
  هید ی شه بجه ه هه       
یی  مزی پشاندانی دڕنده ره

  رانی کوردستان و، داگیرکه
تی  ستی سیاسه قوربانیی ده

  !ی خۆیی واشه چه
   سیروان کاوسی:نووسینی                                                                             

                                                              ١٢/٣/٢٠٠٨ 
م بۆ  رده مزی سه  ره  بوو به بجه ه ، شاری هه١٩٨٨ی سای  ممه شه رهی مانگی  شانزه

زوور و  شتی شاره ده،  ه'' ددام حسن سه'' نوی  یی دیکتاتۆرکی خونژ که پشاندانی دڕنده
 و سلمانی  رکووک و سنه د و که و ئامهرسیم  هیدانی ده ی شه رقافه  سه ، بوونه بجه ه شاری هه

چۆ   کۆسپ و قه م کوردستانه ری ئه رتاسه  و قامیشلوو و ، سه هاباد و پاوه و بارزان و مه
  . وتووه لکه

ندین هرشی   چه ری عراق، له کانی سوپای داگیرکه ، فۆکه ممه شه ی مانگی ره رۆژی شانزه
ستی  خه ریان به وروبه  دهکانی  وگونده بجه ه وژ، شاری ههک کی کۆمه ها چه جۆره ربودا، به به

 و منداڵ و پیاو و پیر و زاران ژن  هه ست، به موده مدا ده ئاکا وچی بۆمباباران کرد و، له
زاران بریندار و  هی گازی کیمیایی خنکندران و، ه  ئاگری بۆمبا و دووکه ، به وته ککه په
خۆشی و  نه  به همیش تی جیاوازدا مردن، یان بۆ ههکات و و ش، له دراوی دیکهرخوار هرده ژه
  . وه  مانه وه وتووییه ککه په

واری  وکی زۆریدا تا شونه ، هه بجه ه ر هه ی بۆ سه که ددام، پاش هرشه رژمی سه
م  ۆ ئهب.  وه ی بشارته که ه و، تاوانه  نه وه یه که که روخساری شار و خه  ی به که کوژییه کۆمه
ڕکران، کۆیان  کان به خۆشخانه  بۆ تیمارکردن بۆ نه ی که و بریندارانه ی ئه ، زۆربه سته به مه

ت وتانی  نانه  ته ک بوو که یه ڕاده  به که ساته یی کاره وره م گه به. نویان بردن  و له وه کردنه
رێ یانتوانی  ڕۆیی، نه هکدا ده  ڵ رژمی عراق به گه ندییان له وه رژه وکاته به  ئه رۆژاڤا که

  .کانیاندا بگرن نوخۆی وته  له بجه ه  شاری ههقکردنی وای  هه ی وه ببوونه له
باتکاران و  ندی تکۆشینی خه به مکدا، مه رده ور و سه موو ده هه ، له بجه ه شاری هه

ند بۆیان  کی عراق، چه دواییه ک له کانی یه هت هو ، ده  ر بۆیه ، هه مان بووه که له رانی گه روه نیشتمانپه
 کوشتوبی دانیشتوانی و، ورانکردنی وی  و، هه شاندووه  وه م شاره ستی خۆیان له لواب، ده

  . یان داوه که شاره



تی  حکوومهمی  رده سه م و، له که نگی دنیاگری یه  کۆتایی جه  له بجه ه  شاری هه مجار، که یه
 بۆمباباران کرا و،  وه کانی ئینگلیزه نگییه  جه ن سوپا و فۆکه الیه ، لهداحموود تیی شخ مه پاشایه

  .ی شار وران و کاول کران ره  خانووبه شکی زۆر له به
 دا الم عارف بدولسه رکۆمارتیی عه  سهمی رده سه ، له١٩٦٥ – ١٩٦٣سانی  ، لهم جاری دووه
ی کورد  وه ته ڵ نه گه الم عارف له بدولسه  عهتی دوژمنایه. سات و ورانی هات تووشی کاره

میسر و  تی سوپایی له  ی، داوای یارمه که نیوبردنی کورد و شۆرشه  بۆ له ک بوو، که یه ڕاده به
عیم  زهستی  ده دا، به مه رده و سه ری عراق له تیی سوپای رژمی داگیرکه رۆکایه سه. سووریا کرد

یی و  رستی و دڕنده زپه گه ڕه ، به)الم عارف بدولسه عه(ی  که هر ک ربه میش وه  ئه  بوو، کهسدیق
مارۆی  ک گه یه فته ند حه ی چه وه عیم سدیق، پاش ئه زه. رکردبوو کوردکوشتن نوبانگی ده

ک بۆ  نییه مه  خواردن و خوارده ر جۆره  چوونی هه  و، ریگرت له بجه ه ر هه  سه ئابووری خسته
  بجه ه شاری ههیدا  که  هزه  بهرمانی  و، فه  بۆمبابارانکردن ستیکرد به ده وجا ی، ئه که دانیشتوانه
رم  ڕ و پکدادانی گه  شه ، بۆ شارری عراق ی سوپای داگیرکه وه ڵ نزیکبوونه گه له.  داگیربکات

ی  ژماره. رپاکرا  بهر  و سوپای داگیرکهی کوردستان رگه هزی پشمهنوان   و خوناویی له
  ه کی کۆن و سووکه مووی چه کانیشیان هه که هس بوون و، چ که) ٣٠(ن سیی  گه تهر پشمه
دا چاڵ  که ری جاده وروبه  و ده ر جاده سه  بوو، له وه کان کاریان ئه رگه  پشمه شک له به. بوون
کانیان،  ر چاه کان بۆ سه یشتنی تانک و زیله ڵ گه گه ن و، له شار بده نن و خۆیانی تدا حه بکه هه
 کارکی ش وه  ئه ، که وه کانه  و زرپۆشهژری تانک ستن به ستیان ببه و بۆمباکانی ده'' ماین''

کاتی  ، زووتر لهد حمه لی ئه نوی عه ک به یه رگه پشمهک  روه ترسیدار بوو، هه ئجگار پمه
. نجیان کرد نجن ئه کدا ئهژر زنجیر و زری تان وت پی و، له  چاویان که ، که وه ره ده گونجاو هاته

ر  نجه  نارنجۆک و خه  به،''ورامی  هه مه حه''نوی   به مانی دیکه کی قاره یه رگه پشمهیان 
ندین  کان توانییان چه رگه  پشمه شنه و چه به. هید کرا  و شهر تانککی دوژمن  سه یکوتایه هه

 سوپای عراق   به وره ر و زیانی گه ره ه وز وه قننه ربازیی بته تانک و زرپۆش و ئۆتۆمۆبیلی سه
 و،  رگه می پشمه ی که هۆی ژماره ن، ل مخابن به نو ببه کداری دوژمن له یان چه ده نن و به یه بگه
ی داگیرکرد  بجه ه عیم سدیقی خونژ، شاری هه نجام زه ره سه.  وه مینییه قه ک و ته بوونی چه نه

 نو   رژانه وه ره شکری داگیرکه پشی له ییان، له میشه ی هه پیشهک  کانیش، وه  خۆفرۆشه و، جاشه
 تانکردنی ماڵ و سامان و گرتن و  ستیانکرد به ر، ده کانی داگیرکه شانی هزه شار و، شانبه

  . بجه ه  دانیشتوانی شاری ههیبارانکردن  و، گوللهتیپکردن  و سووکایهئازاردان
کانی رژمی  ، فۆکه٢٤/٤/١٩٧٤وتی  ڕکه یلوول، له  ئه شۆرشیمی رده سه  لهم جار، سیه

س کوژران و   که٢٠٠  دا، پتر له و هرشه له. یان کرد بجه ه عسی عراق بۆمبابارانی شاری هه به
ری  یدا بۆمبای رووخنه الماردانه و په عس له رژمی به. ش برینداربوون سی دیکه  که٧٠  پتر له

ری خۆی  وروبه تر ده م٢٠٠پانتایی  ک به ر بۆمبایه  ههرکجۆ کارهنا، به ی به وره گه
  .وینی چاڵ کردبوو  متر زه٥قوویی  بهها  روه هه، ورانکردبوو

ڵ  گه هیدکرا و، له  شه بجه ه  هه  بوو که١٩٨٨ساتیش سای  مین جار و، دوا کاره چواره
موو دنیا  گوی هه ی به که له  وگهتی خۆی  تی  وکۆیله ینه شمه سی و به هیدبوونی، بانگی بکه شه
  .یاند گه



نجامدانی  ددام حسن، پش ئه تیی سه رۆکایه سه عسی عراق به ری به رژمی داگیرکه
ی کوردستانی  یان شارۆچکه زار گوند و ده  چوارهه  پتر له،''نفال ئه'' و  بجه ه ساتی هه کاره

