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  ناوةأؤك
  

  بةرايي

                                                                                دادطاكة و داوةرةكان لة ئاسيت ثصويستدا نني: دادطاي تايبةيت ئصراق

كة                                                                                                                               دةستصوةرداين دةسةآلت لة دادطا  

                                                                                                   زيان طةياندنة بة دؤزي كورد , بةئصراقيكرديين دادطاكة

طةلكوذ دةسةآليت دادطاكةي بةدةستة                                                عارةيب سةر بةنةتةوةي : دادطا و ثرؤسةيةكي ناِرةوا  

                                                                                              دذ بة كوردتاوانكاريةكاينبةئصراقيكردن و بضوككردنةوةي 

 بةكارهصناين سةدام  و هةولَي ثاكردنةوةي نةتةوةي ضةوسصنةري عارةب لة تاوانكاريةكان                                               

تين سةدام نايةتةدي                                                           بة كوشو دووبارةنةبوونةوةي تاوانةكان تةهنا  بوونةوةئاشت  
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  بةرايي
 "صراقيةيت ئدادطاي تايب"صراقي بةناوي اوانبارةكاين ديكة لة دادطايةكي ئلةسةرةتاي مانطي ذوندا بؤ يةكةجمار سةدام و ت

, انابووت و تصكشكاو و ثاكتاو و بةعةرةبكردن بةشصوةيةكي و)ذةنؤسايد(  طةلكوذي دةركةوتين تاوانباراين.دةركةوتن
طومان  .بصطومان ئاسوودةيي و خؤشيةكي تايبةيت خستة دلَي هةموو ئةوانةي كة قورباين دةسيت ئةو تاوانبارانة بوون

منيش وةكو زؤري ديكة ديارة . ةزرؤوة ضاوةِرواين سزاي ِرةواي ئةو تاوانبارانة دةكةنلةوةدا نيية كةوا قوربانيةكان بةتام
 بةآلم با ئصمة سؤزدارانة بؤ بابةتةكة نةضني و با . ثصمواية أةواترين سزا سزاي كوشتنة بؤ سةدام و تاوانباراين ديكة

جناو لةطةلَ بةرذةوةندي نةتةوايةتيمان با بةضاوصكي بابةتيانة و طو, سؤزداري تووشي هةلَة و كوصربوومنان نةكات
 سةيري ئةم دادطا تايبةتة عصراقية بكةين و بزانني ئصمة وةكو كورد زيان و قازاجنمان لةو جؤرة دادطايي كردنة ضيية؟
؟ أةوايةيت ئةم دادطاية ضيية و بؤ دادطايكردين ئةو تاوانبارانة نةدراية دادطايةكي ئةنتةرناسيونال و زيامنان لةمة ضيية

بؤ بةض جؤرَيكي تاوان تؤمةتبار كراون؟ تاوانباران داوةرةكان كصن و بةثصي ض ياسايصك دادطاييةكة بةأصوة دةضصت؟ 
ئايا ؟  و بةكوشتين ئةو كصشةكةمان ضارةسةر دةكرصتئايا كصشةي ئصمة كوشتين سةدامةثةلةكردن لةكوشتين سةدام؟ 

ئايا ئةم  دام و هةواداراين تاوانبارن لةوةي بةرامبةر بة كورد كراوة؟بةكوشتين سةدام ئاشتبوونةوة أوودةدات؟ ئايا هةر سة
                                    .جؤرة دادطاية زياين بؤ ضارةسةري دؤزةكةمان ضيية؟ ئةم ثرسيارانة و ثرسياري ديكةش ديارة هةن

يكردين تاوانبارين دذ بة مرؤظايةيت هةلَساون يانةي كة بةئةركي دادطاي تايبةتسةرةتا جصي خؤييت بزانني ئةو جؤرة دادطا
                                                             .هةروةها ئةو مؤدصالنةي كة هةن كامانةن.  ضؤن بووين و ضني,و هةبووين و هةن

 خؤي ئةوجا تاوانيان دذي اينِركابةر ياديارة لة زؤربةي بارو كاتةكاندا اليةين براوة لة وآلتصكي دياريكراودا تاوانباراين 
ئةو جؤرة . دراونةتة دادطا و سزاي تونديان بةسةردا سةثصندراوةلةاليةن دادطاي ئةو وآلتةوة , مرؤظايةيت كردبص يا نا

بة ثياوخراث و تاوانبار واتة ئةوةي دذي اليةين براوة بووة , دادطايةكة اليةندارانة سةيري تاوانباران دةكات, دادطاية
بةآلم كاتص تاوانباران ثةيوةنديان بة كصشةيةكي . نانرصت بةرامبةر دايان و اليةين براوة ثرسياري تاوانباريادةندرصند

نصونةتةوةييةوة هةية يا بةشصوةيةك لة شصوةكان اليةين دةرةكي و نصونةتةوةيي دصنة ناو كصشةكة و بةرذةوةنديان لة 
مةرج نيية دادطاكان . بةيت دامةزراوة و لة ِرصطايةوة تاوانباران دادطايي كراونئةوا دادطاي تاي, ضارةنووسي تاوانبارن هةية

هةر دادطاية .  كارةكانيان بصاليةنانة و دةستثاكانة جصبةجصكردبصت هةميشةلةئاسيت ثصويستدا بووبن يا اليةنطر نةبووبن و
كةوا بةرةوثصشةوة ضوون و باشتربوون بةآلم دةتوانرص بطوترصت . و بةشصوةيص لة شصوةكان تووشي كصشة و الري بووة

                                                                                      :ن و هةن و ناسراون لةوانة ئةو دادطايانةي كة هةبوو.ِروويداوة
جيهاين دووةمةوة كاين جةنطي  كة دادطايةكي مليتاري نصونةتةوةيي بوو و لةاليةن براوة19451 دادطاي نؤرمبصرط. 1

ئةم دادطاية بؤ دادطاييكردين تاوانبارة .  درصذةي كصشا1949  سالَي و بريتانيا دامةزرصندرا و تاسؤظيةيت كؤن, ئةمةريكا
                                                .  ئةم دادطاية لةاليةن طةلص كةسةوة بة دادطاي براوةكان ناوزةد دةكرصت. نازيةكان دامةزرا

 1995ي ثايةتةخيت تةنزانياية و لة سالَي ) ئةروشا( كة شوصنةكةي لة 2ِراوةنداتاوانكاريةكاين دادطاي نصونةتةوةيي بؤ . 2
تاين دادطاكة خةلَكي سةر بة ئةو دادطاية لةاليةن ِرصكخراوي يوئصنةوة دامةزراوة و داوةرةكان و كاربةدةس. وة لةكارداية

اييكردين تاوانباراين طةلكوذيةكة و تاواين ديكةي دذي ئةو دادطاية بؤ دادط. يوئصن دياريكردوونلةاليةن   جياوازن ووآليت
 هصشتا بةآلم, سزادراوندراونةتة دادطا و   تاوانبارانذمارةيةك لةاوة و تا ئصستا ر لة ِراوةندا دامةز1994  سالَيمرؤظايةيت

ر بةدلَي دةسةآليت فةرمانِرةواي ِراوةندا نيية و طلةيي لةسسيت دادطاكة ئةم دادطاية زؤ. كاري ئةو دادطاية زؤري ماوة
                                                                                                                                                                     .دةكرصت

ئةو دادطايةش لةاليةن ِرصكخراوي يوئصنةوة وةكو ئةوةي ِراوةندا , 3يوطوسالظياتاوانكاريةكاين ةوةيي بؤ دادطاي نصونةت. 3
نصوخؤي  جةنطي ند و بؤ دادطايكردين تاوانباران لة تاوانة دذة مرؤظايةتيةكان لة ية لة هؤآل)هاي(شوصنةكةي لة . دامةزراوة

ةو دادطايةش ئ.  دا دةسيت بةكار كردووة1993ئةو داطاية لة سالَي . و دواتر  دامةزراوة 1991يوطوسالظيا لة سالَي 
                                                                       .طةلص تاوانبار سزا بدات و بةردةواميشة لة كارةكاينضاآلكانة توانيوةيت 

                                                 
1 http://en.wikipedia.org/wiki/Nuremberg_Trials#Creation_of_the_court بؤ زانياري زياتر بِروانة  
2 http://www.ictr.org   بؤ زانياري زياتر بِروانة  
3 http://www.un.org/icty/index.html  زياتر بِروانةياريبؤ زان  
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ة لة داوةراين سرياليؤن و نصونةتةوةيي و مؤدصلصكي جياية ئةو دادطاية دادطايةكي تصكةلَ, 4دادطاي تايبةيت سرياليؤن. 4
 ئةو دادطاية كة بة بِريارصكي يوئصن لة . واتة نة تةهنا سرياليؤنية و نة تةهنا سةربة يوئصنة. لةوةي ِراوةندا و يوطوسالظيا

ئةو .  دا دةسيت بةكار كردووة2002لة سالَي .  دا دامةزرا ِرصكةوتنصك بوو لة نصوان يوئصن و حكومةيت سرياليؤن2000سالَي 
               .شةِري ناوخؤي ئةو وآلتة دامةزراوةدذة مرؤظايةيت لةكايت ين تاوانباران لة تاوانةكادادطايةش بؤ دادطاييكردين 

ين ئةو دامةزراند. 5 دا دامةزراوة1998 لةاليةن يوئصنةوة لة سالَي "دادطاي نصونةتةوةيي بؤ تاوانكاري"جطة لةو داداطايانة 
ئةم دادطاية بؤ دادطاييكردين تاوانباراين جةنط و دذة .  سالَةي يوئصن بوو50دادطاية بةديهصناين خةوين لةمصذينةي 

دةبص ثةسندي ئةوة بكةن , ةيان كردووةئةو وآلتانةي واذووي ئةم دادطاي.  دامةزراوة, بصتمرؤظايةيت لة هةركوصيةكي جيهان
ئةوة ئةطةر هاتوو بة تاواين جةنط يا تاواين دذي , توانرص لةم دادطاية بدرصتة دادطادةكة كةساين سةر بة نةتةوةكةيان 

                                        :بةكوريت ئةو مؤدصالنةي كة لةئارادان خؤيان لة سص جؤر دةدؤزنةوة .مرؤظايةيت تؤمةتباركران
                  .منونة وةكو ئةوةي ئصراقبؤ. داوةراين وآلت بةشداري ي وآلت وواتة بةثصي ياسا, دادطاي تايبةيت نةتةوةيي. 1 
                          .وةكو ئةوةي يوطوسالظيا. دادطاي نصونةتةوةيي كة لةاليةن يوئصن و ئةجنومةين ئاسايش دادةمةزرصت. 2 
                                                              .ؤنتصكةلَ لة داوةراين نةتةوةيي و نصونةتةوةيي وةكو ئةوةي سرياليدادطاي . 3 

  
                                                                                دادطاكة و داوةرةكان لة ئاسيت ثصويستدا نني: دادطاي تايبةيت ئصراق
لةسةر بنضينةي مؤدصلي يةكةم ,  بؤ دانراوة6دطاي تايبةيت ئصراقي دادطاكةي ئصراق كة ناوي دا,وةكو ئاماذةمان ثصدا

            .  و ئةجنومةين كايت حوكمةوة دامةزرا)سي ثي ئاي(وةكو ئاشكراية دادطاي تايبةيت ئصراقي لةاليةن . دامةزرصندراوة
 و يةيت هةية ئايا دادطاكة ِرةواسةرتا ثصويستة بةضاوي ِرةخنة سةيري دروستبووين دادطاكة بكةين و ثرسياري ئةوة بكةين

ي جيهاين رَيكخراوي ضاودصراين مايف مرؤظبةثصويسيت دةزامن ئاماذة بة يةكص لة ِراثؤرتةكاين  لة ئاسيت ثصويست داية؟
دادطاكة دامةزرا : يةكةم, لةوانة, دةكةنهةندص خالَ  بؤ  ئاماذة7 لة ِراثؤرتصكدائةوان سةبارةت بة كةموكوِري دادطاكة, بكةم

ست مةبة(واناداري دادطاكة بكرصت و ثرس بة شارةزاياين دةرةوة وطؤ و دةمةتةقص لةسةر تةواويي و تص ئةوةي طفتب
ةايةيت و دةبواية دةمةتةقص و تاوتوص سةبارةت بة ِرةو. بكرصت) ئصراقينائةمةريكايي و شارةزاياين سةر بة يوئصن و نا

اي ياساناس و شارةزاياين ئةنتةرناسيونال لة بةشداري دادطاييكردن ِرصطدادطاكة : دووةم. ايةتواناداري دادطاكة بكراب
تةهنا كاتصك ِرصطاي .  بردرصنةلةجيايت ئةوة هةموو كصشة و دادطاييكردنةكان لةاليةن داوةري ئصراقيةوة بةِرصوةد. نادات

دصر و ِراوصذكاري بصطانة ناتوانص ِرصطادان بة ضاو.  كردةر دةسةآلتداراين ئصراقي ثةسندي ئةوةيانداوةري بصطانة دةدرصت ئةط
واتة ئةوة نابصتة ئةوةي كةوا ئةو داوةرة , وانا و شارةزا و خاوةن ئةزموون بطرصتةوةضؤيل داوةري بةتبؤش و جصطاي 

دادطايةك كة دادطايي : سصيةم. دادطاييكردنةكان بكةنثِرؤسةي شارةزايانة خؤيان ِراستةوخؤ و بةكردةوة بةشداري لة 
, ةلكوذي و دذة مرؤظايةيت دةكات ثصويستة ئةو تواناو شارةزاييةي هةبصت كة بتوانص بةو ئةركة هةلَبستصتتاوانةكاين ط

بةثصي ئةو ِرصكخراوة . طومان لةوةداية داوةراين ئصراقي ئةو توانايةيان هةبصت و بتوانن بةتةنيا بةم كارة قورسة هةلَبسنت
, كة تيايادا خالَ و بِرطة هةن دذ بة ستانداردي نصونةتةوةيني, صت بةكار هبصنر1971ِرةنطة ياساي تاوانكاري ئصراقي 

شاياين باسة ِرصكخراوي ضاودصري .  داخراودا ئةجنام بدرصن دةكرص هةندص داطاييكردن لة ذووريهةروةها بةثصي ئةو ياساية
ري ئصراقي و نصونةتةوةيي واتة داوة, مافةكاين مرؤظ ثصشنياري دادطايةكي لة شصوةي دادطا تصكةلَةكةي سرياليؤن دةكات

من دادطاي تصكةلَيش بةباش نازامن و ثصمواية دادطايةكي . هاوكاري يةكتربكةن و لة دادطاييكردنةكان بةيةكةوة بةشدار بن
دادطا  , بةآلم وةكو ديارة.ادطا بوونصونةتةوةيي لة شصوةي ئةوةي يوطوسالظيا و ِراوةندا طوجناوترين و لةبارترين د

                                                      .راق بةثةلة سةثصندرا و هيض بوارصك بة تاوتوصكردين ئةم بابةتة نةدراتايبةتيةكةي ئص
ضؤن و كص دياري كردوون؟ وةكو ثصشتر طوترا ئةوانة لةاليةن ئةجنومةين حوكم و , ئايا ئةو داوةرانة كصن

 كةمن ثصموانيية سةليم ضةلةيب زؤر ! ضةلةثي بةتاوانصك تؤمةتباركراو الدراداوةر سةليم. ئةمةريكاييةكانةوة دياري كراون
 ئصستا كة حكومةيت كايت ئصراق بووين هةية و تاِرادةيةك .لة داوةرةكاين ديكةي ئصراقي باشترة يا داوةرصكي طوجناو بوو

                                                 
4 http://www.sc-sl.org بؤ زانياري زياتر بِروانة     
5 http://www.un.org/law/icc/index.html بؤ زانياري زياتر بِروانة     
6 http://www.cpa-iraq.org/human_rights/Statute.htm بؤ زانياري زياتر بِروانة      
7 http://www.hrw.org/english/docs/2003/12/19/iraq6770_txt.pdf بؤ زانياري زياتر بِروانة  
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وايةتيةكةي ةين ئةو حكومةتة و ِردروست بوو. ئةوان داوةري دادطاييكردنةكان ديار دةكةن, دةسةآلت لةدةست خؤيانداية
ثصويستة لةاليةن , لةاليةكي ديكة هةلَبذاردين داوةر بؤ داطايةكي ئاوا هةستيار و طرنط, طةلص ثرسياري بةرامبةر دادةنرصت

ان طوماين زؤر لة تواناي, سةبارةت بة توانا و شارةزايي داوةراين ئصراقي. دةسةآلتصكي هةلَبذصردراوي ِرةواوة ئةجنام بدرصت
داوةرصكي وةكو يةكص لة داوةرةكاين شارةزايي و بةتوانايي دةكرصت و ثصمواية بةهيض جؤرصك ناتوانن خؤيان لةئاسيت 

