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ةناو جوطرافياي بؤ ئةجنامداني كاري سةربازي هاوبةش ل لة طةلَ  ئيَران ثدك-ارتي دميوكراتي كوردستانريَكةوتين ث
ثشت  قةرِناقاو  رِيكة ثاش شة, ران بؤ شةرِي هاوبةشثارتيَكي كوردي بوو لة طةلَ  ئيَ يةكةم ريَكةوتين, عرياقدا

ي لؤجستيكي بة هاوكاركة ن ماكاني سؤراني زلة زؤرينةي ناوضةاليةنةكاني بةرةي جود ي دنئاشان و دةركر
يالست و سؤسو  ينك  3891ي تةموزي 22واتا , سالَ لةو بةروارة 2دواي  , ئةجنامدرا حكومةتي عيَراقي
 ,دةكردةوة كوردوسي رةنوبة ضايارييان امةية ثةمياننتةرزة بةم  , وةمي  هاتنة ناو هةمان طةمةبزووتنةوةي ئيسال
ي ئةيلولي 6ان لة كيميابارانةك دواي ئةنفال و ,شةريكة دؤرِاني كؤماري ئيسالمي ئيَران لة شةرِةكةكورديان كردة 

ئةوةي بؤيان مايةوة  مانطانة متةنيَك و بارةطايةك لة سونيَ و قاسم  , رضوونةليَي د دةست بة تالَ و دؤرِاودا  3899
الديَيان بة  0011ي هاوآلتياني كوردستان و %31نزيك  ئةوان  ,كاني ئيَران بوورةش و كارتي طةرِان بؤ شارة

 هاوكات , ةشةرِة هاوبةشان ان دورييةوة لةويدةرياضةيةك خويَن و جيهانيَك ويَرانكاري, ويَرانكردن دا جينؤسايدكردن و
بؤسةر  3886-7-28يَران لة ئ نييَنابة ه ,ناساند بة جيهان  كريَ طرتةوةك بزاظيَكي  انيظي ضةكداري كوردبزا

مان ملانديانةوة هةسة, ي ئؤكتؤبةر 36ي ئاب و 13و هيَنانةوةي سوثاي عيَراق لة توركيا  كؤيةو هيَناني بةردةوامي
يةكي دي  طةلي كورد لة هةلَديَرو مالَويَرانييةكةوة بؤ, و دةبيَتو بةردةوامي هةية انكارية سرتاتيذي تاكتيك بؤت
 .دةبةن

كؤتايي هيَنان بة , وونبيَراق  بع-طي ئيَرانندةرياي خويين  جة هةوالَيغةرقي جيهان ةكان راطةياند لة كاتيَكدا
ة بة بةرضاوي كةشتي, كي لةبريكراوطيَجةن كؤمةلكوذي كوردان ببوة, ي يةكخستبووربغةكؤماري ئيسالمي شةرق و 

ويَنةدا كةس طويَبيسيت نوزةي اي خدةريئةو لةناو , ةكةشي قةسابي دةكرانةكانةوة كوردستان خاثورو خةلَكانيمسئا
ك  وثدك و سؤسيالست و  ين  رانيئةجمارة كرانة قورباني سة ,بووة هؤلؤكؤسيت نويَب ي  ردكوكؤمةلَكوذي  ,نابوو

نيان كةضي خودي قوربانياني  لة طةلَدا لة ريزة دورو دواي راثةرِيني   لة برِي سزادا, ميي ئيسالبزووتنةوة
 .ان تا دةنطيان ثيَبدةنةوةدريَذةكان وةست

 لة ثةيوةنديية ان بةكار دةهيَنائيَران و عرياقي  لة ثالَ وآلتاني زهليَز لةو وآلتانة بون كؤدي كريبتؤي سويسري
وةك لةو ئابرِوضونةي سةرةتا , كؤدةكة  دةشكيَنراةوة لة اليةن سياي ئةمةريكيكة , ناوخؤييةكانيان نهيَنيية 
 .وردؤسايدي كورد بوونوان ئاطاداري تةواوي كهةمو  بؤية, ئاشكرا كرائةمسالَ 
يَيدا ئةو خالَةدا كة ت ة دةبيَت زياتر بطةرِيَني بة دوايبؤي, دؤرِاوين  هةموو رويةكةوةلة  شةرِانة هةموو ئةو  ئيَمة لة

ة تايبةت دوو برابر ضونكة, ةوةرةكتةرةكانيبة ثراتيك و كا, طومان خبةينة سةر رابردوودةبيَت , انمنادؤرِبووة هؤي 
نةك  سنةوةووسيَنةوة كة دؤرِاوةكان دةينوبا ئةو ميَذوةوة بنو, ثرِة لة دؤرِان ميَذوييةكة ,داريساآلني بزاظي ضةك



, ن ثيَ نيشان دةدةني براوةماو ميَذوو ة بردنةوة دةزاننشيان بني خؤدؤرِائةم تةوةزةالنة ضونكة , براوةكان
 .خؤياني  دةكةن بة خاوةندي راثةرِين و كؤرِةو  روخاني سةدام

  ؤيانتاوانةكان خدؤران و هةلَةو ةي كاتيَك  نؤر,  و اللَكردنيان هةية  ر  و كةرِ شي  خؤ  كويَسةراني  كورد  تواناي  با
ئةوان , دةهيَننةوةدؤرِانةكانيان  ت وشكسبؤ هةزار و يةك ثاساو دادثةروةر و  واز  ونةتةوةخيدةبنة , كريَتدةباس 

دةبيَت رازي بني , ةوةورطط اندةنة  دةمبيانةويَت مب هةر  كاتيَك , شيان شوانوةك ميَطةلة مةرِ سةيري طةلة كةن خؤ
بة , ثرِ  لة خيانةتر دةبيَتةترو شيان درِندةكةوردة وردة طورطي, و طورطبوني ئةواني  ئاشكرا نةكةين

 .ي فةرمانرِةوايي لة اليةن نةوةكانيانةوةدةستاودةستكردن

دةيانةويَت لة ريَطاي  ,انثاككراوة لة تاوان و شكستةكاني, ياداوةرييةكانيان, يَنية ئةمانة لة ميَذوو دةترسؤب
حاجي ئؤمةران و هةلَةجبة و كةركوك و ني شةرِة هاوبةشةكا, بدةن ان ثيَ نيشانوييةكي دميكريَطرتةكانيانةوة ميَذ

 .ويَنا بكةنرزطاري سةركةوتن و وةك شةرِي .....  

كة بة فةجري دوو   دا 3891لةسالَي  مةند و طرد نئؤمةراحاجي  ناوضةي هاوبةشي ثارتي وئيَران بؤ هيَرشي 
ي عيَراق دذ بة سوثا طةلَ ئيَران ي هاوبةشي ثارتة كوردييةكان لةشةرِيةكةم منوونةي ئةجنامداني   بة ,ناسيَنراوة

 كارو خةباتي  ي و مؤديَليَكزتةر بة دةبيَت ,سياسيية ة سةربازيشيَوة هاوكارييتةرزو ليَرةوة ئةم  ,ديَتة  ذماردن
, سؤسيالست, ثارتي, ينك" ئيلهامي ليَ وةردةطرن و  ووري باشاني ديكةلة اليةنة كوردييةك زؤري بةشيَك
 لة ثشت ثةرتووكة سورةكان و, كست بةردةوام دةبيَتشالَي ثرِِِ لة دؤران و وت سحة, "تنةوةي ئيسالميبزوو
 ,ةي شةري هاوبةشيان  لة طةلَ ئيَران  دادةرِشتؤذثرو  كرادةثاسدار تيَكةلَ  كوردستانةوة دةست  لة طةلَ كانيئاآل

ريَوي  بةرةو و اريان  بووةند  بةخت يوايان دةنوا,  ان لة طةلَ  ئيَرانبوونة ويلَي  رِيَطاي ثةيوةندييةكاني ليَرةوة 
ديارة ئةم جؤرة ضاالكيية , ةكاتي هاوبةشيان   لةطةلَ  دان كارئيَر, دلَيان  بةوة خؤش بوو ,وةثريييانةوة  ضو

دةرطايةكي  كردنةوةي, هؤكاري كردنةوةي دةرطايةكي  بوو بؤ سةرانيان تا بطةن بة ئيمتيازات و سةفةركردن
اآل دةسيت ت ببنة هيَزي يةكةم  و ضوار مشقي لةسةر بئيَران دةيانةويس بة ثشت  بةسنت بة  , بةختةوةري بؤ بؤيان
وام لةمَيشكيان خولي ةردةب ,ردستانون بة يةكةم   هَيَز لة كوخولياي  بو,ينك وثدك , دابنيشنلة كوردستان  

, وةرنةطرت  70لة هةرةسي ديان ثةن, ردكطرت ئوميَديان باآلي دةةر ن وثاش   ئةوةي  ضةكيان لة ئيَرا ,دةخوارد
رابردويان , زياتر وةك داردةستيَكي ئيَران خؤيان دةنواند نةك هيَزيَكي كوردستاني, ن بووة قيبلةناماي كاريانئيَرا

هاتمتالهرهكانیموكهیاداشتهله" دوبارة دةكردةوة كوبونه:ووهبانیوا تیهلحكومگهریبارزانیلهینوێنهوهدوا

ستیبهدهیهشێوهمه،بدامبووسهعسكهشاندیبهروكیشداربووم،سهتێدابهمنیشكه3870هاریبهندیلههناو

ررامبهكانبهیرانبپچرێننوسنورهلئگهكانتانلهندیهیوهپه (بووستیپارتیبهمه)ێوهئانیخۆیكرد،پێویستهكقسه

داخه نئیران عكا. سامی شاندیسهمانیشكهبدولرحهك بووهروكی شێوهبهپارتی دایهوهیهم وهالمی بارزانی:

المیوهوهرسورمانهسهدامیشبهسه !!وهغدادناگۆرێتهبهلگهلهكانیندیهیوهپهانبهلئیرگهكانیخۆیلهندیهیوهپه

وهدایه ئێوهگههئ. لیوهپهر ئگههندیتان بهل بهگهیلهندیوهپهیران ناگورنهل داوایهوهغدا چ لهك، ویهههئێمهتان

مانایهوامدهربه چ گفتوگۆ ههی بهخئێستاوهلهئێوه !یهكی لهبهۆتان ئهشێك نازانن، لهوهعیراق یوهرهدهش



روكییاساكانیئوتۆنومیهناوه ئةوةي , ".ستیپێكرددهكوردستانلهراتوشهكوتاییهنجامئهبێبهكهوهنهكۆبو.
 . ئيَستا زياتر كةوتنة باوةشي  ئيَران و توركياوةبؤية  , ي نييةنةطريَت داهاتووشلة رابردوو وةرثةند 

رةو ةذمندا  خيانةت كاريية لة طةل  و الي فاشييةكاني  طةل بدو   مامةلَة كردن  لةطةلَ بة بيَ  ئةوةي بزانن 
و ضارةنووسي ناديار دا بةرةولَ ئةلة طة ,ان كةوتنة ناو  تةلَةي ئيَرانةوةبةم كارةشي, باتدة كي  رِةشةنووسيَضار
 .دؤزةخ برد ن طةليان لة طةلَ خؤيان بةرةوبة ثيَضةوانةي شةثؤلَي جيها, نادة مليان

روههه" لهینۆسایدهجیزۆربهها رودهیرانهقهكاتیكان جوهندهكاندا نگهكو یوهشانهڵوههه.

توڵهده شۆرش, ئه. تاوانباردهكقوربانیهرانیشینجامدهو لهكهان  .دایرانانهقهوئهڵدانیرههسهن

حكومروههه ڕهدیكهواڵتانیتیهها بردهستێوهدهنگهش یاخود لهێدهن بن جینگ نۆسایدئاست

وهواڵتیكیله پشتگیتردا یندهوهئهپێیوخۆبهوخۆیانناڕاستهڕاستهنبهبكهرانینجامدهئهلهیریا

ههتوانایاندله هیالن".بێتا ڕانیرگێوههیڤاڵ عنه: لێئه-لیهریمان ۆبشكراوهپێشكهیهوهكۆڵینهم

(".2111رمبهئۆكالندنۆڤهزانكۆیله)یاساداخوێندنیملهدیبلۆستهێنانیدهبه

ني كؤماري شاني هيَزةكا زؤر جةنطي هاوبةشي شان بة ((عيَراق)) ثارتي دميوكراتي كوردستان  ,فةجري دووش  ثيَ
, ئةجنام دابوو(  مةلَةبة تايبةت دميوكرات و كؤ)ت ةآلؤرهذ بة ثيَشمةرطةي كوردستاني خئيسالمي ئيَران  د

سياسي –ةيةكي سةركةوتووي لة كاري سةربازي نوومن ,وو دةظةر و شار و شارؤضكة روَلَي طيَرابةي زؤر وتنةةطرل
مانطةكاني ثيَ  تةنانةت لة   بةآلم لةناوخؤدا , ئيَرانماري ئيسالمي وة سةر سفرةي كون بووي كؤوهاوبةشي خستب

 ) ثةمياننامةي فاوست بووان بؤي هاوثةميانيية ئةم , شةرِةكان لة ناوضةي شنؤ ئةجنامدرابوو, شةرِي حاجي ئؤمةران
دوايي  بوون بةدو و سيَ و ضوار ة فاوستةكةي ئيمبةالم ( فرؤشت بةشةيتان نامةية فاوست  روحي خؤيانميثة وةل

 ,تؤشيو سنوور فرندةكةي ئةودررِوحي هةموو  طةليان بةشةيتانة رِيشنة دِِنةك   تةنها رِوحي خؤيان بة لكة , وثيَنج 
 سةدان  هةزار كةسي كردةتاكتيكي مالَويرانكةر   ,نيَرائ  لة طةلَ  وةندييةكانيان ثةي ديليبوونة بةم كارةشيان 

و شةآللَي خويَنيان جةنطي كؤنة ثةرستانةي عيَراق ئيَران خنكاند لة شيان دؤزي كوردييانناشرينة كارةبةم  ,قرباني 
ؤكةيةك ئةطةر كةم, ان كردو ناشرينيتيايدا كوشت  دذ بة ستةمي نةتةوةييان ةي وةةتي طياني بزووتنيكردو رِةوا

  .هةموو سيمايةكي ئاماجنداري تيَدا كوشت بة ثةيوةنديية طوماناوييةكانيان, رت جوانيان تيَدا هيَشتبيَتةوةثيَش
هةرضةندة ثارتي بؤ , ةوةي  ليَكةوت(  خيَلَيَك دواتر طةليَك) كؤمةلَي  دةستثيَكي خؤكوذي بة ئةم جةنطة هاوبةشانة 
و وتبيَت كة   بة سوثاي  ثاسدارانبةشدار بوو بيَت و  ثيَ(( ةران ي ئؤمجحا)) لةو شةرِة , خؤي هاشا لةوة دةكات 

ناوةوة ئةجنامدرا و لةذيَر ئةو كارة خؤي بةو و يةبةو بةهانة بةآلم بؤ خؤي تاوانةكة ,ؤيان كردبيَت باغي ضاوس
 رةكا ئةو  يوةدةدةن  بة ماذة ؤر سةرضاوة ئاز لة بةرامبةردا, الوازةليَ رِةتكردنةوةكاني ثارتي   , شاردةوة
ةو كارةساتةي ل سالَ 1دواي تي سياسي  اية هةمان ثارتالَي لةوةد, وةائةجنامدرانة بةرفراو  هاوبةشة سةربازيية 

ي جاريَك,  ثيادةي دةكاتةوة  وهةلَدةبذيَريَتةوة تر اريَكي جديَت هةمان تاكتيك , هاشا لة رِؤلَي خؤي دةكات تيايدا
يَ  لة ثارتي لة فةحتي سَ"  ةي دةكاتةوة تر دووباربةربآلوتر و ئاشكراو  وانرت ر بةرفاكرا بة شيَوةي ئاش ديكة بة

لة , كردةوةدوبارةي و فةحتي هةشت لة ناوضةي ئةتروش بة تةنها تي زاخؤ  هيَرش  بؤ سةر طةراجي نةو
و نيَ لة زايةتينارِة " هةلَةجبة" ة لة دوا ساتةكاني نزيك لة هيَرشةكةدهةرضةن "هةلَةجبةش هاوبةشيكرد

 نزانييةكاوبارة بونةوةي روداوةكةي حاجي هؤمةران و كارةساتي باررسي دلة ت , سةركردايةتي ثارتيدا بةرز بوةوة



ئةزموون لة دةبينني  ,"..  062-062ل, عاديل سديق عةلي, عيَراقدا-لة جةنطي ئيَران كورد كؤمةلَكوذي  –
ي تةنانةت كةسة نزيكةكانامبةر بة طةلةكةي يَت  بةررطيَم  وةرنائةو دةمي رِذ دانةترين ثةرضةكرداري تاندرِ

اي عيَراق هيَزةكاني ئيَراني دذ بة سوثلةطةلَ , بةش ديَت  زجنريةيةك ضاالكي سةربازي هاو له داهاتوو, سةرؤكةكاني 
لة   ونة ثؤليسي ئريانارةشيان بوم كبة, ئةجنام دةداتةوةة خؤوة بؤ هةلَةجبالة زآلتدا ي واليبة ئاشكرا و لة قو

