
5ژمارە (180)، �10 نيسان �2007 زا��ن�راپ
رت و د�مان�

ع�لـــ	 م�حمـــود س�اســـ	 ��ك�كـــ� ل�و 
ك�ســـا��ت��ان�� چاالكان�، بـــ��م وەكوو 
س�رباز"ك	 ون و ��م�شـــ� ل� دواوە و ب� 
ب. ئ�وە� كـــ�س ب� ر+*	 گرنگ	 بزان�ت، 
ر+*ـــ	 ل� ناســـاندن	 تاوان�كان	 ئ�نفال ب� 
ناوەندە ج�5ان���كان، ل�گ�4 ئ�وەش	 وەك 
خ�8 ئ�*�ت زمانـــ	 �8*�ند�ش نازان�ت و 
ت�ن5ا كورد� ئ�زان�ت، ك�چ	 ك8*ن�دەران� 
ب�مالوبـــ�وال پ��وەنـــد� دەكات ب� ��موو 
ناوەندەكان�وە، ب8 ســـازادن	 چاالك	 و ك8< 
و ك8بوون�وە و بانگ�5شـــتكردن	 نووســـ�ر 
وتا�ب�تم�ند و شـــارەزا� ن�ك ��ر كورد، 
ب�*كـــ� عـــ�رەب و �8*�نـــد�، ��روە�ا 
ب�وەش�وە ن�وەســـتان�وە ب�خ�8 خ�زان و 
مندا*�كان��وە ��م�ش� ئامادەن ل� ��موو 
ر"پ�وان و خ8پ�شاندان�كان	 سا�ن� ب8 �اد� 
ئ�نفال و ��مـــوو �ادەكان	 تر� ن�ت�وە�	 
و ك8م����تـــ	 رە��ند� كـــورد ل� و�ت	 

�8*�ندا..
ع�لـــ	 س�اســـ	 لـــ� ر"گـــ�� ر"كخراو� 
(چاك)ەوە ر+*�ك	 ئ�جگار گ�ورە و ب���ز 
دەب�ن�ـــت ئـــ�م ر+ژان� ل� دان�شـــتن�كان	 
دادگا��كردن�ك�� (فرانس ڤان ئانرات) ك� 
تاوانبارە ب� فر+شـــتن	 مادە� ك�م�ا�	 ك� 
راست�وخ8 ئ�چن� پ�ك5ات�� دروستكردن	 
غاز� ئ�عســـاب و خـــ�ردەل ك� ســـا*	 
1988 رژ"مـــ	 ع�راق بـــ�كار� ��نا ب8 
ب8ردومان كردن	 شـــار� ��*�بج� و گ�ل. 
شار� تر� خواروو� كوردستان و ��روە�ا 
ل� گ�ل. ناوچ�� خ8ر���ت	 كوردســـتان 
ب�كار� ��نا ل� كات	 ش�<� ع�راق ئ�ران. 
ع�ل	 س�اســـ	 ب� ب�دەنگـــ	 كار دەكات، 
ب��م كارەكان	 خ�8 ر"كخـــراو� (چاك) 
دەنگ�ان ب�رزە و ئاشكرا د�ارن. ب�باشمزان	 
ب�ناو� ر+ژنام�� كوردستان راپ8رت�وە چ�ند 
پرس�ار"ك	 ل�بك�م س�بارەت ب� س�رتاكان	 
دەســـتپ�كران�ان ل�گ�4 دادگا��كردن�ك�� 

تاوانبار (فرانس ڤان ئانرات):
بكر"ت  راپ�رت:ئ�گـــ�ر  كوردســـتان 
باس	 س�رەتا� دەستپ�كردن ب� پر+س�� 

