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لكاندنةوةي تاوانصكي طةورةترةدووبارة , لكاندين باشوور بة عصراق تاوان بوو  
دانيمارك -شاخةوان شؤأش  

August 8, 2004 
 

 مبةم واتاية لةاليةك ناسيؤنصكة لة ضةندين هةزار سالَ بةر لةئصستا بووين لة, نةتةوةي كورد يةكص لة نةتةوة كؤن و دصرينةكاين أؤذهةآليت ناوةأاستة
لةاليةكي تر نةتةوةيةكة هةموو ئةو بةها طرنطانة دةطرصتةخؤي كة بووين .  كة بةكوردستان ناسراوةة ئةم خاكةيناوضةيةدا هةبووة و دانيشتووي سةر
بة داخةوة لةطةلَ هةبووين ئةم أاستيانة تا ئصستا . ديارة ناسيؤين كورد يةكص لةناسيؤنة طةورةكاين ناوضةكةشة. خةلَكصك وةكو ناسيؤن دةسةلَمصنن

هةرضؤين  .كة لصرةدا نامةوص زياتري لةسةر بأؤم, ئةمةش بةطةلص فاكتةري ناوةكي و دةرةكي بةندة. تايت ناسيوناالنةي خؤي نييةناسيؤين كورد خاوةين س
ناسيؤين كورد . كوردستان بةر لة جةنطي جيهاين يةكةم بؤ ماوةي ضةندين سةدة لةذصر ضنطي داطريكةراين تورك و فارسدا بووة, بص و لةبةر هةر هؤيةك بصت

ناوضةكة كةوتة بةردةم , لةطةلَ دةستثصكردين جةنطي جيهاين يةكةم. رطيز حةزي بةضارةي ئةو داطريكةرانة نةكردووة و بةضاوي داطريكةر ئةوانةي ناسيووةهة
ضارةنووسي خؤيان ديار بواري ئةوةيان بؤ أةخسا كةوا , ئةو نةتةوانةي كة تا ئةودةمة لةذصرضنطي ئمثراتؤرياي عومساين دابوون. طؤأان و هةذانصكي طةورة

, ري خؤيان دةستثصكردبوو و هةنطاوي باشيان نابووتنةوةي أزطاطةلص لةو نةتةوانة دةمصك بوو بزوديارة . بكةن و ستايت سةربةخؤي خؤيان دروست بكةن
. ص بةرذةوةندي لةئالوطؤأ و مةترسي دابوون طؤأانكاريةكان و هاوكصشة أامياريةكاين ناوضةكة خصرا دةطوزةران و طةل.يةكص لةو نةتةوانة ناسيؤين كورد بوو

ئةمة وايكرد بةرةي هاوثةميانان بةئارةزووي خؤيان بتوانن ياري بة نةخشة و . لةجةنطةكةدا عومسانينةكان شكان و بةرةي هاوثةميانان سةركةوتووبوون
 دةطرتةخؤ لةبةر أؤشنايي بةرذةوةندي يةيا و وآليت ديكفةرةنسا و ئيتال, ديارة بةرةي هاوثةميانان كة بةريتانياي طةورة. طةالين ناوضةكة بكةن

, ئةوةي بة خةبايت أزطاري طةالين ذصردةسيت عومساين أووخاوةوة ثةيوةستدارة و طرنطة .ئيمثرياليستانةي خؤيان برييان دةكردةوة و هةنطاويان دةنا
هةموويان بةشصوةي جودا و لةبؤنةي , )كةتازة دروست ببوو(كا و سؤظيةت ئةمةري, فةأةنسا, ئةوةية كةوا طةورة دةسةآلتداراين ئةوسا بةريتانياي طةورة

ئةوانة هةموويان دانيان بة ثرةنسيثي مايف . ثشتطريي خؤيان بؤ خةبايت أزطاري طةالين ذصردةستةي ئيمثراتؤرياي أوخاوي عومساين أاطةياند, جياوازدا
 يةكص لةو ناسيؤنانةي بؤ طةيشنت بة .ؤيي ئةم طةالنةيان بةشصوةيةك لة شصوةكان أاطةياندضارةنوس بؤ طةالين ذصردةستة دانا و ثشتطريي هةولَي سةربةخ

بةداخةوة زهلصزةكاين ئةوسا نيازيان بةرامبةر بة طةالين ذصردةستة ثاك نةبوو و بةثصي بةرذةوةندي خؤيان . سةربةخؤيي ثشتطرييكرا كورد بوو
 مةبةسيت أاستةقينةشيان لة ثشتطريي كردين خةبايت أزطاري طةالن ئةوةبوو أةوايةتيةك بؤ .هةلَسوكةوتيان لةطةلَ هةر نةتةوة و طةلصك دةكرد

