
ئێمه  سه رباری گرفته  داراییه كان و الوازی راگه یاندنی 
كاغه ز و به ره و نه مانچوونی، ئه مساڵیش به رده وامیمان به  
)ئه نفالنامه (دا، ئه و گۆڤاره ی له و كاته وه ی ده ستیپێكرد 
هه م و غه می خزمه تكردن ب���ووه  به  بابه تی ئه نفال و 
جینۆسایدی كورد به  گشتی. ئه و گۆڤاره ی كه  خزمه تی 
به  كه یس���ی ئه نفال كاری له  پێشینه ی بووه  نه ك بۆ 
بژێوی و خۆ بردنه  پێشه وه ی بێ ئه وه ی شایان به وه  بێ
بڕوای كاركردنمان ئه وه  بووه  كه  چه نده  له م كه یسه دا 
كاربكه ین هێش���تا ئه وه  نییه  كه  شایان بێ به وه ی كه  
روویداوه ، دیوه  شاراوه كانی ئه نفال ئه وه  ئه هێنێ نه ك 
گۆڤارێكی تایبه ت و سااڵنه  به ڵكو ده یان و سه دان گۆڤار 

و توێژینه وه و بابه تی جۆراو جۆری له سه ر بنووسرێ.
ئیمه  هاوشانی ئه و كه س و ده زگا و الیه نانه ی كه  له سه ر 
ئه م كه یسه  كاریان كردووه  به رده وام بووین، هه میشه  

كار بۆ ئه وه  ئه كه ی���ن له وانی دیكه  النی كه م جیاوازتر 
پیشان بده ین.

جیاواز بین له وه ی كه  دیوه  ش���اراوه كان به چه ش���نێك 
پیشان بده ین كه  بیخه ینه  به رده م مێژووی نه ته وه كه مان 
و ئه وانه ی له  ئاینده دا ئه یانه وێ بێالیه نانه و زانستییانه  

له سه ر ئه م بابه ته  كار بكه ن.
ئه مس���اڵیش سوپاس بۆ خوای گه وره  سه رباری گرفته  
داراییه كان ش���انمان دایه  ب���ه ر ده ركردنی و توانیمان 
ژماره یه كی نوێ له  )ئه نفالنامه ( پێشكه شی یادی 28 

ساله ی رووداوی یادكردنه وه ی ئه نفال بكه ین.
خوازیارین له و ئاس���ته دا بین ك���ه  خزمه تێكی ئه گه ر 
كه میش بێ به م بابه ته ی بكه ین و نه بینه  بار به س���ه ر 
ئه نفال و ئه وانه ی كه  خزمه ت ده كه ن، ببینه  رێچكه یه ك 
بۆ ئه وانه ی كه  ده یانه وێ له سه ر ئه مه  بنووسن یان بڵێن
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ساڵى رابردوو لەڕێگاى پرۆژە یاسایه كه  وە 
ئەنجومەنى   پارێزگاى  سلێمانى بەکۆى 
دەنگ چەمچەماڵى بە پایتەختى شەهیدان 

و ئەنفالکراوان  ناسان.
ئ���ەو کۆبوونەوەیەکە لە 2015/4/14 کە 
ه���اوکات بوو لەگەڵ یادى 27 س���اڵەى 
تاوان���ى ئەنفال لە مۆنۆمێنتى ئەنفال لە 
چەمچەماڵ بەڕێوە چوو، دواى دەنگدان 
بەپڕۆژەکە ڕەوانەى پەرلەمانى کوردستان 
کرا بە مەبەستى بریاردان لەسەر ئەوەى 
کە چەمچەماڵ بە پایتەختى شەهیدان و 
ئەنفالکراوان بناسرێت، بەاڵم تا ئێستاش 
نە  بەفەرمىلەپەرلەمان���ى کوردس���تان 

ناسێنراوە. 
ئازاد حمەئەمی���ن، ئەندامى ئەنجومەنى 
بە)ئەنفالنامە( س���لێمانى  پاری���زگاى 
ىراگەیاند: ساڵى رابردوو پێش چواردەى 
چوار من وەکو نوێنەرى قەزاى چەمچەماڵ 

بەهۆىملمالنێىسیاسىلەڕابردووداولەکارکەوتنىپەرلەمان،چــــــەمــــــــچــــــــــــــــــــــــــــــەماڵبەپایتەختىشەهیدانوئەنفالکراواننەناسێنراوە
بەرپرسێکى شار: لەکاتى کاراکردنەوەى پــــــــــــــــــــــــەرلەماندا چاودێرى ئەو بابەتە دەکەین
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یاداش���تێکماندایە ئەنجومەن���ى 
بۆهێنانى  س���لێمانى  پاریزگاى 
بۆ  ئەنجوم���ەن  کۆبوون���ەوەى 
قەزاکە هاوکات سەلمە خان وەکو 
لیژنەى شەهیدان بە هەمانشێوە 
ئەوی���ش یاداش���تیدا ب���وو بە 
ئەنجومەنىپاریزگا، خۆشبەختانە 
رەزامەندییان دەربڕى بۆ ئەوه ى 
کۆبونەوەیەک���ى   2015/4/14
سلێمانى  پاریزگاى  ئەنجومەنى 
بۆ ق���ەزاى چەمچەماڵ لەهۆڵى 
مۆنۆمێنتى ئەنفال س���از بکات، 
ئەو ڕۆژە بەکۆى دەنگ بڕیارماندا 
بەپایتەختى  چەمچەماڵ  شارى 
شەهیدان و ئەنفالکراوان بناسێت.
ئەو ئەندامە وتیش���ى: لەساڵى 
ڕابردووەوە تا ئەمکاتە کۆمەڵێک 
ڕێگی���رى و بەربەس���ت هەبوون 

بۆ ئەوه ى نوس���راو بکرێت، بەاڵم 
خۆشبەختانە چەند رۆژى پێشوو 
لەگ���ەڵ خاتوو س���ەلمە جاریکى 
ترچووین پێشتریش چەند جارێک 
چووینەوە بۆئەنجومەنى پاریزگاى 
سلێمانی بینیمان بە بڕیارى ژمارە 
)106( ئاڕاستەى پەرلەمان کراوە. 
هەر چەن���دە کات دواکەوتووە و 
پەرلەمان���ى کوردس���تان بەهۆى 
کێشە ناوخۆیەکانییەوە کارانییە، 
م���ن لێرەوە بەناوى کەس���وکارى 
وا  ئەنفالکراوان���دا  و  ش���ەهیدان 
لەپەرلەمانى کوردس���تان دەکەم 
پشتگیر و پشتیوانى کەسوکارى 
ش���ەهیدان و ئەنفالکراوان و هەم 
نووس���راوى ئەنجومەنى پاریزگاى 
سلێمانى بن بۆ ئەوەى چەمچەماڵ 
و  ش���ەهیدان  پایتەخت���ى  ب���ە 

راپۆرتی:حهسهنمهال



ئەنفالکراوان بناسرێت.  
س���االر محمود ئەندامى پەرلەمانى 
کوردستان وتى: ئێمە لە پەرلەمانى 
کوردس���تان پاڵپشت و پشتیوانى 
هەموو ناسنامەیەکى گەورە دەکەین 
بۆ ناساندنى  چەمچەماڵ، چەمچەماڵ 
گرنگەکانى  لەناوەن���دە  یەکێک���ە 
قوربانیدانى گەلى کورد، س���نورى 
قەزاى  چەمچەماڵ خاوەنى زۆرترین 
قوربانییە. هەر ناس���نامەیەک لەو 
چوارچێوەیەدا  لەڕێگاى پەرلەمان 
بکرێت ئێمە پش���تگیرى دەکەین، 
هاوڕێکانمان  چوارچێ���وەدا  ل���ەو 
پڕۆژەیەکیان پێشکەش کردووە بۆ 
ئەوەى ببێت بەپایتەختى قوربانى، 
لەو ڕووەوە ئێمە پشتیوان و هاوکار 
دەبی���ن لەوەش گرنگتر ئەوەیە کە 
بۆنەکانى  لەزۆرب���ەى  چەمچەماڵ 
تایبەت بە ئەنفال مەراسیمى تایبەت 
بەئەنفالى بۆ بکرێت، نەک لە 4/14 
بەڵکو لەهەموو قۆناغەکانى شااڵوى 

ئەنفالدا.
ئ���ەو ئەندام���ەى پەرلەمان ئەوەش���ى بە 
ئەنفالنامە وت: ئێستا پڕۆژەیه ک لە پەرلەمان 
هەیە ئێمە هیوادارین پەرلەمان کارا بکرێتەوە 
تاوەکو هێزى یاسایی پێبدەین و بچێتە بوارى 

جێبەجێکردنەوە.
ئامان���ج محەمەد، قائیمقام���ى چەمچەماڵ 
رایگەیاند: ئێمە پێش���نیار و نووس���راومان 
بۆ ئەنجومەنى پاریزگاى س���لێمانى کردووە 
ئەنجومەن���ى پاریزگا پەس���ەندى کردووە،  
ئیمزاى بۆ کۆکراوەتەوە بەاڵم بڕیارى لەسەر 
نەدراوە، هۆکارى بۆ پەکخستنى پەرلەمانە 
کە وەکو پێویست کارەکانى ناچێت بەڕێوەو 

پەکخراوە. 
وتى: ه���ەر کاتێک پەرلەم���ان کاراکرایەوە 
چاودێ���رى دەکەین بۆ ئ���ەوەى وەک پڕۆژە 
یاساکە پەسەند بکرێت، دەربارەى ناڕەزایى 
و نیگەران���ى رێکخراوەکانى کەالر لەس���ەر 
ئەو ناوە بۆ چەمچەماڵ قائیمقامى شارەکە 
دەڵێت: ئێم���ە لەرابردوودا ئ���اگادار بووین 
کە بەشێک لە دانیش���توانى شارى کەالر و 

ڕیکخراوەکانى کەالر ناڕازیی بوون 
ب���ەاڵم بەفەرمى هیچ ش���تێکمان 

پێنەوتراوە.
هابی���ل ئەحم���ەد، بەڕێوب���ەرى 
مۆنۆنۆمێنتى ئەنفال گوتى: ئێمە 
خاوەن بیرۆکەکەین، نووسینەوەى 
ئەو پڕۆژەیە هەر ئێمە بووین، بە 
و  الیەنە سیاسییەکان  پشتیوانى 
ڕیکخراوەکان و خەڵکى چەمچەماڵ 
و گوندەکان���ى، ئێمە پش���تیوانى 
ئەوانمان هەبوو، بەاڵم تا ئێس���تا 
پڕۆژەکەمان بەفەڕمى نەناسێنراوە.  
دەڵێت: ئ���ەوەش دەگەڕێتەوە بۆ 
کارانەبوون���ى پەرلەم���ان، ئەگەر 
ن���ا نزیک���ى )59( ئیمزایەکەمان 
لەپەرلەمان���ى کوردس���تان  ل���ە 
الیەن ئەن���دام پەرلەمانەکانەوە بۆ 
بەهۆى  ئێستاش  کۆکردووەتەوە، 
پەرلەم���ان  باروودۆخ���ەى  ئ���ەو 
دڵنی���ام  ئەگین���ا  دواکەوت���ووە 
پەرلەمان کاراکرایەوە ئەو پڕۆژەیە 
جێبەجێکردنەوە،  بوارى  دەچێتە 
هەرکاتێکیش پەرلەمان کاراکرایەوە 
بەدواداچوونی بۆ دەکەین لەالیەن 
نوێنەرى الیەن���ەکان لەپەرلەمانى 
ئ���ەو  ئێس���تاش  کوردس���تان، 
لەداواکارییە  یەکێک���ە  داواکارییە 
سەرەکییەکانى ئەمساڵمان لەالیەن 
قائیمقامى چەمچەماڵ و کەسوکارى 

شەهیدان و ئەنفالکراوان.

بەهۆىملمالنێىسیاسىلەڕابردووداولەکارکەوتنىپەرلەمان،چــــــەمــــــــچــــــــــــــــــــــــــــــەماڵبەپایتەختىشەهیدانوئەنفالکراواننەناسێنراوە
بەرپرسێکى شار: لەکاتى کاراکردنەوەى پــــــــــــــــــــــــەرلەماندا چاودێرى ئەو بابەتە دەکەین
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نوس���ەرو توێژەرو دادوەرى ناسراوى عێراق 
زوهێر کازم عەبود، ل���ە کتێبێکدا چەندین 
هەڵەى پرۆس���ەى دادگایکردنى تاوانبارانى 
ئەنف���ال دەخات���ەڕو، هەروەه���ا جەخ���ت 
لەوەدەکاتەوە بەپێى یاس���اى دادگاى بااڵى 
تاوانەکان، لێبوردنەکەى بەرەى کوردستانى 
لە جاش و موستەشارەکان هیچ بەهایەکى 

نییە.
کتێبى دادگایى ئەنفال، لە نوس���ینى زوهێر 
کازم عەبودو وەرگێڕانى محەمەد گۆمەییە. 
ئەم کتێبە )300( الپەڕەیە و لە باڵوکراوەکانى 
دەزگاى چاپ و پەخشى سەردەمە. کتێبەکە 
لە شەش بەش پێکهاتوە بەم ناونیشانانە: 
کورتەیەک لەسەر ئەنفال، ئەنفال و یاساى 
نێونەتەوەیى، بەڵگە لەسەر پرۆسەى ئەنفال، 
تاوانەکانى ئەنفال لەدیدى یاس���اوە، بڕیارى 

دادگاو پرۆسەى تاوانبارکردن، تێڕوانین.

دادوەرێکى عەرەب:
 لێبوردنەکەى بەرەى کوردستانى لە جـــــــــــــــــــــــاش و موستەشارەکان پێچەوانەى یاسایە
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کوردو ئەنفال و قورئان
لەم کتێبەدا نوس���ەر زۆر بەوردى 
و لەڕوانگ���ەى یاس���ا ناوخۆیى و 
لە  ب���اس  نێونەتەوەییەکان���ەوە، 
دادگایکردنى  ئەنفال و  پرۆس���ەى 
تراژیدیایە دەکات.  ئەو  تاوانبارانى 
ئەنف���ال  کاتێ���ک  لەس���ەرەتادا 
دەناس���ێنێت دەڵێ���ت: ئ���ارەزوى 
دیکتات���ۆر ئەوە ب���وو هیچ جۆرە 
واتایەک بۆ ژیان لەو کوردستانەدا 
نەمێنێ���ت، هیچ دیاردەیەک بۆ ئەو 
نەتەوەیە لەس���ەر زەوىء تەنانەت 
ئەوەیە  نەهێڵێ���ت،  لەمێژویش���دا 

تراژیدیاى ئەنفال.
عێراق  دیکتاتۆرى  نوسەر  بەبڕواى 
سەدام حسێن نیازى بوە لەسەرەتاى 
هەش���تاکاندا پرۆس���ەى ئەنف���ال 

جێبەجێ بکات، بەاڵم شەڕى هەشت 
س���اڵەى لەگەڵ ئێران پرۆس���ەکەى 
دەنوسێت:  لەوبارەیەوە  دواخستوە، 
لەڕاستیدا سەدام و رژێمەکەى پێشتر 
نەخش���ەى کۆمەڵکوژی���ى نەتەوەى 
کوردیان کێشابو، بەاڵم هەڵگیرسانى 
جەنگ���ى عێراق ئێران بوە کۆس���پ 

لەڕێى ئەنجامدانى.
ئەنفال  ن���اوى  هەڵبژاردنى  لەبارەى 
کە س���ورەتێکى قورئانى پیرۆزە بۆ 
ئەو کۆمەڵکوژییە، نوس���ەر دەڵێت: 
دیارە مەبەستى راس���تەقینەى ئەو 
لەهەڵبژاردن���ى )االنف���ال( بۆ ئەوە 
ب���و تاوان���ى کۆمەڵکوژییەکانى لە 
ئەستۆى خۆى البدات و لەشێوەکانى 
خواستى خودایى، تا بتوانێت گشت 
ج���ۆرە زیندەوەرانى ئ���ەو دەڤەرەى 
چاالکیی���ەکان دەیگرن���ەوە قەاڵچۆ 

بکات.
نوس���ەر هۆکارى زیندەبەچاڵکردنى 
کوردان���ى دەگێڕێتەوە ب���ۆ ئارەزوى 
س���ەدام و دەڵێت: س���ەدام سوربو 
لەس���ەر ئەوەى مرۆڤ بە گوللە یان 
لەس���ێدارەدان نەکوژرێ���ت، چونکە 
خۆى و ئامۆزاکەى )عەلى حەسەن 
مەجی���د: عەلى کیمیای���ى( چێژیان 
لەوە وەردەگرت ک���ە بە کۆمەڵ لەو 
گۆڕانەدا زیندەبەچاڵ بکرێن.. ئەوان 
پتر چێژیان لە گریانء هاوارى ئەوانە 
وەردەگ���رت کە ئازارو فرمێس���کیان 
تێکەڵ ب���ەو خاکە بوە ک���ە دەمى 

پڕکردون و  هەناسەى لێ بڕیون.
قوربانییەکانى ئەنفال تاوانبار نەبوون

نوس���ەر کە خاوەنى بیست کتێبەو 
زۆرینەیان لەب���ارەى کوردو پێکهاتە 
جەخت  کوردستانە،  نەتەوەییەکانى 
ل���ە بێتاوان���ى قوربانیان���ى ئەنفال 
دەکاتەوەو دەڵێت: هیچ کەس لەوان 
تاوانبار نەبوو. خودایش دەزانێت کە 
لە کوردبون بەوالوە هیچ تاوانێکیان 

ئا:بارامسوبحى



نەبوە، بەڵکو تاوان���ى مەزنى ئەوان 
هەر کورد بونە کە دەبو لەو چەرخەى 
بەعسى س���ەدامى چەپەڵدا کورد بە 
چەکى بەعس، ب���ە کیمیاوى بەعس 
بمرن، هەر لەب���ەر ئەوەیە خودا وەک 

کورد دروستى کردون.
ئەوەى مایەى نیگەرانى نوس���ەرە تا 
ساتى نوس���ینى کتێبەکەى، ئەنفال 
بارتەقاى گەورەیى و مەزنى کارەساتە 
تەماش���ا نەکراوە، بۆیە بەپێویستى 
لەب���ارەى  لێکۆڵین���ەوە  دەزانێ���ت 
پاڵنەرەکانى سەدام بۆ ئەنجامدانى ئەو 
تاوانە بکرێت. لەوبارەیەوە دەنوسێت: 
ن���ە بەگوێرەى  ئەنفال کێش���ەیەکە 
قەوارەى ش���یاوى خۆى لێى روانراوە، 
نە وەک تاوانێکى دزێوى مێژویى ئەم 
سەردەمە، یانیش وەک کارەساتێکى 
نزی���ک  مێ���ژوى  ک���ە  مرۆڤانەی���ى 
تۆمارى کردبێ���ت، بەڵکو قەیرانێکى 
مرۆڤانەیى زەق بوەو بەنێو بێدەنگیى 
نێونەتەوەییدا سوک و ئاسان خشکەى 
کردو تراژیدیایەک بو پش���ت ئەستور 
بەگشت ئەو جۆرە کەرەستە یاسایى 
و پابەندێتییەى رێگەى ئەنجامدانیان 
بۆ تەخ���ت کردبو، بۆیە دەبێت ئێمە 
لەو هۆکارە راستەقینانە بکۆڵینەوە کە 
پاڵى ناوە بە رژێمى س���ەدامەوە، ئەو 
تاوانە ئەنجام بدات و سوربێت لەسەر 

تەواوکردنى قۆناغەکانى.
ئەنفال شەرمە بۆ عەرەب و جیهان

لە بەشێکى دیکەى کتێبەکەیدا، نوسەر 
بەتوندى رەخنە لە بێدەنگى واڵتانى 
جیهان و واڵتانى عەرەبى بە دەسەاڵت 
نوخبەى رۆش���نبیرەوە  و جەماوەرو 
دەگرێت. لەبارەى عەرەبەوە دەڵێت: 
ن���ە پێنوس���ێکى ع���ەرەب ئاماژەى 
پێکرد، نە فیلمى سینەمایى عەرەبء 
کۆمپانیاکان���ى هۆڵیود س���ودیان لێ 
بینى. نە ویژدانى عەرەبانى بۆ بزوا.. 
نە ش���کۆى عەرەب کڕنۆشى برد یان 

سەرى نەوازش���ى نەوى کرد بۆ 
لەش���ى منداڵ���ەکانء لێبوردنى 

خواست لێیان.
سەبارەت بەهەڵوێستى کۆمەڵگاى 
نێونەتەوەیى لەبارەى ئەنفالەوە 
لەکاتى رودانیەوە تائێستا دەڵێت: 
جیهانێکى زۆر س���ەیرە، لەویش 
دۆش���دامانییەکەیەتى.  سەیرتر 
جیهانیان هەر ب���ەو بێدەنگییە 
بەبەش���دار دەژمێردرێ���ن  لەو 
دەنگى  لە  تەنان���ەت  تاوانانەى 
کپک���راوى مردوی���ش ناچێت و 
بەوەی���ش کە بون ب���ە رێگر لە 
باڵوبونەوەى پەیامى ئەو مردنە 
رو رەش  قەش���ەنگەى کورد… 
بێت مرۆڤایەتى کە نەیکرد مافە 
نەتەوایەت���ىو مرۆی���ىو ئاینییە 
شایستەکانیشیان لەگەڵ بخەنە 
هێش���تیانەوە.  ه���ەروا  و  چاڵ 
چەندیش شەرمە بۆ مرۆڤایەتى 

کە ئەوانیان نایەتەوە یاد.
دادوەرێکى میس���ریی و دادگاى 

تاوانەکان
دواى روخان���ى رژێم���ى بەعس 
دادگاى   ،)2003( لەس���اڵى 
ب���ااڵى تاوان���ەکان پێکهات بۆ 
دادگایگردن���ى س���ەرانى بەعس 
لەهەمبەر ئەو تاوانانەى دەرهەق 
بە گەالنى عێراق ئەنجامیانداوە. 
بڕیارەکانى ئەو دادگایە بەشێکیان 
بەش���ێکیان  و  جێبەجێک���ران 
تائێس���تا هەر وەکو مەرەکەبى 
سەر کاغەز ماونەتەوە. سەربارى 
هەمو ئەوانە دادگاکە لەئێستادا 

هیچ رۆڵێکى نەماوە.
نوس���ەر ئاش���کراى دەکات ئەو 
یاسایەى تاوانبارانى پێ دادگایى 
کراوە، لە داڕش���تنى پرۆفیسۆر 
)محەمەد ش���ەریف بەسیونى( 
بوە، کە یاساناسێکى بە رەگەز 

عەرەبى میسرو بە پێناس���ە ئەمریکییە، ناوبراو 
پێشتر لە دادگاى تاوانەکانى نێونەتەوەییدا دادوەر 
بوە، ئێستاش مامۆستاى یاسایە لە زانکۆى دیپۆڵ 
و سەرۆکى پەیمانگاى سزاى نێونەتەوەیى سەر بە 

نەتەوەیەکگرتوەکانە.
عەبود ئاماژە بەوەدەکات بەسیونى لەسەر خواستى 
ئەنجومەنى دەسەاڵتى پێشوو، بەهاوکارى چەند 
یاس���اناس و دادوەرى عێراقى، یاس���اى دادگاى 
سزاى نێونەتەوەیى کرد بەسەرچاوە بۆ داڕشتنى 
ئەو یاس���ایەى لە چ���ل بەند پێکهات���وە. تێیدا 
کڵێشەى رێکخستنى دەستنیشان کردوە بۆ ئەو 
دادگا تایبەتەو بەشەکانى ترى و ئاستى زانستى 
دادوەران. لەنێو دەقەکانیش���دا ئاماژەى داوە بەو 
کردەوە تاوانئامێزانەى یاس���ا دادوەرییان دەکاتء 
شێوەى کارڕاییەکى سزایى تایبەت بە لێکۆڵینەوەو 
رەوشى ئاراستەکردن بۆ دادگا، تا دەگاتە پرۆسەى 
دەرکردن���ى بڕی���ارى داد و بەرپەرچ وپێداچونەوە 
لەالیەن دەستەى پێداچونەوە، بەپێى ئەو رەوشەى 
لەم یاس���ایەدا دیاری کراوە. هەروەها س���ەرۆکى 
دەس���تەى توێژین���ەوەى دانا تا ببێت���ە بااڵترین 

دادوەرێکى عەرەب:
 لێبوردنەکەى بەرەى کوردستانى لە جـــــــــــــــــــــــاش و موستەشارەکان پێچەوانەى یاسایە
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سەرۆکى دادگاى سزایى بااڵى عێراقى 
و سەرپەرشتیارى بەڕێوەبەرایەتى و 

ئابورى.
دادگاى بااڵى تاوانەکان، بەرپرس بوە 
لە وەڕوخس���تنى ئەو تاوانکارییانەى 
لەنێوان )1968/7/17و 2003/5/1( 
لەعێراقدا ئەنجام���دراون، دژ بەگەلى 
عێراقء گەالنى هەرێمء ئەو کوشتارە 

دڕندانەى لێى کەوتونەتەوە.
موستەش���ارەکان و لێبوردنەک���ەى 

بەرەى کوردستانى
هەرچەندە ماوەى نۆ س���اڵە دادگاى 
ئەنفال کۆتایى هاتوە، بەاڵم لەو کاتەوە 
تائێس���تا دوو دۆسیە زۆر بەکراوەیى 
ماونەت���ەوە، ئەوی���ش دادگایکردنى 
ج���اش و موستەش���ارە کوردەکانى 
بەشداربووى ئەنفالە، لەگەڵ هەوڵى 
لێخۆشبون لە وەزیرى بەرگرى بەعس 
دادگاى  هاش���م. چونکە  س���وڵتان 
بااڵى تاوانەکان ل���ە )2007/5/16( 
بڕیاری���دا بەگرتنەب���ەرى کارڕای���ى 
یاس���ایى س���ەبارەت بەو کەسانەى 
ناویان ل���ە بەڵگەنامە فەرمییەکانء 
رێڕەوى لێکۆڵینەوەو دادگادا هاتون، 
ئەو کەس���انەش ژمارەی���ان )423( 
داواک���راوە، ناوەکانی���ش بە وەفیق 
عەجیل س���امەڕایى دەست پێدەکات 
وبە حەمەس���ەعید ئەحمەد محەمەد 

هارونی کۆتایى دێت.
دەس���ەاڵتدارانى هەرێ���م ه���ۆکارى 
و  ج���اش  نەکردن���ى  رادەس���ت 
موستەش���ارەکان دەگێڕنەوە بۆ ئەو 
لێبوردنەى لەس���ەروەختى راپەڕینى 
س���اڵى )1991(دا لەالی���ەن بەرەى 
کوردستانیەوە بۆیان دەرچوە، بەاڵم 
نوس���ەر هێما بۆ بڕگەیەکى یاساى 
دادگاى ب���ااڵى تاوانەکان دەکات، کە 
تیایدا هاتوە: هەر فەرمانێکى لێبوردن 
لەپێش دەستبەکاربونى ئەم یاسایەوە 
دەرچوبێت، هیچ یەک لەو کەس���انە 
ناگرێتەوە ئەگەر یەکێک لەو تاوانانەى 
ئەنج���ام دابێت کە ل���ە دەقەکانیدا 
هاتون. تاوانەکانیش بریتین لە: تاوانى 
جینۆساید، تاوانى دژ بەمرۆڤایەتى، 
تاوانى جەنگ، تاوانى پێش���ێلکردنى 

یاسا عێراقییەکان.
بۆ رونکردنەوەى ئەم خاڵە، وەرگێڕى 

کتێبەکە لەکۆتایى کتێبەکەدا وتارێکى 
نوسەر خەلیل عەبدواڵى باڵوکردۆتەوە، 
کە تیایدا هاتوە: بەپێى بڕگەى شەشى 
یاس���اى دادگاى ب���ااڵى تاوانەکان���ى 
عێ���راق.. ئ���ەو لێبوردن���ەى بەرەى 
کوردس���تانى دەرهەق بەتۆمەتبارانى 
کورد دەریکردوە پوچەڵ دەکرێتەوە، 
دەب���و هەمو ئەو تۆمەتبارە کوردانەى 
تۆمەتب���ارن بەتاوان���ى ئەنف���ال لەو 
دادگای���ەدا دادگایى بکرێن، ئیدى ئەو 
دادگایە تاوانبارى و بێتاوانیان س���اغ 

دەکاتەوە.
س���ەبارەت بەو ه���ەوڵ و لێدوانانەى 
هەندێک الیەنى عێراق���ى دەیدەن بۆ 
دەربازکردنى سوڵتان هاشم و پاساوى 
ئەوەى بۆ دەهێننەوە کە کەس���ێکى 
سەربازى بوەو فەرمانى سەروى خۆى 
جێبەجێکردوە، نوسەر بەپشت بەستن 
بەیاس���اکانى دادگاى بااڵى تاوانەکان 
دەڵێت: ئەو دۆخە فەرمییەى تاوانبارى 
تێدابوە، نابێتە هۆى پاکانەى لە تاوان 
یان سزاى سوکتر، ئەگەرچى تاوانبار 
س���ەرۆکى واڵت بوبێت، یان سەرۆک 
شالیاران یان ئەندام لە پارتیى بەعس. 
هەروەک نابێت زرێبەندى بکرێتە هۆ بۆ 
دەربازبون لە لێپرسراویەتیى ئەو لەو 
جۆرە تاوانانەى بڕگەکانى )11و 12و 
13و 14(ى ئەم یاسایە لێیان دەدوێت.

