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 و مانريهيلتلةطةلَ 
  دا"دؤزيكي ذةهراوي"طةشتةكةي بةناو 

  

  سيدين/سةالَحي طةرميان 
germiyan@hotmail.com 

 
  
  
  
  

  
Joost Hilterman     

ناسةيةك وةك ثيJoost Hilterman "مان رييوست هيلت"هؤلةندي بةرِةطةز نوسةري بةو برِطةيةي سةرةوة، 

  " ئةمريكا عيراق وطازباراين هةلَةجبة.. دؤزيكي ذةهراوي "كة نوسيويةيت لة ذير ناوي ي ةكتيبئةو  بؤ

 "A Poisonous Affair, America, Iraq, and the Gassing of Halabja"****  اليةن زانكؤي كة

لة تؤي . ينةوةي كتيبةكة ئةكاتئاماذة بة ئامانج لة نوسنوسةر دةسثيكدا لة و،  كامربج بالَوكراوةتةوة

راق و ئيران ئةكات و تيشك باس لة رِوداوةكاين شةرِي هةشت سالَةي نيوان عي ةوةدا بة وردةكاريشكتيبةكة

بةرِاشكاوي و،  بةكارهيناين ضةكي كيمياوي لة ئةخاتة سةر هؤكاري دةستواالَبووين رِذيمي دكتاتؤري سةددام

لة ضاوثؤشيكردن و رِيطاخؤشكردن بؤ بةجيهيناين تاواين كيمياباراين هةلَةجبة و  باس لة رِؤلَي ئةمريكا ئةكات

ك و ويرانكردين شار و شارؤضكة و طوندةكاين ناوضةكاين تري كوردستان وبةرثاكردين سياسةيت قرِكردن خةلَ

 لةوانةش و ةولةيتةريت و ياسايةكي نيودنبة ثيضةوانةي هةموو . لة شاالَوة بةدناوةكةي ئةنفالدا كوردستان

  .ضةكي كيمياوي قةدةغةكردينسةبارةت بة  1925 يجنيظ سالَثرؤتؤكؤيل 

  خؤينةر و بةرضاويئةخاتة   ي كيمياباراين هةلَةجبةيتراجيديا يةكينووسةر وينة

  دلَتةزيين لةبريكرد، جيهان زؤر تاواين ويرانكاري: ثرسيار ئةورذينيت و ئةلَيت

  و" هريؤشيما"و "تيميسوارا"و" سريبينسكا" و" بايب يار"هةر وةك ضؤن لة

  شيوةش جيهان شايةيت ئةو جؤرة و ضةند شوينيكي تردا، بةهةمان" ناطازاكي"

  بةالَم كي ئيستا بة بريي ديتةوة؟. ويرانكارية بوو لة هةلَةجبةدا 

   هيلتريمان بة ثشتبةسنت بةو دؤكيومةنتانةي كة لة دواي رِاثةرينةوة دةسيت

  ا بؤ ئةمريكادرريا لة اليةن حيزبة كوردستانيةكانةوة وثاشان نريط دابةسةر

  (HRW)ضاوديري مافةكاين مرؤظ    تةنيا رِيكخراوةي ،ضاوديري ئةجنومةين ثرياين ئةمريكا و خراية ذير ،و

Human Rights Watch يانزانياريوةكو سةرضاوةي  كة سةرثشك بوو بؤ سود وةرطرتن لي 

"ت لة دروستكردين ضةكي كيمياوي ئيشكةويراق بؤي لوا ثيجطار ئالَؤزضؤن عي 

 بةكاري بنيت دذ بة سةربازة ئيرانيكان و كوردة طوندنشينةكان، لةو كاتةي و

 ئةمرِؤش كة عيراق داغان و ثاشةرِؤذي. ةيري اليةكي تري ئةكردئةمريكا س

 رِؤذهةالّيت ناوين نوقمي ثشيوي ئةبيت، ئةو سياسةتانة سةرهةلَئةدةنةوة

 ".ثةيرِةو ئةكرينتر و سةرجني ئةمريكا و رِؤذئاوا رِائةكيشن و جاريكي 
   

 

    بةرطي كتيبةكة
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هةرةوةها لة رِيي . ك ئةنداميكي ئةو رِيكخراوةية ئةو بوارةي بؤ رِةخسابوويش وةئةو .ليكؤلينةوةو

