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 مةهاباد قةرةداغي

 
 
 

 
 
 

 لة ناوچةي كةنداوي فارسي دا ةئةم جةنگةي بةم نزيكانة هةصدةگريسث، سثييةمني جةنگ
 ساصي  جةنگي كةنداودا،دوولة هةرعثراق هؤكاري هةر سث قةيراين كةنداوة و ، . ذوو بدات

 عثراق  داگريكردين كوةيت لة اليةن عثراقةوة، 1990 ئثران، و ساصي – شةذي عثراق 1980
 لة سثيةمني قةيراين كةنداودا و لةم جةنگةدا ئثستا اليةنثكي سةرةكي و پةالماردةر بووة، 

هةصدةگريسث عثراق دةبثتة پةالماردراو، بةألم لة ئاكامي ئةو سةركثشيانةي خؤي كة لة دوو 
 لة  كورد بة گشيت و كوردي باشوور بة تايبةيت. اونرجةنگي رابردووي نابراودا ئةجنامي د

كوردستانيش بة   مةيداين گةرم و بةرةي پثشةوةي دةتوانني . تثوة گالوةهةرسث قةيراندا 
بة هةصسةنگاندنثكي خثرا دةكرث گةيل كورد و خاكي كوردستان، لة دؤخي .  بژمثرينجةنگ

 :هةر سث جةنگي كةنداودا بةم شثوةية ببينني

 
 پذ كردبوو ئثران و عثراق  لة مثژووي گةالينكة هةشت ساصي) 1988-1980(لةم جةنگةدا، 

 جگة لةو . گةياند وألتةكةياين گياين و ماددي بة خةصكي هةردوولة ئاگر، زيانثكي بثپا
،  لة هةر جةنگثكدا لة هثزي سوپاي شةذكةر دةكةوثي كة وةكو ئةجنامثكي ئاسايينةنازيا

 هةردوو  خةصكي سيضيلي.سةرباز زياين گيانييان بوو زياتر لة  مليؤنث  السوپاي هةردوو
 جةنگ و ،لثيان كةوت  يانةي گياين و ماديو زيانةجگة لة  تثوة گالن و، بة خةسيتوألت

 كاريگةري دةرووين و كؤمةأليةيت و ئابووري وةك ئةجنامثكي دياردة نائاساييةكاين
 و ئاكامةكانيشي تا مايةوة ماوةيةكي درثژخايةن چاوةذوانكراوي پاش هةر جةنگث، 

ردةي سةير و سةمةرةي كؤمةأليةيت، ذةفتاري نائاسايي تاكةكان ماوةيةك لة شثوةي ديا
هةردوو وأليت عثرا ق  لة ناو بازاذةكاين ، لة ذووي ئابووريشةوة ئاكامة نثگةتيضةكاينو

 .ئثراندا ذةنگي دايةوة 
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ئةوةي من مةبةستمة تيشكي خبةمة سةر، ذؤص و كاريگةري و  جثگاي كوردة لةو جةنگةدا و  
ييةكاين ئةو اليانانةدا، چ وةك هؤكار و كاريگةر، يان وةك ئامانج و ثشة سياسلة هاوك
كورد وةكو نةتةوةيةكي جيانةژاد و، كوردستان وةك وألتثكي كؤلؤنيكراو لة . كارتثكراو

 ؟هاوكثشةكاندا چؤن دةبينرثت

 

 : لة قرياين يةكةمي كةنداودا كثشةي كورد وةكو فاكتةر:
 ي 6 (شاهةنشاهي ئثران لة ذثككةوتننامةي جةزائريدابؤ هةموومان زانراوة كة دةوصةيت 

ئةمحةد ( كة لة نثوان شاي ئثران و سةرؤكي ئةوساي ذژمثي بةعس،)1975ساصي ئاداري 
لة پاي مؤر كرا،  )هاواريوبوةديان(بة ناوبژثواين سةرؤكي ئةوساي جةزائري ) حةسةن بةكر

ةب پثي دةصث كةنداوي عةرةب ئةو كةنداوةي كة عةر( وةرگرتنةوةي بةشثك لة خاك و ئاوي
 . ، شؤذشي كوردي تواندةوة)و فارسيش پثي دةصث كةنداوي فارس