  وه کانی کوردستانه ته که ره پیتوبه  به  شار و نوچه زار کوردی له دان هه سه ورانکرد، به
ت و سامان و داهاتی کان و کانزاکانی  روه سه. جدانان بی له ره ی رامادا و عهمل زۆره به

 و کینی  شکرگه  و له عراق و، سازکردنی پگهی  وه دانکردنه رخانکرد بۆ ئاوه کوردستانی ته
تانی  ره  و بده ی کۆیله وه ته دژی نه نانیان لهکاره هکوژ و، ب ر و کۆمه ی قکهکک  چه موو جۆره هه

ن رژم و سوپای  الیه  له، ی دیکه ی نامرۆڤانه وه زاران تاوان و کرده  و هه مانه ئه. کورد
نجامدران،  ی کورد ئه وه ته دژی نه شیان به التی ره سه  ساڵ ده٣٥ی  ماوه  له وه ری عراقه داگیرکه

  وه ی کوردستان، ئه کانی دیکه شه رانی به ری عراق، یان داگیرکه داگیرکهیی رژمی  دڕندهم  به
 و  ه ین هه ده  خۆماننه توانین، یان رێ به  نه   ئمه که،  نییه و مانایه ن و به یه ناگه
تی   سیاسه ین له ڕوو، یان چاوپۆشی بکه ینه بخهکانمان  ڕینه کانی بزاڤ و راپه موکورتییه که
دا،  ته  تایبه رجه لومه و قۆناخ و هه  له  که،کانمان تیی حیزبه رۆکایه وری سه ولهوت و الر چه
  .  ه بوو وه سته ده کداریی کوردیان به ی چه وه ری و بزووتنه ماوه غاوی رابوونی جه له

ولی  هه،  داگیرکرابت  وه کی دیکه یه وه ته ت و نه وه ن ده الیه ی له که  وته  که،ک یه وه ته ر نه هه
، کا ی نه وه ، زاتی ئهم  بهخۆیی بت، ربه ستی و، خولیای ئازادی و سه بنده رزگاربوون بدات له

   لی و، خاه نزمبوونی ئاستی هۆشیاریی رێ بگرێڕوو، یان کانی خۆی بخاته وتییه  و چه ه هه
خۆیی  ربه زادی و سه ئاوێ و پش ناکهی  که باته نیا خه ته نهوا  ، ئهبینت  نهکانی خۆی الوازه

 و،  وه بنه  ده موو جارک دوباره ریھاتوون، هه سه  بهکانی ساته  کارهکو  به، نابن وه خۆیه به
  .ب  ون دهب و، ری رۆناکی ل سۆی تاریک دهئا

کانی  ردوو رژمه ران، هه ئ–ڕی عراق  ی شه رمه  گه ، له١٩٨٨  – ١٩٨٠سانی درژایی  به
ربازیی  وتنی خۆیان و، رووخان، یان شکستپھنانی سه رکه کۆشن بۆ سه تدهئران و عراق 

ی ر و موسمان به له و کفن حیزبوییری ماوه  ملیۆنان جه دا، ئران، به و پناوه له. وی دییان ئه
 و   و پۆشته کی ئاماده سوپایه  بهستبوو،  پشتیبهرژمی عراقیش. ستبوو  پشتی بهخش خۆبه
 و  نگی کنۆلۆژیای جه  و ته سته ره کینی که  وب ره ، پشتیوانی دارایی وتانی عهرداخ و په

رگرتنی   وتانی رۆژاڤا و، وه کی کیمیایی له ک چه کوژی وه  کۆمهر و  قکهها بۆمبای جۆره
کانی ئران   جموجۆی هزه ت به باره ، سهالیتی سیخۆڕیی رۆژاڤا ته ی سه ڕگه نگی به زانیاری جه

  . ڕ کانی شه ره به هل
 ی رزگارکردنی شاری خشه  ئران نه سوپایکانی رمانده ، فه١٩٨٣تای مانگی گونی  ره سه

  وه کانی عراقه ن هزه الیه  له  خوزستانیان داڕشت، کهی  دیکهیکان  نوچهو،'' رمشا خوڕه''
  رۆژی  و، لهستیپکرد کانی ئران ده کۆتایی مانگی گون، هرشی هزه. داگیرکرابوون

پاسداری ئیسالمیی زار  یان هه ده) ی ز١٩٨٣ڕی  پووشپهمانگی (تاوی،  ی هه٣/٣/١٣٦١
   لهیان و شاره  ئههرشیان برد و'' مشار خوڕه''و شاری  ره  بهسوپای ئران،ڵ  گه شیی له هاوبه به

مجار،  که هراق بۆ ی سوپای عدا، ه هرشو نجامی ئه ئه له. رهنا کانی عراق ده چنگی هزه
ستی   ده وتنه ی که دیل ربازی به  سهزار هه) ١٩(هات و،  وره وڕووی شکستکی گه ره به



نگدا کانی جه پانه ه گۆڕ  لهش  دیکه و برینداریزار کوژراو هه) ١٦ (دانی  به و،کان رانییهئ، 
  . وه  کشایه عراق نو خاکیو ره بهی  که ی هزه پاشماوه

  ی برده و بیره و خوزستان، ئه'' مشار خوڕه''ی  ره  به راق لهی سوپای ع وره  گهشکستی
  وه تی ئه رفه ، که ده وه شکریی ئرانه ستانی سیاسی و له ده ینی و، کاربه تۆ خومه مشکی ئایه

 نو خاکی  کانیان بکشننه ربگرن و، هزه کانی عراق سوودوه ردانی هزه به وره پش، له ته هاتووه
،  که نوچه جکردنی ستراتیژیی سیاسیی رژم له کرێ بۆ جبه  خۆشده وینه ش زه وه به.  وه عراقه

، )ڕێ په  تده الوه ربه  که ری قودس، له(''  کربال می گذردس، از قد راه''ژر درۆشمی  له که
  . وه دایه نگیده ره

بۆ وری عراقیان زایی، باشو تیی موحسن ره رۆکایه سه کانی سوپای پاسداران به رمانده فه
 بوو،  وه شیان ئه که بۆچوونه. ستنیشانکرد  بۆ نو خاکی عراق دهکانیان ویکردنی هزه پشه

کانی  ی شیعه تیی ئاینی و زۆربه سایه ی که  و، زۆربه نشینه کی شیعه یه باشووری عراق نوچه
 هۆی رزگاربوونی  بته داگیرکردنی باشووری عراق ده. ژین ئران ده ددام له یاری رژمی سه نه

 بۆ  وینه ش زه وه به. کات نویاندا دروستده ڕینک له ددام و، راپه تی سه سه ژرده  له شیعه
     . کرت عراق خۆشده  له تی شیعه رکاری حکوومه سه عس و هنانه رووخاندنی رژمی به

رۆژی   و، له وه تۆی خۆیهس  ئه   گرته ی که خشه جکردنی نه ، جبهسوپای پاسدارانی ئیسالمیی
 – اکبر  اه''درۆشمی  زار پاسداری ئیسالمیی به یان هه ده) ١٩٨٦(تاوی  ی هه٢٥/١١/٦٤

 کانی باشووری عراق نه  و قامیشه و، دوورگه'' جنون مه '' و''فاو''و  ره به، ''ینی رهبر خومه
ی کوژراوی خۆیاندا  ر الشه سه  مین چندراو، به کانی به پانه  گۆڕه  و، بگودانههرشیان برد

  . یان داگیرکرد یان کیلۆمتری چوارگۆشه ده ڕبوون و، به تپه
ڕدا بوو،  شه کانی ئران له ڵ هزه گه رفراوان له کی به یه ره به  له  که وه  له  جگهسوپای عراق،

.  رگه یکردنی پشمهنگار ره  بۆ به، کوردستان مۆدابوو ی له خانه جبه سوپا و  شک له ها به روه هه
  ته وه و دوو ده ڕی نوان ئه سایی شه  باشووری کوردستان، به  له رگه هزی پشمه

