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  مةهاباد قةرةداغي

  چذبوونةوةي مثژوو لة چةند ذؤژثكدا
  )ي سةددام دادگام، بؤبةغداسةفةري ذاپؤرتثك لةسةر (

  
  :دةروازة

 بةنثوي  م لة سةردانثكمدا بؤ الي هاوذثيةكي كةركووكي      1990ساصي  . بينييةوة بةغدام   دواي شازدة ساص  
بـة نثـو   و كاري و چةنـد هاوذثيـةكي ترمـان      لةگةص كةس    كة لة زينداين ئةبوغرثب تووند كرابوو،        )ئاوات(

م لـة زينـداين      خـؤم  ئـاوات، بةذثكـةوت هاوذثيـةكي تـري       كـاك   لةو سـةردانةدا جگـة لـة        .  تثپةذين دابةغدا
لة دواي يةك دوو كـاتژمثر      . ة)حةسةن(ةصكي هةولثرة و ناوي      كة خ   و بةسةركردةوة  يةوةئةبوغرثب بيني 

، هةر ئـةو ذؤژة لـة       داو ترسةوة لةگةص ئةم دوو هاوذثية     بة سرتة   بارودؤخي سياسي   دانيشنت و گفتوگؤي    
  .  تثپةذين و گةذاينةوة  بؤ كةركووكداديسانةوة بة نثو بةغدائةبوغرثبةوة 

تاألوي لث دةچؤذا، برييت بوو لةو ئازارة دةرووين لة پثش ئةو شانزة ساصةش، يادگاري من لةگةص بةغدا         
 لـة ميانـةي     ، و انوة ذووبـةذووي گةلةكـةم    ردي ديكـة   كـو   و هـةزاران   و جةستةييانةي كـة لـة ميانـةي مـن         

، م دةچثشتو تاأل لة زيندانثك و دووان و سيان و چوارلةوث.  دةكرايةوةئثمة ذووبةذووي مشانةوةگةلةكة
 تةمةمن خونچةي چواردةبةهار بـوو      ئةو دةميش كة لةوثندةرث وةك كوردثك دةچةوسثندرامةوة، هثشتا       

م دابـوو سـةر بـةو       لة دصي خؤمشـةوة بـذيار      .از نةبووم بةغدا ببينمةوة   نةك زياتر، بؤية هةرگيز ئاواتةخو    
ساصـثك لـة    (كتثيب   نووسيين    كابووسةكان و دواتريش بة هةويين      نةكةمةوة كة بوو بة هةوثين     دادؤزةخة
لـة فذؤكةخانــةي  ) 2006-12-3(ذثكــةويت  لـة ذؤژي يةكــشةممةي ذابـردوو   لةگـةص ئةوةشــدا  .)دؤزةخ

  . هةصفذميهةولثرةوة بةرةو بةغدا 
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 بؤ گةيشنت بةو ساتة مثژووييـةي       نيشتنةوة، وةلث چاوةذواين  ي  هة لة   هةصفذين خؤشتر هةسيت  هةميشة  
 لة نـاخي ناخيـشةوة دةمـزاين ذؤژثـك هـةر دةيگـةمث، بـةو                ئاماجني سةفةرةكةم بوو، ئاماجنثك كة    كة  

ترسييةكاين بةغـداي  ردم و هةسيت نزيكبوونةوة لة ساتة دصخوازةكةم، هةموو مة    نيشتنةوةية شادماين ك  
  . مةجنةنيقي لة بري بردبوومةوة

بؤ بةغدا بةكار دةبـةم، چونكـة پـذ بـة        ) مةرگستان(يان  ) مةجنةنيق(يان  ) دؤزةخ( ميتافؤري   كة زؤر جار  
 و، تةنانـةت دواي     لة دژي مرؤض پيادة دةكرد    بةعسييةكان بذيارةكاين ذژمثيان    پثسيت ئةو دؤخانةن كة     

داين ئـةو مةجنةنيقـة هـةر گةشـة و بةردةوامـة لـة ذنينـةوةي ژيـان و،                   ذوخاين ذژمثةكةش جؤشـي ئـاگر     
   .كاولكردين شار و، سذينةوةي ژيار

  الي كث سكاأل بكةم؟ئةرث 
 دةرهثنراوة و، لةو دةمةوةي دادگاي باألي تاوان بؤ دادگايي ئةوان دانراوة، لةوةيت ديكتاتؤر لة كوونةكة