، سةددام حوسثن هاتة سةر دةسةألت، لةو ذثككةوتننامةية پاشگةز بووةوة 1979كة ساصي 
وةي ئةو خاك و ئاوةي كة لة پاي ئاشبةتاصپثهثناين شؤذشي كورد بة و ، بؤ وةرگرتنة

بثگومان ئةمة تاقة هؤكار . شةذي هةصگريساند و پةالماري ئثراين داابوو، ذثگةي ر دئثران
نيية بؤ هةصگريساندين ئةو شةذة، بةصكة يةكثك لةو هؤكارة سةرةكييانة كة پةيوةستة بة 

 واتة لة جةنگي يةكةمي كةنداودا كثشةي كورد وةك  .كوردةوة ، كة جثگةي ئةم باسةي منة
 . و جةنگة ئامادةبووين هةيةفاكتةرثكي كاريگةري هةصگريساندين ئة

 :قرياين يةكةمي كةنداودا لة جةنگكوردستان وةك بةرةي 
ذؤژهةألت و ( و عثراق، لة ماوةي هةشت ساصي شةذدا، هةردوو كوردستاين بندةسيت ئثران

لة ئةجناميدا بة دةيان هةزار زياين گياين . ن، بةرةي جةنگ بوو) ي كوردستانباشوور
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دياردة زثوةكاين دواي جةنگ و كاريگةريية دةروونيي و  وت و، جةنگ لة گةيل كورد دةكة
دةتوامن . ذةنگيان دايةوة و لة بازاذةكاين كوردستاندا ئابوورييةكاين لة الي مرؤضي كورد 

بصثم كاريگةري جةنگي يةكةمي كةنداو، تا ئةمذؤش كاريگةري دةرووين و كؤمةأليةيت زؤر 
 .ت بةردةوامةدژواري لة سةر كوردي باشوور و ذؤژهةأل

ترسناكترين زياين شةذي يةكةمي كةنداو، بؤردومانكردين كوردستاين هةردوو بةش بوو بة 
گازي كيميايي، شةهيدكردين شاري هةصةجبة و شاري سةردةشت لة هةردوو بةشي 

بة ژمارة ذةنگبث زياين گياين لة كوردستاندا، منونةي تؤقثنةرترين زياين گياين بوو، كة 
تثنةپةذث، بةألم كاريگةري دةرووين ئةو كارةساتانة بؤ سةر هةموو كورد ،  هةزار مرؤض 10

 . لة داگريكةران دابنرثت)تؤقينثكي نةتةوةيي(دةكرث وةك دؤخثكي ترسناكي دةرووين و 

 
 

 :كورد و ئاكامةكاين پاش جةنگ لة قرياين يةكةمي كةنداودا
فاكتةري جيوپؤليتيكي ووة  سياسي كردخزيينهؤيةك كة هةميشة شؤذشي كوردي گريؤدةي 

پةنابردن بؤ (كوردستان و ، پةيذةويكردين سياسةيت بثئاكام و چةندانبارة بووةوةي 
و، لةپاي ئةو پةنادانةش نؤكةري كردين سةراين كورد بؤ داگريكةراين ) دوژمين دوژمن

كة (بةشةكةي تري وألتةكةي خؤيان و سةرفكردين هثز و وزةي پثشمةرگةي كوردستان
بؤ . ، لةو شةذانةدا كة ماصوثراين بؤ كورد  هثناوة) گةلةكةي خؤيانن هةميشةدصسؤزي 

منوونة پارت و ذثكخراوة سياسييةكاين باشووري كوردستان پةنا بؤ دةوصةيت ئثران، 
سورية و توركيا دةبةن و لة پاي دةستكةوتثكي كةمدا كة پثيان دةگات لةو دوژمنانةوة، 

پارت و . ة شكسيت گةيل كورد تةواو دةبثتب كة هةصةي مثژوويي گةورةيان پث دةكةن
ذثكخراوةكاين ذؤژهةأليت كوردستانيش لة بةغدا، ترسناكترين ديكتاتؤري دنيا و 

تا ئةم چركةيةش كة ذژمثي . سةرسةختترين دوژمين كورد سةددام حوسثن پةنايان دةدات
 لة پارت و بةعس دةتوانرثت بة كاتژمثر تةمةين مانةوةي بژمثردرثت، بارةگاي هةندث