   پگه و شکرگه لهر  سه  زیاتر بکاته تا هرشی  بۆی، لوابووتی باشتر رفه ، ده وه ره داگیرکه
. زرابوون  دا دامه)ڕان هندکراو بۆ گ ربه('' منع التجول''ی  نوچه  پتریان له  کهکان، ربازییه سه
سیی ئازا و  زار که ندین هه کتیی نیشتمانیی کوردستان، هزکی چه شتاکاندا یه تای هه ره سه له
 ،ربازیی رژم ی سه یان پگه ده ، به٨٤ – ٨٠ی سانی نوان  ماوه له. نابوو وه شنی پکه ستوه ده
تان  سه  گیران و، به وه رگه ن پشمه الیه ، له''ندکراو ربه''ی  کانی نوچه ر چیا و گردۆکه سه له
کان   رکخستنی نھنی و، چاالکیی نو شاره.کرگیراوی رژم تداچوون رباز و به سه
 کاولکرابوون، یلوول ی شۆرشی ئه که سه ره اش ههی پ و گوندانه لک له  گه. وه نوێ بووژانه رله سه
 و،  وه دان کرابوونه  ئاوه وه کانه کانی گونده تکاره جۆ  له و، هندک رگه ی پشمه ماه ن بنه الیه له

     .بوو رینتر و فراوانتر ده هات به ، تاده رگه ی ئازادکراوی پشمه نوچه
ی  وه کالییکردنه ستی یه به مه کتیی نیشتمانیی کوردستان، به شتاکاندا، یه تای هه ره سه له
ڕ و  ند شه چه ی باشووری کوردستان، له'' ران بۆ گهندکراو  پشتونی ربه''ر  سه الت به سه ده

 کات و ، له) دمۆکراتی–ی نیشتمانیی  ره به('' جود''ی  ره کانی به رگه ر پشمه هرشکدا بۆ سه
تی و  زوور و دۆی جافه  شارباژر و شاره ندیل و له  قناقا و پشتئاشانی قه سای جیاجیادا، له



 و  گه  و باره ر بنکه هس ستیگرت به نوبرد و، ده ی له'' جود''ی  رگه تان پشمه هتد، سه... 
 کتیی نیشمانیی کوردستان  رژمی عراق، یه  بوو، که وه  بۆ ئه ڕ  ولکدانانه م شه ئه. ندایال لوپه که
  وانی دیکه بناست و، حیساب بۆ ئه'' ڕان ندکراو بۆ گه ربه''ی  وچهکیی ن ره ک هزی سه وه
  !کات نه

بوو،  ریندا هاسان نه ی فراوان و به ره دوو به ڕ له  شه  بهدان ، درژهی که  و رژمهددام سه بۆ
  ی یرانه و قه ربازبون له بۆ ده. کرد ساتی ده کانی دنا و، تووشی کاره  هزه ی به وره شکستی گه

ی   رگه،١٩٨٤ بوو سای  وه ئه.  هو کی گونجاو بدۆزنه یه چاره بوو رگه دهتووشی ببوون، 
دنیاکردنی  ، تا بتوان به وه کتیی نیشتمانیی کوردستاندا کرده  یهم رده به لهوتووژی 

نی و  رخایه ئه ، به مۆیداوه کوردستان  ی له کوچۆه و سوپا و چه کتیی، ئه تیی یه یه رکرده سه
ی ئران  هرشی سوپا ، بۆ پشگرتن لهو باشووری عراق ره  به وه تانه کوردس  له،بترس

  . وه بیانگوزیته
می بهک،کاتراق توانی  رژته  بهعسی عوی نابوو  یه مه  و گه و گارشی ''مفاوضات''ی نه ،
   به بۆ باشووری عراق، وه  کوردستانه کانی له ی هزه وه  گواستنه ستن و، به  بوه رگه پشمه

و  موو ئه و، هه'' فاو''وام،  رده اویی بهنگی خون  رۆژ جه٧٥کی کیمیایی و،   چه رگرتن له کوه که
  زار پاسداری ئرانی به یان هه کاندا بوون و، ده ستی ئرانییه ده  له  ، که وه نوچانه ئازاد بکاته

 باشووری   و، له لیان وه  بکاتهمشار ی خوڕه وره ی شکستی گه گازی کیمیایی بخنکن و، تۆه
. ک. ن.  ی کانی دابووی به نییه موو به هه ن له ته وجا نه ت، ئهتیی رامایان بدا واوه ته عراق به
  یه ئاماده '':ی کردلیان و، گوتیشی وه سلیمبوونه  و تهکدامان کو داوای چه ، به وه ووهزب پاشگه

ڕ  ی شه وه گیرسانه ههکتیی نیشتمانیی، نیازی  ر یه گه م هه ، به''!نت یه لبوردنی گشتی رابگه
ن  وه ریان و، چیا و ده  سه کاته  هرش ده  توندترین شوه وا سوپای عراق، به ، ئه مشکیدا بت له

   کهکیتیی عس و یه ی نوان به وه دواکۆبوونه. سووتنت ڵ ده گه و دارسانی کوردستانیشیان له
سای  ، له یان هکسا نجامی یه  بئهکانی گوتوبژی دواڕۆژه ، لهکرد رشتیده رپه وشیروان سه کاک نه
ی  گرژی و وشه نزیکی دوکان به ، له ''رگه مه''دۆی   ر به سهی '' بنگرد''دی  شاره  ، له١٩٨٥
  . کۆتاییھات وه ردوو الیانه ن هه الیه ئامز له شه ڕه هه

نوێ بیاری  رله عس و، سه ی به  ژر داواکه چووه کتیی نیشتمانیی کوردستان، نه یه
تر  وره یان هرشی گه وجاره  که رژمی عراق،  ئه دنیابووش وه  لههاوکات،.  وه ڕکردنی دایه شه

زراندنی  ک بۆ دامه  یه'' ره پشتبه ''درێ و  فیۆنه بوو کات به ، ده وه ر ئه به له. ریان  سه وه دنته
ران زتر چ  ئ  له دیاره. تیی دابین بکرت یه رکرده کانی سه  و بنکه خۆشخانه  و، نه  و بنکه بارگه
  ! و، بۆی بچن وه نه  بیری لبکه هبوو ک  نه  و شونکی دیکه جگه
کانی  نجامه ، ئه مه رده  سهو ئهشکریی  ران و پسپۆرانی سیاسی و له وه بۆچوونی لکۆه به
، ردوو وت ی باشووری هه ره  به ئران له و، تکشکانی سوپای ''فاو ''و،''  سره به''نگی  جه
ر  رامبه به  له چۆنکه. وتنی عراق بوو رکه ران و، سهکجاریی ئ نگ و دۆڕانی یه تایی جهکۆمانای  به

 ی کی دیکه ها چه  جۆره وکیمیایکی  رتری ئاسمانی و راکتی دوورهاوژ و چه هزی سه
پۆل مرۆڤی  پۆل شه رخستنی شهئیدی یبوو،   رژمی عراق هه  که،کوژ هر و کۆم رووخنه

. ست دا ده ڕ، رۆڵ و کارکردی خۆی له کانی شه ره به کوشتدانیان له  موسلمان و بهری ختکه خۆبه



  '' سره و فاو نگی به جه''دوای   به یشتبوون، که  گه و راستییه ر دوو رژمی ئران و عراقیش له هه
  . بۆیب پالنکی نوێ دابژن  و، ده  ئاراوه ته دا، بارودۆخکی نوێ هاتووه

  له کی نوێ یه ره ی به وه ، کردنه وه  کرده وه بیریان لهشکریی ئیران،  سی و لهکارگانی سیا
یاندنی هرش و  راگه ک، به الیه له. ب ندییاندا ده وه رژه به له،   وه نه لک الیه  گه ، له وه کوردستانه

،  وه نه به دهک  بیری خه  عراق له–ی باشووری ئران  ره کی نوێ، شکستی به یه ره ی به وه کردنه
   که وه نه که مده ر باشووری ئران که ، قورسایی هرشی سوپای عراق بۆ سه وه کی دیکه الیه له
موو  ی هه وه  کۆکردنه هاوکات، به. ژمردرت ماری ئابووری و بازرگانیی ئران ده شاده به

ژر  ، له وه ه و، رکخراو و حیزبی ئیسالمیی سونن  کورد و شیعه ئۆپۆزسیۆنی عراقی، به
 ئران دووری  وه و، له  کوردستانه نه خه  ده که ڕه گرانیی شه  وقورسایرتیی ئران خۆیدا،  ربه
ستپکردنی  س و،  ده یاندنی ئاگربه  راگهڕ و ستاندنی شه ری راوه گه ئه له،  مانه  له جگه.  وه نه خه ده

کان،  تیی کورده تایبه  به–زسیۆنی عراق توان، ئۆپۆ وکات ده ڵ رژمی عراق، ئه گه گوتوبژ له
، )لی ئران ی موجاهدنی گه رکخراوه(ی  که  نوخۆییه یاره ر نه رامبه کاربن به به'' کارت''ک  وه
  . ددام دایه ستی سه ده ویش له  ئه که