يـان  انئةو تاوانبارانة تؤمـار بكـةم كـة الوثتيم        ي خؤم دژي    لة مةراقي ئةوةدابووم چؤن بيانگةمث و سكاأل      
 و شـانةكانيان    واسـي دةهةصيانئثمـةيان    دةكوژانـدةوة و، كـة       انيان لةسةر جةسـتةم   كان، كة جگةرة  دزي
 دةدا و لةگــةص هــةر جنثــو و ان لــة ميانــةي ئثمــةوة، كــة ســةدان جنثويــان بــة گةلةكــةم ينهثنــادةدةر

 مـن دةتـوامن لـة       ،جگة لـة سـكاآلي خؤشـم      .  دةچةپاند ان لة دةروومن  انسوكايةتيةكيشياندا بارثك ئازارم  
  !لة كوث ئةم شاهثديية تؤمار بكةم؟ئةي كةيسي كوردة فةيلييةكاندا شاهثد مب، 

ثكم دةسـت   بكـةم، وةألمـ   تؤمـار    سـكاأل و الي كـام قـازي       لة كوردستان لة چةند كةسـم پرسـي لـة كـوث             
بــةألم .  كــة مةبةســتم بــوودادوةرةينثتــة الي ئــةو ذثنوماكــار بثــت و مبگةيةوةك پثويــست نةدةكــةوت 

سروشيت ذثكةوت و دةركةوتةكان دةيسةملثنن هةموو شتث لة كايت خؤيدا ذوو دةدات، نةك زووتر و نةك 
  .درةنگتر

  پةيام كة ذؤژي دث،  ((
  هةموو دنياي بؤ تةخت دةبث و دةبثتة ذث، 

  . تا لة كات و سايت خؤيدا بگاتة جث
  ، ةصثم كةوا دئةوة من نيم

  )).  وام پث دةصثةذثكةوتةكاين ژيامن
بينم  قازي لة دادگاي باألي تاوانةكان ب و يةك بيست، بةصكةيةككةوتثكي مثژوويي واي كرد نةك تةا ذث
 ئةو ذثكةوتةي كة من و ئةواين كؤكردةوة        .چةندان ذؤژ پثكةوة بني و گفتوگؤيان لةگةص بكةم        بناسم و    و

 لـة يـةكث لـة وألتـةكاين         ،لة ناوةذاسيت مانگي ذابـردوو    بوو   نثونةتةوةييي  ي سث ذؤژ  كؤنفرانسثكذاستة  
 بدةنةوة و، ذثنوماييم    امندةتگووت دةنگي ناخم بانگهثشي كردوون تا وةألمي پرسيارةك        وةلث   ، دراوسث



  
 

 3

ببم بـة  هةروةها بكةن بؤ ئةو شوثنةي كة بتوامن ببم بة سكاألكار لة دژي ديكتاتؤرة گةورة و بچوكةكان،             
يم گرتؤتـة   گةيانـدن  بةوةش بةشثك لةو پةيامـة بگةيـةمن كـة ئـةركي             .دي كةيسي كوردةفةيلييةكان  شاهث

ديكـة كـة لـة مـاوةي ساصـثكي          سياسـي   لة مايف سةدان و بگرة هةزاران زينداين        بكةم  بةرگري   تائةستؤ،  
اي  لـة بـصنگؤي دادگـ      دين دةنگي هـةموو ئـةوانيش و خؤشـم        گةيان. زيندانةكاين بةعس بينيمن و ناسيمن    

  .لةو ماوةيةدا خولياي شةو و ذؤژم بوو ،ديكتاتؤرةوة
 و دةليلم بؤ دةنثرث، بؤية بـؤ ئـةم          دةسازثنثئةوة جاري يةكةم نيية بانگةوازي ناخم ذثكةويت مثژوويي         

 ئةوةنـدة دؤسـيت      و   ش پثويستة سوپاسـي بـةخت بكـةم كـة ئةوةنـدة يـار و ياوةرمـة                 و دةليلة  ذثكةوت
ئةو پةيوةندييانةي كة لةو ذثكةوتة مثژووييةدا بؤ من دروست         . خت دةكات ذثگاكامن بؤ تة  هةستةكامنة و   

، 2006 -12-4واي كـرد ذؤژي دووشـةممة، ذثكـةويت     بـوو بـؤ گةيـشنت بـةو شـوثنة و،       چاوساخمبوو  
بكـةم و، هـةر هـةمان       وةك زيندانييـةكي سياسـي تؤمـار        لةبةردةم قازييةكي لثكؤصينةوةدا سكاألي خؤم      

