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ثيَشةكي

فرؤشنت و دةستدريَذيكردنة سةر كضان و ذناني ئةنفال ،لة ثرؤسةكاني ئةنفالدا كة
لة كؤتايي مانطي شوبات تا سةرةتاي مانطي ئةيلولي  8811ي خاياند ،يةكيَكة لة
ثرِ مةترسيدارترين ئةو ثرسانةي كة كاريطةري راستةوخؤي لةسةر سايكؤلؤجيةتي
تاكي كوردي بة تايبةتيش ذنان و كضاني قوربانيدةري ئةو ثرؤسةية دروست
كردووة ،لةطةلَ ئةوةي ئةم ثرسة كةمرت لة ناوةندة سياسي و كؤمةآليةتيةكاني
كوردستاندا قسةي لةسةر كراوة ،لةاليةك بة هؤي هةستياري ثرسةكةوة لة رووي
كؤمةاليةتيةوة ،بةوةي تاكي كوردي مةسةلةي شةرةف و نامووس و دةستدريَذي
بة هيَلَي سوور ناو دةبات و بةردةوام لة ضوارضيَوةي ثرسة شاراوةكانة ،لة
اليةكيش بة هؤي بة دوادا نةضوون و طرنطيداني دامودةزطا ثةيوةنديدارةكان بؤ ئةو
ثرسة ،ئةمة واي كردووة كة كةمرتين بةدواداضوون و طفتوطؤي لةسةر بكريَت.
ئةنفال وةك ثرؤسةيةكي نةخشة بؤ دارِيَذراوي رذيَمي بةعس ،لةطةلَ كوشنت و
لةناوبردني هةزاران مرؤظي كورد لة ذن و مندالَ و ثريو طةنج ،بة هةزاران رةز و باخ
و مةر و ماآلتي لةناوبردوو سةرةرِاي ويَرانكردني سةرجةمي خاكي طوندنشيين
كوردستان ،بة تةواوي ذينطةي كوردستاني تيَكدا ،بةآلم لةطةلَ هةموو ئةو زيانة
مادي و مةعنةوييةي كة ثرؤسةي ئةنفال بةسةر طةلي كوردا هيَناي ،رذيَمي بةعس
لة ثرؤسةي ئةنفالدا لةهةولَي تيَكشاندني تاكي كورددا بووة ،ض لة رووي كوشنت و
ترساندن و ئةشكةجنةدانةوة ،ض لة رووي دةستدريَذيكردنة سةر كضان و ذناني ناو
زيندانةكان و فرؤشتنيان بة ئةفسةر و سةرؤك عةشيةرةتةكان.
ليَكؤلَينةوةي ( ثاكيزةكاني ئةنفال  ...ليَكؤلَينةوةيةك سةبارةت بة كضة
فرؤشراوةكاني ئةنفال ) كة تايبةتة بة ليَكؤلينةوةي ئةو كض و ذنانةي ئةنفال كة
فرؤشراون بة ئةفسةر و سةرؤك عةشريةتةكاني ناوخؤي عيَراق و ميسر و سعودية و
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وآلتاني كةندا و لةطةلَ دةستدريَذيكردنة سةريان لةناو زيندانةكاني دبس و تؤثزاوا و
نوطرة سةملان ،ئةم ليَكؤلَينةوةية بة شيَوةيةكي وورد بةدواداضوون دةكات بؤ ئةو
ثرسة و بةشيَوةي سةرةكي ثشت دةبةستيَت بة ضاوثيَكةوتين شايةحتالَةكان،
لةطةلَ ئةو بةلَطةنامانةي كة خراونةتةرِوو.
ئةو ليَكؤلَينةوةية لة دوو بةش و ضوار تةوةر ثيَك هاتووة ،لة تةوةري يةكةمدا
ضةمكي ئةنفال روونكراوةتةوة وةك ضةمكيَكي قورئاني كة رةطورِيشةيةكي عةرةبي
هةية،ضةمك و زاراوةي قورئان بة شيَوةيةكي وورد روونكراوةتةوة ،لةطةلَ ثيَناسةي
ثرؤسةي ئةنفال ،بةو ثيَيةي ئةو ثرؤسةية ثرؤسةيةكي ثالن بؤدارِيَذراو بووة
لةاليةن رذيَمي بةعسةوة بؤ لةناوبردني طةلي كورد ،ئةمة سةرةرِاي خستنةرِووي
قؤناغةكاني ئةنفال و ئةو ئامارو داتايانةي لةسةر ئةنفالكراوان خراوةتةرِوو كة ئايا
 811هةزار ذمارةيةكي راستة ياخود سياسي ،ئةي ذمارةي راستةقينةي
ئةنفالكراون ضةندة..؟؟؟
تةوةري دووةمي ليَكؤلَينةوةكة تةرخان كراوة بؤ بةراوردكردني نيَوان ئةنفال و
دةرسيم ،بةوةي دةيان خالَي ليَكضوو هةية لة نيَوان كؤمةلَكوذي دةرسيم و تاواني
ئةنفال ،ض لة رِووي نةخشةو ثالن و هةولَي لةناوبردن ،ض لة رووي شيَوازي
كؤمةلَكوذيةكان  ،لة نيَوان ئةنفال و دةرسيم ،ض لة رووي ئةوةي لة هةردوو
ثرؤسةكةدا طوندنشينان كرانة ئامانج ،بةآلم ئةوةي زياتر واي كرد بةراوردي ئةنفال
بة دةرسيم بكريَت ،لة هةردوو ثرؤسةكةدا ذنان و كضان بوونةتة قورباني
دةستدريَذي سةربازان و ئةفسةراني سوثا ،كة خالَي جةوهةري ليَكؤلَينةوةكةية.
لة بةشي دووةمدا باس لة دؤخي ذنان دةكات لة ثرؤسةي ئةنفالدا ،لة تةوةري
سيَيةمدا ئاماذة بة بارودؤخي ذنان كراوة لة ثيَش ئةنفال و ناو ئةنفالدا  ،بة
تايبةتيش دؤخي ذنان لةناو زيندانةكاندا ،كة ضؤن دةستدريَذي كراوةتة سةر كضان
و ذنان و ض كاريطةريةكي طةورةي لة سايكؤلؤجيةتي ذناندا جيَهيَشتووة ،هاوكات
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هةر لة تةوةرةي سيَيةمدا بة ووردي باس لة فرؤشتين كضان كراوة ،لةسةر دوو
ئاست ،لة ئاسيت يةكةم ،فرؤشتين كضان بة ئةفسةر و سةرؤك هؤزةكاني ناوخؤي
عيَراق ،لة ئاسيت دووةم فرؤشتين كضان بة والتاني عةرةبي ،كة ضةندين
ضاوثيَكةوتن و بةلَطةنامةي تيادا خراوةتة روو بؤ سةملاندني فرؤشتين كضاني كورد
بة ولَاتاني عةرةبي ،لةطةلَ ليَكؤلَينةوةي ورد لة بةلَطةنامةي فرؤشتين  81كضي
ئةنفال بة ميسر و ،خالَة درووست و نادرووستيةكاني خراوةتةرِوو ،لةطةلَ
ضاوثيَكةوتن لةطةلَ ئةو كةسانةي كة زؤربةي نادي كالثةكاني ميسر طةراون بؤ
بةدواداضووني كضاني ئةنفال ،لة تةوةري ضوارةمدا ئةجنامي ليَكؤلَينةوةكة و
ثيَشنياز و راسثاردةكان خراوةتةرِوو لةطةلَ سةرضاوة و ثاشكؤكان.
دةست بردن بؤ بةدواداضووني ثرسيَك سةبارةت بة دةستدريَذي سةر كضان و ذناني
ئةنفال و فرؤشتنيان ،كاريَكي قورس و هةستيارة ،لة اليةك بةهؤي هةستياري
ثرسةكة كة ثرسيَكي كؤمةآليةتية و لة كؤمةلَطةي كورديدا يةكيَكة لة هيَلَة
سورةكان ،لة اليةكي تريش قسةنةكردني ئةو كةسانةي كة رووبةرِووي ئةو
دةستدريَذية بوونةتةوة ،هاوكات نةبووني بةلَطةي روون و سةمليَنةري وورد لةسةر
ئةو ثرسة ،يةكيَكي ترة لة طرفتةكاني ئةم ليَكؤلَينةوةية ،لةطةلَ ماندوبونيَكي زؤر
لةم ليَكؤلَينةوةيةدا ،هيوادارم لة ئاسيت ثرسيَكي ئاوا طةورة و هةستياردا بيَت،
دلَنياشم هيض شتيَك بيَ كةموكورِي نابيَت.
حمةمةد رةئوف
18ي ئازاري  - 1182سليَماني
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بةشي يةكةم
تةوةري يةكةم
يةكةم /ضةمكي ئةنفال
دووةم /ثرؤسةي ئةنفال

00

يةكةم /ضةمكي ئةنفال
رذيَمي بةعس سةرجةم جةنط و هيَرش و ثةالمارةكاني بة ثالني ورد و نةخشة
بؤداريَذراو ئةجنام دةدا و لة سةرجةم رووةكانيةوة ئامادةكاري بؤ دةكرد ،بةعس
هةر ثروَسةيةك كة خزمةتطوزاربيَت ناوى بةعس و سةروَك و شؤرشي ليَ دةنان
وةكو" مةدينة صدام  ،سد صدام  ،مستشفى صةدام  ،نهر القائد  ،حى الثورة ,
حى البعث "  ،هةر ثروَسةيةكيش كاولكارى و دلَةرِاوكىَ و ترس و كارةساتى بة
دواوة بيَت ئةو ناوي دةنان ( اهلل اكرب  ,حممد رسول اهلل  ,قادسية و موشةكةكانى
عةباس و حوسةين) ئةوانةى كة جيَطاى ريَزى موسلَمانان و والَتة دراوسيَكانى بون
بوَ ئةوةى ضاوبةستيَك لة اليةنطرانى بكات و وايان تيَبطةيةنيَت كة رذيَم خةالفةتى
ئيسالمى زيندوو دةكاتةوة و ئةو ميللةتةش كة بةناوى كورد ،دذى دةجةنطيَت
ميللةتيَكى ياخي و دوور لة دينة.
بيَطومان ناونانى ئةم ثروَسةية بة ناوى ( ئةنفال )ةوة بة هةمان شيَوة بةشيَكة لة
ثالنة سةركوتكةرةكانى و بوَشةرعيةتدانى زياتر بة تاوانةكانى  ،بوَية ثروَسةى
ناوليَنان لة فةرهةنطى بةعةسدا ئةزموونيَكى ديَرينى هةية،
بوَ منوونة ئةو موشةكانةى ئيَرانى شيعة مةزهةبى ثىَ بوَردوومان دةكرا ناوى "
احلسني و العباسى " ليَدةنان !!! طةرِةكة كوردةكان ناوى موسةناى ىلَ دةنان،
ئةو سةربازطةيةى خةلَكى كوردى تيا بةند دةكرا ناوى " خاليدى كورِى وةليدى "
ليَدةنا 8.
ئةنفال كة وشةيةكي عةرةبية و خويَندنةوة و ليَكدانةوةي جياواز هةلَدةطريَت و
زؤريَك لة را ظةكاران و زاناياني ئايينيش ليَكدانةوةي جياوازي بؤ دةكةن ،بةو ثيَيةي
ئةنفال ،لةطةلَ ئةوةي زاراوةيةكي قورئانية ،بةآلم بنةرِةتيَكي عةرةبي هةية و
وشةكة بؤ ثيَش هاتين ئيسالم دةطةرِيَتةوة ،ئةنفال كؤي وشةي ( نفل ) بة واتاي
(غنيمة) ديَت كة كؤي وشةي ( غنائمة)1.
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هةنديَك لة زانايان ثيَيان واية وشةيةكي عةرةبية و بة واتاي دةستكةوت ديَت ،كة
لة ثيَش هاتين ئاييين ئيسالمدا عةرةبةكان وشةي ( ئةنفال ) يان بة واتاي تاآلن و
برؤيي جةنط بة كار هيَناوة3 .
بؤية زانايان ليَكدانةوةي جياوازيان هةية بؤ وشةكة و هةنديَكيان ثيَيان واية(
غةنيمة)و (ئةنفال) يةك شتة  ،بةالَم بة جياوازى ئيعتبارى ناوةكة دةطوَرِيَت :
-

ئةطةر ئةو ئيعتبارةى خبويَنينةوة كة دةسكةوتة ئةوا ثيَى دةوتريَت

(غةنيمة).
-

ئةطةر ئةو ئيعتيبارةى خبويَنينةوة كة مالَيَكى زيادةية ئةوا ثيَى دةلَيَن

(ئةنفال ) .
كةواتة هةميشة ئةنفال ئةو كاالَ زيادةيةية كة ثاش دابةشكردنى دةستكةوت
(غةنيمة) دةميَنيَتةوة .
هةروةها (راغب االسفهانى) لة (االلفاظ القران)دا بةم مانايانةى خوارةوة بنةرِةتى
وشةى ئةنفاىل دةرهيَناوة .:
 -8هوالغنيمة بعينها ولكن اختلفت العبارة عنه باختالف االعتبار .
 -1الغنيمة  :ما حصل مستغنما بتعب كان او غري تعب وباستحاق كان او غري
استحاق .
 -3وما حيصل للمسلمني بغري قتال وهو الفىء 2 .
طةر بنوارِين لة يةكةمياندا ئةنفال بة واتاى دةستكةوت (غةنيمة) ديَت .لة
دووةمياندا ئةنفال بة واتاى (غةنيمة) ديَت كة بةنارِةحةت دةست بكةويَت يان بة
ئاسانى  .بةالَم لة سيَيةمياندا بة واتاى ئةو دةستكةوتةية كة بةبىَ كوشتار دةستى
موسلمان دةكةويَت .
هاوكات ئةمحةد بةدةوي شاعرييش لة ديَرِة شيعريَكدا كة بوَ جةنطي بةدر وتويةتي
ئةنفال بةم ماناية ليَكدةداتةوة و دةلَيَت:
01

وفيئهم الفىء يف القتال

مامل يكن اخذ من القتال

اما الغنيمة ففي الزحايف

والقتل عنوة لدى زحاف 5

بةالَم سةبارةت بة هاتين وشةي ( ئةنفال ) لة قورئاندا  ،ئةنفال ناوى سورةتى
هةشتةمة لة قورئانى ثريوَز و زةمينةى هاتنةخوارةوةى ئةم سورةتة دةطةرِيَتةوة
بوَ سالَى دووةمى كوَضى و جةنطى بةدرى طةورة كة لة نيَوان موسلَمانةكان و
بيَ باوةرِاندا روويدا و موسلَمانان بةسةرياندا سةركةتن  ،راظةكارانى قورئانى ثريوَز
زوَرينةيان هوَكارى هاتنة خوارةوةى ئةم سورةتة دةطةرِيَننةوة بوَ ئةوةى كة
ثيَغةمبةر (د.خ) بينى هاوةالَنى ناكوَكى و كةوتوَتة نيَوانيان لةسةر ئةو كةلوثةل
ومشةكانةى كة لة سوثاى بيَباوةرِان جىَ ماوة  ،بوَ ضارةسةرى ئةم كيَشةية خواى
طةورة ئةم سورةتةى دابةزاند كة لة سةرةتاى سورةتةكةدا هاتووة ( يساَلونكَ عن
االنفال قلِ االنفال هلل والرسول فالتقوا اهلل واصلحوا ذات بينكم )6.
وةك ئةوةي لة قورئاندا هاتووة ،زاناياني ئايين ثيَناسةيان بؤ ئةنفال كردووة و
دةلَيَن :هي االموال ماخوذة من الكفار قهرا بقتال )
لةم ثيَناسةيةوة سيَ ئةجنام دةستطري دةبيَت:
.1

ئةنفال ( اموال ) ة واتا شتومةك هةر وةكو لة هةمان سورةتي ( االنفال ) دا

خواي طةورة ثيَناسةي دةكات بة ئايةتي ( واعلموا امنا غنمتم من الشىء  )..ضونكة
( شىء ) بة شتومةك دةوتريَت.
.2

( من الكفار ) واتا لة بيَباوةراني جةنطاوةر.

.3

( قهرا بقتال ) واتا شتومةكةكان ،شيت بةجيَماوي مةيداني جةنطة ،نةك هي

مالَ و نيَو الديَ و شارةكان ،ئةم شتومةكةي مةيداني جةنطيش كة ثيَي دةوتريَت (
غنيمة ) واتة دةستكةوت ،لة ثيَش ئيسالمدا و لة ئايينةكاني ثيَشودا ،ريَطة نةدراوة
بة كةس هةلَيان بطريَتةوة ،بؤية لةيةكةم جةنطي نيَوان موسولَمانان و بيَباوةراني
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عةرةبدا هاتة ئاراوة ،بؤ ئةو ساتووةختة شتيَكي نويَ بوو ،بؤية موسوملانان
نةياندةزاني ئةو شتومةكانة هةلَبطرنةوة يان نا7 .
ليَرةوة دةردةكةويَت كة ئةنفال لة قورئاندا مةبةست ليَى كةلوثةل و شتومةك
دةطريَتةوة و مرؤظ ناطريَتةوة ،ضونكة لة قورئاندا بة دةستطريكراوى جةنط
دةوتريَت ديل (ئةسري) هةر وةك خواى طةورة دةفةرمويَت ( ويطعمون الطعام على
حبه مسكيناً ويتيماَ واسرياَ ) 1.
هةروةها دابةشكردني ئةو دةستكةوتانةي لة مةيداني جةنط دةطرييَن و
دابةشكردنيان روانيين جياوازي بة دواي خؤيدا هيَناوة ،هةر ضةندة خواي طةورة لة
سورةتي ئةنفالدا دياريكردووة( والعموا امنا غنمتم من شىء فان هلل وللرسول و لذى
القربى واليتامى واملسلمني) ،حةنةفيةكان ثيَيان واية ( نفل ) خةليفةي موسلَمانان
دةتوانيَت بةشيَك لة دةستكةوتةكان بداتة كةسيَك ،بةتةنها كافريَكي كوشت
،كةلوثةلةكةي بؤ خؤي يان ئةو كةسانةي ئةو شارة بطرن ،هةرضي دةستيان كةوت
بؤ خؤيان ،بةآلم راي ماليكي ئةوةية كة نةفل بةو كةسانة دةدريَت كة شةرِي
ضاكيان كردووة ،لة ثيَنجيةكي غةنيمةدا ،ضونكة ضوار لة ثيَنج بؤ لةشكرة و
بةسةرياندا دابةشدةكريَت ،بةآلم حةنبةليةكان دوو روانينيان هةية سةبارةت بة
نةفل ،يةكةميان :ثيَيان واية ئةطةر لةشكر لة هيَرشكردن طةرِانةوة و هةنديَك كةس
دةستكةوتيان زؤر بوو هةنديَكيشيان كةم بوو ئةوا دروستة سةرلةشكر شيت زياتر
بداتة ئةوانةي دةستكةوتي زؤريان هيَنابووةوة ،دووةميان :ثيَيان واية كة دروستة
سةرلةشكر بلَيَ ئةو كةسةي كافريَك بكوذيَت فآلن شيت دةدةميَ و ئةوةي
سةنطةريَك بطريَت ،ئةو شتةي دةدةميَ ،بةآلم بؤضوني شافيعيش دوو جؤرة،
يةكةميان :ئةطةر جةنطاوةريَكي موسلمان جةنطاوةريَكي كافري لة كاتي شةرِدا
كوشت ئةوا جلوبةرطو كةلوثةلةكاني بؤ خؤيةتي ،خؤ ئةطةر بة دوو كةس كوشتيان
ئةوا بؤ هةردووكيانة ،دووةميشيان :ثيَيان واية كة خةليفة بؤي هةية بة طويَرةي
ثيَويست هةنديَك كةس خةآلت بكات لة بةشي ثيَغةمبةر ،ضونكة دةستكةوتةكاني
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شةرِ كؤدةكريَتةوة ( بةثيَي ئايةتةكة ) ثاشان دةكريَت بة ثيَنج بةش ،ضوار بةشي
بةسةر جةنطاوةراندا دابةشدةكريَت و بةشيَك دةميَنيَتةوة ئةويش دةكريَت بة ثيَنج
بةش ،لةوةش ضوار بةش بؤ خاوةنةكاني خؤيانن و بةشيَك دةميَنيَتةوة ،كة ثيَي
دةلَيَن بةشي ثيَغةمبةر ،تةنها لةو بةشةدا خةليفة دةتوانيَت خةآلت و بةخشش
(ئةنفال ) بدات8 .
ليَرةوة زانايان راى جياوازيان هةية سةبارةت بة ناساندنى وشةى ئةنفال  ،بةالَم
دةتوانني بلَيَني ئةنفال بةو مالَ و سامان و ئاذةلَ و زةخريانة دةوتريَت كة
جةنطاوةرانى موسلَمان لة شةرِدا لة بيَربِوايان بةدةستى دةهيَنن .
بةثيَي روانيين زانايان و ئةو خويَندنةوة و شيكاريانةي كة بؤ وشةي ئةنفال كراوة،
ئةنفال مرؤظ ناطريَتةوة و تةنها شتومةك و كةلوثةلي جةنط دةطريَتةوة ،بةو ثيَيةي
لة قورئاندا مرؤظ بة ئةنفال ناو نابريَت ،بةلَكو لة قورئاندا بة ( ئةسري ) ناوي
هاتووة ،هةر بؤية مةرجةكاني ئةنفال بريتني لة .:
 -8ئةنفال بةو دةستكةوتانة دةوتريَت كة لة مةيدانى جةنطدا دةطريىَ و مالَ و
سامان و ضةك و زةخرية دةطريَتةوة و بةكاالَ و مشةكى دةسكةوتوو دةوتريَت .
 -1لةهةمان كاتدا دةبيَت ئةو دةستكةوتانة بة شةرِ و لةمةيدانى جةنطدا بطرييَت.
 -3هةروةها دةبيَت ئةو دةسـتكةوتة لة كوَمةلَيَكى بيَباوةرِ و كافرو دوور لة دين
بة زاراوةى شـةرعى نةك بةطـوتةى سـةرزارى خةلَـك و كاربةدةستان 81.
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دووةم /ثرؤسةي ئةنفال
ثرؤسةي ئةنفال ثرؤسةيةكي فراوان و طةورة و فرة رةهةندة و دةكريَت زياد لة
رةهةنديَكةوة ليَكؤلَينةوة و تويَذينةوةي لةسةر بكةيت و ليَكدانةوةي بؤ بكةيت،
بةو ثيَيةي ثرؤسةكة لة كؤتاييةكاني شوبات تا سةرةتاي مانطي ئةيلولي 8881ي
خاياند و تيايدا بة هةزاران ذن و ثياو و طةجني كوردي تيادا لةناوبرا و زيانيَطي
ماددي طةورةشي لة ذينطة و سروشيت كوردستان دا ،بةآلم ئةو ثرؤسةية هةروا بة
ئاساني جيَبةجيَنةكراوة ،بةلَكو بة ثالن و بةرنامةي وردي نةخشة بؤكيَشراوةوة
جيَبةجيَكراوة.
كةواتة ثروَسةى ئةنفال ئةو ثروَسةيةية كة رذيَمى بةعس  ،بة ثالن و ئامادةكارى
تةواوةوة بةرامبةر بة ميللةتى كورد ثيادةى كرد بة ئاماجنى سرِينةوة و لةناوبردنى
موَركى نةتةوايةتى طةىل كورد و لةناوبردنى هةموو شويَنةواريَكى كولتورى و
ناسنامةى ميللةتى كورد88.
مةبةست لة ثالن و نةخشة بؤدارِيَذراو ئةوةية كة رذيَمي بةعس ،لة ناوناني
ثرؤسةكة بة ( ئةنفال ) و لة داناني كةسةكان و راطواستين بةشيَكي زؤري قةزا و
ناحيةكان لة ثيَش ثرؤسةكة و دابةشكردني تةواوي كوردستان بؤ شةش ناوضةي
جوطرايف و هةشت قؤناغ بؤخؤي ثالندانان بوو بؤ ثرؤسةي ئةنفال ،هةر بؤية
ثرؤسةي ئةنفال دةضيَتة ضوارضيَوةي ( جينؤسايد ) * ةوة ،بةو ثيَيةي
جينوَسايد ،تاوانيَكى نةخشة بوَكيَشراوة ،بوَ ئةجنامدانى سياسةتيَكى دياريكراو كة
بونيادى هاوبةش و بوونى كوَمةلَة مروَظيَك تةفروتونا دةكات.
* وشةى جينوَسايد بوَ يةكةم جار زاناى ياساناسى ثوَلَوَنى (رامابيَلَ ملكني) لة
سالَى  8822لة كتيَبةكةيدا بة ناوى ( ياساى ميحوةرى لة داطريكردنى ئةوروثادا )
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ئةم وشةيةى بة كار هيَناوة كة تا ئةو كاتة ئةم وشةية لة هيض فةرهةنط
وئينسكلوَبيديايةكدا بة كار نةهيَنرابوو.
جينؤسايد لة ريَكةوتننامةى نةتةوة يةكطرتووةكاندا بوَ قةدةغةكردنى جينوَسايد
كة لة /8كانونى دووةم 8821/موَر كراوة بةم شيَوةية ثيَناسةى كراوة( بريتيية لةو
كارانةى بة مةبةستى تيَكدان و هةلَتةكاندنى طشتى يان بةش بةش ئةجنام بدريَت
دذ بةكوَمةلَيَكى نةتةوةيى  ،ئةتنيكى  ،نةذادى  ،ئاينى و شتى لةم ضةشنة ) .
لةم ثةمياننامةيةدا جينوَسايد بة ماناى هةر يةك لةم كردةوانةى خوارةوة ديَن:
أ -كوشتنى ئةندامانى طروثةكة .
ب -زيانطةياندنى زةينيى جددى بةئةندامانى كوَمةلَطة .

ج -بة ئةنقةست دانانى طروثيَك لةذيَر بارودوَخيَكي وا كة بة بذاردة تةواوى

طروثةكة يان بةشيَكى  ،لة بارى فيزيكىيةوة لةناو ببات .
و-

داسةثاندنى ئيجرائاتى وا كة بة مةبةستى ثيَشطرتن بيَت لة زان ( مندالَبون)

لةناو طروثةكة .
ه-

بةزوَر رِاطواستنى منداالَنى طروثةكة.

ئةم ثةالمارةش سةرجةم ناوضة طوندنشينةكانى طرتةوة و بوَتة هوَى روخاندنى
هةموو طوندةكانى كوردستان و بيَسةروشويَن كردنى هةزاران مروَظى بيَتاوانى كورد،
(ميدلَ ئيست وض) ثيَى واية كة  (:ئةنفال ئةو ناوة بوو كة بة زجنريةيةك هيَرش و
ثةالمارى ضرِوثرِى سةربازيدا درا  ،كة سةرجةم هةشت ثةالماربووة لة شةش
ناوضةى جوطرافياى جياوازدا بةرِيَوة ضوو  ،لةنيَوان كوَتايى مانطى شوبات و
سةرةتاى ئةيلوىل 8811دا  ،فةرماندةى طشتى عةمةلياتةكة لة دةستى نوسينطةى
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باكورى ريَكخراوى حيزبى بةعسدا بوو  ،كةوا بنكةكةى لة شارى كةركوك بوو،
لةمارتى  8811بةدواوة لةاليةن (عةىل حةسةن مةجيد)ةوة سةروَكايةتى دةكرا)81.
ديارة ثرؤسةي ئةنفال ثرؤسةيةك نية هةروا بة ئاساني و لةخؤوة دروست بووبيَت
بةلَكو نيةت و ثالنةكةي بؤ ثيَش دةستثيَكردني ثرؤسةي ئةنفال دةطةرِيَتةوة،
هةروةك نوسةري طةورةي عيَراقي كةنعان مةكية دةلَيَت :ئةنفال رووداويَك نية كة
لة ئامسانةوة كةوتبيَتة خوارةوة ،بةلَكو ميَذوويةكي دريَذي مامةلَةكردني دلَرِةقانةي
كوردي لةاليةن بةعسةوة لة ثيَشةوةية83 .
لة يةكةم هةنطاودا بة ئاراستةي ئةنفالكردن و هةولَي لةناوبردني طةلي كورددا،
ثيَش دةستثيَكردنى شاالَوةكانى ئةنفال رذيَم خوَى بوَ ئةم ثروَسةية ئامادة كردبوو.
سةرةتاى ئةم خوَ ئامادةكردنةش لة روَذى

 8811/ 3/81دا بوو كة ئةجنومةنى

سةركردايةتى شوَرِش ( جملس قيادة الثورة ) و

( القيادة القطرية) لة

كوَبونةوةيةكى هاوبةشدا بة توَمةتى دةستةوستانى لة سةركوتكردندا ( سةعدى
مةهدى صالَح و حمةمةد هةمزة زوبةيدى )يان البرد و ( عةىل حةسةن مةجيد)يان
كرد بة (رازطرى نوسينطةى باكورى حيزبى بةعس)( امني سر مكتب تنظيم
الشماىل)82.
ثاشان بةثيَى برِيارى ذمارة ( )861ى روَذى 8811 / 3/ 18ى ( جملس قيادة
الثورة)و بة ئيَمزاى رةمسى ( صةدام حوسيَن) عةىل حةسةن مةجيد دةسةالَتى
رةهاى ثىَ بةخشرا لة ناوضةى باكووردا .
( برِوانة ثاشكؤي ذمارة ) 8
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لةطةلَ دةستبةكاربووني عةلي حةسةن مةجيد وةك رازطرى نوسينطةى باكوورى
حيزبى بةعس ،كةوتة ثالندانان بؤ ويَرانكردني طوندةكان و لةناوبردني طوندنشينان،
دةسةالَتى تةواوى هةبوو بوَ جيَبةجيَكردنى سياسةتى بةعس بةثيَى برِيارى ذمارة
(  ) 2111 / 11كة لة  8811 / 6 / 11دا دةرضوو بةيةكجاريى ثىَ لةسةر ئةوة
دادةطرىَ كة ئيرت سياسةتى كوشنت و ويَرانكردن لة  8811/ 6 / 11لة ديَهاتة
قةدةغةكراوةكاندا ثيادة دكريَت ئةم برِيارةش بة ئيمزاى ( عةىل حةسةن مةجيد)
بة ناوى ( قيادة مكتب تنظيم الشاىل ـ مكتب سكرتارية)وة دةرضووة و ئارِاستةى
فةيلةقةكانى( يةك  ،دوو  ،ثيَنج) ي سوثاى عيَراقى كراوة لة ناوضةكانى
كوردستاندا .
( برِوانة دةقى برِيارةكة لة ثاشكوَى ذمارة .) 1
كورتكراوةى ئةم برِيارةش بةم جوَرةية .:
لةبةر ئةوةى بةرِةمسى راطةيةنراوة كة دوا كاتى كوَكردنةوةى ديَهاتةكان لة 6/ 18
 8811 /دا تيَدةثةرِيَت  ،ئيرت لة روَذى  8811/ 6 / 11ةوة ئةم كارانة ئةجنام
دةدريَت .:
 -8ئةو ديَهاتانةى هيَشتا كةسانى ئاذاوةضيان (خمرب)يان تيَداية وةكو ديَهاتي
قةدةغةكراو دادةنريَت .
 -1ئةو ديَهاتانةى وةكو ناوضةى شةرِ دادةنريَن بةتةواوى مروَظ و ئاذةلَيان تيَدا
قةدةغةية ،سوثاش بوَى هةية هةر كات بيةويَت بةئازادى تةقة و دةسرتِيَذيان
ليَبكات .
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 -3هاتووضوَ بةتةواوى بوَ ئةو ناوضانة قةدةغةية ،وة هةموو جوَرة كشتوكالَ و
ئاذةلَدارييةك لةو ديَهاتانةدا قةدةغةن و لةذيَر كوَنرتوَلَدان.
 -2سوثا ثيَويستة هةر كاتيَك بيَت بوَردومان بكات و توَث و هةليكوَثتةر و فرِوَكة
بة كار بهيَنيَت ،تاكو زوَرترين ذمارةى ئةو كةسانة بفةوتيَنيَت كة لة ناوضة
قةدةغةكراوةكاندان .
 -5هةر كةسيَك لة طوندةكاندا بيَت ثيَويستة بطرييَن و لة اليةن دةزطاى ئاسايشةوة
ليَى بثرسريَتةوة ،وة هةر كةسيَك لةوانة تةمةنى لة نيَوان (  ) 11 – 85سالَ بيَت لة
دواى ئةوةى زانيارى تةاوى ليَوةردةطرييَت ،دةبيَت ئيعدام بكريَت .
 -6هةر كةسيَك خوَى تةسليم كردةوة دةبيَت لة ماوةى سىَ روَذدا ليَثرسينةوةى
لةطةلَدا بكريَت .
 -1مستةشارةكان و هيَزى فةوجةكانى بةرطرى ميللى ،جطة لة ضةكى قورس
دةست بةسةر هةموو شتومةكيَكدا بطرن  ،بوَ خوَيان دةبيَت.
ئةم بةلَطةنامةية خوَ ئامادةكردنيَكى تةواوى رذيَم ثيشان دةدات بوَ جيَبةجىَ كردنى
ثروَسةيةكى طةورةى لةناوبردن و جينوَسايدكردن وة هيض جياوازيةك ناكات لة
نيَوان طوندنشينيَك و ثيَشمةرطةيةكدا هةموو بة ( خمرب) لة قةلَةم دةدات و بةبيَ
جياوازى تةمةن و رةطةز ثيَويستة لةناو بربيَن .لةسةر بنةرِةتى برِطةكانى ئةم
بةلَطةنامةية شاالَوةكانى ئةنفال بةرِيَوة ضوو .
هةموو ئةو برِيارانةى كة لةاليةن ( عةىل حةسةن مةجيد )ةوة دةردةكرا روَذانة لة
اليةن يةكةكانى سوثاو دةزطا ئةمنى و حيزبيةكانةوة جيَبةجىَ دةكران ئةميش بة
تةواوى ريَطة خوَشكردن بوو بوَ شاالَوى ئةنفال و نزيكبوونةوة لة جيَبةجيَكردن و
ثيادةكردنى شاالَوةكة .
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قوَناغةكانى جيَبةجيَكردنى شاالَوةكانى ئةنفال
بوَية رذيَم لة 13ى شوباتى  8811دةستى كرد بة ثيادةكردنى ثروَسةكة و بةسةر
( )1قوَناغدا دابةشى كرد لة ( ) 6ناوضةى جوطرافيادا ( قوَناغى يةكةم بوَسةر
ناوضةى دوَلَى جافايةتى  ،قوَناغى دووةم بوَسةر ناوضةى قةرةداخ  ،قوَناغى سيَيةم
بوَسةر ناوضةى طةرميان  ،قوَناغى ضوارةم بوَسةر ناوضةى قةالَسيَوكة و دوَلَى زيَى
بضوك  ،قوَناغى ثيَنج و شةش و حةوت بوَسةر ناوضةكانى شةقالَوة و رةواندوز،
قوَناغى هةشتةم و كوَتايى بوَسةر ناوضةى بادينان ) .سةرجةم ئةم قوَناغانةش لة
 6ى ئةيلوىل  8811ثاش روخاندنى هةموو طوندةكانى كوردستان كوَتايى هات 85.
( برِوانة نةخشةي ذمارة ) 8
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بوَ ثيادةكردنى ئةم ثروَسةيةش رذيَم هيَزيَكى طةورة و ثرِضةكى بة تازةترين و
ترسناكرتين شيَوة بة كار هيَنا ،هيَرش و ثةالمارةكاني ئةنفال لة اليةن هيَزة
نيزاميةكاني هةردوو فةيلةقي يةك و ثيَنجةوة ئةجنامدران ،بة ثالَثشيت يةكةي
فةيلةقةكاني تر كة لة بةرةي شةرِي ئيَراندا نةبوون ،طاردي كؤماري هةلَبذاردةش
بةشداري قؤناغي يةكةمي ئةنفالي كرد ،ئةو يةكانةي تريش كة بةشداريان كرد،
هيَزي تايبةت( قوات اخلاصة ) و هيَزي كؤماندؤ ( مغاوير) و هيَزي كوتوثرِ ( قوات
الطوارىء ) 86.
بةو ثيَيةش هةموو جؤرةكاني هيَزي عيَراق لة ئةنفالدا بةشداربوون ،هيَزي ثيادة (
مغاوير) ( ،قوات اخلاصة ) ،ئالي ،زريَثؤش ،تانك ،هيَزي ئامساني ،يةكةي تؤثخانة
و كاتيؤشا ،هةر يةكةيان ئةركيَكي ثيَ سثيَردرا بوو ،بؤ كاتي شةرِ و ثةالمارةكان،
هةموو جاشة كوردةكان ئةركي دياريكراويان بؤ دياريكرابوو ،مةفرةزة خاسةكاني
ئيستخبارات ،جاشةكاني سةر بة تةواري ،فةوجي ديفاعي وةتةني ،لة يةكةم
رؤذةوة تا دوا رؤذي ئةنفال لةطةلَ بوون81 .
لة ثالَ هيَزة سةربازيةكاني حكومةتي عيَراق ،بةردةوام جاشةكان رؤلَي كاريطةريان
هةبووة لة ضاوساغي و ثيَشرةويكردني سةربازاني رذيَم ،ئةوة راستيةكي ميَذوويية
كة لةو كاتةدا نزيكةي (  ) 311فةوجي خةفيفة لة كوردستاندا هةبووة ،كة ثرت لة (
 111هةزار ) ضةكداري بةناو جاشي كورديان تيَدا كؤكرابوةوة ،سةراني ئةم فةوجة
خةفيفانة بةتايبةتي سةرةرِاي ئامر سريةكانيان و فةرماندةي مةفرةزة
تايبةتيةكاني ئةمن و ئيستخبارات و ضةكدارةكانيان ،هةميشة هاوكار و ضاوساغ و
يارمةتيدةري سوثاي عيَراق و رذيَمي عيَراق بوونة ،بؤ جيَبةجيَكردني تاوانةكاني ئةو
رذيَمة لة كوردستاندا ،بةشيَك لةوانة بةشداري راستةوخؤيان هةبووة
جيَبةجيَكردني هيَرشةكاني ئةنفالدا81 .
11