بةشصوةيص . بة ثصي زؤربةي لصكدانةوةكان نةتةوةي كورد طةورةترين دؤأاوي ئةم طةمة ئيمثرياليستانةيةي ئةوسا بوو. بةرذةوةنديةكاين خؤيان ثةيدا بكةن
ئةوةي بة باشووري كوردستانةوة   و ئةركي داطريكاريةكة بةو ثصنج وآلتة سثاردراةشي سةر ثصنج وآلت كراكوردستان بةبص ثرسي دانيشتوانةكةي داب

 ئةوةي لة أصكةوتنامةي سيظةر بةلَصن بة ةلَلةط, دواي ئةوةي ثرةنسيثي مايف ضارةنوسي طةالن بووة ثرةنسيثصكي أامياري نصونةتةوةيي, ثةيوةستدارة
 بة بص ثرسي بةجمؤرة. ثشتيان لة ثرةنسيثي مايف ضارةنوس بؤ كورد كرد و لةو بةلَصنةيان ثةشيمان بوونةوةبةآلم زهلصزةكان , دراكوردستان  سةربةخؤبووين

ي عةرةبيةوة بة هةردوو وياليةيت بةغدا و بةسراباشووري كوردستانيان , بةبص أصزنان لة خةلَكةكةي و دوور لةهةموو نؤرم و ياسايةكي مرؤظانة, خةلَكةكةي
بةكوريت .  ئةوة يةكص لةو تاوانة زؤر طةورانةية كة بةرامبةر بة نةتةوةي كورد لةمصذوودا كراوة. ذصرضنطي ستايت ئةوسا دروستركراوي عصراقلكاند و خستيانة

, ثةيوةستدارة  ئةوةي بة كورد خؤي.كردئيفليجي شةت و بةشصوةيص كة , خةجنةرصك بوو لةثشيت ناسيؤين كورد درا, دابةشكردين ئيمثرياليستانةي كوردستان
بةآلم خةبايت كورد كوردستانيانة بوو و , ئةوا تواناي ئةو سةردةمةي كورد سنوردار و كةموكوأي هةبووة و لةهةندص اليةن لةئاسيت ثصويستدا نةبووة

 و بةزؤرلكاندنةي باشوور  بةكوريت ئةجنامي ئةم تاوانزؤر.  بةهةموو شصوةيةك دذي ئةو تاوانةي دةسةآليت ئيمثرياليسيت و وآلتاين داطريكةر وةستاوة
. دين كوردستان بةطازي ذاراويارانكربطةلكوذي ئةنفال و بؤمب, ثاكتاوي أةطةزي و بةعةرةبكردن, ئاوارةيي و نةهامةيت, خاك سوتان,  شةأ و ناكؤكي:بةعصراق

هةموو حكومةتة يةك لةدواي .  سالَي أابردوو درصذةيان هةبووة80 بةدرصذايي  ثرؤسةي توانةوةو لةناوبردنةي كورد لة كوردستاين بندةسيت عصراقدائةم
                              .  يةكةكاين بةغدا لة ثةيأةوكردين ثؤليتيكي تواندنةوة و بةعةرةبكردين كورد بةشداربوون

 
كةضي ئةوا ديسان كوردستان بةبص ثرسي , مايف أةواي خؤيةيت سةربةخؤ بصت ئةوةي ناسيؤين كورد لةطةلَ, أاشكاوة مصذووييةلةطةلَ بووين ئةو فاكتةرة 

طةورةيي ئةو تاوانة طةلص خالَ هةن كةوا . بةآلم ئةجمارةيان تاوانةكة طةورةترة و جوداييةك لةتاوةنةكةدا هةية. خةلَكةكةي بة عصراق دةلكصندرصتةوة
   : لةوانةدةسةلَمصنن

                                                            
هةموو حكومةتةكاين بةغدا يةك لةدواي يةك ثةيأةوي ثؤليتيكي لةناوبردين كورديان كرد . نةنان بة مصذووي أابردووي ثأ لة مالَوصراين و جةنط دان: يةكةم

لةبري ئةوة هةر هةموويان هةلَسان .  وةك ئؤتؤنؤميش بنصنعارةبةكاين بةغدا ئامادة نةبوون دان بةمافصكي نيوةضلَي. و ئامادة نةبوون دان بةمايف كورد بنصن
شان بةشاين داطريكةراين ديكةي ئةوان .  و كيميابارانكردين خةلَكي سيظيل و بصتاوان1سوتاندن و وصرانكردين كوردستان و طةلكوذي, بة كوشتوبأي كورد