كة كةيسي كوردة فةيلييةكاين لة الية شاهثدي خؤم بدةم ، چونكة مـن             ،   ديكة يدادوةرثكذؤژيش و الي    
كوذةگةجنـةكانيان و لـة    لـة هـةموو   ةوة  داماصـذاو  ذاگواستين سـةدانيامن كـة لـة زينـداين بةعقوبـ        بينةري

 دواي .سةروةت و سـامانيان، لـةو زيندانـةوة بـةرةو مةيـدان و لةوثـشةوة بـةرةو ئثـران ذةوانـة دةكـران              
  . ردين سكاألكةم و شاهثدييةكةم، هةستم بة ئاسوودةيي و بارسوكبوونةوة كردتؤمارك

  :لة كؤشكي كؤمارييةوة
. يبوو كة نؤكـةري سـةددام بـوون       دقيان  عثرا ذژمثي ئةوساي    تةا ئةو كوردانة كؤشكي كؤماريي      پثشتر

ةورةي بـةدناو   كوردثكي ئاسايي و تثكؤشةر تةا دةيتواين زيندانـةكاين نزيـك كؤشـك و دادگـاي ئةلـس                
 يان لـة  هةندثك لةو كوردانة لةو كؤشكةدا ويسامي سةدداميان لـة سـنگ دةدرا بـةهؤي ئازايـةتي               . ببينثت

دةسـتة دةسـتة   كـة  هةروةها ئةو كوردانةش ديتبوويـان  . جاشايةتييان لة دژي گةل و نيشتيماين خؤيان    
سةددام بوو كة و دانيشتنانةدا يةكثك لةلة دةبران ئاهةنگ بؤ جةژين لةدايكبووين سةددام بگثذن و ذثك 

 هـةر ئـةو     .هةواصي ناردين هةشت هـةزار بـارزاين بـؤ دؤزةخ پثـدان و ئـةوانيش كرديـان بـة چةپـصةذثزان                    
 بـةرةو  ذثپيـشاندةري خـؤي و دارودةسـتةكةيةيت   يةكثكـة لـةو بةصـگة گرنگانـةي كة    ةيةي كة ئثستا    بةصگ
  .دؤزةخ

ثكة كة هةندثك پثي دةصثن ذزگاركةر و هةندثكيش ئةو كؤشكي كؤمارييةي ئةوسا، ئثستا سةفارةيت وألت    
بـاج و تةزكيـةي كةسـثكي    ئةوان وايان كؤنتـذؤص كـردووة كـة چؤلةكـةش بـة بـث              .  پثي دةصثن داگريكةر  

ــة ژوورةوة  ــةتوانث بچثت ــان ن ــورد. ناســراوي خؤي ــةوماني ناســياودوو ك ــة ل ــةن  ســةفارةتة ك ــار دةك  ك
هـةر لـةو    . ئـةو دةرفةتـةمان لـة كـيس خؤمـان نـةدا           ةش  ئثمپثشنياريان كرد مبانبةن بؤ بينيين ئةوث و        

 دادگـاي ئةلـسةورةي بـةدناوم بينييـةوة، كـة           ي خؤم لة ئةمين عامة و،       دةوروبةرةدا زيندانةكةي ئةوسا  
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دةستةخوشكم و ئةو دوو  لةگةص دوو. ئةوسا بة چاوي بةستراوةوة بةكثشيان دةكردم و نةمدةبيين چؤنة
، لة كؤشكي كؤماري دووةمني ئثوارةي بةغدامان لةوث ند سةعاتثكي چة،  ي كارمةندي ئةوثبوونهاوذثية
   ..، بةألمبةسةر بردكؤن، 

  ! ؟چ كؤشكث خوداية، چ كؤشكثك بوو
  ! كث نةخشةي كثشا و چؤين كثشا

  !  دروست كرا و بة چةند چؤن،دروسيت كرد وكام بيناساز 
  ! ؟سةري لة كوثية و بين لة كوثيةئةم كؤشكة 

مةحاصة كةسث بيةوثت وةسفي بكات و بؤ .  ئةم كؤشكة ببينثت سةري سوذ نةمثنثتمةحاصة هةر كةسثك
چةنـدان   ،مؤزةخانـةم دي و دةيـان  لـةو هـةموو وألتانـةي كـة گـةذام             . وشة و بذگـة و ذسـتة دانـةمثنثت        

