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دەروازە
پرۆسەی ئەنفال ،یرۆسەیەكی پێشوەخت نەخشە بۆ داڕێژراوء قۆناغ بە
فۆناغ بووە ،بۆ تەواوكردنی ئەو ستراتیژە دزێوەی كە (حیزبی بەعسی عەرەبی
سوسیالیستی) لەعێراقدا پیادەی كرد .ئامانجیشی لەوە لەناوبردنی ژیان و
ئابوری و كەلتورو كەلەپورو زمانی گەلێكی سەر ئەم گۆی زەوییە بووە .مێژووی
كوردو كوردستانەكەی لەدێر زەمانەوە بەشێوازو قۆناغی جۆراوجۆر ئەنفالكراوە
بەاڵم ،بەاڵم ئەنفالی كورد لەالیەن بەعسەوە گەیشتۆتە ترۆپی وەحشیگەری و
تواندنەوەو كوشتوبڕ ،باشترین بەڵگە بۆ ئەو كوشتوبڕە وەاڵمی عەلی حەسەن
مەجید (عەلی كیمیاوی)یە ،لەكاتی گفتوگۆی نوێنەرانی كورد لەساڵی  1991كە
وتویەتی« :ئەم ژمارە زیادەو پێوەنانە ()182000تان لەكوێوە هێناوە ئەوانە لە
( )100000كەس زیاتر نەبوون!».
كە گەلێك خاوەنی ئەو هەموو ئەنفالكراوە بێت ،پێویستە هەوڵی شێلگیرانە
بدات بۆ بە دیكۆمێنت كردنی ئەو نەهامەتیانەوە بەپەلە بكەوێتە كۆكردنەوەی
ئەو یادەوەرییانەی كە لەمێشكی ئەنفال دیوان و ئەنفال دەربازبوواندا هەیەو
بیانخاتە سەر رووپەڕی كاغەزو شاشەی كۆمپیوتەر تا بۆ هەتاهەتایە بەزیندوویی
بیانهێڵتەوە.
ئەم كتێبەی بەردەستت كە كارمەندێكی ماندونەناس و خەمخۆری كۆكردنەوەی
ئەو دۆسییە گرنگە كە (عومەر محەمەد) ئامادەی كردووە ،شایستەی ئەوەیە
بخرێتە بەرچاوو دیدی خوێنەرانی كوردو تا تۆمارێكی راستەقینەی ئەو كاتەمان
بۆ بە زیندوویی بهێڵێتەوە.
لەو سۆنگەیەشەوە بەڕێوەبەرایەتی گشتی كاروباری شەهیدان و ئەنفالكراوانی
سلێمانی بۆ كۆكردنەوەو چاپ و باڵوكردنەوەی نوسینی ئەو قەڵەمە خەمخۆرانەی
كەوتۆتەخۆو ئەم كتێبەشی خستۆتە سەر زنجیرەی خەرمانەی كتێبە
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چاپكراوەكانی ،لەبەرئەوەی خزمەتكردنی دۆزی كوردو هەوڵدان بۆ بەهەتاهەتایی
هێشتنەوەی ئەو نەهامەتیانەی كوردو مێژووی زوڵم و زۆرەكانی كە رووبەڕووی
بۆتەوە ،بەئەركێكی نەتەوەیی و نیشتمانی گرنگ ئەزانین لەپاڵ خزمەتكردنی
كەسوكاری سەربەرزی شەهیداندا .هەر بۆیە لێرەوە دەستخۆشی لەو بەڕێزە
ئەكەین و هیوادارین بەو كارەمان توانیبێتمان خزمەتێكی بچووك بەو دۆزە
گرنگەی بواری ئەنفال بكەین.
بەهادین محەمەد عەبدولڕەحمان
ب .گ .كاروباری شەهیدان و ئەنفالكراوان /سلێمانی
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پێشەكی نوسەر
لەخەیاڵی ئەوەدا نەبووم ئەم پەرتوكەم بەم زوانە روناكی ببینێ و چاپبكرێ،
بەاڵم دهستپێشخهری برای بەرێز بەرێوەبەری گشتی كاروباری شەهیدان و
ئەنفالكراوان «كاك مەال بههائەدین» وێرای سوپاس و پێزانینم دڵخۆشی كردم،
بۆیە بێ دودڵی و بێ مەرج چاپكردنی پەرتوكەكەم پێسپاردن.
لەنوسینی ئەم پەرتوكەدا هەوڵم نەداوە حیكایەتی جەالدو قوربانی بگێڕمەوە
هەتا لە زاكیرەی مرۆڤایەتیدا ون نەببێت ،بەڵكو هەوڵی دۆكۆمێنتكردنی
هەشت قۆناغی سەربازی ئەنفالمداوە ئەوەندەی لەتوانامدا بوبێت و دەستم
پێی راگەیشتبێ هەر ئەفسەرو پلەدارێكی سوپاو دەزگائەمنیەكان ،یان جاش
و موستەشارەكانم دەستكەوتبێ هەرئەوەندە لەرێی وەستاوم داخۆ راستە یان
نا؟ ئینجا توانیومە سەركەوتن بەدەست بهێنم یان نا؟ بەهیوام كارەكەم مایەی
رەزامەندی خوێنەران بێت.
هیوا دەخوازم هەر كوردێك بەتایبەتی كەسوكاری ئەنفالكراوان ئەوەی دەستی
قەڵەم دەگرێ ،هەرچی لەتوانادایە دەربارەی ئەنفال بینوسێ بەالیەنی كەمەوە
چیرۆكی خانەوادەكەی ،هی گوندەكەی ،هی ناوچەكەی خۆی بنوسێتەوە ،بەاڵم
دوور لەدەمارگیری و توندڕەوی ،ئەوەی چیرۆکێک پێدەزانێ چ بەگێڕانەوە
یان بەنوسین ،بادۆكۆمێنتی بكات ،ئەوەی وێنەیەكی قوربانی یان جەالد ،یان
بەڵگەنامەیەكی لەبەردەستە با لە فەوتان بیانپارێزێ.
بەش بەحاڵی خۆم هیچ بەالمەوە گرنگ نییە لەكارەكانماندا هەڵەبكەین،
بەپێچەوانەوە خراپ دەكەین لە ترسی ئەوەی كە هەڵەنەكەین نەوێرین لەپێستی
خۆماندا بجوڵێینەوە ،نابێت رێگە بدەین چیتر كات تێپەڕێ و ئەوەی لەتوانشماندا
بووە لەدەست بچێ.
ئەمساڵ بیست و پێنج ساڵ بە سەر تاوانی ئەنفالدا تێدەپەڕێ لەوكاتەوە
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هەر مرۆڤمان دەمرن و لەگەڵ خۆیاندا چیرۆكەكانیان لەگەڵ خۆیاندا دەبەنە
ژێرگڵ !!..ئێمە تاكە میللەتی بێقەوارەی سیاسین ،خاوەنی مێژویەكی خوێناوی
و ئەرشیفێكی هەژارین .دەبێ دان بەو راستییە تاڵەدا بنێین كە خەمساردی
گورزی كوشندەی لێداوین .بۆیە زۆر گرنگە لەنوسینەوەو دۆكۆمێنتكردندا نەترس
و دەستپاك و لە قسەو گفتارماندا ،تەندروست و زمان شیرین و بەویژدان بین،
بەقەد ستەمكاری بەعس و دڵڕەقی جەالد ئێمە مرۆڤدۆست و دڵنەرم و بەوەفا
بین .بەبێ زێدە پێوەنان كات و پارەو پول تەرخان بكەین و شان بدەینەبەر
نوسینەوەی مێژوو ،بێگومان هەوڵەكان هەتا بابەتی و جدی و زانستی بن ،زیاتر
جێگای بایەخ پێدانن.
بەرپەرچدانەوەی تاوانی ئەنفال و كاریگەریەكانی هەستێكی مرۆڤانەی بەرزی
گەرەكە ،چونكە قوربانیەكانی ئەو تاوانە زۆر نامرۆڤانە مامەڵەیان لەگەڵدا كراوە.
هەڵبەتە بەدواداچونی نهێنیەكانی ئەنفال كارێكی ئاسان نییە ،بەڵكو
تارادەیەك مەترسیداریشە ،چونكە كەم نین ئەوانەی خوازیارن ئەنفال فەرامۆش
بكەین ،هەڵبەتە بێ دەسەاڵتیش نین ،بەاڵم مرۆڤ لەنوسینەوەی میژوی خۆیدا
كوا گوێی بەمەترسی داوە ،بەتایبەتیش كە دەزانێ مێژوو بەبێ بەڵگە بونی نییە،
بۆیە جوانترین رێزگرتن لەقوربانیانی ئەنفال دروستكردنی مێژوو نوسینەوەو
پاراستنێتی لە فەوتان نەك هەر ئەوەندە بگرە پاڕاستنی دەستكەوتەكان و
بەدەستهێنانی دەستكەوتی زیاتر ،هەڵبەت ئازادی زیاتر بەواتای سەروەری زیاتر
بۆ شەهیدەكان و قوربانیانی جینۆساید.
عومەر محهمەد
كانونی دوهەمی  2013سلیمانی
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پێشەكی
لەدوای جەنگی یەكەمی جیهانییهوە بە زۆری زۆرداری عێراق وەكو
دەوڵەتێكی ناشەرعی بەخواستی ئینگلیز دروستبوو ،نەك بەخواستی
پێكهاتە جیاوازەكانی ،كە دەڵێین ناشەرعی مەبەستم لەوەیە كە ئێستاشی
لەگەڵدا بێت زەمینەی پێكەوەژیانی ئاشتیانە لەعێراقدا لەبارنییه ،بەڵكو واڵتێكە

پڕە لەكێشەو ناكۆكی و ناتەبایی ،هەرچەند تێدەفكرم سەری ئەو بەرانانە
لەمەنجەڵێكدا ناكوڵێن ،ئەو هەموو توندوتیژی و دڵڕەقی و بەدكارییەی لەعێراقدا
هەیە هۆكارەكەی دەبەمەوە سەر بیری شۆڤێنی عەرەبی و مەرجەعە فیكریەكەی
كە ئامادەی پێكەوە ژیانی ئاشتیانە نیی ه لەگەڵ نەتەوەكانی تردا ،بەتایبەتی
لەگەڵ كورد ،شەڕی ناوخۆ ،شەڕ لەگەڵ دەرو دراوسێ ،دڵڕەقی و بەدرەفتاری،
كوشتوبڕو سەركوت و زیندانیكردن و ڕاوەدونانی كوردان ،گوند سوتاندن و
ستەمكاری تا ئاستی كۆمەڵكوژی ،بەكارهێنانی چەكی كیمیاوی بەشێكی

بەرچاوی مێژووی عێراق و ڕەفتاری سەركردەو بەرپرس و ئەفسەرو
دەرەجەدارانی عێراقە.
لێرەدا ئیمە تەنها باس لەشێوە ستەمێك دەكەین لەالیەن دەولەتی
عێراقەوە دژ بە كورد ،باسی قۆناغە سەربازیەكانی ئەنفال دەكەین .لەم
كتێبەدا باس لە كۆی ستەمكاری و هونەری ئەشكەنجەدان و شێوزای
ئازاردانی زیندانییهكان ناكەین ،بەاڵم جاربەجار باسەكە دەترازێتە ناو
هەندێك باس و خواسی ترەوە ،وەك جەنگی هەشت ساڵەی عێراق
 ئێران ،بەعەرەبكردن(تعریب) كەئەنفالكردنی كورد یەكێك بووەلەئامانجە سەرەكییەكانی .سەرئەنجام بەعس توانی بەشێكی زۆری
ئامانجەكانی بەجێبهێنێ و پێشمەرگە توشی شكست بكات ،گوندەكان
بروخێنێ و كورد لەدەوروبەری كەركوك و پارێزگای دیالە تەنك بكات،
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بەاڵم هەرگیز نەیتوانی كۆتایی بەكورد بهێنێ تەنانەت نەیتوانی بەتەواوی
چۆك بەپێشمەرگەش دابدات ،ڕاستە توانیان بەهەزاران هاواڵتی لە
پارێزگای موسڵ و كەركوك و دیالە ناچار بكەن ناسنامەی نەتەوەیی
خۆیان لە كوردەوە بگۆڕنە سەر عەرەب و سیاسەتی (تصحیح
القومیە)((( پیادەبكەن((( هەزارانیش دەربەدەربكەن و لەبری بەعەرەب
بوون ،بوونە هاوزمان و هاونەتەوەی تر ،بەاڵم نەپرۆسەی كوردقڕان
(((
سەریگرت و نەپێشمەرگەش دواسەنگەریان چۆڵكرد.
بەپێچەوانەوە لەگەڵ یەكەمین دەرفەتی رەخساودا لەساڵی  1991خەڵكی
كوردستان و هێزی پێشمەرگە پەالماری سوپاو دامودەزگاكانی بەعسیانداو
بەشێكی گەورەی كوردستانیان لە دەستی ئەو ڕژێمە ڕزگار كرد.
ئەم پەالمارە سەربازیانەی لێرە بوونە جێگەی باسی ئەم كتێبە و بەهەشت
قۆناغ جێبەجێكران و ناوی ئەنفالیان لێنا ،كە سورەتێكی قورئانە ،هەر گوندیان
 .1ساغ كردنەوەی نەتەوەیی یەكێك لەترسناكترین سیاسەتەكانی بەعس بوو ،كە دەمێك بوو كاری لەسەر دەكردو
ی
ی ناوچەكان 
ی راگەیەندرا وحكومەت فشاری خستە سەر كوردو غەیرە عەرەبەكان 
لە ساڵی  1997دا بەفەرم 
ی
ژێركۆنترۆڵی خۆی لەشارەكانی(كەركوك ،خانەقین ،مەخمور ،شەنگار ،دوزخورماتوو) هەروەها چەند ناوچەیەك 
تریش كە داوای دەكرد بنەچەی نەتەوەییان ساغ بكەنەوە ئەمەش نیازێكی شۆڤێنیانەی بەعس بوو كە دەیەویست ئەم
دەستكەوتە بۆ شۆڤێنیزمی عەرەبی بەدی بهێنێ ،بەوەی كوردەكان ناسنامەی نەتەوەیی خۆیان بگۆرنەسەرنەتەوەی
عەرەب ،ئەمەشیان ناونابوو (ساغ كردنەوەی نەتەوەیی) تۆماركردنیان ب ە “عەرەب” لەو فۆرمانەدا ك ە لەالیەن
حكومەتەوە بەسەریاندا دابەشكرابو ریسواترین و شەرمەزارترین ڕەفتاری شۆڤینیانە بوون كە بەداخەوە هەتا
ئێستاش شۆڤێنیەكانی عێراق بێشەرمانە دەیانەوێت بەری ئەو دەستكەوتانەی سهدام و ڕژێمەكەی بچننەوە،
نەتەوەیەكگرتووەكان و گروپی قەیرانە نیودەوڵەتیەكانیش لەمەر ناوچە كێشە لەسەرەكان هەڵوێستێكیان لەبارەی
ئەم سیاسەتەوە نیە .ئەو بەعەرەبكردنەی لەرێگەی فۆرمێكەوە كە بەفۆرمی ساغ كردنەوەی نەتەوەیی ناسرابوون.
مەترسیدارترین جۆری جینۆسایدە كەلەكاتی ئاشتیداو بەبێ شەڕ پیادەدەكرێت ،تەنانەت حكومەتی عێراق كەحزبی
ی
ی رەتكردەوە كە لەدایكبوانی نوێی كورد یان غەیرە عەرەبەكان ناوی نەژادییانە 
بەعس بەرێوەی دەبرد ئەوەش 
خۆیانیان لێبنرێت ،بۆنمونە ناوی ئازاد قبوڵ نەدەكراو دەبوایە ناوی محمود یان باسل یان حلیمەو ئەنوار لە
ی خۆیان “ساغ كردەوە“ ناچار دەكران
ی نەتەوە 
منداڵەكانیان بنێن .بەوەشەوە لێیان نەدەگەڕا بەڵكو ئەوان ە 
دەستبدەن ە چاالكی بۆ حزبی بەعس ئینجا بەهاواڵتی دڵسۆز دەژمێردرا.
 .2بێگومان ئێستا زۆرن ئەو كوردانەی لەپارێزگاكانی عێراقدا زمانی كوردی نازانن و بەهۆی سیاسەتی گۆرینی
ناسنامەوە دوچاری ئەو زوڵمە بوون ،زۆریشن ئەو كوردانەی لەسەرەتاو كۆتایی هەشتاكاندا ئاوارەی واڵتانی
جیهان بوون ،ئێستا وەچەكانیان زمانی كوردی نازانن.
 .3لهدوای ئهنفال ههموو ناوچهیهکی کوردستان زیاد لهدهستهیهک پێشمهرگهی پارتیزان بهزهحمهتێکی زۆرو
بهشێوهیهکی ئهفسوناوی تا راپهڕین مانهوهو چۆکیان دانهدا.
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نەروخاند و گوندنشینەكانیان لە زێدی خۆیان هەڵنەكەند بەڵكو ژینگەی ناوچەكەی
بەچەكی كیمیاوی پیسكرد ،كۆمەڵكوژییەكی مەترسیداری خستەوە ،بە هەزاران
منداڵ بوونە قوربانی و دواتر بەمەمكەمژەو یاری مندااڵنەوە تەرمەكانیان لە
گۆڕی بە كۆمەڵ دۆزرایەوە ،دەیان هەزار گەنج بە پاسی سەرداپۆشراو ڕەوانەی
چاڵەكانی مەرگ كردو لە پارێزگاكانی عێراقدا تیمەكانی گوللەباران و سایەق
شۆفڵەكان چاوەروانیان بوون ،بۆ ئەوەی هەر بە گەیشتنیان لە بیابان بیاندەنە
بەر گوللەو كۆتایی بەژیانیان بهێنن ،بەهەزاران كچ و ژنی گوندنشین خرانە
ژێرگڵ و كۆمەڵكوژكران ،ئەو ژنانەی بەو پەڕی بەرائەتەوە تەماشای دنیاو
قیامەتیان دەكرد ،سەرباری چەوسانەوەو مەینتی خۆیان لەسەر بەرماڵ لەبری
ئەوەی بۆخۆیان بپاڕێنەوە ،بۆ سەالمەتی كوڕو براو مێردەكانیان دەپاڕانەوە،
ئەمەش لهبهرئهوهی كە خۆیان بەبێتاوان دەزانی و بەبیریاندا نەدەهات ماشێنە
زەبەالحەكەی ئەنفال ئەوانیش بهاڕێ ،سەدان پیرەژنی وەكو نەنكم بەبێتاوان
ئەنفالفكران ،كە ئەوەندە دڵنەرم بوو قەت ڕۆژێك گوێم لێنەبووە لەسەر بەرماڵ
لەیەزدان بپاڕێتەوە دوژمنەكەی لەناو بەرێ بەڵكو هەمیشە دەپاڕایەوە دڵی
(دەسەاڵتدارانی حكومەت) دوژمنەكەی نەرم بێ و دەستبەرداری توندڕەفتاری
و دڵرەقی خۆی بێت.

11

واڵتی پڕ لە خێرو سەركردەی كوێر
لە كۆتایی ساڵی  1969و سەرەتای  1970گفتوگۆ لەنێوان سەركردایەتی
شۆڕشی كورد و حكومەتی عیراقدا دەستی پێكرد كە ڕێكەوتننامەی 11ی
ئازاری لێكەوتەوە ،بریاربوو لەماوەی  4ساڵدا حكومەتی عێراق كە ئەوكاتە
ئەحمەد حهسهن ئەلبەكر سەرۆكایەتی كۆماری دەكرد هەموو خاڵەكانی ئەو
رێكەوتننامەیە جێبەجێ بكات و كورد لە كوردستانی باشور خودموختاری
خۆیان وەربگرن و حوكمی خۆجێیەتی بكەن .بەاڵم لەو ماوەیەدا بەعسییەكان
كە حكومەتیشیان بەدەستەوە بوو رێكەوتنێكیان لەگەڵ شیوعیەكاندا كرد و
بەرەیەكی لەگەڵدا كردنەوە بەمەش توانی سەرنجی شورەوی ئەوكات بەالی
خۆیدا رابكێشی ،ئەگەرچی هۆكاری سەركەوتنی بەعس زیرەكی نەبوو
ئەوەندەی بەرژەوەندی ئابووری بوو ،بەاڵم سەرئەنجام سەركەوتنی بەدەستهێنا.
حزبی بەعس و حكومەتی عێراق بەهۆی هاوپەیمانێتی شیوعیەكان سۆزی
روسیای بەدەستهێناو لەپەیمانەكانی پەشیمان بووەوە ،ساڵی  1974پەالماری
كوردستانی دایەوەو شەڕی لە دژی كورد هەاڵیساندەوە ،ئەو سەروەختە كە
پارتی دیموكراتی كوردستان لە رێگەی ئێرانەوە كۆمەك و هاوكاری ئەمریكای
پێدەگەیشت توانیبووی جەماوەرێكی زۆر لە دەوری خۆی كۆبكاتەوەو نزیكەی
سەد هەزار پێشمەرگە لە ریزەكانیدا رێكبخات و تەنگ بە حكومەتی عێراقیش
هەڵبچنێ ،ئەمەش بووە هۆی ئەوەی حكومەتی عێراق ترسی لەفراوانبونەوەی
دەسەاڵتی كوردو لە دەستدانی كەركوكی بكەوێتە دڵەوە ،بێگومان ئەو ترسە
بۆ ئێران و توركیاش هەروابوو چونكە لەدوای پەیماننامەی لۆزانەوە ئەوانە
بەلۆجیكی داگیركاری لەگەڵ كورد دەجواڵنەوە .بەهەرحاڵ كەركوك شارێكی
دەوڵەمەند بوو بە نەوت ،بۆیە ناچاربوو لە 6ی ئازاری ساڵی  1975واتا
دوای ساڵیك لە هەاڵیسانی شەڕ بەهاوكاری سەرۆكی ئەوسای جەزائیرو هینری
12
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كیسنجەری وەزیری دەرەوەی ئەمریكا ،رێكەوتنێك لە گەڵ محهمهد رەزا شای
ئێراندا مۆربكات ،لەبەرامبەر هاوكاری نەكردنی كورددا عێراق ئاماده بوو نیوەی
شەتولعەرەب بداتە ئێران ئەوەش ناونرا رێكەوتنامەی جەزائیر ،كە لەالی كورد
بووە شومترین رێكەوتننامە.
لەراستیدا رێكەوتنامەی جەزائیر تەنها بۆ كورد شوم نەبوو ،بەڵكو بۆ عێراق
و ئێرانیش بووە مایەی نەگبەتی و ماڵوێرانییهكی زۆر ،كە دواجار جەنگی ئێران
 عێراقی لەسەر هەاڵیساو بەهەردووال نزیكەی  1000000یهک ملیون ئینسان لەناوچوون و هەردوال زەرەرو زیانێكی ماڵی زۆریان پێگەیشت.
راستە دوای رێكەوتنامەی جەزائیر كە ئەندازیارەكەی هینری كسنجەربوو،
شكستی بە جواڵنەوەی رزگاری خوازی كورد هێنا ،بەاڵم ئەمە نەكۆتایی
بەكوردو دۆزە رەواكەی هێناو نەكۆتایشی بەشۆڕش و بەرەنگاربوونەوە هێنا،
بەپێچەوانەوە لۆجیكی ملنەدان بەچارەسەری ئاشتیانەی حكومەت بۆ دۆزی
كورد ،هەردوالی توشی بەاڵی غرور كردوو بەهۆیەوە توشی جەنگێكی هەشت
ساڵەی كردن ،كە هەتا ئێستا ههردوال باجەكەی دەدەن .تەنانەت حزبی
شیوعیش باجی ئەو هاوپەیمانێتیەیاندا چونكە هەر ئەوەندەی حكومەت
كەوتەوە سەرخۆی و زانی پێشمەرگە بەشاخەوە نەماوە ،كەوتە گیانی شیوعییە
هاوپەیمانەكانی و زۆری لێكوشتن و زۆریشیان زیندانی كران و راوەدونران،
شیوعییەكان لەوەدا بەختیان هەبوو كە تا حكومەت كەوتەوەسەرخۆ شۆڕش لە
شاخەكانی كوردستان هەاڵیسایەوە ،دەنا ڕەنگە یەكەم پاكتاوكردنی بەكۆمەڵ
ئەوانی بگرتایەتەوە ،بۆیە ئەوانیش بەناچاری پەنایان بردەوە بەر شاخ .بەبێ
ئەوەی ڕوسیا هیچ هەڵوێستێكی هەبێ لەمەڕ گرتن و كوشتن و راوەدونانی
هاوڕێ و هاوپەیمانەكانیان لە عێراقدا .بەپێچەوانەوە ئەوكاتەی حكومەتی عێراق
خەریكی سات و سەودای چەك كڕین بوو لە روسیا هاورێ شیوعییەكانیان لێرە
دەكرانە قوربانی و ئیعدام دەكران.
13

بێگومان ئەگەر سەركردەكانی عێراق خۆیان لەئاست رووداوەكانی رابردو
كەڕو كوێر نەكەن باش ئەو راستیە دەبینن كەوا چارەسەركردنی كێشەكانی
ناوخۆی عێراق و دابینكردنی مافە سیاسی و مەدەنییهكانی كورد سەد هەزار
جار باشتر دەبوو لەوەی لەبەرامبەر سەركوتكردنیاندا نیوەی شەتولعەرەب بداتە
بەرتیل و ئێران قایل بكات بەوەی هاوكاری كورد نەكات ،سەد هەزار جار
باشترو بەسودتر دەبوو لەوەی ئەو هەموو سامانە مادی و بەشەریەی عێراق
لەجەنگدا بەفیڕۆ بدات ،هەڵبەت ئەمە بۆ ئێرانییهكانیش هەر ڕاستە ،چونكە
دواجار ئێرانیش باجی ئەو خیانەتەی محەمەد ڕەزا شای دا كە توشی جەنگێكی
هەشت ساڵەی كردن .جەنگێك لە سۆنگەی سەركوتكردنی كوردەوە هەاڵیسا،
بەاڵم نەیتوانی كۆتایی بەكورد بێنێ و نەیتوانی شۆرشەكانیشی دابمركێنێتەوە.
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پالنە دۆزەخیەكەی ئەنفال.
جەنگی ئێران  -عێراق حەوت ساڵی تەواوی تێپەڕاند بوو هەردووالی
جەنگەكە شەكەت ببون لەكۆتایی جەنگدا بوو ،كە هاوكات سەرانی حزبی
بەعس كۆبوونەوە بۆ كۆتایی هێنان بەكێشەی كورد ،خەڵكی عێراق بەگشتی
و سوپا ماندووەكەی بەتایبەتی ،هەمیشە گوێیان بەڕادیۆكانیان و كەسوكاریان
چاویان بەسەر شاشەی تەلەفزیونەكانیانەوە بوو ،بەڵكو سەرانی عێراق و ئێران
لەكەلی شەیتان بێنە خوارەوەو دڵیان نەرم ببێت و ئاوێك بە ئاگری جەنگدا
بكەن و كۆتایی بەو كوشتارە ترسناكە بێت كە حەوت ساڵ بوو بەردەوام
خوێنی ئێرانی و عێراقیەكانی بەفیرۆ دەداو ماڵوێرانی بۆ هاواڵتیانی هەردو واڵت
دەخستەوە ،جەنگ گەورەترین ترس و مۆتەكەی سەردڵی هاواڵتیانی ئەو دوو
واڵتە بوو ،خەڵكی كوردستانیش لەم ئاگرە بێببەری نەبوو ،چونكە ئەوانیش چ
لەبەرەی ئێران و چ لەبەرەی عێراق لەرێگەی فەرمانگەی سەربازگیری زۆرەملێ
(دائیر التجنید االجباری)یەوە یان لەریگەی رەشبگیر و بەجاشكردنەوە رەوانەی
بەرەكانی جەنگ دەكران و وەكو هاواڵتی پلە دوو دەكوژران و لەوجەنگەدا ون
(مفقود) دەبوون(((.
بەاڵم سەرانی رژێمی بەعس بەرلەوادەی ئاگربڕو وەستانی جەنگەكە ئەوەیان
بەبیرداهاتبوو لە ناو تەپوتۆزی ئەو جەنگەدا كێشەی كوردیش بەالیەكدا بخەن
و هێزی پێشمەرگە و پێگەی كۆمەاڵیەتیشیان لەمیانەی ئەو شەڕەدا لەناوبەرن،
سەرەتا ئەوان وا بیریانكردبۆەو كەوا لەبەینبردن و روخاندنی گوندەكان و
راگوستنیان بۆ كۆمەڵگا زۆرە ملێكان و كۆكردنەوەیان لە چەند شوێنێكی
 .4چیرۆكی بەدیلگیرانی (عاسی مستەفا) لەبەرەی جەنگی شوشدا لەالیەن سوپای پاسدارانی ئێرانەوە باشترین
بەڵگەی پلەدویی كوردو شێوازی قوربانی بوونێتی لەنێوان ئەو جەنگانەدا كە عاسی خۆی لەبەرەكانی جەنگی ئێران
– عێراقدا بووە قوربانی و ماوەی  8ساڵ بەدیلی مایەوە ،بەاڵم كە ئازادیش بوو گەرایەوە بۆ كوردستان نەماڵی
مابوو نە ژن و منداڵ ،چونكە لەپەالماری ئەنفالدا ژن و منداڵەكانی گیران و بێسەروشوێنكران و ماڵ و حاڵیشی
بەتاالن برابوو ،عاسیش وەك سەربازێكی شكستخواردو بەسەر هەواری خاڵیدا گەرایەوە.
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كۆنترۆڵكراودا ،خاڵی یەكالیی كەرەوەو پایەو پێگەی بنەرەتی هێزەكانی
پێشمەرگە هەڵدەتەكێنی و بەمەش كۆتایی بە وزەو توانای پێشمەرگە دەهێنێ
و بەزوترین كات شكست دەهێنن و خۆیان بەدەستەوە دەدەن ،ئەوەشی نەهات
بۆ ئۆردوگا بەخیانەتكار و تێكدەر لەقەڵەم دەدرێ ،بۆیە پێویستە ئەوانەی مل
بەسیاسەتی راگواستن و نیشتەجیبونیان لەئۆردوگا نادەن بكوژرێن ،لۆجیكی
ئەنفال بەو شێوەیە بوو (گەرانەوە بۆ ریزی نیشتمانی یان دەركردنیان لە
نیشتمان) بۆ ئەم مەبەستەش دەست لەكەس نەپارێزن و لەنێو تەمومژی
جەنگی نێوان عێراق و ئیراندا ،نەخشە گاڵوەكانیان دیزە بە دەرخۆنە بكەن
و پڕۆسەی كورد قڕانیش لەمیانەی ئەو شەڕەدا ونبكەن .لەڕاستید جەنگ
هەم بەهانەیەكی باش بوو هەم دەرفەتێكی باشیش بوو بۆ ونكردنی ئەو
تاوانە گەورەیەی كە لەخەیاڵی بەعسدا بوو ،هەربۆیە دەستوبردیان كرد ،واتا
ساڵێك پێش كۆتایی هاتنی جەنگ كەوتنەخۆو سیاسەتی راگواستن و فشاری
سەر گوندەكانیان دەستپێكرد و جگەلەوەی گەمارۆی ئابووریان خستنەسەر،
هەلومەرجێكی سەختی سەربازی و ئەمنی مەترسیداریان لەكوردستان خوڵقاندو
بڕیاری مەترسیداریان بۆ مامەڵە لەگەڵ گوندنشینەكان دەركرد كە گرنگترینیان
بریاری 160ی ئەنجومەنی سەركردایەتی شۆرش بوو كە بەم دیدە فاشیانەیەوە
ڕۆژی 29ی ئازاری  1988لە كۆبوونەوەیەكی ئەنجومەنی سەركردایەتی شۆڕشدا
بڕگەی (ڕ) لە مادەی  42و43ی دەستور هەروەها بە ئیمزای سەدام حوسێنی
سەرۆك كۆمار ،عەلی حەسەن مەجیدی كردە دەسەاڵتداری ڕەهاو بێ مونافیس
لە باكوری عێراق و ناوچەی ئۆتونۆمی كوردستان ،هەر دوای ئەوە پۆستی
بەرپرسی یەكەمی رێكخستنەكانی حزبی بەعسی پێسپێردراو كرایە ئەمینداری
گشتی نوسینگەی باكوری رێكخستنی حزبی بەعس((( هەموو هێزەكانی ئەمن و
 .5قیادەی قوتری عێراقی حیزبی بەعسی عەرەبی :پێنج مەكتەبی ڕێكخستنی هەبوو بۆ سەرپەرشتیكردنی كاروباری
ڕێكخستن لە شاروشارۆچكەكانی باشوروباكورو ناوەراستی عێراقدا (نوسینگەی رێكخستنی باكور) مەكتەبی تەنزیمی
شیمال یەكەمیان بوو كە پارێزگاكانی (نەینەوا ،دهۆك ،هەولێر ،كەركوك ،سلێمانی) لەخۆگرتبوو ،لەدوای بریاری
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سوپا و موخابەراتیشی خرایە بەردەست و عەلی حەسەن مەجید دەست و بردی
كرد بۆ ئەوەی پالنێكی ورد بۆ یەكالییكردنەوەی كێشەی كورد و هەڵتەكاندنی
هێزی پێشمەرگە دابنێ ،ئەگەرچی لۆجیكی ئەنفال تەنها بۆ ناوچە ئازدكراوەكانی
كوردستان نەبوو ،بەڵكو لە دورمەودادا بۆ لەناوبردن و پاكتاوكردنی هەموو كورد
بوو ،بەاڵم رژێم لە قۆناغی یەكەمدا تەنها دەرفەتی ئەوەی هەبوو كەگوندەكانی
كوردستان بخاتەی بازنەی سورەوەو وێرانیان بكات و خەڵكەكەی رابگوێزێ
بۆ ئۆردوگاو ئەوانەشی نەهاتنەوە بیانكوژێ و لە سۆنگەیەوە كۆمەڵكوژییەكی
ترسناكی خستەوە .دەنا ئەوەی لەخەیاڵی بەعسدا بوو كوشتنێكی لەسەرخۆی
كوردبوو هەم فیزیكی هەم نەتەوەیی فیزیكی بەو مانایەی كە هەركەسێك پێ
لەبەڕەكەی خۆی ڕابكێشێ لەشوێنی نیشتەجێبوونی هەڵبكەندرێ و وەك خەیار
لەتیان بكەن((( ،نەتەوەیش بەو واتایەی وردەوردە كورد بخرێتە ژێر گوشاری
جۆراوجۆرەوەو دەستبەرداری ناسنەمەی نەتەوەیی خۆی بێت و شوناسی
نەتەوەیی خۆی بگۆرێتە سەر نەتەوەی عەرەب و سیاسەتی تەعریب بچێتە
قۆناغێكی بااڵترەوە((( ،بەاڵم سەركێشی و ملهوڕیەكانی سهدام و دارودەستەكەی
پەردەیان لەرووی تاوانەكانی هەڵماڵی و دوای ئەوەی پەالماری كوێتیاندا
گڵۆڵەی رژێم كەوتەلێژی و ئیدی ڕۆژگار بەقازانجی ئەوان نەڕۆیشت و دەرفەت
بۆ بووژاندنەوەی كوردو جواڵنەوە سیاسیەكەی زیاتر رەخسا.
160ی ئەنجومەنی سەركردایەتی شۆرشەوە بەرپرسیارێتی و سەرپەرشتی راستەوخۆی ئەنفالی پێسپیردرا بۆ ئەو
مەبەستەش عەلی حەسەن مەجید لەوكاتەدا بەشێوەیەكی كاتی كرایە ئەمینداری گشتی مەكتەبی ڕێكخستنی باكوری
حیزبی بەعس كە پێشترد محەمەد حەمزە زوبێدی ئەمینداری گشتی بوو ،دوای تەواوبوونی تاوانی ئەنفالیش لە ساڵی
 1989درایەوە دەست حسن عەلی ئەلعامری .ئەمیندارە گشتیەكانی مەكتەبی ڕێكخستنی باكوری حیزبی بەعس
بریتی بوون لە( :سەعدی مەهدی ساڵح ،محەمەد حەمزە زوبێدی ،عەلی حەسەن مەجید ،حەسەن عەلی عامری)
 .6عهلی حهسهن مهجید لهکاسێته دهنگیی ه تۆمارکراوهکانیدا لهکۆبونهوهیهکدا دهڵێت :کوردهکانی موسڵمان
راگوێزاو به بهڕێوهبهری ئهمنم وت.
 .7ساغ كردنەوەی نەتەوەیی (تصحیح القومیە) یەكێك بوو لەو سیاسەتە ترسناكانەی بەعس كە لە پارێزگاكانی
كەركوك و دیالەو موسڵ گرتبوویە بەرو بەئاشكرا دەیانگوت ئەگەردەتەوێت هاواڵتیەكی بێ سەرئێشەوكێشە بیت
ناسنامەی نەتەوەیی خۆت ساغ كەرەوە ،ئەمەش بووە هۆی ئەوەی كە هەزاران كورد لەژێرفشاری ئەو سیاسەتە
ترسناكەی بەعسدا نەك هەرخۆیان بەعەرەب دەنوسی بگرە ناوە كوردیەكانیشیان دەگۆری .ئەمەش ترسناكترین
جۆری جینۆساید بوو كە رژێمی بەعس لەدژی كورد پیادەی دەكرد.
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قۆناغی یەكەمی تاوانەكە بەرلەوەی پەالماری سەربازی دەستپێبكات
لەژێر پەردەی (هەڵمەتی گەشەپێدانی ناوچەی باكوور) بەرێوەچوو ،بەاڵم
بەڵگەنامەكانی بەعس لە نووسراوەكانیاندا بە ئاشكرا باسیان لە وێرانكردن
و روخاندنی گوند كردووەتەوە((( ،بۆ ئەم مەبەستەش عەلی حەسەن مەجید
یەكەمین كۆبوونەوەی لە بەرواری 15ی نیسانی  1987لەگەڵ سەرانی بەعس
(ئەفسەرانی پلە بەرزی سوپا و بەرپرسانی ئەمن و پارێزگاری پارێزگاكان)
ئەنجامدا ،تیایدا نیازو مەبەستی وێرانكاری و كۆمەڵكوژی كوردان و سیاسەتی
حزبی بەعسی بەڕوونی پێڕاگەیاندبوون كە بە نیازی چین و دەیانەوێت چی
لەكوردستان و خەڵكەكەی بكەن((( پاش ئەم كۆبوونەوەیە عەلی حسن ئەلمەجید
كە دواتر لە سۆنگەی بەكارهێنانی چەكی كیمیاویەوە بەعەلی كیمیایی ناسرا
كەوتە دانانی نەخشەی ئەمنی و سەربازی ورد بۆ جێبەجێكردنی بڕیاری 160ی
بەرواری 29ی ئازاری ئەنجومەنی سەركردایەتی شۆڕش.
لەپێشەوە لەرێگەی سەرژمێرییەكی گشتییەوە هێڵی جیاكەرەوەی لە نێوان
خۆیان و هێزی پێشمەرگەدا كێشا و هەموو ئەوانەی لە وادەی دیاریكراودا
نەگەڕانەوە ژێر باڵی رژێم و لە ئۆردوگاكاندا نیشتەجێ نەبوون ،بە خائین و
بەكرێگیراوی ئێرانی لە قەڵەمدران و خرانە ناو بازنەی سورەوەو وەكو پێشمەرگە
حسابیان بۆ كرا ،هەموشیان پێكەوە بە خیانەتكاری ئێرانی ناوبران)
پالندانراو لە پارێزگاكاندا بەرپرسانی حزب و پیاوانی دەوڵەت پێكەوە كەوتنە
كۆبوونەوەو هاندان و ترساندن و هەڵخەڵەتاندنی خەڵك بۆ ئەوەی گوندنشینەكان
مل بەم سیاسەتەی ئەلمەجید بدەن .هاوكات ئەوەشیان نەدەشاردەوە كە هەر
 .8بروانە بەڵگەنامەی ژمارە (بەڵگەنامە لەپاشكۆدایە)ی نوسینگەی جێگری پارێزگای كەركوك كە لەبری هەڵمەتی
گەشەپێدانی ناوچەی باكور نووسێوێتی (حملە تدمیر قری) هەڵمەتی رووخاندنی گوند یان (حملە تجمیع القری)
هەڵمەتی كۆكردنەوەی گوندەكان.
 .9ئەو نیازو مەبەستانەی عەلی حەسەن مەجید لەكاسێتە دەنگیەكانیدا دۆكۆمێنتكرابوون و دواتر لەراپەرینی ئازاری
ساڵی  1991كەوتنە دەست خەڵك و رێكخراوی هیومان رایتس ۆچ بەزمانی جیاجیا باڵوی كردوونەتەوە.
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كەسێك لەبەرواری دیاركراودا نەگەرێتەوە ریزی نیشتمانی خوێنی حەاڵڵمانەو
لە هەر كوێیەك بەردەستبكەوێت دەكوژرێ ،بەرواری 22ی حوزەیرانی ساڵی
1987یش وەكو دوا ڕۆژی چوون بۆ ئۆردوگا دانراو لەدوای ئەوە ئیتر بە
بریاری نووسینگەی باكوری حزبی بەعس تەقەو كوشتن لەو ناوچانە ئازاد
بوو ،هەروەكو لە بەندی یەكەمی راسپاردەكەی تاهیر توفیق ئهلعانیدا هاتبوو:
تەقەكردن بەشەو بەڕۆژ ئازادە لەو ناوچانەداو ناوبەناویش بە فرۆكەی سەمتی و
تۆپی دورهاوێژ بۆمباران بكرێن بۆ ئەوەی زۆرترین خەڵك بكوژرێن(.((1
سەرئەنجام ئەو سیاسەتەی نووسینگەی باكوری رێكخستنی بەعس كە عەلی
حهسهن مەجید ئەو ماوەیە سەرپەرشتی دەكرد ،توانی بەرلەوەی پەالماری
سەربازی دەستپێبكات زۆربەی زۆری گوندنشینەكان بۆ ئۆردوگاكان رابگوێزی
ئەوانەشی نەچوونە خانەی سەر ژمێرییە گشتییەكەوە بەرپەالمارە سەربازییەكان
كەوتن لە بەیانێكدا كە تاهیر تۆفیق ئەلعانی سكرتێری كاروباری ناوچەی باكور
گشتاندبووی و واژۆی عەلی حهسهن مەجیدی بەسەرەوە بوو ،باڵوكرایەوە كەوا
ئەوەی دەیەوێت بگەڕێتەوە تا بەرواری 22ی حوزەیرانی هەمان ساڵ دەتوانێ
بێتەوەو خۆی رادەست بكاتەوە ،لەدوای ئەو بەروارەوە ئیتر ناوچەكانیان
هاتووچۆ تیایدا قەدەغەیەو هەرچی تێدا بگیرێت دەكوژرێ و بێقەیدو شەرت
مەحكومە بەكوشتن.
ڕۆژێك پێش تەواوبوونی ئەو ماوەیە واتە لە بەرواری 21ی حوزەیرانی ساڵی
 1987بریاری 4008ی نووسینگەی باكوری لەرێگەی تاهیر توفیق ئەلعانییهوە
بەسەر هەموو یەكەكانی سوپاو ئەمن و موخابەراتدا گشتێنرا و باڵویكردەوە كەوا
ڕۆژی 22ی حوزەیران دوا ڕۆژی یان دوا وادەی هاتنەوەیە بۆ خۆپاكردنەوەو
چوون بۆ ئۆردوگا .ڕاستەوخۆ هێزە ئەمنی و سەربازییەكانی راسپاردبوو كە ئیتر
 .10بروانە بریاری  4008كە لەالیەن نووسینگەی باكورەوە دەرچووە تاهیر تۆفیق ئهلعانی وەكو راسپاردەیەك بەسەر
فەیلەقەكانی سوپاو بەرێوەبەرایەتییەكانی ئەمن و هەواڵگریدا گشتاندبووی.
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دەستبەكاربن بۆ كوشتنی زۆرترین ژمارەی خەڵك لەو ناوچانەی كە بەقەدەغەكراو
دانراون لە رووی ئەمنییهەوە .ئیتر لەوە بەدوا ئەو خەڵكە كەوتنەبەر هێرشی
زەمینی و ئاسمانی بەشێوەیەك بەكارهێنانی گاز و چەكی كۆكوژی وەك گازی
سیانید و خەردەل ،لەو پەالمارانەدا هێزی پێشمەرگە پاش بەرگرییەكی سەخت
پاشەكشەیان كرد .هێزو توانای پێشمەرگە بەو چەكە سوكانەی بەدەستیانەوە
بوو یان بەو تفاقە جەنگییەی هەیانبوو لەتوانایدا نەبوو بەر بەو لەشكرە
بێشومار و بەئەزموونە بگرێ.
ئەو لەشكرەی كە لەپاش جەنگی ئێران عێراقەوە گەڕایەوە بۆ یەكالییكردنەوەی
شەڕی پێشمەرگە زۆر دڕندانە پەالماری كوردستانیاندا ،چونكە ئەوان لەالیەك
قاڵبووی هەشت ساڵی جەنگی خوێناوی ئێران – عێراق بوون ،لەالیەكیش
ئەوەندە ماندووبوون دەیانویست ئەم ئەركەش لە كۆڵبكەنەوەو كۆتایی بەجەنگ
بێنن .لەبەرئەوەی ئەفسەران و تەوجییە سیاسیی حزبی بەعس لەناو سوپا وایان
تێگەیاندبوون كە ئەمانە پاشماوەی بەكرێگیراوەكانی ئێرانن و پاش راماڵینیان
ئارامی بۆ عێراق دەگەڕێتەوەو ئیتر جەنگ وەستاوەو دەگەڕێنەوە ناوماڵ و حاڵی
خۆتان .بە پێی فەرمانێكی وەزاری دەردەكەوێ كەوا هەموو ئەو چەكدارانەی لە
پاكتاوكردنی گوندەكان و دەرپەڕاندنی پێشمەرگەو گوندنشینەكاندا دەكوژرێن
بە شەهیدی قادسیەی سهدام لەقەڵەم دەدرێن .فەرمانەكە هی وەزارەتی
بەرگریی عێراقە كە لە 23ی شوباتدا واژۆكراوە و رێكخراوی میدڵ ئێست ۆچ
لە ڕاپۆرتەكەیاندا یاداشتیان كردووە ،لەوێدا ئاماژە بە بڕیارێكی ئەنجومەنی
سەركردایەتی شۆڕش دەكات ،كە ئەوانەی لە شەڕی دژ بە «تێكدەران» دا
دەپێكرێن و تێدادەچن بەوانەشەوە كە بەشدارن لە پەالماری «پاكتاوكردنی»
گوندەكاندا ،بەڕێز و شكۆوە وەك «شەهیدی جەنگی شكۆمەندی قادسیەی
سەدام» دەژمێردرێن ،بە واتای ئەوەی كەوا ئەو شەڕەش دژی ئێرانە(.((1
 .11بروانە میدڵ ئێست ۆچ – جینۆساید لەعێراق پەالماری ئەنفال بۆ سەر كورد  -چاپی دووهەم  - 2004خانەی وەرگیران
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ئەگەرچی لە ئەنفالدا سوپا ڕووبەڕووی چەندین تەنگوچەڵەمەو بەرگری هێزی
پێشمەرگە بووەو زەرەرو زیانێكی زۆری بەركەوت ،بەاڵم سەرئەنجام توانی
دواگوندی كوردستان بڕوخێنێ و نزیكەی  180000ئینسان بكوژێ و شوێنبزر
بكات ،لە مانگی شوباتی ()1988ەوە هێرشەكان بە هەشت قۆناغ دەستیپێكردو
لە شەڕێكی نابەرابەر و كاولكارانەدا بە چاودێری خودی سەدام حوسێن و عەدنان
خهیروڵاڵ لە كۆتایی ئاب و سەرەتای ئەیلولدا كۆتاییان هات ،قورسایی شەڕەكەو
ترسناكی تاوانی ئەنفال ،زەرەری گیانی و ماڵی گوندنشینەكان بە زۆری كەوتنە
ئەم ناوچانەوە (دۆلی جافایەتی ،شارباژێڕ ،هەورامان ،گەرمیان ،قەرەداخ،
مەرگە ،پشدەر ،دەشتی كۆیە ،گۆپتەپەو عەسكەر لەناحییهی ئاغجەلەرو
ناوچەی قەاڵسێوكە ،شوان و شێخ بزێنی ،دەشتی هەولێر ،دۆڵی بالیسان ،دۆڵی
مەلەكان و دۆڵی ئاكۆیان ،وەرتێ و ئاالنەو ناوچەی خۆشناوەتی ،باڵەكایەتی
و ئامێدی ئاكرێ ،شێخان ،زاخۆ ،ئامیدی ،دۆسكی ،بادینان بەگشتی هەموو
ناوچەكانی گرتەوە و هێرشەكە بەزۆری فشاری خستەسەر تەواوی گەرمیان و
ناوچەی بادینان و زۆرترین ژمارەی مرۆڤە گوندنشینەكان لە قۆناغی سێ و
چوارو هەشتەم ئەنفالكرد ،یان بەرچەكی كیمیایی كەوتن .هێرشەكانی ئەنفال
سامناكترین جۆری جینۆساید بوون دەرهەق بە كورد ،بەو حاڵە نابەرابەرەشەوە
هێزی پێشمەرگە چەندی توانیان بەرگرییانكرد و ڕووبەڕووبونەوە ،بەاڵم قەوارەی
سوپا و پڕچەكی سوپاو دڵڕەقی ڕژێمی بەعس زۆر لەوە بە هێزتربوون بەو
چەكەی بەدەستیانەوە بوو پێشمەرگە پێشی پێبگرن.
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قۆناغی پەالمارە سەربازیەكان
ئەنفالی یەك
دۆڵی جافایەتی
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ڕۆژی  1988/2/22رژێمی بەعس كەوتە جموجۆڵ و جێبەجێكردنی
یەكەمین پالنی سەربازی و هەردوو فەیلەقی یەكەم و پێنجەمی سوپای ناردە
سەر ناوچەی ئەنفالی یەكەم لە دۆڵی جافایەتی كوردستانی باشور( ((1كە
بارەگاكانی سەركردایەتی یەكێتی نیشتمانی كوردستان و زۆربەی دەزگا گرنگەكانی
(سەركردایەتی و سكرتێری گشتی و جێگرەكەی ،راگەیاندن ،تەندروستی ،بارەگای
مەڵبەندی دوو فەرماندەیی گشتی و دەزگای پەیوەندی ئەو حزبە لەو دۆڵە درێژو
بەرتەسكە شاخاویە چڕەدا جێگیربوون(.((1
سوپا پشتئەستور بەتانك و تۆپی قورس و دوورهاوێژو فڕۆكەی جەنگی و
كاتیۆشای 133ملم ،دەزگاكانی هەواڵگری سەربازی و فرۆكەی جەنگی جۆراوجۆر
بەنەخشەو پالنی سەربازی ووردەوە هێرشی كردەسەر دۆڵی جافایەتی و شەڕێكی
بەرەیی فراوانی دەستپێكرد و ناوچەیەكی فراوانی بە پانتایی( )70كم گرتەوە،
ئەم هێرشەیان ناونا ئەنفالی یەك ،هێرشەكە بەپێشەوایەتی فەریق ڕوكن سوڵتان
هاشم بوو كە سەركردایەتی هەردوو فەیلەقی یەك و فەیلەقی پێنجی دەكرد ،لەو
هێرشەدا  20لیوای فەیلەقەكانی ()2،3،4،5،6،7و لیوای هێزی تایبەتی (قوات
الخاصە)ی( )65،66( ((1سەركردایەتی گشتی هێزی چەكدار لیوای مغاویری
 .12مێژووی 22ی شوبات بە رۆژی دەستپێكردن نازانم ،بەڵكو رۆژی 17ی شوباتی ساڵی  1988بەراستدەزانم،
چونكە پێش 22ی شوبات هێزەكانی سوپا پێشڕەویانكردووە ،بەڵگەشم ئەوەیە كە بۆخۆم رۆژی 18ی شوباتی
ساڵی  1988لە شارۆچكەی دوكانەوە دەگەرامەوە بۆ سلێمانی و بەچاوی خۆم پێشڕەوی هێزەكەم بینیوەو ئەو
رۆژە لە بارەگای سەرەكی لیوای  39وە لە نزیكی قەاڵی سوسێ راجمەكان چیای قوللە پوشینەو شاخەكەی پشتی
سورداشی دەكوتاو بەشێوەیەكی ترسناك بۆمبارانی ناوچەكەیان دەكرد ،هەروەها پێشمەرگەی دێرین شازین هێرش
كە بەشداری شەرەكانی قۆناغی یەكەمی ئەنفالی كردووە ئەوە پشتراست دەكاتەوە كەپەالمارەكەی سەر دۆلی
جافایەتی 17ی شوبات بووەو هەمان رۆژ پێشمەرگەیەكیان بەناوی جەباری حاجی رەشید لە پیركەی نزیكی كانی
گۆران لەدۆلەرووت شەهیدبووە .بەاڵم لەبەرئەوەی زۆربەی سەرچاوەكان باس لە رۆژی 22ی شوبات دەكەن بۆ
پەالماری سەربازی منیش هەر ئەو مێژووەم نووسییەوە.
 .13لەكوردستانی باشور زۆر شوێنی ئاوەدانی ناو دۆڵ و چیاكان بەناوی خێڵ و هۆزەكانەوە ناونراون وەك دۆڵی ئاكۆیان
و بالیسان و مەلەكان .هتد دۆڵی جافایەتیش لەوەوە هاتووە كەوا دانیشتوانی ناو ئەو دۆڵە عاسێ و بەرتەسكە سەر
بەهۆزی جافن.
 .14مەغاویر و قوات خاسە :دوو بەش بوون لە هێزەكانی عێراق هاوشێوەی هێزەكانی كۆماندۆ ومارێنز ،ئەوانە
مەشقی گران و تایبەتیان پێدەكرا ،لەچاو هێزەكانی تری سوپادا ،ئەفسەرو سەربازەكانی بەئەزمون و جەنگاوەربوون،
زۆریش دڵرەق و بەدەستوبردتر بوون لەشەڕدا ،بۆیە لەشەڕیشدا ئەركی گرانیان پێدەسپێرا.
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فەیلەقی ( )2،4،6لیوای ()19،31،72،116،438،445ی فەوجی مغاویری
فەیلەقی 5- 4ی تێدابوو جگەلەوانەش نزیكەی  30فەوجی ئیحتیات و هێزەكانی
تەواری(((1و فەوجی چەكدارە بەكرێگیراوەكان جاشە سوكەكانی كوردیان لەگەڵدا
بوو .كە زیاتر بۆ چاوساغی و پێش لەشكری رۆڵی كەواسوری بەرلەشكریان
دەبینی ،رژێمی بەعس سەرەڕای ئەم سوپا زەبەالحەش كەچی هێشتا هەستی
بەالوازی دەكردو چەندین تەن گازی ژەهراوی و قەدەغەكراویان لەگەڵ خۆیان
هەڵگرتبوو ،تالە تەنگانەدا ،بەسەر سەنگەرەكانی پێشمەرگەدا بیبارێنن! بەاڵم
دڕندایەتی پیاوانی سوپا هەموو سنورە ئینسانی و ئەخالقییەكانی بەزاند و كار
گەیشتە ئەوەی كیمیاباران گوندەكان و ژن و مندااڵنیشی گرتەوە ،ئیدی ڕقی
بەعس نەك هەر پێشمەرگە بەڵكو منداڵە بەریئەكانی كورد و تەنانەت باڵندەو
زیندەوەریشیان خستە بازنەی سیاسەتی كۆمەڵكوژییەوە.

 .15تەواری (طواری) هێزێكی چەكداری رژێم سەربە دایەرەی ئەمنی شارەكان بوون ،ئەگەرچی جلوبەرگی بەڵەكی
نیزامیان لەبەردەكردو كاڵوی هێزی قوات خاصەیان لەسەردابوو ،بەاڵم سەر بەسوپانەبوون ،بەاڵم ئەمەیان لەبری
خزمەتی سەربازی بە ئیستخدام بۆ حساب دەكرا .بەزۆری لەو پێشمەرگەو سەربازە هەاڵتوانە پێكهاتبوون كە پێشتر
دائیرەی ئەمن توانیبووی پەیوەندیان لەگەڵ دروستبكات و لە دەرفەتی گونجاودا خیانەتیان لەهاوسەنگەرەكانیان
كردبوو ،دەستیان بە كوشتنی پێشمەرگە هاوسەنگەرەكانیان سوربوو ،مەفرەزە تایبەتیەكانی سەر بە ئەمن و
كارمەندەكانی دایەرەی ئەمنیان پێكهێنابوو.

26

پەالمارە سەربازیەكانی ئەنفال لە هەشت قۆناغدا

پالنی سەربازی هێرشەكە
فەریق روكن سوڵتان هاشم پێشەوایەتی پەالماری ناوچەی ئەنفالی یەكەمی
لە دۆڵی جافایایەتی و شارباژێر بەم شێوەیەی خوارەوە دەست پێكرد:
لە سارداو و هەنارانی خواروەوە بۆ دۆڵەڕوت ،كانی گۆران ،پیركە ،قزلەر،
لوتكەی چایەر ،كونەكۆتر.
لەكۆتەڵەوە بۆ سورداش ،لە سوسێوە بۆكلكەی پیرەمەگرون ،هۆمەرقەوم،
شەدەڵە ،هەلالج و دابان ،سەرگەڵو ،هەڵەدن ،یاخسەمەر.
لەكانی ساردەوە :بۆ قەمچوغە ،سەرمۆرد،
لەدوكانەوە بۆ چیای سارا ،جوباڵغ ،بەرزاییەكانی قەرەسرد ،هازەڵە ،قەڵەم
پاشا ،كاڵوسپی ،قەرانگوێ.
لە بنگردەوە :بۆكوێرەكان ،سێدەر ،دۆڵەبی ،هەنجیرە ،مەرگە ،شارستێن،
ئاوەژێ ،كانی توو.
لەباڵخەوە :بۆ گاپیڵۆن ،واڵغلو ،گۆجاڕ ،گەڕەدێ ،شاخی خەجە لەرزۆك.
لە قەاڵچواالنەوە بۆكانی ماسی ،سورەقەاڵت.
هێرشەكان بە پشتیوانی فرۆكەو بۆمبارانی پێشوەختی كاتیۆشا بوون،
هەڵبەتە رژێم لە هێرشەكانیدا ڕوبەڕوی ئاستەنگی گران بووەو زەرەرو زیانێكی
زۆری گیانی و ماڵی بەركەوت و سەربازو ئەفسەرێكی زۆریشی لێكوژرا ،بەپێی
راگەیاندنی ئەوسای یەكێتی نیشتمانی كوردستان نزیكەی هەشت هەزار سەربازی
رژێم كوژراون ،بەاڵم سەرەنجام پاش ئەوەی هێزی پێشمەرگە پتر لەمانگێك
بەرەنگاری ئەم هێزە زەبەالحەیانكرد ،لە 18-17ی ئازاری  1988كشانەوە بۆ
سەر سنورەكان ،ئینجا هێزەكانی رژێم توانیان بگەنە ناوچەكەو كۆنترۆڵی بكەن
و یەكەمین بەیانی كۆتایی ئەو هێرشانە لەالیەن پێشەوایەتی فەیلەقی یەكەوە
ئاراستەی پێشەوایەتی گشتی هێزە چەكدارەكانی رژیم كراو لەهەموو دەزاگاكانی
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راگەیاندنی ئەوسای حزبی بەعس و دەوڵەتی عێراق وەك سەركەوتنی گەورە
خوێندرایەوە(بروانە پاشكۆكان) ژمارە ()1

هێزەكانی حكومەتی عێراق لە قۆناغی ئەنفالی یەكدا
بەشێوەیەكی گشتی حكومەتی عێراق هێز و توانایەكی زۆری بۆ هەموو
قۆناغەكانی ئەنفال ئامادەكردبوو ،بەاڵم قۆناغی ئەنفالی یەك دوو تایبەتمەندی
هەبوو یەكەم لەبەرئەوەی ناوچەكە بنكەو بارەگاكانی سەركردایەتی و ڕاگەیاندنی
یەكێتی نیشتمانی كوردستانی لێبوو ،دووهەم لەبەرئەوەی ناوچەكە شاخاوی
و عاسێ بوو پێشمەرگە تارادهیهک پێشتر گورزی گەورەو كەمەرشكێنیان لە
بەعس و هێزەكانی سوپا دابوو ،چاوترسێنكرابوون ،بۆیە بۆ ئەم قۆناغەی ئەنفال
بەعس هێزێكی بێئەندازەی بۆ كردبووەوەو لەهەموو قۆڵەكانەوە بەچڕیەكی
بەرچاو پەالماری دەدا ،چونكە نەیدەیویست لەیەكەم هەنگاودا توشی شكست
بێت و ورەی هێزەكانی بروخێ و لەبەرامبەریشدا هێزی پێشمەرگە ورەی زیاتر
بەرزبێتەرە ،حكومەت هەوڵیدا بەكۆنترۆڵكردنی ناوچەكەو شكاندنی سەركردایەتی
ورەی هەموو ناوچەكانی تر بروخێنێ ،ههتا ببێته هۆکارێکیش بەئاسانی خەڵك
خۆیان بەدەستەوە بدەن .بۆیە لەم قۆناغەدا رژێم فڕۆكەی مێک ،سیخۆی روسی،
پیالتۆس ،هەلیكۆپتەری جەنگی ،بارهەڵگر ،تۆبخانە ،كاتیۆشا ،تانك و زرێپۆش
و چەكی كیمیاوی بەهۆی فرۆكەو كاتیۆشاوە بەكارهێنا ،یەكەكانی سوپای
عێراق (هێزی پیادە ،مەغاویر ،قوات خاصە و تەواری و جاش بەشداریان لە
پەالمارەكانی ئەنفالدا كرد .ئەمە جگەلەوەی كۆمەڵێك فەرماندەی سەربازیی كە
ئەزمونی  8ساڵ جەنگی ئێرانیان هەبوو بۆ سەرپەرشتی ئەم پەالمارانە دانابوو.
بە پێی بەیانی ژمارە 3087ی فەرماندیی گشتی هێزە چەكدارەكانی عێراق لە
 1988/3/19دا ،ئەم یەكە و هێزانەی خوارەوە بەشداری پەالمارەكانی قۆناغی
ئەنفالی یەكیان كردووە:
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فەوج و لیواكانی سەر بە فەرماندەیی هێزەكانی بەدر.
فەوج و لیواكانی سەر بە فەرماندەیی هێزەكانی قەعقاع.
فەوج و لیواكانی سەر بە فەرماندەیی هێزەكانی موعتەسەم.
هەموو فەوجە سوکهکانی جاشەكانی سەر بەفەرماندەیی جەحافیلی دیفاعی
وەتەنی یەك كە ئەم فەوجە جاشانەی خوارەوەی دەگرتەوە:
ژمارەی فەوج و ناوی مستەشارەكان:
فەوجی  4نەوزادی ئەنوەر بەگی بێتواتە.
فەوجی  21ئیسماعیل مەحمود ڕەسوڵ ئاغا (پشدەر).
فەوجی  22هەمزە عەباس مامەند ئاغا پشكۆ.
فەوجی  26محموود حمە ڕەسوڵ ئاغا (پشدەر).
فەوجی  35فەتاح كەریم جاف.
فەوجی  46موشیر ئیبراهیم ئەحمەد سەرگەڕان.
فەوجی  61مەجید شێخ باییز حەسەن (قەاڵسێوكە).
فەوجی  62كەریم عەبدواڵ محەمەد (جمور).
فەوجی  64موعتەسەم عەبدولكەریم بەرزنجی.
فەوجی  66عەباسی حاجی ڕەسوڵ (تركە ڕەش).
فەوجی  69مەحمود حمە ئەمین ساڵح (گولی).
فەوجی  70تۆفیق محەمەد فەرەج مۆریاسی.
فەوجی  72فوئاد كەریم محەمەد هەمەوەندی
فەوجی  73سەعید مەحموود محەمەد عەلی (قەاڵسێوكە).
فەوجی  74محەمەد حەسەن عەلی میرزا شەمێرانی.
فەوجی  75كیسرا محەمەد سەعید جاف.
فەوجی  79جەالل ئەسعەد ڕەزا چەرمەگا.
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فەوجی  80قادر سوارە حەمە بڵباس.
فەوجی  81محەمەد عومەر باساكی.
فەوجی  82سوارە عەباس مامەند ئاغا.
فەوجی  83هەڵگورد عەبدولكەریم كەسنەزانی.
فەوجی  85فارس تاهیر مستەفا (باوكی قاسم ئاغا).
فەوجی  86عوسمان عومەر مام یەحیا.
فەوجی  90ئەحمەد كوێخا ڕەجەب.
فەوجی  91عەباس باییز باڵوو.
فەوجی  92بورهان محەمەد مستەفا شوانی.
فەوجی  98سەلیم مامەند.
فەوجی  99تاهیر عەلی عەبدولڕەحمان جەباری.
فەوجی  100محەمەد عیسا جاف.
فەوجی  101جەالل ئاغا كاكی.
فەوجی  102ئیبراهیم نەسرەدین بەرزنجی.
فەوجی  104عومەر حەمە ڕۆستەم چەرمەگا.
فەوجی  106سەباح سەعید كەریم فەتاح كاكەیی.
فەوجی  112بەكر وسو محەمەد (پشدەر).
فەوجی  118محەمەد سەعید شەمێرانی.
فەوجی  119محەمەد نەجیب سادق نەقشبەندی.
فەوجی  120حسێن حمە فەتاح قادر گەاڵڵی.
فەوجی 121هەمزە باپیر بەكر (پشدەر).
فەوجی  122مەحمود ئەحمەد شەریف غوارە.
فەوجی  124عەبدولڕەحیم محەمەد ڕەمەزان ئیمامی.
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فەوجی  125محەمەد ئەحمەد سابیر محەمەد (شوان).
فەوجی  37تاریق فایەق كاكەیی.
فەوجی  42تاهیر حەسەن محەمەد جەباری.
فەوجی  47مەدحەت تۆفیق مەنسور داودی.
فەوجی  55كامیل هادی شێخ نوری بەرزنجی
فەوجی  60سوعاد فەیزواڵ تاڵەبانی.
هەروەها (مەفرەزە خاصە)كانی  ،119 ،87 ،68 ،29بەشداریی ئەو
پەالمارانەیان كردووە.
لە ڕاپۆرتی ڕۆژانەی ئیستیخبارات و نامەی نێوان یەكەكانی سوپای عێراق لە
كاتی ئەنفالی یەكدا ،ئەم یەكەو هێزانەی سوپای عێراق ناویات هاتووە:
لیوای مەغاویری یەك – سەر بە فەیلەقی یەك.
لیوای مەغاویری دوو – سەر بە فەیلەقی چوار.
لیوای مەغاویری یەك – سەر بە فە یلەقی شەش.
هەر سێ فەوجی مەغاویری سەربە لیوای مەغاویری  72كە لە قۆڵی شەدەڵەوە
پەالماریانداوە.
لیوای پیادەی ژمارە .19
لیوای پیادەی ژمارە .445
لیوای پیادەی ژمارە .26
سەرەڕای ئەوانە هێزەكانی كەرتی سەربازیی ئەزمڕ ،سوسێ ،دوكان و
بنگردیش هاوكاری هێزەكانی ئەنفالی یەكیان كردووە.
شانبەشانی ئەو هێزانە یەكەكانی تۆبخانە ،كاتیوشا ،زرێپۆش و تانكی
سەربەو فیرقانە و فەرماندەیی فەیلەقی یەك بەشدارییان لەشەڕەكاندا كردووە.
كەچی بەو حاڵەشەوە چەكی كیمیایی بەڕادەیەكی زۆر لە پەالماردانەكانی
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سوپادا بەكارهێنرا كە بەهۆی تۆپ و كاتیۆشاوە ئاڕاستەی گوندەكان و
سەنگەرەكانی پێشمەرگە دەكران.
لیوا ڕوكن سوڵتان هاشم كە ئەوكاتە پلەی سەربازییەكەی عەمید روكن و
فەرماندەی فەیلەقی یەك بوو ،بەدڵگەرمییەكی بەعسیانەوە سەرپەرشتی ئەو
قۆناغەی ئەنفالی كرد ،هەروەها عەمید روكن سەعد شەمسەدین فەرماندەی
جەحافیلی دیفاعی وەتەنی( ((1یەكی كرد ،عەمید ڕوكن سوبحی فاویل حهمید
كەجێگری فەرماندەی فەیلەقی پێنج بوو سەرپەرشتی قۆڵی بنگرد – كانی تووی
كرد .قۆڵی ئەزمەڕ لەالیەن موقەدەم عارف حسێن محەمەدەوە سەرپەرشتی كرا.

هێزەكانی كورد
سەركردایەتی یەكێتی نیشتمانی كوردستان ماوەیەك پێش دەستپێكردنی
شەڕەكان زانیاری ئەوەی هەبوو كە عێراق بەتەمایە پەالماری بارەگاكانیان بدات
لەدۆڵی جافەتی و دەوروبەریدا بۆیە خۆیان كۆكردبۆوە.
مەڵبەندی دووش كەبارەگاكانی لەو سنوورەدا بوو هەموو تیپەكانی خۆی لەو
ناوچەیە كۆكردبۆوە.