نۆ هەزار الپەڕەو حەفتا شاهید
لە دوا دانیش���تنى دادگاى کەیس���ى 
ئەنفالدا کە ل���ە رۆژى )2007/6/24( 
بەسەرۆکایەتیى دادوەر محەمەد عرێبى 
بەڕێوەچو، داواکارى گش���تى مونقیز 
ئال فیرعەون وتارێکى پێشکەشکرد، 
رایگەیان���د قەوارەى ئەو پرۆس���ەیەى 
لە )9312(  بریتیە  لەبەردەس���تدایە 
الپەڕە، ب���ەاڵم »ئەوەى ئاش���کرایە 
تەنانەت ئەو بەڵگەنامە تەسەالنەیەشى 
لەم پرۆسەیەدا هەن، ناتوانن بەتەواوى 
دیمەنى ئەو دڕندەیى و بەربەرایەتییە 

دەرخەن کە قوربانیان چەشتویانە«.
لەکۆى )1175( کەس کە ناویان وەکو 
سکااڵکار لە کەیسى ئەنفالدا تۆمارکرابو، 
تەنها نزیکەى حەفتا کەس چونە هۆڵى 
دادگا، ئەو کەمکردنەوەیەش لەس���ەر 
بڕیارى دەستەى سەرۆکایەتى دادگاکە 
بوو. بۆیە نوسەر رەخنە لەو بڕیارەیان 

دەگرێتء دەڵێت: دەزگاکانى لێکۆڵینەوە 
ژمارەیەک���ى کەمی���ان ل���ە دی���دەران 
هێشتوەتەوە، بۆیە زۆر سەرکەوتو نەبون 
لە دەست نیشانکردنى خاوەن دیدنامەى 
پێک���ەر... زۆر دیدەر هەن لە دەرەوەى 
عێ���راق دەژی���ن نەیانتوان���ى دیدنامە 
پێش���کەش بکەن، هەروەه���ا دادگا نە 
ئەوەى کرد لەڕێگەى کەناڵەکانى میدیاوە 
چۆنیەتیى ئامادەبونی���ان باڵوبکاتەوە، 
نە کەس���ى دەن���ارد ب���ۆ تۆمارکردنى 

دیدنامەیان.
جگەلە ش���ایەتحاڵەکان، نوسەر رەخنە 
لەوەش دەگرێت کە دەزگاى لێکۆڵینەوە 
نەیتوانیوە ش���اهێدى تاوانباران لەدژى 
ی���ەک بەکاربهێنێت و دەڵێت »دەزگاى 
لێکۆڵینەوە لەو ئاستەدا نەبوو بتوانێت 
لە کەس���ێکیان )تاوانب���اران( دیدنامە 
دەرکێشێت دژى ئەوانى تر«. هەروەها 
دەڵێ���ت: دیدنام���ەى هەندێ���ک کەس 
تۆمارنەکراوە کە بەشێوەى ناڕاستەوخۆ 
بەش���داربون لەو تاوان���ە.. لەوانە کارى 
ش���ۆفێرى ئەو ئۆتۆمبێل���ە تایبەتانەى 
قوربانییەکانیان دەگواستەوە، شۆفێرى 
ش���ۆڤڵء خاک���دڕەکان ک���ە الش���ەى 
قوربانیانیان لەچاڵ دەنا، ئەو کەسانەى 
لەسوپادا بەش���دارى قڕکردن و رانینى 
قوربانییان ب���ون بەرەو چارەنوس، یان 
هەر کەس���ێکى تر لەوان���ەى دەتوانن 
تیش���ک بخەنە س���ەر ئەو راستییانەى 

لەشوێنەوارەکاندا بینویەتى.
لەس���ەر  رەخنەکان���ى  لەدرێ���ژەى 
کەمکردن���ەوەى ژمارەى ش���ایەتەکانء 
بەش���داربوانى ئەنفال، نوسەر دەڵێت: 
نەدەب���و ژم���ارەى بەش���داربوانى ئەو 
تاوانکاریی���ە بۆ ئەو ژم���ارە کەمە کەم 
بکرێن���ەوە.. پێویس���ت ب���و دەزگاى 
رۆڵى  تێروتەس���ەلى  ب���ە  لێکۆڵینەوە 
تاوانب���اران رون بکاتەوە. ناکرێت ناوى 
زۆر لەو تاوانبارانە بش���ارنەوە... دەبو 
دەزگاى لێکۆڵینەوە ورد لەو تاوانکاریى 
و بەڵگ���ە و دیاردانە بکۆڵێتەوە کە دژ 
بەو تاوانبارانە هاتنە پێش )مەبەستى 
لیستە 423 کەسیەکەیە( و کارڕاییەکى 
یاساییان لەس���ەر ئەو ئاستە بکردایە، 
کێش���ەکەو تاوانبارانى کێشەکە، ئەگەر 
بەدەس���تگیرکردنى هەندێکیان بوبێت، 
یان ئازادکردنى هەندێک لەوانەى لەڕوى 
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یاساییەوە بەشیاوى دەزانن سەربەست 
بکرێن.

پارێزەرى کوردو دادوەرى بەعسى
رەخنەیەک���ى دیکەى نوس���ەر ئەوەیە 
سەرجەمى تیمى پارێزەرانى قوربانیانى 
ئەنفال کورد بون، کە بەبڕواى ئەو دەبو 
پارێ���زەرى نەتەوەکانى دیکەى عێراقى 
دەنوس���ێت:  لەوبارەیەوە  تێدابوای���ە، 
تیمى بەرگرى لە قوربانیان گش���تیان 
پارێزەرى کورد بون، ئەوەیان لەبیرکرد 
کە پارێزەرى عێراق���ى بوارى بەرگریى 
لە مافى کەس���ایەتى لەگ���ەڵ خۆیان 
بەشدارى پێ بکەن، تا کێشەکە بکەوێتە 
قاڵبێکى مرۆڤانەیى و عێراقى، نەوەک 
تەسک بێتەوە بۆ بازنگەیەکى تەسکى 

نەتەوەیى.
دواتر رەخنە لەش���ێوازى خس���تنەڕوى 
بەڵگەنام���ەکان ل���ە دادگادا دەگرێت و 
دەڵێت: لەخس���تنەڕوى بەڵگەنامەکاندا 
تەنه���ا ئەو ئامۆژنامەو دەستنوس���انەو 
فەرمانە لەش���کرى و ئاسایش���یانەیان 
بەب���ەس زان���ى ک���ە یارمەتی���دان بۆ 
ئاش���کراکردنى رۆڵى تاوانباران، دادگا 
ئەو قوربانیانەى نەخستەڕو کە منداڵى 
س���اوا بون وئۆپەراسیۆن لەناوى بردن، 
هەروەها تیشک نەخرایە سەر ئەو الیەنە 
تاوانکارییەکان  چەپەڵ���ى  مرۆڤانەیەى 

دەردەخات.
یەکێکى ت���ر لە رەخنەکانى نوس���ەر، 
دانان���ى دادوەر عەبدواڵ عەلى عەلوەش 
ئەلعامرییە بەسەرۆکى دادگا، کە بەوتەى 
نوسەر ئەو دادوەرە بەعسى بوە، ئەمە 
جگەلەوەى لەیەکێک لە دانیشتنەکانى 
دادگادا بە س���ەدامى وت »تۆ دیکتاتۆر 
نەبویت، دواتریش لەژێر فشارى شەقامدا 

البرا.
پاش البردنى ئەلعامرى، دادوەر سەعید 
ئەلهاش���مى ش���وێنى گرت���ەوە، بەاڵم 
دەستەى ریشەکێشکردنى بەعس تۆمەتى 
بەعسیبونى خس���تەپاڵى و لەکارەکەى 
دوریخستەوەو لەبرى ئەو دادوەر محەمەد 
عرێب���ى دانرا. کەچى دواتر دەس���تەى 
ریشەکێشکردنى بەعس داواى لێبوردنى 
لە هاشمى خواس���ت گوایە هەڵە بون، 
وەکو نوس���ەر دەڵێت: ئەوە بوە هۆى 
الوازیى باوەڕ بە دادگاو زۆر لە دوژمنانى 
عێراقى نوێ ئەو کێشەیە بەکاردەهێنن 

وەک رەخنە لە کۆڕەکانى دادگایى.

دادگاى ئەنفال
رۆژى )2006/8/21( یەکەم دانیشتنى دادگاى 

ئەنفال دەستى پێکرد.
رۆژى )2007/6/24( دوا دانیش���تنى دادگا کە 

دانیشتنى ژمارە )61( بو بەڕێوەچو.
هەریەکە لە عەلى حەس���ەن مەجید، سوڵتان 
یاری���دەدەرى  بەرگ���رى،  وەزی���رى  هاش���م 
سوپاساالرى عێراق حس���ێن رەشید تکریتى 

سزاى لەسێدارەدانیان بۆ دەرچو.
هەریەکە لە بەرپرسى دەزگاى زانیارى سەربازى 
سابیر دورى، فەرحان موتڵەگ جبورى بەرپرسى 
هەتاهەتایى  بەزیندانى  هەواڵگرى س���ەربازى 

سزادران.
بڕیارى بێتاوانیش بۆ پارێزگارى موسڵ تاهیر 

تۆفیق ئەلعانى دەرچو.

��������������������������������

عەب���ود کازم  زوهێ���ر 
لەدایکب���وە دیوانیی���ە  لەش���ارى 
دەرچوى کۆلێژى یاساى زانکۆى بەغدایە
وەک���و یاری���دەدەرى دادوەرو توێژەرى 
یاسایى و  پارێزەر لە دادگاکان کاریکردوە
دەرچ���وى خولى هەش���تى پەیمانگاى 
دادوەریى عێراقیە لەساڵى )1985/1984(.
دادوەر ب���وە ل���ە دادگاکان���ى عێ���راق
ئەندامى یەکێتى نوس���ەرانى س���ویدو 
کوردستانە رۆژنامەنوسانى  سەندیکاى 
یاس���اى  لەکۆلێ���ژى  وانەبێ���ژە 
ئەکادیمی���ى عەرەب���ى ل���ە دانیمارک.
خاوەنى بیس���ت کتێبە لەبارەى پرسى 
کوردو دەستورى عێراق و  پێکهاتەکانى 
وەکو شەبەکء ئێزیدى و کوردى فەیلى.
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گوندى کانى هەنجیر، نش���ینگەیەکى جوان و 
قەشەنگى ناوچەى ش���ێخبزێنى سەرووە، سەر 
بەناحیەى ئاغجەلەرە، لەپێش ئەنفالدا )70( ماڵ 
دەبوو، ئەم گوندە کەوتۆتە خۆرهەاڵتى گوندى 

گەڵناغاج و خۆرئاواى گوندى گۆپتەپە.
دواى کیمیابارانى قەاڵس���ێوکە لە 1988/5/3 
خەڵکى ئەم گوندە روودەکەنە چەموو شاخەکانى 
ئەو دەڤەرە، لەگەڵ شااڵوى ئەنفالى چواردا، ئەم 
گوندەش بەمزگەوت قوتابخانە و خانوەکانییەوە 
بەر کڵپەى ش���ۆفڵ و بل���دۆزەر کەوت و لەگەڵ 
زەویدا یەکس���ان کرا، مەڕو مااڵت و سەروەتى 
خەڵکەک���ە تااڵن کرا،ل���ە 1988/5/4 دا )99( 
مرۆڤى بێ تاوانیش بەر شااڵوى ئەنفال کەوتن. 

ئیس���ماعیل، هاواڵتییەکى  نەس���رەدین نەجم 
گوندى کانى هەنجیرە، لەس���اڵى 1944 لەدایک 
بووە، دەی���وت: کاتێک دەنگۆی گرتنى خەڵک 
لەالیەن جاشەکانەوە باڵو دەبێتەوە، ئەم دەچێت 
بۆش���اخى گەڕاو، لەگەلڕ هاوڕێیەکیا بەڕێگاى 
قاچ���اغ خۆى دەگەیەنێتە ش���ارۆچکەى تەکیە 
الى ماڵ و مناڵەکەى لەوێدا دەزانێ کە س���ێ لە 

تەواوىچیرۆکىشااڵوەکانىئەنفاللە)گوندىکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانىهەنجیر(ىسەرزێ
جاشەکان سەروەت وسامانى ئەو خەڵکـــەیان بەتااڵن دەبــــــــــــــرد و زێڕ و خشڵەکانیان لەژن 

وکچەکان دەکــــــــــــــــــردەوە و دەیانبرد
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براکانى و کوڕێکى لەگەڵ ژمارەیەکى 
زۆرى خەڵکى گوندا دەستگیر کراون و 

براون بۆ شارى سلێمانى. 
نەک���وژاوە،  ئاگرێک���ى  داگیرس���انى 
نەس���رەدین، دەی���وت: چەندین رۆژ 
چاودێرى رێگاى س���لێمانى کەرکوک 
دەکات، ت���ا رۆژێ���ک کۆمەڵێک زیلى 
زیندانیەکان  بەعس���یەکان دەبینێت، 
دەگوازن���ەوە بەرەو نوگرەس���ەلمان و 
خوارو، براکانی و کورەکەش���ى لەناو 
زیندانیەکاندا دەبن، لەوکاتەدا توشى 
خەمێکى قوڵ دەبێ���ت و ئاگرێک لە 

ناخیدا دادەگیرسێت.
جەختى لەوەش���کردەوە، بۆ گۆڤارى 
ئەنفالنامە، کە چەند ساڵێک لەپێش 
بەن���اوى  براگەورەک���ەى  ئەنفال���دا، 
)بەهائەدین نج���م( لەالیە فڕۆکەکانى 
بەعس���ەوە، »تێزاب���ى«  بەس���ەردا 
دەکرێت و جەس���تەى دەس���وتێت و 
دەمرێت، کاتێک باوکى ب���ەم ڕوداوە 

دەزانێ���ت نوتقى دەگیرێت و تووش���ى 
نەخۆش���ییەکى ق���ورس دەبێت، پاش 
ماوەیەک لە نەخۆش���خانە بەهۆى ئەم 
دەدات.  لەدەس���ت  گی���ان  ڕوداوەوە 
بەماوەی���ەک دواتر عوس���مان نەجمى 
براشى، لە شەڕێکى قورسدا دژى بەعس 

شەهید دەبێت.

1� ستار نەجم ئیسماعیل.
2� سەیدە نەجم ئیسماعیل.
3� عتار نەجم ئیسماعیل.

4� حەکیم نەسرەدین نەجم.
ئایشە سدیق حەمە شەریف، هاواڵتى، 
خەڵک���ى گون���دى کان���ی هەنجی���ر، 
لەدایکبووى ساڵى 1922، ئەو هەمیشە 
ناوى کوڕەکانى لەس���ەر زاریەتى، هەتا 
ئێس���تاش باوەڕى  بەوە نەکردووە کە 
کوڕەکانى مردبن، بەڵکو ئەوانى بەزندویى 

لە ڕوحیدا هەڵگرتووە.
هاوکات، ئایش، باس���ى لەوەش کرد بۆ 

چهمچهماڵ

تهكیه

كانی
ههنجیر گۆپتهپه

تهقتهق

بازیان

كهركوك

راپۆرتى:هەڤاڵمەحمود
فۆتۆ:جەوهەرمحەمەد



گۆڤارى ئەنفالنامە، کە هیچ شەوێک لەو 
تێپەڕ ناکات کە خەو ب���ە کوڕکانییەوە 
نەبینێ���ت، هەر ش���ەوەی ب���ە جۆرێک 
دەیانبینێ���ت. ئەو خۆشەویس���تییەکى 
ئیج���گار زۆرى هەی���ە ب���ۆ کوڕەکانى، 
کە وەس���ف ناکرێت. دی���ارە لەکردەى 
ئەنفالدا چ���وار کوڕى لەگەڵ مێردەکەیدا 
دەستگیردەکرێن، بەاڵم پاش شەش مانگ 
مانەوە لەزیندانى بەعس و نوگرە سەلماندا 

ئەحمەدى مێردى ئازاد دەکرێت. 
1� کەمال بهاْ  الد ین ئیسماعیل.
2� جەبار بهاْ  الد ین ئیسماعیل.
3� جەمال بهاْ  الد ین ئیسماعیل.
4� ستار بهاْ  الد ین ئیسماعیل.

سابیر عەبدى مەحمود،هاواڵتى، خەڵکى 
گوندى کانی هەنجیر، لە س���اڵى 1931 
لەدای���ک ب���ووە، دەیوت: ئ���ەو کاتەى 
ناو گوندەکەوە،  بەعسییەکان گەیشتنە 
خۆم و باوکم و چوار لە کورەکانم و پێنج 
خوشکەزام، دەس���تگیر کراین. بەرەو« 
نوگرەسەلمان » راپێچیان کردین. پاش 
بەسەر بردنى شەش مانگ لەو زیندانەدا 

لەگەڵ باوکیدا ئازاد دەکرێن. 
هاوکات، مام س���ابیر، جەختى لەوەش 
ک���ردەوە، کە خەڵکى گوند پێش���بینى 
کارێکى ترس���ناکیان کردبوو ، بەتایبەت 
چەن���د رۆژێک پێش���تر بەعس کیمیایى 
لە گۆپتەپەى هاوس���نورى کانی هەنجیر 
دابوو، بۆیە دەمانویس���ت رابکەین بەرەو 
شارەکان، بەاڵم پێشمەرگە نەیاندەهێشت 
خەڵک گوندەکان چۆڵ بکەن.! ئەمەش 
هۆکارێکى بەهێز بوو  واى کرد کە خەڵک 

بەو ژمارە زۆرە  قەاڵچۆ بکرێت. 
هێماى بۆ ئەوەش ک���رد، کە لەزینداندا 
وەزعێکى زۆر ناخۆشیان هەبوو، شەو و 
رۆژێ دوو س���ەمونى رەْقیان پێدراوە، 
باسى لەوەشکرد ئەگەر کەسێک پارەى 
پێبوایە ئ���ەوا بایى پارەک���ە دەیتوانى 

خواردن بکڕێت، بەاڵم بەدەگمەن کەس هەبوو 
پارەى پێبێت. 

ئ���ەو روداوەى کەزەم���ەن ناتوانێ���ت لەبیرى 
بەرێت���ەوە، س���ابیر، دەیوت: ئ���ەو روداوەى 
کەبینیم لە زیندانى نوگرەسەلمان زۆر هوژێنەرو 
ناخۆش���بوو کاتێک کەس���ێک مردبوو، نادرى 
قاردى خەڵکى گوندى قزلو، سەتڵێکى ئاسنى 
لێبوو بردى بۆ عەسکەرەکە تاوەکو ئاوى بدەنێ 
بۆ ش���ۆردنى مردووەکە، وەیزانى ئاوى دەداتێ 
بەاڵم، عەسکەرەکە سەتڵەکەى بە هەموو هێزى 
خۆى کێشا بەسەریدا، الیەکى سەرى بەتەواوى 
ش���ەقیبرد ئەمە ئ���ەو وێنەیەیە ک���ە هەرگیز 
لەپێش چاوم ون نابێت. باس���ى لەوەشکرد، 
کە کەسوکارى خێزانەکەش���ى لەگوندە کانى 
قەس���رۆک و کانى ڕەش بەنزیکەى 80 کەس 

ئەنفال کراون.
1� قادر سابیر عەبدى.

2� سلێمان سابیر عەبدى.
3� تالیب سابیر عەبدى.
4� تۆفیق سابیر عەبدى.

5� حسێن عەبدى مەحمود.
6� بکر عەلى عوسمان.

7� عومەر  عەلى عوسمان.
8� عوسمان عەلى عوسمان.
9� خانەگوڵ عەلى عوسمان.

10� محەمەد عبدالرحمان ئیبراهیم.
ئامینە محمد ئەمین، هاواڵتى،خەڵکى گوندى 
کان���ى هەنجیر لەس���اڵی 1919 لەدایک بووە، 
ئ���ەو ئافرەتێکى بەتەمەنە، خەم���ی ڕۆژگار و  
دوورى کورەکانى بەتەواوى پشتى کۆماندۆتەوە 
و وەڕس���ت بووە لە ژیان. وتى: دواى ئەنفال 
کوڕەزاکانم بەهۆى بێ باوکییانەوە، تووش���ى 

چەرمەسەرییەکى ئابوورى قورس بوونەوە.

 ئەو ئافرەتە، ئاماژەى بەوەشکرد، ئەوکاتەى 
کە هەلیکۆپتەرى  بەعسییەکان لەناو گوندەکەدا 
دەنیشیتەوە، ئازادى کوڕى دەگەڕێتەوە الى و 
خواحافی���زى لێدەکات و پێ���ى دەڵێت: ئیدى 

تەواوىچیرۆکىشااڵوەکانىئەنفاللە)گوندىکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانىهەنجیر(ىسەرزێ
جاشەکان سەروەت وسامانى ئەو خەڵکـــەیان بەتااڵن دەبــــــــــــــرد و زێڕ و خشڵەکانیان لەژن 
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عهلیرهزا سابیرعهبدی

جهویهقادر

جهویهقادر

عائیشهصدیقئامینهمحمد

مهعبوبهوهاب

نصرالدیننهجم
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ت���ەواو مەجالى هەاڵتن نەماوە »بۆ ئەبەد یەکترى 
نابینین���ەوە«. دواتر بەبەرچاوى خۆیەوە هەر دوو 
کوڕەکەى لەالیەن بەعسی و جاشەکانەوە دەبرێن، 
ژن و منداڵکانیش سوارى دوو زیلى شڕ دەکرێن و 
بەرەو ناحیەى شوان و لەوێشەوە بەرەو چەمچەماڵ 

دەیان بەن و ئازادیان دەکەن. 
1� فوئاد ساڵح حەسەن. 

2� ئازاد ساڵح حەسەن
ناسکە عبدالواحد محەمەد، هاواڵتى، خەڵکى گوندى 
کانى هەنجیر، لە ساڵى 1945 لەدایک بووە. دەیوت: 
»دوو هەفت���ە پێش ڕودانى ئەنفال براکەم بەناوى 
وەیسى عبدالواحد، لەالیەن هێزێکى پێشمەرگەوە، 
تێهەڵدانێک���ى خەس���ت و خ���وڕى بەردەکەوێت، 
بەتۆمەتى ئەوەى سەردانى کەرکوکى کردووە،پاش 
چەن���د ڕۆژێک بەهۆى ئەم لێدان���ە توندەوە گیان 
ل���ەدەس دەدات«. دەش���یوت: خ���ۆی و تەواوى 
مناڵەکانى، سێ ڕۆژ پێش ڕوودانى ئەنفال، بەرەو 
شار بەڕێکەوتوون بۆئەوەى خۆیان نەجات بدەن، 
بەاڵم لەنیوەى رێگا لەالیەن هێزێکى پێشمەرگەوە 

رێگریان لێدەکەن و ناهێڵن بچنە ناو شارەکان.
هێم���اى بۆ ئەوەش کرد، کە ئەوان ژن و مداڵەکان 
لە کات���ى رودانى ئەنفالدا خۆیان لە ئەش���کەوتى 
پەڕەسێلکەدا شاردبوەوە، کە نزیکەى سێ کیلۆمەتر 
لە گوندەک���ەوە دوورە، بەاڵم جاش���ەکان دەدەن 
بەسەریاندا و  تەقەیەکى زۆریان لێدەکەن، ئەوانیش 
ناچار خۆیان تەسلیم دەکەن. دەشیوت: دوو کوڕى  
و کچێک���ى بە چوار من���اڵ و برازاکەی و دوو براى 

مێردەکەى ئەنفال کراون.
جەختى لەوەش ک���ردەوە بۆ گۆڤارى ئەنفالنامە، 
کە جاش���ەکان سەروەت و سامانى ئەو خەڵکەیان 
بەتااڵن دەبرد و زێڕو خشڵەکانیان لە ژن و کچەکان 
دەک���ردەوەو دەیان برد، بەاڵم بەداخەوە ئێس���تا 
ژیانیان لە کەس���وکارى ئەنفالکراوەکان زۆر خۆش 

ترە. 
1� کەریم محەمەد ئەسعەد.

2� رەسول محەمەد ئەسعەد.
3� شیرین محەمەد ئەسعەد.
4� شاخەوان فاروق حەمە.
5� شەهلە فاروق حەمە. 

 6�  وەیسى محەمەد.
7� ئەبوبکر ئەسعەد مستەفا.
8� مستەفا ئەسعەد فستەفا.
9� خالید مستەفا ئەسعەد.

عەلى ڕەزا، هاواڵتى، خەڵکى گوندى کانى هەنجیر، 
زیندانى سیاسى، لە س���اڵى 1936 لەدایک بووە، 
دەیوت: کاتێک جاش���ەکانى جەعەتى تەحس���ین 
شاوەیس و هادى براى دێنە گوندەکە، پێیان دەڵێن: 

ئەگەر تاوەکو سێ رۆژى دیکە ئامرلیوانەیات 
دەتوانین ژن و مناڵ و بەتەمەنەکان ڕزگار 
بکەین و گەنجەکانیش دەبەین لە چەمچەماڵ 
تەسلیمیان دەکەین، بەاڵم بۆ دووڕۆژ دواتر 
بەژمارەیەک  بەعسیەکان  هەلیکۆپتەرێکى 
ڕوتب���ەدارەوە لە گوندەکە دەنیش���ێتەوە، 

خڵکەکە بەمۆڵى دەستگیر دەکەن.
عل���ى، هێم���اى بۆ ئ���ەوەش ک���رد، کە 
دەیانبەن بۆ چەمچەماڵ، پاش لێکۆڵینەوە 
دەیانگوازنەوە، بۆ س���لێمانى دواى بیست 
ڕۆژ دەیانگوازن���ەوە ب���ۆ زیندانى تۆپزاوە، 
دەش���یوت: چەند بۆینباغ لەملێک هاتنە 
ناومان وەک س���ەگ پێماندا دەڕشانەوە و 
جوێنیان پێمان دەدا، وتیان ئەوەى تەمەنى 
لەنێوان ) 16 � 37 ( دەست بەرزبکاتەوە، 

ناونوسیان کردین.
هاوکات، جەتى ل���ەوەش کردەوە، کە ئەو 
پێنج رۆژەى کە لە تۆپزاوە بوون، دەیانبینى 
هەر رۆژەى پێنج زیلیان لە گەنجەکان بار 
دەرکرد، بۆ رۆژى دواتر زیلەکان بەبەتاڵى 
دەهاتن���ەوە، کەبێگوم���ان دەیانبردن بۆ 
کوشتن. دەیوت: دواتر ئەوان بەتەمەنەکان 
کە زەکاتى س���جن بوون دەیانگوازنەوە بۆ 

نوگرەسەلمان.
مام عەلى، باسى لەوەشکرد، کە ئەوانەى 
لە نوگرەس���ەلمان سجن کرابوون ژمارەیان 
نزیکەى )5000( کەس دەبوو، ش���ەو ڕۆژى 
2 س���ەمونى ڕقیان دەدای���ە ئەو خەڵکە، 
ڕۆژانە )5 � 7( کەس لەخەفەتا و لە برساو 
لە نەخۆش���یا دەم���ردن، رێگەیان بەچەند 
سجنێک دەدا لەدەرەوەى سجنەکە بیاننێژن 
بەجلەکانى خۆیانەوە، کەمێک زەوییەکەیان 
کەندڕ دەکردوو دایانەپۆش���ین. دەشیوت: 
پاش چەن���د رۆژێ���ک )500( ژن و مناڵى 

کوردى دوبزیان هێنا بۆ نوگرەسەلمان.

ئەم یەکێک بووە لە زەکاتەکانى س���جن، 
عەلى، دەیوت: کە سەگێکى رەشى لێبوو 
تەرم���ى چەندان کەس���ى خ���وارد لەوێ، 
»حەج���اج« بەڕێوەبەرى س���جنەکە بوو، 
خەتێکى کێشابوو هەرکەسێک ئەو خەتەى 
ببەزاندایە دەیکوش���ت، چەن���دان منداڵى 
بەوجۆرە کوش���ت. دەشیوت: ئەوان پاش 
ش���ەش مانگ و پانزە رۆژ لە زیندان وەکو 

زەکاتى سجن ئازادیان دەکەن. 
بەدرى کەریم خدر، هاواڵتى، خەڵکى گوندى 
کانى هەنجیر، لەساڵى 1955 لەدایک بووە، 

دەیوت: دوو ڕۆژ پێش کردەى ئەنفالەکە 
چوار خوشک و دوو براى مێردەکەم، لە 
گوندى گۆپتەپە بەر گازى کیمیایى کەوتن 
کە یەکێک لە خوش���کەکانى مناڵێکى 
س���اواى لە باوشا بوو ش���یرى مەمکى 
دەخوارد، هەر بەو ج���ۆرە هەردووکیان 
مرد بوون، هەرواش شۆفڵ خۆڵى بەسەرا 

کردن.
بە حەسرەتەوە، بەدرى، باسى لەوە کرد 
کە مێردەکەی و پێنج براى و ئامۆزایەکى 
بەشەش مناڵەوە ئەنفال کراون، دەشیوت: 
ئەوان ویستویانە رابکەن بەرەو شار بەس 
پێش���مەرگە رێگریان لێکردوون، هێماى 
بۆ ئەوەشکرد، کە لەگوندى دارەختیار، 
کچێکى زۆر جوانى لێبووە جاش���ەکان 
ویستویانە دەستدرێژى بکەنە سەر، بەاڵم 
ئەو خۆى هەڵداوەتە ناو زێى بچوکەوە و 
خنکاوە، مردنى پێخۆش���تر بووە لەوەى 
بکەوێتە دەس���ت ئەو جاشانە. خزمانى 
ب���ەدرى کەریم کە بەر ئەنف���ال کەوتن 

ئەمانە بوون:
1� عومەر شەریف سەعید.

2� نەعمان کەریم خدر.
3� فەقێ کەریم خدر.
4� عوبێد کەریم خدر.

5� محەمەد کەریم خدر.
6� ساڵح کەریم خدر.

7� عوسمان محەمەد کەریم. 
ئەمانەیان بەگازى کیمیایى مردوون.

8� حوسێن شەریف سەعید.
9� نەجات شەریف سەعید.
10� روقیە شەریف سەعید.
11� هێشو شەریف سەعید.

12� پرشنگ شەریف سەعید.
13� ئامینە شەریف سەعید.

جەویە قادر ئیبراهیم، هاواڵتى، خەڵکى 
گوندى کانى هەنجیر، لە س���اڵى 1950 
لەدای���ک بووە، دەی���وت: کە براکەى بە 
خێ���زان و دە مناڵەوە گی���راون، لەگەڵ 
ئامۆزایەک���ى بە خێزانى و چوار مناڵەوە 
ئەفالکراون. وتى: سەردانى تۆپزاوەیان 
کردووە دیلەکانیان بینیوە گەنج و ژن و 
بەتەمەن بەجیا سوارى زیلیان دەکردوو 
دەیان بردن، بۆ کوشتن. جەویە، باسى 
لەوەش کرد، کە پیاوێک لەگەڵ براکەى 
گیراب���وو ،بەاڵم دواتر ئ���ازاد بووە بۆى 
گێراوەت���ەوە کە خێزانى براکەى حامیلە 



له
نفا

ئه 
به  

ت 
به 

تای
ی 

ێك
ڤار

گۆ
 

ت 
چێ

ده 
ه ر

ڵ د
ما

چه 
ه م

 چ
ری

نو
 س

له 
نه  

ااڵ
س

بووە لەناو زیلەکەیا مناڵى بووە، 
بەاڵم بەعس���یەکان بەشێوەیەکى 
زۆر دڕندان���ە مناڵ���ە تازەبووەکە 
لەزیلەکەوە فڕێ دەدەنە خوارەوەو 
بەوشێوەیە دەیکوژن. ئەم ناوانەى 
الى خوارەوە کەسوکارى ئەون کە 

بەر شااڵوى ئەنفال کەوتوون:
1� عیسماعیل قادر ئیبراهیم.
2� شەمسە ساڵح محەمەد.
3� لیمۆ عیسماعیل قادر.

4� بەفراو عیسماعیل قادر.
5� شەکراو عیسماعیل قادر.
6� هەرمێ عیسماعیل قادر.
7� قومرى عیسماعیل قادر.
8� مهابات عیسماعیل قادر.
9� بەهار عیسماعیل قادر.

10� غەریب عیسماعیل قادر.
11� هۆشیار عیسماعیل قادر.
12� شیروان عیسماعیل قادر.

ش���ەریف،  عبدالوەهاب  مەعبوبە 
کانى  هاواڵتى، خەڵک���ى گوندى 
هەنجی���ر، ل���ە س���اڵى 1950 لە 
دای���ک ب���ووە، دەی���وت: رۆژێک 
پێ���ش کردەى ئەنف���ال، بەماڵ و 
مناڵەوە رۆشتین، بەاڵم پێشمەرگە 
لەس���ەر زێى گردخەبەر ئێمەیان 
گەش���تینەوە  کاتێک  گەڕاندەوە، 
ناو کانى هەنجیر، دووکەڵى سپى 
گازە کیمیاییەکەم���ان بین���ى کە 
هەلیکۆپتەرەکانى بەعس لە گوندى 

گۆپتەپەیان  دەدا. 
باس���ى  مەعب���وب،  ه���اوکات، 
لەوەش���کرد کە ب���ۆ ئێوارەکەى 
جاش���ەکان هاتن، ئ���ەوان بۆناو 
شاخەکان رایان کردووە، دەیوت: 
بۆ شەو بەترسەوە هاتینەوە ئەوەى 
بینیتمان کارەس���ات بوو تەواوى 
مەڕو ماڵ و خانوەکانیان سوتاندرا 
بوو، بەو شەوە بەڕێدەکەون بەرەو 

گوندى گردخەبەر.
هیم���اى بۆئ���ەوش ک���رد، کە بۆ 
بەیانییەک���ەى لە الی���ەن جاش و 
بەعسییەکانەوە دەستگیر دەکرێن 
و دەیانب���ەن بۆ تەقتەق، خۆى و 
چەند کەسى دیکە ئازاد دەکرین، 
بەاڵم  کوڕەکەی و چوار خوشکی 
و س���ێ براى بەخێزانەوە ئەنفال 

کراون، لەگەڵ نزیکەى بیست کەس لەخزمانى 
مێردەکەى. ئەمانە کەسوکارى ئەون:

1� عبدالباقى عبدالوەهاب ئیبراهیم.
2� فەخرى عبدالوەهاب شەریف.
3� عەدل عبدالوەهاب شەریف.
4� فاتمە عبدالوەهاب شەریف.
5� کابان عبدالوەهاب شەریف.
6� کاکل عبدالوەهاب شەریف.
7� زیاد عبدالوەهاب شەریف.

