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ئاشتبوونةوة و دووبارةنةبوونةوةي تاوانةكان تةا بة كوشتين : دادطاي تايبةيت ئصراق
 سةدام نايةتةدي

 شاخةوان شؤأش
 

 بةشي سصيةم و كؤتايي
 

    بةكارهصناين سةدام  و هةولَي ثاكردنةوةي نةتةوةي ضةوسصنةري عارةب لة تاوانكاريةكان                                            
زوو , ئاسايي ئةو لصكدانةوةي بؤ كرا كةوا لةاليةك,  زوو داسةثاندين دادطاي تايبةيت ئصراقي و بةئصراقيكردين دادطاكةهةر

لةاليةكي ديكة كةنتِرؤلكردين دادطاكة و سنورداركردين , دادطايكردين سةدام و بِراندنةوةي سزاي كوشنت بةسةريدا
  .                       دالَ و ِراسيت كة ِرؤذئاوا و دةسةآلتداراين ئصراقي ئارةزووي ناكةنبآلوبوونةوة و ئاشكرابووين طةلص سكان

و شاطردي  و باوكساالري عارةبية ئيسالمي,  كةسايةتيةكة جطة لةوةي ثةروةردةي كةلتوري خصلَةكيي ديكتاتؤرسةدام
, سةدام بةضي تواين كارطةي ضةكي كيمياوي. كرازةن ِرؤذئاواوة يارمةيت دراو بةهصلةالي, كؤمؤنيستة ديكتاتؤرةكان بوو

ضونكة , بينةة سؤسياليسيت و كؤمؤنيستةكان ضةكي كؤمةلَكوذ و ئةتؤمي دروست بكات؟ كص يارمةيت ئةوي دا؟ واز لة وآلت
صتاواين ِرؤذئاوا نةيدةزاين ئةو ضةكة دذي خةلَكصكي ببةآلم ئايا ,  شوصين نةبوودامايف مرؤظ و ئازادي لة فةرهةنطي ئةوان

 يةكودوويان لة داِرؤذئاوا ئةوةي باش دةزاين و لةثصناوي ثارة و بةرذةوةندي ناسيوناالنةيان؟ وةكو كورد بةكار دةهصنرصت
ي سةرؤكي ئصستاي فةرةنسا خؤي هات ضاوي )جاك شرياك(لة كؤتايي حةفتاكاندا .  نةكردميارمةيت و هاوكاري سةدا

 خؤيان ضوونة ئصراق و كارطةي ضةكي كيمياويان بؤ ئةلَمان. كي ئةتؤمي ثصدابةسةدام كةوت و بةلَصين دروستكردين ضة
ةي كة ئصستا )ِرؤمسفيلد(ئةو . كؤمةلَكوذداةدامي لة دروستكردين ضةكي ئةمةريكا خؤي يارمةيت س. ئصراق دامةزراند

هةمووي لةكةي , ؤري ديكةئةوانة و ز.  1هات و ضاوي بة سةدام كةوتسةبارةت بةوة  خؤي ,مينستةري بةرطري ئةمةريكاية
 دةكرص  ئةو سكاندالَ و ِرصكةوتنانة كةاوا هةولَ بدات بؤ داثؤشيينِرؤذئ, ديارة ئاسايية. ِرةشن بةنصوضةواين ِرؤذئاواوةن

لةوةي زيان بة بةرذةوةندي ئةوة جطة. كاري تؤمةتباريان بكاتتوانص لة تاوانةكاين دذ بة مرؤظايةيت بة بةشداري لة تاوانب
ديارة ئةوة لةدادطايةكي وةكو ئةوةي ئصراق باشتر دةتوانرص . ميارانةي لةسةر دةسةآلت ماون بصطومان دةطةيةنصتئةو ِرا

, وآلتاين داطريكةر و وآلتاين ديكة بةهةمان شصوة. خبرصتةالوة و كةنترؤلَ بكرصت و خؤيان لةو تاوانانة بثةِرصننةوة
بةئةطةري زؤر ئةوان ِراستةوخؤ يا , ذصمي سةدام ئةجنام دةدرانئاطاداري هةموو ئةو تاوانانة بوون كة لةاليةن ِر

ديارة وآلتاين داطريكةر ِرصكةوتن و ثةمياين تايبةتيان لةطةلَ . ناِراستةوخؤ و بةشصوةيةك لة شصوةكان يارمةتيان داوة
 دةدةن دادطاكة داخراو و بؤية ئةوانيش وةكو ِرؤذئاوا تا بؤيان بكرصت هةولَ. سةدامدا سةبارةت بة كصشةي كورد مؤركردووة

.                                                                                                                                                             سنوردار بصت  
ة ئصراقيةكانةوة هةولَدةدرصت تاوانةكان بة خودي سةدام لةاليةن دةسةآلتدار, خالَصكي ديكة كة جصطاي نيطةراين زؤرة ئةوةية

بةعارةبكردن و تاونةكاين , ثاكتاوي ِرةطةزي, واتة هةولَ دةدرصت تاوانةكاين طةلكوذي. و تاوانباراين ديكة ببةسترصنةوة
 دذ بة هةموو خةلَكي سةدام تاواين: "دةلَصن, ئةوان دةسةآلتداراين كورد و عارةب. ديكة بة سةردةمي ِرذصمي بةعس ببةستنةوة

بةو طؤتةية هةولَي ِرةشكردنةوةي  تاوانةكاين ثصش ". ئصراق كردووة و بةهيوان بةزووترين كات بة سزاي ِرةواي خؤي بطات
ديارة تاوانةكاين دذ بةكورد هةر لةسةردةمي سةدام نةبووين بةلَكو بة درصذايي تةمةين ئصراق بة . سةردةمي سةدام دةدرصت

ئةو تاوانانةي دذي كورد كة . وين و ِرذصمي سةدام درصذةثصدةري ئةو ثؤليتيكةي ئةواين ثصش خؤي بووةبةردةوامي هةبو
, كردارصك بووين لةاليةن نةتةوةي زؤرينة و دةسةآلتداري عارةب كراون,  سالَي ِرابردوودا درصذةيان هةبووة80لةماوةي 

بةآلم ئةطةر دذايةيت كورد و .  شصوةكان ثصيةوة ثةيوةستدارنئةوة ِراستيةكة هةموو نةتةوةي زؤرينةي عارةب بة شصوةيص لة
ئةوا ئةوان سةركةوتوانة خؤيان لةو ِراستية مصذوويية دةرباز دةكةن و بةمشصوةية , تاوانةكان هةمووي خبةنة ملي سةدام

عارةبةكان ئةو ثياو لةوة دةطات كةوا بؤضي . بةخؤداضوونةوة وخؤضاككردنةوة ِرزطار دةكةن, خؤيان لةبةرثرسياريةيت
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. طةلص لة دةسةآلتدارة كوردةكانيش لة هةمان ئاواز دةخوصنن, بةآلم ئةوةي جصطاي سةرسوِرمانة ئةوةية, هةولَة دةدةن
.                                                                ديارة ئةوة زةبرصكي ديكةي ئصراقضيةتية بةكصشةي نةتةوايةيت كورد دةكةوصت  

