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  عةتاي مةال كةرمي عةتاي مةال كةرمي .. . .. .  بةرةو جنصف بردةوة بةرةو جنصف بردةوةسكاآليسكاآليسةدام بة دةرثصي كورتةوة سةدام بة دةرثصي كورتةوة 

  
 The Sun لة أؤذنامةي 2005ي ئاياري 20 دةركةوتين ديكتاتؤري دؤأاو بة دةرثصي كورتةوة أؤذي هةيين

وصنةكان بةسةرتاسةري جيهاندا بآلو بوونةوةو . ي بةريتانيدا هةراو هؤريايةكي سةيري نايةوة
لةسةرتاسةري جيهاندا ، ي ئايار21 خؤي أؤذي شةممة The Sunةكاين تةلةفيزيؤن بةووتةي كةنالَ

 ثصنسةوة دةستيان 30 لة E-Bayوصنةي سةدام بة دةرثص قوتةوة لةسةر . طرنطييةكي بصهاوتايان ثصدان
م زؤر جار سةدا.  ثاوةند40. 4ثصكرد بةآلم شوكور بؤ خوا بازاأيان هصند طةرم بوو الي ئصوارة خؤي دا لة 

بة دةرثصي سةرخةرمانةوة وصنةي خؤي بةوثةأي 
شانازييةوة بآلوكردؤتةوة كاتصك لة دجيلةدا 
مةلةي دةكرد و هيض دةنطدانةوةيةكي ئةوتؤشيان 

وةلص ئةجمارة بة دةرثصي كورتةوة . نةبوو
ديكةدا جلكةكاين دةشوات و لةشوصنصكي 
  ! سةرخةوصك دةشكصنصت زؤر سةرجنأاكصشن

تويةيت طواية ئةو وصنانةي ديكتاتؤري أؤذنامةكة و
سةربازيية لصكةوتةي لة سةرضاوة 

ئةمريكييةكانةوة وةرطرتووة و بةمةبةسيت ئةوة 
 ئةوان لةسةر زاري ووتة بصذة سةربازييةكانةوة. بآلودةكرصنةوة كة بةرهةلَستكاري لة عصراق الواز ببصت

ةية خةلَكي بزانن سةدام نة خواوةندةو نة  دةلَصن كة مةبةستيان ئةوكة ئةو وصنانةيان ئاشكراكردووة
سؤثةرمان سةدام ديكتاتؤرصكي دؤأاوو لصكةوتةية كة تا دوصنص لةسةر ئاودةسيت 

 بةآلم ئةمأؤ [Reuters] !زصأين دادةنيشت و دةستشؤرةكاين هةمووي زصأبوون
ثصدةضصت ئةو . بة كولَؤلَي و داماوي خؤي بةدةسيت خؤي جلةكاين خؤي دةشوات

 كة  و شوصناين ديكة بصت ئةو هةزاران برا موسولَمانةي بةريتانياثةيامة بؤ
ي موسولَمانة %99[. بةأاسيت سةدام بة أؤحي خواوةندو فريشتة دةزانن

شاياين باسة لة  ]. ثاكستاين و هيندييةكان سةدام بة أةمزي ئيسالم و بةرةنطاري كوفرو خؤرئاوا دةزانن
صك وصنةي ديكةي هاوةلَةكاين ديكتاتؤري دؤأاويان نيشاندا  يشدا كؤمةل2005َي ئاياري 21أؤذي شةممة 

وةك سور بوون لةسةر بريوأاكةيان سةرباري نيطةراين سةرؤك بؤش كة لةبةر عةيبةو قسةي خةلَك 
  . أايطةياند

بةآلم كةنالَي ئةجلزيرة زؤر بةداخو ثةذارةوة باسي ئةو مةسةلةيةي ، تا ئصرا مةسةلةكة زؤر ئاسايية
رةترين ثصشصلكاري مايف مرؤظ ضاويلصكرد نةك هةر دةرهةق بة شةخسي سةدام بةلَكو دذي كردو وةك طةو

 ئصمة ئةو وصنانة لةبةر ئيعتيبارايت ئةدطاري و :خامني بصذةر زؤر بةنةزاكةتةوة وويت! هةموو مرؤظايةيت
دةيووت ! ئةوة هةر لةقةي لة ئةستصران دةدازياد ئةخلةساونة خؤ ثارصزةرةكةي . ثيشةيي ثةخش ناكةين