ديان لةم ديو  كور, لةو  ديوةوة نةخشةيان  بؤ دادةرِيَذرا , بوو  بةآلم  مةخفةرةكةيان  لة ئيَران  ,كوردستان 
ةكي  هةتيو ميَذووي ليَ ةكي هاوبةش ووييَذة مشيَوةية هةموويان  بةشدارن لبةم  ,وتةمةني  نةخشةكانياندةكردة س
 .نني ثيَدا نانيَتا ئيَستا دا

 
 !!مةران بؤضي حاجي ئؤ

 
 ان تي خؤيكؤماري ئيسالمي ئيَران طرنطي تايبة وكراتي كوردستان وثارتي دميهةريةكة لة حاجي ئؤمةران  بؤ  شةرِي 
بؤ ئةوةي بوو هاوكات دةروازةيةكي   ,ايَراقدةسةر عسةركةوتنة سةربازييةكة ب لة ثالَ ةكانبؤ ئيَراني ,هةبوو

 هاوكات , بووة خاوةند هيَزيَكي زؤري مرؤيي ةرفراوان بكاتةوة ككةي ببةرة ولة جةنطةكة ك  كاتة بةشيَكوردستان ب
ناوضةيةكي بةرزايي سرتاتيذي دةيتواني , وردستانك سةركةويَت لة لة هيَزة رؤذهةآلتييةكان  دابةسةر نةيارةكاني

ني ثشت اكارةطكات و باكؤنرتؤلَ  ب.... ؤو ة لة ناوضةكاني ثرينشار و شنكرات و كؤمةلَلةويَوة جولَةي هيَزةكاني دميو
 بوو هةم اليةنةدوو سةركةوتنةكةبؤ ئيَران  ,بكاتةوة نيان بةرتةسك االكيةكاري ضسنوو بكات و جةبهةيان ثيَ  ضؤلَ 

ؤذ ر  310كة , لة اليةكي ديكةوة  ئيَران ثيَويسيت بةسةركةوتنيَكي  وا هةبوو,  داكورد بةسةر  هةم عيَراق  و بةسةر
, شكيَن ببوو كةمةركشكانيَكي لة فةجري يةكدا لةناوضةي ديزفول تووشي تيَ, 2111يَلي ي ئةثر31لة  لةوة ثيَ 

يا كةضي نة , ضوو بؤ سةركةوتن تا بةسرا لة بةغدا دابربِيَت , زيانةكاني سيَ هيَندة زيانةكاني سوثاي عيَراق بوو
فرِؤكة مةرط , فرياي نةكةوت ئةو بهارةي زةلكاوةكاني عةمارة ئةآلي دةستثيَكي شةرِةكة و نة تةم و توماني

فةجري  يةك بووة يةكيَك لة , ثان و بةرينة لةو بيابان و زةنكاوة سوثاكةيان كرد هيَنةرةكاني عيَراق درةوي
وةك  ةكانبؤ ئيَراني 2ئاماجني فةجري , سالَةي شةرِي عيَراق ئيَراندا 9طةورةترين شكستةكاني سوثاي ئيَران لةماوةي 

, دةلَيَنوةك خؤيان  قني عيَرالَمانةكابةهيز كردني كوردة موس -2, "احدك" ليَداني دذ بة شؤرش" ةن خؤيان ئاماذةي ثيَ دةد
ثاراستين شاري  -0, زةمينة خؤشكردن بؤ ئةجنامداني شةر لةناو خاكي عيَراق-1, مةبةسيت هاوكاراني لة هيَزة كوردييةكان لةو كاتدا

 ۲لفجرمروریبرعملیاتوا "ةكاني كةركووك بؤ ليَداني ضالَة نةوتيزةمينة  خؤشكردني-0, ثريانشار لة هةر جؤرة ثةالماريَك
le/1156413https://www.magiran.com/artic  , بؤ ئةو ضركة ساتة سارِيَذكردنةوةي بريين  هةمووشي طرنطرتلة

 .يكست خواردووةكةشبةرز كردنةوةي ورةي سوثا  لة ثيَناو, شكسيت فةجري يةك بوو
 رەسەب یستەو د ترەمۆلیك 36 ییاڵقو ەب  ەوەراقێناو ع ەكرد ەیدز ەوەیكانەچاوساغ یاگێر ەل  رانێئ یكانەزێه"
 كانەیرانێئ چونۆب ێیپ ەب, حدكا  یتیەركرداەس یگاەبار اندایناوەل, گونددا گرت  01 وەربازگەو س ییرزاەب رۆز

 ەیەناوچ وەهاوكات ل, رداز كالو یتەاڵژهۆر یكورد ینیۆزسۆپۆئ مەاڵب, بووەن یگرنگ ەوەیجیسترات یرو ەل ەكەناوچ
 اویتورك ەڵگ ەل راقێع  یوتنەكێر, داانیدوو روداو رو  ەڕەش مەئ یدواەب, زراندەدام نفاەم ەل یراقێع یتەحكوم

 . غداەب  ەڵگ ەل نكی یزاتەمفاو, شەهاوب یمنەئ یمانەیپ یكردن ۆواژ
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/IranIraqAr/sec14.doc_cvt.htm." 

https://www.magiran.com/article/1156413
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/IranIraqAr/sec14.doc_cvt.htm


 یكانەزێو ه رانێئ یكانەكدارەچ ەزێه نیەال ەل  رانەمۆئ یحاج - رانشاریپ یرەحویم ەل 3162 یرماهیت ی28 ەل"
, داشەهاوب یكەیتیەركرداەس رێژ ەل, 2 یجرەف یناوەو  ب ەاڵئ ای یدروشم ەب, نجامدراەئ هَیرش ەوەراقێع یكورد
 ەیربازگەو س نیچ رەمەت ەیربازگەس ەكەڕەش ینجامەئ ەل, تێبكر ریداگ خاك  ەشۆچوار گ ترەمۆلیك 211 توانرا

  یترەم 2038ندەو گردم یترەم 1111  ۆدۆك كەو یرزەب یشاخ نیندەهاوكات  چ, سنور یگومرگ, رانەمۆئ یحاج
 انیستەد.... و  النەخ یمەم,  و ێوینیو ز یو ئازاد اتیرا كەو ێید ەشار نیندەو  چ یترەم 1711  یو ئازاد

 ەوەفارس یئوستان ەل انی37 ەك, كرد انییشدارەپاسدارو سوپا ب شەهاوب یگوردان 20 ەكەڕەش ەل. رایگ رداەسەب
 بوونهات

-A7%D9%86%D9%87%D8%AE%D8%-https://what.sapp.ir/emtedad_fars/1532093192345b36c2bcDOEc

-%D9%86%D9%85%DB%8C-%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD

%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87." 
تيايدا , ياندائةجنام, بوو" لةوكاتة هةر ثدك" كة هيَزةكاني ئيَران بة هاوكاري كوردةكاني عيَراق, ناوي ئةو شةرِة هاوبةشةية  2فةجري "

زريَثؤش  512تانك و  92و  كيلؤمةتر ضوار طؤشة 922, رةباية 02 و  5202,9299, 9592, 9152بةرزاييةكاني  توانرا
و زيانيَكي زؤري مادي دي بة فرؤكة 2خستنة خوارةوةي  و  ديل  152, كوذراوو برينداري عيَراقي0222 هاوكات بووة هؤي طرتريَت و ب

  ,سوثاي عيَراقي 
org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81https://fa.wikipedia.

%D8%AC%D8%B1_%DB%B2." 
زادي و ي تةموز  و طرتين هةردوو ضيايي كؤدؤ و طردةمةنديل و ئا22وضةي حاجي ئؤمةران لة هيَرشي ئيَران و ثارتي دميوكرات بؤسةر نا

كؤمةلَيَك ضياي بةرزي ديكة ، هةروةها نيَوضةكاني شيوةرِةش، ماوةتان، حاجي ئؤمةران، خةالن، زينويَ، ئاالنة، ئازادي، بابكراوة، 
 .طوند و شارة طوندي  داطريكرد 01 رايات، رةشةميَ، طوندة ذيَر و طةلة ذيَرو بةشيَوةي طشيت

ةخاكي لكيلؤمةتر دووجار  181, رشي هاوبةشي سوثاي ئيَراني و كوردةكانلة هيَ, بةآلم بة ثيَي هةنديَك سةرضاوةي دي

  كراوة عيَراق ئازاد
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A

%DB%B2C%D8%B1_." 

دةرطاي جهةنةمي بةكارهيَناني ضةكي , بارزاني بيَتاوان 9111جطة لة شويَنبزر كردني , ئةم هيَرشة  هاوبةشة
ثاي ئيَران و كوردة هاوثةميانةكاني ثيَوة كةس لة سو 311بة طازي خةردةل "وردستان كردةوةكيمياويشي لة ك

 -بوون 
%B9%D8%B1%D8%Ahttps://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8

7%D9%82_%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D8%

D9%88%D9%8A%D8%A9A7% ." 

خؤي سةملاندةوة  دلَسؤزي اليةكةوة شةرِةكة  لة لة دنيكربة بةشداري ,ثارتي دميوكراتي كوردستانةبؤ هةرضي ليَ 
يَران و هاوكاريكردني لة اليةن كؤماري لة ئ يمانةوة ةتيةي ئةو كارةوة شةرعية رِيَطل ,ئيَران اري ئيسالميبؤ كؤم

هةآلت لة طفتوطؤكانيان لة طةلَ يَكي بةرنامةي هيَزةكاني رؤذكة دةركردني ثارتي ببوة خالَ ,ئيسالمييةوة وةرطرت
زؤر ضاالكي هاوبةشيان  شارو شنؤو تةرطةوةرِو مةرطةوةرِريانني ثثيَشرتي  لة ناوضةكا, ؤماري ئيسالمي ئيَرانك

ا رؤذ  لةوةثيَ  لة دو 96دةيةويست تؤلَةي خؤي لة ينك بكاتةوة كة  ثارتي لة اليةكي ديكةوة, ئةجنام دابوو
بةناوي قةنديلي  مةران هاوكات بوو لة طةلَ شةرِيَكي ديشةرِي حاجي ئؤ, سةنطةر لة قةرِناقاو ثشت ئاشان دةركران

 .هاوسنووري يةكةكة ناوضةكانيشيان , 2
هاوسنوور , بووناوضةي قةلَةمرِةوي ينك   ,وطرنط بوازي ربسةحاجي ئؤمةران ناوضةيةكي سرتاتيذي  دةظةري ئةمةو 

ذيَر  ر ناوضةكانيبيخاتة سة رتؤلَي بكات وي دةيتواني ثاش جةنط كؤنبةساناي ,ي قةلَةمرِةوي ئةوكانوضةابوو لةطةلَ ن
هيلتةرمان ئاوا باسي ئةم اليةنة , شوييَن سةركردايةتي ئةو بوو لة بزاظي ضةكداري ئةيلولداكة , خؤيتي دةسةآل
, ةكاني نيطةران كردبووبة جاريَ عيَراقيي, كوردستانتي تي دميوكراثةيوةندي توندوتؤلَي نيَوان ئيَران و ثار ))دةكات 
كة لة مةال )ستانكراتي كوردتي ثارتي دميوسةركرداية, دا3870سالَي سهيَناني شؤرِشي بارزاني لةةرةش هلة ثا

https://what.sapp.ir/emtedad_fars/1532093192345b36c2bcDOEc-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://what.sapp.ir/emtedad_fars/1532093192345b36c2bcDOEc-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://what.sapp.ir/emtedad_fars/1532093192345b36c2bcDOEc-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AC%D8%B1_%DB%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AC%D8%B1_%DB%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AC%D8%B1_%DB%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AC%D8%B1_%DB%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9


ث )واي بة هي, دةستدريَذي عيَراق, بة ئاوارةيي لة ئيَران دةذيا( ريس و مةسعودي كورِيمستةفاوة ضووبووة الي ئيد
رِيَنماو شارةزايي  يَزةكاني ئيَراني دةكرد وةكي هةرِدا ثالَثشتييةكي ضاالكانةي ش3891ثةيدا كردةوةو لة سالَي (د ك
, بوون لة طةلَيان يت كة هاوسنووربة تايبةت لةسةر ناوضةي عةشريةتي برادؤس, رزانيةكاناري تةواوي بازاني

, ران و دةوروثشيت بطرنة كؤتايي تةمووزدا حاجي ئؤمةل كة توانيان ,يارمةتييةكي طةورة بوو بؤ ئيَرانييةكان
وونةتة ناو خاكي عيَراقةوةو دة ميل هاتاتةدا نزيكةي ةكان لةو كئيَراني واكةاطنةر رِاثؤرتي ئةوة دةدةن ن ومساكوردؤ
, الة ناوضةكةد بةرزايية سةرةكييةكان و بنكةكاني تؤثخانة, جي ئؤمةراني سةر بة فةيلةقي يةكسةربازطةي حا"

 "رتان طو ثةل و تفاقي جةنطيي حدكايكةلةي بنكةيةكي سةرةكي حدكا و زؤرب,طوندي كوردنشني01نزيكةي 
هاوكات , (( 18لكؤمثانياي ئاويَنة-وةرطيَرِاني حمةمةد حةمة سالَةح تؤفيقن، يؤست هلتةرما-كاريَكي ذةهراوي

هيَرشي حاجي ئؤمةران ))   رادؤستةدةيةويست كيَشكةيةكي دي  بة هةمان بةرد بكوذيَت ئةوي  عةشريةتي ب
ة كة ناحةزييةكي كؤنيان ل, ةوةدا يةكال بكاتتريةتي برادؤسؤي لةطةلَ عةشهةليَكي بؤ ثدك رِةخساند حساباتي خ

ميلشياكاني برادؤست بة . وري ئيَراندارزاني و سنةلَةمرِةوي باعةشريةتةوة لة نيَوان ق بةهؤي ثيَطةي ئةم, اندا بوويَون
يت سياسةتي بة ثيَي سروش .يَكي بةرضاوي بةرطريكردنيان بيين لة ناوضةي عةشريةتةكةيانغدا رؤلَرييي بةثشتط
يَوان ثدك و ينك دؤسيت و دذايةتي ميَذوويي نبراتي كة دوذمنايةتي ثدك بؤ عةشرية ئةوة بوو, رديكو
وان ينك و رِذيَمي بةغدا ر لة نيَو دوات تةوة يةكةم لة نيَوان ينك و برادؤستييةكانيكي ليَكةوانييةكي تةكتهاوثةمي,

جي حا(( .))  . 339لانياي ئاويَنةثكؤم-ةح تؤفيقةمةد حةمة سالَةرطيَرِاني حميؤست هلتةرمان، و-كاريَكي ذةهراوي
يؤست -كاريَكي ذةهراوي -لوو ة طةلَ قامسبةهيَز بوو ل ثةيوةندي, قولِِرت كردةوةينك و ثدكي  ئؤمةران ناكؤكي

" هةر ئةمةش  وايكرد  دواي شةرِةكة , ((02لنةكؤمثانياي ئاويَ-ي حمةمةد حةمة سالَةح تؤفيقهلتةرمان، وةرطيَرِان
-ينك نهييَن كةوتة طفتوطؤوة لةطةلَ  مسلووة بةةمحان قادا لة ريَطةي عةبدوالر2891ِوةمي انووني دورذيَم لة ك... 

