ره  تاوانبه ره مل کردنی رابه ست له رامۆسین و ده  به یانیسآاری سیا
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و  نجاـمــدا، ـئــه ئـــراق ـئــه
 بـاری   لـه وان ی ئـه کاره

  وه سیاســــــــــــــــــــــــــــییه
ـلـ  ـکـی ـگـه ـیـه وه کارداـنـه
    بـوو لـه هـهخشـی  زیانبه
ـکـی  ســتی ـخـه ر ـهـه ســه

ــاره  جھـــان ســـه ــه ـب   ت ـب
 .شۆڕشی کوردستان

 
  که وه وستی کورد و کۆڕه هه

و شـــار و  كـــی ئـــه خـــه
ی آوردســـتان  گوندانـــه

 ناـگـای  ـپـه ـبـوون ـبـه  ـکـه
 دوو   ـبــــه ـکــــه وه ـکــــۆڕه
وســــتیان   هــــه شــــوه

 .ربی ده

 تگوزاری خزمه - ١

 
  رگیراوه وه) youtube ( له دام بانی و سه الل تاه جه

 
 Ozgue politikaی  دام رۆژنامه سعود بارزانی و سه مه

و  ی ـئـه  آردبــت، زۆرـبـهوجۆی پرـسـ ڕه الـپـه ـنـد م ـچـه ری ـئـه ی نووـسـه وـنـده ـئـه
ـه ســانه ـآـه ـه ی ـآ ـد  شــار  ـل ـهو گوـن ـاڵ و ـم ـوای  و ـم ـان ـئ ـه خۆـی  دوورناچــار  ـب
ك  نـه شك و برایـانی خۆیـانومخۆری خ تگوزاری و خه خزمه   له وه تبوونه که

ـه ـاڕازی ـن ـه ـن ـوون، ـب ـهیویســت ســتی خۆشــه كــو هــه ـب ـووه  یان ـب ـر ـب ـهو هزـت   ـب
 .ن آه  دهرآت  یهردانی وامی سه رده به
 ییووستی سیاس  هه- ٢

   وان لـه ی آوردسـتان آـه شـه و به  ئهی ند شاری دیكه  و چهآر هدیارب كی خه
جـوانی  رکی خۆیان بـه ئه  یرتگوزا  خزمه ت به باره سه دا هتورآییی  چوارچوه

ی ـنـد خۆپیـشـاندان ـچـه   ـکـه  ـبـوو وه  ـئـه  گرنگـتـره ی ـکـه وه م ـئـه ـبـه،  نجاـمـداوه ـئـه
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وت  حـهکانـدا   خۆپیشـاندانه هڕخسـت، لـ هبـتـی ئـراق  وه دژی ده یان به وره گه
سـیش برینـدار  د آه ی سه  آوژران و نزیكه تی تورآییه وه ست ده  ده س به آه

ـ  ـبـه هـنـوت س ـآـه دان ـآـه ـهـا ســه روه ـبـوون، ـهـه ـآـان ـبـۆ  نیـیـه رـمـه ـئـه.  وه  هندیخاـن
ایـی ز ها بۆ ناڕه روه تی ئراق، هه وه هدژی د بهو آان   ئاواره پشتیوانیكردن له

ــن  ده ــهرـب ــه کوشـــتاری  ـب ــه ـن ــهی  وه ـت ــه ـئ ــه رـم ــی ـل ــاتی  ـن ــداری  ســـه ده ـآ ـت
 . برد ڕوه هبیان  وره  گهشاندانییند خۆپ  چهکاندا یهعوسمانی

 . وه خش آرایه ن په نده رادیۆ له BBCشی فارسی رادیۆ  به له  و خۆپیشاندانانه ای ئهو هه

  تـی ئـران لـه وـه ، ده یـه ی ئرانـداتـ هسـ ژـر ده لـه  ی آوردستان آه شه و به له
رگ بـۆ   دورشـمی مـه  و بـهملـی  زۆره بـهئراقدا  -ی ئران شت ساه نگی هه ی جه ماوه

ی  و ـشـار و گونداـنـه ـئـهـكـی  ـخـه ـقـی و ئیـسـرائیل فـلـه عـسـی ـئـه مریـكـایی و ـبـه داـمـی ـئـه ـسـه
ـرده ده ـۆ خۆپیشــاندان ر جــاده  ســه ـب ـه ـب ـه ، ـب ـه م ـل ـاتی ـئ ـاواره  ـآ ـه و ـئ دا   بووـن
تـی ئـراق  وـه دژی ده خۆپیشـاندانك بـه  هك خهو  ئههشت  نهتی ئران  وه ده
  داـمـه رگ بـۆ ـسـه ـمـهم  زاـنـی ـئـه دهباشـی  ی ـبـه وه  ـئـهتـی ئــران وــه ده. ن هنجامـبـد ئـه
 نابــت  دیــاره،  یــه  هــهیــانپشــوو جیاوازی ی هانــدام رگ بــۆ ســه مــهو  ئــهڵ  گــه هلــ
حیزبـی  و )ی آوردسـتانی حیزبـی آۆمۆنیسـتی ئـران  ركخـراوه-  ـه آۆمـه(مـی  رخه مته آه

و  وازی ئـه دا بانگـه و مـاوه  له،رامۆش بكرت فه.... و دمۆآراتی آوردستانی ئران
آـانی   ئـاواره  بـهتگـوزاری خزمهدسۆزی و باری نیا  ك ته  بۆ خه ركخراوانه

 له ژـر   که هو آۆڕه کاتی  ک له خهی  ی روژانهران زه و گوژیان. گرتبوو خۆ له
  ـلـهکاـنـدا   ژه  ـشـیو و دۆڵ و ـکـه  ـلـه رماوـسـۆڵ، ـفـر و ـبـاران و ـسـه ی ـبـه الـسـامه
و  خشـی ئـه  پـه، وه آرایـه خـش ده  پـه وه هی جھانـآـان زیۆنـهڤ لـه  ته ی آاناه زۆربه

ـ رووداواـنـه ـتـی ئــراق،  وــه  ـگـورزكی ـگـران ـبـوو ـبـۆ ده وه یهیـبـاری سیاســ ه ـل
آاتـــك .  ـبــوو ـبــۆ شۆڕـشــی آوردـســتان وره ی ـگــهوتـكــ ـســكه ـهــا ده روه ـهــه
  و ئـاواره ی ئـه وه آاردانـه  که   آرد وه ستیان به  هه تانی ئران و تورآییه وه ده

 ـک خـهر   سـه ختیان خسته وخۆ زه وخۆ و ناڕاسته ، راسته یه جۆره و  به بوونه
ڵ  گـه هم لـ ، بـهکـانی خۆیـان شـونه  وه ڕانـه هك گـ  خه ره به ره به . وه ڕنه هتا بگ
ــار ــه دۆخكیوـب ــ ســـامناآدا رووـب ــه وه، هروو بووـن ــه وه  ـئ ــش ـئ ــوو آـــه وه ـی    ـب
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چـوار کـدا  چوارڕایـهر   هـه لـه   کـه  آرابـوو زهی جۆرـك میلیتـار یان بـه آه ناوچه
 ر  ههر سه  لهر، سکه ی عهآدار ند چه  چهدار آۆنك  هه  له، چوارلوولنگی تفه

ك  یـه پۆكه گرد و ته
نـد تانـگ و تـۆپ  چه
ـرا ده ـه،بیـن آــورتی   ـب

ی ئراـقـی  زـمـه دــوه
ــــــای آیشـــــــابوو  ـب

 ر آوردستاندا سه به
شار و وام  رده به و

ئوردووـگــــــــــــــــــــــا 
ـه زۆره ـه  کــان ملیـی    ـل
   وه گاآانه ن پایه الیه

 
  ن نده  چاپی له–یام   په مانگنامه

ـــک و  ـخــه. ـــک ـتــاڵ کراـبــوو  ـخــه ـلــهران  ـگــوزهـکــران، ژـیــان و  تۆپـبــاران ده
 خۆپیشـاندان و  ی ئـراق بـه نگییـه  جـه تـه و سیاسـه  بۆ پشگرتن بـه رگه پشمه
ند  دا چه رگریکردنه  بهو ڕیخست، له میان به ڕینی دووهه کداری راپه ڕی چه شه

ـه ـگ ـل ـه. کــانی ســلمانی تکشــکنران  جــاده تاـن ـه دا ده وره دهم  ـل ـراق  وـ ـی ئـ ـت
  نــدێ ناوچــه  هــه آــانی خــۆی لــه  هــزه و پــش ی گرتــه یكــهتكــی د سیاســه
  ستی دایه ر آوردستان و ده سه  ی ئابووری خسته  ئابوقهپاشان ، وه کشایه

 ٢٥ی وه آـی آـورتی دیـاریكرد بـۆ گۆڕینـه یـه  ماوه  و نوێینارید ٢٥چاپكردنی

تـی خۆیـدا  سـه آـانی ژـر ده  شـاره نیـا لـه  تـه آـه  وه گۆڕینه. آان  آۆنه دینارییه
ـئـابووری  ی ـبـه زـنـ  زـیـانكی ـمـه ـتـه و سیاـسـه ـبـهـتـی ئــراق  وــه ده ،را نجاـمـده ـئـه

ـه ـد آوردســتان ـگ ـه .یاـن ـامی ـئ ـۆڕه ئاـآ ـه وه و ـآ ـوو ـب ی  رجــه ده ٣٦ ی  ناوچــه  ـب
ـ ـبـهبردـنـی  ڕــوه ـهـا ـبـه روه ـجـوگرافی، ـهـه ـبـۆ ١٩٩٢ ســای ـلـهنـگـدان   دهی هرناـم

دا حـیـزب و   نوـیـه وره م ده  ـلـه.دای آوردـسـتان ـشـه و ـبـه ـتـی فـیـدراڵ ـلـه حكوـمـه
مـی دوارۆژی آوردسـتاندا   خـه ی لـه وه بـری ئـه آانی آوردسـتان لـه ركخراوه

و  ـلـه. ـآـانی خۆیاـنـدا ـبـوون ـمـی حـیـزب و ركـخـراوه  ـخـه  ـلـه ی داـخـه  جـگـه،ـبـن
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 ـشـونی  ـیـان ـآـرد ـبـه بـجـه ــه ی ـهـه ی ـئـایینی ناوـچـه ـنـد ركـخـراوه دا ـچـه وره ده
ـهالچــا ـه ـگـه آی، ـل ـه دا ـآـه وه ڵ ـئ ـه ـكـی آوردســتان ســه ی خــه  زۆرـب ـایینی  ر ـب  ـئ
و  ئـه !بـوون وردسـتان شۆڕشـكی ئـایینی نـهآـانی آ م شۆڕشـه ، بـه منالئیس

 زیـانكی ،آیال چـا وتنـه دا آـه بجـه ـه ی هـه  ناوچـه  لـه ی آـه  ئایینیانـه ركخراوه
! یاـنـد ــك ـگـه  ـخـه  ـبـه وه ـبـاری ژـیـانی رۆژاـنـه رووـنـی و ـلـه ـبـاری ده زنـیـان ـلـه ـمـه

کتی نیشتمانی کوردستان و پارتی دمـۆکراتی کوردسـتانی   یه ی داخه جگه
ی   ناوـچــه وام ـلــه رده  ـبــه ـیــش ـآــه ـآــانی دیـكــه ئـــراق و حـیــزب و ركـخــراوه

تیانـدا   خزمـه  لـه  وه روماـه  سـه یـش بـه بجـه ـه كـی هـه دا بـوون و خـه بجـه ه هه
تـیــان  ک بھیـمــه یــه راده دا ـتــا باـنــه  مھــره ـكــه و خــه ر ـئــه رانـبــه  بــه بــوون، ـلــه

  بـجـه ــه ی ـهـه وه دانكردـنـه  ـئـاوهـکـاری   پویـسـته ی ـکـه وه ك ـئـه رـجـدا، وه ـخـه ـبـه
ـه ـ ـب ـوه هباشــی ـب ـه ڕـ ـرا  ـن ـه. ـب ـرده وســته و ـهـه ـئ ـه ر خــه  ســه  ـآـاری ـآ   ــك و ـل
  ر بـه رانبـه تییـان بـه زایـه  نـاڕه دا بجـه ـه سـاتی هـه ۆژی کـارهمین سا هه ژده هه

ك  آـتـی نیـشـتمانی آوردـسـتان وه گـشـتی و ـیـه ـسـتانی آوردـسـتان ـبـه ده آارـبـه
 :رشمیو د ربی و به تی ده تایبه  به بجه ه ری هه به ڕوه هب

 دا بجه ه ۆژی هه سا ن له شداری بكه تی، به رپرسانی حكومه ین به  ناده رگه

  دوو رووداویدا  رۆژهو  ـلـــه  ی داـخـــه جـگـــه. خۆپیـشـــاندان  ـســـتیان داـیـــه ده
 .زن روویدا دته
وی شۆڕش و   پشه ك آه یه بجه ه ، هه بجه ه كی هه  خه  له سكی دیكه  آهـ ١
 .آوژرت تی ئراق بوو، ده وه دهی دژ  بهڕین هراپ
  
   آـه بجـه ـه  بوومبارانی شـیمیایی هـهری ی یادوهر هیك ر په  سه  هرشكردنهـ ٢
  ـلــهی ڕـآــووم  ـآــهبـیــانوی ـبــه  ،اوبانـگــهن  ـبــه بـجــه ـــه هـیــدانی ـهــه مۆـنــۆمنتی ـشــه  ـبــه

 .سوتنرت  ده دایرتگوزا خزمه
 

ــهوم آـــه ك، شـــارك  یـــه تگـــوزاری وتـــك، ناوچـــه  خزمـــهکـــاری  آـــوڕی ـل
ستۆیان،   ئه خرته ده  رآه و ئه  ئه سانك آه  بۆ باری لھاتووی آه وه ڕته هگ ده
 .آی بگیان بینایهبۆ ك  نه
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 رپا بوو؟ می جھانی بۆچ به  ههم و دوو آه نگی یه جه

 
شـكردنی   بـۆ دابـهیی جھـانمـ  ههم و دوو آه آانی یه نگه زانین جه موومان ده هه

ـه ـه آاـن ـۆڵ  وی وه  زهآــانی ژــر هــاداره  ـب ـ-ك پـت ـه... .. و زـ ـوان وتــه ـل نـ  
ن، یان ملیۆن مرۆڤ آوژرا  ده دا به نگانه و جه له. گرسا آانی جھاندا هه زلھزه

ڵ  گـه وت و آلیسـا لـه  و مزگـه قوتابخانـهزاران  هـه ، اآارگـو آارخانه زران  هه
 :ن ن و ده که  ده وه  به  جھانی ئاماژهی زانایان  لهزۆر. نختكرا  تهداخاآ

ر بـۆ  گـه آـار بـرا، ئـه دا بـه نگانـه و جـه  پنـاو ئـه  لـه  آـه  و تكنیك پوڵ و پاره ئه(
خۆشـی  ڕ ئـازار و نـه گـه  ته گا بخرایه ئاشتی و ئاسایش، بۆ پشخستنی آۆمه

ی  ـسـه ره  آـه ۆرهمـوو ـجـ ـآـرا، هـه مـوو جھاـنـدا بنبـ ده  هـه واری ـلـه خونـه و نـه
  شنه  چه مه ها هه روه ، هه پاپۆڕ- ۆآه ف-ر فه نه مه  شه-ك ماشین هاتووچوو وه

ـمـوو   ـبـۆ ـهـهیـبـۆ ـآـاری آـشـتوآا...  کۆماـبـاین و-راکـتـۆر ک ـتـه وه کماـشـین
ر  گـه  ئـه،برا آار  دا به نگانه و جه  پناو ئه  له  آه و تكنیكه  ئه.آرا جھان دورستده

ـگــای ـمــرۆڤ  ـمــۆ آۆـمــه ڕ ـئــه ـگــه  ـتــه دـنــی ـمــرۆڤ بخراـیــهآر رده روه ـبــۆ ـپــه
ـمـوو   ـهـه  جۆرــك ـآـه ـبـوو ـبـه  ده وه ـسـته ده زـنـی زانـسـتیی ـبـه  ـمـهتـکـی وهر ـسـه
ـه ـه ســك ده ـآ ـوانی ـل ـه یـت ـواری پشخســتنی آۆـم ـادا  ـب ـهـگ ر و   مرۆڤـكـی داهـن
 .)ند بت مه هره به
 

و  گرسـاندنی ـئـه  ـهـه ـیـن لـه ی سیاسـیی یاـبـان بكـه  آارناـمـهتماشـایدا  بـا لــره
  و دوو آتبـه  لـه مـه  یابان آه ت به باره ی زانیاریم سه وه هۆی ئه به. دا هنگان جه

 .گرم رده  وه هره  به وه خوارهی  فارسییه
 
 -)رنژاك پ (ر نووسه - جنگ جھانی دوم٣ر جلد صجریانھای بزرگ تاریخ معا ـ١
 .)خی هشای ها مز هر(ندس گ موهه وه
 تا پایان جنگ  ب آبیر سوسیالیستی اآتبر در روسیهالاز پیروزی انق( جھان رصتاریخ مخت ـ٢

 .)رزی هرام هقی ف هد ت مهم همح(رگ وه - )جھانی دوم
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 )ژاپۆن( ی سیاسیی یابان کارنامه
 

 رلین   به و رۆم-یمانی س قۆی تۆآیۆ  په

 
ـه ـان  حكوـم ـهیزاـنـی دهـتـی ئاـم ـه  نزیكاـی ـی آردـنـی ـل ـه ـت ـ ـگ ـهداڵ یاباـن   امانجــه ئ  ـآ

ـیــش دژی  و ئامانـجــه  ـئــهدات و  پـــده ره ـپــهڕۆژ  ی رۆژـبــه ـآــه مپریالیـســتییه ـئــه
و   ـئـه واـیـه ، ـکـهریایـیـه ـتـدارانی ده ســه ده  و )اـسـتعمار(ـآـان نیالیـیـهۆ آۆل ـتـه وــه ده

  آـرد لـه یابـانیش آۆششـی ده.  نـدی ئاماندایـه وه رژه  بـه ی یابـان لـه تـه سیاسه
 چنـگ  هنـدوچین لـهنـد ببـت تـا بتوانـت  مـه هـره هبـرلـین  آانی بـه وتنه رآه سه
   لـه مایـه م بنـه  ئـهر سـه لـه. ر بنت ند ده  هولهتس  ده ندۆنزی له  و ئه رانسه فه
ـه٢٧ ـه وه ره زیــری ده وه) ماتۆئۆآــا (ن  الیــه ی ســپتامبر ـل ـین   بــه ی یابــان ـل رـل
ـه ـه ماننامــه ـپ ـۆی ـل ـا  ی ســ ـق ـان و ئامــان و ئیتالـی ـوان یاـب ـاش ،را مــۆرآنـ  ـپ

و  ئـهتـداری  سـه دهیـدانی   و پراآتیـك مـه وه آـرده  به   نامهیمان و په ئهنووسینی 
 بـۆ  هنامـیمان و پـه  ئـهنووسـینی. رینتـر بـوو  ئاسـیا و ئوروپـادا بـه  له هانت وه ده
 .زرنن دامه  یه  و ناوچه  بوو تا سیستمكی نوێ له وه ئه

 ٦٨٥ - ل-ھانی دوم جنگ ج٣ر جلدصجریانھای تاریخ معا: کتبی
 .خی هشای ه مزا هرگ ر وه -رنپ ر ژاك نووسه

 
  س د ملیۆن آه وسه ر حه سه  به و سیستمه یابان ئه

 پنت سه ی ئاسیادا دهت  دانیشتوانی رۆژهه له

 
  ئۆآتـۆبری لـه. سـترا یمـانی دژی آـۆمنترن بـه دا پـه١٩٣٦ ی نـوامبر مانگی له

تـی سیاسـی و ئـابووری خـۆی  سه  ده و ربازه ر ئه  سه وته دا یابان آه١٩٣٧
  تـی گرتـه سه  دهحزب نظامیشكری هحیزبی لدا  وره دهم  له ، آات پیادهدا  چین له
تـی  سـه ده   بـه ره تـی دووردا پـه  رۆژهـه ی لـه وه  پش ئه و حیزبه  ئه،ست ده

 و  وه هآـرد زرانـد و بـه تكـی دیكتـاتۆری دامـه وـه ك ئامـان ده  وه،خۆی بـدات
  آـانی دیكـه وه تـه  نـه ی یابـان لـه وه تـه  نـه  آـه و ربـازه ر ئـه  سه وته پراآتیك آه
 .تی بكات رایه  رابه آانی دیكه هو ته بت نه  و ده تره شایسته
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  ت آـه آی تایبه پی یاسایه به. یشت ت گه سه ده به) تۆیۆبۆ(ژناڵ ١٩٣٧سای
دان   بـن بـۆ ئـاوه  ئامـادهکان ییه یابانتکایو بو  ده،ندآرا سه دا په ورانه و ده له

رشـمی و د  بوو به رشمهوو د آاندا ئه  قوتابخانه له. یان آه ی نیشتمانه وه آردنه
 )ختی ئیمپراتـۆر تاج و ته( تان تا له آه ت نیشتمانه  خزمه نه  خۆتان بخه،بترس و خۆف :آی ره سه
مـوو   هـه تـان لـهنآا زنـه  مـه یادگـاری باوبـاپیره. ن رگـری بكـه  بـه ،وی پیـرۆزه ك ئاسـمان و زه  وه آه

 !رز و پیرۆز رابگرن شونكدا به
ر   هـه ك فاشـیزم و نازیسـم و آۆمـۆنیزم آـه  دیكتـاتۆری یابـان وهتـی حکومـه
.  گرنگ بـوو وهال ی به که هتی ئیمپراتۆر سه میش ده زانت، ئه وا ده ڕه خۆی به
 جنشــینی  ـبـوو ـبـه) شــینتۆی ـپـاك(ـآـان ـچـۆكران و ستایشــكردنی  آتبخاـنـه

ـه ـه ـپ ـووك و ـپ ـه رـت ـه.  رتووآخاـن ـه ـب ـوای ـئ ـه  ـب ـان و  ر زه  ســه م ئاییـن میـنـی یاـب
.  رسـتكراوهو دئاماهراسـۆتـاو  ن خودای هـه  الیه وخۆ له  راستهی که یهئیمپراتۆری

ــانی وه ــه شینتۆئیســـتی یاـب ــه ره ك خواـپ ــه ســـتی جوـل ــه ـآ ــه  ـن ــه وه ـت ــان ـب   ی یاـب
  آانی دیكـه وه ته ئامۆژگاری نه     اردووه پی سپ وزانت  هویستی خودا د خۆشه
 وه، شـانده ـوه ندیكاآانی هه موو سه دا هه١٩٣٨   سای تی یابان له وه ده .بكات

  سـای  لـه وزرانـد  دامـه)تـی آـار وایـه تـه ی نه ره به(ناوی پاشان ئۆرگانكی به
ـوه  هــهشــیآانی  سیاســییه مــوو ركخــراوه دا هــه١٩٤١ ـه وه دهشــان ـ   م جــۆره ، ـب
  وه هی یاباـنـتـ وـه ن ده  الـیـه  لـه نـگـی آـه جـه آـی ـیـه  چوارچـوه كـی یاـبـان لـه خـه

ر  رانبـه  بـه  لـه كـی دنیـا آردبـوو آـه تـی یابـان خـه وـه ده. ژیـان پكھاتبوو، ده
ی  آـه زه گـه  ره ی یابان آه وه ته بن و نه وتوو ده رآه نیدا سه هریمه تی ئه سه ده
 . وه منته  ده جۆره  ر به  هه ،بووه پیرۆز وزن  مه
 

 .ی پشوو رچاوه مان سه  هه٧٣٢تا  ٧٣٠ -ل
 

 تی یابان وه ی ده رانه تی داگیرآه سیاسه

 
 آۆلـۆنی  آی تـا چـین بكـات بـهال چـا وتـه دا آـه١٩٣٨ و ١٩٣٧آانی  ساه یابان له

  ی آـه و هرشـه ئه. ن ك نیشان بده یه وه  آرده آان دژه ته وه ی ده وه خۆی بئه
 دوو   لهنجامیدا ئهچین تی  وه دهدژی   بهدا١٩٣٧یولی  مانگی یابان لهتی  وه ده



  دام واسینی سه                                     هه                          تا                      بجه ه  یادی هه له

      35

ـــــاوازه ـــــۆی جـی ـــــرد، ده  وه ـق ـــــهســــــتی پـک ـــــك ـب ــــــی ســــــكه  قۆ ی   درژاـی
آـرد  وی ده  پشـه وه یـه)ھایگشان(  له ی دیكه آه  قۆهو) هانكئۆ(ری فه نه مه شه

دا شـاری  و هرشـه  لـه،آـانی چـین بـوو رهو  گـه و ئامانجی داگیرآردنی شـاره
   هزه  وه که هبوومبارانهۆی  به ،بوومبارانكرا  وه کانه ن یابانییه  الیه له )ن كهننا(

ـنــدا   ـشــاری نانـکــهداگیرآردـنــیـکــاتی  ـلــه ،تكـشــانواوی   ـتــه ـبــهـآــان  چینیـیــه
و  و تـانکردنی  آـه  شـاره کوشـتاری دانیشـتوانی ستیانکرد بـه کان ده یابانییه

  تی یابان پشنیاری ئاشـتی بـه وه پاشان ده ، ی که که ی خهت و سامان روه سه
 .یاند چین راگهتی  ه و ده
تـی  وـه ده  تكـی فـراوان درا بـه سـه ده ی ئاشـتی یماننامـه پی نووسینی پـه به

هـا  روه هـه، بـت  نـد مـه ههـر  بـه هو ناوچـ هکـانی ئـ وییـه ژـر زه   آانـه یابان تا لـه
 ملـی  زۆره  نووسـرا و بـهدانـدی یابانـ وه رژه  بـه كی نـوێ لـهیردادی گـومررا قه

 .یمانی دژی آومنترن  نو په چین برایه
   چـین ببـت بـه  آـه رجه رت و مه و شه بوو مل بدات به  نه  ئاماده)چانكایچك(

و  ئـه. دژی یابـان نـگ بـه  آـرد بـۆ جـه پاشان خۆی ئاماده ، یابانیی سته ژرده
بـوو   یابان، زیانیشی هـهی سته ژرده   آرد به  چینی ده ی آه وه  له  جگه یمانه په

دا ١٩٣٦  سـای  لـه  جۆرـك آـه آانی جھـان بـه وره  گه ته وه ندی ده وه رژه بۆ به
 مریكا ڵ ئه گه هملیۆن و ل ٤٢٩ ی ڵ ئینگلیز نزیكه گه ی چین له وه ره بازرگانی ده

ملـیــارد فراـنــگ  ٢٧دا ١٩٣٧ ـســای  ـلــهـآــان ئینگلیزیـیــه، ملـیــۆن دۆر ـبــوو ٣٨٢
ملـیـارد و  ٥/٤  زـیـاتر ـلـه رانـسـه ـهـا ـفـه روه ـبـوو، ـهـه ـهـه  چیـنـدا ـیـان ـلـه رماـیـه ـسـه
  یـان لـه زنـه  مـه رمایـه و سه  ئه دا آه وه ڵ ئه گه له. بوو ی ههملیارد ٤مریكایش ئه

ن وسـتکیا هـه چـین خـاکییابـان بـۆ  یکـان هر هرش رانبه  به له، بوو هه   چیندا
 )مجمـع اتفـاق ملـل ـ آـان آگرتـووه  یـه وه ته ی نه ه آۆمه(ت نانه  ته،نگ بوون  بدهگرت و نه
ـچـین خـاکی ر  سـدرژیكردن بـۆ ـسـه ك ده وهتـی یاـبـانی  وــه دهی  و هرشـه ئـه
  لـه نیـا آارـك آـه تـی چـین تـه وه ده. دا وكی نه آرد و هیچ هه سنیشان نه ده

  ك و پـوڵ بـه چـه  آـان آـرد وره  گـه تـه وه  ده  له داوای، بوو وه ستی هات ئه ده 
  ی یمانناـمـه  ـپـهی جـھـانـآـان وره  ـگـه ـتـه وــه  ده دا ـآـه وه ڵ ـئـه ـگـه ـلـه. ن ده یاـبـان ـنـه

خـۆیی چـین  ربـه  سـهیـش یماننامـه و پـه پـی ئـه  بـه، مۆر آردبـوویاننگتۆن واشه
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   له یش آه١٩٣٧ی نوامبری سای آه وه  آۆبوونه لهم  بهوو، رابسمی ناس ڕه به
 س بـه ،وه نـه م بـده  داخـوازی چـین وه و هبوون ب  نه  ئامادهرا،ست ل بهبرۆآس

   یاسای بازرگـانی لـهپشلکردنیدژی دا ١٩٣٧ی١٢مانگی  تی ئینگلیز له وه ده
 کـانی ههـۆی گیروگرفتـ بـهیـش  و کـاره ئـهربـی،  ی دهت هزای  ناڕه وه ن یابانه الیه

  یـتـوانی ـبـه مریـكـا ده ئـه .ـبـوو هـای ـنـه ـکـی وه ـیـه وه ردانـهدا کا ئوروـپـا  ـلـهئینگلیـز
مریكـا و  ئـه بازرگـانی ی وه هـۆی ئـه م به وست بگرت، به جۆركی باش هه

دا  وه ر ـئـه رانـبـه  ـبـه هـنـا، ـلـه ی پـکـدهمریـكـا ی ـئـه وه ره ی بازرـگـانی ده%٣ ـچـین
تـی  وـه  ده:کـوتی  ونـده ، ئـه و هۆیه ر به ههبوو  %٨ مریكا و یابان بازرگانی ئه
% ٢٠ـآـانی  نگیـیـه  ـجـه ـشـتییه  سیـسـتمی ـگـه  ـیـه ئارادا  ـلـه ی ـکـه یمانناماـنـه و ـپـه ی ـئـه واـنـه یاـبـان پـچـه

 . وه ره  سه ته بردووه
و   چـین بفرۆشـن و ئـه بـهنـی  مـه قـه و تـهك  وتـن چـه ریتانیا ركـه مریكا و به ئه
ڕێ   بـۆ چـین بـه)انتنهۆنگۆنـگ و آـ(ریاآانی  رگای ده  له نگییانه  جه سه ره آه
مـارۆ  ریای چینی گـه آانی ده  لواره زار آیلۆمیتر له م یابان س هه ن، به بكه

  دا و لـه مـاری دهال  پـه،و چـین بـوات ره ت بـه ر پاپۆڕك بیویستایه دابوو، هه
ر هرشـی   به وتبووه نیا آه  ته دا چین به م بارودۆخه له. آرد ریادا نوقمی ده ده

آـی  هیـ تـوانی مـاوه دهیـ هنیـا نـ تـه   بـه یـش روون و ئاشـكرا بـوو آـه هو یابان، ئه
 . آانی یاباندا خۆی راگرت ر هرشه رانبه  به دوور و درژ له

ـکـانی   ربازیـیـه  ـسـه هــزه ، بوومـبـارانكرا)ـآـانتۆن(ی ئۆآـتـۆبر ـشـاری ٢١ رۆژی
 شـاری  پـاش آـانتۆنکان،تكشـ  کـانی یابانـدا شـکره  لـهر رانبـه به   له و شاره ئه
. داگیرآـرا  وه ن یابانـه  الیـه لهی چانكایچك بوو  رمانده  فهشونی   آه)ئۆگهان(

مـرۆ  ئهجھان کانی  وره  گه ته وه ده  کهوتبوو  رکه یان بۆ ده وه ئهچین رانی  رابه
  بیاریانـدا لـهم خۆیـان  بـه ن،ڕ پـه ده یابـان راتی  وه دژی ده ی به بت یا سبه

  رگـری لـه  و بـهن نـگ بـده جـه   بـه درژهر چین   بۆ سهابانیهرشی ر  رانبه به
 یی هرـشــ وه رچداـنــه رـپــه ـتــی ـچــین ـبــۆ ـبــه وـــه ده .ن ـیــان بـکــه ـکــه نیـشــتمانه

آـانی  هیـزهدا  وره دهم  له ،زران  دامه)چونكینگ( آانی خۆی له  هزهکان ییهیابان
دا  وییانـه پشـهم   لـه،آـرد وییـان ده یتـا پشـه یتاپـه پـه ری چینداو باآ یابان له

  چووـنـه دهدا ) یانگتـسـه(ـنـای  ـپـه ـیـان داگیرـآـرد و ـبـه)شانـسـی(ـشـاری  ـکـهـبـوو 
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زایـی  دا نـاڕه١٩٣٩ سـای  لـه رانسـه تـی فـه وـه ده  که یشدا وه ڵ ئه گه له.  وه پشه
ـــه ـــه ـب ـــان  دژی ـل ـــی دهشکرکشــــی یاـب ـــوورـب ـــه ـب ـــه دهم  ، ـب ـــی  وـ ـــان ـت یاـب

ی %٤٢  خـاآی چـین آـهی%٢٠ دا وره دهم   لـه،ی داگیرآرد)هاینان(ی دوورگه
 . داگیرآرا وه ن یابانه  الیه ژیا له كی چینی لده خه
 

 دا  چین آان له ر رگای یابانییه  آۆسپی سه نابته  دات که  دهن  بهریتانیا به

 
آـــانی یابـــان و  ر ملھوڕییـــه رانبـــه  بـــه ئوروپـــا لـــهتیکردنکـــی  ایـــهنیـــا دژ تـــه

  سای تی ئینگلیز له وه  ده یاندنك بوو آه راگه ین خاآی چ ی لهکان هویی پشه
ـه دا١٩٣٩ ـه ـل ـده  ـل ـرلن(،وه ن ـبـوی ـآـرده ـن ـه)هۆنگۆـنـگ( ـبـۆ پاراســتنی)چمـب   ـل

 :یانـد  رایگـه ،ناوبانگـه  بهت مۆنیخی رۆژهه   به  آه دا هیاندن  راگهو  یابان لههرشی
تـی  وـه چـت، ده  ده ڕـوه  و پویسـت بـهت پی آاركی تایبـه  چیندا به ربازی یابان له آی سهالچا

ــاركی وه ــز ـآ ــه ئینگلـی ــا ـئ ــه ـه ــادات ـآ ــه نجـــام ـن ــه  ببـت ــپی ـس ــه  آۆـس ــان ـل ــای یاـب ــدا ر رـگ  . چیـن
دا ویسـتی ١٩٣٩  سـای مـارۆ درابـوو لـه  گه ریاوه ن ده  الیه  له  آه)چانكایچك(
ر   سـه  یانـده هگـ ده   وه ه رگای هندوچینـ  چینی له  آه)یۆننان(ری  فه نه مه  شه له
م   ـآـات، ـبـه  دژی یاـبـان ئاـمـاده رد ـبـه ـبـه  بـبـات و ـخـۆی ـبـۆ ـنـه ـهـره رـیـا ـبـه ده

 .ست یان به)برمه(و )یۆنیان(ی رگای ربازه سهی  هز آان به یابانییه
 .ی پشوو رچاوه مان سه  هه٧٣٥ تا ٧٣٣ - ل

 
 دا ی دژی فاشیزم ره  به ك له یه تی دژ به دوو سیاسه

 
ــان سیاســـه ــهتكـی ــو وه  ـئ ــه  و کـــه ـب ــۆرژوازی ـئ ــه ـب ــاوا ـل و  مپریالیســـتی رۆژـئ

و  ئـه!  بـوو وه آـانی خۆیـه  شـون ئامانجـه ك پشـوو بـه ر وه یشـدا هـه ورانه ده
ـه سیاســه ـه ـت ـه جیاوازداڵ ئارمــانی دژی فاشــیزم گــه  ـل ـوو  هــهکــی زۆری  یـی  .ـب

مـۆر (و )تفـت(نـاتۆر  مریكـا و سـه رۆآكۆماری ئه سه) نترۆم(ك  سانی وه آه
 ـآـرد ـبـه ـیـان ده آاـنـدا قـسـه  ـآـۆڕه ـبـوون، آاتــك ـلـه ی ئینگلـیـزی ـهـه)براـبـازۆن

ناو ببات تا رگا   و ئامان له  روسییه نگه و جه  ئه   : کرد زوویان ده ئارهئاشكرا  
کـانی جھانـدا  نرخـه  بـه ر آانـه سـه  بهتس  ده ریتانیا مریكا و به خۆش بت بۆ ئه
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و  یویست خـرا ئـه ت ده آتی سۆڤییه  یه: بوو وه  ئه ی دیكه آه ته سیاسه. بگرن
و  ر ئـه رانبـه  بـه لـه . چنگ فاشیزم رزگار بت  آۆتایی پبت و جھان له نگه جه

 بـوون ئامـان و ئیتالیـا و  وه خوازی ئه ریتانیا ئاواته مریكا و به ئهدا  ته سیاسه
  آـه ازارهزن بوون بۆ بازاری جھانی تكشكن تـا بـ آی مه ترسییه  مه یابان آه

 . وه ست خۆیانه  ده وته بكه

 
 ب سۆسیالیستیالر جھان از پیرۆزی انقص تاریخ  مخت: آتبی٣٠٨ -ل

 .رزی هرام هقی ف هت  تا پایان جنگ جھانی دووم، ترجمه اآتبر در روسیه
 

 نگ جه  ودات مریكا ده ماری ئهال یابان په
 آات س پده قیانووسی ئارام ده  ئه له

 
ـه ـه ده دا١٩٤١ ســای  ـل ـان ـتـی  وـ ـهئاـم ـه  ـب ـراد   هرشــكی ـب ـو شــاری لنینـگ رـب
ر   سه خاته ترسی ده  مهها هور ، ههآات ده  شاری آیف داگیر ودات مارۆ ده گه

 و پشـی  نـگ  جـه وتـه آه  ده ختانه رسه سه)سوور(شكری م له ، بهیشمۆسكۆ
  کـهدایانشت بـوو آانی ئامان  نگییه  جه رآرده  سه ی آه نهالو پ  ئهت،گر پده
  یشـته گـه شكن، بۆیان نه ت تكده تی سۆڤییهآ وتوودا یه شت حه ی هه  ماوه له
 . و دووچاری تكشكان بوون وه  ناآام مایه یان به آه نجام و ئاواته ئه
 ،آـانی بینـی ی روسـه هرگریكردنـ ی ئامان و به و هرشه  ئه یابان آهتی  وه ده

ـه ـ  ـئـه وه  ـآـرده وه بـیـری ـل ـ هــرش ـبـۆ روســییهخۆیشــی ر  هـگ   هـتـو ـآـه  دهات بـب
ربوی  نكی بهالپاشان پ ،ترباز ب  لی ده ئاسانی ناتوان  به  آه وه نگكه جه

ی بتوانن  وه آان بۆ ئه یابانییه. اتریتانیا بد مریكا و به ماری ئهال  په داڕشت آه
و   بـۆ ئـه،ژمـن فریـودانی دو وتنـه شـنن آـه بـوه دوژمـن  لـه تسـ ناآـاودا ده  له

رآردـنـی  ـسـه پاـشـان ـبـۆ ـچـاره  ـهـمن و ئارامـیـان پكھـنـا،ـبـارودۆخکی  ـآـاره
ــهـکــانی ـیــهناآۆآی ــان و ـئ ــوان یاـب ــه مریـكــا ـآــه  نـ ــووژآردن  وتـن ـآــاری و  وـت

 ی دسـامبری٧  رۆژی لـه   بـوو کـهاد نـه وتـووژهو  ئـهی  رمه گه   له،دیپلۆماسی
ربویـان  ن هرشكی قـورس و بـهآانی یابا نگییه  جه  و پاپۆڕه  فۆآهدا١٩٤١
  و لـه )هـاوایی(ی   دوورگـه له) بوررها لپر ( مریكا له آانی ئه ر بنكه  سه آرده
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 بریتـی  مریكـا آـه آـانی ئـه نگییـه  جـه  پـاپۆڕهی  نـد آـاتژمردا زۆربـه ی چـه ماوه
 ، پاشـان نـاو بـرد قیانوسـی ئـارام لـه  ئـه نگـی لـه پـاپۆڕی جـه شـت هـه  بوون له
یـان بوومبارانو نگـاپور   سه ریتانیا له ریایی به دهی  ه بنكر  سه دهیان کرهرش
  ریتانـیـا ـلـه مریـكـا و ـبـه  ـئـه ـکـانی  گرنـگـهر شــونه  ســه ـهـا چووـنـه روه ـهـه د،ـآـر
مریكـا  ریـایی ئـه  هـزی ده  به ی آه زنه  مه و زیانه ئه. قیانوسی ئارام و هند ئه

آانی خۆیان   هرشه آرد آهموار ههآان  یشت رگای بۆ یابانییه ریتانیا گه و به
  ـآـان ـلـه یابانیـیـه. ن رینـتـر بـكـه  ـبـهداـتـی ئاســیا شــی ـخـوارووی رۆژـهـه  ـبـه ـلـه

ـسـت بـگـرن   توانیـیـان دهکـشـای ١٩٤٢ی  ـتـا ـمـانگی ـمـه  ـآـهداـآـی آورـتـ ـیـه ـمـاوه
ـ ـچـهـهـا  روه ، ـهـهـیـاالما و  فلیـپـین- برـمـه-ـنـدۆنزی ر ـئـه ســه ـبـه    ـلـه  هـنـد دوورـگ
م  ی ئـه میانـه  لـه . بـوون ریتانیـاوه مریكا و به  ئهتس ده  به آهقیانوسی ئارام  ئه

  یاـنـدنك ـلـه نگـتـۆن راـگـه  واـشـه ـلـه ١٩٤٢ی ـآـی ژانویـیـه رۆژی ـیـه  دا ـلـه هرـشـانه
 -ریتانیـا  بـه-مریكـا  ئه- ت روسییه تایبه یمان به ی هاوپه ره تی به وه ده ٢٦ ن الیه
ـه ـه،چــین مــۆرآرا و  لھســتان-گۆســڤی ـی ـهیاند  راگــه  ـل ـا دا  کــه ـن ـار درا ـت بـی
ن و  ده نـگ ده  جـه  بـه ی فاشـیزم درـژه ره  به ر دوژمن واته سه وتن به رآه سه

 .ستت  ببه وتنامه ركهنیا   ته نابت بهتك  وه هیچ ده
 

 . رچاوه مان سه  هه٣١١ تا ٣٠٩ -ل
 

  و ١٩٤٥ تا ١٩٤٣ سای تی دوور له  رۆژهه نگ له جه
 می جھانی  ههنگی دوو جه آۆتایی

 
ـه ـاپۆڕه وه١٩٤٣ ســای ـل ـه  جــه  ـپ ـه نگیـی ـانی ـئ ـه ـآ ـا و ـب ـه مریـك ـا ـل ی   ناوچــه ریتانـی

ــــی دووردا ده رۆژـهــــه ــــه ـت ــــزه روه  هرشـــــكردن، ـهــــه ســـــتیان داـی ـهــــا هـ  
و  ڵ ـئـه ـگـه  ـلـهـکـان، یـیـهـمـاردانی یابانالر  ـپـه وتـنـه  ـآـهدا ئاـسـیا آانـیـان ـلـه مینیـیـه زه

 داگیـر آرابـوو  وه ن یابانـه  الیـه  لـهیان هآ شتمانه نی کهی  نهال و گه دا ئه هرشانه
ـه ـن و جوو راـپ ـهالڕـی ـهیخشــی نیشــتمانی ی ئازادیبــه وه ـن ـا  ـل ـ ڤی- آۆرـی ـام هـی  -تـن
ــین  ـئــه ــهـنــدۆنزی و فلیـپ ــاراوه هاـت ــه.  ـئ ــزهدا١٩٤٣ســـای   ـل ــه  هـ ی  ره ـآــانی ـب

ـه ـا(ی  یمــان دوورگــه هاوـپ ـه)مارشــاڵ( و )ماریاـن ـه  یــان ـل ـارام ـئ  قیانووســی ـئ
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زنتـرین  مـه. آـانی فلیپـین نـگ بـۆ ئـازادآردنی دوورگـه  جه وتنه رآرد و آهداگی
ی   دوورگـه  مـانگی ئۆآتـۆبر لـه می جھانی لـه  ههی دووینگ ریایی جه نگی ده جه

پـاپۆڕی  چـوار نگـی و دا سـ پـاپۆڕی جـه نگه م جه له.  فلیپین روویدا له)  لیته(
  ی یابان له شتی دیكه ندین آه و چه ریایی یان ماشینی ژرده ده گر و هه فۆآه
 . هناتس ده وتنیان به رآه یش سه)برمه(  آان له یمانه هاوپه .ناوبران

.  وه ره  ده  آرابوونـه ی برمـه  ناوچه ك له یه آان تا ڕاده دا یابانییه١٩٤٤ سای له
 بـۆ  آـه.... وپتـرۆڵ ، ائوچۆکـك  آـانی وه هـاداره  بـه مـوو آانـه  ههدا وره ده م له

 ژـــر  تنــه و  کــه،کانــدا بــوون ییــهیابان ـکــۆنترۆی   لــه گرنــگ بــوون ونــگ جــه
ریتانیـا  مریكـا و بـه نـدی ئـه وه رژه  بـه نـگ لـه  جـه وآـان یمانـه هاوپـهتـی  سه ده
  ی آـه و ناوچانـه شـكی زۆر لـه  یابـان بـه دا آـه وه ڵ ئـه گه له . وه  پشه چووه ده

زـنــی  م هزـكــی مــه ، بــهـمــابوو  نــه وه ـســته  ده داگیــری آردـبــوو بــهپشــتر 
  شـداریكردن لـه ك بـۆ بـهالكـی چـا ه شـو  به و آاته  تا ئه بوو آه ربازی هه سه
آی ال و هـزی چـا و هـزه ئـه. ڕ  گـه  خرابـووه نـهریتانیـا  مریكـا و بـه  ئـهینگـ جه

س   آـهپـنج ملیـۆن   بـوو، زیـاتر لـه آـه آـی هـزه ره شی سـه  به  آه)آوانتۆنگ(
ـوو ـا. نـب ـز و تواـن ـهیهـ ـهو ی ـئ ـه شــكره  ـل ـۆ  ـل ـردن ـب ـرش ـب ـه  آــاتی هـ   چــین ـل
کی  یه ناوچهند مانگدا توانی  ی چه  ماوه  له و هزه  ئه، روو وته دا آه١٩٤٤سای
 باـشـووری ـبـۆ  وه  پـشـه رـیـا داگیرـآـات و بواـتـه ـآـانی ده  لــواره ـلـهرـبـو  ـبـه

 .نگین جه ه هندوچیندا د  له  آه و هزه نت به یه رۆژئاوای چین و خۆی بگه

ـا و ـئـه ـبـه ـایی ـئـه وت ـبـوو ـآـه رـآـه مریـكـا بۆـیـان ده ریتانـی ـه ـیـان نیـیـه وه  تواـن    ـل
  نـدییان آـرد بـه  پـوه و هۆیـه ر به  چۆآدا بننن، هه آی آورتدا یابان به یه ماوه
ـه آـتـی ســۆڤییه ـیـه ـا ـبـه وه ـت ـان بـكـات، شــداری جــه  ـت  ٩/٨/١٩٤٥ رۆژی نـگـی یاـب

نـگ  ی خۆی بـۆ جـه ئاماده) یاتا(یمانی آۆنفرانسی پی په ت به آتی سۆڤییه یه
ی  غولـسـتانیش ئاـمـاده ـتـی ـمـه وــه ت ده یاـنـد، ـپـاش ـسـۆڤییه دژی یاـبـان راـگـه ـبـه

یـدانكی   مـه غولسـتان لـه ت و مـه آـانی سـۆڤییه هـزه. نگ نیشاندا خۆی بۆ جه
ـه ـه ـب ـودا ـآ ـه رـب ـه  جــه وتـن ـه ـنـگ و ـئ ـرد)آوانتۆـنـگ(شــی  رـت ـان ناچــار ـآ  خــۆ  ـی
ـتـی ـچـین و   ـبـاآوری رۆژـهـه  ـلـه ی یاـبـان ـآـه و هزاـنـه ـئـه . ـبـدات وه تهـسـ ده ـبـه

ــه ــا و دوورـگ ــانی آۆرـی ــل(و ) ســـاخالین (ـآ ــه جـــه دا ده)گورـی ســـت  هد نـگــین ـب
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  ابـان لـهشـكری ی ی له م تكشكانه ی ئه رمه  گه له ! تكشكان شی روسییه رته ئه
دا ١٩٤٥ی ئاگۆسـتی٦  رۆژی مریكـا لـه تـی ئـه وـه  ده  آـهنگدا بـوو آانی جه ره به

ـسـ رۆژ ـپـاش بوومـبـارانی . ـتـۆمی ـآـرد ـشـاری هرۆـشـیمای بوومـبـارانی ـئـه
وشـی  ر شاری ناآازاآی و ئه  سه مان مانگدا چووه ی هه٩  له هرۆشیما واته
یمـانی  مان سـادا یابـانی هاوپـه ی سپتامبری هه٢ تۆمی آرد، له بوومبارانی ئه
 .ھاتنگ آۆتای  دا و جه وه سته ده به رج خۆی رت و مه ب شه ئامانی نازی به

  
  تاریخ معاصر جھان از پیروزی٣٣٥ تا ٣٣٢ - ل

  تا پایان جنگ دوم جھانی ر روسیهانقالب کبیر سوسیالیستی اکتبر د
 
 

 .دا نگانه و جه گرساندنی ئه  هه ی سیاسیی یابان له  کارنامه وه ئه
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 راقتی ئ وه  و دهسیاسیی باشووری آوردستانی  کارنامه

 
  ی لــه بجــه ــه  هــه ی آوردســتان آــه شــه و بــه  ئــهییی سیاســ  آارنامــه بــا لــه

  ـیـش هبـجـ ــه یبارانی ـهـهیـسـاتی ـشـیمیا  هۆـآـاری ـآـارهـتـا  وه  بكۆیـنـه خۆگرـتـووه
نـانی ئیمپراتـۆری س ه ره  و هـهیمـی جھـان آـه نگی یه پاش جه.  وه روون بته

  .زراند  خۆیان دامهتی وه ده ئازاد بوون و  وه ته  نهند عوسمانی چه
 ، وه  چـوار پارچـه  بوو آرا به م دوو پارچه و ده  تا ئه ، آوردستان آهآوردستان

ی  وه تـه تـی ئـران و عوسـمانی و دوو نـه وـه ن دوو ده  الیـه ر پشـتر لـه گـه ئه
 و   چـوار پارچـه م آـرا بـه آه نگی یه  داگیرآرابوو، پاش جه وه هتورك و فارس

ری   داگیرـآـه ـبـیش ـبـوون ـبـه ره ی ـعـه وه ـتـه  و ـنـه و ـسـورییهـتـانی ئــراق  وــه ده
یدای   شه  آه م جھانه ی ئه لكی دیكه ر گه ك هه لی آوردیش وه گه !آوردستان
خـۆیی  ربـه  پنـاو ئـازادی و سـه آی سیاسـی لـهال چـا ستی آرد به  ده، ئازادییه

ـه ـه آوردســتان ـب ـه گشــتی و ـئ ـه شــه و ـب ـه ی آوردســتان ـآ ـوه   خراـی ی چوارچـ 
 .تی تایبه رستكراو بهو د ئراقی تازه

 

و آوردســتان باشــووری سیاســیی ی  کارنامــه  ت بــه بــاره بــۆ زانیــاری ســه
 ـآـریس ،ر نووـسـه - جـنـبش مـلـی ـآـرد آتـبـی ـلـهـتـی ئــراق  وــه ی سیاـسـیی ده کارناـمـه

 ن  الیـه لـهو  فارسی   به آراوه ئیبراهیم یۆنسـی ،ر نووسهو رگ   وهن  الیه  له آه آوچرا
  .گرم ر ده  وه هره به  ی دیکه رچاوه ن سه و چه  کوردی  به  کراوهانیید ر ممه حهم

ـی ـه: تبیـن ـه ـب ـه وه پشــتری  وه هــۆی ـئ ـه رگاـن ـه کــه  کوردیـی ـز  ی ـب م )ریــانی(ڕـی
ـده ـه وه خوـن ـره ـت ـه  ئاـمـاژه رچــاوه ک ســه دا وه ، لـ ـه  وه  ـب ی  ـکـه  فارســییه رگاـن

 . م که ڕز یۆنسی ده به
 ڵ یسه همیر ف ئه

 شـاری دمـشـق  ـی لـه یسـه دا فـه١٩٢٠ )Julyـیـولی(ی ٢٤   لـه رانسـه تـی فـه وـه ده
   خــۆی لــه ت بــه وانــی تایبــه پاســه ١٧٥ ژن و ٢٥ ڵ و یســه فــه.  وه ره  ده آــرده
ردان و  رگـه ك سـه  تـۆن شـتومه٤سـپی سـواری و  ئـه٢٥ آانی حیجاز به هزه
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واز ال پیـاوكی  ڵ یـان بـه یسـه ن فـهآـا ییـه رانسـه فـه.  وه سـوڕانه  ده نهالو بخانه
ی  وه ـئـهڵ  یـسـه آاتــك ـفـه. ناـسـی ـسـكی فبازیـشـیان ده  ـآـه م ـبـه هزاـنـی، ـبـ ده

  نـه  بیكـهمیسـۆپۆتامیانـوان دوو چۆمـان   وت لـه یانه آان ده  ئینگلیزییه  که بیست
ــه ــه،ر بـنــن  ســـه پادشـــا و ـتــاجی ـل . ڕاـنــی رز ـنــه نـگــی ـبــه  ده ا ـبــهد خۆشـــی  ـل

تكـی آۆمـاری  وـه  دهزرانـدنی  دامـه  بـوون ڕه و بـاوه ر ئـه سـه آان له یهئینگلیزی
ـه ـه ـگـه ـل ـاوازی ـهـه ـآـه ریـتـی ناوچــه ڵ داب و ـن ـه،  جـی ـه ـی ـه  ـل ـدا   ـئ ـ(نجاـم ن ۆزرۆـگ

Gwrzwn(تـا ١٢  لـه مین آۆنفرانسـی قـاهیره ریتانیا پاش دووهه تی به  و حكومه 
یـن  بـه( ڵ لـه یسـه یـر فـهم یشـتن ئـه  گـه و ئاآامـه دا بـه١٩٢١ شیی مانگی مار٢٤
 ژــــر  آـــانیش بخرتـــه   آوردییـــه  ـشـــا و ناوچـــه دا ببـــت بـــه)یـــن ره لنـــه ئـــه
 سـای  لـه ئراق  ی  چوارچوه لهآان   آوردنشینه  ناوچهدانانی.  وه تییه هس ده

ی ـمـانگی ٦ یاـنـدنی پــی راـگـه  ـبـه ـپـاش آۆنفرانـسـی ـقـاهیره. نجاـمـدرا ـئـه دا١٩٢١
 سیســتمكی  چ جــۆره  کــهآرــت  ن پرســیار دهآــا  آــورده  لــهوســۆنی  مــه

   بـه یاندنه و راگه ئهم  به ،زانن باشی ده  و به نده سه  پپه دا ئراق ئیدارییان له
 ژـر   لـهوـت نایانـه یـا وـت یانـه ده   واتـه آـه تییـه ڕه  بنـه جۆرك داڕژرا بوو آشه

 .رابووآ سنیشان نه ده  باشی به  ،وه تی ئراقدا بمننه هس ده

نیـا   سـلمانی تـه  لـه، وه  پشـه آـراودا هاتـه ڕوان نه  آاتكی چاوه بژاردن له هه
آانیـان  های خانووه  نرخ و به ن آه نگ بده وخۆ ده یانتوانی راسته سانك ده آه
 نگدان دیاری آرابوون  بۆ ده و شوه  به س آه آه ٢٠٠  له ! زار ریای بھنایه هه

   دابوو آه وه نگیان به س ده آه ٣٢  سه آه ١٩٠ و  له،آردشدارییان  س به آه ١٩٠
آانیـان ـآـۆ  ك پـیـاوه ڕه گـه ك ـبـه ڕه گـه. ر ئــراق  سـه ی سـلمانی بخرـتـه ناوچـه

ك  م یه هربن، ب نگ ده نان دهھ  ههتس ده  به آردن  و داوایان لده وه آرده ده
  یـان بخرتـه کـه  ناوچـه کـهدا   نـه وه نگـی بـه آـرد و ده ی بنـد نـهتسـ سیش ده آه
دژی  سـیش ـبـه ـآـه ٤ نگیانـدا، س ده ـآـه ٩٢ آـان آـی جوـلـه ڕه  ـگـه لـه .  ئــراقر سـه
آان  كی بۆ گونده ممقام خهئی سلمانی قا آانی دیكه  ناوچه له. نگیاندا  ده وه ئه

ر   سـه وته یان بكه آه  بوون ناوچه وه نگ دژی ئه ده ٥٠٠٠ نگ ده ٦٠٠٠  نارد، له
كی ئینگلیـزی تسـ ده آاربه. ن بوون  و بالیهدا نگیان نه  ده وانی دیكه  ئه،ئراق
 چاوترسـن  وه آـات و آـورد بـه  ده وه نی آورد آۆبوونه مه وه ڵ چوار ده گه له
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ـه ده ـه گــه آــات، ـئ ـه ر ـب ـدن ـب ـه دژی لكاـن ـده  ده وه  ئراـق ـگ ـب  قورســین ســزای  ـن
  کـهزانـن  دا ده وه ڵ ئـه گـه  لـه سـه و چـوار آـه ئه. کرت یان بۆ دیاری دهگومرآی

ـه ـه ـئ ـۆ خــه و ســزا گومریكیـی ـده چــه ــك  ـب ـه ـن ـ  ـقـورس و گراـن ـه ه، ـب ـان  وه م ـئ ـی
 . وه به ره  عهیت هس  ژر ده ونه ی بكه وه تا ئه  هه پباشتره
  ڕــوه  ـبـه ت ـبـه رـبـاره ك ـسـه ـیـه وه  روونكردـنـه ری ئینگلـیـز ـهـیچ ـجـۆره آومیـسـه
نجـام  رئـه سه.  نادات وه سته ده به ولر  ههوهۆك  زاخۆـ د بژاردن له بردنی هه

. ر ئـراق  سـه ونـه  دابوو بكـه وه نگیان به  ده آانی دیكه  سلمانی شونه  له جگه
ـه آومیســه ـه ری ـب ـا ـب ـه ریتانـی ـه ـیـش ئامــاده و حاـ ـه یهی دۆســ  نیـی ـده روه  و ـپ ی  ـن

 . بكات وانه ن ره نده آان بۆ له بژاردنه هه
  شا ا بهڵ آر یسه میر فه ئه

   آرایـه آـه ریفی مـه ی شهڕڵ آو یسه میر فه دا ئه١٩٢١ ی مانگی ئاگوستی٢٣ له
یانـد، بـ   پادشایی خۆی راگهخوا شامان بپارزت:  سرودی شای ئراق و بهپاد
 .بنبوێ  رآوك له رانی سلمانی و آه ی نونه وه ئه

  ٧٦ تا ٧٤ - رگ ئیبراهیم یۆنسی ل  جنبش ملی آرد، وه:آتبی

 پادشای آوردستان

 
ی تـورآی و کـان هسـاڵ بـوو، زمانـ ٤٤نـی مـه دا تـه١٩٢٢ سـای حمود لـه شخ مه

  لـه.بان بـوو سكی مھره آانی آه  بۆ هاونیشتمانه،زانی بی ده ره فارسی و عه

ـۆبری ی١٠  ـهدا١٩٢٢مــانگی ئۆآـت ـی راگــه  ـب ك  پــدن ـه دهیاـن ـی  وـ آوردســتانی ـت
زیــری بــۆ  شــت وه  هــههــا روه ، هــهتخــ  پایتــه  ســلمانی آــرده وزرانــد دامــه

 : لهن  بریتی بژارد آه  آوردستان ههتی حکومه
 شخ قادر
 حمود شخ مه

  آه له ریم ئه آه
 حمود غالب شخ مه

  ئاغا مه حه
 داری له لی آه شخ عه

 د حمه ید ئه سه
 فا پاشا حاجی مسته

 زیر رۆك وه سه
 رگری زیری به وه
 زیری دارایی وه
 زیری ناوخۆ وه
 زیری آاروباری گشتی وه
 زیری داد وه
 رۆآی پۆلیس سه
  رده روه زیر په وه
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 :  نووسیوه رهۆو ج آانی به زیره رفیق حیلمی ناوی وه :تبینی
 ئیس الروسا ره
  ئیسی داخلیه ره
  ئیسی مالیه ره
 عارف ئیسی مه ره
 ›دفاع‹ئیسی قوای میللی  ره
  رع ـ عدلیه ئیسی محاآم و شه ره
  ئیسی نامعه ره
  تی عمومیه منییه ئیسی ئه ره

 فید شخ قادر حه
 ریب د غه مه شخ محه

  آه له بدولكریم ئه عه
 فا پاشا مسته

 ران آی ساحب قه سالح زه
  رآوآیزاده عید آه ال سه حاجی مه

 حمان ئاغا بدوره د ئاغای عه مه محه
 نجی رزه د به حمه ید ئه سه
 .یق حیلمیف آانی ره شتها یاد-می رگی دووه  به٥٤٤ -ل

ـخـــۆی پادـشـــای : یاـنـــد دا رایـگـــه١٩٢٢ ی ـنـــوامبری١٨  ـلـــهحـمـــود  ـشـــخ ـمـــه
ـا ،آوردســتانه ـا ســه ر هــه  هــهیش ـئ ـوو آــه ١٩١٩ ی ســای آــه وزه مــان ـئ   ـب

ی کمـانگی  ونـهیشـدا  آـه  نـو بازنـه آـی سـووری تداآشـرا بـوو، لـه یه بازنه
ی   ونـه دا هآـ پولـه  لـه پۆستی چـاپكرد، یحمود پول شخ مه. ابینر  ده وه کشه یه

دا  هآـ  پولـه لـههـا  روه هـه و،پ آشـرابو چـه ی راست و شوه به ر نجه دوو خه
 .ی پشوو رچاوه مان سه  هه٨٣ تا  ٨١ - ل ------ .تی آوردستانی جنوبی حكومه :نووسرا بوو

 
 پادشای کوردستاننارآردنی  رآه به

 

سـرهنری (  :کـان واتـه یـهنگلیز ئی سـتهد ڕاستی مـانگی فیبـرواری آاربـه  ناوه له
 Airـئـایر آوـمـودور ـبـوترۆ ()Bourdillon ـبـوردیلن( و )Sir Henry Dobbsـبـزود

Commodor Botron ( ژآــاری آومیســهر و  و راو)ـه ـدز ـئ ـه) دمۆـن ،  وه آۆبووـن
 ند چه  آه ١٩٢٣ی فیبرواری٢١ له. حمود داڕشت دژی شخ مه نی خۆیان بهالپ

  :یاند اگهیان پ و ئیلتیماتۆمه ببوو، ئه ر  د تپهحمو  پادشای شخ مه  لهکمانگ
 بـۆن بـۆ )ت نـدامانی حكومـه ئه( :ن ك ده  وه،ری به ڕوه ندامانی شورای به ڵ تكای ئه گه یا له

ڵ  گـه  لـه  و ئیلتیماتۆمـه ئه! ر آار نامنن سه ن یان له كهب اسستی خۆتان ب به غدا و نیاز و مه به
  کـه کـی شـاره خـهتـا   وه بـو کرایـهر سـلمانیدا  سه  به ۆآه ف  بهکدایاندن راگه

ـبن ـه. ئاگــادار ـب ـه  راگــه ـل ـوو هآــ یاندـن ـه :دا نووســرا ـب ـه ر خــه گــه ـئ ـازی  كــی شــار ـب نـی
  .آرت رگریکردن بن، شار بوومباران ده به

  جنبش ملی آرد٨٨ و ٨٧ - ل 
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 حمود مر شخ مه ی سیاسیی پادشای آوردستان، نه آارنامه
 

   لـه ی که وه ڵ ئه گه  له، ھناوه  جھان هه آی ئایینیدا چاوی به یه ماه  بنه لهشخ 
  هسـت  هـه  لـهی کـه یـهتی وایـه تـه  نـه    هسـت هـهم  بـهکـی ئایینیـدا ژیـاوه،  یه واده خانه
 :ن ده  و جۆره آدا به یه  هۆنراوه  له، هزتر بووه  بهی که ییهئایین

 ومی آورد وقی قه مانعی حق ب بته ر عاره گه
 م آه هئزای  آوردی قه  آردوومن به یش آه و نوژانه ئه

 
 .  بیستووه ی شخه ماه  بنه  له فید آه  آاك ناسر حه م له و هۆنراوه ئه :تبینی

 
 :  بریتین له که  نجامداوه های ئه گرانبهند کاری   چهشخ

ـه - ١ ـه گــه ـل ـه  آــهی هو ڵ ـئ ـه  ـل ـه مــه  بـن ـه ماـ ـاودائیســالمیآــی  ـی ـه ن ژـی ـه ، ـی   آــ ـل
و  ، ئـه  سـیحی بـووه ی مـه ئـایین تـی آوردسـتان بـوای بـه آانی حكومـه زیره وه
 . بووه) آه له ریم ئه آه(مر یش نه زیره وه
 
 نــو  كردـنـی ـئـای آوردـسـتان آـچـان و ـآـوڕانی قوـتـابی ـلـه  ـآـاتی ـهـه  ـلـه- ٢

 خـۆی  و آـاره ئـه ،ـن رانی دهۆخـونن و گـ  سرود ده وه كدا پكه ی خه ئاپۆڕه
ـه نیشــانه ـه ی باـی ـه خداـن ـه  ـب ـی آۆمــه رده روه  ـپ ـه آردـن بــت   ده جۆرــك آــه گــا ـب

 .مان بوات و نه ره  بهدا نوان آچ و آوڕ جیاوازی له
 
  بـت و بـه دهبرینـدار نگـدا   جـه لـهخـۆی آوردسـتان  ربـه  پناو سه  شخ له- ٣
ـلد  ـب ه د ورــتیگ  دهـی ـه هرـت ـۆ لپر  دادـگـای ـب ـدا ـب ـه.  وه ســینهـغ ـا چاوــك ـب و  ـب

. ربـازی آـی سـه یه  دادگه غدا درایه  به حمود هنرایه ی شخ مه وه دوای ئه :دا بگین دادگایه
 شـخ گـوت و  ی ناشـیرینی بـه  قسـه، بـووی ئینگلیـز آـه گـارۆآـی داد  سـهدایـ آـه مـه آاتی موحاآه  له

 پـی  بـوو آـه آكـی پـ نـه یچ چـه هـ ڕی و چونكـه  عاسـتی خۆیـدا راپـه ویش له ئه. ی پكرد گاته
  ری ـخـۆی داو گرتیـیـه ی ـسـه ـآـه دانیـیـه و جاـمـه  ـآـوـمـاریال هـپـ  ،رۆـآـی دادـگـه  گـیـانی ـسـه ربـتـه ـبـه
 .ری  سه ی پیس دابارییه و قسه  جنو آی و به هروپۆت سه

 
 ٢٠٠١ سای٢٧و ٢٦  - ل ٢رگی لی آورد، به  مژووی گه ك له یه ره پهالند   چه:آتبی
 ٨و٧ - تاریخ الكویت السیاسی ل  آتبی رگیراو له وه. ر زهه مال مه ر آهدوآتۆ
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 دا و سیستمه  ئراق و ژیانی کورد لهسیستمی کۆماری

 
  ، دوژمنی خـودا وا بـه یه وتنی ئوه رآه مۆ رۆژی سه  آۆماری ئراقه، ئه ئره

وتـی  مر حـه آـاتژ غدا له ری رادیۆ به وژه ! وتووه آاندا آه  آۆنه آوژراوی له
 میكرۆفـۆنی  یـدا لـه آـه رنامه تای به ره  سه  له١٩٥٨  یولیJulyی ١٤رۆژییانی  به

عـیـد  ـنـوری ـسـه :ـآـوتی، پاـشـان ـیـان ـآـرد ـبـهی  وه ره ی ـسـه و رـسـتانه ـئـه  رادـیـۆوه
ك   وه نـد آـاتژمری دیكـه ـی ئـراق چـه پـه داری چـه تمـه ری ئینگلیز و سیاسه دوژمنی خودا، نۆآه

  چونـکـه ، جـیـه ری رادـیـۆ ـبـه ـآـانی وــژه قـسـه .مرــت  ده)ـبـدو  ـعـه ـنـه ـتـه لـسـه ـئـهناـیـب (
رآـوت   سـه  له ی هاشمی بۆ آورد جگه واده  ئراق و خانهیتی پادشای سه ده

تـی  سـه ، روژی رمـانی ده بـووه نه  هیچی دیكهژاری و بمافی  و ههم  و سته
. پكـدنتکـدا  خـه یدـ  زن لـه  ئاواتكی مه و هرۆژكی پیرۆزئراق  پادشای

ت لبـوردنی  وه  ده،یاندنی آۆماری ك پاش راگه وتوویه  حه ی یولی واته٢٠ له
 آـان بعیدیـه تـه شـیآانی آـان و دوورخـراوه ندییـه  به و لبوردنه ئه. یاند گشتی راگه

  سـانه و آـه ی شـاعیر لـه›گـۆران‹تیـف و د و شـخ لـه حمـه شـخ ئـه.  وه گرته ده
   ـبـوو، ـلـه وه ـمـووی گرنگـتـر ـئـه  ـهـه ـلـه.  و لبوردـنـه ر ـئـه  ـبـه وتـنـه  ـآـه ـبـوون ـآـه

ر  سـه  ئـراق لـهگـای آۆمـه(  :دا نووسرا بوو١٩٥٨ ی یولی٢٧ ستووری ی ده٣ندی به
بــت،  پــی رزداـنـان ـبـۆ ـمـافی ـئـازادی ده ـآـان ـبـه کردنی تـکـای هاونیـشـتمانییهی هاوـآـاری ـمـا بـنـه
  موویـان لـه هـهتـی  وایـه تـه سـتووری ئـراق مـافی نـه ن، دهشـ دا هاوبـه م نیشتمانه ب و آورد له ره عه

 .)آات  دابین دهدای ئراق چوارچوه
 ٢٥٠و٢٤٩ -  جنبش ملی آرد ل:آتبی

 
 رۆککۆماری ئراق مین سه که یه

 ی یـولی١٤   لـه یشـتنی واتـه ت گـه سـه ده تای به ره  سه لهریم قاسم  هبدولک عه

 م ، بــهزانــی  پشــتیوانی خــۆی ده هآــانی بــ آۆمۆنیســته ١٩٥٩ تــا یــولی ١٩٥٨
 ،بـ یـدا ده  دـدا پـه رانی لـه آان نیگه تی آۆمۆنیسته سه گرتنی ده ره هۆی په به

ت بـۆ  نانـه آـات و تـه  بـای راسـتی پـارتی دمـۆآراتی میللـی ده پاشان روو له
ت  بـاره تـی قاسـم سـه  سیاسـه و جۆره  بهت،ڕوا بی ده ره ی ناسیۆنالیزمی عهال
 . روو وته آه ده..... و  آورد  مافی به
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سنیشـان  باشـی ده ی آـورد بـه لـه سئه ستووری ئراقدا مه ی ده٣و ٢ ی  ماده له
  رۆژی د سكرتری پارتی دمۆآراتی آوردستان له حمه ئیبراهیم ئه. آرابوو نه
ی ئاشكرا  و باسه دا ئه)بات خه(ی  روتاری رۆژنامه  سه له ١٩٦٠ ی نوامبری١٩
  لـهپنووس نگی  ند مانگ دواتر جه چه . دادگا  بانگکرایهدا   رۆژهو ر له  هه،آرد

. سـتی پکـرد ده ، بـوویتـ وـه مـی دهر فـهآـی  یـه  رۆژنامـه وره آـهثی ال رۆژنامه
ی  ـلـه سـئه ب و ـمـه ره شۆڕـشـی عـهردـی   ژـر ـسـه  وتاركـدا ـلـه وره ـلـهثـی ال رۆژنامـه

نووسـی   چـاره  بـه وه ته ستراوه تی آوردی ئراق به مایه نووسی آه چاره: یاند رایگه آان تییه مایه آه
 . وه بت بتوته  ده مایتیه م آه ئه=  شود بذج این اقلیت باید  ـ  وه هب ره ی عه وه ته نه

ـی حکومــه ـهـت ـارودۆخكی ســه آــانی خســتبووه  آــورده ره  قاســم راـب خــت و   ـب
   رۆژنامـــهرمانیـــدا دا قاســـم فـــه و آارانـــه ڵ ئـــه گـــه هاوآـــات لـــه..... .  دژوار

آــرن،  تــاو چــاپ نــه  هــه–نگــی آــورد   ده–آوردســتان ک  وه آــانی آوردییــه
دا رگـای ١٩٦١ یشـ مار  لـهشیـ)پـارتی(مـی ر فـهبـات ئۆرگـانی  خـه ی رۆژنامـه

 .گیرت  لدهیچاپ
 .ی پشوو رچاوه مان سه  هه٢٦٣و٢٦٢ - ل

  قاسمتی سه مانی ده  ر
 
 ناآـــاو  لـــه ١٩٦٣رواری ســـایی فیبـــ ٨ی رۆژی  ققـــه ده ٨/ ٣٠ آـــاتژمر لـــه
   رادیـۆوه ك لـه یـه نـد چرآـه  پـاش چـه،سـتت وه غـدا راده آانی رادیۆ به رنامه به
و  ئـه . ناوچوو رگریدا له تی به زاره وهآانی   ورانكراوه  ژر خانووه دیكتاتۆری ناپاك له :ن ده
 و غـدا یـۆنی بـهڤیز لـه تـه  چتـه ده قاسـم دا هرۆژو  ر له هه بوو،  راست نه واه هه