                                                 
 كورديش وةكو طةلص نةتةوةي ديكة .ديارة ذةنؤسايد ووشةيةكي ئةنتةرناسيونالة و لةزؤر زماندا جصطاي خؤي كردؤتةوة,  واتة ذةنؤسايدطةلكوذي 1

 ووشةيةكي طوجناوة و دةتوانص طةلكوذيئةوا من ثصمواية وشةي , بةآلم ئةطةر مبانةوص ووشةيةكي كوردي طوجناوي بةرامبةر دابنصني. بةكاري دةهصنصت
ذةنؤسايد . ةموو كؤمةلَكوذيةك ذةنؤسايد نييةضونكة ه, وشةيةكي ناطوجناوة, وشةي كؤمةلَكوذي كة طةلصجار لةبري ذةنؤسايد بةكاردصت. مةبةست بثصكص

بؤ منوونة وةكو ئةوةي بةسةر , نةتةوةيةك يا كةمينةيةك بصت, كاتصك بووين دةبصت طةر تاوانبار مةبةسيت لةناوبردين هةموو يا بةشصكي طةلصك
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لةطةلَ بووين ئةو .  توانةوةي كورد خستةطةأ و لةهيض هؤكارصك سلَيان نةكردةوة سالَي أابردوودا هةموو هةولَكيان بؤ لةناوبردن و80لةماوةي , كوردستان
نكؤلَي لصدةكةن و مايف ناسيؤين كورد , كةضي دةبينني دةسةآلتداراين جيهان و ناوضةكة, لةطةلَ ئةو هةموو مالَوصرانييةي أابردوو, أاستية أاشكاوانةي أابردوو

                                                                                                    .ن و هةمان تاواين أابردوو دووبارة دةكةنةوةبةرذةوةنديةكاين خؤياثصي دةخةنةوة ذصر 
                  

تاواين طةلكوذي .  لة عصراق أةوا بكاتبووين فاكتةري طةلكوذي و ثاكتاوي أةطةزي أاستةوخؤ دةتوانص مايف جيابوونةوةي باشووري كوردستان: دووةم
, ناسيؤنصك, طةلصكهةموو يا بةشصكي لةهةموو تاونصكي دذي مرؤظايةيت طةورةترة و كاتص ئةو تاوانة أوودةدات بكةراين تاوانةكة هةولَي أةشكردنةوةي 

طةر دةربازيان (لةمبارةدا خةلَكة قوربانيةكة . ويان ببأصتةوة و دةيةوص تؤتاوانبار خةلَكي قورباين بة مرؤظ نازانصت. كةمينةيةك يا طروثصكي ئصتين دةدةن
ئةمة لةكاتصكدا طةر خةلَكة قوربانيةكة . جطة لةجيابوونةوة و بأياري ضارةنوس أصطايةكي تريان لةبةردةمدا نامصنص) بوو و هةموويان لةناونةضوون

هةرطيز سةرناطرص و نةتةوة دذبةيةكة بةيةكةوةذياين ئةو دوو , اوي أةطةزيضونكة دواي تاواين طةلكوذي و ثاكت.  هةلومةرجةكاين نةتةوة ثصك صنن
بؤ منونة تيتؤ نيوسةدة بانطاشةي برايةيت نةتةوةكاين ناو يوطوسالظياي :  منونةي ئةمة زؤرن.بوونةوةي كارةساتةكة لةئارادايةي دووبارةسهةميشة مةتر

مصذووي خوصناوي أابردوو , بؤ نةتةوة جياجياكان هاتة كايةوةبةآلم هةر كة دةرفةيت طوجناو , صندخوكرد و خؤي لةأابردوو طصلكرد و درؤي برايةيت بؤ خةلَك 
 ديارة ئةوةي بةسةر كورد هاتووة .يوطسالظيا ثارضةثارضةبوو و بةدةيان هةزار مرؤظ بوونة قورباين ناكؤكي أةطةزي و ناسيوناليستانة, زيندوو بووةوة

 و ثأ ةوة ئةو تاقيكردنةوة تالَيسان خةلَكي كوردستان ناضاردةكرصنكةضي ئةوا د. طةورةتر و تراذيديترة لةوةي يوطوسالظيا يا طةلص شوصين ديكةطةلص 
 بووين يوئصن و لةئةطةري. هيض طةرةنتيةك نيية بتوانص أصطا لةدووبارةبوونةوةي ئةنفال يا بةعةرةبكردن و ثاكتاو بطرصت. وةلةتراذيدياية دووبارة بكةنة