لة

قوَناغى يةكةمى ثروَسةى ئةنفال
لة (  2/ 22تـــا )8811 / 3 / 81

نةخشةي ذمارة 1
سنووري ثةالماري ئةنفالي يةك برييت بوو لة دوكان  ،بنطرد  ،زيَي بضوك ،ماوةت،
ضوارتا  ،ئةزمةر سليَماني ،سوسيَ ،سوورداش)ى سةر بة ثاريَزطاى سليَمانى
دةستى ثيَكرد 88 ،ئاماجنى سةرةكى ئةم هيَرشة بوَ ويَرانكردن و لةناوبردنى
( )31-15طوندى دوَلَى جافايةتى و داطريكردنى بارةطاى سةركردايةتى( ،ى،ن،ك)
بوو ،ضونكة حكومةتي عيَراق بؤية شاآلوي ئةنفالي لة دؤلَي جافايةتييةوة دةست
ثيَ كرد ،ضونكة بارةطاي مةكتةبي سياسي يةكيَيت و دةستطا سةركردايةتيةكاني
11

تري يةكيَيت نيشتيماني و ئيستطةي راديؤي دةنطي طةلي كوردستاني ليَ بوو،
عيَراق ثيَي وا بوو تاكو سةركردايةتي يةكيَيت لةناو جةرطةي كوردستاني عيَراقدا
بيَت ،ئةوا ئةو ناتوانيَت نةخشةي لةناوبردني طوندنشينةكان وةك خؤي دةيةويَت
ئاوا جيَبةجيَ بكات11.
لةكاتذميَر  8:31خولةك بؤ 1ي شةوي  13ي شوبات بوو كة خةلَكى ياخسةمةر و
سةرطةلَوو و بةرطةلَوو لة تاريكي و باراندا بة دةنطى نالَة و زرمةى راجيمة بةئاطا
هاتنةوة .........ئةم بوَردوومانة بة هةموو نياز و مةبةستيَك ،بة يةكةم تةقةى
ثةالمارى ئةنفال دةذميَردريَت18.
ئةم كيميابارانةش بوَ ضاوترساندنى هيَزى ثيَشمةرطة و خةلَكى ناوضةكة بوو ،ئةم
هيَرشة كيمياوىية زوَر بة خةستى دةستى ثيَكرد و ثاشان سةرلةبةيانى 13ى
شوبات سوثا و هيَزى ئامسانى و طاردى كوَمارى و هيَزة زةمينيةكانى رذيَم لة
هةموو اليةكةوة ثةالمارى ناوضةكةياندا  ( ،هيَزيَك لة ميَرطةثانةوة بةرةو شةدةلَة ،
هيَزيَكى تر لة دوَلَةرِووتةوة بةرةو قزلةر  ،هيَزيكى تر لةقةلَةم ثاشاوة بةرةو
بةرطةلَو  ،هيَزيَكى تر لةدةشتى بنطردةوة بوَ سةر طةورة قةالَ و ئاسوَس  ،هيَزيَكى
تر لة طوَجارِةوة

بةرةو طةورةدىَ  ،هيَزيَكى تر لة كاريَزةوة بةرةو

خةجةلةرزوَك)11
رذيَم لةم هيَرشةيدا توانانةيةكى سةربازى و دارايى و ئيعالمى زوَر طةورةى بوَ
تةرخان كردبوو  ،لةبةر ئةوةى واى دانا كة لةم هيَرشةيدا سةركةوتوو بيَت ئةوا بة
ئاسانى دةتوانيَت لة قوَناغ و ناوضةكانى تردا سةركةوتوو بيَت  ،سةرثةرشتيارى
ئةم هيَرشةى ئةنفال ليوا روكن (سولَتان هاشم ئةمحةد)بوو  ،هيَزةكانى بةشدار
بوو لةم شاالَوةدا بريتيبوون لة ()11ليواو  )61 ( ،فةوج و  )81 ( ،فةوجى سوك و
مةفرةزةى تايبةت  ،جطة لة دةيان دةبابة ئةمانة هةموويان ثالَثشتى هيَزى
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ئامسانى بوون  ،سةرةرِاى ئةو هيَزة زوَر و ضةكة قورسانةش كيمياوى بة خةستى
بة كار هيَنرا 13.
سةبارةت بة ذمارةي هيَزةكاني سوثاي عيَراق بة نزيكةي (  51هةزار ) كةس
مةزةندة دةكرا بةآلم لة بةرامبةر ئةو هيَزةدا ،يةكيَيت نزيكةي 1هةزار ثيَشمةرطةي
لة تيثي مةلَبةندةكاني (  ) 3 ، 1 ، 8كؤكردبووة ،بؤ ثاريَزطاريكردني ناوضةكة
لةطةلَ ضةند مةفرةزة و هيَزيَكي حيزبي شيوعي عيَراقي و ثاسؤك و ثارتي
دميوكراتي كوردستان وحيزبي سوسياليسيت كوردستان12.
سوثاى عيَراقى روَذ بةروَذ بةرةو ثيَش هةنطاوى دةناو تا سةرةتاى مانطى ئازار
طوندةكان يةك لةدواى يةك داطريدةكران و دانيشتوانةكةشى بةرةو ئيَران
هةلَدةهاتن وسوثاش بةبلدوَزةر طوندةكانى تةختى زةوى دةكرد .
رؤذانة هيَرش و ثةالماري سوثاي عيَراق بؤ سةر هيَزي ثيَشمةرطة زيادي دةكرد و
فشاري طةورةي لةسةر سةركردايةتي يةكيَيت دروست كردبوو ،بوَ سوككردنى ئةو
هيَرشة طةورةيةى رذيَم لةسةر ناوضةكة  ،هيَزى ثيَشمةرطة هةولَيان ئةدا بةرةى
دووةم بكةنةوة بوَ ئةوةى ئةو هيَزة زةبةالحةى رذيَم لةسةر ئةو ناوضةية سوك
بكةن  .بوَ ئةم مةبةستةش بة ثالَثشتى هيَزى سةربازى ئيَران شارى هةلَةجبةيان
ديارى كرد كة نزيكةى ( )13كم لة سليَمانىيةوة دوورة ،شويَنيَكى قةرةبالَغةو
نزيكةى (  )61هةزار هاوالَتى تيَدا دةذى بوَ ئةم ثالنةش لة طرتنى شارى هةلَةجبةدا
هيَزةكانى ( ث،د،ك ـ ى ،ن ،ك ـ حسك ـ بزوتنةوةى ئيسالمى ) بةشدار بوون 15.
( ليَرةدا نامانةويَت لةسةر كارةساتي هةلَةجبة هةلَوةستة بكةين ضونكة لة كتيَي
ئةنفال و رةهةندة سؤسيؤلؤجيةكاندا بة وردي ئاماذةمان ثيَ كردووة  ..نوسةر )
دواي نزيكةي  15رؤذ لة بةرطرى و شةرِو رووبةرووبونةوةي سةخت و بةردةوامي
تؤثباران و كيمياباراني ناوضةكة ،كة بةثيَي بةياننامةي مةكتةبي سياسي يةكيَيت
نيشتيماني كوردستان كة لة  8811/3/88بآلو كراوةتةوة ،بة وردي ئاماذة بة
17

دةستثيَكي شةرِةكة دةكات و رايدةطةيةنيَت كة دةستثيَكي هيَرشةكة لة رؤذي
 8881/1/18دةسيت ثيَ كردووة و ئاماذة بة قةبارةي هيَزي رذيَم دةكات و لةطةل
خستنةرِووي تةواوي زانياريةكان لةسةر هيَزةكاني سوثاي عيَراق ،لة بةياننامةكةدا
هاتووة :ئةم شةرِة لة اليةن خودي جةالدي عيَراق ( صدام حسني ) ةوة ئيدارة
دةكرا ،وةزيري ديفاع عةدنان خةيرولَا و ئامؤزا خويَنرِيَذةكةي سةدام عةريف ( علي
حسن اجمليد ) سةرثةرشيت دةكرا......سةركردايةتي يةكيَيت بة ضاكي زاني كة
خةلَكي ناوضةكة بؤ ئةوةي توشي زةرةري زؤرتر نةبن ،بطويَزنةوة بؤ دةرةوةي
دائريةي جةبهةكة ،لةشةوي  81لةسةر 3/81شدا هيَزي ثيَشمةرطة لة هةنديَك
شويَين ناوضةكة كشانةوة ،تةنها  61شةهيديدا ،لةبةرامبةر ئةمةدا دوذمن زياتر لة
هةشت هةزار كةسي لة هيَزة ضةكدارةكاني كوذرا و بريندار هةبوو كة زياتر لة 211
كةسيان ئةفسةر بوون  ( .برِوانة ثاشكؤي ذمارة ) 3
لة روَذى  8811 /3 / 81يةكةكانى سوثا رذانة ناو سةرطةلَوو وة بةرطةلَووش هةر
ئةو روَذة طريا و هيَزة ضةكدارةكانى رذيَم ( القيادة العامة للقوات املسلحة) لة روَذى
 8811 / 3 / 88دا بة بةيانى ذمارة (  )3111لة هةموو دةزطاكانى راطةياندنى
خوَيةوة طريانى بارةطاكانى سةركردايةتى يةكيَتى وةكو مذدةيةك بالَو كردةوة ،
هةر ئةو روَذة بروسكةى ثريوَز بايى ( سولَتان هاشم ) سةركردةى هيَرشةكانى
ئةنفاىل يةك بوَ صةدام لة دةزطاكانى راطةياندنةوة خويَندرايةوة  ،هةر ئةو روَذة
لةروَذنامةى ( الثورة)ى ذمارة ( )6511و هاوكارى ذمارة ( )858ةوة خوَيَندرايةوة .
( برِوانة ثاشكوَى ذمارة ) 6 ، 5 ، 2
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قوَناغى دووةمى ثروَسةى ئةنفال
لة  3/ 22تــا 8811 / 4 / 8

نةخشةي ذمارة 3
لة دواي كؤتايي هاتين قؤناغي يةكةمي ئةنفال رذيَم خؤي بؤ قؤناغي دووةم
ئامادةكرد كة قؤناغي دووةمي ئةنفال بؤ سةر ناوضةكانى ( قةرةداغ  ،بازيان ،
دةربةندخيان) بوو ،وةكو نةرييت خؤي رذيَم سةرةتاي هةر قؤناغيَكي ئةنفال بة
هيَرشي كيمياوي دةسيت ثيَ دةكرد ،بوَية ( ) 6روَذ دواى كارةساتى هةلَةجبة لة
 8811 / 3 /11طوندى (سيَوسيَنان) بةسةختى و بة شيَوازى بةعسيانة دراية بةر
راكيَتى كيمياوى  .بوَية ئةم ضةكة بوو بة سامناكرتين ضةك كة دذى كورد بة كار
19

بهيَنريَت  ،ئةم هيَرشة بة دةستثيَكى قوَناغى دووةمى ئةنفال دا دةنريَت ،
لةئةجنامى ئةم كيميابارانةدا ويَراِى زيانيَكى ماددى زوَر  ،بوو بة هوَى شةهيد بوونى
زياد لة (  )66كةس و بريندار بوونى دةيانى تر لةناو شةهيدةكاندا ()31يان مندالَ
بوون 16.
بةهؤي هيَرشي زةميين و ئامساني سوثاي عيَراقةوة بؤ سةر ناوضةي قةرةداغ،
بةشيَكى زوَرى خةلَكى ناوضةى قةرةداغ بةرةو طةرميان هةالَتن لةبةر ئةوةى ئةم
ناوضةية لةذيَر دةستى ثيَشمةرطةدا بوو  ،ثاش ئةوةى رذيَم ئةم ناوضةيةى
داطريكردبوو سةرجةم طوندةكانى ئةم ناوضةيةى روخاند كة نزيكةى ( )11طوند و
( )1128خانوو كة ( )81152كةس لةم ناوضةيةدا دةذيان  ،وة نزيكةى ( ) 5631
كةس بةر شاالَوى ئةنفال كةوتن و شويَنبزر كران 11.
ثاش رووخاني طشت طوندةكانى ئةم ناوضةية ئةنفاىل دوو لة  8ى نيسانى 8811
كوَتايى ئةم شاالَوةش هات  ،ئةم قوَناغةش بة سةرثةرشتى ليوا روكن ( ئةياد
خةليل زةكى )بوو  ،وة لةروَذى  1ى نيسان سةركةوتنى (ئةنفاىل دوو) لة سةرجةم
كةنالَةكانى رذيَمةوة راطةيةنرا ،دةقى بةياننامةكة بة ذمارة ( )3818بالَو كرايةوة
كةتيَيدا باسى ثاككردنةوةى تةواوى ناوضةى قةرةداغ دةكات لة ( تةكية ،
بةلةكجارِ  ،ميَولَى  ،بانى موَرد  ،دةر بةند فةقةرة  ،قةرةداغ  ،جافةران  ،ثوَخشني
و سيَوسيَنان و هةموو ناوضةكانى دةربةند باسةرِة  ،سةطرمة ،قوَثى قةراغ ) 11
( بروانة ثاشكوَى ذمارة .)1
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قوَناغى سيَيةمى ئةنفال
 4 /7تــا 8811 / 4 / 22

نةخشةي ذمارة 2
ئةم قؤناغةي ئةنفال بة ثرِزيانرتين و ترسناكرتين ثرؤسةي ئةنفال دا دةنريَت كة
زؤرترين مرؤظي كوردي تيادا ئةنفال كرا ،سنوري ئةم ناوضةية لة رؤذئاواوة شارِيَي
نيَوان شاري ثرِنةوتي كةركوك و شارؤضكةي دوزخورماتووة ،لة باكوورةوة ريَطاي
كةركوك – ضةمضةمالَ ،لة الي رؤذهةالتةوة ضياكاني قةرةداغ و لة باشوريشةوة
هةر سيَ شارؤضكةي كةالر و كفري و ثيَبازة18.

10

ئةم هيَرشةى ئةنفال بوَ سةر ناوضةى طةرميان بوو  ،ضةقى جوطرافياي ناوضةى
طةرميان ناحيةى قادر كةرةمة كة نزيكةى (  )81111هةزار كةسى تيَدا دةذيا  ،ئةم
قوَناغة لة 1ى نيسان بة بوَنةى جةذنى شومى دامةزراندنى حيزبى بةعسةوة
دةستى ثيَكرد  .وة ئةم هيَرشة بةكاريطةرترين و كوشندةترين و بةزيانرتين
هةلَمةت دادةنريَت ئةميش بوَ سةر ناوضةكانى ( ضةمضةمالَ  ،سةنطاو  ،قادركةرةم،
دوز  ،كفرى  ،كةالر  ،بيَباز  ،تيلةكوَ)  ،ئةم ناوضانة سةر بة هةر سىَ ثاريَزطاى
(كةركوك  ،سليَمانى  ،دياال)بوون  ،ئةميش فراوانرتين هيَرشى ئةنفال بوو كة ثرت
لة ( )511طوندى طرتةوة سةرةرِاى تةخت كردنى  2ناحيية31 .
لة 1ي نيساني  8811هيَزي زةميين و ئامساني لة هةموو اليةكةوة هيَرشةكاني
دةست ثيَ كرد بؤ سةر ناوضةكاني طةرميان و لةضةند قؤلَيَكي جياجياوة لة (
كةركوك و دووزو كةالر و كفري و دةربةندخيان و ضةمضةمالَ )ةوة هيَرشبان كردة
سةر طوندةكاني طةرميان ،شاآلوةكاني ئةنفال بؤ سةر طوند و شارؤضكةكاني
طةرميان لة سيَ قؤلَةوة بوو:
-8

قؤلَي دوزخورماتوو لة بةرةبةياني 1ي نيسان دةسيت ثيَ كرد.

-1

قؤلَي قادركةرةم و باكوري طةرميان ،لة 81ي نسيان دةسيت ثيَ كرد .

-3

قؤلَي سةنطاو و باشووري طةرميان ،لة  8بؤ  88ي نيسان دةسيت ثيَ

كرد38.
هةر بوَية سوثا ئابلَوَقةى سةرجةم طوندةكانى دابوو يةك لة دواى يةك ويَرانى
دةكردن  ،خةلَكى هةموو ناوضةكة بةرةو طوندى ( ملةسوورة و كولَةجوَى حاجى
حةمةجان ) دةهاتن و لةويَدا كوَببونةوة  ،لة روَذى (  )8811 /2 / 82لوتكةى
11

هيَرشى ئةنفال بوو  ،لةم روَذةدا بةثيَى خةمالَندنى ( كوَميتةى بةرطريكردن لة مافى
قوربانيانى ئةنفال ) نزيكةى ( )11هةزار لة ذن و ثياو و ثري و مندالَ كوَكرانةوة و بة
ئيظاى سةربازى و تراكتوَرى طوندنشيةكان رةوانةى قةالَ سةربازىيةكةى (قوَرةتوو)
كران و لة ويَشةوة بةرةو ضارةنوسى ناديار روَيشنت ،هةر بوَية ئةم روَذة كرا
بةروَذى (ئةنفالةكان) 31.
ئةم هيَرشةى قوَناغى سيَيةم لة روَذى  8811 / 2 / 11كوَتايى هات و يةك طوند لة
طةرمياندا بة ثيَوة نةما و روخيَنرا  ،خةلَكةكةشى بة زوَرى لة قادركةرةم كوَكرانةوة
و ثاش تةواوبوونى ئةم قوَناغة ( عةىل حةسةن مةجيد و بارق و سولَتان هاشم )
هاتن بوَ سةيرى ئةو طرياوانةى كة لة قادركةرةم كوَكرابوونةوة  .ضةند روَذيَك
تةلةفزيونةكانى رذيَم ثيشانى دةدان .
لة ئةجنامى قوَناغى سيَيةمى ئةنفالدا نزيكةى ( )511طوندى طةرميان ويَران كرا كة
ثرت لة ( )31111طةنج و ذن و منالَ و ثريى بيَسةروشويَن كرد ،بةثيَى خةمالَندنى
(كوَميتةى بةرطرى لة مافى قوربانيانى ئةنفال ) ريَذةى بيَسةروشويَن كردنى ئةم
قوَناغة بةم جوَرة بوو .:
سنورى ناوضةى ضةمضةمالَ ( )5625كةسى بيَسةروشويَن كراوة ،قادركةرةم
( ، ) 82163كةالر (  ، ) 2561سةنطاو (  ،) 2811تيلةكوَ (  ، ) 3611ثيَباز
( )2211كةسى ليَ ئةنفال كراوة 33.
( برِوانة خشتةي ذمارة ) 8

11

زيانةكاني ئةنفالي طةرميان لة ماوةي نيَوان  8811 – 8811بةم شيَوةية بووة.
 118طوند سوتيَنران و لةطةلَ خاكدا يةكسان كران.
-8
 -1شةش مةركةز و ناحية ويَران كران
 38811 -3خانوبةرة ويَران كران
 318 -2قوتاخبانة و  651مزطةوت و  68نةخؤشخانة ويَران كران
 25111 -5خيَزان ئاوارة و بيَسةروشويَن كران
 51 -6عةماراوي ماتؤري ئاو  21مةكينةي ئاش و  835كاريَز و ئةستيَلَ تةقيَنرانةوة
 851 -1تةكية و خانةقا و مةرقةد و شويَنةواري ئاييين ويَران كران
 8235 -1رةز و باخ سوتيَنران
 81111 -8تراكتؤر و مةكينةي جؤراوجؤر سوتيَنران و تاآلن كران
 211111 -81سةر مةر و بزن تاآلن كران و فةوتيَنران و  85111رةشةوآلخ تاآلن كران
و فةوتيَنران
 511111 -88تةن طةمن و جؤ و دانةويَلَة فةوتا و سوتيَنران
 -81بيَسةروشويَن كردني زياتر لة (  ) 11111هاوآلتي كورد لة ذن و مندالَ و ثري و
طةنج 32 .
11

قوَناغى ضوارةمى ئةنفال
لة  5 / 3تـــا 8811 / 5 / 85

نةخشةي ذمارة 5
ئةنفالي ضوار لة رؤذي  8811/5/3بة كيمياوي بارانكردني خةسيت طوندي طؤثتةثة
و عةسكةري سةر بة ناحيةي ئاغجةلةر دةسيت ثيَ كرد ،ئةو بومبارانة كيمياوية
بوة هؤي كوشتين  852كةس و برينداربووني سةدان كةسي ديكة35 .

11

لة كاتذميَر ()5:21دةقيقةى دةمةوئيَوارة ( 83ى رةمةزان ) كاتذميَريَك ثيَش
روَذوشكاندن شةش فرِوَكةى جوَرى ميَك لة روَذى  8811 / 5 / 3هةلَيانكوتاية سةر
طوندى طوَثتةثة و كيميابارانيان كرد و ثاشان طوندى عةسكةريشيان كيمياباران
كرد  .ئةم قوَناغةش بوَ سةر ناوضةكانى ( ئاغجةلةر  ،ناوشوان  ،ضةمى ريَزان ،
دةشتى كوَية  ،تةق تةق ) لة سنوورى هةر سىَ ثاريَزطاى ( هةوليَر  ،سليَمانى ،
كةركوك ) بوو .
سةرلةبةيانى روَذى 2ى مايس هيَزى ثيادةى رذيَم لة هةموو اليةكةوة دةستى ثيَ
كرد ئةم هيَرشة بة فةرماندةى ليوا روكن (سولَتان هاشم) بوو بةشيَك لةم هيَرشة
لةضةمضةمالَ وتةكيةوة بةرةو ناحييةى ئاغجةلةر كةوتة رىَ ئةم ناحيَية ساليَك
لةوةوثيَش روخابوو ثاشان هيَرشيَكى تر لة سوسيَوة بةرةو سوورقاوشان كةوتةرِيَ
و هيَرشيَكى ديكة لة ناوضةى تةقتةقةوة بوَ طوندةكانى ليَوارى زيَى بضوك و شيَخ
بزيَنى و طوَثتةثة ،هيَرشيَكى ديكة بةرةو طوندةكانى نزيك قةزاى كوَية بةرِيَ كةوت
 .هةندىَ لة خةلَكى ئةم ناوضانة بةرةو جادةى ضةمضةمالَ سليَمانى و هةنديَكيان بوَ
باينجان و تةكية بةرِىَ كةوتن  ،وة بةشيَكى زوَرى خةلَكى ناوضةكة بةرةو تةقتةق
بةرِىَ كةوتن لةوىَ دةستطري كران  ،هةر وةك لة راثوَرتى دةستنووسى روَذانةى
ذمارة (  )1111لة  8811 / 5 / 6لة فةرماندةى فةيلةقى يةكةوة بوَ بارةطاى
عةمةلياتى سوثا تا ئةو روَذة لة نزيك شاروَضكةى تةقتةق ئةوانةى خوَيان
بةدةستةوة داوة (  )61ثياو و ()818ذن و ( )386مندالَ بوون ،لةطةلَ 31
ثيَشمةرطة 36.
سوثا لة روَذى  /5/85سةرجةم طوندةكانى ئةم ناوضةيةى روخاند و تةنها لة
ناوضةى ئاغجةلةر كة (  )61طوندى تيدا بوو ()1183خانوى تيَدا بوو (
)82162كةسى تيَدا دةذيا نزيكةى (  )1118كةس ئةنفال كراوة 31.
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قوَناغى ثيَنجةم و شةشةم و حةوتةمى ئةنفال
لة  5 / 85تـــا 8811 / 1 / 22

نةخشةي ذمارة 6
لة دواي تةواوبووني ضوار قؤناغي ئةنفال كة سوثاي عيَراق تواني زؤربةي
ناوضةكاني ذيَر دةسةآلتي هيَزي ثيَشمةرطة ويَران بكات و داطري بكات ،هةر بؤية
جيَبةجيَكردني قؤناغةكاني ديكةي ئةنفال بؤ سوثاي عيَراق ئاسانرت بوو،
قوَناغةكانى ( ثيَنجةم و شةشةم و حةوتةم)ي ئةنفال ،بوَ سةر دوَلَى نيَو ضياكانى
(شةقالَوة و رةواندوز ) بوو وة لةروَذى 85ى مايس دةستى ثيَ كرد  ،ئةم
ثةالمارةش بة سةرثةرشتى فةرماندةى فةيلةقى ( )5و سةرثةرشتيارى ئةم
17

قوَناغةى ئةنفال ( يونس حممد زةرب بوو)  ،سةرةتاى ئةم ثةالمارةش هةروةكو
سةرجةم ثةالكارةكانى دى رذيَم بة هيَرشى كيمياوى دةستى ثيَ كرد  ،روَذى / 85
 8811 / 5دوا روذى رةمةزان بوو خةلَكى خوَيان بوَ جةذنى رةمةزان ئامادة
كردبوو ضةند فرِوَكةيةك كةوتنة كيميابارانكردنى طوندةكانى ( وةرة  ،عةىل ياوا ،
مساقوىل  ،نازةنني ) لةم ثةالمارةدا لة طوندى وةرة ( )36كةس شةهيد بوون
()81ثياو و ()88ئافرةت 31.
لة مياني بةريَوةضووني ئةم قؤناغةي ئةنفالدا ،حكومةتي ئيَران رةزامةندي بؤ
ريَكةوتننامةي راطرتين جةنط دةربرِي ،بؤية لة دواي قؤناغي ثيَنجةم و قؤناغةكاني
شةشةم و حةوتةم دواكةوت ئةويش بة هؤي ئةوةى كة لة 81ى تةموزى ( 8811
عةىل خامنةئى) سةروَك كوَمارى ئيَران ( خافيَر ثيَريَس ديكويالرى) سكرتيَرى طشتى
ئةوكاتى نةتةوة يةكطرتووةكانى ئاطادار كردةوة كة والَتةكةى بة نيازة برِيارى
(*)581ى ئةجنومةنى ئاسايشى نةتةوة يةكطرتووةكان قبولَ بكات 38 .
رذيَم توانى لة روَذى  1 / 16سةرجةم طوندةكانى ئةم دةظةرةش داطري و ويَران
بكات و خةلَكيَكى زوَرى ئةم ناوضةية دةستطري كران ،لة ميانةى شاالَوةكانى ئةنفاىل
( ثيَنج و شةش و حةوت )دا زياتر لة (  )51طوند لة ناحيَكانى خةليفان و خوَشناو و
رةواندوز ويَران كران كة سةرجةم ( )1611خيَزان بوون وة (  )51مزطةوت و ()12
قوتاخبانةى ئةم طوندانة ويَران كران  ،ئةمة جطة لة كويَركردنةوةى سةدان كانى و
جوَطة و سوتاندنى سةدان رةز و باخى ناوضةكة كة ئةمانة ذيَرخانى ئابوورى ئةم
ناوضانةى ثيَك دةهيَنا 21.
* برِيارى ذمارة ( )581ى ئةجنومةنى ئاسايش كة لة  8811 / 6 / 11دةركرا و
داواى دةستبةجىَ راطرتنى شةرِى نيَوان عيَراق و ئيَرانى كرد لةذيَر سةرثةرشتى
نةتةوة يةكطرتووةكاندا .
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قوَناغى هةشتةم و كوَتايى ئةنفال
 1 / 22تــا 8811 / 8 / 2

نةخشةي ذمارة 1
لة دواي وةستاني شةري نيَوان عيَراق و ئيَران لة  8811/1/1سوثاي عيَراق
تةواوي هيَزةكاني لة ناوضة سنوورييةكان كشاندةوة بؤ بةرةكاني ئةنفال  ،كة لةو
كاتةدا  1قؤناغي ئةنفال كؤتايي هاتبوو تةنها قؤناغي هةشتةمي ئةنفال مابوو،
قوَناغى هةشتةمى شاالَوى ئةنفال بوَ سةر دةظةرى بادينانى سنوورى توركيا بوو ،
سنووري ثةالماري قؤناغي هةشيت ئةنفال برييت بوو لة  :دهوَك ،زاخؤ  ،باتوفة،
كاني ماسيَ ،زيَوة ،ديَرةلوك ،ئةتروش و زاويَتة28 .
لةم هيَرشةدا سوثاى عيَراقى ورةى زوَر بةرز بوو هةر وةك ليوا روكن ( يونس حممد
زةرب) فةرماندةى فةيلةقى ( )5و سةرثةرشتيارى ئةم قوَناغةى ئةنفال دةنوسيَت (
ورة زوَر بةرز بوو هةر لة سةرةتاوة بة روخسارى سةربازةكانةوة ديار بوو  ،بة
19

تايبةتى لة دواى داتةثينى ئيَرانى دوذمن و تيَكشكاندنى لةو هيَرشة سةركةوتوانةدا
كة بة شةرِى قارةمانانةى (فاو) دةستى ثيَ كرد و تا شةرِى (حممد رسول اهلل)ى
خاياند ) 21.
سةرةتاى هيَرشةكةش بوَ ضاوترساندنى خةلَكةكة بة كيميابارانكردن دةستى
ثيَكرد ،ثاش كيميابارانيَكى خةست رذيَم هيَرشى زةمينى لة روَذى 8811 / 1 / 11
دةست ثيَ كرد  ،ئةم شاالَوة لة روَذئاواوة لة زاخوَوة تا ئاميَدى دريَذ بووةوة لة
باشوور و روَذهةالَتيشةوة شيَخان و ئاكريَى طرتةوة .
هيَزةكاني دوذمن لة ئةنفالي هةشتدا ثيَك هاتبوو لة سيو هةشت ليواي ثيادة و دوو
ليواي زريَثؤش و سيَ كةتيبةي تؤث و سةد و حةفتا و يةك فةوجي جاش ،هيَزي
كورد لة ئةنفالي هةشتدا برييت بوون لة ثيَشمةرطةكاني لقي يةكي ثارتي دميوكراتي
كوردستان و هيَزةكاني مةلَبةندي ضواري يةكيَيت لة بادينان و هيَزي حيزبي شيوعي
و ثارتي طةل و حيزب و اهلل ي كورد و بزووتنةوةي ئيسالمي23.
ثاش روخانى سةرجةم طوندةكانى ئةم ناوضةية لة روَذى  8 / 6خامتةى ئةنفال
راطةيةنرا و هةر بةو بوَنةيةشةوة ليَبوردنى طشتى راطةيةنرا بوَ ئةوانةى كة دةرباز
بوون بة ثيَى خوَيان بطةرِيَنةوة  ،ئةو خةلَكةى كة سوثا دةستطريى كردبوون بةم
جوَرة توَمار كرابوو  .:ئةو تيَكدةرانةى خوَيان بةدةستةوة داوة ( )113
ثيَشمةرطةبوون  ،ئةو تيَكدةرانةى كةوا طرياون ( )118كةس بوون  ،ثياوى مةدةنى
( )8218كةس  ،ذن (  ، )3361مندالَ (  ، )6862سةرجةميش ( )83385كةس
بوون 22 .
هةروةك (منظمة العفو الدولية) لة  8881 / 6 / 82دا سةبارةت بة ئاوارةبوونى
خةلَكى طوند نشينةكانى ناوضةى بادينان دةنوسيَت ( :لة مانطى 1ـ8ى  8811زياد
لة ( )55111كوردى عيَراقى لة باكوورى عيَراق بةرةو توركيا هةلَهاتن لة ترسى
هيَرشى سوثاى هيَزةكانى حكومةتى عيَراقى دذى ئاماجنة مةدةنييةكان بة كارى
دةهيَنا هةروةك بة كار هيَنانى ضةكى كيمياوى )  ( .بروانة ثاشكوَى ذمارة ) 1
11

كاريطةريةكاني ئةنفال
لة دواي كؤتايي هاتين سةرجةم قؤناغةكاني ئةنفال و ويَران كردني تةواوي خاكي
كوردستان ،لةم ثرؤسةيةدا بة هةزاران مرؤظي كوردي تيادا لةناوبراو هةزارانيش
دةستطري كران ،ئةم ثروَسةية لة مانطى شوباتةوة تا سةرةتاى مانطى ئةيلوىل
خاياند و طةورةترين زيانى طيانى بة طةىل كورد طةياند  ،هةروةك ( ميدلَ ئيست
ووض) دةنوسيَت ( ثروَسةى ئةنفال لة  13ى شوبات تا  6ى ئةيلوىل سالَى  8811ى
خاياند لةو ماوةيةدا فراوانرتين ناوضةى كوردستان بةر شاالَوى تيَكدان و راثيَضان
كةوت  ،لة هةلَمةتيَكى وادا ثرت لة ()111هةزار مروَظى كورد لةناو بران  ،وة الى
كوردو بزوتنةوةى سياسى كورديش ( )811هةزار كةس روَيوة  ،لةناوبردنى ئةو
خةلَكة زوَرةش كيَشةوطرفتيَكى لةضارةنةهاتووى بوَ ثامشاوةكةي خوَى و طةىل
كورد بةجىَ هيَشت )25.
بةآلم سةبارةت بة ذمارةي راستةقينةي ئةنفالكراوان ،تا ئيَستا هيض ئامارو داتايةكي
راستةقينةي ئةنفالكراون لةبةردةستدا نية و ئةوةي تا ئةمرِؤش دةوتريَت خؤي لة
ضةند داتاو ئاماريَكي جياوازدا دةبينيَتةوة لةوانة.:
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سةركردايةتي سياسي كورد باسي لةناوبردني (  811هةزار ) مرؤظي كورد

دةكات ،كة ئةم ذمارةية تةنها ذمارةيةكي سياسية و يةكةم جار لة ،8888/8/88
جةالل تالةباني سكرتيَري طشيت يةكيَيت نيشتيماني كوردستان ،لة وتاريَكدا لة
سليَماني بة كاري هيَنا ،كة لةو كاتةدا هيض ئاماريَك لة اليةن دامودةزطايةكي
رةمسي لة ئارادا نةبوو.
-1

بةثيَي وتةي بةرثرساني رذيَمي بةعس ذمارةي ئةنفالكراوان (  811هةزار )

كةس بووة ،لة كاتي طفتوطؤي نيَوان سةركردايةتي بةرةي كوردستاني و
10

بةرثرساني رذيَمي بةعس لة مايسي  8888كاتيَ وةفدي كوردي داواي ئاشكراكردني
بيَسةروشويَنيناني ئةنفال دةكات و رايدةطةيةنيَت كة  811هةزار كةس بووة ،عةلي
حةسةن مةجيد هةلَضووة و تةقيوةتةوةو وتويةتي تيَكراي ئةوانةي لة ئةنفالدا
كوذراون ( بةهيض جؤريَك لةسةد هةزار تيَنةثةرِيوة ) 26 .
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بة ثيَي خةمآلندني ميدل ئيست ووض و ريَكخراوة نيَو دةولَةتيةكان لة

ئةنفالدا الني كةم (  51بؤ  811هةزار ) كةس كة زؤربةيان ذن و مندالَ بوونة لة
نيَوان شوبات و ئةيلولي  8811دا كوذراون21 .
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هاوكات بة ثيَي ئاماري وةزارةتي مايف مرؤظي ئيدارةي سليَماني كة لة 1111

