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شه ڕکه ران ئه ن نیشتمانپه روه ری عراقین که هاتوون بۆ باکووری عراق که کوردن بۆشه ڕکردن و 
ی هرشبه ران، به م ته له فوونه سه وزه کانیان له ئۆردووگاکه یان نيشانه یه کی پوه یه که به رپه رچدانه وه 

 .ده ریده خات هی سپای پاسدارانی ئرانه
. ئه مانه نیسان پاترۆی خاکی لده خوڕن که هی ئه رته شی ئرانه و به فارسیش قسه ده که ن که زمانی ئرانیه کانه

عه ن له له شکری به در که بای سه ربازی گرووپکی ئۆپۆزیسیۆنی بنکه له ئرانن که ئه مانه جه نگاوه ری شی
هه بوونی ئه مانه بارودۆخی ناسکی باکووری عراق . له الیه ن ربه رانی ئیسالمی ئه و وته وه پشتیوانی ده کرن

 .که خۆی له خۆیدا تکه وکی قه ومی و سه ربازی پمه ترسیه، ئاۆزترده کات
ی 1991 له عراق له ڕاپه ڕینه سه رنه که وتووه که ی سای  ئیسالمی شۆڕشیئه م گرووپه، واته مه جلیسی ئه عالی

 .پاش شه ڕی خه لیج دا له دژی سه رۆکی عراق صدام حسین به شداریکرد
وچه که یان به گوره ی وته ی به رپرسانی یه کیه تی نیشتمانی کوردستان که ده سه تی نیوه ی ڕۆژئاوای نا

خودموختاره ی کوردستان له  به ده سته وه یه، له شکری به در له م دواییانه دا هه بوونی سه ربازی خۆیان له م ناوچه
  .باکووری عراقدا په ره پداوه

ابردوودا مه ال به ختیار که یه ککه له سزده ئه ندامه که ی مه کته بی سه رکردایه تی ی ن ک ئه  له م چه ند هه فته ی ڕ
 که س له هزه کانیان هاتوونه ته باکووری عراق له چوارچوه ی رککه وتنه که ی ئۆپۆزیسیۆن له 600 تا 500

 . دابن»  ئاماده باشی ته واو«کونفرانسی مانگی دیسامبردا له له نده ن له به ر ئه وه ی بتوانن هزه کانیان له 
نزیکه ی په نجا کیلومه تر له  تی عراق که ده که وته  ئۆردووگای کانی چناره له باکووری ڕۆژههباسی

باشووری ڕۆژهه تی سلمانیه وه، هه روه هاش دووانی دیکه له به شه کانی ژرده سه تی ی ن ک له باکووری 
عراق بۆیه که م جار له دوایین ژماره ی هه فته نامه ی هاوتی دا که ڕۆژنامه یه کی سه ربه خۆی کوردیه، 

وکرایه وهب. 
مه جلیسی ئه عال، که گه وره ترین رکخراوکه نونه رایه تی خه کی موسومانی شیعه ی عراق ئه کات که زۆربه ن، 
 .له ژر ڕبه رایه تی ئایه تو محمدباقرحکیم دان که الیه نگرکی ڕبه ری شۆڕشی ئران ئایه تو روح الله خمینی یه

نج هه زار له شکری به در له الیه ن ئوان پن و ژماره ی سه ربازه کانیان له نن و پشتگیری ده کررانه وه ته یارده کر
هه رچه شنه په ره سه ندنکیان له باکووری عراق ده توانت کاردانه وه ی هه بت . هه تا شه ست هه زار مه زنده ده کرت

 .بۆ پالنه کانی ئه مریکا چ له کاتی شه ڕداو چ پاش  شه ڕه که
ئه مریکا خه ریکی سازدانی هزه کانیه تی له خه لیجدا، هه ڕه شه له صدام ده کات بۆ البردنی و بۆ دامه زراندنی 

 .حکوومه تکی له شکری هه تا گواستنه وه بۆ دیمۆکراسی ته واو
ه که ده گونجت ئه مریکا سه ره ڕای هرشک له باشووره وه پالنی هه بوووه بۆ کردنه وه ی به ره یه ک له باکووره و

ئه م پشنیاره کورده کانی تۆۆڕه کردووه که مژوویه کی درژیان هه یه له . به یارمه تی له شکری تورکیا بکرت
 .توندوتیژی له گه ڵ تورکه کاندا

 پالنه که ڕۆژی شه ممه ی ڕابردوو له الیه ن پارله مانی تورکیاوه که وته به ر شک وگومان کاتک که سه رنه که وت له
 .سه لماندنی دابه زینی سه ربازی ئه مریکایی له سه رخاکی تورکیا

کورده کان هۆشداریان داوه که هه رچه شنه ده ستوه ردانی تورکه کان ده توانت ببته هۆی هاتنی وتانی دیکه ی 
 .ناوچه که و به تایبه تی ئران

 65ئه وان یه ک له سی ئه و . ۆپۆزیسیۆنی عراقدامه جلیسی ئه عال و له شکره که ی ڕۆکی چاالگانه ده گن له ئ
بۆ (کورسیه یان هه یه له کومیته ی به ڕوه بردنی ئۆپۆزیسیۆندا که چاوه ڕوانده کرت گواستنه وه که به ڕوه ببات 

 .و هه ره ها شه ش کورسیان هه یه له کومیته کانی سه رکردایه تیدا.) عراقی پاش صدام و
ئه مریکا .  رانی زۆری ده ربیوه سه باره ت به ڕۆی گرووپه ئیسالمیه کان له عراقی داهاتوودابه م ئه مریکا نیگه

وه که ئرانیه توندڕه وه کان شاویان برده 1979له گه ڵ ئران که میوانداری مه جلیسی ئه عالیه له سای 
 . ره سمی نیهسه رسه فاره تی ئه مریکا له تاران هیچ چه شنه په یوه ندکی دیپلۆماتیکی

قدا له باکووری عراق، مه جلیسی ئه عال که وته له قاودانی ئه مریکا، عراکۆنفرانسی ئۆپۆزیسیۆنی له 
سه رنه که وتنی ڕابردووی له پشتگیریکردنی ئۆپۆزیسیۆنی عراقداو پالنه کانی بۆ دانانی حکوومه تکی کاتی 



 . سه ربازی ئه مریکایی
ه ی هه یه و ئازایانه دژایه تی بنه ماخوازانی ئیسالمی ده کا ئه ت له کاتکدا که  په خش وبوکراوبه ختیار که

ئه مانه «ئه و ئه ت، . په یوه ندی نوان ئه مریکاو مه جلیسی ئه عال ئاوزه، په یوه ندی مه جلیس له گه ڵ عراق سانایه
ئه مریکا ناتوانت له ربه رچاویان . بتله وانه یه سی هه زار چه کداریان هه . له شکری ئۆپۆزیسیۆنی عراقن

 ».نه گرت
 .له گه ڵ ئه وه شدا زۆرن ئه وکوردانه ی که تۆۆڕه ن سه باره ت به زیادبوونی چاالگی له شکری به در

محمود حامدامین سه رۆکی ناوچه یی حیزبی سوسیال دیموکراتی کوردستان له ده ربه ندیخان که ده که وته 
هه به ت ئه وانه به شکن له ئۆپۆزیسیۆنی عراق و بۆیان هه یه «:ووگاکه وه ئه تشه ش کیلۆمه تری ئۆرد

ئه مه یه که م جاره که به م ژماره . زۆرجار له چه ند خوه تکی پچووکدان. به شداری هه رئاینده یه کی عراق بکه ن
 ». زۆره  ده یانبینین وا کۆببنه وه

 نادات به ئاسۆشیتدپرس بچته ناو ئوردووگاکه وه و له گه ڵ به رپرسان سه ربازک که له خای پشکنیندایه ڕگا
به م سه یرئه وه یه که زۆربه ی ئه م سه ربازانه که پیاوی ته مه ن مامناوه نجین به سووککه وه . قسه بکات

 سه باره ت به سه فه ره که ی یه کیان زۆر به ئیشتیاوه. دنه پشه وه و ده ستده که ن به قسه کردن له گه ڵ هه وانرکدا
 .بۆ که ناری ده ریای مازنده ران قسه ی کرد

 .یه کی دیکه یان وتی ئه وانیان دووهه فته له مه وبه ر هناوه بۆئره بۆشه ڕکردن له دژی هرشی تورکیا
ه م دوو النی ک. ئۆردووگاکه که نزیکه ی یه کسه د خوه تی لیه ڕۆژی دووشه ممه چاالکی زۆری تداده کرت

چه کی دژی فرۆکه ده توانین له سه ر ته پۆکه کان ببینین و سه ربازه کان خه ریکی هه که ندنی شۆنن له سه ر 
 .سه ربازی دیکه خه ریکی داگرتنی که شینکۆفی نه کراوه ن له ماشینکی پیکاپ. ته پۆکه کانی به رامبه ریان

یه کک . ان شتی زۆر نازانن له به رئه وه ی زۆر له ناوخۆیانداندراوسکان ده یانگوت سه باره ت به سه ربازه ک
گازنده ی ئه وه ی ده کرد که سه ربازه کانی له شکر ڕگاناده ن به شوانه کان که ڕانه مه ڕه کانیان له سه ر گرده کانی 

 .نزیکی ئۆردووگا که شین بوون بله وه ڕنن
 کیلۆمه تری کانی چناره  دامه زراوه، 32ارۆچکه ی مه یدان له له بنکه یه کی مه جلیسی ئه عال که له مژه له ش

ره سمی خومه ینی، الحکیم و ریبه ری . سه ربازه کان ئاماده نه بوون داواکاریه که مان بۆ زانیاریدان جبه جبکه ن
 .بای ئران علی اکبرخامنه ای له سه ر دیواره کان داکوتراون

 ».من ئه مانه به ئرانی ده زانم. ئه مانه به عراقی نازانممن به شبه حای خۆم «:ئه مین گوتی
ئه حمه دی ئه سکه نده ری: وه رگ 
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