ضاوثيكةوتن لةطةلَ زؤريك لة بريندارةكان و ثيشمةرطة و دكتؤر و بةرثرسي سياسي و عةسكةري و 

شايةحتالَي ئةو رِووداوانة، لة ميانةي سةردانةكاين بؤ كوردستان و عيراق و ئيلةطةلَ و  ت و ئةردةنران و كوي

و   دا، كتيبةكةي وةك ثانؤرامايةكي رِووداواةكانضةندين تويذةري دةزطاي زانياري ئةمريكي و ئيسرائيلي

  .طرنط ئةخاتة بةردةسيت خوينةرانسةرضاوةيةكي ميذووي 

 ي بةلَطة و دوكيؤمينتةكان، نةك تةنيا باريةرِووهيلتريمان لة ضوارضيوةي طيرِانةوةي رِوداوةكان و خستن

نةر، بةلَكو  يوضاوي خبةركوردستان بة تايبةيت ئةخاتة  و واقيعي سياسي ناوضةكة بةطشيت و دميوطرايف

و ثةيوةندي نيوان اليةنة سياسيةكان و دذايةيت خةلَكي كوردستان بةشيوةيةكي ضرِوثرِ ميذووي خةبايت سياسي 

ياسي لةطةلَ حكومةتةكاين والَتاين يةكتر و ثةنابردن وهاوكاريكردين عةسكةري وس وثالنطيريان دذ بة

دةوروبةر لة دوذمناين بزووتنةوةي رِزطارخيوازي طةيل كورد، بؤ ثاراستين بةرذةوندي حيزبايةيت و بتةوكردين 

لةهةمان كاتدا ئةضيتة سةر ثةيوةنديية . رِؤلَي سياسيان كة زؤر جار بوةتة مالَويراين بؤ خةلَكي كوردستان

نيوان اليةنةكان و كؤمةالَين خةلَكي كوردستان و تيشك ئةخاتة سةر دؤزة  كاينكؤمةالَيةيت و خيلَةكيية

عةربكردن بؤ طؤرِيين باري دميؤطرايف ئةو  طرنطةكاين كوردن لةوانة كيشةي كةركوك و سياسةيت بة

  .ناوضانةي بةر سياسةيت شوفينيانةي رذيمي ديكتاتؤر كةتوون
  

ئةسةملينيت كة  ئةو رِاستية ،و لة ئةجنامداين تاوانةكانئةداتة قةلَةم ةدام ئةمريكا بة هاوبةشي رِذيمي س هيلتريمان

ضةكي  و بةكارهيناين زانياري تةواوي هةبوة لة دروستكردن" رِؤنالد رِيطان"ئةمريكا  ئيدارةي سةرؤكي

ئةمريكا  بةرثرساين حكومةيتبةثيي قسةي  1983 كيمياوي لةاليةن رِذيمي سةددامةوة هةر لة سةرتاي سالَي

، ريضارددوين و ،ريضارد موريف و ،رِونالد رِامسفيلد و ،شولتز و ئةو سةردةمة جورج يوةك وةزيري دةرةوة

ضةندين رِاثورت و ضاوثيكةتين رِؤذنامةواين لةطةلَ بةرثرسي سياسي و سةربازي ئةمريكاي و عيراقي و ئيراين و 

ئاماذةش ئةدات بة  ،رثرساين تر وبةان و دةيان لة والَتاين ثةيوةنديدار و سكرتريي نةتةوة يةكطرتوةك

  . سياسيةكاين ئةمريكا اليةنةو  CIA  دةزطايكاينسةرضاوة
  

لة جوالي سالَي ئةوة دةرئةخات كة رِذيمي سةدام  هيلتريمان لةبارةي سةرةتاي بةكارهيناين ضةكي كيمياوي،

جي ئؤمةران، دذ بة سوثاي ئيران و هيزيكي طازي كيمياوي بةكارهينا لة ناوضةي حابؤ يةكةمني جار  1983

لة سالَي . هيزةكاين حيزيب دميوكرايت كوردستاين ئيرانبة بةرامبةر ن ثاريت دميوكرايت كوردستان كة لةشةرِدا بوو

جاريكي تر سودي لة ضةكي كيمياوي وةرئةطريت بؤ شكاندين هيرشي هيزةكاين ئيران بؤ سةر  1984

