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دياريكراوةوة  بةكاتَيكي  نية  ثابةند  ساَلنامةية  ئةم  هةَلبةتة 
خرابَيتة  مانطَيكدا  لةهةر  ساَلدا  مانطةكاني  لةكؤي  بؤية 
بةرديدةي خوَينةران هؤيةكي هةبووة، بةآلم ضونكة هةتا ئَيستا 
بةزؤري لةمانطةكاني نيسان و ئاياردا لةضاثدةرضووة، هةميشة 
كردووة.  ضاوةِروانيان  دومانطةدا  لةو  طؤظارة  ئةم  خوَينةراني 
بةآلم زؤربةي ذمارةكاني رابوردوو، لةو بؤنةو يادانةدا لة ضاث 
جطةلة  بؤمنونة  ضاواننني،  لةبةر  و  ناوضةيني  كة  دةرضووة، 
يادي كيميابارانكردن و ئةنفالكردني هةردو طوندي طؤثتةثةو 
عةسكةرو ئةنفالكردني خةَلكي ناوضةي قةآلسَيوكة و  لة يادي 
كيميابارانكردني باليسان و شَيخ وةساندا دةرضووة  لة يادي 
كؤمةَلكوذي و كيميابارانكردني طوندي )وةرَي( يشدا دةرضووة 
راطةياندن  وةرَي  طوندي  كؤمةَلكوذي  و  كيمياباران  ثَيشرت  كة 
زانيووة  هةرنةشيان  بطرة  نةكردووةو  باسيان  ِرَيكخراوةكان  و 
بووةو  بَيتواتة  سةربةناحَيي  سةروةختة  ئةو  وةرَي  طوندي   !

ئَيستا سةربة ناحَيي باليسانة.
سَي  خوارةوةي  فرَيدانة  يادي  لة  ئةنفالستان  )٩(ي  ذمارة 
و  خةرابةيي  عةبدوآلي  كؤية  دةشيت  طوندةكاني  كةسايةتي 
هاوِرَيكانيدا دةرضووة. بةالم وةها روداوَيك لةئةنفالي قؤناغي 
ِرَيكخراوةكان  و  راطةياندن  ثَيداني  طرنطي  جَيطةي  ضواردا 

نةبووة.
بةدةرنةبووة  لةسود  ئةنفالستان  هةَلوَيستةي  ئةم  بَيطومان 
تاوانانةي  ئةو  ناساندني  هؤي  بووةتة  بةثَيضةوانةوة  بةَلكو 
كة دةرهةق بةم ميللةتة كراوةو راطةياندني كوردي ثةراوَيزي 
خستبوون و كةس باسي نةدةكردن، بةو هؤيةشةوة كةسوكاري 
بة ثةراوَيزخسنت و  قوربانيةكان و خةَلكي ناوضةكة هةستيان 

رةنج بةخةساري خؤيان دةكرد . 
ئةنفالكردني  لةيادي  ئةنفالستان  ي   )11( ذمارة 
هةَلةجبةييةكاندا دةردةضَيت، بةداخةوة دةبوو ساَلي رابووردوو 
بكةوتايةتة دةست خوَينةراني بةالم بةهؤي باري تةندروسيت 
 201٥ ئابي  مانطي  ئةمساَل  بؤ  دواكةوت  سةرنوسةرةكةيةوة 
تاوانَيكداية  قوربانياني  يادي  لة   11 ذمارةية  ئةم  دةرضوني 
هةرَيي  لة  تةنانةت  بَيئاطاية  لَيي  جيهان  نةك  بةداخةوة  كة 
كوردستان و لةوةش خراثرت هةندَيك هةَلةجبةيش لَيي بَيئاطان  
دةيان  و  ئةنفالكراون  شارةكةيان  خةَلكي  نازانن  هَيشتا  و 
مردووةو  تينواندا  لة  و  لةبرسان  نوطرةسةملان  لة  كةسيان  

تريشيان  هةندَيكي  بةجَيماوةو  لةوَي  تةرمةكانيان  هَيشتا 
تر  ئةنفالكراواني  هةموو  وةك  ناديارةو  ضارةنوسيان  هَيشتا 
بَيسةروشوَينن . تةنانةت تيمةكةي ميدل ئَيست ؤض كة ثرؤسةي 
بةو  كردووةتةوة  ساخ  كورديان  جينؤسايدكردني  و  ئةنفال 
نَيوان ساآلني  لة  شَيوةية باسي ثرؤسةي ئةنفال دةكات كةوا 
)1٩87-1٩88( ئيعدام كردني بةكؤمةَل و بَيسةروشوَينكردني 
لةوانة  زؤريان  ذمارةي  كة  بوو،  بَيضةك  خةَلكي  هةزار  دةيان 
بة ئةنفالكردني  خةَلكي طةرميان بوون و طرنطييةكي ئةوتؤي 
هةَلةجبةييةكان نةداوة، لةناوخؤشدا بَيجطة لة عارف قورباني 
ترم  كةسي  كردووة  طةالوَيذوحةثسةدا  لةطةَل  ديانةي  كة 
ثَيشك نايات ئاوِري لة ئةنفالكردني هةَلةجبةييةكان دابَيتةوة.  
هةرلةطةَل ئةم ذمارةيةدا ذمارة )12(ش بؤ يادي كؤمةَلكوذي 
لةم  ئةنفالستان  ئاوِردانةوةي  دةكرَيت  ضاث  كورَيي  طوندي 
دؤسَي لةبريكراوانة نةمةسةلةيةكي سؤزدارييةو نة لةبةرخاتري 
دؤكؤمَينتكردني  بةَلكو  دياريكراويشة  كةسَيكي  ضةند 
تاواني  دؤكؤمَينتكردني  بةتايبةتيش  بؤمَيذوو،  ترة  تاوانَيكي 
كؤمةَلكوذي  و  هةَلةجبةييةكان  بَيسةروشوَينكردني  و  ئةنفال 
طوندي كورَيَي لةشوَيين نيشتةجَي بوننيان زؤر زؤر ثَيويستة 
لةناو  جينؤسايد  تري  تاوانَيكي  فريانةكةوين  ئةطةر  ضونكة 
هةَلةجبةدا  شاري  كيميابارانكردني  تاواني  وَينةطشتيةكةي 
وون  بادينان  لة  كورَيَيش  كؤمةَلكوذي  بَيطومان   . دةبَيت  ون 
تةنها  هةَلةجبة  ثَيماندةَلَيت  ئةنفالستان  )11(ي  ذمارة  دةبَيت، 
هةَلةجبة  شةهيداني  ئةنفاليشكراوة،  بةَلكو  كيميابارانكراوة، 
لةدةوروبةري  و  شاري  لةناوةندي  كة  نني  ئةوكةسانة  تةنها 
تةرمي  بةَلكو  نَيذراون  بةكؤمةَلدا  طؤِري  لة  هةَلةجبة  شاري 
هةَلةجبةيية ئةنفالكراوةكان لةبيابانةكاني خواروي عرياقيشن، 
بةالي كةمةوة ٥2 كةسي هةَلةجبةيي لة ذن و منداَل و ثريوطةنج 
و  هةوَل  كةسوكاريان ضاوةرواني  و  نَيذراون  نوطرةسةملان  لة 
خؤيان  زَيدي  لة  بهَينَيتةوةو  روفاتةكانيان  حكومةتن  هيمةتي 
كةمةوة  بةالي  ذمارةيةدا  لةم  بكرَينةوة،  خاك  ئةسثةردةي 
بةسةرهاتي  بةوردي  سازكراوةو  لةتةكدا  ديداريان  ضواركةس 
خؤيان و ئةنفالكردني هةَلةجبةييةكامنان بؤ دةطريَِنةوة. ذمارة 
لةبيابانةكاني  هةر  ئةنفال  كؤمةَلكوذي  دةَلَيت  ثَيمان  ش   12
لةبناري  بةَلكو  نةبووة  عرياقدا  خوارووي  و  ناوةراست 

ضياكانيشدا هةبووةو نابَيت مَيذوو بشَيوَينني .

بؤضى ئةنفالستان لةم مانطةدا لةضاث دةرضوو؟



4

ئةنفالستان -  ذمارة )11 -12(          

لَيبوردةيى بؤثَيكةوة ذيانء ئاشتىء ئارامى مرؤظ  ئةطةر 
بَى، لةسايةيدا ديوكراسى طةشة بكاو مرؤظ لة برى ضةواشة 
بوونء سةركوَيربوون، دةرطاى شةفافيةت ء ثَيكةوة ذيانى 
بةِروودا بكرَيتةوة، ئةوا لة لؤجيكى بةعسدا واتاى لَيبوردن 
لريةدا  طةرةكمة  بوو..!  ثَيضةوانة  تةواو  لَيى  تَيطةيشنت  و 
ديوَيكى ترى مةرطدؤستانةى بةعس باسبكةم، اليةنَيك كة 
ضةمكةى  ئةو  هةبَيت،  بةمةرطةوة  ثةيوةندى  هيض  نةدةبوو 
بةعس ئةتكى كردو لة عرياقدا بةتةواوى متمانةى لةدةستدا 
كة  نةطرتةوة  ئةوئاوارانةى  كة  بوو  طشتيية  لَيبوردنة  ئةو 

بةثروثاطةندةى سيخورةكانى بةعس طةرابوونةوة.
قوربانيةكان  ديدارى  كة  ئةنفالستاندا  ذمارةيةى  لةم   
دةخيوَينتةوة بة رونى ئةوة دةبينيت كة لَيبوردن وةك بؤسة، 
وةك تةَلةيةكى ترسناك بووةتة هؤكارى كؤزةكردنى قوربانى 

هؤَلةكانى  ناو  ضوونةوة  و  ضةواشةكردن  بؤ  رَيطايةك  و 
دةستةجةمعى،  مةرطى  خراثرت  ولةوةش  ئةشكةجنةدان 
كورد  بوو  هةرئةوةندة  ئةوخةَلكة  تاوانى  هةموو  لةكاتَيكدا 
بوون، بةزةبرى هَيزو ضةكى ترسناك لة شارو لة ماَلةكانى 
هاتنى  كؤتايى  بةيانى  لة دواى  بوون.  دةرثةرَيندرا  خؤيان 
رِاطةياندبوون،  بؤ  لَيبوردنى  بةعس  ئةوانةى  ئةنفاليش 
هةمان ئةوخةَلكانة بوون كة ض لةثةالمارةكانى ئةنفالدا يان 
ضووبوونة  بةناضارى  هةَلةجبةدا  شارى  لةكيميابارانكردنى 
وآلتانى ئريانء توركياء بة زةمحةتَيكى زؤر رزطاريان ببوو، 
دواتريش بةبانطةوازى لَيبوردنى طشيت ياخود بة ثروثاطةندى 
ضونةوة  بةنيازى  هاتوونةتةوة  دةوَلةت  سيخورةكانى 
داوةتة  خؤيان  لةسةرسنورةكان  خؤيان،  حاَل  و  سةرماَل 
دةست ئةو ليذنانةوة كة بةحساب بؤ ثَيشوازى ئاوارةكان 

ئةنفاىل هةَلةجبة دؤسَييةكى لةبريكراو 
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راوةستابوون. 
لةِرقء  لَيقةوماوة  خةَلكة  ئةو  كةضى 

بوونة  راستةوخؤ  بةَلكو  نةبوو،  رزطاريان  بةعس  توِرةيى 
قوربانى فيَلَيكى ترى رذَيم لة ذَيرثةردةو بة ناوى لَيبوردنةوة. 
ثرسيار لريةدا ئةوةية ئاخؤ ئةطةر تريؤرو سةركوتى دةوَلةت 
دراوسَى  دةرو  وآلتانى  ئاوارةى  بؤ  سظيل  خةَلكى  نةبَى 
دةسةآلتَيكى  ض  مةدةنى  خةَلكى  راست  بة  ئايا  دةبى؟! 
بةتايبةتيش  هةية؟  كوشتاردا  و  جةنط  هةآليسانى  لة 

لةسايةى دةوَلةتَيكى ثؤليسى وتؤتاليتاريدا؟
بةآلم  رَيطاو دةروازةى دؤزةخ كراوةبوون،  لة عرياقدا دةيان 
دةروازيةكى  هةَلةجبةدا  ئةنفال  شايةحتاَلةكانى  قسةى  لة 
بةنيازى  كة  مرؤظانَيك  ناودؤزخةوة،  ضوونة  بؤ  تردةبينني 
ئةوةى بضنةوة سةرماَل وحال خؤيان كةضى دةبرَينة دؤزةخى 

نوطرةسةملان 
و بةطةرماى بيابان هةَليان دةقرضَينن 

بةئاوى  باآلمبؤ  و  شنروَى  ضياى  بنارى  ضيانشينةكانى 
لةطةَل  راياندةهَينن ضؤن  بيابان دةكوذن النى كةم  سوَيرى 
ئةنفال  و  طشتى  لَيبوردنى  هةَلبكةن.  ستةمكاريدا  دؤخى 
يةك  هةموويان  بةعسدا  سةروةختى  لةعرياقى  وطازباران 
و  ئاشنابوون  و  مةرطدؤستى  ئةويش  هةبوو  واتايان 
راهاتن بوو بةمةرط لَيبوردن ئةو ضةمكةى دواجار ئةويش 

بةئةنفالةوة متمانةى خؤى لةدةستدا.
تريِامانة،  تةواومايةى  دؤسَييةكة  هةَلةجبة  ئةنفال 
هةَلوةستةى  كة  تر  لةجؤرةستةمكارييةكى  وردبوونةوة 
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نةك  هةَلةجبةييةكان  ئةنفالكردنى  ضونكة  لةسةرنةكراوة 
هةرلةسةر ئاستى جيهان بطرة لةسةرئاستى ناوخؤش كةم 
لةوةش  دؤسَييةية،  لةو  ئاطاى  وةستاوةو  لةسةرى  كةس 
و  بَيخةم  لَيى  زؤر  هةَلةجبةييةكان  خودى  تر  مةترسيدار 
بَيباكن! لةكاتَيكدا هةَلةجبةييةكانيش وةك طةرميانيةكان، 
وةك بادينانيةكان ئةنفالكراون، براون بؤ تؤثزاوا، براون بؤ 
نوطرةسةملان، تةرمى 52 كةسى خةَلكى شارى هةَلةجبة لة 
لة ذَيرملى وشك و  دةرةوةى حةوشةى قةآلى نوطرةسةملان 
شاردراونةتةوةو  زؤرةوة  بريَيزييةكى  بةبَى  بياباندا  طةرمى 
ذمارةيةكى  نةطةرَيندراونةتةوة،  روفاتةكانيان  هَيشتا 
زؤريشيان هَيشتا بَيسةروشوَينن و ضارةنوسيان وةك هةموو 

ئةنفالكراوةكانى تر ناديارة.
نةخنكَينراون،  كيميايى  هةربةطازى  هةَلةجبةييةكان 
طؤثتةثةو  وةكو خةَلكى  و  وةك سَيوسَينانيةكان  ئةوانيش 
كؤمةَلكوذييان  و  كيميابارانكراون  ئةوةى  دواى  عةسكةر، 
خةَلكةكةى  ئينجا  لَيكرا،  كيمياوييةوة  طازى  لةسؤنطةى 
دؤسَييةكى  هةَلةجبةيةكان  ئةنفال  وئةنفالكراون،  طرياون 
جينؤسايدةوة  تاوانى  خانةى  هةردةضَيتة  جياوازةو  تةواو 
ئةويشى  كورد  بَيديقةتى  و  خةمساردى  و  بَيباكى  وةَل 

بةفةرامؤشى سثاردووة.
و  طريان  جياواز  شَيوازى  بةسَى  هةَلةجبةييةكان 
جياواز  قؤناغى  بةسَى  كةدةشَيت  بَيسةروشوَينكراون 

ثؤلَينيان بكةين:
قؤناغى يةكةم: رَيكةوتى 9ى ئابى 1988 رَيك رؤذَيك دواى 
وةستانى جةنطى ئريان عرياق بووة كة ذمارةيان 1152 كةس 
عارف،  )عةل  شايةحتاَلةكان  لة  سَيكةس  لةناوياندا  بووة 
دواتر  كة  حمةمةد(  مامؤستا  سوحبان،  عومةرحمةمةد 
لةناوديدارةكاندا  كتَيبةدا  لةم  ئازادكراون  لةنوطرةسةملان 
دةطريِنةوة  ئةوخةَلكة  و  خؤيان  بةسةرهاتى  وردةكارى 
سةرياسةوة  لةكةمثى  ثَيكةوة  هةموويان  ذمارةية  ئةو 
هاتوونةتةوة بؤسةرسنورى تةويَلةو لةوَي ليذنةيةكى سوثاى 
ثَييانراطةياندوون  ء  لَيكردوون  ثَيشوازى  بةحساب  عرياق 
لةتةوَيَلةوة  هةر  بةآلم  هةَلةجبة،  بؤ  دةتانبةينةوة  كةوا 
دةيانبةن  ئةمن  لةثياوانى  ليذنةيةك  دةطرنء  ضواردورييان 
ئةمنى  بؤدائريةى  يةكسةر  لةوَيشةوة  و  عةربةت  بةرةو 
سلَيمانى  تةوارييةكةى  لة  هةفتةيةك  ماوةى  و  سلَيمانى 
راياندةطرن وئةشكةجنةيان دةدةن ءدواى هةفتةيةك رةوانةى 

قةآلى نوطرةسةملانيان دةكةن.
لَيبوردنةطشتيةكةى  لة  كة  بوون  ئةوانة  دووهةم:  قؤناغى 
 22 ذمارةيان  بؤسةرسنور  دادةطةرَينةوة   1988 ئةيلول 
عةبدوآل  ماَل  كةسى   12 )خَيزانَيكى  لةوانة  بوون  خانةوادة 
بةَلةيى و ماَل ثياوَيكى تر بةناوى فةريق و ماَل ميكايل و 
ماَل باوكى و كوِروكضةكانى حوسني شا( ئةوانة هةموويان 
بةناوى  ثياوَيكى تريش  ماَل  بةَلةى هةورامان ء  خةَلكى 

)سلَيمان( ئةوانيش خةَلكى سةرطةتى هةورامان بوون. 
بةآلم ضةند رؤذَيك دوادةكةون واتا ئةوكاتةى ئةوان دةكةونة 
رَي ماوةى لَيبوردنى طشتى كؤتايى هاتووة، لةوَى ليذنةى 
ثَيشوازى لة ئاوارة ئريانيةكان كة ثَيكهاتبوون لة يةكةيةكى 
كة  تريؤر  قةآلضؤكردنى  ليذنةى  و  يةك  فةيلةقى  سوثاى 
هةرخؤشى  و  دةكردن  سةرثةرشتى  جةعفةربةرزجنى  شَيخ 
شَيوة  بةهةمان  بووة،  ثَيشوازيكردنةكة  ليذنةى  سةرؤكى 
بؤ  دةيانهَينن  و  دةكةن  سةربازييان  سةيارةى  سوارى 
دائريةى ئةمنى سلَيمانى و ماوةى سَى رؤذ لةتةوارييةكةى 
رةوانةى  ودواتر  راياندةطرن  سلَيمانى  ضوارباخى  طةرةكى 
بةهؤى  كة  نةبَيت  ئةوانة كةمينةيةكيان  تؤثزاوايان دةكةن. 
كوذرابوون  قادسيةدا  لةجةنطى  نزيكيان  كةسَيكى  ئةوةى 
تريان  كةسي  تةواوناكةن  دةستَيك  كةبةثةجنةى  ئازادكران 

نةبينرانةوةو هةتا ئَيستا ضارةنوسيان ناديارة.
قؤناغى سَيهةم : ئةوكةسانة بوون كة لة نَيوان مانطةكانى 
10و 11ى ساَل 1988 لةرَيطاكانى تةوَيَلةو سونَيى الى قةآلدزَي 
بةبَى  ئَيستا  هةتا  ئةوانةش  طةراونةتةوة  ترةوة  وشوَينى 
لةوخةَلكانةى  ناديارة.  ضارةنوسيان  ماونةتةوةو  سؤراغ 
طةرانةوة هةندَيكيان بةرَيكةوت خؤيان طةياندبووة قةآلتدزَى 
هاوارى  طوندى  كورَيكى  ببوو،  دةربازييان  سةنطةسةرو  و 
ثياوَيكى  ئَيستا  كة  مرادخان(  )فةالح  هةورامان  ناوضةى 
كؤمةَلطةى  رَيكخراوةكانى  ورياى  ضاالكَيكى  رؤشنبريو 
دةربازبوونى  بةرَيكةوت  ضريؤكى  لةجارَيك  زياد  مةدةنية 
لةئريانةوة  ضؤن  كة  بؤطريِاومةتةوة  خانةوادةكةى  و  خؤى 
جةخت  ئةو  هةموو  بووة،  دةربازيان  ضؤن  هاتوونةتةوةو 
دةكاتةوة كة هَيَلى جيابوونةوةى مةرط وذيان لةضارةنوسي 
ئَيمةدا تةنها )نيوكاتذمري( بوو، ئةطةر ئةوةندة ضاوةروامنان 
بكرداية ئةوا دةبوو وةك ئةوخةَلكةى تر خؤمان خبستايةتة 
سةربازى  ئيظاى  ضاوِررَيى  ناديارةوةو  بةرضارةنوسَيكى 
بني ونةزانني بؤكوَيان دةبةن، بةآلم ئَيمة طوَيان بةوقسانة 
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لة  مةرؤن ضونكة  مةدةنى  بةسةيارةى  دةيانطووت  كة  نةدا 
سةيتةرةكانى حكومةت دةتانطرن. 

جَيطةى ئاماذةية هةموويان بةثروثاطةندةى سيخورةكانى 
ئاوةدان  هةَلةجبة  هةيةو  لَيبوردن  طواية  طةراونةتةوة  عرياق 
دةكرَيتةوةو دةضنةوة سةرماَل وحاَل خؤتان، دةبَيت ئةوةش 
لة  بةآلم  بوون،  هةَلةجبة  دانيشتووى  لةوانة  زؤرَيك  كة  بلَيني 
بنةرةتدا خةَلكى هةورامان بوون جا ض خةَلكى طوندةكانى 
بيارةو  بةَلةوسةرطةت و هاوار بوون يان خةَلكى تةوَيَلةو 

شوَينةكانى تر.
 ئةطةر ئةوة حاَل خراثى ئاوارة طةرِاوةكانى ناو زيندانةكانى 
نوطرةسةملان بووبَيت ئةوا دواى بةربونيشيان فرَيدانيان لة 
ئةوتؤى  جياوازييةكى  طردةضاَل  و  باينجان  ئؤردوطاكانى 
دؤزةخَيكى  و  زيندان  ئؤردوطاكان  هةرلةراستيدا  نةبوو، 
راستةقينة بوون، ئةوانةشى كة بةحساب سةالمةت دةرضون 
و زوو نيشتةجَيى ناو ئؤردوطاكان بوون حاليان زؤر لةوانى 
طاَلتةجارىء شةرَِيكى  بةرايدا وةكو  نةبوو هةرلة  باشرت  تر 
بؤ  هةر  شكستخواردووة،  خةَلكة  ئةو  لةطةَل  سايكؤلؤذى، 
بةئةدةبياتى  ئؤردوطايانةى  لةو  هةندَيك  دةوران  ثةندى 
صمود،  نةسرء  )ئؤردوطاى  وةكو  نابوون،  ناو  بةعسةوة 
هةَلةجبةشةوة  كيميابارانى  لةدواى  برايةتى،  شؤرشء 
هةَلةجبة  ناوى  كرد  دروستى  لةشارةزوور  ئؤردوطايةى  ئةو 
ئةو  الى  سايكؤلؤذى  طرَييةكى  ئةمةش  لَينا!(.  صداميةى 
بةعس  سياسةتةكانى  قوربانى  كة  دروستكردبوو  خةَلكة 

بوون،
ئةو  لةثَيشوازيى  شتَيك  هيض  نيشتمان  نةلة  و  نةلةئريان 
كةسانةدا نةمابوو كة تازة بةلَيبوردنى طشتى دةطةرِانةوة، 
ئةو  دةبوو  رزطاريان  نوطرةسةملان  لةزيندانةكانى  ياخود 
شوَينةى بؤ ئةوان دياريكرا بوو لَيى حبةسَينةوة لة زةوييةكى 
نةبوو  تَيدا  ديوارَيكى  تاكة  نةبوو.  تر  بةوالوة هيضى  ِرةقةن 
لةبنى حبةسَينةوة هاتنةوةى ئةو خةَلكة بؤ نيشتمان هيض 
بةهايةكى نةبوو، عةل عارف دةلَيت ئؤردوطاى ضى برديانني 
بةرةآليان  لةوناوة  ثَينةداين،  شتَيكيان  هيض  طردةضاَل  بؤ 
لةنوطرةسةملان  خةَلكة  ئةو  دةستبةسركردنى  دةكرديت. 
بةربوون  نوطرةسةملان  لة  كة  حاَلةتيشدا  لةباشرتين  و 
ثارضة  يةكى  سليمانييةوة  تةوارييةكةى  لة  طةرانةوة  و 

وةرةقةيةكيان ثيدا بوون بضن بؤ ئؤردوطاى باينجا!.
تر  جارَيكى  حبةوَينةوة  نةياندةهَيشت  لةوَيش  دواتر 

بَى  سةرثةناء  بَي  بةآلم  طردةضاَل  ئؤردوطاى  بردياننة 
خانووبةرة، ئةوةش بة ئاشكرا ئةو راستييةى دةطةياند كةوا 
دانةرانى  نةخشة  و  برياربةدةست  و  عرياق  دةسةآلتدارانى 
ئةنفال ذيان و مردنى ئةوخةَلكةيان وةك يةك تةماشاكردووة.

ئيرت خةَلك لةوة تَيطةيشنت شتَيك نية بةناوى لَيبوردنةوةو 
ئةوةى هةية ضارةنوسَيكى رةش ضاوةروانَيتى ئةو خةَلكةى 
كة لة 16ى ئازار بةطازى كيميايى ثةالماردرابوون و ئةوةى 
رؤيشتبوون  ئريان  بةرةو  بةناضارى  ببوو  رزطارى  لةمةرط 
بةتةواوى  بةَلكو  نةكردبوون  خةنى  هةر  نةك  وئاوارةيي 
بوو  بةدةروازةيةك  ثَيويستيان  تَيكدابوون،ئةوان  شريازةى 
ئةوة  بةآلم  بطريَِيتةوة،  بؤ  ئارامييان  بداتَىء  تروسكاييان 
ئاراميية  ئةو  هةرطيز  بوو،  بَيهودة  هةرضاوةِروانييةكى 
هةموو  ئةو  سةرةراى  كةضى  بةئَيستاشةوة  نةهاتةدى 
خوارد،  قورسيان  طورزَيكى  طةرانةوةياندا  لة  شكستةش 
ثاسةوانانى نوطرةسةملان و تةوارييةكةى ئةمنى سلَيمانى 
بةردةوام ئةو قسةيةيان بةطوَيدا دةدان. كةئَيوة بةكرَيطرياوى 
ئريانى و تاوانبارنء هةقى خؤتانة هةموو شتَيكتان دةرهةق 

بكرَيت.
 ئةمانةو بةرةآلكردنى دةيانء سةدان خةفَىء جاسووسى 
ئؤردوطاكاندا  لةناو  رذَيم  دةمراستى  موختارو  نةفسنزمء 
كؤمةآليةتىء  كَيشةى  دةنوسىء  راثؤرتيان  دةكردو  كاريان 
كَيشة  دةداء  بةطرتن  خةَلكيان  دروستدةكرد،  تؤمةتيان 
دةكردء  سياسى  بةكَيشةى  تيكةَل  شةخسيةكانيشيان 
ئةو  لةسايةى  دةنايةوة،  بؤخةَلك  طَيضةَليان  طرفتء 
متمانة  تَيدةكؤشا  بةضنطءنينؤك  بةعس  هةلومةرجةدا 
ترسى  لةمة  هةرتاكَيكدا  ناخى  لة  بكوذَىء  خةَلكدا  لةنَيو 
رذَيم  نةبَى،  خافَل  نزمةكان  نةفس  ثياوة  جاسوسء 
تر،  بةشتَيكى  بطؤرَى  كورد  مرؤظى  كةسايةتى  دةيويست 
رذَيم  نةضَيت.  لةئاذةَليش  بةَلكو  لةمرؤظ،  هةر  نةك  طؤرِانَيك 
بةجدى كارى لةسةرئةوة دةكرد ئةوانةى طةراونةتةوة تةمبَى 
دةزطا  هاوكارى  متمانةوباوةرى حزبء  ببنة جَيطةى  بنبء 
ئةمينء سيخوريةكانى بكةن، تاهيدى هيدى لةكوردبوونى 
ئةم  سةرعةب،  بطؤرنة  ناسنامةيان  ثةشيماننبء  خؤيان 
روونى  بة  دا  مةجيد  حةسةن  عةل  قسةكانى  لة  راستية 
نابَى  لةكؤبوونةوةيةكيدا دةلَيت: "ئةمانة  دةردةكةوَيت، كة 
لةطةَل  بكرَين  بة يةك ضاو تةماشا  ئةركء مافةوة  ِرووى  لة 
و  ثاكى  نياز  تةواويى  بة  تاوةكو  ديكةدا،  عرياقيةكانى 
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نةيسةملَينن  نةكةنء  ديارى  خؤيان  رِاستةقينةى  ِرةفتارى 
كة هةر هاوكارييةكيان لةطةَل تَيكدةراندا كؤتايى ثَيهاتوةو 
سووديان  كةوا  عرياق  بؤ  دَلسؤزتربن  هاوضةشنانةيان  لةو 
ئةطةرضى  زيندانيةكان،  وةرطرتووة1.  لَيبووردن  لةبِريارى 
بةربوونء   1989 ساَل  طشتيةكةى  ليبوردنة  بةبريارى 
ذيانيان هيض طؤرانكارييةكى  بةآلم  بؤ كوردستان،  هاتنةوة 
واى بةخؤية نةبينى كة لة دبسء نوطرةسةملان باشرتبَيت، 
لَيبوردراوةكان"  "نيشتةجَيبوونةوةى  وشةى  لةراستيدا 
ِرةنطة تةواو ضةواشةكةربَيت، ضوونكة هةموو ئةوةى كة تازة 
لَيبوردنةكانةوة  لةدواى  بةربووةكان  تازة  طةيشتووةكانء 
بوو  كاغةزَيك  ثارضة  وةردةطرت  بةعسيان  لةحوكوومةتى 
كةناونيشانى ثارضة زةوييةكى تَيدابوو )ئةوةش ثةيوةست 
كؤبوؤنى  كاركردنء  مافى  باشةوة(.  بةِرةفتارى  بوو 
مافى  منداَلةكانيشيان  تةنانةت  نةبوو،  خواردنيشيان 
خوَيندنيان نةبوو، )مادام خةَلكى هةَلةجبةى برؤرة دةرةوة، 
ا ثَيماندانةتةقنةوة( ئةم قسة هةست رووشَينةرة  ئَيوة بؤمنب ب
بةرَيوةبةرَيكى بةعسى بة خوَيندكارَيكى هةَلةجبةيى ووتبوو 
كة تازة لة ئريان طةرابوونةوة2 ئةوةى لريةدا مايةى تريِامانة 
بةودةردةى  كردنء  ئةنفال  بةعس  خةَلكةى  ئةو  ئةوةية 
مةدةنىء  خةَلكى  هةآلتووةكانيشةوة  بةسةربازة  بردن، 
نةريتى  دابء  بةثَيى  بوون  ئةوخةَلكانة  بوون،  بَيضةك 
خةَلكانَيكى  دةنا  دةكرد،  سةربةستيان  ئارةزووى  خؤيان 
ئةفسةرة  بةردةستى  ئةوعةشاماتةى  الشةرِبوون،  بَيوةيىء 
ثلةدارةكان كةوتن، زؤربةيان ذنء منداَل بوون، تاوانيشيان 
دةكرد،  خؤيان  لةزيدى  مانةوةيان  ئارةزوى  بوو  ئةوة 
ثَيشمةرطةش  تةنانةت  ئريان"  بةكرَيطرياوى  نةك  دةنا 
ضونكة  سةر،  نةضووة  بؤ  ئةمةيان  تاسةر  كةضى  نةبوون" 
بةزةبرى  بوو،  ا  ناتةب بةعس  لؤذيكى  لةطةَل  ئارةزوويان 
هَيزلةطوندةكانيان وةدةرنرانء بةدةستى بةتاَل راثَيضكرانء 
نةيانتوانى بةرةنطار ببنةوة، ئةوانةى نةيانتوانى دةربازبن، 

1. مةبةستى عةىل حةسةن مةجيد رونء ئاشكراية بةبرواى ئةو ئةو كةسانة سوديان 
لة لَيبوردنى طشتى وةرطرتبوو كة دةهاتنةوةو ثةيوةنديان بة دةزطا جاسوسيةكانةوة 
دةكردءضاالكى سةربازىءضةكدارييان بؤ رذَيم دةكرد، بةشَيوةيةكى رونرت بؤنيازثاكى 
بضَيت  دةبواية  سياسيةكان  اليةنة  ثَيشمةرطةى  بؤ  بةتايبةتى  طةراوة  هةركةسيضكى 
سةرى تَيكدةرَيك بةديارى بهَينَيتةوة، جا ئةو سةرة ئةطةر شَيتَيكى بَيطوناهيش بوواية 
طرنط نةبوو، طرنط ئةوةية كةسَيكى دةخستة ناوبازنةى تاوانةكانةوةو لةسةر تاوان 

راى دةهَينا.
2. )ئةو خوَيندكارة ئيرباهيم مستةفا عبدولكةريم كؤكؤيى بوو كة لة لَيبوردنةطشتيةكةى 
خؤيان  سلَيمانى  لة  ثةنابدةنء  خؤيان  توانيبوويان  طةرابوونةوةو  1988دا  ساىل 
بشارنةوة( سةرئةجنام نةيتوانى خوَيندن تةواو بكاو ئَيستاش لة شارى هةلَةجبة دةذى.

ثؤل  بةئاسانى  لةطوندةكانياندا  ساواشةوة  بةمنداآلنى 
كةمثةكانى  دةبرانة  دةبوونء  بكوذةكانيان  تةسليمى  ثؤل 
كوشنت  نةك  بوون،  لَيبوردن  ضاوةِروانى  كؤكردنةوة،لةوَيش 
ضونكة بَيتاوان بوون، كاتَيكيش بريارى بةكؤمةَلكوشتنيان 
طؤِرةكانةوة،  ضوونة  مليانداو  بةئاسانى  ئةوان  دةرضوو، 
بة  ثَيويست  بَىء  تةواو  كوشتنيان  بريارى  ئةوةى  وةكو 

راضةنني نةكات..؟!! 
كات  هيض  تاوانباربوون،  بةعسدا  لةلؤجيكى  ئةوانةى 
بؤ  لَيبوردنى  ئةوانةشى  نةبوون،  لَيبوردن  شايانى 
دةركردبوون، ئةو كوردانة بوون كة بةعس لة راطةياندنةكانيدا 
ئريان  بةكرَيطرياوى  بةخيانةتكارو  بَيشةرمانة  ئاشكراء  بة 
ضاوبةستةكَىء  تةنها  لَيبوردنةش  ئةو  دةبردن،  ناوى 
ئةوخةَلكانةى  دةنا  بوو،  ضةواشةكارانة  سياسةتَيكى 
كةلةئاوارةيى طةرِانةوة وَيراى ئةوةى لةذَير بؤمبارانء كةشء 
بةتاَلء شكستَيكى  بةدةستى  زستاندا  هةوايةكى ساردى 
خةَلكانَيكى  بوو،  بةجيهَيشت  نيشتمانيان  طةورةوة 
لَيقةوماو بوونء زؤربةيان بةتايبةتى هةَلةجبةييةكان بةسةر 
هةَلةجبةييةكت  بةدةطمةن  طةرِابوونةوة،  خاَليدا  هةوارى 
بةضةكى  خَيزانةكةى  زياترى  يان  كةسَيك  دةستدةكةوَيت 
لةطةرِانةوةياندا  ئيدى  نةدابَى!!  لةدةست  طيانى  كيمياوى 
طشتيدابَى  لَيبوردنَيكى  لةسايةى  ئةطةر  بةتايبةتى 
ثَيويستيان بةدةستطريؤيىء هاوكارى بوو، ض جاى ئةوةى 
ثَيويستيان  ئةوان  بةديوَيكيرتدا  ثلةدوو!  هاوآلتى  بكرَينة 
بةوة بوو داواى لَيبوردنيان لَيبكرَيت نةك بنيء داواى لَيبوردن 
بةتاآلنربدبوونء  كةسةروماَل  بكةن  تؤتاليتار  لةرذَيَيكى 
لَيى دابوون،  ماَلءحاَل شَيواندبوونء بةضةكى قةدةغةكراو 
داواى  حكومةت  بةوةبوو  ثَيويستيان  ئةوان  لةراستيدا 
لَيبوردنيان لَيبكات و قةرةبووى مادىء مةعنةويان بكاتةوة، 
لَيبوردنةكان  بةبريارى  لةسةرسنورةكانةوة  ئةوانةى  كةضى 
هةرطيز  نةكوذرابى،  بوبَىء  ياوةرى  بةخت  ئةطةر  طةرانةوة، 
بة  ئةمرؤش  تا  وآلتةء  ئةم  ئاسايى  هاوآلتيةكى  نةبوونة 

قورسى باجةكةى دةدةن. 
كورد  طةل  ناسنامةى  سرينةوةى  ثاكتاوكردنء  هةوَل 
بةعسدا  لةخةياَل  لةئاشتيدا  ض  لةشةِرداو  ض  بوو  ثلنَيك 
لةكؤمةَلكوذى  سَلى  دةكردء  رةشةكوذى  شةِردا  لة  كارابوو، 
نةدةكردةوة، ض لةطةَل ثَيشمةرطةو ض لةطةَل سظيلدا ضةكى 
لؤذيكى  كرد،  دة  تاوانى  بةكاردةهَيناو  قةدةغةكراوى 
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مل  لؤذيكى  تؤتاليتار  هةرسيستمَيكى  وةكو  بةعس 
سياسيش  سيستمَيكى  وةها  نيازى  بوو،  ثَيكةضكردن 
بطؤرَيتة  هؤمشةندةوة  لةبوونةوةرَيكى  مرؤظ  ناترازَى  لةوة 
سةربوونةوةرَيكى دةستةثاضةو ملكةض، تاكَيكى ئامادة بؤ 
كوشنتء خؤبةكوشتدان، بونةوةرَيك خاوةنى هيض ثَيناسةو 
ئةوخوازيارى  نةبَيت،  ئةخلقى  ياسايىء  شوناسَيكى 
تاكَيكى  جَيبةجَيبكات،  فةرمان  تةنها  بوو  كؤمةَلطةيةك 
كؤمةآليةتى دةويست ئامادةبَيت هةرشوناسَيكء ماهييةتَيك 
وةرطرَى كةبةعس لَيى دةخوازَى يان ثَيى دةبةخشَى، ئةمةش 
داهَينانى خودى بةعس نةبوو بةَلكو مةرجعى بريى شؤظَينى 
عةرةبى بوو كة خودى بةعسى بةرهةمهَينابوو، هةربؤيةشة 
شؤظَينيزمةكانى  دةرةجةدارة  لةئةفسةرو  لةسةرةتاوة 
كةس  ئاية  ثَيكرد،  دةستى  موخابةراتةوة  ئةمنء  سوثاو 
ساثادا  لةناو  بدؤزَيتةوة  ثايةبَلند  ئةفسةرَيكى  هةية 
خؤى  شوناسى  ماهيةتء  خؤى  هةبووبَى  ئةوةى  مافى 
نةخري.. بَيطومان  دةَلَيم  دةدةمةوةو  وةآلمم  من  بدؤزَيتةوة؟ 

ثريؤزى  نيشتمانء  ثريؤزى  بةناوى  ئةوكةسانةى  لةثَيشةوة 
لةهةموو بةهايةكى ياسايىء ئةخلقى  نةتةوةى عةرةبةوة 
مةرجى  لَيسةندنةوة،  ئازاديةكى  هةموو  بةتاَلكردةوة، 
بةداماَلينى  ثةيوةستبوو  ثؤستةباآلكان  بؤ  سةركةوتنيان 
سةركةوتنى  بَيطومان  ئينسانيانةوة،  ئةوبةها  هةموو 
سيستمى سياسى بةعس لةوَيوة دةستثَيدةكات، بَيدةنطى 
دةبيستني  يان  دةبينني  كاتَيك  بؤية  دلرةقيدا،  لةبةرانبةر 
ثَيشيلكارى  لةتراذيدياو  لَيوانن  ئةنفال  حيكايةتةكانى 
ئةمنء  سوثاو  بةرثرسانى  كة  بزانني  دةبَيت  مرؤظ،  مافى 
بؤية  تَيكشكاندووة،  خؤيان  ئازادى  لةثَيشةوة  موخابةرات 
تَيكشكاندنى مرؤظةكانى تريان بةالوة ئاسايى بوو، ئيدى 
مةرجَيكى  هيض  لَيقةوماوةشدا  خةَلكة  ئةو  لةثةالماردانى 
ياسايىء ئينسانى نةمابوو ئةوان ثَيوةى ثابةندبنء سَلى 
لَيبكةنةوة، هةروةكو هيض ثَيوانةيةكى ياسايء ئةخلقيش 
هةموو  بةو  ثَيش  ثابةندبنء  ثَيوةى  ئةوان  نةمابوو 

ثَيشيلكارية بطرن. 
شارى  كيميابارانكردنى  ئةنفالء  تاونى  هةربؤيةشة 
هةَلةجبة نةبوونة مايةى هةَلوةستةى ئةفسةرو ثلةدارةكانى 
نةمابوو  ئةوةى  مافى  دةرةجةدار  لةبةرئةوةى  بةعس!؟ 
ئةفسةرو  دى؟!  ئةوانى  جاى  ض  بكاتةوة  خؤى  بريلةذيانى 
بوون  كةسانَيك  كؤَلةوارترين  بةعس  دةرةجةدارةكانى 

طشتييةوة،  مافى  مرؤظء  مافةكانى  هوشيارى  لةبارةى 
ئةوان لةسةرمافةكانى مرؤظ ء بةهاى ديوكراسى هيضيان 
نةبوون،  نيودةوَلةتيةكانيان  تاوانة  شارةزايى  نةدةزانىء 
رةنطة باشرتين منونة ئةو قسةية بَيت كةسوَلتان هامشى 
داكؤكى  وةكو  كردنياندا  دادطايى  لةكاتى  بةرطرى  وةزيرى 
ياسايةك  مبانزانيباية  خؤى  كاتى  )ئةطةر  ووتى:  لةخؤى 
ثَيمحاكةمة  ئَيمةى  ئَيستا  ئَيوة  ئةوياسايةى  وةكو  هةية 
نةدةكرد،  تاوانةكةمان  بةشدارى  ئَيمة  كاتة  ئةو  دةكةن، 
شتَيكى ترمان دةكرد، هةرضةند ئةم قسةية ناكاتة برائةتي 
تةنانةت  و  املغفلني(.  حيمي  ال  )القانون  ضونكة  سولتان 
و  ئازايةتي  لةسةر  بوو  سور  بةَلكو  ثةشيمامن  نةيوت 
دلريي خؤى كة ئةوكاتة ئةجنامي داوة.( ئةوةى لة ِرةفتارى 
واتاى  رةنطدةداتةوة  بةعسدا  دةرةجةدارةكانى  ئةفسةرو 
ئايدؤلؤجياى بةعسة، بةعسيش خاَل  بةَلكو  نية،  لَيبوردن 
ئةفسةرة  ئةو  لةشةِردا  لَيبوردةيى،  لةهةرواتايةكى  بوو 
سظيلءلةئاشتىء  طيانى  بةردةداية  نةشارةزايانةى 
طشتييةكانيشدا  لةلَيبوردنة  تةنانةت  طفتوطؤكانيشدا، 

بؤدةرفةتى تؤلةسةندنةوة دةطةرِاو ثلنى دادةنا،
 رذَيَيك هةميشة لةبؤسةدا بوو، دةرفةتةكانى دةقؤستةوةو 
ئاشتيخوازانة،  تةندروستء  هةرضارةسةرَيكى  لة  خاَل 
دةنا  دةكرد،  كارى  مةرطدؤستانة  مةيدانء  دةهاتة 
ضارةسةركردنى كَيشةى سياسى كورد ضارةسةرى كَيشةى 
بةرذةوةندى  ئةطةر  سياسى  سيستمَيكى  بؤ  عرياقيشة 
لؤجيكَيكى  لةهةر  خاَل  بةعس  بوَيت،كةضى  عرياقى 
نةيارةكانى خؤى  دارَيذراوةوة  بةثلنءبةرنامةى  تةندروست 
لةطؤِردةناو  نةتةوةيةكى  زيندووى  خةونى  ثاكتاودةكرد، 
خةونى  جَيدةكرد،  جَيبة  خؤى  فاشيانةكةى  خةونة 
لةنيازة  بوو  يةكَيك  لةعرياقدا  كورد  نةتةوةى  ثاكتاوكردنى 
بةتايبةتى،  بةعس  حزبى  بةطشتىء  دةوَلةت  ئاشكراكانى 
بؤية هةميشة لة ثشت طفتوطؤكانء لَيبوردنةطشتيةكانةوة، 
بةشَيوةيةك لةشَيوازةكان طةرموطورِتر بؤسةرخستنى ثرؤذة 
جينؤسايدكردنء  ثلنى  كارء  دةكةوتة  شؤظَينيةكانى 

سرينةوةى شوناسى نةتةوةى كوردى دادةنا. 
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ئةو رؤذةى كة لَيبوردنة طشتيةكة دةرضوو  براكةى من لة نوطرةسةملان طيانى لةدةستدا

شوَين: هةَلةجبةى شةهيدان 
كات: ٥ى ئَيوارة 

ريكةوتى: 2014/4/24 
ديانة: عومةرحمةمةد 

هاوكاران: هَيمن عةبدوآل، مسكؤ سابري 

رؤذَيك زةنطَيكى نةناسراوم بؤهات، كة وةآلمم دايةوة ثَيشئةوةى 
وطؤظارى  هةَلةجبةييةكان  ئةنفالكردنى  باسى  بناسَينَيت  خؤى 
ساَلَيك  ماوةى  تةلةفؤنةوة  ئةو  لةدواى  بؤكردم،  ئةنفالستانى 
زياتر بَيئةوةى ضاومان بةيةكرتى بكةوَيت ثةيوةنديان بةردةوام 
ئةنفال  دؤسَيى  ناساندنى  لةخةمى  بةردةوام  ثياوة  ئةو  بوو، 
بووين  هاوخةم  ئةوة  لةسةر  هةردوكمان  بوو،  هةَلةجبةييةكاندا 
لةبرى  كةضى  ئةنفاليشكراوة  كيميباران  جطةلة  هةَلةجبة  كة 

ئةوةى ئةم تاوانة بةجيهان بناسَيندرَيت هَيشتا نةك لةناوخؤى 
ثَيويست  وةك  هةَلةجبةييةكانيش  خؤى  لةالى  بطرة  كوردستان 
بوو  دةمَيك  عةبدوآل  فةريد  وةك  عارفيش  عةلي  نةناسَيندراوة. 
كاتةوة  نةبوونى  و  سةرقاَل  بةهؤى  بةآلم  بوو،  ثَيدا  ثةيامن 
لة  كةمرت  لةماوةي  خؤشبةختانة  دواكةوتبوون  ديدارةكانيان 
مانطَيكدا نةك هةر ئةو دوو بةرَيزة بةَلكو زياتر لةضوار ديانةم 
دةخيوَيننةوة  لريةدا  ئةوةى  سازكرد،  هةَلةجبةييةكاندا  لةطةَل 
لةسةر  تةمومذ  بةهيوام  هةَلةجبة  ئةنفالكراوَيكى  لةطةَل  ديدار 

دؤسَييةكى طرنط البةرين.
دةزانى  خؤت  زؤردواكةوت  ديدارةكةمان  ببورة 
ئةنفال  دةربارةى  تؤديدارَيك  و  من  بةنيازبووين  لةمَيذة 
ئةو  دةكةم  لَيبوردن  داواى  من  سازبكةين  هةَلةجبةييةكان 
تةنانةت  كة  بؤئةوةية  بةَلكو  تةنيا  بة  تؤنية  بؤ  داوايةشم 

دؤسَيى  بة  طرنطى  ثَيويست  وةك  ئةنفالستانيش  طؤظارى 
بؤ  ئةودةرفةتةمان  بةهةرحاَل  نةداوة  هةَلةجبة  ئةنفال 

نةِرةخساو دواكةوت بؤ ئَيستا زؤر بةخريبَييت.
راستة سوثاس هةَلبةت منيش ئاطام لةوةزعى تؤية.زؤرسوثاس 
الة ناوى خؤتةوة  كةواتة فةرموو بادةست ثَيبكةين و سةرةتاش ب

دةستثَيبكةين؟ ئةطةر بكرَيت ناوى سيانيت بلَييت؟
ناوم عةل عارف ئةمحةدة.

ساَل ضةند لةدايكبووى 
 1971/12/27

ثَيشرت لةكام طوند بوون ثَيشئةوةى بَينة هةَلةجبة؟
ئَيمة لةطوندى زةمةقي بووين لة خوار شارى هةَلةجبةوة.

واتا تؤ لةطوندى زةمةقى لةدايكبوويت؟
ماَل  ماوةيةك  بؤ  تةنها  لةدايكبووم.  هةَلةجبة  لة  بؤخؤم  من  نانا 

باوكم ضوونةتة ئةوى. 
و  بوون  سةرقاَل  بةضييةوة  هةَلةجبة  لةكيميابارانى  بةر 

خؤتان بةضى دةذياند؟ 
من ئةو كاتة خوَيندكاربووم لةسةرةتايى و لةناوةنديش هةرلرية 

بووم هةتا ساَل كيميابارانةكةى 1988.
سةرضاوةى بذيويتان ضى بوو؟

دوكامنان هةبوو، كارى نانةوايان دةكرد بةوة دةذياين.

عةلي عارف ئةمحةد
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خانةوادةكةتان ضةند سةرخَيزان بوون؟
ئَيمة ضوار براو ضوار خوشك بووين، باوكم دوو خَيزانى هةبوو، 

خوشكَيكمان لة خَيزانةكةى ترى باوكمة.
لةيةك كاتدا دوخَيزانى هةبوو يان لةيةكَيكيان جيابووةتةوة 

ئينجا ذنى دووهةمى هَيناوة؟
نانا يةكةميان لَيى جياببووة ئينجا دايكمى هَيناوة ئَيمة لة ذنى 

دووهةمني.
خَيزانى يةكةمى ناوى ضى بوو؟

ثريؤز ئةمحةد حةمة اغا.
وتت لةو يةك خوشكمان هةية، هةرئةوة؟

بةَل هةرئةو خوشكةمان لةودايكةمانة ئَيستا ئةويش لة سويدة.
ناوى ضيية؟
ناوى نةسرينة.

ئةى دايكى خؤت ناوى ضيية؟
ئامينة حسني ئةمحةد 

ئةى خوشك وبراكانى خؤت ناويان ضيية؟
عصمةت،  مرييةم،  خؤم،  و  سامان  فةرحةت،  عزةت،  ئةنوةر، 
ئةو  كة  بوو  براطةورةمان  ئةوة  كة  برام  ئةنوةرى  عاليية( 
لةوَيية.  هةروا  روفاتةكةى  ئَيستاش  مردووةو  لةنوطرةسةملان 
فةرحةت  و  عزةت  نةكةوت،  ئةنفال  هةربةرثرؤسةى  ئةو  سامان 

و مرييةم.
ضةند كةستان بةرشاآلوى ئةنفال كةوتن؟

تةنها دوخشكم و برايةكم بةر ثرؤسةى ئةنفال نةكةوتني ئةوان 
ماَل خؤيان جيابوو. ئةوان لةطةَل ئَيمةدا نةبوون بؤية بةرنةكةوتن.

ضةند كةستان بَيسةروشوَينة؟
تةنها ئةوبرايةم كاك ئةنوةر تةمةنى 24 ساَل بوو واتة مواليدى 

1964 بوولةوَى وةفاتى كردولة نوطرةسةملان ناشتمان.
بابطةرَيينةوة بؤ هةَلةجبة بَيطومان تؤ يادةوةريت لةهةَلةجبة 

هةية خؤشرتين يادةوةريت كة هةرطيز لةبريت ناضَيتةوة؟
جا ئةوةى كة منةكطريى خاك و وآلتى خؤى بَيت هةموو رؤذَيكى 

هةر يادةوةريية من ضةندين شوَين طةراوم لة خوارى عرياق، لة 
ئريان شوَينى خؤشى وةك هةَلةجبة نةيان هةذاندووم، من ناتوامن 
يادةوةرييةكامن.  لة  بؤبكةم  تايبةتت  ساتَيكى  دةستنيشانى 

سروشتيكى  هةَلةجبة  بووة،  خؤش  و  جوان  بةالوة  هةموويم 
زؤرجوانى هةية، ئاوهةواو كةشَيكى تايبةتى خؤى هةية. 

بوو  ئارام  بوو،  لة ض دؤخَيكدا  هةَلةجبة  كيمياباران  ثَيش 
ياخود كاريطةرى هةلومةرجى شةِرى بةسةرةوة بوو؟

لةدؤخَيكى  هةَلةجبة  كيميابارانيش  ثَيش  نةبوو  ئارام  نةخري 
خةراثدا بوو، حكومةت هةميشة لة بؤسةدا بوو بؤ ئةم شارة.

ضى دةكرد والةبؤسةدا بوو ضى دةرهةقى هةَلةجبةييةكان 
دةكرد؟

ئةوةش  داطرت،  دةوروبةرى  دَيهاتةكانى  لةثَيشةوة 
كاريطةرييةكى دةرونى و ئابورى زؤرى لةسةر خةَلكى ناوضةكة 
هةبوو، خةلكى هةَلةجبة هةم وةك سةيرانطا ئةو طوندانةى بةكار 
ئيرت  لَيدةبينى.  سودى  ئابورى  سةرضاوةى  وةك  هةم  دةهَيناو 

رزطارى  بةعس  وستةمكارى  زوَل  لة  دةيويست  هةميشة  خةَلك 
دةكرانةوة.دةنطى  سةركوت  دةكردو  خؤثيشاندانيان  بَيت، 

نارةزاييةتيةكانى كث دةكرانةوة.
ثَيش كيميبارانى هةَلةجبة لرية خؤثيشاندان دةكرا؟

 1987 ساَل  ئايارى  13ى  لة  كيمياباران  ثَيش  ضؤن  ئةى  بةَلَ 
طوندَيكى  بامؤك  لةدةشتى  خةَلك  كؤمةَلَيك  كرا  خؤثيشاندانَيك 

قةراغ هةَلةجبةية بةزيندوويى زيندة بةضاألكران.
هةَلةجبة  كيميبارانى  تاوانةطةورةكةى  رؤذى  ثَيش  كةواتة 

كؤمةَلكوذييةكى تر بووة لةم شارةدا؟
بةَلَ بةَل. ئةو كؤمةَلكوذيية ساَل 1987 بوو.

 1974 ساَل  لة  ئاشقانيش  كانى  تاوانى  ثَيش  بيستوومة  من 
بةناثاَل  قةدةغةكراوةوة  بؤمبى  بةهؤى  هةَلةجبة  ترلة  جارَيكى 

لَيدراوةوكؤمةَلكوذييةكى تربووة لةهةَلةجبة؟
دةهات  تةيارة  دَيت  بريم  بةآلم  بووم،  منداَل  من  ئةوكاتة  بةَلَ 

بؤردومانى دةكرد. 

1974 ضةند  ذمارةى قوربانيةكانى ئةو بؤردومانةى ساَل 
كةس بوون؟

بةداخةوة ذمارةيان نازامن. ضونكة من ئةو كاتة منداَل بووم.
ئةى كةس بؤى نةطرياويتةوةو باسى بكات؟

كردووةو  بؤردومانى  هاتووةو  تةيارة  كة  دةكرد  باسيان  با 
ناثاملةكان ئةوةندة قورس وبةهَيزبوون ئاوى لةزةوى دةرهَيناوةو 
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وَيرانكارييان خستووةتةوة.
كَى بؤى دةطريايتةوة؟

من خؤم بةبريم دَيت لة يادةوةريدا دَيتةوة. بةآلم وةك كَى بؤى 
طريَِاوةمةتةوة زؤركةس باسيان دةكرد. 

تؤ بةشدارى خؤثيشاندانةكانى ساَل 1987ت دةكرد؟
بةَلَ من بة كردةوة بةشداريم كردووة. 

كةس  ضةند  بةضالكران  زيندة  وادةلَيى  ئةوانةى  ذمارةى 
بوون؟

هةتا خزمى  بووةو  ئةوة  بةآلم  نازامن،  ذمارةيان  بةوردى  راستى 
خؤمشانيان تَيداية. هةندَيكيان هةر بةسةر دةمناسني.

لةو  وا  خزمةكانت  يان  دةتناسني  تؤ  ئةوانةى  بوون  كَى 
كؤمةَلكوذييةدابوون؟

كاك  بوو،  خؤمان  لةطةرةكى  ئةوة  هةبوو،  سةيد سةمةد  حاجى 
عةبدوالقادر بوو، عومسانى خاوةر، دواى ئةوةى بريندار بوون 
لةدةشتى  خةَلكةوة  بةبةرضاوى  دةريانيانكردو  لةخةستةخانة 

بامؤك زيندة بةضاَليانكردن. 
دواى  ياخود  بةضاَلكراون؟  زيندة  كة  هةية  بةَلطة 

طوللةبارانكردن و كوشتنيان بةكؤمةَل ذَير خؤَلدراون؟
وبةزيندويي  بةبريندارى  بةآلم  نازامن  ئةوةيان  وةآلهى 
لةخةستةخانة دةريانكردوون، لةوَى ئيرت نازامن ضؤن بووة. بلَيم 

بةضاو بينراون نازامن بةآلم مادام بةزيندويى براونةتة ئةوَى واتا 
زيندة بةضاَلكراون.

بةدةست  رؤذ  ضةند  كيميابارانةكة  كاتى   1988 ساَل 
ثَيشمةرطةوة بوو ئينجا كيميابارانكرا؟

مانطَيك  ثَيش  بوو،   1988 ساَل  بةهارى  سةرةتاى  تاوانةكة 
ثَيشمةرطة هةية، حكومةتيش  هَيزى  ئَيمة دةمانزانى مجوجؤَل 
نيازى خراث بوو بةرامبةر ئةم شارة ضونكة ثَيشرت دةيويست ئةم 
راطواست  رابطوَيزَى. وةكو ضؤن سةيد سادقى  بةتةواوى  شارة 
ئةوكاتة  لَيبكات،  وا  هةَلةجبةش  بوو  نيازى  سادق  سةيد  ثَيش 
ئازادى  هةناسةيةكى  دةيانويست  ماندووببوو  خةَلك  بةراستى 
طرتبوو  يةكيان  بوو،  لةطةشةسةندندا  ثَيشمةرطةش  هةملذن 
شارى  دةيانتوانى  ئةوان  ثَيكهَينابوو،  كوردستانيان  بةرةى 
هةَلةجبة كؤنرتؤَل بكةن، بةآلم ثيلنةكانى حكومةت لةهى ئةوان 

حكومةت  ثَيبوو،  سادةوساكاريان  ضةكى  ئةوان  بةهَيزتربوو، 
ضةكى ثَيشكةوتووى هةبوو، سوثاثِرضةك بوو.

بؤضى نيازى بوو هةَلةجبةش والَيبكات هةندَيك باس لةوة 
من  بوو  هةَلةجبة  لة  تايبةتى  رقى  عرياق  دةكةن حكومةتى 
تايبةتة  رقة  ئةو  بزامن  هةَلةجبةييةكانةوة  لةدةمى  دةمةوَى 

ضى بوو؟
لةسةر  بوو، شارةكة  ثَيشمةرطة  و  وةآلهى هةر مجوجؤَل خةَلك 
زياتر  ئةوانة  دةطةِرا،  ئازاديدا  بةدواى  خةَلك  بوو،  سنور 

هؤكاربوون.
رزطاركراو  ثَيشمةرطةوة  لةاليةن  هةَلةجبة  كة  رؤذةى  ئةو 
و  لَيكردن  ثَيشوازييان  هةَلةجبة  خةَلكى  هاتنء  ثَيشمةرطة 
ثَيياخنؤش بوويان بة ثَيضةوانةوة.؟ ضاوةروانى كاردانةوةى 

توندى عرياق و مةينةتيان دةكرد؟
ضوارةمى  ثؤل  خويندكارى  بوو  ساآلن   17 تةمةمن  ئةوكاتة  من 
ناوةندى ثةيانطةى ئيسلمى بووم، ضاك بريمدَى كة ئةو رؤذةى 
هةتا  هةبوو،  تاقيكردنةوةمان  كرا  هةَلةجبة  كيميابارانةكةى 
وةزعةكة  ئَيوارةوة  هةرلة  بةآلم  دةكرد،  سةعيم  بةيانيةكةشى 
ضونكة  من  بةآلم  بوو،  نائاسايى  هةرزؤريش  بوو،  نائاسايى 
سةرقاَل سةعى كردن بووم، زؤر طوَيم بةو حاَلةتانة نةدةدا، ضونكة 
بةنيازبووم ئةو ساَلة ثلةيةكى زؤر باش بهَينم بةآلم بةداخةوة ئةو 

هةركة  بةيانيةكةى  تَيكضوو،  شتَيك  هةموو  طةورةيةكراو  تاوانة 
مةكتةب كرايةوة دايكم زؤر بةنارةحةت ئَيمةى ثةلكَيشكرد بردينى 
بؤماَل خاَلؤم ضونكة ئةوان ذَيرخانَيكى طةورةيان هةبوو، خةَلكيش 

لةترسى بؤردومانى ئريان خؤيان خزاندبووة ذَيرخانةكانةوة.
بؤضى ئريان بؤردومانى دةكرد؟ 

بةَل ئريان بؤردومانى ناوشارى هةَلةجبةى دةكرد، ناوشار ثِربوو 
زؤرى  سةربازَيكى  عرياقيش  حكومةتى  ثَيشمةرطة،  هَيزى  لة 
دياربوو  بوو،  دامةزراند  هةَلةجبة  ضواردةورى  لةسنورةكةو 
ثلنةكة زؤر طةورة بوو، قسةيةكى وا هةبوو كة قائيدى فريقةكة 

ئةم ناوضةيةى بة ئريان فرؤشتووة.
باشة ئةطةر هةَلةجبة لةاليةن ئريان و ثَيشمةرطةوة طريابوو، 
مادام ثَيشمةرطةو ثاسدارى تَيدا بوو بؤضى ئريان بؤردومانى 

ناوشارى هةَلةجبةى دةكرد؟ 
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ضواردةورى  طرتبوو،  زةمليان  ناوضةى  تةنها  ئريان  ثاسدارانى 
سنورةكانى طرتبوو هَيزى ثَيشمةرطةش لةناوشار بوو.

بةآلم تؤ وتت بؤمبارانى هةَلةجبةى دةكرد؟
هةَلةجبة  كوَيى  بةآلم  دةكرد،  هةَلةجبةى  ناو  تؤثبارانى  بةَل 

ئةوشوَينانةى سةربازو بنكةو بارةطاى حكومةتى تَيدا بوو.
ضؤن خةَلك بريى لة راكردن و خؤ دةربازكردن نةدةكردةوة؟

رابكات،  سريوان  بةرةو  ويست  ئةى  لَيشَيوابوو،  سةرى  خةَلك 
شَيوةيةك  بةهةموو  ئريان  بِروات  سلَيمانى  بةرةو  بؤئةوةى 
بؤمبارانى طردى طؤى دةكرد، ضونكة هَيزةكانى سوثاى عرياق 
لةوَى مؤَليان خواردبوو، لةبةرئةوة خةَلك نةيدةتوانى لةناو ئةو 
موجازةفةى  دةرضووة  لريةوة  ئةوةى  بؤية  بِروات  ئاطربارانةوة 
لةناو  لرية  تريش  خةَلكةى  ئةو  كردووة.  خؤيةوة  طيانى  بة 

ذَيرخانةكاندا مابوونةوة ضاوةروانى ئةوة بوون كة بارودؤخةكة 
ئارام بَيتةوةوراكةن.

ئةو  بةناو  سريوانةوة  رَيطةى  لة  دَيت  ثَيشك  كةست  تؤ 
تؤثبارانةدا رزطارى بوبَيت؟

خؤمان  طةِرةكةى  ئةو  خةَلكى  رؤيشنت  زؤر  خةَلك  هةية  بةَلَ 
سةيد  لةرَيطةى  هةبوو  سةيارةيان  لةوانةى  كةس  هةندَيك 

سادقةوة دةربازبوون. 
بةناو سوثاى  لةورَيطةيةوة  و  بيانناسيت  تؤ  هةية  ماَلَيك 

عرياقدا دةرضوبَيت؟
و  حةسةن  باوكى  تؤفيق  كاك  ماَل  منونة  بؤ  هةية  زؤر  بةَل 

حوسَينيان ثَيدةطووت.
حكومةتى عرياقى رَيطةى دةربازبوونى خةَلكى نةدةطرت؟

نةخري رَيطرنةبوو ضونكة ئةو بؤخؤشى سةرى لَيشَيوابوو.
كةواتة رَيطا بةرةو عةربةت وسلَيمانى كراوة بوو تاكة رَيطر 

تؤثبارانى ئريان بوو؟
بةَل هةر ئةوة بوو. 

ئةى بةرةو ئريان ئةو رَيطايانةش كراوة بوون؟
تةواو  بوو  لَيشَيوا  تةواوسةرى  عرياقى  حكومةتى  لةبةرئةوةى 

بَيئومَيد بوو، ئيرت ضةكى كيميايى بةكارهَينا.
نةيدةتوانى  خةَلك  كيمياوى  ضةكى  بةكارهَينانى  ثَيش 

دةربضَيت؟ 

نةخري ثَيش كيمياباران كةس رايندةكرد ضونكة سنورةكان ئاَلؤز 
بوون، هةموو وةزعةكة زؤر ئاَلؤزبوو، خةَلك هيضى لَي رون نةبوو، 

هةموو خةَلك خؤيان لة ذَير زةمينةكاندا شاردبووة.
ئةى ضاوةروانى كاردانةوةى توندى بةعستان نةدةكرد؟

هةَلةجبةش  بةخوا  بةخوا  دةيانطووت  بةتةمةن  ذنى  ثياوو  بةَل 
وَيران دةكرَى، بةآلم ئةم بؤضوون و ئةم قسةية ضؤن بآلوبووةوة 

من تَينةدةطةيشتم. 
هةريةكسةر  بوو  ضى  حكومةت  كاردانةوةى  يةكةم 

بةكيميايي وةآلمى دايةوة؟
ثَيشمةرطةو  بةدةست  هةَلةجبة  ئيرت  زانى  كة  لةثَيشةوة 
فرَيداية  بانطةوازييان  و  بةيان  هاتن  فرؤكةكان  ثاسدارةوةية 
خوارةوة راستى من هيضم بةردةست نةكةوت، بةآلم دوايى خةَلك 

ئاراستةى  بؤئةوةى  بووة  وةرةقة  هةر  نةبووة  هيض  دةيانطووت 
باوةربطرَيت. 

خةَلك ضى هةبوو بؤ خؤثاراسنت لة ضةكى كيمياوي؟
هيض هةرئةوةندة دةهاتن ئاويان دةهَيناو ثةرؤى تةريان دةهَينا 
دةيانطووت نةكا حاَلةتَيكى وا روبدات كيميايى بةكار بهَينَى رَيك 

قسةكةيان هاتةدى و ئةوةى ثَيشبينى دةكرا بة زيادةوة كرا. 
ئةى كةخةلك ثَيشبينى كيميابارانى دةكرد بؤضى ضووبونة 
دادةبةزَيتة  كيميايى  نةياندةزانى  مةطةر  ذَيرزةمينةكان؟ 

ذَيرزةمينةكانةوة بؤيان؟
خؤنةياندةزانى  بةآلم  دةهَينى  بةكار  كيميايى  دةيطوت  خةَلك 
كيميايى ضؤنة و ضؤن خةَلك دةكوذَى هيض ئةزموونَيكى ثَيشرت 

نةبوو بؤ وةها حاَلةتَيك. 
كاتى بؤردومانةكةت لةبرية؟ 

بؤمبارانَيكى  بوو  نيوةِرؤ  ثَيش  11ى  كاتذمري  دةورى  رَيك  بةَلَ 
وبةقورسى  بةضرى  زؤر  ئريانيةكان  ثَيشرتيش  بوو،  زؤر سةخت 
بؤمبارانى هةَلةجبةيان دةكرد، لةراستيدا خةَلكَيك هةبوون ثَيش 

كيميابارانةكة بة بؤمبارانى ئريان شةهيد ببوون. ئةوة راستية. 
ئَيوة ضيتان كرد ضؤن بريتان دةكردةوة بؤ خؤ رزطاركردن؟

وةك ثَيشرت باسم كرد دايكم ئَيمةى بردة ناو ئةو ذَير زةمينةى 
ماَل خاَلؤمةوة، لةوَى ماينةوة هةتا ئَيوارة كاتَيك هاتينة دةرةوة 
و  دةرضووين  لةهةَلةجبة  كة  مابوو،  رؤذى  نيوكاتذمريَيك  هةروا 
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بةثَى بةرةو سنورةكان بةرَيكةوتني. 
هةَلةجبة كيميابارانكرابوو كة لة شار دةرضوون.؟

بةلَََ تةواو ببوو 
يان  دةرضوون  بةسةالمةتى  خانةوادةكةتان  ئةندامانى 

كةستان شةهيد بوو؟
باوكم  ئامؤزايةكى  تةنها  نةبوو  شةهيد  كةس  لةخؤمان  ئيمة 

شةهيد بوو ناوى رةمحان بوو. 
ئيرت بؤكوَى ضوون؟

لة ثَيشةوة بةرةو ضاوط و باوةكؤضةك و دواتريش بةرةو ضياكان 
و بؤ سازان و سةرسنورةكان رؤيشتني، ئينجا لؤرى ئريانى هات 

سواريان كردين رؤيشتني بؤ ئريان.
ئيرت لة ئريان ضؤن طوزةرانتان؟

بةرةبةيان  هةتا  كردين  باريان  سنورةوة  لةسةر  ئَيوارة  كة  هةر 
ئَيمة بةرَيوةبووين بَى ئةوةى بزانني بؤكوَيان دةبةن، كة دابةزين 
شوَينَيك بوو ثايةطاى تَيدا بوو، ثَييان دةطوت كةنطاوةر، خةَلكى 
زؤر  دنيا  بووين  زؤر شةتةك  لةرَيطا  ماندوو  ئةو شارة هةمووى 
برات، دةبَيتة  لةوَى ئيرت ئةوةى كةنةتناسيوة دةبَيتة  ساردبوو، 
كةس  حةشرة،  رؤذى  دةتطووت  بوو  لَيقةومانَيك  دراوسَيت. 
بةكةس نةبوو، ذن هةبوو منداَلةكةى ئاوبردبووى، منداَل هةبوو 
ناوضةى  لة  بينيم  خؤم  بةضاوى  من  وونببوو،  لةدايكوباوكى 

طيانى  منداَلةكةيةوةو  دةمى  خستبووة  مةمكى  دايكَيك  سازان 
دةرضووبوو.

ناوى ئةو ذنةت نةزانى؟
نةخري بةداخةوة.