دادگا��كردن� بك��ت؟
ب8خ8م  مـــن  ع�ل� س�اس�:ســـ�رەتا 
چاود"ر� ك�نا*�كان	 <اگ��اندن	 �8*�ند� 
ناك�م چونك� زمان�ك� نازانم، <+ژ"ك ل�خ�و 
��*ســـام چووم� س�ر سا�ت� كورد���كان، 
��وا*�كم ل�س�ر ئانرات خو"ندەوە، وابزانم 
كاك كام�ران ئ�حم�د سل�مان نووس�بو� و 
بXو�كردبووەوە، ��كس�ر �ات ب� م�شكمدا 
دەســـت ب�كارب�ـــن، ب��م چـــاك 100 
د+الر� ن�بوو، ب��8 ب�س وەك خ��ا*�ك ب� 
م�شكمدا گوزەر� كرد و ب�رەك� جد� ن�بوو 
ب�الم�وە، ب8 ئ�وارە برادەر"ك ب�ناو� كاك 
ئ�حم�د شـــ�خ سد�ق ل� شار� ئا<ن�5م�وە 
ب� ح�ماســـ�ت�ك	 ك�م و"نـــ�وە ت�ل�ف8ن	 
ب8مكرد، وت	 ك�ســـ�ك وا ل� �8*�ندا ���� 
ب8 ن��دە�ن� دادگا، من�ش ل� وە�مدا باس	 
ب. پارە��م كرد، گوت	 خ�مت ن�ب�ت ئ�م� 
وەك ��*�بج����كان ك8م�ك ك8دەك��ن�وە، 
من�ـــش وەك كوردەكـــ� دە*�ـــت غ�رەت 
گرتم	، وەل. ب�شـــدار� كاك ئ�حم�د ل� 
دادگا���ك� ��ر ئ�وەنـــدە بوو، ��رچ�ندە 
ئ�وەندەكـــ� م�ژو��� ئ�گ�ر <اســـتگ�8ان� 
ب�نووســـ�ن�وە، چونك� قازانج باوك	 ز+رەو 
كـــ�س ل� ب�ر��م�ك�� شـــ�ر�ك ناكر"ت، 
ب��م خ�زان�ك�� كاك ئ�حم�د كات�ك من 
س�ف�رم كردبوو ز+ر �اوكار� كاك ئ�م�ر� 
كردبـــوو، دوا� ت�ل�ف8ن�ك�� كاك ئ�حم�د 
ت�ل�ف8نم ��*گرت ل�گ�4 كاك ع�ل	 <ەح�م	 
قســـ�مكرد، ئ�و�ش ز+ر� پ�خ8ش بوو ز+ر 
�ان	 دام، ئ�وجا ت�ل�ف8نم ب8 كاك ئاســـ8 
گ�رم�ان	 كرد ل� ئ�مســـتردام ك� ســـا�ت	 
ئ�نت�رن�تـــ	 چاك	 بـــ8 ب�<"وەدەبرد�ن و 
پ�شتر دووجار سم�نار� ل�گ�4 ب�<"ز �ار� 
ڤان ب8م` ل� پا*تاك ب8 <"كخستبووم، چونك� 
��وا*�ك� پاش موداخ�ل�ك�� خاتوو كر�ستا 
ل� پ�رل�مان ل� <اگ��اندن	 كورد� بXو بوەوە 
��ردووك�ان س�ر ب� پارت	 س8س�الستن، وا 
بزانم ��وا*� كورد���ك�ش خ8 ل� ئ�رش�فدا 
ماوە ئ�گ�ر خ8مان ماندوو بك��ن ��رل�س�ر 

ب�ش� دووەمفايل و د�ز� ئ�نفال.. س�بارەت ب� س�رەتاكان� ئامادەساز� ب� پر�س�� دادگاييكردن�ك�� فرانس ڤان ئانراتفايل و د�ز� ئ�نفال.. س�بارەت ب� س�رەتاكان� ئامادەساز� ب� پر�س�� دادگاييكردن�ك�� فرانس ڤان ئانرات

ع�ل� سياس�: 
ت�ل�فز��ن�كان ��وا��كان�ان وەك خ�
 ب�و ن�كردەوە و

��و��ان دەدا ر��� (چاك) ك�متر ل�وە
 ���� ن�شان بدەن
موداخ�ل�ك�� خاتوو كر�ستا بوو، ب��م كاك ئا: ڤين�س فاي�ق/ ه�&�ندا

ئاســـ8 ل� ما4 ن�بوو، ژن�ك�� <وســـ��� ب� 
كورد���ك	 س�ق�ت وت	 دوا� س�عات 10 
د"ت�وە، ئ�وجار ت�ل�ف8نم ب8 كاك ئ�م�ر قادر 
كرد، ئ�و�ش ل� ما*	 برادەر"ك	 بوو ب�ناو� 
كاك ع�ل	 ئ�سماع�ل ل� شار"ك	 د�ك�، ب8 
ما4 كاك ع�ل�ش ت�ل�ف8نم ب8كرد، ل� گ�*�دا 
م�س�ل�ك�م باسكرد، ب� گ�رم	 �ات� پ�ش�وە، 
وت	 باش� سب�� ل�گ�4 پارت	 س8س�الست 
قس� دەك�م و ج�وابت ل�دەگ�bم�وە، ش�و� 
دواتر ك� ت�لم ب�8كردەوە، وت	 كار� زەرورم 
��بوو ئ�مb+، ب��م ب� مســـ8گ�ر� سب�� 
پ��وەند� دەگرم، ك� سب�� پ��وەند�گرت 
وت	: ك�ســـان	 د�ك�ش ���� ب� دوا� ئ�و 
كارەوەن ل� <"گ�� پارت	 س8س�الســـت�وە 
دە�ان د+ز�ن�وە، ئ�و ك�سان�ش كاك ع�گ�د 
و ب�<"ـــز مارت�ن بوون، ســـ�ربار� پارت	 
س8س�الست، ب��م ل�و كات�دا بانگ�واز"ك	 
د�ك�ش بXوكرا��وە ب� ��مان ناو� ك8م�ت�� 
دادگا�	 ئانرات، دواتـــر ك� ب� بانگ�واز"ك 
داوا� ��كگرتنمان ل��انكرد، د�اربوو جد� 
ن�بوون ن�مان زان	 ك�ن و چ كارەن دەنگ�ان 
ن�بوو، ئ�تر ئ�م� دەســـت ب�كار بو�ن ئ�و 
ك8م�ت��� وابزانم ل� 18-9-2003 ئ�گ�ر 