 1113لة سنووري ئيدارةي سليَماني هةستا بة ئاماري ئةنفالكراوان ،بةآلم تائيَستا ئامارةكة رانةطةيةنراوة ،بةثيَي سةرضاوةكان لةبةر كةمي ذمارةكة
رانةطةيةنراوة ،كة نزيكةي (  15هةزار ) كةس بووة ،ئةمة لةكاتيَكداية زؤربةي
ئةنفالكراون بة نزيكةي (  %11بؤ  ) %11ئةنفالكراوان لة سنووري ئيدارةي
سليَمانيدا بوون ،خؤ ئةطةر سنووري هةوليَر و دهؤك و ناوضة جيَناكؤكةكانيشي
بضيَتةسةر ناطاتة (  21هةزار ) كةس.
لةطةلَ ئةوةي دةبوو تا ئيَستا نةك تةنها مرؤظةكان بةلَكو ئاماري تةواوي رةز و باخ
و ئاذةلَ و دارودرةخت و بالَندةي ثرؤسةي ئةنفال لةبةر دةستدا بواية ضونكة لة
دونياي ئةمرؤدا ئامار و داتاي دروست ثالَثشيت طرنطن بؤ سةملاندني كةيسةكان.
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برِوانة ويَنةي ذمارة 8

ثرؤسةي ئةنفال بووة هوَى ويَران كردنى نزيكةى ()2هةزار طوند و )2( ،قةزا ( ،
)31ناحيية و )3811 ( ،مزطةوت و ()811كلَيَسا  ،وة لة روى طياندارىيةوة بووة هوَى
بةتاالَنربدنى ()1مليوَن سةر مةرِ و ماالَت و ئاذةلَ  ،ئةنفال جطة لةو زيانانةى
سةرةوة كارةساتيَكى ذينطةيى ئايكوَلوَذى طةورة بوو كةبووة هوَى شيَواندنى
روالَةتى طياندارى و رووةكى ناوضةكة و بووة هوَى لةناوبردنى رووبةريَكى فراوان لة
باخ و رةز و ضةم و ضنار كة هاوسةنطى ذينطة السةنط دةكات21 .
هةروةك ( د .كةندالَ نزان ) دةربارةى شاالَوةكانى ئةنفال دةنوسيَت ( لة
شاالَوةكانى ئةنفالدا بنةماكانى ذيان لةكوردستان هةلَتةكيَنران  ،دواى ئةوةى ئةو
هسرتيا شيَتانةى جينوَسايدى كورد كوَتايى هات لة (  ) %81ى طوندةكانى
كوردستان و زياتر لة (  ) 11شار و شاروَضكة لةسةر نةخشة سرِانةوة  ،ناوضة
طوندنشينةكان بة (  ) 85مليون مني مينريَِذكران  ،بةم جوَرةش ضاالكى كشتوكالَى
لةو ناوضانةدا كاريَكى ئةستةم بوو (  ) 8,5مليوَن كوردى طوندنشني بوَ ئوَردوطا
زوَرةمليَكان طويَزرانةوة  ،نزيكةى (  ) %81ى كوردى دانيشتوانى عيَراق
لةنيَوبران)28.
11

طرتن و زيندانيكردن و لةناوبردن
لة دواي كؤتايي هاتين تةواوي قؤناغةكاني ئةنفال دةستطريكردن و كؤكردنةوةي
هاوآلتيان ،سةرةتا لة شويَين دةستطريكردنيان لة سةنتةري ناحيَكان
كؤدةكرانةوة ،دواتر دةبران بؤ كةمثي سةربازيي تايبةت ،زؤربةي طرياواني سنوري
طةرميان طويَزرانةوة بوَ ( توَثزاوا ) كة بريتية لة سةربازطةيةكى طاردى ميللى لة
نزيك كةركوك لةسةر ريَطاى (تكريت) ئةم بةندخيانةية نزيكةى ( )35قاوش دةبوو
هةر يةكةيان نزيكةى (  )111كةسيان تيَدةكرد  ،ئةميش زوَر قةرةبالَغ بوو ،
خةلَكةكة هةموو بة ضيضكانةوة دادةنيشنت  ،روَذانة هةر يةكةيان دوو سةمونى
رةقيان دةدانىَ 51 .
سةبارةت بة طرياواني بادينانيش ،دوو شويَين سةرةكي تةرخان كرابوو ،يةكيَكيان
قةآل سةربازيةكةي نزاركيَي دهؤك و ئةوي تريش بةندخيانةي سةالميةي موسلَ بوو
كة بةثيَي راثؤرتي فةرماندةي فةيلةقي ثيَنج (  83هةزار و  ) 385كةس لة ئةنفالي
بادينان طريان58.
لة دواي كؤكردنةوةي ئةنفالكراوان لة كةمثةكاندا ،دةستكرا بة ليَكجياكردنةوةيان،
بةثيَي تةمةن و رةطةز ،لةويَدا ثؤليَن كران بةم شيَوةية.:
 -8لة تةمةنى  81سالَ تا  25سالَ .
 -1تةمةنى  51سالَ و سةروتر .
 -3ذن و مندالَ .
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كض بة جيا 51.
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دواي جياكردنةوة و ثؤليَنكردنيان كةوتنة ثالندانان بوَ دوورخستنةوة و
بيَسةروشويَن كردنى ئةو خةلَكة بيَشومارة  ،هةروةك (عةىل حةسةن مةجيد) لة
كوَبونةوةيةكيدا دةلَيَت  ( :ئايا دةكرا هةروا بة ريَكوثيَكى دايان نيَم  ،ئىَ من ئةم
خةلَكة بيَشومارة لة كوىَ دابنيَم ..؟  ..ضى لةم بزنانة بكةم ..؟ خزمةتيان بكةم
؟ نةخيَر  ....بوَية كةومتة دابةشكردنيان بةسةر ثاريَزطاكاندا و ئةوكاتةش بة
بلدوَزةر دةيانكةمة ذيَر خوَلَةوة)53.
لة دواي ضةند رؤذيَكي كةم مانةوةيان لةو كةمثانة دةستكرا بة طواستنةوةيان
بةسةر سيَ بةشدا.:
يةكةم /ئةو بةشةى كةتةمةنيان لة نيَوان (  81ـ )25سالَ بوو واتا طةجنةكان
بةشى زوَريان بة دةست و ضاوى بةسرتاوةوة سوارى ثاسى داخراو كران و بةرةو
باشوور بةرِيَ كران و ثاشان بيَسةروشويَن كران ،بةثيَى طيَرِانةوةى ئةو كةسانةى
كة لة مةرطةساتةكة رزطاريان بووة ،لة بيابانةكاني رومادي و عةرعةردا
زيندةبةضالَ كران.
11

دووةم /ئةو بةشةى كة ذن و مندالَ بوون بوَ سةربازطةى ( دبس) طويَزرانةوة لة
نزيك تكريت  ،ئةمانيش هةموو بة ثاسى داخراو طويَزرانةوة  ،وة ئةم بةندخيانةية
نزيكةى ()1هةزار بةندى تيَ خزيَنرابوو  ،دواتر بةشيَكيان بيَسةروشويَن كران و
بةشيَكيشيان ئازاد كران.
سيَيةم /ئةو بةشةش كة تةمةنيان لة نيَوان (  51ـ )81سالَيدا بوو واتة
ثريوثةككةوتةكان بةرةو قةالَى بةجيَماوى ( نوطرةسةملان )لة باشوورى عيَراق
نيَردران  ،ثاش ئةوةى ئةم ثريانةيان بة ئوَتوَمبيَل طويَزايةوة بوَ نوطرة سةملان كة
نزيكةى ( )85كاتذميَر لة توَثزاواوة دوورة  ،لةم بةندخيانة ضوَلَةدا نزيكةى ()1هةزار
بةندى تيَدابوو ،كة لةذيانى دوَزةخى ئةم ثريوثةككةوتانة ثاش ليَبوردنةكةى / 6
ئةيلوىل  8811 /ئازاد كران52.
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تةوةرةي دووةم /لة نيَوان دةرسيم و ئةنفالدا
يةكةم /هؤكاري سةرهةلَداني شؤرِشي دةرسيم
دووةم /ثالندانان بؤ كؤمةلَكوذي دةرسيم
سيَيةم /ذمارةي كؤمةلَكوذيةكةي دةرسيم
ضوارةم /ضريؤكةكاني مةرط لة دةرسيم و ئةنفال
ثيَنجةم /ذن لة كؤمةلَكوذي دةرسيم و ئةنفالدا

17

تةوةرةي دووةم /لة نيَوان دةرسيم و ئةنفالدا
لةطةلَ ئةوةي لة ميَذووي كورددا ،دةيان رووداو و كارةسات و كؤمةلَكوذي طةورة
هةبووة ،كة لة زؤر روووةوة هاوشيَوةي جينؤسايدي ئةنفالة ،بةآلم ليَرةدا
بةراورديَكي ورد دةكةين لة نيَوان ثرؤسةي ئةنفال و كؤمةلَكؤذي دةرسيمدا ،بةو
ثيَيةي كؤمةلَكوذي دةرسيم سةرةراي ئةوةي ثرؤسةيةكي دةولَةتي توركيا بوو بؤ
ثاكتاوكردني كورداني باكووري كوردستان ،لة هةمان كاتدا شيَوازي كؤمةلَكوذيةكان
و ويَرانكردني طوندة كورديةكان و طوللة بارانكردني طةجنان و ثياوان و ذن و
مندالَةكان ،لة جيَطةيةكدا دواي كؤكردنةوةيان ،تةواو هاوشيَوةي ثرؤسةي ئةنفالة،
ئةمة سةرةرِاي دةستدريَذي كردنةسةر ذنان و كضان و حةآللَكردني ذناني كورد ،كة
خالَي جةوهةري ئةم ليَكؤلَينةوةيةية لة هةردوو ثرؤسةكةدا.
رةنطة لة ميَذوودا دةيان رووداو و كؤمةلَكوذي تر هةبووبيَت تيايدا هاوآلتيان بة
كؤمةلَ كوذرابن و دةستدريَذيش كرابيَتة سةر ذنان و كضان تيايدا ،بةآلم هيض
رووداويَك لة ميَذوودا هيَندةي كؤمةلَكوذي ديَرسيم ،نزيك نية لة ثرؤسةي ئةنفالةوة:
-8

كؤمةلَكوذي دةرسيم ثالن و بةرنامةي حكومةتي توركيا و مستةفا كةمال

بوو بؤ لةناوبردن و سرِينةوةي مؤركي نةتةوايةتي كورد ،ثرؤسةي ئةنفاليش هةولَيَك

18

بوو بؤ سرِينةوةي نةتةوةي كورد و طشت شويَنةواريَكي كلتوري و ذينطةيي و ئاو و
هةواي كوردستان.
-1

كؤمةلَكوذي دةرسيم هةوليَك بوو بؤ سةركوتكردن و لةناوبردني شؤرشي

كورد و بةتايبةتيش شؤرشي سةيد رةزاي دةرسيم ،ئةنفاليش هةوليَك بوو بؤ
سةركوتكردني شؤرش و بزووتنةوةي رزطارخيوازي طةلي كوردستان.
-3

دةرسيم بة بةرنامة و ثالني ورد ئةجنامدرا و حكومةتي توركيا ثيَشرت ثالني

بؤ دارِشت و دواتر جيَبةجيَي كرد ،ئةنفاليش بة ثالن و بةرنامةي ورد و سالَيَك
ثيَشرت نةخشةي بؤ دارِيَذرا.
-2

لة كؤمةلَكوذي دةرسيمدا جياوازي نةدةكرا لة نيَوان ثياو و ذن و ثري و

طةنج و مندالَدا ،هةموويان ثيَكةوة لةناودةبران ،لة ئةنفاليشدا بةبيَ جياوازي ذن و
ثري و طةنج و مندالَ ،هةموو ثيَكةوة زيندةبةضالَ كران.
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لة دةرسيمدا بة ئاشكرا دةستدريَذي دةكرايةسةر ذنان و كضان  ،لة

ئةنفاليشدا ئةو رةفتارة هةبووة.
-6

بةشيَك لة هاوالتيان لة كؤمةلَكوذيةكاندا بة ئةستةم رزطاريان بووة و

حيكايةتة جةرطربِةكان دةطيَرِنةوة ،لة ئةنفاليشدا ضةند كةسيَكي كةم لة طؤرة بة
كؤمةلَةكان رزطاريان بووة و حيكايةتي مةرط دةطيَرِنةوة.
19

يةكةم /هؤكارةكاني سةرهةلَداني شؤرشي دةرسيم
شؤرِش و سةرهةلَداني كورداني باكووري كوردستان لة دةرسيم ،ضةندين هؤكار و
فاكتةري لة خؤ طرتبوو ،كة رةنطة لة طرنطرتينيان ثةيوةندي بة نكؤلَي دةولَةتي
توركياي كةماليةوة هةبووبيَت لة نكؤلَي كردن لة بووني كورد لة توركيا و
ئةذماركردنيان بة توركي شاخاوي.
شؤرِشي ديَرسم يةكةمني شؤرِش نةبوو لة دواي رووخاني دةولَةتي عومسانييةوة،
بة ثيَضةوانةوة ضةندين شؤرِشي ديكة بةرثاكرابوون وةكو راثةرِيين كؤضطريي
 )8818 -8888( Koçkiriو شؤرِشي شيَخ سةعيد  8815لة شؤرِشة طةورةكان
بوون .هةروةها ضةندين رِاثةريين بضكؤلةي ديكة كران كة تةنها طرنطييةكي
هةريَمييان هةبوو لة رِؤذهةلَاتي ئةناتؤليا لة باكوورةوة لة ضيايي ئاراراتةوة بيطرة
هةتا دةطاتة نسيَبني لة باشوور .خةلَكي ديَرسيم لة زؤريَك لةو رِاثةرِينانةدا
بةشدارييان كردووة و هةنديَك جاريش دةوري سةرةكييان بينيووة .هةروةها باسي
ئةوة دةكريَت كة لةشكري توركيا لة سالَي  8116وة ،زياتر لة  88جار هيَرشي
كردؤتة سةر ناوضةكاني ديَرسيم تاوةكو سزاي خةلَكي ئةو ناوضةية بدات .لة
سالَاني  8831دا ،ديرِسيم تاكة ناوضة بوو كة بة تةواوةتي لة دةرةوةي كؤنرتؤليَ
دةولَةتي ناوةنديدا بوو .ئةو ناوضةيةش خؤي لة خؤيدا ناوةنديَك بوو لة بنياتي
دةولَةتي نويَي توركيادا كة سنوورةكاني لة باكوورةوة بة ئةرزجنان ،لة
باشووريشةوة بة ئالزيط (خارثوت)ةوة بوو .هةروةها لة هةموو ناوضة
كوردييةكاني ديكةوة نزيكرت بوو لة ئانقةرةوة و دةيتواني ببيَتة هؤي بضرِاني
ثةيوةنديية طةورةكان .جوطرافياكةي ،شاخي سةربةفراوي بةرز و دؤلَي باريكي تيَدا
هةلَكةوتووة كة ئةويش بةردةوامييةك (يارمةتيدةريَك بوو) بؤ سةربةخؤييةكةي.
لةبةر ئةوةي ريَطاوباني زؤر نةبوو و خراث بوون دةتوانرا بة ئاساني خؤيان لة
داطريكةران بثاريَزن55 .
ديارة شؤرشي دةرسيم دريَذكراوةي شؤرش و نارِةزايي و راثةرِينةكاني ثيَشرت بوو
دذ بة دةولَةتي توركيا كة هةولَي لةناوبردني نةتةوةي كوردي دةدا ،لة دواي
11

دامركانةوةي بيَبةزةييانةي  8815بة سةرؤكايةتي شيَخي ثيَران و ئاطري داغ و
رابةرايةتي خؤييبوون و ئيحسان نوري ثاشا لة  ،8831 – 8831كاربةدةستاني
توركيا بريارياندا تؤلَةي سةدان سالَةي خؤيان لة ديَرسيم و دانيشتوانةكةي
بكةنةوة ،راثةرِيين ديَرسيم بة زازايي ( تةرتةلةي ديَرسيم ) كاردانةوةيةك بوو بؤ
سياسةتةكاني حكومةتي مستةفا كةمال ،تا سالَي  8835هيَشتا دةسةالتي
حكومةتي ناوةندي بةسةر ئةو ناوضةيةدا نةدةرِؤيشت56 .
سةرةراي ضةوساندنةوةي نةتةوةويي و سةركوتكردني شؤرش و راثةرِينةكاني
باكووري كوردستان ،دةولَةتي توركيا باج و سةرةاني زؤري خستبووة
سةركوردةكان و بةتةواويش لة رووي خزمةتطوزاريةوة ثشتطويَي خستبوون،
حكومةت برياريَكي تازة و تايبةتي دةركرد بؤ سةندني باج لةسةر دانيشتواني
دةرسيم و ئةم برِيارةي حكومةت بووة هؤي ثشيَوي و شؤرِشيَكي تازة لة سالَي
8831لة ناوضةكةدا دةسيت ثيَ كرد ،ئةم برِيارةي حكومةت و برِياريَكي تري كة
برييت بوو لة داطريكردني زةويوزاري كورد و دابةشكردني بةسةر ئةو توركانةدا كة
هيَنابويانة ناوضةكة ئةوةندةي تر هةلَويَسيت ئالَؤز كرد .....ئةمة سةرةرِاي
هةرِةشةكردن و ترساندن و سزادان و كوشتوبرِي خةلَك لةسةرجادةكان و وة بؤ
ترساندني خةلَك ضةند كةسيَكي لة سيَدارةدا لةوانةي دذي حكومةت وةستا بوون لة
نةداني باج51 .
ديارة لةو سةردةمةدا دةرسيم ،كة دانيشتواني لة خيَلَي بضوك بضوك كة ياسا و
ريَساي تايبةتي و دابونةرييت تايبةت بةخؤيان هةبوو .هيض سةرذميَريةكي تةواو
لةناوضةكةدا نةكرابوو ضونكة خةلَكي ئةو ناوضةية باج و سةرانةيان نةدةداية
دةولَةت و هيض دامودةستطاي دةولَةتي توركي لة ناوضةكدا نةبوون .بةلَام
دانيشتواني ئةو ناوضةيةي كة دةولَةتي تورك هيَرشي كردةسةر ،بة  65تا  11هةزار
كةس مةزةندة دةكريَت .رةنطة  851هةزار كةس لة ناوضةكاني دةرةوةي هيَرشة
سةربازييةكان ذيابن51 .
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دووةم /ثالندانان بؤ كؤمةلَكوذي دةرسيم
لة سالَي  8836هيَزة سةربازيةكاني توركيا بة سةرؤكايةتي ( جةنةرالَ ئالث دؤغان)
بة فرِؤكة بؤردووماني ناوضةكةيان كرد و دواتر بة تانك و سوثاوة ثةالماري
ديَرسيمياندا ،ثاش ئةوة ثةيامي ئاشتيخوازانةي سةيد رةزا كوردي عةلةوي لةاليةن
جةنةرالَي توركةوة طويَي ليَناطرييَت ،هؤزةكاني زازا هاتنة ذيَر فةرماني سةيد
رةزاوة دذي سوثاي تورك كةوتنة جةنط58 ،
بةلَام هةر كة نويَنةراني حكومةت كة ثيَكاهاتبوون لة ثؤليس و كارمةنداني
باجوةرطر لة ناوضةكدا خؤيان نيشاندا ،كوردةكاني ديرِيسم لة سالَي 8831
دةستيان بة رِاثةرِين كرد ،سوثاي توركيا بة ناردني  15هةزار سةرباز لة هاويين
 8831وةلَامي دانةوة ،سالَيَك دواي ئةوة واتة سالَي  ،8831ذمارةي سةربازةكاني
طةياندة  51هةزار .بة لةبةرضاوطرتين ذمارةي دانيشتواني ناوةندي ديَرسيم كة
خؤي لة  65تا  11هةزار كةس دةدا ،هيَزي توركيا زؤر زؤر طةورةبوو ،ئاماجنيش
لةوة ئةوة بوو كة بؤ هةتا هةتاية لة رةطورِيشةوة دةريانبهيَنن61.
هةر بؤية حكومةتي توركيا ثالن دادةرِيَذيَت بؤ سةركوتكردني شؤرشطريان و
ويَرانكردني مالَ و حالَيان ،لة 2ي مايسي 8831دا ،حكومةتي توركيا لة
كؤبوونةوةيةكدا مستةفا كةمال تيايدا بةشداربووة ،لة كؤبوونةوةكةدا ( فةزوي
ضةقماق ) سةرؤكي ئةركاني سوثا ئامادة دةبيَت ،برِياري ناردني سوثا بؤ دةرسيم
دةدةن ،هةر لةو كؤبوونةوةيةدا هةنديَك برِياري مةترسيدار دةردةكةن :رووخاندني
هةموو ديَهاتةكان و ئةوةشيان دةميَنيَتةوة دوورخبريَنةوة68 .
سةبارةت بة ذمارةي شؤرِشطريِانيش  ،بةثيَي بةلَطةنامةيةكي بةريتانيا ذمارة 881ي
بةرواري 11ي مايسي  8831كة نويَنةري بةريتانيا لة ئةستةنبول بؤ وةزيري
دةرةوةي وآلتةكةي ناردووة ،هاتووة ،كة ذمارةي ياخية كوردةكان (  85هةزار )
كةس زياترة و بةردةوام زياني طةورة لة هيَزةكاني تورك دةدةن61.
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شةرِ و رووبةرِووبونةوة لة نيَوان شؤرِشطيَرِاني سةيد رةزاي دةرسيم و هيَزةكاني
دةولَةتي توركيادا روودةدات و شؤرِش بةردةوام دةبيَت ،لة دوايني هيَرشدا سةيد
رةزا بة ثالنيَكي تؤكمةوة ثةالماري هيَزةكاني ئةتاتؤرك دةدات و طورزي
كاريطةريان ليَدةوةشيَنيَت ،ئةمة دةبيَتة هؤي ئةوةي ( جةنةرالَ دؤغان ) داواي
دانوستان لة سةيد رةزا بكات و ئةويش داواكةي قبولَ دةكات ،وة بؤ وتوويَذ بةرةو
( ئةرزجنان ) دةرِوات ،بةثيَي ثالنيَكي نةخشة بؤ ريَذراو لة رؤذي  8831/8/5هةموو
ريَبةراني دةرسيم دةستطري دةكريَن و بؤ شاري ( العزين ) رةوانة دةكريَن ،رؤذي
 8831/88/81بة ئامادةبووني ئةتاتورك دادطايي سةيد رةزا و ياراني دةست ثيَ
دةكات و لةو دادطايةدا سةيد رةزا و  111كةس لة ياراني بة سزاي لة سيَدارةدان و
 3كةسيشيان بة سزاي هةتا هةتايي زينداني دةكريَن و لة  8831/88/81بةرثرساني
تورك سةيد رةزا و هاورِيَكاني لة شاري ( العزيز ) لةسيَدارةدا63 .
برِوانة ويَنةي ذمارة  3دادطاييكردني سةيد رةزا و هاورِيَكاني
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لةطةلَ ئةوةي لة دواي لة سيَدارةداني سةيد رةزا و هاورِيَكاني شؤرش و نارِةزايي
بةردةوام بوو بةلَام حكومةتي توركياش بةردةوام بوو لة هيَرش و ثةالمارةكاني،
بةآلم حكومةتي توركيا بؤ سةركةوتين ثالنةكةي ثرؤسةي سةركوتكردني كوردي بؤ
ضةند قؤناغيَك دابةشكرد ،لة بةياننامةيةكدا كة ئةركاني سوثاي توركيا
دةريكردووة ،دةلَيَت :ئةو موناوةرةية لة قؤناغي يةكةمدا هةموو ناوضةي دةرسيم
دةطريَتةوة ...بةم جؤرةش ئةجنام دةدريَت ،لة هةموو اليةكي ناوضةكة دةسيت ثيَ
دةكريَت ،دةبيَت بة كةمرتين كات و بة توندي و كاريطةرانة ياخيبوان لة هةر
كويَيةكدا هةبن و خؤيان شاردبيَتةوة لةناويانبةرن و نةهيَلَن دزة بكةنة شويَن و
ناوضةكاني ديكة62.
هاوكات لة تةلةطرافيَكدا بؤ مستةفا كةمال لة 31ي ئابي  ،8831فةوزي ضةقماق
سةرؤكي ئةركاني سوثاي توركيا ئاماذة بةوة دةكات قؤناغي يةكةم و دووةمي
موناوةرةكة كؤتايي هات ،لة يةكي ئةيلولي  8831قؤناغي سيَيةم دةست ثيَ
دةكةين65.
ئةطةر بةراوردي ئةم ثالنة و قؤناغةكاني بكةيت ،زؤر لة ثالن و قؤناغةكاني ئةنفال
دةضيَت بةوةي رذيَمي بةعس ثرؤسةي ئةنفالي دابةشكردبوو بؤ  1قؤناغ  ،هاوكات
بة ثيَي برياري ذمارة (  ) 2111 / 11كة لة  8811 / 6 / 11دا دةرضوو بة يةكجارى
ثىَ لةسةر ئةوة دادةطرىَ كة ئيرت سياسةتى كوشنت و ويَران كردن لة 6 / 11
 8811/لة ديَهاتة قةدةغةكراوةكاندا ثيادة دةكريَت ئةم برِيارةش لة اليةن عةلي
حةسةن مةجيد ،رازطرى نوسينطةى باكوورى حيزبى بةعس ،دةرضووة و كة ثالن
بوو بؤ ويَرانكردني طوندةكان و لةناوبردني طوندنشينان66 .
بةو ثيَيةش رووداوةكاني ديَرسيم لة سيَ قؤناغدا ضرِ دةكريَتةوة لةوانة.:
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يةكةم :لة كاتي داناني ياساي نائاسايي لة سالَي  8835تا سةرةتاي ،8831
دةولَةتي توركي هةولَيدا كؤنرتولَي ديَرسيم بكات .لةو ماوةيةدا سوثا و هيَزي
ئامساني دامةزران.
دووةم :لة نيوةي يةكةمي سالَي  ،8831ذمارةيةكي زؤري سةرباز هيَنرانة ناوضةكة
تاوةكو بةرهةلَاستكاري هةريَمي سةركوت بكات ،بةلَام تةنها هيَرِشيان نةكردةسةر
شؤرشطيَران بةلَكو كورد بةطشيت .لةم قؤناخةدا مرؤظ دةبينيَت ،ئامانج
ثاكتاوكردني نةذادي بووة لة ديَريسم .بؤمبابارنكردني هةوايي يةكيَك بووة لة
ميتؤدةكان .لة كؤتايي هاويندا سةركردةي شؤرِشطيَرِان لةسيَدارة درا و شؤرِشةكة
بة شيَوةيةكي طشيت خامؤشكرا ،ئةطةرضي هةولَوتةقةالي ثاكتاوكردني نةذادي
بةتةواوةتي كؤتاي ثيَ نةهاتبوو.
سيَيةم :هاويين سالَي  ،8831لة كاتي داطريكاريةكاندا ذمارةيةكي زؤرتر سةرباز
بةشدارييان تيَدا كرد و زيانيَكي طةورةيان لة كوردةكاندا ،كورد بة شيَوةيةكي
بةربلَاو رِاطويَزران و ئابووري ناوضةكة تيَكوثيَكدرا ،ثاكتاوي نةذادي جيَبةجيَ كراو و
خيَزانة دوورخراوةكان تا ضةندين سالَ دواي ئةوة بؤيان نةبوو بطةرِيَنةوة بؤ
ناوضةكةيان61.
برِوانة ويَنةي ذمارة 2
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سيَيةم /كؤمةلَكوذيةكةي دةرسيم
ي قؤناغدا هاولَاتيان لةناو دةبران،
هاوشيَوةي ثرؤسةي ئةنفال كة لة س َ
دةستطريكردن  ،كؤكردنةوة ،زيندةبةضالَكردن ،كؤمةلَطوذي دةرسيميش بة هةمان
شيَوة ،دواي سةركوتكردن و دامركاندنةوةي شؤرِشةكةي سةيد رةزا ،كةوتنة
كوشنت و لةناوبردني هاوالتيان و كاولكردني طوندةكانيان.
هةروةك عيسمةت ئينؤنؤي سةرؤكايةتي وةزيران لة  8831/5/1برِياريَكي دةركرد
كة لةرِيَطاي داطريكردنةوة كؤتايي بة بةرةهةلَستكردني دوورودريَذي ديَرسيم
بهيَنريَت و رايطةياند :دةبيَت ئةجمارة خةلَكي هةريَمي سةرهةلَداوان كؤبكريَنةوة و
رابطويَزريَن ،فةرمان بة سوثا كرا كة بةم شيَوةية مامةلَة لةطةلَ ثياواني شؤرِشطيَرِ
بكات ،لة ثةيوةندي لةطةلَ ئةوانةي كة ضةكيان هةلَطرتووة ،يانيش هيَشتا ضةكيان
ثيَية ،بؤ هةميشة لةناويان بةرن و بةتةواوةتي طوندةكانيان كاولوويَران بكةن و
خيَزانةكانيان دوورخبةنةوة61.
سوثاي توركيا هيَرشةكاني بؤسةر طوندةكان لة دواي شؤرش دةستثيَكردووة و لة
هةرطونديَكدا هاوالتيانيان كؤكردؤتةوة و طوللة بارانيان كردوون ،زؤرجار هاوالتياني
ضةند طؤنديَك كؤكراونةتةوة و ثيَكةوة طوللةباران كراون ،بؤ منونة سوثا هاوالتياني
ذمارةيةك طوندي هؤزي
حةيدةرية كؤدةكاتةوة
و كة نزيكةي (  611بؤ
 ) 111كةس دةبن و
هةموويان

ثيَكةوة

طوللةباران دةكات68 .
برِوانة ويَنةي ذمارة 5
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سةربازان زؤر بيَبةزةييانة ذن و مندالَانيان طرتووة و كوشتويانن ،هةر وةك
ديبلؤماتيَكي بةريتاني نووسيويةتي زؤر سةرضاوة ئةوةيان ثشرتِاست كردؤتةوة كة
لة كاتي ثاكتاوكردني ئةو ناوضة كورديية (مةبةست لة ديَرسيمة) ،دامودةزطا
سةربازييةكان هاوشيَوةي ئةو ميتؤدانةيان بة كار هيَناوة كة لة سةردةمي جةنطدا
بة دذي ئةرمةنييةكان بة كاريان هيَناوة :هةزاران كورد بة ذن و مندالَةوة كوذران؛
ئةواني ديكة كة زؤربةيان مندالَ بوون فرِيَدرانة ناو ئاوي رووباي فوراتةوة؛ هاوكات
هةزاران كةسي ديكة كة كةمرت وةكو دوذمن ضاويان ليَكراوة دواي ئةوةي
دةستطرياوة بةسةر مةرِومالَات و سةروةتوسامانياندا بؤ ناوةراسيت ئةنادؤلَ
راطويَزراون11.
سةبارةت بة ذمارةي قوربانياني كؤمةلَكوذيةكةي ديَرسيم تا ئيَستا ئاماريَكي
رةمسي نية بةلَام بة شيَوةيةكي نافةرمي سةرضاوةكان ذمارةي قوربانيانيان
راطةياندووة ،ذمارةي تةواوةتي قوربانييةكان بة طويَرةي راثؤرتيَك لة اليةن
ضاوديَري هيَزةكاني سوثاوة و رؤذنامةي راديكالَ وةكو سةرضاوة نيشاني دةدات،
( 83هةزارو  ) 861كةس كوذراون و (  88هةزارو  ) 181كةسيشي راطويَزراون .بة
لةبةرضاوطرتين ئةوةي كة ذمارةي دانيشتواني ناوضةكة (11هةزار) كةس بووة،
ئةوا لة  %35دانيشتوانةكةي لة دةست داوة .ديار نيية كة ئاخؤ سوثا ئةو
ذمارةيةي لةسةر ض بنةمايةك دةرخستووة .بةلَام بة ئيحتيماليَكي زؤر ئةوان تةنها
ئةوانةيان حساب كردبيَت كة راستةوخؤ لة شةرِةكاندا كوذرا بيَنت ،نةك ئةوانةي كة
دواتر بة هؤي بريندارييةوة طيانيان لة دةست داوة ،يانيش خةلَكاني ديكة بيَضةك
كة بة هؤي دذواريةوة لة كاتي راكردنياندا طيانيان لة دةست داوة لة نيَو شاخة
بةرزةكاندا .زانياري زياتر كة لة اليةن كوردةكان بلَاو دةكريَتةوة ،باسي  21هةزار
كوذراو دةكات ،بةلَام زةمحةتة مرؤظ بتوانيَت ثشرتِاستيان بكاتةوة18 .
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بةآلم بةثيَي ئاماري فةرمي دةولَةتي توركيا ،لة سالَي  8831دا (  81هةزار و
 )131كةس و لة سالَي  8831يشدا (  6هةزار و  ) 161ذيانيان لة دةست داوة11.
بةآلم ذمارةيةكي كةم لة كوشتاري دةرسيم كة بة فةرمي تؤماركراوة ،بلَاو
كراوةتةوة13 .
برِوانة خشتةي ذمارة 1
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نةخشةي ذمارة 3
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ضوارةم /ضريؤكةكاني مةرط لة دةرسيم و ئةنفال
لة نيَوان ثرؤسةي ئةنفال و كؤمةلَكوذي دةرسيمدا دةيان ضريؤكي هاوشيَوة هةية
كة لة كؤمةلَكوذيةكاندا لة بةردةم طوللةي سةربازةكان بة قةدةر رزطاريان بووة،
تةنانةت هةنديَك لة ضريؤكةكان كة لة زماني رزطاربووانةوة طيَرِدراوةتةوة ئةطةر
ناوةكةيان البربيَت هةمان ضريؤكن و هةست ناكريَت دوو روداوي جياواز بن،
رووداوةكانيش لة زاري رزطاربووان خؤيانةوةية ،ليَرةدا سيَ بةراوردي ضةند
ضريؤكيَكي رزطاربوواني هةردوو روداوي ئةنفال و دةرسيم دةكةين ،وةك دوو
كؤمةلَكوذي هاوشيَوة ،كة يةكيَكيان بة دةسيت سةربازاني مستةفا كةمالَ ئةتاتورك
لة ساآلني  8831و  8831و ئةوي ديكةشيان بة دةسيت سةربازاني رذيَمي بةعس لة
سالَي .8811
حةسةنيَ ئيرباهيم ئاغا ،كة خةلَكي طوندي ( مةرخؤ) يةو لة كاتي كوشتارةكةي
دةرسيمدا مندالَ بووة و ديَيةكةي ئةمانيش بةر كوشتار كةوتوون ئاماذة بةوة
دةكات :كة سةربازةكان هاتن و ئيَمةيان طرت و كؤيانكردينةوة ،دايكم مين خستة
ذيَر كراسةكةي و طوتي :ئةطةر كةومت لةذيَرةوة ضاوةرِيَ بكةو زوو دةرمةضؤ تا
سةربازةكان دةرِؤن ،بةلَكو رزطارت دةبيَت ،لة كاتي طوللةبارانكردمنان من لةذيَر
كراسةكةي دايكم بووم ،دايكم بةركةوت و كةوت ،منيش لةذيَرةوة مامةوة ،ماوةيةك
تيَثةرِي ،سةربازةكان رؤيشنت ،بةآلم زؤر دوور نةكةوتبوونةوة ،مندالَيَك لةو كاتةدا
دةطريا ،سةربازةكان هةمديسان هاتن و و طةرِان و مندالَةكةيان دؤزيةوة ،هيضي
ليَنةهاتبوو بةآلم كوشتيان ،هةر ضةندة حةسةنيَ لة ترسان دةبوريَتةوة ،بةآلم
دواتر بةئاطا ديَتةوة و هةلَدةستيَت و لةو ناوة دوور دةكةويَتةوة و شوانيَك دةبينيَت
و لةطةلَ خؤي دةيبات12 .
ئةم رووداوة دواي  51سالَ كوتومت لة ثرؤسةي ئةنفالدا دووبارة بؤتةوة ،تةميور
عةبدوالَ ئةو مندالَة  81سالَةي كة خةلَكي كولَةجؤي سةر بة ناحيةي تيلةكؤي
طةرميانة ،دواي ئةوةي بة ئؤتؤمبيلي تايبةت دةيان بةن و لة ضؤلَةوانييةكي خواري
عيَراق ،ضالَيان بؤ هةلَدةكةنن و دةيانكةنة ضالَةكةوة و طوللةبارانيان دةكةن لةو
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كاتةدا تةميور لة دايك و خؤشكةكاني دادةبريَت و ئةوان دةكوذريَن ،بةآلم طوللةيةك
بةر شاني تةميور دةكةويَت ،بةآلم دواي ئةوةي سةربازةكان كارةكةيان تةواو
دةكةن دةرِؤن ،لةو تاريكي شةوةدا تةميور هةست بة جولَةيةك دةكات لةو الي
خؤيةوة تةماشا دةكات كضيَكي مندالَة و طولةي بةر نةكةوتووة ،ئةوجا تةميور ثيَي
دةلَيَت با راكةين بةالم كضةكة دةلَيَت ناتوامن زؤر لة سةربازةكان دةترسم ،بةآلم
تةميور رانةوةستاوة و لة ضالَةكة دةردةضيَت و رادةكات ،دواتر ناوضةكة جيَ ديَليَت
و دةطاتة مالَيَكي رةمشالَنشني كة سةرقالَي مةرِدارين و لةويَ دةميَنيَتةوة15 .
ئةم دوو ضريؤكة لة دةيان رووةوة لة يةك دةضن ،ئةطةرضي  51سالَ جياوازيان
هةية يةكةميان  8831رووي داوة و دووةميان  ، 8811هةردووكيان مندالَ بوون،
هةردووكيان دايك و خؤشكةكانيان كوذران ،هةردووكيان مندالَ دةبينن كة زيندوو
بووة ،هةردووكيان رادةكةن و شوان دةيانطريَتة ئةستؤ.
لة كوشنت و قةتلَوعامكردني هاوالتياني كورددا سوثاي توركي دةسيت نة
ثاراستووة لةو هاوآلتية كوردانةش كة لةطةلَ حكومةتدا كاريان كردووة ،كةسوكاري
ئةو كةسانةش كوذراون كة سةربازي حكومةتي توركيا بوون ،هةر وةك ضؤن لة
ثرؤسةي ئةنفالدا هةرطيز سوثاي عيَراق دةسيت نة ثاراستووة لةو كةسانةش كة
لةطةلَ حكومةتي عيَراق بوونة.
ئيظرامييَ حةسةنيَ عةلييَ ئاظاشي  ،كة خةلَكي طوندي ( بيَرةسك )ي سةربة قةزاي
( دةرسيم – توجنةلي) ة ،خؤي لة كؤمةلَكوذيةكةي دةرسيم رزطاري بووة ئاماذة
بةوة دةكات كة دواي ئةوةي مام و خيَزانةكةي و ضةندين ذن و مندالَي ديكةيان
كوشت ،موساي ئامؤزام لة سةربازي بوو عةسكةري بؤ دةولَةت دةكرد ،ئةو كاتة بة
مؤلَةت طةرِابووةوة طوندةكةمان .دةبينيَت خيَزانةكةيان بردووة ئةويش بة جلي
سةربازيةوة ،يةك راست دةضيَتة اليان و دةلَيَت ( تةماشاكةن منيش وةكو ئيَوة
سةربازم بة مؤلَةت طةرِاومةتةوة ،ئيَوة بؤ دايكم و باوكم و خؤشكةكامنتان هيَناوة
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؟ ضؤن دةبيَت؟! هةر كة وا دةلَيَت ،ئةويش بالَبةست دةكةن و لةويَدا دةلَيَت:
سةربازميان بؤ دةولَةت كرد و بةكارمان نةهات ،هةر لةويَدا دايكوباوكي طوللةباران
دةكةن16 .
هاوكات لة ثرؤسةي ئةنفالدا خيَزان و مندالَةكاني هاوآلتي ( عاصى مستةفا ئةمحةد
) كة خةلَكى شارى ضةمضةمالَة ،كة سةربازي سوثاي عيَراقي دةبيَت و ديلي ئيَران
دةبيَت دواي طةرِانةوةي لة ديلي لة سالَي  8881ئازاد دةكريَت و دةبينيَت ذن و
مندالَةكةي نةماون و ئةويش نامةيةك ئارِاستةي سةرؤك كؤماري عيَراق دةكات و
داواي ضارةنووسيان دةكات ،بةآلم نوسينطةي سةرؤك كؤماري عيَراق وةالمي عاسي
مستةفا ئةمحةد دةداتةوة و دةلَيَت :ئاماذة بة بةزةيى نامةكةت لة  2ى تشرينى
يةكةمدا  ،ذنةكةت و منالَةكانت لة سةردةمى عةمةلياتى ئةنفالدا كةوا لة سالَى
 8811لة ناوضةى باكووردا ئةجنام دراوة ون بون 11 .
هاوكات لة كؤمةلَكوذي دةرسيمدا دةيان ضريؤكي كوشنت و طولةبارانكردني تياية كة
لة زؤر رووةوة هاوشيَوةي ضريؤكةكاني ئةنفالة  ،ئؤسيَين ئيظراميي ،ديَيةكةمان
ناوي ( ئاموتقة) ية و سةر بة هؤزي ( قؤضانني) ،ئةو باس لة كؤمةلَكوذيةكةي
دةرسيم دةكات و دةلَيَت ،دواي ئةوةي سةربازةكان هاتن ئيَمةيان كؤكردةوةو ،
دواتر ريزيان كردين و بةستيانينةوة ،بةآلم بةرة بةرة دةستمان كردةوة ...بةر
لةوةي بلَيَن (  ) Aressواتا تةقةبكة ،دةستم كردةوة ،لةثرِ رامكرد ،كة من
رامكرد رةشاش دةسيت ثيَ كرد ،ئيَمة ضوار  ،ثيَنج كةس بووين رامان كرد ،بةآلم
تةنها من طوللةم بةرنةكةوت ،ئةواني تر كةوتن ،شيويَك نزيكمان بوو خؤم هةلَداية
ناو زةل و قاميشةآلنةكةوة ،من رزطارم بوو ،ئةو ذنةش كة رزطاري بوو ناوي (
ئةرديفة ) ،كة تةقةيان ليَدةكةن دةكةويَتة ذيَر الشةكانةوة و بة سوكيش بريندار
دةبيَت ،دواي ماوةيةك ديَتةوة سةرخؤي و هةلَدةستيَت تةماشا دةكات هةموو
كوذراون ،لةويَ خؤي دةردةكات و دةرِوات11.
11