بة هةمان شثوةش شؤذشي باكوور . لة بةغداد هةنذثكخراوةكاين ذؤژهةأليت كوردستان 
پةناي لة سورية و  ئثران وةرگرتووة و، ئةلف و باي سياسةتيشة كة داگريكةراين 
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كوردستان لة سؤنگةي چي يارمةيت شؤذشي كورد لة بةشثكي تري كوردستان دةدةن و لة 
 !ندا كورد دةكوژنبةشةكةي ژثردةسيت خؤشيا

يان لة بة درثژاي شةذي يةكةمي كةنداو، عثراق و ئثران هثزة بةرهةصستيكارةكاين يةكتر
يت دژي يةكتر ئةكتيض دةكرد، هثزةكاين باشووري كوردستان و بة تايبةتيش پاريت و يةكث

 سوپاي پاسداران بة يارمةيت ينك گةيشتة شارة سنوورييةكان و. بةكاردةبران لةو شةذانةدا
پارتيش لة دژي . هتد.. شارة سنوورييةكاين وةكو هةصةجبة، دةربةندخيان، كةالر و كفري و 

ي بةرهةصسكاري كورد بةكارهثنرا، هثزة بةرهةصستكارةكاين ئثران و بة تايبةتيش هثز
 !ئةمانة مثژوون

دةكات، لة دواي كؤتايپثهاتين جةنگي عثراق ، كة دذندةترين ديكتاتؤري دنيا حوكمذاين 
 لة هةجنةيت  ان خؤي و ئثران بؤ قذكردين كورد و سذينةوةي يةكجاري ناسنامةي كورد،نثو

، ساصي  و بؤ تؤصةسةندنةوةي لةو پشتيوانييةي ئةوان بؤ ئثرانسةركثشييةي ينك كردي
 پةالمارةكاين ئةنفايل دژ بة خةصكي سيضيلي كورد دةست پثكرد و، جگة لة كيمياباران 1988

نةي كة بة ناوچة ئازادكراوةكان ناودةبران هةصمةيت وثرانكردين كردين هةموو ئةو ناوچا
هةموو ئةو ناوچانةي مينذثژ كرد و . سةرتاپاي گوند و شار و شارؤچكةكاين  دةست پثكرد

 هةزار كةس دةژمثردرثت، بةألم كة لة 182زيانةكاين كارةسايت ئةنفال بة ژمارة تةهنا 
 .ين بكؤصينةوة بة ئةجنامي زؤر ترسناك دةگةينزيانة دةرووين، كؤمةأليةيت و ئابوورييةكا

 :ئاكامةكاين ئةنفال بة خاصبةندي
 

 : ئابووريئاكامي  •
ين بذبذةي پشيت ئابووري كوردستان، بة هؤي سوتاندين چوارهةزار شكاند .1

 و مينرثژكردين ذووبةرثكي بةرفراواين كوردستان كة زةوي كشتوكاص بوون دث
 .وةربگريثتةوةو تا ئثستاش نةتوانراوة سوودي لث 

 تاألنكردين نةويت كوردستان و بة خودي نرخي نةوت كذيين چةكي قةدةغة و  .2
 .بةكاربردين لة كوشتين كورد دا

ةخوثندةواري، كة زياتر لة ناو توثژي بألوبوونةوةي بثكاري، هةژاري و ن .3
 .ژنان و هةژاراين كؤمةصگةدا پةرةي سةند

 
 :ئاكامي كؤمةأليةيت •

منداصي بثباوك و ، بثوةژين مثردكوژراو لة ئاكامي بةجثماين دةيان هةزار  .1
زياتر بووين دياردةي كاري منداصي خوار تةمةين ياسايي  و زياتر . جةنگدا

 .بووين ژمارةي لةشفرؤش لة سؤنگةي هةژاري لةناو بثدةرةتاناين كؤمةصگة
دياردةي تاألنكردن وةك رةفتارثكي كؤمةأليةيت ناپةسةند ذژمثي بةعس كردي  .2

لة . ارثكي سروشيت و خةصكي فثري شذةخؤري و مشةخؤري كردبة رةفت
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جةنگي يةكةمي كةنداودا ، كة سةربازةكاين عثراق دث و شارةكاين ئثرانيان 
بؤردومان دةكرد و دةسووتان، خةصكي ئةو شارو شارؤچكانةيان بة ديل 
دةگرت و رووتيان دةكردنةوة، پارة و ماص و ساماين ئةوانيان بة تاألن دةبرد 