دواتر باس لة تاواين كيمياباراين شاري سةردةشت  .هورِةكاين سةرسنور لة باشوري عيراقدورطةي مةجنون لة 

ئةكات و ئاماذة بةوةش دةكات كة ضؤن رِذيمي ئيران بيدةنطي و يب بايةخانة رِووبةرِوي ئةو كارةساتة 

  . كوردنشينةهةلَويسيت نواند بة ثيضةوانةي ناوضةكاين تري ئيران، تةنيا لةبةر ئةوةي شاريكي 
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و ضةند نةخشةيةكي  دةرئةجنام و كوتاييةك بيجطة لة ثيناسةيةكي تريوتةسةل و" دؤزيكي ذةهراوي"كتييب 

ناوي ئةو كةسانةي كة نووسةر  ، لةطةلَكوردستان و عيراق و ناوضةكاين تاوانةكاين ئةنفال و كيمياباران

  : كة ئةمانةن ،دا ئةطريتةخؤيطرنيوان بةرطي يةكةم و دوابة، نؤ ضابتةر لة ضاوثيكةتين ئةجنامداوة لة طةلَياندا

  مشتومرِي هةلَةجبة  -1

 مياوييثةرِينةوة لة دةروازةي ك -2

 شاين قةوارةيدةستن -3

 ماوةي كيمياوي -4

 ردستانوشةرِ لة ك -5

 هةلَةجبة -6

 كاردانةوةي خؤدةرخستين هةلَةجبة -7

 ئيران و بةكارهيناين طاز -8

 رِيطا بؤ كويت -9

يلتريمان هةرضةندة بةدريذي باس لة رِوداوةكاين سالَاين هةشتاكاين شةرِي نيوان عيراق و لة تؤي كتيبةكةدا، ه

ئيران ئةكات بةطشيت و بةتايبةتيش دوو سالَي دوايي ئةو شةرِة كاولكاريةي كة سةددامي ديكتاتؤر بةرثايكرد 

يداناين ئيران وبةرطرتن لة هيزةكاين لة جيايت ئةمريكا و رِؤذئاوا و رِذيمة تؤتاليتاريةكاين ناوضةكة، بؤ ضؤكث

 يشؤرشةكة ييةكةم رِؤذي دةسةالَتييةوة درؤمشي ناردنةدةرةوة لة هةر كة شيعةطةرايي مجهوري ئيسالمي

لةناوضةكة لة ئارادا بوو، ئةوةش ترسيكي رِاطةياند و مةترسي بالَوبوونةوةي هزري توندرِةوي شيعةطةرايي 

. لة والَتة نةوتيةكاين عرياق وكةنداو انلةدةستداين بةرذةوةنديةكاني لة ،ؤذئاواطةورةي خستة بةر ئةمريكا و رِ

لةاليةن " مةرط بةر ئةمريكا"ارةيت ئةمريكا لة تاران و بةرزكردنةوةي درومشي فدواي ئابلَوقةداين سة بة تايبةيت

ة لزؤري هةبوو  ديارة سةدداميش وةك دكتاتؤريكي لةخؤبايي ولووتبةرز كة مةترسي. يةوة" خومةيين"

ئةو واقيعة . بؤ طؤريين رِذيمةكةي ان باشوري عيراق و دةستيوةرداين ئيران و هاوكاريكردنيكاينيين شيعةرِاثةرِ

كةرةستة بؤ رِاطرتين شةثؤيل مليؤين عاشقاين  باشترينبكريت بة  لةاليةن ئةمريكاوة  واي كرد رِذيمي سةددام

   .مجهوري ئيسالمي رِوانةي بةركاين جةنطيانيان ئةكردكةربةال كة وةكو ميطةلَ مةالكاين 

دةستنيشانيان ئةكات كة لة ئةجنامي ضاوثؤشيكردين  ئةزامن ئةو خالَانةي هيلتريمان ليرةدا من بةطرنطي

بةكارهيناين ضةكي  لةبةطشيت و ئةمريكا بةتايبةيت وئيدانةنةكردين رِذيمي سةددام  نيودةولَةيتكؤمةلَطةي 

ي لةدوا كيمياوي لة ضوارضيوةي ليذبوونةوةي رِؤذئاوا بةالي عيراقدا كة ئةم ئةجنامة دراماتيكيةي يةك