برِوانة ويَنةي ذمارة 6

لة ضريؤكيَكي ديكةدا كة كؤمةلَكوذي لة ناوضةيةكي دياريكراودا نزيكةي  611بؤ 111
كةس طوللةباران دةكةن ،زةينةلَ قةمةر كة خةلَكي طوندي ( وارتنيطا) ية سةر بة
هؤزي ( حةيدةران)ة ئةو لة كاتي كؤمةلَكوذيةكةي دةرسيم تةمةني  83سالَ بووة،
ئاوا رووداوي قةتلَوعامي ناوضةكةيان دةطيَريَتةوة ،سالَي  8831ئيَمةيان بردة
ئةوبةري رووبار ،كة سةر بة هؤزي ( ئاآلن) بوو ،من لة طؤمةمشيَ مامةوة ،،رؤذيَك
سةربازةكان بة ديَكاندا دةطةرِان ،هاتنة ئةو دةوروبةرةي ئيَمة ،بة خةلًََكةكةيان
طوت :وةرن بؤ زستان زةخرية و ئازوقةتان دةدةيينَ  ،ئةو كاتةش ديَيةكان ضؤلَ
كرابوون ،مةزرا و خةلةودانةكان لة شويَين خؤيان رزابوون ،وتبوويان وةرن
طةمنوجؤتان دةدةيينَ  ،دواتر ثياواني ديَ كؤبوونةوة و هةموويان رؤيشنت ،بةآلم
دوو سيَ رؤذي ثيَ ضوو نةطةرِانةوة ،دواي ضوار رؤذ ئةم جارة سةربازةكان لة
ريَطاي موختارةكانةوة خةبةريان بؤ ناردين ،دةبيَ طةورةوبضوكي ( حةيدةريةكان )
خؤيان تةسليم بكةن ،ئةوةي لة ديَكةدا مبيَنيَتةوة دةيكوذين ،ئةجما خؤيان هاتن و
هةموومانيان كؤكردةوة لة طؤمةمشيَ دار توو هةبوو ،هةموومانيان لةويَدا
كؤكردةوة خةلَكيَكي زؤريان هيَنا بوو ،دانيشتواني ( كورتة سورة  ،طؤمة مشيَ ،
ثورتك  ،وةلي كاسؤ ) هةموو لةويَدا كؤيانكردينةوة ،نزيكةي (  611بؤ ) 111
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كةسيَك دةبووين ،تا ئةو كاتةش هيض سؤراغي ئةو ثياوانة نة دةزانرا كة بؤ ئازوخة
بردبويانن ،دةمةوئيَوارة ئيَمةيان بردة ( وةليَ باخيَ ) لة ريَطاكة سةرةوذوريَك
هةية ،لةويَدا بة دزيةوة هةلَطةرِامة سةر بةرزاييةكة و رامكرد ،سةربازةكان بينيميان
دةستيان كرد بة تةقة ،بةآلم من خؤم رزطار كرد ،بؤ بةياني ئةو هةموو مرؤظانة لة
دؤلَيَكدا طوللةباران كرابوون ،تومةز ثياوةكانيش كة بؤ ئازووقة هيَنابوويانن هةر
لةويَدا قةتلَوعام كرابوون ،ئةو شويَنة كة كؤمةلَكوذييةكةي تيدا ئةجنامدرا ،دؤلَي (
زوخوري) ثيَ دةلَيَن18.
ئةو ضريؤكانةي كؤمةلَكوذي دةرسيم لة سالَي  ،8831بة تةواوي لة ضريؤكي
رزطاربواني كؤمةلَكوذي ئةنفال دةضيَت ،ذمارةيةك كةس لة كؤمةلَكوذي ئةنفال لة
بيابانةكاني روومادي رزطاريان بوو ،يةكيَك لةوانة فةرةجي تؤثخانةية ( فةرةج
حمةمةد عةزيز) لةدايكبووي سالَي  8851يةو لة طوندي تؤثخانةي سةر بة ناحيةي
قادركةرةم لةدايك بووة ،دواي ئةوةي لة قؤناغي سيَيةمي ئةنفالدا دةستطري
دةكريَن و دةبريَن بؤ سةربازطةي تؤثزاوا ،دواي ضةند رؤذيَك مانةوة لةويَ ،بة
سةيارةي تايبةت شةوانة بةش بةش دةيانبةن و بيَسةروشويَن دةكريَن ،دواتر
فةرةج و سالَحي ئامؤزاي لة سةيارةيةكدا بةيةكةوة دةبن و دةيانبةن بؤ مةرط،
دواي ئةوةي شةو دةيانبةن بؤ بياباني روومادي شةو دةستدةكةن بة
طوللةبارانكردنيان و دوو دوو لة ئؤتؤمبيلةكانيان داياندةطرن و دةستوضاويان
دةبةستنةوة و طوللةبارانيان دةكةن ،فةرةج كة لةطةلَ سالَحي ئامؤزايدا بةيةكةوة
دةبن لة تاريكة شةودا طوللةبارانيان دةكةن بةآلم فةرةج طوللةي بةرناكةويَت ،بةآلم
خؤي دةكات بة مردوو دواتر راياندةكيَشنة ناو ئةو ضاآلنةي بة بلدؤزةر بؤيان
هةلَكةنراوة ،دواي ئةوةي خؤلَ دةكةن بة سةرياندا فةرةج لة تاريكي شةودا خؤي
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دةرباز دةكات و را دةكات و دةربازي دةبيَت ،بةآلم سةرجةم ئةوانةي كة
لةطةلَيدابوون طوللةباران كران و زيندةبةضالَيان كردن11 .
يةكيَكي تر لةو رووداوي كؤمةلَكوذيانةي ئةنفال كة ذمارةيةك كةس تيايدا رزطاريان
بوو لة مةرطةساتيَكي طةورةدا ،هةريةك لة ( عوزيَر و عومةر و ئيرباهيم ) بوون كة
ئةوانيش لة قؤناغي ئةنفالي سيَدا دةستطريكراون و دواي ئةوةي دةطوازريَنةوة بؤ
بةندخيانةي تؤثزاوا بةثيَي طيَرِانةوةي خؤيان لة دةوروبةري 85بؤ 81ي نيساني
 ( ،8811واتا ضةند رؤذيَكي كةم دواي دةستثيَكي ثرؤسةي ئةنفالي سيَ ضونكة
قؤناغي سيَيةمي ئةنفال لة  1بؤ 11ي نيسان بةرِيَوةضوو لة طةرميان ) لةو
بةندخيانةيةوة بة كؤمةلَ و بة ئؤتؤمبيلي جام داخراو طوازراونةتةوة كة لةو
كاروانةدا بة وتةي عوزيَر زياتر لة  35ئؤتؤمبيل دةبوون و هةريةكةيان نزيكةي 35
كةسي طرتووة ،بةرةو بياباني موسلَ رؤيشتوون ،دواي ئةوةي هةست بةوة دةكةن
كة لة بياباندا طوللةبارانيان دةكةن و ئؤتؤمبيلةكةي ئةمان لة دوايني ئؤتؤمبيلةكان
بووة ،بؤية كاتيَك دةزانن طوللةبارانيان دةكةن ،ثالن دادةنني كة هةر كات
سةربازةكة هاتة ناو ئؤتؤمبيلةكةيانةوة ،ئةوان بة هةموويان ثةالماري بدةن و
ضةكةكةي لة دةست وةرطرن ،هةر بؤية كاتيَك سةربازةكة ديَتة ناو ثاسةكةيانةوة
بؤ ئةوةي بيانبات بؤ طوللةبارانكردن و زيندةبةضالَكردن ،ثةالماري دةدةن و
ضةكةكةي ليَدةستيَنن ،بةآلم مةخزةنةكةي لةسةر دةردةكات و دواتر سةربازةكاني
تر بة هانايةوة ديَن و ئةو ئؤتؤمبيلة طوللةباران دةكةن بةالم عوزيَر و عومةر و
ئيرباهيم لةو كاتةدا لة ئؤتؤمبيلةكة ديَنة دةرةوة و دةضنة ذيَرةوة ،بةآلم دواتر
ئةمان رزطاريان دةبيَت و سةرجةم سةرنشينةكاني ناو ئؤتؤمبيلةكة طوللةباران
دةكةن و زيندةبةضالَيان دةكةن بةالم عوزيَرو عومةر و ئيرباهيم هةر يةكة و بة
اليةكدا رادةكةن و كة هةر يةكةيان بة سووكي بريندار دةبن بةلَام رزطاريان دةبيَت
دواي ئةوةي بةسةر ضةندين ضالَي ثرِ لة الشةي طوللةباران كراودا رادةكةن18 .
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ثيَنجةم /ذن لة كؤمةلَكوذي دةرسيم و ئةنفالدا
هةميشة لة جةنط و شةرِ و كوشتارةكاندا ذنان و منداآلن دةبنة قورباني ئةو
جةنطانة ،لة ميَذووي كورددا دةيان روودا و كارةسات و كوشت و كوشتار بةسةر
طةلي كورددا هاتووة ،لة زؤربةي ئةو جةنطانةدا ذنان بوونةتة قورباني و رووبةرِووي
دةستدريَذي و كوشت و كوشتار بوونةتةوة ،كؤمةلَكوذي و كوشتاري دةرسيم لة
سالَةكاني  8831و  8831سةرةراي ويَرانكردني طوندةكان و كوشتين ثريو طةنج و
الواني كورد ،لة تةواوي ئةو هةلَمةتةدا ذنان و كضان بونةتة قورباني و القةكراون و
دةستدريَذيان كراوةتة سةر ،دواتريش لة جينؤسايدي كوردة فةيليةكان و
راطواستنيان لة سالَي  ،8811بةشيَك لة ذناني فةيليةكان فرؤشراون بة ولَاتان يان
شيَخ و سةرؤك عةشريةتةكان ،دواتريش لة ثرؤسةكاني ئةنفالدا لة سالَي  8811دا
سةرةرِاي دةستدريَذيكردني سةربازاني سوثا بؤ سةر ذنان و كضان و
زيندةبةضالَكردنيان ،بة سةدانيشيان ليَ فرؤشراوة بة وآلتاني ميسر و سعودية و
كةنداو و لةناوخؤي عيَراقيشدا وةك دياري دراوة بة سةرؤك عةشريةت و
ئةفسةرةكاني سوثا.
طةر بةراورديَك بكةين لة نيَوان رةوشي ذنان لة كوشتاري دةرسيم و ثرؤسةي
ئةنفالدا ،لة زؤر رووةوة رووداوةكان و طيَرِانةوةكان لةيةك دةضن و هاوشيَوةن،
ليَرةدا بةراوردي دوو رووداو دةكةين كة ضؤن ذنان بونةتة قورباني لة درةسيم و
ئةنفالدا.
بيَزا خديَ ئاوزةتي كة لة قةتلَوعامةكةي 8831ي ديَرسيم بةركةوتووة
دةيطيَريَتةوةو دةلَيَت :سةرةرِاي كوشنت و قةتلَوعامكردني هاولَاتيان و
كؤمةلَكوذيان ثيَكةوة ،بةبيَ جياوازي ذن و ثياو و ثري و طةنج و مندالَ ،دةستدريَذي
كردنة سةر ناموسي ذناني كورد لة اليةن سةرباز و جةندرمةكانةوة رويانداوة،
لةوانة ذنةكةي ( ئيظيكا تةمةر ئاغا ) ناوي ( سةدرة ) بوو ،زؤر جوان بوو ،دواي
القةكردني كوشتويانة ،كضةكةي جةمشيد ئاغا ناوي ( ضاكي ) بوو ،خيَزاني
(تةسليم ئةيوب ئاغا ) بوو ،لة نيَوان ديَي ( ئينَ ) و ( ئينجيغة )دا ،راستاييةك
هةية ،لةويَ دواي دةسرتيَذيكردنة سةري كوشتيان.
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شوانيَك ضاوي ثيَوة دةبيَت ضي لةو ذنة دةكةن لة ثيَشدا مندالَيَكي بة باوةشةوة
دةبيَت مندالَةكةي ليَدةستيَنن ،تا دةستيان بيطريَت وةكو بةرديَك فرِيَي دةدةن ،كة
وا دةكةن ( ضاكي ) هاوار دةكات  ،شوانةكة دةلَيَت ،قيذةكةي لةو دةشتة دةنطي
دايةوة ،ئةوجا ،كةوتنة سةرخؤي ،ذنةيان ثالَخست ،قاضيان لةيةك ترازان ،بةو حالَة
دةستدريَذيان كردةسةري دوا جاريش كوشتيان11 .
برِوانة ويَنةي ذمارة 1

لة بةشيَكي تردا بيَزا خديَ ئاوزةتي ،ئاماذة بة القةكردني كضان دةكات لة اليةن
سةربازاني سوثاي توركياوة و دةلَيَت :بينيم الشةي ضةند كةسيَكي تر كةوتبوون
بة سونطة سكيان هةلَتلَيشابوو ...ئافرةتةكان لةشيان بةدةشتةوة بوو ...القةي
كضي عازةبيان كردبوو ،بةو خويَنةدا ديار بوو كة لةناو طةلَياندا رذابووة سةر
خؤلَةكة 8!...وةكو دةطيَرِنةوة لةناو ئةو طروثةدا ،يةكيَك لة سةربازةكان خةلَكي
ديَكةيان دةبيَت ،ذنةكة دةناسيَت ...دةبينيَت زؤر دةثارِيَتةوة ( ناموسم بثاريَزن
 ...مبكوذن ) ،ئةو سةربازةي كة دةيناسيَت طوللةيةكي ثيَوة دةنيَت تا دةست بؤ
نامووسي دريَذ نةكريَت13 .
وة لة كاتي كوشتاري كورداني دةرسيمدا سةربازةكان بؤ ئازارداني كوردان،
ئافرةتةكانيان رووتكردؤتةوة و لة بةرضاوي ثياوةكانيان دةستدريَيان كردوونةتة
سةريان و ثاشان طوللةبارانيان كردوون.
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برِوانة ويَنةي ذمارة 1

رةمحة عبالكريم دةربازبووةيةكي ئةنفال دةلَيَت ( بة ضاوى خوَم لة سةربازطةى
توَثزاوا دةستدريَذيكردنة سةر ئافرةتامن بينيوة  ،كضيَكى زوَر جوان كة ناوى بةيان
بوو خةلَكى يةكيَك لة طوندةكانى قةرةحةسةن بوو  ،تةمةنى "  82ـ  " 85سالَ
بوو عةسكةرةكان ثةالمارياندا  ،هةر ئةو شةوة لة تاوا شيَت بوو دوايى لة قاعةكان
بة زجنري دةيانبةستةوة بة ثةجنةرةكانةوة ) رةمحة عبدالكريم ئاماذة بةوةش
دةكات  (:دوو هةفتة بوو برابوينة دووبز  ،روَذيَك كوَمةلَيَك سةيارةى جام رةش
هاتن ،هةمووى عةرةبى دزداشة لةبةر بوون بة ناو قاعةكةدا دةطةرِان  ،زابتى
قاعةكةى ئيَمة ثياويَكى باش بوو ثيَى ووتني هةرضى ذنى جوان و جةحيَلَ هةية
لةضكةكانتان لة دةموضاوتانةوة بئالَيَنن  ،ئةمانة هاتوون هةرضى جوان بيَت و
عةقلَيان بيربِيَت دةيبةن بوَ خوَيان  ،كوَمةلَيَكيان جياكردةوة و برديانن )12 .
هاوكات لة بةندخيانةكاني رذيَمدا كة ذن و ثياويان ليَك جياكردبووة ،زؤر دميةني
ترسناك و دةستدريَذيان ديوة ،ئافرةتي بة قذ هةلَواسراو مةمكيان برِابووةوة يان
ضاويان هةلَكوَلَدرابوو ،نينؤكةكانيشيان هةلَكيَشرابوو15 .
ئافرةتيَكي هةلَهاتووي عةرعةر دةيطيَرِيَتةوة :رؤذي وا هةبووة دوانزة ثياو
هاتوونةتة الم و دةستدريَذيان كردؤتة سةر ناموسم16 .
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يةكةم /دؤخي ذنان لة ثيَش ئةنفالدا
زيان و كاريطةريةكاني ثرؤسةي ئةنفال ،تةنها بواريَك لة بوارةكان ياخود
رةهةنديَكي ذياني هاولَاتياني كوردستاني نةطرتؤتةوة بةلَكو تةواوي رةهةندةكاني
ذياني لة كؤمةلَطةي كورديدا طرتؤتةوة و ئةم ثرؤسةية ويَرِاي لةناوبردني مرؤظي
كورد و سوتان و ويَرانكردني تةواوي طوندةكاني كوردستان و رةزوباخ و لةناوبردني
تةواوي زيندةوةراني كوردستان ،بةآلم ئةم ثرؤسةية كاريطةري طةورةي لةسةر
دؤخي كؤمةلَايةتي و سياسي و سايكؤلؤجي تاكةكاني كؤمةلَطة دروست كردووة بة
جؤريَك ،تا ئةمرؤش ئةو كاريطةريانة شويَنيان لةسةر جةستةي كؤمةلَطةي كورديدا
ماوة.
ئةم ثرؤسةية ويَرِاي كاريطةرية طةورةكاني لةسةر تةواوي تاكةكاني كؤمةلَطة ،بةآلم
كاريطةري طةورة و مةترسيداري لةسةر ذنان دروست كرد بةوةي بةشيَكي زؤري
ذنان و كضان لة ثرؤسةي ئةنفالدا بوونة قورباني و رووبةرِووي دةيان فشاري
سايكؤلؤجي و هةرِةشة و كوشنت بوونةوة و بةشيَكيشيان لة دواي دةستطريكردني
هاوسةرةكانيان ئةركي سةرثةرشتياري خيَزانيان طرتة ئةستؤ لةناو دؤخيَكي تةواو
شيَواوي كؤمةآليةتي و خراثي ئابووريدا ،هاوكات طؤرِاني كار و وةزيفةي ذنان بةو
ثيَيةي لة الديَكاندا ئةركي ذنان لة ثالَ ثياواندا كشتوكالَ و مةرِداري و دانةويَلة
ضاندن بووة بةآلم لة دواي ئةنفال و نيشتةجيَبوون لة ئؤدوطا زؤرة مليَكاندا ئةو
وةزيفةية نةما و هيض ئةركيَكيان نةبوو جطة لة ضاوةرواني و خةفةت و
فرميَسكرِشنت لة ضوارضيَوةي ديواري مالَدا.
بؤية ناكريَت قسة لةسةر دؤخي ذنان بكريَت لة ثرؤسةي ئةنفالدا ،دؤخي ذنان ياخود
رؤلَي ذنان لة ثيَش ثرؤسةي ئةنفال فةرامؤش بكريَت.
بارودؤخي كوَمةلَطةى كوردةوارى بة تايبةتيش ثيَش ثرؤسةي ئةنفال،
كوَمةلَطةيةكى الديَنشينى كشتوَكالَي بوو ،ثابةنديش بووة بة كوَمةلَيَك دابونةريت و
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بنةماى تايبةتى خوَى كة جياوازبووة لة كوَمةلَطةكانى دةوروبةرى  ،ديارة
ئافرةتيش وةكو تويَذيَكى سةرةكى روَلَوئةركى خوَى لة بنياتنانى كوَمةلَطةدا بينيوة
و بونى خوَى لة طشت بوارةكانى ذياندا ثيشان داوة .
ديارة ذن وةك هةر تاكيَكي كؤمةلَطة ئةنداميَكة لة دامةزراوةي خيَزاني ،خيَزانيش
بنةماي سيستمي كؤمةلَايةتية و كاريطةري طةورةي هةية لةسةر طواستنةوةي
دابونةريتةكان لة نةوةيةكةوة بؤ نةوةيةكي تر ،بةو ثيَيةي زؤريَك لة خيَزانةكاني
كوردستان لةسةر سيستمي باوكساالري دةرِؤن و ئةم سيستمةش بة شيَوةيةكي
بةربالَو لة ناوضة الديَنشينةكان و الي بةشيَك لة شارنشينةكانيش تاكؤ ئيَستا
برةوي هةية ،لةم جؤرة خيَزانانةدا بة شيَوةيةكي طشيت ثياو سةرؤك خيَزانة8.
هةرضةندة كوَمةلَى كوردةوارى ثةيوةسنت بة سيستمى باوكساالريةوة كة ئةمةش
ثةيوةندى بة سيستمى خيَالَيةتييةوة هةية ،ئةم سيستمة تاكو ئيستا توانيويةتى
ثاريَزطارى لة مانةوةى خوَى بكات بة تايبةت لة الديَكاندا بةوةي كة باوك رؤلَي
سةرةكي هةية لة برِيارة كؤمةآليةتي و خيَزانيةكان و  (.ئةم سيستمةش واي
كردووة لة رووى كوَمةالَيةتيةوة هةميشة ثياوان خاوةنى دةسةالَت و برِياربن و
ليَثرسراويش بن لة بةرامبةر ذنان  ،هةر بوَية زوَربةى كارة طرنط و
ضارةنوسسازةكانى خيَزان لة دةستى ثياواندا بووة و ثياوان بةو ئةركة هةستاون ،
لةطةلَ هةموو ئةمانةشدا ناكرىَ نكوَلَى لةوة بكرىَ كة ذن ثايةيةكى بةرضاوى
هةبووة لة كوَمةلَطةى كورديدا  ،هةر لةناو خيَزانةوة تاكو دةطاتة يةكة
كوَمةالَيةتىيةكانى تر  ،هةروةها ذنان تا رادةيةك لة ذيانى روَذانةياندا سةربةست
بوون ئةم سةربةستيةش لةشارةكانةوة بوَ الديَكان طوَرِاوة ) 1
ئافرةتي كورد هةر لةسةرمتاوة ئافرةتيَكي زةمحةتكيَش بووة و طةليَ ئةركي
لةسةر شانة وةك ئةوةي دايكة ،مندالَ بةخيَوكةرة ،كاركةرة لة نيَو مالَ و
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دةرةوةدا ،ئيشي كشتوكالَ و بازرطاني و ميَوانداري و مةرِوماالت و طةليَ جار
ئيشوكاري ثياوانيش دةكات3.
سةرةرِاى هةموو ئةو دابونةريت و طريوطرفتة كوَمةالَيةتيانةى كة بة سةر ئافرةتة
طوندنشينةكاندا سةثيَنراوة و زوَر جار بوَتة هوَى دواكةوتنى لة روى كوَمةالَيةتى و
روَشنبريى و رامياريةوة  ،بةالَم لةطةلَ ئةوةشدا هةميشة ئافرةتى كورد شانبةشانى
ثياوان بةشدار بوونة لة طشت بوارةكانى ذياندا .
( ئافرةتى كورد بة حوكمى بارى جوطرافى ناوضةكة و دابونةريتى خوَى هةميشة
شانبةشانى ثياوان لة بوارةكانى كارو طوزةران و ذيان بةرِيَوةبردندا بةشداربونة و
لة هةمان كاتيشدا روَلَى جواميَرانة و بةرضاويان لة ئيدارةى كاروبارى سياسىدا
نواندووة )2.
سةرةرِاى ئةوةى ذنان لةكوَمةلَطةى كورديدا لة ثالَ كارى روَذانة و ئيشوكارى ناومالَ
و ئاذةلَدارى و كشتوكالَ  ،لة هةمانكاتدا بةخيَوكةر و ثةروةردةكةرى منداالَنيش
بووة  ( ،ذنان لة كوَمةلَطةى الديَنشينى كورديدا  ،بةشدارى ثياوانيان كردووة لة
كشتوكالَ و ئاذةلَداريدا بةشيَكى زوَرى كارةكانى الدىَ لة اليةن ذن و ثياوةوة
ثيَكةوة كراون  ،سةربارى ئةوةى ذن مالَداريشى لةسةر بووة )5 .
ويَراِى هةمو ئةو ئةركانةى كة لةسةر شانى ذنى كورد بووة  ،ذنان توانيويانة روَلَى
طةورةيان هةبيَت و لة قوَناغة جياجياكاندا دةسةالَتى سياسيان طرتوَتة دةست و
بةشداريان لة بةرِيَوةبردنى كاروبارى دةولَةتدا هةبووة هةر وةك خانزادى مريى
سوَران و عاديلة خامن و حةبسةخانى نةقيب و ضةندانى تر كة توانيويانة ئةسثى
خوَيان تاو بدةن و روَلَى سياسيانةى خوَيان بطيَرِن ( ئةوةتة حةبسةخانى نةقيب لة
بيست وسييةكانى سةدةى بيستةمدا ضةندين جار نامةى تايبةتى ناردووة بوَ
بارةطاى يةكيَتى نةتةوةكان لة جنيَف وتيَيدا باسى ئةو جةوروستةمة زوَرةى
كردووة كة بة سةر كورددا هاتوون  ،هةروةها ميناخامنى خيَزانى ثيَشةوا قازى
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حمةمةدى نةمر لة روذطارى كوَمارى مهاباتدا جيَطاى حةبسةخانى نةقيبى
طرتبووةوة وا ديارة خةريكى دامةزراندنى يةكةمني ريَكخراوى ئافرةتان بووة )6 .
هةروةها ئةمني زةكى بةط سةبارةت بة روَلَى ذن لة كوَمةلَى كوردةواريدا دةلَيَت (
لة ميَذووى هوَز و ترية كوردييةكاندا كوَمةلَيَك ئافرةت هةبون كة توانيان روَلَى
بةرضاويان هةبيَت و كاروبارى خيَلَ و هوَزةكانى خوَيان بةرِيَوةبةرن  ،لةوانةش
حةليمةخان لة هةكارى و عاديلة خان لة هةلَةجبة و كويَخا نيَرطز لة شوان ) 1
لةطةلَ هةموو ئةو زةمحةت و ئيشوكارة زؤرةي لة ئةستؤي ذنان بووة بةآلم
ثيَدةضيَت دؤخي ذناني كورد لة الديَكاندا لة دؤخي زؤريَك لة ذناني وآلتاني ناوضة
باشرت بووبيَت ،زؤريَك لة رؤذهةلَاتناسةكان ئاماذة بة رؤلَي طرنطي ذناني كورد
دةكةن لة كاروباري رؤذانةي ئيداري و كؤمةآليةتي ،لةو بارةيةوة رؤذهةآلتناس
ئةدموؤنز دةلَيَت :بارودؤخي ذني كورد رةنطة زؤر باشرت بيَت لة بارودؤخي ذنان لة
رؤذهةالتي ناوةراستدا ....هةروةها مينؤرسكي لة كتيَبةكةيدا ( كورد  ،تورك ،
عةرةب ) دةلَيَت :ذنان بةشداري كؤبوونةوةكانيان دةكرد و بة ئازايانةوة ،بةشداري
ثياوانيان دةكرد لة طفتوطؤكاندا ....تةها هاشم عةقراويش لة ليَكؤلَينةوةكةيدا
دةربارةي ذني كورد نوسيويةتي :ذنان لة كؤمةلَطةي كورديدا ثشتطرييةكي
طةورةيان ليَ دةكريَت لةاليةن ثياوانةوة و لة زؤر باردا بة سةرياندا زالَة1 .
ذنان لة الديَكاندا ثةيوةندى كوَمةالَيةتييان زياتر بوَ دةرِةخسىَ لةطةلَ خةلَكانى تردا
بةهوَى ضونة دةرةوةيان لة مالَ بوَ كارى روَذانةيان ( كاركردن لة دةرةوةى خيَزاندا
بوَتة هوَى ئةوةى كة ذنان لة ضوارضيَوةى مالَدا طوَشةطري نةبن و بوارى
تيَكةالَوبونيان بوَ برِةخسيَت  ،هةر بوَية ذنانى جوتيار زياتر كوَمةالَيةتى ترن لةضاو
ذنانى تردا و ،سةربةستى هاتوضوَ و سةردانيان هةبووة و بةشدارى ثرسة و
شايييان كردووة )8 .
79

سةبارةت بة شيَوازي كاروثيشةي ذنان لة ثيَش ثرؤسةي ئةنفال و دواي ثرؤسةي
ئةنفال  ،كة طؤرِيين كاروثيشة كاريطةري راستةوخؤي لةسةر ذياني ذنان هةبووة،
بؤ خستنةرِووي كارو ثيَشةي ذنان ضةند ليَكؤلَينةوة و تويَذينةوةيةك دةخةينةرِوو
لةسةر كاروثيشةي ذنان ،لة ليَكؤلَينةوةي ( حمةمةد رةئوف  ،ئةنفال و رةهةندة
سؤسيؤلؤجيةكاني )81
برِوانة خشتةي ذمارة 2

لةم خشتةيةوة روون دةبيَتةوة كة لة ثيَش شاالَوةكانى ئةنفالدا سةرثةرشتيارى
خيَزانى ( ) 11,21ى منونةكة لةذيَر دةسةالَتى باوكدا بووة  ،بةرامبةر بة ريَذةى (
) 1,16ى كة لةذيَر دةسةالَتى دايكدا بووة ،ئةميش ئةوة نيشان دةدات كة لة ذيانى
خيَزانى كوَمةلَى كوردةواريدا باوك سةرثةرشتيارى خيَزان بووة هةتا دةمرد ئينجا
دايك دةبوو بة سةرثةرشتيار .
بةالَم دواى شاالَوى ئةنفال ريَذةى سةرثةرشتيارى خيَزانى ( ) 16,31لةذيَر
دةسةالَتى باوكدا بووة بةرامبةر بة ريَذةى (  ) 65,83لةذيَر دةسةالَتى دايكدا
بووة.
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ليَرةوة بوَمان دةردةكةويَت سةرثةرشتيارى خيَزانى لة ثاش شاالَوةكة
طويَزراوةتةوة لة باوكةوة بوَ دايك  ،ئةميش ئةوة دةردةخات كة ريَذةى هةرة زوَرى
ئةو كةسانةى بةر شاالَوى ئةنفال كةوتوون ريَذةى ثياوانن كة سةرثةرشتيارى
خيَزانن كة ئةمةش بوَشايى دةسةالَتى خيَزانى دروست كردووة لة دواى شاَالَوةكة
كاريطةرى زوَرى لةسةر ثةروةردةى خيَزانى دروست كردووة .
سةبارةت بة ثيشةي ذنان لة ثيَش ئةنفال و دواي ئةنفال ،بةثيَي ليَكؤلَينةوةي
(هيَمن باقر و بةرهةم عومةر  ،ئةنفالي سيَ و كاريطةرية كؤمةآليةتيةكاني لةسةر
ذني ثامشاوةي ئةنفال )88
برِوانة خشتةي ذمارة 5

بةثيَي خشتةي ذمارة  5ذناني ئةنفال لة ثيَش ثرؤسةي ئةنفالدا (  ) %11,8يان
جوتيار بوونة بةآلم لة دواي ثرؤسةي ئةنفال ئةو ريَذةية كةمبؤتةوة بؤ ( ) %5,6
واتا ريَذةكة بة شيَوةيةكي بةرضاو كةمي كردووة ،هاوكات لة ثيَش ثرؤسةي ئةنفال
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ذنان (  ) %38,3كاري ئاذةلَداريان كردووة ،بةآلم لة دواي ثرؤسةي ئةنفال ئةو
ريَذةية دابةزيوة بؤ ( .) %1،3
سةبارةت بة فةرمانبةري لة ثيَش ثرؤسةي ئةنفال هيض يةك لة ذنان فةرمانبةري
حكومي نةبوون ،بةآلم لة دواي ثرؤسةكة و نيشتةجيَبوونيان لة ئؤردوطاكاندا
( ) %1,3يان بونةتة فةرمانبةر.
ليَرةوة ئةوةمان بوَ دةردةكةويَت كة ذنان ثيَش ثرؤسةي ئةنفال و لة طوندةكاندا :
 -8ئافرةتان لة كوَمةلَطةى كورديدا ويَرِاى هةموو ئةو دابونةريت و كوَتوبةندانةيان
بةشدارى طرنطيان لة بنياتنانى كوَمةلَطةدا هةبووة .
 -1سةرةرِاى ئةرك و كارى روَذانةى ذنان لة كوَمةلَطةى كورديدا  ،توانيويةتى
بةشدارى لة بةريَوةبردنى والَت و كاروبارى سياسيدا بكات .
 -3بة هوَى بةشدارييان لة ثرسة و شايى و ثةيوةنية كوَمةالَيةتيةكاندا ذنان زياتر
كراوةتر و كوَمةالَيةتى بونة و خاوةنى جوَريَك لة سةربةستى خوَيان بوونة .
 -2هةرضةندة لة خيَزاندا باوك سةرثةرشتيارة ،بةالَم لة الديَكاندا ذنان بةشدارى
كارى كشتووكالَى و ئاذةلَدارى و زوَربةى كارةكان بة هاوكارى ثياوان ثيَكةوة
دةكةن 81.
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دووةم /دؤخي ذنان لة ثرؤسةي ئةنفالدا
أ.