 .16فەوجی دیفاعی وەتەنی :بەو جاشانە دەگوترا كە لەكوردستان بە فەوجی جاشە سوكەڵەكان ناسرابوون ،بریتی
بوون لە یەكەی میلیشیای چەكدار (جاش) كە بەجلوبەرگی كوردیەوە چەكیان هەڵدەگرت و دەچوونە بەرەكانی
شەرەوه رۆڵی پێش لەشكرو چاوساغیان دەبینی و لە پێشینانی كوردیشدا بەكەواسوری بەرلەشكر ناوبراون ،ئەوانە
لەسەر بنچینەی عەشیرەت ،هۆز یان بنەماڵە دامەزرابوون ،هەندێك جاریش تێكەڵەیەك بوون لە چەند كەس و
بنەماڵەیەك هەر لە دوای گفتوگۆی نێوان حكومەت و یەكێتی نیشتمانی كوردستانەوە حكومەت بیری لەوەكردەوە
كە لەسەربنەمای خێڵەكی هەموو ئەو سەربازە هەاڵتوانەی بەرەكانی جەنگ بگرێتەوەخۆ بۆ ئەوەی نەبنە هۆی
بەهێزبوون و فراوانبوونەوەی ریزەكانی پێشمەرگە ،دواجار ژمارەیان زۆر زیادی كرد ،هەر فەوجێك لەو جاشە
سوكەاڵنە لە  200كەسێكەوەیە تا  1500جاش دەبوو ،هەندێك جاریش ژمارەی جاشی فەوجەكان زۆر زیاتر دەبوون،
لەو ژمارەیەی كە بۆیان دیاریكرا بوو .بۆ نمونە فەوجەكانی ( )35و ( )85كە فەتاح بەگی جاف و قاسم ئاغای
كۆیە موستەشاری بوون خۆی لە نزیكەی  5000هەزار جاش دەدا.
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هێزی پێشمەرگە
لەبەرامبەر ئەو هێزە پڕچەك و بەئەزمونەدا كە جگەلە چەكی كالسیكی
چەكی ستراتیژی (بەكیمیاوی)شەوە لەبەردەست بوو ،لەئاست ملهوڕییەكانیشیدا
هاوسۆزی و پشتیوانییهكی گەورەی نێودەوڵەتی و النیكەم بێدەنگەلێكردنی هەبوو،
هێزی پێشمەرگە لە باشترین حاڵەتدا هاوەن و چەند قاعیدەیەكی كاتیۆشای
بچوكیان لەبەردەست بوو ،دەنا ئەو چەكانەی بەدەست پێشمەرگەوە بوون ،هی
ئەوەنەبوون بتوانن بەرپەرچی وەها هێزێكی پێبدرێتەوە ،بەوحاڵەشەوە نزیكەی
 40ڕۆژ ئازایانە بەرهەڵستیانكردو سەرئەنجام بە هۆی نەبوونی پشتیوانی و
کهلوپهلی جهنگی و خواردەمەنی و لەژێر گوشاری بەكارهێنانی چەكی كیمیاویدا
ناچاربوون پاشەكشە بكەن .هەرچەندە سەركردایەتی یەكێتی نیشتمانی
كوردستان ماوەیەك پێش دەستپێكردنی پەالمارە سەربازیەكان زانیاری ئەوەیان
هەبوو كە عێراق نیازی پەالماری بارەگاكانیانی هەیە و هێز دەنێرێتە سەر
دۆڵی جافایەتی و دەوروبەری و دەیزانی كەوا حكومەت هێزەكانی بۆ ئەو
مەبەستە كۆكردبۆوە .بەاڵم ئامادەكاری پێشمەرگە لە بەخۆكەوتنێكی كالسیكی
و تەقلیدی بەوالوە چیتری لەدەستدەهات؟ لە باشترین حاڵەتدا رەنگە دڵیان
بەهاوپەیانێتییەكەی ئێران خۆش بووبێ ،بەاڵم وەك لەسەر زەمینەی واقع
دەركەوت ئێران بە هانایانەوە نەهات و سەركردایەتی یەكێتی توانی هەموو تیپ
و كەرتەكانی مەڵبەندی دوو كۆبكاتەوە كە بارەگاكانی لەو سنوورەدا بوو لەگەڵ
هەموو تیپەكانی تری پێشمەرگە لە مەڵبەندی یەكی قەرەداخ و مەڵبەندی سێی
هەولێر كە سەرئەنجام نەیانتوانی بەرگەی ئەو ماشێنە گەورەیەی سوپای عێراق
بگرن كە دەیان تەن ئاگرو ئاسن و چەكی ژەهراوی قەدەغەكراوی لەگەڵ خۆیدا
بۆ لێدانیان هەڵگرتبوو.
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ئەنفالی دوو
ناوچەی قەرەداخ
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ناوچەی قەرەداخ
بە هەمان لۆجیكی وێرانكاری ئەنفال ،لە شەوی 23/22ی ئازاری  1988رژێم
بە فەرماندەیی لیوا روكن (ئەیاد خەلیل زەكی)( ((1بەسوپایەكی زەبەالحەوە
لە چەند قۆڵێكەوە هێرشی بردە سەرناوچەی قەرەداخ ،یەكەمین پەالماری
ئەو ناوچەیەش بە چەكی كیمیاوی بوو بۆ سەرگوندی قەرەباڵغی سێوسێنان
و هەرلەجێدا  69كەسی مەدەنی لە پیاو ژن و منداڵ شەهیدكرد( ((1بێگومان
بەكارهێنانی چەكی كیمیاوی لەلۆجیكی ئەنفالدایە كە ئامانج لێی كوشتنی
زۆرترین كەسانی ناوچە قەدەغە كراوەكانە ،لەمبارەیەوە بەڵگەنامەیەكی
بەرێوەبەرایەتی هەواڵگری گشتی سەربازی ژمارە (ش - 3ق )2بەروونی باس
لەوەدەكات كە رەزامەندییان لەسەر بەكارهێنانی چەكی تایبەت و كیمیاوی
وەرگرتووە ،لە ناوچەی قەرەداخ و دۆلی بالیسان لەوانە هەردو گوندی تەكیەو
بەلەكجار ناویان هاتووە« ،لەپاشكۆدا بەڵگەكە دەخەینەروو» ((1(.لەدوای ئەو
پەالمارە كیمیاوییە كە تەواوی ناوچەكەی شڵەژاندو گوندنشینەكانی تۆقاندوو
بەچۆكداهێنا هێرشی زەمینیش دەستیپێكرد ،لەناوچەكانی بازیان ،تەیناڵ،
زرگوێز و لەدەربەندیخانیشەوە لەكانی ساردەوە لە تانجەرۆ و زرگوێزەوە ،لە
 .17لیوا ڕوكن ئەیاد خەلیل زەكی لە دوای ڕوخانی سەدام دەسگیركرا ،بەاڵم لەبەرئەوەی شیعە مەزهەب بوو،
دەسەاڵتی شیعەكان ،ئازادیانكردووە ئەوە لەكاتێكدایە كە تۆمەتبار فەرمانی دەستگیركردنی لەالیەن (دادگای بااڵی
تاوانەكانی ئێراق)ەوەهەیەو ناوی لەلیستی داواكراواندایەو ژمارە ()9ی بەتۆمەتی بەشداری كردنی لەئەنفالدا هەیە.
 .18برووانە خشتەی قوربانیانی كیمیابارانی سێوسێنان

 .19بەڵگەكان واژۆی لیوا ڕوكن سابیر عەبدولعەزیز حوسێن ئەلدوری بەڕێوەبەری هەواڵگری سەربازی
گشتیی و عەقید ڕوكن فەرحان موتڵەک ساڵح جبوری ،بەڕێوەبەری ڕێكخراوی هەواڵگری ناوچەی
خۆرهەاڵتی بەسەروەیە كە ئێستا هەردوكیان لەزیندانن و شیعەكان قایل نین لە سێدارە بدرێن ،سەرەڕای
هەبوونی چەندین بەڵگەنامە كە پێشنیاری بەكارهێنانی چەكی كیمیایی دەكەن و بەپێشنیاری ئەوان
كوردستان كیمیاباران كرا! بەپێی ئەو بەڵگەنامەیەی لەبەردەستدایە بە واژۆی لیوا ڕوكن سابیر ئەلدوری كە
بە ژمارە ()877ی ڕۆژی (19ی ئاواری  )1987بۆ سەرۆكایەتی ئەركانی سوپا نێردراوە و پێشنیار دەكات
كە بارەگاكانی (ی .ن .ك) لە دۆڵی بالیسان لە گوندەكانی (بالیسان ،توتمە ،خەتێ و شێخ وەسانان)
بە چەكی كیمیایی (چەكی تایبەت) بۆردومان بكەن .تەنانەت باسی لەئەلتەرناتیڤی دووەهەمیش كردووە
كە دواخستنی بەكارهێنانی چەكی كیمیاویە بۆ نیسانی .1987
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عەربەتەوە بۆ بناری شارەزوور هێزەكان بەرەو قەرداغ ،پێشڕەویانكرد .لەڕۆژی
 1988/3/23سوپای بەعس هێرشیان كردە سەرگردەشێر ،میریاسی لەالیەكی
تریشەوە بۆ گڵەزەردە ،زڕگوێز و دارەرەش .لە چەند قۆڵێكەوە هێرشی ئەنفال
بەم شێوەیە دەستیپێكرد:
لەقۆڵی دەربەندیخانەوە :بۆكانی سارد ،باوەخوشێن .بۆ چرچەقەاڵ ،شاخی
زەردە ،هۆمەرقەاڵ ،بەلەكجاڕ ،تەكیەو سێوسێنان ،دوكانیان.
لە سلێمانییهوە بۆ زڕگوێز ،دارەڕەش ،ناحیەی قەرەداخ.
لەزەرایەنەوە بەرەو جۆالن و بەلكان.
بیركێ بەرەوكانی ساردو ناوتاق.
لەزەردەوە بەرەو بەرزاییەكانی قۆپی.
لەزەردەوە بەرەو چرچەقەاڵو بەكربایەف
لەكلۆشەوە بەرەو باوەخۆشین و بەلەكجار.
دسكەرە بەرەو بەلەكجار.
لە ئەڵاڵییەوە بۆ ئاڵی بزاو ،هەنجیرە ،بااڵنجۆ ،شێخ مەن و دەربەند سوتاو.
ئەڵاڵیی بۆ هالەی سەرچاوە ،خێوەتە ،دێلێژە.
ئەاڵیی بۆكانی شایە ،وەرمزیار ،داریكەلی و گاوانی و باڕۆیی.
لەبازیانەوە ڕاستەوخۆ بۆ سەرشاخ تاكو دەربەندی باسەڕە.
لەچەمچەماڵەوە بۆ مەال حسین ،دەربەند باسەڕەو ژاڵە.
لەسەنگاوەوە بۆ سەرچیای قەرەداخ.
لە پەالماری ئەنفالی دووەمدا رژێم ئەوەندە كۆسپ و تەگەرەی بەرگری
پێشمەرگەی نەهاتە پێش و لەماوەی هەفتەیەكدا هەموو ناوچەكەی كۆنترۆڵكرد
و لە كۆتایی مانگی ئازاردا بەیانی كۆتایی ئەنفالی دووهەم و سەركەوتن بە
ناوی بەیانی ژمارە ( )3109راگەیاندرا مانشێتی باڵوكراوەی هاوكاری ژمارە
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()963ی بەرواری  1988/4/4باس لە تێكدرانی بنكەو بارەگگاكانی پێشمەرگەو
پاككردنەوەی ناوچەی قەرەداخ كات و دهزگاکانی راگهیاندن دەقی بەیانەكەی
باڵوكردەوە.
لەم هێرشە بەرباڵوەدا گوندنشینەكان لە هەموو قۆڵەكانەوە زۆریان بەر
هێرشی سوپا و میلیشیای جاشەكان و چەكی كیمیای كەوتن ،تەنها لەگوندی
سێوسێنان نزیكەی ( )69كەس بەچەكی كیمیاوی گیانیان لەدەستداو ()85
ی تریش برینداربوون .ئەوانەی تریش كە بەرێگەی پێچاوپێچ و بەناو هەڵەت و
چیاكاندا بەخۆكەوتن بۆ رزگاربوون ،بەدو ئاڕاستەی جیاوازدا رۆیشتن ،بەشێكیان
بەرەو سلێمانی و بەشێكیشیان بەرەو قواڵیی گەرمیان ،ئەوانەی بەرەو سلێمانی و
ئۆردوگاكانی نەسرو باریكە رۆیشتن دووبەخت بوون ،هەندێكیان بە زەحمەتێكی
زۆر توانییان بگەنە سلێمانی و ئۆردوگاكان و خۆیان پەنابدەن ،بەاڵم زۆریشیان
(((2
گیران و جارێكی تر نەبینراوە جگەلەو كەمینەیەی كە بەپارە دەفرۆشرانەوە
بەكەسوكاریان .بەاڵم ئەوانەی بەرەو گەرمیان رۆیشتن زۆر بەدەگمەن دەنا
كەسیان لێ دەربازنەبوو ،ئەوانیش لەگەڵ گەرمیانییهكان حەشرونەشركران و
هەمان چارەنوسیان هەبوو.

 .20ئەو كەسان ه هەندێك لەقەراخییەكان بەپارە لەهێزەكانی حكومەت سەندراونەتەوە خەڵكێكی زۆر ئێستا لەژیاندا
ماون كە بەپارە دەربازبوون.
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هۆكارەكانی سەركەوتنی حكومەت
لە  ئهنفالی دووی قەرەداخ
ناوچەی قەرەداخ بنكەیەكی تری سەرەكی و سەركردایەتی یەكێتی نیشتمانی
كوردستان بوو ،مەڵبەندی یەكی سەركردایەتی و رێكخستنی لێبوو ،بەاڵم
زۆربەی تیپ و كەرت و مەفرەزەكانی پێشمەرگەی ئەو مەڵبەندە مانگێك پێشتر
بەرەو شەڕی ئەنفالی یەك ڕۆیشتبوون بە نیازی ئەوەی بەرگری لە خەڵكی
ناوچە ڕزگاركراوەكانی ئەوسنورە و بارەگاكانی سەركردایەتی (ی ن ك) بکهن.
كاتێكیش سەركردایەتییەكەیان لە سەرگەڵو بەرگەڵو گیراو بریاری پاشەكشەیان
لە بەرەی ئەنفالی یەكدا رژێم پەلەی لە پەالماری قەرەداخدا كردو بواری ئەوەی
نەدا پێشمەرگە پشوبدەن و بەرێكخراو پالنەوە بگەرێنەوە بۆ قەرەداخ ،بۆئەوەی
فریای خۆ رێكخستنەوەو پشونەكەون ،بۆیە بەسەرپەرشتی لیوا روكن (ئەیاد
خەلیل زەكی) سوپای پەالماردەر دەستپێشخەری كرد لەو ناوچەیە و لەماوەی
چەند ڕۆژژێكدا سوپا سەركەوتنی بەدەستهێناو بەزوویی بەیانی سەركەوتنی ژمارە
( )3109هێزە چەكدارەكانی بە بۆنەی گرتنی ناوچەی قەرەداخەوە باڵوكردەوەو
ئەو قۆناغەشیان ناونا ئەنفالی دووەم .هۆكاری سەرەكی سەركەوتنی سوپا
لەئەنفالی دووهەمدا لەو ماوە كەمدا دەگەڕێتەوە بۆ ئەم خااڵنەی خوارەوە:
 .1بەپێی قسەی سەركردەو پێشمەرگەكانی ئەو سەروەختە كە هەندێكیان
لە بیرەوەریەكانی خۆیاندا یاداشتیان كردووە یان لەدیداری تەلەفزیونیدا دانی
پیدادەنین ،ئەوكاتەی پەالماری ئەنفالی دوو دەستیپێكرد ،هەموو هێزی ناوچەكە
بە هەموو الیەنەكانەوە ژمارەیان نەدەگەیشتە  400كەس ،ئەوانیش یەكریزنەبوون
و خاوەنی پالنی بەرەنگاری و سەركردایەتییەكی هاوبەش نەبوون.
 .2هێزەكانی سوپا ئامادەباش و ئیسراحەت بوون و غروری سەركەوتنی ئەنفالی
یەكەم ورەیەكی بەرزی دابووەوە بەر هێزەكانی سوپا ،لەبەرامبەریشدا شكستی
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پێشمەرگە لە ئەنفالی یەكدا هۆكارێك بوو ،چونكە بێجگەلە بەچۆكداهێنانی
خەڵك و دابەزینی ورەی پێشمەرگە ماندوێتی و شلەژان كارێكی وای كرد كە
پێشمەرگە نەپەرژێنە سەر خۆرێكخستنەوە.
 .3حكومەتی بەعس پشتی بەسوپایەك بەستبوو كە ئەزمونی هەشت ساڵ
شەڕو بەرەنگاری و خوێن رشتنی هەبوو ،زۆربەی ئەفسەرو سەربازەكانی لە
مەیدانی جەنگی ئێراندا قاڵببونەوەو شارەزایی زۆریان پەیداكردبوو.
 .4ئەو چەكەی بەدەست پێشمەرگەوە بوو هەرگیز بەراورد نەدەكرا بەو چەكە
ستراتیژی و پێشكەوتووەی لەالی سوپای عێراق بوو.
 .5بەكارهێنانی چەكی كیمیاوی.
 .6هاندانی سەركردایەتی هێزە چەكدارەكانی سوپاو بەڵێن پێدانیان بە
پاداشتی سەركردایەتی و مەدالیای ئازایەتی.

كۆچ بەرەو باكوور– سلێمانی
ئەوكاتەی خەڵكی ناوچەی قەرەداخ لە ئازارو مەینەتی ئەنفالدا بوون بە ناچاری
ڕاكردن و بەجێهێشتنی ماڵ و سامانیان بووە واقعێكی تاڵ ،لەكاتی پەالمارەكەدا
بناری شاخەكانی قەرەداخ ببوە ڕۆژی حەشر ،جمەیان دەهات لەو خەڵكە لێقەوماوەی
وەكو مەلی هێالنە لێتێكچوو بە شپرزەییەوە بەناویەكدا دەهاتن و دەچوون ،هەندێكیان
بەرەو ئۆردوگاكانی نەسرو باریكەو هەندێكیان بەرەو شاری سلێمانی و هەندێكیشیان
بەرەو گەرمیان ڕایاندەكرد ،هێرشی زەمینیی جاش و سوپا بەوپەری دڵڕەقییەوە
لەدوا نیوەڕۆی 23ی ئازاردا دەستیپێكرد ،ئەمە ڕۆژێك دوای هێرشە كیمیاویەكەی
گوندی سێوسێنان بوو كە خەڵكی لەماڵ و حاڵی خۆیان دەرپەڕاندبوو ،تەواو
زەندەقی خەڵكەكەی بردبوو ،زۆربەی ئەو خەڵكەی لە قەرەداخەوە بەرەو گەرمیان
رەویانكرد ،توشی چارەنوسێكی ڕەش بوون و لەگەڵ گەرمیانییهكانی تردا یەك
حسابیان بۆكراو بە قۆناغەكانی گرتن و كۆكردنەوەو پۆلێنكردندا تێپەڕین ،زۆربەیان
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هەتا ئێستا بێسەروشوێنن.
ئەنفالی دووی قەرەداخ بە سەركردایەتی «لیوا ڕوكن ئەیاد خەلیل زەكی» و
هێزەكانی فیرقەی 43ی سوپا و فەوجەكانی جاش و هێزی تەواری ئەمنی سلێمانی
بەچاودێری بەڕێوەبەری ئەمن و بەسەرپەرشتی ڕاستەوخۆی پارێزگاری سلێمانی
«شێخ جەعفەر عەبدولكهریم بەرزنجی» لە چوارالوە بەرەو ناوچەكە پێشڕەوییان كرد
و بەو هۆیەوە گوندنشینەكانیان بێئەوەی هیچ دەسەاڵتێكیان هەبی و هیچ تاوانێكیان
كردبێ راوەدودەنران و لەماڵ و حاڵی خۆیان دەردەپەڕێندران( .((2هەروەكو میدل
ئێست ۆچ نوسیوێتی «خەڵكەكە زەندەقیان لەو هەوااڵنە چووبوو كەهەریەكەو
بەجۆرێك باڵویاندەكردنەوە ،بەتایبەتیش پەالماری گازی ژەهراویی بۆسەر سێوسێنان
و كۆمەڵكوژی ئەو گوندە قەرەباڵغە بە تەواوی گوندنشینەكانی بەچۆكدا هێنابوو»
خەڵكەكە پەلەقاژەیان دەكرد بگەنە شارو لە ناو شاری سلێمانی یان لەیەكێك
لەكۆمەڵگاكان سەر پەنایەك بدۆزنەوە.
وێرای كۆمەڵێك بەڵگەنامەی بەدەستهاتوو لەسەر ئەنفالی قەرەداخ ،بەاڵم هێشتا
نیازی ڕژێم لەگەڵ خەڵكە مەدەنییهكەی ئەو پەالمارەدا هەر بەنەزانراوی و كەمێك
تەمومژەوە ماوەتەوە .ئەو كاتە ئیستیخبارات فەرمانی لە مەكتەبی باكوورەوە
وەرگرتبوو بۆ دامەرزاندنی ئۆردووگای كاتی بەمەبەستی نیشتەجێكردنی ڕاگوێزراوەكان،
بەاڵم پێدەچێت ئەمە پالنێكی تەڵەیی بووبێ ،چونكە خەڵكی قەرەداخیش بوونە
سوتەمەنی لۆجیكی ئەنفال و لەگرتن و كۆمەڵكوژی وبێسەروشوێنكردن بەدەرنەبوون،
هەرچەندە رایەكی جیاواز هەیە دەربارەی ئەنفالی قەرەداخ ،یەكێك لەوانە راپۆرتەكەی
میدل ئێست ۆچە كەمن پێموایە لەو بەشەیدا كە باس لە ئەنفالی دووی قەرەداخ
 .21جموجوولەكانی سوپا كە ڕۆژ بەڕۆژ بە وردی و دوور و درێژی لە شانزە بروسكەی دەسنووسی ئەمندا نووسراوە
و رێكخراوی میدل ئیست ۆچ لەراپۆرتەكەیدا تۆماری كردوە ،وەكو لەپەراوێزدا نوسیوێتی ئەم جموجۆاڵنە خراونەتە
فایلێكەوە بە ناونیشانی «ئۆپەراسیۆنی پاككردنەوەی قەرەداخ  -دەربەندیخان» .ئەم بەڵگەنامانە كەوا بابەتی
«نهێنی و بە پەلەن» ماوەی نێوان 23ی مارت تا 1ی نیسانی  1988یان گرتووەتەوە كاتێ كە ئەمن گرتنی تەكێ
و بەلەگجاڕی ڕاگەیاند.
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دەكات كورتی هێناوەو نەیتوانیوە ئامانج بپێكێ بەتایبەتی كە نوسیوێتی (ئەو
خەڵك خڕكردنەوەی لە دوا حەفتەی مانگی مارتدا لە شێوازی قۆناغەكانی دواتری
وەكو ئەنفالی سێ گەرمیان و چواری ناوچەی قەاڵسێوكە نەبوو تارادەیەك جیاوازو
تەمومژاوی بوو) لەپەالماری ئەنفالی قەرەداخدا شاخی گڵەزەردە لەنێوان قەرەداخ
و سلێمانیدا كۆسپێكی سروشتی بوو لەبەردەم گوندنشینەكاندا ،بەتایبەتیش بۆ ئەو
پیروپەكەوتانەی توانای هەورازو نشێویان نەمابوو ،بەتەمەنێكی هەڵكشاوەوە لە
گوندەكانیاندا مابوونەوە چونكە بەرزاییەكەی شاخی گڵەزەردە بەزۆریش لەوێ خەڵكە
لێقەوماوەكە كەوتنە بەردەستی هێزەكانی سوپا و جاشەوە ،كە هێزێكی دڵرەقیش
بەجلی ڕەسمیی بەڵەك بەڵەكی سەربازییەوە لەگەڵ مەفرەزەكانی هێزی تەواری
ئەمندا ئەو ناوەیان گرتبوو.
هەرچەندە بە قسەی شایەتحاڵەكان مامەڵەی جاشەكان نەرمتر بووە ،بەاڵم
بۆ مێژوو ئەوەی لەئەنفالدا كرا هیچ بوارێكی بۆ مەردایەتی هێزی پەالماردەر
نەهێشتووەتەوە ،لەهەموو الیەكەوە خەڵكی شەكەت و ماندوو ،بە عەرەبانە و تراكتۆر
و ئاژەڵ و مەڕو مااڵتەوە بەوناوەوە وەرببون و زۆرجار بەناچاری دەكەوتنە بەردەستی
ئەو هێزە دڵرەقەی تەڕوشكی بەیەكەوە دەسوتاند و هەلیكۆپتەریش بە سەریانەوە
دەسووڕایەوە ،تانك و تۆپخانە هەموو الیەكی دەكوتاو ئاگری دەدا «وەكو خاوەری
ژنەكەی شیوی قازی دەیگوت قەرهداخ وەك مەنجەڵ دەكواڵ»(.((2
ئەگەرچی میدل ئێست ۆچ باس لەنەرمییەك دەكات و دەڵێت( :تا ئێستاش ئەو
جۆرە لەنەرمی سوپا لە چاو ناوچەكانی تر هەر بە نادیاریی ماوەتەوە ،چونكە لەڕۆژانی
بەرایی ئەنفالی دوودا بەهەندێ لەگوندنشینانیان گوتبوو برۆن مشوری خۆتان بخۆن
جا لە ناوشار یان كۆمەڵگاكاندا) بەاڵم سەلماندنی رایەكی وا رەنگە كەمێك ئەستەم
بێت .جگە لەنەرمی نواندنی هەندێك جاش وەكو ئەحمەد مێردی (خاوەر) ژنەكەی
 .22خاوهر ئێستاش لهگوندی شیوی قازی دهژی ،لهدیدارێکدا بهدهم چا خواردنهوهی عهسرانهوه مهینهتی زۆری
گێرایهوه .نوسهر.
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شیوی قازی باسی دەكات ،یان محهمهد لەگوندی نەوتی بۆ ساڵنامهی ئەنفالستانی
گێڕاوهتەوە كە كوڕەكەی لەرێگەی خزمێكی خۆیەوە دەربازكراوە ،بەاڵم هیچكام
لەوان ناتوانن گەواهی لەسەر دڵنەرمی سوپا بدەن .چونكە دواتر ئەمن لەسلێمانی
و كۆمەڵگاكانی نەسر و زەڕایەن ماڵ بەماڵ دەگەڕان بەدوای خەڵكی قەرەداخداو
دەیانپشكنی و بەئاشكرا بەدوای ئەو كەسانەدا دەگەڕان كە لەئەنفالی دوو رزگاریان
ببوو)(.((2
دەربازبونی خەڵكی قەرەداخ هەندێكی پەیوەندی بە شارەزایی و ئازایەتی
خۆیانەوە هەبوو ،بەاڵم ئازایەتی خەڵكی شاری سلێمانیش هۆكارێكی تربوو ،چونكە
وەكو محهمهد لەگوندی نەوتی بە ساڵنامەی ئەنفالستانی راگەیاندوە هەندێ لەخەڵكە
هەاڵتووەكە كاتێ سەربازەكانیان دیت ،ڕاستەو ڕاست گەرابوونەوەو هەاڵتبوون و
لەناو شاخەكاندا خۆیان شاردەوەو لەو بەاڵیە خۆیان الدا .كە دەنگوباسی لێقەومان
و مەینەتییەكانی خەڵكی قەرەداخ گەیشتبووە سلێمانی ،سەرباری ئەوەی هێزێكی
سەربازیی زۆر ئەو ناوەی گرتبوو ،خزمو كەسی هەندێك لەخەڵكەكە بەرەو شاخی
گڵەزەردە چوون بۆ ئەوەی فریایان بكەون و دەربازیان بكەن.
هەر ئەو كاتەش خەڵكەكە هەواڵی لێبووردنێكی الوەكی و بێبنەمای كاتییان
لەمالوال بیستبوو وەكو ئەو پێشمەرگەیەی بە محهمهدی گوندی شیوی قازی گوتبوو
لەگڵەزەردەوە بڕۆ عافواتێكی سێ ڕۆژی هەیە ،بۆیە خەڵك هەروا ماوەی چەند ڕۆژێك
بە شاخەكانەوە مانەوە هەتا شتێكیان لێ ڕوون بێتەوە ،لەڕاستیشدا ئەو چەند ڕۆژە
كەس دەستی بۆ نەبردن .بەاڵم لە ڕۆژی پێنجەمی پەالماردانەكەدا سەربازانی خاڵی
پشكنینی سەر ڕێگای نێوان سلێمانی و قەرەداخ دەستیانكرد بەگرتنیان ،هەندێكیان
بەتایبەتی پیر وپەككەوتە بە بن باڵی جاشەكاندا دەربازبوون ،بەاڵم دواتر لەناوشارو
كۆمەڵگاكاندا كەوتنە گەران بەدوای قەرهداخییەكانداو دەیانگرتن ،دوای ئەوە
 .23بروانە ئەنفالستان ژمارە ( )7بەسەرهاتی خاوەرو محهمهد لە گوندەكانی نەوتی و شیوی قازی.
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دیاردیەك پەیدابوو كە دەگیران مامەڵەی پارەو كرینەوەیان پیوەدەكرا ،كە هەركەس
بگیرایە هەریەكەیان بەبری  300تا  400دیناری چاپی سویسری بە كەسوكاریان
فرۆشرابوونەوە .ئەم دیاردەیە زۆر خەڵكی قەرەداخ دەیزانن و هەندێك لەوانەی بەپارە
كڕدراونەتەوە ئێستا لە ژیاندا ماون ،هەندێك خەڵكی گوندی سێوسێنان كە ژمارەیان
نزیكەی  20-15كەسێك بوو ،لەسەیتەرەكەی نێوان قەرەداخ سلێمانیدا گیرابوون و
قۆناغ بەقۆناغ گوازرابوونەوە لەناو ئەوكەسانەدا  13كەسیان بێسەروشوێنكران و
جارێكیتر نەبینرانەوە(.((2
هەرچی دەگیرا بەرەو بارەگای هێزی تەواری دەبرا لە سلێمانی بەالیكەمەوە
گیراوەكانی ئەنفالی دوو ماوەی سێ چوار هەفتە ماونەتەوەو بێئەوەی هیچ شتێكی
وایان بدەنێ بۆ خواردن ،پێدەچێت هەر لێرەوە رێنماییەكانی نوسینگەی باكوور
لەمەڕ پۆلێنكردن و جیاكردنەوە دەستی پێكردبێ ،چونكە وەكو محهمهدی گوندی
نەوتی دەیگوت هەر لەسلێمانی گەنجەكانیان لێمان جیاكردەوە .میدڵ ئێست ۆچیش
چاو بەستنەوەی هەندێك لەگەنجەكانی یاداشتكردووە .ئەو گوندنشینانە سوپا
گرتبوونی ،بەاڵم كە برابوونە بنكەی تەواری لەوێ ئەمن ڕۆژانە لێكۆڵینەوەی لەگەڵ
كردوون« :ئایا كوڕت پێشمەرگەیە؟ چاالكیی پێشمەرگە لە گوندەكەتاندا چیە؟»
ئەم لێكۆڵینەوەیە وا پێدەچوو تەنانەت منداڵی تەمەنی قوتابخانەی سەرەتاییش
بە «تێكدەر» لە قەڵەم بدات .ئەوجا تێكڕا لەپاش دوو تا سێ هەفتە پاس و
كۆستەریان هێناو گیراوەكانیان ڕووەو ڕۆژئاوا بۆ تۆپزاوای خوار كەركوك گواستەوە.
لەژمارە ()7یدا ساڵنامەی ئەنفالستان چاوپێكەوتنی لەگەڵ دەربازبوانی پێنج
گوندی ناوچەی قەرەداخدا كردووە ،كەبەر ئەنفالی دوو كەوتوون ،ئەوان هەموو ئەگەر
نەڵێین تا ئێستا ترسی كیمیاویان لەدڵدا مابوو ئەوا بەالی كەمەوە ناوی بەكارهێنانی
 .24میدل ئێست ۆچیش باسی ئەمجۆرەكەسانەی كردووە گوایە ژمارەیان لەنێوان  30-25كەسێكدا بووە ،بەاڵم ئەنفالستان
لە زاری « محهمهد عەزیز»ەوە ئەنجومەنی ناحییهی سێوسێنان ژمارەی تەواوی بێسەروشوێنكراوەكانی وەرگرتووە كە
 13كەسن.
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چەكی كیمیاویان وەكو هۆكارێكی تێكشكان و شكست لەسەر زاران بوو .ئەوەی
میدیڵ ئێست ۆچ لەپەالماری ئەنفالی دووی قەرەداخدا باسی دەكات گوایا پیاوانی
رژێم لەسەرەتادا كەمێك نەرمیان نواندووە ،لەڕاستیدا ئەمە داوێك بوو ،چونكە ئەو
گەنجانەیان كە گیرابوون و لەبنكەی هێزەكانی تەواریی سەر بەئەمنی سلێمانییەوە
رەوانەی تۆپزاوا كران ئیتر بێسەروشوێنكران و نەبینرانەوە.
ئەگەرچی هەتا ئێستا ئامارێكی تەواوی بێخەوش لە بەردەستدانییه ،بەاڵم گریمانەی
ئەوە هەیە كە لەئەنفالی دووی قەرەداخیشدا بێجگە لەو كەسانەی بەرەو گەرمیان
ڕەویانكردو لەوێ گیران هەر لەناوچەكەی خۆیاندا نزیكەی  500كەس بێسەروشوێنكرا
بن ،بەپێی ئەو زانیاریە سەرەتاییانەی ئەم ساڵنامەیە( ((2بەدەستیهێناوە

كۆچ بەرەو گەرمیان
بێگومان لە ئەنفالدا جیاوازییەكی زۆر لە نێوان گیراوی ناوچەكاندا هەیە ئەمە
لە شێوازی بێسەروشوێنكردن و كوشتنی بەكۆمەڵدا لە كۆی ئەو ماوەیەدا كە سوپا
سەرقاڵی ئۆپەراسیون و دەستنیشانكردن و كۆكردنەوە بوون لەپەالمارەكانی ئەنفالدا.
ئەوەی بووە دیاردە لە ئەنفالدا ،پیاوان لەنیوان  70 – 12ساڵدا كە لەالیەن سوپاوە
دەگیران و رەوانەی كەمپەكان دەكران بەشێوەیەكی گشتی بێسەروشوێنكراون ،ئەمە
روخسارێكی گشتی بوو لە هەر هەشت قۆناغەكەی ئەنفالدا دووبارە دەبووەوە.
تەنها لە ئەنفالی سێی گەرمیاندا نەبێت كە ژمارەیەكی یەكجار زۆر ژن و منداڵیش
ڕاپێچی تونی مەرگ كران و جارێكیتر نەبینرانەوە .لەناو ئەوانەشدا كەمینەیەكیان
نەبێت لە گۆرە بەكۆمەڵەكەی پارێزگای سەماوەو حەیدەریەی پاریزگای نەجەف
و  730روفاتی تری پارێزگای دیوانییه لە ناوچەی مەهاریدا دۆزرانەوە ،دواتریش
تەرمی  158تەرمی ژن و منداڵی گەرمیان لە گۆرێكی بەكۆمەڵی زنجیرە چیای
 .25مهبهست ساڵنامهی ئهنفالستانه
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حەمرین دۆزرانەوەو دەرهێنرانەوەو لەبەرواری  2012/12/13لە دێبنەی ناحییهی
رزگاری بەخاك سپێردرانەوە ،ئیتر ئەو ژمارە زۆرەی بێسەروشوێنكردنە هێشتا
چارەنووسیان بە نادیاری ماوەتەوە ،وەنەبی ناوچەكانی تر لە سیاسەتی كۆمەڵكوژی
بەدەربووبن ،نەخێر لۆجیكی ئەنفال لەپۆلێنكردن و كۆكردنەوەدا بەوە نەبوو كەسەكە
شوێنی لە دایكبوونی كوێیە بەڵكو ئەو ناوچەیە بوو كە تێیدا دەگیرا .وەكو ئەو
خەڵكەی ناوچەی قەرهداخ كە لەئەنفالی دوو دەربازیان ببوو كۆچیان كردبوو بەرەو
گەرمیان و لەناوچەی پەالمارەكانی ئەنفالی سێدا گیرابوون ،ئەوانیش هەمان مامەڵەی
پیاوانیان لەگەڵداكراوە و لەگەڵ گەرمیانییهكاندا بەزۆری چارەنووسیان مردن بوو.
مەسەلەیەكی تر كە جێگەی سەرنجی پیاوانی نووسینگەی باكوری حزبی بەعس
و ئیستخباراتی سەربازی ناوچەكانیش بوو ،پێدەچێت بێسەروشوێنكردنی خەڵكی
ناوچەكان وابەستەی ئاست و پلەی بەرگری پێشمەرگەش بووبێت كە هێزەكانی سوپا
تیایدا بەرەوڕوی دەبوونەوە .چونكە ئەگەر بهاتبایەو شەڕ و بەرگریی پێشمەرگە
لە ناوچەیەكدا بەرچاوبوایە ئەو ژن و مندااڵنەی لەدوای شكست یان پاشەكشەی
پێشمەرگەدا بەردەستدەكەوتن و دەگیران تەنانەت ئەگەر خۆشیان بەدەستەوەبدایە
ئەوا لەگەڵ پیاواندا جا مێرد و باوك بوایە یان برا ئەگەری كوشتن و سەرنگوم
كردنیان زیاتربووە .لەمبارەیەوە دەشێت ناوەڕۆكی نووسراوێكی ئەمن لە  2ی ئابی
1988دا تەواو قایلەكەر بێت بەوەی كە ئەو واتایە بگەیەنێ كاتێ كەداوای زانیاری
دەكا لەسەر گیراوەكان ،كە لهنوسراوهکهدا هاتووهو دهپرسێ :ئایا لەو شوێن و
ناوچانەدا گیراون كە شەڕیان تێدا قەوماوە یاخود نا(((2؟
رەنگە ئەنفالی دووی قەرەداخ باشترین نمونەی هەڵسەنگاندن بێت كە بەزۆری
ئەوانەی لەقەرەداخەوە بەرەو باكوور یان شاری سلێمانی و كۆمەڵگاكانی نەسرو باریكە
 .26نووسراوێكی نهێنی لە ئەمنی ناوچەی ئۆتۆنۆمییەوە بۆ ئەمنی پارێزگای هەولێر لە  2ی ئابی 1988دا .دەقەكە
دەڵێ «تكایە سەرنجی برووسكەی ژمارە  9887مان بدەن لە 20ی تەمووزی 1988دا و ئاگادرامان بكەنەوە ئایا ئەو
كەسانەی ناوەرۆكی ئەم ڕاگەیاندنە دەیانگرێتەوە لە حەوزی ناوچەی شەڕەوە هاتوون یان نە».
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هەاڵتن هەرگیز بەقەد ئەوانە زیانیان پێنەگەیشت ،كەبەرەو گەرمیان شۆڕبوونەوە
لەوێ گیرابوون ،ئەوانە زیانی زۆریان پێگەیشت و بەزۆری لەناوچوون .نمونەی
خاوەرو خەسووی ،هەروەها ئەحمەدی مێردی و خالۆزاكەی كە لەدوو هەلومەرجی
جیاوازدا بەرەو سلێمانی رۆیشتبوون .هەریەكەیان بەجیاو بەشێوازێك توانیبویان
خۆیان بگەیەننە سلێمانی ،ئەگەرچی دەربازبوونی خاوەر بەپێی پەتی و پیرەژنێكیش
بەكۆڵەوە دیمەنێكی گەلێك تراژیدی و مەترسیدارە ،بەاڵم سەرباری ئەوەش توانیبویان
لەسلێمانی بگیرسێنەوەو خانویەكی هاكەزایش بۆخۆیان پێكەوە بنێن ،بەاڵم هەرچی
ئەوانەی كە بەرەو گەرمیان رۆیشتن مەگەر چۆنها دەنا دەربازنەبوون ،لەوانە خێزانێكی
گوندی گۆمەزەرد كە تاكە كەسی دەربازبویان كوڕێك بوو بەناوی سامان دەنا هەر
ئەو رۆیشتنەبوو هەرگیز جارێكی تر نەبینرانەوە( ،((2هەروەها چل و حەوت كەسی
خەڵكی مەسۆیی قەرەداخ ،كە زۆر منداڵ و ساوای بەرمەمكانیان تێدا بوو ،پاش
ئەوەی ماوەیەك لەناو قۆپیەكاندا مانەوە ئیتر بەناچاری ملی رێگایان بەرەو گەرمیان
گرتەبەر ،بەاڵم نەیانتوانی دەربازبن و لەنزیك شاری كەالرەوە دەسگیركران و هەرگیز
نەبینرانەوە(.((2
سەبارەت بە ئەنفالی دوو لە قەرەداخ و رەشبگیریو كۆمەڵكوژی ئەو ناوچەیە
باشترین بەڵگە نووسراوی قیادەی فەیلەقی شەشە بۆ قیادەی فەیلەقی یەك بە واژۆی
عەمید روكن عەدنان ناجی فەرماندەی هێزی خالید بن وەلید كە باس لەگرتنی دوو
هەزارو پێنج سەد كەس لە ژن و منداڵ دەكاتو ئەو ئەفسەرە لەنوسراوی فەرمیدا
كە ئاراستەی پێشەوایەتی گشتی هێزە چەكدارەكانی كردووە رێگە پیدراوە كە لەبری
مرۆڤ ئەنفالكراوەكانی (بەئاژەل) ناوبردووەو داوای بیروڕای سەروی خۆی دەكات بۆ
مامەڵەكردن لەگەڵیاندا .دیسانەوە وەاڵمی فەرماندەی گشتی هێزە چەكدارەكان بۆ
 .27چاوپێكەوتنی ئەنفالستان لەگەڵ سامان عەزیز تاكە دەربازبووی خێزانی عەزیز.
مەسۆیی
گوندی
 .28چاوپێكەوتنی نوسەر لەگەڵ حاجی حەسەنی گوندی مەسۆییو ئەنجومەنی
مەسۆیی قەرەداغ
بەرواری 2012/10/29
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فەیلەقی یەك بە نووسراوی ژمارە(/2م/خ) بەرواری 23ی نیسانی  1988داوا دەكات
بەم شێوەیە مامەڵە لەگەڵ ئەو دوو هەزارو پێنج سەد كەسە گیراوەدا بكەن( :ژنەكان
بۆ فەیلەقی ( )3و پیاوەكان بۆ فەیلەقی ( )4و منداڵەكانیش بۆ ناوەندی مەشقی
زرێپۆش لە تكریت .بە نێردراوی خۆیان و بە سەیارەی تایبەتی رەوانە بكەن(.((2
لەو قاتوقڕیەدا خەڵكی گوندی شێخ تەویل كەسەر بە تیرەی تەرخانی جاف بوون،
داڵدەی سەدان كەسی ناوچەی قەرەداخیان دابوو كەوا لەو هاتونەهاتەدا بە نیازی
دەربازبوون هەاڵتبوون و هاتبوونە گەرمیان ،بەیانییهكی زوو خەڵكە مەدەنییهكە
هێزێكی نوێی پێشمەرگەیان بینی كە گەیشتنە ناوچەكە ،ئەو پێشمەرگانەش لەشاخی
زەردەی الی قەرەداخەوە پاشەكشەیان كردبوو بەرەو گەرمیان .لە 5 - 3ی نیسان
سوپا و پێشمەرگە كەوتنە شەڕێكی سەختەوە هەرچی سوپا بوو هەموو هێزی
خۆی بەكاردەهێنا بۆ ئەوەی گوندی شێخ تەویل بگرێ ،چونكە بەكلیلی ناوچەكهی
دەزانی ،بەاڵم بەرگری ئازایانەی پێشمەرگە كۆسپێكی گەورە بوو هەرچەندی
دەكۆشا فەرماندەكانی سوپا بۆیان یەكالیی نەدەبووەوە .لەو بارەیەوە فەرماندەیەكی
پێشمەرگە كە لەشەڕەكەی شیخ تەویلدا بووە باسی پێنج ڕۆژی بەرگری و سەختی
شەڕەكە دەگێرێتەوە ،بەاڵم دوای ئەوەی لەڕۆژێكی تەماویدا هێزەكەی سوپایان
بەرەو خوار راونابو و بینیبویان دەمامك و جلی كیمیایی لەگەڵ الشەی هەندێك
تەرمی سەرباز كەتووە ،هەروەها كە چەند شوێنیكی گرنگیان لێسەندبوونەوە كەوا
سوپا مۆڵی تێداخواردبوو هەمان ئەو ماسكی كیمیاویانەیان لەناو رەبایەكانیشدا
بینیبوو ،ئیتر پێشمەرگە كەوتنە سەر بیرێكی وردو عەقاڵنی تر ،چونكە بەتەواوی
نیازی بەعسیەكانیان بۆ ئاشكرا بووەو زانیویانە كە ئیتر حكومەت ئەمجارە چەكە
كاریگەرەكە دەخاتە كارو بە چەكی كیمیاوی هێرشیان دەكاتە سەر ،بۆیە ئەوانیش
بریاری پاشەكشەیانداو بەناچاری و دڵیكی پرلەغەمەوە ناوچەكەیان بەجێهێشت(.((3
 .29بروانە هەردوو بەڵگە نامەكە لە پاشكۆدا.
 .30بروانە خەلیل سەركانی ئەنفال لەیادەوەری پێشمەرگەیەكدا .چاپی 2009
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بەاڵم پاشئەوەی رژێم دەچێتە گوندەكانی شێخ تەویل و بۆیسانەو بەكر بایەف ئیتر
كۆنترۆڵی ناوچەكەشیان ئاسنتر بوو ،لە بروسكەیەكی ئیستخباراتی سەربازیدا باس
لەگرتنی  75خێزان دەكات پێدەچێت كەوا ئەو خەڵكە زۆریان لەو ئاوارانەی دیوی
قەرەداخ بوبن ،چونكە خەڵكی شێخ تەویل پێشتر چۆڵیان كردبوو ،لەمبارەیەوە
لەراپۆرتەكەیدا میدل ئێست ۆچ دەنوسێ( :لەو پشێوی و تێكەڵ و پێكەڵیەی پێش
شەڕەكەدا زۆربەی خەڵكی شێخ تەویل ماڵیان چۆڵكرد و ڕۆیشتن بۆ سەر شاڕێی
نێوان دەربەندیخان و كەالر ،لەوێ حەفتا و نۆ كەسیان لێگیرا و سەرنگوم كران .بەاڵم
ئەمە هێشتا ئەنفالی سێ واتە ئەنفالی گەرمیان دەستی پێنەكردبوو ،ترس و سامی
ئەوە هێشتا مابووی .خێزانەكانی هۆمەرقەاڵ چاوەڕێ بوون ،چونكە چوار پیرەمێردی
خەڵكی بۆیسانە بە هەڵكردنی ئااڵی سپییەوە بەرەوپیریی هێزەكان چووبوون .لەوێ
پێیان وتبوون «بڕۆن ماڵ و خێزانتان بێنن ،هیچیان بۆ نابێت» .بۆیە ژمارەیەك
پیاوو ژنو منداڵ باوەڕیان بە بەڵێنی ئەفسەرەكە كرد و خۆیاندا بەدەستەوە ،كەچی
دەسبەجێ گرتیانن .ئەوانی كە لەدواوە مانەوە پاشتر زانییان خەڵكەكە براون بۆ
بارەگای لیوا سەربازیەكەی كەالر و ئیتر ئەوە دوا دەنگوباسیان بوو)(.((3
ئەوانی كە لەخێزانەكانی هۆمەرقەاڵ مابوونەوەو خۆیان دواخستبوو ،جارێكیتر
(*((3
هەاڵتنەوەو بێ راوەستان رێگەیان بڕی بوو هەتا گەیشتنە گوندی (الڵی خانی)
كە دەكەوێتە سەر ڕێگا سەرەكیەكە .لەوێ تەماشایانكرد خەڵكێكی زۆر ڕژاوەتە ئەو
ناوەو كاروانێكی گەورەی ئۆتۆمبیلی بارهەڵگریش هێنراوە بۆ كۆكردنەوەیان .لێرەش
دیسانەوە خەڵكەكە كەوتنەوە ڕاوتەگبیر و سەرباری ترس و دڵەڕاوكێ دیسانەوە
بە ناچاری سەریان بۆ ئەوە لەقاند كە خۆبەدەستەوەدان تاقە چارەیانە .ئەكرەم،
 .31جینۆساید لەعێراق و پەالماری ئەنفال بۆ سەر كورد  -وەرگێرانی كوردی محمد حەمە سالح توفیق  -میدل
ئێست ۆچ ل 184
 *32اللی خان گوندێك دەكەویتە سەر ڕێگای نێوان دەربەندیخان ـ كەالر بەسەرئاوی سیروانەوە .لەبارەی ئەم
گوندەوە لەدەقە ئینگلیزیەكەی راپۆرتەكەی میدیل ئێست ۆچ بەهەڵە ناوی بەشارۆچكە هاتووە ،بەاڵم وەرگێری
كوردی محهمهد حهمە ساڵح توفیق .لە دەقە كوردیەكەیدا ناوەكەی راستكردووەتەوە.
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كەكوڕێكی تەمەن هەژدە ساڵی خەڵكی هۆمەرقەاڵ بوو ،هێشتا هەر دوودڵ بوو،
لە ترسی سزای نەچوونە سەربازی خۆی لە نێو بەرمیلێكی بەتاڵدا شاردبووەوە
تەماشای خەڵكەكەی كردبوو كەوا بەكۆمەڵ خۆبەدەستەوە دەدەن .هەر لەوێدا
نزیكەی پێنجسەد كەسێك خۆیان رادەستی سوپاكردبوو ،تەنها بیست كەس نەبێت
كە ئەكرەمیشیان تێدابوو خۆیان هێشتبووە دواوە .بە مجۆرە ئەكرەم ڕزگاربوو و
پێنجسەد كەسەكەش بێسەروشوێن بوون(.((3

 .33چاوپێكەوتنی میدڵ ئیست وۆچ ،كۆمەڵگای نەسر28 ،ی تەمووزی  .1992ڕاستییهكەی ئەكرەم بەناو ژمارەیەك
یەكەی سوپا و خاڵی پشكنیندا تێپەڕبوو بە درێژایی ڕێگە هەر دەستی لە بزنەكانی بەرنەدا ،ڕەنگە هەر ئەمەش
ژیانی ڕزگار كردبێت .زۆر چیرۆك و بەسەرهاتی لەم چەشنە بۆ میدڵ ئیست وۆچ باسكراوە دەربارەی ئەو سەربازە
ڕاكردووانە و چۆنێتی دەربازبوونیان ،بە تایبەتی لە ناوچەی گەرمیانی خواروودا و ئەوانەیان كەوا لەكاتی ئەنفالدا
بەالی ڕانە ئاژەڵەوە بوون.
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ئەنفالی سێ
ناوچهی گەرمیان

53

پەالماری گەرمیان
پەالماری سێهەم بۆ سەرگەرمیان بوو ،ئەنفالكردنی ئەم ناوچەیە برینێكی
گەورەیە بەجەستەی نەتەوەی كوردەوە ،لە 1988/4/20- 1988/3/31
بەسەرپەرشتی عەلی حەسەن مەجید لە چەندین سنوری جیاجیاوە هێرشی
دڕندانەیان كردە سەرناوچەكانی گەرمیان.
حكومەتی عیراق بەپێی نەخشەیەكی وردوچڕی سەربازی داڕێژراو لەناوچەكانی
(چەمچەماڵ ،سەنگاو ،لەیالن ،قادركەرەم ،نەوجول ،دوزخورماتوو ،كفری
سەرقەاڵ ،جەبارە ،كەالر ،باوەنور ،تیلەكۆ دەربەندیخان) بازنەیەكی سەربازی
ترسناكیان بە چواردەوری گەرمیاندا دروستكرد ،ئەمەش بەو هۆیەوە بوو
كەئەم ناوچانە نزیكبون لەبیرەنەوتەكانی(كەركوك ،تكریت ،دیالە) مەڵبەندێكی
سەرەكی هێزی دەسەاڵتی رژێم بوو ،لەبەرئەوە بەعس گەرمیانی بە مەڵبەندێكی
پڕ لەمەترسی دادەنا .بۆیە حسابێكی وردیشی بۆ دەكرد ،دڕندەترین ئەفسەر و
فەرماندەكانی بۆ دەستنیشان كردبوو ،لهبهرامبهریشدا پێشمهرگهکانی گهرمیان
چاالک و شهڕکهر بوون.
سوپای عیراق هیچ دەروازەیەكی بۆ گەرمییانییهكان نەهێشتەوە تا لێوەی
دەربازبن ،بەڵكو پرۆسەی ئەنفالی لە  %100لەگەرمیاندا جێبەجێكرد ،لەم
شااڵوەدا گەرمیانییهكان ،ژمارەیەكی زۆر كەمیان نەبێت رزگاریان نەبوو،
زۆربەی گەرمیانییهكان بە ژن و پیاو منداڵ و پیرەوە كەوتنەناو تۆڕی دۆزەخی
ئەنفالچییەكانەوەو زیاتر لە هەزار گوندی گەرمیان ئەنفالكران و بێسەروشوێنكران.
ئەگەرچی ئەنفال پرۆسەیەك نەبوو بەتەنها بۆ گەرمیان بەڵكو دواهەمین گوندی
سەرسنوری كوردستانی گرتەوە ،بەاڵم زیاتر جەستەی گەرمیانی هەڵقرچاند.
پێش ئەم شااڵوانە رژێم بەچاوی دوژمنەوە تەماشای گەرمیانییهكانی دەكرد،
پرۆسەی تەعریب و تەبعیس و تەهجیر نەیتوانیبوو گەرمیان لێك بترازێنێ .بەاڵم
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لەم شااڵوە بەرباڵو و مەترسیدارەدا توانی گەرمیان ئەنفال بكات .هەر بۆیەش
پرۆسەی گواستنەوەو بێسەروشوێنكردنی گەرمیانییهكان ،لەچاو ناوچەكانی
تردا ،لە هەموویان خێراتربوو.
لە 1988/4/8دا ژمارەیەكی زۆری خەڵكی گوندەكانی سەنگاوی راپێچی ئەنفال
كردو لە 1988/4/10یشدا هەموویانی گواستەوە بۆ چەمچەماڵو پاشانیش بۆ
تۆپزاوا .لە سەنگاودا گوندەكانی مەسۆییەكان و تەپەعارەب و حەسەن كەنۆش
و خێڵی ئاخە و دەروێشان ،دێ ڕەشە ،ژاڵە مەملەحە ،زینانە( ((3سەرقەاڵ،
سەنگاو ،سەی وەلی و سێ گۆمەتان و شەلەبی ،گەراو ،عەینەكە ،قەاڵی شێخ
رەشید و كارێزەو كارێزەی دەلۆ،كەاڵن و كچان و كوردەمیرو مەسۆیی سەرچەم
و مەسۆیی بەرگەچ و مەسۆیی رەحیم ،هەنارەو هەشمزینی هەموو ئهم گوندانە
گورزی كەمەرشكێنیان بەركەوتوو زەرەری گیانی زۆریان كرد(.((3
لە  1988/4/14بەرباڵوترین شەپۆلی خەڵكی گەرمیان لە ناوچەكانی
(كوڵەجۆی حاجی حەمەجان و ملسورە) كۆكرانەوە پاشانیش راپێچی قەاڵی
قۆرەتووی سەر بەناحیەی مەیدانیان كردن .نابێت ئەوەمان لەیادبچێت كە
جاشەكانی ئەو ناوچەیە دەورێكی زۆریان بینی بوو لە هەڵخەڵەتاندن و فریوودانی
گوندنشینەكان(.((3

 .34گوندی زینانە خاوەنی چیرۆكێكی زۆر دڵتەزێنە كە چیرۆكی عاسی مستەفایە ،عاسی جوتیارێكی ئەم گوندە
بوو ،لەجەنگی ئێران عێراقدا گیرا بەسەربازو رەوانەی كەرتی شوش كرا ،لەوێ بە دیلگیراو ماوەی هەشت ساڵ
بەدیلی لەئێران مایەوە ،بەاڵم كە ئازاد کرا بەسەر هەواری خاڵیدا گەرایەوە لەبەرئەوەی هەموو ژن و منداڵەكانی
بەتۆمەتی خیانەتكارانی ئێرانی گیرابوون و ئەنفالكرابوون.
 .35بۆ بینینی زیاتری ناوی قوربانیەكانی ناوچەی سەنگاو بروانە عارف قوربانی شایەتحالەكانی ئەنفال بەرگی
چوارەم ساڵی  2006ل.360-339
 .36جاش سەرباری ئەوەی رۆڵێكی خراپیان لەئەنفالدا گێڕاو بە دڵگەرمییەوە پێشلەشكری سوپایان دەكرد ،بەاڵم
ئەوەش راستە كە خۆشیان بەجۆرێك لەجۆرەكان هەڵخەڵەتێنرابوون و پێیان وتبوون كە خزم و كەسوكارەكانتان
بهێننەوە با توشی كارەسات نەبن ،چونكە ئەوەی نەیەتەوە ریزی نیشتمانی ،نیشتمانی بۆ دەكەین بەگۆرستان .بۆیە
دەبینین زۆرێك لە جاشەكان خزم و كەسوكاری خۆیان داوەتە دەستەوەو دواتر بێسەروشوێنكراون.
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سەرلەبەیانی  1988/4/11رژێمی بەعس زیاتر لە( )650ئوتومبیلی سەربازی
پڕ لەژن و منداڵ و پیری ناوچەكانی سنوری سەنگاو گەرمیانی ،لە سەنگاوەوە
گواستەوە بۆ چەمچەماڵ تابیانگەیەنن بەسەربازگەی تۆپزاوە كە ئەو سەروەختە
كرابووە بنكەی كۆكردنەوەو لەوێوە جیاكردنەوەو پۆلێنكردن بەرێوەدەچوو.
دەكرێت نەخشەو پالنی سوپای عێراق لەپەالمارەكانی ئەنفالی گەرمیاندا
هەم لەزاری ئەو پێشمەرگانەوە كە لەناوچەكەدا بوون و بەشداری شەڕەكانیان
كردبوو ،بیرەوەریەكانیان نووسیوەتەوە هەم لە ڕیگەی ئەو زانیاریانەی لە گەشتە
مەیدانییهكانمدا بۆ ئەو ناوچانە یان لەریگەی راپۆرتەكەی میدڵ ئێست ۆچەوە
بە هەندێك وردەكارییەوە بزانرێت ،دەنا وێنەی گشتی ئەو پێشیلكاریانەی لە
گەرمیاندا ئەنجامدراون لە توانای هیچ كەس و سەنتەرێكدا نیی ه وەكو خۆی
بەوردەكارییەوە پیشانی بدات و وەكو چۆنە ئاوا رونكردنەوەی لەسەر بدات،
بۆ هەر لێكۆڵیارێكی بە ئەزموون لەدوای بیست و پێنج ساڵی ئەو تاوانە
ئەگەر بچێتە ناوچەكە دەبینێ ئەوەی بەسەر گەرمیاندا هاتووە ،وێرانكارییەكی
تەواوبووە ،زۆر گوند هەن كە بەهۆی كارگەری ئەنفالەوە ئاوەدان نەكراونەتەوە،
رەنگە باشترین سەرچاوەی پێزانراو راپۆرتەكەی میدڵ ئێست ۆچ بێت كە
توانیوێتی بەبێالیەنی و لەریگەی بەڵگەنامەكانی بەردەستی وێنەیەكی رونی
پەالماری ئەنفال بخاتە روو ،هەروەك دەنوسێ( :بەهۆی سی و سێ بروسكەی
یەك لەدوای یەكی «نهێنی و بە پەلە»ی ئیستیخباراتی سەربازییەوە ،كەوا
سەعات بەسەعاتی بارودۆخیان خستووەتەڕوو لەمەیدانی شەڕدا( .((3توانیوێتی
 .37ئەم بروسكانە بە گشتیی سەرناوەكەیان «كورتەیەك لە سەر عومەالی ئێران» بوو بەروارەكانیان لە 9/27ی
نیسانی  1988بوو .ئەمانە هەموو لە نێو فایلدا بەپەت بەسترابوون و بەدەسخەت ناونیشانەكەیان نووسرا بوو «فایلی
عەمەلیاتی ئەنفالی سێ (كەرتی قادر كەرەم)9 ،ی نیسانی  .1988بەاڵم بەپێی وردەكاریی ناوەڕۆكەكەی پیایدا
دیارە كەوا دوورە لەوەی فایلێكی سەرتاپاگیری گۆڕەپانی گەرمیان بێت .زۆربەی بەڵگەنامەكان بە ئیستیخباراتی
سەربازیی كەالر یان فەیلەقی دوو دەستپێدەكات و باسی عەمەلیاتی بەشی خوارووی گەرمیان دەكات .ژمارەیەكی
كەمیان ڕاپۆرتی ئیستیخباراتی توزخورماتوو و چەمچەماڵن و باس لە عەمەلیاتی ژوورتر دەكەن .هەندێ لەم
دۆكیومێنتانە لە ڕاپۆرتی 19ی شوباتی 1993دا لەسەر عێراق لەالیەن ڕاپۆرتدەری تایبەتی كۆمیسیۆنی مافی مرۆڤی
سەر بە نەتەوە یەكگرتووەكانەوە خرانەڕوو لە الپەڕە  221- 203دا.
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دیوێكی رەفتارو مامەڵەی ئەفسەرو سەربازانی سوپای عێراق بخاتە روو) ئەو
بەڵگەنامانەی میدل ئیست ۆچ تاوتۆی كردبوون و كردونی بەبەڵگەی راپۆرتە
گرنگەكەی باسی زنجیرەیەك جموجووڵی گەمارۆدانی گەورە و هەمەالیەن دەكەن
كەوا ڕەتڵی هێزەكانی عێراق بەالیەنی كەمەوە لە هەشت قۆڵەوە بەدەوری
گەرمیاندا پێشڕەوییان كردووە و پەالماریانداوەو سات بەدوای سات ئابڵووقەی
شوێنە دەسنیشانكراوەكانی پێشمەرگەیان داوە( ،((3سەرباری قورسی هێرشەكان
و توندتیژی جاش و جەیش ،بەاڵم ئەمە هەموو بەسەرهات و قەوارەی تراژیدیاكە
نییه ،بەتایبەتی كاتێك لەراپۆرتەكەی میدل ئێست ۆچدا هاتووە.
گەرمیانییهكان بەگشتی باس لەوە دەكەن كە سوپا بەجۆرێك پەالماری
داون وەك رەشمار دەمی كردۆتەوەو تەنها یەك رێگەی هێشتبووەوە ئەویش
چوونەوە ناو دەمی مارەكە بوو ،لەوالیەشەوە كە ڕێگەیان بۆخەڵكە هەاڵتووەكە
كردووەتەوە ،وەكو تەڵەیەك بووە هەتا بكەونە داوەو بەپێی خۆیان بچنە ئەو
شوێنانەی بۆ خڕكردنەوەیان دیاریكرابوو ،بۆ نمونە ئێستا ملەسورە بووەتە
یادەوەری تراژیدیای گەرمیانییهكان ،بەاڵم ئەمە سیاسەتێكی سەربازی بووە هەتا
وەكو هەناسەدانێكو تاقە دەروازەیەك بۆ گرتنەوەیان نەك بۆ دەربازبوون ،كە
هاوكات هەموو ڕێگەكانی دیكەی دەربازبوونیان لێگرتبوون .ئێمە بۆ وردەكاری
زیاتر دەچینەوە سەر راپۆرتەكەی میدل ئیست ۆچ كە گرنگی لەوەدایە هەموو
بروسكەكانی ئیستخباراتی سەربازی تاوتۆێ كردوون كە لەناویاندا باس لە
نزیكەی  120گوند دەكەن كەوا «گیراون و تێكدراون» یان «سووتێنراون و
وێرانكراون» ،كەچی لە هەندێ حاڵەتی كەمدا نەبێت هیچكامیان وەك ئامانجی
سەربازی باس نەكراون !..ئەمەش وەاڵمی ئەو پرسیارەمان دەداتەوە مادام
ئامانجەكە تێكشكاندنی هێزی پێشمەرگە نەبووبێ لەگەرمیاندا كەواتە جگەلە
 .38بروانە میدڵ ئیست ۆچ بەشی پێنجەم ئەنفالی سێ گـەرمـیـان  -ل 189
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كۆمەڵكوژیو پاكتاوی رەگەزی چیتر بووە؟ كە لەپروپاگەندەی بەعسیەكاندا
باس لەوە دەكرا گوایە ئەو گوندانە بەرەنگارییان تێداكراوە ،كەچی جگەلەوەی
خەڵكی ناوچەكە لە چەندین دیداری تەلەفزیونی و ڕۆژنامەوانیدا جەخت لەوە
دەكەنەوە كەبێچەك بوون و زۆربەیان هەژاری ماڵی خۆیان بوون ،راپۆرتەكەی
هیومان رایتس ۆچیش جارێكی تر ئەوە روندەكاتەوەو هەمان قسەی خەڵكە
مەدەنییهكە پشتڕاست دەكاتەوەو پەردە لەسەر نیازو مەبەستەكەی سوپای
عێراق هەڵدەماڵی كەوا (لە هەندێ حاڵەتی دەگمەندا گوندێكیان پشكنیوەو
سەربازەكان هیچیان نەدۆزیوەتەوە جگە لە تاوانباركردن بەوەی كە «وێنەی
تێكدەران یان خومەینی جادووگەریان» دۆزیوەتەوە)( ((3بەاڵم دەبێ ئەوەش
بووترێ كە لەگوندەكانی كوردستاندا هەڵواسینی وێنەی باو باپیران و شێخ
و موشایەخ و شەهیدەكان مەسەلەیەكی باوبووە ،بەاڵم هەرگیز لە كوردستان
باونەبووەو پێم شك نایات كەس لە ماڵی خۆی وێنەی خومەینی هەڵواسیبێ،
چونكە لە بنەرەتەوە هاوسۆزیەك لە نێوان كوردو خومەینیدا نەبووە .ئەمە
ئەگەر ئەوەش لەبەرچاوبگرین كەوا كورد بە شێوەیەكی گشتی سوننە مەزهەبن
نەك شیعە مەزهەب.
خەڵكی گەرمیان زانیان كە دەربازبوون مەحاڵە و هەرگیز لەمەوپێش هێزی
ئاوا زەبەالحی سەرباز و میلیشیایان نەبینیوە .ناچار خۆیان دا بەدەستەوە،
كەچی خۆڕادەست كردنیش فریایان نەكەوت ،وێرای خۆبەدەستەوەدان ،وێرای
وەعدو بەڵێنی درۆینەی جاشیش هەر بوونە قوربانی و لە ڕق و دەمارگیری
بەعس رزگاریان نەبوو ،بۆیە زۆرترین ژمارەی كوژراوو بێسەروشوێنكردن ئەم
ناوچەیەی گرتەوەو ئەمڕۆ لەدوای چارەكە سەدەیەك بەسەر ئەو تاوانەدا هێشتا
 .39میدل ئیچست ۆچ  -بروسكەی فەیلەقی دوو ژمارە  10724لە 14ی نیسانی 1988دا باسی عەمەلیاتی ڕەتڵی
كفری دەكات «لە پاش داگیركردنی گوندی عەزیز قادر ،هێزەكە لەناو گونددا هیچی نەدۆزییەوە لەكەلوپەلی ناوماڵ
و بەڵگەنامەو وێنەی تێكدەران و خومەینی جادووگەر بترازێ ،كە هەمووی سووتێنرا».
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گەرمیان وەكو پێویست هەناسەی نەهاتووەتەوەبەرو هێشتا بۆنی پرسەی
قوربانیانی ئەنفالی لێدێت.
نیاز و مەرامی پرۆسەی ئەنفال لەگەرمیاندا زۆر ڕوون و ئاشكرایە بەتایبەتی
لەوەدا كەدەبوو تەواوی شوێنەواری نیشتەجێبوونی مرۆڤی كورد لەناو بەرێ.
ئەوەی لەدوای ڕاپەرینی ساڵی  1991سەردانی گەرمیانی كردبێ بەروونی ئەنجامی
وێرانكاریەكەو توندوتیژی و بەدكاری سوپاو بەكرێگیراوەكانی دەوڵەتی عێراقی
بینیوە ،ئەمە جگەلەوەی هیومان رایتس ۆچ لە راپۆرتەكەی ساڵی 1993یدا
بەڵگەكانی دۆكۆمینت كردوون (گەلێ لە ڕاپۆرتە مەیدانییهكانی ئیستیخبارات
ئەم مەسەلەیە بەئاشكرا باسدەكەن) هەموو خانوەكانیان سوتێنراوەو لەگەڵ
زەوی تەختكراون و تێكدراون ،كە هەتا ئێستا وا چارەكە سەدەیەك بەسەر
ئەو تاوانەی دەوڵەتی عێراقدا تێدەپەرێ هێشتا زۆربەی ئەو گوندانە وەكو چۆن
بەعس «لە سەر نەخشە سڕیبونییهوە» .هێشتا هەر سڕاونەتەوەو ئاوەدانیان
بۆ نەچووەتەوە .لەكاتێكدا ئەركی دەوڵەتی نوێی عێراقە بەپێی ماددەی 112ی
دەستور لەداهاتی نەوت ئەو ناوچەیە وەكو قوربانی دەستی ڕژێم قەرەبووی
زیانەكانی بكاتەوە.
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ئەو قۆاڵنەی پەالماری ئەنفالی سێی گەرمیانیان پێكهێنا
 .1دوزخورماتوو بەرەو باش تەپەو ئاوەسپی.
 .2رەتڵێك لەكفریەوە بەرەو تیلەكۆو كوڵەجۆ.
 .3رەتڵێكی تر لە كفرییەوە بەرەو دوڕاجی
 .4لەكەالرەوە بەرەو تیلەكۆو كوڵەجۆ.
 .5لە پێبازەوە بەرەو شێخ تەویل و بۆیسانەو بەكربایەف.
 .6لە پونگەلەوە بەرەو بەكر بایەف.
 .7لەدەربەندیخانەوە بەرەو درۆزنە.
 .8لەچیای قەرەداخەوە بەرەو تەپە كەرۆس
 .9لەقادركەرەمەوە بەرەو ئیبراهیم غواڵم.
 .10لە ناحێی قەرە حەسەنەوە بەرەو هەنارەو محمود پەریزاد.
 .11لە لەیالنەوە بەرەوتازە شار.
 .12لە سەنگاوەوە بەرەو سەرقەاڵ.

كۆی پەالمارەكانی ئەنفالی سێ ئەم تاوانبارانە سەرپەرشتیارو سەركردەو
بەرپرسی یەكەمی بوون :سهدام حسێن فەرماندەی گشتی هێزە چەكدارەكان
پەالمارەكانیش بەچاودێری ڕاستەوخۆی فەریق یەكەمی روكن عەدنان خەیروڵاڵ
توڵفاح وەزیری بەرگری ،بەسەرپەرشتی عەلی حەسەن مەجید بەرپرسی
یەكەمی ئەنفالو بەرپرسی نووسینگەی باكووری حیزبی بەعس ،فەریق روكن
نزار عەبدولكەریم فەیسەڵ ئەلخەزرەجی سەرۆك ئەركانی سوپا ،فەریق حوسێن
رەشید تكریتی یاریدەری سەرۆكی سوپا بۆ كاروباری ئۆپراسیۆنەكان ،لیوا
روكن سابیر عەبدولعەزیز ،حوسێن عەلی ئەلدوری بەڕێوەبەری هەواڵگری گشتیی
(((4
سەربازی ،بارق عبدالل ه حاج حنطه
 .40زۆرێک لهو سهرکردهو ئهفسهرانهی ئێستا له ژیاندا نهماون لهوان ه عدنان حیتالل ه له روداوێکی تهمومژاوی گیانی
لهدهستدا ،عهلی حهسهن مهجیدو سهدام حسێن له سێداره دراون ،حسین رهشید سزای لهسێدارهدانی بۆ دهرچووهو
هێشتا جێبهجێ نهکراوه ،صابر عبدالعزیز الدوری بهههمان شێوه سزای لهسێدارهدانی بۆ دهرچووه ،بارق عبدالله
لهالیهن سهدام حسێن خۆیهوه کوژرا.