 ." . 221ل  ,0229, سديق عةلي عادل, عيَراقدا -كؤمةلَكوذي كورد لة جةنطي ئيَران

لة سالَي , جةنطة هاتة ذماردنو ش  بة بةشيَك  لةهةبوو  ئةوة لةطةلَ حدكا توندي و شةرِي ملمالنيَاتةدا ثارتي لةوك
تا طةيشتة ئةوةي ثارتي بةشداري لة هةنديَك شةرِي , بووةوة ضةند خولي شةرِي قورسيان ئةجنامدا3878

يةكةمني )) تاجةنطةكة دةك م اليةنة  لةاوا باسي ئةان ئهلتةرم ,طرتنةوةي شارو ناوضةكاني رؤذهةآلت بكات
كاتيَك , وودا ب3891لة تةموز و ئابي سالَي, يَوةيةكي ورد و تؤكمةتؤماركردني هيَرش و ثةالمارةكاني طاز بة ش

 كة شارؤضكةيةكي سةر, وةانةمةروة لة ضياكاني سةروي حاجي ئؤيَراق كةوتنة شةرِيَكي سةختةني ئيَران و عهيَزةكا
رةكي سةي بةشيَوةيةك, هيَرشي وةلفةجر دووي ئيَراني بيَجطة لة ,شةرِةكة , داورة لة كوردستاني عيَراقسنو

ي سةر بة عةبدالرِةمحان (دكاح)تي كوردستانمةبةسيت دةرثةرِاندني ياخيبووة كوردة ئيَرانيةكاني حيزبي دميوكرا
ةم ل,دبووثاشةكشةيان كريانكردو بؤ ناو عيَراق ضؤلَ شويَنةدا كة ياخيبووان لةوون ثاشان جيَطريبو, قامسلوو بوو

ي مةسعود بارزاني (ث د ك)ثالَ هيَزةكاني ئيَران و بةرضاوترينيان ة انيَرشةدا طرووثة ئؤثؤزسيؤنةكاني عيَراق دايه
شي بة ئةجنومةني باآلي شؤرِةر ي سلةقي بةدر و ميليشياي ضةكدارتاقمي تازة ثةيدا بووي فةي لة طةلَ هةنديَ, بوو



وون و بنكة ب ستلةسةر دةسيت ئيَران دروو 3892سالَي, بوون سيؤني شيعةروثيَكي ئؤثؤزكة ط, ئيسالمي لة عيَراق
ئةو كوردة بةلَكو , كاني ئيَراقي دةكردالَثشيت هيَزةث(حدكا)لةمالشةوة نةك تةنها , و بارةطاكانيان لة تاران بوو

دؤسيت شريةتي براي هيَزيَكي عةردستان بوون و بة تايبةتي كوناحةزي ثارتي دميوكرات كة كةشئيَراقيانةي ناوضة
دواتر سةدام ضةندين جار مةدالياي ئازايةتي ثيَ بةخشي , تةشار بوووسم كةوا سةرؤكةكةي كةريم خاني برادؤسيت

 ( (( .18-19ل)ئاويَنةاي انيكؤمث-ةمةد حةمة سالَةح تؤفيقست هلتةرمان، وةرطيَرِاني حميؤ-هراويكي ذةكاريَ

سةركةوتن الشيان ثيَويستيان  بة هةردوو, جةنطة هاوبةشة هةبوو بةوثيَويستيان  ثةالماردةردووالي  ة هةرواتةك
دةيةويست سارِيَذي برينةكة , ةر بةرةي جودثارتي بةهؤي سةركةوتنةكاني ينك بةس, وساتةدا هةبوو لةو كات

كان لة شيوعي و حسك و ثاسؤك ا زيانة مرؤييةدةن, كة ئةو تةنها لة روي قةلَةمرِةوييةوة دةركرابوو, بكاتةوة
وة دةستثيَكي ثيَويستيية بو  ئةم, باشوورني ةكايانويزي زو تةع بةرةي جةنط ئيَراني  بؤ بةرينكردنةوةي, كةوتبوو
وةك سودمةندي يةكةم لةم تاقيكردنةوةية  يَرانئ, لة نيَوان هةنديَك  اليةني كوردي و ئيَران ري هاوبةش كا كيمؤديَليَ
 .و براوةي  كايةكة بوودةرضوو 

هيَزيَكي ضةند نةفةري ثاسداران , ةي ئيَران بؤسةر حاجي ئؤمةرانبؤ ميَذووش بة وتةي شايةدحالَيَكثيَش هيَرشةك
ديَنة كويَستانةكاني هةلطؤرد و لةويَوة ثةيوةندي دةكةن بة هيَزيَكي حسك كة لةو ناوضةية دةبيَت داواي هاوكاريان 

بةو ناوضةية  يان بضيَتة دؤلَي روسيتَ، دواتر ئاشكر دةبيَت كة مةبةستيان لة طةيشنتةزةيكمةفر ليَدةكةن تا 
سةبارةت بةو داواية هةريةك لة  ,تةقاندنةوةي ثردةكان بووة لةسةر ريَطاي هاملتؤن بة تايبةت ثردي بةرسريين 

خةلَكي ناوضةكة دةبن و بةآلم ئةو هيَزةي ح س ك كة , سةيد كاكة و مامؤستا سةعد عةبدولَا رازي دةبن
ل كاديرةكاني حسك دذ بةو داواية دةوةستنةوة بة فةرماندةكةيان شةهيد ئةمحةد فةقيَ رةش دةبيَت لةطة

بؤية هةولَي سوثاي ثاسداران لة تةقاندنةوةي ثردي بةرسريين لةسةر جادةي , تايبةتيش ئةنوةري مسايل ئاغا
بةر هاوكاري نةكردنيان هيَزةكةي ثاسداران ئةو ضةند ضةكة وةك كاردانةوةيةك بةرام, هاملتؤن شكست ديَنيَت

ار بوو بيدةنة هيَزةكةي سةيد كاكة كة ثيَكهاتبوو لة قةناسيَك و بيكةي سي يةك و ضةند ضةكيَكي دةبةنةوة كة برِي
 .بةم شيَوةية حسك كة لةوكاتة هيَزيَكي سةرةكي ناوضةي هةوليَر بوو بةشداري شةرِةكة ناكات, سووكي تر

 



 !!!وةآلميان هةبوايا هةنووكة دةبوايا ثرسيارانةي و ئة
 

موو وةآلمي هة بوو ثيَويست, هةمة اليةنةي هيَرشةكة  نيراظة كردبؤ , ة بةردةستدا بيَت ل واياكؤمةلَيَك  زانياري دةب
رتي وئيَران ثرؤتؤكؤلَي واذؤكراوي  نيَوان ثا سةبارةت بة, رسيارنة بة سانايي لة ئةرشيفدا جنط بكةوتنايةئةم  ث

ئةجنامداي هةردوو البوو بؤ يَنتانةي قةراردادي نيَوان ةو بةلَطة و دؤكؤمو ئازاد  كردني ئ ثةالمارةكةئةجنامداني  ؤب
رثرسي بة, كةرةكةي ؟ ازئيم ئةدي د  بريؤكةي كارةكة كيَ  بوو؟نخاوةايا ئةندزيار و ئ , سةربازييةثةالمارة  ئةو

, وتن ؟ لةسةر ضي رِيَك كةضةند بوون ؟ , بوون ؟ هيَزةكان كيَ, ؟كةمي سةربازي كةي ؟ كةسي يةسياسي و ديبلؤماسي
النةكاني نةخشة و ث ,سةربازيية ؟؟ة ةتي ئةجنامداني ئةوكاريوة ضؤن, ؟ازي  و كارطيَرِي و سياسييةوةربلة روي سة

دةستكةوت و زيانةكان  ,؟نط روداوةكاني ناو بةرةكاني جة, ؟مارةيان ذ ن والةرِوي كةسةكفةرماندة و  لةشكرةكةي ,
و ناوضةيي فةرماندةي طشيت , ؟طةكةناوضةي جةنلةسةر  كاريطةري, يندار وشةهيدةكانقورباني  و بر,



ةكاني زثاشكؤي هيَ, ؟؟لَي ثارتي و فةرماندةكاني  لة ثةالمارةكة رؤ, ي وماديناين طهاووآلتيازياني , ؟ةثةالمارةك
و ساماني خةلَك ثاراستين سةروت , ؟ر بةدوور دوو ان دةكردا  كاري هةوالَطريري ئيسالمي ئيَران بوون يان تةنهاكؤم

ضي  شمةرطةكاني رِؤذهةآلتثيَتين رسثا لةهةلَويَستيان ,ثيَكرد ؟ لَي دةستثيَكي ثةالمارةكة لة كويَوة دةسيت اخ,
ر بووي  اني بةشدابةرثرسوتاري  نة ياداشتنامة و, بةلَطة نامة نة بةثرسيارانة  مهةموو ئة رةت بةاسةب ,؟  بوو

ليَكؤلَينةوة لة  بؤية ,ستدا نييةةك  لة بةردةهيض زانياري...هةلَسةنطندني لة كؤنطرةو كؤنفرانسةكاندا,  اتئةو ك
ستؤي ةئؤبالَيشي لة ئ, و كةماسي ديَنيَت ختةسة ةوة  زؤراندني زانيارييةكرزاد  نةكرة بةهؤي ئاسةر ئةم ثةالما

وةك , ميَذوو وا ناكات بلَيَني ثارتي بةشداري نةكردووة ردنةوةيان لةم زانياريانةو شانةبووني هةموو ئة, ةثدك  
ةكان ناوخؤو خةلَكي حاجي اذةكاني كةسايةتيبةلَكة  نووسراوةكاني ئيَراني و بياني و ئام, خؤيان ئيدعاي دةكةن

 . بوونةئؤمةران دةيسةمليَنن بةشدار 




 عسةوةشيَوازي  طرتين  خةلَكةكة لة اليةن بة
 

  ثشتليَ ئيَمة , ةاوة بة طرتين ئةو هاووآلتياني بةعس لة دؤكؤميَنت و نامةكانيدا ئاماذةي دوةةويَراي ئلةم برَطةيةدا 
مورافةعةي  داواكاري طشتيية يان مدوة وية ين ضاالكظانيَكي قوربانييةكةميان ثشكني , بة دوو سةرضاوة دةبةستني

ني ئةجنام داني تاونةكة و اهةردوو ئةحداسةك ,يبارزان 9111ري دؤسيةي كة  ئامادةكراوة بؤ دادطاي  تاوانبا
 .زيكن لةيةكرت  ةوة نكةم جياوازييي جيَبةجيَكردني بة هةنديَك ميكانيزم
شيَخ  3891-7-28لة  )) :ةوؤ دةطيَرَيَتةانةكةمان بتاووةية ثرؤسةي ئةجنامداني ةم شيَر مزووري بكاك رِيَكا

غدا بة بيانووي كورِةكةي شيَخ عيماد لة هةوليَرةوة بةرِيَكران بؤ  بة ةدي بارزاني لة  طةلَعومساني كورِي شيَخ ئةمح
ؤكرانةوةو دةوروبةريان لة بةغدا ك ن وبارزانييةكانيشيَخةكاني بارزا هةنديَك لة ,3891-7-1بةرواري كؤبونةوة لة 

 (( ..انت بةسةر كردةس
هةليكؤثتةر  هةردوو كؤمةلَطاي قادسية و قودس نك و تؤث و  فرؤكةي بة هيَزيَكي طةورةي ثاسةواني كؤماري و  تا)) 

طةوازي بة بلَندطؤ بانذانة ناو مالَةكان اني بةعس رازةكان و ئةفسةرةكي قوشتةثة كؤنرتؤلَكران سةربلة  ناحية
ك اوان لة كةركوةوةيةكي بةرفركة دةبيَ هةموو ئامادة بن بؤ ئةوةي كؤبون دةطةياندن د و ثيَيان راخةلَكةكةيان دةكر

 كان بة  طشيت بطرةكة دةستكرا بة ثشكنيين مالَةلة دواي ئامادة نةبووني خةلَكة ,دواي دةيان طةريَننةوة هةية
ي سةربازي كران و ثةردةكراو نةي  ناو ثاسيسالَيان طرت و رِةوا81ي تاوةك ثريةميَردسالَي 31لَي تةمةنسةروي منا

 . (( .زؤر دةستطري كرانذةيةكي م قؤناغة رِيَكي ناديار لةطويَزرانةوة  بؤ شويَنيَ
كؤنرتؤلَ كران ير وديانا حةر ,اكاني بةحركةةمان شيَوةي ثيَشوتر كؤمةلَطبة ه3891-9-31لة رِيَكةوتي )) 
يَكي ضي ناو ثاسةكان كران وطويَرانةوة بؤ شويَنكةوت راثيَبةر دةستيان   مالَةكان ئةو نيَرينةيتكرا بة  ثشكنييندةس
 (( . .ناديار
ن و نرتؤلَكرانةوة و بةهيَزي ئةمهةردو كؤمةلَطةي قودس و قادسية دوبارة كؤ 3891-9-33تي لة رِيَكةو))

وشويَنة و سةالجة  لة ناو كةنتؤردايكيان جاري ثيَشووتر  رد منداآلنةيدةطةرِان و ئةو ميَ الَ بة مالَئيستخبارات  م



شيَواز و ميكانيزمي جينؤسايد و . 212ل((  )) شوينكرانريان و بيَسةروناديارةكان دا شاردبويانةوة دةستط
 .((  رَيَكار مزوري  -يةكان  دميؤسايدي بارزاني
 :ة يَتةودةطيَرِ شيَوةيةي خوارةوةةم داوةكة بدةقي رِو ,عةي  داواكاريي طشتييةهةرضي لة مورافة

 
عيماد و رةزوانيان دواي  انيثياواني رذيَمي ثيَشوو شيَخ عومسان و شيَخ ئةمحةد و كورِ 13_7_3891لة ))

 .  ((  .تةبليغكردنيان بة ئامادةبوون لة كؤشكي كؤماري دةستطريكرد
لة ناحيةي قوشتةثة تةوقدران، ئةو كؤمةلَطايةش  -قودس و قادسية-ش كؤمةلَطةكاني 13_7_3891لة )) 

و بارزانيانةي دةستطريكراون و و بةدةكةويَتة سةر ريَطاي هةوليَر كةركووك كة كؤمةلَطةي زؤرةمليَ بوون و تايبةت بو
ةوة رةوانةي ئةويَ كرابن دواي ئةوةي ماوةيةك لة ثاريَزطاكاني باشوور 3871بة زؤر لة الديَكانيانةوة لة سالَي 

سالَي  3301بوون و بةزؤر رِةوانةي ئةو كؤمةلَكايانة كران و هةزاران كوردي بارزانيش لة رةطةزي نيَر لة تةمةني 
ي دةستطريكران ئةو ئؤثةراسيؤنةش لةاليةن هيَزيَكي طةورةوة جيَبةجيَ كرا ئةو هيَزةش لة سالَ 73تا زياتر لة 

دةستطريكراوانيش ثيَيان طوترابوو كة . ئاسايش و حةرةسي مجهوري ثيَكهاتبوو بةوثةرِي نهيَنيةوة جيَبةجيَكرا
 ((.وة رانةدةضنة كؤبوونةوةيةك و دةطةرِيَنةوة، بةلَام دواتر بةرةو كةركووك طويَز

هةمان . جاريَكي ديكة هةزاران كورد لة رةطةزي نيَر لة عةشريةتي بارزاني دةستطريكران 33_9_3891لة )) 
هيَزي ناوبراو ئةو كارةي جيَبةجيَكرد ئةو جارة لة كؤمةلَطاكاني بةحركة و ديانا و ميَرطةسوور هيض كةسيَكيش لةوان 

 .((. نةخؤش نة فةرمانبةري دةولَةت نةثيَر نة بة طةورةو بضووك هةلَاويَرد نةكران نةمندالَ
وردةكاريي ياسايي بةثيَي ثيَداضوونةوةي ئيفادةي شكايةتكاران و شايةدحالَةكان دواي رووثيَوي ناوضةكةش )) 

هةزاران كوردي بارزاني لةاليةن  31_9_3891و  13_7_3891و  13_7_3891ئاشكرابوو لة 
و بةرةو ضارةنووسيَكي ناديار بردران و خانةوادةكانيان  دةستطريكرانهيَزةكاني ئاسايش و حةرةسي مجهووري 

 . ((.لةبارودؤخيَكي سةختدا دةذيان و ثةيوةندييان بة كةسوكاريانةوة ثضرِا
دةستيان ثيَكرد كاتيَ هيَزة سةربازي و ئةمنييةكان  13_7_3891ئةو شالَاوانة لة بةرةبةياني رؤذي )) 

 . شاري هةوليَردا لة نزيك كؤمةلَطةي قوشتةثةيان ثةالمار
دا كؤمةلَطاي هةرير لة هةوليَر ثةالمار دراو هةموو كورِو ثياوان تيايدا  33و   8_9_3891لة شةوي 

 . ((.دةستطريكران
 .((.دا ناحيةي سةالحةددين بةشيَكي ديكةي قوربانيان دةستطريكران 62_8_3891لةرؤذي )) 

 31ياواني دةكرد بةتايبةتي ئةوانةي تةمةنيان لة ستطيكردني ثفةرماني سةركردايةتيش بة ئاشكرا داواي دة 
سالَ بةدواوةية بةلَام تاوانباران مندالَانيشيان دةستطريكردو ذنانيان بةبيَ بةرثرس و بةخيَوكةر جيَهيَشت و 

ورةي هةذارييان زياتر بوو لة نيَو برسيَيت و ئةوان باوك و كورِو برايان لةدةستدا دةستطريكراوان لةثاسي طة
ثرِؤسةي دادطاييكردني . ((.  )) كراو بؤ ئةو مةسةلةية كؤكرانةوةو بؤ بةغدا دواتر بؤ باشوور طوازرانةوةئامادة

 30-تاكة تاواني ئةنفالكراواني بارزان كورد بوون و بارزاني بوونيان بوو: داواكاري طشيت.. تاوانباراني ئةنفال
Mar 2009- خةبات. )) 

حكومةتي عيَراق و " ةغدا، وةكو ديلي جةنطي بةرةي حاجي ئؤمةران  نيشان دراندنيان بؤ بئةو طرياوانة لة كاتي بر
 اريكار دكتور عةلي تةتةرتايبةت بؤ طو الن نوسيويةتيهثرؤفيسؤري  جينؤسايدي بارزانييةكان



نيَف ةوتنامةي جبةآلم مايف ديل بة ثيَي ريَك, واتا هةر لةيةكةم ساتةوة وةك ديل مامةلَةيان لة طةلَدا كراوة, " 
 .مامةلَةي ثيَ نةكراوة 

 
 

 !!هؤكاري  طرتنيان 


ة هيَرش ئةوئاكامي  رؤكةكةي لةةثارتي و ستؤلَة كردنةوة بوو لة , قرِكردني بارزانييةكان نيَر بؤ  هانةي رِذيَمةب
روانطة  لة  بزاننيبا , كرديان دمةندوطر  حاجي ئؤمةران ر ناوضةي ةكان بؤ سةطةلَ ئيَراني هاوبةشةيان بوو لة

