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  و بازنةي پريؤزي بةعس)عةبدولغةين عةيل يةحيا(
 ئةجمةد شاكةيل

 
ذووبةذوو "دا و لةژثر سةردثذي11 و 12دا و لة ذووپةيل " ميديا"ي، نيومانگنامةي 2002- 10-1ي 133لة ژمارة 

باسي لةوثدا مامؤستا يةحيا . دا ساز كراوة"عةبدولغةين عةيل يةحيا"، ديدارثك لةگةص مامؤستا "لةگةص ذؤشنبرياندا
پاشان لة وةرامي يةك دوو پرسياردا، هةندةك ذا و بؤچوون . هةندةك ئةزموون و كاري ذؤژنامةواين خؤي دةكات

 ئةوانةي مامؤستا يةحياية، لةمةذ ،چوونانةش سةرنج و تثذوانينة، ئةو ذا و بؤ، كة بةالي منةوة جثيتدةردةبذث
ئثمة لة :" مامؤستا يةحيا دةصث. اندين كورديداچؤنيةيت باسكردن و ناوهثناين، سةددام حوسةين، لة ذاگةي

) الدكتاتور(ئثزگةيةكي ئةوروپي كار دةكةين و موتةئةسريبووينة بة ئةخالق و شثوةي ئةوان، بؤ منوونة ئثمة ناصثني
خؤي عثراق حكومةتة، ) النظام العراقي (ئثمة ناصثني. ئةوةم لةگةص ئثوةش باسكردووة كة وا نةنووسن) المجرم (و

 حكومةتةكة ديكتاتؤريية، فاشيية يان رةفتار فاشيية ئةوة مةسةلةيةكي ترة، بة نيسبةت سةددام حوسثنيش ئةوجا
بة گوثرةي موتابةعةي خؤشم بؤ رؤژنامةگةري رؤژاوايي دةبينم . تا ئثستا بة رةمسي ئةو سةرؤكي عثراقة

بتةوث و نةتةوث ئةو سةرؤك كؤماري ) رمالدكتاتورالمج (موهاتةرايت تثدا نيية، ئةو موزايةدةي تثدا نيية كة بصثي
حةز دةكةم رؤژنامةنووسةكاين ديكةمشان واز . نيش  هةروا مامةصةي لةگةص دةكةننةتةوة يةكگرتووةكا عثراقة،

بة ذاي من دةبث ئثمة ئةدةبثكي سياسي بةرزمان هةبث، )..الدكتاتور صدام، النظام العراقي( لةوة بثنن كة بصثن
متهم بجرائم االنفال  (ئينجا بؤت هةية بصثيت) صدام حسين رئيس الجمهورية العراقية( بؤ منوونة دةبث بصثني

بةآلم ئةو كابراية سةرؤكي عثراقة و دةبث لة ئةدةبثكي بةرزةوة باسي . مايف ئةوةت هةية) واالبادة الجماعية
ثوةيةش بث نابث بة بةو ش. بكةين، چونكة دارودةستةي سةددام هةمووي فاشيية خؤ تةنيا ئةو تاوانبار نيية

من دةمةوث لة چةند خاصثكدا، چةند وردة شتثك بؤ مامؤستا يةحيا ذوون ". هتد..وةزيرةكانيشي بصثني وةزير
                                                                                                                          :بكةمةوة

 پثتةخيت چيكةوة ة، كة لة پراگي"ذاديؤي عرياقي ئازاد"يةحيا، كة بؤ خؤي پةيامنثري مامؤستا .  1
ن -ديارة ئةخالق بة تثگةيشتنثكي ذؤژهةآلتييانة- "ئةخالق"واية ئةوروپاييةكان زؤر بة پةخش دةكات، پثي

لةوة پثشةكي حةز دةكةم مامؤستا يةحيا . و زؤر سةالرن و ئةوان وةك ئثمةي ذؤژهةآليت دةمپيس نني
مةبةستم لة . ئاگادار بكةمةوة، كة ئةوةي ئثمة پثي دةصثني ئةخالق، لة فةرهةنگيي ئةوروپاييدا نيية