8� عەجیب عبدالوەهاب شەریف.
1کەمال بهاء الد ین ئیسماعیل1961
2جەبار بهاء الد ین ئیسماعیل1967
3جەمال بهاء الد ین ئیسماعیل1965
4ستار بهاء الد ین ئیسماعیل1970

5عیسماعیل قادر ئیبراهیم1956
6شەمسە ساڵح محەمەد1951
1977 7لیمۆ عیسماعیل قادر 
8بەفراو عیسماعیل قادر1974
9شەکراو عیسماعیل قادر1975
10هەرمێ عیسماعیل قادر��  ��

11  � قومرى عیسماعیل قادر��  ��
12� مهابات عیسماعیل قادر���  ��
13� بەهار عیسماعیل قادر���  ��
14غەریب عیسماعیل قادر���  ��

15هۆشیار عیسماعیل قادر1983
16شیروان عیسماعیل قادر1984

17سوارە جوامێر تۆفیق1951
18فەخریە یاسین تۆفیق1963
1980 19لەیال سوارە جوامێر 
20نەجیبە سوارە جوامێر1983
21ئەدیبە سوارە جوامێر1984
22ئەمیرە سوارە جوامێر1985

1970 23� عبدالباقى عبدالوەهاب ئیبراهیم 
1945 24عومەر عەزیز تۆفیق 
1950 25خانەگوڵ على تۆفیق 

26ئیسماعیل عومەر عزیز1973
1977 27بۆکان عومەر عزیز 
1971 28جەمیلە عومەر عزیز 
29سەرگوڵ عومەر عزیز 1985
1980 30عاسى عومەر عزیز 

31کەریم محەمەد ئەسعەد1970
32رەسول محەمەد ئەسعەد1955
33ئەبوبکر ئەسعەد مستەفا1939
34مستەفا ئەسعەد فستەفا1946
35خالید مستەفا ئەسعەد1973

36مەمحمود ئەحمەد عوسمان1944
37حامید ئەحمەد عوسمان1947

1956 38قادر سابیر عەبدى 
39سلێمان سابیر عەبدى1953
1965 40تالیب سابیر عەبدى 
41� تۆفیق سابیر عەبدى1966

42� حسێن عەبدى مەحمود1942
1959 43� بکر عەلى عوسمان 

44� عومەر  عەلى عوسمان 1952
45� عوسمان عەلى عوسمان 1966
46� محەمەد عبدالرحمان ئیبراهیم 

1966
47� ستار نەجم ئیسماعیل 1953
48� عتار نەجم ئیسماعیل 1951

49� سەیدە نەجم ئیسماعیل 1948
50� حەکی���م نەس���رەدین نەج���م 

1969 ئیسماعیل 
51� فوئاد ساڵح حەسەن1966
52� ئازاد ساڵح حەسەن1960
1964 53� عومەر نادر حسێن 

54� تاهیر حسێن حەسەن 1942
55� دڵشاد تاهیر حسێن1964

56� مەال ئەنوەر حسێن حەسەن 
1944

57� بەکر مەحمود عبداللە1944
58� عومەر شەریف سەعید1956

1948 59� نەعمان کەریم خدر 
1947 60� عوبێد کەریم خدر 
1946 61� فەقێ کەریم خدر 

62� ساڵح محەمەد ئەمین 1970
63� عەب���اس محەم���ەد ئەمی���ن 

شەریف1965
64� خدر قادر ئەمین خدر 1972

65� مستەفا ئەمین خدر1961
66� تۆفیق محەمەد ئیبراهیم 1955
67� کاوە محەمەد ئیبراهیم 1975
68� رەشید محەمەد ئیبراهیم1962

69� حەسەن محەمەد ئیبراهیم 
1966

70� س���یامەند محەم���ەد ئیبراهیم 
1973

71� سەکینە رەسول تۆفیق 1958
72� قاسم رەسول تۆفیق1953

73� ئەحمەد بایز ئیبراهیم 1969
74� فەرمان کەمال جەوهەر 1978
75� جەواد جەوهەر تۆفیق1961
76� کەمال جەوهەر تۆفیق 1950
77� سەبریە سابیر کەریم 1958
78� میقداد جەالل ئیبراهیم1977

79� موبارە جەالل ئیبراهیم1978
80� حسێن جەالل ئیبراهیم1981
81سەباح جەالل ئیبراهیم1985
82زاهیر محەمەد حەسەننەزانراو

83� عومەر مەحمود عبداللە 1956
84� رەزا مەحمود عبداللە 1961
1966 85� کەریم قارد حسێن 

86� چەتۆ عومەر ئیبراهیم 1972
87� جەمیلە عومەر ئیبراهیم1962
88� حامید وەسمان عبداللە1954

1969 89� زیاد کەریم مامە 
90� جەبار سەیدە محەمەد1955
91� جەالل سەیدە محەمەد1953

92سەلمان محەمەد حەسەن1953
93� قادر حسێن حەسەن 1930

94� رەفیق جەوهەر تۆفیق  1951
95� زرار رەفیق جەوهەر1970

96� گولوک رەفیق جەوهەر1969
97� مجید سەیدە حەمە1970

98� مەهدیە ئەفەندى/ مامڵێسى1970
99� رەزا ئەحمەد ساڵح/ مامڵێسى 

1966

ناسكهعبدالكریم
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گەلی کورد ئەو نەتەوە بەش خوراو چەوساوەیە کە 
بەدرێژایی مێژوو لە هەوڵی سەربەخۆیی و وەدی 
هێنانی ئامانجە نەتەوەیی ونیشتمانیەکانیدا خەباتی 
کردوە، ئەو گەلەی کە خوای گەورە قەدەری بوونی 
خستۆتە زەوییەکی پیرۆزو و موبارەکەوە  لەسەر 
زمانی باوکی دووەمی مروڤایەتی نوح پێغەمبەر ) 
سەالت وسەالمی خوی لەسەر بێت( ئەفەرموێت 
ْهِلی و ِإَن 

َ
} و َن������اَدى ُنوٌح َرَبُه َفَقال َرِب ِإَن اُبِنی ِمْن ا

َحاِکِمیَن {هود 45 .   بە 
ْ
َحُق و انَت اْحَکُم ال

ْ
وْعَدَک ال

دریژایی مێژوو هاوکارێکی باشی گەل ونەتەوەکانی 
دەراوسێی بووە لە کاتی نەهامەتی و شەروشورە 
دەرەکییەکانیاندا ، بەاڵم هەر دوای دەرباز بوویان 
کەوتنەتە وێ���زەی کوردو  قەت���ڵ وعام کردنی، 
هەریەک لە فارسەکان و تورکەکان و عەرەبەکانیش 
هەتاوەکو ئەمڕۆ ئەم شانوگەریانەیان چەندینجار 
دووبارە کردوتەوە، ئەفس���وس نەک���ورد وانەی 
وەرگرتووە لەم مێژووە  نە دەوڵتە دراوس���ێکانی 

وازیان لەو زوڵم کوشتن و بڕینە هێناوە . 
ئەوەی بەس���ەر کورددا هاتووە بەردەوام دووبارە 
ئەبێت���ەوە بەش���ێکی لێنەزانین و کەمبڕش���تی 
سیاسەتی کورد خۆیەتی، بەشەکەی تریشی بی 
مرووەتی و دڕندەیی گەل و نەتەوە  دراوسێکانیەتی 
بەتایبەت���ی دوای پەیماننامەی ل���ۆزان(  لەالیەن 
دەوڵەت���ە زلهێزەکانی جیهانەوە لە دوای جەنگی 
جیهان���ی یەکەمەوە کوردس���تانیان دابەش کرد 

ئەنفال لە نێوان دوێنێ و ئەمڕۆدا
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وەک دەس���تکەوتێکی جەنگ بەس���ەر 
چوار دەوڵەت���ی ناوەچەکەدا  کەبریتی 
بوو) تورکیا و ئیران و عراق و سوریا( 
وێڕای بوونی ک���ورد لە چەندین واڵتی 
تری جیهان، وەک لوبنان و ئەرمینیاو 
جورجیاو ..ئەو کارەس���اتانەی بەسەر 
گەلی کوردا هاتوە زورن بەاڵم لە هەموویان 
جەرگبڕتر کارەساتی جینوسادی ئەنفالی 
کوردستانی باشورە لەالیەن خراپترین 
رێکخراو و فاشیترین دەستەاڵتەوە کە 
عێراق بەخوی���ەوە بینیبێتى،  ئەویش 
حزبی بەعسی عەرەبی ئیشتراکی بوو لە 
ژیر دروشمەکانی )یەکێتی و ئازادی و 
سۆشیالیستی( بەسەرۆکایەتی  سەدام 
حین مەجیدەوە  عێراقی بەڕێوە ئەبرد . 
ئەنف���ال، ئەو پڕۆس���ە جینۆس���ایدە 
بێبەزەییانە بوو کە دژ بە گەلی کوردی 
موس���ڵمان  کرا بە مەبەس���تی پاکتاو 
کردن و س���ڕینەوەیان لە کوردستانی 
عێراقدا )باشوور( ئەم پڕۆسەیە جۆرێک 
بوو لەشەڕ کردن لەگەڵ خواو خەڵکی 
خواو سونەتە کەونییەکانی، کە رژێمێک 
بیەوێت پاکتاوی رەگەزی گەلێک بکات   
نثى  

ُ
ُیَها الَناُس ِإَنا َخلْقَناُکم ِمن ذَکر   ٍ وا

َ
ياا

َناُکْم ُش������ُعوًبا و َقَباِئل ِلَتَعاَرُفوا  ِإَن 
ْ
و َجَعل

َقاُکْم ِإَن هللَا َعِلیٌم َخِبیر  
ْ
اْکَرَمُکْم  ِعنَد هللِا ات

.    الحجرات 13.
 ئەنجامدانی ئەم پڕۆس���ەیە لە سەردەمە 
مێژووییە کۆنەکاندا نا بەڵکو لەسەردەمی 
بەناو دیموکراس���ی و مافەکانی مروڤ و 
میدیای ئازدوو. لەسالی 1988 لە ماوەی 
197 رۆژدا جیه���ان خویان کەڕو کوێر و 
الڵکرد بەتەنها ووشەیەکیش هیچیان لەسەر 
نەوت، لە بەرانبەر مەرگەساتێک کەنەک 
پیاوانی بێچەک و سیڤیل تیایدا دەبوون 
بەقوربانی بەڵک���و ژن ومنداڵیش  تیایدا 
زیندە بەچاڵ ئەکران، بەهەشت قوناغ یەک 
بەدوای یەکدا بە هاوکاری ژمارەیەکی زور لە 
کوردی خۆفروش، کە دەیان هەزار کەنجی 
کورد لە کوڕ و کچ بێسەرو شوین کران زیاد 
لە ملیۆنیک بێ ماڵ وحاڵ دەرەتان مانەوە، 
چوار ش���ارو سی شاروچکەو سێ هەزارو 
هەشت سەدو پەنجا گوند خاپوور کران . 
ئەنجامدانی کارەساتێک کە بەدرێژایی مێژوو 
مرۆڤایەتی شتی وای بە خۆیەوە نەبینی 
بوو، بە تۆمەتێ راکێشانی دەستی بێگانە 
لەگەڵ هیچ بنەمایەکی مافەکانی مرۆڤ 
و پرانسیپەکانی جەنگیش���دا نایەتەوە، 
دەوڵەتێک دەس���تبداتە کوشتن و بڕین و 
زیندە بەچاڵکردنی هاواڵتیانی واڵتەکەی 
لە ژن و من���داڵ  بەبەرچاوی کۆمەڵگەی 

د.سامانمحیالدین
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مروڤدوستی نێودەوڵەتییەوە !!! .
هەرکەس���ێک گۆێبیس���تی چیرۆکەکان���ی 
ئەم کارەس���اتە بێت ئەگەر زۆر بە جەرگ 
ودڵڕەقیش بێت خۆی پێ ناگیرێت و دەست 

ئەکات بە گریان .
سەرەتا بە پڕۆس���ەیەکی سەربازی دڕندانە 
دەستیپێکرد کە هیچ پرانسیپێکی سەربازی 
رەچ���او نەکردوە لە یاس���اکانی جەنگ  بە 
کوشتنی هەرکەس���ێ لە دەرەوەی سنوری 
ئەوناوچانە حکومەت ناوی نابوو )موحەرەمە( 
وات���ا  ئ���ەو ناوچانەی حکومەت دەس���تی 
بەسەردا نەڕۆیش���ت بەهۆ سەرقاڵ کردنی 
سوپاوە بە جەنگی ئیرانەوە بۆ ماوەی هەشت 
ساڵ کە کورد هیچ کەمتەرخەمیەکیان نەکرد 
لە بەش���داری کردن لەو ش���ەردا وەک هەر 

هاواڵتیەکی تری عراق .
بەاڵم  ئەو کەس���انەی کەخوی���ان کرد بە 
قوربان���ی بۆ پاری���زگاری ل���ە عێراقەکەی 
س���ەدام حس���ێن ، نەبوون بە شەفاعەت و 
تکاکار بۆ ئەوەی ماڵ حاڵیان کاول نەکریت 
نەسوتێنرێت نێرینەکانیان نەکوژرێت و ژن 
و منداڵەکانی���ان بەتااڵنی جەنگ نەبریت و 
پیرو پەککتەوتەکانیشیان لە گرتووخانەکاندا 
بەئازاری برسێتی و تونێتی و نەخۆشیەوە 

نەناڵینن تا مردن . 
 ئەوانە بەتۆمەتی دەرچوون لە دین دەکوژران 
لەگەڵ دروس���تکردنی ماڵەکان���ی خۆیاندا 
مزگەوتیان دروستکردبوو، بەناوی پارێزەرانی 
ب���اوەڕ داری واڵت  زیاتر ل���ە دەیان هەزار 
مزگەوت و ماڵی خوایان رووخان، بە دەیان 
هەزار قورئانیان سوتاندو وخستە ژیرپۆستاڵ 

و تایەو زنجیری  دەبابەکانیانەوە.
ئەوانەی چیرۆکەکان تۆپزاواو نوگرەسەلمان 
و گرتووخانەکانی تر ئەگێڕنەوە قەڵەم شەرم 
ئەکات لە تۆمار کردنی، بەاڵم چەندنموونەیەکی 
ناموڤان���ەی ئەو دەس���تەاڵتە  ک���ە رووی 
نووس���ینی هەبێت ؛ لە شەو و رۆژێکدا دوو 
سەموونی رەقیان پێ ئەداین ، ئەیان وت بۆ 
کەسێکی دەرچوو و تێکدەر )مخرب( ئەوەش 
زورە، لەکاتێکدا بەو شێوەیەش خەڵکێکی 
زۆر ب���ەڕۆژوو ئەبوو بەبەرچاوی دڕندە کانی 
گرتووخانەکانەوە نوێژیان ئەکرد، کاتێکیش 
ئازاریان ئەدان لێیان ئەپاڕانەوە )خاتر الله( 
ئەیان ووت )الله  مجاز( ئەیان وت بۆ خاتری 
خوا جەالدەکان ئەیان وت خوا ئەمڕۆ موڵەتە 

ئەمرۆ .
چیروکی دایکیک  سێ منداڵی لە برسا بەبەر 

چاوی بەڕیوەبەرو پاس���ەوانەکانی گرتووخانەکەوە 
ئەمرن  هاوار ئەکەن لەبرس���ا مردین دایە برسیمانە 
شتیکمان بۆ پەیدا بکە بەاڵم پاسەوانەکان گاڵتەیان 
پێ ئەکەن هەرسێکەیان لە برسان ئەمرن بێ ئەوەی 

کەسێک بتوانێت شتێک بکات . 
چیرۆکی ئ���ەو پیاوەپیرەی کەتەمەنی زیاتر بوو لە 
نەوەت س���اڵ بانگیانکردبوو بۆ تحقیق جەالدەکان 
ئازاری���ان ئەدا پێیان ئەوت تۆ تیکدەری )مخرب(ی 
!!! ئەویش گوێی لە هیچ نەبوو ئەیوت بەوکەسانەی 
چووبوون���ە ژێرباڵی ئەوە چی ئەڵێت  منیان بۆچی 

هێناوە بۆ ئیرە؟ .
چیرۆکی ئەو مندااڵنەی کە ژمارەیان لە سەدان منداڵ 
زیاتر ئەبوو لە سجندا لە داکیانیان جیا ئەکەنەوە بۆ 
ماوەی بیست و چوار کاتژمێر لە هۆڵێکی گەورەدا، 
قیژەو گریان و هاواریان دەگاتە کەشکەالنی ئاسمان 
. ئافرەتێک ئەڵێت منداڵەکەم لەترسا زیرەی کردوو 
مرد، پاشئەوەی پاسەوانەکان تەحەمولی ئەو هاتوو 
هاوارانەیان نەک���رد منداڵەکانیان گەڕاندەوە بۆ الی 

دایکیان . 
 چیرۆک���ی ئەوب���ازرگان و قەس���ابانەی لە دەوڵتە 
عەرەبیەکانەوە )خلیج العربی( هاتبوون بەناو سجنی 
ژن���ان و کچاندا ئەگ���ەڕان و هەرچى ژن و کچێکی 
جوانیان بە دڵ بوایە دەستنشانیان ئەکردن و داتر 
بە زۆر جەالددەکان ئەیان بردن و ئەیانفروشتن بەو 

بازرگانانە .
چیرۆکی ئ���ەو کوڕە گەنج و خوێ���ن گەرمانەی بە 
بەرچاوی باوکیانەوە دەس���ت و چاویان ئەبەستراو 
ئەبران و پاشنیوەڕۆ لە نزیکی گرتووخانەکە دەسترێژی 
گوللەیان لێئەکردن و باوک وکەسانی ناو گرتووخانەکە 

گوێیان لە هاوارو دەنگی تەقەی کوشتنیان ئەبوو.
چیروکی ئەو گەنجانەی بە زیندویی بەشوفڵ ئەکران 
بە ژێر خۆڵەوە .چیرۆکی ئەو ژنە دووگیانانەی لەکاتی 
گواس���تنەوەیان لە رێگا منداڵییان ئەبوو، منداڵە 
کانی���ان لە قەراغی رێگا لەو بیابانە پێ فڕێ ئەدان 
و بەجێیان ئەهێشتن .یان چیرۆکی ئەو منداڵە شیرە 
خورانەی کەلەدایکیان بەجێئەما لەهۆڵە چۆڵەکانی 
بیاباندا لەکاتی گواس���تنەوەی بەپەلەو لە ناکاویان 
بۆ گرتووخانەیەکی تر هەندێکیان بەزیندوویی بەدەم 

سەگ و دەست و قاچیات بەدەم پشیلەوە بینراوە.
چیرۆک وس���ەدان چیرۆکی جەرگ بڕ تۆمار کراوە 
کەئەنجامدەران و ئەو دەستەاڵتەی لە پشتێوە بوو  
مێژوو تا کۆتایی دونیا رسواییان بۆ تۆمار ئەکات، 
رس���واییەک لە دنیا سەرش���وڕی و لە ئاخیرەتیش 

سزایەکی کوشندەی نەبڕاوە .
خۆ ئەگەر ئاوڕێک لە پاشماوەی ئەنفالیش بدەینەوە 
بەدرێژایی بیست وچوار ساڵی حوکمڕانی دەستەاڵتی 
کوردی لە کوردستانی باشور  جێگەی داخە لەسەر 
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زاری  هەندێک لە کەسایەتی کەسوکارى ئەنفال 
ئەڵێن  ئەنفالێکی ترە ، بەاڵم ئەمجارەیان لەالیەن 
دەسەاڵتی کوردییەوە بەتایبەتی هەردوو حزبی 

دەستەاڵتداری کوردستان .
 لەوانەیە بوترێت ئەوە نییە هەرماڵەو دووسەد 
مەتر زەوی و مووچەیەکیان بۆ بڕاوەتەوە؟ کە 
بۆ ماوەی پینج مانگە نەدراوە، بریارە لەس���ەر 
نیوەش بۆیان پاش���ەکەوت بکرێت . بەاڵم بۆ 
ناپرسن ئەو مستەشارانەی هاوکارو چاوساغی 
ئەنجامدەرانی پروسەی ئەنفال بوون چەندین دونم 
زەویتان  داوە پێیان لە سەنتەری شارو شوێنە 
گەش���تیارییەکاندا؟ ئەی ئەو مووچانەی بۆتان 
بڕیونەتەوە چەند هێندەی مووچەی قوربانیانە؟ 
ویڕای پاسەوان و بندیوارەکانیان ، ویرای ئەوەی 
کە کراون بە کەسە نزیکەکانی بەرپرسەباالکان و 
خاوەی )حێانە( ی سەروکەکان، خو ئەگەر داد 
وەرێک یان دادگایەک دەستبات لە مەلەفی ئەو 
بەڕیزانە کوتایەکەی بە هەڕەشەو البردن و نەفی 

کردنە بۆ هاندەران .
ئایا چی ب���ۆ مندااڵنی ئەنفال کراوە؟  ئەوەنیە 
ل���ە قوتابخانە تایبەتییەکان پێیان ئەخوێنێت 
لەگەڵ منداڵی بەرپرس و ئەنجامدەرانی پرۆسەی 

ئەنفالدا؟!
 ئەفسوس لەسایەی حکومەتی خود بەڕێوەبەری، 
رۆژانە ئەو پیرە ژن وپیرە پیاوانەی کە لەئەنفال 
گەڕاوونەتەوە بە چاوی کزوو پڕ ئەسرین و دەست 
و قاچی لەرزۆکیانەوە رۆژانە ئەبێ بێنە بەردەمی 
دەزگا میرییەکان  بە ئومێدی وەرگرتنی ئەو نیو 
مووچەیەی  کەکراوە منەت بەسەریانەوە، کەچی 
ئێوارە بە دەس���تی بەتاڵەوە ئەگەڕێنەوە .ئەو 
کەسانەی دوێنێ لە نوگرەسەلمان منداڵەکانیان 
لەبرس���انا مردن، ئەمڕۆش لە برس���انا س���ک 
هەلئەگوش���ن و ناچاری دەرۆزەکردن بوون لە 

پێناوی قووتی ڕۆژانەیان .
 باوابێت گرنگ ئەوەیە سەرۆکەکان و بەرپرسە 
بااڵکانی ئەم هەرێمە پاشەکەوتەکانیان لەبانکە 
جیهانییەکان کەمنەبێتەوە، نەوەک منداڵەکانیان 
لە پێشبڕکێی  دەوڵەمەندترین منداڵی جیهاندا 
نەیبەنەوە، نەوەک مێژوو بێوەفایی میللەت تۆمار 
بکات بەرانبەر بە سەرۆک و بەرپرسە بااڵکانی، 
ئەو میللەتەی لەسەردەمی شوڕشدا تیکەی دەمی 
منداڵەکەی ئەکرد بە دەمی پێش���مەرگەوە  بۆ 
وەدیهێنانی سەربەخویی ، بەاڵم ئەمڕۆ ئەوان لە 
کەشکەالنی فەلەک، میللەتیش لەئەسفەلەسافلین.
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یەکێ���ک لە هۆکارەکانی مان���ەوەی مرۆڤ 
نووسینە، نووسین وەک بەشێک لە پرۆسەی 
بوون، بەردەوام وەک ئالەتێک توانیویەتی 
لەناو دیدی گێڕانەوەدا کاری خۆی بکات لە 
ژیانی کەسەکاندا و هۆکارێکی باش بووە بۆ 
مانەوەی بیۆگرافیای کەسەکان، بەتایبەت 
بۆ ئەو کەسانەی لە دوای خۆیانەوە شتێک 
جێدەهێڵن وەک بیرەوەری. نووسین وەک 
پیشەی مانەوە فریادڕەسی مرۆڤە. مرۆڤ 
بە عادەتی خۆی کاتێک هەست بە ترسی 
مەرگ دەکات، حەز دەکات شتێکی هەبێت 
بۆ وتن، شتێکی هەبێت بۆ گێڕانەوە، ئیتر 
ئەو نووسینانە یاداشت بن، یان بیرەوەری 
یانیش نامە، بۆ ئەبەد وەک کارێکی گێڕانەوە 

دەمێننەوە. 
بەشێک لە نۆس���تالیژیای مرۆڤ، جۆرێکە 
لە دەس���تگرتن بە زەمەن���ەوە، بۆیە هەر 
کاتێ���ک نووس���ین خ���ۆی وەک فاکتێکی 
گێڕانەوە پیشاندا، ئەوە ئەو مرۆڤە توانای 
دەرخستەی بوونی لە کەسانی تر باشترە. 
یەکێک لەو کەس���انەی پ���اش ئەو هەموو 
ساڵە، لە دەفتەرەکەیدا کۆمەڵێک شیعر و 
نووسین و بیرەوەری جێ هێشتووە لە دوای 

 نامە بەجێماوەکان 
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ئەوەی هەس���تی  خۆیەوە، وەک 
بەوە کردبێت مردن دەگات و ئەم 
پێویستە شتێک بۆ نەوەکانی دوای 
خۆی بگێڕێتەوە... ئەم نووسینانە 
ماڵەوەیان تا ئێستا لە دەفتەرێکدا 
پاراس���تویانە وەک ئەوەی خۆی 
هەڵگرتبێ���ت.  نووس���ینەکانی 
دەفتەرەکە کۆن و پواوە، زۆر شتی 

تیا نووسراوە.
)بوره���ان ن���ووری( یەکێکە لەو 
مرۆڤ���ە ئەنفالکراوان���ەی خەڵکی 
گون���دی )قایتەوەن(ی س���ەر بە 
ئەو  قادرک���ەرەم، پاش  ناحیەی 
هەموو ساڵە دەفتەرەکەی پڕە لە 
شیعری ش���اعیران و ئەو نامانەی 
کە بۆ هاورێ خۆشەویس���تەکانی 
ناردوونیەتی، نامەکان بە تۆخیی 
بەس���ەر پەڕەکانەوە قسە دەکەن 
و وەک یادگارییەک تەحەکوم بە 
بوونی خۆیان���ەوە دەکەن. ئەوەتا 
ه���ەر لە یەک���ەم الپ���ەڕەی ئەو 
دەفتەرەدا بەر ش���یعرێکی قانیع 
دەکەویت، چەند الپەڕەیەک ئەوالتر 

ئەو بیرەوەریانە دەگێڕێتەوە، کە لە 
ژیانی ئەو کاتەی گوندا ڕوویان داوە، 
خەتەکان وەک خۆیان بەسەر پەڕە 
زەردەکانەوە ماون. خەتەکان پاش 
ئەو هەموو س���اڵەی دوای پرۆسەی 
ئەنفال، قس���ەیان هەی���ە و خۆیان 

دەگێڕنەوە بۆ ئێمە.
لە ش���وێنێکدا دەنووس���ێت: »بۆ 
یادگاری، ئەمڕۆ ڕۆژی پێنجشەممەیە، 
ڕێکەوتی1988/1/21 لە ماڵ بووم، 
دانیشتبووم، لەگەڵ خۆشەویستانم، 

بەڕێز کاک وریا وە کاک چیا.«
)وریا و چیا( کوڕەکانی ئەون، ئەو 
کاتە ئەو دەیەوێت وەک دوو کەسی 
گەورە و خۆشەویس���ت مامەڵەیان 
لەگەڵدا ب���کات و بیاندوێنێت. ئەو 
کاتەی ئەم نامە نووسراوە تەمەنی 
وریای ک���وڕی تەنها دوو س���اڵە، 
تەمەنی چیا یەک س���اڵە، چونکە 
ه���ەر لەو دەفتەرەدا ئاماژە بۆ ئەوە 
کراوە، کە وریا لە 1986/3/18 لە 
دایک ب���ووە و چیایش لە ڕێکەوتی 

1987/4/2 لە دایک بووە.
ئەوەی جێ���گای ئاماژەیە، ناونانی 
ن���اوی وریا ب���ە ن���اوی کوڕەکەی 
شاعیری گەورە قانیعەوەیە، چونکە 
زۆربەی دەفتەرەکەی  شیعری ئەون. 
بورهان نوری، خۆشەویس���تییەکی 
زۆری بۆ ش���اعیر قانیع هەبووە و 
ئەوەی ویستبێتی نووسیویەتیەوە لە 

شیعرەکانی.
لە ش���وێنێکی تردا دەنووس���ێت: 
»ب���ۆ بەڕێز و خۆشەویس���تم کاک 
خالید، لە ناخ���ی دڵەوە گەرمترین 
و جوانترین س���اڵوت ب���ۆ ئەکەم، 
هیوای س���ەرکەوتنت بۆ دەخوازم، 
گەر بەڕێزت هەواڵی من بفەرموویت، 
حەمد بۆ یەزدان گەلێک باشین.« 
ئەم نامەیە لە ڕێکەوتی1987/11/20 

سیروانکەریم
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نووسراوە.
)بوره���ان ن���ووری( وەک دەگێڕنەوە بە 
هەوڵی خۆی فێری خوێن���دەواری بووە، 
چونکە هەر چەند مانگیک لە قوتابخانە 

خوێندوێتی.
ل���ە  ک���ە  ت���ردا  نامەیەک���ی  ل���ە 

ڕێکەوتی1988/3/31 نووسراوە.
دەنووسێت: »بە ناوی تۆ و تۆی مرۆڤ، 
تۆی بەخشندەی دەستی پەروەردگارێک، 
کە هەر خ���ۆی دەزانێ ش���تەکان چۆن 
دەنەخشێنێ. ساڵوت لێبێت ئازیزەکەم. 
ساڵوێک کە شادی ببەخش���ێ بە ژیان، 
س���اڵوێک لەگەڵ پ���ەڕەی گوڵی هەرگیز 
کاڵەوە نەبوو، ساڵوێک کە ژیانی ئازادی 

بەسەر بەرێ.«
بورهان نوری خۆی و سێ برای لە گوندی 
قایت���ەوەن لەگەڵ چەندین کەس���ی تردا 
بەر ش���ااڵوی ئەنفال کەوتن، ئەوکات ئەو 

تەمەنی )26( ساڵ بوو...
لە نامەیەکی تردا کە بۆ کاک حس���ێنی 
دەنێرێت دەڵێت: »بە ناوی خوای گەورە 
و میهرەبانەوە... بۆ دەس���تی برای بەڕێز 
و خۆشەویس���تی خ���ۆم، کاک حس���ێن 
گیان. یەکەم لە کانگای دڵەوە جوانترین 
و ڕازاوەترین س���اڵوت ئاڕاس���تە دەکەم، 
هیوادارم هەموو کات ش���اد و بەختەوەر 
بیت، وە پلەی ناخۆشی ڕێگات لێنەگرێت. 
برا گیان من بەڕاستی زۆر زۆرم پێ خۆش 
بوو، کە گەڕایتەوە برام. من قەد قەد تۆم 
لە یاد نەکرد، هەر کات )مەزهەر( گۆرانی 
بووتایە، یادی تۆم ئەکرد. زۆر سەالم لە 
باوکت دەکەم، دەستی ماچ ئەکەم، وە زۆر 
س���ەالم لە دایکت و باوەژنت دەکەم. وە 
زۆر سەالم لە براکانت ئەکەم. یەک بەیەک 
بەتایبەتی سەردار و وریا و چیا دەستت 

ماچ ئەکەن.«
لە ش���وێنێکی تری ئەو دەفت���ەرەدا بە 
خەتێکی گەورە ئاماژە بۆ ئەوە دەکات، کە 
لە ڕێکەوتی 1985/4/5 مارەی ژنی بڕیوە 
و ئەو ڕۆژە ڕۆژی جومعە بووە. وە دواتر لە 
گواستوویەتییەوە.  ڕێکەوتی 1985/5/4 
دواتر باس���ی بڕی ئ���ەو مارەییە دەکات، 
کە بڕی )500( دینار بووە و مەس���رەفی 

شایییەکەیش )1000( دینار بووە.
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»لم چەند دڵی ڕەقە«
 ئەمە قسەی دڵی مێروولەیەکە لە لمدا.
لە لمدا مەمەشووشەیەک کەوتووە و 

خاوەنەکەی دیار نییە،
ڕەنگە خاوەنەکەی لە کۆکردنەوەی ئەستێرە 

بێت
ڕەنگە خاوەنەکەی بە دوای کەسێکدا بگەڕێت و

مەمەکەی بۆ پڕ بکات لە بێتاقەتی،
لە لمدا مەمەشووشەیەک کەوتووە و 

خاوەنەکەی دیارنییە،
ڕەنگە منداڵەکە بووبێت بە لم
منداڵێک بێتاقەتە لەلمدا و 

بە دوای بێشکەکەیدا دەگەڕێت و نایدۆزێتەوە
پێدەچێت منداڵەکە بووبێت بە سەراب...