ةوانةي كة نةيانتوانيبوو را بكةن ، وةك ديلي جةنگ لة زيندانةكاين ئو 
لةوساوة دياردةي تاألنكردن . مةيدان، بةعقوبة و بةغدا و هتد قامييان دةكردن

بة هةمان . لة عثراقدا بوو بة باو و وةك كارثكي ئاسايي چاوي لثدةكرا
ياردةي شثوةش لة كايت هثذشةكاين ئةنفالدا ، لة كوردستاندا هةمان د

تاألنكردن رووي دايةوة و واي لثهات تاألن تا ئةمذؤش پةيذةوي بكرثت و، 
كورد خؤيشي ئةم رةفتارة پةيذةوي بكات، بؤ منوونة لة كايت شةذي 

 .ناوخؤيي پاريت و يةكثيت ماصةكاين يةكتريان تاألن دةكرد
بثبايةختر بووين ژن لة ناو كؤمةصگةدا بة هؤي ئةو ياسا دوور لة  .3

بؤ منوونة . ةي كة ذژمثي بةعس دةري دةكردن لة كايت جةنگدالؤژيكيان
بذياري ئةوةي هةر پياوث بثوةژناين شةذ خبوازثتةوة پارةي دةدرثتث، يان 

 .هتد.. دةرزي لثداين كچان و ژنان بؤ ئةوةي منداصي دووانةيان ببث و
ونبووين متمانة و باوةذبةيةكتر بوون لة ناو كؤمةصگةدا بةهؤي بةكارخستين  .4

ةزگاي ئةمن بة شثوةيةكي چذ و لة هةموو شوثنثكدا، تةنانةت برا و برا، د
 .خوشك و برا متمانةيان بة يةكدي نةمابوو

 
 :ئاكامي دةرووين •

 بة هؤي زةبروزةنگثكي بثپايان لة اليةن بألوبوونةوةي ترس و تؤقني ، .1
 .پؤليس، ئةمن و ئيستيخبارايت ذژمثةوة

 ژنان بة هؤي بةشداري كردين نيگةراين هةميشةيي ، بة تايبةيت الي .2
مثرد و كوذ و كةس و كارة پياوةكانيانةوة لة جةنگدا و، هةروةها 
نيگةراين زؤري دةستدرثژي ئةمن و پياوةكاين ذژمث بؤ سةريان ، كة لةو 
قؤناغةدا بة تايبةت لة ناو شارةكاندا ئةو دياردةية پةرةي سةند كة ژنان 

و دواجار ئةو ژنانة بنب بة ناچاري ئةوة بكةن لةگةصياندا ذابوثرن 
 .لةشفرؤش

بثباوةذي تةواو بة يةكتري، كة لة ئةجنامدا مرؤض باوةذي بة خؤيشي  .3
 .نامثنث

شكاندنةوةي كةسايةيت خةصك بة هؤي ئةو سوكايةتيپثكردنةي كة  .4
 .پياواين ذژمث بةرامبةر بة خةصك پةيذةويان دةكرد

 :ئاكامي سياسي •
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ةيت دواي هثذشةكاين ئةنفال و بثكاريگةركردين شؤذشي كورد، بة تايب .1
بألوةپثكردين پارت و ذثكخراوةكوردييةكان بؤ ئثران و بؤ وألتاين 

 .ئةوروپا

 
 

دابذيين خةصك و ئةو پثشمةرگانةي كة لة كوردستاندا مابوونةو ة و بة  .2
شثوةي مةفرةزي شارةوة مابوونةوة و خةباتيان دةكرد، ئةوةش بة 

لةاليةن ذژمثةوة رةوايةيت دةدا بة  بذياري زةوي سوتاو، كة بذيارثك بوو
دةستةبةجث كوشتين هةر كةسث كة پث دةنثتة ئةو شوثنانةي كة لة 

هةروةها مينرثژي ذووبةرثكي زؤر . پةالمارةكاين ئةنفالدا سوتثنرابوون 
 .بةرفراواين كوردستان

 
كيمياباران كردين كوردستان بة گشيت و شاري هةصةجبة بة تايبةيت،  .3

 .دةنگدانةوةيةكي جيهانگرةوةي هةبوو
كارةسايت ئةنفال ، كة هثند بة خةفةيي ئةجنام درا دةنگدانةوةيةكي  .4