کانی باشووری کوردستان  ودا بوو، حیزب و رکخراوه ی ئران، لهی پالنی نو گرپووچکه
تا پویستبوو  ره سه. کرد کدییان ده مانی یه ڕی مان و نه  بوون و، شهترک  خونی یهتینووی

. کیان ل دروستبکات یه ره و نوبژیوانیکردنی خۆی، بهی ڕنونی و چاودر  و، به وه کۆیانبکاته
ڕی نوخۆییان  ستانی ئران، شه ده ر ویستی کاربه سه کانی باشوور، له تیی حیزبه یه رکرده سه
،  وه ر ئه به له. دژی رژمی عراق کانیان له کخستنی هیزه وتن بۆ یه ک رککه ڵ یه گه ستاند و له وه
کانی باشووری  ن حیزب و رکخراوه الیه ، له''ی کوردستانیی ره به''ند پکھنانی  ر چه هه

  یه ره و به راستیدا، ئه م له ندرا، به یه سمیی راگه ڕه ، به بجه ه ساتی هه پاش کاره  له وه کوردستانه
ر ویست و ئامانج و  سه  و، له بجه ه ساتی هه م کردپی، پش کاره  ئاماژه وه ره سه ک له روه هه
  . تاران پکھات وکاتی رژمی ئران، له ندیی ئه وه رژه به

تا  ره  سه. وه زرایه  دامه وه  ه١٩٨٦سای  هاری  رزی به  وه کتیی، له ندیی نوان ئران و یه پوه
کان چتر  ، هاتوچۆ و دانووستانه وه رزی هاوینه وه له. نھنی بوون کان به نههاتوچۆ و دانووستا

  .زراند ی دامه ندین بنکه  چهقزیش شاری سه  و، له  تاران نووسینگه کتیی له یه. و خراتر کران
ژی ڕۆ ئران، لهو رژمی . ک. ن. یی یت یه رکرده وان سهوتنی پشووتری ن پی رککه به
ک  یه ڵ ژماره گه کتیی، له کانی یه رته ی که رمانده ندین فه  و چه رگه ک پشمه ، کۆمه٦/١٠/١٩٨٦
سواری بیست تراکتۆر  ، به'' رمضان قرارگاه''  ر به  سه–اری کۆماری ئیسالمیی ر و پاسد فسه ئه

 دۆی ئاالنی  ، به وه وته تۆپ و بارو  راکت  وگولله ربازیی پ له و دوو ئۆتۆمۆبیلی سه
 و، چوون روون زه و  فره دۆی سه بۆ  وه ڕینه  دا په''وێ که''می  ت و چه  رۆژهه شت له رده سه

کاندا ملیان  ی گونده جاده نھنی و به  به وه وشه له. ''گروون مه پیره''ی بناری  ''زوێ''بۆ گوندی 
  ی، لهی کورد و پاسداری ئرانی رگه ، پشمه١٠/١٠/١٩٨٦ی   و، ئوارهرکووک کهی  نا بۆ نوچه

  شتنه  و گه وه  دا شۆڕبوونه''شخ بزنی '' و''یی ساه''ی  نوچه به  وه ه ''رچنار سه''گوندی 
  و ستی پاوگه  دا تۆپبارانی خه١١/١٠/١٩٨٦ -١٠وی  شه وجا له ئه. شونی دیاریکراو

ران کردی ، میدیای ئ که اوبوونی تۆپبارانهو ای تهدو دوابه. رکووکیان کرد کانی که وته نه چاه



... وتندا کرد رکه نای سه ڕه یپوور که  شه ی سروود و، فووی به وه  و بوکردنهوهۆریارا هه به
ن  الیه ردانی ئرانی کرد و، له بانی سه الل تاله جه،  شه  هاوبه و چاالکییه نجامدانی ئه پاش ئه

  وه  سوپای پاسدارانهی رمانده  فهزایی موحسن ره و )نجانی فسه هاشمی ره(رکۆماری ئران  سه
 و ''جود''ی  وه بانیدا، پرسی ئاشتکردنه هالل تا ی جه که ردانه سه له. کرارم  پشوازیی گه

ی نیشتمانیی  ره به('' جود''،  شایانی باسه.   ئاراوه  هنرایه وه کانه ن ئرانییه الیه ، له''کتیی یه''
 راقیحسیک و حیزبی شیووعی عپارتی دمۆکراتی کوردستان، حسک،   ، له)یدمۆکرات
  .پکھاتبوو

 و  رگه نوان هزی پشمه ڕ و پکدادانی توند وخوناوی له ، شه٨٧ و ٨٦کانی  هدرژایی سا به
ک و  ها چه روه تی دارایی، هه  یارمه  له ئران، جگه. وامبوو رده ری عراق به سوپای داگیرکه

کانی  خۆشخانه  بۆ نه وه گوزرانه ی برینداریش ده رگه کتی و، پشمه  یه دا به  دهشینی مه قه ته
 رۆژ، ٣٧ی   بۆ ماوه ١٩٨٧سای   و گونی  ممه شه کانی ره نوان مانگه  لهسوپای عراق. ئران
،  دۆی مالوومه وو  رگه  بهوو  رگه  سهو،سان   شخ وه ودۆی بالیسان  ی یان گوندی نوچه ده له
. هیدکران  و بچووک شه وره تان ژن و منداڵ و گه سه  به وه هۆیه کارهنا و، به کی کیمیایی به چه
کانی  ی شاره خۆشخانه  و، نه  رانیهوولر  ههکانی  خۆشخانه  برابوون بۆ نه ش که و بریندارانه ئه

. روشونکران  و بسه وه کۆکرانه  وه عسه کانی ئاسایشی به زگه ن ده الیه یان له ، زۆربه دیکه
ی بۆ  کی گو و دڕندانه یه خشه ددام، چ نه  رژمی سه کرد که  نه وه ستی به س هه وکات که ئه
  ! ی کورد داڕشتووه وه ته  نهکجاریی  یهنوبردنی له

  
  
  
 

  شی ستپکردنی هرشی هاوبه ده
  و سوپای ئران،'' ی کوردستانی ره به''

  ! بجه ه ر هه بۆ سه
کانی   کوردییه نه کان و الیه ن ئرانییه الیه  له بجه ه ر هه ی هرشکردن بۆ سه خشه نه

ران پویستیان ی ئ کانی تۆپخانه ندازیاره  و هه رمانده فهم  مژبوو داڕژرابوو، به ، له وه باشووره
کانی عراق  زهه و هشکرگ  شونی له ت به باره  سه،بوو واو هه ی زانیاریی ته وه کۆکردنه به
کانی  تیمهن  الیه کان له ربازییه  سه کاتی چوون و شناساییکردنی شونه ، له وه ر ئه به  له.که نوچه له
ی  رگه پشمهرتی   و که رمانده ندین فه چه،  وه کانی سوپای پاسدارانه ماندهر ندازیاری و فه هه
  .وان و چاوساخیان  پاسه بوونه کتیی ده یه

تیی نیشتمانیی ک ی یه رگه تان پشمه سه ، به١٩٨٨ی سای  ممه شه ی مانگی ره٨و  ٧کانی  رۆژه
 ی ''تی سوسنایه''ی  نوچه  و نگ خی نوزه دۆی ربازیی، له  ئۆتۆمۆبیلی سه کوردستان، به

 . ی شاری سنه) پادگان ( شگرگه  بۆ له وه  گوزرانه  وه هت رۆژهه ی   ''شت رده سه'' شاری  ر به سه



ی  ئۆتۆمۆبیل و به شه ی نیوه) ١(مژمر دهدا،  ٩ر  سه  له٨وی  شه له و نانخواردن،   وه وانه پاش حه
    .ت ی رۆژههورامان  ههی  نوچه بۆ وه  گوزرانهربازیی سه

رۆژی ی  ئواره  کانی رژمی عراق له ربازییه سه  و پگه شکرگه تی له تایبه ، به بجه ه شاری هه
ی  کانی تۆپخانه ستی هزه  خهبارانی گولله وه   چیاکانه ی س رۆژ، له ، بۆ ماوه وه مهم شه ی ره١١

کاندا  پۆکه ر گرد و ته سه  له کانی عراق که ربازییه  سه موو پگه وجا هه ئه. ر بوو سه ئرانی له
ردا  سه ستیان به ک ده دواییه ک له ریان و، یه سه  هرش کرایه وه رگه ن پشمه الیه زرابوون، له دامه
 توانای  دا رگه ی پشمه ترسانه رشی خرا و نهر ه رامبه  به له  کان که کانی نو پگه ربازه سه. گیرا
کان  وته و نو مزگه ره ند و به که ریان داده به ربازییان له رگی سه جلوبهمابوو،  نهرگریکردنیان  به
نو  لهکانیان  رمانده فه و،  وه کشانه  ده بجه ه و نو شاری هه ره شیان به هندکی دیکه. هاتن ده هه
تنیان  ههشیان ری   دیکهشکی به.  وه خستنه  رکیاندهرگریکردن  بۆ به،کاندا ربازییه  سه بنکه
کتیی نیشتمانیی کوردستان و پارتی  ی یه رگه پشمه.  وه وتنه که دوور بجه ه  هه بژارد و، له هه