 .بةعس  ةيثةرضة كردارهؤكاري ئةو  سةبارةت بة جياجياكانةوة ضي  وتراوة
هةردوو , ئيَران دةستيثيَكرد-ئيَراقكاتيَكي  جةنطي , كوردةكان هةميشة فورسةختواز بوون: سامانسا ثاوةر  دةلَيَت
اليةنطري )م اليةنة سةرةكيانة لة يةكيَك دا 3892لة سالَي  .يَراناوثةمياني ئكورد بونة هحيزبة سةرةكييةكةي 

هيَزةكاني ئيَراق بة  .بة ناوي حاجي هؤمةران, شاريَكي سنوورييبؤ طرتين  ئيَرانيان دا يارمةتي هيَزةكاني( زانيبار
مندالَ  130ا ناوياندلة ,طريكردانيان دةستثياوي كوردي سةر بة خيَلَي بارز 9111ان كردةوة نزيكةي شينةيي تؤلَةي

 .ا بووان لة نيَوان هةشت و حةظدة ساآلندةنيتةم,ون هةبو
." ئيَمةش سزايةكي ووندمان بؤ برِينةوة و ضوونة بؤ دؤزةخ ,يان و لة ياسا كردةكةةتيان لة وآلتخيان:سةدام طوتي 

 ".كةريم  بةختيار.و–سةمانسا ثاوةر -ئةمةريكا و ئانفال ئةنفال و ئامةريكا  1بةشي 
 (ثدك)سزاداني  بؤ,امي طرنطي ليَكةوتةوةوةكاني حاجي ئؤمةران سيَ دةرةجنرودا: لَيَت تةرمان دةيؤست  هلتويَذةر 

تةواوي نيَرينةي سةر بة  رِذيَمي بةعس ,بةر ئاسانكاريي كردني بؤ سةركةوتين ئيَرانيةكان لة حاجي ئؤمةراندا لة
ة ناضاري نيشتةجيَي نيةوبارزا ي شؤرِشي ةوة3870يرةسي سالَلة ثاش هةة زؤريان ك,عةشريةتي بارزاني رِاثيضكرد

كة ذمارةي ,ثياوي بارزاني  9111تا0111دا لة نيَوان تةموز11لة ,وندةوروثشيت هةوليَر كرابوكؤمةلَطاكاني 
واي سةدام  انط ددوو م, وةطريان و رِاثيَضكران و هةرطيز جاريَكي ديكة نةبينرانة-رِاستةقينةيان بة تةواوي نازانريَت

 اي سةختمانو ئيَمة بة سزبة نيشتمان وثةميان كرد ئةوانةي خيانةتيان :" سيَ و دوو وتي كدا بيَسيَن لة وتاردانيَحو
ةيةكي هاوشيَوةي ميتؤد و ئةجنامي بؤ ئاطاداركردنةو ,م تؤلَة سةندنةوةيةئة".طةياندن و رِةوانةي دؤزةمخان كرد

اهيَنان و خؤ ئامادةكردنيبيين بؤ ي رِم رؤلَزانيةكان بؤ رِذيَشتاري باركو,دا بووي تي3899َشاآلوي ئةنفالي سالَي
 ( . 02-03ل-كارَيكي كيمياوي )ةي كة دواتر روويدا  بوو بؤ ئةوشنيَكي بضووك كوردي  خؤي تامكردن و ضة
ئيَران  ي ثارتي وة هاوبةشةلةم شةرِ ري مايف مرؤظ  و ضاوديَري رِؤذهةآلتي ناوةرِاستي  باسهةردوو رِيَكخراوي ضاوديَ

يةكيَك لة كورِاني ئةو دةمة  KDP: دةنووسن كة دةدةن و بةهؤكاري قركردنة ةي خوارةو ئاماذةيبةم شيَوةدةكةن 
لةطةلَ تاراندا زيندوو كردبوةوة و لة سالَي  سةركردايةتي دةكرد و هاوثةميانييَت خؤي, كة مةسعود  بوو , بارزاني 
 .جي ئؤمةراني سةر سنوور ارؤضكةي حالة طرتين شا اني ئيَرانيان ديارمةتي هيَزةك KDPةستةكاني دا د 3891

ياتيَكي لة ناكاودا بؤ سةر ئةو كؤمةلَطايةي بارزانيية رِاطويَزراوةكانيان لة عةمةل! توثرِي بوو تؤلَةي ئةمةش خيَراو ك
انزة نيان لة دوا فرِاند كة تةمةيان رِزار نيَرينةج بؤ شةش هةهيَزةكاني عيَراق لة نيَوان ثيَن, دا نيشتةجيَ كرابوو تيَ

ت كةوا ثاش ئةوةي ضةندين مانط بة ا ثيَدةضيَةوة بة زؤري ويَكي تر هةرطيز نةبينرانئةوانة جار. سالَ وةبان بوو 



 وةرطيَرِاني,جينؤسايد لة عيَراقدا و ثةالماري ئةنفال بؤ سةر كورد )) هةموو كوذراون , ري ماونةتةوة دةستبةسة
 (( .  01ل  -ك ضاثخانةي خا, ادة فيت زسيامةند مو

  تةمموزي  لةمانطي( 8)ئؤمةران   حاجي  هةردوو ناوضةي  ئيَران توانيي  "....بةآلم رؤذنامةنوسيَكي عةرةب دةنوسيَت
  بكات، لةبةرامبةر ئةوةدا سةدام حسيَن هةسيت داطري( 1)هةمان سالَدا  يةكةمي  لةتشريين( 31)و ثيَنجويَن 3891

  : ببيَتةوة ئةو مةترسييانة   يدا رووبةرِوويبؤية بةدوو شيَواز هةولَ باكوور،  ةكة كرد لةبةرةيرةوش  بةمةترسيي
دةكرردن،    عرياق نويَنةرايةتي  كوردستان لةكوردستاني  دميوكراتي  كة ثارتي  تؤلَةكردنةوة لةو بارزانيانةي: يةكةم

  .   ئؤمةران  اجيح  ناوضةي  بؤ داطريكردني ئيَران   يارمةتيداني  بةبيانووي
و ( 33)عام   ئةمين  دا ئةجناميدا، ئةوةبوو هيَزةكاني3891  سةدام حسيَن لةسالَي  رذيَمي  هيَزةكاني  يؤسانةلةو ثرِ

قروش  )  مةدةنييان لةبارزانييةكان دةستطريكرد كرة لةكؤمةلَطرةي    هةشت هةزار كةسي  نزيكةي(  32)موخابةرات 
  ن، سرةرجةميان بةدةسريت  لؤرييرة بارهرةلَطرةكا   برة   و لرةثاش طواسرتنةوةيان   ووننزيك هةوليَر نيشتةجيَب  ي(تةثة

  هةلَويَسيت رؤذنامةطرةريي ميسرري لرةبارةي    (. 31)و لةطؤرِة بةكؤمةلَةكاندا ذيَرخاك نران سةدام كوذران  رذيَمةكةي
 .29/0/2131  مةمحود زايد.جينؤسايدي طةلي كوردةوة رؤذنامةي ئةهرام بةمنوونة  د

ئةوانة خيانةتيان لة وآلت و  :وتي  ان رِوداوهةم سةبارةت بة 3891لَي ساة ل ةيةكداسةدام حوسيَن لة وت
))  -اي توند و سةختمان طةياندن و بؤ دؤزةمخان ناردن بؤية ئيَمةش بة سز. خيانةتيشيان لة ثةميان كرد 

-317ل -خاك  خانةيضاث, يَرِاني سيامةند موفيت زادة ةرط,كورد  اري ئةنفال بؤ سةريَراقدا و ثةالمد لة عينؤسايج
319   . ) 
 
 
 دوور لة مي خويَندنةوةي وردي روداوةكانبياني لة ئاكااني بيَاليةني ذةرةر  ئةم بؤضوونة كة تويَبمبةراة ل

 ,وةيدةريان برِةنامةكان طبةلَةي خويَندنةوشيكاري ورد  و  بة ثشت بةسنت بة , بةرذةوةندي  سياسي و هةستداري
 :تتان دةخةينة بةر دةس بةم ئاراستةيةش  ذ دهةلَويَسيت بةرامبةردا دوو لة
ؤية ئيَمةش بة سزاي توند و ب تةلةفزيؤن وتي ئةمانة خيانةتيان  لة وآلت و لةثةميان كرد و سةدام لةسةر))  

تيذييةكاني  حاجي ناوضة سرتاطرتين بةشيَك لة  ((.)) 210ل -كردن ةمخاني دؤزسةختمان طةياندن و  رِةوانة
ئةمةش بؤ . ةكةدا بةرامبةر بة لةشكري ئيَرانشكسيت لةشكري عيَراقي لة ناوضي و وبةرئؤمةران و  دةور

ةي  ردنةويندوكهةواداراني بةعسييةكان و ز ندا و دلَدانةوةي هةظاآلن وني دووبةرةكي  لة ناو بارزانييةكادروستكرد
ايد لةعيَراقدا و ينؤسكي جميدل ئيست ؤض لة ثةرتوو((.)) سية جةنطي قاد دةروون و ورةي روخاوي سةربازاني

شيَواز  -بوو ان طرتين شارؤضكةي  حاجي  عومران هؤكاري طرتين بارزانييةك:نفال بؤسةر كورددا دةلَيَت ثةالماري ئة
 ميكانيزم

نؤسايدي طةلي ياساندي جكؤنطرةي بةجيهانن210 ل-كار مزوري  رَيَ- ةكان ي جينؤسايد و دميؤسايدي بارزانيي
 (( .ئاراس اي ةزطضاثخانةي د-2119-كورد
: ضي داواكاري طشيت دؤسيةي جينؤسايدي بارزانييةكانة لة مرافةعةكةي خؤيدا  لةدادطا لةم بارةيةوة دةلَيَت  هةر

لةوانة يةكيَك ثرسيار بكات ئةطةر ذمارةي ئةوانةي لةسوثاي . بة بيانووي ئةوةي ئةوان يارمةتي ئيَرانيانيان دةدا
ن؟ كةواتة ذمارةي هيَزي هيَرشبةري ئيَراني ضةندة؟ ئايا دةكريَ د ضةند زةليل بووبئيَرانةوة زةليل بوون دةبيَ لة كور



((   2118-1-0-خةبات-.ثرِؤسةي دادطاييكردني تاوانباراني ئةنفال-ئافرةت ببنة وا بةستةي سوثاي دةولَةت؟ 
. 

ةي بزاظي رِزطارخيوازي سةردةم يَك بوو لة كةسايةتيية طرنطةكاني ئةوكة يةك, بةرِيَز نةوشريوان مستةفا  انينيا بزب
-3878)ي عيَراق لة ثةرتووكي ثةجنةكان يةكرتي ئةشكيَنن لة ديوي ناوةوةي  رِوداوةكاني كوردستان,  كورد

 : ةكاني  نوسيووة ضي دةربارةي ئةم كارةساتة وهؤكار( 3891
ةي ئيَران بنةمالَ –راق جةنطي عيَي طةرمي اتةي ناوضةي حاجي هؤمةران بوو بوو بة مةيدانطرياني بارزانييةكان ئةوك" 

كؤكردنرةوةي  . يشي عيَراقي بارزاني و سةراني ثدك بة ئاشكرا هاوكارييان لةطةلَ هيَزةكاني ئيَران ئةكرد دذي جة
هيَنان و بردني ديَدةواني تؤثخانةي , و ران يَبةري هيَزةكاني ئيَضاوساغي و رِ, اني و دةنط و باسي عيَراق و هيَزةك

لرة هيَرشرةكاني  دا ئرةوان وةكرو هيَرزي يارمةتيردةر و       . اشكراية بو كةمي ئةو هاوكاريية ئبةشيَكي ان ئةمة ئيَر
ةكراني  ديروي نراوةوةي رِوداو   لرة , ثةجنةكان يةكرتي ئةشركيَنن  )) تةوة بةشدار ئةبوون  خةريككةر و ليَداني ثش

 ((.نةوشريوان مستةفا ,  123ل  3891-3878اق كوردستاني عيَر
بةشدار بوني بنةمالَةي بارزاني و هيَزةكانيان لة : و  دةنووسيَت  بيَت لةسةر بؤضونةكةيدةوام دةيَزي بةربةرِ

ؤيشي بة ؤ خب, يشتماني دا ئةنرا لة الي صةدام جطة لةوةي بة خيانةتي ن, اجي هؤمةران دا هيَرشةكاني ناوضةي ح
 .ين و فيَلَ ليَكردن ئةذمارد خيانةت و دةسربِ

لةوةي ثارتي بةشداري شةرِي حاجي ئؤمةراني كردوو  ئةو ئكيد دةكاتةوة ةوشريوان تنة  كاك يَز بةر ليَرةدا
 .فاشي ديارة ضيية؟ثاداشيت خيانةتكاراني  الي دةسةآلتيَكي , خيانةت بووة هاوكارييةي ثارتي لةطةلَ ئيَران 

مابونةوة لة ئؤردوطاي راق بارزاني يةكان لة عيَ:  ةداو دةنووسيَت دريَذةي ثيَد مستةفاي كؤضكردوو ريوانوشنة
زؤري ثياوةكانيان بووبوون بة ضةك هةلَطري جةيشي شةعيب و بة دلَسؤزي . دا كؤكرانةوة ةحركةو قوشتةثةب
عيَراق ناوةوةي رِوداوةكاني كوردستاني ة ديوي ل, نن ثةجنةكان يةكرتي ئةشكيَ)) ركةكاني خؤيان بةجيَ ئةهيَنا ئة

 (( .تةفا نةوشريوان مس,  122ل  3878-3891
, ؤري هاووالتياني كوردستان تيَكةلَ بة هيَزة ضةكداري و حيزبييةكاني بةعس ببوون تة ذمارةيةكي زلةوكالة رِاستيدا 

ندةوارانة سادةو ساكارة نةخويَ ة سظيل وبارزانييكةي ئةو جةيشي شةعيب بوونةويَرِاي ئةوةي , ةكانتةنها بارزاني نةك
, نةوةيةكي ضةكداري بوونة لة كوردستان داشي هةموو جوآلابردوودا قورباني و بةركة لة رِ,  ئةطةر راستي  بيَت ؟؟

,  3890-91كة  لة ساآلني , و كاتي ينك  شةرمةزاري نةبووةو نيية بة ئةندازةي ثةيامةكاني هةنديَك لة سةراني ئة
ة  ك, دوبارةيان دةكردةوة ووي زانكؤي سةالحةدين  بةردةوام دةيان دا و قوتابي كورِ و كضي مانطرتؤ هةزاران ب

كةضي ,  بةر ئةوةي  ئامادةيي لةبةركردني بةرطي جةيشي شةعبيان نةبوو لة, ي خويَندنةكةيان ببون دةست بةردار
 ينك بوو ناو دووةم كةسايةتي خؤشي  ؤبو كاتةدا كة لة مستةفا نةوشريوان كؤضكردوو بةرِيَزثارتةكةي ئةوساي  

,  ان دةنواند لة بةرامبةري ةرميدةكرد ياخود ن انطرتووانةمخويَندكارة ان لةو ةعبيداواي لةبةركردني بةرطي جةي  ش
ني سةماوة طيَك بوو لة بيابانةكانوةشيََتةوة كة ضةند مابهةلَ داملة ترسي ئةوةي  نةوةك مفاوةزاتةكةيان لة طةلَ رِذيَ

 .ن كرا ؤمةلَ بارزانييةكان طولة بارانبة ك  ةمني ئةو طةرمايةة سوتطةي جهل
كة سةركردايةتيةكةي بة دةست ئةو ,  دةوةي ثارتيَكي سياسيلة بةرامبةر كراني سةرجةم عةشريةتيَك دسزا

ةواري يَلَة ثاريَزطارة داخراوةي كوردةكان  ئةم خبارزاني, بؤ خؤي سزادانيَكي  فاشيستانةيةئةمة   , بنةمالَةيةوة بوو



تكةدا سةركردايةتي ثارتي ضونكة لة لو,  لةويَشةوة بة ثارتييةوة,  توندي بة سةركردايةتي خيَلَةوة طريَدراونكة بة , 
 .و خيَلَي بةرزاني يةك دةطرنةوة 

ذوييةدا  سظيل بوون  و هيض بؤ خؤيان لةو ضركة ساتة و لةحزة ميَ,  ؤمةلَكوذي كران لة كاتيَكدا ئةو خةلَكةي ك 
ن كاريان ي بةرذةوةندييابةشيَكيان بة ثيَضةوانةبطرة , و رِيَكخستنيان بةو ثارتةوة نةبووة  ثةيوةندييةكي سياسي

 .بةهةر بةهانةيةك بيَت تاوانةزةقة ة بؤية سةثؤرتكردني ئةو كؤمةلَكوذيي, دةكرد 
اني زمووني  لةم تاوانةو شويَنةوارة مةرط هيَنةرةكئةوةي شاياي باسة كؤضكردوو نةوشريوان مستةفا نةك ئة

