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لة يادي كارةسايت هة

                                                

  حةميد تةميوريحةميد تةميوري... ...   بشيماي كوردستانبشيماي كوردستانةةلَلَلة يادي كارةسايت هة
  

 و چةند مانگثك پثش تةسليم 1945لة نثوان مانگي مارسي ساصي 
فذؤكةكاين هثزي ، بووين ژاپؤن لة بةرانبةر هثزةكاين ئامريكايي

ئامريكا لة سةدان مةئموريةيت هةوايي دةستيان كردة بؤردمان كردين 
لة ئاكامي ئةو بوردمانةدا . پثتةخيت ژاپؤن، "توكيوو"قورسي شاري 

 هةزار كةسي خةصكي ئةم شارة بوونة قورباين و بةشثكي 100نزيكةي 
. زؤري ئةم شارةش بة هؤي تةقينةوةي بؤمب و ئاگرگرتن وثران بوو

بة پثي وتةي . تنةي شار تؤفانثكي بة هثز لة ناوچةكةدا هةصي كردrهةر بة هؤي ئةو بوردمان و ئاگرگ
خةساري بوردماين توكيوو بة هؤي ئةو بؤمبة ناسراوانةوة زياتر بووة لة خةسارةيت ، نووسانمثژوو 

شاياين باسة ئةو بوردمانانةي كة لة سةر شارةكان . بوردماين ئةتومي شارةكاين هثروشيما و ناكازاكي
ايي لث و ئةو ناوچانةي ژاپؤن دةكران هةمووي ناوچةي مةدةين بوون و هيچ هثزثكي نيزامي يان سوپ

 بومبة ئةتؤميةكاين دواي ئةوةي، 1945وسيت ساصي ي مانگي ئاوگ14سةرئةجنام لة ذؤژي . نةبوو
ئةوة . شؤراي ئةمپراتوري ژاپؤن بذياري دا كة شةذ ذاگرن، ئامريكا بةر بوونةوة سةر دوو شاري ژاپؤن

بة  (1. قةبووص كردي سثپتامربي هةمان ساصدا ئامريكا تةسليم بووين ژاپؤين وةرگرتوو لثي 2بوو لة 
  . ) لة دوورگةي توكيوو مؤر كرد قازاجني ئامريكا بذيارنامةيان

لة گرمةي شةذي دووهةمي جيهاين ذوويدا ،  بوردمان كردين شارةكاين ژاپؤن كة لة جيهاندا دةنگي دايةوة
 جؤرة كة ئةو كات زهلثزةكان هةر يةكة بؤ دةسصات و هثزي خؤيان لة ناوچةكاندا دةستيان دةداية هةر

لةوث ئامريكا بؤ ئةوةي ژاپؤن تثك بدا و ئةو دورگانة بكةوثتة ژثر دةسصايت دةسيت خؤي ئةم . چةكثك
مةبةست لة . ناكازاكي و هثروشيما، توكيوو"جينايةتةي ئةجنام دا دژي خةصكي مةدةين شارةكاين 

ژاپؤندا  خةصكي هات و  ئةو كارةساتانةي كة بةسةري وصاتنووسيين ئةو كورتة مثژووية ئةوةية كة دواي
هات نة هةر لة نثو نةچوون بةصكوو ئةمذؤ يةكثك لة گةورة هثز و سةنعةتيةكاين جيهانة كة هةموو دنيا 

ذؤژثكيش دث كة كوردستان لة ژثر چةكمةي داگريكةراندا ذزگاري بث و ببثتة . دةسيت بؤ دادةكثشث
  . منوونةي وصاتاين ذؤژهةصايت نثوةذاست

  
هان بةرةو پثشكةوتن دةذواو تةكنؤلؤژيا پثشكةوتووةو دنيا بة هؤي ساتياليت و لةم سةدةيةدا كة جي
كة چي زؤر لة وصاتة دذندةكاين ئةم دنيا كة پثي دةصثن گوندي ، وة چكؤلة بووةتةةوةئثنترنثت و تةلةفون

و بةصام تةمةين ئة. چكؤلة بؤ پؤست و مانةوةي خؤيان دةست بؤ هةموو شتثك كة دژي مرؤضايةتية دةبةن
جينايةتكارانة كورتة و دةكةونة داوي هثرشي خةصك و خةصكي بة دةسيت خؤيان دامودةزگاكانيان 

منوونةي زيندوو حكومةيت بةعس و دةزگا داپصؤسثنةرةكةي سةدامي . دةپثچنةوةو لة گؤذيان دةنثن
ي نامرؤضانة ديكتاتور بوو كة بةرانبةر بة گةيل كورد لة كوردستاين بندةسيت عثراقدا لة هيچ كردةوةيةك

 و سةرئةجنام وةكوو ذثوي كة لة كوندا  مشكسصي نةدةكرد و تا واي لث هات عثراقي لث بوو بة كونة
قانگي بدةن دةريان هثنا و ئثستاش چاوةذواين پاداشي كردةوة باشةكاين دةكا لة بةندخيانةي تةك 

 بكا لة اندةبث چي چاوةذواني ثكي وةكوو سةدام و دارودةستةكةيپاداشي جينايةتكار و فاشيست. سلووليدا
  داهاتوودا؟
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 هةضدة ساص بة سةر بؤمباراين كيمياوي شاري هةصةجبة لة اليةن ذژميي 2005ي مارسي 16ذؤژي 
 پتر لة پثنج هةزار كةس لة ئةجنامي ئةو كارة 1988لةو ذؤژةدا لة ساصي . سةدامةوة تثدةپةذث