منداڵێک لە لمدا دەچێت بۆ ئاسمان
مەمەشووشەکەی پڕە لە هیچ

سەری پڕە لە مێروولە
قاچەکانی زەوی ناگرن

دەستەکانی لە هەوادا وەستاون
پێدەچێت منداڵەکە گەرمیانی بێت...

منداڵێکی تر بە تراکتۆر دەڕوات بۆ سەفەر
بە زیل دەڕوات بۆ عەرعەر
بە باڵ دەڕوات بۆ ئاسمان و
نەعلەکانی لە لمدا جێدەمێنن

منداڵەکە ناگەڕێتەوە بۆ نەعلەکانی
ڕەنگە منداڵەکە بیری نەعلەکانی بکات...

منداڵێک هەندێک قسەی هەیە
منداڵەکە قسەکانی لە لمدا دەوەستن!
تیشێرتەکەی وێنەی دەریایەکی لەسەرە

دەریایەکی قووڵ قووڵ
منداڵەکە تەماشایەکی وێنەی دەریاکە دەکات و 

لە لمدا دەخنکێت!
کۆاڵنێک هەیە لە گەڕەکی لم

کۆاڵنەکە دەکەوێتە نزیکی ئاسمان و
تەنیشت باخەکانی فیردەوەسەوە،

لەوێ منداڵێکی لێیە
بە شەقامەکاندا دەگەڕێت 
بە دوای دایکیدا دەگەڕێت

منداڵێک بۆ ئەبەد دایکی نادۆزێتەوە...
کاڵوخوودەیەک و جوتێک پۆستاڵی قەیتان شل

دەبنە بیرەوەری منداڵێک،
منداڵەکە بۆ سەربازەکە پێدەکەنێت

سەربازەکە 
دەست بە پەالپیتکەی تڤەنگەکەیدا دەنێت

منداڵەکە 
بیرەوەریەکانی لە 
لمەکەدا جێدەمێنێت!
منداڵێک گلەیی هەیە
جانتاکەی جێ 

هێشتووە
ناوی هیچ کتێبێکی 

بیر نییە
لم، دڵی ئەم منداڵەی 

لەت لەت کرد لە 
خۆیدا

لم چەندە دڵی ڕەقە!

شیعر

جوتیارحمەکۆشکی

منداڵێک 
بە زیل

 دەڕوات بۆ 
عەرعەر
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خاڵۆبازیان���ی، یەکێک���ە لەگوندە 
قەرەحەسەن  ناوچەى  دڵگیرەکانی 
)23(کم لەناوەندى رۆژهەاڵتی شارى 
کەرکوکەوە دوورە، مێژووى ئاوەدانی 
ئەم گوندە تائێستا روون نییە، بەاڵم 
بەهۆى ئاو و هەواى س���ازگاریەوە 
دەمێکە النک���ەى مرۆڤایەتی بووە، 
مێژوو نووس���ی کورد مەال جەمیل 
ڕۆژبەیانی نووسیوێتی پێش ئیسالم 
بەدوش���وین و تراوە )کەرخ جدان( 
یەکەم���ی )قەراغ���ان(ە جەلەوالى 
ئیستایەو دوەمیان )قەرەحەسەن(
ە کە بەش���وێنی ه���ەردوو گوندى 
و)خالۆبازیانی(وتراوە.  )حەس���ار( 
لەبەر دڵگیرى ناوچەکەو سازگارى 
ئاو و هەواکەى و باغ و بێستانەکانی 
بەیەکێ���ک لەهاوین���ە هەوارەکانی 
کەرک���وک ناوبانگ���ی دەرک���ردووە 
.)1(لەس���اڵی  1919وە چەندی���ن 
س���اڵ  س���ەنتەرى ناحیە بووەو، 
پاش���ان ناحیەکە چووتەە لەیالن و 

شێخ حەس���یب تاڵەبانی یەکەم بەڕێوەبەرى 
بووە، حەسارو خاڵۆبازیانی کە ئیستاکە یەک 
گوندێکی گەورە پێکدەهێنن سەر بەدوو کەرتی 
)20( و )25(، لەڕووى کارگێڕییەوە لەس���اڵی 
1919 تاک���و 1977/11/3 س���ەر بەناحیەى 
قەرەحەس���ەن بوون ، لەساڵی 1977 بەپێی 
مەرس���ومی کۆمارى ژم���ارە )652( گوندى 
قەرەهەنجیر کرا بەناحی���ەو کۆمەڵێ گوندى 
قەرەحەسەن و شوان بەسترایەوە بەناحیەى 
قەرەهەنجیرەوە، کەرتی )25( واتەخاڵۆبازیانی 
خرایە س���ەر ناحیەى قەرەهەنجیرلەس���اڵی 
1987 ناحیەى قەرەهەنجیر هەڵوەش���ایەوەو 
کرایە سەربازگەیەکی داپڵۆسێنەرو سەرجەم 
ناوچەک���ەش  و  خاپورک���ران  گوندەکان���ی 
بەفەرمانێک کرایە ناوچەى قەدەغەکراو و سەدان 
پیرو منداڵ و پاکیزەى کورد والوى بێتاوان بێ 
سەروشوێن کران، لە 4/9/ 1988 لەپرۆسەى 
ئەنفالی سێ دا رەکیزەکانی ژیانایان بەیەکجارى 
سڕییەوە و)شەلم کوێرم دەست ناپارێزم (لەم 
پرۆسەیەشدا سەدان هاواڵتی ترى بێتاوان بوونە 
قوربانی، س���ەدان مزگەوت خاپورکراو سەدان 
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راپۆرتی:ئیبراهیممهجید

خاڵۆبازیانیوگێژاوىئەنفال
بۆپاڵپشتیلەشۆڕشیساڵیبیستچەندکەسێکیگوندلــــــــــــــــــــــەگەڵشێخحسێنیخانەقاکەوتنە

گۆڕەپانیجەنگوتەنانەتبەشدارییانلەشەڕى)شعیبە(کــــــــــــــــــــــردلەگەڵشێخینەمر

احمدمحمدعلی

ئهسوهدفهتاح

ئهسعهدحهسهن

رهحمانمحمدنادر
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لەس���ەرەتاى شەس���تەکان و شۆڕش���ی 
ئەیلولیش خەڵکی نیشتمانپەروەرى ئەم 
گوندە بەش���دارییەکی بەرچاویان هەبوو، 
چەندین ڕۆڵەى پێشمەرگەو سڤیلی شەهید 

بووە، لەوانە:
01رەش���اد حمەقارەم���ان  02 س���عید 
عبدالرحم���ن 03امین مولودخ���در )امین 
لەیالنی( 04 غوربەت هاوسەرى مەال شریف 
سیامەسورى 05 پروین ێادق انور 06 ساالر 

عبدالقادر حبیب 07جمعە احمدعارف 
حزبی بەعس لەدواى هەستانەوە لەشکستی 
س���اڵی 1975کەوتە وێ���زەى خەڵکی بێ 
دیفاع و چەندین ک���ەس زیندانی کران و 
چەندین کەسی شەهید کرد لەوانە تەنها لە 
1986/6/21 )هەتاو احمد و شنۆ حسن 
و محمد نجم و ادیبە محمد تەمر( شەهید 
کران، ئەدیبە ئەوکات لە کەرکوک دادەنیشت 
بۆ الى برایەکی هاتبوو کەڕۆژى پیش���تر 
کۆپتەرەکانی رژیم برین���دارى کردبوو لە 
1985/5/3 کۆپتەر زێدان حاجی رەمەزانی 
شەهید کرد، لە1987/11/27 ئەرشد فاتح 
و سید گوڵ و عبداللە کە خەڵکی جەوەڵ 
بۆر بوو کۆپتەرەکانی بەعس شەهیدیانی 
کرد جگە لە برینداربوونی چەندین کەس 
هەروەه���ا )هیوا رش���ید و قابیل غریب( 
لەس���ێدارەدران)عزیز فاتح وهاب و خدر 
فاتح لتیف و حس���ن کریم و محمد احمد 
و ناج���ی اجل امین و احمد محمد و نورى 
حمەامین( ب���ەڕووداوى مین و تەقینەوەو 
بۆسە شەهیدکران، لەساڵی 1982 نزیکەى 
شەس���ت کەس بەهەلیکۆپت���ەر رەوانەى 
گرتووخانەکان کران هەندێکیان حوکم دران  

بەزیندانی.
پێش���ئەوەى بزاوت���ی چەک���دارى هێزى 
پێشمەرگە پریشکی بگاتە ئەم سنوورەو 
لەش���ەڕى عێراق ئێراندا ئەم جوامیرانەش 
ش���ەهیدبوون کریم عزیز و اسعد حمید و 
حس���یب، هەروەها غازى عبداللە عزیز لە 

خاڵۆبازیانیوگێژاوىئەنفال
بۆپاڵپشتیلەشۆڕشیساڵیبیستچەندکەسێکیگوندلــــــــــــــــــــــەگەڵشێخحسێنیخانەقاکەوتنە

گۆڕەپانیجەنگوتەنانەتبەشدارییانلەشەڕى)شعیبە(کــــــــــــــــــــــردلەگەڵشێخینەمر

خەون و ماڵەبوکێنی مناڵیان سوتان و  ناحیەى 
)لەیالن(یش کرا بە) ام المعارک(خەڵکی ڕەسەنی 
ناوچەکەیان کوشت و بێسەرو شوێن کردو ئەوەى 
مایەوە ڕایان گوێزا بۆشوینەکانی تر لەجێگەیان 

عەرەبیان هێنا.
خاڵۆبازیانی، پێش ئەنفال نزیکەى 280 ماڵ بووە، 
لەساڵی 1923قوتابخانەى کراوەتەوە، بەڕێوەبەرى 
قوتابخانەکە ناوى ئەحمەد عەزیز ئاغا بووەو خەڵکی 
سلێمانی بووە، هەروەها لەمێژەوە حوجرەى ئاینی 
تێدا بووە سەدان مەالى بەتواناى خاوەن بەهرەو 
قەڵم دەرس���ى ئاینی تێدا وتووەتەوە وەک مەال 
عەزاو ساڵی 1927 و مەال شریفی سیامەسورى و 

مەالحەمید ... هتد.
سەرجەم دەس���ەاڵتدارە داگیرەکەرە یەک لەدواى 
یەکەکانی کوردس���تان دەستیان لەکوشت وبڕى 
خەڵک نەپاراستووە گوندى خاڵوبازیانیش لەهەموو 

پریشکێک پشکی گەورەى بەرکەوتووە.
پەلەق���اژەی  ل���ەدوا  دوورناکەوین���ەوە  زۆر 
عوسمانییەکانەوە ئاماژەیەکی کورتی بۆ دەکەم 
کە بەناوى )س���ەفەربەلک(بووە، عوسمانییەکان 
لەس���ەرجەم بەرەکانی شەڕەوە ڕوى لەشکست و 
داڕوخانکرد ب���ۆ پڕکردنەوەى بەرەکانی جەنگ و 
تێرکردنی سەربازەکانی دەستیان کرد بەڕەشبگیرو 
بردنی خۆراک و دانەوێڵەى خەڵکی کوردس���تان 
و ب���ووە ه���ۆى کەوتنەوەى گرانی گ���ەورە، لەو 
ڕەشبگیرەش���دا ئەم ناوانەى خوارەوە لەگوندى 

خالۆبازیانی بەر شااڵوى سەفەربەلک کەوتن0
01 محەمەد فەقێ محەمەد  ناس���راو بەباوەحەمە 

....بەرێکەوت گەڕایەوە.
02خەلیفە عەزیز قادر، ناسراو بە عەزیز قارنەنە...

گەڕایەوە.
03حەبیب فەتاح ناس���راو بە دەدە حەبیب ....

گەڕایەوە.
04 نادر ئیسماعیل ...نەگەڕایەوە.

بۆ پاڵپش���تی لەشۆڕشی س���اڵی بیست چەند 
کەسێکی خاڵۆبازیانی لەگەڵ شێخ حسێنی خانەقا 
کەوتنە گۆڕەپانی جەنگ و تەنانەت بەشدارییان 

لەشەڕى )شعیبە(کرد لەگەڵ شێخی نەمر.

فاتمهصاڵح

تباركحسن

حهسهنكهریم

ڕزگاركهریمفارس

ئهمیرمحمد

فخرالدینحهمهشریف

خهلیلحهمهشریف

ڕهشادقارهمان

ئاسۆعهلی

ئازادفاتحوهاب
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سوارهحسین

شۆڕشڕهشید

ئارامحسینعهزیز

مهجیدمحمدعبدالرحمن حسینعلی

ئهحمهدسیدمحمد

محمدنهجمكاكه

یاسینحسین

غفورجمعهحهمهكریمتهیبجمعهحهمهكریم

مانکی 1981/5 تاکو 1990 ئەسیرى 
ئەو جەنگە بوو، ممد واحید محمدیش 

بیسەرو شوینکرا لەسالی 1981.
چەوسانەوە لەهەرشوێن و سەردەمێکدا 
سەرهەڵبدا بێگومان بەرخودان دەست 
پێدەکا، لەوپێناوەش���دا خاڵۆبازیانی 
دەیان رۆڵەى بوونە پێشمەرگەو گیانی 
خۆیان پیش���کەش بەخاکی پیرۆزى 
کوردستان کرد، لەوانە )مناف علی 
)ئاسۆ(  و عوسمان عارەب و رفعت 
فتح اللە و احمد محمد )ئەحەسور(و 
شۆڕش رشید و نێرالدین حمەشریف 
و غازى امین ولی و تبارەک حسن  و 
سوارە حسین حسن و حسن قادر امین 
و سردار محمد و ئارام حسین عزیز و 
حس���ین علی خلیفە و چیوار نوزاد و 
یاسین حسین عزیز و سامان حسین 
)س���امان کەرکوکی( و دلێر مجید و 
محمود نامق خلیفەنورى و مجید محمد 
)مجیدە سور کە لەداستانی بەرگرى 
خاڵۆبازیانی لە4/9/ 1988 شەهیدکرا(
لە پاش���ان حیزبی بەعس لەساالنی 
مەترس���یدارترین   1988 و   1987
پڕۆس���ەى پیادەکرد بەناوى ئەنفال، 
نەخشەى  جینوسایدکردنی نەتەوەى 
ک���ورد لەس���اڵی 1987 دەرچوو کە 
بەبڕیارى ئەنجوومەنی سەرکردایەتی 
شۆڕش���ی حیزبی بەعس دەسەاڵتی 
رەها درایە تاوانبار)علی حسن مجید( 
لەبەشی یەکەمی نەخشەکەى ساڵی 
1987 ئ���ەم هاواڵتییە س���ڤیالنەى 

بەرکەوت:
 01 اس���عد حس���ن حی���در 02 فائق 
بشارات 03 س���امی فائق بشارات 04 
شفیق بشارات 05 عزیز شفیق بشارات 
06 محمد اس���ماعیل 07 نجات محمد 
اس���ماعیل 08 خلیل شریف 09 علی 
محم���د احمد 010 ێم���د محمد احمد 
011رزگار کریم فارس 012 جبار رشید 
013 محمد سلیمان 014 احمد حسین 
رەزا 015 عزی���ز لەتیف بەبۆش 016 
کریم یابە 017 محمد نجم کۆران 018 
عبداللە قادر  019 محمد حسیب  020 
زائدە محمد 21 0رحمە یونس زنجیرە 
... )20و 21 ( حجزکران لەس���ەماوە 
لەساڵی 1988 ئازاد کران، هەژدەکەیتر 

بێسەروشوێن کران0

رەش���ترین پەڵەى  نێو چەوان���ی رێکخراوەکانی 
بەناومافی مرۆڤ جینۆسایدى نەتەوەیی لەژێرناوى 
ئەنف���ال لەس���اڵی 1988ە  کەئەم ش���ااڵوەش 
بەهەشت قۆناغ بەسەر نەتەوەیەکی موسوڵمانی 
مەزڵومدا لەوکاتەدا جێبەجێ کرا کەچی سەرجەم 
ڕێکخراوەکان لەوکاتەدا کوێربوون و هەڵوەرینی 
نەتەوەیەکیان نەبینی و کەڕ بوون و ناڵەى سەدان 
هەزار مرۆڤی پاکیزەیان نەدەبیست، پریشکی ئەو 
ئاگ���رە پەڕووباڵی نزیکەى پەنجا مرۆڤی پەپولە 

ئاساى خاڵۆبازیانی هەڵوەران ئەوانەش: 
01 اکب���ر تالیب علی 02 جەژنی تالیب علی 03 عێام 
الدین تالیب علی 04 احمد تالیب علی 05 محمد تالیب 
عل���ی 06 محمود امین عل���ی 07 احمد امین علی 08 
تەیب جمعە محمد 09 غفور جمعە محمد010خلیل محمد 
شریف 011 فخرالدین محمد شریف 012 سیود مجید 
013 اسود فتاح 014مجید ناسراو بەمجید شوان 015ازاد 
فاتح وەهاب 016رحمن محمد شاناز 017زاهیرعلی قادر 
018امین محمد ناسراو بەامیر 019اسماعیل فاتح لەتیف 
020سلیمان امین  021 مدین امین ولی لە نوگرەسەلمان 
کۆچی دوایی کرد 022حس���ین عزیز 023محمد عزیز 
024 جمعە علی قادر 025رحمە هاوسەرى فاتح وهاب 
026 علی خلیفە هاوسەرى مدین امین 027کاکەرەش 
رحم���ان 028روناک اجل امین 029 حبس���ەنورى 030 
وردە احمدمحمد 031 کەتان تەیب محمد 032 نەسرین 
تەیب محمد 033دورسن محمد فقی 034 سلیمە لەتیف 
035 جمیل���ە محمد مەتار 036 تەهاخلیفەنورى 037 
شندالە محمد لەتیف 038 فەهیمە هاوسەرى لەتیف 
بەبۆش 039 وریا محمد ن���ورى 040فاتمە محمد 041 
عمر حسین امین 042 عبداللە حسین امین 043فاتمە 
ێالح زەریف 044عائیشە ێابر هاوسەرى شەهید احمد 
ناس���راو بە ئەحەسور( 045 س���ولتان خیزانی کریم 
جمعە  046 هاوکارکریم جمعە 047 دلگیرکریم جمعە 
048غەمگین کریم 049 شەیدا کریم 050 شەونم جمعە 
051 شەوبۆ جمعە 052 شادمان جمعە 053محمد عزیز 
ێالح 054 سداب محمد عزیز 055 ێبیحە محمد عزیز 056 
کافیە محمد 057 نیزال محمد 058 دورسن احمد 59 
خیریەعبداللە 060 شکیبە احمد عزیز 061 شهلە احمد 
عزیز062 دلشاد احمد 063 کاروان احمد 064پشتیوان 
احمد ل065 س���الم تەها 066 ناسک حمەمین 067 
عزالدین حمەمین 068 فتاح اس���ود 069 دورسن ێالح  
070 سیوە اسود و هتد... لەزنجیرە )21( تا کۆتایی 
کە لەنوگرەسەلمان و تۆپزاوە وشوینەکانی تربوون 

پاش ماوەیەکی زۆر ئازادکران.
تیبینی:

*  داواى لێبوردن ئەکەم ئەگەر ناوى شەهیدێکم 
لەبیرچووبێ، داوا لەکەس���وکارى ئەکەم ئاگادارم 
بکات بۆ ئەوەى تۆمارى بکەین وەکو دیکۆمێنت.
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من لە هەشتاوهەشتەوە ئەو جامەم
دەزڕێم ودەزڕێم، ئێستاکەش دەزڕێم
من سەدو هەشتاو دووهەزار مەیتم
ئێستاش بۆگڵکۆى ون بووم دەگەڕێم

ئەنفال دەفرێک بوو لێوان لێو
لە فرمێسک وهاوار و ژان

ئەنفال دەفرێک بو چ دەفرىچ
گەورەتربوو لەکوردستان

رووبارێک بوو لەفرمێسک و
دەریایەک بوو لەخوێنی گەش
نە هیچ ژانێک تۆمار دەکرێ و
نە بەکەس دەکرێ پێناسەى
هاوارێکی سەدان هەزار

گیانی بێ لەش
ئەنفالەکەى سەدەى بیستەم

بەسوێترین
چیرۆکی مەرگی تێدایە

ئەنفال ئەو برک و ژانەیە
هەرگیز کۆتایی پێ نایە

وفاتی دایکێکی ئەنفالکراو
من رووفاتی دایکی ئێوەم
توخوا وەرن ڕۆڵەکانم
بۆ کوردستان بمبەنەوە
لەکوێ مێخەکێ ڕوابێ

لەکوێ ڕێحانە شین بووبێ
من لەوێم و بەئەسپایی
خاک وخۆڵی سەر الشەکەم

هەڵدەنەوە
هەر بەتەنیا من لێرە نیم

شیعر

ئیبراهیممهجید

ئەنفالنامە

تۆزێ بڕۆن بەرەو خوارتر
ڕادەمێنن لەبینینی

ئێسکی هەزاران هەزارتر
هەر بەتەنیا من لێرە نیم
دەستی ڕاستم بدۆزنەوە
گەچی ئێسکی ترازاوە

تێکەڵ ئێسکی خوشکێکتانە
مەمکەمژەو

ئەو بوکە بچکۆالنەکەى
جارانی دەشتی پێماوە
هەر بەتەنیا من لێرەنیم

ڕۆڵەکانم
دامەنیشن  دەستەوەستان
وەرن خۆم وهاوڕێکانم
ببەنەوە بۆ کوردستان
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ژنێک لە ناوەڕاس���تى پەنجاکانى عومریدایە، 
ب���ەاڵم بە ڕامانێکى خێرا هەس���ت دەکەیت، 
غ���ەدرى ڕۆژگار پیرى ک���ردووە، بااڵیەکى 
کورت و الش���ەیەکى گۆشتن و ڕوخسارێکى 
س���ور و س���پی خااڵوى ، ڕێک حەوت خاڵ 
ب���ە روومەتەکان���ى و تەوێ���ڵ و چەناکەیا 
داب���ەش بووە، زۆرجار خ���ۆى دەیگێرێتەوە 
لە س���ەرەتاکانى عومریدابووە )پورە ێافیە( 
ش���یر و هێس���ی چراى تێکەڵ کردووە و بە 
دەرزییەک ئەو خااڵنەى لەس���ەر ڕووخسارى 
نەخشاندووە، ئەو هەمیشە بۆ جلوبەرگى بە 
ڕەنگ���ی تۆخ و مردوو ڕاهاتووە، وا بۆ س���ی 

ساڵ دەچێت هەر وایە.
ئەم ژنە )لەمیعەى حاجى محەمەوى س���ەی 
خدرى کوڵەبان(ە، ئەگەر ڕاگوزەرێک لە الی 
دانیشى، هەروەک ئەوەى سەخى تەبیعەتە، 
بەدەم چا خواردنەوە باس���ی منداڵى خۆى 
دەکات و ب���ە گلەییەوە دەڵێت: من منداڵیم 
نەدیوە، فام���م کردووەتەوە ئیش و ئیش و 

چیرۆکێک بەر لە مردن!
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ئیش.
ئیشی چى؟ هاوکارى باوک و برام 
کردووە بە چووتکردن بە ئێستر و 
گا و دوات���ر درەو دەرچووەو ئینجا 
درەو و دەسکەنەى نیسک و نۆک و 
پاقلە و بامیە جنین و مەڵۆنێرى و 
چی و چیت بۆ ڕێز دەکات، هەندێ 
جار وش���ەى وا ب���ەکار دەهێنێت 
ب���ۆ ئامێرەکان���ى کارکردن���ى ئەو 
س���ەردەمە، مەجبورت دەکات پێی 
بڵێى ئەو ش���تە چییە، یان دەبێت 
هەمبانە بۆرینەیەکت لە تەنیشتەوە 

بێت.
لە ساڵى 1979 کاتێک شو دەکات 
بە )تەیبى م���ەال عەلى کوڵەبان( 
ئ���ەوکات ماڵە خەزورانى لە گوندى 
س���ەوزکە موڵک و ئاویان هەبووە، 
ئەمیش ل���ەوێ و لەگ���ەڵ ئەواندا 
ژیاوە، لەوێش دیسانەوە هەر ئیش 

و کارى ڕۆژان���ە، هەن���دێ جاران بۆ 
س���اتیرەى ژیانى ڕابردووی دەڵێت: 
خ���ۆ جاران هەموو ڕۆژێک وەک فەرز 
دەب���وو 100 نانم���ان بکردایە. ئاخر 
هەندێکى بۆ ش���وان و هەندێکى بۆ 
جوتی���ار و هەندێک���ى ب���ۆ میوان و 

هەندێکیشى بۆ پێشمەرگە بوو.
دایە لەمیعە خۆى وتەنى، 8 س���کى 
کردووە، س���ێ منداڵى ب���ە منداڵى 
مردوون و کچە گەورەکەى لە تەمەنى 
32 ساڵیدا کە سێ منداڵیشی هەبوو 
لەسەر منداڵەوە مردووە، زۆرجار بە 
پەنجە گەورەو ش���ەهادەتى هەردوو 
دەس���تى بازنەیەک دروست دەکات و 
دەڵێت: »مەرگى لیمۆ ئەوەندەى لە 
جگ���ەرم هەڵتەکاند« ئاخر ئەو کچە 

گەورەکەى ناوى لیمۆ بوو.
ئێس���ا 2 کچ و 2 کوڕی ماوە. مەرگ 
وا ئ���ازارى داوە هەمیش���ە لەس���ەر 

غەمبارجەبارى
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بەرماڵە بۆ پاڕانەوە بۆ پاراس���تنى 4 
منداڵەکەى.

مەرگ ه���ەر منداڵەکان���ى نەبردووە، 
مێردەک���ەى و 2 براى مێردەکەی و 2 
ب���راى خۆی و چەندین ئامۆزا و کوڕە 
خ���اڵ و کوڕەپورى، ک���ە زۆرجار بە 
تەسبیحەکەى دەس���تى دەیانژمێرێت 

دەگاتە 39 ، شەهید و ئەنفال.
مێردەکەى و برایەکى خۆی و برایەکى 
مێردەک���ەى و 16 ل���ە کەس���وکارى 
لە کۆتا ڕۆژەکانى ئەنفالى ش���وومدا 
لەسەر ڕێگاى دووز خورماتوو گیران، 
ئەگەرچ���ى رووب���ەرووى دوژمنی���ش 
گیران،  س���ەرئەنجام  بەاڵم  بوونەوە، 
چونکە 19 کەس ب���وون، حکومەتى 
بەعس کاتى ئەوەى نەبوو بیانبات بۆ 
چاڵە مەرگەکانى باشوور، هەر چەند 
ڕۆژێک پاش گرتنیان، س���ەرجەمیان 

هەڵدەواسن و گوللەبارانیان دەکەن.
ئیدى نەهامەت���ى و ئاوارەیی ڕوو لەم 
بنەماڵەی���ە دەکات و ل���ە چەمچەماڵ 
دەگیرس���ێنەوەلە ماڵى )سابیر کاکە 
حەمە( کە 7 ماڵ���ى تێدایە. ژوورێک 
بە ک���رێ دەگ���رێ و 4 منداڵى پێیە 
و کوڕێکی���ش لە س���کیدایە، بە دەم 
چاوەڕوان���ى هاتنەوەى ئەنفال و مێرد 
و کەس���وکارەکانیەوە وەک���و دەیان 
هەزار ژنى کورد، ئەم چەند شوێنێک 
دەگۆڕێ���ت بەه���ۆى گران���ى کرێ���ى 

خانوەوە. 
ڕوو ل���ە ناو فەرقانییەکانى ش���ۆڕش 
دەکات و هەر لەوێ لەخانووى کامیل 
ناوێک کە خەڵکى گوندى ترکەشکانى 
الى لەیالنە، نووس���ەرى ئ���ەم دێڕانە 
کە کۆتا منداڵیەت���ى لەدایک دەبێت 
و خێ���را دادە ناهی���دەى خوش���کى 
ک���ە دراوس���ێى بەر و پش���ت دەبن، 
ئ���اگادار دەکات���ەوە ئەویش 4 پارچە 
پەڕۆ لە ماڵکەی���دا دەبێت 2 دانەیان 
ب���ۆ ئ���ەم دێنێ���ت و دەیئاڵکێنێ بە 
منداڵەک���ەوەو، هەر لەوێ���دا بەهۆی 
ئەو هەموو چەرمەسەرییەى لە ژیاندا 
بەس���ەر هاتووە ناوى ل���ێ دەنێت ) 
غەمبار(. دیس���انەوە بارکردن و کرێى 
خانوو، پاش���ان لەوس���ەرى گەڕەکى 
قادرکەرەمییەکانى شۆڕش کە ئێستا 
ناحیەی���ە، پارچە زەویەک���ى ڕەقەم 

وەردەگرێت و هەر بە وش���کە کەڵ���ەک ژوور و 
دااڵنێک لە بەردەمیدا دروست دەکات و بە چینکۆ 
سەرەکەى دادەپۆشێت و پاشان دەست دەکات 

بە کوێرلەمەکردنى دیوارەکان.
سەرتان نەئێشێنم، ماوەیەک لەوێ بە چاودێرى 
خەزورى کە مەال بابا عەلی پێدەڵێن، ژیان دەکات، 
خ���وا کارێک دەکات، خ���ەزوورى وەفات دەکات 
و ئەمیش س���ەرگەردان دەبێ���ت و دەگەڕێتەوە 
پاڵ ناهیدەى خوش���کى و لەن���او فەرقانییەکان 

خانوویەکى )مام مەحمود( بەکرێ دەگرێت.
ئێستا ساڵ بووە بە 1994 و من دەچمە قوتابخانەو 
لە پۆلى 1 ناونووس دەکرێم و، سەرجەم شتەکانم 
باش باش لەبیرە و بە لێکدانەوەى منداڵى خۆم 

تێیان دەڕوانم و دەگەم.
دایکم لەگەڵ کەس���وکار و خزمان لە دەش���تە و 
شەوانیش نایاتەوە، خەریکى پەیداکردنى نانە بۆ 

منداڵەکانى، چۆن و بەچى؟
ب���ە ڕۆژ درەو دەکات و کچ���ە ناوەنجیەکەش���ی 
ب���ردووە بۆ ئەوەى ل���ە دواى خۆیەوە گوڵەچنە 
بکات و شەویش پشووى نییە و هەباشە دەکات 
و پووش دەکاتە گەرووى پووشکوتەکانەوە تەنها 
ب���ە 10 دینار، پاش وچانێک بۆ نوێژى بەیانى و 
نانخواردنێک، نانى چ���ی؟ تەنها چای و پارچە 
نانێک و کەوچکە دۆیەک، بە خێرایی دەخواتەوەو 
لەگەڵ بانگە بانگى خاوەن کارەکە و دەرکەوتنى 
یەکەم تیشکى خۆردا ئەم داسەکەى بەدەستەوەیە 
و بەدەم بیرکردن���ەوە لە 4 منداڵەکەى تریەوەو 

جار جارە گۆرانییەکى خەمناک لەژێر لەچکەکەى 
کە دەمى پێ هەڵپێچ���اوە دەڕوات و داس لە ملى 
گوڵە گەنم و ج���ۆکان توند دەکات و بێوچان مل 
دەنێت، جار جارەش خزمان سەر دەخەنە سەرى 
و دەیخەن���ە پێش���بڕکێى درەوەوە کە پێی دەڵێن 
)بەکرەیی( واتە کێ دەتوانێت درەنگتر پشتى لە 
درەوەکە هەڵبڕێت، هەمیش���ە ئەم���ە دەیباتەوە و 
بۆ ڕۆژانى دواتر هاوڕێکانى لەبەرامبەریدا چانس���ی 

خۆیان تاقیدەکەنەوە بەاڵم هەر براوەنابن.
ئەمە و جارجارە کۆپتەرێک بەس���ەر س���ەریانەوە 
دەخولێت���ەوە و بە ئارەزووى خۆی جاروبار ریزێک 
تەقەیان بەسەردا دەکات و ئەمانیش هەرکەسەو بۆ 
ژێر بنجکێک ڕا دەکەن بۆ خۆش���اردنەوە، ئێمەش 
لێرە لیمۆى جوانەمەرگ، ل���ە دااڵنى خانووەکەى 
مام مەحمودە س���اجێکى داناوە و بە چیلکە و دار 
ئاگرێ���ک دەکاتەوە و ئەو نیوە فەردە گەنمەى کە 
دایکم و چیمەن یان هەرخۆی گوڵەچنەى کردووە 
دەهاڕێت و لەس���ەر ئەو س���اجە بۆمان دەکات بە 

پەپۆڵەى بچووک بۆ ئەوەى لەبرسا نەمرین.
پ���اش ئ���ەوەى وەرزى درەو و دەس���کەنە تەواو 
دەبێت و پارەى بۆ ژیان و دابینکردنى پێداویستى 
خوێندنى من و براکەم و خوشکەکانم پەیداکردووە، 
دەگەڕێتەوە و پاش پش���ویەکى زۆر کەم، ڕوو لە 
ماڵی س���تارى میم بەدرى فەرقانییەکان دەکات و 
زیاتر لە 10 پارچە خورى دەهێنێت بۆ پاککردنەوە 
و رس���تنى. ج���ا کارەب���ا و ڕووناکى ک���وا؟ هەر 
کۆڵن���ادا و بە ڕۆژ خورى پاک ش���ی دەکاتەوە و 
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بە ش���ەویش لەبەر ڕوناکى مانگەشەو کە 
شوشەى پەنجەرەکە  دەبڕێت ، تا بەیانى 
بە پەنجەکانى تەشی بادەدات و خورییەکە 

دەڕێسێت.
بیرمە س���اڵی 1997 بوو گەرمەى شەڕی 
زۆرینەیان  گ���ەڕەک  مندااڵنى  ناوخۆی���ە، 
ب���اوک و برایان هەبوو ، پارەیان بۆ پەیدا 
دەکردن. مندااڵن میزەاڵنى درێژیان کڕیبوو 
فوویان تێدەکرد و بەریان دەدا و میزەاڵن 
دەچووە ئاسمان و دەهاتەو دیسان فوویان 

تێدەکرد و میزەاڵن بۆ ئاسمان.
منی���ش بەم دیمەنە زۆر ئاس���ودە بووم و 
وڕکێک���ى مندااڵن���ەم لە دایک���م گرت بۆ 
می���زەاڵن، دایکم ب���ە میهرەبانییەوە وتى: 
ک���وڕم 2 دینارمان هەی���ە، چەند ڕۆژى تر 
جەژنە، ئەى چى بکەین؟ منیش گریام تا 
دینارێکى دا بەم���ن و منیش میزەاڵنێکى 
ڕەنگ ش���ینى درێ���ژى پێچاوپێچم کڕی و 
هێنامەوە لە گەڕەک فووم تێکرد، میزەاڵن 
تەقی! لەگەڵ من���دا دایکم ئەوەندە گریا، 
تا من خەوم لێکەوت و ئەویش بێزار بوو.