دؤخي ذنان لةناو ثرؤسةي ئةنفالدا

سوثاي عيَراق لة كاتي ثرؤسةي ئةنفالدا هيض جياوازييةكي نةكردووة لة نيَوان ذن و
مندالَ و ثياواندا ،ئةم هةنطاوةي سوثاي عيَراق لة برِياريَكي عةلي حةسةن مةجيد،
رازطري نوسينطةي باكووري حيزبي بةعسةوة وةرطرياوة ،كة بة برِياري ذمارة (11
 ) 2111/لة بةرواري  8811/6/11دةرضووة و لة خالَي ( ) 2ي برِيارةكةدا هاتووة:
سوثا ثيَويستة هةر كاتيَك بيَت بؤردوومان بكات و تؤث و هةليكؤثتةر و فرِؤكة بة
كار بهيَنيَت ،تاكو زؤرترين ذمارةي ئةو كةسانة لةناو ببات كة لة ناوضة
قةدةغةكراوةكاندان ...هاوكات لة خالَي (  ) 5يشدا ئاماذة بةوة دةكات كة هةر
كةسيَك بةبيَ جياوازي لةو ناوضانة بطرييَت دواي ليَكؤلَينةوة دةبيَت بكوذريَت.
ئةم رووداوة بة تةواوي دةسيت سوثا و هيَزةكاني عيَراقي واآلكرد كة هيض
جياوازيةك نةكةن لة نيَوان ثيَشمةرطة و خةلَكي مةدةني و لة نيَوان ذن و ثياودا،
بةآلم ئةوةي لةو ثرؤسةيةدا زؤرترين قوربانيدا ذنان بوو ،بةوةي لة كاتي ثرؤسةكة
و لةناو زيندانةكانيشدا بة توندترين شيَوة سزا دراون و دةستدريَذيان كراوةتة سةر،
سةرةرِاي ثرؤسةي ئةنفال ،بةردةوام لة ثيَش هيَرشةكاني ئةنفالدا سوثاي عيَراق بة
تؤث و هيَليكؤثتةر هيَرشي كردؤتةوة طوندةكان و دةسيت نةثاراستووة لة
طوندنشينةكان ،هةر وةك ذنيَكي طوندي زينانةي خوارو دةلَيَت :هيض ضارةيةكمان
نةمابوو لة ترسا بة رؤذ دةضووينة شاخوهةردةكان و لة نيَو ئةو ضةموشيوةدا
خؤمان دةشاردةوة ،بة شةويش دةطةرِاينةوة بؤ ئاوايي83 .
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هةر وةك ئايشة كة ئافرةتيَكي دووطياني تةمةن  11سالَ بوو لة ديَي شيَخ حةميد،
ئاماذة بةوة دةكات لة كاتي هيَرشي سوثاي عيَراق بوردوومان و تؤث و تةيارة
ئاواييةكةي خؤياني جيَهيَشتووة و لةطةلَ خةلكةكةدا رووي كردؤتة شاخ و
ئةشكةوتةكان و سيَ رؤذ لةويَ ماوةتةوة و لة دووةم رؤذدا ئايشة مندالَي دةبيَت و
هيض شتيَكي ثيَ نابيَت مندالَةكةي ثيَ بثيَضيَتةوة ،مندالَةكة لة ئةشكةوتة دادةنيَت
و ديَتة درةوة بؤ خواردن و جلوبةرط بةآلم لة اليةن دةوريةيةكي جاشةوة
دةستطري دةكريَت82 .
هةر بؤية لة كاتي ثرؤسةي ئةنفالدا سوثا بة تةواوي بريارةكاني عةلي حةسةن
مةجيدي جيَبةجيَ كردووة و يةك مامةلَةي كردووة لةطةلَ ذن و مندالَ و ثياواندا،
هةر وةك حةبسة بةهادينى خةلَكى طوندى "لةكى قادر سةرهةنط" و ئيستا
دانيشتووى شوَرِشة دةلَيَت ( ثاش ئةوةى جةيشوجاش بة ثالَثشتى توث و تةيارة و
شوَفلَ هاتن دايان بة سةر ديَكةماندا  ،بةبىَ جياوازيكردن لة نيَوان ذن و مندالَ و
ثيَرو طةنج دا هةموومانيان كوَكردةوة و خستيانينيانة ناو ئيظاوة و بوَ ليواكةى
ضةمضةمالَ  ،لةويَشةوة بوَ توَبزاوا كاتىَ طةيشتني دةتطوت روَذى حةشرة هيَندةى
خةلَك ليَ بوو قيذةى ذن و مندالَ دةطةيشتة كةشكةالنى فةلةك )85
هاوكات لة كاتي شاآلوي ئةنفالدا سةرباز و جاشةكان سوكايةتيان بة ذنان و كضان
دةكرد و بةزؤر ثارة و ئالَتونيان لة دةست و طويَيان دةكردةوة و بؤ خؤيان دةبرد،
ذنيَكي طوندي زينانةي خواروي سةر بة قةزاي كفري لة بارةي بارودؤخي ذنان لة
شاآلوةكاني ئةنفالدا دةلَيَت :لة ملةسوورة عةسكةرية طرتينيان ،هةرضي ثارةوثول
بوو ليَيان سةندين و برديان ،بةزؤر بازنطيان لة قؤلَي كضةكان دادةمالَي و
لةضكةكاني سةريان ال ئةدا و بة دواي طوارةي ئالَتوندا دةطةرِان ،ثاشان خستيانينة
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ناو زيلي عةسكةريةوة ،لة هةر سةيارةكدا ضوار سةرباز لة هةر سوضيَكي زيلةكةدا
حيماية بوون ،بة قافلَةيةكي دريَذ رووةو قةآلي ( قوَرةتوو) بردينيان ،تةماشامان
كرد قورةتوو ثرِ كراوة لة خةلَك ،دوو شةو و رِؤذ لةويَ هيَشتيانينةوة ،لة ماوةي
ئةو دوو رؤذةدا بة تراكتؤر و زيلي عةسكةري بةردةوام خةلَكيان دةهيَنا86 .
بةشي زؤري ئةو كةسانةي كة لة ثرؤسةي ئةنفالدا دةستطري دةكران ذن و منداآلن
بوون ضونكة بةشي زؤري ثياوان ثيَشمةرطةبوون يان لة دةرةوةي طوندةكان بوون
بؤية ذن و مندالَةكان لة طوندةكاندا دةمانةوة ،هةر وةك بةثيَي راثؤرتي
دةستنووسي رؤذانة ذمارة ( ) 1111ي 6ي مايسي  8811لة فةرماندةي فةيلةقي
يةكةوة بؤ عةمةلياتي سوثا ،ئةوانةي ئةو رؤذة لة نزيك تةقتةق دةستطري كراون،
(  ) 61ثياو  ) 818 ( ،ذن  ) 386 ( ،مندالَ 81 .
هاوكات لة قؤناغي هةشيت ئةنفال لة بادينان كة دواي قؤناغي ثرؤسةي ئةنفال بوو
بة هةزاران ذن و مندالَ طرياون ،بةثيَي راثؤرتي سوثاي عيَراق سةرجةمي ئةوانةي
دةستطري كراون لةو قؤناغةدا (  ) 83385كةس بوونة لةو ذمارةية ( ) 6862
كةسيان مندالَ بوونة بة ريَذةي (  ) %51و ذنان (  ) 3361كةس بوون بة ريَذةي (
 ، ) %15بةم شيَوةية81 :
ئةو تيَكدةرانةي خؤيان بةدةستةوة داوة

113

ئةو تيَكدةرانةي طرياون
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ثياو

8218

ئافرةت

3316

مندا َل
سةرجةم

6862
83385
81

ب.

دؤخي ذنان لةناو زيندانةكاندا

لة دواي كؤتايي هاتين هةر قؤناغيَكي ئةنفال ،ئةو هاولَاتيانةي دةستطر دةكران لة
اليةن يةكةكاني سوثا و جاشةوة ،راستةوخؤ دةطوزارانةوة بؤ نزيكرتين بنكةي
سةربازيي بةشيَكي زؤري ئةوانةي لة طةرميان دةستطري دةكران دةبران بؤ قةلَاي
قوَرةتوو كة بارةطاي فريقةي ثيادةي 18ي سوثاي عيَراقي ليَ بوو كة لة ساآلني
هةشتاكاندا دروست كراوة ،بة وتةي شايةحتالَيَك  :بة الي كةمةوة  81هةزار كةس
لةو قةاليةدا بةند كرابوون ،هةموو ماندوو و برسي بوون و ترس داي طرتبوون ،كةس
نةيدةزاني ضي روو دةدا  .....ئيَمة لة بارةطاي فريقة ماوةي سيَ رؤذ ماينةوة،
رؤذانة تةنها يةك نامنان وةردةطرت  ....بة وتةي تةميور عةبدوآل تةواوي خةلَكي
طوندةكاني ناوضةي كةالر لةويَ بوون و هةرضي قاوش بوو ثرِ بوو لة خةلَك ،كة
لةوانةية  51قاوش بوبيَت و هةر يةكةيان  851 – 811كةسي دةطرت و خواردنيَكي
زوَر كةميان ثيَ دةداين88.
بةشيَكي تري دةستطريكراواني ئةنفالي سيَ و ئةنفالي ضوار طويَزرانةوة بؤ ليواي
ضةمضةمال و لةويَ كؤكرانةوة و هةنديَكيشيان بؤ تةقتةق بةشيَوةي كاتي بةلَام
دواتر هةموويان طوازرانةوة بؤ كةمثي سوثاي ميللي لة تؤثزاوا .
برِوانة ويَنةي ذمارة  8كةمثي تؤثزاوا
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ثاش طةيشتنى خةلَكةكة بة سةربازطةى توَبزاوا كة مةلَبةندى سةرةكى
كوَكردنةوةى ئةنفالةكان بوو بة تايبةتيش لة قادركةرةم و لةيالن و ضةمضةمالَ
وتةقتةقةوة  ،ثاشان لة توَبزاوا دةست كرا بة دابةشكردنى خةلَكةكة بةسةر ضوار
طروثدا هةر وةك بةسرية عةىل لةدايك بووى سالَى  8862كةركوك دةليَت ( لة
ناونوسينةكةدا لة يةكرتى جياكراينةوة  ،هةرضى ثياوى طةنج بواية ئةيان خستة
ريزيَكةوة و ئةوةى ثريبواية بوَ ريزيَكى تر و ذن و مندالَ ثيَكةوة و كضة
عارةبةكانيشيان بوَ قاعةيةكى تر برد ) 11
بة طةيشتين ئةنفالكراوان بؤ تؤثزاوا ثرؤسةي ثؤليَنكردن و جياكردنةوةيان دةسيت
ثيَكرد كة ليَرةدا ذن و ثياو و كض و دايك و مندالَ جياكرانةوة و ئةو جياكردنةوةية
لة نيَو قيذة و هاواري دايك و كض و مندالَ لة يةكرتي ،كرا.
بةثيَي نوسراويَكي نهيَين و شةخسي بةرِيَوةبةري ئةمين سليَماني بؤ بةرِيَوةبةري
ناونةبراوي ئاساييشي ناوضةي ئؤتؤنؤمي لة 18ي ئؤكتؤبةري  8811دواي دوو مانط
لة تةواوبووني ثرؤسةي ئةنفال ،ئاماذة بةوة دةكات كة وا (  ) 1531كةس و (
 ) 8168خيَزان كة سةرجةميان ذمارةيان (  ) 8131كةسة ،لةوانةي لة عةمةلياتي
ئةنفالي قارةماندا طرياون ،نيَردراون بؤ كةمثي سوثاي ميللي لة ثاريَزطاي تةئميم (
كةركوك ) بة واتايةكي تر تؤثزاوا18 .
هةر لةناو زيندانةكةشدا بة جوَرةها شيَوة ئازارى جةستةيى و دةروونيان دةدان ،
زوَربةى كات لة بةرضاوى ذنان تةعزيبى ثياوانيان ئةدا و هةروةها منداالَنيان ليَ
دادةبرِين هةر وةك (سةبرىية عبدالكريم )ى دانيشتووى مسود دةلَيَت ( بوَ زياتر
ئازاردامنان زوَربةى جار شةو دةهاتن هةرضى مندالَ بوو ليَيان دةسةندين  ،مندالَ
هةبوو شريى دةخوارد  ،هةبوو لة شريينى خةودا بوو  ،دةيانكرد بة ثةليدا و
دةيانربد  ،قيذةوزريكةى مندالَ و هاوارى دايكان ئامسانى كاس دةكرد  ،كويَر
دةبوين ئةوةندة دةطرياين  ...ثاش ضةند سةعاتيَك بوَيان دةهيَناينةوة ) 11
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سةرةرِاى ئةوةى زوِريَك لة ذنان دووطيان بوون منالَةكانيان لةباردةضوو ياخود لةناو
ئةو حةشاماتةدا مندالَيان دةبوو  ،هةر وةك " فةيروَز ئيسماعيل جةالل "
دانيشتووى مسود دةليَت ( لةناو ئةو هةموو دةردةسةرى و رةزالةتيةى توَثزاوادا
بةو هةموو ذان و نارِةحةتيةوة بة سكيَك دوو مندالَم بوو  !....توَ بريبكةرةوة
ذنيَك زةيستان بة دوومندالَى روتةوة و لةناو ئةو هةموو زولَموزوَر و برسيَتى و
بةتبةختيةدا بةبىَ كةلوثةل ئةبيَت ذيان ضوَن بيَت  !....ئةمة سةرةرِاى سوكايةتى
كردن و ئازاردانى سةربازةكانيش لةوالوة بوةستيَت ) 13
تؤثزاوا شويَنيَكي سةرةكي بوو بؤ كؤكردنةوةي تةواوي ئةنفالةكان تةنانةت
هاولَاتي بلة و دؤلَي ئاكؤيانيش هيَنران بؤ ئةو كةمثة لة قؤتاغي ئةنفالي ثيَنج و
شةش و حةوت ،هاوكات بةشيَك لة ئةنفالكراواني هةلَةجبةشي تيادا بووة ،مامؤستا
فةرةج كة تةمةني  38سالَ بووة دواي كيمياباراني هةلَةجبة دةضيَتة ئيَران و دواي
دوو مانط دةطةريَتةوة لةطةلَ ذن و مندالَةكاني لة خالَي ثشكينيين رانية دةطرييَن و
دواي ليَكؤلَينةوة لة ئةمين سليَماني بة ثاسيَك كة  15كةسي هةلَةجبة و كةالري
تيادا بووة دةبريَن بؤ تؤثزاوا12 .
دواتر دواي بردن و بيَسةروشويَنكردني ثياوة طةجنةكان و بةشيَك لة ذن و
مندالَةكان ،هةنديَك لة زيندانيةكان دة طوازنةوة بؤ كةمثي سوثاي ميللي لة تكريت
و زؤربةشيان دةطويَزنةوة بؤ بةندخيانةي ئافرةتان لة دبس ،كة  25كيلؤمةتر
دةكةويَتة باكووري رؤذئاواي كةركوكةوة.
يةكيَك لة طاردةكاني دبس بة بةنديةكي تازة طةيشتبووي طوتبوو طواية كةمثةكة لة
دوو بينا و كؤمةلَة خانويةك ثيَكهاتووة ) 1111 ( ،بةندي كوردي تيَداية ......ئةو
كؤمةلَة ئافرةت و مندالَة لة دبس ماوةي ضوار بؤ ثيَنج مانط ماونةتةوة ،تاوةكو
رذيَمي عيَراق دواسةركةوتين بة سةر ثيَشمةرطةدا راطةياند و ليَبوردنيَكي طشتيي بؤ
كورد دةركرد15.
لة زينداني دبسدا ذنان ذيانيَكى زوَر سةختيان هةبوو بة هوَى قةرةبالَغي و
نةخوَشيةوة زوَربةى منالَةكان طيانيان لة دةستدا  ،هةر وةك ( طةوهةر عةىل) كة
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ذنيَكى تةمةن ()35سالَ و خةلَكى دوز بوو بوَمان دةطيَرِيَتةوة و دةلَيَت  ( :كاتيَك لة
توَثزاوا جيايان كردينةوة برديانني بوَ سةربازطةى دبس  ،لةوىَ خواردمنان نةبوو
ذيامنان زوَر خراث بوو  ،وة سةربازةكان زوو زوو ئةهاتنة سةرمان و ليَيان دةداين
بة كيَظلَ بوَ ضاوترساندمنان  ،وة منالَةكامنان زوَر دةترسان هةر بوَية بةشيَكى
زوَريان لةترس و برسيَتى و بة هوَي بالَوبونةوةى نةخوَشىيةوة دةمردن  ،ثاش
ئةوةى ليَبوردنةكة دةرضوو هةنديَكمان بةربووين و هةنديَكيشمان بيَسةروشويَن
كراين ) 16 .
بةشيَكي تري ئةنفالكراواني قؤناغي 1ي ئةنفال كة ناوضةي باديناني طرتةوة،
رةوانةي قةآل سةربازييةكةي دهؤك كران الي نزاركي  ،ئةم قةلَاية بينايةكي
كؤنكريَيت ئيجطار قةبة و زةبةالحة و لة ساآلني حةفتاكاندا لة سةر رةنطرِيَذي
سؤظيةت دروست كراوة و لةو (  ) 83385كةسةي كة لة ئةنفالي بادينان طريان
زؤربةيان لة شويَين دةستطريكردنيانةوة بة ئيظا راثيَضي ئةو قةآلية كران،
سةربازةكان لةو زيندانةدا زؤر درِاندانة مامةلَةيان كردووة ،بة جؤريَك شقارتةيان بة
ريش و مسيَلَي بةنديةكانةوة دةنا ،ئريةم كة ئافرةتيَكي طةجني خةلَكي طويَزي بوو
لةسةر ضياي طارة ،بة بةرضاويةوة شوبراكةيان زؤر درِندانة فةالقة كردبوو ،هةموو
طيانيان خةلَتاني خويَن كردبوو ،ئريةم كةوتة ثارِانةوة ليَيان( بؤ خاتري خوا  ...بؤ
خاتري ثيَغةمبةر ) بؤ ئةوةي ريَطةي بدةن بضيَت خويَن و زامةكاني بشوات ،بةآلم
سةربازةكان نةيان دةهيَشت و جرِتيَكيان بؤ ليَ دةدا و وتيان ( ئيَوة نة خواتان
هةية و نة ثيَغةمبةر )11.
ثاش ضةند رؤذيَك مانةوة لة قةآل سةربازيةكةي دهؤك ،ئةو زيندانيانة بة ئيظا و
ئؤتؤمبيلي سةربازي رةوانةي سةربازطةي سةالمية كرد كة ضةند ميليَك لة باشووري
موسلَةوة بووة ،كة بينايةكي طةورةي يةك نهؤمي بووة ،بةلَام دوودةستة قاوش
بووة ،هةر قاوشة و شويَين ناوضةيةكي تيا بووة ،بةآلم سةرجةميان خةلَكي بادينان
بوون و هيض كةسيَكي سؤراني تيا نةبووة ،لة ريَطةدا ذنيَكي دووطيان ذان دةيطريَت
و داوا لة شوفيَرةكة دةكةن بوةستيَت بةآلم ئةو ناوةستيَت و بةردةوام دةبيَت،
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بؤية بةدةم رؤيشتين ئؤتؤمبيلة ثرِ لة عةشاماتةكة و هةلَبةز و دابةزةوة بة ريطادا
ذنة مندالَةكةي بوو ،مندالَ ماو ناويان نا هاوار  ،هةر لةويَدا ا بةشيَك لة ثياوةكان بة
وةجبة و بةش بةش دةبريَن ،هةروةك ذنيَكي خةلَكي طولي دواي رزطاربووني بة
ميدلَ ئيست وؤضي وت  ،ثياوةكامن بيين ضاويان دةبةستنةوة و دةيانكردنة
ئؤتؤمبيلي سةبازيةوة ،ئةو ئؤتؤمبيلة سةربازيانةي كة تةنها كونيَكيان لة دواوة
هةبوو ،هةر كة دوو ئؤتؤمبيل بار دةكران دةرِؤيشنت و دواني تر دةهاتنة جيَطةيان،
ئةو ذنة شةش رؤذ ئةو حالَةتةي بينيوة11 .
ئةو بةشةش كة تةمةنيان لة نيَوان (  51ـ )81سالَيدا بوو واتة ثريوثةككةوتةكان
بةرةو قةالَى بةجيَماوى ( نوطرةسةملان )لة باشوورى عيَراق نيَردران  ،ثاش ئةوةى
ئةم ثريانةيان بة ئوَتوَمبيَل طويَزايةوة بوَ نوطرة سةملان كة نزيكةى ( )85كاتذميَر
لة توَثزاواوة دوورة  ،لةم بةندخيانة ضوَلَةدا نزيكةى ()1هةزار بةندى تيَدا بوو كة
لةذيانى دوَزةخيدا دةذيان هةر وةك ئةفسةريَك لة توَثزاوا ثيَى وتبوون  ( :كورد
هةموو خائني و ناثاكن و خوَمان دةزانني بوَ كويَتان دةنيَرين  ،دةتان نيَرين بوَ ئةو
دوَزةخةى كة بة تايبةت بوَ كورد دروست كراوة )18.
سةبارةت بةو ذيانة سةختةى نوطرةسةملان ( حاجى عبداهلل) ى تةمةن
()11سالَة بوَمان دةطيَرِيَتةوة  ( :ثاش ئةوةى لة توَثزاوا سوارى ثاسيان كردين لة
بةيانى زووةوة بة رِيَوة بووين نزيكةى (  83ـ  )85سةعات لة سةيارةدا بووين ،
ثاشان برديانينة قةالَيةكى كوَنى بةجيَماو سةيرمان كرد حةشاماتيَكى ليَ بوو ،
كرديانينة قاعةى طةورةوة كة هةر يةكةيان نزيكةى()111كةسى تيا بوو  ،روذى
سةمونيَكيان دةداينىَ ئةم زيندانة وةك دةيانطوت نزيكةى ( )1هةزار كةسى تيَدا
بوو  ،ليَرةدا خةلَكيي زوَرى بيَ توانا بوون ،برسيَتى و نةخوَشى بالَى بة سةر
زيندانةكةدا كيَشابوو  ،لة هةمووى ناخوَشرت  ،ئةفسةريَكى رةشى ليَ بوو ناوى (
حةجاج )بوو زوَر خراث بوو لةطةلَمان زوَر ئازارى دةداين  ،ثاش ضةند مانطيَك بة
هوَى برسيَتى و نةخوَشيةوة نزيكةى ()3هةزار كةمسان ىلَ مردن وة
مردووةكانيشمان دةناشت لة ضالَى بضوكدا لةبةر ئةوةى توانامان نةبوو طوَرِيان بوَ
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هةلَبكةنني  ،تةنها بة مل دامان دةثوَشني بةالَم ثاش ئيَمة شةش حةوت سةطى زل
دةهاتن ملةكةيان ال دةدا و مردووةكانيان دةخوارد)31.
لة زينداني نوطرة سةملان ،ئةنفالكراواني هةلَةجبةشي ليَ بووة ،عريفان حةمة
سديق ،كة خؤي و باوك و دايكي و خانةوادةكةي دواي كيميابارني هةلَةجبة دةضنة
ئيَران و بةلَام لة دواي طةرِانةوةيان لة ئيَران سوثاي عيَراق بة ئيظا و ئؤتؤمبيلي
سةربازي لة سنوورةوة دةيانهيَنيَت بؤ ئةمين سليَماني دواي ثيَنج رؤذ مانةوة
دةيانبةن بؤ بةغداد و لةويَشةوة راستةوخؤ بؤ نوطرة سةملان ،دواتر لة ليَبوردنة
طشتيةكةدا بةر دةبن38 ،
( ئةم ضاوثيَكةوتنة لةناو زينداني نوطرة سةملان كراوة نوسةر لةطةلَ ذمارةيةكي
زؤر لة رؤذنامةنووس سةرداني نوطرة سةملانيان كردوو لة  ،1113/1/11ضةند
كاريَكي رؤذنامةوانيان كرد ...نوسةر )
برِوانة ويَنةي ذمارة  81نوطرةسةملان
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لة نوطرة سةملان زيندانيةكان بة توندترين شيَوة ئازار دراون بة تايبةتيش لة اليةن
حةجاج كة طةجنيَكي كةضةلَي زلةي سةر بة بارةطاي ئةمين بةغداد بووة و
بةرثرسي زينداني نوطرة سةملان بووة ،عةبدولقادر عةبدوآل عةسكةري كة لةدواي
ليَبوردنةكة لة نوطرةسةملان ئازاد كراوة ئاماذة بةوة دةكات :حةجاجم بيين
تاقميَك ئافرةتي طةجني دابووة بةر شةق و تيَهةلَدان و بة سؤندةي ثالستيكيش
هاتبووة ويَزةيان ئةم ئافرةتانة تازة لة دبسةوة طةيشتبوون31.
هةروةها سةبارةت بة درِندةيي حةجاج باس لةوة دةكريَت كة ( حةجاج كاتيَك
ئافرةتيَكي حاميلةي ببينياية بةو سؤندةيةي دةسيت لة سكي ئةو ئافرةتةي دةدا و
دةيطوت ئةمانة الو و زؤلَةكوردن33 .
شاهيدعةيانيَك لة بةندخيانةي نوطرة سةملاندا دةيطيَريَتةوةو دةلَيَت :لة قرضةي
طةرماي هاويندا،رؤذانة يةك دوو ئافرةتيان ئةهيَنلية دةرةوة و بة عامودي
ناوحةوشةي بةندخيانةكة هةر لة بةياني تاكو نيوةرِؤ ئةيان بةستنةوة ،هةتا
ئةبورانةوة و نةدةبواية كةسيش نزيكيان بكةويَتةوة ،شةوانيش كة سةربازةكان
سةرخؤش دةبوون ،بةزؤري لولةي ضةك و لةذيَر هةرِةشةدا طؤرانيان ثيَ دةطوتن و
هةلَثةركيَيان ثيَ دةكردن32 .
ئةم ثريوثةككةوتة و ذن و منداآلنةي لة نوطرةمسان بوون ،ثاش ليَبوردنةكةى  6ي
ئةيلوىل  8811ئازاد كران ،ليَبوردني 6ي ئةيلولي  8811بة ذمارة ( ) 136ي
ئةجنومةني سةركردايةتي شؤرِش دواي نيوةرؤكةي روَذى 6ي ئةيلول لة دواي
نويَذي نيوةرؤ لة راديؤوة خويَندرايةوة ،برِيارةكة ( ليَبوردنيَكي طشيت و فراواني )
راطةياند ،تاقةكةسيش كةوا ئةم ليَبوردنة نةيطرتةوة( جةالل تالَةباني خائني بوو،
 ..ضونكة ضةند جارة بة ئةنقةست قانون و نيزام ثيَشيَل دةكات ،تةنانةت ثاش
ئةوةي كة ضةند هةل و دةرفةتيشي ثيَ درا كة بةخؤيدا بضيَتةوة و خؤي ضاك
بكات) 35
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ج.

زيندةبةضالكردني ذنان

زؤريَك لةوانةي دةستطريكران ،بة شيَوةيكي زؤر درِندانة لة اليةن يةكةكاني سوثاي
عيَراقةوة بة ثالن و بةرنامةي ورد ،لة كةمثةكانةوة بة ئؤتؤمبيلي جامداخراو برانة
بيابانةكاني و لةويَدا زيندةبةضالَ كران ،هةر وةك (يوست هلَتةرمان) دةلَيَت :
(ثاش ئةوةى ئةو خةلَكة لة طوندةكانى خوَيان دةستطري كران بةرةو مةركةزةكانى
جةيشى شةعبى لةكةركوك ثةلكيَش كران  ،لةويَشةوة لة اليةن كةرتى تايبةتى
ترةوة لةناو ماشيَن و ثاسى كيلوَنكراو و ثةجنةرةرِةش كراودا بةرةو روَذئاواى
عيَراق لةباكوورةوة بوَ باشوورى بيابان دةطويَزرانةوة و لةويَشدا ثياوان و لة زوَربةى
حالَةتةكانيشدا ذنان و منالَةكانيش رةمى دةكريَن دةكوذريَن و بة بلدوَزةر
مردووضالَيان دةكةن  ،بة تةقديرى ئيَمة نزيكةى ( )811هةزار كةس لة ثياو و ذن و
منالَ كة زوَربةيان مةدةنى بوون بة شيَوةيةكى سيستماتيكى دةكوذريَن )36 .
وةك دةردةكةويَت ذمارةيةكى زوَرى ئةم ذن و مناالَنةشيان لةبيابانةكانى ديوانية و
سةماوةدا زيندةبةضالَكرد  ،هةر وةك بةسةرهاتى ( تةميور عبداهلل )و دايكى و
خوَشكةكانى كة زيندةبةضالَيان كردن  ،وة هةموو ئةو كاروانةى لةطةلَ تةميوردا
زيندةبةضالَ كرابوون ذن و منالَ بوون 31.
ليَرةوة دةردةكةويَت كة زيندةبةضالَكردن تةنها ثياوة طةجنةكانى نةطرتةوة بةلَكو
بةشيَكيش لة ذن و منالَ زيندةبةضالَكران  ،هةر وةك ( حمةمةد عبدالكريم بةرزجنى)
كة يةكيضكة لة زيندانية سياسييةكان  ،لةو زيندانةى ئةمى تيا بوو ضةندين
تاوانبارى تيا بوو  ،كة بةشدارييان لة زيندةبةضالَ كردنى ئةنفالةكاندا كردووة ،
يةكيَك لةو تاوانبارانة بةم شيَوةية دةيطيَرِايةوة  ( .:من روَذانة دةمبيين و بة ثيَش
ضاومدا بة ماشيَنى طةورة ذن و منالَ و ثري و طةجنيان ئةهيَنا  ،بة كوَمةلَ ريز
دةكران و طوللةباران دةكران  ،طريان و هاوار و ئاخوئوَف بةرز ئةبووةوة ،
روَذيَكيان ماشيَنيَكى ثرِ لة خةلَكيان هيَنا بوَ شويَنى جيَبةجىَ كردنى تاوانةكة لة
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كاتيَكدا ويستيان دايانبةزيَنن  ،سةرجةمى خةلَكى ناو ماشيَنةكة دانةبةزين و مانيان
طرت  ،هةر بوَية ليَثرسراوةكة فةرمانى دةركرد ماشيَنةكة ئاطر تيَبةردةن ،بةلَىَ
ماشيَنةكةيان بةو هةموو خةلَكة بيَدةسةالَتةوة ئاطر تيَبةردا و هةموويان بة
ماشيَنةكةوة سوتاندن وة بة ماشيَنةكةشةوة فرِيَدرانة ناو ضالَةكةوة،ئةم كارانة لة
سنورى ثاريَزطاى ( رومادى  ،سةماوة ،ديوانية)دا بوو31.
بةثيَى زوَريَك لة زانيارىيةكان ئةم طةجنانة بةشى زوَريشان ئافرةتى طةجنيان
لةطةلَدا بووة لة بيابانةكانى عةرعةر و رومادى و سةماوة زيندةبةضالَ كراون  ،زوَر
بة دةطمةن لةو دوَزةخة رزطاريان بووة  ،ئةو ضةند كةسةشى كة رزطاريان بووة
هةنديَكيان طةرِاونةتةوة كوردستان و هةندَيكيشان رويان لة والَتانى دراوسىَ
كردووة ،بوَ ئةم مةبةستة " م .حاجى شةوكةت رةفعةت " ماموَستاي مزطةوتى
شوعلة لة خانةقني كة لة سالَى  1111دا سةفةرى حةجى كردووة يةكيَك لةكضة
ئةنفالكراوةكانى بينيوة لة الى ثياويَكى عةرةب لة سعودية  ،ماموَستا حاجى
شةوكةت دةلَىَ  ( :من لةكاتى حةجكردندا لة بازارِى مةككةدا بووم  ،ثياويَكى
عةرةب كة زانى من كوردم وتى وةالَ منيش ذنةكةم كوردة  ،ئةطةر حةزدةكةى
بيبينى با بضني بوَ شوقةكةمان  ،ضونكة ئةوانيش هاتبوون بوَ حةج شوقةيان
طرتبوو لة مةككة بةالَم خوَيان خةلَكى (نةجد) بوون ،شاريَكى سعوديية لة نزيك
سنوورى عيَراق  ،كاتيَك ضومة شوقةكة ئافرةتة كوردةكةم بينى تةمةنى لةنيَوان
 31ـ  35سالَ دةبوو ئافرةتيَكى ذير و هيَمن بوو بةالَم زوَر بة ترسةوة مامةلَةى
دةكرد زوَر دةترسا ضونكة هيَشتا بةعس مابوو لة ئةمن و ئيستخبارات دةترسا ،
هةر كة ضةند وشةيةكى كوردى لة من بيست دةستى كردة طريانيَكى بةكولَ ،
ثاشان هةناسةيةكى هةلَمذى و وتى توَ بوَنى كةسوكارمت ليَ ديَت  ،بة ترسةوة
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روداوةكةى طيَرِايةوةو وتى  :خةلَكى ديَيةكى نزيكى (دةربةندى خامن ) لة
شاالَوةكانى ئةنفالدا و لة شةويَكدا ئيَمةيان لةطةلَ دةيان كورِوكضى طةجندا بردة
بيابان و هةر لةويَدا طويَم لة دةنطى دةسرتِيَذى طوللة و هاوار و قيذةى خةلَك بوو .
ئيَمةيان برد بةرة و ضالَيَكى طةورة و طوللةبارانيان كردين  ،بوَية هةر لةويَدا بة
ضاوى خوَم دايكمم بينى كة بةركةوت  ،بةالَم من بةر نةكةومت لةبةر تاريكى
سةربازةكان منيان نةبينى لةو ضالَة ثرِ لة خويَن و مةرطة دووركةومتةوة بة ترس و
لةرزى زوَرةوة ،دوايى لةطةلَ  1كورِ و  1كضى رزطار بوودا يةكمانطرت و بة دريَذايى
ئةو شةوة ريَطةمان برِى تا طةيشتينة ئاوةدانى و ديَيةكى نزيك نةجدى سعودى ،
لةوىَ لة مالَيَكدا ماينةوة تا ماوةيةك  ،تا ئةم ثياوة عةرةبةم بينى كة هاموشوَى
طوندةكةى دةكرد و شوم ثيَ كرد يةكيَك لة كورِة رزطاربووةكان بووة (وىل امرم)،
ماموستا حاجى شةوكةت دةلَىَ هةرضةندة لة ترسا ناوى خوَى نةوت بةالَم وتى
ناوم ئوم حمةمةدة و سىَ منالَيشم لةم ثياوة هةية  ،هةرضةندة داوام ليَ كرد
بيَتةوة كوردستان  ،ثياوةكة وتى من مانعم نيية  ،بةالَم ئةو وتى من 82سالَة لةطةلَ
ئةم ثياوة دةذيم و وة كةسم نةماوة دايكوباوكم و كةسووكارم هةمووى زيندةبةضالَ
كراون)38.
يةكيَكى تر لةو بةلَطةنامانةى رذيَم كة بة ئاشكرا ددان دةنيَت بة لةناوبردنى
ئةنفالةكاندا وةالَمى ئةو بةزةيينامةية بوو كة ( عاصى مستةفا ئةمحةد )ى خةلَكى
شارى ضةمضةمالَ ئارِاستةى سةروَكى عيَراقى كردبوو كة ئةم خوَى ديلى جةنط بوو
لة ئيَران ثاش طةرِانةوةى لة  8881 / 1 / 12دا بوَى دةركةوت كة ذن و منالَةكانى
بةر شاالَوى ئةنفال كةوتوون بوَية بةزةيينامةيةكى ئارِاستةى سةروَكى عيَرراقى
كردبوو  ،ئةويش بةم جوَرة وةالَمى داوةتةوة .:
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بةناوى خواى طةورةو ميهرةبان
كوَمارى عيَراق
ديوانى سةروَكايةتى
ذمارة  .ش ع 86565 / 2 /
روَذ 18ى تشرينى يةكةمى 8881
بةرِيَز  /عاسى مستةفا ئةمحةد
ثاريَزطاى سليَمانى  /قةزاى ضةمضةمالَ  /طةرِةكى بيَكةس  /مزطةوتى حاجى
ئيرباهيم
ئاماذة بةبةزةيينامةكةت لة  2ى تشرينى يةكةمدا  ،ذنةكةت و مندالَةكانت لة
سةردةمى عةمةلياتى ئةنفالدا كةوا لةسالَى  8811لة ناوضةى باكووردا ئةجنامدرا
ون بون .