سـةيرم دي،   سـةمةرة و    سـاختوماين   ديوار و   كةنيسةي كؤن و نومث دي و، كؤشكي پاشاكؤنةكامن دي و،           
 تةا ئةوةنـدة دةتـوامن لةبارةيـةوة    . هثندةي ئةم كؤشكة جوان و سةير و دصذفثن نةبوون    وةلث هيچيان 

كث باوةذي دةكات ئةگةر خؤي نةيبينثت و پثي  .بصثم، چونكة تةا دةتوانرث ببينرث نةك وةسف بكرث
  واژؤي ديكتـاتؤر   ، واتـة بـة هـةزاران هـةزار جـار          بصثيت، لةسـةر هـةموو بـةردثكي ئـةم كؤشـكة دصـذفثنة            

  .بةهةصكؤصني نووسراوني درشت صهةصكؤصراوة و، وتة بثنرخةكانيشي بة هث
ئةمريكايي لة عثراق هةبن، كاتث هاوأليت د هةزار كة دةچيتة نثو ئةو كؤشكةوة ئينجا دةزاين دةبثت چةن

چةندان بةشي  . نژيدا بي ئثستا)سةفارةيت ئةمريكا( ئةوسا و ئةم هةزاران كةسة لة نثو كؤشكي كؤماري
لة ذاذةوةكاندا سةدان ژن و پيـاوي ذةش و سـپي و           . كرابوونة چةندان ذثستورانت و كافيتريا    كؤشكة  ئةو  

بؤر دةهاتن و دةچوون و سةر بة هثزي فرةذةگةز بـوون، نزيكـةي هةمووشـيان               مؤر و   قاوةيي و سوور و     
ــوون و   ــدار ب ــوو   چةك ــوة ب ــةكيان پث ــةم دةمانچةي ــةراين  . الي ك ــةكي نيگ ــيچ هثماي ــ ه ــة نثوچاويان دا  ل
، يندةكـرد لـث    ان كة دةياندا بة الماندا بة ذوويـةكي گةشـةوة سـألوي           ژنان و پياوانيان  . نةدةخوثندرايةوة

ي نثـو   ئـةو سـاتانة   . هةندثكيشيان كة ناسياوي ناسياوةكةمان بوون بؤ يةكتريناسني لة المان دةوةستان         
  .ش بؤ من زياتر لة خةون دةچوو، وةلث ذاسيت بووكؤشكي كؤماري ذژمثي پثشوو

  :لة دادگاي سةددامةوة
 ، بينـيين   دةيبيـنني  لة نثو قةفةزي دادگاوة و لة شاشةي تيضييةكانةوة       كة  جوودا لةو زةليلييةي سةددام     

لةوةتةي .  و بريم لث دةكردةوة بوو بووة خولياموة،ذاستةوخؤ و لة هؤصي دادگاخؤي و دارودةستةكةي، 
انةكاين بةقورباين بـووين خؤيـان ذووبـةذوو بـؤ     لةسةر كةيسي ئةنفال دادگايي دةكرثن و، گةلةكةم داست     

بة كؤتكراوي و زةليلي،   بووماندادوةر و دنيا و ديكتاتؤر و دارودةستةكةي دةگثذنةوة، لة مةراقي بينيني
  .  ذاستةوخؤ و لة نزيكةوة
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  موتيضثكي بةهثز و ذةوا لة پشتييةوة بثت، مةحاصة نةيةتة دي، وةلـث بـؤ               ناخ بثت و   ئاواتثك هي قوأليي  
 لة نثو ژاوةژاوي ئاژاوةخانةي بةغدا ئةو كارة ئاسان ،ئةمةشيان دةبوو دةليلثك هةبثت  ذثنيشاندةر بث و

دةرةوةي ناوچـةكاين   مةحةمـةد ئيحـسان وةزيـري كاروبـاري         . د(م  سـوپاس بـؤ هـاوذثي هثـژا       . بكاتةوة
-12-7ة، ذثكةويت ذؤژي پثنجشةمم   لة ئاكامدا لة. بؤمانارةئاسانكدةليل و كة بوو بةو  ، )كوردستان

 نثو دادگـادا    لة ي ترم لةگةص سث دةستةخوشك   ،ئةنفالكارةسايت   لة دوادانيشتين شاهثدةكاين      2006
  . بينييةوةانمخؤوةك تةماشاكار 

مـةهاباد لـة   (: ساتةكاين پثش دةستپثكردين دادگا دصم بة ترپةي خثرا لةگةصمدا دةدوا و پثـي دةگـوومت             
، كة تؤ كچؤصةيةك بوويت و لةژثر دةسيت جةالدةكاين ئةم پياوانة بريتة بيست و شةش ساص پثش ئثستا

پثـي دةگـوويت    دةيچرپانـد بـة گوثتـدا و        ذؤحـت   ئةشكةجنةيان دةدايت و جةستةت دةبوورايةوة،      بووي،  
، يـة  دث تؤ ئازاد و ئةوان ديل دةبن، ئةمـذؤ ئـةو ذؤژة  يشذؤژثكخةمت نةبث و ئةم ذؤژانةش تةواو دةبن،    

جةستةت ش وةك هةتوان بؤ ذؤح و دةروون و جةستةت پثويسنت، بؤية دةبث هةمووئةم ساتة دةگمةنانة
 سـؤمايي چاوةكـامن وثنـةي       ألم بـة  كامثراي ئاسايي قةدةغة بوو، بة     ).چاو و تةماشايان بكةيت    بكةيت بة 

  .نهةموو گرتة گرنگةكامن گرت و ذةوانةي هؤش و هةستةكامن دةكرد
مـن هةسـتم دةكـرد ئـا ئـةم وةسـتانة، وةسـتانثكي              . ر پـث  دادگا دةسيت پثكرد و هةموو هةسـتاينة سـة        

 و قوربانييـاين   كوردستان، بة تايبةتيش شةهيداين ئةنفال و هةصـةجبة  ذاستةقينةية بؤ گياين شةهيداين   
 جيـا لـة هـةر وةسـتانثكي ديكـة مانـا             ئةو وةسـتانة  .  بادينان  بارزان و  كيمياباراين گةرميان و قةرةداغ و    

 لـة نثـو ئـاپؤذةي مـةرگ و تارماييـةكاين            يـة  تروسكايي دادپةروةري   بووين ، وةستاين سةملاندين  دةدات
  . تاوان

 كةس تثنةدةپةذي و چوارمان كورد بووين، لةسةر ئةو كورسييانة          چلئثمةي تةماشاكار كة ژمارةمان لة      
دانيشتبووين كة لة بصندايي دوو مةترةوة دةيذوانيية دادگا و شوشةيةكي پـاك و ذوون لـة نثـوان ئثمـة و         

ئةو شـوثنةي ئثمـةي لـث دانيـشتبووين         . بة جواين ببينرثت  شتث  هؤصي دادگا بوو، بة چةشنث كة هةموو        
سـةرؤكي دادگـا داواي     . ذثك لة سـةرووي ئـةو دةرگايـةوة بـوو كـة تاوانبـاراين لـث دةهثنرثنـة ژوورةوة                  

  . دةنگثكي زؤر بصند و تيژ بانگي يةكةمياين كرد. بانگكردين تؤمةتباراين كرد
  )) ار سةددام حسثن مةجيدتؤمةتب(( -

 كـة ذثـك لـة        سـپيية ئاسـنينة بـذي      هةموو جةستةمم كردبوو بة دوو چاو و ئةو دوو چاوةشم لـةو دةرگـا             
نيـو  . ، كـة دةبووايـة تؤمـةتباراين لثـوة ثنرثتـة هؤصـي دادگـا              خوارةوة و لة بين پثي چةپمانـةوة بـوو        
كةصةكةت، سوور و سپي و بث موو، سنگ رزؤنثوشانپاين پياوثكي . خولةكي پث چوو تا دةرگاكة كرايةوة

لة پشيت ئةوةوة پياوثكي باريك  .ئةمةيان تةا پاسةوان بوو. دةرپةذيو و بازوو ئةستوور هاتة ژوورةوة
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.  چلكن و ذيـشهاتوو بـة هـةنگاوي سـست و بثهثـز هاتـة ژوورةوة                 بچووك، تثكشكاو، چاوشؤذ، ذموزن،    و
 ئةويــشةوة، پيــاوثكي ديكــةي كةلةگــةت و هاوشــثوةي لــة دواي. ، خــوودي ديكتــاتؤرئةمــةيان ئــةو بــوو

  .يانبردناوةذاسيت دادگا  تا نثو قةفةزةكةي ةي، بة هةردووكيانةوةهاوكارةك
بانگكردين تاوانبارةكاين ديكةي بةدوادا هات و، لة هةمان دةرگاوة، هةر هـةمان دوو پيـاوي كةصـةگةت،                 