60

پەالمارە سەربازیەكانی ئەنفال لە هەشت قۆناغدا

سەركردایەتی مەیدانیی پەالمارەكان
بەپێی ئەو زانیاریانەی دەست كەوتوون سەركردایەتی مەیدانی پەالمارەكانی
ئەنفالی گهرمیان بریتی بوون لەم ئەفسەرانەی سوپا:
 .1لیوا روكن سوڵتان هاشم ئەحمەد پێشەوای فەیلەقی یەك.
 .2لیوا روكن كامل ساجد عەزیز ئەلجەنابی فەرماندەی فەیلەقی دوو.
 .3لیوا روكن ئەیاد خەلیل زەكی.
 .4عەقید روكن فەرحان موتلەک ساڵح خەڵەف ئەلجبوری بەڕێوەبەری
رێكخراوی هەواڵگری ناوچەی خۆرهەاڵت (منظومە إستخبارات المنطقە
الشرقیە).
 .5عەمید روكن بارق حاج حنطە فەرماندەی لیوای  66هێزی تایبەتی
پاسەوانی نەوت.
 .6عەمید روكن تاهیر عەبدول ڕەشید.
 .7عەمیدی روكن عیسمەت سابیر عومەر فەتحولاڵ ئەلبەیاتی

هێزە بەشدارەكانی ئەنفالی گەرمیان
بەشداری ڕاستەوخۆی مەیدانی ئەو هێزانەی تاوانی ئەنفالی گەرمیانیان
جێبەجێكرد:
( .1تیپی زرێپۆشی ()3ی (هێزەكانی سەاڵحەدین) سەر بەفەیلەقی دوو.
بەفەرماندەیی ،عەمید روكن تاهیر عەبدول ڕەشید.
 .2فرقەی ()4ی پیادە كە بە (هێزی قەعقاع) ناسراوبوو ،ئەم هێزە سەربە
فەیلەقی پێنج بوو ،فەرماندەكەی (عەمیدی روكن عیسمەت سابیر عومەرفەتحولاڵ
ئەلبەیاتی) بووە.
 .3فەوجی كۆماندۆی یەكەمی سەر بەتیپی ()7ی پیادە كە بە(هێزەكانی
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مەنسور) ناسراوەو سەربە فەیلەقی پێنج ،فەرماندەكەی عەمید روكن ئەمیر
جاسم حەمۆ بووە.
( .4فرقە المدرعە العاشرە) تیپی زرێپۆشی ()10ی بە (هێزەكانی نەسر)
ناسراوەو سەر بە فەیلەقی چوار بوو ئەم فرقەیە ،لەساڵی  1991لەبەر دڕندایەتی
و ڕۆڵی كاریگەری لەشەڕەكاندا خرایە سەر لیوای حهرەس جمهوری .كە
فەرماندەی ئەو تیپە زرێپۆشە عەمید روكن خالید ئەحمەد ئیبراهیم ئەلدلێمی
بوو .تەواوی ئەفسەرو پلەدارەكانی هەڵبژاردەبوون و بە زۆریش لەو سەربازە
خۆبەخشانە بوون كە پێیان دەوترا (متطوع) و زۆریشیان خەڵكی موسڵ بوون.
بەپێی ئەو راپۆرتانەی لەالیەن ئیستخباراتی سەربازی ناوچەی ئەنفالی گەرمیانەوە
ڕۆژانە بەرزكراونەتەوە ،ئەم هێزو یەكە سەربازیانەو ئەو فەوجانەی جاش كە
لەخوارەوە ناویان هاتووە لە ئەنفالی گەرمیاندا بەشداری گرتن و كۆكردنەوەی خەڵك
و وێرانكارنكردنی گوندەكانیان كردووە سەرچاوەی ناوی ئەم یەكەو فەوجانە تەواو
باوەڕپێكراون و لەهەردوو كتیبی جینۆساید لەعێراق و پەالماری ئەنفال بۆسەركورد -
میدل ئێست ۆچ هەروەها ئەنفال كوردو دەوڵەتی عێراق كە شۆڕش حاجی نووسیوێتی
بەبەڵگەوە دۆكۆمێنتكراون .هەروەها ئینسكلۆپیدیای تاوانبارانی ئەنفال كە دەرسیم
دیبەگەیی ئامادەی كردووە ،بۆیە من بە ئامانەتەوە دەیانگوازمەوە نێو ئەم كتێبەو
بەو پێیەی بروایەكی تەواوم بەسەلیقەو لێهاتوویی و ڕاستگۆیی هەرسێ سەرچاوەكە
هەیە.
هەریەك لەبەرپرسانی (ئیستخبارات) هەواڵگری ناوچەكە بریتی بوون لە
(ڕائید قاسم هاشم یاسین ،بەرپرسی هەواڵگری توزخورماتوو .نەقیب كیفاح عەلی
حەسەن( ،((4بەرپرسی هەواڵگری كەالر .نەقیب جاسم محەمەد رەبیع ،بەرپرسی
هەواڵگری دەربەندیخان ،موقەدەم خالید یاسین عوبێد ،لێپرسراوی هەواڵگری
چەمچەماڵ) بوون.
.41نهقیب کیفاح ،ئهو ئهفسهره بوو ک ه خزمهکانی فهرماندهیهکی جاشی رادهستی ئهمنی سلێمانی کردو نهبینرانهوه.
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هیزەكانی سوپا لە ئەنفالی گەرمیاندا:
بریتی بوون لەم یەكە سەربازییانەی خوارەوە كە سەر بە هێزەكانی هەردوو
فەیلەقی یەك و دوو فەیلەقی پێنج ،بوون.
 .1فیرقەی 4ی سەربە فەیلەقی یەك.
 .2فیرقەی  50هەمان فەیلەق.
 .3فیرقەی پیادەی  23بەفەرماندەیی عەمید روكن زوهێر یونس عەلی و
دواتریش ناسر سەعید تۆفیق بوو بەفەرماندەی (بەپێی زانیاریەكانی شۆڕش
حاجی ئەم فیرقەیە بەتەنیا  75گوندی سوتاندووە).
 .4فیرقە مهشات “ 21تیپی پیادەی ( )21سەر بەفەیلەقی دوو بوو ،بەپێی
زانیاریەكانی دەرسیم دیبەگەیی ،فەرماندەكانی ئەم تیپە هەریەك لە (عەقید
روكن غالیب حامد سلێمان و دواتریش عەقید عەبدولئیلال حامد ئەلعەناز
موساڵوی) بوون.
 .5فیرقەی “ 27تیپی پیادەی ()27ی ناسراو بە (قوات صدیق) سەربە
فەیلەقی دووبووە ،فەرماندەكەی (عەقید روكن سەباح نوری عەلوان ئەلعجیل)
بووە.
 .6فیرقە مشات  “ 46تیپی پیادەی ( ”)46فەرماندەكەی عەمید روكن عەلی
ئەحمەد محەمەد ساڵح بووە
 .7لیوای مغاویری  65لەساڵی  1990عەمید روكنی هێزی تایبەت عەبدولموحسن
سلێمان كازم فەرماندەی لیوای ( )65بووە.
 .8لیوای (قوات الخاصە)  66یان فەرماندەیی هێزەكانی پارێزگاری نەوت
كە لیوا بارق حاج حنتە پێشەوای بوو.
 .9لیوای مغاویری  68ئەم سێ لیوایە هەرسێكیان سەربەفەیلەقی دوو بوون.
 .10لیوای مغاویری  10كە ئەویش سەربە فیلەقی یەك بوو.
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 .11لیوای 443
 .12فەوجی 211
 .13فەوجی 212
 .14فەوجی  213ئەم سێ فەوجەش سەربە فیرقەی  22بوون.
 .15لیوای پیادەی  444كە پێكهاتبوو لە (فەوجەكانی ( )3 ،2 ،1و
سەربە فەیلەقی یەك بوو ،فەرماندەكەی عەمید روكن سامی محەمەد عیسا بوو.
رائیدی پیادە باسل توركی عەبدواڵ (فەرماندەی فەوجی یەك)ی لیوای (.)444
موقەدەمی فڕۆكەوان خەمیس حەسەن جاسم (فەرماندەی فەوجی دوو) بووە
ئەم لیوایە رۆلێكی زۆر خراپی لە پەالمارەكانی ئەنفالی سیدا بینووە.
 .16فەوجی مغاویری یەك فیرقەی یەكی (خاصە) .كە رائید مونزر ئیبراهیم
یاسین ،فەرماندەی بوو.
 .17فەوجی مغاویری یەك فیرقەی دووی (خاصە).
 .18فیرقەی 18ی ئالی كە سەربە لیوای مغاویری حەفتا 70 -فەرماندەكەی
عەقیدی روكن فوئاد ئیبراهیم محەمەد بوو.
 .19فەوجی مغاویری یەك سەربە فیرقەی حەوت –  .7بوو.
 .20فەوجی مغاویری یەك سەربە فیرقەی حەڤدە – .17
 .21كەتیبەی مدرەعە – زریپۆشی -عباس.
 .22كەتیبەی مدرەعە – زریپۆشی ئهلكرامە .لەگەڵ  12سرییەی تەیارە –
یەكەی .55
 .23بەتاریەی  – 3ت  -خ.
 .42سەركردایەتی جەحافلی دیفاع وەتەنی – یەكەم.
 .25مەفرەزە خاصەكانی سەربەهێزی تەواری سلێمانی (ئەمە دزێوترین
و بەدرەفتارترین هێزی سەر بەدائیرەی ئەمن بوون كە بەرێوەبەرایەتی ئەمن
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و بەرپرسی كاروباری ناوچەی باكوری نووسینگەی رێكخستنی باكوری حزبی
بەعس كە عەلی حەسەن مەجید ئاراستەو چاودێری دەكردن و لە هەر پارێزگایەك
پارێزگاری ئەو شارە بۆ نمونە لە سلێمانی شێخ جەعفەر عبدولكهریم كۆنە
پارێزگاری سلیمانی سەرۆكایەتی و ئاڕاستەی دەكردن) .ئەم مەفرەزە تایبەتانە
دواتر هێزێكی تریان لێ جیاكرایەوە ناونران تەواری.
 .26نەقیب عهبد عهواد :فەوجی پیادەی  417هێزی هاوبەشی دووەم بوو،
كە لە 11ی نیساندا بەفەرماندەیی ئەم ئەفسەرە نەقیب عهبد عهواد پەالماری ئەو
ناوچەیەی بۆ دیاریكرابوو لە هێزە سەرەكیەكە جیابووەوە كە دواتر دەركەوت
ئامانجی هێرشكردنە سەر گوندی دوڕاجی ناوچەی گەرمیانە كەگوندێكی سەربە
قەزای كفری و چەند میلێك لە ڕۆژاوای هۆمەربلەوەیە.
ئەمانەو هەموو ئەو فەوجە جاشانەی لەپەالماری ئەنفالی دووی قەرەداخدا
بەشدارییان كردبوو ،لەم پەالمارەی گەرمییانیش بەشداربوون .بێجگە لەمانەش
ئەم فەوجی جاشانەی لە خوارەوە ناویان هاتووە ناویان لەناو ئەو راپۆرت و
بروسكانەدایە كە ئیستخباراتی سەربازی ئاڕاستەی سەرەوەی خۆی كردوون:
 .1فەتاح كەریم جاف – فەتاح بەگی جاف فەوجی  .35لەشوێنێكی ناو
راپۆرتەكان و لەناو كتێبەكەی كاك شۆڕش حاجیشدا (ئەنفال  -كوردو دەوڵەتی
عێراق) ئەم موستەشارە بەلیوا ناوی هاتووەو لەدیدارێكی ژمارە 4ی ساڵنامەی
ئەنفالستانیشدا فەرماندەیەكی سریەی ئەم فەوجە دەڵێت :فەتاح بەگ مەسئولی
ئێمە (جاش) و مەسئولی جەیشیش بوو ،بهاڵم ئهوسا فهتاح بهگ پلهی عهمید
بووه.
 .2سابیر رەقیب سورچی فەوجی 2
 .3ئەسعەد جیهانگیر هەركی فەوجی 5
 .4سالح جەمیل ئاغا خۆشناو فەوجی .18
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 .5سەعید یوسف ئەسعەد زراری فەوجی .25
 .6موشیر ئیبراهیم ئەحمەد فەوجی  46سەرگەڕان.
 .7كیسرا محهمهد سەعید جاف فەوجی .75
 .8ئەنوەر محهمهد رەزا لەك – فەوجی ( 131ئەم موستەشارە لە شەڕی
گوندی شێخ تەویلدا بریندار بووە) شایانی باسە شەڕی شێخ تەویل پێنج ڕۆژی
پڕ لەبەرگری خایاند(.((4
(.9حەمەی عیسا) محهمهد عیسا جاف – فەوجی  .100ئەم موستەشارە
هەمیشە ناوی لەسەر زاری گەرمیانییهكانە كەباس لەرۆڵی خراپی دەكەن
لەپەالمارەكانی ئەنفالدا ،ناوبراو ئێستا لەژیاندانەماوە.
 .10جەالل ڕەفیق وەلەد كاكەیی ،فەوجی .101
 .11محهمهد عەلی ئاغا حەسەن زەنگەنە ،فەوجی 139
 .21نەقیب عەبدوڵاڵ حەسەن ساڵح بابان فەوجی .151
 .13محهمهد سەعید ئەحمەد جاف (هارونی) .فەوجی .197
 .14سەعید قادر محهمهد جاف فەوجی .199

نەخشەی پەالمـــــــــارەكان و مەینەتیەكانی خەڵك
لەبەرەبەیانی ڕۆژی 7ی نیسانی ساڵی  1988لەیەكەم جموجۆڵی سەربازیدا،
هێزەكانی سوپاو فەوجەكانی جاش لەژێر چاوەدێری عەلی حەسەن مەجید
بەرپرسی نووسینگەی باكووری حزبی بەعس و بەفەرماندەیی لیوا بارق عبدالە
حنطە كەوتنە جموجووڵ و بەچەك و تفاقی جەنگی پێویستەوە لە بنكەكانیان
دەرچوون ،سەرەتا هێزەكان بە چاوساغی جاشەكوردەكان كە زۆربەیان شارەزای
 .42بروانە – خەلیل سەركانی ئەنفال – لە یادەوەری پێشمەرگەیەكدا باسی شەڕی شێخ تەویل لەالپەرە ()90
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ناوچەكە بوون ،لەشاری تووزخورماتووەوە كە دەكەوێتە ڕۆژاوای گەرمیان بەرەو
ناوچەی داودە پێشڕەوییانكرد .لەدوو ڕۆژی دواتریشدا ،هێزەكانی تر لەكەركووك
و لەیالن و چەمچەماڵ و سەنگاوەوە دەرچوون ،بەالی كەمەوە لە هەشت قۆڵەوە
هێرشكرایە سەرناوچەی گەرمیان ئەو هێزانەی لەدوزخورماتووەوە كەوتنە جوڵە
بەسێ قۆڵ دابەشكرابوون:
یەكەم :لەنەوجوول خۆرئاوای دوزخورماتووەوە كە دەكەوێتە باكووری
ناحیەی قادركەرم و ڕۆژهەاڵتی ناحیەی سلێمان بەگەوە ،كە ئەو سەروەختە
شارۆچكەیەكی گەرمیان بوو ،لەو پەالمارەدا ڕووبەڕووی بەرگری نەبوونەوە ،بەاڵم
 115كەس لە دانیشتوانەكەی گیران و راپێچكران ،هەتا ئێستا چارەنووسیان
نادیارە ،ئینجا هێزەكە بەرەو چەمی ئاوەسپی بەنیازی ئەنفالكردنیان پێشڕەوی
كرد.
دووەم :هێزێكی هاوبەش لە لیوای 65ی هێزی تایبەت لەگەڵ دوو فەوجی
جاش كە پێكهاتبوون لە فەوجی( 58و )200ی جاش ،بەرەو ڕۆژهەاڵت بەگوێی
چەمی ئاوەسپیدا پێشڕەویان كرد ،لەگوندی باشتەپە شەڕە تەقەیەك لەگەڵ
پێشمەرگە بەرپابوو ،بەاڵم پاش ئەوەی فڕۆكە جەنگیەكان هاتنە ئاسمانی
ناوچەكە و بەچڕی بۆمبارانی گوندەكانی (باشتەپە و گوندەكانی دەوروبەیان
وەكو ساڵەیی ،قەاڵی سەرشاخ ،ئاوایی حەسەن ،لفتی ئاغا)یانكرد شەڕەكەی
باشتەپەش زۆری نەخایاند كۆتایی هات( ،((4دیسانەوە لە ڕۆژی 1988/4/8
هێرش و پەالمار بەرەو گوندی (تااڵو) لەسەر ڕێگای نەوجول – دووزخورماتوو كە
پێنج دەقیقەیەك لە نەوجولەوە دورە ،دەستیپێكرد ،هێزەكان پێشرەویانكرد ،ئەو
خەڵكە بێدەرەتان و مەدەنییهی پێشتر بە كشتوكاڵ و ئاژەڵداریەوە سەرقاڵبوون،
وا ئیتر شپرزەو بێدەرەتان بەخەیاڵی خۆدەربازكردن بەرەو ئەو هەردو جەوەاڵنە
ملیاننا ،پاشئەوەی خەڵكی تااڵو گەیشتبوونە هەردەكانی دەوروبەر دەستەیەك
 .43بروانە میدل ئیست ۆچ ،جینۆساید لەعێراق پەالماری ئەنفال بۆ سەر كورد ،پەالماری ئەنفالی سێ بۆ سەر گەرمیان

67

پێشمەرگە لەگەڵ هێزەكانی بەعس كەوتنە شەڕەوە ،سەرباری نابەرانبەری و
ناهاوسەنگی هێزەكان پێشمەرگە لەگوندی تااڵو ڕۆژێكی تەواو بەرەنگارییانكرد،
سەرئەنجام پێشمەرگەیەك بەناوی ئەسكندەر شەهید و یەكێكی تر بەناوی
محهمهد سۆفی برینداربوو( .((4ئیتر لەوێ شەڕ كۆتایی هات و گوندی تااڵوكە
ژمارەیان( )75ماڵ بوو كەوتە بەرلمۆزی شۆفڵ و لەگەڵ زەوی تەختكرا( ((4بەاڵم
تراژیدی ئەو گوندە بەوەندە كۆتایی نەهات بەڵكو .ڕۆژی  1988/4/9خەڵكی
گوند كەلەو هەردانە خۆیان مەاڵسدابوو كەوتنە بەرپەالماری دڵڕەقانەی جاش
و سەرباز و ئەوەی بەرچنگیان كەوت هەموویان گیران و بەسەیارەی ئیڤای
سەربازی باركران و بەرەو ناحیەی نەوجول و دواتریش بۆ بنكەكانی كۆكردنەوەی
دوزخورماتوو ،لەوێشەوە دابەشكرابوونە سەربنكەكانی كۆكردنەوە لە تكریت و
تۆپزاوا رەوانە كرابوون ،لەو پەالمارەدا ( )101كەسی مەدەنی بەژن و منداڵەوە
گیران و بێسەروشوێن و ئەنفالكران( ،((4دوای شەڕی تااڵو هێزە هاوبەشەكەی
بەعس( ((4ڕایگەیاند كە حەڤدە گوندی ناوچەكەی ڕاماڵی ،چارەنوسی خەڵكی
ئەو  17گوندە هەمان چارەنوس بوو كەگەرمیانی بەگشتی گرتەوەو خەڵكەكەی
هەموو ئەنفالكران وا ئێستا تەرمەكانیان لە گۆری بەكۆمەڵدا دەدۆزرێنەوە،
شایانی باسە بەپێی هەواڵدەرە سەربازیەكانی بەعس زیانی هێزە هێرشبەرەكەی
 .44ئەو شەرەی لەگوندی تااڵو كرا دەستەیەكی پێشمەرگەی یەكێتی بوون بە فەرماندەیی نازمە بچكول كە رۆژانی
دواتر لە تازە شار شەهیدبووە.
 .45گوندی تااڵو بەرلەئەنفالیش گورزی كەمەرشكێنی سوپای بەركەوتبوو چەند جارێكی تریش روخێنرابوو ،تەنانەت
ساڵێك پێش پەالمارەكانی ئەنفال سوتێنرابوو ،لەكاتێكدا خەڵكەكەی بێچەك بوون و بەكشتوكاڵ و ئاژەڵداریەوە
سەرقاڵ بوون.
 .46هەرچەندە مەال هاوار لە كتێبەكەیدا بەشێك لەشایەتحالەكانی ئەنفالی سێ – بەرگی یەكەم  -چاپی یەكەم
 2007ژمارەی ئەنفالكراوەكانی تااڵو بە ( )96كەس تۆماركردووە بەاڵم بەپێی ئەو لیستەی لەبەردەستدایە ژمارەی
ئەنفالكراوانی گوندی تااڵو ( )101كەسن .بەاڵم هەندێك لەخەڵكی تااڵو جەخت لەوە دەكەنەوە كە  101كەسیان
ئەنفالكراوە – .ع)
 .47ئەو هێزە هاوبەشە پێكهاتبوو لە لیوای 65ی هێزی تایبەت و لەالیەن هەردوو فەوجی بەرگریی نیشتمانیی
 58و 200ەوە پاڵپشت دەكرا .بروسكەی ئیستیخباراتی تووزخورماتوو ژمارە  10340لە 10ی نیسانی 1988دا.
بروسكەكە سكااڵی ئەوە دەكات كەوا فەوجێكی تری جاش (فەوجی « ،)25لە هێزەكە كشاوەتەوەو ئەو ئەركانەی
پێیسپێردراوە ئەنجامی نەداوە» ،ئەم جۆرە سكااڵیانە لەمەڕ كەموكورتی میلیشیای كورد بەردەوام دووپات دەبێتەوە
لەم بروسكانەدا.
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سوپاو جاش ( )11یانزە كوژراوبووە ،لەو كوژراوانە ( )8هەشتیان جاش بوون.
لەكۆی ئەو  17گوندە دوانیان وارانیی ژوور( ((4و وارانیی خواروو( ((4بوون ،كە
هێزێكی پێشمەرگە لەدوای شەڕی باشتەپە خۆیان گەیاندبووە ئەوێ .خەڵكی
گوندی وارانی زۆر خراپیان بەسەرهات كە هەتا ئەمرۆ دەیان چیرۆكی زۆر
دڵتەزێن و ئازار بەخشی بۆ ئەوكەسانە بەجێهێشتووە كە لەئەنفال رزگاریان
بووە ،زۆربەیان بێسەروشوێنكرانو كەمینەیەكیان لەنوگرەسەلمان دەربازبوونو
هەندێكیشیان لەمەركەز شەبابەكەی خورماتوو بەهۆی یاخیبوونی جاشێكەوە
بەناوی جەبارە درێژ رزگاری كردبوون.
وەنەبی خەڵكی گەرمیان هەر لەپەالمارەكانی ئەنفالدا گورزی توندی دەوڵەتیان
بەركەوتبێ  -نەخێر( .نووسەر) گەلێك حیكایەتی ئەم ناوچەیەم تۆماركردووەو
زۆر كەسم دواندووەو دیدارم لەگەڵ سازكردوون تائێستا نەمدیوە كەسێك لەو
شایەتحااڵنە باسی ئەوەی بۆ نەگێرابمەوە كەپێش ئەنفالیش هەمیشە لەژێر
هەرەشەی دەوڵەت و بۆمبارانی تۆپ و راجیمەو فرۆكەكانی هێزی ئاسمانی
سوپادابوون.

 .48وارانی ژوورو وارانی خوارو دراوسێی یەكترن و دەكەونە سەرچەمی ئاوەسپی ،وارانی ژوورو لەناوەراستی سەدەی
نۆزدەهەمدا لەالیەن ئیبراهیمی لفتی ئاغاوە دروستكراوە ،هەمیشە لەالیەن دەولەتی عێراقەوە لە نائارامیدابووەو
ساڵی  1963لەالیەن حەرەس قەومیەكانەوە سوتێنراوە ،بەرلە پەالمارەكانی ئەنفال نزیكەی بیست ماڵیكی تیدابووەو
بەزۆری بەكشتوكاڵ و ئاژەلداریەوە حەریك بوون ،لەسااڵنی هەشتاكاندا بەردەوام بەرتۆپ وراجمەدراوەو زیانی
قورسی بەكەوتووە ،لە بەرواری  1988/4/10رۆژێك دوای وێرانكردنی گوندی تااڵو وارنی ژوورو كەوتە بەرپەالماری
ئەنفال و  103كەسیان دەستگیركران و ئەنفالكران و هەتا ئێستە بێسەروشوێنن .ئەم گوندە بەجۆرێك شیرازەی
تێكچوو تەنانەت دوای راپەرینیش بە زەحمەت توانراوە ژیانی بۆبگەرێتەوە ساڵی  1996هەندێك لەخەڵكەكەی
گەرانەوە بەاڵم ئێستا وارانی ژوورو نزیكەی بیست  20مالێكی لێ دامەزراوەتەوە.
 .49وارانیی خوارووش دەكەوێتە سەرچەمی ئاوەسپی كە هەروا چەند مەترێك لێوەی دورە بەهۆی ئەوە بەرلە
پەالماری ئەنفال جۆگەی ئاودیری بۆهەلبەسترابوو ،خەلكەكەی خەریكی كشتوكاڵ و ئاودێری بوون ،ئەم گوندەش
بەرلە پەالمارەكانی ئەنفال چەندجارێك بەسەختی كەوتووەتە بەر پەالمارەكانی سوپا بەتایبەتی تۆپباران ،بەرلە
ئەنفال  29ماڵی تێدابووە ،ئێستا كە ئاوەدانكراوەتەوە تەنها  10مالیان ماون چونكە بەهۆی پەالمارەكانی ئەنفالەوە
گوندەكە كۆمەڵكوژی و ویرانی زۆری بەخۆیەوە دیوە ،قوربانیانی ئەم گوندە  129كەسن و هەتا ئێستا بێسەروشوێنن.
شایانی باسە هەردوو وارانی سەربە ناحیهی نەوجولن.
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پێشتریش وارانییهكان زۆر زەبروزەنگ و مەینەتی و سزای دەوڵەتیان
چەشتبوو ،وارانیی سەروو لەناوەڕاستی سەدەی نۆزدەهەمدا لەالیەن لفتی
ئاغاوە ئاوەدانكراوەتەوەو وارانێی خواروش لەسەرەتای سەدەی حەوتەمەوە
لەالیەن ناودارێكەوە بەناوی جەمشێر دروستكراوە ،ئەم دوو گوندە لەساڵی
1963وە سێ جار لەماوەی جیاجیادا بەسەختی بۆمبارانكراوەو تەختكراون و
سووتێنراوون .هەروەها ئەم جووتە گوندە بوون بەنموونەی وێنەیەكی تاڵی
كاریگەریی فەرمانەكانی عهلی حهسهن مهجید بە بۆردمانی فڕۆكە و تۆپباران
بۆ ئەوەی «گەورەترین ژمارەی خەڵك بكوژن لەو ناوچانەی ئەم بازنەی سوری
بەدەوردا كێشابوون و بە قەدەغەكراو ناوی دەبردن»( .((5هەروەها چەند
مانگێك بەرلە ئەنفال هەلیكۆپتەرەكانی دەوڵەت پیرەمێردێكی جوتیاری لەكاتی
دروێنەدا كوشتبوو ،لەپەالمارێكی هاوشێوەدا دیسان كچێكی پانزە سااڵن و
دایكی كوشتووە كە خەریكی كاروباری خۆیان بوون لەو كاتەدا كە ئاویان لە
چەمەوە هێناوە ،بەهەمان شێوە دوو كوڕی منداڵیان كوشتبوو كە هەردووكیان
برابوون ،شوانی مەرومااڵت بوون و تەمەنیان هەشت ساڵ و یانزە سااڵن بووە.
سەرئەنجام بێدەنگی لەم ڕەشەكوژیە بازنەی تاوانەكان و نیازی بەكۆمەڵكوشتنی
كوردی زیاتر كرد ،بۆئەوەی رێژەیان لەناوچەكە كەمبكرێتەوە یان ناچاربن
دەستبەرداری زیدی خۆیانبن ،ئەمە تەنها حاڵی گوندێكی گەرمیان و كوردستان
نەبوو ،بەڵكو تاساڵی  1988ئەمجۆرە ڕەفتارە نامرۆڤانەیە بەردەوام بووەو
حاڵ و گوزەرانی گوندنشینەكان بووە ،كەبۆردومانی رەتڵی كاتیۆشاو تۆپ
و فرۆكەكانی بەعسیان لەسەربووە ،ئیتر گوند روخاندن بەدەستی دەوڵەت و
چاككردنەوەیان بەدەستی گوندنشینەكان ببوونە حیكایەتی مێش و برانەوەیان
نەبوو ،ئەم روخاندن و چاككردنەوەیە دوو هێڵی تەریب بوون و نەدەگەیشنە
 .50بڕگە 4ی ڕاسپاردەی فەرماندەیی مەكتەبی باكوور س ف  4008لە 20ی حوزێرانی  1987كە لەپاشكۆی
كتیبەكەدا خراوەتە روو.
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یەك ،چونكە بەلۆژیكی بەعس ئەو گوندانە دەڕووخێنران لەپێناوی ئەوەی
گوندنشینەكان ملكەچی سیاسەتەكانی رژیم بن و بچنەوە بنباڵی خۆی(،((5
بەلۆجیكی گوندنشینەكانیش زیدی خۆیان بەجێناهێلنو وێڕای گەمارۆی ئابووری
و نەگەیشتنی زخیرەو خزمەتگوزاری و وێڕای هەر هەڕشەیەكی مەترسیداریش
زێدی خۆیان لە ئۆردوگاو بنباڵی بەعس پێباشتربوو ،هەربۆیە چۆڵیان نەدەكردو
دەیانویست لەزێدی خۆیاندا بژین ،بەاڵم لۆجیكی ئەنفال تەواو جیاوازبوو،
ئەمجارە بەزەبری هێزو بەستەمكاریەكی زیاترەوە هاوكێشەكەی گۆڕی و غەدری
سنوربەزێن هێڵە تەریبەكانی تێكشكاند ،عەلی حەسەن دەیوست بەغروری خۆی
و بەپشتیوانی چەكی تایبەت  -كیمیاوی و لەژێرباڵی بێدەنگی جیهانی ئیسالم
و كۆمەڵگەی نێودەوڵەتی مەحاڵ بكاتە حەقیقەت هەروەك (لە كۆبوونەوەیەكدا
لەگەڵ موستەشارە كوردەكاندا عەلی حەسەن مەجید بەڕاشكاوی و چاو قایمییەوە
(((5
پێی گوتبوون ،یان عەگال دەكەمە سەری كورد یان من شەڕواڵ لەپێدەكەم)
بەزۆری هێزەكان لەكاتی بەرچایی بەیانیدا دەگەیشتن و ئاگریان بەردەدایە
خانووەكان و هەرچی ئاژەڵ و مااڵت و سامانی هاواڵتیانیش بوو تااڵنیان
دەكرد ،ئەمەش بەپێش چاوی ئەو خەڵكەوە دەگوزەرا كەدەیانگرتن و ڕاپێچیان
دەكردن .هەندێكیش لەو خەڵكانەی كەبەرەو هەردو تەپۆڵكەكان هەڵدەهاتن و
چەند ڕۆژێك لەو ناوەدا دەمانەوە ،بەاڵم دوایی هەر دهکهوتن ه داوەوهو بەدەست
هێزە زەبەالحەكەی ئەنفال دەكەوتن ،زۆریشیان بەناچاری خۆیان ڕادەستی
جاشە كوردەكان دەكرد ،بەتایبەتی ئەوكاتەی كە بێئومێد بوون و زانییان كەوا
لە سێ الوە ئابڵۆقەدراون و هیچ چارێكیان نەماوەو ناچارن بەرەو خوارببنەوە
بۆ سەرجادەی سەرەكی و لەوێ خۆیان دەدایە دەست موستەشارو جاشەكانەوە
 .51ئەم گوزارەلێكردنە لەقسەیەكی عەلی حەسەن مەجیدەوە هەلهێنجراوە كە لەكۆبوونەوەیەكیدا لەگەڵ بەرپرسانی
حزبی دەڵێت :من ئەو گوندانە چۆڵدەكەمو لە ئۆردوگاكاندا نیشتەجێیان دەكەمهوە وەك چۆن مریشك جوجەڵەكانی
دەخاتەوە بنباڵی خۆی.
 .52بروانە گۆڤاری ئەنفالستان – ژمارە  6چاوپێكەوتن لەگەل سەعید جاف موستەشاری فوجی .72
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بەو هیوایەی ئەمانە كوردن و بەو لۆجیكەی ئەگەر گۆشتیشمان بخۆن ئێسكمان
ناشكێنن ،بەاڵم ئەمە زۆر لەگەڵ ویژدانی جاشەكوردەكان وێكنەدەهاتەوەو زۆربەی
زۆری ئەوانەی چەكیان هەڵگرتبوو لەئەنفالدا بەشداربوون ویژدان و هەستە
مرۆڤایەتیەكانیان دۆڕاندبوو ،خەڵكی ئەو قۆڵەی گەرمیان كە سوپا تەنگی
پێهەڵچنیبوون خۆیان ڕادەستی موستەشارێك كردبوو بەناوی عەدنان جەباری.
لێرەش وەك هەموو گوندەكانی تری ناوچەی داودە ئەوانەی كەتێداچوون و
ئەنفال بێ سەروشوێنی كردن ژمارەیەكی زۆریان ژن و منداڵ بوون.

بەرگری لە گەرمیان
پەالماری گەرمیان لەكاتێكدا بوو كە پێشمەرگە تەواو شپرزەو پەرتەوازەبوون
دوو قۆناغی پەالماری سەربازی تەاوكرابوون و سەركردایەتی پێشمەرگە لە دۆڵی
جافایەتی پاشكشەی كردبوو بەرەو ئێران ،ئەوهێزانەی لەشەری ئەنفالی یەك
گەرابوونەوە بەهیالكەتیەكی زۆرەوە گەرابوونەوە ناوچەكانیان و فریای ئەوە
نەكەوتن پشوكیەك بدەن و خۆیان رێكبخەنەوە ،بەوحاڵەشەوە لە گەرمیان
بەرگری كراو رێگەیان نەدا هێزەكانی حكومەت هەروا بەكەماڵی ئیسراحەت
بێن و گوندو سەنگەرەكانیان بروخێنێ ،ئەوەش ڕوون بوو كەوا پێشمەرگە بەو
چەكە سوكەی بەدەستیانەوە بوو لە توانادا نەبوو ئەو هێزە زەبەالح و پرچەكە
بگێڕنەوەو سیاسەتەكانی حكومەتی پێ پوچەڵبكەنەوە .بۆیە لەگەرمیاندا
بەرگریی لەهیچ شوێنێك درێژخایەن نەبووە بەڵكو كورتخایەن و پچرپچر
بووە ،بەالی كەمەوە لەسێ شوێنی جیاواز شەر وبەرگری قارەمانانە كراوە
كە دواتر بەوردیان باسیان لێدەكەین بەاڵم دەبێ ئەوەش بلێین كەوا جگەلەم
سێ شەڕەی بوونەتە جێگەی سەرنج لەچەندین شوێنی تر پێشمەرگە شەڕیان
كردووەو بەرەنگاری هێزەكانی بەعس بوونەتەوەو لێیان شەهید بووەوئەوانیش
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لە هێزەكانی جاش و سوپا یان كوشتووە ،لەوانە شەڕی سەرجادەی سەنگاو
چەمچەماڵ ،باشتەپە ،قەیتول ،گەراوی ،هۆمەربل و تااڵو .بەاڵم بەشێوەیەكی
گشتی لێرەدا تەنها لەسەر دوو شەڕ و بەرگری پێشمەرگە دەوەستین كە بریتین
لەسێ شەڕ كە خەڵكی ناوچەكان و پێشمەرگە بەداستان ناویان دەبەن ئەوانیش
ئەمانەی خوارەوەن:

یەكەم :داستانی گوندی تازە شار
شەڕی تازە شارو گومانی بەكارهێنانی چەكی كیمیاوی
سەبارەت بە شەڕی تازەشار بیروڕای جیاواز هەیە بەتایبەتیش دەربارەی
بەكارهێنانی چەكی كیمیاوی و ژمارەی شەهیدەكان و دەربازبووانی شەڕەكە،
بەاڵم هیچكام لەو بیروڕایانە ئەوە ڕەتناكەنەوە كە لەتازەشار شەڕێكی ئەفسانەیی
لە نێوان سوپای پڕچەكی عێراق و پێشمەرگەكاندا كراوە ،هەرچەندە سوپا توانی
لە ماوەی  8سەعاتدا ئامانجەكەی بەدەستبەێنێ و پێشمەرگە لەشوێنی خۆی
هەڵبكەنێ و بەزەبری هێزیكی زۆر توانی بیانشكێنێ ،بەالی كەمەوە لە شەڕەكەدا
 22پێشمەرگە شەهید بوون( ((5بەاڵم نووسراوێكی هەواڵگری سەربازی تەنها
باس لە ( )15شەهید دەكات .لێرەدا جێگەی خۆیەتی گریمانەی ئەوەش بكەین
كە پێشمەرگەكان لێیان دەربازبووبێ و دواتر بە برینداری گیرابن و شەهیدكرابن،
لە هەمان گۆڕدا شاردرابنەوە ،لەناو پێشمەرگەكانی تازەشاردا (عوسمان وەلی)
كە پێشمەرگەیەكی ناو شەڕەكە بوو بۆ خۆی خەڵكی تازەشار بوو ،هەرچۆنێك
بووە دەربازی ببوو ،بەاڵم دواتر لە قادركەرم گیراو ئەنفالكرا ،بۆیە پێشبینی
دەكرێ زۆربەی ئەو جەنگاوەرانەی تر كە دەربازبوون دواتر كوژرابن و ناویان لەو
نوسراوەدا نەهاتبێ كە هەواڵگری سەربازی لە 10ی نیساندا داوێتی بەسەرووی
 .53دوای رزگاركردنی دوزخورماتوو شەهیدەكانی تازەشار لە گۆرستانێكی تایبەتدا لەوشارە بەخاك سپێردرانەوە.
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خۆی .هەرچۆنێك بێت قسەوباسی خەڵكی ناوچەكە لەبارەی شەهیدەكانەوە
بە ( )22شەهید و چوار دەرباز بوو دەكرێت ،لەوانە دوو پێشمەرگەی یەكێتی
بەناوەكانی كەمال و عوسمان و دووانی حزبی شیوعی بەناوەكانی ئاوات و
سیڤەر لە ئارادایە .بەالم هەرچی ئاسۆ بیارەیی پێشمەرگەی دێرین كە ئێستا
لەواڵتی سوید دەژی و پیاوێكی وریاو بە ئەزمونە لەبواری لێكۆلینەوەو نوسیندا،
بۆ خۆی بەشداری شەرەكەی تازەشاری كردووەو یەكێكە لەو كەسانەی بە
بریندارییەكی سوكەوە لەو شەڕەی گوندی تازەشاردا دەرچووەو لەگەڵ 9
پێشمەرگەی تردا گەیشتووەتە گوندی شێخ حەمید كە نیوكاتژمێریك بەپێیان
لەتازەشارەوە دوورە ،ئاسۆ بیارەیی بەكارهێنانی چەكی كیمیاوی رەتدەكاتەوەو
جەختیش لەوە دەكاتەوە ،كەئەوانەی لەشەڕی تازەشار رزگاریان بوو ،ژمارەیان
 10كەس بووە 9 ،پێشمەرگەی حزبی شیوعی و یەك پێشمەرگەی یەكێتی
نیشتمانی كوردستان ،كە قەناسی هەڵگرتووەو بریندار بووە ،هەرچۆنێك بووە
توانیویانە دوای شەرێكی سەخت خۆیان دەربازبكەن و بكشێنەوە بۆ گوندی
شێخ حەمید ،بەاڵم لەوێش توشی شەڕ بوون و باس لەوەش دەكات  10كەسی
گوندەكە كە هێزی بەرگری بوون و خۆیان لە ژێر زەمینێكدا شاردووەتەوە بەاڵم
تانكێك بەسەر ژێر زەمینەكەدا ڕۆیشت و ئیدی دەنگیان نەما ،ئاسۆ لهرێگهی
نامهی ئهلکترۆنییهوه باس لەوە دەكات كە گوللە ئاربیجیان پێ نەمابوو ،هەتا
بەرەوروی تانكەكە بیتەقێنن ،تەنها چەند گوللەیهك و نارنجۆكێكیان بەدەستەوە
ماوە ،ئەوش بۆ ئەوە دایاننابوو ئەگەر دوایان كەون بۆخۆیان بهرگری پێبکهن
یان خۆیانی پێ بکوژن و خۆ بهدهستهوه نهدهن بهزیندوویی.
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چۆنێتی شەڕی تازە شار
ئەوەی هەتا ئێستا یەكالیی بووەتەوە ئەو هێزەی ڕووبەڕووی سوپا بووەوە
تەنیا پێشمەرگەكانی حزبی شیوعی و یەكێتی نیشتمانی كوردستان بوون،
لەگەڵ  10چەكداری هێزی بەرگری ،سەر لە بەیانییهكی زوو رۆژی 1988/4/7
هێزێكی هاوبەشی جاش و سوپا لەتووزخورماتوەوە بەرەو بناری گل جواڵو
پێشڕوی كرد ،ئەمانیش خۆیان بۆ شەڕێكی سەخت ئامادەكرد ،پێشبینی قورسی
شەڕەكە لەوێوە سەرچاوەی گرت كە بەرلەوەی هێرشی پیادە بگاتە سەریان و
نزیك ببنەوە لەپێشەوە بۆ ماوەی دوو كاتژمێر بە تۆپی نەمساوی دورهاوێژو
كاتیۆشا بەتوندی تازەشاری بۆردومانكرد .ئەوگوندە كە بەهەمووی ( )20ماڵ
دەبوون نزیكەی دوانزە میلێك دەكەوێتە باكووری چەمی ئاوەسپی لەبناری گل.
ئەو ڕۆژە 7ی نیسانی  1988بوو ئەو گوندە بچووكەی گەرمیان ،بووە
ئامانجی سوپایەكی پڕچەك و بەئەزموون و قاڵەوەبووی هەشت ساڵ جەنگی
ئێران  -عێراق .كاتێكش كە لە بەیانێكی زۆر زوودا هێرشی كردە سەر گوندەكە
ڕووبەڕووی بەرهەڵستیەكی توندی پێشمەرگە بوونەوە ،پێشمەرگەكان بریتی
بوون ،لە پەلێكی بەتالیۆنی حەوتی هەورامان و گەرمیانی حزبی شیوعی و
مەفرەزەیەكی یەكێتی نیشتمانی كوردستان بە فەرماندەیی نازمە بچكۆل ،كە بە
هەمویان نیزیەكەی  25كەس بوون.
هەرچەندە هێزەكەی حكومەت وا پێشبینی كردبوو بە هۆی ئەو بۆمبارانە
چڕو سەختەوە گوندهکه هیچ زیندەوەرێكی تێدا نەمابێ ،كەچی كە پێشڕەوی
كردو لە گوند نزیك بووەوە لەیەكەم پەرچەكرداردا سوپا لەژێر هەڵمەتی رێژنەی
گوللەو ئەو چەكە سوكانەی بەدەست پێشمەرگەوە بوو خۆی پێنەگیراو شكا،
بۆیە ناچاربوون بەرەودوا كشانەوە.
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بەاڵم تازەشار لەڕوانگەی ئەفسەرانی سوپاوە گرتنی گرنگ بوو ،بە هیچ
شێوەیەك دەستبەرداری نەدەبوون ،چونكە بایەخێكی ستراتیجیی تایبەتی
هەبوو ،هۆكارەكەشی ئەوە بوو نزیكی ڕێگای نێوان خورماتوو  -قادركەرەم بوو.
دیارە تازەشار بەالیەنی پێشمەرگەشەوە هەروا گرنگ بوو ،هەر بۆیە ئەوكاتەی
سوپا جواڵ و پێشڕەوی كرد ،پێشمەرگەش بە  25كەسەوە بۆ بەرەنگاربوونەوەی
لەوێ دامەزران و ئامادەی بەرگری بوون .هەرچەندە دوو دەستەو پێشمەرگەی
دوو حزبی جیاوازیش بوون ،بەاڵم بە تێكەڵی سەنگەریان لەو هێزەی سوپا
گرت كەوا پشت ئەستور بەچەكی قورس و تانك و فرۆكەی ڕوسی ،لە ڕێگای
سەرەكیەوە پێشڕەویی دەكرد.
ئەو سەروەختە خەڵكی تازە شار هەژارانە ژیانێكی هاكەزاییان دەگوزەراندو
هەروا لە بیست ماڵێكی لە قوڕ دروستكراوی خوارو خێچدا قەناعەتیان كرد
بوو ،ئەوانیش وەكو تەواوی خەڵكە سادەكەی بناری گل بە زۆری بەكشتوكاڵو
بەخێوكردنی ئاژەڵەوە خەریكبوون .سەرباری ئەوەی هەواڵی گرتنی قەرەداخیان
بیستبوو ،بەالم هێشتا ماڵەكانی خۆیان چۆڵنەكردبوو ،ئێستاكە سیاسەتی
ڕووخاندن و وێرانكردنی گوندەكان وەك پشت و پەنای پێشمەرگە لەالیەن
بەعسەوە گەاڵڵە بووە ،ناشێ گوندی تازەشار بەتەنیا لە لۆجیكی ئەنفال
بەدەربێت.
ئاسۆ بیارەیی لە یادەوەری خۆیدا لەبەشی سێهەمدا باسی شەری تازەشار
دەكات و دەنوسێت( :قەرەداخ تەنها قۆپیەكانی مابوون بگیرێن ،خەڵك و
پێشمەرگە ریزیان بەستبوو ،بەرەو گەرمیان ،ئیمە بریارماندا بچینە بنكەی 10ی
حزب لە قۆپی ،بەالم هاورێ ئەسكندەر هات ووتی :وا زەردەش دەگیرێ خواردن
كۆكەنەوەو بابەرەو گەرمیان برۆین ،ئێوارەی  1988/4/4لە ئاوباریك بوین ،كە
چەند فرۆكەیەكی جەنگی هاتنە ئاسمانی ناوچەكەو بەكلكیان دوكەڵی سپیان
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وەك بازنە بەدەوری گەرمیاندا كێشاو كاغەزیان فریدایە خوارەوەو لەكاغەزەكاندا
نوسرابوو «مخربین» خۆتان بدەن بەدەستەوە( ((5لەبەرواری  4/5لەبەرەی
چەوری و لفتیاغاوە بەشێكی بەتالیونمان لەگەڵ هێزێكی گەرمیاندا دابەشكرد،
ئێمە بەر بەرەی بناری گل كەوتین ،ئێوارەی  1988/4/6رۆژێك پێش شەرەكە
كەمینمان بەدەوری گوندەكەدا دەركرد ،سەرلەبەیانی رۆژی  1988/4/7كاتژمێر
 5:30هێرشی سوپا دەستی پێكرد( ،((5پێشمەرگەكانی یەكێتی نیشتمان و حزبی
شیوعی كە هەندێكیان عەرەب بوون ،لەگوندی تازە شار جوامێرانە ڕووبەروی
نزیكەی  100تانك و سوپایەكی زەبەالح بوونەوە ،فەرماندەكانی ئەو شەڕە نازم
بچكۆلی یەكێتی و (مالزم سامی)ی شیوعی بوون .هێزەكانی سوپای عێراق
پێكهاتبوون لە فیرقەی 12ی سەر بەهێزی نوعمان ،لیوای 36ی مغاویر ،لیوای
46ی كەتیبەی دەبابەی كوڕی ههیسهم ،بەفەرماندەیی ئەفسەرێك كەپلەی
سەربازی رائید بوو بەناوی (عەبدوللەتیف مەجید كەرخی)و دوو هێزی جاش
بەسەرپەرشتی عەمید شاكرو عەمید كاكل ،لیوای 66ی مغاویر كە عەمید روكن
بارق عەبدوڵاڵ حاج حنطە فەرماندەیان بوو لە 130سەربازی هێزی تایبەت
پێكهاتبوون ،سەبارەت بە بەرواری شەڕەكە بیرورای جیاواز هەیە هەرچی
راپۆرتەكەی میدل ئیست ۆچ پێیوایە لە ڕۆژی 7ی نیسانی  1988كاتژمێر
8ی بەیانییەوە دەستی پێكردووە ،بەالم ئاسۆ بیارەیی كە پشتی بەدەفتەری
بیرەوەریەكانی خۆی بەستووە ،رای وایە رۆژی شەری تازەشار 7ی نیسانە ،جا
هەركامیان بێت ،بەهەرحاڵ سوپا هەر لەسەرەتاوە زۆر دڵڕەقانەو بەربەریانە
پەالماری تازەشاری دا ،جگەلە تۆپی دورهاوێژ  15فرۆكەی هیلیكۆپتەری
 .54عەلی حەسهن مەجید لە كۆبوونەوەی ساڵی 1987دا لەگەل بەرپرسانی سوپاو ئەمندا دەلێت بەرلەوەی بەچەكی
كیمیاوی لییان بدەم یەك ملوین لەو كاغەزانە بە زمانی كوردی و عەرەبی چاپ دەكەم و باڵوی دەكەمەوە بە سۆرانی
و بادینی داوایان لیدەكەم خۆیان بدەنە دەستەوە.
 .55ئاسۆ بیارەیی ئەفسانەی تازە شارو پانتایی گەرمیان – بەشی سێهەم كە بەرلە باڵوكردنەوەی بەدەستنوس
لەرێگەی نامەی ئەلیكترۆنیەوە بۆی ناردم ،بهاڵم ئێستا بیرهوهرییهکانی ب ه زنجیره ل ه ماڵپهڕهکانی ئینتهرنێت
باڵوکراونهتهوه.
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جەنگی و  5پیالتۆز پشتیوانی سوپایان دەكرد ،بە نەخشەو پالنێكی وردەوە
هێرشی زەمینی و ئاسمانی دەستی پێكرد ،لەخوارەوە بەهێزی پرچەكی مۆدێرن
و دەبابە لەئاسمانیشەوە فرۆكەی هێلیكۆپتەرو پیالتۆز ،هێرشی یەك لەدوای
یەكی سوپا تا ئێوارەیەكی درەنگی خایاند ،ئەگەرچی شەڕی تازە شار بەشەهید
بوون و گیان لەدەستدانی زۆربەی پێشمەرگەكان كۆتایی هات ،بەاڵم ئەمە
داستانێكە كە نەك هەر لەگەرمیان بەڵكو ،دەبێت لە مێژووی كورددا بەتایبەتی
لە پەالماری ئەنفالدا وەكو بەرگرییەكی بێوێنە و قارەمانانە بخەمڵێندرێ ،چونكە
پێشمەرگەكانی تازەشار سەرباری برسێتی و كەمی خۆراك و كەمی تەقەمەنی و
نەبوونی چەكی پێشكەوتوو ،سەرباری بەهاناوەنەچوونی هێزی تری پێشمەرگە
كەلەوكاتەدا لە توانادا نەبوو ،بەو چەكە هاكەزاییانەی دەستیانەوە ،كەبە زۆری
چەكی سوكی كالشینكۆف بوو ،بەرگرییەكی قارەمانانەیان نواند.
هەرچۆنێك بووە ئەو ڕۆژە شەڕ تاپاش نیوەڕۆی خایاند سەرئەنجام لەكۆی
 25پێشمەرگە  22یان شەهید بوون( ،((5لەوانە هەردوو فەرماندە نازم بچكۆلی
یەكێتی و مالزم سامی حزبی شیوعی بوون .لەناو دەربازبوەكاندا كوڕێك بەناوی
(كەمال سەعید) كە لەسەرەتای سااڵنی نەوددا بەنەخۆشی گیانی لەدەستدا.
یەكێكی تر لەدەربازبوەكان پێشمەرگەیەكی گوندی تازەشار بووە بەداخەوە
ئەویش وونبوو ،چونكە هەتا هەڵدانەوەی گۆری شەهیدەكانی تازەشار خەڵك و
هاوڕێكانی بەیەكێك لە شەهیدەكانیان زانیوە ،بەاڵم كە گۆڕی ئەو شەهیدانەیان لە
سەربازگەیەكی دوزخورماتودا دۆزییەوە تەرمی  22پێشمەرگەی تێدابوو ،كەچی
تەرمی ئەو پێشمەرگەیەی خەڵكی گوندی تازەی شاری تێدا نەدۆزرایەوە( ((5كە
زۆر پێدەچێت بەبرینداری دەست هێزەكانی ئەنفال كەوتبێ و بێسەروشوێنكرابێ،
 .56بۆ زانینی ناوی ئەو پێشمەرگانەی لەشەڕی تازە شاردا شەهیدبوون ،بروانە ئاماری ناوی شەهیدەكان.
 .57هەر ئەو هاواڵتیەی دوزخورماتوو (سهمهد) ووتی :تا ئەوكاتەی تەرمەكانیان لەسەربازگەیەكدا دەرهێنرانەوە
بڕوامان وابوو كەوا ئەویش لەناو ئەو شەهیدانەدایە كەچی بەداخەوە كەدەرهێنرانەوە ئەویان تیدانەبوو.
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بەاڵم هەرچی شایەتحاڵەكانی دەوروبەرن نەبەردی ئەو پێشمەرگانە دەگێڕنەوە
كەبەو ژمارە كەمە و بەو نەختە چەك و فیشەكەیانەوە كەپێیان بوو ،چۆن
ڕووبەڕووی ئەو جەیشە زەبەالحە پڕچەك و بەئەزمونە بوونەوە!! لە بەیانییەكی
زووەوە تا دواینیوەڕۆیەكی درەنگی ڕۆژی 9ی نیسان بەرگرییەكی ئازایانەیان
كردووە ،ئەمە سەرباری ئەوەی سەنگەرەكانی ئەمان لەچەم و شیوێكدابوو ،كە
دەوروپشتی هەموو گردو تەپۆڵكەبوو ،بارودۆخی بەرگریكردن زۆر السەنگبوو
ئەمە وێرای ئەوەی سوپا چەكی قورس و كاریگەریشی بەدەستەوە بووە،
لەگەڵ ئەوەشدا تاكتیكێكی سەربازی كردووە ،پێدەچێت تاكتیكەكەی بەئاسانی
سەری گرتبێ ،ئەویش ئەوەبوو كە بەشێوەیەكی كاتی پاشە كشەیەكی كردبوو،
تاجارێكی تر لەهێرشێكدا لەپشتی گوندەكەوە چوار دەوری پێشمەرگەكانی
گرتبوو ،ئیتر سەرباز سەر یاڵەكانیان گرت و دەبابەكانیش لەبەری داوێ لە
نزیكی كاتژمێر 12ی نیوەڕۆ بە یاڵەكاندا هەڵدەزنان و لەهەوڵی پێشڕەویدا
بوون ،هەتا بەپالنیكی سەربازی كۆنترۆڵی شەڕەكەیان كردووە و هەر لەرێشەوە
سێ گوندی تریان وێرانیان كرد(.((5
گەلێك كەسی خەڵكی گوندەكانی دراوسێ شایەتی ئەوە دەدەن كەوا سوپا
لەتازەشاردا چەكی كیمیایی بەكارهێناوە .پیاوێك كە ئێستا لە دوزخورماتوو
دادەنیشێ بەناوی سهمهد نوری بەپێچەوانەی ئاسۆ بیارەییەوە دەڵێت:
بەكارهێنانی چەكی كیمیاوی لە تازەشار مەسەلەیەكی حاشاهەڵنەگرە ،بەاڵم
سەبارەت بەژمارەیان كەوا چەند پێشمەرگە شەهیدبوون رایەكی تری هەیەو
دەڵێت  25شەهید بوون ،كەمال سەعید یەكێك بوو لەو پێشمەرگە دەربازبوانەی
لەشەڕەكەدا بەشداربووە و لەسااڵنی نەوەدەكاندا كۆچی دواییكرد( .((5پیاوێكی
تری خەڵكی كانی قادری خواروو ،كە چوارمیل لەوێوە دوورە ،بە میدڵ ئیست
 .58ئەوگوندانە كانی قادری سەروو ،كانی قادری خواروو ،ئاوایی شێخ حەمید بوون  -بروانە میدل ئێست ۆچ -
بەرگری لەتازەشار.
 .59پەیوەندی تەلەفۆنی نوسەر لەگەڵ سهمهد نوری – دوزخورماتوو 8 -ی شباتی .2010
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ۆچی ڕاگەیاندووەو دەلێت بەڕادیۆ گفتوگۆی بێتەلی وەرگرتووەو ئەفسەرە
(((6
فەرماندەكە وتوویەتی گاز تاقە ڕێگەیە بۆ تێكشكاندنی بەرگریەكە
پاشان شایەتەكە فڕۆكەی هۆكەر هەنتەری بینیوە كەگوندی تازەشاری
بۆردومانكردووە و گەواڵە دووكەڵی سپیی زۆری لێپەیدابووە .لەوەودواش سوپا
چووەتە ناو دێوە ،بەاڵم پاش چی؟ ئەوكاتەی تەواوی پێشمەرگەكان شەهید
ببوون ،ئەو قارەمانانەی كەپێش چەند سەعاتێك بەرگری قورسیان دەكرد ،ژنێكی
تر بەناوی ئایشەی تەمەن بیست ساڵ لەدێی شێخ حەمید ،بەمیدڵ ئێست ۆچی
راگەیاندووە كەوا (لەسەر بەرزاییەكی ناو كێڵگە گەنمەكەی خۆیانەوە تەماشای
بۆمبارانەكەی كردوە ،ئەو یەكەمجار نەیزانیبوو كەكیمیایی بەكارهاتووە ،بەاڵم
كە لەبەرزاییەك هاتبووە خوارەوە ،الشەی هەر بیست و پێنج پێشمەرگەكەی
بینیبوو(« ((6هەرهەمان شایەتحاڵ دەڵێت :ئەوكاتە زانیم كە چەكی كیمیاییان
بەكارهێناوە ،چونكە ژمارەیەكی زۆریش بزن و مانگا و پەلەوەرم بینی مردار
بووبوونەوە» .شەوی 10ی نیسانیش ئیستیخباراتی تووزخورماتو بروسكەی
كردووە بۆ مەنزومەی ڕۆژهەاڵت نوسیویتی كە «الشەی  15تێكدەر البراون و
لەنزیك فەرماندەیی كەرتی سەربازیی (دوز)ەوە داپۆشراون .لەپێش ناشتندا
 .60بەپێی قسەی شایەتگەلێكی زۆر كەوا میدڵ ئیست وۆچ چاوپێكەوتنی لەگەڵ كردوون مەسەلەیەكی باو بووە الی
پێشمەرگە و خەڵكی گوندەكان كە ڕادیۆكانیان بخەنە سەر ئەو بێتەالنەی لەالیەن هێزی حكومەتەوە بەكاردەهاتن.
فەرماندەیەكی یەكێتی نیشتمانی كە لە گەرمیاندا قسەی بۆ تیمەكەی میدل ئیست ۆچ كردووە دڵنیا نەبووە كە
حكومەت چەكی كیمیاوی بەكارهێنابێ لە تازە شاردا ،بەاڵم باس و گێڕانەوەی شایەتەكان لەگەڵ گەلێ سەرچاوەی
تردا كەچاوپێكەوتنیان لەگەڵ كراوە ،تارادەیەك بەڵگەی قەناعەت بەخش دەدەنە دەستەوە كەپەالمارێكی لەوجۆرە
هەبووە .بەتایبەتیش بۆ بەرگرییەكی ئاوا لەدەستپێكی پەالمارەكانی ئەنفالدا و لەگەرمیاندا بۆ شكاندنی ورەی
خەڵك و پێشمەرگە رێی تێدەچێت ،چاوپێكەوتنی میدڵ ئیست وۆچ لە گەڵ دانیشتووانی ئەوسای شێخ حەمید و
كانی قادری خواروودا ،كۆمەڵگای باینجان و سلێمانی19 ،ی مایس و 25ی تەمووزی  1992و 19ی مارتی 1993
تارادەیەكی زۆر قەناعەت بەخشن بۆ وەها پەالمارێك ،هەروەها ئەگەری ئەوەش هەیە كەوا هێرشێكی كیمیایی
دووەمجاریش لە 10ی نیساندا ئەنجامدرابێت .جووتیارێكی مەڕدار لەگوندی تااڵوی ئەونزیكانە باس لەوە دەكا ئەو
پێشمەرگانەی دەرباز بووبوون بەو الیەدا هەاڵتن و لەدەروبەری نیوەشەودا فڕۆكە بۆردمانی كردبوون .بەگوێرەی
قسەكانی ئەم پیاوە ئەو كیمیابارانە دە كەسی لەتااڵو كوشتووە .چاوپێكەوتنی میدڵ ئیست وۆچ ،كۆمەڵگای
دارەتوو18 ،ی نیسانی .1992
 .61بەزۆری بروا لەسەر ئەوە كۆكن ئەو پێشمەرگانەی لە تازە شار گیانیان بە خشی ژمارەیان  22كەس بووە
لەكۆی  25پێشمەرگە ،بۆیە پێناچێت ئەو ژمارەی شایەتحاڵەكەی میدل ئیست ۆچ تەواو بێت.
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وێنەیان گیراوەو بە نووسراوێكی تایبەتی دەنێررێت»

(((6

كەشەڕی تازەشار تەواوبوو ،هەواڵی شەهیدبوونی پێشمەرگەكان و بەكارهێنانی
چەكی كیمیاوی باڵوبووەوە خەڵك دوچاری ترس و دڵەڕاوكێیەكی زۆربوون و
بەتەواوی ورەیان بەردا .واحید حەمەسەعید عەبدول كە دواتر ئەنفالكراوەو بە
بنكەی كۆكردنەوەی قادركەرەم و چەمچەماڵ و تۆپزاوادا تێپەرێوەو لە 16ی نیساندا
گەیەنرابوونە بیابانەكانی رومادی و لەوی كۆمەڵكوژكرابوون و ئەو بەبرینداری
رزگاری بوو ،بە ساڵنامەی ئەنفالستانی ڕاگەیاندووە (لەدوای شەڕی تازەشار
كە زۆر لێمانەوە نزیك بوو ئیتر ورە نەما خەڵكی ئەو ناوچەیەو هێزی بەرگری
هەموو رۆیشتن ،پێش هەفتەیەكیش خەڵكی ناوچەكە گوندەكانی چۆڵكردبوو،
چوبوونە ناو ئەشكەوت و جەوەڵەكان .ئیتر كە تازەشار گیرا خەلكەكەش لەو
هەردانەوە رۆیشتن بەرەو قادركەرەم و خۆیان دابە دەستەوە)( ((6كە سوپا
ئەركەكەی لەتازەشار تەواوكردو چووە ناوگوندەكەوە هەموو خانووەكانی لەگەڵ
زەوی تەختكردو هەموو خەڵكەكەشی گرت و ئەنفالی كردن( .((6ڕەتڵەكەی
سوپا بەرەوخوار پێشڕەویی كرد و كۆمەڵێك گوندی تری ڕاماڵی و خانوی
جوتیارانی لەگەڵ زەوی تەختكرد ،لەگوندی كەریم باسام شەڕێك لەنێوان سوپاو
پێشمەرگە ڕوویدا ،بەاڵم واپێدەچێت ئەوە دواهەمین شەڕی ئەو ناوچەیە بووبێت
كەسوپا تێكشكاو گەیشتە گوێ چەمی ئاوەسپی.
هەر ئەو ئێوارەیە سەبارەت بە مانونەمانی پێشمەرگەكانی تازەشار هەواڵی
جۆراوجۆر دەگەیەشتنە هاوڕێكانیان ،حسێن سۆران كە برای یەكێك لە
شەهیدەكانی تازەشارە ئەو سەروەختە پێشمەرگەی حزبی شیوعی بوو ،بەچاوی
 .62میدل ئێست ۆچ – جینۆساید لەعێراق و پەالماری ئەنفال بۆسەر كورد .بروسكەی ئیستیخباراتی توزخورماتوو
ژمارە 10 ،10334ی نیسانی .1988
 .63واحید یەكێكە لەو دەربازبوانەی لە كۆمەڵكوژییەكی ئەنفالكراوانی گەرمیان لە بیابانەكانی پارێزگای رومادی
رزگاری بووە بۆزانیاری زیاتر بروانە ئەنفالستان ژمارە  9دیدار لەگەڵ واحید حەمە سەعید
 .64بۆ ناوی ئەنفالكراوەكانی گوندی تازە شار  -بروانە خشتەی ئامارەكە.
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خۆی ڕووداوەكانی بینیووە و لە كتێبەكەیدا لەباسی داستانی شەڕی تازەشاردا
نوسێوێتی( :یەكێك دەیگوت هەموویان شەهیدبوون و بەشۆفڵ باندراون و
یەكێكی تر دەیگوت لەبەری هەمەوەندەوە دەرچوون و رزگاریان بووە)( ((6بەاڵم
لەرێگەی جاشێكەوە كە پێشتر پێشمەرگەی حزبی شیوعی بووەو چووبووە سەر
تەرمەكانیان ،بە كوژراوی هاوسەنگەرەكانی پێشووی خۆی ناسیوەتەوە ،هەواڵی
بۆ ناردبوون و ناوی چەند پێشمەرگەیەكیشی هێنابوو لەوانە شەهید ماجدی
برای حسێن سۆران ،نازمە بچكۆل ،مالزم سامی ،تارق ،خالد ،غالب عەرەب)
تەنانەت بەڕاست و دروستی ووتبووی هەموویان لەسەربازگەیەكی الی خورماتوو
نێژراون و هەرهەموویان بە ناویەكدا فڕێدراون.
بە پێچەوانەی ئەو بیروڕایانەی بەگشتی لەسەر شەڕی تازەشار باس دەكرێت،
دوو خاڵی جیاواز هەیە كە پێویستە یەكالیی بكرێنەوە ئەویش دەربازبوونی دوو
پێشمەرگەی تری حزبی شیوعین بەناوەكانی (ئاوات و سیڤەر) كەدواتر ئاوات
بەوردی باسی شەڕەكەو بەرگری و جوامێری پێشمەرگەكانی بۆ حسێن سۆرانی
نووسەر كردووە و ئاماژە بەوەش دەكات كە هەتا كاتژمێر سێی ئێوارەش شەڕ
بەگەرمی بەردەوام بووە و تا گەیشتوونەتە شەڕی دەستەویەخە ،بەاڵم ئەوان نە
ئاوات و نەنووسەری كتێبەكەش هیچكامیان باس لەبەكارهێنانی چەكی كیمیاوی
ناكەن و بیرورایان بەتایبەتی حسێن سۆران وەك ئاسۆبیارەیی ئەوە ڕەتدەكاتەوە
كەچەكی كیمیاوی لەو شەڕەدا بەكارهاتبێ !!.بیارەیی لە نامەیەكی ئەلكترۆنیدا
كە بۆی ناردووم لەبارەی شەری تازەشاروە باس لە ئازایەتی پیرەژنێك دەكات
لە گوندی تازەشار كە لەگەرمەی شەرەكەدا نانی بۆ كردوون و تا دواساتەكانی
شەڕیش هەرلەوێ ماوەتەوەو دواتریش شێت بوو ئاسۆ دهڵێ :لەدوای ئەنفال
دیتمانەوە هەرچی مریشك و ئاژەڵ بوو لە خۆی كوكردبووە.
 .65بروانە حسێن سۆران  -ژەنیارەكانی پێدەشتی تەقوا –چاپی یەكەم 2010
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بەپێی نووسراوی بنكەی هەواڵگری دوز ژمارە ()1988/4/10/10340ی بۆ
رێكخراوی هەواڵگری خۆرهەاڵت – منظومە األستخبارات الشرقیە ،تیپی
()11ی ناسراو بە(هێزەكانی مقداد)ی سەر بەفەیلەقی سێ ،بە سەرپەرشتی
فەرماندەی تیپی ناوبراو عەمیدی روكن سامی عەباس مجول و بەهاوكاری و
پشتیوانی فەوجی جاشەكانی ژمارە ( )212 ،200 ،78 ،25بەشداری ئەنفالكردنی
هەریەك لەناوچەكانی توز ،قادركەرەم ،نەوجول و گوندەكانی (زینانەی بچووك،
ساڵحی ،دوڕاجی ،زینانەی گەورە ،باشتەپە ،ئیبراهیمی بچووك ،ئیبراهیمی
گەورە ،حەیدەرە سوور ،عومەر سۆفی ،شێخ جەالل ،تازەشار وشێخ حەمید)ی
كردووە .بەپێی زانیاریەكانی دەرسیم دیبەگەیی ناوی سەرۆك جاشی ئەو چوار
فەوجەی سەرەوە بریتین لە( :سەعید یوسف ئەسعەد زراری ،راوێژكاری فەوجی
()25كە پەالماری گوندی عەلی وەسمانی داوە .رەشید ئەحمەد ئەمین عەزیز
شێروانی ،راوێژكاری فەوجی ( .)78حەمەڕەشید عەبدولڕەحمان عەبدولڕەحیم
جاف تیلەكۆیی ،سەرۆك جاشی فەوجی ( .)200عەدنان عەبدوڵاڵنەجم جاف
(عەدنان دیسكۆ) ،سەرۆك جاشی فەوجی ()212ی جاش)( ((6جگەلەوانەش
هەرییەك لە تیپی پیادەی ( )15بەفەرماندەیی لیوا روكن داود سەلمان ئەلجبوری
كە بە (هێزی فاروق) ناسراوەو سەربە فەیلەقی دووبوو .فەوجی كۆماندۆی یەكی
تیپی ( )17بەفەرماندەیی موقەدەم سەلمان عەبدولحەسەن بووە(.((6

 .66بروانە دەرسیم دیبەگەیی ئینسكلۆپیدیای تاوانبارانی ئەنفال (سەرچاوەی ژمارە یەك ،بەشی بیست وپێنج،
ل.)5619
 .67سەبارەت بەم فەرماندەیە میدل ئێست ۆچ ئاماژەی بەوە كردووە كە لە بەرواری 9ی نیسانی  1988لە شەڕی
گوندی شێخ تەوێل برینداربوو) دواتر رائید سالم شوێنی گرتۆتەوە .بەاڵم فەرماندەیەكی پێشمەرگە كە سەرپەرشتی
قۆڵیكی شەرەكەی كردووە بەناوی خەلیل سەركانی باس لەوە دەكات كە كوژراوەو پێناسەكەشی كەوتووەتە دەست
هێزی پێشمەرگە.
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دووەم :شەڕی گوندی شێخ تەویل
دووەهەمین شەڕی بەناوبانگ لەئەنفالی گەرمیاندا لە گوندی شێخ تەویل
بوو ،لەم قۆڵەشەوە دیسان سوپای بەعس شێخ تەویل و ئەو چەند گوندەی
دەوروبەری بەكلیلی سەرەكی ناوچەكە دەزانی ،تاببێتە دەروازەیەك بۆ
چوونە ناوەوەو بیكاتە پێگەیەكی گرنگی ئەو قۆڵەی پەالماری ئەنفالی سێ،
بۆیە كەڕروبەرووی بەرگرییەكی سەرسەختانەی پێشمەرگەش بووەوە گوێی
بەزیانە مرۆییەكانی جەیش و جاش نەدەداو ئەوەی بەالی ئەفسەرانەوە گرنگ
نەبوو ،كوژرانی ئەوجاش و سەربازانە بوو كە چەندیان لێدەكوژرێ ،ئەمەش
لەكاتێكدا بوو كە بۆ پێشمەرگە بەرگری نەك هەر لەگوندی شێخ تەویل،
بگرە لەهەر ناوچەیەكی ئەنفالی سێ ،لەدوای تێكشكانی سەركردایەتیەكەیانەوە
لەسەرگەڵوو بەرگەڵو كارێكی مەحاڵ و بێهودە بوو ،بەاڵم بەو حاڵەشەوە
قارەمانێتی و بەرگری ئەو پێشمەرگانە كە ژمارەیان لە  70 – 60كەس زیاتر
نەبوو ،بەرانبەر سوپایەكی پڕچەك و لەبن نەهاتوو دەبێت لەمێژووی كوردا
بەرێزوە تەماشابكرین و بەرز بنرخێندرێن .چونكە تاقە شەڕی درێژخایەنی
پێشمەرگەكانی گەرمیانبوو ،كەسەرباری السەنگی و نابەرانبەری هێزو كەمی
تەقەمەنی و خواردن ،شوێنەكەش هەتابلێی ناقۆاڵو تەخت بووە بەرگری لە وەها
شەڕێكدا ئەستەم بوو ،نەسەنگەرێكی لێبووە نەدارودەوەن تا بۆ شەڕ گونجاوبن،
بەاڵم ئەوەیان باشكردبوو ڕۆژێك پێشتر لەرێگەی گوندنشینێكەوە( ((6توانیویانە
هەندێك پاچ و خاكەناز پەیدا بكەن و هەندێك سەنگەری هاكەزایی لێبدەن ،بەاڵم
كوا ئەو سەنگەرانە دەبنە لەمپەر لەبەردەم كاریگەری و هێزو توانای ئەو چەكە
مۆدیرینەی بەدەست سوپای عێراقەوە بوو !..بەو حاڵەشەوە بەرگری پێشمەرگە

(((6

 .68شێخ تەویل ئەوكاتە گوند بووە بەاڵم ئێستا كراوەتە شارەدێ (ناحێ).
 .69ئهو گوندنشینه ناوی حهمه رهشید بووه ،که هاوکاری پێشمهرگهی کردووه بهداخهوه دواتر ئهویش گیراو
ئهنفالکراو جارێکی تر نهبینرایهوه.
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ماوەی پێنج ڕۆژی خایاندووە و هەرچۆنێك بووە شانیان داوەتەبەرو ئەو چەند
ڕۆژە دوژمنیان شپرزەو سەرقاڵكردووە ،خەلیل سەركانی كە ئەوكاتە یەكێك
لەفەرماندەكانی پێشمەرگەو لەشەڕی شێخ تەویلدا شەڕی كردووە ،لەكتێبیكدا
كەخۆی دەربارەی ئەنفال نوسیوێتی لەباسی پەالماری ئەنفالی سێدا جێگەیەكی
بۆ شەڕی شێخ تەویل كردووەتەوە و بەوردی باسی لەچۆنێتی پەالمارەكەی
سوپاكردووە بۆسەر سەنگەرەكانیان ،گیڕانەوەكەی ئەو فەرماندەیە تارادەیەكی
زۆر قەناعەتبەخشەو لەگەڵ ئەو بروسكەو راپۆرتانەی ئیستخباراتیش هاوجووتە،
كەرێكخراوی میدڵ ئیست ۆچ لەڕاپۆرتە بەناوبانگەكەیدا دۆكۆمینتی كردوون
و بە دورودرێژی باسیان لێوەدەكات .میدڵ ئیست ۆچ لە باسی شەڕی شێخ
تەویلدا ئاوا دەستی پێكردووە لە  18یان 19ی نیساندا ڕەتڵەكانی كفری و
كەالر بەماوەی دە ڕۆژ لە ئەنفالی سێدا ئەركەكانی خۆیانیان تەواوكردو هەرچی
بەرگریكردن بوو لەنێوان ڕێگای كفری ـ كەالر و ڕووباری ئاوەسپیدا تێكشكێنرا
و تاقەبەرد و خشتێكی هیچ گوندێك بەپێوە نەما .الی ڕۆژهەاڵتیشەوە هێزەكانی
پێباز و پوونگڵە هەمان سەركەوتنیان بەدەستهێنا ،هێزە هاوبەشەكەی پێباز
كە (محهمهد نازم حهسهن) فەرماندەی بوو بەدوو ڕۆژ توانی هێزەكانی یەكێتی
نیشتمانی كوردستان و هەردوو گوندی سۆفی ڕەحیم و عەلی وەسمان بڕووخێنێت،
راپۆرتەكە باس لەوەش دەكات كە هێزەكەی سوپا ناڕەزاییان لە موستەشارێكی
بەرپرسی فەوجی بەرگریی نیشتمانیی  75دەربڕیوە كە لەمەیدانی شەڕەكە
هەاڵتووە .بەاڵم هەركە ئەو گیروگرفتانە چارەسەركران ئەو دوای هێزەكە بێ
هیچ تەگەرەیەك پێشڕەویكرد و لەپاش تەختكردنی چواردە ئاوایی تر هێزە
هاوبەشەكە گەڕایەوە شوێنی خۆی.
بەاڵم ئەو هێزانەی لەپوونگڵەوە( ((7پێشڕەوییان كرد تەگەرەیەكی سەختیان
 .70پونگهڵه گوندێکی قهرهباڵغی سهر بهقهزای دهربهندیخانهو کهوتۆت ه پشتی دهریاچهی سیروانهوه ،زێی سیروان
بهبهردهمیدا تێدهپهڕێ و جادهی گشتی کهالر  -سلێمانی لهنێوانیاندایه .نوسهر.