دلَسوَزتان
سةعدون علوان مصلَح
سةروَكى ديوانى سةروَكايةتى كوَمار

( برِوانة ثاشكوَى ذمارة ) 8
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د .دةستدريَذي سةربازةكان
سةرةرِاي ليَدان و ئةشكةجنةدان و ترساندني ذنان و كضاني ئةنفال لةناو
زيندانيةكاني تؤثزاوا و دبس و نوطرة سةملان ،بة ثيَي زؤريَك لة طيَرانةوةكان،
هةنديَك لة كضان و ذنان رووبةرِووي دةستدريَذي بةزؤر بونةتةوة ،ئةطةر ئةو
دةستدريَذيانة لة اليةكةوة بةزؤر و بةوثةرِي ئازار و نةهامةتي بوو بيَت ئةوا لة
اليةكي تر طةورةترين كاريطةري لةسةر سايكؤلؤجي ئةو ذنانة دروست دةكات
بةوةي لة كؤمةلَطةي كورديدا دةستدريَذيكردن بة يةكيَك لة هةرة كارة قيَزةوون و
نةفرةت ليَ كراوة كؤمةآليةتيةكان دادةنريَت ،هةر بؤية تا ئةمرِؤش ئةو حالَةتانةي
كة لة اليةن هةنديَك لة بةنديةكانةوة دةطيَردريتةوة و بينيويانة ،لة اليةن هيض يةك
لة قوربانيةكانةوة نةطيَرِدراوةتةوة و ئاماذةي بؤ نةكراوة.
ريَكخراوي ميدلَ ئيست وؤض لةو بروايةداية ،كة دةنط و باسيَكي زؤر ترسناك هةية
كةوا لة بارةي كؤمةلَيَكي طةورةي كضة عازةبةوة دةدويَت ،طواية بة جيا لة
بةنديةكاني تر دايانناون و بةردةوام ئةمنةكان دةستدريَذيان كردونةتة سةر،
هةروةها باسي ئةوةش هةية كة يةكيَك لةم ئافرةتانة لة ئةجنامي ئةم كارةدا خؤي
بة ضةقؤيةك كوشتووة ،دةستدريَذي كردنة سةر ئافرةتي بةندكراو لة عيَراقدا لة
هةموو شويَنيَكي تر زياتر بةلَطةي بة دةستةوةبووي هةية و تةنانةت وا زانراوة كة
لةسةر كاسيَيت ظيديؤش تؤمار كرابيَت21 .
ئةو ضةند روَذةى كة لة توَثزاوا بوون ذنان توشى دنيايةك لة مةينةتى و
دةردةسةرى و ئازارى جةستةيى و دةروونى بونةتةوة  .تا دةطاتة سةردةستدريذى
كردنة سةر ئافرةتان  (.كاتيَك ثياو و ئافرةتةكان ليَك جياكرانةوة  ،جةالدةكان
دةستدريَذييان كردوَتة سةر ناموسى ئافرةتةكان و تةعةدايان ليَ كردوون )28 .
بة دوور لة هةموو دابونةريتيَكى مروَظايةتى سوكايةتيان بة كةرامةتى هاوالَتيان
كردووة  ،زوَربةى شايةدحالَةكان دةستدريَذى ناموسييان بينيوة " ،رةمحة
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عبالكريم " دةلَىَ ( بة ضاوى خوَم لة سةربازطةى توَثزاوا دةستدريَذى كردنة سةر
ئافرةتامن بينيوة  ،كضيَكى زوَر جوان كة ناوى بةيان بوو خةلَكى يةكيَك لة
طوندةكانى قةرة حةسةن بوو  ،تةمةنى "  82ـ  " 85سالَ بوو عةسكةرةكان
ثةالمارياندا  ،هةر ئةو شةوة لة تاوا شيَت بوو دوايى لة قاعةكان بة زجنري
دةيانبةستةوة بة ثةجنةرةكانةوة ) 21 .
هةروةها ئافرةتيَكى هةالَتووى عةرعةر دةلَيَت ( روَذى وا هةبووة دوانزة ثياو
هاتونةتة الم و دةستدريذيان كردوَتة سةر ناموسم ) 23 .
هاوكات لة زينداني نوطرة سةملانيش سةربازةكان دةستدريَذيان دةكردة سةر
ئافرةتةكان ،حاجي حةمة ئةمني ،كة يةكيَك بوو لة زيندانيةكاني نوطرةسةملان
ئاماذة بةوة دةكات كة جاريَكيان ضووم بؤ ذورةكةي حةجاج بؤ هةنديَ كار ،لة
دةرطاكةوة بينيم ئافرةتي بردبووة ذوورةوة بؤية بة تورِةييةوة دةريكردمة
دةرةوة22 .
هاوكات زؤريَك لةو ذنانةي كة دةستدريَذيان كراوةتة سةر لةبةر دؤخي كؤمةآليةتي
ناتوانن راستةوخؤ ئةو ثرسة باس بكةن ،بةالم لة الي كةسانيَك كة دلَنيابن ليَيان
ئةو ثرسة باس دةكةن ،ريَكار مزووري ،ضاالكي بواري ئةنفال و جينؤسايد ( ،بة
نووسةري ) راطةياند :لة كاتي كؤكردنةوةي بةلَطة بؤ كةيسي ئةنفال لة دادطاي
بالَاي تاوانةكان لة سالَي  1111 – 1116ضاوثيَكةوتننمان لةطةلَ  81ذني ئةنفالدا
كردووة لة كؤمةلَطة زؤرةمليَكان ( ديارة ناوي ذنةكان و شويَن و جيَطةيان الي ريَكار
مزوري ثاريَزراوة ) خؤيان لةطةلَ ثاريَزةران و داكؤكيكاراني ئةو بوارة كؤبوونةتةوة
و سةردانيان كردوون ،باسي دةستدريَذيان كردووة لة زينداني تؤثزاوا ،تةنانةت
كةسيَكيان ويَنةي ( ئةشيعةي ) ئةو سةردةمي ثيَ بوو كة حةوزي شكاوة ،لة كاتي
دةستدريَذي بةزؤري سةربازةكاندا حةوزي شكاوة و نةشتةرطةري بؤ كراوة ،بةهؤي
ئةو حالَةتةوة.
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زؤريَك لة طيَرانةوة و شايةدحالَةكان ئاماذة بةوة دةكةن كة بةشيَك لةو ذن و
كضانةي ئةنفالكراون و بيَسةروشويَن كراون ،لة ناوخؤي عيَراق و لة دةرةوةي عيَراق
فرؤشراون ،هةرضةندة تا ئيَستا هيض يةك لةو كضانة نةهاتوونةتةوة هةريَمي
كوردستان و ئةو دةنطؤيانة بسةمليَنن ،بةآلم هةنديَك ثيَيان واية بةشيَك لةو
كضانةي كة لة ناوخؤي عيَراقدا بة ئةفسةر و سةرؤك عةشريةتةكان فرؤشراون،
هاتوونةتةوة كوردستان بةآلم لةبةر سومعة و اليةني كؤمةلَايةتي قسة ناكةن.
لةبةر ئةوةي تا ئيَستاش ئامار و داتايةكي دروست ،لة اليةن دةزطا
ثةيوةنديدارةكاني حكومةتي هةريَمةوة لةسةر ذمارةي راستةقينةي ئةنفالكراوان لة
بةردةستدا نية ،بة تايبةتيش كضاني ئةنفالكراو كة ئاماجني سةرةكي ئةم
ليَكؤلَينةوةيةية ،بؤية ثةنا بؤ تويَذينةوة ئةكادمييةكان دةبةين ،بة تايبةتيش
ئةوانةي فؤرمي راثرسيان لةناو كةسوكاري ئةنفالكراواندا ثرِكردؤتةوة.
بةثيَي ليَكؤلَينةوةي ( ئةنفال  ،كارةسات ،ئةجنام و رةهةندةكاني ) لة نوسيين
(يوسف دزةيي) كة وةك نامةي ماستةر ثيَشكةشي بةشي كؤمةلَناسي لة كؤليَجي
ئادابي زانكؤي صةالحةدين كردووة ،كة  382كةيسي وةرطرتووة ،طةيشتؤتة ئةو
ئةجنامةي كة ريَذةي ئةنفالكراوان (  ) %65,5يان لة رةطةزي نيَرينةن و ( ) %32,5
لة رةطةزي ميَينةن ،ئةو ريَذةيةي كة لة رةطةزي ميَيينةن و تةمةنيان لة نيَوان (88
بؤ  ) 31سالَيداية كضانن لة (  ) %32,5ئةنفالكراوان ثيَك ديَنن و بيَسةروشويَنكراون،
كة كؤي تةمةنةكاني تر كة ئةنفالكراون بة مندالَ و ثريو سةرو  31سالَيةوة لة
رةطةزي ميَ لة (  )%65,5ثيَك دةهيَنن .ئةو كةسانةي لة رةطةزي ميَيينةن و
ئةنفالكراون و نةطةرِاونةتةوة ريَذةيةكي بةرضاوي ئةنفالكراوان ثيَك دةهيَنن25.
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لة ئةجنامي تويَذينةيةوةيةكي زانستيدا بة ناوي ( ئةنفالي طةرميان ،رةهةندة
دميوطرايف و ئابووري كؤمةآليةتيةكاني ) لة نوسيين ( جاسم حمةمةد عةلي ) كة
ثيَشكةشي بةشي جوطرايف زانستة مرؤظايةتيةكاني زانكؤي سليَماني كردووة،كة
 311كةيسي وةرطرتووة ،طةيشتؤتة ئةو ئةجنامةي كة ريَذةي ئةنفالكراوان
( ) %53,5يان لة رةطةزي نيَرينةن و (  ) %26,5لة رةطةزي ميَينةن ،ئةو ريَذةيةي
كة لة رةطةزي ميَيينةن و تةمةنيان لة نيَوان ( 88بؤ  ) 31سالَيداية كضانن لة ()%26
ئةنفالكراواني ثيَك ديَنن و بيَسةروشويَن كراون ،كة كؤي تةمةنةكاني تر كة
ئةنفالكراون بة مندالَ و ثريو سةرو  31سالَيةوة لة رةطةزي ميَ لة (  )%52ثيَك
دةهيَنن .ئةم ليكؤلَينةوةية طةيشتؤتة ئةو ئةجنامةي كة زؤرترين ئةو كةسانةي لة
رةطةزي ميَيينةن و ئةنفالكراون و نةطةرِاونةتةوة تةمةنيان لة نيَوان (  88بؤ ) 31
سالَيداية26.
بةآلم لة تويَذينةوةي ( ئةنفال و رةهةندة سؤسيؤلؤجيةكاني )ي (حمةمةد رةئوف )
كة وةك ليَكؤلَينةوةي دةرضوون ثيَشكةشي بةشي كؤمةلَناسي زانكؤي سليَماني
كردووة لة سالَي  ،1111كة  811كةيسي وةرطرتووة ،دةركةوتووة لة (()%61,81ي
ئةنفالكراون لة رةطةزي نيَرن و ريَذةي ()%38,11يان لة رةطةزي ميَن ،لة رةطةزي
ميَدا ( )%31,35يان لة تةمةني (  88بؤ  ) 31سالَيدان21.
لة هةر سيَ تويَذينةوةكةدا دةركةوتووة كة ئةو كضانةي ئةنفالكراون و تةمةنيان لة
نيَوان (  88بؤ  ) 31سالَيداية ،زؤرترين ذمارةي ئةنفالكراواني رةطةزي ميَينة
دةطرنةوة ،ئةمةش ئةوة دةخاتةرِوو كة بةشي زؤري ئةوانةي ئةنفالكراون لة
رةطةزي ميَ ،كضان و ذنة طةجنةكانن  ،كة يان زيندةبةضالَكراون و ياخود
فرؤشراون.
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فرؤشتين كضاني ئةنفال لة ناوخؤي عيَراقدا

فرؤشنت و بردني كضاني ئةنفال لة اليةن ئةفسةران و سةرؤك عةشريةتةكان و
سةرؤك جاشةكانةوة ،هةروا بة ئاساني و لةخؤوة نةبووة بةلَكو لة اليةن حيزبي
بةعسةوة شةرعيةتي ثيَ دراوة ،بةو ثيَيةي بةرثرساني حيزبي بةعس بة نهيَين
تةواوي ئةفسةر و فةرماندة سةربازيةكانيان ئاطادار كردؤتةوة لةوةي لة كاتي
ثرؤسةي ئةنفالدا هةر شتيَكيان دةستكةوت بؤ خؤيان و ذنةكانيشيان بةثيَي شةرع
حةآللَة.
لة كؤبوونةوةيةكي ئةفسةراني ئيستخباراتي سوثا لةطةلَ موستةشارةكان ثيَيان
رادةطةيةنن كة ميدلَ ست وؤض لة زاري مستةشار حمةمةد عةلي جاف
طواستويةتيةوة ،ثيَيان وتراوة :ئيَوة هةر مالَ و سامانيَكي ثيَشمةرطة هةية و لة
شةرِدا دةسيت بة سةردا دةطرن بؤخؤتاني ببةن ،ذنةكانيشيان بةثيَي شةرع و ياسا
حةاللَي ئيَوةية21 .
ئةم قسةيةي بةرثرساني ئيستخبارات ،هةروا ساناو لةخؤوة نةبووة بةلَكو برِياري
حيزبي بةعس بووة و دواتر ئةم برِيارة لة ثرؤسةي ئةنفالدا رةنطي داوةتةوة.
ئةطةرضي فرؤشتين كضاني ئةنفال لة اليةن رذيَمي بةعسةوة ليَرةولةويَ دةبيسرتا،
بةآلم بؤ يةكةجمار ئةم ثرسة لة اليةن بةرةي كوردستانيةوة بة ئاشكرا راطةيةنرا و
لة راثؤرتي بةرةي كوردستاني كة لة شةش حيزب ثيَك هاتبوو لة 8818 \ 1 \ 12
لة ياداشتيَكدا ،ليستيَك لة قوربانيياني ئةنفالي طوندةكاني هةردوو ثاريَزطاي
كةركوك ء سليََماني بؤ ليذنةي مايف مرؤظي نةتةوةيةكطرتووةكان ناردووة كة تةنها
لة هةردوو مانطي ئادارو نيساني  . 8811زيانةكان بةو شيَوةية بووة:
 ) 111 ( .8طوندو شار و شارؤضكة ويَرانكراون.
 21 ( .1هةزار ) خيَزان راطويَزراون (  86هةزاريان ) لة زيندانةكاني رذيَمدان.
 ) 1211 ( .3ذني ناوضةكاني زةنطةنة و جةباري ء سةنطاو لة زينداني دوبز
بةندكراون.
 ) 5611 ( .2ذني ناوضة جياجياكان لة ناحيةي يايضي بةندكراون .
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 ) 2561 ( .5منداأل لةطةأل ئافرةتاندا كة بة دةيانيان ليَ مردوون و .منداآلني تةمةن
شةش مانط تا يةك سالَي ،هةر يةكةي بة  51دينار فرؤشراون
 ) 1621 ( .6ثياو شويَنبزر كراون .
 .1سوكايةتي بة رةوشت ء كةرامةتي ئافرةتان و ئازاردانيان ،دوور لة هةموو
دابءنةريتيَكي مرؤظايةتي28 .
بةثيَي سةرجةم طيَرِانةوةكان و وتةي شايةدحالَةكان ،بةشيَك لةو كضانةي تةمةنيان
لة نيَوان ( 81بؤ  ) 15سالَيداية بة تايبةتيش ئةوانةي كة جوان و بةرضاوي بوون
دراونةتة ئةفسةر و شيَخة عةرةبةكان و لة بةرامبةريشدا برِيَك ثارةشيان ثيَ دراوة،
هةر وةك هاوآلتيةكي خةلَكي شاري سليَماني دةيطيَرِيَتةوة ( نةيويست ناوي
بآلوبكريَتةوة) لة سالَي  8811لة حيلة سةرباز بووة ،رؤذيَك يةكيَك لة سةربازةكان
ديَت و ثيَيان دةلَيَت :هةر كةسيَك دةيةويَت كضي كورد بهيَنيَت ،دةتوانيَت داواي
بكات و بؤي ديَنن و  51ديناريشي دةدةنيَ51 .
فرؤشتين كضاني ئةنفال لة نووسيين نووسةرة طةورةكاني عيَراقيشدا باس كراوة،
كةنعان مةكية ،نووسةري طةورةي عيَراقي لة كتيَي ( القصوة وصمت )دا دةنوسيَت
 :ثيَش ئةوةي سةرداني باكووري عيَراق بكةم ضةندين حيكايةتي سةيرم بيستبوو،
بيستبووم ذناني كورد لة بازارِي كؤيلةفرؤشةكاني كةنداو دةفرؤشريَن.......ئاماذة
بةوةشدةكات كة :شوفيَريَكي كورد لة ريَطاي بةغد – عومان كاري كردووة ،كاتيَك
ئؤتؤمبيلةكةي لة ريَطاي نزيك شاري رومادي ثةكي دةكةويَت ،دوو ئافرةتي كورد
ليَي نزيك بوونةتةوة و بة زماني كوردي لةطةلَيدا دواون ،ليَ دةثارِيَنةوة
بيانطةيةنيَتة سليَماني ،ثاش طفتوطؤ لة نيَوان ئافرةتةكان و شوفيَرةكة ثيَيان
وتووة كة ئةوان لة كاتي شاآلوةكاني ئةنفالي  8881دا دةستطريكراون و
ئةفسةريَكي بضوك لة سوثاي عيَراقي بة سةرؤك خيَليَكي ناوضةي ثاريَزطاي ئةنباري
فرؤشتوون ،بةآلم شوفيَرةكة ،داواكاري ئةو دوو ذنة رةت دةكاتةوة58.
لة اليةكى تريشةوة بةشى زوَرى ئةو ئافرةتة طةجنانة درانة ئةفسةر و رةفيق
حيزبى و سةرةك عةشرةتةكان و بةزوَر ليَيان مارةكراون بةبىَ طويَدانة هيض ياسا و
دابونةريتيَك  (.ئامينة حةمة ئةمني صالَح 81 ،سالَ و لةدايك بوى  8816خةلَكى
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طوندى طوثتةثةية لة كيميابارانةكةى طوَثتةثةدا دايكى و باوكى و ضوار خوشك و
دوو براى شةهيد بوون  ،خوَشى ئةنفال دةكريَت و رذيَم دةيداتة يةكيَك لة رةفيق
حيزبىيةكان و  81هةزار ديناريشى بة خةالَت دةداتىَ  ،ئيَستا ئامينة خيَزانى ئةو
رةفيق حيزبيةية و دانيشتووى شاروَضكةى " تةميومةية" لة ثاريَزطاى بةسرة و
ضوار منالَيشى هةية ).51.
هةروةها بةشيَكى زوَرى خةلَكى شارةكانى بةغدا و باشوورى عيَراق ئاطادارى ذيان و
ضارةنوسى ئةو كضانةن كة دراون بة رةفيق حيزبييةكان  .ئةوةتا سريوان ئةمحةد
بةط  ،دانيشتووى شارى بةغدا لة طةرةكى رةشيد دةليَت ( هاورِيَيةكم بةناوى
ئةمحةد حاجى ئةمني ناسراو بة ئةبو ئازاد شويَنى زياتر لة  21كضى كوردى
ئةنفالكرا و ثيَ دةزانيَت كة لة اليةن رذيَمةوة دراون بة رةفيق حيزبييةكان ،
هةروةها ئةبو ئازاد زانيارى تةواوى لةسةر شويَنى ئةو كضة كوردة ئةنفالكراوانة
هةية )53 .
سةرةرِاى فروَشتى ئافرةتان بة ئةفسةر و رةفيق حيزبييةكان زوَر جار بةكوَمةلَ
عةرةب ضونةتة ناو زيندانيةكان و ئافرةتة جوانةكانيان هةلَبذاردووة  ،هةر وةك
رةمحة عبدالكريم دةلَيَت  (:دوو هةفتة بوو برابوينة دووبز  ،روَذيَك كوَمةلَيَك
سةيارةى جامرِةش هاتن  ،هةمووى عةرةبى دزداشةلةبةر بوون بةناو قاعةكةدا
ئةطةرِان  ،زابتى قاعةكةى ئيَمة ثياويَكى باش بوو ثيَى ووتني هةرضى ذنى جوان و
جةحيَلَ هةية لةضكةكانتان لة دةموضاوتانةوة بئالَيَنن  ،ئةمانة هاتوون هةرضى
جوان بيَت و عةقلَيان بيربِيَت ئةيبةن بوَ خوَيان ،كوَمةلَيَكيان جيا كردةوة و
برديانن)52.
هاوكات بةدرية جةالل ،ئةوة دةطيَرِيَتةوة كاتيَك بةرةو تؤثزاوايان بردن لةطةلَ كضة
تةمةن  81سالَةكةي و براو كةسوكارةكةي و ميَردةكةي لة يةكرتيان جياكردنةوة،
تةنها خؤي و كضة تةمةن  81سالَةكةي بةيةكةوة مانةوة تا دوو مانط شةوانة هةر
جارةي كؤمةلَيَك جل سةوز دةهاتن هةر يةكةيان كضيَكيان لةطةلَ خؤياندا دةبرد و
نةياندةهيَنايةوة كاتيَكيش ثرسيارمان دةكرد دةيانوت بردوومانةتةوة بؤ الي
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كةسوكارةكانيان لة شةويَكي دواي ئةو دوو مانطة هاتن و كضةكةي منيشيان بؤ
هةتا هةتاية برد ئيَستاش ضاوةرِوانيم رؤذيَك كضةكةم بطةرِيَتةوة55.
( ئةوةى جيَطاى قيَزليَبوونةوةية رذيَم ئةجنامى دابيَت ئةوةية كة ويَرِاى سوكايةتى
كردن بة ئافرةتان و ئازاردانيان  ،رذيَم كةوتة مامةلَة و سةودايةكى تر  ،ئةويش
فروَشتنى ئافرةتان بوو ،هةر وةك ضةرخةكانى ناوةرِاست و كرِينوفروَشتنى بةندة "
عةبد" و طةرِانةوة بوَ سيستمى " عبودييةت " ) 56
لة اليةكي تر رذيَم تةنها بةوة نةوةستاوة و كةوتؤتة دابةشكردني كضاني ئةنفال بة
سةر ماالنداو وةك كؤيلة دابةشي كردون ،لة ضاوثيَكةوتين نووسةر و ميَذوونووس (
صديق صالَح ) لةطةلَ كةسيَكدا بةناوي ( رةزا عةبدولرةمحان ) كة لة سالَي 8811
ضةندين جار بؤ كرِيين كةلوثةلي دوكانداري لة سليَمانيةوة ضؤتة بةغداد حاجيةكي
عةرةب دةناسيَت ،كة نيَوةرؤ دةضيَتة مالَي و لةويَ حاجي باسي كضاني ئةنفال
دةكات و دةلَيَت :ضةند رؤذيَك لةمةوبةر ،ريَكخراوي حيزبي بةعسي طةرِةكةكةمان،
بانطي كورِةكةميان كرد ،كة ضونة ئةويَ دةبينن ذمارةيةكي زؤر ئافرةتي طةجني
كورديان داناوة و خةريكن بة سةر ئةو ماآلنةدا بيانبةخشنةوة كة خؤيان
مةبةستيانة و ثيَشرت دياريان كردوون ،بةزؤر دوان لةو كضانة دةدةن بةسةر
كورةكةمداو ،لةطةلَ خؤيدا هانيانية مالَةوة ،ئيَمة كة خيَزلنيَكي شيعة مةزهةبني،
ئةمةيان بؤ ضاوديَريكردن و تاقيكردنةوةمان لةطةلَدا كردوون ،ضونكة دةزانن ئةم
كارةمان بةالوة نارِةوا و نامرؤظانةية ،كورةكامن كة ئةو دوو كضةيان هيَنايةوة وتيان
بابة ئيَمة ئةو دووانة بة خؤشكي خؤمان دادةنيَنني ،تا بؤمان بكريَت ريَز و
شةرةفيان دةثاريَزين ،وة ناهيَلَني لة طولَيَك كالَرتيان بةرامبةر بكريَت.
جا ئةوةبوو هيَنامان دلَنةواييمان كردن و ب ةنةرمونياني لةطةلَياندا جووآلينةوة ،لة
قاتي سةرةوةي خانووةكةماندا ذوريَكمان بؤ تةرخان كردن ،هةموو ثيَويستيةكي
ذياني رؤذانةمان بؤ دابني كردن ،هةر لة جلوبةرطةوة تا خواردةمةني و شيت تر،
ئيَستاكة حةز ئةكةم كة تؤ كوردي و جيَي متمانةي مين بيان بيين و دلَيان
بدةيتةوة ،دلَنيايان بكةي كة ذيانيان ثاريَزراو دةبيَ و سةالمةت و سةربةرز دةبن لة
المان ،وا من دةضمة دةريَ و هةردووكيانت دةنيَرمة ال ،واقم ورِمابوو ،نةمدةزاني
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ضي بلَيَم دةتطوت خةون دةبينم ،تؤبلَيَي ئةمة راست بيَ :هيَندةم زاني دةرطاي
هؤدةكة كرايةوة و دوو كضة كوردي كزؤلَةي خةمطني ،وةك دوو كؤترة كيَويي بالَ
كراو ،هاتنة ذوورةوة ،هةر كةمنيان بيين ،بة سيماورِوالَةمتدا زانييان كوردم ،هةر
دوو دايان لة ثرِمةي طريانيَكي سةرطةردانانة و كرؤزانةوة و شيوةنيَكي
دريَذخايةنيان كرد ،كة بةردي دةكرد بة ئاو و داري دةهيَناية قسة ،دةت وت بةسةر
دوونياوة نيم وةك برايةكي خوشك ليَ بزربوو بة جؤش طريام ،ئةجما ئارام بوومةوة
و كةومتة قسةكردن لة تةكياندا و دلَدانةوةيان ،ومت ددان بة خؤتاندا بطرن ،تازة
قةوماوة و نابيَت زؤر نارِةحةتنب ،باسي ضاكي مالَةكةيان كرد ،وتيان  :ئيَمة خةلَكي
طةرميانني كاتيَك هيَزي ئةنفال طةرِان،ثةالماري ناوضةكةي داين ،دايكمان و برايةكي
بضووكمان ديوة كوذراون ،نازانني باوك و براكامنان ضييان ليَ بة سةرهاتووة،
دواجار كة ئيَمةيان طرت و دووريان خستينةوة لةويَ لةتةك كؤمةلَيَك ئافرةتي
هاوتةمةمناندا جودايان كردينةوة و هيَنايانينة ئيَرة ،يةك يةك و دووان بة سةر
ضةند مالَيَكي عةرةبدا دابةشيان كردين.
ثرسيم كةس لة سليَماني دةناسن ،ئةوانيش ناونيشاني ئامؤزايةكي دوكانداريان
داميَ طفتم دانيَ كة زووزوو سةريان ليَ بدةم ،و دلَخؤشيم دانةوة كة خةميان نةبيَ و
ئةو ئامؤزايةيان بؤ دةدؤزمةوة ،دواي طةرانةوةم بؤ سليَماني دووكاني ئامؤزاكةيامن
دؤزيةوة ،كة باسةكةم بؤ طيَرِايةوة سةرةتا لة ترسا نكؤلَي لة ناسينيان دةكرد،
بةآلم كة باسةكةم بؤ طيَرِايةوة متمانةي ثيَ كردم ،داواي كرد لةطةلَ خؤمدا بيبةمة
اليان ،لة سةفةري دواتردا ئةويشم برد ،هةرسيَكيان باوةشيان بةيةكرتدا كردوو،
دواتر لةطةلَ خؤماندا ئةوامنان هيَنايةوة .بؤ سليَماني51.
بةثيَي بةدواداضونيَكي رؤذنامةي خةبات ،لة ناوضةي شةترة و شةنافية و ديوانية
ئافرةتي ئةنفالكراو هةية كة بة سةرؤك عةشريةتةكان فرؤشراون ،لة ناوضةي
شةترة ( شةترة قةزايةكة سةر بة ثاريَزطاي زيقار ) ضاويان بة ضةند كةسيَك
كةوتووة كة طوتويانة (  ) 5 – 2ئافرةت لةويَ هةن بة ئةسلَ كوردن و شوويان بة
عةرةب كردووة ،لة ماوةي ئةنفالدا هيَناويانة طوتوويانة ئةم ئافرةتانة بةشوو
دةدةين كيَ مارةيان دةكات ،ئيَستا ئةوان لةويَن و مندالَيان هةية ،طةورةبوون،
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ثيَان وتني ئيَوة ضيتان دةويَت ليَيان ،ومتان مادام ذنةكان كوردن ئةطةر ثيَيان
خؤش بيَت لةطةلَ هاوسةرةكانيان مبيَننةوة ئةوا با مبيننةوة ،ئةطةر ثيَيان خؤش
نية هةر شتيَك بيَتة كردن بؤيان دةكةين ،هةتا ئةطةر ثيَكةوة بيانبةينةوة بؤ
كوردستان ،بؤية ثياوةكانيان ريَطةيان نةدا ضاوثيَكةوتن لةطةلَ ذنةكاندا بكةين
بةلَكو تةنها خؤيان قسةيان بؤ كردين ،هاوكات لة ديوانيةش لة دواي راطويَزاني
هاولَاتياني كورد بؤ ئةو ناوضةية ذمارةيةك لة ئافرةتةكانيان دراونةتة سةرؤك
عةشريةت و ئةفسةرةكان51 .
برِوانة ويَنةي ذمارة 88

لةطةلَ فرؤشتين كضان و ذناني ئةنفال ،رذيَم كةوتة فرؤشنت و سةوداكردن بة
منداآلني ئةنفال ،بةثيَي وتةي د .زةكية ئيسماعيل كة ئةندامي ئةجنومةني
نويَنةراني عيَراق بووة لة  * 1116بةثيَي بةلَطةنامةيةك رذيَمي عيَراق  111مندالَي
ئةنفالي داوةتة يةكيَيت ئافرةتاني عيَراق ،بةثيَي نوسراويَكي بةرِيَوةبةرايةتي
كةركوكي موخابةراتي عيَراقي كة بؤ بةريَوةبةرايةتي طشيت موخابةراتي عيَراقي
لةويَشةوة بؤ رةفيقة مةنال يونس سةرؤكي يةكيَيت طشيت ئافرةتاني عيَراق
نيَردرابوو ،باس لةوة دةكات كة لةطةلَ ئةو نوسراوةياندا ،وةجبةي يةكةمي
011

منداآلني طرياو لة هةلَمةتةكاني ئةنفال لة باكووري عيَراق بؤ يةكيَيت طشيت
ئافرةتاني عيَراق دةنيَرين( اختاذ ماترونة مناسبا حبقهم – بؤ ئةجنامداني ئةوةي بة
ثيَويست دةزانن بةرامبةريان )  ،زةكية ئيسماعيل ئاماذة بةوةش دةكات ،لةو
بةلَطةنامةيةدا باسي تةمةني ئةو مندالَانة كراوة نةك ناوةكانيان ،كة تةمةنيان لة
نيَوان  1مانط تا  2سالَدا بووة ،ذمارةي ئةو وةجبةيةي يةكةميان زياتر لة 111
مندالَي كورد بووة ،ئةو منداالنة بةثيَي هةنديَ زانياري ئةوانة ئةو كات بردراونةتة (
القرية العراقية  8كة لة سالَي  8811دامةزريَندرا بوو ،دةكةويَتة بةرةي كةرخ لة
بةغدا ،هةروةها هةنديَ زانياري باس لةوة دةكةن كة ئةو منداآلنة بةو حسابةي
سةرؤك كؤمار باوكيانة بةناوي ئةوةوة تؤمار كراون ،دواتر خراونةتة ناو سوثاي
ميَردمندالَاني سةدام و سوثاي فيداييةكاني سةددام58 .
*دكتؤرة زةكي ئيسماعيل حةقي ،كوردي فةيلية و لة بةغداد لةدايك بووة،
دكتؤراي هةية لة ياساي نيَودةولَةتيدا و لة دواي ثرؤسةي ئازادي عيَراق لة
ئةمريكاوة دةطةريَتةوة عيَراق و لة ئازاري  1112دةبيَتة راويَذكاري وةزارةتي دادي
عيَراق ،لة سالَي  1116دةبيَتة ئةندامي ئةجنومةني نويَنةراني عيَراق .لة سالَي 8852
بؤتة ئةندامي ثارتي دميوكراتي كوردستان و لة شؤرشي ئةيلولدا دةبيَتة ئةندامي
كؤميتةي ناوةندي ثارتي ،هاوكات سكرتيَري يةكيَيت ئافرةتاني كوردستان بووة لة
سالَي .8811
بةآلم بةثيَي بةلَطةنامةيةكي ( القيادة العامة للقوات املسلحة ) فةرماندةي طشيت
هيَزة ضةكدارةكاني عيَراق  ،كة لة  8811/2/13دا ئاراستةي فةيلةقي يةك كراوة،
كة ئةوكات عةميد روكن عةدنان ناجي فةرماندةي بووة ،فةرمان دةدات ئةو ( )151
تيَكدةر و بةكريَطراوةي كة دةستطرييان كردوون ( ثياوةكان ) بنيَردريَنة
فةرماندةيي فةيلةقي (  ) 2كة بنكةكةي لة عةمارةية  ،ئافرةتةكان بنيَردريَنة
فةرماندةي فةيلةقي (  ) 3كة بنكةكةي لة بةسرا بوو ،مندالَةكانيش بنيَردريَنة
سةربازطةكاني مةشقي تانك و زريَثؤش لة تكريت61 .
برِوانة ثاشكؤي ذمارة 81
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فرؤشتين كضاني ئةنفال بة وآلتاني دةرةوة

سةرةراي دةسرتيَذي كردنة سةر ئافرةتان لةناو زيندانةكان و دواتريش فرؤشتين
بةشيَك لة كضان و ئافرةتان ،بةثيَي زؤريَك لة بةلَطةنامةو طيَرِانةوةي شايةحتالَةكان،
بةشيَكي زؤري كضان و ئافرةتان فرؤشراون بة ولَاتاني ناوضةكة ،ضونكة بةشي
زؤري ئةو كةسانةي ئةنفال كران و نةطةرِانةوة لة رةطةزي ميَ ئةوانةن كة تةمةنيان
لة نيَوان  81بؤ  31سالَيداية ،ضونكة لة دواي بردنيان لة زيندانةكاني دبس و تؤثزاوا
ئيرت نةبينرانةوة ،هةر وةك ئةمني جةالل ئةمني لةدايك بووي 8832ي طوندي
هةيدةربةطي سةر بة ناحيةي ئاغجةلةر دةلَيَت :كضة جوان و جاحيَلَةكانيش كةس
نةيدةزاني بؤكويَيان بردوون و ضييان بة سةر هات ،ئةوةندة ئةزانني تاوةكو تؤثزاوا
هةموومان ثيَكةوة بوين و لةويَ لة يةكرت جياكراينةوة 68 .
بةثيَي زؤريَك لة بةلَطة و طيَرِانةوةكان رذيَمي بةعس ،دةرطاي بؤ ميسريةكان
كردؤتةوة كة ئةو كضانة ببةن بؤ خؤيان ،لة ديارترين بةلَطةنامةش ،بةلَطةنامةى
فرؤشتين (  )81كضي ئةنفالة بة وآلتي ميسر  ،بةثيَى بةلَطةنامةى ذمارة ( ) 618
سالَى  8818رذيَم لةسةر داواى والَتى ميسرى عةرةبى ( ) 81كضى كوردى ئةنفال
رةوانةى مةهلاكانى ئةو والَتة دةكات  ،هةر وةك لة بةلَطةنامةكةدا هاتووة \:
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بة ناوى خواى طةروة و ميهرةبان
ذمارة 8618 /
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نهيَنى و زوَر بةثةلة
بةرِيَوةبةرايةتى هةوالَطرى ثاريَزطاى كةركوك
8818