ئةوةية طواية تةا سةدام و , الَصكي ديكة كة جصطاي نيطةرانية و دةكرص وةكو هةولَدانصك بؤ شصواندين ِراستيةكان بصتخ
بةسزاداين ئةوان ئةوا هيض كصشةيةك لة نصوان طةالين ئصراقدا بةتايبةيت كورد و عارةب نامصنص و , ِرذصمةكةي تاوانبارن

شتبوونةوةي نصوان كورد و عارةب بةر لةهةموو شتصك بة دانثصناين وةكويةكي ئاشكراية ئا. ئيتر ئاشتبوونةوة دصتةدي
سةدام يا عةيل كيمياوي و ئةوانيتر لة تاوانكاريةكان . ئةوة تا ئصستا لةئارادا نيية, ئازادي و ماف دةكرص بصتة بوون

يستخبارات و هةموو ئةوانةي لةكورد ثياوة ثلةدارةكاين ئةمن و ئ, هةموو ئةفسةرة ثاية بةرز و نزمةكان, بةتةا نةبووين
لةبريمان نةضصت ئةوانة هةمووي عارةب بوون و لةشارة . كوشنت و تاونكاريةكان بةشداريان كردووة كةموزؤر تاوانبارن

كورد كوذي لة سةدامةوة دةسيت . ئةوِرؤ ئةوانة طةلصكيان بةشصوةي جيا بووينةوة كاربةدةست, عارةبةكانةوة هاتبوون
سةدام تةا درصذةثصدةري ثؤليتيكي ثاكتاوي , وةكو ثصشتر طوومتان,  داهصنانصكي سةدامي ديكتاتؤر نةبووةثصنةكردووة و

. جياوازيةكة ئةوةية ئةو بصبةزةييانةتر و دِرندانةتر ثيادةي ثؤليتيكي ثاكتاو و لةناوبردين كوردي طرتة ئةستؤ, كوردة
لةخوارةوة زياتر دصمة سةر (صويسيت بةبووين طةلص فاكتةر هةية ئاشتبوونةوة يا دووبارةنةبوونةوةي تاوانةكاريةكان ث

ضونكة ئةو مصنتال و , سزاداين سةدام و تاوانباراين ديكة تةا يةكصك لةو فاكتةرانةن و طرنطنترين فاكتةرنني, )ئةو بابةتة
ودا خةلَكي ديكةي وةكو ئةوان كةلتورةي سةدام و ئةواين تري دروستكرد هةر لةذيانداية و دةشتوانص لة ئصستا و لة داهاتو

.                                                                                                                                                          ثةروةردة بكات  
يستة بطوترصت ئةوان ثةرؤشي ِرةوايةيت ياسايي ثصو, نصونةتةوةيي سةبارةت بةِرةخنةي طةلص لة شارةزاياين ياساي

.  بؤ ئةوان هصندة طرنط نيية, كصشةي طةيل كوردستان ضةند زياين لةئةجنامي دادطايةكي ئاوا ثصدةكةوصت, دادطاكةن زياتر
يةن ديارة يةكصك لةو هؤيانةي كة بووةتة هؤي ئةوةي طومان لة ِرةوايةيت ئةو دادطاية و ثرؤسةي دادطاييكردنةكة لةال

وا , ئةوةية جطةلةوةي بةضاوي ِرةخنة لة بوون و ثصكهاتةي دادطاكة دةِروانن, شارةزا و ياساناسة جيهانيةكاندا بكرصت
هةروةكو كؤيف ئةنان و هةندص ياساناسي جيهاين ديكة ئاماذةيان (ئةو دادطاية سةدام بةكوشنت سزا بدات , ِرةضاو دةكرصت

بؤيةش بةجؤرص , وابةستةي ياساي نصونةتةوةيني و دذي سزاي كوشتنن, انئةوانة بؤ سزاداين تاوانبار). ثصداوة
هةست بةوةكرا كةوا ثةلة لة , لة يةكاليةنة هةنطاونان و ثةلةكردن لة دامةزراندين دادطاكةدا, لةجؤرةكان لةسةرةتادا

وانةي سةدام و تاوانباراين ئة, ئةو فاكتةرانةي ثشتطريي ئةو طومانة دةكات ئةوةية .دادطاييةكة و كوشتين سةدام دةكرصت
يا سةر بة ) وةكو ئةمةريكا و بةرهةلَستاكارين سةدام كة ئةمرؤ دةسةآلتدارن(يا خةلَكصكن دذي سةدامن , تر دةدةنة دادطا
ضونكة ئةوانة , طومان لةوة دةكرصت ئةوانة بتوانن ِرةوايانة  و بصاليةنانة دادطايي تاوانباران بكةن. اليةين قوربانني

واتة . هةروةها مةترسي ئةوة زؤرة دةسةآلتداراين ئصراقي ثيادةي مةبةسيت ِرامياري خؤيان بكةن.  بصاليةن ننيخةلَكصكي
ضونكة سةدام و تاوانبارين ديكة لة دادطايةكي نصونةتةوةييش بةئةطةري زؤر هةر , كصشة ئةوة نيية كةوا سةدام سزا دةدرصت

 ئايا دادطايةكي ِرةوا لةئاراداية و دادطاييةكان ِرةوا دةبن؟ ئةوة ئةطةر مرؤ ,كصشةكة ئةوةية, سزا دةدرصن و دةربازيان نابصت
.                                                                                  لةِروانطةي دادوةري و ِرةوايةيت ياساييةوة سةيري كصشةكة بكات  

 
ان تةا بة كوشتين سةدام نايةتةدي                                                           ئاشتبوونةوة و دووبارةنةبوونةوةي تاوانةك  

 وانةيةك بؤ –دادطايي سةراين رذصمي ثصشووي عصراق "ي ئؤكتؤبةردا كؤنفرانسصك لةذصر ناوي 14 و 13لة 
. ثةرلةماين كوردستاندا سازكرالة خانووي " ارةنةكردنةوةي تاوانةكاين جينؤسايد لة كوردستاين عصراقدادووب

كؤنفرانسةكة زياتر ثةيوةندي بة خؤئامادةكرن و ئامادةكردين فايلةكاين ثةيوةستدار بة ثصشصلكردين مايف مرؤظ و 
ضؤن تاوانةكاين طةلكوذي و ثاكتاوي , بةثصي ِراثؤرتة ِرؤذنامةوانيةكان باس لةوة نةكراوة, تاوانكاريةكانةوة هةبوو

.                                                              من دةمةوص كةمص لةسةر ناونيشانةكة بثةيظم. بارة نةبنةوةِرةطةزي دةكرص دوو  
كصشةي كورد لةو دادطاية تايبةتةي ئصراق زؤر , من ثصمواية كصشةي كورد زؤر لةوة طةورةترة كة بة كوشتين سةدام بِربصتةوة

ئةوة تةا بة ئةجنامصكي هةنوكةيي و كاتيةوة , كوذرص يا زينداين يةكجاري بؤ دةبِرصتةوةبؤية سةدام دة, بةرفراوانترة
دةبص بطوترصت كةوا سزاداين تاوانباران فاكتةرصكي طرنطة بؤ بووين . بةندة و فاكتةرصكة بؤ دلَدانةوةي قوربانيةكان طرنطة