سةبارةت بة .  و كةم توانا بنة جطة لةوةي كة مةترسي دةكرص ساويلكةئةم. دادطاي ئةنتةرناسيونايل هاي بدةن
سةبارةت بة ثاكي و متمانةبوون . دادطاييكردين لةو شصوةية هةبصتشارةزاييان نةمبيستووة كةسيان هيض ئةزموونصكيان لة 

زؤر سةختة بتوانرص باوةِر بة داوةري ئصراقي بكرصت و بِروا بةوة بكرصت كة دةتوانرص داوةري ثاك و خاوةن , بة داوةرةكان
ثةروةردة بووين و داوةراين ئصراقي لةذصر سايةي ِرذصمي فاشيست و ساختةكاري بةعس . متمانة لة ئصراقدا هةبصت

كةوتونةتة داوي ساختةكاري و ية دوور و درصذةدا بةئةطةري زؤر ةلةو ماو, ثراكتيزةي كارةكاين خؤيانيان كردووة
ئةطةر . ناتوانرص بِروا بة داوةرصك كة دةرضووي ئةو سةردةم و ثةروةردةيةية بكرصت. بةرتيلخؤري و كاري ناياسايي ديكة
, يةكةم لةبةر هةلَوصسيت ِرامياري ئةو كةسة, انرص هةروا بةئاساين متمانةي ثص بكرصتداوةرصك لةدةرةوةش بوبصت ناتو

ئةوةي ثةيوةندي بة كوردةوة هةية . دووةم لةبةر نةبووين زانياري تةواو و بصاليةن سةبارةت بة توانا و ثاكي ئةو كةسة
ض لة , ريةكي ئةوتؤي لةسةر دادطاكة هةبووبصتئةوا واثصناضص كورد كاريطة, )لةخوارةوة زياتر دصمة سةر كورد و دادطاكة(

ضونكة تائصستا هيض ثصشنيارصك لةاليةن دةسةآلتداراين كوردةوة سةبارةت بة . دروستكردين يا هةلَبذاردين داوةرةكان
كة بة دادطازؤر واثصدةضص , وةكو دةبيندرص. دروست بووين دادطاكة و داوةرةكان يا ئةلَتةرناتيظ و ِرةخنة نةكةوتؤتة بةرضاو

ئةوة . طرتووة و دةسةآلتداراين كورديش تةبامةندي خؤيان ِراطةياندووةوةرثصي ويسيت نةتةوةي عارةيب باآلدةست ِرةويت 
لةكؤتاييدا . ِرةنطة داوةراين كورد لة عارةبةكان زؤر باشتر نةبن, شارةزايي و دةستثاكي, جطة لةوةي سةبارةت بة توانا

 لةاليةن بريتانيا و )لةندةن( داوةر و ياساناسي ئصراقي لة 30 بكةين كة بؤ تةياركردين جصطاي خؤيةيت ئاماذة بةو مسينارة
واتاي بووين ئةو ِراستيةية كةوا داوةرة ئصراقيةكان نةشارةزا و , سازكردين مسينارصكي ئاوا. 8ئةمةريكا سازكرا

. ييةكان و ضؤنيةيت دادطاكردنصكي ستانداردئةوة هةولَصكة بؤ تصطةياندين ئةو ئصراقيانة لة ياسا نصونةتةوة, بصئةزموونن
بؤية هةولَ دةدةن ئةو كصشةية ضارةسةر , بريتانيا و ئةمةريكا لةوة ئاطادارن كة ئةو ئصراقيانة لةئاسيت ثصويستدا نني

  .ئةوة زؤر دوورة بصتة دي, ببنة شارةزا و ثرؤفيشنال" يةك هةفتةدا"ثاشان ئةوانة ضؤن دةتوانن لة ماوةي تةهنا . بكةن
ِرصطاي بة داوةراين يوئصن نةدا بةشداري لة , ي سكرتصري طشيت يوئصن)كؤيف ئةنان(ئةوةبوو , ثصدانة ئةوةي جصطاي سةرنج
 زؤر لةبةر ئةوةية كؤيف ئةنان طوماين لة ِرةوايةيت ئةو دادطا ئصراقية هةية و ناشيةوص يبةئةطةر. مسينارصكي ئةوها بكةن

ثصويستة ": هةروةكو كؤيف ئةنان سةبارةت بة دادطا ئصراقيةكة دةلَص. ؤسة طومانلصكراوةرصكخراوي يوئصن بطلصتة ناو ئةو ثر
يوئصن , بطوجنصت ياسايةكاين نصونةتةوةييدا  و لةطةلَ نؤرمة نصونةتةوةييدا بصتئةو دادطاية لة ئاسيت ستانداردي

ديارة شارةزايان . 9" سزاي كوشتين بدات كة زؤر واثصدةضصكثشتطريي دادطايةك ناكات كة مةبةستيةيت سدام بداتة دادطاية
 ستانداردي نصونةتةوةييدا و ياساناساين جيهاين ِرةخنةيان لةدادطاكة بةشصوةيةكي سةرةكي ئةوةية كة دادطاكة لةئاسيت

                                                                                               .نيية و لةئاسيت نؤرمةكاين دادطايةكي ثرؤفيشنالدا نيية
 

                                                                                                                                كةدةستصوةرداين دةسةآلت لة دادطا
بنضينةيةكي , ياسادانان و جصبةجصكردن, دادطا: وآلتجياكردنةوة و دابةشكردين دةسةآلت واتة سص دةسةآلتة سةرةكيةكةي 

 لة وآلتاين ئيسالمي و رؤذهةآليت ئةو جياكردنةوة و دابةشكردنةي دةسةآلت. ادةطرنطي بووين كؤمةلَطةي داد و دلَنيايي د
نة بة كاري خؤي و بةم واتاية لةو وآلتانةدا دادطا ناتوانص سةربةخؤ و ِرةوايا. ناوةِراستدا تائصستا بةتةواوي بووين نيية

انِروا داية و دادطا هةميشة و بةشصوةيةك لة شصوةكان لةذصر كؤنترؤلَ و طوشاري دةسةآليت فةرم. دادطاكردنةكان هةستص
بة درصذايي مصذووي ئصراق و , ةوة لةم دياردة خراثة بصبةش نييةيشكوردستانباشوري ئصراق بة . تواناكةي سنووردار كراوة
. دةسةآليت فةرمانِرةوا كؤنترؤلَي دادطاي كردووة و بة ئارةزووي خؤي دسيت تصوةرداوة, بةعسدابةتايبةيت لة سةردةمي 

بؤية . ئصراق وةك وآلتاين ديكةي ناوضةكة و ئيسالمي خاوةين ئةو كةلتورة نةطةتيظةية و شتصكي جودا نيية لةواين ديكة
                                                 
8 Seminars offered for Iraqis trying Saddam ,  The Associated Press - By Ed Johnson,22/10/2004   
9 .هةمان سةرضاوةي ثصشوو  
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 . تةواوي خؤي بثارصزصتي زؤر ناتوانص سةربةخؤيي ئةطةري دةستتصوةردان و طوشار بؤ سةر دادطا هةية و دادطا بةئةطةر
جطة لةوةي طوماين زؤر لةوةدا هةية كة داوةراين عارةب بتوانن بصاليةنانة و جيا لة هةلَوصسيت ِرامياريان دادطاييكردنةكان 

ئصراق ثِريةيت لة ديارة ئاشكراية . ئةوة بةتايبةيت سةبارةت بة هةلَوصستيان بةرامبةر بة كورد و كصشةكةي, بةِرصوة ببةن
.هةر طروث و اليةنة دةيةوص بةشصوةيةك ِرةويت دادطاكة بةِرصوة بضصت, ملمالنص و ناكؤكي و بةرذةوةندي جياواز و دذبةيةك  
 بانطاشة بؤ دميوكراسي لة  وةكو ئةو شصوةيةي, اكاين كوردستان بكرصتِرةنطة بانطاشة بؤ طوجناوي و ثصشكةوتوويي دادط

. ادةيةكي زؤر دوورة لةِراسيتشيار ئاشكراية كة ئةوة تاِربةآلم الي هةر كةسصكي بصاليةن و هو, رصتباشوري كوردستان دةك
دادطاكاين كوردستان لة ذصر كةنترؤلَ و طوشاري هةردوو بةِرصوةبةرايةتيةكةي هةولصر و سلصماين دان و دةيان ثصشصلكردن 

دةسةآلتداراين كورد لة ثرؤسةي كاريطةري راين كورد يا بؤية بووين داوة. دادطا ناوصرص خؤي لة قةرةيان بدات, هةن
بؤمنونة لةطةل ئةوةي ئةو . جصطاي طةشبينيةكي ئةوتؤ نيية, دذ بة مرؤظايةيتو   طةلكوذيدادطاييكردنةكةي تاوانباراين

كةضي ئةوان , اثة خر زؤر ناِرةوا وطةجؤرة دادطاية تةواو بةدلَي نةتةوةي باآلدةسيت عارةبة و بؤ كورد بة بةثصي زؤر بةلَ
                                    .هيض هةلَوصستيان تائصستا نةبووة و دوان و تصبينيةكانيان ئصراقيانةية و  وةكو ئةوةي عارةبةكانة

 
                                                                                                     زيان طةياندنة بة دؤزي كورد,صراقيكرديين دادطاكةبةئ

بةجمؤرة . شداري داوةري ئصراقي بةِرصوة دةضصت بةدادطايةكة بةثصي ياساي نةتةوةيي ئصراقي و بة, دادطاي تايبةيت ئصراق
 بؤ دةستثاكي و ِرةوايةيت كة لة دادطايةكي وةكو ئةوةي, ئةزموون, توانا, ئةو دادطاية بةئةطةري زؤر بصبةشة لة شارةزايي

ياساناس و مافناس و داوةرة شارةزاكاين بصطانة ثصشيان لةو جؤرة داطاية .  دةبينرصت,يوطوسالظيا يا ِراوةندا تةرخانكراوة
ئةطةر بصتو ثةنا بؤ هةر ياسايةكي ئصراقي . ثصدةطريص و تةهنا ِرةنطة جاروبار ثرسةخةسوانةيةكيان ثصبكرصت و ضيترنا

ئةو ياسايانة . ناتوانرص لة طوجناوي و ِرةوايةيت ياساكان دلَنيابني, اِرشترابصتبربدرصت لةهةر سةردةم و كاتصكدا د
ئةو ياسايانة دةرهاويشتةي سيستةمي نادميوكراسي و , لةدايكبووي سيستةمي داسةثصنةرانة و داثلؤسصنةرانة بووين

                      .نصونةتةوةيي تصدابصت لةطةلَ ياساي بؤيةش هيض سةير نيية كة خالَ و برطةي دذ و ناتةبايان, داخراو بووين
وتصك ةِرةوتصكي ئصراقيانة و مصنتال عارةبيانة بةسةريدا زالَ دةبصت و بةثصي ِربةو شصوةيةي كة هةية واثصدةضصت دادطاكة 

صكي كورد ين ضةند داوةري بصطانة يا بوو بووين ضةند ضاودصر و ِراوصذكار,دةِروا كة نةتةوةي باآلدةسيت عارةب بةدلَيةيت
بةسةر بةمشصوةية مةترسي ئةوة زؤرة كة خواستصكي عارةبيانة و دذة كورد . توانص ئةو دياردةية بطؤِرصتزؤر واثصناضص ب

زيان بة تةواوي دادطاييكردنةكاين ثةيوةستدار بةكورد دةطةيةنص و , ردةيةكي ئاوالةمبارةدا بووين ديا. دادطاكةدا زالَ بصت
                                                 . نانوصتةوة كة قوربانيةكان و خةلَكي كوردستان خوازياريئةجنامةكةي بةشصوةيصك ناكة

بؤمنونة بةرَيوةبردين , بة ئصراقيكردين دادطاكة ِرصطا خؤشكةرة بؤ دروستكردين ثصشطر و كؤسث لة هةندص كصشةي تايبةتدا
ئةمة جطة لةوةي كةساين دةسةآلتداري عارةب وةكو لةووتةكانياندا .   طرتنهةندص دادطايكردن بة داخراوي و ِرصطا لة ميديا

بةجمؤرة دووركةوتنةوة لة ثرةنسيثةكاين , هةولَ دةدةن داطاكة بكةنة داطاي براوة دذي دؤِراو, دةخوصندرصتةوة
                                            . هةواداري خؤياننطةلص تاوان يا ئةو تاوانبارانةي دادطاييكردنصكي ِرةوا و ضاوثؤشيكردن لة 

مةترسي شصواندن و , زؤر واثصدةضص بةسةر دادطا تايبةتيةكةي ئصراقدا زالَةكة لة بارصكدا كة ِرةويت عارةبيانة و ئصراقيانة 
 بة )سةدام(مةبةست واية منونة بؤ. باركردن دصنصتة ئاراوة تؤمةتثةناوثصض دروستكردن يا خؤثاراسنت لة ضؤنييت و جؤري

لةخوصندنةوةي . ست دةكاتئةوة خؤي لةخؤيدا طةلص ثرسيار و طومان درو. باربكرصتتاواين دذي مرؤظايةيت تؤمةت
ئاي سي (ةيت بة ثصي تاواين دذي مرؤظاي.  ناهصندرصت10باركردين سةدامدا ناوي تاواين طةلكوذيتؤمةتئةطةري كةي بةيانة
جؤري ديكةي تاوان نؤ  9 و  كؤيلةكردن,كوشنت,  ثاكتاوكردن وةكويكار تاوانوةئة" اي نصونةتةوةيي بؤ تاوانكاريدادط ")سي

بةطوصرةي ِريزكردنةكة لة مرؤظايةيت بة الي ئاي سي سي  طةلكوذي لة تاواين دذ . دةطرصتةوة كة هيضيان طةلكوذي نني
 تاواين. 2 طةلكوذي تاواين. 1: تئةم دادطاية تاوانةكان دابةشي سةر ضوار جؤر دةكا.  داندراوةسةرووي هةموو تاوانةكان

                                                 
طروثصك يا كةمينةيةك , تاوانصكة بةطةورةترين تاوان دادةندرصت كة لة دذي نةتةوةيةك) ذةنؤسايد(تاواين طةلكوذي  10

اوبردين بةشصكي يا تةواوي طةلكوذي ئةو كاتة ِروودةدات كاتص تاوانبار بة هوشياريةوة هةولَي لةن. ئةجنام دةدرصت
بؤ خوصندنةوة و . واتة كردارةكة بة مةبةسيت ِرةشكردنةوة و لةناوبردنةوة دةكرصت, نةتةوةيةك يا  كةمينةيةك دةدات

. زانياري زياتر سةبارةت بة ثصناسةي يوئصن بؤ طةلكوذي سةيري ئةم سايتة بكة  
http://www.hrweb.org/legal/genocide.html  
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 طةلكوذي شوصين يةكةم و بةكوريت تاواين. 11توندوتيذي و دذايةيت, هصرش تاواين. 4تاواين جةنط . 3دذ بة مرؤظايةيت 
 هةريةكةيان بةهاي ة ئاشكراية ئةو دوو جؤري تاوان.صت مرؤظايةتية بة ثلة دوو د بة دذهةرضي تاواين, ايبةيت دراوةتصت

بؤيةش هةر تاوانكاريةك بةثصي تةبايي ,  هةيةان طوزاشتصكي جوداي ثصناسة وهةريةكةيان, ةيةكتر جيايان هةيةتايبةت و ل
 لةطةلَ بةاليةين كةم طةر تاوانكاريةك.  شوصين بؤ بكرصتةوة دةتوانرص لةذصر ئةواندالةطةلَ بةهاكاين ئةو تاوانكاريانةدا

بةجمؤرة ئةو دوو . نرصت ناتوانرصت بة طةلكوذي داب ئةوا ئةو تاوانكارية,ذي طوجناو نةبصتيةكص لةبةهاكاين تاواين طةلكو
. جياوازنجياكراونةتةوة و لةيةكتر  "ياساي نصونةتةوةيي بؤ تاوانكاري" مرؤظايةيت بةثصي تاوانةي طةلكوذي و دذ بة

 و تاوانصكي دذ بة بندرصتدةكرص تاواين طةلكوذي بة تاوانصكي دذة مرؤظايةيت يا طةورةترين تاواين دذي مرؤظايةيت دا
ئةوة تاِرادةيةك . مرؤظايةيتبة  ةلكوذي يةكسان نيية بة تاواين دذ ط,ييةكةياساطوزارشتة بةآلم بةثصي , مرؤظايةتيشة

جصطاي طوتنة كةوا شارةزايان و . ناِرووين و نادياريةكي سةبارةت بة بةكارهصنان و واتاي ئةو دوو ضةمكة دروست كردووة
ديارة . ةتةوةيي ئةوانيش ناتةباييان لةسةر ئةو دوو جؤري تاوانة و ضؤنيةيت بةكارهصنانياندا هةيةياساناساين نصون