 .تدا  دهك نیشان  خه خۆی به
ـه آــانی  ن زرپۆشــه  الیــه رگــری لــه تــی بــه زاره  وهمــان رۆژدا ی هــه  ئــواره ـل
   ئزگه  رتهب گیان ده  نیوه  و قاسم بهتدر مارۆ ده  گه )شید  رهی ربازخانه سه(

دا ١٩٦١ ی یـولی سـای١٤  لـه  آـه )م عـارفالبدولس نگ عه رهه سه(ن   الیه و له
ر  رانبه  به  لهت، پاشانآر  پرس و جۆی لده،خشرا بوو  به وه ن قاسمه  الیه له

 .آوژرت  و ده سژی گولله ر ده  به درته ڤیزیۆندا ده له دوربینی ته
 

 . رچاوه مان سه  هه٢٨٣و ٢٨٢ – ل



  دام واسینی سه                                     هه                          تا                      بجه ه  یادی هه له

      49

 نگی آوردستان دا جه   له شداری سورییه به

 
ـه ـ  ده ـل ـی کۆمارـی ـهدا وراـن ـ ـن ـان ه سیاســیی هک گیروگرفـت ـهـک ـورد کــه ســه  ـل م  ر ـک
ناچار بـۆ پاراسـتنی خـۆی   بهیش کورد،ند ی سه ره پهزیاتر کو  ، به وه هنکرا نه
تی ئـراق بـۆ  وه ده.   ئاراوه  هاته رگانه  پشمهشیڕک برد و شۆ نای بۆ چه په

 سیاـسـت و  ـشـنه  ـچـه ـمـه ـکـانی ـهـه لکردنی ماـفـهی ـکـورد و پـشـکردنرـکـوت ـسـه
  وای لــهاد  بــوو کــه دا و سیاســته ی ئــه ه درــژ  لــهبــرد،  ده ڕــوه بــهی کــپیالن
 .تی بکات  یارمه ربازی  سهی هز تی سورییه کرد به وه ده
آرد،  نگدا ده جه ی له شداربوونی سورییه ئینكاری به پشدا  لهتی ئراق  وه ده(
 ی  ناوچـه شـكر عـارف لـه رلـه پـاش دیـداری سـه ١٩٦٣ی ئۆآتۆبری٢٢ م له به

ـزه. و ئاشــکرا ـبـوووت رـآـه  ده وه زاخــۆ ـئـه ـه ی ســورییه ـکـه  هـ    بریـتـی ـبـوو ـل
و  نگـین، ئـه جـه دا ده)ئیسـرائیل(نگـی  یـدانی جـه  مـه  لـه آـه) رموك یه(شكری  له
 بـۆ  آـه  هـزه، وه هخانتۆپتانگ و   س به زار آه  س هه  پك هاتبوو له شكره له

م  بـه ،نگدا آرد  جه شداری له بهی زاخۆ و دهۆك   ناوچه آی آورت له یه ماوه
یتـوانی زۆر  یانـد نـه آان زیانكی قورس و گرانیان پگه ی آورده وه هۆی ئه هب

نگـدا   جـه لـه  هشـكر و لـه  ئـهکردنیشـداری به.   بۆ سورییه وه ڕایه گهو   وه بمنته
  هیـش بـ تكـی دیكـه وـه  وا ده:یـانكوت  و ده رگه ی پشمه ر وره  سه آاری آردبووه

 ).آات نگ ده شداری جه دژی شۆڕشی آوردستان به
  رچاوه مان سه  هه٢٧٩ - ل

 
  آۆماری ئراقسیستمیی سیاسیی  آارنامه

 نـوان  وتـووژ لـه ی پۆسـهند جـار   ئراقدا چه نی آۆماری له مه ی ته  ماوه له
رانـی شۆڕشـی  رابـه.   چـووه ڕـوه تـی ئـراق بـه وـه شۆڕشی آوردستان و ده

 رگـای  تـی ئـراق بـه وـه ی آـورد و ده وه ته ی نه ی آشه وه  بۆ ئهآوردستان
م  ـآـرد، ـبـه ـآـان ده  ماـفـه ـبـێ ـلـه ر بكرــت، چاوپۆـشـییان ـلـه ـسـه ئاـشـتی ـچـاره

 و  تـانی تۆرآییـه وـه هـا ده روه ب، هـه ره م و عهالتی ئراق و دنیای ئیس وه ده
  پناسـه و زایـۆنیزم مپریـالیزم  ئـهپیالنکـی  ئران شۆڕشـی آوردسـتانیان بـه

ی شۆڕـشــی  ـمــی ئاـشــتییانه ی وه وه ـبــری ـئــه راـنــی ئـــراق ـلــه راـبــه. ـکــرد ده
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. نگـیـدا ـبـوونالپی  م ـلـه رده ، ـهـه وه ـنـه  ـبـده  ئاـشـتی و دۆـسـتانه آوردـسـتان ـبـه
   لـه رگانـه وڵ و آۆششی آورد و راگرتنی چاالآی پشمه پاش چوار ساڵ هه

ی هـیچ  وه تی ئراق بۆ ئه وه  ده،پناو ئاشتیدا  له وه تی شۆڕشه رایه ن رابه الیه
تـی  وـه زائیـر چـۆآی بـۆ ده لجـه  ئـه لـه ١٩٧٥ سـای لـهدات،   آـورد نـه مافك بـه
  تـی ئـراق ئعترافـه وـه ی ده تـه و سیاسـه یـش بـۆ ئـه گـه  باشترین به،ئراندادا
ڕانـدنی  آـاتی د لـه ١٩٧٩ سـای  لـه کـه   ه) حسین دام سه(ی خودی  آه میژووییه

 :ت ده  غداوه ڤیزیۆنی به له  ته زائیر له لجه  ئهی که یماننامه په
 .ین ناو ببه  هی شمال ل دابوو تا ئاژاوه ئران   به وه مان بۆ ئه  انهو ئیمتیاز  ئه ئمه

 
ـ لجــه ـنـی ـئـهالـپـاش پی ـآـانی آوردســتان و   ورانكردـنـی گوـنـدهی پۆســهر زائـی

تـی   سیاسـه.ستی پكرد بستان ده ره  بۆ عه هو  آوردستانه ك له راگوزانی خه
ــه. ـتــی ئـــراق وـــه دهسیاســـیی  ی پۆســـه  ئاشـــكرا ـبــوو ـبــه  عرـیــب ـبــه ـتــه   ـل

و   ئـراق بـوو، لـه- نگـی ئـران ی جـه تی ئـراق گیـرۆده وه ده  که دا١٩٨٤سای
 نـوان شۆڕشـی آوردسـتان و   وتووژ لـهدا ی ئراق خت و دژواره سه  آاته
رانـی شۆڕشـی   رابـه دا آـه وه نـای ئـه  پـه  لـه، وه ستی پكرده  دهتی ئراق وه ده

  تـی آـورد بـه ی میللـه دا آشه ویان ده لی آورد هه آوردستان و دۆستانی گه
 ،قـامگیر بـت دا سـه آـه  ناوچـه ر آرـت و ئاشـتی لـه سـه رگای وتـووژ چـاره

 آـاری ترۆریسـتی  پینگـی و- فریودان-دان فره  ته تی ئراق به وه دهم  به
  وه١٩٨٦  ـسـای ـتـی ئــراق ـلـه وــه ده.  وه داـیـه ـمـی شۆڕـشـی آوردـسـتانی ده وه
 . ی کورد وه ته ر نه  سه نفال له تی ئه کردنی سیاسه  پیاده بهی آرد تس ده

 "نۆرمـاڵ"کـی   چـه  بـه کـک کـه  چـه شـنه  چـه مـه  هه ته و سیاسه کردنی ئه بۆ پیاده
 تۆپی جۆراوجۆر - قومبارهن   هاوه-نگی جۆراوجۆر  تفه  و بریتین له ن ناوباگه به

ـکـی  ـکـو ـچـه  ـبـه کاـنـه، و ـچـه نـیـا ـئـه ک ـتـه ـبـرد، ـنـه ـکـار ده و ـبـوومی ناـپـامی ـبـه
  وه سـته  ده گرت به شیشیمیایکی  دا چه ته و سیاسه ی ئه  درژه فسفۆری و له

  ـلــه   کــهآوردـســتانی  شــه و بــه کــانی ـئــه  بوومـبــارانکردنی گونــده وتــه و کــه
 :ین بده  وه خوار ی گه به دووو  رنجی ئه با سه.  ی ئراق دایه چوارچوه
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  وه کتی نیشتمانی کوردستانه ن یه  الیه ری له گه  رۆژنامهیاندنکی راگه  - ١
 

ـه١٩/٥/١٩٨٧ رۆژی ـه  شــاری ره  ـل ـدوز راـپ ـی کۆمــه واـن ـی خــه ڕیـن ـک ده ـن کــرد دژی راگواســتن و  ـســتی پ
وـدان بـۆ  و ههکی کیمیاوی  کار هنانی چه بهالماردانی کوردستان و   هرش و په ت به باره تی رژیم سه سیاسه

ک چـوون   کـۆڕه١٩ ی سـۆران و١٢کـانی تیپـی مانه  قاره رگه پشمه ....  وه ته ک نه لی کورد وه ناو بردنی گه له
وانـدوز  نجامدا توانیـان قضـای ره  ئه  له، وه ی رژمی عیراق بوونه ره رنگاری سپا داگیرکه وه، به که که  پیر خه به
 نـو  سـیان لـ بکـوژن، لـه  کـه٥٠ نـن و یـه  دوژمـن بگـه کجـار زۆریـش بـه ن، زیانکی یـه واوی رزگار بکه  ته به

،  وانـدوزی تیـابووه ری پۆلیسـی ره بـه ڕیـوه ی بعـث و بـه واندوز و لپرسراوی منظمـه کاندا قائمقامی ره کوژراوه
ڵ  گـه ی کوردسـتان بـوون و لـه رگـه  هـزی پشـمه سـلیم بـه  هـز دوژمـن تـه سـیش لـه  که١٥٠  دیل و١٥ ڵ گه له
  :  وانه وتیکی زۆردا له سکه ده
الماری   په مان رۆژدا  هه له) R.B.G (٨ ل گه جۆر له مه کی هه  چه  پارچه٨٠ ستگیر بوو،  ساغی ده  به بابه  ده٣
 دۆژـمـن  ر و زـیـانکی زۆرـیـش ـبـه ره  بـگـرن و زه ربازگاـکـه ن ـسـهنجاـمـدا توانـیـا  ـئـه ی ـسـپیلک درا، ـلـه ربازـگـه ـسـه
 . ساغی بگرن ش به بابه نن و دوو ده یه بگه
ن و  ـخـت بـکـه ب ـتـه ره گ، فوـچـان ـعـه ر ـبـه ـگـانی هۆـمـه دا هزـکـی دوژـمـن ویـسـتیان گوـنـده١٨/٥/١٩٨٧ـلـه * 
  انی کوردسـتان لیـان هاتنـهکتـی نیشـتم ی یـه رگـه ی رابگویزن بـۆ خـوارووی عیـراق، هـزی پشـمه که که خه
یـان شـکاند و زیـانیکی  کـه نجامـدا هـزه  ئـه ، له وه ی رژمی عیراق بوونه رکه  داگیرکه رنگاری هزه ست و به ده
 : بوو وه ی خواره یه م شوه ا بهد ڕه م شه  له رگه وتی هزی پشمه سکه ده. شیان لدان وره گه
 T55ی  بابه  ده٣ گرتنی – ١
 رازیلی ی به بابه  ده١ گرتنی – ٢
  ملم٥/١٢  دۆشکای٣ گرتنی - ٣
  گرینۆف٣  گرتنی– ٤
  شۆفل شکنرا١٧ ساغی و  شۆفل به٥  گرتنی– ٥
  جھازی راکای مجفر١  گرتنی– ٦
  جھازی روسی١  گرتنی– ٧
  کنسینکۆف٣٠  گرتنی– ٨

ی شـیروانه، ٥٣ تیپـی لـه) ریـم  کـهال مـه(ریـم سـعید  رت کـه  نوانیانـدا ئامرکـه هید بـوو، لـه  شه٤ ش زیانی ئمه
  ڕیـن لـه راپـه* .زگـاری کوردسـتان هیـدانی رگـاری ر مـوو شـه  و هـه هیدانـه و شـه زار سو بۆ گیانی پاکی ئه هه

کـی کیمیـاوی و  رکـار هنـانی چـه سـتی پـ کـردووه دژی بـه کـانی کوردسـتاندا ده ری شار و شارۆچکه زووربه
 و سـیروان و  بجـه ـه زوور و هـه ی شـاره کانی ناوچه ڕینه دوای راپه وا بهراگواستن و کاول کردنی کوردستان، د

کـانی   شـاره کی کوردستان له نی خه ری کۆمه ماوه ، جه و ناوچانه ی زۆری ئه ت و رزگارکردنی زووربه ربه عه
گرتن دژی رژـم کـرد، ڕیـن و مـان  راپـه سـتیان بـه مـاڵ ده مچـه ر و چه سه نگه  و سه  و چوارقورنه دزه  و قه رانیه

ی  وه ، پـاش ئـه وه یـان پـ بشـکن و دوکـان و بـازار بکرتـه کـه  مانگرتنـه  که  زۆر ویستویانه هزکانی میری به
ت و  روه  تان کردنی سـه وتۆته ی عیراق که که ره  داگیرکه دا، هزه که  شکاندنی مانگرتنه بوون له وتوو نه رکه سه

 تـان  یـان بـه که که هی خ که ل و شتومه ل و په موو که  و هه کانیان شکاندووه  دوکانه و قفی که و خه سامانی ئه
 . بردووه

 ٢٠/٥/١٩٨٧کتی نیشتمانیی کوردستان رکی یه که قسه
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ی آـوژرا بـوون، یآـی شـیمیا  چـه  بـه بجه ه ی هه آه  قآردنه ر له  به ی آه و آوردانه  ئهی ژماره - ٢
آـی شـیمیایی  آـانی پسـفۆری چـه پـی قسـه بـه.  زیـاتر بـوو بجـه ـه  خـودی هـهی آـه كوژییه  آۆمه له

  دا لـه١٩٨٧ و ١٩٨٦ آـانی نیوان سـاه دام حسین له  رژیمی سه)لكساندر ستن بری ئه(ئامانی 
 . آار هناوه آی شیمیایی به ندین جار چه باشووری آوردستان چه

 
 ر  نووسه٣٤ - لر رووناآبیری آورد   سه ند آوتنك له چه: آتبی

 .رگ مھاباد آوردی دوآتۆر ئیسمائیل بشكچی، وه
 
 ت  باره ئراق سه تی وه ده باشووری آوردستان و کی کورتی هی  آارنامهیش وه ئه
  بجه ه ههبوومبارانی شیمیایی   به

 
نـد   چـه ك ترازوو له  و یه ك پوانه  یه  و هرۆشیما به بجه ه نگاندنی هه سه هه

 :ست بتوآرت در  ده وه روانگه
 ، بووبـت سـته  ژـردهکـی یـه وه تـه نـه آـورد ی وه تـه نـهك   یابان وهی وه ته نه ـ ١

 ! بووه  نه سته  یابان ژردهی وه ته نه  ختانه خۆشبه
ــین ده ك ده  وه- ٢ ــه زاـن ــراق و ده وـ ــی ئـ ــه ـت ــان و وـ ــانی جـھ ی  ركخـــراوه ـت
ـه ـه ـن ـه وه ـت ـووه ـی ـه آــان هــه آگرـت ـه بجــه ـ ـراق ده   ـب كی ئــن و خــه شــار كــی  زاـن
تـی ئـراق  وـه  ده واتـه ته وه و ده  خودی ئه،تی ئراقی  هاویه  بهیش بجه ه هه
ن   الیـه م هرۆشیما و ناآازاآی لـه آات، به  بوومبارانی شیمیایی ده بجه ه هه
 . تآر دهتۆمی  مریكا بوومبارانی ئه تی ئه وه  ده  واته، وه تكی دیكه وه ده
 
ــی آـــورد و شۆڕشـــی آوردســـتان   گـــه- ٣ ــۆنیكردنی  بـــه تـــی سیاســـهـل  آۆـل

ـهکانیدراوســ ـدابت  آوردســتانیان ـئ ـه  خۆشــبه،نجاـم ـه ختاـن ـه  ـگ ـی ـآـورد ـل و  ـل
نـی ال تـی گـه پی توانـا یارمـه م به رده لی آورد هه گه.  دوور بووه  به ته سیاسه

، ...و کـان ییـهراق و ئی ئرانـ ، حیزب و ركخراوه دراوسی آوردستانی داوه
نایــان بــۆ  ب پــه ره آــانی تــورك و فــارس و عــه  سیاســیه هــا زۆر لــه روه هــه

  مـه پـاش نـا كی ئـران ی موجاهیدینی خه ركخراوه:   نموونه ،آوردستان هناوه

حیزبـی شـیوعی ( ...و -كـی ئـران آانی خـه  فیداییه چریكه - ینی نووسین بۆ خومه
  !نا بۆ کوردستان دنن په )عسی برا س به دهناو  س له پاش دورشمی ده ئراق



  دام واسینی سه                                     هه                          تا                      بجه ه  یادی هه له

      53

لـی  آانی آوردستان و رووناآبیرانی آوردستان هیچ آاتك گه  ركخراوه- ٤
ـه ـان ـب ـه آوردـی ـه و ئیدئۆلۆژیـی ـه رده روه  ـپ ـه  آــه آــردووه  ـن ـه  ـن ـه وه ـت   ی آــورد ـل

آـانی  وه تـه تـی و ئامۆژگـاری نـه رایـه بـت رابـه  و ده  زنتره مه  آانی دیكه وه ته نه
نجامیاندا  دا ئه ورانه و ده تدارانی یابانی له سه ده  ی که وه ئهك   بكات، وه دیكه
 .زنتر بووه مووان پ مه  هه ی یابان و ئیمپراتۆری یابانیان له وه ته و نه

 
تـی   و هرۆشـیما سیاسـه بجـه ه ساتی هه  بۆ جیاوازی آاره گه باشترین به ـ ٥
  سای تی یابان له وه  ده،آانی یابان  قوتابخانه  له انهابتی ی هو یی ده رده روه په

ـه. ـآـان چــاپكرد ی ـبـۆ قوتابخاـنـه)مــژوو(دا آتبـكـی٢٠٠٥ ـه ـب و  دوای چــاپی ـئ
 سـایتی  لـه. ربـی زاییـان ده تی یابـان نـاڕه وه دژی ده كی چین به  خهدا آتبه

و  كردنی ئـه چـاپ ت بـه بـاره سـه BBC ن نـده فارسـی رادیـۆ لـهشـی  بـهئینترنتی 
 :  نووسراوه و جۆره كی چین به  خهربینی زایی ده ناڕه و  آتبه

ویب آتابھـای درسـی تـاریخ صـ دلیـل ت چین از توآیـو بـه ٢٠٠٥ آبریل ٢٣شنبه
 چین محتـوای ایـن آتابھـا، ابعـاد جنایـت نیروهـای   گفته به.  است انتقاد آرده
ایـن آشـور توسـط  مردم چین در زمـان اشـغال بخشـی از خـاك  ژاپنی علیه

 . پوشی میكند را پرده ١٩٤٠و١٩٣٠ های ارتش ژاپن در دهه
 .  در شھرهای چین منجر شده  اعتراضھای کسترده این موصوع به* 
 ـچـین از  دـیـدار ـسـران دو کـشـور ـیـک روز ـپـس از آن ـصـورت میگـیـرد ـکـه* 

 پشـیمانی و تاسـف خـود را از سیاسـت نظـامی  اظھارات آقای کـویزومی کـه
 جنـــگ جھـــانی دوم در   کشـــورش در ســـالھای قبـــل از خاتمـــه هاشـــغالگران

 .ابراز داشت، استقبال کرد ١٩٤٠و١٩٣٠ های دهه
 
 

 نظامیـان ژاپنـی بـر مـردم منـاطق اشـغالی در  آقای آویزومی از رنجـی آـه* 
ای حـاآی از  آسیا تحملیل آردند پوزش خواست و گفت این آشور با روحیه

  .یشودفروتنی با واقعیات تاریخی روبرو م
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:  ایـن اظھـارات نخسـت وزیـر ژاپـن گفـت  چـین در واآـنش بـه وزیر خارجه* 
ـ ـهذـپ ـد ذ ژاـپـن در گ یرش خســارات عظیـمـی ـآ  از ســوی آـقـای  وردهآشــته پدـی

 بـرای جبـران  آویزومی، رفتاری خوشایند است و از توآیو دعـوت آـرد آـه
 ). عمل روی بیاورد جای حرف به  تاریخی به شتهذگ

www.persian bbc.com 
   

و  یـان بـه آشـه ت و پاشـه نواندایـه یـان نـه وسـته و هـه كـی چـین ئـه ر خـه گـه ئه
 باسـی  وه  شـانازییه تـی یابـان بـه وه ت، ده آردایه تی یابان نه وه  دهتی سیاسه

 . ر آردووه  چینی داگیرآه آرد آه ی ده ورانه و ده ئه
 ، ـیـه  ـهـه هو یـشـهمریکا  ـئـه ـنـدی ـبـه پــوه ک ـتـا رادـیـه م باـسـه  ـئـهی وه ـهـۆی ـئـه ـبـه

مریكـا  تـی ئـه  سیاسـه  بكرـت بـه نـد خاـدا ئامـاژه  چه له آورتی و   به پویسته
 :ی آوردستان آورد و داگیرآراوهی  وه ته نه  ت به باره سه
 
  لـه  هسـوریی وئـراق  تـی وـه  دهدوو نـوان  نی آوردستان لهکردش  دابهپالنی - ١

ـهپــی دا ـبـه ـکـه ناوـچـه ـه ـنـدی ده وه رژه  ـب نجاـمـدرا،   ـئـهی جـھـانـآـان وره  ـگـه ـتـه وـ
 ! رۆکی گرنگی بووه دا ورانه و ده مریكا له ئه
 
نگـی جھـانی   پاش جه ناوبردنی آۆماری آوردستان له هنی لال و پی خشه  نهـ ٢

 نووسـینی  ا بـهسـت  هـه  آـه تی روسـییه وه  مۆڕای دهل دووب  له م، جگه  ههدوو
رگرتنـی  تـی ئـران بـۆ وه وـه ری ده  نونـه ی هنـ تـه لسـه وام ئـه قـهڵ  گـه  له یماننامه په

ریتانیـا  مریكا و به ندی ئه وه رژه پناو به  له هنالو پی  ئران، ئه وت له ی نه پۆژه
ی واو بـوون پاش ته،  یه وه  ئه و باسه یش بۆ ئه گه باشتیرین به! نجامدرا ئه... و
   روسـییه مریكا ئیلتیماتۆمكی توندی بـه تی ئه وه  دهی جھانیم نگی دووهه جه

و  ـمـوو ـئـه  ـهـه  ـلـهداش مانـگـ ی ـشـه  ـمـاوه بــت ـلـه ده  دا داوای لـكـرد ـآـه  ئیلتیماتۆـمـه دا، ـلـه

و  ـآـان ـلـه ـمـانی روـسـه دوای ـنـه ـبـه.  بـكـات ـشـه ـآـه  آۆنتۆـیـدا پاـشـه  وان ـلـه ی ـآـه ناوچاـنـه
ربایـجـان و  ر ـئـازه  ـسـه ی ـآـرده ـتـی ئــران هرـشـكی دڕنداـنـه ــهو  ده  هـآـ ناوـچـه

 ! وه آوردستان و داگیری آردنه
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ژـــر ـچــاودری  هزائـیــر ـلــ لـجــه  ـئــهی١٩٧٥ ی ـآــه خـشــه زیانـبــه   یمانناـمــه ـپــه ــــ ٣
 .نجامدرا مریكادا ئه ندی ئه هو رژه پناو به  و لهمریكا وخۆی ئه راسته

  
 : و باسه ی ئه گه ین بۆ به  بده  هند د و چه رنجی ئه دا سه با لره

 مـانگی  مریكـای دوو وتـاری لـه نووسی ئـه رۆژنامه William Safireویلیام سافیر({
نووسـیوه، ) آان  آورده زن به ت و ناپاآی مه خیانه( ردی ژر سه ه ل١٩٧٦  فیبرواری

   درـژه ۆرهو ج  و بهکات ده تانباوار )هنری آیسنگر و جراد فۆرد( آانیدا  وتاره له
 :دات آانی ده  وتاره به
  ی آه ه و ناپاکییت و خیانه وت بۆ بتاوانی خۆی له یه رۆآكۆمار ده ر سه گه ئه
  وه رپرسیار دابنت ئـه  به نجامیداوه شای ئران به آان ئه  آورده ت به باره سه
  هو آـار وـت حاشـا لـه یـه ر ده گـه م ئـه زانـت، بـه تـی و خـۆی ده یفی خۆیـه آه
  آـان بكـات پویسـته  آـورده ت بـه بـاره مریكا سـه ی ئه قییهالج و ب ئخ نابه
ر  سه  لهنجام بدرت،  ئه و آاره بت ئه ده: یكوت هگرت و د  پیداده ی آه و مشاوره ئه

 . هنری آیسنگره مشاور  ست له به مه! بباتالآار 
  ت بـه ربـاره یكـا سـهمر ی ئـه١٩٧٥ی سـای  بیـار   هآیسنگر بۆ پشتیوانیكردن ل

ـانی یارـمـه ـایی هـن ـه آۆـت ـه ـآـورده: (نووســت ـآـان ده  ـآـورده تیـكـردن ـب   ـآـان ـل
ــاغی ــهقۆـن ــوون، ـت ــای ده  تكشـــكاندا ـب ــا رـگ ــه نـی ــان ـل ــاز بوونـی    قۆناغـــهو  رـب

ن   الیـه تـی لـه ملیـۆن دۆر یارمـه ٣٠٠ شـكری ئـران و شداریكردنی دوو لـه به
ـشـای ئــران ـبـۆ : دا بنــت و بــت وه ـبـهوــت دان  آیـسـنگر ناـیـه.  ـبـوو وه ئـمـه
مریكـایش   ئـهتی وه ده قوربانی و  آانی آرده  آورده)ئراق(ڵ  گه وتن له رككه

 .ی شا آرد و آاره پشتیوانی له
 

  ایران، از آودتا یست و پنج سالهتاریخ سیاسی ب: آتبی
 ٣٦٢ - ل-جاتی ه نزا همروالنگ غ هره ه س-ر ب نووسهالتا انق

 
دام حسـین و  مانی سه  پاش نه تی ئراق له وه ی ده وه رستكردنهو دیپالن - ٤

پنـاوی   لـه...مریكـا و تی ئه پی سیاسه  به وه  ئراقه ی آوردستان به وه لكاندنه
 .نجامدرا  ئه.... ومریكا ندی ئه وه رژه به
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  وه ه)ئراق(تی  وه ن ده  الیه آانی آوردستان له  بارانكراوه شیمیایی ناوچه
 

 ی سلمانی ناوچه({

 نال ئا-و  رگه  به- چناره - زڕگوز- مینار-دن ه هه
 رد  آانیبه-تۆتمه
   ملوانكه-نالقز
 گرون مه  پیره- قناقا-یران قه

 آانی داغ و ناوچه ره شاری قه
 دزێ تی تا قه دۆی جافایه

١٥/٤/١٩٨٧ 
١٦/٤/١٩٨٧ 
١٧/٤/١٩٨٧ 
١٩/٤/١٩٨٧ 
٢١/٤/١٩٨٧ 
١٣/٩/١٩٨٧ 

 ولر  ههی ناوچه

 ی شوان ناوچه
  بالیسان- آۆڕێ-گولیخان

 ق قته  ته- شخوسان- دۆی بالیسان- هران-شین گۆمه
 قوا ی شه ناوچه

٤/٤/١٩٨٧ 
١٩/٤/١٩٨٧ 
٢٠/٤/١٩٨٧ 
 ٦/٩/١٩٨٧ 

 ی دهۆك ناوچه

 ... درگ -نگ ته  سه-  سپیلكه-تروش ئه
 ی  مانگی مه جار له ٤٨ندی ئامد  به مه
  و گوندی ئاشوری و آوردی یهتورآیرسنوری  سه

٩/٤/١٩٨٧ 
٥/١٩٨٧ 
٧/٩/١٩٨٧ 

 })٤٨ تا ٤٦آرمانج گوندی ل  ر بات و وتكی وران، نووسه آتبی سی ساڵ خه
 

 تی ئراق وه دهی شیمیایی   دیکهی وه ند آرده چه

گونـدی ری  وروبه زراکانی ده  و مه موچهدا ١٩٨٢ سای  لهتی ئراق  وه  ده- ١
دا  و بوومبارانه ، لهکات دهی یقز بوومبارانی شیمیا رشیوی سه  سه ه ل)باینجان(

 .بن دهسیش بریندار   آه  ده ن و زیاتر لهکوژر دهس  ند آه چه
 ـآــــــاتی  ـلــــــهو  ١٩٨٨   ـســــــایی هـمــــــ ی ـمــــــانگی ـگــــــون٢٥ رۆژی  ـلــــــه - ٢

ــه ـآــانی ســـه بارانكردنی ناوـچــهییشـــیمیا ــهشـــاری   ر ـب ــه کۆـمــه(ی  بنـكــه رانـی ـ - 
ن   الیـه  دۆی بـۆت لـه  له) آوردستانی حیزبی آۆمۆنیستی ئرانی ركخراوه

ی  ـنـد دــه و ـچـه ـیـری ـئـه ـبـا ـسـه. كرا بوومـبـارانی ـشـیمیایی وه ئراـقـهـتـی  وــه ده
 .ین  بكه وه ه خوار
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 له بمباران یكی از مقرهای مرآزی آومه( {
  
، یكی از مقرهای مرآـزی  اردیبھشت ساعت شش و سی دقیقه ٢٥ ر روزصع

 ـهـوائی چـنـد   واـقـع در مـنـاطق ـشـمالی آردـسـتان ـعـراق، ـمـورد حمـلـه ـلـه آوـمـه
 .د از هواپیماهای عراق قرار گرفتفرون
 حزب آمونیست ایران   تن از رفقای رزمنده ر این بمباران بیست و سهثدر ا

سـیب هـای جزئـی شـدند آجان خود را از دست دادند و شماری هم متحمل 
ه جـان باختنـد ثـ در ایـن حاد امی رفقائی آهاس.  پس از مداوا بھبود یافتند آه
 : شرح زیر است به
    زادهىضنادر قا  - ١
  اهۆییشفرنگیس  - ٢
 ح مردوخصنا  - ٣
  ل پینجوینیالج - ٤
   هوشیاران عبداله - ٥
 منوچھر علوی - ٦
  ائىضی ر فرشته - ٧
  ضبایزید بیا - ٨
 طفى زادهصاسماعیل م - ٩
  آریم جنتی - ١٠
  تاجوانچیپرویز  - ١١
 فتص  خوشلیمحمد رسو - ١٢
  مریم منجون - ١٣
  ر مھاجثآیومر - ١٤
 علی حسین محمدی - ١٥
  سید حسین سیگاری - ١٦
  انژادضآمال ر - ١٧
 سعید محمدی - ١٨
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  وفا توتونچی - ١٩
  محمد عمر علی - ٢٠
 احمد محمدی - ٢١
  حامد مدرسی - ٢٢
 روپ عبداللهآریم  - ٢٣
 

ـ آمیـتـه ـرا  اـیـن واقـعـه ـبـه"  رســما ـلـه ه مرـآـزی آوـم  نـمـود و از مقاـمـات ض اعـت
 .ستار روشن شدن این رویداد گردیدمسئول دولت عراق، خوا

م نمودند ال اع له  مرآزی آومه  آمیته به" در پاسخ، مقامات دولت عراق رسما
 شـمالی جنـگ  در جریان یك طرح عملیاتی در جبھه"  اشتباها له  مقر آومه آه

ر خواهی دولت عراق را ابـراز ذ است و مراتب ع بمباران شدهایران و عراق 
هـای آنـان و تمـام   خـانواده ما جانبـاختن ایـن رفقـای گرانقـدر را بـه. داشتنند

 .).ت آردستان تسلیت میگویمال رفقای حزب در تشكی رفقای حزبی بویژه
 

  .١٧ ل٤٠رمی حیزبی کۆمۆنیستی ئران ژ  کۆمۆنیست ئۆرگانی فه-ی بوآراوه
 
 
ــه  ده- ٣ ــه وـ ــراق ـل شـــاری  ١٩٩٧ مـــانگی ئۆکتـــۆبری ٧/٧/١٣٦٦  رۆژی تـــی ئـ

 .شتی بوومبارانی شیمیایی کرد رده سه
 

ی )حیزبی دمـۆآراتی آوردسـتانی ئـران(ی  دا بنكه١٩٨٠  سای تی ئراق له وه ده* 
 .کوژران و زیندانی  رگه پشمه ٦٠ دا و بوومبارانه بوومباران آرد، لهتو  دۆه  له
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 !)آن؟ آو یه وه،  و هرۆشیما بجه ه ساتی هه ئایا آاره(شی  کۆتایی به
 

ر  رانبـه  بـه  و لـه هـزه ویسـتی بـه ستی خۆشـه  هه یه وه ندی مرۆڤ ئه تمه مین تایبه آه یه 
گشــتی و مــرۆڤ  آــان بــه ره وه  بوونــه  زیــان بــه ی آــه ســاتانه و رووداو و آــاره ئــه
سـتی دـت   ده ی لـه ونـده زانـت و ئـه رپرسـیار ده  بـه خـۆی بـهنـت  یـه گه تی ده تایبه به

 .   زیانیان بینیوه آات آه  ده وانه تی به یارمه
رگـی  ر بـه  سـهنگـی ئـاوه   خـاون بـت آـه ونـده ستی مرۆڤـك ئـه ره ستی جوانپه با هه

  ه جوانترین منای جھان ب  بكات آه وه ست به م ناتوانت هه ، به وه گونیش بشواته
 ! ی خۆی جوانه آه ی مناه راده

بـری   تـین بـت لـه  بـه ونـده روونی مرۆڤك ئه  دهیمخۆری ی ئاگری خه با گ و بسه
م ناتوانـت  بـدات، بـه رهـه  سـه وه  چاوییـه ی سووتان و قرچان لـه  دووآهفرمسك
ـ  ـلـه ی ـکـه و فرمســكه ك ـئـه  فرمســكك وه دۆـپـه ـاكی ـخـۆی ـب   ه ـآـاتی گیاـنـدانی مـن

  وه روونه  ده  له یه و راده رنت و به وه  هه سكی دیكه  بۆ منای آه  خوار گۆنایدا دته
آـدا  یـه پنـاو دوو ئامـانجی دژ بـه  لـه نـه و دوو الیـه رگـی ئـه  مـه ت آـه تایبه بقرچت، به
چـاوی  ر بـه  یـش هـه  بـت، بـا ئمـه و جـۆره روون به ی ده وه نگدانه  ره آه! روویدابت

ـه ده ـوانین  رووداوه روون ـل ـاـآـان ـب ـه ـکـه ســاته ـکـاره ، ـب ـه ـنـی خۆـمـان ـب ـرازووی ـب ن  ـت
 .خشنین نگی خۆمان بنه ره  به مانکان مه نگنین، با خه سه پرتووکاوی خۆمان هه

تــی  وــه ن ده  الیــه تــۆمی هرۆشــیما و ناآــازاآی لــه  بوومبــارانی ئــه ت بــه بــاره ســه
ی  سـکیش جگـه  کـه  کـوژرانی تاکـه سـانییهن باری ئی ه ل دا که وه ڵ ئه گه ، له مریكاوه ئه
ـه خــه ـه ژاره م و ـب ـا بـگـات ـی ـه  ـت ـه  ـکـه٢٤٠٠٠٠  ـکـوژرانی  ـب ـکـی هرۆشــیما و   خــه س ـل

 و نابـت  زنـه سـاتکی مـه خـۆی کـاره  کـهمریکـا  ئـهتـۆمی   بوومبـارانی ئـه ناکازاکی به
ر  دا ـهـه وراـنـه و ده ا ـلـهمریـكـ  یاـبـان و ـئـهـتـی هجـیـاوازی سیاـسـ م  م بگیرــت، ـبـه ـگـه ـبـه
 ! س و به  تۆمی آراوه  یابان بوومبارانی ئه  که  بووه ونده ئه

گشـتی و هرۆشـیما و ناآـازاآی  كـی یابـان بـه روونیی خـه بۆ ساڕژآردنی زامی ده
و  ـنـگ ـئـه واوـبـوونی ـجـه ـتـی یاـبـان ـپـاش ـتـه وــه ـتـۆمی ده ـسـاتی ـئـه  ـآـاره ـتـی ـلـه تایـبـه ـبـه

ـه شــارانه ـه  شــوه ی ـب ـه وه  مــۆدرن دورســتكردهآــی ـی ـه م ده ، ـب ـاش  وـ ـراق ـپ ـی ئـ ـت
ی  ـشــه و ـبــه  ورانـكــاری و آوشتوآوـشــتار ـلــه  ـلــه  جـگــه بـجــه ـــه ـشــیمیاییبارانی ـهــه

 !؟ نجامداوه ی ئه تی چ آاركی دیكه تایبه  به بجه ه ی هه گشتی و ناوچه آوردستان به
*** 
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 تانی جھان وه وستی ده  و هه بجه ه هه

 
 روودانی رووداوکی سیاسی،  ت به باره تان سه وه  ده ی  رنامه بهو ت  سیاسه
و  نـدی ئـه وه رژه پـی بـه کی جھانـدا بـه یه ر گۆشه  هه له تی، سروشتی یه کۆمه
 رـت،ک ـدا ده گـه وتـی لـه سـوکه  هه و پوانه ر به  هه  وه، داته نگ ده  ره تانه وه ده

 پـی بـه!  وه مـان بازنـه  هـه وتـه کـه هدش یـ بجـه ـه سـاتی شـیمیاییبارانی هـه کاره
 :  ئاراوه   ته ها بجه ه  هه ت به باره  سه هویست ند هه چهو  ئهت  مان سیاسه هه

وخـۆ باسـی بوومبـارانی   راسـتهی جھـانتـان وـه ی ده زۆربـه - م کـه یـهوسـتی  هه
 .کرد تی ئراقیان تاوانبار  وه  و دهدکر یان  بجه ه شیمیایی هه

 

بـ  م   کـرا، بـه بجـه هـ ی هـهی باسی بوومبارانکردنی شـیمیا- م  دووههوستی هه
 .  ئاراوه  بتهکت وه  ناوی ده ی وه ئه
 

 !نگی وستی بده  هه– م وستی سیه هه
 

 .تی ئراق وه  ده ویستی پشتیوانیکردن له  هه– م ویستی چواره هه
 

 کردنمخـۆری تی ئراق و خه وه ر ده هرشی سیاسی بۆ سه – م وستی پنجه هه
 . زۆر چاالک بوون وه م باره تانی ئیسرائیل و ئران له وه ده.  بجه ه بۆ هه

 
 ـخـۆی  تــک ـکـه وــه ـتـی ئــران، ده وــه ی ده وـسـته و ـهـه  ـکـورتی ـلـه ـبـا زۆر ـبـه

 و ستک ئه به  چ مه  و بزانین به وه  وردبینه رانی کوردستانه  داگیرکه کک له یه
 .  گرتووه ی  وسته هه
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 یئرانتی  وه دهوستی  هه و  بجه ه هه

 کوردستانکورد و   ت به باره ی سهشایورانی پاد ویستی ئرانی ده هه

تـی  دژایـهی وامـ رده بـه  بینـین بـه ده  بگـیندامژووی ئرانـ  ر چاوك به گه ئه
   کــه وه کانــه وییــه ههلــ ورانــی پــه  ده تــی لــه تایبــه ، بــه ی کــورد کــراوه وه تــه نــه

ق  کردنه زۆر زهتی و دژایه  ئه  ئارادا بووه  کوردستان له شۆڕشکی سیاسی له
بـا .  س  و به ی خاآی ئراندا بووه آپارچه پناو یه  له  یش و کاره  ئه،رچاوه و به
 :بوانین ی ند نموونه  چه له

 جنگ اردشیر با کردان – ١
 

 سپاهی ز اصطخر بی مر ببرد
  تا کند رزم کرد تهبشد ساخ

  بد پارسی یکی لشکری کرده
 فزونتر ز کردان یک دو بسی

 بنیکی ز یزدان همی جست مزد
  ریزد بر آن بوم و بر خون دزد که

 یکی روز تا شب برآویختند
  جھاندار بگریختند سپاه

 گزین کرد از آن لشکر نامدار
  هزار سواران شمشیر زن ده

 رکماندار با تیر کمان و ترکش هزا
 بیاورد با خویشتن شھریار

 چو خورشید شد زرد لشکر براند
  نابردنی بد بماند کسی را که

 چو شب نیم بگذشت و تاریک شد
 جھاندار با کرد نزدیک شد

  دید  دشت ازیشان پر از خفته همه
  دید یکایک دل لشکر آشفته

 بر آیھخت شمشیر و اندر نھاد
 کیارا ز خون بر سر افسر نھاد

 یشان سر و دست بود دشت از همه
 

 فردوسی   شاهنامه٥ جلد ١٥٥+ ١٥٤+ ١٥٣  های صفحه(در {این شعر طوالنی است و 
} )١٣٦٣ چاپ سوم - ١٣٥٣ چاپ دوم  - ١٣٤٥ چاپ اول سال - تھران - سپھر چاپخانه

 . ام من همان قسمت را انتخاب نموده! موجود است
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 ستانردو ک بۆشیر   هرد  ئهشکرکشی  له

 
 وه ه)خر ئسته ( له ۆریز ێشکر له
  وه که  گشت چه ر کوردان به  سه ردهب
 موو فارس بوون شکر و سپا هه له
 ل پتر بوون  هزی کوردان گه له
 تیم بده خودا یارمه: یشی گوت ئه

  نده به و مه م من له  ناوبه  لهدزان
 نگا هزی شا شکا  جه م که  یه له
  دوا وه ایهیدانی چۆڵ کرد گ مه

 یار  سپای کرد ته  دیکهجارکی
 زار یان هه  ده  کورز و شمشر به به

 روا ست هه ده ماندار، رمبه تیروکه
 مجاریان شا  ئه، زار  هه هنای به

  رێ   داهات سپای خسته رده  زه که
  ج  له  وه ی هشته وانی دیکه ئه

  جی کوردان ییه  گه و شه کاتی نیوه
 نشت و دۆ  ده ن لهوبینی گشت نوستو

 الماری دان کشا و په شیری هه
 وزان  خونا گه کوردکی زۆری له

  ژر کۆت و زنجیر زۆریشی خسته
  پیر  جوان و له چوو، له رنه س ده هیچ که

  تان کردکوردیماڵ و سامانی 
 ت کرد  خه وه شکر و سپای به له
  

 نزیک شیراز   له ناوی شونکه  :خر سته ئه
 
 داهاتودا   له و هیوایه  کوردی، به  به م بۆ کراوه نده ر ئه ، من هه تره زۆر و هۆنراوه ئه

  کوردی  م به مووی بکه بتوانم هه
 
ـ- ٢ ـه  بـنـهی مژووـی ـه ـگـه ـکـان ـئـه وی و قاجاریـیـه ـفـه  ســه-فشــاری ی ـئـه ماـ   ر ـل
 ! بووه متر نه بووبت، که یتر نهخوناو ردشیر ئه
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ـه - ٣ ـی ده دژاـی ـه تیکردـن ـه وـ ـران ـل ـی ئـ ـه ـت ـه  ـب ـهڕر شۆ رانـب   شــی کوردســتان ـب
 کـاتی  تـی ئـران لـه وه ن ده  الیه  خودی سمکۆ لهی سمکۆ و ترۆرتی یهرا رابه

  .وی هله ا په ز پادشای ره
رۆآكۆـمــاری  داـنــی ـســه ـســداره(  تكـشــكانی آۆـمــاری آوردـســتان و ـلــه - ٤

 .وی هله زا په د ره ممه ورانی محه  ده  له)آوردستان و هاوکارانی
  
  سـای زائیـر لـه لجـه  ئه تی ئراق له وه ڵ ده گه تی ئران له وه وتنی ده  ركه- ٥

 .وی هله زا په د ره ممه  محه-دژی شۆڕشی آوردستان به ١٩٧٥
 

ڵ  گـه لـهشای  وتووژکی کیھان یا اطالعاتی  زائر رۆژنامه لجه وتنی ئه پاش رکه
و  چاپکرد، شا له   یاد نییه، ر له هویشم ه ی ئه که  ناوه  وانکی جھانی که رۆژنامه
  وه هـا چاوکی سـووک و ببـه  و به  بانه ده  و بئه زۆر دوژمنکارانهدا  وتووژه

 ـیـادم بــت  ی ـلـه و جـگـه  ـئـهـتـا. وانیـبـوور  ـکـورد و شۆڕـشـی کوردـسـتانی  ـلـه
 : بوو و جۆره کانی به  رسته ک لهک یه
 

 . نیستند و نبودهبیش اقلیت ناچیزی   در منطقهکردها 
 
ی  مـه رده و سـه رانـی ئـه وسـتی رابـه  بـۆ هـه وه تـهگ ی شـا ده وسته و هه ئه

کان یا باشتر بـین   ئرانییه سته ده ر کاربه رانبه به  له  شۆڕشی کوردستان که
ک هزکی سیاسـی  ی وه وه بری ئه ، له وه هنا خواره  خۆیان زۆر دهداکان فارسه
 داـتـی ئراـنـ وــه ـکـانی نــوان ـشـۆڕش و ده ندیـیـه وه پــ وـسـتی سیاـسـیی ـلـه ـهـه
ـه ره ـه نـگـی بداـی ـه وه، ـت ـاتر ـب ـه  ده تـکـاری ـکـاری ستایشــکردن و خزـمـه  زـی   چووـن
 : نموونهدوو  ،کرد وتیان ده سوکه وان هه ی ئهد ریان و به  رانبه به
 

 
 
 
 
 



  دام واسینی سه                                     هه                          تا                      بجه ه  یادی هه له

      64

 : گفت  است که جای مانده پیامی از روانشاد مال مصطفی بارزانی به
 

 . یک کرد است آنجا ایران استهر کجا
 .  ئرانه و شونه  کوردک بژی ئهر شونکدا  هه له

 

 
 

 ١٠/٣/١٩٩٤ –١٩/١٢/١٣٧٢ – ٤٧٩  -ن ژ نده یھان له  کهی رۆژنامه
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  .ما خودمان را مدیون هیچ کشوری جز ایران نمیدانیم
 نین   هیچ وتکی دیکهتباری هن من ئرا  له  جگه ئمه
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ورانـی  زیـری ئرانـی ده رۆآـوه  سـهدوایـین ختیـار شـاپور بـه، ختیـار هشاپور ب - ٦
. یـان بـۆ دیـاری کردبـوو)مـرغ توفـانزا(کان نازنـاوی سته ره شاپهی بوو، یپادشا

كـی  بـری شۆڕشـی ئیسـالمی خـه ژر زه ه ل رۆژكدا آه   له زیره رۆآوه م سه ئه
ی  آـه یهیزیر رۆآوه قرمی شكانی آورسی سه  قرمه یناند و گوی له ئراندا ده
ر   بـۆ سـه بانـه ده  پاش هرشكی تونـد و بـ ئـه وه ڤیزیۆنی تارانه له  ته بوو، له
 :آورد آوتیتی  میلله

 !آان جیاوازیخوازن آورده= طلب هستند  آردها تجزیه
 و ئـرانقـانوونی    لـه!  آـه یـه وه ته ر نه نووس، مافی هه مافی دیاریكردنی چاره

ی   وـشـه و ماـفـه ـبـۆ ـئـه   )ـکـان فارـسـه( ـکـان ـسـته ره ئرانـپـهبۆچوونی  و دـیـدو  روانـگـه ـلـه
 !نرت دهترین تاوان دا وره  گه برت و به آار ده  بهطلب تجزیه

 
  کوردستان ت به باره تی کۆماری ئران، سه وه  دهکانی  ئۆپۆزیسیۆنهوستی  هه

 

ر و ـچـاالکی ـیـدانی ـکـا زرا ـمـه ـمـه دا  ئــران ی کۆـمـاری ئیـسـالمی ـلـه وه ـپـاش ـئـه
و  هـۆی ئـه به.  پش کو کۆسپی زیاتری هاته بوو، به موار نه ک هه ی نهیسیاس

 شـار و گونـدی خۆیـان " ئۆپۆزیسـیۆن" ک  پۆل پۆل روونـاکبیر وه  وه بارودۆخه
ـنـد   دـیـدوبۆچوونی ـچـه دا ـلـه ـبـا لــره. ران ـنـده  ـهـه جھشــت رووـیـان ـکـرده ـبـه
 :نینبوا کوردستان  ت به باره سهسکیان  که
 
 چشـم   خـود روبـروئیم، و بـه  امـروز بـا شـرایط دشـوار و خطرنـاکی در منطقـه ، کهما ایرانیان -١

، از سـوی دیگـر بـی کفـایتی و  طلبانـه  از یک سو باال گرفتن جنبش هـای تجزیـه خویش میبینیم که
 ناـپـذیر و تحـمـل  حماـقـت ـهـای پاـیـان ناـپـذیر جمـھـوری اـسـالمی، و از ـسـوی ـسـوم حماـیـت توجـیـه

  ردنی قدرت هـای غربـی از حرکـات کردهـای عراقـی، خـاک کشـور مـارا نیـز بـا تھدیـد تجزیـهنک
 استان کردستان عراق یک عمـل تحریـک آمیـز  ، سفرهایی چون سفر خانم میتران به روبرو ساخته

 در کردسـتان عـراق، دیگـر  هر کودکی میتواند در یابـد کـه.  حساب می آید و محکوم کردنی به
 از شـرایط   یـا سـوء اسـتفاده سازمان های کرد عراق، با استفاده. تاری،، نیستسخن از ،، خودمخ

  ، کـه درجـه٣٦  ای در شـمال  کویـت، در منطقـه  پـس از شکسـت عـراق در تجـاوزش بـه ایجاد شده
 و اقتـدار و حقـوق دولـت عـراق را در آن   خاک عراق جدا کـرده نیروهای متفقین آن را از بقیه

هـیچ تعریفـی از ،، خودمختـاری،، در مـورد . اند  دولت مستقل تشکیل دادهاند، یک از میان برده
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،، در   تعـاریف قابـل تصـور،، تجزیـه شرایط امروزی استان کردستان عراق صدق نمی کنـد، و همـه
 در یابنـد  اگر هنوز کسانی چون،، مسعود بـارزانی،، زیرکـی آن را دارنـد کـه. آن مصداق دارد

   امـروزی بسـنده  دسـتآورهای از آسـمان رسـیده ، و بنـابر ایـن بـه یدههنگام استقالل کردستان نرس
  عـراق، ایـران، ترکیـه(،  رسمی کشورهای منطقه  شرایط برای تجزیه  و در انتظار فردایی که کرده

اند و این زیرکی و حسابگری چیزی از عریانی حقیقت  فراهم شود بزخو کرده)  سوریه" و احتماال
، و بنـا   آغـاز شـده  کشورهای این منطقـه ستعمار نوین غربی، فرایند تجزیهبا حمایت ا: نمی کاهد

 بـین   سـھم خـود، و بـرای خـاموش کـردن آتـش ایـن توطئـه  بـه  ما ایرانیان اسـت کـه براین وظیفه
 غـرب در   داد نبایـد اجـازه. ای متوسـل شـویم  هر وسـیله الملی و دفاع از تمامیت ارضی ایران به

 . از آن بر نیامدشوروی سابق  کاری موفق شود که

 
 ! یه درۆینه سوتانی ناوکی  تانه که.  سوتانی تانه  آه١٩٩١ ساڵ ٤١٣-ن ژ نده یھان له آه

 
. بحث خودمختاری و فدراليسم يك بحث انحرافی و قشـری اسـت. ساز ناهمخوان فدراليسم ـ ٢

 . ييه شيره وت و عه  چهباسی خودمختاری و فيدراليزم باسكی. نگی ناسازی فيدراليزم ئاهه= 
 

 -١٩٩٤ن، سای نده هآيھان ل ،آامران حسينی
 
  !کی زۆر ناشیرین نووسراوه یه  شوه  کوردستانه به ت به باره  سه ته و بابه ئه
 
دورنگری .  دخالت آمریکا محتوم بنظر میرسد، فیل اینھا یاد هندوستان میکند از مقطعی که ـ ٣

 فکـر نعمـات ایـن جنـگ بـرای کردهـا و اسـتقالل   و پیشاپیش بـه ملی گل میکند شان در محدودهء
 =...کردستان میافتند،

کـات   یادی هندوسـتان ده مانه  فیلی ئه وتووه رکه مریكایان بۆ ده ردانی ئه ستوه  ده  آه وه و آاته له
 بـۆ  نگـه م جـه  ئـهکـانی وته سکه  ده بیر له  و  ری گرتووه ییدا به وه ته ی نه  چوارچوه و دووربینییان له

 )....، وه نه که  دهخۆیی آوردستان ربه آورد و سه
 

 .ت هكمیور حسن ه م٥٠٠  بحران خلیج و رویدادهای آردستان عراق، صحفه:آتبی
 

نی حیزبی آۆمۆنیستی ئران ـ حیزبی  یۆریسیهت) ت نسور حیكمه هم( :تبینی
كاری ئران و حیزبی آۆمۆنیستی آركاری ئراق بووآۆمۆنیستی آر. 

 



  دام واسینی سه                                     هه                          تا                      بجه ه  یادی هه له

      68

 تی تایبه بجه، به ه  آوردستان و هه ت به باره تی کۆماری ئران سه وه تی ده سیاسه
 
ـبــاری   س ـلــه   ـبــه ،  و ئیـســالمییهتـکــی کۆـمــاری وـــه  ده ـتــی ئـــران ـکــه وـــه ده

   ت به باره نا سه ڵ سیستمی پادشاییدا، ده گه لهیه  هه جیاوازی  وه ئیدیۆلۆژییه
کــــــان  هیی سیاســــــ باســــــه

گشـــــــتی و باســـــــی  هبـــــــ
ئــران کــانی نــاو  وه تــه نــه
ــــه ــــه ـب ــــی و باســـــی  تایـب ـت
مان  ی کوردیش هه وه ته نه

ت و ربـــــــازی  سیاســـــــه
!  یـه سیستمی پادشایی هـه

ی  وه  لـه  جگـه ته وه م ده ئه
ربـازی و   هزی سه  به که
ک تاـنـگ و  ـکـانی وه ـکـه ـچـه

ـتــی   دژایــه ۆکــهتــۆپ و ف
شـــــۆڕش کوردســـــتان و 

کـــات،  کـــی کـــورد ده خـــه
کـی  ئایین و چهتی  سه ده

 .بات کار ده  بهئایینیش

 
 

 تی ئران وه ی ده)مبر  ته-پۆستیپولی (
 - JOUNANL SVENSK-KURDISK 

 ١٩٨٨ سای -١٣   سویدی ژماره–گۆڤاری کوردی 
 بوومـبـارانی  ت ـبـه ـبـاره ـسـهـتـی ئــران  وــه  ده  ـکـه  توـنـد و تـیـژه هـتـ و سیاـسـه ـئـه
 رووی   لـه کاری بـردووه  دا به تی ئراق وه ر ده رانبه  به  له بجه ه  ههمیایییش

   وه بجـه ـه کـی هـه ی کـورد و خـهیویسـت ئازادیخوازی و مرۆڤدۆستی و خۆشه
نگکـی خوناویـدا   جـه واو لـه شـت سـای تـه ی هـه  مـاوه تـه وـه م ده ئه!  بووه نه

وژراو و  ـکــ وه ربازیـیــه  ـبــاری ـســه دا ـلــه نـگــه و ـجــه ـلــه. ڵ ئـــراق ـگــه  ـلــه ـبــووه
دان گوـنـدی ئــران  ـنـدین ـشـار و ـسـه ـهـا ـچـه روه ، ـهـه بریـنـدارکی زۆری ـبـووه

ــهنورانـکــرا ــه ، ـل ــاری ئابووریـی ــانکی ـمــه وه  ـب ــه  زـی ــه  وه، زـنــی بینـی ــاری   ـل ـب
تـو  ، ئایـه وتـووه کـه سـت نـه ی ده  شکسـت هیچـی دیکـه  لـه  جگـه وه سیاسیشه
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 : کـوتی نگـه  جه و تایی هینان بهی کۆ یماننامه کردنی په کاتی ئیمزا ینی له خومه
  بجـه ه  بوومبارانی شیمیایی ههویستی هن دتی ئرا وه ده !این جام زهر را مینوشم

 ـبـۆ وت ـسـکه ـکـار بـبـات و ده  ـبـهر ئراـقـدا رانـبـه  ـبـه ی ـلـهیکـکـی سیاـسـ ک ـچـه وه
 ی کـه خوناوییـه   کارنامه  و کارانه  به تیسیو ها ده روه ست بنت، هه  ده  بهخۆیی

ـهـخـۆی ـه  کوردســتان داپۆشــت و وه  ـل ـازادیخواز خــۆی ـب   ک مرۆڤدۆســت و ـئ
 تـی ئـران وـه ی ده کارنامـه  ی بچکۆلـهکـی  یه گۆشه  له دا هلر.  جھان بناسنت

 :ژر ناوی  له،ڕوانین دهکوردستان   به ت باره سه
 

 کوردی  وه ته نهری ئران، بۆ  ینی رابه تو خومه فتوای جھادی ئایه

کانی کوردستاندا   شیو و دۆڵ و کوه کان، به  شار و گونده ر چاوک به گه ئه
کـی  تیـدا خـه  رۆژانی تایبه  له بینین که تاک ده ی کۆن و به ندێ گۆڕ بگین هه

،  کــان   مــاچکردنی کلــی گــۆڕه کــرد بــه ســتیان ده وریــان و ده  ده رۆیشــتنه ده
گرساند،  کان داده نای گۆره  په ان له، مۆمی ه و کرده یان خاون ده که ره وروبه ده

ی  ـکــدا، پارـچــه ر ـخــه ـســه  ـبــه وه خـشــییه ـبــه  و ـشــیرینی و پوـیــان ده ـکــولره
  کان  گۆڕه  له وه  گریانه ها به روه واسی، هه ده کاندا هه  کلی گۆڕه وزیان به سه
ـشـی و خۆ دی بنـت و ـئـازار و نـه ـسـتیان بـۆ ـبـه بـه  نیـاز و ـمـه  ـکـه وه پاڕانـه ده
ستی تیژی  پی هه موومان به پم وابت هه. وه  هاتنجیان لدوور خ رد و ره ده

 بـاوک و دایـک، خوشـک و  مـان لـه و پرسـیاره  ئه و گۆڕانه ت به باره منای سه
 :  خۆمان کردبتی مام و پور و پورزا برا،

 ؟  گۆڕی کیه ه،ڕو گۆ  ئه-
 قز سه -   زاییه  پیر غه-  ده ممه گۆڕی پیر محه+ 
 سلمانی - ----- ---  سپییه سحابه  گۆڕی ئه+ 
 ولر هه ----- -----  شه  ره سحابه گۆڕی ئه+ 
 کرماشان --- --  ده ممه  محه گۆڕی ئیمامزاده+ 
  نژراون؟  بۆچ لره-

زا و   هـاتوون بـۆ ـغـه وه دینـه  و مـه هـکـک  مـه بسـتان و لـه ره  عـه  لـهن ر مـبـه هی پغـ سـحابه  ئـه وانـه ئـه+ 
هیـد کـراون و   شـهس کافران ده   به نگاون، لره ڵ کافران جه گه و له  رگای ئیسالم کردن لهجھاد
 !نبت رزیان بگری  هیدن و ده  شه وانه ئه.  نژراون وه رگی خۆیانه  جلوبه به
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  )پاوه( حوادث  ء کل قوا در باره ده عنوان فرمان  بهفرمان امام({

 ١٣٥٨ مرداد٢٧ -٩٩شھر رمضان ٢٤
اطراف ایران گروهھای مختلف ارتش و پاسداران و مردم غیرتمند تقاضا از 

مـن از .  را اخـتم کننـد  تا غائله  رفته،  سوی پاوه اند من دستور بدهم به کرده
آنان تشکر میکنم و بدولت و ارتش و ژاندارمری اخطار میکنم، اگر با توپھا 

 نشود، من   )پاوه( سوی  ساعت دیگر حرکت به ٢٤و تانگھا و قوای مسلح تا
 رئـیس سـتاد ارتـش   عنـوان رئـیس کـل قـوا بـه من به.  را مسئول میدانم همه

ـدهم کــه ـورا دســتور مـی ـه"  ـف ـز کامــل عــازم منطـق ـا تجھـی ـه ـب  تمــام   شــوند و ـب
 بی انتظار دستور دیگـر و  پادگانھای ارتش و ژاندارمرمی دستور میدهم که
 دوـلـت  ـکـت کنـنـد و ـبـه حر ـبـدون ـفـوت وـقـت ـبـا تـمـام تجھـیـزات بـسـوی ـپـاوه
ـورا ـدهم وســایل حرـکـت پاســداران را ـف ـد" دســتور مـی ـراهم کـن ـا دســتور . ـف ـت

ـانوی، ـمـن مســئول اـیـن کشــتار وحشــیانه ـدانم و در  ـث  را ـقـوای انتـظـامی میـن
مکـرر از .  تخلف از این دستور نمایند با آنـان عمـل انقالبـی میکـنم صورتیکه
 ٢٤ مـن اگـر تـا. انـد جـام نـداده دولت و ارتش کاری ان  اطالع میدهند که منطقه

گیرد، سران ارتش و ژاندارمری را مسـئول  ساعت دیگر عمل مثبت انجام نه
 .  والسالم.میدانم

 – ٥٨ مرداد ٢٧ المسوی الخمینی  روح الله
 .)   ویژه  شماره– ١٣٥٨ مرداد ٢٧   شنبه ٢ و ١ کیھان و اطالعات ص  روزنامه

ــد، قلمھـــا  .... ( ــد، مرزهـــا را آزاد کردـن ــار را آزاد کردـن ــد، گفـت را آزاد کردـن
اینھـــا .....  آنھـــا مردمـــی هســـتند   خیـــال اینکـــه احـــزاب را آزاد کردنـــد، بـــه

اینھـا . .... خرابکارند، دیگر با ایـن اشـخاص نمیشـود بـا مالیمـت رفتـار کـرد
  اینھـا را مـا نمیتـوانیم. یک جمعیت خرابکار هستند، یک جمعیت فاسد هستند

ـد  ـکـاری ـکـه ـهـر  بـگـذزایم ـکـه ـکـه حــاال ـهـم اعـتـراض .  دلشــان میخواـهـد بکنـن
 پریـروز و  نظیر آنھـا کـه.  خود شماها دارید این کارها را میکنید اند که کرده

 میکنند بعد  خودشان ایجاد غائله. .... چند روز پیش آن خرابکاری را کردند
نی  آنھا عزالدین حسـی ها دیدم که حاال هم در روزنامه. گردن مردم میگذارند

 خـود پاسـدارها   البد اینجا نیست میگویند که فاسد و همین قاسملو فاسد که
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 سـر پاسـدارها را  در صـورتیکه.  ایـن وضـع درآوردنـد  آمدنـد مـردم را بـه که
بـا اینھـا ....  . نکردنـد، یـک چنـین مردمـی هسـتند ها کـه ها را چه بریدند، بچه

 ....)باید بشدت رفتار کرد و با شدت رفتار میکنیم
 – ١٣٥٨ / ٥ / ٢٧روز  ٢٠تلویزیون تھران ساعت

 . )١٣٥٨ مرداد ٢٨ – ٢ و ١های کیھان و اطالعات ص روزنامه
 
 ایـن   نیروهـا و قـوای نظـامی بـه کلیـه.  سـنندج برویـد بدون فوت وقـت بـه(
 در سـنندج، ارتشـی هـا و   خبـر رسـید کـه السـاعه:  فرماینـد ستور توجه ده

اند و اگر تا نیم ساعت دیگر کمک نرسـد،  ه کرد سازمانھای آنانرا محاصره
 حـزب دمکـرات،  اند کـه ها را میبرند و از مسجد جامع بما خبر داده اسلحه

 قـوای انتظـامی دسـتوور   کلیـه بـه" اکیـدا. انـد  گروگان بـرده زنھای ما را به
 طرف سـنندج   قدر کافی به  به  پادگانھای مراکز ابالغ کنند که  به میدهم که
پاسداران انقالب در هـر . د و با شدت اشرار را سرکوب نمایندحرکت کنن

 ـطـرف سـنندج و تـمـام کردسـتان ـبـا ـپـل   مـقـدار کـافی ـبـه محلـی هـسـتنند بـه
تـاخیر ولـو . هوایی بسیج شوند و با تمام شدت اشرار را سرکوب نماینـد

 و بشـدت تعقیـب میشـوند، از ملـت ایـران  بقدر یک ساعت تخلف از وظیفه
اطـالع " راقب باشند هـر یـک از مـاموران تخلـف کردنـد فـورا م میخواهم که

 من خبـر   تا نیم ساعت دیگر از قوای انتظامی به من انتظار دارم که. دهند
 .بسیج عمومی برسد

 ).٣ ص ١٣٥٨ مراد ٢٩ کیھان  روزنامه١٣٥٨ مرداد ٢٨ الموسوی الخمینی  والسالم روح الله
 

رسمی پارس از سنندج اعـالم در مورد ربودن زنان سنندج، خبرگزاری ( 
 ـصـحت ـنـدارد و از ـسـوی   ـهـیچ وـجـه  رـبـودن زـنـان در ـسـنندج ـبـه ـکـرد ـکـه

از سـوی دیگـر . ...  اسـت مسجد جامع سنندج در ایـن مـورد تکـذیب شـده
 گروگـانگیری کنـد،   است که حزب دمکرات در سنندج چنین نیروی نداشته

امروز : تان گفتاستاندار کردس> دکتر شکیبا <  .آن هم در مسجد جامع
 .)اید؟  وضع سنندج آرام است، چرا در این مورد از من سئوال نکرده

 }نسور بلوری  ر مه کانی، نووسه می نووسراوه که شی یه  به- رچاوه سه
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   هــزه وه، ـیـه)یـنـی ـتـو خوـمـه ئاـیـه(ن   الـیـه یاـنـدنی فـتـوای جـھـاد ـلـه ـپـاش راـگـه
ـه ئرانیـیـه ـهـکـانی  رـیـزه ـکـان ـل ـ  ـئ زار ـبـه  زار، ـهـه  ـهـه..ســیج و هـبـش، ســپا،  هرـت
ـشـار و  کوردـسـتان و  ر رووـیـان ـکـرده ماـشـین و تاـنـگ و هلیـکـۆپت ـسـواری
ــدی  ــهکوردســـتاگوـن ــرد ـب ــافر و مفســـد و  نیان ـک  گـــۆمی خـــون، یاســـای ـک

  کرد بـهسـتیان هـا ده روه  بـرا، هـه ڕـوه هبـ)   مصـادره-نیمـت غه( تانکردنی رنامه به
کـی  وی و زاری خـه  زهت و سـامان و روه ، سـهداگیرکردنی مـاڵ و دووکـان

 ..!.هان و سفه د و ئه شھه کان مه کوردستان و راگوزانی کورد بۆ شاره
   کوردسـتاندا پیـاده  لـهئـرانخـاکی نـدی  وه رژه پـه ئستایش له پنـاو  رنامه بهو  ئه
ـیـان  ـکـه رـجـی ناوـچـه  و ـمـهل پــی تواـنـا و ـهـه ـکـی کوردـسـتان ـبـه ـخـه! کرــت ده
  خۆ،  رگریکردن له  به  ته هوتوون که
  ماڵ و مناڵ و شار و گوندی خۆ، هل
جا ک تاوانبار و کـ بتـاوان،  ترکوژ ، و ده وژراوهک ر دووال  هه دا له نگه م جه له
 . بۆ هۆشیاری من و تۆ وه گته ده
 
 کـانی بـارانکراوه گوللـه   لـهبـکدا تماشـای لیسـتی  وه ی خـواره ڕه نـد الپـه و چـه له

 تی ئیسالمی ئران سه ران و دهتی ئ وه ست ده  ده ن بهی که دستان دهکور
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 پاوه
 
 بدو نوری   عه- ١
 زیزی نگ عه   هوشه- ٢
 حمودی د مه ممه   محه- ٣
 حمودی دو مه   یه- ٤
   حسین شیبانی- ٥
 یانی   هورمز گورجی به- ٦
 ر فتاحی فه   مزه- ٧
 زیزی د عه ممه   محه- ٨
 ویان هده نوش مهر   ئازه- ٩
 ر بھبودی زغه  ئه- ١٠
 فراسیاب  حاجی ئه- ١١
 لکشاهی هاب مه بدولوه  عه- ١٢
 دین ناسری  عماده- ١٣
 ریمی ریم که بدولکه  عه- ١٤
 ندی قشبه د نه ممه  محه- ١٥
 زیز مراد  عه- ١٦
 قاری  مراد زولفه- ١٧
 زیزی ن عه همه  به- ١٨
 رداری بو قاسم سه  ئه- ١٩
 مینی د ئه حام- ٢٠
 ریمی باس که  عه- ٢١
 بدو زارعی  عه- ٢٢
 ری یده د حه ممه  محه- ٢٣
 هناز لی شه  عه- ٢٤
 هادینی شیرینی  به- ٢٥
 بیب چراغی  حه- ٢٦
  دین زیایی یزه  فه- ٢٧

 
 
 

 
 
 

 زمی گر جھانگیر ره ونه

 
 ١،٢،٣کانی ڕه پهال ١٩٧٩ئابی مانگی  ر به رانبه  به٣٠/٥/١٣٥٨ و/٢٩/٥: یھان کهی  رۆژنامه
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 ریوان مه
 

  س له آهنۆ  زان مه ژنی ره رۆژك پاش جه ١٣٥٨/ ٦/ ٣ ی قیقه ده ٣٠/١٨آاتژمر
ـه شــاری مــه ران بــۆ ئــمی الری آۆمــاری ئیســ بــارانكران، نونــه ریــوان گولـل

 خائین  وانی به آانیان، ئه ماه  بنه ی آورد به انه هید م شه ی ئه نازه ی جه وه نهدا
 خــزم و   لــهکــردت و پــۆی  سنیشــانكرد و داوای خــه رۆش دهو نیشــتمانف

 .آانیان سه آه
 :  بریتین لهیش  سه و نۆ که ی ئهناو
 
 فا سوتانی  حسین مسته- ١
 فا سوتانی مین مسته  ئه- ٢
  رگه  پشمهیلی داستان  عه- ٣
 سیمی ل نهال  جه- ٤
  حسین پیرخزری پیرخزرنیان- ٥
 ندی بیمارستان رمه آا-د پیرخزری  حمه  ئه- ٦
 ریوان ندامی شۆرای شاری مه زیزی ئه ق عه  فایه- ٧
 ردار  دوآتۆر و فیلم به-ری  خزه ن ئه همه  به- ٨
 تف لکی گوندی دره  خه د قادرزاده حمه  ئه- ٩

 
 
كـی  آۆمـه و) میالشـخ السـ(نـاوی  ریوانی بـه آی مه یهال دا مه م رۆژه ر له هه

 ).كرانڕ بهن بۆ خوراسان ریوا كی مه  خه  له دیكه
 
 

 ١٣٥٨/ ٤/٦ :عاتالآیھان و اط آانی رۆژنامه
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 سنه
 ند  ر نیازمه فه مزه 

ـــــه ـــــیروس ـم ـــــوچھری ـس  ـن
 لــی  عیســا پیــر وهدروــش 
   لیمی ناسر سه

  دیالبدو فو عه

 ن ناهید حسه ئه

 هباز  ناهید شه

  ـســـــری ر موـبـــــه زـغـــــه ـئـــــه
  حیمی  ر ره فه مزه

    خچای  میل یه جه

 ندی زها ت عه

 ١٣٥٨/ ٦/٦:  عاتالی ئیت رۆژنامه

 لیمی ناسر سه
 سری د موبه مجه ئه
 خچای میل یه جه
 هریار ناهید شه
 ن ناهید حسه ئه
 لی روش عیسا پیر وه ده
 دیالدو فو یه
 ندی تاالال زه عه

 وی رته سامان په
 ند نیازمه

 .ناسراوه سکی نه که

 پ و ئازاد ند چه کارمه
  ه نگری کۆمه الیه
 نگری فدایی الیه
 نگری فدایی الیه
چ   گـه  فـدایی پـا لـهنگری یهال

 گیراو
  ره کی دیوانده خه
  ه نگری کۆمه الیه
 پ و  ئازاد چه
 پ و ئازاد چه
 ورانی شا نگی ده رهه سه
  قاچاخچی بووه: ن ده

 ی، ماجرای یک عکس تاریخی نووسراوه
 ١٣٨٠ مرداد٨٨  شماره: اتحاد کار

 شھين باوفا
 آن بانوی پرستار کـرد بـه ،شھین باوفا

نگاران فرانسـوی گفـت نامـاش  هروزنام
و . را بنويسند تا شھادتش معتبـر باشـد

او شھادت داد ظلمی را که در سنندج 
 اند  بر مردم و بيماران تحمیل کرده

 
 فا هین باوه شه
  ـسـتاره ره  ـپـه و ژـنـه ـئـهـفـا،  ـهـین ـبـاوه ـشـه

  واـنـــه  رۆژناـمـــه  ـبـــه  ـبـــوو ـکـــه ـکـــورده
ک  ـکـانی ـکـوت ـنـاوی وه ویـیـه نـسـه ره ـفـه

ـــه ـشـــاهدکی راـســـته  بنووـســـن و  قیـن
ی کـرد  مکارییانـه و سـته پاشان باسی ئـه

ـک و  ی خـه ربـاره  ده  شاری سنه  له که
  .  نجامدراوه کان ئه خۆشه نه
 

www.alefbe.com/article_ 
Boroumand_Ladan.htm 

 
   مناسبت سیھمین سال جاویدانه به(ی   نووسراوه  له و ونه ئه

   رگیراوه وه)  سنندج-ر نیما  نووسه-شدن شھین باوفا
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 :قز سه
 