  :يةكةي ليكةوتةوة كة خؤيان لةمانةدا ئةبينيتةوة
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ة   بةلَكو بؤي هةية ثةرة بدات ب ئةتوانيت بةردةوام بيتنةك كة     بة رِذيمي عرياقبو ئيشارةتدانيك  •

ئةو . بوة لوتكةي ئةو تاوانانةو هيرشةكاين بة ضةكي كيمياوي، ئةوةش رِويدا وكارةسايت هةلَةجبةي ليكةوتةوة 

كردية يةكيك لة بيانوةكاين بؤ داطريكردين عيراق " جورج بوش"ئيستا  يرِوداوةي كة سةرؤكي ئةمريكا

خؤي بردةوة كة ئةمريكا رِؤلَي سةرةكي  لةبريي تاوانبار كرد و طةلةكةيكاتيك كة سةددامي بة كيمياباراين 

 .سةددامي ديكتاتؤرهةبوو بؤ ثشتيواين لة 

بة تايبةت دواي كيمياباراين شاري (ترسيكي زؤري خستة بةردةم خةلَكي سظيلي شارةكاين ئريانةوة  •

 .1)لة خؤزستانتر سةردةشت و ضةند ناوضةيةكي 

• هؤكاري بةرثابووين شاالَوةكاين ئةنفال و ةين هةلَةجبة بوودةنطي لة كيمياباراثشتيواين لة سةددام و بي، 

رِويانكردة هيزة بةناضاري لةترسي بةكارهيناين ضةكي كيمياوي  كةليكةوتةوة  تؤقاندين طوندنشينةكاين

، وثاشان بة كؤمةلَ نريدران بةرةو بيابانةكاين رِؤذئاواي عيراق خؤياندا بةدةستةوة و سةربازييةكاين رِذيِم و 

 .لةويدا خرانة طؤرِي بةكؤمةلَةوة

ثرؤطرامي ضةكي دةست بكات بة هاندانيك بؤ رِذيمي عيراق كة بوة ئةمريكا و رِؤذئاوا ئةوة ثشتيوانية  •

 .بايؤلؤجي

هةر ئةوةش وايكرد لة ئيران كة ضةكي كؤمةلَكوذي و ئةتومي خباتة بةرنامةيةوةي و ئيستا جيهان  •

 .ةوةدوضاري ئةو مرياتة ئةبيت

ضاوةرِواين هيرشي لة كايت شةرِي كويتدا هيزة هاوثةميانةكان لة سعودية و خةلَكي شارةكاين ئيسرائيل  •

، ثاش سي مانطيش هةر ترسي لة ترس و تؤقاندا ذيانيان ئةبردةسةر كيمياوي بوون لة اليةن عيراقةوة

ردستان بو بةرةو سنورةكاين توركيا و بةكارهيناين ضةكي كيمياوي هؤي سةرةكي كؤرةوي مليوين خةلَكي كو

سةر كويت، كاتيك سةددام بة ضةواشةكارييةوة  كردين عرياق بؤهؤكاريك بو بؤ هيرش  هةر ئةوةش .ئيران

 .ئةضيتة سةر و قةيران جيهاين دينيتة كايةوة يتيطةيشت لةو هاوكاريانةي ئةمريكا و رِؤذئاوا و ثيي وابوو بؤ

ي جيبةجيكردين ياسا نيودةولَةتيةكان دذ بة بةكارهيناين ضةكي كؤمةلَكوذ و ةوةنثوضةلَكرد هؤي ةبوو •

 .وةك نةتةوة يةكطرتوةكان جيهان باوةرِثينةكردن بة دةزطا نيودةولَةتيةكاين
 

ئةوةي جيطاي ئاماذةية هيلتريمان كتيبةكةي ئةكاتة دياري بؤ هةموو ئةنفالكراوةكان و بةتايبةيت بؤ ثينج ثياو         

ةكةم ثييت يبة  وناويان ئةهينيتكورِيك كة رزطاريان بووة لة شالَاوةكاين ئةنفال وةكو خؤي ئةلَيت  و

  .هةلَةجبة و شوينةكاين تر ينابارياروةها بؤ قوربانياين كيمةوه ".F., O., R., T., W., and Y"ناوةكانيان 

                                                 