 دذي مرؤظايةيت دادةنرصت يا يةكسان بة تاواين دذي مرؤظايةيت ذي بة يةكص لة بةهاكاين تاواينطةلص جار تاواين طةلكو
طةر ,  لةيةكدي جياوازن تصكةلَكردين دوو تاوايناستيدابةآلم ئةوة لةِر,  و بةيةك واتا سةيريان دةكرصتدةكرصت

لةاليةن دادطاي ِرةنطة ئةو تاوانباركردنةي سةدام بة تاواين دذ بة مرؤظايةيت  .لةِروانطةيةكي ياساييةوة سةيريان بكةين
تاواين دذ بة  يا مةبةستيان ئةوة بصت كة لة ِروانطةي ئةو تصطةيشتنةوة بصت و مةبةستيان طةلكوذي بصتتايبةيت ئصراقيةوة 

تصطةيشتنصكي شصواوة و بةثصضةوانةي  ئةوة, وابصتئةطةر . مرؤظايةيت لةسةرووي هةموو تاوانةكانداية لةوانة طةلكوذي
                                                                                                                   . كة ئاي سي سي ئاماذةي بؤ دةكاتوةية ئة

 و تاواين طةلكوذي لةسةرووي تاواين دذ بة ئةو دوو تاوانكارية لةيةكتر جيا دةكرصنةوةلة ثراكتيكيشدا بةكردةوة و 
بةآلم نةتوانرصت بة تاواين , منونة دةكرص تاوانبارصك بة تاواين دذي مرؤظايةيت تاوانبار بكرصتبؤ, مرؤظايةيت دادةندرصت

نةتوانرا , دا 2004لة ئةثريلي لةدادطاي نصونةتةوةيي بؤ تاوانكاريةكاين يوطوسالظيا بؤمنونة . طةلكوذي تاوانبار بكرصت
 سالَ 35تاوانبار كراو  بة هاريكاريكردين طةلكوذي بةآلم, كوذي تاوانبار بكرصتبة تاواين طةل) ِراديسالظ كريستيض(تاوانبار 

. 13 سالَ زينداين بؤ بِرايةوة12اواين دذي مرؤظايةيت تاوانباركراو دا بةت1999 لة )زؤران ظؤكؤظيك(. 12زينداين بؤ بِرايةوة  
بؤمنونة لة , ديارة سزاداين تاوانباران بة تاواين دذ بة مرؤظايةيت سزاكةي توندة و بة ضؤنيةيت تاوانكاريةكة دةطؤِرصت

 سالَ 40ؤظايةيت تاوانباركراوة و بة تاوانبار هةية بة تاواين دذ بة مر, دادطاي نصونةتةوةيي بؤ تاوانكاريةكاين يوطوسالظيا
ِرةضاوي ئةوة دةكرصت بؤيةش تاواين طةلكوذي لةهةموو تاوانصك طةورةترة و بةثصي زؤر لة ياساناسان . زيندان سزادراوة

اين طةلكوذي لة ضةندين دؤزدا دةتوانرص سةدامي ديكتاتؤر بة تاو. ِربصتةوةين طةلكوذي توندترين سزايان بؤ بتاوانكارا
ديارة . كيمياباراين هةلَةجبة و هصرشي ئةنفال, وةكو كوشتين بةكؤمةلَي بارزانيةكان,  و دادطايي بكرصت بكرصتتبارتؤمة

         .و  ئةواين تر بةهةمان شصوةرةمةزان تةها ياسني , نةزار خةزرةجي, زؤربةي تاوانباراين ديكةي وةكو عةيل كيمياوي
 :هصشتنةوةي  كارةساتةكاين, انة زؤر هةية لةويان زياين بؤ دؤزي كورد بةئةطةربةئصراقيكردين دادطاكة و دادطاييكردنةك

بةجمؤرة كةمتر فراوان بووين .  و ثاكتاوي فةيليةكان و تاواين ديكة لة ضوارضصوةي ئصراقدا14ئةنفال, هةلَةجبة, بارزانيةكان
بةكارهصناين ياساي ئصراقي و داوةري . دالةسةر ئاسيت جيهاني) كورد(و نةتةوةي قورباين   قوربانيةكانبانط و هاواري

ئصراقي رصطا لةبةر دةم ئاشكراكردين كوشندةيي و تاوانةكان بة جؤرصكي كاريطةر و بةشصوةيص كة سوود بة دؤزي كورد 
, هةولَ دةدات كصشةكة لة ضوارضصوةي ئصراقدا دةرنةضص و طةورةيي تاوانةكان سنورةكاين ئصراق نةبةزصنص. بطةيةنص دةطرصت

بةئصراقيكردين . واتة قةوارةي تاوانةكان بضوك بكرصنةوة و لة ئاسيت ئصراق تصنةثةِرص.  بشبةزصنص سنوردار بصتطةر
 بصت و  هةر بةالضونصكي  و كصشةثِركؤسث, سةخت بصت, وادةكات بؤ داوةران و شارةزاياين جيهاين ئاسان نةبصت, دادطاكة

                                                 
11 http://www.un.org/law/icc/statute/romefra.htm    بؤ زانياري زياتر بِروانة
12 Prosecutor v. Radislav Krstic: Judgement, 19 April 2004, case No: IT-98-33-T, pp. 1-13. 
www.itcy.org/judgment بؤ زانياري زياتر بِروانة    
13 http://www.un.org/icty/kunarac/appeal/judgement/index.htm بؤ زانياري زاتر بِروانة   
. وةكو تاواين طةلكوذي لةاليةن كؤمةلَص لة شارةزاياندا ثةسندكراوة) طةلَيداهةلَةجبةش لة(تائصستا تةهنا تاواين ئةنفال  14

بةشصوةيةكي ياسايي و لةدادطايةكي نصونةتةوةيي هيض تاونصك لةو تاوانانةي دذ بةكورد كراون بةفةرمي وةكو تاواين 
.   طةلكوذي نةناسصندراون  
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 ئةوان كةمتر نزيكي ثرؤسةكة و جؤر و طةورةيي تاوانةكان بكةونةوة يا كة وا بكات, دادطاكة ماندووبووين زؤر بطرصتة خؤي
مصنتايل عارةبانةي داوةرة ئصراقيةكان بةئةطةري زؤر .  دوور بكةونةوةيان بصزاربن ووابكات هةر بةيةكجاري هةندصك

ئةوة دةكرص ,  جيهاين نةكةنوةران و شارةزاياينوادةكات ئةوان حةز بة ضارةي دابؤية ئةوة , دذايةيت ِرؤذئاوا دةطرصتةخؤي
رة عارةبة ئصراقيةكان بةئةطةري زؤر خؤيان ثص لةداوةري داوة .و كؤسثيان بؤ دروست بكةنهاوكاريان نةكةن وابكات 

ضونكة ئةوان , ئامادةنني ثةنا ببةنةبةر شارةزايي و لصزاين داوةري ِرؤذئاواييِرؤذئاوايي كةمتر نيية و بةمشصوةية ئةوان 
هةروةكو ضؤن ثصيان وابوو ئةطةر دادطاكة بكرصتة . وة ثصيان وادةبص ئةوة كةمايةتية بؤ توانا و شارةزايي ئةوانلةو ِروانطةية

ديارة واثصناضص ئةوان دذي ئةوةبن كة سوود  ).حمةمةد ئيحسان. بةطوتين د( بؤ ئصراق دةبصتة كةمايةيتنصونةتةوةيي ئةوا 
يارمةيت هةر . يةكتر دةطةنعارةبيانةي نيش عارةبن و باشتر لةمةبةسيت ضونكة ئةوا, لة داوةري وآلتاين عارةيب وةرطرن

                 . دةبصتدذةكورد بةئةطةري زؤر وةكو ئةوةي ئةخزةر ئرباهيمي , يوئصنلةذصر ناوي داوةرصكي عارةيب نائصراقيش 
حةز بة  بةشصوةيةكة كة بةئةطةري زؤرمصنتايل ئةوان  كان واتة دةسةآلتدارةشصوةي بريكردنةوةي داوةرة عارةب و ئصراقية

 كة قازانج بة دؤزي كورد لةسةر ص ئةو دادطاييكردنانة بة جؤرصك بن تاوانة دذ بةكوردةكان ناكةن و ناشيانةوفراوانبووين
تيؤركاران و لصكؤلياراين جيهاين بةردةميان سنوردار دةكرصت و بؤ ئةوان بةو , شارةزايان. ئاسيت جيهاين بطةيةنصت

بؤية ئةطةري ئةوة هةية كةوا ئةوةي لةسةر . ةوةة نابصت كة بتوانن لةسةر تاوانةكان بكؤلَنةوة و بنووسنئاساني
ئةطةربشبص تصكةلَ , سةبارةت بة تاوانةكاين دذ بة كورد وانةبص, تاوانةكاين ناو يوطوسالظيا و ِراوةندا نووسرا و طوترا

بةجمؤرة ناكاريطةرتر و كةم ,  لةوناوةدا بزربكرصتشكرصتةوة و ِرةجوداييةكة, بةتاوانةكاين ديكةي ناو ئصراق بكرصت
,  لصكؤلَينةوة لةسةر ئةو تاوانانةي يوطوسالظيا و ِراوةندا نووسراونتا ئصستا بةسةدان وتار وشاياين طوتنة  .سوودتر بن

ساندين دؤزي كوردة بة ئةوةش واتاي كةمتر نا, بةآلم سةبارةت بة تاوانةكاين دذ بة كورد زؤر كةم نووسراوة و طوتراوة
لةطةلَ ئةوةي تاوانكاريةكاين دذ ,  كة دذ بة كورد كراونخةلَكي جيهان كةمتر ئاطاداري ئةو تاوانانةنواتاي ئةوةية , جيهان

ئصراقيكردين دادطاكة بواري ناساندين ئةو تاوانانة لةسةر واتة بة. بةكورد زؤر كؤنترن لةوانةي يوطوسالظيا و ِراوةندا
. وةرطرصتبؤ كصشةكةي كورد كةمتر دةتوانص سوود لةو تاوانكاريانة لةئاسيت جيهانيدا  كةمتر دةكاتةوة و ئاسيت جيهاين

 ناكةن حةز بةوةداوةراين عارةب بةئةطةري زؤر عارةبانة و ئصراقيانة دةِرواننة ئةو تاوانكاريانة و و دادطاي بة ئصراقيكراو 
                                                             . ر ئاسيت جيهاين بةكار هبصنصتكورد بيةوص ئةو تاوانكاريانة بؤ كصشةكةي لةسة

نووسني و لصكؤلَينةوة لةسةر لصكؤليارصك يا هةر كةسصكي ثسثؤري ديكة بيةوص و ئارةزووي , ِرؤذنامةنووسصك, نووسةرصك
ئةوة ض . ة لة دةرةوةي ئصراق و ئةنتةرناسيونال بايةبؤي ئاسانتر دةبوو طةر دادطاك, تاوانكاريةكاين دذ بةكورد بكات

 ئاشكراية دادطاي ئةنتةرناسيونال ,كراوةوة نةض سةبارةت بة ئاسايشةوة يا كؤسثي ديكةي ضاوةِروان, لةبارةي خةرجيةوة
يت ئصراقي ثرؤفيسيؤناالنةترة لة دادطايةكي تايبةبةرزتر و ئةطةري ِرصكوثصكي كارةكاين و ِراطةياندين لةئاستصكي زؤر 

ئةطةر . ئصستا ئةطةري دواكةوتين دادطاكردنةكان زؤرة بة هؤي نةبووين ئارامي و ئاسايش. دةورةدراو بة كصشة و كةموكوِري
                                                                           .نةدةبووا باية ئةو كصشةية دادطاكة لة دةرةوة و شوصنصكي وةك ئةوروث

ئةوا دةرفةتصكي باش دةكةوتة بةردةمي , طةر هباتباية دادطاكة نصونةتةوةيي باية و وةكو ئةوةي يوطوسالظيا يا ِراوةندا باية
كي كاريطةري ديكةوة بة كؤمةلَطةي جيهاين صكورد كةوا كصشةكةي و ِرةوايةيت دؤزةكةي لة ِروانطةيةكي ديكةوة و لة كةنالَ

. بة زؤرترين ذمارةي خةلَكي جيهان بطةيةنصت رزياتكات ِرةوايةيت كصشةكةي باشتر و زؤر يتواين وابةئةوة د. بناسصنص
هةلَةجبة و فةيليةكان باشترين و بة هصزترين كاريت دةسيت كورد دةبوون بؤ بةرة و , بارزانيةكان, كارةسايت ئةنفال

. ان و كؤنسصثيت نكؤلَيكردين مايف كوردثصشةوةبردين كصشةكةي لة ئاراستةيةكي طوجناودا و بةجمؤرة شكاندين تابووةك
ِرةويت ئصراقضيةيت زياين طومان لةوةدا نيية و دةبص دان بةو ِراستية دابنصني كةوا بةئصراقيكردين كصشةي كورد لة باشور و 

باشتر ثصمواية ئةطةري سوود وةرطرتن لة تاوانةكان بؤ دؤزي كورد زؤر لةطةلَ ئةوةشدا بةآلم , بووطةياند و دةخؤي هةر دة
 لةوةي لة دادطا ئصراقيةكة ندةبووو ِرةواتر  دادطاييكردنةكان زؤر باشتر بةئةطةري زؤر. ستا هةيةدةبوو لةوةي كة ئص
بةئةطةري زؤر كورد دةيتواين و دةكرا ئةو تاوانكاريانة بؤ مسؤطةركردين طةرةنيت نصونةتةوةيي بؤ . ضاوةِروان دةكرصت

                                                    .ئةطةر دادطاكة نصونةتةوةيي بواية,  بةكارهبصنصتدووبارةنةبوونةوةي ئةو تاوانكاريانة
شاردنةوةي طةلص ِراسيت و بةلَطة كة دةكرص بؤ لةوانة , لةثشتةوة بصتِرامياري بةئصراقيكردين دادطاكة دةكرص طةلص هؤي 

, بةثصي طةلص بؤضوون. ادخيوازان و ئاشيت خوازان سوودي خؤي دةبووئاز, اليةنطراين مرؤظايةيتئاشكراكردنيان بؤ هةموو 
 .ناكةن, ئارةزووي دادطايةكي كراوةي ِرةوا و بصاليةن كة بيةوص ِراستيةكان ئاشكرا بكاتئةمةريكا و طةلص وآليت ِرؤذئاوا 

. كورديش لةطةلَياندا ئؤثؤزيشيؤين ئصراقي و دةسةآلتداراين ,وآلتاين عارةيب, وآلتاين داطريكةربةهةمان شصوة 
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بةئصراقيكردين دادطاكة دةرطاي بواري كؤنترؤلكردن بؤ ئةمةريكا و عارةيب دةسةآلتدار دةخاتة سةر ثشت و ئةوان بةئةطةري 
بؤمنونة ئةوةي لة يةكةم دةركةوتين سةدام لةدادطاكة . زؤر دادطاكة بةشصوةيةك بةِرصوةدةبةن كة خؤيان طةرةكيانة

كراوة نةبوو و , جطة لة كؤمةلَصك كةموكوِري, طاكة جطة لةوةي شتصكي سةير بووداد. ةسةلَمصنندةركةوت ئةو بؤضوونة د
رؤل و دةستصوةردان ئةطةر دادطاكة نصونةتةوةيي باية بواري كةنت. ئةوةي ثيشاندرا ئةوة بوو كة ئةوان خؤيان دةيانويست

 هؤيةكي ديكةي بة .ين ِرابردوو زياتر دةبوونبةجمؤرة بواري ئاشكرابووين ِراستية شاراوةكا, سنوردار دةبووزؤر 
دادطاي نصونةتةوةيي دذي سزاي . ئصراقيكردين دادطاكة دةكرص لةبةر نةبووين سزاي كوشنت لة دادطاي نصونةتةوةييدا بووبص

 بارةيةوة ديارة دةكرا يا ِرةنطة بتوانراباية جؤرة ِرصكةوتنصك لةم.  هةميشةييةسزاي زيندانكردين, تنة و توندترين سزاكوش
بةآلم وةكو دةركةوت هيض هةولَصك لةم بارةيةوة نةدرا و واثصدةضص خةلَك زؤرن كة لة كوشتين , بكرصت طةر هةولَي بؤ درابا

لةبةر ئةوةبوو ضونكة , 15 بةطؤتةي دكتؤر حمةمةد ئيحساين وةزيري مايف مرؤظي بةِرصوةبةرايةيت هةولصر.سةدام بةثةلةن
. ص و بةمة سةدام ئيسراحةت دةكات دادطاي نصونةتةوةيي زؤر دةكصش.ؤ سيادةي ئصراق بووان كةمايةيت بئصراقيةكان ثصي

