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  مةهاباد كورديمةهاباد كوردي: : لة سويدييةوةلة سويدييةوة. . وو... ... كوذي أاكصشي دادطا دةكرصت كوذي أاكصشي دادطا دةكرصت لَلَبازرطانصك بةتاواين كؤمةبازرطانصك بةتاواين كؤمة
  
هاووألتييةكي هؤصةندي تاواين ئةوةي دةدرثتة پاص كة يارمةيت سةددام حوسثين دابثت تا چةكي كيميايي "

  "دروست بكات
  

ذؤژي هةيين ذابردوو هاووألتييةكي : ذؤتةردام
ةست هةبوون لة كاري  بة تاواين دهؤصةندي

ئةو تاواين ئةوةي . كؤمةصكوژيدا ذاكثشي دادگا كرا
دةخرثتة پاص كة يارمةيت ذژمثي عثراقي سةددام 

تكردن و بةرهةمهثناين حوسثين دابث لة دروس
ي تةمةن "فذانس ضان ئانرات". يداچةكي كيمياو

شةست و دوو ساصة يةكةمني هاووأليت هؤصةنديية 
. مةص دادگايي دةكرثتكة لةبةر قذكردين بة كؤ

ئةگةر بة ذاستيش ئةو كةسة بة تاوانبار 
حوكمي زيندانيكردين هةتا مردين بؤ ، دةربچثت

  . ناوبراو بة تاواين جةنگيش دادگايي دةكرثت. دةبذثتةوة
ئةم دادگاييكردنة لةپثش هةر شتثكدا دةست هةبوون لة بة كؤمةص قذكردين كورد لة باكووري عثراق ـ 

  . بة تايبةتيش هثذشربدنة سةر شاري هةصةجبة بة گازي سثناپ، دةگرثتةوة 1988
دانووستانةكاين ذؤژي هةيين زياتر پةيوةندييان بة چةند مةسةلةكي خؤ ئامادةكردن بؤ 

لة دانيشتنةكةي ذؤژي . كة بة كردةوة لة مانگي يازدة دةست پثدةكات، دادگاييكردين سةرةكييةوة هةبوو
بيست كوردثكيش توانيبوويان بچنة ناو هؤصي .  بةردةم دادگادا ئامادة بووهةينيدا ضان ئانرات بة خؤي لة

  . "كاري خراپ و بةئثشي دژ بة گةيل كورد ئةجنام داوة"ة چاوي خؤيان ئةو پياوة ببينن كة تا ب، دادگاكة
ـ ئةو يارمةيت سةددام حوسثين داوة بؤ ئةوةي چةكي كيميايي بة دةست خبات بة مةبةسيت كوشتين 

شثرزاد ذؤژبةياين ئةم قسةيةي كرد كة ، ئةوةي ئةمذؤ دةيبينني و ذوو دةدات بؤ دواذؤژيش گرنگة. كورد
  . كوردثكي عثراقيية و لة هؤصةندا نيشتةجثية

بةصكو ئةوة دةوصةيت هؤصةنداشة ، ـ هةر بة تةنيا تاكةكةسثك ذووبةذووي دادگا نةكراوةتةوة
انرات هاوكارثكي دةزگاي هةواصگريي و سيخووذيي چونكة فذانس ضان ئ، دووچاري لثپرسينةوة بؤتةوة

  . ناساند" جؤشكون"ئةمةش بؤچووين كوردثكي توركيية كة تةنيا خؤي بة ناوي . بوو AIVDوألت ـ 
بوو  AIVDبة گوثرةي زانياريية ذؤژنامةوانييةكاين هؤصةندي ضان ئانرات ذثپيشاندةر و هةواصگرثكي 

، و شوثنثكي حةوانةوةي ثنيشي لة اليةن وةزارةيت ناوخؤيي هؤصةنداوة لة خانووثك بؤ دابني كرابوو
كةسي ناوهاتوو كاتث لة حةويت . كة بؤ كةسانثك بة كار دةهثنرثت كة لة اليةن دةوصةتةوة دةپارثزرثن

ك دواتر وألت بةجث تةنانةت جانتاي سةفةري خؤشي پثچابؤوة تا ذؤژث، گريا 2004مانگي دوازدةي 
  . بثصثت

سةرةذاي ئةو تاوانة ، بة چةند مةرجثك ضان ئانرات، دواي ماوةيةكي كةم لة پاش دةستگريكردين
ئةم كارة بووة هؤي ئةوةي لة . ئازاد كرا، گةورانةي كة گومانيشي لث دةكرا دةسيت تثياندا هةبووبثت
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ستةيي ضان ئانرات بة دةزگاي سيخووذي و لةمةذ پةيوةندي و وابة، گةلث الوة بريكردنةوةي جؤراوجؤر
  . هةربؤية لة مانگي دوودا كابرا جارثكي تر گريايةوة. بثنة ئاراوة، هةواصگريي هؤصةنداوة

كةرةسةي خاوي " بة هةزاران تؤن"دةسةألتداراين هؤصةندي گوتوويانة كة فذانس ضان ئانرات 
ئةو كةرةسة و . ؤ عثراق ذةوان كردووةب دا1988ـ1984دروستكردين چةكي كيمياوي لة نثوان ساألين 

  . وناتوبةشي زؤرينةيان لة ئةمريكا و ژاپؤنةوة ه، ماددة كيمياوييانةي كة بةكار هثنراون
كاتث ، گيانيان لة دةست دادا 1988زياتر لة پثنج هةزار مرؤض لة شاري هةصةجبة لة شازدةي سثي 

لة هةنگاوثكياندا بؤ ئةوةي ، رةكةدا باراندكة هثزةكاين حكوومةيت عثراقي گازي ژاراوييان بةسةر شا
  . ذاپةذينثكي كوردي تثكبشكثنن

  . TTنووسينگةي برووسكةي ذؤژنامةكان و  AFPئاژانسي دةنگوباسي : سةرچاوة
  
  

لة  DNي سوثدي ـ ) Dagens Nyheter (ئةم بابةتة لة ذؤژنامةي: تثبيين وةرگثذي كوردي
كوردي  (و) كوردي عثراق (ةدةر دنيايةك ذقم لة زاراوةكاينمن كة بة ق. بألو كراوةتةوةدا 2005ـ3ـ19

بةألم ديسانيش وةك دةستپاكييةك شتةكامن وةك خؤيان بةكار ، دةبثتةوة) باكووري عثراق (و) توركي
، ديارة هةتا كوردستان بندةست بثت و كورديش نةبثت بة خاوةين دةوصةيت ئازاد و سةربةخؤ. بردووة

  2005ـ3ـ20مةهاباد كوردي  !حاصمان هةر ئةوها دةبثت
mehabadk@hotmail.com  
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