85

هاتەڕێ .ئەم گوندە ماوەی هەشت میلێك دەكەوتە باشووری بەنداوی
دەربەندیخانەوە ،هێزە هاوبەشەكە هەر لەیەكەم ڕۆژی دەرچوونیدا تووشی
بەرەنگاریەكی توندی تاقمێكی پێشمەرگەبووەوە كە بەرگرییان دەكردو لەگوندی
شێخ تەویل دامەزرابوون.
لەگەڵ ئەوەشدا كە فڕۆكە و تانك و هەلیكۆپتەری مووشەك هاوێژ و تۆپخانەی
قورس یارمەتی سوپایان دەدا بەاڵم بەرگری قارەمانانەی پێشمەرگەكانی ناو
سەنگەرە هاكەزاییەكانی پێنەگیرا كە هەر بەدەستی خۆیان بە پاچ و خاكەناز
هەڵیانكەندبوو ،بەالی كەمەوە بەر پەرچدانەوەی پێشمەرگە پێنج ڕۆژی تەواوی
خایاند ،پێشمەرگە لەگوندی شێخ تەویل شەڕیان لەگەڵ سوپایەكی پرچەك و
بەژمارە زۆر دەكرد كە ئەزموونی هەشت ساڵ جەنگی بەرەیی هەبوو.
خەلیل سەركانی سەبارەت بە شەڕی شێخ تەویل دەڵێت( :لە تاریك و ڕونی
ڕۆژی  7نیسان بینیمان دوژمن بە هێزێكی زۆرەوە لە بەرزاییەكانی بەرانبەرمان
خەریكی خێمە هەڵدان و سەنگەر قایم كردنن ،ئەوەندەی نەبرد تۆبخانەیان
خستەكار ،بە تۆپ و كاتیۆشا بۆمبارانێكی چڕی سەنگەرەكانیان كردین بە
جۆرێك گوللەی تۆپ و پارچە وەك برێشكە بەسەر سەنگەرەكانماندا دەباری و
دەیدا لە زەوی ئەم بۆمبارانە ماوەی یەك سەعاتی تەواوی خایاند ،كە بۆمبارانەكە
وەستا زانیمان هێرشی زەمینی دەست پێدەكات ،ئێمەش كەپێشتر دامەزرابووین
بریارماندا هەتا تەواو لێمان نزیك نەبنەوە دەستیان لێناكەینەوە ،هێرشەكەیان
دەستی پێكرد كە بریتی بوون لە هێزێكی تێكەاڵو لە جاش و جەیش و دەبابەی
 T72ڕوسی پێشڕەوی دەكرد و هەڵیانكوتایە سەرمان ،سێ هێلی كۆپتەریش
بەسهرسەرمانەوە بوو ،ئاڕاستەی پەالمارەكەیان یەكەمجار رووەو سەنگەرەكانی
ئێمە بوو كە لە گردۆڵكەكانی نێوان گوندی شێخ تەویل و بۆیسانەدا بەسەر
رێگەی چوار مالنی نێوان شێخ تەویل و بەكربایەفدا بوو ،كە من بەرپرسی
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بووم و كەرتەكەی ئێمەی لێدامەزرابوو ،ناو گوندی شێخ تەویلیش كەرتەكەی
(دێوحەسن)(((7ی لێدامەزرابوو ،هەروەها گوندی بۆیسانەش هێزەكەی شەهید
«مەال ئەحمەد»(((7ی لێدامەزرابوو ،هێشتا دەستمان نەكردبووەوە كە شەهید
مەال ئەحمەدو شەهید عەتای حاجی ئەحمەدو خاڵە كەریمی مۆریاس گەیشتنە
الی ئێمە (ئەمەش نیشانەی بەرپرسی سەركەوتوو بوو) چونكە ئەو فەرماندەی
یەكەمی هێزەكان بوو بەاڵم كە زۆری جەیشەكەی بینیوە خۆی پێڕانەگیراوەو
خۆشی هاتووەتە ناوەوە ،لە درێژەی گێرانەوەی شەڕەكەدا دەلێت :دەبابەكان
كەوتبوونە پێشی هێزە پیادەكەوە)( ((7نزیكەی  100مەترێكیان مابوو بگەنە
سەر سەنگەرەكانیان كە بەیەكەم گوللەی ئاربیجی ئەو فەرماندەیەی ڕووەو
تانكەكان شەڕ دەستی پێكردووە ،بەم كاردانەوەیە هێزەكە توشی حەپەسان
و شپرزەیی بوون ،هەروا نیو كاتژمێرێك خۆیان پێڕاگیرابوو پاش ئەوەی چەند
بریندارو جەنازەیەكیان بەجێهێشت پاشكەشەیانكردبوو ،ئەمەش ورەیەكی باشی
دابووەوە بە پێشمەرگەكان كەوا لە دەشتێكی ڕوتەندا بەو هەموو هێزو تفاقە
جەنگیشەوە وادەبینن سوپا لە بەردەستیان بەرەو خواربووەتەوەو لەبەر لولەی
تفەنگە سوكەڵەكانیان هەڵدێ .ئەو ڕۆژە بێجگە لە تۆپبارنی بەردەوام چەند
جارێكی تر هێرشیانكردووەتەوە سەر سەنگەرەكانیان بەاڵم سەركەوتوو نەبوون
و بەرەوخوار شكاندیاننەوە ،هەرچۆنێك بووە پێشمەرگە شەو جارێكی تر خۆیان
رێكخستەوە ،بۆ ڕۆژی دواتر 8ی نیسان سوپا بە هێزێكی زیاترەوە ،ئەمجارە
تەنانەت بەژمارەیەكی زۆری ئۆتۆمبیلی بارهەڵگرو دەبابەی زیاترەوە بەناو
ئەو زەویە كشتووكاڵیە تەڕەی بەهاری ئەوساڵەدا كە گەنم بااڵیەك هەستابوو
 .71دێو حەسەن ناوی فەرماندەیەكی یەكێتی نیشتمانی كوردستانە خۆی ناوی حەسەنەو لەبەر لێهاتوویی و
ئازایەتی هاو سەنگەرەكانی پێیانوتووە دێو حەسەن.
 .72مەال ئەحمەدو هاورێكانی لەو پێشمەرگە پارتیزانانەی پاش ئەنفال بوون كە لەگەرمیانی ئەنفالكراودا مانەوە
ئەشكەوتەكەی داری خلە بەسەریاندا روخاو جگە لەدوو پارتیزان هەموویان شەهیدبوون و تا دوای راپەرین
ئەشكەوتەكە دوا ئارامگایان بوو.
 .73بروانە – ئەنفال لەیادەوەری پێشمەرگەیەكدا –  - 2009خەلیل سەركانی – ل 92

87

گیا تەواو هەراش ببوو ،كە بۆ شەڕی پێشمەرگە دەستی نەدەدا هێرشیان
كردووەتەوە سەر سەنگەرەكانی پێشمەرگە ،زۆر جار جاشەكان بەناو ئەوخەلەو
گەنمە هەراشەدا دزەیان دەكردو دەیانویست زەفەر لە پێشمەرگە بێنن ،وێرای
مەترسی دزەكردنی جاشیش ئەمجارەیان هێزەكانی سوپا بەپالنێكی سێقۆڵی
هێرشەكەیان دەستپێكردبوو بەم شێوەیەی خوارەوە:
یەكەم :سەنگەرەكانی ڕۆژی پێشوتری نێوان گوندی شێخ تەویل و بۆیسانە
دووەهەم :گوندی بۆیسانە
سێهەم :گوندی بەكر بایەف
پێشمەرگە بۆ چارەسەری ئەو مەترسیە دەستەیەكی هەشت كەسییان
ناردبووە ناو ئەو دەغڵودانەی كە مەترسی دزەكردنی جاش و جەیشی
لێدەكرا ،سەرئەنجام بۆسەی پێشمەرگە هەشت كەسیەكە كاریگەری باشی
هەبوو ،دەنا دەتوانرا بە ئاسانی گەمارۆ بدرانایەو زوو تێكبشكانایە ،بەاڵم
لەوێ دەستە هەشت كەسیەكەی كە بۆسەیان دانابوو لێیان راپەریبوون ورەی
دوژمنە سەرسەختەكەیان هێنابووە خوارەوە ،جگەلەوەی ڕاویاننابوون چەند
جەنازەیەكیشیان پێ بەجێهێشتبوون ،بەاڵم هاوەنی 160ملم پێشمەرگەكانی
هەراسانكردبوو ،چونكە لە هێرشی ئەمجارەیاندا پشتیان بەدەیان لەو جۆرە
هاوەنانە بەستبووكە لە جەنگدا زۆر كاریگەرو بێزاركەرە ،بە درێژایی ئەو ڕۆژەش
چەندین هێرشی قورسیان كردبووە سەر ئەو سەنگەرە خراپۆكانەی ئەوپەڕی
پەنجا پێشمەرگەیەكی شەڕكەریان لێدامەزرابوو ،ئازایانە سنگیان بە زەوویە
تەختەكەی گەرمیانەوە نابوو هەڵنەدەكەندران ،سەرئەنجام ئەو ڕۆژەش سوپا
تێكشكا و بەسەر الشەی زۆری سەربازو جاشە كوژراوەكانیاندا كشانە دواوە،
كە یەكێك لەو كوژراوانە ئەفسەرێكی فەرماندەی هێزەكەی قۆڵی گوندی شێخ
تەویل و بۆیسانەبوو بەپلەی مقدم .دیسانەوە پێشمەرگە بۆ بەیانی خۆیان بۆ
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شەڕو بەرەنگاربوونەوە ڕێكخستەوە.
كوژرانی ئەفسەرەكە
سەبارەت بە كوژرانی ئەو ئەفسەرە خەلیل سەركانی لە یادەوەریەكانیدا
نوسێوێتی :لە قۆڵەكەی الی ئێمەوە ئەفسەرێك بەپلەی مقدم كە سەرپەرشتی
شەڕەكەی دەكرد ،كۆمەڵێك جاش و تەواری بەشەق و زللە پێشخۆی دابوو
ژمارەی جاشەكان دوو بەرانبەری ڕۆژی پێشوتر بوو ،ئەو ئەفسەرە لەوەدەچوو
بە نیازی ئەوە بوبێ مەدالیای ئازایەتی بەسنگ و برۆكیدا هەڵواسن ،بۆیە وا
خۆی دەنواند لەبەرچاوی سەروی ،كەچی كە چوومە سەرتەرمەكەی بینیم
گوللەیەك بەر سەری كەوتبوو ،لەوكاتەدا تەواو بەزەیم پیایدا هاتەوە ،چونكە
مێشكی ئەم جۆرەكەسانە بێجگە لە كوشتن و جێبەجێكردنی فەرمانی سەروی
خۆیان هیچی تری تێدانییه ،ئەو سەرۆكانەی نایانەوێ لەڕێگەی دانوسان و
گفتوگۆوە كێشەكان چارەسەربكەن و هەر رێگەی كوشتن و بڕین دەزانن ،ئەم
ئەفسەر بەتەمای ئەوە نەبوو بكوژرێ بەڵكو بەتەمای ئەوەبوو خەڵكی تر بكوژێ
و مەرگیان پێببەخشێ)( ((7كەچی نەك فریای شكستی پێشمەرگە نەكەوت
بەڵكو هەر بە دەستی ئەوان سزای خۆی بینی و تەرمەكەی لەگەڵ الشەی ئەو
جاشانەی سەعاتێك پێشتر دابوونییه بەرشەق و زللە بەجێما و بەخت یاوەری
نەبوو سەركەوتنی ئەنفال ببینێ و مەدالیای ئازایەتی وەرگرێ .سەبارەت بە
ڕاستی و دروستی كوژرانی و ناوی ئەو ئەفسەرە چاوم بە فەرماندەی شەڕی
شێخ تەویل خەلیل سەركانی كەوت ،لەو بارەیەوە ڕایگەیاند :لە ڕاستیدا پێناس
و تفەنگەكەشی كەوتە دەستمان بەاڵم ڕۆژگاری تاڵی ئەنفال و ئاوارە بوونمان بۆ
سەر سنورو دواجاریش بۆ ئێران زۆر لەوە سەختترو دژوارتربوون ئەوجۆرە شتانە
بۆ دۆكۆمینت بپارێزین ،بەاڵم بڕی  300دینار لە گیرفانی دابوو كەبریتی بوو لە
 .74هەمان سەرچاوەی پێشوو.
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 12بیست و پێنج دیناری چاپی سویسری)( ((7سەبارەت بەم پاشەكشێیانەی
كەخەلیل سەركانی فەرماندە باسیدەكات لە راپۆرتەكەیدا جینۆساید لەعێراق
پەالماری ئەنفال بۆسەر كورد) ڕێكخراوی میدل ئیست ۆچ باس لەراپۆرتێكی
سەربازی دەكات(:عەقید سەلمان عبدالحسن كە فەرماندەی فەوجی كۆماندۆی
یەكی سەربەفیرقەی  17بوو پێشتر لە پێكدادانێكدا برینداركرابوو ،زنجیرەی
فەرماندەیی لێكترازابوو .سوپا بە شپرزەیی ماوەی دوو میل پاشەكشەی كرد،
یەكێك لەفەوجە پاڵپشتەكانی جاش ،كە فەوجی  131بوو ،بەشپرزەیی و ناڕێكی
پاشەكشەی كرد .بەشێكیش لە هێزەكە لەگەڵ ئەفسەرێكی تردا دابڕابوون
و پێشمەرگە دایانگرتنەوە ،ئەو دواشیان ماوەی دوومیل پاشەكشەیان كردو
داوایان لە فیرقەی  21ی قۆرەتوو كرد بێت بەهانایانەوە.
لە ڕۆژی سێهەمی شەڕەكەدا پێشمەرگە دواین چەردە فیشەكی بەردەستیان
بەسەر پێشمەرگەكاندا دابەشكردبوو ،وێرای ئەوەی دەشیانزانی پەالماری
دوژمنەكەیان ڕۆژبەڕۆژ توندتر دەبێت ،كەچی فەرماندەكان بە پێشمەرگاكانیان
وتبوو دەبێت دەست بە فیشەكەوە بگرن ،ئەمە سەرباری ئەوەی خواردنیشیان
بەتەواوی هاتبووە كزی و كەسیش نەبوو پشتیوانیان بكات ،بەكورتیەكەی
پێشمەرگەكان باش هەستیان بەوە كردبوو كەشەڕ بێهودەیەو بەهەر نرخێك بووە
دەوڵەت دەبێت ئەو ناوچەیە بگرێ ،ئەوەشیان زانیوە كە هێزێكی گەورەتریان
بۆ هاتووە مەیدانی شەڕەوە ،سوپای ئەنفالكەر ئەمجارە زۆر توندترو بەچەكی
قورستر كەوتە بۆمبارانكردنیان ،وەكو ئەو پێشمەرگەیە دەڵێت هیچ لهنێوان
تۆپێك و یەكێكی تردا نەمابوو ،هەر زرمەوگرمەو هاڕە بوو دەیكوتایە زەوی
و گوێی وڕوكاس دەكرد ،دوای ئەم بۆمبارانە خەستە سوپا پێشڕەوی زەمینی
كرد بۆ پەالماردانەوەمان ،پێشمەرگەش بەو هەموو بێ نانی و بێ تەقەمەنی
و بەوچەكە سوكانەی دەستیانەوە بەرەنگاربووە ،بەاڵم ئەمجارە لە بەختی
 .75چاوپێكەوتن لەگەڵ خەلیل سەركانی – سلێمانی 2020/2/6

90

پەالمارە سەربازیەكانی ئەنفال لە هەشت قۆناغدا

پێشمەرگەكان تاوێك بارانی باش باریبوو ،بەرەو چێشتەنگاویش تەمێكی
چڕ ناوچەكەی داپۆشیبوو ،پێشمەرگەش ئەم دەرفەتەیان قۆستبووەوەو بە
نەخشەیەكی ورد ،ئەمجارە خۆیان دەستپێشخەرییان كردبوو ،لە ژێرباڵی
تاریكی تەمەكەدا پەالماری هێزەكەیان دابوو ،هەرچەندە سەركردایەتی بەرەی
شەڕەكە لە مەڵبەندەوە داوای لێكردبوون دوایاننەكەون بۆ ئەوەی تووشی زیان
نەبن ،بەاڵم ئەوان گوێیان بەو رێنماییە نەدابوو ،هێزەكەی سوپایان بەرەو
خوار ڕاونا چەند رەبایەیەكیشیان لەدەست ستاندبوونەوە ،لێرەدا پێشمەرگە
بەختێكی تربەرەو پیریان هاتبووكە لەناو ئەو رەبایانەدا چەند فەردە نان و
ناوساجی جاش و خۆراكی لە قوتونراوی جەیشیان دەستبەسەردا گرتبوو ،كە
لەترسی زەبری پێشمەرگەو هااڵتندا لێیان بە جێمابوو ،دواتر پێشمەرگە وەكو
دەستكەوتێكی گرنگ دابوویان بەكۆڵیانداو هێنابوویانەوە ناو سەنگەرەكانیان(.((7
لە هەمانكاتیشدا دیاردەیەكی مەترسیداریان ڕەچاوكردبوو كاتێك بینیبوویان لە
ناو سەربازە كوژراوەكاندا دەمامك و پیاڵوی دژەكیمیاویان پێیە ،ئەمەش وای
لە فەرماندەكانی بەرەی شەڕەكەی شێخ تەویلكردبوو بیرێك لەحاڵی خۆیان
بكەنەوە ،چونكە ئەوە ئاماژەیەكی ترسناك بوو ،دەنا سەربازی عێراقی دەمامكی
دژە كیمیایی بۆچییە ،خۆ پێشمەرگە چەكی كیمیایی پێنییه..؟!! بۆیە هەستیان
بەمەترسی كردبوو ،كە بەدوریان نەزانیوە لەپەالماری داهاتوویاندا ئەم چەكە
نەفرەتییەیان لەدژ بەكاربهێنن ،پێشمەرگەش هیچ هۆكارێكی بەرگری كیمیاویان
نەبوو ،حكومەتیش باش دەیزانی خاڵی الوازی پێشمەرگە چەكی كیمیایی و
نەبوونی كەرەستەی خۆپاڕاستنیانە ،بەتایبەتیش لەشوێنێكی وەكو شێخ تەویلدا
لەبەرئەوەی تەخت و نزماییە و كاریگەری زیاتری دەبێت و پێشمەرگەكان لەناو
سەنگەرەكانیاندا دەخنكێنێت ،چونكە حكومەت ئەزموونی ئەوەی كردبوو ،كە
 .76بهکارهێنانی کهلوپهل و ئازوقهو خواردنی دوژمن لهبهرهی جهنگدا ،ههڵهیهکی گهورهیه ،بهاڵم ههلومهرجی
ئهنفال و بێ خۆراکی پێشمهرگه ئهو لۆژیکهی لهبهرچاو نهگرتبوو ،ئهوهی بهسهرهاتی گهرمیانی نهبیستبێ بهو
لۆژیکه قایل دهبێ ک ه ناشێت ئازوقهی دوژمن بهکاربێت.
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پێشمەرگە لە چیاكاندا تارادەیەك فێرببون خۆیان لەچەكی كیمیاوی بپارێزن..
كاتێك زانیبووی لەبەرانبەر بۆمبارانی ڕەتڵی بەگوژمی راجیمەكانیاندا ،سەنگەری
قوڵ و مەحكەمیان لێدابوو ،لەو كاتانەدا دەچوونە ناو سەنگەرەكانیانەوە،
زیانێكی ئەوتۆی پێنەدەگەیاندن بەاڵم دواتر حكومەت فێلێكی تری بەكارهێنابوو،
ئەویش بەوەی لەپێشەوە بەراجیمە سەنگەرەكانی دەكوتان بۆ ئەوەی هەموو
پێشمەرگەكان خۆیان بخزێننە ناوسەنگەرەكانیان تا دواتر بۆمبی كیمیایی
(بەتۆپی دورهاوێژ) یان بۆ هەڵبدات ،ئەمەش لەبەرئەوە بوو كەكیمیایی
زیاتر شۆردەبێتەوە بۆ خوارەوەو لەناو سەنگەرەكاندا كاریگەرترەو ناهێڵیت
بێنە دەرەوەو هەر لە جێدا دەمرن ،هەروەكو عەلی حەسەن مەجید بەئاشكرا
پێیوتبوون چەكێكمان بۆ پەیدا كردوون بۆتان دێتە ناو سەنگەرەكانەوەو لەوێدا
دەتان كوژێ(.((7
كەپێشمەرگە كەوتنە سەرفێلەكەی دوژمنەكەیان ئەمجارە ،پاش بۆمبارانی
راجیمەكان كەگوێیان لە دەنگەنزمەكان دەبوو دەتەقینەوە ،ئینجا بەپەلە
لەسەنگەرەكانیان رایاندەكردە دەرەوەو خۆیان بۆقەدپاڵە بەرزەكان دەكوتا،
دواتركە حكومەت بەمەی زانیی ئینجا تۆپی كیمیایی و راجیمەكانی بەیەكەوە بۆ
دەناردن بۆئەوەی بە هەردوو باردا كاریگەریان بكاتە سەر(،ئەگەر بەدەرەوەبن
تۆپ و پارچە بیان كوژێ ئەگەر لە ناو سەنگەریش بن كیمیایی) بەاڵم لەشێخ
تەویل ئەم هەموو كەین و بەینەی گەرەك نەبوو ،تەنیا دوو بۆمبی كیمیاوی
بەس بوو بۆ ئەوەی تاقبڕیان بكاو شكستیان پێبهێنی و بریندارەكانیشیان بەالڵ
و پاڵی بگرێ و كۆتاییان پێبهێنێ ،بۆیە مانەوەی پێشمەرگە لەوەها حاڵێكداو
لە بەردەم سوپایەكدا كە هەموو پرەنسیپێكی شەڕی پێشیلكردبوو ،دەچووە
دەرەوەی ئازایەتی و كوردوتەنی دەبووە شەڕی خۆتڕێن.
 .77کارێکی ژههراوی ئهمریکاو عێراق و گازبارانی ههڵهبجه  -یۆست هێڵتهرمان چاپی یهکهم  2008چاپخانهی ئاوێنه
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هەرچۆنێك بووە ڕۆژێكی تریش خۆیان لەشەڕی قورسی شێخ تەویلدا
مابوونەوەو لەبەرانبەر پەالمارێكی سەختدا خۆیان راگرتبوو ،بەاڵم لەشەوی
13ی نیساندا پێشمەرگەكان فەرمانیان بۆ هات كە چیتر شەڕكردن لەو ناوچەیە
بێسودەو بكشێنەوە ،خەلیل سەركانی دەڵێت :مەڵبەندیش خۆیان بریاریاندابوو
پاشەكشێ لەناوچەكە بكەن ،بۆیە كە مەڵبەند ئاگاداریانكردینەوە بكشێینەوە
ئێمەش بەدڵێكی خەمناكەوە شوێنەكەمان چۆڵكرد ،كە چەند ڕۆژێك بوو،
بەرگریمان لێدەكرد ،ئێمە رۆیشتین ،ئیتر حكومەت كە زانی هیچ بەربەستێك
لەبەردەمیدا نەماوە لە هەمووقوڵەكانەوە پێشڕەوی كردوگەیشتنە ناو گوندو
ئاواییەكان و خانووەكانی دەدایە بەر كەڵبەی شۆفڵ و دەیانسوتاندن،
خەڵكەكەشی هەموو چۆڵیانكردبوو ،بەرەو چارەنوسێكی نادیار رۆیشتن ،زۆریان
كەوتنەدەست جاشە كوردەكان و ئەوانیش دایاننە دەستی سوپاوە بەرەو تونی
مەرگ بران كە دواتر هەندێكیان لە گۆڕی بەكۆمەڵدا دۆزرانەوە.
جێگەی باسە خەڵكێكی زۆر لە گوندی بۆیسانە چنگ سوپا كەوتن ،بەزۆریش
لەو خەڵكانە بوون كە لە دیوی قەرەداخەوە هاتبوون بەنیازی سەالمەتی و
دەربازبوونیان ،بەاڵم ئێرە دوامەنزلی هیوای دەربازبوون و گەرانەوەیان بوو
بۆ سەرماڵ و حاڵی خۆیان .ئیتر ڕۆژی دوایی لە كاتژمێر 2:30ی پاشنیوەرۆ
ئەفسەرێك (ڕائید سالم) كە ئەفسەرێكی تازەی فەرماندەی هێزە هاوبەشەكەبوو،
(پێدەچێت جێگەی ئەفسەرە كوژراوەكەی شێخ تەویلی گرتبێتەوە) هەواڵی دا
بەبارەگای خۆی كە هەردوو گوندی شێخ تەویل و بۆیسانەی دراوسێشی «
گیران و تێكدران» .هەر لەوكاتەشدا ڕاپۆرت درا كەوا پەنجا و سێ خێزان
(((7
«گەڕاونەتەوە ڕیزی نیشتمانی»
 .78ئەم زاراوە بریقەدارانە بەردەوام لە ئاڵوگۆڕی نامەو نووسراوە ڕەسمیەكانی ماوەی ئەنفالدا بەكاردەهات.
هەرچەندە زۆربەی ئەو كەسانەش كە لەم كاتەدا دەگیران ،زیاتر پێدەچێت كوژرابێتن وەك لەوەی مابێتن.
برووسكەكانی ئیستیخباراتی فەیلەقی دوو بۆ فەرماندەیی مەكتەبی باكوور و دەزگاكانی تر ژمارە  10780و 10915
لە 15ی نیسانی 1988دا .شیاوی باسە بۆیسانە شوێنی خۆبەدەستەوەدانی خەڵكە هەاڵتووەكەی هۆمەرقەاڵ بوو كە
لە ئاخر و ئۆخری مارتدا ،لە ئەنجامی عەمەلیاتی ئەنفالی دووی قەرەداخدا گەیشتبوونە ئێرە.
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نەخشەی پەالماری قادر كەرەم  و جەباری
هەر لەمیانەی پەالماری ئەنفالی گەرمیاندا ،یەكەكانی تری سوپا بەردەوام
بوون لە پەالماری توندو تۆقێنەر ،بەهەمان لۆجیك هێرشیان كردە سەر ناوچەی
باكووری قادركەرەم ،عەمید روكن بارق عبداللە الحاج حنطە فەرماندەی
هێزی تایبەت و ئەو سەروەختە پارێزگاری نەوتی لەئەستۆ بوو ،لەزمانی
گەرمیانییهكانەوە واباس دەكرێ فەرماندەی گشتیی پرۆسەی ئەنفالی سێ بووبێ.
ئەو ڕەتاڵنەی لە ڕۆژئاواوە پێشڕەوییان دەكرد هیچ كۆسپ و تەگەرەیەكیان
نەهاتە ڕێ و لە شاڕێگەی نێوان كەركووك و چەمچەماڵەوە الیاندا و بەناوچەی
سەنگاودا گوزەریانكرد كەوا لە پەالماری بەهاری 1987دا بە شێوەیەكی بەرباڵو
وێرانكرابوو خەڵكەكەشی پێش ئەنفال ڕاگوێزرابوون بۆ ئۆردوگاكان .هێزەكە لە
دوانیوەڕۆیەكی درەنگی 10ی نیساندا گەیشتنە قادركەرەم .بۆ سبەینێ بەیانی
ڕەتلێكی جاش ،كە موستەشارێك بەناوی سەید جەباری فەرماندەی بوو ،لە
ناحیەكە دەرچوو بۆ تێكدانی گوندی برایم غواڵم ،كە گوندێكی چەپەك بوو لەناو
هەردەو بەردەاڵنەكانی باشووری قادركەرەمدا بوو( ((7خەڵكی برایم غواڵم پاش
ئەوەی هەواڵی شەڕی تازەشاریان زانیبوو كە لەنزیكیانەوە ڕوویداوە هەموویان
هەاڵتبوون .بەاڵم نەیانتوانی چیتر چاوەروانی باشبوونی بارودۆخەكە بكەن بۆیە
پاش چەند ڕۆژێك لە خۆشاردنەوە بەناچاری چۆكیانداداو ئەوانیش باڵوەیان
كردو ملی ڕێگەی خۆبەدەستەوەدانیان گرتەبەر .بەاڵم خۆ بە دەستەوەدان
فریایان نەكەوت ،بەڵكو بۆیان بووە هەڵبژاردنێكی خراپ ونزیكەی  50كەسیان
ئەنفالكران(.((8
 .79برووسكەی ژمارە  10488لە ئیستیخباراتی چەمچەماڵەوە بۆ بنكەی ئیستیخباراتی ناوچەی ڕۆژهەاڵت لە 11ی
نیسانی 1988دا .باسێكی نەسەلماوی ئەوەش هەیە كەوا لەو ناوچەیەدا هێرشێكی كیمیایی كراوەتە سەر گوندی
خاڵۆبازیانی.
 .80لیستێك بەناوی پەنجا و یەك پیاوی برایم غواڵم دراوە بە میدأل ئیست وۆچ ،لەوانەی كە تا ئێستا هیچ سەر
و سۆراخێكیان نییە
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برایم غواڵم گوندێكی سەر بەهۆزی زەنگنەبوو .زەنگنە( ((8و جەباریی
دراوسێیان هەردووك بوونە قوربانیی سەختترین وێرانكاری و تااڵنوبڕۆی ئەنفالی
سێ .لە ()20ی نیسانی 1988دا زەنگنە دانیشتووی كۆمەڵە گوندێكی ڕۆژهەاڵتی
قادركەرەم بوون ،گوندەكانی جەبارییش دەكەوتنە هەردەو تەپۆڵكەكانی
باكووریەوە .ڕەتڵی ئەو هێزانەی كە لەبنكەكانیانەوە لە سەنگاو و چەمچەماڵەوە
دەرچووبوون تەواوی ئەو گوندانەیان لەگەڵ خۆیان ڕاماڵی و سامانی جوتیارانی
گوند بەرتااڵن و بڕۆكەوتن و خانووەكانیان لەگەڵ زەویدا تەختكران.
خەڵك هەوڵیاندا دەربازبن ،بەاڵم جگە لەكەمینەیەكی خەڵكی ناوچەی
جەباری كە بەهۆی ئەو كەلەبەرەوە كە پێشمەرگە كردبوویانەوە دەربازبوون
ئەوانی تر هەرگیز نەیانتوانی لەدەست هێزەكانی سوپا دەربچن .دانیشتوانی
گوندی (تاوێربەرز)( ((8بێئاگا لەماشینی هارینی كورد ،وەختێكیان زانی وا
هێزەكانی سوپا لەسێ قۆڵەوە پێشڕەوی دەكەن و تەنگیان پێهەڵچنیون ،لە
دەمەو بەیاندا هەاڵتن ،بەاڵم هەر ماوەی دوو سەعات لەگوند دووركەوتبونەوە كە
سەرباز و جاش دوایانكەوتن و گرتنیان و لەسەرجادە قیرەكەش كاروانێ سەرباز
چاوەڕێی دەكردن و لەوێوە بردنیان بۆ ناحیەی لەیالن لەباشووری كەركوك و
ئەنفالكران.
گوندەكانی دیكەی جەباری وێرای ئەوەی لەگەڵ گەیشتنی هێزەكانی سوپادا
چۆڵكرابوون .گوندی مەحموود پەریزاد ،كە دەكەوتە نزیك جادەی سەرەكییەوە
و تەنها ماوەی نیو كاتژێرێك بەئۆتۆمبیل لە قادركەرەم و كەركوكەوە دوورە،
 .81زەنگنە یەكێكە لە گەورەترین هۆزەكانی كوردستان و لە هەردوو دیوی سنووری ئێران ـ عێراقدا نیشتەجێن.
جەباریش ،لەگەڵ ئەوەشدا كە دوو موستەشاری سەر بەڕژێمیان هەبوو ،سەید وعەدنان جەباری ،بەاڵم هیچیان
پێنەكرا و عەشیرەتەكەیان پێ نەپارێزرا .بۆ زانیاریی گشتیی لە سەر هۆزەكانی كورد و هاوپەیمانێتی خێڵەكی
بڕوانەPP.74-86،The Kurds Izad :
 .82گوندێكی بچووكی ناوچەی جەبارییە ،هەروا نیو سەعاتێك لەجادەی قیرەوە دورە ،دەكەوتە ڕۆژاوای
قادركەرەمەوە .هێشتا سەرقاڵی دروستكردنەوەی خانووە قوڕەكانیان بوون كە هاوینی رابوردوو سوپا سوتاندبوونی.
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تەواو پروپاگەندەكەی تارق عەزیز بەدرۆ دەخاتەوە كە ووتبووی ئەوانە لەشوێنی
عاسیدان و حكومەت ناتوانێ خزمەتگوزاریان بگەیەنێتێ ،ئەو گوندەش هەمان
دەردی بەسەرهات .لەزۆر ڕووەوە مەحمود پەریزاد نموونەی سەرجەمی ناوچەی
جەباری بوو :بیست و پێنج ماڵی لە قوڕ و هەندێكی كەمیان بەبلۆك و چیمەنتۆ
دروستكراویان هەبوو ،لەبەر زەبری لەپێشتری بۆمبارانی سوپا هەرماڵەو
ژێرزەمینی خۆی هەبوو ،دەنا هیچ خزمەتگوزاریەكی تریان نەبوو ،نەكارەبا و
نەئاوی خواردنەوە ،جگەلە مزگەوتێكی بچووك ،لەگەڵ خانوویەك بۆ قوتابخانە
دروستكرابوو ،بەاڵم ئەویش هەر زوو ڕژێم بەبریاری ژمارە ()28189ی دیوانی
سەرۆكایەتی كۆمار( ((8گەمارۆی ئابوری خستبوونە سەرو قوتابخانەكانی
داخستبوون مامۆستاكەشی وەكو مامۆستای گوندەكانی تر گوێزرابووەوە كاتێ
كەناوچەكە كەوتبووە بندەستی پێشمەرگە.
لە 11ی نیساندا ،ئەنفال گەیشتە مەحموود پەریزاد ،پێشمەرگە لەدوو گوندی
ئەو نزیكانە بەرگرییەكی هاكەزایی سوپایان كرد و خەڵكی مەحمود پەریزاد
بەرەو هەردەو چیاكان هەاڵتبوون بەنیازی خۆدەربازكردن ،بەاڵم بەنزیكبوونەوەی
ئاگری تۆپخانە .دەرپەریندران و ئەوانیش لەگەڵ لێشاوی ئاوارەی گوندەكانی تری
جەباریدا یەكیانگرتەوە كەژمارەیان نزیكەی هەزار كەسێك دەبوون .دەنگوباسی
هێرشە كیمیاییەكەی ڕۆژی پێشتر بۆ سەر گوندی تازەشار بەخێرایی باڵوبووەوە
و بەتەواوی خەڵكی شپرزە كرد و چۆكی پێدادان ،ژن و منداڵ ناچاربوون خۆ
بدەنەدەستی سوپاوەو پیاوەكانیشیان كە زۆریان سەربازی هەاڵتوو تیاشیاندا
پێشمەرگەی كاراو ناسراوی ناوچەكە بوون لەناو هەردەو جەوڵەكاندا خۆیان
شاردبووەوە .ناوچەكە بە تەواوی شڵەژاو شپرزە بوون و لەهەموو الیەكەوە زرمەی
تۆپ و ئاگرباران بوو هەلیكۆپتەر بەسەریانەوە دەسووڕایەوەو .بە چاوساغی
 .83بروسكەی نهێنی و بەپەلەی لیژنەی تەنسیقی ئاسایشی ناوەندی ناوچەی باكور ژمارە 2586ی بەرواری
 1988/8/2بە واژۆی سەرۆكی لێژنەی ئەمنی ناوەندی محمەمەدحمزە زوبیدی ئاراستەكراوە .كە بەتوندی گەمارۆی
ئابوری بخرێتە سەرگوندەكان.
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هێزێكی جاش ،سوپا مەحمود پەریزادی گرت ،سەربازەكان گڕیان لەخانووەكان
بەردەداو هەرچی ماڵ و كەلوپەلێكیش بەخەڵكەكە بوو لێیان سەندن .پێش
ئەوەی خانووەكان بسووتێن ،محمود پەریزادیش وەكو هەموو گوندەكانی
گەرمیان بەرتااڵن و برۆكەوت كە بەشێوەیەكی گشتی دەگێڕنەوە چۆن هێزەكان
دەستیان بەهەرچیەك بگەیشتایە ئەوەی بەكەڵك بوایە تااڵنیان دەكرد و ئەوەی
تریشیان ئاگردەدا یان دەیانخستەبەر تایەو كەڵبەی شۆفڵەكان تا پەرپوتیان
بكەن ،تەنانەت دەستیان لەگەیانلەبەری ماڵییش بەكەروێشك و مریشك و
كۆتریشەوە نەدەپاڕاست .ئینجا كەوتنە وێزەیان و خەلكە ماڵوێرانكراوەكەشیان
راپێچی ناو كۆمەڵیك ئیڤای سەربازی كرد و بەرەو چەمچەماڵ بردنیان ،میدل
ئێست ۆچ لەراپۆرتەكەیدا نوسیوێتی( :گوندنشینەكان هەتا دوركەوتنەوە چاویان
لەسوتانی ماڵەكانیان و گڕودووكەڵی سوتانی مەحمود پەریزاد بوو)
كەم كەس لەخەڵكی ناو جەباری فریاكەوتن لەدەست سوپا قوتاربن ،مەگەر
چۆنها هەندێك كەس بەهۆی دۆست و كەسیانەوە كەجاش بوون یارمەتی درابن.
لەگەرمیان دوو گوند هەن بەناوی بنە یەكێكیان ناوی بنەی خەپەكوێرەو ئەوی
تر هەر بەبنە ناسراوە ،بەاڵم لەبنەرەتەوە بەبنەی رەحیم فهتاح ناسراوە .گوندی
(بنەكـە)یان (بنەكەی خەپەكوێر) دەكەوێتە سنووری ناحیەی (قادركەرەم)وە.
لەنیسانی ساڵی  1988بە شێوەیەكی ترسناك بەر پەالماری ئەنفال كەوتن
و لەئەنجامدا زیاترلە( )264كەسی سڤیل و بێ تاوان لەالیەن رژێمی بەعس
وجاشەكانەوە گیران وبی سەروشوێن كران .لەناو گوندەكانی سنوری قادر
كەرەم زەرەروزیانی گیانی و ماڵی هەردووگوندی بنەكە دەشێت وەك نمونەی
پاكتاوكردن وریشەكێشكردنی كورد لەگەرمیان وەری بگرین ،بروانە پاشكۆكان
بۆ بینینی ناوی قوربانییهكانی هەردوو گوندەكە كە مەبەست لە ئامارەكە
ئەوەیە قوربانییهكانی بخەمە بەرچاوو تا وەك بەلگەیەك لەدڵرەقی و نیازی
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بەعس بیخەمەڕوبۆئەوەی خوێنەران رونتر لەنیازەكانی بەعس و لۆجیكی ئەنفال
تێبگەن.

تراژیدیای گوندی تۆپخانە
گوندی تۆپخانە یەكێكە لە گوندەكانی قادر كەرەم ،هەرواماوەی سەعاتێك
لە ناحییهی سەنگاوەوە دورە ،بەرامبەر گوندەكانی تەپەعارەب و سپی سەر،
سەروەختی ئەنفال  12ماڵیك دەبوون و زۆربەیان خزمی یەكتری بوون ،پێكەوە
خەریكی كشتوكاڵ و ئاژەڵداری بوون ،خەڵكی ئەم گوندە لەپەالماری ئەنفالدا
خراپیان لێقەوما ،دوای ئەوەی ماوەیەك خۆیان لەو جەواڵنەدا شاردەوە شەوێك
فەرەج و پیاوانی گوند خێزانەكانیان بەدزیەوە گەیاندبووە ناو ناحییهی قادركەرەم
و خۆیان گەرابوونەوە بۆ جەوەڵەكان ،هەتا گوێ بیستی پروپاگەندە ساختەكەی
لێبوردنی قادر كەرەم بوون ئینجا خۆیان دایە دەستەوەو دوای دوورۆژ مانەوە
بران بۆ تۆپزاواو ئەنفالكران.
تۆپخانە ،ئێستا خاوەنی چەندین چیرۆكی مرۆڤ هەژێنە كە لەپەالماری
ئەنفالدا تۆماركراون و هێشتا نەنوسراونەتەوە سەرنج راكێشترینیان چیرۆكی
دەربازبوونی پیاوێكی ئەو گوندەیە كە لە پارێزگای رومادی لە كۆمەڵكوژییەكی
ئەنفال رزگاری بوو ،لەناو چاڵێكی پر لە الشە خۆی دزییەوەو رزگاری بوو،
فەرەج محەمەد( ((8لەدایك بووی ساڵی  1950گوندی تۆپخانەیە ،ئەو سەروەختەی
ئەنفالكرا ئەو تەمەنی  38ساڵ و باوكی  9منداڵ بووە ،هەر لەمنداڵییەوە بەبیری
ئەو لە گوندی تۆپخانە ژیاوە ،ئەوان بەبنەماڵە خێزانێكی زۆر بون ،باوكی سێ
ژنی هێناوە )6( ،خوشك و ( )2برا بوون ،دوای ئهوهی باوكی كۆچی دوایی
كردووەو دایكی هاوسەرگیری لەگەڵ مامێكیدا كردووەتەوەو لەویش ( )4برای
 .84لە كۆمەڵكوژی ئەنفال ،بەالی كەمەوە  13كەس دەربازبوون ،لەوانە  7كەسیان خەلكی گوندەكانی (كوڵەجۆ،
عەلیان ،كانی قادر ،تۆپخانە ،جافان و خدر رێحان و چەمسورخاو)ی گەرمیان بوون ،لەناویاندا فەرەج و ئەنوەر
تەیارو رەمەزان و واحید خەلكی گوندەكانی قادركەرەمن.
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تری هەبوو كە بەدایك برا ناوزەد دەكرێن .چیرۆكی فەرەج هەر لەئەنفالدا كورت
نابێتەوە بەڵكو دڵرەقی بەعس و بێباكی دوای ئەنفالیش ئەزمونێكی گەورەی
پێبەخشیووە وەك زوو پێی دەگوتم ئێمە لەگەڵ دڵرەقیدا ،راهاتووین ،فەرەج
بەرلە پەالمارەكانی ئەنفال ،جارێكی تر لەساڵی  1985دا لەالیەن هێزی تەواریی
و ئەمنەوە گیراوەو ئەشكەنجەیەكی زۆردراوە ،پێشنیوەرۆی رۆژی 12/31
رۆژێك پێش كۆتایی ساڵ بەمیوانی هات بۆ ماڵمان لەسلێمانی و ماوەیەكی
باش پێكەوە دانیشتین ،بەدەم چای خواردنەوە بۆی گێرامەوە كەوا بەرلە
ئەنفالیش ئەم جاریكی تر گیراوەو لەمردن گەڕاوەتەوە ،بەهەمووی لەسەفەری
سالی  2012یدا ماوەی مانگێكمان پێكەوە بەرسەربردو پێكەوە سەردانی گوندی
تۆپخانەمان كرد ،ئەوكاتەی ویستمان بچینە گوندی تۆپخانە لەگەڵ تیمێكی
فیلم سازی ئێوارەیەكی درەنگ گەیشتینە سەنگاو لەماڵی پیاوێك بەناوی كەمال
الماندا بۆ پشوییەكی كورتخایەن ،كەمال كە لەنیازی میوانە درەنگوەختەكانی
حاڵی بوو ،سەری قسەی دامەزراندوو چیرۆكێكی كورتی دۆزینەوەی پێناس و
كەلوپەلی ئەنفالكراوەكانی گوندی تۆپخانەی بۆ گیراینەوە كە پێش گیرانیان
لەو ئەشكەوت و كاچانەدا خۆیان تێدا شاردۆەتەوە ،سالی  1992چووبون بۆ راو
بۆ جەوڵەكانی گوندی تۆپخانە ،لە بن كاچ (ئەشكەوت)ێك فەردەیەك شەكرو
كۆمەلێك جل و كەلوپەلی بینی بوو ،دواتر سەرنجی زیاتری دابوو باوەڵێكی
بچوكیشی دۆزییەوە ،كە كۆمەڵێك تەسكەرەو پێناسیشی تێدابووە ،كەمال
ووتی :هەڵمگرت و هێنام پیشانی برادەرەكەممدا ،ئەویش ووتی ،من خاوەنی
ئەم تەسكەرەیە دەناسم (عەلی محمد)ی گوندی تۆپخانەیە .ئەو كەسەش عەلی
برای فەرەجی تۆپخانەبوو ،لەسەردانێكماندا پێكەوە بۆ تۆپزاوا باسی عەلی و
براكانی تری كرد ووتی :ئەوانیش لێرە لەم هۆڵەدا لەگەڵمدا بوون ،بەاڵم بەر ئەو
كاروانەی ئێمە نەكەوتن نازانم بۆ كوێ بران و لە كوێ كۆمەڵكوژكران.
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ئەو كاتەی كەمال سەنگاوی ئەم قسانەی بۆ گیراینەوە فەرەجی تۆپخانە
لەشانی ڕاستیەوە دانیشتبوو .كە كەمال قسەكانی تەواوكرد فەرەج ئاخێكی
هەڵكێشاو ووتی :عەلی برام هەتا تۆپزاواش پێكەوە لە یەك قاعەدا بووین كە
ئیمەیان برد ئیتر هەر ئەوجارەبوو چاوم پێی نەكەوتەوە.

نهێنی راستیەكی تاڵ
ساڵح ئامۆزای فەرەج بوو ،خەڵكی هەمان گوند بوو ،ئەویش یەكێك بوو
لەو ئەنفالكراوانەی لەگەڵ هەمان ئەو كاروانەدابووە كە لەگەڵ فەرەج بەپاسێكی
سەرداپۆشراو بەتەنیشت فەرەجەوە دانیشتبوو ،بەرەو پارێزگای رومادی بردویانن
و لە بیابان گوللە بارانكراون ،سالح لەدایكبووی  1953بوو ،ئەویش بە فەالحەت
و مەرداری و كشتوكاڵەوە خەریكبووە دوای ئەنفالكردنی خێزانەكەی بەناوی
(نەخشین محهمهد ساڵح) ئەركی منداڵەكانی كەوتە ئەستۆ «ئیكرام و كاوەو
سێوە» لەگەڵ دایكیاندا زووتر گوندەكەیان بەجێهێشتبوو ،ماوەیەكی زۆر لەالی
مەال عەزیز برای ساڵح لەقادر كەرەم خۆیان شاردۆەتەوە .ئێستاش نەخشین و
منداڵەكانی هەر لە چەمچەماڵ دەژین.
ساڵح پیاوێكی بەهەیبەت بوو ،لەگەڵ فەرەج محهمهد عەزیزی ئامۆزای پێكەوە
گیران و بران بۆ لیواكەی چەمچەماڵ ،رۆژی دوایی بردیانن بۆ تۆپزاواو لەگەڵ
خەڵكێكی زۆر لە هۆڵێكدا ناونوسكران ،دوای دوو رۆژ مانەوە لە تۆپزاوا بەیانییەك
سواری پاسێكی سەرداپۆشراوكران و بەرەوخوار بردیانن ،ماوەی 12سەعات
بەرێوەبوون ،بێئەوەی بزانن بۆكوێیان دەبەن ،ئەو لەگەڵ فەرەج لەسەر یەك
تەختی پاسەكە دانیشتبوون ،كە گەیشتنە شوێنی كۆمەڵكوژیەكەو ئێوارەیەكی
درەنگ بوو ،زانیان ئیتر ئەمە دوا وێستگەی سەفەرو دواێستگەی ژیانیانە،
فەرەج داوای لێدەكات هەرپێكەوە برۆنە خوارەوە ،هەتا پێكەوەش بكوژرێن.
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كە جەالدەكان رایانكێشانە خوارەوە دەستی هەردوكیانیان بە جەمادانێكەی
ساڵح بەستبووەوە ،دوای پشكنێنێكی خێرا فەرمانیان پێكردبوون پاڵبكەون
و شایەتمان بهێنن ،دواتر لە قەرەاغی گۆڕەكە جەالدێك ئایەتلكورسییەكی
خوێندو بەدەسترێژی گوللەی كاڵشینكۆف دایگرتنەوە .لەو تاوانە نامرۆڤانەیەدا
لەقەراغی گۆرێكی درێژ كە شۆفڵ هەڵیكەندبوو ،بەخت یاروەری فەرەجی گوندی
تۆپخانە بوو ،هیچ گوللەیەكی بەرنەكەوت ،بەاڵم گوێی لەناڵەی ساڵحی ئامۆزای
بوو ،زۆری نەبرد دوای گوللەبارانكردنیان فرێدرابوونە چاڵەكەوە ،ئەوان هێشتا
دەستیان پێكەوە بەسترابووەوە ،ئەمەش هەمیشە یادەوەرییەكی ئازاربەخشی
فەرەجە كە ئەو چركەساتەی بیردەكەوێتەوە كاتێك فرێدرانە چاڵەكەوە خوینی
ساڵح بەسەر فەرەجدا رژابوو .ئەمە زوو زوو فەرەجی تۆپخانەی دەتاساندو
ماوەیەكی زۆر مات دەبوو.
لە مانگی شوباتی  2012پێكەوە لەگەڵ فەرەج سەردانی گوندی تۆپخانەمان
كرد ،ئەو گوندەی زێدی فەرەج و ساڵح و  26ئەنفالكراوی ترە ،لە ئێستادا تەنها
دووماڵی تێدا دەژی ،ئەویش ماڵی «مەال عەزیز»ی تۆپخانەو پیاوێكی مەڕداری
ترە ،لەو سەردانەماندا مەال عەزیز بەحەسرەتەوە یادەوەرییەكانی خۆی لەگەل
ساڵحی برایدا بۆ گیرامەوەو ووتی :من هەتا ساڵی  1991ئومێدم نەبڕابوو هەر
چاوەڕوانی هاتنەوەیان بووم ،بەاڵم لە كاتی ئاوارەییە ملیۆنییەكەی ئەو ساڵەدا لە
خورماڵ گیرساینەوە ،من كەڵكەڵەی گەڕانەوە دای لەسەرم ،ویستم بگەرێمەوە،
لەوكاتەدا فەرەج پێشی پێگرتم ووتی :نابی بگەڕێتەوە بن دەستی حكومەت،
لەوێ بۆیەكەمجار نهێنی دەربازبونی خۆی و كۆمەڵكوژی ئەنفال و هەموو
شتێكی بۆ باسكردم ووتی :بۆكوێ دەڕۆیتەوە ئەم حكومەتە جێگەی بڕوانییە
ئەوسا پێیگوتم خۆی بەو شێوەیە دەربازی بووەو ساڵح لەژیاندا نەماوە وتی :برا
ئێمە ئاوامان بەسەرهاتووەو ساڵح لەگەڵ مندا بووەو بەوشێوەیە كوژراوە ،بێجگە
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لەفەرەج  7كەسی تر لەكۆمەڵكوژی بیابانەكانی خواروی عێراق دەربازیان بووە
كە لە ئەنفالی گەرمیاندا گیرابوون ،لەو حەوت كەسەش چواركەسیان بەناوی
( فەرەج ،واحید ،رەمەزان ،ئەنوەر محهمهد ناسراو بە ئەنوەر تەیار) خەلكی
گوندەكانی دەوروبەری قادر كەرەم بوون.

گوندی هەنارە
كە ئەنفال گەیشتە گوندی هەنارەی سەنگاو ،بەیانییهكەی بە هەلیكۆپتەر
و فڕۆكەی جەنگی و دوای نیوەڕۆش بە هێزی پیادەوە ،تەنها ژمارەیەكی
كەم پێشمەرگەی جەنگاوەری لێبوو .هەندێك لە خەڵكی گوندیش بەدڵسافی
خۆیان پڕكێشی ئەوەیانكردبو وچووبوونەالی جاشەكان و زۆرلێیانپاڕابوونەوە
كە گوندی هەنارە نەڕووخێنن .جاشەكانیش هەرچۆنێك بووە نەیانگرتبوون،
تەنانەت ئامۆژگاریشیان كردبوون بەپەلە فریای خۆیان بكەون و هەڵبێن .شەو
كەتاریك داهات و خەڵكی گوند لە هەردەو چیاكانەوە داگەڕانە خوارەوە بێجگە
لە كەالوەو دووكەڵ هیچیتریان نەدیبوو ،كە تەواوی خانووەكانیان بە بلدۆزەر
تەختكرابوون .دواجار خەڵكەكە كەڵكیان لەتاریكی شەو بینیبوو ئەوەی هەیبوو
بەتراكتۆرو ئەوەی نەیبوو بەپێ بەرەو شارۆچكەی لەیالن چووبوون .پیاوێكی
خەڵكی هەنارە دەگێڕێتەوەو دەڵێ« :كاتێ تراكتۆرەكەم بەرەو لەیالن لێدەخوڕی
الیتەكانیم كوژاندبۆوەو ئەو ناوە هەموو تاریك و نووتەك بوو گوندەكەی خۆم
نەبێ دەسووتا ،بۆیە دەستم كردە گریان و زانیم كۆتایی هەموو شتێكە»(.((8
لە لەیالنیش ،خەڵكە ڕاكردووەكەی هەنارە لەگەڵ ئاوارەی دوو گوندی تر
یەكیانگرت .خەڵكی شارۆچكەی لەیالن هەرچۆنێك بوو پێیان لەجەرگی خۆیان
ناوەو ئەو شەوە تابەیانی داڵدەیان دابون .لەوێوە خزم و كەس توانییان
گەلێكیان لێ دەرباز بكەن و بردنیان بۆ كەركوك و لەقەرەباڵغیی شاردا ونیان
 .85ناوەڕۆكی ئەم دوو كەوانە لە چاوپێكەوتنی میدڵ ئیست وۆچ وەرگیراوە لە گەڵ دانیشتوویەكی جارانی
هەنارەدا ،سلێمانی 21ی مایس و 28ی حوزێرانی .1992
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كردن ،هەندێكیتر توانییان خۆیان بكەن بە ئۆردوگای شۆڕشدا ،كەئۆردوگایەكی
گەورەی ئەنفالكراوەكان بوو بەتەنیشت چەمچەماڵەوە نەخشەی بۆكێشرابوو
هەندێك خانوی تێدا دروستكرابوو ،ئەو كەسانەی گەیشتبوونە شۆڕش ڕزگاریان
بوو ،بەاڵم هەموو ماڵ و حاڵیان تااڵنكرا .ئەگەرچی هەنارە لەچاو گوندەكانی
دیكەی جەباریدا كەمتر نەهامەتیی ئەنفالی بەركەوت ،بەاڵم ئەویش بێ
ئارەق دەرنەچوو چونكە بە چاوپۆشی جاشەكانیشەوە هێشتا حەڤدەكەسیان
بێسەروشوێنكران .بەگوێرەی قسەی ئەو كەسانەی دەربازبوون و قسەیان بۆ
میدل ئیست ۆچ كردووە بیست و شەش كەس لە یەك خێزانی خەڵكی گۆلەمە
سەرنگوم بوون و بانگۆلی نزیكیشی چل و یەك كەسی لەدەستداوە( ،((8مهالی
مزگەوتەكەو شانزە كوڕی هەرزەكار كە خۆیان دابوو بە دەست تەحسین
شاوەیس ،كەوا بەڵێنە پووچەكانی لەبارەی لێبووردنەوە لەناوچەی قادركەرەمدا
زۆر باسدەكرا .ل ه راپۆرتهکهی میدڵ ئێست پچدا هاتووه[ :یەكێك لە دەربازبووان
پێیڕاگەیاندین كەوا(« :موستەشار) بە خەڵكەكەی ڕاگەیاند كە لێبووردنێكی
گشتیی دەرچووەو بەڵێنی شەڕەفی دا كە گەنجەكان هیچیان بۆ نابێت و
یارمەتییان دەداو هەركەسی دۆزییەوە دەیگەیەنێتە شوێنی سەالمەت .لەبەرئەوە
دەبێ خۆ بدەنەدەستەوە و لێبووردن دەیانگرێتەوە .پیاوێك شانزە الوی هێنا،
كە هەموو كوڕ و خزم و كەسی بوون و دانییه دەست سەرەك جاشەكەوە،
ئەمانە هیچیان پێشمەرگە نەبوون .لە پاش دوو سێ مانگ باوكەكە چووە الی
تەحسین بۆ سۆراخی كوڕەكان .تەحسینیش پێیگوتبوو كە عهلی حهسهن
ئهلمجید قسەی بۆ هەموو موستەشارەكان كردووەو پێیوتوون نابێت كەس لە
چارەنووسی ئەوانەی بێسەروشوێن كراون بپرسێتەوە»](.((8
 .86چاوپێكەوتنی میدڵ ئیست وۆچ ،كۆمەڵگای جدیدە زاب ،هەولێر 2ی مایس و 16ی تەمووزی .1992
 .87چاوپێكەوتنی میدڵ ئیست وۆچ ،سلێمانی 21ی مایسی  .1992گەلێ لە موستەشارە بێزلێكراوەكان،بە
تەحسین شاوەیس خۆیشیەوە ،دواتر هەڵگەڕانەوەو لە دەمی ڕاپەڕینەكەی مارتی 1991دا چوونە پاڵ پێشمەرگەو
تێكەڵوپێكەڵیەكی ئیزافییان لە ڕووخساری ئاڵۆزی بارودۆخی سیاسیی كورددا دروستكردووە.
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شەڕی گوندی گۆلباخ
گوندەكانی بەشی ڕۆژهەاڵتی هۆزی زەنگنە دووچاری مەینەتی و تاوانی زۆر
خراپتربوون .هێزێكی هاوبەشی گەورەی سوپا بەدەیان تانكەوە ،بە فەرماندەیی
بارق حاج عبداللە لەناحیەی سەنگاوەوە بەرەو ڕۆژاوا دەرچوو بە نیازی گرتنی
بنكەیەكی پێشمەرگەكانی یەكێتی نیشتمانی كوردستان كە لە گوندی گۆلباخ
سەنگەریان گرتبوو ،گۆلباخ ماوەی دە میلێك كەمتر دەكەوێتە ڕۆژهەاڵتی
قادركەرەمەوە .سوپا بەڕۆژێكی تەواو هەتا ئێوارە ئینجا توانی ناوچەكە بگرێ
و پێشمەرگەكانی گۆلباخ تێكبشكێنێ ،هەرچەندە بەرگری لەالیەن پێشمەرگەوە
كارێكی بێهودە بوو ،چونكە ڕوون و ئاشكرا بوو كە وا دژ بەمەحاڵ شەڕ دەكەن،
بەاڵم بەرگریشیان دەكردو هەتا بوار هەبوایە دەجەنگان و كۆڵیان نەدەدا
سەرئەنجام پێشمەرگەكان سیانیان لە قەیتوول شەهیدبوون و حەوتیشیان لە
گەڕاوی .ئەو هێزە پێكهاتبوون لەپێشمەرگەكانی تیپی 59ی یەكێتی نیشتمانی
كوردستان ،لەگەڵ ئەو پێشمەرگە پەراگەندانەی تیپی 55ی قەرەداخ كە
لەناوچەكەدا مابوونەوە لە 10ی نیساندا لە هەردوو گۆلباخی سەرو و خواروو
دامەزران و بەری هێزەكانیان گرت تا شەو داهات شەڕ بەردەوام بوو ،دوو
پێشمەرگەی تر لێرە «شەهید بوون لە كاتژمێر هەشتی ئێوارەدا كە زانییان
شەڕ لێرەش بێهودەیەو سوپاكە لە بن نایات و بەنیازنین دەستبەرداری هێرش
و پەالماربن ،ئەوانیش شوێنەكەیان بەجێهێشت و بەرەو باشوور پاشەكشەیان
كرد

(((8

مام ئەمین عەلی فارس پیرەمێردێكی تەمەن هەڵكشاوی  75ساڵە خەڵكی
گوندی گەڕاوی و تەپەسپی سەر بەناحیەی قادركەرەمە ،ئەوكاتەی سەردانم كرد
 .88چاوپێكەوتنی میدڵ ئیست وۆچ لەگەڵ فەرماندەیەكی ئەوسای  PUKدا كە لە شەڕی دۆڵی گۆلباخدا بەشداری
كردووە ،كەالر  30مارتی  .1993گرتنی گۆلباخی سەروو و خواروو لە بروسكەی ئیستیخباراتی چەمچەماڵ ژمارە
 10488لە 11ی نیسانی 1998دا باسكراوە.
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لەناحیهی بازیان هێشتا لەژیاندامابوو لەكابینەیەكی تحالوفدا دەژیان مام ئەمین
لە پەالمارەكانی ئەنفالی سێدا هەرسێك كوڕەكەی (شێرازاد ،فەرهاد ،لوقمان)
و هەروەها سێ برای بەناوەكانی (قادر ،عبدولكەریم ،نەسرەدین) بەدەستی
جاشەكانی قاسم دڕەیی گیراون و لە قادركەرەم ،تەسلیم بە ئەفسەرێكی
عێرقی بەناوی رائید (عبدالحمید) كراون ،دەگێڕێتەوە كە سەرباز وەك مێروولە
ناوچەكەیان تەنیبوو ،هیچ دەرەتانێك نەبوو ،لە قووەتی پێشمەرگەدا نەبوو
بەرپەرچی بداتەوە ،ئەوەی بەو خەڵكەكرا لەئەنفالەكەدا لەكافرستانی ئەچوو
ڕۆژی حەشربوو( .((8گوندی قایتەوەن ،كەسەد ماڵێك دەبوون لەسەر ڕۆخی
ڕوباری باسەڕە ،بەبۆردمانكردنی گوندی گەڕاویی نزیكیان بەئاگاهاتن كەوا
ئەنفالیان پێگەیشت و هەر ئەوەیان پێكرا بەجلەكانی بەریانەوە منداڵ بەدنە
كۆلیانەوە هەڵبین .بەاڵم سوپا پێیانگەیشت و گیران .پیرەژنێكی دەربازبووی
ئەوێ بۆ مێدل ئیست ۆچی گێڕاوەتەوەو دەڵێت« :ئێمە دەوڵەمەند بووین
و مەزرا و باخ و باخاتمان هەبوو ،گشتی بە تااڵن چوو .ئەوان تراكتۆریان
بردین ،بۆڕیی ئاویان بردین ،تەنانەت چراكانیشیان بردین كە بۆ ڕووناكردنەوەی
ماڵەكانمان بەكارمان دەهێنان لەكاتی تاریكیدا»( .((9چوار كوڕی ئەم ژنە كە
تەمەنیان لە سی و پێنج تا چل و یەك ساڵ بوو ،رۆیشتن و نەگەرانەوە خەڵكی
گوندی قایتەوەنیش تەواو شپرزەو سەرهەڵگرتووببون ،هیچ دەروویەكی تریشیان
نەبوو سەری پێوەبنین تەنها ڕێی ئەلیاوانەبێ بەناچاری ئەو رێگەیان گرتەبەر،
كەكەالوەی كۆنە گوندێكی ڕووخاو بوو لەقەراخی قادركەرەمداو لەوێ ئەوانیش
بەهەمان دەردی خەلكی زەنگنە خۆیان دابووە دەستەوەو هانایان بۆ موستەشار
شێخ موعتەسەم بەرزنجی بردبوو ،كە برای پارێزگارە بەدناوەكەی سلێمانی
شێخ جەعفەر عەبدالكەریم بەرزنجی بوو(« ((9بەاڵم شێخ موعتەسەم هەموویانی
 .89چاوپێكەوتنی نوسەر لەگەڵ پیاوێكی گوندی گەراوی بەناوی مام ئەمین فارس  -ئۆردوگای بازیان  -حوزەیرانی 2007
 .90چاوپێكەوتنی میدڵ ئیست وۆچ 21 ،ی مایسی .1992
 .91شێخ موعتەسەم ،كە یەكێك بوو لە مەترسیدارترینی موستەشارەكان ،برای شێخ جەعفەر بەرزنجیی دڵسۆزی

105

دابوو بەدەستی دەوڵەتەوە» و ژنە جارێكیتر نەیبینینەوە.
خەڵكی قەیتوول ،دووحەفتە پێش ئەوەی ئەنفالیان پێبگات چووبوونە
هەردەكان ،پاش ئەوەی لە 19ی مارتدا هەواڵی گرتنی بنكە و بارەگاكانی یەكێتی
نیشتمانی كوردستان یان بیست لەسەرگەڵوو ـ بەرگەڵوو .لەوكاتەدا پێشمەرگە
لەودەوروبەرە نەبوون و ئەمانیش هەستیان بەمەترسی دەكرد .خەڵكەكە
لەباكووری گوندەكەوە لەو شوێنانەوە كەخۆیانیان تێدا شاردبۆوە ڕوانییان وا
سەرباز دەڕژێنە ناو گوندی قەیتوولەوەو جاش پێشیان كەوتوون و هەلیكۆپتەریش
لەسەرەوە پاڵپشتییان دەكات و ئەمانیش لەپاش پرسوراو ڕاوێژكردن بەیەكتری
بەرەو سەنگاو چەمچەماڵ ملی رێگایان گرتەبەر ،كە ئەوكاتە سەنگاو سالێك
دەبوو بەر پەالماری روخان و وێرانكردن كەوتبوو ،چەمچەماڵیش كە دەكەوێتە
باكووریانەوە ماوەی چەند سەعاتێكی پێویستە .بەاڵم ئەوان نەیانتوانی بگەنە
چەمچەماڵ بەڵكو هەر زوو لەهەردە و چیاكاندا هێزەكانی لیوا بارق و جاشە
كوردەكان پێیانگەیشتن و كۆیانكردنەوەو دەستكرا بەناونوسكردنیان .بەچەند
كاروانیكی ئیڤا عەسكەریەكان ڕەوانەیان كردن ،سەیر لەوەدایە یەكێكیان لەو
سەیارانەی ئەنفالكراوەكانی گوندی قەیتولیان هەڵگرتبوو ،بەرەو سلێمانی و
ئەویتر بەرەو ڕۆژئاوا بۆ الی كەركوك برابوون ،بەاڵم هیچكام لەوانە نەیانزانیبوو
بۆچی بەرەو سلێمانیان دەبەن و لەوانی تریان دابریبوون ،بەمجۆرە خەڵكی
قەیتولیش گورزی ئەنفالیان خواردوو ،گەلێكیان هەرگیز نەگەڕانەوە .لەبارەی
ئەنفالی گوندی قەیتولەوە لەسەردانێكی مەیدانیمدا بۆ گوندەكە حاجی محهمهد
ساڵح ووتی :ئەم دێیە نزیكەی ( )150كەسی ئەنفالكراوە ،ئەمە هەرخەڵكی
قەیتول خۆی ،ئەگەرنا میوان و سەربازی هەاڵتووی ئەمالوالشی زۆر تێدابوو،
هەر لەوبارەیەوە مامۆستا موحسین محهمهد كە دانیشتووی گوندی قەیتوولە
سەدام حوسێن بوو ،كە پارێزگاری سلێمانی بوو و پاشان بوو بە سەرۆكی ئەنجومەنی ڕاپەڕاندنی ناوچەی
ئۆتۆنۆمیی كوردستان.
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قسەكانی حاجی محهمهدی پشتڕاستكردەوە ووتی بەهەمووی ئەو كەسانەی
لەالیەن جەیش و جاشەوە لەم گوندەدا ئەنفالكراون  163كەس بوون لەوانە
 153كەسیان خەڵكی ئێرە (قەیتول) بوون و باقیەكەی تریشی خەڵكی ئەمالوال
بوون( .((9كەهەندێكیان سەربازی هەاڵتووبوون و دەمێك بوو خۆیان لەحكومەت
دورگرتبوو لێرە خۆیان پەنادابوو بەشێوەیەكی كاتی نیشتەجیبوون .حاجی
محهمهد تەئكیدی لەسەر ئەوەدەكردەوە كە كورەكانی ئەو موستەشارێكی كورد
گرتوونی بەناوی قاسم درەیی .بەاڵم دانیشتوویەكی گوندی قەیتول بەناوی
محهمهد ناوی  129كەسی گوندەكەیانی داوەتە عارف قوربانی كە  115كەسیان
نێرو  14كەسیشیان مێن شایانی باسە ئەنفالكراوەكانی گوندی قەیتول تەمەنیان
لە نێون ساوا هەتا  43ساڵی بوون(.((9
گوندەكانی تری ئەو ناوچەیە حاڵیان لە قەیتول باشتر نەبوو بگرە
خراپتریشیان بەسەرداهات ،چونكە هەندێكیان بەهۆی دورە دەستیانەوە
بێئاگابوون لە روداوەكان و لەناخافڵیدا و لەماڵەكانی خۆیاندا بەر هەڵمەتی
لەناكاوی سوپا كەوتن و تێكرا دەسبەسەركران .بۆ نموونە ،ئەمە لەگوندی
قیرچە ڕوویدا ،كە گوندێكی دورە دەستی سەد ماڵیی بوو لە سەر ڕێگایەكی
خۆڵ لەپشتی قەیتوولەوە .گوندی قیرچە شوێنێكی دورەدەست و ئارام و
تارادەیەك چەپەك و بێوەی بووە ،دانیشتوویەكی خەڵكی ئەوێ بۆ میدیل
ئیست ۆچ دواوە« :ئێمە زۆر بەئاسایی دەژیاین و نە پێشمەرگە و نەدەوڵەت
كەس ڕووی تێنەدەكردین» .پەالماردانی ئەم گوندە لەبەرەبەیانێكدا بوو كە
هێشتا خەڵك لە خەو هەڵنەسابوون و تەنها ژمارەیەكی كەم بە سەالمەتی
گەیشتنە هەردەو چیاكان .بارق عەبدواڵی بەدرەفتار خودی خۆی سەرپەرشتیی
 .92سەردانێكی مەیدانی نوسەر بۆ گوندی قەیتولی ئەنفالكراو  -چاوپێكەوتن لەگەڵ هەردوو دانیشتووی گوندی
قەیتول -حاجی محهمهد و مامۆستا موحسین.
 .93بروانە شایەتحالەكانی ئەنفال بەرگی  2ل 80- 75عارف قوربانی.
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ئەوهێزانەی دەكرد كەئەو سەرلەبەیانییه دەرچوون و تەواوی پیاوەكانی گوندیان
لە شوێنێكدا خڕكردەوەو لەپشتەوە قۆڵبەستیان كردن .یەكەمجار پیاوەكان
بەئیڤا ڕەوانەكران تاقمێكی تری ئیڤا مەڕومااڵتی خەڵكەكەیان باركرد(.((9
دواجاریش ژن و منداڵ و بە ساڵداچووان ڕاپێچكران ،پاش ئەوەی سەربازەكان
ماڵەكانیان تااڵنكردن .ئەوان لە كاتێكدا كەچاوەڕوانی ئیڤا و كۆستەر بوون
بیانگوێزنەوە بە بەرچاویانەوە خانووەكانیان سووتاندن و بەبلدۆزەر لهگهڵ
زهوی تەختییان كردن .شەست كەس لە خەڵكی قیرچە سەرنگومكران لەوانە
هەموو نێرینەیەكی لەچل ساڵ بەرەوخوار و گەلێ ئافرەتیش) ژنێكی ڕزگاربووی
خەڵكی قیرچە بۆ میدڵ ئیست وۆچ دواوە« :من خەفەت بۆ خۆم ناخۆم،
بەڵكو بۆ ئەو ژنانەی كە گەنج بوون ،چونكە نازانین چییان بەسەرهاتووە.
ئەوانە هەموو گەنج و جوان بوون ،ئاخر چ گوناهێكیان هەبوو؟ بۆچی و
لەبەرچی؟ چ كارێكی خراپیان كردبوو؟»( .((9بۆ پشتڕاستكردنەوەی قسەكانی
شایەتحاڵەكەی گوندی قیرچە لە كۆتایی مانگی ئازاری ساڵی  2006دا لەگەڵ
مامۆستا نەجیب گەرمیانی سەردانێكی گوندی قیرچەمان كرد ،وام بیستبوو لەو
گوندەدا  11ماڵ ئاوەدانكراوەتەوەو لەكۆی ئەو یانزە مالە  14بێوەژنی ئەنفال
بەمەینەتی دەژین( .((9بەاڵم بەداخەوە كەچووینە ناو گوندەكەوە تەنها چاومان
بەژنێك كەوت بەناوی ئەختەر ئەویش لەبنەرەتەوە خەڵكی كەریم باسام بوو.
چونكە لەبەر باری گرانی ژیان سەرلەنوێ ماڵەكانیان چۆڵكردبووەوەو تەنها
ماڵی ئەختەر لەوێ مابوونەوە ئەویش بۆ ئاژەڵ بەخێوكردن .خانوهکانی گوندی
قیرچ ه بهشان وقۆڵی ئهو بێوهژنانه بنیاتنرابۆوه ،زۆر دیمهنێكێ تراژیدی بوو.
 .94گەلێ سەرچاوە باسی ئەوە دەكەن كە بارق ئەم مەڕومااڵتە تااڵنیەی بۆ ماڵی باوكی گواستووەتەوە ،بێجگە
لەویش ئەفسەرە فەرماندەو دەسەاڵتدارەكانی تری سوپای عێراق هەمان ڕەفتاریان بووە ،هەرچیەكیش لەوان
دەمایەوە موستەشارو جاشی كورد بۆ خۆیان چەپاویان دەكرد ـ وەرگێڕ.
 .95چاوێكەوتنی میدڵ ئیست وۆچ ،سلێمانی 12 ،ی مایسی .1992
 .96لەنەورۆزی ساڵی  2006بەمەبەستی چاوپێكەوتن بۆگوندی قیرچە لەگەڵ بەرێزان مامۆستای كۆچكردوو نەجیب
گەرمیانی و لەتیف فاتح كە ئەو سەروەختە هەرسێكمان ئەندامی ناوەندی چاكبووین چوینە ئەوگوندە.
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نەخشەی سەربازی سەنگاو
ناوچەكە شڵەژاو پێشمەرگەش بەو چەكە سوكەاڵنەی بەدەستیانەوە بوو
چیتر نەیانتوانی پێشی سوپای زەبەالحی دەوڵەت بگرن ،بەشێك لە پێشمەرگە
توانییان بەرەو باكوور دەربازببن و لەناو هەردەو تەپۆڵكەكانی سەرو ڕێگای
كەركوك  -چەمچەماڵدا خۆبشارنەوە .بەشێكی تریان ،بەپێچەوانەوە ،بەرەو
خواربوونەوە لەبەرئەوەی سوپا لەناحیەی سەنگاوەوە هەتا ئاوەسپی ڕایماڵی و
هەموو گوندەكانی ئەم ناوچەیەشی بەتەواوی وێرانكردو زۆر خەڵكیان لێگرتن
دوای ئەوەی لە سەرقەاڵی سەنگاو كۆیان كردنەوە سەیارەیان بۆ هێنان
باریانكردن بۆ چەمچەماڵ و ئیتر لەوێوە بران بۆ تۆپزاواو كەمینەیەكیان نەبێت
كە لەنوگرەسەلمان و دوبز گەرانەوە ئیتر ئەوانی تر بێسەروشوێنكران و جارێكی
تر نەبینرانەوە) هەرزوو گوندەكانی نزیك بەیەك ،لەوانە هەسەن كەنۆشی سەروو
و خواروو ،تەپە عارەب ،كارێزە ،دوو بڕیاگ و هەرسێك گوندی پێنج ئەنگووست
كە چەند مالێك دەبوون ویرانكران( ،((9كەمێكیش بەالی ڕۆژهەاڵتدا گوندەكانی
هەنجیرە ،سێگومەتان ،كێلەبەرزە ،دەرزیلە ،قەاڵگەو داربەڕوو( .((9ویرانكران،
ئەوكاتە ناوچەی سەنگاو بەتەنها  93گوندی لەخۆوە گرتبوو نزیكەی ()80
گوندیان لەپێش پەالمارەكاندا حكومەت دەستی پێیان گەیشتبوو ،روخێنرابوون
بەگشتی شارەدێی سەنگاو نزیكەی ( )18هەژدە هەزار كەسی تیادا دەژیان كە
زۆریان تێداچون و شوێن بزركران ،ئەو خەڵكانەشی بەئازایەتی خۆیان بەناو
دەیان تەڵەو بۆسەی حكومەتدا گەیشتبوونە ئاوەدانییهكانی گەرمیان دیسانەوە
 .97بەپێی دیاریكردنی میدل ئیست ۆچ نەخشەی ئەم كەرتەی دەزگای نەخشەكێشانی وەزارەتی بەرگریی ویالیەتە
یەكگرتووەكان ،شیتی ژمارە ( )III 5060ئەم گوندانەی تێدا دەردەكەون( :پێنج ئەنگووستی حاجی محەمەد،
پێنج ئەنگووستی حاجی محەمەد ئاغا ،پێنج ئەنگووستی شێخ مستەفا) .ئەم فرە ناوی لێكچووە زۆرباوە لە دێهاتی
كوردستانی عێراقدا.
 .98چاوپێكەوتنی میدڵ ئیست وۆچ لە گەڵ دانیشتوانی ئەوسای هەسەن كەنۆش و درۆزنەدا ،كۆمەڵگای شۆڕش و
سلێمانی9 ،ی مایس و 28ی حوزێرانی  1992ڕەسوڵ ناوی ئەم گوندانەی لە گەڵ سەرجەمی ئەو شەست و حەوت
گوندەی ناحیەی سەنگاودا لیست كردووە كەوا لە كاتی ئەنفالدا ڕووخێنراون.