لةبريت  ئَيستا  هةتا  و  كاريطةربَيت  زؤر  كة  بينى  ضيت 
ناضَيتةوة؟

خةَلك وثاسدار وةك ليذنة دار تةرميان لةسةر يةك هةَلضنيبوو. 
تؤ ضةند كؤمةَلة تةرمى ئاوات بينى؟

من بةدرَيذايى ئةو رَيطاي سازانة تةرمم بينيوة. خةَلكم دةبينى 
طيان ئةدا، خةَلكم دةبينى تةثاوتل ئةكةوت، هةتا باوكى مامؤستا 
عةبدوحلةميدم بينى كةف لةدةمى دةهاتة دةرةوة. بائةوةش بَلَيم 
ئةو سنورةى ئَيمةى لَيوة رؤيشتني كةمرتين خةَلكى لَيمردبوون، 

ضونكة كوشتارةكة بةزؤرى الى عةنةبى طرتبوو.

و  كوردى  راطةياندنى  كة  سازانيش  ناوضةى  كةواتة 
لةو  و  بةركةوتن  زؤرلةوَى  ناكةن خةَلكَيكى  باسى  جيهانى 

رَيطةية شةهيدبوون؟
كيميايى  هةبوو  خةَلك  بينيم  خؤم  بةضاوى  دةَلَيم  ثَيت  من  بةَلَ 
كارى تَيكردبوو، ثَيدةكةنى، هةبوو دةطريا، خةَلك هةبوو ثَيستى 

سوتابوو، خةَلك هةبوو ئاوسابوو، دةمردن دةتلنةوة. 
وةك بزانى ضةند جؤرطاز لة هةَلةجبة بةكار هاتبوون.

جؤرى  دةكةم  باس  ئةوة  بينيومة  ئةوةى  نازامن  ئةوةيان  من 
طازةكان ضى بوون ئةوة نازامن. 

ضةند لةئريان مانةوة؟
ئَيمة ماوةى بيست رؤذ لة كةنطاوةر لةناو مةكتةبَيكدا ماينةوة، 
برايةكمان  و  خوشك  ببووين  شثرزة  تةواو  خانةوادةكةمان 
ونببوون دةبوو ضارةنوسيان بزانني، هةتا يةكمان طرتةوة زؤرى 

ثَيضوو، بةداخةوة دةيَلَيم لةوَيش ئةنفال بةضاوى خؤم بينى.
ضؤن؟ 

بوو  كرمان جةهةنةمَيك  ئؤردوطاى  بؤ  بردمانى  ئريان  حكومةتى 
بؤخؤى لةطةَل نوطرة سةملان هيض جياوازييةكيان نةبوو تةنانةت 
و  كرمان  دةيَلَيم  بةجةختةوة  وابوو،  وةكويةك  ئاوهةواكةشيان 
نوطرةسةملان رَيك وةكيةك وابوون. ئةوة ئؤردوطاى ئةفغانييةكان 
بوو ئَيمةيان بؤ بردبوو لةوَى نيشتةجَى كراين و ئَيمة لةوَى بة 

قاضاغى رامانكردو هاتينةوة بؤ سةرياس.
ببورة مادام وةك نوطرةسةملان ناوى دةبةيت كةمَيك باسى 

كرمامن بؤ بكة ناخؤشييةكانى ضى بوون؟
جارَى ئَيمة لةوَى ئاوارة بووين زمامنان نةدةزانى، لَيقةوماوبووين، 
بووين،  بَيبةش  كةسوكارمان  هةواَلَيكى  لةهةر  دوربووين 
ئاوهةوايةكى زؤر ناخؤش رَيك وةك خوارووى عرياق بيابان بوو، 
هيضى  بوو  بَيخزمةتطوزارى  زؤر  ئؤردوطايةكى  تةثوتؤزوطةرم، 
بةناضارى رامانكردو بةقاضاغى هاتينةوة  ئَيمة  تَيدانةبوو، بؤية 

بؤ ئؤردوطاى سةرياس. 
دةلني  كة  قسانةية  ئةو  ثَيضةوانةى  قسانة  ئةم  بةآلم 

ئريانيةكان ثشتيوانى كوردو هةَلةجبةييةكان بوون؟
كامريان  لة  يان  لةسةرياس  دةكرا  بوون،  باشرت  تر  كةمثةكانى 
ئةنفالكردمنان  وةكو  رَيك  كرمان  بؤ  بردمنان  بةآلم  بنني  دامان 
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وابوو. 
ئؤردوطاى كرمان ضةند كةسيان بؤ بردبوو؟

بةخوا بة تةواوى نازامن بةآلم زؤر بووين. ئيرت ئؤردوطايةك بوو. 
وتت ئيرت دواى ئةوةى لةوَى راتانكرد هاتنةوة بؤ سةرياس؟

بةَل هاتينةوة بؤ سةرياس هةَلبةت بةقاضاغ هاتينةوة وةزعَيكى 
كيمياباران  كة  بوو  ئةوة  وةكو  ديسانةوة  بوو  ناخؤش  زؤر 
بووين،  لة ثرسةدا  ئؤردوطاى سةرياس  لة  بةردةوام  كرابينةوة، 
خةَلك هةبوو بةتةواوى خانةوادةكةى تَيداضووبوو، هةبوو هيضى 
لةبارةى كةسوكارةكةيةوة نةدةزانى، هةبوو دايكى ونببوو، ئيرت 

وةزعَيكى زؤر ناخؤش بوو. 
ئَيوة ضةند مانةوة لةوَى؟

لةكيميابارانةكةوة كة هاتني هةتا طةِراينةوة ضوارمانطمان  ئَيمة 

ثَيضوو.
ئةى دوايى بةلَيبوردنى طشتى طةِرانةوة؟

بةكرَيطرياوةكانى  لةرَيطة  بةعس  حزبى  ضوارمانطةكة  لةدواى 
هةَلةجبة  لَيبوردنةو  كة  بآلودةكردةوة  ثِروثاطةندةيان  خؤيةوة 

ئاوةدان دةكرَيتةوةو خةَلك دةضَيتةوة بؤسةرماَل وحاَل خؤى. 
ئةوة قةناعةتبةخش بوو، خةَلك دةهاتنةوة بةو ثروثاطةندانة؟

زؤركاريطةر بوو، خةَلك بةوقسانة تَيكةوت.
هةرئةوةش واى لةئَيوةكرد بطةرَينةوة؟

بةَلَ ئَيمةش هةم ئةو ثروثاطةندانةو هةم خؤشةويستيمان بؤ خاك 
و وآلتى خؤمان و هةم بةرذةوةندييةكانى خؤمان كة لة هةَلةجبة 
ثروثاطةندانةى  و  راطةياندن  ئةو  ئةرَيوةآل  هَيشتبوون.  بةجَيمان 
سيخورةكانى بةعس زؤركاريطةرييان هةبوو بؤطةرِانةوةمان. خؤ 
ئَيمة بةضاودَيرى ئريانيةكان و بةفةرمى دةهَينراينةوةو بةفةرمى 
لةاليةن دةزطا ِرةمسييةكانى حكومةتى عرياقةوة وةردةطرياينةوة. 
بة  بةَلكو  نةهاتوونةتةوة  طشتى  بةلَيبوردنى  ئَيوة  كةواتة 

ثروثاطةندةى لَيبوردنى طشتى هاتوونةتةوة.
هةَلةجبة  بآلودةكردةوة حكومةت  دةنطؤيانةيان  ئةو  دةلَيم  ثَيت 
رؤذى  لة  بَيتةوة،  دةتوانَى  كةس  هةموو  دةكاتةوةو  ئاوةدان 
وةستا،  عرياق  و  ئريان  جةنطى  بوو  ئاطربةست   1٩88/8/8
نيازى  بة  لةوانةى  بووم  يةكَيك  من  هاتينةوة،   8/٩ لة  ئَيمة 
دووةم  دةورةى  تاقيكردنةوةكانى  بةشدارى  هامتةوة  ئةوة 

خولياى  بدةمةوة،  ئيمتيحان  تةواوبكةمء  خوَيندنةكةم  بكةم، 
و  نةهاتةدى  خةونةكةم  بةآلم  بووم.  خوَيندنةكةم  تةواوكردنى 

بةرثرؤسةكة كةومت. 
طشتيتان  لَيبوردنَيكى  دةرضونى  ضاوةروانى  ئَيوة  كةواتة 

نةكردووةو بةثروثاطةندةيةكى ناراست هاتوونةتةوة؟
نةكردبوو  تاوانَيكمان  هيض  نةبووين  تاوانبار  خؤئَيمة  ئاخر 
بؤدةربكات،  طشتيمان  لَيبوردنى  ئةوةبني  ضاوةروانى  هةتا 
ضةكداربووين  نة  بووين،  مةدةنى  خةَلكى  جةماوةربووين  ئَيمة 
بووين،  هةَلةجبةيى  بةَلَ  بووين.  اليةنَيكيش  هيض  نةثَيشمةرطةى 
بني  قاضاغ  هةتا  نةبووين  ثَيشمةرطة  بةآلم خةَلكى شاربووين خؤ 
ئةنفال  دةيزانى  ئريان  ئةطةر  بثرسني  دةبَيت  لريةدا  لةحكومةت. 
بؤ  دةكرَيني  ئةنفال  مبانزاياية  ئةطةر  دةيناردينةوة،  بؤ  دةكرَيني 

دةهاتينةوة بةردةستى رذَيَيكى وادِرندة؟ خؤ خؤمان لَيزيادة نةبوو. 
ضةندكةسَيك دةبوون كة طةرانةوة بؤسةر سنور؟

ئَيمة ئةوانةى لةسةرياسةوة ثَيكةوة هاتني ولةسةرسنورى تةوَيَلة 
طرياين وبراين بؤتةوارييةكةى سلَيمانى ودواتريش برديانني بؤ 

نوطرةسةملان 1152 هةزاروسةدوثةجناو دوو كةس بووين. 
ئةوان  طةيشنت؟  عرياقى  بةسوثاى  لةكوَى  لةثَيشةوة 
خراث  بةشَيوةى  ياخود  لَيتانكرد  ثَيشوازييان  ضييانكرد 

مامةَلةيان لةتةكداكردن؟ 
و  بةخؤمان  ئريانى  بةسةيارةى   1988/8/9 رؤذى 
لةوَى  تةوَيَلة  بؤسةرسنورى  هَينايانني  شتومةكةكامنانةوة 
سةيارةى  ريزَيك  لَيكردين  ثَيشوازييان  جوان  زؤر  عرياقييةكان 
ئَيمة  هاتني  و  سةيارةيانكردين  سوارى  وةستابوون،  سةربازى 
نزيك  لة  هاتني  كة  بةآلم  هةَلةجبة  بؤ  مبانبةنةوة  وابةنيازبووين 
وبروا  دابةزَى  كةس  يةك  نةيانهَيشت  ثَيطرتني  ثَيشيان  تةويَلة 
داهات،  تادرةنط  هَيشتيانينةوة  بدزَيتةوة،  بةملوئةوالداوخؤى 
لةناوئةمنيةتَيكى توندو تؤَلدا هَيشتيانينةوة تةنها يةك سةعاتَيك 
سةيارةكان  طؤسةيرمانكرد  طردى  كةهاتينة  مابوو.  رؤذى 
ئةوة  ومتان  بؤهةَلةجبة،  نامانبةنةوة  دةِرؤن  بةرةوسةيدسادق 
لةطةَل  درؤيان  زةرايةن  بؤ  دةتانبةين  ووتيان  دةبةن  بؤكوَيان 

كردين.
وتتان بؤ كوَيان دةبةن؟
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بةآلم  زةرايةن.  بؤ  دةتانبةين  وتيان  هاورمانكرد  بةَلَ  بةَل 
بؤ  برديانني  ولةوَيشةوة  عةربةت  بؤ  برديانني  درؤيانكرد 

تةوارييةكةى سلَيمانى.
لة  ئةوبةرثرسةى  زوتربيكةم؟  دةبوو  كة  ثرسيارَيك  ببورة 

تةوَيَلة وةريطرتن نةتانزانى ناوى ضى بوو؟
نا نةخري ضؤن بيزانني؟ نةماندةناسى. عةسكةربوون بةآلم دوايى 

رادةستى تةوارييان كردين. 
لة تةوارييةكةى سلَيمانى ضييان ثَيوتن؟

بوو  تراذيديايةك  ئةويش  دايانبةزاندين  كة  لةوَيش 
نوطرةسةملانَيك بوو بؤخؤى، ئةوَيش ثربوو لة خةَلكى هةذارى 
بةطشتى،  تر  دَيهاتةكانى  و  قةرةداغ  و  طةرميان  طوندةكانى 
طرتبويانن  ثَييانطةيشتبوو  دةستيان  شوَينانةى  ئةو  هةموو 

ئاذةَل  تةنانةت  دورلةروتان  رايانطرتبوون،  لةوَى  هَينابوويانن 
وحةيوانةكانيشيان هَينابوون لةوَى لة ناوحةوشةى تةوارييةكة 

كؤيانكردبوونةوة.
جَيطةى  بوو  طةورة  ئةوةندة  تةوارييةكة  حةوشةى 

خةَلكَيكى زؤرو ئاذةَلةكانيشيان ببَيتةوة؟
ئةو  ئَيمةش  تةنانةت  بوو،  طةورة  زؤر  تةوارييةكة  حةوشةى 
لةاليةكى  هةموويان  هَينابوومانةوة  ئريانةوة  لة  كةلوثةالنةى 
كةس  ِرؤيى  ئةوةش  ئيرت  فرَيدابوو،  تةوارييةكة  ناوحةوشةى 

نةيزانى ضييانلَيكرد بةهةرحاَل ئَيمةشيان كردة ناوتةوارييةكةوة.
ئةو  ذمارةى  لةسةر  بدةيتَى  زانياريم  دةتوانى  ببورة 

كةسانةى لةو كاتةدا لةتةوارييةكةى سلَيمانى راطريابوون؟
 1152 ئةو  هةموومان  ئَيمة  بوو،  تَيدا  زؤرى  زؤر  خةَلكَيكى 
هةزاروسةدوثةجناو دووكةسة هةموومانيان هَيناو هةموو لةناو 
تةوارييةكة بوون و خةَلكى تريش زؤربوون. بةآلم بائةوةش بلَيم 
حكومةت دةطةِرا ئةوانةى كة شةهيدى قادسية يان ديلى ئريانيان 
نةبران  هةبوو، هةرلةوَى ناوى دةنوسني ئةوانةيان جياكردةوةو 

بؤ نوطرةسةملان.
كةسيانت دةناسى لةوانةى بةو هؤيةوة بةربووبن؟

بةَل بةَلَ يةكَيك لةوانةى ماَل مامةى خؤم بوو بةناوى وةمسان 
بوون  خؤماندا  لةطةَل  ماَلءمنداَلةكةى  بوو  ئريان  ديلى  ئةو 

لةتةوارييةكة ئازادكران. 

هةرلةوَى لةتةوارييةكة ئازادكران؟
بةَلَ هةرلةوَى ئازاد بوون دوايى كة ئَيمة لةنوطرةسةملان بةربووين 

ضاومان ثَييان كةوتةوة. 
هةَلسوكةتى بةرثرسانى تةوارييةكة لةطةَلتاندا ضؤن بوو؟

لةوَى ئةوةى ثَيى بلَيى هةَلسوكةوتى مرؤظانة نةبوو، ئةوةى ئيهانةو 
سوكايةتى كردن بوو ثَييانكردين، ئةوةى ناخؤشى بوو بينيمان، 

ئةوةى بيانويستايةو بةعةقَلياندابهاتةية بةو خةَلكةيان دةكرد. 
مانةوةتان  و  راطرتن  هؤى  هَيَلرانةوة  لةوَى  ضةند  ماوةى 

نةزانى لةوَى؟
ماوةى هةفتةيةك هَيلراينةوة حكومةت لة رَيطةى ئيستخباراتةوة 
ئةوةشيان  تةنانةت  كؤكردبووينةوة،  لةسةر  وردى  زؤر  زانيارى 
دةزانى كة تؤ لةهةَلةجبة خانووى خؤت هةية يان كرَيضيت، ئينجا 
لةوخةَلكة  ورديان  زؤر  زانيارى  لةخؤمان  ثرسياركردن  كةوتنة 
كؤدةكردةوة، تةنانةت دةيانثرسى تؤ خانووةكةت ضةند ذوربوو؟ 
زانيارى  بووة؟  هةبوو؟ ضةند سةرئاذةَلتان  وئاوى خؤتان  زةوى 

زؤر ورديان لَيوةردةطرتني.
ببورة باثرسيارَيك بكةم. 

فةرموو.
بووناويتان  كَى  دةكرد  ئَيوة  لة  ثرسيارةكانى  ئةوةى 

نةدةزانى؟ 
نةخري 

نةتان دةزانى ئةمنة يان ثؤليسة يان ئيستخبارات بوو؟
بةَل ئيستخبارات بوو.

جلى  ياخود  سةربازى  بةَلةكى  بوو؟  ضؤن  جلةكانيان 
مةدةنى؟

جلى سةربازى تةوارى و ئةوانة لةكآلوسورةكان بوون1. 

1. )كآلوسورةكان( لرَيةدا مةبةسيت لة بريي سورةكانى ئينزبات نية، ضونكة بيجطة 
تايبةتةكانى سوثا بريى سوريان لةسةردةكرد. لةوبةشةى سوثا بةشَيكى ترى هَيزة 

ئةوانة تايبةت بوون بةآلم هةرضى ئينزباختانةكان و دةستةكانيان بوون بة رَيكخسنت 
وكؤنرتؤَل كردنى بازطةو بازرةكان بؤ ئةو سةربازانةى دةهاتنة ناوخةلَكةوة زؤرجاريش 
قؤناغ  ئينجا  دةيانطرتن  ئةوةى  ثاش  هةآلتوودا  سةربازى  بةدواى  دةطةران  ئةمانة 
و  تَيدةثةرين  زيندان  ضةندين  بة  سةربازى  ياساى  رَيكارى  كؤمةلَيك  بة  بةقؤناغ 
عارف  عةىل  كآلوسورانةى  ئةم  بةآلم  خؤيان.  بؤيةكةسةربازةكانى  دةيانطةراندنةوة 
باسيان دةكات جياوازبوون ئةوانة هَيزةكانى تةوارى و هَيزى تايبةت بوون كة برَيييةكى 
قاوةيى خودةى مؤرو سورباوييان لةسةر دةكرد، لةراستيدا ضةندين رةنطى بريى هةبوو 
لةوانة سةوزو رةش سةربازى ئاسايى لةسةريان دةكرد، سورى تؤخ ئينزيبات لةسةريان 
دةكرد، سورباويش هَيزةكانى تةوارى و هَيزى تايبةت لةسةريان دةكرد، ئةوةى عةىل 
باسى دةكات ئةوانة سةربة دائريةى ئةمن بوون بةناوى هَيزى تةوارى. بةكوردييةكةى 

دةبوونة هَيزةكانى فرياكةوتن و دائريةو معاونيةتةكانى ئةمن ئاراستةيان دةكردن.
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كةواتة جلى نيزامييان لةبةردابوو؟
بةَل بةَل جلى نيزامى لةبةردابوو. 

ووتت سوكايةتيةكى زؤمان ثَيكرا سوكايةتى وةك ضى؟ 
ئريانتان  دةوَلةتى  دةستى  ئَيوة  و  خائينن  ئَيوة  دةيانطووت 
قسةى  ئينجا  خؤمان  سةرخاكى  هَيناومانةتة  طرتووةو 
ئةوةيان  ناخؤشة  ثَيى  ئينسان  كةدةرونى  ئةوةى  ساردوسوك 
لَيدان  هةبوو  ضيرت  سوكانة  لةوقسةساردو  بَيجطة  ثَيدةطووتني. 
برسى كردن، ئةشكةجنةدانيش هةبوو ئةطةر بيانزانيباية يةكَيك 
قسةيةك دةكات و بؤنى نارةزايةتى دةربرينى لَيدَيت بؤمنونة هةر 
لَيدةكرديت  وايان  دةيانطرتيت  ئيرت  وةزعة  كةى  ئةمة  بتطوتاية 
ئةم  خةَلكى  بلَيم  بائةوةش  دةمبكةيتةوة.  ترنةتوانى  جارَيكى 
هةرئةوكاتة  مردووةو  سلَيمانى  تةوارييةكةى  لة  هةَلةجبةية 
شارةوانى سلَيمانى بردى كردى بةذَير خؤَلةوةو ئَيستاش كةس 

نازانَى تةرمةكةى لةكوَيية. 
ئيرت دواى ئةوة ضيتان بةسةرهات؟

ثارةى  لَيوةرطرتني  زانيارييةكانيان  هةموو  ئةوةى  دواى 
عرياقيشى  ثارةى  ئةوةى  تةنانةت  سةندين،  لَي  ئريانيةكانيان 
زؤر ثَيبواية هةرلَييان دةسةند ئينجا رؤذَيك هةمووخةَلكةكةيان 
دةستيانكرد  هَيناوة،  ثاسيان  بينيمان،  ناوحةوشةكةوة  بردة 
ئينجا  جياكردةوة،  ثياوةكانيان  لةثَيشةوة  بةجياكردنةوةمان، 
ذنةكان و دوايى كوِرةطةجنةكانيشيان جياكردةوة. ئةمة هةرلةناو 
حةوشةى تةوارييةكةى سلَيمانى لةثَيشةوة ذن ومنداَل و ثياوة 
ئةوانيان  ئةو ثاسة رية درَيذانة كرد، هةتا  ثريةكانيان سوارى 
دابني  بؤ  وثاسةوانيان  ثؤليس  مةئمورو  و  سةرنةخست  هةموو 
كردو  تاوتؤَى  ئةوانيان  نةهات،  تر  سةيارةيةكى  هيض  نةكردن، 
بةضةكةوة  خؤيانيان  مةئمورَيكى  وبؤهةرثاسَيك  سةرياخنسنت 
ثياوذن  نةما  دةسةآلتَيك  هيض  ئيرت  ثاسةكةوة،  ناو  خستة 
دواى  ئينجا  ناوئةوثاسانةوة،  خستة  جياكرانةوةوئةوانيان 
وةكو  تربوون  جؤريكى  ثاسانة  ئةم  هَينا  تريان  ثاسى  ئةوان 
رية درَيذةكان نةبوون، ئةو ثاسانة بؤ ثياوةكان ئةوانةى تواناو 

طؤِريان مابوو لةطةَل كوِرى طةنج خرانة ناو ئةوثاسانةوة.
بوون  ضؤن  تربوون؟  جؤرَيكى  ئةوثاسانة  وتت  ببورة 

مةبةستت ضيية لةوةى جؤرَيكى تر بوون؟

ضؤن  نازامن  بوون  جؤرَيك  بوون،  سةربازى  سةيارةى  ئةوانة 
دودةرطايان  تةنها  نةبوو،  ثةجنةرةيةكيان  هيض  بكةم  وةسفيان 
تر  ئةوى  بوو،  شؤفريةكة  هى  يةكَيكيان  ئةويش  هةبوو 
تةنها  نةبوو  رؤشناييةكى  جؤرة  هيض  بوو،  ئَيمة  بؤسةركةوتنى 
لة ئةرزةوة يةك كونَيكى تَيدا بوو هةروا )10 سم( سانتيمةترَيك 
دةبوو، ئةويش ثَيموابَى بؤميزكردن بوو، بؤية دةلَيم بؤ ميزكردن 
لةبةرئةوةى كة كةوتينة رَى بةهيض جؤرَيك وةستان نةبوو تةنها 
ئةطةر خؤيان بيانويستاية ئةويش بؤ ئيسراحةت يان بؤ ئيشَيكى 
خؤيان نةك بؤ ئَيمة، ئيرت كةوتينةِرى دنيا زؤر طةرمم بوو هاوين 

بوو.. ئاتوخوا بائةوةشم برينةضَيت باباسى بكةم.
فةرموو.

ئةوكاتةى ئةوثاسانةيان هَينا، كةخةريكى سةرخستنى ثياوةكان 

وطةجنةكان بوون، لؤرييةك هات كؤمةلَيكى ثانزةكةسيان بانطكرد 
بوون  تةوارييةكة  لةناوحةوشةى  شتومةكانةى  ئةو  بؤئةوةى 
باركردنى  بؤ  برد  طةجنة  ثانزة  ئةو  لةطةَل  منيشيان  باريانبكةن 
ئةو  لةسةرضةنضةى  وومت  بوو  دملخؤش  وثةخةَلة  ئةوشةخةَل 
ضوينة  بوو  تةواو  كةكارةكةمان  نايةينةخوارةوة،  دةبني  لؤريية 
وةرنةخوارةوة  لةوَى  دةكةن  ئةوة ضى  ووتيان  سةرئةوضةنضةية 
ومتان فةرقى ضيية بالرية سواربني لَيمان توِرة بوون بةسوكايةتى 
ديسان  وةرنةخوارة  ووتيان  دايانبةزاندينةوة  ناشرين  قسةى  و 

كرديانينة ناو ئةوثاسةموقةثةتانةوة. 
ضةند كةس بوون خرانة ناو ئةوثاسةوة؟

ئَيمة 18 كةس بووين خراينة ثاسَيكةوة. ثاسةكان كةوتنة رَى ئاطامان 
حاَلةتَيكى  نةبوو،  تَيدا  ثةجنةرةيةكى  هيض  ضونكة  نية  لةدةرةوة 
زؤرناخؤش بوو، رةتَليك سةيارة وةك سجن وابووكةوتنةرَى، ئَيمة 
نازانني بةرةوكوَى دةِروات. هةرلةناو حةوشةى تةوارييةكة هةندَيك 
ئَيمةش  دايانثَيمان  هَينابوو  عةلوةكةيان  طةنيوى  شوتيةكؤَلةى 
طةنى  شوتيانة  ئةم  تومةس  بةخواردنيان  دةستمانكرد  لةبرسان 
بوون و بؤرَيطةى ئةنفال بوون، ئةوانةى ئةوشوتيانةمان خواردبوو 
بوو  طةرم  زؤر  ئةوثاسانة  ناو  لةبةرئةوة  بوو.  زؤرخراث  وةزعمان 
ناضاربووين هةمووخؤمان روت وقوتكردةوة هيض هةوايةك نةدةهاتة 
ذورةوة عارةق وةكو ئاو لةبةرمان دةرؤيشت، خةريكبوو ئةثيشاين، 

خةريك بوو هةناسةمان لَيدةبرا.
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هيض ثةجنةرةوكونَيك نةبوو هةواى لَيبَيتة ذورةوة؟
بؤسةركةوتن  دةرطا  تاكة  يةك  نةدةرطا،  نةثةجنةرة  هيض  هيض 

ئةويش قفَلَيكى طةورةيان لَيدابوو لةو ديوةوة.
رةنطى ثاسةكة ضؤن بوو؟

رةنطى ئةوةى ئَيمة سةوز بوو هةندَيكى تر ئةوانةى لة ثَيشةوة 
بوون سثى بوون. 

يان  بوو  ثاس  سواريانكردن  ئةوةى  لةوة  دَلنيايى  تؤ 
شتَيكى ترى تايبةت بوو لة ثاس دةضوو؟

ثاس بوو كةثس كرابوو، بضوك بوو زؤريش طةورة نةبوو، وةكو 
ئةو هةذدةنةفةرييانةى الى خؤمان شتَيكى ئاوابوو بةآلم كةثس 

كرابوو هيض ثةجنةرةيةكى تَيدا نةبوو.
ئةى كوشنةكانى ضؤن بوون؟

هيض كوشنَيكى تَيدا نةبوو شتَيكى سادةوساكار بوو.
هةرتةختةشى تَيدا نةبوو لةسةرى دابنيشن؟

نةخري نا هيض هيضى تَيدانةبوو.
ئةو كونةى كةباست كرد لةكوَيى ثاسةكةدا بوو، لةسةر طاعيةكةى 

ئةويش من واى بؤدةضم هةر بؤ ميزكردن بوو.
بووة،  بةندييةكان  بؤميزكردنى  ئةوة  كة  بوويت  دَلنيا  تؤ 
لةوبروايةدا نيت كة بؤئةوة بووبَيت كة لةوَيوة هةوايةك بَيتة 

ذورةوة بؤئةوةى نةخنكني؟
ثَيدةضَيت بؤ ئةوةش بووبَيت.

دَلنيايت هيض كونَيكى ترى تَيدا نةبوو؟
لةنَيوان  هةبوو  ثةجنةرة  يةك  تةنها  نةبوو  تَيدا  ترى  هيض هيضى 
ئَيمةو سةربازةكةدا كة حةرةمسان بوو ئةويش بة شيشى ئةستور 
لةو  بةسرتابوو.  ئةويش  كرابوون  لةحيم  يةك  لةسةر  ثَيكةوة  كة 
جاربةجار  بوو  ثاسةوامنان  ئةوةى  مةئمورةكة  ثةجنةرةيةوة 
كوَييية؟  بؤ  دةكرد  بؤ  ئيشارةمتان  ئَيمةش  دةكردين  سةيرَيكى 

ئةويش سةرَيكى بادةدا دةيطوت نازامن.
لةو ثةجنةرةيةوة هيضيرتتان نةدةبينى؟

با لةوَيوة كيلؤمةترةكامنان دةبينى.

مةبةستت كام كيلؤمةترانةية؟ 
ئةوانةى لةسةر رَيطا نوسرابوون بؤمنونة ئةوَى ضةند كيلؤمةترة 

و بةغداضةند كيلؤمةترى ماوة.

كةواتة لةوكونةوة دةتانزانى بةرةو كوَيتان دةبةن؟
بةَلَ لةو تةنها ثةجنةرةيةوة دةمانزانى بةرةو خواروى عرياقمان 
و  ريم  بةثاسى  ئاشكراو  هةربة  ومنداَلةكان  ذن  بةآلم  دةبةن 

مةنشةئة2 برديانن و خةَلك هةمووى سةيرى كردبوون.
مادام ئَيوة دةتانزانى بةرةوكوَى دةِروا كةى زانيتان بةرةو 

سةماوةو نوطرةسةملان دةِروات.؟
ئيسراحةتى  بؤ  سةيارةكان  كة  ئةويش  دةمانبينى  جاربةجار 
خؤيان يان بؤبةنزين تَيكردن دةوةستا لةو ثةجنةرةيةوة تابلؤى 

سةرجادةكةمان بةكةمى دةبينى. 
كةميش  خواردنَيكى  ئاوو  دةتوانى  نةتان  كةدةوةستان 

بةدةست بهَينن؟
دةيطوت  دةهات  مةئمورةكة  لةو وةستانانةدا  هةندَيكجار  نةخري 
وةكو  بؤدةهَينني.  شتتان  دةركةن  ثارةكانتان  ثَيويستة  ضيتان 
بؤمان  هةروا  ئَيستاش  بةآلم  ئةوشتانة.  و  ثسكيت  ئاوو  ميوةو 
وةزعَيتة  لةو  ئَيمة  نةكةوت  بةهيض  ضاومان  هةرطيز  دةهَينن! 
باوةربكةين  ناضاربووين  باسكرديت  بؤم  كة  خراثةدابووين 
هةندَيك ثارةمان ثَيبوو ئةوةشيان لَيمان سةند بَيئةوةى هيضمان 

بؤ بَينن.
ثارةكانيشيان لَيدةستاندن؟

نةدةهَيناين.  بؤ  هيضيشيان  و  ليدةستاندين  ثارةشيان  بةَلَ 
ئةمةش وةك ئيهانةيةك بوو. كاك بارام هةية دوايي بؤى طريامةوة 
بوون،  شةهيد  بةكيميايى  لرية  باوكى  و  دايكى  هةبوو  كضَيك 
لةرَيطةى نوطرةسةملان زؤر تيووى ببوو، داواى ئاوى كردبوو، 
بردبوويان بةحساب ئاوى بدةنَى ئَيستاش كةمن قسة لةطةَل تؤ 
دةكةم ئةوة 26 ساَل بةسةر ئةو تاوانةدا تَيدةثةِرَى هةر ئةو بردنة 

بوو سؤراخى نية.
كضةكة ناوى ضيية؟

نازامن ناوى ضيية بةآلم كضى كاك فةخرةدينة براكةى كة  خؤى 
بؤى طريَِامةوة ناوى بارامة.. 

زياترى  كةس   )20( لة  كة  دةوترا  درَيذ  ثاسَيكى  هةرجؤرة  بة  مةنشةئة  ثاسى   .2
دةطرت، بؤ منونة ثاسى جؤرى كؤستةر تةنها 20 نةفةرى دةطرت بةآلم لة عرَياق لةالى 
نةفةرَيكى  شوَينى  كرابووة  ئةويش  كة  ثاسكة  سةكنى  بؤ  هةية  شوَينَيك  دةرطاكةوة 
باسى  جؤرى  بة  بةآلم  نةفةرى،  ويةك  بيست   21 باسى  دةوترا،  ثَييان  لةبةرئةوة  تر 
رميى درَيذو مارسيدسيان دةطووت مةنشةئة ثَيدةضَيت ئةوناوة لةوةوة هاتبَى كة ئةو 
جؤرة ثاسانة لة سةرةتاوة هى كؤمثانياو دامةزراوةكان بووبَيت و دامةزراوةش بةزمانى 

عةرةبى ثَيى دةلنََي منشا.
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ئيرت دواى ئةوة ضى رويدا؟
خستني  سةريان  سلَيمانيةوة  لةتةوارييةكةى3  كة  رؤذةى  ئةو 
هةم  ترساو  لة  هةم  هةربةرَيطاوةبووين،  رؤذة  ئةو  بةدرَيذايى 
بَيهؤش  هةر  كةس  هةندَيك  ثَيدةضَيت  لةطةرمادا  هةم  و  لةبرسا 
خؤم  هؤش  بة  كاتَيك  لةوانة  بووم  يةكَيك  بؤخؤم  من  بووبن، 
هامتةوة هات وهاواروقيذوهوِربوو، فةرتةنةيةك بوو، هةرمةثرسة 
ووتيان  ثرسيارمكرد  كة  بوو،  وناخؤش  ترسناك  زؤر  وةزعَيكى 

ئةوة لةجادةى خؤَل اليدا دةمانبةن دةمانكةن بةذَيرخؤَلةوة.
ئَيوة ئةو هةستةتان لةال دروستبوو كة ئيرت دةتانكوذن؟

بةَل هةموومان طةيشتينة ئةوبروايةى كة ئيرت رؤذمان تةواو بوو 
لرية دةمانكوذن.

دواتر ئةو رَيطا خنؤَلة بةكوَيى طةياندن؟
نوطرةسةملان  لةناوحةوشةكةى  ناونوطرةسةملان  طةياندينية 

دايانطرتني و ئيرت رةزالةتى نوطرةسةملان دةستى ثَيكرد. 
بؤبكةيت  نوطرةسةملان  تراذيدياى  باسى  ثَيشئةوةى 
هةذدةكةس  ئَيوة  وتت  لَيبكةم؟  ئةوةت  ثرسيارى  دةمةوَى 

بوون لةناو ئةوثاسةدا كَيى ناسياوى خؤت لةطةَلدا بوو؟
هةموومان ناسياوى يةكرتى بووين براى خؤم و كوِرى مامةم و 

ئةو ثورزايةم ئائةمانة بووين بةيةكةوة.
ثاسةكة جَيطةى كةسى دةطرت مةبةستم ئةوةية هةرجَيطةى 

ئةو هةذدة كةسة دةبووةوة؟
بوو  خةريك  نةبوو،  هةناسةدامنان  ماوةى  دةلَيم  من  كورة 

ئةخنكاين لة طةرماو لةتينودا.
لةو  بووين  كةس   34 ئَيمة  دةَلَيت  هةية  تر  خةَلكى  ئاخر 

ثاسانةدا؟
ئةطةر بيانويستاية خةَلكى ترى تَيكةن دةيانتوانى. وةكو ثَيشرت 
عةرزم كرديت ئَيمة ويستمان لةسةر ضةنضةى لؤرييةكة سواربني 
دوايى دايانطرتني بؤ ناوئةو ثاسة ئةويش ئاخر سةيارة بوو، كة 

هات ئةويش بةختمان هةبوو كة هةرئةوةندة بووين. 
ئَيوةيان  كة  بينيبوو  ثاسانةت  ئةو  شوَينَيك  هيض  لة  ثَيشرت 

ثَيطواستةوة؟
نةخري هةرطيز نةمبينبوون.

هةر  حوسَينيش  سةدام  رذَيى  روخانى  دواى  ئةى 
بوو،  ئةمن  سةربةدائريةى  كة  سةركوتكةرةية  فةرمانطة  لةو  مةبةست  تةوارى   .3
بؤئةوةى خوَينةر لَيى تَيك نةضَى هةر لةسلَيمانى نةخؤشخانةيةكيش هةية لةسلَيمانى 

هةمان ناوى هةية.

نةتبينينةوة؟
دواى ئةوةش هةرنةمبينيوةتةوة.

كةطةيشتنة نوطرةسةملان لةوَى ضى رويدا؟
لة  بينيبَيتتان  رةنطة  بؤخؤى  بوو  دؤزةخَيك  نوطرةسةملان 
تةلةفزيون سجنَيكى زؤر طةورةية، ئةوةندة طةورة بوو ئةو رةتَلة 
سةيارةية دةضوونة ناوحةوشةى سجنةكةوة ثَييةوة ديارنةبوو، 
بؤضونة  دةرطايةكيش  بوو  ذورةوة  ضونة  بؤ  دةرطايةكيان 
وةستاو  لةحةوشةكةدا  ذورةوة  كةضووينة  ئَيمة  بوو،  دةرةوة 
دةردةضووة  ترةوة  لةدةرطاكةى  ثاسةكة  دادةبةزاندو  ئَيمةيان 
ئَيمة  وةك  ئةوانيش  بةوشَيوةية،  هةروا  تريش  خةَلكى  دةرةوة، 
زؤر  خةَلكَيكى  كؤكردةوة،  لةحةوشةكة  وهةموومانيان  داطريان 
كةهةموو  بوو،  َل  طةرميانى  خةَلكى  ئَيمةش  ثَيش  بوون،  زؤر 
كردةوة،  تَيكةَل  ذنيان  ثياوو  لةوَي  ئيرت  داطرتةوة  خةَلكةكةيان 
ئةوةى  لةخؤشى  هةبوو  خةَلك  كردنَيك  تَيكةَل  ضؤن  بةآلم 
تؤ  لةخؤشياندا  ثَيدةكةنى  هةشبوو  دةطريا،  تَيكةَلكراينةوة 
ببينة، دايك وباوك وخوشك وبراو كورو كض لةيةكجيابكرَينةوةو 
رؤذَيك بةريطاوةبيت و نةزانى ضارةنوست ضى دةبَيت و داويى 
بطةنةوة يةكرتى و تَيكةَل بكرَينةوة خؤشة، بةآلم كة ئةو ديةنة 
سامناكةت دةبينيةوة لةترسا هةرطريامنان بؤدةمايةوة، دةبواية 
لةوَى  بطرين.  هةر  دةبوو  نةطريايناية؟  ئةطةر  بكرداية  ضيمان 
سةرثةرشتى  بؤخؤى  بوو  حةجاج  ناوى  هةبوو  ئةفسةرَيك 
بةكَيبَل و  ثرؤسةى ريكخسنت ودابةشكردنى خةَلكةكةى دةكرد 
لَيدان  بةزةبرى  بةوخةَلكدا  هاتن  كوَيرم4  و شةالق شةل  قامضى 
ناو  دابةشى  خةَلكةيان  هةموو  ئةو  زؤركةمدا  ماوةيةكى  لة 
قاعةكانى نوطرةسةملان كرد. يةكةم كةسى هةَلةجبةيى ئةو رؤذة 
لةدةستدا  طيانى  كة  نوطرةسةملاندا  جةالدةكانى  ذَيرقامضى  لة 
طيانى  حةجاج  بةقامضي خودى  كة  بوو  هاوارى  ئةآلكةرةم  كاك 
لةدةستدا، ئةآلكةرةم٥ سةيد باوكى مامؤستا سةملانة كة ئَيستا 
شلم  دةلَيت  كة  كوردداباوة  لةناو  قسةيةكة  دةربرينة  و  لة  عارف  عةىل  مةبةستى   .4

كوَيرم دةست ناثاريزم هةرضى بكةوَيتة بةرقامضى و شةالقم بةردةكةوَى.
5. ناوى ئةآلكةرةم لةناو ئةوكةسانةداية كة لة نوطرةسةملان بةهؤكارى جياواز مردوون، 
ذمارة )4( ئةنفالستان لةالثةرة 147 دا بآلوى كردووةتةوة، ئةوكةسانةى لةوَى طيانيان 
بة  ناوى  ئةآلكةرم  ليستةدا  لةو  كوردستانن،  جياجياكانى  ناوضة  خةلَكى  لةدةسداوة 
ئةآلكةريم سةيد ئةحةمة لةدايكبووى 1926- سليمانى هةلَةجبة هاتووة، بةآلم مَيذووى 
مردنى جياوازة لةوةى كاك عةىل عارف باسى دةكات ئةوكةثَيى واية رؤذى 21ى ئاب 
بووة، بةلطةى مردنةكةى 1988/9/19 هاوكات ناوى ضةند كةسَيكى ترى هةلَةجبةيى 

تَيداية كة لةنوطرةسةملان طيانيان لةدةستداوة.
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بؤ  سوكايةتية  و  لَيدان  ئةو  لةطةملانداية.  لةرَيكخراوةكةماندا 
ضاوشكاندن و تؤقاندنى خةَلكى ئةم شارة بوو، بؤئةوة بووكةس 

بريلةوة نةكاتةوة جوَلةيةك هةنطاوَيك بنَيت يان قسةيةك بكةن.
ئةو رؤذة نازانى ض رؤذَيك بوو؟

1988/8/21 بوو. ئةوة يةكةم رؤذى ضوونة نوطرةسةملان بوو.
و  دابرابَى  لةكاروانةكة  ثاسَيك  هيض  كرد  هةستتان 
بَى  ئَيستا  وسةرنشينةكانى  نوطرةسةملان  بؤ  نةهَينرابَى 

سؤراخ مابنةوة؟
نا كةس دانةبرا هةموومان لةوَى يةكمانطرتةوة.

رؤذانى دوايي ضى رويدا 
تةنها  بةرزة  زؤر  دوقاتة  نوطرةسةملان  قاعةكانةوة  كراينة  ئيرت 
لةدنياى دةرةوة، دةرطاكان  ئامسامنان دةبينى ئيرت دابرابووين 

ضواردةورى  و  طريابوون  توند  دةرطاكان  لَيبوو  ثؤليسى 
بووين  طةنج  ئيمة  لَيبوو،  ئَيشكطرتنى  خاَل  نوطرةسةملانيش 
دةجوالين لة ناوسجنةكة، زؤر وةزعى ناخؤمشان ضاوثَيكةوت، 
نوطرةسةملان  نايات  كؤتايى  بةطريانةوة  هةرطيز  كة  وةزعَيك 
سجنَيكى زؤر طةورة بوو، ثِر ثربوو لة خةَلكى طةرميان و قةرةداغ 

وسةنطاو طةرميان و هةموو ئةوناوضانةى ئةنفال طرتبوونيةوة.
ببورة تؤ قةآلى وةك نوطرةسةملانت بينيوة لة ناوضةكانى خؤمان؟

لةالى بازيان و ئةوناوة بةرضاوم كةوتووة.

وةك ئةوةى ثريةمةطروون؟ قةآلى سوسَى؟
بةَل بةَل رَيك وةك ئةوةية بةآلم ئةو طةورةترة.

بةآلم  نةخشةن  يةك  هةموويان  نية  طةورةتر  نةخري 
نقاِرى  لةبةردى  خؤمان  الى  ئةوةى  جياوازة  بةردةكانيان 
بؤرى  بةردَيكى  نوطرةسةملان  ئةوةى  دروستكراوة  سثى 

زبرة ببورة فةرموو ويستت باسى ثريةكامن بؤبكةيت.؟
ئيرت  شَيوةدروستكراون،  يةك  بة  بةآلم  وابى  دةبَى  بةَلَ 
بؤكرابوو،  سَيبةريان  بؤسةيارة  هةبوو  شوَينَيك  لةناوحةوشةكة 
دوسَى ثريةمريدم بينى لةذَير ئةو سَيبةرةدا بةحاَل دةجوآلنةوة من 
ئةو شةوة هةتا بةيانى سةيرى ئةو ثريةمريدانةم دةكرد بؤ بةيانى 
ضوومةوة بؤاليان وومت ئةمانة بؤلريةن ووتيان ئَيوة سةرةتاتانة 
خةَلكمان  لةبرسان  رؤذانة  لريةين  وةختة  ئةوةضةند  ئَيمة 
لَيدةمرَيت، ومت ئةم ثريانة بؤ لرية كةوتوون زؤر بةسادةيي ووتيان 

لرية لةبةر ئةو سَيبةرة دامانناون، ضاوةروانني هةتا مبرن دوايى 
نةمابوو  لةطةَلدا  طةجنيان  طةرميانيةكان  دةرةوة،  دةيانبةينة 
ئةوان كض وكورى زؤر بضكؤلةو ثياوثريى زؤر بةساآلضويان مابوو 
كوذرابوون،  هةمووى  كورةطةجنةكانيان  دوايى  دةركةوت  ئةوان 
ئةوانةش هيض دةسةآلتيان نةبوو ئاوا بةدياريةكةوة دانيشتوون 
ئةوة  ذيانَيك.  لةهةموو جؤرة  داِرندرابوون  ئةوان  دةمردن.  هةتا 
بؤئَيمة زؤر ترسناك بوو دةمانطووت ئَيمةش ضارةنومسان وةكو 
ئةوانةى  بكة  بروا  بوو  بةراستى وةزعَيكى زؤر ترسناك  ئةمانة. 
دةزانى  لَيدةكردةوة  جامادانةكانيان  و  ثيآلوةكان  دةمردن 

بؤضييان بوو.؟ بروا بكة بؤئةوةيان بوو ضايى ثَي لَيبنني.
 ئةى ضايى و شةكر ضؤن دةستدةكةوت؟ 

دابويان  ثَييانبوو  دوفلسانةى  ئةو  ثَينةمابوو  هيضيان  ئةوان 

بازرطانيان  ئةوانيش  بهَينن  بؤ  شتيان  بؤئةوةى  ثؤليسةكان  بة 
بةسةر ئةو خةَلكة بةستةزمانةوة دةكرد، ئةو زاملانة ضؤن شتيان 
بؤ دةهَيناين لةساَل 1988 يةك فةردة برنج بةدة  بوو، ئةوان يةك 
ثةرداخ برجنيان ثَيدةفرؤشتنةوة بة 3  بؤيان دةهَيناين، تةماتة 
زؤربؤيان  بةثارةيةكى  كفن  بوو،  بةدانة  خةيار  بوو،  بةسةلك 
توانيمان  بوو  باشرت  ئَيمة وةزعمان  دةهَيناينة ذوورةوة. راستى 
هةندَيكى كةم نةك زؤر هاوكارى ئةوخةَلكةى طةرميان وقةرةداغ 

وسةنطاو بكةين. 

لة  زانيارييةكانت  وردةكارييء  ئةو  بؤ  زؤرسوثاس 
بةرئةوةى تةمومذت لةسةر ِراستيةك البرد، ضونكة زؤرجار 
هةَلةجبةييةكان  دةكةن  بؤ  ئةوةم  باسى  طةرميانييةكان 
وةزعيان لة ئَيمة باشرتبوو، دةَلني ئةوان كة درةنطانَيك دواى 
ئَيمة هاتن هةندَيك زةخريةيان ثَيبوو وةك برنج و شةكرو ئةو 
شتانة، بةآلم دةمةوَى ئةوة بزامن كة ئايا ضؤن توانيتان ئةو 

زةخريةية لةطةَل خؤتان بةرنة ذوورةوة.؟
لة ئريانةوة هاتينةوة هةندَيك زةخريةى خؤمامنان  ئَيمة هةر كة 
تةوارييةكةوة  لة  بوو  هةرضؤنَيك  ثَيبوو،  ماَل  هةبوو  ثَيبوو، 
نوطرةسةملان،  بطةيةنينة  خؤمان  لةطةَل  هةندَيك شت  توانيمان 
ضوين  تةوارييةكةوة  ناو  هاتة  لؤرييةى  ئةو  وومت  ثَيشرت  وةك 
رَيطةيان  و  كةوت  بةردةستمان  هةرضى  باركرد  شتةكامنان 
ثَيداين بارمان كردءبةولؤريية شتةكانيان هَينا بؤنوطرةسةملان، 
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طةرميانيةكانى  هاوكارى  توانيمان  كة  بوو  ئةوة  زةخريةكة 
لَيبكةين.

ئةوةية  مةبةستم  بوو؟  هاورَيت  زؤر  كَى  لةنوطرةسةملان 
كةسَيك هةية لةوَى بووبَيت بةهاورَيت و ئَيستا ثَيى بَلَييت 

هاورَيى زيندامنة؟
بةدةقة  بوو،  نارةحةت  زؤر  وةزعةكةمان  ضونكة  نةخري  لةوَى 
ئازيزانى  مةرطى  ضاوةِروانى  دةكرد،  مةرطمان  ضاوةِروانى 
مامؤستا  ئةو  ئازيزم  زؤر  هاوِرَيى  تاكة  بةآلم  خؤمامنان دةكرد، 
سازبكةيت،  لةطةَل  ديدارى  بةنيازى  دواتر  كة  بوو  حمةمةدة 
بةآلم ئةو هةم هةَلةجبةيى بوو، هةم لة ئريانةوة ثَيكةوة بووين و 

لةتةوارييةكةشةوة هةرثَيكةوة براين بؤ نوطرةسةملان. 
تةرمةكانيان  ئةى  كرد،  ثريةمريدانةت  ئةو  مردنى  باسى 

ضى لَيدةكرا، كَى دةيناشنت؟
ئا ئةوة بةشايةتى هةموو ئةوخةَلكةى لةوَى بووين براطةورةكةم 
دواجار  ئةويش  بَيت  خؤش  لَيى  خوا  هةَلدةستا  بةوكارة  زؤر 
هةرلةوَى كؤضى دوايى كردو لةنوطرةسةملان ناشتمان، ئةو طةنج 
بوو كةسَيكى بةخؤوةوة بوو بةهةيبةت و بةهَيز بوو بؤئةوكارانة 
لةكارى  دةكرد  دةستثَيشخةرى  هةميشة  بوو.  بةهيمةت  زؤر 

خريدا. 
ببورة ناوى براكةت بَلَى؟

ناوى ئةنوةر بوو. ئةطةر كةسَيك دةمرد هاوريان دةكرد كاك فآلن 
وكاك فيسار زةمحةت نةبَيت وةرن بابضني ئةوتةرمة بشارينةوة. 
ئةوة  يةك  بوو،  شت  كؤمةَليك  بؤ  وةآل  بوو  دووشت  بؤ  ئةوةش 
دووهةم  لةسةرمان،  ئةركة  لةوغةريبايةتية  مردووة  كوردةو 
ئةوة تةرمةو دةبَى بيشارينةوة، سَيهةم لةبةرئةوةى ثؤليسةكان 
زةختيان دةكرد بةزوترين كات اليبةرن ضونكة بؤنى دةكرد ئةوان 
مةراسيمى  ئةو  بةشدارى  ئةوةندة  لةبةرئةوةى  دةبوون،  ئيزعاج 
بةخاك سثاردنانةى كرد ئيرت ماندوو بوو خؤشى مقاومةى نةماو 

لةوَى طيانى لةدةستداو شةهيد بوو.
ضى رؤذَيك بوو طيانى لةدةستدا بريناية؟

دةرضوو،  طشتيةكة  لَيبوردنة  كة  رؤذةى  ئةو   1988/9/6 بةَل 

براكةى من هةمان رؤذ لة نوطرةسةملان طيانى لةدةستدا. 
ئةويش  ياخود  بةنةخؤشى  لةدةستدا،  طيانى  بةضى 

بةرلَيدانى حةجاج كةوت؟
نا بةلَيدان نةبوو ئةوةندة بةشدارى ناشتنى تةرمةكانى كرد ئَيرت 
هةَلطةراو  رةش  رةنطى  الوازبوو،  نةماو  تَيدا  هَيزى  بؤخؤشى 
لةماوةى دوو رؤذدا طيانى لةدةستدا، ئيرت ضؤن طيان لةدةستدانَيك 
لةسةر ئةو ئةرزة رةقة كةوتبوو، سةرى لةسةر رانى دايكم بوو، 
منداَلةكانى  و  خَيزانةكةى  دانيشتبووم،  قاضييةوة  لةالى  خؤم 
خةمى  دةيطووت  بوو  بةغريةت  زؤر  براكةم  بوون،  بةدةورييةوة 
منتان نةبَى من شةهيدم هةتا باش ئةوةم بريدَيت دةيطووت من 
ئيرت  كردكة  بةوة  هةستم  من  بةهةشتدا،  لةناوةِراستى  ئةوةتام 
هةبوو  ثياوَيك  رامكرد  خريا  دةردةضَيت،  رؤحى  خةريكة  ئةوة 
مةالجةماليان ثَيدةطووت ضوم وومت كاك مةالجةمال وةرة ياسني 

لةسةر براكةم خبوَينة.
كاك جةمال مةال بوو؟

بةَل مةال بووئَيستاش ماوة ماَليان وا لة سلَيمانية. 
ئيرتئةو هات ياسينى لةسةر خوَيند دواى ئةوة ضى رويدا؟

كةسة  و  خزمةكامن  سثارد،  طيانى  زؤركةم  ماوةيةكى  هةرثاش 
نزيكةكانى خؤم هاتن بردمان شؤردمان و كفنمان كردو بردمان 
لةسةر  تراذيديا  بةآلم  سثارد،  بةخاكمان  قةبرانةكة  بؤسةر 
قةبرانةكةي نوطرةسةملان. دةبوو لةسةر عةرةبانةيةكى سَى تايى 
ئةو جةنازةية بةريت ئةويش تايةيةكى تةقى بوو، نةدةرؤيشت 
و  ثَيمان كوول  دابوو  )ثاض(َيكيان  زةنط  تةنها  ئةو ملةدا،  بةناو 
كلكةكةى شكابوو، خاكةنازَيكيان دابوو ثَيمان كلكةكةى كورت 
و  بةقامضى  دةكردين،  ئيهانةى  بوو  لةطةملاندا  ثؤليس  بوو، 
بيطةيةنينة  كات  بةزوترين  لةمةدا  ئةو  بةناو  دةبوو  بةضةكةوة، 
طؤرستانةكةو بة كةمرتين وةخت بةو قازمةو خاكةنازة خراثة طؤر 

هةلبكةنيت و بيشاريتةوة، نةك قةبرى بؤ هةَلبكةنيت.
مةبةستت ضية بيشاريتةوة نةك قةبرى بؤبكةنيت؟

ئةوةندة  هةبكةنى  قةبر  نةياندةهَيشت  ئةوةية  مةبةستم 
نةدةوةستان لةسةرت، خاكةكةى سةرةوةى ل بوو هةتا قولةثَيمان 
ل لةسةر خاكةكة بوو بةآلم ذَيرى رةق بوو، هةَلنةدةكةندرا، بؤية 

بيشارينةوة.  سةريداو  بكةينة  خؤَل  كةميك  هةروا  ناضاربووين 
ضونكة ثؤليسةكان نةدةوةستان لةسةرمان قةبر هةَلبكةنني، دةبوو 

بةزوترين كات بيشاريتةوةو بطةرَيينةوة بؤناو نوطرةسةملان...
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كاتةكةى كةى بوو؟ 
كاتذمري دةى سةرلة بةيانى بوو. لةبةر ئةوة كة ملمةكةمان لةسةر 
الدا. ئةو زةويية لة وشكى خؤىء بَيئاوى خؤيدا... ئةو بيابانة 
شةقى بردبوو. ثاضمان دةدا لة خؤلََةكة ئاطرى دةكردةوة. ئَيمةش 
خؤ  هةَلبكةنني.  ِرقةدا  لةوشةختة  قةبر  نةماندةتوانى  برسان  لة 
مةتر  دوو  بكرَيتء  حةفارة  تؤ  نابَيت  جؤرة  بةو  قةبرهةَلكةندن 
كةسَيكى  ئةطةر  ثَيموابَيت  لةوَي.  نيية  وةها  شتى  بَيت،  قووَل 
ساغ بةريت تةنها ثَيى بَلني خبةوة، يان بةجنى بكةن، لة بيستء 
بكة  بروا  دةكات.  توناى  تةفرء  طةرما  و  ِرةشةبا  كاذَيردا  ضوار 
هةر  نةك  ثَيبشارينةوة،  جةنازةكةى  لةوَى  نةبوو  خؤَل  ئةوةندة 
براكةى من هيض يةكَيك لةوانةى لة نوطرةسةملان طيانيان سثارد 
حةقى خؤيان ثَينةدراوة لةشاردنةوةيان، بؤية كة بةرَيكةوتينةوة 
مةترَيك  ضةند  دواى  نوطرةسةملان  طةورةكةى  زيندانة  بؤناو 
جارَيكى تر طةرامةوة سةرجةنازةكة، ثؤليس هاوارييان لَيكردم 
هةروا بنجة طيايةك هةية، ئةوم هةَلطرت خستةم الى طؤرةكةيةوة 
بة ئومَيدى ئةوةى جارَيكى تر بَيمةوة سةرى و بيدؤزمةوة، وومت 

بانيشانةيةك هةرهةبَى بؤناسينةوةى.
هيض جارى تر ضويتةوة بؤسةرقةبرى براكةت؟ 

دواى يةك هةفتة بؤ ناشتنى تةرمَيكى ترضوومةوة، لةراستيشدا 
بؤ دوو شت ضووم يةكةميان بؤ ئةوةى خريَيكم دةست بكةوَيت 
بةَلَ  بكةم  براكةم  قةبرى  سةردانى  بؤئةوةى  دووةهةميان 

ئةوجارةش بينيمةوة. 
هةستتكرد  يان  مابوون  خؤيان  وةك  كرد  بةضى  هةستت 

دةرهَينرابنةوة لةاليةن سةط ودرندةى كَيوييةوة؟
درندة نابةآلم هةستم كرد تَيكضوون و وةكوخؤيان نةمابوون ئايا 
ضاَلكرابوون و دةستكارى كرابوون لةاليةن حكومةتةوة ئةوةيان 

نازامن، بةآلم شوَينةكانيان تَيكضووبوو ئاسةواريان نةمابوو. 
لةوبروايةداى سةط دةريهَينابن؟

ئةوةى من بينيم لة هى سةط نةدةضوو.
ئةوةى لةبارةى سةطة رةشةوة دةيطريَِنةوة تاضةند راستةتؤ 

ضى دةَلَيت؟6 
نةك هةرسةطة رةشةكة لةنوطرةسةملان سةطة، سورةكةش هةبوو، 
هةندَيكيان  هةبوون،  سةط  كؤمةلَيك  هةبوو،  بؤرةكةش  سةطة 

6. ئةو دوو ثرسيارة لةاليةن مامؤستا هَيمنةوةئاراستةكراون.

ئةطةركةسَيكيان  بكة  بروا  نةدةضوون،  خؤمان  الى  لةسةطى 
بهَينايةودايانبنايةو نانَيكى باشيان بدايةوبيانطوتاية دواى ئةم 
نانة تؤ برؤ ئازادبة، دةيطووت با لرية مبرم باشرة لةوةى سةط 
بَيتةوة  لةنوطرةسةملانةوة  نةيدةويرا  ضونكة  لةدةرةوة مبخوات 

ئةى طووت لةدةرةوة سةط دةخموات. 
بةبؤضونى تؤ رؤذانة لةنوطرةسةملان ضةند كةس دةمرد؟

نةدةمايةوة.  زؤر  بكةوتاية  كةنةخؤش  ئةوةى  بوو،  بةرؤذ 
ضوار  دةمردن  هةَلةجبةييةكان  لة  دوكةس  واهةبوو  رؤذى 
لةناو  جةنازة  حةظدة  بينيم  رؤذَيكيان  دةمردن،  لةطةرميانيةكان 
باشة  دانرابوو.  لَيدةشؤرد  تةرمةكانيان  لةوشوَينةى  حةوشةكة 
حةظدة جةنازة بةخةَلكَيكى برسى و بةو وةزعةى لةثَيشةوة باسم 

كرد ضؤن دةشاردرَيتةوة؟ بةراستى زؤر نارةحةت بوو.

بةزؤرى ئةوانةى دةمردن منداَل بوون يان ثري؟
بةزؤرى ثريةكان دةمردن من نةمديووة منداَلَيك مبرَيت ئةوانيش 
هةمووى هةَلةجبةيى تَيدابوو، طةرميانى تَيدابوو بةطشتى باس 

دةكةم. 
مردووةكانى  لةكفنى  باس  كةسيت  دووهةمني  تؤ  ئةمة 
ئةو  جافايةتى  دؤَل  ثريى  ثياوَيكى  دةكةيت،  نوطرةسةملان 
قسةيةى بؤكردم، من واتَيطةيشتم كة تةمةنى هةَلكشاوةو رةنطة 
شت  لةهةمان  طوَيم  دووهةم  بؤجارى  ئةوة  بةآلم  خَلةفابَيت، 

زؤريش  و  زؤرغةريب  شتَيكى  بؤمن  بةراستى  ئةوةش  دةبَيت، 
ئَيوة  لةكاتَيكدا  دةكةوت  دةست  كفنتان  ضؤن  بةالمةوة؟  تازةية 

كاغةزومقةباتان دةستنةدةكةوت ضاى ثَيلَيبنني؟ 
بوو  ثَيمان  كة  ثولَيك  ثارةو  كرديت،  عةرزم  وةك  كفنة  ئةم 
بؤدةكردين  ئةوةى  سةرثةرشتى  كةسَيك  دةكردةوة  كؤمان 
ثارةى دةدا بةثؤليسةكان لةقةزاى سةملان بؤى دةكِرين و ثَيى 
دةفرؤشتينةوة ئةويش بةثارةيةكى زؤر دةقات طرانرت، لةوةشدا 
بازرطانيان بةسةرةوة دةكردين، هةركة ضوينة ئةوَى ئةو ثياوةى 
دةزانى  باشى  عةرةبييةكى  دةكرد  ئةوكارةى  سةرثةرشتى 
هةركةسَيك مبرداية  ئيرت  بؤبَينن،  كفنمان  وتبوو  بةثؤليسةكانى 

لةوكفنةى ثَيدةدا.
كةواتة هةر هةَلةجبةييةكان توانيويانة مردووةكانيان كفن 

بكةن؟



23

ئةنفالستان -  ذمارة )11 -12(          

ئةطينا  لَيدةدا.  طةرميانيةكانيشمان  بةشى  جاربةجار  بةآلم  بةَل 
وةك ثَيشرت عةرزم كرديت طةرميانيةكان وةزعيان زؤر خراث بوو 

فةقرية ئةوان هةربةجل وبةرطى خؤيانةوة دةيان شاردنةوة. 
هةَلةجبةييةكان طؤرستانَيكى جياتان هةبوو لةنوطرةسةملان؟

قةآلكةش  لةناو  تةنانةت  نةبوو،  جيامان  طؤرستانى  نا 
دانرابوون،  طةرميانيةكان  لةبةرامبةرى  هةَلةجبةييةكان 
قاعةكامنان بةرامبةرى يةكرتى بوو، لةبةرئةوة تَيكةَل يةكرتيش 
دةبووين و هاتوضؤى يةكرتيشمان دةكرد. من لةوَيدا حةمةخولةم 
ناسى ثياوَيكى زؤر ضاالك بوو لةناوطةرميانيةكاندا، تةنها لةسةر 
ئةوةى يةك تةماتةيان ثَيبينى كة بةدةستيةوة بوو، شةخمى بانطى 
عةمودَيكةوة  بة  خؤرةوة  بةبةرئةو  تةواو  شةورؤذَيكى  يةك  كرد 
مرؤظى  ئةتواندةوة،  ئاسنى  ضى  خؤرى  بروابكة  بةستيانةوة، 

دادةرزاند كةضى لةسةر ئةوةى تةنها يةك تةماتةيان بةدةستيةوة 
بينى كة بةثارةى خؤى كِريبووى ئاوايان لَيكرد، دوايى مرد. 

ئةطةر بكرَيت كةمَيك وردترباسى حةجاج بكةيت؟
حةجاج ثياوَيكى ترسانكا و تؤقَينةرونةطبةتى لةخوا ياخى بوو، 
هةتا بلَيى دَلرةق و بريةوشت بوو، منونةى لةخراثةكاريدا كةم بوو، 
هةتابَلَيى هةَلسوكةوتى نامرؤظانة بوو لةطةَل ئةوخةَلكة لَيقةوماوة، 
هةتا شةوانة دةيهَيناينة دةرةوة بؤ حةوشةكة بؤ رابواردنى خؤى، 
ثَيى دةطووتني ئَيوة دةبَى لرية مبرن، شاخ وكَيوةكانتان نةما ئَيرت 

ئرية شوَينى مردنى ئَيوةية، هيض كةسَيك نةيدةتوانى بةرثةرضى 
بداتةوة.

كَى ئةو قسانةى ئةوى بؤ وةردةطريانة سةر زمانى كوردى؟
من بؤخؤم تَيدةطةيشتم. 
لةشوالرى ضؤن بوو؟

ثياوَيكى باآلبةرزى بةخؤوة بوو. ئَيستةش بيبنم دةينامسةوة.
ئةى رةنط و روخسارى ضؤن بوو؟

ئةمسةرَيكى مسَيَل رةشى باآلبةرز بوو. 
بةآلم  بوون  ناشرين  هةَلسوكةوتةكانى  هةموو  دةزامن  من 
ناشرينرتين رةفتارى ئةو ئةفسةرة كةقةت لةبريت ناضَيتةوة 

ضى بووة؟
ئةو  هةرضةندة  بؤنوطرةسةملان،  بردمانيان  كة  رؤذةى  ئةو 
بةرثرسى زيندانةكة بوو كةمرت دةمايةوة هةندَيك جار شةوانيش 

لةوَى دةمايةوة، 
بَيجطة لةكاك ئةآلكةرةم كَيى ترت بينى بةدةستى حةجاج 

بكوذرَى؟
رؤذانة ئَيمة تةنكةرَيك ئاوى تاملان بؤدةهات بؤخةَلكى طةرميان 
دةبووسةرةى  دةستنةدةكةوت  بةئاسانى  ئةويش  هةَلةجبة  و 
ئاوة  ئةوسةرة  لةسةر  لةناوخؤماندا  خؤمان  رؤذَيك  بؤبطريت، 
نيوان  لة  دةمةقالة  كةوتةنَيوامنانةوة،  موشكيلة  قِرقِرو  تؤزَيك 
شةخمى  دةم  طةيشتبووةوة  ئةمة  بوو،  دروست  ضةندكةسَيكدا 
لةناو  كرد  طةورة  زؤر  كَيشةكةيان  هاتن  ئيرت  وئةوان  و حةجاج 
هةمووياندا ثياوَيك بوو زؤر فةقرييش بوو، ناوى كاك حةمةصاحل 
تاوانباركرد  داماوةيان  ثياوة  ئةو  خؤِرايى  هيضى  لةسةر  بوو، 
بةوةى ئةوسةرضاوةى كَيشةكةية، هَينايان بةجامةدانةكةى خؤي 

بةخوا  هةَليانواسى،  بةبةرئةوخؤرةوة سةرةوخوار  بةستيانةوةو 
ئةو خؤرة وةك دةرزى دةضووة ناومؤخى ئَيسقانةوة، بةوةشةوة 
بةو  بةحجاجةوة  شةخمييةوة  بة  توانييان  هةتا  نةطةران  لَيى 
وةك  تةنانةت  بوون،  حةجاجدا  كةلةطةَل  تريشةوة  ثؤليسانةى 
دةيانطووت  دةكرد،  بانط  طةجنةكانى خؤمشانيان  كورة  ئيهانة 
دةيانطوت  و  دةيانربدن  بةزؤر  بدةن.  لَيى  دةبَى  ئَيوةش  دةى 
دةى دةبَى قامضى و كَيبَل بووةشَينى. ئةو خةَلكةشيان ريزكردو 
بةعةموو  حةمةصاحل  كاك  ئيرت  طةرمة  خؤرة  ئةو  رويانكردة 

دةكةوة شل بووكةوتة خوارةوة. ) ئَيستاش وا لةذياندا ماوة( 
بةآلم ئةوانةى لةوَى بوون هةموويان لةوخراثرتبوون. 

ئةوانة سةر بةض سلكَيك بوون ضى بوون ثؤليس بوون ئةمن 
بوون؟

هةتا  تَيدابوو،  ثؤليسى  بوو  تَيدا  ئيستخباراتى  بوون  هةمووى 
هةَلةجبة  بةنزينخانةكةى  لة  من  دةيطووت  بوو  تَيدا  ثؤليسَيكى 
ثؤليس بووم، دةيطووت قةت بريم ناضَيت كة ئَيوة ضةند خراث 
بوون لةطةَل خةَلكى عةرةبدا بةراستى بَيئينسافانة قسةى دةكرد، 
نةمان  بووين  دةستبةسةروسجن  الربوو  بارمان  ئَيمة  ضونكة 

دةتوانى وةآلمى بدةينةوةو بَلني خراثيةكامنان ضى بووة. 
ئةوثؤليسة ناوى ضى بوو؟

بةداخةوة ناوى نازامن.
كَيى ترلةثؤليسةكان زؤرخراث بوولةطةَل زيندانيةكان؟
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كةس  خراثرتين  ئةوة  بوو  ناوى شةخمى  هةبوو  تريان  يةكَيكى 
بوو ئيستخبارات بوو ئةويش زؤرخراث بوو. بةآلم بةثَيضةوانةى 
قسةكةى تؤشةوة خةَلك هةية لةنوطرةسةملان طةِراوةتةوة باسى 

ئةوة دةكةن كة شةخمى نةرمرتبووة لةوان.
ثَيى  ئةوةى  لةطةملاندا  بوو  خراث  زؤر  شةخمى  بةثَيضةوانةوة 
بوونةكةى ضيية كاكة؟  باش  نةيبوو،  بةزةيي  و  بووترَيت رةحم 
دةبَى  مبضةوسَينيتةوة  و  بكةيت  وةزعمان  ئيستغلل  تؤبَييت 

باشييةكةى ضى بووبَيت.
مام  بة  زيندانيةكان  نوطرةسةملان  لة  هةبووة  ثؤليسَيك 

خةآلس ناوى دةبةن تؤ ئةوة دةناسيت.؟
نا ثياوَيك هةبوو حةمةخولةيان ثَيدةطووت.

لة  كام  بةآلم  بؤبكة  حةمةخولةم  باسى  دوايى  ببورة 
ثؤليسةكان مامةَلةيان لةطةَل ئَيوة نةرم بوو؟ 

هيضيان دلنةرم نةبوون.
ئايا دةستدرَيذى سَيكسى هةبوو لةنوطرةسةملان؟

كردةوةكةم  خؤم  بةضاوى  بؤخؤم  من  هةرضةندة  بةداخةوة.. 
و  بووم  طةنج  من  هةية،  هَيما  هةندَيك  بةآلم  نةبينيوة، 
بةناوكونبةكونى  تةنانةت  دةطةِرام،  بةناوسجنةكةدا  زؤريش 
نا  طةرامب،  بَيرتس  وةنةبَى  ئةوةش  دةطةِرام،  نوطرةسةملاندا 
دةمويست  كةسَيكى سةرةرؤبووم،  من  بةآلم  دةطةِرام  بةترسةوة 

بزامن ضى هةية، جارَيكيان حاَلةتَيكم بينى، بةهةرحاَل ئيرت بوو، 
حةزناكةم لةوةزياترى لةسةربرؤم. 

