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ثاش ئةوةي , لة ناوةرِاسيت نةوةدةكاني سةدةي رابردوو  ذةكاني هاتين بؤ كوردستانيةكةم رِؤ وةفيق سامةرِائي لة
ئةو  , رت دةبوةوةلة دواي رِؤذ تةنطئوميَديَك بة ماني ئةو رِذيَمة رِؤذ ,  توند دةكرانةوة  رِذيَمثالَةثةستؤكان لةسةر 

 لة كوردستان ةكانهيَزة سةربازي, بؤ سةرتاسةري عيَراق سةير دةكرا رِؤذانةي كة وةفيق سامةرِائي وةك فرياد رِةسيَك
بؤ ئةوةي , اني ثيَشمةرطة  لة خزمةتيدا بوونبةتاليؤن و تيث و هيَزةك, طواية سةدام دةرِوخيَنيَتدةخرانة بةردةسيت 

لةسةر نةخشةكاني ئةو  ان خؤي ةكان دوارِؤذي سياسييةنة سياسيال, ي سةربازي لة بةغداد ئةجنام بداتكودةتا
وسي وكةمثينمان لة دذي ريَكخست بؤ ئةوةي ضارةن"كوردستانرِيَكخراوي ئاوارةو ئةنفالةكاني " لةئيَمة , بنيات دةنا

ةكي رتين كةمثني بوو دذ  بة كةسايةتيرفراوانتا ئةوكات ئةو كةمثينة بة, ةنفالكراوةكامنان بؤ ئاشكرا بكاتئ
ئةوانةي "  بةرِيَوة بربدريَت  ي عيَراقي لة ثيَناو دياريكردني ضارةنووسي ئةنفالكراوان و بيَسةروشيَنكراوانئؤثؤزسيؤن

, سةن فةالح حة, مامؤستا فةرهاد خاليد, بةدرةدين حةمة سالَةح) باري خؤم ماندوو بوون بةو كةمثينةوة  سةر
يةكان لةسةر ر وةفيق سامةرِائي ئةمرِؤ زانيارئةطة,داوامانكرد .... "م بؤرة رِزطار ما, عادل قةشقة, هةد تؤفيق سةر

ديارة دةربرِين و ئاشكرا كردني زانياري , دةكاتسبةي لة بةعس خراثرت بة كورد ,  اتتاواني ئةنفال ئاشكرا نةك
ري ئةندازياري سةرةكي و نةخشة دارِيَذة, اراني ئةنفالتاوانب لة اليةن كةسيَكةوة بة طووتةي, ةنفالئلةسةر تاواني 

 .هةر واشيكرد, ئؤثةراسيؤنةكة بوبيَت ئةستةمة
بؤ ئاشكرا كردني , فشار خستنة سةر وةفيق سامةرِائي بؤ,  لة  دةقي ئةو هةلَمةتة نبةشيَك,  واذؤيانةي خوارةوة ئةم

, كوردستاني نويَ" لة رؤذنامةكاني  5991-5991اني لة سالَةك كة,وسي ئةنفالكراوان ئةجناممان داضارةنو
 :بآلوكراونةتةوة"  عةرةبي–رِيَطاي كوردستان , ئةمرِؤ

 
 

 

 



 

  
 

 
 
 

 



 

 

 
رةبي و ةبة  كوردي و ع, لة دةرةوةي دةسةآلتو دةسةآلتدار ثارتي , كوردستاني و  ئةم واذؤيانة ثارتي عيَراقي 

تةنها لةسةر ضارةنووسي ئةو , ةوة بؤي نارديمان لة كةسي نزيكنيارِجا و تكاي د, زمانةكاني ديكةش بآلو كرايةوة
ئةطةر , ماون كةسوكاريان دلَنيا بكاتةوة ئةطةر, بدركيَنيَتئاشكرا بكات و يةك نهيَن, ان ليَدوانيَك بداتكةسوكارانةم