 عیدی د سه حمه   ئه- ١
 هار   قادر به- ٢
 د بابامیری مه   محه- ٣
 مینی سوڵ ئه   ره- ٤
   ناجی خورشیدی- ٥
 زایی   آریم ره- ٦
 ن رده هنور ئ   ئه- ٧
 یزی یفو فه   سه- ٨
 خرایی لی فه   عه- ٩
 هرامی بدو به  عه- ١٠
 دی حه ن ئه سه ید حه  سه- ١١
 ئی روش نوقره د ده مه  محه- ١٢
  آریم شیرینی- ١٣
 میدی آر حه بوبه  ئه- ١٤
 م ده د موقه حمه  ئه- ١٥
  مازاده لیل جه  جه- ١٦
   آوشی زاده- ١٧
 اریف د غه مه محه - ١٨
 تیبی  خاتر خه- ١٩
 دادی  ناسر حه- ٢٠

 ٣و ٢آانی ره پهال ٧/٦/١٣٥٨عاتالیھان و ئیت ی آه رۆژنامه
 
 دی ممه تا محه عه - ١
 دی ممه  حسین محه- ٢
 دی ممه  ئیبراهیم محه- ٣
 حسین نووری - ٤

 ی ئیتالعات رۆژنامه١٣/٦/١٣٥٨
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 عبی که)هرا زه(هال شه

 
 ت دارایی زیله فه

* 
 وحیدی هت  حیده وه

* 
  بدوزاده مھین عه

 
 عبی سرین که نه

 
 قی  فایه فریشته

* 
 ریمان  که  سویبه

* 
 دی ممه محه  فاتمه

 
  –دی  ممه محه ... -  بدوزاده  عهمھین –ریمان  که   سۆیبه– وحیدی  ته حیده وه
  کچکی ند قی چه  فایه  و فریشتهت دارایی زیله فه - عبی هال که  شه-عبی  سرین که نه

 .بارانکران  گولله  تی ئران وه س ده ده به     ری سیاسی بوون که تکۆشه
 
 

 .رگیراون  وه ه ت ئۆرگانی کۆمه ی ئاسۆی رۆژهه١٣ و٨  نترنت و ژ  ئه کان له ونه
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 ناڕگوندی قا
 
  وه ـتـی ئراـنـه وــه ـنـی ده  الـیـه ــک ـلـه  کوـشـتاری ـخـهی پۆـسـه   گوـنـدی قاڕـنـا ـلـه
 .ک رۆژدا کوژران  یه  له سه که ٤٤  وراب ڕوه به

١ 
٢ 
٣ 
٤ 
٥ 
٦ 
٧ 
٨ 
٩ 
١٠ 
١١ 
١٢ 
١٣ 
١٤ 
١٥ 
١٦ 
١٧ 
١٨ 
١٩ 
٢٠ 
٢١ 
٢٢ 
٢٣ 
٢٤ 
٢٥ 
٢٦ 
٢٧ 

  حمود بھتر زاده  مهالم
 حمان تاهری ی ره سه
 د تاهری مه ی محه سه
 ی ئیسماعیل تاهری سه

 لی تاهری ی عه حاجی سه
 ندی روه ریم ئه ی آه سه

 ر زهئاریفی   شه ئامینه
 ر ریفی آزه حمان شه حاجی ره

 ر ریفی ئازه عوسمان شه
 زیزی فا عه مسته
 زیزی د عه مه محه
 ن بروشه دین ئه حیه مه
 حمان ئیبزن ره

 رحمان سلمانی
 حیم سلمانی ره
 ریم سلمانی آه

 قادر سلمانی
 د پور حمه بدو ئه عه
 ر باسی هعوم
 ر باسی عفه جه

 فا باسی مسته
 د شرۆ مه محه

 ئیبراهیم پویا
 سولی ئیبراهیم ره

 › آه شوانی گونده‹لی  عه
   ساه١٣وكی ال -ن  سه حه

  پور مزه سلمان هه
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٢٨ 
٢٩ 
٣٠ 
٣١ 
٣٢ 
٣٣ 
٣٤ 
٣٥ 
٣٦ 
٣٧ 
٣٨ 
٣٩ 
٤٠ 
٤١ 
٤٢ 
٤٣ 
٤٤ 

 ب رامین زنه
 خاتوزین رامین

 ریم رامین آه
 د رامین حمه ئه
 حمان رامین ره

 فشین و ئه خوسره
 وی سوڵ خوسره ره
 وی ان خوسرهحم ره
 وی عید خوسره سه
 وی بدو خوسره عه

 وی مراد خوسره
 وی فا خوسره مسته
 آر ششمان بوبه ئه
 ر ششمان عفه جه

 علی ششمان
 نگ رزه زیز مه عه
 تپور عاده د سه حمه ئه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و  م شـی دووه بـه  نـا، لـهاڕقـز و ق  ـ سـه ریـوان ـ سـنه  مـه-   پـاوهآـانی بـاران آـراوه نـاوی گوللـه :تبینـی
 دسـتور شـخص   کردسـتان بـه فرمان یـورش بـهناوی  بهنسور بلوری،  مهر  کانی نووسه نووسراوهمی  سیه
 .رگیراون وه – خمینی
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 مھاباد
 دا و شاره له ١٣٦٢ – ٢/٦/١٩٨٣  رۆژی س له که ٥٩ بارانکردنی گولله
١ 
٢ 
٣ 
٤ 
٥ 
٦ 
٧ 
٨ 
٩ 
١٠ 
١١ 
١٢ 
١٣ 
١٤ 
١٥ 
١٦ 
١٧ 
١٨ 
١٩ 
٢٠ 
٢١ 
٢٢ 
٢٣ 
٢٤ 
٢٥ 
٢٦ 
٢٧ 
٢٨ 
٢٩ 

 جوردیالن  سه  حهال مه
 الحی لی سه عه
  واره لی غه عه

 قری فا فه مسته
 شوآری نادری

 ساح مام ئیراهیمی
 دی مه ی محه حمود سه ید مه سه
  ریم آاوه آه

  ادهن ز سه یۆسف حه
  ن زاده سه سلمان حه
 مینی ئراهیم ئه

 د فاروق بازیار مه محه
 نا بیب په یۆسف حه

 حیمیان ریم ره آه
 ریمی ماڵ آه آه
 ریمی ژار آه هه

  نادری ئینشائه
 ری آه ر شه آه بوبه ئه

 نگینی خدر ره
 لی باژیان عه
  نگه یدون شه ره فه

 لیمی د سه مه محه
 حمان خزرپور ره
 هروبی د آه حمه ئه
 حمودی قسود مه مه

 رهودی ساح فه
 آامران زائیرحیجازی

  لی ئاباده عه
 قزی ك سه سیامه
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٣٠ 
٣١ 
٣٢ 
٣٣ 
٣٤ 
٣٥ 
٣٦ 
٣٧ 
٣٨ 
٣٩ 
٤٠ 
٤١ 
٤٢ 
٤٣ 
٤٤ 
٤٥ 
٥٤ 
٤٧ 
٤٨ 
٤٩ 
٥٠ 
٥١ 
٥٢ 
٥٣ 
٥٤ 
٥٥ 
٥٦ 
٥٧ 
٥٨ 
٥٩ 

 باس یۆسفی عه
 لھوری حسین آه

 ندوو حمود آه د مه حمه ئه
 دی حمه مین ئه د ئه مه محه
 ناح نسور جه مه
 لیاسی فا ئه وه

 سعودی د مه مه محه
 آری بوبه د ئه مه محه

 دی حمه سید ئیبراهیم ئه
 فایی خالید سه
 ر حیمی ئازه خالید ره

 حیمیان ن ره سه حه
 ماڵ چاوشینی آه

 یازی یۆسف ئه
 خالق بارزانی

 تی فا عیسمه مسته
 ست ره لی گوپه عه
 حیمی حمان ره ره
 حریریان بدو ته عه
  زنه لی مه عه

 آازم خاتونی
 باس حسینپور عه
 د حسینی مه محه
 ئی ریزه حمود ده مه

 یر هومایۆن نیلوفه
 فا مین سه د ئه مه محه
 لیای د عه مه محه
 ییان لی بانه عه

 هانیان ن جه حسه
 زا بارزی مرهغو

  لـه  عبـدالال حسـن زادهر   نووسـه٤٠ تـا٣٧لم،  رگی دووهه به  تكۆشان ده نیوسه  کتبی  له سه که ٥٩ و ناوی ئه
 . رگیراوه رانی حیزبی دمۆکراتی کوردستانی ئران، وه رابه

*** 
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ک ماڵ و دووکان و  ک وه ت و سامانی خه روه  داگیرکردنی سه ت به باره هس
 .ین بکهتی ئران  وه دهی خودی  ته و دکۆمنه وی و زار با تماشای ئه زه
 
ادره از صـ براسـاس احكـام   مـی رسـاند آـهلیذ  ع افراد مشروحهال اط  به  قضائیه بدینوسیله قوه({

ادر ـصـك آـنـان الن اساـسـی در اـسـتان حـكـم ـضـبط اـمـوال و اـمـ ـقـانو٤٩ل ـصـ ا  وـیـژه ـسـوی دادـگـاه
 قانون آئین دادرسی مدنی این آگھی در یك نوبت ٢٠٢  ره یك مادهص طبق تباذ است ل گردیده

نامبردگان یا مدعیان اموال آنان با در دست داشتن مدارك خود ظرف بیست روز . منشر میشود
 یـك دادگسـتری   در بلـوار شـبلی سـاختمان شـماره واقـع  دفتر ایـن دادگـاه پس از انتشار اگھی به

 . نمایند پس از پایان مھلت مقرر حكم قطعیت می یابد سنندج مراجعه
 م / ٣٥٨می الب اسال انق دادگاه

 سید رضا فاطمی
 .).قانون اساسی در استان آردستان ٤٩لص ا  وژه رئیس دادگاه

   
 ١٣٨٠ تیر/٩   شنبه:عاتالئیت  روزنامه
 .}٢٢٢٣٠  ـ ژماره ٢٠٠١ ژوئن٣٠ - ١٤٢٢انیثربیع ال
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 عاتالی ئیت  رۆژنامه  له وه آانیانه ی خانوه  ژماره  به هس  آه٥٤ و ئهناوی 
 ت ناو و شۆره

 میل حسینی سید جه
 بر نجه د، قاسم  ره حمه ئه

 یی مزه  بھنام حه- برۆز-ن  بیژه-بھزاد
 ....آیمی و  د حه مه محه
 د قادری مه محه

 ندی پایبهعیسا 
 می عزه د ئه سعه ئه
 حیا لیقوانی رهنگ یه سه
 دی، حمه ریف ئه شه
 یۆسفی... همن و  به-  تاهیره-ناسر

 .....    .....تۆفق، 
 زیری نادر وه

 د شخی سعه ناهید، ئه
 دنانی ریم عه  آه-  گه-اله  شه-آامیل
 یسی  سیروان شاوه-فاروق
 د خالید باباحاجیانی مه محه

 می دهتاهیر ئا
  فیعزاده ف ره شره ئه

 عوسمان خالیدی
 سی قده دو ئهبع ئه
 راست ساحی  فه-  فایزه- وزیه  فه-رۆخ فه

 ن مجھول المالك، بخاوه
  خوانستیا  فریشته-شریف شاآری 

 گی یزوبه حیم فه بدوره عه
 .......................دیبی،  میكائیل ئه

  ه هدی شخه مه
 ری هند سكه د ئه حمه ئه

 ند و نیازمه آاوس و خسره
 لیشای تا عه عه
 لی آۆماسیان عه
  مینزاده  سلمان ئه- هدییه  مه-ر عفه جه
 ل حسینیال ید جه سه
 ردی حمان جوانمه ره
  ئیرجی  خدیجه-   شوعله- حیه  مه-حیا یه
 حیدی بدولقادر وه عه

 نسوری ف مه ده خانم سه
 دی مه خالید حاجی محه

 لی نادری عه

 شون
   سنه
  سنه
  سنه
  سنه
  بانه
 ریوان  و مه سنه
 قز سه
 ریوان مه
  سنه
  سنه
 ریوان مه
  سنه
 قز سه
 قز سه
  سنه
 سنه
 قز سه

  سنه 
 ریوان مه
 ریوان مه
 قز سه
  سنه
 قز سه
 قز سه

 بیجار
  سنه
 قز سه
  سنه
 قز سه

  قوروه
 قز سه
  بانه
 قز سه
 قز سه
 قز سه
  اوای سنهلوت سه
 قز سه
 قز سه
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خ الس-ح موسلح شمیال فات 
 ندوست ته  وه زیزه  عه-دیب   ئه-ساعد
 ڕدار ت زه نوسره
 تاحی ییا فه  سوره-میر ئه
 ونداری حیا ده یه

 ییا ساتۆری سوره
 مینی ریم ئه بدولكه عه

 ن  بخاوه–مجھول المالك 
 دی حمه ساح ئه
 ر روه لی مھرپه بابا عه

 بدو بابان عه
 ریمانی لی نه نعه سه حه
 جی حسینی  هم
 عی قایشی سه

 ریوان مه
 سنه

  سنه 
  بانه
 قز سه

  ره دیوانده
  سنه
  سنه
 ریوان مه
  سنه
 بیجار
 ریوان مه
 قز سه
 قز سه

ـــه ـــه ـئ ـــان و  و  ره و خانووـب ـــ زهدووـک ـــه هویوزاراـن ـــهدا ١١/٧/١٣٨١ رۆژی  ، ـل   ـل
 !بۆ فرۆشتن چاپکراون  حیات نو ی رۆژنامه

تی  وه کانی ده  ترۆریستییه  کاره ، نجامیداوه  ئه وه که ره ی سه و تاوانانه  له جگه
ـه ، ... و   وتــانی ئوروپــا- رانییــه- ســلمانی -ولــر کــانی هــه  شــاره ئــران ـل

 و ئــراق   و ـسـورییه ـتـانی تورکیـیـه وــه ڵ ده ـگـه ـکـانی ـلـه وه ـهـا کۆبووـنـه روه ـهـه
ـه ـه ـب ـی  گــه دژی شۆڕشــی کوردســتان باشــترین ـب ـۆ فریوکــاری و درۆزـن ن ـب
 ! بجه ه ی هه رباره کانی ده ستهو  هه ت به باره تی ئران سه وه ده
 
دا   کوردـسـتان ـلـه  ـکـه  وه ـیـهکۆماری پادـشـایی و  ئــران ـبـهـتـی  وــه  ده ـکـانی تـکـای تاواناـنـهر  ـگـه ـئـه
 مـی ئیسـالم و رده سـه  لـه  کـان به ره هرشی عه   له وه هنجوانی بنووسر ه، بن یده ه و د داوهاننجامی ئه

 !  کو زۆر زیاتره ، به متر نییه ک که  نهکان غوله هرشی مه

*** 
ری  رنووـسـه ـسـه دا)ئــران ـتـی وــه ده(ی   خوناویـیـه و کارناـمـه ر ـئـه هـسـ  ـبـه:تبیـنـی

  : نووسن دهلی  رهاد شاکه  فه)مامۆستای کورد( گۆڤاری
 .  داناوه بجه ه کی هه ی بۆ خهسم ی ره ئران رۆژک پرسه

 ١٩٨٨ سای٧   ژماره-گۆڤاری مامۆستای کورد:  رچاوه سه
  نگه شكی خواآان دوو ره ئه
 نگه ك نیره نگ و یه آ جه یه

 دۆڕاوین نگ نه  جه  به ئمه
 !وتاوین نگ فه  نیره ر به هه

  شکی خواکان خوناوییه ئه
  یشیان ژاراوییه که بزه

 کاری خۆت ب به بوات هه
 !  فریوکارییه-کاری وان
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 وستی حیزبی آۆمۆنیستی ئران ههو   بجه ه هه

 
 .بینب ئاگادار  و حیزبه آی آورتی ئه یهیبیۆگراف  له پشدا  با له

نـد  ، چـهرآاری آۆمـاری  سه  ئران و هاتنه تی پادشای له سه پاش رمانی ده
ـآـرد،  ده ڕی ـنـه هــك تپـڤی مرۆتسـ ـآـانی ده نجـه  ـپـه ـیـان لـه  ژمـاره فارسـك ـآـه

ی ال   چوونـه  آوردسـتان و  یشـتنه گـه انی چینی کرکـاری ئـرانر رابهژر ناوی  له
ــه آۆـمــهراـنــی  راـبــه ی زهڕی شۆ ـــران حـمــه شـــگ شـــانی آوردســـتانی ئـتك. 
ـتـی   یارـمـه هـنـوت ـآـه ـجـوانی بیانناـسـن ـبـه  ی ـکـه وه ـبـ ـئـه ـبـه  ــه آۆـمـهراـنـی  راـبـه

ــه ــه مـشــکهـنــاوی  ـبــه گوـنــدك  ـلــه دا١٩٨٣  ســـای آردنـیــان و ـل ــه  ـپ ی   ناوـچــه ـل
) دی بدو موهتـه عه(ڕز به. بۆ پكھنان انی)حیزبی آۆمۆنیستی ئران(شت رده سه
رای حیزـبـی آۆمۆنیـسـتی  راـبـه  ـکـرا ـبـه  ــه ـتـی آۆـمـه رآرداـیـه ـنـدامانی ـسـه  ـئـه ـلـه

 .زراندن یشیان بۆ دامه)رادیۆیی حیزبی آۆمۆنیستی ئران(  ه رانی آۆمه رابه. ئران
 -تـاوی هـه ی١٣٦٢ تـا ١٣٥٧ سـای   لـه ك، آـه یه ه ه آۆم- ه آۆمه ی خودی ركخراوه

   کوردـسـتان ـلـه  ئاـشـکرا ـلـه ی پــنچ سـاڵ ـبـه ی زاییـنـی ـبـۆ ـمـاوه١٩٨٣ تـا ١٩٧٨
   بـهبـووهـا  وهتـی  یـه آـی آۆمـه یه نی بنكه خاوه  که ک یه ه چاالکیدا بوو، کۆمه

ک  رتنی یـهیـدانی مـانگ  مـه ژانـد و هنایـه  هه ی  شاری سنه کی بچکۆله یه ئاماژه
 سـنه و  ی سپای پاسـتاران لـه وه ره  ده بۆ بردنهتی ئران  وه دژی ده  به مانگه

  زنـه گـا مـه و پایـه  لـه ، جگـهـک کۆتـایی هـات وتنـی خـه رکـه سـه  بـه   کـه مانگرتنه
 و شـانی حیـزب  شـانبه ـه ی آۆمـه رگـه هـزی پشـمه بـووی   کـه تییـه یـه کۆمه

، پاش پكھنـانی حیزبـی نآیدا بووال چا ان لهآوردستی  دیکهآانی   رکخراوه
ی آوردسـتانی حیزبـی آۆمۆنیسـتی  ركخـراوه  آـرا بـه  ـه کۆمـهو   ئـهآۆمۆنیستی ئـران

 !بت  دایک ده  له  تازه حیزبک که، ئران
ـه ـی دیكــه راـب ـه ی آۆمــه راـن ـه ـ ـه  ـل ـه ی دووهــه  پـل ـاوه مــی آۆمیـت ـی   ـن ـدی حیزـب ـن

دا  هحیزبو  ئه مای - چاپخانه- بیرخانه دهک  هشکانی و  به لهآۆمۆنیستی ئران 
 !ن بوو ه ر هی خودی کۆمه یش هه وانه ئه، آیال چا وتنه آه

ی خـۆی  رگـه  هـزی پشـمه ،ه آۆمه   واته و حیزبه ی آوردستانی ئه ركخراوه
ـه و خــه ـا ورمــ خســته وه  آرماشــانه كــی آوردســتانی ـل ـه ه گــ  ـت ـۆ ـئ ی  وه ڕ ـب
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ـك و   تـا خـه وه نـه  بـو آـه سـه ند آه و چه آانی ئه وونه و دیدوبۆچ نووسراوه
نگـری  یـهالنـدام و   ئـه ن و بـبن بـه  بكـه و حیزبـه آركارانی ئران پشوازی لـه
ـنـاو  ه ـلـ و حیزـبـه  ـئـهی ـبـوون ـهـۆی بپاـیـه م ـبـه ـبـه، حیزـبـی آۆمۆنیـسـتی ئــران

ی  ره  ـپـه و حیزـبـه ك ـئـه ـتـی ـنـه تایـبـه گشــتی و آرـكـاران ـبـه ـكـی ئــران ـبـه ـخـه
بینـی  یـان ده و بارودۆخـه  ئـه یش آـه ه ی آۆمه رگه كو هزی پشمه گرت، به نه

آی ال چـا سـتیان لـه  ده ره به ره  به وزانی  سارد و ماندوو ده ناسه  هه خۆیان به
 ! بوورۆک  و ب ناوه وره  ناوکی گه حیزبهو  آورتی ئه به. گرت ده  هه رگانه پشمه

رانی حیزبی کۆمۆنیسـتی ئـران  رابه  ،یه وه  ئه  باسهو  بۆ ئهیش  گه باشترین به
   نـه ببـه  وه آـانی ئرانـه  شـار و گونـده  آركـاران لـهركی نونه  تاکهتوانی یان هن

 .دا  کۆنگره  لهشداریكردن آانی حیزب بۆ به گۆنگره
و ـه  رانـی کۆمـه تگـوزاری رابـه  لـه خزمـه کـان فارسـهیشدا  و کارنامه ڵ ئه گه له

   زۆر ناڕازی بـوون و لـهیان که ی کوردستانی حیزبه ی رکخراوه رگه چاالکی هزی پشمه
  ی ـلـه وه ـپـاش ـئـه. ـجـ هـشـت دا حیزـبـی کۆمۆنیـسـتی ئرانـیـان ـبـه١٩٩١ ـسـای

 : وه نه ده  ده ه  پاداش کۆمه هو جۆر حیزبی کۆمۆنیستی ئران رۆیشتن به
 در  لـه  تأسـیس حـزب کمونیسـت ایـران بـر میگـردد، و رابطـه کومـه پیش از  با دولت عراق به له مهوتماس ک({ 

 و حزب دمکـرات دو  له  کومه  جنبشی که;همان چھارچوب نیازهای سازمانھای جنبش خلق کرد با دولت عراق
<  با دولت عراق نیازهـای یـک له  کومه  توضیح رابطه شایان تاکید است که. نیروی اصلی آنرا تشکیل میدادند

 نیازهـای صـرف  ای در آن داشت، و نه  یک سازمان نقش تعین کننده  بمنزله له  کومه معین بود کهجنبش > ب 
 و حزب کمونیست ایران نیز در کل همین امـر  له درک و توضیح رهبری کومه. سازمانی یک جریان کمونیست

 سـود میبـرد، از  لـه کومـه رادیـوئی  ای و فرسـنده  از امکانات پشت جبھـه بود، و حزب کمونیست ایران، با آنکه
دسـتکم تـا مقطـع انشـعاب فراکسـیون کمونیسـم <  یـا   داشـت و هیچگـاه  مستقیم با عـراق اکـراه برقراری رابطه

 .) مستقیمی با دولت عراق نداشت هرابط>  ما اطالع دست اول داریم کارگری که
  ینهحزب کمونیست کارگری در زم جھتگیری اخیر  ءدرباره(ی نامیلکه:  رچاوه سه

 })١٩٩٨ سپتامبری ٧   ل-م ده زا مقه  ره– ئیرج ئازرین - دولت ها  به رابطه
ی کوردستانی حیزبی کۆمۆنیستی ئران  رانی رکخراوه رابهکان  دوای رۆیشتنی فارسه به

ر حیزبکـی  چـاالکی هـه کـار و .ری حیزبـی کۆمۆنیسـتی ئـران  رابه  بهبوون
 -کـان نـاو شـاره  وا لـهتـی  تایبـه  بهگشتی و کۆمۆنیستی زیندوو بهو ی یسیاس
ـه ـاو کارخاـنـه ـل ـدا، ـبـه  کرکاریـیـه  و شــونه ـن راـنـی  م ـکـار و چــاالکی راـبـه کاـن

دا تماشـای  بـا لـره! س  وتووژکردن و بـه  به حیزبی کۆمۆنیستی ئران بووه
  - داچاودرڵ گۆڤاری کوردی  گه ین له وتووژکیان بکه
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 :گۆڤاری چاودر
   ئوه  باشتر وایه ن که و بوایه ر ئه سه س له و زۆر که وه   بۆته ورووی ئوه ره  به خنه  رهو  ئه  مژه له

 . هو ره ده  پاـشـکۆی حزـبـی کۆمۆنیـسـتی ئــران بـنـه  ـلـه وـبـبن ـبـه حزـبـی کۆمۆنیـسـتی کوردـسـتان
م  ئایا ئـه.  تانه هی خۆتاندا ه  چوارچوه له   ئوه ی که و هز و پوتانسیله  بۆ ئه وه ڕیته گه یش ده مه ئه
 ؟ متان چییه  وه وه م باره گشتی له ؟ به وه ر باس و لکۆینه  به وته دا که  کۆنگره  له ته بابه
 : م وه
   م شـوه  بـه کـه  پرسـیاره ی کـه سـانه و کـه ئه.  بۆچوونکی سیاسی دیاریکراوه  مه ئه ،  نیه خنه  ره مه ئه
 پاـشـکۆی حزـبـی  ــه کۆـمـه.  ـیـه ـتـی خۆـیـان ـهـه ی تایـبـه وه اـنـهری و لکد  ـگـۆڕی، پـشـداوه هنـنـه ده

ترین سـتراتیژ  واقعبینانه.  یه و حزبه ی پاراستنی ئه که هزترین کۆه کو به ، به کۆمۆنیستی ئران نیه
تـی  بـاتی سیاسـی و چینایـه  خـه  خـۆی بـه  کـه یـه وه کوو رکخراوکـی کۆمۆنیسـتی ئـه  وه ه بۆ کۆمه
گـای  زرانـدنی کۆمـه  سـتراتیژی دامـه ک کـه یـه ـه کۆمـه.  گـرێ بـدات وه تـره وره کـی گـه گایـه کۆمه

تـیس بکـات،  سکی کوردستانی ئراندا قـه رته ی به  چوارچوه ب، ناتوان خۆی له سوسیالیستی هه
ر  گـه ئـه.  وه کاتـه ک نـه گایـه هـا کۆمـه تـی بـۆ بونیاتنـانی وه نگی هـزی چینایـه  هاوسه ناتوان بیر له

و رووی  ره  بـه ی کـه رگایـه و ده و جـار نـاتوان ئـه  ئـه ر خۆی دانـاوه رانبه  به ۆی سۆسیالیسمی لهئاس
 ).ر خۆی دا بخات  سه  له وه ته ه کردووی و ئاسۆیه ئه

 ١٨/٣/٢٠٠٦ – ١٠٧- ژ-گۆڤاری چاودر
ـه ـه ـئ ـه   وه ی خــواره و دوو خاـ ـه مــه  وه ـل ـه ـک ـز ی ـب ـراهیم عــه( ڕـ ـزاده ئیـب ی )لـی

ــه ــران وهری  راـب ــی کۆمۆنیســـتی ئـ ــه  کوردـــکک  حیزـب ــه ـل ــدکی ـپ ــای   گوـن ـن
 .رنج راکشه  سه  وه یه)سلمانی(
 . یه و حزبه ی پاراستنی ئه که هزترین کۆه کو به به،   پاشکۆی حزبی کۆمۆنیستی ئران نیه ه کۆمه *
 . بکاتتیس سکی کوردستانی ئراندا قه رته بهی   چوارچوه ناتوان خۆی له *
 
 .  حیزبی کۆمۆنیستی ئرانهی که هزترین کۆه  به ه ۆمهک

 کانیان؟   چاالکییه یه  و کامهن  کامانه و حیزبه ی ئه کانی دیکه که کۆه

 
  !ن تیس ناکه خۆیانی تدا قه،  یه سک و بچکۆله رته کوردستانی ئران به

زرانـدنی سۆسـیالیزم،   دامـه  بـۆن بـۆ کـه زنـه  مـه  ئرانه کانی  کرکارییه و ناوچه ره ی به وه بری ئه له
 !!  که ترهسک رته  و بهبچکۆله   کوردستانه نه که روو ده

  و حیزـبــه وـســتی ـئــه  ـهــهدوور   ـســه  و بۆیـنــهـبــا باـســی بـیــۆگرافی کۆـتــایی بـــت
  ی کوردسـتان لـه کـانی دیکـه  و ناوچـه بجـه ـه  شـمیاییبارانی هـه ت بـه بـاره سه
 . وه تی ئراقه وه ن ده الیه
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ـه  بوومبــارانی  ت بــه بــاره  حیزبــی کۆمۆنیســتی ئــران ســه :وســت  هــهینمــ کــه ـی

 جـنـگ اـیـران و ـعـراق بـپـاخیزیم  علـیـهـنـاوی  ـکـی ـبـه ـیـه  نووـسـراوه بـجـه ــه ـشـیمیایی ـهـه

 : یه و جۆره  به ،یه  هه وه و باسه ندی به پوه  ی که  وه ئه .نووسی 
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ایـن .  خـود را نشـان داد شـھر حلبجـهاوج این جنایـات جنگـی در بمبـارانی شـیمیائی ({
 هـیچ دفـاعی در   نظامیـانی آـه فجیع ترین و عریان تـرین جنایـات جنگـی، آشـتار غیـره

فھان، آرـآـوك و ـصـبمـبـاران ـمـردم تـھـران، بـغـداد، ا.  جناـیـات ندارـنـد مقاـبـل اـیـن رـشـته
 حتـی در   فقـط در برابـر ابتـدائی تـرین احساسـات بشـری بلكـه شھرهای متعدد دیگر نـه

ـای ســرمایهعــر ـز محكــوم اســت ف دنـی ـران و عــراق آــه جـنـگ هشــت ســاله. داری نـی    اـی
 اسـت اآنـون توسـط جمھـوری  مردمكشی و جنایـات آن انزجـار جھانیـان را بـر انگیختـه

 این جنـگ ضـد مردمـی اسـت  این رژیم مسبب رسمی ادامه.  میشود  داده می ادامهالاس
دامـن " ت مقابـل خـود را نیـز رسـمالویرفتن پایان جنگ توحش دذ رفتن از پ  باطفره آه

 دو آشور را   مردم ستمدیده میدهد و پدید آمدن ضد بشری ترین مسابقات جنگی علیه
ـد محكــوم گــردد و عــ. موجــب میشــود ـات جنگــی دو طــرف باـی ـویژهالجناـی ـر آن ـب   و ـب

م ال یافتن جنگ ضـد مردمـی اعـ می بعنوان مسبب رسمی ادامهالمحكومیت جمھوری اس
 ).گردد

 
 : کوردی  به هند د و چه ئه
 
م  ـئـه. وت رـآـه دا ده بـجـه ــه  بوومـبـارانی ـشـیمیایی ـهـه  ـلـه نـگـه و ـجـه ـیـی ـئـه ی دڕـنـده راده(

رآـوك و زۆر   آـه-هـان  سفه  ئه-غدا  به- دانیشتوانی تاران  آه ڵ و نگریسه په  چه نگه جه
كـو  كی، بـه ساتی خهست و ئیحسا ر هه رانبه  به نیا له ك ته آات نه  آوشتار ده شاری دیكه

  ی ئــران و ئــراق ـآـه ـشـت ـسـاه نـگـی ـهـه ـجـه.  حكوـمـه داریـشـدا ـمـه رماـیـه  جـھـانی ـسـه ـلـه
  وه مییهالن آۆمـاری ئیـسـ  الیـه ، ئسـتا لـه كـی جھـانی بــزار آـردووه ی خـه آـه ییـه دڕنـده
  آـه  كییـه  دژی خـه نگه م جه دان به سمی درژه  هۆآاری ره م رژیمه ئه. درت  ده درژه
و  تی ئران ئاگری ئـه وه ریدا، ده رانبه  به  وا له ی آه ته وه و ده یی ئه  هۆی دڕنده ته بووه
حكـوم بـت و  بـت مـه  ده آـه نگـه نـی جـه یـهالر دوو  ی هـه دڕنده.  وه شنته گه  ده نگه جه
  نگـه هو جـ ری ئـه ده ك هۆآاری درـژه می وهالبت آۆماری ئیس تی، ده تایبه  به وه  له جگه
 .).حكوم آرت مه
 

 .›١٩٨٨= ١٣٦٧ - ٣٨    شمارهرانایرگانی رسمی حزب آمۆنیست ا کمونیست  نشرییه
 
 بوومبارانی  وه تکه وه ن چ ده  الیه بجه له ه  هه نووسراوه دا نه و نووسراوه له

   .... و  شیمیایی کراوه
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 ری گه وتووژکی رۆژنامه:  وست  ههینم دووهه
 

د  ، سـه  وه ه)تـی ئـراق وـه ده( ن  الیـه لـه آوردستان  کردنییبارانی شیمیاپاش
  ت بـه بـاره سـه  وه  آوردسـتان بـۆ لكۆینـه  روویـان کـردهژورنالیستی جھانی 

 . و بوومبارانانه  ئهیکان هزیان
ـه دوو ژورنالیســت آــه ـان خــه  ـی ـا( كــی آـی ـه)ئیتالـی ـ ـکـهوی دی  و ـئ كــی  ان خــهـی

ڵ  گـه تی حیزبی آۆمۆنیستی ئران و له رآردایه ی سه  بنكه ڕۆنه هبوو، د)چین(
 )رسـی آـورش مـوده(نـاوی  بـه و حیزبـه تـی ئـه رآردایـه ندامانی سه  ئه آ له یه
آـان  ژورنالیسـته. بـۆ وتـووژآردن  ی کۆمۆنیستی ئـرانری حیزب نوینهک  وه
  وه راقـهتـی ئ وـه ن ده  الیـه  بوومبارانی شـیمیایی آوردسـتان لـه ت به باره سه

 :ت مدا ده  وه  له،ن که پرسیاری لده
ت  بـاره م سه  به،ین می ئران وتووژ بكهال آۆماری ئیس ت به باره  سه ، پمان باشه ئمه{
  ی لـهیآی شـیمیا تی ئراق چه وه  ده  بیستوومانه  و نه  بینیومانه   نه ئمهتان،  و پرسیاره به

 .}!آار ببات دا به آه ناوچه
ی  هـا ونـه روه  هـه،)رسـی آـورش مـوده(ی خـودی  ڵ ونـه گه  له و وتووژه هئ

یتـی  بی آـووه ره اركی عهڤ گۆ  له) باوه ئامین آاآه(ناوی   به رگه آچكی پشمه
  هیـادم بـت نـاو ی لـه و جگـه تـا ئـه.  چـاپكرا)یت ژنانی آووه( اریڤناوی گۆ به
 .)یومی ال ةالمرا( بوو و جۆره  به ی که یهبی ره عه
 
 بوومبـارانی  ت بـه بـاره وسـتی حیزبـی کۆمۆنیسـتی ئـران بـوو سـه  هـه وه ئه

 .تی ئراق وه ده ست ده بهی کوردستان  کانی دیکه بجه و ناوچه ه شیمیایی هه
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  ،یی حیزبی ه  سه٢٧ پناو  له ،
 ، کۆمۆنیستی ئران دا ،

 
 ری تۆم نجبه  من ڕه وت ساه بیستوحه

 رگی خۆم  ئاوو جل و به نان و به
  و چۆم  جۆگه  کۆڵ له مکردیته ئه

 ی خۆم که  گونده مام بۆ کردی له
   و کاره ر ئه م بوو، رابه چی پت که که
 !    باره  دوت گرتنی تاران، له ئه
 

 کم بۆ ئاڕمانی تۆ  و خه رگه پشمه
 ڵ خۆ گه وان بردیان له رێ و ئه خسته

 ان و کاست بۆ کرکار نووسراوه
  ورز و تاران بۆ کرکاری، ته

  و کاره ر ئه م بوو، رابه چی پت که که
 !  ب گرکاره-  دوت کۆنگره ئه
 

 وار ر خه  به  کی پاره هانیم الی خه
 رادیۆم بۆ دانان بۆ باس و تار

 وان  پاسه ی کوردم کرده رگه پشمه
 وان  رۆژ و شه بتانپارزن به

  وانه موو ئه رموو، هه دفه چی ئه که
 ! ناسیۆنالیست و راستن، بزانه

 
 موو، ئمتان جھشت  رۆیشتن هه

 شت  تاران و ره ر، له  رابه  نه تا ببه
  پوچ بوون   مایه وشدا، که ر ئه سه به

  ورد و درشت ین، به تکار ئوه خزمه
  توورێ ن، به مه وت سایی ته بیستوحه

 !تۆرێ رج دتان، نه   مه م به به
 
 

٢٢/٩/٠٢٠١ 

 
 

 ی گۆڤاری٢٨٥  - ژماره له
ی کوردسـتانی  ئۆرگـانی رکخـراوه -)و پشه(

 ) ه  کۆمه–حیزبی کۆمۆنیستی ئران 
 : ناوی به  چاپکراوه تک بابه

 نـوان  حیزبی کۆمۆنیسـتی ئـران پردـک لـه(
ی کوردســـــتان و  ی شۆڕشـــــگرانه وه بزووتنـــــه

ـه خــه ـاتی رزگــاری خوازاـن ـه راســه ی ســه ـب   ری ـل
 ) ئران
 : یه و جۆره  به که تای نووسراوه ره سه
ــه٢٧ ــه  ســـاڵ ـل ــه ـم ــه وـب ــدا،   وه ر ـل ــا رۆژـک ـه

ــــــه ی دامـــــــه ره کۆنگـــــــه ری حیزبـــــــی  زرـن
 ـکـاری ـخـۆی  کۆمۆنیـسـتی ئــران کۆـتـایی ـبـه

ـا و ـمـه ـتـی حیزـبـی کۆمۆنیســتی  جوودـیـه هـن
 .یان ئرانی راگه

 
 

*** 
 

 
 ری تۆم  نجبه  من ڕه وت ساه بیستوحه

  .رگی خۆم ل و به نان و ئاوو ج به
 
 . ه)س ق بکه فایه(مر   نهکانی هۆنراوه  له
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 وستی حیزبی دمۆآراتی آوردستانی ئران هه و  بجه ه هه 
 
حیزبـی دمـۆآراتی آوردسـتانی خشـی  نـد و زیانبـه سـه  کـارکی ناپـه م بـه  بکـه  ئامـاژه پشـدا  لهبا

  : وه کرا  وه  خواره  دوو خاهو  به ئاماژهدا  م کتبه ی ئه )١٠ (  هڕ  الپه ، لهئران
 

 .یاند راگه تی آوردی ینی فتوای جھادی میلله  خومهتو ئایه ری ئران رابه - ١

ـه ســه بدولحــه عــه ـهرۆآكۆمــاری ئــران ســهک  وهدر  نیســه ن ـب ـه  ـل ـزه رمانكــدا آــه  ـف ـۆ هـ    ـب
 انقالب ضددژی شۆڕش رآوتكردنی  تا سه :رآرت، آوتی  ئرانی دهکانی ربازییه سه
 ! وه آانی بكاته نی پۆتین و پۆستاه سك نابت به آوردستان هیچ آه  له
 
پنـاو  نی له مه ند سای ته ک رووناکبیرکی سیاسیی چه  وهوی جـه سعود ره مه - ٢

ری  ک راـبــه ر، ـپــاش فـتــوای جـھــاد وه  ـســه  زیـنــدانی ـشــادا ـبــرده ـئــازادی ـلــه
یـنـی   خوـمـهـتـو  ئاـیـهـکـی ـبـۆ ـیـه ـکـی ئــران ناـمـه ی موجاهـیـدینی ـخـه رکـخـراوه
ی موجاهیـدین  ویسـت تکایـه رکخـراوه ئیمـامی خوشـه: نووسـت دا ده که  نامه نووسی، له

ـا ـلـه  بـکـه واـنـه ره ـاژاوه  و ـسـه ـمـری ئــوه پـنـاو ـئـه ن ـبـۆ کوردـسـتان ـت   وـتـه چـیـان بـکـه رـکـوتکردنی ـئ
  .با هر جنگ افروزی در کردستان وارد جنگ شود . وه نگه جه
 

*** 
 :ک دکۆمنت بوانین  وه ن دره و چه دا له  لرهبا
  و رووداوه دوای ئـه. رکـرا  دهرۆککۆمـارییش  پۆستی سه نی صدر له  ئاغای به١/٤/١٣٦٠روژی ({
نـای   پـه  کوردسـتان و لـه یانـده  موجاهیـدین خۆیـان بـه ک له یه سته دا ده١٣٦٠ڕی   مانگی پوشپه له
ـه ده ـوونر سیاـسـیی حیزـبـی دـمـوکرات ج فـت ـر ـب ـه. گـی ـاوه حـیـزب ـب ـه ـشـی ـگـه  ـب ـه  وه رم و ئاواـ و  ـئ

نیـی  مـه قـه ک تـه  و چه وه وانه موو ئیمکاناتی جگاو رگا و ژیان و حه هه. رگرت  ی وه موجاهیدانه
ک   حیزبـی دمـوکرات و نـه شـک لـه ک بـه  وه وه موو بارکه  هه  راستی دا له بۆ دابین کردن و له

کـی  یـه رنامه دا موجاهیدین داوایان کرد به وه  دوای ئه به. اوی ل کردنر و میوان چ نابه ک په وه
  حیـزب بـه.  وه نه  بو بکه وه ی حیزبی دموکراتی کوردستانه)ی فرستنده(زگاکانی   ده رادیۆیی له
 رادیـۆیی موجاهیـدین  رنامـه  و بـهش رووی خۆشـی نیشـاندا و داوایـه ڵ ئـه گه  له وه وانه دکی فره

 ).  کرد وه  بوبوونه بهستی  ده
 
ـکــانی کومیـســیونی   بوـکــراوه   ـلــه– ٢٧١  ڕه  الـپــه– تکۆـشــان  ده  نـیــو ـســه-  رـچــاوه ـســه(

 .}).   حسن زاده ر عبدالله   نووسه-نیی حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئیران مه چاپه
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ــه جگـــهحیزبـــی دمـــۆکراتی کۆردســـتانی ئیـــران    ه بـــ ی کـــه تانـــه خزمـــهو   ـل
شـورای میلـی مقاومـت ( نـاو   ه چـووکی ئرانی کرد، ی خه موجاهیدینی رکخراوه

 یـش)در سـهنی بـه(و رۆکـی  سـه   ببوو بـه)جوی سعود ره مه(  ک که شورایه ، وه ه)ئران
ری  هکـ حیـزبیش رۆـی قسـهخـودی  و دا شـوراو  ئیـران لـهرۆککۆماری  سه به
 گـای باره   له   تکارییانه و خزمه م ئاکامی ئه  به،ستۆ گرتبوو  ئه و شورای له ئه
 ـبــۆ حیزـبــی دـمــۆکراتی )موجاهـیــدینی  رکـخــراوهدر و  نیـســه ـبــهوی و  ـجــه ـســعود ره ـمــه(

 !زتن بوو گه نجه پهشمانی و   پهکوردستانی ئیران
  ت بـه بـاره  سـه  حیـزبوسـتی ر هـه  سـه  و بوینـه هو باس با کۆتایی بنین به

    : یه و جۆره  به هک... و   بجه ه بوومبارانی شیمیایی هه
 
ا الموضوع ذ حول هالسوا   البریطانیه ڕاعهالا  عندما وجھت الی محطه:( قال قاسملو( {  

لكن ....  بشكل عام   الكیمیاویه سلحهالبدات بالقول اننی استتكر و ادین استخدام ا
 زار ىذ، ال مم المتحدهالل تقاریر مندوب اال، اننی الطلعت من خ ا التجاهذاقول فی ه

، و بما اننا   الكیماویه سلحهالستخدام االر اثبت هناك ای اث لم ی شمال العراق، بانه
 ) =ستخدامالا اذحداێ فاننا لم نلمس ای ار لھال ا قریبون من منطقه

م  ت بـه باره كیان سه ریتانیا پرسیاره ی رادیۆ به  ئیزگه رآه هه: ت قاسملو ده
ی گشـتی   شوه  من به ست پكرد آه  ده وه انم بهآ  آردم، قسه  ئاراسته ته بابه
ــه ــانی چـــه ـب ــار هـن ــه ـآ ــه حـكــوم ده ـآــی شـــیمیایی ـم ــه.... م ـآ ــه ـب ــاره م ـل ی  ـب
ری  آـانی نونـه  راپۆرتـه ی چاوپیاخشـاندنم بـه  میانـه ـم، لـه  ده وه آه له سئه مه
آی  یه ه، چ پاشماو ردانی باآوری ئراقی آردووه  سه آان آه آگرتووه یه وه ته نه
  ی آـه وه  حوآمی ئـه به.  وتووه آه رچاو نه به  وهمآی شیمیایی آار هنانی چه به

 لــی  وماـیـه ـهـا بـقـه ر ـآـاركی وه آاـنـدا ـنـزیكین ـگـه ی رووداوه  ناوـچـه  ـلـه ئـمـه
ـووین، آــه ئاگــادار ده ـه چــی پاشــماوه ـب ـه آــی وه ـی ـه هــا ـب چــاو  آارهنانكمــان ـب

 .).مدیب  نه  بدوم آه وه ی شتكه  باره ناتوانم له ...  بینیوه نه
 

  چاپی-مونزیر الموسلی - فی آردستان  و السیاسیه  الحیزبیه ةالحیا(: رچاوه سه
  ١٩٨٨ی   آل العرب پاریس، مانگی مه  مجله٣٣٣ -ل ١٩٩١م سای آه یه

 
 .بوو ری حیزبی دمۆکراتی کوردستانی ئران بدورحمان قاسملوو رابه دوکتۆر عه:  قاسملو:تبینی
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 !؟ ر پاآانه  یا بۆ داگیرآه وستی مرۆڤدۆستانه هه

 
ن   الیـه نفـال لـه  ئـهی پۆسـه و  بجـه ـه  بوومبـارانی شـیمیایی هـه ت بـه بـاره سه
نـی و  مـه چاپـهک  ماسـمدیای کـوردی وه   لـهوردکندێ  ، هه وه تی ئراقه وه ده

 رژیمـكـی فاشیـسـت و ـعـس رژیـمـی ـبـه : وـسـتیان گرـتـووه  ـهـه  ـجـۆرهو  ـبـهدارادیۆآاـنـ
م تـا  بـه!  ..... و دهال جیـد جـه ن مـه سـه لی حه  عه- کی خونژه یه دام دڕنده  سه-   کتاتۆرهید

نفـال  ی ئه په آانی قوشته عس بارزانییه وت به آه شكری ئران نه ران پش له و حاجیھۆمه ره پارتی به
 .)آرد  شیمیاییباران نهی بجه ه هه رژیم  بجه ه  هه برده تی پاستارانی ئرانی نهآ تا یه. آرد نه
 هـیچ ،اد هنجامـد یـان ئـه هانـو تاوان  ئـه دا آـه هنـ اور و ده تدارانی ئـراق لـه سه ده

 -ردیكـتـاتۆـآـانی   وـشـه ـتـر ـلـه ـپـه ی گرانـتـر و ـچـه وـشـه  ـکـه  ـبـوو بۆـیـان گرـنـگ ـنـه

نكـی  یـهالجـك ر  مـه م بـه آـار ببرـت، بـه یـان بـۆ بـه و خـونژ  دڕنده- فاشیست
آـانی  هرکخـراوریـش  گـه گشـتی و ئـه  بـه و تاوانانه هۆآاری ئه   بكرت به دیكه

   ـلــه  وه  ـبــاری سیاـســییه ـلــه وه ـتــی ـئــه تایـبــه آوردـســتان تاوانـبــار بـكــرن ـبــه
 !بت دهئراقدا ندی  وه رژه به

ی  ـگـه ـبـه  ـکـهدا  وه ڵ ـئـه ـگـه ـلـه.  وه  بكۆیـنـه هانوـسـت ـهـهو  ـئـهی  وه ـنـهکاردا  ـبـا ـلـه
  ئامـاژهدا  ڕه هپالند  م چه  له  آه یه  هه وه سته ده  به  وستانه و هه ئهپویست بۆ 

 زۆر  و ـآـاره م ـئـه ، ـبـهکانـیـان بکرــت وـسـته  و ـهـه ـسـانه و ـکـه  ـخـودی ـئـه ـبـه
 و جــی   پویسـته  وسـتانه و هـه رۆکـی ئـه کـو خـودی نـاوه  بـه ،پویسـت نییـه

 !    و تامانهوه بیرکردنه
  و پــه آــانی قوشــته  تــاوانی آوشــتنی بارزانییــه رانــی ئــراق بــه ر رابــه گــه ئــه

   سـانه کـهو  ، تیئـۆری ئـه وه  دادگـا بـۆ لپرسـینه  رانـهب  بجـه ـه هـهبارانی شیمیایی
و   بـه  آـه سـانه و آـه رانـی ئـراق؟ ئایـا ئـه  بۆ بتاوانی رابه  نییه گه باشترین به

آـانی   تیئۆرییـهو بـن   دادگـا ئامـاده دا له و رۆژه ابت له، ن وه نه هآ  بیر ده جۆره
 !؟ روو نه بخه  وه آرده خۆیان به

و  تماشای ئـه با   جیه  یا به  ناڕوا و نادروسته و بۆچوونه ی بزانین ئه وه ئهبۆ 
 :ین كهب     هدیكۆمنتدوو 
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 14   ی ژماره نامه گه به
 

 وا،ناوی خ به
 
 !ڕز خوا بیپارزێ هدام حوسین ی بصرۆك آۆمار موهیب روآن  سه

  ـآـی ـبـه ك هاوتیـیـه ی خۆمـتـان وه باتكاراـنـه ی ـخـه م ـسـوی هاوڕیاـنـه ـآـه  ده ـسـوكتان ئاراـسـته
م بـۆ  آـه  داخوزییـه وه پارمـه  لتـان ده وه آانـه عسییه تی به داه ناوی عه م، به آه ش ده ك پشكه مه ئه

 .ی آردووم ووشی گیروگرفتی بھوده و ت اڵ آردووهو و رۆژی لم ت  شه ن آه ج بكه جبه
رچـاوی   به م خسته آه رم، گیروگرفته نای بۆ به برد په  زیاتر شك نه  ئوه سم له  هیچ آه آاتكیش آه

 .یی پیدا بخشنن زه  چاوكی به ه خوای مه شكو ئه ڕزتان به هب
  دا لـه٢٤/٨/١٩٩٠  لـه) فى احمـد طصـى مصـعا (  ئیمـزام آـردووه وه خـواره  لـه م ـ مـن آـه وره گـه
  شـداریم لـه ی شـوش دا بـه  ناوچـه له ١٩٥٥ دایكبووی ربازكی ئیحتیاتم له ، سه وه ڕامه هسیری گ ئه
ـا روژی  دا ـبـه٢٧/٢/١٩٨٢وـتـوو ـآـرد و ـلـه رـآـه دامى ـسـهـصـی  ی قادـسـییه ڕـگـه هـشـ دـیـل گـیـرام و ـت
 .ر دیل بووم آان من هه ی دیله وه رچوونی بیاری گۆڕینه ده

م  رده  ـبـه م مـاچ ـآـرد و لـه ویسـته  خۆـشـه م نیشـتمانه  خـاآی نیشـتمان و ـخـۆی ئـه وه ڕاـمـه هپاشـان گـ
  دیـشـم ـپـ ـبـوو ـلـه. ن دا آنۆـشـم ـبـردیدام حوـســصـوـتـوو  رـآـه ی ـسـه رماـنـده رۆـآـی ـفـه ی ـسـه وـنـه
  ومـه ان بكـه بینینیـ ، منـیش بـه وه  مـن شـادبته م تـا چاویـان بـه آـه خزانـه  بـه وه یشتنه رۆشی بۆ گه په

 . وه آی ب ونه خۆشییه
 مآـان  منداـه م و نـه آه  ژنه ر خانووی خای و داروخاودا، نه سه  چووم به وه ره سه داخ و آه م به به
ـه ـه ـن ـه وه بینیـی ـای ـل ـاته ، ـئ ـم.   ترـسـناآه م آارـس ـان وـت ـه: پـی ـه ـآـه گشــت خزاـن ـه ت ـآ ـه وتووـن ـسـت   ده ـت

 . وه نفاله آانی ئه هزه
ڕزتان و  هی بال  ته م هناوه م سكایه  ئه وه ر ئه  به له.  نازانم وه نووسیانه ی چاره  باره  لهئستا هیچ
خـوا .  وه نـه  ئاگـادارم بكـه وه نووسیانه ی چاره  باره رمون سۆزكتان بۆم بجوو و له  بفه تكام وایه

 .ارزێ و سپاس و رزی زۆرم بۆتانوتووتان بكا و بتانپ رآه سه

 
 تی،  دیلییه  له ڕاوه ه، گ نی سكانامه خاوه
 .ربازی ئیحتیات سه سلمانی،   له نهالو بخانه

 ٤/١٠/١٩٩٠طفى احمدصى مصعا

 
 
 .حمان بدوره زیاد عه ٣٥  ڕه هپالرگ   آتبی تونی مه رچاوه سه
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  الرحمن الرحیم بسم الله

  دیوان الرئاسة-الجمھوریة العراقیة
  ١١٥  ٦٥/ ٤ / ب / ع .ش/ العدد                                 السید عاصي مصطفی احمد

  - ١٤١١/ ربیع الثانی / ٦                          التاریخ قضاء چمچمال/ محافظة السلیمانة
 م١٩٩٠/ ٢٩/١٠                          میمسجد حجي ابراه/ محلة بینةر
  م٤/١٠/١٩٩٠طلبک في 

  – ١٩٨٨ أثناء عملیات االنفال التي جرت في المنطقة الشمالیة عام أن زوجتک و اوالدک فقدوا
  سعدون علوان مصلح–مع التقدیر 

   رئیس دیوان الرئاسة/ ع
 

 حمان بدوره زیاد عه ٣٦ -لرگ   تونی مه: آتبی رچاوه سه
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 15  ی ژماره نامه گه به
 

 ناوی خوا به
 آۆماری عراق

 تی رۆآایه دیوانی سه
 ١١٥٦٥/ ع/ب/ع.ش / ژماره
  ك١٤١١/ م  بیعی دووه ره/ ١٠بروار 
 ز ١٩٩٠/ ٢٩/١٠
 ماڵ مچه زای چه قه/ زگای سلمانیپارطفى احمد صى مصڕز عا هب

 وتی حاجی برایم مزگه/ س آی بكه ره گه
 آانت ت و منداه آه ژنه›  ز٤/١٠/١٩٩٠‹  ت له آه داخوازییه

   آه روشون بوونه نفالدا ب سه آانی ئه  آاتی آرده له
 .ج آراون  جبه١٩٨٨ سای  ی باآوردا له  ناوچه له

 لحصسعدون علوان م -ئیمزا 
 .)تی رۆآایه رۆآی دیوانی سه سه/ ی   جگه له

 
*** 

 فـا سـتهی مسعاین، ئایا  خۆمان بكه   له و پرسیاره دا ئه  با لرهر روه ری سه خونه

ـ ـسـتهى مـسـعا(ـآـانی ژن و مناــه و د هحـمـ ـئـه شــكری ئــران  ش ـپـش ـلـهـیـ)د هحـمـ ا ـئـهـف
ـۆ حاجیھۆـمـه ـآـه ـوون ـب ـه ران و ـهـه وـت ـدارانی  ســه ده  ، ـآـه بجــه ـ ـهـت ـراق ـب و  ئـ

 ر هناون؟ سه  بهانی جۆره
 ی پۆسـهی دیلـدا )د هحمـ ا ئـهفـ سـتهى مسـعا(ی آه  گونده  له دا آه و رۆژه  له،تۆ بی

 خۆـیــان  وه ـنــه گرـیــان و ـشــیوه ـآــانی ـبــه ، ژن و مناـــه وه نجاـمــدرا نـفــال ـئــه ـئــه
دا و ی ئراـقــآـان نفالچیـیـه  ـئـه رماـنـده ر ـپـۆتین و پۆـسـتای ـفـه ـسـه خـسـتبت ـبـه ـنـه
ن   الیـه لـهتـی ئـراق  وه و دهخاتری ئراق   به رهاتی مرد و باوآیان آه سه به
 بـاس، بات ر ده سه ژیان به    زیندانی ئراندا  کراوه و لهدیل    وه تی ئرانه وه ده
 آردبت؟ نه
 
 : وه ته یان داونه مه و وه  ئهم ، بهتوانین بین باسیان آردووه ن دهمووما هه

 !ناو ببرن بت له  و ده گورگهر  هه  ،بچووی گورگ
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  آانی دیكه تی و حیزبهآ بۆچ پارتی و یه
 ؟ دا تی ئران وه دهی ال چوون به

 
ـه ـۆ روون بووـن ـه وه ـب ـۆ ســه  پویســته و باســه ی ـئ ـای د ره  ـب ـوونیوـت  رســت ـب

ـه ده ـراق بگــ وـ ـی ئـ ـه هـت حمــود و  شــخ مــه مــی رده آــانی ســه شۆڕشــه.  وه ڕـن
!  بـوودامـافی ئینسـانیئـازادی و  پنـاو   لهتی آوردستانی جنوبی حكومهی نیاند ڕاگه

  تـی دژه ی سیسـتمی پادشـای ئـراق و سیاسـه بیروبۆچۆنی نـا دمۆآراتییانـه
 . وه ناآام هشته  نج و تكۆشانی آوردی به تانی جھان ره وه آوردی ده

ـه ـه  ده ـل ـهـتـی ـآـورد  وراـنـی آۆماریشــدا میلـل ـه ـل ـه ـهـهی کوردســتان  شــه و ـب   ر ـل
   ـبـوون ـلـه ت ئاـمـاده ناـنـه راـنـی شۆڕشــی آوردســتان ـتـه ، راـبـه آـیـدا ـبـووهالچا

تی  مان سیاسه م هه ی خودموختاری بژین، به  شوه ی ئراقدا به چوارچوه
 ی جھـانآـان وره  گـه تـه وـه وسـتی ده اق و هـهتی ئـر وه ی ده انهینادمۆآراتی
 .ست ی آورد به  ئاشتی خوازانهی پۆسه  رگای له

 ی وه کاردانـه ئـراق - ی ئـران شـت سـاه نگـی هـه آـانی جـه  هۆآاره آك له یه
  ه)دام حسین سه(آانی  مان قسه  هه گه ی آوردستان بوو، باشترین بهیسیاس
  ـلــه ١٩٧٩  ـســای زائـیــر ـلــه لـجــه ی ـئــه ـکــه ناـمــهیمان ـآــاتی دڕاـنــدنی ـپــه  ـلــه  ـکــه
 : کوتی  غداوه ڤیزیۆنی به له ته

 .ین ناو ببه  لهشمالی  دابوو تا ئاژاوه ئران   به وه مان بۆ ئه  انهو ئیمتیاز  ئه ئمه

گرساند  هه له  که  ین كهبرامۆش  یش فه وه  ئهتنابه نگی هـه ی جهندا  شـت سـا
 :یرشمو د تی ئران به وه ده
 !بت ده ڕ هدا تپال ربه  آه رگای قودس به= رد ذ میگال قدس از گرب راه

ك   یـه  زیاتر لـه نگه و جه ئه! گا دا ده نگه و جه آردنی ئهرپا  به وری خۆی له ده
ها ئـابووری  روه دیاری هنا، هه   بهالر دوو ن آوژراو و برینداری بۆ ههۆملی

 پـوڵ و  نگـه و جـه ڕانـدنی ئـه هی ئراق بۆ راپت وه ده. ورانکردئراق و ئرانی 
رز  قـه.....  و رانسـه ، فـهبسـتان ره  عـه،یت تانی آووه وه  ده آی زۆری له یه پاره

  نگی ئران و ئراق له واو بوون جه  پاش ته یت له داگیرآردنی آووه. آردبوو
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ی  ـآـه اوه تكـشـك  ئابووریـیـهی وه  ـبـۆ زیـنـدوو آردـنـه وه ـتـی ئراـقـه وــه ن ده الـیـه
  تی ئراقه وه ی ده که  سیاسییه وتاره  و باسه  بۆ ئه گه باشترین به! بووئراق 

 :ـت  ده و جـۆره  بـه یـت آـه تـی آـووه وـه  ده  روو بـه  وه هئراق فیزیۆنی له ته  له
ق تـی ئـرا  یارمـهتبـ  دهیش وه  له آانی، جگه رزه  قه یت چاوپۆشی بكات له تی آووه وه  دهتب ده

 !ی ئابووری ئراق وه بكات بۆ زیندوو آردنه

ڤیزیـۆنی  لـه  تـه یـت لـه ند رۆژ پـش داگیرآردنـی آـووه  چه   سیاسییه  وتارهو  ئه
تـی ئـراق  وـه ر ده گـه ئـه.  وه خوندرایـهیـت  تـی کـووه وـه  ده روو بـه  وهغـدا به
ڕشـی آـانی نـوان شۆ وتنامـه  و ركـه ـتتـی آـورد ببوا  مـافی میللـه ای بـهبو

   بـۆچ لـه ئـران-ئـراقنگـی  ت، جـهـ بكردا تی ئراقـی پیـاده وه آوردستان و ده
و  ره ـبـه  وهال رـبـه ـآـهرـگـای   ـلـهرـیـش ئــران  ـگـه ؟ ـئـهدا  رووی ده وه  ئراـقـهن الـیـه

و  ئــهبــوو،   ده آــی دیكــه یــه  جگــه آــه نگــه یــدانی جــه ، مــهت  برۆیشــتایهقــودس
 شـار و  لـه رگـری بـوون بـه ناچـار دهانـدا ر هرشی ئر رانبه  به  لهیش انهحیزب
 .ن هكبآانی خۆیان  گونده

 
 ر کورد و رانبه  به تی ئراق له وه ی ده قینه تی راسته کارنامه و سیاسه

   !  بۆیان نووسیوه انهس  کهو  ئه ی که وه ک ئه ، نه یه وه ئه شۆڕشی کوردستان دا 
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 کۆکوژی  یک  چه ئراق لهتی  وه دهککردنی  چه ی پۆسه

 
و  ت ـبـه ـبـاره زاـیـی جـھـانی ســه  و ـنـاڕه بـجـه ــه ـپـاش بوومـبـارانی شــیمیایی ـهـه

پـی  کـان بـه کگرتـووه یه وه ته نی ئاسایشی نه نجومه تی ئراق، ئه وه ی ده  تاوانه
ـه ک کــه یــه ــه گــه    وه تــانی ئامــانی فیــدراڵ، ئیتالیــا و یابانــه وــه ن ده  الیــه  ـل
و  ١٩٨٨  ی ی مـانگی مـه٩  رۆژی  کرابـوو لـه  ئامـاده و بوومبارانه ت به باره سه
م  نـد کـرد، بـه سـه ی خۆی په٦١٢  ی ژماره یارنامهدا ب٢٨١٢ ی وه  کۆبوونه له

 . بکاتناوی ئراق به  ک یه ی ئاماژه وه بئه
  خبرگزاری کتاب :رچاوه سه

 
 جھاندا   له وه تی ئراقه وه ن ده  الیه کی شیمیایی له کاربردنی چه تی به سیاسه

بت   ده   ئاراوه  هاته  رنامه بهو  ، پاشان ئه وه یه نگی دا ربو ده کی به یه  شوه به
. نـاو ببـات کـانی لـه  شـیمیایی و میکرۆبییـه کـه  چـه  واتـهکۆکوژی  کی ئراق چه

 بۆ ت تایبهکی  هی هرنام بهک  یت وه  کووه رنانی ئراق له ده  پاش وه  رنامه م به ئه
 کرد رپچی ده تی ئراق سه وه  دهدا رنامه بهم   ئهتای هر سه له . دیاریکرائراق 

 .بوو ی هاوکاریکردن نه و ئاماده
ی ئـابووری  تـی ئابوقـه تـی ئراقـدا سیاسـه وه ی ده ته و سیاسه ر ئه رانبه  به له

م  ی ئـه  درژه ر ئراق، له  سه ختی زیاتر خرایه و زه وه   کرایهچتر و توندتر
ران دا ـبـۆ  ی پـشـگنه ـسـته ناـچـار رـگـای ـبـه ده ـتـی ئــراق ـبـه وــه دا ده رناـمـه هـبـ

ـــای چــــه ـــۆنترۆکردنی شــــون و کۆـگ ـــه چــــاودریکردن و ـک  شــــیمیایی و  ـک
ـکـی  ی دورـسـتکردنی ـچـه ـسـه ره  ماترـیـاڵ و ـکـه و ـشـونانه ـکـانی، ـلـه میکرۆبیـیـه

 .  و سووتنران وه ره  ده شیمیایی هنرانه
ر   سـه  لـه خسـته ت گیروگرفتـی دهـسـتی ببوا ی رـده ونـده تـی ئـراق ئـه وه ده

   سـای دا لـه تـه م سیاسـه ی ئـه  درـژه کـان، لـه ره  پشـکنه سـته رگای تیم و ده

ـه ی پشــکنه ســته ده دا١٩٩٨ ـی ـل ـراق ده راـن ـه( ، پاشــان رکــرد  ئـی  ٢٠٠٠  ســالی ـل
ـــیکس  Hans Blix(دا ٢٠٠٢و ـــه ســــویدی ی)ـهـــانس بـل ـــه ـل رۆـکـــی  ن ســــه  الـی
رۆـکـــی کۆمیـســـۆنی  ک ـســـه وه  -وه کاـنـــه کگرـتـــووه ـیـــه وه ـتـــه ی ـنـــه راوهکـخـــر
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  ت بـه باره کان بۆ پشکنین و چاودریکردن سه کگرتووه یه وه ته ی نه رکخراوه
کـانی  شـه  گوزار لههانس بلیکس . ئراق دیاریکراو میکرۆبی کی شیمیایی  چه

 و  شـیمیایی که کای چهتی ئراق ت هو  ده  که  بووه هڕ و باوه ر ئه سه لهخۆیدا 
 ). ناو بردووه دا له١٩٩٠کانی  ساه کانی له  میکرۆبیه

  رگر نیلوفر امجد علی  وه-ر هانس بلیکس  نووسه-خلع سالح عراق:(کتبی
 
 !؟ ناو بردووه کانی له   شیمیایی و میکرۆبییه که موو چه تی ئراق هه وه ده

 
ی هـانس بلـیکس  کـه  و گوزارشـهران ی پشـکنه سـته ی کـاری ده وه هۆی ئـه به
 کـارکی  وه تـی ئراقـه وـه ن ده  الیـه  لـه کانـه و چـه ناوبردنی ئـه  له ت به باره سه
  و  و منـیش لـه وه و باسـه  نـاو ئـه تـوانن بۆنـه زا ده سانی شـاره  و که تییه تایبه
ی  که  و گوزارشه  سانه که(و   ناو کاری ئه بووم و نیم، ناتوانم بۆمه دا نه راده

 .  وه یشه)هانس بلیکس
  وه ـگـه  ـبـه ـتـی ئــراق ـبـه وــه ی دهیی سیاســ  و ژیانناـمـه پــی کارناـمـه م ـبـه ـبـه
ـشـدا ی پۆـسـهو  ـتـی ئــراق ـلـه وــه وه و بــن ده و ـکـاره  ـنـاو ـئـه کرــت بۆیـنـه ده
ڵ ـهـانس  ـگـه ـلـه ـکـان  ره  پـشـکنه  و تیـمـه ـسـته ڵ ده ـگـه ـکـی جـھـان، ـلـه ڵ ـخـه ـگـه ـلـه

  !  درۆی کردووه یشداکان کگرتووه یه وه ته ی نه خراوه رکبلیکس و
  تـی ئـراق لـه وـه  ده دا کـه و مـاوه لـه:  تـی ئـراق وـه ی ده  بـۆ دۆرکـه گـه باشترین بـه

.  کـرد بـۆ ئـران وانـه  ره  نھنـی ی بـه ۆکه ف١٤٧  رووبدات که نگه ی جه وه یتدا بوو، پش ئه کووه
کـانی   کۆکوژییـه کـه موو چه تی ئراق هه وه  ده که  یه گه  باشترین به وه ر ئه هه
 !کان ره  پشکنه  تیمهست ر ده ه ب ته خستوه نه
 جنشـینی   ببت بـهکان کگرتووه یه وه ته نهی  قینه راستهی  رکخراوه  و رۆژه  هیوای ئه به

کـو  ی، بـهکی کۆکوژ نیا چه ک ته  نه ا د  رۆژه  و لهکان کگرتووه  یه ته وه دهی  رکخراوه
 !منت  جھاندا نه  لهتاککوژیشکی  چه
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 تی  سه  گۆڕینی دهی پۆسه
 ی ئراقیسیاس
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 ی ئراقیتی سیاس سه  گۆڕینی دهی پۆسه

 
تـی سـوید  وه دهفارسی  ی رادیۆیژواكپرادیۆ  ٢٠٠٣یشی مانگی مار١٧رۆژی

 : وه بو آردهی  وه خوارهی  واه و هه ئه
ورت ناگـھـانی وارد صــشــته بذ روز گ ـئـیس جمـھـور ـسـوریهر› بـشـار اســد‹({

 دمشـق  می بـهال جمھـوری اسـ تھران شد و بعد از دیدار با مقامات بلند پایـه
هر دو ضمن تاآید بر حمایت از تمامیت ارضـى و بشار اسد › محمد خاتمی‹. بازگشت

 اقـوام مختلـف ن، از گروهـا وآ سرنوشت این آشور بایـد توسـط مـردم  آه: (عراق، اظھار داشتند

 دارنـد ی روابط نزدیكتـر می و سوریهال جمھوری اس اضافه آنم آه. تعین شود
 در جنگ ایران و عراق از ایـران حمایـت   تنھا آشور عربی بود آه و سوریه

 .).آرد
)نو تـاران یشـته  ناآـاو گـه  له رۆآكۆماری سورییه سه› د سه شار ئه به‹ دو  

 بـۆ  وه ڕایـه می گـهالآانی آۆماری ئیس رزه  به ایه پ رپرسه  بهڵ گه دیدار لهپاش 
ر  ـسـه  پـیـان ـلـه دا آـه وه ڵ ـئـه ـگـه هـلـد  ـسـه ـشـار ئـه و ـبـه› ـمـی د خاـتـه هـمـم مـحـه‹. دمشـق

كـی  ن خـه  الیـه بـت لـه  ده و وته نووسی ئه چاره( : آوتیان،گرت داده یی خاآی ئراق آپارچه یه

می و ال آۆمـاری ئیسـ. دیـاری بكرـت وه آانییـه  جیـاوازه هومـ قـه و  تایفـه و   تیره  به   و وته ئه
بـی بـوو  ره ی عـهک وت  تاآه  و سورییه یه آی باشتریان هه ندییه  پوه سورییه

 .}).آرت  ئران ده نگی ئران و ئراقدا پشتیوانی له  جه  له آه
 

 ریتانا بۆ ئراق مریکا و به هرشی ئه

 
  ،ك رۆژناـمــه ماـســمدیای جـھــانی وه ٢٠٠٣یـشــی مار٢٠ هـمــم ـشــهپنچرۆژی 

 : وه یان بو آرده واه و هه  ئهنترنت  و ئهیزیۆنڤ له رادیۆ، ته
 .)ر ئراق  سه ربازی هرشیان آرده  هزی سه ریتانیا به مریكا و به تانی ئه وه ده دونی(
 یب ره تی عه سه دهتکای كو  ی ئراق، به آپارچه نیا یه ك ته  نهدا و هرشه هل

 ژــر  وـتـه ن ـآـه و سیـسـتمه ـشـكی ـئـه ـیـش ـبـه  ئــران و ـسـورییه  ـآـهیمالو ئیـسـ
  دیاره. ن  بكه یانتوانی فزه دیش نه سه می و ئه هتانابی خ م جه ، به  وه هپرسیار

ی ئــراق  آپارـچـه  ـیـه  ـلـه ی ئــران و ـسـورییه زناـنـه  ـمـه ره و راـبـه ـسـتی ـئـه ـبـه ـمـه
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و   رۆژکدا ئـه  له رۆککۆمارانه م سه  ئه.س  بهلی آورد و  گه  له  آردنه شه ڕه هه
 جـۆالن -کـانی گـۆالن  کوه ه وات شکی خاکی سورییه  به گرن که  ده وسته هه

گـرن   ده وسـته و هـه  کاتکـدا ئـه هـا لـه روه تی ئیسرائیلدا، هه سه ژر ده وا له
  لـه!  مـاوه دا نـهتـی ئرانـ سـه ژـر ده  لهحری قزوین بهر  زه ریای خه ی ده%٣٩  که
ژـر  ریـا لـه و ده ی ئـه%٥٠ دااتحـاد جمـاهیری شـوروی   تی پشـوو ورانی سۆڤییه ده
 م ئـسـتا ـبـه ـتـی ئراـنـدا ـبـوو، ـسـه ژــر ده ی ـلـه%٥٠ت و ـتـی ـسـۆڤییه ـسـه ده

 نـاتوانن باسـی  زنانه  مه ره و رابه بۆ ئه.   ماوه  تی ئراندا سه ژر ده ی له%١١
 ن؟  بکه و سورییهری ئران  روه سه
 

 تی ئراق وه رمانی ده

 
  وه یـهقی ڕی دـه و پـه آوردسـتاندا بـه   لـه ی ئـراق آـه زنـه شكروسپا مه و له ئه
نـگـی  تـفـهك  ی وهـکـآ  ـچـه ـشـنه  ـچـه ـمـه ـتـی ـآـورد و ـهـه  گـیـانی میلـلـه هـنـتبوو ـآـه

ـگ -جواراوجــۆر ـۆپ-تاـن ـام- ـت ـوومی ناـپ ـوومی- ـب  فســفۆری و شــیمیاییان  ـب
 انئراقـیـخـتـی   پایـتـهـغـدای  ـبـه وگـیـرا ـبـرد، مانگــك خۆـیـان ـبـۆ راـنـه ـآـار ده ـبـه
ر  ســه ـبـهگرت ســتیان مریـكـا ده ـآـانی ـئـه  هــزه٢٠٠٣/ ٩/٤ رۆژی.  دا هو ســته ده ـبـه

 ین   بده ن ده ه و چه رنجی ئه  با سه.دا غدا شاری به
 

Iraks FN – ambassadör inatt: Spelet är slut, jag hoppas att freden blir långvarig. 
Striden om Bagdad tycks vara avgjord. Amerikanska pansartrupper kunde igår 
eftermiddag tränga in i centrala Bagdad utan att avlossa ett enda skott. Det irakiska 
försvaret verkade ha kollapsat helt. Av regeringen och säkerhetsstyrkorna syntes inte 
ett spår och allt tydde på att Saddam Husseins regim i praktiken fallet. 