كاك عةل بؤضى باسى ناكةيت؟ من ثَيمواية باش و خراث جوان 
و ناشريين ئةوة مَيذووى ئَيمةية بؤية من بةثَيضةوانةوة دةيبينم 

باسكردنى باشرتة لةشاردنةوةى. 
خؤمم  منيش  بردى  طرتبوو  ئافرةتةكةى  دةستى  ئيرت 

لَيشاردبوونةوة. نةموَيرا ئيرت بةدواياندا برؤم. 
باس  شتَيك  لةديدارةكانياندا  لةيةكَيك  طةرميانيةكان 
دةكةن كة ثؤليسةكان قسةيان بةخوشكى يةكَيك لة كوِريكى 
بةطذياندا  نةكردووةو  قبوَل  ئةويش  كردووة،  هةَلةجبةيى 
لةوةش  كوشتوويانةو  لَيداندا  لةذَير  بةآلم  ضووةتةوة، 
هةر  و  بنَيذن  تةرمةكةى  نةيانهَيشتووة  رؤذ  دوو  خراثرت 
لةقاعةكةدا هَيشتويانةتةوة، دواتر كة بؤنى كردووة ئينجا 

رَيطةيانداوة بيبةن بينَيذن ئايا تؤ ئةو كةسة دةناسيت يان 
هيض ديةنَيكى وا لةيادةوةريتادا هةية.؟

كة  هةية  ئةوةندة  بةآلم  وانةبووة.  لةشتى  ئاطام  من  نةمبينيووة 
ئةوان نيازيان لةطةَل ئَيمةدا زؤر خراث بوو. 

ئةوانى  بةسةر  جاسوسى  لةنوطرةسةملان  هةبوو  كةس 
ترةوة بكات؟ لةكوردةكانى خؤمان؟

نا نةبووة من نةمبينيوة. 
ئَيوة  دةرضوو  لَيبوردنةطشتيةكة  بريارى  ئةيلول  6ى  كة 

ضةندَيكى تر لةدواى ئةوة لةوَى مانةوة؟
ئيمة لةدواى ئةوة ئيرت دةمانزانى بةردةبني بةآلم هةتا ماوةيةكى 
زؤر دواي ئةوة ماينةوة ضونكة ثؤستة ثؤستة خةَلكيان بةردةدا.

هةر وةجبةيةك ضةندكةس ئازاد دةكران؟
زؤر  ئةوةش  بةردةدا.  كةسيان  سةد  نزيكةى  وةجبةيةك  هةموو 
بيست  قاعةية  ئةم  دةيانطوت  بؤمنونة  دةطةِران  بوو،  نارةحةت 
قاعةبَيت.  قاعة  وةنةبَى  ئاوابوو،  بيست  تريان  ئةوى  و  كةس 
ئيرت خةَلكيش ثَيشرِبكَيى دةكرد كَى زوو ناوبنوسَى ئةوة زوتر 
بةتايبةتى  بةردةدا  زووتر  خةَلكيان  بةبةرتيليش  بةردةبوو، 
شةخمى بةبةرتيل خةَلكى بةردةدا، ئةو كوِرة )مةبةستى مامؤستا 
سةعاتةكةى  دانيشتبوو(  لةالمان  ئةوكاتة  كة  بوو  حمةمةد 
بنوسَى  ناوى  بؤئةوةى  داية شةخمى7  بةبةرتيل  دةستى خؤيدا 
بؤبةربوون. ئَيمةش هةروامان كرد راستة ئةوة مافى خةَلك بوو 
ئَيمة ثَيشيان كةوتني بةثارة بةآلم ئَيمةش ثرسةمان بوو ضونكة 
ئةو  لةدةستدا.  لةوَى طيانى  لَيبوردنةكة كاكةم  وةكو ومت رؤذى 

خةَلكة بريارى ئازادكردنى درابوو، هةر بةردةبوون. 
دةرضوون،  لةنوطرةسةملان  كةس  دواهةمني   1988/12/19 لة 

هيض كةسَيكى هةَلةجبةيى تَيدانةمايةوة. 
كةواتة ئَيوة زؤرماونةتةوة زياتر لة ضوارمانط لةوَى بوون؟

ضوارمانط ودةرؤذ لةنوطرةسةملان بووين. ئينجا ئازادكراين. 
كةلةنوطرةسةملان بةرياندان ئيرت وتيان برؤنة دةرةوة يان 

خؤيان هَيناياننةوة بؤ سلَيمانى؟
طشتى  بؤنةخؤشخانةى  هَينايانني  سةربازى  بةسةيارةى  نةخري 

عةىل  كاك  بةآلم  دةكاتةوة،  ثشرتاست  ئةوة  حمةمةد  مامؤستا  لةديدارَيكدا   .7
نةك  حةجاج  داوةتة  خؤم  دةستى  سةعاتةكةى  دةلَيت  ئةو  ضونكة  بةهةلةداضووة 

شةخمى
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نةمابوو،  ئَيمةوة  بة  بوو  ئينسان  رةنطى  ئةوةى  بةآلم  سةماوة، 
ضَلكن و ثيس وثؤخةَل وهيلك بوين، ئةطةر ئاوا بهاتينايةتةوة 
بؤناشارةكانى كوردستان كةس نةيدةناسينةوة، بؤية حكومةت 
هةستا  طشتى  راى  ضةواشةكردنى  بؤ  بةكارهَينا  تاكتيكى 
هةموو  بؤئةوةى  هَيشتمانيةوة،  هةفتةيةك  ماوةى  كرد  ضي 
رةنط  كةمَيك  و  دامباَل  َل  ئةشكةجنةدانةمان  ئةو  ئاسةوارَيكى 
وروخسار هةَلبهَينينةوة ئينجامباخناتةوة بةرضاوى خةَلك لةناو 
دةستبةسةركراينةوة  تر  هةفتةيةكى  بؤماوةى  خةستةخانةكة 
بةآلم ضؤن؟ دةبوو رؤذانة خؤمان بشؤرداية، ئةوةش بة زؤر بوو، 
ضيت خبوارداية هةبوو، كة ئَيمة جاران ئاو نةبوو لة نوطرةسةملان 
بيخؤينةوة، رؤذانة تةنها سَى سةموون كة زؤر بضكؤلة بوو، بةآلم 
خواردنى  بةيانيان  بيخؤيت،  دةتتوانى  بويستاية  ضيت  لةوَى 

ضا،  و  ماست  و  هَيلكة  ثةنري،  و  لةقةياغ  دادةنا  هةمةجؤريان 
بةدواوة كَى  نؤ  نان، ضيت خبوارداية هةبوو، سةعات  و  صمون 
لةطةَلت  ثؤليسيان  ثَيويستة،  كَى شتى  بازاِر  بؤ  بضَيت  دةيةوَى 
بكةيتةوة  تةلةفؤن  دةتتوانى  وبَييتةوة  بضيت  دةتوانى  دةنارد، 
بؤ سلَيمانى بؤهةركوَييةك كة تةلةفؤني هةبوواية، نيوةرؤيانيش 

ئازادبوويت لةخواردن سَى ضوار جؤر خواردنيان دةكرد.
ئةى باسى طؤشتت نةكردطؤشت نةبوو؟

ئاهةنطيان  دةهاتن  عةسرانيش  هةبوو.  طؤشتيش  بابا 

بؤسازدةكردين، ئةويش هةربةزؤر بوو بؤئةوةى نةفةس بدةيت 
دةيانكرديتة  شةوانيش  بةرنةوة،  لةبريت  ديوتة  ئةوةى  و 
زؤرجار  كة  وةزعَيك  خؤش  قسةى  و  دةمةتةقَى  حةوشةكةوة 
كة  نةدةكرد  باوةرمان  و  بةرضاومان  دةهاتة  خةون  وةك 
ئازادكراوين، ئةوة وةزعى ئةو هةفتةيةمان بوو. كة هينايانينةوة 
لةوَيشةوة  تةوارييةكة  بؤ  بردمانيانةوة  سةرلةنوَى  سلَيمانى  بؤ 
ئةرزَيكى  لةسةر  لةوَى  باينجان.  ئؤردوطاى  بؤ  رةوانةيانكردين 
بذين.  لرية  بؤخؤتان  فةرموون  ووتيان  فرَييانداين  وتةق  رةق 
نةماين  لةوَى  بةهانامانةوةو  هاتن  وكةسوكار  خزم  ئَيمة  بةآلم 
بةقاضاغ رؤيشتني بؤ الى خزمةكامنان لةسلَيمانى و نةسر. بةآلم 
ئةوانةى لةوَى مانةوة جاريكى ترئةنفاليان كردنةوة، هةرضةندة 
لةوَيش  زؤربةيان  بةآلم  نيشتمامنانة  هةمووى  كوردستان 
بةنيسبةت  بةآلم  بةرحوشرتوطردةضاَل.  بؤ  وبرديانن  هةَلكةندن 

ديسانةوة  ئةنفالكردمنان  و  كيميابارانكردن  سةربارى  ئَيمةوة 
باينجانيشيان ثريةوانةبينني جارَيكى تر رايانطواستنةوة بؤ ئةو 

ئؤردوطايانة. 
ثَيدان  نيشتةجَيكردنةوةيان  زةوييةكى  ثارضة  هيض  لةوَى 

هةتا خانووى لةسةر بكةن؟
لةباينجان ثَييان نةداين لةطردةضاَل ثَييانداين، ئَيستا ئَيمة لةوَى 

ثارضةيةك زةوى بةناومانةوةية. 
ئةى هاوكارى تريان كردن بؤئةوةى خانووى ثَيبكةن وةك 
كردنةوة  قةرةبوويةكيان  بؤرة  كة  تر  راطواسرتاوى  خةلكى 
بةناوى سولفةى عةقارةوة كة يةكى 1500 هةزاروثَينج سةد 

يان ثيدابوون؟
قوِرو  بةخشتى  دةبوو  ئيرت  بةس.  و  زةوييةك  ثارضة  هيض  نانا 

نايلؤن شتَيك ثَيكةوة بنَييت بؤئةوةى تيايدا بذيت.
هةتاكةى لةطردة ضاَل مانةوة؟

وةك ثَيشرت عةرزم كرديت ئَيمة هةرلةسةرةتاوة نةضووين بةقاضاغ 
مةالى خزمةكامنان خؤمان ثةنادا. 

لةوَى  و  ضاَل  بؤطردة  ضوون  لةهةَلبجةييةكان  تر  كةسى 
نيشتةجَى بن؟

نيشتةجَى  هةرلةوَى  هةن  هةَلةجبة  خةَلكَيكى  ئَيستا  هةتا  بةَل 
بوون و نةهاتوونةتةوةو نايةنةوة. 

ئؤردوطاكاندا  شارو  لةناو  بةقاضاغ  كرد  ئةوةت  باسى 
مانةوة ئةى سيخورةكانى حكومةت نةياندةدؤزينةوة؟

و  ضاودَيريياندةكردين  و  دةطةِران  بةدواماندا  بةردةوام 
دةبوو  هةفتةى  هةر  لَيهاتبوو  وامان  دةطرت،  هةَلةجبةييةكانيان 
لةطةرةكَيك دابنيشني، نةياندةهَيشت خبوَينن، تةنانةت خةَلكيش 

سوكايةتى ثَيدةكردين و تةعليقى لَيدةداين.
ئةو تةعليق وسوكايةتيانة ضى بوون لةاليةن خةَلكى كوَى 

ئةوسوكايةتيةتان ثيدةكرا؟
تةعليقى  وةزعةش  ئةو  سةربارى  سلَيمانى  خةَلكى  بةزؤرى 
زةرايةن  لة  بةزؤرى  بؤخؤم  من  بؤمنونة  دةدا،  لَيمان  ناخؤشيان 
بووم ثَييان دةطوتني ئَيوة هةَلةجبةيني ضيدةكةن لرية دانيشتوون؟ 

شتى ئاوا. 
ئةو تةعليق و سوكايةتيةكردنة ئةوةندة كاريطةرى لةسةرت 
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و  ببَيتةوة  زةرايةن  يان  سلَيمانى  لةخةَلكى  رقت  داناوة، 
بتةوَيت لةضركة ساتى خؤيدا تؤَلةيان لَيبكةيتةوة؟

نةخري بري لةتؤًلةكردنةوة ناكةمةوة بةآلم لةبريم ناضَيتةوة. 
تؤنةطةرايتةوة  مةطةر  خبوَينني  نةياندةهَيشت  وتت 

بةرخوَيندن؟
نةمدةتوانى  لة نوطرةسةملان طةراينةوة  ئةوةى كة  نةخري دواى 

خبوَينم ئيرت خوَيندنةكةم لةدةستدا.
ئةى ئيرت طرياى بة سةرباز؟

 1988 سال  لةكؤتايى  سةربارزى  بؤخزمةتى  نةضووم 
توانيم   1991 هةتا   1989 ماوةى  بةربووين،  لةنوطرةسةملان 
طريا  مواليدةكةم  راستة  بطةِرَيم  خوَيندكارييةكةم  ثَيناسةى  بة 
بوو  ئةوة  سةربارزى  خزمةتى  بؤ  نةضووم  من  بةآلم  بةعةسكةر 

راثةرينةكةى بةسةرداهات. 
بؤضى نةتدةتوانى خبوَينى؟

بةربووين  لةنوطرةسةملان  ئةوةى  دواى  مةينةتى  لةبةرنةبوونى 
دةخيوَيند  لةبةغدا  برايةكم  وةزعة  ئةو  بةقوربانى  بووم  من  ئيرت 
خَيزانةكةى لريةبوو، ئةوبرايةى ترم كة لةنوطرةسةملان وةفاتى 
كرد، هاوسةرةكةى ضوو بةرَيى خؤيةوةو هاوسةرطريى كردةوةو 
منداَلةكان بةسةرئَيمةوة بةجَيمان بروابكة يةكَيكيان شرية خؤرة 
هةبوو  منداَليان  ذنانةى  بةسةرئةو  دةطةرا  ماَلبةماَل  دايكم  بوو 
بؤئةوةى كةمَيك شريي بؤ دابني بكات ئةوةش زؤر زةمحةت بوو 
ئيرت دايكم لةرووى نةدةهات ئةوةندة بضَيتة بةرقاثى خةَلك، ئيرت 
ناضار شريى حةيوانى دةهَيناو بؤى دةكردة ناو مةمة شوشةوة 

بةو شَيوةية طةورةى كرد.
برات  ئةنوةرى  كاك  ئةومنداَلةى  ضارةنوسى  سةرئةجنام 

ضى بوو؟
ئَيستا ذن وماَل خؤى هةيةو سوثاس باشة. 

كوردى  حكومةتى  بوونى  دروست  و  راثةرين  دواى 
بوو  ضؤن  طوزةرانتان  ئيرت  بةعس  لةحزبى  رزطاربوون 

ضارةنوستان روى لةكوَى كرد؟
راست  يةكةو  ئَيمة  راثةريندا  ضةمخاخةى  يةكةم  هةرلةطةَل 
راثةرين دةستى  مابوو،  هَيشتا حكومةت  هةَلةجبة  بؤ  هاتينةوة 

ثَيكردوئَيمةطةراينةوة بؤهةَلةجبةوخانووةكامنان ضاككردةوة.

ضؤن حكومةت مابوو ئَيوة توانيتان بَينةوة بؤ هةَلةجبة؟
راثةرين  دةبوو  دةرؤذ  هةروا  مابوو،  بةعس  حكومةتى  بةَل 
ببوو، ئَيمة لة ِريطةى بةحرةوة بةقاضاغ هاتني بةبةلةم ثةرينةوة 
كة  كردةوة،  ئاوةدان  هةَلةجبةوخانووةكامنان  بؤ  هاتينةوة 
هةَلةجبة  كوردستان  بؤ  هَينايةوة  هريشى  بةعس  حكومةتى 
لرية  كؤِرةوةكة  ثَيش  لة  ئَيمة  ضونكة  ضؤلكرايةوة  تر  جارَيكى 
ئيدارةى  كرايةوة حكومةت  راثةرين  تر  ئيرتكة جارَيكى  بووين. 
خؤى لة كوردستان كَيشايةوة، هةَلةجبة تةواو ئاوةدان كرايةوة.

وهةَلةجبة  بؤكوردستان  هَينايةوة  هريشى  حكومةت  كة 
ضؤَلكرايةوة ئَيوة ضيتان كرد؟

)بةثَيكةنينةوة( جاريكى تر ديسانةوة رؤيشتينةوة بؤ ئريان.
لةسةرةتاوة ضةند ماَل دةبوون وا هاتنةوة بؤ ئرية؟

بريارى  بؤخؤى  هةركةسةو  هاتبووين،  وتةرا  تاك  لةسةرةتاوة 
دابوو بَيتةوة. 

كةطةِرانةوة  ئةى  جوانة  زؤر  ثِركَيشييةكى  ئةوةش 
خانووتان كردةوة يان ضاوةِروانى وةزعةكةتان كرد؟

ئَيمة خانووى خؤمان مابوو لرية بةآلم داروخابوو بووبةكةالوة.
خانووةكةتان سةقفى مابوو؟

وبازوى  بةرةنج  هةموويان  بةآلم  نةمابووداروخابوو  نةخري 
خؤمان ئاوةدان كردةوة. 

ئيرت كة راثةرين بوو حكومةت ئيدارةى خؤى كَيشايةوةو 
حكومةتى هةرَيم دروست بوو، ئَيوة ثَيشبينيتان ضؤن بوو، 

دةتانويست حكومةتى هةرَيم ضؤن ثَيشوازيتان لَيبكات؟
هةريم  حكومةتى  بوو،  راثةرين  و  دى  هاتة  ئاواتى  خةلك  كة 
دروست بوو بةداخةوة زؤرى نةخاياند كةشةِرى ناوخؤ دةستى 
ثَيكرد، لةشةِرى ناوخؤشدا جارَيكى تر نةطبةتى وتراذيديا ئةم 
سنورةى طرتةوة، بوو بةدوو سنور بووبة دوو حكومةت بوو بة 

دوو هةرَيم بوو بةدوو ئيدارة. 
كةواتة هيض ئومَيدَيكى بؤ ئَيوة نةطريايةوة؟

ماَلوَيرانى.  شةِرو  جطةلة  نةبوو  ئةوتؤى  بةرهةمَيكى  نةخري 

هةرضؤنَيك بوو واى لة ئَيمة كرد نةثةرذَيينة سةر زامةكامنان بةَل 
كؤمةَلةى قوربانيانى كيميابارانى هةَلةجبة دروست بوو، دةستى 
ثَيويست  وةك  نةيانتوانى  بةآلم  كرد،  خؤى  ئيشوكارةكانى  بة 
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ئاورَيك لة ئةنفالكراوةكانى هةَلةجبة بدةنةوة.
ضةكى  قوربانيانى  كؤمةَلةى  كة  هةرلةسةرةتاوة  بؤضى 
كيمياوى دروست بوو، دؤسَيى ئةنفال هةَلةجبة باس نةكراو 

تيايدا ثةراوَيزخرا؟
هةَلةجبة  طةورةى  زامى  لةوانة  يةكَيك  هةبوون،  هؤكار  كؤمةَليك 
هةتا  بريندار  دةهةزار  و  هةزاركةس  ثَينج   5000 بوونى  شةهيد 
لةزةتى  و  تام  هةَلةجبة  هةتائَيستا  سةختة،  زؤر  ئَيستاش 
هةَلةجبةى ثَيش كيمياباران نادات، مةبةستةكةم كورت بكةمةوة 
يةكَيكى  زامى خؤى،  نةيدةثةرذاية سةر  زامة  لةبةرئةو  خةَلكَيك 
ثَيويست  وةك  هةَلةجبة  ئةنفالكراوى  خةَلكى  هؤكارةكان  لة  تر 

نةيانتوانى كار لةسةر دؤسَيكةى خؤيان بكةن.
بةضةكى  لةهةَلةجبة  لرية  كةسَيك  ضيية  جياوازى  باشة 
لةطؤرَيكى  خؤيةوة  وبةرطى  بةجل  بووةو  شةهيد  كيميايى 
كيمياباران  لة  تر  هةَلةجبةييةكى  بةآلم  نَيذراوة،  بةكؤمةَلدا 
رزطارى بوو، هةربةهؤى هةمان تاوانةوة ئاوارة بووة، دواتر 
لةوَى  و  دةكرَيت  نوطرةسةملان  رةوانةى  لةطةرانةوةيدا 

لةبرسا دةمرَيت و بةجلى خؤيةوة دةنَيذرَيت؟ 
جياوازييةكةيان زؤرة ضونكة ئةو خةلكةى كة ئَيستا تةرمةكانيان 
داروثةردوى  لةذَير  ئةوانيش  بةجَيماون  نوطرةسةملان  لة 
ضاوبكةنةوة  نةيهَيشت  حكومةت  بوو،  رزطارييان  كيمياباراندا 

ئةنفال كردن.
كةواية تؤ هاوراى منيت منيش هةروام ووتووة من دةلَيم بؤضى 
يةكَيكيان طرنطى ثَيدةدرَيت و ئةوى تريان طرنطى ثَينادرَيت؟ من 

داواى خستنةرووى هؤكارةكامن لَيكرديت.؟
نائارامى  ناوخؤو  شةِرى  و  كوردستان  هةلومةرجى  هؤكارةكانى 
خؤمان  برينى  سةرئةوةى  نةثةرذَييينة  كردئَيمة  واى  ناوضةكة 
ببينني. نةيهَيشت دةنطمان بةهيض شوَينَيك بطات، كة دةمانويست 

ئةو دؤسَيية جبوَلَيينني. بةخةَلكى بناسَينني. 
من ساَل 2008 زانيومة كة هةَلةجبةييةكان ئةنفالكراون، ئةويش 
بةريكةوت ثياوَيكم بينى بةناوى حاجى صادق ئةوكاتة ئةو باسى 
ئةو  بووة،  لةنوطرةسةملان  كة  بؤطريامةوة  خؤى  مةينةتيةكانى 
ثَيى ومت كة نزيكةى هةزاركةس زياترهةَلةجبةيى لةنوطرةسةملان 
لة  ونبونة  ئةم  بةرثرسيارَيتى  بةشَيكى  كة  ثَيتوانية  ئايا  بوون 

ئةستؤى خؤتانداية. 
هؤكارةكانيم  هةلومةرجةكةو  باسكردى  بؤم  وةك  بةآلم  بةَل 
ئةمساَل  كوِرةكةم  بطريَِمةوة  بؤ  شتَيكت  بامن  بةآلم  باسكرد، 
ئةنفال  كةباسى  طرتووة  لةمامؤستاكةى  طوَيى  مةكتةب  لة 
ووتبووى  كورةكةم  كردبوو،  شوَينى  زؤر  باسى  بؤكردبوون، 
نا  وتبووى  مامؤستا  هةَلةجبةييةكان،  ئةنفال  ئةى  مامؤستا 
ثَييووتبوو  كورةكةم  كيميابارانة،  هةَلةجبة  نية  ئةنفال  هةَلةجبة 
مامؤستا ضؤن نيةتى؟ هةَلةجبةش ئةنفالكراوة، بةراستى جَيطةى 
داخة مامؤستايةك وانةى ئةنفال و جينؤسايد بةخوَيندكارةكانى 

بَلَيتةوة نةزانَى هةَلةجبة ئةنفال هةية، ئةوة كارةساتة. 
هةتا ئَيستا دةربارةى ئةنفال هةَلةجبة لةطةَل ضةند كةناَل 

ميديايى ديداروضاوثَيكةوتنت كردووة؟
ئةويش  لَيوةرطرتووم  لَيدوانيان  يادةكاندا  لةكاتى  تةنها 

زؤركةميان ثيشانداوة، لَيدوانى كورت.
لَيدوان ناَلَيم ديداروضشاوثَيكةوتن؟

هيض تةلةفزيونَيك نةهاتوون تةنها لةطةَل راديوى يةكطرتووساَل 
2013 و راديوَيى دةنطى نوَى لرية لةساَل 2012 ديدارم لةطةَل 

سازكراوةو هيضى تر. 
ئةو  دروستكردنى  لة  مةبةستتان  و  ضني  بةنيازى  ئَيوة 

رَيكخراوةضيية؟ ئاماجنتان ضية؟
ئَيمة 23ى ئازارى ساَل 2011 كؤمةَلةيةكمان راطةياند، بةناوى 
كؤمةَلةية  ئةو  نيازةى  بةو  هةَلةجبة  ئةنفالكراوةكانى  كؤمةَلةى 
داكؤكى لةئةنفالكراوانى ئةم سنورة دةكات، بةآلم ئةوةش بزانة 

هةَلةجبة هةرئةوةنية ئةنفالكراوى لة نوطرةسةملان بووبَيت.
ضؤن؟ ببورة مةبةستت تَيناطةم؟

لةهةَلةجبة  زؤرتر  كؤمةَلَيكى  ئَيمةش  ثَيش  ئةوةية  مةبةستم 
لةتؤثزاوا  هةندَيكيان  نوطرةسةملان  بؤ  ونةشرباون  ئةنفالكراون 
مانةوةو هةندَيكيان هةربَيسةروشوَينكراون وهَيشتا ضارةنوسيان 

ناديارة. 
منونةت لةالية لةوانةى بَيسةروشوَينن و سؤراخيان نية؟

بةَلَ ماَل ثورَيكى خؤم بة ناوى ئافتاو ِرةشيد خؤى وكوِرةكةى 
نزيكةى  نية،  ئَيستاسؤراخيان  هةتا  مةنصورئةمحةد  بةناوى 
عومةرى  ماَل  بؤمنونة  سؤراخن،  بَي  هةَلةجبةيى  كةسى   ٥00
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حاجى عينايةت ئةنفال بوون لة تؤثزاوابوون. 
كوِروكضةكانى ماَل حسني شا هَيشتا بَيسةروشوَينن ئايا ئةوان 

دةضنةى خانةى كاركردنى كؤمةَلةكةى ئَيوةوة؟
ئةوانة نةخري هَيشتا بةوجؤرة كارناكةين.

بؤضى مةطةر ئةوان ئةنفال نني؟
بةراستى  بةآلم  بَيسةروشوَينن،  وهَيشتا  ئةنفالكراون  بةَل 
كة  دةكةين  بؤئةوكةسانة  كار  تةنها  ئَيمة  وبةراشكاوى 

لةنوطرةسةملان بوون، كة ذمارةيان 1152 كةس بووة.
ثَيتوانية ئةوجؤرةكارةكردنة زؤربةرتةسكة؟

بكةين  وثوختى  بةثاك  كارةكة  ويستمان  ئَيمة  بةراستى  بةَل 
ناو  ئةنفالكراوةكانى  بؤ  ضركردووةتةوة  ئيشوكارةكامنان 
و  بوون  نوطرةسةملان  لة  ئةوكةسانةى  تةنها  نوطرةسةملان، 

طةندةَل  توشى  بؤئةوةية  ئةوةمشان  دةيانناسني  بؤخؤمان 
نةبني و تاونةدةينة بةردَيكيش كة ثَيمان هةَلناطريَيت. بؤئةوةى 
هةرضةندة  دةيانناسني،  كة  بدةين  بؤكةسانَيك  حةق  شاهيدى 
كردووة،  تريش  ئةنفالكراوةكانى  بؤ  كارمان  كارطرييةوة  لةروى 
بةآلم كةسَيك نةناسني ئةنفاليش بووبَى ئَيمة ناتوانني شاهيدى 

بؤبدةين ئةطةر نةيانناسني. 
مؤَلةتى فةرميتان هةية؟

زؤر  لةسةر  وةرنةطرتووة.  مؤَلةمتان  ثَيويستة  كة  جؤرةى  بةو 

دياردةوشتى تريش هةَلوَيستى رةمسى خؤمامنان راطةياندووة.
وةكوضى هةَلوَيست لةبارةى ضييةوة؟

باآلى  دادطاى  داخستنى  لةبارةى  ئةنفالةوة  رؤذةكانى  لةبارةى 
زؤر  نوطرةسةملان،  بةمؤزةخانةكردنى  لةسةر  تاوانةكان، 

بةباشيش هةَلويستةكةمان جَيطةى خؤى طرتووة.
نيةو  قورس  كارَيكى  ئةوةندة  وةرطرتن  خؤمؤَلةت  بةآلم 

زؤريش ئاسانة؟ 
بةطشتى  ئةنفالكراوةكان  ئيشوكارى  دةكةم  واهةست  من 

شثرزةييةكى ثَيوةديارة. 
طرنطرتين ئامانج وداخوازى رَيكخراوةكةتان بةرونى ضيية 

جيالةدواكارى مادى بؤكةسوكارى ئةنفالكراوةكان؟ 
بتوانني  نني  تؤكمة  زؤر  رَيكخراوَيكى  ئَيمة  هَيشتا  لةراستيدا 

كؤبوونةوةى خؤمان بةرَيك وثَيكى بكةين. 

بروتان بةخؤتان هةية يان ئومَيدتان هةية وةك رَيكخراوَيك 
ثَيش بكةون؟

ئيشوكارمان  كة  هةية  بةخؤمان  بروامشان  هةيةو  ئومَيدمان  زؤر 
لةبةر برواو لةبةريشمان رؤيشتووة بؤية ثَيش دةكةوين.

ثةيوةنديتان لةطةَل رَيكخراوةكانى تر ضؤنة.؟
ئةجنومةنى  لةطةَل  ثَيكةوة  ئةمساَل  باشة،  زؤر  ثةيوةنديان 
ئةنفاملان  يادى  باشرتين  و  بةهَيزترين  ناحكوميةكان  رَيكخراوة 

كردةوة لة 2014/4/14. 
ثرسيارى  ويستم  نوطرةسةملان؟  بؤ  بابطةرَيينةوة  ببورة 

ئةوة بكةم تةرمى براكةت هةر لة نوطرةسةملانة؟
8ى  مانطى  ئةوةبوو،  كؤمةَلةكةمان  لةهةوَلةكانى  يةكَيك 
بؤ  شةهيدان  وةزيرى  بؤالى  ضووين  طروثَيك  وةك   2012 ساَل 
شةهيدان  وةزيرى  لةطةَل  دؤسَيية،  لةسةرئةو  طفتوطؤكردن 
روبةروقسةمان كرد، زانياريان داية لةسةربوونى ئةو طؤِرانةى 
نوطرةسةملان هةتا وةزير بةخؤمى طوت ئةطةر ئةوزانيارييانةت 
لةالية بؤضى ناضى بةرَيوةبةرايةتى طؤرةبةكؤمةَلةكانى لَي ئاطادار 
2012/12/28 ستافَيكى ترى  لة  بكةيتةوةو كؤنوسَيك بنوسن؟ 
كؤمةَلةكة ضوينةوة بؤ بةرَيوةبةرايةتى طؤرة بةكؤمةَلةكان، لةوَى 

كؤنوسَيكمان نوسى ئةو داوايةى هةمانبوو تيايدا نوسرا. 
ئةى وةآلمى ئةو بةرَيوةبةرايةتية ضى بوو؟

وتيان برؤنةوة ئَيمة كارى لةسةردةكةين و وةآلمتان دةدةينةوة. 
هةرَيى  حكومةتى  بةغداو  حكومةتى  رةزامةندى  ئةوة  ضونكة 
دةوَى لة 5ى نيسانى 2013 من لةطةَل تيمَيكى بةرَيوةبةرايةتى 
شةهيدان  كاروبارى  وةزارةتى  لة  طؤِرةبةكؤمةَلةكان 
حكومةتى  مرؤظى  مافى  وةزارةتى  تيمَيكى  و  وئةنفالكراوةكان 
 25 دواى   2013 ئايارى  7ى  لة  نوطرةسةملان،  بؤ  عرياق ضوين 

ساَل ضوومةوة بؤ نوطرةسةملان.
شعورت ضؤن بوو كة ضويتةوة بؤ نوطرةسةملان؟

هةموو  بؤنوطرةسةملان  هَيناويامنةوة  ديسانةوة  دةزانى  وام 
طريانةوةى  قورسة  زؤر  ياد،  هاتنةوة  ناخؤشانةم  ئةوديةنة 

كوردستان  هةرَيى  هةم حكومةتى  ثَيشضاوى خؤت  تؤبيهَينةرة 
ئةوَى  كةضوومة  عرياق.  حكومةتى  هةم  سةرخةت،  بهَينيتة 

تةزوويةكم لةخؤشى وناوخؤشيدا ثَيداهات. 
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ئةو تيمة كَيى تريان لةطةَلدا بوو ضاوساغ وشارةزا؟
 تاكة شايةحتاَل و رَيثيشاندةرو ضاوساغ بؤ سةردانكردنى شوينى 
يةكةمينجار  بؤ  كة  تيمةكة  لةطةَل  بووم  من  ئةنفال  روفاتةكانى 
ضوين بؤ نوطرةسةملان و شوَينى روفاتةكانى ئةنفال، دوو رةتَلى 
لة  عرياقى  مرؤظى  مافى  وةزارةتى  ئةوانةى  بووين،  ئؤتؤمبيل 
تَيثةِرين  نوطرةسةملان  لة  زؤر  زانى  كاتَيكم  دةرؤيشنت  ثَيشةوة 
رؤيشنت و نةوةستان، من كاك وشيارم ئاطاداركردةوة لةبةرئةوةى 
و  كوردستان  هةرَيى  حكومةتى  تيمةكةى  سةرؤكى  ئةو 
وةزارةتى شةهيدان بوو، ثَيمووت كاكة روفاتى ئةنفالكراوةكانى 
لةودةشتة،  نةك  نوطرةسةملانةوةن  قةآلكةى  لةخواروى  ئَيمة 
لةناو  بةآلم ئةوان هةتا ضاوبِركا رؤيشنت، لةشوَينَيكى ملاوى و 
يةكَيكيان  دابةزين  وةستاندو  سةيارةكانيان  بياباندا  تةثوتؤزى 
ئَيوة  ئةمانة  ئةنفالكراوةكانتانن،  طؤِرى  ئةوة  كاكة  ووتى 
ناشتوتانن منيش وومت نا ئةوانة هى ئَيمة نني، كؤمةَلة طؤرَيكى 
بةكؤمةَل زؤر لةوبيابانةدا بوون، من دَلنيام ئةوانة هى ئةو طةجنة 
طةرميانيانة بوون، كة لةنوطرةسةملان هيناوياننة دةرةوةو لةوَى 

كؤمةَلكوذكراون. 
ئةوطؤِرة بةكؤمةآلنة ضةندَيك لةنوطرةسةملانةوة دورة؟

بؤالى  المكردةوة  من  دابةزين  كة  دورة  ضاوبِركات  هةتا 
دوركةوتبووينةوة.  زؤر  دياربوو  نةمبينى  بةآلم  نوطرةسةملان 
بةآلم دياربوو تيمة عرياقييةكة هاوكارنةبوون من واهةستم كرد، 
هةرضؤنَيك  بةآلم  ثَيبهَينن،  فةشةل  ئَيمة  هةوَلةى  ئةو  دةيانةوَى 
فةرموو  كاكة  وتيان  لةوَى  بؤناونوطرةسةملان  طةراينةوة  بوو 
ئةنفالكراوةكان  هةَلةجيةيية  طؤرستانى  بؤناو  برؤ  ثَيشكةوة  تؤ 
ئَيمةش لةدواتةوة دَيني، من زؤردَلنيابووم لةكوَين وام دةزانى ئةو 
دةقةية كيلؤمةترو نيشانةكامن زؤر باش بةبريدةهاتنةوة، بردمنة 
طؤِرةكانةوة  ناو  ضوومة  كةمن  هةَلةجبةييةكان،  روفاتى  شوَينى 
طؤِرةكان  خؤى  كاتى  دةكرد،  منيان  ضاودَيرى  لةدورةوة  ئةوان 
خؤَل  هاتووة  شؤفَلَيك  بينيم  كةضووم  بةآلم  بةرَيزنَيذرابوون، 
ئةو شوَينة  لريوابوو ضونكة  طياى  دياربوو  بةسةرياندا  كردووة 

بوو،  طومان  جَيطةى  روابوو  لةوَى  طياية  ئةو  تَيدانية،  طياى 
تةنانةت رةنطى خؤَلةكةش جياوازبوو.

تؤبؤخؤت شوَينى دةمى شؤفَلةكةت بينى؟

خؤَل  كة  دياربوو،  بةرونى  زؤر  شؤفَلةكة  دةمى  شوَينى  بةَل 
خؤَلةكة  رةنطى  طؤِرانةدا.  ئةو  بةسةر  كردوويةتى  هةَلطرتووةو 
لةسةر  طياشى  تةنانةت  بوو،  كةلةوَى  ملةى  لةو  جياوازبوو 

رواوةتةوة.
ئةى تيمى هةَلدانةوة وتيان ضى؟ وتيان كةى دةستبةكار 

دةبني؟
لةوَيدا  ثَيوةديارنيةو  بةكؤمةَل  طؤِرى  ئاسةوارى  ئةوة  وتيان 
طؤِرى بةكؤمةَل بوونى نية، منيش ثَيمووتن ئرية شوَينى طؤِرى 
ناشتوومانن،  بؤخؤمان  طؤِرن  تاكة  هةمووى  ئةمة  نية  بةكؤمةَل 
بؤئريةو  هَيناومانن  تاك  تاك  بؤخؤمان  و  هةَلةجبةيني  ئةمانة 

بةدةستى خؤمان ناشتوومانن.
ئةى هةَلويستيان ضى بوو؟

ئةوان نةيانتوانى يان راسترت بَلَييني نةيانويست هاوكارى ئَيمة 
بكةن. 

ضؤن هةرهيض هاوكارييةكيان نةكردن؟
قسةيةك  هيض  نةيانتوانى  نةكردين  هاوكارييان  هةرهيض  نةك 
لةسةر ئةوطؤِرانة بكةن، تةنها يةك قسةيان كرد، كة وتيان ئةوة 
ئةوانة  دةكرد  راستيشيان  تَيدانية،  بةكؤمةَل  طؤِرى  ئاسةوارى 
قةبرستانانةى  ئةو  تاكن وةك  بةَلكو طؤِرى  بةكؤمةَل نني،  طؤِرى 

خؤمان راستة لةناوملى بياباندان بةآلم بؤخؤمان ناشتوومانن. 

سةرئةجنامى ضوونةكةتان ضى لَيكةوتةوة؟
طةراينةوة  كة  نوطرةسةملان،  بؤناو  بطةرَينةوة  فةرموون  وتيان 
بؤناونوطرةسةملان تيمةكةى حكومةتى هةرَيم هيض زانيارييةكيان 
تةنانةت  دةكردن،  باس  بؤم  من  كة  نةبوو  لةسةرئةوحالةتانة 
ئةوتيمةى حكومةتى عرياقى ئةوبةرنامةيةشيان بةمن رةوانةبينى 
لةطةَل  نوطرةسةملان  لةناو  بةنيازبوون  شةهيدان  وةزارةتى  كة 
من بيكةن، ئةوتيمةى لةبةغداوة لةطةملان هاتبوون زؤر ثةلةثةل 

ثَيخستني.
دةشيانزانى كةتؤ شايةحتالَيكى ولة نوطرةسةملان بوويت 

و بةشدارى ناشتنى تةرمةكانت كردووة؟
ئةوتيمة هاوكار  بةالم  باسكردن.  بؤم  بؤخؤم  ئةى ضؤن من  بةَل 
شةهيدانيان  وةزارةتى  كامرياكةى  بةزؤر  تةنانةت  نةبوون 
كاكة  ووتيان  بكةن  بؤمن  بةرنامةيةك  بةنيازبوون  كة  ثَيضايةوة 
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بكةن،  تةلةفزيونى  بةرنامةى  يان  طؤِرهةَلبدةنةوة  ئَيوةهاتوون 
رَيطةيان نةدا.

بؤئةوةى  ثَيببةسنت  ثشتى  ئةوان  هةبوو  ياسايةك  هيض 
رَيطة لةئَيوةبطرن نةهَيَلن بةرنامةكةتان بكةن؟

لةبةرئةوةى كاتى خؤى وةزيرى مافى مرؤظى عرياقى كوردبوو هةموو 
ئةو  هةمان  شيعة  بةعةرةبَيكى  طؤرابوو  كة  هةبوو،  دةسةآلتَيكى 
دةسةآلتانةى بؤماوةتةوة، من وام هةستكرد ئةوان هةر بة ئةنقسةت 

نايانةوَى هاوكارى ئَيمة بكةن. ئةوة هؤكار بوو.
باشة تيمةكةى وةزارةتى شةهيدان كامرياى خؤى ثَينةبوو؟ 

بةَل باثَييان بوو.
و  نةدةن  بةوان  طوَى  نةبوو  ماوةيان  ئةوةندة  بايى  ئةى 

بةرنامةكة بؤ تؤ بكةن؟
بايةخةوة بةدةم  بةَلكو حكومةتى هةرَيم زؤربة  نةك هةرئةوةندة 
داواكارييةكةى منةوة هاتن و ئةو مةسةلةيان بةهةند وةرطرت، 
يةكمان  كة  لةكةركوكةوة  هةر  شةهيدان  وةزارةتى  تيمةكةى 
دةكةم  بؤتؤ  قسة  من  لةكةيةوة  و  دانا  من  بؤ  كامريايان  طرت 
دةيانويست.  ئةوان  كردووة،  بؤئةوان  قسةم  بةتريوتةسةلرت 
بةآلم تيمةكةى حكومةتى عرياق هاوكار نةبوون هةرلةسةرةتاوة 
نةهاتن  دواياخنستني  رؤذَيك  لةبةغدا  دةكرد،  كؤسثيان دروست 
دةست  ويستيان  لةرَيطة  ثشتطوَيياخنستني،  بةدةنطمانةوةو 

بةسةر كامرياكةى وةزارةتى شةهيداندا بطرن، بةآلم نةيانتوانى. 
بةكوردى و كورتى نةيانويست هاوكارييمان بكةن.

ئةى لةنوطرةسةملان بةرنامةكةتان نةكرد؟
نةخري نةيانهَيشت بةرنامةيةكى تريوتةسةل بكرَيت.

وةزيرى شةهيدان قسةى ضى بوو لةسةر ئةو هةَلويستةيان؟
نازامن وةزيرهةَلويستى ضى بوو، بةآلم كاك هوشيار كةسةرؤكى 
تيمةكة بوو، بةريوةبةرى طؤرةبةكؤمةَلةكانة زؤر بةدَلسؤزى هات 
بةدةنطمانةوةو هةَلويستى جوان بوو بةراستى. لةوَيش ويستى 
ضونكة  ئاَلؤزتربَيت،  كارةكة  نةيوست  رابطرَى  ثةيوةنديةكة 
لةوَى وومت كاك وشيار بؤ وةآلمى ثَيويستى ئةو تيمةى عرياقت 
طوومت  ثَيى  لةبةغدا  بةآلم  نةووت  هيضى  بوو  بَيدةنط  نةدايةوة 
نيةو  باش  نيوانيان  عرياق  حكومةتى  و  هةرَيم  حكومةتى  كة 
كةوتبووة  طرذى  ثَيشرت  بةداخةوة  بةآلم  ناسكة،  بارودؤخةكة 

طؤرةبةكؤمةمةَلةكانى  وتيمى  شةهيدان  وةزارةتى  تيمى  نَيوان 
وةزارةتى مافى مرؤظى عرياقى باجةكةش ئَيمة دامان. 

ئيرت بَيهوا بوون لةوةى كة روفاتى هةَلةجبةييةكان بهَيننةوة 
يان هةوَل ترتان هةية؟

ئَيمة ئةو هةوملاندا بةآلم بَى ئوميدنني و هةوَل تريش دةدةين، 
نةما  هةرَيدا  و  عرياق  حكومةتى  لةنَيوان  ئاَلؤزى  هةركاتَيك 

هةوَلَيكى تردةدةينةوة حكومةتى هةرَيم هاوكاريان دةكات.
بةكةمتةرخةم  شةهيدان  كاروبارى  وةزارةتى  تؤ  كةواتة 

نازانيت؟
ضونكة  دةزامن،  بةكةمتةرخةم  عرياقى  حكومةتى  بةآلم  نةخري، 
هةنطاوَيكى  رؤيشتني  ئَيمة  لريةوة  بينى  كةمتةرخةميةكةمان 
طرنط بوو بةآلم هاوكارييان نةكردين و ناشيانةوَى هاوكاريان 

بكةن. 
ماوةو  ثرسيارَيكم  ضةند  ماندووبوويت  زؤر  دةزامن 
تةرمى  طؤِرانةى  ئةو  نزيكبوينةوة،  ديدارةكةمان  لةكؤتايى 
هةَلةجبةييةكانى تَيداية ضةندة لة نوطرةسةملانةوة دوورة؟

يةك كيلؤمةتر ئةطةر بشبَيت هةرئةوةندةية.
واتا ئَيوة كيلؤمةترَيك بةعةرةبانةيةكى سَى تايى تةرمَيكتان 
لةثشى  هةر  دةَلني  كةس  هةندَيك  ئةى  بؤناشنت؟  دةبرد 

ديوارةكانى قةآلكةى نوطرةسةملانةوة دةمانشاردنةوة؟ 
يان  بوبَيت  هةَلةجبةيي  كردبَى  بةشداريم  و  بيزامن  من  ئةوةى 
لةخوار  كيلؤمةترَيك  كة  بؤئةوطؤرستانة  بردومانة  طةرميانى 

نوطرةسةملانةوةية. 
و  براكةت  روفاتى  كة  هَيناوةتةوة  شوَينةت  ئةو  وَينةى 

هةَلةجبةيى وطةرميانيةكانى لَيية؟
بةَل هَيناومة بةآلم كامرياكةى وةزارةتى شةهيدان بةتريوتةسةل 
ئةرشيفى  لة  ئَيستا  كردووة  شوَينةكةى  سةردانةو  ئةو  روماَل 

وةزارةت هةية. 
ئةوانةى وةزارةت نا ئةوةى الى خؤتة دةتوانى مباندةيتَى 

بؤ ئةمديدارة سودى لَيوةربطرين؟
بةَل بةآلم كامرياكةى خؤم داية دةست شؤفريةكةى وةزارةتى شةهيدان 
ضونكة من بؤخؤم لةطةَل تيمةكة سةرقاَل بووم مةجال وَينةطرتنم 
نةبوو، ئةوةى ئةو كردوويةتى بةشثرزةيى كردوويةتى باوةرناكةم سود 
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لةوَينةكانى وةربطرن، هةندَيك قسةوباسكراوة وَينةى سةرقةبرةكان 
لَيوةرنةطريَيت  سودى  رةنطة  بةآلم  طرياوة  نوطرةسةملانيش  ناو  و 
بةآلم ئةوةى كةضاك بَيت و بتوانرَى سودى لَيوةربطريت ئةوةية كة 

لةوةزارةتى شةهيدانة. 
من تةنها يةك ثرسيارم ماوة ئةويش هةَلدةطرم بؤ كؤتايى 

تؤ دوا قسةت ضيية؟
دواى  ئةنفالكراوان،  لةكةسوكارى  دواكارم  ئةوةية  دواقسةم  من 
ئةوة  ضونكة  كارةسات  ناَلَيم  تاوانةكة  لة  ساَل  شةش  و  بيست 
لةمافةكانى  رةواكانيان،  لةداوا  نةكةن  شةرم  واية  تكام  تاوانة.. 
خؤيان. كؤَلنةدةربن، دواكاريش تةنها ئيمتيازو سودمةندى مادى 

نية، نةخري ئَيمة مافةكامنان زؤرن وكةمياندراوة. بةتايبةتى مافة 
ئةنفالكراوةكانى  باسى  بةراستى ستةمة زوملة  مةعنةويةكامنان 
هةَلةجبة نةكرَى، من كةسوكارى ئةنفالكراوان بةكةمتةرخةم دةزامن 
ئةوةى دةتوانَى دوو ووشة بنوسَى بابينوسَى و بآلوى بكاتةوةو 

شةرم نةكات. 
بايةخدارن.  و  طرنط  زؤر  كؤتايت  قسةكانى  دةستخؤش 
و  بن  نةترس  ضاوكراوةو  ئةنفالكراوان  كةسوكارى  بةهيوام 
بةشدارى كاريطةريان هةبَى لة نوسينةوةى مَيذووى خؤياندا.

دواثرسيارم  بوو.  ثَيويست  بةآلم  كرديت،  ماندووم  زؤر 
ئةوةية رةزامةندى ئةم ديدارة بآلوبكرَيتةوة

 هةتا مرد ئاوى ساردى نةخواردةوة

هةركة ديدارةكةمان تةواوكرد، كاك عةل عارف ووتى ضريؤكَيكم 
بووم  طوَيبيستى  ثاشئةوةى  بكةم،  باسى  ثَيمخؤشة  لةالية 
بؤية  هةر  كرد،  ريكؤردم  دامةزراندةوةو  بؤ  كامريام  نوَى  سةرلة 
لةبةركاريطةرى ضريؤكةكة ثَيم باش بوو بة جياواز لة ديدارةكةى 

عةل عارف بآلوى ببَيتةوة.
عةل عارف دةستى كرد بةطريانةوةو وتى: 

يةكَيك لةو ضريؤكة مرؤظهةذَينانةى ئةنفال هةَلةجبة كة هةرطيزاو 
هةرطيز لة بريم ناضَيتةوة، ضريؤكى مردنى منداَلَيك و هةَلوَيستى 
ئازايانةى دايكَيتى، كة ناخى ئينسان دةهةذَينَى و ثَيويست بوو 
هةر زؤر زوو ديكؤمَينتبكرايةو هةتا ئَيستا ضةندين فيلمى لةسةر 
نةكراوة ضريؤكة  لةبارةوة  بةداخةوة هيضى  دروستبكراية، بةآلم 

تراذيدياكة مردنى منداَلَيكى هةَلةجبةيية لة نوطرةسةملان.
ئةكبةر منداَلَيكى بضوكى سَى ساآلن بوو لة نوطرةسةملان مرد، 
براى  دلريى  مامؤستا  بةجَيماوة،  لةوَى  تةرمةكةى  ئَيستاش 
داواى  هةر  بوو  نةخؤش  براكةم  ووتى  طرِيامةوة  بؤى  ئةكبةر 
ضؤن  سارد  ئاوى  نوطرةسةملان  لة  بةآلم  دةكرد،  ساردى  ئاوى 
بة  زؤر  ئاويش  تةنانةت  بوو،  مةحاَل  ئةوة  دةستبكةوتاية؟ 
زةمحةت دةست دةكةوت، ئةوةشى هةبووطةرم و تاَل وسوَيربوو.

دةستنةدةكةوت  دةكردو  ساردى  ئاوى  داواى  براكةم  كاتَيك 
دايكم )عاليية حةمة فةرةج( لة حةذمةتا توند كوِرةكةى طرتبوو 
باوةشى  لة  بوو  نةخؤش  زؤر  ئةكبةر  بةآلم  خؤيةوة،  بةسنطى 
هاتن  خةَلك  مردووة  زانيمان  كة  لةدةستدابوو،  طيانى  دايكمدا 

بينَيذن،  بيبةن  بيانداتَى  كرد  دايكم  لة  زؤريان  رجايةكى  تكاو 
قايل  دايكم  بةآلم  دةكات،  بؤطةن  بَيسودةو  مانةوةى  ضونكة 
نةدةبوو تةرمةكةى بةرن بة جؤرَيك بةسنطى خؤيةوة طوشيبووى 
دةتطووت ثَيكةوة لةحيم كراون، بةهيض جؤرَيك بةرينةدةدا، هةتا 
لة هؤش خؤى ضوو ئينجا توانيمان برا مردووةكةمان لةباوةشى 

دةربهَينني وبيبةين بينَيذين.
بةآلم لةوةش تراذيدى تر ئةوةية هةتا ئَيستا دايكم ئاوى ساردى 
ئةو  ئةكبةرو  بةسةرمردنى  ساَل   )25( ئةوا  نةخواردووةتةوة 
ئاوى  دايكم  بؤيةكجاريش  ئَيستا  هةتا  تَيدةثةِرَى  كارةساتةدا 

سارد بةطةرويدا نةرؤيشتووةتة خوارةوة1.

و  ئةنفال  تاوانى  بةسةر  ساَل   25 طرَيِاوةتةوة  عارف  عةىل  بؤ  ضريؤكةكةيان  ئةوكاتةى   .1
كيمياباراندا تَيثةِرى بوو.
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ئعيشم  ئال  خانةوادةي  ئازايةتي  طوَيبيسيت  هةموو  بَيطومان 
بوون لة داَلدةداني تةيوري ئةنفالدا، ئةوةش دةزانن كةم تا زؤر 
ثاداشتيان دراوةتةوة، بةالم ئةوةي لة بارةيةوة نايزانن ئازايةتي 

)حاجي رةمحن(ي نارجنةَلةو خانةوادةكةيةتي .
حاجي رةمحان لة بنةرةتةوة خةلكي طوندي نارجنةلةي ناوضةي 
لة  ناحَيي سرياوان،  بؤ  رايانطواستوون  هةورامانة ساَلي 1٩76 
رؤذي 3/16 حاجي رةمحان و خانةوادةكةي بةرضةكي كيميايي 
عرياق  سوثاي  كاتَيكدا  لة  بوون،  بريندار  هةموويان  و  كةوتن 
شكسيت خواردبوو )خالد عبدولكةريم عةلوان( وةك سةربازَيكي 
عرياقي لَيقةوماوخؤي هاويشتة ماَلي رةمحن و داواي هاوكاري 

لَيي  سوثا  كة  طةورةيةش  تاوانة  ئةو  سةرباري  ئةوان  لَيكرد، 
كةسي  هةزاران  بة  و  لَييدابوون  كيميايي  بةطازي  و  كردبوون 
هةَلةجبةو دةوروبةري كوشتبوو، هةزاران مرؤظ بةطازبريندارببوون 
رةمحان  حاجي  لةدةستدابوو،  ضاويان  بينايي  هةندَيكيان  و 
سةربازة  هةَلبذارد.  دووهةمياني  لَيبوردةيي  تؤَلةو  نَيوان  لة 
عرياقيةكةي طرتة خؤي و جلي كوردي لةبةركردو هاوكاري كرد، 
وةك كوري خؤي بردي بؤناوضةي هةورامان و لةوَيشةوة بؤكةمثي 
بةكوردي  نةيدةزاني  لةبةرئةوةي  خاليد  لةوَي  ئريان  ئاوارةكاني 

بَلني  دةبوو  ناونوسكرا،  بَيزمان  و  الَل  كورَيكي  وةك  بكات  قسة 
ئةم كورةمان لةبنةرةتةوة الَل وبَيزمانة، بة جلوبةرطي كوردييةوة 
كة هةرطيز لَيي نةدةهات و نةبووة كةسَيكي ِرَيك ثؤش، بَيطومان 
بةهةَلةدا  لَيكبدرَيتةوة  كةس  تاكة  هةَلوَيسيت  وةك  ئةمة  ئةطةر 

يارمةتيدةرَيكي  كةرةوةية  يةكليي  ضريؤكةكة  كؤتايي  دةضني 
كؤمةاليةتي  لَيبوردنَيكي  هةوَيين  و  تيطةيشنت  بؤ  باشة 
لة  كةسوكاري  ناو  طةيشتةوة  بوو  رزطاري  خالد  .سةرئةجنام 
دةذي  لةوَي  هةر  لةذيانداماوةوةو  ئَيستاش  و  نةجةف  شاري 
بةالم حاجي رةمحان راطويزرا بؤ طردةضاَل و كورَيكيشي بةناوي 

فةيسةَل طرياو بَيسةروشوَينكرا .

خانةوادةي حاجي ِرةمحاني نارجنةلةو خانةوادةي ئال ئعَيشم 

حاجي رةمحان فةيسةَل                                    

خالد عبدولكةريم عةلوان

ئةنفالستان  ماَلثةِري   201٥/4/1 بةرواري  لة  ئةمساَل 
كؤمةَلكوذي  وتاواني  ئةنفال  قوربانياني  لة  رَيزلَينان  بؤ 

دةستبةكار بوو.
تَيضوي ماَلثةرةكة كة عومةر حمةمةد لة موضةي شةهيد 
حمةمةد قادر باثري كة دةكاتة باوكي سةرنوسةرو ثةروين 
حمةمةد قادري خوشكي، وةك رَيزلَينانَيك لةطياني بةرزي 
باوكيان لةموضةي مانطانةكةي كة برَي )٥00000( ثَينج 
سةد هةزار ة دابينكراوة. هةردووك وارسي شةهيد حمةمةد 
دةبَيت  ئةوةي  لةسةر  )ثةروين وعومةر( سورن  باثري  قادر 
موضةي  لة  ئةنفالستان  ماَلثةري  بةرَيوةبردني  تَيضوو 
ماَلثةري  بكرَيت.بؤسةرداني  دابني  باوكمان  مانطانةي 
بكةو   www.Anfalistan.com.سةرداني ئةنفالستان 
تَيدا  ثَيشوي  ذمارةكاني  بةَلطةنامةكاني  وديدارو  نوسني 

خبوَينةرةوة .

ماَلثةِري ئةنفالستان كةوتةكار 

زياتر  زانيارى  خبوَينةرةوةو  كوِري  ئةرسةالني  لةطةَل  ديدار  ل66  ذمارويةدا  لةم  هةر 
وةربطرة 
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لةطةَل  درةنطانَيك  نيسان  مانطى  25/24ى  شةوى 
ماَلَيكى  لة  طؤثتةثةيى   - عةبدوآل  هَيمن  مامؤستا  هاوكارم 
ديانةم  ثَيشرت  دابةزين،  هةَلةجبة  شارى  خؤى  و  بةخوَلق 
دةربارةى  بوو  سازدا  ماَلةكةدا  خاوةنى  عارف  عةل  لةطةَل 
مةينةتى و تراذيدياى نوطرةسةملان و كيميايابارانى شارى 
ئازارضةشتوويةكى  لةطةَل  ديدار  بةنيازى  ئَيمة  هةَلةجبة، 
تريش  ثياوَيكى  كةضى  بكةين،  نوطرةسةملاندا  ترى 
بكةين  ثَيكةوة  قسةيةك  هيض  بةرلةوةى  دانيشتبوو  لةوَى 
ئازارضةشتووى  كةسَيكى  دياربوو  بةسةروسيمايدا 
بوو،  سوحبان  عومةرحمةمةد  ثياوة  ئةو  هةستناسكة، 
ترسناكةكانى  ضريؤكة  و  نوطرةسةملان  بةطةجنى  ئةويش 
ناوئةوقةآليةى بينيوة، راسترتة لةبرى قةآلى نوطرةسةملان 
دواى  ثاشئةوةى  لَيبنرَيت.  شؤظَينيزمى  دؤزةخى  ناوى 
لَيبوردمن لةوثياوةش كرد كة دةبوو زوتر بضوينايةو قسةمان 
لةمةِر ئةنفال هةَلةجبة بكرداية ئةو بةدَليكى فراوانةوة ووتى 
من سوثاسى كارةكةتان دةكةم كة هةوَلدةدةن ئةم مَيذووة 
ئةوةى  دواى  ئيرت  لةبرينةكرَيت.  ئازارة  ئةو  و  نةبَى  ون 
ديدارمان لةطةَل حمةمةد تةواو كرد مامؤستا هَيمن عةبدوآل 
ئامادةكاريي ديانةكةى كردو ئةم ديدارةمان كاتذمري 10ى 

شةو سازكرد: 

ئةطةر ناوى سيانيتم ثَيبَلَيت 

عومةر حممد سوحبان 

نازناوت هةية.؟

نةوةآل نيمة هةر لة شيعرةكانيشمدا نيمة جاران نازناوى 
جةفام هةبوو بةآلم المربد. 

بؤضى الت برد؟

جةفا  يةكَيكيان  هةبوون  تر  شاعريى  سَي  ئةوةى  لةبةر 
كَيش ئةويرتيشيان جةفايى من ئةوةم نةزانيبوو بةآلم دوايى 

كة ثَييان وومت المربد هةربةناوى خؤمةوة بآلوى دةكةمةوة. 
ئيستا  بؤية  دةبوون  تَيكةَل  جةفايى  و  جةفاكَيش  جةفاو 
بآلودةكةمةوة. شيعرةكامن  عومةرةوة  مامؤستا  هةربةناوى 

لة دايكبووى ساَل ضةنديت؟

لةدايكبوى ساَل 1969 م.

رويدا  هةَلةجبة  كيميابارانى  تاوانى  كاتةى  ئةو 
خانةوادةكةتان ضةند كةس بوون؟

برايةكم،  بريتى بووين لةخؤم و دايكم و  خانةوادةكةمان 
برايةكيى تريشم خؤى و خَيزانى و دوو منداَل، خوشكَيكيشم 

خؤى و دوو منداَل و زاواكةمشان. شةش كةس بوون.

ضؤن شةش كةس بوون؟ 

خوشكَيكم خؤى و دومنداَل برايةكيشم خؤى و دوو منداَل 
خؤمشان سَى.

دةكات  كةس   )9( خؤتان  لةخانةوادةكةى  بةس  كةواتة 
بَيجطة لة براذنت و زاوةكةشتان.

عومةر حمةمةد سوحبان:

لة نوطرةسةملان براكةم نةيهَيشت سةهؤَل و نانةكة خبؤين
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بةَلَ راستة نؤ كةس. بةَل رةزامةندم.

ئةو كاتة ذيانتان بةضى دةطوزةراند ض كارَيكتان بؤ بذَيوى 
خؤتان دةكرد؟ 

هةَلبةت تؤ باسى ثَيش كيميابارانت ثيويستة؟

كيميابارانكردنى  ثَيش  ئَيوة  بزامن  دةمةوَى  من  بةَلَ 
شارةكةتان خانةوادةيةكى ضؤن بوون، ذيانتان ضؤن بووةو 
رويداوة  طؤرانكارييةك  ض  تاوانةوة  ئةو  لةدواى  ئَيستا 
خانةوادةيةكى  طشتى  وَينةى  بزامن  دةمةوَى  بةكورتى 

هةَلةجبةيى لة ثَيش تاوانةكةو دواى تاوانةكة بزامن. 

خؤمان  كاروكاسبى  خةريكى   1988 ساَل  لةثَيش  ئَيمة 
بووين كشتوكاملان دةكرد، بةزؤرى سةرقاَل بةرهةمهَينانى 
و  بذَيوى  هةَلةجبة  شارى  خةَلكى  بةطشتى  بووين.  توتن 
ذيانيان كةوتبووة سةر سَى بةش يان سَى جؤرى كاسبى، 
بةشَيكيان زةراعةت و كشاوةرزى بوو، بةشَيكيان ثيشةوةر 
بةشَيكيشيان  دةست  كارى  و  دوكاندارى  وةك  و  بوون 

فةرمانبةرى دةوَلةت بوون. 

ئةمة باسى دانيشتوانى ناوشارى هةَلةجبة دةكةيت؟

زؤر  كاتة  ئةو  خةَلكيش  هةَلةجبة.  ناو  دانيشتوانى  بةَل 
)قات بوو( واتا جوان دةذيا، بةسادةيى بةآلم وةك ثاشا دةذيا 
ئَيمة بؤخؤمان ضوار مانطى هاوين كارمان دةكرد بةآلم ئةو 
ضوارمانطة زةخريةى ساَلَيكمان دةخست و بة سةربةرزى و 
بوو  ئاوا  ذيانى خةَلك  بةطشتى  دةذياين.  ثَيى  وثَيكى  رَيك 

ئةوكاتة.

لةالبَيت  طرنطت  خاَل  زؤرو  بريةوةرى  تؤ  ثَيدةضَيت 
بةهةستى ناسك و تواناتدا ديارة ضريؤكى طرنطت لةالبَى؟

)بةثَيكةنينةوة( سوثاست دةكةم، بةهيوام بةدَل ئَيوة بَى.

تاوانةكة  ثَيشئةوةى  منداَليت  خؤشانةى  يادةوةريية  لةو 
هاكةزايى  ذيانتان  كة  لةوكاتةدا  تَيكبدات،  شريازةتان 

ثاشايى بووة كاميان لة يادةوةريتدا زؤر شريينن؟

دةذياين،  خانةوادةيةك  وةك  هةموومان  شارة  لةم  ئَيمة 
هةموومان  بووين،  خؤشطوزةران  تةباو  خةَلكَيكى 

هةبوو  هاتووضؤ  مابَيت،  لةبريم  ئةوةى  دةناسى  يةكرتيان 
دةضووين  شةوان  هةبوو  هاونشينى  نَيوخانةوادةكاندا،  لة 
بؤماَل يةكرتى و هةتا درةنطانى شةو ثَيكةوة دادةنيشتني 
كة  خؤمانةوة  لةماَل  ئَيمة  دةكرد،  خؤمشان  قسةى  و 
سةعاتَيك  يان  ضارةك  سَى  بةثَى  بووين  سةرا  لةطةِرةكى 
بانة ثَيى دةَلني تووة  بةثَى دةرؤيشتني بؤ شةونشينى لةو 
شةودا  جالة  دةبينى  ترمان  خةَلكى  دةرؤيشتني  كة  وشك. 
يةكرتيان  دةرؤيشتني  دةستى  بةضراى  يان  بةاليت  يان 
جوانرتين  ئةوة  دةكرد،  قسةمان  ثَيكةوة  و  دةبينى  لةرَيطة 
يادةوةريية و بةراستيش كةشَيكى خؤشى دروست دةكرد 

زؤر خؤشبوو، دنيايةكى زؤر جوان بوو.

هةَلةجبة  كاتة  ئةو  بةآلم  جوانة  يادةوةرييةكى  بَيطومان 
كارةباي نةبوو؟

بةَلَ هةيبوو بةآلم ناو كؤآلنةكان تاريك بوون.

ئةوة ض ساآلنَيك بوون حةفتاكان يان ثَيشرت؟

حةفتاو  و  شةش  حةفتاو  دةورى  دةكةم  باسى  ئةوةى 
و  تةبايى  طيانى  خةَلك  هةرئةوة  نةك  ئةوكاتة.  و  حةوت 
وةك  بوو،  طةرةك  يةكرتيان خؤش  تَيدابوو  زؤرى  هاوكارى 
و  خزم  بكرداية  خانووى  يةكَيك  بؤمنونة  نةبوو،  ئَيستا 
بؤمنونة  دةكرد،  هاوكارييان  دةضوون  هةموو  دؤست، 
ئةطةر  ئَيمة  دةيانووت دةستةوام1  بؤمنونة  دةكرد  توتنمان 
بؤ  بضويناية  تر  رؤذى  ئةطةر سَي  هةبواية  ئاومان  و  زةوى 
ئةمرؤ  دراوسَيكةمان  ئةطةر  لَيدان،  شةتَل  بؤ  يان  ضاندن 
عادةت  ببووة  ئةمة  بكةم  هاوكارييان  بضم  دةبوو  بيكرداية 
بَى ئةوةى ثَيت بلني ئيرت كةسةرةى منيش دةهات بؤ شةتَل 
خزمانيشدا  لةناو  لةوةش  جطة  دةهاتن.  ئةوانيش  ضاندن 
هاوكارى هةبوو، بؤمنونة ئةطةر خزمَيك كةسَيكى مبرداية 
هةر دراوسَيكان هةَلئةسان بةدروستكردنى نان و ضَيشت بؤ 

كةمكردنةوةى ئةرك لةسةر خاوةن ثرسةكة.

ثَيى  ناوضة  لةهةندَيك  ترى كوردستان هةبوو  ناوضةكانى  لةهةموو  ئةم دةستةواية   .1
دةلنََي دةستياو واتة تؤ دةستم بطرةو منيش دةستت دةطرم. وةك عومةر باسى دةكات 
دةستياو ئةوة بوو ئةمرؤ دةهاتن كارى هةروةزييان بؤ من دةكرد سبةى بؤ تؤ دوسبةى 

بؤ يةكَيكى تر.
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واتا هاوسؤزيةكى ِرؤحى هةبوو لةِروى وويذداني و لةِروى 
ماديةوة هةموكةس خؤى بةخاوةن ثرسة دةزانى؟

دةكرد  خةَلكةكانيان  بانطَيشتى  لةمزطةوتةوة  هةر  بةَلَ 
كراوة  ئامادة  ضَيشت  و  نان  طوت  دةيان  وة  خؤيان  بؤماَل 

لةماَلةوة بؤ كةمكردنةوةى ئةرك لةسةر خاوةن ثرسةكة.

ئةم نةريتة لة هةَلةجبةدا هةبوو؟

بةآلم  هةبوو  نةريتة  ئةم  كيميابارانةكة  كاتى  تا  بةَلَ 
هةر  ضونكة  ببؤوة،  كاَل  نةريتة  ئةو  كيميابارانةكة  لةدواى 
كةس و خانةوادةيةك بؤ اليةك هةآلتبوون وة نةريتى شوَين 

وناوضةى تريان هةَلطرتبوو.

بةبِرواى تؤ دةكرَيت لة رَيطةى سيستةمى ثةروةردةوة ئةم 
كةلتور و نةريتة جوانانة دروست بكةينةوة؟

ثةروةردة  دةكةوَيتةسةر  ضةند  ئةركة  ئةو  ثَيمواية  من 
ئةوةنةش دةكةوَيتةسةر تاكةكانى كؤمةَلطة، لةوكاتةى من 
باوكم دةهات بؤالى مامؤستا ثَيى  منداَل بووم لةخوَيندطة 
دةوت ئةمة كوِرى خؤتة طؤشتةكةى بؤتؤ و ئَيسكةكةى بؤ 
من مةبةستى لةمة ئةوةنةبوو كة مامؤستاكة توندو تيذبَيت 
بةَلكو بةثَيضةوانةوة ئةوةندة متمانةى هةبوو بةمامؤستاكة 
دةتوانَيت  دةكات  تةماشاى  خؤى  كةسى  وةك  كةدةيزانى 
هةبوو  متمانةية  ئةم  ئةوكات  بسثريَيت،  ثَي  خؤى  كورى 

لةنَيوان كةسةكاندا.

رذَيى  و  سةدام  كة  ئةجنامةى  ئةو  بطةينة  كةواتةئَيمة 
بةآلم  لةناوبةرَيت  هةمووى  كورد  نةيتوانى  ديكتاتؤر 
و  ئةنفال  لةدواى  هةَلبوةشَييَن  لةيةك  دابونةريتمان  توانى 
كيمياباران تاكَيك دروستبكات كة خؤثةرست و ضاوضنؤك 

و بَيمتمانة بَيت.....

لة ساَل كيمابارانةكة لةناوشارى هةَلةجبةيا بوويت؟

بةَلَ 

ئةويادةوةرية  كيمابارانةكةو  ساَل  بؤ  بطةِرَيينةوة  ئةطةر 
تاالنة لةهةَلةجبة؟

تاَلة،  هةمووى  يادةوةريةكامنان  نةبَيت  ناشكورى 

سنورةكان  لة  هةَلةجبةو  بؤ  هريشكرا  مانطدا  لةضواردةى 
تؤثباران  لةترسى  مانطدا  ثازدةى  لة  ئَيمة  بوو  تؤثباران 
ئةمني  حاجى  ماَل  خوشكةكةمان  دراوسَيى  ماَل  بؤ  ضوين 

كؤكؤى ئةوان ذَيرزةمينيان هةبوو 

تؤثى كوَى؟

تؤثى ئريان، لةثانزةى مانط ئَيوارةكةى ئريان هةَلةجبةيان 
طرت و ثاسدار هاتة ناوشار، خةَلك دةيزانى ئةمة مةترسية 
بؤسةر خةَلك بؤية ويستيان بضنة دةرةوةى شار، بةآلم نةيان 

هَيشت خةَلك بِروات

كَي ِرَيطةى نةدا خةَلك بِروات لة هةَلةجبة؟

نةِروات  كةس  نيية  مةترسى  ووت  ئةيان  ثَيشمةرطة، 
خةَلكيش  هةية  بامشان  و ضةكى  كردوة  ئازاد  شارةكةمان 
باوةِري كرد، ئةو بوو لة كاتذمري 11.45 دةقة بوو من لةماَل 

حاجى ئةمني دانيشتبووم دةنطى تةيارة ئةهات

ضةند تةيارة بوون؟

دةقة  دة  لةدواى  هاتبوو،  كةشف  بؤ  ئةويش  تةيارة  يةك 
بؤ ضارةكَيك نزيكى كاتذمري دوانزة بوو كة تةيارةكان هاتن 
بؤردومانيانكرد من لةو كاتة لةماَلةوة بووم لة حةوشة طوَل 
ئاودةدا خؤم دابوة ثةنا ديوارةكة تا تةيارةكان نةمان. شار 
ببو بة دؤزةخ قيذةى ذن و مناَل لةهةمواليةكةوة دةهات بؤية 
بينى  ثاسدارَيكم  لةِرَيطا  ذَيرزةمينةكة،  بؤ  ِرامكرد  منيش 
ذَيرزةمينةكة  طةيشتمة  كة  ئةدا،  تةثاوتلى  قرتابوو  قاضى 
كوذرا،  ثاَلةوان  ووتى  بوو  عةل  حاجى  ناوى  هات  ثياوَيك 
كرد  كيمياى  بؤردومانى  كة  ماينةوة  لةذَيرزةمينةكة  ئَيمة 
ناوةكةيم  بوو  شَيخ حممد  مامؤستا  كوِرى  لَيبوو  ثياوَيكى 
لةياد نةماوة كة وةختى خؤى سةربازبوو ئةو باسى ئةوةى 
سريوسَيوى  بؤنى  كةمةو  دةنطيان  كيميايى  تؤثى  كة  كرد 
بةدةم  بينَيى  و  ثةرؤتةربكةيت  دةبَى  لةوكاتةدا  و  لَيدَيت 

ولوتتةوة. 