ئةوروپايي كة كةسثك وةبةر . فةرهةنگ هةم بة واتا گشتييةكةي و هةميش بة واتا قامووسييةكةيةيت
 بة هةموو شثوةيةك نةفرةت و تووذةبوونيان بكةوثت، ئيدي دةست و زار و هيچ شتثكي لث ناپارثزن و

ئةوروپايي نةك هةر باسي سةددام و مةددام و ئةوانة بة ناو و ناتؤرةوة دةكةن، بةصكة . دايدةكوتنةوة
 ئيسالمي، بة دزثو و ناحةز و خراپ و هةموو جؤرة - بةتايبةت- باسي پريؤزترين كةساين ذؤژهةآليت

پةيامبةري ئيسالم، قورئاين ئيسالم، ئةوان شؤخي و القرتث بة ئاييين ئيسالم، . ناپةسةندييةك دةكةن
زؤرجاران باسي كةسايةيت، دياردة و هثما فةرهةنگييةكاين خؤيشيان بة . دةكةن...فةرهةنگي ئيسالم و 
 عيساي مةسيح وةك ،دةكةنلة سوثد پثشانگةيةكي هونةري كرا، هونةرمة. گاصتةوة دةكةن

وثد، دواي ئوولؤف پاصمث، ئينگضار سةرؤك وةزيراين س.  نيشان دةدات،)وثلسهؤمؤسثك(هاوجنسباز
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كارصسسؤن، لةبةر ئةوةي دةموچاوثكي درثژي هةبوو، لة ميدياي خؤياندا وةك تاكةكةوش پثشان دةدرا و 
زؤرجاران ئةو دةسةآلتدارانة . ژثر كةوشةكة دووچاوي بة چاويلكة، كةپوويةكي درثژ و دةمثكي بؤ دةكرا

ئةوروپايي لة ديدي بةرژةوةندي خؤيانةوة دةنؤذنة .  ديكةزؤر شيت...دةكرثنة بةراز، سةگ، كةر، ذثوي و
كة يةكثك لةو دةسةآلتدارانةي ذؤژهةآلت لة خزمةتياندا بثت و قازانج بة . تةواوي خةصكاين ئةو جيهانة

بةرژةوةندي وان بگةيةنثت، كة لة زؤرينةي حاصيشدا هةر واية، ئةوا ئةو دةسةآلتدارة مرؤضثكي باشة، 
خةصكي وآلتةكةي ئةگةر گازندةيةكيشيان لثي هةبثت، ئةوا ئةوان هةصةن و ...ئةمرة وسةركؤمارة، وةيل 

لة هةموو ئةو جيهانة پان و بةرينةدا چةند سةردار و دةسةآلتدارثك دژي . جةنايب دةسةآلتدار ذاستة
ينثت بةرژةوةندي ذؤژاوا خوثندوويانة، غاندي، كاسترؤ، لؤمؤمبا، ئةلليندي و ئيمام خومةيين، مرؤض دةب

بةآلم سةراين ديكةي وةك حوسين موبارةك، شاحوسةين، شايةكاين ! كة چييان بةسةر هثنراوة
دةبينني كة ئةوانيش چؤن هةر مليان ئةستوور دةبثت و وةك ...سعووديية، پينؤشثت، يةلتسني و

                                                              .منداصگةلثكي نازداري خؤي ذؤژاوا بةخثويان دةكات
 كة ئةوةندةي ئةو موتابةعةي ذؤژنامةگةريي ذؤژاوايي كردووة، موهاتةرايت تثدا ،مامؤستا يةحيا دةصث.  2 

من نازامن مامؤستا يةحيا بة چةند زماين ذؤژاوايي دةخوثنثتةوة، بةآلم حةز دةكةم ئةوة بزانثت، كة . نةبينيوة
  و، كة ذؤژنامةكاين ئةمةريكا، كاتثك باسي سةددام دةكةن، دةنووسنئةوةي ئةو دةيصثت لة ذاستييةوة دوورة

، ديارة لةم سوثدة گچكةيةي ئثمةشدا هةر بةو جؤرة نثوي سةددام ..."ديكتاتؤر، خوثنذثژ، قةسسايب بةغدا و"
دةبةن و دةنووسن، بةآلم كة سةددام لة جةنگدا بوو دژي كورد و ئثران، هةرگيز واي پث نةدةگوترا، چونكة 