ی ئیسالمیی کوردستان،  وه دمۆکراتی کوردستان و حیزبی سۆسیالیستی کوردستان و بزووتنه
و شاری  بۆ ن وه  خواره ک، کشانه دا و، شانباشانی یه که  هرشه کیی بوون له ره هزی سه

  وه شه'' د ئاوا حمه ئه''ریوان و   قۆی مه ی پارتی دمۆکراتی کوردستان له هزکی دیکه.  بجه ه هه
  .وییان کرد پشه

 نو   پاسدارانی ئیرانی، بۆ چوونه م له کی که یه تا ژماره ره ، سهی مانگ)١٤( ڕۆژی ی  ئواره
تیی  واوه ته  شار به  که وه ممه شه ی ره) ١٥(ڕۆژی  لهم  شدارییانکرد، به  به رگه ڵ پشمه گه شار له

ک   خه کان سویان له پاسداره.  نو شار کانیش رژانه وجا پاسداره ، ئه رگه ستی پشمه ده وته که
 نو  چوونه ده.  وه گوته  یان ده'' خومینی رهبر– اکبر  الله''  یتا درۆشمی یتا په کرد و، په ده

مۆتورسیکل سواری  هندکیان به. ن  بکه کردلیان خواردنیان بۆ ئاماده ان ده و، داوای وه مانه
ک،   باتی چه هندکیان له. کار بوون رزه یان الو و هه زۆربه.  وه سووڕانه دا ده بجه ه وری هه ده به

یان  که دانیشتوانه ڕان و، له گه  و کۆنی شاردا ده قام نو شه به. گرتبوو قۆیان هه دار و چه
ی  رگه پشمه. ''!الی پیرۆز؟ ربه ف و که جه کانی نه  شاره نه  بگه یان ماوه  رگه نده چه'': پرسی ده
م ترس و سام   به!!کرد ڕکیان ده په  شار ، شایی و ههکی یه ند جگه چه  لهشکانی  کوردییه نه الیه

ن  الیه کان له ره رمانبه  زانییان فه که که ت کات خه تایبه به. کی شاردا کشابوو ر خه سه بای به
  .ک زتری کردبوو ی خه ژاره ، ترس و پهئاگادارکراون شار جبن  وه ددامه رژمی سه
الماری  نگ ناب و په ددام بده  رژمی سه ی که وه ی دانیشتوانی شار، دنیابوون له زۆربه
کان  کدا ئرانییه یه ند رگه  چه م له ، به وه ره  ده چنهشار ب ویاندا له  هه وه ر ئه به دا، له  ده که شاره
   گرت و گایاننه که که  خه زرابوون و، پشیان له  دامه هرگ  پشمه وه شه کی دیکه ند ریه  چه و، له

ری  وروبه  و ده بجه ه  بوو، شاری هه وه کان ئه تیی حیزبه یه رکرده ی سه وه لکدانه. بۆ نو شار
  دانیی تدابت، که ک و ئاوه  خه  که،ستیان رابگرن ژرده کی رزگارکراو له یه  و پگهک نوچه وه

  زایانه شاره  و نه  ساویلکانه وه نگه ڕووی زانستی جه  و له تانه ش بۆچوونکی نابابه وه  ئه دیاره
ری  گیرکهپشتیوانی و ئامانجی سیاسیی دا ی به که ره وروبه  و ده بجه ه  شاری هه بوو، چۆنکه

ری و، پالن و  ماوه ڕینکی جه راپهنجامی   ئه ک له نهی کوردستان رزگارکرابوو،  شکی دیکه به



 بزانن و،  خۆیانینیشتمانی ڕی خاک و پارزگاریی له  شه که به که  خه یی، که وه ته ستراتیژکی نه
کی  الیه ک، له الیه  له مه هئ. ر بن خۆبوردوویی و هرشکی دوژمنی داگیرکه  له ر جۆره ی هه ئاماده
  وه که موو روویه هه  لهکو بوو، به ن الواز نه ته دا، نه مه رده وسه  لهسوپای عراق،  وه شه دیکه
تی ناڤین  رۆژههتانی ، و بوو بیانزانیبایه تیی کورد، ده یه رکرده سه.  بووهزبوونیدا ڕی به وپه له

،  که نوچه ینیی له ی خومه گرانه ندنی بیری بنچینه سه ره پهترسی  ها دنیای ئازاد، له روه و، هه
  و له''  سره به '' ک چلۆن له روه ، سوپای عراق، هه وه ر ئه به ن، له که  رژمی عراق ده پشتیوانی له
گازی کیمیایی خنکان و  ربازی ئرانی به زار سه یان هه ده  ،کانی باشووری عراق نه نو قامیشه
دا،  نجامده  ئه و تاوانه ی کورد ئه وه ته ر نه رامبه  کوردستان و، به رواش له نگ بوو، هه هدنیا بد

  م له کداری ئرانی تداچوون، به ه هزی چ– باشووری عراق   له  که وه و جیاوازییه به
رباری  سه. چ نوده ستی کورد له ت و بندهشوڕوو کی ره منداڵ و خه  و ژنکوردستان

کانی رژمی عراق و  ینیی، تاوانه  خومهگری  بنچینه رژمیڵ گه یمانتیی کورد له ش، هاوپه همان ئه
  ... وه ژر لفه کا به  ده،وای کورد ی ره کشه

 هرشی  تا، به ره ، سه ممه شه ی ره١٦ڕۆی رۆژی  هرشی عراق، پشنیوه هرشی دژه
. ستیپکرد  ده وه  ه''ید سادق سه''ی  زگهربا  سه نکردن لهارڵ تۆپبا گه ئاسمانیی کالسیکی له

 و  شارگه ، حهیانکان رکی خانووه رده  و به وشه  حه ، له بجه ه ی دانیشتوانی هه زۆربه
ی  وه قینه  و ته ۆکهنگی ف ڵ بیستنی ده گه  له،که که  خه هندک له. یان دروستکردبوو یاره ته کۆنه

کانی  هی پگ شارگه  نو حه ش چوونه شکی دیکه به.  وه کانه شارگه  نو حه  چوونهبۆمباکان،
 و پاسداری ئرانیدا ی کورد رگه ستی پشمه ده  له  که وه ته وومهی حک شکرگه ربازی و له سه
دا باراند  که ر شاره سه م هرشیاندا بۆمبای ناپام و فسفۆڕیان به که یه کانی عراق له فۆکه. نبوو

هرشی ئاسمانی و . بوو ری هه کجار زۆر و رووخنه  گکی یه و وره نگکی زۆر گه و، ده
تانی  ره ده. وام بوو رده عات به ندین سه ی چه  و بۆ ماوه وه وینیی، بپسانه تۆپبارانکردنی زه

  ش فۆکه ، شه وه سووڕانه  ئاسماندا ده وامی به رده به  به فۆکه. دان و جموجۆی بیبوو ناسه هه
  .جیان هاتنه  ده شی دیکه  شه وه ڕانه گه ده

کان   فۆکه ڕۆنی ببینن که ڕان، توانیبوویان به گه کاندا ده قامه نوشه  به ی که سانه و که ئه
 بینران و کان ده ر فۆکه کانی سه  ئا و نووسراوه فین که وی و نزم ده  نه  هنده عراقین، چۆنکه

،  وه کان مابوونه شارگه نو حه ی له سانه و که ، ئه)٣ (مژمر دهڕۆدا،  پاشنیوه له.  وه نهخوندرا ده
شی باکووری شار  ر به  زیاتر بۆ سه که چیی هرشه.  بۆنکی نامۆ و نائاسایی کرد ستیان به هه

. کانیش چۆکرابوون ربازییه  سه ند بنکه رچه ، هه وه کانه ربازییه  سه  بنکه  بک دوور بوو له–بوو 
  ژاره  ترس و په وه وه  له.هرشی کیمیایی کرد ستیان به ا ههکاند شارگه حهنو   له که که خه

کان بگرن  ره نجه په   و رکه ری ده به له ڕ، درزوکه ڕۆی ته  پهمۆری و ویاندا، به تا هه ره سه. دایگرتن
بسوودن،   وکارانه م کات زانییان ئه ، به وه تیاندا و، ئاگریان کرده روومه ڕیاندا به و، خاولی ته
  ...ب کان نه قامه تن بۆ نو کۆن و شه  له هه  جگه،ما کیان نه یه هیچ چاره