 .ناوشةيي و جيهانيشي نةبوو كة ببث بة سةرمايةيةكي سياسي بؤ كورد
 
 : ئاكامي پةروةردةيي •

 .ي زةبروزةنگفثركردن بة شثواز .1
فثركردين كلتووري بةعس بة منداألن هةر لة باخچةي ساوايانةوة تا  .2

 .قوتابياين قؤناغي زانستگة
گةشةدان بة كلتووري شؤضينيزمي عةرةيب لة رثگةي مةهنةجةكاين  .3

 .خوثندنةوة
دابةزيين پلةي شايستةيي قوتايب بؤ وةرگرتن لة زانكؤكاندا، كة بةعسي  .4

 .ةزانرا نةك پلةي زانسيتبوون بة پلةي شايستةيي د
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پةروةردةيةكي باوكساالرانة لة مةهنةجي خوثندن و لة رةفتاري مامؤستا  .5
 .و لة پالين خوثندندا

 .بة سةربازگة كردين قوتاخبانة و پةميانگة و زانكؤكان .6
*** 

 

 
 

قةيراين دووةمي كةنداو، ئةو پةالمارة لةناكاوةي عثراق بؤ سةر دةوصةتثكي دراوسثي 
 بؤ كة ذثگةي بؤ تةضليبوونثكي نثونةتةوةي.   ، دروسيت كرد1990 ي ئاوگوسيت 2 ،)كوةيت(

خؤش كرد، كة لة پاي ياساي ناوچةي ذؤژهةأليت ناوةراست و بة تايبةيت ناوچةي كةنداو ،
 .نثونةتةوةي شكثنيدا ئةوانيش پةالماري عثراق بدةن و كوةيت ذزگار بكةن

 :ووةمي كةنداودالة قةيراين دكثشةي كورد وةك فاكتةر: 
هؤكاري سةرةكي جةنگي دووةمي كةنداو ئةو داذووخانة ئابووريية بوو كة عثراق لة 

قةرزارييةكي لة رادةبةدةري وألتاين . ئةجنامي شةذي يةكةمي كةنداودا دووچاري ببوو
چةكفرؤشي دنيا و، وألتاين عةرةيب كة بة درثژايي شةذي يةكةمي كةنداو و، لة 

ر كورديش پشتيواين بوون، بة تايبةتيش وألتاين خةليج و بة پةالمارةكاين بؤ سة
قةيراين پاش شةذي يةكةم و . تايبةتيتريش كوةيت و سعودي عةرةيب و ئيمارات و قةتةر

بثدةسةألتبووين عثراق لة دةستنيشانكردين نرخي نةوت و، ئةو قةرزاريية زؤرةش كة كايت 
ة دا و كوةييت داگري كرد، و جةنگي دانةوةي نزيك بووبوو، عثراقي هاين ئةو پةالمار

سيي دةوصةيت هاوپةميان بؤ ذزگاركردين كوةيت پةالماري . دووةمي كةنداو هةصگريسا
كة هؤكاري جةنگي . عثراقيان داو سةرخان و ژثرخاين عثراقيان بةسةر يةكدا ذووخان

دووةمي كةنداو، خودي جةنگي يةكةمي كةنداو بووبث و جةنگي يةكةميش هؤكارةكةي 
ثشةي كورد ببووبث دةتوانرث وةك دةرةجنامثك ، كثشةي كورد لةو قةيرانةشدا هةر وةك ك

 .  هؤكاري سةرةكي دابنرثت

 : لة قةيراين دووةمي كةنداوداكوردستان وةك بةرةي جةنگ
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تثكشكاندين سوپاي عثراق و الوازكردين ذژمث ذثگةي بؤ اليةنة بةرهةصستكارةكاين ذژمث 
 ، 1991ساصي . ة باشووري عثراقدا و، چ لة باشووري كوردستانداخؤش كرد بؤ ذاپةذين چ ل

كة گةورةترين ذاپةذين لة مثژووي كوردستاندا ذوويدا، كوردستان بووةوة بة بةرةي جةنگ 
و لةم جةنگةشدا كورد ئةگةر چي زيانثكي گياين و ماصي زؤري لثكةوت، ئاكامةكةي و 