 

 :آوتی)FN )UN آان آگرتووه یه وه ته  نه و باوزی ئراق له مشه ئه
  دـیـاره وا .ن بــت  آۆـتـای پـھـات، هـیـوادارم ئاـشـتی و ئاـسـایش درژخاـیـه ) ـکـه یاریـیـه(ـآـه رناـمـه ـبـه
ـه جــه ـه نگــی ـب ـه غــدا ـب ـ تانگــه  پاشــنیوه.یشــتبت نجــام گــه  ـئ ـه ڕۆی دوـن ـه آــانی ـئ ی  وه مریكــا بـئ

 .انک تكشـآـانی ئـراق غـدا و هـزه  نـاو شـاری بـه یشـتنه  گـه وه ردنـك ببنـهرگریك رووی بـه رووبه

 !ناو چوون  لهووت  رچاو ناآه دام به تی سه وه  ده وارك له شونه
  Metroی  رۆژنامه ١٠/٤/٢٠٠٣
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  غــدا هنرایــه  بــه دام لــه ی ســه آــه ش میترییــه  شــه  هر یكــه پــه ٩/٤/٢٠٠٣ رۆژی
و  هـا ئـه روه ، هـه اچـاپكرکانـدا  رۆژنامـه  لـه   آـه ی انـهنو و پـی ئـه بـه.  وه خواره

 ی ر هیكـ هپـی  وه  خـواره  آـاتی هنانـه  لـه آـان یزیۆنـهڤ لـه  تـه  لـه ی آه گوزارشانه
ـو آردادامــ ســه ـه ـب ـه د آــه ی دووســه ، نزیكــه  وه  اـن ـه  خــه ســك ـل ـك ـب رچــاو  ـ
 زایی ی ناڕه هنیشاندا خۆی  و رۆژه م له ككی آه بوونی خه هه. ت و هآ ده
ــــــــــــــی  ده ربیـن

وـخــــۆ  ناڕاـســــته
ر  رانـبــه ـبــوو ـبــه
تـــــــی  سیاســـــــه

ــــــه مریكـــــــا و  ـئ
ـــــــه ـــــــا ـب . ریتانـی
ــــــه ره   ی هو نگداـن
  زاییــه و نــاڕه ئــه

زۆر زوو 
ــــه ـآــــه  . روو وـت
 رمانی پاش

 
  Metro ی رۆژنامه ١٠/٤/٢٠٠٣

 -سـره  بـه-غـدا بـه - لوجـه فـه -آـانی تكریـت  شـاره  لـه ره بـه ره تی ئراق به وه ده
آـانی  ڵ هـزه گه  لهوخۆ ی ناڕاستهنگ  جه وخۆپیشاندان.... وف  جه ، نهال ربه آه
  شـونه  لـه وه قاندنـه آـاری خۆتـههـا  روه ، هـه  ئـاراوه هاتـهریتانیا  مریكا و به ئه

  :  بۆ نموونه،  رۆژانهی هرنام به  آاندا بوو به گشتییه 
  ماشینكی پ دا بهغ  شاری به  لهUNی ندی ركخراوه ناوه ١٩/٨/٢٠٠٣ روژی(
رۆآـی   جگـری سـه،س آـوژران  آـه١٥ دا و رووداوه ، لـه وه نرایـهق  بووم ته له

 ). بووآاندا  آوژراوهناو هل Sergio Vieira de Mello  ناوی یش بهUNی  ركخراوه
  Metro ی رۆژنامه ٢٠/٨/٢٠٠٣

  و ی بگانـهسـان  کـهوان و رفاندنی رۆژنامـه، ك ناو خه  له وه قاندنه ی خۆتهپالن
 آاـنــای   ـلــهانـیــانآ ر ـآــامرا و پیـشــاندانی فیلـمــه رانـبــه ـبــه  ان ـلــهـیــربین ـســه
 .  رۆژانهی رنامه به   بوو به وه یهبی و جھانی ره زیۆنی عهڤ له ته
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 ن  الیه له   خوارووایکۆری کی خه Kim Sun ناوی سک به ربینی که سه
  Afton bladet ی هرۆژنام ٢٣/٦/٢٠٠٤.    وه ییه ئیسالم کیگروپ

 
ـدن ـهو  رفاـن ـه  ـب ـی خــه بارمـت ـك و گۆڕ گرتـن ـهیـ ـه وه ـن ـان ـب ـوكی زۆر ـی ـه ـپ    هاـت
   رۆژنامـه-یزیـۆنڤ له  ته- رادیۆ واڵ له ردی هه  سه  بوو به م آارانه  ئه، ئاراوه

واـی  خشـی هـه  پـه می لـهالبـی و ئیسـ ره ماسـمدیای عـه. و سایتی ئینترنتیدا
 .گا ده یانتی وری تایبه ا دهد  آارانه و جۆره ئه
ـســت  ده  م ـبــه ی زۆر ـهــهـکــك دا ـخــه وه قاندـنــه ـنــگ و خۆـتــه  ـجــهی پۆـســه  ـلــه

ـآـۆژران و  آاـنـدا ده وه قاندـنـه  خۆـتـه م ـلـه ریتانـیـا، ـهـه مریـكـا و ـبـه ـآـانی ـئـه هــزه
ت  تایبـه آـان بـه ندیخانـه ی به وانه ها زۆریش گیران ره روه بوون، هه بریندار ده

ی  ندیخانـه رپرسـی بـه  بـه آـان آـه مریكاییـه ئـه. بووغرـب آـران ی ئه ندیخانه به
ـ ندیـیـه ڵ ـبـه ـگـه  ـلـه اـنـهڤنامرۆد و  ـبـهـآـی  ـیـه شــوه  بووغرــب ـبـوون ـبـه ـئـه  داآاـن
ـه جـگـه، وه جوـنـه ده ر   ســه ـآـرده ده ســدرژییان ـنـی ده ده ی ـبـه نجــه شــكه  ـئـه  ـل
 . پكردنیانتی آان و سوآایه ندییه  بهتی سایه که
آـی دوور  یـه آـان و مـاوه س ژۆرنالیسته  ده وته  دكۆمنت آهک ه و و آارانه ئه

 و بـی ره  عـه-میالگشـتی و ماسـمدیای ئیسـ  ماسمدیای جھانی به و درژ له
 .رپا بوو هبی زۆری لت هزای  و ناڕه وه خشكرانه  په،تی تایبه  بهفارسی
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 بووغرب ی ئه ندیخانه به
 

 یـتـ  حكوـمـه بووغرــب ـلـه  زیـنـدانی ـئـه ش آرــت ـآـه فراـمـۆ وه  نابــت ـئـه دـیـاره 
زینـدانكی دامـدا  تـداری سـه سـه ورانی ده  ده تی له تایبه  و بهئراقداپشووی 

و  لـه! تـی تایبـه بـۆ آـورد بـهگشـتی و  ـك بـه ترسی بوو بۆ خه مهپسامناک و 
كـو   بـها،کـر هد پـتییـان  سـوکایه ودران هد  نجـه شـكه ئـه آان ندییه نیا به ك ته نهدا  زیندانه
ـه !ـکـران روـشـونیش ده بـسـه ـ ـب ـا باشــتر  ده  کارـبـهی هرناـم ـدان ـی ـن ســتانی زیـن بـ

کـانی  روشون کردنـی زیندانییـه  بسه ت به باره تی ئراق سه وه تی ده سیاسه
سـی   خـزم و کـه  بـه هیچیـان وه بارهو  له   داڕژرا بوو، و جۆره  به و زیندانه ئه

ڕوانـی  کی دوور و درژ چـاوه یه وانیش بۆ ماوه یان، ئه گه هد کان رانه زیندانییه
 کـوڕ و -ر  هاوسه- برا- خوشک- دایک-ک باوک کان وه ی زیندانییه وه ڕانه گه

 دایک و بـاوک، ژن و منـاڵ، خـزم  هانو کار تی ئراق به وه ده. بوون کچی خۆیان ده
 !کرد هد  نجه شکه کانیشی ئه هی سی زیندانیه و که

 -ئراـقـی -میال ئیـسـ ماـسـمدیای-جـھـانیماـسـمدیای   رـسـوڕمانه ـسـهی  جـگـه
ــه  و فارســـیـبــی ره ـعــه ــه و ده ـل ــه کیانباســـدا  وراـن ـکــرد و  ده ـنــه  و زینداـنــه ـل
  ها لـه زانی زیندانکی وه یده س نه ردا کشا بوو که سه هایان به وهآی  یه رده په

م  م ئــه بــرن، بــه و دهنــا  لــه   و جــۆره کانیشــی بــه  و زیندانییــه یــه ئراقــدا هــه
   و بـووه وه تـه نگـی داوه  ده و جـۆره دام بۆچ به مانی سه ی پاش نه بووغربه ئه

 !نترنت؟  و ئه  رۆژنامه- رادیۆ-ڤیزیۆن له  ته نگوباسی ردی ده سه به 
  خنه ی ره ک جگه  ئاشکرا کرا نه که ندیخانه ی به  نویه ورانه م ده  ئه ی که وه ئه
 ! باسی بکرتکارکی ئینسانیک   وه کو پویسته ه، ب نییه
دووبـل   ی  نیشانه وه ، ئه  کراوه  نه  و زیندانه  باسی پشووی ئه ی که وه م ئه به

 نــان  کــه"   ئــازاد و پوبلیــک سرویســه"کــان و ماســمدیای  تــه وــه مــۆڕای ده
 !س خون و به نرخی رۆژ ده به
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 دا  پشووی ئراقتی وه دهنی را رابه سگیرآردنی  ده رۆی آورد له

 
 ،تـی ئـراق وـه دهکـانی  هزهی دنریتانیا پاش تكشكان مریكا و به تانی ئه وه ده
پشـووی تـی  وـه دهرانـی   رابه س له آه ٥٢سگیرآردنی آار بوون بۆ ده سبه ده

 .بوواكردیاری لیستك  پی بهآانیان   ناوه ئراق آه
 : وه ی بو آرده واه و هه  سویدی ئهی مترۆی رۆژنامه ٢٠/٨/٢٠٠٣ رۆژی

 
 .سگیرآرا رۆآكۆماری پشووی ئراق ده جگری سه

 دیانـ رانی آورد رایانگه نونه
 جـگـری )زان ـمـه تاـهـا یاـسـین ره(

ــاری پشـــووی  ســـه رۆآكۆـم
 ـشـــاری موـســـ  ئــــراق ـلـــه

ی  وـتـــــه  ـبـــــه .ـســـــگیرآرا ده
 ی ركــــی ركخــــراوه نونــــه

)PUK آ یـــــــــه تـــــــــی نیشـــــــــتمانی

تاهــــــا یاســــــین  )آوردســــــتان
س  ـمـین ـآـه زان بیســته ـمـه ره

مریـكــا،   لیـســتی ـئــه ـبــوو ـلــه
نـاوبراو  یانـد رایگهها  روه هه
 . بۆ سلمانی وها آر وانه ره
 

 دام نی سهدرسگیرک ده
  Metro مترۆی  رۆژنامه ٢٠/٨/٢٠٠٣

 واـــــــی  ـهــــــهـآــــــورتی  زۆر ـبــــــه ماـســــــمدیای جـھــــــانی ١٤/١٢/٢٠٠٣رۆژی
 : ن نموونه چه ، وه رده بو آانی)دام سه(نیدرکسگیر ده
 
مریكــا و  آــانی ئــه تییــه  تایبــه  هاوآــاری هــزه دام بــه ســگیرگرتنی ســه ده ـــ١

 .نجامدرا  ئه آه ناوچهزایانی  شارهآان و   آورده ربازه سه
   Dagens nyheterی رۆژنامه ١٥/١٢/٢٠٠٣
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٢ - Släkting tipsade 
 

Tipset som ledde till gripandet kom 
från en släkting till någon som stått 
expresidenten nära, sa den amerikanske 
infanteriofficeren Raymond Odierno på 
en presskonferens i Tikrit. Det uppges 
ha varit kurder ur rörelsen PUK och 
amerikanska soldater som tillsammans 
grep exdiktatorn. Kurdledaren Jalal 
Talabani spred sedan nyheten via den 
officiella iranska nyhetsbyrån. TT 

  آردین رانمایی دهخوی خزمكی 
  مریكـایی لـه رزی ئـه  بـه ری پایـه فسـه ئـه Raymond Odierno رامۆنـد ئودیرنـو(
ســگیرآردنی دیكـتــاتۆری  ده  تكریــت ـآــوتی وانــی ـلــه نفرانســكی رۆژناـمــهۆآ

تـی نیشـتمانی آ یـه ›PUK‹آـانی آـان و هـزه مریكییـه  ئـه ربـازه  سهن  الیه لهپشوو 

 آردین، دهآانی خودی دیكتاتۆر رانمایی   خزمه  لهکآ دار، یهنجام  ئه آوردستان
  وه مـی ئرانـهر فـهوانـری   رگای هـه بانی له ل تاهال ری آورد جه پاشان رابه

 .). وه ی بو آرده آه هاو هه
    Cityی  هرۆژنام ٢٠٠٣ دسامبری ١٥

 
 ١٧/١٢/٢٠٠٣ رۆژی  ـتـی ـسـوید ـلـه وــه  دهی رادـیـۆی ــه زاـیـه ـآـوردی رادـیـۆیـــ  ٣
 : وه  بو آرده  جۆرهو ی به آه واه هه
ی  رگـه مریكـایی و پشـمه ربـازی ئـه سـه ٦٠٠ دا دام لیـاتی گیرانـی سـه مه  عه له

دامـی   سـه ی آـه و تیمـه تـی ئـه رۆآایـه  سـه گـوترێ آـه ده. شدار بوون آورد به
آتــی نیـشــتمانی  ـتــی یــه رۆآایــه ـنــدامی ســه ســول ئــه  آۆـســرت ره گــرت بــه

یــان جــارێ  نگۆیــه م ده مریكــایی ئــه آــانی ئــه م هــزه بــه،  آوردســتان بــووه
،  آی پبـووه  آاتی گیرانیدا چه دام له  سه نده ر چه  هه. وه ته آردوه پشتراست نه

ك خـۆی  یه وه سكردنه مریكایی ئراق بھیچ ده  حاآمی ئهپرۆمر گون  م له به
 گـیــراو ـخــودی   ـآــه پیـشــانیداوه DNAی پزـشــكی وه لكۆیـنــه. دا وه ـســته ده ـبــه

 . ه)دام حسین سه(
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 دا تی ئراق وه ی ده وه  زیندووآردنه لهرۆی آورد 

 
تی  سه ر ئراق و ده  سه ریتانیا هرشیان آرده مریكا و به  ئه  آه وه و رۆژه له

 - فـارس-ب ره آـانی عـه یهی و سیاسـنـاو بـرد، روونـاآبیر ی ئراقیان لـهیسیاس
کانیانـدا،  وباسـه  قسه ناو دا، لهآانیان   نووسراوه می لهالئیسگای  تورک و کۆمه

 ئـراق : روو خسـته  ده و جـۆره رانـی خۆیـان بـه نیگـهکانیاندا   کۆڕ و سمیناره له
 . داگیرآراوه

ر   سـه هکـرد مـا و گرفتـی داگیرکردنـی ئـراق هرشـیان ده مـان بنـه ر هـه سه له
  لـه  بۆچوونـهو ئـه  رسـوڕمانه ی سـه جگه. ریتانیا مریکا و به کانی ئه ته سیاسه
  لـهیتا  یتاپه  په، ئاراوه هاته ده  وه ه آوردیشرووناآبیر و سیاسی  ندێ ههن  الیه

 !!  داگیرکراوه ئراق: یانووسی  و دهیانکوت دهکانیاندا   و وتووژه نووسراوه
 July یـولی  مـانگی بردنـی ئـراق لـه ڕـوه ریتانیا بۆ بـه و بهمریكا  تانی ئه وه ده

 ٢٥   لـه ـه م آۆمـه  ئـه،نـی حـوآم نجومـه ئهناوی  زراند به آیان دامه یه ه دا آۆمه٢٠٠٣
 بۆ   سانه  کهو ك له ر یه  هه  آهبووها داڕشت یان وه آه رنامه  به.س پكھاتبوو آه

 .ن وآم بكهنی ح نجومه تی ئه رۆآایه ی مانگك سه ماوه
 : ڕزان  به بریتین له  که آورد دیاریكران   له سه آه ٢٥ و س له آه ٥
 وفـا بـارزانی  سـعود مسـته  مه-دین   دارا نوره- بانی دین تاه ل حیسامهال جه -حمود عوسمان  مه
 .هادین دین به الحه سه
 

 بۆیـان   آـهی و مانگانـه سعود بـارزانی لـه بانی و مه ل تاهال ڕزان جه به :تبینی
ـه  آــه وه رمییــه دگــه سنیشــان آرابــوو بــه  ده بردنــی  ڕــوه آی بــۆ بــهال چــا وتـن

 .ی ئراقنی حكوم نجومه آانی ئه آاره
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 تی نوی ئراق یاندنی حكومه راگه

 
 ی ئــراق ـتـی ـتـازه ـنـی ـحـوآم، حكوـمـه نجوـمـه زراـنـدنی ـئـه ك ـپـاش داـمـه ـیـه ـمـاوه
 ٢٥  ـکـه  ـتـه و حکوـمـه ـئـهـآـانی  ـیـرهز ـنـاوی وه دا٢/٩/٢٠٠٣  رۆژی  ـلـه زرا و ـمـهدا
 . وه بو کرایه نزیر بوو وه

  :کان زیره لیستی وه
 .زیر وه ١٣ بی شیعه ره عه
 .زیر وه ٥  بی سوننه ره عه

 .تک زاره هتۆرآمان و
 .تک ارهز وه آان سیحییه مه

 :  بریتین له کان ته زاره  وه-یرز وه ٥ آورد
 -سازی تی پیشه زاره وه
 - وه ره دهتی  زاره وه
 -آانی ئاو رچاوه سهتی  زاره وه
 -شغاڵ ئهتی  زاره وه
 .  ژینگهتی زاره وه

 یـاد عـالوی ئـهزیـری  رۆآـوه  سـهو ر  غـازی یـاوهرۆآكۆمـاری  سـه بـهه تـ حكومـهم  ئه
 .کار کرد ستی به ده

  وه ره زیری ده  بۆ وهحمود زباری هۆشیار مه :تبینی
 شغاڵ ئهزیری  بۆ وهرواری  فا به سرین مسته نه
 -ن پارتی دمۆآراتی آوردستانی ئراق  الیه له

 سازی  زیری پیشه  بۆ وهحیم د تۆفیق ره مه محه
  کانی ئاو رچاوه زیری سه بۆ وهشید  تیف ره دوآتۆر له

رگرتنـــی پۆســـتی   بـــۆ وه وه ه)تـــی نیشـــتمانی آوردســـتانآ یـــه(ن   الیـــه لـــه
 . دیاریكرانکان هت زاره وه
 .تی ژینگه زاره ریم بۆ وه کهحمان سدیق  بدولره عه

 com.kurdistannews.www  :رچاوه سه
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ـه  ـه و ده ـل ـال آــورد چا دا آــه وراـن ـۆ  هآاـن ـه  دهی وه دورســتکردنه ـب ـراق  وـ ـی ئـ ـت
د و  بـه کـی هیـ  شـوه وام بـه رده به میالبی و ئیس ره  ماسمدیای عه،آۆشا تده
م  ـلــه، گــرت وســتیان ده آوردســتان هــهکــورد و   ت بــه بــاره  ســهریناشــین
دـمـۆکراتی ـپـارتی ( و) نیـشـتمانی کوردـسـتانـتـی آ ـیـه(ی  دا دوو بنـكـه وره ده

ـكـی ـبـۆ   ـخـه  ـآـه١/٢/٢٠٠٤ رۆژی  ولــر ـلـه  ـشـاری ـهـه ـلـه) کوردـسـتانی ئــراق
دوو    بـه و دوو بنكـه  ئـهکـان،  بنکـه  ژنی قوربان چووبوونـه  چهکردنیپیرۆزبای
 و کـوژرانس  د آـه دا سـه و رووداوه  له،وه هنقنرا آی ترۆریستی ته یه وه آرده
 .كیش بریندار بوون آۆمه
بـت،   ده هانو شـون یزیۆنی بۆ تۆمارآردنی فـیلم لـهڤ له دا آامرای ته و رۆژه له
ی  سـه و دوو آـه  ئـهن،دا گیرابـوو آـه  آاتی رووداوه  له ی آه هانو فیلم  ئهیپ به
  وه ســتانهی آورد وه هر  ده  لــه بــوونجامــدا آانیــان ئــه وه قاندنــه  آــاری تــه آــه
 .ولر  هه یشتبوونه گه
  وه ه سـویدتی  وه دهن پۆلیس و دادگای   الیه  له ش آهی هوان و لكۆینه پی ئه به
رادیـۆی آـوردی   ـه رادیـۆ زایـه : بۆ نموونه ماسمدیای سویدی   له ونجامدرا ئه
 دا کـارهو  نـد آوردـك لـه ی چـه نجـه جـ پـه:(وه تـه  سوید بـو آـراوهیت وه  دهرمی فه
و  آـ لـه یـه.  دراوه ر نه سه گیراون و بیاریان له رچاو نه  به ك تاوانبار له م هشتا وه بینرێ، به ده
 .!)بت ئازاد بكرت ، ده داگیرآراوه  ئراق آات آه  ده وه دا باسی ئه  ه دادگاآ سانه له آه
* 

 و حـیـزب و ی آوردسـتانیسیاسـکـورد و بـاری ـئـاۆزی ـمـواری   ناهـهژیـانی
  ی ئـــراق ـلــه وه وـــت، ـبــۆ ـئــه ـآــه دهر دا ده لـــرهـکــانی کوردـســتان  رکـخــراوه
ولـر   هـه لـهبـت   ده وه، نـوێ زینـدوو بتـه رلـه و سـهرباز بـت  ی ده داگیرآراو

وی ال دوو ـتـی یارـمـه  ـیـش ـبـه    ـکـارهو  ـئـه،رــت هدـبـنـجـام   ـئـه ترۆریـسـتیـآـاری 
ی خـۆی  کـه ره تـی داگیرکـه  یارمـه و جـۆره  به وه ته راستی ک و کام نه. آورد
  وه ـئــه: ویـســت بـــت ت ـتــۆی خۆـشــه ی ـکــورد؟ ـشــایه  ئـمــه  ـلــه  جـگــه،کــات ده

  و پرسـیاره دا ئـه  لـره.کـانی کوردسـتان مـی حیـزب و رکخـراوه رخـه متـه  بۆ که وه ڕته هگ ده
   لـــه گـــان جگـــه ی کـــام کۆمـــه رده روه  پـــه و رکخراوانـــه هئـــ،   ئـــاراوه دتـــه
 ی خۆمان؟ کهگا کۆمه
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 ئراق دا) زیری رۆکوه سه(و ) رۆککۆماری سه( پناو پۆستی له
 

 رۆك بوش بانی بۆ سه  بارزانی و تاه ك له یه نامه
 2004یرانی سای  حوزهی1

 مریكا آانی ئه تووهآگر یه رۆآی وته سه›  بوشWجورج ‹ رۆك ڕز سه نابی به جه
 DC واشنتۆن –آۆشكی سپی 

 
ـمـان  ـآـه رانیـیـه ڕووی دـیـدوبۆچوون و نیـگـه نووـسـین ـبـۆ خـسـتنه نابـتـان ده  ـبـۆ ـجـه ـیـه م ناـمـه  ـئـه ئـمـه
ی   ئاینـده ی آـورد لـه  پگـه ت بـه بـاره هـا سـه روه تـی آـاتیی نـوی عیـراق، هـه  حكومـه ت به باره سه

ر  وبـه مـه سـاك لـه. كـی آوردسـتانی عیـراق ك خـه  وه ییـهمریكا دۆستكی باشـتری ن ئه. عیراقدا
  نگـان بـۆ رزگـارآردنی عیـراق و لـه مریكـا جـه آـانی ئـه شانی هـزه مان شانبه رگه آانی پشمه هزه
  مـرۆ آوردسـتان تاآـه ئـه. دا و پنـاوه مریكـا قوربـانی زیاتریانـدا لـه آانی تـری ئـه یمانه موو هاوپه هه
ی  وانـه  پچـه  بـه یـن آـه آـه  ده وه تبینـی ئـه.  جگیـری و ئاسایشـی تیامابـت  عیراق آه  له شكه به

  ی آـه یـه و ناوچـه  لـه آـوژراوه یمانـان نـه ربـازكی هاوپـه آانی تـری عیـراق، هـیچ سـه به ره  عه ناوچه
 ئـامزگرتنی   لـه وامـه رده كی آوردستان بـه خه. آات رمی آوردستان آۆنترۆی ده تی هه حكومه

ری  ده بـه  راده  پشـتیوانیكردنی لـه مریكـا و لـه ربازانی ئه  پشوازیكردنی سه مریكا و له انی ئههاآ به
  رداری زۆرـك لـه سـتبه رمـی آوردسـتان ده تی هـه حكومه. آانتان بۆ رزگارآردنی عیراق خشه نه

  نـه ی بگـه وه هآانتـان بـۆ ئـ  ئیدارییـه تـه سـه تیـدانی ده  پنـاوی یارمـه آـانی ئسـتای بـوو لـه ئازادییه
 .آانی تر ڵ عیراقییه گه سازش له

   آـه وه تتان ئاگاداری آردینـه ری تایبه  نونه آی زۆر بووین آاتك آه  تووشی نائۆمدیه  ئمه بۆیه
و   ئـه یانـدین آـه پیـان راگـه. رۆآكۆماری عیراق زیران یان سه رۆك وه  سه ناآرت آوردك ببته

 . بی سوننه ره هو ع بی شعه ره  عه درته  ده دوو پۆسته
چـت  پـده. کـان کـان و کـورده بـه ره ، عـه کی پکھاتووه ره ی سه وه ته  دوو نه و له تکه وه عیراق ده

بژاردنـی   هـه بـه( کـارکی شـیاو بـت وه بـه ره ن عـه  الیـه  باکـان لـه  پۆسـته کـک لـه رگرتنی یه وه
 . ی تر بۆ کورد بوایه که  پۆسته یهبوا م دواتر ده ، به) و پۆسته خۆیان بۆ ئه

وسـتی  ی هـه وانـه یـی رـک پچـه فـه ی تایـه  کارهنـانی رـژه  بیـاری بـه دا بووین که و بوایه له
ر  سـه بـ لـه تـی دیمـوکراتیی عیـراق ده  حکومـه ی کـه  وه ت بـه باره یمانان بوو سه وامی هاوپه رده به
 یاسـای  مریکـا لـه  ئـه ی کـه ووسـته و هـه هنرت، ئه پک نهکان   ئایینی و ئتنیکییه ره مای پوه بنه

 .ی ئینتیقالیدا تۆماری کردبوو ئیداره
دام و  مـی سـه رده  سـه لـه.  عیراقـدا  دوو له  هاوتی پله کی کوردستان چیتر رازی نین ببن به خه

گـرت و  هرد ن پۆسـتکی تریـان وه رۆک کۆمار و چـه پشتریش، زۆر جار کورد پۆستی جگری سه
   هیـوا بـووین کـه بـه. بـوو تکـی فیعلییـان نـه سـه ش بـوون و هـیچ ده  رووکـه مووشـیان بـه ر هـه هه

 .لی کورد عیراقی نوێ جۆرک تر بت بۆ گه
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ن   الیـه دژی کوردسـتان لـه کـرد لـه ک ده نگیرییـه  الیـه جـۆره سـتمان بـه دوای رزگـاربوون، هـه دوابه
،  وه کـه تـای داگیرکردنـه ره سـه لـه. یشتووین گه کانیشی تنه  هۆکاره  له و وه کانه مریکییه تی ئه سه ده

ت  کی تایبه یه شوه  به  خۆراک که ر به رامبه وت به کانی نه ر داهاته سه ستیان گرت به یمانان ده هاوپه
 کـانی تـری عیـراق، وـای ر ناوچـه  سـه شـکرانه ش دابه و داهاتانه رخان کرابوو، ئه بۆ کوردستان ته

کـانی تـری  شـی ناوچـه  بـه  زۆر لـه و داهاتـه س لـه ک کـه شی کوردستان بۆ یه  به ی که ته قیقه و هه ئه
 .دامدا ی حکومی سه سایه متر بوو و کوردستانیش دووچاری زیانی زۆرتر هاتبوو له عیراق که

CPAوه  بهکردنی کـارکردن بـۆ یـه  هه کی چاالکانه یه شی دا بۆ بنکـۆـوان هـه ور دوو  کسـانی ن
رـمـی  ـتـی ـهـه  حکوـمـه ـبـه) نـان دانـنـه(دا ـبـۆ وــی ده وامـیش ـهـه رده ـبـه. ـبـی ره زمـانی ـکـوردی و ـعـه

ش  وـه و هـه ئه)  وه کایه بژاردن هاتبته  هه  به  مژووی عیراقدا که تک له  حکومه تاکه(کوردستان 
 .دامدا بوو ی سه  پارزگاکه١٨ پناو سیستمی  له
ی کـه  یـه  تۆکمـه ربازییـه  سه م هزه ، ئه وه م کرده یان که رگه خی پشمه  بایه مریکی له رپرسانی ئه به

کـانی  سـمییه  ره یانه  به له. بردن ناوده) میلیشیا( نگدا به کانی جه ره  به کان بوو له مریکییه هاوڕی ئه
 .تکر کی کوردستان ده  کوردستان و خه  به ن ئاماژه گمه ده  بهCPAمریکا  تی ئه حکومه

 پـی  میشـه مـان هـه کـه ر بـت و پشـتیوانیکردنه گـه ت ئـه نانه بین، ته مریکا ده دۆستکی دسوزی ئه
ر  گـه ئه.  عیراقدا  له یه  هه وه نووسی ئوه  چاره ندی به وه  په وه  نزیکه رمان زۆر له ده قه. زانرت نه

ر  ـبـه  ـلـه زاـنـین ـکـه ـسـتبھنن، ده ده وـتـن ـبـه رـکـه ـکـانی ـتـری عـیـراق ـسـه  ـشـونه ـکـانی ـئـازادی ـلـه هــزه
ـه ـووه یـمـانی ئـمـه هاوـپ ـه  ـب ـه ـگـه  ـل ـه ڵ ویالـی ـه ـت ـووه  ـی ـه کگرـت ـه ـکـانی ـئ ـه  ده مریـکـادا، بۆـی ـانجی  بیـن  ئاـم
 . وه ندنه سه تۆه
ی  وه  بـۆ ئـه یـه وه ی گواسـتنه یـه و مـاوه یـن بـۆ ئـه کـه ت ده تکی تری تایبـه مانه  زه  داوای جۆره ئمه

یاسـای : ت داواکـارین کـی تایبـه یـه شـوه به. ین تی کاتی بکه شداری حکومه  تر بهواتی ته بتوانین به
و  کـان، یـان داننـان بـه کگرتـووه  یـه وه ته نی ئاسایشی نه نجومه  نو بیاری ئه ی کاتی بخرته ئیداره
 .بژاردنیش بژاردن و دوای هه تی ئینتقالی پش هه م بۆ حکومه کی مۆلزه ک یاسایه  وه یاسایه

  رمـی کوردسـتان هـیچ خیـارکی تـری لـه تـی هـه وه حکومـه شـته وه  هه و یاسایه تکدا ئه  حاه له
زگاـکـانی،  زی و داـمـوده رـکـه ـتـی ـمـه  حکوـمـه ـکـردن ـلـه ـشـداری ـنـه  ـبـه  ـلـه ـمـدا نامنــت جـگـه رده ـبـه
کـانی  ره ردنی نونهک غه ده ی وت و قه که رییه رتاسه  سه بژاردنه  هه کردن له شداری نه ها به روه هه

 پاراسـتنی  نـد بـت بـه مریکـا پابـه کانی ئه کگرتووه  یه ته ویالیه . کوردستاندا زی له رکه تی مه حکومه
کشـکردن   هـۆی پاشـه  ببتـه و حاخیبوون و پشـوییه ر بت و ئه گه تی کوردستان ئه ل و حکومه گه
ی  وه سـینه ت بـه  بـاره دی سـه ۆیـان بھننـهکـانی خ نـه یمانان بـه هاوپه. کانی تری عیراق  شونه له

ـه ئاـسـه ـه واری ـب ـان و ده  کوردنشــینه بکردـنـی ناوچــه ره  ـع ـتبه ـک ـۆ  ـسـه جــ چــاره ـس رـکـی گونجــاو ـب
جکـردن،  بـ نیشـته ی بـت، بـه کـه پـی خواسـتی دانیشـتوانه  بـه  کـه وه رکوک بدۆزنه باردۆخی که

بـ  ، ده وه دام حسنه ن سه  الیه زی بوون له گه  ره دووچاری پاکتاوکردنی ی که کانه و خه م ئه به
کـی  یـه  خـۆراک بـه شـوه ر بـه رامبـه وت بـه سـای پـار داهـاتی نـه. ن  بکه ره سه و چاره شداری ئه به

ـهـا  روه ـهـه.  ـبـۆ کوردـسـتان وه ڕـتـه بــت بـگـه  ده وتـکـرا، بۆـیـه ـکـی کوردـسـتان زه  ـخـه ناعادیالـنـه ـلـه
ربگرـت   وه رخـانکراوه  بۆی تـه وه ن کۆنگرسه  الیه  له ی که رد دۆالره میلیا١٩و  کوردستان بی ئه

 . وه بونیادتنانه  به  ته  تایبه که
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  رچـاوه بردنـی سـه ڕـوه کانمـان بـدات بـۆ بـه خشـه تـی نـه مریکـا یارمـه کـانی ئـه کگرتـووه  یـه تـه ویالیه
 و  وه کانمـان بـۆ دۆزینـه وـه  هـه تیمـان لـه تـیش یارمـه تایبـه  کوردستاندا به کانی خۆمان له سروشتییه

  ی بـه  رژمـی پشـوو رگـه رمی کوردستاندا، چونکه  هه وت له ی نوی نه رچاوه پدانی سه شه گه
کـی  ی خه وه  کوردستاندا بۆ ئه دا له ده وتی نه ی نه رچاوه ی سه وه ندنک یان دۆزینه سه شه هیچ گه

 .گرن رنه کوردستان سودی ل وه
ی  وه کانی تر بۆ ئه یمانه  هاوپه رک بۆ وته  هانده تا ببته وه  ولر بکاته  هه تک له نسلیهمریکا قو ئه
  دایـه کـه وه کـی کوردسـتان لـه ی خـه قینـه نـدی راسـته وه رژه  بـه ر، چونکـه  بـه نگاو بگرنـه مان هه هه
  سـتت، کـه غـدا ببـه  به شت بهنیا پ ک ته بت نه دا هه وه ره  ده ڵ جیھانی گه وخۆی له ندی راسته یوه په

 .یر ناکرت ک هاووتی سه کسانی وه  یه غدا به  به کورد له
و   ئـه  راشـکاوی ئاشـکرایان کـرد کـه کـانی بـه کگرتـووه  یـه وه تـه مریکـا و نـه کانی ئه کگرتووه  یه وته
   نابتـه ره و پـوه هو کـرا، ئـ یـره تـی کـاتی پـه شـکیلی حکومـه  بـۆ تـه ی کـه تنیکی و ئایینییه  ئه ره پوه

رۆک  ن پۆسـتی سـه وه نـی ئـه کـان شـایه  کـورده  واتـه کـه. ی عیـراق تـی ئاینـده پشھاتک بۆ حکومه
ر  رامبـه  بـه سـت لـه ربـه  بـه تنیکی ببتـه ری ئه ر پوه گه. رگرن رۆک کۆمار وه زیران یان خود سه وه

ی ـکـورد  وه ـچـین ـبـۆ ـئـه  وای ـبـۆ ده هربـگـرن، ئـمـ  وه رزه  ـبـه م دوو پۆـسـته ـتـوانن ـئـه کوردـکـان و ـنـه
ڕـز،  رۆکـی بـه سـه. ربگرـت تـی کـاتی وه  حکومـه اری زیـاتر لـه ز ، یا پۆسـتی وه وه بوو بکرته ره قه

خـۆیی  ربـه  سـه  کـه یه  هه وه ڕمان به  باوه موومان، چونگه  بۆ هه خته مۆ سه وشی ئه زانین ره  ده ئمه
  ڕزتان له تی به رکردایه رز نرخاندنی سه  به  به وامه رده کورد بهلی  ، گه باتکردنه نی خه عیراق شایه

 .نرخینت رز ده  به ڕزتان به تی به خۆ و ئازایه ربه پناو عیراقکی سه
  نگر و دۆستی وتـه ی الیه وه ر ئه به  تۆ ناهیت کوردستان سزا بدرت له داین که ڕه و باوه  له ئمه
 . یهمریکا کانی ئه کگرتووه یه
 
 
 
 

 سعود بارزانی مه
 پارتی دیموآراتی آوردستانی عیراق

 بانی ل تاهال جه
 آتی نیشتمانی آوردستان یه

  
 ٩/٦/٢٠٠٤ ممه  چوارشه٣٣٨٨  -ی آوردستانی نوێ ژ رۆژنامه
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 کتی  نوان پارتی و یه وتنک له  و رکه وه کۆبوونه
 

 رم و رۆکی هه رۆک بارزانی بۆ سه سه
 کانی ئراق  سیادییه  پۆسته کک له الل بۆ یه  جهمام

 
 :رۆک بارزانی  سه

  بت که  ده مایه و بنه ر ئه سه کان له نه موو الیه ڵ هه گه  له تی ئمه یمانییه هاوپه
  پش لی کورد دنه ت و مافی گه ی دیموکراتییه له سه  مه ند له چه

 
 :الل مام جه

 مانی رله رۆکی په دنان موفتی بۆ سه  و عه وه کبخرته رم یه ی هه بیارماندا ئیداره
 رمی کوردستان تی هه رۆکی حکومه رڤان بارزانی بۆ سهیکوردستان و نچ

 
 :رۆک بارزانی کوتی ، سه که وه نهمی کۆبوو که ی خای یه رباره ده
 ین، که  دهرشیح الل ته نابی مام جه  جه وێ، ئمه که ر کورد ده ی به  سیادییه و پۆسته بۆ ئه

 
 :الل گوتی ها مام جه روه هه

 ین، رشیح بکه نابی کاک مسعود ته  جه رم بیارمان داوه  بۆ هه ئمه
 .رم رۆکی هه  سه ی ببته وه بۆ ئه

 
نجـامی  ی ئه وه  دوای ئه ، که ش روون بۆوه وه دا، ئه که نووسییه  رۆژنامه ی گۆنگره  میانه له
  وه بته مانی کوردستان کۆده رله نرێ، په یه گه  راده نی باوهن کۆمسیۆ  الیه لبژاردن له هه

زیـران بـۆ  نـی وه نجومـه رۆکـی ئـه مـان و راسـپاردنی سـه رلـه رۆکـی پـه بژاردنی سه بۆ هه
 رم، ر ئاستی هه سه ت له ی حکومهپکھاتن

 
وێ  کـه دهکتـی   یـه دنان موفتی له ڕز عه ر به مان به رله رۆکی په  پۆستی سه ک بیاره وه

ـه ـارزانیش دهیچڕــز ن و ـب ـی کوردســتان و هــه رۆکــی حکومــه  ســه بتــه رڤــان ـب ر دوو  ـت
 .......،  وه خرنه ک ده ش یه که ئیداره

 ٢٠٠٥/ ٤/٢ - ١٦٩٨   -بات ژ  خه ی رۆژنامه
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 ٢٠٠٥/ ٤/٢ - ١٦٩٨   -بات ژ  خه ی رۆژنامه
 آـوردی مـانیی هاوپـهی  ره ن بـه  الیه له  ئراقرۆآكۆماری  پناو پۆستی سه له
تی نیشـتمانی آوردسـتان و پـارتی دمـۆآراتی آوردسـتانی آ یه(گشتی و  به
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ـهال ــز جــهڕ  بــهتــی تایبــه  بــه  وه ه)ئــراق پۆســتی سنیشــانكرا بــۆ  بــانی ده ل تاـ
  بـۆنبژـردرا هـهبانی  ڕز تاه بهدا ٦/٤/٢٠٠٥  رۆژی  له،ی ئراقرۆآكۆمار سه
 .ی ئراقرۆآكۆمار سه

 
 ٢٠٠٥ی  )April(ی ٧  ممه  شه٥) Aftonbladet(ی  امهرۆژن

 
ـاش هــه ـی ســه ـپ ـهرۆککۆمــار،  بژاردـن ـران و شــادیکردنی   ئاهــهی  رنامــه ـب نگگـ

  ی  ماسـمدیای کوردیـدا پوسـه ها لـه روه  هه  برا، ڕوه  به وه و بۆنه تی به تایبه
 .  ئاراوه  هاته و پۆسته نگاندنی ئه سه پیرۆزبایکردن و هه

ئــراق رۆآكۆـمـاری  ـبـانی ـبـۆ پۆســتی ســه تاــه ڕــز بژاردـنـی ـبـه  ـهـه ی ـنـهبۆ ـبـه
 ی رۆژنامـه(  لـه وت رآـه وت تا سـه سره نه ردی ژر سه له  تی ی تایبهآ یه نووسراوه

 .چاپكرادا )آتی نیشتمانی آوردستان یه( ئۆرگانی )آوردستانی نوێ
 
 
 
 : بوانین   که هنووسراو خودی   پشدا له هبا ل
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 وت رآه وت تا سه رهس نه
 

ل آـاروانی دوورودرـژو ال ال مام جـهڤ  دواجار هه بوو آه آراو نه ڕواننه چاوه
  هآـم آـورد  یـه یاندو بووه وتن گه رآه  سه سروتنی به وراز نشوی نه  هه پ له
تی  سایه  آه ربگرێ، چونكه رۆك آۆماری عیراق وه  پۆستی سه  مژوودا آه له

ـه ل ـهـهال سیاســی ـمـام جــه ـه رـتـای تـكـه  ســه ر ـل   وه  دنـیـای سیاســیه ـبـوونی ـب
  آـرد آـه سـته ر جه وتۆی به ی ئه شاوه آی چوست و چاك و لوه تییه سایه آه

   آـه وه رییـه مـاوه  ئاستی جه تیش بخاته ناعه ی قه توانی پشبینیكردنكی تاڕاده
ر  بـه رۆیـان لـهم ل یـان ناسـیب، ئـهال  مـام جـه وه نزیكـه دوور یان له ی له وانه ئه

 ناوخۆیی و   سیاسیه وردیی ئاراسته  به  هنده تداره مه و سیاسه  ئه چاوبوو آه
و   بـه آـه رنـگ آاروانـه بـی زوو یـان ده ده  آـه وه ته آانی خوندووه تییه وه نوده
و  وه پچتـه ڵ خۆیـدا ده  گـه ش لـه آـی ره  مژوویـه نـت آـه یـه  بگـه وتنـه رآه سه
 نو  ل لهال  مام جه ، چونكه وه آاته شدا ده آی نوی گه ژوویهرووی م رگا به ده

ـه ناـنـه زـگـاریخوازی آوردســتان و ـتـه ی ره وه بزووتـنـه ی  وه  نــو بزووتـنـه ت ـل
و  رآـرده ی سـه آـی تـازه یـه وه ی نـه تـه رایـه دیموآراسیخوازی عیراقیشدا نونـه

ـه ســه ـی آــردووه رآرداـی  آــارآردنی، آــانی ت و میكانیزمــه  خاســیه  آــه تیكردـن
ـه ش ـهـه ر بۆـیـه ـتـ، ـهـه جیاـآـاریی خۆـیـان داوه ك  ل وهال  ـمـام جــه وه زووه ر ـل

ن  دیـدانی تۆمـارآراویش هـه ، زۆر شـایه سـفكراوه ت وه وـه آی ده یه پیاوی پله
  ره  ـهـــه ـتـــه وــــه ـتـــی ده رۆآاـیـــه ی ـســـه  شایـســـته ل ـیـــان ـبـــهال  ـمـــام ـجـــه ـآـــه

  آانیشـمان، لـه رختـه  سـه دوژمنـهت  نانـه ، تـه آـانی جیھـان دانـاوه وتـووه پشكه
ی   ره  آاریـگـه وژـمـه و ـگـوڕو ـتـه  ـئـه وه یانتوانیـیـه آانیاـنـدا ـنـه ت و بـیـاره سیاـسـه

دامـی دیكتـاتۆری  ك  سـه روه  بگـرن، هـه ل نادیـدهال ستی ساسیی مـام جـه آه
 دوایـین  آرد، لـه ر ده ده ل ی لبهال آانیدا مام جه ه)فو عه(رآردنی ده رووخاو له

و  ی ئـه ی ئاراسـته آـه ئـامزه شـه ڕه  هـه شـیدا نامـه آه نی حوآمه مه انی تهآ رۆژه
بـوونی .  وه مـی دایـه  وه رۆآانـه آـی سـه یـه  نامـه ل بـهال  دواتر مام جه آرد آه

ی  وره رۆك آۆمــاری عیــراق رووداوكــی مژوویــی گــه ســه ل بــهال مــام جــه
مــژووی عیــراق ڕــدابردنی  ڕاســته آــی گرنگــی بــه یــه  جومگــه  آــه وتۆیــه ئــه
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آانیـدا  ره غـزا آاریكـه  و مـه ر ئامـاژه رامبـه  بـه س نـاتوان لـه هنت و آـه پكده
 : آات، چونكه ی جددی نه سته وه هه
تـی عیـراق  وـه مكـی ده رۆك آۆمـار و چـه  سـه بته  مژووی عیراقدا، آوردك ده  له مجاره آه یه* 
ـه ده ـه خاـت ـه م ـحـه رده  ـب ـه قیـق ـه  ده  ـآـه وه ـتـی خۆـی ـه  ـسـه ـبـ ـل ـه ر بـن ـره ـمـای ـجـوگرافی و پكھاـت   ی ـف
نـدین سـاڵ بـوو  ك چـه ك وه ، نـه وه ی خـۆی بنیاتبنرتـه آـه بییه زهه  مه  ئایین و فره یی و فره وه ته نه
ش  مـه ریـی ئـه آرد، آاریگـه یان ده بی پناسه ره نكراوی عه تكی پاوه وه  ده بی به ره نیزمی عهڤشۆ
ی مـۆدلكی  آایـه ك بـۆ هنانـه تایـه ره  سـه بتـه ش ده آه اوچهنواوی  كو بۆ ته بهنیا بۆ عیراق نا،  ته

ـازه ـه ی ده ـت ـه وـ ـانی هاوشــوه ت ـل ـه  وـت ـراق ـب ـه ی عـی ـه  تایـب ـیش ـل ـدا آــه ڕۆژهــه ـت ـووری   آــه ـت لـت
ن یـا ی ده  مـاوه  لـه مجـاره آه یه.*  عیراقدا تكیشكاند ك له یی تكشكنت، وه وه ته پاوانخوازی نه

   نابتـه وه نـگ و پینگانـه بـروزه تـاو زه ی آـوده ڕگـه رۆك آۆمـار لـه سای مژووی عیراقدا، سه
 . آه ته وه آی ده یه  پۆسی پله گاته  ده وه بژاردنه ی هه ڕگه كو، له رۆك آۆمار به سه
 و دیپلۆماسـی باتی چدآداریی و سیاسی یان ساڵ خه نی ده  خاوه ك آه یه رگه  پشمه مجاره آه یه* 

درژاـیـی   ـبـه ك عیراـقـدا ـآـه  وتـكـی وه ت ـلـه ـسـه ی ده  لوتـكـه گاـتـه ، ده نـگـی و یاـسـاییه رـهـه و ـفـه
  لـه.*  رآـوتكراو بـووه وسنراوو مـافخوراوو سـه لی آورد تیادا چه ساڵ، گه› ٨٠‹ مژووی زیارتر له

رۆك   سـه بته ، ده تمداره  و سیاسهو دیپلۆمات شاوه  دیموآرات و لوه  آورده رآرده و سه آاتكدا ئه
ی  وه م نووسـینه رده بـه بـت و لـه ڕ ده دا تپـه وه نـوێ بنیاتنانـه ر لـه قۆنـاغی سـه  عیـراق بـه آۆمار، آـه

نگینتـر و   سـه  مژووییـه و رووداوه خـی ئـه ش بایـه وه  ئـه وه دنیاییه  به ، آه ییدایه میشه ستووری هه ده
 .نی عیراقال واوی گه لكو بۆ ته لی آوردستان، به ر بۆ گه ك هه آات، نه رتر ده آاریگه

تی جوداخـوازی   تۆمه میشه  هه ن آه  بناآه مایانه  ب بنه ۆآه وقسه و قسه یت و بالۆره و به چیتر ئه* 
ری   فاآتـه تـه كـو بـووه ، بـه وه بـووه ر جیانـه ك هـه تـا آـورد نـه وه لـی آـورد، ئـه  پـاڵ گـه دایـه یان ده

ی  وه ـتـی نوبووـنـه رآرداـیـه تیـشـدا ـسـه ـسـه ی ده  لووتـكـه آـتـی ـخـاآی عـیـراق و ـلـه ی ـیـهوآردـنـ پـتـه
 ر  بـۆ سـه شـه ڕه  هـه آانی پشوو ببوونـه  دیكتاتۆرییه ته سه تی ده  سیاسه آات، آه تی عیراق ده وه ده
  .آگرتوویی عیراق آتی و یه یه
لمـنن بـوونی مـام  یسـه  ده  آـه غزای گرنگی دیكـه و مه ندین ئاماژه و چه مانه ئه

ـیــی و  رۆك آۆمــاری عـیــراق، گــۆرانكی نــاوخۆیی و ناوچــه  ســه ل بــهال جــه
  رییـه ودای آاریگـه  ئسـتادا مـه س نـاتوان لـه  و آه یه وره تی زۆر گه وه نوده

ـه ـه ئیجابیـی ـه آــانی ـب ـه. واوی پشــبینی بكــات  ـت ـه بۆـی ـه  ـل ـۆ ـئ ـدا ـب ـه  آۆتایـی   و وـت
راسـتی  ـین، بـه  و ده وه ڕینـه گـه ل خـۆی دهال ی مام جه رزاره  سه  له میشه هه
لـی  واوی گـه  آـرد و تـه هیـدانی ئاسـوده وت و گیـان شـه رآه وت تا سه سره نه

 .).آوردستان و دیموآراسیخوازانی عیراق و دنیای خۆشحاڵ آرد
 

 ٧/٤/٢٠٠٥  رۆژی٣٦٣٩  - ژآوردستانی نوێ
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 ی آوردكیوتی سیاس سكه ده
 بۆ آوردستان، رۆآكۆماری ئراق هس  پۆستی له

 
 : رنجه ی سه جگهی  هراگراف و په دا ئه)وت رکه سروت تا سه نه(ی   ه نووسراو له
تــی   تۆمــه میشــه  هــه ن آــه  بناآــه مایانــه  بــ بنــه ۆآــه وقســه  قســهو یــت و بــالۆره بــهو  چیتــر ئــه(

  تـه كـو بـووه ، بـه وه بـووه ر جیانـه ك هـه تـا آـورد نـه وه لـی آـورد، ئـه  پاڵ گـه دایه جوداخوازییان ده
تــی  رآردایــه تیشــدا ســه ســه ی ده  لووتكــه آتــی خــاآی عیــراق و لــه وآردنــی یــه ری پتــه فاآتــه

  ببوونـهآـانی پشـوو   دیكتاتۆرییـه تـه سـه تـی ده  سیاسـه آـات، آـه تی عیـراق ده وه ی ده وه نوبوونه
 ).آگرتوویی عیراق آتی و یه ر یه  بۆ سه شه ڕه هه
ن  آـه آـرا و باسـی ده  بـاس ده  آـه و جـۆره  ئراق بهییسیستمی سیاسر  گه ئه
رۆآكۆمـاری   سـه  آوردـك ببـت بـه  آـه  وه  پشـه ت بواته و دمۆآراتییه ره به

  بواتـهیدا ت یه  کۆمهو  ییکانی سیاس موو بوواره  هه  لهئازادیبت  ئراق، ده
هـا   چـاوی سـوك و ببـه ك بـه  نـه وه ونـهدا خواسـتی جیابو و آاتـه له.  وه پشه
ك  كـو وه  ناساندن، بـه ته ت و تاوانکی گران نایه ك تۆمه یر ناآرت و وه سه

م  کـی ئـه یـه ر گۆشـه  هـه  ئـراق و چ لـه ک چ لـه یـه وه ته ر نه وا بۆ هه مافكی ره
 .آرت هدا د گه وتی له سوآه ههگیرت و  رچاو ده به  وا له  ره دا بت، به جھانه
ئازادی و مافی دیاریكردنی    بهی بوا وه بری ئه  له، دا و نووسراوه هل  ی داخه جگه

ری  روه یـی ئـراق و سـه آپارچـه  یه  بهوا ب، وه نگ بداته رهآان  وه ته نووسی نه چاره
 !     که ونی نووسراوه  هه بت به ده خاآی ئراق

 
 ؟ ی گرتووه رچاوه  سه  آووه  له و بۆچوونه بزانین ئه با

 
نگـی نـوان پـارتی دمـۆکراتی کوردسـتانی ئـراق و   جـه نـد سـاڵ لـه پاش چه

مـانی  رلـه  پـه  ك له یه وه دا آۆبوونه٢٠٠٢  سای آتی نیشتمانی کوردستان له یه
شـداری خـانم دانیـال میتـران و   بـه بـه ولـر هـهشـاری آوردستانی ئراق له 
  له. آتی پكھات رانی پارتی و یه بۆ رابهآانی آوردستان  حیزب و ركخراوه

   مژووی عراق بـه رۆژكی پیرۆز له :ن  ده و جۆره بانی به ز تاهڕ دا به وه آۆبوونه
كی آوردستان  موو خه ست و ئازادیی هه ربه ی سه ، رۆژی ئیعنكردنی ئراده وه شیه آه آوردستانه

ـه ـآـه ـه وه  ماـن ـدا ـهـهی عراقـكـی دی  چوارچــوه ی ـل ـژاردووه موآراـت ـه ـب ـه  ـشـوه  ـب   ی فـیـدرایی ـل
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ـكـی آوردـسـتانی  ـآـانی ـخـه بژــراوه  ـهـه ره  نوـنـه دا، واـتـه  دیموآراتیـیـه و عراـقـه ی ـئـه چوارچــوه
ی عراـقــی دیـمــوآراتیی   چوارچـــوه  ـلــه ـنــگ بیارـیــان داوه گـشــتیی ده دا ـبــه م رۆژه عـــراق ـلــه

ـنـوێ عراـقـی  رـلـه  ـسـه ڤ و فـیـدرایزم ـشـاد ـبـین، واـتـه دیـمـوآراتیی و ـمـافی ـمـرۆ آگرـتـوودا ـبـه ـیـه
ری و  روه ، ـسـه وه یـنـه آبـخـه  ـیـه وه ـتـه ن دیكتاتۆرـیـه  الـیـه  ـآـراو ـلـه پارـچـه ـشـكراو، عراـقـی پارـچـه داـبـه
ی  وه آـانی جیـاخوازیی و جیابوونـه  درۆزنه موو بالۆره ش هه مه ، به وه ینه خۆیی بۆ دابین بكه ربه سه

 و  وه  درۆخسـتنه سـمی بـه ڕه آوردسـتان بـهخـۆی  ربـه تـی سـه وـه و دانـانی ده عـراق  آوردستان له
  سـتیان بـه  تونـد تونـد ده وه آانیـه  ژیـره  سیاسیه موو هزه  هه  به كی ئمه  خه  آه وه دووپاتیان آرده

 .  گرتووه وه ب و تورآمان و ئاشورییه ره تی آورد و عه ی برایه قه ئه
 ٢٠٠٢ سالی٤ -ل ١٢٦و١٢٥ -ربانگ ژ گۆڤاری به

 

ـخـۆیی  رـبـه ـسـه  ـکـهبــت و پـیـرۆز  گرـنـگ  وـنـده ـیـی ئــراق ـئـه کپارـچـه ر ـیـه ـگـه ـئـه
کتـی  یـه( ناوی ک به یه رکخراوهدابنرت،   نانهنلدانکی درۆز بالۆره   کوردستان به

  رۆی چییه؟  )نیشتمانی کوردستان

یـش  و جـۆره یبت و به  هه  که وه ه سیاسیییک ر ئدئۆلۆژییه  هه  بهسیاسیکی  یه ک رکخراوه ئایا وه
ــه ــر بکاـت ــه  دروســـته وه، بـی ــه  ـل ــه  ـم ــدانی سیاســـیی کوردســـتان و ـب ــاوی  ـی ــه(ـن ــی نیشـــتمانی  ـی کـت
 ؟ چاالکی بکات  وه ه)کوردستان

  وه توانـت بیـر لـه تـی کـورد ده دا میللـه  سیاسـییه و بیروبۆچوونـه یی ئـه  سایه  و له  چوارچوه ئایا له
   پویسـته  بکـات کـه وه  باسی ئـهی ئازادی ک مافی ئینسانی خۆی به  رۆژان وه  رۆژێ له که  وه بکاته
ی   چوارچـوه  وا له یش که شه و به گشتی و ئه شکی کوردستان به ر به  هه  لهخۆ ربه تکی سه وه ده

 ؟ وه تی بکاته تایبه دا به ئراق

ک  یـه وه تـه  خواست و ئـاواتی نـه تیکردن به ا سوکایه ی ی و دیپلۆماتییهیوستکی سیاس  هه وه ئایا ئه
 ؟ خشیوه دا په  رگاو کانی له  رۆه س له زار که  ههیان ده گیانی  که

 کــورد - کــورد و فــارس- کــورد و تــورک-ب ره تیکردنــی کــورد و عــه برایــه
ر گوروپکی ئایینی  ڵ هه گه تی کورد له ها دۆستایه روه ، هه ... کورد و-کلدانی
کۆ  ر سه سه تیکردن له برایه! وی بۆ بدرت ب هه  و ده نگیدا پویسته رهه و فه
نکـی  الیـه تیکـردن بـه  تیکـردن و سـوکایه برایه!  تیکردنه ر برایه رانبه ی به و پله
  و قســانه  ـبـه ت بــ وه ـسـت ـئـه ـبـه ر ـمـه ـگـه ـئـه  !  دوو باـسـی جـیـاوازه ـسـته ژــرده

 !س  و بـه فیروخـواردن  له کورد بریتیهی  ی ئمهیدین، مژوو دوژمن فریو ده
ــک  ــی کاتـ ــر ده کـــوردمـن ــورک و عـــه ی هتســـ  ژـ ــارس و ـت ــبم ب ره ـف ــ هـــیچ ، ـب ـب
   ئمــه وان لــه  ئــه یــه وه ی ئــه  نیشــانه وه ئــهو رووگــرژ کردنــک    وه بیرکردنــه
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ـه وه بیرکردنــه. شــیارترنۆه یــن کــارکی  وان فریــوده  ئــه  ئمــه  کــه و باســه  ـل
تـن،  سـه ی ده شـکر و سـپا مایـه ت و سامان، له روه و توانا، سههز  ! یه ه هه
!  ـتـی نیـیـه ـسـه ـبـوو ده ی ـنـه واـنـه ـئـه  ـکـهـسـک   ـکـه   نیـیـه و ماناـیـه  ـبـه وه م ـئـه بـه

 زیـ بـت یـا  ی له که  چوارچوه که ر کورسک جا کورسییه ر هه سه مرۆڤ له
   رـز لـه  و پویستهتی یهتی خۆ سایه ن که خاوه دانیشت   دارک بت، که کۆته
دا  تـه و حاـه له! ریدا بگرت رانبه  به  وا له یش که سه و که تی خۆی و ئه سایه که

  رهو جــۆ  و بــه وه  بیرکاتــه و جــۆره بــت بــه  دهناچــارریــش  رانبــه نــی بــه الیــه
ـت هــه ســت بگرـو! ـه ـۆ خــۆی داـن ـز ـب ـک مــرۆڤ خــۆی رـ ـت و خــۆی  کاتـی نـ
هـا بیـت، بـا   گرانبـه کـه ، بـا کورسـییه وه  خـواره  هستی خـۆیی، خـۆی بنتـ ده به

 ئـارادا بـت،  کـانی ژیـان لـه مـوو پداویسـتییه بـت، بـا هـه لشکر و سپایش هه
 دۆست بـت یـا دوژمـن  که سه دا جا که سه و که ر ئه رانبه  به  له و کاره م به به

و   ـلـهر رانبـه  بـهیکـک مرۆڤ ناتوانـت وهیـش  سـه و کـه دا ئـه و کاتـه لـه.  وه خـواره دتـه
 ! بوانت و رزی بۆ دابنت سه که

 ؟  دایهچی   له  وه بیرکردنه  و جۆره هۆی ئه

ـه ـه  ده وه ـهـۆی ـئ ـه ـگ ـه وه ڕـت ـۆ سیســتمی داگیرـک کاتــک . ری و داگیرـکـراوی  ـب
و  سـت دنـت، بـه ده وتن به رکه و سه دات   ده نکی دیکه الماری الیه  په نک الیه
دار بـت،  ی پایه که وتنه رکه کۆشت سه  رازی نابت و تده  تییه کا وتنه رکه سه

نـگ و   جـه ر بـه گـه  ئـه و کـاره ئـه. ڕژـت  داده رنامـه لـ بـه یش گـه و کاره بۆ ئه
ـه ـه ـل ـه شکرکشــی ـل ـوان دوو الـی ـه ن وه  نـ ـه ک دوو ـن ـه وه ـت ـدات، الـی ـی   روو ـب ـن
نـگ  بروزه ک و زه ۆری چه ز ر به ی هه وتنه رکه و سه وتوو ناتوانت ئه رکه سه

  م لـه نجام بدرت، به  ئه کی کورت بۆ یه ی بۆ ماوه و کاره شاید ئه! بپارزت
و  بــۆ پاراســتنی ئــه! ت و تدشــکتبــ کــانی مانــدوو ده نــدا هــزه درژخایــه

بیـات، ئـایین و  ده دات زمـان، ئـه وڵ ده وتـوو هـه رکـه نـی سـه  الیـه وتنـه رکـه سه
مۆیـان کـات و  سـته  تـا ده   کـه  تکشاوه نه کانی الیه ناو ریزه  ی بباته که کولتوره

  وه موومان ئه هه . وه بیانتونتهناو خۆیدا   له ره به ره ڕت و بهۆتیان بگ سایه که
نـی   الیـه سـتووره و ده  ئـهیپـ بـه!   پاراسـتنی ژیاندایـه مای ژیان له بنهزانین  ده

بیات، ئـایین و  ده پاراستنی زمان، ئه ژیانی خۆی، بۆ  دان به تشکاو بۆ درژه
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نــگ و ئــایینی  رهــه بیــات، فــه ده تــی زمــان، ئــه ی خــۆی دژایــه کــه ریتــه دابونــه
   لـه کـه   تـه سیاسـهو  نـی ئـه  درژخایـهی پۆسـه  م لـه کات، بـه ی ده که دوژمنه

م  تیکـردن کـه  دژایـه ره بـه ره چـت بـه  ده ڕـوه  بـه وتـووه رکـه نـی سـه ن الیـه الیه
نــی  الیــه... نــگ، ئــایین و  رهــه بیــات، فــه ده  ئاکامــدا زمــان، ئــه وه لــه بتــه ده
نونــت و  دا ده کـه ـگـا تکشـاوه  کۆمـه ک ـکـارکی ئاسـایی لـه وتـوو وه رکـه سـه
  سـته نـی ژـرده تـی الیـه سـایه دا کـه ته سیاسهو  ی ئه  درژه له .برت  ده ڕوه به

 و  وه چـتـه بـیـر ده ـیـی ـخـۆی ـلـه ـسـته ردا دــت ژــرده ســه ـهـای ـبـه ـگـۆڕانکی وه
 ژـر  ب لـه ره  هرشـی عـه :باشترین نموونه. ی که  کارگی دوژمنه بت به ده
ــی ناوچـــه چـــه ــری ئیســـالم و داگیرکردـن ــه ـت ــه ـی ــی زه کـــی ـب ــی و ر فراواـن   میـن
  بـیـات، ـبـه ده  ـئـه  زـمـان، ـبـه  ئـیـدئۆلۆژی، ـبـه ی ـبـه ـکـه ـکـه کردـنـی ـخـه رده روه ـپـه
ی  ـخـود  ـلـه ـکـه و ـخـه  ئـسـتا ـئـه  جۆرــک ـکـه ـبـی ـبـه ره هـنـگ و ـئـایینی ـعـ رـهـه ـفـه
تی  سه  و دهب ره  ئایینی عه بیات، به ده  ئه  زمان، به ب زیاتر شانازی به ره عه
 .ن که  ده وه به ره عه

  دا کـه وه نـای ئـه پـه ، لـه وه ر کورده  سه تی فارسیزم به سه  ده :ی دیکه نموونه
 داگیرکراوه،  وه ت و سیستمی فارسیزمه وه ی دهن  الیه شکی کوردستان له به
بیــات،  ده تــی تــاکی کــورد، زمــان، ئــه ســایه  کــه وه و داگیرکارییــه هــۆی ئــه بــه
نگـی  رهـه بیـات و فـه ده  زمـان و ئـه ختـی  ژـر زه کـوردی لـه...... نـگ و رهه فه

   زمـان، بـه ی کـورد شـانازی بـه م ئمـه ڕوات، بـه مـان ده و نـه ره فارسـیدا بـه
   وه  باری سیاسیشه له. ین که  ده  وه  رانی فارسه  شاعیر و نووسه بیات، به ده ئه
ــه ــه ـب ــه  چاوخشـــاندنک ـب ـکــانی،  ۆگراـمــی حـیــزب و رکـخــراوه و پ رناـمــه  ـب

ی  شــه  گــه کــانی، ربــازی نووســینیان، یهیڕی روونــاکبیر و سیاســ بیروبــاوه
ـه ـان، چــاالکی ماســمدیاییان ده ده ـئ ـه  ئمــه  کــهوــت کــه رده بیاتیـی  مرۆڤکــی   ـل

 !س ی مرۆڤکی فارس و به  کۆپییه  بووین به وه قینه راسته

کـدا  یـه وه تـه ر نـه  هـه....نـگ و  رهـه  فـه بیـات، لـه ده  ئـه  زمـان، لـه زایی لـه شاره
 !اتون بک تی خۆی سایه کهمرۆڤ    جۆرک بت که ک به م نه به، نده سودمه
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  و ئراقانی نی نیشتم نجومه ئهنگدان بۆ  ده
 رانی ئراق نی نونه نجومه ئه

 
. نـی نیشـتمانی ئـراق نجومه ئهنگدان بۆ   بوو بۆ دهکرا دیاری٣٠/١/٢٠٠٥ رۆژی

 ئراقـی  وگشـتی بـی بـه ره مدیای جھانی و عه ماس وه همانگو  ئهتای  ره  سه له
ــه ـتــی ـآــه تایـبــه ـآــوردی ـبــهو  ــکردنشـــداری وازـآــردن ـبــۆ ـبــه  بانـگــه وتـن    و ه ـل
ک  بۆ خهآردنیان  شداریكردن و نه  بهکانی  د و باشه به  خاهدا و  انهبژاردن هه
  هانـبژاردن و هـه واز بـۆ ئـه بانگهماسمدیای سویدیشدا   له .آرد سنیشان ده ده
 .آرا ده
ـه ده کخــراوی کــۆچی نــور ـه وـ ی ۆخــ ربــه نی بــای ســهۆبــری کومســی تــی ـل

ـه ـهـه ـژاردن ـل ـ  ـب ـه راقئـ ـانی ســوید ـب ـه ره ی و عــه ســ زـم و  ـبـی و ـآـوردی ـئ
 ٧٠  ـلــه٥٠ ی هڕ ـپــهال ـســ  ـلــه ) ....  و- ئـــراقین  ئـمــه-نـحــن عراقـیــون(ی دورـشــمه

و  ئه  پم وانییه. بوود چاپكر وه  ئای ئراقه بهو نگی   چاپی ره سانتیمیتری به
 .نجامدرابت  سویددا ئه  لهوتکهیچ بژاردنی   بۆ هه   وازه بانگه  جۆره

 !؟ یه آی هه  چ پویستییهسویدی زمانی  به  ئراقین ئمهنووسینی 
ف  جـه  و نـه سره غدا و به آانی به  شاره  له یش آه بانه ره و عه  بۆ ئهنحن عراقیون

 ر  هـه  له  هوان ، ئه هیچ  پویست نییه...  سوید و ته وونهیشت گه...  و ال ربه و آه
گشــتی و ئــراقیش  ب ـبـه ره  جـھـانی ـعـه شــك ـلـه  ـبـه  ـبـن خۆـیـان ـبـهداـشـونك

ب  ره و جھـانی عـهئراق بای ندی  هو رژه زانن و بۆ به  و ده تی زانیوه تایبه به
 .آۆشن تده

ـ دورشــمی ســیه ـراقین ئـمـه  یـم ـه ، چــه ئـ ـد ســاك ـبـوو زۆرـب ـانی  ی ـآـورده ـن ـآ
ــــه  وه ره ده ــــه ی آوردســـــتان ـل ــــا و ـئ ــــا و ئوســـــترالیا و  ئوروـپ ــــه... مریـك   ـل

 آوردی و جھانیـدا ماسمدیای  آان و له   و سمیناره آۆڕ ، لهآان خۆپیشاندانه
  وه  ئـای آوردسـتانه ، بـه وه  پشـه هنایـه ك باسی آوردسـتانیان ده یه تا راده

 شــار و   لــه ی آــه و آوردانــه  ئــه  رســوڕمانه ســهی  جگــه. ناســاند خۆیــان ده
 بـۆ  وه رجـه ده ٣٤ی  ه ناوچـ واتـهلیـل  ریـن و بـرایم خـه مـه چیای حـهآانی نوان  گونده
ئوروپـا و   تـه یشتوونه گه ،تی ئراق  چنگ حكومه رباز آردنی گیانی خۆیان له ده
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ـ  و ـبـه ـجـل ـبـه ن، ـئـاوارهدا  ریـنـه ـبـه  م جھاـنـه ـلـهو ....  ومریـکـا و ئوـسـترالیا ـئـه ی رـگ
هـا خۆیـان  تـری گرانبـه  عـه  بـه-نـگ شـه  ئارایشی جـوان و قـه به -نگ نگاوره ره

ــرد بۆنخـــۆش ده ــهـک ــۆرانی و ـهــه   و ـب ــه ـگ ــن  ـب ــه و شـــادیکردنڕـی شـــداری  ـب
 !آرد یان دهکان هبژاردن هه
ولر، سـلمانی  ههكی  ك خه بوو وه یان نه وه  مافی ئه تكدا بوو آهکا  لهیش  هو ئه

 .ن مـانی آوردسـتان بـده رلـه نگ بۆ په م ده  ئراق و ههمانی رله پهنگ بۆ  م ده هه.... و و دهۆك 
ک   تۆیه!س  و بهن  ئراق بدهرمانی له پهنگ بۆ   ده یان بوو آه وه ا مافی ئهنی مان ته ئه
 !رببت؟ زایی ده ڕه ایت یا ن کهبت شادی ب بت، ده نگدانت نه  مافی ده که

ـه ـه گــه راســتی ـئ ـه  کــه  ســانه کــهو  ر ـئ ـه جــۆرهو  ـب ـر ده  چــوون ـب ـۆ   پـی نگــدان ـب
ر  ـگـه ـئـه وه، راـنـی ئراـقـه یـنـهـنـی نو نجوـمـه  و ـئـه ئــراقـنـی نیشــتمانی نجوـمـه ـئـه
   بـهکانـدا نگدانـه ی ده  مـاوه و لـهت  یـان بـایكۆت بكردایـه بژارنه و هه تكا ئه به

 رچـی رپـه بـه..... مریکا و ئوسترالیا و  ئوروپا و ئه له ییخۆپیشاندانی ئارامی سیاسـ
 تـی یـه  و کۆمـهیینووسـی سیاسـ  چـاره، وه تـه یان بدایه) ئراقین ئمه(دورشمی

ـاوگۆڕی ـبـه شــه و ـبـه ـئـه ـازادی  ره  و ـبـهـهـات ده ردا ـنـه ســه ی آوردســتان ـئ و ـئ
ــــه ــــه وه! ؟ وه  پشـــــه چـــــووه ده ـن  سیاســـــی و   رووداوه و پرســـــیاره مـــــی ـئ
  .کات سنیشانی ده دهکوردستان   و ئراق ی کانی ئاینده تییه یه کۆمه

 
 نیشـتمانی ئـراق و نی نجومه کانی ئه بژاردنه وازی هه دا تماشای بانگه با لره

 ڕتماشـای خۆشـی و شـادیکردنی کـوها  روه رانی ئراق، هه نی نوینه نجومه ئه
  وه روژهۆـنـد و ـنـ   فینـلـه  ـلـه ـیـن ـکـه و پـیـاو، پـیـر و الوی ـکـورد بـکـهو ـکـچ، ژن 