با  ، کاره وه هۆی تۆپبارانی رۆژی پشووه به.  تاریکی داهات  ورده پاش ئاوابوونی خۆر، ورده
، ندا مخایه کی که ڵ و رۆناکییه ژ و دووکهم  وم نو ته ا مابوون، لهی واهشت وانه ئه. پچابوو



نو کۆن و  ڵ له اژه مرۆڤ و ئ–ی مردوو  الشه. کرد دیده زنیان به نی سامناک و دته دیمه
  و دیمه  مابوون، ئه ی که وانه ئه. وتبوون ی مان که وشه نو ئۆتۆمۆبیل و حه له و کان قامه شه

 ونسابو په هندکیان حه.  وه ستانه ده وتن و هه هک  رۆیشتن، ده دا ده ڕیگه بهدیت،  یان ده سامناکانه
رز  نگی به ده و به

  هندکی دیکه، نین که پده
یانقیژاند و هاواریان  ده
والدا  ئهومال هکرد و، ب ده
و  شک له به. هاتن ده هه
ی توانیبوویان  که خه

،  وه نه خۆیان دوور بخه
ت چاویان  حمه زه زۆر به

تگوت  یدیت، چاویان ده ده
میزیان ،  رزیئاژن کراوه ده

.  خون ببوو ڵ به تکه
 و  له په ردابوو، به به گازیان له رگ و کوی دژه  جلوبه کانی ئران که ربازه کان و سه پاسداره
  ... وه وتنه شار دوورکه ڕبوون و له کاندا تپه قامه شهو ن  بهراکردن،

ری  رست و داگیرکه زپه گه ن رژمی ره الیه تیی له واوه ته  به  شار  که وه، دوو رۆژ پاش ئه
ی  ئواره  لهکانی باشوور، ی حیزبه رگه وجا پاسداری ئیسالمی و پشمه  خنکندرا، ئه وه عسه به
  که زاران کوژراوی شاره ی هه پاش دیتنی الشه.  بۆ نو شار  وه ڕانه  گهی مانگدا١٩  رۆژی و١٨

ن،  وشه ی حه رکه بوونی ده هو، ئاواشدا،  لهی مای  به  که،''کان دچییهجیھا''پڕ و   بیروباوهپ
 ،)کانی جیھان وساوه ری چه ربه(، ''رهبر مستضعفان جھان ''ینیی تۆال خومه ئایه کانی رنونییه 

زوی ی ئۆتۆمۆبیل و مافوور و خش و زو وه  کۆکردنه ستیانکرد به  دهکرابوون، رده روه په
ستی کچان و  ده زو لهنانی بازنی زوره ، بۆ دهئیسالمرانی   پارزه هندک له. کان نوماه

  وه شه وه بهش،  ند پاسدارکی دیکه چه . بینکیان چه مه ست و ، ده بجه ه وی هههیدکرا ژنانی شه
  تیی حیزبه یه رکرده سه. کان کوژراوه ی کچه ر الشه  سه درژییان کردهست ستان و ده وه نه

   یه  نامرۆڤانه و شوه یمانیان، به ی ئرانی هاوپه رده  دزوجهکان، کاتک زانییان سوپای کوردییه
 زیاتر  وه یانتوانی له یان، نه که سووتاوی شاره کۆمه  تانکردنی سامانی دانیشتوانی به ته ربووه به

 و  رده ک جه ندین لۆری و کۆمه خۆ و چه وتنه مانیش که ستن، ئه ڕوان راوه نگ و چاوه بده
و  لی ئه لوپه ی که وه ستنیشانکرد بۆ کۆکردنه یان ده رگه نو پشمه ی به ایهخۆری گو شه
لی دزراوی  لوپه وجا که ئه. کرابوون  تان نه وه کانی ئیسالمه ن پاسداره الیه هشتا له  کهی  مانه
سواری   بوو، به بجه ه کی هه ر خه  خۆشی هه  که)ش. ک. د(تیی  رپرسیاره ژر به کانیان له ماه

  دۆی  له زره  مهو مام کاوێ وداوداوێ کانی   بۆ گونده وه گواسته  ده وه ورامانه  هه لۆری له
تیی  یه رکرده سه. کتیی لبوو تیی یه یه رکرده  سه  کهنگ،  خی نوزهنزیکی و تی سوسنایه

  هنرت که  ده سانه و که ئهمای '' :یانگوت یان زانیبوو، ده که کاره  بهی رگانه و پشمه ی ئهرام وه له
ی چوون بۆ مانی  رگه ک له ی لۆرییه وه پاش ئه .''!!!عسن کرگیراوی به سیخوڕ و به



 پشانازی و مژووییه  م چاالکییه رپرسیاری ئه ما و، لووش درا، به تیی، دیار نه یه رکرده سه
یورا بچ و   تۆوترۆکردنی نهترسی ویش له  ئه ، که زره ش و مه  ره دۆی قاسمهبانگشتکرا بۆ 

لک  ی مژووی کورددا، گه تییانه هامه  تاریک و پنه و رۆژه له....  وه  خۆی شارده شاری سنه له
، نوی  وه بزارییه  وی تووڕه  به بوون که وست هه ن هه ف و خاوه ره ن شه ی خاوه رگه پشمه

ر  رامبه تیی خۆیانیان به  ییان دنا و دژایه.)غ. ح. ح(و .) ک. ق (و) .م. ح. ش (ک سانکی وه که
  ...بی رده کانیان ده تیی حیزبه یه رکرده وتی سه تی چه  و سیاسه سانه و که ی ئه وه کرده

  : بوو ستی هه به ندین مه ، چه بجه ه ورامان و هه  هه ی نوێ له ره ی به وه  کردنه رژمی ئران له
 ''تف ره ده''  وانه ر سنوور، له ندین گوندی سه و چه ''وسوود نه''شاری  دا  وکاته  له–میان  که یه
حیزبی ی ''شاهۆ''ست هزی  ده کی رزگارکراو بوون و، به یه ، نوچه''شخان'' و ''روینی په''و 

ی تکشانی کوردستان حمه ی زه ه کۆمههزکی ها  روه هه.  بوون وه دمۆکراتی کوردستانی ئرانه
  له) گوردانی شوان(کیی  ره ی سه  بنکه. بوون یه و نوچه ، له''کوردانی شوان''وی ن به ئران

  ستیان له لک جار ده ، گه) ه حیزب و کۆمه( ردووالیان ی هه رگه  پشمه. بوو'' بیاره''گوندی 
  م نیوچه  بۆ ئه وه ڕانه گه شاند و، ده وه  دهورامان  و هه ریوان و سنه مه   له- کانی ئران هزه

  وه رگه ست پشمه ده  به یه م نوچه نیا ئه تی کوردستاندا، ته موو خاکی رۆژهه هه له.  رزگارکراوه
کی زۆری بۆ رژمی  ری، گرنگییه وروبه ده وسوود  و  شاری نه داگیرکردنی وه ر ئه به مابوو، له
  .بوو ئیران هه

ند ڕ و لکدانی تو ، شه رگه پشمهرزی  ته مهر  یشتنی سوپای ئران بۆ سه ڵ گه گه له
 و، شکنن  تکدهیانکی سوپای ئران ر یه سه کان دوو هرشی له هرگ پشمه. کات ستیپده ده
م  به نیدا، مه قه ک و ته زۆر چهکی  یه ر ژماره سه  بهگرن دهست  و دهن به دهنو کدار له یان چه ده به
،  وه ریانه وروبه ده و دۆڵ و چیاکانی  بجه ه ڕ و گیرانی هه ی شه ره ربویی به  بههۆی به

 خۆیان  ناتوانن  که،کانی حیزبی دمۆکرات رگه  پشمه شک له به. ن بکه  هکش  پاشهبن ناچارده
. گیرن دهدیل  کانی ئران و، به مارۆی هزه  گه  ونه که ده  وه  مندایانه و ژن ن، به رباز بکه ده

  به یان رگه  پشمه چواردهدا  بجه ه  کیمیابارانکردنی ههکاتی  لهپشتر ، ش ه کانی کۆمه رگه پشمه
کانی  ی هرشه درژه له . دایاننابوون.بیارهی   بنکه   له که ارببوون،ستی بریند خه به گازی کیمیایی

یان  رگه ست پشمه  و، شهدرێ مارۆ ده تیی گه واوه ته  به ه ی کۆمهگوردانی شوانسوپای ئراندا، 
کانی نیو   برینداره رگه وجا پشمه ئه. کرن ده هید شه ئۆردووگای سیروان و  لهی دوجه  له