لة  ةكان لةطةلَ ئيَراني كي هةمان تةرز لة ضاالكي هاوبةشبطرة دواي سيَ سالَ بؤخؤي بووة سوارضا, وةرنةطرت
كة زؤرينةي , بةناو فةتح ئةجنامدرالةو ماوةيةدا كاري سةربازي هاوبةش  22كؤي طشيت , كةركووك و هةلَةجبة

ي  22كة بة  , 2896 ئؤكتؤبةري  ي 22ةركوك لة بة ليَداني نةوتي ك, ةكانبؤ سةر ثرِؤذة ئابوري هيَرش بوو
نةوشريوان , ئيدريس بارزاني, مةسعود بارزاني, جةالل تالَةبانيكة , سةثتمبةر ثيَشرت ناوم بردووة دةسيت ثيَكرد

, لي برِيار دةري سةرةكي بوون تيايدامستةفاو رةسولَ مةمةندو حةمةي حاجي مةمحود و مةال عومسان و مةال عة
هاوكاريية , اني بة دؤست لة قةلَةم دابووةي ئيَرنةوشريوان مستةفا جطة لةو" س جةمالَ نةبةز دةلَيَتميَذوو نوو
جةمالَ  –ش و دروست لة قةلَةم دةدا كاريَكي با وآلتةدا بة كارة هاوبةشةكاني لة طةلَ ئةو ييةكاني ئيَران وسةرباز
 ".281ل   .....عيَراقدا –ي ئيَران لة جةنطمةلَكوذي كورد كؤ,   89ئيَستةو ثاشةرؤذي ل -نةبةز 

  
 

 !!ليَرةوة  بةعس بوو بة كيميا وةشيَن
 

 –ن ئيَران بوو لة  ضوار ضيَوةي شةرِي  ئيَرا-ردي هاوبةشي كويةكةمني ئةزمووني شةرِ ران ئةطةرحاجي ئؤمة
 ,وة هيَناية ناو عيَراقةوة شةرِي لةسةر سنوورةكانة ,ي كةم مةسرةيف كاريطةري براوةن بووة شةرِيَكبؤ ئيَرا ,عيَراقدا
ي ئاكام بؤ عيَراق لةلةو الشةوة , تران و برِانبيَ زيان طر عيَراقورة لوغمكراوةكان  و سةنطةرة مةحكةمةكاني سنو

بووة يةكةم ئةزمووني , يةني كورديو  ترساندني ال ئةم تاكتيكة ةكردنةوةي بؤ رِيَطةطرتن لةدوبار وكاردانةوةي توند 
 يةكةمني تؤماركردني هيَرش و ))يؤست هيلتةرمان  كؤلةربة ثيَي وتةي تويَذةر وليَ ,يمياويوةشاندني ضةكي ك

ق زةكاني ئيَران و عيَراكاتيَك هيَ, دا بوو3891لة تةموز و ئابي سالَي, كي ورد و تؤكمةثةالمارةكاني طاز بة شيَوةية
ني رؤضكةيةكي سةر سنوورة لة كوردستاكة شا, كي سةختةوة لة ضياكاني سةروي حاجي ئؤمةرانةوةكةوتنة شةرِيَ
 (. 19ل, ...كاريَكي   –عيَراقدا 

وةليَ  ,كوذراو بريندار دةخيةملَيَنيَت 311ديا وةك ئاماذةمان ثيَدا بة ويكثياويية  قورباني هةبووة  لةو ثةالمارة كيمي
, ئاطادارييةكمان نييةة بة تايبةت كوردة بةشداربووةكاني شةرِةكزيانةكان  ورديري ائام ا لةخمابن تا ئيَست

ئةو كوردة عيَراقيانةي كة دكتؤر )) ةيةوة دةلَيَت يؤس هيلتةرمان لةم بار ,نةخوازةال ناوي قورباني و بريندارةكاني
دا تؤماركراوي قوربانياني طازي خةردةل بووبن لة كاتي جةنطؤر ثيَدةضيَت يةكةمني بةلَطةي سوهرابي بينيبووني ز



كة , دا3891ئابي -ضدانةوةي هيَرشيَكي ئيَراني لة  تةموزثةر ةري بردة بةر طاز بؤ بئيَراق لةو دةمةدا ثةنا
 سةر خاكي هيَزةكاني ئيَران بؤ بوون بة ثيَشةنطي( ث د ك)ن لة ثارتي دميوكراتي كوردستانوواني هاوثةمياياخيب
ة كة حاجي كةواتة  رِاست . (( جار  بةكار هات لةو شةرِةيةكةم  ,طازي خةردةل ضةكيَكي نويَي سامناك بوو ,دوذمن 

ئةزمووني ثةيدا كرد  و بوو بة كيميا و ترسي شكا و  ق ليَرةوة ضاوي كرايةوةئؤمةران بوو بة وةضةرخان بؤ ئيَرا
  . لة باشووري كوردستان وةشاندي دواتر لةو شويَنةي شويَن ثيَي ئيَرانييةكان بوو, وةشيَنيَكي ناودار 

 
 

 ؤمنان بؤ دةطيَرِنةوة ؟؟؟س ضئةي بةلَطةنامةكاني بةع
 

سوتيَنةري خؤرةتاوي سةربازطةكاني  نةرةكان و دلَ رِةقي  هيَزةكاني و ذووري طازيديارة بةعس ضريؤكة  تؤقيَ
باسي  ئةو  حةكايةتانة  ناكات  لة زيكتة جيا جياكاني  , بؤمان  ناطيَرِيَتةوة كوذييان  بة كؤمةلَ    باشوور  و

باسي , باسي ئةو ناخؤشي كؤمةلَكوذي و لة برسان و تيَنا مردنة ناكات, ةجناميان  داوةن ئنيشتةجيَي بارزانييةكا
مندالَ و دايك و باوكيانةوة تنةوة بة هاوسةرو شطةيكةسة ناكات بة ئازادبوون و  9111ضريؤكي خةوني ئةو 

ئةوةي  ئةو  ,لَنةطرةةسايديَكي طفتوطؤ هبارزانييةكان جينؤباسي ئةوة ناكات جينؤسايدي نيَرينةي , بينيويانة
كة ة باجي  كاري اليةنيَك سياسي  دةدةن ك,ةية ر كردنيَكي بيَ  بنةماي ئةو خةلَكة  بيَ تاواندةيطيَرِيَتةوة تاوانبا
بةسةرياندا وةو   تةنها لة  بةر هاو عةشريةتي  و  يةك  رِةنطي  جامانةي سةريان لَةتي دوذمن بوةوئاويَزاني سياسي د

 .سةثاوة
ةم هاووآلتيانة  هاوكاري  ثارتيان  كردووة كة ئ, باسي ئةوةمان  بؤ دةكةن , مةكاني ئةوكاتي بةعس ةلَطةنازماني  ب
 ئةمةشيان بة, طري كراوة اا  ناوضةيةك  دكة لة ئةجنامد, ان ؤمةرضاوساغيكردن بؤ ئيَران  و هيَرشي سةر حاجي ئبؤ 

انةتي   الي  سستةمة ديكتاتؤرةكان  ثيَناسي يخ, وة كردو  ناوزةد  نا ثاكي بؤ وآلت لةنيشتمان    ي  طةورةخيانةت
 .ان طريَتةوة ي هةية و  بةرزترين  ودلَ رِةقانةترين سزا دةيخؤ

نني و  بزانني  لةو رِؤذطارةدا بةلَطةنامةكان بؤ بي بةعسدا خبشيَاني ئةو كاتي حيزةنامةكبا ثيَكةوة ضاويَك  بة بةلَط
 :و دةدةنةوة و وتووةو هؤكاري  ئةجنامداني  ئةم تاوانةيان بةضي ثاساسيوةتاوانةيان ضييان نوو ثاساوي ئةم



 
 :نةوة طةنامةية  لةخوارةوة  بةزماني كوردي  خبويَندةقي وةرطيَرِدراوي  ئةم بةلَ

 
 بةناوي خواي  بةخشندة و ميهرةبان))  

 3898-1-28بةروار 
 بةرِيَز م م ع كاروباري  رِامياري  هيَذا

هامتة ئاطادار كردنةوة لة طةلَ كؤمةلَيَك  ئةفسةري ئاسايشي بةغدا  3891مانطي تةموزي سالَية كؤتايي ل- 3
بؤ ئةوةي ( عةقيد عةلي عةبدوآل برع)لة طةلَ ئاسايشي طشيت و لة اليةن بةرِيَز بةرِيَوةبةري ئاسايشي  بةغداي ثيَشوو 

 هؤبةي سيَ بة دةستمان طةيشت  هةروةها سايشي طشيتكؤمةلَيَك بارزاني خائني وةر بطرم كة لةحوكمي زاتي ئا
 .بةشيَكي تر دةست بةسةر بوون لة طرتووخانةي ئةبو غريَب

خائينمان وةرطرتن بة ئؤتؤمؤبيلي بارهةلَطر هاتنة طواستنةوة بؤ ناوضةي بوسية كة لةويَ دةست  2220- 2
 .بةسةر بوون

دواي ,كردني دةستةيةك لة  ذيَر فةرماني ئةو بن بؤ درووستبةرِيَز بةرِيَوةبةري ئاسايشي بةغدا فةرماني دا - 1
 .ئةوة فةرماني دا  كة سزاي طةل بةسةر ئةم خائينانةي سةرةوةرِا جيَبةجيَ بكريَت

دةست كرا بة جيَبةجيَ كردني سزاي طةل لة بةرامبةر خائينةكان    3891لةسةرةتاي مانطي ئابي سالَي- 0
بةتةنسيق لة .ك لةوان لة ثاريَزطاي موسةنا ناوضةي بوسية بوونهةنديَ.ون كةس دةبو 2220سةرةوة كة ذمارةيان 

 .طةلَ بةرِيَوةبةري ئاسايشي ثاريَزطا ناو براو
ريَنماي دةرضوو لة اليةن بةرِيَوةبةري ئاسايشي طشيت ثيَشوو برِيَز دكتؤر فازلَ بةرِاك وة وبؤ ريَكخستنةكاني - 0

كة ئةم كيَشانة ,كةس  667كيَ  بؤ  36دةستكرا بة رِيَكختسين  ثيَي ئةمةكيَشةي تايبةت بة تاوانبارانةوة و بة 
بةرز كرانةوة بؤ سةرؤكايةتي دادطاي شؤرش و سزاي لةسيَدارةدان بة سةرياندا هاتة سةثاندن و بةلَطةنامةكان مردن 

 .نةيانطراندنةوة
 .تاوانبار بوون هيض كيَشةيان بؤرِيَك نةخستبوو 3009ئةوانةي مانةوة - 6
, ةك هاتة دامةزراندن لة ئةفسةران بؤ وةرطرتين ثارةي ئةو تاوانبارانةي سةرةوة كة لةطةلَيان دا بووليذنةي- 7

 .كرا بة ثيَي ضةكةكان 1ئةو ثارةية رِةوانةي بةرِيَوةبةرايةتي ئاسايشي طشيت هؤبا



 :ويَنةيةك بؤ 
 .بؤ كاري ثيَويست لة طةلَ رِيَزا3897-9-21 لة 0018بةرِيَز  بةرِيَوةبةري  دةزطاي هةوالَطري هيَذا نووسراوي 

 بةرِيَز بةرِيَوةبةري هةوالَطري سةربازي هيَذا بؤ كاري  ثيَويست
رَيَكار -شيَواز ميكانيزمي جينؤسايد و دميؤسايدي بارزانييةكان  . )) بةرِيَز ئاسايشي هيَذا بؤكاري ثيَويست تكاية 

 (( .219-217ل-مزوري  
 
ئةوةي بةردةستمان راثؤرتي بةرثرسي : ))  باسي مؤتيظي تاوانةكة دةكريَت لة بةلَط نامةيةكي  ديدا  ئاو  

 : مار لةسةر داواي ئةوةي دوايي لةمبارةيةوة بةرزكراوةتةوة كةتيايدا هاتووةهةوالَطريية كة بؤ سةرؤكي كؤ
ندني بةشداريي ، لة ميانةي هيَرشي دوذمناني ئيَران بؤ كةرتي حاجي ئؤمةران و سةملا3891لة تةممووزي  3برِطةي 

بؤ بةرِيَوةبةري ئاسايشي  -رِاكفازلَ بة-خيانةتكاران كة زؤربةيان بارزانني فةرمانيَك لة بةرِيَوةبةري ئاسايشي طشيت 
حوكمي زاتي رِةوانةكراوةو ئةركةكةش بةوثةرِي نيَهينةوة ئةجنامدرا تاوةكو لةبةرةبةياني رؤذي ئايندة ئامادةبوو لة 

و قوشتةثة كة بؤ  -قودس و قادسية-ربازيي حةرةسي مجهووري كؤمةلَطاكاني بةهيَزيَكي سة 31_9_3891
انيان دانرابوو هةمووشيان دةستطري دةكران تةنها لة رةطةزي نيَر و تةنانةت ئةوانةي نيشتةجيَبووني خانةوادةي بارز

ةياوةريي هيَزي سةربازي ئؤتؤمبيَلَي طةورةي ئامادةكراوي  ب. سالَي  كةمرتبوون لةو كردارة بيَبةش نةبوون 39لة 
 . ئةو دةستطريكراوانةي طواستةوة

زؤربةشيان . كةس دةبوو 011شةقلَاوة دةستطريكران كة ذمارةيان  بةهةمان شيَوةش بارزانياني هةرير لة ناوضةي
 بارزاني و شيَرواني و مزووري بوون ئةوة جطة لة دياناو رةواندزو ميَرطةسوور لة ثاريَزطاي هةوليَر برطةي

كهيَنرا بة ئاراستةي بةرِيَوةبةري ئاسايشي طشيت هيَزيَك لة كارمةنداني ئاسايشي طشيت و ئةمين بةغدا ثيَ: 2ةي برط
 . تا ئةوانةي لة كؤمةلَطاكان هيَنراون و بةندكراواني ئةبوغريب لة بارزانيان وةربطريَنةوة

اريَزطاي موسةننا و تيميَك حوكمي كةسي وةرطرتةوةو بةرةو ناوضةي بؤسةيةي طواستنةوة لة ث 2220ئةو هيَزة 
 . طةلي بةسةرياندا سةثاند

 برِطةي
كةس لةبةندكراوان ئامادةكراو  667كةيس بؤ  36ي ئاسايشي طشيت ثيَشووتر بةثيَي فةرماني بةرِيَوةبةر: 1- 

بؤ كةيسةكان بةرةو دادطاي سةورة طوازرانةوةو حوكمي لةسيَدارةدانيان بؤدةرضوو بةلَطةنامةي وةفاتيشيان 
 برِطةي . كةسيان كةيسي بؤريَك نةخرا 3009دةرنةهيَنراو 

فلس بوو ليَيان وةرطريايةوةو لةذميَرياري  001دينارو  380690ي ئةوثارةي لة الي بةندكراوان بوو كة برِ: 0
 .بةرِيَوةبةرايةتي دانرا

ؤمار سكرتيَري بة نووسراوي بةثيَي بةردةواميي تةئكيدي مسعود بارزاني بؤ ئةو ثرسة، سةرؤكايةتيي ك: 0برِطةي 
ةر داوايةكي ثةيوةندي راسثارد وةلَامي دياريكراوو يةكطرتوويان بؤ ه 20_9_3879ت لة -2603ذمارة 

ثيَوةكردنةوة هةبيَ بةبيَ ئةوةي كةسي ديكة جطة لةسةر كردايةتيي دةولَةت هيضيان لةسةر بزانيَ ضونكة مةسةلة 
ئةو وةلَامةش بةبنةماي وةلَامي هةرثرسيَك دةربارةي ضارةنووسي  -ترةسةرةكيةكة لة ثرسي ئةو خانةوادانة طةورة

ا بةرِيَوةبةري ئاساي  طشيت لة رِاثؤرتي خؤيدا ئاماذة بةوة دةدات كة خانةوادةي هةروةه. ئةو خانةوادانة دادةنريَ
ن ضونكة تا ئيَستا بارزاني لة دذي حزب و سةورةو نيشتمانن و ئةوة دةيةها سالَة ئةوانة دذي هةموو ثرةنسيثةكان



ويَنةري طةلي كورد تائيَستاش خؤي بةطةورةترين عةشريةت و ن. هةروةكو جاران لة دذي يةكبووني نيشتمانة
-211-1-0-ثرِؤسةي دادطاييكردني تاوانباراني ئةنفال.))دادةنيَت و خاوةن دةروونيَكي ثرِ لة رق و كينةية

 (( .خةبات

 
 

 

 

بةلَطةنامةي برياري حوكمي لةسيدارةدان و دةست بةسةرداطرتين سةروةت و ساماني مشس : )) ووة لة بةلَطة نامةيةكي ديدا هات 
 3891\33\36اني و  ثةجنا كةس لةهةظالَاني  بة نووسراويَك لةسةرؤكايةتي دادطاي شورش بةذمارةلةاللةخالد خدر بارز

لةاليةن دادةوةري ليَكؤلينةوة سةر به بةريَوةبةرايةتي ئةمين دةرضووة بؤ سةرؤكايةتي ديواني سةرؤكايةتي كؤمار، كةبرياري طرتنيان 
 .  3891\9\33لة 91\9دراوة بةنوسراوي  ذمارة 13ش/بةغدا