��*� ن�بم <اگ���نرا .
پـــاش د+ز�ن�وە� ئ�و ب�<"زان�، كاك ئ�م�ر 
وت	 ك8بوون�وە دەك��ن تـــ8ش وەرە، وتم 
كاكـــ� من �8*�ند� نازانـــم و خ8ت نو"ن�ر 
ب�، ئ�تر پار"زەر د+زرا��وە ك� وابزانم كاك 
ع�گ�د پار"زەرەك�� داب�نكردبوو، �ارم�ت	 
ب8 ك8كرا��وە ل� ســـ�رەتاوە ب�<"ز مارت�ن، 
پارت	 س8س�الســـت ز+ر جوام�ران� �اتن� 
پ�شـــ�وە، ��نگاو� دواتـــر وت�ان دەب�ت 
ســـكا�ك�ر پ��دا بك��ن، وتم باشـــ� من و 
كاك ع�لـــ	 و دان�ا خان، وەك شـــا��د� 
��*�بج� و س�ردەشت و گ8پت�پ�، ب� وت�� 
داواكار� گشت	 ك�س	 خ�*ك	 ف�رج�ن�ش 
پ��وەند� ب� دادگاوە كردبوو، ئ�م� چ�ر+ك	 
دەستپ��ك	 ب�شدار� چاك بوو ل� پر+س�� 
دادگا���ك�، ب��م دەم�و"ت چ�ند راست���ك 
<وونبك�م�وە، ئ�و�ش:-پ�ش ئ�م� ك�سان	 
د� ئ�و ��و*��ان داوە ل� ناو�انا كاك ع�گ�د 
كورد بوو ل�گ�4 مارت�ن و پارت	 س8س�الست، 
ب��م ب�شدار� ئ�م� پ��داكردن	 سكا�ك�ر و 
پ��وەند� ب�ســـتن	 ل�گ�4 جال���� كورد 
ب���ز كرد، ت�نان�ت شا��د حا*	 ز+رمان ل� 

كورد و ع�رەب ب8 دادگا��ك� د+ز���وە.
ئانرات  بXوكردن�وە� چاوپ�ك�وتن	  -دوا� 
لـــ� گ�4 ت�ڤ	 ن�ت و"رك وەك وزارەت	 داد 
ب�bار�ان داوە دەست ب�كاربن ب8 دادگا��كردن	 
ئانرات، ب� پ�	 وت�كان	 ب�<"ز فر"د ت��فن 
داواكار� پ�شـــوو� د+زەكـــ�، ب��8 ئ�م� 
ب�شدار�مان كرد ل� دادگا���ك� وەل. ��موو 
شـــت�ك ن�بوو�ن�، راگ��اندنـــ	 �8*�ند�، 
وزارەت	 داد� �8*�ند� و ش�خســـ	 فر"د 
ت��فن، پارت	 س8س�است	 �8*�ندا ب�تا�ب�ت 
پ�رل�مانتار خاتوو كر�ستا، ب�<"زان مارت�ن 
و ع�گ�د، ســـ�ربار� <+ژنام�نووس ئارن8*د 
��مـــوو ل� پ�ش ئ�مـــ�وەن، وەل. ئ�م� ل� 
��مووان ماندوتر بوو�ن دواتر ب� ك��س�ك�وە 
ب� تا�ب�ت كاك ع�ل	 رەح�م	 و كاك ئ�م�ر 
و من، وەل. قارەمان	 س�رەك	 سكا�ك�رانن، 
دان�ا و مام قادر، ر"باز و...، ناب�ت ئ�وەش 
ل� �اد بك��ن ئ�وە� فلســـ�ك	 داب�ت، �ان 
ك�8كردب�ت�وە، �ان �اتب�ت� ب�ردەم دادگا، 
�ان پـــ�<ە كاغ�ز"ك	 داب�ت ب�شـــدارە ل� 
دوور�نـــ�وە� ئ�و دەســـك�وت�، من ناتوانم 
نـــاو� ك�س ب�5نم چونك� ك�ســـ�كان ز+ر 
ز+رن، تاوانبار دەبم نـــاو� برادەران	 خ8م 
<�ز بك�م، خ�*كان	 د�ك�ش ل� ب�ربك�م، با 
ئ�وە ب�ج�بh�5�ن ب8 ئ�رش�ف	 چاالك���كان 
كـــ� و"ن�كان�ان پار"زراوە ل� گ�4 ل�ســـت	 
ك8م�ك�كان و ئ�وان�� �ـــاوكار� دادگا�ان 