ئةوضؤن ئةوةى دةزانى؟

وتى من لة صنفى كيميايى بووم ئةوةشى ووت كة دةنطى 
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بؤمبى كيمياى كةمة.

ئينجا ئةو بؤمبانةى هةَلةجبة دةنطيان كةمبوو؟

لةسةرةتاوة دةنطيان زؤر بةهَيز بوو، بةآلم رةنطة هةَلةجبة 
بةهةموو جؤرة بؤمبَيك لَيدرابَى. 

باسى ثاَلةوانت كرد كة كوذرا، ئةو ثاَلةوانة كَى بوو؟

دةطووت  ثَييان  خةَلك  بوو،  هةَلةجبة  حةماَلَيكى  ئةوة 
ثاَلةوان، ثَيشرت بةثارضةى تؤثى ئريانيةكان كوذرا.

بةَل ببورة بةردةوامبة ئيرت دواى ئةوة ضيتان كرد.؟
دَيت  سري  بؤنى  ووتيان  ذنةكان  كةمَيك  ثاش  بؤية 
كيميايةكة  بابيسوتَينني  هةية  خةَلوز  ئةطةر  ووتى  ئةويش 
ثارضة  هَيناو  سةرضةفمان  ضوين  وبراكةشم  من  الئةبات، 
ئةوانةى  بةهةموو  يامان  كرد  تةِرمان  كردوو  ثارضةمان 
كةلة ذَيرزةمينةكة بوون بؤئةوةى بيطرن بةدةم و لوتيانةوة 
دامان  تةِركرد  بةتانيةكمان  دانيشاندو  مناَلةكانيشمان 
بةردةوام  تؤثباران  ئَيوارة  تا  ماينةوة  لةوَى  بةسةريانا، 
ودةرةدا  بةودةشت  ئةِرؤين  ومتان  بوو  تاريك  دنيا  بووتا 
تا طةيشتينة بامؤك. وة ئةوةى زؤر بَيتاقةتى كردم لةِرَيطا 
لةسةريةوة  بست  يةك  جامانةكةى  كة  كةوتبوو  ثياوَيك 
دوور بوو كةفَيكى سثى بةدةميدا دةهاتة خوارةوة من زؤر 
تةمةنى  ِرادةكَيشا،  عازةبي  كضَيكى  ذنَيك  لةوالوة  ترسام، 
لَيبَينة  وازم  دايكة  دةيطوت  دةبوو،  ساَلَيك  حةظدة  شانزة 
باوكم بةآلم دايكى نةيدةهَيشت و دةيطوت ئةو  بضم بؤالى 
تياضووة بائَيمةش تيانةضني، ديار بوو ئةو ثياوةى مردبوو 
باوكى بوو، ئَيمة كة ضوينة بامؤك دنيا تاريك داهات ثاشان 
ضوينة سازان شةو لةوَي ماينةوة، ئةو كاتةى ئَيمة لة بامؤك 
بوين قومبةلةيةك داى لة هةَلةجبة هةموو هةَلةجبةى ِروناك 
كردةوة وتيان ئةوة قومبةلةى فسؤِر، مةال بانطدان كةوتينة 
ِرَي شوَييَن لَيية ثَييان دةوت دةشيَت ثاسدارةكان ثردَيكيان 
ثردةكة  ئةوديوى  سريوان  ئاوى  سةر  لة  كردبوو  دروست 
تةيارة  لةوَيش  عرياقة،  خاكى  ئةمديويشى  ئريانةوة  خاكى 
ئريان دؤشكاى  قولةيةك سوثاى  هةموو  لةسةر  بةاَلم  هات، 

فِرؤكةكان  نةيانهَيشت  فِرؤكةكان  لة  تةقةيانكرد  دانابوو 
ببنةوة، ئريان طةاَلبة و سةيارةيةكى زؤريان هينابوو  نزيك 
بوين  يةكَيك  ئَيمةش  دةيانربدن  تَيدةكردوو  خَيزانةكانيان 
لةوانة، ئَيمةيان برد بؤ هةرسني، قةزايةكة سةر بة ثارَيزطاى 
وةختى  كاتة  ئةو  مةكتةبَيك،  بردة  ئَيمةيان  كرماشان، 
سيانزة بةدةر بوو لة ئريان ثشوبوو ضوار ِرؤذ لةوَي ماينةوة، 
وة  نةخواردبوو  هيضمان  ضونكة  بوو  ترةكى  مةاَلشومان 
ترسابووين كة شتمان دةخوار مةاَلشومان ئازارى هةبوو، لة 
قاعةيةكدا نوستبوين كاتَيك ِرةشةبا ثةجنةرةكةى بةهَيزَيكى 
زؤر داخست هةمومان بةترس و هاوارةوة خةبةرمان بويةوة، 
لةوساتةدا  بو  ساحلى  ئاغاى  ناوى  بوو  لةطةَل  ثياوَيكمان 

ضاوى ثِربوو لة فرمَيسك

ئريانى بوو؟

كةسوكارى  بؤ  بوو  بةباوةشةوة  ساواى  منداَلَيكى  بةَلَي، 
بوو،  ون  لَي  دايكمم  ئريان  ضوينة  كة  دةطةِرا،  منداَلةكة 
ذنى  كة  ترم  برايةكى  لةطةَل  برايةكم  ماَل  لةطةَل  ئَيمة  ماَل 
خوشكَيكمم  لةطةَل  برايةكم  ماَل  ثَيكةوةبوين،  نةهَينابوو 
ئةمحةد  مامؤستا  لةطةَل  عةليم  كاكة  ماَل  بووبو،  ون  لَي 
لةطةَل شَيخ حةمةساَلةحى زاوام، ماَل شَيخ حةمة صالةحى 
زاواميان بردبوو بؤكرماشان لةوَيةوة بؤ سةقز دايكيشميان 
ِرؤذ  ئةفغانستان، دواى ضوار  لة سنورى  بؤ كرمان  بردبوو 
ناوضة  بؤ  بضينةوة  كرد  حةزمان  هةرسني  لة  مانةوةمان 
قةزاى  بة  سةر  سةرياس  ضوينة  ئةوةبوو  كوردنشينةكان 

ثاوةية 

ئازادبوون لةوةى كة بضن بؤ هةر شوَينَيك؟

دةمانطوت كةسوكارمان لةوَيية ئةوانيش كارئاسانيان بؤ 
دةكردنةوة  تةسليم  ثةلةكامنان  و  كةل  و  خَيمة  دةكردين، 
لة هيلل ئةمحةر لة فةرماندارى نوسراوَيكيان بؤ دةكردين 
بةسةيارةى خؤمان دةِرؤشتني، دواى ماوةيةك خةَلك ثَييان 
مامة  و  دايكم  ضوين  ئَيمةش  كرمانة،  لة  دايكتان  وتني 
بووين،  بَيتاقةت  زؤر  سةرياس،  بؤ  هَينايةوة  ئةمحةدمان 
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صاحل  مامؤستا  بوو  قازى  ئةستةمبول  لة  ثريةمريد  وةك 
ديلنيش نامةيةكى بؤ دةنوسَيت ثَيى دةَلَي تؤ لةو شوَينة 
وةاَلمى  شيعرَيك  بة  ئةويش  نية  لةياد  ئَيمةت  خؤشةدا 
ذةهرى  شريينة  ئةوةندة  وةتةن  كاوَلةكةى  دةَلَ  دةداتةوة 
هةَلةجبة  بَيتاقةتى  ئَيمةش  شريينة،  عةربةت  ثشكى  دوو 
بوين دةمانوت تؤ بَلَييت ِرؤذَيك هةبَي بضينةوة بؤ هةَلةجبة 
شنروَي،  و  عةبابةيلَي  بؤ  بضني  بكةين،  طواَلن  ثياسةيةكى 
ئةوة ئاواتى ئَيمةبوو، ئةوةبوو كؤمةَلَيك طةِرانةوة لة )8/7( 
زياتر  طةِراينةوة،   )1988/8/9( لة  ئَيمة   )8/9( و   )8/8( و 
كة خةَلك طةِرايةوة دواى ئةوةى طوَي بيستى ِراديؤى ئريان 
زَيدى  بؤ  طةِرانةوة  كة  عرياقيانةى  ئاوارة  )ئةو  وتى  بوين 
خؤيان بة سةالمةتى طةشتنة شةهرستانى حلبجة( ئَيمة كة 

طوَيبيستى ئةوةبوين طةِراينةوة 

ِراديؤى ئريان بوو؟

ِراديؤى كرماشان بوو. 

بةزمانى كوردى قسةى ثَيدةكرا؟

راديويية  بةو  ئَيمة  كرماشان،  كوردى  راديوى  بةَل  بةَلَ 
ئةو  وتى  خوَيندييةوة  لةدةنطوباسدا  كة  خوارد  فريومان 
خانةوادانةى هةَلةجبة كة طةرانةوة بةسةالمةتى طةيشتنةوة 
كرماشان  راديوى  دةنطوباسةى  بةو  ئَيمة  هةَلةجبة  شارى 
هاتينةوة، ئا لةوةوة بوو كة كاك عبدالرمحن باوةكؤضةكى 
براى شةهيد حسينيش وتى مامؤستا ناوى منيش بنوسة 

دَيةوة بؤ هةَلةجبة

تؤ طوَيت لةو ِراديؤية بوو كة واى وت؟

بةَلَي ئَيوارة بوو دانيشتبوين، ئَيمة ناومان نوسى وة ئةو 
خَيمة و كةل و ثةالنةى كة ثَييان دابوين طةِراندمانةوة بؤيان 
 - مةرزى )شؤمشَي  طةشتينة  كة  كردين  طةاَلبةيان  سوارى 
تةوَيَلة( زيلةكامنان دينى، مامؤستا ئةمحةد لةو كؤمةَلةى 
ئَيمةدا نةبوو، زيلةكامنان نا بة طةاَلبةكانةوة  كةلوثةلةكامنان 
دةخستة ناويةوة ئيرت هةر لة ثَيخةفةوة تا سةالجة، )ئَيمة 
وةرةقةي  ئريان  حكومةتى  سةرياس  ضوينة  ئةوةى  دواى 

بهَينن  كةلوثةلةكانتان  بِرؤنةوة  دةيوت  خةَلك،  بؤ  دةكرد 
دةخستة  كةلوثةلةكامنان  كاتَيك  كرد(،  وامان  ئَيمةش 
ثَيى وتني  بوو  تَيدابوو كورد  زيلةكةوة سةربازَيكى عرياقى 
ئةويش  بؤضى  ومتان  ئَيمةش  طةِرانةوة  كة  نةكرد  باشتان 
خؤى ونكرد لَيمان ئَيمةش كةلوثةلةكامنان باركرد خؤمشان 
ضوينة سةر ئيظاكة ئَيمة هةشت كةس بووين )مامم، دايكم، 
منداَل(  دوو  خَيزانةكةىء  لةطةَل  ترم  برايةكى  برايةكم، 
مامؤستا ئةمحةد لةطةَل كاكة عةليم لة ثَيشى ئيظاكةدا سوار 
بوبون، بةبةشى خوارةوةى تةوَيَلة دةَلني طةِريات ئَيمة لةوَى 
دةكات،  بؤ  قسةتان  دَيت  ئامر  ئَيستة  وتيان  وةستابوين 
سةربازةكان  وةستابوو،  عرياق(   - )ئريان  شةِرى  لةوكاتةدا 
طؤرانيان دةوت و دَلؤش بوون، ثَييان وتني ملزمةكة هات 
وتى  برايةكم  عةقيدة  ضؤن  ومت  منيش  عةقيدة  ِروتبةكةى 
داَلَيك و دوو نةمجة بةسةر شانيةوةيةتى كة طةيشتة المان 
بةدةستةوةبوو،  دارَيكى  دةكات،  بةخريهاتنمان  وامانزانى 
هؤى  بة  منيش  ئامادةن،  هةمويان  طةورةم  وت  ثَييان 
وتى  ئةفسةرةكة  تَيدةطةشتم  عةرةبى  لة  كةمَي  خوَيندنةوة 
دةيبينن  بةدواوة  لةمة  كة  سزاكةيةتى  ئةمة  بضَيذن  )خبؤن 
ئَيمة سةربازمان لة بةصرةوة هَينا بؤ ثارَيزطارى لة خاكى 
ئَيوة بةاَلم ئَيوةي خائني ئريانتان هَينا( ئيرت بَيئومَيد بووين، 
وتى بيانبةن. بةِرَيكةوتني، بة سايةقةكةمان وت بؤ كوَيان 
دةبةن؟ وتى: مةترسن بؤ عةربةتتان دةبةين، كة طةيشتنية 
ناوةستيت  بؤ  ومتان  ِرؤيشت،  هةر  سةيارةكة  عةربةت 
لةطةَلبوو،  سةربازيشمان  دوو  دةِرؤم،  زةِرايةن  بؤ  وتى 
هاتينة  سلَيمانى  ثردةكةى  لة  سلَيمانى،  بؤ  هَينا  ئَيمةيان 
ذورةوة )لةبةرئةوةى لةناو ئيظاكاندا ئافرةتى تيدابوو كورد 
بوون( هةموو طَلؤثى شار كوذايةوة تا دوا ئيظا ضوينة ناو 

تةواريةكةى ضوارباخ.

ضةند ئيظا دةبوون؟

نازامن بةاَلم نزيكةى دوو سةد بؤ سَي سةد كةس دةبوين، 
لةناو بةندخيانةى تةواريةكة ئةوكةسانةى كة ِرؤذَيك يان دوو 
ِرؤذ ثَيش ئَيمة طةِرابونةوة هةمويان لة حةوشةكةدا بوون، 
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ديوارى حةوشةكة بةرز نةبوو ضةند ثاسةوانَيكيان دانابوو 
وتيان  كرد  قسةمان  ثاسةوانةكان  لةطةَل  كاتَيك  بؤيان، 
هَينابونيان،  شةعبى(  )جةيشى  وةك  زانكؤين  خوَيندكارى 
دانةيةكيان زؤرى ثَيناخؤش بوو كة لَييان داين و بةنديان 
و  دايك  بةاَلم ضؤن  ِرابكةم  براكةم وتى من دةتوامن  كردين، 
براو كةس و كارةكةم جَيبهَيَلم، ئةطةر كةسَيك سةَلت بواية 
دةيتوانى خؤى دةرباز بكات تةنانةت يةكَيك لة ثاسةوانةكان 
بة مامؤستا ئةمحةدى وت ئةطةر دةتةوَى بضيت بؤ تةوالَيت 
ئةوا بضؤرة نزيكى ئةو ديوارة، مةبةستى ئةوةبوو كة خؤى 
ثَيويست  نا  وت  ثاسةوانةكةى  بة  ئةويش  بكات  دةرباز 
بةيانيةكيان  بوين  لةوَى  ِرؤذ  ضوار  يان  ِرؤذ  سَي  ناكات، 
كؤستةردا  لةطةَل  هَينا  ِرييان  ثاسى  كردين،  سةرذمرييان 
لة دوايشدا ثاسى داخراويان هَينا لة بةضكة كؤستةرةكان 
جامى  دوو  اليةكةوة  لةهةر  بوو  سةوز  ِرةنطى  بوو  بةرزتر 
ثَيوةبوو بةقةد قاثَيك دةبوو دةرطاكةى لة دواوة دةكرايةوة 
كة دةضويتة ناوةوة دوو بةش بوو كة دةرطاكةت دادةخست 
بة ئةندازةى دوو كورسى ثؤليسةكةى تَيدا دادةنيشت دواى 
ئةفسةرى  دادةنيشنت،  لةوَيدا  بةنديةكان  بوو  تةلبةند  ئةوة 
بَينة  ثياوةكانيش  ئةملوة  بَينة  ذنةكان  وتى  تةواريةكة 
اليةكى تر، هةر كوِرَيك تةمةنى لة ثازدة ساَل ياخود شازدة 
ساَل زياتر بواية دةياخنستة ناو ثياوةكانةوة مناَلةكانيش 
طريان  بة  كرد  دةستمان  هةمومان  بوون،  دايكياندا  لةطةَل 
دةمانزانى بؤ ِرَيكاى هات و نةهات و شوَينَيكى ناخؤمشان 
دةبةن ئةطينا بؤ جيامان دةكةنةوة ئةوةبوو خستينيانة ناو 
ثاسَيكى داخراوةوة، من لةطةَل دووبراكةم بووم ذنةكانيش 
زؤر  بووين  بَيتاقةت  زؤر  بوون،  درَيذةكاندا  سةيارة  لةناو 
شتَيكى  دواوة  لة  سةيارةكان  خةياملداية  لة  بوو،  طةرم 
هةبوو هةَليان دةدايةوة وةك سليد لةوَيوة كةمَيك هةوامان 
بويةوة  خوار  سةيارةكة  شوَينَيك  طةشتينة  دةهات،  بؤ 
لَييان بوو دامان  دةنطة دةنط دةستى ثَيكرد ئَيمة طوَيان 
دواى  نةداينةوة،  وةاَلميان  بووة  ضي  ومتان  دةرطاكة  لة 
بووة،  ثةنضةر  تايةكانى  وتيان  كردةوة  دةرطاكةيان  ئةوة 

تايةى  هةردوو  بوو  تاية  دوو  هةراليةك  دواوةى  لةبةشى 
بةرامبةر  اليةكى سةيارةكة ثةنضةر بوبو لة سنةوبةرةكانى 
وتيان  هات  ثاسَيك  ئةوةبوو  ِراثةِرين،  بؤ  سةالم  معسكر 
ثاسةوانةكاندا  لةطةَل  بةنديانة  ئةم  وتيان  لَيبكةين  ضيان 
خبةنة ناو ثاسةكةى ترةوة )ثاسى ذنةكان( ئَيمةيان خستة 
ناو ثاسةكةوة بةِرَيكةوت لة ثاسةكةدا دايك و براذنةكةمى 
تَيدابوو، لة معسكر سةالمةوة هةتا نوطرة سةملان بةوثاسة 
بوو  لةطةَلدا  يةكَيكمان  لةرَيطةدا  بةغدادةوة  لة  ِرؤشتني، 
زؤر دةطريا، تينوى بوو هاوارى دةكرد ئةوةبوو شؤفريةكة 
وةستا كابرا ووتى ئاخر قافلةيةو ناتوانني بووةستني ووتى 
بَلَي خؤم تينومة، وةستا لةقةراغى شوستةكة ئاو دةوةستَى 
بوو،  قوراو  هةمووى  باوةِربكة  تَيهةَلكَيشا  سةتلَيكى  لةوة 
ئَيمة لةو قوِراوةمان خواردةوة، لةبةرئةوةى قورطمان وشك 
دةبةن  بؤكوَيان  بةآلم  وابوو،  سةهؤآلو  وةك  لةالمان  ببوو 
بوو،  نازامن كاتذمري ضةند  تاريكى كردبوو  نازانني  ئةوةيان 
بردمانيانة سةماوة بةوةدا زانيمان كة سةماوةية لةتابلؤيةك 

نوسرابوو ثارَيزطاى موسةنا.

لةوَى بردياننة كوَى؟

حةوشةيةكى  لةوَى  مونةزةمةيةك  برديانينة  لةسةماوة 
لةناو  تةلبةندكرابوو،  هةمووى  ديوارةكةى  بوو  طةورة 
ضوين  دانرابوو،  ضوارطؤشة  تةنكييةكى  حةوشةكة 
بوو  برسيشمان  خواردةوة،  شؤردوئاومان  دةموضاومان 
نةمابوو،  ناخنواردن  بؤ  هةستَيكمان  هيض  لةترسان  بةآلم 
بةآلم منداَلةكان هاوارى برسَيتى دةكرد، ئةوان نةياندةزانى 
ئةمانة نيازيان ضيية، ئةوشةوة لةوَى ماينةوة بؤبةيانيةكةى 
خؤر هةَلاتبوو هةَلنةهاتبوو هاتن وتيان ئادةى سةركةون، 
دواى  رؤيشتني  كردينةوة،  ئةوثاسانةيان  سوارى  ئيرت 
حمةمةد  مامؤستا  وةك  خؤَل  سةرجادةى  اليداية  ماوةيةك 

فةرمووى ئيرت بةجادةى خؤَلدا برديانني.

مةبةستت ئةو جادةية كةالدةدا بؤ نوطرةسةملان؟ 

الدةدات  سةرةكى  لةجادةى  كة  خؤَلة  جادةية  ئةو  بةَل 
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كة  طةورةية  بينايةكى  نوطرةسةملانةوة،  ناو  دةضَيتة  و 
ملزم  دابةزن  ئادةى  وتيان  قةآلكة  ذوورةوةى  برديانينة 
حةجاج دشداشةيةكى سثى لةبةردابوو من نةمدةزانى ئةوة 
حةجاجة ئةوانةى لةوَى بوون ووتيان ئةوة ملزم حةجاجة. 
وامزانى  يةكةجمار  بوو،  طةرميانيةك  بينى  ذنَيكم  لةوَى 
دةرؤيشنت  بةاليدا  كةسةربازةكان  بةآلم  لَيكةوتووة،  خةوى 
جةنازةى  ئةوة  كة  زانيم  بةوةدا  بةرزدةبووةوة  زؤر  مَيشى 
ئةو ذنةية مردووة، ئةوةم لةخةياَلة زؤر ديةنَيكى ناخؤش 
داواى  حةجاج  ملزم  كؤكردةوةو  ئَيمةشيان  ئيرت  بوو، 
قايةى ناوةكامنانى كرد قايةكةيان بؤهَيناو دةستى كرد 
يةكَيك  ثِربوو(  دَل  وةستاو  لرية  عومةر  بةناو خوَيندنةوة.) 
بوو،  ئةآلكةرةم  ناوى  بوو  سةملان  مامؤستا  باوكى  لةوانة 
لةبةرئةوةى كةمَيك نزم وةآلمى حةجاجى دايةوة توِرة بوو 
لَيى ووتى بؤ بةدةنطى بةرز وةآلم نادةيتةوة، بائةوةشم لةبري 
بوو  كضَيك  نةضووبوو  هَيشتا ضلةى  من  برازايةكى  نةضَيت 
بةدةم ولوتيدا دةهَينا  كَيبَلةكةى  بوو، حةجاج  ذاكاو  ناوى 
بةآلم  مذةية،  مةمكة  وايدةزانى  دةكردةوة  دةمى  ذاكاو 
بةرزى  كة  دةكرد  لووتى  و  بةدةم  يارى  بةكَيبَلةكةى  ئةو 
يةكسةر  ئةومنداَلةدا  لووتى  بة  كَيشاى  بةتوندى  كردةوةو 
كردةوة  دةمى  طريا  قايم  بة  ئةوةندة  بةطريان  كرد  دةستى 
مردووة  بلَيَيت  وةك  دةرضَى  رؤحى  بوو  لةحةذمةتا خةريك 
مابووةوة.  بَيدةنط  كرابووةوةو  دةمى  زؤر  ماوةيةكى 
دوايى  ئةوالوة،  برؤرة  دةيطووت  دةخوَيندةوةو  ناوةكانى 
بةكَيبَلهات بةو خةَلكةدا لةوكاتةدا ئةآلكةرةم ووتى ئةوة بؤ 
لَيمان دةدةن. ئيرت حةجاج ووتى ئةوة ضى دةلَيت بؤيان كرد 
بةعةرةبى ووتى دةلَيت بؤضى لَيمان دةدةن، بةوخوا بةكَيبَل 
دايطرتةوة باش بريم نةماوة هةرلةوَيدا طيانى لةدةستدا يان 

رؤذى دوايى.

كةواتة ئةآلكةرةم سةيد ئةمحةد بةولَيدانة مرد؟

ثريبوو  ئةويش  لَيدا  زؤرى  بةكَيبَل  حةجاج  بةَلَ  بةَلَ 
بةرطةى ئةوةى نةطرت طيانى لةدةستدا. دواى ئةوة ووتى 
تَيدا  زؤر  ثايةى  قاعةكان  قاعةكانةوة،  ناو  بِرؤنة  ئادةى 

لةوَى  بوو،  تَيدا  خَيزانى  دوسَى  ثايةيةك  هةربةينى  بوو، 
هةرقاعةيةك كةسَيك لة خؤمانيان كرد بةسةرثةرشتيار. 

ئةو سةرثةرشتيارانة ئيشيان ضى بوو؟

دةطرت  وةريان  دةهات  سةمون  كة  بوو  هةربؤئةوة 
ثَيدةداين  سةمونيان  سَى  رؤذى  دةكرد،  دابةشيان  و 
يةكجاريش ئاويان ثَيدةداين ئاوةكةشيان دةورى سةعات 1 
دةهَينا ئةوةكاتةش زؤر درةنط بوو. رةزالةت بوو، ذيامنان 

زؤر زؤر ناخؤش بوو.

ئةوئاوةى بؤيان دةهَينان ثاك بوو؟

كورة نةوةآل ثاكنةبوو تةنانةت رؤذَيكيان نازامن تةنكةرى 
بوو،  تَيكرد  دةرمانيان  خؤيان  بوويان  كشتوكاَل  دائريةى 
ئاوَيكى زؤر ناخؤش بوو، لةماوةيةكى زؤر كةمدا 17 كةس 
نةخؤش كةوتن و مردن، مردنَيكى كت وثِرى ئَيوارةيةكةى 
نوطرةسةملان  حةوشةكةى  ناو  شوستةكةى  لةسةر 
دانيشتبووين، ضونكة هةموو رؤذَى بةيانيان هةتا 10ى شةو 
دةمانتوانى  كاتانةدا  لةو  حةوشةكة،  بضينة  دةيانهَيشت 

لةطةَل طةرميانيةكاندا قسة بكةين.

طةجنيان لةطةَلدا بوو؟

نةخري طةرميانيةكان طةجنيان لةطةَلدا نةبوو، تةنها منداَل 
وردو ثري ذن و ثياوى ثري. 

كاك ئةنوةر براى كاك عةل كورَيكى بةخؤوة بوو، وةآلهى 
تَيكضوو  رةنطى  تةواو  بينم  بؤبةيانيةكةى  ئاوة  ئةو  دواى 
بوو، ضاوى ضووبوو بةقوَلدا سةرثةجنةكانى شني ببوونةوة، 
ئةم قةفةسةى سنطى دةركةوتبوو لة ماوةى 24 سةعاتدا ئةو 
كورة طةجنةى كوشت. ئيرت من بؤخؤم بةسةر ثليكانةكاندا 
ماوة  هَيزم  سةركةوم  دةتوامن  بزامن  دةمطووت  دةرؤيشتم 
بةوةدا هَيزو وزةى خؤمم تاقى دةكردةوة، طةرميانيةكانيش 
زؤر الواز ببوون زؤر بَيهَيزبوون، ئيمة ئةطةر تؤزَيك ثارةمان 
ثَيبوو تازة ضووبووين ثارةمان دةدا بة ثؤليسةكان شتمان 
بؤ بهَينن بةآلم بة دة قات طرانرت بروابكة يةك سةلك ثيازيان 
بؤ دةهَيناين بة يةك 2 كيلؤيةك ضايى سيلن بة نيو بوو ئَيمة 
2. ئةوكاتة لة ناو بازارةكانى عرَياقدا نرخى يةك كيلؤثياز تةنها 50 فلس بوو، يةك ى 



40

ئةنفالستان -  ذمارة )11 -12(          

يةك ثياَلة ضايى وشكيان ثَيدةداين بةيةك  ئةطةر ئَيمة تؤزَيك 
طةرميانيةكان  ئةوة  ئةو شتانة  كِرينى  بؤ  ثَيمابوو  ثارةمان 
ئةوةشيان ثَينةمابوو. حاَلةتَيكى زؤركاريطةرت بؤ بطريمةوة 
لَيدةنا تةنانةت ئةويشيان ثَيدةفرؤشتني،  ضايان بة مقةبا 
و  رؤيشت  دةكةم  ضايى  دةضم  ووتى  دايكم  جارَيكيان 
نةطةرايةوة ضوم بةدوايدا سةيردةكةم هةرفوو دةكات، كةلَيى 
نزيك بوومةوة ضى ببينم تاكة نةعلةكةى خؤى دةسوتَينَى 
ناعلةكةم  تاكة  خريا  من  ئيرت  ثَيدةكات.  ضايى  ئةوةى  بؤ 
ووتى  لَيكوذاندةوة  ئاطرةكةم  خؤَلةكة  و  بةل  هةر  راكيشاو 
دةي كوِرم ضى بكةم دةزامن ئَيوة حةزتان لةضايية! ئةوة زؤر 
بَيتاقةتى كردم، تؤ بيهَينةرة ثَيشضاوى خؤت دايكَيك تاكة 

نةعلى خؤى بسوتَينَى بؤ ضاييةك؟! 

من هةرلةسةرةوةتاوة وومت ديارة تؤ ضريؤكى زؤرطرنطت 
لةالية؟

ثَيدةطووت  سوارةيان  مامة  هةبوو  تر  ثياوَيكى  بةَلَ 
ثياوَيكى ثري بوو باوةِرت هةبَى هةر حةزت دةكرد سةيرى 
دةدا  بانطى  بةيانيان  بوو  جوان  نورانى  ثياوَيكى  بكةى 
ثَيشيان دةطووت  فةقَييةتى كردبوو جاربةجار  لةبةرئةوةى 
بووماية  ثَيى طومت خؤزطة هةَلةجبةيي  رؤذَيك  فةقَى سوارة 
بةسةربةرزييةوة  من  ووتى  سوارة؟  فةقَى  بؤضى  وومت 
بةسةربةرزييةوة  و  لَييدان  كيميايى  ئَيوة  بةآلم  طةرميانيم 
كردووة.  ئَيمة  بة  ضييان  نازانى  تؤ  رؤَلةطيان  بةآلم  مردن، 
خةَلكى  من  ووتى  ئةو  دةكةم  ثَيوة  شانازيتان  من  وومت 

طوندَيكم )ناوى طوندةكةى نةوت( 

كض  سَى  لةطةَل  بوو  كوِرم  ضوار  ثَيدةَلني  سوارةم  فةقَى 
باوكة  ووتى  هاتةوة  كورةكة  بوو،  ثَيشمةرطة  كوِرَيكيامن 
وةرن  برد  خةَلكةكةيان  وَيرانكردووة.  تريان  طوندةكانى 
جوابى  موستةشارَيك  ثَيشئةوة  رؤذَيك  بةآلم  بابِرؤين، 
بؤناردبووين ووتبووى كةس نةروا بةملو ئةوالدا خؤم دَيم 
لةنزيكى  جممع  بؤ  دةبةم  كةلوثةلةكانيشان  بةهانايانةوةو 
كةالرو بَيخةمنب خؤم داكؤكيتان لَيدةكةم. ئةو طةجنانةشى 

عرَياقى 20 فلسى بوو.

لةوَين باسيلح و شتى خؤيان ثَيبَيت دةيانبةم بؤالى خؤم 
كورةكةم  منن.  ئةمانة ضةكدارى  دةلَيم  داياندةنَيم  لةرةباية 
ووتى باوكة من ثَيشمةرطةم بةآلم قةناعةمت ثَيكرد نةمهَيشت 
كؤثتةر  زانى  كاتَيكمان  بةيانيةكةى  بِروات.  كوِرةكةشم 
طةيشتنة  وجةيش  جاش  هاتن،  عةسكةرى  ئيظاى  و  هات 
تراكتؤرى  كورةكامنان،  و  و كضةكامنان  دايكيان  سةرمان، 
بؤالم  وةرن  كوان  ووتى  هات  هةبوو موستةشارةكة  خؤمان 
سوارى  ثةيداكرد،  بؤ  ضةكم  ضووم  خؤم  كورَيكيامن  بةخوا 
تراكتؤرةكانى خؤمانيان كردين و وتيان بؤخؤمان سايةقى 
بؤتؤثزاوايان  ثَيشةوة  لة  طرتوو  هةموومانيان  دةزانني 
فرمَيسك  دةطريايةوة  بؤمن  ئةوةى  كة  سوارة  فةقَى  بردين 
تؤثزاوا  هةتا  ووتى  خوارةوة،  دةهاتة  بةضاوةكانيدا 
بةآلم  بوون،  زؤرجوان  كضةكامن  بووين  ثَيكةوة  هةموومان 
كؤمةَلَيك  ناوى  هاتن  تؤثزاوا  لة  مانةوةمان  رؤذ  دواى سَى 
كضيان نوسى ناوى كضةكانى منيشيان نوسى، عةسكةرةكان 
ثرسياريان  دةيانهَينينةوة  ئَيستا  وتيان  و  كردن  بانطيان 
ئَيستاش  ئَيستاو  بةآلم  بؤالتان،  دةيانطريينةوة  و  لَيدةكةن 
نةم بينينةوة ئةوةتا ئَيمةيان هَيناوة بؤ ئرية نةكض و نةكوِر 
كةسيان سؤراخيان نازامن. ضواركوِرم ِرؤيى و سَيكضم رؤيى 
و هةرخؤم و ذنةكة ئةوةتاين لرية هاكة ذنةكةشم مرد ضونكة 
وائةويش لرية لة رؤذى خؤيدايةتى. ووتى ئةطةر هةرضوار 
بداناية  طوللةيان  بةردةسرتَيذى  بةبةرضاومةوة  كورةكةم 

بةقةد بردنى كضةكامن بَيتاقةت نةدةبووم. 

ضريؤكةكةى فةقَى سوارة زؤر كارى تَيكردم هةر لةوَى ئةم 
شيعرةم بؤ ووتووة:

مامة سوارةطيان خةَلكى كام شوَينى 

بةكةواو سةَلتة ديارة طةرمَينى 

تؤيةكى ثريى بةم ئاخرى ذيان 

تاوانت ضيية لة نوطرةسةملان 

ثريى فريشتة سكاآلى دةكرد 

فريشتة شةرمى لةسيماى دةكرد
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من فةقَى سوارة، خةَلكى طةرميامن 

ئَيستا بةتةنيا الشةى بَيطيامن 

لة9/8  نوسى  مامةسوارة  بؤ  شيعرةم  ئةو  هةرئةوكاتة 
كردمة ضريؤكة شيعرَيك.

بةسةرهاتى ئارام 

ئارام  ناوى  بؤطريَِامةوة  شَيتيكى  ضريؤكى  سوارة  فةقَى 
لَيهَيناو  وازيان  شَيتة  ئةوة  وتيان  لةتؤثزاوا  هةر  كة  بووة، 
لةطةَل  ووتى  سوارة  فةقَى  نةيانربد،  طةجنةكان  لةطةَل 
بينى  حةجاج  كة  نوطرةسةملان،  بؤ  ئرية  بؤ  هَينايان  ئَيمة 
دةكات  ضى  طةجنة  ئةم  وتى  سةرى  ثشتى  ثةِريية  ضاوى 
تةواو  شَيتةو  ئةوة  وتيان  ثاِرانةوةو  لَيى  هةرضةند  لرية، 
حةوشةكةى  لةناوةراستى  جا  نةيبيست،  ئةو  بةآلم  نية، 
بوو،  تؤثني  و  يارى  هى  تَيدابوو  عةمودَيكى  نوطرةسةملان 
بؤى  حةجاج  بوو  بةيانى  )9(ى  كاتذمري  دةوروبةرى  وتى 
كورةشَيتةكة  ئارام  كراسةكةى  هةرنةويية  ثَيشةوة  هاتة 
بةعةموودةكةوة بةستيةوةو  لةبةرى دايدِرى و تاوى دايةو 
ئارام  وباوكى  دايك  وتى  كةوتةسةرى  بةكَيبَل  واسى،  هةَل 
تؤ  خوا  بيكةبؤخاترى  برايم  فةقَى  وتيان  ثارانةوة  هاتن 
كوِرة  ئةو  بَلَى  ثَيي  بضؤ  بطةرةفريامان  دةزانى  عةرةبى 
هَينابوو  تةسكةرةكةشيان  لَيبهَينن،  وازى  بةَلكو  شَيتة 
دةترسام  زؤر  من  نية،  تةواو  عةقَلى  نوسرابوو  تيايدا  كة 
دةستم  ئةم  سةر  ثَيبوو خستمة  بضكؤلةم  قورئانَيكى  بةآلم 
و ضووم  ئاراميشم خستة سةرئةو دةستةم  وتةسكةرةكةى 
بؤالى حةجاج وومت سيدى بيكة بؤخاترى ئةم قورئانة وازى 
تةواو  عةقَلى  كوِرة  ئةو  تةسكةرةكةيةتى  ئةوةش  لَيبهَينن 
شةقَيكى  يةكةجمار  بةالمدا  كردةوة  الى  هةركة  بةآلم  نية. 
ئةوةندة  بوو،  لةسةر  قورئانةكةى  كة  هةَلدا  لةودةستةم 
شةخميش  ئينجا  كةومت  تَيهةَلدام  شةقةكةى  توندى  بة 
كةوتةسةرم سَي ضوارشةقى تَيهةَلدام، ئينجا كةوتنة سةرم 
و  بةدةم  خوَين  دةدام  سةريشيان  تةوقى  لة  هةر  بةكَيبَل 
قورئانةكةم  لَيهَينام  وازيان  كة  خوارةوة،  دةهاتة  لومتدا 

خؤتان  وومت  وباوكيان  دايك  بؤالى  ضوومةوة  هةَلطرتةوةو 
لة  دوسةعات  دواى  كةضى  بوو؟  ضى  منيش  حاَل  بينيتان 
ملزم  وةرة  ووتى  بؤالم  هات  شةخمى  )ئارام(  هةَلواسينى 
ووتى  ئيستفزازةوة  بة  ضووم  كة  دةكات،  بانطت  حةجاج 
بكةرةوةو  دةكةى  عةموو  لة  بضؤ  قورئانةكةت  لةبةرخاترى 
كة  بةآلم  دايبطرين  هةتا  ئارام  بؤالى  رؤيشتني  دايطرة. 
طيانى  هةَلطةرابوو،  ِرةش  الشةى  بينيمان  نزيكبووينةوة 

تَيدا نةمابوو ئاراميش بةعةموودةكةوة شةهيد ببوو. 

نةتزانى فةقَى سوارة خةَلكى ض طوندَيكى طةرميانة؟

نا نةى ووت خةَلكى كوَيم ) لريةدا عومةر هةَلوةستةيةكى 
شيعرة  ديرة  بةم  دوايى  مايةوة(  بَيدةنط  ماوةيةك  كردو 

وةآلمى دامةوة:

من فةقَى سوارةى دةشتى طةرميامن، ئَيستا بةتةنياو الشة 
بَيطيامن.

فرؤشتيان  برديان،  نةما،  هيضيامن  كوِردا  حةوت  لةناو 
لةضاوا نةما. بةخوا ئَيستا لةبةرم نية بةآلم شيعرةكةيم هةية 
ئَيستا باش بريم نةماوة.. ئا شتَيكى ترم بريضوو باسى بكةم.

ثَيشئةوةى باسى بكةيت دةتوانني ئةوشيعرة وةربطرين و 
لةطةَل ئةم ديدارةى خؤت بآلوى بكةينةوة؟

بةَل ئةى بؤنا بةسةرضاو.

زؤر سوثاس ئَيستا فةرموو ئةوةى ويستت باسى بكة؟

مامؤستا  ذورةوة  هَينابووة  راديويةكى  دايكم  بوو  ئةوة 
ئةمحةدى برام ووتى باوكة رؤداية ئةو راديويةت بؤ هَيناوةتة 
بووشةوانة  هةرضؤنَيك  بةآلم  كوذن،  ئةمان  بةخوا  ذورةوة 
كةمَيك طوَيان لَيدةطرت، زؤر زؤر بةكزى زؤريش دةترساين، 

هةتا 9/6 هةواَل عافواتةكةمان بةوراديوية بيست. 

ناو قاعةكان كارةباى تَيدابوو؟

كزيان  طلؤثى  يةك  دوايى  بةآلم  نةبوو  تَيدا  كارةباى  نا 
بؤداناين ئةويش بةو هؤيةوة بوو كة ملزم حةجاجيان ووت 
بةتايبةتى  نةكةوَى  بةسةريةكدا  بةشةودا  خةَلك  ئةوةى  بؤ 
ذن وثياو تَيكةَل بوون خَيزان خَيزان ثيكةوةبووين. دوايى 
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ضةند رؤذَيك سةيارةيةك هات )لرية ثَيى دةَلني شلةخةجَى( 
هى دائريةى كارةباى سةملان بوو، ثياوَيكى بةتةمةنى تَيدا 
بوو ناوى حاجى ئيرباهم مةلوكى بوو، رَيك وثَيك دياربوو، 
ديةنى  كة  بةديدةكرد،  روخساريدا  لة  سؤزت  و  بةزةيى 
بَيتاقةت بوو، جا ئةو ثياوة  ئَيمةى بةو شَيوةية بينى زؤر 
خاَلؤى شةخمى بوو، ملزم شةخمى خوشكةزاى ئةو ثياوة 
كةس   9  -  8 نزيكةى  كردينةوة  كؤى  هات  شةخمى  بوو، 
كارةبايى دةزانَى؟ من وومت دةيزامن  كَي  ثَيى ووتني  بووين 
حاجى برايم وةرقةو قةلةمَيكى دامَى ووتى ئادةى وينةكةيم 
بؤ كردو  دةبةستى منيش خةريتةكةم  طلؤثَيك  بؤبكة ضؤن 
دامةوة دةستى، وتى زؤرباشة ئةوة ضؤن فري بوويت؟ وومت 
كارةبا.  بةشى  ثيشةسازيم  ئامادةيى  خرجيى  بؤخؤم  من 
خةياَل  بوو  تريش  كورَيكى  لةطةَل  وةرة  كةواية  دةى  وتى 
هةية شوانةى كاكة حةمة هات ووتى منيش دةيزامن بةآلم 
لةماوةى  ئيرت  نةهَينا  ئةويان  دةرنةضوو،  كرد  ئيمتيحانيان 

هةفتةيةكدا هةموو قاعةيةك يةك طَلؤمثان بؤ دانا. 

فرمَيسكةكانى حاجى برايم مةلوكى. 

لَيبوو  ئاطام  بوو  بَيتاقةت  زؤر  رؤذَيكيان  برايم  حاجى 
ثَيمطووت  منيش  هاتةخوارةوة،  بةضاوةكانيدا  فرمَيسك 
بؤضى دةطريت ووتى كورَيكم لةبةرةى شةِرى ئريان كوذراوة 
و شةهيدى قادسيةية، ئةطةر سَيوَيك بهَينى بةضةقؤ بيكةيت 
بةدوو لةتةوة تؤ لةتى دووهةميانى راستيشى نةكرد دوايى 
ثَيش  ئةو قسةيةى  نةبوو،  ئةوة  بؤ  فرمَيسكةكانى  كةزانيم 
ئةوة بوو كة عافوات دةرضَيت، دواى ئةوةى كة عافواتةكةش 
دةرضوو، جارَيكيان هاتةوة بؤ نوطرةسةملان، قوتويةكى ثَينج 
كيلؤيى شريى نيدؤ سةهؤَل بؤهَينابووم لةطةَل دة)10( نان، 
وتى ئةوة بطرة بؤتؤم هَيناوة، كة بردمةوة براكةم مامؤستا 
ئةمحةد ووتى بةخوا ناهَيَلم دةم لةو ناون وسةهؤَلة بدةيت، 
منيش وومت ئةو ثياوة بؤى هَيناووم خؤ نةم دزيووة، ووتى 
ئةو  لةبةرضى؟ ووتى  بؤ  ئاخر  بيخؤيت وومت  ناهَيَلم  بةخوا 
هةموو خةَلكة نابينى؟ بزانة ضةند منداَل تَيداية بةثَيشضاوى 
ئةوان وئةو خةَلكةوة سةهؤآلوخبوَينةوة؟ منيش وومت راست 

دةكةى بةوخواية يةكسةر بردمةوة بؤ حاجى برايم، وتى بؤ 
طرِيايةوة  بؤم  وادةلَيت  براكةم  نةكردووة  دزيم  خؤمن  كاكة 
ئيرت لَيى وةرطرمتةوةو داية كؤمةَلَيك ذنى طةرميانى ئةوان 

لَييان وةرطرت. 

نهَينى فرمَيسكةكانى مةلوكى:

برايم مةلوكى  نهَينى فرمَيسكةكانى حاجى  عومةر دواتر 
بؤ  سةهؤَلةكةى  و  كةنان  ئةوجارةى  وتى  كرد،  ئاشكرا 
هَينابوم دواى ئةوةى بؤم طةراندةوة ووتى: كاكة وومت بةَلَ 
ووتى دةزانى بؤضى ئةوجارة طريام و فرمَيسكم لةضاو هاتة 
خوارةوة؟ وومت بؤضى؟ وتى لةبةر ئةوةى شةوةكةى شةخمى 
كة  هاتووة  بؤ  نوسراومان  وتوويةتى  بووة  خؤمان  لةماَل 

دةبَيت 10/1 دةبَيت نوطرةسةملان لةوكةسانة ثاكبكرَيتةوة 
بووة  ضى  مةبةستيان  وومت  تَيدامبَينَى.  كةسى  ونابَيت 
بكوذراناية  هةمووتان  دةبوو  ووتى  تَيدانةمَينَى  كةسى 
ئةو  دةرضوو،  لَيبوردنة  ئةو  ئَيوةكرد  بة  خوارةمحى  بةآلم 
دةطووت  بةوةيان  ئةوان  هةرضةندة  هات.  لَيبوردةيية 
لَيبوردةيى بةآلم ئةمة قسةيةكى بريخستمةوة كة جةماعةتى 
بؤناوكةمثى  هاتن  كيمياباران  دواى  لة  فةرةنسيةكان 
ئاوارةكانى هةَلةجبة لةئريان يةكَيكيان ثرسيارى ئةوةى لة 
بوو  ئةوة  ثرسيارةكةش  كردبوو  ريشاوى  عومةر  مامؤستا 
بؤ  دةرؤنةوة  بؤدةربكات  لَيبوردنتان  ئةطةر سةدام حوسني 
هةَلةجبة؟ مامؤستا عومةر ووتبووى سةدام 5000 ثَينج هةزار 
مرؤظى بةطازى كيمياوى لة ئَيمة كوشتووة هَيشتا دةبَى ئةو 

لَيبوردن بؤئَيمة دةركات يان ئَيمة دةبَى لةو ببورين؟ 

قسةيةكى زؤر جوانة سوثاس بؤمامؤستا عومةر ريشاوى. 
حكومةت  نيازى  لةبارةى  ترى  هيضى  برايم  حاجى  بةآلم 

نةووت؟

ئةو ئةو قسةيةى كرد ووتى بريار بووة لةدواى 10/1 ئَيوة 
لةناو بربَين و نوطرةسةملان كةسى تَيدا نةمَينَى.

تؤ بة تةواوى دةزانى حاجى برايم لةض بةشَيكى كارةباى 
سةملان بوو، يان ناونيشانى رونرتى دةزانيت؟
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كارةباى  سيانةى  لةبةشى  برايم  حاجى  بةدةقيقى  بةَل 
قةزاى سةملان بوو. 

بةضى بانطيان دةكرد؟

حجى ابراهيم بةوة بانطيان دةكرد. 

ضةند دواى ئةوة ئَيوة لةنوطرةسةملان ئازادكران؟

نازامن ضةند ماينةوة بةآلم يةكسةر بةريان نةداين، ثارةيان 
وةجبة  وةجبة  لةبةرئةوةى  بةربوونيان  بؤ  دةساند  لةخةَلك 
هةموو  بةربووين  لةنوطرةسةملان  كة  ئيرت  بةرياندةداين، 
بؤ  هاورديانينةوة  بووين،  بَيطيان  زةردوالوازو  رةنط 
عةسكةرى  تةبابةيةكى  بؤ  بردمانيان  لةثَيشةوة  تؤثزاوا، 
كردين،  خزمةتيان  لةوَى  سةربازى(  ثزيشكى  يةكةيةكى   (
فةحصيان بؤ دةكردين خواردنى باشيان ثَي دةداين ئةوةش 
لةبةرئَيمة نةبوو لةبةر ئابِروى خؤى بوو، ئةطينا رذَيم ئَيمةى 
بكات. دواى هةفتةيةك  نةدةويست هةتا خزمةمتان  خؤش 
بؤ  بردمانيانةوة  لةثَيشةوة  سلَيمانى  بؤ  نارديانينةوة 

تؤثزاوا، لةوَيوة رةوانةى سلَيمانيان كردينةوة. 

بكةين.  فةحصةكان  باباسى  ثةلةمةكة  باِراتبطرم،  ببورة 
فةحصةكانتان ضى بوون؟

وةآلئيرت فحصى نةخؤشى.

ئاخر خوَينيان لَيوةردةطرتن؟

كةخموَينةونةخؤشة  زؤر  بيانزانياية  كةسَيك  بةَلَ 
دةبرد  دةيان  ونةتيجةكةيان  ليوةردةطرت  يةكسةرخوَينيان 
بؤالى خؤيان. ئةوةش بؤ ئةوة بوو هةتا ضاك نةبوايةتةوة 
وروخسارى  رةنط  كةمَيك  بؤئةوةى  نةياندةناردةوة 
بوو  لةطةَل  ذنَيكمان  بؤمنونة  دةيانناردةوة  ئينجا  بَيتةوة 
لةبةرئةوةى كضةكةى نةخؤش بوو لةطةَل ئَيمة نةيانناردةوة، 
لةوةجبةكةى تر لةدواى ئَيمة نارديانةوة. كضةكةشى لةوَى 
بؤئرية  هَينايانينةوة  بوو  ئةوة  فةقرية.  مرد  لةخستةخانة 
لةوَيشةوة  دايانبةزاندينةوةو  سلَيمانى  تةوارييةكةى  لة 
ناوى  ئَيمة  باينجان  بؤ  دةينريين  وتيان  نوسينةوة  ناويان 
بيستبوو،  بازيامنان  ناوى  تةنها  نةبيستبوو،  باينجامنان 

ئةو  لةبةرئةوةى  بوو  لةطةَلدا  كةريمان  حةمة  مامة  لةوَى 
مابووةوة  لة هةَلةجبة  لة كاتى كيميابارانةكةدا بةس خؤى 
ئَيمة  بؤ  ئةوة  بؤسلَيمانى،  ناردبوو  ومنداَلةكةى  ثَيشرتماَل 
ضونكة  بنكةيةك،  بووة  ئَيمة  بؤ  دوايش  ضونكة  بوو  باش 
كةباريان كردين ووتيان دةبَى بِرؤن بؤ باينجان لةتةوارييةكة 
ئَيمة  دةبوو  دةسةندو  سايةقة  لة  سةيارةكةيان  سةنةوى 
بكات  تةسليم  ئَيمة  لةوَى  و  ئةوَى  بطةيةنَيتة  بةسةالمةتى 
ئَيمةش  بؤية  وةربطرَيتةوة.  سةنةوييةكةى  ئينجا  و 

ناضاربووين بضني بؤ باينجان بةآلم كورَيكى مامةم هات 20 
مامةم  ماَل  بضينة  بدات  رَيطة  بؤئةوةى  سايةقةكة  دابة  ى 
لةسلَيمانى ئةويشمان لةطةَل خؤمان برد بؤ ماَل مامةم لةوَى 
نامنان خواردو ئيسراحةمتان كرد و رؤيشتني بؤ باينجان، 
وةرطرتةوةو  سةنةويةكةى  طةياندو  ئَيمةى  سايةقةكة 
ئَيمةش سةيارة بةدواماندا هاتبوو مةجال ئةوة هةبوو خؤت 
بؤسلَيمانى  هاتينةوة  بووين  سةيارةكة  سوارى  بدزيتةوة 

ئيرت لةسليمانى ماينةوة نةضوين بؤ باينجان.

مةينةتى  ياخود  دةنوسى  شيعرت  ثَيشرت  تؤ  مامؤستا 
كيمياباران و نوطرةسةملان تؤى كرد بةشاعري؟

شيعرم  هةَلةجبة  شارى  كيميابارانكردنى  ضلةى  لة  من 
نووسيوة. 

كةواتة تؤ لةساَل 1988 ةوة شيعرت نوسيوة؟

بةَلَ ديوانَيكيشم هةية بةناوى ثرسةى شاعريانى كورد بؤ 
هةَلةجبة 210 الثةرةية.

ئةى وةك كتَيب ضاثت نةكردووة؟

نةخري هَيشتا ضاثنةكراوة.

بؤضى مةسةلةكة بَي ثارةيية؟ 

نةخري دةلَيم باجارَى زؤربَيت.

تؤ دةتةوَى تةنها لةرَيطةى شيعرةوة بةسةرهاتى هةَلةجبةو 
كورد بطريَِيتةوة؟ قةت بريت لةوة نةكردووةتةوة بةسةرهاتى 

خؤتان و شارةكةت بنوسيتةوة؟

وةآلهى ئةوخاَلةم بريضوو مامؤستا ئةمحةدى برام كاتَى كة 
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طريابوو بةعةسكةر لةوَى بةسةرهاتى خؤمانى نوسيبووةوة 
بةآلم بةداخةوة فةوتا ئةو دةفتةرة نةما، تةنانةت لة تراسا 
دَيرةكانى بةرَيكى نةنوسيبوو هاتبوو بةستوونى )عةموود(

ى بؤ خوارةوة نوسيبووى بؤئةوةى ثَيى نةزانن، وةك خةتى 
كيميايى  هةَلةجبة  كة  رؤذةوةى  لةو  نوسيبووى.  ذاثؤنى 
هةمووى  سةربازييةكةى  و  طريان  كاتي  هةتاكو  لَييدابوو 
بؤخؤشم  وونبوو.  دةفتةرة  ئةو  بةداخةوة  نوسيبوو. 

دةفتةرَيكى 16 ثةرةيم نوسيبوو ئةويش هةمووى هةرشيعر 
بوو.

ساَل ضةند دةستت ثَيكردونوسيت؟
ماوةيةك  بةسةرباز  كرام  منيش  ئاخر  بةربوومنان  دواى 
كرام.منيش  ساحل  قةلعة  رةوانةى  دوايى  بووم  دهؤك  لة 

دةفتةرةكةم لةوَى لةبريضوو.

ثَينج  هةَلةجبة  هةروةها  بةربويت  سةملان  نوطرة  لة  تؤ 
هةزار كةسى بةر ضةكى كيميايى كةوتبوو ئةوكاتةى جلى 

سةربازيت كردةوة بةرت تؤ هةستت ضؤن بوو؟

بة جلى سةربازيةكة زؤر مورتاح بووم، دوو حاَلةت هةبوو 
ببويتاية بةجاش و ئيستخبارات ياخود  يا دةبواية  لةوَيدا 
بوو  ئيلزامى  سةربازيةكةش  بكرداية  سةربازيت  دةبواية 
برايةكم  و  دايكم  لةطةَل  من  بيت،  بةعسي  كة  ئةوةنةبوو 
بةخؤشى  زؤر  هةبوو  م  دوو  و  بيست  مانطى  بوين  كرَيضى 

ثَيى دةذياين، من جاشَيتيم نةكرد 

هةموو خانةوادةكةتان دةربازبوون لة ئةنفال؟

زيندان  لة  ِرزطاربومنان  دواى  براكةم  لةطةَل  دايكم  بةَلَي، 
كؤضى دواييان كرد

ضؤن  كوردستان  حكومةتى  كوردى،  كؤمةَلطاى  ثَيتواية 
سةيرى ئةو دؤسيةية دةكةن ياخود كاريان كردووة لةسةر 

ئةو دؤسيةية؟

دةَلني  ثَيى  جَيهَيشتوين  بؤ  فةرهةنطَيكيان  ئَيمة  باوانى 
ئةطةر  دةَلَي  هةية  ثةندَيكى  )كورديش  ثَيشينان  ثةندى 
سةرى خؤت بةدةستى خؤت نةخيورَينى ناخورَيت( ئَيمةش 

كارى  حكومةت  نةكةوين  دؤسية  ئةم  دواى  خؤمان  ئةطةر 
هيضيان  خؤمان  بةرثرسانى  الى  دةضوينة  ئَيمة  ناكات  بؤ 
ئةوةندة  هةَلةجبة  كيميابارانى  لةبةرئةوةى  نةدةزانى 

طةورةبوو دؤسيةكةى ئَيمةى داثؤشيبوو. 

ضؤن دةبَي تاوانَيكى طةورة تاوانَيكى بضوكرتت بريبباتةوة؟

قوربانيان  كؤمةَلةى  تاوانى  بةَلكو  نةبوو  ئَيمة  تاوانى 
بكرداية،  قسةيان  دؤسيةية  ئةم  لةسةر  ئةوان  دةبواية  بوو 
يةكةى  )سةرؤكى  هةَلةجبة  مؤنؤمَينتى  لة  ماوةيةدا  لةم 
ئةنفال،  و  شةهيدان  بةِرَيوةبةرايةتى  هةَلةجبة،  ئيدارى 
بةاَلم  ئامادةبوون  لةوَي  تر(  بةِرَيوةبةرايةتيةكانى 

مؤنتاربؤيةك نةبوو قسةى ثَيبكرَيت بؤ ئامادةبوان 

بؤ دابينيان نةكردبوو؟

ئاطاداركراينةوة  ضوار  ضواردةى  ثَيش  ِرؤذ  شازدة  ئَيمة 
كة يادةكة زيندوو دةكةينةوة، بؤ زانياريت لة ساَل )2011(

ةوة ياد دةكرَيتةوة، من ثاش يادةكة بة كاك سةعدومن وت 
بريم  دةكرد،  ئامادةم  خؤم  دةبَيت  شَيوةية  بةو  مبزانياية 
ضوو ثَيشرت بؤت باس بكةم كاتَيك لة سةماوة هَيناينيانةوة 
لةوَيشةوة  كة  ماينةوة  لةوَى  شةوَيك  زاوا  تؤث  بردينيانة 
بةِرَيكةوتني من كؤمةَلَيك ثاسم بينى هاتن لةناو ثاسةكاندا 
كوِرةكةى حاجى حسَينم بينى ناوى )ئاوات( بوو تةنانةت 
حسني  حاجى  كوِرةكةى  ئةوة  وتى  ئةمحةديش  مامؤستا 
شابوو، كوِرة طةورةكةى كة كوِرَيكى ضاو شينى قذ لول قؤز 
بوو بةاَلم ئارازى كوِرى حسني شا لرية مرد من ئةوامن بةهؤى 
ئةوةوة دةناسى هةمومان لة مةكتةبى مةولةوى ثَيكةوة بوين 

ضؤن بينيت؟

كة ئَيمة بةربوين سوارى ثاسةكانيان كردين ئةوانيان هَينا 
بؤ تؤثزاوا 

ثَيشرت ئَيوةيان نةبردبوة تؤثزاوا؟

نزيكةى  ئةوَى  بؤ  هَيناينيان  كة  شةوةش  ئةو  نةخري، 
سةعات دةى شةو بوو طةشتينة ئةوَى ئةوةش لةبةرئةوةى 
شؤفريةكان ثشويةك بدةن نةك لةبةرخاترى ئَيمة، بةيانيةكةى 
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ئَيمةيان هَيناية تةواريةكةى ضوارباخ لة سلَيمانى 

ئةم شَيوة يادانةى كة بؤ هةَلةجبة دةكرَينةوة ثَيتان خؤشة؟

هةر باشة، لةضاو سااَلندا باشرتة.

 درؤ لة هةموو دينَيكدا عةيبةية و حةرامة، لة جياتى )ئةو 
تَيضونةى  هةموو  ئةو  هةَلدةواسرَيت،  كة  فلَيكسةى  هةموو 
بةرامبةر هةموو ئةنفالكراوَيك نةك  بؤ ئةو يادانة دةكرَيت( 
ئازارانةى  ئةو  بةرامبةر  بةَلكو  لةناوضوون  ئةوانةى  تةنها 
كةمبكةينةوة  خؤمان  لة  درؤ  يةك  ئةطةر  ضةشتوتة  تؤ  كة 
تؤ  بِرواى  بة  دةردةضني.  زةمني  سةر  ميلةتى  ِراستطؤترين 

ئةوةى كة من ومت طرنطرت نيية؟
نا دادية من و تؤية دنيا وَيرانة ذين دةكا 

زةوت كردنى مافةكانة دَل ثِر لة جؤش و قني دةكا 

ضينَيك نوقمى ناز و خؤشى ضينَيكيش داد و شني دةكا

دةستَيك نية فرمَيسك بسِرَيت تةنها خوَي بة برين دةكا

هةندَيك كات دةمانةوَيت دَلؤشى كةسَيك بدةينةوة بةاَلم 
ئةو قسةى كة دةيكةين لة تاوانةكة خراثرتة، ثار بؤ ثشت 
بِريارةكة  دةرضوو  بِريارَيك  دؤسيةكةمان  ِراسكردنةوةى 
بوون  نوطرة سةملان  لة  ِرؤذ  دة  و  مانط  )ئَيوة ضوار  دةَلَي 
مانطى دوو سةد و ثةجنا هةزارتان بؤ خةرج دةكةين باسى 
ئةو  ومتان  ئَيمةش  طووت  ئَيمة  بة  ئةوةيان  مةكةن(  هيض 
بةرثرسَيكة ياخود  بِريارةكةى دةركردووة هةر  كةسةى كة 

سةر بة هةر حيزبَيكة با دة ِرؤذ لة نوطرة سةملان بَيت ئَيمة 
سةردةمةدا  لةو  ئَيمة  بةمةرجَي  دةدةييَن  ى  مليؤن  ضوار 
مةرط ضاوةِروانى دةكردين لَيبوردنَيك بونى نةبوو بؤ ئَيمة 
برسَيتى و ئازارمان هةبوو بةاَلم ئةو كة ضووة ئةوَي ثاسةوان 
ئةوة  بةرطةى  بزانن  دةكرَيت  دابني  بؤ  خواردنى  وباشرتين 
دةطرَيت، زؤر شةرمة باسى ثارة بكرَيت، دواى ئةوة ثاشطةز 
لةوَى  ِرؤذ  يةك  تةنها  ئةوةى  وتيان  بِريارةكةيان  لة  بونةوة 

بووة بة زيندانى سياسي ئةذمار دةكرَيت.

ئَيمةين شةهيدانى زيندوو 
بةآلم بَى ناونيشانني

شاآلو بردةى دةم ئةنفال و
طريساوةى نوطرةسةملانني
بةمشان ئةشكةجنةو لَيدانة
كةبري ئةكةين ثةرَيشانني
طةربَيتو نامخان خبوَينن
ثِر لةداستان و ِرؤمانني

خاوةنى ضةندين بةسةرهات
تراذيدياى ناو زيندانني

ئَيمةين ِرزطاربوى حةجاج و سةطة ِرةشى بيابانني.

رؤذى 2013/6/5 طؤِرَيكي بةكؤمةَل لة طوندي مةنسوريانى سةر 
بةناحيةي خةلةكان هةَلدرايةوة ، جَيطةى ئاماذةية قوربانيانى ناو 
كانى  ثَينج كةسن وهةموويان كوردنء خةَلكى طوندى  ئةم طؤرة 
حكومةتى  لةاليةن   1963 لةسال  كة  بنطردن،  سةربةناحَيى  توى 
بةرَيوبةري  لةمباريةوة  طوللةبارانكراون  عرياقةوة  ئةوساى 
بةهادين  )مةال  سلَيمانيش  ئةنفالكراوان-  شةهيدان و  كاروباري 

حممةد( بة ئةنفالستانى راطةياندن قوربانيةكان “ثَينج روفاتن و لة لةساَلي 1963 طولةباران كراون”. بةهاوكاري وةزارةتي شةهيدان و 
ئةنفالكراوان و وةزارةتي مايف مرؤظي عرياق و ثزيشكي دادوةري بةغدا وسلَيماني كارى هةَلدانةوةيان بؤ كراوة.

طؤرَيكى بةكؤمةَل لة ناحييةى خةَلةكان 
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حممد حةمةسةعيد ئةمحةد

هةَلةجبة  شاري  لة  نويَ   دةنطي  لةراديويَ   ثاشئةوةي 
ئةنفالي  دةربارةي  ئةمحةد(  عارف  )عةلي  لةطةَل  ديدارمان 
لةطةَل مامؤستا حمةمةد حةمة  هةَلةجبة ئةجنامدا، دةبواية 
و  كةوتني  درةنط  بةالم  بكرداية،  ديدارمان  سةعيديش 
دواتر  كاتذمريَيك  ضةند  هةر  تر  بؤكاتَيكي  دواماخنست 
درةنطانَيك   2014 ساَلي  نيسان  مانطي  2٥/24ي  شةوي 
لةطةَل هاوكارم مامؤستا هَيمن عةبدوال طؤثتةثةيي لة شاري 
هةَلةجبة دابةزين، بةنيازي ديدار لةطةَل ئةم ثياوةدا، ضوينة 

ماَلي كاك عةلي عارف ئةمحةد. 
مامؤستا حمةمةد حةمةسةعيديش هَيشتا طةنج بووة كة 
ترسناكةكاني  ضريؤكة  كراوةو  زينداني  نوطرةسةملان  لة 
ئةو ِرؤذطارةو بةتايبةتي ئةوانةي ناو قةالي نوطرةسةملاني 
بينيوة، كامريامان دانا و دةربارةي ضريؤكي خؤي و ئةنفالي 
هةَلةجبة ئةم ديدارةمان لة كاتذمري ٩ي هةمان شةو سازكرد:

دةقي ديدارةكة 
ئةطةرناوي سياني بةرَيزت بزانني؟

حممد حةمة سةعيد ئةمحةد
هيض نازناوَيكت هةية ثَيي بناسرَييتةوة؟

مامؤستا حممد
لةكويَ  لةدايك بويت؟

لة هةَلةجبة لةدايك بووم هةرلةوَيش طةورة بووم.
ساَلي جةند لةدايك بوويت؟

ساَلي 1٩68. 

خانةوادةكةتان ضةند سةرخَيزان بوون ثَيش تاواني ئةنفال 
و كيمياباران؟

لة  برايةكم  و  وخوشك  من  هةبووة  خَيزاني  دوو  باوكم 
دايكَيكني وة لة دايكةكةي تر دوو خوشك و دوو برام هةية

ناوي دايكت و خوشك و براكانت ضيية؟
دايكي خؤم ناوي مرواري فةرةجة و زردايكم ناوي بةهيَ  
عةلي حممد، خوشك و براكةم لة دايكي خؤم ناويان لةيل و 
هؤمشةند، لةيل ئَيستا شوي كردوةو لة ماَلي خؤيداية بةالم 
براكةم ثاش ئةوةي لة نوطرةسةملان طةِراينةوة لة دواي دوو 

سيَ  مانط وةفاتي كرد لة سلَيماني.
باوكت لة هةَلةجبة ضؤن بذَيوي ذياني بؤ دابني دةكردن؟

طةورةبوم  منيش  كة  هةبوو  ووشكةي  دوكاني  باوكم 
هاوكاريم دةكرد.

ئةو ِرؤذة ناخؤشرتين رؤذ بوو كة حةجاج بة عةمودَيكي دِركاويةوة ئَيمةي بةستبووةوة. 

براكةم ويسيت ئاوم بؤبَينَيت بةَلم نةيهَيشت. 

ديانة : عومةر حمةمةد 
هاوكار : هَيمن عةبدوال 

رَيكةوت : 24 /2٥/ 2014 
شوَين : هةَلةجبة ماَلي عةلي عارف 
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ئةوكاتةي  دابونةرييت  و  كؤمةاليةتيةكان  ثةيوةندية 
هةَلةجبة ضؤن بوو؟

بوون،  يةك  هاوخةمي  و  هاوكار  زؤر  خةَلك  ئةوكات 
خزمايةتي و دؤستايةتي هةبوو لةنَيوان خةَلكي شارةكةدا.