بوَ  /بةرِيَوةبةرايةتى موخابةراتى طشتى
بابةت  /جيَبةجيَ كردن
دواى ئاماذةى راستةوخوَ لة اليةن سةركردايةتى سياسييةوة  ،هةلَساين بة
ئةجنامدانى ثروَسةكانى ئةنفاىل ( يةكةم و دووةم )  ،كة تيايدا كوَمةلَيَكى
جوَربةجوَرمان لة هاوالَتيانى ئةو ناوضانة دةستطريكرد  ،لةطةلَ ذمارةيةكى بةرضاو
لة كضان كة تةمةنيان لة نيَوان (  82ـ  ) 18سالَيدان  ،هةروةها بةثيَى
فةرمانةكانى ئيَوةى بةرِيَز ذمارةيةك لةو ئافرةتانةمان رةوانةى " مةهلاو يانة
شةوىيةكانى " والَتى ميسرى عةرةبى كرد  ،ئةويش لةسةر داواى خوَيان واتة "
دةولَةتى ميسر "  ،ئةمةش ليستى ناوى سةرجةم ئةو كضانةن لةطةلَ تةمةنةكانيان
بفةرموون بوَ ئاطاداريتان لةطةلَ ريَزدا :
ناوةكان

تةمةن

طةالويَذ عادل رةحيم

81

ضيمةن نازم عةباس

13

لةيال عةباس جةوهةر

18

لةميعة نازم عومةر

88

ثةميان شوكر مستةفا

86

خوَراسان عبداهلل توَفيق

11

قةدرىية ئةمحةد ئيرباهيم

81
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طوليلك ئيرباهيم عةىل

88

خةولة ئةمحةد فخرالدين

15

عيسمةت قادر عةزيز

12

نةجيبة حةسةن عةىل

81

حةسيبة ئةمني حةمزة

18

شليَر حةسةن عةىل

11

شوكرية روَستةم حمةمةد

11

حةسيبة هيدايةت ئيرباهيم

85

كويَستان عةباس مولود

16

سروة عومسان كةريم

81

سوَزة مةجيد بةسيم

18

ئيمزا
بةرِيَوةبةري موخابةراتى ثاريَزطاى كةركوك
8818 / 81 / 11
( برِوانة ثاشكوَى ذمارة ) 88

001

بلَاوبوونةوةي ئةم بةلَطةنامةية زؤرترين كاردانةوةي بة دواي خؤيدا هيَنا ،بةوةي
هةنديَك بة دروسيت دةزانن و هةنديَكيش بة نادروسيت دةزانن ،ضؤنيةتي
بلَاوبوونةوةي ئةو بةلَطةنامةية بةم شيَوةيةية:
د .زةكي ئيسماعيل حةقي ،كة ئةندامي ئةجنومةني نويَنةراني عيَراق بووة لة
هاوثةمياني شيعةكان لة سالَي  ،1116ئاماذة بةوة دةكات كة ئةو بؤ يةكةمينجار
ئةو بةلَطةنامةيةي بآلو كردؤتةوة ،رايدةطةيةنيَت :من راويَذكاري وةزارةتي داد
بووم ،نوسينطةكةم لة سةرةوةي نوسينطةي ثؤلَ برميةر حاكمي عيَراق بوو،
ذمارةيةك الوي رؤذنامةنوس و كارمةندي ديكةي عيَراق لةو كؤشكةدا دةمانةوة،
شةويَك يةكيَكيان ثيَي بةر ويَنةيةك دةكةويَ و ويَنةكة بةردةبيَتةوة كة طةجنينة
(خزنة) يةكي لة ثشتدا دةبيَ و هاوار دةكات ( ) %81ي بؤ منة و خؤم دؤزميةوة،
ئةو طةجنة واي دةزاني خةزيَنةي ثارةية ،ئةمريكيةكان هاتن وتيان كةس نابيَ
بيكاتةوة تاوةكو جةنةرالَ كامبلي قازي هيَزةكاني ئةمريكا نةيةت.
د .زةكية بةردةوام دةبيَت و دةلَيَت ،كة جةنةرالَ كامبل هات و طةجنينةكة كرايةوة
يةكسةر سةدان بةلَطةنامة بةدةركةوتن و هةنديَكيان كةوتنة سةر زةوي ،الوةكة
دةطريا دةيطوت هيضم دةستنةكةوت ،زؤر كاسيَيت ظيديؤيي كؤبوونةوةكاني
ئةجنومةني وةزيراني عيَراقي تيَدا بوو ،د .زةكية ئةوة دةخاتة روو كة بةلَطةنامةي
ئةو  81كضة من لةويَ بينينم كة لة موخابةراتي كةركوكةوة نيَردراوة ،هةروةها
دةلَيَ تةنها  81كض نني بةلَكو  15كض دراونةتة وآلتة عةرةبيةكان61 .
سةرجةم ناوةكاني ناو بةلَطةنامةكة راسنت و بونيان هةية ،بةشيَك لة
كةسوكارةكةيان لة دووزخورماتو وة بةشيَكيشيان لة كفري نيشتةجيَن ،بةشارةت
ئةمني هةمزة ،كة براى حةسيبة ئةمني هةمزةية لةطةلَ هةردوو كضةكةى نةجيبة
حةسةن عةىل  85سالَ و شليَر حةسةن عةىل 81سالَ كة ناويان لة بةلَطةنامةكةدا
هاتووة ،لةَطةلَ حةسيبة هيدايةت ئيرباهيمى براذنى  ،دةلَىَ ( لة ثاش ئةنفالكردنيان
لة طوندى وارانيى خواروو هيَنايانة دوزو و لةويَوة بوَ توَبزاوا وة ثاشان بوَ دبسيان
بردن  ،ئيَمة تا ئةوىَ هةوالَيان ئةزانني ئةويش بة هوَى نيعمةت وارانى كةتا دبس
لةطةلَيان بوو ثاشان ئةو بةربوو  ،ئيَمة تا ئةمسالَ هةوالَيامنان نةئةزانى بةالَم كاتيَك
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زانيمان ناويان لةبةلَطةنامةكةدا هاتووة زوَرمان ثيَ خوَشبوو  ،بةالَم كاتيَك زانيمان
ناردويانن بوَ ميسر زوَر نارِةحةت بووين ضونكة ئةوان بةزوَر براوون ،ئةوان زوَر بة
رةوشت بوون ،لةطةلَ ئةوةشدا خوادةكا ئةوان سوَراغيان دةبيَت و ديَنةوة زوَر ثيَ
خوَشحالَ دةبني ،خوشكةكةم حةسيبة خوَى و ثياوةكةيى و شةش كضى ئةنفالة ،
بةالَم ناوى دوو كضيان لةبةلَطةنامةكةدا هاتووة ،هةروةها براو براذنةكةشم
ئةنفالة)63
هةروةها مام هيدايةت ئيرباهيم و فةحتىية جةالىل دايكوباوكى حةسيبة هيدايةت
ئيرباهيم كة ناوي لة بةلَطةنامةكةدا هاتووة سةرةتا مام هيدايةت وتى ( ئيَمة كاتىَ
زانيمان هةوالَى كضةكةمان هةية زوَرمان ثيَ خوَش بوو بةالَم كة بوَمان دةركةوت
نيَردراون بوَ ميسر  ،زوَر جةرطربِ بوو ضونكة كضةكةمان زوَر رةوشت بةرز بوو ...
ضي بكةين ...حةمد بوَ ئةو خوا  .....وةالَهى دةسةالَمت هةبواية ثةجنا بةعسيم
ئةكوشت  .....بةالَم ئاخ خ خ  ..ضي بكةم ثريى و نةخوَشى ) ،هةروةها
فةحتيةجةالىل دايكى دةلَىَ  :كضةكةم سىَ سالَ بوو شووى كردبوو منالَى نةبوو ،
ثياوةكةشى ئةنفالة ئيرت نازامن ئةلَيَن ناردويانة بوَ مةهلا  ،ئيمة ،هةركات بيَنةوة
وةك نورى ضاومان ريَزيان ليَ دةطرين ) 62
لة اليةكى ترةوة نامق عبداهلل توَفيق كة براى خوَراسان عبداهلل توَفيقة و كضةكةى بة
ناوى ضيمةن نازم عةباس ناويان لة بةلَطةنامةكةدا هاتووة ،دةلَىَ  :خوشكةكةم
ضوار منالَى هةبوو ميَردةكةشى ئةنفالة  ،بة راستى بة بيستنى هةوالَةكة لة اليةك
زوَرمان ثيَ خوش بوو كةماون ،لة اليةك مردمنان دةخواست ،هةرضةندة شتةكة
هيض دةسةالَتى ئةوانى تيَدا نية  ،بةالَم ئةوةى المان طرانة ئةوةية كة كةس لة
كاربةدةستان بة دةنطمانةوة نةهاتوون  ،وةفديَكيان نة ناردووة بوَميسر بوَ ئةوةى
سوَراغيان بزانني ) 65
ئةم بةلَطةنامةية زؤرترين ليَكدانةوةي بؤ دةكريَت ،زؤريَك ثيَيان واية بةلَطةنامةيةكي
نارِاستة و زؤريَكيش ثيَيان واية دروستة ،هةنديَكيش ثيَيان واية بةلَطةنامةكة
نارِاستة بةآلم فرؤش تين كضاني ئةنفال راستةيةكي حاشا هةلَنةطرة ،ليَرةدا
شيكاريةكي ورد بؤ اليةني راسيت و نارِاسيت ئةو بةلَطةنامةية دةكةين.
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يةكةم /راسيت بةلَطةنامةكة
راسيت و دروسيت بةلَطةنامة ثةيوةستة بة ضةند خالَيَكةوة لةوانة:
ئةو كةسةي بةلَطةنامةكةي بلَاوكردؤتةوة ،خؤي دكتؤراي لة ياساي
.8
نيَودةولَةتيدا هةية و كوردي فةيلية و ياساناسيَكي نيَودةولَةتية ،هةروةها خؤي
بةلَطةنامةكةي لة سندوقيَكي ناو كؤشكةكاني سةدامدا دةست كةوتووة ،واتا لة
دةسيت يةكةم بووة لة دةسيت كةسي دووةم وةري نةطرتووة.
ناوي تةواوي ئةو كض و ذنانةي لة بةلَطةنامةكةدا هاتووة راسنت و هةموويان
.1
لة ثرؤسةي ئةنفالدا ،بةركةوتوون و نةطةرِاونةتةوة.
شويَين بةلَطةنامةكة لة كةركوكةوة نيَردراوة بؤ بةرِيَوةبةرييت ئاساييشي
.3
طشيت ،واتا لةو ثاريَزطايةوة كة ئةو كض و ذنانةي ليَ طرياون و لةو زيندانةش
(تؤثزاوا ) كة ئةواني ليَ زينداني كراون.
شايةحتالَةكان خؤيان ئةو كضانةيان بينيوة كة لة اليةن ميسرةكانةوة
.2
براون " ،ئةلَماس ثري داود هةياس " كاكةيى لةدايك بوى  8838ى شارى كةركوكة
دةلَيَت ( من لةسالَى  8811كريكاربووم لة باخضةى " مةقةرِى قيادةى جةيشى
شةعبى ليواى كةركوك " بةيانيةك كارم دةكرد لة حةديقةكةدا سىَ ميسرى لة
بةصرةوة هاتبوون ،هاتن بوَ الى " سةردار " زابت تةوجيهى سياسى  ،وتيان
هاتوين بوَ ذنى كورد  ،ئةويش زانيارى نةبوو لةسةر شتى وا بوَية حةبسى كردن ،
بةيانى "قايدى جةيشى شوعبة " ناتق هات سةردار ثيَى وت  :ئةوانة هاتوون بوَ
ذنى كورد ،تو هيض زانياريةكت هةية لةسةريان ،ناتقيش وتى من هيض مةعلوماتيَكم
نية بوَية دةضم بوَ ( فةرع ) واتا فةرعى كةركوكى حيزبى بةعس ،نا تق ضوو ثاش
نيوسةعات طةرِايةوة ،بة سةردارى وت ئةو سىَ ميسرية بيَنن ،بةلَىَ شتى وا هةية،
لةطةلَ خوَيدا سوارى كردن ضون بوَ مةعةسكةرى توَثزاوا ،كة هاتنةوة مةقةرِى
قيادة سىَ ئافرةتيان لةطةلَ خوَيان هيَنابوو ،بة ضاوى خوَم هةرسىَ ئافرةتةكامن
بينى  ،تةمةنيان لةنيَوان "  81ـ " 11سالَ دةبوون و جلوبةرطى كوردييان
لةبةردا بوو ،دواتر ئافرةتةكانيان برد و روَيشنت ) 66
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بةلَطةيةكي تري فرؤشتين كضاني ئةنفال بة ولَاتي ميسر ،فرِؤكةوانيَكي
.5
ميسرية كة خؤي كضة ئةنفالةكاني بينيوة لة ميسر ،كة لة اليةن مستةفاي حةسةنة
طةورة ،ضاالكي بواري ئةنفالةوة قسةي لةطةلَ كراوة و ئاوا دةيطيَريَتةوة:
لة فرِؤكةخانةي برؤكسل بة رِيَكةوت ذنيَكي مةغريبيم ناسي كة دوو منالَي
جوانكيلةي ثيَ بوو ،دواي ئةوة ومت كوردم و لةرِيَكخراوي ضاك كار دةكةم لةسةر
دؤسيةي ئةنفال و هةلَةجبة ،يةكسةر ثيَي وومت ئؤي ميَردةكةم فرِؤكةوانيَكي
ميسرية و زؤر جار باسي بريةوةريةكاني خؤيم بؤ دةكات  ،يةكيَك لةو ضريؤكانةي
باسي هاتين كؤمةلَيك كضي كورد بوو لة سالَي  0988بؤ فروكةخانةي قاهرية ،ومت
بةلَكو قسة لةطةلَ ميَردةكةت بكةم و سؤراغيَكيان بكةين ،وتي بة سةر ضاو هةر كة
طةرِامةوة قسةي لةطةلَ بكة ئةوةش ذمارة تةلةفؤني مالَمانة.
دواي حةفتةيةك تةلةفؤمن بؤيان كرد ،ميَردي ذنةكة كة فرؤكةوانيَكي
خانةنشينكراوة ناوي حيكمةت بوو زؤر ميهرةبان بوو وتي هةرضيةك بة من بكريَت
بؤتي دةكةم ،وة وتي من بة ضاوي خؤم دةيان كضي كوردم بينيوة هةنديَكيان هةر
لة فرِؤكةخانة ئةفسةر و فرؤكةوانةكان بؤ خؤيان برديانن ،ومت ديَم بؤ الت بةلَكو
يةكيَكيان بدؤزينةوة ،وتي زؤر ضاكة من وةزيري ناوخؤ برادةري كؤمنة دةضني داوا
لةو دةكةين ،لة بةخيت رِةشي ئيَمة هيَندةي نةبرد ئةو فرِؤكةوانة نةخؤشكةوت و
مالَئاوايي لة ذيان كرد ،فرياى ئةوة نةكةوت سؤراغيَكمان بؤ بكات ،بةلَام لةميانةي
ئةو ضةند جارةي بة تةلفؤن قسةمان كرد ،زؤر رِاشكاوانة دةيوت ئةو خؤي بينيوني
و ئةو كضانةي كة زؤر جوان بوون  ،ئةفسةرةكان بؤ خؤيان برديانن61.
بؤية ئةو بةلَطةنامةية ،ضؤن ئةو ناوانةي دةست كةوتووة ،بؤضي ناوي كةسي تري
تيا نية كة ضةندين ذن و كضي تر لةطةلَياندا طرياون ،ئةو بةلَطةنامةية بؤضي لة
سندوقيَكي مالَي سةدامدا بووة و بة نهيَين هةلَطرياوة ،هةموو ئةو شايةحتالَانةي كة
ميسرييان بينيوة و هاتوون داواي كضي كورديان كردووة ،ئاماذةن بؤ دروسيت
بةلَطةنامةكة و فرؤشتين كضي ئةنفال بة وآلتي ميسر و والتاني تري عةرةبي.
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دووةم /نادروسيت بةلَطةنامةكة
هةموو بةلَطة و طيَرِانةوةكان ئاماذةن بة فرؤشتين كضان و ذناني ئةنفال بة ولَاتاني
ناوضةكة بةآلم بةلَطةنامةي فرؤشتين (  ) 81كضي ئةنفال بة شيَوةيةكي رةمسي
فرؤشرابن بة وآلتي ميسري ،ئةطةر بة وردي بة دواداضوون بؤ ئةو ثرسة بكريَت و
ليَكؤلَينةوةي زانسيت بؤ ئةو بةلَطةنامةية بكريَت ،ضةند خالَيَكي نادروسيت تيَدا
بةدي دةكريَت لةوانة:
-8

بةلَطةنامةكة تةنها كؤثيةكةي بآلوبؤتةوة و ويَنة ئةسلَيةكةي تا ئيَستا

نةبينراوة ،ضونكة لة ناوةندة ياساييةكاندا كاري ثيَناكريَت.
-1

بةرواري بةلَطةنامةكة ،مانطي 81ي  8818ية و تا زياتر لة سالَيَك و  1مانط

بةسةر قؤناغي سيَيةمي ثرؤسةي ئةنفالدا تيَثةريوة ،كة ئةو كضانةي تيادا
ئةنفالكراوة ،بؤية سةرجةم ئاماذة و بةلَطةكان ئةوة دةخةنة روو كة لةدواي
كؤكردنةوةيان لة تؤثزاوا و ثؤليَنكردني ئةنفالةكان دواي ضةند مانطيَكي كةم
ئةوانةي لةناوبران و سةرنطومكران ،لةو ماوةيةدا واتا لة نيَوان مانطي (  2بؤ
 )8811/8سةرجةم ثرؤسةي زيندةبةضالَ و سةرنطومكردن و ئازادكردني بةشيَكيان
كؤتايي هات ،ضونكة قؤناغي سيَي ئةنفال لة  1بؤ 11ي نيساني 8811ي خاياندوو
دواتر سةرجةم ئةوانةي طريان رةوانةي تؤثزاوا كران ،بةآلم بةثيَي طيَرانةوةكةي (
عوزيَر  ،عومةر  ،ئيرباهيم ) كة لة طوللة بارانكردنةكاني زيندةبةضالَكردن رزطاريان
بوو ،ئاماذة بةوة دةكةن لة  85و 81ي نيساندا ثرؤسةي زيندةبةضالَ كردنيان
كراوة ،واتا دواي دةستطري كردنيان و يةك دوو رؤذيَك مانةوةيان لة تؤثزاوا يةكسةر
بؤ زيندةبةضالَ براون61.
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-3

لة بةلَطةنامةكةدا ئاماذة بةو كضانة دةكات و دةلَيَت كؤمةلَيَك كضي ئةنفال

كة تةمةنيان لة نيَوان (  82بؤ  ) 18سالَيداية بةآلم هيض يةكيَك لة كضةكان كة
تةمةنةكانيان بةرامبةر ناوةكانيان نوسراوة لة بةلَطةنامةكةدا  82سالَ نية ،لة 85
سالَ بةرةو ذوورة.
-2

بةلَطةنامةكة باس لة كؤمةلَيَك كض ( فتيات) دةكات ،بةآلم زؤربةيان ذنن ،بؤ

منونة( حةسيبة ئةمني هةمزة ،هةردوو كضةكةشي لةطةلَ خؤيداية ،بة ناوةكاني
نةجيبة حةسةن عةلي و شليَر حةسةن عةلي) ،هاوكات ( خؤراسان عةبدوآل ،
كضةكةشي لةطةلَي داية بةناوي ضيمةن نازام)
-5

بةلَطةنامةكة دةلَيَت ئةو كضانة لة ثرؤسةي ئةنفالي يةك و دوو دةستطري

كراون ،بةآلم ئةوان سةرجةميان لة قؤناغي سيَيةمي ئةنفال دةستطري كراون68 .
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لة رووي ياساييةوة دادطاي بالَاي تاوانةكاني عيَراق ئةو بةلَطةنامةيةي بة

ناياسايي لة قةلَةمدا و رةتيكردةوة ،لة دانيشتين دادطاي باآلي تاوانةكاني عيَراق
لةسةر كةيسي ئةنفال كة (  1116/1/18تا  ) 1111/6/12بةرِيَوةضوو ،لة يةكيَك لة
دانيشتنةكاندا ئةو بةلَطةنامةية دةخريَتة بةردةم  ،دادوةر حمةمةد عريَي ،دادوةري
دادطاي بالَاي تاوانةكاني عيَراق لة كةيسي ئةنفال ،بةآلم دواي خويَندنةوةي دةقي
بةلَطةنامةكة لةناو هؤلَي دادطا دادوةر رةتي كردةوة و رايطةياند ،ئةو بةلَطةنامةية
هيض بنةمايةكي ياسايي نية و تةنها وةرةقةيةكي كؤثية ،لةناو هؤلَي دادطاكةدا
تؤمةتبار ( صابر دووري ،كة لة سةردةمي ئةنفالدا بةرِيوةبةري هةوالَطري سةربازي
عيَراق بووة ) قسةي لةسةر بةلَطةنامةكة كردووة و وتويةتي :ئةو بةلَطةنامةية
سياقي نوسينةكةي هةلَةية ،ضونكة ناكريَت دةزطاي هةوالَطري ناوخؤي ثاريَزطايةك
001

مامةلَة لةطةلَ دةولَةتيَكدا بكات،ئاماذةي بةوةشكردووة كة قةت عيَراق ئةوةندة
ئاسيت نزم نةبووة بةوشيَوةية كتاب بنوسيَت ،هاوكات ئةياد كاكةيي ثاريَزةري
دةستةي داكؤكيكار لة كةيسي ئةنفال رايدةطةيةنيَت ،ئةو بةلَطةنامةية لة رووي
ياساييةوة تةواو نية و ناياسايية و دادطا رةتي دةكاتةوة ،بةوةي هةم بةلَطةنامةكة
جطة لة وةرةقةيةكي كؤثيكرا و هيض شتيَك نية و سياقي نوسينةكةشي هةلَةية
ضونكة مامةلَةي دةولَةت لةطةلَ دةولَةتيَكي تر لة ريَطةي بالَيؤزي و ثةيوةندية
رةمسيةكانيةوة دةبيَت نةك دةزطاي هةوالَطري11 .
-1

هةريةك لة جةالل تالَةباني سةرؤك كؤماري عيَراق و مةسعود بارزاني

سةرؤكي هةريَمي كوردستان ،بةلَطةنامةكة بة ساختة لةقةلَةم دةدةن ،ئةمحةد
مةجيد ،كة هاوولَاتييةكي ناوضةي طةرميانة دةلَيَت ضوار لةو كضانة ئامؤزاي ئةون،
ناوبراو بةرثرسي نوسينطةي كوردؤسايدة لة طةرميان رايدةطةيةنيَت ،ئةو ضوار
كضةي كة خزمي منن خةلَكي ناوضةي نةوجولن ئةوكات دانيشتووي نةوجول و
حةيدةرة سوور بوون ،كة بريتني لة طةالويَذ عادل  85سالَ ،ضيمةن نازم  82سالَ،
لةيال عةباس  31سالَ ،عيسمةت قادر  21سالَ".
ئةمحةد مةجيد ،ئاماذة بةوةش دةكات ،ضوار سالَ لةمةوبةر لة قةزاي دوكان
ضاويان بة تالَةباني كةوتووة و داوايان ليَ كردووة لة بارةي ضارةنووسي ئةو هةذدة
كضةوة قسة لةطةلَ حكومةتي ميسر بكات ،بةلَام مام جةالل طوتي بةلَطةنامةكة
ساختةية ،هاوكات

مةسعود بارزاني سةرؤكي هةريَمي كوردستان ،ثيَيان

رادةطةيةنيَت كة ئةو بةلَطةنامةية دروست نية و ساختةية18.
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سيَيةم /بةدواداضووني كضة فرؤشراوةكان
تا ئيَستا ضةندين كةس و اليةن بة شيَوةي نارِةمسي لة والتي ميسر بةدواداضووني
بؤ ثرسي ئةو  81كضةي ئةنفال كردووة ،كة لة بةلَطةنامةكةدا ناويان هاتووة ،لة
ضةند كاتيَكي دياري كراو ،لة سالَي  1116تا  ،1111بةدواداضوون كراوة ،من ليَرة
تيَروانيين يةكيَك لةو كةسانة دةخةمة رِوو كة راسثيَردراوة و بة وردي
بةدواداضووني بؤ ئةو كةيسة كردووة و ضةندين نادي كالَث طةرِاوة .ئةو كةسة بة
هؤي هةستياري كؤمةآليةتي بابةتةكةوة نةيويست ناوي بآلوبكريَتةوة ،ئاماذةي
بةوة كرد ،سةرةتا لة سالَي  ، 1111ضؤتة ( شارع اهلرم ) كة سةرجةمي نادي
شةوانةية ،تةواوي ئةو نادية شةوانييانة طةرِاوة ،بة وردي هةوالَي ثرسيوة بةآلم
سةرجةميان رةتيانكردؤتةوة كضي كورد لةو ناديانة بووبن ،هةرضةندة ئةم نائوميَد
دةبيَت ،بةآلم لة سالَي داهاتوو بة هؤي ثةرؤشي بؤ ثرسةكة بةدواداضوونةكاني
بةردةوام دةبيَت لة 1111دا دةضيَتة ( رؤيالَ كينط) كة ناديةكي شةوانةي
بةناوبانطة ،بة وردي لةطةلَ بةرِيَوةبةري كارطيَرِي ئةو ناديةدا قسة دةكات بةناوي (
اجمد ) كة زياتر لة  85سالَ بووة بةرِيَوةبةري كارطيَرِي ئةو نادية شةوانةيةية و
دةيان نادي تر بووة ،ئةم بة شيَوةيةك قسةي كردووة كة سةرة داوي دةست
كةويَت ،ثيَي وتووة :من هاتووم بؤ رابواردن بؤ ئيَرة بةآلم حةزم لة ئافرةتي
ميسري نية ،ئةلَيَن هةنديَك ئافرةتي كورد هةن زؤر جوانن ،لةم ناديانةن ئةطةر بؤم
بدؤزيتةوة ،ضةنديَك بلَيَي ثارةت دةدةيينَ ،ثارةمان زؤر ثيَية ( ،بيَطومان ئةو
كةسة كةسيَكي موتةدةيينة بةآلم تةنها بؤ ئةوةي سةرة داوي دةست كةويَت ئةم
قسانةي كردووة ) ئةلَي ئةجمةد رؤي فايلي دةيان سالَي ثيَشووي هيَنا ،زؤر طةرِا
بةآلم هيضي دةست نةكةوتووةوة وتوشيةتي من دةيان سالَة لةم ناديانة كار دةكةم
نةم بيستووة كضي كوردي ليَ بيَت.
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ئةو كةسةي كة بةدواداضووني بؤ ئةو كضانة كرد رايطةياند ،من دواي دوو بؤ سيَ
سالَ طةرِان طةيشتم بةو ئةجنامةي كة ئةو كضانة ئةطةر فرؤشراشبيَنت بة ميسر
نةبراونةتة نادي كالث و مةهلاو يانة شةوانيةكان ،بةو ثيَيةي ئةوان ضةند
مةرجيَكيان هةية بؤ وةرطرتين كضان بؤ ئةو شويَنانة لةوانة:
 -8دةبيَت شارةزاييةكي باشي لة سةماكردندا هةبيَت.
 -1لةشوالريَكي جوان و ريَكي هةبيَت.
 -3تةمةني لة  11سالَ زياتر نةبيَت،
 -2دةرضووي ثةميانطايةكي تايبةت بيَت بةو بوارة.
-5

ئةزمووني هةبيَت و ئارةزووي لةو بوارةدا هةبيَت ،ضونكة ئةو ثيشةية لة

ميسر ئاسايية و بة سةدان كض ئامادةن ئةو كارة بكةن.
بةآلم ئةو كضانة هيض يةكيَك لةو مةرجانةيان تيا نةبووة ،شارةزا نةبوون ،ئةزمونيان
نةبووة ،زؤربةيان تةمةنيان طوجناو نةبووة ،ضونكة دايك و كضي ثيَكةوة تيابووة،
بة وتةي كةسوكارةكةيان ( خؤراسان عةبدوآل تةمةني  51سالَ بووة عيسمةت قادر
تةمةني  25سالَ بووة ،هةر يةكةيان ضةند مندالَيَكيان هةبووة )
ئةو ثيَشي واية ميسر ثيَشرت دةزطاي موخابةراتي زؤر بةهيَز بووة هةر كةس
ضوبيَتة ئةو وآلتة فايلي بؤ كراوتةوة و ناوي تؤمار كراوة ،بةآلم ئةو كةسة دواي
سؤراغيَكي زؤر هيض هةوالَيَكي ئةو  81كضةي نةبيستووة ،بةآلم تةنها يةك كضي
هةلَةجبةيي كة لةدواي كيمياباراني هةلَةجبة لة بةغداد بووة و شووي بة ميسريةك
كردووة و لةويَ ضةند جاريَك بينيويةتي ،هاوكات خؤي دانيشنت و طفتوطؤي لةطةلَ
 85ذني كورددا كردووة لة ميسر كة  1يان خةلَكي سليَماني بووة ،بةالم ئةوان
خؤيان لة نيَوان ساآلني  8811بؤ  8881شوويان بة ثياوي ميسري كردووة ،تةنانةت
هةيانة لة  1181شووي بة ثياوي ميسري كردووة11 .
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ئةم رووداوة ضةندين كاردانةوة و هةولَي بةدواي خؤيدا هيَنا ،ريَكخراوي ضاك لة
 1116/2/81خؤثيشاندانيَكي بؤ بةردةم كونسولَخانةي ميسر لة سويد ريَكخست ،بؤ
ئاشكراكردني ضارةنووسي ئةو  81كضةي ئةنفال و هةلَويَسيت حكومةتي ميسر
سةبارةت بةو ثرسة ،كونسولَي ميسر وةآلميَكي كورتي ضاك و خؤثيشاندةران
دةداتةوة بةوةي ( كة حكومةتي ميسر بة رةمسي ئةوة بة ريَكخراوي ضاك
رادةطةيةنيَت ،كة ثيَشووتريش ليَكؤلَينةوةي سةبارةت بةو مةسةلةية كردووة،
بةآلم هيض راستيةكي تيا نية.