دیس���انەوە خانوو گۆڕی���ن و کرێچێتى... 
لە 3 کۆاڵن خوار ئ���ەم خانووەى تێیداین 
خانوویەکم���ان گرت، ب���ەاڵم ئەمجارە مام 
ئەجەلى باش���باڵخ پارەى لێ وەرنەگرتین، 
پاش 7 مانگ لەو بەروارە، دراوسێکان کە 
عەلی قارەمان و مام ئەحمەدى سیامەسورى 
بە دایە لەمیعەی���ان وت: وەرە ئەو زەویە 
پاکبک���ەرەوە کە خاوەنەکەى پێیان دەوت 
)عەلی قازیفە( و کادری پارتى بوو، دواتر 
زانیمان لە س���ۆران دادەنیش���ێت، زەوى 
چی؟ 50 تەن خۆڵ و خاش���اکى لەس���ەر 
کەڵەکە ب���ووە، بە مەجبورى دەس���تمان 
کرد بە پاککردنەوەى خۆڵ و خاش���اک بۆ 
دروس���تکردنى خانوویەک، خانوو؟ بەڵێ 
ژوور و دااڵنێک و چێشتخانەیەک ، بە وردە 

بەرد و قوڕ.
بە هیمەتى وەستا عادیلى حاجى جەلیلی 
هەنارە و  زاهیرى ب���راى و م. داراى مەال 
کاک���ەواڵى قەرەوەیس و خاڵ���ە زیاد، کە 
ئەویش تازە ل���ە زیندانەکانى ئەبووغرێب 
ڕزگارى بب���و، دەس���تکرا ب���ە بنیادنانى 
خانووەک���ە و بە ق���وڕ و پارچە بلۆک کە 
ناحی���ەى ش���ۆڕش خاپوورکراب���وو، لەو 
زەویە چۆاڵنە پارچە بل���ۆک کۆکرایەوە و 
دیوارەکانیان پێ هەڵچنی و سەرى بە دار 
و قامیش و قوڕ گیرا و س���ەد ش���کور بوو 

بە خانوو!
ئیتر لە بۆڵەبۆڵی خاوەن خانوو ڕزگارمان 
بوو، ب���ەاڵم هەموو عال���ەم دووعاى باران 
و بەف���ر دەکەن، ئێمەش ن���زاى نەبارینى 
دەکەین، خودایە باران نەبارێت، بۆ ئەوەى 

خانووەکە دڵۆپە نەکات و نەڕوخێ.
ئاى خوایە، چ ترسێکە.

خانووکرا و ستر بووین لە ناویا و بە 2 تاڵ 
تەلی فافۆن کە حوس���ێن یان ڕاستتر بڵێم 
)حوس���ەى بەرغەش( کە مدیرى کارەباى 
ش���ۆڕش بوو، وەکو بەزەیی���ەک داینێ و 
م���ام مەجید خوا عەفوى بکات وەس���تاى 
کارەباب���وو، لە ڕۆژێکى س���ەرما و تۆفانى 
زستاندا چووە سەر ئەو تەنوورە قوڕەى کە 
دایکم بۆ نان کردن لە س���وچى الى ڕاستى 
خانوەکەدا خسبویە چاڵ و ، جار جارەش 
س���ەرما تینى بۆ دەهێنا و پەنجەکانى لە 
گۆ دەچ���وون و ناچارى دەک���رد دابەزێت 
و لەب���ەردەم تەباغ���ە س���ەوزە بچوکە 12 
پڵیتەییەکە خۆی گەرم دەکردەوە و ئاهێک 
بەبەریدا دەه���ات ئۆخەیەک بە دەرونماندا 
ه���ات و بووین بە خاوەن کارەبا و ڕوناکى! 
تەنها 1 گڵۆپ و شەوی 1 کاتژمێر کارەبا،

لەبەر ئ���ەوەى حەوش���ەى خانووەکە قوڕ 
بوو، دایکم پارچە چیمەنتۆی بەس���تووى 
ش���کاوى ناو خانووە ڕووخاوەکانى دەهێنا 
وەکو ڕێچکەیەک ڕی���زى دەکرد بۆ ئەوەى 
بەس���ەریدا هاتوچۆ بکەین، ڕۆژێک پارچە 
س���ەبێکى گ���ەورە هەڵدەگرێت و س���ەب 
لە دەس���تى بەدەبێت و دەدات بەس���ەر 4 
پەنجەى دەس���تیدا و دایک���م دەبورێتەوە 
و پاش لەب���ەر ڕۆیش���تنى خوێنێکى زۆر 
دەکەن  پەیدا  س���ەیارەیەک  دراوس���ێکان 
و دەیب���ەن پەنجەکان���ى تیم���ار دەکەن و 
س���ێ مانگ ب���ەو ئ���ازارەوە دەتلێتەوە و 
ئێمەش دەبین ب���ە پاڵەوانى ئەو چیرۆکە 
هەژارییانەى کە شەوانە بۆ نوستنى منداڵە 
دەوڵەمەندەکان و لە کۆش���کە گەرمەکاندا 
دایەنەکان دەیگێڕنەوە تا منداڵەکە خەوی 
لێبکەوێ���ت، ئێم���ەش ئ���ەم ژەم دەدەین 

بەدەست ئەو ژەم.
ڕۆژانە ئێمەش پرسیارێکى جەرگبڕ لە دایە 

دەکەین 
-دایە

-گیانى دایە
-ئەوە باوکمان بۆ نایەتەوە

-دایەگی���ان چاوەڕێى عەفواتین، ئیش���ەاڵ 

دێنەوە
دایکى دام���او ئەوەندەى ب���ارە دار و 
فەردە گەنم و چارۆکە گسک خستبووە 
سەر سەرى، لە سەرەتاى ساڵى 2000 
توشی فەقەرات دەبێت و نەشتەرگەرى 
بۆ دەکرێت، و دوواب���ەدوواى ئەوەش 

گورچیلەیەکى دەردەهێنرێت.

ڕۆژێک  من و دایکم بۆ پرسەى خاڵێکى 
دایکم بۆ کەرکوک چووین، لەوێ خاڵە 
عەلى کە ب���راى ناوەنجى دایکمە و لە 
فەلوجەوە هاتبوەوە بۆ پرس���ەکە، 7 
هەزارى پ���ارەى ئەوکاتەى ێەددامى دا 
بە دایکم و وتى: ئەوە بدە بە عەبایەک 
بۆ خۆت، دایکمیش دای بە دوو پێاڵوى 
ڕۆغان���ى ڕەش بۆ من و هاوکارى برام، 
تا ئەو کاتەى دایکم کارى بۆ دەکردین. 
هەمیش���ە، جل و بەرگمان ش���یک و 
ڕێکپۆش بووین، ئاخر دایکم لەو توانجە 
دەترس���ا کە بڵێن: باوکی���ان نییە و 
بەرگیان دڕاوە، شیکپۆشی فەلسەفەى 

ژیانى زۆرینەى هەژارە بە ویقارەکانە.
ساڵ هات و ئێمە تۆزێک گەورە بووین و 
دایکم لەگەڵ خزمان دەچوو  بۆ گوندە 
قەدەغەکراوەکان���ى ناوچەى جەبارى و 
زەنگەنە و تۆڵەکە و قنگر و گس���کى 
دەک���رد و ئێمەش بە ک���چ و کوڕەوە 

دەمانفرۆشت لە کۆاڵنەکانى شۆڕشدا.
ئەمە جگ���ە لەو ئ���ازار و نەهامەتییە 
بەکۆمەڵ���ەى کۆڕەوەک���ە و ب���ە پێ 
چوونمان بۆ ڕۆژهەاڵتى کوردس���تان و 

شارەکانى ئێران.

ئەمە و دەیان ڕۆژ و شەوى سیخناخ لە 
خەم و ئ���ازار و نەبوونى، ژیان گوزەرا 
و هات و چوو و س���ێ ل���ە منداڵەکان 
خوێندنمان تەواو ک���رد و ، ئاهێکمان 
بەبەردا هات و دایکیشم لەم تەمەنەى 
ژیانیدا نەخۆش���ی شەکرە چووە سەر 

ئازارەکانى ترى.
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ئەمڕۆ »ئ�����اران« بە تاس�ەوە      ک���ە ل��ە قوتابخانە هاتەوە
چ��ووە الى باوکى و تکاى ک�رد       »ئ����ەنفال«ى ب���ۆ شیکاتەوە

بینى ب����اوکى ل��ەرزى گیانى       فرمێس����ک رژای����ە چ�اوان�ى
گۆن���اى ئارانى م��اچ ک���رد و        دەس���تى ب��ەس����ەریدا ه�انى

وت����ى رۆڵە ئەنفال م����ەرگە       ق����ەپاڵى بآ میهرى س����ەگە
ت�ۆپینى وی���ژدانى دن�����یا و       ه�ەڵواس���ینى ک��انى و مێرگە

ه�ەڵکۆڵینى چ�����اوى پ�����ەرى       ل�����ەداردان�ى کەن�����ارى ی���ە
دەنگ�ى ئی�ڤا و وەڕەى ح���ەجاج       ک�ەڵبەى س���وورى ئەفلەقی ی�ە

ئ���ەنفال مۆتەکەى نەگریس��ى       زین���دان و ش���یر و ق�ەم��ەی��ە
مەرگى پێشوەختەى نێو خ�ەونى       م����ناڵێکى »ت��ۆپ���زاوە«ی���ە

س���اردکردنەوەى گ�ەرمیانێک و       س����ووت��اندنى کوێس���تانێکە
کوانووى گ����ەرمى ب�ەجۆشهێنى       ه���ەموو هەس���ت و وی��ژدانێکە

ب���ەاڵم بیرت ن���ەچێت رۆڵ�����ە       ئ��ەنفال ژان����ى نیش���تمان�ە
ب�ۆ ه���ەموومان گڕى ت�����ۆڵە و        ش��نەى ئ����ااڵى کوردس����تانە

شیعر

زرارعهلی

ئه نفال
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دکتۆرە پەروین عارف، هەڵگرى بڕوانامەى 
لە  ساڵە   30 نزیکەى  ماوەى  دکتۆرایە، 
زانکۆکانى بەریتانیا و ئیماراتدا وانە ئەڵێتەوە، 
ئێستا لە کوردستا وەکو راوێژکار لە وەزارەتى 

شەهیدان کار ئەکات.
لەکاتى ئامادەبوونى لە یەکەمین کۆنفرانسى 
ئو  شەهیدان  پرسى  بۆ  دۆز  رێکخراوى 
ئەنفالکراوان کە لەژێر ناونیشانى »ئەنفال لە 
ناسنامەوە بۆ پڕۆژە« لە مۆنۆمێنتى ئەنفال 
لە چەمچەماڵ بەستراو ئەم چاوپێکەوتنەمان 

لەگەڵدا ئەنجامدا.
بەوە  سەرەتا  باشە  پێمان  ئەنفالنامە: 
دەستپێبکەین کە چەمک، یاخود مەفهومى 

ئەنفال چییە لە دیدى ئێوەوە؟
- ئەنفال گوزارشتە، لە ژان و برینى قوڵى 
نەتەوەى کورد، ئاوارەیی و مەینەتى. بەدیدى 

بەشێکى گرنگى دەوڵەت دروستکردن ئەوەیە نەهـــــــــــــــــــــامەتییەکان کە روویانداوە بخەینە بەردەم الیەنى 
پەیوەندار و نەتەوە یەکگرتووەکان، روونە نەتەوەکانــــــــــــــــى ترى دونیا سودیان لەمە وەرگرتووە
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من ئەوە هەڵەیە، کە ئەنفال لە چەند 
قۆناعێک و چەند شوێنکدا کورت 
بکەینەوە، بەڵکو ئەنفال تاوانێکى 
گەورەیەو بەسەر هەموو نەتەوەى 
کورد و هەموو ماڵ و هەموو تاکێکى 

کورددا هاتووە.
بپیرسین  با  کەواتا  ئەنفالنامە: 
توانێوێتى  هەرێم،  حکومەتى 
پێویستى  و  بەرچاو  خزمەتى 

کەسوکارى ئەنفالکراوان بکات؟
بڵێن  ئینسافییە  بێ  لەراستیدا 
ئەنفالکراون  کەسوکارى  خزمەتى 
نەکراوە، بەاڵم لەچاو  ئەو تاوانە 
گەورەو ئەو مەینەتییەى کە بەسەر 
خەڵکى کوردستاندا هاتووە کەمە و 
بگرە هێشتا پێویستیان بە خزمەتى 

زیاتر و کارى باشتر هەیە، بۆیە تا 
ئێستایش نەچووە بچێت،  حکومەت 

دەتوانێت خزمەتى زیاتر بکات.
ئەنفالنامە: دەوترێت نەتەوەى کورد 
پەرتەوازەو  هەر  مێژوو،  بەدرێژایی 
یەکگرتوو نەبووە، بۆیە نەیتوانیوە 
سود لە تاوانى جینۆساید وەربگرێت؟
و  راستە  زۆر  بۆچوونە  ئەم  -بەڵێ 
نەتەوەى کورد بەدرێژایی مێژوو سودى 
لە تاوانى جینۆساید وەرنەگرتووە ، 
تاوانى ئەنفال و  کیمیابارانى هەڵەبجە 
و  نمونەى زۆرتریش لەبەردەستە لە 
مەسەلەى پەرتەوازەبوونى نەتەوەى 
کورد، کە  کۆنەوە تاوەکو ئێستایش 
کورد بووەتە بەرداشى هەر یەکە لە 
میللەتەکانى عەرەب و فارس و تورک، 
بەرژوەندى  بۆ  کوردیان  هەمیشە 

گفتووگۆى:سەروەرسەعدواڵ
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خۆیان دابەش و پەرتەوازە کردووە، 
جگەلەوەش  کوردیان کردووتە دارى 
دەستى خۆیان بۆ بەرژوەندییەکانیان 
کە روونە تاوانەکەشى ناکەوێتە سەر 
میللەتەکە، بەڵکو بەپێچەوانە ئەم تاوانە 
بۆ سەرکردەکانى کورد دەگەڕێتەوە جا 
جیاوازى نییە لە سەردەمى کۆنەوە 

بێت، یاخود ئێستا.
ئەنفالنامە: حەز دەکەین بۆچوونتان 
لە  جینۆساید  کۆنفراسى  لەسەر 
بۆ پڕۆژە، وەربگرین کە  ناسنامەوە 
لەالیەن  رابردوودا  رۆژى  چەند  لە 
رێکخراوى دۆزەوە لە مۆنۆمێنتى ئەنفال 
بەڕێوەچوو، ئایا بەست و ئەنجامدانى 
و  گرنگ  کۆنفراسانە  جۆرە  ئەم 

پێویستن؟
- کۆنفراسى جینۆساید لە ناسنامەوە بۆ 
پرۆژە، یەکێک بوو لە کۆنفراسە جوان 
و سەرکەوتووەکان و زۆر هەستم بە 
حۆشحاڵى کرد کە تێیدا بەشداربووم، 
ئەم جۆرە  بەستنى  بێگومان  بەڵى 
کۆنفراسانە بەگشتى بەکارێکى باش 
و سەرکەوتووى دەزانم کە ئامانج لێی 
خزمەتکردنە، بەجۆرێک ئەگەر بێت 
پێشکەش  تێدا  توێژینەوەشى  یەک 
گرنگە  لێرەدا  ئەوەى  بەاڵم  بکرێن، 
ئەوەیە کە دەبێت راسپاردەکانى ئەم 
کۆنفراسە بهێندرێتە دى و هەڵوەستەى 
ئەو  کەمەوە  بەالى  بکرێت،  لەسەر 
توێژینەوە جوانانە کۆبکرێنەوە بکرێنە 

کتێب و باڵو بکرێنەوە؟
رۆشنبیرانى  لە  زۆرێک  ئەنفالنامە: 
پرسى  بوارى  چاالکانى  و  کورد 
ئەنفال و جینۆساید پێیانوایە، ئەنفال 
ئەبەدییە؟  و  بەردەوام  پرۆسەیەکى 
بزانین  ئێوە  بۆچوونى  دەکرێت 

لەمڕوەوە؟
یەکەمیان  بەردەوامە،  ئەنفال  دوو الیەنەوە  لە 
بەدێژایی مێژوو بە ئێستایشەوە کورد   دەکوژێت، 
بوو  شەنگال  جینۆسایدى  نمونەش  دیارترین 
ئەفسەرە  لە  زۆرێک  لەالیەن  ساڵى 2014  کە 
بەعسییەکانى حکومەتى عێراق لەگەڵ هێزێکى 
بەناو دەوڵەتى خیالفى ئیسالییەوە  ئەنجامدرا، 
بۆیە ئەمە بە هەموو پێوەیک جگە لە ئەنفال 
ناتوانین ناوێکى ترى لێبنێین. پاشان لەالیەکى 
لۆجیکەى کە  بەو  بەردەوامە،  ئەنفال  ترەوە  
بکەین،  دیکۆمێنتى  بە  نەمانتوانیوە  تائێستا 
تاوەکو لە هزر و ناخى ئێمە هاتوچۆ بکات و 

هەمیشە حزورى بێت.
ئەنفالنامە:  ئاخۆ دامەزراوە و زانکۆکانى حکومەتى 
هەرێمى کوردستان، رۆڵى راستەقینەى خۆیان 
گێڕاوە لە بە دامەزراوە و بە دیکۆمێنتکردنى 

جێنۆساید و پرسى تاوانى ئەنفال، یان نا؟
-من لێرەدا ئاماژە بەڕاستییەکى تاڵ دەکەم، کە 
مۆنۆمێنتەکا بەراود بە زانکۆکانمان کارى زیاتریان 
کردووە، دەبوو زانکۆکان و بەتایبەتیش بەشى 
مێژوو، وەکو الیەنێکى زانستى و ئەکادیمى تاوەکو 
ئێستا، کاریان لەسەر مێژووى زارەکى و خودى 
ئەنفال نەکردووە، بۆیە پێیان رەوا نییە سەرنج و 
تەرکیزەکانیان لەسەر مێژووى زارەکى کۆبکەنەوە، 
چونکە هەست دەکەم ترسى ئەوەیان هەبێت لە 
ناوبانگى ئەکادیمیان کەم بێتەوە، کە لەراستیشدا 
بەوجۆرە نییە، بۆیە تازووە دەرگاى زانکۆکان 
لەبەردەم مێژووى زارەکیدا بکەینەوەو  زانیاریی 
لە کەسوکار و پاشماوەکانى ئەنفال وەربگرین، 
پاشانیش  کەرەستە  بەجێماوەکان بەدامەزاوەیی 
دورستبوونى  بۆ  یاریمەتیدەرمانن  کە  بکەین، 
دەوڵەتى کوردى، جونکە بەشێکى گرنگى دەوڵەت 
دروستکردن ئەوەیە ئەم نەهامەتییانە بخەینە 
بەردەم الیەنى پەیوەندار و نەتەوە یەکگرتووەکان، 
وەکو روونە نەتەوەکانى ترى دونیا سودیان لەم 

الیەنە وەرگرتووە.

چاوپێکەوتنێکتدا  لە  ئەنفالنامە: 
رەخنەت لە ساڵیادى تاوانى ئەنفال، 
هەموو  نیسانى  14ى  دەکاتە  کە 
ساڵێک هەبوو، بەوەى کە یادەکان 

کاڵ و کرچ و بێداهێنانن؟
ئەوەم  رەخنەى  من  راستە  بەڵێ 
بۆ  زۆرجار  یادەکان  کە  گرتووە، 
کۆکردنەوەى خەڵک و خوێندنەوەى 
شیعار دروشم بووە، کە ئەمەش لە 
نییە،  گەورەدا  تاوانە  ئەو  ئاستى 
لە  بیر  رۆژەدا  لەو  دەبێت  بۆیە 
داهێنان بکەینەوە، بەو جۆرەى کە 
چۆن جولەکە مامەڵە لەگەڵ تاوانى 
هۆلۆکۆست دەکات،  ئێمەش بەو 
جۆرە بین. کە بێگومان کاریگەریی 
و  دەروون  لەسەر  ئەرێنى  
سایکۆلۆجیاى نەوەکانى داهاتوومان 

دەبێت.
زانیارییەکانى  بەپێی  ئەنفالنامە: 
ئێمە پرۆژەیەکتان ئامادەکردووە بۆ 
کەسوکارى ئەنفال و بەتایبەتیش 
خانمان، دەکرێت زیاتر لەمبارەیەوە 

بدوێن؟
بە  تایبەت  پرۆژەکەم  -لەراستیدا 
کەسوکارى ئەنفال و خانمانە، کە من 
لە پرۆژەکەمدا داواى ئەوەم کردووە، 
پۆشاک  دەستبەردانى   خانمان 
و سەرپۆشە رەشەکانیان بن و لە 
یاخود  سپى  پۆشاکى  بەرانبەردا 
جونکە  هەڵببژێرن،  تر  رەنگێکى 
کاریگەرى دەروونى خراپى هەیە هەم 
لەسەر خودى خانمان و هەمیش 
لەم  بۆیە  کەسوکاریان،  لەسەر 
باڵودەکەمەوە،  پرۆژەکەم  رۆژانەدا 
بەهیوام بە خزمەت و گۆرانکاریی 

بشکێتەوە.-

بەشێکى گرنگى دەوڵەت دروستکردن ئەوەیە نەهـــــــــــــــــــــامەتییەکان کە روویانداوە بخەینە بەردەم الیەنى 
پەیوەندار و نەتەوە یەکگرتووەکان، روونە نەتەوەکانــــــــــــــــى ترى دونیا سودیان لەمە وەرگرتووە
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مێژووی گوندى )فەقێ مستەفا(
گون���دى )فەقێ مس���تەفا(پێش ت���اوان و 
جینۆس���ایدى ئەنف���ال لەس���ەر ناحی���ەى 
قادرکەرەم بووەو ژمارەى خێزانەکانى )91(
خێزان ب���ووە، ژمارەى دانیش���توانى زیاتر 
بووە لە)480(کەس، پاش پرۆسەى ئەنفال 
و لەس���ەردەمى حکومەت���ى هەرێم خراوەتە 
سەر ناحیەى )س���ەنگاو( دواتر خراوە سەر 
ناحیەى)ئاوەس���پى(و جارێک���ى خراوەت���ە 
س���ەر ناحیەى )س���ەنگاو(و ئێستا لەڕووى 
ئیدارییەوە سەر بەناحیەى سەنگاوى قەزاى 

چەمچەماڵە.
رووبەرى گشتى ئەم گوندە نزیکەى )15000(
دۆنم���ە، ڕووب���ەرى زەوى کێڵگ���ەى زیاترە 
نزیکەى)200(دونم  بڕە  لەو  لە)12000(دونم، 
زەوى بەراوى هەیە لەسەر چەمى ئاوەسپى.

ئەم گوندە ب���ەدوورى )25(ک���م ئەکەوێتە 
باش���ورى ناحی���ەى س���ەنگاوەوە، )15(کم 
باشورى ڕۆژهەاڵتى چیاى ئاشداغ و زنجیرە 
چیاى قەرەداغەوە، سنورى ئەم گوندە شوێنى 
بەیەک گەیشتنى سنورى ناحیەکانى سەنگاو 
و ئاوەسپى و پێبازە، شوێنى ئەم ئەم گوندە 
)575(م لەئاس���تى رووى دەری���اوە بەرزە، 
لەکۆنەوە تائێستا گوندێکى کشتوکاڵی بووەو 
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بەرهەمى  سەرەکى  سەرچاوەیەکى 
س���ەوزەى هاوینەو زس���تانە بووە 
بوناوچ���ەکاى س���ەنگاو و ناوچەى 
جافایەت���ى و زەنگەن���ە، ڕووبارى 
ئاوەس���پى زیات���ر لە)200(دۆن���م 
سنورى ئەم گوندە ئەکاتە بەراو و 
لەڕابردوودا )11( جۆگەى ئاودێرى 
هەروەها  دروس���تکراوە.  لەس���ەر 
چەمى )مام���ەران( و )الهێز( کە 
دوو چەم���ى وەرزین س���نورى ئەم 

گوندە بەستونى ئەبڕن.
بەپێ���ى ئەو ڕوپێوان���ەى کراوە بۆ 
دۆزینەوەى نەوت لەسنورى گوندى 
فەقێ مس���تەفا،چەند کیڵگەیەکى 
نەوتى تێدایەو تا ئێستا دوو بیرى 
ن���ەوت لێ���دراوەو ئەگەریش هەیە 
لەداهاتوودا چەن���د بیرێکى نەوتى 

دیکە لێبدرێت.
بەمێ���ژووى  تایبەت���ە  ئەوەش���ى 
گوندى فەقێ مس���تەفا ئەوەیە کە 
دروستکردنى گوندەکە ئەگەڕێتەوە 
بۆ زیاتر لە )200(ساڵ پێش ئێستاو 
لەسەر دەس���تى نەوەکانى )کەریم 
خانى زەند(دروستکراوە، کە ئەویش 

دواى ڕوخان���ى دەوڵەتى)زەندى( لە 
ئێران لەس���ەر دەستى قاجارییەکان، 
ڕوویان لە عێراق کردووە هەندێکیان 
لەگون���دى )فەقێ مس���تەفا(جێگیر 
بوون���ە، بۆیە ئێس���تا دانیش���توانى 
گون���دى فەقێ مس���تەفا خۆیان بە 
نەوەى کەریم خانى زەند ئەزانن، کە 
)کەریم خانى زەند(لەساڵى )1753(
ز، دەس���ەاڵتى گرتە دەس���ت و بۆ 
م���اوەى )28(س���اڵ حوکمى ئێرانى 
کردووەو شارى)شیرازى(کردووەتەوە 
فەرمانڕەوایی  و س���نورى  پایتەخت 
هەموو ناوچەکانى ئێرانى گرتووتەوە، 
دواى ئەوەى بە نەخۆش���ى لەساڵى 
)1779(کۆچى دوای���ی ئەکات کوڕ 
و براکان���ى ب���ۆ ماوەى )15(س���اڵ 
فەرمانڕەوای���ی ئەکەن، بەاڵم دواجار 
لەس���اڵى )1796( لەس���ەر دەستى 
بەدەس���ەاڵتى  کۆتایی  قاجارییەکان 
فەرمانڕەوایی بنەماڵەى )زەندى(دێت 
و بەشێک لەدەسەالتدار و بنەماڵەى 
زەند ڕوودەکەنە ناوچەکانى عێراق و 
کوردستانى باش���ور و بەشێکیان لە 
گوندى )فەقێ مستەفا( جێگیر ئەبن.

راپۆرتى:سەعیدئیسماعیل

دواى 28 ساڵ هێشتا تارمایى ئەنفال بەو گوندەوە ماوە

ئەنفالى گوندى »فەقێ مستەفا«
 لە راپۆراتێکى ئەنفالنامەدا
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لەشۆڕش���ەکانى  گوندە  ئەم 
کورددا هەمیش���ە پشتیوانى 
ش���ۆڕش ب���ووە، ماڵەکانیان 
شوێنى حەوانەوەى پێشمەرگە 
بووە، گەنجەکانیان بەشدارى 
شۆڕشەکانیان کردووە، وەکو 
بەشدارى  پش���تگیرى  هێزى 
گەرمیانی���ان  ش���ەڕەکانى 
 )1974( لەس���اڵى  گردووە، 
و لەس���اڵى )1986( لەالیەن 
فڕۆکە جەنگییەکانى سوپاى 
عێراق���ەوە بۆردوومان کراوە، 
لەو هێرشانەدا چەندین کەس 
بریندار ب���ووەو زیان بەماڵ و 

خانووەکانیان دەکەوێت.
گوندى)فەق���ێ  ئەنفال���ى 

مستەفا(:
ئەنفال���دا  کارەس���اتى  ل���ە 
گوندى  )1988(دا،  لەساڵى 
)فەقێ مستەفا(دواین گوندى 
ئەبێت  ئەنفالى سێ  ناوچەى 
کە بەر ئەو شااڵوە ئەکەوێت، 
عێ���راق  س���وپاى  کاتێ���ک 
بەهاوکارى فەوجەکانى جاش 
لەس���ەرەتاى مانگى نیسانى 
لەچەن���د  س���اڵى)1988( 
قوڵێکەوە هێرش���ەکانیان لە 
)س���ەنگاو و قادرک���ەرەم و 
کف���رى و ک���ەالر و باوەنور و 
دەربەندینخان(ەوە بۆ ناوچەى 
دەستپێدەکەن،  سێ  ئەنفالى 
بەڕۆژ هێزەکانى سوپاى  ڕۆژ 
فڕۆکەو  بەپاڵپش���تى  عێراق 
چەکى قورس لەپێش���ڕەویدا 
ئەبن و هێزەکانى پێشمەرگە 
ت���ەواو  بەرگ���رى  ناتوان���ن 
بک���ەن  ڕێگ���رى  و  بک���ەن 
سوپاى  لەپێش���ڕەوییەکانى 
عێراق، ڕۆژ ب���ەڕۆژ دووکەڵى 
گوندەکان���ى  س���وتاندنى 
بن���ارى س���ەنگاو و ناوچەى 
ئەبێتەوە،  ب���ەرز  قادرکەرەم 
گوندى  دانیش���توانى  کاتێک 
)فەقێ مستەفا( ئەو دیمەنانە 
ئەبینن ئیدى بێ هیوا دەبەن 
و گوندەکەیان چۆڵ دەکەن، 
بۆماوەى نزیکەى دوو هەفتە 

لەسەر چەمى ئاوەسپى و شوێنێک بەناوى )کەڵەک لەناو( 
خۆیان حەش���ار دەدەن، بەاڵم ئەزانن ئەوەش دەرفەتیان 
نادات، دواتربڕیارى ئەوە ەدەن بەرەو شارەکان کۆچ بکەن. 
بەش���ێکى زۆرى خێزانەکان ڕوو لەسەنگاو دەکەن و چەند 
خێزانێکیش بەئاراس���تەى قادرکەرەم و چەند خێزانێکیش 
بەئاڕاس���تەى کەالر کۆچ دەکەن، لە ش���وێنێک لە نێوان 
هەردوو گوندى)س���ەر ق���ەاڵ و قادرئاوا(حکومەتى عێراق 
سەربازگەیەک دروست دەکات و دەوورى بەساترى خۆڵ و 
تەلى دڕکاوى ئەگرێت و پاسەوانى توندى بۆ دائەنێت، ئەو 
خێزانانەى ڕوو لە سەنگاو ئەکەن لەو شوێنە کۆئەکرێنەوەو 
دواتر بە ئۆتۆمبێلى سەربازى ڕەوانەى )تەوارى سلێمانى( 
و )تۆپزاوار( لەکەرکوک ئەکرێن، بەش���ێک لە خێزانەکانى 
)فەقێ مس���تەفا( بەو شێوە دەس���تگیرکران و دواتر بێ 
سەروشوێن کران، هەندێک لەخێزانەکان بەهۆى تراکتۆرەوە 
بەجادەى نێ���وان )س���ەنگاو - چەمچەماڵ(دەرباز بوون، 
هەندێکى دیکە لە گەنجەکانیش بەهۆى مەڕو مااڵتەوە دەرباز 
بوون، بەاڵم ئەوانەى بەئۆتۆمبێلى سەربازى گواسترانەوە 
جگە لە چەند کەسێکى بە تەمەن لە بەندینخانەى )نوگرە 
س���ەلمان(گەڕانەوە کەس���یان دەربازیان نەبوو و بێسەر و 
شوێنکران، ژمارەى ئەو کەسانەى گوندى)فەقێ مستەف( 
لە ئەنفالدا بێس���ەرو شوێنبوون )184(کەس بوون، پازدە 
خێزان بە تەواوى لەو شااڵوەدا بێسەر و شوێن بوونەو هیچ 
کەس���ێکیان لەدوا بەجێ نەماوە، پازدە خێزانى دیکەش 
تەنها یەک کەس���یان دەربازى ب���ووەو تاقانەى ئەنفالن، 
چەندین خێزانى دیکە کەس���ێکیان یان دوو کەس���یان یاز 
زیاتریان لەو ش���ااڵوەدا بێس���ەر و ش���وێن بوون، بیست 
کەسى )فەقێ مستەفا( کە بەتەمەن بوون لە گرتوخانەى 
)نوگرە س���ەلمان(بوون و پێنج کەس���یان لەوێدا گیانیان 
لەدەس���تداوە، یەکێک لەو کەس���انەى تەمەنى زۆر بووەو 
لە)نوگرەوس���ەلمان(کۆچى دوایی کردووە ناوى)ئەحمەد 

ئەوڕەحم���ان عەلى(ب���ووە لە دایکبووى س���اڵى 
)1895(بووەو تەمەنى)93(ساڵ بووە، ئافرەتێکى 
دیکە بەناوى )جەیران موس���تەفا بابا ئەواڵ(بووە 
لە دایکبووى)1906(بووەو تەمەنى)82(ساڵ بووە، 
بەهۆى نەخۆشییەوە هەردوو قاچى لەکارکەوتبوون 
و لە)نوگرە سەلمان(کۆچى دوایی کردووە، ئەمەش 
ئەوپەڕى دڕندایەتى حکومەتى بەعسى سەلماندووەو 
سیاس���ەتى قڕکردن و لەناوبردنى بەرانبەر بەکورد 

ئەنجام داوە بێ گوێدانە تەمەن و ڕەگەز.
هەرچى پەیوەندى بەژیانى کەسوکارى قوربانیان و 
خەڵکى گوندى فەقێ مستەفاوە هەیە لەقەرەبووى 
ماددى ومەعنەوى، تائێستاش قەرەبووى قوربانیان 
نەکراوەتەوەو کەس���وکارى قوربانیان جگە لەوەى 
باروودۆخى ژیانیان خراپەو نەیانتوانیووە بگەڕێنەوە 
گوندەکەو خان���ووە ڕووخاوەکەیان بنیادبنێنەوە، 
لەهەم���ان کاتدا لەڕووى مەعنەویەوە کار لەس���ەر 
ئەوە نەکراوە کە کەسوکارى قوربانیان باروودخى 

دەروونیان ئاسایی بکرێتەوە.
لەکۆى )91(خێزان لەپێش ئەنفال ئێس���تا تەنها 
)14(خێزان گەڕاونەتەوە گوندەکە، تا ئێس���تا بێ 
بەشە لە کارەباى نیشتمانى و ڕێگاى هاتووچۆى زۆر 
خراپەو چاکنەکراوە، هەرچەندە گوندەکە گوندێکى 
کشتوکاڵییەو ڕووبەرێکى زۆرى زەوى بەراوى هەیە 
لەس���ەر ڕووبارى ئاوەسپى بەاڵم حکومەتى هەرێم 
هی���چ هەنگاوى بۆ بوژانەوەى کەرتى کش���توکاڵى 
نەناوە لەم گوندەدا. بۆیە تائێس���تا گوندى فەقێ 
مس���تەفا تارمای���ی ئەنفالى پێوە دی���ارەو ئەوەى 
حکومەت���ى عێراقى لەس���ەردەمى بەعس بەرانبەر 
خەڵکى ئەم گوندە ئەنجامى داوە کاریگەرییەکانى 

ماوەو نەڕەویوەتەوە.
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وێنەیچەندهاواڵتییەكیگوندیفەقێمستەفالەپێشئەنفال
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باسكردنی مەرگەساتی ئەنفال زۆری لەسەر نوسراوە بەاڵم 
هەرچەندەی لەس���ەر بنوسرێت هێشتا هەر كەمەو، ناگاتە 
قەبارەی ئەو كارەساتە مرۆییەی گەورەییەی كە هاوشێوە 
و نمون���ەی زۆر دەگمەنە لە مێژووی مرۆڤایەتیدا . قورئانی 
پیرۆز كارەساتی س���وتاندن و لەناوبردنی )200( دوو سەد 
مەسیحی ناوچەی )نەجران( دەكاتە بابەتی سورەتێكی پڕ 
لە مەرگەس���ات و لەنێو كتێبی خودای پیرۆزدا پانتاییەك 
داگیر دەكات و دەبێتە ناونیشانی سورەتێكی قورئانی بۆ 
هەتاهەتایی مرۆڤایەتی دەیخوێنێتەوە باسی دەكات . كە خۆی 
لە سوتاندنی چەند مرۆڤێكی باوەڕداری سیڤلدا دەبینێتەوە 
بە منداڵ و ژن و پیر و پەككەوتەوە لەالیەن دەسەاڵتدارێكی 
س���تەمكار كە لە سورەتی )البروج(دا هاتووە، بەاڵم ئەگەر 
بەراوردی ژمارەی قوربانییەكانی سورەتی بروج بكەین ) 200( 
مرۆڤە بەرامبەر بە ژمارەی قوربانیەكانی كارەساتی ئەنفالی 
گەلی كورد كە لە ژمارە نایەت ئەو كاتە گەورەی مەترسی ئەم 
تاوانە دەردەكەوێ لە هەموو ڕەهەندەكانەوە. جا ئیتر لێرەوە 
ئەوەمان بۆ ڕووندەبێتەوە كە هەرچی بنووسرێت و بكرێت 

لەسەر ئەم تاوانە گەورەیە هێشتا هەر كەمە.
ئەوەی بەالی منەوە گرنگە و جێگای بایەخە ئەوەیە بە چ 
شێوازێك ئێمە بتوانین ڕاستی و گەورەیی و مەترسی ئەم 
مەرگەساتە بە تەواوی گەالنی جیهانی بناسێنین وەك ئەوەی 
كە ڕوویداوە, بە واتایەك تەواوی گەالن ئاشنای وردەكاری و 
مەرگەساتەكانی ئەم كارەساتە پڕ مەترسیدارە ببن لە سێ 

ڕەهەندی سەرەكییەوە.
ڕەهەندی یەكەم: لە س���امناكی و دڕندەیی و ش���ۆڤێنێتی 

ئەنجامدەرانی ئەم تاوانە.
ڕەهەندی دووەم: تێبگەن كە ئەم تاوانە دڕەندەیە دەرهەق 
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بە گەلێكی ستەمدیدە ئەنجامدراوە . وە 
بەردەوامیش ئەنج���ام دەدرێت گەلێك و 
نەتەوەی���ەك كە دوژمنان���ی باوەڕیان بە 
پێكەوە ژیان نییە . وە هەمیشە وەك كۆیلە 
تەماش���ایان دەكەن و هیچ دەرفەتێك لە 
دەست نادەن بۆ پاكتاوكردن و قیركردنیان.
ڕەهەندی س���ێیەم: تا سەرەنجام هەموو 
گەالن هاوڕا و هاودەنگ بن لەس���ەر مافی 
س���ەربەخۆیی بوونی ئ���ەم نەتەوەیە . 
لەچوارچێوەی واڵتێكی سەربەخۆ تا پارێزراو 
بن لەم جۆرە تاوانكاری و كاولكارییە . وەك 
تاكە چارەسەرێك بۆ كۆتایی هێنان بەم 
تاوانە. بێگومان ئەم كارەش ئاسان نییە 
پێویستی بە وردەكاری هەیە یەكێك لەو 
هۆكارانە كە پێویستە ئێمەی گەلی كورد 
ئەنجامی بدەین بریتییە لە دیكۆمێنتكردنی 
ڕووداوەكانی ئەم مەرگەساتە . تا بابەت و 
ڕووداو و كەسەكان لەناونەچن و هەمیشە 
بە زیندویی بمێنێتەوە . بەڕای من یەكێك 
لە گرنگترین هۆكارەكانی زیندوو ڕاگراتنی 
ئەم كارەس���اتە و پاشتر ئاشناكردنیان 
بە گەالنی جیه���ان و نەوەكانی داهاتوو 
بریتییە لە ئەنجامدانی كاری فیلمسازی 
و كاری س���ینەمایی بۆ خودی كارەسات 
و ڕووداوەكان���ی ئەنفال . لە هەموو بوارە 
سەرەكییەكاندا مەبەستم لەكاری سینەمایی 
ئەو شاكارە مەزن و گرنگانەیە كە بتوانێت 

لە ڕێگەی كاری فیلمی س���ینەماییەوە 
گوزارش���ت لە مەزنی و س���امناكی ئەم 
كارەساتە بكات .بە بەكارهێنانی نوێترین 
تەكنەلۆژیای فیلمسازی سینەمایی جیهانی 
بە هەموو وردەكارییەكانیەوە كە لەڕووی 
كوالێت و مونتاج و دەرهێنان و سیناریۆ 
و هتد ... كە لە ئاستی جیهاندا بێت . 
ئەو ساتە دەتوانێت هەنگاوێك گرنگ لەم 
بوارەدا بنێت . بەشێكی لە ئەركی خۆمان 
بەجێ بگەیەنێت بەرامبەر بەم كارەساتە 

سامناكە . 
بێگومان هانا بردن بۆ بواری سینەمایی 
و بەرجەس���تەكردن و زیندوڕاگرتن���ی 
ڕووداوەكان���ی مێ���ژوو مەرگەس���ات و 
ڕووداوە گەورەكانی گەالندا شتێكی باو و 
بگرە زۆر كاریگەرە لەس���ەر بیر و هۆش 
و دەروون���ی مرۆڤایەت���ی و گەورەترین 
كاریگەری بەجێدەهێڵێت.بۆ ئەم مەبەستە 
گەر چاوێك بە مێ���ژووی كاری هونەری 
سینەماییدا بخشێنین ڕاستی ئەم بابەتەمان 
ب���ۆ دەرردەكەوێ .هەمیش���ە مەینەتی 
گەالن مادەیەكی س���ەرەكی نووسەر و 
وەبەرهێنەرانی بواری هونەری س���ینەما 
بووە . بوونی سەدەها فیلمی سینەمایی 
كە باس لە مەینەتی گەالن و سەركردە 
و شۆڕش و دڕندەیی ستەمی ستەمكاران 
دەكات گەواهی ئەم ڕاستییەن كێ هەیە 
لە ئێمە دیمەنەكانی فیلمی سینەمایی  

هیاللسەنگاوی

خەمێك لە ڕابردوو پێشنیارێك بۆ داهاتوو
ئەنفالوكاریسینەمایی
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)شێری بیابان )كاریگەری لەسەر دروست 
نەكردبێت و لەناخەوە نەیهەژاندبێت كاتێك 
باس لە سەركردەیەكی واڵتی لیبیا دەكات 
كە ناسراوە بە )عمر المختار(؟ لەم فیلمەدا 
مەینەتی گەلێك و شۆڕشی نەتەوەیەك دژ بە 
ستەمكاران دەخاتەڕوو . كە بۆ هەتاهەتایی 
لەڕێگەی ئەم فیلم���ەوە عومر موختار و 
شۆڕشەكەش���ی بە زیندوویی لە زیهنی 
بینەراندا دەمێنێتەوە . هەروەها كاریگەری 
دیمەنەكانی فیلمی )ریسالە( كە باس لە 
ژیاننامەی پێغەمبەری ئیسالم محەمەد )د. 
خ( دەكات چەند كاریگەرە لەسەر دەروونی 
بینەرانی بە ئەندازەیەك كەم بینەر هەیە 
لەكاتی دیمەنە تراژیدییەكاندا فرمێسك 
نەڕێژێت. هەروەه���ا دیمەنەكانی فیلمی 
سینەمایی )ماهاتما غاندی )كە لەالیەن 
دەرهێنەری بەتوانا (ڕیتشارد ئینتبورە(ەوە 
بەرهەم هاتووە . لە ماوەی )188( دەقە 
باس لە ژیان و خەباتی سەركردەی هندی 
)گاندی( شۆڕشی نەتەوەیەك دەكات كە 
بەتەواوی دیمەنە سەرسوڕهێنەرەكانییەوە 
توانێوێتی  بە هەموو جیهانی بناسێنێت, 
قەبارەی قوربانییەكانی گەلی هند بخاتە 
ڕوو . جا ئەگەر دیمەنە پڕ لە تراژیدییەكانی 
ژێرئاوكەوتنی پاپۆڕی تایتانیك خنكانی 
) 1517 ( ك���ەس لە فیلمی ) تایتانیك 
)كە لەالیەن دەرهێنەری بەتوانا )جیمس 
كامی���رۆن )كاری هونەری ب���ۆ كراوە . 
دەروونی هەم���وو مرۆڤایەتی هەژانبێت 
كاریگەری لەسەر زۆربەمان دروست كردبێت 
. ئاخۆ ئەگەر لەم ب���وارە كاری هونەری 
شایستە بە قەبارەی مەرگەساتی ئەنفال 
ئەنجام بدرێت چ كاریگەرییەك دروس���ت 
دەكات و چ دەنگۆی���ەك دەهێنێتە ئاراوە 

...؟؟ 
ئەوەی شایانی باسە هیچ مەرگەساتێكی 
گ���ەالن بە ئەن���دازەی مەرگەس���اتی ) 
هۆلۆكۆس���ت Holocaust ( گرنگی 
پێ نەدراوە لە بواری س���ینەماییدا . كە 
پوختەكەی باس لە قڕكردن و لەناوبردنی 
نەتەوەی جولەكەكانە لەالیەن هەندێك لە 
سەركردەو واڵتە ئەوروپییەكانەوە لە میانەی 
دووەمدا>بەتایبەتی  جیهان���ی  جەنگی 
لەالیەن )هیتلەری ن���ازی و هتد ..(ەوە 
جولەكەكان زۆر لێزانانە توانیان لەڕێگەی 
كاری هونەرو  س���ینەماییدا ستەمدیدەی 
خۆیان و دڕندەیی دوژمنانیان بخەنە ڕوو 

سەرەنجام توانیان جیهان بهێننە سەر ئەو بڕوایەی كە 
پێویس���تە كە بۆ پاراستنی ئەم نەتەوەیە واڵتێكیان بۆ 
دروست بكرێتژمارەی ئەو فیلمانەی كە لەم بوارەدا بەرهەم 
هێنراوە كە باس لە هۆڵۆكۆست دەكات بە درێژیی دایی 
ئەو رووداوە دەگاتە  200  فیلمی س���ینەمایی لەوانە بۆ 
 Inglorious Basterds نموونە ) اوغاد مجهولون
( دەرهێنەری ) كۆینتن تارا نیتینو ( ، )عازف البیانو 
The pianist ( دەرهێنەر ) ڕۆمان بۆ النسكی ( ، ) 
خوێنەر The Reader( دەرهێنەر ) ستیڤن والدری ( 
، ) قائمە شندلر - Schindler›s ( دەرهێنەر ستێڤن 
سبلیرج ( وە زۆرێكی تریش كە لەم بوارەدا بەرهەمهاتووە . 
ئایا كارێكی هونەر گەورەیی سینەمایی بە ئێمەی كورد 
دەكرێت لەم سەردەم و باروودۆخەدا؟ ئەم كارە ئاسان نییە 
بەاڵم ئەستەمیش نییە لەبەرئەوەی ئێمەی كورد تەواوی 
پێداویستییەكانی ئەمكارەمان لەبەردەستدایە تەنها لە 
خۆبوردن و هەنگاونان و پالنی دەوێت .لە پێویستییەكانی 

ئەم كارە : 
یەك���ەم : رووداو گەلێك���ی پڕ تراژیدی���ای زیندوویی لە 
مەرگەساتەكانی ڕوداوە جۆراو جۆرەكانی ئەنفال كە دەكرێت 

بكرێت بە سیناریۆی دەیەها فیلمی سینەمایی مەزن . 
دووەم : كارەكتەرە گرنگەكانی ئەم ڕووداوە تا ئێس���تا 
هەندێكیان ماون و زیندوون دەكرێت سوودی گەورەیان لێ 

ببینرێت و بخرێنە ڕوو. 
س���ێیەم : لە ئەم���ڕۆدا چەندین كۆمپانی���ای گەورەی 
وەبەرهەمهێنانی كاری سینەمایی هەیە لە جیهاندا و لەم 
بوارەدا كار دەكەن دەكرێت سوودی گەورەیان لێ ببینرێت 

بەتایبەتی كۆمپانیاكانی هۆلیۆد .. هتد . 
چوارەم: لە بواری نواندندا دەكرێت س���وود لە چەندین 
هونەرمەندی جیهان وەربگیرێت جگە لە بوونی چەندین 
هونەرمەندی گەورەی كورد لە هەموو پارچەكانی كوردستاندا 
تا ڕۆڵی ئەو كەس���انە ببینن . بۆ نموونە كاتی خۆی لە 
فیلمی )ریس���الە( دەرهێنەری كورد )مستەفا عەقاد( 
سوودی لەتواناكانی هونەرمەندی جیهانی )ئەنتوان كونی( 
بینی و ڕۆڵی سەرەكی ئیمامی )حەمزەی( پێببەخشێ  . 

پێنجەم: چەندین دەرهێنەری جیهانی بە توانا عەوداڵن بە 
دوای سیناریۆ و چیرۆكێكی وروژێنەر و پڕ مەرگەسات تا 
بتوانن لە فیلمێكی سینەماییدا بەرجەستەی بكەن سوودمەند 
بن لە ناوبانگ و بواری میدیاییشدا. دەكرێت سوودیان لێ 
وەربگیرێت لەوانە ) جیمس كامیرۆن – ستیڤن دالدری 
– س���تیڤن سبیلبرغ - مارتن سكور سیزی ( ئەم جگە 
لە بوونی چەندین دەرهێنەری بەتوانای بواری سینەمایی 
لە كوردا كە دەتوانن بەم ئەركە مەزنە هەستە لەوانە بۆ 
نمونە دەرهێنەر )بیری ئیبراهیم( دكتۆرای لە )هونەری 
وێنەگرتنی سینەماییدا هەیەو لەواڵتی ئۆستۆكلەندا دەژی 
خاوەنی چەندین خەاڵتی نێودەوڵەتییە لە بواری هونەری 
سینەما چەندین فیلمی دەرهێناوە تەنانەت سینارستێكی 
بەتوانایە .دەرهێنەر )بەهمەنی قوبادی ( كە ناس���راوە 

لە فیلمی )س���اتێك بۆ مەستی ئەسپەكان 
)دەرهێنەر )شەوكەت ئەمین كوركی( كە لە 
باشترین پێنج دەرهێنەری ئاسیادایە خاوەنی 
خەاڵتی باسیفیككە لە فیلمی )پەڕینەوە لە 
بیاباندا )دەرهێنەر )هیشام زمان كەركوكی( 
خاوەن���ی چەندین خەاڵتی بەتایبەتی خەاڵتی 
) AMANDA ( نەرویج���ی لە فیلمی ) 
نامەیەك بۆ پادشا(دەرهێنەری عەرەبی كوردی 
ڕەسەن )علی بدرخان( كە لە واڵتی میسر دەژێ 
و كەسایەتییەكی بەتوانایە كاتی خۆی ویستی 
لەسەر كەسایەتی )مەال مس���تەفای بارزان( 

كارێكی گەورەی هونەری ئەنجام بدات . 
شەشەم: بوونی س���ەرمایە, بێ  گومان كاری 
سینەمای سەرمایەكی زۆری دەوێت بۆ نموونە 
بودجەی هەندێك لەو فیلمانە دەخەمە ڕوو تا 
خوێنەر لەم بابەتە )گاندی 22 ملیۆن دۆالر بۆ30 
ملیۆن دۆالر ... عمر المختار شێری بیابان 35 
ملیۆن دۆالر بۆ40 ملیۆن دۆالر ...تایتانیك 200 

ملیۆن دۆالربۆ2,186,772 ملیار دۆالر.
 واتە بڕێكی باش س���ەرمایەی پێویس���تە . 
ك���ە ئەمەش وەكو ك���ورد دەتوانی���ن لە دوو 
ڕێگەوە بەدەستی بهێنین : یەكەم: لە ڕێگەی 
كۆمپانیاكانی وەبەرهێنانی كاری سینەمایی كە 
لە جیهاندا بەناوبانگن و خاوەن سەرمایەی زۆرن 
و لەم بوارەدا كار دەكەن . دەكرێت س���وودیان 
لێ وەربگرین . دووەم: خەمخواردنی ئەم بابەتە 
لەالی���ەن: أ- حكومەتی هەرێمی كوردس���تان 
كاتێك وەك بەش���ێك لەخەباتی ڕزگاریخوازی 
نەتەوەییمان تەماشای كاری هونەری سینەما 
بكرێ�ت لەم قۆناغەدا كە دەكرێت قازانجیشی 
لێ ب���كات و وەبەرهێنانی تێدا ئەنجام بدات . 
ب- خاوەن سەرمایەكانی كوردستان ,ئاوڕێك 
لەم بوارە بدەنەوەو هەرەوەزی و دەستەجەمعی 
هەڵمەتی بۆ بكەن بە پشك بەشداری بكەن . تا 
سەرەنجام بتوانین بەر هەموومانەوە مەرگەساتی 
)ئەنفال( بكەینە هۆڵۆكۆست و ببێتە یەكێك 
ل���ە هۆكارەكانی دروس���تكردنی دەوڵەتێكی 
س���ەربەخۆی كوردی و بەزیندوو ڕاگرتنی ئەم 
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28 س���اڵ دابڕان، جگە ل���ە هەڵقرچانى دڵ و 
دەرونى، بەتەواوى رووخس���ارى خەم و خەفەت 
دایپۆشیوە، پورە سانیە بۆ کەمکردنەوەى ئێش و 
ئازارەکانى، زوو زوو سەردانى مۆنۆمێنتى ئەنفال 

رووفاتى ئەنفالکراوان دەکات لەچەمچەماڵ.
س���انیە پیرە ژنێکى بەس���ااڵچووە ، س���اڵى 
1988 لوقمان���ى کوڕى کە پێش���مەرگەیەکى 
گەنجى شۆڕش���گێربوو، ئەنفالکراوە، لەهەموو 
گێڕانەوەیەکى نەبینین���ەوەى کوڕەکەیدا پورە 
س���انیە بەتەواوى دەچێتەوە ئ���ەو دۆخەى کە 

لەوەودوا کورەکەى بۆ ئەبەد نەبینیوە. 
تەواوى کەسوکارى ئەنفالکراوان لەدواى پرۆسەى 
ئازادى عێراقەوە چ���اوەڕوان بوون هەواڵێک لە 
ونبووەکانیان ببیستن، بەاڵم رۆژگار دەریخست 
جگە لە ئێس���ک و پروس���ک هیچیان نەماوە، 
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حکومەت���ى هەرێمیش بەش���ێک لە س

هێنایەوە  ئەنفالکراوان���ى  روفات���ى 
کوردستان، بەش���ێک لەو رووفاتانە 
لە مۆنۆمێنت���ى ئەنفالى چەمچەماڵ 
نێ���ژران، ئێس���تا ئ���ەو مۆنۆمێنتە 
838 گۆڕى لێیە، کە تەنها ئێس���ک 
و پروس���کى ئەنفالکراوانى تێدایە، 
ماوەى 4 ساڵ دەبێت  هێنراونەتەوە 
و لە یەک دیزایندا کێلى گۆڕەکانیان 
بۆ دان���راوە و هیچ زیاد و کەمییەک 
ل���ە نێوانیاندا نییە، جگ���ە لەوەى 
ک���ە دەزانرێ���ت ئێس���کى ک���وردە 
ئەنفالکراوەکانە، کەس نازانێت گۆڕى 
چ کەسانێکن، بەاڵم پورە سانیە لەنێو 
ئەو هەموو گۆڕە لەیەکچووەدا گۆڕى 

راپۆرتى:سوارەبیالل

چیرۆکێک سەرنجراکێش لە ئەنفالنامەوە
بەکاکمەسعودموتجەنابىسەرۆکئەوەىئێمەىجەرگسوتاو
کردئێستابەبەرچاوىخۆتانەوەدەسووڕێتەوەبۆیەتکاملێتهەیە

داڵدەیانمەدەئیترنازانمبەدڵىبوویاننا!

دۆزیوەتەوە  ئەنفالکراوەک���ەى  کوڕە 
!!! ئەویش بەه���ۆى خەوێکەوە کە 
بینیویەتى و گ���ۆڕى کوڕەکەیان پێ 
نیشانداوە. لەدواى خەوەکەى، ناوبراو 
هەفتانە دێتە سەر گۆرى کوڕەکەى و 
دەیالوێنێتەوە و راز و نیازى دایک و 

کوڕانەى لەگەڵ  دەکات .
ئەم بەسەر هات و چیرۆکە پڕ خەمە، 
رەنگە لە کەم شوێن نموونەی هەبێت، 
کەم کەسیش لێیان تێبگات، جگە لە 
ئەوانەى  لەو پەڕى ئومێد و خۆشیدان 

و رەشەباى زەمەن .
گەرچى چارەکە س���ەدەیەک بەسەر 
ئەنفالکردنى گەلى ک���ورددا گوزەرى 
کردووە ، بەاڵم چیرۆکە تراژیدییەکانى 
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ئ���ەو مەرگەس���اتە هێش���تا زۆرن و رەنگە 
بەسەدانیشیان هەر نەبیسترابن.