انيَكي سةرلةنويَ تاكو بةشيَك لة كةسوكاريان ذي, ية ئةبةديية كؤتايي ثيَ بيَتوانمردوون ديسانةوة با ئةو ضاوةرِ
ئاورِيَكي ليَمان , وشةيةكيشي نةدركاند تةنهائةم تؤمةتبارة وةليَ , دا نةذيَندةستثيَبكةنةوة و لة ضاوةرِواني ئةبةدي

لةوالوة هةزاران هةزار كورِ و كةسوكاري كةضي , و طويَبيسيت داواكارييةكان نةبووخؤي كةرِ و اللَكرد, نةدايةوة
و ثارِانةوةي كةسوكاري نة فيغان , نة رِجا دادي هةبوو, ةكانيوة بؤكردة سةربازيخزمةتيةئةنفالكراو خرانة 

تاوانةكاني ئاشكرا ,نهييَن رفةقاي خؤي نةدركاند, نةهاتة خوارةوة ي بةعسيانة لة كةلي شةيتان, قوربانيان
ئةمة ض , ةئةمة ض دلَرِةقيةك,  طؤرِي نةدركاندئادرةسي يةك , وتيةك وشةشي لةسةر ئةنفال نة,  نةكرد
 .بؤية هةولَةكامنان سةري نةطرت, ةكان تا ناو طؤرِ بثاريَزيتةكة نهيَنييةتيبةعس

 

 لة ثارِانةوةوة  بؤ  شةرمةزاركردن
 

لة هةموو تاوانةكاني ثاك  ثيَش روخاني بةعس  وةفيق سامةرِائي بة ثةيوةست بووني بة رِيزةكاني ئؤثؤزسيؤن
, كة بةوةشةوة نةوةستان ,ؤيان بة بةرذةوةندي خؤيان خؤش بنة مايف خل كوردي ئةطةر اليةني سياسي, بيَتةوةنا



بووني لة تاوانةكان يةكال  ئةوة دادطايية دةتوانيَت ثاكي ئةو و بيَبةري  ,كراية راويَذكاري سةربازي سةرؤك كؤمار
رِياري دادطايةكي ليَبوردني كةسوكاري قوربانيان تةنها لة ئةجنامطريي ب, ةوة لة بةرامبةر مايف قوربانيانبكات

ياخود لة ثرؤسةي ئاشتةوايي وةك , سةربةخؤي ئازادةوة دةبيَت  بةوةي برِيار لةسةر بيَتاواني طومانليَكراو بدات
لة ثرؤسةي ئاشتةواييدا هةر , ئةويش دواي داننان بة سةرجةم تاوانةكان و داواي ليَبوردن كردن, باشوري ئةفريقا

وةك لة , رؤلَ طؤرِينةوة بووني نيية, قوربانيش وةك قورباني, ر وةك تاوانبارتاوانبا, كةسة وةك خؤي دةرةكةويَت
 . ئيَستاي كوردستان بؤتة دياردة

ةوة طةشت و هةلَمةتي ئاشكراكردني تاوانةكاني وةفيق سامةرِائي لة اليةن كةمثيين هةلَةجبة و  2002لة سالَي 
كة بةندة بة هاوكاري  ,ةندي ضاك و دواتر ضاوديَري كوردؤسايدكة دواتر ناوةكةي طؤرِا بؤ ناو ئةنفالةوة دةستيثيَكرد 

هةر لةو كاتةشدا اليةنة شيعةكان بةهؤي ثشكداري ناوبراو لة سةركووتي  ,ي دةبردبةرِيَز ثرؤفيسؤر ج ق بةرِيَوة
دةستيانكرد بة هةلَمةتي , دا5995راثرِيين سالَي بةتايبةتيش بةشداريكردني لة سةركووتكردني رِاثةرِين 