.ةكةدا نةهاتوة، بةالَم بؤ رِونكردنةوةي زياتر بة ثيويستم زاين وةك منونة بيخةمة رِوولة كتيبئةوةي لةناو كةوانةكةداية  -  1
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  :ضةند ديرِيك لةبارةي نووسةرةوة

  .دايةو ئيستا لة تةمةين ثةجنا سالَي يةئةمريكا ينيشتةجيلة هؤلَةندا لة دايك بوة  Joost Hiltermanهيلتريمان يوست  ::

وتابياين فةلةستينةوة ئةضيتة كةناري قلة ريي  .ئةمريكي لة قاهرة مامؤستا ئةبيت لة زانكؤي 1983-1983لة ساالَين  ::

ي فةلستيين بؤ مايف مرؤظةوة "حةق"ثةيوةندي بة رِيكخراوةي  .تةوةي فةلةستني و بؤ ماوةي ثينج سالَ لةوي ئةمينيارِؤذئاو

نان ذدكتورانامةكةي لة بواري رِاثةريين فةلةستني و بزوتنةوةي و  كاري تيدا ئةكات 1990-1985ئةكات لة سالَي 

  .ئةجنام ئةداتوكريكاراين فةلةستني 

طاد طرؤس "ان ديتة بةغدا لةطةلَ دايكي وينةطري ئةلَماين لةسةر داواي كؤميتةي ثاراستين رِؤذنامةنوس 1992لة سالَي  ::

Gad Gross"  دي دؤزينةوةي تةرمةكةي 1991كة لة رِاثةرِيين سالَيت، بة ئوميلة كةركوك ئةكوذري .  

     Human Rights    Watchلة رِيكخراوةي ضاوديري مافةكاين مرؤظ وةدةسيت بةكاركردن كرد 1992لة سالَي  ::

(HRW) ناين ضةكي ئةركي لكؤلينةوة و بةدواداضون و طةران بةدواي اليةنة شاراوةكاين دؤزي ئةنفال و تاواين بةكارهيي

بؤ ئةو مةبةستة ئةضيتة كوردستان و بؤ ماوةي سي مانط سةرقالَي كؤكردنةوةي . َسثريدرا كيمياوي دذ بة خةلَكي كوردستان ثي

كؤكردنةوي ئةو زانياريانة بونة . زيكةوة ئاطاداري وردةكاري رِوداوةكان بوونزانياري و ضاوثيكةتن لة طةلَ كةسانيك كة لة ن

لة ئةجنامي تويذينةوةكةي كتييب     .و خةرجيكي زؤري بؤ تةرخانكرا HRWبنةمايةكي طرنط بؤ ثرؤذةيةكي زؤر طةورة لة اليةن 

لة  HRWبؤ "  ,Iraq´s Crime of GenocideِِِAnfal campaign        هةلَمةيت ئةنفال، تاواين جينؤسايدي عيراق"

  .بالَوئةكاتةوة بةضاث ئةطةيةنيت و 1995سالَي 

ي ضةند وآلتيك بةدةست بينيت تا سةراين رِذيمي دهةر لةسةرتاي نةوةتةكانةوة هيلتريمان لة هةولَ ئةودا ئةبيت رِةزامةن ::

لَةتيكي ةزامةندي نواند و ثيويست بة دةودوو دةولَةت رِ يانعيراق بداتة دادطاي تاوانةكاين نيودةولَةيت لة الهاي، بةالَم تة

  .ئةوروثي ئةكرد كة بيتة ثالَيان، بةالَم هيض لة دةولَةتة ئةورثاييةكان نةهاتنة ذيارباري ئةوةوة و هةولَةكة سةري نةطرت

 Theي قةيراين نيودةولَةيت طروثرؤذةي رِؤذهةالَيت ناوين و جيطري بةرِيوةبةري ثوةك بةرِيوةبةري  وة 1992لة سالَي  ::

International Crisis Group   كار ئةكات عةمانلة رِؤذهةالَيت ناوين و باكوري ئةفريقا لة نوسينطةي.  
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، بةسودوةرطرتن لةو  CHAKبؤ ناوةندي ضاك نريدرا ةوة "كامربج"لة اليةن زانكؤي كؤثييةكي كتيبةكة وةك دياري     ****

  .نوسيوة مكتيبةكةثيناسة و خستنةرِوي  "ضاك"ري ناوةندي كؤثية و لةسةرداواكا
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