دانکی زۆر،  نجه شکه ئهدوای  و،  ن بۆ شاری سنه یانبه ، ده وگیرن دیل ده ، بهانش که بنکه
، ی کوژراو و رگه  پشمه ت به ن بۆ گۆڕستانکی تایبه به کانیشیان ده رمه ته. ن که بارانیان ده گولله

 ،''ت ئاوا حنه گۆڕستانی له''  وی ناوهو، ن بۆیان   رژم دروستیکردووه  کورد، کهرانی تکۆشه
  . وه  چاه نه یانخه ڵ ده کۆمه  و، به وه کانیانه رگه  جلوبه وێ به له

کانیان  ڵ ژن و منداه گه  له ی کوردستان کهی حیزبی دمۆکرات رگه  پشمه  له شه و به ئه
.) ک. ق(نوی  کتیی نیشتمانیی کوردستان به کانی یه رمانده  فه س له ن دوو که الیه ن، لهبووگیرا
  :ن پیان که  پشنیاز ده یه ند رگه م چه ، ئه وه  ه)غ. ح. ح(و 



  .ک. ن. ی ی رگه  پشمه توان ببن به ده -١
 ). ن!ران جاشی ئ ی ببن به هک کوردییه('' زان مه رارگای ره قه''کداری   چه توانن ببن به ده -٢
 ! وه سلیمی ئران ببنه تیی خۆتان، ته رپرسیاره ر به سه خۆ و له ربه سه -٣

تان  سه نگ، به ساڵ جه٨  ی نزیک به ماوه  لهردوو رژمی ئران و عراق، ی هه وه پاش ئه
  وته ککه ندین ملیۆن بریندار و په  ملیۆن و نیوک کوژراو و چه میلیارد دۆالر زیانی مای و پتر له

پانی  وجا گۆڕه  ئهکدی بووخنن، یانتوانی یه وت و، نه رکه یان به وارو دیل و ئاواره  کۆهو
ی  ربازییه  سه خشه و نه پی ئه ئران توانی به.  بۆ نو خاکی کوردستان وه گواستهیان  رککه کبه

ری سنووری  رتاسه ت و، سه ی رۆژهه رگه  هزی پشمه  بدات له برکی کوشنده دایشتبوو، زه
ان د هیدکرانی سه  شه  له جگه.  وه ه باشووری کوردستان داگیربکات–ت  ستکردی نوان رۆژهه ده

  وه نداهو م ژن  بهی رگه ی پشمه ماه یان بنه ندامانی ده خزان و ئهت،  ی رۆژهه رگه پشمه
 کرماشانشاری    بۆ بردیاننتیکردن پیان،  و، پاش لدان و سووکایه کرد راپچی شاری پاوه

ڕی  وپه ئه ری ئیسالمیی ئران، کانی کۆماری داگیرکه  جیھادچییه،''دیزڵ ئاباد''زیندانی  و، له
  ... کان نواند  ر دیله رامبه تییان به یه وشتی و درنده به

   که،کانی باشوور حیزبهتیی  یه رکرده سهی  تیدانی دسۆزانه پاداش و ئاکامی هاوکاری و یارمه
ن  الیه س له یاندنی ئاگربه نگ و راگه کۆتایی جه  بوو، له وه ر رژمی ئیران نواندیان، ئه رامبه به

بژوی و ، ''!دا ی هه که نوبانگه  به هره  ژه جامه''ینیی،  خومهتۆ  ئایه  وکات که  و، ئه وه ئیرانه
 و  رگه دنی پشمهکانیانی بی و، ری کارکردن و هاتوچۆکر  بنکهیدابینکردنی پداویستی

  رگه ر پشمه سه رلشواوی و ناهومدی و برستی بای به  سه وه وه له. ستکرد ربه یانی به ماه بنه
  رگه  پشمه بوو،وه  ئه بۆش م گوشارهنانه ئه .دا کشا رگه ی پشمه ماه ی بنهندامان و ئه

و  پاندنی ئه  داسه.تی رژمی عراق سه  ژرده وه  بچنه و،جبن  ت ناچاربکرن خاکی رۆژهه
تیی  تایبه ، به بارودۆخه

و  ر ئه بۆسه
قۆی   ی له رگانه پشمه

ریوان و دۆی دزیی  مه
ژیان،  دهورامان  هه
شکیانی ناچارکرد  به

پاش سانکی زۆری 
بات و  خه
 خۆیان ،خۆبوردوویی له
 . وه نه بکهعس  ی بهسلیمی رژم و و خۆیان تهودی  بۆ ئه وه ڕنه بگهر و،  ده زا و قه ست قه  ده نه بده

وانی  کار ڵ گه له و،  وه موویانی کۆکرده ڕا، هه گه  رۆژکی واده  له رژمی عراقیش که
  .روشونیان کردن  بسهکاندا  نفالکراوه ئه



ک   وه یه وره  گه زهو ه ئه.  رگه ت پشمه ند سه  چه  یشته گه  وه زارانه  هه ، له رگه ی پشمه ژماره
 و، پاش ١٩٨٨سای ڕزانی  گهتای مانگی  ره سه  له. وه کدا توایه یه فته ند حه  چه  له،فری پار به

ری  مان و، تکۆشه قاره ی رگه پشمه، کان دناوه ه ب نفاله  و ئه بجه ه ساتی سامناکی هه کۆتایی کاره
  رگه، به رتک پشمه ڵ که گه ه، ل''ش ڕه مه حه ''  ناسراو به–تیی  ربازی پیرۆزی کوردایه

ی بۆ دزیی  وه ڕانه پاش گه.  قویی باشووری کوردستان وه ڕایه ک مانگی، گه کی یه یه وله جه
کان و  رمانده  کادر و فهوجا زنی باشوور، ئه ی بارودۆخی سامناکی دته وه ورامان و، گانه هه
  که بوون،   مرۆڤییه ساته و کاره ئهئاگاداری تیی  واوه ته ی هشتا مابوون، به رگانه و پشمه ئه

  رکخراوهی  رگه تی و پشمه یه رکرده سه.  دا هنابووی کوردر سه ر به ی داگیرکهعس رژمی به
 ناهومدی و   له وه ران، یان مانه نده ههچوون بۆ ر دووڕیانی  سه  له،کانی کوردستان هیسیاسی

ر  سه ، بای به  دیکهسکی ره ههکورتی،  به.  وه  مابوونهاردانادی  ولنووسی  ژیانی دژوار و چاره
   ... وه ت و باشووردا کشایه  رۆژهه د لهبزاڤی رزگاریخوازیی کور

 ئران  رژمیی بۆ وتانه ستکه و ئامانج و ده ، ئه بجه ه ی هه شکرکشیی ئران بۆ نوچه له
ی  وینه زه،  بجه ه هیدکرانی شاری هه شه،  وه هیشعسی عراق ی رژمی به روانگه له.  بوو دواوه به

  ، که''نفال ئه''نوی  ر کوردستان به تر و سامناکتر بوو بۆ سه وره کی گه یه کردنی پۆژه ئاماده
شار  ربالودا، له  هرشکی به  زنجیره زار ژن  و منداڵ و پیروالوی کورد، له تان هه  سه وه هۆیه به

نیو لم و تۆز   کانی باشووری عراق راگوزران و له شته و ده ره  به وه کانه و گوند و شارۆچکه
  .گۆڕکران  به بدا زینده ره کاکیی وتی عه کانی کاکی به نه وزیخه

  

  !ی هژا وه ره خونه
کی زانستی و بیری  یه روانگه  و له تانه وێ بابه ر بمانه گه ماندا، ئه که ندی باسه کۆبه له
ین،  دا بکه مه رده و سه تیی کورد له یه رکرده  سهی ه وتی و هه ستنیشانی چه ده،  وه ییه وه ته نه
ی  ، گردانی بزاڤی رزگاریخوازانهرلشواوی سیاسی و کیی سه ره  سه هۆکاری زانین که ده

بوونی   بۆ نه وه ڕته گه ، ده وه رانی کوردستانه  و ناکۆکیی نوان داگیرکه کشه  به،کورد
ر  ش هه وڕۆکه ئه. یی وه ته  نه رۆنی و ستراتیژکی رنامه یی و ونبوونی به وه ته نهڕی  بیروباوه

ساڵ ١٥ڕبوونی   پاش تپه ، که یه ییه وه ته  نه ڕه و ستراتیژ و بیروباوه کردنی ئه ونه په  وبوون نه
ددام،  سهدوای رووخانی رژمی ی پنج ساڵ  نزیکه و، ''رمی ئاسایش هه''زراندنی  ر دامه سه به