شاياين باسة . يت و دةبصت بةرةو جنصف أاثصض بكرصتةئةمة طةورةترين تاوانة دةرهةق بة هةموو مرؤظاي
. 182نازامن كاتصك . وري نصودةولَةتيش وويت ئةوة ثصشصلكاري مايف ديلي جةنطةسأصكخراوي خاضي 

  . ةوتبوو كورد ئةنفال كران أصكخراوي خاضي سوري جيهاين لةطوصي ض طاجووتصكدا خ000
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من دلَنيام كة بةطوصرةي جاأنامةي جيهانيي مايف مرؤظ سوكاييت كردن بة زيندانيان و بةتايبةيت ديلي 
جةنط شتصكي ياساخة وةلص سةدام كةنطص ثةيأةوي هيض ثةمياننامةيةيك مايف مرؤظي كردووةو كةي 

وة من نازامن سةدام لةاليةكي ديكةشة. حيسايب بؤ هيض جؤرة ئةدطارو بةهايةكي مرؤظايةيت كردووة
؟ لةم نوسراوة كورتةدا ثصويست ناكات من هةموو تاوانةكاين سةدام !تاوانباري جةنطة يان ديلي جةنط

بذمصرم بؤ خوصنةري كوردو ثصدةضصت ئةركصكي ئةوتؤش زؤر زؤري بوصت و زؤر هةلَبطرصت بةآلم من تةا 
ئةرص . ملديرية العامة للمذابح البشريةا  دةكةم"بةأصوةبةرايةيت طشيت قةساخبانة مرؤييةكان"باسي 

 طةورةو يكوأينة لةض شوصنصكي ديكةي ئةم جيهانةدا حكومةتصك بة أةمسي و بة ئاشكرا فةرمانطةيةك
 ئةوةي باوةأناكات با بضصت بةلَطةنامةكاين ئةمنة ؟طراين هةبووة بة ناوي كوشتارطةي مرؤظييةوة

 ةوة ئاشكراكران Human Rights Watch و Middle East Watchسورةكة خبوصنصتةوة كة دوايي لةاليةن 
  . www. globalcriminology. tkو دةتوانيت زياتر لةسةر ئةو قةساخبانانة خبوصنيتةوة بةسةرداين 

ناودةمي ثشكنرا بؤ ضةكي  لة كونة بؤر دةرهصنراو يان نيشاندائةي ئةجلزيرة بؤ نالَصيت كاتصك ديكتاتؤر
سواريةككرابوون و كؤكوذ بؤ سوكايةيت نةبوو؟ كاتصك وصنةي ديلة عصراقييةكان نيشاندرا كة بةأوويت 

ئةي ئةو هةموو .  بؤ سوكايةيت نةبووئةوانيش نيشانيان دةدةدان.. .. سةربازي ئةمريكي لةدوايانةوة
بةلَكو وةك   هةتا ئصستا لةدةميان نةهاتؤتة دةرةوة بلَصن كارصكي نةطريسةمرؤظ سةربأينة بؤ نالَصيت كة

  . ثالَةوانصيت و جيهادي ثريؤز ضاويانلصدةكةن
ئةجلزيرةو زوأناذةنةكاين بةناوي سوكايةيت كردنةوة بة قورئاين ثريؤزة لة زيندانصكي ئةمريكيدا 

 كةسي طصل و ساويلكةو كولَؤلَ لة هةراوهؤريايةكي ديكةيان نايةوةو بووة هؤي كوذراين ضةندةها
من لةو باوةأةدام كة سوكايةتيكردن بة قورئان و هةر كتصب يان باوةأصكي . ئةفغانستان و شوصناين ديكة

مةسيحي ، ديكة كة مرؤظةكان لةاليان ثريؤزةو باوةأيان ثصيةيت مةحكومة ئيتر ئيسالم بصت يان هيندؤس
ن كؤمةلًَة سةربازصك كارصكي ئةوتؤ بكةن ثصويستة ئةوة بةرةو بصت يان كاكةيي بةآلم ئةطةر سةربازصك يا

دادطاو ياساي ئةو وآلتة بربصت نةك بكرصت بة أاطةياندين جيهادصكي فاشيل بةرانبةر هصزصكي طةورة كة 
 و بةهيض جؤرصك نةسةملاوة كة ئةوة بريوأاي ئةو حكومةتةيةو حكومةيت ئةجنامةكةي ديارة ضؤن دةبصت

  . ومي كردووةئةمريكي خؤي مةحك
 باشة كص ئةوةندةي سةدام سوكايةيت بة قورئان كردووة؟ كص بوو لة كايت وصرانكردين هةزاران طوندي 
كوردستاندا قورئان و مزطةوت و داروثةردووي ثصكةوة دةسوتاند؟ كص بوو مةرقةدي ثريؤزي شيعةكاين 