                                                                                 .ئةودةمي بة قازاجني ذؤژاوا كاري دةكرد
 كة سةددام ، يةكگرتووةكان ببثتة بيانوو بؤ ئةوةي-  دةوصةتة- ئةگةر بووين عرياق وةك ئةندامي نةتةوة . 3

يش سةرؤكي يؤگوسالضيا "ميلؤشؤضيچ"صةتة يةكگرتووةكانة، خؤ سةرؤك كؤماري عرياقة و عرياقيش ئةندامي دةو
بوو و يؤگوسالضياش ئةندامي دةوصةتةيةكگرتووةكان بوو، كةچي نةك هةر قسةي ناشرييين پث دةصثن، بةصكة 

قسة نةگوتن بة دةسةآلتدار و بةرپرس و سةرداران، ذةنگة لة وآلتاين ئثمةدا . گريا و دراية دادگةي الهاي
واًطيعوا "ئاييين هةبثت، كة پتر، لةكن ئيسالمي سوننة پثذةو دةكرثت و سةرچاوةكةيشي، ئايةيتبنةمايةكي 

لثكي ) وعاظ السالطين(ئةمةش وةك مةاليان و وةعزدةراين دةسةآلت. ة"اهللا والرسول واًولي االًمر منكم
شؤذشگثذي و دةدةنةوة، تةنث بؤ كةويكردين مرؤضي بثدةسةآلت و ژثردةستةية و بؤ مراندين گياين 

بةرةنگاربوونةوة و ذابوونة، دةنا بةرپرس و دةسةآلتداري دز و داوثن و پاشةصپيس و خراپ و چةوسثنةر و 
دةبث نةك هةر بة خراپة نثو بربث، بةصكة دةبث بدرث بة دةميدا و شار ...خوثنذثژ و ناذاست و درؤزن و ناداد و

مةيت مامؤستا مةال عةبدولكةرميي مودةذذيس لة جارثكي لة خزمةيت باوكمدا چووينة خز. وةدةريش بكرثت
معاوية بن (مةالي هةصةجبةيي هةر باسي موعاوية. مةاليةكي خةصكي دةوروبةري هةصةجبةيش لةوث بوو. بةغدا

چؤن بة كابرايةكي ، "معاوية عليه اللعنة:"باوكيشم گويت، "عليه السالم":ي دةكرد، دةيگوت)اًبي سفيان
. ئيدي مةالي هةصةجبةيي بثدةنگ بوو و متةقي لثوة نةهات،  "عليه السالم "خوثنذثژي داوثنپيسي وا دةگوترث

ذاديؤي عرياقي ئازاد، ئاراستةي خةصكي ذؤژهةآليت نثوةذاست دةكرث، هةر بؤية دةيانةوث خةصك فثرة ملشؤذي 
                                                                                                       .و دةستةمؤيي بكةن
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لة ذووي ذةخنةگرتن لة دةسةآلت و حيزب و ذةوتة سياسيةكان و : "مامؤستا يةحيا، هةر بؤ خؤي دةصث. 4
 هةر دةي خؤ سةددام حوسةينيش". كةمو كورتيةكان رؤژنامةكان دةبث تةواو ئازاد بن و رثگايان پث بدرث

دةسةآلتة و هةر حيزبة و هةر ذةويت سياسيية و پذيشة لة كةموكوريت و هةزارويةك خراپة و سةگ و 
                                                                              ! سةگبابيي، ئيدي بؤ نثوي بة خراپة نةبرث

نةگوترث، ديكتاتؤر و .... وتالني، فرانكؤ، پينؤشثؤسؤليين، سئةگةر بة سةددام حوسةين، هيتلةر، م. 5
 و  و چةوسثنةر و خراپةكار و بة لؤمؤمبا و گيضارا و هؤشي ميننة و بارزاين و كاسترؤ و خومةيين مرؤضكوژ
نةگوترث شؤذشگثذ و وةآلتپارثز، ئةي دةبث چييان پث بگوترث؟ تؤ بصثي جثگؤذكث بة سيفةتةكان، ... وماندثال