ديارة ئةطةر . وة يا دووبارةنةبوونةوةي تاوانكاريةكانبةآلم ئةوة بةس نيية بؤ طةيشنت بة ئاشتبوونة, جؤرصك لة دادوةري
كورد بيةوص بابةتيانة و ِراشيوناالنة سةيري كصشةكةي خؤي بكات و سةيري فاكتةري بنضينةيي سةرهةلَداين كارةساتةكان 

رهةلَداين ئةوا دةبص بةدواي ضارةسةري بنةِرةيت ئةو هؤكارانةدا بطةِرص كة باكطراوندن و هؤكاري بنضينةيي سة, بكات
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ئايا ئيتر ئاشيت لة كوردستان سةقامطريدةبص و ئيتر , طرميان سةدام و تاوانباراين ديكة هةموويان كوذران. كصشةي كوردن
جارصكي ديكة ! تازة تةنيشتمان دةكةويتة عاردي و ضيتر ِراونان و تؤقاندن دووبارة نابنةوة؟! تةواو كورد ئازاد بوو؟

, ئةو كةلتورةي سةدامي دروستكرد, وةكو ثصشتر ئاماذةمان بؤيكرد! ي خؤمان نابينني؟طةلكوذي و بة عارةبكردن بةضاو
ئةمِرؤ مرؤظي كورد لةبةر كوردبووين . كارطةكةي هةروا لةطةِرداية و خةلَكي دذة كورد لةناو عارةيب ئصراقي طةلص زؤرن

ض كةلتورصكي ضؤلَثةرست و بةربةريانة سةري ئةو طروثانة كصن و ئةو ِرقة لة. لةاليةن هةندص طروثي عارةب سةربِر دةكرصت
كة تةا بة سةربِرين دلَي ئاو دةخواتةوة؟ دةيب ئةوة ض كةلتورصك بصت كة لةسةدةي بيستويةكدا ِرصطاي سةربِرين , هةلَداوة

غازي . بدات و بة ِرةواي دابنصت؟ ئةوة هةمان ئةو كةلتورة عارةيب و ئيسالميةية كةسةدام و عةيل كيمياوي دروست كرد
ئةوا هةر , غازي ياوةر كة بةثشتطريي بارزاين و تالةباين بووة سةرؤكي ئصراق, ياوةر هصشتا هيض دةسةآليت نيية

ئةدي ئةطةر دةسةآليت كةوتة دةست دةبص ضي بكات؟ بةثصي وانةكاين . لةئصستاوة هةِرةشة لة كوردة ئازادخيوازةكان دةكات
ناكرص بِروا بة . ريكةري عارةب تةا خؤش باوةِرية و فصرلةخؤكردنةمصذوو بِرواكردن بةنةتةوةي ضةوسصنةر و داط

ويسيت , لةسةردةم و قؤناغي جياوازدا و لةذصر ناوي ئايدؤلؤذياي جؤراوجؤردا, كة ضةندين جار, نةتةوةيةك بكةيت
                                                                   .                                                               لةناوت ببات و طةلكوذي كرديت

ةوة مةسعود بارزاين و بةِرصوةبةرايةتيةكةي هةولصر سةبارةت بة ئاشتبوون, سةرؤكي ثاريتجصي خؤييت لصرةدا هةولَةكةي 
كةضي ئةو داواي ئاشتبوونةوة , نيةسةيرة كورد نةتةوةي قوربا.  وةبري بصنينةوة,  دا درا2004 لةطةلَ عارةبان كة لة سالَي

زؤر سةختة بتوانرص منونةيةكي لةو شصوةية لة مصذووي نةتةوة . لة نةتةوةي عارةيب باآلدةست و ضةوسصنةر دةكات
ئةو دةستثصشخةرية دةبص لةاليةن تاوانبار و نةتةوةي ضةوسصنةرةوة بكرصت و ئةوان دةسيت . ذصردةستةكاندا بدؤزيةوة

و ئامادةي لةجيايت نةتةوةكةياندا بكةن  ردنداواي لصبوو, فخوراو و قوربانيكراو درصذبكةنةوةي مائاشتبوونةوة بؤ نةت
!". خؤ ئةوانة تاوانبار نةبوون بؤ داواي لصبوردن بكةن: "ِرةنطة خةلَك هةبن بلَصن.  بن نةتةوةكةيانئةجنامي تاوانةكاين

ضاري دةبص قةرةبووي زيانةكان بؤ قوربانيةكاين جةنطي جصطاي بريخستنةوةية كةوا ئةلَمانيا ئصستاش ناوةناوة بةنا
بةآلم تاونكاريةكان , ئةو تاوانكاريانةي كة بةرامبةر قوربانيةكان كراون نيو سةدة بةر لةئصستا بووة, جيهاين دوو بكةنةوة

يةكاين هؤلؤكؤسيت ئةلَمان دان بةوةدا دةنصن كةوا ئةوان بةشصكن لةو طةلةي تاوانكار, لةاليةن طةيل ئةلَمانةوة كراون
نةتةوةي كؤريا ئصستاش ضاوةِرواين داواي لصبووردن لة ذاثؤن دةكةن  .بؤية ئةلَمان خؤيان بةبةرثرسيار دةزانن, ئةجنامدا

و ثصيان واية ذاثؤن لةسةريةيت داواي لصبووردن لة خةلَكي كوريا بةرامبةر ئةو تاوانكاريانةي كة سوثاي داطريكةري ذاثؤن 
ضونكة . بكات,  دا كرديان1945 تا 1910بةرامبةر بة خةلَكي ذصردةسيت كؤريا لة نصوان سالَةكاين و كةساين ذاثؤين 

.                             بؤية طةيل ذاثؤن بةرثرسيارةيت دةكةوصتة ئةستؤ, تاوانباران ذاثؤين بوون و سةربة طةيل ذاثؤن بوون  
ةعس كة هاتبووة هةولصر لةجيايت ثةشيماين و لصبووردن بة ئةوسا يةكص لة كؤنة ئةفسةرةكاين بسةير ئةوةبوو 

 بة زماين ديارة لة كؤبوونةوكاندا لةزؤربةي كاتةكاندا!" من بةشةرةفةوة شةِرم لةطةلَ كورد دا كردووة: "شانازيةوة دةيطوت
لةبةر ئةوةي . كراةولصر سةبارةت بة ئاشتبوونةوةكة دةمةتةقصهكةر بة عارةيب لةناو شاري نةتةوةي ضةوسصنةر و داطري

زياتر طرنطي بة ِروالَةت و خؤدةرخسنت و خؤهةلَكصشان دةدات و مةبةست , ئةو هةنطاوة وةكو زؤر هةنطاوي ديكةي ناوضةكة
هةنطاوصكة ئةو هةنطاوة . بؤية زؤر بِر ناكات و واتايةكي ئةوتؤي نابصت, ضارةسةري كؤنكرييت و ِراستةقينة نيية

ئةوة بةلَطةيةكي ديكةي الوازيي كةسايةيت ناسيوناالنةي دةسةآلتداراين كورد بوو ثصمان  ,ايصندا هئصراقضيةيت لةطةلَ خؤي
.                                                                                                                                                                  ثيشاندرا  

دووبارةنةبوونةوةي ذةنؤسايد و بةعارةبكردن و تاواين ديكةي دذ بة مرؤظايةيت كاتص دةكرص بصتةدي كة ئاشتبوونةوة 
ئاشتبوونةوة كاتص دةكرص بصتةدي كة ثِرؤطرامصكي . لةسةر بنضينةيةكي ِراستةقينة و مةبةستصكي ثاك و ِروون بصتةدي