 .کانی سویددا ڵ کورده گه نگدان له هاتبوون بۆ ستۆکھۆم بۆ ده
 

مـان   هـه کـان بـه فیشـه ا رووی خـودی ئـ  لـه  کـان وازه ی بانگـه  نووسـراوه:تبینـی
 !وه ته   نووسراونه همان فۆرم رنووس و به
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 ی ووتی عیراق بۆ وه ره  ده نگدان له  دهی پۆسه  ی له نگی خۆت بده توانی ده ده
 .ینی نیشتمانی عیراق نجومه بژاردنی ئه هه

 
 . یان پیش تره  ی عیراقیت ئسته زنامه گه گری ره ر هه گه ئه

 . دایک بوی عیراق بیت، یا باوکت عیراقیه له
 ٢٠٠٤ری  مبه  دیسه٣١   له وه مه نی که  الیه  ساڵ به١٨  بت به نت ئه مه ر ته گه ئه

 
 .وه ره ی سه وانه لماندنی ئه سمی بھینیت بۆ سه توانیت دیکۆمینتی ره ر ده گه ئه

 .ب تیکی ترت ههی وو زنامه گه ر ره گه تا ئه ی هه نگ بده توانیت ده ئه
  ڵ خۆت کاتی چونت بۆ تۆمارکردن له گه  له ره کانت به سمیه  ره موو دیکومینته هه

 ٢٠٠٥ری   جانیوه٢٣ تا ١٧ی نوان  ماوه
 

 ٢٠٠٥ری   جانیوه٣٠ تا ٢٨ی   ماوه بی له نگدانت ئه دوای تومارکردن مافی ده
 نگدان  دهی پۆسه بردنی ریوه ستیت به لده تی هه وه ده ریکخراوی کۆچی نوه

 ی ووتی عیراق وه ره  ده له
 . عیراق لبژاردن له خوی هه ربه بری کومسیونی بای سه له
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 !!  یاد ناچیت ر کوێ ڕؤشتین له بۆ هه.. عراق

 
 مومان بۆ عراق هه

 

 ران نی نونه نجومه بژاردنی ئه م هه که  کانونی یه١٥ - ١٣
 

 بژاردنی  هه نگدان له کردن و ده تۆمار یت له شداری بکه توانیت به ئه
 ران نی نونه نجومه یعراق بۆ ئه وه ره ده

 دایک ر تۆ له گه ا یان پشوو، ئهی عراق ئست زنامه هگ گری ره ر تۆ هه گه ئه
 ، دایکت یان باوکتیتبویعراق

  مانگی  له وه مه نی که الیه واو کردبت به ی ته سا ژده نت هه مه ، ته عراقی یه
 ٢٠٠٥می  که کانونی یه

 ی زنامه گه ر ڕه گه ها ئه روه مان کاتدا هه  هه یت له نگ بده یت و ده توانت تۆماربکه ئه
 بتپووتیکی تر 

 کانی تۆمارکردن و  بنکه  بونت له کاتی ئاماده  له ڵ خۆت بھنه گه کانت له ناسنامه
 ٢٠٠٥م  که  کانونی یه١٥ -١٣ی  ماوه گدان لهن ده

 

 رشتی رپه  سهIECI  عراق   کان له بژاردنه خۆی هه ربه کۆمسیونی بای سه
 کات نگدان ئه  ده هی پۆسه

 ٠٨٠٠٢٢٣٨٨: ی خۆراین  ژماره      www. ieciocv.org: بۆ زانیاری زیاتر
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  Metro ١٦/١٢/٢٠٠٥ سویدیی ی مترۆ رۆژنامه

 
خۆشـی  و  چلۆن پاداشـی تکۆشـان  ئراقکانی هییسیاسو ران  ا بزانین رابهب

   . وه نه هد کورد ده کردنیو شادی
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 ئراق دا یمان رله  په  ئراق لهیزیر رۆآوه سوندخواردنی سه

ئیبـراهیم نـاوی دوآتـۆر  سـك بـه رآكۆمـار بـۆ ئـراق، آـه بژاردنـی سـه پاش هه

  یـه وه زیـر ئـه رۆآـوه رآـی سـه ئـه. زیـری ئـراق هرۆآو  سه ۆكرا بدیاری ری عفه جه
  و وتـه آانی ئه  آاره  سون بخۆن آه وه سنیشان آات و پكه آانی ده زیره وه
 : بوانین ند ده چهو   له با.بن  ده ڕوه  به ی و راستگۆیانه پاآ به
 
 واوی خوارد  ته به یان آه زیری آورد سونده نھا دوو وه ته
  گرفت نازانت  سوندی یاسایی به ك له یه دانی بگهالتی عیراق  رۆآی حكومه سه

 
 : آوردستانی نوێ ت به تایبه

 
زیـران، سـوندی  نـی وه نجومـه م ئـه رده  بـه ی عیراق لـه تی تازه ی رابردوو حكومه ممه رۆژی سشه

 الـدیمقراتی  ونظامه :  ده درابوو آهالآی گرنگ  یه دا بگه آه  سونده م له  یاساییان خوارد، ،به
 :یاند  آوردستانی نوێ ـ ی راگه هآی  نزیك ب یه رچاوه  سه.تحادیالا
 و دانـانی  آـه سـمه شـتی رـوڕه ره رپـه  سـه زیرانه نی وه نجومه  ئه ر به  سه آان آه راسمه ی مه رمانگه فه

   جگـه وه آانیشـه ده آـور آـان بـه زیره موو وه ش هه آه  آاتی سوندخواردنه ، له ی آردووه آه سونده
  رچاوآـه سه. واوی خوارد  ناته یان به آه ریم، سونده بدولكه  عهباستلبدو هم ساح و ع رهه به.  د له
رۆك  ل سـهال ڕـز مـام جـه  ئیمـزای بـه تـی بـه رۆآایـه نـی سـه نجومـه آی ئه یه نامه: یاند شی راگه وه ئه

ـراق ئاراســته ـاری عـی ـه ی ســه آۆـم ـدا ســه، تی ت آــراوه رۆـآـی حكوـم ـاڕه ره اـی ـه ڕای ـن ـی، داوای  زاـی ـت
ـنـی  نجوـمـه ی ـئـه وه م آۆبووـنـه ـآـه  ـیـه دوـنـ ـلـه. ـآـات دا ده ـآـه  آـشـه ی پویـسـت ـلـه وه روونكردـنـه

دانـی  نـهالدان و ال  ت پی وابـوو، آـه رۆآی حكومه م سه  باسكرا، به آه له سه زیرانی عیراق، مه وه
جـ  مـوو یاسـاآان جبـه هـه( دا هـاتووه آـه  سـونده ی لـه وه ی ئه هانه به ، به ك نییه یه  آشه و بگه ئه
ـه ده ـه) م ـآ ـه واـت ـوه  یاســای ـب ـی ده ڕـ ـه  بردـن ـراق آــه وـ ـی عـی ـدا چــه ـت ـراق  ســپاوه  تیاـی  سیســتمی عـی

  یاـنـد ـآـه  آوردـسـتانی ـنـوێ ـ ی راـگـه  ـبـه رـچـاوه ـمـان ـسـه ـهـه.  سیـسـتمكی دیـمـوآراتیی ئیتحادیـیـه
و  دانـی ئـهال ر بـه رامبـه دا بـه آـه وه  آۆبوونه زیری بازرگانی عیراق له وهولود  ریم مه بدولباست آه عه

،  سـفكردووه تی وه وه بردنی ده ڕوه یاسای به و دژ به ربیوه زایی ده  ناره آه  سونده  له  گرنگه بگه
  تـی آـه تایبـه ، بـه وه تبكرتـه آـی نزمتـر ره  یاسایه  ناشكرت به ستوور وایه ك ده دا وه م قۆناغه  له آه
ـسـكاری  ـمـان ـسـوندیان ـبـ ده ـنـی نیـشـتمانی عـیـراق ـهـه نجوـمـه ـتـی و ـئـه رۆآاـیـه ـنـی ـسـه نجوـمـه ـئـه

  ی سـوننه آـه زیـره وه› ٥‹ڵ دانـانی گـه آرـت لـه  ده وه آان ئستا باس لـه واه پی هه به.  وه خونده
 . وه واوی بخۆنه ته  به آه  سوندده آان دووباره زیره موو وه هه

 ٣٦٦٤  -ژ ٢٠٠٥/ ٦/٥ -تانی نوێآوردس
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 ٣٦٦٤  -ژ ٢٠٠٥/ ٦/٥ -آوردستانی نوێ

 تی نوی یمانیی آوردستان، حكومه زایی آورد و لیستی هاوپه دوای ناڕه
 ١٠/٥/٢٠٠٥  -  ٣٦٦٧  -آوردستانی نوێ ژ            وه نوێ سوندی یاسایی خوارده رله عیراق سه

 
  وه آانیـه ندامـه مـوو ئـه  هـه تی عراقی فیدراڵ بـه ومهحكو: رۆك بارزانی ی سه آه دوای هوشدارییه
 ٢٠٠٥ی ئایاری٩ -١٧٨٨  -بات ژ خه                . وه خۆنه سوندی یاسایی ده جاركی دیكه
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  راـنـی ئـراق ـلـه رابـه
ــــــــــــــــــــــــی  ده وراـن

تـیـــــدا  ـســـــه بــــــده
    پۆسـه  ت بـه بـاره سه

ــــه کۆمـــــه ــــی و  ـی ـت
کـانی ئـراق  سیاسییه
ی وتن پی رکه که به
  ـنـــــه الـیـــــه ـمـــــه ـهـــــه

و  ، ـبــــــه پکـھــــــاتووه
ـه   جــۆره  و  وه بجوـن

 درۆکـدا  ڵ خه گه له
   ن، لــــــــــــه بکــــــــــــه

   کــــــه  ورانكــــــدا ده
تیــان ببــت،  ســه ده
بــت چـلـۆن ـبـن و  ده

تی و  یه ژیانی کۆمه
ــــک  سیاـســــی ـخــــه ـ

ـه ـه ـب ـه گشــتی و ـن   وه ـت
کـــــان  ســـــته ژـــــرده

و  ره تــی، بــه تایبــه بــه
 !ن ؟ کوێ ببه

 
 
 

 ١٠/٥/٢٠٠٥  ممه  سشه٣٦٦٧  -ژ نوێ کوردستانی
 
) رواری هـا بـه ته(ڕز   سکاندیناڤیا  به  لهی ئراقرمی کوردستان تی هه ری حکومه نونه: تبینی ،
 شـاری سـتۆکھۆم دا کـوتی  کی کـوردی لـه  رادیۆیه  لهتی ئراق ی حکومه وه  کاتی دورستبوونه له
ها  روه ، هه وتووه رکه شی شری به لی کوردمان به  و گه هو زرایه تی ئراق دامه  حکومه وه خۆشییه به
:  کـوتی  تـی سـویده وـه سمی ده  رادیۆی ره  که ه  رادیۆی کوردی زایه  له٣٠/٦/٢٠٠٤ رۆژی  له
   بـه وه تیـان دایـه کـان دوو رۆژ زووتـر حکومـه مریکاییـه ئـه   بـوو کـه وه ره زیر ده ر پشنیاری وه سه له

  .ی ئراق بوو وه ره زیری ده وه) هۆشیار زباری(ڕیز  دا به  کاتهو له. کان ئراقییه
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 !؟ رۆکی کوردستان سه
  بینین کـه  سیستمی وتانی جھاندا بگین، دوو سیستم ده ر چاوک به گه ئه

   :نموونه.  سیستمی پادشای و سیستمی کۆماری  له بریتین
  -لیز پادشاین سوید و ئینگ- ئۆردۆن -بستانی سعودی  ره وتانی عه
 .  کوماری  و سورییه رانسه  فه-مریکا  وتانی ئه

رۆککۆمـار   پادشـا یـا سـه بت بـه سک ده دا کاتک که که ر دوو سیستمه  هه له
  ـیـان پادـشـاییه ـکـه  سیـسـتمه  ـسـوید و ئینگلـیـز ـکـه ـلـه.  ـسـویند بـخـوات پویـسـته
ـه تکــی وه ســه پادشــا ده ـت،  ک ســمبۆل ده  وه،هــای نیـی نــکنو پادشــا  کاتـ 
 . جنشین بت به مین منای جا کچ ب یا کوڕ ده که  یهکاتب ژیان  مائاوای له

زـیـر و  ـکـوهرۆ ـسـتوور ـسـه پــی ده ، ـبـه ـتـداره ـسـه ـسـتوور ده دا ده م وتاـنـه ـلـه
 :  سوید بوانین ت له وه ورانی ده  دوو ده با له. کرت زیران دیاری ده وه
 
کراتی ۆن حیزبـی سۆسـیال دمـ  الیه له ٢٠٠٦ تا ١٩٩٠یکان ساهی   میانه له - ١

 .)زیر رۆکوه سه(  و)زیری مای وه(  کرت به ده )Göran persson رشۆن هیۆران پ( وه سویده
 
ن   الیـه لـه ) Karl bild کـارل بیلـد (٢٠١٠ تـا سـای ١٩٩٠کـانی ی سـاه  میانـه لـه - ٢

 . ) وه ره زیری ده وه(  و)زیر رۆکوه سه(  بت به  ده وه  حیزبی مۆدراته
 

،  نجامــداوه کانیــان ئــه پــی توانــا کــاره دا بــه هانو پۆســت  لــه ســه و دوو کــه ئــه
 . وه ته میشیان داوه  وه ژر پرسیار ته توونه ، که یراوهیان لگ خنه ره

ک  تکـی وه سـه  ده شـنه  چـه مـه نـی هـه بستان پادشا خـاوه ره  ئۆردۆن و عه له 
تـی  سـه  ده-ییـر تـی دادوه سـه  ده-تـی دارایـی سـه  ده-ییتی سیاسـ سه ده
! یـان لبگرـت خنه س ناتوانت ره ، که یه تی دیکه سه  ده  و کۆمهیربازی سه

 . جنشین بت به س کۆڕ ده  به  ت ژیان بکا کاتک پادشا مائاوای له
ـکـی  هـیـ ـمـاوهرۆککۆـمـار ـبـۆ  دا ـسـه رانـسـه مریـکـا و ـفـه  سیـسـتمی سیاـسـیی ـئـه ـلـه

  پۆسـتی بـهنـدی   پـوه ی کـه و کارانـه ر ئـه رانبـه  بـه ، لـهبژرن ده دیاریکراو هه
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،   وه م بداتـه بـت وه  و ده رپرسـیاره رۆککۆمار بـه  بت سه وه رۆککۆمارییه سه
 !  دادگا یشیان کشنه ت بت دهر پویس گه ئه
پـاش ا کـاتی مـردن، رۆککۆمـار تـ  سـه بت به د ده سه  حافز ئه  سورییه م له به

نـابی   جـه تـاتکرـ سـکاری ده رۆککۆمـار ده نـی سـه مه  ته ت به باره  سه ری سورییهوستو مردنیشی ده
 .   رۆککۆماری سورییه  سه ببت بهبتوانت د  سه  کوڕی حافز ئهید سه شار ئه به

 
 و پـاش ترۆککۆمـار بـ سـک تـا مـردن سـه  کـه دا کـه یهی سیاسـ هو سیسـتم له

  خنـه توان باسـی ره رۆککۆمار، ک ده  سه ی ببت به که  کوڕهتب مردنیش ده
 پادشای   سیستمهو دوو  ئهبوونی  هههۆکاری  !؟  ئاراوه بنتهو پرسیارکردن 

ی هۆشـیاری   بـۆ پلـه وه ڕتـه گـه  ده وه تـی جیـاوازه سه  دوو ده به   کۆمارییهو
  ! تانهو و گای ئه کانی کۆمه تاکه
 :   ده وه که  خوینده مان رافهراگ  پهم  ئهکانی پشوودا هڕ  الپه  له
 
 کتی  نوان پارتی و یه وتنک له  و رکه وه کۆبوونه(
 
ر  ی بـه  سـیادییه و پۆسـته بـۆ ئـه: رۆک بـارزانی کـوتی ، سـه کـه وه می کۆبوونـه که ی خای یه رباره ده

 بـۆ  ئمـه: الل گـوتی ها مام جـه روه ین، هه هک رشیح ده الل ته نابی مام جه  جه وێ، ئمه که کورد ده
  لـه. رـم رۆکی هه  سه ی ببته وه ین، بۆ ئه رشیح بکه نابی کاک مسعود ته  جه رم بیارمان داوه هه

لبـژاردن  نجـامی هـه ی ئه وه  دوای ئه ، که ش روون بۆوه وه دا، ئه که نووسییه  رۆژنامه ی گۆنگره میانه
بژاردنـی   بـۆ هـه وه بتـه مـانی کوردسـتان کـۆده رلـه نـرێ، پـه یـه گـه  راده وهن کۆمسیۆنی با  الیه له
ر  سـه ت لـه زیـران بـۆ پکھـاتنی حکومـه نـی وه نجومـه رۆکی ئـه مان و راسپاردنی سه رله رۆکی په سه

کتـی   یـه دنـان مـوفتی لـه ڕـز عـه ر بـه مـان بـه رلـه رۆکی پـه  پۆستی سه ک بیاره رم، وه ئاستی هه
ـهوێ کــه ده ـز ن  و ـب ڕــارزانیش ده ـان ـب ـه چیرـڤ ـی کوردســتان و هــه رۆکــی حکومــه  ســه بـت ر دوو  ـت

 ..... )...،  وه خرنه ک ده ش یه که ئیداره

 وەک بـارزانی مەسـعود بەڕـزدا ٢/٦/٢٠٠٥  رۆژی  لـه   وتنـه و رکـه ئـهپـی  بـه
 ئەنـجـومەنی الیەن لە کوردســتان هەرـمـی سەرۆـکـی ـبـۆ ـیـدکاند  تاـکـه

ــردرا  ـهــه وه هدســـتانکوری نيشـــتمان بژـ. ــه١٤/٦/٢٠٠٥ رۆژی ــه   ـل ــه ـپ ــانی  رـل ـم
 .  سویندی خوارددا کوردستان
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 سون خواردن بۆ کام پۆست ؟
 
  کـانی جھـان بـت  زلھزه ته وه ندی ده وه رژه پی به بهی کوردستان  شه و به ئه

 و ی ئراق  چوارچوه ی، ئستا وا له که که زوی خه ئاره ر خواست و  سه یا له
 . تی ئراقدا وه تی ده سه هژر د له

ریـم  که:  ، بۆ نموونه رۆککۆماری بووه  و سه  کۆمارییه وه١٩٥٨  سای ئراق له
 . بانی الل تاه الوی و جه اد عهی کر، ئه ن البه سه قاسم، حه

  سای ، له رمی کوردستانی ئراق ناسراوه  هه  به ی کوردستان که شه و به ئه
ی نـوان  که وتنه پی رکه به . یه زیرانی هه نی وه نجومه مان و ئه رله ه پ وه١٩٩٢
مـان و  رلـه رۆکی په دنان موفتی بۆ سه عهڕز   به-بانی و بارزانی ڕزان تاه به
ی  ٧ تا مـانگی،ت دیاری کراون رۆکی حکومه سهبۆ چیرڤان بارزانی نڕز  به

 . ستۆ دایه  ئه تیان له حکومهو مان  رله تی په رۆکایه یش پۆستی سه٢٠٠٩سای
 جھانـدا  سیستمی پادشـای و کۆمـاری لـهدوو  باسکرا،  وه ره سه ک له وه ر هه
 ،ت رۆکـی حکومـه سـه( ک خـۆن، وه  سـویند ده سـعود بـارزانی کـه ڕـز مـه بـه.  یه هه

ـا پادـشـای کوردـسـتان  ـسـه،زـیـران ـنـی وه نجوـمـه رۆـکـی ـئـه ـسـه  ـبـۆ کامـیـان )ی ئــراقرۆککۆـمـار ـی
 خۆن؟ هسوند د

رۆکـی  سـهک  وان وه  ئـه موومان روون و ئاشـکرایه  بۆ هه و پرسیاره می ئه وه

کـانی   شاره  له رمی کوردستانیش بریتییه  هه.خۆن سوند دهرمی کوردستان  هه
 .ری روبه کانی ده ولر و سلمانی و دهۆک و ناوچه هه
 
  رهبردنـی کاروبـا ڕوه ۆ بهتییه ب وه  دهپویستی پۆستکی ؟ چییهی کوردستان رۆک سه

سـتوور  پـی ده  بـهی کوردستان ن شاره و چه کانی ئه تییه یه سیاسی و کۆمه
 ؟   هییست پۆستکی بادهیا 
 

یـن   بکـه وه ی خـواره وسـته ن هه چهو   با تماشای ئه و پرسیاره می ئه بۆ وه
 :یه  هه   وه و باسه  بهانندی پوه  که
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 توس مین هه که یه

 
 ١٨/٥/٢٠٠٥ -١٧٤٠  -بات ژ ی خه رۆژنامه

   لـه ڤزیۆنی کوردستان که له ڵ ته گه یان له و وتووژه له بازانی  سعود ڕز مه به
من : ن ن و ده که  زمانی خۆیان هاوار ده به،  دا چاپکراوهیشبات ی خه رۆژنامه

 کوردسـتان رانـی ڕوبـه مـوو بـه بـۆچ هـه .رنـاگرم  وهزرانـدن دامـه  هیچ پۆستک به
ـه، ـبـه ک وه  خۆشــخانه، ـنـهرپرســی  ـبـهرپرســی زانســتگا،   مامۆســتای قوتابخاـن
وان  م ئـه ن، بـهربگـر کـان وه زرانـد پۆسـته  دامـه بـه....  ووری رپرسی داده به
 !گرن؟ ری نه وه

 وست مین هه دووهه
 

 . وه ی پۆستک لک بدرتهرتنترگ  وه هبک  هی  هیچ شوه  ناب به که رۆکایتییه  سه: حمود عوسمان  مهوکتۆرد
مــانی  رلــه نــدامی پــه  ئــهعوســمانحمــود  دآتــۆر مــه
  یانـد آـه ردانیدا بـۆ آوردسـتان رایگـه  سه عراقی له

ن   الـیـه رــم ـلـه ـتـی ـهـه رۆآاـیـه رگرتـنـی پۆـسـتی ـسـه وه
ــه ــه ـب ــز بارزانیـی ــه وه ڕـ ــه جـگــه  ـب ــدنی ـئ رآـكــی  یاـن
رگرتنـی   وه ك بـه یـه هـیچ شـوه  و نـاب بـه ییـه وه ته نه

 .  وه پۆستك لك بدرته
ڵ  گـه آیـدا لـه  گفتوگۆیـه حمـود عوسـمان لـه ڕز مـه به
 :یاند دا رایگه)ڤزیۆنی آوردستان له ته(و ) یامنر په(

 
 peyamner سایتی١١/٤/٢٠٠٥
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و  رگرتنی ئه م وه  به بووه رگرتنی هیچ پۆستك نه  وه زی له سعود بارزانی حه ند آاك مه ر چه هه(
مـووی چـاوی  ت هـه میللـه.  ییـه وه تـه رآكـی نـه  جھنـانی ئـه  بـه وه سعوده ن آاك مه  الیه  له تهپۆس
موویـان  د هـهتـی آـور شتی آوردستان بكـات و میللـه ره رپه  سه سعود لره ب آاك مه  ده  آه یه وه له
آـی یاسـایی  یـه چوارچوههشتا آورد .  ییه وه ته آی نه رك و داخوازییه  ئه مه ئه . یان پ باشه وه ئه
ـسـعود   ـآـاك ـمـه ی ـآـه وه  ـئـه آانـمـان، بۆـیـه واوی ئامانـجـه  ـتـه ـتـه یـشـتوینه ـگـه ، هـشـتا ـنـه واوی نیـیـه ـتـه
تیـی  رۆآایـه  سـه و، بگـره وه رگرتنی پۆسـت لـك بدرتـه وه ربگرت ناب به  رم وه تی هه رۆآایه سه
آـانی آوردسـتان   ناوچـه وه بـ لیـه  ده  آـهیـی وه تـه رآكـی نـه  ئـه  لـه رمی آوردسـتان بریتییـه هه
  وه رنـهرمـی آوردسـتان بخ ر سـنوری هـه  سـه وه تـه ڕاونـه گـه  نه یش آه و ناوچانه  و ئه وه آبخرته یه
ـنـدامی  ن و ـئـه تـیـی سیاـسـی بالـیـه ـسـایه حـمـود عوـسـمان ـآـه دآـتـۆر ـمـه .رـمـی آوردـسـتان ر ـهـه ـسـه

  وه سـته ده  باسـكردنی گرنگیـی بـه دا و لـه ی گفتگۆآـه ژه درـ وا لـه رمـانه نـی فـه نجومـه پشووی ئـه
م  وا بـه یانـد آـه  رایگـه وه ڕز بارزانییه ن به  الیه رمی آوردستان له تی هه رۆآایه رآی سه گرتنی ئه

آرـت چ  یـر ده آگرتوو سه آی یه یه آه ك یه ك و آوردستان وه  یه وه بنه  ده ردوو ئیداره  هه نگاوه هه
:" هـا گـوتی روه هـه .تـی یاسـایی و ئیـداری سـه رووی ده  لـه  تـی سیاسـی  و چـه سـه  رووی ده له
وـیـش   و ـئـه ـآـی مژوویـیـه  پویـسـتییه وه ـسـعود بارزانیـیـه ن ـآـاك ـمـه ـیـه  ـلـه  ـلـه و پۆـسـته رگرتـنـی ـئـه وه
آـانی  ندییـه یـوه  په ت به باره دا سه  درژه و له ئه ."رم بكات تیی هه رۆآایه  سه ه آ ندی آردووه سه په

تـی  آیـه  نوان پـارتی و یـه ك له آیزییه نگی و یه آده وا یه تی دواو گوتی آه آیه نوان پارتی و یه
   تكــای ئامانجــه گاتــه  آــورد ده ی آــه و آاتــه وام بــت تــا ئــه رده  بــه  و پویســته دروســت بــووه

  peyamner   سایتی١١/٤/٢٠٠٥      .آانی ییه وه ته نه

 
ی دوکتــۆر  و باســه  لــه م، بــا وســتی ســیه ر هــه  ســه  بۆینــهی وه پــش ئــه
 دا  آورتـه و وتـووژه لهبینین  ک ده وه.   ستیان چییه به  و بزانین مه وه وردبینیه

  وه ڕـز بارزانییـه ن بـه  الیـه رـم لـه تـی هـه رۆآایـه رگرتنی پۆسـتی سـه وه ( ی ند جار رسته چه
رگرتنـی پۆـسـتك لــك   وه ك ـبـه یـه هـیچ ـشـوه  نـاب ـبـه و  هیـیـ وه تـه رآكـی ـنـه یانـدنی ـئـه جـگـه بـه

 . آار براوه  به) وه بدرته
ــمـی جھان ـآـه نـگـی ـیـه  ـپـاش جــه ـلـه ـدآاران،  وه هیـی ـاران، آرـكـاران، خوـن  جوتـی

قـ  هـا فـه روه  هه،آان چ ژن چ پیاو  و قوتابخانه ند و مامۆستای ئیداره آارمه
ـه ـئـهی کان و کلیســاوت  و مزـگـه ره ی حوجــهال و ـمـه  آوردســتان ـبـهی  شــه و ـب

ـه  ـهژاری  داری و هــه ـن ـان  ـب ـای خۆـی ـی تواـن ـهپـ ـاو ـل ـازادی  آ پـن وردســتان و ـئ
 ،ری ده ربـه دهدا  ئامانجه و   پناو ئهله.   باتیان کردووه خه.... وی آورد  وه ته نه

  ر پـیـاده ـسـه ـیـان ـلـهنفال ـئـهـتـی  ئاـیـه،  بینـیـوه ـیـانتانكراوی،  نـجـه ـشـكه  ـئـه،زیـنـدان
  .کراون ییبارانیششیمیاکراوه و 
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 . وه  لك بدرتهرگرتنی پۆستك وه  ك به یه  هیچ شوه ناب به  آه تییه رۆآایه سه :دوآتۆر
 

ـکـار   پویـسـتهدا ـگـا  آۆـمـه  ـلـهـسـک ـکـهـمـوو  ـهـه   جۆرـكـه  ی ژـیـان ـبـه وه وڕه ره
ـ ـسـه و ـکـه ـئـه!  درــت  ده ـسـه و ـکـه  و ـبـه   پۆســتکه و ـکـاره بـکـات، ـئـه ی   ـمـاوه ه ـل

زن بـت یـا کـارکی   و مـه وره  کـارکی گـه کـه ، جا کـاره  و کاره  ئه نجامدانی ئه
  لـهتـی  رپرسـایه ر بـه گـه  ئـه!سـتۆ  ئـه  ویتـه کـه دهتـی  رپرسـایه بـه و ساکار  ساده

 ! بت  دهیی ره روبه ردانی و بسه گا دووچاری پاشاگه بت آۆمه نهئارادا 
،  وهوواو آـرد شـكی زانسـتگا خونـدنی تـه  بـه ه خـودی دوآتـۆر لـ: بۆ نموونه

تـی  سـایهرپر بـه  زانسـتگا م مامۆستاکانی له ک خونکارک، هه م خۆیان وه هه
 !؟ وه نه ها بیر بکه بت وه  چۆن و بۆچی ده!ستۆیان  ئه ته وتووه که
 

 ستۆی  ئه ی ناخرتهت رپرسایه بهسك  چ آه

  وه هیخۆشی و نه هۆی ئه بهاو بت و و ناته   وه بیر و هۆشه باری  له  که  سك آه
رگـی   ئـه.سـتۆی  ئـه تـی ناخرتـه رپرسـایه  بـه سـه و آـه  ئـه بکـات،آـار  توانت نه

  ن و لـه  بکـه سـانه  کـه و جـۆره  ئـه چـاودری یهگا رپرسانی گۆمه  و بهگا آۆمه
 .ن تییان بده تگوزاریدا یارمه بواری خزمه

 
 . رگرتنی هیچ پۆستك نییه  وه لهزی  سعود حه آاك مه: دوآتۆر

و  ئـه  سـتهودرربگرـت   وه، کارـکبـت پۆسـتك هنـپخـۆش  سـك آهراستی 
تـی  تایبـه گشـتی و بـه کـانی بـه توانـت کـاره  ده سـه و که ئایا ئه؟ ی بدهی پ هآار

رآكـی   جھنانی ئه بهخودی دوکتۆر ی  رموده فه   به تیکردن که رۆکایه کاری سه

نجاـمـدانی   ـئـه  ـلـه ســه و ـکـه ر ـئـه ـگـه  ـئـه وه،  پشــه رـکـوپکی بباـتـه  ـبـه  یـیـه وه ـتـه ـنـه
ـدا ـکـه ـکـاره ـنـد ـبـوو، ـکـ  ـگـا زیانـمـه  و کۆـمـه وه  پشــه موـکـوڕی ـبـۆ هاـتـه کانـی
  ـمـن ئاـمـاده: ، بلــت ی نیـیـه وه  ـمـافی ـئـه ـسـه و ـکـه بــت؟ ئاـیـا ـئـه رپرـسـیار ده ـبـه
ر منـدا  سـه  زۆر بـه  تـان بـه رهو کـا  ئـه م، ئـوه نجـام بـده  ئـه و کـاره بـووم ئـه نه
 ! ک من  تاوانبارن، نه پاند و ئوه سه

ی شتکی ست ره  تاکپه  له  جگه وسته و هه ، ئه و وتوویژه رۆکی ئه کاکه و ناوه
 !  و نییه بووه  نه دیکه
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 وست مین هه سیه

کرـت  سنیشـان ده م ده وسـتی سـیه ک هه  وه که  وه ی خواره و نووسراوه ئه
ـ  ب سیاســی پــارتی کتــه نــدامی مــه ریــری  ئــه نســۆ هــه فــرهڕیــز   بــهن  الیــه هـل

مـان  رلـه ردی ناو په رۆکی فراکسیۆنی زه سه و دمۆکراتی کوردستانی ئراق
کتـی نیشـتمانی  نـوان یـهنگـی   جـه ت به باره  ژیاندا بوون، سه  لهکاتو   ئه که

ـارتی دـمـو کوردســتان  ـهۆـپ ـراق ـل ـاو کراتی کوردســتانی ئـ ـانی ی ســاه ه ـم  ـک
 .  چاپکراوه دا گۆن  گۆڤاری  و له نووسراوه ١٩٩٥و ١٩٩٤

 سعوود بشك ی آاك مه وره ین پیرۆزی و گه نایه
 :ریری نسۆ هه فره

ردوو   ـهـه ـبـانی ـلـه ل تاــهال هـسـعوود ـبـارزانی و ـجـ ڕــزان ـمـه  ـبـه ـآـرێ ـآـه ـگـوترێ و پـشـنیار ده ده
  ڕـزه م دوو بـه هاتنی ئـه. ستۆ  ئه رپرسیاری بگرنه تاندا بهزیرانی آوردس نی نیشتمانی و وه نجومه ئه

ر  سـه  بۆچۆنی من چاره ی ئستای آوردستان به آه گرفتهوی گیر وه  له  جگه زگایه م دوو ده بۆ ناو ئه
 . وه آاته ه فراوانتر و ئاۆزتریشی د ناآات، بگره

ڕـز  سـعوود یـا بـه رـز آـاك مـه ن به  الیه زیران له نی وه نجومه تی ئه رۆآایه رگرتنی سه  بۆ وه راسته
م دوو  آـك لـه آـرێ یـه ر آـات بویسـترێ ده و، هـه دا نییـه  رگـه  هـیچ آۆسـپك لـه وه لـهال مام جه

و  پشـینه رجـی لـه نی نیشتمانی مه نجومه م بۆ ئه تی آوردستان به رۆآی حكوومه سه  بب به ڕزه به
آـانی   لیسـته آـك لـه  یـه ل لـهال سـعوود و مـام جـه ن آـاك مـهڕـزا  ناوی بـه پویسته.  یه ت هه تایبه

   آـه ئاشكرایشـه. بـ دا هـه١٩٩٢ سـای نـی نیشـتمانی لـه نجومه تی بۆ پاوراوانی ئه آیه پارتی و یه
ـمـانی آوردـسـتان  رـلـه  ـپـه ـتـی ـلـه نداـمـه ل  ـآـاتی ـخـۆی خۆـیـان ـبـۆ ـئـهال ـسـعوود و ـمـام ـجـه ـآـاك ـمـه

  وان بنـه مان نـاآرێ ئـه رله وی ناوخۆی په بژاردنی و پره  پی یاسا هه مرۆ به  ئه پاوتبوو بۆیه نه
ت و   نـاو حكوومـه ل بنـهال هسـعوود و مـام جـ ڕزان آـاك مـه گوتری، با به  ده آه . وه مانه رله ناو په

 یاسـای  مـان، واتـه رلـه رۆآی په  سه سعوود بب به  آاك مه  آه یه وه ست ئه به ت مه به  هه وه مانه رله په
م  ـمـان ـلـه ـآـه زمووـنـه ت و ـئـه ـسـعوود بـشـك و ناوـبـانگی دیموآراتـیـه ـمـان ـبـۆ ـهـاتنی ـآـاك ـمـه رـلـه ـپـه

  سـعوود ببـ بـه ـین آـاك مـه ك نایـه یـه  هـیچ شـوه  بـه ئمـه. دنـا و ببـ دار و  بـه آه  له وه یه رگه
 .مان بشك رله یاسای پهوێ  ك چۆن نایشمانه روه شكنن، هه مان ده رله ی یاسای په وانه آك له یه
،  یـه تـدا هـه مـان و حكومـه رلـه  نـوان پـه آشـكی تونـد لـه  و آشـه نهالموو وتانی دنیا ملم  هه له
  وه تـه ر حكومه سه سانسۆر به ب به رآی خۆی ده  پی ئه ، به ره رو بیارده نی یاسادانه یهالمان  رله په

رۆآـی   سـه  لـه  متمانـه ی آـه ی هـه وه تـی ئـه سـه و آـات دهمو آات، هه دا ده  گه ی له وه و لپچینه
، هـیچ  وه یـه نـهالملم ندی نوان گـرژ و بـه  پوه  بۆیه وه ربگرته زیران وه  وه ندێ له ت یا هه حكوومه

ـه  ســه تكــیكش لــه ســه ده ـه رووی ـئ ـه  آــه  نییــه وه واـن ـه  ـل ـدا ببــ   آــاتی ـب ـانی توندوتیژـی آارهناـن
ڕــزان ـآـاك  ـبـوونی ـبـه ـتـی ئـسـتای آوردـسـتاندا ـهـه  حاــه م ـلـه ، ـبـه وه ره ئاـشـتكهر و  ناوبژیـكـه ـبـه
  نـدی نوانیـان ـ واتـه  پـوه آـات آـه دا وا ده زگایه م دوو ده ی ئه وه ره ده ل لهال سعوود و مام جه مه

 .آارهاتنی هزو توندو تیژی ی به  راده گاته  نه زگاآه نوان دوو ده
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  نگـه دا ره تـه سـه م دوو ده ی ئـه  لوتكـه بـانی لـه رـزان بـارزانی و تاـه  بوونی بـه وه یشه وانه پچه به
ی نـوان  نـهالوێ، ملم وان خۆیشـیان وایـان نـه ر ئـه گـه ت ئـه نانـه و گـرژی ببـات تـه ره  به آه باردۆخه

ـه ـپـه ـه رـل ـره ر و وه مانـت ـه زـی ـا لپچاـن ـه وه ـآـان ـی ـه ی ـپ ـه رـل ـۆ  وه آـشـتته ر ده زیرــك ـسـه  وه ـمـان ـل  ـب
سـعوود و  ڕـزان آـاك مـه  بـه بـن لـه  بریتی ده  آه آه رۆآه ر دوو سه ی هه ه آتر بوونه رووی یه رووبه

ـهال مــام جــه ـیش وه ل و ـئ ـه ك ســه واـن ـزب، ـل ـه ســه مــوو ده ی هــه  لوتكــه رۆآــی دوو حـی و  تكــی ـئ
واندا   نوانی ئه  لهو ئالۆزی یدابوونی آشه په. ری، دارایی، سیاسی آه سه  رووی عه دان له حزبانه

مـن دنیـام  .  آایـه دا دنتـه م دوو حزبـه ی نـوانی ئـه  تـا بنكـه  لوتكـه ج لـه باركی ئاۆز و نابه
مـان و  رلـه تـی پـه رۆآایـه  سه ی دوو سای رابردوودا له  ماوه بانی له ڕزان بارزانی و تاه ر به گه ئه

و  ت له رۆآی حكوومه مان و سه رله رۆآی په نوان سهی  نهال ملم  آاتكدا آه ن له تدا بوایه حكوومه
بـوون و  آـان پترتـر و گرژتـر ده وا ئـاۆزی و آشـه باریـدا بـوو ئـه ڕی گرژی و ناله و په دا له یه ماوه

رآـی  یسانی ئاگری دووبه  و هه آه نگژه ی ته وه قینه ها ته روه بوو هه  ئستایش خراپتر ده باردۆخ له
س   زۆر آـه بـوو، پـم وایـه تـریش ده وره بـوو و گـه  بـوو زووتـر ده ی آه ڕه م شه و و ئهبو تر ده له په به
ی  ـیـش دیـسـان دووپاـتـه ـبـا ـبـن  و بۆـیـه ڵ مـنـدا ـتـه ـگـه دا ـلـه وت و واقیـعـه ـكـه م ـهـه یـشـتی ـئـه تـگـه ـلـه
بردنـی  هڕـو  بـه  دوور بـن لـه نـده بـانی چـه ل تاـهال سعوود بارزانی و جه ڕزان مه  به آه  وه مه آه ده
بایی و  تی و ته سپاندنی ئاشتی و برایه تی چه رفه یش ده نده مان هه رله ت و په ی حكوومه وه آرده به
 .ب موارتر و خۆشتر ده آتی هه یه
سـعوود یـا  ڕـز آـاك مـه بـه:  وه  بھنینـه وه یـه م بـاره  له آی ساده یه ی نموونه وه ش بۆ روونكردنه ده
ستكی  ر هه رپرسیاری یا هه ستی نابه  هه رك له مانته رله و په مانه رله ی پهرۆآ ل سهال ڕز مام جه به

ر ـشــاوی پرـســیار و ـتــوانج و   ـبــه ـمــان بداـتــه رـلــه رۆـآــی ـپــه ، رۆژـــك و دوو و ـســ ـســه وه ـتــره
 خـۆش ناآـات بـۆ گرژبـوونی بـارودۆخ و  نجـام رگـه ره  سـه مـه ئایا ئـه! آردن تكردن و تووڕه غه سه
دانی رووداوی  ب بۆ روونه رك ده به سته  هیچ ده  ئستاوه ئایا له! آی ره  ئاگری دووبهی وه وتنه آه
ت بكرێ  غه سعوود سه ویسترێ آاك مه  ده هادا ـ من پم وایه  باركی ئاوه ت له به  هه تانه م بابه له

رۆك  ییـی سـه وره  و گـهین پیرۆزی ش نایه  ئمه  دیاره وه وروو بكرته ره وای به یا تیروتوانجی ناڕه
 باسمان آـردن، آۆسـپكی تـر  ی آه و هۆیانه موو ئه  هه  له جگه .ك بشك یه  هیچ شوه بارزانی به

رۆآـی  ت و سـه رۆآی حكوومه  سه  آه یه وه ویش ئه بت ئه وانی پشوو بچوآتر نه  له نگه  ره  آه یه هه
.  زگایانـه م ده بردنـی ئـه رـوه ن بـۆ بـه بكـهرخـان  واوی آات و آـاری خۆیـان تـه ب ته مان ده رله په
ی  وه ی بزووتنـه رآـرده رۆآی دوو حزب  و دوو سه ك سه ل وهال سعوود و مام جه ڕزان آاك مه به

 و ـچـاودریكردنی  وه رآردـنـه ـسـه ـبـه: ك ـمـوو ـآـاركی وه  ـهـه ـسـت ـلـه ـآـری ده ـآـورد ئاـیـا بۆـیـان ده
  رـوه  دوای بـه ونـه گـرن و بكـه  هه آه  و ناوچه وه ره هآانی د  سیاسیه ندییه آانی خۆیان و پوه حزبه

م   ـبـۆچی ـلـه ڕــزه م دوو ـبـه م ئاـیـا داواـآـردن ـبـۆ ـهـاتنی ـئـه ـبـه ؟!ت ـمـان و حكووـمـه رـلـه بردـنـی ـپـه
م  ئـه! آـرێ دا ده وه ی بـارودۆخ و ئاسـاییكردنه وه آـانی خۆشـكردنه نگـاوه ڵ هه گه  له دا ـ واته یه ماوه
  نگوبـاس و قسـه تـی ده  بابـه دا بب بـه م رۆژانه  تا له  نییه وه وه  ئاساییكردنه آی به ندییه  چ پوه باسه
مـان و  رلـه تیـی پـه سـه مده و آه یه م رگه ویستر له تا ده وه نگاو بۆ هاویشتن، یا ئه رآردن و هه سه له

 ـآـۆڵ ـخـۆ  دا لـهآانـیـ نـگـژه  تـه رهـنـانی آوردسـتان ـلـه ڕو ده سـتاندنی ـشـه وه رــم ـلـه ـتـی هـه حكوومـه
 .}. وه زگایه م دوو ده  له زهر م دوو به  دوور بوونی ئه  به وه سترنه و، ببه وه بكرته
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  :ناوی کی به یه دا نووسراوه٤/٧/١٩٩٥  له ڕه ن الپه م چه ری ئه نووسه

ر  بـه  نامـه تـی کـه  پۆسـتی تایبـه بـه رۆآی بارزان؟ یان سه مانی آوردستان رله رعی په رۆآی شه سه
تـی   کرد بـۆ گۆڤـاری برایـه وانه ی ره که نه س خاوه  ده  داته  ده که خۆ نامه راسته

ـمـانگی   ، پاشــان ـلـهـکـرا  ـنـه ـچـاپ ی داـخـه ـپـارتی، جـگـه ـکـانی نیـیـه ـمـه چاـپـه  ـلـه
ـۆبری  ـه١٩٩٥ئۆکـت ـه ی هــه مانگنامــهی ٢٢   ژمــاره  ـل ـه نگــاو ـل ـده  ـل . ران چــاپک ـن

 : که یش خودی نووسراوه وه ئه
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 ؟›رۆآی بارزان یان سه مانی آوردستان، رله رعی په هرۆآی ش سه

تـی  تایبـه ، بـه ی آوردقان بـووه ده  سه یه ده م سه موو جھان ئه  هه شاهدی به
س  ده س بـه زار آـه دان هـه  باشووری آوردستان سـه  له وه١٩٧٠ آانی  ساه له

باتـدا   خه ا لهد یه ده م سه گشتی له لی آورد به گه. ناو براون تی ئراق له حكومه
ـنـد  ، ـچـه  دـیـوه ـخـۆوه ی ـبـه وه ـسـتانه ـخـۆیی، زۆر ـگـن و ـهـه رـبـه  ـبـۆ ـسـه ـبـووه

تـی آوردسـتان  حكومـه. ( تـی پكھنـاوه  حكومـه خسـاوه لـی بـۆ ره جاریش هـه
آۆماری (و ) فید حمود حه تی پادشای آوردستان شخ مه رایه  رابه جنوبی به

و  شـی ئـه ی گـه دوو دیـارده) د ممـه رۆکكۆمـاری قـازی محـه  سه آوردستان به
  تی دژ به هۆی سیاسه  چ به وه رانه موآوڕی ربه هۆی آه م چ به به. ن باته خه

نـاو   لـه تانـه و حكومـه ، ئـهر وروبـه آـانی ده تـه  جھـان و پینـی حكومـه آورد له
ـتـرین  وره یـلـول ـگـه  شۆڕشــی ـئـه تاـنـه و حكوـمـه ـنـاوبردنی ـئـه ـپـاش ـلـه .ـچـوون

دا   آوردسـتان تـی ئراقـی لـه تی حكومـه سه  ده  بوو آهشۆڕشی آوردستان
. نـاو چـوو آانی پشوو له پی فاآتۆره ر به یش هه م شۆڕشه واز آردبوو، ئهال

  لـ ئمتیـاز بـه تـی ئـراق ناچـار بـوو گـه وـه  ده م شۆڕشـه ناو بردنی ئـه بۆ له
ـتـی  ـمـهڕی نــوان دوو زلھــزی جھانـیـدا حكو  ـشـه  ـبـوو ـلـه وه ئــران ـبـدات، ـئـه

 .م دران ه  قه وتوو له  ژرآه هتی ئراقیش ب وتوو، حكومه رآه  سه ئران به
 آۆـتـایی  ـكـی ئــران و دۆســتانی شــاوه ن ـخـه  الـیـه ی شــای ئــران ـلـه شــانامه

  وه ڕیـنـه ـهـۆی راـپـه ـبـه. ـسـت  ده ـتـی گرـتـه ـسـه می دهالپـھـات و آۆـمـاری ئیـسـ
ـه شــیرازه ـران ـل ـه ی ئـ ـازی ئــران   هــزی ســههــا روه ك پچــا بــوو، هــه  ـی رـب

ل زانـی   هـه ی ئرانـی بـه وازییـهالو  تی ئراق ئه واز ببوو، حكومهالواوی  ته به
ــه ســـهـبــۆ  ــه  ـئــهی وه ندـن ــه ی ـآــه و ئیمتیازاـن ــه١٩٧٥ ســـای  ـل « وتـنــی   رـكــه  ـل
 شکسـتی  بـه ،دام سـه ڤیزیـۆنی لـه تـه  یئعتراف.  ئرانی دابوو  بهدا»زائیر لجه ئه

خـاتری تشـکاندنی شۆڕشـی کوردسـتان بـوو،   بـه ئـران کـهر  رانبـه ئراق بـه
 . و باسه  بۆ ئه یه گه ورترین به گه

ب و ئـران،  ره ڕی عـه ڕی ئران و ئراق، یان باشتر بن شـه شه ١٩٨٠سای
ی ك فرۆشـ بـازاری چـه. سـتی پكـرد دهری آوردسـتان  ڕی دوو داگیرآـه شه

ـآـرێ داـنـی  ـكـو ـبـه فرۆـشـتن ـبـهنـیـا  ك ـتـه رم ـبـوو، ـنـه ـسـازی ـگـه وـتـانی پیـشـه
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 Mirajی  ۆآـه ف رانسـه تـی فـه وـه مین جـار ده آه  مۆد، بۆ یه یش بوو به ۆآهف
نگ و باسی  پی ده به. آاری ببات نگدا به  جه آرێ دا تا له  ئراق به میراژی به

نـگـی  ی ـجـه ـنـدازه  ـئـه نـگـدا ـبـه م ـسـای ـجـه  دووـهـه ر ـلـه ماـسـمدیای جـھـانی ـهـه
ی ئـابووری   بناغـه وت آـه نرخی نه .آار برا آی سووك به ی چهمی جھان آه یه

ـه ، بــه وه  خــواره  بــوو هاتــه آــه نگــه ی جــه هوتــانی نــاو گــژاو  ٣٤  جۆرــك ـل
شت ساڵ آۆتایی پھات و  نگ دوای هه جه. رال دۆ٥ -ر  سه یشته  گه وه رهالدۆ

دا  وه ڵ ـئـه ـگـه  راگرــت، ـلـه ـقـه  ـتـه ی ـآـه وه  ـپـای ـئـه ـتـی ئرانـیـان هناـیـه حكوـمـه
 -  آـاره  له م باشتره وه هر خواردنه ژه: ری ئران آوتی ینی رابه تو خومه ئایه
ی   مـاوه  لـه ، چونكـه  بـوو نادیـار نگـه و جـه وتـووی ئـه رآـه وان و سه م پاه به
هـۆی  بـه. آـرد  خـۆی ده ترسی تشكانی له  مه میشه تی ئراق هه وه نگدا ده جه
واوی رووـخــابوو، ئـــراق   ـتــه بووری ئـــران و ئـــراق ـبــه ـئــا وه نـگــه  ـجــهو ـئــه
...   ورانسـه یت و فـه بستان و آووه ره رزكی زۆری عه یش قه وه رباری ئه سه
  مـه ـه نـگ و چـه م ته ر آردنی ئه سه بۆ چاره.  وه بوو بیداته  ده ر بوو آه  سه له

 . کارک بکاتبوو   ده ئابوورییه
ت ی وه زاناآانی ئراق گرتنی آو ره قی ربه  عه  به باشترین و ئاسانترین رگه

 ر سـه گـرن بـه سـده مـیش ده ، هـه وه بتـه  آـۆڵ ده یـان لـه آـه رزه قـه م  هـه بوو آه
  ره ـبـهای ر وه  لكداـنـه ـبـه. ـآـانی وـتـه  ـنـه ـیـت و بـیـره ت و ـسـامانی ـآـووه وهر ـسـه
 آۆتـایی  وه ئراقـهن   الیـه یـت لـه گرتنـی آـووه({ :آانی حیزبی آۆمۆنیستی ئـران زنه مه

  ـهـا ـبـه روه ب، ـهـه ره  ـبـوونی وـتـانی ـعـه پارـچـه ـیـت و پارـچـه  آۆلۆنیالـسـتی ـآـووهی ژـیـان ـبـه  هناـنـه
تـی  رآردایه  سه ب به ره ژاری عه قیر و هه یتدا فه وتی آووه ت و سامانی نه روه ر سه  سه سگرتن به ده

ـه ـی ئــراق، لــه ب و حكومــه ره ری ناسیۆنالیســتی عــه رـب ـه ه هــ ـت ـن و  زگــار ده داری ره ژاری و ـن ـب
 .).   ئاراوه دا دته آه ناوچه تر له وره وا ڤتنامكی گه ر ئراق، ئه  سه نه ریش هرش آه گه ئه

 .}ت نسور حیكمه  مه١٣٦٩زبی آۆمۆنیستی ئران سایی ئۆرگانی ح٥٩-ی آۆمۆنیست ژماره بوآراوه
   و نــه وه  خــواره ئــراق چــووهرووی   گــه  لــه وره  چــه و پــاروه  ئــه م نــه بــه

ی  کـه ڕه یـت و شـه کاتی داگیرکردنـی کـووه  له،  ئاراوه یش هاته ڤتنامكی دیكه
ی  م الوازییـه لـی آـورد ئـه گـه. تـی ئـراق الواز بـوو سه بازی و ده هزی سه
ــه ــه  ـهــه ئراـقــی ـب ــا  ـآــه ـمــوو شـــار و شـــارۆچه  ـهــه ل زاـنــی و ـل  و ئوردووـگ

آـی  یـه ـك مـاوه خـه.  آوردستان ئـازاد آـرا%٩٥ڕین و  ه راپ وه آانه هیملی زۆره
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تبـازانی جھـان،  وخۆی سیاسـه ی ناڕاسته سیسه  ده به.  ئازادی ژیان آورت به
لـی  سـتی پكـرد و گـه هـرش ده.  هرش بۆ آوردستان ببات ئراق هاندرا آه

  و ژـر بـارانی شـیمیاباران خسته  و خۆی نه وه  جویه آورد زۆر هۆشیارانه
رنـجـی   ســه زـنـه  ـمـه وه م ـآـۆڕه ـئـه .آانـیـان ـجـۆڵ ـآـرد ـكـا شــار و گوـنـده ت ـبـه

ر   سه وته خت آه نجامدا زه  ئه ی خۆی راآشا و لهالمرۆڤدۆستانی جھانی بۆ 
ی   ناب رگـه تدارن، آه سه ناو آاروباری جھانیدا ده  له ی آه تانه و حكومه ئه

ــده ــراق ـب ــی آـــورد فـــه  سیاســـه ن ئـ ــژه ـت ــان درـ ــدات  وـت ــه. ـب ــه ـل    ئاآامـــدا ـل
 بـبـات و  ــوهڕ ـبـژاردن ـبـه  ـئـازادی ـهـه ـلـی ـآـورد ـتـوانی ـبـه دا ـگـه١٩٩٢ئاـیـاری

وڵ و   هـه  بـه ره بـه ره بـه. وتـی سـكه  ده تی فیـدرای بـوو بـه مان و حكومه رله په
سـتی  ی آوردسـتان ده وه دانكردنه ل خۆی و دۆستانی آاری ئاوه آۆششی گه
ی خۆشــحای  ی دۆســتانی جـگـهالی ژـیـانی ـآـورد   نوـیـه وره م ده پـكـرد، ـئـه

 ئـازادی و   بـهت بـدر ره  و پـهت بچـو پـش ره  بـه ڕوان بـوون آـه چاوهبوو، 
 . آوردستان ت له مان و حكومه رله تی په سه  دهیدمۆآراسی و دابین آردن

ر  ژانـد و هـه رانـی آوردسـتانی شـه ی آوردسـتان داگیرآـه   تـازه عـه زه م وه ئه
ڕی  منـی و شـه روانـی نائـه وام چـاوه رده نگیدا بـوون، بـهال فكری پی له  رۆژه

  وه١٩٩٤ ســای زاـنـین ـلـه ك ده وه. ن  ئاـمـانجی خۆـیـان بـگـه ـنـاخۆ ـبـوون ـتـا ـبـه
ماـنـدا  رـلـه  آوردـسـتانی ژــر ـحـوآمی ـپـه  آوردـسـتان، ـلـه ڕی خۆـآـوژی ـلـه ـشـه
ـا ـبـووه ـپـه  و  ردووهــ ـآـل داـهـاتووی آوردســتانی تارـیـك و  ڕه م شــه ، ـئـه رـپ
 .آات مان ده رله  دوا رۆژی په له  شه ڕه هه
 هـۆی  وڵ دراوه  هـه وه لـی آـورد و دۆسـتانییه ن گـه  الیـه  لـه وه ر ئـه  بـه ر له هه
وڵ و آۆششـكی  نجامی هه  ئه له. ن ری بكه سه  و چاره وه  بدۆزنه ڕه  شه وه ئه

ـبـوونی  هڕی ـنـاوخۆی آوردســتان ـهـ  هۆـآـاری شــه یشــتن ـآـه  ـگـه وه زۆردا ـبـه
مـان آـار  رلـه ی پـه وه ره  ده  لـه  آـه  قانوونییه یره ی غه شنه  چه مه تی هه سه ده
تـــی  ســـه  گشـــتی و ده آـــان بـــه آـــداره  چـــه تـــی حیزبـــه ســـه آـــات و ده ده
ر  سـه ه بـ  زاهتی تایبه  بهمانی آوردستانتآتی نیش آانی پارتی و یه رآرده سه
   چ لـه وهال زۆر   لـه زعـه م وه  هشتنی ئـه بۆ نه. مان و یاسادا رله تی په سه ده

  ی آه تانه وه و ده لی آورد و ئه ن دۆستانی گه  الیه ناخۆی آوردستان و چ له
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  ی زۆریان لـه خنه ن، ره ده لی آورد ده تی گه ندی خۆیان یارمه وه رژه پی به به
 بـۆچ   آـه و داوایـان لكـردوون یـه آتـی نیشـتمانی آوردسـتان هـه پارتی و یه

تـی  رآردایـه ن؟ بۆچ سـه وی آه ر بۆ قانوون نه  نین سه  ئاماده و دوو حیزبه ئه
ــه ــه ـئ ــه و حیزباـن ــه  ناڕۆـن ــاو ـپ ــه  ـن ــه مـــان و حكومـــه رـل ســـئولیت و   و مـــه وه ـت
تـی  سـه واو بت و ده ڕ و ماورانی ته ستۆ ناگرن تا شه  ئه تی له رپرسایه په

ــت ــین بكرـ ــانوون داـب ــ. یاســـا و ـق ــ هـل ــه وه پـ ــدی ـل ــه ـگــه ـن ــه ڵ ـئ دا  م داخوازیـی
 و  ربیـوه نـدی خـوی ده زامـه آتی نیشتمانی آوردسـتان ره تی یه رآردایه سه

  رآـك لـه  ئـه شـنه ر چـه  بـۆ هـه یانـدووه گـی خۆیـان راگـه یـش ئامـادهال مام جـه
ریـری  نسـۆ هـه ڕـز فـره م بـه  بـه،ستۆ بگرت  ئه تدا له  حكومه مان یا له رله په
ردی ـنــاو  رۆـآــی فراآـســیۆنی زه ب سیاـســی ـپــارتی و ـســه آـتــه  ـمــهـنــدامی ـئــه
ـه ـه ـپ ـه رـل ـان ـل ـه  ـهـه ـم ـون‹ی  ناـمـه فـت ـه›ـگ ـه دا ـئ ی ـآـورد و دۆســتانی  و داخوازیـی

ـین  نایـه نـاوی آـدا بـه یـه  نووسراوه نگاند و له سه وا هه  آاركی ناڕه آوردی به

بـۆ .  وه ی داویـه  وازییـهو داخ رچـی ئـه رپـه بـه سعوود بشك ی آاك مه وره پیرۆزی و گه
  تـه مـرۆ بـۆ آـورد هـاتووه  ئـه ی آه م بارودۆخه ریری ئه ئاگاداری مامۆستا هه

 ئاسـانی   و زۆریـش بـه هـاتووه لـی آـورد پـك نـه باتی گه  خه نیا به  ته وه پشه
آـانی جھـانی پـاش  ئـاۆگوره.  فیـۆ بچـت  ئاسانی بـه ، تا به بووه ر نه مسۆگه

ت زۆر  ی رۆژهه ره پاش رووخانی به. ین رامۆش بكه فهڕی سارد نابت  شه
گۆسـڤیای پشـوو،   یـه  لـه یاند، جگه خۆیی خۆیان راگه ربه نی دنیا سهال ه گ له
ت  خی تایبه رۆن و بایه و ژیانی ئازاد ده ره  به ره گه موویان ب آۆسپ و ته هه
   لـه وردیش پویسـتهی آـ بـۆ ئمـه! ن ده مـان ده رلـه تی قانوون و په سه  ده به
سـتین زیـاتر  لـه ریتریـا و فـه ت و ئـه ی رۆژهـه ره ی ناو بـه نهال و گه موو ئه هه
   بـه ی آـورد پویسـته بـۆ ئمـه. ت تـی یاسـا و حكومـه سه  ده ین به خ بده بایه
تـی قانوونـدا   پنـاو دمۆآراسـی و ئـازادی و حكومـه  لـه وه  و بچووآـه وره گه
بـین  ر هوشـیار نـه گه  ئه ی خۆن داوه ونده لی آورد ئه  گه ین چونكه وڵ بده هه
. آـات باتیش ده  خه ت له پچی و نفره ل داری ئازادیش راده فاوی خونی گهال
ـآـانی پشــووی  ـتـه وراـنـی حكوـمـه ك ده ـمـرۆی ـآـورد وه ی ـئـه ـمـه رده م ســه ـئـه

ۆمـان ر خ گـه بـوو پشـتوانی لبكـات، ئـه  نـه س ئامـاده  آـه  آـه آوردستان نییـه
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 جـواب هـاتوون و  رمـان بـه  سـه هۆشیار بـین گـوروپی مرۆڤدۆسـتان زۆر لـه
پــی  مـرۆ ـبـه آـردین ـئـه تـیـان ده  پـشـتر دژایـه ی آـه تاـنـه و حكومـه زۆر ـلـه. دـن
. ن ده تیشـمان ده كـو یارمـه ن، بـه تیمـان ناآـه ك دژایـه ندی خۆیـان نـه وه رژه به
ـآـان  ره ـآـانی دنـیـا داگیرـآـه پــی ـئـاڵ و ـگـۆڕه ر خۆـمـان هوـشـیار ـبـین ـبـه ـگـه ـئـه
ر هوشـیاریش  گـه ئـه. ك جـاران نـاتوان زامـی آاریمـان تبكـات یـان وه پـه آه
  بــت ـآـه ر ئیـسـپات ده  ـسـه رانـمـان ـلـه ی داگیرـآـه و تــز و بۆچووـنـه ـبـین ـئـه ـنـه
 . ریكردنی خۆی نییه ق و شعوری ربه  بكات و عه آورد ناتوان خۆی، خۆیی ئیداره :ن ده
  وه ـتــه ـســتراوه ـمــوو دنـیــادا ـبــه  ـهــه تـــك ـلــه ردـنــی وتـــك و میلـلــهب ڕـــوه ـبــه
و  مـۆدا ئـه  جھـانی ئـه لـه. كـدا ناو خـه تی قانوون و ئیجرا آردنی له سه ده به

زانـن  یـان ده آـه ل و وتـه  دسـۆزی گـه  خۆیـان بـه ی آه حیزب و ركخراوانه
 نـاو  یـان بۆنـه ردهرآـ نـدام و سـه تـرین ئـه  توانـاترین و آارامـه آۆشن بـه تده
یان تكۆشن  آه بردنی وته ڕوه  آردن و به ت تا بۆ ئیداره زگاآانی حكومه ده

شـكری   لـه  لـه ن جگـه ده وڵ ده ه ه وت بزانن تگوزاری میلله  خزمه و خۆیان به
ت و قـانوون، هـیچ  بردنی حكومه وهڕ زگای به پاراستنی وت و پۆلیس و ده

آـدار بـۆ   حیزبـی چـه یدانـدا، چونكـه  مـه بت له  نهآدار حیزب و گوروپكی چه
. تـدا م حكومـه رده  بـه  آۆسـپ لـه بتـه ت و قانوونی ببـت ده  حكومه لك آه گه

ـدی نیشــتمانه وه رژه آــدار بــه حیزبــی چــه نــدی  وه رژه  ژــر بــه خاتــه ی ده آــه ـن
ڵ  گـه لـه  یـه تیـی زۆر هـه نسـۆ دژایـه ڕـز فـره ی بـه و بۆچوونه ئه.  وه یه آه حیزبه
 .لی آورددا ندی گه وه رژه ج و بهقازان
رۆآی  سه:(ت ل و دهال سعود و مام جه  آاك مه آاته می ده زیان رووی دهڕ به

ـه ت و ســه حكوومــه ـه رۆآــی ـپ ـه مــان ده رـل ـه بــت ـت ـان ـت ـۆ  رخــان آــه واوی آــات و آــاری خۆـی ن ـب
رۆآـی دوو حیـزبن و  د سـهوسـعو ل و آـاك مـهال ڕـزان مـام جـه بـه.  زگایانـه م ده بردنـی ئـه ڕوه به

ك  ـمــوو ـآــاركی وه  ـهــه ـســت ـلــه ـآــرێ ده ی ـآــورد، ئاـیــا بۆـیــان ده وه ی دوو بزوتـنــه رـآــرده ـســه
  آه  و ناوچه وه ره آانی ده  سیاسیه ندییه پوه آانی خۆیان و  و چاودری آردنی حیزبه وه رآرنه سه به
 )؟!ت و حكوومهمان  رله  بردنی په ڕوه  دوای به نه وه گرن و بكه هه
    : نسۆ دوو جۆره ی آاك فره و پرسیاره می ئه وه
  الوه لـی آوردیـان بـه نـدی و قـازانجی گـه وه رژه آتـی بـه ر پارتی و یـه گه ـ ئه١
ن  آان بكه  آاری حیزبه توانن چاوپۆشی له  ئاسانی ده  به وه ست بت، ئه به مه
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  نـه  توانـای خۆیـان بخـه وه یـهرمی  دگه ت و به مان و حكومه رله  ناو په و بۆنه
ـه ـه ـگ ـه ڕ و ـآ ـه موآوڕیـی ـه آانیشــیان ـل ـر چــاودری ـپ ـه  ژـ ـان و حكومــه رـل ت،  ـم
  ـه ركـیش بـ هـه آرت و هیچ رابه ر ده سه ل چاره  پشتیوانی گه ها به روه هه
 . و نابت بووه نه
) آـتـی ـیـه(و) پـارتی(ك  آـانی خۆـیـان وه ـنـدی حیزـبـه  وه ژهر رـیـش پـه گـه ــ ـئـه ٢
مـان  رله  په  آه  گرنگ نییه وه یشیانهال  ناتوانن و به ست بت، دیاره به  مه وهال به

ئایـا ! ر دـت سـه تـی آـورد چـی بـه تی آوردستان و دوا رۆژی میلله و حكومه
و  س ئـه ده  دوا رۆژی آوردسـتان بـه  ت بیـر لـه ریـری قـه نسـۆ هـه ڕـز فـره به
نــای بــۆ  آــانی ئــراق پــه عیســییه  ترســی بــه  لــه آــه....  و آتــۆر و ژنــراڵود

  واـنـه  ئـه  آـه وه ـنـه آـه ر، ده  و رابـه رـآـرده  سـه  و ـآـراون بـه آوردسـتان هنـاوه
 دا؟ یی خاآی ئراق آپارچه می یه  خه موویان وان له هه

   ـبــێ ـلــه ـســتی ـلــه ـســعود ده  ـآــاك ـمــه  ـآــه وه و ناآاـتــه راـســتی ـبــۆ بـیــر ـلــه
  وه  و نـاوه وه ره آـانی ده  سیاسیه ندییه ناو پارتی و پوه آانی خۆی له چاآییه

. رمـانی حاآمـانی داهـاتووی ئـراق ج آردنی فـه  خاتری جبه  به گرتووه هه
ـه ـز ـهـه ـب ـووه ڕـ ـراق ـب نی ئــدا ـۆ مـن ـۆچ ـب ـه رـیـری ـب ـۆ   ـب  دایكـكـی دســۆز و ـب

ی  واو؟ ـخـــۆ آارناـمـــه ژنـكـــی ـتـــه  ـبـــاوه  ـبـــه مـنـــدانی آوردـســـتانیش ـبـــووه
آـانی ئـراق بـۆ  رییـه راسـه  سـه عـس و حیزبـه حیزبـی بـهآـانی پـش  ته حكومه

 . آوردستان روون و ئاشكرایه
م دوو  سـعوود بـۆ نـاو ئـه ل و آـاك مـهال  بۆچوونی من هاتنی مـام جـه به:  نسۆ ده آاك فره

 .آات  فراوانتر و ئاۆزتریشی ده ر ناآات، بگره سه آان چاره  گیروگرفته زگایه ده
ندی  وه رژه ت و قانوون و به سه  ده  بوای به ی آهریر ك هه سكی وه بۆ آه
سـعود و مـام  ر آـاك مـه گـه م ئـه ، به یان راست و دورسته آه ، قسه ل نییه گه
 پشتوانی  وانیش به آانی ئه مان و قانوون بت، آشه رله  په ل بوایان بهال جه
ن نـی قـانوو یـهال  وآرـت ر ده سـه  ئاسـانی چـاره بـه) ل رانـی گـه نونه(ل و  گه

ناو  آتی له تی پارتی و یه رآردایه ر سه گه ئه .بت ل ئاشكرا ده شكنیش بۆ گه
یـدا  شـكری آوردسـتان بـۆ پـه  لـه آداری جیـا لـه تن هزی چه تدا ببوایه حكومه

ـارتی، شــه ـبـوو؟ شــه ده ـه ڕی سۆسیاســت و ـپ ـآـان ـبـۆ  مییهالآـتـی ئیســ ڕی ـی
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و  ت و ـئـه ڕی حكوـمـه  ـشـه ـبـوو ـبـه ده،  رـیـش رووی بداـیـه ـگـه دا ؟ ـئـه رووی ده
نـی  یـهالآـرا و  ر ده سـه  ئاسانی چـاره ل به  پشتیوانی گه  به ، آه آه ی دیه نه یهال

م ـآـاك  ـبـه. درا پــی یاســا ســزا ده ـتـیش ـبـه وــه  ده ـیـره ســتی ـغـه ده ك ـبـه ـچـه
آاك .  ی درآاندووه آه ستی پبكات راستی باسه ی خۆی هه وه  ب ئهنسۆ فره
ـره ـه ننســۆ ـف ـه یـگ ـی ـئ ـه وه راـن ـه ـی ـه  ـک ـه  ـل ـه  ـپ ـه رـل ـان و حكوـم ـه ـم ـدا لكۆیـن  و  وه ـت

یـش بـۆ شـان و شـكۆی آـاك  وه ، ئـه  ئـاراوه گـرتن دتـه خنـه  و ره وه لپرسـینه
ر  رانبه  به سعود له  و آاك مه خشه  زیانبهنسۆ فره بۆچوونی آاك  سعود به مه
لـی  نـدی گـه وه رژه  بـه  لـه وه نـه بیرآرد و جۆره ئه! ب ت ده غه گرتندا سه خنه ره

مـمـولی  ـحـه ـبـ ـتـه ، ده وه م بداـتـه  بــت وه ـبـ ئاـمـاده ر ده راـبـه.  ـآـورد دا نیـیـه
نجام  جوانی ئه آان به ی ناشیرینیشی ببت تا آاروباره ت قسه نانه  و ته خنه ره

 چرمارگرـت تـا  مـانی ئینگلیـزدا بـه رله ناو په نسۆ، له بۆ ئاگاداری آاك فره. بدات
رپـ  نـاو ده  خـانم تـاچر آـچ وا لـه وا دیـاره({: زیری ئینگلیز بوو، آوترا رۆآوه  سه آه

 .}شی فارسی  بهBBCرادیۆ ).یدا آه آوه
  و قسـه مـوولی ئـه حه ی ته آه ندی وته وه رژه  خاتری به  به رزه به  پایه و ژنه ئه

آی مـانگی   یه  له١٩٩٥ سای نسۆ، له بۆ ئاگاداری آاك فره.  ی آردووه ناشیرنه
  زیـری دارایـی سـوید، لـه وه) رشـۆن هیۆران پـ({ی رۆژی آركارانی جھان مه
و  رشـۆن بـه هڕـز یـۆران پـ ، بـه وه خنه ر پرسیار و ره  به وته  آه وه ن ژنكه الیه
ی یـۆران  مـه و وه  لـه وه خنـه و لكۆینـه  آاتـك ره.تـۆ آۆمۆنیسـتی: ی آـوت ژنه
زیـۆنی سـوید و ڤ لـه  تـه زیـری دارایـی سـوید چـووه ، وه  ئـاراوه رشۆن هاتـه هپ

  یـه وه ی ئه  نیشانه وه ئه. }.)كی سوید  خه  و له و ژنه داوای لبووردنی آرد له
 . ر چووه سه رستی به ردپه ی فه وره ده

  :(تــ  آوردـسـتاندا و ده  ـلـه رۆـشـی ـقـانوون ـشـكاندنه رـیـری ـپـه مامۆـسـتا ـهـه
  م چوونكـه ، بـه تـی آوردسـتان ئـازاده رۆآـی حكومـه  سـه ل بـهال هسعوود و مـام جـ بوونی آاك مه

   و ئیجـازه  و ئمـه  قانوونییه یره نی نیشتمانی غه نجومه ، بۆ ئه ی پاوراواندا نییه ناو لیسته ناویان له
 ).   یاسا شكاندنه وه مان، چون ئه رله رۆآی په  سه سعوود بب به ین آاك مه ناده

ن   الیـه  لـه مـان آـه رلـه آـانی نـاو پـه ندامـه ی ئـه  زوربه ان آهز نسۆ ده آاك فره
  وانـه آتـین، ئـه  پـارتی و یـه ر بـه  سـه نگیـان پـدراوه  ده وه كی آوردسـتانه خه
 قـانوونی آردنـی چـوونی  بـۆ بـه.  یـه آانیـان هـه ره  رابـه موویان بوایان بـه هه
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ـاو ـئـهال ســعود و ـمـام جــه ـآـاك ـمـه ـه انی دهـنـی نیشــتم نجوـمـه ل ـبـۆ ـن   آرــت ـب
بگومـان . ن ری بكـه سـه  ئاسـانی چـاره ماندا به رله ندامانی په ناو ئه نگدان له ده
ی خۆیـان  ره و دوو رابـه تـی ئـه حییـه آتـی و پـارتی سـه ندامانی یه موو ئه هه

ر قـازانجی آوردسـتان و دوا رۆژی   سـه نـدامانیش لـه ن و باقی ئه آه تایید ده
  بـ لـه  ناشـكوری نـه بـه. بـت نگ قانوونی ده  زۆرترین ده  و به وه نه آه بیر ده

ـانوون ـهـه ـه س، ده  و ـبـه ر ـبـۆ ســوند خــواردن ـبـووه آوردســتان ـق ـا ـل  ـآـام  ـن
ر آـاك  گـه ئه! آات؟ مخۆری بۆ ده  خه و جۆره  به  آه فتاری پكراوه دا ره گۆشه
وی  بـوو ئـه ، ده سـت بووایـه بـه سـعودی مـه نسۆ رز و ئحترامی آـاك مـه فره

  رپرسـیاری لـه زیرانـدا بـه نـی وه نجومـه  ئـه مـان یـا لـه رلـه  پـه  لـه  آـه هان بدایـه
ـه ـســتۆ ـئ ـه ســه({:ی بنووســن وه بــری ئــه ه بگــرێ و ـل ـارزانی ـئ ـه رۆك ـب  ئــران  مــرۆ ـل

 ٢٦  گـون ژمـاره .)وت بـی آـه لـه آتـۆر چـهو د رۆك بـارزانی چـاوی بـه ، یان سه وه ڕته گه ده
ـمـانی  رـلـه رۆـآـی ـپـه ـتـی آوردـسـتان ـیـا ـسـه كوـمـهرۆـآـی ح  بنووـسـن ـسـه.}٢٧و

و  هـۆی ئـه بـه. وت بـی آـه له  چه  یان چاوی به-  وه ڕایه  ئران گه آوردستان له
و  آـرد و ئیتـر پویسـتی بـه رۆآـی بـۆ دیـاری ده مان ناوی سه رله  په چاالآیانه

  رانـهو آا ئـه. ی بـدرت  سـینه سكیتر له بی آه قه بوو میداڵ و نازناو و له ده نه
ـتـا  وه ـسـعود ـیـان ـئـه ر ـآـاك ـمـه رانـبـه  ـبـه  ـلـه ـمـووی ـیـان ـبـۆ ریـیـایی آردـنـه ـهـه

  سـعود بـارزانی لـه ڕـز مـه ی خـۆی بـوو بـه جگـه.   آردنه رده روه دیكتاتۆر په
 و  وســتی بگرتایــه دا هــه رییــه روه م ریابــازی و دیكتــاتۆر پــه ر ئــه رانبــه بــه

  .}.)تن ئامۆژگاری بكردایه
 ١٩٩٥ ئۆکتۆبری - ٢٢ - ژ-نگاو هه

 
 رۆکی کوردستان مریکا و سه ی ئه وه ره زیری ده وه - وست مین هه چواره

 

رۆکی  سه کانی   و پۆستانه نگ  کۆتایی جه ت به باره کانی پارتیمان سه بۆچوونه
سـعود  ڕـز مـه مانی کوردستان بۆ به رله رۆکی په تی کوردستان و سه حکومه

  .)نشك ه دسعوود  مهکاکی  وره پیرۆزی و گه (  نهو پۆستا  ئه بارزانی بینی که
ـسـعود  ــز ـمـهڕ  ـبـه  ـکـه و جگاـیـه  ـئـه یـشـته ـگـهکـتـی  نـگـی نــوان ـپـارتی و ـیـه ـجـه

. نگـدا بکـات و جـه شـداری لـه تی ئراق به وه  ده  داوای کرد له  نامه بارزانی به
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  ئـراق بـهشـکر و سـپای  دا لـه١٩٩٦ئـابی  ٣١  رۆژی  لـه و نامه  نووسینی ئه به
ـۆپ و ســه ـازه تاـنـگ و ـت ـه وه رـب ـ ه  ـل ـوو، هــه  ده رجــه ده ٣٦ یـ ـاز ـب ـر رـب یولـ 

ــرده ــای  ووه داگیرـک ــراق ـئ ــهئـ ــر هـــه  هـــه  ـل ــه ولـ ــاره ســـه . وه دراـی ــه ـب   ت ـب
ی  وه ره  ده م ـلــه ـگــای ـکــوردی و ـهــه  گۆـمــه م ـلــه ـهــهشکرآـشــی ئـــراق،  ـلــه

پی  به!   ئاراوه ی ئراق هاته کارهو  ر به رانبه  بهتی زایه هڕناگای کوردی  گۆمه
  :وه   بو کرانه کانی ستۆکھۆم  کوردییه  رادیۆ لۆکاه  له ی که وانه و هه ئه
 
تـی ئـراق  وـه ی بتـاوانی ده گـه ک به سعود بارزانی وه ی مه که دام نامه  جگری سه،ززی ق عهتار
 .ران بینه دیدی  ر  به ته  خستوه وه غدا ڤیزیۆنی به له  ته له

 
 ی  بـۆ ناوچـه ی سـپای ئـراق وه ی ئاب و هاتنـه٣١ شکرکشی  له ت به باره سه
ڵ  گـه  وتـووژکی لـه شـی دهـۆک زیۆنی کوردستان بهڤ له ی تهرجه، کانا ده ٣٦
رۆک  بـات و راوژکـاری سیاسـی سـه ی خـه نامـه فتـه ری هـه رنووسـه یی سه دین کاکه که له فه(ڕز به

کـال   یـه، روویـدا گرنیگتـرین شـت کـه(ژـر نـاوی ه لـ وتوویژهو  ، ئه هنجامداو  ئه)بارزانی

ی  ٨٧   ی ژـمـاره١٠ ـتـا ٨ هڕ الـپـه  ـلـه )رـمـدا  ـهـه ت ـبـوو ـلـه ـسـه ی ده ی کـشـه وه بووـنـه
 . چاپکراوه ١٩/٩/١٩٩٦ گۆڤاری گونی

کاری راوژ(ڕز کاکایی  بهڤزیۆنی کوردستان و  له شی دهۆکی ته بهی  و وتووژه ی ئه کاکه
  وه ی خواره و س خاه  له بریتییه) بات  خه ری رۆژنامه رنووسه و سه  رۆک بارزانی  سیاسی سه
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 م که خای یه
 

مریکـا  ی ئـه وه ره تـی ده ئسـتا سیاسـه :ـت نووسـت و ده سـک ده نوو ت رۆژنامـه نانـه ته: یی کاکه
 . مریکا کردووه ی ئه وه ره هتی د  سیاسه  کاری له واته. نت سعوود بارزانی دایده مه
 

ژـر  هت ل مان و حکومه رله  په ت له سه دهی  ناشایستهی  ی کشه وه بری ئه له
   ســپای ئــراقتبــ هدر بکرــت،  ســه ســتووردا چــاره ری دهچــاود و  ســایه
 : و بن و جگایه  ئه  بگاتهیشراکار  و  بۆ کوردستانوه هنبن

 .نت سعوود بارزانی دایده مریکا مه ی ئه وه ره تی ده ئستا سیاسه
 

 م خای دووهه
 

م  مـی ئـه کـه  رۆژی یـه  لـهرۆک بـارزانی سـهتـی  تایبه  پارتی و به ین که که بیر نه یش له وه بت ئه ده(
  یـن و لـه کـه کـار ده) تسـامح( لبـوردن  به یاند که ، رایگه یاندووه فووی گشتی راگه  عه وه رووداوانه
کتی و  نگرانی یه ڵ الیه گه  له وه ییه وانی و پشوو دریژی و بن فره  و سنگ فرهی لبوردن روانگه

 ...).،  وه جوولنه لدا ده ری گه ماوه ڵ جه گه کانی تر و له ڵ حیزبه گه له

 
لبوردن  ی پۆسه،   ئاراوه دتهستی  ره تاکپه   ،بت نه ستوور ده   که  وتکدا له
ورانـی شـا و  ده. کرـت ده  پیادهحیم فور و ره بار و غه  و جههار خودای قهرمانی   فه به

وتووکـان   پشـکه  وتـه م لـه به. ن باشترین نموونه... دام و ینی و سه خومه
 !  وه بسترته  ده موو فیل به  وایه، رمانه ستوور فه  ده که

 
 م خای سیه

 
ی   بـاره یـن، لـه ربـده  کاروباری هـیچ وتـک وه ست له وێ ده  نامانه  ئمه وه ره وروبه ی ده  باره له(

  مانـدی کـهل ه س گه  به  پارتی به، عراق  له شکه  کوردستان به  که یاندووه  رامانگه  ئمه وه ئراقیشه
  وره ش ناوونیشـانکی گـه مـه ، ئـه ری عراقیشـه روه و سه یه که رمه ری هه روه ری سه باشترین پارزه

 .).کان، بییه ره  عه موو وته ی هه  چوار چوه لهدات،  تی کوردو بزاڤی کورد ده  کورد و میلله به

 
 ، ئــران  واـتـه  ـکـه رـمـه  ـهـه ـلـهـسـت  ـبـه  ـمـهری عــراق روه ـسـه و ـکـه رـمـه ـهـهری  روه ـسـه
 بـۆچ   و بارودۆخـه  پاراسـتنی ئـه.بـی ره  و وتانی عه سورییه، تورکییه،ئراق

کـانی  تی کـورد و رکخـراوه ر میلله گه  ئهی؟  که هو  بۆ کورد و جونه  شانازییه
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 تـاوان  وه  بگۆڕن، ئـه و بارودۆخه  ئه بت که یان نه وه تی ئه سه کوردستان ده
  ی شـانازییه؟  بـۆچ جگـه کـه رمه ری ئراق و هه روه م پاراستنی سه نییه، به

ـه ـاو و نیشــانکی ـگ ـۆچ ـن ـه وره ـب ـه  ـب ـورد و جوـن دات؟   دهی کوردســتان وه  ـک
ـه ـکـه رـمـه ری ـهـه روه ری ئــراق و ســه روه  پاراســتنی ســه شــانازیکردن ـبـه    ـل

ـکـی سیاـسـی  ـیـه ک رکـخـراوه رـبـین، وه پــی ـئـازادی راده  ـبـه وه ن پارتیـیـه الـیـه
ی نـاو  بـه وسـتگرتنه  هـه و جـۆره م ئه به!  وه کاته تی چلۆن بیر ده مافی خۆیه

 . یه وه  و لکۆینه وه ی بیرکردنه  جگه وه ردستانه کوکانی تی کورد و رکخراوه میلله
ی  وه  هنانـه ت بـه بـاره سـهیـی  دیـن کاکـه کـه له فهڕز  بهی  و وتووژه ر به با هه

سانی  که دیدوبۆچوونی  بین و له  رازی نه رجه ده ٣٦ ی سپای ئراق بۆ ناوچه
 : ش بوانین، بۆ نموونه دیکه

 .مریكا ی ئه ورانه و ده هرۆککۆماری ئ  سه،بیلكلیتۆن -* 
 نووس رۆژنامه ،یموریان ژیر ته هه -* 

 ی ئاب٣١ و بیلکلینتۆن
 

 :نووست  ده و جۆره  به)منژیانی  (ناوی  بهدا آتبكی له بیلکلینتۆن
{( Första veckan i september ställde Saddam Hussein till med problem igen när han 
anföll och ockuperade staden Irbil i den kurdiska delen av norra Irak, i strid med de 
restriktioner som ålagts honom sedan Gulfkriget avslutats. Två kurdiska 
grupperingar hade kämpat om kontrollen över området; sedan en av dem hade 
beslutat sig för att stödja Saddam hade han angripit den andra. Jag gav order om 
attacker med bomber och missiler mot de irakiska styrkorna, och de drog sig 
tillbaka.) 

