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  یهاباد کورد مه:  وه هیید سو  لهیانرگ وه ... ددام  سهیکردنییر دادگا سه  لهک هی سته وه هه
 

پاشان ، رباز بوون  دهکژڕۆ ند چه
 ییقۆشل،  ونا هانی شکستکانۆگۆگفت

 یشوو پیرۆکتاتی دی دژ  لهشیکردنییدادگا
.  وامه رده ر به  ههنددام حوس  سهراقع

،  کوژراونر کهیکۆ داکیران زهپار
ر  سه الن له  گهی ماف  بهت بهی تایکان هۆڕپسپ
. نی ناڕ هاو که کردنهیی دادگایت هیوا هڕ

،  کردووه پیست  دهش که کردنهییدادگا
 ستا و ئ بووه  ههی ژهدر،  نراوهست وه

 ۆ بانی م جاره ئه.  وه ته نراوهست  وه دووباره
 .   دوازهی مانگیک هی و ستیب

 ر ف وه هیید سویHans Corell ن هی ال ددام له  سهیکردنیی دادگا  بهت بهی تایانک ره دادوه
 و چ  ده وهڕ  به رانه روه  دادپهیک هی وه ش  به که کردنهییو دادگا  ئهیچوونۆ ب به. کراون
 . راقدا ع  لهیموکراسی دیندن سه شه  گهۆ ب شهیگرنگ

 و ینت ره  گهدا کردنهییم دادگا له.  هی رانه روه ه دادپ که کردنهیی دادگا وه هییاین د  بهـ
  وتنامه ککهڕ   له  کهنکر  دهچاو هڕ یی سهۆ پیک هی وه ش  تاوان بهیکان رجه مه
 .  ره سه  لهانیای دنی چاو زانن که کان ده ره دادوه. نجراون  ههکاندا هییت هو ودهن

Hans Corell پ که بهت بهی تای دادگایکۆر  سهشتر   UN کردووه رانه و دادوه  بهیشق مه،  بووه   
ر   هه  که وه کاته  ده وه خت له و جه ئه.   گرتووهکاندا هییت بهی دادگا تا  لهانۆی خی پاشان ج که
 ن هی ال  لهشیکان ره دادوه،  بکات ویی دادگاۆی خیانییت هاوویت هۆی خی مافکتو

 راق عی وه  ئهۆ ب ستهیو پ که کردنهییدادگا. راون کشانیستن  ده وه هییراق عیت حکوومه
 . تن  بسه شه  گه وه هییموکراسی دیووڕ   لهتبتوان

وسا  داخوا ئه، بووش  باردا نه  لهچی هیکستوور  و دهتب  ههکمانرۆکتاتی د مهر ئ گه  ئهـ
ددام حوکم  ر سه هگ ئه.  بکاتست پ  ده وه کهن شو  لهب ر ده  ههۆڤ؟ مر  چ بکات باشهۆڤمر
 .  تر حوکم بداتیکس  چ که ناتوانۆڤ مریدیئ، تدر نه
  مه  ئه ارهید، تۆڕ بگۆیی شانیکشکردنی نماۆ ب که کردنهیی دادگاددام بتوان  سهر گه ئه

 . نی بڵ زادایر سه  بهێکر  دهب Corell یچوونۆ ب  بهم به،  کهگرفت
  امهی  پهیاندنی  گهۆ بکمۆڕ پالتفی وه ش ن دادگا له ده بڵو  هه سانه و که  ئهچ ده تڕی ـ
   لهب  ده سهسۆم پ  ئه  کهی وه  له  ئاگاداره که ره دادوه. ننکارب  بهانۆی خیکان هییاسیس

 انۆی خی  قسهشیر رامبه  بهیکان سه  که ستهیو پم به، ێریابگڕسکدا   تهیک هی وهچوارچ
 . نب
  که  حوکمه ستاوه ئ ر له  هه هیی وا نیپ Hans Corell  تریسان  که له رۆ زی وانه چه پ به
 .  وه تهابب
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موو   هه به، یموکراتی دیم ستهی سو ن ته بن پێو هی ب  کهکت وۆ ب  گرنگهیتا ب  ههـ
 ۆی خی دوا  لهۆی خیکۆری دشی و دروستاستڕ یک هی وه ش  توانا و بهی ره گو  و بهک هی وهش
 . ت بھج به
، مۆکھۆ ستۆی زانک  له هییت هو وده نیاسای یرۆسیفۆ پ  که هی"یحموود  مهدیع سه "یرچ هه
  هیی ن کهی دی چاتریز" قی باقوبر  بهیککردنییدادگا " ددام له  سهی که کردنهیی دادگا هی وایپ
 .  وه تهب  دهۆ بیرگ  مهیددام سزا  سه ارهی د ستاوه ئ ر له هه، و
ک   نه هییراق دادگا عتدا هڕ  بنه  له چونکه،  رهینگ هی و القیبر قهیبر  بهیککردنیی دادگا مه  ئهـ
ددام  ر سه مبه  هه  له بن هیال بیت واوه  ته  به  کهێنری نابراقدا ع  لهکس که. یت هو ودهن
 . اتو حوکم بد  ئه نانه هیال و ب نهیق استهڕ یک هی وه ش  بهبتوان، و

، ستا ئی کردنهیی دادگا وهم ش  ئهیاتی ج  له هیبوا  ده  کهچ  دهۆ بی وایحموود  مهدیع سه
 و یراق عیران  دادوه  که هی بکرایی دادگادایت هو وده نیک هیم دادگا رده  به ددام له سه
 .  هیبوا  ههدا تیشیت هو ودهن

  کردنهییم دادگا  ئه  که هیدا وه  له کهی دیک هییترس و مه  ئهیچوونۆ بی ره گو  بهر هه
  امهی ددام تا په  سهۆ بکمۆڕ پالتف ته ببنیۆفز له  تهی ر شاشه  سهی خشکراوه په
 . تن هی ابگهڕ  وه ره  دهیای دن  بهۆی خیکان هییاسیس
روست  د هی وانه  لهم به، ت بدرشانی پنیۆفز له  ته  له که کردنهییر دادگا گه  ئه هیی خراپ نـ

   له نووکه  هه  کهی ه زا وشه هڕو  ر ئه به  لهشیت بهی تا به، تب  گونجاو نهستادا ئی کات له
 ایئا،  بکات م پرسه ر ئه سه  لهۆ گفتوگ هی وه  ئهیدار وجه  حهۆڤ مرشیاستڕ  به.   باوهراقداع

 .  قسان بکاتیشۆی خی دیفی  که ست و به  ده ته بگرنۆفۆکریددام م  سه  گونجاوهیککار
ر  به  لهدایددام ت  سهانیکک هی، تنیب  دهوانکراوڕ  چاوهیۆیناری دوو سیحموود مه
 یکان هموو خا ر هه  ههانیشی تریو ئه، تدر  مردن حوکم ده  بهلی  دوجهی که سابخانه قه

 . ت بکرج به ج  سزاکهی وه  ئهشپ، ک هیر   سه نهخر ددام ده  سهیتاوانبارکردن
 و  گه  گشت بهکان ره کهیکۆ داک ره زهپار.   دراوه که ارهی ب ستاوه ئ ر له م هه که  دهڕ ن باوه مـ
  که  حوکمهم به، کات  شل دهۆ بانیست و دادگاش گو ر ده  به نه خه  دهانیکان انووهیب
 .  وه ته اوه بخت شوهپ
  
  
  

 این من ته. Metro ،9-12-2005 ،Slaget om Saddam ،David Baas ،Sid. 18 : م باسه  ئهی رچاوه سه
 یت بهی تایچوونۆ ب که  باسهیکڕۆ ناوه.  تریکک شت  نه وهۆڕیم گ که ته  بابهیشانیناوون
 . کراون  نهیستکار  دهک هی وه چ ش  و بهاننیکان نه خاوه
 mehabadk@hotmail. com 9-12-2005 مۆکھۆست

  
  
  