ها ميكانيزمصكي ِرووين جصبةجصكردنةكةي بؤ ديار بكرصت و مسؤطةر هةروة, تاوتوصكراو و ِروون و ئاشكراي بؤ دابنرص
جطة لة ذماردنةوةي قةرةبوو بؤ قوربانيان و سزاداين تاوانباران و طةلص ثرؤسةي , كايتَ ئاشتبوونةوة دصتةدي. بكرصت
ادي نةتةوةي كورد وةكو واتة دان بة ئاز. لةسةر بنضينةي دانثصنان بة يةكساين و وةكويةكي ئازادي نةتةوايةيت بصت, ديكة

.                             بةجمؤرة داننان بة ئازادي ناسيؤين كورد وةكو نةتةوةيةكي ئازاد و سةربةخؤ, ئازادي عارةب دابنرصت  
ئةطةر بصتو مبانةوص فصرلةخؤمان نةكةين و دةستنيشاين هةنطاوة ثصويستةكان بؤ ئاشتبوونةوةيةكي درصذخايةن و بصطةرد 

:               دةبص بةاليةين كةم, دياربكةين) كة بتوانص ئاشتبوونةوة بصنصتةدي(ئةطةر مبانةوص ضارةسةرصكي ئايديال , بكةين  
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نابص ثاكانة بؤ بووين . هةلَوةشاندنةوةي هةموو ئةو ياسايانةي دذي كورد و كةمينةكاين ديكة كة تا ئصستا ماون, يةكةم
هةندص ياسا كة , نةك وةكو ئةوةي ئصستا دةيبينني. كرصت و دةبص بص يةكودوو نةمصننهيض يةكص لةياسا ِرةطةزثةرستيةكان ب

.                         بةدلَي عارةبةكاين بةغدا نيية هةلَوةشاوةتةوة بةآلم ئةوانةيان هصشتؤتةوة كة خؤيان نايانةوص الياندةن  
واتة . ةعةرةبكردن لةطةلَ خؤيدا هصناوين و سةثاندووينسِرينةوةي هةموو ئةو هةنطاو و ياسايانةي كة ثرؤسةي ب: دووةم

ئةو . دةبص ِرةشكرصنةوة و نةمصنن, ئةو ياسايانةي بةر لة رذصمي بةعس و ئةوانةي دواتر لةسةردةمي بةعسدا هاتن
ةبة دةبص عار. يةكودوو لة ناردنةوةيان نةكرصت, عارةبانةي كة ثِرؤسةي بةعارةبكردن هصناوين بؤ ناوضةكاين كوردستان

ئةوة ئةطةر عارةب مةبةسيت , دةسةآلتدارةكان دةستثصشخةري بكةن و بةو هةنطاوانة هةلَسن نةك هةر بةتةا كورد
نابص بؤ , دةسةآلتداراين كورد دةبص ئةو عارةبة داطريكةرانة بناسن كةلةسةر خاكي كورد جصنيشكراون. ئاشتبوونةوةي هةية

بةكوريت دةبص ووردودرشيت شوصنةواري . 2يا بة عارةيب ِرةسةن دابنرصن, تهيض جؤرة مةبةستصك ثشتطريي مانةوةيان بكرص
, ئةطةر كورد يةكاليةنة ئةو ئةركة بطرصتة ئةستؤ, بةعارةبكردن بةهاوكاري و دةسثصشخةري عارةيب دةسةآلتدار بسِرصنةوة

                                                                 .                              ئةوة بةئةطةري زؤر هصماي ناتةبايي عارةبة لةثرؤسةكة
دةبص عارةب دان بة تاواين طةلكوذي ئةنفال بةبص يةكودوو دابنصن و ناوي ئةنفال وةكو تاوانصكي طةلكوذي تايبةت : سصيةم

ة بؤ ثريؤزي ناوةكة بكرصت و نةك وةكو تاوان دذي مرؤظايةيت بنوسرصت يا ثاكان, بناسرصت و لةدةكومصنتةكاندا بنوسرصت
, ثصويستة طةلكوذي ئةنفال لةدةكومصنتة ئصراقي و نصونةتةوةييةكان. بةمشصوةية خؤيان لةبةكارهصناين ناوةكة بثارصزن
ئةوة , ناوي تاواين طةلكوذي ئةنفال لة دةستورةكاتيةكةدا نةهاتووة. بةتصرؤتةسةيل طوزارشت بكرصت و ِروون بكرصتةوة

.                                                                                                        ة نيازي عارةبان دروست دةكاتطومان سةبارةت ب  
واتة لةدةكومصنتة ئصراقي و نصونةتةوةييةكاندا . داننان بة تاواين ثاكتاوي ِرةطةزي و بةعارةبكردن بص ثصضوثةنا: ضوارةم

نةك خؤ لةو ناوة بثارصزرصت و ضةمكي طؤِريين ِرةطةز  . ةبكردن بناسرصت و بةِرووين طوزارشتةكةي بنوسرصتضةمكي بةعةر
طةر مةبةسيت ثاكيان بؤ , عارةب دةبص دان بة بووين بةعارةبكردن دابنصن. بةكارصنرصت" زةرةرمةندي سياسي"يا 

                                                                                                             .                                        ئاشتبوونةوة هةية
, بةهةمان شصوة داننان بة كؤمةلَكوذيةكةي بارزانيةكان و ثاكتاوي فةيليةكان وةكو تاواين جيا و سةربةخؤ: ثصنجةم

                                 . ئصراقي و نصونةتةوةييةكاندا بةتصروتةسةيل بنوسرصنطوزارشتيان بة ِرووين بكرصت و لة دةكومصنتة 
 هةروةها.  بةفةرمي لةاليةن دةسةآلتداراين عارةبةوة داواي لصبووردن لة خةلَكي كوردستان بكرصتثصويستة: شةشةم

قةرةبوو . راوجؤرةكان ِروويان داوةقةرةبووي هةموو ئةو زيانانة و قوربانيانة بكرصنةوة كة بةهؤي تاوانكارية جؤ
ئةو تاوانانةي دذ بةكورد كراون لةاليةن . دين سالَ زياين دارايي خةلَكي قورباين ثصويستة بكرصتةوةضةنكردنةوةي 

بؤية نابص , نةتةوةي باآلدةسيت عارةبةوة كراون و جودان لةوةي دذي شيعة يا بةرهةلَستكاراين بةعس كراون
نةتةوةي , دةبص واثيشان بدرصت كةوا ئةو تاوانانة. نية كوردةكان لةطةلَ ئةواين ديكة تصكةلَكرصنقةرةبووكردنةوةي قوربا

.                                                                              باآلدةسيت عارةب بةرامبةر بة نةتةوةي ذصردةسيت كورد كردوويةيت  
لةدادطايةكي كراوة و , بصاليةن و خاوةن ِرةوايةيت 3نصونةتةوةييباران لة دادطايةكي سزاداين هةموو تاوان: حةفتةم

