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  !!    ن؟ آه رانی آورد بۆ وا ده       ڕبه
  

  يی گه رسیم دیبه ده/ ن
  24.8.200ممه  چوارشه

  
یان ناگرێ، چونكه  رگه سك به موو آه آجار قورسن، هه تی یه مانه تی، جووت ئه رۆآایه ری و سه ڕبه
م  بژردراو بۆ ئه آه، هه ره ت پاراستنی گه مانه مینیی و ئه آانی، ئه آیه ره ره سه ته هه سه خه آ له یه

ر پیداوه،  ماوه وه، آه جه م بكاته یه آه و متمانه نرخی ئه هاشی پبدرێ، ناب له ڕی ڕه ر باوه گه شونه، ئه
  !!آات آانی ده وه و تیغی مژوو آۆنترۆی آاردانه نده آه سنوور به چونكه پیشه

ب  واو ده ل و وت ته قازانجی گه ی آه به وته و ڕه وه به ره ی سه ته سه م دوو ده ر ئه گه جا ئه
نو ویژداندا  مری له نه آان، ناویان به سه ڕۆحانییه ك آه رۆك وه ر یان سه وا ڕبه آارهنران، ئه به
چنه ڕزی مردووان  وا ده وت، ئه ل و به گه یاندن به آارهنران بۆ زیان گه ر به گه م ئه به. وه منته ده

  !!ژیانیش دابن لهر  گه تا ئه
آانیتر  ت، آه پاساوه سه ی ده ته م دوو حاه وردنی ئه آه بۆ لك هه حه نگی مه یه سه م هاوآشه ئه
  )!!ن ك پت پكه یه بتگرن، نه وه دۆستیش ئه(وه،  آاته تده ڕه
عریبكردن، ناوه ناوه،  تهتریك،  فریس، ته پاڵ ته مژه له م آوردستانه بخودانه، له و ئه سه م آورده بكه ئه
!! آان آان و آۆمپرادۆره آورده رۆك هۆزه آورده ن سه الیه آرێ، له ده تی پوه و پیاوه وه خشرته به ده

ب  ره عه ش به دا ئاقارو گوندی پشكه تۆه ویش له ب ژنكیان دابت ئه ره ر عه گه بووه ئه ئاغا هه
  )!!یان پ باآراوه پسته(ی فریودراون و  وانه مه جگه له ئه!! آردووه

ڵ  گه مان له نده سنووریانه به و مه و ناوچه ی ئه ی ئمه، واتا هنده س ناتوان هنده ستم آورده، آه به مه
ر ئمه بووین  یاندا دراوسین، هه گه هایه له ك ئمه بناست، چونكه ئمه ساه ب وه ره ب، عه ره عه

و  وه قوویی آوردستان، زیتبوونه ر له گه ئه!! آان به ره هۆزه عهستی  ر ده سه ژتووه له ئازارمان چه
نه  بی بگه ره آانی عه رآوتكردنی ڕژمه سگاآانی سه ی ده وه رله خت به یاخیبوون ڕوویداب، پشوه

ر آات  هه بۆیه له!! مان داوه آه ب باجه ره ی دراوسی عه دا ڕشتووه، ئمه آه، جامی ڕقیان به ئمه شونه
ن  الیه خاسمه له وه نه م بكرته تی آوردستان آه قییه  نرخی مافی آورد و هه ر له گه مكدا، ئه رده هو س
  !!بین ر هارو هاج ده ربب هه وه وه شمانه له نگ به ك هه رپرسانی آورد، پمان وایه وه به
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ب بوو، به ووشترو  ره عهر  ی قاسم یش، هه تاآه تا دوای آۆده بیرمانه هه ب، له ره ی دراوسكانی عه ئمه
آك  یه ر ئاگرت له گه ئه(آرد  برسان خوێ فرۆشییان ده بوون، له رتده آانماندا په ناوچه باره خووه، به

  !!بوون) جاڵ ڕووت و ڕه(چونكه )!! هات ده ردایه، بۆن سۆی لنه به
ب، له  ره ستی عه ده وه بهآرا ك ئمه داخنه رگیان وه ی جه وانه آان، ئه سته ب آورده دووره ده بۆیه ده

ی ئمه  ئش و ئازاره ریا پ له و ده تی ئه رامكی آاتی و تایبه ب بن و بۆ مه ره وه فری ناسینی عه ئمه
  !!ن آه چك نه
خواو  ندكی ده با، هه رحه ب بی مه ره عه نگنیه به ڕه: لین آان ده راجییه یی و قه ندناوه ی آه ئمه
  !!با ر عهنته ژ ندكیش ده هه

  !!ب ره دیداری عه شیری ووشتر و نه لین نه یان ده
  .وه یه بۆخۆی شكاته م دوو گۆته ر ئه باخونه

  )اسئلوا المجرب وال تسالوا الحكيم(
  .لی بئاگایه آیمك آه ی حه قسه ك به  نه یه آه زای ناوچه ن آه شاره وه بكه ی ئه قسه به

  )!!ب ئافات ب(ارادایه ئ آی تری سیاسی له یه مه الفاوی گه
  یان)      نحن العرب اهل الغيرة          النخليكم ب هل ديرة(
  .دو آورد بوو ستیان له عه به مه) احنا البدو            وين العدو(
آان بوون، آات  ن آه دراوسی ناوچه آوردییه بانه ره و هۆزه عه و دروشم و بیاری ئه مه گۆته ئه
  !!وه یانگوته داین، ده آانیان ده الماری گونده رێ و په آردینه سه شكریان ده فیتی ڕژم له به
  
  !!بكراو ره عه ی سجار به ندناوه آه
زای دوبزه، خۆرئاواشی گوه،  ندناوه، قه تی سنووری آه وه، خۆرهه ڕووی جوگرافییه له

ش  ندناوه و باآووری آه یه ناوبه) چوغ ره قه(راجه آه چیای بباس  شتی قه خمورو ده ی مه آه باشووره
  .ولره هه
وه بۆ  ڕته گه آان ده راجییه ی قه آه چه یین، چونكه بنوبنه سته ك گیانكی دوو جه راج، وه و قه ندناوه آه

  .ندناوه آانی آه هۆزو تیره
یه پكھاتووه،   آه رتی ناوچه به ڕوه ندی به به  آه مه)1(گه  ی دیبه  گوندو شارۆچكه73ندناوه له  آه
و تكای   دا بووه به ناحیه1928دوای سای  آه بووه بۆیه له ترین گوندی ناوچه وره گه گه دیبه

 500ی  ریان  نزیكه  گوند آه ڕووبه29م  بت، به تری دوجا ده  آیلۆمه1280ی  آه ره ڕووبه
تر دوجای   آیلۆمه750ی  یكهر دوبز بۆیه ئستا نز ته سه و خراوه بوو لداباوه تری دوجا ده آیلۆمه
ر له  بوو به  خزان ده1200م زیاتر له  بوو، به  ماڵ ده600ی  گه نزیكه ی دیبه شارۆچكه. وه ته ماوه

لماندوویانه  پسپۆرانی خاك سه. ژیا  خزانی تیادا ده3- 2بوو  ڕاگواستنی، چونكه خانووی وا هه
ر ئاستی  سه ناوبانگترینه له ی به نم و جۆآه بۆیه گهیه،  ندناوه وی بۆ چاندن، خاآی آه پیتترین زه به
ی  ی  ئاماده  چاگه)2( 191و   وته ی نه ریاچه شی ده آه موو آوردستان و ئراق، ئینجا ژر خاآه هه
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وتۆته گوندی  ندناوه که وتی که شی زۆری نه به . وه نه آه رآوك تكده آانی آه ڵ چاكه گه لیه آه له
ها شونكی  روه هه .که وته ریای نه ر ده وتۆته سه ستتر سۆفی سمایل کهسۆفی سمایل یان ڕا
ر  هه.  وه ستته به وه ده آه یه به) ولر  هه– موس –رآوك  آه(رس شاری  و هه یه ستراتیجی گرنگی هه

ه ت گرتن سه تای ده ره سه دام آرد له عس و سه ڕژمی به آی تربوو وای له ند هۆیه و چه و هۆیانه ئه
  .وه نه یه بكه و ناوچه بكردنی ئه ره عه وه بیر له به  ه1963سای  ستیان له ده

ی  آه شه آوژییه  سای ڕه– 1963وه بۆ سای  ڕته گه ندناوه ده بكردنی آه ره عه می به آه جاری یه
 14.4.1968دواتر له (مود  بوو  نش حه  حه–رۆآھۆز  آانی تائیی، آه سه آه هۆزه!! ومی سی قه ره حه

رۆآیان   آه سهڕ ممه شههۆزی ). نرا یه ل و شۆڕش گه سزای گه  بارزانی به آانی رگه ن پشمه الیه دا له
بعاوی،  جحش، جبوور، لھب، سه: ك ندین هۆزی تری وه ی برای بوو، چه دیدو عیاده واس سه عه

نھا بۆ تانكردن و  هۆزانه تهم  ندناوه، بێ له بی، هاتن بۆ آه ره آانی تری عه ه) دوو به(میامین، و 
آانیشیان  ڕو مات، ناو ماه پاراست، جگه له مه ستیان نه آه هاتبوون، ده تۆقاندنی آوردی ناوچه

رگه  و جل و به آانی دراوسمان ئه ب نشینه ره گونده عه وێ له و له لكمان لره تانكرد، دواتر گه
  !!آردن ریان ده به تان بردبوویان و له ه بهوه آ ناسینه مان ده ی ژن و پیاوانه آوردیانه
كانه، جانه، تیكالۆ،   په-آانی  جكرا  له گونده دید، نیشته واس سه  عه-تی  رۆآایه سه ، بهڕ ممه شههۆزی 
ی  رابه، قوچ، دڕآه شان، خه زوه الله، گه لھه رت، گسمه، ته آه، چه ه شاخ، گابه ربه بات، جاستان، سه بیره

آانی  له گونده!! جكران وه نیشته ره مان هۆزی سه هه شك له به ی برا بچووآی به عیاده. وره گچكه و گه
ره، خدرجیجه،  آار، گاوه ر، دمه نداڵ، الوه خورما، آه ڵ، داره نداه قه میره، چیغلۆك، عا، آه غه چه
ندو  ی سه ره  په–یلوول  ی شۆڕشی ئه وه م دوای ئه به. رماناو ن بباس، خۆشاو، ده سه حه

آزی  ی ئراقی له ند ساه و چه آانی ئه آه دوای یه ك له یكردو ڕژمه یه شه رگه گه آانی پشمه چاالآییه
. یان جھ ندناوه ترسان آه بی له ره ڕی عه ممه ر، هۆزی شه  مانگی ئۆآتۆبه1967سای  له.... دابوو

می  رده به ی داهاتن بۆ ڕۆیشتن، به–گه   دیبه– آانیان به و تومبله وه آانی گواستنه آات زیله
ڕین و  رپه آانیان ده پۆه ڕین، قوتابی تكا له ی آوڕاندا تپه گه ندی دیبه ی دواناوه قوتابخانه

آان  به ره قوتابیان آردو عه ش چاوی له آه كه بكیان شكاند، خه ره ند عه ری جه ردبارانیان آردن، سه به
وه، تا ڕۆژی دواتر  و پاش آشانه تبن، پاشه دا ڕه گه ناو دیبه وران به نه!! آرد قه  ته هستیان ب ترسان ده له

 ڕ ممه شهگه، تا هۆزی  و ناو دیبه آه قامه ر شه وه هنایه سه آه چه ربازی به ڕژم پۆلیس و سه
  !!ڕكران به

ت و خوارووی    ڕۆژههونه آه ندناوه آه ده ی آه  گوند29 دا  1976تای سای  ره سه  جاركیتر له
له   آه25.1.1976 له 33رمانی آۆماری ژماره  پی فه ولریان دابین و به گه له هه تی دیبه ڕۆژهه
ر دوبز  سه وه خرانه ته  دا بوآراوه16.2.1976 له 15-14ڕه   ی الوقائع العراقیة الپه2514ژماره 

ڵ  گه م له جاری سیه. ی شخ نایف ناوكت رۆآایه سه  لدانان بهڕیان ممه شهبی  ره و عه) 3(
ی  رگه  و چبوونی چاآی هزی پشمه1980سای   له ڕی نوان ئراق و ئران  ستپكردنی شه ده

ی آاول و  ندناوه آانی آه ره گونده ره به رست به زپه گه دامی ڕه ی سه آه آوردستان، ڕژمه فاشیه



 4

ناو  ی بیاركی به گوره ش به یه و شارۆچكه و ئه گه ی دیبه ر  شارۆچكه یشته سه تا نۆره گه. چۆكرد
وه آه له الوقائع  ته شاوه وه  دا هه18.7.1987 له 442تی شۆڕش ژماره  رآردایه نی سه نجومه ئه

و دواتریش له  وه ته  بوآراوه27.7.1987 ی ڕۆژی 452ڕه    له الپه3160العراقیة ژماره 
وه،  بات گواسترانه نجیرۆآی خه ملی هه گای زۆره ش بۆ آۆمه گه یبه دا دانیشتوانی د22.8.1988-21

  . 1991ڕینی سای  ب، تا ڕاپه ره و پاآی بوو به موكی عه ندناوه پاآه ئیدی آه
 ئازادآرا تا 12.3.1991له ( آورتبوو –ندناوه   آه–ی  مجاره نی ئازادآردنی ئه مه م ته به

بی  ره ندین هۆزی تری عه آه، جاركیتر هۆزی ناوبراوو چه ریه رتاسه وه سه ڵ آۆڕه گه ، له)30.3.1991
دام له  ی آشا تا ڕوخانی ڕژمی سه یان درژه مجاره ئه!!! ر زدی باو و باپیرانمان وه سه هاتنه

9.4.2003.  
یه آار  چرآهو  ی تری آوردنشین، تا ئه زۆر ناوچه و له ندناوه آه م مخابن له ندناوه ئازاده، به ئستا آه

آرت و هیچ  وه پیاده ده ر ئه رداوه هه سه و بیاری له ی ئه وه آرت، ئه دام ده یاساآانی سه به
و  ئه. رن وه دام هه یاساآانی سه قیش ب بۆی نیه داوك له د هه رسه د ده ر سه گه آیتر ئه یاسایه
شی  آه هۆآاره!! ریبكردنی آوردستان بووع ی آورد و بۆ ته وه مووی بۆ تاواندنه ر هه ی آه هه یاسایانه

  !!پناو آورسیدا آانی آورد، بۆ ملمالن له بایی هزه وه بۆ ناته ڕته گه ده
ولرن،   هه-پارزگای ر به  سه-ی پارزگاآانی ئراقی سنوور آشكراون ته وه خمور، له و مه ندناوه آه
 - ر  ردووآی هاویشتنه سه  هه-بیارك  بهدام  ، سه1996 ی ئابی 31م دوای  آی آه یه چی ماوه آه
  !!!ولر ر هه وه، سه یانتوانیوه بیگنه رانی آورد، نه مۆش سه  تائه–واو  ینه نه
دنیاشم تا آورد ئاوا !! دامه ی سه م یاسایه ی ئه مان شت، گیرۆده هه ندی تریش به به و مه ندان ناوچه چه
  !!!).ته ر په مان هه آه ڕیسه(نگ ب  نگاو ڕه ڕه
  
  !!آرێ؟ ندناوه ده وی آه ر آه سه  له–الل   مام جه–سعود  ر و آاك مه  غازی یاوه- ی نوان  مه گه
  

آی  یه نووس دیمانه مینی ڕۆژنامه ت، حازم ئه سه ی ده وه ی گواستنه بۆنه یران و به مانگی حوزه   له
 ش آه قی دیمانه و، ده نجامداوه ارزانی ئهسعود ب ڕز مه رۆآی پارتی دیموآراتی آوردستان به ڵ سه گه له
ی  ژماره باتیش له ی خه ڕۆژنامه. وه ته  دا بوآراوه29.6.2004ی  ممه ی سشه ژماره یاتی  لحه ئه

ژر   له وه  دا بوآردۆته3ڕه  په ی له آه  دا، دیمانه30.6.2004ممه   ی ڕۆژی چوارشه1484
شك بین له عراقكی  هیچ جۆرك ڕازی نابین به به: ی الحیاة رۆك بارزانی بۆ ڕۆژنامه سه"ناونیشانی 
 دا 4.7.2004ممه  آشه  ی ڕۆژی یه4262ی  ی التاخی ژماره ش له ڕۆژنامه مان دیمانه هه". نافیدراڵ
رتان گرت و پشتی  رۆك غازی یاوه می پرسیاری بۆ پشتی سه ڕز بارزانی له وه به. وه ته بوآراوه

مان  وه آه یه ڵ شخ غازی به گه آی درین آه له ندیه یوه  په: رمووت فه گرت؟ ده یتان نهچ دنان پاچه عه. د
شداری  وه به تیكرده و آۆنه آه ڕه وره تكی گه شیره ها له عه روه ندی باپیرانه، هه یوه وه، په ستته به ده
ڕ  ممه تی شه شیره آان، عه ته شیره آی زۆر له عه یه ی ژماره وانه پچه به. عریب بكات ی ته پرۆسه له
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و  وه رنج و تۆژینه ندان پرسیارو سه چه) یه ت زممه رائه به( م  ئه!!).آرد عریب نه ته شدارییان له به
  .تكی ترب رفه م با بۆ ده به. وێ ی ده وه لكۆینه

 دا له 14.8بددا له لعو ڕو ئه ممه آانی شه ڵ شخانی هۆزه گه آدا له یه وه آۆبوونه اللیش له ڕز مام جه به
وتنه  و چاوپكه  به  دا ئاماژه15.8.2004ممه  آشه  یه3446چواالن، آه له آوردستانی نوێ ژماره  قه

تی  شیره وه آه عه بیرهنانه ی به وه آانیدا ئه ی وته میانه الل له روا مام جه هه: و تیایداهاتووه آراوه
ویژدانانه  و به ر آورد دۆستانه رامبه یشتنیان به ن و تگه وی آورد داگیربكه بوون زه ڕ ڕازی نه ممه شه
  !!).بووه
  !! رانی آوردستانه آردنی داگیرآه) بریه ته(ش شككی تری بتاوانی  مه ئه

م دوو  تی ئه تایبه رانی آورد به ڕۆی ڕبه ستمان نییه له به ڕوو، مه ینه خه م زانیارییانه ده آاتكدا ئه ئمه له
 ی آوردن، –یخودا   آه–دا  م قۆناغه مۆ له ره ئه م دوو ڕبه وه، چونكه ئه ینه م بكه  دیاره آهتییه سایه آه
موو ئیجابی  هه. آرێ مانه تاوو توێ ده ستی ئه ر ده سه آانی آشه و دۆزی آورد له و لكه موو تكه هه

یی، ئینجا  ندناوه سكی آه ك آه هزانم و رآی خۆمی ده ئه م به سته، به یوه م دووان په آان، به و سلبییاته
. ن یه گه تی ده وایه ته ی نه آشه زیان به ی آه و آارانه و گۆته وه له مخۆر، زیت ببمه ك آوردكی خه وه
دو  شه  ئه–جیاتی  م له  آترم، به مخۆرترم یان زیره ڕزه خه م دوو به ن آه من له یه وه ناگه ش ئه مه ئه

النه ئاگاداریان  و هه ریان ئاراسته بكرت، یان له ی بنیاتنه خنه ر ڕه گه ۆشتره ئه پیان خ–بۆ آشانیان 
مه ڕوو  خه وه، مشت زانیاری ده و سووچه نیگایه بۆیه منیش وا له. ب ڕ ده ریان تپه سه وه آه به یته بكه
تی  تایبه آان، به ینهعریبكردنی ناوچه آوردنش ته لمنین له سه بی ده ره ندێ هۆزی عه هه) تی ماهییه(آه 

  .ندناوه ، له داگیرآردنی آهڕ ممه شههۆزی 
 
 133ژماره ی دوبز  تی ناحیه رایه به ڕوه ی کشتوکای بۆ به  لیژنه–رکوک  نووسراوی پارزگای که. 1

ولرو پیان  شتی هه کانی ده ناوچه بی له ره کانی عه جکردنی هۆزه ناوی نیشته  به16.10.1994له 
. ڕ ممه شههۆزی     خۆشاو بدرت به24/ی  داود گورگه و پارچه14/ی کانی پارچه ویه نت زهی گه ڕاده
 .یه رکوکی پوه خری پارزگاری که لفه باح ئه ریق ڕوکن هوشام سه فه) ئیمزای(م نووسراوه واژۆی  ئه
  
   
ڕایتس ووتچ آه وانی ڕكخراوی هیومن  یاندنكی ڕۆژنامه ڕاگه  له:ڕكخراوی چاودری مافی مرۆڤ .2

تی ئراقی  آات آه حكومه وه ده رچووه، باسی ئه  دا ده2003 ی گونی 15ولر له  له هه
لك  جكردنی آۆمه نیشته ساوه به  دا هه1973سای  بكردندا له ره عه تی به ی سیاسه چوارچوه له

وی آشتوآای  زهرآوك و خانوو و  باشووری شاری آه  آم له28دووری   لهڕ ممه شهخزانی هۆزی 
آه باسی  ڕاپۆرته. وه آانی ڕاگواسته زۆریش آورده شكردن و به ردا دابه سه هاوتیانی آوردی به

بی  ره ك عه ڵ آۆمه گه وتنی له مان سادا چاوپكه  گونی هه13آه له  آات آه ڕكخراوه ش ده وه ئه
و ناوچانه  رآوك ڕایانكردوه، دوای آۆنترۆكردنی ئه  آردووه آه له چوار دی باشووری آهڕ ممه شه
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آه آردووه آه  یان بۆ ڕكخراوه وه  باسی ئهڕ ممه شهآانی هۆزی  به ره عه. آان ن هزه آوردیه یه له
 3ی  ماوه نیان لهآا وه بۆ چۆلكردنی خانوه ته نووسراو ئاگاداری آردونه آه به رپرسكی آوردی ناوچه به

تی نیشتیمانی آوردستان به  آیه رپرسی بای یه ندك به دا هاتوه آه هه آه ڕاپۆرته ها له روه هه. ڕۆژدا
 ڕیان ممه شهری هۆزی  یاندووه آه به نونه آانی ڕكخراوی هیومن ڕایتس ووتچیان ڕاگه وه ره لكۆله

و  ی ئه قسه ڕی نیه به آه باوه م ڕكخراوه به. ن آانیان چۆلكه وان خانوه گوتووه آه پویست ناآات ئه
  .تی آیه ی یه رپرسانه به
  
یه  م شوه ، به"زیدا گه ناو پاآتاوی ڕه رآوك له پارزگای آه" ڕتوآی   له پهعید سۆفی، د سه مه محه. 3

ی تا ره سه ر له آانی ئراق هه آه دوایه ك له ته یه حكوومه: آات  دهڕ ممه شهباسی ڕۆی هۆزی 
 دا، 1925سای  وه، له تی موس پیه لكاندنی ویالیه وه به  ه1921سای  تی ئراق له وه زراندنی ده دامه
ی  وه ته ندی نه وه رژه یی دانیشتوان بگۆڕن بۆ به وه ته ی نه  پكھاته– دووباره –دان  وه وی ئه هه له
..... ڕ ممه شهتی  تایبه به) دو به(آانی  ره به آۆچه ره ر خه عه سه ویوزار به شكردنی زه دابه تدار، به سه ده
   88ڵ 
 1918-1850وه بۆ نوان سای  ڕته گه ده) وتینات مسته(آان  تای دروستكردنی نشینگه ره سه(
شكردنی  دابه ر، به عفه له نگارو ته آانی ژه ری ناوچه وروبه تی ده تایبه آانی جزیره، به باآوری ناوچه له
 دا، 1921سای  وه له تی ئراقه ن حكومه الیه و ناوچانه له ی ئه) دو به(ر  سه میری به ویوزاری ئه زه

   88ڵ ). فراوانتربوونڕ  ممه شهتی  شیره آانی عه وییه ری زه و ڕووبه نشینگه
مدا  ی بیسته ده می سه ی دووه نیوه له: ت  دا ده89ڕه  رگ له په مه دی جوانه مه ها آاك محه روه هه

ستی پكرد،  رمی آوردستانی ئراقدا ده هه ب له ره جكردنی دانیشتوانی عه ی نیشته كی تازهقۆناغ
دا، بیری ئاویان بۆ  زیره ی جه ناوچه آانی دیكه له دوه  به ته شیره و عهڕ ممه شهآانی  جگیرآردنی هۆزه به
  .....).رخانكرد توآای تهویوزاری آش  دۆنم زه150ب  ره ر خزانكی عه ت بۆ هه ندن و حكومه كه هه
زی آه  گه می پاآتاوآردنی ڕه آه آات آه له قۆناغی یه وه ده  دا باسی ئه100 و 99ڕه  ها له په روه هه
ندین هۆزی  ت پاشا چه دحه غدا مه ی به و آاته وام بووه، والی ئه رده  به1914 تا 1869سای  له
ری موس  وروبه آانی ده شته و بچووك و ده وره گهردوو زی  نوان هه ری ئراقی له بی آۆچه ره عه

ی  آانی ته خمورو هۆزه راجی باشووری مه لجبور له قه ی و ئه آانی ته نویاندا هۆزه جكردووه، له نیشته
  . له نزیك موسڕ ممه شهو 
  
ی  رستانه پهز گه تی ڕه مه م هه آه یه: تی دا نووسیویه" آورد له پارزگای مووس" له و گۆران سره خه. 4
ستیپكرد آه آورده ئزیدی و موسلمانیان  وه ده  ه1969سای  نگار له ی شه بكردنی ناوچه ره عه به
لبو  اڕو  ممه شهبی  ره  دا عه1970رآردو له  تی سوریا ده وه یان گوندی آوردی نزیك سنووری ده ده له
  155ڵ). جكرد آه نیشته ناوچه لمیتوتیان له ا
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شاوی : تی  نووسیویه36ڕه  په له" بكردندا ره عه نوان ڕاگواستن و به ندیناوه له آه" ه  لآاوه نادر. 5
خورمای بناری چیای  ڕی داره شه ری عراقی بوو له ی تكشكاندنی داگیرآه تۆه ومی له سی قه ره حه

 خه یه به م ناوچه  گوندی ئه25 ڕوویداو پاشان 13.6.1963آه له ) چوغ ره قه(بباس 
  ).بوو ی هه  درژه1967 جنشینكراو تاآۆتایی سای ڕ ممه شهبی  ره آانی عه وتووه دواآه

گه  ی دیبه  گوندی دیكه29ڵ  گه شاخ آه له ربه ر گوندی سه  دا دته سه66ڕه  دواتر آاك آاوه له الپه
ا  تیدیدی واس سه عهربه   سهڕی ممه شهتی  شیره ر دوبزو، عه  دا خرانه سه1976سای  له

  . جكران نیشته
بكردنی  ره آۆلۆنیالیزی عراقی و ڕاگواستن و به عه"ناوی  مان شوه آاك آاوه له ووتاركیدا به هه به

دا 2001 ی 7،8خۆبوون ژماره  ر ی گۆڤاری سه30ڕه  له الپه آه" باشووری آوردستان
ی و  ، جبور، تهڕ ممه شهآانی  ره ندێ له هۆزه آۆچه جكردنی هه وه، باسی نیشته ته بوآراوه

  .    آات یاره ده ڕگات و گه راج، شه شتی قه مدان له ده بولحه ئه
    
عریب  رحیل ته ته: عسیان ی به منی ستراتیجی عراق و سكوچكه ئه"ڕتووآی   له پهمین قادر مینه ئه. 6
ر ڕاگوزراو  عفه له ی ته موو ناوچه وه هه ه1975دوای سای  له: ت  دا ده260ڕه  دا له الپه" بعیس ته
م   ی آه بۆ ئه تانه شیره م عه ئه. دون ندكیان به بیان بۆهنا آه هه ره تی عه شیره ندین عه بكراو چه ره عه به

رابی، البو  ، جبور،شه)ڕ ممه شه(دو  به: ن مانه ئه) وه آانی آۆنیشه عریبه ته ته شیره عه به(یه هنراون  ناحیه
  ).لمیتوت، معامره، جحش ا

آانی  شته ب به ده ره ری تری عه تی آۆچه شیره ندین عه چه: تی  دا نووسیویه235ڕه  مین له الپه  ئهآاك
و ناوچانه  ندین گوندیان له ت و خنه چه شیره م عه ئه.... ،ڕ ممه شهی،  ته: ك وه وه موسدا بوبونه
م  آانی ئه ته آورده شیره  عهڕگای وه ویوزارو پوش و پاوان و له ر زه سه ستیانگرت به دروستكردو ده

  ).دا ناوچانه
وره،  ی گه كانه،  دڕآه ند، په ربه آانی جاستان، ده عریبكردنی گونده  یشدا باسی ته238ڕه  له الپه
ناغه  شان و  شه زوه رت، گه لو، چه فات،  ساره الله، عه لھه شاخ، ته ربه ی گچكه، گسمه، گاو، سه دڕآه

  .دید واس سه عهتی  رۆآایه سه آات به ب ده ره  عهری و هنانی هۆزی آۆچه
دید له هۆزی  واس سه وه آردووه آه عه مان بۆ ئه م آاك آاوه نادر، ئاماژه نده و هه م به پشتر هه

  .ڕه ممه شه
  
مؤشرات سياسة التعريب والتھجير في أقليم آوردستان " له د مه لیل ئیسماعیل محه دآتۆر خه. 7

عریبكردنی  ته عب له نزه، دم و آه ، عهڕ ممه شهآانی  ی بۆ ڕۆی هۆزه نجه آدا په ڕه یه دا، له الپه" العراق
  . دا ڕاآشاوه زیره و جه ویجه حه
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آرآوك "رتووآی   له پهد حمه ر ئه زهه مال مه ی آورد پرۆفیسۆر آه وره دآتۆرو مژوونوسی گه. 8
 ڕ ممه شهآانی عوبدو  به ره تنی هۆزه عهتی ها دا باسی چۆنیه" وتوابعھا حكم التأريخ و الضمير

  .آات ویوزاری آوردان ده ر زه سه جبوونیان له نیشته
  
رآوك، له  ندی دووی آه به رپرسی مه ك و به.ن.بی سیاسی ی آته ندامی مه ئهر  وهه الل جه جه. 9

رآوك  ه  ی گۆڤاری آ5له ژماره  آه" عریبكردنی آوردستان  ساڵ ته80"ژر ناوی  وتاركدا له
راج و  ی قه مدان بۆ ناوچه بولحه ، جبور و ئهڕ ممه شهآانی  دوه  به وه، باسی هرشی هۆزه ته بوآراوه

  .آات جبوون له خاآی آوردان ده ی و نیشته آه نه سه لكه ڕه ڕاندنی خه رپه ده
  

رتووآی   پهیی دیموآراتی آوردستان، له وه ته تی نه آیه  سكرتری گشتی یهخموری، فور مه غه. 10
آات و   ده گه  گوند له دیبه29ڕان و  رگه  باسی دابینی سه37ڕه  دا الپه" بكردنی آوردستان ره عه به"

  .آات تی شخ نایف ناوك ده رۆآایه  به سهڕ ممه شهری  ن هۆزی آۆچه الیه عریبكردنیان له دواتریش ته
 

 دا ووتاركی آاك قاسم 3ڕه  په دا، له 2002مووزی   ی ته12 له ژماره عریب گۆڤاری ته. 11
ری  نووسه". دوا داچونك عریب و به ر ته سه تیشكۆآك له"ناوی  وه به فای بالوآردۆته د مسته مه محه

ردوو ڕووباری  نوان هه آات له  دهڕ ممه شهجكردنی  هۆزی  تی هنان و نیشته آه باسی چۆنیه ووتاره
و  ره هۆی پیالنكی دارژراو به  دا و دواتریش چۆن  به)  پاشات دحه مه(می  رده و فوڕاتدا له سه دیجله

  .كشاون آوردستان هه
 

ممه   ی چوارشه76ی آوردستانی نوێ ژماره   ی مانگنامه5ڕه   له الپهخری شنگالی. 12
چیای شنگال  نگ به زی ته گه ی پاآتاوآردنی ڕه و آاته ئه"ناوی  تكی نووسیوه به  دا بابه13.2.2001

آات  ی شنگال ده ناوچه آان له ویوزاری آورده ئزیدییه وتكردنی زه زه ، ناوبراو ئاماژه به"چن هد هه
  ).الشمرالبو المیتوت، الجبور، الجحیش، (آانی  ن هۆزه الیه له
  

ژر   دا، له2000 ی سای 8ولر ژماره  ووتاركدا آه له گۆڤاری هه لهالل سنجاوی  جه. 13
ومی و  س قه ره  دا، باسی هاتنی حه22ڕه  له الپه" راج شتی قه تنۆگرافیای ده ئهجوگرافیاو "ناوونیشانی 

شكی زۆری   و داگیرآردنی به1963سای  آات له نش ده  و شخ حهواس شخ عهآانی  هۆزه
  .به ره و دوو شخه عه ن هۆزی ئه الیه راج له آانی باشووری قه گونده

راج آاولكران و دواتر  شتی قه آانی ده موو گونده ، هه1987سای  آات آه له وه ده سنجاوی باسی ئه
  ).مدان بولحه ، ئهڕ ممه شهجبوور، لھب، (آانی  درانه هۆزه
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 دا 31.8.2004ممه   سشهَهةفتةنامةي ئاسوى 21 له ژماره ریف بدولستار تاهیر شه دآتۆر عه .14
آات  وه ده  ه، باسی ئه"دو تورآمانتی آور رآوك شاری برایه آه"ژر ناونیشانی   له18ڕه  له الپه

شانی سوپای   شانبهڕ ممه شهیدو جبورو  آانی عوبه  هۆزه له آاتى ئه نفالداعریب، چۆن ڕای ته ره سه
داو  یان ئه نه نگه و زه باره م، جه ره الر، قادرآه ربه شوان، توزخورماتو، آه آانی سه الماری دھاته ئراق په

 !برد تان ئه سامانی آوردیان به
  

 4ڕه  الپه  له1.10.1999ینی  ی آوردستانی نوێ هه ی مانگنامه68ژماره   لهریم بدول آه سامی عه .15
تكی  دا بابه" ندناوه خمورو آه آانی مه ناوچه عریب و ڕاگواستن له شی تهو ڕه"ژر ناونیشانی  دا له

شخ نابعه "ی  ردوو تیره ن هه الیه لهآات  یه ده و دوو ناوچه عریبكردنی ئه و باسی شاوی ته نووسیوه
  .ڕن ممه شهر به هۆزی  آه سه" و شخ مونیف

  
ناوی  كي خۆیدا به، له وتار دا14ڕه   الپه21.5.1999 ی االتحاد ڕۆژی 319ژماره  لهنا یلۆ ڕ عه. 16

ستیتانی ی ئی" زیره جه"ی  ، باسی پۆژه"ی کوردی وام بۆ پاراستنی ناسنامه رده نگال سوربوونی به شه"
کان  بیه ره ردنی هۆزه عهکج ندی موس، بۆ نیشته ر به  سهوته که که ده ردیه وه ک گوندی ته کات له ده
 رابیه و بریتیبوون له جبور، شهکران ج نیشته  دا  یه و ناوچه ی که له و هۆزانه  ئه ودا یه و ناوچه له
  . ڕ ممه شه
  

 دا 2ڕه  الپه  دا له12.9.2004ممه  کشه  یه3470له کوردستانی نوێ ژماره ریب  ر غه عومه. 17
ر  سه وامن له رده ن و به که چۆڵ ناکه کان گونده به هاورده ره عه"ژر ناونیشانی  وتارکی نووسیوه له

سای  کات له  ده) تاره مه( گوندی خاپوورکردنی ر باسی ڕاگواستن و  دا کاک عومه م وتاره له. )5("پچی
 دا میری 1974سای  وتۆته باشووری شارو له  و کهرکوک که کم دووره له 25که  گونده.  دا1973

ی کوردانی  وندهو گ نداوی بۆ هناو له بی باشوورو وتانی که ره غدا، عه رستی به زپه گه ڕه
تاره،  ری مه  داگیرکهڕی ممه شهئستاش هۆزی  .ڕن ممه شهر به هۆزی  یان سه جکردن که زۆربه نیشته

ك  کو دیاریه کو ڕۆژ نییه وه کانیانن که کوردن، به نه وه خاوه نه و گونده بده ی ئه وه ابن بهک ڕازین نه
  !!! ن که  نه ڕاوه نی گه سه لکی ڕه ی خه بارانی خمه گوله
ناوی  باسکدا به  دا له4ڕه  الپه  له1.10.1999ینی  هه 68ی کوردستانی نوێ ژماره  مانگنامه .18

دا  م ئۆردوگایه ر ئه سه ستی به دهڕ  ممه شهدات که هۆزی  وه ده ، ئاماژه به"ڕان رگه ئۆردوگای سه"
م  پناوی پارزگاریکردن له گرتووه له کیان بۆ ڕژم هه و چه وی باشیان داگیرکردوه و زه گرتوه
 .دا یه ناوچه

  
عید  د سه مه  محهوه ناوم بردن، جگه له آاك ره سه ی آه له رچاوانه و سه رانی ئه ل مخابن، نووسه  وه

ژیاندا  موویان له ستدا، هه ده ، گیانی له24.6.2003ساتی ئۆتۆمۆبلدا له  نجامی آاره سۆفی آه له ئه
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ی  یه رآرده و جووته سه ن ئه الیه  لهڕ ممه شههات، له بتاوانكردنی هۆزی  یان لوه نه چی فزه ماون، آه
  !!!!!آورد

ڕوحكی ڕیازیانه  م  به مه و وه خنه و ڕه آانیان ئه نگره  الیهو ڕزه  به رآرده و دوو سه هیوادارم ئه
  .بن رگرن و لم زویر نه وه
  
  

  :آان وه ڕوونكردنه
  
ی  بنكه:  گه دیبه. 1 ( :ندناوه بوون بریتین له ی آه ربه ناوچه ی آه سه  گونده74و  ئه. 1
لكانه  په. 7له  ل هه ته. 6تیكالۆ . 5بات  بیره. 4رازه  به بیره. 3وار  رزه به. 2آه  تی ناوچه رایه به ڕوه به
. 14ن بباس  سه حه. 13گ  ن به سه حه. 12سارۆك  حه. 11حاجیشخان . 10جاستان  . 9جانه . 8
. 21توك   چه. 20وزه  چل هه. 19ه  خورمه. 18خۆشاو . 17خدرجیجه . 16زنه  خه. 15رابه  خه
خورما  داره. 27آار  دمه. 26دووشیوان . 25ود گورگه دا. 24رت  چه. 23چیغلۆك . 22میره  غه چه
. 33رماناوه  ده. 32لو  ند ساره ربه ده. 31ندی  گۆم  ربه ده. 30وره  ی گه دڕآه. 29ی گچكه  دڕآه. 28
. 38سۆفی سمایل . 37یدۆآه  سه. 36روو   سمایالوای سه. 35ی خوارو  سمایالوا. 34ید عوبد  سه
خشیانی  سلمان به. 42خشیانی گچكه  سلمان به. 41ڕان  رگه سه. 40سبیران . 39شاخ  ربه سه
الس  شخه. 48شۆڕیجه . 47رتكه   زه شۆڕه. 46ناغه  شه. 45ل  حه شه. 44سقوچان . 43وره  گه
. 55آورتاندروو . 54قوچ  . 53لی  بری عه قه. 52پن  قه. 51والفات  عه. 50بدول گوجیالن   عه. 49
. 61آه  ه گابه. 60ڵ  قه نداه آه. 59نداڵ یارمجه  آه. 58آاریتان . 57پانكه   آۆزه. 56ش  نك ڕه په آه
ماجید . 68ر  الوه. 67لھبان . 66گسمه . 65ره  گاوه. 64گردیگۆم . 63شینه   گرده. 62شان  زوه گه
نی  ره یلیھۆرت قهم. 72) لخمی گچكه له ته(عید   سه مه میلیھۆرت محه. 71ال آاغا  مه. 70ره  القه مه. 69
  . دووقو یه. 74ناسر آوژراو  . 73
  
، 5، جاستان 9كانه  ، په4بات  ، بیره1وار  رزه  به:ندناوه آانی آه وته ی چاگه نه شون و ژماره. 2

لو  ند ساره ربه ، ده5ندی گۆم  ربه ، ده40ناغه  و شه ، داود گورگه2وزه  ،  چل هه7رت  ، چه2له  خورمه
، 12خشیان  ، سلمان به2ڕان  رگه ، سه3، سقوچان 20شاخ  ربه ، سه18زراو   زورگه،20  ، دڕآه14

ی  ژمارانهزانیاری و م  ئه(. 3دووقو  ، یه11، لھبان 2، گسمه 2، آاریتان 9ل  حه ، شه3شۆڕیجه 
ی  مارهن که ژ ده کانی ئستا وانیشان ده هشتاکانن، زانیاری ڕاستی هه  کۆنن و هی سانی ناوهکان چاگه
ممه   سشه3490   ژماره5ڕه   آوردستانی نوێ الپه.ن  چاگه550ی  وه ره سه کان له چاگه

5.10.2004 (  
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گه دابان و   له دیبه33رمانی آۆماری ژماره  فه  دا به25.1.1976ی آه له  و گوندانه ناوی ئه. 3
رت، داودگورگه،  رابه، چه و، خهكانه، جاستان، خۆشا له، په ل هه  ته:ن مانه ر دوبز ئه سه خرانه
ڕان، سلمان  رگه شاخ، سه ربه وره، سه ی گه ی گچكه، دڕآه لو، دڕآه ند ساره ربه ندی گۆم، ده ربه ده
بری  وفات، قه ناغه، عه ل، شه حه وره، سقوچان، سبیران، شه خشیانی گه خشیانی گچكه، سلمان به به
 دا 33رمانی ژماره  فه له). شان، گسمه و لھبان زوه آه، گه ه ابهنداڵ قوتنی، گ پن، قوچ، آه لی، قه عه

ر به  ر به ئاتوون کۆپرین و سه سه ه هاتووه که هه به) سرۆبوقلو والی و خه لحه مه(کانی  ناوی گونده
نی تری کا ڵ گونده گه له هاتووه، که نه) لی بری عه سبیران و قه(کانی  ها ناوی گونده روه گه نین، هه دیبه
   .ر دوبز  خرانه سه33رمانی کۆماری ژماره  پی فه ندناوه به که
  
  .  ته م بابه ر ئه ته سه  دا خراونه7.9.2004له  16 و 14،15کانی ژماره  رچاوه سه .4
   .ته م بابه ر ئه ته سه  خراوه12.9.2004له  17،18 ژماره  کانی  رچاوه سه. 5