داوە، �اخود پ��وەند��ان كردووە.
كوردســـتان راپ�رت:ل� ســـ�رتادا ك. 
دەست	 �ارم�ت	 ب8 ناەند� چاك در"ژكرد؟

ع�ل� س�اس�: خ�*ك وەك ج�ماوەر، 
ســـكا�ك�ران ل� گ�رفان	 خ�8ان دە�اتن ب8 
دادگا���كـــ� دان�ا و ع�ل	 رەح�م	، ��موو 
ئ�وان�� ل�ب�ردەم ل�زمـــ�� باران ئامادە� 
دادگا���ك� بـــوون، ك�نا*�كان	 <اگ��اندن 

و"ن�كان�ان	 بXوكـــردەوە، ئ�وان�� �ان�ان 
دەدا�ن، ئ�وان� وزە� كارەك� بوون .

ح�زب�  راپ�رت:��*و"ست	  كوردستان 
كوردستان��كان چ8ن بوو ل�س�رەتادا؟

ع�ل� س�اســـ�: ��*و"ســـت	 ف�رم	 
ح�زب	 <وون ن�بووە و ك�ســـ�ش دژا��ت	 
ن�كردوو�ـــن، ��چ كات�ك پارت�ك ب�ف�رم	 
دژا��ت	 ن�كردوو�ن ت�نان�ت ب8چون	 واش�ان 
ن�بووە، دە�انتوان	 موداخ�ل� بك�ن و ئا*8ز� 
بكـــ�ن ب��م ن��انكردووە ئ�م� راســـت���، 
ب��م وەك تـــاك ب� ك8م�4 ب�شـــدار��ان 
كردووە ل� خ8پ�شـــاندان�كان ب�ردەم دادگا 
و �ان�ان داو�ن، <اگ��اندن�كان�ان ئامادە� 
دادگاك� بوون�، ��رچ�ندە جگ� ل� <+ژ ت�ڤ	 
ت�ل�فز�8ن�كان د� ��وا*�كان�ان وەك خ�8 
بXو ناكردەوە، ��و*�ـــان دەدا ر+*	 چاك 
ك�متر ل�وە� ���� ن�شـــان بدەن، چونك� 
نا*�ـــم ئ�م� ��موو بوو�ن، ب��م ب�شـــ�ك 
بوو�ن ل� پر+س�ك�، ب� تا�ب�ت ل� پ��وەند 

ب� كوردەوە .
كوردستان راپ�رت:كـــ�س ��و*	 ن�دا 

ك�ش� و ت�گ�رەتان ب�5ن�ت� ر"گ�؟
ع�ل� س�اســـ�: نا، ت�گ�رە خســـتن� 
بـــ�ردەم كار� وا گـــ�ورە ســـانا ن��� وە 
ن�شـــكراوە ئ�گـــ�ر بـــ� و�ژدان�وە قســـ� 
بك��ـــن، ئاخر ب8 ت�گـــ�رە بخر"ت� پ�ش، 
ئ�گ�ر ب�انو�ســـتا�� دەكرا، دەش�انتوان	، 
��ك ســـكا�ك�ر �اخ	 ب�ت�وە پار"زەر"ك	 
د�ك� داخـــل ب� دادگاك� دەبوو، ئ�و ح�زب� 
دەس��تداران� ب���زن ل� كوردستاندا ��موو 
شت دەتوانن بك�ن، ئ�وان متمان��ان ��بوو 
د+زەك� ب�رەو ح�زب�كـــ	 د�ك� نابردر"ت، 
من ب8خ8م دژ ب�وەشـــم لـــ� دوا� بردن�وە 
بكر"ت� ف�ز*�ك ب�ســـ�رخ�*ك�وە، چونك� 
فـــ�ز4 ��ر ب8 قوربان�ان�، ئ�وان�� ئازار�ان 
چ�شـــت ب�دەســـت ب8مب�كان	 ئانرات�وە، 
ئ�وان�� ما*�كان�ـــان خاپووركرا، ئ�وان�� 
ل� ســـ�دارەدران، ئ�وانـــ�� ل� ژ"ر گ8<ە ب� 

ك8م�*�كاندان .
كوردستان راپ�رت:��*و"ست	 حكوم�ت	 

��ر"م	 كوردستان چ8ن بوو؟
ع�ل� س�اســـ�: حكووم�ت	 ��ر"م	 
كوردستان نام�مان ب�8ان نووس	، وە�م�ان 
داو�ن�تـــ�وە ب� ت�ل�ف8ن ل� م�كت�ب	 ب�<"ز 
ن�چ�رڤان بارزان��ـــ�وە، ك� داوا� ك8م�ك	 
ماد�مـــان ل��ان كردبوو، بـــ� داخ�وە ��چ 
ك8م�ك�ـــان ن�كرد�ن، نام�مـــان ب8 ��موو 
دەســـت <+�شتووان	 كوردســـتان نووس	، 
��ر خ8م 16 نام�م ب�8ان نووس	 جگ� ل� 
م�*ب�ند� ئ�وروپا� �نك و ب�<"ز ن�وش�روان 
مســـت�فا و پ�رل�مان	 كوردستان وە�م�ان 
ن�دا�ن�وە، ��رچ�ندە ك�ســـان	 ناو �نك و 
حشك ك8م�ك	 چاك�ان كردووە وەك <"كخراو 