 .ستان بوو لة دةسةأليت ذژمثي بةعسبةراجنامةكةي ذزگاركردين سث شاري گةورةي كورد
ئةو ئاكامة تا ئةمذؤكةش وةك دةستكةوتثكي گةورةي جةماوةري كوردستان دةژمثردرثت و 
لة ئةجناميشدا پةرلةماين كوردستان دامةزرا و كورد خؤي بةشثكي ذزگاركراوي باشووري 

 .كودرستان بةذثوة دةبات

  دووةمي كةنداوقةيراينكورد و ئاكامةكاين پاش 
 :ئاكامة پؤزةتيضةكان

بة تايبةتيش ، لة ئةجنامي پةالماربردنةوةي سوپاي بةعس و كؤذةوي سث مليؤين •
كة ئةم كؤذةوة . موجاهيديين خةصق بؤ گرتنةوةي كوردستان و تؤصةسةندنةوة لة كورد

 زوونثكي ئازادبوو بة هؤي ئةوةي بذيارثكي نثونةتةوةيي بؤ پاراستين كورد دةربچثت و 
 . ةوةUNهبثنرثت و خبرثتة ژثر چاودثري بؤ كورد پثك 

 
 ، كة سةرةتايةك بوو بؤ بناغةيةكي دميوكراسيانةي دامةزراندين پةرلةماين كوردستان •

 . هاوبةشدامةزراندين حكومةتثكيهةروةها . بةذثوةبردين كوردستان
، كة ذؤصثكي سةرةكي بيين لة بوژاندةوةي خةصك و بذياري نةوت بةرامبةر خؤراك •

 .ين پرؤسةي ئاشيتبةذثوةچوو
 

 :ئاكامي نثگةتيضةكان
 .دةستتثوةرداين وألتاين ناوچةكة، ئثران، توركيا و سورية ، ئاژاوةنانةوة  •
 . يةكثيت لةسةر دةسةألت–شةذي ناوخؤيي پارت  •
بة تايبةيت لة . شةذي نثوان هثزة كوردستانييةكاين بةشة جياوازةكاين كوردستان •

بة پلةي داگريكةر ة دةوصةتاين دةستتثوةردةر و ك.  پةكةكة– يةكثيت -نثواين پاريت 
 بوون و ذةفتاري ناسياسيانةي پارتة شةذكةرةكان بة پلةي دووةم هؤكارييةكةم 

ئةم شةذانة ئثستاش كاريگةري نثگةتيضيان بةسةر دؤزي كوردةوة . هؤكاري بوون
 .دةبينرثت

 
  :ئاكامي ئابووري
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لؤقةيةكي دوو اليةنةي جيهاين و ئابلؤقةي ئابووري جيهاين بؤ سةر عثراق و، ئاب
ئةم ئابلؤقةية كاريگةري زؤري لةسةر خةصكي سيضيلي عثراق و . عثراقي بؤ سةر كورد

 . كوردستان كرد
 

 :ئاكامي كؤمةأليةيت
ذةفتاري كؤمةأليةتيو  دروستبوون دةيان  كاريگةري باري ئابووري بة تايبةيت  بؤ سةر 

و لة قؤناغةكاين تردا لة كؤمةصگةي كورددا دياردةي كؤمةأليةيت ناپةسةند كة پثشتر 
   .نةبينراو

 
 :ئاكامي دةرووين

 بألوبوونةوةي كلتووري تاألن، بةهؤي جةختكردنةوة لةسةر ئةم كلتوورة لة كايت 
جلوبةرگي كؤگاكاين كوةيت گةيشتة هةموو خاصثك لة عثراق و . داگريكردين كوةيتدا

ري تاألن تا دةمانثكي زؤر لة رةفتاري كلتوو. تةنانةت لة كوثرةدثكاين كوردستانيش
تاكي عثراقي و تاكي كوردستانيدا دةمثنثتةوة و دةبث لةگةص ئةم كلتوورة بةعسييانةدا 

 .جةنگثكي كؤمةأليةيت بةرفراوان لةسةر هةموو ئاستةكان بةرپا بكرثت
 

 :ئاكامي دةرووين
ي دةرةكي بؤ  دروستبووين كةسايةيت بثباوةذ بة خؤ و، هةميشة پشت بةسنت بة هثز