رسـت آـرد وی د آـی دیكـه یـه دام حسـین آشـه دا سـه)september(مـی مـانگی  آـه ی یه فته  هه له
 و   بـاآوری ئراقدایـه  لـه  آـه هتانو آوردسـ ولـر لـه ر شـاری هـه  سـه و هرشـی آـرده  ئـه آاتك آه

  ی آورد لـه سته دوو ده. نداوی آرد ری آه آانی پاش شه رجه رت و مه تی شه و دژایه داگیرآرد، ئه
 تی یارمه داوای  ستانه و ده آك له ، پاشان یه و ناوچه بۆ آۆنترۆڵ آردنی ئهین نگ جه دهآدا  ڵ یه گه
ـ  ـسـه  هــرش آاـتـه دام ـآـرد ـآـه  ـسـه ـلـه  بوومـبـاران و  رمانـمـدا ـبـه مـنـیش ـفـه.  ی دیـكـه ـنـه ـیـهالو  هر ـئ

 .یان آرد آشه وانیش پاشه آانی ئراق، ئه ر هزه  سه نه آباران هرش آه موشه
 

  Mitt liv - Bill Clinton – sidan 807   ٨٠٧ - ل)  بیلكلینتۆن-ژیانی من( آتبی 
 

   وشـه  بـه ك وشـه ، نه نووسیوهمریكام  رۆآكۆماری ئه آانی سه رۆآی قسه ناوه :تبینی
و دبه  د ت بهوه ته یم نووسیوه آه  سویدییه سته به و مه ر به هه.  آوردی  آراب . 
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 ئاب ی٣١ و یموریان ژیر ته هه

شـی فارـسـی   بـه  لـه تناسـی ـآـورد یمورـیـان ژورنالیسـت و رۆژهـه ژیـر تـه هـه
 رووداوی  ت بـه بـاره هسـژیـر  کـاک هـه ،ن آـه آار ده BBCیزیۆنیڤ له رادیۆ و ته

ڵ رادیـۆی آـوردی  گـه  لـه وه نـه نـده  له له  که  فۆنی له  وتووژكی ته لهی ئاب ٣١
 :ن  ده و جۆره  به انداوهنجامی مریكا ئه ئه
  زـنن و دنـه بـه شكنن و سـنوور ده یی ده وه ته ك یاسای نونه یه هانه  به  به ر ئران و تورآییه گه ئه

تـی  م حكومـه ر، به  ده ب بۆنه  ده وه  و ناتوانن زۆر بمننه ی آورته آه ان ماوهناو خاآی آوردست
  تـانی ئـران و تورآییـه وـه زانـدن و هـاتنی ده  سـنوور بـهڵ گـه ه، لـ یه تی هه ئراق ئیدعای مالیكییه

 !؟ ی آردووه و آاره سعود بۆچ ئه نازانم آاك مه.  جیاوازه

 
   کـه ی ئـراق  که سـپا ینرنـا ده مریکـا بـۆ وه ئهتی  وه ده ی وسته و هه ئهر  گه ئه
 ئـارادا  لـه  رجـه ده ٣٦ ی  ناوچـه  سـعود بـارزانی هاتبوونـه ڕـز مـه ی بـه  نامـه به
ری  روه  پاراسـتنی سـه  لـه جگـهسـعود بـارزانی  ڕـز مـه و بهپارتی ت،  بوایه نه

و  پرسـیاره وا لـهو  مـی ئـه هـات؟ وه سـت ده ده   لـهیان چی که رمه ئراق و هه
 :دا وه ی خواره ن ده چه

  ئراق دا رۆکی کوردستان له تی سه سه ده

پـی  سـعود بـارزانی بـه ڕز مـه  به  کرا که وه  به پشوودا ئاماژهی کان ڕه  الپه له
ڵ  گـه لـه. رۆکـی کوردسـتان  سـهبـانی بـوون الل تاه ڕیز جه ڵ به گه وتن له رکه
 کۆمـاری،   و نـه   پادشـاییه اق نـهی کوردستانی ئر سیستمی سیاس دا که وه ئه
  ! هرتر زۆی که ته حکومهی ستوور  دهتی سه  ده ی له که رۆکه سهتی  سه ده

. دا سیستمی سیاسی ئراقـ رۆکی کوردستان له تی سه سه ر ده  سه با بۆینه
. را کـ یی ئـراق ئامـاده میشه ستووری هه شنووسی ده  ره٢٠٠٥  مانگی ئابی له
بۆ وانیش ناردیان  ، ئهرۆآی آوردستان  سهتس رده به  خرایه       شنووسه رهو  ئه
 . کات دهندی  سه  پهنما رله پهی کوردستان، مان رله په

 :ـن  ده و جـۆره سـعود بـارزانی بـه ڕـز مـه  به ، ستوور  دهندآردنی سه  پهپاش
یشـتین ناردمـان بـۆ  وتـن گـه رككـه ری بـه  سـه له  ی آه  آۆتاییه و شوازه  ئه زانن ئمه ڕزتان ده به(
  و دوا ئمـه مـه ، له یه  هه وه  ئمه ندی به یپوه ی په وه ، ئه سند آراوه وێ په مانی آوردستان و له رله په

  . مانی آوردستان بیاری لداوه رله  په ، چونكهین سكاری بكه ناتوانین هیچ ده
 ٢٠٠٥ی ئابی٢٧ -١٨٩٨ -بات ژ ی خه رۆژنامه
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 ئراقتی  ڕه بنهستووری  نگدان بۆ ده ده

 

ـۆ ده١٥/١٠/٢٠٠٥ رۆژی ـاریکرا ـب ـه  دـی ـهوســتو  ده نگــدان ـب ـی ڕه ری بـن ـانوونی (ـت ـق

و بـوون وت رككـه ری  سـه لـه رۆکـی کوردسـتان سـه   که شنووسه رهو  ئه.  ئراق)ساسی ئه
  دا ـلـه١٣/١٠/٢٠٠٥  ـلـه رۆژیـبـوو،ـنـدی کرد ســه ـپـهـمـانی کوردســتانیش  رـلـه ـپـه
رۆکـی کوردسـتان  سـه  وه داخـه به. اكریسكار  ده وه هآان به ره عهن   الیه لهغدا  به
  ، لـه  و چـی نییـه  چییـه بینـی تـا بـزانن یان نـه هسكاری آراو  ده ستووره و ده ئه
 .تی  زیانیه  یا به كی آوردستانه ندی خه وه رژه به

 !؟   بووه چی بینینی هۆی نهیبینن؟  بت نه بت؟ بۆ ده ستوور گرنگتر ده  ده ئایا له

 
 رۆک ی سه پناسه

 

ـه  وشــهرۆک ی ســه وشــه ـه کــی ـی ـۆ نمووـن ـه ســه:    ئاشــنایه، ـب  - رۆکــی قوتابخاـن
رۆـکـی   ســه-ـمـان رـلـه رۆـکـی ـپـه  ســه-رۆـکـی زانســتگا  ســه-رۆـکـی کارخاـنـه ســه
  . .....رۆککۆمار و  سه-زیر رۆکوه سه، زیران نی وه نجومه ئه
 یــا   رۆکــی قوتابخانــه  ســه بــت بــه ه د ســک کــه زانــین کــه  ده وه مــوو ئــه هــه

  یشمان بینیـوه وه ها ئه روه ، هه ی بووه پشتر کارکی دیکه.... ک و یه کارخانه
 یـا  و کارخانه ر له ک بووبت هه یه  یا قوتابخانه رۆکی کارخانه  سه سک که که

 کـارکی  نهو شـو کـانی ئـه  و پویسـتییه سـه و کـه پی توانایی ئـه  به قوتابخانه
 ڕـزان کـانی بـه  کاره  له  ئاوگۆڕانه و جۆره ی ئه نموونه.   یان پسپاردووه دیکه

  ـتـی ـسـوید  حکوـمـه ـلـه Göran persson رـشـۆن هو ـیـۆران ـپـ Karl bild ـکـارل بیـلـد
ـه .یشــانکرانس ده ـه ـب ـازاد  ـکـورتی ـل ـهسیســتمکی ـئ ـه  و ـل ـاو ـل ـانکی ـب ر   ـهـه  ژـی

س بـۆ کارـک دورسـت  سـک بـه نسـیپ کـه  پره  به هبوو  نه وه کدا ئه گایه کۆمه
ـه ـگـادا، ـبـه  کۆـمـه ر ـلـه  ـهـه ک کرابــت، ـنـه  سروشــتی خــودی مرۆڤیشــدا  ـکـو ـل

ن و توانـایی مـرۆڤ  مـه پـی تـه ، بـه کـراوه دورست نه کارک  مرۆڤک بۆ تاکه
 !ردا دت سه کان ئاوگۆڕی به هرک ئه
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کـانی  دا بینیمـان پۆسـته ریـری سـۆ هـهن ره فـهڕـز  ی بـه کـه  نووسـراوه ک له ر وه هه
زیرانـی کوردسـتانی ئـراق  نـی وه نجومـه رۆکـی ئـه مـان و سـه رلـه رۆکی په سه

یـان  کـه ی و پرۆزییـه وره  گـه پۆسـتانهو   و بـه سعود بارزانی نییـه ڕز مه ی به شایسته

 .ر نــاگرن زرانــدن وه  دامــه هــیچ پۆســتک بــه: ــن دهخۆیشــیان  هــا روه ، هــهشــکت ده
 . س  و بهرۆک بن ر سه  ههبت  ده ،یه وه  ئه و قسانه رۆکی ئه اوهن
 ژیـانکی  کـان و یـهتی وـه  ده  ه پۆسـت  جیا لـهرۆک سهی  رۆکی وشه ناوه  ر له گه ئه

ـه  وه بکۆیـنـهشارســتانی  ـه وشــه  و وشــه ـئ رۆک  ســهرۆک خــ و   ـبـۆ ســه ـکـه ـی
 : بۆ نموونه ،برت کار ده  بهکان ته رهشی عه
 
ڕـز فرانـگ  کـن بـۆ بـه ـه ی کـه که تی سوورچی راستی رووداوه شیره و ناودارانی عه  تیرهرۆک سه
  وه نه که ر روون ده بیگه

 ١٩٩٦مموزی   ته٨٠ –گۆڤاری گون ژ 
 

 
 

  لـهس  زانـین زۆر کـه ک ده رۆک، وه  سـه ت بـه بـاره  سـه  کورتـه و باسه  له جگه
،  واو ـکــردووه  زانـســتگا ـتــه جیاجیاـکــانی ـشــه  ـبــه خوـنــدنیان ـلــهکوردـســتان 

. ن کـه کـی کوردسـتان ده  خـه ت بـه ک مامۆستای زانستگا خزمه یان وه زۆربه
بـت  م ده  به ، کردووه واو نه ندیشی ته  خوندنی ناوه سعود بارزانی ڕیز مه به
 .کوردستانرۆکی   سه به
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 .ر بت وهر ب یاسا سه بت و ده   رووی یاساوه  سه س له بت که  ئراق نا له
 

 
 

 ٢٠٠٣ سای -١٢٧٣ - ژ-بات خه
 
  وه ـیـه)ـبـی ـبـووزه  ـئـهزـیـۆنیڤ ـلـه ـتـه( ـلـه  ـکـهـسـعود ـبـارزانی   ـمـهڕــز ـبـهی  وـتـه  ـبـه
 .ر بت روه ب یاسا سه بت و ده   رووی یاساوه  سه س له بت که  نا ئراق له: یانیان کردووه به
. ب ره ی عـه وه تـه  نـه  لـه شـکه بـی ئـراق بـه ره بـی، عـه ره پی ئیـدئۆلۆژی عـه به
 ی وپایـه پلـه، یـه تیان هه وه ندین ده  و چه ه نیی سته  ژرده وه ته ک نه ب وه ره عه
  و شـوه  بـهشسـعود بـارزانی ڕـز مـه به  که   گرنگه یه و راده بهتی ئراق  وه ده

 !ن که وی ده  بۆ نهیر  و سهننن ستووری ئراق داده ئراق و بۆ دهرز بۆ 
 

  و ـبــاره  ـهــۆی ـئــه ـبــه،  ـیــه ـســته  ژـــرده وه ـتــه ک ـنــه وهچ ک ـتــاک  وهچ رد ـکــو
ـه  وه سیاســییه ـانی  کۆـمـه ـل ـهـگـای جـھ دا ـگـای دراوســکانی کوردســتان  و کۆـم

  ، ی داـخـه جـگـه. ڕواـنـن  دوو لـمـان ده رـجـه ک مرۆڤـکـی ده  وه،کـسـان ـنـین ـیـه
 ن تـا کـهی ئـازاد بیـ سـته  ژـرده  لـهمـانتی سـایه وڵ بدرت کـه ی هه وه بری ئه له
رووـنـــی   ـنـــاخی ده م ـلـــه  جـھـــانی و ـهـــهـگـــا  کۆـمـــه ـلـــهم  ـهـــهک مرۆڤــــک  وه

ـهســت  ـهـه  وه خۆیشــمانه ـه  ـب ـه ـب ـه راـب ـن،   بـکـهکســانی ری و ـی ـۆ ـمـانرۆک ســهـی  ـب
   تۆی تاکی کوردی لـه رۆک بۆ کورد واته  دورستکردنی سه.ن که دورست ده

 !یه  ههقیوم   و پویست بهتصغری ،منایت، وایت ناته  وه تییه ساییه اری کهب
 

  ! یه یش هه سته رۆک ببت، ژرده ر سه گه ئه
 ! نییه  یش هست  ژرده،بت رۆک نه ر سه گه ئه
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 ولر تی هه سه غدا و ژر ده تی به سه ژر ده" ئراقی"کوردستانی 

 
  مانی کوردسـتان لـه رله نگدان بۆ په کورتی باسی ده بهکانی پشوودا  شه  به له

 ژرـخــانی   ـلــه تـکــردن بریتـیــه ـمــای حکوـمــه بـنــه. سنیـشــانکرا ده دا١٩٩٢ـســای
نگی  رهه یی و فه  میکانیزهی کشتوکا-سازی مودرن  پیشه-هزی ئابووری به

. دا رۆـی خـۆی بگـتیدانی دیپلۆماسـی  مه  بتوانت له م که رده سیاسیی سه
 ئـارادا   له وانه ک ئه ؟ نه وه ئارادا بو  کوردستان له له ١٩٩٢ سای  له وانه کام له

ی  ـیـان شــارۆچکه زار گوـنـد و ده  چوارـهـه ـکـو کوردســتانک ـبـه ـبـوون، ـبـه ـنـه
  ی ک کارنامه نفال و شیمیایی وه ی ئه سی پاشماوه زار که دان هه وران و سه

 . ته و حکومه ی ئه ردی بناغه  به تی ئراق، بوون به وه ده
نفـال و  یانی ئارامی پویسـته تـا برینـی ئـهوێ، ژ وێ، کاری ده ک نانی ده خه

خۆشخانه و قوتابخانه و زانسـگا  نه.  رامۆش بکات ری فه ده ربه شیمیایی و ده
ـانی ده ـه. وــت و رگاوـب ـه دا خــه١٩٩٠ کــانی  ســاه ـل ـک ـل ـه و پــه ـ داری و  ڕی ـن

نمـی  هگـ س گوـه ندێ کـه  هه بوو کهتیش  گه جگهو  ت کار به نانه ژیان، ته سکورتیدا ده ده

مریکـا بـێ   وتـانی ئوروپـا و ئـه دا لـه ورانه م ده  لهوه، کرده یان کۆ ده پاش درونه
پـی توانـا  ـک پکھـات، بـه تیـدانی خـه ستی یارمـه به  مه  به  و رکخراوه ه کۆمه
  وت بـه ی نـه وه  گۆڕینـهی پۆسـهنجامـدا، پاشـان  رشانی خۆیان ئـه رکی سه ئه

و  ر ئـه سـه بـه.   ئـاراوه  ئراق هاته  بۆ کان یمانه  هاوپه هت وه ن ده  الیه خۆراک له
 خـۆراک،  وت بـه شـکردنی نـه  دابـهی پۆسـه  ی کوردستاندا له مواره  ناهه باره
بردنـی  ڕـوه پـاش بـه. متـر دانـرا کان کـه بییه ره  عه  ناوچه شی کوردستان له به

ردا  سـه ۆڕی بـهک ئـاوگ یـه ـک تـا راده  خـۆراک ژیـانی خـه وت بـه  نـهی پۆسه
ــــه ــــات و بووژاـی ــــه وه ـه ــــا  روه ، ـه ــــده ی وه  دورســـــتکردنهی پۆســـــهـه    گوـن

ـراوه ـه ورانـک ـان، دورســتکردنی ـن ـاری -  خۆشــخانه ـک ـه، زانســتگا، ـک  قوتابخاـن
ـــه جــــاده ـــه و  ســــازی و ســــازکردنی فرۆـک ـــه ....خاـن ـــه  ـل ـــه  الـی ـــی  ن حکوـم ـت

 :  داڕژرا، بۆ نموونه وه کوردستانه
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 کات ند ده سه ولر په ی هه خانه زراندنی فۆکه ن یاسای دامهمانی کوردستا رله په
 

ی خۆیـدا،  وه ی خـولی گواسـتنه٢٩ دانیشتنی ژمـاره  مانی کوردستان له رله دون په
رپرسـی کاروبـاری  بـوونی بـه یـس و، ئامـاده رۆژ نوری شاوه. تی د رۆکایه  سه  به که

ی  تیایـدا پـرۆژه.  چـوو ڕـوه ی بـهریـ فـدکی یـاوه یمانـان و وه ی هاوپـه یاسایی ئیداره
ر کـراو،  سـه ولر گفتوگۆی زیاتری لـه نیی هه ده ی مه خانه زراندنی فۆکه یاسای دامه

   خرایـه ی یاسـاکه گیران، پـرۆژه مان وه رله کانی په نداره یوه  په ی رای لژنه وه پاش ئه
 یاسـا گرنـگ و  ک لـه  یـه مه  ئه شایانی باسه. ند کرا سه نگ په  کۆی ده و به وه نگدانه ده

  کاتـه یمانـان کوردسـتان ده  هاوکاری هاوپـه  به  که کانه خه مدارو پ بایه رهه  به پرۆژه
ـســتت و، ـســوودکی  ـبــه ی ده وه ره  جیـھــانی ده ی ـخــۆی و ـبــه خاـنــه ن فۆـکــه ـخــاوه

 .نت یه گه رمی کوردستان ده کی هه  تکای خه رچاو به به
 ٢٠٠٣ی حوزیرانی٢٤  ممه س شه١١٧٢  - ژ-بات ی خه رۆژنامه

 
 وت ڕکه  به وه تییه وه ی سلمانی نوده خانه ۆکه ف شتی ئاسمانیی له مین گه که یه

   جـۆری بۆینـگ کـه گر لـه ر هه فه ی نه م فۆکه که  یه/٢٣/٧ڕۆی دون پشنیوه
ی  نهخا  فۆکه وتبوو، له ڕکه ختی شانشینی ئۆردن به ممانی پایته  شاری عه له

م  کـه دواتـر یـه.  وه  نیشـته وه رنشـینه ک سـه یـه  ژماره تی به وله ده سلمانی نوه
ـکـی ـشـاری   ـخـه رنـشـینی ـلـه ـسـه ٢٨   ـکـه ـمـان فۆـکـه ـهـه ـشـتی ئاـسـمانی ـبـه ـگـه

. وت ڕکــــه  بــــه وه  ســــلمانییه خانــــه  فۆکــــه رخســــتبوو لــــه ســــلمانی ســــه
ی  خانـه  فۆکه  ئاسمانیی لهشتی  س گه فتانه  داهاتوودا هه کرت له پشبینیده

نبـوڵ و  سـته کـانی ئـه وخـۆش بـۆ شـاره شـتی راسـته سلمانی رکبخرت و گه
ی  خانـه  فۆکـه شـتی ئاسـمانیی لـه م گـه کـه  یه له. یروت رکبخرن  و به قاهیره

 ـبـۆ  رـبـی ـکـه ـکـانی خۆـشـحای خۆـیـان ده رنـشـینه ـتـی ـسـه وــه ـسـلمانی نــوده
ی وت  وه ره ری ده فـه  سـه وه  سـلمانییه رفـت لـهبـ گ تـوانن بـه مجـار ده که یه
تـی  وـه ی سـلمانی نـوده خانـه رشتیاری بوردی فۆکـه رپه ڕز کامران سه به. ن بکه
  ت بـه بـاره کرـت سـه غـدا ده ڵ بـه گـه مـۆ گفتگـۆ لـه یانـد ئـه  کوردستانی نوی راگـه به

ی ـسـلمانی  خاـنـه  فۆـکـهـکـانی تیـیـه وــه ـشـته ـنـاوخۆیی و نــوده  ـگـهی هرناـمـ ـبـهداـنـانی 
                        ... .تی  وله نوده

 ٢٤/٧/٢٠٠٥  ممه  کشه  یه٢٧٢٠  - ژ– کوردستانی نوێ
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  کوردستان  له وت رهنانی نه  دهی پۆسه،   وه کردنهدان ی ئاوه  کار  له جگه
  رێ وته  کهت  کاری حکومهی پۆسهک  وه

 
 

 ی کوردی٢٧٠٩ردانی  ی جۆزه١٢  – ٢٠٠٩ حوزیرانیی٢ – ٣١٨٨  -بات ژ ی خه رۆژنامه
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 ی مای و دارایی نده گه
 

 فرامۆش بکرت  وه  نابت ئهدا هلر .نابت موکوڕی هیچ کارک ب که: ن پشینان ده
ـه ـکـه ـوه  ـبـه  ـل ـاری ده ڕـی ـه بردـنـی کاروـب ـه  کۆـمـه ـتـی و وـ ـدا جـگـه ـی   ی داخــه تـی

بــا .  ئــارادا بــوو ی و دارایــی لــهنــدی مــا ی گــه نــاوی کشــه ک بــه یــه کشــه
  : ین  بکه ن ده و چه  تماشای ئه و باسه ت به باره سه
دا  یــه وه و کۆبوونــه ر لــه هــه
رۆکـــــی کوردســـــتان  ســـــه
   کـه وه  کـرده وه له کیدیئ ته

  ـکـراوه  ـنـه وه ـشـۆڕش ـبـۆ ـئـه
کتــــی   پــــارتی و یــــه کــــه
ـان  ـهـه ـۆ خۆـی ـمـوو ـشـتک ـب
 بـوو  وه کـو بـۆ ئـه بـهن،  ببه

ــ ــت و  همیلـل ــار بکرـ ت رزـگ
ـه ـاتیش ـب ـه  شــوه داـه ـکـی  ـی

 ش بکرــت،  دابــه عادیالنــه
ــش  ـنـده  ـگـه ت ـبـه ـبـاره ـسـه

رۆکـــــی کوردســـــتان  ســـــه
   کـــرد کـــه وه ی بـــه ئامـــاژه

و  ئاشــــــکرا کردـنــــــی ـئــــــه
رـکــــی   ـئــــه یـیــــه ـنــــده ـگــــه
  ر دوو الیـه یانـدنی هـه راگه
ـه و ده ـه ـبـ ـب ـه ر ـل ســانی   ـک

 ئاشکرا  ییه نده و گه ئه دیکه 
 ن بکه

 
مـان  کـه له رانی گه ر تکۆشه سه  له ده درێ موزادیه  نه کانی دیکه  خه کیش رێ به یه  هیچ شوه و به
و  ی ئـه ربـاره رۆکـی کوردسـتان ده هـا سـه روه کـی، هـه نگـی خـه  تفـه نه ده  مه تیش گولله ن و قه بکه
  ـنـه کـتـی و الـیـه اتی ـپـارتی و یـهـبـ  ـخـه بـهـتـی  کانـدا ـسـووکایه  کوردیـیـه  ـسـایته  ـلـه  دوا کـه ماـنـه ــه قـه

ی  تـی کشـه ک بـۆ خزمـه  نـه وانـه ی تبینم کردبـ ئـه وه رمووی ئه ن و فه که ده  کانی دیکه سیاسییه
  پـش چـاوی کانیک لـه باتی خه نووسن و خه لدان ده نان و تانه کو بۆ ئاژاوه نووسن، به گورد ده

باتیان کردب، من پم  خه نی باوک و خۆیشی مه ر ته ده  قه به  یه وانه  له  که وه نه که ش ده ک ره خه
  ....  ............. چۆن مناک یره سه

 ی کوردی٢٠٠٦ری زبه ی ره١٨  - ٢٢٩٢ ژ-بات خه
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 !؟  ی عادیالنه  شوه شکردنی داهات به دابه
 

 :تکر ری دان بۆ ده رگه شته  منداڵ نه٢٢ ان بارزانیڤرکی ڕزدار نچیر ر ئه سه له
 

  –بات  خه
 : ی هاوار مورتکه

ـــه ن رۆژی   چــــه ـل
ر  ـســه راـبــردوو ـلــه

ــه ــزدار  ـئ رـکــی ڕـ
نچیرـڤــــــــــــــــــان 

منـاڵ  ٢٢بارزانی، 
خۆشی  ی نه وانه ئه

ـیــــه،  دـیــــان ـهــــه
رـیـی و  رـگـه ـشـته ـنـه

ریــــان  ســــه چــــاره
  نجاـمـدرا، ـکـه بۆـئـه

ـــــــــه ـــــــــه ـی و  ک ـل
ـــــه ـــــۆ  منداـن ی ـب

  مینجــــاره کــــه یــــه
ی  کـه رییـه رگـه شـته نه

 کوردســـتان و  لـــه
 ــــــــــــــــــــــــــراقئ

وـتـوویی  رـکـه ـسـه ـبـه
نجــــــام  بــــــۆ ئــــــه

ر  درـــــت، ـهــــه ده
  کامل . ک د وه

  رییـه رگـه شته نه ٢٢و   ئه ی پدا که ئاماژه  دڵری رگه شته ولر بۆ نه ری هه نته سه ری به ڕوه نامق به
،  جـی باسـه. نجامـدرا رشتی پۆفیسـۆر ئیـبلس ئـه رپه  سه  به وه ندیه  ڕی تیمکی پزیشکی هۆه له
 و  سـاڵ و نیـوه ٣نـی  مـه  و تـه نجامدرا، ناوی هلنـه ی بۆ ئه که  تاقانه رییه رگه شته  نه  که و منداه ئه
  ... ندروستی زۆر باشه ولره، ئستا ته کی شاری هه خه

  کوردی٢٧٠٩زی  رماوه ی سه٥ * ٢٠٠٩ سال ٣٣٣٦ –بات ژ  ی خه رۆژنامه
 
یان  وه تی ئه سه  ده وه  باری مای و داراییه  له که  ن  ه کوردستاندا ه سانک له بینین که ک ده وه
ن  سانکیش هه م که ، بهستۆ بگرن  ئه ی خۆیان له که خۆشه  نه ری مناه رگه شته رگی نه ئه  نییه
 .  ستۆ بگرن  ئه سیش له  که٢٢ری  رگه شته رگی نه ئه ئاسانی  به   یه  هه هایان ت و سامانکی وه روه سه
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 دام دادگاییکردنی سه

) دام ســــــــــــه( ١٣/١٢/٢٠٠٣رۆژی
وت مانـگ  پـاش حـه. سگیرآرا ده
ــه ــه١/٧/٢٠٠٤  رۆژی ـل ــه  ـل ــدا   ـب ـغ

آی  ن قازییه  الیه  دادگا و له برایه
ــــــه ــــــه  وـتــــــه  ـآــــــه وه ئراقیـی  ر ـب
و  ت ـبـه ـبـاره ـبـا ـسـه،  وه لپرـسـینه
:  بوانین  ن ده و چه  له دادگایه

 دام ی سه که وتی دادگاییکردنه هر

 . خۆتان بناسنن تکایه: ر دادوه

جیـــد،  لمـــه دام حســـین ئـــه مـــن ســـه: دام ســـه
 رۆککۆماری ئراقم  سه

 . رۆککۆماری پشووی ئراق سه: ر دادوه

ـا، ســه: دام ســه ـراق،  ـن ســتای ئــاری ئ رۆککۆـم
 . که  خواست و ئارزوی خه مه ئه

 Cityی   رۆژنامه  له ونه

 ؟  کی ئراق، ناوی دایکتیان چییه شکروسپا، خه ی له رمانده ، فه شاوه وه عسی هه رۆکی حیزبی به سه: ر وهداد

 م؟   بکه توانم قسه باح، ده سه: دام سه

 .رموون فه: ر دادوه

 . من بناسنن بت خۆتان به تۆیش ده: دام سه

 .ندی ئراقم ی دادگای ناوه وه رپرسی لکۆینه ر و به دام، من دادوه سهئاغا : ر دادوه

سـتوور و  پـی کـام ده نـدی ئـراقن، بـه ی دادگـای نـاوه وه رپرسـی لکۆینـه ر و بـه  دادوه  ئوه  وایه که: دام سه
تـی هـزی  رایـه  ئـراقین و نونـه  ئـوه  وایـه کـان؟ کـه یمانـه زی هاوپـهـه! ؟ هـا م دادگا پکھـاتووه  ئه بیارنامه
 ؟  ۆدایهست  ئه رتان له داگیرکه

 . ستۆدایه  ئه کی ئراقی له تی خه رایه  نونه کم که نا، من ئراقییه: ر دادوه

  ....  ئم، ئوه: دام سه

 .رۆککۆماری دیاریکراوم ستووری سه پی ده تی پشوودا به  حکومه من له: ر دادوه

  ستووریش له ستوور دابنت و ده بۆ دهبت رز  کی ئراق ده  تکای خه  که یه  هه وه  بواتان به ئوه: دام سه
  ؟  ، دروسته زنتره ک مه کانی خه خواسته
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 .خوا  پشتیوانی  ، به به: ر دادوه

 . ن یماندا کار بکه کانی هاوپه ژر چاودری و خواستی هزه  له ، نابت ئوه وایه که: دام سه

ران  ری و داوه تـی پشـوودا رـزم بـۆ دادوه  حکومـه رم، لـه ، من دادوه یه  ئارادا هه باسکی گرنگ له: ر دادوه
کـی  مـوو خـه ک هـه تـۆیش وه. م کـه مـان کـار ده  و هـه وه تـه سـپکردوه م ده کـه  کـاره ، ئستایش دووباره داناوه

ن ـکـا ـتـه ر تۆـمـه ـگـه ، ـئـه وه یـتـه م ـبـده  وه  ئاراداـیـه  ـلـه ی ـکـه ت و تاواناـنـه و تۆـمـه ر ـئـه رانـبـه  ـبـه بــت ـلـه ئــراق ده
ری بـۆ  وتـی دادوه ره. باشـی کۆتـای پـدت کـان بـه بوو کـاره هایش نه ر وه گه بیت، ئه لمنران تۆ تاوانبار ده سه
بـیـت و بـیـارت ـبـۆ  ـبـوون تاوانـبـار ده  و ـشـاهد ـهـه ـگـه ر ـبـه ـگـه ، ـئـه وه باـشـی روون بـنـه ـکـان ـبـه  ـتـا باـسـه ـیـه وه ـئـه
حکـوم  ی دادگایی کرابتیـت تـۆ مـه وه مو، پش ئه تا ئه. بت دهبوو، بتاوان   نه گه ریش به گه ، ئه چت رده ده

  ....      وایه که. کراویت

ان رـز بـۆ  ر هـا دادوه روه ریـت تـۆ؟ هـه ریت؟ دادوه م، تۆ دادوه ڵ ناکه کان تکه ، من باسه  ن رگام بده: دام سه
، مـاف بـۆ  یـه  ئـارادا هـه  و لـه ؟ ماف شتکه ؟ دروسته ن، دروسته که ستوور کار ده پی ده نن و به ستوور داده ده

 مرۆڤکـی  دام حسـین کـه  سـه ت بـه بـاره ؟ مـن سـه ، دروسـته تدا هاتووه رعه  قورئان و شه  له  که یه و شته  ئه ئمه
کـی ئـراق  ، من رـز بـۆ خواسـت و ویسـتی خـه ی خۆمم نییه که می کورسییه م، من خه  ناکه  یا نا قسه ئراقییه
  وه رۆککۆمـاری ئـراقم بـۆ ئـه ـم سـه  من ده ، کاتک که بژاردووه ری شۆڕش هه ک رابه  منیان وه م کهن داده
م و رـز بـۆ خواسـت و  کـه  ده  باسـه وه سـتووری ئـراق ئـه پـی ده ، مـن بـه ی خۆمـه کـه مـی کورسـییه  خه  که نییه

 دادگـا تـا  تـه  هنـاوه وه  منتـان بـۆ ئـه ، ئوه وه  روون بته  پویسته یه  هه خاکی دیکه. نم ک داده ویستی خه
 .   ن که ک تاوان بۆ من دیاری ده  وه  تانه و تۆمه  ئه م ئستا ئوه نن، به یه  من راگه  به  تانه و تۆمه ئه

سـت  دهر  بـه مـه یخـه م ده یـدا بکـه ک پـه یـه نامـه گـه ر بـه گـه کـان ئـه وه رپرسی لکۆینه ر و به ک دادوه وه: ر دادوه
 . ری  و دادوهران ی دادوه ه کۆمه

،   دادگـاه  سـک دتـه  کاتـک کـه وه ؟ پش لکۆینـه تبار کیه ، تۆمه وه مه ک روون بکهتن ش رگام بده: دام سه
  وه  کـاری لکۆینـه ، ئسـتا ئـوه یـه وه  شـونی لکۆینـه ، ئـره  دادگـا نییـه ئـره).   تبـار تۆمـه( ن  ده  سه و که به
  رن و  دادوه  ئـوه ن کـه کـه رامـۆش نـه  فه وه ، هیوادارم ئه وه مه  روون که  شته وه ن ئه م بده ن، رگه ده نجامده ئه
  ی کـه گرنگـه وه کـو ئـه ، به ی یا نه حکوم بکه  من مه  که   گرنگ نییه وه  راستیدا ئه ، له تی پداون سه ک ده خه
  ، بـه  نادروسـته و کـاره بـت ئـه ر نـه  هیـزی داگیرکـه رن، کارتـان بـه  دادوه  بت ئـوه یاد تان له وه  ئه  که  یه مه ئه

 .  رگای ئراقی یه وه ن، ئه ری بکه  دادوه وه که ناوی خه

 .  یه وه وت و ربازی لکۆینه  ره مه دام، ئه ئاغا سه: ر دادوه

، مـن   بـم بـۆ الی ئـوه ی که وه بوو پش ئه ده ؟ نه ه، دروست یه کیلم هه زانیت من وه ستوور ده پی ده به: دام سه
 ت؟  کانی خۆم ببینایه کیله وه

 و   و باسـه  سـۆراخی ئـه ڕۆمـه م ده نجـام بـده کـان ئـه رمـی کـاره  فـه ی بـه تـم بـده  مۆه قیقه ده.. ر  گه ر؟ ئه دادوه
سـتوور  پـی ده  به  بزانن که وه دام ئه غای سهئا.  رچاو گیراوه به  له  مافی ئوه  که وه بته یشتان بۆ روون ده وه ئه
هـا  روه نـت، هـه راگـه ی تبـار  تۆمـه  بـه  ئارادایـه  لـه ی کـه تانه و تۆمه  ئه یه ی هه وه  مافی ئه وه رپرسی لکۆلینه به
ـه ـاده ـب ـه  ده٠٠٠ و ٠٠٠ و ٠٠٠ی  پــی ـم ـه ســتوور تۆـم ـه ـت ـافی تۆـم ـه کــان و ـم ـاریش لکۆیـن ـۆ  وه تـب ی پویســتی ـب
 مـۆر  وه دامـه ن خـۆدی سـه الیـه  له ستوورانه و ده ر ئه گه ، مه ستوورییه نگاوی ده مین هه که  یه مه ئه. ریت نجامده ئه
ی  سـتووره و ده ر بـوو ئـه دام حسـین رابـه دا سه وره و ده له.  ند کراوه سه  په٠٠ سای   له ستووره م ده ؟ ئه کراوه نه
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دام  سـه. برت کار ده دامدا به ر سه رانبه  به  له دام ئیمزای کردووه  سه ی که ستووره و ده ، ئستا ئه ئیمزا کردووه
 .ک بوو خه

ساسـدا پیـاوی دسـتوورم، ئایـا   ئـه  مـن لـه-م گـه م تـده سـتووری، مـن وکیـل نـیم، بـه ، کـاری ده تکایـه: دام سه
پـی خواسـت و   بـه  کـه سـتووره هو د پی ئه  بانگ کرت و به بژاردووه ک هه  خه رۆککۆمارک که کرت سه ده

     خیر؛؛  کدا ناکۆک نین، نه ڵ یه گه  له مانه حکوم بکرت؟ ئه  مه  نووسراوه هک و خه ویستی ئه

م، مـن  نجـام نـاده  ئـه دژی ئـوه م مـن کارـک بـه که یه. وه مه که  روون ده م باسه وتی دادگادا ئه  ره له: ر دادوه
گـای  و کۆمه تی ئه رایه رۆککۆمار نونه  و سه رۆککۆماری کار و پۆستکه م سه ووههد. م که  ده وه کاری لکۆینه

سـتووری  پـی ده کـه، بـه و خـه ک ئه  وه سکه رۆککۆماریش که  سه  که یش روون و ئاشکرایه وه ئه.  ستودایه  ئه له
ـدا وه ـسـتوور و دادوه ر ده رانـبـه  ـبـه بــت ـلـه نجاـمـدا ده ـسـک ـکـارکی ناـقـانوونی ـئـه ر ـکـه ـتـی ـهـه ڕه بـنـه م  راـن
 :  وه خوینمه کان ده ته ئستا تۆمه. زانیت  من باشتر ده  له ستووره م ده تۆ ئه.  وه بداته

کـی ئـراق   خـه کی زۆر له م کوشتنی کۆمه  دووهه-کی شیمیایی  چه  به بجه ه کی هه  کوشتاری خه-م که یه
م کوشـتنی   چـواره-بـ دادگـایکردن کـان بـه  سیاسییه دامی حیزبهن م کوشتنی کادر و ئه  سیه– ٠٠٠٠ سای  له

ک  یـه گـه  به شنه ب هیچ چه نفالدا به  ئه  لهکان ئراقییهم کوشتاری   پنجه–ئراقیتی ئایئنی  سایه که لک کۆمه
  ، ئسـتا بـه افی خۆتـه مـ وه ی، ئـه  خـۆت بکـه رگـری لـه  و بـه وه یتـه م بـه توانیـت وه تـۆ ده. دا وانه ر ئه رانبه  به له
. یانـدرا  پتـان راگـه  ئـارادا بـوو  لـه  ئـوه ت به باره  سه  که تانه و تاوان و تۆمه ئه. یشتووین کی دیاریکراو گهشت

م  تـوانن وه ها ده روه پارزت، هه  ده  و دادگایش مافی ئوه یه  مافی خۆتان هه ت به باره زایتان سه  شاره ئوه
 و  نامـه گـه ر بـه رانبـه  بـه تـوانن لـه هـا ده روه رچـاو ناگیرـت، هـه بـه  لـه ک تاوان بـۆ ئـوه  وه و کاره ه، ئ وه نه ده نه

کـانی خـۆی  کیلـه  وه   بکـات کـه وه توانیت داخوازی ئـه تبار ده تۆمه. ن  بکه  بت قسه  دژی ئوه کاندا که شاهده
 و  وـتـی دادـگـاه ره. ویـت ـکـه کـان دوا ده کـانی ـکـاره ـلـهکی ــدا بکـات و ـتـا بیینـی وه گـه وباسـیان ـلـه ببینـت و قـسـه

 . بت  ده و جۆره ی دادگا به کانی دیکه کۆبوونه

 ) .......  وه ته کراوه  بو نه م دادگایه کانی ئه  وتووژه شک له به( 

ـده: ر دادوه ـا حــه رگــام ـب ـه ن ـب ـه مــین تۆمــه وـت ـه ت ـل ـه  ـب ـر ک ســه دام حســین وه ر ســه رانـب اق و رۆککۆمــاری ئـی
 .   وه نمه، بخو یت شکروسپا و هرش بۆ کووه ی له رمانده فه

رگـری  دام بـه  سه ی که وه خاتری ئه ستوور به ، ده وه که ت بیری لمه  هرشم کردبت قه ی که ئمه وه ئه: دام سه
کـانی   قانوونییـه ی کـاره وه هـۆی ئـه تـی بـه وه رپرسکی ده کرت به کات؟ ئایا ده  دادگایی ده  ئراق کردووه له
ی  خـاتری کشـه دام بـه توانیت سه ؟ تۆ چلۆن ده  کوێ هناوه ت له ستووره و ده  دادگایی بکرت؟ ئه نجامداوه ئه

 ژنـانی ئراقـی  رگریـی لـه دام بـه یـت، سـه  کـووه  چووه رگریکردن یت؟ سپای ئراق بۆ به یت دادگایی بکه کووه
رزی و  ربـه  سـه رگـری لـه دا بـه گانـه و سـه ر ئـه رانبـه  بـه دام حسـین لـه  سـه، ن که  خۆفرۆشی نه دینار.. کرد تا بۆ 

،  رییـه  شـانۆگه م دادگایـه زانیت ئـه کانی خۆمم، تۆ ده موو قسه رپرسی هه ، من به کان کردووه ری ئراقییه روه سه
 .ست بنت ده وتن به کهر کاندا سه بژاردنه  هه  تا له ی خونیژ دایشتووه)جۆرج بووش (  که که رییه شانۆگه

  ندێ قسـه ین هه ت پناده نن، رگه یه تان پاگه تانه و تۆمه ی ئه وه رمیدا بۆ ئه  کۆڕکی فه  وان له ئوه: ر دادوه
شـکر و   لـه رمانـده رۆککۆمـار و فـه ک سـه دام حسین وه ، سه  دادگاکه  به تی کردنه  هۆی سووکایه بتهب  ی که بکه

  . رپرسیاره یت به ر کووه  سه  هرشکردنه ت به باره سپا سه

رۆککۆمـار  ک سـه کـدا وهوران  ده دام حسـین لـه  سـه  کـه  ئـاراوه  تـه دژی مـن هـاتوه  به  بۆیه  تانه م تۆمه ئه: دام سه
 .   بووگیرا رچاو  به  له یرۆککۆمار سه مافی  که،  بیاریدا
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،  وه دا بمنتـه ی ئـوه کـه  و دۆسـییه نـده روه  پـه ن تا لـه  ئیمزا بکه رمییانه  فه گه و به م ئه که دهتان لداوا: ر داوه
 . وه نه م بده م، وه وه ریکی لکۆینه ، من خه وه نه م بده  وه  تانه و تۆمه به

 .م که ک ئیمزا نه یه گه کانم به کیله ب چاودری وه ن به م بده رگه: دام سه

 ، یه  هه وه ی ئوه که  دۆسییه ندی به  پوه گانه هم ب م ئه ها ؛ به ئاوه: ر دادوه

کـانی   بانکـه دین ملیـۆن دۆالر پـۆم لـهنـ کان من چـه مریکاییه ی ئه  قسه م، به خاتری خۆم ده منیش به: دام سه
 .کیلکم ببت توانم وه م ده  النیکه وایه ، که یه سویسدا هه

ـه: ر دادوه ـ، وه ـب ک ـکـهک  ــهـسـ ـ ت ـهـه و ماـفـه  ـئ ـه هـی ـه ، ـب ـه م ـئ ـه و باـب ـۆ ئــوه تاـن ـه  خوـنـدراوه  ـب ـان  وه ـت  و پـت
 .ن  ئیمزا بکه گانه و به  ئه بت  ده یاندراوه، راگه

 ت، ر ده  دادوه  شتک به که  میکۆفۆنه ب به: دام سه

 .ستوور و قانوون وتی ده  ره  له شکه  به  وه نا، ئه: ر دادوه

   .  نییه وه ستووره  ده هندی ب  پوه وه نا، ئه: دام سه

 . ستوور وتی ده  ره  له شکه  به وه نا، ئه: ر دادوه

 مـن   بـه گانـه و بـه  بـۆ التـان و تـۆیش ئـه وه کانمـدا دمـه کیلـه ڵ وه گـه رانیت؟ من لـه  نیگه نده وه تۆ بۆ ئه: دام سه
   پتـان وانییـه   کردنـه ل پـه لـه مـوو پـه و هـه  بـهی؟ کـه  ده لـه  پـه ونـده م، بـۆ ئـه کـه و کات ئیمزایـان ده ، ئه وه یته ده ده
 ک روو بدات؟ یه ه هه

  رـچـاو بـگـرین، ـبـه  ـبـه بــت ـکـات ـلـه  ده م، ئـمـه  وه ریـکـی لکۆلـنـه س ـخـه ـیـن، ـبـه نـا، ئـسـتا بـیـار ـنـاده: ر دادوه
 . ر بگرین  وه هره کات به کی باش له یه شوه

  .دا بت گه کانم له کیله  وه م که هک  ئیمزا ده گانه و به من کاتک ئه: دام سه

 .توانیت بۆیت ، ده زۆر باشه: ر دادوه

 کۆتایی هات؟: دام سه

 . به: ر دادوه

 :   برتین لهیاندرا، راگهدام   سه  دادگادا به له  که  ی تانه و تۆمه ئه

 )١٩٨٨ سای   له هبج ه هرشی شیمیایی بۆ هه ( ٢ –) ١٩٨٠ی  هه  کۆتایی ده نفال له کوشتاری ئه (١

 ) ١٩٩١ سای   له کوشتاری کورد و شعه ( ٤ –) ١٩٩١  یت له سای هرش بۆ کووه ( ٣

 )١٩٨٠نگری بارزانی  کانی الیه کوشتاری کورده (٦ –) دا هه ی س ده  ماوه کان له کوشتاری سیاسییه (٥

 ) ١٩٧٤ سای  بی له زهه رانی مه کوشتاری رابه (٧

 ٢٠٠٤ کاناد سای  -) فارسی (ند هروه نترنتی شه  سایتی ئه رچاوه سه

 . وتووه رکه  ؟؟؟ ده زدا به  کاغه  له وه داخه ن به  ژماره)٠٠٠ و ٠٠٠ و٠٠٠(و ئه: تبینی
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 : دام آانی سه  ئیسالمییه ره پارزه
 و نین کانیش تاوانی ئه ه  کۆمه  به  و گۆڕه هناوه آار نه دام آیمیاوی به سه

 
رگـری   نیـازن بـه  بـه ی آـه نییانه رده  ئه  ئیسالمییه ره پارزهو  رۆآی ئه سه
ـه ـه  ســه ـل ـوتی دام بـك ـه هــه: (ن ـگ ـه ـمـوو ـئ ـاییكردنی  و آارآرداـن ـۆ دادـگ ی ـب
 ).  یهرعی یش ناشه آه وان و دادگاییكردنه نجام دراون ناڕه دام ئه سه
 

   لـه ه آـ هدام  سه تی داآۆآیكردن له یئه رۆآی هه  سه شدان آه د ره همم محه
ی  نامـه گـه هیـان بـ آـه تـه یئـه  هـه یانـد؛ آـه  رایگـه ر پكھـاتووه دان پارزه سه

ــه   شـــدان بـــه ره.   آـــردووه دام ئامـــاده  ســـه گرنگـــی بـــۆ داآـــۆآیكردن ـل
دام  لمــنن ـسـه یـسـه ـآـان ده ناـمـه ـگـه ـبـه: (ی ـگـوت›ـقـودس ـپـرس‹ئاژانـسـی

  شـی خولقانـدووهی بجـه ه ساتی هه ی آاره وه  و ئه بووه آی آیمیاوی نه چه
ك ئراق، هـیچ   آیمیابارانكرد ئران بوو نه بجه ه  هه ی آوردی له وه و ئه

  ـبــه  ـگــۆڕه ت ـبــه ـبــاره ـســه).  دام و ئـــراق نیـیــه ر ـســه ـســه گوـمــانیش ـلــه
 و  ركـی ئیسـالمی ناسـراوه  پـارزه شدان آه د ره همم آانیش، محه ه آۆمه
 ورگرتنـی  ی بـه آه مهدام و رژ سهآانی   نزیكه تییه سایه  آه آك بوو له یه
ی  آـه  ئاژانسـه ، بـه دام تاوانبـاره  رژیمـی سـه وت له ونی نهورتیل و آۆب به

  ن آـه و عراقییانـه آـان ئـه هـ آۆمـه   بـه  گـۆڕه  آـه یـه مـان هـه نامه گه هب: (گوت
د  هـمـم  مـحـه  ـشـایانی باسـه).مـی ئــراقدام و رژ ك ـسـه ئـران آوـشـتوونی نـه

  بت آه  ده آدا ئاماده  دادگایه  چۆن له ی لكرا وه پرسیاری ئه  شدان آه ره
جاڕیش بـت،  ته گاگوتی باشدان  ، رهك دادگا زان نه  ده)جاڕی تهآا( به

 ).دامدا بین  سهڵپا وت له مانه  ده ئمه
 

 ١٤٨٩  -بات ژ ی خه رۆژنامه
 آوردی ٢٧٠٤ڕی ی پوشپه١٤  ـ٢٠٠٤مووزی ی ته٥  مه دووشه
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 ده  دانیشتنی دادگاییكردنی سهم آه یه
  

رـكـی ـآـوردی ـسـنگ فراواـنـدا ـلـه  م دادوه رده ـبـه ری ـلـه ده یارـیـده ٧ دیكـتـاتۆرو
ـــه  ـــداو ـل ـــی مژوویـی ـــه رووداوـك ـــه  دادگاـی ـــی ئاشــــكراو عادالـن ـــه ـآ ـــه دا ـآ    ـب

م دانیـشــتنی  ـآــه ـغــدا ـیــه  ـبــه برـــت، دوـنــ ـلــه  ـنــاو ده ده دادـگــاییكردنی ـســه
ــاییكردنی ســـه ــاتۆری رووخـــاو دام حســـن دادـگ ــارهو  ی دیكـت ــه ژـم ــه ـ   ك ـل

ق  رهـه ی ده ورانـه  دزو و گـه و تاوانه پای ئه  چوو، له ڕوه آانی به ره ده یاریده
 .نجامیانداون كی عیراق ئه نی خه  آۆمه به
ـه ســمی  غــدا رــوڕه آــاتی بــه ڕۆی دونــ بــه ی نیــوه١٢عــات  ســه وه م رووه ـل
ــه آـــه ٧ی دیكتـــاتۆر و)دام ســـه(مـــین دانیشـــتنی دادگـــاییكردنی  آـــه یـــه   س ـل

ــه چـــوون، آـــه ڕـــوه ئاشـــكرا بـــه رانـــی بـــه ده یاریـــده ی آامراآـــانی  ڕگـــه   ـل
 . وه رچاوی دنیا گوزرایه وخۆ بۆ به  راسته وه ڤزیۆنه له ته

ـه دانیشــتنه ـه ـآ ـه ی دوـنـ تایـب ـوو ـب ـه ت ـب ـه ســه  ـم ـه ـل ـه توعاـمـه ی ـق ی شــاری  ـآ
ی  ورانه  گه  تاوانه و زنجیره ی ئه قه م هه آه ك یه غدا وه ،ی باآوری بهیل دوجه
ـتـانی عـیـراق  ره ـكـی ـبـ ده ـخـه ق ـبـه رـهـه ـعـس ده ـنـاوچووی ـبـه  رژـمـی ـلـه ـآـه
وـمـی  ی ـقـه ـگـای پـشـووی قـیـاده  ـهـۆكی ـبـاره  ـلـه ـآـه دانیـشـتنه.  نجامیاـنـداوه ئـه
 ش سـته به م مه غدا سازآراو بۆ ئه  به وز له ی سه ناوچه  له شاوه وه عسی هه به

دا  آــه ری شــونی داداگاییكردنــه وربــه  ده منیــی تونــدوتۆڵ لــه روشــونی ئــه
د  مـه ر رزگـار محـه ن دادوه  الیـه  لـه آـه تی دادگاییكردنـه رۆآایه سه. وآرا هی په
تی چـوار  یارمه  به كی سلمانییه ركی آوردی خه  دادوه  برا آه ڕوه مین به ئه

ر  عـفـه ـجـهـتـی  رۆآاـیـه ـسـه ـآـاریی گـشـتی ـبـهڵ تیمـكـی داوا ـگـه ، ـلـه ری دیـكـه دادوه

رۆآـی دادگـاو  نھا روخسـاری سـه  ته   آه ندامی دیكه ك ئه یه  و ژمارهوی لوسه ئه
ك چـاودری  یـه درا، هاوآات ژمـاره رۆآی تیمی داواآاریی گشتی پیشانده سه

 ١١ ڵ ـگـه زیراـنـی عـیـراق ـلـه رۆـآـوه رـكـی ســه ـتـی و عیراـقـی و نوـنـه وــه نــوده

  ر بـه یـان سـه  زۆربـه نووسی بیـانی آـه رۆژنامه ١١ بی و ره سی عهنوو رۆژنامه
آـان  نووسـه رۆژنامـه.  بـوون آه ی دانیشتنه آان بوون، ئاماده  ئاسمانییه ناه آه
رووی   سـه لـه. یار آرابوون ز ته م و آاغه ه ك قه  آامراو موبایل و آۆمه به
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وانیـشـدا ریزــك تیـمـی  م ـئـه هرد ـبـه ـآـانی دانیـشـتبوون و ـلـه ره دا دادوه ـآـه هۆــه
سـی  فـه ریشـیاندا چـوار قـه رامبـه  بـه رانـی تۆمـارآردنی گفتۆگۆآـان، لـه نووسه
ی تیانـدا دانیشـتبوون،  رآـه ده وت یاریـده دام و حـه  سه آان آه تبارآراوه تۆمه
  ـآـان دانیـشـتبوون ـآـه ده  ـشـایه ك ـلـه ـیـه ـشـدا ژـمـاره ـآـه ڕاـسـتی هۆــه ـسـته ده  ـلـه

شــت  و ـهـه رـگـری ـلـه  ـبـه ر ـآـه ـپـارزه ١٣ ڵ ـگـه درا ـلـه ده ن ـنـهآانـیـان نیشــا وـنـه
 .ن آه  ده تبارآراوه تۆمه
رازووی  ی ـتــه دا وـنــه رـآــه ر دـیــواری پـشــتی پـــنج دادوه ـســه ـهــا ـلــه روه ـهــه
دانـرا  ی ئـراق وره آی گه ڕاسیشیاندا ئایه سته  ده ریی آشرابوو له روه دادپه
ـه. بــوو ـ ر یــه دا هــه آــه  دانیشــتنه ـل   بــوون آــه  ئامــاده تبارآراوانــه م تۆمــه هك ـل
دام حسـن ی دیكتـاتۆرو  یانـدا سـه وه  پشـه س بـوو، لـه شت آـه یان هه ژماره
  لـه ١٣/١٢/٢٠٠٣  له ساڵ ٦٨ ن مه عس، ته  رژمی رووخاوی به م له آه سی یه آه

 .ستگیر آرا ی تكریت ده ناوچه

رۆآـی رژمـی  ی سـهزراوی جگری پشـوو زان جه مه ها یاسین ره م ته دووه
سـتگیر   موسـ ده  لـه وه رگـه ن پشـمه  الیـه دا له٢٠٠٤ی ئابی ٨   له رووخاو آه

ی رژـمـی  ـآـه  داواـآـراوه هور ـگـه ٥٥ لیـسـتی  س ـبـوو ـلـه ـمـین ـآـه  بیـسـته ـآـرا ـآـه
 .رووخاو

دام و راوژآـاری  آریتـی زڕبـرای سـه لتـه ن ئه سه رزان ئیبراهیم حه م به سیه
ی ١٦ لــه. رات بــوو زگــای موخابــه رۆآــی ده شــتر ســه پ تــی آــه رۆآایــه ســه

 ٥٥ لیـسـتی س ـبـوو ـلـه ـمـین ـآـه وه ٥٢ ـسـتگیر ـآـراو ـغـدا ده  ـبـه ـلـه ٢٠٠٣نیـسـانی
 . آه سه آه

دـنـاوی   دادـگـای ـبـه ری پـشـوو ـلـه ر دادوه ـنـده لـبـه د ـئـه حـمـه ز ـئـه وه م ـعـه چـواره
 .دام ی سه ری نووسینگه به ڕوه  و جگری به وره سه

ـه كــهی دی آــه چــواره ـوون ـل ـی ـب ـدو آــازم روه  عــه ش بریـت ـد و مــه ـب ر  زهــه ـی
 پشـتر  دلـی آـه لعـه زام  ئه د عه مه لی و محه لی دائیم عه ید و عه بدو روه عه
  دایل دوجهی  ناوچه عس بوون له رپرسی حزبی به به

 ٢٠٠٥ /٢٠/١٠  مه شه٥ ٢٨٠٥  -ی آوردستانی نوێ ژ رۆژنامه
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 هل: یاند مین رایگه د ئه ممه ر رزگار محه دونی دادوه ،وردستانی نوێکت بۆ   لدوانکی تایبه له
سکی الوازیان  ن که ستم کرد چه کانی تر بۆ ناو دادگا هه تباره دام و تومه کاتی هنانی سه 

               .مم هدر  به ته هناوه
 ٢٠٠٥/ ٢٠/١٠  مه شه٥ – ٢٨٠٥  -ی آوردستانی نوێ ژ رۆژنامه 

 
سک  م بۆ که به. دام و هاوکارانی دابنین بۆ دادگای مژوو کانی سه  تاوانهی با تۆه

 ،ریکردن دادوهری بت بۆ  دادوه ر کورسی  سه  زانستگا خوندبت و له ری له ستووری دادوه ده
 ؟ یه شایسته ،مم هدر  به ته سکی الوازیان هناوه کهن  ستم کرد چه  هه : و رسته یانی ئه به
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  دادگادا بوونی له  نه  ئاماده ت به باره دام سه ی سه هش ڕه هه
 
 دادگـا داهـاتووی کۆڕی   له کات که  ده وه ی ئه شه ڕه  هه،ی ئراق نارکراوه رکه رۆککۆماری به دام حسین، سه سه
یـدا پـاش  کـه مـین رۆژی دادگاییـه  کۆتایی دووهـه دام له سه. کات شداری نه ببرت به ڕوه غدا به  به  له  قراره که
 .خ  دۆزه رکـان، بـۆن بـۆ  دادوه کـان بـوو، کـوتی بـه کـانی شـاهده رموگـوڕه  که وباسه  قسه  گوی له ی که وه ئه
 . ناو چوو سگیرکرام، پاشان ژیانم له  سایدا ده١٦نی  مه  ته کانی دادگا کوتی، له  شاهده کک له یه
نجـا  دوپـه ی سـه تـی کوشـتاری نزیکـه  تۆمـه دا بـه دادگایـهو  کـانی پشـووی لـه  هاوکاره س له وت که دام و حه سه
و  لمنـرن لـه کـان بسـه ر تاوانـه گـه ئـه. کـرن دا دادگـایی ده١٩٨٢ سـای   لـهیـل دوجـهکـی  ی خـه س شعه که
دام کـرد   سـه یـان لـه قـه  تهیل دوجه   له ی که وه  پاش ئه و کوشتاره ئه .رچت  سزای کوشتنیان بۆ ده  چت که ده
ـدا  ـکـه ـه. بیـکـۆژن، رووـی ـایی ـکـۆڕی رۆژی سـشـه ـل ـه  کۆـت ـه  دادوه دا مـم ـد،  ر راـگ ـهیاـن ـاتوو ـل  رۆژی  ـکـۆڕی داـه

 بــت و داـخـوازی  وباـسـی دوو ـشـاهدی دیـکـه  قـسـه گوـمـان ـلـه  ـکـه برــت  ده ڕــوه  ـبـه  وه  ـبـۆ ـئـه  مـمـه چوارـشـه
ن   الـیـه خرــت، ـلـه  دوور و درــژ دواـکـی ـیـه  ـبـۆ ـمـاوه ـکـه  دادگایـیـه ی ـکـه وه ت ـبـه ـبـاره دام ـسـه ـسـهـکـانی  کیـلـه وه

  ، مـن لـه وه مـه من نایـه: (ڕانی و کوتی ری پشووی ئراق نه  رابه  بوو، و بیاره پاش ئه.  وه د کرایه  ره دادگاوه
 ).خ م، بۆن بۆ دۆزه شداری ناکه دا به کی نا عادنه دادگایه
  دام حسـین بنتـه توانت سه دپرسی کوت، دادگا دهوانری ئاسۆش  هه کیلی ئراقی، به لیلی وه لخه باسم ئه
کـان  کردنـه کرت کۆڕی محاکمه  ده رپرسانی دادگاکه ی به  قسه به. وت بت یه ر خۆشی نه گه ت ئه نانه دادگا ته

  ه کـ نـهکیال وهو  ئـهژـر چـاودری  ن لـه شـداری بکـه موویـان بـه کان یـا هـه تباره  تۆمه ک لهک  یه ی که وه ب ئه به
 .  ببرت ڕووه بهن  که داکۆکییان لده
  کـردن لـه بـری محاکمـه وت لـه یه  ده  که تاوانبار کردووه  وه بهمریکای   ئه وه ییه  توڕه دام حسین به پشتریش سه

 ،ن نـاو ببـه دام حسـین لـه ویـت سـه یانـه  دهکان ییه و ئیسرائیلییمریکا  ئه یهدام بکوژت و کوتی کدا سه رییه شانۆگه 
، )ی مـن ببینـت کـه زه فـه  قـه سـه و کـه  ئـه پویسـته(وباسی ژنکی شاهد کرد و کوتی  قسه ی به ها ئاماژه روه هه
ر  بـه بـارودۆخی ژیـانی مـن لـه: کـوتی  کـه ره  دادوه بـهدا،  کـان ده وا ته  هه ی له نجه  په وه ییه تۆڕه دا به  کاته و له

 .یت ده نجام ده  ئه و تاوانه  تاوان و شونی روودانی ئه ت به باره  سه یه وه  تۆ کاری لکۆینه ، چونکه چاو بگره
زگـای  نـدکی ده کارمـه:  دادگـادا کـوتی لـه) لـف ئـه (دی یه نـاوی شـا  ژنک بـوو بـه ی دادگاکهد یهمین شا که یه

پاشـان :  کـوتی وه ه گریانـ  به که ژنه. نم ر داکه به کانم له سگیری کردم، ناچاری کردم جله ی ده وه نھنی پاش ئه
  ی چـوار سـاڵ لـه هـا کـوتی بـۆ مـاوه روه دام، هـه ی ده نجه شکه رق ئه با، به  کاره ، به وه رز کرده ردوو پامی به هه
 . بوو غرب رایانگرتم ی ئه که ناوبانگه  به ندیخانه به
ت  بـاره ر سـه ر پرسـیاری داوه انبـهر  بـه  لـه ده یهم شا ئه. کانی گیران سه ی خزم و که  زۆربه ده یهم شا ی ئه  قسه به
 . سنیشان بکات  دهسک وخۆ هیچ که نی راستهیتوا وریان بوو؟ نه دا ده و دۆسییه  له  و تۆمبارانه  کام له  که وه به
ی و پـنج کـچ و  کـه  خۆی و مـرده  دادگای کوت که  به ن بوو، مه  ته ژنکی به) ب(دی  یهم شا دی دووهه یهشا