 سانیە س���ەعید ئەمینیش کە ئەنفالکردنى 
کوڕەکەى زیاتر پیرى کردووە ، بە بەرداوامى 
وێنەیەک���ى کوڕە ئەنفالکراوە کەى لەس���ەر 
دڵێتى و لە نێو مەدالیایەکددا پاراستوویەتى، 
دەشڵێت هەرکات وێنەکەم ال بەم ئەوە یان 

خەوم نییە یان نەخۆش دەکەوم.
پورە سانیە بەردەوام دەبێت لەباسى کوڕەکەى 
و  ب���ە چ���اوى گریانەوە باس���ى چۆنیەتى 
دۆزین���ەوەى گۆڕى کوڕە ئەنفالکراوەکەى بۆ 

ئەنفالنامە دەکرد .
 ئەو فرمێس���کى خۆیى و خۆڵى سەر کێلى 
رووفاتەکان تێکەڵ بە حەس���رەت و قرچەى 
دڵى کردووە، ئاماژەى بەوەشکرد هەمیشە دڵم 
الى منداڵەکانم بووەو خۆشیانم ویستووە وەک 
دایکێک، بەبەردەوامى ئامۆژگاریانم دەکرد بە 
تایبەتى ئەم کوڕەم کە بە ئێستایشەوە کە بە 
خەیاڵ لە گەڵمدایە و دەمووت کوڕیى شیرینم 
بخوێن���ە بۆ ئەوەى پاش���ەرۆژێکت هەبێت، 
بخوێنە بۆ بەدەستهێنانى داهاتوویەکى باشتر 
لوقمانیش ک���ە ئەم کوڕەمە خ���ەوى پێوە 
دەبین���م دەیوت: دایەگی���ان من ناخوێنم بۆ 
ئەوەى خزمەتى ئەم رژێمە بکەم ناخوێنم تا 
خزمەتى ئ���ەم دوژمەنە بکەم کە حکومەتى 
بەعس���ە. ئیتر لەو کاتەوە کە ساڵى 1988 
بوو لە گوندى وێڵەو قەشقە  وچەمى ئالیاوە  
چاوم بە نیگاى شیرینترین ئازیزم کە لوقمانى 
کوڕمە نەکەوتووە، بۆیە ئێستایش بە خەیاڵى 
ئەوەوە سەر لە سەرین دەنێم ، دواى ئەوەى 
کە  حکومەتى بەعس لە ناو چوو و  کۆتایى 
بە دەسەاڵتە خوێن مژەکەى هات و کەمێک 
ل���ە خەمەکانمان ڕەوایەوە ، دواى ئەوە وردە 
وردە  رووفاتى ئازیزانمان لە عەرەبستان لە 
الیەن حکومەتى هەرێم  هێنرایەوە بۆ خاکى 
کوردستان و بەش���ێکى زۆر لە رووفاتەکان 
لە چەمچەماڵ بە خاک س���پێرا، لەو کاتەوە 
خەون و خەیاڵم ب���ەس الى کوڕەکەم بوو، 
س���اتەکانى ژیانى بە بەردەوامى لە بەرچاوم 
بوو نیگا و رۆشتن و هاتنى ژیانى لێتاڵکردم، 
نزیکەى پازدە رۆژ دواى ناشتنى رووفاتەکان 
لە مۆنۆمێنتى چەمچەماڵ  لەو کاتەوە شەوان 
خەون دەبین���م، لە خەومدا کاکە لوقمان لە 
باوش���ى کچەکەمدایە و لە نێو گۆڕەکاندا دە 

س���ووڕیتەوە، منیش هاوارم کرد ئەوە 
لوقمانى منە بۆ وا منداڵ بووەتەوە خۆ 
ئ���ەو لە قیمەى گەنجێتیدا بوو، برواتان 
بێت لە خەوەکەمدا یەک دەنگێکى گەورە 
لە ئاسمانەوە هات و وتى ئێمە ئەومان 
منداڵکردۆتەوە، منیش وتم زۆر باشە دەى 
پێمبدەنەوە با دووبارە لە ئامێزى بگرم و 
لە چاوەڕوانى هاتن���ەوەى رزگارم بێت، 
بیبەمەوە بۆ ماڵەوە بۆ ئەوەى بەخێوى 
بکەم و دیسانەوە گەورەى بکەم، بەاڵم 
ئاماژەیان بۆ کردم و تیان دایەگیان نابێت 
ئ���ەم کوڕە ببەیتەوە بۆ ماڵەوە ئێرە بۆ 
هەتا هەتایە جێگا و هەوارێتى و دەبێت 
لێرە بمێنێتەوە و شوێنەکەیش���ى بۆم 
دەستنیشانکرد و وتى ئێرەیەو پێیان وتم 
تەنها ئەتوان���ى رۆژانى جومعە)هەینى( 
س���ەردانى بکەی���ت و کوڕکەت ببینى، 
ئیتر لەوکاتەوە زۆر بەى رۆژانى هەینى 
منداڵەکانى ترم تر دەمهێنن و سەردانى 
ئەم گۆڕس���تانە دەک���ەم، وەک ئەوەى 
بگەم بە دیدارى کوڕە ئەنفالکراوەکەم  و 
کەمێک لە ئازارو خەم و خەفەتى دوورى  
ش���یرینترین جەرگم  کەم بکاتەوە کە 
سااڵنێکە تەواوى ژیانمى داگیر کردووە، 
بۆیە هەر کات دێمە سەر گۆڕەکەى کە 
لە خەوەکەمدا بۆمیان دەستنیشانکردووە 
دڵ���م ئ���ارام دەبێت و وەک ئ���ەوە وایە 
کوڕەکەم بە بەرچاومەوە بسوڕیتەوە و 

دنیایەک دڵخۆش دەبم و دەحەسێمەوە.
پورە سانیە لە کۆتایى قسەکانیدا دیسانەوە 
دەستدەکات بە گریان و دەڵێت: من بۆ خۆم  و 
کوڕەکەم  فرمێسک نارێژم بەڵکو  بۆ ئەو روفات 
و گۆڕە بێنازەکانى ئەم مەملەکەتە هاوارمە کە 
تەنها دەس���اڵتدارانى خۆمان لە یادى ئەنفالدا 
بیریان دەکەوێتەوە، ئەو دەڵیت جارێکیان لە 
یادى 4/14 دا کاک مسعود سەرۆکى هەرێمم 
بینى لە چەمچەماڵ و پێم وت: جەنابى سەرۆک 
پرسیارێکم لێت هەیە ئەویش وتى فەرموو دایە 
حاجى منیش وتم کاک مسعود ئەگەر کەسێک 
ماڵ و من���داڵ و  و کوڕو کچ و س���ەروەت و 
سامانت لە ناو بەرێت هەڵوێستى بەرێزت چی 
دەبێت، ئەویش سەیرێکى کردم و وتى قەد لێى 
خۆش نابم منیش وتم دەى جەنابى سەرۆک 
ئەوەى کە ئێمەى جەرگ سوتا و کرد ئەوەى 
کە ماڵ و سەروەت سامانى ئێمەى برد ئەوەى 
کە ئێمەى تووشى ئاوارەى و دەربەدەرى کرد 
بە بەرچاوى خۆتانەوە دەس���وورێتەوە بۆیە 
تکام لێت هەیە لێیان خۆش مەبە و داڵدەیان 
مەدەن کە خۆى لە جاش و مستەش���ارەکاندا 
دەبینێتەوە، ئەو تکایەم لێى کرد ئیتر نازانم بە 

دڵى بوو یان نا!!
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حەفتاچەشمە، گوندێکە دەکەوێتە خۆرهەاڵتى 
ش���ارى کەرکوک بە دووری )50ک���م(، لەڕووى 
کارگێڕییەوە س���ەر بە ناحیەی قەرەحەس���ەنە 
)لەی���الن(، ئ���ەو بنەمااڵن���ەی لێ نش���تەجێ 
ب���وون :بنەماڵەی ڕەحمان پەپ���وو، بنەماڵەى 
حس���ێن ناینە، بنەماڵەی کاکەڕەش، بنەماڵەی 
ئەحمەدس���ەلمە، بنەماڵەی سۆفی قادرمەوالن. 
هەروەها کەسانی تر لەم گوندە نشتەجێ بوون 
وەک: حاجى تالیب وغالیب شکور، سیدحسێن 
محمد، شێخ ساڵح، کریم زەکێ، ئەحمەد ڕەعنە، 

سید محێدین و کەسانى تر.
حەفتاچەشمە ناوێکی کوردییە، پێکهاتووە لە 
دوو وش���ە )حەفتا) واتا ژمارەى)70( وشەى(
چەشمە )واتا(سەرچاوە)، ئەسڵى ناوەکە)هەفتە 
چەشمە(یە واتا)حەوت سەرچاوە( بەتێپەڕبوونی 
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بە)حەفتاچەش���مە(  بووە  هاتووەو 
واتا)حەفتا سەرچاوە(، دیارە لەبەر 
بوونی چەند سەرچاوەیەکی ئاوی لەم 
گوندە ئەم ناوەیان لێناوە، یان ئەو 
بنەماڵەی گوندەکەی ئاوەدانکردۆتەوە 
ناوەکەی لەش���وێنى ڕەسەنی خۆی 

هێناوەو ناوی گوندەکەی لێناوە.
 ڕووى زەوی دی���ێ حەفتاچەش���مە 
و ناوچەکە بەش���ێوەیەکى گش���تى 
ناوچەیەک���ی زوورگە، ئەمەش ناوی 
چەن���د گردێ���ک ودەش���تایەکە لە 
حەفتاچەشمە:گردی ئیمام شەریف، 
بان کەل، ئۆس���مان لەکە، بان کەل 
گاور، س���ێکەڵۆز،  س���وور، گردی 

راپۆرتى:پشتیوانئەکبەرحەفتاچەشمی

حەفتاچەشمە لە کوێى شااڵوەکانى ئەنفالدا بوو؟
ژمارەىئەنفالوشەهیدىسنورەکەچەندە؟

تەپەی مەال، بابردە، تەختەشڕ، النە 
قوشکە، ئاسیاوەکە، خولەماڵێ، سێ 
تەپان، دارەخورم���ا، عارەبات، النە 
پاساری، زەوی دەروێش، چکچکەی 
کەڵۆزموراد،  پەلەڕێ���وی،  عارەبات، 
چارەسیاو، خڕەجار، پشتوو، خەرمان 
سووتاو، س���وورمنگە، زەوی بەراز، 
کونجیلی. ئەو گوندانەی هاوسنوورن 
لەگەڵ حەفتاچەش���مە لە باکوورەوە 
گوندەکان���ی هەن���ارە ومۆردانە، لە 
باش���وورەوە گوندی حەس���ەن خانە 
وبەش���ێک لە گوندی ش���ۆرجە، لە 
خۆرهەاڵت���ەوە گوندەکان���ی حەمک 
وپیوزڵ، لە خۆرئاواوە گوندی ئۆسمان 
لەکە و بەشێکی تری گوندی شۆرجە، 
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لە هاویناندا کەش وهەوایەکی گەرمی هەیەو 
لە وەرزی زستان و بەهار مام ناوەندییە.

 370(م ) لەس���ەر ئاس���تی ڕووی دەریاوە 
بەرز ئەبێ، کۆی گشتی پێوانەى خاکەکەی 
)4کم چوارگۆش���ە ئەبێ(. ئەم گوندە چەند 
سەرچاوەیەکی ئاوی لێیە، ئەمەش ناوەکانیانە: 
کانی مەزە، کانی ژنان، کانى حەوزەکە، کانی 
شێخ جەوهەر، کانی قەاڵلویت، کانی پشتوو، 
کانی هەنجیر، چەم گەورە، چەم کفرە دۆڵ، 
چەم النە پاس���اری، چ���ەم بەرکەڵۆز، چەم 
دارەخورما، چەم قوشەالن، چەم کونجیلی. 
سەرچاوەی بەرهەم هێنانی کشتوکاڵی ئەم 
گوندە بریتیە ل���ە دانەوێڵە وەک گەنم وجۆ 
ونۆک، لەمانگەکانی 11و12 دەست بەچاندنی 
ئەکرێت وکاتی دورینەوەی لە مانگەکانی 5و 
6وپش���ت بە باران دەبەس���تێت (دەیمیە)، 
هەروەها زۆربەی دانیشتوانی حەفتاچەشمە 
لەپ���اڵ کش���توکاڵیدا ئاژەڵداری���ش دەکەن 
وشارەزایەکی باشیان هەیە لە بەخێوکردنی 

مەڕومااڵت. 
لە  باڵوبوونەت���ەوە  حەفتاچەش���مەییەکان 
پارێ���زگاى کەرکوک بەتایبەت س���ەنتەرى 
پاریزگا و قەزاى چەمچەماڵ وناحیەی لەیالن 

وهەروەها لە شوێنى تر.
 دیێ حەفتاچەش���مە دووجار تووشی گرانى 
گەورە بووە لە س���اڵەکانى )1917 و1943( 
و بەر شااڵوی جینۆس���ایدی ئەنفال کەوت، 
ئەو ش���ااڵوەی کە ڕژێمی بەعس���ی عێراق 
بەهەشت قۆناغ ئەنجامیدا لە ساڵی 1988 بۆ 
لەناوبردن وقڕکردنی خەڵکی کوردستان، کە 
تیادا )4500(چوار هەزارو پێنج سەد گوندی 

کوردستانى وێران و تااڵنکرد ودانیشتوانی 
جینۆسایدکران، حەفتاچەشمە بەر قۆناغى 
س���ێی ئەو شااڵوە کەوت، ئەو قۆناغەی 
کە بە)ئەنفالی گ���ەورە( ناوەزەندکراوە 
کە لە 7ى نیس���ان دەس���تیپێکرد و تا 
20ى نیسانى ساڵى 1988 کە سەرجەم 
ناوچەی گەرمیان و کەرکوکى گرتەوە، 
حەفتاچەشمە لە س���اڵەکانى )1985 
ب���ۆ 1988( 70 خێزان���ى تێ���دا بووەو 
ژم���ارەی دانیش���توانەکەی 383کەس 
ئەب���وو، قوتابخانەیەکی س���ەرەتایی و 
مزگەوتێکی تێدا بوو، دارو درەخت ئەم 
گوندە ش���یرینەی ڕازاندب���ووەوە، بەاڵم 
ش���ااڵوەکە زەرەرو زیان���ی گەورەی پێ 
گەیان���د و وێران و تااڵنکرا وخەڵکەکەی 
ئ���ەم  کەس���ی  و)32(  دەربەدەرک���را 
گوندە ب���ەر ئەو ش���ااڵوە کەوتن و بێ 
سەروشوێن کران، ئەمەش ناوەکانیانە: 
ڕەزا)1948(،  عبدالوه���اب  غف���ور 
ڕەزا)1953(،  عبدالوه���اب  یاس���ین 
مه���دی یاس���ین عبدالوه���اب)1971(، 
یادگار س���تار ش���ریف)1947(، اسعد 
خومەی���س  ش���ریف)1955(،  س���تار 
رفع���ت  ش���ریف)1966(،  س���تار 
هیدای���ت  ش���ریف)1957(،  س���تار 
عبدالل���ه  ش���ریف)1959(،  س���تار 
عزی���ز حس���ین)1952(، ێال���ح عزیز 
عزی���ز  م���ارف  حس���ین)1956(، 
فات���ح  ناێ���ح  حس���ین)1969(، 
ێاب���ر  س���االر  حس���ین)1957(، 
ێاب���ر  رحم���ن  حس���ین)1966(، 

محمد سعید)1954(،  احمد  حسن)1964(، 
جمع���ە عزیز ول���ی)1968(، عب���دل احمد 
کری���م)1950(، عبدالله احمد کریم)1956(، 
ێالح احم���د کری���م)1966(، ت���ارق احمد 
کریم)1971(، عبدالله حسین احمد)1966(، 
کاوە حس���ین احم���د)1967(، عدنان احمد 
احمد)1968(، حسین احمد احمد)1966(، 
نورالدی���ن حس���ین احم���د)1967(، نج���م 
الدی���ن حس���ین احم���د)1954(، عبدالل���ه 
نێرالدین حس���ین  احمد)1967(،  حس���ین 
احمد)1953(، ج���الل محمد احمد)1925(، 
زاه���ر ج���الل محم���د)1955(، عزیز محێ 
الدین محم���د)1966(، محم���د محێ الدین 

محمد)1957(. 
هەروەها ئەم گوندە خاوەنى )20( ش���ەهید 
و مفق���ودەو لە ک���ۆڕەوە ملیۆنەکەى گەلى 
کوردس���تان بەرەو س���نوورەکان لە بەهارى 
ساڵی 1991 دوو کوڕ وچوار کچی ئەم گوندە 
بەهۆى سەرما و سەختى رێگاوبان گیانیان 

لەدەستدا.
دی���ێ حەفتاچەش���مە لە دوای پڕۆس���ەی 
ئ���ازادی عێراقی ل���ە 2003 دووبارە ئاوەدان 
کرای���ەوە وەک چەندەها گوند و ناوچەکانی 
کەرکوک، دارەهەنجیر ودارەتووەکان س���ەر 
لە نوێ گەشانەوەو بەرگی سروشتی جوانی 

کوردستانی پۆشیوە دیێ حەفتاچەشمە.

33



بەرەبەیان���ى 3 ى ئابى 2014 لەچوارچێوەى 
پەلهاوێژییەکان���ى داع���ش و داگیرکردنى ناوچە 
جیاوازەکانى عێراق، ئ���ەو رۆژە داعش روویکردە 
قەزاى ش���ەنگال و س���ەرەڕاى گرتن���ى قەزاکە 
ژمارەیەکى زۆر لە ئێزدییەکانى ئەو سنورە کەوتنە 
دەستى داعش. ئەوانەش کە بەهۆى ئەو رووداوە 
تا ئێستا بێسەر و شوێن بوون نزیکەى 5 هەزار 

کەس دەبن.
لەبەرئەوەى ئەوانەى ئەرکى پاراستنى سنورەکەیان 
لەژێر دەس���ەاڵت بوو بەرهەڵستییەکى ئەوتۆیان 
لەبەرامب���ەر داعش نەکرد،  بە ئاس���انى داعش 
ناوچەکەى کۆنترۆڵکرد، ئەم���ەش ناڕەزاییەکى 

بەرفراوانى خەڵکى کوردستانى لێکەوتەوە .
بەش���ێکیش لە ئێزدییەکان لەترسى چەکدرانى 
داعش ب���ۆ خۆدەربازک���ردن روویانکردە چیاى 
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شەنگال و چەندان رۆژ بێ نان و ئاو س

مانەوە، ژمارەی���ان 200 هەزار کەس 
دەبوو. دواى بەڕێکردنى رۆژانێکى پڕ 
لە زەحمەتى رێرەوێک کرایەوە و ئاو 
و خ���ۆراک گەیەندرایە پەناخوازەکان 

چیاى شەنگال.
داعش ئەگەر بە بیانووى جۆراوجۆر 
پارچەکانى ترى عێراقى داگیر دەکرد، 
بەاڵم شەنگال تەواو جیاوازبوو لەوانى 
دیک���ە، چونک���ە زۆرین���ەى رەهاى 
دانیشتوانەکەى لەسەر ئاینى ئێزدی 

بوون.
ئەو کەسانەى کەوتنە دەستى داعش 
لەهەموو تەمەنەکان بوون، هەندێکیان 
لەالیەن داعشەوە ئازادکران بەتایبەت 

راپۆرتى:گۆرانلوقمان

قڕکردنىئێزدییەکانبەجینۆسایددەناسێنرێت؟
راپۆرتە رۆژنامەوانییەکان چى لەسەر ئەو کەیسە ئەڵێن؟

کەس���انى پی���رو و پەککەوتە، بەاڵم 
کچان���ی گەنجی ئێ���زدى  الى داعش 
قسەوباسى جیاوازیان لەسەر دەکرێت 
و زۆرینەیان الى داعش هێڵراونەتەوە. 
گەرچى تا ئێس���تا ئامارێکى دروست 
لەبەردەست نییە بەاڵم باس لە نزکەى 
7 ه���ەزار کەس دەکرێ�ت کە الى ئەو 
رێکخراوەن یان بێسەر و شوێن بوون. 
تا ئێستاش نزیکەى 2 هەزار کەسیان 

ئازادکراون یان هەاڵتوون. 
لەدواى ئ���ەو رووداوانە س���یمینار و 
کۆنفران���س و چاالکیی���ە مەیدانى و 
هونەرییەکان لەنێو خۆدا بۆ ئیدانەکردنى 
ئ���ەو کارانەى داعش بەش���ێوەیەکى 

بەرفراوان دەستپێکردووە. 
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یەکێک ل���ەو کارانە یەکەمین کۆنفرانس���ى رێکخراوى 
دۆز بۆ پرسى ش���ەهیدان و ئەنفالکراوان بوو کە 2 لە 
توێژینەوەکانى کۆنفرانسەکە تایبەت بوو بە جینۆسایدى 
ئێزدییەکان، لە یەکێک لە توێژینەوەکان کە گوندى کۆجۆ 
بە نموونە وەرگیرا بوو توێژەر ئەوەى روونکردبووەوە کە 
کوردانى ئەو سنوورە بەهەموو شێوەکانى ئەشکەنجە 
س���زادراون و بارودۆخى خەڵکانى سنورەکە سەخت و 

دژواربووە.
رێکخراوى هیومان رایتس وۆچ، لە راپۆرتێکیدا ئاماژەى 
بەوە ک���ردووە کچانى ژێر دەس���تى داعش خراپترین 
مامەڵەیان لەگەڵ کراوە و بەچەندین رێگەى نامرۆڤانە 
ئەش���کەنجەدراون. وەک ئەو رێکخراوە نووس���یویەتى 
»تەنان���ەت هەندێکی���ان بەش���ێک لە جەس���تەیان 

لێکراوەتەوە«.
ئەم بابەتە لەپەرلەمانى کوردس���تان و لەسەر ئاستى 
بااڵى حکومەتى هەرێمى کوردستان کاری لەسەر کراوە، 
س���ەرۆکى پەرلەمانى کوردس���تان لەدواى رووداوەکان 
ئاماژەى بەوەکردبوو » ئەم کەیسە دەگەیەنینە واڵتانى 

دنیا« و هەوڵى بەدۆکیۆمێنتکردنى ئەو بابەتە دەدەن.
بەرێوەبەری دەزگای ژیانیش جەختی لەوە كردەوە كە 
لەناو ئەو كەس���انەی چارەسەری بۆ دەكەن »لەالیەن 

داعشەوە دەستدرێژی سێكسییان كراوەتەسەر« . 
ئەم بابەتە لەپەرلەمانی كوردستان و لەسەر ئاستی بااڵی 
حكومەتی هەرێمی كوردس���تانیش كاری لەسەر كراوە 
, سەرۆكی پەرلەمانی كوردستان لەدوای رووداوەكان 
ئاماژەی بەوەكردبوو » ئەم كەیسە دەگەیەنینە واڵتانی 
دنیا » و هەوڵی بەدۆكیۆمێنتكردنی ئەو بابەتە دەدەن.

بۆ ئەوەى جینۆس���ایدى ئێزدیی���ەکان لەبیرنەکرێت 

ژمارەی���ەک هەوڵ دراون، ه���ەر یەکە لە لیژنەکانی 
یاسایى و کاروبارى پێشمەرگەو شەهیدان و قوربانیانى 
جینۆس���ایدو زیندانیانى سیاس���ى لەگەڵ لیژنەى 
ناوچە کوردس���تانییەکانى دەرەوەى ئیدارەى هەرێم 
لە پەرلەمانى کوردستان پرۆژە یاسایەکیان ئامادە 
کردووە تا رۆژى 2014/8/3 وەک رۆژى جینۆسایدى 
ئێزدییەکان بناسێنرێت و هەمووساڵێک لەو رۆژەدا 

یادى ئەو کارەساتە بکرێتەوە . 
ئەبوبەکر هەڵەدنى، ئەندامى لیژنەى یاسایى لەپەرلەمانى 
کوردستان بە ئەنفالنامەى وت »خوێندنەوەى یەکەم 
ب���ۆ پڕۆژەکە ک���راوە« بەاڵم بەهۆى پەکخس���تنى 
پەرلەمانەوە تا ئێستا پرۆژەکە جێبەجێنەکراوە، ئەو 
ئومێدى خواست لەگەڵ دەستبەکاربوونەوەى پەرلەمان 
بەجینۆساید ناساندنى ئێزدییەکان کارى لە پێشینەى 

پەرلەمان بێت.
ب���ۆ هەمان پرس 3 مانگ دوات���ر وەزیرى کاروبارى 
کۆمەاڵیەتى حکومەتى هەرێمى کوردستان کەیسى 

ئێزیدییەکانى گەیاندە دادگاى الهاى.
محمد هاودیانى وەزی���رى کاروکاروبارى کۆمەاڵیەتى 
ب���ۆ دەزگاکانى راگەیاندن ئ���ەوکات ئاماژەى بەوەدا 
»بەمەبەس���تى گەیاندنى کۆمەڵێ���ک بەڵگەنامە و 
دۆکیۆمێنت لەسەر کارەکانى داعش بەرامبەر بە ئێزدى 
و کەمەنەتەوایەتییەکانى دیکە لەگەڵ شاندێکى بااڵى 
حکومەتى هەرێمى کوردستان سەردانى دادگاى تاوانە 
نێودەوڵەتییەکان و پەرلەمانى ئەوروپایان کردووە و 

بەڵگەکانیان بۆ خستوونەتەروو«.
ئەم کەیس���ە ب���ەردەوام چیرۆک و نهێن���ى تازەى 
لێدەبیس���ترێت، راپۆرتە رۆژنامەوانیی���ەکان ئەوە 

دەخەن���ەروو ک���ە داع���ش 
سێکس���ى  دەس���تدرێژى 
دەکاتە س���ەرکچانى ئێزدى، 
رۆژنام���ەى نی���ۆرک تایمزى 
ل���ە راپۆرتێکى  ئەمریک���ى 
بنکۆڵکاریدا لە چەند کچێکى 
هەاڵتووى ژێردەستى داعشى 
گواستووەتەوە کە » داعش 
دەرمانى  ناچاردەکات  کچان 
دژە دووگیان���ى بەکاربهێنن، 
تا زۆرترین دەس���تدرێژییان 

بکەنەسەر«. 
دواى زیاتر لە ساڵێک مانەوەى 
داعشدا،  لەدەستى  شەنگال 
کە ش���وێنى جینۆس���ایدى 
ئێزدیی���ەکان بوو، هێزەکانى 
بە  کوردستان  پێشمەرگەى 
پاڵپشتى هێزە هاوپەیمانەکان 
رۆژى 2015/11/12 شەنگالیان 
بەتەواوى لەدەس���تى داعش 
رزگارک���رد، ب���ەاڵم پ���اش 
وێرانبوونى قەزاکە و بێسەر 
و شوێنبوونى هەزاران ئێزدى، 
شارەزایانى بوارى جینۆساید 
باوەڕی���ان وایە دەبێت کاراتر 
حکوم���ەت و پەرلەمان کار 
لەس���ەر ئەم کەیسە بکەن، 
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      پێ���ش ئ���ەوەى باس���ى دەرهاویش���تە 
س���ایکۆلۆجییەکانى ئەنفال بکەین گرنگە بزانین 
وش���ەى ئەنف���ال چ واتایەک دەبەخش���یت: بە 
پشتبەس���تن بە پیناسەى )ریکخراوى چاودیرى 
مافەکانى مرۆڤ( وشەى ئەنفال تایتلى هەشتەم 
س���ورەتى قورئان���ە ک���ە بەمان���اى  غەنیمە- 
دەس���تکەوت دێت، کە واتاى جەنگ دەبەخشێت 
دژ ب���ە بێب���اوەڕان ب���ەاڵم رژێم���ى بەعس ئەم 
سورەتە پێرۆزەى قورئانى بۆ مەبەستى سیاسى 
و ئایدۆلۆج���ى خۆى بەکارهێن���ا دژ بە کوردانى 
س���یڤیل لە باکورى عێ���راق واتە کوردس���تان 
)Middle East Watch، 1993(. بۆی���ە 
لە پرۆس���ەى ئەنفالدا نزیک���ەى 100 000  هەزار 
لە کوڕ و ک���چ و منداڵ و بەتەمەن لە ناو بران،  
4000گوند خاپور بوون، هەروەها ئەنفال چەندین 
کاریگ���ەرى س���ایکۆلۆجى لەس���ەر بەرکەوتوان 
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کاریگەرییانە س لەو  بەشێک  بەجێهێاڵ، 

لەناو بەندینخان���ە و بەندکراوان بوو 
پیش���ئەوەى زیندەبەچ���اڵ بکرێ���ن 
بەشێکى تر ئێس���تا لە ناو هەندێک 
ل���ە کەس���وکاریان هەی���ە. بەندە لە 
ئەنجام���ى توێژینەوەیەک لە زانکۆى 
هدرس���فیلد لە واڵت���ى بەریتانیا بە 
پشتبەستن بە  کۆمەڵێک سەرچاوەى 
زانستى و شایەتحاڵ دەرکەوت ئەنفال 
تەنها کوش���تن و زیندە بەچاڵ کردن 
نەبووە بەڵک���و کۆمەڵێک کاریگەرى 
سایکۆلۆجى هەبووە لەوانە: فراندن، 
نەخۆش���ى  دەروون���ى،  هیدم���ەى 
ت���رس.  خەمۆک���ى،  جەس���تەیى، 
 ،Hilterman ;2007  ،Chak(

) 2011،Hardi;2008

مریوانعەبدلمەجید–مامۆستالەزانکۆىچەرموو

کاریگەرییە
 سایکۆلۆجییەکانى پڕۆسەى ئەنفال

  Rape - 1فڕاندن.
فران���دن رێگایەک���ە ب���ۆ ئازاردان���ى 
تاوانیار  کەس���ێتى  کە  قوربانییەکان 
 ،Brown  ( هەڵدەس���تێت  پێ���ى 

)2003
بە گەڕانەوە بۆ الى شایەتحاڵەکانى ئەم 
توێژینەوەیە کە شایتحاڵى دووەم کە 
سەربازەکان  دەڵێت:  پارێزراوە  ناوى 
دەهاتن و کچان���ى گەنجیان دەبرد و 
دەڵێت  پێمان  ئەم���ە  نەدەگەڕانەوە، 
فڕاندن بەش���ێک بووە لە پڕۆس���ەى 
ئەنفال���ى ک���ورد، بۆیە ش���ایەتحاڵى 
سێیەم کە پرسیارم لێکرد دەربارەى 
فڕاندنى ئافرەتى کورد لە سجنەکانى 
رژیم؟ ئ���ەو بیدەنگ بوو، ووتى وازى 
ل���ێ بێنە، ئەمەش ئ���ەوە دەگەیەنێ 
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کە قس���ەکردن لەس���ەر ئەم بابەتە  بۆ ئافرەتى کورد 
قورسە، هەندێک تویژینەوەش پشتیگرى نووسینەکەم 
دەک���ەن و دەڵێن لە واڵت���ە تازە پێگەیش���تووەکان  
ئافرەت قورس���ە باس���ى ئەمە بکات ئەگەر بە چاوى 
 ،Kleinman،Das & Lock( خۆشى بیبینێ

)1997
 

ش���ایەتحاڵێکى تر دەڵێت کچانى گەن���ج لە خەڵوزى 
تەندور دەم و چاویان رەش دەکرا تا ناش���یرین بن و 
تووش���ى فڕاندن نەبن، هەموو ئەم بۆچوونانە پیمان 
دەڵێن فڕاندن و ئازاردانى بەش���ێک ل���ە بەندییەکان 
یەکێک بووە لە کاریگەرییە سایکۆلۆجییەکانى ئەنفال.   

  Trauma – 2 هیدمەى دەروونى.
ش���ێوازى ئازاردان و حەبل و فیش���ەک بە جەستەى 
بەش���ێک ل���ە قوربانیی���ەکان ئەوەمان پ���ێ دەڵێت 
نیش���انەى   هیدمە هەبووە ب���ۆ نموونە دواى ئەوەى 
114 قوربان���ى لە گ���ۆڕە بەکۆمەڵەکانى موس���ەنا لە 
پشکنینى   DNA ئەوە دۆزرایەوە کە بەشێکى زۆر 
لە قوربانییەکان جەس���تەیان  8 گوللەى پێوەیە بۆیە 
چەند نیش���انەیەکى هیدمە دۆزراوەتەوە لە جەستەى 
مێرد مندااڵن )Pringle، 2009(. بۆ پشتگیرى ئەم 
بەش���ە یەکێک لە شایتحاڵەکان باسى ئەوە دەکات کە 
چ���ۆن 3  خوش���ک و دایکى یەک ل���ە دواى یەک بە 
فیش���ەک بەرەو ناو گ���ۆڕەکان دەپێکرێن، ئەمەش بۆ 

خۆى هیدمەیە. 
 Physical Illness – 3. نەخۆشى جەستەیى

کاریگەرییەک���ى ترى ئەنفال کاریگەى جەس���تەیە کە 
زۆربەى زانایانى س���ایکۆلۆجى پێیان وایە نەخۆش���ى 
جەستەیى دەبێتە هۆى تێکچوونى  دەروونى وەک چۆن 
کەسێک برینى گەدەى هەیە و ترسى بۆ دروست دەبێت 
و تووشى تێکچوونى دەروونى دەبێت، بۆیە کاریگەرى 
جەستەیى لەناو ئەنفالدا بە روونى دیارە وەک ئەوەى 
رژێم لە هەندێک لە قۆناغەکانى ئەنفالدا گازى کیمیایى 
بەکارهێناوە، ئەمەش بووە هۆى س���ووتانەوەى چاو و 
ئێس���ک، هەر ئەمەش وایکرد بەشێک لە قوربانییەکان 
تووشى ش���ێرپەنجەو کەمئەندامى و نەزۆکى و گرفتى 

)2007 ،Chak( .ژیرى بن
Depression :4. خەمۆکى

 دابڕان���ى س���ەرۆک خیزان���ەکان بووە ه���ۆى ئەوەى 
بەشێک لە کەس���وکارەکان هەستى تەنیایى و دابڕان 
ل���ە کۆمەڵگایان ب���ۆ دروس���ت بێ���ت، هەندێک لەو 
کەسوکارانە تا ئێستا ناتوانن پەیوەندى خۆشەویستى 
لەگەڵ کەسانى چواردەروودا ببەستن، تەنانەت لە ناو 
زیندانەکانى دبزو تۆپزاوا خەمۆکى هەبووە بۆ نموونە 
شایەتحاڵێک دەڵێت: زۆربەى ژنانى کورد لەناو زینداندا 
خەمۆک بوون چونکە  لەشەوى یەکەمدا منداڵەکانیان 
لێ س���ەندرابوو، شەوى دووەم س���ەربازەکان هاتن و 

پیاوانیان برد بۆ کوشتن. بۆیە لە دواى لەناوبردنى 
زۆربەى پیاوان ژنان زیاتر هەس���تى خەمۆکیان بۆ 
دروس���ت بوو وەک توێژینەوە س���ەلماندوویەتى کە 
76%  ژنانى دواى ئەنفال تووشى خەمۆکى بوون) 

 )2010،Mohamad
Phobia  - 5   ترس.