لةسةر  3891/ج/3233ع  لة  داوايةك بة ذماره .لةق 11و13و08-6\326و318و371هؤكاري طرتنيان بةمادةي   
 61/3010له اليةن سيخؤريَك ثيَيان دراوة، داواكه بة نووسراوي ذمارةمشس اللةخالد خدر بارزاني و هةظالَاني شيكراوةتةوه كه 

       . حوكمي لةسيدارةدانيان بؤ دةرضووة 3891/ 33/33ردراوةو  لة بؤ دادطاي بالَاي شورش نيَ   3891\8\67لة



 
 
طردةمةند و بةشداري ثارتي لةم شةرة دةكات، لة ناوةرؤكي راثؤرتةكةدا –ةم راثؤرتة باس لة شةري حاجي عمران ئ

ةطةلَ مشس اللةخالد خدر بارزاني كةسةر بةمسعود بارزاني و حممد خاليد بارزانية  بةهاوكاري ل" مؤتةهةم"دةليَت
وكارييان لةطةلَ تيَكدةران و هيَزةكاني ئيَراندا ئةو كةسانةي ناويان لة خوارةوة هاتووةو ئامادةكاري و ها

كردوةزانياري عسكري و سرتاتيذيان ناردوة،هةروةها ريَنمايي كردني بةرثرساني عسكري ئرياني لة ناوضةكةدا  بؤ 
عيَراق ثيش هجوم كردني هيَزةكاني ئيَران لةكةرتي باكوور و  ئةجنامداني كاري تيَكدةرانةدذي هيَزةكاني ضةكداري 

ن و بةبةكريَطرتةي ئريان ناوزةدي كردوون ، ئةوةي شاياني باسه  تين ناوضةي حاجي عمران تؤمةتبار كراوطر
بة سةروكايةتي عةواد بةندةر بةسرتاوةو بةم  11/1891/دادطاي شورش لة

تؤمةتبار كراوةن و حوكمي لةسيدارةدانيان بةسةردا سةثاندوون ع .له ق 11و15و98\1\و161و118و171ماددانة
. سةرؤكايةتي ديواني سةرؤكايةتي كؤماريان ليَ ئاطادار كردؤتةوة 11/1891/لة( 1969)بةنووسراوي ذمارو 

 : ئةمةش ناوةكانيانة
سعيد . 1وستا يَويف سيف الدين .9امحد محود مستةفا. 1سليمان مفردي خانو .1مشس اللةخالد خدر بارزاني .1

تةها حممد . 15حسن حسني حسن . 8حامت جيجو حامت  .9حدو جلو فقي .7يوسف زبري حاجي .6حممد حممدامني 
تةلعةت سعيد .11حسكو رشيد نيب .19ياسني حسني ياسني .11نعمان حسني ياسني . 11فريق مريان مح.11ابراهيم

حسني حممد امحد .18ستةفا حسني ساحل م.19وجدي مستةفا ناوخؤش .17رةمةزان عبداللةياسني .16عمر 
امحد .19عبدالرمحن حممد حسن .11جادر حممد حسني . 11مان ابابكر امحد سلي.11اسعد حسن عبداللة.15

باجو .18زكري جلو مالي .19حكيم زادةحممد .17عزيز ساحل سليم .16مستةفا باجو مستةفا .11سعيد حسن 
سعيد اخدل شيخ عمر .11خدر مولود ساحل .11اس حممد علي عب.11غفور امحد حممود 15حسني ملكو

نادر .19مريخان حممد مرزا.17ويس يوسف رةمةزان .16يَربي رةمةزان حسن .11عبداللة عبدالعزيز حجي .19
مجيل عبداللة فارس .91حسن حاجي ابراهيم قادر .91قرتاس ساحل حسني .95فقو خوجةنايَر.18حبيب حسن 

شهاب .97زلفو امحد جوهر .96حبري حممد ملكو .91حسن يونس  يونس.99امساعيل سليمان الياس .91
)) جوهر حدو حاجي  .11بريو محد ابراهيم .15شهاب امحد جوهر .98يَويف درويش حممد .99مود زادةحم

 ((. 1557-117-ضاالك لةبواري ئةنفال و بيَ سةروشوينةكان-عةدالةت عومةر
 

بةلَطةنامةي برياري حوكمي لة سيدارةدان و : )) تووة لة بةلطةنامةيةكي ديكة سةبارةت  بةهةمان ثؤل ها
داطرتين سةروةت و ساماني خورشيد رشيد سلمان بارزاني و هةظالَاني هةروةها مال سعيد حسن بارزاني و دةستبةسةر

دةرضووة بؤ  1891\11\19لة  9566بة ذمارة( دادطاي شورش)هةظاالني بة نووسراويَك لة سةروكايةتي 
كؤلينةوة سةر بة ني سةرؤكايةتي كؤمار، كة برياري طرتنيان لة اليةن دادةوةري ليَسةرؤكايةتي ديوا

 .  1891\9\1لة  91\11دراوة بةنوسراوي  ذمارة  11ش/بةريَوةبةرايةتي ئةمين بةغدا



ع  لة دوو داوا كة داواي يةكةم بة ذمارة .لة ق 11و15و98-1\161و118و171هؤكاري طرتنيان بة مادةي   
لة  1891/ج/1658بة ذمارة  لة سةر خورشيد رشيد سلمان بارزاني و هةظالَاني و داواي دووةم 1891/ج/1771

سةر مال سعيد حسن بارزاني و هةظالَاني شيكراوةتةوة كة لة اليةن سيخؤريَك ثيَيان دراوة ،داواكان بة دوو نووسراو 
 8/1891/ 17لة  11/1911رة دووةميان بة نووسراوي ذما  18/15/1891لة  11/1161يةكةميان بة ذمارة 

 . حوكمي لة سيدارةدانيان بؤ دةرضووة 1891/ 11/11ةالم هةموويان لة بؤ دادطاي بالَاي شورش نيَردراوةن ب
طردةمةند و بةشداري ثارتي لةم شةرة دةكات،لة ناوةرؤكي –ئةم راثؤرتةش هةر باس لة شةري حاجي عمران 

سةر بة  لةطةلَ كؤمةليَك لة تيَكدةران   كة ناويان لة خوارةوة هاتووة مؤتةهةم حسن حممد شريؤ"راثؤرتةكةدا دةليَت
مسعود بارزاني زانياري عسكري و سرتاتيذيان ناردوة وئامادةكاري و هاوكارييان لةطةلَ تيَكدةران و هيَزةكاني 

كاري تيَكدةرانة  ئيَراندا كردوة ،هةروةها ريَنمايي كردني بةرثرساني عسكري ئرياني لة ناوضةكةدا و ئةجنامداني
ي هيَزةكاني ئيَران لة كةرتي باكوور  بؤ طرتين ناوضةي حاجي دذي هيَزةكاني ضةكداري عيَراق ثيش هجوم كردن

عمران تؤمةتبار كراوةن و بة بةكريَطرتةي ئريان ناوزةدي كردوون ، ئةوةي شاياني باسة دادطاي شورش لة 
ع .لة ق 11و15و98\1\و161و118و171ةو بةم ماددانة بة سةروكايةتي عةواد بةندةر بةسرتاو 11/11/1891

 19/11/1891) لة( 9566)ةن و حوكمي لة سيدارةدانيان بةسةردا سةثاندوون و بة نووسراوي ذمارتؤمةتبار كراو
 : ئةمةش ناوةكانيانة. سةرؤكايةتي ديواني سةرؤكايةتي كؤماريان ليَ ئاطادار كردؤتةوة

مود حم.6حسني عمر حسني . 1يوسف فرخو حممد .9ياور علي حممد. 1حممد امحد حدو . 1خورشيد رشيد سلمان .1
جزيري برايم .15جهور يونس ابراهيم . 8عيسي حممد حسن .9حسني مال حبيب عبدالرمحن . 7فقي حممد حسني 

نياز .11.خليل تاهري عبداللة.19عزيز فقي سعيد .11نعمان شريف مشرين  .11حممد ابراهيم حممد . 11حممد 
ابراهيم .18 عبداللة فقي عزيز مال.19عومسان حسن عومسان .17حاجي عمر عبداللة. 16عبداللة عزيز 

عمر امحد عمر .11حممد تاهري حجي ابراهيم. 11نزمي حممد حممدامني .11علي قاسم علي .15عومسان حاجي 
 حممد حسني. 19تةها حممد يوسف .17حسني عبداحلمن حسني .16عيسي حسن شريف .11حسن خالد مال .19

خوشوي داود .11شيخ عمر باثري . 11رتاس ساحل حممد ق.11مولود جوج مولود .15ايوب حممد عيسي . 18يوسف 
عزيز .19حسني حممد حسني .17تاهري عبدالرمحن علي .16عمر حدو حممد .11شاكر خالد ساحل .19حممد 

نزهت شريف عمر .91د حسني حسني فقي حمم.91عمر تاهري عمر .95سليمان سةبري عيسي .18ابراهيم شيَخو 
عبداللة ابوبكر .97فرات ابراهيم باثري .96حدو حممد امحد .91ري فريق ملمكو تاه.99ممو سةبري عيسي .91

-عبدالواحد عمر سعيد .11متر حممود قرتاس .15درويش عمر ياسني .98حسن حممد شريو .99فتح اللة 
 ((. 1557-7-11كان عةدالةت عومةرضاالك لة بواري ئةنفال و بيَ سةروشوينة



 
 

بةلَطةنامةي برياري حوكمي لة سيدارةدان و دةست :)) هاووآلتي هاتووة  21 لة بةلَطة نامةيةكي ديدا باسي ئيعدامي
كةس لة هةظالَاني بة نووسراويَك ( 22)بةسةردا طرتين سةروةت و ساماني سابر مستةفا حممد عبدالسالم بارزاني و 

واني دةرضووة بؤ سةرؤكايةتي دي3891\9\11لة  3891\ج\3006ذمارة بة( دادطاي شورش)لة سةروكايةتي 
 سةرؤكايةتي كؤمار، كة برياري طرتنيان لة اليةن دادةوةري ليَكؤلينةوة سةر بة بةريَوةبةرايةتي ئةمين بةغدا دراوة

لة  91\3ع  لة داوايةك بة ذمارة.لة ق 01و01و08-2\362و308و370هؤكاري طرتنيان بة مادةي  
 . لة شيكراوةتةوة كة لة اليةن سيخؤريَك ثيَيان دراوة 3891\7\26

طردةمةند و بةشداري ثارتي لةو شةرةدا دةكات لة ناوةروكي راثؤرتةكةدا –ئةم راثؤرتة باس لة شةري حاجي عمران 
ادريس  طةلَ كؤمةليَك لة تيَكدةران كة سةر بة مسعود و موتةهةم سابر مستةفا حممد عبدالسالم بارزاني له ":دةليَت 

تيَكدةران بةتايبةتي لةسةر ئةو جيَطايانةي سرتاتيذي و حةساسن بارزانني، زانياري ناوخؤي سةركردايةتييان داوةتة 
و ئامادةكاري و هاوكارييان لة بةغدا و هةوليَر لةطةلَ تيَكدةران كردووة بؤ هيَرشكردنة سةر هيزةكان لة كةرتي 

 ". ادريسباكوور لة حاجي عمران لة ريَطاي مسعود و 
هيَزةكاني ضةكداري عيَراق بة مةبةسيت هاوكاري هيزةكاني ئريان بؤ هةروةها ئةواني بة هةلَطرتين ضةك بةرامبةر بة  

ضاالك لة -عةدالةت عومةر. طرتين ناوضةي حاجي عمران تؤمةتبار كردووةو بة بةكريَطرتةي ئريان ناوزةدي كردون 
 بةشي سيَيةم -ي بةلََطةنامةكانةوة لة زمان-بواري ئةنفال و بيَ سةروشوينةكان

 



 

 

 

 

 
 

: دواي طرتنةوةي ضياي طردمةند خويَنراوةتةوة  كاتي خؤي لة , شدا بينةري  بةياننامةي هيَزة ضةكدارةكاني عيَراق بنليَرة
tch?v=P63HHRhog4Ihttps://www.youtube.com/wa 

https://www.youtube.com/watch?v=P63HHRhog4I


 
 :وكاتي عيَراقة زة ضةكدارةكاني ئةئةمةش  دةقي بةياننامةي هيَ

 
 

 
 
 



 
 ؟؟ كردبووبؤ ئيَران ي ثارتي ضاوساغ  ئايا
 

ةنط  كارةساتي مرؤيي طةورةي ليَنةكةوتةوة و لة  بةر ئةوةي  هيَرشي حاجي ئؤمةران راستةوخؤ  لة بةرةكاني  ج
بؤ سةر  ةكة هيَرشيان , وةتةوةئةوةي هةية شاردرا, ان  قسةيان ثيَبكريَتووبين بؤ بكريَت  و بةشدارتاكو ثشكني

بةلَكة  كارةساتي  ئةم  بةرامبةر بة ,  ةي لة هةلَةجبة  كرانةدرا وةك ئةو ئةجنام ثرِ دانيشتووان شاريَكي قةرةبالَغ 
ي زانياري  و بةلَطة نامةو اليةني بةشداري  ئابلوقة, ي بازنةي شةرِةكة ثيادة كراخةلَكي سظيل و  لة دةرةوة

ندالَةكاني سكا سةبارةت بةهيض زانيارييةك   دات ؤي  خستؤتة سةر  و رِيَطا  ناني  ئةو كاتي خرساشايةديداني بةرث
عيَراقيشةوة -لةبةر ئةوةي كةيسةكة ثةيوةندي بة جةنطي ئيَران هةروةها , كردة سةربازيية  بآلو ببيَتةوة ئةو
 . ةرِةكة كرابةهؤي باآلدةسيت ئيَرانةوة ضاوثؤشي لة ثشكنيين ورد لة شويَنةواري راستةوخؤي ش, هةبوو

ي ئيستيتالع  ض  وةك هيَز وةك  جةنطاوةر   و  كة ثارتي  ض, دةدات  يؤست هيلتةرمان  شايةدي  لة سةر ئةوة
و ( ثدك)دا جةنطاوةراني 3892لَيبةو ضةشنة لة هاويين سا:...رِيَزي  دةلَيَت بة, بةشداري  ئةو شةرِةي  كردووة

كة  ,اي ئةم شةرِةدا ة دو ب.ران لة هيَرشكردنياندا بؤ سةر حاجي ئؤمةرانئيستآلعيان  كةوتنة تةك هيَةكاني ئيَهيَزي 
بؤ ئةوةي ,(ثدك)دا بة هاوكاري يان ئيَرانييةكان ضةند هةولَيَكي تر, ةستهيَناتارِادةيةك  سةركةوتنيان تيَدا بةد

ئةو كاتةي لة  نا تاهةوآلنة ثيَشكةوتين بة دةست دةهيَهةموكات ئةم  .ةلَرت بضنة ناو عيَراقةومةودايةكي قوو
 .339ل..كاريَكي  –تةواوي طيَرِدرانة دواوة  ران بةهيَزةكاني ئيَ ,دا3896سالَي

حكومهتیعێراقو"  بةناوي  تاي شاري دهؤك بيَت لة وتاريَك بة ثيَي ئاماذةي دكتؤر عةلي تةتةر ثاريَزطاي ئيَس

  " نجینۆسایدیبارزانییهكا
=397558890345662&set=a.168423243259229.26111.165422603559293&type=1&relevant_counthp?fbidhttps://www.facebook.com/photo.p

, نةكردووةثارتي بةشداري ئةو شةرِةي , ي طؤظاري طوآلن بآلوي كردؤتةوة895ارة لة ذم 1511لةسالَي كة  "  1=
 كة شيَوةيةي بةو ئؤمةران حاجي شةرِي لة ئيَمة ٣٨٩١سالَي "  :تەڵێد یبارزان سعوودەم"    ةنووسيَتئةو د

 و بوون( ناودةشت) ناوضةي لة يَزةكامنانھ نةكردبوو، شةرِةدا لةو بةشدارميان ليَدةكرد باسي عيَراق حكومةتي
تي دميوكراتي كوردستان لة جةنطدا، تةنيا ثار بةشداري ورذاندني و بوو جياواز ئةوان لةطةلَ ئيَمة شةرِي بةرةي

هةمي  ئةوانةي  , هةم مةسعود بارزاني راستة  كات بةآلم   ,".».بيانوويةك بوو بؤ لةناوبردني بارزانييةكا ن
, واتا هاوسنوري ناوضةكاني شةرِي فةجري دووة, هاوسنوري بالَةكايةتييةناودةشت , دةلَيَن بةشدارييان كردووة 

هاورِيَ كةريم ئةمحةد لةبارةي شةرِي , هةمان ناوضةكاني شةرِي قةنديلي دووة ,كورد وتةني خؤ لة بةتليس نيية
ضةي حاجي ئؤمةران و رش بةرنة سةر ناوهيَ ةوةئيَران و ثدك لةسةر ئةوة ريَكةوتبوون كة ثيَك" قةنديلي  دوو دةلَيَت 
ةيان كردبوو كة ثيَويستة لة طةلَ هاورِيَياني ثدك قس........ني عيَراق ان لة هيَزةكابؤ ثاكردنةوةيضؤمان و بالَةك 