شاري هةصةجبةي شةهيد كة نزيكةي . شةهيد كران، نامرؤضايةتيةدا كة زؤربةيان ژن و منداص و پري بوون
  . بووة شارثكي كةالوةو وثرانكراو،  هةزار كةسي تثدا دةژيا70

، گةيل كورد بة دةيان ساصة بؤ بةديهثناين مافة ذةواكاين خؤي دژي داگريكةران تثدةكؤشث و قورباين دةدا
ئةمذؤ بة هةزاران كةس كة لة دةسيت ئةو دةوصةتة جينايةتكارة داگريكةرانةي كوردستان هةصهاتوون 

لة ساصاين هةشتادا سةدام پتر لة چوار هةزار گوند و شارؤچكةي وثران كرد و . ئاوارة و هةصوةدان
 و لة ناوچةي خةصكةكةي ذةوانةي ئؤردوگا زؤرةمليةكان كرد و يان بةرةو باشووري عثراق ذاپثچي كردن

بةصام نيةيت گةصاوي سةدام و دارودةستةكةي و حكومةتةكةي قةد بةدي . كوردستان دووري خستنةوة
  . نةهات و بةو دةردةوةش گؤذ كران و لة ناوچوون

 كارةسايت هةصةجبة تةنيا منوونةيةكي چكؤلةية لةو زوصم و زؤرييةي كة نةتةوةي كورد دووچاري 
كوشنت وبذين و ذاگوثزاين بة كؤمةصيان كردووة بة پيشةي ،  كوردستانذژمية داگريكةرةكاين. هاتووة

بؤ ئةوةي . بؤية ميللةيت كورد پثويسيت بة پشتگريي ذاستةقينة هةية دژي دةست درثژكةران، ذؤژانةيان
ذژميةكاين توركيا و ئثران و سوريا و تثرووريستةكاين پامشاوةي بةعس و عةرةبة ذةگةز پةرةستةكاين 

بة تايبةيت ئةو هةذةشانة بؤ سةر ناوچةي ، ر پالين چةپةصي دژ بة ميللةيت كورد نةنثنةوةعثراق چيت
ئازاد كراو و فيدراصي كوردستان و هةذةشة و گوذةشةي فاشيةكاين توركية بؤ سةر كوردستاين فيدراص كة 

اين نثو بثگومان نابث وصات، نعثراق دةپارثزرثكوردستان و ئثستا لة اليةن هثزي هاوپةميانانةوة 
دةوصةيت و هثزي هاوپةميانان لةو پثوةنديةي هةذةشةي وصاتاين داگريكةري دةوروبةر بثدةنگ بن و 

ص ةيت ئازاد كراوةو ئةوةية كة لةگةهةموو دنيا دةزانن كة كوردستاين عثراق بة تةواو. متقيان لثوة نةية
ش بة يةكجاري لة دةستووري  عثراق بنيات دةنةنةوةو فيدراصييخةريكن حكومةيت نوث" ئيئتالف"هثزي 

ئيمذؤ گةيل كورد لة كوردستاين عثراقدا دةسيت بة دروستكردنةوةو .  عثراقدا بچةسپثننيياساي نوث
ئاوةدان كردنةوةي شارو گوندة وثرانكراوةكان كردووة و زؤربةشي ئاوةدان كراونةتةةو و بؤ دنياش 

رة لة هةر كارثكي نامرؤضانة و پثي خؤشة بة دةركةوتووة كة گةيل كورد نةتةوةيةكي پثشكةوتنخوازةو دوو
بةصام سةد خمابن وصاتاين دةوروبةر و ذةگةزپةرسيت .  گةالين تري جيهاندا بژينصئاشيت و ئازادي لةگة

خؤبةزلزان و فاشي هةردةم لة ناوچةكة و لة سياسةيت نثونةتةوةيش تثدةكؤشن بؤ لة نثوبردين گةيل 
بةصام خةياصيان ، ن بردين سةروةت و ساماين نةتةوةي كورداصكورد و داگريكردين كوردستان و بةتا

 جؤرة كاري ةهةر بؤية لة ذووي ناچاريدا دةست دةدةنة هةم، خاوةو كردةوةكانيان ناگاتة هيچ جثگايةك
بةصام گةيل كورد وةكو چياكاين ، تثرووريسيت و دةيانةوث بةو كردةوانةيان نةتةوةي كورد بترسثنن

ديفاع لة ئاو  نةتةوة و لة سةر جثگاي خؤي ماو ونسةربةرز هؤ و بةموو ئاراراتقةنديل و سةفني وداصة
  .  دةكةنو كوردستان بة گؤذستاين داگري كةرانخاك و نيشتماين خؤيان دةكةن 

سةري ذثز و نةوازش بة تايبةيت بؤ هةموو ، هةمني ساصذؤژي كارةسايت هةصةجبةدا17لة يادي 
لة هةموو وصاتاين . و شةهيداين كورد و كوردستان دادةنةوثنمشةهيداين هةصةجبةو بةگشيت بؤ هةمو

پثشكةوتنخواز و هثزي خثرخواز داواكارين كة پشتگريي لة نةتةوةي كورد بكةن بؤ ئةوةي ميللةيت 
  . كورديش بتوانث لة ژثر سايةي ئاشيت و ئازاديدا بژي

 15/3/2005، ستؤكهؤصم
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