 نةك .ثرؤفيشنالدا كة لةئاسيت نؤرم و مةرجة نصونةتةوةييةكاندا بصت و بةثصي ياساي نصونةتةوةيي تاوانباران سزا بدرصن
                                                                        .دادطايةكي ئصراقي كة لةاليةن نةتةوةي عارةيب طةلكوذةوة بةِرصوةدةضصت

ثرؤطرامكردين ئةو تاوانانة و تاوانكاري ديكةي دذ بة مرؤظايةيت لة سيستةم و ثرؤطرامي ثةروةردةيي هةموو : هةشتةم
ةبصت و وابكات ئصشتيخوازانة تاكو نةوةي داهاتووي عارةبان زانياريان لةسةر ئةو تاوان و تاوانكاريانة ه, ئصراقدا

                                                 
بةعارةيب ِرةسةين , بةرثرسصكي سةر بة بةِرصوةبةرايةيت هةولصر بانطهصشيت هةندص عارةيب طوندي سةرطةِراين كردبوو 2

ؤي ثِرؤسةي بةعارةبكردن لة سالَي ئةو عارةبانة بةه, بةثصي ِروونكردنةوةكةي سةربةست عةزيز. ناوضةكةي ثصناسةكردن
...  مصذووي كوردستان دةشصوصنن ,ثاريت و خةبات: وتاري. ( دا هاتوونةتة ئةوص و خةلَكي ِرةسةين ناوضةكة نني1975

) كوردستان نصت, سةربةست عةزيز  
موو كصشةيةك ِرةنطة دادطاي نصونةتةوةيي بؤ هة, شاياين باسكردنة كةوا هةر كصشةية و تايبةمتةندي خؤي هةية 3

بؤمنونة حكومةيت ِراوةندا طلةيي زؤري لة دادطا نصونةتةوةيةكةي . باشترين ضارةسةر نةبصت يا حةز بةبووين نةكرصت
كة بة بةرذةوةندي حكومةيت ِراوةنداوة , بةآلم ديارة ئةوة لةبةر هةندص هؤي تايبةتة, سةبارةت بة ِراوةندا هةية

.ةوةندي كورد و كصشةكةي لةوةدابوو دادطاكة ئةنتةرناسيونال بايةبةرذ, سةبارةت بة كورد.  ثةيوةستدارة  
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بةكوريت بكرصتة بناغةيةك بؤ طؤِريين مصنتايل شةِراوي و دذة كوردانةي نةوةي . بريبكةنةوة و دذي تاوانكاري بووةسنت
                                                                  . داهاتووي عارةب و ثةروةردةكردنيان بة مصنتالصكي دؤستانة و ئاشتيخوازانة

ن بة بِريارداين ئةوةش بة ِرصطادا. داننان بة مايف ئازادي و سةربةخؤيي كورد لةخاك و نيشتيماين دصريين خؤيدا: نؤيةم
عارةب دةبص دان بة وةكو يةكي ماف و ئازادي تةواوي . و سةربةخؤيي بةبص ثةناوثصض و ئةمالوئةوالمايف ضارةنووس 

داننان بة مايف ئؤتؤنؤمي يا .  سةربةخؤي كوردان بووةسنتبص دذي سةربةخؤيي كورد و ستايت ناواتة ئةوان, كوردان دابنصن
بةلَكو ئةوة تةا , فيدرايل ضارةسةري كصشةي كورد ناكات و ئاشتبوونةوةي ِراستةقينة لةسةر ئةو بنضينةية نايةتةدي

ةطةزي  و ئةطةري دووبارةبوونةوةي دواخستين ضارةسةري بنةِرةتيية و هةمووكات مةترسي سةرهةلَداين ناكؤكي ِر
ئاشتبوونةوةي بصطةرد و ِراستةقينة كاتصك .  نايةتةديدائاشتبوونةوة لة ضوارضصوةي ئصراق. كارةساتةكان لةئارادا دةبصت

ن ئةوكاتة وةكو دوو وآليت دراوسص دةتوان, دصتةدي كة كورد وةكو عارةب ببصتة خاوةن ستايت ئازاد و سةربةخؤي خؤي
ئةطةرنا بووين بةئةطةري ,  ئاشتبوونةوة بةبووين ئةو خاآلنة دةكرص بصتةدي. بذين لةتةنيشت يةكتر وبةيةكةوةئاشتيانة 
               .                                                                                                                                                  زؤر نابصت

 
 دةرئةجنام

بؤية ئاسايية كةوا , خةلَكي كوردستان قورباين دةسيت ثؤليتيكي ثاككردنةوةي ِرذصمي بةعس و ِرذصمةكاين ثصشتر بووين
نةتةوةي كورد وةكو نةتةوةيةكي قورباين لة ئةطةري دامةزراندن و ثصكهاتةي دادطايةكي تايبةت بؤ , ضاوةِروان بكرصت

بةآلم نة لة ثصش دامةزراندين دادطاكة و نة . ثرسيان ثصبكرصت و ِرصز بؤ هةلَوصستيان دابندرصت, ر بكرصنةوةئاطادا, تاوانبارن
كةسص . لةكايت دامةزراندين دادطاكةدا ثرس و ِراوصذ  بة خةلَكي كوردستان وةكو خةلَكصكي قورباين نةكرا و طرنطي ثص نةدرا

,  خةلَكي كوردستان ِروونكاتةوة و تصيان بطةيةنن ئةو دادطايانة ضنيضؤنيةيت و جؤري دادطاكان بؤ, نةهات ئةطةرةكان
تصيان نةطةياندن و لةطةلَيان ئةوة تاوتوص نةكرا كةوا بؤ مؤديلي . بؤضي و بؤ ئةوةيان لةوةي ديكةيان ضاكترة يا خراثترة

باآلدةسيت عارةب كة دةسةآليت نصوةنةتةوةيي بؤ كورد خراثة و مؤدصلي ئصراقي باشترة؟ دةسةآلتداراين سةر بة نةتةوةي 
بةآلم , ئةوان حةز بةدادطايةكي نصونةتةوةيي ناكةن و نةيانويست داطاكة نصونةتةوةيي بصت, داطاكةيان بةدةستة

بؤضي ثصيان باشترة , دةسةآلتداراين كورد ئةوةيان ثةسند كرد و بةآلم نةزانرا. لةمبارةيةوة كةس ثرسي بة كورد نةكرد
ةي ضةوسصنةري عارةب دةسةآليت دادطاكةيان بةدةست بصت؟ هيض اليةنصك نة ئةمةريكا نة داوةري سةر بة نةتةو

 سالَة لةاليةن عارةبان هةولَي 80كة طةيل قوربانية و (هيض قورساييةكيان بؤ خةلَكي كوردستان , دةسةآلتداراين كورد
, ا و ثرؤسةيةكي لةو شصوةية ضؤن ِرةوا دةبصتدادط. دانةنا و بةهةنديان هةر نةطرتن, )تواندنةوة و بةئصراقيكردين دةدرصت

لةكؤمةلَطةيةكي ئازاد و , كاتص نةتةوةي كوردي قورباين بةهةند هةلَنةطريص و ثرسي ثصنةكرصت؟ ثصويستة بطوترصت
ثرسكردن و تةبامةندي , ِروونكردنةوة, ِراوصذكردن, تاوتوصكردن, ثرؤسةيةكي ئةوها بص ئاطاداركردنةوة, دميوكراسيانةدا