لة طةلَماندا بةشدار بن بؤ هيَرش بردنة سةر بنكةكاني ينك لة ثشت ئاشان و  يتطريييان بكةن و هيَزيَكي ثارتثش
ة ئاشان  كة ريَطا بطرن ل م ثارتي بنيَرنة ناوضةي ثشت.ثدك دابوو كة هيَزيَكي  ث-خشةي ئيَرانةناو نةةش لئةم

ن و بالَةك لة كاتيَكدا املة حةوزي حاجي هؤمةران و ضؤةو قةآلدزيَوة بؤ هيَزةكانيان طةيشتين كؤمةكي مريي لة راني
هاوريَيامنان لة طةلَ ثدك . بكات ةية دةست ثيَةم ناوضاق لي عيَرئةطةر هيَرشي ئيَران و ثدك بؤ سةر هيَزةكانيان

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=397558890345662&set=a.168423243259229.26111.165422603559293&type=1&relevant_count=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=397558890345662&set=a.168423243259229.26111.165422603559293&type=1&relevant_count=1


مني  بة .... و طيَرِانةوةي ناوضةكة   ني ينكي هاوبةش بؤ ثشت ئاشان و بؤلَيَ بنيَرن بؤ ليَداريَكةوتبوون كة هيَز
يم اني كةرييةكبريةوةر–ريَرِةوي تيَكؤشان   202ل .... د ضونكة دةكةوينة ناو داوي ئيَران   ركتوندي بةرهةلَستيم 

, هةم تؤلَة سةندنةوة لة ينك, واتا شةرِةكةي ناودةشت دوو ئاماجني هةبوو ,".اني جةالل دةباغ  وةرطيَرِئةمحةد  
ني كؤمةلَيَك  ضاوثيَكةوتن  لة طةلَ هاوزةمان لة ميا, هةمي   ثاراستين ناوضةكاني فةجري دوو لة ثةالماري عرياقي
بونةتة , بيَ ئةوةي ئاطادار بن, باسي ئةوة دةكةن, ووضةند ثيَشمةرطةيةكي حشع ي بةشداربوو لة شةرِي قةنديلي د

 .واتا عةمةلياتي فةجري دووي حاجي ئؤمةران, نارِاستةوخؤ بةشيَك  لةم بةرةية
ميوكراتي هيَزي ضةكداري كؤماري ئيسالمي ئيَران و ثارتي دفةجري دوو  , بيَتئينطليزي بة ثيَي ويكثيدياي وةليَ  

 "وةدا كوردستان بة هاوبةشي ئةجناميان
https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Dawn_2." 

, كة شةرِةكة بة هاوبةشي ثارتي و ئيَران كراوة هةلَنةطريان اليةبةآلم خةلَكي حاجي ئؤمةران بةلَطةي هاشا 
سةركردايةتي لة باشوري رؤذهةآلتي حاجي ئؤمةرانةوة , شت ضياي كؤدؤوةسةركردايةتي ثارتي لة قوتة بةرزةكاني ث

ليَ لة ئةسلَدا بةهؤي , هةرضةندة لة حاجي ئؤمةران بة روكةش سةكةوتن,كردووة ثشكي خؤيان لة شةرِةكة
شت و شةرِي ناودة لة  جينؤسايكردني بارزانيية سظيلةكانةوة شكستيَكي كةمةر شكيَن بوو بؤ ثارتي ويَرِاي ئةوةي 

 .تيايدا تيَكشكان ثارتي وشيوعي و حسك  اري دووةم بؤ ج, ثشت ئاشان و قةنديلي دوو

ي ئاب 11لة , وةك ئةوةي دواتر لة زاخؤو  هةلَةجبة كرديانةوة, هةنطاوة بؤ دوبارة كردنةوةي هةلَة, نكؤلَي  كردن
 .بةبةردا كرايةوة بةرطيَكي نويَي

 
 

كة , مةسعود بارزاني سالَي دواتريش دوبارة نكؤلَي لة بةشدارييكردنيان لة فةجري دوو كردؤتةوةبةرِيَز,  بة وتةي دكتؤر عةلي تةتةر
 لة ئةوان ئايا كة دا( ئةحلورية) طؤظاري ثرسياريَكي المي وة لة ٣٨٩١زي مسعود بارزاني لة ثايي" دواتر فةحتيشي بؤ زيادكرا 

 ئةوان يَزيھ بة ثيَويسيت و ةبووھ مرؤظي زؤري يَزيَكيھ ئيَران: وتبووي مداال وة لة كردبوو؟ ئيَرانيان اوكاريھ ئؤمةران حاجي طرتين
 ,. "بيانووييةك بوو بؤ بيَسةروشويَنكردني بارزانييةكان تةنيا بالوببووةوة حوسيَن سةدام زاري لةسةر كة قسانةي ئةو نةدةكردو

https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Dawn_2


ئيَران هيَز زؤري .... ان و زاخؤو و دةربةندخيةو كةركوك و شارِباذيَرِو كؤرِةك خؤ لة هةلَةجب, ئةم وةآلمةش  الوازة
وةك ضاوساغ و  بة هاوكاري ثيَشمةرطة ,ئةوة تةرزيَكي شةرِي جوآلو بوو, انشةرِةكي بةآلم هاوبةش بوون, هةبوو

هيَزة زؤرةكةي ئيَران نايتواني كةلةبةري نةشارةزايي و  , دادةئةجنامي  هيَزي باآلدةسيت جةماوةري ئةوناوضانة
هاوكات لة طةلَ ئةزمووني سةربازي ثيَشمةرطة لة , يان ثرِ بكاتةوةنةكردني خةلَكي ناوضةكان ليَثشتيواني

دواي , بةالشيانةوة طرنط نةبوو ناو مالَي كورد , ةوتووبووزؤر سةرك ئيَرانييةكان ئةم تةرزة شةرِة الي , ناوضةكانيان
شويَنةوارة خراثةكاني و قوماركردن , راطةياندنةوة طرنط دةستكةوتة كاتييةكة بوو لة روي, شةرِةكة ضي بةسةر ديَت

 .بة طياني خةلَكةوة بؤ اليةنةكانيان بةجيَ دةهيَشت
حكومةتي ئيَران بةرِيَوةبردني ئةم ناوضةيةي  هةتا" بةلَطةيةكي  كاك دكتؤر تةتةر بؤ بةشدارينةكردنيان ئةوةية 

ة ذيَر كاريطةري ثارتيدا بوون، بةلَكو نةدابووة دةست ثارتي، لة كاتيَكدا كة ناوضة و دةوروبةري ل
ئةم بةلَطةيةش  بؤ ثرؤفيسؤريَكي , . "ةكاني حزبي دةعوةي ئيسالميهيَزدةست  وةبةرايةتيةكةي دابووةبةرِيَ

ئيَران , خؤ دواتر لة هةلَةجبةش  هةر واي ليَيان كردةوة, قوتابي من بواية سفرم دةداية, ياريدةدةر زؤر الوازة
 .نةك بيانكات بة حوكمرِان, ئةواني بةكار دةهيَنا نها وةك مقاش  تة
 
 

 يان  كرد؟؟؟ينك  و حدكا ض
 

 يةن   واعيَراق  و  لة ضوارضيَوةي  ئؤثةراسيؤنة  دريَذخ-انجةنطي ئيَر لة بة ناو  وةك  بةشيَك   ئةطةر ثةالمارةكة
ةردوو الي ثةالماردةر  ئاماجني ه, ا وةك ثيَشرت  ئاماذةمان  ثيَي  د,  ؟؟ةدا بووبيَت سةرانسةرييةكاني  ئةو جةنط

 لة و ثارتي   "ناحيزبي دميوكراتي كوردستاني ئيَر" كائيَران  لة حد,  داني  اليةني كوردي  هةبوو يان لة ليَديكة
ترسي   هةر  زوو اليةنةكاني  بةرامبةر  كاتيَك  ئاماجني  ثةالمارةكة  زياني  ثيَ دوورينةوةو بؤية , ينك  وحدكا  
لة ئةواني  بؤية   ,ة وةو  هةمان سيناريؤ   دوبارة  بيَتةواياني طرت لة ناوضةي  ديكةش  درز  بدؤزنةئةوة د

 13لة ))   بةعسة ئةوي  لةطةلَ  بةرامبةرةكةدا  كةرِيَك  كةوتن  بة ,  ئةجنامدا يان سيناريؤي  ثيَضةوانة بةرامبةردا 
عيَراقي  هيَناية  هةوليَرةوة  وثةمياني  ئيَران  و ثارتي   ئةوجارة ةوة  ينك بووة هائاب  سيناريؤي   ثيَضةوانة رِويداي

, ةردةوام بووئؤمةران هةر ب ة هيَشتا شةرِةكةي حاجيك ,دا3891لة تةموزي: لةم بارةيةوة  دةلَيَت  تةرمان هيل((. 
ذيَمداو كؤبوونةوةي لة رِةمسي لةطةلَ رِكةوتة طفتوطؤي نا, فةرةيدوون عةبدوالقادري طةورة دانوستانكاري تالَةباني

ئيَراندا لة ناوضةي ئاالني رِؤذئاواي سةردةشت لة ناو كي حدكا سي موخابةراتي عيَراقدا كرد لة بنكةيةطةلَ سيَ بةرثر
فةرةيدوون لة مالَي قامسلوو لة بةغدا مايةوةو زجنريةيةك لة طةلَ تاريق عةزيز , دا كرابانطهيَشيت بةغو دةست بةجيَ 
بؤية يةكيَك لة  ....338ل .....كاريَكي –و نؤظةمبةردا بلَندةكاني تردا ئةجنامدا لة ئؤكتؤبةر و سةركردة ثاية 

بةآلم دةيزاني ئةو جؤرة شةرِة ,  ينك لة ثارتي ناترسا, شةرِي حاجي ئؤمةران بوو ينك-هؤكارةكاني طفتوطؤي بةعس
 .هيَز دةبةخشيَتة ثارتيعيَراق  –ي ئيَران لة روي باآلدةسيت ضةك و تةقةمةني و جوآلندني هيَز بة دريَذايي سنور

لة بةرامبةردا دذةكانيشي  يةك  خست  و   دةرطاي بؤ   ,ةشةي  ثارتي  و ئيَرانم هيَرشة  هاوببةم  شيَِِوةية  ئة
ن واية ئةم ثةيوةنديية ثيَشرت زةمينةي خؤشة  هةرضةندة هةنديَك ثيَيا))  تين  ينك  و بةعس  خؤش  كردرِيَككةو



ن  لةسةر زاري  فةرةيدوون يؤست  هلتةرما ,حاجي  ئؤمةران  بوو  و رِيَكةوتنة   هيَرشيكليلي  ئة,  ((رابيَت ك
منان لة بةآلم كاتيَ طةرِاينةوة بؤ بنكةكا, ندميان زؤر كؤك بووليَرة بة دواوة  ثةيوة:  )) عةبدالقادرةوة   دةطيَرِيَتةوة 

, رانراق دةطريَت لة دذي ئيَهةموو دنيا ثشيت عيَ.ورد بةد بةختة رِاسيت كبة: بة يةكرتمان دةوت, دؤلَي جافايةتي
 .119ل  ......ةهراويذكاريَكي   -تا ئيَمة برِيارمان داوة  ثشيت ئيَران بطرين لة دذي عيَراقكةضي ئيَس

 
 ؟؟ كاردانةوةي بةعس

كة دةست , ية  هةموو اليةكبةعس لة دواي ئةو هاوثةميانيية نا ثريؤزةي  نيَوان  ثارتي  و ئيَران هوشياري  دا
: هةرضةندة  نوشريوان مستةفا  لة وةآلمي  تالَةبانيدا  دةليَت  , تيَكةلَكردن  لة طةلَ ئيَران هيَلَي سوورة بؤ ئةوان 

ضونكة ئةو زةمانة بةعس هيض  طةر بةو طةيشتبيَت، بة من نةطةيشتوة، ئةكات ئة  باسي  تالَةباني  ئةو هةرِةشةيةي
.. نةوتبو  تالَةبانيش شيت واي بة ئيَمة  ئاغاي لةطةلَ من نةبو تا ئةو هةوالَةم ثيَ بطةيةنيَ،   يةكيثةيوةند ريَطه 

-اتيةوة بؤ تةخوينلة هاوخةب))  .ئةوداية   ئؤبالَي طويَنةدان بةم هةرِةشةية، ئةطةر راست بيَ، لة ئةستؤي
 ((.نةوشريوان مستةفا

ةوشريوان  لة ضاوثيَكةوتنيَكي  ثيَشووتري  ثيَش ئةوةي  ئةم جةدةل و  بةآلم  هةر بؤ خؤي كؤضكردوو بةرِيَز كاك ن
بة ثيَي قسةي نةوشريوان مستةفا "وةآلم و وةآلم كارييةي  لة طةلَ  تالَةباني رِوبدات  ئاماذةي بة بؤضووني وا دابوو 

دة كوردةكاني تاريق عةزيز بة سةركر, (دا3891لة ضاوثيَكةوتنيَكي سالَي) يين جيَطريي تالَةباني ئةم
بةآلم ئةطةر لة دذمان بووةستنةوة ئةوةش , ئةطةر ئيَوة يارمةتيمان بدةن هةرطيز لة بريي ناكةين( )رِاطةياندووة

كيَنني و هةموو طوندةكان بة تةواويي خاثوور تيَكتان دةش, هةرطيز لة ياد ناكةين و ثاش ئةوةي جةنط كؤتايي ديَت
 ".338ل, ...... كاريَكي ذةهراوي -((دةكةين 

 
 !ت اوثةميانيةتيةكي   سةقةه

 
بةو  ةيكوردي  بزووتنةوةك, زؤر جار خنكاني كةسةكةي ليَ دةكةويَتةوة, بة ثيََضةوانةي تةوذم مةلة كردن

 .خؤي بينييةوة   ة ئازاديبةخشةكةي و لة بةرامبةر تةوذمي جيهانيلة بريوباوةرِ  نا ثريؤزةوة هاوثةميانييةتيية  
)) كؤمؤنيزم اليةنطري سةر سةخيت ئاثارتايد  بوو ةهانةي مةترسي بة ب  3883وا تا سالَي رِؤذئا ,لة بريمان نةضيَت 

حكمةتيار )) دةدا  ريطان  يارمةتي جةنطاوةراني ئازادي ئةفغاني, (( 3893))فةرةنسا,ئيسرائيل ,ئينطليز , ئامةريكا
 شةوة  ثشتيوانيمةترسي ثان ئيسالميزمي بةهانةي بؤية  زؤر  ئاسايية بة, ترسي سوور مةلة بةرامبةر , ((و رةباني  

ئةوكاتي  , نةبوو  بؤية  ئةم ثةيوةنديية  جطة  لة مالَ ويَراني  هيضي ديكةي ليَ شني , لة ئيَراق كردبيَت 
ن لة مشتومرِةكان لة ناو كؤنطريَس دذ بة هاوكاري ئةمةريكا بؤ بةعس لةسةردةمي شةرِي ئيَران عيَراق و بيَدةنط بوو

 -وةرطيَرِاني وريا ئةمحةدي -ةنامةكاني ئةمةريكابرِواننة هةلَةجبةو ئةنفال لة بةلَط" ت قرِكردني كورد طةرم بووئاس
 ." 2131هةوليَر 



دة زياتر ةنئةو, راق ضةند لة بةرةكاني جةنط  تيَك دةشكائيَئةوي  ئةوةية , خؤي حةشار داوة راستييةك
خيَر و بةرةكةت بؤي بة ليَدةكراو   ياتريز و ديبلؤماسي بازي و دارايييواني سةرخؤشةويست دةبوو الي وآلتان و ثشت

ؤلَيَكي بة عيَراق رِ...  .)) ضةكيَك بؤي حةآللَ كرا   ناني هةمووبةكارهيَ, كارَكي ضاوي ليَدةثؤشرا  هةموو ,تةواو دةبوو
ةوة  3891شؤلَز لة ثايزي سالَي  الي كةمةكةي,ي هاوسةنطيي هيَز لة كةنداودا نكةلَكي دةبيين بؤ بةردةوامي ثيَدا

 (( . 298ل, كاريَكي كيمياوي  –ني كة عيَراق ضةكي كيمياوي بةكار دييَنَ دةيزا
يةنةوة بةرذةوةندية سياسي و ئابوورييةكامنان و بةكارهيَناني ضةكي كيمياوي بة رِيَي خؤيان لة زؤر المايف مرؤظ )) 
ئامةريكا و   30بةشي ""يدا نووسراوة تيَكي نهييَن ئةمةريكيشلة يادا" طةلَ ئةوانةي ئيَراقدا هاوتةرينب ةل

 2116-8-20-"كؤتايي "  23شي بة–بةختيار كةريم .و–سةمانسا ثاوةر -ئةنفال و ئامةريكا".)ئةنفال
 (.دةنطةكان 
 ,ثدك ,ينك))  واي   بة جووتة وضوار قؤلَي د, اناليةنة سياسييانة هةر جارةي  يةكيَكي ئةم ئا ليَرةوةية