 . يانسةدام و دؤستان دةبصتة هةلَمةتصكي ئيعالمي بؤ.ةرعي بةرطري لةخؤي بكاتدةتوانص بةئاساين بة ِرصطايةكي ناشسةدام 
دادطايةكي نصونةتةوةيي صراقيانةي ثصيان واية كصن ئةو ئ. وردبوونةوة لةو طؤتانة طةلص ثرسيار بة ناضاري دروست دةكةن

دةبووة كةمايةيت بؤ سةروةري ئصراق؟ مةبةست عارةبةكانة يا كورديش لةطةلَياندا؟ ئةو هةلَوصستة زياتر لةهي عارةبان 
وسالظيا ئايا دادطاي نصونةتةوةيي بؤ يوط. ة’نازامن كوردة ئصراقضيةكان لةمةدا هةلَوصستيان ضي بوو. دةضصت و عارةبيانةية

؟ دادطاكردين ِرةوا و تصروتةسةل كايت ارمةيت بؤ ئةوان ي بووةو ِراوةندا بووةهؤي كةمايةيت بؤ يوطوسالظيا و ِراوةندا يا
طرنط لصرةدا دادطاكردنصكي ِرةواية نةك ثةلةكردن لة سزادان بةبص , دةوص و ئاسايية يةكدوو سالَ يا زياتري ثص بضصت

ي نصونةتةوةيي زؤر سةختة و بةلَكو ِرصطاي ناضيتص تاوانبارصك هةروا بةئاساين بتوانص لةدادطا. دادطاكردنصكي طوجناو
تا ئصستا كةسص لةو تاوانبارانةي دراونةتة ئةو دادطا نصونةتةوةييانة . بةرطريي بة ِرصطاي ناياسايي لةخؤي بكات

ثاشان ئةطةر يةكص . زانيووة و نةمبيستووةمن نةم! توانيويانة ناياساييانة يا لة ِرصطاي ناِرةوا بةرطري لةخؤيان بكةن؟
 بةرطري دةبصت بِرواشي بةوة هةبصت كةوا تاوانبارانيش مايف, بِرواي بة دميوكراسيةت و ِرةوايةيت و مافةكاين مرؤظ هةبصت

 ةتواننو تاوانباراين ديكة ضؤن دسةدام , ئيشي تةواو و بووة مصذووسةدامي ديكتاتؤر تازة بةئةطةري زؤر .  دوانيان هةيةو
 ,ِرصطادان بة سةدام بة دوان و بةرطري لةخؤكردن. ان دةرباز بكةنخؤي) شايةد(و هةزاران ديتةر لة دةيان تةن بةلطة و سةدان 

بةآلم واثصدةضص خةلَكصكي زؤر حةز بة ئاشكرابووين . باشتر تصطةيشنت لة ِراستيةكان يارمةتيدةر دةبووبؤ بةئةطةري زؤر 
زالَي عارةب و مصنتايل ئةوانة : ئةوةي من لةو طؤتانةي دكتؤر حمةمةد دةخيوصنمةوة. ناكةنِراستيةكان بةبةرفراواين 

بِروا , بِروانةبوون بة ِرؤذئاوايةحةزنةكردن و , هةولَي شاردنةوةي ِراستيةكانة, خؤ بةزلزانيين عارةبة, بةسةر دادطاكة
سةير لةوةداية دكتؤر حمةمةد  .وشتين سةدام ثةلةكردنةبِروا نةبوون بة مايف مرؤظة و لةك, نةبوون بة دادطايةكي ِرةواية

ئةطةر .  توندوتيذيكردين عةقليةت و كةلتورييصراقية ببصتة دادطا ئةم دادطا ئ"ثصي خؤشة"ئيحسان ضاوةِراين ئةوة دةكات يا 
 دِرندانة و كامة سةردةم ئةوان دةبص بثرسني كامة سةرؤكي ئصراقي و لة, باس لة مصنتال وكةلتوري توندوتيذي بكةين

تاكو لة مةرامي ئةوان , ين عارةبةوة لة دذدا بكرصتدةبص كورد ضي ديكةي لةاليةن دةسةآلتداراديكتاتؤرانة نةجوآلينةوة؟ 
 ئةوان خؤيان دادطايي كةلتور و مصنتايل ,بطات؟ دةبص ئصمة ضةند ساويلكة بني تاكو ضاوةِرواين ئةوة لة عارةبان بكةين

ص لةبةرضي دةب,  ئصراقي كة خؤيان زؤرينةي باآلدةست و دةسةآلتداري ثرؤسةي دادطاييةكاننسةيرة عارةيب !خؤيان بكةن؟
شصك لة مصنتال و كةلتوري طوماين زؤر لةوةداية ئةوان هيض خةو!  و كةلتوري خؤيان بكةن؟ئامادةبن دادطايي مصنتال

دكتؤر حمةمةد خؤيشي طوماين لة  .يةهة ببينن يا ثصيان وابصت مصنتال و بريكردنةوةي ئةوان خةوشصكي تصدا خؤياندا
                       .ئةطةرنا ِرةخنة و تصبينم زؤر زياترة, نامةوص زياتر لةسةر ئةو دميانةية بِرؤم! دةسةآلتداراين عارةب هةية

 
                                                 طةلكوذ دةسةآليت دادطاكةي بةدةستةعارةيب سةر بةنةتةوةي : دادطا و ثرؤسةيةكي ناِرةوا

ئةوانةي ئةمِرؤ بوونةتة دةسةآلتدار و  ,واتاي ئةوةية اراين طةلكوذي و تاوانةكاين ديكةبةئصراقيكردين دادطاكردين تاوانب
 يا زياتري ئةو  دةسةتةواذانةدا ئةوانة خؤيان لةذصر يةكصدطايي بكةن بةئةطةري زؤر داوةر و دةيانةوص تاوانباران دا

كورد كوذي بةشداري كورد كوذيان كرد يا لة , اليةنطري بةعس بوون, ةعس بوونئةو عارةبانةي دوصنص ثياوي ب: ؤزنةوةددة
بةعسي بوون و لةدةسيت بةعس ِرايانكرد و بوونة بةناو , بصدةنط بوون و ملكةضي فةرماين رذصمي بةعس بوون

                                                 
  11.10.2004كوردستان نصت .... ةزيري مايف مرؤظ  كوردستان نصت لةطةلَ دكتؤر حمةمةد ئيحسان ودميانةيةكي 15
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 طومان لةوةدا .طرانةيان بةرمامبةر بة كورد هةيةظ و ِرةخنةيا وةكو زؤربةي عارةبان هةلَوصستصكي نةطةتي, بةرهةلَستكار
ئةياد عةالوي ! كامة داوةري ئصراقي توانيويةيت بةعسي نةبصت؟! نيية زؤربةي هةرةزؤري عارةيب ئصراقي بةعسي بووين

لَةباين دؤسيت ياوةر كة بةالي بارزاين و تاغازي ! بةعسيةكي ضاآلك و دلَسؤز بووةلةسةردةمصكدا سةرؤكي ئصستاي ئصراق 
ِراشكاوانة دذي مايف ضارةنوسي كوردان دوا و اليةنطراين , لة ضاوثصكةوتنصكي لةطةلَ تةلةظيزيؤين ئةلعةرةبيةدا, كوردة

لصرةدا ثرسياري طوجناو . ئصراق دانابةنيشتيماين  رامبةر بةو داواكاريةكةياين بة ناثاكي بة ناثاك ِرةويت ِريفةراندةمي
 لةسةر ئةوةي عارةيب وان تةبانئايا ئة, كة بةدةسيت عارةبان طةلكوذكران, ةكاين هةلَةجبة و ئةنفالئايا قورباني, ئةوةية
ببنة داوةر و دادطايي تاوانباراين طةلكوذيةكةي ئةنفال بكةن؟ ئايا نةدةبوو ثرسصك بةو . هتد  و و بةغدا و بةسراموسلَ

وة هةولَي لةناوبردن و بةئاطر و ئاسن لةاليةن عارةبانة سالَة 80ثرسصك بةو نةتةوة ذصردةستةي , قوربانيانة بكرصت
ئاخؤ كص ِرةوايةيت دادطاييكردين تاوانباراين طةلكوذي و لصيان بثرسن  بكرصت و, بةئصراقيكردين دةدرصت تواندنةوة و

ن هةلَسن؟ ئايا ئةوان و ثةسندي ئةوة دةكةن خةلَكي سةر بة نةتةوةي طةلكوذ بة دادطاييكردنةكاثاكتاوي كوردي هةية؟ 
ئةلَمانةكان ئةوجارةيان لةذصرناوي ئايا جولةكةكان ثيان باش بوو , دةكرص بثرسني, بؤئةوةي باشتر لةو ثرسيارة بطةين

ئايا توتسيةكاين ِراوةندا   !؟ يا خةلَكصكي بصاليةنبةدادطاييكردين تاوانبارة نازيةكان هةلَسابان, داوةر و ماف دؤست
ئةرمةنيةكان هةلَوصستيان ضي ئايا  ثةسند دةكرد؟ , دةسةآليت توتوةكاين ِراوةندا بوايةدادطايةكي نةتةوةيي طةر لةذصر

ئايا نةتةوةي ئةرمةن ئةوة ! ؟ئةرمةن دةكةنانباراين طةلكوذيةكةي دذي ئةوا توركةكان دادطايي تاو, طةر ثصيان بلَصن, دةبصت
نيسا دةيانتواين ثةسندي ئةوة ربةصايا بؤسنيةكاين سرئ ؟ يا ثصيان باشترة خةلَكصكي بصاليةن ئةم كارة بكةنثةسند دةكةن

ثةسندي يا ئةوانيتر  و بؤسين ئةرمةنئةطةر ا بكةن؟ نيسي تاوانباراين طةلكوذيةكةي سرصربةبكةن كةوا سربةكان دادطاي
اندا هةلَبستصت يا بة هيض جؤرصك ئةو ثرسيارة بة مصشكي طةلكوذ و ضةوسصنةر بةكاري دادطاكردن ئةوة ناكةن نةتةوةي

نايانةوص  ,دووةم. ئةوان هيض طومانيان لة ناِرةوايةيت ثرؤسةكي ئاوا نيية, يةكةم, ئةوة لةبةر ئةوةية, ناتوانص ِرةت بصت
ثاشان ضؤن ثةسندي دادطا و داوةرصك دةكةن , ةك بكةن كة دوصنص ذةنؤسايدي كردنخؤيان لةخشتةببةن و بِروا بةنةتةوةي
 خؤيان ,خؤيان بة نةتةوةيةكي جيا دةزانن ,بِروايان بةخؤيان هةيةئةوان ,  سصيةم.رةكة سةر بةنةتةوةي دوذمن و تاوانبا
 زيان بة سةروةري خؤيان  بةهصزيان هةية و ئامادةننيةتيةكي ناسيوناالنةي كةساي,ثص لةنةتةوةي ضةوسصنةر كةمتر نيية

ديارة هةموو , واي هةر نةتةوةيةكي قوربانييةئةوة مايف ِرة, ةة تووندِرةوية و نة ِرةطةزثةرستيئةو هةلَوصستة ن .ةيةننبط
ئةنفال بوار و مايف وةآلمي ئةو طةلكوذيةكةي  ثصمواية ئةطةر قوربانيةكاين. جيهانيش ِرصزي بؤ هةلَوصسيت ئةوان هةية

 ائةو,  هةبووايةان بوار و مايف وةآلمي ئةو ثرسيارةي,ئةطةر نةتةوةي بريندار و قورباين كورد,  هةبووايةانثرسيارةي
                                                                                                  . و بؤسنيةكان دةبوو وةكو ئةوةي ئةرمةن انوةآلمةكةي

 ئصراقضيةتية كة بة زيانصكي كوشندةي,  دايةن دةسةآلتداراين كوردثةسندكردين دادطاي ئصراقي و داوةراين عارةب لةال
عارةيب ئصراقي واتة خةلَكي سةر بةنةتةوةي  ضؤن دةكرص . دةكةوصتكةوت و ناسنامةي نةتةوايةيت كورد و كوردستان 

سةر بة كة كةساين ,  بة دادطاييكردين تاوانصك هةلَبستصت,كة نةتةوةي دوذمن و تاوانبارة,  ئةنفالضيضةوسصنةر و
نانة لةاليةن نةتةوةي عارةيب ضةوسصنةر دذي نةتةوةي كوردي ئاشكراية ئةو تاوا ؟ تاوانبارنان خؤيان لصينةتةوةكةي

ضؤن .  هةيةاي دذبةيةكواتة ئةوانة دوو نةتةوةي جودان و تاوانةكةش ثةيوةندي بة دوو نةتةوةي جود, ضةوساوة كراون
خؤي كراوة؟ دادطايي تاوانصك بكات كة دذي نةتةوةي ضةوساوة و ذصردةسيت , دةكرص و ِرةواية نةتةوةي عارةيب ضةوسصنةر

ن ثةسندي بةئصراقيكردين ئةو تاوانانة بكةن؟ ياتوانةسةآلتداراين كورد ضؤن د ! دةكات؟ي كرد وكورد ضؤن ثةسندي ئةوة
بارزانيةكان و فةيليةكان خبةنة بةردةسيت , هةلَةجبة, ي تاوانةكاين ئةنفالآلتداراين كورد ضؤن دةتوانن فايلدةسة

دة دةبص ضةندةسةآلتداراين كورد كةسايةيت ناسيوناالنةي وسصنةر و طةلكوذ؟ داوةرصكي عارةيب سةر بة نةتةوةي ضة
بِروا بة  يا وادةكات ئةوان ,ان ببني ناِرةوايةيت ثرؤسةيةكي ئاوا بةضاوي خؤيكة ناتوانن, الواز و نابووت بص, شصواو

كة ناكةن و وةكو ديارة ئامادةن بةآلم وةكو ئاشكراية دةسةآلتداراين كورد ئةوها سةيري ثرؤسة؟ نةتةوةي كوردكوذ بكةن
                                                                                                     . بِروا بةنةتةوةي ضةوسصنةر و طةلكوذي عارةب بكةن

 و هةية بةكاري ئةو ثِرؤسةية لة ِرةوايةيت ئةوةيان هةبوو, ثصويستة بطوترصت كةوا تةهنا خةلَكصكي بصاليةن و ناعارةب
بةهيض شصوةيةك ناتوانص , ئصراقضيةيت و بة ئصراقيكردين ناسنامةي كورد. هةلَبسنتضوارضصوةي دادطايةكي نصونةتةوةيي 

                                                                                              . و ئةو دادطا تايبةتة ئصراقيةِرةوايةيت بداتة ئةو ثرؤسةية
 
 



www.kadirshorsh.com 

 11

                                                                                              دذ بة كوردبةئصراقيكردن و بضوككردنةوةي تاوانكاريةكاين
ِرصز ناضارانة بص و  سنورداري كورد  ثشتطريي ئازاديةكيبةنادريدةكرص , ي لةيةك جياي هةيةضةند ِرةهةندصك 16ئصراقضيةيت

 و بردنلةناو بةآلم لةاليةكي ديكة دةكرص .بؤ ناسنامةي ِرةطةزي و كةلتوري كورد لة ضوارضصوةيةكي سنورداردا دابنصت
لةذصر ناوي ( ئصراقيبووندا بصنصتة بةرهةمئصراقيةت و   لة بؤتةيناسنامةي كوردستانيبوونو  كورستاينِرةويت تواندنةوةي 

, ةكي سةربةخؤ بةيةكجاري لةبري بكةنو وابكات كورد خةوين دروستكردين ناسنامةي) دي تاك و يةكساين هاوآلتيانئازا
 ثيادةي ِرصضكةيةك دةسةآلتداراين كورد. دة دةكرصتكورد ثيانةتةوةي النةي سةدةيةكة دذي يبةجمؤرة سةرطرتين ئةو ث

  سةنطةري بةشصوةيةكي ديكة ئةوان لة,ةكاين تصدايةرةبوونةوةي كارةساتدةكةن ئةو مةترسية و مةترسي دووبا
, وةكو دةيبينني.  ئصراقضيةيت دان كة سةنطةرصكة هةولَي بة ئصراقيكردين دؤزي كورد بة هةموو بةهاكانيةوة دةدات

 كة بةشصوةيةك,  ئةجنام دراون هصنراوةتةوة ضوارضصوةي ئصراقدذ بةكوردثاكتاو و بةعارةبكردن كة , طةلكوذيتاوانةكاين 
 ِرذصمي سةدام  بةتاوانكاريةكاين و وةكو يةك سةيريان دةكرصت ولةيةك ِريز دانراونلةطةلَ تاوانةكاين ديكةي ناو ئصراق 

 لة ضوارضصوةي بةمشصوةية,  ئصراق كردووةةرامبةر بة هةموو طةاليني بكار  دةلَصن رذصمي بةعس تاوان.بةستراونةتةوة
نايةوص وةكو ئةوةي ضؤن ئةمةريكا . ةدا دةبص كصشةكان وةكو يةك سةيريان بكرصت و تصطةيشتنصكي ئصراقيانئصراقيبووندا