وةكو ديارة دةسةآلتداراين كورد و داوةراين كورد ِرؤلَصكي ئةوتؤيان لةم دادطا ناِرةوايةشدا نيية و وةك . ك نايةتة بوونخةلَ
           .                                                                                                          ثاشكؤيةكي هةنطاوةكان دةكةونة بةرضاو

 لة ئةوا هيض اليةنص, ةكة و تاوانباران بكةينطةر لةِروانطةيةكي كالسيكيانة و مؤراالنةي ياساي سروشتةوة سةيري دادطايي
بةثصي ئةو لؤذيكة دةبواية تاوانباران بدرصنة دةسيت , شتر نييةص لةثبؤ دادطايي و سزاداين تاوانباراناليةين قورباين 

بةآلم وةكو ديارة ئةوة لةاليةك بةشصوةيةكي . بةطوصرةي نؤرم و دادي خؤيان تاوانباران سزا بدةناليةين قورباين و ئةوان 
. سةرةكي و زؤرترلة كايت هةلَطريساين شؤِرش و وةرطصِراين تةخيت تاوانباران لةاليةن طةيل ِراثةِريوةوة دةكرص بصتةدي

ديارة لةو بارةدا سزاي طةل . راي شؤِرشةكةدا جصبةجص دةكرصتبةم واتاية سزادان و كوشتين تاوانبارن لةكايت ِراثةرين و هة
بةآلم لةاليةكي ديكة طةر كار . دةسةثصندرص و زؤربةي خةلَكي جيهانيش نؤرماتيوانة تةبامةندي ِرةوايةيت سزاكة دةسةلَمصنن

اي نصونةتةوةيي و طةيشتة دادطا و دادطاكاري ئةوا لؤذيكي ياساي سروشت يا سزاي طةل هيض ثشتطرييةكي لةاليةن ياس
ديارة ئةوةي لةئصراق ِروويدا شؤِرش . نيية, لؤذيكي ياسايي و ِرةوايةيت دادةوة كة بنضينة لةسةر مافةكاين مرؤظ دةطرصت

كة . نةبوو و اليةين دةرةكي سصيةم هاتة ناوةوة و تةخيت تاوانباراين تصكشكاند و تائصستا طةلصكي لص دةستطري كردوون
ثصويستة لةسةري كة ِرصزلة ياساي نصونةتةوةيي و ِرةوايةيت دادةوة , زادي و دميوكراسي دةكاتئةمةريكا بانطاشةي ئا

ديارة ئةو كصشةيةي كة ئةمةريكاييةكان ئةمِرؤ سةبارةت بة دادطاكة هةيانة و دةكةونة بةر ِرةخنةي زؤر لة خةلَكي , بطرصت
 هةنطاوةكةي ئةمةريكا لةئاسيت نؤرم و داواكارية لةبةرئةوةية طومان لةوة دةكرصت كةوا, دةسةآلتدار و شارةزايان
.                                                                                                                                             نصوةنةتةوةيةكاندا بصت  
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.  سص جؤري سةرةكي دادطاي تايبةت بؤ دادطاييكردين تاوانباران هةن,هةرضؤين بصت وةكو لة بةراييدا ئاماذةمان بؤيكرد
دةسةآلتدار  ) هةلَبذاردة(بةآلم هةر كصشةية تايبةمتةندي خؤي هةية و لةهةر شوصنص بةرذةوةندي دةسةآلتداران يا ئيلييت 

ئةطةر . 4دن بةتةواوي ِرةتكرصتةوةدةكرص دادطا و دادطاييكر. ِرؤلَي دياريان لة شصوة و ضؤنيةيت و جؤري بووين دادطاكة هةية
ئةوا دةتوانني بلَصني ئةو جؤرة , تةا سةيري دادطاييةكي ِرةوا و بصاليةن بكةين و طوص نةدةينة بةرذةوةندي و ئارةزووةكان

ئةوة بةتايبةيت لة وآلتاين دواكةوتوو و تازةثصشكةوتوودا . دادطاية لة ئاسيت ناسيونالدا بةئةطةري زؤر بووين نيية
لةو كؤمةلَطايانةدا ِرابردووصك و  .ضونكة لةو ستاتانةدا تراديسيؤين كؤمةلَطةي داد و دلَنيايي داد بووين نيية. استةِر

ئةو ستاتانة لة زؤربةي سةردةم و كاتةكاندا ثيادةي سيستةمي داسةثصنةرانة و . تراديسيؤنصكي دميوكراسيانة بووين نيية
بؤية ناتوانرص لة كؤمةلَطةيةكدا كة ِرابردوويةكي .  لةكؤمةلَطةدا ِرصزيان نةطرياوةديكتاتؤرانةيان كردووة و مافةكاين مرؤظ

ئةو كةسانةي دةسةآلتيان بةدةستة بةئةطةري زؤر . ضاوةِرواين داداطايةكي ثرؤفيشنال و ِرةوا بكرصت, طةشي نةبووبص
كراسني؟ ئايا ئةوان لة دميوكراسيةت بةآلم ئايا ئةوان لةِراستيدا دميو, بانطاشةي دميوكراسيةت و ِرةوايةيت دةكةن

طةيشتوون و ئامادةن ثيادةي ثرةنسيثةكاين دميوكراسيةت و ئازادي بكةن؟ كؤمةلَطةي داد و سيستةمي دميوكراسي بةشةو و 
هةربؤية لةدادطايةكي تايبةيت ناسيونالدا ِرةوايةيت بةئةطةري زؤر . ِرؤذصك نايةتةدي و خةبات و ساآلنصكي زؤري طةرةكة

ئايا كؤمةلَطةي يا كؤمةلَطةكاين ئةو ستاتة كصن و ض , ثاشان ثصويستة هةمووكات ثرسيار بكرصت.  الوازة يا نابصتبووين
ثصكهاتةيةكيان هةية؟ ثةيوةندي ئةو كؤمةلَطانة لةطةلَ يةكتر ضؤنن؟ كصن ئةوانةي دةسةآلتيان هةية؟ خةلَكة قوربانيةكة 

دةكرص ئةو دةربِرينة ناِرةوا بصت و , يةش كة دةلَصن دادطاي ناسيونايل فآلنة ستاتِرؤلَيان ضةند لة بِريارةكاندا هةية؟ هةربؤ
ضونكة دةكرص كةمينةيةك يا طروثصكي ئصتين دان بة داطايةكي ئةوها دانةنصن و خؤشيان . هةندص فاكتةر و ِراسيت بشارصتةوة
                                                                                           .                                        بة بةشصك لةو ناسيؤنة نةزانن

ئةوا ئةو دادطا , ئةوةي بة كورد وةكو نةتةوةيةكي قورباين دةسيت نةتةوةي عارةيب دةسةآلتدار و ضةوسصنةر ثةيوةستدارة
بة نةتةوةي تاوانبار و طةلكوذ دةسةآليت دادطاكةيان بةدةستة ضونكة كةساين سةر . ئصراقية بؤ ئةوان ناطوجناو و ناِرةواية

كورد وةكو نةتةوةيةكي . و ئةوان بةشصوةيص دادطاكة دةسورِصنن كة بةئةطةري زؤر لةطةلَ بةرذةوةندي خؤياندا طوجناوة
. تاوانباران بنقورباين لةبةرذةوةندي دانيية كةساين سةر بة نةتةوةي ضةوسصنةر بةهيض جؤرصك تصكةلَي داطاييكردين 