 .ان  خواردي  دةكةن كورد  طورط((  بزوتنةوة , سيالستسؤ
كاتيَ طةرِاينةوة بؤ بنكةكامنان لة : ر دةلَيَتفةرةيدوون عةبدوالقاد)) يووة نخؤشيان ئةوةيان هةر لة سةرةتاوة  زا

, ئيَراندذي هةموو دنيا ثشيت عيَراق دةطريَت لة .ختة بة بةرِاسيت كورد بةد: بة يةكرتمان دةوت, افايةتيدؤلَي ج
 ((.هيلتةرمان ,كاريَكي كيمياوي  -مان داوة  ثشيت ئيَران بطرين لة دذي عيَراقا ئيَمة برِياركةضي ئيَست

لةناو  :ينك   ي كرد  لة داستاني  رِزطاري  دةلَيَت -سةركردايةتي شةرِي هاوبةشي  ئيَران دواترني  كة بؤ خؤي تاَلَةبا
زؤرمان لةطةل سةدامييةكاندا هةبوو،   تاقيكردنةوةي  ئةوةي  ةرِايو فكرييةدا، سةر  ئةو كيَشمةكيَشة سياسي

رذيَم ئاشكرا دةركةوتبوو، دةري  كةوتبوو   نةيفاشيا  ئيَراندا، سروشيت-عيَراق  سةدام لةجةنطي  سياسةتي  بةتايبةتي
  شؤظيَنيةتي  وو بةهؤيكة ئةم فاشيستانة لةهيض تاوانيَك نةدةسلَةمينةوة، مفاوةزاتةكةمشان لةطةل رذيَم سالَيَك ب

،  خواردبوو، ئةو هةموو راستيانةمان دةزاني  جةنطي و فشارة ئيقليميةكة، شكسيت  و تةكنةلؤذياي  سةدامي  بةعسي
  لةوكاتةدا، نةك نةمانتواني  ؤية دةبوو ذيرانةتر هةلَبسورِيَني و كةمرتين ثاساو بدةينه دةست فاشيةكان، كةضيب

  لة مةيداني  كؤمةلَة كةم بكريَنةوة، بةلَكو ناوبراو ناكؤكيةكاني  بارةت بة سكرتيَريجياوازيةكان و هةلَةكان سة
لةسةر   تالَةباني  قسةكاني  تةواوي  عةسكةريية، دةقي  ي  بواريترسناك، ئةو  سياسةتو فكرةوة، طةياندة ئاستيَكي

 .2118-32-26-نةوشريوان مستةفا بلَاوكرايةوة
, طةليَ رِوةوة  لة: و ئةنفالكراوةكان بة هاوشيَوةي يةكرت دةناسيَنن رتةكةياندا هؤكاري كؤمةلَكوذي بارزانيهيومان ؤض لة دريَذةي رِاثؤ

ة سةردةمي جطار طةورةتر لدوا بة ئةندازةيةكي هيَيكة بوو كة لة مةوكان دةسثيَكي ئةو تةكتنييةي بارزا 3891عةمةلياتي سالَي 
 .ضارةنووسي مرؤظةكانةوة  مؤتيظ و لة رِوي  . ثةالماري ئةنفالدا بةكارهات 

هيَرش  ئيَران  ةشانيشان بدوبارة  بكةنةوةو  دواتر ويستيان  ميَذووبةلَكة , ئةزموون  لة  رِابردوو  وةرنةطريا هةر نةك 
ة و حاجي ئؤمةران سةركردايةتي لةسةر هةلَةجبة دزيَ و هةلَةجبلة نيَوان قةآل )دةظةر   بكةنةوة  سةر هةمان  

ل  - ئاويَنة كؤمثانياي-رمان، وةرطيَرِاني حمةمةد حةمة سالَةح تؤفيقيؤست هلتة-كاريَكي ذةهراوي( )وةطريساية
بة سةفقات وةك , زياتر سةركردايةتيان ترامثيانة بوو, ئةمانة نةك وةك رابةري طةليَك نةجوآلونةتةوة, ((  309

 . بؤ ئيَران كردووة بةلَيَندةر كاريان
و واذؤيان  ووةرتيانكردؤسةث ويانة بوونةئةوانةي بةشداري ئةو طفت و طؤ, و كات ي  ئةنبيَشك هةموو سياسييةكا

كردني رِيَككةوتننامةكان  ياخود فةرماندةي مةيداني بة ثراكتيزة , لةسةر ثةمياننامةي  شةرِة هاوبةشةكان كردووة 



دةبيَت هةموو بة ,  لةقاندووة   ان بؤيدا بوونةو نقةيان نةكردووةو سةري رِةزامةنديييان لة برِياري سياس, بوونة 
سياسيية  خبؤنةوةو لة  سكاندالَةبةشي خؤيان لةو ,  ةكيان ليَ داوةكة بؤ ي,  كةن ئاوي ئةو برية نؤش ب,  كؤمةلَ

دؤرِاني  زؤلَة و هةموو باوكةكان ,هةية ئةوةي رونة بردنةوة هةزاران   باوكي  , خؤيان بدورنةوة كيَلَطةكةي ثشكي 
 .رؤذيَكي   ديَت  ئةم سكاندالَة قيَزةونة دةكةويَتة بةر دادطاييكردني خةلَك, بةري دةكةن يَ بيَل خؤياني



 
 فارس نيعمة حمياوي تاوانباري تاوان

 
 
 
 
 
 
 
 

 سةرؤكي عيَراقطولة بة سنطي  8ناني  بةئةو ئةفسةرةي , 1895-7-1لةدايك بووي  فارس نيعمة حمياوي
لةوكاتة سةركردةي , بة تاقة كؤمارة عةدالةختوازةكةي عيَراق هيَنا لة ميَذووداكؤتايي , عةبدالكةريم قامسةوة

هاوكات , بة هاوكاري جاشةكان, فةرماندةي طرتنةوةي ضياي طردمةندي كرد, قي بوورفةيلةقي يةكي سوثاي عياِ
راق لة نةمساو لة اليةن دواتر بووة بالَويَزي عيَ, برِيار بةدةست بووةةكة بارزانيية سظيلةكاني دةظةرثةالماري  لة

ثشتطويَ وةليَ بةهؤي , سكاآلي ياسايي لةسةر تؤمار كرا وةك تؤمةتباريَكي ئةنفال , ضاوديَري كوردؤسايدةوة 
هاوكاري , يَي دةسةآلتدارانةوةخراية ذيَر ث, ديكةي ئةنفال تؤمةتبارةكةي  911خستنةوة ئةو سكاآليةش وةك 
  ئ.داواكاري طشيت نةمساوي نةكرا

 



 
 

 
 دةنيَن؟  داتييةكانبة رِاس  دان   كةي

 
دةستدا لة خزمةتي سياسةتي باآل, ليَ دةتكيَت يبةتايبةت ئةو ضركة ساتانةي خوييَن قوربانيانيان, ميَذوو   تنابيَ

 ةضؤن  ةيئةو وةكوو ذميَ, رةوان بة ثيَي  رِةوتي  ئاو  مةلة بكةن يَذوو نووسان و تويَذةمنابيَت , بنووسريَتةوة
يَذووة م ئيَستا ثيَوستمان بة, طةرةكيانة و  ةنضؤن سةيري خؤيان دةك انئةووةك ئةوةي نةك , سريَتةوةدةنوو

, ت وةك خؤي باس بكريَ هةلَةو تيَكشكان لة نثرِ ةينائةو ,نثيَويستة ميَذووة  تالَةكا, رِاستييةكةية بنووسريَتةوة
خزمةت  سياسييةكان   نةك  ضريؤكي  خةيالَي  لة ,ي   تةواو  بيَتئةطةر باسكردني تالَييةكة  بة نرخي  ذيان

ة ئةو كارانةية  بة بةلَك ,بة ذيَرةكان نيية فةزحية تةنها كارة ذيَر, ذووي ئيَمة ثرِة لة فةزحيةي  سياسيميَ,ؤنريَتةوةبه
 . ناكات انكةسي   باسي ئاشكرا كران و

د  رِاستييةكان ئازاو  يَناستييةكاني ئةم هةلَةية نانئةوةي  دان بة ر رلةبة ,سالَة ئازاري ويذداني خؤيان ئةدةن  17
دةكريَن بة  دادطايي, كةمتةرخةمي كردووة لةثاراستين بؤسنييةكان  ي ئاشيت ثاريَزي هؤلَةندي تةنها هيَز, ناكةن

 . خؤشيان بة طاندي دةزانن, كةضي ئةمان خةلَكيان بة زيندويي فرِيداوةتة ناو كورةي جةنطةوة, تاواني جةنط
ثيَويسيت بة نةعلةت  بارينة  ,نةوةي ويذدانة ئةمة ثيَويسيت ثيَداضوو, دةكريَت  انةرلَة طةوئيَستا ئينكاري  ئةم  هة تا

 .كة بةردةوام دوبارةي دةكةنةوة , يةلةو شيَوازة كارة سياسي
ي  وةرناطريَت   خؤ كة  ئةزموون لة   رِابردووة تالَةكان  ,  د تاكو ئيَستا  لةوةوة سةرضاوةي  طرتووةشكسيت  كور

سازةكاندا  دوبارةيان  دواجار لةضركة ضارةنووس , ي دةكاتزيندان ةكان و زانياريي يان شاريَتةوةشبةلَكة دة, 
رِةوايي  , هيَنانةوة بؤيان و دان نةنانة بة رِاستييةكان  ثاكانة  , ييةكانذوودان  بة  هةلَة ميَ  ةوايةتيرِ , دةكاتةوة

 .مةزنة بةرامبةر بة ميَذوو و قوربانيان  وانيدانة  ثيَي  و تا
دةكةويَتة    باجي هةلَةيةك  نةدةين بةرثرسيارييةتيةكةي, ة ميَذووي رابردووي خؤمان ن نةبني  بةرامبةر ببا  درؤز

 .هةلَة لةرِابردوويان  وجودي نيية و ميَذووي  خؤيان  بةثاكيزةيي دةناسَنن وهةمو, ةسانيَك ئةستؤي  ك
ييةكان و دوبارة كردنةوةي دنةوةي  راستهاوكات  لة شار ,ناوةندي يادطةي كورت بينة  كورد   بةناو  تي سةركرداية
 .ةكان شارةزايةسكاندالَ
وتين راستييةكان و دان نان بةهةلَةكاني   .سة بكةينو رؤذطارةوة  قلة راسيت واقعي ئة, وة لة زماني بةلَطةنامةكانةبا 

ن قةرةبووي  زيا  داواي  ليَبوردنكردن  لة قوربانيان و ,ةقيقي  خودةوةح قسةكردن  لة ثيَطةي ,  رِابردوو
وندنشيناني  رشي حاجي ئؤمةراني   طزيان ليَكةوتوواني هيَ , يةر ثرسةكاني  ئةو كاتةليَكةوتووان ئةركي اليةنة بة

 يزياتر وةآلمي رِةد انسةركةوتوترين كةساني دنيا ئةوانةن لة هةمووي)) ,بارزانيية  9111بنةمالَةي , وضةكة نا
ضاثخانةي 2118-زادة  عةبدوآلي حةسةن.و,ئةنتؤني رابينز-رِؤذدا 21لة سةركةوتين بيَ سنور ,277ل-بيستووة 
 .ةد  و وةآلم ببيسنتةويَت  وشةي رِةركردةكاني ئيَمة نايانوةليَ س, (( رِؤذهةآلت 



 9111دنكردن  و   قةرةبووكردنةوةي   ئةو بورثارتي ناتوانيَت  بة ثاساوي  بارزاني  بوون  خؤ  لة داواي ليَ
ثيَويستة  , داني  و ياسايية  نةك عةشايةريشكة  كيَشةيةكي  ئةخالقي  و ويذكيَ, ةر بكات بنةمالَةية  د

وةك , يةتةوة بؤ ئةوةي ليَوةي فيَر بوناية و دوبارةيان نةكردا ,ئةستؤ يَتة بطراجي ئؤمةران ةرثرسيارَتي ثةالماري حب
  ةي فرضكيان ثيَوةي طرتبيَتوئة وةك, و دوبارةشيان  كردةوة كرديان كة  بينيمان

وةي هةمةاليةنةي ويستة ليَكدانةثيَ ,شاردنةوة وداثؤشني ةرنةكةوتوو ثيَويسيت بة شيكردنةوة هةية نةك ئةزمووني س
هةموو  ,بكردريَت واردووانةي رابردووثيَويستة بة بؤضووني نويَوة سةيري ئةو ئةزموونة شكستخ, لةسةر بكريَت

بردوو شيكردنةوةي ئةزموونةكان را, لَينةوة لة سةرينةوة و ليَكؤة بؤ مرؤظايةتي ئةجنامطريي ليَكدائةزموونيَك بة نرخ
 .اردووةكان دةناسيَنيَت بة ميَذوو وتوو و شكست خوباشرت كةسة سةركة

ن جار سةركةوت: ناثليؤن هيَل دةلَيَت )) كات ئاكامطريي كارة هةموو ,  شكست  هيض  كات  لة ئامسانةوة  ناباريَت
ي شكست و دؤرِان لة كةواتة دةبيَت هؤكارةكان ,ؤرِان هؤكاري هةية م شكست و دبةآل, جارة بة هةل دةرِةخسيَت

-ضاثخانةي ضوار ضرا-ئاوات  نةسرواللة–زيادكردني تواناي زيرةكي      - 07-06ل)) ةين  اندا لة ناو ببخؤم
 .نروةردةي  دةكةلة رةمحداني سياسييان ثة ,ؤياندا ركردايةتي كورد  هةلَةكان  لةناخي خبةآلم  سة, ((  2118

بةلَكة شاردنةوةيان   ,كاني  رابردوو ية بؤ كارةساتةويَ و رِةخنة طرتندا نيهيض تاوانيَك  لة طةرِان و خويَندنةوةي ن
ذيَر خةينة  هةلَةكانن بؤ سةركةوتن  ئةوةية طؤرِيين شكستةكاين رِيَطا بؤ طرنطرت , تاوانة بةرامبةر بة ميَذوو 

 .ثرسيارةوة 
ؤضينة بنج وراظةيان بكةين و رنني ثيَويستة  بةردةوام  كارةكامان  هةلَسةنطيَ ,ركةوتوو  بنيبؤ ئةوةي  سة

وانة  يشةيي و نايابي ئةهةلَسةنطاندني هةم, يةكيَ لة تايبةمتةندييةكاني هاوبةشي مرؤظي سةركةوتوو)) وانيانةوة وبنا
دةزطاي ضاث و -دي  حمةمةد شةه.و,  ئانتؤني رِابينز-ةوتين طةورة  هةنطاوي بضووك بؤ سةرك.372ل)) 

با ميَذوو خبةينة ناو , با هةلَسوكةوتي ثشيلة لة شاردنةوةي ثيساييةكةي واز بيَنني, ((  2131بآلوكراوةي رِؤذهةآلت 
 .نةك طؤزةي طلَةوة, شوشةي رونةوة
ي هةلَةو ؤضما جاريكي دي نغر, ئةجنامةكانيان بزانياية ي  حاجي ئؤمةران  بكراباية ن  بؤ هيَرشاندئةطةر  هةلَسةنط

بة كاري   هةلَةجبة   و   ئةوا هةمان  هةلَة لة ئةنفال,  كورِي نابونةوةو طةليان تووشي ئةو هيَدمةطرتنة ناكرد كةمو
ةطةر يةكةجمار تووش بووم خوا خةتا بارةكةم ئ))   تي  يةووكورد  وت ,اتةوةناكرايهاوبةش  لة طةلَ  ئيَران  دوبارة 

 . (( .م بطريَتئةطةر جاري دووةم تووش بووم خوا خؤ, بطريَت
))  انةي لة طةلَدا  بكريَت ةي  بةرثرسئةطةر مامةلَ, دريَن  بة سةركةوتنو هةلَةكان  بطؤر  دةتوانريَت  كةوتن 
 -ئةزمونة  و ئةزموني  بةردةوام ئةجنامي برِياريَكي خراثة ةجنامي ي باش ئبرِيار ,ي برِياري باشةسةركةوتن ئةجنام

اي ضاث و بآلوكراوةي دةزط-حمةمةد شةهدي  .و,ئانتؤني رِابينز -ةوتين طةورة  هةنطاوي بضووك بؤ سةرك. 31ل
 (( . 2131رِؤذهةآلت 
تاوانبارن بة , بيَننةوةخؤيان  و وةبرينةي كة ناتوانن رِابردوئةو كةسا))  سانتيانا  رِاسيت  كرد  كة وتي جؤرج

دةزطاي ضاث و ,حمةمةد شةهدي .و,يَسي برايان تر-نهييَن سةركةوتن لة ذياندا .312ل -دووبارة كردنةوةي 
كان  كارةساتة ,اندا  بةردةوام دووبارة دةبيَتةوة ة  لة كوردسترِيَك  ئةو وتةي(( .   2118ةآلت  بآلوكردنةوةي رؤذه
 . بة ثيَضةوانةي هةموو جيهان ووآلتي دوبارة بونةوةي ميَذو, ةوةبارة دةبنو دة وةك خؤيان دووبارة

 2121-7-26ةواو  ت