ب� ناوەند� چاك، ئ�وە ل�ب�ر ناك��ن .
كوردستان راپ�رت:��*و"ست	 حكوم�ت	 

ع�راق	؟ ئا�ا قس�تان ل�گ�*�ان كردووە؟
ع�ل� س�اســـ�: ن�خ�ر ��چ قس�مان 
ل�گ�*�اندا ن�كردووە، نازانم ل�گ�4 ك. قس� 
بك��ـــن، ئا�ا دەتوانر"ت ل�گ�4 ئ�و ف�وزا�� 
قســـ� بك��ن ك� ناو� حكووم�ت	 ب�غدا��، 
��روە�ـــا م�گ�ر كورد ب8 خ�8 ب�شـــ�ك 
گرنگ ن��� ل� حكووم�ت	 ب�غدا، ئا�ا ئ�وان 
د+ز� ئانرات�ان ن�ب�ستووە ؟، دەش�ا خ�8ان 
بكردا�� ب� خاوەند�، د�ارە دەو*�ت ��موو 
كات دەتوان�ت پ��وەند� ب� دادگاوە بكات و 
�اوكار� بكات، ب�انو�ستا�� دە�انتوان	 شت	 
گ�ورە بك�ن، ئـــ�وان موداخ�ل��ان بكردا�� 
وەك دەزگا كـــ. گو"	 ل� ئ�م� دەگرت، ل� 

ن�بوون�ا ئ�م� ��بوو�ن.
كوردستان راپ�رت: د+كوم�نت	 ز+رتان 
��تا ئ�ســـتا دەســـتك�وتووەو ز+ر�شتان 
بـــ8 دادگا ب�رزكرد+تـــ�وە، ئ�كرm باس ل� 
چ8ن��ت	 دەسك�وتن	 ئ�و د+كوم�نتان�مان 

ب8 بك��ت؟
ع�ل� س�اس�: ئ�و د+ك8م�نتان� ��موو 
بـــ� ش�خســـ	 ك8كراوەت�وە، لـــ� <"گا� 
پ��وەند� ش�خس�دا بووە، ب�*. ئ�ستا ك�م 
د+ك8م�نت ���� ل�س�ر ئ�نفال و ك�م�اباران 
ك8پ���كـــ	 لـــ� دادگا ن�ب�ت، ســـ�ربار� 
ژمارە��ك	 ز+ر� ب�*گ�نام� ل�س�ر گ8<�ن	 
ناســـنام�� �اوو�ت�ان و داگ�ركردن	 زەو� 

و زار� �اوو�ت�انـــ	 كورد� ناوچ�� داقوق 
و ك�ركووك و پر+ســـ�� خاپـــوور كردن	 
گوندەكان	 پار"زگا� ك�ركـــووك، دەتوانم 
ناو� ئ�م ب�<"زان� ب�5نم ك� �اوكار� چاك�ان 
كردووە ب� دەستخستن	 ئ�و د+ك8م�نتان�، 
چونك� ز+رب�� ز+ر� ل� <"گ�� من�وە بووە: 
“حاكم عارف، حاكم �اوار ح�م� خورشـــ�د 
د+ك8م�نـــت ل�ســـ�ر ئانرات، كـــ� ز+ر ز+ر 
گرنگ بوون” پار"زەر گ8ڤ�ند بابان، ئ�م�ر 
خواكـــ�رەم، ل�ت�ف فات�ح ف�رەج، شـــوان 
داود�، ت�ل�فز�8ن	 ئـــازاد� و ت�ل�فز�8ن	 

ك�ركووك . 
��روە�ا وا خ�ر�كم ئ�مـــر ق�بز� دادگا� 
ع�راق	 ك� داواكراوە ل� پ8ل�س	 ئ�نت�ر+پ8ل 
ئانرات بگر"ت بگ���نم ب� دادگا، ماوە��ك� 
��و*	 ب� دەســـت خســـتن	 دەدەم. ئ�و 
د+ك8م�نت و فل�مان� ل� دادگا و ئارشـــ�فدا 
دەم�نن، دەبن� ب�شـــ�ك ل� د+زەك�، ب��8 
چ�ندە ئ�رشـــ�ف�ك�� دەو*�م�ند ب�ت ب8 

پرس�ك� باشتر دەب�ت.
كوردستان راپ�رت: ئ�و د+ك8م�نتان�� 
ل�ســـ�ر ئانراتـــن، گرنگـــ	 ز+ر� پ�درا ل� 
راگ��اندنـــ	 �8*�نـــد�، چ8ن دەســـتتان 