109

لە بازگەكەی سمود – كەالر گیران و جارێكی تر نەبینرانەوە ،ئەو گوندانەی
كە لەناوچەی سەنگاو بەر ئەنفال كەوتن بریتی بوون (دەرەوار ،بانەمورد ،پێنج
ئەنگوستی ،حاجی محەمەد ئاغا ،پێنج ئەنگوستی شێخ مستەفا ،هەنجیرە،
سێگومەتان ،كێڵەبەرزە ،دەرزیلە ،قەالگە ،داربەڕوو ،قادراوا ،گۆمەزەرد.)..
كەبە سەدان كەس لەخەڵكی گوندنشینی ئەم ناوچەیە دەسگیركران و بەرەو
چەمچەماڵ بران .خودی ناحیەی سەنگاویش كە لە پەالماری 1987دا ڕووخێنرابوو
ببوە پێگەی سەربازی و لەوێوە جوڵەیان دەكرد .ئەو پێشمەرگانەی لەم
ناوەدا مابوونەوەو پێشتر دوژمنەكەیان تەنگەتاوكردبوو ئێستا بەپێچەوانەوەو
بەزەحمەت و ترسەوە بەدامێنی چیاكاندا هەڵدەگەران و خۆیان لەچاوی سوپاو
سوسەی جاش دەشاردەوە.
كفری :لەباشووری ئەوپەڕی گەرمیانەوە كە هاوسنوورە لەگەڵ ناوچە
بەعەرەبكراوەكانی دیالەدا ،ڕەتڵی یەكەمی هێزەكان لە شارۆچكەی كفرییەوە
كاتژمێر  6:30ی سەرلەبەیانیی 9ی نیسان كەوتەڕێ .هەر لەهەمان بەیانیدا
ڕەتڵەكانی تر لەپێگەكانیانەوە لەكەالر و پێباز و پوونگڵەوە كەوتنە پێشرەوی،
ستراتیجیەتی سەرەكیشیان گەمارۆدانێكی گەورەو فراوان بوو كە لە چەندین
قۆڵەوە لەیەك كاتدا دەستیان پێكردبوو ،سوپا دەستی كرد بەڕەشبگیری
تەواوی ئەو خەڵكە مەدەنییهو ڕووخاندنی گوندەكانیان ،پاش كۆكردنەوەیان.
بەرەو چەمچەمال بران و ئیتر كەمینەیەك لەپیرو پەكەوتە نەبێت پاش 6 - 5
مانگ دەستەبەركردنیان لە كەمپەكانی دبس و قەاڵی نوگرەسەلمان ئەوانەی تر
جارێكی تر نەگەرانەوە.
لەم ناوچەیە سوپا بەنیازبوو پاشماوەی پێشمەرگە ناچار بكەن بەرەو شوێنە
داخراوەكان بڕۆن و ڕێی دەربازبوونیان لێبگیرێت .لە هەنگاوی یەكەمیاندا
گەرەكیان بوو بنكە و سەنگەرەكانی یەكێتی نیشتمانی كوردستان تێكبشكێنن.
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یەكەم ئامانجی ڕەتڵەكەی كفری بە فەرماندەیی عەمید سامی لە فەیلەقی
یەك ،گوندی گەورەی هۆمەربل( .((9بوو كە بنكەیەكی پێشمەرگەی یەكێتی لەم
گوندەدابوو لە كاتی دەستپێكردنی هێرشەكەی سوپادا ئۆمەربل سەد كەسی
شەڕكەری تێدابوو .ئەمە هێزێكی پێشمەرگەی قاڵبووی شەڕبوو پێشتر توانیبووی
هێرشێكی گەورەی سوپا بشكێنێ .كە بەشەڕی گەورەی ئۆمەربل بەناوبانگەو
تیایدا  17دەبابەی جەنگی تێكشكێنرابوو نزیكەی  18شۆفلیشیان دەستبەسەر
كردبوو( .((10لەگەڵ ئەوەشدا كە ئەو هێزە هێرشبەرە تانك و زرێپۆشێكی زۆر
پاڵپشتی بوو ،بەاڵم بەناچاری پاشەكشەیان كرد پاش ئەوەی زیانێكی قورسیان
لێكەوت.
بەاڵم هێرشی ئەمجارە بۆ سەر ئۆمەربل وەكو جاری پێشوو نەبوو،
جگەلەوەی پرچەكتربوو ،لەناو لۆجیكی ئەنفالدا ماوەی ئەوە بۆ پێشمەرگە
نەمابووەوە بەرگری تاسەر بكەن .هێزەكەی بەعس بە فەرماندەیی عەمید
سامی لە چێشتەنگاوێكی نیساندا گەیشتە هۆمەربل و دەسبەجێ بەرەوڕووی
بەرەنگارییەكی توندی پێشمەرگە بووەوە .بەپێی قسەی ئەو فەرماندەیەی یەكێتی
نیشتمانی كوردستان كە سەرپەرشتیی شەڕەكەی كردووەو بۆ میدل ئێست ۆچ
دواوە :ئەو شەڕو پێكدادانە دوو ڕۆژی تەواوی خایاندووەو ئەمەش لەڕاپۆرتە
مەیدانییهكانی ئیستیخباراتدا دەردەكەوێت( .((10وەاڵمی سوپاش ،وەك چۆن لە
تازەشار كردی ،ناردنی هێزێك بوو ،وەك ئەركێكی الوەكی ،بۆ ڕووخاندنی ئەو
گوندانەی ڕاستەوخۆ دەكەوتنە پشت ئامانجەكەوە .برووسكەیەكی 10ی نیسان
 .99ناوی تەواوی ئەم جەنەراڵە نەدراوە .ڕەتڵەكەی كفری پێكهاتبوو لە فەوجە پیادەكانی  417و  444و فەوجەكانی
بەرگریی نیشتمانیی  100و  131و 197یش پاڵپشتیان بوون .بروسكەكانی ئیستیخباراتی كەالر بۆ ئیستیخباراتی
ناوچەی ڕۆژهەاڵت ژمارە  10212و  10238لە 9ی نیسانی 1988دا.
 .100لەسەردانێكمدا بۆ گوندی ئۆمەربل چاوم بەیەكێك لەو پێشمەرگانە كەوت كە رۆڵی ئازایانەی بینیبوو بەناوی
ئەکبەری حاجی رۆستەم.
 .101چاوپێكەوتنی میدڵ ئیست وۆچ لە گەڵ فەرماندەیەكی ناوچەیی  PUKدا ،سلێمانی 1ی ئابی .1992
دانیشتوویەكی جارانی گوندی هۆمەربلیش لە چاوپێكەوتنێكدا بە دوورودرێژی دەیگێڕێتەوە ،كۆمەڵگای بنەساڵوە،
7ی تەمووزی .1992
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باسی ئەوە دەكات كە «لە كاتژمێر  1015دا گوندی چوارشاخ گیراو تەختكرا».
(گوندی چوارشاخ ماوەی سێ میل دەكەوتە باكوورەوەی ئۆمهربلهوه) لەوكاتەدا
هۆمەربل لە هەموو الیەكەوە گەمارۆ درابوو ،لە ڕۆژی دووەهەمی شەڕدا ئێوارە
كە تاریك داهات پێشمەرگە بۆیان دەركەوت چیتر بەرگریكردن بێسوودە بۆیە
بەناچاری پاشەكشەیان كرد .خەڵكی گوند هەموو لەوكاتەدا هەاڵتبوون ،بەاڵم
خێرا هێزەكانی حكوومەت لە هەردە و جەوەڵەكاندا دەوریان گرتن و دەسگیریان
كردن و بەئیڤای سەربازی بەرەو بنكەكانی كۆكردنەوە ڕەوانەیان كردن .كە
بەهەمووی تەنها لە گوندی ئۆمەربل  263كەس ئەنفالكران و جارێكی تر
نەبینرانەوە.
ڕەتڵەكە بەرەو ژوور پێشڕەویی كردو گوندی تووكنیشی گرت( ،((10پاشان
بیست گوندی تری «وێرانكرد و سووتاندنی»و لەماوەی چەند ڕۆژێكدا تاسەر
ئاوەسپی ڕۆیشت .یەك لەوانە گوندی عەلیانی تازەی بیست ماڵیی بچووك بوو،
كە تاقمێك پێشمەرگەی یەكێتی نیشتمانی كوردستان سەنگەری بەرگرییان
تێدا لێدابوو(« ((10حەمە عەلی عالیان» كە تەمەنی  32ساڵ بوویەكێك بوو لەو
هەزاران كەسەی لە بیابانەكانی حەزەری پارێزگای موسڵ گوللەبارانكراو بەتەنیا
ئەو تیایدا دەربازبوو .حەمە عەلی بە میدل ئێست ۆچی راگەیاندووە كەوا بەیانی
13ی نیسان لەماڵ بوو كە هێزەكان گەیشتبوونە ئەوێ و دەگیڕێتەوە كە:
«دەوڵەت لە هەموو الیەكەوە پێشڕەویی دەكرد ،لەبەرئەوە مەحاڵ بوو ئێمە
بمێنینەوە .ناچار بەرەو گوندی میلقاسم ڕۆیشتین و ژن و منداڵمان بە تراكتۆر
و عەرەبانە لەگەڵ خۆمان برد .هەروەها ئاژەڵ و مااڵتیشمان بردبوو هەرچیمان
 .102گوندی توكن دەكەوێتە ناحێی سەرقەاڵی كفری لەسەردانێكمدا بۆ ئەو گوندە ناوی  368كەسم لە ئەنجومەنی
گوندەكە وەرگرت كە ئەنفالكرابوون و نەگەرابوونەوە بۆ زانیاری زیاتر بروانە ئەنفالستان ژمارە ( )9دیدار لەگەل
محمد ستار.
 .103بروسكەیەكی «نهێنی و بە پەلە» لە ئیستیخباراتی كەالرەوە بۆ دەزگای ئیستیخباراتی ناوچەی ڕۆژهەاڵت
ژمارە  10687لە 13ی نیسانی 1988دا ،لەبارەی عەلیانی تازەوە دەڵێ «سووتێنراوە و ڕووخێنراوە» لە كاتژمێر
هەشت و نیوی سەر لە بەیانیی 13ی نیساندا.
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هەبوو خستبوومانە عەرەبانەكانەوەو واماندەزانی سوپا دەمانخاتە خێوەتەوە
چونكە كە لەرێگا وایانپێوتین كە پێشمەرگە نەماوە»( .((10بەاڵم هەموویانیان
رەوانەی ئەوبەری چەمی سیروان كردو لەقەاڵی قۆرەتوو كۆیانكردبوونەوە كە
ئەوكاتە قۆرەتوو بارەگای فیرقەی  21بوو ،دواتریش بەرەو تۆپزاوایان بردبوون
و لەوێ پۆلێنكرابوون و بەرەو چاڵەكانی مەرگی بەكۆمەڵیان بردبوون.
حەمە عەلی عالیان و هەردوو خێزانەكەی سێ ڕۆژیان پێچوو تا گەیشتنە
میلقاسم ،كە لەكاتێكی ئاساییدا ئەم ڕێگەیە هەر دوو سەعاتە و بگرە كەمتریش.
لە هەمان كاتدا و لە 11ی نیساندا هێزی هاوبەشی دووەم ،بە فەرماندەیی
نەقیب عهبد عهواد لە فەوجی پیادەی  417لە ڕەتڵەكە جیابووەوە بەرەو گوندی
دوڕاجی كەماوەی چەند میلێك لە ڕۆژئاوای هۆمەربلەوە بوو« ،لەوێ خەڵكەكە
خۆیاندا بەدەستی هێزەكەوەو ڕاگوێزران بۆ ئۆردوگایەكی بەتایبەت ئامادەكراو
لەنزیك فیرقەی پیادەی بیست و یەكەوە» .ئەمە تێبینی ئەو ئێوارەیەی
ڕاپۆرتی ئیستیخبارات بوو ،كە سەرنجێكی ڕەسمیی دەگمەنە لەسەر ڕاگوێزان
و بەندكردنی بەكۆمەڵی خەڵكی مەدەنی و ئاماژەیەكی ئاشكراشە بۆ قەاڵكەی
(((10
.
قۆرەتوو
هێزەكەی نەقیب عەواد ئەو شەوە لەدوڕاجی هەڵیدا و بۆ بەیانی گەڕایە دواوە
و لەگەڵ ڕەتڵی سەرەكیدا یەكیگرتەوە .لەڕێگاكەشیدا هەردوو بەلەگەی گەورە
و بچووكی سووتاند ،كەئەمانیش وەك دوڕاجی گوندی ناو داودە بوون .بەرلەم
ئۆپەراسیونەی ئەنفالیش لەبەرواری  1987/7/14كۆپتەرەكانی دەوڵەتی عێراق،
دەچنە ئاسمانی ناوچەكەو بەچڕی دەكەونە بۆمبارانی ئەو جوتیارانەی خەریكی
دروێنە بوون ،لەو پەالمارەدا  10هاواڵتی ناوچەی گەرمیان شەهید دەبن ،كە
 .104چاوپێكەوتنی میدڵ ئیست وۆچ ،گوندی عەلیانی تازە 30 ،مارتی .1993
 .105برووسكەی ژمارە  10468لە 11ی نیسانی 1988دا لە ئیستیخباراتی كەالرەوە بۆ دەزگای ئیستیخباراتی
ناوچەی ڕۆژهەاڵت.
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یەكێكیان فاتح سەمینی باوكی كورێك بوو بەناوی خەسرەو لە گوندی دوڕاجی
ناحیهی نەوجول و سێ برای تر لەخێزانێكی گوندی ئۆمەرمل لەو پەالمارەدا
شەهیدبوون ،ئەوانی تر لەیادەوەری خەسرەودا نەماون جگەلە سوتانی  5ئامێری
دروێنە (دەڕاسە)و دەغڵودانی هاواڵتیان ،شەهیدەكانی ئەو پەالمارە خەڵكی
ناوچەكەو گوندەكانی تری دەوروبەریان بوون و تەنها بەتاوانی كورد بوونیان
دەكوژرێن .خهسرهو لهبارهی پهالمارهکهوه گوتی :كە ئەنفال دەستی پێكرد،
ئێمە لەئاوایی دەرچووین و چووینە جەوڵەكان خۆمان شاردەوە ،نەماندەزانی
ئەمجارە حكومەت وازناهێنێ ،زۆر جاری تر حكومەت هاتووەو گەراوەتەوە ،بەاڵم
ئەمجارە وانەبوو ،چەند ڕۆژێك لەو جەوەاڵنە ماینەوە وەزع تادەهات خراپتر
دەبوو ،ماینەوە هەتا نامەی موستەشارێك هاتبوو ،نامەكەی بەژنێكدا ناردبوو
ناوی (حەبیبە ئەحمەد)ە موستەشارەكە ناوی (شامی دەروێش) بوو ئێستاش
لە ژیانداماوە .ووتبووی وەرن خۆتان تەسلیم بكەن حكومەت بە پشتیوانی من
ئازادتان دەكاو هیچتان بۆ نابێت(..ڕەنگە ویستبێتی چاكەشمان لەگەڵدا بكات)
خەڵكەكەش لەسەر قسەی ئەو هاتنە خوارەوەو بەرەو دوزخورماتوو رۆیشتین،
بۆئەوەی خۆمان بدەینە دەستەوە ،ئێمەش لەگەڵ ئەو خەڵكە بووین ،تۆپباران
بوو هێرش لە هەموو الیەكەوە ،تەیارە بەراسەرەوە دەسورایەوە ،خەسرەو
ترس بەدەمووچاوییەوە دیاربوو كەگەرایەوە سەر ئەو باسە بۆیە هەناسەیەكی
هەڵكێشاو وتی :گێڕانەوەی ئەو بەسەرهاتە هەر بەدەمخۆشە وەزعەكە زۆر خراپ
بوو من لە دایكم و خوشك و براكانم دابڕام ،ئیتر هەرئەوە بوو ئەوان ئەنفالكران
و جارێكی تر نەمبینینەوە.
یەكەم ئامانجی ئەو یەكانەی سوپا كە سەرلەبەیانیی 9ی نیسان بە فەرماندەیی
ڕائید (منذر ابراهیم یاسین) لە كەالرەوە دەرچوون هەردوو ئاوایی تیلەكۆی
سەروو و خواروو بوو لە ناوچەی چاالكیی مەڵبەندی یەكی یەكێتی نیشتمانی
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كوردستان كە لەپاش تێكشكانەكەی قەرەداخ لێرە خۆی گرتبووەوە
پێشڕەویی هێزەكان تاڕادەیەك بێ سەرئێشەبوو لە بەیانیی زووی 11ی نیساندا
هەردوو تیلەكۆ ڕووخێنران ،دوای شەڕە تەقەیەكی كەمخایەن كە تەنها چوار
سەربازی تێدا بریندار بوو .ئەم ناوچەیە جێنشینی تیرەی رۆغزایی هۆزی جاف
بوو نەخشەیەكی ئەوتۆ وردی نەبوو پێویستی دەكرد هەلیكۆپتەر هێز بۆ ئەو
ناوچانە بگوێزێتەوە ،چونكە ڕێگەوبانی تێدانەبوو .هێزەكانی ڕائید یاسین بەسەر
چەندین گونددا گوزەریانكرد كە بوون و شوێنیان بە ڕەسمی هەر تۆمارنەكرابوو،
بەاڵم بێگوێدانە هیچ شتێك گشتیان ڕووخاندن.
وێرای ئەوەی ئەم هۆزە چەن سەرۆك جاشێكی دەست رۆیشتووشیان هەبوو،
بەاڵم زۆر كەم هۆز هەیە كەوا لەئەنفالدا وەك جافی ڕۆغزایی بەسەرهاتبێت،
كەیەكێكە لەو كۆمەڵە تیرانەی هۆزی جافی لێپێكهاتووەو دانیشتووی زیاد
لەسەد گوندی ئەم ناوچەیەبوون ،زۆریان ئەنفال ڕایماڵین .سەرۆكی رۆغزایی
كە پیاوێكی بەتەمەن بووە بەناوی مەحمود تۆفیق محەمەد (ساڵی 1927
لەدایكبووە) ئەمیش وەكو خەسرەو زۆربەی گەرمیانییهكانی تر هەمان قسە
دەكاتەوە كە پێشتر لەبن نركەو ناڵەی تۆپ و تەیارەدابوون بەبێ ئەوەی
پەیوەندیان بەسیاسەت و دەوڵەتەوە بوبێت.
مەحمود توفیق خاوەنی خێزانێكی گەورەی بیست و چوار كەسی بوون و
لەخانوویەكی پانوپۆڕی گەورەدا دەژیان .ئاگری تۆپخانەو بۆردمانی فڕۆكە ببوو
بە بەشێك لە ژیانی ڕۆژانەیان ،گوناهیشیان هەرئەوەندە بووە كە نەیاندەویست
زێدی خۆیان بەجێبهێلن ،بەاڵم چەكی كیمیایی ورەی ڕووخاندن .لە پاش
پەالماردانی سێوسێنان و شوێنەكانی تری قەرەداخ ،خەلكی بەراوكە مهحمود
(((10

.

توفیق قسە رۆیشتوویان بوو بەپەلە كۆبوونەوەیەكیان لەناو خۆیاندا كرد.
 .106ناوی ئەفسەرەكە لە برووسكەی ژمارە 10212ی 9ی نیسانی 1988دا هاتووە كە لەالیەن ئیستیخباراتی
كەالرەوە ئاڕاستەی دەزگای ئیستیخباراتی ناچەی ڕۆژهەاڵت كراوە.
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مەحمود توفیق لەگەڵ یادكردنەوەی ئەو دەمەدا قسە بۆ میدڵ ئیست ۆچ دەكاو
دەڵێ« :ئێمە بڕیارماندا خۆمان بدەینە دەستی دەوڵەتەوە ،بەو پێیەی كە
باوكی میللەتە ،ئێمەش جووتیاری هەژار بووین و پەیوەندیمان بە هیچ الیەكی
سیاسییەوە نەبوو ،بەاڵم ئەوان ئەوەیان پێكردین كە كردیان» .كوڕەكەشی
هەڵیدایەو وتی« :كە چووینە الیان ،دەوڵەت هەموومانی گرت و هەرچیمان
بوو تااڵنیانكرد و خۆشمانیان ئەنفالكرد و هیچ نەمایەوە»( .((10خەڵكی ماڵ و
حاڵیان بەجێهێشت و بەرهو گوندێكی تری ڕۆغزایی كە ناوی كوڵەجۆ بوو چل
پەنجا ماڵێك دەبوو کهوتنه رێ ،لەوێ بەپێیان بەرەو باشووری ڕۆژاوا بەناو
هەردەو جەوەڵدا چەند ڕۆژە ڕێیەك بوو .لەگەڵ ئەوەشدا كە ئەنفالی سێ
هێشتا بە ڕەسمیی دەستی پێنەكردبوو ،بەاڵم لەوكاتەدا گردو بەرزاییەكان پڕ
ببوون لەسەرباز و لەهەموو خاڵێكی پشكنیندا ،دەبوو خەڵكەكە باسی ئەوەیان
بكردایە كە دەچن بۆ ناودەوڵەت و خۆیان بە دەستەوە دەدەن .هێزەكانیش
دەستیان نەدەهێنا ڕێیان و پاشان خەڵكەكە گەیشتنە كوڵەجۆ و لەوێ دوو شەو
بەسەالمەتی مانەوە .بەاڵم لەڕۆژی سێهەمدا تەماشایان كرد ئەو گوندەی پەنایان
بۆ برد وا چواردەوری گیرا.
لەكاتژمێر یانزەو چارەكی پێش نیوەڕۆی ڕۆژی 13ی نیسان سوپا گەیشتە
گوندی كوڵەجۆ .پێش ئەوەی بگەن لەتەپە سەوز تووشی بەرگرییەك بوون،
بەاڵم ئەوەندە درێژەی نەكێشاوەو سەرئەنجام ئەوگوندەش وێرانكرا وەك
لەڕاپۆرتێكی هەواڵگریی سەربازیدا هاتووەو میدڵ ئێست ۆچ یاداشتی كردووە
(ڕەتڵەكەی كەالر دەستی بە سەر چوار تفەنگدا گرت) ((10(.كوڵەجۆ زیدی
تەیمور عەبدوڵاڵیە كە پاش گرتن و كۆكردنەوەیان رەوانەی تۆپزاوا كراون
 .107چاوپێكەوتنی میدڵ ئیست وۆچ ،كۆمەڵگای سموود20 ،ی مایسی .1992
 .108برووسكەی ئیستیخباراتی كەالر بۆ دەزگای ئیستیخباراتی ناوچەی ڕۆژهەاڵت ،ژمارە  10687لە 13ی نیسانی
1988دا.

116

پەالمارە سەربازیەكانی ئەنفال لە هەشت قۆناغدا

و دواتر خۆیان لەبەردەم چاڵەكانی مەرگدا بینییەوەو لەناو كۆمەڵكوژیەكەدا
تەیموری دوانزە ساڵ بەهەرچۆنێك بووە دەرفەتی رزگاربوونی بۆ رەخسابوو،
پاش دوركەوتنەوەی لەشوێنی كۆمەڵكوژیەكە كەوتە دەست بنەماڵەی ئال ئعێشم
لەگوندیكی پارێزگای سەماوەو ئەم ماڵە عەرەبە شیعە مەزهەبە بۆ ماوەی سێ
ساڵ تەیموریان لەالی خۆیان بەخێوكردبوو ،لەدرێژەی بەدواداچونەكانم دەرفەتی
ئەوەم بۆ هەڵكەوت بەدیداریان شادبم و ماوەیەك لەگەڵ ئەندامانی ئەو خێزانەدا
بەسەربەرم .تەیمور عەبدوڵاڵ لەگەڵ شەش دەربازبووی تری كۆمەڵكوژیەكەی
گەرمیان بوونە زیندوترین شایەتحاڵی جینۆسایدكردنی نەتەوەی كورد ،تەیمور
كە لەتەمەنی سێ ساڵییەوە لەگوندی كوڵەجۆ دەژیا( .((10هیچ سەروكارێكی
لەگەڵ سیاسەت و پێشمەرگایەتیدا نەبووچ جای ئەوەی خیانەتكاربێت !..باوكی
تەیموریش جووتیارێكی گوندنشین و خەریكی كشتوكاڵ و ئاژەڵداری بوو،
ژیانی لەسەر پارچە زەوییەكی بچووك بوو كە لەوەرزی پایزدا دەیكردە گەنم و
لەسەرەتای هاویندا دەیچنییەوە.
تەیموور كوڕە گەورەی عەبدوڵاڵ بووەو سێ كچی منداڵی هەبوو كە هەمویان
پێكەوە ئەنفالكران و تەیمور بەچاوی خۆی مەرگی هەموویانی لەگۆرێكی
بەكۆمەڵدا دیبوو ،ئەوەی مایەی سەرنجە ئەوەیە كەخەڵكی گوندەكانی تر لەدورو
نزیكیانەوە هاتبوونە كوڵەجۆ بەپێچەوانەی خەڵكی گوندەكانی ناوچەكە كەوا
هەڵدەهاتن گوایە سەالمەت و بێ گیروگرفتە ،وەك تەیموور بۆ میدڵ ئیست وۆچی
باسكردووە ،خەڵكی كوڵەجۆ تا دواساتیش هەر لەماڵەكانی خۆیاندا مانەوەو
نەجوواڵن .كەچی تانك و تۆپی قورس لەتیلەكۆوە ،كە هەروا سەعاتە ڕێیەك
لێیانەوە دوورە ،بەرەوڕوویان دێت ،ناچار هەر ماڵەو ئااڵیەكی سپی لەسەربان
 .109تەیمور عەبدوڵاڵ ناوی ئەو مێردمنداڵە بوو كە لەپەالماری ئەنفالی گەرمیاندا گیراوەو لە كۆمەلكوژییەكی
ناوچەی سەماوە دەربازی بووە ،ئێستا لەواڵتە یەكگرتووەكانی ئەمریكا دەژی و لەدادگای بااڵی تاوانەكان بۆ ئەنفال
ئامادەبوو.
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هەڵكردو ئەوجا هەموو ڕایانكرد .پیاوەكان بەباوكی تەیموریشەوە چەكەكانیان
لەبیرەكانی ئاوایی و شوێنی تردا شاردەوە .تەیموور خێرا فریای باوك و دایكی
كەوت و بەپەلە هەندێك كەلوپەلی ماڵیان خستە ناو عەرەبانەی تراكتۆرە
شەقوشڕەكەیانەوە .ئەوان وای بۆ دەچوون كەوا زۆریان پێناچێت و دەگەڕێنەوە
سەرماڵ و حاڵی خۆیان ،بەخەیاڵی خۆیان وایان دانا كە بچنە كۆمەڵگای
سمود ،لەوێ خزم و كەسیان بە فریایان دەكەون خزمەكانی لەئەنجامی پەالماری
پاكتاوكردنی گوندەكان زووتر لەبەهاری 1987دا لەوێ نیشتەجێ كرابوون،
بەاڵم خەڵكی كوڵەجۆو ئەوانی تریش هەستیان بەوەكرد كە سوپا تەنها تاقە
ڕێگەیەكی درچوونی بۆ هێشتبوونەوە ،لەشێوەی ڕەحەتییەكدا ،وەك كۆزە
(((11
كردنێك بەرەوخوار بۆ گوندی (ملەسوورە)
هێزەكە پاش ئەوەی كوڵەجۆی تێكدا لەوێوە بەرەو باكوور پێشڕەویی كردو
كاروانێك بلدۆزەر و ئیڤای بەتاڵی شوێن خۆی خستبوو زۆری پێنەچوو گەیشتە
هەوارە بەرزە ،ئەمیش دیسان لە ڕۆژانە ڕاپۆرتی هەواڵگریدا تۆماركراوە كە
«سووتاوەو كە لەدوای ئەو روخێندرا ،بەرلەوەی سوپا بیانگاتێ چۆڵیانكردبوو
هەاڵتبوون ،بەاڵم لە هەردو جەوهڵەكانی ئەو ناوچەیەدا كەوتنە ناو هێزێكی
سەربازەوە گیران و بەخێرایی بەرەو ملەسوورەیان خوار كردنەوە .هەرچەندە
ئەفسەرێك بەڵێنی پێدابوون كەس زیانی بەرناكەوێ و هەموویان لە كۆمەڵگایەكی
تازە دروستكراودا نیشتەجێ دەكرێنەوە .بەاڵم ئەوە درۆیەكی گەورەبوو ،خەڵكی
گوندی كونەكۆتر كە ناسراوترینیان نەجمەدینی حاجی عەلی بوو لەگەڵ سی و
حەوت كەسی تر لە شەش خێزانەكەی كونەكۆتر گیران و بێسەروشوێن كران
و نەبینرانەوە( ((11هەرچەندە ئەو كاتە رۆغزاییەكان جاش و پیاوی حكومەتیان
 .110گوندێكی سەربەقەزای كفریەو دەكەوێتە نزیكی جادەی گشتی كەالر كفریەەوە بەرلە ئەنفال گوندێكی
ناسراونەبوو بەاڵم لەدوای ساڵی 1991ەوە كە دەربازبووەكانی ئەنفال چیرۆكی خۆیان بۆ میدیاو لێكۆلیارەكان
دەگیرایەوە ئیدی ناوی ئەم گوندە بەزوویی بەكوردستان و جیهاندا باڵوبووەوە.
 .111بۆ بینینی كۆی ئەنفالكراوەكانی گوندی كونەكۆتر بروانە پاشكۆکان
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هەبوو جوابیان بۆ نەجمەدین ناردبوو بچنە بن باڵیانەوە ،بەاڵم ئەوان بەوە
قابل نەبوون و گوتبویان نانی سەرشۆری و نامەردی ناخۆین( .((11نەجمەدین
حاجی عەلی لەگەڵ شێخ حسێنی هەزاركانی بەرەو ملەسورەو دواتریش قۆرەتوو
بران هەرچەندە رێگایەك هەبوو بۆ دەربازبوونیان بەاڵم ئەوان رەتیانكردەوەو
وتبوویان مەگەر ئەو خەلكە هەمووی رزگاركەن ئێمە بەتەنیا رازی نین .هەر
لەو نزیكانە بیست و پێنج كەسی تری گوندی تەپە گەڕووسی دراوسێیان،
(((11
كەزۆربەیان ژن و منداڵ بوون رۆیشتن و جارێكی تر نەبینرانەوە
لە 15ی نیساندا ،لەژێر رەهێڵەی باران و لێزمەیەكی زۆردا هێزەكانی ڕەتڵی
كەالر گەیشتنە باكووری ئەوپەڕی ناوچەی عەمەلیات كە بۆیان دیاریكرابوو لەوێ
گوندی قولیجانی سەرحەدیان لەسەر چەمی ئاوەسپی وێرانكردو بەدەستوبرد
سووتاندیان .گوندی قوڵیجانی سەرحەد نزیكەی  20ماڵ بوون و بەهەژاری
سەریان پێكەوە نابوو ،میدێل ئێست ۆچ لەبارەی خێزانێكی قولیجانەوە
نوسیوێتی كەوتبوونە ناو هێزێكی جاشەوە كە موستەشارێك بە ناوی فەتاحی
كەریم بەگ فەرماندەی بوو ،پێی وتبوون «سەردەمی ئێوە تەواو ،ئێستا ئیتر
زەمانی دەوڵەتە»( .((11ئەمانیش هیچ دەروویەكیان نەبوو بێجگە لەوەی كە
بەناچاری ڕووەو ڕێگای سەرەكی ملبنێن .لەو پەالمارەدا خەڵكی گوندی قولیجان
 76كەسیان ئەنفالكرا ،لەوانە تەنها  9كەسیان لە نوگرەسەلمان گەرانەوەو 64
كەسیان جارێكی تر نەبینرانەوە( .((11ئیتر خەڵكە ڕاپێچكراوەكەی گوندەكان دوو
 .112له خانهوادهکهی نهجمهدین تهنها کوڕێک ماوه بهناوی (سهباح)و ئێستا ل ه رزگاری دهژی .سهباح ههستاوه ب ه
کۆکردنهوهی ناوی ههموو تاقانهکان ئهوانهی وهک خۆی بههۆی ئهنفالهوه به تهنیا ماونهتهوه.
 .113چاوپێكەوتنی میدڵ ئیست وۆچ ،كۆمەڵگای سموود20 ،ی مایسی .1992
 .114بەپێی قسەی زۆركەسی ناوچەی گەرمیان كە بەرپەالمارەكانی ئەنفال كەوتوون ،هەروەها چاوپێكەوتنی
میدڵ ئیست وۆچ ،كۆمەڵگای سموود لە بەرواری 20ی مایسی  .1992زۆر شایەتحاڵ ناوی فەتاح بەگ دێنن وەك
فەرماندەی هێزەكانی جاش لەم ناوچەیەدا .فەتاح بەگ كە بنەماڵەی بەگزادەی جافە تا روخانی یەكجاری رژێم لە
بەغدا بووە و ئێستاش لەشاری كەالر نیشتەجێیە.
 .115بروانە پاشكۆی كتێبەكە بۆ بینینی ناوی ئەنفالكراوەكانی گوندی قولیجان .كە لە ئەنفالستان ژمارە ()9
وەرگیراوە.
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ڕۆژیان لە ملەسوورە بەسەربردو نەیاندەتوانی بۆ هیچ الیەكی تر بڕۆن و لەو
گوزەرەدا لەدەرودەشت لێیكەوتبوون .عەشاماتێكی زۆر لەو ناوەدا خڕبووبوون
كە لە ژماردن نەدەهاتن و «لە ڕۆژی قیامەت دەچوو» وەك پیاوێكی خەڵكی
كونەكۆتر دەیوت كەوا خۆی و ئاژەڵ و مااڵتەكەی بە سەالمەتی لەوێوە
گەیشتبوونە ملەسوورە ،لە ڕۆژی سێهەمدا سەرباز فەرمانی پێدان بكەونەڕێ.
ئۆتۆمبیلی ئیڤایان لە سەربازگەی كەالرەوە بۆ هێنرابوو ،ئەوانەش كە ئۆتۆمبیل
و تراكتۆری خۆیانیان پێبوو بەخاوەنەكانیانەوە بە دوایاندا ڕاپێچیانكردن.
كاروانەكە لە ڕووباری سیروان پەڕییەوە ،بۆ ئەوبەر كەوا لە دوادوایی ساڵی
1975ەوە بە زۆر بەعەرەبكرابوو ،پاشانیش لەپاكتاوكردنی ناوچە سنووریەكانی
كۆتایی ساڵەكانی 1970و سەرەتای جەنگی ئێران ـ عێراقدا چۆڵكرا.
یهکهم قۆناغی گواستنهوهی خەڵكەكە بۆ قەاڵی قۆرەتوو بوو ،كە بارەگای
فیرقەی پیادەی 21ی سوپای عێراق بوو .بە واتایەكیتر «ئۆردووگای
ئامادەكراوی تایبەت» كە خرابووە ژێر كۆنترۆڵی ئیستیخباراتەوە بەپێی بڕیاری
15ی مارتی فەرماندەیی مەكتەبی باكووری حیزبی بەعس( ((11لە  18یان 19ی
نیساندا ڕەتڵەكانی كفری و كەالر بە ماوەی دە ڕۆژ لە ئەنفالی سێدا ئەركەكانی
خۆیانیان تەواوكردو هەرچی بەرگریكردن بوو لەنێوان ڕێگای كفری ـ كەالر و
ڕووباری ئاوەسپیدا تێكشكێنرا و تاقەبەرد یان خشتێكی هیچ گوندێك بە پێوە
نەما .الی ڕۆژهەاڵتیشەوە هێزەكانی پێباز و پوونگڵە هەمان سەركەوتنیان
بەدەستهێنا ،هێزە هاوبەشەكەی پێباز كە محهمهد نازم حهسهن فەرماندەی بوو
بە دوو ڕۆژ ئینجا توانی هێزەكانی یەكێتی نیشتمانی كوردستان جووتە گوندی
سۆفی ڕەحیم و عەلی وەسمان بڕووخێنێت و ناڕەزاییان لە موستەشارێكی
ناونەبراوی بەرپرسی فەوجی بەرگریی نیشتمانیی  75دەربڕیوە كە لەمەیدانی
شەڕ هەاڵتووە .بەاڵم هەر كە ئەو گیروگرفتانە چارەسەركران ئەو دوای هێزەكە
 .116نووسراوی فەرماندەیی مەكتەبی باكوور ،ژمارە 15 ،297ی مارتی .1988
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بێ هیچ تەگەرەیەك پێشڕەویكرد و لە پاش تەختكردنی چواردە ئاوایی تر هێزە
هاوبەشەكە گەڕایەوە شوێنی خۆی.
بەاڵم ئەو هێزانەی لە پوونگڵەوە پێشڕەوییان كرد تەگەرەیەكی سەختیان
هاتەڕێ .ئەم گوندە ماوەی هەشت میلێك دەكەوێتە باشووری بەنداوی
دەربەندیخانەوە ،پێشتر باسی شهڕی شێخ تهویلمان کردووه که هێزە هاوبەشەكە
هەر لەیەكەم ڕۆژی دەرچوونیدا تووشی بەرەنگاریەكی توندی پێشمەرگە بووەوە
كە بەرگرییان لە گوندی شێخ تەویل دەكردو چەند ڕۆژێكیش لەوەوپێش شەڕێكی
قورسی تێدا قەومابوو .عەقید سەلمان عبدالحسن كە فەرماندەی فەوجی
كۆماندۆی یەكی سەر بەفیرقەی  17بوو پێشتر لە پێكدادانێكدا بریندار كرابوو،
بێ ئەو زنجیرەی فەرماندەیی لێكترازابوو .یەكێك لە فەوجە پاڵپشتەكانی جاش،
كە فەوجی  131بوو ،بە شپرزەیی و ناڕێكی پاشەكشەی كرد .بەشێكیش لە
هێزەكە لەگەڵ ئەفسەرێكی تردا دابڕابوون و پێشمەرگە دایانگرتنەوە ،ئەو
دواشیان ماوەی دوو میل پاشەكشەیان كردو داوایان لە فیرقەی 21ی قۆرەتوو
كرد بێت بە هانایانەوە.
سوپا لەگەڵ ئەوەشدا كە فڕۆكە و تانك و هەلیكۆپتەری مووشەكهاوێژ و
تۆپخانەی قورس یارمەتییان دەدا بەاڵم پێنج ڕۆژی تەواوی خایاند بۆ شكاندنی
هێزی پێشمەرگە لە شێخ تەویلدا .كە ژمارەی شەڕكەریان نەدەگەیشتە پەنجا
كەس ،لە شەوی 13ی نیساندا پێشمەرگەكان فەرمانیان بۆ هات كە بكشێنەوە(.((11
لەم بارەیەوە رێكحراوی میدل ئێست ۆچ بروسكەو راپۆرتە هەواڵەكانی یاداشت
كردووەو نوسیوێتی كاتژمێر 14:30ی ڕۆژی ئایندەدا ،ئەفسەرێكی تازەی
فەرماندەی هێزە هاوبەشەكە بەناوی ڕائید سالم ،هەواڵێكی دایە بارەگاكەی خۆی
هەردوو گوندی شێخ تەویل و بۆیسانە «گیران و تێكدران» .هەر لەوكاتەشدا
 .117چاوپێكەوتنی میدڵ ئیست وۆچ لەگەڵ پێشمەرگەیەكدا كە لەشێخ تەویل شەڕی كردووە ،كەالر 31 ،ی مارتی .1993
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ڕاپۆرت درا كەوا پەنجاو سێ خێزان «گەڕاونەتەوە ڕیزی نیشتمانی»(.((11
ئیتر هێزەكانی رژێم بەجەیش و جاشەوە كە زانییان بەرگری نەماوەو بەریان
بەرەاڵ بوو توانیان بچنە قوواڵیی ناوچەكەوە ،بەاڵم لەوەوپێش خەڵك چۆڵیان
كردبوو ،ئەو خەڵكانەش كێ بوون هەروەك میدیل ئێست ۆچ باسی تیرەی
یان هۆزی رۆغزایی دەكاو نوسیوێتی (ئەوانەش ئەو گوندنشینانە بوون كەوا
مەحمود تۆفیق محەمەدی سەرۆك تیرەی جافی ڕۆغزایی دەمسپییان بوو).
لەكۆتایی مانگی ئازارو سەرەتای نیسان بەتایبەتی بەرواری 2ی نیسان كە
رژێم بەیانی سەركەوتنی لە قەرەداخ راگەیاندن ،پاش تێكشكانیان پێشمەرگەش
رووەو پانتاییەكانی گەرمیان و بناری شاخی زەردە( ((11بەدیوی گەرمیاندا
پاشەكشەیان كردبوو ،كە بریتی بوون لە پێشمەرگەكانی یەكێتی نیشتمانی
كوردستان و حزبی شیوعی عێراق كە هیزێكی كەمترو بچوكتر بوون ،كە هەندێك
بنكەو بارەگایان هەبوو لەگەرمیان .،بەاڵم هەڵەی پێشمەرگە ئەوەبوو كە وێرای
هەستكردنیان بەوەی كە ئەم ناوچەیە چیتر نەدەبووە شوێنی حەوانەوەی
ئەو هێزانە چونكە هێرشەكانی حكومەت بەردەوام بوون و ئەوانیش سەرباری
ئەوەی شەكەت و ماندووبوون ،خاوەنی هێزو چەك و تەقەمەنی و پێداویستییە
لۆجستییەكانی جەنگیش نەبوون هەتا لەگەل وەها لەشكرێكی پرچەك و
ئامادەباشدا بجەنگن و سیاسەتی وێرانكاریانەی پوچەڵبكەنەوە.
لەپەالمارەكانی ئەنفالی دووی قەرەداخدا شاخی زەردە لەالی ڕۆژهەاڵتییەوە
كۆنترۆڵكرابوو ناوچەكەش وێرانكرابوو ،ئەو هێزانەی تریش كە خۆیان بۆ پەالماری
تر ئامادەكردبوو لەڕۆژئاواوە لەپێشڕەویدان و زەمینە سازییان بۆ دەكرد« ،لەگەڵ
 .118ئەم زاراوە بریقەدارانە بەردەوام لە ئاڵوگۆڕی نامەو نووسراوە ڕەسمیەكانی ماوەی ئەنفالدا بەكاردەهات.
هەرچەندە زۆربەی ئەو كەسانەش كە لەمكاتەدا دەگیران ،زیاتر پێدەچێت كوژرابێتن وەك لەوەی مابێتن.
بروسكەكانی ئیستیخباراتی فەیلەقی دوو بۆ فەرماندەیی مەكتەبی باكوور و دەزگاكانی تر ژمارە  10780و  10915لە
15ی نیسانی 1988دا .شیاوی باسە بۆیسانە شوێنی خۆبەدەستەوەدانی خەڵكە هەاڵتووەكەی هۆمەرقەاڵ بوو كە لە
ئاخر و ئۆخری مارتدا ،لە ئەنجامی عەمەلیاتی ئەنفالی دووی قەرەداخدا گەیشتبوونە ئێرە.
 .119شاخی زەردە نزیكەی  5900پێ بەرزە شاری دەربەندیخان دەكەوێتە بەردەمی و پشتیشی لەگەرمیانە
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ئەو هێزە تایبەتیانەدا كە هەلیكۆپتەر دایدەبەزاندن (قوات خاصە) گەمارۆیان
داوە و تەنگیان پێهەڵچنیوە ،لەبەر ئەوە مەحاڵ بوو بۆ پێشمەرگە چیتر بەرگری
بكات ،خەڵكیش بەتەواوی شلەژابوون و بەسەر لێشیواویەوە دەهاتن و دەچوون.
بەرگریی یەكێتی نیشتمانی كوردستان لە زەردەلیكاویش نەیتوانی زۆربخایەنێ،
بەڵكو ئەویش وەكو پێشبینی كراوە تێكشكاوە ،ئیتر خەڵكی ئەم گوندانە كە
بەهەزاران كەس بوون پۆلپۆل خۆیان بەرەو خواربوونەتەوەو بەزۆریش لە گوندی
فەقێ مستەفا گیران و سەرباز و جاش چواردەوریان گرتن و بە ئیڤا ڕەوانەیان
كردن»( ((12بەشێكیش لە خەڵكەكە بە زەحمەت و ماندووبوونێكی زۆر بەدرێژایی
زنجیرە شاخەكانی قەرەداخدا بەرەو باكوور ڕۆیشتن لەگەڵ ئەو پێشمەرگانەدا
كە لەوێ مابوونەوە .كە زۆریان پێشمەرگە چاوساغی كردن و بەزەحمەتێكی زۆر
رزگاریان بوو( .((12بەپێی بروسكەی ئیستیخباراتی فەیلەقی دوو بۆ فەرماندەیی
مەكتەبی باكوور و دەزگاكانی تر ،ژمارە  11386لەبەرواری 21ی نیساندا.
سەرلەبەیانیی ڕۆژی 20ی نیسان هێزە هاوبەشەكەی پوونگڵە گەڕایەوە شوێنی
خۆی و ڕایگەیاند كە تەواوی ئامانجەكانی جێبەجێ كراوە( ((12ئەو چەندگوندە
كەمەی كەپێشمەرگەو هێزی جێگیریان تێدابوو بەئاسانی دابڕان و هیچ هێزێكی
پاڵپشت و زەخیرەو خواردنێكیان نەدەگەیشتی ،پێشمەرگەكانیش دەبوو یان
هەڵبێن یان شەڕ بكەن تا تەقەمەنییان پێنامێنێت.
ئەو پێشمەرگانەی لەناوچەكانی ئەنفالی یەكەم و دووەمەوە گەیشتبوون
هەموو ماندوو شەكەت بوون ،بەهۆی پەالماری كیمیاییەوە نەیاندەتوانی بەرگری
بكەن .ئەگەرچی ڕژێمی عێراق لەپەالماردانی گەرمیاندا گازی ژەهراویی پێویست
نەبوو كەچی لەگوندی تازە شاری گەرمیانیش ئەم چەكە قەدەغەكراوەی
 .120بروانە میدل ئێست ۆچ – جینۆساید لەعێراق پەالماری ئەنفال بۆسەركورد – چاپی دووەم خانەی وەرگیران
محمەد حەمە سالح توفیق
 .121هەمان سەرچاوە ل312
 .122هەمان سەرچاوەی پێشوو.
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بەكارهێناوە بەاڵم پاش بەرگرییەكی ئازایانەش لەهەندێ سەنگەردا بەتایبەتی
لە تازەشارو شێخ تەویل سەرئەنجام پێشمەرگە خۆیان نەگرت و لەبەرواری
1988/4/14دا بریاری پاشەكشەیاندا ،جگە لەچەند فەرماندەیەكی پێشمەرگە
كە هەموویان گەرمیانی بوون لەوانە (عوسمانی حاجی مهحمود ،مەال ئەحمەدی
كەالری ،حەمەرەش) و چەند پێشمەرگەیەكی حزبی شیوعی ئەوی تریان
بەرەو ناوچەی مەڵبەندی سێ پاشەكشەیانكرد( .((12بەاڵم دەبێ ئەو راستیەش
لەبەرچاوبگیرێ كە بەرگری كردنی پێشمەرگە كارێكی بێهودە بوو بەتایبەتی
لەپاش بەكارهێنانی چەكی كیمیاوی لەچەندین شوێن لەوانە لە تازە شاری
گەرمیانیشدا لەمباریەوە میدل ئێست ۆچ نووسیوێتی (ڕاپۆرتگەلێكی متمانە
پێكراو هەن لەسەر پەالماردانی كیمیایی گوندی تازەشاری ناحیەی قادر
كەرەم ).بۆ زانیاری زیاتر بڕوانە الپەرە( 248ـ  .)249هەروەها میدڵ ئیست
وۆچ هەندێ ڕاپۆرتی پێگەیشتووە لەسەر هێرشی كیمیایی بۆ سەر خاڵۆبازیانی
(قەرە حەسەن) ،بەاڵم وەكو راپۆرتەكە باسی كردووە زۆر جێی متمانە نین(!((12
ئەمەش لەالیەك بەهۆی دڵرەقی و درندەیەتی سوپاكەو لەالیەكی تریشەوە
بەهۆی بەرگریەكی قارەمانانەوەو شەڕی مانونەمانەوە بوو كە پێشمەرگە وێرای
گەمارۆدانێكی گەورەش لەالیەن جەیش و جاشێكی بێئەژمارەوە سەرباری ئەو
هەموو بێ ئیمكانیاتەشیان كەچی بەرگرییەكی ئازایانەیان كردبوو.

 .123بروانە بیرەوەریەكانی سەنگاوی – محمود سەنگاوی 2004-
 .124بروانە میدل ئیست ۆچ – جینۆساید لەعێراق پەالماری ئەنفال بۆسەر كورد .خانەی وەرگیران چاپی دووەم
– محمەد حەمە سالح توفیق.
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ڕۆڵـــــی جـــاش
لەبەرئەوەی لەپەالمارەكانی ئەنفالدا جاشەكوردەكان كەمینەیەكی زۆركەمیان
نەبێت دەنا زۆربەی موستەشارەكان لەگەڵ خەڵكی لێقەوماودا درۆیان كردووە،
پروپاگەندەی ئەوەیانكردووە كە لێبوردنەو ئەمان دەیانپارێزن و لەشارۆچكەو
كۆمەڵگاكان نیشتەجێیان دەكەنەوە ،ئەم جۆرە كەسانە ئەمرۆ لەالیەن خەڵكێكی
زۆرەوە وەكو تاوانباری ئەنفال تەماشادەكرێن ،ئەمەش لەو سۆنگەیەوەیە كە ئەم
گومانلێكراوانە نەچوونەتە بەردەمی دادگا هەتا مەسەلەی تاوانباری و بێتاوانییان
یەكالیی بكرێتەوە ،بۆیە لەدیدی خەڵكەوە ئەوانە تاوانبارن ،دەنا ئەگەر بێتاوان
بونایە خۆیان دەچوونە دادگاو چیتر قایل نەدەبوون ئەو پەڵەرەشە بە تەوێڵی
خۆیانەوە بهێڵنەوە.
بۆیە كاتێك باس لەئەنفال دەكرێت ناشێت رۆڵی خراپەكاری جاشەكان
فەرامۆش بكرێت ،ئەگەرچی هەندێكیان رۆڵی باشیشیان گێڕاوەو خەڵكیان
رزگاركردووەو هەندێكیشیان باس لەچاكەو پیاوەتی خۆیان دەكەن لەو
ڕۆژگارەدا ،بەاڵم بەشداریكردن لە تاوانێكی وەكو ئەنفالدا ئەوەندە كاریگەرە
ئەو قسانە بەهانایانەوە نایات و هەمیشە پرسیارێك خۆی قوتدەكاتەوە دەبێت
بەشداریكردن لە تاوانی ئەنفالدا چ كەلێنێك بۆ مەردایەتی بهێڵێتەوە؟ وای بۆ
دەچم بەعسیبوون و الیەنگریكردنی بەعس لەسەروەختی ئەنفالدا پەڵەیەكە
بەتەوێڵی هەر كەسێكەوە ،چ جای ئەوەی لەو ڕۆژگارەدا چەكداری ئەو دەسەاڵتە
تاریك و خوێناوییە بووبێت و ڕاستەوخۆ بەشداری ئەو كۆمەڵكوژیەی كردبێت؟
ئەگەر باس لە ڕۆڵی هێزەكانی جاش نەكرێت لەسەروەختی ئەنفالدا .وەك
بەشدار لەتاوانی سوپادا ،ئەوا كەلێنیكی گەورە دەكەوێتە هەر نووسین و
لێكۆلینەوەیەكەوە ،ئەم کتێبەش دەیەوێت باس لەئەنفالی گەرمیان بكات ،بۆیە
ناشێت الیەنداری تێدابێ و لەسایەیدا هەندێك كەس بێگوناه و سەربەرز بێنە
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دەرێ و قەڵەمەكەم سەرشۆری بەردەمی قوربانیانی ئەنفال بێ.
ئەوەی گومانی نەهێشتووەتەوە ئەویە كە ئەوان هاوكاربوون لەڕاپێچكردنی
هەزاران هاواڵتی كورددا ،بەرەو گۆرەكانی مەرگ و كامپەكانی كۆكردنەوە
لەتۆپزاواو قەاڵی نزاركێ و زیندانیكردن لە زیندانەكانی دبس و تكریت و
سەالمیەو نوگرەسەلماندا ،كە لەم زیندانانەدا سوكایەتیەكی بێ ئەندازەی
بەكوردبوون و بەكۆمەڵگەی مرۆڤایەتی تێداكراوە ،لەپێش هەمووانەوە ئەنفال و
ڕەفتارو كرداری ئەو جاشە كوردانە سوكایەتییەكی گەورەبوو بەو گوندنشینانەی
گیران و دواتریش لەالیەن بەعسیەكانەوە پێیان دەگوترا ئەنفالكراو .یەكەكانی
جاش ئەرك و فەرمانێكی بەرباڵویان لەئەستۆگرتبوو ،بەلێنامەیان پركردبووەوە
كەدڵسۆزی حزبی قائیدو «سەركردەی مەزن» بن( .((12ئەوان كاروانی سوپایان
دەپاڕاست و پێش هێزەكان دەكەوتن بۆ گوندەكان و چاوساغیان دەكرد ،لە
ڕاستیدا رۆلی كاریگەریان هەبوو بۆ ڕێخۆشكردن و سۆراخكردنی هەواڵ و
زانیاریی پێویست ،بەووتە كوردیەكە «كەوا سووری پێش لەشكربوون».
رۆڵی ئەوان لەوێدا بۆ بەعس و سوپاكەی گرنگ بوو ،چونكە ئەوان شارەزای
گشت هەردە و جەوهڵ و چیاكان بوون و هەموو شوێنێكیان دەپشكنی و بەتەنیشت
تااڵنی و حەرامخۆری خۆیانەوە بەدوای ئەو كەسانەشدا دەگەڕان كە لەدەست
پێشڕەویی سوپا هەاڵتبوون ،ئەو جاشە كوردانە بوون كەخەڵكە خۆپەنادەرەكەیان
دەدۆزیەوەو بەدڵرەقییەوە دەسگیریان دەكردن و دەیاندانەدەست یەكەكانی
سوپاوە .زۆر جاریش بەشێوەیەكی نامەردانە خەڵكیان فریودەدا و پروپاگەندەی
 .125لەراپەرینی ئازاری  1991دا بەڵگەنامەیەكم چنگ كەوت كە جاشەكان پریانكردبووە وەك سوێند خواردنێك
وابوو بۆ حزبی بەعس .بەداخەوە لەماڵتااڵنكردنەكەماندا ئەو بەڵگەنامەیەش تێداچوو ،بەاڵم ئەوەی مایەی لەسەر
وەستانە تا ئەم چركە ساتە وێرای هەواڵپرسینێكی زۆر لەو جۆرە بەڵگەیەم بەرچاو نەكەوتەوە كە دەقەكەی بەم
شێوەیە بوو( .من فاڵنی كوری فاڵن فەرماندەی (ئەوەی الی من مەفرەزەبوو)...............م بەلێن دەدەم بە
حزب و سەرۆكی فەرماندە هەركەسێك بگرم لە عەملیاتی ئەنفالدا لەماوەی  72كاتژمێردا رادەستی فەوجی دەكەم
ئەگەر ئەو تێكدەرە كەسی پلەیەكی خۆشم بێت .بەپێچەوانەوە ئامادەم سزای مەرگ قبوڵ بكەم .قەرماندەی فالن.
بەردەوامیتان لە پێناوی حزب وشۆرشدا.
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لێبوردنی گشتیان دەكردو بەڵێنی پەنادانیان بەخەڵك دەداو دواتریش بەڵێنی
خۆیان دەشكاند .لەم بارەیەوە شایەتحالێكی زۆر باس لەوە دەكەن كە جاشەكان
درۆیان لەگەڵدا كردوون و بانگەوازی ئەوەیان بۆ خەڵكی گوندەكان كردووە كە
هێچیان بۆنابێ با بێنەوە سەر ماڵ و حاڵی خۆیان و خۆیان تەسلیم بكەن.
ئەوان خەڵكە هەاڵتووەكانی ناو هەردەو جەوهڵەكانیان تەفرەدا و بەڵێنی
لێبووردنێكیان دانێ كە فرتوفیڵی خۆیان بوو ،دەنا هەرگیز لێبوردن لەئارادا
نەبوو ،واتە بەڵێنی ئەوەیان پێدان كە ئەمەش زنجیرەیەكی كۆتایی نەهاتووی
پەالمارەكانی دەوڵەتە بۆ سەرلەنوێ نیشتەجێكردنەوە ،بەوەی گوایە «ژیانێكی
هاوچەرخ» بۆ خەڵكەكە دەخوازن لەكۆمەڵگاكانی ژێر دەسەاڵتی دەوڵەتدا.
ئەگەر جاش هەبووبێ لەپەالماری ئەنفالدا گوندنشینەكانی پەنادابێ ئەوا هەر
ئەوانیش بوون بەردەوام درۆیان بۆ ئەفسەرەكانی سوپا دەكرد كەوا گوندنشینە
دەسبەسەرەكان «لە شەڕدا گیراون» ،ئەمەشیان وەك مەرایی كردنێك بۆ
ئەوەی ئەفسەرەكانی سوپا لێیان ڕازی بن ،یان ڕەنگە بەهیوای ئەوە بووبێتن كە
بەپارە یان بەشتومەك خەاڵت بكرێن .لەمبارەیەوە گەلێك شایەتحاڵی دووسەرە
هەن هەم بەرزگاربوونیان بەهۆی موستەشارێكەوەو هەم گیرۆدەبووینان بەهۆی
وەعدو بەلێنە درۆینەكانیان .بۆیە ئەم جۆرە حاڵەتانە تەنها بەدادگاكان یەكالیی
دەكرێنەوە ،بەتایبەتی لە ڕۆژگارێكی وەكو ئەمرۆدا دادگایی كردنیان ئاسوودەیی
و متمانەیەكی زۆر بۆ هاواڵتیانی كورد دەگێرێتەوە بەوپێیەی ئەنفال برینێكی
گەورەی كردووەتە جەستەو رۆحی تاكی كوردەوە.
جاشەكان تەنها بەوە تۆمەتبار نین كەوا خەڵكیان داوەتە دەست سوپاوە
بەڵكو زەقترین دیاردەی تااڵنی و برۆ لەالیەن جاشەكانەوە بوو ،چونكە گەڕان
بەدوای تااڵن و بڕۆدا نەك هەر كۆسپێكی لەبەردەمدا نەبوو ،بەڵكو بە فەرمی
لە راسپاردەكەی تاهیر توفیق ئەلعانیدا كە ئاراستەی فەیلەقەكانی سوپا و
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ئەمن و موخابەراتی كردبوو عەلی حەسەن مەجید واژۆی كردووە لە برگەی
حەوتەمی (بریاری )4008دا( ((12دەرفەتی بۆ ڕەخسابوو ،جاش نەك هەر
شەرمیان لە ڕەفتاری خۆیان نەدەكرد ،وەكو ئاماژەمان پێكرد لەبرگە()7
ی بریاری 4008ی نوسینگەی باكوردا كە لە20ی حوزەیرانی ساڵی 1987ەوە
(((12
باڵوكرابووەوە ،زەمینەی تااڵن وبرۆ سازكرابوو ،وەكو رێنماییەكی فەرمی
پیاوەكان بدەنە دەستی ئێمە وماڵ و كەلوپەلیش بۆ ئێوە» ،ئەمە قسەی
«ڕەفیق حیزبییەكی»( *((12بەعسی بووە بۆ یەكێك لە سەرانی جاش(.((12
هەرچی پیاوانی ئیستخبارات بوون وا باڵویان دەكردەوە كەوا پێشمەرگە كافر
و بێدینن و دەبێ وەك كافریش ڕەفتاریان لەگەڵ بكرێت» ،ئەم قسەیەش
بەكۆنە موستەشارێك وترابوو لە كۆبوونەوەیەكدا ئەفسەرانی ئیستیخباراتی
سوپا سازیان كردبوو« .ئێوە هەرماڵ و سامانێكی پێشمەرگە هەیەو لەشەڕدا
دەستی بە سەردا دەگرن بۆ خۆتانی ببەن ،ژنەكانیشیان بەپێی شەڕع و
یاسا حەاڵڵی ئێوەیە ،هەروەها تەواوی ئاژەڵ و مااڵتیشیان»( .((13ئەوی ڕاست
 .126برگە ()7ی بریارەكە بەم شێوەیە ریگە دەداتە جاشەكان :هەموو ئەو شتومەكانەی كەوا فەوجەكانی دیفاع
وەتەنیو جەنگاوەرەكانیان دەستیان دەكەوێت بۆ خۆیان دەبێت تەنها چەكە قورسەكان و چەكی ئەسنادو چەكی
مامناوەندی نەبێت ،چەكە سوكەكان بۆخۆیان دەبێت ،ئێمەی لێ ئاگاداربكەنەوەو تەنها ژمارەكانیان تۆماربكەن.
پێوەیستە لەسەر فەرماندەی جەحافلەكان چاالك بن بۆ ئاگاداركردنەوەی هەموو موستەشارەكان و فەرماندەی
سرییەكانیان و مەفرەزەكانیان ،بەوردی(بالتفصیل) ئێمە ئاگادار بكرێینەوە لەچاالكییەكانی فەوجەكانی دیفاع
وەتەنی( )0سەرۆكایەتی مەجلیسی تەشریعی( )0سەرۆكایەتی مەجلسی(تنفیذی) جێبەجێكردن ( )0دەزگای
زانیاری ( )0سەرۆكایەتی ئەركانی سوپا( )0پارێزگارەكان( )0سەرۆكەكانی لێژنە ئەمنییەكان(نینوی ،تامیم ،دیالی،
صالح الدین ،سلیمانیە ،اربیل ،دهۆك( )0رازگری لقەكانی ئەوپارێزگایانەی كە لەسەرەوە ناویان هاتووە()0
بەرێوە بەرایەتی هەواڵگری گشتی سەربازی گشتی( )0بەرێوەبەرایەتی ئەمنی گشتی( )0بەرێوەبەری ئەمنی ناوچەی
حوكمی زاتی بەرێوەبەری ئەمنی پارێزگاكانی – نینوی ،تامیم ،دیالی ،صالح الدین ،سلیمانیە ،اربیل ،دهۆك ()0
تكایە بۆ تێروانین و جێبەجێكردن هەر كەسەو بەپێی تایبەتمەندێتی خۆی( )0ئاگادارمان بكەنەوە
 .127بروانە بریاری  4008ی نوسینگەی باكوری رێكخستنی باكور
 .128ئەمە كەوانی دەقە ئینگلیزیەكە خۆیەتی ،ئەم زاراوەیە لە ناو كوردیشدا باو بوو وهەر ئەم شێوازە عەرەبیەی
بۆ بەعسیەكان بەكاردەهات نەك هاوڕێ و هەڤاڵی كوردی.
 .129ئەو تێبینیە بە ڕێكەوت گوندنشینێك گوێی لێبووە لە گفتوگۆیەكی نێوان ئەفسەرێكی سوپا و موستەشارێكدا
بە ناوی سەعید ئاغا لە گوندی گەرەوان (ناحیەی ڕەواندز) .چاوپێكەوتنی میدڵ ئیست وۆچ ،گەرەوان 29 ،ی
نیسانی .1992
 .130چاوپێكەوتنی میدڵ ئیست وۆچ لە گەڵ كۆنە موستەشار محەمەد عەلی جاف ،سلێمانی 11 ،ی مایسی .1992
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بێت جاشەكانیش درێغییان نەكردو گوندە چۆڵكراوەكانیان سەرپاك بێبەزەییانە
تااڵندەكرد لەپێش سووتاندن و تەختكردندا .ئەو باسەی كەوا لێرەدا ژنێكی
گوندنشین بەناوی زەینەب دەیگێڕێتەوە نموونەو شێوازی گەلێ حاڵەتە« :بێژم
چی برا ،خۆ هیچ مەحكەمەیەكیان نەكرا هەتا منیش بچم قسەبكەم ،من ئیسە،
چیم لەدەست تێت بەخوا خۆم باش ئەیزانم ئەو جاشەی ماڵ باوكمی تااڵنكرد،
دووپەنی دا زۆپەو تەلەفزیون و ماتۆڕ ئاوەكەی ماڵ باوكمی برد ،ماتۆر بان
بیریان بی ،بردی»(.((13
بەاڵم لەكاتێكدا كە زۆربەی جاشەكان ئەو ئەرك و فەرمانانەی پێیان
دەسپێردرا بەڕێكی ئەنجامیان دەدا ،لە هەمان كاتیشدا دەبێ ئەو ڕاستییەش
بگوترێ كەوا دوودڵیی لەمێژینەی ڕژێمی عێراق سەبارەت بە دڵسۆزیی جاش
و جەیش شەعبی و میلیشیای كورد بنەمایەكی ڕاستەقینەی هەبوو ،هەرچەندە
جاشەكان وەك تاكە كەس توانیویانە لێرەو لەوێ كەم و زۆر خەڵك دەرباز
بكەن بۆ شارۆچكەو كۆمەڵگاكان .چونكە ڕاستییهكەی هەر بەبۆنەی جاشیشەوە
بووە كەوا هەندێك كەس رزگاربوون لەم بارەیەوە حهمەسور لە گوندی كەالری
كۆن بۆ ساڵنامەی ئەنفالستان دەدوێو دەڵێت پارەمداوەتە جاش خەڵكم پێ
رزگاركردووە لەوانە باس لە حاڵەتێك دەكات كە بری  300دیناری سویسری
داوەتە ئامر سریەك تا رێگەی بدات بچێت خێزانێك بهێنێتەوەو لە گوندی
كەالر پەنایان بدات» .هەروەها كورێك بەناوی جەالل بەهەمان شێوە لەو
بارەیەوە بۆ ساڵنامەكە دەڵێت جاشەكان لەبەرانبەر چەند سەر مەڕێكدا
ڕێگەیانداین بچین چەند خێزانێك بهێنینەوە( ،((13بەم شێوەیە پێدەچێت هەندێ
لە دڵنەرمیی جاشەكان بەهۆی بەرتیلەوە بووبێت رەنگە لێرەدا هەڵوەستەكردن
لەسەر پیاوەكەی كەالری كۆن لەناوچەی گەرمیان (حەمەسور) زیاتر شوێنی
 .131چاوپێكەوتنی ئەنفالستان لەگەڵ زێنەب  -ژمارە  4ی نیسانی  2006كفری.
 .132چاوپێكەوتنی ئەنفالستان  -ژمارە –  - 4لەگەڵ هەردوو كەسەكە حمە سورو جەالل كەالری كۆن – 2006
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شیاوی خۆی بێت (حەمەسور كە ئێستا لەكەالر دادەنیشێ بەووتەی خۆی
كەچاوپێكەوتنێكم لەگەڵ كردووە دەگیرێتەوە شەوان خۆم دەكوتایە جەولەكانو
خەڵكم رزگار دەكرد ،سوێندی خوارد كە چەندین جار وەكو بەرتیل پارەی
داوەتە جاشەكان و خەڵكی رزگاركردووە پڕكێشی ئەوەشی كردووە دەڵێت من
خۆنە جاش بووم و نەپیاوی حكومەتیش بووم ،بەاڵم عەشیرەت نەماوە لەم
گەرمیانە لێم رزگار نەكردبێت)
بەاڵم چەند بەڵگەیەكیش ئەوە دەگەیەنن كە دڵنەرمی جاشەكان ئەوەبووە كە
بەڕاستی لەدوای ئەنفالی سێ وە دەرفەتێك هەبووبێ یان بڕوایان بەو درۆیانە
كردبوو كەبۆ خەڵكی دێهاتیان دەكرد ،یان هەندێكجار خۆشیان هەر درۆیان لەگەڵ
كرابوو .میدڵ ئیست وۆچ كۆنە موستەشارێكی بینیوە كە فەوجەكەی لە الیەن
سوپاوە زانیاریی ئەوەی دراوەتێ كە «دەچن بۆ گرتن یان كوشتن یان هێنانی
پیاوی گوندەكان» .بەاڵم ئەمە بەڵگەیەكی جیاكار بوو ،لە گوندێكی پارێزگای
دهۆكی باكوورەوە سەرچاوەی گرتووە ،كەوا ناوچەی قۆناخی ئەنفالی هەشتو
كۆتایی بوو ،بۆیە پێدەچێت فەرمانەكانی سوپا لە گەلێ بواردا گۆڕانكاریی
بەرچاویان تێدا كرابێت .ڕاو بۆچوونێكی زۆرو باڵو هەیە ،بەتایبەتی لەئەنفالی
سێی گەرمیاندا ،كەوا موستەشارەكانو ئەو كەسانەش كە ئەوان فەرماندەیان بوون
لە نیازو مەبەستی ڕژێم بێئاگابوون هەتاوەكو ڕاپێچكردنەكە گەیشتە قۆناخێكی
مەترسیدار ،هەر بۆ نمونە هەندێك لەجاشەكان براو خزمە زۆر نزیكەكانی
خۆشیان داوەتە دەست ئیستخبارات و سوپاوە بەنیازی پارێزگاری كردنیان،
بەاڵم هەر ئەو بینینە بوو جارێكی تر نەبینرانەوە( ،((13هەرگیزیش بە بیرمدا
نەدەهات قەسابخانەیان بۆ سازبكەن .هەموو ئەوەی كە جاش كردی یارمەتیدانی
سوپا بوو بۆ ڕەخساندنی باشترین ڕێگای كاركردنە سەر خەڵكی گوندەكان و
 .133وەك چۆن كاتی خۆی ڕوویدا ،لە مەسەلەی ڕاگواستنە بە ناوبانگەكەی بارزانیەكان و خەڵكی تریشدا ،لە
ساڵەكانی 1970دا.
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گرتنی ئەوانەی دەرباز دەبوون و تەسلیم كردنیان بە سوپا» .ڕۆژێكیشیان لە
ئەفسەرێكی پرسیبوو ئەم خەڵكە گیراوە چییان لێدەكرێت ،ئەویش لەوەاڵمدا
وتبووی« :دەیانبەین بۆ گوندی هاوچەرخ» بەاڵم دواتر موستەشارەكە دڵی
كرمێ دەبێت و لە دەرفەتێكدا سەردانی كەمپێكی سوپا دەكات (پێدەچێت
قۆرەتوو بووبێت)و لەوێ خەڵكێكی گیراوی زۆری بینیبوو ،لێرەش دیسانەوە
لە ئەفسەرێكی پرسیبوو كە نیازیانە چیان لێبكەن ،ئەفسەرەكەش لە وەاڵمدا
وتبووی« :ئەوە كاری تۆ نییه» .كاتێ گومانی موستەشارەكە بوو بە قەناعەت،
بەقسەی خۆی هەستی بە پەشمانییهكی زۆر كردووە« :تفمان لە خۆمان دەكرد
بۆ بەشداربوونمان لەم كارەدا كە تاوانێك بوو كردمان»(.((13
بەاڵم لەكۆی ئەو هەموو جاشانەی بەشداری ئەنفالیانكردووە بەدەگمەن باسی
ئەوە دەكەن جاش فریایان كەوتبێ بەڵكو بەگشتی قسەو بۆچونیان لەوەدا
یەكدەگرێتەوە كەوا جاش فریوی داون ،بەپێچەوانەشەوە ئەو قسانە دەگمەنن
تەنها باس لەمەركەز شەبابەكەی دوزخورماتوو دەكەن كەجاشێك بەناوی جەبارە
درێژ كە پێشتر پێشمەرگەبووەو لەگوندەكانی دەوروبەری كفریش لەگەرمیان
باس لە موستەشارێك دەكەن بەناوی سەعید حەمە غەریب جاف كە پڕكێشیان
كردبێت و خەڵكیان رزگاركردبێت»(.((13
هەروەها ژنێكی خەڵكی گوندی وارانی ،كە جاش گرتبوویان و بردبوویان
بۆ توزخورماتوو ،دابوویانە دەستی سوپاوەو لەوێ «دەسبەجێ ژن و پیاویان
لێكترجیاكردەوە و خستنیانە ئۆتۆمبیلی بارهەڵگرەوە و بردنیان بۆ تكریت .كاتێ
لێمان پرسین مەسەلە چییەو چیان بە دەستەوەیە ،ئەفسەرەكان وتیان تكریت
باشتر و لەبارترە بۆیان» .لێرەدا جاشەكان كەوتبوونە گومانەوەو «هەندێكیان
 .134چاوپێكەوتنی ئەنفالستان هەمان ژمارەی پێشوو چاوپێكەوتن لەگەل عومەر حاجی سالح دوزخورماتوو.2006 -
 .135بروانە هەردوو ژمارەی ئەنفالستان -چاوپێكەوتن لەگەڵ وەهاب و كەریم حسێن ژمارە  2006 – 4دەوزخورماتوو،
هەروەها ژمارە  6چاوپێكەوتن لەگەل سەعید جاف سلیمانی.2009 -

131

هاتن بۆ ڕزگاركردنی هەمان ئەوكەسانەی كەخۆیان پێشتر گرتبوونیان و
دابوونیانە دەستی سوپاوە .بەمجۆرە جاشێك (كەپێدەچێت هەمان ئەو جەبارە
درێژەبێت) دە ئافرەتی ڕزگار كرد .پاشان بردینیان بۆ ماڵی خۆیان و لەوێ
شاردینیانەوە»(.((13
بەاڵم لێرەدا دەبێ پرسیارێكی ڕاست و دروست ئاڕاستە بكەین لە بارەی ڕۆڵی
جاشەوە ،ئایا ئەمانە لە ڕاستیدا چ جۆرە هێزێك بوون و تواناو دەسەاڵتیان
چەندبووە...؟ بێگومان ئەوە رون و ئاشكرابوو كەوا لەپەالماری ئەنفالدا،
جاشەكوردەكان ،لەسادەترین سەربازی پیادە لەسوپای نیزامیدا بێدەسەاڵت
تربوون .هەتا دەسەاڵتە بێ منافیسەكەی عهلی حهسهن ئهلمهجید نەهاتبووە
ئاراوە جاش لەناو فەوجەكاندا تەنها سەركزكردن و خۆپەنادانێك بوو لە شەڕو
خۆدزینەوەیەك بوو لە تەنوری جەنگی هەشتساڵی ئێران – عێراق  -بەاڵم
ئایا بەعس بەو هەموو رقەیەوە بەرانبەر ئەو كەسانە لێدەگەرا هەروا بێ ئارەق
بۆی دەرچن..؟ بەتایبەتیش بۆ كەسانێك لەبن دەستی خۆیدابوون ،نەك
بەرگریكار .مەگەر چۆنها دەنا جاشەكان هیچ قسەیەكی ئەوتۆی نەدەرۆیی ،بەاڵم
لێشیان قبوڵ نەدەكرا سەرپێچی بكەن و بە كەیفی خۆیان یاری بەچارەنوسی
گیراوەكانەوە بكەن .مەگەر چۆنها توانیبێتیان داكۆكی لەخۆشیان بكەن .لەكۆی
ئەو هەموو موستەشارەی لەناو كوردا هەبوون مەگەر چۆنها گوندێكیان لەنزیك
شارۆچكەكانەوە مابێ دەنا هەموویان لەگەڵ زەویدا تەختكراون و زۆریشیان
بەدەستی جاشەكان سوتێنراون .بەڵگەنامەكانی ئەمن لەسەر ئەو گوند
ڕووخاندنەی لە ساڵی  1986دا جێبەجێكراوە بەئاشكرا ئەوانەی لێدەركردووە
كەوا كەسوكاریان جاش بووە( .((13هەرچەندە ئەمە نەرمی نواندن نەبووە
 .136چاوپێكەوتنی میدڵ ئیست وۆچ ،سلێمانی 12 ،ی مایسی .1992
 .137نووسراوێكی دەسنووسی لیژنەی كاروباری باكووری ئەنجومەنی سەركردایەتیی شۆڕش لە دیسەمبەری
1986دا باس لە ڕووخاندنی سێ گوند دەكات ،بەاڵم ڕەزامەندیی لە سەر ڕاسپاردەیەكی فەیلەقی یەك دەربڕیوە بۆ
هێشتنەوەی ئەوانی تر چوونكە دانیشتوانیان جاش بوون.