بةآلم كصشةكة هةر ئةوة نيية و تةا سزاداين تاوانباران , بصطومان خةلَكي كوردستان زؤر دلَخؤشن بة سزاداين تاوانباران
جطةلةوةي ئةوة مةبةسيت ِرامياري عارةباين . طايةكي ناِرةواي عارةباندا تيماري برينةكاين ئةوان ناكةندلةدا

ةندي ناسيوناليستانةي كورد سنوري ستايت ئصراق دةبةزصنص و بةدواي دانثصنانصكي ِرةهةندي بةرذةو, لةثشتةوةية
بؤيةش دادطايةكي نصونةتةوةيي دةكرا ِرصطا لةبةردةم ئةو خةونة دصرينةية ئاسانتر بكات و وابكات , نصونةتةوةييدا دةطةِرص

. صونةتةيةوييةكان و خةلَكي جيهان بطةيةنصتِرةوايةيت دؤزي كورد باشتر و لةسةر ئاسيت جيهاين بة دةزطا و ِرصكخراوة ن
. ئةو دادطا ئصراقية بةثصي توانا سنور بؤ ِرةوايةيت دؤزي كورد دادةنصت و تابؤي بكرصت ناهصلَص سنوري ئصراق ببةزصنصت

ئةمة . دادطاكة لةدةسيت عارةبان دووربصت و نصونةتةوةيي بصت, بةمشصوةية لةبةرذةوةندي كورد و كصشةكةي دابوو
ةوةي دادطايةكي نصونةتةوةيي بةهؤي بصاليةنيةكةي دةيتواين باشتر يارمةيت ئاشيت و ئاشتبوونةوة لةسةر جطةل

.                                                                                                                                       بنضينةيةكي طوجناودا بكات  
نةتةوةي ضةوسصنةري عارةب و كةساين سةر بةو نةتةوةية نةدةبواية مايف ئةوةيان بدرصتص و بتوانن كاريطةريان 

ئةو داوةرانةي . ببصت, لةئةجنامي ثرؤسةي دادطاييةك كة بة نةتةوةي ضةوساوةي كوردي ذصردةسيت ئةوان ثةيوةستدارة
ن سةر بةنةتةوةي ضةوسصنةري عارةبن و لةاليةك طومان لة ئةواين ديكةيا, بةشداري دةكةن كةمصكيان نةبصت كة كوردن

. لةاليةكي تر خاوةين هةلَوصسيت ِرامياري تايبةيت خؤيانن و بةئةطةري زؤر دذي سةربةخؤيي كوردانن, ِرابردوويان دةكرصت
اكؤكي نصوان كورد ضونكة ن. بكةون, بؤية ئةوانة لةدوور و نزيك نةدةبواية توخين دادطايةك كة ثةيوةندي بةكوردةوة هةية

و عارةب بة درصذايي تةمةين ستايت ئصراق بووين هةبووة و نةتةوةي داطريكةر و ضةوسصنةري عارةب ويستويةيت كورد 
لةبؤتةي كؤمةلَطةيةكي عارةيب ئصراقيدا بتاوصنصتةوة يا هةر بةيةكجاري و بةهصز لةناوي ببات هةروةكو ئةوة ئاماجني 

                                                 
بؤمنونة دةسةآلتداراين تةميوري ِرؤذهةآلت نايانةوص و حةز بة بووين دادطايةكي تايبةت بؤ دادطاييكردين تاوانباراين  4

, دطاية زيانيان ثصدةطةيةنصتئةوان ثصيانواية بةرذةوةنديان لةدادطايةكي ئاوادا نيية و بووين ئةو دا. ئةندةنوسي ناكةن
ضونكة تةميوري ِرؤذهةآلت لةاليةين بازرطاين و ئابووريةوة وابةستةي ئةندةنوسياية و ئةوان نايانةوص كارصك بكةن 

.وابكات ثةيوةندي ئةوان لةطةلَ ئةندةنوسيادا تصك بدات  
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اوانانةي كة دذي كورد ئةجنام دراون جياوازن لةو تاوانانةي كة دذي طروثصكي ِرامياري ئةو ت. طةلكوذيةكةي ئةنفال بوو
ئةجنامداين ئةو تاوانانة لة ِروانطةيةكي ِرةطةزثةرستانةي ناسيوناليزمي . بةرهةلَستكار يا طروثصكي ئصتين ئةجنامدراون
سيوناليستانةي نصوان دوو نةتةوةي ناسنامة ناكؤكيةكة ناكؤكييةكي نا. عارةبيةوة دذي خةلَكي كوردستان ئةجامدراون

.         ناكؤكيةكة ناكؤكي نصوان نةتةوةي داطريكةر و نةتةوةي خاك داطريكراو بووة.  مصذوو جودا و خاك جودا بووة, جودا  
ةوة دةكرصت ئةوا طومان ل, ئةطةر سةرنج بدةينة توانا و لصزاين داوةرةكان, جطةلةوةي ناِرةواية عارةب تصكةلَي داطاكة بصت

ئةوةجطةلةوةي طوماين . شارةزايي و ئةزمووين ثصويست بن, كةوا زؤربةي ئةو داوةرانة يا هةر هةموويان خاوةين توانا
ضونكة ئةوانة طةلصكيان ثةروةردةي سةردةمي ِرذصمي ديكتاتؤري بةعسن و لةو , زؤر لة دةستثاكيان دةكرص بكرصت
                                                                                                                       .        سةردةمةدا كاري ياساييان كردووة

, ِريزكردين تاوانة جؤراوجؤرةكان و لةيةكترجوداكان لةتةنيشت يةكتر و بةستانةوةيان بةسةردةمي سةدام و بةعس
ئةوان طةرةكيانة تاوانكاريةكان بة سةردةمي بةعس و سةدام ببةستنةوة . تدارةكانةمةبةستصكي ِرامياريانةي عارةبة دةسةآل

خالَي كؤتايي بؤ تاوانةكان , بةجمؤرة لةطةلَ دادطايي و سزاداين ئةوان, و تاوانةكة هةمووي خبةنة ئةستؤي ئةوان
و كةسيتر لة بةرامبةر ِرابردوودا دادةندرصت و ئيتر كةسي ديكة بةرثرسياريةيت سةبارةت بة تاوانةكان ناكةوصتة ئةستؤ 

ئةوان بةمشصوةية دةيانةوص خؤيان لة بةرثرسياريةيت تاوانكاريةكاين دذ بة كورد و كةمينةكاين ديكة . بةرثرسيار نيية
بثةِرصننةوة و خؤيان لة خؤضاككردنةوة و قةرةبووكردنةوةي ئةو تاوانكاريانةي ثصش سةردةمي سةدام ِروويانداوة 

ةوان دةيانةوص تاوانةكة خبةنة ملي سةدام و كؤمةلَصك بةرثرسي بةعس و بةمشصوةية تاوانةكة لةملي ئ. بثةِرصننةوة
واتة دةيانةوص بة خةلَكة قوربانيةكة بلَصن كةوا نةتةوةي ضةوسصنةري عارةب . نةتةوةي عارةيب ضةوسصنةر دامبالَن