بؤ ئةو مةبةستةش ئةو , بة دادطاييربدنيكؤكردنةوةي زانياري لةسةر تاوانةكاني ناوبراو و شةرمةزاركردن و بةرةو 
هاوكات ثةيوةندي "  فايالنةي ثةيوةست بوون بة تاوانةكاني وةفيق سامةرِائي دران بة كةمثيين هةلَةجبة و ئةنفال 

لةو كاتة هيض كةس و اليةنيَك  ثشتيوانيان  , ي فةرمي لةسةريبة ثاريَزةرةوة كرا لة لةندةن بؤ تؤماركردني سكاآل
لةو هةلَمةتة ناكرد  بطرة بةهؤي نزيكي ناوبراو لة ينك  ةوة  زؤر تانة و تةشةر  و بووختانيش  بؤ  هةلَمةتةكة 

نامةكان بؤ زماني لة وةرطيَرِاني بةلَطة ةكي  زؤري كردمج  ق  نةبيَت  كة هاوكاري  جطة لة كاك  دكتؤر  ,هةلَدةبةسرتا
 .و بآلو كردنةوةو دارِشتنةوةيانوسينةوةي بةيانامةكان بة زماني عةرةبي وكوردي و ن

 :دةخةمة بةردةستتان  بآلومانكردةوة دالة كاتي خؤي كة,  ي وةفيق سامةرِائيمنوونةيةك لةو   تاوانانةلة خوارةوة 
 
بدولستارحوسێنعه ئیدىپیادهمنرائیفادهوهبانهومیهرهورهناوىخواىگهبه"  

ئهعه فرقهلهكهلحمیرییهبود 82)ى سه( بهدانراوم 507)پیاده لیواىر ى(
یهیلهفه بهكهقى ، پێیهم كهو فهوهى ئامر یهكیلى وكهوجى رىفسهئه م

بهیوهپه بهوهكانهرتهكهندى ، لهدهڵێندهبووم نێ مردهبهم تىبۆوڵهودهدادگاى
جه تاوانبارانى كردنى وقهدادگایی رهنگ ئاماده زىگهاڵچۆكردنى بۆمرۆڤ بم

چونكهئیفاده ، شایهدانم پرۆسهمن حاڵى لهت وكانى و ناوبردن كوشتن
له بووم ههوێرانكردن لهبجهڵهشارى ئهوهكردهو ئامادهكانى و بۆ شمنفال

به و ئهبارهلهوههكانناوهزانیاریدان تاوانانهى وهو رائید :پلهئیفاده. پیاده) :ناو(

عهعه حوسێن ئهبدولستار پۆستبود لحمیرى فهوه: ئامر مىكهیه وجىكیلى
مكهقىیهیلهفه (82)ىفرقه(505)لیواى:كهكانیهرتهندىكهیوهرىپهفسهئه

زانیارییاواوىئهوێتتهمانهده فیقكانىلیواىروكنوهتاوانه تنبهتایبهىكهنهو
نینیهرابگهوهراییهسامه * له: بهوه (0990)ساڵى لێژنهكو هۆبهرپرسى یو

)رمانىپێكهێنانىدامفه،سهكراوه رینوكاتێكیشراپهزراوهىورددامهوهلێكۆڵینه
ئیعداماتلێژنه ى له( باكوورناوچهى وهرۆكایهسههب كانى روكن لیواى فیقتى
داوهسامه ئهرایی لێژنه، لهفسهئه كیهژمارهیهو ئیستخباراتى خۆگرتبوورى

عهوانهله مهش خزهمید كازمروان بهكه یر وهفهناوبراو سامهرمانى راییفیق
یانزیاترلهژمارهكهتومنداألهێناوهئافره كىزۆرىهاواڵتیانىكوردىلهیهژماره

وگۆرهىئهوهرىخالیدئیعدامكراونوبۆشاردنهعسكهمه ولهسبووهكه(070)
بارهڵهكۆمهبه مهقوتابخانه گاىش كۆشتنكارى لهعسكهى خالیدیان رسهرى