132

پەالمارە سەربازیەكانی ئەنفال لە هەشت قۆناغدا

بەڵكو تاكتیكێكی سەرەتایی بوو ،بۆئەوەی كەمترین بەرهەلستی روبەرووببنەوە
هەربۆیەش دواتر بارەكە گۆڕاوە و ئەو گوندانەش كەسەر بە ڕژێم بوون لەگەڵ
گوندەكانی تردا سووتان و بەر بلدۆزەر دران .هەندێكیشیان جاشەكان خۆیان
دەیان سوتاندن( .((13خۆ ئەگەر وەعدو بەلێنێكیشان بەخەڵك دابێ ،تەنانەت
ئەگەر نیازپاكیشی تێدا بووبێت ،قسەی بێ بنەماوبۆش و بەتاڵ دەرچوون.
هەروەكو جووتیارێكی دەسڕۆیشتووی گوندی قولیجانی ناو جافی رۆغزایی
لەگەرمیان ،كاتێك لەگوندە سووتاوەكەی هەاڵتبوو ،چووبوو دەستە ودامێنی
(فەتاحی كەریم بەگ) ببوو ،كە دەسەاڵتدارترین موستەشاربوو لەناوچەكەدا ،بۆ
ئەوەی فریای بكەوێت و یارمەتی بدات ،ئەمیش پێیوتبوو كە هیچ ترسێكی نەبێت،
«پسووڵەیەكی پێدام و تێیدا نووسیبووی كەوا من لەگەڵ ئەو موستەشارەدام و
حەوت سەر خێزانم لە گەڵدایە .ئەوەشی پێوتم كە ئەگەر ئەم نامەیەم پێبێت
ئەوە سوپا دەست ناهێنێتە ڕێم»( .((13كابرای جووتیار ئەمەی بۆ میدل ئێست
ۆچ گێرابووەوە» گەلێ خۆشحاڵ بوو بەم چاوبەیەكتر كەوتنە» بۆیە ملی ڕێگەی
گرت بەرەو جادەی سەرەكی بۆ سەرقەاڵ ،لەوێ تاقمێ سەرباز تێیانخوڕی
بوەستێ ،ئەمیش بەدڵنیاییەوە پسووڵەكەی موستەشاری دا بەدەستیانەوە بۆ
ئەوەی بەسەالمەتی بگاتەجێ .سەربازەكە پرسی« :ئەم فەتاح بەگە كێیە؟» و
گوزارشێكی بەكارهێنا كە تەشەرێكی ناشیرینە لەزمانی عەرەبیداو بە القرتییەوە
وتی« :قسەكە زۆرناشرینە بۆناو ئەم كتێبە بەجوانم نەزانی  -نوسەر» .نامەكە
هیچ نرخێكی نەبوو كابرای جوتیار لەگەڵ خەڵكە گیراوەكەدا ڕاپێچی قەاڵكەی
فیرقەی  21كرا لەقۆرەتوو.

 .138بروانە ئەنفالستان ژمارە  4-چاوپێكەوتن لەگەل كۆنە جاشێكی سەردەمی ئەنفال  -كەالری كۆن 2006-
 .139چاوپێكەوتنی میدڵ ئیست وۆچ ،كۆمەڵگای سموود20 ،ی مایسی .1992
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موستەشارە كوردەكان كە بەراوێژكارەكانی بەعس ناودەبران ،كەمینەیەكیان
نەبێت هەتا هەنوكەش زۆر خۆیان لەمیدیای كوردی دەپارێزن و بەهەر هۆیەكەوە
بێت نایانەوێت لەو بارەیەوە قسە بكەن ،بەاڵم لەراپۆرتێكی گرنگ و بایەخداری
هیومان رایتس ۆچدا زیانیاری وردیان داوە كە یوست هێڵتەرمان سەرپەرشتی
پڕۆژەی راپۆرتەكە بوو ،زانیاری موستەشارە كوردەكان سەبارەت بە
كۆبوونەوەكانی خۆیانە لەگەڵ عهلی حهسهن ئهلمهجید و فەرماندەكانی هەردوو
فەیلەقی یەك و پێنجدا لە هەولێر و كەركووك .لەیەكێك لەم كۆبوونەوانە ،لە
ئابی 1988دا ،عەلی حەسەن مەجید بە موستەشارەكانی وتووە كەوا پەالماری
ئەنفال دەبێ ئێستا لە بادینان دەستپیبكات ،كە ئەوكاتە ناوچەی ژێردەسەاڵتی
پارتی دیموكرات و مەسعود بارزانی بوو .بەاڵم بەفەرمانی خودی سەدام حوسێن
كوردی بادینان دوا مۆڵەتیان دەدرێتێ «بگەڕێنەوە بۆ ڕیزی نیشتمانی».
تێكدەران ئەگەر پێش دەستپێكردنی عەمەلیاتی سەربازیی لەو ناوچەیەدا
خۆبەدەستەوە بدەن ئەوە بەربەزەیی دەكەون(.((14
ئەم زانیاریەی لەدەمی موستەشارێكەوە كە لەكۆبوونەوەی ئەو ڕۆژەی هۆڵی
ڕۆشنبیریی جەماوەردا لەهەولێر بەشدار بووە گوازراوەتەوە بۆ میدل ئیست ۆچ
پێویستی بەبەراوردێكی لۆژیكی هەیە لەنیوان لۆجیكی بەعس و قۆناغەكانی
ئەنفالدا ،چونكە هەرگیز ئەوە بیروبۆچونێكی قایلكەر نییه بەعس لەگەڵ
خەڵكی بادینان نەرمتر بێت ،بەڵكو مەسەلەكە پەیوەندیدارە بەریشەكێشكردنی
كوردەكانەوە لەو ناوچانەی بیرەنەوتیەكانی لێیەو بۆنی كوردیش لەو ناوچانەدا
لەلۆجیكی بەعسدا مەترسیەك بووە كە پێویستە مشوری بخورێت بەتاتیبەتیش كە
بارودۆخێكی گونجاو لەئەنفالدا بۆ جێبەجێكردنی ئەو سیاسەتی ریشەكێشكردنە
 .140یاداشتێك كە لەالیەن ئەمنی سلێمانییەوە لە 11ی تەمووزی 1988دا دەرچووە چەسپاندنی ئەم سیاسەتە
نوێیە دەردەخات .بەشێك لەم بەڵگەنامەیە دەڵێت :هەڤاڵ عهلی حهسهن ئهلمهجید ،ئەندامی سەركردایەتیی
هەرێمایەتیی و سكرتێری گشتیی مەكتەبی باكوور ئەم خااڵنەی خوارەوەی ڕاگەیاندووە:
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زەمینەی لەباربوو .بۆیە پاكتاوكردنی گەرمیانییهكان تەنها دیوێكی پەیوەندی
بە توند ڕەفتاری بەعسەوە هەیە دیوەكەی تری ریشەكێشكردنی كوردە لەو
ناوچانەی كەبەعس خۆشی بەبوونیان نەدەهات.
پاشان هەر لەم كۆبوونەوەیەدا عەلی حەسەن مەجید دەرفەتی دابوون داخۆ
كێ پرسیاری هەیە بابفەرموێت پرسیارەكانی بكات زۆر كەس لەو موستەشارانە
هەڵسابوون بۆ قسەكردن .یەك لەوانە شێخ موعتەسەم عبدولكهریم بەرزنجی
بووە کهخەڵكێكی زۆری لە قادركەرەم گرتبوو ،هەروەها هەزاران خەڵكی
مەدەنیی لەئەنفالی سێدا دابووە دەستی سوپاوە .بەپێی قسەی موستەشارێكی
تری كۆبوونەوەكە ئەو ڕۆژەی هۆڵی ڕۆشنبیریی جەماوەربێت لەهەولێر ،شێخ
موعتەسەم پێیدا دیاربووە بەگومان و دوودڵ بووەو پرسیوێتی ئایا ئەو بەڵێنەی
لە قۆناخەكانی سەرەتای ئەنفالدا دراوە ڕێزی لێدەگیرێت؟( ((14بەاڵم دوودڵی و
ئازارەكانی ویژدانی هاوكارێكی كوردی ئاوها كاریگەر ،ئەو پیاوەی كە ڕژێم هەر
شتێكی داوالێكرد جێبەجێی كرد ،بە ڕق و بێزەوە خرانە الوە .ئەلمەجید بە
موعتەسەمی وتبوو« :تۆ بووی بە خاڵێكی ڕەش بەسەر ئاوێنەیەكی سپییەوە»
وەكو میدل ئێست ۆچ نوسیوێتی ئەگەربهاتبایە و دانەنیشتایە ئەلمەجید ئیعدامی
دەكرد(.((14
ئەم ئەفسەرو دەرەجەدارانەی لەخوارەوە ناویان هاتووە ،كەناوی جاش و
سەرۆك جاشە كوردەكانیشی تیدایە ،گوایە رۆڵی ئازایانەیان بینیوە لە ئەنفالی
سێدا لەوكاتەدا دەردەكەوێ كە لەم كتێبەدا قوربانییهكان دەبینی و حیكایەتی
قارەمانانەی خەڵك و پێشمەرگەی ئەو سەروەختە دەبینین ،بەرچاوترینیان
لەگەرمیاندا چیرۆكی قارەمانانەی شێخ حسینی هەزاركانی و نەفس نزمی ئەم
 .141چاوپێكەوتنی میدڵ ئیست وۆچ لەگەڵ كۆنە موستەشارێكدا ،سلێمانی 30 ،حوزێرانی .1992
 .142فهرهجی تۆپخان ه باس لهوه دهکات که لهبانی مهقان شێخ موعتهسهم لهگهڵ ئهفسهرێکدا لێیان بووه بو
قڕهو لهقادر کهرهمیش ئهوهی وتووه ک ه ئهوهی چهکی پێ نیی ه چاوی دهربێ ..ئهوهشی وت له شێخ موعتهسهم
بێتاقهتییهک دهخوێنرایهوه لهوه دهچێ بێ بهڵێنیان لهگهڵ کردبێ.
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كەسانەبووە كە بەسەر ئەو كۆمەڵكوژییەوە مەدالیای ئازایەتیان وەرگرتووە،
ئەوكاتەی چیرۆكی ئازایانەی شێخ حسینی هەزاركانی و جەمال و شەڕی شێخ
تەویل و تازەشار دەخوێنیتەوە لەهەركات زیاتر دەتوانین بەراوردێكی تەندروست
بخەینە بەر دیدو زەینی خۆمان ،ئەوانە كە مەدالیای ئازایەتی سەركردەیەكی
خێڵەكی و توند ڕەفتاریان بەسنگ و بەرۆكیاندا هەڵدەواسی ،باش نەیانزانی
كەوا شێخ حسێنی هەزاركانی بەیەك ووشە (نا) یەك هەموو عەرشی دەسەاڵت
و مەدالیاو درۆو دەلەسەیەكیان توڕدەداتە زبڵخانەی مێژووەوە.
لەڕۆژی 23ی تشرینی یەكەمی ساڵی ( 1988واتە دوومانگ دوای پەالمارەكە)
بەپێی مەرسومی كۆماری ژمارە  1014سهدام حسین مەدالیای ئازایەتی (نوط
الشجاعە) بەسنگ و بەرۆكی ئەم ناوانەی خوارەوەدا هەڵواسیوە لەبەرئەوەی
رۆڵی جوامێرانەو كاریگەریان لەئەنفالی سێدا بینیوە.
نـاوەكان:
 .1عمید ركن مشات – سامی محمد عیسی فەرماندەی لیوای پیادەی .444
 .2عمید فتاح كەریم فتاح جاف  -موستەشاری فەوجی .35
 .3عقید ركن فواد ئیبراهیم محهمهد فەرماندەی فیرقەی 18ی ئالی  -لیوای مغاویری
حەفتا .70 -
 .4عقید طیار  -حمد عەتیە خوین ج ت_ جت_  12سرب.
 .5مقدمی پیادە  -محمد كازم حەسەن دوراجی فەوجی مغاویری فقەی 1ی خاصە.
 .6مقدمی پیادە  -خمیس حسن جاسم .فوجی  2لیوای 444
 .7رائیدی پیادە  -باسل توركی عبداللە فوجی یەك لیوای پیادەی .444
 .8رائیدی پیادە  -منذر ئیبراهیم یاسین فەوجی مغاویری یەك لیوای .444
 .9مالزمی یەكەمی پیادە  -عەدنان سەلمان موسلح فەوجی یەكی مغاویر قیرفەی
یەكی خاصە.
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 .10مالزمی یەكەمی پیادە – محمد عبدالزهرە علی فەوجی یەك لیوای .444
 .11مالزمی یەكەمی ئەمن  -ئەحمەد عەبدللە ناسر سەربە ئەمنی پارێزگای سلیمانی.
 .12مالزمی یەكەمی پیادە  -سعید حمید خچیر فوجی 18ی ئالی لیوای مغاویری .70
 .13مالزمی یەكەمی زریپۆش – ئەحمەد مستەفا شەڕیف -كەتیبەی تانكی ئەلكرامە.
 .14مالزمی پیادە – كەریم حاسم شریف فوجی مغاویری  1فیرقەی دووی خاصە.
 .15مالزمی پیادە – شهاب عزیز حمزە فوجی مغاویری 1ی فیرقەی 2ی خاصە.

ئەم ئەفسەرو فەرماندانەی خوارەوەش ڕاستەوخۆ ناویان لەنامەو راپۆرتەكانی
ئیستخبارادا هاتووە كەبەشدارییان كردووە و دەربارەی پەالماری ئەنفالی سێ
بەرزكراونەتەوە ،یاخود یەكە سەربازیەكان كەئەمانە فەرماندەییانكردووەو
لەراپۆرتەكاندا ناویان هاتووە.
ناوەكـان:
 .1عمید روكن بارق عبداللە حاج حنتە فەرماندەی هێزەكانی پارێزگاری نەوت.
 .2عقید ركن غالب حامد سلمان فەرماندەی فیرقەی ( 21ئەم عقیدە لەڕۆژی
81ی نیسان  1988بریندار بووە بەاڵم تا كۆتایی شەڕەكان نەیهیشتووە
بیگوازنەوە بۆ دواوە).
 .3عمید ركن فواد حسین عەلی جیگری بارق بووە لە هێزەكانی پارێزگاری نەوت.
 .4عەمید روكن سامی فەرماندەی لیوای .444
 .5عمید خچیر عگیە ژهبان  -لەهیزەكانی پارێزگاری نەوت.
(((14
 .6مقدم سەلمان عبدالحسن ئامر فوجی 1ی مغاویر فیرقەی .17
 .7مقدم هاشم كامل محمود ئەفسەری ئیستخباراتی هێزەكانی پارێزگاری نەوت.
( .143ئەم ئەفسەرە واباسدەكرێ كە لە شەری گوندی شێخ تەویل بریندار بووە) بەاڵم واپێ دەچێت كوژرابێت،
چونكە فەرماندەیەكی پێشمەرگە لەیادەوەریەكانی خۆیدا لەشەری شێخ تەویل باسی توند رەفتاری و هەلپەی
مقدمێك دەكات ،بەاڵم دواتر الشەكەی و پێناس و تفەنگەكەی دەكەوێتە دەستی پێشمەرگەكان ).بروانە خەلیل
سەركانی ئەنفال – یادەەری پێشمەرگەیەك.
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 .8مقدم ئیسماعیل محمد یاسین لێپرسراوی ناوەندی ئیستخباراتی سلێمانی.
 .9مقدم خالد یاسین عوبید لیپرسراوی ئیستخباراتی چەمچەماڵ.
 .10مقدم خمیس فەرماندەی رەتڵی پێباز.
 .11مقدم صباح بونس سعید جێگری فەرماندەی كەرتی سەنگاو.
 .12رائید منزر ئیبراهیم یاسین  -فەرماندەی فەوجی 1ی مغاویر .فرقەی 1ی
خاصە (فەرماندەی رەتڵی كەالر – سەبارەت بەم فەرماندەیە ئامرسرییەكی
جاش لە ژمارە 4ی ساڵنامەی ئەنفالستاندا باسی كردووە ،بەاڵم ناوەكەی
بەهەڵە دەهێنی بەناوی مەزهەر ناوی دەبا.
 .13نقیب  -كیفاح عەلی حەسەن – لێپرسراوی ئیستخباراتی كەالر.
 .14نقیب  -جاسم محمد ربیع لێپرسراوی ئیستخباراتی كەالر.
 .15مالزمی ئەمن ئەحمەد عبداللە ناسر سەرپەرشتی  300جاشی كردووە لە
پەالماری ئەنفالی سیدا.
 .16مالزمی ئەمن علی محمود علی مەسئولی مەفرەزە خاصەكانی 55- 3
.194 - 119 .17مالزمی ئەمن فالح تاهیر فیاز مسئولی ئەو جاشانەی كە پەالماری
گوندەكانی شێخ تەویل و ئیمام محمدو چەمی شیویان داوە.
 .18ڕائید سالم ،ناوی سیانی نەزانراوە ،بەاڵم لەكتێبە بەنرخەكەی میدڵ ئێست
ۆچدا (جینۆساید لەعێراق و پەالماری ئەنفال بۆسەر كورد) ناوی هاتووە كە
ئەفسەرێكی تازەی فەرماندەی هێزە هاوبەشەكە بوو ،هەرئەمیش هەواڵی دا
بەبارەگای خۆی كەهەردوو گوندی شێخ تەویل و بۆیسانەی دەراوسێشی “گیران
و تێكدران” .هەر لەو كاتەشدا ڕاپۆرت درا كەوا پەنجاو سێ خێزان گەڕاونەتەوە
ڕیزی نیشتمانی كە پێدەچیت هەر ئەم ئەفسەرە بێت و لەوە دەچێت ئەفسەرێكی
هەواڵگری بوبێت.
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هەروەها لەرژنامەی ئەلجمهوریەی ڕۆژی  1988/9/20ژمارە  6943و ڕۆژنامەی
ئەلسەورەی بەرواری  1988/9/19ژمارە  6689مەرسومی كۆماری تایبەت
بە بەخشینی مەدالیای ئازایەتی بە جەنگاوەران لەوانە بەجاشە كوردەكانیش
بەخشراوە كە لەالیەن فەیلەقی یەكی سوپاوە باڵوكراوەتەوە كە ئەمە دەقی
مەرسومەكەیە:
(بەناوی خوای بەخشندەو میهرەبان)
وەكو رێزلێنانێك لە هەلوێستی پاڵەوانانە و ئازایەتی ئەم جەنگاوەرانەی
لەخوارەوە ناویان هاتووە ،لە بەرگریكردن لەشەڕەفی گەل دژی دوژمنی
رەگەزپەرەستی ئێرانی و جەنگەكانی قادسیەی سهدامی پیرۆزدا ،بەپشت بەستن
بەبرگەكانی مادەی 26ی یاسای نیشان و مەدالیای ژمارە ()95ی ساڵی 1982
بریاردرا بەبەخشینی مەدالیای ئازایەتی بەو جەنگاوەرانەی ناویان لەخوارەوەدا
هاتووە بەپێی مەرسومی كۆماری ژمارەكانی (147 – 708- 584 ،552،358
– - 548 – 524 – 472 – 448 – 417 – 414 – 384 – 321- 303
439 – 382 – 261 – 250 – 204 – 59 - 793 – 791 – 761 – 707
– 97 – 90 – 730 – 865 – 857 – 810 – 805 – 620 – 446 – 444
– 393 – 364 – 319 – 286 – 211 – 209 – 208 – 120 – 102 – 101
– – 737 – 809 – 808 – 807 – 675 – 569 – 529 – 464 – 454
)941 – 603 – 313
ئەركی وەزیری بەرگریە ئەمە جێبەجیبكات.
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من لێرەدا تەنها ناوی جاشەكوردەكان دەخەمە بەردەست:
1 .1هادی شاوەیس سەعید دوو مەدالیا
2 .2جەنگاوەر عبداللە كاكە ئەمین سالح
3 .3جەنگاوەر سەباح عەلی فەقێ.
4 .4جەنگاوەر فتاح قادر سعید
5 .5جەنگاوەر فواد حسین كوێخا
6.6عومەرمحمەد عەلی
7.7ئەحمەد حەسەن محەمەد
8.8عومەر بایز حەسەن دوو مەدالیا.
9 .9نەوزاد محمەد غەریب
1010خەیرواڵ كەریم مەولود
1111محمود ئەحمەد سالح
1212جەبار عەباس محی الدین.
1313عەلی ئەحمەد عەلی
1414شەهاب عەزیز عەلی
1515مەجید نوری حەمە یار
1616حسین شریف پیرۆت
1717عومەر نەجمەدین سالح.
1818محمەد رسول محمەد
1919عبدالصمد ئەمین رەمەزان.
2020عبدالرحمان حەسەن محمەد
2121سەالم بایز حەسەن
2222عبداللە كەریم ئەحمەد
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2323هادی عبدالقادر ئەمر
2424كەریم محمەد حەسەن
2525عبداللە رەسول ئیسماعیل
2626رەئوف رەشید ئیسماعیل
2727حامد حەمەئەمین محمەد
2828عەلی عوسمان عەلی
2929محمەد عەزیز محمەد عەلی
3030سەردار جەالل جەبار
3131محمەد قادر عبدلرەحمان
3232ئیسماعیل فەرەج عەلی
3333جومعە قادر حەسەن
3434ئیبراهیم محمەد مەحمود
3535فوئاد كەریم محمەد
3636سەعید قادر محمەد جاف
3737قادر شەفیق نوعمان
3838كەریم عەبداللە محمەد
3939سوارە فەتاح فەرەج
4040رەزا تەها محیدین
4141سەالم ئەحمەد تەها
4242وەهاب ئەحمەد محمەد
4343كازم فایەق ئەمین
4444جەمال رەزا كەریم
4545عەلی رەزا كەریم
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4646یاسین رەئوف توفیق
4747نوری جەبار نەریمان
4848عومەر حمەعەلی روستەم چەرمەگا
4949ئەحمەد حمەعەلی روستەم چەرمەگا
5050عەدنان عەبداللە نەجم دوو میدالیا
5151سەالح محمەد غەریب
5252ئەنوەر محمەد غەریب دوو میدالیا
5353عومەر محمەد رەزا
5454عوسمان محمەد رەزا
5555رەشید عەباس قادر
5656محمەد سەعید ئەحمەد دوو میدالیا
5757عەلی ئەحمەد محەمەد
5858خەلیل قادر ئەحمەد
5959محمەد خورشید محمەد
6060عەبدالكریم ئەحەد عەلی
6161سەمین محمەد تەها
6262عادل ئەحمەد رەشید
6363شەالل جەبار سالح
ناوی ئەو جاشانەی بەشداریان لە ئەنفالی سێدا كردووەو خۆیان لە ڕۆژنامەكانی
سروەختی ڕژێمدا دانیان ناوە بە بەشداریكردن و بەشانازییەوە باسی ئازیاتی
خۆیان و دڵسۆزییان بۆ سهدام حسێن كردووە.
1 .1عەدنان جەباری موستەشار .میدڵ ئێست ۆچ.
2 .2فاروق نەورۆڵی موستەشاری فەوجی  .196هاوكاری ژمارە (1989/9/1 )1003
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3 .3تۆفیق سلێمان شیكرانی موستەشاری  113هاوكاری ژمارە ( )582بەرواری
.1988/6/13
4 .4ساالر قەرەوەیسی هاوكاری ژمارە ( )982بەرواری 1988 /6/13
5 .5جەالل رەفیق كاكی موستەشاری فوجی  101هەمان ژمارەی هاوكاری و هەمان
بەروار.
6.6معتصم عەبدالكریم برزنجی هاوكاری ژمارە ( )995بەرواری 1988/8/4
7.7صادق زیرۆ هەركی موستەشاری فوجی  26هاوكاری ژمارە ()998
1988 /8/15
8.8تەحسین شاوەیس موستەشار فوجی  112هاوكاری ژمارە ( )998لە
.1988((14(/8/15
9 .9شێخ ئەحمەد جەمیل بەرزنجی فوجی  240هاوكاری ژمارە ( )966بەرواری
.1988 /8/8
1010شێخ فەخری ئیسماعیل ئاغا .فوجی  133هاوكاری ژمارە  )995بەرواری
.1988/4/4
1111عزەدین محمد ئەمین یاسین فوجی  196هاوكاری ژمارە ( )967بەرواری
.1988 /4/18
1212شێخ ئیبراهیم شێخ نەجمەدین فوجی  102هاوكاری – ژمارە 1988/9/1 1003

 .144بەشێكی زۆر لەم سەرۆك جاشانە بە زمانی خۆیان لەرۆژنامەی هاوكاری قسەیان كردووەو سەرجاوە كتیبی
بەشێك لە حیكایەتەكانی ئەنفالی سێی مەال هاوار.
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ئەنفالی چوار
ناوچهکانی شوان ،قهاڵسێوکه،
شێخ بزێنی و دهشتی کۆیه
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كەكاتی پەالماری ئەنفالی چوار هاتە پێشەوە ،ورەی سەربازو ئەفسەرەكانی
سوپای عێراق لەوپەڕی بەرزیدا بوو .جگەلەوەی فەیلەقی یەك لەڕاماڵین و
وێرانكردنی پەالمارەكانی ئەنفالدا سەركەوتنی گەورەی ڕاگەیاندبوو ،سەركردایەتی
هێزی پێشمەرگەی لەسەرگەڵوو بەرگەڵو تێكشكاندبوو ،لە  20نیسانیشدا
كۆتایی بە ئەنفالی سێی ناوچەی گەرمیان هێنابوو ،لە 17ـ 18ی نیسانیشدا،
عێراق لەدژە هێرشێكدا كە  10هەزار كەسی (ئێرانی دوژمنی) لەناوبردبوو و
نیمچە دوورگەی فاوی سەركەنداوی فارسی گرتەوە ،وەكو میدیل ئێست ۆچ
دەلێ “بەوەش ئابڕووی لە دەستچووی جەنگە هەشت ساڵیەكەی سەندەوەو
زەمینەشی بۆ بەزینی یەكجارەكیی ئێران خۆشكرد” .ڕاپۆرتە دەسنووسەكانی
فەرماندەی فەیلەقی یەك لەالیەن فەریق ڕوكن سوڵتان هاشم ،دەربارەی ئەنفالی
چوار ئەوە دەردەخەن كە ڕەتڵی هێزەكانیان لە هەموو قۆڵێكەوە لەگەڵ گزنگی
بەرەبەیانی ()4ی ئایاردا دوانزە سەعات دوای بۆردمانە كیمیاییەكەی گوندی
عەسكەرو گۆپتەپە .داویانە بە سەرناوچەكەدا لە دۆڵی زێی بچووك كە لەچەمی
ریزانەوە هەتا ئاڵتون كۆپری گرتەوە ،بەشێكیان لەكۆیەوە پێشڕەوییان كرد بۆ
گوندەكانی لێواری باكووری زێی بچووك ،بەشێكی دیكەش لە ڕۆخی باشوورەوە
مۆڵیان خواردو لە سووسێ و دوكان و خەلەكانەوە هەروەها لە چەمچەماڵ
و قەرەهەنجیرەوە پێشڕەوییان كرد ،دوو كاروانیش لە تەقتەقەوە دەرچوون،
یەكێكیان بۆ باكوور ڕووەو كۆیە ڕۆیشت و ئەویتریان لە زێ پەڕییەوە بۆ
ناوچەی شێخ بزێنی.
زۆربەی ڕەتڵەكان ڕاپۆرتیان لەسەربەرگرییەكی كەم و هاكەزایی داوە ،بەاڵم
لە دوو شوێن پێشمەرگە شەڕی چاكیان كردووەو هێزەكانیان لەجێی خۆیاندا
وەستاندووە ،لەگەڵ ئەوەشدا كە بەردەوام ئاگری تۆپخانەو ڕۆكێت و كاتێوشا
پاڵپشتی ئەم هێزانە بووە ،سەر لەبەیانی ()4ی مایس فەریق ڕوكن سوڵتان
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هاشم ڕاپۆرتی لە سەر “بەرەنگاریی توند” داوە لە چیای تەكەڵتوو كە لە باكووری
ڕۆژهەاڵتی تەقتەقەوەیە ،بەاڵم لە ئێوارەی ئەو ڕۆژەدا شاخەكە “پاككرایەوە
دوای كوشتنی نۆ كەسیان كەالشەكانیان هەر لەو شوێنەدا بەجێماوە” .لە دۆڵی
سەخت و هەڵەتی چەمی ڕێزاندا ،لە ڕۆژهەاڵتی گۆپتەپەوە ،ئەو ڕەتڵەی لە
سووسێوە بۆی چوو گوندبەگوند گرفت و تەگەرەی دەهاتە ڕێ” كاتژمێر ()740
گەیشتە سوورقاوشان لەوێ بەڕەنگاری تێكدەران بووەوە كە ژمارەیان  20ـ
 25كەس دەبوو ،كاتژمێر  900توانی هەردوو گوندی (عەودااڵن) و (كەلەباش)
بسووتێنێ پاش تێكشكاندنی بەرگری .كاتژمێر  9:45گوندی تەالنی بەرامبەر
قەزای دوكان سووتاند لە پاش تێكشكاندنی بەرگریی چوار ،تاقم لە تێكدەران
كەهەریەكەیان دە كەس دەبوون “ئەم بەرگریانە بە ڕادەیەك بوون كەوا سوڵتان
هاشم بە پێویستی بزانێ داوای یارمەتیی زیاد لە  700كەس لە هێزەكانی ئەمن
بكات كە بە هەلیكۆپتەر لە سلێمانییەوە گوێزرانەوە(.((14
یەكەمین پەالماری ئەنفالی قۆناغی چوارەم بە گازی كیمیاوی دەستی
پێكرد ،كە لەئێوارەی 3ی ئایاردا هەردوو گوندی گۆپتپەو عەسكەری بە چری
خستە ژێركۆنترۆڵی فرۆكەكانییهوەو بۆمبی كیمیاوی بەسەردا بەردانەوەو
كۆمەڵكوژییەكی مەترسیداری لێكەوتەوە.
لەسپێدەی  1988/5/4سوپای ئەنفال بەتانك و زریپۆش و تۆپ و كاتیۆشا
بەیارمەتی فڕۆكەی جەنگی و كۆپتەرو لە هەشت ،بنكەی سەربازی و  17الوە
هێرشیان كردە سەر (قەاڵسێوكە ،شوان ،شێخ بزەینی ،دەشتی كۆیە ،دۆڵی
بازیان ،زرزی و چەمی رێزان و ساردكەو كەلكەسماق و لەوبەریشەوە خەلەكان
و گوندەكانی بناری كۆسرەت و لەمبەریشەوە گوندەكانی قەاڵت و قامیشە) لە
سورداشیشەوە گوندەكانی دامێنی چیای پیرەمەگرونیان گرتەوە بەرەو زنجیرە
 .145بۆ زانیاری زیاتر بروانە ڕاپۆرتی دەسنووسی مەیدانیی ڕۆژانە لە الیەن فەرماندەی فەیلەقی یەكەوە بۆ بارەگای
عەمەلیاتی سەربازیی ژمارە  ،8179/19كاتژمێر  5 ،0500ی مایسی .1988
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چیای تۆكمەو گەورەدێ تادەگاتە چیای هەیبەتسوڵتان كەوتنە بازنەی ئەنفالی
چوارەوە.
بەشێوەیەكی گشتی ئەنفالی چوار بەم شیوەیە هێرشی كرایە سەر
•لە چەمچەماڵەوە :بۆكانی عەرەبان ،تیژەوتلیان ،محەمەدخان.
•لە چەمچەماڵەوە :بۆ شێخ پاڵەوان و تەوەكەل و ئاغجەلەر .گوندەكانی
عەسكەر گۆپتەپە ،گەلناغاج و سەرچنار بەرەو توتهقهل و جەلەمۆردو
بناری خالخاالن.
•لەچەمچەماڵەوە :بۆ پەكەرش و فەقێ میرزا.
•لەتەقتەقەوە بۆ :قەرەناوو كەپەنەك و قەسرۆك ،گردخەبەروكانی،
هەنجیری برایم ئاغا.
•لەتەقتەقەوە :بۆ شیوەسوورو توركمان باخ و كارێزە.
•لەتەقتهقەوە :بۆ كونەگورگ و باخە جنێررو گەرمك و تەكەلتوو.
•لەتەقتەقەوە :بۆ مخەرەس و مەر زیادو دەم زێ تا گۆمەشین و قزلوو.
•لەگۆپاڵەوە :بۆ سەرچاوەو كانی بی و گەورە دێ.
•لەسوسێوە :بۆ شیلەخان و عەودااڵن و زەرزی و قوچەباڵغ.
•لەسوسێوە :بۆ كەلكەسماق و ئیلەاڵو كانی سوورو كڵێسەو بۆ گدو كانی
بی
•لەكۆیەوە :بۆ بامورتەكان و شەوگێڕو باجوان و ناسر ئاغا.
•لە كۆیەوە :بۆ بناری حاجی قەاڵو فولكەی داوداوا.
•لەكۆیەوە :بۆ قەیسەری و ئاسكی كۆیەو تمارۆك و دۆندارو پیازۆك.
•لەدووكانەوە :بۆشاخی كلكە سماق و دەشتی كۆیە.
•لەشوانەوە :بۆ چووكان پاپیالن و گورگان و قەتار.
•لە شوانەوە :بۆ عەلی بەیان و شەوگێڕی (شێخ بزێنی خواروو).
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•ل ه خهلهکانهوه :بۆ کانی وهتمان و باقالن و ههیبهت سوڵتان ،کڵێسه،
عهسکهر ،گۆمهشین ،جهلهمۆرد ،عهبدوڵاڵی خهرابهیی
•لە پردێوە :بۆ گەڵۆزی و سەربیرەو قەرەسالم و كاولە سوار.
•لە قەرەهەنجیرەوە :بۆ شوانی سەرخاسەو دەلوو.
هاوكات لەگەأل ئەو هێرشەدا زێی دوكانیشیان بە شێوەیەك بەردایەوە تائاو
بواری كەس نەدات بپەڕێتەوە.
ئەنفالی چوار ناوچەیەكی پانوبەرینی گرتەوە بەشێوەیەك لە گوندەكانی
ناوچەی سورداشی قەزای دوكانەوە تا دیگەڵە لە قەزای كۆیەی شاری هەولێر
و پردێ و ناوشوان كەوتنە بازنەی ئەو پەالمارەوە ،ژمارەی قوربانیانی رەنگە
نزیكەی  7حەوت هەزار كەس ببن( .((14لەبەرئەوەی ئێوارەی  1988/5/3بەچەكی
كیمیاوی لە هەردوو گوندی گۆپتپە و عەسكەر دراو كۆمەڵكوژییەكی ترسناكی
خستەوەو ناوچەی قەاڵسیوكەی بەچۆكداهێنا ئێتر لەباسوخواسی ئەنفالی چواردا
زیاتر باس لەم دوگوندەو ناوچەی قەاڵسێوكە دەكرێ دەنا گوندی جەلەمۆرد كە
لەبناری خاڵخاالن گیرسابۆوەو بەهەژاری دەژیان گەورەترین گورزی بەركەوت
كە تەنها جەلەمۆرد  473كەسیان ئەنفالكران و جارێكی تر نەبینرانەوە .هەتا
ئێستاش جەلەمۆرد جگەلەو پیرەمێردو پیرەژنانەی لە نوگرەسەلمان گەراونەتەوە
هیچ گەنجێك نابینی.
پەالماری دلرقانەی سوپاو پیاوانی رژێم لە قۆناغی ئەنفالی چواردا بەهەزاران
چیرۆكء بەسەرهاتی تراژیدییان لەو ناوچەیە خستەوە ،كەمێكیان نەبێ كە
پێشمەرگەیەكی پارتیزانی ناوچەكە « مەال شاخی» بەدلسۆزی یاداشتی
كردونء چاپی كردون ،هەروەها دیدارەكانی هێمن عەبدواڵی گۆپتەپەیی كە
 .146وهزارهتی کاروباری شههیدان و ئهنفالکراوان ئامارێکی سهرتاسهری کردووه بۆ قوربانیان ،بهاڵم پێناچێت زۆر
جێگهی متمان ه بێت .ههروهها پێشمهرگهی دێرین مهال شاخی بهپێی توانای تاکهکهسی خۆی ئامارێکی ناوچهی
ئهنفالی چواری کردووهو تا ئێستا وهک سهرچاوه بهکاردههێنرێت.
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لەگەڵ دەربازبووەكان سازی كردون هێشتا زۆربەی ئەو بەسەرهات و چیرۆكانە
یاداشت نەكراون(.((14
بەپێی ئەو بەڵگەنامانەی لەبەردەستن دەربارەی ئەنفالی چوار ،هێزەكانی لیوا
ركن بارق عبدوال حاج حنتە بە دوای ئەوكەسانەدا گەراون كە لەگوندەكانەوە
دزەیان كردووەو خۆیان گەیاندووەتە ناوشاری كۆیە ،بۆ ئەوان رێء شوێنێكی
تریان گرتەبەرو وایان باڵوكردەوە كەوا بە دوای ئەو سەربازانەدا دەگەرێن كە
لەبەرەی جەنگی قادسیەی صدام هەاڵتوون ،بەاڵم ئەمە بووە هۆی گرتنی
خەڵكێكی زۆر لەو گوندنشینیانەی هەرچۆنێك بووە خۆیان گەیاندبووە ناوشاری
كۆیەو هەندێكیان خۆیان دابووە پەنای جاشەكان.
بەپێی ئەو بەڵگەنامانەی دەستكەوت و كۆپیان لەبەردەستە هێزەكەی
بارق داوایان لە مستەشارەكانی شاری كۆیە كردووە كەوا ئەوكەسانەی بن
دەستیان تەسلیم بكەنەوە ،ئەو جاشانەی لە بەڵگەنامەكەی ئیستخباراتی كۆیەدا
ناویانهاتووە بریتین لە قاسماغای كۆیەو ئیسماعیل شەریف و مام یەحیا ،بەاڵم
رون نییە كام لەو موستەشارە جاشانە خەڵكیان تەسلیم كردووە هەرچی خەڵكی
شاری كۆیەن سەرنجیان لەسەر قاسماغایە .
بەڵگەنامەكان بە بەرواری 29ی ئایار نوسراون و لەالیەن ئیتسخباراتی
كۆیە بەرزكراوەتەوە بۆ جێگری پێشەوای گشتی هێزە چەكدارەكان باس لە
هەڵسوكەوتی بارق عەبدواڵ دەكەن كە لە بەرواری (11و 12ی ئایاری )1988
هەڵسوكەوتی پێشەوای لیوای « 66بارق عەبدواڵ حاج حنتە» ژن و پیاویكی
پیری خستۆتە سندوقی سەیارەكەیەوەو بەپێش چاوی موستەشارەكانی فەوجی
(  85و  86و) 207ەوەو بەحەبل بەستونی بهیهکهوهو لێیداون ،هەروەها
باس لە  3پێشمەرگەش دەكات كە لە بەرزایی ئاسمانەوە لە سەر بارەگای
 .147بۆ خویندنەوەی زۆرترین تاوانەكانی ئەنفالی قۆناغی چوارەم بروانە كتیبەكانی پێشمەرگەی پارتیزان مەالشاخی
كە چەندین چیرۆكی تراژیدی لە بەسەرهاتی خەلكی تۆماركردووە هەروەها ژمارەكانی ئەنفالستان ()9 – 8 -7 – 6
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كەرتی یەكی كۆیە فرێیی داونهتە خوارەوە ئەمەشی دیسانەوە بەبەرچاوی
خەڵك و فەوجەكانی جاشەوە كردووە هەمان بەڵگەنامە كە ڕاپۆرتە سكااڵیەكی
بەڕێوەبەرایەتی هەواڵگری كۆیەیەو ئاراستەی وەزیری بەرگری كراوە تیایدا
بەرونی نیگەرانی لە هەڵسوكەوتی بارق عەبدواڵ ،بەتایبەتیش كە ئاماژەی بەوە
داوە ئاژانسی دەنگوباسی ئێرانی ،هەواڵی بەردانەوەی ئەو كەسانەی لە كۆیە
لەئاسمانەوە بەكۆپتەری سەمتی بەردراونەتەوە باڵوكردۆتەوە .هەمان بەڵگەنامە
ئەوەش دەخاتەڕوو كەوا هەستاوە بە پشكنینی ماڵی مستەشارەكانی فەوجی
86و 85كۆیە «قاسم ئاغا ،میرزا ئیسماعیل ،مام یەحیا» پارەو زێڕیان بردووە.
شایانی باسە ئەو پێشمەرگانەی لە كۆیە بارق عەبدواڵ حنتە لە ئاسمانەوە
بەریدابوونەوە عەبدواڵی خەرابەیی و هاورێكانی بوون(.((14

 .148بروانە ئەنفالستان ژمارە  9دیدار لەگەڵ حاتەم پەڵكانەیی و گێڕانەوەی چۆنیتی بەرگری كردنو دواتر
گرتنی عەبدواڵو هاورێكانی  .هەریەك لە» كانەبی ڕەزا عەبدواڵو حهمهد رەزا عەبدواڵ» خەڵكی گوندی شەوگێڕن
دەستگیركراونو دەمەو عەسری هەمان رۆژ لە ئاسمانی فەرماندەیی ئامریەی یەكی كۆیە بەپێشچاوی خەڵكو
جاشەكانەوە فریدراونەتە خوارەوەو دواتر هەر لەو نزیكانە تەرمەكانیان شاردبوونەوە تا ساڵی  1991كە بەعس
راوەدونرا بە هۆی شوانێكەوە تەرمەكانیان لەنزیك سەربازگەی هەرمۆتە هەر لەناو ئامریەدا دۆزرایەوەو هەڵدرانەوەو
سەرلەنوێ هەریەكەیان بە دابونەریتی ئاینیو كۆمەاڵیەتی خۆیان لە گوندەكانی خۆیاندا بەخاك سپێردرانەوە.
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روداوەكەی ئەشكەوتی چاڵە بروسكە
لە  1988/5/4خەڵكێكی زۆری گوندەكانی گۆپتەپەو عەسكەرو كانی بی و
كلێسەو بۆڵقامیش ،كەوەك مەلی هێالنە لێتێكچوو بەدوای سەرپەنایەكەوە بوون
لەچاوی دوژمنەكەیان بیانپارێزێ ،بە چاوساغی پێشمەرگەیەكی شارەزا بەناوی
حاكم رێبورا خۆیان خزاندە ناو ئەشكەوتێكی ئاودڕەوە بەسەر زێی بچوكەوە،
ئەشكەوتەكە ئاودڕێك بوو درێژدەبووەوە بۆ سەر زێ ،بەاڵم لەبەر زۆری
خەڵكەكە كەژمارەیان  35كەس بوو ،بەناچاری لە شەوێكی تاریكدا بەرێنمایی
پێشمەرگە شارەزاكە «حاكم رێبوار» گواستیانەوە بۆ ئەشكەوتێكی تر هەر لەو
نزیكانە ،ئەشكەوتی چاڵەبروسكە زۆر شوێنێكی ئەمین و جێگەی شك نەبوو،
دەروازەكەی لەتەختایی زەویدایەو سەرەوخوار شۆڕدەبێتەوە لەخوارەوە دەبێتە
دوو دەرگاو دهوو بەش ،هەر بەشەیان سەرەوخوار شۆڕدەبێتەوەو پێدەچیت
باراناوی ئەو ناوچەیە گێژی خواردبێ و زەویەكەی كونكردبێ و ئاوێكی زۆری
لێ شۆڕبوبێتەوە بۆ ناو زێی بچوك ،شوێنەكە زۆر لەبارو گونجاوبوو ،هەرچەندە
جاشەكان لێیانەوە نزیكبوون و بە ئاسانی دەنگیان دەبیسترا ،بەاڵم هیچ ترسی
ئەوەیان نەبوو جێگەیان بدۆزنەوەو بگیرێن.
ئەو شەوە هەتا بەیانی لەوی خەوتن و پشویاندا ،بەاڵم بۆ نەگبەتی ئەو
خەڵكە ،جاشێك بەوناوەدا گەرابوو ،كاتێك بەسەر تەختی زەوییەوە زالكی
ئەشكەوتێكی بینیبوو وەك بڵێی رۆژی مردنی هاتبی خۆی شۆڕكردبوەوە
بۆ ناو ئەشكەوتەكەو لەوێ گەنجەكان تەقەیان لێكردبوو ،كوشتبوویان ،ئیتر
زریك و هوڕی منداڵ ئەشكەوتەكەی پڕكردبوو ،بەاڵم بەسەرخۆیان نەهێنابوو
باتانییهكیان تێوەپێچابوو ،لەوبەشەی زەخیرەی خەلكەكەی لێبوو ،تەرمەكەیان
دانابوو ،دیاربوو جاشەكان بەدوایدا گەڕابوون و دەمەو عەسەر هێزێكی زۆر
هاتبووە سەریان ،بانگیان كردبوو خۆتان بەدەستەوە بدەن دەنا ئێستا شۆفل
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دەهێنین و دەمی ئەشكەوتەكەتان بەخۆڵ لێدەگرین ،بەاڵم كەس وەاڵمی
نەدابوونەوە ،دواتر بانگیان كردبوو ،كە بەرومانە هەمووتان دەكوژین ،هەرچی
دەربازبوویەكی ئەو روداوەیە بەناوی هاوراز كە كوری حاكم ریبوارەو ئەوكاتە
تەمەنی  14سااڵن بووەو هەرچەندە بەتەمەن منداڵبووە ،بەاڵم لەگەڵ باوكیدا
چەكی هەڵگرتووە ،دەڵێت :دوو ئەگەر هەیە بۆ دۆزینەوەو ئاشكرابوونیان،
یان ئەوەتا ئەو جاشە بەتەنیا نەبووە ،یاخود جاشەكان خەڵكی ناوچەكەیان
گرتووەو ناچاریان كردوون ئەشكەوتە نەدیوەكانی ناوچەكەیان پیشانبدەن،
بەاڵم كەئاشكرابووینو كار لەكار ترازا ،باوكم چووە دەمی ئەشكەوتەكەو
تەقەی لەجاشەكان كردو بووە شەڕ هەرچەندە شوینی ئەمان زۆر نەگونجاو
نالەبار بووە ،وەك بلێی لەبیرێكدا بیت و لەگەڵ دەرەوە شەڕ بكەیت ،بەاڵم
ئەوەندەی توانیبویان لەدەمی ئەشكەوتەكەوە شەڕیان كردبوو ،بەاڵم زوو زوو
خلۆردەبونەوە بۆناو ئەشكەوتەكەو جاریكی تر سەردەكەوتنەوە ،لەو ماوەی
شەرەدا كە نزیكەی چوار كاتژمێری خایاندبوو مامێكی هاوراز بەناوی ئیسماعیل
بریندارببوو ،هاوراز( ((14دەلێت :جاشەكان تەواو تووڕە ببوون وەختی ئەوە
هاتبوو بەڕومانە هەمومان بكوژن لەئەشكەوتەكەداو ئەوان هیچیان لەكیس
نەدەچوو ،چونكە دوو ڕومانە بەسبوو ،ئیتر لەبەر چارەنوسی منداڵەكان باوكم
بریاریدا خۆی بداتە دەستەوە ،ئەوان هەشت پیاوبوون ،ئەوەی تر هەمووی ژن
و منداڵبوون دایكم منی راكیشایە ناو ژنەكانەوە ،تەنانەت شەوێكیش هەر لەوێ
ماینەوە دوو خانووی لێبوون هی جوتیارەكانی بۆلقامیش بوون ،ئێمەیان بەجیا
كردە یەكێكیانەوەو باوكم و ئەوانیشیان كردە خانووەكەی ترەوە بۆ بەیانی
تێكەڵیان كردینەوەو زۆری نەبرد كۆپتەر هات نیشتەوەو باوكم و ئەوانیان
سواركردو بردیانن و ئێمەشیان پەراندەوە بۆ ئەو بەری زێ لەوێ قاسم ئاغای
 .149هاوراز دانیشتووی گوندی گۆپتەپەیەو ئێستا ئەفسەرە بەپلەی نەقیب و روداوەكەی بەوردی بۆ گێڕاینەوەو
رۆژێك چاوساغمان بوو لەگەڵ تیمیكی ناوەندی چاك چوینە ناو ئەو ئەشكەوتە سامناكەوەو هەتا ئێستاش پرە لە
جلوبەرگی ئەنفالكراوەكانی ناو ئەو ئەشكەوتە.
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كۆیەی لێبوو ،بەپیاوەكانی ئەوبەری دەگوت مەترسن وەعدی شەرەف ناهێڵم
هیچتان بۆ ببی بچن تفەنگەكانتان بهێنن ،من لێان دەكڕمەوەو بۆ خۆشتان
دەبەم لەرەبایەی داتاندەنیم ،هەرئەوەندەی هەندێكیان چوون تفەنگەكانیان
هێنا هەموویانی تسلیم بەحكومەت كردو ئەو پیاوانە ئەنفالكران و تاقە یەك
كەسیان نەگەرانەوە هاوراز ئاماژەی بە یەكێك لەو كەسانە كرد «كاكە سوری»
گوندی كڵێسە بوو ،كاكە سور پیاوێكی زۆر ئازاو بەهیمەت بووە ،باشترین
مەلەوانی ناوچەكەی خۆیان بووە .زۆركەس كە لێیان قەومابوو كەتبوونە ئاوی
زێ ئەو بەهانایانەوە چووەو رزگاریكردون .دواتر هاوراز پەلكێشی كردینە ئەو
شوێنەی كە بۆ دواجار لێی كۆكراونەتەوەو ووتی :ئالێرە باوكم هەندێك شتی
خۆی لەژێرگڵ شاردەوەو دواتر دەرفەتی ئەوە هەبوو بگەڕێم بۆ شتەكانی بەاڵم
نەمدۆزینەوە.