ك�وت.
ع�ل� س�اس�: پ�شتر من ب�ستبووم ك� 
ب�*گ�نام� ل�س�ر ئانرات ل� دادگا� ع�راق	 
����، ك� چووم�وە ز+ر� ب�*گ�نام�كانم پ��دا 
كرد، وەل. ك� گ�<ام ئ�وە� ت�ا دەرن�چوو، 
ل� دوا�دا ز�اتر ل� ��ك مانگ ر+ژ� وا ��بوو 
حاكم�كانم ل� خ�و ��*دەستاند، خواردن و 
خ�و و ك8بوون�وەم ل��ان ح�رامكرد، ر+ژ� 
چ�ند جار ج�رەس و م�س�جم ب�8ان دەنارد، 
ئ�وان�ش ك�ش�� خ�ت	 ئ�نت�رن�ت�ان ��بوو، 
تاكو ب�دەستم گ��شت ش��تان ش�ق	 برد، 
خ8م چ�ندە منجbم ل�و كاران� ل�وەدا ز�اتر 
ئ�زعـــاج بووم، ل�رەوە داوا� ل�بوردن�ان ل. 
دەك�م، دەزانم ئ�ســـتا ئ�وان�ش ب�خت�ارن 
چونك� ب�شدار� كار"ك	 گ�ورە�ان كردووە، 
وەكو ناوەند� چاك پ�شـــك�ش ب� دادگام 
كرد، ل�ب�ر ئ�وە� دادگا ب�*گ�نام�� ك�م	 
��بوو ل�س�ر ئانرات ل� ب�غدا، ب��8 گرنگ	 
ز+ر� ل�س�ر رەوت	 دادگا���ك� دەب�ت، دوا� 
ئ�وە� زان�م ز+ر كار�گ�رە د*م ز+ر ئاسوودە 
بوو، من ل�رەوە سوپاس	 ئ�و ب�<"زان� دەك�م 
ل� ب�غداوە ئ�و �اوكار����انكرد�ن، ئ�وان�� 
وش���ك كورد� نازانن، ب�و كارەش�ان بوون� 
ب�ش�ك	 گرنگ ل� س�رك�و"ن�ران	 پرس�ك�.

كوردســـتان راپ�رت: ئ�كـــرm ب�h�ن 
ئ�م�� ئ�وە پ�	 ��*دەستن ل� دادگا��كردن	 
تاوانبار فرانس فان ئانرات كار� حكوم�ت	 
كوردستان�؟ ئا�ا ب8چ	 حكوم�ت	 ��ر"م ��چ 
ل�و ئ�ركان� ناگر"ت� خ�8 ب� شـــ�وە���ك	 

رەسم	؟
ع�ل� س�اس�: ئ�وە ل� ب�دەرب�ست�بوون 
و درك ن�كردن�انـــ� ب� گرنگ	 كارەك�، من 
ح�زدەكـــ�م ��موو جار"ك ئـــ�وە دووبارە 
بك�مـــ�وە، ئ�م� ب�شـــ�ك	 بچووك�ن ل�م 
نـــ�ك  �اوكار�ك�ر�ـــن  گ�ورە�ـــ�،  دادگا 
�ار�ك�ر� ســـ�رەك	، چونك� ئ�م دادگا�� 
ز+ر گ�ورەترە ل�وە� ئ�م� باســـ	 دەك��ن، 
�اوكات ب�bارەكان	 ك8تا�شـــ	 ز+ر گ�ورە 
دەب�ت، پرس	 ژ�ن8سا�دكردن	 كورد دەكات� 
پرس�ك	 ج�5ان	 گ�ورە. ئ�گ�ر حكووم�ت	 
كوردستان�ش ئ�وكارە� ن�كردا�� دە�توان	 
ز+ر موداخ�لـــ� بـــكات، �اوكار�ك�ر ب�ت، 
ب�ردەوام نو"ن�ران	 ل�گ�4 قوربان�ان ب�ت، 
وەرگ�b داب�ن بـــكات، پارە� پار"زەر داب�ن 
بـــكات، ئ�وە ك�� كار� من� داوا� ك8م�ك 
بك�م ب8 ئ�م كارە ن�ت�وە��� ك�س ناتوان�ت 
ر"گر ب�ـــت، چونكـــ� ئـــ�وان دەو*�تن و 
ش�رع��ت�ان ل�ب�ردەستدا��، تاكو دەو*�ت�ش 
وەستاب�ت موداخ�ل�� ش�رع���ت	 ز�اترە ل� 
من و ت8و كاك ئ�م�ر و كاك ع�ل	 و ... .