, لَ كصشةكاين ديكةي ئصراق وةكو يةكيان دادةنصتة بكات و لةط و جياسةيري كصشةي كورد وةكو كصشةيةكي تايبةت
ةو هةولَةي كة دةيةوص ئبؤيةش . دةسةآلتداراين كورديش بةهؤي ثؤليتيكي ئصراقضيانةيان هةمان ِرةوتيان طرتؤتة بةر

 ناو يوةكو تاوانةكاين ديكةكيمياباراين هةلَةجبة و كؤكوذيةكةي بارزانيةكان و ثاكتاوي فةيليةكان , تاوانةكاين ئةنفال
 ئةوةيان بةشصوةيةكي ديكة و  بة ,وردةهةمان ثؤليتيكي بةئصراقيكردين كصشةي كسةرضاوةكةي , ئصراق تةماشا بكات

, جيا و خاوةن مافناتوانني وةكو نةتةوةيةكي  )بةهؤي ِرةويت بةهصزي ئصراقضيةيت باشوور(ؤن ئصمة ض. ديكةِرصطايةكي 
 و بةدةست بصنني و هةولَي بة ئصراقيبوومنان دةدرصتوةك ناسيؤنصكي ئازاد ثةسندكردين ناسنامةي كوردبوومنان 

اليةن لةوانانةي كة بؤ لةناوبردمنان بةهةمان شصوةش ناتوانني ئةو تا, ناسنامةي ئصراقيةمتان بةسةردا دةسةثصندرصت
وةكو ئةوةي جولةكةكان و ,  وةكو ئةوةي بؤسنيةكان, ئةجنام دراونو داطريكةرةوةنةتةوةي عارةيب ضةوسصنةر 

ئةو ثؤليتيكة وادةكات . ئةرمةنيةكان لةسةر ئاسيت جيهاين بة كؤمةلَطةي نصونةتةوةيي وةكو ثصويست بطةيةنني
,  ئةجنام دراون دذي كوردانن بكرصت و تاوانةكانيش كةكورد وةكو ئصراقي سةيرياصنةثةِرصت و كصشةكةمان لةئاسيت ئصراق ت

سةدام ضةكي ,   و ئةوانيتر دةلَصن)ثاوةلكؤلن ( يا )باليةرتؤين (هةر لةو ِروانطةيةوةية كة , دذي خةلَكي ئصراق ئةجنام دراون
 تاوانصكة وةكو تاوانانةي بةرامبةر بة كورد كراونم ئايا ئةو بةآل.  بةكار هصناوة"خةلَكي خؤي"كيماوي و كؤمةلَكوذي دذي 

مةبةستصكي زؤر جياوازتر لة نة و طةلكوذيةكةي ئةنفال لةِروانطة و راق دذمان كراوة؟ ئايا ئةو تاوانكارياخةلَكي ئص
مي بةعس بوو ويسيت كورد ِرذصبةتةهنا نةبوو؟ ئايا هةر , كاين ديكة كة بةرامبةر بة شيعة يا خةلَكي ديكة كراونتاوانكارية

توركمان و ئاشوريان وةكو , رؤذص لة ِرؤذان هةولَي لة ناوبردين شيعة, لةناو ببات؟ ئايا ِرذصمةكاين ديكةي بةر لة بةعس
                                                                                                                    ! ئةو جياوازية؟ةيلةبةرضي. ئةوةي كورد دا

هةر وآلتة بةدرصذايي مصذووي , كؤلؤنيكراوةلةنوص نةتةوةي كورد خاوةين نيشتيمانصكة و لةاليةن وآلتاين ناوضةكةوة 
كورد هةموو ئةو بةهايانة دةطرصتة خؤي كة . هةولَي تواندنةوةي ناسنامةي كورد دةدات, ِرابردوو و ئصستاشي لةطةلَدا بصت
نةتةوةي كورد لة بؤتةي توانةوةي بؤية و ئةوة يةكص لة هؤكارةكانة كة نةتوانراوة , بووين ناسيؤنصك دةسةلَمصنن

                                                 
ئصراقضيةيت كار بؤ مانةوة و بةهصزِراطرتين ستايت ئصراق دةكات و كار بؤ جارصكيتر دروستكردين ناسيؤين ئصراق  16

تةهنا بؤ داثؤشيين , داناين ضةمكي عارةب لةتةك ئةواين ديكة"(عارةب", بةو واتاية ناسنامةي ِرةطةزيي كورد. دةكات
و ئاشوري و ) ئةطينا ئصراقضيةيت و عارةبايةيت لةئصراقدا دوو ديوي يةك دراون, مةبةسيت ِراستةقينةي ئصراقضيةتية

ئصراقضصيت دذي بةرزكردنةوةي ناسنامةي ِرةطةزية .  واتة ئةوانة ثصش هةر شتصك ئصراقني, ئةواين ديكة بة ثلة دوو دصن
طةر ئةوةش نةتوانص ئةوا ,  ناسنامانة لةبؤتةي خؤيدا بتاوصنصتةوةبةسةر ناسنامةي ئصراقضيةيت و هةولَ دةدات ئةو

لةِراستيدا ئصراقضيةيت لةبارة تؤخةكةيدا هةولَي تواندنةوةي ئةو . سنوردارانة دان بةو ناسنامانة ِرةطةزيانة دادةنصت
اقضيةتيدا لةبارة تؤخةكةيدا بؤية كصشة لةنصوان عارةبايةيت و ئصر, نةتةوانة لة بؤتةي نةتةوةي باآلدةسيت عارةبدا دةدات

. ديارة ئصراقضيةيت حةز بةهيض دياردةيةكي جيابوونةوة و خؤ جياكردنةوة ناكات و بة ثصي توانا دذيان دةوةستصت. نيية
, ئصراق و ئصراقضيةيت بةهي خؤي دةزانص و خؤي اليةنصكي طرنطي داهصنانيةيت, وةكو ئاشكراية نةتةوةي زؤرينةي عارةب

.  ثشتطريي دةكاتبؤيةش شصلطريانة  
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بةو واتاية كورد لة نةتةوةكاين . ئةجنام بدرصتسةركةوتوانة ئصراقي يا سوريايي , ئصراين, توركياييكؤمةلَطةيةكي 
هةولَي تواندنةوةي نةتةوةي . دةداتداوة و ناوضةكة جوداية و هةولَي ثاراستين ئةو جودايية و بةها تايبةتيةكاين خؤي 

نطةي ناسيوناليستانةوة بووة و هةولَ دراوة ناسيؤين كورد لة هةمووكات لة ِروا, كورد لة بؤتةي كؤمةلَطةيةكي باآلدةستدا
 ,هةرطيز نة وةكو هاوآليت نة وةكو مرؤظصكي يةكسان لة ماف و ئةرك. ةوةاسيؤنة زالَ و ضةوسصنةرةكة بتوصنرصتبؤتةي ن

جياوازي و وة هةولَ دراو بةشصوة و ميتؤدي جيا هةميشة . سةيري مرؤظي كورد لةاليةن نةتةوةي داطريكةرةوة نةكراوة
بةمشصوةية ئةو تاوانكاريانةي  . نةتةوةي باالَدةست نةهصلَدرصتطةلَمؤركي نةتةوايةيت كورد وةكو نةتةوةيةكي جيا لة

 لة زي هاتونةتة ئاراوة و مةبةستةكةلةسةر بنضينةي ِرةطة, طةلكوذي و ثاكتاوي ِرةطةزي كة دذي نةتةوةي كورد كراون
حكومةتة يةك لة دواي يةكةكاين ئصراق . دا كراوةبةرامبةر شيعةكانكة لة ياية لةوةي ئةوة ج, ةناوبردين ناسيؤنصك بوو

هةرطيز كةمينةيةكي وةكو توركمان يا ئاشوري و كلدانيةكانيان بة هةِرةشة لةسةر خؤيان و يةكصيت خاكي ئصراق يا 
ة ئةوانة خاوةين خاك لة ئصراقدا يةكص لة هؤية سةرةكيةكان ئةوةية ك, ناسيوناليستانةي خؤيان دانةناوةبةرذةوةندي 

زؤر ةكان خةلَكي دصريين ناوضةكةن بةآلم لةاليةك بة ذمارة  و كلدانيئاشكراية ئاشوري( نني و ناتوانن داواي خاك بكةن
بةآلم هةرطيز لةِروانطةي هةمان , هةولَي تواندنةوةي ئةو كةمينانةش كةموزؤر دراوة). كةمن لةاليةكي ديكة ثةرتوبآلون

ناكؤكي نصوان كورد و عارةيب دةسآلتدار ناكؤكيةكي .  نةبووة,  و لصكدانةوة كة بةرامبةر بة كورد هةيان بووةتصطةيشنت
 . كة هي كوردةةشةِرصكي بصبةزةيانةي داطريكةرانة بؤ مسؤطةركردين يةكجارةكي خاكصك, لةمصذينةي خوصناوي نةتةوايةتية

وةكو ئةو ,  كراون دذي كورد كةكاين ديكةي دذ بة مرؤظايةيت طةلكوذي و ثاكتاوي ِرةطةزي و تاوانةبؤية تاواين
 ضؤن سةيركردين كصشةي كورد وةكو كصشةيةكي ,بؤية. تاوانكاريانةية كة بةرامبةر بؤمنونة ئةرمةن و بؤسنيةكان كران

 و ردةبضوكردنةوة و كةم نرخكردين كصشةي كو, ديكةي ناو كصشةكاين ئصراق و طرنطي ثصنةداين وةكو كصشةيةكي جودا
 بةهةمان .هةروةها هةولَي نةهصشتين ئةو جياوازيةية كة كصشةكة بةكصشةي نصوان دوو نةتةوةي دذ بةيةك ثيشان دةدات

شصوة سةيركردين تاوانةكاين ئةنفال و هةلَةجبة يا تاوانكاريةكاين دذ بة بارزانيةكان و فةيليةكان وةكو تاوانكاريةكاين 
هةروةها هةولَي , انةية كة بةرامبةر بة كورد كراون نرخكردين ئةو تاوانكاريبضوكردنةوة و كةم, ديكةي ناو ئصراق

                                                    .بةجمؤرة ئةوة زيانة بة ناسنامةي كورد و كوردستان دةطات .نةهصشتين جياوازيةكةية
 

                                                عارةب لة تاوانكاريةكان ضةوسصنةري  و هةولَي ثاكردنةوةي نةتةوةي سةدامبةكارهصناين 
زوو , لةاليةكئاسايي ئةو لصكدانةوةي بؤ كرا كةوا ,  زوو داسةثاندين دادطاي تايبةيت ئصراقي و بةئصراقيكردين دادطاكةهةر

ؤلكردين دادطاكة و سنورداركردين لةاليةكي ديكة كةنتِر, دادطايكردين سةدام و بِراندنةوةي سزاي كوشنت بةسةريدا
                         .بآلوبوونةوة و ئاشكرابووين طةلص سكاندالَ و ِراسيت كة ِرؤذئاوا و دةسةآلتداراين ئصراقي ئارةزووي ناكةن

دي و شاطر و باوكساالري عارةبية ئيسالمي,  كةسايةتيةكة جطة لةوةي ثةروةردةي كةلتوري خصلَةكيي ديكتاتؤرسةدام
, بةضي تواين كارطةي ضةكي كيمياويسةدام . كراةن ِرؤذئاواوة يارمةيت دراو بةهصزلةالي, كؤمؤنيستة ديكتاتؤرةكان بوو

ضونكة , بينةة سؤسياليسيت و كؤمؤنيستةكان ضةكي كؤمةلَكوذ و ئةتؤمي دروست بكات؟ كص يارمةيت ئةوي دا؟ واز لة وآلت
ِرؤذئاوا نةيدةزاين ئةو ضةكة دذي خةلَكصكي بصتاواين بةآلم ئايا ,  شوصين نةبوودامايف مرؤظ و ئازادي لة فةرهةنطي ئةوان

 يةكودوويان لة داِرؤذئاوا ئةوةي باش دةزاين و لةثصناوي ثارة و بةرذةوةندي ناسيوناالنةيان؟ وةكو كورد بةكار دةهصنرصت
كي ئصستاي فةرةنسا خؤي هات ضاوي ي سةرؤ)جاك شرياك(لة كؤتايي حةفتاكاندا .  نةكردميارمةيت و هاوكاري سةدا

 خؤيان ضوونة ئصراق و كارطةي ضةكي كيمياويان بؤ ئةلَمان. بةسةدام كةوت و بةلَصين دروستكردين ضةكي ئةتؤمي ثصدا
ةي كة ئصستا )ِرؤمسفيلد(ئةو . كؤمةلَكوذداةدامي لة دروستكردين ضةكي ئةمةريكا خؤي يارمةيت س. ئصراق دامةزراند

هةمووي لةكةي , ئةوانة و زؤري ديكة.  17هات و ضاوي بة سةدام كةوتسةبارةت بةوة  خؤي ,ئةمةريكايةمينستةري بةرطري 
 دةكرص  ئةو سكاندالَ و ِرصكةوتنانة كةاوا هةولَ بدات بؤ داثؤشيينِرؤذئ, ديارة ئاسايية. ِرةشن بةنصوضةواين ِرؤذئاواوةن

لةوةي زيان بة بةرذةوةندي ئةوة جطة. كاري تؤمةتباريان بكاتاوانتوانص لة تاوانةكاين دذ بة مرؤظايةيت بة بةشداري لة تب
ديارة ئةوة لةدادطايةكي وةكو ئةوةي ئصراق باشتر دةتوانرص . ئةو ِراميارانةي لةسةر دةسةآلت ماون بصطومان دةطةيةنصت

,  ديكة بةهةمان شصوةوآلتاين داطريكةر و وآلتاين. كةنترؤلَ بكرصت و خؤيان لةو تاوانانة بثةِرصننةوةخبرصتةالوة و 
بةئةطةري زؤر ئةوان ِراستةوخؤ يا ,  ئةجنام دةدران بوون كة لةاليةن ِرذصمي سةدامئاطاداري هةموو ئةو تاوانانة

                                                 
. ي دانيماركي ثصشكةشكرا) تيظي توو(ئةو زانياريانة لة فليمصكي دةكومصنتاري تةلةظزيؤين  17  
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 طةلَين تايبةتيان لةصكةوتن و ثةمياوآلتاين داطريكةر ِرديارة . ناِراستةوخؤ و بةشصوةيةك لة شصوةكان يارمةتيان داوة
بؤية ئةوانيش وةكو ِرؤذئاوا تا بؤيان بكرصت هةولَ دةدةن دادطاكة داخراو و . ةشةي كورد مؤركردووا سةبارةت بة كصسةدامد

                                                                                                                                                              .سنوردار بصت
ةدام هةولَدةدرصت تاوانةكان بة خودي سصراقيةكانةوة لةاليةن دةسةآلتدارة ئ, خالَصكي ديكة كة جصطاي نيطةراين زؤرة ئةوةية

بةعارةبكردن و تاونةكاين , ثاكتاوي ِرةطةزي, طةلكوذي هةولَ دةدرصت تاوانةكاين واتة. ةوةو تاوانباراين ديكة ببةسترصن
سةدام تاواين دذ بة هةموو خةلَكي " :دةلَصن, ئةوان دةسةآلتداراين كورد و عارةب. س ببةستنةوةديكة بة سةردةمي ِرذصمي بةع

طؤتةية هةولَي ِرةشكردنةوةي  تاوانةكاين ثصش بةو . "ة سزاي ِرةواي خؤي بطاتكات بئصراق كردووة و بةهيوان بةزووترين 
دةمي سةدام نةبووين بةلَكو بة درصذايي تةمةين ئصراق بة تاوانةكاين دذ بةكورد هةر لةسةرديارة . سةردةمي سةدام دةدرصت

ئةو تاوانانةي دذي كورد كة . بةردةوامي هةبووين و ِرذصمي سةدام درصذةثصدةري ئةو ثؤليتيكةي ئةواين ثصش خؤي بووة
, ارةب كراونكردارصك بووين لةاليةن نةتةوةي زؤرينة و دةسةآلتداري ع,  سالَي ِرابردوودا درصذةيان هةبووة80لةماوةي 

بةآلم ئةطةر دذايةيت كورد و . ئةوة ِراستيةكة هةموو نةتةوةي زؤرينةي عارةب بة شصوةيص لة شصوةكان ثصيةوة ثةيوةستدارن
ئةوا ئةوان سةركةوتوانة خؤيان لةو ِراستية مصذوويية دةرباز دةكةن و بةمشصوةية , تاوانةكان هةمووي خبةنة ملي سةدام

 ثياو لةوة دةطات كةوا بؤضي عارةبةكان ئةو .ضاككردنةوة ِرزطار دةكةنخؤوةخؤداضوونةوة ب, يةيتلةبةرثرسيارخؤيان 
. ئاواز دةخوصننطةلص لة دةسةآلتدارة كوردةكانيش لة هةمان , بةآلم ئةوةي جصطاي سةرسوِرمانة ئةوةية, هةولَة دةدةن

                                                                .  دةكةوصتئصراقضيةتية بةكصشةي نةتةوايةيت كوردئةوة زةبرصكي ديكةي ديارة 
ئةوةية طواية تةهنا سةدام و , دةكرص وةكو هةولَدانصك بؤ شصواندين ِراستيةكان بصتكة جصطاي نيطةرانية و كي ديكة صخالَ

نامصنص و ةتايبةيت كورد و عارةب ببةسزاداين ئةوان ئةوا هيض كصشةيةك لة نصوان طةالين ئصراقدا , ِرذصمةكةي تاوانبارن
وةكويةكي ين ئاشكراية ئاشتبوونةوةي نصوان كورد و عارةب بةر لةهةموو شتصك بة دانثصنا. ئيتر ئاشتبوونةوة دصتةدي

لة تاوانكاريةكان سةدام يا عةيل كيمياوي و ئةوانيتر .  تا ئصستا لةئارادا نييةئةوة, دةكرص بصتة بوونئازادي و ماف 
 و هةموو ئةوانةي لةكورد ثياوة ثلةدارةكاين ئةمن و ئيستخبارات, ئةفسةرة ثاية بةرز و نزمةكانهةموو , وينوبةتةهنا نةب

 لةشارة  ولةبريمان نةضصت ئةوانة هةمووي عارةب بوون. كوشنت و تاونكاريةكان بةشداريان كردووة كةموزؤر تاوانبارن
كورد كوذي لة سةدامةوة دةسيت . ةي جيا بووينةوة كاربةدةستئةوِرؤ ئةوانة طةلصكيان بةشصو, عارةبةكانةوة هاتبوون

سةدام تةهنا درصذةثصدةري ثؤليتيكي ثاكتاوي , وةكو ثصشتر طوومتان, ثصنةكردووة و داهصنانصكي سةدامي ديكتاتؤر نةبووة
. كوردي طرتة ئةستؤجياوازيةكة ئةوةية ئةو بصبةزةييانةتر و دِرندانةتر ثيادةي ثؤليتيكي ثاكتاو و لةناوبردين , كوردة

لةخوارةوة زياتر دصمة سةر  (ثصويسيت بةبووين طةلص فاكتةر هةيةيا دووبارةنةبوونةوةي تاوانةكاريةكان ئاشتبوونةوة 
ضونكة ئةو مصنتال و , و طرنطنترين فاكتةرننيسزاداين سةدام و تاوانباراين ديكة تةهنا يةكصك لةو فاكتةرانةن , )ئةو بابةتة

 ئةواين تري دروستكرد هةر لةذيانداية و دةشتوانص لة ئصستا و لة داهاتوودا خةلَكي ديكةي وةكو ئةوان كةلتورةي سةدام و
                                                                                                                                                           .ثةروةردة بكات

 ثةرؤشي ِرةوايةيت ياسايي ثصويستة بطوترصت ئةوان, نصونةتةوةيي سةبارةت بةِرةخنةي طةلص لة شارةزاياين ياساي
 . بؤ ئةوان هصندة طرنط نيية, كصشةي طةيل كوردستان ضةند زياين لةئةجنامي دادطايةكي ئاوا ثصدةكةوصت, دادطاكةن زياتر

اية و ثرؤسةي دادطاييكردنةكة لةاليةن طومان لة ِرةوايةيت ئةو دادطي ئةوةي ديارة يةكصك لةو هؤيانةي كة بووةتة هؤ
وا , جطةلةوةي بةضاوي ِرةخنة لة بوون و ثصكهاتةي دادطاكة دةِرواننئةوةية , شارةزا و ياساناسة جيهانيةكاندا بكرصت

 انئاماذةي ياساناسي جيهاين ديكة و هةندصهةروةكو كؤيف ئةنان  (ئةو دادطاية سةدام بةكوشنت سزا بدات, ِرةضاو دةكرصت
بؤيةش بةجؤرص , وابةستةي ياساي نصونةتةوةيني و دذي سزاي كوشتنن, بؤ سزاداين تاوانبارانئةوانة ). ثصداوة

 هةست بةوةكرا كةوا ثةلة لة ,داثةلةكردن لة دامةزراندين دادطاكة ويةكاليةنة هةنطاونان لة , داسةرةتالةجؤرةكان لة
 ئةوانةي سةدام و تاوانباراين, ئةو فاكتةرانةي ثشتطريي ئةو طومانة دةكات ئةوةية .ين سةدام دةكرصتدطاييةكة و كوشتدا

يا سةر بة ) وةكو ئةمةريكا و بةرهةلَستاكارين سةدام كة ئةمرؤ دةسةآلتدارن(لَكصكن دذي سةدامن ةيا خ, تر دةدةنة دادطا
كة ئةوانة ضون, دادطايي تاوانباران بكةن و بصاليةنانة وايانة طومان لةوة دةكرصت ئةوانة بتوانن ِرة. اليةين قوربانني

واتة  .بكةن مةبةسيت ِرامياري خؤيان دةسةآلتداراين ئصراقي ثيادةيمةترسي ئةوة زؤرة هةروةها  .خةلَكصكي بصاليةن نني
هةر وةييش بةئةطةري زؤر ين ديكة لة دادطايةكي نصونةتةسةدام و تاوانبارضونكة ,  سزا دةدرصتة ئةوة نيية كةوا سةدامكصش

ئايا دادطايةكي ِرةوا لةئاراداية و دادطاييةكان ِرةوا دةبن؟ ئةوة ئةطةر مرؤ , كصشةكة ئةوةية,  و دةربازيان نابصتسزا دةدرصن
                                                                                   .لةِروانطةي دادوةري و ِرةوايةيت ياساييةوة سةيري كصشةكة بكات
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                                                            ين سةدام نايةتةديتبة كوشو دووبارةنةبوونةوةي تاوانةكان تةهنا بوونةوة ئاشت
 وانةيةك بؤ –دادطايي سةراين رذصمي ثصشووي عصراق "ي ئؤكتؤبةردا كؤنفرانسصك لةذصر ناوي 14 و 13لة 
.  سازكرادالة خانووي ثةرلةماين كوردستان" ارةنةكردنةوةي تاوانةكاين جينؤسايد لة كوردستاين عصراقدابدوو

ين ثةيوةستدار بة ثصشصلكردين مايف مرؤظ و امادةكرن و ئامادةكردين فايلةكاكؤنفرانسةكة زياتر ثةيوةندي بة خؤئ
 طةلكوذي و ثاكتاوي  ضؤن تاوانةكاين,وةكرا نةاس لةوةببةثصي ِراثؤرتة ِرؤذنامةوانيةكان , وة هةبووتاوانكاريةكانة

                                                             .   من دةمةوص كةمص لةسةر ناونيشانةكة بثةيظم.نةوةِرةطةزي دةكرص دووبارة نةب
 لةو دادطاية تايبةتةي ئصراق زؤر شةي كوردكص, ة كة بة كوشتين سةدام بِربصتةوة زؤر لةوة طةورةترثصمواية كصشةي كوردمن 

ئةوة تةهنا بة ئةجنامصكي هةنوكةيي و كاتيةوة , بؤية سةدام دةكوذرص يا زينداين يةكجاري بؤ دةبِرصتةوة, بةرفراوانترة
 بووين دةبص بطوترصت كةوا سزاداين تاوانباران فاكتةرصكي طرنطة بؤ. بةندة و فاكتةرصكة بؤ دلَدانةوةي قوربانيةكان طرنطة

ئةطةر ديارة  .بةآلم ئةوة بةس نيية بؤ طةيشنت بة ئاشتبوونةوة يا دووبارةنةبوونةوةي تاوانكاريةكان, جؤرصك لة دادوةري
 بنضينةيي سةرهةلَداين كارةساتةكان  كصشةكةي خؤي بكات و سةيري فاكتةريكورد بيةوص بابةتيانة و ِراشيوناالنة سةيري

 سةرهةلَداين كاري بنضينةييرانةدا بطةِرص كة باكطراوندن و هؤ هؤكاي بنةِرةيت ئةوئةوا دةبص بةدواي ضارةسةر, بكات
ئايا ئيتر ئاشيت لة كوردستان سةقامطريدةبص و ئيتر , طرميان سةدام و تاوانباراين ديكة هةموويان كوذران. كصشةي كوردن

 جارصكي ديكة ! تؤقاندن دووبارة نابنةوة؟ضيتر ِراونان وتة عاردي و يتازة تةنيشتمان دةكةو! ؟تةواو كورد ئازاد بوو
, ئةو كةلتورةي سةدامي دروستكرد, وةكو ثصشتر ئاماذةمان بؤيكرد! طةلكوذي و بة عارةبكردن بةضاوي خؤمان نابينني؟

 ئةمِرؤ مرؤظي كورد لةبةر كوردبووين .د لةناو عارةيب ئصراقي طةلص زؤرنكارطةكةي هةروا لةطةِرداية و خةلَكي دذة كور
 و بةربةريانة سةري  و ئةو ِرقة لةض كةلتورصكي ضؤلَثةرستئةو طروثانة كصن.  هةندص طروثي عارةب سةربِر دةكرصتيةنلةال

ِرصطاي سةربِرين صك بصت كة لةسةدةي بيستويةكدا دةيب ئةوة ض كةلتوركة تةهنا بة سةربِرين دلَي ئاو دةخواتةوة؟ , هةلَداوة
غازي .  كةسةدام و عةيل كيمياوي دروست كرد ئةو كةلتورة عارةيب و ئيسالميةيةئةوة هةمانبدات و بة ِرةواي دابنصت؟ 

ئةوا هةر , غازي ياوةر كة بةثشتطريي بارزاين و تالةباين بووة سةرؤكي ئصراق, ياوةر هصشتا هيض دةسةآليت نيية
بةثصي وانةكاين بص ضي بكات؟ ئةدي ئةطةر دةسةآليت كةوتة دةست دة. زادخيوازةكان دةكاتئا كوردة لةئصستاوة هةِرةشة لة

 بِروا بة ناكرص. ردنةمصذوو بِرواكردن بةنةتةوةي ضةوسصنةر و داطريكةري عارةب تةهنا خؤش باوةِرية و فصرلةخؤك
يسيت  و,ئايدؤلؤذياي جؤراوجؤرداناوي  لةسةردةم و قؤناغي جياوازدا و لةذصر ,كة ضةندين جار, بكةيتنةتةوةيةك 

                                                                                                                                  .ديتلةناوت ببات و طةلكوذي كر
ةوة مةسعود بارزاين و بةِرصوةبةرايةتيةكةي هةولصر سةبارةت بة ئاشتبوون ,سةرؤكي ثاريتجصي خؤييت لصرةدا هةولَةكةي 

كةضي ئةو داواي ئاشتبوونةوة ,  سةيرة كورد نةتةوةي قوربانية. وةبري بصنينةوة,  دا درا2004  سالَي كة لةلةطةلَ عارةبان
زؤر سةختة بتوانرص منونةيةكي لةو شصوةية لة مصذووي نةتةوة . لة نةتةوةي عارةيب باآلدةست و ضةوسصنةر دةكات

وانبار و نةتةوةي ضةوسصنةرةوة بكرصت و ئةوان دةسيت ئةو دةستثصشخةرية دةبص لةاليةن تا. ذصردةستةكاندا بدؤزيةوة
و ئامادةي لةجيايت نةتةوةكةياندا بكةن  ردنداواي لصبوو ,فخوراو و قوربانيكراو درصذبكةنئاشتبوونةوة بؤ نةتةوةي ما

. !"وردن بكةنخؤ ئةوانة تاوانبار نةبوون بؤ داواي لصب": ِرةنطة خةلَك هةبن بلَصن.  بن نةتةوةكةيانئةجنامي تاوانةكاين
بؤ قوربانيةكاين جةنطي ي زيانةكان ئةلَمانيا ئصستاش ناوةناوة بةناضاري دةبص قةرةبووجصطاي بريخستنةوةية كةوا 

ن ابةآلم تاونكاريةك,  نيو سةدة بةر لةئصستا بووةةي كة بةرامبةر قوربانيةكان كراونئةو تاوانكاريان, جيهاين دوو بكةنةوة
ئةلَمان دان بةوةدا دةنصن كةوا ئةوان بةشصكن لةو طةلةي تاوانكاريةكاين هؤلؤكؤسيت , راونيةن طةيل ئةلَمانةوة كلةال

نةتةوةي كؤريا ئصستاش ضاوةِرواين داواي لصبووردن لة ذاثؤن دةكةن  . ئةلَمان خؤيان بةبةرثرسيار دةزاننبؤية, ئةجنامدا
ةرامبةر ئةو تاوانكاريانةي كة سوثاي داطريكةري ذاثؤن و ثصيان واية ذاثؤن لةسةريةيت داواي لصبووردن لة خةلَكي كوريا ب

ضونكة . بكات,  دا كرديان1945 تا 1910و كةساين ذاثؤين بةرامبةر بة خةلَكي ذصردةسيت كؤريا لة نصوان سالَةكاين 
                              .ةيل ذاثؤن بةرثرسيارةيت دةكةوصتة ئةستؤطبؤية , ذاثؤين بوون و سةربة طةيل ذاثؤن بوونتاوانباران 

ئةوسا يةكص لة كؤنة ئةفسةرةكاين بةعس كة هاتبووة هةولصر لةجيايت ثةشيماين و لصبووردن بة سةير ئةوةبوو 
 بة زماين ديارة لة كؤبوونةوكاندا لةزؤربةي كاتةكاندا!" من بةشةرةفةوة شةِرم لةطةلَ كورد دا كردووة: "شانازيةوة دةيطوت

لةبةر ئةوةي  .ةولصر سةبارةت بة ئاشتبوونةوةكة دةمةتةقصكراهكةر بة عارةيب لةناو شاري رينةتةوةي ضةوسصنةر و داط
زياتر طرنطي بة ِروالَةت و خؤدةرخسنت و خؤهةلَكصشان دةدات و مةبةست , ئةو هةنطاوة وةكو زؤر هةنطاوي ديكةي ناوضةكة
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هةنطاوصكة ئةو هةنطاوة . ةكي ئةوتؤي نابصتزؤر بِر ناكات و واتايبؤية , ضارةسةري كؤنكرييت و ِراستةقينة نيية
 كورد بوو ثصماندةسةآلتداراين ناسيوناالنةي  كةسايةيت ي الوازيةكي ديكةيئةوة بةلَطةي ,صنايدا هئصراقضيةيت لةطةلَ خؤي

                                                                                                                                                                   .ارثيشاند
دووبارةنةبوونةوةي ذةنؤسايد و بةعارةبكردن و تاواين ديكةي دذ بة مرؤظايةيت كاتص دةكرص بصتةدي كة ئاشتبوونةوة 

بصتةدي كة ثِرؤطرامصكي ئاشتبوونةوة كاتص دةكرص . لةسةر بنضينةيةكي ِراستةقينة و مةبةستصكي ثاك و ِروون بصتةدي
بؤ ديار بكرصت و مسؤطةر هةروةها ميكانيزمصكي ِرووين جصبةجصكردنةكةي , تاوتوصكراو و ِروون و ئاشكراي بؤ دابنرص

 و طةلص ثرؤسةي و سزاداين تاوانبارانبؤ قوربانيان جطة لة ذماردنةوةي قةرةبوو ,  ئاشتبوونةوة دصتةديكايتَ. بكرصت
نةتةوةي كورد وةكو ئازادي دان بة واتة . ادي نةتةوايةيت بصتو وةكويةكي ئازنثصنان بة يةكساين لةسةر بنضينةي دا, ديكة

                              .ةتةوةيةكي ئازاد و سةربةخؤناسيؤين كورد وةكو نئازادي داننان بة بةجمؤرة , ئازادي عارةب دابنرصت
شتبوونةوةيةكي درصذخايةن و بصطةرد شاين هةنطاوة ثصويستةكان بؤ ئائةطةر بصتو مبانةوص فصرلةخؤمان نةكةين و دةستني

               : دةبص بةاليةين كةم, دياربكةين) كة بتوانص ئاشتبوونةوة بصنصتةدي(ئةطةر مبانةوص ضارةسةرصكي ئايديال , بكةين
 بؤ بووين ةنابص ثاكان. ئصستا ماونهةلَوةشاندنةوةي هةموو ئةو ياسايانةي دذي كورد و كةمينةكاين ديكة كة تا , يةكةم

هةندص ياسا كة , نةك وةكو ئةوةي ئصستا دةيبينني. هيض يةكص لةياسا ِرةطةزثةرستيةكان بكرصت و دةبص بص يةكودوو نةمصنن
                          .ة هةلَوةشاوةتةوة بةآلم ئةوانةيان هصشتؤتةوة كة خؤيان نايانةوص الياندةنيبةدلَي عارةبةكاين بةغدا ني

واتة . سِرينةوةي هةموو ئةو هةنطاو و ياسايانةي كة ثرؤسةي بةعةرةبكردن لةطةلَ خؤيدا هصناوين و سةثاندووين: دووةم
ئةو . دةبص ِرةشكرصنةوة و نةمصنن, ئةو ياسايانةي بةر لة رذصمي بةعس و ئةوانةي دواتر لةسةردةمي بةعسدا هاتن

دةبص عارةبة .  يةكودوو لة ناردنةوةيان نةكرصت,اوين بؤ ناوضةكاين كوردستانعارةبانةي كة ثِرؤسةي بةعارةبكردن هصن
ئةوة ئةطةر عارةب مةبةسيت , بةو هةنطاوانة هةلَسن نةك هةر بةتةهنا كورددةستثصشخةري بكةن و دةسةآلتدارةكان 

نابص بؤ , كورد جصنيشكراوني دةسةآلتداراين كورد دةبص ئةو عارةبة داطريكةرانة بناسن كةلةسةر خاك. ئاشتبوونةوةي هةية
بةكوريت دةبص ووردودرشيت . 18يا بة عارةيب ِرةسةن دابنرصن, ثشتطريي مانةوةيان بكرصتهيض جؤرة مةبةستصك 

ئةطةر كورد يةكاليةنة ئةو ئةركة , شوصنةواري بةعارةبكردن بةهاوكاري و دةسثصشخةري عارةيب دةسةآلتدار بسِرصنةوة
                                                                          . زؤر هصماي ناتةبايي عارةبة لةثرؤسةكةئةوة بةئةطةري, بطرصتة ئةستؤ

ناوي ئةنفال وةكو تاوانصكي طةلكوذي تايبةت  ئةنفال بةبص يةكودوو دابنصن و دةبص عارةب دان بة تاواين طةلكوذي: سصيةم
 و  نةك وةكو تاوان دذي مرؤظايةيت بنوسرصت يا ثاكانة بؤ ثريؤزي ناوةكة بكرصت,بناسرصت و لةدةكومصنتةكاندا بنوسرصت

, ثصويستة طةلكوذي ئةنفال لةدةكومصنتة ئصراقي و نصونةتةوةييةكان. بةمشصوةية خؤيان لةبةكارهصناين ناوةكة بثارصزن
ئةوة , اتيةكةدا نةهاتووةةستورةكي تاواين طةلكوذي ئةنفال لة دناو. بةتصرؤتةسةيل طوزارشت بكرصت و ِروون بكرصتةوة

                                                                                                         .نيازي عارةبان دروست دةكاتطومان سةبارةت بة 
كومصنتة ئصراقي و نصونةتةوةييةكاندا واتة لةدة. رةبكردن بص ثصضوثةنابة تاواين ثاكتاوي ِرةطةزي و بةعاداننان : ضوارةم

 نةك خؤ لةو ناوة بثارصزرصت و ضةمكي طؤِريين ِرةطةز . ضةمكي بةعةرةبكردن بناسرصت و بةِرووين طوزارشتةكةي بنوسرصت
ان بؤ طةر مةبةسيت ثاكي, عارةب دةبص دان بة بووين بةعارةبكردن دابنصن. بةكارهبصنرصت" زةرةرمةندي سياسي"يا 

                                                                                                                                                    . هةية ئاشتبوونةوة
, خؤبة كؤمةلَكوذيةكةي بارزانيةكان و ثاكتاوي فةيليةكان وةكو تاواين جيا و سةربةوة داننان بةهةمان شص: ثصنجةم

                                 . طوزارشتيان بة ِرووين بكرصت و لة دةكومصنتة ئصراقي و نصونةتةوةييةكاندا بةتصروتةسةيل بنوسرصن
 هةروةها.  بةفةرمي لةاليةن دةسةآلتداراين عارةبةوة داواي لصبووردن لة خةلَكي كوردستان بكرصتثصويستة: مشةشة

قةرةبوو . ة و قوربانيانة بكرصنةوة كة بةهؤي تاوانكارية جؤراوجؤرةكان ِروويان داوةقةرةبووي هةموو ئةو زيانان
ئةو تاوانانةي دذ بةكورد كراون لةاليةن . دين سالَ زياين دارايي خةلَكي قورباين ثصويستة بكرصتةوةضةنكردنةوةي 

بؤية نابص , ين بةعس كراونن لةوةي دذي شيعة يا بةرهةلَستكاراةسيت عارةبةوة كراون و جودانةتةوةي باآلد

                                                 
بةعارةيب , بةرثرسصكي سةر بة بةِرصوةبةرايةيت هةولصر بانطهصشيت هةندص عارةيب طوندي سةرطةِراين كردبوو 18

ئةو عارةبانة بةهؤي ثِرؤسةي , بةست عةزيزبةثصي ِروونكردنةوةكةي سةر. ِرةسةين ناوضةكةي ثصناسةكردن
 مصذووي ,ثاريت و خةبات: وتاري. ( دا هاتوونةتة ئةوص و خةلَكي ِرةسةين ناوضةكة نني1975بةعارةبكردن لة سالَي 
) كوردستان نصت, سةربةست عةزيز... كوردستان دةشصوصنن   
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 نةتةوةي ,دةبص واثيشان بدرصت كةوا ئةو تاوانانة. قةرةبووكردنةوةي قوربانية كوردةكان لةطةلَ ئةواين ديكة تصكةلَكرصن
                                                                               .باآلدةسيت عارةب بةرامبةر بة نةتةوةي ذصردةسيت كورد كردوويةيت

لةدادطايةكي كراوة و , بصاليةن و خاوةن ِرةوايةيت 19نصونةتةوةييسزاداين هةموو تاوانباران لة دادطايةكي : محةفتة
 نةك . و بةثصي ياساي نصونةتةوةيي تاوانباران سزا بدرصنثرؤفيشنالدا كة لةئاسيت نؤرم و مةرجة نصونةتةوةييةكاندا بصت

                                                                        .ةاليةن نةتةوةي عارةيب طةلكوذةوة بةِرصوةدةضصتدادطايةكي ئصراقي كة ل
ثرؤطرامكردين ئةو تاوانانة و تاوانكاري ديكةي دذ بة مرؤظايةيت لة سيستةم و ثرؤطرامي ثةروةردةيي هةموو : هةشتةم
بان زانياريان لةسةر ئةو تاوان و تاوانكاريانة هةبصت و وابكات ئصشتيخوازانة تاكو نةوةي داهاتووي عارة, ئصراقدا

بةكوريت بكرصتة بناغةيةك بؤ طؤِريين مصنتايل شةِراوي و دذة كوردانةي نةوةي . بريبكةنةوة و دذي تاوانكاري بووةسنت
                                                                  . روةردةكردنيان بة مصنتالصكي دؤستانة و ئاشتيخوازانةداهاتووي عارةب و ثة

ن بة بِريارداين ئةوةش بة ِرصطادا. داننان بة مايف ئازادي و سةربةخؤيي كورد لةخاك و نيشتيماين دصريين خؤيدا: نؤيةم
ف و ئازادي تةواوي عارةب دةبص دان بة وةكو يةكي ما. و سةربةخؤيي بةبص ثةناوثصض و ئةمالوئةوالمايف ضارةنووس 

داننان بة مايف ئؤتؤنؤمي يا .  سةربةخؤي كوردان بووةسنت نابص دذي سةربةخؤيي كورد و ستايتواتة ئةوان, كوردان دابنصن
ئةوة تةهنا بةلَكو , فيدرايل ضارةسةري كصشةي كورد ناكات و ئاشتبوونةوةي ِراستةقينة لةسةر ئةو بنضينةية نايةتةدي

هةمووكات مةترسي سةرهةلَداين ناكؤكي ِرةطةزي  و ئةطةري دووبارةبوونةوةي ِرةتيية و دواخستين ضارةسةري بنة
ئاشتبوونةوةي بصطةرد و ِراستةقينة كاتصك .  نايةتةديدائاشتبوونةوة لة ضوارضصوةي ئصراق. كارةساتةكان لةئارادا دةبصت

ن ةوكاتة وةكو دوو وآليت دراوسص دةتوانئ, دصتةدي كة كورد وةكو عارةب ببصتة خاوةن ستايت ئازاد و سةربةخؤي خؤي
 يئةطةرنا بووين بةئةطةر, كرص بصتةديبوونةوة بةبووين ئةو خاآلنة دة ئاشت. بذين لةتةنيشت يةكتر وئاشتيانة بةيةكةوة

                                                                                                                                                                 .زؤر نابصت
 

جنامئة  
بؤية ئاسايية كةوا , خةلَكي كوردستان قورباين دةسيت ثؤليتيكي ثاككردنةوةي ِرذصمي بةعس و ِرذصمةكاين ثصشتر بووين

هاتةي دادطايةكي تايبةت بؤ نةتةوةي كورد وةكو نةتةوةيةكي قورباين لة ئةطةري دامةزراندن و ثصك, ضاوةِروان بكرصت
بةآلم نة لة ثصش دامةزراندين دادطاكة و نة . ثرسيان ثصبكرصت و ِرصز بؤ هةلَوصستيان دابندرصت, ئاطادار بكرصنةوة, تاوانبارن

كةسص . درا طرنطي ثص نةلةكايت دامةزراندين دادطاكةدا ثرس و ِراوصذ  بة خةلَكي كوردستان وةكو خةلَكصكي قورباين نةكرا و
, ضؤنيةيت و جؤري دادطاكان بؤ خةلَكي كوردستان ِروونكاتةوة و تصيان بطةيةنن ئةو دادطايانة ضني, نةهات ئةطةرةكان
تصيان نةطةياندن و لةطةلَيان ئةوة تاوتوص نةكرا كةوا بؤ مؤديلي . يان لةوةي ديكةيان ضاكترة يا خراثترةةبؤضي و بؤ ئةو

صراقي باشترة؟ دةسةآلتداراين سةر بة نةتةوةي باآلدةسيت عارةب كة دةسةآليت نصوةنةتةوةيي بؤ كورد خراثة و مؤدصلي ئ
بةآلم , اطاكة نصونةتةوةيي بصتئةوان حةز بةدادطايةكي نصونةتةوةيي ناكةن و نةيانويست د, داطاكةيان بةدةستة

 ثصيان باشترة بؤضي, انرادةسةآلتداراين كورد ئةوةيان ثةسند كرد و بةآلم نةز. نةكردثرسي بة كورد كةس لةمبارةيةوة 
هيض اليةنصك نة ئةمةريكا نة داوةري سةر بة نةتةوةي ضةوسصنةري عارةب دةسةآليت دادطاكةيان بةدةست بصت؟ 

 سالَة لةاليةن عارةبان هةولَي 80  طةيل قوربانية وكة(هيض قورساييةكيان بؤ خةلَكي كوردستان , دةسةآلتداراين كورد
,  دادطا و ثرؤسةيةكي لةو شصوةية ضؤن ِرةوا دةبصت.دانةنا و بةهةنديان هةر نةطرتن, )ةدرصتبةئصراقيكردين دتواندنةوة و 
و لةكؤمةلَطةيةكي ئازاد , و ثرسي ثصنةكرصت؟ ثصويستة بطوترصتص  كوردي قورباين بةهةند هةلَنةطريةيكاتص نةتةو

ثرسكردن و تةبامةندي , ِروونكردنةوة, كردنِراوصذ, تاوتوصكردن,  بص ئاطاداركردنةوةثرؤسةيةكي ئةوها, دميوكراسيانةدا
وةكو ديارة دةسةآلتداراين كورد و داوةراين كورد ِرؤلَصكي ئةوتؤيان لةم دادطا ناِرةوايةشدا نيية و وةك . خةلَك نايةتة بوون

                                                                                                                     .ثاشكؤيةكي هةنطاوةكان دةكةونة بةرضاو

                                                 
نطة دادطاي نصونةتةوةيي بؤ هةموو كصشةيةك ِرة, شاياين باسكردنة كةوا هةر كصشةية و تايبةمتةندي خؤي هةية 19

بؤمنونة حكومةيت ِراوةندا طلةيي زؤري لة دادطا نصونةتةوةيةكةي . باشترين ضارةسةر نةبصت يا حةز بةبووين نةكرصت
كة بة بةرذةوةندي حكومةيت ِراوةنداوة , بةآلم ديارة ئةوة لةبةر هةندص هؤي تايبةتة, سةبارةت بة ِراوةندا هةية

.بةرذةوةندي كورد و كصشةكةي لةوةدابوو دادطاكة ئةنتةرناسيونال باية, سةبارةت بة كورد.  دارةثةيوةست  
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 لة ئةوا هيض اليةنص, ةكة و تاوانباران بكةينطةر لةِروانطةيةكي كالسيكيانة و مؤراالنةي ياساي سروشتةوة سةيري دادطايي
نباران بدرصنة دةسيت  لؤذيكة دةبواية تاوابةثصي ئةو, شتر نييةص لةثبؤ دادطايي و سزاداين تاوانباراناليةين قورباين 

بةآلم وةكو ديارة ئةوة لةاليةك بةشصوةيةكي . اليةين قورباين و ئةوان بةطوصرةي نؤرم و دادي خؤيان تاوانباران سزا بدةن
. اران لةاليةن طةيل ِراثةِريوةوة دةكرص بصتةديلة كايت هةلَطريساين شؤِرش و وةرطصِراين تةخيت تاوانبو زؤرترسةرةكي 
ةل  ديارة لةو بارةدا سزاي ط.هةراي شؤِرشةكةدا جصبةجص دةكرصت تاوانبارن لةكايت ِراثةرين و دان و كوشتين سزابةم واتاية

 لةاليةكي ديكة طةر كار بةآلم. تةبامةندي ِرةوايةيت سزاكة دةسةلَمصنننؤرماتيوانة دةسةثصندرص و زؤربةي خةلَكي جيهانيش 
 هيض ثشتطرييةكي لةاليةن ياساي نصونةتةوةيي و روشت يا سزاي طةلطاكاري ئةوا لؤذيكي ياساي سد دادطا و داطةيشتة

ديارة ئةوةي لةئصراق ِروويدا شؤِرش . نيية, طرصتةلؤذيكي ياسايي و ِرةوايةيت دادةوة كة بنضينة لةسةر مافةكاين مرؤظ د
كة .  لص دةستطري كردوونكشكاند و تائصستا طةلصكينةبوو و اليةين دةرةكي سصيةم هاتة ناوةوة و تةخيت تاوانباراين تص

ِرةوايةيت دادةوة زلة ياساي نصونةتةوةيي و ِرصثصويستة لةسةري كة , ئةمةريكا بانطاشةي ئازادي و دميوكراسي دةكات
مِرؤ سةبارةت بة دادطاكة هةيانة و دةكةونة بةر ِرةخنةي زؤر لة خةلَكي ديارة ئةو كصشةيةي كة ئةمةريكاييةكان ئة, بطرصت

داواكارية نؤرم و ئةمةريكا لةئاسيت هةنطاوةكةي كةوا دةكرصت لةوة لةبةرئةوةية طومان , رةزاياندةسةآلتدار و شا
                                                                                                                                              .نصوةنةتةوةيةكاندا بصت

. سص جؤري سةرةكي دادطاي تايبةت بؤ دادطاييكردين تاوانباران هةن, ضؤين بصت وةكو لة بةراييدا ئاماذةمان بؤيكردهةر
 دار  دةسةآلت)هةلَبذاردة ( ئيلييت يا تايبةمتةندي خؤي هةية و لةهةر شوصنص بةرذةوةندي دةسةآلتدارانهةر كصشةيةبةآلم 

 .20ِرةتكرصتةوةبةتةواوي  دةكرص دادطا و دادطاييكردن .بووين دادطاكة هةيةِرؤلَي دياريان لة شصوة و ضؤنيةيت و جؤري 
ئةوا دةتوانني بلَصني ئةو , طةر تةهنا سةيري دادطاييةكي ِرةوا و بصاليةن بكةين و طوص نةدةينة بةرذةوةندي و ئارةزووةكانئة

 لة وآلتاين دواكةوتوو و تازةثصشكةوتوودا ئةوة بةتايبةيت. جؤرة دادطاية لة ئاسيت ناسيونالدا بةئةطةري زؤر بووين نيية
 لةو كؤمةلَطايانةدا ِرابردووصك و . داد و دلَنيايي داد بووين نييةضونكة لةو ستاتانةدا تراديسيؤين كؤمةلَطةي. ِراستة
انة و ئةو ستاتانة لة زؤربةي سةردةم و كاتةكاندا ثيادةي سيستةمي داسةثصنةر. يؤنصكي دميوكراسيانة بووين نييةتراديس

ةكدا كة ِرابردوويةكي بؤية ناتوانرص لة كؤمةلَطةي. مافةكاين مرؤظ لةكؤمةلَطةدا ِرصزيان نةطرياوةديكتاتؤرانةيان كردووة و 
ئةو كةسانةي دةسةآلتيان بةدةستة بةئةطةري زؤر . ِرةوا بكرصتثرؤفيشنال و ضاوةِرواين داداطايةكي , طةشي نةبووبص