صكي داماو دةيوت توخوا دةيانداية كص بوو كاتصك منالَخاثور دةكرد و سوكايةيت بة ثصشةواكانيان دةكرد؟ 
قاقاي ثصكةنني و دةيانووت خوا ئيجازةية و كة دةيوت تو موحةمةد ئةبةجامسيان بة تصآليةكةوة بانط 

ئةو دةمة زوأنا ذةناين ئةجلةزيرة لةتةك هصزةكاين سةدامدا لة كوردستان جيهاديان دةكرد بؤ وصزةي؟ 
 :و بةجمؤرة ئاخافت داين بةوةدا نا دانيشتين ثرسةيةكدا لةةم دوايية برادةرصكي موسولَمانل. دةكرد

سةدامي زالَم هةلَي خةلَةتاندبوون و ووتبووي طواية دةضني غةزاي موسةلَماناين وآلتة عةرةبييةكان 
كافران دةكةين بةآلم كاتصك طةشتبوونة كوردستان و مزطةوتةكانيان بيين بوو كؤلَصك ثةشصمان 

  !بةآلم ووتبوويان ضيبكةين تازة هاتووين،  خواردبووبووبوونةوةو بارصك خةفةتيان
 ديارة نةيانكردؤتة نامةردي و هةرةيةكة ضةند كيذؤلَةيةكي نازداري ئةنفال كردووةو بةدياري 

  !!!بردويةتيةوة بؤ نةجد و حيجاز
و ديارة ئةدطارو ئةخالق و مايف مرؤظ شتصكي بةرجةستة نني و بةثصي بريوأاو بؤضوين خةلَكي دةطؤأصن 

ئةوةي لةالي كةسصك زؤر خراثة ثصدةضصت الي كةسصكي ديكة زؤر باش بصت و هةموو بةها . جياوازن
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هةربةوجؤرة لةالي جزيرة سةربأيين خةلَك جيهادةو دةبصت . مرؤظايةتييكان بةو ثصودانطة داأصذراون
  . "ايف مرؤظةرةترين ثصشصلكاري موطة"بانطةشةي بؤ بكرصت بةآلم نيشانداين سةدام بة دةرثص قوتةوة 

لةأاستيدا أيسوابووين سةدام زؤر لةسةدام بةوالوةترةو ئةوة أاطةياندين أووي أاسيت ئةو نةزمي نوصي 
جيهاين و جيهانطرييية كة نةك هةر سةدام لة كونة زيندانصكدا ثةت دةكات بةلَكو زةنطي كؤتايي هةموو 

ةردةكاين ناهةقيان نيية ضونكة ئةجلةزيرةو دؤست و هاود. ؤرةكانة بةسةر طةلةكانيانةوةتديكتا
لةمةودوا ئةوةي قايت دووةمي مالَةكةي دروستبكات لة وةتةين عةرةبيدا ثصويستة موافةقةت لة 

 :شا عةبدوآلي ئةردةن بةو منالَييةي خؤيةوة دةركي بةوة كردووةو دوصين فةرموي. واشنتؤنةوة صنصتةوة
ئةم سيستمة نوصية نةك . خوا بةضاكي بطصأصت، انطصذةلَوكةيةكي طةورةي طؤأان أووي كردؤتة ناوضةكةم

 ئةم نةزمة جيهانيية ئةطةرضي !هةر سةدام وةال دةنصت بةلَكو ناهصلَصت كةسصكي ديكةش ببصتة سةدام
ثصدةضصت بؤ نةتةوة ذصردةستةكان دةولَةيت طةورةو سةربةخؤ بةدينةهصنصت بةآلم دةولَةتة طةورةو 

 و مالَةكانيان صنصت و سةركردةكانيان بةدةردي سةدام دةباتسةركوتكةرةكانيش لةبةريةك هةلَدةوةش
ئةوةش بؤ نةتةوةيةكي بصدةسةآلت و هةمويشة زولَملصكراوي وةك . بةسةر بةشي ماآلندا ثةرشوبآلو دةكات

  . ومنان ثصوة بينيبصتةئصمةي كورد وابزامن باشترين دةسكةوتة كة هةتا ئصستا خ
  عةتاي مةال كةرمي 
  بةريتانيا

  2005اري ي ئاي21
parsendow@hotmail. com 
www. knowledgesource. tk  
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