: سصييةم !لةبةرضاوي هصزةكاين يوئصن أووياندا) ذةنؤسايد(نيسادا تاواين طةلكوذي لة أاوةندا و سرصربص. ناو بربدرصتئةمةريكاش ئةو مةترسية ناتوانرصت لة
 دةيةوص عصراق و ناوضةكة بةدميوكراسي ئةمةريكا بانطاشةي دميوكراتيزةكردن و ئازادي دةكات و طواية. خةلَكي كوردستان ثشتطوصخسنت و ثرسنةكردن بة

هةردوو ضةمكي دميوكراسي و ئازادي تةا كاتصك بوونيان دةبصت طةر خةلَك ثيادةي دةنط و دةسةآلتيان بكةن و بتوانن ئازادانة بةشداري بأياردان . بكات
, خةلَكي كوردستان نةطريا و ثرسي لةدياريكردين ضارةنوسي ثصنةكراكاتص بؤ يةكةجمار باشوور بة عصراقةوة لكصنرا أصزي . بكةن و بأيار لة ضارةنوسيان بدةن

 دووبارة خةلَكي كوردستان ئةوا, ضونكة دواي ئةو هةموو تاوانةي بةرامبةر بةكورد كرا, تاوانةكة طةورةترةئصستا . بؤية ئةوة تاوانصكي طةورة بوو ئةجنامدرا
هةرطيز درومشي دياركردين ضارةنوس و بارةبوونةوةي ئةم تاوانة زؤر بةرثرسيارن و ئةوان ولة دوديارة سةراين كورد . ثشتطوص دةخرص و أصزي بؤ داناندرص

 واتة نةك هةر هصزة دةرةكيةكان طرنطيان . هةلَبذاردانرةباند و بةيةكةوة ذيانيان لةطةلَ عائةوان خؤيان بأياري خؤيان سةث.  بةرز نةكردةوةسةربةخؤييان
بؤيةش لةأاستيدا ناتوانني زؤر طلةيي . دا دانةناان ئةوانيش هيض طرنطيةكيان بؤ أؤلَي خةلَك لةدياريكردين ضارةنوسيراين كوردي خةلَك نةدا بةلَكو سةبةأؤلَ

     .لةهصزة دةرةكيةكان بكةين
                                                                                                            

 ناسيؤين كورد بةثصي عصراق وةكو ستات هةلَوةشايةوة و بووين نةما لةطةلَ ئةوةي. عصراقي هةلَوةشاوة و دانةوةي سةرداري ثصي دروستكردنةوةي :سصيةم
لةهةنطاوي  أابردوو ثشتطريي  خوصناويلةطةلَ ئةوةي هةموو مصذووي,  هةبوو ضارةنوسيصونةتةوةيي و يوئصن مايف دياركردين و بأياري نطةلص ثةرةطراف

 عصراقي هةلَوةشاوة ,نةتةوةي باآلدةسيت عارةب و سةراين كورد, وآلتاين داطريكةر,  وآلتاين دةسةآلتدار:كةضي بةهةموو اليةك, سةربةخؤيي دةكرد
بةفةرمي ديسان تر دةكات  ئةوةي تاوانةكة تالَ.بةجمؤرة سةرداري كوردستان درايةوة بةغدا, دروستكرايةوة و باشووري كوردستان خرايةوة ناو سنوورةكةي

ئةوة , ضيتر عصراق داطريكةر نيية و مايف سةروةري كوردستانيشي دراوةتصبةجمؤرة . ئةجمارةيان لةاليةن سةراين كورديشةوةكردين لكاندنةكةية 
   .بةأةزامةندي سةراين كورد

                                                                                
 بارزاين , أؤلَي ناطوجناوي سةراين كوردندووبارةبوونةوةي ئةو تاوانة بووأووداين ئةو خاآلنةي سةرةوة و ئةوةي يارمةتيدةري سةرةكي , ثصويستة بطوترصت
ة وايكرد ئةم تاوانة بص  أؤلَي ناطوجناو و ثؤليتيكي عصراقضيانة و بةعصراقي كردين كوردستان و كورد لةاليةن بارزاين و تالَةبانيةو.و تالَةباين بوو