بةآلم ئايا ئةوان لةِراستيدا دميوكراسني؟ ئايا ئةوان لة دميوكراسيةت , ةيت دةكةنبانطاشةي دميوكراسيةت و ِرةواي
طةيشتوون و ئامادةن ثيادةي ثرةنسيثةكاين دميوكراسيةت و ئازادي بكةن؟ كؤمةلَطةي داد و سيستةمي دميوكراسي بةشةو و 

بةيت ناسيونالدا ِرةوايةيت بةئةطةري زؤر هةربؤية لةدادطايةكي تاي. ِرؤذصك نايةتةدي و خةبات و ساآلنصكي زؤري طةرةكة
كؤمةلَطةي يا كؤمةلَطةكاين ئةو ستاتة كصن و ض ئايا , ثاشان ثصويستة هةمووكات ثرسيار بكرصت. بووين الوازة يا نابصت
ة كصن ئةوانةي دةسةآلتيان هةية؟ خةلَكة قوربانيةكثةيوةندي ئةو كؤمةلَطانة لةطةلَ يةكتر ضؤنن؟ ثصكهاتةيةكيان هةية؟ 
 و دةكرص ئةو دةربِرينة ناِرةوا بصت,  دادطاي ناسيونايل فآلنة ستاترةكاندا هةية؟ هةربؤيةش كة دةلَصنِرؤلَيان ضةند لة بِريا

ضونكة دةكرص كةمينةيةك يا طروثصكي ئصتين دان بة داطايةكي ئةوها دانةنصن و خؤشيان . هةندص فاكتةر و ِراسيت بشارصتةوة
                                                                                                                                   .ننبة بةشصك لةو ناسيؤنة نةزا

ئةوا ئةو دادطا ,  ثةيوةستدارة و ضةوسصنةرئةوةي بة كورد وةكو نةتةوةيةكي قورباين دةسيت نةتةوةي عارةيب دةسةآلتدار
كةساين سةر بة نةتةوةي تاوانبار و طةلكوذ دةسةآليت دادطاكةيان بةدةستة ضونكة . وان ناطوجناو و ناِرةوايةئصراقية بؤ ئة

كورد وةكو نةتةوةيةكي . لةطةلَ بةرذةوةندي خؤياندا طوجناوةبةئةطةري زؤر و ئةوان بةشصوةيص دادطاكة دةسورًِصنن كة 
. ي ضةوسصنةر بةهيض جؤرصك تصكةلَي داطاييكردين تاوانباران بنقورباين لةبةرذةوةندي دانيية كةساين سةر بة نةتةوة

تةهنا سزاداين تاوانباران و آلم كصشةكة هةر ئةوة نيية بة, خةلَكي كوردستان زؤر دلَخؤشن بة سزاداين تاوانبارانبصطومان 
, مياري عارةباين لةثشتةوةيةجطةلةوةي ئةوة مةبةسيت ِرا. دا تيماري برينةكاين ئةوان ناكةنلةداطايةكي ناِرةواي عارةبان

 داكورد سنوري ستايت ئصراق دةبةزصنص و بةدواي دانثصنانصكي نصونةتةوةييِرةهةندي بةرذةوةندي ناسيوناليستانةي 

                                                 
بؤمنونة دةسةآلتداراين تةميوري ِرؤذهةآلت نايانةوص و حةز بة بووين دادطايةكي تايبةت بؤ دادطاييكردين تاوانباراين  20

, ي ئاوادا نيية و بووين ئةو دادطاية زيانيان ثصدةطةيةنصتئةوان ثصيانواية بةرذةوةنديان لةدادطايةك. ئةندةنوسي ناكةن
ضونكة تةميوري ِرؤذهةآلت لةاليةين بازرطاين و ئابووريةوة وابةستةي ئةندةنوسياية و ئةوان نايانةوص كارصك بكةن 

.وابكات ثةيوةندي ئةوان لةطةلَ ئةندةنوسيادا تصك بدات  
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 ئاسانتر بكات و وابكات ِرةوايةيت دؤزي يةنة دصرينةبؤيةش دادطايةكي نصونةتةوةيي دةكرا ِرصطا لةبةردةم ئةو خةو, دةطةِرص
 طا ئصراقيةدئةو دا.  نصونةتةيةوييةكان و خةلَكي جيهان بطةيةنصت و ِرصكخراوة لةسةر ئاسيت جيهاين بة دةزطاكورد باشتر و
بةمشصوةية .  سنوري ئصراق ببةزصنصتتابؤي بكرصت ناهصلَص سنور بؤ ِرةوايةيت دؤزي كورد دادةنصت و بةثصي توانا

ئةمة جطةلةوةي  .رةبان دووربصت و نصونةتةوةيي بصتدادطاكة لةدةسيت عا, لةبةرذةوةندي كورد و كصشةكةي دابوو
وة لةسةر بنضينةيةكي دادطايةكي نصونةتةوةيي بةهؤي بصاليةنيةكةي دةيتواين باشتر يارمةيت ئاشيت و ئاشتبوونة

                                                                                                                                                          .تطوجناودا بدا
 بتوانن كاريطةريان  مايف ئةوةيان بدرصتص ووةية نةدةبوايةنةتةوةي ضةوسصنةري عارةب و كةساين سةر بةو نةتة

وةرانةي ئةو دا. ببصت, لةئةجنامي ثرؤسةي دادطاييةك كة بة نةتةوةي ضةوساوةي كوردي ذصردةسيت ئةوان ثةيوةستدارة
 و لةاليةك طومان لة ئةواين ديكةيان سةر بةنةتةوةي ضةوسصنةري عارةبن, كوردنكة بةشداري دةكةن كةمصكيان نةبصت 

.  بةئةطةري زؤر دذي سةربةخؤيي كورداننخاوةين هةلَوصسيت ِرامياري تايبةيت خؤيانن ولةاليةكي تر , ِرابردوويان دةكرصت
ضونكة ناكؤكي نصوان كورد . بكةون,  توخين دادطايةك كة ثةيوةندي بةكوردةوة هةيةيةبؤية ئةوانة لةدوور و نزيك نةدةبوا

و عارةب بة درصذايي تةمةين ستايت ئصراق بووين هةبووة و نةتةوةي داطريكةر و ضةوسصنةري عارةب ويستويةيت كورد 
ناوي ببات هةروةكو ئةوة ئاماجني لةبؤتةي كؤمةلَطةيةكي عارةيب ئصراقيدا بتاوصنصتةوة يا هةر بةيةكجاري و بةهصز لة

ئةو تاوانانةي كة دذي كورد ئةجنام دراون جياوازن لةو تاوانانةي كة دذي طروثصكي ِرامياري . طةلكوذيةكةي ئةنفال بوو
ئةجنامداين ئةو تاوانانة لة ِروانطةيةكي ِرةطةزثةرستانةي ناسيوناليزمي . بةرهةلَستكار يا طروثصكي ئصتين ئةجنامدراون

مة ناكؤكيةكة ناكؤكييةكي ناسيوناليستانةي نصوان دوو نةتةوةي ناسنا. يةوة دذي خةلَكي كوردستان ئةجامدراونعارةب
         . اطريكةر و نةتةوةي خاك داطريكراو بووةنةتةوةي دناكؤكيةكة ناكؤكي نصوان .  مصذوو جودا و خاك جودا بووة, جودا

طومان لةوة دةكرصت ئةوا , طةر سةرنج بدةينة توانا و لصزاين داوةرةكانئة, تجطةلةوةي ناِرةواية عارةب تصكةلَي داطاكة بص
ئةوةجطةلةوةي طوماين  .بنثصويست  ئةزمووين شارةزايي و, ا هةر هةموويان خاوةين توانيائةو داوةرانة كةوا زؤربةي 

يكتاتؤري بةعسن و لةو ضونكة ئةوانة طةلصكيان ثةروةردةي سةردةمي ِرذصمي د, زؤر لة دةستثاكيان دةكرص بكرصت
                                                                                                                              . سةردةمةدا كاري ياساييان كردووة
, بةسةردةمي سةدام و بةعسجوداكان لةتةنيشت يةكتر و بةستانةوةيان  و لةيةكترِريزكردين تاوانة جؤراوجؤرةكان

ئةوان طةرةكيانة تاوانكاريةكان بة سةردةمي بةعس و سةدام ببةستنةوة . مةبةستصكي ِرامياريانةي عارةبة دةسةآلتدارةكانة
ي كؤتايي بؤ تاوانةكان خالَ, بةجمؤرة لةطةلَ دادطايي و سزاداين ئةوان, و تاوانةكة هةمووي خبةنة ئةستؤي ئةوان

 و كةسيتر لة بةرامبةر ِرابردوودا كةسي ديكة بةرثرسياريةيت سةبارةت بة تاوانةكان ناكةوصتة ئةستؤدادةندرصت و ئيتر 
 بة كورد و كةمينةكاين ديكة ئةوان بةمشصوةية دةيانةوص خؤيان لة بةرثرسياريةيت تاوانكاريةكاين دذ. بةرثرسيار نيية

 سةردةمي سةدام ِروويانداوة و تاوانكاريانةي ثصشصننةوة و خؤيان لة خؤضاككردنةوة و قةرةبووكردنةوةي ئةبثةِر
 ئةوان دةيانةوص تاوانةكة خبةنة ملي سةدام و كؤمةلَصك بةرثرسي بةعس و بةمشصوةية تاوانةكة لةملي. صننةوةبثةِر

 بلَصن كةوا نةتةوةي ضةوسصنةري عارةب واتة دةيانةوص بة خةلَكة قوربانيةكة .نةتةوةي عارةيب ضةوسصنةر دامبالَن
هةموو ئةوانةي بةشداري طةلكوذي و بةعارةبكردن و ئاشكراية . بةرثرسي بةعس تاوانبارنبةلَكو كؤمةلَصك , وانبار نييةتا

ئةوجا ئةوانة ئصستا طرياون يا ئصستا لة . كةموزؤر تاونبارن, ثاكتاوي ِرةطةزيان لةماوةي تةمةين ستايت ئصراقدا كردووة
لةسةردةمي سةدام بةعارةبكردن و ثاكتاوي ِرةطةزي و كوردكوذي . كة ناطؤِرصتةيئةوة لة ِراست, دةسةآلتدا دةستبةكارن

ئةو  بةلَكو سةدام تةهنا درصذةثصدةرصكي دِرندةي ,ري ثؤليتيكي لةناوبردين كورد نييةدةسيت ثصنةكردووة و سةدام داهصنة
                                                                                                                                    . بووةثؤليتيكة و تاوانكاريةكان
واتة وةك يةك  ,  سةيركردين تاوانكاريةكان وةكو تاوان دذي طةيل ئصراق و خةلَكي ئصراقبةئصراقيكردين دادطاكة و
بةمشصوةية هةولَدانة . ي ئصراقداكانة لة باوةشرخكردين تاوانكاريةمةبةسيت بضوكردنةوة و قؤ, سةيركردين تاوانكاريةكان

 و بكرصتسةركوت بؤ شاردنةوةي جودايية ِرةطةزي و ناكؤكية ِرةطةزيةكة كة سروشتيانة نايةوص لة ضوارضصوةي ئصراقدا 
وةكو تاوانصكي ملمالنصي ِرةطةزي و ناسيوناليستانة , بةمشصوةية ئةو تاوانانةي بةرامبةر بةكورد كراون. مبينصتةوة

, واتة هةولَ دةدرصت واثيشاندرصت. سةيريان دةكرصتاونصك كة دذي خةلَكي ئصراق كراون بةلَكو وةكو ت,  ناكرصتانسةيري
 تةريبيانة دوو مةبةست ئةوة هةولَصكة .كةوا ئةو تاوانانة تاوانصكن ِرذصمصكي ديكتاتؤر دذي خةلَكةكةي خؤي ئةجنامي داوة

 بؤ ناوخؤييكردين دووةم هةولَصكة,  جودايي نصوان دوو نةتةوةي دذبةيةك دةدرصتيةكةم هةولَصكة بؤ شاردنةوةي’ ,دةثصكص
ديارة ئةوةش دةرهاويشتةيةكي سروشتيانةي . كصشةي كورد دةدرصت و نايةوص كصشةكة سنوري ستايت ئصراق ببةزصنصت
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 . ئصراق دةكاتصندراويشتنةوةي ستايت داسةثشصلطريانة خةبات بؤ يةكطرتوو هصكة لةاليةك , ثؤليتيكي ئصراقضيةتيية
 . لةاليةكي ديكة بةربةست لةبةردةم بةرةوثصشةوةضووين ِرةويت سروشتيانةي كوردستانضيةيت دروست دةكات

بةشصوةيةكي ديكة ئصراقضيةيت ثرؤسة و ميكانيزمصكة ئاماجنةكةي بةئصراقيكردين ئةو دياردة و فةنؤمينانةية كة الملي لة 
                                                                                                                                                       .ئصراقيبوون دةكةن

 اريةكان دووبارة نابنةوة يا ئةوة دةبصتةئيتر ضيتر تاوانك, بِرواكردن بةوةي كة بةداطاييكردن و سزاداين سةدام و تاوانباران
ضونكة تاونكاريةكاين كة دذ بةكورد . بةئةطةري زؤر خؤشباوةِرانةية,  بؤ ئةوانةي مةبةسيت تاوانكاريان هةيةيةكنةوا

ئةو كةلتورة ئيسالمي و عارةبيةي كة سةدام و عةيل كيمياوي و . كراون بةر لة سةردةمي سةدام و بةعس هةبووين
بؤية ئةو كةلتورة بةئةطةري زؤر دةتوانص كةساين وةكو . ندايةئةوانيتري دروستكرد هةروا لةطةِرداية و بةطةرمي لةذيا

                                                                                                                          . ئةوان دروست بكاتةوة و ثصبطةيةنصت
خالَصكي  دا بص كصشة لة نصوان دوو نةتةوةي دذبةيةك و ِرابردوو خوصناويئاشتبوونةوة بؤ بةديهصناين ذيانصكي ئاسوودة و

بةخؤطصلكردن . بةضارةسةري كورختايةن و خؤطصلكردن لةِراستيةكان و ثينةكردن ئاشيت و ئاشتبوونةوة نايةتةدي. طرنطة
كارةبنضينةيي و ثصويستة هؤ. لة جودايي ِرةطةزي و شاردنةوةي ئةو جودايية لةبؤتةي ئصراقيبووندا نايةتةدي
واتة ضارةسةري ِراستةقينةي ئةو . سةرةكيةكاين ناكؤكي نصوان كورد و عارةب دياربكرصن و هةولَي ضارةسةريان بدرصت

هؤكار و فاكتةري . بكرصت, فاكتةر و هؤكارانةي كة باكطراوندي كصشة و ناكؤكي ناسيوناليستانةي نصوان كورد و عارةبن
نكؤليكردين مايف ئازادي طةيل , اندين باشوري كوردستانة بة ئصراقبةزؤر لك, يةبنضينةيي كة باكطراوندي كصشةكة

ئاشتبوونةوة  ئةوة جطةلةوةي . كؤمةلَطةيةكي عارةيب ئصراقيداكوردستانة و هةولَي ناِرةواي تواندنةوةي كوردة لة بؤتةي
 الَ بةسةر نيازي نةتةوةي باآلدةسيتئاشتبوونةوة نايةتةدي كاتص طومان و دِردؤنطي ب. يةكاليةنة ناكرصت و نايةتةدي

دان بة . صشخةر بصتئاشتبوونةوة كاتص دةكرص بصتةدي كة نةتةوةي باآلدةست نيازي ثاك بصت و دةستث.  بكصشصتعارةبدا
دةستثصشخةري لة ضاكردنةوةي زيانةكان بكات و . نصت و داواي لصبووردن لة نةتةوةي قورباين بكاتب داتاوانكاريةكان
 دان بة ئامادةبن عارةب . و خاكي كوردستاندا بنصن عارةب ئامادةبن دان بة سنور.بووكردنةوةي تةواو بصتئامادةي قةرة

 و لةبةردةم مايف نةتةوايةيت كورد دابنصن دان بةئازادي بةجمؤرة, نةتةوةيي دابنصنيةكساين و وةكويةكي ئازادي 
صوةي ئصراق و لة ذصر ناوي مايف نيوةضلي فيدرايل و ئاشتبوونةوة لة ضوارض .سةربةخؤيي كورد ًرصطر نةبنضارةنوس و 

. بصتةديدةكرص لةتةنيشت يةكتر  لةئةطةري بووين دوو ستايت سةربةخؤي كورد و عارةب كوبةلَ, خؤبةِرصوةبردن نايةتةدي
                                 .  كةمتر لةوة ثةسند ناكاتلةباشور ضونكة سروشت و فاكتةري بنضينةيي سةرهةلَداين كصشةي كورد 
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