كوردستان راپ�رت: ئ�وە� ئاگادار بم 
ســـ�ردان	 وەزارەت	 ئ�نفال و ش���دانتان 
كـــردووە، چـــ	 بـــ8 كـــردوون؟ چ ج8رە 
پشـــتگ�ر��ك	 ب8 دەســـت�ب�ر كـــردوون؟ 

��*و"ست	 چ	 بووە؟
ع�ل� س�اســـ�: ب�*.، بـــ8 ئ�م كارە 
ن�بوو، ل�م كارە ئ�م� باشـــتر �اوكار�انمان 
كـــردووە، ب�bار� دادگا ل�ســـ�ر ئانرات ك� 

كاك ب�خت�ار عارف كردبـــوو� ب� كورد� 
پ�شتر دام پ��ان ب8 ئ�وە� ب�كار� ب�5نن 
لـــ� دادگا (كاك ب�خت�ار عارف ل� دادگاك� 
ر+*	 م�ژو�	 ��بوو، ناب�ت ل� �اد بكر"ت)، 
ئ�نجام�شـــدرا، ��روە�ا دوو پر+ف�س8ر�ان 
ب8مان داوەتكرد ب8 شـــا��د� دان ل�ســـ�ر 
تاوانـــكاران، وەك	 د�كـــ� داوا� ��چمان 
ن�كردووە ل��ان ب�ف�رم	، ب��م ئ�م� ل�گ�4 
وزارەت	 ناوبراو پ��وەند�مان باش�، ��رچ�ندە 
پشتگ�ر� ل��اسا� ش���دان و ئ�نفالكراوان 
ناك��ن، پ�شـــب�ن�ش دەك�م ل� دا�اتوودا 
ل�س�ر شو"ن	 ناشتن	 <وفات	 ئ�نفالكراوان 
��*و"ست	 توندمان ل� ب�رامب�ر�ان ��ب�ت، 
چونك� ب8چوون	 ئـــ�وان وا�� ئ�و گ8<ە ب� 
ك8م�*� ل� ��ول�ر ب�ت، ئ�م�ش پ�مان باش� 
ل� ناوچ�� قورسا�	 قوربان�ان ب�ت، ك� بان 
م�قان	 ك�ركووك�، ت�وز�ف كردن	 گ8<ە ب� 
ك8م�*�كان ل� ب�رژەوەند� س�اس	 كار"ك	 

خراپ� .
كوردستان راپ�رت:ك. كر"	 پار"زەر� 

ب8تان داب�نكردووە ؟
ع�ل� س�اســـ�: ئ�و ب�ش�� ب�ر ئ�م� 
ك�وتـــووە وەك ناوەند� چاك ك� نز�ك ب� 
ن�وە� كر"ك���، خ8مان پ��دامان كردووە، 
ب�شـــ�ك	 ز+ر� ك� نز�ك ب� ســـ�چارەك	 
من پ��دامكردووە، ب�شـــ�ك	 ز+ر� د�ك�� 
برادەر"ك ب�ناو� كاك دل�ر مح�م�د داب�ن	 
كردووە، ب�ش�ك�� د�ك� ك� ز+ر ل�وە� ئ�م� 
ز�اترە ك8مار� ئ�سالم	 ئ�ران دەد�دات ب� 
پار"زەرەك�، چونك� ب�ش	 ز+ر� قوربان�ان 
ل� ئ�ران�وەن، ئ�م�ش ئ�شكال��ت�ك	 د�ك��� 

ل� دادگا���ك�.
كورستان راپ�رت:ئ�گـــ�ر ب�ش	 ز+ر� 
ئـــ�و ك8م�ك� ت8 ك�8دەك��تـــ�وە، ئ�� ب8 
پار"زەرەكـــ� ج�گ���كت لـــ� دادگاك� ب8 

ناگر"ت؟.
ع�ل� س�اســـ�: خـــ8م ��و*ـــم ب�8 
نـــ�داوە، ل� ال��ك	 د�ك�وە نازانم ئا�ا ئ�وە 
بـــ� پار"زەرەك� وتراوە �ـــان نا ؟ من ��ر 
ئ�وە كارم بـــووە، چاالك�م ئامادە كردووە، 
��چ كات ن�چووم�ت� س�رم�نب�ر ن�بووم�ت� 
نو"ن�ر، ئ�م�ش با �ـــ�ر وەك ئ�وان�ب�ت، 
گرنگ كاركردن و زەم�ر مورتاح كردن�، كار� 
خ8ت بك� و ل� دوور بووەست�، م�ژوو چاو� 

ت�ژە ��موو شت دەب�ن�ت .
كوردستان راپ�رت:بوون	 ��ك پار"زەر 
ب8 ��مـــوو قوربان�ان، ل� ال��ك�وە ت�عامل 
ل�گ�4 ئ�ـــوە دەكات، لـــ� ال��ك	 د�ك�وە 
ل�گ�4 ك8مار� ئ�ســـالم	 ئ�ران، ئ�م� ب� 

ك�ش� نازان�ت ؟
ع�ل� س�اســـ�: ب8 مـــن گ�ورەتر�ن 
ك�شـــ���، ك� من ب8خ8م چ�ند�ن سا4 ل� 
كوردســـتان	 ئ�ران پ�شم�رگ� بووم�، ��ر 
ئ�م�ش د+زەك� بچووك دەكات�وە، دەبوا�ا 

��ك پار"زەر ن�بوا�ا ب8 ��ردووال، من ئ�م� 
ب� سووكا��ت	 دەزانم، وەل. چارەس�ر�ش 
سانا ن���، من ب� ت�ن�ا ناتوانم ب�bار بدەم، 
ئ�گ�ر پار"زەرمان ج�ا بوا�ا باشتر دەتوانرا 
ناســـنام�� ن�ت�وە�	 ب� پرســـ	 دادگاك� 
بدە�ن، با ئ�م� ئ�زموون�ك ب�ت ب8 دا�اتوو.