.*بنیاتنناوه

یستخباراتىتىئرایهبهڕێوهركىبهكویتئهرچوونىسوپاىعێراقىلهده دواىله
وهبه رىسكهعه روكن سامهلیواى لهفیق سپێردرا بهجێگهرایی رىبهڕێوهى

 پێشوو یه(نوورى تڵعهته) كردهكه، نجامىداراییئهفیقسامهوهشكهوهم
به بوو كردن وانهلهوهكانهرییهسكهعهركردهسه گومان روكن لیواى )ش

تسابرعیسمه بهرهنداوىعهكانىكهوهركانىكردهئه رۆكىسه( و هۆىبى،



راپۆرتانهئه نووسیوهسهراییلهسامه شكهو بۆسهرى ،وهرزكردۆتهدامىبهو
ستگیركرانشدهرىدیكهفسهڵێكئهئیعدامكراوكۆمه تسابرلیواروكنعیسمه

ىكهرینهىراپهبارهله.*نابىلجهكاملساجتئه وكاتشلیواىروكنىئهوانهله
مىلهكهىیهراییسرییهفیقسامهوالیواروكنوهئه ،وهتولهیندییهزاىسدهقه

هێزهركردایهسه ئه كانىتى لعابد سجمهورىرهحه) به( كرد ئهئیعدام وهۆى
بوو،بۆیهیهه(بدوڵاڵتركىحتحوتعه)مدهموقهكهسرییه ئامرىلهىكهگۆمانه

.ئیعدامكرانكهربازانىسرییهسه واوىوتهئه
(00/6/0922)راوىبهله(:ش .گ.م)ىكانئیفادهكوردهشارهىموستهئیفاده

فانمستهسهدحهحمهرائیدئه زاىزاخۆبهقهالللهندكجهموختارىگوندىكه

یاندكهزیزراگهبدولعهرعهعومه انىكتىهێزهركردایهرىئیستخباراتىسهفسهئه
(09 ئههه( كهوانهاڵتوو بهگۆندهوهڕێنهبگه وێتیانهدهى بڕیارىگوێرهكانیان ى

هێزێكنبهسهدحهحمهرائیدئه.وهشۆرشه تىركردایهنىسهنجومهلێبوردنىئه
سرییهلهكه پێكهاتبووچوار مغاویر ئهكهگوندهیشتنهگه ى داوى بهوهو فێلى
كردهوهىلهوانهئه كهسهكه(09)ر،ههوهیانگرێتهبڕیارىلێبوردنده كهوهدڵنیا

رائیدته ، بوون حهحمهئه سلیم مستهسهد رێنماییهن زىفرهكانىئامرىمهفا
.ئیعدامكرانسهكه(09)ووێشئهرلهوههوهخوێنده ( راییفیقسامهوه)ئیعدام

موستهئیفاده ى ح .ا.ا)شار الب. قهرهسهله(: ئهسابخانهتاى ،وهنفالهكانى
لجبورىئامرىهێزىدیاسینئهمهمیدمحهعهدابه رمانىراییفهفیقسامهوه

لهدووه تهتهمى بهق گونده ق سهوێرانكردنى بهكانى وكۆیهر
مهسهستبهده ورداگرتنى مااڵت خهوهكۆكردنه ڕو ئهى گوندانهڵكانى وو

شوگوندانهىئهم،ژمارهكهقىیهیلهفه تىركردایهگاىسهیانبۆبارهوهگواستنه

(80 ده( گوند بوون سلێمان. هۆبهبهڕێوهبه رائید مهرى لهنزوومهى باكوور ى
ڕاوگومانىگهدهوهوگوندانهىئهرانهسهستبهده ونێوئهله(0990-0920)ولێرهه

شوهراییهفپقسامهكانىوهرمانهپێیفهكردوبهستگیرىدهده كوێبكردابوایهله
ڵكىوپێشچاوىخهلهكرد،بۆیهجێدهرجێبهسهئیعدامىبه رحوكمىكسهیه

منیشدووبه بهكه وجوودى كران ئیعدام ناوىس ئاغا0: جاجى حاجى ـ ـ8.
"..زاعرووفئیسماعیلرهمه


, ةكاني نةجوآلندداني ثارتة كورديويذ, بة زماني كوردي و عةرةبي , ردنةوةي ضةند جارةي ئةم ئيفادانةبآلوك
طاوة ئةم هةلَبطرن  تاكو لة رِيَطةي دادتؤمةتبارة  وادارياني نةكرد بةوةي دةست لة هاوكاري و ثشتيواني ئةو 

 .انانة يةكال دةبنةوةطوم
 
 

 بؤضي دان بة تاوانةكان نانيَن ؟
 

وانكاراني لةطةلَ ئةو بةتاوانباركردنةي لة دادطا لةسةر زاري تا, ئاماذةمان ثيَيان دا لة سةرةوة  يئةم تاوانانة
بؤ ئةوةي  دادطايفادةكانيش بانط بكريَن بؤ وة خاوةند  ئ, ةكريَت لة دادطا يةكال بكريَنةوةد ,ئةنفالةوة رِاطةيةنران

مةرجيش نيية هةموو ئةم , يةكانيان بكؤلَريَتةوةيت شايةدلة رِاس,  بكةنةوةثيَشكةش ةكانيان دوبارة شايةدي
ياخود  وةفيق سامةرِائي تاوانباري يةكةم بيَت لة ئةجنامدانيان  و , دواي ليَكؤلَينةوة  رِاست دةرضن ئيفادانة لة

ثشت ئةجنامداني  كةسانيَك دةردةكةون لة, يةكانكؤلَينةوةو دةركةوتين رِاستي ليَوةليَ لة ئاكام, بيَتبووبكةريان 
لة  ,هةر كيَيةكة  سزاي خؤيان وةربطرنتاوانبار , طرنط ئةوةية خودي تاوانةكان ئاشكرا بكريَن , ئةم تاوانانةوةن

لَ وةفيق سامةرِائيدا هةية  نة كورد هيض كيَشةيةكي شةخسي نة لة طة ,ريَطاي دادطاوة  تاوانةكان بة دؤكؤميَنت بكريَن
 .ئةوةي هةية تاوانكار نابيَت لة سزا رزطاري بيَت ,كةسي دي



و بةعسي طالونةتة ئةو تاوانانةي بةرامبةر بة ت ذمارةيةكي ئيَجطار زؤر لة بةرثرساني سةربازي و ئةمن و ئيستخبارا
امداني ئةو يَت رِؤلَي ثيَشةنطانةي لة ئةجنيةكيَك لةوانةي طرميانةي ئةوةي ليَدةكر, نةتةوةي كورد ئةجنامدراون 

لةو ثيَطة  بيَشك   ,بة حوكمي جيَطة و ثيَطةكةي لة هةرةمي دةسةآلتداريدا وةفيق سامةرِائيية, تاوانانةدا هةبوبيَت
وةليَ تا , ئةمة دادطا يةكالي دةكاتةوة, ةوةطالوةتة بةشيَكي ةوةي هةر تيش بةو هةموو درِندةيطرنطةوةي و دةسةآل

 . و زياتر وةك تاوانبار دةرة كةويَت وكاتةي بة هةآلتووي لة بةرامبةر دادطا دةميَنيَتةوة ئةوا طومانةكان زؤرنةئ
 
 

 سكاآل تؤماركردن  لة وةفيق سامةرِائي
 

لة ماندوويةتي  رِيَطا دوورو دريَذة هيَشتا كة بؤ كوردستان   سةردامن لة هؤلَةنداوةلة   8006ديسةمبةري سالَي 
رِؤذ   0لة ئاكامي ,   دةرنةضوبوو دورو دريَذة  ةتي ريَطاو ماندويةوةمنةحةسابو يةكة بة ئؤتؤمؤبيل  كم 0000

, اكاو زةنطي تةلةفؤنةكةم  ليَي دالة ن, ثشوو و بةردةوامي ناو ئؤتؤمؤبيَلطةشيت  بةردةوامي شةو رِؤذ رِيَكردني بيَ
وةك  لة مانشييَت , ؟طةياندني وةفيق سامةرِائي ادطاييد وتيان رِاستة بةرِيَزت هاتوويتةتةوة بؤ كوردستان بؤ بة

ثرسياريَك لة " لة اليةن ئيوةوة دةدريَتة دادطا طوايا وةفيق سامةرِائي  , " رِاثؤرتدا نووسراوة رِؤذنامةي كوردستان
ؤشم ئامادة وة خ ,ئاوا بة خيَرايي بةرةو روي ببمةوة ,ت لةو لةحزةية ضاوةرِوانيم ناكردناكاو بوو بؤ من و   قة

 لة ثالَتاك  هةرضةندة ثيَشرت لة كؤبونةوةي ناوةندي ضاك, انةوةي ثرسياري قورسي  لةو ضةشنةنةكردبوو بؤ وةآلمد
بةآلم بةو ,لة كاتي طةرِانةوةم بةس بوار هةبيَت جيَبةجيَي بكةمئةو برِيارةمان دابوو  وة منيش ئةو بةلَيَنةم دابوو 

 ئةو  ذمارةيةي كوردستان رِاثؤرمت بةرضاومن هةرضةندة , بةلَيَ رِاستة : دلَي ومت بيَ دوو  لة وةآلمدا,ة ناخيَرايي
كة كاك قادر  وة  ئاطام لة بآلوكردنةوةي ئةو  هةوالَة بةهيض جؤريَك نةبوو , تبوو كةهةوالَةكةي بآلوكردبوةوةنةكةو

داية نام هيَشت يان ثيَم بكرئةطةر ثرس, ةشيت وا بةو زويية بآلو بكريَتةوضاوةرِوانيشم ناكرد ,  نادر ثيَياني دابوو
هةوالَةكة زؤر طران بوو بؤ من  و  خستمية , يةكةوة رِابطةيةنريَتبةتايبةتيش لة مانشييَت رِؤذنامة, بآلوبكريَتةوة

طران بوو ئةمةش , م دةبوايا ثاريَزةر ثةيدا بكريَتبؤ هةنطاوي يةكة, ولَي جدييةوة  بؤ بة ثراتيككردنيبةردةم هة
لةو " موستةشاري سةرؤك كؤمار بيَت " بؤ  بة دادطايي طةياندني كةسايةتيةك , يدا بكريَتثة  نريَت ثاريَزةريَك بتوا

كةس لة ,  ي هةنطويين جةماوةر لةطةلَ ئةو ثؤستة لة ثؤثةدا بووة ترس زياتر بوو وة هيَشتا مانطكاتةدا ك
طةورة لة بارةي ئةنفالةوة  كة زؤر قسةي ةريَزيَك ب, ورةيةدةنة  شاني ئةو كةيسة طةثاريَزةران  ئامادة نةبوون  شان ب

ئةوكات هيَشتا سامي دةسةآلت , و ناويَرموتي تةداخولي كاري وا ناكةم , خةريكي كاريَكي وام : ثيَم وت, دةكات
ر بؤ بة ثةلة طةرِامةوة هةوليَ,تةنها ضةند كةسيَكي ياخي بوون خؤمان لة قةرةي ئةو شيَوة كارانة دةدا, نةشكابوو

 .ةكةرِاثةرِاندني كار
وتي و هاندةر و ثالَنةري سةرةكيم بؤ ئةو كارة كوردستان رِاثؤرت رؤذنامةي قادر نادر كة سةرضاوةي مانشيَتةكةي  كاك

ش مني, ةية تواني ثاريَزةريش دابني بكاتبةم شيَو, ثاريَزةرميان بؤ بكات بة خؤرِاييكاك طؤظةند بابان ئامادةية : 
ك طؤظةند كة زؤر ئازايانة هاتة ثيَشةوة  و  وةكالةتيَكم بؤي يةكسةر ضووم بؤ  الي كا,  ةوةم بؤ هةوليَرلة دواي طةرِان

 :كرد



  
 
 

وةك هةميشة تا سةر , كارة لةو " م بؤرة  رزطار ما" هاورِيَي خؤشةويستم , نابيَت بؤ ميَذوو ئةوةشم لة ياد بضيَت 
واتا لة دةرةوة جطة لة تةواوي  ,تاكو تةواوي كارةكامن ئةجنامدا, يةك لةحزةش ليَم دانةبرِا, بوو  هاورِيَم

ريَكخراوةكةمان ضاوديَري كوردؤسايد بة تايبةتيش  قادر نادر لة ناوةوةش  رزطار مام بؤرة  و كاكة طؤظةند بابان 
 .كةسي دي شاني نةداية بةر, تاكة ثشتيوامن بوون

 يةكةشؤفيَري تاكس, رمانطةي دادنووسي دووةمي هةوليَررِيَيَ كؤية بؤ فةبازارِةوة  كة ضووين بؤ سةر  دا لةطةلَ رزطار لة
, اريَك لة تةلةفزيؤنةوة دةيانكةيتوتي دةتناسم و دةست خؤش بؤقسةكانت هةموو ج, كريَي رِيَطاكةي  ليَمان نةسةند

ةند فؤتؤكؤثي  بة خاو, ربةرزم بة نووسيين ئةم عةريزةيةضوينة الي عةريزة نووس هةقي دةستيان نة سةند وتي سة
ةر كيَيةك  بؤ تةواوكردني رِيَمان دةكةوتة الي ه, لة ئاست ئةم كارة طةورةية ضؤن ثارة وةردةطرم : هةمان شيَوة وتي 

, ئةجنامدةدا هةمووي دةرطاي دلَيان بؤمان دةخستة سةر طازي ثشت و كارةكةيان بيَ بةرامبةر بة  خؤرِايي, كارةكة
هةلَويَستكانيان هيَز بةخشني بوو , بة ثةرؤشرت بوون بؤ ئةجنامداني كارةكة  ,بؤ دؤزةكة لة ئيَمة طةرمرت بوون هةموو
 . بؤمان
  ,وسي و فؤتؤكؤثيةكانةوةي عةريزة نوابينةخولةك لة دادطاي هةوليَر و ك 00,05كاتذميَر , 8006-08-6رِؤذي 
وةك , د كؤثيةكة بيَبةرامبةر ئةجناميان داتايثيَست و خاوةن, بة هةمان شيَوةي ئةواني ثيَشووتر, مان نووسي سكاآل

عةريزةيةك لة دةرطايةكي , كاريطةر  وةليَ, ي  سادةعةريزةيةكي تاكو بلَيَ, لة خوارةوة ناوةرِؤكةكةي  هاتووة 



تةنها , كراوي خستة رِيزي تاوانبارانةوةبؤ هةتا هةتاية سكاآل ليَ, ة ميَذووي دادطايي تاوانبارانةوةبةرينةوة ضوو
 :دةتوانيَت ثاكي بكاتةوةدادطا 

 
رِزطار مام بؤرة " لةطةلَ  ,امبة ثةلة لة ترسي تةواو بووني دةو, ي نيوةرِؤ اليداوة 08ر ضةند خولةكيَك لة كاتذميَ

 ندةريَلةويَ, دادطاي باآلي تاوانةكان يةكمان طرت و سكاآلكةمان  برد بؤ نووسينطةي هةوليَري   بة ثةلة تاكس,  "
ا لة دلَي خؤمدا ومت ئاي, كةومتة طومانةوة لة كارةكة, زؤر بة سارد و سرِي و سادةيي ليَم وةرطرت  سكاآلنامةكةيان  