 برد، وةلث نةك ئةو كورسـييانةي جارانيـان كـة           ييةكانيان))كورسي ((وة بچووكة زةليلةكانيان بةرةو   پيا
ــةو      ــكة ئ ــرد، بةص ــاألنكردن و ســوتاندن و ئةشــكةجنةدانيان لةســةر دةردةك ــذين و ت ــذياذي كوشــنت و ب ب
كورسييانةي كة لة نثو قةفةزي دادگاداية و كورسـي ذاسـتةقينةي ئـةو فةرمانذةوايانةيـة كـة خؤيـان بـة                    

ئـةو  .  بـدزث ةكانيان شـل دةكـةن ببـذث و بكـوژث و    اژةصـيي دةسةأليت ذةها دةزانن و جصةو بـؤ غـةريزة ئ         
بـةتاص و بـة شـكؤي شـكاوةوة         كة كورسي دواپلةي وةزيفةكانيانة و بـة دةسـيت          نثو قةفةز   كورسييانةي  
  . دادگايي دةكرثنلةسةر تاوانةكانيان  و رثنلةسةري دادةن

ؤ چركةيـةكيش بثـت بـة        درةو دةكرد، عةيل كيمييـايي بـ       ان، كة بة داس ژياين كوردي     1988ئاخؤ ساصي   
 هةبثت و لةو ذؤژةدا بة بةرچاوي دنياوة و لةپاي ئةو تاوانانةي يشبرييدا هاتبث كة دةشث ذؤژثكي جياواز

 . ئةگةر بؤ چركةيةكيش ئةوةي بة خةياصدا هاتبا، نةدةگةيشتة ذؤژثكي وا.كة ناوي نا ئةنفال بانگ بكرثت
  : گذ و تيژةكة هاواري كرددواكةس كة بانگ كرا بؤ نثو دادگا ئةو بوو، دةنگة

  )).تؤمةتبار عةيل حةسةن مةجيد(( -
، هةردوو گاردي كةصةگةيت بازووئةستوور ئةجمارة پياوثكي لة وةئثمةي تةماشاكاري نثو دادگاپثي لة بن 

 بة گؤچانثكةوة، دةيذوانيية بةر پثي خؤي و ي پةككةوتةپريثك.  هثناانهةموو تؤمةتبارةكان تثكشكاوتري
  . بة شةلةشةل و بة هةزار حاص گةيشتة سةر كورسييةكةي خؤي. ترو لة هةموو ئةواي ملي شؤذتر بو

  ! ئاي كورسي((
  چةند بارگاويت بة مةترسيي، 

  كة بثويژدانثك لةسةرت دادةنيشث
  سةردار ئةرث  :بؤ پثي ناصثيت و ناپرسي

  .بثدةربةسيتسص لة تاوان ناكةيتةوة و بؤ ئةوةندة 
  بكاتةوة ياوازيش جكيبري لة ذؤژثپثي ناصثي بؤ 

  اتدكة هةموو شت، پارة و پاية، شكؤ و ساية لة دةست دة
  ث و، دادةنيشبة زةليلي لةسةر كورسي نثو قةفةزثك 

   .)) دادي ناداتشپةشيماني



  
 

 7

 كثبص هةبوو بؤ تثـسرةواندين هـةر كةسـث كـة لـة              ي دةسيت عةيل كيميايي   ذؤژگارث لة جثي ئةو گؤچانة    
 ژن و پياوي بثدةرةتاين   ي كة دةشةلني هةزاران شةقيان بؤ نثو هةناوي         فةرماين دةردةچوو، ئةو پثيانة   

 ئــةو ،  بــاريووةئاگريــان لــث هاويــشتووة، ئــةو چاوانــةي ئثــستا وا شــؤذن ســةردةمثك كــورد و عــةرةب
  .ندةردنةهامةيت و مايةي ن،  عةردذووةو كة ذؤژانثك بة حةواوة بوون، ئثستا انلووتانةي

ن، بؤية پثويست بـة     ن، هةموو كةس لة ماصةكاين خؤيانةوة دةيبي      يانگةكان و بةص  يانشاهثدةكان و وتةكان  
جگة لة سةرؤكي دادگـا،     .  دةكات شوثنةكة بة وةسفكردين    گثذانةوةيان ناكات، هثندةي ئةوةي پثويست    

ــةر      ــك بةرامب ــشتوون و ذث ــة الي دةســتةچةپ داني ــةالي دةستةذاســت و دووان ل ــة، دووان ل چــواري ديك
ــةقةفةز ــارانةك ــوار   . ي تاوانب ــة خ ــشتييةكان و ل ــةوان پارثزةرةگ ــة الي دةستةذاســيت ئ ــشةوة  ل ئةواني

لــة دةســتةچةپي قــازي شــوثنثك بــؤ ســكاألكار و .  دانيــشتوونپــارثزةراين قوربانييــاين ئــةنفاكراوةكان
 و، هةر لةو ذيزةشدا پارثزةرةكاين سةددام و دارودةستةكةي دانيشتوون و لةگـةص             شاهثدةكان چثكراوة 

لـة سـيماي هةمووشـياندا هةسـيت دؤذان و          .  ئـةوان پـةنگ دةخؤنـةوة و مؤذةدةكـةن         وتةي هةر كةسثك  
 ذوو، ةنـة بث بةصگةيي لةبةرامبةر ئـةو هـةموو بةصـگانةي كـة جينؤسـايدي ميللـةتثك دةخ      دةستكوريت و  
  . دةستةوةستانن

  :لة ناوچةي سةوزةوة
ثراقي فيدذاصي تثـدا ذژاوة     ئةوةي كة بة ئينگليزي پثي دةگوترثت گرين زوون و دامودةزگاي حكومةيت ع           

ناوچـةي  (اوي لثبنرثـت    لة فذؤكةخانةوة تا كةناري ئـةوث ناوچةيةكـة هةقـة نـ           . تةا چةند كيلؤمةترثكة  
لـة  . ذوو دةدات  چـي    نازاينبة تةماي خؤت نيت و       و   گةرةنيت نيية لةو ذووبةرةدا   ، چونكة   )بةتةماي خوا 

وور نيية لة ئةجنومةين وةزيران و پةرلـةماين         كة زؤر د   )هؤتثلي ذةشيد ( ةوة تا  سةوزيش  زووين سنووري
لة هةر يةكثكياندا لة    .  زياتر لة دة خاصي پشكنني هةية      بوو،ذؤژثكي ئثمة    چةند    مةنزصگةي  كة عثراقةوة،

اسـنامةكةت خبـةوثين،    لة هةندثكياندا دةبثت پاسپؤرت يـان ن      . دوو ناسنامة كةمترت پث بثت دةرناچيت     
 ناسنامةيةكي تر لة شوثنثك و،     ي خةواندين پاسپؤرت  دوا. ث بثت بؤية دةبثت شةش حةوت ناسنامةت پ     

لة جثيةكي تر و، پيشانداين دووناسـنامةي ديكـةش لـة پرسـگةي هؤتثلةكـة، ئاكـام گةيـشتينة هـؤتثلي                
  .ذةشيد

 چونكة ئامساين ، دةبينرا وةلث بة لثصي و دوورتريشلة ؤمي هةشتةمةوة ئةوپةذي زوونةكة و زؤر زياتر
. ويية و، دةنگي تةقينةوةكانيش بة ئاسـاين دةگةيـشتنة گـوث و گرمـة و گيـضةيان دةهـات                  بةغدا دوكةأل 
كة حكومةت و پةرلةمان و دةزگا گرنگةكاين حكومةيت  ئةم زوونة .  ذةش هةصگةذاوةتةوةناوچةي سةوز

 و ذةگةزةكاين نثوة هثزي فرةذةگةز، بة دةگمةن خةصكي وألتةكة لپذة  و چذو عثراقي لثية هثندة تةنگ
كة ئةوانـة دةبـيين     .  لة هي تاسةبار دةچثت     دةگمةنانةش ذووي ئةو ذةنگ و   خؤي دةبينيت، كة    وألتةكة  
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خؤت ت و دةچيت و     كة بة بث ترس دثي    ردستان نةكةيت، لةم بةشةي      هةموو چركةيةكي كو   ناتواين بريي 
ثكـيش  وألتثك بة دةسيت گةل خـؤي ئـازاد بكرثـت وةك كوردسـتان دةبـث، وألت            . سةروةري وأليت خؤيت  

دةسـيت بثگانـة بـؤ مـارگرتن        : بثگانة بؤت ئازادي بكات وةك عثراق دةبث، پةندثكي كوردي هةية دةصـث           
ذاسـتة   .ئةوةي بةغدا ببينث بؤي دةردةكةوثت تةنانةت ماريش پثويستة بة دةسيت خؤت بيگريت           . باشة