یی خۆی  وه ته کانی نه  ئامانجه  بهمان که ی نیشتمانه شه و به ی کورد له وه ته  نه ی که وه  له جگه
   وه یان، قۆزته وره  گه ته رفه و ده کان، سووک و هاسان،  ئه حیزبهتیی  یه رکرده کو سه ، به یوه گه نه

یان و،  ودایره سته  و ده ماه  خۆیان و بنهندکردنی مه وه ی سیاسی و، ده وپایه ستخستنی پله بۆ ده
ش،  وڕۆکه ئه.  وه ره بی داگیرکه ره  عراقی عه  به وه کوردستانیان لکاندهنوێ باشووری  رله سه

کاندا، یادی  نفالکراوه  ئه  و نوچه بجه ه ههساتی  ر کاره سه ڕبوونی بیست ساڵ به پاش تپه



ش   مه ئه.  وه کرنه ردا ده  داگیرکهی عراقیری نگریسی ئا سبهژر ، له''فالن ئه''و ''  بجه ه هه''
'' نفال ئه''و ''  بجه ه هه '' زموونکمان له  و ئه ی کورد هیچ وانه ، ئمه  که یه و راستییه ری ئه پشانده

و دی ن وه رژه ژمار، هشتا به باتی دوورودرژ و قوربانیدانی بئه رای خه ره سه.  گرتووه رنه وه
  وره ڕینی گه  راپهیان رپاکردنی ده پاش به. ناناسینیی خۆمان  وه ته  وستراتیژی نهئامانج

ڕبوونی   تپه، پاش ماوییه  و تهمان هشتا ل و شوێ که باته  خهوبچووکی خوناویی، ئاسۆی
کوردستاندا، کانی  شه موو به هه لهکان،  تیی حیزبه یه رکرده وام، سه رده  بهیان ساڵ قوربانیدانی ده
ڵ  گه  له،''تی و هتد رای و برایه دمۆکراسی و فیده''ی  ییانه وه ته ی درۆشمی نانه رده ژر په له

نو  ی سیاسیی له وپایه رگرتنی پله  وه ون به ستی کورد، خه کانی بانده وه ته کان و نه رژمه
   که یه وت و ناکوردانه  چه م بیرۆکه ر ئه هه. بینن ری کوردستاندا ده کانی داگیرکه رژمه

 دارکاری و  ونه ، بکه وه یاری کورده لی کورد و دۆست و نه رچاوی گه به وایلکردوون، به
  ڕه دا،  شه ستیاره  هه م بارودۆخه کدی و، له تیی یه سایه و که سته شاندن و، ترۆری جه قۆوه چه

  .  نگی باوی رۆژ رهه  چاالکی و فه ی ببتهرتی گه سته وده سته  و ده زبنهقانی و حیزبح قۆچه

نگی جیھانیی  ی جه رمه گه کان له ستی نازییه ده  به ند ملیۆن جوو که ، کوژرانی چه که جووله
 ،کی سیاسی و یه واره  بۆ رزگارکردنی خۆیان و سازکردنی قه وه مدا کوژران، قۆسته دووه
و  ستی سۆڤتی کۆن، له  بندهی وه ته هیان ن ده. زراند خۆی ئیسرائیلیان پدامه ربه تی سه وله ده
 ی ماوه له. زراند  دامهیانتی ناسیۆنای خۆیان وله رگرت و ده کیانوه وت بۆیان، که که ی هه ته رفه ده
خۆیی  ربه  و سه وه  یوگسالڤیا جوێ بوونه  له وه ته ندین نه  چه ، به  سای رابوردوودا  دوانزه-  ده

 رۆژی   بوو کهی کۆسۆڤۆ پارزگهیشت،  خۆیی گه ربه سه  به ش که وه ته دوا نه. یاند خۆیان راگه
ی کورد  وه ته ی نه نیوه چیان به هی مانه  ئهکاتکدا له. یاند  راگهخۆیی خۆی ربه ، سه١٨/٢/٢٠٠٨
ی کورد قوربانییان  نده نیو ه وه موویانه هه  و، به بووه  نهبات و تکۆشینی رزگاریخوازییان خه
ک  چۆ و ماورانییه  قه رانیان بوون، له ستی داگیرکه ی بنده النه و گه موو ئه هه . داوه نه
مۆی سازکردنی  ون و دینه  هه کان بوون به ساته رگرت و، کاره زموونیان وه ریان هات، ئه سه به
وڵ  هه  هوتن ش، که وه شانی ئه شانبه. تی ناسیۆناڵ بۆیان وله زراندنی ده یی و دامه وه ته  نهکتیی یه

خۆیی  ربه  سه ه ک وه  له ی کورد، جگه رکرده م سه به. یان که له  بکوژانی گه  له وه نهند سه بۆ تۆه
بکوژان و ش خراپتر،  وه کو له ، بهانخسیی خۆی  قوربانیی ئامانجی شه نه که کوردستان ده
لی   گه.  وه هننه کانیان ده انه بۆ تاو ژر بای خۆیان و، پاکانه  گرنه  دهیان که له تاوانبارانی گه
نووسی خۆی و  ر چاره رامبه ی به وتانه  چه ته م کردار و سیاسه ر ئه رامبه کوردیش، به

ن   ته ، یه ره مه یروسه  سه م دیارده  ئه. ویسته نگ و بھه درێ، مات و بده نجامده ی ئه که نیشتمانه
   .  ی نییه  ونهداکی جیھان یه وه ته نیو هیچ نه بیندرێ و، له نو کورددا ده له

زموون   رابوردوومان ئه وانین لهیی، نات وه ته ڕی نه نی بیروباوه  خاوه بینه ین، تا نه  بگه و راستییه  له پویسته
کانی باکووری  ساته  کارهک روه هه. ین ر بکه مان مسۆگهکی رۆشنی سیاسی بۆ خۆ ربگرین و، ناشتوانین داهاتوویه وه



ک   یه ڕینه چۆکردنی راپه  قهبیرکران، رکان لهوستی ت ده ، به١٩٣٨ -١٩٢٥ سانی نوان   لهکوردستان
 - رکۆماری کوردستان حموود و سه کانی شای کوردستان شخ مه ته حکوومهبیر کران، رووخانی  کانمان له که دواییه له

ی باشووری کوردستان ٩١ڕینی سای  نفال و راپه ه و ئ بجه ه ش هه و هاسانییه ر به بیرکران، هه د له ممه قازی محه
    . کرن بیر ده  لهیشی باشووری کوردستان که خۆییه ربه  سه ستدانی نیوچه ده و، له

تکی  وه  ده ، که وه ینه کانمان بکه ساته  یادی کاره وه رزییه ربه سه توانین به کاتک دهکورتی،  به
هیدانمان   شه ن به خۆدا، به ربه  کوردستانیکی ئازاد و سه هخۆمان پکھناب و، ل ربه ئازاد و سه

وتۆ  تی سوپای و ئابووریی ئه سه نده وتووی خاوه هز و پشکه  نیشتمانکی به ین، که بده
  ورێ خونی تاکه وین، نه رگۆی زه  و خونخۆرکی سه  چیدی هیچ دڕنده زرنین، که مه داده

 ... بستکی خاکی پیرۆزی نیشتمان  تاکه هکوردک بژێ، یان چاو ببت

موو   و هه بجه ه هیدانی هه نرم بۆ گیانی پاکی شه  دهزاران سو دا، هه بجه ه هیدکرانی هه ساۆژی شه له
  !خۆیی کوردستان ربه ی پیرۆزی رزگاری و سه هیدانی رگه شه

    !خۆییی کوردستان ربه بت ئاالی ئازادی و سه کاوه رشه هه

  
  :بینییت
رزنجی وشوان  ن هاوبیران شیالن به الیه کرا و، له ی زاینیی، ئاماده٢٠٠٦، سای  م وتاره ئه
ی   ساه٢٠بۆ یادی .  وه ی مانگک بوکرایه رادیۆ رۆژاڤای کوردستان، بۆ ماوه ، له وه رزنجییه به
، word پرۆگرامی  به و، پاش تایپکردنی  وهرکرا سه ی له وه ، پداچوونه بجه ه هیدکرانی هه شه
  . وه کرته  بالودهInternetر هی  سه له

  

  : رچاوه سه
   )٣٦ (  ژماره'' کۆنگره''گۆڤاری  -١

 ١٩٨٩یرانی  م، حوزه  سای چواره)١٠(  ژماره'' یڤ په''گۆڤاری  -٢

   .یی سابیر کۆکه:  نووسینی–  )م که شی یه به(ک بۆ مژوو  یه رگه ی پشمه ناه -٣


