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  مین  ئه کاوه ... راوزخستنی کورد په کان و تن بۆ شیعه و رکه ددام سه دانی سه سداره له
تی  سته  ده  کۆتایی به یه و شوه به،  درا سداره له، ددام حسن سه، عس کانی به مزی تاوانه ڕه

ی سی   ماوه دام له م سه به، خس کو شه ددام هات وه دیکتاتۆریی سه
.  جھشتووه  پاش خۆی به ددامی له زار سه یان هه ده، داسای حوکمانی

. ی کورد وه ته وی نه  خه هاته  ده  ڕۆژانه وکی ناخۆش بوو که ددام خه سه
  ئاواره، یلی زار کوردی فه یان هه ده، ددام دا می حوکومانی سه رده  سه له

ڕۆژکدا و و   شه زار بارزانی له شت هه هه، ر و کۆکوژ کران ده ربه و ده
، ناو برد  کوردی له١٨٢٠٠٠نفالدا  ی ئه  پرۆسه له، روشون کران بسه
هید  کراوی کیمیاویی شه غه ده کی قه  چه  به بجه ه  هه  مرۆڤی له٥٠٠٠
 دوای   قوربانی له زار کورد بوونه یان هه  ده ی که وه  له  جگه مه ئه، کرد

اشووری کوردستان  ب  له یه م مای کورد هه که،   دواوه  به١٩٦١
موو  ڵ هه گه له. کوژرا بت کان نه عسییه ستی به  ده ویستکی به خۆشه

ئاخر ، ددام ڕازی بت دانی سه داره سه  له بوو کورد به ده شدا نه مانه ئه
وه و  پچرته ش ده موو قوربانییه و هه فی ئه له ددام مه  کوشتنی سه به

  بوو و چاویان له ددام دا هه  هز کردنی سه  به ستیان له ده  نی جۆراوجۆر که یان وت و الیه ده
  . چن رده کی بانان بۆی ده رزه ک به وه، پۆشی، ی کورد وه ته عس دژی نه کانی به تاوانه
شتا  ی هه  کرد و تۆه م مژوودا ئاسووده رده  به ویژدانی خۆیان له، ددام دانی سه  سداره  له کان به شیعه
مانکات  م هه به،  وه  کرده بی سوننه ره  عه ددامدا له تی سه سایه  که کردنی خۆیان له له کۆی ی به ساه
ی کورد  وه ته کانی دژی نه  پای تاوانه  تا له وه هشته ددامیان نه  سه  کورد کرا که وره له درکی گه غه

و  ی ئه  ماوه توانرا له  ده و واتهددام دانابو دانی سه  سداره ی مانگکی بۆ له دادگا ماوه. دادگایی بکرت
 تاوانی  ددام به ر سه گه خۆ ئه،   دادگایی بکرایه بجه ه نفال و هه ساتی ئه  تاوانی کاره ددام به دا سه مانگه

  .  بدرایه  سداره دان جار له نفال سه  تاوانی ئه بوو به وا ده ئه،  درا سداره کی دوجل له کوشتنی خه
یانتوانی یانیش   نه وه کانه مریکییه ن ئه  الیه ددام له  دوای گرتنی سه کانی کورد له رکرده  سه وه  داخه به
  که، تی عراق  حوکوومه کو جینۆساید به نفال وه  بۆ ناساندنی ئه  مژووییه ته رفه و ده یانوویست ئه نه

  . بناسنن، گشتی تی و جیھان به  تایبه شکن لی به خۆیان به
، کرت  ده بجه  هه کی کیمیاوی له کارهنانی چه  باسی به  که وه یاندنی کوردییه  ڕاگه  لهندک جار هه

، " کارهناوه ی خۆی به که له  دژی گه ت کیمیاویی به نانه ددام ته سه:"ن  ده بین که  ده وه گوبیستی ئه
ی  له نیشانه  په له و په ددام به ناوبردنی سه له. ددام ی سه که له  گه  شکن له وان کورد به  الی ئه واته
کانی  کانی دژی شیعه ر تاوانه سه له ددام  سه ن که کان ویستیان نیشانی دنیای بده  شیعه  که یه وه ئه

، ددام  ملی سه نه خه  ده که ته ی په و کاته تا له وه ت ئه نانه ته، واسرا  ئران هه عراق و ئامۆزاکانیان له
 کوژرا  وه ددامه ن سه  الیه ی دواییان له مه  ئه  که وه دری باوکییه  سه توه درو و ئایه دا سه  موقتهناوی به

  . ین که خت ده ی دۆزه وانه ڕه: ن پی ده
 نو  ن ئاسایی بۆ خۆی له سه کی حوسن و حه ددام جگایه رگی سه  ئیمزاکردنی مه نووری مالیکیش به

  . کاندا تۆمار کرد شیعه
مرن  تا ده"  نگه ڕه " جھشت که ک ژنی خزمی خۆی به کۆمه، و یک ونه  دوای خۆی کۆمه ددام له سه

گۆلکی ،   فیتنه بته شی ده که جھشت و مردنه وتکی کاول و ورانی به،  وه وته که  عراق نه چاویان به
  . ۆتایی بت ک م زوانه  پناچت به  که  و سوننه خونین بۆ خنکاندنی شیعه
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ئاخر ، گرت رنه  گرتن و ڕوخاندنی عراق وه کیان له کانیشی که رکرده  سه  و نه وه ته ک نه  وه نه، کورد
عراقیان " ت کو دوکتۆر بورهان یاسین ده ی عراقدا وه وه  بنیات نانه بوو له ستکی بای هه کورد ده

  . "ن  تا بچن داوای فیدرایان ل بکه وه بنیات نایه
 مژوو  ند له کان په  دیکتاتۆره  که وه  بیر هناینه ی به وه جارکی تریش ئه، ددام دانی سه  سداره له
یری  دا سه مان ئاونه ر هه به  و له وه کرده  فربوو و السایی ده وه  ستالینه ددام زۆر شت له سه، رناگرن وه
چاوشیسکۆ ، نا کانی خۆیدا نه  تاوانه هپنۆشت تا مردیش دانی ب، کرد سای خۆی ده ر و فه سه

پۆل پۆت ، نسیب بوو کی به یه ند گولله م دواجار چه به، ناو کۆمۆنیستی بنیات نا تکی به ئیمپراتۆریه
سابی  ڕوانی قه ڕکی پیر چاوه کو مه م وه  به و وته کانی ئه ری مرۆڤه  سه لله  که مبۆجیای پ کرد له که
  خه ره تۆ بی فه. کات تیان ده حله  و مژوو تف و نه سانه  که م جۆره تی تیژین له مژووی مرۆڤایه. کرد

  بت؟ نسیب ده نووسیان به مان چاره وانیش هه رگرن یان ئه ددام وه  سه رس له کان ده دیکتاتۆره
   