سةر  لة  هةبوبَيت  كاريطةري  تاوانانة  ئةو  ثَيتواية 
ثةيوةنديةكان و تَيكيدابن؟

لة  ئَيستا  هةَلةجبةي  هةبوةوة  كاريطةري  بةدَلنيايةوة 
هةَلةجبةي ثَيش كيميابارانةكة ناضَيت، بةهيوام خزمايةتي 

و هاوِرَييةتي وسؤز بطةرَيتةوة بؤ خةَلك.
لة كاتي كيمياباراني هةَلةجبة لة كويَ  بويت؟
لة سلَيماني بووم ئةوكات من خوَيندكار بووم

ماَلي باوكت لةوكاتةدا لةكويَ  بوون؟
لة هةَلةجبة بوون بةالم سوثاس بؤ خوا هةمويان سةالمةت 
ئؤردوطايةكة  كة  )كرمان(  بؤ  ئريان  بؤ  ضوبون  و  دةرضون 
ضوبوو  خوشكةزايةكم  ماوةيةك  لةثاش  ئريانة  باشوري  لة 
هَينابوني بؤناحيةي سةرياس لةويَ  نيشتةجَيبون، ئةوكاتة 
من لة سلَيماني بووم خوَيندكاري ثؤلي سيَ  بووم ئاطاداري 
بارودؤخي هةَلةجبة زؤر نةبووم تا 1٩88/4/٩ لة سلَيماني 
هةَلةجبةيي  ناوخؤيي خوَيندكاري  بةشي  لة  بةالم  مامةوة، 
ضةند  كة  دةكرد  ئةوةيان  باسيي  ِرؤذانة  كة  هةبوو  هاورَيم 
رؤيشتم  نةماو  لةتوانامدا  بؤية  لةهةَلةجبة  مردوة  كةس 
قاضاخ  بة  ئريان  بؤ  رؤيشتم  قامسةِرةشةوة  لة  سنور  بؤ 
سةرطةَلو  لة  كة  بيين  ثَيشمةرطةم  لةويَ   سةردةشت،  بؤ 
شؤِر  ئةوةنة  زةكةري  كة  كيميايي  بةضةكي  بوو  بريناركرا 
ببؤوة كةسَيكي تر بؤي هةَلطرتبوو ئةوة زؤر ناخؤش بوو 
لةماَلي  لةويَ   تاماوةيةك  بؤ )سةرياس(  ثاشان ضوم  بؤمن. 
بؤ  هاتن  وئةوانيش  باوكم  ماَلي  دوايي  مامةوة،  خزمةكامن 

سةرياس، ئيرت هةموومان لةويَ  نيشتةجَيبوين.
تؤ دةتزاني كةماَلي باوكت ماون؟

بةَليَ  ثَيشرت من دةمزاني لةرَيطةي خزمةكامنةوة زانيبووم.
كة تؤ لةسلَيماني بوويت كةي زانيت هةَلةجبة كيمياباران 

كراوة؟

عةربةت  بؤ  دةضوين  زانيبومان،ضونكة  ِرؤذة  هةرئةو  ئَيمة 
بؤئةوةي هةواَلَيك بزانني بةالم قةدةغة بوو بؤ ئةوال عةربةتةوة 

بِرؤيت.
ئةوكاتةي لة سةرياس بوون طوزةرانتان ضؤن بوو؟

تةنانةت  و  نوسنت  و  خواردن  دةذياين  خَيمةدا  لة  لةويَ  
خؤشتنيشمان هةر لةخَيمةدا بوو. خَيمةيةك بؤ خَيزانَيكي 

شةش حةوت نةفةري وةك ئَيمة 
ضؤن دةتوانتاني ذياني خؤتان دابني بكةن؟

لةطةَل  ثَيدةداين  خواردنيان  دةكردين  هاوكاري  ئريان 
بةتاني و سؤثا )عةالديين شةمسةدين( و نةوت، بةوجؤرة 
بووين،  لةويَ    1٩88/8/٩ هةتا  دةكرد  بةِرَي  طوزةرامنان 
كردوة  وةفاتي  بامسكرد  كة  برام  ئةوكورةي  و  من  ثاشان 
لةطةَل كاك عةلي خاَلؤزام ضوين لةويَ  الي ئاغاي )جةاللي( 
بؤ  بطةِرَينةوة  ئةيانويست  ئةوانةي  بؤ  ئةنوسي  كةناويان 
ِرؤذ  هةمان  هةر  تؤماركرد،  خؤمان  ناوي  ئَيمةش  هةَلةجبة 
سواري سةيارةيان كردين كة 8/٩ بوو برديانني بؤسةر سنور

بؤ ض سنورَيكيان بردن؟
تةسليمي  لةوَيوة  تةوَيَلة،  لة  شؤمشيَ   سنوري  بؤ 
كة  هاتن  ئيظاكانةوة  بة  ئةوانيش  كردين  عريَِاقيةكانيان 
زاني  وامان  ئَيمة  بوون  سةرباز  و  ئيستيخبارات  زؤربةيان 
بؤمان  تَيثةِرين  زةَل  كةلة  بةالم  هةَلةجبة  بؤ  دةمانبةن 
تةواري  لة  هةروابوو  دةبةن،  سلَيمانيمان  بؤ  كة  دةركةوت 

سلَيماني دايان طرتني.
هةَلةجبةتان  بؤ  كةزانيتان  دةرنةبِري  ناِرةزاييةكتان  هيض 

نابةن؟
هةموو  نةدةكرا،  هيضيش  نةطوت،  هيضي  كةس  نةخري 
ئؤتؤمؤبَيلَيك دوو سةربازي لةطةَلدابوو ناوضةكةش ناوضةي 

)حمةرةمة( قةدةغةكراوبو.
لة تةواريةكةي سلَيماني ضؤن مامةَلةيان لةطةَل كردن؟

ناين  دايان  بيناكة  طؤِرةثاني  لة  ئةويَ   طةيشتينة  هةركة 
ئيرت هةموو خَيزانَيك بةجيا دانيشتبوون ئةو شتومةكانةيان 

ثَيبوو كة لةطةَل خؤياندا هَينابوويان.
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شتومةكةكان ضي بوون؟
ئريان  لة  كة  بوو  خواردةمةني  زةخريةو  وتؤزَيك  نوَين 

وةريانطرتبوو ياخود لَييان مابؤوة.
لة دوايدا ِرَيطةيان ثَيدان ئةو مشةكانة لةطةَل خؤتانا بةرن؟

كة  ضونكة  شتَيكدا  هةموو  بةسةر  طرت  دةستيان  نةخري 
دوايي طواستينيانةوة بؤ سجن نةفةر نةفةر سواري ثاسيان 

كردين نةيان هَيشت هيض بةرين.
ضةند ِرؤذ لةويَ  مانةوة؟

هَينا  مةنشةئةيان  ثاسي  ثاشان  ماينةوة  لةويَ   ِرؤذ  سيَ  
ئؤتؤمؤبَيلي  بؤطةجنةكان  وة  ثريةكان  و  ومناَلةكان  ذن  بؤ 

سةوزيان هَينا.
كة  بكةيت  بؤ  ئؤتؤمؤبَيلةم  ئةو  باسَيكي  بكرَيت  ئةطةر 

بؤطةجنةكانيان هَينا تا سواريان بكةن؟
ِرةنطي سةوز بوو ثَيشي لةقةمةرة دةضوو بةشي دواوةي لة 
سةيارةي سةالجة كةثسةكان دةضوو، تةنها يةك بةجنةرةي 
شؤفريةكةوة  تةنيشت  سةربازةي  ئةو  الي  تَيدابوو  بضوكي 
دانيشتبوو كةدةوري بيست سانتيم ئةبوو وة شيشي ثَيوة 
بوو لةديوي دةرةوة لةناوةوةش ثةردةي ثَيوةبوو ئَيمة جار 
الي  سةربازةكة  كة  ئةكرد  دةرةوةمان  سةيري  لةوَيوة  جار 
يان  دةبواية  نةبوو  تيا  كورسيةكي  هيض  لةناوةوة  دةبرد، 

بةثَيوة بؤسيت يان دانيشيت لة سةر عةرزةكةي.
لة شَيوةي ئؤتؤمبَيلي فرياطوزاري )اسعاف( دةضوو؟

بةَليَ  لةوة دةضوو بةالم درَيذتر وبةرزترطةوريةكةي بةقةد 
ئؤتؤمؤبَيلَيكي دووتةني دةبوو.

ئةوكاتي جيايان كردنةوة هيض ئاماذةيةك هةبوو كة بؤكويَ  
و بؤ ض ضارةنوسَيكتان دةبةن؟

نةخري هيضيان لةوبارةيةوة نةوت هيض ديارنةبوو.
ذمارةتان ضةند كةس بوو لةو ثاسةدا؟

نزيكةي هةذدة بؤ بيست كةس ئةبوين.
لة ِرَيطا لةناوخؤتاندا باسي ضيتان دةكرد؟

باسي ئةوةمان دةكرد كة لةوانةية بةرةو مةرطمان بةرن 
ضةند كةسي ناسياوت لةطةَلدابوو؟

بوو  لةطةَل  خاَلؤزام  كوِري  دوو  و  عارف  عةلي  كاك 
بةناوةكاني جةمال و نةريان، كورَيكي تر بةناوي عةجةم 
ناسياو  تر  ئةواني  زؤربةي  دةمناسي  كة  بوو  لةطةملاندا 

بوون ئَيستا زؤريان لة ذياندا ماون
ناو ثاسةكة هيض ثةجنةرةيةكي تري تيابوو؟

بضوكي  كوني  يةك  كرد  كةباسم  لةوثةجنةرةيةي  جطة 
لةذَيرةوة تيابوو كةبةقةد سةد فلسيةك بوو.

ئةوكونة بةِراي تؤ بؤضي بوو؟
زؤر  ضونكة  بوبَيت  كردن  ميز  بؤ  هةواو  بؤ  من  بةِراي 
ِرؤيشينت وة لةِرَيطة كة دةوةستا نةيان دةهَيشت دابةزين، 
يةكجار زانيمان ئةو شوَينة كوَيية كة لَيي وةستا ئةوةيش 

بةهؤي ئةوةي ثرسياريان كرد. 
ثرسياريان لةكَي و بؤضي كرديان؟ 

ثرسيارييان كرد كة ئةمة كوَيية.
ئةي وةالميان دانةوة؟

بةَلَي ووتيان ئةمة ديوانيةية.
لةويَ  هَيشتيان ئاوخبؤنةوة؟

نةخري
ثاشان بؤكوَييان بردن؟

دواي ماوةيةكي زؤر رؤيشنت لة جادةي قري اليدا دةوري 
دايان  وةستاو  ثاشان  ِرؤيشت  بةخؤَلدا  ضارةكَيك  سيَ  
بةزاندين، لةويَ  بينيمان ضةندةها ذن و ثياوي ثري زةعيف و 

ِرةنط زةرد لةويَ  بوون.
كة دايان بةزاندن ضيتان كرد؟

ناويان  ليست  بة  بةزاندين  دايان  نوطرةسةملان  لة  لةويَ  
ئَيمة  هؤالنةي  ئةو  بردين،  هؤَلةكانيان  بؤ  دةخوَينينةوة 
لةبةرامبةريشمان طةرميانيةكان  بوون  هةمووي هةَلةجبةيي 

بوون، كة ماوةيةك ثَيش ئَيمة هَينابويانن.
لةطةَلدا  قسةيان  دةتانتواني  طةرميانني؟  زانيتان  ضؤن 

بكةن؟
يةكةجمار نةمانزاني بةالم دوايي زانيمان بةَلَي دةمانتواني 

ثَيكةوة قسة بكةين.
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هةر هؤَلَيك ضةند كةسي تَيدابوو؟
زؤري تيابوو لة دووسةد كةس زياتر دةبوو.

ناو هؤَلةكان ضي تيابوو؟ 
هيض شتَيكي تَيدانةبوو تةنها لة سَيبةرةكان دائةنيشتني و 

باوةشَيين خؤمان دةكرد ضونكة هيضي تَيدانةبوو.
لةبريت  و  نوطرةسةملان  لة  هاتبَيت  بةسةرت  شتةي  ئةو 

ناضَيتةوة ضيبوو؟
ساَل  سيانزة  كة  براكةم  و  من  ناضَيتةوة  بريم  كة  ئةوةي 
بوو لةطةَل نةريان و جةميلي خاَلؤزام جارَيكيان ثارةمان 
دابوو بة ثؤليسةكان طؤشتَيكي قوتويان بؤ هَيناين، ئَيمةش 
لَيبوو  كاغةزي  هؤَلةكان  لة  بكةينةوة  طةرمي  ويستمان 
حةجاج  ذورةكةي  ضوة  دوكةَلةكةي  بةالم  دامانطريساند، 
باشبوو  برد،  هةموومانيان  بةشةق  هاتن  بؤية  وشةخميةوة 
ئَيمةيان  بةالم  بوو،  منداَل  ئةوةي  لةبةر  بةردا  براكةميان 
وة  دةداين  لَييان  بةستةوةو  دِركاويةوة  عةمودَيكي  بة 
ئاوم  وويسيت  براكةم  كة  بوو  لةوكاتةدا  شت  ناخؤشرتين 

بؤبَينَيت بةالم نةيان هَيشت.
ماوةي ضةند بةو عةمودانةوة مانةوة؟

تا ئَيوارة نزيكةي حةوت هةشت سةعات ماينةوة.
دواي ئةوةي كةلَييان كردنةوة هيض ئينزارَيكيان دانيَ  يان 

هيضيان ثَي ووتن؟
نةخري كةلَييان كردينةوة ئيرت ئَيمة طةِراينةوة بؤ هؤَلةكان، 
عةلي  كاك  ماَلي  خَيزاني  لةطةَل  من  كة  ضوو  لةبري  ئةوةشم 
هاتينةوة ضونكة من و ئةو كورةي برام بوين ئةويش منداَل بوو.

من  بَلَييت  نةتواني  بوويت  سلَيماني  لةتةواري  ئةوكاتةي 
خوَيندكارم؟

ئةوان طوَييان لةوة نةدةطرت، ئةوكاتةي كةلة تةواري بوين 
ئةو كورةي برام لةتةلبةنةكانةوة ِرؤيشت بؤ ماَلَيكي خزمم 

لةضوارباخ.
ضؤن هَيشتيان بِروات؟

دوايدا  لة  بةالم  نةدا  ثيَ   طوَييان  زؤر  بوو  منداَل  ضونكة 
ضارةنوسي  ئيرت  نةببوو  بةن  خزمةكةمان  ماَلي  لة  هاتةوة 

وابوو دواي لةنوطرةسةملان وةفاتي كرد.
زؤري  كاريطةري  نوطرةسةملان  كةلة  هةية  شتَيك  ض 

هةبوبَيت حةزبكةيت باسي بكةيت؟
بةالم  بو  ناخؤشي  هةر  هةموي  نوطرةسةملان  لةِراستدا 
برام  كورةي  كةئةو  بوو  ئةوة  تَيكردم  كاري  كةزؤر  ئةوةي 
وبرايةكي كاك عةلي و يةك دوو منداَلي تر هةبوو كة دةضون 
ئيشيان بؤ سةربازةكان دةكرد ئةوانيش سةهؤَليان دةدانيَ ، 
منداَلَيكي  لةويَ   هةبوو  خزممان  ذنَيكي  كاتةدا  لةو  هةر 
دايكي  سةهؤَلة  بةو  هةموجارَيك  هةبوو  نةخؤشي  الوازو 
بةهؤي  و  دةهات  سةبوري  تؤزَيك  بؤدةكرد  سةهؤالوي 
منداَلة  ئةو  ئَيستاش  بَيت  دةربازي  و  بذَيت  تواني  ئةوةوة 

ماوة، طةورةبووةو بووة بة مامؤستا.
ناوي ضية؟

خةالت يونس.
واتا خةالت ئَيستا دةربازبوي نوطرةسةملانة؟

دةَلَيت  دايكي  هةمووجارَيك  ئَيمةية،  وةك  ئةويش  بةَليَ  
لةويَ   كرد  وةفاتي  كة  براتني  كورةي  ئةو  مةمنوني  ئَيمة 

ئيشي دةكردوو سةهؤَلي ثةيدادةكرد.
ثَيشرت ئَيوة يةكرتيتان دةناسي يان لة نوطرةسةملان بوون 

بةهاوِريَ ؟
نةدةناسيَ   يةكرتيان  عومةر  مامؤستا  لةطةَل  نةخري 
كاك  لةطةَل  بةالم  هاوريَ   بوينة  و  ناسيم  لةنوطرةسةملان 
عةلي و ئةو خاَلؤزايةمان ثَيشرت رةفيق بووين و لة ئريانةوة 

هةتا نوطرةسةملانيش هةرثَيكةوة بووين. 
هةتا ئَيستاش هةر هاوِرَيي يةكرتن؟

بةَليَ .
تاكةي لةنوطرةسةملان هَيَلرانةوة؟

هةر   1٩88/12/1٩ هةتا  بووين  وةجبة  دوا  ئَيمة 
بةربووين.  لةويَ   ئَيمة  ئةوِرؤذة  بووين  لةنوطرةسةملان 
ضوارمانط زياتر ماينةوة. بؤ زانياريت وةجبةيان بةبةرتيل 
ثَيش دةخست من سةعاتةكةي دةسيت خؤمم داية شةخمي 
داثَييان  سةعاتةكةشم  بكةن،  بةرَيان  زوو  بؤئةوةي 
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ئةريَ   وةجبةوة،  دواهةمني  خراينة  نةخستني  وثَيشيشيان 
بوو  باش  زؤر  ماركةيةكي  خؤم  دةسيت  سةعاتي  بةخوا 
ستيزن بوو. بةقةت هةموو دنيا دَل بةو سةعاتة خؤش بوو.

دات بة ثؤليسةكان؟
دام بة حةجاج 

دات بةحةجاج يان بةشةخمي؟
نةخري دامبة شةخصي حةجاج خؤي.

ئيرت كة حةجاج سةعاتةكةي لَيوةرطرتي ثَيشي خسيت؟
ناوي نوسني. ناوي هةرسَيكماني نوسي.

دةرؤنة  ئَيوةوة  لةثَيش  ئةوانةي  كة  دةتانزاني  ئَيوة 
دةرةوةي نوطرةسةملان بؤ بةربوونة؟ 

بةَلَي

دةرةوة  لةدنياي  بةتةواوي  نوطرةسةملاندا  وةزعةي  لةو 
دابرابوون ضؤن دةتانزاني لَيبوردني طشيت هةية؟

ثَييانوتني كة لَيبوردني طشيت دةرضووةو بةرتان دةدةين. 
لة دواي ئةوة دكتؤريان بؤهَيناين و تارادةيةك خواردنيان 

باش كردين ئةو دكتؤرةي كة باسم كرد هَينايان بؤالمان. 
وتت ئةو دكتؤرة ميسري بوو؟

بةَليَ .. ميسري بوو زؤر كةسَيكي باش بوو، هاوكارييةكي 
باشي كردين. 

دةهَينا  دكتؤريان  دةربضَيت  لَيبوردني طشيت  ثَيشئةوةي 
بؤالتان؟

نةخري دكتؤري ضي؟! هةرطيزنةيان دةهَينا راسيت ئَيمةيان 
بؤ مردن، بردبووة ئةويَ . 

بةالم من هةندَيك بةَلطةنامةم لةالية )بةيان وةفات( بةَلطةي 
مردن واذؤي دكتؤري لة سةرة ئةي ئةوانة ضؤن بوون؟

نةهاتووة  بؤ  دكتؤرمان  ئَيمة  وانةبووة  شيت  هةرطيز  نا 
تةنها دواي لَيبوردنةطشتييةكة بوو، ئةويش بؤ ضارةسةري 

كاتي ئةو دكتؤرة ميسرييةيان هَينا.
سةملان  لةخةستةخانةي  كة  لةالية  بةَلطةم  من  بةالم 
بةهؤي  نوسراون  زؤريشيان  كردوون  بؤ  مردنيان  بةَلطةي 

كةم خوَينيةوة.

نازامن لة نوطرةسةملان خةستةخانةي لَي نةبوو.
كة  بؤكردم  ئةوةي  باسي  بووة،  منداَل  ئةوسا  كة  كةسَيك 
جاربةجار توانيوَييت بضَيتة دةرةوةي نوطرةسةملان ئايا تؤ 
دةيتواني  كةس  نوطرةسةملان؟ئايا  دةرةوةي  ضويتة  قةت 

بضَيتة دةرةوةي نوطرةسةملان؟
ضي  لةوسةحراية  خؤبشرؤيشتاية  نةيدةتواني  كةس 
منداَل  ئةوكاتة  من  بةالم  دةربضَيت،  نةيدةتواني  دةكرد؟ 
تةرم  ناشتين  بؤ  يةكدوجار  بوو،  ساَل   21 تةمةمن  نةبووم 
يةكَيك لةوانة بؤناشتين كاك ئةنوةر براي كاك عةلي ضوومة 

دةرةوة. 
خةَلك زؤر دةمردن؟

بةَليَ  ئةي ضؤن ِرؤذانة خةَلك دةمرد بةخوا ِرؤذَيك حةظدة 
شؤردندا  لةكاتي  بوو  ذنَيك  يةكَيكيان  هةتا  مردن  كةس 
ساالنةدا  لةم  هاتةوة  بوو  بةريش  دوايي  بووةوة،  زيندوو 

كؤضي دوايي كرد.
كيَ  بوو ئةو ذنة ناوي ضيية؟

ذنَيكي الي خؤمان بوو هةَلةجبةيي بوو ناوي نةفيية بوو 
كرد، حةظدة  دوايي  دوايدا كؤضي  لةم سيَ  ضوار ساالنةي 
ئةو  شؤرن  بيان  بوو  ريزكرد  نوطرةسةملان  لة  مردوويان 
بووةوة.  زيندوو  ثَيداكردبوو  ئاويان  كة  لةوانة  بوو  يةكَيك 

ئةوةي شؤردبووي دايكي ئةم مامؤستا عومةرة بوو. 
ئةو ذنة ئَيستا لةكويَ  نَيذراوة؟

لرية لة طؤِرستاني شةهيدان.
دواي ئةوةي كة لةنوطرةسةملان بةردران برديانن بؤ كويَ ؟

برديانني بؤ ناو شاري سةماوة. لةويَ  ئيرت وةزعمان زؤر 
بؤ  بضني  دةمانتواني  ثَيدةداين  باشيان  بوو خواردني  باش 
تَيدةكرد  ثارةت  هةبوو  سةرجادة  تةلةفؤني  لةوَي  بازاِر، 
دةمانتواني  بةوة  ثَيدةكرد،  تَيدةكردو قسةت  فلست  ثةجنا 

تةلةفؤنيش بكةين.
ضؤن دةتانتواني بضن بؤ بازاِر؟

دةضووين  دةهات،  لةطةملان  ثؤليس  دوكةس  دووكةس 
تةلةفؤني  هةبوو  يان  دةكِري  خؤمان  ثَيداويسيت 
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بؤكةسوكاري دةكردو دةطةراينةوة.
و  ئةمن  ياخود  دةهاتن  لةطةَلتان  بوون  ثؤليس  هةر 

ئيستخبارات؟
نا ئةمن وئيستخبارات نةبوون ثؤليس بوون.

ئةي هةَلسوكةوتيان ضؤن بوو نةرم بوون لةطةَلتاندا؟
زؤرباش بوون ئةوان وةك ئةوانةي نوطرةسةملان نةبوون.

ضةندَيك لة ناوشاري سةماوة مانةوة؟
وابزامن هةفتةيةك ماينةوة.

هيض كةسَيكي حزبي بةعس دةهات قسةتان بؤبكات؟
نةخري. 

رةفيق  دةَلني  لةشايةحتاَلةكان  هةندَيك  ئةوةية  مةبةستم   
كردني  ئازاد  مذدةي  بؤدةكردين  قسةي  دةهات  حزبييةك 
ثيداوين و باسي لَيبوردةيي و دلفراواني سةدامي بؤكردوين 
و  بةعس  حزبي  هاتووةو  كؤتاييان  تَيكدةران  وتوويةتي  و 

سةرؤك لة ئَيوةش دةبوريَ .
باشيان  خواردني  بةالم  ئَيمة.  بؤالي  نةهات  لةوانة  كةس 
ثَيمانداو خؤشؤردن و ئةمانةمان هةبوو وةزعمان باشرت بوو لةويَ  
خةستةخانة هةبوو ئةوةي نةخؤش بواية دةيانربد بؤ ضارةسةر.

دواي ئةوةي هةفتةيةك لةويَ  مانةوة ئيرت ضييان لَيكردن 
برديانن بؤكويَ .

دواي ئةوة ئينجا هَينايانينةوة بؤ تةوارييةكةي سلَيماني.
بؤ  هَيناياننةوة  يةكسةر  تؤثزاوا  بؤ  نةطريايةوة  ئَيوةيان 

تةوارييةكةي سلَيماني؟
نانا نةيانربدينةوة بؤ تؤثزاوا.

ئةي لةتةواري سلَيماني ضيانَلَيكردن، ضييان ثَيطوتن؟
دةيانطووت  دةخوَيندينةوةو  ناويان  يةكة  يةكة  لةويَ  
لةكويَ   وتيان  ناويان خوَيندمةوة  كة  وةكو خؤم  من  بِرؤن. 
باوكم  ماَلي  ئةوكاتة  سلَيماني،  لة  وومت  دادةنيشيت؟ 
بةرياندام  كة  لةويَ   دادةنيشنت  سلَيماني  لة  هاتبوونةوة 

ضوومةوة بؤماَلي باوكم لة سلَيماني.
ماَليان لةضي طةرةكَيك بوو؟

لةثشيت مزطةوتي طةورةوة بوون لة خانوويةكي طَلدابوون 

ماوةيةك لةويَ  بووين دوايي طواستمانةوة بؤ طةرةكي شَيخ 
حمَيدين. 

هيض وةرةقةو شتَيكي بةربونيان ثَينةدان؟ 
هيض هيضيان ثَينةدام.

قسةي خؤش يان هي ناخؤشيشيان ثَينةوتي؟
هيضيان نةووت. 

هةر ئةو كةسانة بوون كة جاري ثَيشوو سوكايةتيان ثَيتان 
دةكردو رةوانةي نوطرةسةملانيان كردن؟

بةَلي هةر ئةوانة بوون.
بةالم  نوطرةسةملان  لة  كرد  براكةت  مردني  باسي  ببورة 

بؤت باس نةكردم ضؤن و بةهؤي ضي كؤضي دوايي كرد؟ 
براكةم لةنوطرةسةملان كؤضي دوايي نةكرد، لةوَي ثَيكةوة 

بووين، كةهاتينةوة لرية بة روداوَيك كؤضي دوايي كرد. 
ئةنفالكردنتان  دةربارةي  يةكةجمارة  ئةمة  تؤ  مامؤستا 

ديدارت لةطةَل سازبكرَيت؟
بةَليَ  هةتا ئَيستا لةطةَل كةسي تر ديدارم نةكردووة.

ئةوةي  كة  نةكردووةتةوة  لةوة  بريت  خؤت  قةت  ئةي 
بةسةرت هاتووة بينوسيتةوة؟

بةالم  لةخةياملداية  نوسني  وةكو  راسيت  وةالهي 
نةمنوسيوة، ئةوة كاك عةلي دةزانيَ  هةروا ضوارساَلَيكيشة 

خةريكي ئيشي ئةو كؤمةَلةيةين. 
بكةمةوة،  رونرت  مةبةستةكةم  دةمةويَ   من  مامؤستا 
ئةوكاتةي تاواني كيمياباراني شارةكةت رويدا واي دابيَن 
ساَلي  دواهةمني  لةبةرئةوةي  بوويت،  مامؤستايةك  كة 
نةكردووة  لةوة  بريت  قةت  بوويت،  مامؤستايان  خانةي 

بةسةرهاتةكةت بنوسيتةوة؟
كؤمةَلةكة  ئيشي  خةريكي  ئةوكاتةي  دةمانوسي  وةال 
ضؤن  دةمانوسي  بةردةستمان  دةهاتة  مامةَلةو شت  بووين 

نةمان نوسيووة؟ ئَيمةش نوسيومانة. 
نوسينةوةي  مةبةستم  نةبوو،  من  مةبةستةكةي  ئةوة 

ضريؤكي رؤذطارةكاني خؤتانة ئةوةت كردووة؟
ئةها وةكو يادةوةري دةَلَييت؟ 
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بةَليَ  ئةوة مةبةسيت منة.
نا بةخوا ئةوةيامن نةكردووة وةكو يادةوةري نةمنوسيوة.

نةكردووة  هةستت  ئايا  بزامن  هؤكارةكةي  دةمةويَ   من 
ئةو  نةتويستووة  هةر  يان  هةية،  بايةخَيكي  نوسينةوةيان 

يادةوةريية تاالنة بنوسيتةوة؟ يان هؤكارَيكي تر هةبووة؟
نةمويستووة  بةالم  هةية،  بايةخيان  دةزامن  بايةخ  وةك 

بضمةوة ناو ئةو يادةوةريية تاالنة. 
كة  ثَيشرتيش  تاوانةكة  لة  ساَل  شةش  و  بيست  دواي 
وكيمياباران  ئةنفال  تاواني  يادةوةري  بة  طرنطي  دةتبيين 
خؤت  يادةوةري  بؤئةوةي  هاندةرنةبوون  دةدرَيت 

بنوسيتةوة؟ يان هةستت بةطرنطيان نةكرد؟
نا هةتا ئَيستاش بريم لةنوسينةوةيان نةكردووةتةوة. 

بؤ  قةت  بةمامؤستا  بوويت  ئةوةي  دواي  باشة 
خوَيندكارةكانت باس ناكةيت؟

بابا لةهةموو يادَيكدا بؤيامن باس كردووة.
بَيجطة لةِرؤذاني يادةكان لةِرؤذاني تر؟

يادةكاندا  لةهةموو  بةالم  نةكردووة  باسم  تر  لةِرؤذاني  نا 
بةسةرهاتي  و  ئةنفال  قؤناغةكاني  هةموو  كردووة،  باسم 

خؤمامن بؤيان باسكردووة. 
هةسيت قوتابيةكانت ضؤن بوو كة بؤت دةطريانةوة؟

وةال قوتابي نازانيَ  ئةوان ئةو شتانة نازانن وةكو ئةوةية 
خةوببيينَ  كة ئةوشتانةيان بؤ دةطريَِيتةوة. 

وتت من نوَينةري كؤمةَلةي ئةنفالكراواني هةَلةجبةم؟
بةَلي من نوَينةري ئةو كؤمةَلةيةم.

ئةو  كردني  دروست  لة  ئاماجنتان  و  بكةن  ضي  بةنيازن 
كؤمةَلةية ضيية؟ 

كة  ئةوخةَلكانةين  ئيشوكاري  بةرَيوةبردني  بةنيازي 
لةطةملاندا بوون لةنوطرةسةملان.

وئيمتيازاتي  ماف  بةدةستهَيناني  بؤ  كار  بةنيازن  ئَيوة 
ئةوكةسانة بكةن كة لة نوطرةسةملان لةطةَل خؤتاندا بوون؟

نةك ئيمتياز ضونكة ئيمتياز جياوازةو كاريطةري ئةنفال 
جياوازة. 

ئيوة دةتانةوَي  ضؤن كار بؤكاريطةرييةكاني ئةنفال بكةن؟ 
هةَلةجبةو  بةسةر  مةينةتيةي  و  ئةونارةحةتي  دةمانةويَ  
بهَينينة سةرخةت  ئةم ميللةتدا هاتووة، حكومةتي عرياقي 
و بزانن ضؤن بووة،ميحنةتي ئةنفال ضؤن بووةو نارةحةتي 
بزانيَ   و  تَيداضوون  خةَلكانَيك  كة  بزانيَ   ئةوة  بووة،  ضؤن 
تَيداضوون، خةَلكانَيك هةبوون  بةبيَ  كفن و دفن  خةَلكانَيك 
مردون،  بةدةميانةوةو  نةضووة  كةس  كردووةو  هاواريان 

ئَيمة دةمانةويَ  ئةوانة بؤ حكومةتي عرياقي بسةملَينني. 
دوايش  ساَلةي  ضةند  ئةم  هةتا  ئةوةي  ثَيمووتي  وةكو 
تةنها كاك عةلي بووة بةدةم ئةو كارةوة ضووةو هةر بةهةوَلي 

ئةويش ئةو رَيكخراوة لةساَلي 2011 دا دروست بوو.
هةَلبةتة ثَيش ئةوةي ئَيوةش ئةو كؤمةَلةية دروست ببَيت 
رَيكخراوكؤمةَلةي تر هةبوون، قةت خؤتان ثَينةناساندوون 

بَلني ئَيمةش ئةنفالكراوين؟ 
رَيكخراوة  ئةو  ئةوةي  ثَيش  ئَيمة  كيَ ؟  الي  بضينة  نةخري 
ثَيدةهات  طاَلتةي  سةعدون  كاك  الي  ضوينة  دامبةزرَينني 
هةَلةجبة  كة  ئةوةدةكةن  ئَيوةباسي  سةيرة  ثَيم  دةيطووت 

ئةنفالي هةية. 
لةطةَليدا،  بوومةوة  حاَلةت  هةمان  توشي  منيش  راستة 
من  كوردستان  بؤ  هاتن  سويدي  ضةثي  ثارتي  ئةوكاتةي 
ياوةريان بووم لة سلَيماني ئةوةم ثَيطوتن كة هةَلةجبةييةكان 
و  كةوتوون  بةرئةنفال  خانةوادةيان   1٥00 نزيكي 
شةهيدان  بةرَيوةبةرايةتي  كةضوينة  بوون،  لةنوطرةسةملان 
وئةنفالكراوان  شةهيدان  لةبةرَيوةبةري  ثرسياريان  يةكةم 
ووتي  سةعدون  كاك  بةداخةوة  بةالم  بوو،  ثرسيارة  ئةو 
باش  كيميابارانة،  رةمزي  هةَلةجبة  نيةو  ئةنفالي  هةَلةجبة 
بوو هةرئةوكاتة خةَلكَيك هةبوو لةو دانيشتنةدا ثشتطرييان 
بووين.  زينداني  نوطرةسةملان  لة  خؤمان  وتيان  كردم 
ئايا  بكةن.  دؤكؤمَينت  سةربةَلطةو  لة  كار  ئَيوة  زؤرطرنطة 

هيض وَينةو بةَلطة نامةيةكتان هةية؟
وَينةي  تةنانةت  هةية،  نوطرةسةملامنان  وَينةي  ئَيمة 

خةستةخانةكةي سةماوةمان هةية. 
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بوون  بةثَيضةوانةوة  بَلوبكةيتةوة  وَينانة  ئةو  طرنطة  زؤر 
خؤتاني  سةرجني  ِروو.  نةخرَينة  ئةطةر  نابَيت  بايةخَيكي 
بَلويان  و  عةرةبي  بةزماني  و  بةئينطليزي  بنوسن  سةر  لة 
ئةنفالي  دؤسَيي  تاوانةكان  باالي  دادطاي  بكةنةوة.لة 
هةَلةجبة وونة، ئايا ئةو كاتةش ئَيوة هيض هةوَلَيكتان نةدا 

ئةم دؤسَيية بةر نةبةردةم دادطاي باالي تاوانةكان؟
نةخري. 

ئةوةتان  ضاوةرواني  يان  نةبوو  طرنط  بةالتانةوة  خؤتان 
دةكرد، تيمَيكي دادطاكة بَيت و لَيتان بثرسَيت؟

ئةومةبةستة ضووبَيت  بؤ  نايات  وةالهي من كةسم ثَيشك 
بؤدادطاو كةسيش ثرسياري ئةوةي لَينةكردووين، من نازامن 

رةنطة كاك عةلي شارةزاتربَيت. مةطةر ئةوبيزانَيت.
لة  تايبةتي  ضريؤكَيكي  خاوةني  خؤت  تؤ  مامؤستا 
خوَيندكاري  خؤت  هةَلةجبةوة،  كيمياباراني  سؤنطةي 
دايكت  بوو،  كةكيميابارانةكة  بوويت،  مامؤستايان  خانةي 
وباوكت لةهةَلةجبة بوون و خؤت لة سلَيماني، بؤسؤراخيان 
طةيشتيتة  ثِرمةترسيدا  رَيطةيةكي  وبة  قاضاغ  بةرَيطةي 
وخانةوادةكةتان  وباوكت  دايكت  خؤشبةختانة  ئريان، 
سةالمةت بوون، بةالم خؤت سةالمةت نةبوويت؟ ئَيستا تؤ 
مرؤظَيك  وةك  هةَلةجبةييةك  وةك  تؤ  ذياني  كة  هةستناكةي 

وةك كوردَيك طرنطة لةكتَيبخانةي كورديدا هةبيَ ؟

بةدَلنياييةوة زؤر طرنطة هةقة هةبيَ .
هةية  كؤسثَيك  هيض  ئايا  ناينوسيتةوة  بؤضي  ئةي 

لةبةردةمت؟
وةالهي مةطةر لةئَيستا بةدواوة دةسبكةم بةنوسينةوةي. 
ئةم ميواندارييةي كة ئةمشةو من وتؤ يةكرتمان  بةهيوام 
ضاثكردني  و  تةمةندرَيذيت  ببَيتةمايةي  ناسي  تيدا 
بةسةرهاتي مامؤستا حمةمةدو هاوسةفةرةكاني  و  كتَيبَيك 

نوطرةسةملاني تَيدا خبوَينمةوة.
ئينشااللة بةهيوام. 

اليةنةش  بةم  تةواو  طرنطي  ثَيويستة  كؤمةَلةكةتان 
هةم  و  شايةحتاَلن  هةم  خؤتان  ئيوة  ضونكة  بدات، 
ئاماري  دةبيَ   بَيطومان  رَيكخراوةكةتانن،  كادري 

ئةنفالكراوةكانيشتان كردبَيت.
كيَ   بؤنوطرةسةملان  ضووة  كيَ   الية،  هةموويامنان  المانة 
مردووة  زيندان  ثاش  كيَ   مردووة  لةوَي  كيَ   طةراوةتةوةو 
هةموويان هةية. نازامن مامؤستا سةملان بؤضي نةيداوة ثَيت. 

مامؤستا دواقسةت ضيية؟
زؤر سوثاس بؤ ماندووبونتان. 

رةزامةندي ئةم ديدارة بَلوبكرَيتةوة؟
بةَليَ  رةزامةندم بَلوبكرَيتةوة.

 ئەم وێنەیە بنەرەتیەکەی لەالی منەو برای بەرێزم کاک جەبار 
هێنابوو،  منی  بۆ  بەتایبەتی  بەغداوە  لە   2003 ساڵی  عومەر 
سەرباری ئەوەی پارەیان پیدابوو نەیدابوونێ و وتبووی ئەوە هی 
بۆیەکەمجار  کردم  رادەست  وێنەیەی  ئەم  کاتێک  نیە.  فرۆشتن 
بۆخۆم سکانم کردووەو یەکەمجار لە بەرگی دواوەی ژمارە )5(ی 
ئەنفالستاندا باڵوکراوەتەوە . نازانم کێ لەوانەی لێی خواستووم 
ئاوا نابەرپرسیارنە باڵوی کردووەتەوە وەک دەبینن بەو شێوەیە 
باڵوی  بۆنە  بێ  بەبۆنەو  نەک  خۆیان  بەکەیفی  وێرانکراوەو 
سریەوەتەوەو  لەسەری  منیان  نوسینەکەی  بەڵکو  دەکەنەوە، 
خاوەنداریتی  لە  رێز  وەک  نوسیوەو  لەسەر  شتیان  خۆیان 

ناگرن .!! بەراست ئەم دڵرەقی و  لەقوربانیەکانیش  ناگرن رێز 
خوێنساردی و خەمساردیە بەس نییە؟

خەمی ئەنفال و دڵرەقی و خەم ساردی دزەکان
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فةريد عةبدوآل عةزيز:

لة ئةنفالدا سةريشمان ضوو ماَليشمان ضوو، هةر خؤم مامةوة

23ى ئايارى 2014 هةَلةجبة  
ديانة : عومةر حمةمةد 

زَيدةخؤشةويستى  برايةكى  لةمةوثَيش  ساَل  دوو 
ثياوة  ئةو  ووتى  بؤكردم،  فةريدى  كاك  باسى  هةَلةجبةيى 
بؤخؤى  تةنيا  سيانزةكةسى  خانةوادةيةكى  لةكؤى 
ئةنفالكراون  هةموويان  كةسوكارةكةى  بووةو  دةربازى 
كةوا  بزانيت  ئةوة  تؤ  ثَيويستة  ووتى  كردووة  جةختى 
كيميابارانني،  شةهيدى  ئةنفالكراون  فةريد  كةسوكارةكةى 
فةرموو سوارى  وتى  بيبينن؟  دةتوانني  ثرسيم  هةرئةوكاتة 
فةريد  قاثى  بةردةم  لة  نةبرد  زؤرى  و  بوين  سةيارةكةم 
ئةنفال  ئؤثَلةثريةى  لة  ئةوةى  دواى  و  راوةستاين  عةبدوآل 
هيلك  ماندو  ئةوسا  كرد،  لَيى  ماندونةبوونيمان  دابةزين 
كاك  بوو،  خانووضاككردن  سةرقاَل  ثَيموابَى  دياربوو 
هةرطيز  بةرضاوم  هاتة  خةمبارى  و  بةماتى  ئةوةندة  فةريد 
نةمدةتوانى ثَيى بَلَيم من ئةمرؤ لة هةَلةجبةم و رةنطة بؤمن 
هةرئةوكاتة  بؤية  بكةوَيتةوة،  رَيك  دةرفةتة  ئةم  درةنط 
مامؤستا ئةرسةالن عابد بةيةكرتى ناساندين و بةلَينم ثَيدا 
ديدارَيكيش  بكةمةوةو  سةردانى  بَيمةوة  لةدةرفةتَيكدا 
سازبكةين ئةويش رةزامةندى دةربِرى بةآلم تَيبينى ئةوةى 
دامَى كة ئةو تةنها رؤذانى هةينى دةتوانَى و ماوةى ئةوةى 
دةبَيت ئةو ديانةية سازبكةين. هةرضةندة من ئةو ثياوةم 
ئةنفالستان  ديدارى  دةكرد  هةستم  هةميشة  برينةضوو  لة 

لةطةَل ئةوثياوة درةنط كةوتووة. هةميشة هةستم كردووة 

كة ديدارَيكى ثَيويستة. خؤشبةختانة بةروارى 23ى ئايارى 

2014 دةرفةتى ئةوةم بؤرةخساو بؤية هةر ئةو رؤذة تةلةفؤمن 
بؤ كردو ئةويش رةزامةندى دةربِرى و منيش لة سلَيمانيةوة 
بةرَيكةومت و عةسرَيكى زوو لة ئؤفيسى راديوى دةنطى نوَي 
دةخيوَيننةوة  لةخوارةوة  ئةوةى  سازكرد.  ديدارةمان  ئةم 

دةقى ديدارةكةى من و كاك فةريد عةبدوآلية. 
كاك فةريد من زؤر دةمَيك بوو بةلَينم بة بةرَيزت دابوو بَيمة 
زؤر  هةرضةندة  سازبكةم،  لةطةَلدا  ديانةيةكت  هةَلةجبةو 
دةبةمة  بةَلَينةكةم  ئةمرؤ  وا  خؤشبةختانة  بةآلم  دواكةومت 
بةسةرهاتةكةت  مَيذووى  لة  بةشَيك  بتوانني  بةهيوام  سةر 
تؤماربكةين و بآلوى بكةينةوة، دةمةوَى ئةوةشت ثَيبلَيم كة 

ئةم ديدارة بؤ ساَلنامةى ئةنفالستانة تؤماردةكةين. 
بةخريهاتنى  ميهرةبان  طةورةو  خواى  بةناوى  ثَيشةكى 
بووة.  لةبريم  من  كة  دةكةم  سوثاست  دةكةم  بةرَيزت 
و  ئةنفالكراوين  لَيقةوماوة  خرامثان  ئَيمة  دةزانى  خؤت 
لة  تَيداضوون  مامةم  ماَل  هةمانة  هةر  لةكيميابارانيش 

كيميابارانةكة خؤى و دوومنداَل شةهيد بوون.
لةناوى  لةسةرتاوة  ثَيبكةين  دةست  خؤتانةوة  ماَل  لة  با 

سيانى خؤتةوة دةضينة ناو بةسةرهاتةكةتةوة.
من ناوم فةريد عةبدوآل عةزيز.

تةمةنت ضةندة؟
ئَيستاش  هةورامامن  بةَلةى  طوندى   1964 لةدايكبووى   

نيشتةجَيى شارى هةَلةجبةى شةهيدم. 
دةمَيكة لة هةَلةجبة دادةنيشن يان دواى ساَل 1991؟

سةر  طوندةكانى  حكومةت  ثَيشرت  لريةين  دةمَيكة 
راطواستنة  هةملةتى  بةرئةو  ئَيمةش  داطرت  سنورةكانى 

كةوتني و لةوساوة هاتووينةتة ئةم شارة.
كةواتة كاتى كيميابارانةكة لرية بوون؟
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بةَلَ كاتى كيميابارانةكة لريةبووين سةعات دةورى يةكى 
شةوى 15 ى ئازار بوو، من هةستام ضووم بؤماَل باوكم وومت 
باوكة هةسنت وةزعةكة باش نيةو واديارة هريشة، هةرواش 
ثَيكرد،  دةستى  هةَلةجبةوة  ضوارالى  لةهةر  تةقة  بوو، 
بؤ  بةَلةوة  ناوضةى  هةرلة  هةرمةثرسة،  بوو  ئاطاربارنَيك 
شرام و تةوَيَلةو ئةمحةدئاوا لةهةموو اليةكةوة دةنطى تةقةو 
هةَلبةت  دةبوونةوة،  نزيك  ئةوان  تادةهات  دةهات،  تؤث 
بةرطرييةكى  هةقيقةت  دةكرد،  بةرطريان  عرياقيش  سوثاى 
ئةيدا  رَيك  ثَيبوو  جؤرةضةكَيكيان  ئةوان  بةآلم  زؤريانكرد، 
لريةوة  ئَيمة  دةيتواندةوة  و  دةخست  ثةكى  لةدةبابةكان 

سةيرمان دةكرد دنيا روناك ببووة دةمانبينى.
ببورة مةبةست لة ئةوان كَى ية ثَيشمةرطة يان ثاسدارى 

ئريانى؟
بةآلم  بوون،  ثَيكةوة  هةردوكيان  ثاسدار  ثَيشمةرطةو 
ضةكةكةى كة دةيدا لة دةبابةكان بة ثاسدارةكان بوو، ديار 
بووهريشةكة طةورةبوو نةيانتوانى ثَيشى ثَيبطرن، سةرةتا 
الى  ئرية  هاتنة  رايانكرد  تَيكشكان  عرياقى  عةسكةرى  كة 
دوايى  بوو  ثؤليس  مةركةزى  بوو،  بيانةيةك  ئَيمةوة  ماَل 
بيناى  زؤربةى  هةرئةوة  نةك  روخانديان،  ئريان  حكومةتى 

دائريةكان حكومةتى ئريان روخاندنى. 
بةَلَ دواى ئةوة ضى رويدا؟

دوايى كة سةربازة عرياقيةكان زانيان بةرطة ناطرن ئالريةوة 
بةجادةى عةنةبدا رؤيشنت بةرةو عةنةب و تةثةكوِرة، بةآلم 
بوو،  بادوايانةوة  راجيمة  ناوعةنةبيش  طةيشتنة  هةتا 
ثَيشمةرطة  ثاسدارو  ئةوَيش  طةيشتنة  كة  ئيرت  دةيكوتان 
سةيارةو  هةرضى  طةمارؤياندان  و  طرتن  ضواردةوريان 
هةموويانيان  نةشكابوو  كة  ئةوةى  بوو  شتيشيان 
لةرَيطةى  و  طرت  هةمووى  ئةوسةربازانةشيان  كؤكردةوةو 
هةروا  برَيكيشيان  ئريان.  بؤ  بردنيان  بةديلى  ئةمحةداواوة 
ضاوةِروانى  دياربوو  باخةكاندا خؤيان حةشاردابوو،  لةناو 
برَيكيان  ئةوانيش  بةآلم  دةربازبن،  كردووة  دةرفةتَيكيان 

كيميايى كوشتنى.

ضؤن ئةوة دةزانى تؤ هيضيانت بينى كيميايى كوشتبَيتى؟
ضونكة  كوشتبوونى،  كيمياييى  بينيمن  عةنةب  لة  بةَلَ 
كؤكردةوة  خؤمان  ئَيمة  بوةشَينَى  كيمياييةكة  ثَيشةوةى 
تراكتؤرو  كاكةم  هةبوو،  تراكتؤرمان  سةيارةو  لةبةرئةوةى 
باوكم ثيكابَيك و خؤشم ئةوكاتة لؤرييةكم ثَيبوو، نزيكةى 

14 ماَل ئةم طةِرةكةى خؤمان بةشايةدن دةزانن ئيرت لةوانة 
خزم ودراوسَيمان كؤكردةوةو بارمان كرد بردمانن بؤ بةلة، 

هَيشتا كيمياييةكة نةوةشابوو.
ببورة ماَلةكان وةك بريت بَيت ماَل كَى وكَى بوون؟

خؤمان  خزمى  هةمووى  طةرةكةو  ئةم  خةَلكى  هةمووى 
بوون. ماَلَ دادةقةتَىء ماَل كاك سةالم وماَل كاك شريزادو 
ماَل  كرد(  خواى  ئةمرى  لةئريان  )ئةو  خاَلؤعومسان  ماَل 
خاَلؤيةكى ترم داودو خاَلؤئةمحةدو برَيكى تريش خةَلكى 
سوارمان  دةناسى  نةمان  تريش  هةندَيكى  ناسياوئةوانةو 
كردن و بردمانن بؤ بةَلة لةوَى داماننان وخؤمان هاتينةوة، 
شةهيدى  ئَيستا  كة  مةمحود(  عةزيز  )حةميد  ئةومامةمان 
برَيك  و  دةهَينني  ئةويش  ومتان  جَيمابوو،  كيميابارانة 
ثَييانووتني  لةرَيطا  بةآلم  دةبةين،  تريش  وكةسوكارى  خزم 
كوشتووة،  زؤرى  هةَلةجبةوخةَلكَيكى  لة  داوَيتى  كيميايى 
هةبوو  ئةودةشتة  بووكةوتبووة  هةرخةَلك  ئيرت  هاتني  كة 
بةسةيارة هةبوو بةثَى، ئيرت خةَلك تةواو شَلةذا بوو، مامةشم 
قليج  طوندى  لةنزيك  لةرَيطةكة  بةآلم  هاتبوو،  عةنةب  هةتا 

بةكيمياييةكة شةهيد ببوو. 
هةرخؤى شةهيد ببوو ياخود خانةوادةكةشى؟

خؤى وكورَيكى وكضَيكى لةوَى شةهيد ببوون. 
ناوى كوروكضةكةى ضى بوون؟

نةرمني وهَيمن باوكيشيان حةميد عةزيز، لةطةَل خةسويدا 
هةموويان لةو شوَينة شةهيدبوون تةنهاكضَيكى ماوة ئَيستا 
ئةويش تاقانةية. ئةوانة هةموويان لةالى قليج شةهيد بوون. 
رؤيشتبوون  تردا  بةاليةكى  ذنةكةشى  برايةكى  و  ذنةكةى 
لةيةك دابِرابوون. كضَيكى ترى مامةم بةكؤَل دايكيةوة بوو 
كة  زانيبويان  لةوَى  هَينابوويان  مردووة،  كة  نةيانزانيبوو 
كيميايى كوشتوويةتى ئيرت هةرلرية لة حةوشةى مةكتةبَيكدا 
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خاَلؤى و ئةوان ئةسثةردةى خاكيان كردبوو.
ئةوان نةيانزانيى بوو كةوا كيميايى بةريان كةوتووة؟ 

كوشتووة،  ئةوكضةى  نةيانزانيبوو  بةآلم  زانيبوويان  بةَلَ 
هةربةكؤَل دايكيةوة مردبوو كيمياييةكة كوشتبوى. 

ئةى هةتا ئَيستا تةرمةكةى هةرلةومةكتةبةداية؟
دواى ساَل 1991 هةربةجلةكانى بةرييةوة دةرمانهَينايةوةو 
خاكمان  ئةسثةردةى  تر  جارَيكى  شةهيدان  لة  بردمان 

كردةوة. 
وتت ئةومامةشت كةواشةهيد بوو تةنها يةك كضي ماوة؟

بةَلَ تةنها نةسرين ماوة ئةويش تاقانةية. 
كةواتة ماَل خؤتان بةركيميايى نةكةوتن؟

نةخري كةمسان بةكيمياييةكة شةهيد نةبوو، بةآلم ئَيمةش 
نةك  وةشاند،  كيميايي  لةبةلةش  هات  تةيارة  بةركةوتني 
وةشاندبووى  بيارةش  لةتةوَيلةو  تةنانةت  هةرلةبةَلة 
بةردةدايةوة،  بؤمبيان  و  دةهاتن  بةسةرماندا  تةيارةكان 
بةآلم ضونكة باى هةبوو شوَينةكةمان بةرزبوو وةك نزمايى 
نةبوو بنيشَيتة سةرمان بؤية كاريطةرييةكى ئةوتؤى نةبوو 
لةسةرمان، تةنانةت دايكم رشايةوة بةكيمياييةكة. بؤنَيكى 

خؤشى هةبوو.
بؤنةخؤشةكةى وةك ضى وابوو؟

 وةك بؤنى سَيو وابوو. 
ئةى كةواتة ئةوكةسانةى ماَل ئَيوة بةضى شةهيد بوون؟ 

بؤعرياق  لةطةرانةوةدا  بوون  لةئريان  ئَيمة  ماَل  ئةوانةى 
هةموويان طريابوون وئةنفالكران. 

ضةند كةس بوون؟ 
22 خَيزان بوون ثَيكةوة.

ببورة مةبةستم ئةندامانى خَيزانةكةى خؤتانة ضةند كةس 
ئةنفالكراون؟
12 كةس. 

ئةطةر ناوةكانيامن ثَيبلَييت؟
)فةرهاد،  براكامن  خانةوادةكةمان  ئةنفالكراوةكانى  ناوى 
)هدية،  ئازاد(خوشكةكانيشم  نةوزاد،  فةالح،  عةل،  فةتاح، 

زكيية، شاديية، ناديية( لةطةَل دايكم )حمتاب حةمة ئةمني( 
و باوكم.

ببورة باكةمَيك بطةرَيينةوة بؤ دواوةوة ووتت ئَيمةطةراينةوة 
زانيتان  دواتر  تربهَينني  وخزمى  مامم  بؤئةوةى  بؤهةَلةجبة 
كة بةكيميايى لةهةَلةجبة دراوة ئينجا ضيتان كرد هاتن يان 

طةرانةوة بؤ بةَلة.؟
نةماوة  بريم  راستى  و  باوكم  لةطةَل  نةطةراينةوة  نةوةآل 
كة  هات  بةسةردا  شةومان  ئيرت  بوو،  لةطةَلدا  ترمان  كَيى 
دةبينى  مةيتمان  عةنةب  باخةكانى  لةالى  بووينةوة  نزيك 
مةيتمان  و  هاتني  هةر  الماندةبردن،  ئيرت  لةسةرجادةكة، 

لةرَيى خؤمان الدا هةتاواى لَيهات نةمانتوانى اليانبةرين. 
بؤضى نةتانتوانى؟

برؤين  بةسةرياندا  خؤنةشدةكرا  زؤربوون  لةبةرئةوةى 
زؤريان  تةرمةكانيش  ثَيبوو.  لؤريان  ئَيمة  وبيانشَيلني 
باخةكانى  لةنزيكى  بةزؤرى  كةوتبوون  لةسةرجادةكة 
بةآلم  بَيني  ويستمان  بةناوعةنةبدا  طةراينةوة  ئيرت  عةنةب. 
بةيةكةوة  خاَلؤم  و  من  تَيداكةوتبوو  زؤرى  تةرمى  ئةوَيش 
خزمةى  ئةو  لةطةَل  خؤى  ثيكابةكةى  بة  باوكيشم  بووين، 
خؤماندا بوو، ئيرت هةرتةرممان الدةدا ئةوةندةى بؤماندةكرا 
تةرمة  هةموو  ئةو  نةبوو  لةتواناماندا  بةآلم  دةمانشاردنةوة 

بشارينةوة. 
هيض لةوانةى التان دةدان زيندوونةبوون هةموويان طيانيان 

دةرضوو بوو؟
ئةوانةمان  تَيدامابوو  طيانيان  سيانَيكيان  دوان  با 
يةكَيكيان  تةنانةت  سةيارةكامنانةوة.  وكردماننة  هةَلطرت 
بةوحاَلةشةوة منى ناسييةوة وتى: فةريد هةملطرن راستى 
بري  خؤمامنان  ناوى  واثةشؤكابووين  حاَلةدا  لةو  ئَيمة 

ضووبووةوة كةضى ئةو ذنة منى ناسييةوة.
ناوي ضى بوو؟ 

نازامن  تريدا  خوشكَيكى  لةطةَل  بوو  رةحيم  نةسرين 
عزةتى  كاك  تربوون  مالَيكى  برينةماوة.  ئةويامن  ناوى 
ناوبوو، باوكى كاك فايةق و دايكيشى بوون سوارمانكردن 
دادةبةزين  وتيان  ئةوان  هةَلةجبة  بؤناو  كةهاتينةوة  بةآلم 
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ئيرت  نايةين  ووتيان  هةورامان  بؤ  دةضينةوة  ئَيمة  وومتان 
ثانزة  دة  هاتني  كة  عةنةبيشةوة  لةناو  دابةزين.  ئةوان 
كة  بوو  ئةوةندا  لةناو  الوة،  الماندانة  بينى  تةرمَيكمان 
لةبةربوو  مغاويرييان  جلى  بينى  عرياقييةكامنان  سةربازة 
بوو  هريشةكة  رؤذةى  ئةو  هةر  ئةوانة  ئاوسابوون.  ئةوان 
لةناو  خؤيان  دياربوو  لةوبانةوة  دايبةزاندن  كؤثتةر  هيلى 
باخةكاندا حةشاردابوو بةآلم ئيرت ئةوانيش تَيداضوون. ئيرت 
كة طةيشتينةوة ناوهةَلةجبة دةتطووت رؤذى قيامةتة كةس 
يةكَيك  هةَلةجبة  بؤناو  دةهاتةوة  يةكَيك  نةبوو  بةكةسةوة 
كَى  وومت  وةستاند  لةسةرجادة  سةيارةكةم  دةرؤيشت، 
سةردةكةوَى سواربَيت ئيرت ثرم كردةوة لةخةَلك، باوكيشم 
سةيارةكةى ثِركردبوو لةخةَلك بةآلم ئةجمارة لة عةبابةيلَيوة 
لَيدابوو  كيميايى  عةنةب  رَيطةى  ضونكة  رؤيشتينةوة. 
برؤينةوة.  لةوَيوة  برياماندا  بؤية  كوشتبوو  زؤر  خةَلكى 
ئةوةش رَيطةيةكى سةربازى بوو زؤر سةخت بوو، تةنانةت 
لةثشتى  ئاوَينةكانيشةوة خةَلك خؤى هةَلواسيبوو،  بةقؤَل 
كوشنةكةمةوة كة بؤشاييةك هةية خةَلكى تَيدابوو. رَيطةكة 
دةسوِرايةوة  بةئامسانةوة  هةر  تةيارةش  بوو  سةخت  زؤر 
دةبوو  دةرؤيشتنةوة  كة  بكوذَينمةوة،  اليتةكان  زوو  دةبوو 
هةموو  رَيطاية  ئةو  رؤيشنت،  بكةومةوة  هةَلبكةمةوةو  اليت 
بِرى.  رَيطايةم  ئةو  سةعات  بةسَى  من  رَيطاية  سةعاتَيك 
بةتايبةتى رَيطةى تاوَيرة زؤر زةمحةت بوو لؤفةى واى تَيدا 
بوو دةبوو دوجار بةط دابنَيم ئينجا بسورَيةوة خةَلكَيكى 
زؤر  ئةوديودا  بةديوى  جادةكة  باركردبوو،  زؤرم  زؤر 
ببوو، دياربوو  بوو ضاويشم قورس  بوو، سةرما  سةرةولَيذ 
هةرضةندة  تَيكردبووم  كارى  الدابوو  تةرمانةمان  ئةو  كة 
ثَيى  ضونكة  بيبةستم  نةمدةتوانى  بةآلم  ثَيبوو  قيناعيشم 

تةنطة نةفةس دةبووم. 
قيناعت لةكوَى دةستكةوتبوو؟

لَيم  ثَيشرت  هةيانبوو  نزيكمان  معسةكةرانةى  ئةو 
وةرطرتبوون. 

ببورة با ئةو ثرسيارةم برينةضَيت تةرمةكان رةنطيان ضؤن بوو؟
هةندَيكيان لةطوَيضكةيانةوة خوَين هاتبووة دةرةوة بةآلم 

بةزؤرى دةميان كةفى كردبوو. شتَيكى طرنطت بؤبطريَِمةوة 
مستةفا  خاَلؤ  لةطةَل  بةط  حممود  هةبوو  دايكم  خاَلؤيةكى 
ئةوان ثَيكةوة بوون لةنزيكى عةنةب ئةو لةوَى بةكيمياييةكة 
بةردةوام  ئةوةى  بةهؤى  بةط  حممود  خاَلؤ  بةآلم  مردبوو 
بةسةرييةوة  كاريطةرى  كيمياييةكة  كَيشابوو  جطةرةى 
نةمابوو ضونكة دةلني ئاطر بؤ نةهَيشتنى كاريطةرى كيميايى 

باشة. ئةويش ضوارساَل ثَيش ئَيستا ئةمرى خواى كرد. 
ئةوكاتة ذمارةى خانةوادةكةتان ضةند كةس بوون؟

بةمنةوة سيانزة كةس بووين شةش برام و ضوار خوشك 
و دايكم و باوكم. 

ووتى  باوكم  ماينةوة  لةوَي  رؤذ  دوو  بووين  لةبةَلة  كة 
ئَيوة لرية مةمَينن بِرؤن بؤ ئريان، ئيرت ئَيمة رؤيشتني باوكم 
خؤماندا  كؤنةكةى  لةطوندة  بةَلة  لة  برايةكم  و  ودايكم 
وةزعةكة  ئةطةر  دةمَينينةوة  لرية  ئَيمة  وتيان  مانةوة. 
بةرةوباشى ضوو باخةكانيش ئاودةدةين. بةآلم لةبةرئةوةى 
نةمانةوة ثاشةكشةيان كرد، ئيرت  لةوَى  ئريانيةكانيش زءر 
لةوَيش  ئريان  بؤ  هاتن  نةمانةوةو  لةوَى  وئةوانيش  باوكم 
ئةوان  مانةوة  ئريان  لة  مانط  سَى  ماوةى  نةكرد  ئيدارةيان 
و  طرت  هةموويانيان  كة  بوو  ئةوة  ئيرت  عرياق  بؤ  طةِرانةوة 
لةمن  كة  برايةم  ئةو  ناديارة.  ضارةنوسيان  ئيستا  هةتا 
بَيتةوة  نةيدةويست  نةبوو  بةهاتنةوةوة  دَل  بوو  طةورةتر 
برؤيتةوة،  تؤش  دةبَى  ووتى  هات  مامةم  بةآلم  ئةمديو،  بؤ 
ناكةن ئيرت كةوتنة  بةبَى تؤ ئيدارة  باوكت و ئةوان  ضونكة 
لةطةَل  بؤئةوةى  ئامادةكرد  خؤم  منيش  خؤكؤكردنةوةو 
بةآلم  كردبوو،  منيش  بؤ  نوسراويان  بطةِرَيةوة.  ئةوان 
و  عةسكةرى  بةزموِرةزمى  تاقةتى  من  بةخوا  وومت  من 
سجن  و  عةسكةرى  بةدةست  ماندووبووم  نةماوةو  فرياريم 
مةيةرةوة..  تؤ  ووتى  باوكم  حكومةتةوة،  بَينةوبةرةى  و 
راستى من ئةوكاتةش خانةى خؤم جياواز بوو. منيش ماَل 
ثَيضابووةوة هةرئةوةندة مابوو ماَل باربكةم. بةآلم من خوا 
ناية دملةوة دياربوو قسمةمت لةطةَل ئةوان نةبوو، باوكيشم 

ثَيى طوومت تؤمةيةرةوة.
لة  بوون  نيشتةجَى  ئؤردوطايةك  لةض  ئَيوة  ببورة 
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قاعةو  هةندَيك  لةوَى  دةبَى.  ضارةكَيك  هةروا  ِرةوانسةرةوة 
شتى تَيدابوو ئَيمة لةناو ئةو قاعانةدا بووين.

ئَيمة لة هةسةن ئاوا بووين. 
كةواتة ئَيوة لة ئؤردوطاكاندا نةبوون؟

مامةم  ماَل  لةبةرئةوةى  لةئؤردوطانةبووين.  ئَيمة  نةخري 
مامةم  ئةوَى  ضوينة  ئَيمةش  بوو  لةوَى  يوسف  دكتؤر 

ثَيشمةرطةى ثارتى بوو. 
يان  بطةرَينةوة  بريارتاندا  لةخؤتانةوة  ضؤن  ئَيوة 

ثروثاطةندةيةكى لَيبوردن هةبوو؟
ئةيلول  مانطى  ئةوةى  هةبوو  طشتى  لَيبوردنَيكى  بةَلَ 
خةَلكَيكى زؤر بةو لَيبوردنة طةِرانةوة بةآلم ماَل ئَيمة كةمَيك 
بطةرَينةوة  نةبوو  ثَيوةى  دَل  لةوكاتةدا  باوكم  دواكةوتن، 
ووتى  باوكم  تةواوبَيت  مابوو  رؤذى  دوسَى  هةروا  كةضى 
ثَيووت  زؤرى  مامةم  هةرضةندة  دةِرؤينةوة.  ئَيمةش  بةخوا 
ثارةوماَلَيكى  كورة مةِرؤرةوة ئريةتان باشرتة ثَيى ووت تؤ 
غةرازى  بةس  لؤرى  ضوار  هاتةوة  كة  بةخوا  هةية،  زؤرت 
باركرد، بايى سةدهةزارى عرياقى شتى سةند لةطةَل خؤى 
هَينايةوة بؤ عرياق ئةويش رؤيشت فةوتا. بةقسةى مامةمى 
نةكردو هاتةوة بةآلم سَى ضوار رؤذ بوو لَيبوردنةكة تةواو 

ببوو، ئيرت ئاوايان لَيهات. 
بة دياريكراوى نازانى ضى رؤذَيك بوو لةوَيوة بةرَيكةوتن؟

نةبةخوا بريم نايات بةآلم لَيبوردنةكة كةى بوو؟

6ى ئةيلول بوو. بؤ ماوةى مانطَيك بوو.
هاتنةوة.  ئةوة  دواى  ئةوان  بووة   10/6 هةتا  كةواتة  ئَى 
 22 نةبوو  هةرئةوانيش  هاتبوونةوة  كة  بوو   10/27 وابزامن 
بؤ  بردبويانن  يةكسةر  هةرلةتةوَيَلةوة  ئيرت  بوون،  خَيزان 
رؤذَيك  ضوار  سَى  هةروا  ولةوَى  سلَيمانى  تةوارييةكةى 
هَيشتبوياننةوة، ئيرت رةوانةى تؤثزاوايان كردبوون، ماوةى 

سَى مانطيش لة تؤثزاواى الى كةركوك مابوونةوة.
لةطةَل  هةبووة  كةس  دةستكةوت  زانيارييةت  ئةو  ضؤن 

ئةوان بوبَى بَلَيت سَى مانط لة تؤثزاوا بوبني.؟
بةوةرقةى  ئةوان  بوون  لةوَى  ئةمحةد  كاك  ماَل  هةية،  بةَل 

شةهيدى  كَى  ثَييانوتبوون  لةوَى  بةربوون  قادسية  شةهيدى 
هةية؟ ئةوان ووتبوويان ئَيمة كورَيكمان شةهيدة.

ئةمحةد كَيية خةَلكى ئرية بوون؟
بةَل خةلكى ئريةن ئةمحةدى تةرةثيازى ثَيدةلني لرية بةوة 
ناسراوة. ئيرت باوكيشم ووتبووى ئَيمةش شةهيدمان هةية 
باوكم  بةآلم  بدةين  بابةرتان  بَينة  بةلطةكةت  كوا  ووتبويان 

هيض وةرقةيةكى ثَى نةببوو.
جا شةهيدتان هةبوو يان هةروا وتبووى؟

هيض  بةآلم  بوو.  شةهيد  ئريان  تؤثى  بة  نةنكم  من  بةَل 
وةرقةيةك بةَلطةيةكى ثَينة ببوو، ئةطةر وةرقةيةكى ثَيبواية 
ئةوانيشيان بةردةدا. ئةوةشم بريضوو كة لةعةربةت خزمى 
خؤمان بينيبويانن بةآلم ئةوان نةيانزانيبوو ئاوايان لَيدَيت. 
هةوَل  زؤر  مامةم  بوو،  حةربيية  ناوى  ترهةبوو  كةسَيكى 
دابوو بةريانبدات ئةو حةربيية ذنَيكى بةعسى بووة مامةم 
ناسيبووى ضوو بؤالى ثَيى ووتبوو بؤ زوو نةهاتى ئةوانةى 
تؤ باسيان دةكةى هةموويان لرية بوون بةمندالةكانيانةوة، 
طواسرتاونةتةوة بؤ سةماوة تؤ زوو قسةت بكرداية هةولَيكم 
بؤ دةدايت بةريانبدةين. ضونكة كةمن لة ئريان بووم مامةم 

هةوَل زؤرى بؤدابوون بةآلم بَيسود بوو. 
كَى دةزانَى كةسوكارةكةت براون بؤ نوطرةسةملان؟

هةرئةو ئافرةتة بة مامةمى وتبوو.
وتبووى بؤ سةماوة يان بؤ نوطرةسةملان؟ 

وتبووى  ناوبووة  حةربييةى  كة  بةعسية  ئافرةتة  هةرئةو 
براون بؤ سةماوة بةآلم مةرج نية بردبَيتيانن بؤ نوطرةسةملان.

كةسوكارى  طةراوةتةوة  لةنوطرةسةملان  كة  كةسَيك  هيض 
تؤى نةبينيوة؟

ثروثاطةندة  هةندَيك  بةآلم  نةيبينيون،  كةس  نةخري 
هةبوو بؤمنونة كابرايةك دةيطووت من ماَل باوكتم بينيوة، 
لةتةلبةندَيكدا بوون لةناو سةربازطةيةك بوون، هةتا وتيشى 
باوكت دةستى شكاوة، بةآلم ئةوة هةر ثروثاطةندةيةك بوو، 
ئةوانةى  لةوةناضَيت  بوون،  جياواز  ئَيمة  ئةوانةى  ضونكة 
ئَيمةيان بردبَيت بؤ نوطرةسةملان لةوةدةضَيت هةريةكسةر 

لة تؤثزاواوة بردبَيتيانن زيندةبةضاَليان كردبن. 
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 22 ئةو  نةتزانى  ئةى  بوون  خَيزان   22 ئةوان  ووتت 
خانةوادةية بةهةموويان ضةند كةس بوون؟

خةَلكى  خانةوادةيان  ثَينج  بةآلم  نازامن  بةذمارة  نابةخوا 
دَيكةى خؤمان بةلةى هةورمان بوون. 

كَى و كَى بوون ئةو خانةوادانة.؟
ماَل كاك فةريق و ماَل كاك ميكايل و ماَل باوكى و ماَل 
خةَلكى  ئةوان  بوون  سلَيمانيش  كاك  ماَل  و  من  باوكى 

سةرطةت بوون. 
ئَيوةش وةك كوروكضةكانى حسني  كةواتة خانةوادةكانى 
شا تةنها براون بؤ تؤثزاواو لةوَيوة ئيرت بَى سةروشوَينكراون.

بةَلَ بةَلَ هةربةيةكةوة بوون، منداَلةكانى حسني شاوماَلَيكى 
تريش هةرلةطةَل ئةواندا بوون، ماَل باوكى مامؤستا عومةر 
تاقانة  ئَيستا  و  ئةنفالكراون  هةمووكةسوكارةكةى  ئةويش 

ماوةتةوة.
مةبةستت مامؤستا عومةر خؤشى ئةنفال بوو؟ 
بةَل ئةويش وانة دةَلَيتةوة، كةسوكارى ئةنفالة 

ئةوةى من باسى دةكةم شاعرية عومةر حمةمةد سوحبان؟
قادر.  عومةرسلَيمان  دةكةم  باسى  من  ئةوةى  نية  ئةوة  نةخري   

كاك عةل مستةفاش هةروةها هةموو كةسوكارةكةى ئةنفالن.
ئةويش بةتةنيا ماوةتةوة؟

نا نابةتةنيا نية، ئةو خؤى و سَى خوشكى دةرضوون. 
خانةوادةيةكى  ئَيوة  كة  دةزامن  ئةوة  من  فةريد  كاك 

خؤشطوزةران بوون لةهةَلةجبة. بةآلم ئةنفال ئاواى لَيكردن.
بةَلَ ثَيمواية باوكم ثَينجةمني كةسى دةوَلةمةندى هةَلةجبة 
بووة، ئةوكاتة بَيجطةلةوةى لةالى خؤم بوو، باوكم ثيكابَيكى 
ثَيبوو، تراكتؤرمان هةبوو، ضوار لؤريشمان لةالى سايةق بوو 
لة سلَيمانى، خةَلكَيك ئيخبارى كردبوو كةئةو لؤريانة هى 
ماَل ئةنفالكراون عةل لومتاسى ضووبوو لة سايةقةكامنانى 
كردبوون،  حكومةتى  رادةستى  بردبوونى  سةندبووةوةو 
بةخةَلكى  مزايةدةوةو  خستبوونية  دوايى  حكومةتيش 

فرؤشتبوون.
سايةقةكان كَى وكَى بوون؟ 

تريان  يةكَيكى  بوو،  قادر  حةسةن  يةكَيكيان  سايةقةكان 
لةالى لوقمان حةسةن بوو، ئةمة دوو يةكَيكى تريشان الى 
كرد،  خواى  مردوئةمرى  ماوةيدا  لةم  بوو  ئةورةمحان  كاك 
كاك حةسةنيش هةر مردووة، تةنها يةكَيكيان لةذيانداماوة 
بةآلم ثَيش ئةوةى مبرن ضووم بؤاليان وتيان هةتا توانامان 
كة  ئيرت  بةآلم  ثاراستبوومانن  و  بوون  خؤمان  لةالى  بوو 
جاشى حكومةت هات لَيى سةندين دةسةآلمتان نةما، دواتر 

ئةوانة لةسلَيمانى خرانة مزايةدةوة. 
 ئةوكاتة ئاطادار بوون كة خرابوونة مزايةدةوة؟

مزايةدةكةشةوة  ضوبووة  ئةو  بوو  ئاطادار  مامةم  بةَلَ 
وتبووى بابزامن كَى دةيكِرَيت. 

ئةى ثَيى نة وتبوون كة ئةوة ماَل خةَلكة..؟
ئةى كاكة لؤرى ساآلنةى هةيةو ذمارةى هةيةو ماَل خةَلكة 
كةسَيك كة دةيكِرَيت نازانَى ئةوة ماَل خةَلكة؟ دةبَيت بيزانَيت.