                                                                                                  كثشةكة؟چارةسةر بثت بؤ
  باسكردن و ناوهثناين سةددام حوسةين بة ذثزةوة، وةك مامؤستا يةحيا داواي دةكات، يا لة ترس و خؤ . 6

چاويان لة مامؤستا يةحيايان،  يا ذةنگة ئثستاش  بةكةمزانينة بةرانبةر وي، يا خؤوةيةبة ئاسيت وي نةزانينة
ببارثت و داذثي گةذانةوةي بةعس بثت بؤ كوردستان و بةتةما بن خثروبثريان بةسةردا، باراين بةهار ئاسا، 

جارثكي لةگةص !. هةندةك پلة و پاية و خةآلتيان بؤ دابني بكرثت و بة ديداري دةسةآلتداراين بةغدا شاد بنةوة
 لةوانةي كة سةروسةودايان لةگةص ،ا، كة لة سوثد دةژي، باسي زةالمثكي كوردمان دةكردد"مامؤستايةك"

مامؤستا زؤر پةست و تووذة بوو ". بةخوا هيچي پث نيية و عةقصم نايگرث:"منيش گومت. ئةدةب و نووسيندا هةية
مامؤستا :"گومت". ؟چؤن دةتواين وا بصثي، ئةو نووسةرة، خؤ تؤ نووسةر نيت:"و زؤري پث ناخؤش بوو و گويت

 و وةك خوثنةرثك بؤم هةية بؤچووين خؤم لةمةذ ذاستة من نووسةر نيم، وةلث من جاروبار دةخوثنمةوة
، ئةمة يةك، دووةم بؤ ئةگةر كةسثك نووسةر نةبثت ناتوانثت نووسيين نووسةرثكةوة، كة دةخيوثنمةوة هةبثت

نني، دةي ثت خؤ ئثمة كةمسان سةرؤك كؤمار باسي نووسةرثك بكات و ذةخنةي لثي هةبثت، جا ئةگةر وا ب
من پثم واية مرؤض دةتوانثت .  دةصثني مرؤضكوژ؟و بة پينؤشثچؤن بة سةددام حوسةين دةصثني ديكتاتؤر 

 لة بارةي هةموو كةس و هةموو شتثكةوة هةبثت، لة ئاسيت ئةو كةس ،بريوذا و بؤچوون و ديتين تايبةيت خؤي
                                                                                                  ".و شتانةدا بثت يا نةبثت

مامؤستا عةبدولغةين عةيل يةحيا، ناوثكي ناسراوة لة بواري ذؤژنامةگةري كورديدا و ساآلنثكة بةو كارةوة 
 يا ،وانيوة خؤي لةسةر بريوباوةذثك تا ئثستاش نةيت،ئةوةي كة جثي داخة ئةوةية، كة مامؤستا يةحيا. خةريكة

ديارة ئةوةش چ عةيبثكي تثدا نيية، وةلث عةيب .  يا بةالي ئايديؤلؤژيايةكدا، ساغ بكاتةوة،هثصثكي هزريي
خؤ بچووك بكاتةوة و ... كة مرؤض لة پثناوي بةرژةوةندثكي تةسكي خؤژياندن و خؤبردنةپثشةوة و،ئةوةية

لة زةماين حوكوومةتدا و .  بثت بوةستث-هةر دةسةآلتثك–ةسةآلتدا ملشؤذ و دةست لةسةرسينگ لةبةردةم د
انة، "عائدون"و گةذانةوةي بؤ شار، مامؤستا يةحياش وةك زؤرينةي ئةو گةذاو1975دواي هةرةسي شؤذشي 

بثجگةي لةوةي كة كارمةندي پةروةردة بوو، لة بةذثوةبةرايةيت . خؤي كرد بة نثو دامودةسگةكاين بةعسدا
حةميد " كاري دةكرد، لة سةردةمثكدا كة هةولثريش" مديرية الثقافة الجماهيرية"ماوةريفةرهةنگي جة
 كة مامؤستا ،دؤستثكم بؤي گثذامةوة. ئةو دةمة مامؤستا يةحيا بةعسي بوو. بةذثوةبةري بوو" مةذمةذچي