برِوانة ثاشكؤي ذمارة  81دةقي بةياننامةكةي ضاك

هاوكات رؤذي  1116/81/83وةفديَكي ضاك ( سةآلح سؤيف و قادر نادر ) سةرداني
سةفارةتي ميسريان كرد لة شاري ستؤكهؤلَم كة لة اليةن سةفري و قونسولَي ميسر
( فامح فتوحي – هةيسةم موختار ) ثيَشوازي كران ،سةبارةت بة بةلَطةنامةي
فرؤشتين كضاني كورد بة وآلتي ميسر طفتوطؤيان كردووة ،داوا دةكةن بة فةرمي
وةآلمي كورد بدةنةوة نةك بة زارةكي ضونكة ئةوة ضةنيدين جارة تةنها بة زارةكي
وةآلم دةدةنةوة ،بالَيؤزي ميسر ئاماذة بةوة دةكات كة لة سالَي  8818كة باس
لةو دؤكيؤميَنتة دةكريَت ،ثةيوةنديةكاني نيَوان حكومةتي ميسر و بةعس زؤر خراث
بووة ،دواتر وتي ئيَمة  15مليؤنني ئةوانةي لة يانة شةوانيةكامنان كار دةكةن كةم
نني تا ثيَويستمان بةو 81يةش بيَت ،ئامادةش نني بة فةرمي و دؤكيؤميَنت وةلَامي
داخوازيةكي لةم ضةشنة بداتةوة13 .
ليَرةوة طوماني تيَدا نية كة ذمارةيةكي زؤر لة كضة ئةنفالكراوةكان بيَسةروشويَنن و
بةشيَكي زؤريشيان نيَردراون بؤ وآلتاني عةرةبي بةآلم تا ئيَستا بةلَطةيةكي
راستورِوون لة بةردةستدا نية و ئةوانةي باس دةكريَن تةنها بة قسةية و لة بواري
دؤكيؤميَنت و بةلَطةنامةي راستةقينةدا لة بةردةستدا نني.
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ضوارةم /فرؤشتين كضان بة سعودية و سومالَ و كوةيت و ئيمارات
لةطةلَ ئةوةي تةنها باس لة فرؤشتين كضاني ئةنفال دةكريَت بة والتي ميسر ،بةآلم
لة زؤريَك لة ولَاتاني كةنداويشدا كضي كورد هةن و زؤربةيان لة ثرؤسةي ئةنفالدا
طرياون و بةو ولَاتانة فرؤشراون ،قادر نادر ضاالكي بواري ئةنفال ئاماذة بةوة دةكات
لة يةكيَك لةسيمنارةكاني سةنتةري ئؤلف ثاملة لة شاري ستؤكهؤلَم ،بة رِيكةوت
لةطةلَ (شةهال حةفيد) ذنيَكي خةلكي خانةقينم ناسي ناوي(ئةمةل) بوو باسي
فرؤشتين ئةو  81كضة ئةنفالكراوانةمان كرد ،وتي لةطةلَ ذنيَكي سؤمالَي دةرمانثيَض
لة نةخؤشخانةي ئؤثسالة لة سويد يةكرتمان ناسي لة سالَي  ، 1118لة كاتي ئةوةي
ومت خةلكي كوردستامن ،وتي دةزاني لة طةرةكةكةي ئيَمة لة ( سؤمالَيا ) زؤر ذني
كورد هةية شوويان بة ثياوي سؤمالَي كردووة..؟؟
ضةندين ذني كورد لةسؤمالَ هةية ؟ ثرسيار ئةوةية  ،ذني كورد لةسومالَيا ضي
دةكات ؟ بة داخةوة دواي ماوةيةك زؤر هةولَمان لةطةلَ ئةو ذنة دا كة زانياري زياتر
لةسةر ئةو ذنة كوردانة بدات و بةدوايدا بضيَت ،هاريكاري جددي نةكردين12 .
زؤريَك لة دةنطوباسةكان ئاماذة بةوة دةكةن كة لةكاتي داطريكردني كوةيت لة
اليةن عيَراقةوة كة سةربازيَكي كورد ئةو كاتة لةم شةرِةدا بةشدار بووة ،خوشكة
ئةنفالكراوةكةي خؤي هيَناوةتةوة15.
تةنانةت كضي ئةنفال لة وآلتي سعوديةش بينراون ( ،حاجي شةوكةت رةفعةت)
مامؤستاو وتاربيَذي مزطةوتي شوعلة لة شاري خانةقني ،كة لةسالَى  1111دا حةجى
كردووة يةكيَك لةكضة ئةنفالكراوةكانى بينيوة لة سعودية ،ماموَستا حاجى
شةوكةت دةلَىَ  ( :من لةكاتى حةج كردندا لة بازارِى مةككةدا بووم ،ثياويَكى
عةرةب كة زانى من كوردم وتى وةالَ منيش ذنةكةم كوردة ،ئةطةر حةزدةكةى
بيبينى با بضني بوَ شوقةكةمان  ،ضونكة ئةوانيش هاتبوون بوَ حةج شوقةيان
طرتبوو لةمةككة بةالَم خوَيان خةلَكى (نةجد) بوون كة شاريَكى سعودية لة نزيك
سنورى عيَراق  ،كاتيَك ضومة شوقةكة ئافرةتة كوردةكةم بينى تةمةنى لةنيَوان 31
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ـ  35سالَ دةبوو ئافرةتيَكى ذيرو هيَمن بوو بةالَم زوَر بة ترسةوة مامةلَةى دةكرد
زوَر دةترسا ضونكة هيَشتا بةعس مابوو لة ئةمن و ئيستخبارات دةترسا ،هةركة
ضةند وشةيةكى كوردى لة من بيست دةستى كردة طريانيَكى بةكولَ ،ثاشان
هةناسةيةكى هةلَمذى و وتى توَ بوَنى كةسوكارمت ليَ ديَت ،بة ترسةوة روداوةكةى
طيَرِايةوةو وتى  :خةلَكى ديَيةكى نزيكى (دةربةندى خامن ) لةشاالَوةكانى ئةنفالدا و
لة شةويَكدا ئيَمةيان لةطةلَ دةيان كورِوكضى طةجندا بردة بيابان و هةرلةويَدا طويَم
لةدةنطى دةسرتِيَذى طوللة و هاوار و قيذةى خةلَك بوو ،ئيَمةيان برد بةرةو ضالَيَكى
طةورة و طوللةبارانيان كردين ،بوَية هةر لةويَدا بة ضاوى خوَم دايكمم بينى كة
بةركةوت ،بةالَم من بةرنةكةومت لةبةر تاريكى سةربازةكان منيان نةبينى لةو ضالَة
ثرِ لة خويَن و مةرطة دووركةومتةوة بة ترسولةرزى زوَرةوة دوايى لةطةلَ  1كورِ و 1
كضى رزطار بوودا يةكمان طرت و بة دريَذايى ئةو شةوة ريَطةمان برِى تا طةيشتينة
ئاوةدانى و ديَيةكى نزيك نةجدى سعودى ،لةوىَ لةمالَيَكدا ماينةوة تا ماوةيةك ،تا
ئةم ثياوة عةرةبةم بينى كة هاموشوى طوندةكةى دةكرد و شووم ثيَ كرد يةكيَك
لةكورِة رزطاربووةكان بووة (وىل امرم) .
ماموستا حاجى شةوكةت دةلَىَ هةرضةندة لة ترسا ناوى خوَى نةوت بةالَم وتى
ناوم ئوم حمةمةدة و سىَ منالَيشم لةم ثياوة هةية ،هةرضةندة داوام ليَ كرد بيَتةوة
كوردستان ،ثياوةكة وتى من مانعم نية  ،بةالَم ئةو وتى من 82سالَة لةطةلَ ئةم
ثياوة دةذيم و كةسم نةماوة دايكوباوكم و كةسوكارم هةمووى زيندةبةضالَ
كراون)16.
لةطةلَ بلَاوبوونةوةي بةلَطةنامةي فرؤشتين كضاني ئةنفال بة ولَاتي ميسر ،دةنطؤي
فرؤشتين كضاني كوردي فةيلي بة وآلتي ئيماراتيش سةر هةلَدةدات ،كة لة سالَي
 8815لةطةلَ ذمارةيةك كضي ديكةدا بة وآلتي ئيمارات فرؤشراوة ،كضةكة ئاوا
ضريؤكي فرؤشتين خؤي دةطيَريَتةوة.
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ثؤلي يةكةمي سةرةتايي بووم لة قوتاخبانةي دةهانةي كضان لة بةغدا  ،كة
قوتاخبانةكةمان دةكةوتة نزيك مالَمان لة شةقامي كؤماري بؤ كفاحةوة كة
دةكةوتة ناوةرِاسيت بةغداد  ،سروشيت ئةو طةرِةكة وةك طةرِةكيَكي دذة بةعس
ناسرابوو بة تايبةتي كة زؤرينةي كوردي فةيلي بوون  ،بةعس بة تابوري ثيَنض و
سيخورِي ئيَراني دةناساندين .
سالي  8815دواي تةواوبووني قوتاخبانة طةرِامةوة مالَةوة  ،باشم لةبرية  ،نزيك بة
كاتذميَر دوانزة و نيوي نيوةرِؤ بوو  ،كاتيَك سةيري مالَمامن كرد  ،باوكمودايكم لة
سةر تةرمي داثريةم دةطريان كة بة نةخؤشي وةستاني دلَ كؤضي دوايي كردبوو ،
بةلَام ئةوةي سةرجني رِاكيَشام و لة يادم ناضيت  ،بووني كؤمةليَك ثياوي بةعس بة
جلوبةرطي جةيش شةعي لة مالَمان بوون  ،كة دةسيت باوكميان بةستابؤوة وة لة
بةرضاوي ئيَمة  ،ليَيان دةدا  ،وةك ئةوةي ئةو كارةيان ثيَ راسثيَردرابيَت ...ئةمة
دواين بينيين من بوو بؤ باوكم ،كة دواتر بةرةو شويَنيَكي نادياريان برد و تةرمي
داثريةشم باوكي حةميد لةطةلَ كؤمةليَك دراوسيَمان لة نةجةف بة خاكيان سثارد،
ئةم ويَنةية هةرطيز لة يادم ناضيت بة تايبةتي داثريةم كة خؤشةويسيت و سؤزيَكي
زؤرم بؤي هةبوو .كة لةو ماوةدا بةس هاوار و ناخؤشي كةوتة ناو ذيامن  .بؤ
بةيانيةكةي خؤم لةزيندان لةتةك ذمارةيةكي يةكجار زؤر لةذن و منالَ بينيةوة  ،وة
هةرطيز ئةو ويَنة ناخؤشةم لة ياد ناضيَت  ،كاتيَك جةالدةكاني زيندان بة بةر ضاوي
ئيَمةوة  ،جلي لةياليان دا دةدرِي  ،وة تيَ نةدةطةيشتم بؤ وايان لةطةلَي دةكرد ،
ضونكة من هوشياري وام نةبوو لةوشيَوة رةفتارة بطةم بؤ واي ليَ دةكةن
(مةبةست ليَرة تةمةني بضووكي بووة  ،تيَ نةطةيشتوة بؤ لةزيندان بة زؤرةمليَ
كاري سيَكسي لةطةل دةكريَت ...قادر) .
هةر لة هةمان رِؤذ كاتيَك شةو داهات و نوستني  ،ئيَمةي منالَانيان لة دايك و
خزمةكامنان جياكردةوة  .بؤ رِؤذي دواتر  ،ضةند ئؤتؤمؤبيليَكي سةربازي لةطةلَ
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كؤمةلَيَك سةرباز ئيَمةيان بؤ قوتاخبانةيةك  ،طواستةوة كة نزيك بة  81كاتذميَر لة
بةغداوة دوور بوو  ،بؤيةش دةلَيَم  81كاتذميَر ضونكة كاتيَك دةرضووين نزيك بة
كاتذميَر 1ي بةياني بوو  ،كة لةناو ئؤتؤمؤبيلةكان منالَامن دةبيين دةضوونة
قوتاخبانة  ،كاتيَكيش طةيشتينة ئةو قوتاخبانةيةي كة بؤمان دانرا بوو رِؤذ لة
ئاوابووندا بوو  ،وة ناوضةيةكي بياباني يةكجار ناخؤش بوو  ،ذمارةمان نزيك بة 81
كض بوو  ،بؤيةش دةزامن  81بوين ضونكة من دواين كةس بوم و ذمارةشيان
لةجلةكامنان دابوو كة هي من 81يةمني بوو  ،بةلَام كورِةكان ذمارةيان  6كورِ بوو ،
كةطةورةترينيان  3بؤ  2سال لة من طةورةتر بوو .
كاتيَك طةيشتينة قوتاخبانة  ،بارودؤخيَكي يةكجار جيا بوو  ،ئامادةكاريةكي يةكجار
باشيان لة كورسي ناياب و خواردن و شرييين خؤشيان بؤ دانابووين  ،كة لة ذيامن
شيت وام نةبينيبوو  ،جار جاريش كاتيَك دةطرياين بواريان دةداين بةلَام دواتر بة
ليَدان و هاوار كر دن بيَدةنطيان دةكردينةوة .
لةم قوتاخبانةية  2رِؤذ ماينةوة ،كة هةموو رِؤذ بةرثرسيَكي سةربازي دةهات كة
ثؤليسةكان سلَاوي سةربازييان بؤ دةكرد  .لة رؤذي ضوارةمدا  ،كؤمةليَك ثياوي
خةليجي دزداشةلةبةر هاتن بؤ المان بةلَام زؤر بة رِيَز و سؤزةوة  ،مامةلَةيان لةطةلَ
دةكردين و هةر يةكةي هةولَي دةدا  3بؤ  2كةمسان لة هؤلَةكة بؤ خؤي بداتة
اليةكةوة  .من لةطةلَ ئؤتؤمؤبيليَك سواربوم و دواتر لة مالَيكي دةولَةمةندي
ئيماراتي دابةزين و بومة كضي ئةو مالَة  ،كة هةموو سؤزي دايكوباوكييان ثيَ
بةخشيم تةنيا ئةوةي كةمم بوو بريي دايكم و ضريؤكةكاني و سؤزي داثريةم بوو .
وة بةثيَي طوتةي بابة ئيماراتيةكةم لة بةرامبةر فرؤشتين من بؤ ئةوان  2هةزار
دؤالري داوةتة سةفريي ئةوكاتي عيَراق .
بةلَام باوكة راستةقينةكةم  ،هيضي لة بارةوة نازامن  ،تةنيا ئةوة نةبيَت دةزامن ناوي
جةالل بوو ،وة دايكم بة ناوي دايكي وةسفي بانطيان دةكرد  .هاوكات
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دراوسيَكةمان ناوي حاجي باوكي حةميد بوو  ،وة دايكي دةالل كة هةموو كات
ثرضي دا دةهيَنام لةطةلَ مةي هاورِيَم ،كة ئةويش ناوي دايكي شاكر بوو .
لة ئيمارات زؤر هةولَمدا ثةيوةندي بةو عيَراقيانة بكةم كة لةئيمارات دةذيان  ،بةلَام
هةموو كات روبةرِوي طريَكويَرةي دؤزينةوةي بنةمالَةكةم لة بةغدا دةبوومةوة .
ضونكة زانياري زؤر ورد و طرنطم ال نةبوو لة سةريان .
لة دوايني جار ثةيوةنديم بة ليذنةي رِيشةكيَشكردني بةعس لة رِيطاي ثيَطة
ئةلةكرتؤنيةكةيان كرد بة سوثاسةوة وةلَاميان دامةوة و دواتر لة ولَاتي توركيا
ديداريَكمان ساز كرد  ،ضريؤك و زانياري خؤم بؤ باس كردن  ،ئةوانيش دواتر
ثةيوةنديان لةطةلَ بنةمالَةكةم كرد (ئيماراتيةكة) وةهةنديَ ثرسياريان ليَ كردن ،
لة رِيطاي ئةو زانياريانةي بة ليذنةكةم دابوو ،لة كؤتاييدا توانيان ثةيوةندي بة
بنةمالَة راستةقينةكةم بكةن و كة هةنديَ ويَنةي منيان ال مابوو بةراورديان بة
هةنديَ ويَنةم الي بنةمالَة ئيماراتيةكةم كرد  .دةركةوت ويَنةكان يةكن من كضي
جةالمل  ،كة باوكم يةكيَك لة كةسة بةرهةلَستكارةكاني رذيَم بووة و دواي بردني تا
ئيستاش ضارةنووسي ناديارة و وة براكةشم دواي ئةو رؤذةي لة قوتاخبانة
(بةغداد) هامتةوة ئةويش ضارةنووسي ناديارة  ،وة خزمةكامن بؤشيان باس كردم
دواي  2مانط لةم كارةساتة  ،دايكيشم لة تاوا طياني دةرضوو بوو .
كضيَكي كورد ئةطةر لة سالي  0981لةطةلَ  11منالَي تر فرؤشرابيَت  ،ئةي ضؤن
لة  8قؤناغي ئةنفال  ،كة نزيك بة  081هةزار ذن و منالَي كورد راثيَضي رِؤذي
حةشر كران  ،بؤ دورطة و بيابانةكاني سةرسنوورةكاني و لَاتاني عةرةب  ،ئاخؤ
ضةند هةزار ضريؤكي لةمة كارةساترت و جةرطربِتر بةرامبةر ذنان و مناالمنان ئةجنام
دراوة ؟ ئاخؤ ضةند منا لَ و كضاني نةتةوةكةم وةك ئةم كضة زياتر لة  11سالَة بة
دواي ضارةنووسي باوك و دايكييان دةطةرِيَن11 .
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ثيَنجةم /جووالَندني كةيسي فرؤشتين كضاني ئةنفال
ضةندين جار كةيسي فرؤشتين كضانى ئةنفال جوولَيَنراوة و لة هةموو كاتةكانيشدا
نارِةزايي ليَ كةوتؤتةوة و ليذنةي بؤ دروستكراوة و هيض ئةجناميشي نةبووة،
دوايني جاريش لة مانطي ئابي  1183دا ئةو ثرسة وروذايةوة.
لة زجنرية دراماي (نريان صديقة) كة لة كةنالَي  MBCكة لة مانطي رةمةزاني
 1183ثةخش كرا و باس لة فرؤشتين  81كضي كوردي ئةنفالكراو دةكات بة يانة
شةوانةكاني ميسر ،طواية ئةو كضانة لة اليةن ميسرةوة لة عيَراق كرِدراون ،جاريَكي
ديكة كةيسي كضة فرؤشراوةكاني ئةنفالي زيندوو كردةوة ،بةرهةمهيَنةري دراماي
(نريان صديقة) لة بارةي سيناريؤي دراماكةيةوة ،دةلَيَ "بةلَطةمان لة بةردةست
نيية ،تةنيا بيستوومانة.
ئةو زجنرية دراماية لة نووسيين ئةمني رازي و بةرهةمهيَناني تاريق جةنايين و
دةرهيَناني خالد مةرعية ،طفتوطؤيةكي دراماكة لة ئةلَقةي ثيَنجةمي زجنريةكة لة
نيَوان دوو كارةكتةرة ،كة يةكيَكيان دةلَيَت "ئةم كضانة لة كويَ هاتوون و كيَ
هيَناوني بؤ ئيَرة؟" .دووةميان دةلَيَ :ئةو كضانة سةدام بة ناوي ئةنفال طرتووني،
باشرت وا بوو بة شةهيدي مردبان نةك ئيَمة بيانهيَنني بؤ ئيَرة و لة نايت كالثةكامنان
كاريان ثيَ بكةين.
تاريق جةنايين ،بةرهةمهيَنةري دراماكة ئاماذة بةوة دةكات :لة ميَذة ئيَمة طويَمان
لةو جؤرة هةوالَانة بووة كة روويانداوة لة كاتي شةرِي ئيَران و عيَراقدا و لة سةر
ئةوة سيناريؤمان دارِشتووة ،بةلَام وةكو بةلَطة هيض بةلَطةيةكي فةرميمان لة بةر
دةست نيية11 .
هاوكات سينارست و نووسةري ئةو دراماي ( نريان صديقة)،ئاماذة بةوة دةكات
زانياري ناو سيناريؤكةي لة هةوالَي رؤذنامةكاني ميسر وةرطرتووة كة لة هةشتاكاني
سةدةي رابردوو بآلوكراونةتةوة.
حمةمةد ئةمني رازي ،سينارست و نووسةري ضريؤكي دراماي (نريان صديقة)
دةلَيَت :ئةو كضة كوردة ئةنفالكراوانةي لة ضريؤكي دراماكةمدا ئاماذةم ثيَ كردوون،
بة تةواوي شتيَكي واقعي نني و تةنها وةكو هاوسؤزييةكي خؤم بؤ دةرخستين ئةو
ضةوسانةوةيةي لة سةر طةلي كورد هةبوة ،خستومنةتةرِوو.
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ئاماذةي بةوةش كردوة  :من ئةو زانيارييانةم لةو نوسينانةوة دةستكةوتوة كة لة
هةشتاكاني سةدةي رابردوودا لة رؤذنامةكاني ميسردا لةو بارةيةوة
بلَاوكراونةتةوة18.
لة سةروبةندي ثةخشكردني دراماي نريان صديقة و نارِةزايي سةبارةت بة
ناوهيَناني  81كضي ئةنفال ،د .روشدي سةعيد سةرؤكي كؤمثانياكاني عادل
موتةحيدة ،كة بارةطاي سةرةكي كؤمثانياكةي لة ميسرة ،هةوالَي دؤزينةوةي
ضةند كضيَكي ئةنفال لة ميسر بلَاودةكاتةوة و رايدةطةيةنيَت ،كة دةيانهيَنيَتةوة بؤ
كوردستان ،لةو بارةيةوة سةرؤكايةتي هةريَمي كوردستان لة رؤذي 1183/8/82
داواي ثيَكهيَناني ليذنةيةك دةكات بؤ بةداوداضووني ئةو كةيسة 11 .
هاوكات ليذنةي باآلي بةدواداضووني كةيسي  81كضة ئةنفالكراوةكة ئاطادارييةكيان
بلَاوكردةوة ،ئةمةش دةقةكةي بوو :ليذنةي بالَاي بةدواداضووني كةيسي  81كضة
ئةنفالكراوةكةي كورد كة بة برِياريَكي ئةجنومةني وةزيران ثيَكهيَنراوة،داواكارة هةر
كةسيَك زانياري يان هةر ديكوميَنتيَكي لةمةرِ ضارةنووسي ئةم  81ثاكيزةية يان
ئةنفالكراواني تر لة هةر شويَنيَكي تر هةية بةم ذمارة و ئةدرةسةي خوارةوة
ثةيوةندي بة ليذنةكةمانةوة بكةن .هاوكاريتان جيَطاي ريَز و ثيَزانيين ئيَمةية18 .
لة  2ئةيلولي  1183وةزيري شةهيدان و ئةنفالكراوةكان لة ميانةي كؤنطرةيةكي
رؤذنامةواني هاوبةشدا لةطةلَ سةرؤكي كؤمثانياكاني عادل موتةحيدة دكتؤر روشدي
سةعيد جاف ،رايانطةياند ،سةرؤكي كؤمثانياكاني عادل موتةحيدة توانيويةتي
طرتةي ظيديؤي شةش كضي كوردي ئةنفالكراو لةطةلَ خؤي بهيَنيَتة كوردستان،
وتيشي كةسوكاري ئةو كضانة طرتةكةيان بينيوة ،لة ماوةي داهاتووش دوو طرتةي
ظيديؤيي دوو كض بة ناوي ( خورسان و حةسيبة ) دةطاتة دةستمان كة لة ليسيت
 81كضة ئةنفالكراوةكة ناويان هاتووة .وةزيري شةهيدا روونيكردةوة كة ئةو شةش
كضةي دؤزراونةتةوة ناويان "سةبرية ئةمحةد ،نةجات عةزيز ،دوجلان عةزيز،
نةجيبة حةسةن ،قةدرية ئةمحةد و نادية حةبيبة11 .
برِوانة ثاشكؤي ذمارة 83
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بةآلم زؤريَك لة ضاالكواني بواري ئةنفال ئةو هةولَةي سةرؤكي كؤمثانياكاني عادل
موتةحيدةيان بة سيناريؤ لةقةلَةمدا ثيَان وا بوو ،هةولَيَكة بؤ خؤ دةربازكردن لة
شكستة ئابوريةكاني و ئيفالسيةكاني .زةمان عةبدة ،سةرؤكي ريَكخراوي
ئةنفالكراوان رايطةياند :كاتيَك دةمانةويَت كار لة سةر ئةو كةيسة بكةين ،ثيَويستة
بةلَطةي سةمليَنةرمان هةبيَت ،ضونكة بيَبةلَطة ناطةينة هيض ئةجناميَك ،وتيشي:
ثرسي ئةو  81كضة بة رِاسيت كاتيَك ديَيت و كاري لة سةر دةكةيت ،ثيَويستة
بةلَطةي سةمليَنةرت هةبيَت ،بةلَام دواي بةدواداضوومنان طةيشتينة ئةو ئةجنامةي
كة بةلَطةنامةكة بيَبنةماية و ناتوانريَت كاري ياسايي لةسةر ئةو بةلَطةية بكريَت.
سةبارةت بة هةولَةكاني روشدي سةعيديش بؤ هيَنانةوةي كضاني ئةنفالكراو لة
ميسر ،زةمان عةبدة ،دةلَيَت :قسةي ئةو بازرطانة ريكالميَكي بازرطاني بوو ،كاتيَك
ليذنةكة و ريكخراوةكان ويستيان ئةو ئافرةتانة ببينن طواية دؤزراونةتةوة ،ئةو
بازرطانة خؤي ون كرد و دةنطي نةما ،بؤية وةكو ريَكخراوةكاني ئةنفال و جينؤسايد
ليَي خؤش نابني و سكالَاي لة سةر تؤمار دةكةين13.
ثيَشرتيش لة  1116/5/82رؤذنامةنوسيَك بة ناوي ( فةرمان عةلي ) ئاماذةي بة
دؤزينةوةي ضةند سةماكاريَكي كورد كرد لة وآلتي ميسر و رايطةياند كة خؤي
قسةي لةطةلَ كردوون و داواي كردووة بيطةرِيَننةوة بؤ كوردستان ،يةكيان ناوي
سةحةر كوردي بووة و ئةوي ديكةش ناوي نةسرين حمةمةدة و خةلَكي دةوروبةري
كةركوكة ،تةنانةت نوسينيشي ناردووة بؤ كوردستان ،هةرضةندة ئةو بابةتةش لة
كاتي خؤيدا هةلَاي طةورةي دروست كرد و وةزارةتي شةهيدان و ئةنفالكراوانيش
هاتة دةنط دواتر ئةو ثرسة كث كرايةوة و بةثيَي زانياريةكان ،زانياريةكان راست
نةبوون12.
هةر لةو سةروبةندةدا زؤريَك لة ضاالكاني بواري ئةنفال رةخنةي تونديان لةو بابةتة
طرت و ثيَيان وا بوو دروستكراوة و هيض ئةجناميَكيشي نةبوو ،عومةر حمةمةد
ضاالكي بواري ئةنفال ،لة وتاريَكدا بة ناوي كضة ئةنفالكراوةكامنان ناتوانن ببنة
سةماكار ،لة طؤظارى هةشتاو هةشت ذمارة()1و()1دا بآلوكراوةتةوة ،بة ضةندين
بةلَطة نارِاسيت ئةو بابةتة دةخاتة روو.
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يةكةم /ئةجنامي ليَكؤلَينةوةكة
ثرؤسةي ئةنفال ثرؤسةيةكي فرة رةهةندة و دةكريَت زياد لة رةهةنديَكةوة كاري لة
سةر بكريَت ،بةآلم كاركردن لة سةر رةهةندي كؤمةاليةتي و دةستدريَذي بؤ سةر
كضان و ذناني ئةنفال و فرؤشتنيان رةنطة كاريَكي قورس و طران بيَت بةوةي ئةم
ثرسة رةهةندي كؤمةاليةتي هةية و تا ئةمرؤش ثرسي ناموس و شةرةف ،ثرسيَكي
هةستيارة و دةست بؤ بردني هةروا ئاسان نية ،بةلَام لة ئةجنامي ئةم
ليَكؤلَينةوةيةدا طةيشتينة ئةو ئةجنامةي :
-8

لة ثرؤسةي ئةنفالدا ئافرةتان دوو جار بوونةتة قورباني ،لة اليةك وةك

هةموو ئةنفالكراواني ديكة هةموو تالَي و نةهامةتيةكاني ثرؤسةي ئةنفال و درِندةيي
بةعسيان بينيوة لة كاتي ثرؤسةكةدا و لة اليةكي تريش بةشيَك لةو ذنانة بونةتة
قورباني حةزوئارةزووةكاني ئةفسةر و سةربازاني رذيَم.
-1

رذيَم لة ثرؤسةي ئةنفالدا ئاماجني لةناوبردني ذنان و كضاني كورد بووة

بةوةي ثيَي وا بووة ،ذنان و كضاني كورد سةرضاوةي لةدايك بوون و بةرهةمهيَناني
نةوةي نويَي كوردن و ئةوان ثيَشمةرطة بةرهةم ديَنن.
-3

ئةنفال ثرؤسةيةكي هةروا سادة و لة ناكاو نةبوو ،بةلَكو بةشيَك لةو ثالن و

نةخشة تؤكمةيةي كة رذيَم خؤي بؤ ئامادة كردبوو ،وة ئةجنامدانيشي بة ثالن و
بةرنامةوة بوو.

011

-2

لةناو زيندانةكاني بةعسدا زؤريَك لة ذنان و كضاني ئةنفال رووبةرِووي

دةستدريَذي و ثةالمارداني سةربازان و ئةفسةراني رذيَم بوونةتةوة ،بةآلم بة هؤي
دؤخي كؤمةاليةتيةوة زؤربةيان ئةو كارة درِندانةيةيان شاردؤتةوة.
-5

لةم ليَكؤلَينةوةيةدا طةيشتينة ئةو ئةجنامةي كة لة ثرؤسةي ئةنفالدا،

بةشيَكي زؤري كضان و ذناني ئةنفالكراو لة داوي ثؤليَنكردنيان ،براونةتة بيابانةكان
و زيندةبةضالَكراون.
-6

بةشيَك لة كضان و ذناني ئةنفال لة ناوخؤي عيَراقدا دراونةتة ئةفسةر و

سةرؤك هؤزةكان و برِيَك ثارةشيان ثيَداون بؤ ئةوةي لةطةلَ خؤياندا بيانبةن.
-1

بةشيَك لة كضان و ذناني ئةنفال فرؤشراون بة والتي ميسر و والتاني كةنداو

لة ثيَناو ئةوةي دةري خبةن كة كورد ميللةتيَكي دوور لة دينة و ئافرةتةكانيشيان
غةنيمةية و حةآللَة.
-1

تا ئةمرِؤش حكوومةتي هةريَم و دةزطا ثةيوةنديدارةكان كاري جدييان

نةكردووة ،لة سةر ئاسيت كؤمةآليةتي و رةوينةوةي دؤخي دةرووني و كؤمةاليةتي
و خانةوادة و قوربانياني ئةنفال و كاري جدديش نةكراوة بؤ هيَنانةوةي كضة
فرؤشراوةكاني ئةنفال لة ناوخؤي عيَراق و لة وآلتاني دةرةوة.
-8

تا ئةمرؤش دةزطايةكي تايبةمتةند نية بة ئارشيفكرن و كؤكردنةوةي داتا

و ثامشاوةكاني ثرؤسةي ئةنفال ،كةسيَك بيةويَت ليَكؤلَينةوةيةك لة سةر ئةنفال
بكات دةبيَت ،تةنها ثشت بة زانيارية تاكةكةسيةكان ببةستيَت.
017

دووةم /ثيَشنياز و راسثاردةكان
-8

كردنةوةي دةزطاي ئارشيف و يادةوةري تايبةت بة ئةنفال و ثرؤسةكاني

ئةنفال.
-1

كاركردني جددي لة سةر كةيسي كضة فرؤشراوةكان ،نةك لة كاتي هةر

هةوالَ و دةنط و باسيَكياندا حكوومةت و وةزارةتي ثةيوةنديدار دةكةويَتةخؤي و
ليذنة دروست دةكات ،ثيَويستة ليذنةي هةميشةيي و جددي دووست بكريَت بؤ ئةو
ثرسة.
-3

تا ئيَستاش ئامار و داتاي ورد و دروست نية لة سةر ذمارةي ئةنفالكراون

كة دةبوو ئيَستا سةرجةم ئةو ثرؤسةية بةئةرشيف و داتا بكراية.
-2

بةدواداضوون و كاركردن لة سةر كةيسي ئةنفال لة ئاستيَكي بالَاتر ،لة سةر

ئاسيت عيَراق ثةرلةمان و حكومةت بة جينؤسايدي ناساندووة ،لة سةر ئاسيت نيَو
دةولَةتيش ضةند دةولَةتيَك ددانيان ثيادا ناوة ،بةآلم كاري جددي و بةدواداضووني
لة سةر نةكراوة.
-5

ئةجنامداني كؤنفرانسي طةورة لة سةر ئةنفال لة سةر ئاسيت عيَراق و

ولَِاتاني جيهان نةك ضرِكردنةوةي لة تةنها رؤذيَك و ناوضةيةكي تةسكي دياريكراودا.
-6

ضاوثيَكةوتن و تؤماركردني تةواوي ئةو كةسانةي بةشداربوونة لة

ئةنفالةكان ،لة ساتي ثرؤسةي ئةنفال ،ناو زيندانةكان ،بريةوةريةكاني ئةو رؤذانة،
ضونكة ئةنفال حيكايةتةكاني ليَ دةركة هيضي واي ناميَنيَتةوة ،بة مردني ئةو
ثريوثةككةوتانةي ئةنفاليش حيكايةتةكانيش كؤتايي ديَت.
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حمةمةد ئيسماعيل ،ضاثي يةكةم .1183
 .81د.مارف عومةر طولَ ،جينؤسايدي طةلي كورد لةبةر رؤشنايي ياساي تازةي
نيَودةولَةتاندا ،ضاثي يةكةم ،8881 ،ئةمسرتدام.
 .81م .رةسولَ هاوار ،كورد و باكوري كوردستان لةسةرةتاي ميَذووةوة هةتا شةرِي
دوهةمي جيهاني ،بةرطي سيَيةم ،ضاثي يةكةم.1112 ،
ناهيدة تالَةباني ،جاسم حمةمةد ،ئةنفالي طةرميان ،رةهةندة دميؤطرايف ،ئابوري و
.88
كؤمةآليةتيةكاني ،ضاثي يةكةم ،سليَماني . 1111
ي .ثرؤفيسؤر .ناهيدة جةمالَ تالَةباني ،ي .تويَذةر ،جاسم حمةمةد عةلي ،ئةنفالي
.11
طةرميان ،رةهةندة دميؤطرايف ،ئابوري و كؤمةآليةتيةكاني ،ضاثي يةكةم ،سليَماني .1111
هيَمن باقر و بةرهةم عومةر ـ ئةنفاىل سىَ و كاريطةرية كوَمةالَيةتيةكانى لةسةر ذنانى
.18
ثامشاوةى ئةنفال  ،ض  ، 8سليَمانى . 1112 ،
.11

هيَنى هاروَلَد هةنسن ،ذيانى ئافرةتى كورد  ،و .عةزيز طةردى  ،بةغداد . 8813 ،
011

.13

يوسف دزةيي ،ئةنفال  ،كارةسات ،ئةجنام و رةهةندةكاني ،ضاثي يةكةم ،هةوليَر

.1118

ج .طؤظارو رؤذنامةكان
.8

ئاراس فةتاح ،ضاو ثيَكةوتنيَك لةطةلَ ( يوست هيلَتةرمان ) ،طؤظاري

رةهةند ،ذمارة .8888 ،1
.1

ث.د .ئازاد حمةمةد ئةمني نةقشبةندي ،ئؤثةراسيؤنةكاني ئةنفال ،ضةند

تيَبينيةك و سيما سةرةكيةكاني ،طؤظاري سةنتةري برايةتي ،ذمارة  ،1111 ،2ال
.813
.3

ئةنفال ،طؤظاري خاك ،سالَي سيَيةم ،ذمارة 81 ،32ي نيساني .1111

.2

عةبدولرةمحان سديق ،ئةنفال لة روانطةي ئيسالمةوة ،طؤظاري سةنتةري

برايةتي ،ذمارة (  ، 1111 ) 12ال .318 -11
.5

توَفيق عةبدوول ،ئةنـفالـةكان و رايةكى تـايبةت سـةيارةت بة

ضـارةنوسـيان ،طوَظـارى ئاران ،ذمارة ،6ال .68
.6

عبدالرمحان صديق  ،ئةنفال لةروانطةى ئاينى ئيسالمةوة طوَظارى ثةيامى

راستى  ،ذمارة ( ،)65ئازارى  1111هةوليَر .
.1

د .حمةمةد طةزنةيي ،كورد قرِاني سالَي  8811و هؤكارةكاني ناوناني بة

ئةنفال ،طؤظاري سةنتةري برايةتي ذمارة(  ،1111 ، )12ال . 381 – 381
.1

كةنعان مةكية ـ ضاوثيَكةوتنى تةميور  ،وـ فايةق رةحيم حمةمةد ،طوَظارى

ئةنفال  ،ذ 8 .سالَي. 1111
.8

يوسف دزةيى ،تاونى ئةنفال بةرامبةر كورد  ،طوَظارى سةنتةرى برايةتى ،

ذ  ، 1118، 88ال . 21
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.81

خاليد سالَح ،ئةنفال جينؤسايدي كورد لة عيَراقدا  ،و .كاوة جةمال،

طؤظاري رةهةند ،ذمارة .8888 ،1ال.818
.88

ئةنفال ،طؤظاري خاك  ،ذمارة  ،32سالَي سيَيةم 81ي نيساني .1111

.81

بةهجةت رةئوف ـ بريةوةرى ئةنفاىل بةدناوى يةك  ،روذنامةى كوردستانى

نوىَ  ،ذ (.8883/1/6 ) 255
.83

ثرؤفيسؤر داظيد طاونت ،راثةرِيين ديَرسيم لة سالَي  8831 – 8831و

ثرسيار لةمةرِ كؤمةلَكوذي ،رؤذنامةي رووداو  ،ذمارة  ،818دوشةممة .1188/81/5
.82

روَذنامةى هاوكارى  ،ذمارة ( 8811/2/2 ، )853

.85

.رؤذنامةي رووداو ذمارة (  ) 161بةرواري . 1116/88/11

.86

رؤذنامةي خةبات ،ذمارة (  ،1111/2/86 ،) 8283الثةرة .1

.81

رؤذنامةي ميديا ،ذمارة(  ) 122بةرواري . 1116/6/83

.81

كوردستانى نوىَ  ،ذمارة .8881/ 2/ 85 ، 61

.88

ميديا تاوانيَكي طةورة ئاشكرا دةكات ،رؤذنامةي ميديا ،ذمارة( ) 125

بةرواري . 1116/6/31
.11

ميديا تاوانيَكي طةورة ئاشكرا دةكات ،رؤذنامةي ميديا ،ذمارة ( ) 122

بةرواري .1116/6/83
.18

حمةمةد عبدالكريم بةرزجنى ـ ئةنفاىل بةدناو لة زمانى ثياوةكانى

رذيَمةوة،كوردستانى نوىَ ،
ذـ (.8881/5/81، )11
.11

روَذنامةى ريَبازى ئازادى ـ ذمارة (  ، 1112/ 5/ 81 ، ) 311ال .8

.13

سديق سالَح ،بةسةرهاتي دوو ئافرةتي ئةنفالكراو ،كوردستاني نويَ ،ذمارة

( . 8883/6/15 ) 218
011

.12

ضارةنووسي ئافرةتاني ئةنفال و راطويَزراو لة شةترةو شةنافيةو ديوانةي،

رؤذنامةي خةبات ،ذمارة(  ) 8116بةرواري . 1113/88/2
.15

كةريم عبداهلل هةرتةىل ـ كارةساتى طوندى (وةرة)  ،ئاالَى ئازادى  ،ذ ـ

(. )811
د .سايتة ئةلكرتؤنيةكان
تالَرتين ضريؤكةكاني ئةنفال ،ساييت كوردستاني نويَ/ 1181/81/83 ،
.8
http://wwww.knwe.org/Direje.aspx?Cor=7&Besh=Araste&Jimar
e=0901
 .1مستةفاي حةسةنة طةورة ،ضريؤكي كضة  09سالَةكة و تؤلَةي كضاني ئةنفال كراو! ،ساييت
/1181/88/11
كوردستانثؤست،
http://www.kurdistanpost.com/view.asp?id=88322c11
 .3قادر نارد ،منالَيكي كوردي ئةنفال لة ئيمارات دةدؤزرِيتةوة ،ساييت كوردستان ثؤست،
.1181/88/81
http://www.kurdistanpost.com/view.asp?id=a8523115
http://www.iraqoftomorrow.org/iraqiat/11835.html
بةرواري
رووداو،
ساييت
.2
http://rudaw.net/sorani/kurdistan/151111836
سبةي،
ساييت
.5
http://sbeiy.com/Detail.aspx?id=11888&LinkID=2

/1183/1/5
/1183/1/85

/1183/8/82
هةريَم،
سةرؤكايةتي
ساييت
.6
http://www.krp.org/kurdish/articledisplay.aspx?id=2GdNHK81gL
w
/
1183/1/11
خةندان
ساييت
.1
http://xendan.org/dreja3.aspx?Jmara=61511&Jor=8
011

/

1183/8/85

ثةيامنري

ساييت

.1

http://www.peyamner.com/PNAnews.aspx?ID=311111
/ 1183/81/12 ، ساييت ثيوكةي ميديا، دؤزينةوةي كضاني ئةنفالكراو لة ميسر راست نةبوو.8
http://www.pukmedia.com/KS_Direje.aspx?Jimare=13813
/1116/81/86
،نيَت
كوردستان
ساييت
.81
http://kurdistannet.org/arshif/biz/1116/81-1116/8681/raportekei.pdf
/
1181/88/81
،ثؤست
كوردستان
ساييت
،
نادر
قادر
.88
http://www.kurdistanpost.biz/pdf_kp/jine_enfalkrawekan.pdf
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