ئةى مامةت نةيزانى بوو كَى كِريبونى؟
باضؤن نةيزانيبوو خةَلكى سلَيمانى بوون يةكَيكيان ماَل 
لةزةرطةتة بووة، بةآلم من بؤخؤم ضووم بؤ كةركوك سةيرم 
كرد سنةويةكةى هةربةناوى خؤمانةوةية بةآلم بةنوسراوى 

دائريةى ئةمن تةحويلكراوة. 
جؤرى سةيارةكان ضى بوون؟

سكانياو ئاخضةم بوون. تةنكةرَيكيش بوو بةآلم ئةوةيان 
مامةم خؤى فرؤشتبووى.

دواى ئةوةى حكومةتى بةعس لريةنةماو حكومةتى هةرَيم 
دامةزرا تؤهيض سكاآليةكى ياسايت لةسةر ئةو جاشة نةكرد؟

بائةو حةقى  بكةم دامة دةستى خوا  نةوةآل سكاآلى ضى 
خؤى لَيبكاتةوة.

بةبَى سكاآلى  بكرَيتةوة  ئةنفال  قةرةبووى  ئةطةر  تؤ  ئةى 
ياسايى ضؤن دةتوانى قةرةبوو وةربطريتةوة؟

قوربانيانى  كؤمةَلةى  لةرَيطةى  سكاآلمان  داوامانكردووة 
)دةزطاى  و  وةزارةت  كردووة1  شةهيدةوة  هةَلةجبةى 
سامان  ئَيمة  ووتوومانة  ئاطادارن  لةوة  شةهيدان(2يش 

1. مةبةستى لةم كؤمةلَةية كؤمةلَةى قوربانيانى كيميابارانى هةلَةجبةية.
شةهيدان  كاروبارى  طشتى  بةرَيوةبةرايةتى  لة  مةبةست  شةهيدان  دةزطاى   .2
وئةنفالكراوانة، بةرلةوةى وةزارةتَيك هةبَى بةناوى كاروبارى شةهيدان وئةنفالكراوانةوة، 
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وسةيارةوشتمان زؤر فةوتاوة.
باسى ئةوةت كرد كة باوكت لةكاتى طةِرانةوةدا غةرازَيكى 

زؤرى هَيناوة؟
بايى  هَينابوو  زؤرى  وثةلَيكى  غةرازوكةل  بةَلَ  بةَلَ 

سةدهةزارى ئةوكاتة شتى هَينابوو. 
ئةوةش هةمووى دةستى بةسةردا طريا؟

بةَلَ هةمووى فةوتاو نةبينرانةوة. بةسةيارة تايبةتيةكةى 
خؤشيةوة.

قوربانيانى  كؤمةَلةى  كرد،  قوربانيانت  كؤمةَلةى  باسى 
ئةنفاليش هةية؟.

بةَلَ ئةندامم لةو كؤمةَلةية.
كؤمةَلةى  نالَيم  كيمياباران  قوربانيانى  كؤمةَلةى 

ئةنفالةكانى هةَلةجبة.؟
كيمياباران  بؤ  هةرئةوةية  نية  جيا  ئةنفاملان  هى 

بؤئةنفاليش.
كؤمةَلةى قوربانيانى كيمياباران نالَيم كؤمةَلةى قوربانيانى 
ئةنفال هةَلةجبة ئةوةى كاك عةل عارف ئةوان سةرثةرشتى 

دةكةن، ئايا تؤ نازانيت كؤمةَلةيةكى واهةية؟
لةكوَيية لرية؟

بةَلَ لرية لةهةَلةجبة.
نةكردوومةتةوة،  ئاطادارى  كةسيش  و  نيم  ئاطادارى  من 

بةآلم ئةندامم لةكؤمةَلةى شةهيدانى هةَلةجبة. 
هةَلةجبةية  كيميابارانى  قوربانيانى  كؤمةَلةى  مةبةستت 

ئةوةى كاك حيكمةت وئةوان سةرثةرشتى دةكةن؟
دةكةيت  تؤباسى  كة  تر  ئةوةى  لةوَى  ئةندامم  من  بةَلَ 
ئاطادارييان  هةقة  نةمبيستووة.  نةكردووم  ئاطادارييان 
بكةيت بؤئةوةى بزانن كة خةَلكى تريش هةية لة هةَلةجبة 

ئةنفال هةية. 
هةتاكةى لة ئريان مايتةوة؟

بةناوى دةزطاى شةهيدانى شؤِرشى طةىل  بووة  بةآلم هى حزب  هةبووة  دةزطاية  ئةو 
سةربةيةكَيتى  يةكةميان  هةبوو.  شةهيد  دةزطاى  لةهةولرَييش  هةبووةو  كوردستان 
بووة.  كوردستان  دميوكراتى  ثارتى  سةربة  دووهةميشيان  و  كوردستان  نيشتمانى 
بةآلم ئَيستا ئةو دةزطايانة لةكاركةوتوون و بةرَيوةبةرايةتى طشتى كاروبارى شةهيدان 

وئةنفالكراوان جَيطةى طرتوونةتةوة.

دواى دووساَل، من هةرلةوَى بووم ئينجا طةرامةوة.
دةتزانى كةسوكارةكةت بةض ضارةنوسَيك طةيشتوون؟

دواى شةش مانط ئينجا زانيم زؤر خةفةمت خوارد. وةزعم 
هةبوو،  زؤرخراثم  وةزعَيكى  بووم،  كةئابة  توشى  تَيكضوو، 
نازامن ضؤن ئةورؤذانةم بةرَيكرد خوايارمةتيدام و سةبورى 
دام ئةوكاتة تةنها كورَيكمان هةبوو، ئَيستا طةورةبووةو ذمن 

بؤهَيناوة، ئةوكورة تةنها سةبوريم بوو. 
كةس نةبوو لة ئريان هاودةنطيت بكات و دَلتبداتةوة؟

ئةو  دامةوة  دَل  زؤر  ئامؤذمن  بوون  لةوَى  مامةم  ماَل  بةَل 
ئةوان  بوو.  دايكم  ثورزاى  بؤخؤشى  بوو،  باش  زؤربؤم 
دَلؤشييان دةدامةوةو بؤخؤشم لةوَى سةرقاَل ئيشوكاربووم 

ئيشى لؤري وبارم دةكرد. 
كَى ئةو هةواَلةى ثَيدايت و ضؤن ثَييان ووتيت؟

مامؤستا برايم كاغةزَيكى ناردبوو بؤماَل خاَلؤى ئةوانيش 
لةطةرانةوةدا  بوون  بةيةكةوة  بوون  باوكم  ثورزاى  هةر 
ئةوانيش  ئيرت  ناردبوو.  هةواَلةكةى  ئةو  طريابوون،  ثَيكةوة 
بةمنيان ووت كة ئةو 22 خَيزانةى كة لة سنورى تةويَلةوة 

رؤيشتوونةتةوة هةموويان طرياون. 
ئيرت ئةو ئاطادارى كردبوونةوة لةوةى كة ئَيوةش نةيةنةوة؟

هاتوونةتةوة  لَيبوردن  ثَيش  ئةوانةى  نوسيبووى  بةَلَ 
ثيدةدةن  خراثيان  خواردنى  و  سجن  بؤ  براون  هةموويان 
هاتوونةتةوة  لَيبوردنيش  دواى  ئةوانةى  سوَيرو  ئاوى  و 
كة  دةزانى  باشرت  خؤشت  ئيرت  سةروشوَينكراون.  بَى 
لَيبةسةرهاتووة،  لةنوطرةسةملان طريابوون ضييان  ئةوانةى 
طريابوون  ئةوانةى  كة  طريَِامةوة  بؤى  ستارثاآلنةيى  كاك 
بووة  دوطيان  ئافرةتَيك  ووتى  ئةشكةجنةيانداون  ضؤن 
بدات.  فِرَى  منداَلةكةى  بؤئةوةى  لةسكى  بةلةقةداويانة 
بووين  بةريش  كة  سةطةوة  دةم  دةدرانة  تةرمةكانيش 
دكتؤرو  بؤالى  برديانني  و  كردين  زؤرخزمةتيان  برديانني 
كةمَيك  بؤئةوةى  ثَيماندا  باشيان  خواردنى  رؤذَيك  ضةند 

رةنط و رووهةَلبهَينينةوة ئينجا بةريانداين. 
ضؤن  و  بةسةرهات  َل  ضيت  بؤعرياق  كةطةرايتةوة  ئةى 

دةذيايت؟
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لةسلَيمانى  ضوم  بوو،  خراثرت  زؤر  وةزعم  طةرامةوة  كة 
خؤم  ضونكة  طرت،  بةكرَى  خانوويةكم  نا  ثَيكةوة  مالَيكم 
فرياربووم يةكسةر طرتيامن بة عةسكةر، لةثَيشةوة رةوانةى 
لةيةكة  عةسكةربووم،  كة  نةبوو  زؤر  بةآلم  كردم،  دهؤكيان 
رةوانةى  طرتيامن،  و  بانطيانكردم  خؤمدا  سةربازييةكةى 
رةوانةى  سجنى  بة  دهؤكةوة  لة  بةغدايانكردم،  ئةمنى 
نارديامن  ئينجا  كةركوك  بؤ  لةوَيشةوة  كردم  موصليان 
بووين  تر  دوكةسى  و  من  لةبةغدا،  ثَينج  شعبةى  بؤ 
يةكَيكيان  بوون،  خؤمان  الى  خةَلكى  و  كوردبوون  هةر 
بةيةكةوة  كةلةثضة  بةيةك  بوو  ثةجنا ساَل  تةمةنى سةروى 
بةسرتابووين، لةئةمنى بةغدا دةستى دةلةرزى زؤردةترسا، 
ئةطةر  ثَيمطووت  منيش  دةكةن،  ئيعداممان  دةيطوت  ئةو 
خوارازى لةسةر بوو با ئيعداممان بكةن، ضاومان بةسرتابوو 
برديانينة ذَير زةمينَيكةوة لة شعبةى ثَينج زؤر ناخؤش و 
ئةمنةكان  تَيدابوو،  بوو عةرةبى  تَيدا  بوو، كوردى  ترسناك 
و سؤز  هةست  هةرضى  بوون،  نائينسان  و  دَلرةق  ئةوةندة 
هةبوو نةيانبوو، كرديانينة ذورةوة بةوانةى ناو سجنةكةى 

ووت ئةمانة دةناسن سجنةكان وتيان ناياناسني. 
ئةوانةى تر ضى بوون سجنى سياسى بوون يان وةك ئَيوة 

بوون؟
يةكَيكيان كورد بوو ووتى من شةش ساَلة لريةم كةسوكارم 
بؤ  دةرةوة  هامتة  بةبيجامةوة  نةماوم،  يان  ماوم  نازانن 
تَيدابوو  ترى  يةكَيكى  لريةم.  ساَلة  شةش  ئةوة  نانكرين، 
بوو،  تَيدا  كوردى  سيانَيكى  دوان  بوو  كورد  هةر  ئةويش 
هةيانبوو  و  لريةم  ساَلة  شةش  من  دةيطوت  بوو  هةيان 

 45 ماوةى  زؤرنةماينةوة  ئَيمة  لريةم.  ساَلة  سَى  دةيطوت 
و  ئازاديانكردين  دادطا،  بة  دايانني  كة  بةالم  شةوماينةوة 
بؤ  ناردمانيانةوة  كردينةوةو  ئينزيباختانةيان  رادةستى 

وةحدةكانى خؤمان. 
ووت  نةيان  بوو  ضؤن  كردنةكةتان  دادطايى  شَيوةى  ئةى 

ئَيوةمان بؤضى طرتووة؟
ئَيمة  توندبوو،  تورةو  زؤر  يةكَيكيان  بوون،  حاكم  دوو 
 : وتى  حاكمةكة  نةدةبينى  ئةوامنان  بةسرتابوو  ضاومان 

تؤكةسوكارت ثَيشمةرطةية، وومت نةخري ثَيشمةرطةنني، ووتى 
ئةى بؤضى ضونةتة ئريان وومت ئَيمة نةضووين ناوضةكةمان 
كةسوكاريشم  كراوين،  ئريان  رةوانةى  ديل  وةك  طرياوةو 
هاتوونةتةوةو طرياون ووتى درؤمةكة باش بوو حاكمةكةى 
تر ووتى راستدةكات كةسوكاريي طرياون. ئيرت نةيانهَيشت 
زؤر مبَينينةوة وتى بيانبةنةوة بؤ قاعةكة ئيرت زؤرى نةبرد 
بةهةمان  ئةوَيش  حارسية.  ئينزيباختانةى  بؤ  هَينايانني 
قاعانةى  لةو  يةكَيك  طريابوو،  تَيدا  زؤرى  خةَلكَيكى  شَيوة 
حارسية كوَيتيةكانى تَيدا بوو، بةضاوى خؤم بينيمن ئةوان 
وةك  كوَيتيةكانيشيان  ئةوةبوو  بؤهاتبوو  ئاويان  بةتةنكةر 

ئةوانةى خؤمان بَيسةروشوَينكرد. 
ضؤن زانيت ئةوانة كوَيتييةكانن؟

ثَيشئةوةى بطريَيني زانيبومان كوَيتيةكان طرياون، لةوَيش 
جل وبةرطى عارةبيان لةبةردابوو، بةعةرةبى قسةيان دةكرد، 
ئيرت باسيان كردن ووتيان ئةوانةى قاعةى ئةوبةرمان ئةوة 

ذن ومنداَل كوَيتيةكانن. 
كةواتةى تؤ ساَل 1990 طرياويت؟

بةعسكةرولةوَيش  طريام  يةكسةر  هامتةوة  كة  من  بةَلَ 
طرتيامن و بة كةلةثضةكراوى هَينايامن بؤ ئرية شوعبةى ثَينج 
لة ئةمنى بةغدا. دوايى بة تفسريات نارديانينةوة بؤكةركوك 
بؤ  برديانينةوة  بةسجنى  هةر  ئينجا  بؤ موصل،  لةوَيشةوة 
فرقة، لةوَيش دوو شةو سجن بووين ئينجانارديانينةوة بؤ 
وةحدةكةى خؤمان لةسوارة توكة. ماوةيةك لةوَى عةسكةر 

بووم بةبريارى 140 خزمةتى سةربازييةكةيان هةَلثةساردين 
نارديانينةوة بؤ تةجنيد ووتيان برؤنةوة ضاوةروان بن ماوةى 
ئيرت  بؤخزمةتى سةربازى،  دةكةينةوة  بانطتان  تر  سالَيكى 
تةواو  ساَلةكةمان  ماوةى  هَيشتا  سلَيمانى  بؤ  هامتةوة  من 

ئةوكاتةى  هةر  من  رويدا.   1991 ساَل  راثةرينى  كة  نةبوو 
دةستمكردةوة  هةَلةجبةو  بؤ  هامتةوة  رويدا  راثةرين 
باس  ئةوةش  دةمةوَى  خانووةكةمان.  بةضاككردنةوةى 
كاسبيم  كِرى  ثيكابَيكم  سلَيمانى  بؤ  هامتةوة  من  كة  بكةم 
ثَيدةكرد، ئةو رؤذةى راثةرين لةسليمانى بوو من لة طؤخآلن 
بووم، وةزعةكة زؤر ئاسايى بوو سةيتةرةوشت وةكو خؤى 
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وابوو، هاتني لةعةربةت ووتيان مةرؤنةوة بؤ سلَيمانى شةِرةو 
وةزع شَيواوة، بةآلم ئَيمة هاتني هةرلةعةربةتةوة سةيارةكةم 
ثَيشةوةش  داوةو  ثَيبوو  كابينةيةكم  دةبل  لةخةَلك  ثركرد 
هةر خةَلكى تَيدابوو دياربوو جادة ضؤَل بوو كةس نةدةضوو 
هَيشتا  سلَيمانى  سةيتةرةكةى  طةيشتينة  كة  بؤسلَيمانى. 
عةسكةرةكان هةر لة شوَينى خؤيان بوون، كاتَيكمان زانى 
و  بةرطوللة  داية  سةيتةرةكةيان  هاتن  ثَيشمةرطة  و  خةَلك 
هةرضى عةسكةر لةسةيتةرةبوو رايانكردو ضوونة ذورةوة، 
ئيرتئَيمة لةوكاتةدا دةرضووين و رزطارمان بوو. ئيرت ئةوةبوو 
لةسليمانى ئةمنةكان هةر دوو رؤذ مقاومةيان كرد سلَيمانى 
طريا. ئَيمة ماملان لةالى دائريةى ئةنفالةكة بوو ئةويش طريا. 
دائريةى  طرتنى  بةتايبةتى  نةكرد  راثةرينت  بةشدارى 

ئةنفالةكة؟ 
نةخري نةوةآل بةشداريم نةكرد. 

سةدام  كردنى  دادطايى  و  رذَيم  روخانى  لةوةى  دَلنيام 
ثَيمخؤشة  من  بةآلم  خؤشبووة،  زؤر  بةالوة  رذَيةكةيت  و 

هةستى تايبةتى خؤمت ثَيبلَييت؟
كةسوكارةكامن  وامدةزانى  بوو،  ثَيخؤش  ئةوةندةم  بةخوا 
و  طرتن  وثري،  منداَل  وكوشتنى  طرتن  ئاخر  هاتوونةتةوة، 
كوشتنى ئةو هةموو ذن و منداآلنة ض دينَيك قبوَل دةكات، 
بةعسيةكان  دةكات؟  منداَل  و  لةذن  تةعدا  ئينسان  ئاخر 
ئةوةندة دَلرةق بوون ئةوةندة خراث بوون هةتا ئةو رؤذةى 
كة  ئَيمة  بؤ  لةبريناضَيتةوة.  ئةمانةم  وستةمى  زوَل  دةمرم 
هةبوو  كةس  تَيدةثةرين  بةعسيانةدا  ئةو  بةبازطةيةكى 
رَيزَيك  هيض  بةشةرم؟  من  وت  دةى  بزانَى  ثياو  بة  خؤى 
باس  خؤمشان  كوردى  هةَلةى  با  بةآلم  بةشةرمابوو؟  بؤ 
خةَلكيان  ئةطةر  بوو  هةَلةى  ثَيشمةرطةش  كاكة  بكةين، 
زؤرم  من  وَيرانكرد،  خةَلكيان  واماَل  بؤضى  ثَينةدةثارَيزرا 
لةوانةى طةرميانيش بيستووة دةيانطووت ثَييانوتووين بؤ 
كوَى دةِرؤنةوة بن باَل حكومةت خؤمان دةتانثارَيزين، بةآلم 
كة تينيان بؤهات نةيانتوانى كةس بثارَيزن وخؤيان هةآلتن.

كوردى  كؤمةَلطاى  ساَل  وشةش  بيست  لةدواى  ئَيستا 
وحكومةتى هةرَيى كوردستان ضؤن سةيرتان دةكات؟ ماف 

وئيمتيازتان ضيية؟
نةك  زؤرة،  كةموكوِرييان  زؤرة  ئيهمالييان  بةِراستى 
ماوةيةدا  لةم  ثَيشمةرطةى خؤشيان  لةطةَل  ئَيمة  هةرلةطةَل 
بووة،  تةواوثَيشمةرطة  ساَل   30 ثَيشمةرطةيةك  ضوومة الى 
هيضى  ثارَيزراوة(  )ناوى  بةرثرسةكةم  ضومةالى  وتى 
بووة  جاش  هةية  خةَلك  تؤ  دورلةِروى  ئاخر  بؤنةكردووم 
ئيمتيازوموضةى بةرزى هةية ئةويش بةتةمةنةو خاوةنى ماَل 
ومنداَلَيكى زؤرة ثشتطوَيياخنستووةو هيضيان بؤنةكردووة. 
هةركةسَيك  خؤيدابضَيتةوة  بة  هةرَيم  حكومةتى  ثَيويستة 
ثَيبدات.  خؤى  مافى  حكومةتةوةية  و  خةَلك  بةسةر  مافى 
ئيرت ئةوةش دةزامن كة حكومةتةكةمشان هةلومةرجى باشى 
نةيانهَيشتووة  بةكورتى  بووةو  زؤر  طرفتى  كَيشةو  نةبووة 
و  ئةنفالكراوان  و  شةهيدان  البةالى  سةرئةوةى  بةثةرذَيتة 

كةسانى وةك منيش بكاتةوة. 
سوثاست دةكةم ئةوة هةستَيكى جوانة كة ثَيشخؤت باسى 
دةردى ئةوانى تردةكةيت، من سةبارةت بةخؤت ثرسيارم كرد؟

كةسوكارةكةم  موضةى  تةواومن  دوساَل  بؤخؤشم 
وةرنةطرت دةيانطووت تؤ موضةناتطرَيتةوة، وةرة 12 كةست 
ئةنفال بكرَيت و ثَيشت بلني موضة ناتطرَيتةوة؟! بةراستى 
ئةوة زؤر جَيطةى نيطةرانى و طلةيية. خةَلكيش هةية تةنها 
كةسَيكى ئةنفالكراوة هةروةك من موضة وةردةطرَيت ئةوةش 

جوان نية بؤحكومةت. 
ضؤن  كوردبةطشتى  طةرةكةكةت؟  شارةكةت  خةَلكى  ئةى 
يان  دةكات  سةيرتان  رَيزةوة  بةضاوى  دةكات  سةيرتان 

بةزةيي ثَيتاندا دَيتةوة؟
ئةنفالني  كةسوكارى  كةدةزانن  باشة  بةطشتى  خةَلك 
كةرَيز  ئةوانةم  هةموو  مةمنونى  من  دةطرن.  رَيزمان  زؤر 

لةكةسوكارى ئةنفال دةطرن. 
بريورات ضى بوو بةرامبةر ئةو رَيزلَينانةى كة بؤتاقانةكانى 

ئةنفال وكيميابارانكرا؟
خؤشة  هةلبةت  بوو،  ثَيخؤش  زؤرمان  باش  زؤركارَيكى 
بؤ  رَيزلَينامنان  و  لةبريبَيت  ئَيمةى  حكومةت  يان  خةَلكَيك 
و  جوان  زؤر  بةريزت  ئةوفةرمايشتةى  بةتايبةتى  بكات. 
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نةكرَين  وكيمياباران  ئةنفال  تاقانةى  كة  بوو  خؤى  لةجَيى 
بة ثَيشمةرطةو ثؤليس و ئاسايش ضونكة خَيزانَيك بةتةنيا 

يةك كةسى مابَيت هةقى خؤيةتى ذيانى ثارَيزراوبَيت. 
ئريان  كةلة  ئَيوة  مبكرداية  زوتر  دةبوو  ماوة  ثرسيارَيكم 
هاتنةوة ضون لةسلَيمانى نيشتةجَى بوون، ئةى ساَل ضةند 

لةسلَيمانيةوة طةرانةوة بؤهةَلةجبة؟ 
زوو  زؤر  هةر  يةكسةر  ئَيمة  بوو  راثةرين  كة   1991 ساَل 

طةراينةوة بؤهةَلةجبة. 
ئَيستا ضةند منداَلت هةية؟

و  خؤيان  ماَل  ضونةتة  دووكضم  هةية،  منداَل  حةوت  من 
كورَيكم ذنى هاوردووةو لةماَل خؤيدايةتى كضَيكيشم فةوتى 

كرد، تةرمةكةيان لةئريان ناشتووة. 
كاريطةرى  بوويان  نةخؤش  كرد  دوايى  كؤضى  بؤضى 

كيميايى بةسةروة بوو؟
مانطَيك  ماوةى  كرد  دوايى  كؤضى  نةخؤشى  بة  نةخري 
ترماندا  يةكَيكى  لةطةَل  بووين  بةديارييةوة  لةخةستةخانة 
دوانة بوون ئيرت ئةويان مردو لةوَى ناشتوومانة. ئةوةكةى 

ترمان ماوة.
ناو  وبراكانتةوة  خوشك  بةناوى  لةمنداَلةكانت  هيضكام 

نةناوةتةوة؟
نةوةآل دَل نةهات بةآلم ثورَيكم كضَيكى بةناوى دايكمةوة 

ناوناوةتةوة.
من هيض ثرسيارَيكم نةماوة ئةطةر تؤ شتَيكت هةية باسى 

بكةيت؟
من زؤر سوثاست دةكةم 

قايلى ئةم ديدارة بآلوبكرَيتةوة؟
بزانَى  باخةَلك  ثَيباشة بآلوى بكةرةوة.  قايلم ضؤنت  بةَلَ 
كةسوكارى  بووة  ضؤن  بةعسيةكان  و  سةدام  ستةمى 
بةسةردا  ضييان  ئةنفالكراون  ئةوانةى  و  ئةنفالكراوةكان 

هاتووة. 

ئةنفالستان- هةلةجبة : دواي 27 ساَل لة بةركةوتين بريندارَيكي 
تري ضةكي كيميايي طياني لةدةستدا .

لةدةستدا  طياني  ساَليدا   72 لةتةمةني  حمةمةد  مةمحود 
كيمياوي  .  بةضةكي  وبرينداربوونيةوة  بةركةوتن  هؤي   ناوبراو 
ماوةي )27(ساَلة بةدةم ئازارةوة دةتلَيتةوةو بينايي ضاوةكاني 
لةدةست دابوو ،ضؤمان عومسان دانيشتووي ثاريزطاي هةَلةجبة 
هةرَيي  حكومةتي  لةذياندابوو  تا  راطةياند  ئةنفالستاني  بة 
كوردستان ئاوري لَينةدايةوةو ئةمرؤ ِرَيكةوتي )1٩ /4 /201٥( 

بةهؤي كارَيطةري طازةوة بةيةكجاري ماَلئاوا لَيكردين.
بةثَيي ئامارةكان لة ساَلي 2003 وة هةتا ئَيستا 8٥ برينداري 
لةدةستداوةو  طيانيان  هةَلةجبة  ثارَيزطاي  لة  كيمياوي  ضةكي 
ذيان  و  دةمرَيت  لَييان  بةرةبةرة  شوَينةجياجياكانيرتيش  لة 

بةجَيدةهَيَلن.
ثرؤذةيةكي  ضاك  ناوةندي    2008 ساَلي  بريهَينانةوة  جيطةي 
كوردستان  هةرَيي  حكومةتي  بةردةسيت  خستة  طرنطي 
سةرباري  كيميايي  ضةكي  برينداراني  خزمةتكردني  بؤ 
ثةسةندكردني وةزارةتي تةندروسيت بةالم دواجار ثشتطوخَيرا. 
ضةكي  قوربانياني  كؤمةَلةي  سةرؤكي  عةبدولقادر  لوقمان 
له  زياتر  راطةياند  راطةياندني  بةكةناَلةكاني  هةَلةجبة  كيميايي 
ضةكي   بةبةركةوتواني   تايبةت  نةخؤشخانةيةكي   ساَلة   هةشت 
كيميايي  له  ثارَيزطاي  هةَلةجبة بةردي  بناغةي  بؤ دانراوة، بةالم 

تا ئَيستا نةتوانراوة ئةو نةخؤشخانةية بكرَيتةوة .

بريندارَيكي  ديكةي  ضةكي  كيمياوي  طياني  
لةدةستدا.



64

ئةنفالستان -  ذمارة )11 -12(          

لة شةوَيكي درةنط وةخيت مانطي شوباتدا بوو رَيك 14ي 
شوباتي ئةمساَل لةطةَل مامؤستا ئةرسةالن رةمحان لة تؤِري 
طفتوطؤ  بريوراطؤِرينةوةو  خةريكي  فةيسبوك،  كؤمةاليةتي 
سايكؤلؤذي  جةنطي  ميدياو  تةرخةمي  كةم  لةمةِر  بووين 
داعش و بَيباكي ميدياي كوردي، ئةوسا طفتوطؤمان لةسةر 
بةرنامةيةكي )K.N.N( بوو كة مامؤستا ئةرسةالن بةشداري 
تَيداكرد بوو، ئةوسا تازة بةيةكرتي ئاشنا ببوين و هَيشتا 
يةكرتمان نةديبوو لةمةر فؤنةتيكي زمانييةوة ثرسيارم لَيكرد 
لةوةالمدا  ئةو  باليسانة؟  ناوضةي  خةلكي  مامؤستا  داخؤ 
ئَيمةش شةقي  ثَيكةنينةوة نوسي نةخري من هةوراميم،  بة 
بةعسمان ثَيوةيةو دواي كيميابارانةكةي 16ي ئازاري ساَلَي 
88 ضووينة ئريان دوايي كة هاتينةوة رؤذطاري بةعسيةكان 
طشيت  بةلَيبوردني  ئَيمة  طردةضال،  طةياندة  ئَيمةى 
هاتينةوة، بةالم لةبري ئةوةي مبانبةنةوة بؤ زَيدي خؤمان 
طفتوطؤكةمان  ئيدي  طردةضاَل،  ئؤردوطاي  بؤ  راطوَيزراوين 
زانيم مامؤستاو خانةوادةكةشي ثريشكي  درَيذةي كَيشاو 
هةموويان  جطةلةوةي  بةركةوتووة،  وئةنفاليان  طازباران 
زؤرةملَي  بة  هةَلكةندراون  لةزَيدي خؤشيان  بوون،  بريندار 
نزيك شاري هةولري كراون. مامؤستا  ورةوانةي طردةضاَلي 
لةميانةي طفتوطؤكةماندا باسي سةربازَيكي عرياقي بؤكردم 
عرياق  سوثاي  هةَلةجبة  جةنطي  لةبةرةي  ئةوةي  دواي  كة 
خانةوادةكةي  بؤ  ثةناي  دابراوة  سةربازةش  ئةو  شكاوةو 
ئةمان هَيناوة كة ئةوسا هةموويان بةبرينداري كيميايي بوون 
هةوراماندا خؤيان حةشارداوة،  ناوضةي  لةو شيودؤالنةي 
بؤكردووةتةوةو  ئامَيزيان  بةميهرةبانيةوة  ئةمانيش 
لةطةَل  هةر  و  خؤيان  بةكوِري  كردوويانة  داوةو  داَلدةيان 
خؤشياندا بردويانة بؤ ئريان ووةك كوِري خؤيان مامةَلةيان 
سيخوِرييةكاني  دةزطا  ئةوكاتةي  هةتا  لةتةكداكردووة. 
ئريان هاتوون خاليديان بردووة بؤكةمثَيكي تر لةسايةياندا 

حةواوةتةوة. 
كةسدا  هةندَيك  ديدوترِيوانيين  لة  ديدارة  ئةم  ِرةنطة 
تريوانيين  بةداخةوة  ضونكة  ئةنفالةوة  خانةي  نةضَيتة 
ئَيستا بؤ خوَيندنةوةي تاواني ئةنفال روكةش و تارادةيةكي 
خانةوادةية  ئةم  دةنا  طؤترةكاريية،  و  رمَللَيدان  هةر  زؤر 
هةرضةندة نةبراون بؤ نوطررةسةملان بةالم طورزي ئةنفاليان 
بةركةوتووةو بةالي كةمةوة لة زَيدي خؤيان هةَلكةندراون و 
لةذينطةي بنةرةتي خؤيان دورخراونةتةوةو بةر سياسةتي 

ِراطواسنت كةوتوون. 
من و ئةرسةالن ِرةمحان هةر ئةو شةوة لةسةر ديدارَيكي 
ديدارةي  ئةم  سةرئةجنام  ِرَيككةوتني،  رؤذنامةواني 

لَيكةوتةوة.
بةسةرهاتي خؤتانةوة  ناو  ِرؤضينة  لةناوي سيانيتةوة  با 

ثَيت ضؤنة؟
زؤرباشة 

كةواتة ناوي سيانيت ضيية؟
 ئةرسةالن رةمحان حمةممةد

ساَلي لةدايك بوون؟ 
 1٩81 لة دايكبووم. 

ثلةو ئاسيت خويندةواريت ضية؟: 
سةرةتا ثةيانطاو دواجاريش بةكالؤريؤس لة راطةياندن.

ئةرسةلن ِرةمحان:
باوكم كيميايي نةيكوشت،

 بةَلم بَيكارةبايي و طةرماي هةولَي كوشيت
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راطةياندن؟ ض بةشَيكت تةواو كردووة رؤذنامة يان تيظي؟
بةشي ِرؤذنامةم تةواو كردووة.
خانةوادةكةتان بةكَي ناسراون؟

ماَل حاجى رةمحان يان كوخَيا رةمحانى نارجنَلة. 
باوكت لةذياندا ماوة؟

نةخري بةداخةوة لةذياندا نةماوة، ساَلي 1٩٩٩ لة طردةضاَل 
كؤضي دوايي كرد.

بوويان  نةخؤش  كرد؟  دوايي  كؤضي  ضييةوة  بةهؤي 
بةروداوَيكي دياريكراو؟

دةتوامن بَلَيم باوكم، كيمييايي نةيكوشت بةالم بَيكارةبايي 
ذياني  و  كوشتيان  طردةضاَل  و  هةولري  تينوييت  وطةرماو 
لةدةستدا. ئةو بةهؤي ئةوةي بةركةوتووي ضةكي كيميايي 
لةزستانيشدا  تةنانةت  بوو.  ِرةبووة  توشي  بةهؤيةوة  بوو، 
نةبوو،  كارةبا  حةزلَيبوو.ئةوكاتةش  ساردي  هةرئاوي 
تةنانةت سةهؤَل بة كؤبؤني خؤراك )وةرقةي بايعي( دةدرا. 
ئيرت بةهؤي ئةو دؤخة خراثةوة باري تةندروسيت بة تةواوي 

تَيكضوو، سةرئةجنام طياني لة دةستدا. 
كاتي كيمياباراني هةَلةجبة ئَيوة لةكوَي نيشتةجَي بوون؟

 ئةوسا ئَيمة لة شارةدَيى سريوان بووين. 
بةضي ذيانتان دةطوزةراند؟ 

باوكم فةرمانبةر بوو لة بةِرَيوبةرايةتى كشتوكاَل – باخى 
سةرةكيمان  داهاتى  و  دةكرد  كشتوكاَليشمان  و   - زراعة 
و  بوو  فةرمانبةر  باوكم  تةنيا  كردو  ثةيدا  كردن  بةتووتن 

برايةكيشم لة كارى توتن و كشتوكاَليدا هاوكارى بوو.
ذمارةي ئةنداماني خَيزانةكةتان ضةند كةس بوون؟

 برييت بووين لة دايك و باوكم و خوشكَيك و ثَينج برا.
ئةطةر بكريت ناوي دايكت وخوشك وبراكانتم ثَيبَلَيي؟

لة دايكبووي 1٩4٥  اللة كرم،  بارام  تةَلعةت  دايكم  بةَلَي، 
1970، ئةمحةد رةمحان  فةيسةَل رةمحان   (  : براكانيشم  و 
1971. صباح رةمحان 1982. صلح رةمحان 1983. خؤشم 
ناوي  خوشكةكةشم   )1981 حمةممةد  رةمحان  ئةرسةالن 

)جوان رةمحان 1979.(
تؤ ضةندةم منداَلي خَيزانةكةتانى؟ 

ضوارةم مناَل ماوةى دايك و باوكمم. ثَيش ئَيمة مناَليان 

بؤنةماوةتةوة.
ئَيوة بةئاين ئيسلم بوون يان كاكةيي؟ 

ئيسلمبووين.
لة  ضةند  بوونتان  نيشتةجَي  شوَيين  يان  طوندةكةتان 

هةَلةجبةوة دورة؟
لة  بكرَيني  ملَي  زؤرة  كؤمةَلطةى  راثَيضى  ئةوةى  ثَيش 
1٩7٩ حكومةتى ئةو كاتةى بةعس، بة بِريارَيك بة قواليى 
30 كيلؤمةتر سنوورةكانى راطواست و طوندةكةى ئَيمةش 

يةكَيك بووة لةطوندة راطوَيزراوةكان.
كاتي راطوازراني طوندةكةتان لةبرية يان منداَل بوويت؟ 

زؤرجار  بةالم  ببووم،  نة  لةدايك  ئةوسا  من  نةخري 
هةموو  ثايز  سةرةتاى  ئَيوارةيةكى  كةوا  دةيانطريَِايةوة 
خةَلكى ئاواييةكةمان لة سةر سةكؤيةكى تةختايى كة لة ناو 
ئاواييةكة بة "خةرمانطا" ناسراوة و ساالنة خةرمان لةوَي 
خانووةكانيان  بةرضاويانةوة  بة  و  كؤدةكرَينةوة  كوتراوة 
كؤمةَلطةى  راثَيضى  ئةوانيش  و  دةتةقَينرَينةوة  بةديناميت 
رَيطةى  سةر  دةكةوَيتة  كة  دةكرَين  سريوان  زؤرةملَيى 

هةَلةجبة - سلَيماني.
شَيوازي طوندةكةتان ضؤن بوو؟ خانووةكاني ضؤن بوون؟ 
باالخانة  قوِر؟  خشيت  يان  بةرد  كرابوون  دروست  لةضي 

دووقات بوو يان يةك قات؟
ناوضةى  سروشتى  وةك  )نارجنَلة(  ئَيمة  طوندةكةى 
هةورامان، خانوةكانى لة بةردى )كان(1 درووستكراوون، ماَل 
باوكم لةو سةردةمةدا كانة بةرديان هةبووة و لة دوو نهؤمدا 
1. كان مةبةسيت لةكانة بةردة كة لةزؤر شوَيين كوردستان لةم كانة بةردانة هةن و هةم 
خةلَك وهةم حكومةت بؤ كاري بيناسازي سودي لَي بينيون و ئَيستاش كانة بةردةكان 
لة ناوضةي شريكوذي الي سةرضناري نزيك شاري سلَيماني و دوكان وثَينجوَين بةرديان 

لَي دةردةهَينرَيت و ئةوانةي ناويان هات بةناوبانطرتينيانن
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لة  دانيشتنيان هةبووة.  و ذوورى  و طةوِر  ذوور وكادَين   9
لةبةر  و  هةية  نرخى  هَيندةى خشَل  بةهاى خاك  هةورامان 
نةبوونى خاك خانوو بة وشكة ديوار درووستدةكرَيت وهيض 

بابةتَيكى طةض و قوِر وضيمةنتؤى تيدا بةكار ناهَينرَيت.
تر  جاري  ضةند  كيمياباران  و  ئةنفال  ثَيش  طوندةكةتان 

سووتاوة؟
نارجنَلة، طوندَيكى دَلطريى روو بة هةتاوى ئَيوارةية و ثاَل 
كؤندا  لة  طوندةكة  ضياييةوة،  نيمضة  طردَيكى  ثاَل  داوةتة 
لة  روويان  دانيشتوانةكةى  و  هةبووة  هاوينانى  هةوارى 
دةوروبةرى  ضوونةتة  و  كردووة  تةخت  هةورامانى  ديوى 
ئةيلول  شؤِرشى  سةرهةَلدانى  دواى  بةالم  هانةطةرمَلة. 
تا ساَل  و  رزطاركراوى شؤرش  ناوضةى  لة  بةشَيك  بووةتة 
1٩7٥ شؤرش حوكمى ناوضةكةى كردووة و حكومةتى تَيدا 
نةبووة. لة 1٩63 لة شاالوى زةعيم صديقدا بؤردومان كراوة. 
لة ماوةى شؤرشدا ضةندين جار بؤردومان كراوة و دواجار 
لة ثايزى 1٩7٩ راطوَيزراوة. ئةو طوندةى ئَيمة خةَلكةكةى 
و  خوَيندةوارن  بةدواوة  شةستةكان  نةوةى  تايبةتى  بة 
 1٩63 لة  باوكم  خوالَيخؤشبووى  كؤششى  و  هةوَل  بة 
لةو  و  كراوةتةوة  تَيدا  سةرةتايى  قوتاخبانةى  بؤيةكةجمار 

ساتةوة زؤرينةى منداالنى طوند خراونةتة بةر خوَيندن.
كةواتة ئَيوة كاتي كيمياباران لة نارجنَلة نةبوون بةَلكو لة 

سريوان بوون؟
بةَلَي لة سريوان بووين. 

ضيت لةبرية ثَيش كيميايبارانى هةَلةجبة..
كرابوو.  خؤثيشاندان  برية،  1987م  ئايارى  13ى  رؤذى 
دؤشكايةك  بوو،  بةردرا  سريوان  مونةزةمةى  لة  ئاطر  بريمة 
لة سةربيناى مونةزةمةكة بوو. لةكاركةوتبوو. دواى نيوةِرؤ 
تةيارة هات و بؤردومانى كرد. ثياوَيك لة ذَيرزةمني جَيطةى 
نةبووبوويةوة. دراوسَيمان بوو، هاتبووة دةرةوة بؤ ئةوةى 
دةرطا  لةبةر  زةمينةكةوة،  ذَير  بضنة  زياتر  منداَل  و  ذن 

ثارضةى شةستريَيك بةرى كةوتبوو. شةهيد بووبوو.
ئةو ثياوة ناوي ضي بوو؟ 

لةدايكم  دةتاومن  بةالم  ناوبوو  فةرةجي  حةمة  وابزامن 
بةعس  تؤثى  و  تانك  دواتر  بكةمةوة.  و ثشرتاسيت  بثرسم 

هاتن و بةرةو هةَلةجبة ئةرؤيشنت. لةسةر رَيطة و لة سريوان 
الياندابوو. دوو سةرباز هاتنة بةردةرطا و داواى ئاويان كرد. 
دةوترا  دواتر  دةكرد.  قسةيان  بادينى   – كوردى  بة  ئةوان 
ئةوانة جاش بوونة و لة عةشريةتَيكى سنوورى موسَل بوونة 

و كورد بوونة و بؤ سةركوتى خؤثيشاندان هينرابوون. 
بريمة لة ذَيرزةميندا بووين، ذنَيك كة ثيشرت هاوسةركةى 
جاش بوو، بةشدارى راثةرينةكةى كردبوو، بةدايكمي دةطوت 

دةترسم غاز بوةشَينيت.. دةَلني سةدام غازدةوةشينَيت... 
رؤذَيكى ديكةم برية كة لة ذيرزةمينى ماَل شةهيد كةيوان 
بوون  ئيسلمى  تؤمةتى  بة  كةيوان  بووين.  هةوراميدا 
نةطةيشتبووة هةذدة ساَل  تةمةنى  بةعس شةهيدى كرد و 
طةورة  تةمةنيان  منداالنةى  لةو  يةكَيكة  درا.  لةسَيدارة  و 
كراوة بؤ ئةوةى لةسَيدارة بدرَين. تؤثَيك بةر ماَلةكةكةوت. 
ئةو  ثةِرين..  ثَيى  هةردوو  بوو  ماَلةكة  حةوشى  لة  ثياوَيك 
رؤذة بوو تؤثَيك بةر بينايةك كةوت لة سريوان و بة سةدان 
بؤردومانةكة  سووتان.  زؤربةيان  و  بوون  شةهيد  كةس 
بةردةوام بوو، لة ذَيرزةمني دةركةوتني بةرةو دةشتى حاجى 
رةقة رامانكرد. بة ثَيخواسى.. دواتر ماكينة و عةرةبانةيةك 
مبانطوازَيتةوة..  و  سةركةوين  تا  رايطرت  و  كرد  ضاكةى 
بةالم عةرةبانةكةي هَيندة طةرم بوو داغ ببوو.. بة ثَيى ثةتى 
دةستت  دةيزيِراند  تَييدا  بوو  منداَل  هةرضى  سةركةوتني 
بوو.. داغ  ثَيمان  ذَير  بوو...  داغ  كوَييةكييةوة  هةر  ئةداية 

دوايي نةماندةتواني بِرؤَين،
لةكاتي كيمياباراني هةَلةجبة ماَلَي ئَيوة لةكوَي بوو؟

بووين،  سريوان  لة  ئَيمة  هةَلةجبةدا،  كيميابارانكردنى  لة 
و  لةدةستدا  بينياييمان  و  كةوتني  كيميايي  ضةكى  بةر 
بة  باوكيشم  و  بوون  شةهيد  زؤرينةيان  دراوسَيكامنان 
لةسةر  كيماييةكةى  كاريطةرى  بوو  بريندار  سةختى 
دةركةوتبوو، هةتا دواضركةساتةكاني ذياني ثَييةوة ئاَلودة 
بؤ  براية شاخى سورَين  ثاسدارةكانةوة  اليةن  لة  ئةو  بوو، 
ئريانييةكان  طةِرؤكى  نةخؤشخانةيةكي  لةوَي  نةخؤشخانة، 
هةبوو، هةندَي ضارةسةرى سةرةتايي وةرطرتبوو. فةيسةَل 
ئريان  بةرةو  باوكم(  )خوشكى  ثورمدا  ماَل  لةطةَل  برام 
رؤيشنت و ئَيمةش ماينةوة تا 12 رؤذ دواى كيميايبارانةكة، 
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نةماندةتوانى لة شوَيين خؤمان ببزوَيني، ضونكة: هيضمان نة 
ئةبينى. كاتَي دةردةضووين، هةندَي ثَيشمةرطة لةسةر رَيطة 
رؤيشتووة  ئةوةى  دةيانطوت  و  دةكردينةوة  ثةشيمانيان 

كةسى دةرنةضووة و بطةِرَينةوة ونةضن باشرتة.
ئَيوة كةي لةسريوان دةرضوون؟

دواى كيمياييبارانةكة، سَي رؤذى سةرةتا هةر لة ذَير زةمني 
بووين ودايكم سركةى هةنار )رب(ى ثَيدةداين و دةِرشاينةوة 
و هيضمان نةئةبينى. دواتر كةمَيك باشرت بووين. رؤذانة تا 
و  خةَلك  هةندَي  لةوَي  ئةِرؤيشتني  سريوان  طؤِرستانى  الى 
دةكردينةوة.  ثةشيمانيان  بوو  ناويان  لة  ثَيشمةرطةش 
ئريان.  بضنة  دةبَيت  وتيان  و  هاتن  ثاسدارةكان  دواجار 
ثَيضايةوة  ئَيمةيان  ناضار  مالةكاندا.  بةسةر  دةطةِران  ئةوان 
و ذن و ثياوَيكى بةساالضوو، كة مابوونةوة لةطةملان بوون 
شَيخى  دةروَيشى  ئافتاوى  حاجى  ذنةكة  و  كؤالنة  لةو 
ئَيمةش  و  بوون  هاوسةرى  ئةمينى  حاجى  و  كةسنةزانى 
ماَل خؤمان بووين بة بَي برا طةورةكةم كة لةطةَل ماَل ثوورم 
رؤيشتبوو و هيض هةواليمان نةدةزانى. هةندَي شةكرو ضا 
فانؤسيشيان  بوو. ضرايةكى  ثَي  و خوَيان  ئارد  كةمَيك  و 
سةالحى  و  سةباح  نةمب.  ون  ئةوةى  بؤ  من  دةست  دابووة 
بضووكيش يةكيان برايةكم و يةكيشيان سةربازَيكى عرياقى 
لةطةملان بوون تاو نا تاو دةيانطرتنة كؤَل. ئَيوارةيةكيان لة 
ماَل دةركةوتني و بةرةو خارطَيَلن رؤيشتني. طيا تا ئةذنؤى 
رؤذ  دوانزة  دواى  دايكرد.  باران  شةوة  ئةو  هاتبوو.  مرؤظ 
ئامسان  ببارَيت.  باران  بوو  يةكةجمار  كيميايبارانةكة  لة 
بروسكى ئةدا و زةوى رؤشن دةكردةوة. فانؤسةكةى دةستم 
هَيشت.  بةجَيم  هاتووم  كةمةر  تا  طياى  لةناو  و  كوذايةوة 
ناو  رَيطةية  ئةو  درَيذايى  بة  خارطَيَلن..  طةيشتينة  شةو 
لة  دةبيست.  دوورهاوَيذمان  تؤثى  لورةى  دةنطى  بةناو 
خارطَيَلن طةيشتينة ماَلَيكى ئاذةَلدار كة لةوَي مابوونةوة. 
ئَيمةى مناالن و ذنان لة زينانَيكدا خةوتني كة تةنيا ضاَلَيكى 
و  سةربازةكة  و  باوكم  واتة  ثياوةكانيش  سةرطرياوبوو. 

براكةم لة ذَير نايلؤندا لة دةرةوة و لةبةر بارانةكة خةوتن.
هيض  ئةوةى  بَي  بة  ولَيل  تاريك  دواى  و  بانطدان  مةال  بؤ 
كةوينت  بةِرَي  بيارة  سةرةكى  جادةى  سةر  بةرةو  خبؤين 

ثَيمان  ثاسدار  ئؤتؤمبَيلَيكى  و  كردةوة  رووناكى  دنيا  و 
هةَلةجبة  دوكانةكانى  لة  كة  فستق  هةندَيك  و  طةيشنت 
هَينابوويان ثَييان داين و وتيان تةيارة هاتة سةرتان خؤتان 
حةشار دةن. ئةوان رؤيشنت و دةنطى فِرؤكةى عرياقى هات.. 
خؤمان لة كونى ثردى زستانئاوى نزيك رَيطاكة حةشاردا. 

بةو شَيوةية بةردةوام بووين تا طةيشتينة بيارة.
ماَل  ضووينة  نةدةبوو.  جَيطة  خانةقا  ضووينة  بيارة  لة 
بوو،  ضؤَل  نهؤمى  دوو  خانوويةكى  كة  باوكم  دؤستَيكى 
ئَيمة  وةك  راكردووى  ديكةى  مالَيكى  خوارةوةى  نهؤمى 

هاتنة ناوى و ئَيمةش ضووينة نهؤمى سةرةوةى. 
بيارة  لة  بنكةى سةرةكيان  كة  ثاسدارةكان  ماوةيةدا  لةو 
بَلندطؤى  بة  هةَلدابوو.  خَيوةتيان  بيارة  مةيدانى  لة  بوو، 
خانةقا سرود و مقاماتى فارسييان ثةخشدةكرد. خواردنيان 
وَينةيةكى  هةريةكة  منداالنيش  ئَيمةى  بؤ  و  ثَيدةداين 
بة  ملوانكة  وةك  خامةنةئييان  يان  خومةينى  كةبسكراوى 

ملمانةوة دةكرد.
وتت سةربازَيكي عرياقيمان لةطةَل بوو ئةو سةربازة ضؤن 

كةوتة الي ئيوة؟
ضةند رؤذَيك بةر لةكيميايبارانكردن، ثاسدار ناوضةكةيان 
تا  ثاسدارةكان  بوون.  لةطةَليان  ثَيشمةرطةش  داطريكرد. 
ئةو  زةَل،  ثردى  داخستنى  ثَيش  طرتبوو.  زةمليان  ثردى 
ماالنةى بةرةو سلَيمانى رايانكرد، سةدام شارَيكى بة ناوى 
خؤيةوة بؤ درووستكردن و دواتر ناونرا هةَلةجبةى تازة2. 
بةرةو سلَيمانى. ئريان ثردى زةمليشى طرت  نةهاتني  ئَيمة 
سةربازة  داخرا.  سلَيمانى  هةَلةجبة  سةرةكى  رَيطةى  و 
عرياقييةكان ئةوانةى كةوتنة دةست ئريان هةندَيكيان بة ديل 
طريان و هةندَيكيشيان كوذران. ئةوانةى ثةرش و بَلويش 
ببونةوة كةميان دةرفةتى رزطاربوونيان هةبوو. يان دةطريان 
يان دةكوذران. ثاسدارةكان خةريكى لَيكردنةوةى حماويلةى 
بوون.  مةكتةبةكان  و  دائرية  و  دوكان  تاالنكردنى  و  كارةبا 
تةنانةت ستوونى كارةباشيان هةَلدةكةند. تةل كارةبايان لة 
دةبينى.  خؤم  ضاوى  بة  ئةوانةم  لَيدةكردةوة.  ستوونةكان 

2. لەراستيدا شارەکە ناونرا حلبجە صداميە بەاَلم خەلک هەرثَيياندەطووت 
هەَلەبجەي تازە
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ئينجانةى  و  دةبينى  كارةباوة  ستوونى  بةسةر  ثاسدارم 
ستونةكانيان لَيدةكردةوة.

خَيزانانةى  كرا.ئةو  ناوضةكة  كيميايبارانى  دواتر 
بةِرَيوةبوون بؤ ئريان لة ناوضة سنوورييةكان و لة دةرةوةى 
ماَلةكاندا  لة  ئةوانةى  بوون.  شةهيد  زؤرينةيان  هةَلةجبة 
بوون و لة ذَير زةمينةكان خؤيان حةشاردابوو شةهيدبوون. 
حةشاردا  خؤيان  و  مابوونةوة  سةربازانةى  ئةو  بةشَيكى 
لةطةَل  سةربازانة  لةو  بوو  يةكَيك  خاليد  لةناوضوون.  بوو، 
تيثَيكى شةش حةوت كةسى هاوِرَييدا كةوتبوونة كةمينةوة 
لة  رايكردبوو، خؤى  ئةم  و هاوِرَيكانى دةستطريكرابوون و 
طةوِرَيكدا شاردبوويةوة. باوكم دةستى طرتبوو بة جاخمانةى 
هةيوانى ماَلةكانةوة و نة دةيتوانى دانيشَيت و نة دةيتوانى 
ئةو  نةدةدرا..  بؤ  هةناسةى  دةيناالند،  بكات.  شتَيك  هيض 
هاتينة  دةركةوتبووين.  ذَيرزةمني  لة  لةبرية  زؤرباش  رؤذةم 
حةوشةكةمان  لة  كوختيلة  و  ضؤلةكة  هةندَي  حةوشة.. 
وةك طةالى دار هةَلوةريبوون. هةندَي قةَلةم طوَلةبامخان لة 
قوتاخبانةكةمان  باخضةضى  هةندَيكيان  ضاندبوو،  حةوشة 
بةالم  كردبوو،  طةاليان  هَينابوومنةوة  من  و  دابووين  ثَيى 
كة دةستم لَيدا وةك توتن هةَلوةرين.. لةوكاتةدا ثياوَيك بة 
دا  ذوورةوة و خؤى  هاتة  دةرطاى حةوشةوة  لة   هةَلةداوان 
بةسةر دةستى باوكمدا وشةيةك كة لة ئةوم بيست "خاطر 
بِرؤ ذوور. ئيدى  ئاماذة وتى  )ئيشارة(  بة  باوكم  بوو.  اهلل" 
ئةو كةسةم نةبينييةوة. تا بةرة بةرى مةغريب. خؤى لةماَل 
وابزامن  هاتةدةرةوة.  مةغريب  بةرى  بةرة  دابوو.  حةشار 
لة  لةيادة  ئةوةندةم  بؤمان.  درووستكردبوو  خواردنى 

سةرةتاى هاتينةوة.
لة بيارة ضيديكةت برية..

والخى  بة  كةس  ذمارةيةك  رؤذَيكيان  بووين،  بيارة  لة 
جؤراوجؤرى  شتى  والخةكان  بارى  تَيثةِرين،  باردارةوة 
لةسةر بوو، لة قؤرى و كرتى ضاى لَينانةوة تا ثةتؤ و لَيفة و 
بةتانى و وةك ئةوةى بريمة و ئةو دةمة كةسانى دةوروثشتم 
و  ديوكرات  بارةطاكانى  لة  بارانة  ئةو  دةكرد،  باسيان 
كؤمةَلةوة بة تاالن هَينرا بوون.. ئةوكاتةى ئريان ناوضةكةى 
ئريان  ديوى  لة  حزبانةش  ئةو  بارةطاكانى  داطريكردبوو، 

رؤذهةالت تاالنكرابوون.
كةواتة بيارةش كيمياباران كرا؟

بةَلَي 
ئةى لة بارةى بؤردومانى بيارةوة ضيت برية..

بريمة، ضةمى بيارة هاذةي دةهات وكةفى دةكرد و بةهاراو 
طوَل  بوو،  هةَلدا  خةيةيان  لةوَي  لريةو  ثاسدار  هاتبوو، 
نهؤمى  لة  رازاندبوويةوة.  شوَينَيكى  هةموو  قةيسى  دار 
لَيى طريسابووينةوة. من  بووين كة  ئةو خانووةدا  دووةمى 
و سةربازة عرياقييةكة )خاليد( لة ثةجنةرةكةوة كة بةشَيكى 
شوشة و بةشَيكيشيى نايلؤنى لَيدرابوو، وةستابووين.. لة 
خانووةكانى  وةحشةتناك  و  ترسَينةر  زؤر  دةنطَيكى  ناكاو 
لةراندةوة.. دةتوت زةوى هاوارى لَيهةستا و ئامسان شةقى 
بردووة.. ضةند ضركةيةك بةدوايدا دةنطى تةقينةوةى يةك 
لة  دواى يةكمان بيست.. خؤمان دابوو بة زةويدا.. تةثوتؤز 
و دةنطى شكانى شووشةكان و ثاَلةثةستؤى هةوايةكى زؤر 
دةثشكنى  منى  دةست  بة  دةست  خاليد  ذوورةكة..  هاتة 
بؤ ئةوةى بزانَيت سةالمةمت.. خوَينم ثَيوة نيية.. دوو سَي 
لة خانووةكة  كةوتبوون..  ذوورةكة  ناو  ديوارى  بةر  ثارضة 
ثاسدارةكان  دةرةوة..  هاتينة  دوايي  خوارةوة.و  هاتينة 
دةتوت مريولةن و ئاو ضووةتة شاريانةوة هةريةك بة اليةكدا 
لة  ئاوةكةوة..  ناو  كةوتبوونة  تةرميان  هةندَي  رايدةكرد.. 

هةر شوَينَيكت ئةِروانى تةرم كةوتبوون..
و  خزم  هةر  بوو،  خوارةوة  نهؤمى  لة  كةماَليان  ذنَيك، 
ثارضةى  دةرةوة  لة  بوون،  ئاواييةكةمشان  ناسياوى 
دةطريا..  بوو..  سةرييةوة  بةسةر  دايكى  بةركةوتبوو.. 
مةيتى  و  بريندار  كؤكردنةوةى  خةريكى  ثاسدارةكان 
ذنةدا  ئةو  بةالى  كةس  بوون..  وهاسةنطةرةكانيان  هاوِرَي 
نةدةهات.. دواتر هاتن ئةويشيان طواستةوة و سةرةتا لةوَي 

هةوَل راطرتنى خوَينةكةياندا و دواتر طواستيانةوة. 
ئةو ذنة كَي بوو ناوي ضيية؟

ئاسكؤَل كضى حاجى سةعيد بوو.
ئةو ثاسدارانةى رؤذانة وةك هاوِرَييةكيان لَيهاتبوو، بؤمان 
ئيدى نةمان بينينةوة.. ضونكة هةموو رؤذَيك من و خوشكةكةم 
ئامادةكراومان  خواردنى  ثَيضراودا  لةكاسةى  ئةضووين 
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لَييان وةردةطرتن.. ئيدى ئةوامنان نةبينييةوةو بؤ ئةوةيان 
كة ريشَيكى ماش و برجنى هةبوو، ضاويلكةى لةضاو بوو، 
دةكةم  هةست  ئَيستاش  ثَيدةداين..  خواردنى  رؤذ  هةموو 
و  زياتر  بةشَيك  رؤذَيك  هةموو  ئةويان  حةسرةمت..  بة  بؤى 
دةكةومتةوة  دوور  كة  ثَيدةداين..  ديارى  وةك  بزةيةكيشى 
ئاطاداريان  ئةوةى  وةك  ئةدايةوة،  ئاوِرم  كات  هةر  لَيى 
ضاوى  ماَل،  بطةِرَيينةوة  سةالمةتى  بة  بكات  حةز  و  بكات 
ئةوةندة  تةنيا  رادةوةشاندم..  بؤ  دةستى  بوو..  لةسةرمان 
يادةوةرى ئةو ثياوة هَيشتا لة بريكردنةوةمدا جَيى خؤيان 

لةق نةكردووة و كاَل نةبوونةتةوة.
دواى ئةوة ضؤن ضوونة ئريان....

ئاطاداريان  ئريانييةكان  بيارة،  بؤردومانكردنى  دواى 
كردينةوة كة دةبَيت بضينة ئريان و مةترسى ئةوة هةية بة 
 16 بارهةَلطرَيكى  دةدات.  بيارةش  لة  "شيميايى"  بؤمبى 
بةيةكةوة  بووين  ماَل  ذمارةيةك  و  ئامادةكردين  بؤ  تةنييان 
سةريان خستني و بةرةو ئةو ديوى سنوور بةِرَيكةوتني. شةو 
دَيرينةكانى  مةَلبةندة  لة  يةكَيك  بة  ثاوة  ثاوة.  طةيشتينة 
كوِرى  ثاوى  لة  ناوةكةى  و  دةناسرَيت  ئةوديو  هةورامانى 
يةزدطوردى ثاشاى فارسةوة هاتووة و لة سةردةمى هاتنى 
يةزدطورد  سوثاى  ئريان،  زةمينى  سةر  بؤ  ئيسلم  سوثاى 
لةو ناوضةية سةربازطةى هةبووة و هةندَيك بؤضوونيان واية 

ناوةكة لة ثاوى كوِرى يةزدطوردةوة هاتبَيت.
ثاوة  نزيك  لة  ئاوارةكان  بؤ  ئامادةكراو  لة خَيوةتطةيةكى 
ضةند  و  راخةرَيك  خَيوةتَيكةوة.  بردة  ئَيمةيان  دابةزين. 
بةتانييةكى سةوز و سندوقَيك ثرتةقاَل و اللةنطى و سَيوى 
تَيدابوو. ئةو شةوة لةوَي رؤذمان كردةوة. بؤ رؤذى دواتر 
بؤ  دةماننرين  كة  راطةياندنني  ثَييان  و  كراين.  ناونووس 

ناوضةيةكى ديكة.
لةوَيوة بؤ كوَي رةوانة كران..

ئؤتؤمبَيلى  بة  ئريانييةكان  هةفتةيةك،  لة  كةمرت  دواى 
بارهةَلطر  ئؤتؤمبَيلى   30 تا   20 بةكاروانَيكى  و  بارهةَلطر 
طةيشتينة  درةنط  ئَيوارةيةكى  و  طواستةوة  ئَيمةيان 
لة  و  بةرز  طردى  زجنريةيةك  بنارى  لة  كة  خَيوةتطةيةك، 
كشتووكاَليدا  داضَينراوى  و  سةوز  دةشتاييةكى  حةوزى 

ناوى  بووين،  ئاشنا  ناوةكةى  بة  دواتر  درووستكرابوو. 
دةوت  ثَييان  كرابوو.  ناوضةيةوة  ئةو  الدَييةكى  ناوى  بة 

"وةرمةهةنط" نزيك بوو لة شارؤضكةى كاميارانةوة.
خةية  ناو  و  ئاوارةيى  راستةقينةى  ذيانى  لةوَي 

دةستيثَيكرد.
بةسةرهاتةكانى ئةوَي ضيت لةبرية..

لة ئؤردوطاى وةرمةهةنط وةك ميوانى كؤمارى ئيسلمى 
هةبوو.  منايندةيةكيان  ماَلَيك  ضةند  هةر  دةطرتني.  رَيزيان 
و  جلوبةرط  و  نةوت  و  رؤذانة  خؤراكى  كةرةستةى 
دابةشدةكران.  منايندةوة  رَيطةى  لة  ماَل  ناو  ثَيداويستى 
رؤذانة نان و طؤشت و خؤراكى سةرةكى دةطةيشت ثَيمان. 
ذَير خةيةكانيان كرد بة ضيمةنتؤ.. هةفتانة كيميايى دذى 
مارو مريوو دةوةشَينرا.. بؤطةرماو كردن بة نؤرة و خشتة 
هةبوو..  طةرماوى  جارمافى  يةك  هةفتةى  خَيزانَيك  هةر 
ئريانييةكان ثَيويستيان بة هَيزى كار هةبوو.. هةر كةسَيك 
و  طرد  ئةو  و  دةكرا  ناونوس  هةبوواية  كاركردنى  تواناى 
تةثؤلكة و ضؤَلةوانيانةى رووتةن بوون، كاريان تَيدا دةكرا و 
بة دةستى كارى خةَلكى ئاوارة ئاوةدانكرانةوة و نةخشةى 
درووستكردنى دارستان و باخى سَيويان تَيدا ئةجنامدرا.. 
سووريان  دوورةوة  لة  كردبان  سةيرت  ئةطةر  طردةكان 
ريز  بة  تةثؤَلكة خؤَل سوورى ضاَلةكان  دةكردةوة، ضونكة 
ئامادةكرابوون  بةستبوو..  ريزيان  سةر  ئةو  بؤ  ئةمسةر 
خةيةيةك  هةر  بنَيذرَيت.  لَي  نةماميان  ضاندن  وةرزى  بؤ 
دةبواية نةمامَيك ثةروةردة بكات. ستوونى كارةباى دارين 
بووبَيت  مناَليم  ثرسيارى  يةكةم  ئةوة  رةنطة  داضةقَينران.. 
دةخةنة  دارستووتانة  ئةو  بؤضى  ثرسى  باوكمم  لة  كة 
ضاَلةوة..  دةياخنةنة  دواتر  و  رةشةوة  قريى  بةرميلَيك  ناو 
وةالمةكةى ئةوة بوو بؤ ئةوةى دانةِرزَين لة ذَير خاك.. ئةمة 
هةر ئةو هونةرةية كة بة درَيذايى هةزاران ساَل باوباثريانى 
كة  دار  بةشةى  ئةو  و  هَيناوة  بةكاريان  هةورامان  لة  ئَيمة 
كةوتووةتة سةر ديوارى خانوو و ثاسارى لةسةر دانراوة، 
زيندةوةرَيك  هيض  ئةوةى  بؤ  رةشبَيت  تا  دووكةَلدراوة 

داينةخورَينَيت و زيانى لَينةدات.. 
لة  قوتاخبانة..  بؤ  كرد  بانطهَيشت  مناَليان  ئَيمةى  لةوَي 
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قوتاخبانةى  شوَينةوارَيكى  هيض  كؤكرابووينةوة،  شوَينَيك 
ثَيوة ديار نةبوو.. ئَيمة دةمانزانيى قوتاخبانة جةرةسى هةية، 
رةحلةى تَيداية.. ثؤل ثؤلة و حانووتى تَيداية.. بةالم ئةو 
شتانةمان هيض نةبينى بؤية هيض كات ئارةزوومان بؤ ضوونة 
ئةو ذوورانة نةبوو، كة فةرشيان تَيدا راخرابوو، كةومشان 
دادةنيشتني..  ضوارمشقى  دةضووين  و  دةكردةوة  ثا  لة 
دةموضاو  وانةى  وَينةدار  كارتؤنَيكى  لةسةر  مامؤستايةك 
شوشتنى ثَي دةوتني و ئَيستاش ئةوةندةيم برية "ئةمني ض 
صورت  و  دست  "ئةمني  كردبوو  ئةزبةرمان  ميكند"..  كار 

راميشورند"..
لةو ئؤردوطاية رةوشى خاليد ضؤن بوو..

ترمسان هةبوو، ئةو برايةم كة لةطةَل ماَل ثورم بوو، ئةوان 
شومشَي  ئؤدوطاى  رةوانةى  و  طةيشتبوون  سةالمةت  بة 
هةر  خاليد  ناومان..  طةِرايةوة  خؤشبةختانة  كرابوون. 
خةيةيان   3 ئَيمة  خَيزانى  بؤ  ئريانييةكان  بوو.  لةطةملان 
دةرةوة..  نةدةهاتة  بوو.  يةكَيكياندا  لة  ئةو  ثَيدابووين. 
جلى كوردى لةبةردابوو، بةالم هيض كات وةك كوردَيك لَيى 
ئارةزووى  رانةهاتبوو. هةندَيك كات  ثَيى  نةدةوةشايةوة و 
ئةو  دةضووينة  بةيةكةوة  هةبواية  دةرفةت  هةبوو،  طةِرانى 
ثاقلة  و  نؤك  و  كولةكة  بة  زؤرى  بةشَيكى  كة  دةشتةى 
داضَينرابوو. ضؤمَيك لة دوورى نيو سةعاتة رَيطةيةك هةبوو، 
لةطةَل  ريشتاشني  و  سةرشوشنت  بؤ  دةهات..  ثَيدا  ئاوى 

دةرؤيشتم بؤ كةنارى ئةو ضؤمة.
رؤذَيكيان ئؤتؤمبَيلَيكى ثاسدار لةبةر دةم خَيوةتةكامناندا 
وةستا. داواى عةرةبَيكيان كرد، طواية ئةمنى عرياقة. زانيمان 
مةبةستيان ئةوة. باوكم ياوةرى كرد. لةطةَل سةركةوت بؤ 
ئةوةندةى  خَيوةتطةكة.  ثاسدارانى  بنكةى  بضنة  ئةوةى 
بؤ  ئةوةى  ضريؤكى  باوكم  كة  ئةوةية  بريمة  و  بيستوومة 
خةَلكى  ئةوةى  تةنيا  نييم،  سةرباز  من  بَلَيت  داِرشتبوو، 
كةركوكم و لةو عةرةبانةم كة لة كةركوك دةذيني و برايةكم 
طَيذةنى  كةومتة  و  سؤراغكردنى  بؤ  هاتبووم  و  سةربازة 
هاتوومةتة  بنةماَلةية  ئةم  لةطةَل  و  هةَلةجبة  رووداوةكانى 
رةوانةى  ناسيبا  بيان  سةرباز  وةك  ئةطةر  ئةوان  ئريان.. 
بةالم خؤشبةختانة  دةكرد.  ديلةكانى شةِريان  سةربازطةى 

وةك مةدةنى مامةَلةى لةطةَل كرا و تةنيا ئةوةندة ئيجرائاتيان 
كردبوو، كة الى ئَيمة نةبَيـت و بيطوازنةوة بؤ ئؤردوطايةكى 
تايبةت بةوكةسانةى سةَلنت و خَيزانيان لةطةَل نيية. ئةمة 
نةبوو  بؤى  سةَلت  يان  زطورد  و  ثَيدةكرا  كارى  ئريان  لة 

لةناوكةمثى خَيزانةكاندا بَيت.
كةي طةرانةوة؟

ئاسايش  ئةجنومةنى  بريارى  بة  ئريان  رازيبوونى  دواى 
بؤ  طشتى  لَيبوردنى  حوسني  سةدام  عرياق،  رازيبوونى  و 
بذارَيك  ضةند  رووبةِرووى  ئَيمةيان  ئريانييةكان  دةركردين. 
بؤ  رؤيشنت  ئريان،  لة  مانةوة  عرياق،  بؤ  طةِرانةوة  كردةوة. 
لة  مانةوة  لةطةَل  ئَيمة  ماَل  لة  كةسَي  هيض  سَييةم.  والتى 
باوكمدا  هزرى  لة  غةريب  والتى  وةك  ئريان  نةبوو.  ئريان 
نةضووة  باوكم  سَييةميش،  والتى  بؤ  كَيشابوو.  نةخشى 
ذَير بارى ئةوةى قبوَل بَيت طؤِرغةريب بَيت و بِرواى وابوو، 
باخ  رةزو  ئةو  مردنة  تَيدا  و  ذيان  شايستةى  والتَيك  تةنيا 
هةميشة  ئةو  هةيانة.  جوتيار  يان  باخةوان  كة  زةويةية  و 
ئاوى  با بضَيت.. كةسَي عةرز و  دةيوت هةر كةس ئةضَيت 
هةبَيت ريشةى لة عةرز و ئاوةكةيداية و نابَي ريشةى خؤى 
هةلكَيشَيت. ئيدى بريارى طةِرانةوةمان دا و بة ئؤتؤمبَيلى 

ئريانييةكان تا سنوورى شلريو ناوخوان هَينراين.
بؤ  بران  يان  طردةضالكران  رةوانةي  يةكسةر  ئَيوة 

نوطرةسةملان؟
كة هاتينةوة لة شلريو ناوخوان ئَيمةيان رادةستى عرياق 
كرد. لة ناو ئؤتؤمبيلى ئريانييةوة شتومةكيان خستينة ناو 
زيلى عةسكةرى عرياق و دانةبةزينة سةر زةوى. ئؤتؤمبَيلى 
خؤى  ديوى  لة  عرياقيش  و  خؤيان  ديوى  لة  ئريانييةكان 
ثشتيان لةيةك كرد. سنوورةكة تةلَيكى دِركاوى بوو. لة تةل 
سنوور بة زيلى عةسكةرى دوورخراينةوة. لة تةختاييةكى 
و  ماينةوة  لةوَي  شةو   3 داطرياين.  سةوزايى  و  دةون  ثِر 
جبوَلَيني.  نةبوو  بؤمان  بوو.  رَيذكراو  لوغم  ناوضةيةكى 
بة  ثَيضدا دةضوون  لة  باريكى ثر  رَيى  بة تولة  سةربازةكان 

جليكانةى ئاسنى سةربازى ئاويان دةهَينا.
سةربازطرتنى  بة  مواليدى  كة  برام  فةيسةَل  لةوَي 
داواكرابوو، جياكرايةوة و بةرةو تةجنيد لة اليةن سوثاوة 



71

ئةنفالستان -  ذمارة )11 -12(          

لةوَيشةوة  كراين.  عةربةت  رةوانةى  دواتر  طواسرتايةوة. 
بووين.  لةوَي  شةو   40 نزيكةى  و  باينجان  بردة  ئَيمةيان 
زةويةكى  بوو،  رةشةبا  و  دوثشك  سةرزةمينى  باينجان 
ضاَل  مةتر  دوو  يةك  كوَييةك  هةر  لة  هةبوو،  شَيدارى 
ئريانيمان  خةيةى  لةوَي  دةزا.  تَي  ئاوى  هةَلكةنرابا، 
ساترى  و  هةَلدران  خةية  اليةكةوة  هةموو  لة  و  كردنةوة 
خؤَل دةوروثشتى خةية ضاككران بؤ بةرطرتن لة باران و 

40 رؤذَيك لةوَي بووين.
لةوَيوة بؤ كوَي..

لة ئؤردوطاي باينجانةوة، باسكردن لةضارةنووس طريانى 
كةسوكارو  دةهات.  بةدوادا  باوكمى  بَيدةنطى  و  دايكم 
شتَيكى  هةريةك  كؤدةبوونةوة.  لةيةك  ناسياو  و  دؤست 
نوطرةسةملان  بؤ  دةمانبةن  دةيانوت  هةندَيك  بريمة  دةوت، 
هةندَيكيش  و  نةطةِراوةتةوة  ضووة  ئةوةى  وت  دةشيان  و 

دةيانوت دةماخنةنة بةحرةوة و بؤ ئةوةمان دةبةن.
خَيوةتطةكةدا  ضواردةورى  بة  سةربازى  زرَيثؤشى 
ضارةنووس  نةماندةزانى  ئَيمة  لة  كةس  هيض  بَلوببونةوة. 

بةرةو كوَيية.
كةسيش  و  دةبرَين  نؤرة  بة  وتيان  ناونووسكراين، 

نةيدةزانى بؤ كوَي..
و  خةية  بثَيضينةوة،  خؤمان  دا  خةبةريان  رؤذَيكيان 
كةلوثةليان  و  هَينا  زيلَيكيان  نيوةِرؤ  دواى  تَيكنا،  بارمان 
سةرخست و منيان لة ثَيشةوة دانا و الى باوكم و شوفريى 
كوَييةكم  هيض  بوو.  عةرةب  سةربازَيكى  كة  بووم،  زيلةكة 
نةدةناسى و نة باوكم و نة سةربازةكةش قسةيان نةدةكرد. 
بة بَيدةنطى زيلةكة لة ريزى سَييةم و ضوارةمى ئةو كاروانة 
دوورودرَيذةى زيلةكان بوو كة خةَلكيان بةرةو ناديار دةبرد.

وترابَيت قسةكردن عةيبة، منيش هيضم  ثَيم  ئةوةى  وةك 
نةدةوت، هيض ثرسيارَيكم نةبوو، لة كةركوك تَيثةرين و دنيا 
كة  دةبوو.  تَيثةِر  بَيدةنطى  بة  هةموو شتَيك  داهات.  تاريك 
طةيشتينة هةولري، ئةو ماالنةى دةكةوتنة سةر رَيطة، رووناك 
ثةردةى  لة ثشت  بضووك  و  طةورة  ثياو،  و  ذن  بوون،  ديار 
تةنكى ضَيشتخانةوة، ثةردةيان الدابوو، سةيريان دةكرد... 
خريا  و  ثةجنةرةكة  بةردةم  دةهاتنة  دةمبينى  هةندَيكيان 

طَلؤثةكانيان دةكوذاندةوة بؤ ئةوةى كةس نةيانبينَيت. هيض 
سةرم لةو كارةيان دةرنةدةضوو..

لةو ئاوةدانيية بَيدةنطةش بة بَيدةنطى تَيثةِرين.. طةيشتة 
هةراسانيان  ثَيشمان  زيلةكانى  تؤزى  خؤَل..  رَيطةى 
بَلَيت دةمامكى كرد..  كردبووين. باوكم بة بَي ئةوةى هيض 
ئةو لة كيميايبارانةكةوة تووشى رةبؤ ببوو. بريم نايةت بة 
درَيذايى ئةو رَيطةية داواى ئاوم كردبَيت، يان باسى نان و 

برسَيتيم كردبَيت.
سةرةجنام طةيشتنة كوَي؟

هةر  بة  دةشتَيك،  طةيشتينة  بوو،  شةو  ٩ى  كات  وابزامن 
دةنطى  هةبوو،  سامناكى  تاريكييةكى  دةتِروانى  اليةكدا 
و  خاكةناز  دةنطى  ذنان،  رؤَلةِرؤكردنى  منداَل،  طريانى 
ناوةى  ئةو  هةموو  ثةال  و  ثوش  سووتاندنى  دووكةَل 
دةضووة  دةبني  ئاطرم  كَلثةى  دوورةوة  لة  طرتبوويةوة. 
ئامسان و دةنيشتةوة و خامؤش دةبوو.. نةمدةزانى هؤى 
ضيية.. زيلةكة بة شَينةيى دةِرؤيشت و وةك بَلَيى ضاوةِرَيى 
فةرمان و قسةى ئةو سةربازانةى دةكرد لةوَيدا ثةرش و بَلو 

ببونةوة و رَييان ثيشانى يةك بةيةكى زيلةكان دةدا.
باوكم  دابةزين.  بوو،  بِريار  شوَينةى  ئةو  طةيشتينة 
دةرطاى الى خؤى كردةوة، وتى تؤ دامةبةزة. خؤى دابةزى 
و شوفريةكةش دابةزى. سةرم لة جامى دةرطاوة دةركَيشا.. 
زةوى زةرد دةضووةوة.. ديار بوو باوكم وتبووى زيلةكة بةرة 
زيلةكةى  و  بيسوتَينني.. شوفريةكة سةركةوتةوة  با  ثَيشرت 
سةربازةكة  كردةوة.  ئاطريان  و  ثَيشرت  بردة  مةترَيك  ضةند 
سةركةوتوة. سةرى بةسةر سوكانى زيلةكةدا دا و هةنسى 
دَيت  هةنسكى  بينى  ئةوم  كة  ترسام..  دةبيست..  طريانيم 
و سةر بةرز ناكاتةوة حةزم ئةكرد يةكَي بَلَي دابةزة و ثةل 

بطريت و مبهَينَيتة خوارةوة. 
بَيدةنطى  بة  رَيطةية  ئةو  درَيذايى  بة  ئةو سةربازة  رةنطة 
بارةوة  لة  وشةيةكى  كةس  نةيويستبَيت  و  طريابَيت 

ببيستَيت..
يةكَي لة خةيةكانيان راخست و لةسةرى كؤبووينةوة و 

نازامن كةيى و ضؤن خةو بردمييةوة.
رؤذى دواتر ضيت بينى..
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بوو،  ئةتِروانى خةَلك  هةتا  دواتر، ضاومانكردةوة،  رؤذى 
دةنطى  الوانةوة..  طريان..منداَل..  دةنطى  كؤمةَل..  كؤمةَل 
شيَت...  هةموو  خاكةناز..  داييَن..  و  مةكة  بِرؤ..  و  بَينة 

دةنطى مردن.. ترس.. بَيدةنطى.. هةمووشيَت..!!
ناوة  ئةو  الدَييةكى  بةناوى  بوو،  طردةضاَل  ناوى  ئةوَي 
اليةك،  لة  خَيزانةكان  شوَين  رةشى  ثةَلةى  ثةَلة  ناونرابوو. 
هةتا  شةقار...  شةقار  زةوى  وشكهةالتوو...  دِركةزةردى 
ئةتِروانى هةر دةشت.. هةر تةختايى.. هةر زةردايى بوو...

ضةندة لةهةولريةوة دورة؟
نزيكةى نيو سةعات بة ئؤتؤمبَيل.

ضةندة لة ناوضةكةي خؤتانةوة دورةوة؟
بة ئؤتؤمبيل ضوار سةعات ِرَيطا ئةبَي بة خريايى 100 كم 

لة سةعاتَيكدا.
ضارةنووسى خاليد ضي بوو. 

راطرتنى  ثرسى  لَيمان  جياكرايةوة  ئريان  لة  كاتَيك  ئةو 
دواى  هةذماركرا.  مةدةنى  وةك  ثيشةوة.  هاتبووة  شةِر 
راطةياندنى لَيبوردنى طشتى زطورد و موتةفةريقة ثَيش ئَيمة 
طةِرابوونةوة عرياق. واتة خاليد ثَيش ئَيمة طةيشتبوويةوة 

عرياق.
كرد،  ئةوى  سؤراغى  باوكم  بطةِرَيينةوة  ئةوةى  ثَيش 
ثَييان وتبوو، كة دةنريدريتةوة عرياق. ئيدى بَيخةم بووين. 
دواى ئةوةى طةِراينةوة و لة طردةضاَل طريساينةوة. رؤذَيك 
هةواملان درايَي كة ماَلَيكى عةرةب لَيمان دةثرسن.. لة رَيى 
و  خؤى  طردةضاَلني..  لة  زانيبوييان  مونةزةمةوة  تؤمارى 
يةكةم  ئةوة  بؤ سةردامنان.  هاتبوون  كةسوكارى  و  باوكى 

ديدارى دواى طةِرانةوة بوو.
دواتر باوكيشم سةردانى شاري حلةى كرد و لةوَي نزيكةى 

مانطَيك ميواندارييان كردو نةيانهَيشت بطةِرَيتةوة تا ئةوةى 
خةريك بوو ترمسان هةبَيت شتَيكى بةسةرهاتووة.

ضؤن تةماشاي تاواني ئةنفال و هةَلةجبة دةكةيت؟
هةرضى بَلَيم هةر كةمة و قسة و زمان و نووسني ناتوانن 
هةقى ئةو ترِيوانينة بدةن كة بؤ ئةو تاوانانة هةمة... رةنطة 
لة دةرةوةى رووداوةكان مرؤظ بتوانَيت قسةيان لةسةر بكات 
و راى خؤى يان توِرةيى خؤى دةربرِبَيت.. بةالم لة ديةنى 
هةَلوةرينى طةاليةكةوة تا لة ثةلوثؤكةوتنى ضؤلةكةيةك تا 
دةطاتة هةنطاونان بةسةر تةرمى منداَل و ذندا تا دةطاتة ئةو 
هةموو نةهامةتييةى بة ضاوى سةر بينيومانة دةتوامن ضى 

بَلَيم.. رةنطة بَيدةنطى ثِرماناترينى دةربِرين بَيت...
لةو  نةكردووةتةوة  بريت  رؤذنامةنوسَيك  وةك  بؤضي 

دؤسَييةدا كار بكةيت؟
ثةراوَيزخسنت..  بة  هةستكردن  بَيهيوابوون..  توِرةيى.. 

طرنطيى ثَينةدانى اليةنى ثةيوةنديدار.. فةرامؤشى.. 
خؤتان  ماَلي  ضريؤكي  نةكردووةتةوة  بريت  بؤضي 

بنوسيتةوة؟
هَيشتا ساِرَيذ نةبوونة.. بؤضى بَيدةنطيمان بشكَينم.. 

زؤر كةس لة دواي راثةرين طةرانةوة بؤ هةَلةجبةو هةورامان 
ئيوة بؤضي نةطةرانةوة؟ 

ئةوةيان ضريؤكَيكى كارةساتبارى ديكةية و ثةيوةندى بة 
بيسةروشوَينكردن و ئةنفالكردنى فةيسةَل برامةوة هةبوو.

فةيسةَلي برات كةي طريا؟ لةطةِرانةوةدا؟
سلَيمانى  داطريكردنةوةى  رؤذى  لة   1٩٩1 ساَلي  نةخري 

لةاليةن بةعسةوة.
شتَيك كةمن بةبريمدا نةهاتووة تؤ بتةوَيت باسي بكةيت؟ 

زؤر شت هةن، بةالم با بؤدةرفةتَيكى ديكة بن. سووثاس 
بؤ ماندووبوون و بةسةركردنةوةكةت و بايةخدانت.

کۆمەکەکەت  بری  و  خۆت  ناوی  دەربارەی  هەڵەیەکت  هەر 

ئەنفالستان  لەماڵپەری  هەتا  بکەرەوە  ئاگادارمان  تکایە  بینی، 

راستی بکەینەوە
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ديانة: عومةر حمةمةد 
ديانة لةطةَل كراو: فامتة عومةر عَيزةت.

رَيكةوتي 12/2/ 2014 
شوَين : هؤمةر قةوم ماَلي ديانة لةطةَلكراو 

لةرؤذَيكي هةتاوي سةرةتاي مانطي كؤتايي ساَلي 2014 
لةطةَل براي خؤشةويست كاك فةرةيدون ضاوشني بة ثيكابة 
خانةوادةيةكي  ديداري  نيازي  بة  ئةو  كابينةكةي  دةبَل 
ضياي  لةبن  قؤمةرقةوم  بؤطوندي  ضوين  ئةنفالكراو 

سةركةشي دابان و ضياي ضةرماوةند.
هؤمةرقةوم طوندَيكي خنجيلنةي دَلطرية بةتةنيشت ناحَيي 
سورداش و رؤذئاواي طوندي شةدةَلةوة، لة كؤتايي دؤَلي 
سةركةشي  ضياي  كلكةي  بةرانبةر  و  مريطةثان  طةشتياري 

ثريةمةطرون رووةوِرؤذ لةنطةري طرتووة.
قؤناغي  ئةنفالي  لةثةالمارةكاني  هةذارنشينة  طوندة  ئةم 
بة  بةالم  بوون،  ئريان  ئاوارةي  خةَلكةكةي  يةكةمدا 
ثروثاطةندةي لَيبوردني طشيت طةراونةتةوة بؤ نيشتمان و 
سةرئةجنام 18 كوِري طةجنيان خؤيان رادةسيت جاشةكاني 

تيثي  ئيستخباراتي  رادةسيت  ئةويش  و  دةكةن  براياغا1 
24ي ضوارقورنةيان دةكات و هةموويان ئةنفال دةكرَين2. 

دةمَيك بوو بةَلَينم دابوو سةرداني خانةوادةي ئةنفالكراواني 
طوندي هؤمةرقةوم بكةم، سةرئةجنام ثاشئةوةي طةيشتينة 
هاتة  ئؤثَل  بةئؤتؤمبيلَيكي  شؤخان  طوندمامؤستا 
ثَيشوازيان و ثَيشمان كةوت بؤ بةردةم حةوشةو مالَيكي 
عومةري  فامتة  و  ئةمني حةمة سةعيد  ماَلي حةمة  دَلطري.. 
لَيكردين،  طةرميان  زؤر  ثَيشوازييةكي  لةويَ   هاوسةري 
كورتةيةكي  كضيان  مامؤستا شؤخاني  ثَيشوةخت  دياربوو 
لةسةر طؤظاري ئةنفالستان بؤ باسكردبوو، بؤية ثَيويسيت 
بةو ثَيشةكية نةكرد كة ثَييان بَلَيني ئَيمة كَيني و ئاماجنمان 
لةم ديدارة ضية. هةر زوو كامريامان دابةست و ضونينة ناو 
لةطةَل  ديدارة  دةخيوَينيتةوة  لرية  ئةوةي  ديدارةكةمانةوة 

دميوكراتي  ثارتي  اليةن  و  دادةنيشيت  هةولرَي  شاري  لة  لةهةولرَي  ئَيستا  برامياغا   .1
كوردستانةوة دالَدةدراوة.

2. تيثي 24 ئةوسا سةربة فةيلةقي ثَينجي سوثا بوو فةرماندةييةكةي لة ضوارقورنة 
بوو  عون  عةبد  ناوي  تيثةكة  فةرماندةي  ضوارقورنة  رانية  طشيت  رَيطاي  لةسةر  بوو 
درندانةي  رؤلََيكي  ئةنفالدا  لةثةالمارةكاني  بوو،  دلَرةق  توندرةفتارو  بةعسي  ثياوَيكي 
بيين وزؤربةي ئةوكةسانةي ئةنفالكران لةم فريقةيةوة ئاراستةي بةرَيوةبةرايةتي ئةمين 

هةولرَيو لةوَيشةوة رةوانةي تؤثزاوا كران.
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فامتة عومةر عيزةت: 
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ذنَيكي تةمةن هةَلكشاوي بةرةحم و ثِر لة سؤزي دايكايةتي 
كة ئةنفال لةناوةوةِرا هةَليتةكاندووة. 

ئةطةر لةسةرةتاوة لةناوي سياني خؤتةوة دةست ثَيبكةين 
باشرتة ثَيم بَلَي ناوي سيانيت ضية؟

فامتة عومةر عيزةت
لةبنةرةتةوة خةَلكي هؤمةر قةوم بوون؟

باوكم ئةم  خةَلكي هؤمةر قةومم و بن و بنةضةي دايك و 
هؤمةر قةومةيان دروست كردووة

ساَلي ضةند هاوسةرطريت ئةجنام داوة؟
ساَلي 1٩٥٩

ثَيش شةوةي تؤ شوو بكةيت ئةم دَيية ضةند ماَل دةبوو؟
نزيكةي شةست ماَل دةبوو.

ئةوةت  بوو  ضؤن  طوندة  ئةم  بووي  منداَل  كةتؤ  ئةوسا 
لةبريماوة؟ ناودَييةكة هةروةك ئَيستا بوو يان خانووةكاني 

جياواز بوون؟
تَيدا  ماَلَيكي  بضوك  ذورَيكي  بوون  بضوك  ئةوكاتة  ماَلي 
بوو، مةطةر كةسَيكي وةك ماَلي باوكم خانويةكي طةورةيان 

هةبووبيَ .
خانوةكةي ئَيوة ضةند ذور بوو؟

سَي ذوور بوو لةطةَل مةتبةخَيك 
بةضي دروستكرابوو؟ بةبةردوقور يان بةخشت؟

بةبردو قور دروستكرابوون ئةوكاتة وةك ئَيستا بلؤك وشت 
نةبوو.

بذَيوي ذيانتان لةسةر ضي بوو؟
باوكم موَلك و رةزو ماالت و فةالحةتي باشي هةبوو

ذياني ئةوكاتة خؤشرت بوو ياخود ئَيستة؟ 
ذياني ئةوكات زؤر زؤر خؤش بوو 

ئةم دَيية تا كاتي ئةنفال مابوو؟
كة  ئةوانةش  و  مابووةوة  هةندَيكي  رؤشتبوو،  هةندَيكي 

رؤيشتبوون يةكَيكيان لة سةرماَل بوو.
ئةوانةي كة رؤيشتبون بؤ كؤيَ  ضوبون؟

بؤ سلَيماني

ثَيش ئةنفال حكومةت ثَيي وتبون وةرن بؤ موجةمةع؟
بةَلي ثَيطوتبووين.

ئَيوة ِرؤيشنت؟
نا ئَيمة نةرؤيشتني

و  روخينراوة  جار  ئةنفال ضةند  ثَيش  ئَيوة  طوندةي  ئةم 
تؤثباران كراوة؟

رؤذي ضةند جارَيك تؤثباران دةكراين و خؤم و منداَلةكامن 
دةضوينة ناوتونَيلةوة و بةِرؤذ بة تةيارة و تؤث و بة شةويش 
تؤثباران دةكراين و ئةم دَيية لة ساَلةكاني شةستةكانيشدا 

جارَيك سوتَينراوة.
لةسةردةمي كَيدابوو؟

زةعيم صديق
ضةند ماَل سوتَينرا؟

دووكؤالن سوتا
ئةي لةسةردةمي حكومةتي بةعسدا؟

يةكجار 
ثَيش ئةنفال ضةند كةس لةم دَييةدا شةهيد بووة؟

يةكةم كةس صديقي كوخَيا ئةمني لةم شاخة بة تؤثباران 
شةهيد بوو مواليدي 1٩67 بوو وة برازايةكيشم شةهيدبوو

برازاكةت ناوي ضي بوو؟
حةمة صاحل 

بةضي شةهيدبوو؟
و  طرتي  دوكان  لة  خؤي  ماَلي  لة  حكومةت  بوو  سايةق 

شةهيدي كرد
نازانيت كَي طرتي؟

با ضؤن نازامن عةبة كةركوكي3. 
تةنها برازاكةت يان خةَلكي تريشي طرتبوو؟

شوَينَيك  لة  و  يةكة  هةر  بوون  تريش  سايةقي  شةش 
طرتبووني؟

فةرماندةي  دادةنيشت  سلَيماني  شاري  لة  بوو  بةدناو  ثياوَيكي  كةركوكي  عةبة   .3
ئةمين  دائريةي  بةدرةفتاري سةربة  بةدكارو  كة دةستةيةكي  بوو  تةواري  مةفرةزةي 
بؤ  راطةيةندرا  قةدةغةكراو  ناوضةي  ئةوةي  دواي   1٩٨7 لةسالَي  بوون  سلَيماني 
بارانيان  طوللة  طرتوو  ناوجةي سورداشيان  ئةواني دي حةوت شوفرَيي  ضاوترساندني 
عةبةكةركوكي  كة  دةكةنةوة  لةوة  جةخت  هةموو  قوربانيةكان  كةسوكاري  كردن. 

طرتبووني و دواتر دائريةي ئةمين سلَيماني طوللةباراني كردبوون.



75

ئةنفالستان -  ذمارة )11 -12(          

لةبةرضي طرتبووني؟
تةنها لةبةرئةوةي هاتوضؤي ئةم دَييةيان دةكرد؟

ناوي ئةوانةي تر دةزانيت؟
عةتاري  و  بوو  سةرطةَلوو  خةَلكي  رةسول  حاجي  بةَليَ  
مينة رةحة، خةَلكي طوندي تيمار بوو، كوِري كوخَيا طوروني 
كوِري  بوو،  سةرطةَلوو  خةَلكي  مستةفا  جةمال  و  طوَيزيَلي 
مستةفاي فاتاني بوو، هةروابَيتةوة شةريف قةرةنطوييش بوو.

هةمويان ثَيكةوة طوللةبارانكران؟
بةَلَي ئةوانة هةموو سايةق بوون.

ئَيوة نةتاندةزاني وةزعتان خراث دةبَيت و دةبَي بريَيك لة 
حاَلي خؤتان بكةنةوة؟

لةطةَل ئعيدام كردني ئةواندا خةَلكةكة كةوتنة مجوجؤَل و 
هةريةكةو بةاليةكدا ِرؤيشنت 

ئَيوة بؤ كوَي ِرؤيشنت؟
ئَيوارةش دةسيت  باراني كردين وكاتي ناني  عةسر تؤث 
ثَيكردةوة، من لةطةَل كوِرَيكم ضوين بؤ شةدةَلةودوو كوِرم 

بة قسةيان نةكردم هةر لرية مانةوة 
ناويان ضي بوو؟

لةويَ   ئةوة  دواي  ِرؤذي  مانةوة،  لرية  وجةالل  جةمال 
قةومابوو وة تا شةو لةويَ  مابونةوة و دواي ئةوة طاطةلَيكمان 
بؤ  و  بووين  لةوَي  ئةو شةوة  و  بؤ شةدةَلة  هَينايان  هةبوو 

بةيانيةكةي شةدةَلش طريا.
كَي طرتي سوثاي دةوَلةت؟

 لةاليةن جاشة هةولرييةكانةوة طريا. 
ئةوةي تؤ باسي دةكةيت كاتي ئةنفالة من مةبةستم ثَيش 

ئةنفالة واتا دواي طوللةبارانكردني حةوت شؤفريةكة؟
ثَيش حةوت كةسةكة لة سورداش شةرَيَيك بوو عةلي بةط 
و سامي كوذران و دواي ئةوة ضوينة مريطةثان دواي ئةوةش 

ضوينة سةرطةَلوو.
ئةم دَيية ضةند كةسي ئةنفالكراوة؟

نؤزدة كةسي ئةنفالكراوة.
ضةنديان كوِري تؤن؟

سيانيان كوِري منن 
ناوي كوِرةكانت ضية؟

جةمال وجةالل و نورةدين باوكيشيان ناوي حةمة ئةمني 
سةعيد.

مواليديان ضةند بوو؟
جةمال 1٩6٥، جةالل 1٩67، نورةدين 1٩6٩

ذنيان هةبوو؟
نورةدين ذني هةبوو، كوِرَيكي شةش مانطي هةبوو ناوي 

هةذار بوو.
ئةي هةذاريش ئةنفالكراوة؟

لة  ئاوةذَي  الي  توو  كاني  طوندي  لة  ئةنفالةكةدا  لةكاتي 
بةفردا رةق بووةوة

هةذار بة ئةنفال ناونوسكراوة4؟ 
نوسراوة بةالم مامةمَلةم بؤ نةكردووة.

ضؤن نوسراوةو مامةَلةت بؤ نةكردووة؟
نوسراوة بةالم مامةَلةي موضةمان بؤ نةكردووة.

تاكةي هةواَلي كوِرةكانت دةزاني؟
لة دواي سةرطةَلوو بة ثَي بة دؤَلي شَيخ حممةمةدا ضوينة 
بِريبوو  بةفرةكةي  ثَيشمةرطة  بوو  بةفر  هةمووي  ئريان 
دةيانزاني ئةوة روو دةدات، دواي ئةوة ضوينة شاناخسَي و 
مةروَي و لة قورَيةكةي خةندةكة لة كوِرةكامن دابرَيام وة لةوَي 
خةَلكيان بة شؤفَل دةثةرَياندةوة وماوةيةك بة ثَي رَيؤيشتني 
بردميانة  و  لَيهات  لةرزم  و  ثيكابَيكةوة  ضومة  من  ئينجا 
لَيهات  لةرزي  تر  كةسَيكي  بووم،  باش  تا  ثيكابةكة  ثَيشي 
وتيان دابةزة با ئةو بَيتة شوَينت، لةو كاتةدا نورةدينم بيين 
لة لؤريةكدا ومت ئةوة كوِرةكةمة بؤم بانط بكةن ئةويش بة 
باوةش بردمية ناو لؤريةكة تا طةشتمة شاناخسَي و مةرويَ  
دةطةرَيان  دوامدا  بة  كوِرةكانيشم  بوبوو  رةق  طيامن  هةموو 
باوةش  بة  دؤزييانةوة  كة  و  مردووم  من  بوو  وايانزاني 
دايانطرمت و ثشتيان كردمة ئاطرةكة تا طيامن خاو بَيتةوة و 
جةمال ثياَلةيةك ضاي هَينا و بة كةوضك دةيكرد بة دةممةوة 
لةبةفردا  توو  كاني  ضياي  لة  كةس   12٠ نزيكةي  يةكةمدا  ئةنفالي  لةثةالماري   .4
رةقبوونةوةو مردن ئةمة جطةلةوةي خةلَكَيكي زؤرتر لة ناو بةفري ضياو كوَيستانةكان 

لة شوَيين تر رةقبوونةوةو تةرمةكانيان دةست نةكةوتنةوة.
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تا طةرمم بَيتةوة و ِرؤذي دواي ئةوة بة طةالبة برديانني بؤ 
مةريوان و ئافرةتةكان ضوينة ماَلَيك ضوار بؤ ثَينج ِرؤذ لةويَ  
بوين و دواي ئةوة ضوينة دَييةك خةَلك خواردني ثَيدةداين 

ناوي دَييةكة ضي بوو؟
لةوَيوة  و  سةردةشت  ضوينة  ئةوة  دواي  طةناو،  دَيي 
بؤ  هاتينةوة  و  نةماينةوة  لةويَ   بةالم  تر  دَييةيةكي  ضوينة 
سةردةشت و لةويَ  بيستمان وتيان عةفوات دةرضووة، دواي 
ماوةيةك هاتني بؤسونَي و بة شاخَيكي بةفراويدا بة رَيطةدا 
تَيثةرين هةتا طةيشتينة سةنطةسةر، وتيان لةويَ  ئاغايةكي 
باشي لَيية كة ئَيمة طةيشتني ئةو ضووبوو بؤ بةغدا كوِرةكةي 
تاثري ثَيدا تةقيبوو، بة كوِرةكانيان وتبوو دواي ثانزة ِرؤذ 
تةسليمتان دةكةينةوة، بةالم ئةو ئاغاية بة مين وت نةكةيت 
بوو  ئةوة  بكة  ضارةسةرَيكيان  بةَلكو  بكةيتةوة  تةسليميان 
كوَي  بؤ  وتي  لَيبوو  كوِرَيكي  ثريؤت  كوخَيا  دَيكةي  ضومة 
خاملة  ومت  بؤضي؟  وتي  ثريؤت،  كوخَيا  بؤالي  ومت  دةضيت 
سةيارةكةي  سواري  سةركةوة،  وتي  ثَيبوو  سةيارةيةكي 
بووم ضومة الي ئةويش وةرةقةي بؤ هةمويان كرد و هةتا 

طةرَيامةوة بردبويانن تةسليميان كردبوونةوة 
لةطةَل  ضاكةت  كة  ئةوةبوو  بؤ  كردبونةوة  تةسليمي  كة 

بكات يان بفةوتني؟
بؤ ئةوةي بفةوتني

ئةي نايات ثَيتان بَلَي من ضاكةم لةطةَل كردوون نةمدةزاني 
ئةوة روودةدات؟

نةخري بةَلكو دةبَي بَلَي كة فرؤشتمن، دواي بيست شةو، 
ماَلي  بؤ  ِرؤيشتم  بوو  ئةرخةوان  ناوي  بضوكةم  كضة  لةطةَل 
ئاغاكة و ثَيموت كوا كوِرةكامن؟ تؤ وتت ثانزة شةو، بةالم 
لةتاو  منيش  ناتناسم  وتي  ئةو  شةو،  بيست  بة  ئةوةبوو 
نامناسي  ضؤن  ومت  راموةشاند،  و  طرت  سنطيم  كوِرةكامن 
ئةويش  هَينا  كوِرةكامن  بؤ  وةرةقةكامن  كة  كةسةم  ئةو  من 
وتي كوِري ضي؟ ئةوةبوو منيش هامتةوة و سَي جاري تر 
ِرؤيشتمةوة بةالم هةر نةبوو، منيش كؤملدا و وازم هَينا )من 
ئَيستة ئةَلَيم ئةو زؤر بَي ئةقل بوو كة ئةو كات مين نةكوشت 
ضونكة ئةو تواني ئةو هةموو كةسة لةناو ببات بةالم مين 

لةناو نةبرد، من ئَيستة مودةعيم بةسةريةوة سكاالم لةسةر 
تؤماركردووة( 

تؤ نةطرياويت و نةبراويت بؤ نوطرة سةملان؟
ئةو نةيدةزاني كة منيش لة ئريان بووم.

كَي ي تر لةطةَل كوِرةكانت طريان كة تؤ بيانناسيت؟
سَي كوِري خاَلؤزايةكم و حمةمةد و رحيم و محة شوكر 
بوو  ئامؤزايان  بوو وة صةمةديش  ئةوان  ئامؤزاي  و ساالر 
كامةران ثورزايان بوو، بورهان و سةعيد ثورزام بوون، قادر 
ئامؤزامة و مةال و كوِرةكةي و عومسان و عةتار و عومةر و 

شةفيق و رةفيق.
ئةوانة هةموويان لة سونَي ثَيكةوة طريان؟

هةمويان لة ماَلي هةباس بوون ئةو ثياوي ضاك بوو بةالم 
خؤي لةويَ  نةبوو بةَلكو برايم ئاغا تةسليمي كردن.
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ئَيستة برايم ئاغا لة كوَي ية؟
الي كاكة مةسعودة. 

دواي ئةوة سؤراغيان نةما؟
نة ئَيستا و نة ئةوسا بةَلكو هةر بة خةون دةيان بينم بةالم 
ئةو شةوةي كة تةرمةكانيان هَينانةوة بؤ دوكان خةومن ثَيوة 
داية  طووتي  جةمال  بؤماَليَ   هاتنةوة  سَيكيان  هةر  بينني 
جةالل  ئةي  ومت  منيش  هاتينةوة  ئةوة  مةخؤ  خةفةت  ئيرت 
و نورةدين كوان وتي ئةوة لة دواوةن و هةر سَيكيان هاتنة 
ذوورةوة و ومت ئةي هاورَيَيكانتان وتيان داية بة ضاوي خؤت 

جةنازةكانيان دةبينيت و تةنها ئَيمة ماوين.
تا كةي ضاوةروانت كردن؟

تا ئةو شةوةي هاتنة خةوم و ثَييان ومت.
تؤ بةوة دَلنيابوويت كةئيرت نةماون؟

 بةَلَي دَلنيام
كة  روفاتانةن  ئةو  لةناو  كوِرةكانت  تةرمي  كة  دَلنيايت 
هَينرانةوة بؤ مةزاري ئةنفالكراوان و ئَيستا لة قةزاي دوكان 

بةخاك سثريدراون؟ 
بةَلَي دَلنيام.

ضؤن دَلنيايت؟
لةبةرئةوةي هاتنة خةوم و ثَييان ومت

هةَلدانةوةي  لةكاتي  ئةوةية  ماناي  ديارة  قسةكانتدا  بة 
ئةمة كوري  بَلني  ثَيتان  كة  نةبووة  دةليلَيك  طؤرةكاندا هيض 

ئَيوةية؟
نةخري

دادطايي كران  و عةلي حةسةن مةجيد  ئةوكاتةي سةدام 
كةس بة تؤي نةطوت كة برؤيت بؤ بةغداو شايةتي لة دذيان 

بدةيت؟
نةخري

ثَيت خؤش بوو تؤش بضيتة دادطاو شايةتي بدةيت؟
ئةي ضؤن بةالم نةيان بردم كةس ثَيي نةطووتوم.

بة بؤضوني تؤ كَي ماوة دادطايي بكرَيت؟

موستةشارةكان 
دادطا داواي كردون و هةر دةبَيت بضنة بةردةمي دادطا.

ئةمة كةي، كاتَيك كة ئَيمة مردين.؟!!
كَي خةتا بارة كة ئةوان ناضنة بةردةمي دادطا؟

حكومةت.
كام حكومةتةيان؟

ئةوةي خؤمان.
وتت سكاالم لةسةر براياغاي تؤماركردووة؟

بةَلَي مودةعيم لةسةري.
بَيجطةلة تؤ كَيي تر لةكةسوكاري ئةنفالكراوان سكااليان 

لة دذي تؤماركردووة؟
هةر من نيم خةَلكي تريشن.

هةندَي كةس مووضةي ئةنفالكراوةكان وةردةطرَيت بةالم 
بؤ خؤي خةرجي ناكات بةَلكو لة كاري خريخوازيدا بةكاري 

دةهَينن ئةو كارةت ثَي ضؤنة؟
بةَلَي دةزامن زؤر كارَيكي باشة، منيش بةو شَيوةم ضونكة 

ناتوانني ئةو ثارةية خبؤين.
ئةي ضي لَيدةكةيت؟ 

دةيكةم بةخري بؤيان دةيدةم بةمزطةوتَي.
ئةنفاليش  هةركةسوكاري  رةنطة  جار  هةندَيك  ئةي 
لةبةر  دةزامن  منداَل  من  بؤمنونة  بَيت  ثَيي  ثَيويستيان  بن 
هاوكاري  كةسَيك  هَيناوةو  لةخوَيندن  وازي  بَيثارةيي 

كردووةو طةراوةتةوة سةر خوَيندنةكةي؟
ئةوةش خرية بةشي ئةوانةش دةدةم.
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حةمة  ئةمني  حةمة  بوو  تةواو  فامت  ديداري  ئةوةي  ثاش 
وةردةطرن  لةمن  قسة  ئةطةر  ووتي  ثَيشةوةو  هاتة  سةعيد 
هةرضةند  جةماعةت  نوَيذي  بؤ  دةضم  من  دةنا  باشة  ئةوة 
ئةو لةسةرةتاي ديدارةكةمانةوة ئةوةي ثَيطوتني كة دايكي 
لَينازامن،  هَيندةي  من  لةاليةو  زياتري  زانياري  منداَلةكان 
فامتي هاوسةري خؤي  لةطةَل  ديدارةكةماندا  لةكاتي  بةالم 

ثريانة دةطرياو جارجار قسةي دةهَيناية ثَيشةوة. 
باوكي سيَ   بوو،  ئةمني ثريةمريدَيكي روخؤش  مام حةمة 
كوِري ئةنفالكراوة بةناوةكاني )جةالل و جةمال و نورةدين( 
كورةكامن  وتي  ثشرتاستكردةوةو  فامتي  قسةكةي  ئةويش 
بةالم  بوون،  هةالتوو  و سةربازي  بوون  ماَل  كوري  دوانيان 
بَيت كورة طةورةكةم مةيلي ثَيشمةرطايةتي  ئةوةي راسيت 
هةبوو، دةيويست بيَب بة ثَيشمةرطة و ئَيمةش نةماندةهَيشت 

ضونكة ثياوخراث زؤر بوو، بةالم هاوكاري دةكردن.
 مادام ثَيتاخنؤشة لةوبارةيةوة قسةتان بؤ بكةم بةسةرضاو 
ئةوةي لةدملدايةو دةيزامن دةيَلَيم و بةجَيتان دَيَلم ودوايي 
مام  ئةفسوس  التان.  دَيةوة  نيوةرؤية  ناخنواردني  بؤ 
حةمةئةمني فرياي لة ضاثداني طؤظاري ئةنفالستان نةكةوت 
و بةهؤي نةخؤشييةوة كؤضي دوايي كرد. جَيطةى ئاماذةية 
كة بِري )50 $( كؤمةكي بؤ طؤظارةكة دانابوو بةآلم مةرط 
بواري نةدا بؤية لةِرَيي خانةوادةكةيةوة بةدةستمان طةيشت. 
هةرضةندة لةطةَل بةرَيز فةرةيدون كة هاوسةفةرمان بوو بؤ 
ثرسةكةي  ضوينة  بةرَيزة  بنةماَلة  ئةم  ديانةسازييةكةي 
بةالم  بووين،  ثةذارةيان  و  بةشداري خةم  لةكاتي خؤيدا  و 
دةستةي  سةرنوسةرو  بةناوي  لريةوة  خؤيةتي  جَيطةي 
سةرةخؤشي  ثرسةو  ئةنفالستانةوة  طؤظاري  هاوكاراني 
بةرَيزةكاني و  ئاراستةي حاجي فامتةي هاوسةري و كضة 

كةسوكاري بكةين. 

دةقي ديدارةكةى كؤضكردوو:
مادام  ثَيشمةرطة  ببَيتة  كوِرةكةت  نةتاندةهَيشت  بؤضي 

بؤخؤي مةيلي لَييي بوو؟
لةبةر ئةوةي ثياوخراث زؤر بوو.

كةواتة كةئةنفالكرا كةسَيكي مةدةني بوو نةك ثَيشمةرطة؟
بةَلَي وةك عةرزمان كردي بةالم كاتَيك كة ثَيشمةرطة  بةَلَي 
رةبايةكاني دةوروبةرمان كورة طةورةكةمشيان  دةضونة سةر 
لةطةَل خؤيان دةبرد بؤضاوساغي وشةريشي دةكرد، لة ثاشاندا 

حةوت تفةنطيان دايةو كرديان بةبةرثرسي هَيزي ثشطريي.
ئةي كة كورةكانت ئةنفالكراون ضؤن ئيمتيازاتيان موضةو 

زةوييان وةرناطريت؟
ئاخر بةشةهيد ناونوسكراون نةك بةئةنفالكراو.

مامةَلةي  ثَيشمةرطة بؤضي  ببنة  نةبوو  ثَيت خؤش  مادام 
كورة ئةنفالكراوةكانت بة ئةنفال نةكردووةو بة ثَيشمةرطة 

نوسيوتة؟

حةمة ئةمني حةمةسةعيد 

انطومت بضؤ وةرقةي جاش بؤ كورةكانت بكة، بةَلم من ثَيم عةيب بوو، حرسم  "ثَيي

نةيهَيناو ئةوةمان بةسةرهات كة بةسةرمان هات". 
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لةبةرئةوةي وايان ثَيطومت. دوو كورةكةي تريشم تفةنطيان 
ثَيشمةرطة  ئَيمة  راستة  بوون.  بةرطري  هَيزي  و  وةرطرت 
نةبووين بةالم هةر لةخزمةتياندا بووين بؤية وةك ثَيشمةرطة 
حسابيان بؤكردين، فامتةي خَيزانيشم خزمةتي زؤري هةية.

بكردناية  تؤمارتان  ئةنفالكراو  وةك  كة  بوو  باشرت  بةالم 
ئةطةر  تةنانةت  ئةنفالكراون،  خؤيان  لةراسيدا  ضونكة 
تؤمار  ئةنفال  وةك  هةقة  كارابَيت  ئةنفال  ثَيشمةرطةش 

بكرَيت.
بةخواي ئينجا وايان ثَيطوتني.

كَي واي ثَيطوتن؟
دؤست وناسياوي وةك تؤ. 
ئاخر بؤضي وايان ثَيطوتن؟

كة دةزطاي شةهيدان دروست بوو فامت ضووبوو وتبووي 
وغةريب  سةرطةَلوويي  مستةفا  لةوَي  ضية،  مةسةلة  بزامن 
ضي  ئةوة  وتبوويان  بينيبويان  موغاغي  شوانة  و  سةعيد 
ضمان  دةزطاية  ئةم  بزامن  هاتووم  وتبووي  لرية  دةكةيت 
بة  كردبوو  هاوكارييان  ئةوانيش  مةسةلةضيية،  دةكاو  بؤ 
قارةمانةو  زؤر  ذنة  ئةم  طوتبوو  دةزطاكةيان  بةرثرساني 
كورةكاني شةهيدن وهةرئيشَيكي بةئرية هةبَي بؤي نةكةن 
ئَيمة ضةكةكامنان فرَي دةدةين. لةوَي كورةكانيان بةشةهيد 

ناونوس كردبوو٥. 
وتت فامتةي خَيزانيشم خزمةتي زؤرة؟ 

بةَلي هةيةتي 
خزمةتي وةكوضي؟ 

هةموويان  هاتن  سلَيمانيةوة  لة  ثاس  شةش  جارَيكيان 
كؤتةَلةوة  لةثشيت  ثَيبوو  ثَيشمةرطةيان  كةسوكاري 

دايانطرتن.

تايبةتيش  سةنطةرو  بةشةهيداني  بوو  تايبةت  شةهيدان  دةزطاي  ئةوكاتة   .5
كة  دةكرد  ناونوس  وهةرئةوانيان  كوردستان  نيشتماني  يةكَييت  بةشةهيداني  بوو 
ليثرسينةوةوةو  بؤ  دةزطايةك  هيض  هَيشتا  ببوون،  شةهيد  يةكَيتيدا  لةريزةكاني 
بؤية  نةبوو،  ئيمتيازوموضةيةكيشيان  هيض  نةببوو،  دروست  ئةنفالكراوان  بةدواداضوني 
بةرثرسانةوةو  لة  بوون  نزيك  ئةوكةسانةي  يان  ئةنفالكرابوون  ثَيشمةرطانةي  ئةو 
بؤ  ييان   2٠٠ موضةيةكي  و  دةكردن  تؤماريان  سةنطةر  شةهيدي  وةك  ئةنفالكرابوون 

دةبردرايةوةوة.

بؤضي دايانطرتن؟ كيَ  داي طرتن؟ 
بؤالي  برؤن  نني  عرياقي  ئَيوة  ووتي  هَيناني  حكومةت 
كورةكانتان ئةوانة بةكرَيطرياوي ئريانن. بائةوان خزمةتتان 
لرية  ئَيمة  دَيييةي  ئةم  هاتنة  خةَلكة  هةموو  ئةو  بكةن، 
خزمةمتان كردن، فامتة زؤر ئازايانة قؤَلي لَي هةَلكردو زؤر 
راخست  مةكتةبةكةي سفرةيان  لةكن  ماندووبوو،  ثَييانةوة 
نانيان دانَي و لة سةرطةَلووةوة ثَيشمةرطة كامريايان هَيناو 
رةمسيان طرتن، كورة باسي ضي بكةم ئةوةندةمان باسكرد 

تةواونابيَ .
مابي  شتَيكت  ئةطةر  تؤ  نةماوة  ثرسيارَيكم  هيض  من 
وبالةجةماعةتيش  نوَيذةكةت  بؤ  بضؤ  دةنا  بكةي؟  باسي 

دوانةكةوي؟
كورة قسة زؤرةو تةواو نابَيت 

راست دةكةي بةالم قسةيةك كة هةستت كردبَيت ثَيويستةو 
حاجي فامت لةبريي ضووبَيت؟

دةجار  بَلَي  تؤ  كورة  جارَيكيان  بَلَيم  ض  ئينجا  وةالهي 
ثَييانطومت بؤناضي لةالي فَلن وفيسار رةيس جاش وةرقةيةك 
بؤ ئةوةي سةالمةت بن؟ منيش طومت  بؤ كورةكانت بكةيت 
بؤ  وةرةقةيةكيان  بضم  بوو  عةيب  ثَيم  وةبيلهي  وةالهي  نا 
هات،  كةبةسةرمان  بةسةرهات  ئةوكارةساتةمان  ئيرت  بكةم 
هةتا ئةم كاتةي كةوا ثَيوةي دةناَلَينني وبةرَيزت ثرسيارمان 

لَيدةكةيت.
كَي بوو ئةوةي كة ثَيي طوتيت بضؤ وةرةقةي جاشَييت بؤ 

كورةكانت بكة؟
جاوةال كَي بوو بةعزيك كةس وايان ثيدةطوومت بةالم من 

حرسم نةيهَينا ئةوة بكةم.
ثَيبَلَي  ئةوةم  بةالم  بؤ جةماعةت  زؤر سوثاس تؤش بضؤ 

قايليت ئةم قسانةت بَلو ببنةوة؟
ئَيمةتان  كةهاتون  بةخريبني  ياخوا  ئةريوةال  بةَلَي  بةَلَي 
بةسةركردووةتةوةو ثرسيارمان ليدةكةن بةخريَين سةرضاوان. 
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فةرةيدون  كاك  لةطةَل   2014 شوباتي  مانطي  كؤتايي 
ضاوشني بةنيازى ديدارى خانةوادةيةكى ئةنفالكراو ضوين 
لة  دَلطرية  خنجيلنةى  طوندَيكى  هؤمةرقةوم،  طوندى  بؤ 
رَيطاى  سةر  كةوتووةتة  سورداش.  ناحَيى  رؤذهةآلتى 
دابان  سةركةشى  ضياى  بن  لة  مريطةثان  طةشتيارى  دؤَل 
ئةنفال  لةثةالمارى  طوندةش  ئةو  ضةرماوةند،  ضياى  و 
قؤناغى يةكةمدا خةَلكةكةى ئاوارةى ئريان بوون، بةآلم بة 
ثروثاطةندةى لَيبوردنى طشتى طةراونةتةوة بؤ نيشتمان، و 
18 طةجنيان خؤيان رادةستى جاشةكانى براياغاكردبوو، 
ئيستخباراتى  رادةستى  داَلدةدانيان  برى  لة  ئةو  بةآلم 
هةموويان  كردبوون، سةرئةجنام  24ى ضوارقورنةي  تيثى 

ئةنفالكران و جارَيكى تر نةبينرانةوة. 
لة  ئةنفالدا  تاوانى  لة  برايةكيان  ياخود  كورَيكيان  هةموويان  كة  ئةجنامدا  كةسَيكدا  ضةند  لةطةَل  ديانةمان  طةشتةكةماندا  لة 
دةستدابوو، يةكَيك لةو كةسانةى ديانةمان لةطةَلدا سازكرد نازةنني تةيفور بوو، هةرضةندة شوَينى ديانةكةمان بؤ ئةو زؤر طوجناو 

نةبوو، بةآلم لةوكاتةدا ناضاربووين دةرفةت لة دةستنةدةين، سةرئةجنام ئةم ديدارةى لَيكةوتةوة. 

 دواى ساَلَيك وتيان ئةنفالكراوةكان بةربوون وا لةماَل برامياغان لةطةَل دايكم ِرؤشتني 
بؤماَليان، بةآلم تةنها كةلوثةلةكانيانى لَيبوو. 

نازةنني تةيفور حسني:

ئةطةر ناوى سياني خؤت بلَييت؟
نازةنني تةيفور حسني، لةدايكبووى 1968، طوندى هؤمةر 

قةوم
تاضةندت خوَيندووة؟

تةنها هةتا ثؤل ضوارى سةرةتاييم خوَيندووة. 
لة كوَي ضويتة قوتاخبانة؟

هةرلة طوندةكةى خؤمان لة هؤمةر قةوم
ضةند كضى تر لةطةَل تؤدا دةياخنوَيند؟

وةآل زؤر بوين
كةواتة كضانى هؤمةر قةوم زؤريان خوَيندةوارن؟

بةَلَي
هاوسةرطرييت كردووة؟

بةَلَ 
ساَل ضةند هاوسةرطرييت ئةجنام داوة؟ 

ساَل 2004 
نازةنني خان تؤ ضةند كةس لة خانةوادةكةتان ئةنفالكراون؟

دوو كةس ئةوانيش باوكم و برايةكم. 
ناوي براكةت ضية؟

باوكم تةيفور و براكةم ناوى عومسان و مواليدى ساَل 1970
ذنى نةهَينابوو؟

نا نةخري هَيشتا هةر سةَلت بوو
هؤمةر  ئةوكةسانةى  لةطةَل  هةر  تؤش  براكةى  و  باوك 

قةومدا طرياون؟
بةَلَي هةموويان بةيةكةوة بوون. 

هةرئةوةندةت دةزانى كة ئةوانيش الى برايم ئاغا طرياون 
و دواى ئةوة سؤراغيتان نةدةزانى؟

بةَلَي، من لةطةَلياندا بووم كة لة ئريان طةِراينةوة
بِريارتاندا  ئريان  لة  ضؤن  بكة  باس  بؤ  ئةوةم  جارَى 
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بطةِرَينةوة؟
بؤية  بوو  ناخؤش  زؤر  وةزعمان  بووين،  ئاوارة  لةوَى 

بِريارماندا بة قاضاغ بطةِرَيينةوة
كَي ئةوبِريارةيدا خؤتان ياخود كةسَيك هةبوو ثَيشِرةويتان 

بكات؟
دواى ئةوةى ثياوةكان ثرسورايان بةيةكرتى كرد بةكؤمةَل 

ئةو بِريارةياندا
نيازى  حكومةت  دةزانى  نةتان  بوو  راتانكرد  ئَيوة  ئةى 

خراثة و طوندةكان وَيران دةكات ودةتان طرَيت؟
بكات  بؤ  وةرةقةمان  ئاغا  برايم  الى  دةضينةوة  ومتان 
ودةِرؤينةوة بةاَلم هةتاوةكو ئَيمة وةرةقةكامنان كرد ئةوان 

لةوَى طريان و برايم ئاغا تةسليمى كردبوون. 
ئةوكاتة برايم ئاغا كاري ضى بوو؟ 

جاش بوو، موستةشارى حكومةت بوو. 
بة بريت دَي كة ئَيوة طةِرانةوة ضةند كةس دةبوون؟

ناوضةى ئَيمة دؤَل جافايةتى شةست كةسى لَيبوو 
هةموتان طةِرانةوة؟

بةَلَي 
هةموتان تةسليمى برايم ئاغا بونةوة؟

بةَلَي
ماَل ئَيوة ضةند كةس بوون؟

من و باوكم و براكةم
ئةى دايكت لةطةَلتان نةبوو؟ ئةو لةكوَي بوو؟

دةسطريكردنى  فةرمانى  باوكم  بوون،  لةسلَيمانى  ئةوان 
هةبوو، من لة هؤمةر قةوم بوم، ببووم بةبنةوانيان1 ئةوةبوو 

ئةو ئَيوارةية هريشكراية سةرمان و ِرؤشتني. 
بؤكوَى رؤيشنت هةريةكسةر رؤيشنت بؤئريان.؟

بةآلم  دةضني  بؤكوَى  نةماندةزانى  بؤخؤمشان  لةثَيشةوة 
وةزعةكة زؤرخراث بوو هةتا ئريان نةطريساينةوة.

كة طةِرانةوة و هاتنة سةر سنور ضؤن طريان؟ خؤتان ضون 
تةسليم  ناضاربوون  طرياو  دةورتان  ياخود  بونةوة  تةسليم 

بن؟

طوندنشينانى  لةزمانى  زؤرجار  سةرمالَة،  ئافرةتى  لةبناوان  مةبةست   .1
لةم  مةبةست  بناوان  دةلنَي  ماَل  بةكابانى  كوردستان  ناوضةكوَيستانةكانى 

ووشةية سةرضاوةى ئاوةدانى مالَة.

نزيكةى  جارَيكيان  (بؤسةوة،  )كةمني  كةوتينة  دووجار 
رَيدا  قاضاخة  بة  شَييَن  لة  ِرؤشتني  سةعات  شةش 
ئيسراحةمتان كرد  ئَيمة كةمَيك  بوو،  لةطةَلدا  ضاوساغمان 
و ئةوان كةوتنة كةمينةوة و قاضاخضيةكيش كوذرا، ناضار 
طةِراينةوة بؤ شوَينى خؤمان بة شةش سةعاتى تر ئينجا 
شَييَن  لة  ِرؤذ  دة  ماوةى  خؤمان  شوَينى  طةيشتينةوة 
ثةيدا  ترمان  دةليلَيكى  بووين،  لةمزطةوتةكةدا  ماينةوة 
كردوو بة دوو شةو و دوو ِرؤذ طةشتينة دَييةك لة زولكانى 
سةرجؤ لةثشتى سةنطةسةر، لةوَيوة باوكم و كاك عومسان 
برايم  بؤماَل  بوو ضوون  تريش  كَيى  نةماوة  لةبري  ئةوةم  و 

ئاغا.
ضاوساغةكةتان ناوى ضي بوو؟ كَى بوو ناسياو بوو؟

وابزامن ناوى ِرةسوَل بوو خةَلكى شَييَن بوو
بةثارة هات لةطةَلتان؟

و  بكات  بؤ  وةرةقةيان  كة  ئةوَي  ضوبونة  ئةوان  بةَلَي، 
بطةِرَينةوة ئةوةبوو ئةويش لةوَى تةسليمى كردبوون 

وةعدى دابوو كة بَينةوة وةرةقةيان بؤ دةكات و وةعدةكةى 
شكاندبَيت؟

ثَيشرت  ئةو  و  ِرؤشتبوون  ئةمان  كة  بوو  بَيئاطا  ئةو 
ماَل  ضومةوة  من  لةوة  ساَلَيك  دواى  نةكرابويةوة،  ئاطادار 
برايم ئاغا تةنانةت جانتا و كةل و ثةل ئةو كةسانةى كة 
تةسليمى كردبوونةوة هةر لةوَى بوو تةنانةت تةسجيلَيكى 

خزمَيكمانن ناسيةوةو بؤم هَينايةوة 
هةرضيت بويستاية دةتتوانى بيهَيين بة ئاسانى؟

بةَلَي، هى سةمةديشم ناسيةوة ثِربوو لة شت نةمهَينايةوة 
و هةندَيكيان قفَلةكانيان شكابوو 

ئَيستة ثةشيمان نيت لةوةى نةتهَيناوة؟
لة  كِريبوو  زؤرم  شتى  خؤشم  تةنانةت  ثةشيمامن  زؤر 
سةيتةرةكةى ضوار قوِرنة دايان بةزاندين هةمويان هةَلِرشت 
باران  تؤث  ترسى  لة  ومت  كوَيية  هي  شتانة  ئةم  وتيان  و 

هاتوين بؤ ماَلة خزممان بؤ قةاَلدزَي
ئَيوة نةطريان؟

ئَيمة نؤ ئافرةت بووين نةطرياين و سوارى سةيارة بووين 
بؤ ِرانية و لةوَيوة بؤ سلَيمانى.
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هةندَي كةس ذن و منداَلةكانيشيان طريان؟
بةَلَ ئةوةى لة سةيتةريةكةى سونَيوة هاتيَب طرياوة بةاَلم 

ئَيمة بة قاضاغةِرَيدا هاتبوين لة ِرةزطة ودؤَلة كؤكة
واتا هةتا دواى ساَلَيك كةل و ثةلةكانتان لةوَي بوون؟

وتيان  هات  بؤ  هةواملان  ساَلَيك  دواى  ئَيمة  بةَلَي 
ئةنفالكراوةكان بةربوون و لةوَين ئَيمةش لةطةَل كاك حةمة 
باجى  و  دايكم  لةطةَل  تَيدابوو  ئةويشى  كوِرى  كة  كةريم 
لةقاتى  لَيبوو  ثةلةكانيانى  و  كةل  تةنها  ِرؤشتني  خاتوون 

سةرةوة
تا كةى ضاوةِروانى باوك و براكةت كرد؟

هةتا ِروخانى سةدام ئينجا دَلنيا بووين لة نةمانيان. 
دواى ئةوة تؤ لةالى كَي دةذيايت؟

الى دايكم و برام. 
بؤضونتان ضؤن بوو سةبارةت بة دادطاييكردنى سةدام؟

بكةوتاية  بةردةستمان  طةر  بوو  ثَيخؤش  زؤرمان 
خوَيناوةكةيان دةخواردةوة. 

سةيرى هةموو دادطايى كردنةكةت دةكرد يان تةنها هي 
ناوضةى خؤتان؟

سةيرى هةمويان دةكرد.
ثَيويستة كَيى تردادطايى بكرَيت؟

ثَيش هةموو كةس برايم ئاغا و ئَيمة هةموومان داوامان 
ئةو  ضؤن  ئةوةية  كوردستان  هةرَيى  حكومةتى  لة 
تةسليمى  ئةويش  كرد  تةسليم  ئَيمةى  كةسوكارةكةى 

دادطاى بكات و بة سزاى خؤى بطةيةنَيت
بةاَلم ئَيوة تةنها داواتان هةية نةك سكاآل؟

زؤرمان هةوَلداوة
سكااَلتان لةسةر تؤمار كردووة؟

من نةِرؤشتوم بةاَلم وتويانة ِرؤشتوين
ضي هةية سةبوريت بدات و بتةوَى باسى بكةيت؟

خؤم  ضونكة  دةلةرزَي  طيامن  و  ثِرة  دَل  كات  هةموو  من 
لةطةَليان بووم بؤ هةركوَي ِرؤشتنب.

كض  طواية  دةكرَي  باس  تةلةفزيؤن  لة  كة  بابةتةى  ئةو 
كض  براكةم  كة  باشرت  نةتوتووة  قةت  ميسر  بة  فرؤشرابَيت 

نةبوو؟

سةدان جار وة ئةشلَيم باشبوو كة ئَيمةش نةطرياين 
ئةى ئةوانيش بةشَيك نني لة ئَيمة؟

بةَلَ، هيض فةرقى نيية ضونكة ئةويش كوردة
بؤضى بينينى مةمكة مذةى منداَلَيك لة طؤِرى بة كؤمةَلدا 
ئةوةندةى ئةوة نامان و روذَينَيت كة دةَلَيني ئافرةتَيكمان لة 

ميسرة و هيض شتَيك لة دةسةاَلتى خؤيدا نةبووة؟
بةَلَي، بة زؤر بووة و دةسةاَلتى خؤى نةبووة من ئَيستةش 
زؤرى  خةفةتى  من  هةَلدةدرَيتةوة  كؤمةَل  بة  طؤِرَيكى 
ثَيدةخؤم و كاتَيك كة تةرمةكانيان هَينايةوة من خةريك بوو 

تَيك دةضووم. 
ئةنفال  ثَييانواية  كة  كةسانةى  ئةو  دةربارةى  ضية  ِرات 
طوندَيكى  كاتَيكدا  لة  طرتؤتةوة  طةرميانى  ناوضةى  تةنها 
ئةم  و  ئةنفالكراوة  نؤزدة كةسى  قةوم  بضوكى وةك هؤمةر 

خةمة بكةين بة خةمى هةمومان نةك تةنها طةرميان؟
طلةيت ضية لة حكومةتى هةرَيم؟

بة  و  ثَيشمةرطة  بؤ  بوو  بارةطايةك  وةك  ئَيمة  ماَل 
لةطةَل  مةفرةزةيةكى  ودايم  ئامرمةفرةزة  دةوت  باوكميان 
خؤيدا دةهَينايةوة من بؤخؤم ئةوكاتة منداَل بووم هةندَي 
دراوسَيمان  فامتى  باجى  بؤالى  دةِرؤشتم  نةدةزانى  شتم 
قةد حةوت  بة  و  فريى دةكردم و خواردمن دروست دةكرد 
ثَيشمةرطة خزمةمت كردووة، بةاَلم هةتا ئَيستا يةكَيتى هيض 
ئةنفالكراوةكانيشمان  موضةى  و  نةبووة  من  بؤ  سودَيكى 
كة بؤيان دابني كردووين خؤ خريمان ثَيناكةن، ئةوة حةقى 

خؤمانة 
طلييةكةت لة حكومةتة ياخود لة يةكَيتى؟

لة يةكَيتى ضونكة من سةر بة يةكَيتى بووم و ئَيستةش 
لةناوياندام 

تؤ مادام دةَلَييت من يةكَيتيم ئةوةيان رَيطةى ترت هةية 
ئؤرطانى خؤت هةية دةتوانى ثَييان بَلَييت؟ 

لة  و  دةدةمَي  ِراثؤرتيان  و  دةَلَيم  ثَييان  كات  هةموو 
كؤبونةوةكاندا قسة دةكةم بةاَلم هيض سودى نيية

ِرات ضيية دةربارةى ئةوةى لة يادةكاندا ئيسكو ثروسكى 
لة  ثريةمريدَيك  ياخود  منداَلَيك  الشةى  ياخود  تةرمَيك 

تةلةفزيؤن نيشان دةدةن شتَيكى باشة ياخود خراثة؟
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زؤر خراثة و ثَيى تَيك دةضم.
بؤضى كةسوكارى ئةنفال خؤيان قسة ناكةن؟ ضى ثَيويست 

دةكات ئَيسكو ثروسكى تةرمَيك ثيشانى منداآلت بدةن؟ 
هيض ثَيويست ناكات.

تةنها  نةداوة  ثيشان  ناِرةزاييةتيةكتان  هيض  ئَيوة  بةاَلم 
طلةيى كردن شتَيك دةطؤِرَى؟

نةخري.
كةواتة ئَيوة ثَيتان باشة تةلةفزيؤنةكان لة يادةكاندا ضي 

ثَيشكةش بكةن؟

نيشان  تةرمةكامنان  و  بكةن  ئةوة  ئةنفال  بؤ  باشة  ضي 
نةدةنةوة

هةتاكةى دةتةوَي بة طريان طوزارشت لة ئةنفال بكةيت؟
هةتا ئةو ِرؤذةى دةمرم 

بؤضى؟
هةموو  و  لةطةملانداية  هةميشة  يادطاريةكانيان  ضونكة 

لةبةر ضاوماندان

ئةو قسةيةي سةرؤك نةيهَيشت تةواوي بكةم !!

لة  ثَيشوازي  مةراسيمي  دواي  ئايار  )7(ي  بةرواري 
جَيطري  بانطهَيشيت  لةسةر  بةكؤمةَل  طؤري  دةربازبوواني 
سةرؤكي حكومةت كاك عيماد ئةمحةد لةطةل دةربازبواني 
لة  خؤي  لةنوسينطةي   )1:30( كاتذمري  بةكؤمةَل  طؤري 
ئةجنومةني وةزيران ئامادة بووين.. لةكاتي ديدارةكةدا كة 
لةحكومةت  ضييان  دةربازبوانة  ئةم  سةرئةوةي  هاتة  قسة 

دةويَ  روي دةمم كردة جَيطري سةرؤك وةزيران: 

مامةلةيان  سومبل  وةك  دةبيَ   جؤرةكةسانة  ئةم   : وومت 
هؤَلؤكؤست  دةربازبواني  بؤمنونة  بكرَيت،  لةتةكدا 

سةرنوسةر 

يةكةم  سةرثَي،   كةوتة  حكومةتةكةيان  هةرئةوةندةي 
قوربانيةكاني  بةهةندطرتين  لَيكردةوة  برييان  كة  كارَيك 
كردبوو،  هاوسةرطرييشيان  ئةوانةي  بوو،  هؤلؤكؤست 
سةرؤك  جَيطري  بةداخةوة  بةآلم  بؤهَينان..  ذنيان  دوبارة 
لةدةم  قسةكةي  يةكسةر  بطةيةمن  مةبةستةكةم  نةيهَيشت 
باذني  لَيبهَينة  وازيان  كاكة  نا  )نانا  ووتي:  وةرطرمتةوةو 

ترنةهَينن..ئةو ثرسيارةيان تةرك بكة(.. 

بؤبهَينني  باذنيان  بليم  نةبوو  مةبةستم  من  هةلبةت 
ضونكة ئامادةنيم ئةو شةرة لةطةَل حاجي ذن و سيوةخان و 
خامنةكاني تر بةرثابكةم كة دةزامن رَيزم دةطرن.. مةبةستم 
بوو بلَيم جولةكةكان بؤية ئةوةيان كردو ياساي تايبةتيان 
قوربانيانة  ئةم  رةضةلةكي  بوو،  مةبةستيان  دةركرد،  بؤ 

نةفةوتيَ ..

لة  بري  ئاوا  كورد  ئَيمةي  ئايا   
دةربازبوةكان دةكةينةوة؟ هةلبةتة 
ثرسيارةش  ئةو  دةبَيت  نةخري 
نةبوون  كةم  ضونكة  بكةين  تةرك 
تاكة  ئةنفال  قوربانيانةي  ئةو 
لة  كةضي  دةربازببوو  كةسَيكيان 
شةري ناوخؤدا ئةو تاكة كةسةش 

كوذرا !!
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ديدارى  نيازى  بة  شوباتى/2014  ناوةراستى 
خانةوادةيةكى ئةنفالكراو ضوين بؤ طوندى هؤمةرقةوم، 
ناحَيى  رؤذهةآلتى  لة  دَلطرية  خنجيلنةى  طوندَيكى 
طةشتيارى  دؤَل  رَيطاى  سةر  كةوتووةتة  سورداش. 
وضياى  دابان  سةركةشى  ضياى  لةبن  مريطةثان 
يةكةمدا  ئةنفال  لةثةالمارى  ئةوطوندة  ضةرماوةند، 
خةَلكةكةى ئاوارةى ئريان بوون، بةآلم بة ثروثاطةندةى 
 18 و  بؤنيشتمان  طةراونةتةوة  طشتى  لَيبوردنى 
طةجنيان خؤيان رادةستى جاشةكانى براياغا كردبوو، 
بةآلم ئةو لة برى داَلدةدانيان رادةستى ئيستخباراتى 
تيثى 24ى سوثاى كردبوون لة ضوارقورنة، سةرئةجنام 

هةموويان ئةنفالكران و جارَيكى تر نةبينرانةوة. 

لةطةَل ضةند كةسَيكدا ئةجنامدا كة هةموويان كورَيكيان  بةرَيز فةرةيدون ضاوشني ياوةرى كردم، ديانةم  براى  لةوطةشتةدا كة 
ياخود برايةكيان ياخود زياتريان لة تاوانى ئةنفالدا لةدةستدابوو، يةكَيك لةوكةسانةى ديانةم لةطةَلدا سازكرد ثياوَيكى روخؤش 
سوثاكرابوو. رادةستى  جاشةكانةوة  لةاليةن  طةجنيشى  كورَيكى  مردبوو،  ئريان  لة  كورَيكى  ئةويش  رةسوَل  بةناوى صديق  بوو، 

لةديانةكةيدا سديق ثةردة لةسةر هةنديك تةمومذيش الدةبات بفةرموون ئَيوةو دةقى ديانةكة.

موستةشارةكة وتى: من سوَيندم بؤ حيزبى بةعس خواردووة كة خيانةتى لَينةكةم 
ئةطةر تةسليميان نةكةم ئةوة خيانةمت كردووة. 

سديق رةسول حسني

با لةناوى خؤتةوة دةست ثَيبكةين ناوى سيانيت ضية؟
صديق رةسول حسني
تةمةنت ضةند دةبَيت؟

سال 1955 لةدايكبووم 
لةبنةرةتةوة خةَلكى هؤمةر قةوميت؟

بةَل بن و بنةضةم هةرلةم هؤمةرقةومة بووين 
ثَيش ئةنفال هؤمةر قةوم ضةند ماَل بوو؟

 ضل و ثَينج ماَل بوو
قةوم  بطاتة سةرتان و سوثا هؤمةر  ئةنفال  ئةوةى  ثَيش 

بِروخَينَى، ضةندجار بؤمبارانكراوة ياخود ِروخَينراوة؟
هةموو  وضواردا  حةفتا  لة  و  دةكراين  تؤثباران  دايم  بة 

ِرؤذَيك تؤثباران دةكراين 

ضةند جارسوتَينراوة لة كؤندا؟
يةكجار لة ساَل شةست و نؤدا

هةموو دَيييةكة سوتَينرا؟
ضوار يان ثَينج ماَل نةسوتان

لةم طوندةدا ضةند شةهيدتان هةية؟
نؤزدة ئةنفاملان هةية و سَي شةهيدى تريشمان هةية. 

ئةنفالكراوةكان هةموويان خةَلكى مةدةنى بوون؟
بةَلَ هةمووى كاسبى ماَل خؤى بوو.

كة  كةسانةى  ئةو  لةطةَل  ضية  يادةوةريت  خؤشرتين 
ئةنفالكراون؟

ِرؤذَيكيان صةمةد و ضوار كةسى تر بون لة ذَير دارَيكدا 
وةرة  ومت  ثَييان  ثَيبوو  كؤداكيان  كامريايةكى  دانيشتبون 
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وَينةية  ئةو  ئَيستةش  هةتا  بطرين،  ثَيكةوة  وَينةيةك  با 
و  ناوةكانى صةمةد  بة  لةو كةسانة  لة خةياملداية و سَي 

كامةران و شةفيق ئةنفالكران.
ئةو وَينةيةت نةماوة؟

نةخري نةمماوة.
و  بووة  زؤر جوان  بةالتةوة  دَيية  ئةم  دابونةرَيتَيكى  ضى 

ئَيستة نةماوة؟
كاتَيك كة ناخؤشييةك يان ثرسةيةك دةبوو هةر كةسة و لة 
ماَل خؤيةوة نانى دةبرد بؤ مزطةوت هةموويان ثرسةكةيان 
بةهى خؤيان دةزانى لة خؤشيشدا هةروابووين لة سةربان 

شاييمان دةطريَِا. يان ئةو كاتانةى دةضوين بؤ شار.
كام شار مةبةستت كوَيية؟

دةضوين بؤ سلَيمانى.
ئةوةندة  شارَيكى  سلَيمانيش  بويت  طةنج  تؤ  كة  كاتَى 

طةورة نةبوو؟
ئةوكات من لةطةَل باوكم بة كاروان هةجنريمان دةبرد بؤ 
بوو  تَيدا  خانَيكى  طةورة  مزطةوتى  بةرامبةر  لة  سلَيمانى 
بوو،  فلس  ثةجنا  بة  دَيت  بريم  دةبةستةوة  تَيدا  واَلخيان 

حةمامَيكيشى لَيبوو ناوى قشَلة بوو.
ضويتة ئةو حةمامة؟

بةلًَ تةنها يةكجار
بة ضةند ِرؤذ دةطةشتنة سلَيمانى؟

نوَيذى بةيانى لريةوة بةِرَي دةكةوتني بؤ عةسر دةطةشتينة 
ئةوَي.