مايف بةهؤي تاواين لكاندين كوردستان بة وآلتاين تازةدروستكراو و ناوضةكة ئةطةر لةدواي جةنطي جيهاين يةكةم . بةرهةلَسيت و كصشة دووبارة بصتةوة
ضونكة سةراين كورد ,  كؤمةلطةي نصونةتةوةيي بكةين ئةجمارةيان ئصمة ناتوانيني هصندة طلةيي لة زهلصزةكان و,طةالن هةبووطلةييمان لة زهلصزةكان و كؤمةلَي 

  .   خؤيان ئةم لكاندنةيان سةثاندةوة و ثشتطرييان كرد
                                                           

ئةوا ئةو هةولَة لةأابردوودا ضةندين ,  بصننئةطةر سةراين كورد ثصيانواية أصطاي طوجناويان هةلَبذاردووة و بةم أصطاية دةتوانن ئؤتؤنؤمي بؤ كورد بةدةست
 ئصستا بؤ ثصيان واية ئةجمارةيان سةركةوتوو دةبن و لةبةرضي دةبص خةلَكي كوردستان تووشي ئةم  2جار هةولَي بؤ درا و لة هيض كاميان سةركةوتوو نةبوون

                                                                                                                                                                                           
.                                                                          ة بدوصمهيوادارم لة داهاتوويةكي نزيك بتوامن زياتر لةسةر ئةم ضةمك. ئةرمةنيةكان يا جولةكةكان هات

                                                                                   
ئةوةي ئصستاش بة هةولَي ئةوان بةدةست , ت بصننأابردوودا ئةو دوو سةركردايةتية كؤنسةرظةتيوة نةيانتوانيوة سةركةوتن بةدةس لةماوةي نيو سةدةي 2

,  سالَي ئازادي كورد لةم بةشةي باشوور13بةداخةوة ئةوان لةماوةي .  و دامةزراندين زؤين ئارام دروستيان كرد688ئةوة كؤأةوةكة و بأياري , نةهاتووة
ئصستاش ئةوانن لصناطةأصن باشووري كوردستان يةكخرصتةوةو . بة كوردكوذي و دابةشكردين كوردستان زياين زؤريان بةكورد و خةباتةكةي طةياند

.                                                                                                                                                          يةكدةنط و يةكطرتوو بصت  
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يةكةم ئةوان هةرطيز : وان دةلَصن أصطاي سةربةخؤيي أياليستانة نيية و ناكرصئةطةر ئة. كص ئةو دةسةآلتةي داية ئةوان تا ئةو بأيارة بدةن. ترسية بكرصنةوةمة
ئةوة ضارةنوسي نةتةوة بوو و ئةوان بؤيان نةبوو لةجيايت خةلَك : دووةم.  بؤية ئةوان لةمةدا أاست نني, ئةو أصطايةيان نةطرتةبةر تابزانن دةكرا يا نةدةكرا

 .ان دةبيين ئةجنامةكةيئةوسا ئةوان و خةلَكيش,  بكردايةكيان لةداواي دياريكردين ضارةنوسبان و ثشتطريي خةلَبا لصطةأا, بأيار لة ضارةنوسي نةتةوة بدةن
وآلتاين داطريكةر أصطا ئةطةر ئةوان ضاوةأواين ئةوةن أؤذص لةأؤذان :  سصيةم.ئةوان ئةوةشيان نةكرد و واشيانكرد كةس طرنطي بةدواكاري خةلَك نةدات

خةلَك بة خةبات و ملمالنصي سةخت و خوصناوي أزطاري بووة و لة زؤربةي . يانيان ماية ضاوةأوان بنئةوا دةبص تا ذ, ان بدةنبةسةربةخؤيي كوردست
كورد وةكو هةر ناسيؤنصكي ديكة أةواي مايف : ضوارةم. ئةطةر كورديش ضاوي لةسةربةخؤيي بصت دةبص ئةم هةورازةأصية ببأصت, بارةكانيش وابووة

دةرفةيت , ئةو دةرفةتةي دةسيت كورد كةوت. كصشةي كورد لصرة ناوةستص و درصذةي دةبص.  فيدرايل مايف نيوضلَ و ناشياونؤنؤمي وئؤت, سةربةخؤيية
بةآلم ,  هةنطاو بؤ سةربةخؤيي بنصنييية و مايف خؤمان بوو ئصمة ضيمان لةطةالين ديكة كةمتر ن.أاطةياندين سةربةخؤيي بوو نةك هةولَدان بؤ ئؤتؤنؤمي

            .  بضوك و الوازين, نايةكطرتوو, بصهةلَوصستبةهؤي ئةوانةوةية ئصمةي كورد  .كورد ثصشطربوون ديكتاتؤر و ناشياوياين سةر
                            
                                                

                                                                         
 

                                                                                                                            