ة هةموو ئةوانةي بةشداري طةلكوذي و بةعارةبكردن و ئاشكراي. بةلَكو كؤمةلَصك بةرثرسي بةعس تاوانبارن, تاوانبار نيية
ئةوجا ئةوانة ئصستا طرياون يا ئصستا لة . كةموزؤر تاونبارن, ثاكتاوي ِرةطةزيان لةماوةي تةمةين ستايت ئصراقدا كردووة

ةمي سةدام بةعارةبكردن و ثاكتاوي ِرةطةزي و كوردكوذي لةسةرد. ئةوة لة ِراستيةكة ناطؤِرصت, دةسةآلتدا دةستبةكارن
بةلَكو سةدام تةا درصذةثصدةرصكي دِرندةي ئةو , دةسيت ثصنةكردووة و سةدام داهصنةري ثؤليتيكي لةناوبردين كورد نيية

                          .                                                                                                          ثؤليتيكة و تاوانكاريةكان بووة
واتة وةك يةك  , بةئصراقيكردين دادطاكة و سةيركردين تاوانكاريةكان وةكو تاوان دذي طةيل ئصراق و خةلَكي ئصراق

بةمشصوةية هةولَدانة . مةبةسيت بضوكردنةوة و قؤرخكردين تاوانكاريةكانة لة باوةشي ئصراقدا, سةيركردين تاوانكاريةكان
ايية ِرةطةزي و ناكؤكية ِرةطةزيةكة كة سروشتيانة نايةوص لة ضوارضصوةي ئصراقدا سةركوت بكرصت و بؤ شاردنةوةي جود

وةكو تاوانصكي ملمالنصي ِرةطةزي و ناسيوناليستانة , بةمشصوةية ئةو تاوانانةي بةرامبةر بةكورد كراون. مبينصتةوة
, واتة هةولَ دةدرصت واثيشاندرصت.  سةيريان دةكرصتبةلَكو وةكو تاونصك كة دذي خةلَكي ئصراق كراون, سةيريان ناكرصت

ئةوة هةولَصكة تةريبيانة دوو مةبةست . كةوا ئةو تاوانانة تاوانصكن ِرذصمصكي ديكتاتؤر دذي خةلَكةكةي خؤي ئةجنامي داوة
ناوخؤييكردين دووةم هةولَصكة بؤ , يةكةم هةولَصكة بؤ شاردنةوةي جودايي نصوان دوو نةتةوةي دذبةيةك دةدرصت’ ,دةثصكص

ديارة ئةوةش دةرهاويشتةيةكي سروشتيانةي . كصشةي كورد دةدرصت و نايةوص كصشةكة سنوري ستايت ئصراق ببةزصنصت
. كة لةاليةك شصلطريانة خةبات بؤ يةكطرتوو هصشتنةوةي ستايت داسةثصندراوي ئصراق دةكات, ثؤليتيكي ئصراقضيةتيية

.  ةوةضووين ِرةويت سروشتيانةي كوردستانضيةيت دروست دةكاتلةاليةكي ديكة بةربةست لةبةردةم بةرةوثصش
بةشصوةيةكي ديكة ئصراقضيةيت ثرؤسة و ميكانيزمصكة ئاماجنةكةي بةئصراقيكردين ئةو دياردة و فةنؤمينانةية كة الملي لة 

                                                                             .                                                                          ئصراقيبوون دةكةن
ئيتر ضيتر تاوانكاريةكان دووبارة نابنةوة يا ئةوة دةبصتة , بِرواكردن بةوةي كة بةداطاييكردن و سزاداين سةدام و تاوانباران

ضونكة تاونكاريةكاين كة دذ بةكورد . اوةِرانةيةبةئةطةري زؤر خؤشب, وانةيةك بؤ ئةوانةي مةبةسيت تاوانكاريان هةية
ئةو كةلتورة ئيسالمي و عارةبيةي كة سةدام و عةيل كيمياوي و . كراون بةر لة سةردةمي سةدام و بةعس هةبووين

بؤية ئةو كةلتورة بةئةطةري زؤر دةتوانص كةساين وةكو . ئةوانيتري دروستكرد هةروا لةطةِرداية و بةطةرمي لةذيانداية
.                                                                                                                          ان دروست بكاتةوة و ثصبطةيةنصتئةو  

الَصكي خ ئاشتبوونةوة بؤ بةديهصناين ذيانصكي ئاسوودة و بص كصشة لة نصوان دوو نةتةوةي دذبةيةك و ِرابردوو خوصناويدا
بةخؤطصلكردن . بةضارةسةري كورختايةن و خؤطصلكردن لةِراستيةكان و ثينةكردن ئاشيت و ئاشتبوونةوة نايةتةدي. طرنطة

ثصويستة هؤكارةبنضينةيي و . لة جودايي ِرةطةزي و شاردنةوةي ئةو جودايية لةبؤتةي ئصراقيبووندا نايةتةدي
واتة ضارةسةري ِراستةقينةي ئةو . صن و هةولَي ضارةسةريان بدرصتسةرةكيةكاين ناكؤكي نصوان كورد و عارةب دياربكر
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هؤكار و فاكتةري . بكرصت, فاكتةر و هؤكارانةي كة باكطراوندي كصشة و ناكؤكي ناسيوناليستانةي نصوان كورد و عارةبن
 ئازادي طةيل نكؤليكردين مايف, بةزؤر لكاندين باشوري كوردستانة بة ئصراق, بنضينةيي كة باكطراوندي كصشةكةية

ئةوة جطةلةوةي ئاشتبوونةوة . كوردستانة و هةولَي ناِرةواي تواندنةوةي كوردة لة بؤتةي كؤمةلَطةيةكي عارةيب ئصراقيدا
ئاشتبوونةوة نايةتةدي كاتص طومان و دِردؤنطي بالَ بةسةر نيازي نةتةوةي باآلدةسيت . يةكاليةنة ناكرصت و نايةتةدي

دان بة . ة كاتص دةكرص بصتةدي كة نةتةوةي باآلدةست نيازي ثاك بصت و دةستثصشخةر بصتئاشتبوونةو. عارةبدا بكصشصت
دةستثصشخةري لة ضاكردنةوةي زيانةكان بكات و . تاوانكاريةكاندا بنصت و داواي لصبووردن لة نةتةوةي قورباين بكات

عارةب ئامادةبن دان بة . دستاندا بنصنعارةب ئامادةبن دان بة سنور و خاكي كور. ئامادةي قةرةبووكردنةوةي تةواو بصت
بةجمؤرة دان بةئازادي نةتةوايةيت كورد دابنصن و لةبةردةم مايف , يةكساين و وةكويةكي ئازادي نةتةوةيي دابنصن

ئاشتبوونةوة لة ضوارضصوةي ئصراق و لة ذصر ناوي مايف نيوةضلي فيدرايل و . ضارةنوس و سةربةخؤيي كورد رصطر نةبن
. بةلَكو لةئةطةري بووين دوو ستايت سةربةخؤي كورد و عارةب لةتةنيشت يةكتر دةكرص بصتةدي, ن نايةتةديخؤبةِرصوةبرد

.                                  ضونكة سروشت و فاكتةري بنضينةيي سةرهةلَداين كصشةي كورد لةباشور كةمتر لةوة ثةسند ناكات  
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