ئەشكەوتی چاڵە بروسكە
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ئەنفالی پێنجەم ،شەشەم و حەوتەم
دۆڵهکانی
خۆشناوهتی ،بالیسان و مهلهکان
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ئەنفالی پێنج وەكوقۆناخەكانی پێشوو نەبوو ،یەكێتی وەك هێزێكی ركابەرو
شەركەڕ بنكەو بارەگا گرنگەكانی سەركردایەتی لەدۆڵی جافایەتی و قەرەداخ
لەدەستدابوو ،سەركردایەتی یەكێتی بەناچاری بریاری پاشەكشەی لەو ناوچانەدا
دابوو ،مەگەر هێزی بچوك دەنا هێزی كاریگەری لەناوچە گرنگەكانی وەكو دۆڵی
جافایەتی و قەرەداخ و گەرمیان نەمابوو ،پاشئەوەی لەناوچەی ئەنفالی چواریش
حكومەت بە ئامانجەكانی گەیشت پێشمەرگەش پاش ئەوەی گەیشتنە ئەو
باوهڕهی بەرگری بێسودە ،هێزەكانیان بەرەو ناوچەی مەڵبەندی سێ رۆیشتن
و بەشپرزەیی بەرەو مەڵبەندی سێ پاشەكشەیانكرد ،هێزەكانی فەیلەقی یەك
دوای ئەوەی ئەركە سەربازیەكانیان لەناوچەی قەاڵسێوكەو دەشتی كۆیە
تەواوكرد ،لە رۆژهەاڵتەوە هێزەكانیان لەتەختاییەكانی گوندەكانی بێستانەوە
بەرەو هیران و نازەنین دەستی پێكرد ،تەواوی ناوچەكە كەوتەبەر بۆمبارانی
كیمیاوی بەتایبەتی لە هیران و نازەنین ،كە ئەوكاتە ناحییەكی قەزای شەقاڵوە
بوو ،لە ناحییهی بیتواتەش گوندی وەرێ بەچڕی بەرچەكی كیمیاوی كەوت،
ئەمەش بۆ تۆقاندن و بەچۆكداهێنانی پێشمەرگە بوو ،لە چیاو دۆڵەكانی
بالیسان و مەلەكان و دۆڵی ئاكۆیان كە لەشاخە بەرزەكانی قەاڵتوكان و
كۆڕەك و سەفین خەریكی خۆقایمكردن بوون ،ئەگەرچی ئەو سەروەختە بەهۆی
بۆمبارانی كیمیاوی ساڵی پێشترەوە بالیسان و شێخ وەسان چۆڵكرابوون،
بەاڵم بۆ جاری دووهەم كەوتنەوە بەر بۆمبارانی كیمیاوی ،هەرچەندە سوپا
لەوبەری دەریاچەی دوكانەوە كۆتایی بە بەرگریەكانی پێشمەرگە هێنابوو ،بەاڵم
لە دۆڵی بالیسان و چیاكانی دەوروپشتی هەروەها لە دۆڵی ئاكۆیان و چیا
سەختەكانی ئەو ناوچەیە سوپا توشی سەرئێشەیەكی زۆربوون ،پێشمەرگە
لەناوچەی مەڵبەندی سێ بەرگریەكی زۆریان كردوماوەی  40رۆژ شەری سەخت
و روبەروبونەوەی دەستەویەخە بەردەوام بوو .لە بەرئەوە هێرشی دووەم و
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سێهەم بۆ سەر ئەم دۆاڵنەو چیابەرزەكانی بەپێویست دەزانی سماقوڵی و
هیران و نازەنین و گوندەكانی دەورەوبەری هەتا گەرەوانەكانی سەرو و خواروی
ناوچەی شەقالوە بەرگریەكی ئەوتۆی تێدا نەكراو بەئاسانی روخان و تەختی
زەوی كران و سوپای عێراق رووەو دۆلەكانی مەلەكان و ئاالنەو چیای كۆڕەك
و لەودیویشەوە بەرەو رەواندزو دۆڵی ئاكۆیان و گەرەوانی سەرو و خواروی
ئەو دۆلە پێشرەویان كردو ئەم پەالمارە نوێیانەی ناونا ئەنفالی شەش و
حەوت .سەبارەت بەم سێ قۆناغەی ئەنفال بیرورای جیاواز هەیە بەتایبەتی
ئەو پێشمەرگانهی لە شەڕەكاندا بەشداریان كردووە ،لەناویاندا دكتۆر فایق
گوڵپی ئەوسا پێشمەرگەی مەڵبەندی یەك بووەو دوای ئەوەی لەگەرمیان و
ناوچەی قەاڵسێوكە پاشكەشەیان كردبوو ،لەدۆڵی بالیسان گیرسابوونەوە بروای
وایەكە «ئەنفالی پێنج لە رۆژانی 1988/5/21بۆ سەر ناوچەی خۆشناوەتی و
دۆڵی مەلەكان دەستی پێكردووە .ئەنفالی قۆناغی شەشەمیش بۆ سەر ناوچەی
خواكوڕك و دەروبەری بووەو ئەنفالی حەوت و هەشت بۆسەر سنوری ناوچەی
بادینان بوو .بە راوەستانی شەری نێوان عراق  -ئێران ،هەڵمەتی ئەنفالەكان
تەواو ببوو» بەاڵم ئەم بیروڕایەی گوڵپی تێكەڵكردنێكی تێدایە ،چونكە ئەنفالی
حەوتیش هەر لەناوچەی دۆڵی ئاكۆیان و قەاڵتوكان بوو ،قۆناغی هەشتەم تەنها
پەالماربوو بۆ سەرناوچەی بادینان بەاڵم كاتێك جەنگی ئێران – عێراق وەستا
دەرفەتی زیاتری دایە سوپا هەتا گوڕوتین بداتەوە بەرخۆی و قۆناغی ئەنفالی
حەوت تەواو بكات .مەال شاخی كادرو پێشمەرگەی مەلبەندی دوو لە تیپەكانی
 21و 25ی خاڵخااڵن باس لەوەدەكات كە لە بەرواری  1988/9/1دوای دەیان
شەڕی كەموێنە لەمێژووی هێزی پێشمەرگە لەپاش سێ مانگ بەرگری بەپێی
بەرنامەیەكی گونجاو هێزی پێشمەرگە كشاونەتەوە بۆ شاخەكانی قەندیل و
گوێزێ و چەكوچ و سادر و زەڵێ و قاسمەڕەش(.((15
 .150بروانە مەالشاخی – ئەنفالی خاڵخااڵن چاپی یەكەم –  2007الپەرە 23
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فەرماندەیی مەڵبەندی سێ خۆیان بۆ بەرپەرچدانەوەی هێزەكانی سوپا
ئامادەكردبوو ،چونكە دەیانزانی حكومەت لێناگەرێ بمێننەوە ،كاتێ كە ئەنفالی
چوار تەواو بوو ،پێشمەرگە لە گەرمیان و ناوچەی قەاڵسێوكەو كۆیەوە بەرەو
مەڵبەندی سێ كەوتنەرێ ،چونكە ئیدی ئەوە دوا ئومێدیان بوو كەخۆیانی
لێبگرنەوە ،بۆیە دەستیانكرد بە كۆكردنەوەی خواردن و زەخیرە هەر لەچەك
و تەقەمەنییەوە هەتا پێداویستیەكانی تری بەرەنگاربوونەوەیەكی درێژخایەن،
هەرچی هەیانبوو یان چنگیان دەكەوت دەیانگواستەوە بۆ ناو چیا بەرزەكان و
لەوێ لەناو ئەشكەوتەكان قایمیان دەكردو خۆیانیان بۆ بەرگریكردن و شەڕی
مان و نەمان سەدان پێشمەرگە لەدۆڵی بالیسان و دۆڵی مەلەكان و دۆڵی
ئاكۆیان دامەزرابوون ،ئەوكاتە دۆڵی بالیسان شەڕی قورسی تێدانەكرا .بەاڵم
لەناوچەی مەڵبەندی سێ ماوەیەكی باش پێشمەرگە بەرەنگارییانكردو لەو دۆاڵنەدا
هێزەكانی سوپای فەیلەقی یەك كە فەریق روكن سوڵتان هاشم پێشەوایەتی
دەكرد ماوەی سێ مانگ گیری خواردو پێشمەرگە بەتوندی بەرپەرچی پەالمارو
هێرشی سوپایان دەدایەوەو پاشەوپاش هێزەكانیان دەشكاند .بروسكەیەكی
ئەمنی سدیق «نهێنی و شەخسی» ژمارە  1130كە لە 3ی حوزهیرانی 1988دا
كە ئاراستەی ئەمنی هەولێری كردووە ،ئاماژە بەوەدەكات كە هێزەكانی فەیلەقی
یەك سەركەوتوو نەبوون(.((15
ناوچەی شەقاڵوەو ڕواندز دۆڵ و چیاكانیدا لە 15ی ئایار تا  25ئابی .1998
دوای هەفتەیەك لە كۆتایی هاتنی پەالماری ئەنفالی چوارەم كە تیایدا رژێم
زۆربەی زۆری ناوچەكانی داگیركردو گوندو دێهاتەكانی وێڕانكردو خەڵكەكەشی
 .151بارەگای ئەمنی صدیق لە ناوقەزای شەقاڵوە بوو لەناو ڕاپۆرتەكەیدا دانەیەكەیان لەناو چلءدوو برووسكەی
ئەمنی صدیقدا كە یەك لە دوای یەك ڕۆژانە بارودۆخی مەیدانیی داوەتە سەروی خۆی لە 3ی حوزێرانەوە بۆ 18
ی ئەیلوولی  .1988ئەم الپەڕانە بەوردیی باسوخواسی ئەنفالی پێنج وشەش وحەوتی تێدا باسكراوەو راپۆرتەكەی
میدێل ئێست ۆچ یاداشتی كردووە و تیایدا ئاماژەیەكی كورتیش بەوە دەكا كە فەیلەقی یەك لەو هەوڵدان
وتەقەالیانەیدا بۆ»پاككردنەوەی» ئەم ناوچانە لە»تێكدەران» سەركەوتوونەبووە.
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شوێنبزر كرد ،ئەم جارەیان هێرشی كردەسەر دۆڵە سەخت و دژوارەكانی
ناوچەی شەقاڵوەو رهواندز .لەناوەڕاستی ئایاری 1988پەالمارەكانی ئەنفال
گەیشتنە بالیسان و دۆڵەكانی دەوروپشتی كە بەتوندترین شێوە لەالیەن
سوپاوە بۆردومانكرا ،فەقێ شیخ وەسانی كە ئەوسا پێشمەرگەی مەڵبەندی
سێ بوو ،جەخت لەوە دەكاتەوە كە ئەوسا سەركردایەتی یەكێتی بروسكەیەكیان
ئاراستەی حسن كوێستانی فەرماندەی مەڵبەندی سێ كردووە كەوا هاوكاری
گوندنشینەكان بكەن ،یان ئەوەتا برۆنەوە ناوشارەكان یان هاوكارییان بكەن
بۆ ئەوەی بەرەو ئێران بڕۆن ،ئەوكاتە هەرخێزانێك بڕی  200دیناری ئەوكاتە
هاوكاریكران بۆ ئەوەی ئاسانكاریەك بێت بۆ بەجێهێشتنی ناوچەكە .بۆیە لەم
دەڤەرە خەڵكێكی زۆر دەستگیر نهکران و ئەنفال نەكران ،بەاڵم خەڵكی بلەی
ژێری گهڕانهوهو گیران و ئەوان بێسەروشوێنكران)( ((15جگە لەوەش ئەودەمە
ناوچە سنوورییەكانی پارێزگای هەولێر پێشتر چۆڵ کرابوون و دانیشتوانییان
لە دوای پەالمارە كیمیاویەكەی دۆڵی بالیسان لە 16ی نیسانی سالی 1987
چۆڵیان كردبوو.
لە قۆناغەكانی پێشتری ئەنفالدا پەالمارە سەربازیەكان بەتەنها هێزی
پێشمەرگەی نەگرتەوە ،بەڵكو خەڵكی گوندەكانی ناوچە رزگاركاوەكان ئامانجی
یەكەمی چەكی كیماوی و بەئەنفالكردن بوون ،لەناو خەڵك ه گوندەكانیشینەكەدا
ژن و منداڵێكی زۆر بوونە قوربانیانی ،لەپەالماری ئەنفالی قەرەداخ و ناوچەی
قەاڵسێوكەدا لە هەردوو گوندەی قەرەباڵغی سێوسێنان و گۆپتەپەدا ژن و
منداڵی زۆر بەچەكی كیمیاوی كوژرا بوون .وا لەم قۆناغەش هەمان تاوان
چاوەرێیە بێئەوەی پەند لە قۆناغەكانی تر وەربگیرێ ،لەدەمەو ئێوارەیەكی دوا
رۆژی مانگی رەمەزاندا 17ی ئایاری  1988گوندی وەرێ كەوتە بەرپەالماری
 .152دیداری نوسەر لەگەل فەقێ شیخ وەسانی پێشمەرگەی ئەوسای یەكێتی نیشتمانی كوردستان لەمەڵبەندی سێ .
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چەكی كیمیاوی( ((15ئەو گوندە سەر بەناحییهی بێتواتە بوو ،نەبۆ پێشمەرگەو
نە بۆ حكومەتیش شوینێكی ستراتیژی نەبوو ،بۆیە خەڵكی ئەو گوندە زیاتر
هەستیان بە سەالمەتی دەكردو خەڵكی خۆیان بۆ جەژن ئامادەكردبوو ،كە
پەالماری هێزە ئاسمانییەكانی سوپا گەیشتە سەریان ،فرۆكەكان زۆر بەتوندی
گوندەكانی (وەرێ ،نازەنین ،كاموسەك ،ئەسپیندار ،عەلیاوا ،سماقوڵی ،بۆنێ)
یان كیمیاباران كرد ،بەاڵم لە وەرێ كۆمەڵكوژییەكی گەورەی خستەوە بەتەنیا
لەوگوندە ( )36كەس كوژران(.((15
هەروا چەند رۆژێك دوای ئەم بۆردومانە كیمیاوییە لە دوای 20ی ئایار وەكو
لەپێشەوە ئاماژەمان بۆ كرد سوپای عێراق لەچەند قۆڵێكەوە هێرشی كردە سەر
ناوچەكانی دۆڵی بالیسان و دۆڵی مەلەكان و ناوچەكانی شەقاڵوەو رەواندوز بەم
شێوەیەی خوارەوە:
 .1قوڵی یەكەم بۆ دۆڵی ئاكۆیان بەتایبەتیش بۆ سەر هەردوو گوندی
گەرەوانی سەروو خواروو ،ئامانجی سوپا كۆنترۆڵكردنی چیا بەرزەكانی
دەوروبەری «هەندرێن و كارۆخ» بوو.
 .2قۆلی دووەم لە23ی ئایار بەرەو چیای هەڵەموند بۆ وەرتێ و زینێ
گەلی و سەری ئەحمەدە دەربی و جاوەل و دەرەلە و چیای كلێتە.
 .3كیمیابارانكردنی گوندی وەرتیێ لە ئێوارەی 23ی ئایار.
 .4قۆڵی سێیەم لەسەروچاوەو بەنی هەریرو خەلیفانەوە بەرەو ئاالنەو دۆڵی
بالیسان بەشێوەیەكی گشتی هێزەكانی سوپا وێڕای ئەوەی بەبەردەوامی چەكی
 .153بەرواری كیمیابارانكردنی وەری بیرورای جیاوازی لەسەرە هەندێك پێیان وایە  5/15وهەندێكیان بە 5/17ی
دەزانن بەالم پێدەچێت بەرواری راستی كیمیابارانكردن بەرواری دووهەمبێت هەرچی مەالشاخی پێشمەرگەی دێرینە
بەروارەكەی بە  19ی ئایار تۆماركردووە .باسی ئەوەشی نوسیوە كەوا پیرەمێردێكی گوندی وەرێ چووەتەالیان
ووتویەتی «میر» كە مەبەستی ئەنوەربەگی بێتواتەی سەرەك جاشە داوای كردووە كە گوندەكەیان چۆلبكەن و
تەسلیم ببنەوە ئیوە دەلێن چی ؟ لەوەوە گومانمان الدرستبوو كە حكومەت بەنیازە بۆمبارانیكی تری كیمیاوی
بكات بۆیە چوینەچیاو گوندەكانمان چۆڵكرد ،ئیوارە كاتژمێر  6فرۆكە هاتن رەوتی هەوایان وەرگرتوو دواتر گوندی
وەرێیان داگرتەوەو بە بۆمب گازبارانیانكرد  .بروانە مەالشاخی ئەنفالی خالخاالن – چاپی یەكەم  2007ل .47
 .154لەپاشكۆدا بروانە ناوی قوربانیانی كیمیابارانی وەر .
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كیمیاویان بەكاردەهێنا بەاڵم سەركەوتنیان بەدەستنەدەهێناو هێزەكانی رژێم
نەیاندەتوانی وەكو لە ئەنفالەكانی پێشووتردا پێشڕەویان دەكرد لێرە ئەوەیان
بۆ نەدەچووە سەر .لێرە پێشمەرگە دوو شانسیان هەبوو یەكەم سروشتی
جوگرافی ناوچەكە بوو ،دووهەمیش ئەوەبوو خەمی رزگاركردنی خەڵكی مەدەنی
و ژن و منداڵیان لەبەر نەبوو تاڕادەیەك خەڵك ناوچەكەیان چۆڵكردبوو.
(شیكردنەوەی عەمەلیاتی ئەنفالی كۆتایی) كە بریتییە لە راپۆرتێكی
فەرماندەی فەیلەقی پێنج (لیوا روكن یونس محهمهد ئەلزەرب) لەچەشنی
(ئەوپەڕێ نهێنی و شەخسی) (سری وشخصی للغایە) .بۆ فەرماندەیی گشتی
سوپای ناردووە.
ناوەرۆكی راپۆرتەكە پێداچووەنەوەی پەالمارەكانی ئەفالە لە ناوچەكانی
بادینان یان باكوری ژێر دەستەاڵتی پارتی دیموكراتی كوردستان ،لە نێوان 28
ی ئاب و 3ی ئەیلولی  1988ئەنجامدرا ،هەر لەو شیكردنەوەیەیدا باس لە ئەنفالی
پێنجەم دەكات فەرماندەی فەیلەقی پێنج باس لە دواخستنی پاكتاوكردنی
كەرتی رهواندز و شەقاڵوە دەكات ،هەروەها وێنەی زنجیرە پەالمارە یەك لەدوای
یەكەكانی قۆناغەكانی پێشتری ئەنفالیش وەبیر سەروی خۆی دەهێنێتەوە .لیوا
روكن ئەلزەرب بەمجۆرە پالنی ئەنفال لەنامەیەكی نهێنی و شەخسی ژمارە 1475
لە 30ی ئایاری  1988بۆ سەرۆكایەتی دەستەی ئەركانی سوپا رونكردۆتەوەو
نوسیوێتی{ :دوای ئەوەی لە 7ی حوزیران پەالماری ئەنفالی پێنجەم كۆتایی پێهات
رژێم خۆی بۆ ئەنجامدانی پەالماری ئەنفالی شەشەم رێكخست ،پالن بۆ پرۆسەی
پاككردنەوە دانا كە ئامانج لێی تێكشكاندنی تێكدەران بوو لە دۆڵی بالیسان و
ئاالنەدا ،بەاڵم دواتر لە7ی حوزهیران داوا دەكات كە پرۆسەكە رابگیرێت و هیرش
و پەالمار دوابخرێت بۆ كاتێكی گونجاوترو لەبارتر}( ((15سەرۆكایەتی ئەركانی
 .155فەرماندەی فەیلەقی پێنج یونس محمد ئەلزەرب -شیكردنەوەی ئەنفالی كۆتایی .
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سوپا بەنامەی ئەوپەری نهێنی و شەخسی كە ژمارەكەی ()519یە لە بەرواری
()7ی حوزیرانی 1988دا فەرمان دەدا نەخشەكە جێبەجێبكرێـت بۆ تێكشكانی
تێكدەران لەناوچەكانی بالیسان و سماقوڵیدا .دەربارەی ڕاگیرانی پەالمارەكە
پێدەچێت بەرەنگاریوونەوەی توندی هێزی پێشمەرگە هۆكاری سەرەكی بوبێ
لەچیای كۆڕەك و دەوروبەری كە هێزەكانی یەكێتی لێ دامەزرابوون و بەتوندی
و ئازایانە بەرپەرچی هێزەكانی سوپایان دەدایەوە(.((15
جگەلەوە میدل ئێست ۆچ هۆكارێكی تریشی خستۆتەروو گریمانەی سەردانێكی
سكرتێری گشتی یەكێتی نیشتمانی كوردستانی كردووە بۆ واشنتۆن {ڕەنگە
پەیوەندی بووبێت بە سەردانەكەی جەالل تاڵەبانی سەركردەی  PUKو بۆ
واشنتۆن لە حوزهیراندا .هەرچەندە پێشمەرگە دڵخۆش بوون بەم سەردانە ،كەوا
تەماشا دەكرا ڕێچكە شكاندنێكی دیپلۆماسی بێت ،بەاڵم سەركەوتنێكی ئەوتۆی
بە دەستنەهێنا ،چونكە كاربەدەستانی پایەبەرزی ویالیەتە یەكگرتووەكان
نەیانویست لەگەڵ تاڵەبانیدا دابنیشن و ئەو كارمەندە ئاست مامناوەندیانەی
وەزارەتی دەرەوەش كە چاویان پێكەوت تەنها تێبینی ئەوەیان دەربڕی كە
«بە هۆی هاوپەیمانی ئەو لەگەڵ ئێرانیەكاندا ،گروپەكەی ڕادەیەك سەركەوتنی
سەربازییان بەدەستهێناوە لەسەر حیسابی خەڵكی كورد بە گشتی تێبینییەكە
لە بناغەدا بۆچوونی حكومەتی عێراقی دەردەبڕی سەبارەت بە  .PUKتاڵەبانی
كاربەدەستانی ئەمریكای ئاگاداركردەوە لە بارەی عەمەلیاتی ئەنفال و هێرشە
كیمیاییەكانی ئەم دواییانەی دژ بە كورد ،هەروەها سەردانەكەشی ئەو پرسیارەی
هێنایە ئاراوە كە ئاخۆ واشنتۆن چەندی دەربارەی جینۆسایدی كورد زانیبێت ئەو
كاتەی كە ڕوویداوە}( ((15بەداخەوە ئەوسا ئەمریكاو ئەنجومەنی ئاسایش بەهۆی
 .156چیای كۆرەك دەكەوێتە دۆڵی ئاالنەی نزیك خەلیفان و بەرزییەكەی نزیكەی  7000مەتر دەبێت ،لەو دیویشەوە
هاوینەواری بیخاڵە .
 .157بروانە میدیل ئێست (جینۆساید لەعێراق و پەالماری ئەنفال بۆسەر كورد) وەرگیرانی محمد حەمەساڵح توفیق
چاپی دووەم  2004ال  286 - 285لەهەمان الپەرە پەراویزی  18ئاماژەی بە ڕۆژنامەی نیویۆرك تایمز New York
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بەرژەوەندی خۆیان و سۆزیان بۆ عێراق لەدژی فراوانبوونەوەی دەسەاڵتی ئێران
پشتیانكردە گەلی كوردو چاویان لەگەورەترین تاوانی سەدەی بیستەم نوقاند.
میدیل ئیست ۆچ لەراپۆرتەكەیدا ئاماژەیەكی گرنگمان بۆ دەخاتە روو
ئەویش گرنگیدانی خودی سهدام حوسینی سەرۆكی كۆماری عێراقە بە ئەنفال
و بەرەنگاربوونەوەی پێشمەرگە ،ئەوەش ئەو بیروڕایانە پوچەڵدەكاتەوە كە
بیرورایان وابوو سهدام ئاگاداری وردودرشتی تاوانەكان نییەو تەنها خودی
عەلی حەسەن مەجیدیان بە بەرپرسیار دەزانی لەم باریەوەیە میدل ئێست
ۆچ نوسیوێتی{ :سەرۆك سەدام حوسێن ئەوكاتە ،بە شێوەیەكی ئاشكرا ،بە
گونجاوی دەزانی كە خۆی بە شەخسیی بچێتە سەر كاری بڕیاردان لە بارەی
عەمەلیاتی ئەنفالەوە ،بەالیەنی كەمەوە ئەوكاتەی پەالمارەكە بەرەوڕووی گرفت
و ئاستەنگ ببۆوە .جەنەراڵ زەرب لە نووسینەكەیدا بەردەوام دەبێ و دەڵێ:
«لە بروسكەی نهێنی و شەخسیی ژمارە  14671لە  16ی تەمووزی 1988دا،
لە دیوانی سەرۆكایەتی كۆمارەوە كە دەستەی ئەركانی سوپا بە بروسكەی
نهێنی و شەخسیی ژمارە  861لە  20ی تەمووزدا ئاڕاستەی كردووە ،پێیان
ڕاگەیاندین كەوا عەمەلیاتی ئەنفال لە دوای جەژنی قوربانەوە پێویستە بە
(((15
گوڕوتینێكی گەورەوە ئەنجام بدرێت ،گەر خواستی خوای لەسەر بێت»
بەاڵم وادیاربوو خوا ئەو كارەی پێخۆشنەبوو و چەند ڕۆژێكیش بەسەر جەژنی
قورباندا تێپەڕی هێرشەكە هەر نەكرا« .لە كۆبوونەوەیەكدا كە لە بارەگای
فەیلەقی یەك لە كەركوك سەرلەبەیانی 29ی تەمووزی  1988بەستراو تێیدا
یاریدەدەری سەرۆكی دەستەی ئەركان بۆ كاروباری عەمەلیات و بەڕێوەبەری
جموجۆڵی سەربازی بەشداربوون ،بە گوێرەی ڕاگەیاندنی نهێنیی ژمارە 943
لە  29ی تەمووزدا عەمەلیاتی ئەنفالی شەش و حەوت دواخرا بۆ ئەو كاتەی
 22 ،Timesی حوزێرانی .1988كردووە.
 .158شیكردنەوەی عملیاتی ئەنفالی هەشت لیوا روكن یونس محهمهد زەرەب ئاماژەی بە بروسكەكە داوە.
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پێداویستیەكانی پرۆسەكە تەواودەكرێن»}(.((15
پێدەچیت جەنەرال (زەرب)یش بەهەڵەداچوبێ ،چونكە بەخت یاوەریان بوو،
چونكە جەنگی عێراق  -ئێران وەستاو رۆژانی تاریك بۆ كورد هاتنە پێشەوە،
هەرچەندە كورد هیچ خێروخۆشی لەدامەزراندنی دەوڵەتی عێراق نەبینیبوو،
بەاڵم تاریكترین و مەترسیدارترین رۆژگاری كورد لەگەڵ دەوڵەتی عێراق
ناوەراستی سااڵنی هەشتاكان و بەتایبەتیش سەرەتای ساڵی  1988بوو ،كە
جەنگی ئێران  -عێراق وەستا ،كورد بەتایبەتی گوندنشینەكان هیچ سودیان لە
وەستانی جەنگ نەبینی ،بەعس دەستبەرداری توندڕەفتاری و ستەمكارییەكانی
خۆی نەبوو ،ئەنفال ناوچەكانی دۆڵی جافایەتی و قەرەداخ و گەرمیان و
ناوچەی شوان و شیخ بزینی و قەاڵسێوكەو دەشتی كۆیەی وێرانكردبوو ،تائەو
ساتەوەختە بەدەیان هەزار كورد بەكۆمەڵ ژێر خۆڵدرابوون(.((16
كە لە17ی تەمووزی  1988ئایەتوڵاڵ خومەینی رابهری ئەوسای ئێران
پەرداخە ژەهرەكەی خواردەوەو بە بڕیاری 598ی ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوە
یەكگرتووەكان بۆ ئاگربڕی جەنگ قایل بوو ،گۆرانكاری خراپیشی بۆ كوردی
مەینەتبار بەدوای خۆیدا هێناو لە 8ی ئابی  1988بەشێوەیەكی ڕەسمی شەڕ
لەنێوان هەردوال عێراق و ئێران ڕاوەستا ،ئەوسا سوپا لە پالنی دەستپێكردنی
ئەنفالی شەشەم و حەوتەم بوو ،ئەمەش كاریگەری بەهەردوباردا لێكەوتەوە
لەالیەك ورەو هێزی سوپای عێراقی زیاد كردو لەالیەكی تریشەوە كاریگەری
خراپی كردە سەر سیاسەت و ورەی پێشمەرگە ،هەرئەوەش بووە هۆی ئەوەی
پالن بۆ پاشەكشەكردن دابنێن ،چونكە هێزی پێشمەرگە باش دەیزانی كە
سوپای عێراق دەستناپارێزێ ،بەتایبەتیش كە پێشتر بینیبویان هێزی ئاسمانی
 .159بروانە هەمان سەرچاوەی میدیل ئێست ۆچ – الپەرە .288 - 287
 .160بروانە عارف قوربانی دیدار لەگەڵ هەردوو دەربازبووی گۆری بەكۆمەڵ ،فەرەج و عوزیر كە لەبیابانەكانی
رومادی لەكۆمەلكوژییەكی ئەنفال دەربازیانبوو ،بەرواری كۆمەڵكوژی ئەو سەدان كەسەی هاوسەفەریان بوون
دەكەوێتە 16ی نیسانی  1988وە.
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عێراق چۆن ئاسمانی ناوچەكە تەی دەكاو چۆن كەوتۆتە هێرشكردنی بەهێزو
بەچەكی كیمیایی چیاو دۆڵەكانی بالیسان ،مەلەكان ،دۆڵی ئاكۆیان و وەرتێ،
هیران و نازەنین و سماقوڵی دەكوتا.
ئەوانەی بەو بانگەوازە بڕوایان كردو خۆیان داوتە دەست و دواتر دانپیانێكیان
(اعترف) پێ مۆركردن كەوا ئەوان پێشمەرگەی راستەقینەن دوای ئەوە رادەستی
رژێم كران و هەموویان بێسەروشوێنكران(.((16
(لەمیانەی پەالماری ئەنفالی پێنجەم و شەشەم و حەفتەم زیاتر لە ()52
گوند لەناحییەكانی خەلیفان و رهواندزو خۆشناوەتی وێرانكران ،كە سەرجەم
خێزانەكانیان ( )2602دوو هەزارو شەشسەدو دوو خێزان بوو هەروەها 24
قوتابخانەو  52مزگەوتی ئەم گواندانە روخێنرا .ئەمه جگەلە سوتاندن و
فەوتاندنی سەدان دار گوێزو دار بەڕوو رەزو باخ كەسەرچاوەیەكی بنەڕەتی ژێر
خانی ئابووری ئەوان بوون بەرەو نەمان چوون).
بەپێی بەڵگەنامەیەكی دەستنوسی ئەمنی شەقالوە لە بەرواری 27ی ئایاری
ساڵی  1987لە الیەن رژێمی بەعس كیمیابارانی گوندەكانی بلەی سەرێ و
ژێرێ و كەندورو دۆڵی مەلەكان كراوەو بەهۆیەوە ژمارەیەك شەهیدو برینداری
لێكەوتەوە ،كە یەكێكیان عومەر عەبدوڵاڵی برای موستەشاریكی جاشە كە
هەاڵتووە بۆ الی پێشمەرگە .دواتر لە ساڵی  1988پرۆسەی ئەنفال لە دۆڵی
ئاالنە و مەلەكان و بلەی سەر بەقەزای سۆران ئەنجامدرا و ژمارەیەكی زۆر لە
خەڵكی ناوچەكە لە پیاو و ژن و گەنج و منداڵ ،ئەنفالكران ،لەو پرۆسەیەشدا
 45هاواڵتی گوندنشینی ناوچەكە بێسەروشوێن كران.
توتمە –بلەی ژێرێ – كەندۆر لەبەرواری  1988/6/17كەوتنەبەر پەالماری
دراندنەو بەچەكی كیمیایی بۆمبارانكرایەوە ئەمەو ساڵێك پێشتریش بەرواری
 1987/5/25لەئەنجامی بۆمبارانی كیمیابارندا دۆڵی مەلەكان  22كەس گیانیان
 .161بروانە پاشكۆی بەڵگەكان بۆ بینینی نوسراوكەی ئەمنی شەقاڵوە.
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لەدەستدا و لەپەالماری دووهەمیشدا لە قۆناغی حەوتی ئەنفالدا سالی 451988
كەس ئەنفالكران(.((16
بەپێی الئیحەی دادگای بااڵی تاوانەكانی عێراق كە لە یەكەمین دانیشتنی
دادگاكە خوێندرایەوە شاشەی تەلەفزیونەكان پەخشیانكرد لە ئەنجامی هەرسێك
قۆناغەكەدا واتا قۆناغەكانی (پێنج ،شەش ،حەوت) زیانی گوندنشینەكانی
كوردستان بەم شێوەیە بوون:
 .1روخاندنی  328گوند .
 .2گرتنی گوندنشینەکانی ناوچەكە تەنها لەو سێ قۆناغەدا بە ()17340
كەسی مەدەنی دەژمێردرێن ،بەپێی ئەو ئامارەی كە رێكخراوی مافی مرۆڤی
جیهانی (میدل ئێست ۆچ) باڵویكردۆتەوە.
 .3بەپێی راپۆرتی تایبەت بە كاروباری ئاوارەكان لە رێكخراوی
نەتەوەیەكگرتووەكان زیاتر لە هەزار كەس رایانكردووەو هەموو موڵك و ماڵ
كەلوپەلی خۆیان بەجێهێشتووە.
 .4روخاندن و تەختكردنی  158قوتابخانەی سەرەتایی ئەو گوندانە بە
دینامێت یان بە شۆفڵ.
 310 .5مزگەوت بەتەواوی روخێندراون و قورئانەكانیشیان سوتێندراوە.
 .6وێرانكردنی ژینگەو سروشتی ناوچەكەو سوتاندنی دارستان و پوش و
پاوانی ناوچەكە
 .7كوێركردنەوەی كانی و كارێزو بیرو سەرچاوەكانی ئاوی ناوچەكە.
 .8تاوانی جۆراوجۆر لە راوەدونان و راگواستنی زۆرەملێ ئەتككردن و
گرتنەبەری رێوشوێنی توندو چەوساندنەوەو داسەپاندنی هەلومەرجی نامرۆڤانە
تا ئاستی مردنی لەسەرخۆو بێبەشكردنیان لەهەموو پێداویستیەكی رۆژانە
 .162لەپاشكۆدا بڕوانە قوربانییەكانی ئەنفالی بلەی ژێرێ.
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ئەنفالی هەشت
دەڤەری بادینان
1988/9/6 - 1988/8/25
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هێشتا شەڕ لە چیاكانی دۆڵی بالیسان و شەقاڵوەو رەواندوزو چیاكانی دۆڵی
ئاكۆیان و وەرتێ بەردەوام بوو ،پێشمەرگە لەبەرگریكردندا بوون ،كە نەخشەو
پالنەكانی بەغدا بۆ ڕاماڵینی پارتی دیموكراتی كوردستان بەسەرۆكایەتی مەسعود
بارزانی كەوتەكار ،لە ()7ی ئابی 1988دا وەك بەرلەوەی ئاگربەستی نێوان
عێراق و ئێران لە 8ی ئابدا رابگەیەنرێ عهلی حهسهن مهجید خۆی بە شەخسیی
پێی لەسەر داگرت پەلە بكات لە تەواوكردنی پەالمارەكانی ئەنفال .ڕۆژی دواتر
فەرماندەیی بااڵی سوپا «بەیانی بەیانەكانی» خۆی دەركردو ڕایگەیاند كەوا
ئاگربەستێك بەپێی مەرجەكانی عێراق كەوتەكارو كۆتایی بەجەنگی هەشت
ساڵەی عێراق ـ ئێران هێنا.
ئاگربەستەكە جگەلەوەی ورەیەكی زۆری دایەوە بەرسوپای عێراق دەرفەتی
ئەوەشی بۆ هێزەكانی سوپا رەخساند كەوا بۆ ئەوەی كۆتایی بەئەنفال بێنێ.
فیرقەكانی تریش وەك تەشكیالتی فەیلەقەكانی سێ ،شەش ،حەوت لە بەرەكانی
باشووری جەنگەوە ،لە دەوروبەری فاو و بەسرەوە بگوێزێتەوە بۆ كوردستان و
ئەركی نوێیان پێبسپێردرێت .ئەوسا هێشتا فەیلەقی یەك كە سەرقاڵی شەڕی دوا
قۆناغەكانی ئەنفال بوو لەناوچەی مەڵبەندی سێدا كە یەكێتی تیایدا سەنگەریان
گرتبوو ،پێشتریش ئەم فەیلەقە بە پێشەوایەتی فهریق ركن سولتان هاشم كە
بارەگاكەی لە كەركووك بوو ،ئەركی راماڵینی قۆناغەكانی تری ئەنفالی گرتبووە
ئەستۆ كە ئەنفالی بادینان دەستی پێكرد خەریكی هێزە ماندووەكەی یەكێتی
بوو كە لەدۆڵەكانی شەقاڵوەو ڕەواندزدا مابوون و بە شێوەیەكی ئەفسوناوی
بەرەنگاریان دەكرد .فەیلەقی پێنجی سوپاش كە بارەگای لە هەولێر بوو ،دەبوو
بەرپرسی عەمەلیاتی پارێزگای دهۆك بێت .بەدرێژایی سنووری نێوان عێراق و
توركیا،
نوسینگەی باكورو فەرماندە مەیدانییەكانی سوپا بە راسپاردەی عەلی حەسەن
مەجید بیریان لەوە كردەوە پەالماری بادینان دوانەخەن ،هەر كە جەنگ وەستا
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هێزێكی بێشوماری گەڕاندەوە بۆ كوردستان و خرانە ئامادەباشییەوە بۆ پەالماری
بادینان ،ئەوكاتە تارادەیەكی زۆر نوسینگەی باكور بە مەرامەكانی گەیشتبوو،
لەو پەالمارانەدا بەالی كەمەوە لە ( )6قۆناغدا سوپا سەركەوتنیان بەدەست
هێنابوو سەراپا ناوچەكانی سلێمانی و كەركوك و بەشێكی زۆری هەولێریان
كۆنترۆڵكردبوو نیازە گاڵوەكانی بەجێگەیاندبوو ،لە هەڵسەنگاندنی پەالماری
ئەنفالی كۆتاییدا ،لیوا ڕوكن یونس محهمهد زەرب ،فەرماندەی فەیلەقی پێنج
دەنووسێ« :هەر لە سەرەتاوە ورەی بەرز بە ڕوخساری جەنگاوەرانەوە دیاربوو،
بە تایبەتی لە دوای تێكشكانی ئێرانی دوژمن لەو هێرشە سەركەوتووانەدا كە
بە شەڕی قارەمانانەی فاو دەستپێكردو تا شەڕی (محمد رسول اللە)ی خایاند
ئەو تەشكیالتانەی لە ئەنفالدا بەشدارییان كرد لەو شەڕانەشدا ڕۆڵی خۆیان
بینی( .»((16پرسیار لێرەدا ئەوەیە ئایا كۆكردنەوەی هێزێكی وا زۆرو زەبەند بۆ
ئەو ژمارەكەمەی پێشمەرگە پێویست بوو؟
لەكاتێكدا ڕاپۆرتەكانی هەواڵگریی سەربازیی و مەدەنی ،كە دراون بە
لیوا ڕوكن محهمهد زەرب فەرماندەی فەیلەقی پێنج باسی ئەوەیان كردووە
كە سەرجەم ژمارەی هێزی «تێكدەران» لە بادیناندا لە  2600كەس زیاتر
نەبووە( ((16كەچی دژ بەم هێزە كەم و بچووكەش نوسینگەی باكوور كە عهلی
حهسهن مهجید سەرپەرشتی دەكرد ( )200000دوو سەد هەزار سەبازی ناردە
سەر بادینان .بە پێی چەندین سەرچاوەی سەربازیی پێشووی عێراق كە میدڵ
 .163شەڕی محمد رسول الله هێرشێكی عێراق بوو كەوا هێزەكانی ئێرانی ڕاماڵی لە ناوچە شاخاویەكانی بەرەی
باكووردا ،لە ناوەڕاستی حوزێرانی 1988دا.
 .164مەزەندەی سوپا ئەوەبووە كە هێزە چەكدارەكەی پارتی خۆی لە نێوان  1800تا  2000پێشمەرگە دەدا لە
بادیناندا ،كە بەسەرشەش كۆمیتەی ناوچەییدا دابەش بووە .بێجگە لەیەكێتی كە 250ـ  300پێشمەرگەی لە دۆڵی
زێوەشكان هەبووە ،لەسەر سنووری توركیا لە ڕۆژهەاڵتی هاوینەهەواری ئامێدی .هەروەها  200ـ  220پیشمەرگەی
حزبی شیوعی عێراق و  70پێشمەرگەی پارتی گەلی دیموكراتی كوردستان كە ئەوكاتە لە پارتی دیموكراتی
كوردستان جیابوونەوەوسامی عەبدوالرحمن سەرۆكایەتی دەكردن ،بەاڵم بەرپرسانی پارتی هێزی شەڕكەریخۆیان
لەسەروەختی ئەنفالدا بە  8000هەشت هەزار كەس باسكردوە ،بێجگە لە سی وشەش هەزاركەسی خەڵكی دێهات
كەوا بە ڕەسمی لە «هێزی پشتگیریی» میللیدا وەك ئەندام تۆماركرابوون .بروانە چاوپێكەوتنی میدڵ ئیست وۆچ
لە گەڵ هۆشیار زێباری ،واشنتۆن 7 ،ی حوزێرانی 1993
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ئیست وۆچ چاوپێكەوتنی لە گەڵدا كردبوون ،لە نێوان  14تا  16فیرقەی سوپای
نیزامیی كە هەریەكەیان دوانزە هەزار كەس دەبوون لەپەالماری ئەنفالی كۆتاییدا
بەشدار بوون ،ئەمە بێجگە لە بەشداربوونی بەتالیۆنێكی چەكی كیمیایی و
یەكەكانی هێزی ئاسمانیی عێراق و فەوجەكانی جاش .ستراتیجیەتی ڕژێم
وەك جەنەراڵ زەرب نووسیوێتی« :بەند بووە لە سەر ئەو ئامۆژگاریانەی كە
مەكتەبی باكوورو سەرۆكایەتیی ئەركان لەكۆنفرانسەكەی  7ی ئابدا لەكەركووك
دەریانكردووە» .سەرەتا بنەڕەتیەكانی كارەكەش ئەوەبوو كەوا لە قۆناغەكانی
پێشتری ئەنفالدا پیادەكران بریتیبوو لەخستنەگەڕی هێزێكی زەبەالح «بۆ ئەوەی
لەگشت الیەكەوەو لەیەك كاتدا تێكدەران گەمارۆبدا»( .((16پێدەچێت مەسەلەی
جیۆپۆڵیتیكیش بە تەواوی ڕەچاو كرابێت لەم بیركردنەوەیەدا .جەنەراڵ
زەرب سەرنجی ئەوە دەدا كەوا «ناوچەی عەمەلیات بەسترابوو بە سنووری
نێودەوڵەتیی عێراق و توركیاوەو ئەمەش هەندێ ئاڵۆزیی دروستكردبوو ..بەم
ڕەنگە فەرمان بە هەموو هێزەكان درا كە كارەكە بە چاكی وەربگرن بۆ مسۆگەر
كردنی نهێنیی مەسەلەكەو تێنەپەڕاندنی سنوور»( .((16دوا سەرئێشەی جەنەراڵ
كاروباری لۆجستی بوو« .قەبەیی كارە ئەندازیاریەكە كە پێویست بوو بۆ
ڕووخاندن و ڕاماڵینی تێكدەران و خانوو و ماڵیان لەو ناوچانەدا كەپرۆسەكە
دەیگرتەوە.
بەرەبەیانی  25ئاب پەالمارە ئاسمانیەكانی سوپا بە چەكی كیمیاوی دەستی
پێكرد ،بەپشتیوانی چەكی قەدەغەكراوو تانكء زریپۆشء هێزی تایبەتء جاشی
سوك و بە پشتوانی  16فیرقەی سەربازی كە پێكهاتبوون لە  200هەزار سەربازو
ئەفسەری پلەدارو جاشی بەكرێگیراو فڕۆكەی جەنگیء تۆپی دوورهاوێژو كۆپتەر،
پەالماری دەڤەری بادینانیاندا ،لەسەرەتاوە بەچەكی كیمیاوی بناری چیاكانو
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گوندەكانی بۆردومان دەكرد ،كە بەهۆیەوە زیاتر لە 160هەزاركەس ئاوارەبوون
بەرەو سنورەكانی توركیاو ئێران ملی رێگای هاتء نەهاتیان گرتەبەر ،بەپێی
راپۆرتی چاودێری مافی مرۆڤی ڕۆژهەاڵت ژمارەی ئاوارە كوردەكانی كورد لەناو
توركیا ( )80000هەزار كەس بوون ،ئەوانەشی نەیانتوانی دەربازبن لەالیەن
هێزەكانی جەیشء جاشەوە گیران و رەوانەی بنكەكانی گرتنء كۆكردنەوە
كران كە بە پێی راپۆرتی فەیلەقی پێنج ئاماری ئەوانەی كە لەئەنفالی بادیناندا
(((16
گیرابوون یان خۆیان بەدەستەوە دابوو ،بەهەمووی ( )13395كەس بوون
ئەمە جگەلەوەی هەندێكیان بەهۆی چەكی كیمیاویەوە كوژرانءكەمینەیەكیش
هەرلەجێدا گوللەبارانكران و ئەوانەی تریش هەرزوو رەوانەی قەاڵی (نزاركێ)
لەدهۆك و كەمپی (سەالمیە) لە نزیك شاری موسل كران ،لەدوای پەالماری
ئەنفالی سێی ناوچەی گەرمیانەوە ئەنفالی بادینان بە دڕندانەترین پەالمار
دەژمێردرێت و ژمارەی قوربانییەكانیشی لەدوای گەرمیان دێت ،لەكەمپی
سەالمیەو نزاركێ زۆربەی زۆری پیاوەكانیان بەبلۆك شەهیدكردءهەندێكیشیان
هەر لەجێگەی خۆیان بەبەرچاوی ژن و منداڵەكانیانەوە گوللەبارانكران ،نمونەش
قەتلوعامی گوندی (كورێمێ)یە .ئەمە جگەلەوەی زۆربەی هەرە زۆری پیاوانی
ئەو دەڤەرەش وەك تەواوی پیاوانی ئەنفالكراو شوێن بزركران و هەتاكو ئێستا
بێسەروشوێنن.
پاشئەوەی ڕۆژانی 25ی ئاب و ڕۆژانی دوایی رژێم تەواوی ناوچەكانی بناری
شاخی گارەی دەڤەرەی بادینانی بەخەستی بەچەكی كیمیایی بۆمباران كرد ڕۆژی
 8/31لەدوا بەرنامەی زنجیرەپەالماری ئەنفالدا هێرشیانكردە سەر ناوچەكانی
(ئامێدی ئاكرێ ،شێخان ،زاخۆ) لە ئامێدی ( )23گوندو لە ئاكرێ ( )35گوندو
لەشێخان ( )19گوندو لەزاخۆ ( )100گوندو لە دهۆك ( )63گوندیان ئەنفال و
تااڵنكردو خانوەكانیان لەگەڵ زەوی تەختكرد.
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لەگەڵ ئەوەی دەیان هەزار ژن و پیاوو منداڵ لە ناوچەكانی (گولی ،سندی،
بەرواری ژوورو ،نێروەی ،دێكانی ،دۆسكی ژوورو ،مزوری ژوورو) كە دەكەونە
سەر سنوری سوریا ،خۆیان لە تۆڕی ئەنفال دەربازكرد .بەاڵم لە (بەرواری
ژێری ،دۆسكی ژێری ،مزوری ژێری ،بەرێگاری ،نزاری ،نەهلە ،زێبارو ناوچەكانی
دی سنوری شێخان و ئاكرێ) بە بۆردومان و ژهربارانی فڕۆكەكانی بەعس
گیانیان لەدەستداو دەستگیركران ،هەروەها لەالیەن فەرماندەی فیرقەی()29
هوە لەگوندی گوێزی  95كەس و لەگوندی هەمزا  48كەس گوللەبارانكران(.((16
وەك ئەوەی لە شەوی  8/23كۆپتەرەكانی عێراق  70گوندی ناوچەی
بادینانیان بە چەكی كیمیایی ژەهرباران كردو زیانێكی زۆریش بەخەڵكی
دەوروبەری (ئامێدی ،كانی ،گەلی شێروانە) گەیاند جگەلە گوندەكانی (تیكا،
باوەكەڤری ،رهێنێ ،گەناسكی ،مێرگە تووی ،ساركی ،زێوە)و چەندان گوندی
تر.
هەر بەپێی راپۆرتەكەی فەرماندەیی فەیلەقی ( )5ئەو ( )13395كەسەی
كەگیرا بوون ،پێكهاتەی كوردی (موسوڵمان و مەسیحی و یەزیدی) بوون
ژمارەیەكی زۆریش لە ئۆردوگاكانی دەوروبەری هەولێردا كۆكرانەوەو زیاتر وەك
دەستبەسەر مامەڵەیان لەگەڵ دەكرا وەك لەوەی بۆ نیشتەجێكردنەوە برابن بۆ
ئەو ئۆردوگایە.

 .168میدڵ ئێست ۆچ
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لەزاخۆوە بەرەو گلناسكێ و چیای بێخێرو حەوزەی خابور.
لەكانی ماسییەوە بەرەو زێوە شكاڤ ،ئامیدی ورەشاوە .
لەبێكۆڤەوە بەرەو یەكمالە بامەرنی و چیای مەتین.
لەبالیندەوە بەرەو شەمدینان بیبو و ئارتیش .
لەشێروان مەزنەوە بەرەو حەوزی بارزان
لە دینارتەوە بەرەو بلەو بەرزان
لە باتۆفەوە بەرەو مانگێش و زاویتە
لە سەنگەسەرەوە بەرەو بەرگەتی و چیای گارا
لەئەتروشەوە بەرەو سێدەرە
لە سوارە توكەوە بەرەو ئەسپیدارو ئاتوش
لەوپەالمارەدا وەك جەنەرال زەرب خۆی ڕاپۆرتی لە سەرداوە .هێزەكانی
بەعس «بەرگرییەكی ئەوتۆیان تووش نەبوو» ئەمەش لە ژمارەی زەرەرو
زیانەكانی سوپادا دەردەكەوێ  .تەنها سیءیەك كەس لەئەنفالی كۆتاییدا
كوژراون ،لەوانەش هەژدەیان جاش بوون كەوا ڕۆڵی چاوساغیان دەبینیوئەو
ئەركانەیان ڕادەپەڕاند كەوا سوپاو حیزبی بەعس دیاری دەكردن .سەبارەت بەو
«خهڵکهی» سوپا دەسگیری كردوون لە پەالماری بادیناندا بەمجۆرەی خوارەوە
لە شیكردنەوەو هەلسەنگاندنەكەی لیواركن یونس محمد زەربی فەرمانداری
فەیلەقی پێنجدا بەپۆلێنكاری ئەوەشەوە كە چەندیان پێشمەرگەو چەندیان پیاو
چەندیان ژنء منداڵ بوون تۆماركراوە :
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ئەو تێكدەرانەی خۆیان بە دەستەوە داوە			
			
ئەو تێكدەرانەی كەوا گیراون
			
پیاو
			
ئافرەت
			
منداڵ
كۆی گشتی

803
771
1489
3368
6469
13395

سنوری پەالمارەكانی قۆناغی هەشتەم یان (ئەنفالكردنی ناوچەی بادینان)
(هەموو گوندەكانی پارێزگای دهۆك ،قەزای زاخۆ ،باتوفە ،كانی ماسی ،زێوە،
دێرەلوك ،ئەتروش ،زاویتە)ی گرتەوە ،لە دوای ئەنفالی گەرمیان لەرووی ژمارەی
قوربانییەوە بادینان بەترسناكترین قۆناغەكانی ئەنفال دەژمێردرێت لەرووی
وێرانكاری و بەكارهێنانی چەكی كیمیاوی و ژمارەی قوربانیەكانیەوە.
بەپێی ڕاپۆرتی ژمارە  8/28لە بەرواری  1988/9/3ی فەیلەقی پێنج كە
لیواركن یونس محهمهد زەرب واژۆی كردووە دەنوسێ  :ئەنفالی كۆتایی بۆ
نەهێشتنی (تێكدەران)و بارەگاكانیان لەسنوری بەرپرسیارێتی فەیلەقی پێنجدا
 13995كەسە ،ناچەی ئەنفالی هەشت كە مەبەست بادینانە دەكەوێتە سەرسنوری
رۆژهەاڵتی باكورو سنوری توركیاوە ،لە مێژە لە ژێردەسەالتی ئێمەدا نەمابون.
بۆ ئەم مەبەستە سەركردایەتی گشتی هێزە چەكدارەكان بەسەرپەرشتی بەرێز
سەرۆكی ئەركانی سوپا( ((16لەكۆنگرەی خۆیدا لەشاری كەركوك بەرواری 7ی
مانگی  1988راسپاردەی ئەوەی دا كەوا بۆ بەجێهێنانی عەمەلیاتێكی فراوان
لە سنوری هەردوو فەیلەقی یەك و پێنجدا ئەركی خۆیان بەجێبهێنن بە تێبینی
ئەوانەی خوارەوە:

 .169ئهو سهروهخت ه سهرۆکی ئهرکانی سوپا فهریق روکن نزار عبدالکریم خزرجی بوو.
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 .1ئامانج لەو عەمەلیاتە لەناوبردنی تێكدەران و كۆنترۆلكردنەوەی ئەو
ناوچانەی لەژێردەستیاندایە.
 .2بەگیروگاز بهێنرین و دەربكرێن.
 .3نابێت نەرمی لەگەڵ تێكدەرانء ئەوكەسانەی هاوكاریان دەكات بنوێندرێت.
بەشێوەیەكی گشتی راپۆرتەكەی جەنەراڵ یونس محمد زەرب وردەكارییەكی
زۆری لەسەر سەختی ناوچەكەو شیودۆڵ و چیاكان و هێزەكانی سوپاو هێزەكانی
پێشمەرگەو رۆڵی جاشە كوردەكانء تەنانەت زەرەر زیانەكانیش تێدایە بەپێی
ئەو راپۆرتە لە ئەنفالی كۆتایدا بەم شێوەیە بووە:
 .1سەركردایەتی فرقەكانی (.)41- 25- 29- 7- 4
 45 - 3841 3و سەركردایەتی جحافلی بەرگری نیشتمانی -
2
جاش) بەشداری كاریگەیان كردووە.
 .3سەرجەم هێزەكەیان بریتی بووە لە  29لیواء  7كەتیبەی تانك و 2سریەو
 4كەتیبەی زرێپۆش و  24كەتیبەی سهدام و  24بەتاریەی حرس جموری و
 171فەوجی جاش.
راپۆرتەكە بەراشكاوی ئاماژەی بە رۆڵی چەكە كیمیاویەكان كردووەو دەڵێت
(چەكی تایبەت) رۆلێكی كاریگەریان هەبووە .تەنانەت شوێنی بەشداریەكەشیان
لەراپۆرتەكەدا دیاریكراوە .كە بەپێی ئەو ئامارانەی لە بەردەستن تەنها لە
ناوچەی بادینان سەرلەبەیانی ڕۆژی 25ی ئابی  1988تا 29ی ئاب نزیكەی
 77لێدانی چەكی كیمیاوی لەگوندەكان و و بناری چیا بە ناوبانگەكان
ڕویداوەو( ((17نزیكەی  500كەسیش بەرچەكی كیمیایی كەوتوون ،بەپێی ئامارێك
كە لەبەردەستدایە هەتا ساڵی  2008كۆی  287كەسیان گیانیان لەدەستداوە
لەوانەش هەندێكیان هەر لەجیداو ئەوانی تریش ڕۆژانە بەدەم برینداربوونیانەوە
« .170شیكردنەوەی عەمەلیاتی ئەنفالی كۆتایی» ،الپەڕە . 2
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گیانیان لەدەستداوە ((17(.هەر بەپێی ئامارێك كە لە راپۆرتەكەی جەنەراڵ
زەربی فەرماندەی فەیلەقی پێنجدا هاتووە  14473كەس گیراون ئەوانیش 2253
كەسیان پیاو بوون و  3303كەسیان ژن و  7847یان منداڵ و لەگەڵ  211كەس
(((17
كەخۆیان تسلیم كردووەو  480كەسی تریش لەتێكدەران گیراون.
ناوچەی جوگرافی پەالمارەكانی ئەنفالی هەشت لەم قۆاڵنەوە ئەنجامدراوون:
لەزاخۆوە بەرەو گلناسكی و چیای بێخێر.
لە زاخۆوە بەرەو حەوزەی خاپور .
لەكانی ماسییەوە بەرەو زیوە ،شكاڤ ئامێدی وڕەشاوە .
لەشكۆفەوە بەرەو یەكماڵە ،بامەرنی ،چیای مەتین
لەگەلی باڵیندەوە بەرەو شەمدینان،بیبوو وئارتش .لە شێروان مەزنەوە بەرەو
حەوزی بارزان .
لە باتوفوە بەرەو مانگێش(دۆسكی) و زاویتە.
لە بادینارتێ بەرەو بلەو بارزان .
لەسەرسەنگەوە بەرەو مەرگەتی و چیای گارا .لە ئەتروشەوە بەرەو سێدەرە.
سوارەتوكە بەرەو ئەسپێندارو ئاتوش .هەرچەندە لە زۆربەی ناوچەكانەوە
سوپا روبەرووی بەرگری پێشمەرگەكانی پارتی دیموكراتی كوردستان دەبووە
بەاڵم هێزو تفاقی جەنگی دەستی پێشمەرگە لەوئاستە دانەبوو بتوانێ پێش بە
پەالماری ئەنفال بگرێ كە سوپایەكی پرچەك و هێزی قاڵەوە بووی  8ساڵ
جەنگی عێراق  -ئێران بەمۆدێرنترین چەكی ئەو سەردەمە بەچەكی كیمیاویشەوە
پەالماریان دەدا.
لە بەرەبەیانی ڕۆژی 1988/8/25ەوە بۆردومانی كیمیاوی لە زۆربەی
ناوچەكانی بادینان دەستیپێكرد بەنیازی كۆمەڵكوژی النی كەم تۆقاندن و
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بەچۆكداهێنانی پێشمەرگەو گوندنشینەكان ،بەپێی راپۆرتەكەی زەربیش كیمیاوی
رۆڵی كاریگەری هەبووەو بەواتا سایكۆلۆجیەكان ،ئەم هێرش و پەالماردانە بە
ڕادەی ئەوەی كە ڕژێم چاوەڕوانیان بووكاریگەرو وێرانكەر بوون .بۆردومانەكان
لە سەرانسەری بادیناندا پێشمەرگەو خەڵكی مەدەنییان تۆقاند .هەر دەسبەجێ
دوای بۆردمانەكان ،دەنگوباسی خراپ لە گوندەكاندا باڵوبووەوە كەوا بەرگریكردن
بێسوودە .كوڕێكی گەنجی پێشمەرگە كە خەڵكی گوندی سپیندارە بەم شێوەیە
بۆ میدل ئیست ۆچ دواوە« :تەنانەت پێش ئەوەش كە سوپا بگاتە گوندەكەمان
پەیامێكمان لە مەسعوود بارزانییەوە پێگەیشت بەرگری نەكەین .سەركردایەتیی
پارتی دیموكرات پێیڕاگەیاندین كە (هەموو شتێك تەواو بوو ،شۆڕش كۆتایی
هات و ئێمە بەدەستی ڕووت ناتوانین شەڕی چەكی كیمیایی بكەین) .هەروەها
لقی یەكی  KDPیش پێیڕاگەیاندین ( ئێوە یەك ڕێگەتان لە بەردەمدایە :ئەگەر
دەتانەوێ خۆبدەنە دەستەوە بیكەن بۆ ڕزگاركردنی خەڵكە مەدەنیەكە ،چونكە
پارتی لەتوانایدا نییە مشووری كارەساتی ئەم هەموو خەڵكە بخوات) .ئێمەش
(((17
نەماندەتوانی ئەم هەموو پیرو منداڵە بگەیەنینە سنوور»
لەو پەالمارە كیمیاویانەدا شاخی گاراو گوندەكانی ناوچەی بێگۆڤەو
گوندەكانی كانی ماسی و بالوكە و باوەركە كەڤری و مێرگێتی و گیزێ گێلناسكێ
بیرجینی بیلجانەو تێالكرۆ روسێ و زێوێ دەستی پێكردو لە زۆر جێگە قوربانیی
لێكەوتەوە .ئەم پەالمارە كیمیاوییە ،هێندە بەرباڵو بوو كە تەواوی ناوچەكانی
بادینانی گرتەوە .ئەمەش ترسێكی زۆری خستە دڵی گوندنشینەكانی بادینانەوە
و خەڵكێكی زۆریشی لێكوشتن و هەندێكیشیان برینداربوون و هەرچۆنێك بووە
خۆیان گەیاندە توركیا .لێرەدا پێویستە ئەوە بڵێن كەكیمیابارانی ناوچەكانی
بادینان ،بەسە بۆئەوەی حكومەتی بەعسی بەدرۆبخرێتەوە كە گوایە كیمیایی
 .173هەژار عەزیز سورمێ كوردو جینۆسایدو ئیبادەكردن –  2006الپەرە  - 230- 227هەرچەندە هەردوو گوندی
برجینی و وەرمیلێ لە خشتەكەی پارێزەر هەژار سورمێ دا ناویان نەهاتووە بەاڵم ئەو دوو گوندەش بەرچەكی
كیمیاوی كەوتوونء قوربانییانداوە.
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لەسەر سنورەكانی ئێران بەكارهێناوە بەمەبەستی بەرگریكردن لە سوپای ئێران،
ئەو ناوچانەی كیمیاباران كران ،بەهیچ شێوەیەك سنوریان بەسنوری ئێرانەوە
نەبوو .
لەبەرواری  1988/8/28یشەوە سوپای ئەنفالچی بەچاوساغی و پاڵپشتی
 10فەوجی جاش و دەیان هەزار جاش لە چەندین قۆڵەوە ،بەگرموهوری تانك و
هێرشی زەمینی پەالماری گوندو چیاو دۆڵەكانی ناوچەكەیانداو فرۆكەی كۆپتەرو
سەمتیش بەراسەرەوە دەسوڕانەوە.

هێزەكانی بەعس:
بەپێی ئەو زانیاریانەی لەراپۆرتێكی فەرماندەیی فەیلەقی پێنجدا بەردەست
كەوتوون بە ژمارە  2422لەبەرواری 25ی كانونوی یەكەم  1988دەرچووە
هێزی حكومەتی بەعس لەو پەالمارەدا بریتی بوو لە  38لیوای پیادەو دوولیوای
زرێپۆش و سێ كەتیبەی تۆپ و  171سەدو حەفتاو یەك فەوجی جاش كە
سەر بەفەرماندەی جەحافلی دیفاعی وەتەنی پێنج بوو ڕاپۆرتەكانی هەواڵگریی
سەربازیی و مەدەنی ،كە دراون بە لیوا ڕوكن یونس محهمهد زەربی فەرماندەی
فەیلەقی پێنج باسی ئەوەیان كردووە كە سەرجەم ژمارەی هێزی «تێكدەران» لە
بادیناندا لە  2600كەس زیاتر نەبووە( .((17كەچی عەلی حەسەن مەجید لەبەرامبەر
ئەو هێزە كەمەی پێشمەرگە  200000دوسەدهەزار سەربازی ناردە سەرناوچەی
بادینان( ((17هەربەپێی ئەو راپۆرتەی فەیلەقی پێنج ئەوە روندەبێتەوە كەتیپی
پیادەی  29تاوانەكەی گوندی كورێمییان ئەنجامداوە كە لەم هێزانە پێكهاتبوون:
لیوای پیادەی 435
 .174ئەنفالكرنا بهدینان چاپێ سێ – چاپخانا خاك راپۆرتی ئەنفالی كۆتایی الپەرە . 218
 .175بروانە شۆڕش حاجی (االنفال كورد و دولة العراق) سلیمانی –  2005ترجمە مدریة الترجمة /وزارة الثقافة
ص 180 – 177
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لیوای پیادەی 238
لیوای پیادەی  84لەگەڵ  10فەوجی جاشە سووكەكان و بەپالپشتی
(((17
كەتیبەكانی تۆپ و زرێپۆش.
بەگشتی هێزەكانی حكومەت دوای بەرەنگاربونەوەیەكی الوازی پێشمەرگە
توانییان هەموو گوندەكانی ناوچەكە داگیربكەن و لەگەڵ زەوی تەختیان
بكەن و خەڵكەكەشی ئەنفال بكەن .لەڕۆژی 1988/8/30هێزەكانی سوپای
عێڕاقی و جاشەكان دوای بەرگریەكی سەختی پێشمەرگە توانیویانە تەواوی
بارەگاكانی هێزی پێشمەرگەو هەموو سەنگەرەكانیان داگیر بكەن و بە هەزاران
كەس لە گوندنشینەكانی بادینان ،لەئەنفالی هەشتدا كەوتنەدەستی هێزەكانی
حكومەتی عێراقی و بەشێوەیەكی دڵرەقانە مامەڵەیان لەگەڵداكراو بەرەو
كەمپەكانی نزاركێ لە دهۆك و كەمپی سەالمیەی سەر بەپارێزگای موسل بران
و كەمینەیەكیان نەبێت دوای ئازارومەینەتی ئازادكران ئەوانیتر بێسەروشوێن
كران ،قۆناغی هەشتەمی بادینان لەدوای قۆناغی سێی گەرمیان بەخوێناوی ترین
قۆناغ دەژمێردرێت لە زەرەروزیانی گیانی و ماڵیدا بەلەبەرچاوگرتنی هەندێك
جیاوازیش لە نێوان ئەنفالكردنی ئەو دوو دەڤەرەدا ،بەاڵم زۆربەی هەرە زۆری
قوربانییە بێسەروشوێنكراوەكانی ئەنفال دەكەونە سنوری ئەم دوو ناوچەیەوە
ئەگەرچی هێشتا بۆ هیچكامیان ئامارێكی ورد نییە بەاڵم وا پێشبینی دەكرێت لە
بادینان  13هەزار كەس و لەگەرمیان  20هەزار كەس كوژرابن ،جیاوازیی ئەنفالی
بادینان و گەرمیان لە مامەڵەی سوپادا مەسەلەیەكی دیارو بەرچاوە لەوانە هیچ
كەسێك لە ئەنفالكراوەكانی گەرمیان لەناوچەكەی خۆیاندا یان لەكەمپەكانی
كۆكردنەوەدا بەبەرچاوی كەسوكاریانەوە نەكوژراون بەاڵم لە بادینان بێجگە
لەكۆمەڵكوژی گوندی كورێمێ كە  33پیاو درانە بەردەسترێژی گوللە ،لەنزاركێء
 .176شۆرش حاجی هەمان سەرچاوەی پێشوو.
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كەمپی سەالمییە زۆر لەپیاوەكانیان بەپێشچاوی ژنءمنداڵەكانیانەوە بە بلۆك
كوشتبوو ئەمە ئەو شایەتحاالنە بۆئەنفالستانی ژمارە یەكیان گیرابووەوە كە لە
قەالی نزاركێ دەستبەسەربوونء كوشتنی پیاوەكانیان بە چاوی خۆیان دیبوو.
هەروەها منداالنیان خستبووە بەرمیلی ئاگرەوە .ئەمانەو تاالنی گوندنشینەكان
كە سەدان ئافرەت لەئەنفالی بادیناندا گوارەو ئەلقەی پەنجەكانیان لەالیەن جاش
و سەربازەوە لێسێنراو بەپێشچاویانەوە مالیان تااڵن دەكرا.
خەڵكی بادینان لەم پەالمارەدا تەواو پەرتەوازە بوون ،هەندێكیان هەر
زوو لە دەوروبەری گوندەكانیان گیران ،بەشێكیشیان لە بناری چیاكانء لە ناو
دۆڵء ئەشكەوتەكاندا گیرانء ئەوانەشی دوركەوتبوونەوەء دەیانویست دەربازبن
لە ڕێگەی توركیاو ئێران پێشیان پێگیراو دەستگیركران ،دواتر هەموویان
دوای پۆلێنكردن رەوانەی كەمپەكانی نزاركێ و سەالمیە.كران و زۆربەی هەرە
(((17
زۆریشیان بێسەروشوێنكرانء نەگەرانەوە
بەپێی ئەو ئامارانەی كە سەنتەری ئەنفال لەدهۆك داوێتیە دەستەوە بە
نزیكەی  80000كەس دەخەمڵێندرێت( .((17بەشێكی زۆركەمیشیان توانیبویان لە
سەر چیا بەرزەكان و لەناو ودۆڵ و ئەشكەوتە قایم و نەدیوەكاندا خۆیان بشارنەوە
تا لێبوردنە گشتیەكەی 7ی ئەیلول هاتنە خوارەوەو خۆیان دایەدەستەوە،
لەناوچەی بادینان حالەتیكی تریش رویداوە كە كەم راگەیاندن كاری لەسەر
كردووە ،ئەویش ئەو كۆمەڵكوژییە بوو ،كە خەلكی ناوچەكە لەدوای لێبوردنی
گشتی 7ی ئەیلولی  1988روبەروی بوونەوە ،ئەو گروپانەی بونە قوربانی
بەزۆری یەزیدی و مەسیحیەكان بوون ،كە لەتوركیاوە گەرانەوە لەالیەن لیژنەی
 .177مەزەندەی سوپا ئەوەبووە كە ژمارەی هێزەكەی پارتی خۆی لە  1800تا  2000جەنگاوەردەدا لە بادیناندا بە
سەر نزیكەی شەش كۆمیتەی ناوچەییدا دابەش بووە .هەروا 250ـ  300پێشمەرگەی یەكێتی لە دۆڵی زێوەشكان
بوون .هەروەها  200ـ  220كەسی حزبی شیوعی عێراق و  70چەداری پارتی گەلی سەربە سامی عبدالرحمن.
چاوپێكەوتنی میدڵ ئیست وۆچ لە گەڵ هۆشیار زێباری ،واشنتۆن 7 ،ی حوزێرانی .1993
 .178ئهو ژمارهی ه سهنتهری ناوبراو داویهتی و ههر ئهویش بهرپرسیاری راستی ئاماژهکهیه .نووسهر
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پێشوازی گەراوەكانەوە( ((17لەتوركیا وەرگیرانەوە راستەوخۆ بران بۆ كەمپی
سەالمیەو هەندێكیشیان یەكسەر بردن بۆ كوشتن و كۆمەڵكوژكران.
بەاڵم سەرباری ئەو هەموو مینەتی و پاكتاوكردنە بێرەحمانەیەش كەچی
ئەنفالكراوەكانی ناوچەی بادینان نەیانتوانیوە وەكو پێویست سود لە ئازادكردنی
كوردستان لەچنكی بەعس وەرگرن ،نمونەش مانەوەو ژیانی هەندێك لە
ئەنفالكراوەكانی گوندەكانی بادینانە كە ئهم ساڵی رابردوو لەهەمان قەالی
نزاركیدا دەژین .كە لەسەروەختی ئەنفالدا لێی دەستبەسەربوون.
ئەو هێزانەی سوپا كە كەوتبوونە گیانی خەڵك تەوجیهاتی تایبەتیان لە
نوسینگەی رێكخستنی باكوری حیزبی بەعس و خودی عەلی حەسەن مەجید
بۆ دەهات.
ئەوانەی لە ئەنفالی هەشتەمدا دەگیران ،خێرا رەوانەی بەرێوەبەرایەتی یان
معاونیەتەكانی ئەمنی شارو شارۆچكەكانی دەوروبەر دەكران لەوانە سەرسەنگ،
زاخۆ ،هێزاوە ،بێرسڤی .ئەوانەی كورێمیش بەهەمان شێوە رەوانەی مانگێش
«دۆسكی» كران و لەوێشەوە پۆلێن دەكران و رەوانەی قەاڵی نزاركێ و كەمپی
سەالمیە دەكران ،كە دوو سەربازگەی گەورەی شارەكانی موسل و دهۆك بوون،
ئەمە پاشئەوەی ئەمن لێكۆڵینەوەی لەگەڵ هەموویان دەكردو ناونوسدەكران.
هەریەك لەقەاڵكانی نزاركێ لەناوچەی بادینان و سەالمیە لە موسل،
تارادەیەك هاوشێوەی تۆپزاوابوون لە رێوشوێنگرتندا هەروەها وەك سەربازگەی
تۆبزاواش وابوون كە لەنزیك شاری كەركوك بۆ كاروباری ئەنفالكراوەكان
ئامادەكرابوون ،قەاڵی نزاركێ وەكو قۆرەتووی مەیدان وابوو كە بۆ كۆكردنەوەی
ئەنفالكراوەكانی گەرمیان سازو ئامادەكرابوو ،بە هەمان شێوە نزاركێش ببووە
سەنتەری كۆكردنەوەی گیراوەكانی ئەنفالی هەشتی ناوچەی بادینان .بەاڵم
لە نزاركی جیاوازیەكی بەرچاو هەبوو ئەویش ئەوەبوو كە دوای ئەوەی هەموو
 .179لیژنهی پێشوازی (لجنه استقبال العائدین)
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گیراوەكان جارێكی دی لێكۆڵنەوەیان لەگەڵ دەكراو ژن و منداڵیان لە پیاوان
جیادەكردەوە بە بەرچاوی خێزانەكانیانەوە پیاوەكانیان ئازارو ئەشكنجەداوەو
تەنانەت هەندێكیان بەبلۆك سەریان تەقاندبوون و كوشتبوویانن( ((18ئەمە
ئەو جیاوازیە بوو كە لەگەڵ ئەنفالی ناوچەكانی تردا بەدیدەكرا .هەروەك ئەو
كۆمەڵكوژییەی لە گوندی كورێمیش رویدا .ئەمە جگەلەوەی هەندێك مندالیشیان
بە پێشچاوی دایكەكانیانەوە لە بەرمیلی پڕ لەئاگردا سوتاندبوو .ئەمەش لەهیچ
شوێنێكی تر روویان نەدابوو تەنانەت لە تۆپزاواش.
لە قەاڵی نزاركێدا تاوانی گەورە ئەنجامدرا بەداخەوە هێشتا وەكو ئەوەی
پێویستە دەربارەی ئەنفالی بادینان و ئەو قەاڵیە شتێكی ئەوتۆ نەكراوە ،لەو
قەاڵیەدا بەعسیەكان دەست ئاوااڵبوون بۆ ئەنجامدانی هەر تاوانێك هیچ ڕەفتارێكی
ناپەسەندو ئابروبەر سانسۆری لەسەر نەبوو .سەربازو ئەمنەكان بەكەیفی خۆیان
مامەڵەیان لەگەڵ گیراوەكاندادەكردو تاوانیان ئەنجامدەدا ،تەنانەت لە شێوزای
كوشتنیش ئازاد بوون ،شێوازی ئەشكەنجەدان و دەستدرێژی سێكسی نەك هەر
تابۆ نەبوو بەڵكو بۆیان حەاڵڵكرابوو كە ئەمەش نەریتێكی كۆنی عەرەب بووەو
لە ئەنفالدا برەوی پێدرابوو .هەر لەو سۆنگەیەشەوە بوو كە سەربازەكانی قەاڵی
نزاركێ پەالماری ژنەكانیان دەداو زۆرجار هەر لەناو قاعەكاندا بێحورمەتیان
بە ژنان دەكرد ،یان دەیان بردنە خوارەوەی قەاڵكەو لەوێ القەیان دەكردن و
ڕەفتاری ئابوربەرانەیان ئەنجامدەدا كەچی ئەم ڕەفتارە فێزەوونانە نەدەبوونە
تاوان..؟! لەكاتێكدا ئەفسەرو پلەدارەكان عیبادەتیان دەكردو زۆریشیان
پشتاوپشت خۆیان دەبردەوە سەر خولەفاكانی ڕاشدین.
برسی كردنی زیندانییەكانیان تەنها جۆرە ئەشكهنجەیەك نەبوو بەڵكو
ئامادەكردنیشیان بوو بۆ مردن ئامانج لە برسیكردنی ئەنفالكراوەكان ئەوەبوو
 .180بروانە جینۆساید لەعێراق پەالماری ئەنفال بۆسەر كورد – چاپی دووەم  2004وەرگیرانی محمد حەمەسالح
تۆفیق الپەرە . 343
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كاتێك بەرەو كۆمەڵكوژی دەبرێن توانای بەرەنگاربوونەوەیان نەمێنێ هەروەها
ئەو لۆژیكەشیان هێنابووە گۆرێ (مردوو پێویستی بەخۆراك نییەو خەرجیەك
كەمتر)
ئەو ژن و مندااڵنەی قەاڵی نزاركێیان بینیوە ناهەموارترین ڕۆژەكانی ژیانیان
تێپەراندووەو دڵنیام هەروا بەئاسانی ئەو دڵشكانەیان چاك نابێتەوەو بە دروشم
و بەڵینی جێبەجێنەكراو ئەوەندەی تر دڵیان دەشكێ چونكە لە نزاركێ و
نوگرەسەلمان ئەوەندە پەراوێز خرابوون و برسی كرابون چهندین منداڵ لەبرساو
چەندین ژنیش لە فیراقی مردنی منداڵەكانیان لە فیراقی ناموسیان مردن و
سەرباز تەرمەكانیان بردن و هەتا ئێستاش نازانرێ لەكوێ ژێر خۆڵدراون.
دڵنیام ئەوانەی مانەوە مەرگی خۆیان بە ئاوات خواستووە نەك بەوشێوەیە
بژین ،قەاڵی نزاركێ بەهەمان شێوەی قەاڵی نوگرەسەلمانەوە ببووە دۆزەخی
ئەنفالكراوەكان ،یادەوەری هەریەك لەو دوو قەاڵیە بۆ ئەنفالكراوەكان جگەلە
دۆزەخێك هیچی تر ناگەیەنێ چیرۆكە ترسناك و قێزەوونەكانی نزاركێ هەرگیز
لەیادی ئەنفالكراوەكان ناچنەوە ئەو حەشاماتەی لێی كۆكرابووەوە بەشێوەیەك
بەسەریەكدا ترنجێندرابوون هەناسەدان بەزحمەت بووە ،تەنانەت بەندیەكان
سەرئاویشیان لێ قەدەغەبوو دەبوایە هەر بەبەرچاوی هاوبەندییەكانەوەو هەر لە
ناو قاعەكاندا بێ!! ئەمەش ئازارێكی سایكۆلۆجی زۆری بۆ بەندییەكان هێنابووە
پێشێ.
بەالی كەمەوە لە ئەنفالی بادیناندا دوو كۆمەڵكوژی گوندنشینەكان هەر
لەجێدا رویانداوە ،ئەوانیش یەكێكیان كۆمەڵكوژی بەناوبانگی كورێمی و ئەوی
تریش كۆمەلكوژی پیاوانی گوندی مێرگەتووی بوو ،بەاڵم لە كورێمێ ژمارەیان
زیاتر بوو ،كە  33پیاو بوون و هەرلەجیدا  27كەسیان كوژران و  6كەسیشیان
دەربازبوون ،ئەفسوس فتاح عەبدولقادر برای سدقی عەبدولقادر یەكێك بوو
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لەوان بەاڵم دواتر دیارنەماو هەتا ئێستا كەس نازانی بە چ چارەنوسێك گەیشت،
ئەگەرچی دەربازبوانی كۆمەڵكوژی كورێمێ (هاشم و ئەبابكر ،عبدالقهارو
عبدالكریم ،سدقی) بە شێوەیەكی سەر سورهێنەر رزگاریان بوو ،دوای لێبوردنە
گشتیەكەی سالی  1988خۆیان رادەستی جاش كردو تسلیم بە سوپا كرانەوە،
دواتر بە قەاڵی نزاركێدا تێپەریون و لەوێوە رەوانەی ئۆردوگای جێژنیكان كران
و دواتریش دەربازبوون( ((18بەاڵم ئەمە ئەوە ناگەیەنێ كە نزاركێ وەكو خۆی
نەبینین چونكە لەپێش ئەوەی ئەوانی بۆبێن نزاركێ گۆرستانێك بوو بۆخۆی و
هەندێك لە پیاوەكانیان لێرە كوشت و بۆ ژنەكانیش و جەهەنەمێكە هەرگیز لە
بیرناچێتەوە.

وێنەی قەاڵی نزاركێ لە دهۆك

 .181ئەو مرۆڤانەی دەبوو جیهان بهەژێنن لیكۆلینەوەیەكی مەیدانی نوسەرە كەلە كۆنگرەی سێهەمی
گۆرەبەكۆمەلەكانی عێراقدا لە 18ی نیسانی  2011بە ئامادەبوونی دەربازبووەكان پێشكەشكرا.
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1 .1عەبدالفهار خەلیل محمد
2 .2فتاح عبدالقادر فتاح
3 .3ئەبابەكر عەلی سەعید
4 .4عەبدالكریم نایف حسن
5 .5سدقی عەبدولفادر فتاح
6.6هاشم محمد ڕەشید
ناوی ئەو كەسانەی لەكۆمەڵكوژی گوندی كورێمێ دەربازنەبوون و هەر
لەجێدا گوللەبارانكران و كوژران:
 1 .1خەلیل محمد
2 .2سەالم خەلیل محمد
3 .3عەدنان خەلیل محمد
4 .4تاهر مستهفا سادق
5 .5زبیر مستهفا سادق
6.6حمید عبداللە قادر
7.7سدیق عبداللە قادر
8.8سگڤان عبداللە قادر
9 .9شعبان حسین قادر
1010سالم حسن میرزا
1111سالح حسن میرزا
1212خالد مستهفا اسماعیل
1313سهالح مستهفا اسماعیل
1414جبار حمدی مستهفا
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1515مراد عوسمان مستهفا
1616عبدالرحمن حسین عمر
1717حجی سلیمان اسماعیل
1818فتاح محمد فتاح
1919احمد یعقوب جاسم
2020محمد یعقوب جاسم
2121اكرم شریف فتاح
2222موسی شریف فتاح
2323عبدالستار شریف فتاح
2424نوری عبدالقادر فتاح
2525فاچل حسن تاهر
2626رشید جعفر تاهر
2727مراد كریم یعقوب
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دەرئەنجام
تاوانی ئەنفال لە سەدەی رابوردودا دەشێت بەتاوانی سەدەی بیستەم
ناوببرێت ،گەورەترین تاوانە لەدوای هۆڵۆكۆستی جولەكەو جینۆسایدی
ئەرمەنەوە لەسەردەستی دەسەاڵتی هیتلەری نازی و دەولەتی عوسمانییەوە،
ئەنفال بەبەراورد لەگەڵ هەریەك لەو تاوانانە لێكچونی تەواو هەیە ،جینۆسایدێك
بوو ،كە لەدوای سێ كردەی جینۆسایدی یەك لەدوای یەكی تردا هات لە
هەمان دەیەی سەدەی رابوردوودا دژ بە هەمان پێكهاتە لەكوردستانی باشور،
لەدوای تاوانی جینۆسایدی كوردانی فەیلی و جینۆسایدی بارزانیەكان و
كیمیابارانكردنی شاری هەڵەبجەو بێدەنگی كۆمەڵگەی نێودەوڵەتی دەرفەتی
ئەوەی بۆ سهدام و رژێمەكەی رەخساند زیاتر پێ راكێشێ و تاوانی ئەنفال
ئەنجامبدات .بەڵی ئەنفال تاوانی سەدەی بیستەمە جا ژمارەی قوربانییەكانی
هەرچەندێك بن ،ئەوە هیچ لە گەورەیی تاوانەكە كەم ناكاتەوە ،هەندێك
پێیانوابوو مادام ژمارەی قوربانیانی ئەنفال شان لەشانی قوربانیانی هۆلۆكۆستی
جولەكە نادات ،یان شان لەشانی ژمارەی قوربانیانی كۆمەڵكوژی ئەرمەن
نادات ناتوانرێت ئەنفال بە جینۆساید ناوببرێت !!.بەاڵم ئەمە جەهلێك بوو
دەرهەق مافی مرۆڤ و ناسینەوەی رەگەزەكانی تاوانی جینۆساید ،چونكە
هیچ تاوانێكی جینۆساید بەژمارەی قوربانیەكانی پێوانە ناكرێت و مەرج نییە
جیینۆساید ژمارەی قوربانیەكانی زۆربن ،بەپێچەوانەوە تەنها نیازو ئەنجامەكەی
بەسە بۆئەوەی بزانرێت الیەنی جێبەجێكار نیازی چی بووە لەئەنجامدانی
تاوانەكە .هەڵبەت مەرجیش نییە هەموو كۆمەڵكوژییەك بچێتە خانەی تاوانی
جینۆسایدەوە ،گرنگترین رەگەزەكانی ناسینەوەی تاوانی جینۆساید بریتین لە
(دەستنیشانكردن ،كۆكردنەوە  -پۆلێنكردن  -جیاكردنەوە ،لەناوبردن) ئەمەش
خەسڵەتێكی دیارو ئاشكرای تاوانی ئەنفالە .كە گوندنشینەكان لەدوای 21ی
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حوزەیرانی ساڵی 1987ەوە بازنەی سوریان بەدەوردا كێشراوەو بەناوچەی
قەدەغەكراو دەستنیشانكران واتا هەموو ئەو كەسانەی لەو ناوچانە مابوونەوەو
ملیان بەسیاسەتی راگواستن نەدابوو دەیانویست لەزێدی خۆیان بمێننەوە
دەستنیشانكرابوون و مەحكوم بوون بەمەرگ و پەالماردان ،ئەم حاڵەتە
تەواو لەگەڵ مۆدیل و پرەنسیپی هێلبیرگ هاوجووتە ،لەراستیدا دادگای
بااڵی تاوانەكان هیچ بوارێكی بۆنەمابووەوە تا تاوانەكە بەجینۆساید یەكالیی
نەكاتەوە .خەسەلەتەكان دیاربوون و بەڵگەو دۆكۆمینتەكان گەواهیدەربوون،
گرنگترینیان فەرمانێكی رەسمی عەلی حەسەن مەجید بوو كە لە بریاری 4008
دا هاتبوو( :لەبەرئەوەی ماوەی رەسمی بۆ كۆكردنەوەی ئەو گوندانە لە بەرواری
21ی حوزەیران 1987/كۆتایهاتووە بریارماندا لە ڕۆژی 22ی حوزەیرانی 1987
دەسبەكاربین لە بڕگەی یەكەمی بریارەكەدا هاتووە هەموو گوندەكان لەمەودوا
بەناوچەی قەدەغەكراو دادەنرێن لەرووی ئەمنیەوە ،كەهەتا ئێستا شوێنی
بەكرێگیراوی ئێران و تێكدەران و خائینزادەو نمونەكانیانن كە خیانەتكارانی
عێراقن .پرسیاری جەوهەری ئەوەیە ئایا مندااڵن دەبنە بەكرێگیراو..؟ دەبنە
خیانەتكاری نیشتمانی؟ دەبنە شۆرشگێر؟ كەواتە نیازەكە رون و ئاشكرابوو
بۆ دادگاو بەڵگە یاساییەكان و تەرمی مندااڵنی ساواو تەنانەت مەمكەمژەو
یاری مندااڵن بوونی پیرەژن و پیرەپیاو لە چاڵەكانی مەرگدا هەموو رێگەیەكی
بەستەوەو ماوەیەك بۆ بیانوو هێنانەوە نەمایەوە.
عەلی حەسەن مەجید لەخاڵی دووەمی بریارەكەدا جەخت دەكاتەوە كە
لەو ناوچانەدا نەك مرۆڤ تەنانەت نابێت ئاژەڵیشی تێدابمێنیت هەروەك بەم
شێوەیە دەقی برگەی دووهەمی بریارەكە هاتووە :بەتەواوی قەدەغەیە خەڵك و
ئاژەڵی تیادا بمێنێت ،ئەم ناوچانە بەناوچەی قەدەغەكراو دادەنرێن و تەقەكردن
تیایاندا ئازادە بێمەرج (غیر قیدا)و بێ تەعلیمات مەگەر تەعلیماتی تردەرچێت
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لەوباریەوە لەالیەن بارەگاكەمانەوە.
ئەم دڵرەقیە زۆری خایاندو دەرئەنجامی خراپی لێكەوتەوە ،هەتا زەمینەی
پەالمارەكانی ئەنفال رەخسان لە ماوەی 22ی حوزەیرانی ساڵی 1987هوە تا
پەالماری سەربازی بەرباڵو بۆ سەرناوچەكان تەنها لەرێگەی فرۆكەو تۆپ و
كاتوێشای دورهاوێژەوە چەندین گوندو ناوچە كەوتنەبەر پەالماری دڕندانە لەوانە
ناوچەكانی دۆڵی جافایەتی و دۆڵی بالیسان بەچەكی كیمیاوی پەالماردران
و كۆمەڵكوژییان لێكەوتەوە بە شێوەیەك تەنها لە گوندی شێخ وەسانان و
گوندی بالیسان لە 16ی نیسانی 1987دا كە دوو مانگ پێش تەواوبوونی وادەی
گەرانەوەش بوو نزیكەی  300كەس بە چەكی كیمیاوی شەهیدبوون و دەیانیش
برینداربوون .نزیكەی  7شۆفێری دۆڵی جافایەتی لەناوچەی قەدەغەكراودا
گیران و هەرلەجێدا گوللەبارانكران ،لەگوندی دوڕاجی گەرمیانیش لەبەرواری
 1987/7/14كۆپتەرەكانی دەوڵەتی عێراق ،چونە ئاسمانی ناوچەكەو بەچڕی
كەوتنە بۆمبارانی ئەو جوتیارانەی خەریكی كاری وەرزێری و دروێنەبوون ،لەو
پەالمارەدا ( )9هاواڵتی ناوچەی گەرمیان شەهید دەبوون ،كە دوانیان خەڵكی
گوندی دوڕاجی و پێنج كەسیان خەڵكی ئۆمەربل بوون ئەوانەی دوراجی بریتین لە
« فاتح سەمین و نەجمەدین بەقاڵ)و ئەوانەی گوندی ئومەربلیش بریتی بوون لە
(رەمەزان عەلی توفیق ،وەلی مدحت غفور نوری سەعید محمودو بەرزان سەعید
محمودء نەجات بەهجەت سدیق) لەو پەالمارەدا شەهیدبوون ،جگەلە سوتانی
 5ئامێری دروێنە (دەڕاسە)و دەغڵودانی هاواڵتیان سوتێنران ،شەهیدەكانی
ئەو پەالمارە هەموویان خەڵكی ناوچەكەو گوندەكانی تری دەوروبەریان بوون
و تەنها بەتاوانی كورد بوونیان كوژران( ((18لەهەمان ساڵدا لە گوندی قوڕی
چایی سەربەقەزای كفری پێنج كەسی تری سیڤیل بە پەالماری فرۆكەی كۆپتەر
كۆمەڵكوژكران ،لەوەش بە ئازارتر تاوانی كوشتنی رەشید خەسرەو كچەكەیەتی
 .182دیداری مەیدانی نوسەر لەگەڵ هەندێك لەدەربازبوانی ناوچەكە .
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بەناوی بەهێ كە بارێك تەماتەیان پێبووە لە گوندی سەی جەژنیەوە بردویانە
بۆ فرۆشتن ،بەاڵم لەسەر جادە قیرەكەی نێوان كفری – كەالر ئەفسەرێك
توشیان ببوو ،هەڵیكێشابووە دەمانچەكەی دەستی و هەرلەجێدا هەردووكیانی
(((18
كوشتبوو!!..
بەشێوەیەكی گشتی پەالمارەكانی ئەنفال جگەلەو هەزاران كەسە پیرو
پەكەكەوتەیەی لە قەاڵی نوگرەسەلمان بە كەنەفتی گەرانەوە بە سەدان هەزار
مرۆڤ كوژران و بێسەروشوێنكران كە بەرەی كوردستانی بە  182هەزار كەس
خەماڵندویانەو خودی عەلی حهسهن مەجیدیش دانی بە  100000سەد هەزاركەس
داناوە كە كوژراون و بێسەروشێون كراون.
بەاڵم هەرچۆنێك بێت پەالمارەكانی ئەنفال خەڵكێكی زۆریان لەبەین برد ،بەو
پێشمەرگانەشەوە كە ئارەزوومەندانەو بەویستی خۆیان چەكیانكردبووە شان و
بەرەنگاری زولم و دیكتاتۆرییەتی دەبوونەوە تەنانەت بەو جاش و سەربازانەشەوە
كە لەبەرگری گوندەكان و چیاو دۆڵەكاندا بەدەستی پێشمەرگە كوژراون .هەموو
ئەوانە خوێنێك بوون لەبەر هاواڵتیانی كوردستان و عێراق رۆیشتن و بەپلەی
یەكەم دەسەاڵتدارێتی بەعس و بەپلەی دووهەمیش خودی مرۆڤایەتی لێی
بەرپرسن .تاوانی ئەنفال رێژەیەكی زۆری هاواڵتی ئەم واڵتەی راپێچی مەرگ
كرد ،بۆیە لەم دەرئەنجامەدا هەقە وەك مەسەلەیكی گرنگ بۆ پەندو عیبرەت
لێوەرگرتنیش بێت بپرسین ئەم تاوانە لەپای چی و جەنگ بە كوێمان دەگەیەنێ
دەسەاڵتدارانی عێراق تا چەندی تر بیرناكەنەوەو خوێنی هاواڵتیان بە فیرۆ
دەدەن..؟ چ رەوایە عێراقیەكان دابەشبكرێنە سەر هاواڵتی پلەیەك و پلە
دوو ،ئەفسەران و سەربازانی سوپای عێراق ناچاربكرێن ،بە ئەنجامدانی تاوان
و لەبری پارێزەرو بەرگریكەری نیشتمان بیانكەیتە جەالدی هاواڵتیان؟! مەگەر
چارەسەركردنی دۆزی رەوای خەلكی كوردستان بۆ هەریەك لەئێران -توركیا-
 .183بەسەرهاتی رەشیدو بەهێی كچی لەالیەن تاقە دەربازبوویەكی ئەنفالەوە (حەسەن عەلی فەرەج ) وەرگیراوە .