راپ�رت:��*و"ســـت	  كوردســـتان 
ر"كخراوەكانـــ	 تا�ب�ت ب� كاروبار� ئ�نفال 
و قوربان��كانـــ	 ئ�نفـــال ��تا ئ�ســـتا چ 
��*و"ست�ك�ان ��بووە؟ �ار�كار� ���� ل� 

ن�وانتاندا؟
ع�ل� س�اس�: ب� دەستپ�شخ�ر� ناوەند� 
چاك ف�دراس�8ن�كمان درووستكرد ل� 11 
<"كخراو پ�ك �ات، ب�رپرس�ار���ت���ك�ش	 
بـــ�ر چاك ك�وت، ب��م كـــ� چاالك ن�بوو 
ئ�وا س�رن�ك�وتن�ك�شـــ	  پوكا�ـــ�وە،  و 
ئ8با*�ك�� ب�ر چاك دەك�و"ت، ئ�م� ل�گ�4 
��موو�دا پ��وەند� باشمان ����، خ8مان ب� 
�اوكار�ك�ر�ان دەزان��ن ن�ك ئ�لت�رنات�ڤ، 
بـــ��م وەك دەزانن لـــ� دوا� 21-8 ەوە 
ز+رب�� موبادەرەكان ل�و بوارەدا ب�دەســـت 
چاك�وە�ـــ�، ب��8 تا ئ�ســـتا تا ئ�م چرك� 
ســـات� چاك پ�ش�نگ� ل�و بوارە، وەل. ئ�م 
<"كخراوە ســـ�رب�خ�8ان�، فرە ب�ركردن�وەو 
فرە ئاواز خو"ندنـــ	 ت�دا��، ئ�گ�ر ئ�فل�ج 
ن�كر"ت ئ�وا دەتوان�ت <+*	 باش بگ�b"ت، 
ئ�م� دەمان�و"ت ل� گ�4 ��موو ئ�و<"كخراوان� 
ن�ك دەســـت� خوشك ب�*ك� ��ك كار ب�ن، 
ئ�وەنـــدە نز�ك ب�ن�وە تاكو توان�وە ل� ناو 

��كتردا . 
كوردستان راپ�رت: ب8 سا*�ك	 د�ك�، 
�اد"ك	 د�ك�� ��*�بج� و ئ�نفال چ�تان ب� 

دەست�وە�� ؟
ع�ل� س�اس�: ل� ئ�ستا ��*م�ت�كمان ب� 
دەست�وە�� ب8 ئ�وە� گرنگ	 ب� ��*�بج�و 
ئ�نفال	20 بدر"ت، خ�ر�ك	 كار� گ�ورە�ن 
ب�8، ســـ�رەتا ب� پ�شـــ�نگا��ك	 ئارم ب8 
ئ�و �ادە دەســـت	 پ. دەك��ن، ك� ئارم	 
س�رب�خ8ت بوو تا�ب�ت بوو ب�و ب�رەوەر��� 
ئـــ�وا دەتوان�ت ز�اتر ج�مـــاوەر ل� دەور� 

ك8بك��ت�وە.
ل� ك8تا��دا سXوم ���� ب8 ��موو قوربان�ان، 
ئ�مـــ� ل� ســـا��� قوربانـــ	 ئ�وان�وە ئ�م 
شـــاناز���مان ب�رك�وتووە، ســـXوم ���� 
بـــ8 ��مـــوو ئ�وان�� ســـكا�ك�ر بوون ل� 
دادگا���ك�، كاك ع�ل	 رەح�م	، دان�ا خان، 
كاك ر"باز، خزمان	 س�ردەشت، وەرگ�bەكان 
ب�خت�ار عارف و حوس�ن قاسم و ش�وك�ت 
د+سك	، جار"ك	 د�ك� كاك مارت�ن و ع�گ�د 
و كر�ستا و ئ�م�ر و ع�ل	 <ەح�م	 و ��موو 
ئ�وان�� جار"ك ل� جاران ل� ب�ردەم �8*	 
دادگا ئامادە بوون. ب� خوناو� كچ�شم�وە، 
ب� بـــاوان ئـــ�و منا*ـــ�� دەخ�ل�ك�� ل� 
دانمارك�وە پ�شك�ش ب� دادگا���ك� كرد . 

ع�ل� س�اس�


