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لة سالَ ِرؤذي دةستطريكردين سةدام حسني دا خةلَكي كوردستان ثي لةسةر دادطايي كردين هةموو لة سالَ ِرؤذي دةستطريكردين سةدام حسني دا خةلَكي كوردستان ثي لةسةر دادطايي كردين هةموو 
  !!تاوانباران وسةراين بةعس دادةطرنتاوانباران وسةراين بةعس دادةطرن

 
دا وةبريهينةرةوةي دةستةاليت ) ) سةدام حسني ( (تيثةِربووين سالَيك بةسةر دةستطريكردين سةرؤك كؤماري ثيشووي عرياق

 ، ِراطواسنت، اعدام، شكةجنة، سزا، زيندان، سال شةر35نزيك بة . سقان فاشيست و ديكتاتؤرةحكومةتيكي تاسةر مؤغو ئي
 ئيغتساب، برسيةيت وبيكاري وسةركوت وضةوسانةوةو كوشتاري بةكؤمةل وخؤلقاندين جينؤسايد ، كيمياباران،بؤردمان

 مانط بةسةر طؤربةرطؤركردنيدا 20بةشيك لةكارنامةي ئةو حكومةتة فاشيستة ثيك دةهينن كةوا ئيستة زياتر لة 
  . تيدةثةِريت وسالَيكي تةوايشة سةرؤك كؤماري حكومةتةكةي دةستطريكراوة

بةدةر لةوةي كةئايا حكومةيت كايت عرياق ضةند شةرعيةيت هةية بؤدادطايي كردن وليكولينةوة لةكةيسي تاوانباران، ئايا 
ن هةية كة تا دوويين خؤيان بةعسي بوون وبةشداري بةشيك لة ضةندة كةسانيك مايف دادطايي كردين سةراين بةعسيا

  . تاوانةكاين ئةوحكومةتة بوون
بةالم ئةوةي بؤ هةر تاكيكي كؤمةلطاي عرياق جيطةي ثرسيارو نيطةراين دةربرينة ئةوةية كة ئاخؤ حكومةيت كايت عرياق لة 

شتطوي خسنت و فةرامؤش كردين بة دادطايي داين ئةو بةشة ماوةي ئةم سالَةدا بؤضي بة ض ئاماجنيك بة كردةوة لة هةولَي ث
  . لة سةراين بةعسدا بووة

بةالي هةموومانةوة ِرؤشنة كة حكومةيت كايت عرياق لةماوةي يةك سالَي ِرابردودا تةا لة كاتيدا ئاوِريكي سةرثيي لة 
 سةرجني بريوِراي طشيت بةالي ِرودايكدا مةسةلةي دادطايي كردين سةدام حسني وسةراين بةعس داوةتةوة كة ويستبييت
شةش مانط لةمةوثيش لة كاتيكدا كة . ِرابكيشيت كة لة خزمةت بةرذةوةندي جيخستين دةستةالتداريةيت خؤياندابووة

، ئةوة بوو كة لة هةمان ِرؤذدا بؤ ماوةي ضةند ) ) دةستةالت بوو بؤ عرياق يةكان ( (طةرمةي هاتوهاواري طةِرانةوةي
 ،ةيةك شانؤيةكيان بؤ سةدام حسني ِريكخست تا لة ثشت شاشةي تةلفزيونةكانةوة وةك قارةماين زيندان نيشان دريتدةقيق

ئةمِرؤذانةش بةهةمان شيوة لة طةرمةي ثروثاطةندو هةلبذاردن و ِرةمسي يةت ثيداين دياري كردين ِرؤذي هةلَبذارندا جاريكي 
هينانةوةي هةمان كارت و بةلَيين ئةوة بةخةلَكي عرياق دةدةن كة بة زووترين كات سةراين تر دةست دةبةنةوة بؤ بةكار

  . بةعس دادطايي دةكةن
هةموو ئةمانة لةكاتيكدا كة سةدان ئةفسةرو كاربةدةسيت دةولَةيت لةماوةي سالَي ِرابردودا طةِراينراونةتةوة سةركارةكاين 

رباري ئةمةش دةبينني كة هيشتا زؤريك لة ياساكاين بةعس بة كردوة لة عرياقدا خؤيان و دةستةالتيان ثي دراوةتةوة وسة
ش، تازة بالةوةي طةِرين كة ئةطةري ) ) دميوكرايت و فيدرالية ( (ثيادة دةكريت و بووةتةوة ضةكي دةسيت ئةم حكومةتة

ضةند واقعيةتيكي تالَةو ئيمكاين جي ِرةمسي يةت ثيدانةوةي هةلَسوِراين ئاشكراي بةعس لة زماين سةراين ئةم حكومةتةوة 
  . بةجي كردين هةية

بؤية ئيمة وةك كةمثيين دادطايي كردين سةدام حسني وسةراين بةعس لة سال رؤذي دةستطريكردين سةدام حسيندا 
ت داطايي ِرايدةطةيةنني كة دةبيت هةموو سةراين بةعس لة دادطايي يةكي نيونةتةوةيدا و بةشيوةيةكي ئاشكراو ِرؤشن دةبي

 سال بة زماين ئاطرو ئاسن 35بكرين و ثةرةدة لة سةر هةموو تاوانةكاين سةراين حكومةتيك هةلبدريتةوة كة ماوةي 
  . مامةلةيان دذ بة خةلكي عرياق و كوردستان دةكرد

طايي كردن و لة سال ِرؤذي دةستطريكردين سةدام حسني وسةراين بةعسدا خةلَكي كوردستان و عرياق بة طشيت خوازياري داد
سزاداين دةست بةجي هةموو تاوانباراين سةربة حكومةيت عرياقن وة بةتوندي نارةزايةيت خؤميان دةردةبرين لةبةرامبةر 
بةوةي كة حكومةيت عرياق مةسةلةي دادطايي كردين تاوانباران وةك كارتيكي سياسي بؤ بةهرةبةرداري و بةهيزكردين 

كي كوردستان بةهيض جؤريك ئامادة نية كة ضاوثؤشي لة هيض تاوانباريك بكات دةستةاليت خؤي بةكار ينن، خةلَ
  . وناشيانةويت لةوة زياتر لةضاوةِرواين رؤذي دادطايي كردندا بةسةر بةرن

نا بؤ هيض جؤرة دةستةالتيكي ديكتاتؤروفاشيست، بةيل بؤ دادطايي كردين دةست بةجي هةموو تاوانباراين سةربة حيزب 
  . عسوحكومةيت بة

  كةمثيين دادطايي كردين سةدام حسني وسةراين بةعس
15 / 12 / 2004  

   

1 