195

عێراق سوریا نابێتە مایەی خێر بۆ هەموو الیەك..؟ پێكەوەژیانی ئاشتیانە؟
هەزاران هەزارجار جوانترو باشتر نییە لەستەمكاری و چاو سووركردنەوەو
خوێنرشتنی یەكتری؟ ئەنفال چی بەعێراق و عەرەب و جیهان بەخشی جگەلە
ئابڕووچونێكی گشتی؟ مەگەر تەنها كۆمەڵكوژی خستەوە یان ئابروی عێراق
و كۆمەڵگەی نێودەوڵەتیشی لەكەداركردووە..؟ كێن ئەوانەی دەبێت برینەكان
سارێژ بكەن و كێن ئەوانەی دەبێ باجی ئەو دلرەقی و توندرەفتاریە بدەن..؟
تاكەی بەم لۆژیكە بیردەكەنەوەو تاكەی كوشتن و ستەمكاری بەرێگاچارەی
دۆزی رەوای كورد دەزانرێ ؟
بەشێوەیەكی گشتی كۆمەڵكوژی و دەستنەپاراستن لە گوندنشینەكان سێ
ناوچەی فراوانی گرتەوە ،ئەمە بەو واتایە نییە ناوچەكانی تر قوربانیان نەداوە.
بۆنمونە لە قۆناغی ()7ی ئەنفالدا ناوچەی دۆڵی ئاالنە چەكی كیمیاوی تێدا
بەكارهاتووە ،بەاڵم هەرگیز ژمارەی قوربانییەكانی ناگەنە ناوچەی قەرەداغ،
ئەنفالی قۆناغی یەكەم شەڕی قورس و گرانی تێداكراو خوێنی زۆری تێدا رێژراوە
بەاڵم هەرگیز قوربانیەكانی ناگەنە ئاستی قوربانیانی ناوچەی ئەنفالی سێ و
چوار.
بەشێوەیەكی گشتی كۆمەڵكوژی بە ژمارە زۆر ئەنفالی سێی گەرمیان و
چواری ناوچەی قەاڵسێوكەو شێخ بزینی و شوان و ناوچەی بادینانی گرتەوە ،كە
هۆكاری سەرەكیش تەعریبكردنی ناوچەكەو هەڵكەندنی یەكجاری ریشەی كوردبوو
لەو ناوچانە ،لەبەرئەوەی نزیكی ناوچە عەرەبیەكەی عێراق و بیرەنەوتەكانی
كەركوك بوون ،لەگەرمیان باس لە نزیكەی  25هەزار قوربانی و لە ناوچەی
بادینانیش بەپێی راپۆرتی فەیلەقی پێنج كە تاوانەكەی ئەنجامداوە  13395كەس
گیراونء لە ئەنفالی چواریشدا النی كەمەكەی  6000شەش هەزاركەس گیراون
و بێسەروشوێن بوون .بۆنمونە گوندی جەلەمۆردی سەدماڵی بناری خااڵخااڵن
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 471یەك كەسیان ئەنفالكراوە .بەپێی ئامارێكی نافەرمی لەنێوان گوندەكانی
توتەقەل ،ئەكەندەربەگ گردخەبەر ،جەلەمۆرد دااڵوا گەلناجاغ گۆپتەپە جوقلیجەو
شیخاندا لە ناحێی ئاغجەلەر ناوی  1016كەس لە ژن و منداڵ ئامارو یاداشتكراوە،
بەاڵم هەر لەودەڤەرە گوندی عەسكەر جگەلە شەهیدەكانیان كە لەسەنگەردا
شەهیدبوون 186 ،كەسیان ئەنفالكراوەو ناویان لەو ئامارە نافەرمیەدا نییە .ئەمە
جگەلەوەی ئاماری كتێبی ئەنفالكراوەكانی شایەتحاڵەكانی ئەنفالیش وەك خۆی
لەپێشەكیەكەیدا ئاماژەی پێداوە كەموكورییەكی زۆری تێدایە ،چونكە ئەویش
لە وەزارەتی ئاوارەوئەنفالی ئەو سەروەختی وەرگرتووەو بەزۆری پشتی بەو
وارسە یاساییانە بەستووە كە بەمەبەستی موچەوەرگتن كراوە ،دەنا گوندی وا
هەیە كۆی خەڵكەكەی ئەنفالكراوە بۆ نمونە گوندی گۆمەزەردی گەرمیان لەكۆی
گوندەكە تەنها  3كەس دەربازبوون ،ئەمەش قەوارەی تاوانێكمان پیشاندەدات
كە تائەوپەری ئەندازەی توندرەفتاری نامرۆڤانە بووە.
هۆكاری سەرەكی كۆمەڵكوژی ئەم ناوچەیە تەنهاو تەنها نەوت و تەعریبكردنی
ناوچەكە بووە ،تیبینی ئەوە بكەن هەرسێك ناوچەكە یان سەربە پارێزگاكانی
كەركوك و موسڵن یاخود نزیكی ئەو شارانەن ئەمە بێجگەلەوەی كە كوردەكانی
ناوچەی شێخان و ئەوانەی تر كە راستەوخۆ سەربەپارێزگای موسڵ بوون،
بەتوندی مامەڵەیان لەگەڵداكراوەو تەنانەت كوردانی یەزیدی و مەسیحی
بەرلێبوردنیش نەكەوتن بەبیانووی ئەوەی لێبوردن بۆ كوردەو ئەوان لەبنەڕەتەوە
عەرەبن ،هەربۆیە ئەو یەزیدی و مەسیحیانەی بەلێبوردنی گشتی 7ی ئەیلولی
ساڵی  1988گەرانەوە هەر لەسەرسنورەوە گلدرانەوەو بەرەو چاڵەكانی مەرگ
بران و جارێكی تر نەبینرانەوە.
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ئەندامان و دامەزرێنەرانی نوسینگەی باكوری
رێكخستنی حزبی بەعسی عەرەبی بەناو سوسیالستی:
1 .1میشیل عەفلەق دامەزرێنەری ئەم نوسینگانە بوو (،باكور ،ناوەند ،خواروو)
لەهەمانكاتدا ئەمینداری گشتیی حزبی بەعسیش بووە.
2.2شبلی ئەلعەیسەمی دەستەی دامەزرێنەرو یارمەتیدەری ئەمینداری گشتیی
حزبی بەعسی عەرەبی سوسیالستی بووە.
3.3سەدام حوسێن ئەلمهجید تكریتی ،رێكخستنەكانی حزبی بەعسی عەرەبی
سوسیالستی لە ئێراق دابەشی سەر ( )6نوسینگەی رێكخستن كردبوو،
كەیەكەمیان نوسینگەی باكووری رێكخستنەكانی حزبی بەعس بوو ،هەریەك
لەپارێزگاكانی (موسڵ ،دهۆك ،هەولێر ،كەركوك و سلێمانی) دەگرتەوەو
بارەگای سەرەكی لەشاری كەركوكی تەعریبكراوبووە.
4.4محمد حمزە ئەلزوبیدی بەرپرسی نوسینگەی باكور بووە پێش عەلی حەسەن
مەجید.
5.5عەلی حەسەن ئەلمەجید ئەلحەسەن ئەلتكریتی (عەلی كیمیاوی) ،ئەندامی
بەناو ئەنجومەنی سەركردایەتی شۆڕش ،ئەندامی سەركردایەتی هەرێمایەتی
حزبی بەعسی عەرەبی سۆشیالیستی ،لەساڵی  1987بەبریاری ئەنجومەنی
سەركردایەتی بەناو شۆرش بووەتە بەرپرسی یەكەمء رازگری نهێنی نوسینگەی
باكوور .ئەم بریاریەش زیاتر بەهۆی توندرەفتاریء بەدكاریەكانیەوە بوو.
عەلی حەسەن مەجید پێشئەوەی ببێت بەڕازگری نوسینگەی باكووری
رێكخستنی حزبی بەعس ئەم بەرپرسیارێتیانەی هەبووە ،ئەندامی نوسینگەی
سەربازی (مەكتەب العسكری ) حیزبی بەعس ،بەڕێوەبەری گشتی رازگری
هەرێمی عێراقی حیزبی بەعسء لێپسراوی خولەكانی سەربازیء بەڕێوەبەری
گشتی ئاسایش بووە .لەساڵی 1979ەوە ئەندامی سەركردایەتی هەرێمایەتی
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عێراقی حیزبی بەعس بووە .هەروەها ئەندامی ئەنجومەنی سەركردایەتی بەناو
شۆڕش بووە.
6 .6ڕازی حەسەن سەلمان جێگری ئەمینداری نوسینگەی ڕێكخستنی باكوری
حزبی بەعس (مكتب التنڤیم الشیمال حیزب البعپ).
7 .7سوبحی عەلی خەڵەف.
8 .8تاریق كافی.
9 .9خزر عەبدولعەزیز حەسەن.
1010حائیل ئیبراهیم عەبدواڵ.
1111نزار یونس خەلیل.
1212عەبدولسەالم حامید عەناس.
1313عەبدواڵ عەباس حەسەن.
1414دوای عەلی حەسەن مەجیدیش كە بەبریاری ( ) لەپاش كۆتایی ئەنفال
حەسەن عەلی ئەالعامری كرا بەبەرپرسی نوسینگەی باكور.
1515شێخ جەعفەر عەبدولكریم البرزنجی .پارێزگاری پارێزگای سلێمانیء دواتریش
بووە بە وەزیری
سەربازگەی تۆپزاوە :یەكێكە لەو سەربازگانەی كە لەسەر پێشنیارو
نەخشەدانانی یەكێتی سۆڤیەتی جاران دروستكراوە بۆ پاراستنی شاری كەركوك
ئەمە جگە لە شوێنی موڵگای سەربازی تر كە لەقشڵەیەكی زۆرگەورە پێكهاتووە،
بەشێوەیەك كە جێگەی  2500سەربازی تێدا دەببێتەوە لە هەندێك شوێن  2تا
 3قشڵەی تێدایە .
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هێزی ئاسمانی سوپا
مێژووی دامەزراندنی هێزی ئاسمانی عێراق ،دەگەرێتەوە بۆبەرواری 23ی
نیسانی  ((18()1931عەقید روكن فڕۆكەوان جەالل ئەوقاتی لە ساڵی ()1958دا
كرایە فەرماندەی لە دوای كۆدەتا ( )1963دا فڕۆكەوان فەریق روكن حەردان
تكریتی كرا بە فەرماندەی هێزی ئاسمانیء لە ساڵی ( )1968دا كرا بەوەزیری
بەرگری ،بەاڵم ئەویش رایكرد بۆ كوێت وحكومەتی عێراق لە بەرواری (30ی
ئازاری  )1971دا لەو واڵتە كوشتی .لە داوی ئەمانیشەوە بەتایبەتی لە ساڵی
()1968وە ئەم ئەفسەرانە بوونە فەرماندەی هێزی ئاسمانی عێراقی:
1 .1عەمیدی فڕۆكەوان محەمەد ناسر ئەلكەسار.
2.2فەریقی فڕۆكەوان حوسێن حەیاوی تكریتی.
 3.3فەریق روكن فڕۆكەوان محەمەد جەسام حەنش جبوری لەسەرەتای هەاڵیسانی
شەڕی هەشت ساڵەی نێوان عێراق – ئێران (،)1988/8/8- 1980/9/22
فەرماندەی هێزی ئاسمانیو پارێزگاری ئاسمانی بووە .لەكاتی كیمیاباران كردنی
هەڵەبجە ()1988/3/16و شااڵوە دڕندەكانی ئەنفالدا لەنێوان (1988/2/23
)1988/9/6دا .4.4فەریق روكنی فڕۆكەوان حەمید شەعبان خزەیر ئەلناسری ،فەرماندەی هێزی
ئاسمانی بووە ( .)1989- 1983فەریق روكنی فڕۆكەوان ئەلحەكەم حەسەن
عەلی ئەلتكریتی ،بەڕێوەبەری فڕۆكەوانی سوپا – (السمتیات) ،لەماوەی نێوان
()1988/9/29- 1984/9/29دا ،فەریق روكنی فڕۆكەوان ،حەكەم حەسەن
عەلی ،لەالیەن (دادگای بااڵی تاوانەكانی عێراق)ەوە ،بەهۆی بەشداریكردنی
.184هێزی ئاسمانی سوپای عێراق ،لەالیەن ئەفسەریكی عێراقی بەناوی (محەمەد عەلی جەواد) مەزرا ،ناوبراو
ئەوسەروەختە پلەی موقەدەم روكن بوو ،دواتر پلەی سەربازیەكەی بەرزكرایەوە بۆ عەقید ركن و هەرئەوكاتە كرا بە
فەرماندەی هێزی ئاسمانی عێراق .بەاڵم ئەم ئەفسەرە بەخت یاوەری نەبوو چونكە لەگەڵ سەرۆكی ئەركانی سوپا
فەریق ركن ،بەكر سدقی لەرۆژی دووشەممە 11ی ئابی  1937لەناوفڕۆكەخانەی موسڵ كوژرا.
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لەئەنفالەكاندا ،فەرمانی دەستگیركردنی بۆ دەرچووەو ،ژمارە ()85ی دراوەتێ
لە لیستی داواكراوەكان .دوای ئەویش (عەمید روكن حوسێن زبد) شوێنەكەی
ئەوی گرتەوە ،بەاڵم لە بەرواری ()1990/8/2دا لەگەڵ گرتنی دەوڵەتی كوێتدا
ئەویش الدرا – سەرچاوە( :سەعد بەزاز ،جنراالت اخر من یعلم ،ل.)287+ 90
عەقیدی ئەندازیار ئەیاد عەبدولئەمیر هادی ،لە بەڕێوەبەرایەتی فڕۆكەوانی سوپا.
موقەدەمی فڕۆكەوان عەلی تاهیر زێدان ،لەبەڕێوەبەرایەتی فڕۆكەوانی سوپا.
 5.5لیوا روكن فڕۆكەوان حەسەن خزر حاجی ئەحمەد موال عەتۆ موساڵوی،
بەڕێوەبەری جوالنەوە ئاسمانییەكان (مدیر الحركات الجویە  ،)1987كە لە
ساڵی ()1993دا سەدام لە سێدارەیدا .فەریق خەلدون خەتاب بەكر تكریتی،
یارمەتیدەری بەڕێوەبەری جوالنەوە ئاسمانییەكانءیارمەتیدەری فەرماندەی
فڕۆكەوانی لە نێوان ( .)1989/1/7- 1987/8/26فەریقی روكن شاهین یاسین
محەمەد یاسین.
بەڕێوەبەری بنكەی كردەوەكانی هێزی ئاسمانی (مدیر مركز عملیات القوە
الجویە) لەنێوان ( )1989/9/12- 1986/11/14لەكاتی روخانی رژێم فەرماندەی
بەرگری هێزی ئاسمانی بوو.
عەمید روكن عەلی خەلیفە ،بەڕێوەبەری هەواڵگری فڕۆكەوانی سوپا (مدیر
إستخبارات طیران الجیش  -السمتیات) ،بەپێی زانیاری دەرسیم دیبەگەیی كە
سەرچاوەی زانیاریەكانیشی نوسیوە( ((18سەرپەرشتیاری كیمیابارانكردنەكەی
گوندی (زێوێ) لەكوردستانی ڕۆژهەاڵت بووە ،كە یەك بەرواری (9ی حوزەیرانی
 )1985لە رۆژی شەممەدا ئەنجامدرا.

( .185هەفتەنامەی هەواڵ ،ژمارە  ،262رێكەوتی  ،12.1.2008لە دانپێدانانی دوا ساتەكانی فڕۆكەوانێكی عێراقی،
بەشی شەشەم و حەوتەم).
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بنكەی هێزە ئاسمانییەكانی سوپای عێراق.
بنكە سەرەكیەكانی هێزی ئاسمانی بریتی بوون لە:
1.1بنكەكانی باكوور (كە دەكەونە باشووری كوردستان) .لەوانە (بنكەی
ئەلحوڕیە لە كەركوك ،بنكەی سەدام لەگەیارە_ موسڵ.
2.2بنكەكانی ناوەڕاستی عێراق بریتین لە:
بنكەی بەكر لە بەلەد كەدەكەوتە باكووری بەغدا
بنكەی ئاسمانی رەشید لەبەغدا.
 3.3بنكەكانی حەبانیەوكوت.
4.4بنكەكانی باشووری عێراق كە بریتین لە :بنكەكانی ئیمام عەلی لە ناسریەو
بنكەی شوعەیبیە لە بەسرا) .لیوای فڕۆكەوان حامد رەجا شەالح حەسون
تكریتی ،فەرماندەی بنكەی (بەكر)ی ئاسمانی لەقەزای بەلەد (-22.8.1985
 .)14.12.1988عەمیدی فڕۆكەوان هەیسەم جەرجیس ،فەرماندەی بنكەی
(الحریە)ی ئاسمانی لە كەركوك .عەقیدی روكن سەید یونس ،ئەفسەری
روكنی جوالنەوە لە بنكەی (الحریە)ی ئاسمانی لە كەركوك – سەرچاوە:
(هەفتەنامەی هەواڵ ،ژمارە  ،262بەرواری  ،12.1.2008لەدانپێنانی دوا
ساتەكانی فڕۆكەوانێكی عێراقی ،بەشی شەشەم و حەوتەم ،ل .)3عەقید روكنی
فڕۆكەوان ئیسماعیل سەعید فارس ،فەرماندەی بنكەی كەی وان (– )K1
سەرچاوە( :هەفتەنامەی هەواڵ ،ژمارە  ،264بەرواری  ،26.1.2008لەدانپێنانی
دوا ساتەكانی فڕۆكەوانێكی عێراقی ،بەشی نۆیەم ل.)3
بنكە ئاسمانیەكانی حوڕیە ،سەدام ،بەكر ،ڕەشید ،حەبانیەوتەقەدوم بۆ
كیمیاباران كردنی هەڵەبجەو كوردستان بەكارهاتوون .بەپێی وتەی شایەدو
تاوانبارانی كەیسی دادگاییكردنی تاوانبارانی كیمیاباران كردنی هەڵەبجە،
بەتایبەت وتەی فڕۆكەوان ریاز بهیج ریاز (عەمید روكنی فڕۆكەوان ئەحمەد
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محەمەد مەتڵوب) ،فەرماندەی بنكەی كەركوكی ئاسمانی (بنكەی حوڕیە) بووە.
بە پێی زانیارییەكانی ڕۆژنامەی فەرمی حزبی بەعس ژمارە ()6607ی
ڕۆژنامەی ئەلسەوەرە الپەڕە ()4ی ڕۆژی چوارشەممە ،بەرواری ()1988/6/29
دا ،چوار مەرسومی كۆماری تێدا باڵوكراوەتەوە كە هەریەك لەو ئەفسەرانەی
خوارەوە كە ژمارەیان ( )31فڕۆكەوانی سەر بەهێزی ئاسمانی عێراقی بوون،
چەندین مەدالیای ئازایەتی و(وسام الرافدین)یان وەرگرتووە ،هەڵبەتە ئەوە رونە
خەاڵتی هەندێكیان لەپاداشتی كیمیابارانكردنی شاری هەڵەبجەدابووە ،بێگومان
ئەوەش نەك هەرئازایەتی نییە بەڵكو تەواو جێگەی شەرمەزاری و سەرشۆڕیە
كەوا ئەو ئەفسەرانە ئەنجامیانداوە لەوانەی (وسام رافیدەینیان پێبەخشراوە
بریتین لە:
 1 .1لیوا روكن فڕۆكەوان كەمال عەبدولستار عەبدولفەتاح
2 .2عەمید روكنی فڕۆكەوان موزاحم سەعب حەسەن.
 3 .3عەمید روكنی فڕۆكەوان فەهد عەبدولباقی محەمەد.
4 .4عەمید روكنی فڕۆكەوان محەمەد ئەحمەد مەتڵوب.
5 .5رائیدی فڕۆكەوان عەبد حوسێن عەلی (وسام رافیدەین و دوو مەدالیای
بەناو ئازایەتی).
6 .6نەقیبی فڕۆكەوان سامر یەحیا حەمید (وسام رافیدەین و یەك مەدالیای
بەناو ئازایەتی)
ئەفسەرەكانی تریش مەدالیای ئازایەتیان پێبخشراوەلەوانە:
7 .7موقەدەمی فڕۆكەوان هەیسەم خەتاب عومەر (دوو مەدالیای بەناوئازایەتی).
8 .8موقەدەمی فڕۆكەوان كەمال مستەفا خدر (دوو مەدالیای بەناو ئازایەتی).
9 .9رائیدی فڕۆكەوان نەبیل نەدیم سەدیق (وسام رافیدەین و سێ مەدالیای
بەناو ئازایەتی).
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1010رائیدی فڕۆكەوان مازن ئەحمەد محەمەد (دوو مەدالیای ئازایەتی).
1111رائیدی فڕۆكەوان موئەیەد سەبری جومعە (دوو مەدالیای ئازایەتی).
 1212رائیدی فڕۆكەوان سەعدون تەڵب عەلی (دوو مەدالیای بەناو ئازایەتی).
1313رائیدی فڕۆكەوان محەمەد عەلی غازی (دوو مەدالیای ئازایەتی).
1414رائیدی فڕۆكەوان سەعدون فەوزی عاكف (سێ مەدالیای ئازایەتی).
 1515نەقیبی فڕۆكەوان محەمەد زێدان حوسێن (دوو مەدالیای بەناو ئازایەتی)
 1616نەقیبی فڕۆكەوان محەمەد مەنسور عەبدوڵاڵ (سێ مەدالیای ئازایەتی).
1717نەقیبی فڕۆكەوان حەسەن محەمەد فەتحی (سێ مەدالیا).
1818نەقیبی فڕۆكەوان لەتیف عەلی حەمود (سێ مەدالیای بەناوئازایەتی)
1919موالزمی یەكەمی فڕۆكەوان بهیج ریاز بهیج (وسام رافیدەین و حەوت
مەدالیای).
2020موالزمی یەكەمی فڕۆكەوان رەمزی ئیبراهیم رەمزی (وسام رافیدەین و دوو
مەدالیا).
2121موالزمی یەكەمی فڕۆكەوان كەریم ساڵح سەهو (دوو مەدالیا).
 2222موالزمی یەكەمی فڕۆكەوان رەعد دریعی محەمەد (دوو مەدالیا).
2323موالزمی یەكەمی فڕۆكەوان خەمیس حەمادی عەبدوڵاڵ (دوو مەدالیا).
2424موالزمی یەكەمی فڕۆكەوان عەبدولكەریم ئیسماعیل محەمەد (دوو مەدالیا).
2525موالزمی یەكەمی فڕۆكەوان محەمەد فەرحان زیاب (سێ مەدالیا).
2626موالزمی یەكەمی فڕۆكەوان نەبیل حازم حەواس (سێ مەدالیا).
2727موالزمی یەكەمی فڕۆكەوان محەمەد نزار حەسیب (چوار مەدالیا).
2828موالزمی یەكەمی فڕۆكەوان عەبدولكەریم فەتحی عەبدوڵاڵ (چوار مەدالیا).
2929موالزمی یەكەمی فڕۆكەوان عەبدولكەریم عەبدولڕەزاق عەبدولڕەحمان
(شەش مەدالیا).
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3030موالزمی یەكەمی فڕۆكەوان جاسم محەمەد ئەحمەد (شەش مەدالیا).
3131موالزمی یەكەمی دەریاوان نیهاد عەبدولكەریم جاسم (دوو مەدالیا).
ئەو فرۆكەوانانەی كە لە پەالماری ئەنفالدا بەشداربوون یان ئەوانەی لەالیەن
دادگای بااڵی تاوانەكانەوە داواكراون بریتی بوون لەم كەسانەی خوارەوە :
1 .1لیوا روكنی فڕۆكەوان موسەنا عارف عەبدولجەبار ،لە بەرواری (12ی
ئازاری  )1989بە بڕیارێكی سەرۆك كۆمار (سهدام حسین) كرا بەسكرتێری
سەرۆك كۆمار.
 2 .2عەقید روكنی فڕۆكەوان ئیسماعیل سەعید فارس ،فەرماندەی (ج ت
ج ،)1/بە ژمارە ( )50لەلیستی داواكراوەكاندا.
3 .3عەقیدی فڕۆكەوان حەمید کاطع ئەلسەعد ،راوێژكاری فڕۆكەوانی سوپا
فەیلەقی (. )2
4 .4عەقیدی فڕۆكەوان ریازمحەمەد عەبدئەلسەعدی ،ژمارە ()48ی دراوەتێ
لەلیستی ناوی داواكراوەكان.
5 .5عەقیدی فڕۆكەوان نەجم عەبدولڕەزا عەبدولواحید ژمارە ()49یە لە لستی
داوكاراوان.
6 .6موقەدەمی فڕۆكەوان حەمەد عەتیە خوین ،فەرماندەی سریەی (.)55
7 .7موقەدەمی فڕۆكەوان محەمەد فەوزی حەسەن مەحمود .لە لستی داواكراوان
ژمارە ()138ی دراوەتێ.
8 .8موقەدەمی فڕۆكەوان ئەحمەد رەشید فتنە ئەلمەعازیدی ژمارە ()139ی
دراوەتێ لەناو داواكراوەكاندا.
9 .9موقەدەمی فڕۆكەوان خزەیر عیسا جەواد ژمارە ()140ی وەرگرتووە.
1010موقەدەمی فڕۆكەوان عەبدولڕەزاق ئیبراهیم عەبدولڕەزاق ،سەرب ە (ج ت
ج )1/ژمارە ()141ی دراوەتێ لە لیستی ناوی داواكراوەكان.
205

1111رائیدی فڕۆكەوان ئیدریس ئیبراهیم محەمەد.
1212رائیدی فڕۆكەوان عەبدولحەمید فەرحان عەبدولحەمید .ژمارە ()22ی
دراوەتێ لە لیستی داواكراوانی ئەنفال.
 1313رائیدی فڕۆكەوان عومران كازم هندی ،لە سریەی دوو ،ژمارە ()23ی
دراوەتێ.
 1414رائیدی فڕۆكەوان فەریق محەمەد عەلوان ،لە سربی دوو ،لە لیستی ناوی
داواكراوەكانژمارە ()2ی دراوەتێ.
 1515رائیدی فڕۆكەوان مەهدی عەلی حەسەن ،لە سربی دوو ،كە لەالیەن
(دادگای بااڵی تاوانەكانی عێراق)ەوە ،بەهۆی بەشداریكردنی لە ئەنفالدا ،ژمارە
()25ی دراوەتێ.
 1616رائیدی فڕۆكەوان یونس ساڵح سەلمان ،لە سربی ( )30وژمارە ()26ی
دراوەتێ .
 1717رائیدی فڕۆكەوان عومران كازم هندی ،لە سربی دوو ،رائیدی فڕۆكەوان
1818ئەنوەر حەمەدئەمین مامەسێنی ،لەنەتەوەی كوردە خەڵكی شارۆچكەی
سەرگەڕانە ،ئێستا لەبەغدایەو فەرماندەی گشتی هێزی ئاسمانی عێراقە ،لە
سربی ( )4بووە ،كە لەالیەن (دادگای بااڵی تاوانەكانی عێراق)ەوە ،بەهۆی
بەشداریكردنی لەئەنفالدا ،فەرمانی دەستگیركردنی بۆ دەرچووەو ،ژمارە ()21
ی دراوەتێ لە لیستی ناوی داواكراوەكان.
1919نەقیبی فڕۆكەوان وەعد محەمەد عەلی لە سربی دوو ،كە لەالیەن (دادگای
بااڵی تاوانەكانی عێراق)ەوە ،فەرمانی دەستگیركردنی بۆ دەرچووەو ،ژمارە
()149ی دراوەتێ لە لیستی ناوی داواكراوەكان.
2020نەقیبی فڕۆكەوان سەباح عەلی حەسەن ،لە سربی دوو ،كە لەالیەن
(دادگای بااڵی تاوانەكانی عێراق)ەوە ،فەرمانی دەستگیركردنی بۆ دەرچووەو،
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ژمارە ()153ی دراوەتێ.
2121نەقیبی فڕۆكەوان غالب شایع زیاد ،لە سربی دوو ،ژمارە ()154ی دراوەتێ.
2222موالزمی یەكەمی فڕۆكەوان ئەحمەد ئیبراهیم ئەحمەد لە (ج ت ج ،)1/كە
لەالیەن (دادگای بااڵی تاوانەكانی عێراق)ەوە ،بەهۆی بەشداربوونی لە تاونی
ئەنفالدا ،فەرمانی دەستگیركردنی بۆ دەرچووەو ،ژمارە ()230ی دراوەتێ.
 2323موالزمی یەكەمی فڕۆكەوان ئەحمەد سەلمان زناد لە سربی دووفەرمانی
دەستگیركردنی بۆ دەرچووەو ،ژمارە ()231ی دراوەتێ
 2424موالزمی یەكەمی فڕۆكەوان ئەحمەد عابد داود لە سربی دوو ،ژمارە ()232
ی دراوەتێ .
2525موالزمی یەكەمی فڕۆكەوان ئەسكەندەر ئیبراهیم جومعە لە سربی دوو ،كە
ژمارە ()233ی دراوەتێ.
2626موالزمی یەكەمی فڕۆكەوان ،ئیلەام عۆن ئالرەفیق یونس لە (ج ت ج)1/
ژمارە (.)234
2727موالزمی یەكەمی فڕۆكەوان ،ئامانج مەنازل خزر لە سربی ( )21ژمارە
()235ی دراوەتێ.
2828موالزمی یەكەمی فڕۆكەوان ،ئەنمار محەمەد ئەحمەد لە (ج ت ج )1/ژمارە
(.)236
2929موالزمی یەكەمی فڕۆكەوان حوسێن عەلی عەبدوڵاڵ لە سربی ( )106ژمارە
()237ی دراوەتێ.
3030موالزمی یەكەمی فڕۆكەوان حەمید مەنسور خەلیل لە سربی ( ،)4فەرمانی
دەستگیركردنی بۆ دەرچووەو ،ژمارە ()238ی دراوەتێ.
3131موالزمی یەكەم فڕۆكەوان خالید عەبدولعەزیز عەبدوڵاڵ لە (ج ت ج،)1/
فەرمانی دەستگیركردنی بۆ دەرچووەو ،ژمارە ()239ی دراوەتێ.
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3232موالزمی یەكەمی فڕۆكەوان خەڵەف حوسێن عەالوی لە (ج ت ج)1/
فەرمانی دەستگیركردنی بۆ دەرچووەو ،ژمارە ()240ی دراوەتێ.
 3333موالزمی یەكەمی فڕۆكەوان رەمەزان موتلەگ ئەحمەد لە (ج ت ج)1/
فەرمانی دەستگیركردنی بۆ دەرچووەو ،ژمارە ()241ی دراوەتێ
3434موالزمی یەكەمی فڕۆكەوان سالم فەتحی حەسەن لە (ج ت ج ،)1/بە ژمارە
( )242ناوی لەلیستی داواكراواندا هاتووە.
 3535موالزمی یەكەمی فڕۆكەوان سەعد ئەحمەد قاسم لە سربی ( )30فەرمانی
دەستگیركردنی دراوە ،بە ژمارە ( )243لە لیستی داواكراوەكاندا.
3636موالزمی یەكەمی فڕۆكەوان سەعد عەبدولڕەحمان سەعید لە سربی (،)4
ژمارە ()244ی دراوەتێ لە لیستی تۆمەتبارانی ئەنفالدا.
 3737موالزمی یەكەمی فڕۆكەوان شوجاع یاس روحی لە (ج ت ج ،)1/ژمارەی
لستەكەی (.)245
3838موالزمی یەكەمی فڕۆكەوان شەالل رەشید عەتیە لە (ج ت ج )1/ژمارە
()246ی دراوەتێ.
3939موالزمی یەكەمی فڕۆكەوان زیا جەعفەر رازی لەسربی ( )4ژمارە ()247
ی دراوەتێ.
4040موالزمی یەكەمی فڕۆكەوان تەها فەتحی ساڵح لە سربی دوو ،ژمارە ()248
ی دراوەتێ لە لیستی ناوی داواكراوەكان.
4141موالزمی یەكەمی فڕۆكەوان تەها محەمەد ئەحمەد لە سربی دوو ،كە
لەالیەن (دادگای بااڵی تاوانەكانی عێراق)ەوە ،بە تۆمەتی بەشداریكردنی لە
شااڵوی ئەنفالدا ،فەرمانی دەستگیركردنی بۆدەرچووە ،بە ژمارە (.)249
4242موالزمی فڕۆكەوان عەبدولكەریم جدعان عەلی لە سربی دوو ،ژمارە ()250
ی دراوەتێ.
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4343موالزمی یەكەمی فڕۆكەوان عودەی حاتەم لەفتە لە سربی دوو ،كە لەالیەن
ژمارە ()251ی دراوەتێ.
4444موالزمی یەكەمی فڕۆكەوان عەلی حوسێن سەلمان لە سربی (( )41دادگای
بااڵی تاوانەكانی عێراق) بەتۆمەتی بەشداری كردنی لە تاوانی ئەنفال فەرمانی
دەستگیركردنی هەیە بە ژمارە (.)252
 4545موالزمی یەكەمی فڕۆكەوان فارس ئیبراهیم رەشید لە سربی (،)41
(دادگای بااڵی تاوانەكانی عێراق) بەتۆمەتی بەشداری كردنی لە تاوانی ئەنفال
فەرمانی دەستگیركردنی هەیە بە ژمارە (. )253
4646موالزمی یەكەمی فڕۆكەوان قەیس حەبیب مستەفا لەسربی ( )41بە بریاری
(دادگای بااڵی تاوانەكانی عێراق) بەتۆمەتی بەشداری كردنی لەتاوانی ئەنفال
فەرمانی دەستگیركردنی هەیە بە ژمارە (.)254
4747موالزمی یەكەمی فڕۆكەوان كەریم یاسین زێدان لە سربی ( )41ژمارە (.)255
 4848موالزمی یەكەمی فڕۆكەوان لەیس عەبدولعەزیز عەبدوڵاڵ لە سربی ()106
بە ژمارە (.)256
4949موالزمی یەكەمی فڕۆكەوان محەمەد خەزعەل فەیسەڵ لەسربی ()106
ژمارە (. )257
 5050موالزمی یەكەمی فڕۆكەوان عەمار محەمەد ئەحمەد.
 5151موالزمی یەكەمی فڕۆكەوان عیماد عەلی محەمەد.
 5252موالزمی فڕۆكەوان حوسام ئیبراهیم حەمود لە سربی ( )107ژمارەی
لستەكەی ( )143یە.
5353موالزمی فڕۆكەوان خالید ماڵەڵاڵ مەردان لە سربی دوو .ژمارەی لستەكەی
(.)144
 5454موالزمی فڕۆكەوان رەزوان غازی ئەحمەد لەسربی ( .)4لە لیستی
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تۆمەتبارانداژمارە ()145ە.
5555موالزمی فڕۆكەوان عیماد شەلەبی محەمەد لە سربی دوو ژمارە ()146ی
دراوەتێ.
5656موالزمی فڕۆكەوان عیماد عەباس موحسین لە سربی دوو ژمارە ()147ی
دراوەتێ.
5757موالزمی فڕۆكەوان فازڵ عەباس موحسین لە سربی دوو ،ژمارە ()148ی
دراوەتێ.
جگە لەوناوانەی سەرەوە لە ژمارە ()6541ی ڕۆژنامەی فەرمی حزبی
بەعس (ئەلسەورە) ڕۆژی هەینی ،الپەڕە ()7ی بەرواری ()23.4.1988
دا دەردەكەوێت كە هەریەك لەم ئەفسەرانەش كە لەخوارەوەداناویان هاتووە
فڕۆكەوانی سەربە هێزی ئاسمانی عێراقی بوون:
1 .1فڕۆكەوان ئەحمەد حەسەن.
2 .2فڕۆكەوان باسم ناری.
3 .3فڕۆكەوان ریاز عەبدولمەجید.
 4 .4فڕۆكەوان ساڵح ئیبراهیم.
 5 .5فڕۆكەوان سەاڵح مەجید.
6.6فڕۆكەوان سوفیان عەلی.
 7.7فڕۆكەوان عەبدولكەریم عەزیز.
8.8فڕۆكەوان عەبدوڵاڵ فەرەج).
9 .9موالزمی یەكەمی فڕۆكەوان قاسم حەسەن حەمەد دلێمی.
رۆژنامەی ئەلسەورە ژمارە ()6650ی ڕۆژی پێنجشەممە ،بەرواری11ی ئابی
 - 1988ل 3دەریدەخات كەوا هەردوو فڕۆكەوان ئەسعەدعەبدالجبار عەبداللەء
كامل جاسم لەناوهێزی ئاسمانی عێراقدا بوون.

(((18

.186بۆ زانیاری زیاتر دەربارەی هێزی ئاسمانی عێراق بروانە دەرسیم دەیبەگەیی ئینسكلۆپیدیای تاوانبارانی
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سەرچاوەكانی ئەم باسە
جینۆساید لەعێراق پەالماری ئەنفال بۆسەر كورد میدل ئێست ۆچ – 2004
چاپی دووەهەم خانەی وەرگێران – محمد حەمە سالح توفیق .
شۆرش حاجی ڕەسوڵ ئەنفال كوردو دەوڵەتی عێراق چاپی دووەهەم 2003
دیداری مەیدانی لەگەڵ پێشمەرگە دێرینەكانی ئەو سەروەختە  .مامۆستا
كامەران ،شازین هێرش ،ئیسماعیل عەبدواڵ.
ئەنفالستان ژمارە ()2
زانیاریەكانی پێشمەرگەی دێرین شازین هێرش .
گەرانی مەیدانی نوسەر بۆناوچەكانء زانیاری وەرگرتن لەو پێشمەرگەو
فەرماندانەی بەشداری یان سەرپەرشتی شەڕەكانی ئەنفالیان كردووە.
ئەنفال لەیادەوەری پێشمەرگەیەكدا خەلیل سەركانی چاپی 2009
عارف قوربانی  -شایەتحاڵەكانی ئەنفال بەرگی چوارەم .
مەال فریاد زەنگەنە ئامارێكی ئەنفالی گەرمیان لە هەردوو گوندی( بنەكــە)
ئەنفالستان ژمارە 4
دەرسیم دەیبەگەیی ئینسكلۆپیدیای تاوانبارانی ئەنفالء كوردۆسایدكردنی
گەلی باشوری كوردستان  . 2011 .دەستونسی پێشچاپكردنی .

ئەنفالء كوردۆسایدكردنی گەلی باشوری كوردستان . . 2011 .
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پاشكۆی بەڵگەو وێنەكان
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دەقی بریاری 160
بەناوی خوای گەورەو بەخسندە
بەناوی گەل
ئەنجومەنی سەركردایەتی شۆڕش
ژمارەی بریار160 :
بەرواری بریار1987 /3/29 :
بریــار
پشت بەستوو بەئەحكامی برگە( )1لەمادەی چل ودوو  ،وە بڕگەی ( )2لەمادەی
چلوسێی دەستور ،جێبەجێكرا .هەروەك بڕیاریدا لەكۆبوونەوەی هاوبەشی ئەنجومەنی
سەركردایەتی شۆرشو سەرۆكی هەرێمایەتی پارتی بەعسی عەرەبی سۆسیالستی ،بەسترا
لە . 1987/3/18
ئەنجومەنی سەركردایەتی شۆرش بریاریدا لە بەرواری 29ی ئازاری  1987بەم شێوەی
كە هاتووە:
یەكەم :عەلی حەسەن مەجید ئەندامی سەركردایەتی هەرێمایەتی پارتی بەعسی عەرەبی
سۆسیالستی ،هەڵدەستێت بەنوێنەرایەتی كردنی پێشەوایەتی هەرێمی حزبوئەنجومەنی
سەركردایەتی شۆڕش بۆ جێبەجێكردنی سیاسەتەكانیان ،لە هەموو ناوچەكانی باكورو
لەمیانیدا ،ناوچەی كوردستانو ناوچەی ئۆتۆنۆمی بەمەبەستی پارێزگاری ئاسایشو
ونیزامو دەستەبەركردنیوچەسپاندنی یاسای ئۆتۆنۆمی لەوناوچانەدا.
دووەم :هاوڕێ ئەندامی پێشەوای هەرێمایەتی سەرپەرشتی بەدیهێنانی ئامانجەكانی
ئەو بریارە دەكات ،هەموو دەسەاڵتێكی هەیە كە پەیوەستن بەم بریارەوەولەسەر هەموو
دەزگامەدەنیوسەرازیوئەمنیەكانی دەوڵەتی هەیە ،تایبەتی ئەوەی كەتایبەتە بەكاروباری
ئەمنی نەتەوەییو لیژنەی كاروباری باكورەوە.
سێهەم :لەناوچەی باكور هەموو ئەوالیەنانە پەیوەندیداردەبن بەهاوڕێ ئەندامی
پیشەوایەتی هەریمو ئیلتزام بەبریارو راسپاردەكانیەوە دەكەنو ئەركەكانیان جێبەجێدەكەن،
هەروەكو لەبریارەكەدا هاتووە.
 .1ئەنجومەنی جێبەجیكردن لەناوچەی كوردستان بۆ ئۆتۆنۆمی.
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 .2پارێزگاری شارەكان ،سەرۆكی یەكە ئیداریەكان ،كەسەربە وەزارەتو ئیدارەی
خۆجێیەتین.
 .3دەزگاكانی هەواڵگری ،وەهێزەكانی ئاسایشی ناوخۆ ،وە هەواڵگری سەربازی.
 .4سەركردایەتی سوپای میللی ( قیادات الجیش الشعبی)
ێ
چوارەم :هەموو پیشەوا سەربازیەكانی ناوچەكە پەیوەست دەبن بەفەرمانداری هاور 
ئەندامی سەركردایەتی هەرێم ،بۆهەموو ئەومەسەالنەی پەیوەندیان هەیە بە(یەكەم) لەم
بریارەدا.
پێنجەم  :كاربەم بریارە دەكرێت لە بەرواری دەرچوونیەوە هەتا « ئەشعار» ی كۆتایی،
و وەستانی كارەكە بەحوكمێكی یاسایی كە ناكۆك بێت بەم بریارە.
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بڕیاری 4008
ژمارە 8..4/28
ی 1987/6/20
بەروار 

ی باكورەوە
لە سەركردایەتینوسینگەی سكرتارییەتی رێكخستن 
ی فەیلەقی پێنج.
ی فەیلەقی دوو ،قیادە 
بۆ/قیادەی فەیلەقی یەك ،قیادە 
بابەت /مامەڵەكردن لەگەڵ گوندی قەدەغەكراولەباری ئەمنییەوە.

ی  21
ی
ی ئەو گوندانە لەبەروار 
ی بۆ كۆكردنەوە 
ی ماوەی رەسم 
لەبەرئەوە 
ی  1987دەسبەكاربین
ی حوزەیران 
ی  22
حوزەیران 1987/كۆتایهاتووە بریارماندا لە رۆژ 
ی خوارەوە:
بەم شێوەیە 
ی قەدەغەكراو دادەنرێن لەرووی ئەمنیەوە ،كەهەتا
 .1هەمووگوندەكان لەمەودوا بەناوچە 
ی
ی ئێرانو تێكدەران و خائین زادەو نمونەكانیانن كەخیانەتكاران 
ی بەكرێگیراو 
ئێستا شوێن 
عێراقن.
ی قەدەغەكراو
ی قەدەغەیە خەڵكو ئاژەڵی تیادا بمێنێت ،ئەم ناوچانە بەناوچە 
 .2بەتەواو 
ی
ێ مەرج (غیر قیدا)وبێ تەعلیمات مەگەر تەعلیمات 
دادەنرێنو تەقەكردن تیایاندا ئازادە بی 
تردەرچێت لەوباریەوە لەالیەن بارەگاكەمانەوە.
ێ یان كشتوكاڵو تۆوكردنو پیشەسازیو
 .3هاتوچۆ لەوێوە بۆئێرەولێرەوە بۆئەو 
ی دارەكان پێویستە بەدواداچونی جدیان
ی قەدەغەنو لەسەردەزگا پەیوەند 
ئاژەڵدار 
ی خۆی.
لەبارەیەوە هەبێتو هەریەكەو بەپێی تایبەتمەندیت 
ی تایبەت ئامادەبكەن ،ناوبەناو بەتۆپ و فرۆكەو
ی فەیلەقەكان لێدان 
 .4سەرۆكایەت 
ی گەورەترین ژمارە
سەمتی و كۆپتەر لەهەموو كاتێكدا بەشەو بەرۆژ بخەنەكار بۆ كوشتن 
لەو كەسانەی كە لەشوێنە قەدەغەكراوەكاندانو ئاگادارمان بكەنەوە.
ی كە دەستگیر دەكرێن لە گوندەكانی ئەو ناوچانە،
ی هەموو ئەو كەسانە 
 .5حجزكردن 
ی ئیعدامیان بەسەردا
لێكولینەوەیان لەگەڵ دەكرێت لەالیەن دەزگا ئەمنییەكانەوەو حوكم 
جێبەجێ دەكرێت ،ئەوانەی كەتەمەنیان لە  15سال زیاترە هەتا  .7ساڵ دوای سوود
ی وە ئاگادارمان بكەنەوە.
وەرگرتن لەو زانیاریانەی پێیەت 
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ی خۆیان بەدەستەوە
ی دارەكان هەلدەستن بە لێكۆلینەوە لەگەڵ ئەوانە 
 .6دەزگا پەیوەند 
ی  3رۆژ هەتا  .1بێت ،دەبێت
دەدەن لەدەزگا حكومیەكانو حزبیەكاندا بۆماوەیەك ئەو پەر 
لەو حالەتانە ئاگاداربكرێینەوە ،ئەگەر ماوەكە پێویستی كرد لەو ماوەیە زیادبكرێت ئەوا
دەبێت بە تەلەفۆن یان بە بروسكە رەزامەندی ئێمە وەربگرن ،لەرێی هەڤاڵ (تاهر ئەلعانی)
یەوە
یوجەنگاوەرەكانیان دەستیان
ی كەوا فەوجەكانی دیفاع وەتەن 
 .7هەموو ئەو شتومەكانە 
ی
ی ئەسنادو چەكی مام ناوەند 
دەكەوێت بۆ خۆیان دەبێت تەنها چەكە قورسەكانو چەك 
ی لێ ئاگاداربكەنەوەو تەنها ژمارەكانیان
نەبێت چەكە سوكەكان بۆخۆیان دەبێت ،ئێمە 
ی
ی جەحافلەكان چاالك بن بۆ ئاگاداركردنەوە 
تۆماربكەن .پێوەیستە لەسەر فەرماندە 
ی سرییەكانیانو مەفرەزەكانیان ،وە بە وردی( بالتفصیل)
هەموو موستەشارەكانو فەرماندە 
ی
ی دیفاع وەتەنی .سەرۆكایەتی مەجلیس 
ی فەوجەكان 
ئێمە ئاگادار بكرێینەوە لەچاالكییەكان 
ی
ی زانیاری  .سەرۆكایەت 
ی جێبەجێكردن  .دەزگا 
ی (تنفیذ) 
ی مەجلس 
تەشریعی  .سەرۆكایەت 
ی سوپا .پارێزگارەكان سەرۆكەكانی لێژنە ئەمنییەكان( نینوی ،تامیم ،دیالی ،صالح
ئەركان 
ی كە لەسەرەوە ناویان
ی ئەوپارێزگایانە 
ی لقەكان 
الدین ،سلیمانیە ،اربیل ،دهۆك.رازگر 
ی ئەمنی گشتی.
ی سەربازی گشتی .بەرێوەبەرایەت 
ی گشت 
هاتووە .بەرێوە بەرایەتی هەواڵگر 
ی – نینوی،
ی پارێزگاكان 
ی ئەمن 
ی بەرێوەبەر 
ی زات 
ی حوكم 
ی ئەمنی ناوچە 
بەرێوەبەر 
تامیم ،دیالی ،صالح الدین ،سلیمانیە ،اربیل ،دهۆك .تكایە بۆ تێروانینو جێبەجێكردن
ی خۆی .ئاگادارمان بكەنەوە
هەركەسەو بەپێی تایبەتمەندێت 

ئیمزا
ی حەسەن مجید
عەل 
ی
ئەندامی سەركردایەتی هەریمایەت 
ی نوسینگەی رێكخستنی باكور
سەركردایەت 
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ناوی قوربانیەكانی كیمیابارانی گوندی وەرێ
1988/5/17
تەمەن

رەگەز

ژ

ناوی شەهید

1

گەالوێزمستەفا خدر

1985

مـــێ

2

مەدینە محمد خدر

1985

مـــێ

3

محمد تەها مەولود

1972

نێر

4

جەمال تەها مەولود

1974

نێر

56

بنار تەها مەولود

1983

مـــێ

7

عائیشە خدر یوسف

1948

مـــێ

8

فەخریە فەتاح خدر

1985

مـــێ

9

خەدیجە قادر مستەفا

1953

مـــێ

10

واحید ئەحمەد بابەكر

1965

نێر

11

هەتاو واحید ئەحمەد

1986

مـــێ

12

یوسف كەریم حسین

1970

نێر

13

عاسیە خدر شێخ

1955

مـــێ

14

ئامینە محمد خدر

1974

مـــێ

15

ئامینە احمد رەسول

1985

مـــێ

16

ابراهیم احمد علی

9681

نێر

17

بیالل سلێمان قادر

1948

نێر

18

عائیشە قادر احمد

1948

مـــێ

19

نەخشین جالل سلیمان

1948

مـــێ

20

محمد جالل سلیمان

1981

نێر

21

سەفین جالل سلیمان

1982

نێر
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ژ

ناوی شەهید

تەمەن

رەگەز

22

سلیمان جالل سلیمان

1985

نێر

23

حەمدیە تەها سلیمان

1973

مـــێ

24

حمدامین مستەفا حسن

1953

نێر

25

هەمین مستەفا حسن

1961

مـــێ

26

جمیل حمدامین اسماعیل

1978

نێر

27

ڕەشید حمدامین اسماعیل

1980

نێر

28

پیرۆز حمدامین اسماعیل

1982

مـــێ

29

نەورۆز حمدامین اسماعیل

1984

مـــێ

30

عائیشە قادر محمد

1933

مـــێ

31

سابیر محمد حسن

1955

نێر

32

تاهیر احمد لەتیف

1955

نێر

33

عزیز سابیر حمد

1984

نێر

34

خالید سلیمان قادر

1967

نێر

35

لەیال مستەفا خدر

1980

نێر

36

ئەسكەندەر مستەفا خدر

1982

نێر
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ناوی ئەنفالكراوەكانی گوندی كونە كۆتری ڕۆخزای
ز

ناوی سیانی

تەمەن

ڕەگەز

شوێنی
ئەنفالكردنیان

.1

فەخردین محمد علی عبدالكریم

1954

نێر

ملە سوورە

.2

مەعسومە سەمین ئەمین

1953

مێ

ملە سوورە

.3

عوبێد فەخردین محمد

1980

نێر

.4

حیدر فەخردین محمد

1982

نێر

ملە سوورە

.5

قاسم فەخردین محمد

1984

نێر

ملە سوورە

.6

كاخان فەخردین محمد

1986

نێر

ملە سوورە

.7

دارا محمود عبدالكریم

1952

نێر

ملە سوورە

.8

ێ نامیق برزۆ
لەیل 

1953

مێ

ملە سوورە

.9

فكریە دارا محمود

1978

مێ

ملە سوورە

.10

ئامین دارا محمود

1980

مێ

ملە سوورە

.11

بەسیە دارا محمود

1982

مێ

ملە سوورە

.12

فاتمە دارا محمود

1984

مێ

ملە سوورە

.13

حمە سعید محیدین عبدالكریم

1963

نێر

ملە سوورە

.14

عەینە ئەحمەد قادر

1965

مێ

ملە سوورە

.15

كاوە حمە سعید محیدین

1982

نێر

ملە سوورە

.16

سنۆبەر حمە سعید محیدین

1984

مێ

ملە سوورە

.17

كوێستان حمە سعید محیدین

1985

مێ

ملە سوورە

.18

حمە رووف محمد علی

1963

نێر

ملە سوورە

.19

ئاواز محمد سالح

1965

مێ

ملە سوورە

ملە سوورە
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ز

ناوی سیانی

تەمەن

ڕەگەز

شوێنی
ئەنفالكردنیان

.20

سوراب حمە رووف محمد

1983

مێ

ملە سوورە

.21

هێرۆ حمە رووف محمد

1985

مێ

ملە سوورە

.22

سنور حمە رووف محمد

1987

مێ

ملە سوورە

.23

حمە سالح محمد علی

1969

نێر

ملە سوورە

.24

عەتا محمد علی

1971

نێر

ملە سوورە

.25

نەجمەدین محمد علی

1955

نێر

ملە سوورە

.26

یاسەمین حمە ئەمین سڵێمان

1957

مێ

ملە سوورە

.27

گەالوێژ نەجمەدین محمد

1976

مێ

ملە سوورە

.28

گەردە نەجمەدین محمد

1978

مێ

ملە سوورە

.29

ئارەزوو نەجمەدین محمد

1982

مێ

ملە سوورە

.30

شلێر نەجمەدین محمد

1983

مێ

ملە سوورە

.31

شەونم نەجمەدین محمد

1984

مێ

ملە سوورە

.32

سیروان نجمەدین محمد

1986

نێر

ملە سوورە

.33

سالح نەجمەدین محمد

1988

نێر

ملە سوورە

ئهم خشتهی ه لهالیهن مامۆستا ئارام قادر ئاماده کراوهو ل ه ژماره ()5ی
ساڵنامهی ئهنفالستاندا باڵوکراوهتهوه
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قوربانیانی قولیجان

(قولیجان سەرحەدپێش ئەنفال زیاتر لە 40ماڵبوون ( )7شەهید و 64ئەنفالی هەیە )
ئەم گوندە ئیستا سەر بە ناحێی ئاووەسپییە وەكو گوندەكانی تری گەر میان لە پێشەوەی
قوربانیدان بووە ،هەمیشە جێگای بزوتنەوە رزگاریخوازەكانی كوردستان بووە بۆیە رژێمی
بەعس هەمیشە لێوی لێدەكرۆشتو چاوی لەسەری بوو ،بەرلەئەنفال لە هاوینی سالی 1986
بە فڕۆكە بۆردوومان كراو لە ئەنجامدا دوو تراكتۆری سووتاندو لەبەهاری ساڵی  1988یشدا
سوتێنراو وێرانكرایەوە لەوپەالمارەدا زیاتر لە 70كەس گیرانو راپێچی زیندانەكانی قۆرەتو
تۆپزاواو عەرعەر كران.
ناوی شەهیدە كان
(مستەفا حاجی عهلی قادر ،عەتا عبدالكریم ،فەریق عهلی قەیسەر ،فەتاح محهمهد،
ڕەحیم فەرەج ،حسین فەرەج  ،ئەمیر ڕەحیم فەرەج )
ناوی ئەنفالكراوانی گوندی قولیجانی سەرحەد
 .1تەلیعەحاجی علی قادرـ
 .2سەردار حمەجان
 .3سەالم حمەجان
 .4رێبوار حمەجان
 .5حەمەڕەشید قادرحەسەن
 .6زاراڕەشیدقادر
 .7محمدحەمەڕەشید قادر
 .8حەتەم حەمەڕەشید قادر
 .9حەیات حەمەڕەشید قادر
 .10ڕەیحان عومەرحاجی محمد
 .11تووبامحمود
 .12فەیمەقادر
ێ حەمەمین سەعید
 .13لەیل 
 .14گەردەحەمەمین سەعید
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.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37
.38
.39
.40
.41
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جەیران حاجی تۆفیق
مەحسەحمەسالە
شیرین عبدلكریم محمد
سەدیق عبدلكریم
كوێستان عبدلكریم محمد
لوقمان عبدلكریم محمد
حەكیم عبدلكریم محمد
عەینەعمر امین
غریبەعمرامین
پەیمان عبدواڵحمەامین
فەیمەڕەشید
بەیان عەزەدین محمد
جەزا عەزەدین محمد
جەیران علی قەیسەر
احمەدمحمدعلی
چیاعەزەدین محمد
سەبیح عەزەدین
محمدعبدواڵ
احمەدعبدواڵ
تابان عبدواڵ
نازارعزەدین محمد
عەتێ عومەرمحمد
جەمیلەعلی محمد
ێ حاجی عەمین
بەس 
علی حاجی محمد
مەلەك سەعید
تاوس علی حاجی محمد

پەالمارە سەربازیەكانی ئەنفال لە هەشت قۆناغدا

.42
.43
.44
.45
.46
.47

تەلیعەعلی حاجی محمد
سامان علی حاجی محمد
هەاڵڵەعلی حاجی محمد
نەجیبەعلی حاجی محمد
ڕابیعەحاجی حەمەتۆفیق
عیسمەت عەبواڵ

.48
.49
.50
.51
.52
.53
.54
.55
.56
.57
.58
.59
.60
.61
.62
.63
.64

سەعدە عبدواڵ
مەهدی عەبدواڵ
نوری عەبدواڵ
ڕێژاومحمد علی
حەسەن محمد علی
برایم محمدعلی
سەعدە جالل لەتیف
سەبیحە جالل لەتیف
نەجم لە تیف
تووباعومەرحاجی محمد
.شیالن نجم لەتیف
نیسان نجم لەتیف
سوارە نجم لەتیف
سمكۆ نجم لەتیف
بەكرعومەرحاجی محمد
هاجەرعومەرحاجی محمد
علی عومەرحاجی محمد
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ئەم كەسانەش ئەوانەبوون كە لەئەنفال گەرانەوە
 1 .1قادر حەسەن كمر
 2 .2خاوەر محمد سلیم
 3 .3عبدالكریم حسێن كاكە حەمە
 4 .4توبا عبدالكریم حسێن
 5 .5گوڵە روستم قادر
 6 .6سبریە روستم قادر
 7 .7ئامین فرج سعید
 8 .8جالل لهتیف ساڵح
 9 .9ئامینە حمە امین
ئەم چەند كەسەش ئێستا لەژیاندا نەماون
 1 .1قادرحسن كمر
 2 .2خاوەرحمەسلیم
 3 .3گوڵە روستم قادر
 4 .4محسە محمد امین

ئهم ناوانه ل ه ژماره ()9ی ساڵنامهی ئهنفالستان وهرگیراوه.
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گوندی (بنەكە)ی (خەپە كوێر)
( بنەكە )ی(خەپەكوێر)گوندێكی ( )150ماڵەیی بوو ،لە نێوان دێهاتەكانی زەنگەنەوجاف
وداودەدا بەگەورەترین دێی ناوچەكە ژمێردراوە ،لەئەنجامی پەالمارەكانی ئەنفالدا جگەلە
سوتاندنو بەتااڵنبردنی هەموو سەروەتو سامانی گوندەكە دووسەدوبیستوچواركەس()224
یش كە زۆربەیان ژنو منداڵ بوون ئەنفالكران .
بەم شێوەیەی خوارەوە:
ژ

ناوی سیانی قوربانی

رەگەز

ساڵی
لەدایك بوون

.1

محمد علی امین

نێر

1949

.2

فاتمە محمد حسن

مێ

1963

.3

شەنگ محمد علی

مێ

1981

.4

ئارەزو محمد علی

می

1983

.5

نیاز محمد علی

نێر

1984

.6

ئاواز محمد علی

مێ

1985

.7

جوانە محمد علی

مێ

1987

.8

سالح علی امین

نێر

1957

.9

حالو محمد عبدالقادر

مێ

1962

.10

لبدە عزالدین محمد

مێ

1979

.11

پێشرەو عزالدین محمد

نێر

1983

.12

لیلێ عزالدین محمد

مێ

1985

.13

حسین علی قادر

نێر

1968
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رەگەز

ساڵی
لەدایك بوون

.14

نسرین علی قادر

مێ

1977

.15

عمر خورشید محمد

نێر

1943

.16

لقمان خورشید محمد

نێر

1966

.17

مهروبە ولی احمد

مێ

1960

.18

هیوا عمر خورشید

نێر

1978

.19

هیمن عمر خورشید

نێر

1981

.20

بەناز عمر خورشید

مێ

1987

.21

هەنار علی خورشید

مێ

1977

.22

علی حسن رزا

نێر

1953

.23

شكور محمد حسن

نێر

1967

.24

بكر محمد حسن

نێر

1970

.25

محی الدین محمد سالح

نێر

1943

.26

كمال محی الدین محمد

نێر

1969

.27

عزیز سعید محمد

نێر

1953

.28

مجید حمە جان فرج

نێر

1952

.29

عبدالرحمن حمە جان فرج

نێر

1977

.30

ولی حمە جان فرج

نێر

1970

.31

كاكەخان حمەجان فرج

نێر

1979
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ژ

ناوی سیانی قوربانی

رەگەز

ساڵی
لەدایك بوون

.32

سمیرە حمە جان فرج

مێ

1982

.33

شكریە سالح قادر

مێ

1952

.34

ئاواز مجید حمەجان

مێ

1980

.35

سهیلە حمە جان

مێ

1977

.36

دلێر تاهیر رشید

نێر

1985

.37

هەژار تاهیر رشید

نێر

1987

.38

مروەت محمد سالح

مێ

1935

.39

سالح علی احمد

نێر

1967

.40

كریم علی احمد

نێر

1968

.41

رشید علی احمد

نێر

1975

.42

جالل علی احمد

نێر

1978

.43

حسن رشید محی الدین

نێر

1943

.44

سالح ابراهیم رحیم

نێر

1969

.45

احمد جبار عبدالله

نێر

1954

.46

جمال جبار عبدالله

نێر

1986

.47

عمر عبدالله فتحی

نێر

1943

.48

فریق حمە جان عبدالله

نێر

1968

.49

فرج احمد عارف

نێر

1943
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رەگەز

ساڵی
لەدایك بوون

.50

بسیە سالح قادر

مێ

1968

.51

ئامینە سالح قادر

مێ

1970

.52

ئیلهام سالح قادر

مێ

1977

.53

احمد سالح قادر

نێر

1988

.54

لیمو رفیق سابیر

مێ

1957

.55

حسن احمد سالح

نێر

1983

.56

گۆلە احمد سالح

مێ

1984

.57

حسین احمد سالح

نێر

1985

.58

قادر احمد سالح

نێر

1987

.59

احمد محمد قاچاخ

نێر

1943

.60

بسیە سالح خسرەو

مێ

1952

.61

كویستان احمد محمد

مێ

1975

.62

ئامینە احمد محمد

مێ

1977

.63

سامان احمد محمد

نێر

1983

.64

سیوان احمد محمد

نێر

1985

.65

سرەوەت احمد محمد

نێر

1986

.66

كیوان احمد محمد

نێر

1987

.67

ریزان احمد محمد

مێ

1981
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ژ

ناوی سیانی قوربانی

رەگەز

ساڵی
لەدایك بوون

.68

بەیان مجید حمە علی

مێ

1970

.69

خەیاڵ خلیفە محمد

مێ

1987

.70

علی مجید ناصر

نێر

1952

.71

سویلە روستم حمە شریف

مێ

1956

.72

حسین علی مجید

نێر

1977

.73

سۆزان علی مجید

مێ

1979

.74

سهام علی مجید

مێ

1981

.75

گۆران علی مجید

نێر

1983

.76

زوراب علی مجید

نێر

1985

.77

ئاكۆ علی مجید

نێر

1987

.78

خاوەر صالح تۆفیق

مێ

1957

.79

محمد عمر مجید

نێر

1979

.80

چنور عمر مجید

مێ

1982

.81

تاڤگە عمر مجید

مێ

1982

.82

هەڵۆ عمر مجید

نێر

1987

.83

حمید محمد امین

نێر

1953

.84

احمد محمد فتاح

نێر

1941

.85

امین غریب محمد

نێر

1967
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رەگەز

ساڵی
لەدایك بوون

.86

ناصح عبدالرحیم محمد

نێر

1958

.87

رشید حمە صالح علی

نێر

1942

.88

جواهیر احمد محمد

نێر

1955

.89

شریف رشید حمەصالح

نێر

1970

.90

دلیر رشید حمەصالح

نێر

1980

.91

شنۆ رشید حمەصالح

مێ

1985

.92

علی حمەصالح علی

نێر

1950

.93

سلمە محمد علی

مێ

1958

.94

بەیان علی حمەصالح

مێ

1978

.95

شلیر علی حمەصالح

مێ

1983

.96

دڵشاد علی حمەصالح

نێر

1985

.97

پەرژین علی حمەصالح

مێ

1987

.98

حالو محمد عوسمان

مێ

1956

.99

ئاوات غریب محمد

مێ

1971

.100

نوات غریب محمد

مێ

1973

.101

حیات غریب محمد

مێ

1975

.102

هاجرە غریب محمد

مێ

1977

.103

حسیبە غریب محمد

مێ

1979
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ژ

ناوی سیانی قوربانی

رەگەز

ساڵی
لەدایك بوون

.104

ئارەزو غریب محمد

مێ

1981

.105

رشید عزیز عوسمان

نێر

1947

.106

نعمەت حمە امین

مێ

1962

.107

رزگار رشید عزیز

نێر

1984

.108

نیگار رشید عزیز

مێ

1986

.109

خورشید رشید عزیز

نێر

1954

.110

رەوشەن عبدالكریم

مێ

1958

.111

گواڵڵە خورشید عزیز

مێ

1979

.112

هەاڵلە خورشید عزیز

مێ

1981

.113

ئاسۆ خورشید عزیز

نێر

1983

.114

ئارام خورشید عزیز

نێر

1985

.115

جوهر عزیز عوسمان

نێر

1964

.116

عیسمەت محمد عزیز

مێ

1965

.117

بیستون جوهر عزیز

نێر

1982

.118

شێخان جوهر عزیز

نێر

1984

.119

هیوا جوهر عزیز

نێر

1986

.120

ئامانج جوهر عزیز

نێر

1987

.121

یاسین عزیز عوسمان

نێر

1968
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رەگەز

ساڵی
لەدایك بوون

.122

عارف رفیق حمەعارف

نێر

1955

.123

عتیە صالح قادر

مێ

1963

.124

هەنار عارف رفیق

مێ

1981

.125

چنار عارف رفیق

مێ

1985

.126

حسن رفیق محمد

نێر

1962

.127

ئەختەر حسن مارف

مێ

1965

.128

امیرە حسن فارس

مێ

1984

.129

نسرین حسن فارس

مێ

1987

.130

پشتیوان حسن فریق

نێر

1986

.131

سامان حسن فریق

نێر

1987

.132

حسن فریق محمد

نێر

1969

.133

ئامینە فریق محمد

مێ

1971

.134

ئەدیبە فریق محمد

مێ

1973

.135

فایق حاتم هەسەن

نێر

1960

.136

بەهار مەجید فەتحی

مێ

1963

.137

مریوان فایق حاتم

نێر

1983

.138

كاروان فایق حاتم

نێر

1985

.139

ژینۆ فایق حاتم

مێ

1986
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ناوی سیانی قوربانی

رەگەز

ساڵی
لەدایك بوون

.140

حسن فایق حاتم

نێر

1987

.141

حالو سالح قادر

مێ

1951

.142

بدریە غریب رشید

مێ

1978

.143

شێرزاد غریب رشید

نێر

1981

.144

الوالو غریب رشید

مێ

1983

.145

چنار غریب رشید

مێ

1985

.146

عەزیمە علی حسین

مێ

1955

.147

صباح نوری رشید

نێر

1971

.148

سهام نوری رشید

مێ

1979

.149

نسرین نوری رشید

مێ

1981

.150

ئارەزو نوری رشید

مێ

1982

.151

ئاواز نوری رشید

مێ

1983

.152

پێواز نوری رشید

مێ

1985

.153

علی عبدالقادر سالح

نێر

1949

.154

زكیە حمید وهاب

مێ

1954

.155

حسن علی عبدالقادر

نێر

1977

.156

توبا علی عبدالقادر

مێ

1979

.157

گوران علی عبدالقادر

نێر

1983
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رەگەز

ساڵی
لەدایك بوون

.158

سێوە احمد كاكی

مێ

1965

.159

علی محمد علی

نێر

1964

.160

جیهان فریق محمد

مێ

1965

.161

پرژین علی محمد

مێ

1987

.162

اكرم محمد رحیم

نێر

1961

.163

عایشە محمد علی

مێ

1965

.164

خالد اكرم محمد

نێر

1987

.165

حالوە محمود رەزا

مێ

1954

.166

عزیمە نجم الدین محمد

مێ

1977

.167

اڵماس نجم الدین محمد

مێ

1981

.168

هەژار نجم الدین محمد

نێر

1987

.169

لمیعە ولی احمد

مێ

1970

.170

ملیحە ولی احمد

مێ

1972

.171

تەلیعە ولی احمد

مێ

1974

.172

خالد ولی احمد

نێر

1977

.173

سیروان ولی احمد

مێ

1979

.174

پشتیوان ولی احمد

نێر

1983

.175

نەوات احمد عبدالقادر

مێ

1971
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ژ

ناوی سیانی قوربانی

رەگەز

ساڵی
لەدایك بوون

.176

عالیە ابراهیم شریف

مێ

1954

.177

پروین رشید مجید

مێ

1974

.178

نسرین رشید مجید

مێ

1976

.179

ئامینە رشید مجید

مێ

1979

.180

ئارام رشید مجید

نێر

1983

.181

كاروان رشید مجید

نێر

1985

.182

ئاراز رشید مجید

نێر

1985

.183

ئاریان رشید مجید

نێر

1987

.184

عزیز محمد محمود

نێر

1956

.185

علی محمد محمود

نێر

1963

.186

حسین محمد محمود

نێر

1964

.187

قادر محمد محمود

نێر

1970

.188

فاتمە محمد محمود

مێ

1967

.189

كریم محمد محمود

نێر

1972

.190

كافیە محمد محمود

مێ

1974

.191

دڵیر فرج سعید

نێر

1957

.192

محمد عزیز محمد

نێر

1972

.193

خولە عزیز محمد

مێ

1975
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ژ
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رەگەز

ساڵی
لەدایك بوون

.194

جعفر عزیز محمد

نێر

1977

.195

حسن عزیز محمد

نێر

1979

.196

احمد محمود مستەفا

نێر

1955

.197

ئەختەر عبدالرحیم محمد

مێ

1957

.198

ایوب احمد محمود

نێر

1972

.199

شازە احمد محمود

مێ

1977

.200

شهلە احمد محمود

مێ

1985

.201

تەها احمد محمود

نێر

==

.202

مهاباد جبار امین

مێ

1967

.203

زینب مستەفا قادر

مێ

1967

.204

حاتم احمد محمود

نێر

1986

.205

لتیف عزیز محمد

نێر

1982

.206

امید عزیز محمد

نێر

1984

.207

ایوب عزیز محمد

نێر

1987

.208

خدیجە علی محمود

مێ

1983

.209

یوسف علی محمد

نێر

1985

.210

یونس علی محمد

نێر

1987

.211

برهان حسین محمد

نێر

1987
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ژ

ناوی سیانی قوربانی

رەگەز

ساڵی
لەدایك بوون

.212

عبدالله رشید

نێر

1951

.213

پرشنگ ابراهیم

مێ

1957

.214

نیشتمان عبدالله رشید

مێ

1975

.215

نسرین عبدالله رشید

مێ

1976

.216

عامر عبدالله رشید

نێر

1978

.217

هیوا عبدالله رشید

نێر

1979

.218

ئاراس عبدالله رشید

نێر

1981

.219

سهبیحە عبدالله رشید

مێ

1983

.220

لمیعە عبدالله رشید

مێ

1985

.221

تەیب محمد عارف

نێر

1943

.222

علی امین محمود

نێر

1935

.223

حسین علی احمد

نێر

1970

.224

غفور محمد حسن

نێر

1972

.225

نوری رشید محمد

نێر

1950

.226

عباس محمد رحیم

نێر

1958
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(بنەكە)ی خەپە كوێر جگە لەئەنفالیش ئەم شەهیدانەشی داوە
رەگەز

تەمەن

ناوی سیانی

ژ
1

امین جبار عبدالله

نێر

1960

2

شهاب رشید عارف

نێر

1965

ئەم كەسانەش لە نوگرەسەلمان مردوون.
ژ
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ناوی سیانی

رەگەز

1

علی قادر كریم

نێر

2

خانزاد علی مارف

مێ

3

احمد كاكی سالح

نێر

4

سێوە محی الدین محمد

مێ

پەالمارە سەربازیەكانی ئەنفال لە هەشت قۆناغدا

بنەكەی رەحیم فتاح دەكەوێتە سنووری خۆرهەاڵتی قادركەرەمەوە .ناوەكەی لە
(بنەوە) هاتووە واتا (بنە) ماڵێك بوون لە(دێی بنەكەی خەپە كوێر)ەوە هاتوون ولەودێیە
ێ بوون ،ئەوانەی لەبنەرەتەوە ئاوەدانیان كردووەتەوە بریتی بوون لە ( رحـــیم
نیشتەج 
فتاح عبدالرحـــمن اغـــا  ،كویخا سابیر شاسـوار حســین  ،عەلی سەلمە  ،مەحمود
ئسماعیل حوسێن ).
پێش پەالماری ئەنفال ( )25ماڵی تیادا بووە .زیاتر لە هەزار (داروەن)ی تێدایە
(بنێشتی كوردی) وبەرهەمدەهێنا كەیەكێكە لە بەروبوومە بەناو بانگەكانی ناوچەكە
 ..لەم دێیەدا كانییەك هەیە بە (كانی سەر ژاڵـــە) بەناوبانگە ..خەڵكی گوندكە ئەو
كانێیەیان كردبووە سەرچاوەی ئاوی خواردنەوە ،لە ڕووی كەش وهەواوشەوە وەكو هاوینە
هەوارێك تەماشا دەكرێت  ..سەرەڕای ئەوەش لووتكەیەكی بەرزی تێدایەو لەرووی بژێوی
دانیشتوانیشەوە بەروبوومی ئەم دێیە لە سەرمەڕومااڵتە ..
ئەم گوندەش وەكو دێیەكانی دیكەی كوردستان  ..لە كارەساتی ئەنفالدا كەوتە
بەرشااڵوی سوپاوەو بەهۆیەوە (  ) 36كەسی تێدا ئەنفالكراوە.
ئەمەش ناوەكانیانە..
ژ

ناوی سیانی ئەنفالكراو

رەگەز لە دایك بوون

.1

حسین علی حسین

نێر

1949

.2

سابغر كریم علی

نێر

1957

.3

قاسم كریم علی

نێر

1965

.4

عبداللە احمد علی

نێر

1955

.5

محمد عزیز محمد

نێر

1950

.6

قادر عزیز محمد

نێر

1951

.7

عباس عزیز محمد

نێر

1955
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ژ

ناوی سیانی ئەنفالكراو

رەگەز لە دایك بوون

.8

خالید جالل امین

نێر

1973

.9

عمر محمد امین

نێر

1963

.10

جبار رفیق سایبر

نێر

1962

.11

سهالح محمد رحیم فتاح

نێر

1957

.12

كاكەبرا محمد خان

نێر

1970

.13

احمد علی عبدالله

نێر

.14

فایق احمد علی

نێر

1969

.15

نوری احمد علی

نێر

1963

.16

علی احمد علی

نێر

1956

.17

سمد حسین نوری

نێر

1954

.18

سعید احمد علی

نێر

1954

.19

كامل هیدایەت امین

نێر

1964

.20

سالح هیدایەت امین

نێر

1968

.21

كاكەمین هیدایەت امین

نێر

1970

.22

احمد حسن امین

نێر

1956

.23

عادل امین حسن

نێر

1952

.24

احمد محمد امین

نێر

1950

.25

بكر نجم امین

نێر

1969
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ژ

ناوی سیانی ئەنفالكراو

رەگەز لە دایك بوون

.26

حمەجان نجم امین

نێر

1970

.27

اسماعیل محمد عزیز

نێر

1963

.28

جوهر عزیز عوسمان

نێر

1960

.29

ئاسۆ جوهر عزیز

نێر

1984

.30

سالح هیدایەت امین

نێر

1967

.31

جالل امین حسین

نێر

1947

.32

فایق رشید وادی

نێر

1955

.33

لیمۆ رفیق سابیر

مێ

1963

.34

عیسمت محمد عزیز

مێ

1964

.35

الفیە جوهر عزیز

مێ

1985

.36

شەوبۆ جوهر عزیز

مێ

1987
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ئاماری گشتی (ئەنفال)ی سنووری (قادر كەرەم)

ناوی شوێن

ژمارەی مێ

ژمارەی نێر

كۆ

قادر كەرەم

146

2014

2160

ئاماری گشتی سنووری گوندی (بنەكە)ی(خەپە كوێر)
ناوی شوێن
بنەكەی (خەپە كوێر)

ژمارەی مێ

ژمارەی نێر

كۆ

104

122

226

ئاماری گشتی سنووری گوندی (بنەكە)ی رحیم فتاح عبدالرحمن اغا

ناوی شوێن
بنەكەی (رحیم فتاح
عبدالرحمن اغا)
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ژمارەی مێ

ژمارەی نێر

كۆ

4

32

36
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ناوی شەهیدەكانی گوندی (بنەكە)ی خەپە كۆیر
ژ

ناوی سیانی شەهید

تەمەن

رەگەز

شوینی
شەهید بوونی

 .1امین جبار عبدالله

نێر

1960

-

 .2شهاب رشید عارف

نێر

1965

-

 .3علی قادر كریم

نێر

-

نوگرەسلمان

 .4خانزاد علی مارف

مێ

-

نوگرەسلمان

 .5احمد كاكی سالح

نێر

-

نوگرەسلمان

 .6سێوە محی الدین محمد

مێ

-

نوگرەسلمان
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پرۆفایل

• عومەر محمەد قادر سالی  1968لەدایكبووە.
•خاوەن و سەرنوسەری گۆڤاری ئەنفالستان.
•دەرچووی پەیمانگای هونەرەجوانەكانی سلیمانی بەشی شانۆیە
•بەێوەبەری ناوەندی (چاك)ە لەكوردستان.
•ساڵی  2002- 2001خاوەنی باڵوكراوەی سپێدەبووە.
•شەرەفی ئەندامێتی فەخری لەرێكخراو و كۆمەڵەكانی قوربانیانی
كیمیابارانی دۆڵی بالیسان و دۆڵی جافایەتی و رێكخراوی «كارا»
بۆ ئەنفال و دەستەی ناساندن و بوژاندنەوەی گۆپتەپەی شەهید
پێبخشراوە.
• بۆردی رێكخراوی سپی بۆ ناوچە كیمیابارانكراوەكانی كوردستانە.
•بەخۆبەخش سەرپەرشتی چەندین پرۆژەی فریاگوزاری و هوشیاری
لەگوندە كیمیابارانكراوەكان و ئەنفالكراوەكان كردووە.
• رێزلێنانی كەسوكاری قوربانیان و رێكخراوەكانیانی پێشكەشكراوە.
•بەردەوام لە ماڵپەرو رۆژنامەكاندا دەربارەی ئەنفال و جینۆساید
دەنوسێ.
•چاالكێكی بواری مافی مرۆڤە.
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