لەن���او بەندینخانەکان���ى رژێمى بەعس���دا ترس و 
تۆقاندن هەبووە، بۆ نموونە س���ەربازەکان بە شەق 
و زلل���ە و قۆناغ���ە تفەنگ ل���ە بەندکراوانان داوەو 
وەک ش���ایەتحاڵێک دەڵێ���ت: زریک���ەى منداڵ لە 
ترسى تاریکى شەوان، چونکە سەربازەکان دەهاتن 
گڵۆپى هۆڵەکانیان دەکوژاندەوە. بۆ پشتگیرى ئەم 
زانیارییانە هەندێک توێژینەوەى تر س���ەلماندوویانە 
کە جینۆساید کەشێکى پڕ لە فۆبیا دروست دەکات 
)Chak;1993،Black،2007(. یەکێک���ى تر لە 
ش���ایەتحاڵەکان دەڵێت: منداڵەکەم لە برى خەیار 
تاکە پێاڵوێکى سەوزى خوارد و لە ئامێزمدا مرد، تا 
ئێس���تاش هەرکات خەیار دەبینم موچوڕکە دێت بە 

گیانمدا و شەوان رادەچەڵەکم و دەترسم. 
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ئاراس عابد ئه كره م، جێگری سه رۆكی كۆمه ڵه ی 
قوربانیانی كیمیابارانی هه ڵه بجه یه ، تاقانه یه  و 
خاوه نی 12 ش���ه هیده  له   بنه ماڵه كه یدا، له م 
دیمانه ی���ه ی  گۆڤاری )ئه  نفالنامه( دا  ڕه خنه  
له  ده سه اڵتدارانی هه رێمی كوردستان ده گرێت 
به وه ی تاوه كو ئێستا جینۆسایدی میلله ته كه یان 

الگرنگ نیه  و كاریان بۆ نه كردووه 
  ده ش���ڵێت هێنده ی خه می پله  و پۆس���تیان 
بووه و شه ڕیان بۆ كردوه  ئه وه نده  له سه ر مه له فه  
پشتگیرو چاره نوس���ه كان داكۆكیان نه كردوه  
بۆقه ره بووكردنه وه ی كه س���وكاری شه هیدان و 

ئه نفالكراوان.

ئه نفالنامه : چه مکی جینۆس���اید الی تۆ یاخو 
به ڕوئیای تۆ چی ده گه یه نێ؟
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ئاراس عابد: هه رگه لێك جینۆسایدی س

به رامب���ه ر ك���را وات���ه  گه لێك���ی 
زوڵملێكراوه و گه لێكی ستده مدیده یه .

ئه نفالنامه : ئه و تاوانانه ی که ده رهه ق 
به میلله ت���ی ک���ورد ک���راوان چ له  
الیه ن ڕژێمی به عس و چ داعش���ه وه  
بێ���ت تاچه ن���د ده چێت���ه  خانه ی 

جینۆسایده وه ؟
ئاراس عاب���د : به هه موو پێوه رێكی 
نیوده وڵه تی كوش���تن و سوتاندن و 
له ناوبردنی هه رچینێك به ژماره یه كی 
كه م بێت یان زۆر واته  3كه س بێت 
و له گوندێ���ك ده ی���ان هه زاركه س 
بێ���ت و له چه ندین ش���ارو گوند كه 

گفتووگۆی:مهریوانحسێن

ئاراسعابد:
زۆر رێكخراو هه یه  هێنده ی دۆزی پێناكرێت، 

سه دان ڕێكخراو هه یه  بۆپاره و سه فه رو 
خۆگه وره كردن دروستبووه

 مافی لێسه ندراو به كۆمه ڵ له ناوبران 
له ناوبردن���ی  وات���ه   جینۆس���ایده  

به كۆمه ڵ.
ئه نفالنامه : ئه م پرسی جینۆسایده ی 
که زۆر قسه ی له سه رده کرێت له الیه ن 
رێکخراوه کان���ی  و  ڕاگه یاندن���ه کان 
تایبه ت به  ئه نفال و کیماباران تاچه ند 
خزمه ت به  دۆزی کوردو خانه واده ی 
که س و کاری شه هیدان به شێوه یه کی 

گشتی ده کات
ئاراس عابد: بێگومان سودی زۆری 
هه یه  به وه ی هه رگه لێك جینۆسایدی 
هه بێت ده توانێت داوای سه ربه خۆیی 
بكات ئێمه  س���وودمان له  ڕاگه یاندن 
و كه ناڵ���ه كان بینیوه  بۆپیناس���ه ی 
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تاوانه كان به گشتی پارێزه ری واڵته .
ئه نفالنامه : بۆچی نه توانراوه   تاوه کو ئێستا پرسی 
جینۆس���اید ببێته  پرسێکی گشتگیر له نێو خۆماندا 
ئ���ه وه ی تێبینی ده کریت ته نها له  3/16و 4/14 ئه م 

پرسه  دێته وه  سه ر باس و گرنگی پێده درێت.؟
ئاراس عابد: الیه نه كان زۆربه یان كه سانی تاوانباریان 
له خۆیان گرتوه و بوونه ته  پاڵپشت و په نای یه كتر، 
وه الیه نه كان به گشتی حكومه تی هه رێم جینۆسایدی 
هه رێمه  كه ی الگرنك نییه و نه شبووه ، چونكه  هێنده  
له سه ر پۆست و پاره  شه ڕیانكردووه  له به غداد له سه ر 
مه له فه  پشتگیرو چاره نووسه كان داكۆكیان نه كردووه  
له  هیچ دانیشتنێكیان نه یانتوانیوه  باسی قه ره بوی 
جینۆس���اید بكه نه وه  له ڕابردوودا بۆیه  ئێس���ته  زۆر 
ئاسته مه  حكومه تی عێراق دان به قه ره بوو جینۆساید 
بنێت ئه وه ش���ی كه كراوه  له ڕابردوودا له به ر خاتری 
ئه وه بووه  كه پێگه ی كورد به هێز بووه   ئێسته  الوازه  

و هیچیان پێناكرێت و ناشتوانن داوای بكه ن.
ئه نفالنامه : بۆئه وه ی جینۆس���اید بکه ین به پرۆژه و 

کاری له سه ر بکه ین پیویسته  چی بکه ین؟
ئاراس عابد: ده بێت سه رۆكایه تی هه رێم -حكومه ت 
- وه زاره تی ش���ه هیدان –به رده وام كاربكه ن  بۆئه م 
پرس���ه  ئ���ه وان مه له فه كانی���ان له گیرفانیاندایه  له  
الی حكوم���ه ت نییه  وه ك به ڵگ���ه و دیكۆمێنت هه ر 
به رپرس���ێك ده گۆڕێ���ت مه له فه ك���ه ش ده بات واته  
ده بێت كه سانی دڵسۆز به جینۆساید پالپشتی بكرێت 
هاوكاری بكرێت ئۆفیس له  شوێنه كانی وه ك گه رمیان 
ب���ارزان هه ڵه بج���ه و چه مچه ماڵ بكه ن���ه وه  و هانی 
نووسه ر -ڕۆژنامه  -پڕۆفیسۆر - كه سانی به ئه زمون - 
له ده ره وه و ناوه وه  بده ن بیانكاته  به  ڵگه ی میژوویی و 

هه مووی بنوسرێته وه . 
ئه نفالنامه : ڕۆڵی حکوم���ه ت و په ڕله مان وه ک دوو 
دامه زراوه ی گرنگ چۆن هه ڵده سه نگێنی له  هه مبه ر 

ئه م پرسه دا؟
ئاراس عابد: ئه وه ی كه كراوه  دڵس���ۆزی كه س���انی 
دڵس���ۆزو به  وه فاو كه س���وكاری ئه نفال و شه هیدان 
كردوویان���ه  مه له فێك نییه  الی حكومه ت پێی بڵێی 
مه له فی قه ره بوو بۆ نموونه  ئایا حكومه ت ده توانێت 
بڵیت چه ن���د زیانی م���ادی و گیان���ی ئه نفاله  یان 

هه مووهه ڵه بجه  یان بارزان.
ئه نفالنامه : له  ئێس���تا ژماره یه ک���ی زۆر ڕێکخراوی 
کۆمه ڵگ���ه ی مه ده نی بوونیان هه یه  و کار له س���ه ر 
داکۆکیک���ردن له ماف���ی که س���وکاری ش���ه هیدان 
و ئه نفالک���راوان ده ک���ه ن ڕۆڵ���ی ئه مان���ه  چ���ۆن 
هه ڵده سه نگێنن؟ پیتان وایه  تونیویانه  له  و ئاسته دا 

بن؟
ئاراس عاب���د: زۆر رێكخراو هه یه  هێنده ی ئیوه ی 
پێناكرێت به سه دان ڕێكخراو هه یه  بۆپاره و سه فه رو 
ناوهێنان و خۆگه وره كردن دروس���ت بووه  ئه وه ی 
كه  چاالكن له كوردستان ناگه نه  50 ڕێكخراو به اڵم 
كاتێكیش حكومه ت مینح���ه ی بڕین چونكه  الی 
حكومه ت شتێك نییه  ناوی جینۆساید بێت وه ك 

یه ك مینحه كه ی بڕین.

ئه نفالنامه : له  ئێس���تادا له  هه رێمی کوردس���تان  
کۆنس���ۆڵخانه و نوێنه رایه ت���ی زۆری���ک له  واڵتان 
بوونی���ان هه یه  به  ب���ڕوای تۆ تاچه ن���د گرنگ و 
پێویس���ته  حکومه ت وڕێکخراوه کان  فشار بخه نه  
س���ه ریان بۆئه وه ی ئه وانیش فش���ار بخه نه  سه ر 
ده وڵه ته کانیان  تاوه کو ئه و  تاوانانه ی که  ده رهه ق 
به میلله تی کورد کراوه  به  جینۆس���اید بناسێنن و 

کاری له سه ر بکه ن؟
ئ���اراس عابد: بۆ باس ل���ه  وان بكه ین به داخه وه  
له كاتیك���دا بۆم���اوه ی پتر له  8 س���اڵ وه زیری 
ده ره وه ی عێ���راق كوردبوو ن���ه ك نه یتوانی هیچ 
بۆجینۆساید بكات ته نانه ت بۆجارێكیش سه ردانی 
بارزانییه كانی نه كردووه،  نه وه ك هه ڵه بجه و ئه نفال، 
- ئه وان له ناو ئه و فه رمانگانه  كارده كه ن ئاخر ئه وان 
ده روێش���ی حزبه كانن چیان پێده كرێت، پێوێسته  
كه س���انی ئه نفال و كیمیاب���اران دامه زرێنن ئه وان 
ده توانن كاربكه ن نه وه ك ئه م نوێنه رانه ، حكومه ت 
نه یتوانیوه  ته نه���ا جارێك نوینه ری واڵتان بێنێته  
ناوچه ی ئه نفال و بارزان و هه ڵه بجه  زۆر بێ ئومیدم 
كه  بتوانن شتێكی وایان بۆ بكرێت، له فه رمانگه كانی 
حكومه ت له ده ره وه  ئه وه شی كورده  به بێ پاره  كار 
ناكات له  كاتی یاده كان له سه فاره ته كان،واتا پاره  
سه ر چاوه ی كار كردنی ئه مانه یه ، ئیتر كه سوكاری 
ش���ه هیدان چ ئومێدێكیان به  جۆره  ده س���ه اڵت و 
مرۆڤێكی واهه بیت بۆ كاریگه ری خستنه  سه ر كۆن

سۆڵخانه ونوێنه رایه تییه كان.
ئه نفالنامه : له  3/16و له  4/14 کیماباران و ئه نفال  
ده کرێین له  2014یش کوردانی ئێزدی جینۆساید 
ده کرێن تاوه کو ئێستاش چ له سه ر ئاستی ناوخۆ 
چ له  س���ه ر ئاستی ده ره وه  به  شێوه یه کی گشتی 
کارکردن له  س���ه ر ئه م تاونان���ه  نه بووه ته  هه می 
سه ره کیمان، پرسیار ئه وه یه  چ زه مانه تێک هه یه  

جارێکی دیکه  جینۆساید نه کریینه وه ؟
ئ���اراس عاب���د: ت���ا حكومه تی عێراق���ی نه بێته  

ل���ه دادگای الهای  ئه ن���دام 
و  ده بێت  دووباره بوونه وه ی 
پیشبینی كراوه ، هه ركاتێك 
عێراق واژۆی كرد ده توانین 
بۆناس���اندنی  كاربكه ی���ن 
ل���ه ده ره وه،   كه یس���ه كان 
نه كه یس���ی  به پیجه وانه وه  
ئه نفال و هه ڵه بجه و بارزانی 
و ئیس���ته ش ش���ه نگال و 
ئێمه   ت���ر  هه رش���وێنێكی 
هه ڵده خه ڵه تێنین  خۆم���ان 
ئه مه ریكا  س���ه ردانی  م���ن 
-هۆلۆكۆس���ت - یاب���ان - 
بریتانیا -س���وید - سویسرا 
- ئیتاڵیا و... هتد، كردووه و 
ئ���اگام ل���ه  زاری ئه وان���ه  
وه اڵمیان ئه وه ی سه ره وه یه .
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رێکخ���راوى دۆز، کە رێکخراوێکى ناحکومی تایبەت بە 
پرسى شەهیدان و ئەنفالکراوانە  لە سنورى ناوچەکانى 
گەرمیان، کە لە ئێستادا بارەگاى سەرەکى  لە شارى 
چەمچەماڵ���ە، یەکەمین کۆنفرانس���ى خ���ۆى تایبەت 
بە پرسەکانى جینۆس���اید بە گشتى لە ژێر چاودێرى 
وەزاره تی کاروبارى شەهیدان و ئەنفالکراوان بەناونیشانى 
)جینۆساید ... لە ناسنامەوە بۆ پرۆژە( لە مۆنۆمێنتى 

ئەنفال لە چەمچەماڵ سازکرد.
کۆنفرانس���ەکە لەب���ەروارى 2016/4/4  بەڕێوە چوو، 
کە هاوکات بوو لەگەڵ س���ی و شەش���ەمین ساڵرۆژى 
ئەنجامدانى راگواستن و جینۆسایدى کوردە فەیلەیەکان 

لە ساڵى 1980 لەالیەن حزبى بەعسى عێراقییەوە .
لە کۆنفرانس���ەکەدا نۆ توێ���ژەرى ئەکادیمى و خاوەن 
ئەزموون توێژینەوەکانیان لە شێوەى دوو پانێل و لەدوو 
کاتى جیاوازدا  خس���تەڕوو،کە تەواوى توێژینەوەکان 
تایبەت بوون بە تاوانەکانى جینۆسایدى گەلى کورد لە 
باشورى کوردستان و یەکەمین کۆنفرانس لەسەر ئاستى 
کوردستان کە توانى لەیەک کاتدا تەواوى کەیسەکانى 
)هەڵەبجە و ئەنفال و بارزانى و ئێزدى و فەیلییەکان( 
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کۆبکاتەوە، بەم شێوەیەى خوارەوە:
1فات���ح س���ەنگاوىی، جینۆس���اید و 
قەرەب���ووى مەعن���ەوى  )ناس���اندنى 
چەمچەماڵ بە پایتەختى ش���ەهیدان و 

ئەنفالکراوان بە نموونە)
2خ�در دوم�لى، ژن���ە ئیززدیەکان وەک 

قوربانى لە هێرشى داعش لە شەنگال.
3محمد حمەساڵح تۆفیق، چۆن ئەنفال 

لە یادەوەرى نەوەکاندا جێ بکەینەوە.
4عومەر محمد، هەڵەبج���ە هەمبانەى 
بڵگەنام���ەکان ، هەڵدان���ەوەى گ���ۆڕە 

بەکۆمەڵکا
5عەدال���ەت عوم���ەر، بارزانییەکان لە 
راگواس���تنەوە تا جینۆس���اید، بەپێى 

بەڵگەنامە فەرمى و مێژووییەکان 
6حاکم قاس���م شەنگالى، جینۆسایدى 
ئیزیدیەکان  لە الیەن داعشەوە گوندى ) 

کۆجۆ ( بەنموونە. 
ب���ە  رۆڵ���ى  حاج���ى،  7ش���ۆڕش 

راپۆرتی:زانایادگار

کۆنفرانسى جینۆساید ... لە ناسنامەوە بۆ پرۆژە
دهربارهیئهوكۆنفرانسهچیدهوترێ؟

دیکۆمێنتکردنى پرۆسەى ئەنفال لە بەرو 
پێش بردنى نەتەوەى کورد 

8تەها سڵێمان، جینوسایدى فەیلیەکان 
لە عێراق. 

بەدیکۆمێنتکردنى  9بەکر حمە سدیق، 
کارەساتەکانى کورد وەک  پێشەکیەک 
بۆ دامەزراندنى دەوڵەتى کوردى هەڵبجە 

بە نموونە... 
سەبارەت بە ناونیشانى کۆنفرانسەکەش 
)جینۆساید ... لە ناسنامەوە بۆ پرۆژە( 
لەوە  سەرپەرشتیارانى کۆنفرانس باس 
دەکەن کە ئەم ناونیش���انەمان کردووە 
بە دروشمى هەمیشەیی رێکخراوەکەیان، 
پێیان وایە ئێم���ەى گەلى کورد تاوەکو 
کەیس���ەکانى  نەمانتوانی���وە  ئێس���تا 
جینۆساید لە پرۆژەیەکى نەتەوەییدا کە 
خۆى لە قەوارەى سەربەخۆى کوردستاندا 
ببینێتەوە بەکاربهێنین، لەکاتێکدا گەالنى 
دونی���او ئەوان���ەى کە جینۆس���ایدیان 
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بەرامبەر کراوە ئەم دەرفەتەیان بۆ ئامانجێکى نەتەوەیی 
قۆستووەتەوە.

دەربارەى هەڵس���ەنگاندنى کۆنفرانس���ەکە فواد عوسمان 
وتەبێ���ژى وەزی���رى کاروبارى ش���ەهیدان و ئەنفالکراوان 
رایگەیاند: دەستخۆشی و سوپاسمان هەیە بۆ رێکخراوى 
دۆز و هەر رێکخراوێک کە کۆنفرانسى لەو شێوەیە ئەنجام 

بدات.
ئامان���ج محمد کەس���اس قئیمقامى چەمچەم���اڵ وێڕاى 
دووپاتکردنەوەى یاڵپشتیان بۆ رێکخراوى دۆز، راشیگەیاند: 
لە دڵەوە دەستخۆش���یان لێدەکەین ل���ە هەڵبژاردنى ئەو 

بابەتانە.
ع���ارف قوربانی���ش وەکو نوس���ەرى ب���وارى ئەنفال و 
بەش���داربوویەکى کۆنفرانس ئەوەى خستەڕوو کە ئەوەى 
رێکخ���راوى دۆز ک���ردى کارێکى پیرۆز ب���وو چونکە زۆر 
گرنگە کە لە کۆنفرانسێکى لەمشێوەیەدا بە زانستى قسە 
لەسەر کۆمەڵکوژییەکانى خۆمان بکەین نەوەک تەنها بە 

کوالندنەوەى برینەکان.
بەشێک لە توێژەرەکانیش سەربارى خستنەڕى بابەتەکانیان 
بۆچوونى خۆیان لەسەر کۆنفرانسەکە خستە روو، عەدالەت 
عومەر کە بە توێژینەوەى کۆمەڵکوژى بارزانییەکان بەشداربوو 
رایگەیاند: دەستخۆشی لە رێکخەرانی کۆنفرانسەکە دەکەم 
کۆنفرانسێکی  زانستی و کورت و پۆخت بوو لەسەر زۆربەی 
تاوانەکانی رژێمی بەعسی دیکتاتۆر باس وگفتوگۆ کرا کە 
تاکو ئیستا کەمتر لەسەریان لەم دەڤەرەدا وتراوە، هەروەها 
پەیامێکی گرنگی هەبوو بۆ بەبیرهێنانەوەی ئەوه ی کورد 
لە سەدەی رابردوو تا کو ئەمڕۆ چی بەسەرهاتووەو تاکو 

ئیستاش هیچ زەمانەتێک  نییە بۆ دووبارە نەبوونەوەی.
نوسەرو ش���ارەزایى بوارى جینۆس���اید تەها سلێمان 
بەمجۆرە بۆچوون���ى خۆى لە بارەى کۆنفراس���ەکەوە 
خس���تەڕوو: کۆنفرانسی »جینۆساید لە ناسنامەوە بۆ 
پڕۆژە« یەکێک بوو لە کارە باشەکانی ئەمساڵی 2016، 
کە ل���ە ناوەڕۆکدا کۆمەڵێک لێکۆڵینەوەی زانس���تی و 
ئەکادیمی لە خۆگرتبوو. هاوکات بانگێشتکردنی میوانی 
نموونەیی و تایبەتمەند الیەنێکی تری باشی کۆنفرانسەکە 
بوو. وەک رای تایبەتی خۆم پێم باشە ئەم کۆنفرانسە 
وەک نەریتێکی سااڵنە لە ش���اری چەمچەماڵ دووبارە 
بکرێتەوەو هەموو س���اڵێک جگە ل���ە بەدواداچوون بۆ 
راسپاردەکانی کۆنفرانسی ساڵی پێشوو، بابەتی نوێترو 

تازەتر بکاتە چوارچێوەی گفتووگۆکانەوە<
سەبارەت بە بۆچونى ئەندامانى بۆردى رێکخراوى دۆز 
لە مەڕ کۆنفراس���ەکە ئەوەیان خس���تەڕوو کە سوپاس 
بۆخوا ئەوپالنەى کە دامانڕشتبوو تەواو جێبەجێکراو، 
ئامانجەکەش���مان وەکو ئەوەى دەمانویست بەدیهات، 
دەربارەى دەرەنجامى کۆنفرانس���ەکەش رایانگەیاند کە 
تەواوى بڕیار و راس���پاردەکان کە خ���ۆى لە 14خاڵدا 
دەبینێتەوە، ئاراستەى حکومەت و الیەنە پەیوەندیدارەکان 
و کونسوڵخانەى واڵتان لە هەرێمى کوردستان دەکەین، 
دواتریش بە دواداچونیان بۆ دەکەین، لە بارەى ئەوەى 
کە ئایا لە س���ااڵنى داهاتوودا کارى لەمشێوەیە ئەنجام 
دەدەن، ئەوەیان خس���تەڕوو کە بەنی���ازن لە داهاتوودا 
کۆنفرانس���ەکە فراوانتر بکەن و ئەگەر هاوکارى بکرێین 
توێژەرى بیانیش بانگهێشتى هەرێمى کوردستان دەکەن.
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ئێمە لە رێكخراوی ))دۆز(( بۆ پرسی شەهیدان و ئەنفالكراوان 
لەژێر چاودێری وەزارەتی كاروباری ش���ەهیدان و ئەنفالكراوان,  
یەكەمین كۆنفرانسی خۆمان لەژێر ناونیشانی: لە ناسنامەوە بۆ 

پڕۆژە بە پێشكەشكردنی
 9 توێژینەوەی جیاجیا لەس���ەر كۆی بابەتەكانی جینۆس���اید 
بە ئامادەبوونی ژمارەیەكی بەرچاو لە نووس���ەران و چاالكان و 
مامۆس���تایان و رۆژنامەوانان و  بەرپرس���انی حكومی و حزبی 

بەڕێوە برد...
بۆ یەكەمینجارە لە كوردس���تاندا كۆی بابەتەكانی جینۆسایدی 
))ئەنف���ال – بارزانیی���ەكان – هەڵەبج���ە – ئێزدییەكان – 

فەیلییەكان( لە كۆنفرانسێكدا بخرێتە روو...
لێرەوە لە 14 خاڵدا راس���پاردەكانی كۆنفرانس���تان پێشكەش 

دەكەین:
1� داواكارین لە س���ەرجەم هێزە نیش���تمانییەكان كە ساڵیادی 
جینۆس���ایدی ئەنفال بكرێتە وێس���تگەیەك بۆ یەكخستنەوەی 
نێوماڵ���ی ك���وردی و ئاش���تەوایی ڕاس���تەقینە و یەكگوتاری 
نیشتمانی, تا لەم ڕێگەیەوە هەنگاونان بۆ پرسی سەربەخۆیی و 

بونیادنانی دەوڵەتی كوردی ببێتە واقع.
2� داوا لە حكومەتی هەرێمی كوردستان دەكەین، پەلەبكات لە 
هێنانەوەی ڕووفاتەكان , بەتایبەت لەو ش���وێنانەی كە ئێستا 
دەستیان پێی دەگات.. چونكە مەترسی لەناوچون و بزربوون و 

تەنانەت شێواندنیش هەیە لەالیەن ناحەزانەوە.
3� داوا لە حكومەتی هەرێمی كوردستان دەكەین لەیادی هەریەك 
لە جینۆس���ایدەكانی كورد لە رێگەی وەزارەت���ی پەروەردە و 
خوێندنی بااڵوە كاتێك تەرخان بكرێت بۆ باسكردنی جینۆساید 

لەمەڕ ناساندنی بە نەوەی نوێ.
4� داوا ل���ە وەزارەتی ئەوقاف و كاروب���اری ئاینی دەكەین كە 
س���تراتیژێك دابنێت لەرێگ���ەی مامۆس���تایانی ئاینییەوە بۆ 
بەرەنگاربوونەوەی هەرجۆرە تاوانێك كە لەژێر پاساوی ئاینی و 

مەزهەبیدا دژ بەم گەلە ئەنجام دەدرێت.
5� ئیدانەكردنی هەڵوێس���تی ئەندامپەرلەمانی عێراق س���ەر بە 

كوتەلەی ئەحرار كە سوكایەتی بە كچە ئێزدییەكان كردووە.
6� داوا دەكەی���ن كە س���ەرجەم نوێنەرایەتییەكانی حكومەتی 
هەرێم لە واڵتە جیاجیاكانی جیهان  هاوشێوەی ئەم كۆنفرانسە, 
سااڵنە كۆنفرانس ببەستن لە سەفارەتەكاندا تا ئەم پرسانە زیاتر 

بناسرێت.

7� پێویس���تە حكومەتی هەرێمی كوردس���تان لەم قەیرانە داراییەدا و لە 
سیاسەتی تەقەشوفدا ڕەوش و ژیانی كەس و كاری قوربانییەكانی جینۆساید 

لەبەرچاو بگرن.
8� داوا لە حكومەتی هەرێمی كوردستان دەكەین كە سەرجەم مۆنۆمێنتەكان 
لەژێر ناوی دەزگایەكی یادەوەرییە نیشتمانییەكاندا كۆ بكاتەوە بە دەسەاڵتی 
تەواوەوە.. نەك س���ەر بە وەزارەتی شەهیدان بن.. هەروەها پەلەبكرێت لە 

كۆكردنەوە و پاراستنی بەڵگەنامەییەكان و شتە دۆكیۆمێنتەكاندا..
9� داوا دەكەین كە وەزارەتی رۆش���نبیری سااڵنە بودجەیەك تەرخان بكات 
بۆ وەرگێڕان و نوس���ینی كتێب س���ەبارەت بە جینۆسایدی كورد بە زمانە 
جیاجیاكانی دونیا و باڵویان بكاتەوە وەك هەڵمەتێك بۆ زیاتر ناساندنی ئەو 

كەیسانە بە جیهان.
10. پێویستە دەزگاكانی راگەیاندن و میدیا كار بكەن لەسەر هۆشیاری گشتی 
كە پرسەكانی جینۆسایدی ئەم گەلە لە ناوچەییەوە بەرەو نیشتیمانیبوون 

بەرن.
11. داوا دەكەین كە حكومەتی هەرێم ئازایانە كەیس���ی دادگاییكردنی ئەو 
كەس���انەی كە ناویان هاتووە لە لیستی تۆمەتبارانی جینۆسایدا  یەكالیی 

بكاتەوە.
12. داوا لە س���ەرۆك كۆماریی عێراق دەكەین ك���ە بەڕێزیان كوردن, كار 
بكات لەس���ەر ئەوەی كە عێراق ببێتە ئەندام لە دادگا نێودەوڵەتییەكاندا 
تاكو لەم رێگەیەوە كاری گەورە بۆ پرسی جینۆساید بكرێت و رەهەندێكی 

نێودەوڵەتی وەربگرێ .
13. داوا دەكەین هەم پەرلەمانی كوردس���تان و هەم حكومەتی هەرێم كار 
بكەن بۆ ناس���اندنی چەمچەماڵ بە پایتەختی ش���ەهیدان و ئەنفالكراوان, 
بەش���ێوەیەكی فەرمی كە ئەمە دەستكەوتێكی مەعنەوییە بۆ خەڵكی ئەم 

سنورە كە پشكی شێریان لە شەهید و ئەنفالدا هەیە.
14. داواكاری���ن لە ئەنجومەنی دادوەری هەرێمی كوردس���تان كاربكەن بۆ 
دروستكردنی دادگایەكی بااڵی لێكۆڵینەوە لە تاوانەكاندا كەبەسەر كورددا 
هاتووە, چونكە لە ئێستادا دادگای بااڵی تاوانەكانی عێراق ناتوانێ ئەو رۆڵە  

بە تەواوەتی ببینێت.

رێكخراوی ))دۆز(( بۆ پرسی شەهیدان و ئەنفالكراوان
2016/4/4

مۆنۆمێنتی ئەنفال - چەمچەماڵ

بەالغی كۆتایی كۆنفرانسی ))لە ناسنامەوە بۆ پڕۆژە((
كە رێكخراوی دۆز – بۆ پرسی شەهیدان و ئەنفالكراوان
بەرواری 2016/4/4 لە مۆنۆمێنتی ئەنفال لە چەمچەماڵ 

ئەنجامدرا





شوناسیئەنفال!

هيوارهفعهت


بژی،  ئەنفال  لەسەر  ویستوویەتی  ئێمە  • عەقڵی سیاسی 
نەوەكو بۆی بژی.. هەر ئەمەیشە وای كردووە تا ئێستا لە 

ئاستی نێودەوڵەتیدا شوناسی ئەنفال تەواو بزرە. 

• تا ئێستا مۆزەخانەی ئەنفال هێند هەژارە, نەك لە ئاستی 
گەورەیی ئەو ڕووداوەدا نییە, بەڵكو چارەكی ئەو ژمارانەیش 

وێنا ناكات كە ئێمە بەناوی ئەنفالەوە تۆمارمان كردوون.

• لەم واڵتەدا تا ئێستا چۆن ڕەنگ و دۆڵ و بازگە و كانی 
دابەشبوون, ئاوەها بەشێك لە مەرگەساتەكانیش دابەشبوون, 
پێش هەموو شت یەكخستنەوەیەكی نیشتمانی بۆ هەمویان 

پێویستە.

گۆڤارێكی تایبه ت به  ئه نفاله سااڵنه  له  سنوری چه مچه ماڵ ده رده چێت
ژماره  ) 7 (  ، ساڵى حه وته م ، به روارى: 2016/4/14



گۆڤارێكی تایبه ت به  ئه نفاله سااڵنه  له  سنوری چه مچه ماڵ ده رده چێت
ژماره  ) 7 (  ، ساڵى حه وته م ، به روارى: 2016/4/14

ئەنفالىگوندى»فەقێمستەفا«لەراپۆراتێکىئەنفالنامەدا:
دواى28ساڵهێشتاتارمایىئەنفالبەوگوندەوەماوە

چیرۆکێکسەرنجراکێشلەئەنفالنامەوە..ل30

خاڵۆبازیانیوگێژاوىئەنفال..ل16

تەواوىچیرۆکىشااڵوەکانىئەنفاللە)گوندىکانىهەنجیر(ىسەرزێ..ل8
حەفتاچەشمەلەکوێىشااڵوەکانىئەنفالدابوو؟ ..ل32

ڕێكخراویدۆزبۆپرسیشەهیدانوئەنفالكراوان
 کۆنفرانسىجینۆساید...لەناسنامەوەبۆپرۆژە