بؤ منوونة لة دؤخي كورددا كة هةميشة فاكتةرة دةرةكييةكان بة هةند . ذزگاربوون
 . دةگريث و ناوخؤييةكان فةرامؤش دةكرثت

 
 :ئاكامي سياسي

بؤ دؤخي كورد لة رووي سياسييةوة شةذي دووةمي كةنداو بوارثكي گرنگي ذةخساند بؤ  
 شثوةيةكي باش بة كار برد، بةألم لة  و كورديش ئةم هةلةي لة سةرةتادا بةذاپةذين

كؤمةصث دةرفةيت لةبار برد و كؤمةصثك دواييدا شةذي ناوخؤيي پارتة سياسييةكان 
ئاشيت نثوان حيزبةكان زؤري خاياند و لة . دؤسيت ذاستةقينةي كوردي لة كورد تؤران

 .ذاگرتئاكامدا تةهنا پثويسيت و ئةمري واقيع ئاشيت نثوان ئةم دوو حيزبةي لةسةر پث 
 

 :ئاكامي پةروةردةيي
 كوردستان ئةگةر چي لة دةزگاكاين ئةمن و ئيستخبارايت ئةمن پاك كرايةوة، بةألم 
سيستةمي پةروةردة دةستكاري نةكرا و بةمةش ئةگةرچي بةعس ئامادةبوونثكي فيزيكي 
لة كوردستاندا نةبوو، بةألم ئامادةبوونثكي فيكري لة قوتاخبانةكاندا بة هؤي 

نييةوة كة تا ئثستاش لة قوتاخبانةكاين كوردستاندا پةيذةوي دةكرثت، ميتودةكا
 .هةبوو
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هثشتنةوةي سةددام لةسةر كورسي حوكم ، بة واتاي بة هةصواسراوي هثشتنةوةي قةيراين 
ئةو دةم هاوكثشة . كةنداو و، بة ناتةواوي هثشتنةوةي جةنگي دووةمي كةنداو بوو

لة األكاين ذؤژئاوا و بة تايبةت ئةمريكا وةك زهلثزترين سياسييةكان و بةرژةوةنديية ب
هاوكثشةكةدا ئةوةي دةخواست كة تا ماوةيةكي ديارينةكراو كثشةكاين ناوچةكة و، قةيراين 

 .  .بة هةصواسراوي مبثنثتةوة و كةنداو ذابگريدرثت
وةمي ئةم ساص و ئةم مانگة بة ماوةيةكي گوجناو زانراوة بؤ تةواوكردين ئةو جةنگةي دو

 . كةنداو ، كة دةبواية ئةوسا بة رووخاندين ذژمثي سةددام كؤتايي هاتبا و نةهات
بؤچي ئثستا قةيراين دووةمي كةنداو زةق دةكرثتةوة؟ ذةنگة هؤكاري زؤر هةبن و ئثمة 

 :دوو هؤ لةم پةيوةندييةدا ديارترينن. هةندثكيان بزانني
 :يةكةم

ة كة النكة و پةروةردةكاري كلتووري تريؤرن لة  عثراق و ذژمثي سةددام ، گوماين تثدا نيي
 ي سثپتةمبةر و پةيوةندي ئةم كارةساتة بة عثراقةوة بؤ هةر 11ذووداوي . ناوچةكةدا

هةندث وأليت تري ناوچةكةش بؤ .  اليةنثكي تر جثي گومان بث، بؤ ئةمريكا گومان هةصنةگرة
لة سةروي . سعودي عةرةيبئةمريكا جثي هةمان گومانن و بة تايبةتيش سورية، ئثران، 

 .هةمووشيانةوة ئةفغانستان بوو، كة يةكةمني گورزي لةو وةشاند
 :دووةم

پثويستييةكي هةنووكةيي بةو دةستتثوةردانة  بةرژةوةندييةكاين ئةمريكا لة ناوچةكةدا 
 . گشتگريية هةية

 :سثيةم
اسةيت  هةژمووين ئةمريكا بؤ سةر دنيا و كؤنترؤصكردين جيهان و پةرةپثداين سي

 .كؤلؤنياليزم لة شثوازي گلوباليزمدا
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 :چوارةم
 ساغكردنةوةي چةكة نوثكاين كارگةكاين ئةمريكا و، كؤنترؤص كردين نةويت ذؤژهةأليت 