شة ئةگةر ببيتث دا و لة هةولثر، داواي لث كردووة، ببثتة بةعسي و پثيشي گوتووة، كة با1976يةحيا لة ساصي 
هةر ئةو دةمة مامؤستا يةحيا، لةگةص ! و ئيدي تووشي سةرثشة نابيت و خؤت دةپارثزي و كاريشت دةذوات

و حيزبةكةي شثخ سةتتار و " الحافظ ٍ صفا"حلافزئوكةي سةفا"لثقافةا "حيزيب كؤمؤنيست و گؤضاري فةرهةنگ
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ئةمحةد " ئةو كاري تثدا دةكات و بة نثويئثستاش ئةو ذاديؤيةي كة. چةنديين ديكةشدا پثوةندي هةبووة
ذاديؤيةكة سةر بة دةسگاي جاسووسي ئةمةريكاية و ئةوان ، "ٍاذاعة العراق الحر"ةوة پةيامنثريانة"سةعيدة

. ئةگةر كةسثكيش پثوةندي بةو دةسگايانةوة نةبثت، لةو جؤرة ذاديؤيانةدا كاري پث نادرثت. دايان ناوة
كة ئةويش بة نثوي (ةن، سامي شؤذش، كامران قةرةداغي، مستةفا ساصح كةرميمنوونةي ئةوانةي لةوث كار دةك

ذةنگة شؤذش و قةرةداغي . و مامؤستا يةحياية) ةوة پةيامنثري سلثماين ئةو ذاديؤيةية"سةعد عةبدولقادر"
ك پثويستيان بة دانةناساندن نةبثت، هةرچي مستةفا ساصح كةرمييشة، نةك هةر كةونة بةعسي بووة، بةصكة وة

دةگثذنةوة، مثزي ذازاوة و شةواين سووري، بؤ بةرپرساين بةعس سازاندووة و ذثكخستووة و هةموو جؤرة 
ئثستاش لة سةردةمي دةسةآليت . چاالكييةكي نا نيشتمانيي و نانةتةوةيي و نائةخالقييانةي ديكةيشي كردووة

دا "ك. ك .پ "اوةي پارتيي و بآلوكري "خةبات"ماين و ي يةكثيت نيشت"اٍالتحاد "كورديدا، مامؤستا يةحيا لة
 كة ئةوذؤ لة هةستةوةرترين و ، ئةو و زؤرثك لةوانةي-  مامؤستا يةحيا بةو پاشخانةيةوة.كاري كردووة

 كة هةيةيت، ناتوانثت سةددام حوسةين، بة -گرنگترين دةسگاكاين حوكوومةتةكاين كوردستاندا كار دةكةن
مامؤستا يةحيا نيية وا بري دةكاتةوة، بةصكة خةصكانثكي زؤر لة ئةوة تةنث . سةرؤكي عرياق و خؤي نةزانثت

دةصثن ئثزدييةكان ئةگةر بازنةيةك بة دةوري خؤياندا . سةرةوة لة دةسةآلتة كوردييةكانيشدا وا بري دةكةنةوة
بكثشن و بچنة ناوييةوة، ئيدي ناتوانن لثي بثنة دةرث و بيبةزثنن، چونكة ئةوة پثوةندي بة بةسةرهاتثكي 

مامؤستا يةحيا و مانةنداين وي ناتوانن لةو بازنةيةي بةعس و دةسةآلت بثنة دةرث و . يةوة هةية"شثخ ئادي"
كان نةك ئةوذؤ بةشثكي زؤري سكرتثران و ذاوثژكاران و بةرپرساين بةرزي كارگثذيية كورديية . خؤ قورتاركةن

 بةصكة لة ؤكة و دةستوپثسپي بووة،يةكي فةقريكة ئةگةر بةعسييش بووبثت، بةعسيمانةندي مامؤستا يةحيا،
نةذةبةعسيية زل و دةعبا مرؤضخؤرةكان بوونة، كة هةنووكة نةك هةر قسةيان قانوونة و دةذوا، بةصكة 

  . و مؤري وةآلتپارثزي و كوردايةيت لةكن وانة و ئةوان بة سةر خةصكيدا دةبةشنةوةتريشيان لث دةكرثاپارثزگ
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