ئةوةي ئثمة لة ساصي    ئازادكردين ئةم بةشةي كوردستان زؤري خاياند و باج و نرخي زؤرمان بؤ دا، بةألم               
بـؤ دةرپةذانـدين    )  و پثـشمةرگة و سـةركردة      گـةل (ذاپةذيندا بة هةسـيت خؤمـان و بـة دةسـيت خؤمـان              

خؤمان سةروةري لة ئاكامدا داگريكةران كردمان و ئةجنامي هثنا، دةيهثنا سةدةيةك قورباين بؤ بدةين و 
  . خؤمان بني

، وةلث سةراين عثـراق چـاك دةزانـن گـةر ئـةو             هةندث جار باسي كشانةوةي هثزةكاين ئةمريكا دةكرثت      
. كان دةبثـت ةبـ ادةبثتةوة و، لة نثو شةقامةكانيشدا خوثن تثكـةألوي زثر  هثزانة نةبن زووين سةوز سوور    

 مـةت لـةوةدا چييـة كـة       ك حي :من كة لة بةغدا بووم نةدةمتواين برينةكةمةوة و لة دصي خؤمةوة نةپرسـم            
 كة سـةرتاپاي زوونثكـي سـةوزة و          خؤمان  ئةم كوردستانةي  )پاريت و يةكثيت  (  حيزبةكاين ئثمة  سةراين

لـة  دةبـةن  ي چةشين گةوهـةرة، كـةچي هةنـدث لـة كؤبوونـةوةكاين خؤيـان        كئاوي وةك كةوسةرة و خا    
    ؟!، ئةجنام دةدةن لةو كةشة پذ لة نيگةراين و خةتةرة، كة بةرةي جةنگثكي بثئاكامة،بةغدا

  :وةي بةغدالة فذؤكةخانة
ژيان چةند .  دةبينثت پثي سةير نابثت بؤ بة لثشاو عةرةبةكان ذوو لة كوردستان دةكةنئةوةي كة بةغدا

ئةوةي ذووبةذووي مردن دةبثتـةوة، تثـدةگات ژيـان         . سةختيش بثت دةهثنث بؤ مانةوةي تةقةال بكةيت      
  . ماناي چيية، ئةوةي لة ماناي ذاستةقينةي ژيانيش تثبگات هةرگيز ئاوايت مردن ناخوازثت

انةي جياوازي وألتاين جؤراوجـؤرم ديـوة، قـةت و لـة هـيچ كـوث                ةخ نيية ئةگةر بصثم چل فذؤك     زثدةذؤيي
خؤ سـواربووين فذؤكـة بـةوة نييـة كـة بليتـت بـذيبثت و                . بينيمبيين كة لة فذؤكةخانةي بةغدا      ة ن مئةوة

ذثزگرتن و . نةخثر بةوانة نيية و، بة پاصنانة. ئؤكةييت كردبثت و ژمارةي كورسييةكةتت بؤ دياري كرابثت
نيية و، ئةگةر لةو پاصنانة سةركةويت و گةيشتيتة نثو فذؤكـة ئـةوة بـةخت يـارت                 بووين  بةذييز وةستان   

ئةگةر فذؤكةكةش پذ بوو، ئةوةي كة . بووة و، تا زووتر بگةيتة نيو فذؤكة شوثين باشتر بؤ خؤت دةگريت
قـسمةيت لـة سـةفةر هـةبثت،     دةبـث بذواتـةوة و سـبةي ئةگـةر نـةكوژرابثت بثتـةوة و ئةگـةر        ماوةتةوة  

  .سةفةرةكةي بكات
ئةوةي لة فذؤكةخانةي بةغدا دةيبيين، هةستثكي پةشيمانيت ال دروست دةكات و بـذثكيش نـةفرةت لـة                 

بؤ من وا بوو، بةألم كة بريم دةكةوتةوة من سةددام و عـةيل             . خؤت دةكةيت كة بؤچي هايت بؤ ئةو وألتة       
 و سكاأل و شـاهثدي خـؤمم لـة دژي ئـةوان تؤمـار               ابووتيية بيين كيمياوي و ئةواين ديكةم بةو زةليلي و ن       
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 لةبةر ئةو هؤية لة خؤم دةبوورام، بةألم چركةم دةژمارد بـؤ  .م دةيهثنا ئةو نرخةشي بؤ بدة    كرد، كةواتة 
هةصفذينةوة و گةيشنت بة كوردستان، بة شاري هةولثر كة وةك دايكثكي ميهرةبان باوةشي بة هةمووماندا 

  . نالوثنثتةوةكردووة و دةما
 09 /12 /2006  

  كوردستان-هةولثر 