 .ناوةذاست
 

 :كورد لة هاوكثشةكاين ئةم قةيرانةدا
ستان چارةسةري يةكثتييةكي فيدراصي لةگةص دةوصةيت مةركةزي عثراقدا ، كوردپةرلةماين 

بةو ئاراستةية هةوصة ديپلؤماسييةكاين خؤي لة ئاسيت . لةسةرةتاوة خستة رووهةر 
  .ناوچةكة و جيهاندا دةبرد بةذثوة

لة دژي هةر جؤرة قةوارةيةكي كورديية  لة هةر كوثييةكي توركياي هاوپةمياين ئةمريكا 
 دژي  ئثمة ئاشكرا گوزارةي لثدةكةن و دةصثندنيا بث و ئةمةش بة هنثنييةوة نيية و بة

 .بثتكيشوةرثكي تريشدا دامةزراندين دةوصةيت كوردين ئةگةر لة 
توركيا گرةو لةسةر ئةم خاصة دةكات و ئامادةي هةر رةفتارثكي ناسياسيشة لة پثناوي 
بةديهثناين ئةو خةونةمارانةي خؤي و بؤ داذووخاندين هةر بناغةيةك كة لة داهاتوودا 

 .دا بكرثتئةگةري پثكهثناين دةوصةتثكي كوردي لةسةر
ناكؤكي سياسي نثوان حيزبةكان و يةكنةبووين هةصوثستيان لة مةسةلةي 

 . بةرةنگاربوونةوةي دژايةيت دةوصةيت تورك، جثي مةترسيية
ثكي ئةزمووين دوانزة ساصةي ئازادي كوردستان و پةرلةمان و حكومةيت كوردي لة خةتةر

 .دا دةبينرثتةوةجيددي
 :بؤ كورد ، دةكرث بةو شثوةية پثشبيين بكرثئاكامةكاين جةنگي سثيةمي كةنداو 

 :ئاكامي سياسي
ئةگةري لةدةستداين دةسةأليت كوردي و داگريكردين كوردستان : دوو گرميان لة ئارادا دةبث

كة . لةگةص عثراقدا هةروةها ئةگةري چةسپاندين يةكثتييةكي فيدراصي . لة اليةن توركياوة
 . ةو دةوصةيت دواذؤژةنگاوثك بث بةررةنگبث ئةمةي دووةميان ه

 :ئاكامي كؤمةأليةيت
 بة ذووخاندين ذژمثي سةددام ، بوارثك بؤ رةفتاركردن لةگةص كثشة كؤمةأليةتييةكان 

دةيان دام و دةزگا و ذثكخراوي پيشةيي بة ئازادييةوة كار بؤ ئةم بوارة . فةراهام دةبثت
ث سوود لةو دةرفةتانة ببينث  بة تايبةيت ژن دةتوانث ئةگةر بتوان.دةكةن و لثياند ةكؤصنةوة

كة لةئارادا دةبث بؤي دواي تةفروتوونابووين رژمثي بةعس دةتوانث هةنگاوي باش بؤ 
 چني و توثژة كاين تري كؤمةصگةش دةتوانن سوود لةو .ئازادكردين مثژووي خؤي بنثت

 . دةرفةتانة ببينن كة لة دواي ذووخاندين ذژمثي بةعس دثنة كايةوة
 :ئاكامي دةرووين
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 لة حاصةيت تؤقيندان لة ئةگةري  بة تايبةيت لة پثش جةنگدا و ئثستا خةصكي كوردستان
پاش جةنگ جؤرثك لة دصنيايي دةرووين و بوژاونةوةيةكي . بةكارهثنناي چةكي كيميايي
 .دةرووين هةست پثدةكرثت

  :ئاكامي ئابووري
اوبووين شةذ ئةو دؤخة ئثستا بازاذةكاين كوردستان بة تايبةيت لة دؤخي قةيراندان، بة تةو

 .كؤتايي پثدثت و بازاذي كوردستانيش دةبوژثتةوة
 :ئاكامي پةروةردةيي

 دةكرث سيستةمي پةروةردةي سةقةيت بةعس سةرلةبةر بگؤذدرثت و بةمةش جةنگثك دژ بة 
 .كة بة ذاي من گرنگترينة. كلتووري بةعس بةرپا دةبثت

... 
  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  