 .سگیرکران  دا دهیل دوجهی  رووداو کوڕی له
کـان خـۆی و دایـک و بـاوک و دوو خوشـکی    نھنییـه نـده  دادگای کوت کارمه به) ج(دی  یهم شا دی سیه یهشا

ی  وه هـۆی ئـه بووغرب رایانگرتن، کوتی به ی ئه ندیخانه  به  مانگ له ی یازده سگیرکرد و بۆ ماوه یان ده بچکۆله
 .  مرد  وه و لدانه  هۆی ئه وکم بهر باوکمادا، با سه دابوویان به

س  دا، بـه ده کـان نـه ده یهی شـا  قسـه وتـۆی بـه خکـی ئـه دا بایـه بردنـی دادگاکـه ڕـوه ی به  ماوه دام حسین له سه
 ) ؟ یاد ماوه ت چۆن له وانه تۆ ئه: ی پرسی)ج(دی  یه شا جارک له

 .)   م رامۆش بکه کانم فه م و ناخۆشییه ناتوانم خهمبار و ناخۆش بوون، من   بۆ من زۆر خه وانه ئهویش کوتی ئه
 

 ٢٠٠٥ دسامبر٧   ممه چوارشه) BBc persian ( فارسی بی بی سینترنتی  سایتی ئه -رچاوه  سه
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 دام یكردنی سهیمین دادگا نده چه

 
ی  آـه سـته  داروده لـه ٧دام و ی سـه وه نـوێ دادگـایی آردنـه رلـه دون سـه

  یـه و شـارۆچكه هـاوتی ئـه ١٤٣نـاوبردنی  لـهیـل و ی دوجـه ر آشـه سـه له
  نھـا ئامـاده  تـه دام به  سه ی دوندا آه آه  دانیشتنه  و له وه ستی پكرده ده

آـی   و سـیدییه ی نووسـراوه نامـه گه ندین به آرابوو، داواآاری گشتی چه
 ئاآامیشـدا مشـتومكی  رچـاو دادگـا خسـت و لـه  بـه و تاوانـه ر ئـه سـه له

ـه ـد ـل ـوان داواآــاری گشــتی و ده توـن ـه ســته  نـ دام و   ســه ی داآۆآیكــار ـل
شـید  ووف ره ر ره  دادوه ش وای لـه مـه دا، ئـه ری هه ی سه آه سته داروده
،  وه ره  ده  دادگـا بیكاتـه دام سزا بدات و له رانی سه  پارزه آك له آرد یه

ســـت  دام داوای ده  ســـه ی داآۆآیكـــار لـــه ســـته رۆآـــی ده هاوآـــات ســـه
شـه  دادگـایی آردنـی ئـه شیدی لـه ووف ره ر ره ی دادوه وه شانهآیـه م آ  
مـرۆ  ی بـۆ ئـه آـه سـته دهدام و دارو ، دادگایی آردنـی سـه جی باسه. آرد

 .)دوا خرا
 

  آوردی٢٧٠٦ورۆزی  ی نه١٧- ٢٠٠٦ی نیسانی ٦ -٢١٠٥ -بات ژ ی خه رۆژنامه
 
  و هاوکارانیدام واسینی سه هه

 
ی ٦ ـکـــاتژمر  دام حســــین ـلـــه کردنی ـســـه دادـگـــایی وره ن ده پاـشـــا ـچـــه

کــی  خــه ی س شــعه کــه ١٤٣کوشــتنی تــاوانی  بــه({دا٣٠/١٢/٢٠٠٦رۆژی
دام   ـسـه ـیـان ـلـه ـقـه دا ـتـه١٩٨٢ ـسـای ـلـه  ی وه  ـتـاوانی ـئـه ـبـه(  ـکـه) ـیـل دوـجـه

 ســـزای   وه ن دادـگــای ئراـقــه  الـیــه  ـلــه) بیـکــوژن  ویســـتوویانه،ـکــردووه
و  واسین ئـه ی هه  شوه دا به و رۆژه ر له  هه.رچوو دام ده کوشتن بۆ سه

 . ژیانی هنرا جکرا و کۆتایی به  جبه  سزایه
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 دام سهواسینی   هه ت به باره سهن دک  چه

 
  دی٩ – ١٣١۶  اردیبھشــت٨ (عــراقجمھــور ســابق  ئــیس رصــدام حســین{

 از جمـلـه جناـیـت علـیـه بـشـریتم ـپـس از آنـکـه توـسـط دادـگـاه ـبـه اتـھـا) ١٣٨۵
 مجــرم شــناخته شــد، در ١٣۶١ در ســال دجیــل تــن از مــردم ١۴٣کشــتار 
 ٣٠ (١٣٨۵  دی٩در ـتــاریخ ) UTC ٣:٠٧( ـبــه وـقــت محـلــی ۶:٠٧ـســاعت 
 .به دار آویخته شد) ٢٠٠۶ دسامبر

 زمان و مکان اعدام

 ٣٠ (١٣٨۵  دی٩ بامداد به وقت محلی در تـاریخ ۶ در ساعت ًصدام حدودا
مراسـم اعـدام .  به دار آویختـه شـدعید قرباندر صبح روز ) ٢٠٠۶ مبردسا
ایـن مرکـز .  در شمال بغداد برگزار شـدکاظمین در شھر اردوگاه عدالتدر 

ایـن اردوگـاه بعـدها بـا نـام .  محل حضور سران اطالعـات نظـامی بـودًسابقا
شـد کـه در آن شـھروندان عراقـی زیـادی توسـط  یاردوگاه بانزای شناخته م

های اولیه صـدام بـه  برخالف گزارش .مأموران صدام شکنجه و کشته شدند
 و بـرزان ابـراهیم التکریتـیهـای  دست خود به نام تنھایی و در غیاب دو هم 

 .این دو نفر پس از عید قربان اعدام شدند.  اعدام شدعواد حامد البندر
 مراسم اعدام

آخرین اقدام قـانونی پـیش از اعـدام صـدام حسـین دادن کـارت قرمـز بـه وی 
این کار توسط یکی از مقامـات دادگـاه انجـام شـد و بـه معنـای آن بـود . بود

های یکی از شـاهدان، صـدام پـیش  بر اساس گفته. که اعدام وی حتمی است
 .»لرزید بسیار آرام بود و نمی«م از اعدا

هـا مبنـی بـر ایـن اسـت کـه درگیـری کـوچکی هنگـام  با اینحال برخی گـزارش
شورای امنیـت ، مشاور موفق الربیعی.  افتادخارج کردن وی از سلول اتفاق

صدام حاضر نشد که نقـاب مخصـوص اعـدام « گفت که العربیه عراق به ملی
 بر لب آورد اما تا زمـان شھادتینصدام پیش از اعدام ذکر . »را به سر کند

 .اعدامش حرف خاص دیگری نزد
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شـود کـه  گفتـه مـی. هیچ مقـام آمریکـایی در محـل اعـدام وی حضـور نداشـت
در هنگام اعدام همچنان همان قرآنـی را . بوده است» مطیعانه«رفتار صدام 

 .که در تمام طول محاکمات در دست داشت به همراه خود آورده بود
را » ها مرگ بر ایرانی« گفت که صدام پیش از اعدام بارها فریاد فق الربیعیمو

 .تکرار کرد
 

پیش از آنکه طنـاب «:  که یکی از شاهدان مرگ صدام بود گفتسامی العسـکری
ملـت : به گردن صدام انداختـه شـود او فریـاد اللـه اکبـر سـر داد و ادامـه داد

: سپس صدام صـلوات فرسـتاد و گفـت. »پیروز است و فلسطین عربی است
: یاد ادامـه دادنـدکه ناگھان چند نگھبان با فر» درود بر محمد و پیروان او«
فیلـمـی ـکـه . ـصـدام بـا نـگـاهی تحقیرآمـیـز ـبـه آنھـا نـگـاه ـکـرد» ـبـاد مقـتـدا زنـده«

 ـبـه دـسـت آـمـده ـبـود، نـشـان داد ـکـه برـخـی از اـعـدام الجزـیـره ءتوـسـط ـشـبکه
و شـخص دیگـری بـه آنھـا تـذکز » انشاالله بـه جھـنم بـروی«: گفتندکنندگان 

ســپس صــدام لفــظ . »او در حــال اعــدام اســت. آقایــان تمــامش کنیــد«: داد
یکـی از . شھادتین را بر زبان آورد و پس از آن سکوی زیر پای او باز شـد

مـرگ بـر خـائنین، «: های صدام این بـود منابع آگاه اطالع داد که آخرین گفته
هـا در فـیلم منتشـر شـده  امـا ایـن جملـه» ها ها و ایرانی ها، جاسوس اییآمریک

 .مشخص نیست
یکی از شاهدان، وی . صدام در هنگام اعدام، حاضر نشد تا نقاب به سر کند

توصـیف ـکـرد؛ دیگـران او را آرام و مطـمـئن » مـردی ضـعیف و شکـسـته«را 
د و او نیـز پیش از اعدام، دعایی اسالمی برای وی خوانده ش. وصف کردند
تصاویر منتشر شده از اعدام صدام حسین تنھا لحظـات پـیش از . تکرار کرد

ـفـیلم تلویزـیـونی آـمـاده ـکـردن  .اـنـداختن طـنـاب ـبـه ـگـردن وی را نـشـان دادـنـد
 و سپس در سراسـر جھـان تلویزیون عراقصدام برای اعدام ابتدا از طریق 

در فیلم پخش شده تنھا لحظات پیش از انداختن طناب بـه گـردن . پخش شد
در کفـن امـا چنـد سـاعت بعـد تصـاویر جسـد صـدام کـه . وی نشان داده شد

پیچیده شده بـود توسـط دولـت عـراق و بـه منظـور اثبـات مـرگ وی انتشـار 
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 ]نیازمنـد منبـع[.ضـبط شـده HDTVالبته در خبر ها آمده که فیلم بـه طـورت . یافت
cnn د که پس از اعدام صدام، مـردم اقـدام بـه برگـزاری  گزارش داان ان سی

جـشـــــن در مـکـــــان اـعـــــدام وی کردـنـــــد و گروـهـــــی ـبـــــه دور جـســـــد وی 
 ]نیازمند منبع[.رقصیدند

 
 خاکسپاری

 انتقال داده و یمن صدام درخواست کرد تا جسد وی را به کشور ءخانواده
به این » آزاد شدن عراق« خودشان ءتا سپس در صورت به گفتهدفن کنند 

های ضد و نقیض مسئوالن عراقـی در  با وجود گفته. کشور برگردانده شود
 خاکسپاری صدام، سرانجام جنازه او را برای تدفين ءمورد جایگاه و شیوه

 ء بــه ســران عشــیرهتکريــت در عوجــهدر روســتای محــل تولــدش بــه نــام 
نش قصـی جسد صدام حسین نزدیک محـل دفـن پسـرا. بوناصر تحويل دادند

 .و عدی به خاک سپرده شد
 ها واکنش

 ًبسـیاری از افـراد کـه اکثـرا. ها نسبت به اعدام صدام گوناگون بودند واکنش
دـنـد ـبـه ـشـدت از اـعـدام وی  ـصـدام دـیـده بودیکـتـاتوریـهـایی از نـظـام  آـسـیب

برخی از این قربانیان نیز خواستار آن بودند که صدام بـرای . حمایت کردند
نـسـبت ـبـه مـقـدار (دیـگـر جنایتـھـایش ـکـه موـجـب ـمـرگ اـفـراد بـسـیار بیـشـتری 

گروـهـی ـبـر اـیـن ـبـاور . ـشـده محاکـمـه و مـجـازات ـشـود) ـمـذکور در پروـنـده
واهـد شـد امـا در مقابـل بودند که اعدام صدام باعث افزایش روحیه مـردم خ

ـهـا خواـهـد  کردـنـد ـکـه اـیـن ـکـار موـحـب اـفـزایش خـشـونت کـسـانی ـهـم فـکـر ـمـی
المللی افراد زیادی از اجـرای عـدالت در مـورد صـدام   بینءدر جامعه. گردید

، اتحادیـه اروپـااکنـون در   کـه هـماعدامحمایت کردند ولی نسبت به مجازات 
.  ممنـوع اسـت اظھـار نارضـایتی کردنـداسـترالیا و جنوبی و آمریکای شمالی

 .مدافعان صدام هم اعدام وی را ناعادالنه خواندند
 

کننـدگانش   از اینکه پدرمان بـا شـجاعت بـا اعـدام «: گفتسخنگوی دختران صدام
 .»بالیم  میبرخورد کرد به خود
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 المللی سران کشورها های بین واآنش

نسبت به اعدام صدام اظھار خرسندی کرد ولی نگرانـی خـود را نسـبت  ایران
عـالم هـای او علیـه ایـران ا  صـدام و جنایـتءبه وضعیت رسـیدگی بـه پرونـده

مـا همچنـان «:  گفـتوزارت خارجه جمھوری اسـالمی ایـرانسخنگوی . کرد
خواستار رسـیدگی بـه اتھامـات رژیـم صـدام علیـه ایـران و دیگـر کشـورهای 

 .»منطقه هستیم
جـابر .  استقبال کردنـدصدام نیز از معدود کشورهایی بود که از اعدام کویت

وزـیـر و وزـیـر کـشـور و دـفـاع کوـیـت ـبـا   مـعـاون اول نخـسـتالمـبـارک الـصـباح
ای بـرای  ابراز خرسندی از اجرای حکم اعـدام صـدام، آن را قصـاص عادالنـه

 .» و مسلمان بودهای عرب صدام دشمن ملت عراق و ملت«: وی دانست و افزود
 

 اعـالم کردنـد کـه از حکـم اعـدام فرانسـه و اسـترالیا، انگلستانبرخی از کشورها همچون 
 .گذارند کنند ولی نسبت به تصمیم دادگاه احترام می دفاع نمی

و کشورهای دیگر از اعدام  آلمان، لیبی، واتیکان، پاکستان، اتحادیه اروپا، مالزی، ایتالیا
 .سازی اوضاع منطقه دانستند ثبات صدام حمایت نکردند یا آن را موجب بی

 
 های مستقل سازمان

ـهـای   فرـقـهءهـمـه «:ـلـوییز آرـبـر، کمیـسـر کمیـسـاریای ـعـالی حـقـوق بـشـر ـسـازمان مـلـل متـحـد
الملل عالقه دارند که حکم   بینء عراق به همراه تمامی اعضای جامعهءجامعه

 محاکمـه و اسـتینافی ءاعدامی که در قانون عراق وجـود دارد تنھـا در ادامـه
ای   پروـنـدهءاـیـن موـضـوع درـبـاره. طرفاـنـه ـصـادر ـشـود عادالـنـه، موـثـق و ـبـی

 .»کند پرونده هم صدق میمچون این استثنایی ه
 مرتـکـب تخلـفـات صــدام حســین «:ریـچـارد دیـکـر – ـسـازمان دـیـدبان حـقـوق بـشـررـئـیس 
 دادن حکم اعـدام ءکننده  بود ولی این مسئله توجیهحقوق بشرشماری از  بی

 تــاریخ» «.باشــد رانســانی اســت نمــیبــه وی کــه مجــازاتی ســتمگرانه و غی
 و اـعــدام وی دجـیــلدار وی در ـمــورد ـمــاجرای   خدـشــهء محاکـمــهءدرـبــاره

 .»قضاوت خواهد کرد
 )rg.wikipedia.www)  (ویکیپدیا(نترنتی   سایتی ئه رچاوه سه
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 زگای مخابراتی ئراق رۆکی ده واسینی سه هه
 

 ئــراق و ای مـخـابراتیزگـ دهرۆـکـی   سـهبـارزان تکریـتـی ١٥/١/٢٠٠٧ رۆژی
 -ر نـده لبـه د ئـه حمه ز ئه وه عه(ناوی  به کهسکی دی دام و که  سهزڕبرادایکبرای 

 یـل دوجـهسی  که ١٤٣مان تاوانی هه به )  دادگای بای ئیراق ر له دادوه
  وانیش به رچوو، ئه یان بۆ دهن بیاری کوشت وه ن دادگای ئراقه  الیه له
 .یانیان هنرا ژ واسین کۆتایی به هه
 
 
 
 
 
  دا کـه و کاتـه له

بارزان تکریتی 
  وه کـه نافـه  تـه به
 واسرا بوو، هه
 ملـی  شـی لـه له

  وه بـتــه جیــا ده
  وتــــه کــــه و ده
 . خوار

 
 
 
زگـــــــــــــــــــای  ده

 :مخابرات
زگـــــــــــــــــــای  ده

جاسوـســــــــی و 
 .پۆلیسی نھنی

 
 ٢٠٠٧ Janvary ١١٤٠و١١٣٩ -  ژ-ن نده یھان له ی که  رۆژنامه رچاوه سه
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 لی آیمیایی جاركی تر حوآم درا ژادی دا عه ی پاآتاوی نه هیدۆس  له
 
حمـود  ر مـه تـی دادوه رۆآایـه  سـه غـدا بـه  شاری بـه آانی عیراق له  دادگای بای تاوانه مۆ له ئه
ـچـوو، ـحـوآمی  ڕــوه  عـیـراق ـبـه ژادی ـلـه ی پاآـتـاوی ـنـه ـمـین دانیـشـتنی دۆـسـیه ن دواـهـه ـسـه ـحـه

 . وه اراندا خوندرایهر تاوانب سه آۆتاییش به
ـمـین  د ـئـه ـمـه ـحـاآم رزـگـار مـحـه

ــــه ــــای  ـئ ــــای ـب ــــدامی دادـگ ـن
ت  تایبـه  عیـراق بـه آـان لـه تاوانه
: یانـــد ی راگـــهPUKmedia  بـــه
ـــــه ـــــۆ  ـئ ـــــه٢/٨ـم ـــــای ـب    آۆـت

ـآــــــانی دادـگــــــایی  دانیـشــــــتنه
ی پاآـتــاوی  تاوانبــارانی دۆســیه

  عیراق هات، ژادی له نه
 

 آانی عیراق حوآمی آۆتایی بۆ ن، دادگای بای تاوانه سه د حهحمو ر مه تی دادوه رۆآایه  سه به
آیشـیان تاوانبـار  یـه ارهرچـوون و ژمـ شكیان ب تاوان ده  به رآرد آه  ده آه تاوانباری دۆسیه ١٥
 .رچون ده

عـدون شـاآر و  جیـد تكریتـی و سـه ن مـه سـه لی حـه  عه ك له ریه آاندا هه ناو تاوانباره له: وتیشی
  ك لـه ریـه ردا درا، هـه سـه  سـاڵ زینـدانییان بـه٧ ز و وجـدان خـدر هـادی حـوآمیزیـ تاریق عه

  مـزه حمـود حـه می و مه عزه لئه زاق ئه بدوله لاوی و عه یاد ئه زاق و ئه بدوله حمود زمام عه مه
 .ردا درا سه  ساڵ زیندانییان به٦حوآمی

د  مـه فیـف و محـه د حسن زه حمه تیف موسیف جاسم و ئه  له ك له ریه  هه حاآم رزگار وتیشی آه
 .گ ئازاد آران رحان موته جید و فه ن مه سه هدی ساح و هاشم حه مه

ر  گـه م ئـه  بـه رچـووه دانی بـۆ ده سداره جید حوآمی له ن مه سه لی حه  پشتر عه وه روونیكرده
وا  چـوون ئـهر جیـد ده ن مـه سـه لـی حـه ی دژی عـه و حوآمانـه جكردنـی ئـه ر جبـه  سـه آاربگاته

پـی قـانونی عیراقـی آـام   بـه پنـدرێ چونكـه سـه ردا ده سـه دانـی بـه  سـداره حوآمی سزای لـه
 .آرت ج ده ویان جبه حوآم قورستر بت ئه

 
م   دوا دانیشـتن بكرـت بـه٢٩/٧بیـاربوو: یانـدین غدا پی راگه  شاری به آیش له یه رچاوه سه

یاسـا  بـه: مساڵ بوو، وتیشـی ی ئه ٨/٤ له یه م دۆسیه نی ئهم دانیشت آه  و یه٢/٨دواخرا بۆ رۆژی
   آـه  بـووه وه عـس تووشـی راگواسـتن و دوورخسـتنه سـتی رژمـی بـه ر ده سـه سپنرا آورد له چه
نگـارو شـخان و  لـی و شـه نـده قـی و مـه رآـوك و خانـه ست لی گۆڕینی دیمۆگرافیای آـه به مه
 دا ١٤٠ی مادده برن له آان ناوده  ج ناآۆآییه  ناوچه ا به ئست  آه  بووه و ناوچانه خمور و ئه مه

 ٢٠٠٩/ ٠٢/٠٨  ١٦:٣٥    غدا  به-شتی قادر ده PUKmedia                              .آرت باسیان ده
 . رگیراوه وه PUKmedia سایتی  له
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 و هاوکارانیدام  یكردنی سهیدادگا

 ؟تی ئراق وه یکردنی دهییا دادگا

 

ـه ـه ـگـه ـئ ـه ر چاوــك ـب ـاییكردنی ـی دام و  ســه...... م و م و دووـهـه ـآـه  دادـگ
ــه و ســـزاکانیان کـــه کـــانی  هاوکـــاره ــراق بۆیـــان  پـــی ده  ـب ســـتووری ئـ

ـن، ده ـاریکراوه بگـ ـین دـی ـه بیـن ـاره  ســه ـکـه  دادگایـی ـه ـب  ١٤٣  کوشــتنی ت ـب
ر بـۆ   بـراوه، سـزاکانیش هـه ڕـوه  بهیل دوجهی  ی شارۆچکه  س شعه که
 و مـافی دایـک و بـاوک، کـوڕ و  و تاوانـه  ئه ی که وه ئه!   دیاریکراوه وه ئه

 ـســزا ـبــۆ  ـخــرا و  پـشــتگوێ ـنــه ـســه ـکــه ١٤٣و ـکــچ، خوـشــک و ـبــرای ـئــه
 ١٤٣ک کوـشـتنی ـنـه!   ـیـه راـنـه روه ، ـکـارکی دادـپـه  ـکـان دـیـاریکراوه تاوانـبـاره

بـت باسـی بکرـت و   و ده سکیش گرنگـه  که کو کوشتنی تاکه س، به که
 بوونیـان،   شـعه خـاتری نیـا بـه ک تـه نه! نجام بدرت یان دادگایی بۆ ئه ده
ر ربـازکی  تی هـه  مرۆڤن و مرۆڤیش مافی خۆیه ی وه خاتری ئه کو به به

و   لـه  کـهنفال  ئهتاوانیم بۆ  ببت، به..... بی، سیاسی و  زهه ئایینی، مه
ـیـان  گوـنـدی و ده ٤٠٠٠ ـنـاوبران و مرۆـڤـی ـکـورد ـلـه ١٨٢٠٠٠ دا ـسـاته ـکـاره

 ـیـل دوـجـه ـتـاوانی  ی کوردـسـتان ورانـکـران، ـلـه ـشـه و ـبـه ی ـئـه ـشـارۆچکه
ـۆ سیاســه بچــوکتره ـه ؟ ـب ـوه ـتـی ـت ـۆڕینی چوارچـ ی جــوگرافی  عرـیـب و ـگ

نـاو بردنـی  کـان و لـه ب نشـینه ره  عـه  پنـاو ناوچـه سیاسی کوردستان له
 ـیــل دوـجــهی  ـنــده روه  ـپــه نـگــی ـکــورد ـلــه رـهــه بـیــات و ـفــه ده زـمــان و ـئــه

  کـان لـه یلییـه  فـه  رکردنـی کـورده هـاتره؟ بـۆ راگـوزانی کـورد و ده مبه که
 یـل دوجـه ی یهدۆسـی  کانی خۆیـان و ناردنیـان بـۆ ئـران لـه شار و گونده

ی  کـانی دیکـه  و ناوچـه بجـه ـه بـۆ بوومبـارانی شـیمیایی هـه؟  هـاتره مبه که
 !بۆ؟! ؟ تره ههاتر و بچکۆل مبه  کهیل دوجه تاوانی  کوردستان له

 ؟م گیراون  که م و به دووههی   پله   خراونه نهو تاوانا بۆ ئه
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 : ین ستنیشان بکه ، ده کراوه  دادگادا باسیان نه  له  که رانی ئراق ی رابه ن تاوانی دیکه با چه

 

 میدهـد، دولـت امریکـا  صدام حسین برای قتل کارمندان سـازمان ملـل در کردسـتان جـایزه – ١ 
 ١٠ برای کشتن کارمندان سازمان ملل متحد در کردستان عراق، تا  حسین را متھم کرد کهصدام 

  -). میدهد  قاتالن آنان جایزه هزار دوالر به

ت   خـه کوردسـتان کـان لـه کگرتـووه یـه وه تـه ی نه ندانی رکخراوه بۆ کوشتنی کارمهحسین  دام سه
ـنـدانی  کوـشـتنی کارـمـه ـبـۆ  ـکـات ـکـه  تاوانـبـار ده هو دام ـبـه مریـکـا ـسـه ـئـهـتـی  وــه ، دهـکـات دـیـاری ده
    .}.)کات زار دۆالری دیاری ده  هه تی ده  کوردستان خه کان له کگرتووه یه وه ته ی نه رکخراوه

پیالن بۆ کوشتنی :  بۆ نموونه،   دارژراوه وه١٩٩١ سای له    پیالنانه و جۆره ئه
 .١٩٩١   لهدانیال میتران

"  اـصـوال: گیریـھـای ـخـود مینویـسـد  ـسـازمان مـلـل در یـکـی از نتیـجـهگزارـشـگران  – ٢
   بـه  کـه بـر اسـاس یـک بخشـنامه. سازمان سیاسی و قضـایی عـراق ماهیتـا نـاقص حقـوق بشـر اسـت

   حکم اعدام آنھـا بـه  است، زندانیانی که امضای احمد حسین رئیس دفتر ریاست جمھوری رسیده
 دسـت   بـه نیافته مجازات اعدام آنھا تخفیف  خود را کهحبس ابد کاهش می یابد باید همقطاران 

 .خود اعدام کنند

 ئراق  ت به باره کان سه کگرتووه یه وه ته ی نه ندانی رکخراوه گوزارشی کارمه
 مـافی مـرۆڤ   کـه ری ئـراق سیسـتمکه روه دا سیسـتمی سیاسـی و دادپـه بناغـه  لـه:  یه و جۆره به

ـات پشــل ده ـه. ـک ـه ـب ـهیا پــی راـگ ـدنک ـک ـه ـن ـه  ـل ـه  الـی ـه ن ـئ ی  رۆـکـی نووســینگه د حســین ســه حـم
یـان   و سـزاکه رچـووه  سـزای کوشـتیان بـۆ ده ی کـه و زیندانیانـه ، ئـه  ئیمزا کراوه وه رۆککۆمارییه سه
یـان  کـه  سـزای کۆشـتنه ی خۆیان کـه و هاوکارانه بت ئه تایی، ده تاهه  بۆ زیندانی هه وه  خواره دته
 .ستی خۆیان بکوژن ده  به وه هت کراوه م نه که

ی  دیکـه هانبدات بۆ کوشتنی مرۆڤکـی زیندانی مرۆڤکی   که ی هو تاوان ئایا ئه
ک  بــت وه یـا ده  وه پرسـنه دا لـی ـنـه و دادگاییانـه بــت لـه  ده وه ، بـۆ ئـهزینـدانی

 !؟  ئاراوه  بتهکی گرنگ یه نده روه په

 و  ، خاله  اول مونث مانند خواهر، مادر، عمه رجه بر اساس فرمان دیگری، کشتن بستگان د– ٣ 
 - است  شده رای مردان مجار شمردهدختران آنھا در صورت ارتکاب اعمال منافی عفت ب

ر  گـه ئـه  وانـه کـانی ئـه و کچـهپـور دایک،  ک، خوشک ی وه مینهکوشتنی ،  دیکهی کرمان فهپی  به

 .  ئازاده وه  کانه هون پیا  الیه له، ی ئخالقی بوون ه دووچاری هه
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 ی هانـ نامرۆڤان رمانـه و فـه نـای ئـه  په له
  ت لـه ر حیکمـهنسـو ، مهتی ئراق  وه ده
  لـهرانـی حیزبـی کۆمۆنیسـتی ئـران  رابه

یــن   اله یــت لــه کــاتی داگیرکردنــی کــووه
 : نووست  ئه و جۆره به  وه ئراقه

ما هیچ دل خۆشـی از نظـام عشـیرتی و 
ی زن و ـبــی قـصــاص اـســالمی و ستمکـشــ

 ـشـیوخ  حـقـوقی ـمـردم و انقـیـاد آنـھـا ـبـه
. میلیـــــاردر در ایـــــن کشـــــورها نـــــدارم

 گۆڤــــاری کۆمۆنیســــت -  رچــــاوه ســــه
ـسـمی حیزـبـی کۆمۆنیـسـتی  ئورـگـانی ره

  .  ١٣٦٩ سالی ٥٩ -   ژماره-ئران

ـتــی  راـیــه و بۆـچــوونی راـبــه پـــی ـئــه ـبــه
ــه ــران راـب ــی کۆمۆنیســـتی ئـ ــی  حیزـب راـن

ـه ـراق الـی ـرۆڤ ئـ ـافی ـم ـری ـم ـاڤی نـگ  و ـم
 ژــر  ــک لــه ویــت خــه یانــه ژنــان و ئــه
یـت  یی و ئیسـالمی کـووه شیره سیستمی عه

   . ن  ئازاد بکه ی ناوچکه و وتانی دیکه

ـه ـایه ـل ـر ـس ـه ژـ ـه ی ـئ ـه و ـف دام  ی ســه رماـن
  واـی ماسـمدیای جھـانی لـه پی هـه به

  ـغـدا ـبـه  ـبـه ژن ـلـهدان  ـسـه دا٢٠٠٠ـسـای
ـــه ـــوژران وه ـتـــاوانی ـئ  و ی خۆفرۆـشـــن ـک

  وه و یـان جیـا کرانـه سـته  جـه ریان له سه
  وه کانیانـــــه ی ماـــــه روازه ر ده ســـــه بـــــه
   بیــر لــه واســران تــا ژنــانی دیکــه هــه
و  ـبـۆ ـئـه.  وه ـنـه نووـسـی خۆـیـان بـکـه ـچـاره

    هاـتـــه دا ـنـــه و دادگاییاـنـــه ـلـــه  تاواـنـــه
ــاراوه ــه ـئ ــۆ ـئ ــه ؟ ـب ــه و تاواـن ــاوانی   ـل  ـت
بـوو؟ ختـر  هاتر و ببایـه مبه یل که دوجه

ـه ـه خــۆ ـئ ـه قــه  تــه و ژناـن ـان ـل دام   ســه ـی
  وتبوونـه  که  که    سانه کهو  کرد بوو، ئه نه
وـتـــی  ـســـکه  ده وه  ـئـــه    وه و بارودۆـخـــه ـئـــه

تـی ئـراق  وـه یـی ده رده روه تی په سیاسه
  !  بووه

 ١٤/٤/١٩٩٤ممه   پجشه٥٠١ -ن ژ نده یھان له که
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 غا هکانی ب رزه به  پایه  حاکمه ش به پشکه
 

 ندان غای شکۆمه به
 

 ر دان سه ر شانی ژنان سه سه البرا له
 "ر دفه خۆفرۆش و پیس و به"ری  سه
 واسران ت هه نگ و عیبره  بۆ په له
 ر رک و منار و راگوزه ر ده سه له
 

 جارێ به" سۆزانی"کشکرا  ریشه
 ر فسه غای شمشر و ئه  به خاونه
  شارا ئستا له" خۆفۆش " نییه
 ر راسه ن شکۆین تکا سه خاوه

    
 "خۆفرۆشان"غای  به

 
 د کیاری بوو سه" خۆفرۆش"ر  هه
 موویان بوو  الی هه  نۆبه  کات به به
  پای داد نه ر کیاران ببه گه ئه
  داد رێ نامن بپرس له سه
 
 ر نامن رک نامن، منار نامن، گوزه ده
 !بین د کیار الی خۆی نه ری سه سه
 ب ر ئه  سه  له پ و رۆژه ئهغا  به

   !ب ی ئاشکرا ئه که ندییه شکۆمه
 

        ٢٥/١١/٢٠٠٠ 
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  حاآمان مقدس بغداد تقدیم به
 

 بغداد شكوهمندان
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دام و هاوکـارانی   سه رانی پشووی ئراق، واته ی رابهکان ه تاوان ت به باره سه
  ا بنـهکانـد ه دادگاییـ  لـه یان ویستووه  و نه بووه و جۆره بۆچ به کوردستان  له

 گـۆڕی   هنانـه ریتانیا لـه مریکا و به  ئهیت  سیاسه دا که وه نای ئه  په ؟ له ئاراوه
م  ، بــه کــی گــاوه ره وری ســه ۆ دادگــا دهرانــی ئــراق بــ ی رابــه نــده روه پــه

 رۆی  و وست بووه ن هه دا خاوه و کاره ۆی لهسیستمی سیاسی ئراقیش خ
سـتووری ئـراق   ده  زیـاتر لـه وه ڕوانـی لـه چـاوه! تگـی و ده  گاوهگرنگی 

ی  ن ئـمـه ـیـه  ال ـلـه دا کوردـسـتان ـلـه  ـتـی ئــراق وــه ـکـانی ده تاواـنـه  ت ـبـه ـبـاره ـسـه
 ! تییه کی تایبه ڕییه زن و خۆشباوه کی مه یه ه  هه وه کورده

ر  ـهـه  ـسـتووره و ده ـئـه ، ـیـه ـسـتووری ـخـۆی ـهـه تــك دهر و زاـنـین ـهـه ك ده وه
  کـهی  و وتـه نـدی ئـه وه رژه پنـاو بـه هم لـ  بـت، بـهیـش  رانـه روه  دادپه نده چه

  و بازنـه سـتووری ئـراقیش ناتوانـت لـه  ده، وه  پشه ڕواته  ده بۆی نووسراوه
!  یـه  و هـه مـدا بـووه ی دووهـه  پله  لهئراق   له وه ته ک نه کورد وه! رباز بت ده

م  ، بـه تـی ئـراق زۆر کـۆن نییـه وـه ک ده ئراق وهمژووی دورست بوونی 
ی   خاـنــه وـتــه ـکــه  کولـتــوری و ـئــایینی ده-ـبــی ده  ـئــه-ک مـــژووی زـمــانیی وه
 . زانت کی کۆن ده نی مژوویه  خاوه  خۆی به بی و ره عه
بـی  ره پـی ئیـدئۆلوژی عـه وتی رووناکبیرانی ئراقی و بـه سوکه پی هه پی قانوونی ئراق، به به
   لـه شـکه و بـه خـاکی ئـراق   لـه شـکه  بـه ،ای ئراقـد  چوارچـوه لـهوا   ی کوردستان که شه و به ئه

ر   ـهـه ـتـی ئــراق ـبـه وــه راـنـی ده کرــت راـبـه پــی ـقـانوونی ئــراق ده ئاـیـا ـبـه .ـبـی ره نیـشـتمانی ـعـه
نـدی  وه رژه پناو بـه  له ن کهکانی کوردستا یهی سیاس تاوانی رووداوه   به  بوویانه  که وه که ئیدئۆلۆژییه

 !، دادگای بکرن و سزا بدرن؟ نجامدراوه  ئهئراقدا

ـاییکردنی ـسـه  ده ـلـه رۆککۆـمـاری ئــراق و  ـکـانی ـسـه  ـکـورد پۆـسـته،دام و هاوـکـارانی وراـنـی دادـگ
ـری ده وه ـراق و چــه وه ره زـی ـه ی ئـ ـه ن پۆـسـتی گرنـگـی دیـک ـته ده ی ـب ـووه وه ـس ـا چــه روه ، ـهـه  ـب ن  ـه

  ـیــش ئاگاـیــان ـلــه ـســانه و ـکــه ـکــانیش ـکــورد ـبــوون، ـئــه ی دادگایکردـنــه)ـحــاکم -قاـضــی(ر دادوه
  نـده روه م پـه ، بـه  بووه عریب، راگوزان و شیمیاییباران هنفال، ت ک ئه کانی کوردستان وه رووداوه
ووری سـت  ده ری مرۆڤ لـه رابه ی نابه  خانه وته که کوردستان  انی ئراق لهر ی تاوانی رابه و دۆسییه
مـان بـۆ  وه ، ئـه  وه ستووری ئراق بکۆینـه  ده ی بیرکاری و ماتماتیکی له  پوانه ر به گه ئه. ئراق دا

    که تو که رده ده

 ١٤٣   له همتر  که١٨٢٠٠٠  
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 رانی ئراق   رابه  که یه تاوانانهو  ئهی  شایستهسزا آام 

  ؟ نجامیانداوه ئهدا  کوردستان  له

ر  گـه ئـه.  ک روون و ئاشکرایه یه  تا راده کوردستان ئراق لهرانی  ی رابهتاوان
ــــه ــــراق  تـكــــای راـب ــــی ئـ ــــهراـن ــــهپادشـــــای و آۆماری  ـب ــــایی   وه ـی ــــا آۆـت  ـت

 آوردســتان   لــه ی کــه و تاوانانــه  خــاتری ئــه  بــهدام   ســهتــی دارییــهت ســه ده
  ر بکرن، لـهسگی  ژیاندا بن و ده ر له گه  ئه سانه و که موو ئه هه ، نجامیانداوه ئه
 جھانـدا   لـه قورسـترین و گرانتـرین سـزا کـه! سک زیـاتر نـابن د که ن سه چه
سـزای  و ی مـرۆڤ ببـت ر رانبـه بـه  بـهر بوامـان  گـه  ئه. یه سزای کوشتنه هه

د  نـد سـه ی چـه دا تۆـه و سـزادانه  له،ت دیاری بکر و تاوانبارانه کۆشتن بۆ ئه
د  نـد سـه و چـه ئـه آوشـتنی  بـهئایـا . س  و بـهتآرـ  آـورد دیـاری دهسکی که
ر تـاکی   سـه  و لـهسـتانگـای کورد  گۆمـه  لـه و تاوانانـه ی ئـه وه  کاردانه سه که

ـبـی، زـمـانی، ـئـابووری و  ده نـگـی، ـئـه رـهـه ی ـفـهزـیـانکرــت؟ ئاـیـا  ـکـورد بنـبـ ده
   بـهآوردسـتان  ها زیانی گۆڕانی جوگرافی سیاسی روه تی کورد، هه یه کۆمه

رانـی ئـراق  ی رابـهسـزا ؟ وه هتـب بـوو ده ره قـه   سه د که ن سه و چه ئهکوشتنی 
  کـان زیانـهی  وه بـوو آردنـه ره قـههـا  روه  کورد و کوردستان، هـه ت به باره سه
  ی سـه ن کـه و چـه و ئـهدام  ك سه نهتی ئراق،  وه ستۆی ده  ئه ته بوو بخرایه ده

ســتووری تکــای  و دهوری ئــراق ســتو  ده  بــه و ســزادانه ئــه!    دادگــا برانــه
 ! نجام  ئه ناگاتهبی  ره تانی عه وه ده

م  ـکـه  ـیـه  ـلـه ه)دام حـسـین ـسـه(ـکـانی ـخـودی  قـسـه  و باـسـه  ـبـۆ ـئـه ـگـه باـشـترین ـبـه
ر   سـه کاتـه  هـرش ده کـه ١/٧/٢٠٠٤  ممـه  رۆژی پـنج شـه  دادگـا لـه دیداری له

   دفـاع کـردهعـراق از  اینکـه دلیـل   بـهقـانون صـدام را: لـت  و پـی ده ری دادگاکه دادوه
 کشـید؟   دادگـاه  دلیل انجام وظایف قـانونی اش بـه  میکند؟ مگر میشود مقام دولتی را به محاکمه

تـی  رۆکایه  سه  به کانه  ئوردۆنییه ره وستی دادوه هه ها روه هه) ؟اید این قانون را از کجا آورده

ـبــی  ره گــای ـعــه ســتووری کۆـمــه دهو ســتووری ئراـقــی   ده.ـشــدان د ره مــه محــه
دادگـای  خـاتری کـورد و کوردسـتان  بـهتـی ئـراق  وـه دهرانـی  رابـهناتوانت 

   له جگهکی جھانیدا   دادگایه له!  بووآی جھانی ، آاری دادگایه و آاره ئه !بكات
یشـی  وتکـی دیکـه سـکه ده تی ئراق، وه بۆ دهآان  زیانهر و  ره زهدیاریكردنی 
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ـ ده ـوو، ـئ ـه ســکه و ده هـب ـه وـت ـه وه  ـئ ـ ـآـوردی ییی سیاســ  کشــه  ـی ـه هـئ ی  شــه و ـب
کـی  یـه  کشـه بـوو بـه  و دهوه ره  ده بـرده ده ی ئراق  چوارچوه  لهیآوردستان
کتــی نیشــتمانی  یــه و گشــتی بــهحیــزب و رکخراوکــان   ی داخــه جگــه!  جھــانی

  و باـســه رـیــان لــهتــی بی تایـبــه بــهپــارتی دـمــۆکراتی کوردســتانی ئـــراق  و کوردســتان
   لـه وه ندنـه  سـه ک تۆـه  وه وه کـرده  ده وه کو زیـاتر بیریـان لـه ، به وه کرده ده نه
ر حیزب  گه ئه.  کوردستاندا دادگایی بکرن بت له عس ده دام و حیزبی به سه

وخـۆ یـا  ، راسـته وه تـه  بکردایـه و باسـه و رکخراوکانی کوردسـتان بیریـان لـه
هـا  روه  کۆنتۆیانـدا، هـه  وان لـه  کـه و شار و گوندانـه ی ئهک وخۆ خه ناراسته
ـاواره ـکـورده ـه  ـئ ـا، ـئ ـانی ئوروـپ ـا، ئوســترالیا و ـک ـه.....مریـک ـۆ ـئ ـان ـب   و باســه ـی

دام و   دادـگـایکردنی ـسـه ت ـبـه ـبـاره ـیـان ـسـه دا و داخوازیناـمـه  هاـنـده سیاـسـییه
ـسـت  رده  ـبـه   خـسـته ده  دا )دادـگـای الـهـه(ک  وهجـھـانی ـکـی   دادگاـیـه هاوـکـارانی ـلـه

  هـا بـه روه  هـه،....مریکـا و ریتانیـا و ئـه بـهتـانی  وـه دهکـان و  کگرتـووه یـه وه تـه ی نـه رکخراوه
 هاوکـــاری  بردنـــی کـــۆڕ و ســـمینار بـــه ڕـــوه  بـــه خۆپیشـــاندانی سیاســـی و

ـه ران و چاالـکـانی ـنـه نووســهران،  دادوه ـرده وه ـت ـتـی   یارـمـه ـکـان و ـبـه ســته  ژـ
 .کرد یان ده و داخوازییه گیری ئهانی پشتمرۆڤدۆستانی جھ

زووی ـکــورد و حـیــزب و  ی خواـســت و ئــاره وانــه  پـچــه ـکــه مــه ر وه ـگــه ئــه
   سیاسـییه وه و جونه م خودی ئه ت، به کانی کوردستانیش ببوایه رکخراوه

ـــه ـــه ـک ـــه  ـل ـــانی کوردســــتانه  الـی ـــزب و رکخراوـک ـــورد و حـی  باســــی   وه ن ـک
، بـۆ داهـاتووی رـتک کـی جھانیـدا ده  دادگایـه ی ئراق لـهران دادگایکردنی رابه

  و ـکـاره  ـئـه وه ـبـه داـخـه. ـبـوو دهـتـی  وتـکـی تایـبـه ســکه سیاـسـی کوردـسـتان ده
 .ستچوو  ده  له ها  گرانبه له و هه درا و ئه نجام نه  ئه گرنگه

 نـاوی یکـی بـه  نووسـراوه دام سـگیرکردنی سـه ڵ ده گـه ، لـه  ڕه ن الپـه م چه ری ئه نووسه :تبینی

  وه نترنتـه  رگـای ئـه لـه )تـی ئـراق؟ وـه دام یـا دادگـایکردنی ده دادگایکردنی سـه(
،   وه کرایـه  بـو نـه وه داخـه بـه بـات کوردسـتانی نـوێ و خـهکانی   کرد بۆ رۆژنامه وانه ره

ن ســایتی   چــه  لــه نــاوه ر بــه ی هــه دا دوو نووســراوه٢١/١٠/٢٠٠٥ و١٦/٧/٢٠٠٤پاشــان لــه 
 . وه دایه نگکی نه  دهنگی بده   له م جگه ، به وه ترنتی بو کردهن ئه
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  دوو جۆر  سوید به یان لهژ
 م که جۆری یه

 

ی  ڕه ن الپــه و چــه بــۆ ئــه کشــم  رادهویســت  خوشــهیتــۆرنجــی  دا ســه لــره
ک   وه-ڕفرۆشـتن ک شـه  وه-تکی تـاڵرهـا سـه ک بـه وهکـو  ، به ژیاننامهک  ک وه  نه وه خواره

   کـه سـانه و کـه  و نـاوی ئـه وه همووی بنووسـم ر هه گه  ئه بوا بکه کردن، ه شقه ته
 .زی گه هدی خۆت  نجه پهم،  سنیشان بکه  ده گا وریان ده دا ده م باسه له

 ی بـاشآـ یـه سـتم آـرد تـا راده هـه.  سـوید یشـتمه ر گـه نابه ك په وه ١٩٩٢سای
  وه  خوندنـه ی بـۆم آرابـت لـه نـده وه  ئـه. یـه  هه وه  و خوندنه فربوون بواری

بـاش بـن یـا آـان  نووسـراوه . نووسـین پی توانـایش لـه ، به آردووه آۆتایم نه
عـی  سـهنـاوی  بـهکـان  یـه آوردی ییـهینترنت  ئـه هسایتو   گۆڤارو    رۆژنامه لهد  به

ـزی ســه ـو ـق ـ ـب ـه هکراوـن ـاوی  ســه.  وه ـت ـهقــزم،  كــی ســه  خــه خۆمــه، عــی ـن م  ـب
 .یه›قایشی‹ م هشناسنام

تـی  وـه تـا ده بوو  وه بری قایشی بۆ ئه قزی، له  سه  واته و ناوه ئهدیاریكردنی 
ن  تـی ئـران چـه وـه  ده.هنـت  پـك نـهسـم خزم و آـه بۆ  مه ه نگوچه ئران ته

عـی   سـه ی کـه وه خـاتری ئـه  ژیانـدا بـوو، بـه م لـه وده  ئـه جار بـاوکی پیـرم کـه
ـ گیروگرفتـی بـۆ خـزم و  ها کۆمه روه ، زیندانی کرد، هه یه رگه کوڕی پشمه

تـی  وـه  دهن  الیه  لهبت بوو وه خۆمه ندی به   پوه ی که وه سم ساز کرد، ئه که
 . داگیرکرا وه ئرانه
  هـا لـه روه  هـه ،ن حسـه عیـد سـه  مـه حـهنـاوی   بـه وه هسـك آـهن   الیـه له  ی داخه جگه
زمانحـای    سـتۆکھۆم کـه  لـهم رده سـهرادیـۆ نـاوی  کی کـوردی بـه ن رادیۆیه الیه

  سـای ی ناشیرین لـه ک قسه ڵ کۆمه گه لهبوو  پارتی دمۆکراتی کوردستانی ئراق

 . ئاشکرا کرد رادیۆوه  و میان له که  دا شناسنامه٢٠٠٠
زایـم   نـاڕه  نامـه م بـه رده ۆی سـهی رادیـ ده  بـه  و کـاره ر ئـه رانبـه  بـه ناچار له به
ـسـک  و رادـیـۆ کـه رپرسـی ـقـانوونی ئـه ـبـه. ـمـم لکـردن ربـێ و داوای وه ده

ن  و ـچـه دا ـئـه  و ناـمـه ر ـئـه رانـبـه  ـبـه ـلـهواـنـیش  ـئـه، تروـشـی ڵ ـئـه یـسـه ـفـهـنـاوی  ـبـوو ـبـه
 . نووسی ک لبوردننامه یان وه ده
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 م رده رادیـۆ سـهکـانی  رنامـه ری بـه بـه ڕـوه بهیش  و لبوردننامه پاش نووسینی ئه

 .  بگرم وه ر به روه  سه ی وت کاتی ئوه  نامهنجامدا، کارکی ناشیرینتری ئه
 
 نـاوی تـی گۆڤـارکی کـوردی بـه  یارمـه ی بـه و کـاره ن ئه سه عید حه سه مه  حه

و  ) بـاغ الل ده جـه(نـاوی   بـه سـکه ی کـه کـه ن ئیمتیـازه  خـاوه  سوید که  له چراخان
بـا .  نجامـداوه ئـه) بـاغ الل ده وت جـه رکـه سـه(نـاوی   بـه سـکه یـش کـه که ره به روه به
 : بوانین  دیکۆمنتیه ڕه و دوو الپه  له ی گۆڤاری چراخان و کاره ت به باره سه
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ـنـاوی  م ـبـه ، ـبـه ره ـسـه  ـلـهی)ن ـسـه عـیـد ـحـه  ـسـه ـمـه ـحـه( فاکـسـی  ژـمـاره ،ڕه و الـپـه ـئـه

ی رپرسـ اخـان، بـه بـۆ گۆڤـاری چر  و ناردوویه  نووسیویه وه) دهعیدی قایشیزا سه(
 ! وه هاتک و بۆی بو دهکات   دهتی  یارمه وه یه دفراوانی گۆڤاری چراخانیش به
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ناوی  ر و به سه ی له)ن سه عید حه سه مه حه ( فاکسی  ژماره  که ١٨٥  هڕ ی الپه و شته ئه

 ٣٨  ژماره  له )باغ الل ده  جهی واده خانه (تی یارمه به،   نووسراوه وه) عید قایشیزاده سه(
 !  دا چاپکراوه٢٠٠٠سای   گۆڤاری چراخان له ٣٩و 

بـت  ده  ،بـنسـپیس  هنیـدا د مـه  کـاری چاپـه لـه  و جۆره ه ب سانک که کهراستی 
  ؟؟)درۆ و چاخانگۆڤاری (رپرسی   بهیا نب )چراخان گۆڤاری(  رپرسی به
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 تی کوردستانی ئراق تی رۆشنبیری حکومه زاره چاالکی سیاسی وه
 

 
 ٢٦/١٢/٢٠٠٤رۆژی 

ــه ده ــاراس ـل ــای ـئ   زـگ
 ژـــــر  ولــــر لــــه هــــه

ڕــــز  چــــاودری بــــه
ـــــــــچیرن ـــــــــارزانی ـڤ ان ـب

تــــی  رۆکــــی حکومــــه ســــه

 پــنج  ئــراقیکوردســتان
 :کانی  ناوه ی بهس که
 
 دار زنه مارف خه.  د
 زل لفه  مونزرئه.د 
 نسور حالم مه ئه 

 ن سه عید حه  سه مه حه
یـی و  دیـن کاکـه کـه لـه فه
 ر ک نووســـــــــــــــــه وه
 .دت کر خه
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 تی رۆشنبیری زاره وه
 
و  رـکـی ـئـه ـئـه!  تـکـه ر حکوـمـه  ـهـهـتـی زاره گرنگـتـرین وهـتـی رۆـشـنبیری،  زاره وه
ر رزبـازی  سـه  لـه  ڵ کـانی کۆمـه کردنی تاکه رده روه  په  له  بریتییه  تخانه زاره وه

ـبـی و  ده نـگـی ـئـه رـهـه  ـفـه دان ـبـه ره ـهـا ـپـه روه هکـتـری، ـهـ رــز و ئحـتـرام ـبـۆ ـیـه
بـۆ . ری کـانی هونـه شـه  بـهی وه شـانه گـهموارکردنی رگا بـۆ  هه بدۆستی، ده ئه
هـا  روه  رۆژنامـه و گۆڤـار، هـه- رادیـۆ-ڤیزیـۆن لـه  تـه و کارانـه بردنی ئه ڕوه به

) تـی ی تایبـه پـوڵ و پـاره (  بودجـه  رنامـه و بـه ئـه.  نـد و شـونی کـار پویسـته کارمه
 دابــین  تخانــه زاره و وه  بــۆ ئــه وه تــه ن حکومــه  الیــه  لــه و بودجــه  ئــه، وــت ده
. کرـت  دابـین ده وه کـه کـانی خـه ن چین و تـوژه  الیه له  و بودجه ئه .کرت ده
   لـه کـی شایسـته یـه  شوه  به و بودجه  ئه  یه وه تی ئه هرپرسانی حکوم رکی به ئه

ن تـا  رج بکـه کـدا خـه خـهنگ و کـاروکرداری  رهه ی فه وه ره ه س وه پناو بردنه
ـتـی رۆـشـنبیری  زاره وه  ختاـنـه خۆـشـبه .ر بــتـتـتخ ـشـبه و خۆـگـا ئاـسـود کۆـمـه
 کی کوردسـتان کردنی خه رده روه  پناو په تی کوردستانی ئراقیش له حکومه
خـان ر ی بـۆ تـه تـی بودجـه ی حکومـه کـانی دیکـه تـه زاره ک وه ، وهتکۆشـ تـده

 رـگـای  ـتـی رۆشــنبیری ـلـه زاره ـکـانی وه  ـکـار و چاالکیـیـه شــک ـلـه ـبـه. ـکـراوه
زیـری  خـودی وهی  کـه ن ئیمتیـازه  خـاوه کـه )رمی کوردستان هه(ناوی  به  وه گۆڤارکه

   ـلـهانترـمـی کوردـسـ ـهـهگۆـڤـاری ی ٤٣٨  ژـمـاره .درــت نـجـام ده  ـئـه رۆـشـنبیرییه
  لـه.  وه  ، چـاپکرا  بـووزیـری رۆشـنبیری یـی وه کـهدیـن کا که له فهڕز   به دا که٢٠٠٧سای
 )زکـانی گـوگرکی زیـ ریه وه بیره(ناوی ک بهشت  دا هگۆڤارو  ئه کاروباری سیاسیشی  به

ن  م چـه ری ئه  نووسه  بهتیکردنه درۆ و سوکایهرتاپای   سه و شته ئه.  چاپکراوه  که
  !  نووسیویهن سه ید حهع  سه مه حه  و شته ، ئهژی  سوید ده  له  که ڕه الپه

ـتـی رۆـشـنبیریدا  زاره ی وه و گۆـڤـاره  ـلـه  ـکـه  ـشـته و  ـئـه رـسـوڕمانه ی ـسـه جـگـه
 !  کراوهسانسۆر لی   رسته٢و   ئه چاپکراوه

 . باجی ل نادا نک، چونکه ی الیه  بنکه  له- ١ 
 .یاندا١١٦  -ی ژماره٢٥  -ره  الپه ربانگ، له گۆڤاری به - ٢ 

 ! یه  هه وه ه)کتی نیشتمانی کوردستان یه ( ندی به م پوه که یهی  رسته :تبینی
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  ! نجام دراوه  ئه، ندیاری کراو  فالش به   که و دوو شونه کان له  سانسۆرکراوه رسته
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   هرـســــــــــــت
سانـســـــــۆر 

ـراوه ـانی ـک ـک
ــــــــــهش    ـب
ـتـــــ  ـخـــــه
  ش ـلــــــه ره

ـخـــــــــــودی 
 نووـســــراوه
ـــــــــــــه  دا ـک

 بینن ده
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ـه ـه ـل ـه  ـب ـه رانـب ـ کــارهو  ر ـئ ـی رۆشــنبیری زاره  وه  ی ده ه ـب ـه داـت ـه ـب ـاڕه  ناـم ـیم   ـن زـی
 :  وه دایه میان   وه و جۆره  به  نامهمین دووههپاش . ربی ده

 لبـوردن   یـا ئمـه وه ینـه  و بـۆت بـو کـه هقی خۆت  حه  که کمان بۆ بنووسه یه یا نووسراوه
  . وه ینه که بو ده
 :ناوی  به کردن وانه رهبۆ کم  یه نووسراوه  مه و وه پاش ئه

 !ری کوردستان ستووری دادوه ر ده سدرژیکردن بۆ سه  و دهخۆ سانسۆرکردنری  هونه
 
   ژمـاره  لـه)لبـوردن(نـاوی  بـه یـان تـه  بابـهو ئه  که نووسراوهبری چاپکردنی  له

 : چاپکردووهدا ١٤/٤/٢٠٠٩ رۆژی   له،رمی کوردستان ی هه٥٠٢
 

 قزی هعی س  سه  کاکه  لهلبوردن
 

،  ـکـی برایاـنـه ـیـه ڕاز و گـلـه ـسـت ـخـاون و ـبـه ـبـه ی ـمـه ـکـی دـسـۆزانه ـیـه  ناـمـه ـلـه
تکـی   بابـه  له  کردووین که کی ئاراسته یه قزی گله عی سه ر سه برامان نووسه
ـه پشــووی هــه ـراوه رـمـی کوردســتان جۆرـیـک ـل ـی ـک ـداربوونی لـ   ، کــه  بریـن
  هو ر بـه رامبه به.. عی ناگونج ه س ک کاکه رکی وه  نووسه  و له جگای داخه
ی  کـه  نامـه  رـز لـه  که وه ینه که ین دووپاتی ده که  برای هژامان ده لبوردن له

   بوامـان بـه ئمـه.. سـک برینـدار بکرـت ستی هـیچ کـه گرین و ناکرێ هه ده
ی   مایـه ن بـه  ببـه م رخنانـه  و نـاکرێ ئـه یـه یان هه که ته  و بابه ی برایانه خنه ره

   داوای لبوردن رکی ئازیز دووباره برینداربوونی هیچ نووسه
 

  ) رمی کوردستان هه
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ــــــــــــه ری  خوـن
 ر روه ســــــــــــــــه
دا دوو  لـــــــــره

  بــــــاس دتــــــه
 : وه پشه

ـــــــــــــــۆچ  – ١ ـب
خـــــــــــــــــــودی  

یان  که نووسراوه
ـچــــــــــــــــــــــاپ 

 ؟   کردووه نه
   ـکــــه،ـتــــۆ – ٢

ــه ــه ـئ   و لبوردـن
ـــــه ده وه  خونیـت

  وه ناپرســیت ئــه
 چ  ت بـه باره سه
ـــــــهبا تــــــــک  ـب

  ؟ نووسراوه
ــاژه ــۆ ئاـم ــه ـب    ـب
  کـه خودی باسـه

ـــه ـــا کــــراوه ـن  ـت
ران  خوـنـــــــــــه

بـــن و ئاگـــادار 
 .بزانن

 

 
 ـلـه   ناـمـه  بـهن ماـنـگ چـه ـتـی رۆشـنبیری زاره وه ی ناشایسـته  و ـکـاره ت بـه ـبـاره سـه

و  نـدی بـه س پـوه به  کیان کرد که یه ، پاشان داوای نووسراوهندیدا بووم پوه 
  .  چاپکراوهدارمی کوردستان  هه گۆڤاری  له که بت  وه باسه
  وه داخـه  کـردن، بـه وانـه م بـۆ ره کـی دیکـه یـه  نووسـراوهیـان و نامه  دوای ئه به
ی  ت ئـوهس رده  به مه خه  ده مین نووسراوه که دا یه لره. دکر  چاپنهیانیش وه ئه
 . کراوه بۆچ چاپنهو بزانن ن  ری بکه وهڕز و خۆتان دا به
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 ری کوردستان ستووری دادوه ر ده سدرژیکردن بۆ سه ده  وخۆ سانسۆرکردنری  ونهه
 

 راش  هدی بی هه  به وایه، چ ناڕه
 دکاریش بی پیاوچاک و باش  به ، به ده چ به
 ستی  ده یته ی خۆی به سه کارنامه رکه ، هه چ جوانه

 تیس به وایش هه  ناڕه ی، نه س که  که  له سفی زیاده  وه نه

 
ـه ـه م، ـکـه ـکـه  پشــدا داوای لـبـوردن ده ـل ـکـار  ـبـه درۆ ی دا وشــه م نووســراوه  ـل

ـه ـبـراوه ـه وه ، ـئ ـاوانی ـمـن نیـی ـه!   ـت ـه م چــه ـئ ـه ـیـه  نووســراوه ن دـ ـبـی،  ده ـکـی ـئ
، پویسـتهکـی  یـه وه  روونکردنـه ن دـه م چـه ئـه.  تی نییـه یه سیاسی یا کۆمه

ر و  روه رانـی سـه سـت خونـه رده  بـه هتـ ت و بخرایـه بوو زووتر بنووسرایه ده
 ! وه ه)رمی کوردستان گۆڤاری هه(ڕزی  رپرسانی به به

  لـه  وه کانـه دیکتاتۆر تـه وـه ن ده  الیـه  لـه  کـه ـه پـه چـهسانسۆر کارکی  -سانسۆر
   رگا له وه هۆی سانسۆره درت، به نجام ده نی و ماسمدیادا ئه مه کاری چاپه
 سیاســی ـیـاری  ـتـی، هۆـنـه ـیـه ـبـی، کۆـمـه ده مـکـی ـئـه رـهـه هی ـبـ وه ـبـو بووـنـه

  و کـاره ئـه.  وه نـه کـه قرتنن و پاشان بوی ده شکی ده گرت یا به گشتی ده به
 .زانن کان، نه  گرنگه  باسه  ک به کان بگرن و خه  راستی رووداوه  له  رگه ن تا ده نجام ده  ئه بۆیه

 
 دا رمـی کوردسـتان ی گۆڤـاری هـه٤٣٨  ره ژمـاسیاسـیکاروبـاری شی   به له

  سکه  که و شته نی ئه خاوه -کانی گوگرکی زیز رییه وه بیره نای  به شتک چاپکراوه
  بـه  دا٢٠٠٠ ی ٨ ی لـه مـانگی و شـته ناوبراو ئه. ن سه عید حه سه مه حهناوی  به

ـاردووه ـاکس ـن ـۆ  ـف ـاری گزیـنـگ ـب ـۆ و گۆـڤ ـتان ده رادـی ـهنـگـی کوردـس ـا  ســتۆکھۆ  ـل م ـت
ـسـک   ـکـه ت ـبـه ـبـاره  ـسـه و ـشـته  زانیـیـان ـئـه ـنـه و دوو الـیـه ، ـئـه وه ـنـه ـبـوی ـکـه
ی ١  ژماره(  پاشان له!  وه کرده ژی، بویان نه هد ستۆکھۆم   له   که نووسراوه
  ژـمـاره( و )ئاـمـان   ـلـهـهـاواری گۆـڤـاری ٩  ژـمـاره( -)ـنـۆروژ  ـلـهدا  ــوه ـهـهگۆـڤـاری 

 . وه کاته  بوی ده)مور  له  سروهگۆڤاری ی ١٧٣
ـه ســه م ـکـه ـئـه درۆ ســازکردن و   ـتـه ســتی داوه  دهچـیـرۆک و ـسـاتیردا ژرـنـاوی   ـل

!  یـه ن دـه م چـه ری ئه  نووسه سانه و که ک له یه! ک  خه تی کردن به سوکایه
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م  بـه . بیـوه ی ده نـه پـه  چـه و کـاره زاییان له  ناڕه سی دیکه تا ئیستا زۆر که
ـاوبراو ـبـ ـه ـآـه ز ده ـمـن ـحـه:  وه داـتـه هدم   وه  جــۆرهم هـن راـنـیش   و خوـنـه ـسـانه و ـآـه م ـئ

 .من خۆم دامناون،   بوونیان نییه مانه و قاره یان و ئه ی خه  زاده و ساتیرانه م ئه دنیاآه
 ٢٠٠٠ستۆآھۆم، سای› نگی آوردستان ده‹رادیۆ

 
  ـتــی ـخــۆی ـلــه هراـمــ  ـکــه رگریـکــردن ـلــه  ـبــۆ ـبــه ن دـــه م ـچــه ری ـئــه نووـســه

عیـد   سـه مـه مـک بـۆ حـه وه! دار گـه چیرۆکی بـهدرۆی شاخدار (ناوی  کدا به یه نووسراوه

  هـا لـه روه ، هـه وه تـه هبـو کـراو ) هـاوار( ی١٠  ژماره  له ٢٠٠١سالی   که )ن سه حه
 کـانی درۆ  وه گـه  به به )چیرۆکنووس یا کینۆکنووس؟(ناوی  کتبکدا به مان ساڵ له هه
 ! روو ته  خستوهی سه و که هئ

 !؟خۆ سانسۆرکردنری  هونه
 

ی  و جـۆره بـه ی نـارده   سـروه-دا ـوه  هه-کانی هاوار  گۆڤاره  بۆ  که دا و شته  هل
ربانـگ،  گۆڤاری بهرانی  ی نووسه سته  ده  بوو آه و جاره  ئازارترین نسكۆی من، ئه به( :  نووسیوه

ر  ـهـهدا  وه ؛ ـبـه  ـتـورآی ـسـاقزه بنـشـت ـبـه‹ :  بۆـیـان نووـسـیبوومیاـنـدا،١١٦  ی ژـمـاره ٢٥  ره  الـپـه لـه
بـوو نـاوت  ق ، هـه وه رۆآمـان نابیتـه  بـه هـیچ جـۆرێ لـه  لكـاوی و بـه وه آوو بنشت تونـد پمانـه وه
 ).قزی ك سه حمان ساقزی ب، نه ڕه

 : ین و بزانین چی نووسیوه ربانگ بکه با تماشای گۆڤاری به
ـاک ســه( ـان ـک ـرای ئازیزـم ـد ســه ـب ـه عـی ـزی ـل ـه هد ســتۆکھۆم سپاســت  ـق ـۆ لپرســینه ـک ـن ـب ـه وه ـی   ت ـل

ڵ  گـه ی له که رۆکه  ناوه چونکه. یشت فیدراسیۆن گهکارگی ی   کۆمیته ت به که نامه. مان که گۆڤاره
 . وه ینه ربانگ ناگونجت، ناتوانین بوی گه تی به سیاسه

  ٢٥   ڕه الپه ١١٦ -ربانگی ژ به
وانـی  رموت باـه یشفه  و دهقزی حمان سه ره  کات به  دهقزی عی سه سهنابراو، ناوی 

دا  بـا لـره ؟  درۆی شـاخدار چلۆنـهراسـتی .  و خـۆم دامنـاون یاییـه کـانم خـه چیرۆکه
 :ن  ده ین که بانی بکه زا تاه  شخ ره  هیادک ل

  شمشری میسری نابێ رمی رووی هن قایمه چه
 !ت نادڕێ نی تا قیامهم ی ئه وشی که  که ر به گه

! کـات سنیشـان ده  ده سـمی ی ره گـه دا بـه  چیرۆکـه  له  زانایه م چیرۆکنووسه ئه
  وـت، کـه رده  بۆمـان ده دا ؟ لـرهبرـت کـار ده  بـه گـه چیرۆکدا چۆن بـه  ئاخر له

 !ری دت ی سه قه ته ری چیرۆکنووسیدا  هونه  له سه م که ئه
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  دای کوردستانرم ڵ گۆڤاری هه گه لهکردن درۆ
 

ـه ـه دا  شــته و ـل ـاری ـهـه  ـک ـۆ گۆـڤ ـاردووه،  ـب ـه رـمـی کوردســتانی ـن ی  و جــۆره  ـب
بۆی رانیدا  ی خونه  پۆسته گۆڤارک له   بوو آه و جاره  ئه، ئازارترین نسكۆی من به( :   نووسیوه

 هـیچ  ی و بـه لكـاو وه آـوو بنشـت تونـد پمانـه وهر  هـهدا  وه بـه،   تورآی ساقزه بنشت به‹: نووسیم
  ).›.قزی ك سه حمان ساقزی ب، نه ق بوو ناوت ڕه ، هه وه رۆآمان نابیته  به جۆرێ له

.  کات سانسـۆر کـراوه هدربانگ   باسی گۆڤاری به  که شه و به بینین ئه هدک  وه
پـشــووی، ی  کــه جوانــه   ره هۆـنــهبــۆ داپۆشــینی    ناوبانـگــه بــه  ره م نووســه ئــه

شـی کاروبـاری سیاسـی   بـه دات و لـه نجام ده  ئه نری خۆ سانسۆر کرد هۆنه
تـی کوردسـتانی  سـمی حکومـه  گۆڤاریکی ره که رمی کوردستاندا گۆڤاری هه

 .  ئاراوه  دته دا س پرسیاره لره!  وه کاته بوی ده  ئراقه
نـی  ک خـاوه تـی رۆشـنبیری وه زاره وسـتی وه و درۆدا هـه ر ئـه رانبـه  بـه له -١

 بت ؟ می کوردستان، چۆن دهر گۆڤاری هه
  ی کـه وه  لـه  جگـه وه بـاری سیاسـییه   لـه و شـته وتی چاپکردنی ئـه که سه ده - ٢

 ؟ بت، چییه ک ده  خه تیکردن به ر فری درۆکردن و سوکایه خونه
رـمـی  ـتـی ـهـه رـمـی حکوـمـه رـمـی کوردســتان، گۆـڤـارکی ـفـه  گۆـڤـاری ـهـه- ٣

ـبـی و  ره  فارســی ـیـا ـتـورکی ـیـا ـعـه رێ ـبـه بـکـ و ـشـته ر ـئـه ـگـه ، ـئـه کوردـسـتانه
  ن بـه  ناکـه ، گاتـه وه بیخوننـه.... رب و  رووناکبیرانی تورک و فـارس و عـه

   بـت، لـهتتوانـ راستی ک ده ! چاالکی سیاسیتان؟ یه وه ئه :تی کورد و ناین میلله
م  هرهـ بـهو نایـاب مـی نـوێ  رهـه بـه ی کورددا بیاتی ئمه ده ر و ئه جھانی هونه

 ! بیاتییه ده ی ئه ه که  که مه رهه م به ت، بهم د رهه  به،ی ت، به نایه
   بخرتـه ی ساز کردووه، پویسـته ن درۆی دیکه دا چه و شته له: بۆ ئاگاداری

چـاپی   به وه ن ده م چه ری ئه  نووسه)ناوی ( به ها شتی نووسیوه روه هه!  روو
رمـی کوردسـتان هاوـکـاری  رانـی گۆڤـاری ـهـه ـبـه ڕیـوه ر بـه ـگـه ئـه!  یانـدووه گـه
و  هیـوادارم لـه!    کـه رانـی گۆڤـاره س خونـه رده  بـه مـه یخـه  ده وه گـه  به ن به بکه
م  ـهـهـبـوو،  م راســت ـنـه ـکـه ر قســه ـگـه وه، ـئـه  پشــه  دفراواـنـی بـنـه  ـبـه وه ـبـاره
  ن لـه سـه عیـد حـه  سـه مـه م حـه رمی کوردستان و هه رپرسانی گۆڤاری هه به

 !ن رم، یا دادگای سوید داوای سزا دانم بکه تی هه دادگای حکومه



  دام واسینی سه                                     هه                          تا                      بجه ه  یادی هه له

      209

 ری کوردستان ستووری دادوه ر ده سدرژیکردن بۆ سه ده
 

 / مـدیا ت بـه تایبـه - دات ن ده سـه عیـد حـه  سه مه ستگیرکردنی حه رمانی ده ولر فه ی هه وه دادگای لکۆینه(
ــه ــه دوای ـئ ــه و پاـگ ــای ل ی ـکــه یاندـن ــه دادـگ ــه ی ـهــه وه کۆیـن ــر ـل ــه٢٥/٢/٢٠٠٤  ولـ ــه  ـل ــه  رـگ ڕی  ی ماـپ

شـھیر و   تـه ی کـه وه ر ئـه سـه ی کردبـوو لـه)ن سـه عیـد حـه  سـه مـه حه( ر ی شاعیر و نووسه  ئاراسته وه کوردستانته
 ٢ی  اوه مـ بـ لـه  و، تایدا داوای کردبـوو ده وهوکرد) دو ئاگرین عه. د(ر دار و نووسه تمه  سیاسه تی به تۆمه

  ن بـه سـه عیـد حـه  سـه مـه ی حـه وه  بـت و، پـاش ئـه ولـردا ئامـاده ی هـه وه م دادگـای لکۆینـه رده بـه مانگدا له
ی   ئیھانـه ی کـه وه تـی ئـه  تۆمـه ولـر بـه ی هـه وه ، دادگـای لکۆینـه وه ی دایـه یاندنه و پاگه می ئه وتارک وه

ن  سـه عیـد حـه  سـه مـه ر حـه سـه کـی یاسـایی لـه  داوایـه سـتانی کـردووهتی کورد ر و یاسای حکومه دادگا و دادوه
                                                        .تۆمار کرد

 ) ١/٦/٢٠٠٤ – ١٦٣ -گۆڤاری مدیا ژ 
 
رداـنـی مـنـی ـکـرد و زۆر  ان ـبـارزانی ـخـۆی ـسـهـڤـ ـکـاک نچیر  ـبـووم ـکـه م هـشـتا دوو ـسـ رۆژ ـبـوو لــره ـبـه
شـکی زۆری  مـان بـه رلـه ، پـه هرـم نییـ رۆکـی هـه  سـه  لـره و گوتی چونکه م، ئه که ی ده وسته و هه اسی ئهسوپ
 پـی  سـمی و بـه کـی ره یـه ه  شـو ت، بـه رۆکی حکومـه ک سه  وه  من داوه رمی به رۆکی هه کانی سه ته حیهال سه
 .ن  دابخه و دۆسییه  ئه  که وه هرۆتتی دادم ئاگادار ک زاره  وه مه  هه ی که ته  الحیه و سه ئه

 ٢٨/١/٢٠٠٥ – ١٧٩  -گۆڤاری مدیا ژ
 
  ی کـه و بریـاری گرتنـه ن ئه سه عید حه  سه مه ، حه وتووه ست کوردستان نت که ده ی و زانیاریانه ی ئه  گوره به(
رۆکـی  ڕـز سـه یـارکی بـه ب ولـر لکرابـوو، بـه  دادگـای هـه  لـه وه بدو ئاگرینه تی یاسایی عه  هۆی شکایه به