ثارضة : يَزةي سكاآلكةي ليَم وةرطرت ومتبةو بةرِ, طةورة دةكريَت؟ كاريطةر و ةكي وابةم سادةيية سكاآل لة كةسايةتي



بة : زةي سكاآلنامةكةي ليَم  وةرطرت  وتيئةو بةرِيَ, مبةر ئةم سكاآليةي تؤمارم كردووةكاغةزيَكم بدةنيَ لة بةرا
 :خوارةوةشي  ثيَم دا  ئةم ثارضة كاغةزؤكةي ,  طةي خؤي خةمت نةبيَت دةيطةيةنينة جيَ, رضاوسة

 
 
 

 

 
 08,00كاتذميَر  8006-08-6ليَ ئيَستا , زياتر كةومتة طومانةوة, ةم بيين كة ئةو ثارضة كاغةزؤكة سادةي

دادطا رِةوتي ئاسايي  خؤي وةرطرتووة , فال وةفيق سامةرِائي تؤمار كراوةي سكاآل لة ئةندازياري ئةنخولةكةو بة فةرم
ناوةندي ضاك بةياننامةيةكي  لةسةر ئةم سكاآلية بة هةردوو ,  وةم لة كوردستانةوة  بؤ هؤلَةندالة دواي طةرِانة,  

رِؤذنامةي شةرق ئةوسةتي  خؤشبةختانة ,  وسيكة كاك هيشام ئاكرةيي نوزماني كوردي و عةرةبي بآلو كردةوة 
رد بة دادطاي ضةندين جار ثةيوةنديم ك منيشهاوكات , يةكةي  بآلوي كردةوةرةبرِؤذي دواتر بةياننامة عة, لةندةني

 .مةبةست  شوييَنةمان  طةيشتووةتة رِايان طةياند سكاآلك,  باآلي تاوانةكانةوة
ليسيت بانط كراوان بة  وةفيق , دادطاي لةسةر تاوانباران  خويَندةوة  كاتيَك دادطاي باآلي تاوانةكان برِياري

دةسةآلتداريَك  ةك لة بةرامبةر هةرسكاآلي هةموو هاووآلتي, ةوة بوو ئةمةش دةربرِي ئ, رِائي دةسيت ثيَكردسامة
 .ئةطةر دادطاكة جدي بيَت, شويَن خؤي دةطريَت ضةندة بةرز بيَت 

 
ترسان  لة, هاتةوة 0 ريزبةندي تاوانكاران  وةك تؤمةتباري ائي ناوي لة رِيزي ليسيتلة دواي ئةوةي وةفيق سامةرِ

, هةموو بؤنةو دانيشنت و ضاوثيَكةوتنةكان بزر بوو لة  سةرةتادا لة, و ثؤستة باآلكةي بةجيَهيَشتعيَراق هةآلت  لة 
دوايي  كة برِيارةكاني دادطاي باآلي  بةآلم,شويَن ذيان خؤي طؤرِي, اسي ئةم وآلتة فرِيَدراية دةرةوةلة ذياني سي

ليَ تازة بؤ هةتا ,  تاوانةكان  كاري ثيَ نةكرا ئةويش كةم كةمة هاتةوة  سةر خةت و لة راطةياندنةكان دةركةوتةوة 
انةش لة ايي ئةنفالكراوان بةسةر سةرييةوة دةبن و برِياري نارِةواي دادطا و شةفاعةتي خيانةتكارهةتاية تارم
لة ,  لة رِيَطاي ئةم عةريزة سادةيةوة هةنطاوي يةكةم, ةسيت دادثةروةري هةر ثيَي دةطاتد, نايثاريَزنليَثرسينةوة 

دادطاي باآلي ةوة لة تةنها لة رِيَطاي بيَتاوانكردني تاكة ثاكبونةوةي, سياسي عيَراق دوورخرايةوة ذياني
 .تاوانةكانةوة دةبيَت 