  ست که به  ده ته سه و ده رم پشت به رۆکی هه ی سه که ، بیاره وه ته کراوه رمی کوردستان پوچه تی هه حکومه
                                                   . خشراوه رۆک به  سهی خود به

 ٣٠/١٢/٢٠٠٤کوردستان نت

ـه ـه ـئ ـه رـکـی حکوـم ـه وه ت ـئ ـه  ده ـی ـه ســتوور ـل ـاده  کۆـم ـادا پـی ـه ـگ ـات، ـب ـه  ـک   م ـل
گیـرێ  ستوور ده کردنی ده  پیاده  رگا لهسیدا  که تداری تاکه سه تمی دهسیس
 . وه بنه ده کان پوچه ستوورییه  ده بیارهبیارک،   و به

 
   ١٤/٤/٢٠٠٩ قزی عی  سه سه
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 ) ١/٦/٢٠٠٤ – ١٦٣ -گۆڤاری مدیا ژ
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 * نیشار بارزا به *
 

  کـهکـرا  سـورییهتی وتی سیستمی حکومه   به دا ئاماژه!)رۆکی کوردستان؟ سه(شی   به له
ـا ـسـه  ژـیـان ـبـۆ ـکـه. کۆماریـیـهی  ـکـه ـتـه حکوـمـه  ـمـانموو  ـهـه و ـمـردن درـگـا ـبـه ،نیـیـهر  س ـت

 .   رۆککۆماری سورییه  سه)د سه حافز ئه( ر   سه  هاته ی مردن ه نۆبدا و پرۆسه ، لهگرت ئه
 

 کۆماریـدا  لـه م  بـه،  میراتییـهیی  پادشـا   که یه وه وازی سیستمی کۆماری و پادشایی ئهجیا
ـه ـه پــی ده ـب ـه ســتووری ـئ ـۆ مــاوهرۆککۆمــار  ســه   و وـت ـۆ  کــی  دیــاریکراوه یــه ـب  پۆســتی ـب
سـکی  کـهرۆککۆمارـک  سهیا مردنی رۆککۆماری  ی سه هور  دهکۆتاییپاش  بژیت، ئه هه

  .رۆککۆمار سهبۆ  نربژ ئه هه  دیکه
 
ـحـافز ( ـپـاش مردـنـی  اتۆریـیـه سیـسـتمکی دیکت  ـسـورییهیی سیـسـتمی سیاـسـی وه ـهـۆی ـئـه ـبـه
ـکـو  ، ـبـهـبـرا  ـنـه ڕــوه  ـبـهرۆککۆـمـار ـسـهـبـۆ جنـشـنی  ـبـژاردن ـهـهی  ک پرۆـسـه  ـنـه)د ـسـه ـئـه
 !  پشل کرا ی سورییهستوور ده
 
رۆککۆماری  سهپۆستی بۆ ی   کوڕ ی)د سه شار ئه به( ،)د سه حافز ئه( بوو  و جۆره یش به وه ئه

 ٤٠  بـ لـه رۆککۆمـار ده نـی سـه مـه  تـه سـتووری سـورییه پی ده به.   دیاری کردبووسورییه
نـابی  جـهی  وه سـال بـوو، بـۆ ئـه ٣٤د  سـه  ئـهشار نی به مه  ته ورانه و ده ب، له متر نه هساڵ ک

 .ساڵ ٣٤  رۆککۆماری کرا به نی سه هم ته  رۆککۆماری سورییه  سه  ببت به)د سه شار ئه به(
 
ت بکرــت،  ن ـخـه ـسـه عـیـد ـحـه  ـسـه ـمـه  ـحـه ی وه  کوردـسـتانی ئــراقیش ـبـۆ ـئـهرـمـی  ـهـه ـلـه
ـکـانی  ـتـه حـیـهال ـشـکی زۆری ـسـه ـمـان ـبـه رـلـه ـپـه :رـمـوون ـفـه ـنـابی نچیرـڤـان ـبـارزانی ـئـه ـجـه
  سـمی و بـه کـی ره یـه ه  شـو ت، بـه رۆکـی حکومـه ک سـه وه   من داوه رمی به رۆکی هه سه

ـه ـه و ـسـه پــی ـئ ـه  الحـی ـه زاره  وه ـمـه  ـهـه ی ـکـه ـت ـه  ـکـه وه ـتـی دادم ئاـگـادار کرۆـت   و دۆـسـییه  ـئ
 .ن دابخه

 

*** 
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 نی مه  چاپهیستوور ده

 
کــان  ڤیزیــۆن، گۆڤــار و رۆژنامــه لــه ک رادیــۆ، تــه  ماســمدیای جھــانی وه لــه
  ت بـه باره د سه به  و چ باش ر باسک چ به  گه ، ئه  یه ک هه ستوور و یاسایه ده
مـان   هـه  لـه   یـه سـه و کـه ، مافی ئـه اوه ئار شکی ماسمدیادا هاته  به سک له که

تکـی ناڕاسـت و نادروسـتی   بابـه کـه مـه ر وه گـه ، ئـه وه م بداته  وه وه شونه
وه،  پرسـته  ده سـه و کـه  لـه  رگـای دادگـاوه  له و ئۆرگانه نی ئه تدا بوو، خاوه
 .کات سزای بۆ دیاری دهستوور  پی ده دادگایش به

 
  سـیی سیاکاروبـارشـی   بـه تی کوردستانی ئراق له تی رۆشنبیری حکومه زاره وه

 چـاپ  تیکردنـه رتاپـای درۆ و سـۆکایه سـه   کـه و شته یدا ئه که رمییه  فه ئۆرگانه
ک   وه  ـکـه ارهد ـگـه ـبـه   کورـتـه و دوو نووـسـراوه  ـئـه  نیـیـه م ئاـمـاده  ـبـه،اتـکـ ده
  . چاپ بکات  کراوه، وانه م بۆیان ره وه
 
ک  ـتـی رۆـشـنبیری وه زاره  وه ـکـه )زـکـانی ـگـوگرکی زـیـ رـیـه وه بـیـره (  واـتـه و ـشـته ـئـه

تـی  وه  گۆڤارکی ده  که سروه، پشتر گۆڤاری   چاپی کردووهچاالکی سیاسیی
، گۆڤـاری  ئاشـکرایهتـی ئـران روون و  وـه ی ده کارنامه. کات ئرانه چاپی ده

ر  گـه ئه!  نجامداوه  ئه  وه تییه ستی تایبه به مه  و به  رنامه  به ی به و کاره  ئه سروه
م  ری ئـه وه، نووسـه  بوکاته وه تریش له په زاران شتی چه  هه گۆڤاری سروه

  کـ لـه  یـه تـی ئـران کـه وـه کـانی ده نییـه مـه  چاپـه  لـه  نییـه  ئامـاده  ڕه ن الپه چه
ـی ک داگیرکــه ـه وردســتانه،راـن ـو کاـت ـک ـب ـگــه ! وه  دیـی  زاره  وه ی داخــه ج ـت

، یا باشـتر بـم  مان کاری سروه تی کوردستانی ئراق هه رۆشنبیری حکومه
ی  وه م بـۆ ئـه دات، بـه نجامـده  ئـه ستی ئران ره په تی کۆنه وه مان کاری ده هه

 .کات ی لسانسۆر ده و رسته دو وه ران بشارته ستی خۆی الی خونه جده
  ؟زگای سانسۆر  یا ده تی رۆشنبیرییه زاره  وه وه راستی، ئه

 ڕفرۆشتن ؟  یا شه  چاالکی سیاسییه وه ئه
 ؟  گایکردن  ه یا که  تکردنه حکومه  وه ئه
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  تـی رۆشـنبیریم لـه زاره  وهی ده بـهو کـاره   تکای ئه-ڕز ی به  ئوهبۆ ئاگاداری
ـسـت  ر ده  ـبـه  ـسـوید خـسـته  ـلـه ـتـی کوردـسـتانی ئــراق وـمـهرۆی حکرـگـای بـیـ

رۆکی  سعود بارزانی سه و مهت  رۆکی حکومه بارزانی سهان ڤچیرڕزان ن به
  و کـاره رپرسـیار لـه سانی بـه ک که  تا وهپارتی دمۆکراتی کوردستانی ئراق

  وه ترنتـهن  رگـای ئـه ، پاشـان لـه داوه میـان نـه وانـیش وه م ئـه ، بـه وه بکۆنه
 راسـتی،  وه مـه کـه  ده  دووبـاره مـان رسـته دا هه لره . وه وان بوم کرده روو به

  ؟گایکردن ه  یا گه تکردنه  حکومه وه ئه
 
دیـن  کـه لـه ڕـز فـه کانی بـه  بۆچوونه ندێ له کشم بۆ هه رنجتان راده سهدا  رهل

تـی کوردسـتانی  شـنبیری حکومـهزیـری رۆ وه(و )رۆک بـارزانی راوژکـاری سیاسـی سـه(یـی کاکه

  : ن ده  و جۆره وانیدا به ورانی رۆژنامه  ده له  که )ئراق
م  ، بـه خۆشـه  وجـوان کـی یه مه  گه وه  زۆر رووه ژیان له

ـان و سیاســه ـه کاتــک حکـم ـه تواـن ـان ـب ـه ـک ـار   ره  خراـپ فـت
ر و شـۆڕ  خۆیـان شـه قـی نجـامی بـ عـه  ئـه ن و له که ده
کـی نـاخۆش و  یه مه  گه بته وسا ژیان ده  ئهن، که رپا ده به

ی لـ درچـ،   ناشـیرینه م رووه نیـا ئـه ون، ژیـان تـه قیزه
  بتـه ژیانی سیاسـیش ده.  تامه کی جوان و به یه مه ئیتر گه

تـداران  سـه ر هـاتوو ده گه ت ئه زه له ژیانکی خۆش و به
ی کان بگرن و ئاشت چاوکراوه  ره  یاسا و روشونه رز له

  بـ لـه ک بپارزن، یان هیچ نـه تی خه رامه و ژیان و که
  نـده ر چـه ست و بزار نابی، هه  مرۆڤ په وه مه نی که الیه
 ژیانی سیاسیشـدا   له نده ر چه ست و بزار نابی، هه  په له

و  ـئــه. ن ی ـپــیس و ناـشــرینیش ـهــه ـمــه داوو ـپــیالن و ـگــه
اوی خۆیـانن، سپ ی سیاسیی چه واره ن قه ی خاوه وانه ته نه
م  ی سیاسـیی، بـه مـه  گـه تی لـه  ژیانیان پیه نده ر چه هه
  ر دروســت ناکــات، بــه ســه ترســیان لــه  مــه مانــه م گــه ئــه

  مانـه م گه کو کورد، ئه کانی وه شه  ببه وه ته ی نه وانه پچه
ـییه ـمـه ـه ترـس ـۆ دروـسـت ده وره ـکـی ـگ ـان ـب ـا و تووـشـی  ـی ـک
  وه تـه نـه:  م هۆیانـه ر ئـه بـه یـش لـه مه کا، ئه ساتیان ده کاره
تیـان بـۆ  رفـه  ده  نـازانن، چونکـه یـه مـه م گـه کان ئه شه ببه
ن و راسـت و  جـی بکـه  ئـازادیی جبـه  به وتووه که نه هه
کـان بپـارزن،  ـه  هـه  و خۆیـان لـه وه نـه وت تاقی بکـه چه

ـه ـه واـت ـه  ـئ ـه م ـن ـه ـت ـه واـن ـواری گــه  ـل ی سیاســیی خــۆ  مــه  ـب
  .لتورکی سیاسی نین نی هیچ که ا خاوهبردند ڕوه به

 
 ٢٢ - ل٢٠/٢/١٩٩٦ -٦٥  - ژ– گون گۆڤاری
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  زیر ب، ک وه خته وشیروان حاکم ب و به نه
 ! پول  به الوه زار که هه

 
  :ن  ده نده  په و ت به رهبا سه

  بـها یـد دیکـهکـانی  زیـره وهو ) زیـر کـی وه تـه خـه بـه(ڵ  گـه له "عادڵ"وشیرانی  نهرۆژک 
ـ  وشــیروان ـکـانی ـنـه زـیـره  وه کــک ـلـه  ـیـه،نۆڕ شــونکدا ده ـمـوو   زـمـانی ـهـه هـل

دا  و رۆژه لـهکـرد،  ی ده قسـه یشوانـ زمـانی ئـه  یشـت و بـه گه دهرکان  وه بوونه
کردنـدا   کـاتی رۆیشـتن و قسـه بـت، لـه دهوشیروان  نهڵ  گه  لهیش زیره و وه ئه
 و  زیـر وهمـوو   هـه و کاتـه  لـه.نـین قـای پکـه قا دات لـه  ناکاو ده له  زیره و وه ئه

 .بن نگ ده بده کان وانه باسه
  !نیت؟ که هد وا پ  که ، چی روویداوه:وشیروان نه
 . م که  باس دهان بۆتن،ب  نه ر توڕه گه  ئه:زیر وه
  !بۆم باسکه ! ترسه مه: وشیروان نه
 ؟ننبی  ده  رووخاوه و ماه ر ئه سه  له ه) کون- قوشه بایه(و دوو   ئه:زیر وه
  . به: وشیروان نه
  کـه بـاوکی کـوڕه. یـان کوڕـک و دیکـه  و ئـه یه  کچکی هه وانه کک له یه: زیـر وه

 . ی که  بۆ کوڕه کچهو  ئه بۆ خوازبنی  هاتووه
 . ت نییه وه  تۆش توانایی ئه م زۆره که یی کچه ماره :ت  ده که باوکی کچه
  ؟  توانایی مندا نییه  له  که یه نده  چهت که یی کچه ماره :ت  ده که باوکی کوڕه
  !) ورانه( الوه  که د سه:   ت که ده هباوکی کچ

ی   مـاره م بـه کـه ده  وه ئـه  ری رابـه  مـن دوو بـه!؟ یـه ونـده ر ئـه  هـه:لت  ده که ه کوڕ یباوک
 .بووکی خۆم

، چـۆنی  نییـهت  هتـ سـه هدت  ونـده ئـه ناسـم، تـۆ مـن تـۆ ده: ـت  ده کـه هکچـ باوکی
 !؟ی که ج ده جبه

  !ولپ   به الوه زار که  هه،زیر ب ک وه خته وشروان حاکم ب و به نه: ت  ده که هڕکوباوکی 
 : بت بین دا ده لره

 چیرڤان و حاکم بوهیی  کاکهون  زیر ب، 
 ! پول فرۆشی بهڕ و شه)ن سه عید حه  سه مه حه(زار هه
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 ، وشیروان با وزیر خودحکایت ن ،
 

  خسروان دور شد از کوکبه صید کنان مرکب نوشیروان 
 خسرو و دستور و دگر هیچکس س  دستور و به مونس خسرو شده

 دید دهی چون دل دشمن خراب  در آن ناحیت صید یاب  شاه
 شان تنگتر  قافیه وز دل شه  در یکدگر تنگ دو مرغ آمده

  هم میزنند  به یست صغیری کهچ  دم میزنند  دستور چه گفت به
  بود آموزگار گویم اگر شه گفت وزیر ای ملک روزگار

 ای از بھر زناشوهریست خطبه این دو نوا نز پی رامشگریست
 شیربھا خواهد از او بامداد دختری این مرغ بدان مرغ داد

  ما نیز چنین چند سپاری به  ما  ویران بگذاری به کاین ده
 برو غم مخور جور ملک بین  و گذرآن دگرش گفت کزین در

  ویران دهمت صد هزار زین ده  بس روزگار گر ملک اینست نه
 کاه برآورد و فغان برگرفت در ملک این لفظ چنان درگرفت
  چیست حاصل بیداد بجز گریه دست بسر بر زد و لختی گریست

  مرغان رسید  به گفت ستم بین که  دندان گزید زین ستم انگشت به
  دل ماکیان جغد نشانم به ر کز جھت خاکیان جور نگ

 غافلم از مردن و فردای گور مال کسان چند ستانم بزور
  بازی کنم  چه با سر خود بین که تا کی و کی دستدرازی کنم
  کار  نیاید به تا نکنم آنچه ملک بدان داد مرا کردگار

 اند  نفرموده میکنم آنھا که اند  زر اندوده  مسم را به من که
  بر خود کنم ظلم کنم وای که نام خود از ظلم چرا بد کنم 
 یا ز خدا یا ز خودم شرم باد بھتر از این در دلم آزرم داد

  رسوایی فردای من وای به ظلم شد امروز تماشای من 
  دلم بر دلم سوزد از این غصه سوختنی شد تن بی حاصلم

 کسان ریختنآب خود و خون  چند غبار ستم انگیختن
 باز بپرسند و بپرسند باز  قیامت ز من این ترکتازروز

 سنگ دلم چون نشوم تنگدل شرم زدم چون ننشینم خجل
  قیامت برم کاین خلی را به بنگر تا چند مالمت برم 

  کیست  من بر من بیچاره چاره  مرا بارگیست بار منست آنچه
 سام چ برداشت و فریدون چ برد  نتوان شمرد زین گھر و گنج که

  دست  دارم به عاقبت االمر چه  هست  من ازین امر و والیت کهتا
 کز نفسش نعل فرس نرم گشت  چنان گرم گشت  در آن باره شاه

  والیت رسید بوی نوازش به  و رایت رسید  لشگرگه چونک به
  ستم برگرفت رسم بدو راه  قلم بر گرفت حالی از آن خطه
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  آن بر نگشتتا نفس آخر از داد بگسترد و ستم در نبشت
 او شد و آواز عدلش بجای بعد بسی گردش بخت آزمای

  نامش رقم عادلی سکه  صاحبدلی  در خطه یافته
  در عدل زد این نام یافت هر که عاقبتی نیک سر انجام یافت

 تا ز تو خوشنود بود روزگار  خشنودی دلھا گذار عمر به
 رنج خود و راحت یاران طلب  خورشید سواران طلب سایه

  فرماندهی تات رسانند به دردستانی کن و درماندهی
  و خورشید جوانمرد باش چون مه گرم شو از مھر و ز کین سر باش

 نیکی او روی بدو باز کرد  نیکی عمل آغاز کرد  به هر که
  نیکی و بدی حقشناس هست به  ز روی قیاس گنبد گرنده

  خواهتا نشوی چون ختجالن عذر   طاعت کن روی بتاب از گناه
  طاعتتست  به طاعت کن کز همه یکی ساعتستحاصل دنیا چو 
 این سخنست از تو عمل خواستند  حیل خواستند عذر میاور نه

 کار نظام بفلک بر شدی گر بسخن کار میسر شدی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٤٠ - ٣٩- ٣٨ – ص – گنجوی ،کلیات نظامی ،
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  دوو جۆر  سوید به یان لهژ
 م جۆری دووهه

 

 سـوید   لـه وه١٩٩٢ سـای  لـه سـتان کـه رده  بـه م خسـته وه مدا ئه که شی یه به  له
  وه داـخـه  ـبـه، زـمـانی ـسـویدی فــر ـبـم داوهـمـو دا ـهـه ـنـد ـسـاه  ـچـهم هـلـ .ژـیـم ده
 سویدی   ناتوانم به دا آه وه ڵ ئه گه له!  بووه های نه وتكی وه سكه م ده آه وه هه
.  نووسـیوه )سـویدی و کـوردی ( و  سـویدی  آـم بـه یه ڕه ند الپه  چهم ، بهم  بكه قسه

ـه همامۆســتا ســویدی ـانی خۆیاـنـه  رووی مـھـره ـآـانم ـل ـ وه ـب ـیـان  اوی ـهـۆنراوه ـن
 .ر داناوه سه له
، ـبــۆ  موآوڕـیــان زۆر ـبــووه  ـآــه  راون ـســویدی نووـســ  ـبــه  ـآــهی ـشــه ـبــهو  ـئــه

ـ  ـآـهرکردـنـی ســه چــاره ـه ـکـان هموآوڕـی ـاو.... وـآـان  ســویدییه  رووم ـل  ـبـ ،ه ـن
   قوتابخانه  رستۆران، له و سینما و تیئاتر و بار  رگاوبان، له رموشكۆ له شه

ــ ــهـکــان هو آتبخاـن ــر و ـجــوان  ـل م  ـهــه ، هوپرســـیارم ـآــردو  ـآــور و ـآــچ، پـی
  بـهن  ناهنـده  و پـه ک خـۆم ئـاواره  وه یـش کـه سانه و که م ئه کان و هه سویدییه
ـه هــه ، وه تــه میــان داوه وه  وه یــهبانی مھــره سنیشــانکردووم و  کانیــان بــۆ ده ـ

 س بـه  سـانه و آـه ڵ سـپاس بـۆ ئـه گـه دا لـه لـره!  هانیانداوم بۆ نووسینی دیکـه
 .م آه هدباس کانیان  تییه  یارمه له  هنمووندوو 

 
            ت زه له گۆرانی نانكی به - ١

 
چـاوم دا  هکـ  کالسـه لـه ،  قوتابخانه سویدی چوومهزمانی آاتك بۆ فربوونی 

 ، سـک و درـژه ک تـه یـه ی سـوید تـا راده خشـه نـه. وت ی سوید آـه خشه  نه به
ت بـۆ   رۆژهـه ، لـه میـل)١٦٠( باکور بۆ باشوور  له :یه ه و جۆر ی به که ندازه ئه
سـک و  تـه  خشـه و نـه  بینینی ئـه  به.  کیلۆمیتره١٠ر میلیش ، هه  میل٤٠ژئاوارۆ

، مھابـاد ، بۆآـان قـز، بانـه  سـه،آـانی شـار و گونـده   له  نانك آه جۆره،  درژه
م بـۆ بـوو  و یادگـاره دا ئـه٢٠٠٢ سـای  لـه. یـاد وه  هاته،آرا نوور ده  ته  به....و
 ت زه له نانکی به  واته)  Det goda brödet(ی ناوه  به  سویدییه ن ده و چه به
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 ت زه له نانكی به

  نانك  آوردستان جۆره له
 سك و درژ، ن ته آه رست دهود
 چ ی سوید ده خشه  نه ر له هه
 ب، خشه و نه ر آات چاوم له هه

 !چ   ده و نانه ئیشتیام بۆ ئه
 ی، یدای بكه هیوادارم په

 !ی ت ببه زه ی له آه  خۆشییه له

Det goda brödet 
 
I Kurdistan finns  
ett slags bröd 
som liknar Sveriges karta 
det är långt men inte brett  
Jag önskar du fick smaka! 
 
Varje gång jag 
tittar på den kartan 
ökar min aptit för 
det goda brödet 
Jag önskar du fick smaka 

 
کـرد،  ک کرکار کـارم ده تایی سویدی وه ره کی سه یه  قوتابخانه له ٢٠٠٣سای
  کـه ردنی قوتابخانـهکـی نـانخوا وچـک و شـتومه  و که م شۆردنی کاسه که کاره

  و قوتابخاـنـه ـلـه . ـکـه ـنـهی ســاۆنی نانخوارد وه ـهـا ـخـاون کردـنـه روه ـبـوو، ـهـه
ئاشـنا ) Edith Haglund) ئـدیت هاگلونـد( نـاوی سـویدی بـهکـی   ل مامۆسـتایه گـه له

   ـســویدی نووـســیبووم خـســتمه  پـشــتر ـبــه ک ـکــه ـیــه ڕه ن الـپــه ـبــووم و ـچــه
 .وه  کاتهکانی راست ه یان تا ههست رده به
کانی  ه  هه ی که وه  له رگرتم، جگه ی وه که  داخوازییه وه بانییه  مھره ویش به ئه
 Det goda brödet   ی سـویدییه  ن دـه و چـه  بـۆ ئـهنگی نۆت و ئاهه ،سنیشانکرد ده

ان بـه یـ داسـتانكی منانـه گـۆرانی، خۆیشـیان لوتفیـان کـرد  دانا و کردی بـه
   presentation till sången(Det goda brödet)ناوی به ینووس ر  سه لهسویدی  

 ت زه له ک بۆ گۆرانی نانکی به یه پناسه  واته

 
لیسـلۆت (ینـاو ی موزیـک بـه کـی دیکـه هاوکاری مامۆستایه به  ٢٦/٥/٢٠٠٣ رۆژی

  مـدا بـوون، لـه کـه  پۆل یـه  له و پۆلک قوتابی خۆیان که ) Liselott Björk بیۆرک
 شـیان آـه پشـه )Tensta(نـاوی تنسـتا بهستۆآھۆم ککی  ڕه گه  لهآۆنسركدا 

   وه ی ـخــواره  ـســویدییه ن دـــه و ـچــه  ـئــه. ـکــه  میواـنــانی کۆنـســرته  ـبــهـکــرد
 :  نووسیویانه ئدیت هاگلوند خودی خانم  کهیه که  داستانه
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Presentation till sången ( Det goda brödet) 
 
Det var en gång en man som bodde i ett land som inte fanns. 
DVS de som bestämde sa att det inte fanns och att det bara var dumt 
och envist av honom att fortsätta säga att det fanns. 
De förbjöd honom att tala hans lands språk eftersom det inte fanns” 
Och – sa de – om du vill bo kvar här måste du tala vårt språk och 
glömma ditt fantasiland. Gör du inte det gör vi dig illa.” Mannen kände 
sig tvungen att åka därifrån och söka sig en lugnare plats i ett land och 
med tungt hjärta reste han. 
En dag i sitt nya land såg han plötsligt att landets karta såg ut som det 
goda brödet i hans land. Va lustigt. Åååhhh.... blnndade  han kunde 
han känna doften och smaken av brödet och med fantasins hjälp flög 
han tillbaka igen. 
 

Edith Haglunds fantasi maj 
  2003  

 
 )ت زه له  بهنانكی(ك بۆ گۆرانی  یه رگانی پناسه وه
 
  .بوو  نه ژیا، آه  وتكدا ده  جاركیان پیاوك له-بوو بوو نه هه

  نده  چه و پیاوه شیانكوت ئه  و ده  نییه و وته یانكوت ئه آان بوون ده تداره سه  ده هو ئه!  نا، نا وانییه
زـمـانی    ـبـه ـآـه هـشـت پـیـاوه یاـنـده ـهـا ـنـه روه ـهـه!  ـیـه ـبـا، ـبـا ـهـه: ــت ر ده  ـهـه وــژه ق و ـفـره ڕه ـلـه ـآـه

  ی ئمـه آـه  زمانـه بـ بـه  بژیـت ده وێ لـره تـه ر ده گـه آوت ئه پیان ده( ی خۆی بدوت و آه وته
یـش  ی ئمـه  بكـه یـی ئمـه ر بقسـه گـه  ئه،ی رامۆش بكه  فهت هآ یاییه  خه فنه د بدوێ و نیشتمانه

 .) وه ینه آه ت لده ین و تۆه ده لت ده
ـ زه ـه  زۆردارهوزۆریخـت ـانی ـل ـاوه آــان ژـی ـه آــه  پـی ـوو، ـئ ـاڵ آردـب ـه  ـت ـری ـل ـش بـی ـا  وه  آــرده وه وـی  ـت

ـه ـه جگاـی ـارام بدۆزـت ـه  آــه وه آــی ـئ ـژی، پاشــان ـب ـدا ـب ـه  تـی ـه نگــی و خــه  دـت    نیشــتمانه وه مباریـی
 .  وتكی دیكه ج هشت و رووی آرده ی به آه جوانه

 پـش   جۆرـك لـه  بـه آـه خشـه وـت، نـه آـه  ده آـه  تازه  وتهی خشه  نه  ناآاو چاوی به رۆژكیان له
 دوور، دووركـی   بتـه دا چـاو ده و آاتـه چت، لـه  نانكی الی خۆیان ده  له نونت آه چاوی ده

ێ و فـ  ده وه رفراوانـه یـاكی بـه  بـای خـه و بـه آـی بونـه یـه  تاسـه دوور، دووركی بسنور و بـه
  و نانـه دڵ بـۆنی ئـه پاشـان پـ بـه آـرد، رسـت دهویـان لد آـه  نانه ی که و جگه  ئه  گاته ێ تا دهف ده

 .}خوات مژێ و ترتریشی لده ده  هه خۆشه
 

 ئدیت هاگلوند ٢٠٠٣ی مانگی مه
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Kören sjung om 
(Det goda brödet) i 
Tensta hallen 

 
Fototagit av min 
lärare Katarina 
Nordin  

 
26-5-2003 

 
 
 

کۆڕی گۆرانی 
 ت زه له نانیکی به

  ساۆنی تنستا له
 

، گر مامۆستام  ونه
مامۆستا کاتارینا 

 نوردین
 
 ٢٦/٥/٢٠٠٣ 

 
 



  دام واسینی سه                                     هه                          تا                      بجه ه  یادی هه له

      221

 کان تیکردنی سویدییه می یارمه ی دووهه نمونه
 

 ناوی  بهک یهدانانی پیشانگا
 

Från ett land som inte finns på kartan 
Från ett språk som är förbjudet 

 
  دا نییه خشه  نه  له  که وه تکه و له
    نییهیی دوان رگه   که وه  زمانکه له
 
 
  وه ی خواره انهو شون  ستۆکھۆم و له له
 

 ی مانگک  بۆماوه٧/٣/٢٠٠٥  له  -- Igelbäcksskolanی  قوتابخانه
 ١١/٥/٢٠٠٧ تا ٢٣/٤/٢٠٠٧  له ----------ی هوسبی  کتبخانه
 ٩/٢٠٠٧/ ٢٥ تا ٢٠٠٧/ ٩/٩  له Skäppholmenی کوردی  کتبخانه

 
 تی،  تایبه ن مامۆستای سویدی و به تی چه  رانمای و یارمه یش به  و کارانه ئه

 .نجامدرا ئه) ئدیت هاگلوند(مامۆستا 
 
 م   دۆستانم هه س له دوو که) ئاسۆ موکریانی(و ) عاتی حامید سه(

 . کردم بۆ ئاماده) یانپیشانگاکان(ی  م ونه و هه)  که گۆرانییه(فیلمی 
 

 ! و دۆستانه سپاس بۆ ئه
 

 نـاوی بـهسویدی ڤیزیۆنی  له آاناكی تهشی کوردی  به   له گۆرانییهو  ئهفیلمی 

 . وه خشكرایه  ستۆآھۆم په له)  Öppna Kanalen-ئۆپنا آانان(
 
 . سویددا می ژیان له یش جۆری دووهه وه ئه
 

 ن  و چه نیا ئه دا ته)ئدیت هاگلوند(ستا ی مامۆ هانو کار ر ئه رانبه  به له
 .یان بت که ی کاره  شایسته  که  بووهم یهکوردیو    سویدی  ده

 



  دام واسینی سه                                     هه                          تا                      بجه ه  یادی هه له

      222

Till en pianist 
 

När du sitter vid pianot 
liksom en Dervish faller du i trans 
och glömmer allt och alla 
dina fingrar rör tangenterna 
och kommer att dansa 
också du själv med melodin vill flyga! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maj  2004 
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 نک  ۆژهنپیابۆ 
 
 نیشی ئه اپای پیانۆ د ه ل که
  گرتوو بھۆشی زبه ی جهشرو ک ده وه
 ما  سه ونه که  ئه وه کانه ر تانژانه سه کانت به نجه په
  .خرۆشی  ده وه روونه  ده کانی له  میلۆدییه به

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maj  2004 
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 نامه جهب ه هه
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 ی مارش١٦
 
 ی مارش›١٦‹ی مارش و›١٦‹
 ! آیان باش د و یه آیان به یه
 ی آورد پم بن، بۆ مه ده

 !؟ د و آامیان باش آامیان به
 
 

 
 
 
 

  .یه لوه مانگی خاآه  کاته ده› Mars ‹ مانگی سویدی  به:مارش
 .بوومبارانی شیمیایی آرد ی بجه ه  ههئراقتی  وه  ده١٩٨٨رشیما ی١٦رۆژی
 . برا ڕوه به ئراقی  تازه تی وه  ده وه مین آۆبوونه آه یه ٢٠٠٥ی مارشی١٦رۆژی

 
 ٢٠٠٦مانگی مارشی
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 و ئاسۆ ره به

 
  ژار  جام پ لهمدوژمن پت نۆشی

 ی ژار  دووآه  بهمورت گرتوو چوار ده
 رما  سه ی به یکهب یه چی ژارت هه

 !م خۆار آه  ڕێ ئه  نهم ده چۆك دائه  نه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کانی تیه سایه  و که بجه ه  کتبی هه  له  بجه ه ی شاهۆی هه ی کچانی قوتابخانه ونه
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 رتاشی مژوو یكه وو په
 
 م آه رتاشی یه یكه په
 
  دوو ساڵ  ساك و به به
 ردكی ئاسن ماچۆ  به له
 م و ه  آوتك و قه به
 قۆ آوش و چه چه
  خونی دڵ به
  سۆمای چاو به
 نجی شان  ره به

 رخۆ سه زۆر له
 میکنژی ماهیر

 ی ره یکه تاشی په
 م عیسا و موسا و مریه

 !ماهیر بۆ بینینی جه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Michelange Bucnarroti میكنژ
  کهیی ئیتالییا رتاش و ماتماتیكزانی یكه  په،شاعیر، معمار: میکنژ

 . دا ژیاوه١٥٦٤و١٤٧٥ نوان سانی له
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 م رتاشی دووهه یكه په
 
 ك و نیوچرآه یه چرآه  به

  خورپه رز و ده بترس و له
 نگاوییای ی ژه ناسه  هه به
  ودمی ئراقیایی به
 زاران عیسا هه
 زاران موسا، هه
 م، زاران مریه هه
 ل و موور، زاران مه هه
 زاران گوی سوور، هه
 ی شین، ن آگهزارا هه
 ی ژین زاران چاوگه هه

 ر یكه  په آران به
 ر ردیسه ب ماندوو بوون ب ده

 یر ماهکیمرۆڤكوژ رمانی فه  به
 !ماهیر بۆ آۆشكی خۆنمژانی جه

 
 رتاش، یكه و په ئه
 رتاش یكه م په ئه
 ،و شاعیر بوو، معمار بوو ئه
 میر ها ماتماتیكزانكی ئه روه هه
  خونژ وآی یه میش دڕنده ئه

 !سیر ست و آورسی ئه ره خۆپه
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 هید شاری شه
 
 رێ وه ی دارێ ئه  گه آه
 ڵ نگه ی جه پیره  دایه

 ڕن پرچی خۆی بۆ ئه
 

 ژاآ گو ئه
 آا و شپۆش ئه  خۆی بۆ ره باخچه

 ست به آۆڕی شینی بۆ ئه
 

 ب  ئهۆك آور آانییه
 آو و آوڵ بۆی ئه ریا به ده
 ژێڕ بۆ ئهسرینی   بارانی ئهور هه
 
 مرێ دا شارێ ئه یه ده م سه چی له آه
  آفنی بكا، س نییه آه
  دایبپۆش آ نییه یه
 ر ئسك و پروسكی هه

 ، منداه
 ،  جوانه
  پیره
 ...!زێڕ هئتاو دا ر هه  به له
 
 تۆپ ندێ ئه مه وه گی ده سه

 آشن، ئاخی بۆ ئه
 ن خه مینی بۆ رك ئه کۆڕی ماته

 .ینژن  ئه وه ڕز و ئحترامه  به
 فیرێ، سه زیرێ، قوه شاێ، وه

 وانی خونمژێ، پاسه
 سی داگیرێ دارده

 آوژرێ گیرێ یا ئه ئه
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 دڕن رۆآیان دائه  و به خه یه
 زاران هه  ك به یدا یه  تۆه له
 !بن آوژن، ئه كی ئه خه له 
 
 هید آرا دا شارێ شه یه ده م سه چی له آه
 اناوبر س له زار آه یان هه ده  به
 چی، نه می هه آ ده یه
 هات  نه ی لوه س ورته آه
 ی چاوی خۆی و ر جۆگه هه

 ب ی نه آه له خونی گه
 بوو،  نهس آه

 بوو هیچ شت نه
 رمی بگری و ر ته  سه له

 .هاواركی بۆ بكات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   وه ته دا خوندومه رگانه  گۆڕکی پشمه  له١٩٨٨زستان
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 بجه ه  و هه١٩٨٨ی مارشی ١٦ 
 

 ! تاو تینی نییه
 ! ئاو نمی نییه

 ! خاک پیتی نییه
 ! نگی نییه خون ره

 
   سداوه  ده رکی له ژیان ئه

  ستاوه  راوه یه ی هه وه ئه
   ماوه قوتابی مامۆستای نه

  ماوه  قوتابی نه مامۆستا
 
  نگه  بده نگی قوتابخانه زه

  نگه مهو ک و  کپ  هقوتابخان
  ی پاک شکاوه ره نجه رک و په ده

   دارووخاوهیپۆل و هاڵ و ساون
 

  وتووه دایک ب مناڵ که
  وتووه مناڵ ب دایک که

  و مرد ب ژن ژن ب مرده
  کون و قوژبن وتوون له که

 
 تۆ   رووتاوه بجه ه ختی هه دار و دره

 تۆ  ماوه کا چه ر یه سه به
 ل و مووری  ڵ و مه ئاژه
  خوار و ژووری وتوون له که
 
   کاتییه وانه م ئه به
  سکردی ناپاکییه ده

 ڕوا بوچان  ژیان ده
 !یدان  مه وه  دته بجه ه هه
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 سوتانی درۆ
 
 م)الج حه(: یكوت ئه
 !قم  من حه ر ئه هه
 م)شخ(من : یكوت ئه

 !تم  ناجی میلله
 م)آارڵ(من : یكوت ئه

 !رم  نجده یاری ره
  آ وته  آه آه

  شبلی، بوو به
 گیر شخ بوو به
  یاری دوژمنی بوو به

 !قیر ژار و فه هه
 

 
 
 
 
 

 .جال هنسوور ح  مه:جال حه
 .فید حمود حه  شخ مه:شخ
 .آارڵ مارآس: آارڵ
 رگرا،  ڕی خۆی وه بیروباوه  م له به، ج بووال  حهنسور مههاوڕێ و قوتابی : شبلی
 . وه گنه ی ده رباره شت دهدوو . آات شداری ده ویش به ئه ن آه ردباران ده الج به  حه آاتكدا

 :ت ده جال ج دا، حهال  حه دات به رد گك ده بری به هشبلی ل: ن دهـ ١
  نازانن چی كه خهو  چون ئه شی زیاتر بوو،ك ئ و خه ردی ئه  به ی شبلی له و گه ئه
 .زانت هدو  م ئه ن، به آه هد
 ! نییه راست  هو ئه. خات الج ده شبلی گوك بۆ حه: ن  دهـ ٢

 ر دا هه و رۆژه له. ربارانكردن ك به  نه ، گوبارانكردنه وه چون ئه
 و تدارانی ئه سه تی ده الج گوباران بكات، دژایه  حهکس آه
 کرت ردباران ده دا خۆیشی به و کاته کات و له  ده مه رده سه

١٩٨٨ 
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  پاآانه
 
  ببارێ و  بۆ باران آه یفه حه

 ون  نه آگه
 ب و  هه  بۆ تاو آه یفه حه

نگوڵ بژاآ 
 وا  بۆ زاری ره یفه حه

 ون ر دانه بۆ رییا سه
 ك و یه  بۆ ونه یفه حه

 ها م به دوو دی آه
 ها  گۆڤاركی ناسراو ب به له
 ری مژووت بسوتنی فته ده

 ناوی زیندووی خۆت
 ژارانا بمرنی  دی هه له

 وات آرد  یف بۆ تۆ آه حه
 ، مات آردژارت هه

 !دوژمنت شاد آرد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ١٩٨٨)گون(گوندی
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  وه) بجه ه ایی ههیشیم(ۆژی بوومبارانی ی سا  بۆنه به
 
 مت بوو بۆ گوێ رووبار  خه ن آه ئه

 زار  هه ك به  یه ژه بۆی هه
 ب و باری شانت سووك ئه

 وخوار ره یبا سه ئه
 

  گوێ سیروان دون چوومه
 گریان ستم آرد به  و دهدانیشتم 

 ها بوو فاوی سرشكم وهال
 وان له  مه سیروانی آرده
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 گاری ب کورده
 

  پرد بووین به بۆ آ نه
   جاده بووین به بۆ آ نه
 ر  باربه بووین به بۆ آ نه
   پیاده بووین به بۆ آ نه

بۆ آ 
 آ،بۆ 

 !بۆ آ؟
 

 آرد  آۆشكی ساز نه نجی مه  ره آ به
 گرد سنوژی نه  ده مه خونی  آ به
 آرد رخۆش نه ستیمان آی سه ی په باده

 گرد ی نه رچۆپی ئۆخه سه  شادی تكشكانمانا آ له
آ 
،آ 
؟آ! 
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Önskemål 

 
Jag vill inte se 
Fantom, JAS, Mirage och MIC 
jag tycker om fåglar,  
djur, blommor och musik! 
 
Jag vill inte 
plantera minor 
döda fåglar, djur, 
blommor och människor. 

 
 
 
 

Fantom, JAS, Mirage och MIC är jaktplanet  
av USA – Sverige – Frankrike och Ryssland  
Bild från Internet 

2003 
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 ئاوات

 
 ی س هاڕه ده  بووم بهیاس

 یاس و میك و میراژ و
  وه وه  ٥٢ ›B‹فانتۆم و

 
 ی گمهڕوانی  چاوه

 آۆتری ئاشتیم
 ! وه ر بانی جھانه سه به

  خاآدا بچنن وت مین له نامه

 و، م و ئه القی من و تۆ، ئه
 !نم بقرتنن گه ڵ و گوه  و ئاژه بانده

 
 

  راسان بزار، تووڕه، هه: اسی
 نگی ی جه ند فرۆآه ناوی چه) B 52(ـ میك ـ میراژـ فانتۆم و یاس
 نیریك مه ه و ئیرانس  فه- روسی - یسوید
 ر نامداری فه مزه ند رمه هونهکانی  رییه  هونه  کاره  له- وینه

٢٠٠٣ 
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 رزوآ

 
 ز صدای دلخراش م شد وانهدی

 یاس و میک و میراژ و
 ٥٢ › B‹فانتۆم و

 
 آرزو دارم کبوتر

 آشتی نشینت
 بر بام جھان من و تو

 
  مین در زمین، بكارندنمیخوام

 پای من و تو، این و آن
 یوان و گلگندم را زبن درآرند و ح پرنده

 
 

 ند هواپیما جنگی  اسم چه)B 52(یاس ـ میك ـ میراژـ فانتۆم و
 . میباشندییریكام او  ی رانس  فه- روسی– یسوید

 .نمیخواهم: نمیخوام 
 ٢٠٠٣                   )wallp-cool-desktop.www(تصویر فانتوم از 
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 ی باشووری کوردستان١٩٩٢ ی که وه کانی کۆڕه  ونبووه بۆ مناه
 

 پناسه
 
 م آه قه ق و ته  ره ر سنگه سه له
 م آه ڕه نن، ناوی شار و گوند و گه كه هه
 

  مقاش م بگرن به آه  باریكه پستی قۆه
 م آه ، ناوی باك و دایكهنن که ههتیدا 

 
  ناوم ل بنن ئاواره

 م آه مباره  خه نیه  هه ، لهنن یكه هه
 
  وروی خون بۆ من هیچ سوودی نییهگ

 م آه ماری دوژمنه چته ده  ئه ر خونی منه،   هه چونکه
 

 سی دانامن م هیچ که که بۆ ناوی وته
 م که  ناو ناخی ده  وا له، زان، کوردستانه یما ئه  ئاواره به
 

 بم هئو گوند و دۆڵ  د شار ی سه  ئاواره من آه
 م آه  بنووسرت، پناسه- پست و ئسقانا با له

 
 سی  بكه  مردم به با آه
 م آه ژاره  هه  دایك و باوآه آ بت، به یه
 

  ژیانی دن شانازیكا به مه ی موتهبا جھان
 م آه ها ب ژیانه منیش، با وه

  
 ژنی رۆژی مناڵ ن چه وان بكه ا ئهب

 .م آه  بوونه دایك  رۆژی له  له،م، تف آه منیش ئه
 

١٩٩١  
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 آانی مافی مرۆڤ رجه مه
 

 گای خودای  باره بیته تا چاو نه
 بی، سوی نه  دامنی ره س به تا ده
 سووی، تی دراو نه سوه هرالئ جه  حه ر له تا سه
 روای پتۆڵ فا و مه تا سه
 ی آه ی نه تی ته  پی په ری رووت و به  سه به
 ڤی مرۆ  ئیسانی، نه ری، نه شه  به نه

 تۆ ب مافی، ب مافی، ب مافی
 

 ب سیح و خاچ نه  مه تا بوات به
 آی آافی،  سه-آی  سه بی به تا نه
 آان  نۆدبه ی دیواره نگۆه  زه ب به رت نه تا سه
  مرۆڤی  ئیسانی، نه ری، نه شه  به نه

 تۆ ب مافی، ب مافی، ب مافی
 

 آان  پیت پیتی ئیدئۆلۆژییه بی به تا نه
 کان، دیسه ت و حه ناو ئایه  له وه ویتهت تا نه
 آان نگی مارآس و لنین و وسنه  ئاهه بی به تا نه
  مرۆڤی  ئینسانی، نه ری، نه شه  به نه

 تۆ ب مافی، ب مافی، ب مافی
 

 ی آه  شۆڕ نه وانه ر بۆ ئه تا سه
 ی، آه ر نه به تا جلی را و درۆ له

 ی ده ێ نهتا تاجی راستی و پاآی ف
 ی آه  نه له  مه ریای جامبازیدا بباآانه  ده لهتا 
  مرۆڤی  ئینسانی، نه ری، نه شه  به نه

 تۆ ب مافی، ب مافی، ب مافی
 
 رم گ و گورگان به گای سه بۆ باره آنۆش  رته شه

 رم رسه  سه ستم و بینمه ره ڵ بپه هنگ یاسای جه
 م اسه پن بت به خلوقات نه فی مه شره  نازناوی ئه رته شه

 .م ناسه  هه  خون و به بت به و نه تا مافی مرۆڤیان تكه
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 ئازادی؟
 

  چاوه نگوس له ژیانی آوردان ئه
  و ناوه ت تیشك بدا له بوو قه نه

 مۆ دنیای آرد داگیر ئازادی ئه
   بۆ آورد آراوه ندخانه  به تازه،
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ریندا راپه ورانی ده  له رین،  شا راپهدژی  ئران به ك له  خه١٩٧٨ -١٣٥٧سای
 .هات ی بای ده  ئاسمانی ئراندا فکه  لهییئازادی سیاسلی  مه
 و ،  وه  دامرآنته هڕین راپه و تا ئهی ئران زیر رۆآوه  سه  بهکرا) ختیار شاپور به(
  ڤیزیۆنی له ته  ختیار چووه بهدا  نهڕۆژاو  لهز،  فه  قه وه لی ئازادی بچته مه

  .آورد تی ر میلله  سه آردهتوندی  کیتاران و هرش
 . نووسی هو ی ئه رباره هم د ند ده و چه ئه
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 م که ڵ زیندانبانه گه له
 

 کانم م دیوی مه من له
 کان و دیوی مه تۆ له
 ن زیندانی  من ئه به
 !ن زیندانبان  تۆیش ئه به
 

  م دوو شونه جیاوازی ئه
  ژیان به  خدانه بایه

  وه  ژیان بکه بیرێ له
 .ی زیندانیی زیندانی، زیندانبان ئه

 
 
 

 ikpvse.blogspot.com  سایتی  له ونه
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 برای زندانبانم
 

 طلبی مسلح هستی،  تجزیه  ایدهء  به شما که
 !آزادیخواه نیستی

  معتقد هستی، ... تمامیت ارضی ایران  به شما که
 ! من نیستی ءهمسایه
  معتقد هستی،  ... کارگر ایران  طبقه  به شما که
 ! من نیستی  ءهمطبقه

 من زندانیم و تو هم 
 !زندانبان من هستی

 روزی با تناب حلقآویزم مینمای،
 ! هستیمردنمگر  ام میبندی و نظاره  رگبار گولله روزی به

  زندان است ویرانی و  آینده :تاریخ گوید
 !ماهیت زندانبان بدور از انسان دوستی 

 
*** 
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 یاد
 نای زامان  په ژاراندا بژی یا له می هه ڵ خه گه له
 کان سته ی په  جگه  بی یا له وه ختانه رسه  شاخی سه به
 دوو ر دوو گۆڕانکارییان وا له هه
 !میان چلۆن ؟ ئه
 !ویان چلۆن ؟ ئه
  

 ن ن عیلم و فه ن تانگ و تۆپ و فکری خاوه فکری خاوه
 نگ یدای ژاروژه  و فکری شهیدای فرۆڤدۆستی فکری شه

 دوو ر دوو گۆڕانکارییان وا له هه
 !میان چلۆن ؟ ئه
 !ویان چلۆن ؟ ئه
 

 ر رگ هنه مدانکی مه ڤین و سه رابی ئه مینای شه
 ر روه کی گوپه یه خش و شنه تۆفانکی زیانبه

 دوو ر دوو گۆڕانکارییان وا له هه
 !میان چلۆن ؟ ئه
 !ویان چلۆن ؟ ئه
 

 مری ئاشتی ی یا ئه  بهفتوای جھاد
 ییادی  شه  راستی بژی یا به به
 نۆ که ر دوویان یادت ئه  بۆ هه له

 !میان چلۆن ؟ بۆ ئه
 !ویان چلۆن ؟ بۆ ئه

  ن نده یھان له ی گه  رۆژنامه له  ونه
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 آوردستان
 

 گرن  رائه وه آه ی یهال آان به  پیته  چاپخانه له
  آوردستان آانیش له مرۆڤه

 رتووك  په بت به هویان ئ ئه
  گۆڕستان بت به  ئهمیان ئه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .  گیراوه ی شاری سنه خانه فرۆکه    لهزمی جھانگیری رهگر  وان و وینه ن رۆژنامه  الیه  له وینه
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 انگ ژار و ژهنگاوی  ژه  کوردستان له
 

 ربان دێ زرمی سه زرمه
 پی دان دێ ته په ته

  نو دان دان، وان له
بۆ گۆشتی ئینسان  هاتووه، هدا  
 

 ر گازی پشت  سه وته درگا که
 نشت ور و ته گیرا، چوارده

 وت ر قۆناغ و پۆستاڵ که به
  ران و پشت ،راسو ر، په سه
 

  داپچرا سره  ده چاو به
 سترا ه ب  وه شته پ  له س ده
  برا  بۆ پکه  نجه په
  و بچووک بگیانکرا وره گه
 

 ڕان لن پاکی گه کون و که
 پچان غان هه مجری و یه

 رهنران  ده زر و زو، پوڵ و پاره
 .ڵ کران  دین حهیاسای  به
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 ها  ببه کی یه  وه ته  نه له ها  گرانبه کی یه ونه
 

 

  ...گری؟ م ئه بۆ ونه
 !بۆ؟

 
 کان کگرووه یه وه ته ی نه  رکخراوه ی به وێ بیده ته ئه

 د و داگیرکراوی کوردستان، ژیانی کور تا بزانن به
 کان ه ی مافی مرۆڤ و ئاژه  رکخراوه ی به وێ بیده ته ئه
     گشت جھان م له  سنبۆلی سته ن به  بیکه که

 کان ی رۆژنامه ڕه ڤیزیۆن و الپه له ی کانای ته وه یا بۆ پکردنه
 

  ...گری؟ م ئه بۆ ونه
 !بۆ؟
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   کوالنه یره ته
 
 ق ه کونی چاو ز یان ساه، ده
 مانگرێ  ئاسمانی ژینا ئه له
  کونی خونژ یان ساه، ده

 دڕێ رگمان ئه کاو و راومان ئه
 
 ر  کونی بفه یان ساه، ده
 بێ مان ئه کاو هه رمان ئه ده

 زمان زرا، باخ و ره  و مه کگه
 کرێ ئه - ناپام  به
 
  شار و گوندم یان ساه، ده
 گێ  بری شادی شین ئه له
  وه ی ئه و برده ی ئمه  کرده ساه،یان  ده
 ی بگرێ خه بوو یه ک نه یه
 
 تر و بخور جی عه  به یان ساه، ده
 بارێ  دائه له رده ر گازی خه هه
  بری ئاشتی و ئازادی له
 خوارێ نفال دته ی ئه ئایه

 
 ری سیخۆ و میک  سبه  به یان ساه، ده
 گیرێ ری ئاسمان وا ئه به
  کوستان  له نهرمیان،   گه  له نه
 بفێ  ناتوان بایک لکدا و هه -ل مه
 

 ل بوو کاتی کونی زام بای شکا و القی شه
 ر ج بوو سه لیلی له  زه به

 ، ژانه و که  برسی ئه ئمه
  ڕین برایانه ، لی راپه شتانه و ده ژاری ئه م هه هه
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 ژار چی دوژمنانی کوردی هه که
  خاتری کونی زامدار به
 ن که تمان ئه ن نفرهریک خه
 .ن به چی، ناومان ئه  ئاژاوه به
 

 یری گوالن وێ ته چیتان ئه
 ژاران  هه  کورد و له له

 ستی ب پهتاوک بژین 
  ! راستی بهڕوا  جھان ئه

------------------ ١٩٩١ 
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  ، رگیراوه  کتبکی سویدی وه لهدام  ی سه  کالیکاتورییه ونه و ئه
 .  یاد نییه لهم  ی کتبکه ه ناو وه داخه به
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 !تۆیش ئراقیت ؟
 

 عید، ئراقی نوری سه
 ریم قاسم، ئراقی آه
 دام حسین، ئراقی سه

 الوی، ئراقی یاد عه ر و ئه غازی یاوه
 س جمھوری، ئراقی ره حه
 بارات، ئراقیمن و ئیستخ ئه
 !نفالكراویش ئراقی ؟ ئه تۆی آوردی شیمیا لدراو، ئه

  
  یاسا  له رپچیكه  سه كیش بووهربۆ جا ده
  و راسا ڕه ت راپه  داگیرآراوه هو مشك له
م نگ ناده ده: ب ! 

 بژاردنی نگینی هه مۆری نه
 ! م  خۆ ناده ئراقی له

 
٢٠/١/٢٠٠٥ 
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 نگدان ده
 
 نگ، ده
  هب نگ هه ده
 راق مته نگی شادی و ته ده
ب: 

 و   به بۆنا 
 ونا  بۆ   به

 !ستووری نگریسی ئراق هوت د نامه
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 و دوو ئه ستووری ئراق نگدان بۆ ده  ده ت به باره سه
 ران آرا بوو نگده  ده  له وه ی خواره پرسیاره

 )نا( – ) به(
 ! ستوور بده ده  نگ به ده) نا(یا )  به (  واته وانه آ له  یه به

١٠/١٠/٢٠٠٥ 
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 ›ئاگوستی ‹ ی ئاب٣١بۆ 
                                    
 ی ئاب رۆژكی نابابه٣١: ن ده
 !  ه)ئاب(موو رۆژكمان  ئستا هه: م ده

  آوشتمان خودی بابگیکردن، نده بۆ به
 .غای باب تكاری به خزمه  به وه هبووین

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سعود مه(کی  یه  پی نامه شکری ئراق به  له  که یه و رۆژه ی ئاب ئه٣١
ی   ناوچه وه هاته)  رۆکی پارتی دمۆکراتی کوردستانی ئراق بارزانی سه

  وه کرایه ولر هه  هه ی جوگرافی و ئای ئراق له رجه  ده٣٦
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وه بـۆ  ڕنـه گـه هد   ریتانیـاوه بـه  س لـه  کـهنـۆ  PUKmediaی  واـه و هـه  پی ئـه به

دا   تاراوگـه  لـه یـه وه یان ئـه وه ڕانه  هۆی گه.لیستی کوردستانی   بهداننگ  بۆ ده رانییه
/ ٢٥رـمـی کوردـسـتانی ئــراق ـلـه ـکـانی ـهـه ـنـهدبژرا ـهـه  ـلـهـشـداری  ـنـاتوانن ـبـه

رۆکـی  مان کوردسـتانی ئـراق و سـه رله ندام په نگ بۆ ئه ن و ده دا بکه٧/٢٠٠٩
 ! ؟ی رزه  جگه  سانه و که ستی ئه هه. ن  بدهکوردستانی ئراق

 
،  یـه نـده ولـر و سـلمانی چـه  بـۆ هـه   وه  ئینگلیـزه  لـه ۆکـهنازانم نرخی بیلتـی ف

،   کرۆنی سویدییه٧٥٠٠ولر نرخی بلیتی سوید بۆ سلمانی و هه: ن هدم  به
سـتی  بـه  مـه  بـه وه  سـویده سـکی کـورد لـه ر کـه گـه ئـه. دۆالر ١٠٠٠ هکاتـ هد  که
نـگ بـدات و  خانـه ده ۆکـه ف ر لـه ، ههولر و سلمانی  بۆ هه وه نگدان بواته ده
ک  وه.  بـدات ب پوی فۆکـه هدزار دۆالر  س هه ، به وه تهڕ  بگه و رۆژه ر ئه هه
، سـورییه،   تۆرکییـه ی کوردستان وان له شه و به زانین کوردکی زۆری ئه هد

تـا   وه ڕنه وانیش گه ب ئه هد  و مریکا و ئوسترالیا ئران، وتانی ئوروپا و ئه
رجـی  خـه. بژرن رۆکیش بۆ خۆیان هه ن و سه مان بده رله ندام په ئهنگ بۆ  ده

 ؟ ملیۆن دۆالرزار  ههند   چه بگاته ت،ب هدنگدان   بۆ ده وانه هاتووچووی ئه
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 زار دۆالری نگی هه ده
 

 نگ  ده یه نگمان هه نگ، ده ده
 نگ شه نگی جوان و قه ده
 زار دۆالر  هه ی به دانه
 ارز ، بۆ چاوه یواسه هه
 
 نگ نگ، ده نگ، ده ده
 نگ  ئاهه نگی میلۆدیدار و به ده
 زار دۆالر  هه ی به دانه
 ی دانیشتوانی گوند و شار ئه
 
 نگ نگ، ده نگ، ده ده
 نگ ره مه  و هه نگی شایسته ده
 زار دۆالر  هه ی به دانه

 ر و ددار ی دبه بۆ تۆ، ئه
 
 مرۆ  ئه نگ بده نگ، ده نگ، ده ده
 تۆ  ئه-ری خۆت هک نون من وه به 

 مانتار رله ک په مان وه رله  په با بۆمه
 زار جار رۆژی هه -رۆک بم بژی سه

 
 مرۆ  ئه نگ بده نگ، ده نگ، ده ده

 تۆ هیدستان ئه رۆکی شه بۆ سه
 ردار  سه بژره  ههر سه بتۆیی 

  دار  ستووری پایه  ده  له چیتداوه
 
 نگ نگ، ده نگ، ده ده
 نگ لهنگی مرۆڤی ڵ و  ده
 دار  بۆ کۆیله نگی کۆیله ده

 !        مجار  ئه وه بته  ده دووباره
             ٢٠/٧/٢٠٠٩ 

 
 

 .کات ی چاوی پیس کارت ل نه وه ه بۆ ئ ) دۆعا- نووشته: (زار چاوه
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 ڕین و شادیدکردن په مخواردن، هه  و خه وه  بری بیرکردنه له
 

ئۆرگـانی پـارتی دمـۆکراتی کوردسـتانی  (بـات خهتی  سای  له  که ته و بابه  پشدا ئه با له

 : وه  بخوینیه رگیراوه، وه) ئراق
 
نـگــی   ئاـهــه لــه

ـــــــۆرنبرگی  ـن
ـــــه  مانـیـــــادا ـئ
وتنــی  رآــه ســه

لیســـــــــــــــــتی 
آوردســتانی و 

رۆك  ســــــــــــــه
بــــــــــــــارزانی 

 پیرۆزآرا

 

 
ـــواره( ـــه٢٠٠٩_ ٨_٩ی رۆژی  ئـ ـــانی  ـگـــۆڕه  ـل ـــه VILLALION (ـپ    ڕوتنبیورـگـــه ـل

بـژاردن و لیسـتی  ی هـه سـهۆپوتنی  رآه نگی سه ستراسه آوردستانیان ئاهه
پـی (یـامنری  واـی پـه ی هـه گـوره بـه. رۆك بارزانیان گا آوردستانی و سه

 ركخـراوی نـۆرنبیرگی پـارتی دیمـوآراتی  دا آـه آـه نگـه  ئاهه له) ی میدیا یوآه
آتـيـی نیشــتمانيی آوردســتان و  ـآـانی ـیـه ری ركخســتنه آوردســتان و نوـنـه

آتــی الوانــی  یــه. شــداربوون دســتانیان بــهتــی و آور ســایه ك آــه یــه ژمــاره
ـوآراتی آوردســتان  ـهدیـم ـ  رنامــه ـب ـه ـآـی ئاهــه هـی ـه نگســازی ـگ ـان ـب   رم و گوڕـی

ـه یــه شــداری ژمــاره بــه تــا وتــاری  ره ڕــوه بــرد، ســه نــدان بــه رمــه  هونــه ك ـل
دا وای پيرۆزبـایی  آه  وتاره و له وه  ركخراوی الوانی دیموآرات خوندرایه

ی   آــاری ئاینــدهی هرنامــ بــهرزانی و لیســتی آوردســتانی، ســعود بــا  مــه لــه
  ردوو شــوه  ـهـه یاـنـد، ،پاشــان گروـپـی مۆســیقا ـبـه یانـیـان راـگـه ـآـه ركـخـراوه

ڕـآـ و  ـپـه نـگـی ـخـۆش و ـهـه  مۆـسـیقا و ده ی آرـمـانجی و ـسـۆرانی ـبـه زاراوه
ی آوردستان و جلـی ئـاڵ و  آاوه ئای شه وتنیان به رآه ی سه گۆرانی ئواره
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ـهوا ـه ی ـآـوردی و ـب ـه وه رزآردـن ـام جــه ردوو ســه ی ـهـه ی وـن الل و  رۆك ـم
  وه وتـنـــه رـآـــه ـســـتی خۆـشـــی و ـســـه ربیـنـــی ـهـــه ـســـعود ـبـــارزانی و ده ـمـــه
ش سـیمای  آـه نگـه وای ئاهـه شوهه وه، آه  خشیه آردوو شیرینیان به سته رجه به
دیــاربوو،  ش و بوابــوونی پــوه آــی گــه یــه وتــن و ئاینــده رآــه شــی ســه گــه
ــك ـآــهبــم و ـهــه ـتــی ـهــه رۆآاـیــه م ـســه  ـهــه وابوونـلیـســتی ی رناـمــه ـبــهم  رـ 

رپرسـیارتی  رك و بـه  ئـه  قۆناغی داهاتووی پر لـه وتوانه رآه آوردستانی سه
  وه یـه شـئه و نـه  بـه آـه نگـه رـت، ئاهـه بـه ڕوه وت و بنیاتنانی زیاتر به سكه و ده
  وتنكـی تـر لـه رآـه  و همای سهآی ئازیز یه ك بۆنه  وه وه یه و بواو متمانه به

 .).ی ئازادیدا پیرۆزآرا سایه

 .رانی ی نیگه  یا جگه ی رزه  جگه و الوانه ستی ئه نازانم بم هه
 قوتابخاـنـه و  ۆـنـهڕ هدژـیـن و  هد ئاـمـان   ـلـه و الواـنـه ـئـه ی رــز بــت؟ ـبـۆ جـگـه
و زانـن  هد....  زمـانی ئامـانی زمـانی ئینگلیـزی و  لـه یان جگه ، زۆربه زانستگا

بـت ئاگایـان  کانی جھـان بـبن، ده  رووداوه زای ت شارهب بت، ده   ره م پوه به
 بـۆ  وانـه ئایـا ئـه! جھـان ببـتی  دیکهکانی  کانی ئامان و شوینه بژاردنه  هه له

نـدام  ن بـۆ ئـه نگ بده ن و ده شداری بکه دا به بژاردنه و هه  له خۆیان توانیویانه
 ؟رۆک  سهکان بۆ لیستهمانی  رله په

ـهبــت  بــت، ده نـگـدانت ـنـه  ـمـافی ده ک ـکـه ـئـاخر تۆـیـه ڕـیـن و  ـپـه  ـهـهی  رناـمـه ـب
  نگـدانت لـه  بـۆچ مـافی ده  کـه وه یـه  بکـه وه ری یـا بیـر لـه بـه ڕـوه شادیکردن به

ل  جـار پشـمـین دووهـه بـۆ  تی ئـراق وه  پی قانوونی ده کاندا به بژاردنه هه
 کرت؟ ده

مـافی پشـل کـراوی تـۆی " وتـوو ژرکـه"نـی  ، چ الیـه"وتـوو رکه سه"نی  چ الیه
  بـه!   و نییـه بـووه  گرنگ نـه الوه نکدا بی، به مه ر ته  هه  له ر و ئاواره رده ربه ده

  بــت ـبـه ـکـان ده ـمـوو ـکـاره  ـهـه  ـکـه  وه  بیرکردـنـه و ـشـوه  ـئـه و رۆژه، هـیـوای ـئـه
وتی  ستکه  ده پی  و به وه نگ بته م ره هڕین و شادیکردن کۆتایی بت، ک په هه

 .ین وت بکه سوکه کان هه  کاره
 

٢٢/٨/٢٠٠٩ 
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 !ت  سه تداری، بده سه ده
 

 رۆککۆمار کورد سه
  کورد وه ره زیری ده وه

 باوز و بریکار کورد
 ڕڕاش کورد ند و فه کارمه
 - نگدانی نییه چی مافی ده که

 !دری کور ده ربه  و ده تاکی ئاواره
 

 ..... بۆ کورد    له١  رۆکه بانی، سه تاه
 ..... بۆ کورد    له٢رۆکن  بارزانی، سه

 نگدان بۆ ده وان چوون رمانی ئه  فه به
 پیر و الو، کیژ و کوڕی کورد، ژن و پیاو

 ،نگیاندا ده    وه ماکردنه  سه به 
 ستووبرد  ده-ی ئراقمانی رله په ۆب

  -نگدانی نییه چی مافی ده که
 !ری کورد ده ربه  و ده کی ئاوارهتا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رۆککۆماری ئراق بانی سه الل تاه جه
 ئراقی  وه ره زیری ده هوشیار زباری وه

  سوید ڕنی باوزی ئراق له د بامه حمه ئه
 رۆکی کوردستانی ئراق سعود بارزانی سه مه
 .اقزیرانی کوردستان ئر نی وه نجومه رۆکی ئه ان بارزانی سهرڤچین

 
١٠/٧/٢٠٠٩ 
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  سامیستان بۆ کوردستان له
 
  وه) یسه کبنیکه ( له

  بۆ ئارارات وه گرمه باڵ ئه
 بۆ شاهۆ، بۆ داهۆ،

 ی رۆژانی هات مه بۆ چلچه
 
 ستان ی سامییه که   ه)لسیپ فییه(
 م بۆ منانی کوردستان به ئه

  و دیاره ی ئه زیزه  گه گوه
  هزار م بشه  ئه- بۆ الوانی وه ئنمه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نالند و  فه- نورژ- نوان سوید  ژووری ئوروپا له کن له یه وه ته کان نه سامه: سامیستان
 کان وتی سامه) ند سامی له:(ن ی خۆیان ده که ناوچه خۆیان به . ژین  ده روسیه
 کان   سامه ی  ناوچه  له ناوی کوکه:  یسه کبنیکه

 .زیزه گه  گوله جۆری  ه ل  ناوی گولکه:پیلس ییهف
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Från Samistan till Kurdistan 
 

Från Kebnekaise ska jag 
flaxa och flyga till Ararat, 
till Shahå, Dalahå och 
Chelcheme där jag levde glatt 
 
Jag tar fjällsippor från Samistan 
till barnen i Kurdistan 
därifrån hämtar jag Gezizeblommor 
och skänker dem till barnen i Samistan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samistan: sami land 
Ararat, Shahå, Dalahå, Chelcheme de är fyra  berg   
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 کی پاشه

 
،   کـراوه  ئامـاده)دام واسـینی سـه  تـا هـه بجه ه یادی هه له (ناوی  به  که ڕه ن الپه م چه هئ
 ێنـد هـه  وانـه  له جگه . یه سانی دیکه ۆچوونی که و دیدوب گه شکی زۆری به به
 .  وه ته بوونه   دووبارهکورتی بهپی پویست  بهناچار و  بهکان   باسه له
. ـکـورتی باـسـکرا ـتـی ئــراق ـبـه وــه سیاـسـیی دهی  کارناـمـه دا ڕه ن الـپـه م ـچـه ـلـه

ک سیـســـتم چ پادشــــای بــــت ـیـــا کۆـمـــاری، رـبـــازی سیاســــیی  ئــــراق وه
 دمـــۆکراتی بـــت یـــا دیکتـــاتۆری، کۆمۆنیســـتی بـــت یـــا ی کـــه تـــه حکومـــه

ت  ک سیاسـه ، بۆ کوردستان یـه ئایین ، ئایینیی بت یا دوور لهداری رمایه سه
ـه ـووه و ـی ـان ـب ـان   و ده ک ربازـی ـه !بــت ـی ـه ـت ـا جیاوازیـی ـه نـی ـه ک ـک ی   شــوه  ـل

کـانی  تـه کومـهح  کـه  ی وه ئـه      ،یـه وه ئـه کوردسـتاندا رووبـدات،  تکردنیان لـه حکومه
  تـه ر، حکومـه  سـه نـه ن و بیبـه نجـامی بـده ئـه کوردسـتاندا  لـه یـانتوانیوه نـهپشووی ئراق 

 ! کات جی ده ر و جبه  سه باتهی  ده نوکه
رکی کوردستان،  ک داگیرکه تی ئراق وه وه  ده   به ت نییه  تایبه ته و سیاسه ئه
تـی  تا سیاسه!  و سورییشه ن و تورکییهتانی ئرا وه ی ده  پناسه وه کو ئه به

 بـت  نـه وتـه و ده تـداری ئـه مای سیستمی حکومـه ری کوردستان بنه داگیرکه
ی  قینـه  تاموچژی راسته ست به ب ناتوانن هه ره  فارس و تورک و عه و ئازادیخوازانیرووناکبیران

ی  ســه هر ه ـکـ ـبـن ـبـه  ده وه واـنـه  پـچـه ، ـبـهن بـکـهـتـی  و دراوـسـیهـئـازادی و فرۆڤدۆـسـتی 
بـا : ی خۆیان رموده  فه  به، وه کانه سه  ژرده وه ته نهر  سه م به رکوت و سته سه

هـای کـردووه  یـش کـارکی وه وه  ئـه!چنگ دندان از تمامیت ارضی ایران دفـاع میکنـیم
ــت  پناســـه  کـــه ــاکبیرانی دراوســـی کوردســـتان ببـت ــه ی رووـن ی   پناســـه  ـب

 !ی کوردستانی دراوسر رووناکبیرانی داگیرکه
 

،  ی ئـراق دایـه  چوارچـوه  لـه ی کوردستان که شه و به ی سیاسیی ئه کارنامه
حمـود  مـر شـخ مـه تـی نـه رایـه  رابـه تی کوردسـتان بـه ورانی حکومه ر ده گه ئه
   کــه وه کــه موکوڕییــه ر کــه هــه بــهتکــی سیاســیی کوردســتانی  ســه ک ده وه

  سیاسیی کوردستان لهو باری کاری    بگرین و لهرچاو به  جیا له به  تی بوویه
رـکــاری کۆـمــاری   ـســه ـتــی پادـشــایی ئـــراق و هاتـنــه ـســه ـمــانی ده ـپــاش ـنــه
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کورد بـه ی  وه ته کانی نه موو چین و توژه  هه له  دا که وه ڵ ئه گه وه، له بکۆینه
و  ، ـلـه  ـکـردووهیانـشـداری  شۆڕـشـی کوردـسـتاندا ـبـه رـبـو ـلـه ـکـی ـبـه ـیـه ـشـوه 
  و شۆڕشـه وتـی ئـه سـکه م ده ، بـه  بینیـوهان زۆریدا زیانی گیانی و مای گار
کــو  ، بــه بــووه نــه ) لــه شــۆڕش بــۆ گــه:(ــن ک ده  وهیــی وه تــه وتکــی نــه ســکه ده
ک  یـش نـه وه ئـه! س  و بـه سکی حیزبی بووه وتکی ته سکه ی ده که وته که سه ده
بۆ کو  سیاسیی دیاریکراودا، بهکی  هی پۆسهپناو  ک حیزبکی سیاسیی له وه

 ! س  و بهی کوردستاندا بووه زبکی دیکهر حی رانبه  به حیزبک له
  ی کوردسـتانه تـه و حکومـه رت بـوونی ئـه  دووکه و باسه  بۆ ئه گه باشترین به

ـه ـکـه ـه و دووـگـه زرا، ـئـه ــک داـمـه نـگـدانی خــه پــی ده ـبـه ١٩٩٢ ســای  ـل ـا  رتیـی  ـت
تـی  رۆکایـه  سـه مان بـه رله په(و) ان بارزانیڤچیرتی ن رۆکایه  سه ان بهتی کوردست حکومه(کۆتای

 ٧/٢٠٠٩ ـمـانگی ـلـه  )ـسـعود ـبـارزانی ـمـی ـمـه ـکـه وری ـیـه ـتـی ده رۆکاـیـه ـسـه(و) دـنـان ـمـوفتی ـعـه
  .ی کشاوه درژه

 یـا باشـتر  تـه و دوو حکومـه تـی ئـه یـه  کاروبـاری سیاسـیی و کۆمـه ر له گه ئه
  وانــیش لــه کــانی ئــه  کــاره ی داخــه وه، جگــه  بکۆینــه و دوو حیزبــه بــن ئــه
 . س بووه و بهدا ری روه تاک پهی  چوارچوه

 
٥/١/٢٠١٠ 

 آوردستان
 

 هیدستان  شه،آوردستان
 رۆآستان  سه،آوردستان
 آان ی حیزبه سه ره  آورسی و آه،آوردستان
 ! "رووناآبیران"ستی  دیلی ده
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