لةوَي شتتان دةكِرى و دةطةِرانةوة؟
لةالى خانةكةوة شوَينك هةبوو وةك عةلوة لةوَي بارةكةت 
لة واَلغةكةت نةدةكردةوة و بارةكةت دةبرد بؤ دوكانى ئةو 
و  دةكِرى  شتمان  ئةوة  دواى  كِريبويت.  لَيى  كة  بةقاَلةى 

دةطةِراينةوة.
ئةو ياريانة ضني كة لةسةردةمى منداَليدا زؤرحةزت لَييان 

بوو وة بريت ماوة؟
هةملاتني و سَيباز 

ضةنديان  دةكردن  لةطةَل  ياريانةت  ئةو  كة  ئةوانةى 
ئةنفالكراون؟

تةنها عومسان. 
ئةى لةخانةوادةكةى خؤتان كَيت ئةنفالكراوة؟

كوِرَيكم
ناوى ضي بوو؟

بورهان
مواليدى ضةند بوو؟

1970
ذن و منداَل نةبوو؟

نةخري
لةطةَل هةذدة كةسةكةى تردا ئةنفالكرا؟ 

بةَلَي ئةو لة ماَل خاَل بوو لةطةَل خاَل ئةنفالكرا
ماَل خاَل لة كوَي بوو؟

هةرلرية لة هؤمةر قةوم بوون.
لة هؤمةر قةوم طريان يان كة لة ئريان طةِرانةوة؟

ناوى  قةاَلدزَي  لة ثشتى  دَييةك  لة  طةِرانةوة  لة ئريان  كة 
و  كوِرةكةت  وتيان  ناردم  بؤ  هةواَليان  خوارووة،  زوركانى 
منيش سةيارةيةكم  لةوَين  وا  هاتوونةتةوة،  تر  كؤمةَلَيكى 

طرتوو ِرؤشتم بؤ زوركان.
كَي هةواَل بؤ ناردى؟

ثَياوَيكيان لةو دَييةوة ناردبوو من نةمدةناسى كة وتيان 
وتيان  ضية  بضوك  ئاغاى  ومت  بضوك  ئاغاى  ماَل  بضؤرة 
ئةميش  و  دادةنيشَيت  سةنطةسةر  لة  طةورةمان  ئاغاى 
لةو  ئةمشةو  وتى  و  ئةوَى  ضوومة  منيش  ئةوة،  جَيطرى 
ئاغاى  برايم  تةسليمى  لريةش  و  ئرية  هَيناوياننةتة  شاخة 
ئاغا بوون، منيش ضومة ماَل  بايز  سةنطةسةر و عةباسى 
تةسليم  ئةوان  و  خوارد  نامن  لةوَى  نيوةِرؤ  ئاغاو  بايز 
كردن،  لةطةَل  قسةشم  و  كرابوون  سجن  بةَلكو  نةكرابوون 
تةسليم  ئةمانة  بؤضى  تؤ  ئاغام  وت  ئاغام  برايم  بة  دواتر 
دةكةيت بؤ بةريان نادةيت بؤخؤت و بؤئَيمةش ضاكرت نية؟ 
ياخود با هةرلةالى خؤت مبَيننةوة وةك كوِرى خؤت ئةويش 
خواردووة  ياسايم  سوَيندَيكى  من  طوتى  دامةوةو  وةآلمى 
ومت  منيش  ناشكَينم.  سوَيندةش  ئةو  بةعس،  حيزبى  بؤ 
خواردووة  بةعس  حيزبى  بؤ  سوَيندم  من  وتى  لةبةرضى؟ 
واية  ماناى  نةكةم  ئةوة  ئةطةر  لَيبكةم  خيانةتى  نابَيت  و 
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خيانةمت لة حيزبى بةعس كردووة منيش ومت ئةمة خيانةت 
نيية بةَلكو ئازادكردنة. 

ئةوة كاميان بوو؟ براياغا ئاغاى طةورة يان بضوك بوو؟
نا ئاغاى بضوك لةو دَيية بوو كة يةكةجمار ضووم بؤالى 

برايم ئاغا ئاغاى طةورة بوو.
لة كوَي برايم ئاغات بينى؟

ئةو  البوو،  عةسكةريةشى  و  شورتة  خؤى  ماَلةكةى  لة 
كاتةى من لةوَي بووم لة حةرةسةكةى ثرسى ضةند كةسن 

وتى تا ئَيستا شةست و دوو كةسن.
ئةوانةى كة بينينت كَي بوون؟ كَيى ناسراوى تَيدابوو؟

تةنها عومسامن لَيدةناسى. 
نهَينيةك  راسثاردةيةك  ثَينةطوتى  هيضى  عومسان  ئةى 

لةسةر طريانيان؟
كةوة.  فريامان  طوتى  ئةوةندة  تةنها  نةطووت  ناهيضى 
ئةوانةى دةمناسني لةوالتربوون نةيان دةهَيشت بيان بينم، 
ضوارى  و  بيست  فريقةى  بؤ  بردبونى  ئاغا  برايم  دوايى 

ضوارقوِرنة و هةر ئةو شةوةش بردبونيان بؤ هةولري 
ئَيوة قائيدى ئةو فريقةيةتان نةدةناسى؟

نةخري
ِرؤذَيك لة ِرؤذان حةزت كردووة بزانيت ئةو قائيد فريقةية 

كَي بووة؟
بةَلَي

ئَيوة سكااَلتان لةسةر برايم ئاغا تؤماركردووة؟
ضةند جارَيك، جارَيكيان لة سلَيمانى ثااَلس الى دادطاى 

بااَلى تاوانةكان. 
ئةى سكاآلكانتان بةكوَى طةيشت؟

هةروةكو خؤيةتى ضاوةروانني.
تا  بَلَي  و  نةطةِراوةتةوة  سةملان  نوطرة  لة  كةسَيك  هيض 

ئةوَي ثَيكةوة بووين؟
هةتا  بووم  دوايانةوة  بة  هةر  خؤم  بؤ  من  بةآلم  نةخري 

مةركزى شورتةى هةولري.
ئةوان دةيانزانى كةوا تؤ بةدوايانةوةيت؟

نةخري تةكسيةكمان ثَيبوو لة دوايانةوة دةِرؤشتني
نةدةترسان ئَيوةش بطريَين؟

نةماندةهَيش هةستمان ثَيبكةن 
لة هةولريةوة برديانن بؤ كوَي؟

كة دايانطرتن ئةو ناوةيان طرت ئيرت ئاطامان لَييان نةما. 
ئةنفالكراوةكانيان  كة  دةبوون  سةيارة  ضةند  بزانى  وةك 

هةَلطرتبو؟
نزيكةى دة ثاس دةبوون
هةمويان مةدةنى بوون؟

بةَلَ ثاسةكان ريم و كؤستةر بوون 
ثرسيارى  نةدؤزيةوة  ثاسانةتان  سايةق  لةو  يةكَيك 

لَيبكةن؟
نةخري، كة ئةوانيان داطرت ئَيمة كشاينة دواوة 

هةتا كةى ضاوةِروانت كردن؟
تا حكومةتى بةعسيش ِروخا من هةر ضاوةِروان بووم

كاتَيك كة تةرمةكانيان لة حةزةر هَينانةوة تؤ طةيشتيتة 
ضى قةناعةتَيك؟

ئومَيدمان  نةِروخابوو  بةعس  حكومةتى  ئةوكاتةى  تا 
هةبوو مابَينت و لة شوَينَيك سجنى كردبن و ئةو قةناعةتةش 

هةر بؤ خؤمان دروستمان كردبوو.
ئةى ئَيستا؟ كة دةزانى ئةو تةرمانةى لة دوكان نَيذراون 

قةناعةتت واية كورةكةى تؤى تَيدا بَيت؟
دروستكردووة،  قةناعةتةمان  ئةو  بؤخؤمان  هةر  ئةوةش 

دةنا نازانني كامة تةرمةكةى ئَيمةية.
منداَل ترت هةية؟

بةَل دوو كوِرى ترم هةية.
هيضيانت بةناوى ئةو كوِرةتةوة ناو نةناوةتةوة؟

نةخري
بؤضى؟

لة دواى ئةوةوة منداَل ترم نةبووة
خةون بة كوِرةكةتةوة دةبينى؟

جارَيك خةومن ثَيوةدى دةفتةر خدمةم بؤ دةرهَينا و هاتةوة 
منيش دامَي ئةويش هةَلدةثةِرى دةيوت بوم بة جوندى.

ثَيت ناخؤش نيية كة ئَيستة من ئةو ثرسيارانةت لَيدةكةم؟
بَلَييت ضؤن  نا ثَيم ناخؤش نية بةاَلم خؤش نية تؤ ثَيم 
ئةوة  تةلةفزيؤنيش  لة  كة  و  لَيكردن  ضيان  و  كوشتنيان 
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نيشاندةدات من سةيرى ناكةم و دةيطؤِرم ضونكة من دوو 
منداَل تريشم مردوون يةكَيكيان لة سةيتةريةى دوكان لة 
ئريان  بؤ  كرد  ِرامشان  كة  بوو  بةرهةم  ناوى  دابان  شةِرى 

كوِرَيكى ترم لةوَى لة خةستةخانة مرد. 
ناوى ضى بوو؟

 ناوى ئاوارةبوو 
راكردنةيانة  كام  مةبةستت  ئريان  بؤ  كرد  كةراتان  ئةى 

ئةوةى كاتى ئةنفال يان ئةوةى ساَل 1991؟
نانا لة ساَل 1988 كة ئةنفال بوو ئَيمة رامانكرد بؤ ئريان.

كةواتة تؤ خةريكة ناوى ئةنفالكراوَيك ون دةكةيت ضونكة 
كوِرةكةى تؤ بة هؤى ئةنفالةوة مردووة. 

سةرماى  و  برسَيتى  كردبوو،  ِرامان  ئَيمة  ضونكة  بةَلَي 
هةروا  تريشم  ئةوةى  كةوت،  نةخؤش  لَيكردو  واى  رَيطا 
كرد  ِرامان  ثَي  بة  ئَيمة  داباندا  شةِرى  لة  ئةويش  بوو 
طرتيانني  لةوَى  سةيتةريةكة  طةيشتينة  كة  دوكان  بضينة 
دةتةوَى  و  موخةريبة  كوِرةكةت  تؤ  ثَيطومت  ئةفسةرةكة  و 
لةبةر  دةبَي  دةمريت  هةتا  بةخوا  وتى  دةرضيت؟  خؤشت 
ئةو سةرماية بيت، ئَيمةش زؤر ثاراينةوة نةيهَيشت بضينة 
يةوة  دايكى  بةباوةشى  بوو  بضوك  زؤر  كوِرةكةم  دوكان 
بوو سةربازَيك هات لَيى وةرطرت بة بيانوى ئةوةى شريى 
هةتا  داينا،  خؤَلةكاندا  كيسة  ثةنا  لة  بردى  بةاَلم  بداتَي، 
طيانى دةرنةضوو نةيداينةوة كة دايةوة دةستمان منداَلةكة 
ِرةش بوبويةوة بة هؤى سةرماوة مردبوو دواى ئةوة ئينجا 

هَيشتيان بضينة ناو دوكان. 
كةواتة منداَلةكةتان لة دوكان ناشتووة؟

بةخوا  ناشتمان،  دوكان  قةبرسانةكةى  لة  لةوَى  بةَلَ 
ئَيستةش نازامن طؤِرةكةى لة كوَيداية.

ضؤن ناشتان؟
هاتن  دوكان  لة  خزمةكامنان  و  ناشتمان  ئاسايى  بة 

لةطةملان
تؤ هةست ناكةيت ض وةك باوكَيك و ض وةك شايةحتالَيكى 
مَيذوو كةم تةرخةمى لة تؤمار نةكردنى مردنى منداَلةكانت؟ 

راستة مردن كات و ساتى نيية بةآلم هؤكارى هةية.
وةآل جابلَيم ضى نةلة شةهيدان و نةلة شوَينى تر هيضيامن 

نةنوسيوة.
حكومةتى  لة  ضية  داواكاريت  ئةنفال  كةسوكارى  وةك 

هةرَيى كوردستان؟
حكومةت مووضةى بؤ دابني كردووين و لة دروست كردنى 
ئةوانةى  كة  ئةوةندة  تةنها  داوين  يارمةتيان  خانوشدا 

دةستيان لةو تاوانةدا هةبووة دادطايى بكرَين. 
ناوضةية  ئةم  ووت  دامةزراند  قسةمان  سةرةتاى  كة 

كيمياوي لَيى داوة؟
بةَلَي، ئةم شاخةى الى ئَيمة هةنطى زؤرى ثَيوة بوو ئَيمة 
هةمويان  كوشتبوو،  هةموى  نةمابوو  هيضى  هاتينةوة  كة 
كةوتبوون تةنانةت هةموو كؤترة شاخةيةكانيش مردبوون. 
بؤ  ئةوةيامن  سوسَي  طوندى  كيمياييةكةى  بؤمبة  ئةى 

باسبكة؟
لة  بوو،  لة سوسَي  ماملان  ئَيمة  بريضوو  ئةوةشيامن  بةَل 
ترسان لةطوندةكة دةرضووين و هاتينة بن شاخةكة، دةمان 
بينى كة لة قؤَل الى طوندى كرذةوة ِراجيمةى بة هةَلةدنةوة 
لة الى طوندى سوسَيوة كةوتة  ِراجيمةكان  لة  دةنا يةكَيك 
مردن  بة  نةك  ثَيوةبوو  بوو  ناوةدا  لةو  هةرضى  خوارةوة، 
بةَلكو هةموو توشى تةنطةنةفةسى بووين و دراوسَييةكمان 
هةبوو ناوى عومسان بوو وتى بةرخيشم نةما، بؤ خؤشم 
طوَي درَيذَيكم هةبوو هةناسةى توند بوو بةزؤر هةناسةى 
دةدا و بةملو الدا دةكةوت، تومةس ئةو ساروخة كيميايي 
ماَل  وتى  بوو  سوسَي1  خةَلكى  ِرةووفيش  حاجى  بووة، 

ئَيمةش ثَيوةبوون. 
ساَل  و شةش  بيست  دواى  ئَيمة  كاتَيك  ناكةيت  هةست 

دَيني ئةو ثرسيارانةت لَيدةكةين زؤر دواكةوتوين؟
تا ئَيستا ضةند جارَيكى تر ثَيش تؤ هاتوون و قسةيان 
لةطةَل كردووين، طرنط ئةوةية باس بكرَيت و لةبرينةضَيتةوة 

درةنط و زوو مةسةلةيةك نية.
ثَيشرت باسى ثؤليسَيكت كرد، كة مامةَلةت كةوتووةتة الى 
ئةويان  ئالَةمةرة  سوسَى  سوسَى،  بةناوى  هةن  طوند  سَى  سورداش  ناوضةى  لة   .1
ضياي  خوار  دةكةوَيتة  سةيدان،  سوسَيى  ثريةمةطرون،  ضياى  دامَينى  كةوتووةتة 
ثريةمةطرون و نزيكة لة جادةى طشتى دوكان سلَيمانى و سوسَى كون لةسةر هةمان 
دامَينى  كةوتووةتة  ئالَةمةرةو  و  سةيدان  سوسَيى  هةردوو  رؤذئاواى  دةكةوَيتة  هيَل 
جادةى طشتى دوكان سلَيمانى. ئةوةى سديق باسى دةكات سوسَي ئالَةمةرةيةو شَيخ 

رةوفيش دانيشتووى طوندى سوسَيى سةيدان بوو.
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ئةويش بة ناخؤشى قسةى لةطةَل كردوويت ئةوة ضؤن بوو؟
بة  ثاسَيك  بوو،  زاواشم  كاتدا  لةهةمان  هةبوو  ئامؤزايةكم 
ويستم  ضووم  منيش  بوو  ئةنفالكرا  ئةويش  بوو،  ناوييةوة 
بة ناوى خؤمةوة، ضوم بؤ مديريةتى  سةنةوى باسكة بكةم 
سجنة  ئامؤزايةكم  كة  بؤكرد  ئةوةم  باسى  دوكان  شورتةى 
باسةكة  دةمةوَى  ومت  ئةنفالكراوة  نةمطووت  راستيةكةى 
ئامؤزاكةت  ثرسيم  لَيى  ثؤليسة  ئةو  خؤمةوة  بةناوى  بكةم 
بَلَيم  نةمدةوَيرا  ية  طةورة  سجنى  لة  ومت  سجنة؟  كوَي  لة 
ئةنفالة، وتى كةواية بضؤ لةوَى تةئيدَيكم بؤ بهَينة كة سجنة، 
بةناضارى  نةبوو،  وةها  شتى  ضونكة  نةمدةتوانى  منيش 
طةورةبيت ضونكة  لة سجنى  نية  مةرج  ئامؤزاكةم  طوت  ثَيم 
سةيرَيكى  و  كردم  تةماشايةكى  ئةويش  ئةنفالكراوة  ئةو 
ِروى كردة من  بوو(  بةدةستةوة  )قةَلةمَيكى  قةلةمةكةى كرد 
ئةنفال  ناوى  ئةطةر  بَيت  كوَير  قةَلةمة  ئةو  طووتى  ئينجا  و 

ثَي بنوسم.

مةبةستةكةى ئةوةبوو كة ناوى ئةنفال بةالوة ناشرين بوو 
ياخود ضى؟

الى قَيزةون بوو وةك بةعسيةك ئةوةى طووت؟
ئةى ناوةكةى نازانى؟

ناوةآل بريم نةماوة.
ثؤليس بوو يان ثلةى هةبوو؟

و  داَلَيك  بوو  )زابت(َيك  ئةفسةر  هةبوو  ثلةى  بةَلَي 
نةمجةيةكى هةبوو. 

من هيضم نةماوة ئةطةر تؤهيضى ترت مابَى 
بةسةرت  كة  ئاوابَى  ماَلت  نيية  هيضم  منيش  نةوةآل 

كردوينةوة.
قايليت بةوةى ئةم ديدارة بآلوببَيتةوة؟

بةَلَ قايلم بة ئارةزوى خؤت ضؤنت ثَيباشة واى لَيبكة.
سوثاس.

يةكَيك لة حةشارطةكاني خةَلكي هؤمةر قةوم لة ساآلني ثَيش ئةنفال بؤ خؤثاراسنت لة كاتي بؤمباراني سوثاي عرياق
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كؤتايي  وةختى  درةنط  ثَيشنيوةِرؤيةكى 
شوباتى 2014 طةيشتينة طوندى هؤمةرقةوم، 
كة طوندَيكى خنجيلنةى دَلطرية لة رؤذهةآلتى 
بةرزاييةكى  كةوتووةتة  سورداش.  ناحَيى 
طةشتيارى  دؤَل  رَيطاى  سةر  لة  شاخاوييةوة 
مريطةثان لةبن ضياى سةركةشى دابان وضياى 
ئةنفال  لةثةالمارى  ئةوطوندة  ضةرماوةند، 
يةكةمدا خةَلكةكةى ئاوارةى ئريان بوون، بةآلم 
بة ثروثاطةندةى لَيبوردنى طشتى طةراونةتةوة 
رادةستى  و 1٩ طةجنيان خؤيان  نيشتمان  بؤ 
لة  ئةو  بةآلم  بوو،  كرد  براياغا  جاشةكانى 
ئيستخباراتى  رادةستى  داَلدةدانيان  برى 
ضوارقورنة،  لة  كردبوون  سوثاى  24ى  تيثى 

سةرئةجنام هةموويان ئةنفالكران. 

هةموويان  كة  ئةجنامدا  كةسَيكدا  لةطةَل ضةند  كردم، ديانةم  ياوةرى  فةرةيدون ضاوشني  بةرَيز  براى  كة  لةوطةشتةدا 
كورَيكيان ياخود برايةكيان ياخود زياتريان لة تاوانى ئةنفالدا لةدةستدا بوو، يةكَيك لةوكةسانةى ديانةم لةطةَلدا سازكرد 
ثياوَيكى كةمدوو نائومَيد بوو بةناوى )نةجيم( زؤر هةوَل لةطةَلدا ئينجا ئامادة بوو قسةمان بؤبكات لةسةرةتاى ديدارةكةوة 
خةريك بوو بةيةكجارى كامرياكةمان بثَيضينةوة ضونكة زوو زوو دةستبةردارى قسةكردن دةبوو دَل ثردةبوو لةطريان و 
دةيطووت ناتوامن قسةبكةم. ئةويش ثَينج براى ئةنفالكراوة كة لةاليةن جاشةكانةوة رادةستى سوثا كرابوو. لةم ديانةيةدا 

نةجم قسةى جياوازى ثَيية بفةرموون ئَيوةو دةقى ديانةكة.

ئةو طةجنانةى كةسوكاريان ئةنفالكراوة ئَيستة ئةنفاليان لةيادنيية 

نةجم حةمة فةرةج ئيسماعيل:

ناوى سيانيتم ثَيبلَى 
نةجيم حةمة فةرةج ئيسماعيل 
تةمةنت ضةند دةبَى كاك نةجيم 

وةآل مواليدم 1945 ة ئينجا بؤخؤت بزانة ضةند دةكات.
تؤش هةر لة كؤنةوة خةَلكى هؤمةرقةوميت؟

و  باب  قةوميم  هؤمةر  هةر  منيش  فةرموو  راستت  بةَل 
باثريم هؤمةرقةومني بةآلم دايكم سةرطةَلويية.

ضةند كةستان ئةنفالكراوة؟
ثَينج برام 

ئةطةر زةمحةت نةبَيت ناوةكانيان بَلَييت؟
عومةر و عومسان و عةتار و رةفيق و شةفيق

براكانت هاوسةرطرييان كردبوو؟
بةًل سيانيان ذن و منداَل خؤيان هةبوو ماَليان جودا بوو.

منداَليان هةية؟
عومةر دوو كوِر و دوو كضى هةية 

ئةوانيش ئةنفالكراون يان لةذياندا ماون؟
نا ئةوان ئةنفال نةبوون. 

ئةى لة كوَي دةذين؟
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ئةوان ئَيستا لة سلَيمانى دةذين.
هةر عومةر منداَل هةبوو يان ئةوانى تريش؟

هةية  كضَيكى  و  كوِر  دوو  عومسان  تريش  ئةوانى  نا 
ماَليان لة عةواَلة. عةتاريش ذنةكةى لة ئريان شوى كردةوة 
ئَيستة  ثَيش  ساَلَيك  تا  بوو  خؤم  الى  هةية،  كضَيكى  و 

هاوسةرطريى كرد و شةفيق و ِرةفيق سةَلت بون
كةى ئةنفالكران و كَي ئةنفال كردن؟

ئةى ئةنفال ساَل هةشتا و هةشت نةبوو ئةوكاتة.
خاياند،  مانطى  شةش  ئةنفال  بةآلم  دةكةيت  راست 
مةبةستم ئةوةية لرية طريان و ئةنفالكران يان براكانى تؤش 

لةطةَل ئةوانةى ئرية بوون؟
بةَلَ لةطةَل ئةوانةى ئرية هةموو ثَيكةوة بوون لة قةاَلدزَي 
تةسليمى  ئةويش  كردبوو  ئاغا  برايم  تةسليمى  خؤيان 

حكومةتى كردن.
رؤذةكةى نازانى؟

وابزامن هةشتى ضوار بوو 
كةواتة ِرؤذةكةى ديارة؟

بةَلَي
كَي ئةو ِرؤذةى بة ئَيوة طوت؟

من لة سلَيمانى بووم ئاطام لَينةبوو 
ئةى ضؤن زانيت ئةو ِرؤذةية؟

دايكم و خوشكَيكم و براكامن لةطةَل برا ذنَيكم ِرؤشتبوون 
برام  شةفيقى  ثَيشرت  و  بووم  سلَيمانى  لة  من  و  ئريان  بؤ 
جوابى بؤ ناردم وتى وةرةقةيةكمان بؤ بكةن هيض تةحةمول 
دايكممان  بة  ئَيمةش  كة  كراوة  قةوم ضؤَل  نةماوة، هؤمةر 
بؤ  بيانبةن  ئةتانةوَى  وتى  بوو  ناخؤش  ثَيى  دايكم  طوت 
سلَيمانى بيانكةن بة جاش؟ ومت وةرةقةيكى خةفيفةى بؤ 
نةبوو،  ِرازى  بةاَلم  دانيشَيت  ماَلةوة  لة  بابؤخؤى  دةهَينم، 
وتبون  ثَي  زؤرى  ومامؤستايةك  ئريان  ضوبونة  ئةوةبوو 
بؤ  ِرؤشتبون  و  عةفواتةوة  وتبويان  ئةوانيش  مةِرؤنةوة 
براذنةكةم  و  خوشكةكةم  و  دايكم  ِرؤذَيكيان  قةاَلدزَي، 
خؤيان كرد بة ماملاندا، هةرلةخؤمةوة دَل تةنط بوو ثرسيم 
كوا كوِرةكان؟ وتيان ئةوان هةر لةو شاخةن، هةروا ضةند 

رؤذَيكى ثَيضوو هةواَليان بؤ هَينام كةوا براكانت لة قةاَلدزَي 
ئَيستا  ئينجا  ومت  بكةيت،  بؤ  شتَيكيان  بةَلكو  طرياون 
هةوملاندا  كةوتينةخؤو  ئَيمة  هةتا  بكةم؟  بؤ  ضيان  نازامن 
شتَيكيان بؤ بكةين، وتيان تازة بَيسودة ضونكة برايم ئاغاى 
سةنطةسةر هةمويانى بردووةو تةسليمى حكومةت كردووة 

و بردونيان بؤ كةركوك.
كَي دةستطريى كردبون؟

ئةى نالَيم براياغاى سةنطةسةر؟ ئةو طرتبوونى.
طرتبوونى يان خؤيان تةسليم كردبوو؟

خؤيان ضووبوون بؤ ماَل و خؤيان رادةستى ئةو كردبوو. 
براكامن ئاواو ئينجا تاقيبى براذنةكامنيان دةكرد بؤئةوةى 
براذنةكةم  دوو  لة  هةريةك  سلَيمانى  لة  منيش  بيانطرن 
بردة ماَلَيك شاردمنةوة دةنا ئةوانيشيان دةطرت و منييش 

هةندَى كات خؤم دةشاردةوة بؤئةوةى نةمطرن. 
ئيرت براذنةكانت نةطريان؟ 

نانا ئةوامن شاردةوة 
ئينجا براكانت دواتر سؤراغيان نةما؟

ثَيبوو  عةرةبانةم  بةغدا  طةراجى  لة  من  بَيت  ض  سؤراغ 
بةاَلم  بؤالم  هات  كوِرَيك  دةفرؤشت،  بسكيتم  و  ساردى 
نازامن ضؤن هاتبوو وتى كاك نةجم؟ سةالمى كرد و وةآلمم 
دايةوة ومت ضؤن ناوم دةزانى؟ وتى ناوى تؤيان ثَي وتوم، 
براكانت  بؤالت  ناردووة  منيان  تايبةت  بة  هةولريةوة  لة 
هاواريان  كونَيكةوة  لة  كراون،  وسجن  طرياون  هةولري  لة 
بؤالى  بِرؤ  بةغداية  طةراجى  لة  براكةمان  وتويانة  كردووة 
با بةهانامانةوة بَيت. دواى ئةوةى ئةو كوِرة ئةو قسةيةى 
خَيزانةكةى  من  مةِرؤن  وتى  هاتةوة  برايم  فةقَي  ثَيطومت، 
خؤم و براكانى تؤم بة ضاوى خؤم بينيوة لةكةركوك سوارى 

مونشةئةى طةورةيان كردوون و بردونيان. 
ئةو ضؤن بينيبونى و ضؤن ئةويشيان نةطرتبوو؟

ضوبو بؤالى ذنةكةى
ئارةزويان  كة  طوت  ئةوةشى  بوون  تةلبةنَيكدا  لة  وتى 

لَيبواية لة تؤثزاوا ِرايان دةكرد.
ئةو فةقَى براية ضؤن ضوبوو بؤ تؤثزاوا؟
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كة  ديبونى  كردبوو،  خيزانةكةى  تةعقيبى  دورةوة  لة 
بردبونيان بؤ تؤثزاوا.

ئَيستة ئةو ثياوة لة ذياندا ماوة؟
كؤضى دوايى كردووةو ناوى حاجى فةقَي بوو سَي براى 

ثَيشمةرطة بوون طةاَلَلةيى بوو.
بروا دةكةيت كةسَيك توانيبَيتى بضَيت بؤ تؤثزاوا؟

ديوى  لة  بةَلكو  مةعسكةرةكةوة  ناو  نةضوةتة  ئةويش 
سوارى  كة  كردبَيت،  واستةيةكى  لةوانةية  دةرةوة 
سةيارةيان كردوون ئةويش شوَينيان كةوتووة بؤ تؤثزاوا، 
بوو ومتان  غةريب  ناوى  كوِرَيكى خزممان  لةطةَل  ئَيمةش 
دةضني بةاَلم حاجى غةريب وتى: مةِرؤن بؤ تؤثزاوا ضونكة 

باش نيية.
 ئيرت دواى ئةوة هةواَليان نةما؟

دةترسام  خؤم  لة  و  لَيثرسيم  تريان  شتَيكى  من  نةخري، 
كة  بدةرى،  بسكيتَيكم  و  ساردى  وتى  بؤالم  هات  ثياوَيك 
داواكةيم جَيبةجَيكردو ساردى وبسكيتةكةم داية دةستى 
ئينجا وتى تؤ خةَلكى كوَيت؟ ومت خةَلكى هؤمةر قةوم وتى 
لةو ئةنفالةدا ناوى براى تؤى تيادابوو ومت ثَينج برام ئةو 
زؤر باش دةيناسني و وتى شةفيقى برات دوو جارمةجال 

هةبوو ِرابكات، بةاَلم ِراى نةكردو بةقسةى نةكردم.
ئةى نةتثرسى ضؤن دةيناسى و ضؤن ئةوة دةزانى؟

با ووتى من ضايضى بوم لةوماَلةدا كة لَيى طريابوون. 
ئةو ثياوة ناوى ضي بوو؟

بة  نازامن  و  دةزانى  منى  ئةوناوى  بةاَلم  نةمدةناسى  من 
ضي فَيَلَيك هاتبوو ترسام لة ذيانى خؤم، ئيرت منيش ثَينج 

ِرؤذ نةمويرا بضم بؤ طةراج دةستم لة ئيشةكة هةَلطرت.
بة زمانى ضي شوَينَيك قسةى دةكرد؟

ناوضةى قةاَلدزَي
تؤ ثياوَيكى زؤر ناسكيت وتت ناتوامن قسة بكةم

بةَلَي ئيستة بةزؤر وةاَلم دةدةمةوة 
بؤضى؟ 

لة دوكان  ئةنفالكراوةكان  دووجار ضووم بؤ سةر قةبرى 
كاتَيك  ثَيناطريَيت،  خؤم  و  بوراومةتةوة  جارةكة  هةردوو 

ثريةذنَيك دةبينم لة تةلةفزيؤن دةطرى من لةو زياتر دةطريم 
دةكرَيت تؤ بيست و شةش ساَل لة طريان بةردةوام بيت؟

لة تواناى خؤمدا نيية.
ئةو كاتةى سةدام و عةل حةسةن مةجيد دادطايى كران تؤ 

هةستت بة ضي دةكرد؟
زؤرم ثَيخؤش بوو بةاَلم من حةزم دةكرد بة دةستى خؤم 

هةَليان بواسم. 
حةزت دةكرد يةكَيك بويتاية لةو كةسانةى كة شايةتيت 

دةدا لةو دادطايى كردنةدا؟
ئةى ضؤن حةزم نةدةكرد، بةاَلم بة منيان نةوت

بِريارى دادطات بةدَل بوو؟
طوندةى  هةموو  ئةو  كةسَيك  ضونكة  نةبوو،  من  دَل  بة 
وَيران كردوو ئةو هةموو خةَلكةى وةها لَيكردووة ئةوانيش 
ِراست  ئةوة  دةكةن  دادطايى  جارَيك  مانط  دوو  دةيهَينن 

نيية. 
بة بؤضونى تؤ كَي ماوة دادطايى بكرَيت؟

موستةشارةكان هةمويان تاوانبارن 
و  شةهيدان  كاروبارى  بةِرَيوةبةرايةتى  لة  براكانت 

ئةنفالكراوان تؤماركراون؟ موضةيان بؤ دابني كراوة؟
لة  و  هةية  ساحَيبيان  هةموو  و  هةية  مووضةيان  بةَلَي 

خؤشيدا هةَلدةثةِرن و براكةشيان بؤيان دةطرى. 
ئةوةية  مةبةستت  باشرتة  بكةيتةوة  رونرت  مةبةستةكةت 

خةمةكةى بؤتؤيةو ئيمتيازةكةى بؤ وارسةكانيان؟
بةَل 

تؤ خةون بة براكانتةوة دةبينى؟
زؤر بة كةمى، دوو جار ياخود سَي جار نةبَي نةمبينيون 

لة خةومدا.
كة هاتونةتة خةونت ضييان ثَي طوتويت؟

جارَيك برايةكم هاتة خةوم تةَلةى بؤ طيانداران دادةنا لة 
شاخَيك، ثَيش ئةوةى ئةنفالبكرَيت هةندجيار تةَلةى دادةنا 
خةريكى  هةر  خةوم  كةهاتة  ئةوجارةش  دةكرد،  ِراوى  و 

تةَلةو راوكردن بوو.
تؤ داواكاريت ئةوةية ئةنفاملان لة ياد مبَينَيت؟ بةآلم تؤ 
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دةتةوَى ضؤن ياديان بةزيندوويى بهَيلينةوة؟
من دةَلَيم ئةو طةجنانةى كةسوكاريان ئةنفالكراوة ئَيستة 

ئةنفاليان لة ياد نبية. 
كةس هةية ئةنفالكراوةكانى خؤى لةبريكردبَيت؟

ئةى ضؤن نيية؟ هةية هةرئةوكاتة لةبرييتى كة موضةكةى 
وةردةطرَى.

تؤ خرييان بؤ دةكةيت؟
لةوكاتةوةى من مووضةي يةكَيك  بؤخؤم؟ باش طوَيبطرة 
لة براكامن وةردةطرم هةموو مانطَيك سةد هةزار دادةنَيم بؤ 
خري، بؤيان و لة دروستكردنى مزطةوت بَيت ياخود مةولود 

ياخود بؤ هةذار.
دروست  لة  يان  دادةنَييت؟  مزطةوت  بؤ  هةر  ثارةكة  تؤ 
كردنى قوتاخبانةيةك ياخود نةخؤشخانةيةكيشدا خةرجى 

دةكةى؟
ثرسى مامؤستا دةكةم ئةطةر وتى خرية ئةوا دةيكةم.

بةدةر لة حكومةت خةَلكى كوردستان بة طشتى ضؤن لة 
ئةنفال دةِروانن؟

ئةمِرؤ كةس خةمى كةسَيكى ترى نيية 
ئةوة نيية من هاتوم و خةمى ئةنفال دةخؤم؟!!

لةوانةية تؤش ئيشَيكت هةبَي بؤية هاتويت
بة بؤضونى تؤ ض ئيشَيكم بةم ديدارةى تؤ هةية؟

تؤش ئيشَيكت ثَيى نةبَى نايةيت بؤ ئرية.
دَلنيابة ئيشم ثَييةتى، بةآلم تؤ ثَيتواية ض ئيشَيكم ثَييةتى؟

كةس لةخؤيةوة خةمى كةسى كة لةكؤَل نانَى.
مةجليسة  ئةم  لةبةردةمى  ظيديؤيةوة  لةم  لرية  من  بةآلم 
بةَلَينى ئةوةت ثَيدةدةم كة ئةم ديدارةى تؤ نادرَيت بةهيض 
نافرؤشرَى  هةرطيز  بةثارةو  رَيكخراوَيك  بةهيض  كةناَلَيك 
ئةطةر زانيت من ئةم ديدارانةى ئَيوة دةفرؤشم ئةوة دادطا 

هةية.
بؤ  بَيَلكاريان  سةعاتَيك  نةهاتووة  كةس  برا  طوَيبطرة 

بكات، ثاضَيكمان لةطةَل بووةشَينَى.
بةآلم  طرنطة،  زؤريش  زؤرجوانة  هةرةوةزيية  طيانى  ئةو 
من  ثيشةوكارى  كة  بزانى  ئةوة  تؤش  دةبَى  نةجم  كاك 

كارى  ئةمة  نيية.  ثاضكارى  و  بَيَلكارى  من  كارى  جياوازة 
منةو ئةوة هاتوومة خزمةتتان.

مةخسةدم  منيش  بةآلم  سةرضاوان  بةخريبَيت  هاتووى 
حاليشمان  و  ماَل  و  ئةنفالني  كةسوكارى  ئَيمة  لةقسةية. 
سؤزو  بابزامن  دةى  رؤيشتووة  سةرمان  براوة  بةتاآلن 
بةزةييةكةى خةَلك ضيية؟ با ئةوةش بآلو ببَيتةوة دةشزامن 

ثَيم دةَلني كابرا قسةى هةلةق و مةلةق دةكات. 
بةرَيزةوة قسةكانت وةك بريوراى خؤت وةردةطرين.  نانا 
بةآلم سةبارةت بة ئيشةكةى خؤم ئةوةيان رؤذطار دةيزانَى 
ترم  بَينني ثرسيارَيكى  لةمة  باواز  بةآلم  ثَييةتى  كارَيكم  ض 

هةية؟
فةرموو.

ئَيستا  ئةوةى  بكرَيتةوة  ئةنفال  يادى  باشة ضؤن  تؤثَيت 
بةرَيوة دةضَيت بةالتةوة باشة؟

وةآلهى دةزانى ضؤنة هةمووسالَيك برينمان دةكولَيننةوة 
ثريةذنانة  ئةو  كة  لةمزطةوتة  وا  قورئانةى  ئةو  بةهةقى 
دةطرَيم.  ئةوان  هَيندةى  سةد  من  سةرتةلةفزيؤن  دةهَيننة 

نازامن ثيشاندانى ئةو بةستةزمانانة ض سودَيكى هةية. 
بةبرواى تؤ كَيى تر ماوة دادطايى بكرَيت؟

هةموو ئةو كةسانةى كة تاوانبارن و موستةشارةكان. 
هةرئةوان؟

هةموو هةموويان بةدةست من بَيت خؤم هةمويان ئيعدام 
ئةوقسةيةم  لةسةر  دةهاتن  ئَيستا  دةكرد  خواى  دةكةم، 

ئيعداميان دةكردم.
قايلى بةوةى ديدارةكةت بآلوبكةمةوة؟

ئةى بؤ قايل نيم بةكةيفى خؤت من قسةم كردووةو تؤش 
ضى لَيدةكةى بيكة.

ئةنفالستان بؤ فرؤشنت نيية

مةيكِرةو بيخوَينةرةوة
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هةزار و يةك سَيو، خةَلتي باشرتين فيلمي ديكؤمَينيت ساَلي 2013ي بةدةستهَينا

تةها  هونةرمةند  بةرهةمةكاني  راطةياندني  بةرَيوةبةري   
كةريي رايطةياند:

يةك  و  "هةزار  بَلندي  سينةمايي  ديكؤمَينيت  فيلمي 
فيلمي  باشرتين  خةالتي  كةريي  تةها  دةرهَينةر  سَيو"ي 
نَيودةوَلةتي  فَيستيظاَلي  ي   2013 ساَلي  دوكيؤمَينيت 

ئاسياتيكاي وةرطرت.
رؤماي  شاري  لة  ساالنة  كة  ئاسياتيكا  فَيستيظاَلي 
فيستيظاَل  ئةمساَل  و  دةضَيت  بةريوة  ئيتاليا  ثايتةخيت 
بةخشية   2013 ساَلي  ديكؤمَينيت  فيلمي  باشرتين  خةالتي 
كؤضكردوو  هونةرمةندي  دةرهَيناني  لة  سَيو   1001 فيلمي 

تةها كةريي. 
كؤمةَلكوذى  دةربازبوانى  ضريؤكي  فيلمةكة  ناوةرؤكى   
ئةنفال دةطريَيتةوة.، كارةكتةرة سةرةكييةكانى دةربازبوانى 
تؤثخانةيةو  فةرةجى  سةرةكيرتينيان  و  بةكؤمةَلن  طؤِرى 
راوَيذكارى فيلمةكةش عومةرحمةمةد سةرنوسةرى طؤظارى 

ئةنفالستانة.
بةشداري  بة  مانطة  ئةم   20 12تا  رؤذاني  فَيستيظاَلةكة 
لة  جياوازةوة  والتي  ضةندين  لة  ديكؤمَينيت  فيلمي  دةيان 
فَيستيظاَل  ناوبذيوانان  ليذنةي  ضوو.  بةريوة  رؤما  شاري 
 2013 ساَلي  ديكؤمَينيت  باشرتين  خةالتي  رايانطةياندوة 
دةبةخشينة فيلمي 1001 سَيؤ  بة هؤي طريانةوةي تراذيديايةك 
و بةكارهَيناني زماني سيمبؤليك و هةست بزوَين كة زؤر بة 

دةطمةن لة جيهاني ديكؤمَينت دا بةكار هاتووة.
بةرهةمي هونةرمةند  1001 سَيودوايني  فيلمي ديكؤمَينيت 
تةها كةريي بوو، لةسَي فَيستيظاَلي نَيودةوَلةتيةدا بةشدار 

بينَيت.  بة دةست  فيلم  باشرتين  2 خةالتي  تواني  كة  بووة 
تواني  دهؤك  فيلمي  نَيودةوَلةتي  فَيستيظاَلي  لة  فيلمة  ئةو 

خةالتي باشرتين فيلمي ديكؤمينيت وةربطرَيت.
و  ميديا  ئاظا  كؤمثانياي  هاوبةشي  بةرهةمي  فيلمة  ئةو 
بةِرَيوةبةرايةتيي  بة هاوكاري  هونةرمةند تةها كةريية كة 
كوردستان  هةرَيي  حكوومةتي  طةرمياني  رؤشنبريي 
طؤظاري  سةرنوسةري  عومةرحمةمةد  بةرهةمهَينراوة. 
لة  زؤرَيك  بووةو  فيلمة  ئةو  راوَيذكاري  ئةنفالستان 
ديةنةكاني لةطةرميان و ناوضة ئةنفالكراوةكاني تر وَينةيان 

طرياوة..
 10 ِرزطاربووني  ضريؤكي  ديكؤمَينتاريية  فيلمة  ئةم 
طؤِرةبةكؤمةَلةكاني  ناو  برينداري  و  ثَيكراو  دةربازبووي 
كؤمةَلكوذي  تةواوي  لة  دةطريََِيتةوة.  بينةر  بؤ  ئةنفال 
بةعسي  حيزبي  اليةن  لة  كورد  مرؤظي   182000 كة  ئةنفال 
خرانة  عرياقدا  بيابانةكاني  بةكؤمةَلةكاني  طؤِرة  لة  عرياق 
ذَيرخاكةوة، تةنيا 13 كةس توانيان بة برينداري شاهيدي 
بكةن. سَي كةس  ِرزطار  و، خؤيان  بن  طةورةية  تاوانة  ئةو 
لةم 13 شاهيدة ئَيستا تةنيا 10 كةسيان زيندوون. شياوي 
كةريي  تةها  بانةيي  الوي  بريهَينانةوةية،سينةماكاري 
قةنديل"،  "كوَيستاني  سينةمايي  فيلمي  دةرهَينةري 
كورتة فيلمةكاني "زريان"، "سنووري ذيان"، "كوَيستاني 
سثي"، "نةوت شريثةجنةي شارةكةم"، فيلمي ديكؤمَينيت 
سينةمايي  ديكؤمَينيت  فيلمي  و  سثي"  "بةكرَيطرياوي 
ساَل  ئايارى  كؤتايى  لة  و  َوة"  يةك سني  و  "هةزار  بَلندي 

رابوردوو بةرودواى ئؤتؤمبيل طيانى لةدةستدا. 
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يةملاز  وةفادارةكةي  قوتابية   " مةرطي  لةثاش  ئةمرؤ 
دووبارةي  بلوكردنةوةي  قسةم  طرنطرتين  رةنطة  طؤناي" 

هةمان بابةت بَيت

بةكرَيطرياوي  )من  فلمي  طرتةكاني  خةريكي  كة  رؤذَيك   
سثيم( بووين لة سةر طؤري ئةنفالكراواني دؤلي جافايةتي 
بة  ملمان  ئةنفالكراو  كلَيسةي  طوندي  بةرةو  تةواوبووين و 
هةورازي كلكةمساقةوة ناو لةوَيوة شؤربووينةوة بؤ دةشيت 
كؤية، لة طوندي كلَيسة طرتةيةكمان طرتوو بةطوندي )كاني 
كيمياباراني  قوربانياني  مةزاري  سةر  بؤ  ثةرينةوة  بي(دا 
طؤثتةثةي شةهيدان. ثاش ئةوةي لةوَيش كارمان تةواوبوو، 
ئينجا بةرَيكةوتني بةرةو باني مةقان بةآلم ئةفسوس طؤري 
نةمانتواني  كةوتبوون،  نازي  بةبيَ   ئةوةندة  ئةنفالكراوان 
هيض طرتةيةك بطرين، بؤية بريارماندا هةر ئةو رؤذة بطةينة 
رَيطاي  بة  دةستوبرد  بة  كيميابارانكراو.  سَيوسَيناني 
ناو  لؤفةكاني  لة  قةرةداغ  بةرةو  ثَيوةنا  ملمان  سةنطاودا 
قؤثييةكان بؤرة مارَيك هاتة سةر رَيطةمان . منيش بةعةقَلي 
ئؤثلةكةم شكاندةوة  تايةي  بةزةوق و شةوقةوة  ئةوسامةوة 
سةري بةو نيازةي بيكوذم، بةخةياَلي خؤم ماري ذةهراويم 

كردووةتة قيمة.

دابةزين  و  كة  وانةبوو(  )شرِيِرِر  رةزا ووتةني  بةآلم شَيخ   
سةيرمانكرد بينيمان مارةكة بة كةمالي ئيسراحةت دةكشيَ  
دةدةم  كوشتين  هةوَلي  من  لةوةي  بَيباك  بةرزايي و  بةرةو 
يان هةوَلي كوشتنيم داوة..!! بةردَيكي طةورةم هةَلطرت تا 

بتوامن بيفليقَينمةوةو نةهيَلم دةربازبَيت.

طرمت  دةسيت  لةدواوة  يةكَيك  زاني  ئةوةندةم  كةضي 
ووتي:  بوو..  دةرهَينةر  كةريي  تةهاي  ئاوِرمدايةوة  كة 
طياندارَيك  ضؤن  ناوةشَيتةوة  لةتؤ  ئةوة  ضيدةكةيت  ئةوة 
خةلك  ذةهرةكةي  مةندةو  زةرةر  مارة  ئةوة  وومت  دةكوذي؟ 

سروشت  هةية،  ذياني  مايف  ئةويش  نا،  ووتي:  دةكوذَي،  
ئيرت  طياندارةية..  ئةو  هي  ئةوةندةش  ئَيمةية  هي  ضةندة 
هَيواشي  بة  مارةكةش  فرَيداو  بةردةكةم  شلكردو  دةستم 
بةرةو ناو دةوةنةكان دةكشا، بَيئةوةي ثةلة بكات ماوةيةك 
بةو كةندةآلنةوة مايةوة كة زؤر لةبار بوو بؤ ئةوةي بةبةرد 

طياني لَي بسةمن و كؤتايي ثَيبهَينم.

كاك  كةريي و  تةهاي  لةطةَل  زؤر  ماوةيةكي  بةهةرحاَل 
من  لةالية كء  ئةوان  بوو  مشتومِرمان  وَينةطر  سةروةري 
كة  تَيطةشتم  ئةوان و  بِرواي  سةر  ضوومة  دوايي  لةاليةك 
لة  كوشتوومن و  تةمةمن  درَيذايي  بة  مارانةي  ئةو  هةموو 
بة  شانازيم  يان  هةَلكَيشاون  ثَيوة  خؤم  مةجليسدا  كؤرو 
ئاخر  شةرمةزارين.  مايةي  ضةندة  كردووة  كوشتنيانةوة 
لةدواي  دةكةن  راست  وَينةطر  سةروةري  كةريي و  تةهاي 
ئةوةي  جاي  ض  نةكوذَي  ماريش  دةبوو  كورد  ئةنفالةوة 
ناوخؤوة  شةِري  بةهؤي  يةكرتي و  خوَيين  بضَيتة  دةسيت 

طؤِرستانةكان ثِر بكات لة تةرمي براكان.

وانةيةك لة تةهاي كةرمييةوة 

عومةر حمةمةد 
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ديانة: مسكؤ سابري

هونةرمةندى  ئةنفالستان  ساَلنامةى  لةطةَل  لةديانةيةكدا 
ثةيكةرى  دروستكردنى  لة  باس  سةعيديان  سةيوانى  شَيوةكار 
ديكؤمَينت  تؤماركردنء  طرنطى  بة  ئاماذةش  دةكاتء  ضاوةِروانى 
كردنى رووداوةكانى مَيذووى كوردستان دةداتء ثَييواية كاركردن 
لةو  تَيثةِرينةكردووة.هاوكات  لةوشة  هَيشتا  ئةنفال  دؤسيةى  لة 
ديانةيةدا بةوردى وةاَلمى ضةند ثرسيارَيكى طؤظارى ئةنفالستان 

دةداتةوة.
ض  ئةنفال  هةَلداوةوثرسى  سةرى  ضؤن  ثةيكةرة  ئةو  بريؤكةي   

كاريطةرييةكى 
بةسةر كارةهونةرييةكاني ئَيوة هةية؟

وةكوو كةسَيك كة ماوةيةكي دوور و درَيذة ذيامن تةرخاني هونةر 
كردوة و وةكو كةسَيك كة كوردم، بةردةوام بةرامبةر بة هةموو بةها 
وتاوانء كارةسات و خؤشي و ناخؤشيةكاني نةتةوةكةم، كة يةكَيك 
و  زانيوة  قةرزدار  بة  خؤم  جيهانة،  نةتةوةكاني  ضةوساوةترين  لة 
دةزامن. ميذووي دوور و درَيذ و ناديارمان ثِرة لةتاوانء كارةساتي 
لة  نزيك  زؤر  ئةنفال  نةبيسرتاوة.  و  بيسرتاو  و  نةنوسرا  و  نوسراو 
ثَيكرد. زؤر كةم هةسيت  تَيثةِري و زؤر كةم هةستمان  تةنيشتمان 
و  ساويلكة  فةرامؤشكار،  زؤر  طةلَيكي  دةكةم  هةست  ثَيدةكةين. 
بة خؤمشان.  بةرامبةر  و  هةموو شتَيك  بة  بةرامبةر  كةمتةرخةمني. 
تاواني ئةنفال ئةطةر وةكوو خؤي ثَيناسة بكرَيت و وةكوو خؤي -بةو 
تؤمارتيشمان  كةم  زؤر  بةداخةوة  كة  دَلتةزَينةي  كارةساتة  هةموو 
كردوون- بناسرَيت،ِرةنطة زؤر لة ئَيستامان ورياتر و ئاطادارتر بني 

ئةنفال... 

زؤر نزيك لة تةنيشتمان تَيثةِري و

 زؤر كةم هةستمان ثَيكرد



96

ئةنفالستان -  ذمارة )11 -12(          

بَيت.  كردارماندا  و  كار  و  بري  بةسةر  بنةِرةتي  طؤِرانكاريةكي  و 
كوشتين بريَِةمحانة و دِرندانةي 182000 هةزار مرؤظي بَيتاوان 
كة  بَيت  ئاسايي  وا  ئَيمة  بؤ  هةر  ِرةنطة  دَلِرةقانة،  شَيوازة  بةو 
بةداخةوة ئَيستا ئةنفال الي ئَيمة لة وشة تَيناثةِرَيت. بة داخةوة 
زؤر  لة  ضوون  الِرَيدا  بة  زؤر  تاوانةش  ئةو  دواي  ئاراستةكاني 
بة  ديسان  بؤيةش  هةر  كراونةوة.  كورت  مادديدا  بضوكي  خاَلي 
داخةوة بؤ ئَيمة وةكوو تاكي كورد نةبووة بة ثرس و زؤر ئاسايي 

لة تةنيشيت تَيدةثةِرين. 
هةردوو  دةرهَيناني  لة  من"  دايكاني  "هةموو  فيلمي  بينيين 
يةكةم  سةجناوي  زةهاوي  و  سةعيدي  ئيرباهيم  ئازيزم  هاوِرَيي 
لة  كة  دواتر  لَيدا.  زةينمدا  لة  دايكانيان  ضاوةِرواني  بروسكةي 
هةردوو  لة  كةريي"  "تةها  كؤضكردووم  و  ئازيز  هاوِرَيي  طةَل 
فيلمي "من بةكرَيطرياوي سثيم" و "هةزار و يةك سَيو" سةرداني 
زياتر  فيلمانة  ئةو  دروستكردني  كاتي  لة  و  كرد  طةرميامنان 
ئاوَيتةي ذان و بةرفراواني ئةو تاوانة طةورةية بووم. زياتر لةسةر 
ئةوة سوور بووم كة دةبَيت كارَيكي هونةري بؤ ئةنفال و ناساندني 
لةطةَل  ئَيستاش  تا  ناهومَيدانة  و  هؤ  بَي  ضاوةِروانيةكي  بكةم. 
بة  هةية.  بووني  ئةنفالدا  بةجَيماوي  كةسوكاري  كةموو  هةموو 
تايبةت دايكان و باوكان.هةربؤيةش دواي ماوةيةك بريكردنةوة و 
ئامادةكردني كؤمةَلَيك سكَيض، ماكَييت ئةو ثةيكةرةم دروستكرد.

وردةكاري لةسةر كاركردنت لةو ثةيكةرة بةضةند مانط تةواو 
بووة؟

كةيهان  ئازيزم  هاوِرَيَي  كة  ثةيكةرة  ئةو  دروستكردني  لة 
حمةمةدي هاوكارم بوو. لة بةشَيكي كارةكةشدا حةمة ناكاميش 
هاوكاري كردين. بة ثَيي هةل ومةرجي باشوري كوردستان و ئةو 
كةرةستةيةكي  فايربطلس  دياريكرابوو،  بؤ  كة  تَيضوويةي  بِري 
اليةني  لةطةَل  قسةكردن  دواي  بوو.  ثةيكةرةية  ئةو  بؤ  طوجناو 
كارةكةكرا.  بة  دةس  كةرةستةكة،  جؤري  لةسةر  دار  ثةيوةندي 
ئيسكلَييت ثةيكةرةكة لة ناوضةي ثيشةسازي لة ئاسن و شيش 
جوانةكاني  هونةرة  ثةيانطاي  بؤ  كارةكة  دواتر  و  دروستكرا 
ثةيانطا  بةِرَيزاني  كرا.  تةواو  لةوَيش  هةر  و  طوازراوة  هةولري 
زؤر هاوكارمان بوون و كةش و هةوايكي طوجناويان بؤ كاركردن 
بؤ ِرةخساندين كة جَيطاي سوثاس و ثَيزانينة و بة تايبةتيش 
بوو.  ياريدةدةرمان  زؤر  ثةيانطا  بةِرَيوةبةري  سؤران  مامؤستا 
دروستكردني ثةيكةرةكة نزيك ضوار مانطي خاياند. بةالم ثايةي 

سةر  خستة  ئةركةكةي  هةولري  ثارَيزطاي  دواتر  كة  ثةيكةرةكة 
شاني ئةويش نزيك سَي مانطي خاياند. 

ئةو ماددةو كةرةستانةي لةو ثةيكةرة بةكارهاتوون ضيني؟
لةسةر  كاري  ِراستةوخؤ  شَيوةي  بة  ضاوةِروان  ثةيكةري 
ِراتةوخؤ  شَيوةي  بة  دواتر  و  كرا  تةواو  بؤرةك  بة  سةرةتا  كرا، 
و  نيوة  و  مةتر  ضوار  فيطةرةكة  بةرزي  لَيدرا.  فايبةرطلسي 
مةتر  دة  دةطاتة  ثةيكةرةكة  بةرزي  كة  مةترة  ثايةكةشي شةش 
و نيو. ثايةكةي طاشة بةردي سروشتني كة لة ِرةواندوز هَينرانة 

هةولري.
كارةت  ئةو  كةس واليةنَيك  ض  ئةركيَ   لةسةر  تَيضون  و  بِري 

ئةجنامداوة؟ 
كة  تَيضوو  عرياقي  ي  ميليؤن  ثَينج  و  بيست  كة  ثةيكةرة 
لريةدا  بوو.  بةرهةمةكة  سثؤنسةري  زاطرؤس  ئامساني  كةناَلي 
كة  بكةم  كةناَلة  لةو  تايبةتي  سوثاسي  كة  دةزامن  ثَيويست  بة 
بة  و  ِرةخساندين  بؤ  ثةيكةرةيان  ئةو  دروستكردني  دةرفةتي 
هةوَلي  زؤر  سةجناوي  زةهاوي  كاك  بةِرَيز  هاوِرَيي  تايبةتيش 
ئةو ثةيكةر دا و كةش و هةوايةكي دؤستانة و  بؤ  دَلسؤزانةي 
ئارامي بؤ ِرةخساندين. بؤ ثايةي ثةيكةرةكةش ثارَيزطاي هةولري 
هاوكار بوو و بِري سي و دوو ميليؤن ي عرياقي بؤ تةرخان كرا، 
بةالم بة داخةوة لة اليةن لَيذنةي هونةري ثارَيزطاوة زؤر كؤسث 
بؤ ثايةكة دروستكراو و ئةوةي كة ئَيستا هةية زؤر دوورة لةوةي 
لة  ثايةكةش  تَيضووي ثارةي  داِرَيذرابوو. كؤي  بؤ  بةرنامةي  كة 

اليةن لَيذنةي هونةري خةرج كرا.
ناوةِرؤكي كارةكةت باس لةض دةكات و بؤبةو شَيوةيةية؟

ضةماوةية  بةساالضووي  كوردي  ذنَيكي  فيطةري  ثةيكةرة  ئةو 
كة لة سةر هةَلدَيرَيك طؤضانَيكي بة دةستة و دةستَيكي لةسةر 
و  جل  و  لَييداوة  بةهَيز  بايةكي  دةِروانَيت.  دوور  لة  ضاوي، 
باَلندةن  كؤمةَلَيك  لَيضكةكةي  كؤتايي  بردوة.  دواوة  بؤ  بةرطي 
واتة  هةَلدةفِرن.  دايكة  ئةو  نيطاي  ئاراسيت  ثَيضةوانةي  بة  كة 
ضاوةِروانييةكي بَي ئةجنام. ئةوة بة داخةوة ئةو ضاوةِروانييةية 
كة تا ئَيستاش الي دايكان و كةسوكاراني ئةنفال بةردةوامة و 
كارةكة  ستايلي  ناهومَيدانةية.  ضاوةِروانييةكي  داخةوةش  بة 
و  كراوة  فيطةرةكةدا  لة  زيدةِرةوي  ئَيكسثريسيونيستيية.  ريال 
سةرةِراي  ئةوةش  كة  دراوة  نيشان  رَيئاَل  لة  بةرزتر  زؤر  باالي 
تايبةتي  شكؤيةكي  ئاكام،  بَي  ضاوةِرواني  و  نةهامةتي  هةموو 
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رؤغزايي  حةمةسوري  بة  ناسراوة  حةسةن  حوسني  حمةمةد 
ثياوَيكي هةذاري طةرمياني بوو، خةَلكي طوندي ناوةو سةرناوةو 
هةر  كةالرو  هاتووةتة  حةفتاكانةوة  كؤتايي  لة  كةوةيةو  طةالَل 
يةكجار  ِرؤَلَيكي  ئةنفالدا  سةروةخيت  لة  دةذيا،  كؤن  لةكةالري 
قارةمانانةي ديبوو، بةو هةذارييةي خؤيةوة مَيذوويةكي جواني 
ثياواني  ضةتةو  ضنطي  لة  كةسي  طةلَيك  تؤماركردووة،  بؤخؤي 
رذَيم رزطار كردبوو، تةنانةت ثارةي وةكو بةرتيل دابووة جاشةكان 
بؤ ئةوةي ِرَيطةي ثَيبدةن بضَيت بةدةم خةَلكةوة. ئَيمة بةهاوكاري 
كاك ثشكؤ حمةمةد ِرؤستةم ضوينة ماَلةكةي و بؤ ذمارة ضواري 
كردةوة،  بَلومان  سازكردوو،  لةطةَلدا  ديدارَيكمان  ئةنفالستان 
ئةو  دةقي  هةَلةيةكةوة  بةهؤي  نةبوو،  بةخيت  لةوةشدا  وةلَي 

ديدارة بَلونةكرايةوة كة ثاكنوسكرابوو.
بؤشَيخ  ِرَيزلَينانَيك  وةك   2014 ساَلي  نيساني  13ي  ِرؤذي 
حوسَيين هةزاركاني بةرَيوةبةرايةتي سةنتةرة رؤشنبريييةكاني 
طةرميان خةالتي شَيخ حوسَيين هةزاركانيشيان بةخشية ضةند 
ئةفسوس  بوو،  حةمةسور  لةوكةسانة  يةكَيك  كةسايةتيةك، 
لةوةشدا هةر بةخيت نةبوو ضونكة ئةوكاتة )حةمةسوري ثياوي 
وةرطرتين  بؤ  نةيتوانيبووبَيت  بوو،  نةخؤش  تةنطانة(  ِرؤذي 

خةالتةكةي.

ساَليادي  لة  رَيك   201٥ ساَلي  ئازاري   16 ِرؤذي  لة  ئةفسوس 
كردو  دوايي  كؤضي  هةَلةجبةدا  شاري  كيميابارانكردني 
كؤمةَلطاي  وبَيوةفايي  نادادثةروةري  دنيايي  بةيةكجاريي 

مرؤظايةتي بةجَيهَيشت .

باريكرت نيشان  و  دايكةكة كزؤَلة  دايكة دةبةخشَيت. لةشي  بةو 
سثي  ِرةنطي  كارةكامنة.  ستايلي  لة  بةشَيك  ئةوةش  و  دراوة 
بووني كةسايةتيةكةمان  ِرؤحاني  ثاكي و  لة  ثةيكةرةكة جؤرَيك 

بؤ دةردةخات.
هؤكاري داناني ثةيكةري ضاوةِرواني لةو شوَينةي كةلةئَيستادا 

داندراوةضيية؟.
لَيدانراوة  ثةيكةرةكةي  ئَيستا  كة  شوَينةي  ئةو  هةرضةند 
شوَينَيكي باشة، بةالم شوَيين زؤر طوجناوتر و باشرتيش هةبوو 
كة بةداخةوة لَيذنةي بةناو هونةري ثارَيزطا رَيطةيان نةدا لةناو 
كَييان  لة  و  شوَينَيك  ض  لة  بةرَيزانة  ئةو  نازامن  دابنرَيت.  شاردا 
و  شاردابَيت  ناوةِراسيت  لة  نابَيت  جيدي  كاري  كة  بيستوة 
ناوةندي شار جَيطاي خؤشي ِرازاندنةوةية؟ هةر بؤيةش لة بواري 
ثةيكةردا ئَيستا لة ناوةندي ثايتةخيت هةرَيي كوردستان رَيذةي 

ئاذةالن  باخةي  لة  زياتر  و  مرؤظةكانن  بةرامبةري  ضةند  ئاذةَل 
نزيك بؤتةوة. ثِر كراوة لة ثةيكةر كلسيك كة بة دروستكراي و 
ئامادة لة دةرةوة هَيناويانن زؤربةيان كضن و لة هةموو شوَينَيك 
دانراون. لة ناوةِراست مةيدانَيكي شار سبةتةيةكي زؤر ناشياو 
لة شووَينة  لةبةردةم ماجيدي مؤَل يةكَيك  ناهونةري دانراوة.  و 
مؤدَيرن و طةشتيارةيةكاني ثايتةختة، دوو لةط لةط كلسيك و 
زؤر ناهونةري دانراون. بة طشيت دةتوامن بَلَيم شوَين و سرتاتيذي 
بة  و  كارةساتداية  ئاسيت  لة  ثةيكةرةكان  وداناني  ثةيكةر 
داخةوةش بؤ كةس طرينط نيية و خةمي كةسيش نيية. سةبارةت 
كة  بوو  ئةوة  مةرجةكامن  لة  يةكَيك  ضاوةِروانيش،  ثةيكةري  بة 
دةبَيت ئاراست نيطاي ئةو دايكة بةرةو باشووري ئرياق، واتة ئةو 
شوَينةي كة ئةنفالكراوان بؤ ئةوَي ناردران، بَيت. ئَيستاش ئةو 

دايكة هةر وا ضاوةِروان لة باشووري ئةنفال دةِروانَيت 

حةمة سور )فريادرةسةكة( ماَلئاوايي كرد 



98

ئةنفالستان -  ذمارة )11 -12(          

ئامادةكردنى طؤظارى ئةنفالستان.

تراذيدياى طوندى قةشقة 

قادركةرةمةو  ناحَيى  شَيخانى  ناوضةى  طوندَيكى  قةشقة 
دانيشتوانةكةى سةربة هؤزى شَيخانن، لة باكورى قادرم ضياى 
سةروخوارو  قةآلميكايلى  هةردو  لةطةَل  هاوسنورة  سةَلباتووة 
ئالياواو  باجةآلن  بةكر  و  قايتةوةن  طؤمةلةو  و  بانطؤل  وَيَلةو 
طوندانةش  لةم  هةريةكة  كة  طوندن،  دراوسَى  ضةمسورخاو 
بةركةوتووةو  كةمةرشكَينيان  طورزى  سَيدا  ئةنفال  لةثةالمارى 

وةك قةشقة زةرةرى طيانى زؤريان بةركةوت. 
بووة  قةرةباَلغ  ئةنفاليشدا  ثةالماري  كاتى  لة  قةشقة  طوندى 
ساَل  سةرذمريى  بةثَيى  تَيداذياوة  خانةوادةى   250 لة  زياتر 
425 كةسى تَيدا بووة، ئةوةش نيشانةى  1957 طوندى قةشقة 
ئاوادانى بووة هةر لة كؤنةوة هةتا دواساتةكانى ئةنفالكردنيان 
بةكشتوكاَل و ئاذةَلدارييةوة سةرقاَل بوونء بذَيوييان لةسةرى 

بووة.
يةكةمني  تَيداكراوةتةوةو  قوتاخبانةى   1958 ساَل  لة   
 1971 ساَل  لة  بووة،  وةل(  حممد  )مةال  طوندةكة  مامؤستاى 
)دكتؤر  ثزيشك  يةكةمني  لَيدامةزراوةو  خةستةخانةى  يشدا 
عةبدولرةمحان( بووة. هةر لةزووةوة ئاشَيكى هارينى تَيدابووة 
كة بةطازوايل كارى كردووةو خةَلكى دةوروبةر باراشيان هَيناوةو 

لةقةشقة هاريويانة1. 
هةميشة  و  بوون  ضاوكراوة  قةشقة  طوندى  دانيشتوانى 
شاعريو  نوسةرو  دكتؤرو  ضةندين  هةبووة،  خويندنيان  مةيلى 
ناسراو  شَيوةكارى  هةردو  هةَلكةوتووة،  تَيدا  هونةرمةنديان 
شَيخاني  عةلي  و  طةرميانى  ئاشتى  كؤضكردو  حممدى  غازى 

خةَلكى ئةم طوندةن.

بةثَيى ئةو ئامارة بَيت كة حمةمةد قةيتول لة كتَيبةكةيدا بةرضاوى 
خوَينةرى خستووة ضةندين ثَيشمةرطةى ئازايان تَيدا هةَلكةوتووة، 
تريشيان  )30( كةسى  نزيكةى  ئةنفالكراون  جطةلةو 100 كةسةى 
و  سةنطةرن  شةهيدى  كةسيان   )27( لةوانة  بوون،  شةهيد 

لةبةرةنطاربوونةوةدا طيان لةدةست داوة.
وةك   1963 لةساَل  بووة  هةرةشةدا  لةبةردةم  هةميشة  قةشقة 
زؤربةى زؤرى طوندةكانى كوردستان سوتَينراوةو ماَلء سامانى 
طوندنيشنةكانيان بةتاآلن براوة، لةثةالمارى ئةنفال سَيدا قةشقة 
 100 نزيكةى  و  جاش  سةربازو  ثةالمارى  بةر  كةوتة  بةتوندى 
كةسيان بَيسةروشوَينكران بةثَيى ئةو ئامارةى نوسةرى ناوضةكة 
حممد قةيتول بةناوى سيانيء تةمةنيانةوة لةكتَيبةكةيدا بآلوى 
كردؤتةوة )99( كةسى طوندى قةشقة ئةنفالكراون. لة ئامارةكةى 

1. بروانة حمةمةد قةيتوىل ئةنفاىل قادر كةرةم.

زةماوةندي خةَلكي طوندى قةشقة ساآلني ثَيش ئةنفال
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وون  لةئةنفالدا  ئةوانةى  زؤربةى  كةوا  دةردةكةوَيت  قةيتوليدا 
لةنَيوان  تةمةنيان  طرتووةتةوةو  نريومَيى  رةطةزى  هةردو  بوون 
14 بؤ 38 ساليداية. لةوانة 98 كةسيان نرين و يةك كةسيشيان 
ئةوةش  ساَلداية.   30 بؤ   19 نَيوان  لة  تةمةنيان  بةزؤرى  مَيية، 

وَينةيةكى رونى كؤمةَلكوذى طةجنة ئةنفالكراوةكانة. 

1. عةبدوآل مةال جافةر 

2. بورهان حاجى ئيسماعيل
3. نةناسراوة 

4. حويسني حاجى حةميد
5. حوسني )حسني تةمة ( ئةنفال نية 

6. مامؤستا جةوهةر جةبار 
دانيشتوةكان :

7. سةالم عةل ئيسماعيل 
8. مامؤستا لوقمان ئةمني رةشيد 

تةمةنناوي ئةنفالكراوز

ناهيدة نوري خةليفة1.

38حسني ئةمحةد خةليفة2.

24سالَةح ئةمحةد خةليفة3.

26تةها ئةمحةد خةليفة4.

24ياسني ئةمحةد خةليفة5.

19ئيسماعيل ئةمحةد خةليفة 6.

22عبداهلل جةعفةر ئةمحةد7.

24خرياهلل جةعفةر ئةمحةد8.

18مستةفا جةعفةر ئةمحةد9.

39فازل جةعفةر ئةمحةد10.

34عبداهلل ئةمني رةشيد11.

31سالَةح ئةمني رةشيد12.

28حسني ئةمني رةشيد13.

22لوقمان ئةمني رةشيد14.

32رةمحان حممةد عبدالرمحان15.

خاليد حممةد عبدالرمحان16.

22شرَيزاد حممةد عبدالرمحان17.

23جنم الدين ئةمحةد  سالَةح18.

31ابراهيم ئةمحةد  سالَةح19.

33رةشيد ئةمحةد  سالَةح20.

30جةمال عبدالقادر ئةمحةد21.

34جةالل عبدالقادر ئةمحةد22.

21فةالح عبدالقادر ئةمحةد23.

ئةنفالكراواني طوندي قةشقة

وَينةى كؤمةلَيك طةجنى طوندى قةشقةى سةربةناحَيى قادر كةرةم كة هةموويان ئةنفالكراون
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22مستةفا عبداهلل كةِرة24.

18نوري عبداهلل كةِرة25.

14فاتيح عبداهلل كةِرة26.

20غازي عةزيز كةِرة27.

23سةعدي عةزيز كةِرة28.

نوري حةمة سةعيد حممد29.

30جيهاد حممد سالَةح30.

24موعتةسةم حممةد سالَةح31.

22عةلي ِرةزا ئةمني32.

24عبدالكريم ِرةزا ئةمني33.

22فةرهاد ئةمحةد عومسان34.

20عةباس ئةمحةد عومسان35.

30جةهاد عومسان كةريم36.

34حممد عومسان كةريم37.

21بورهان امساعيل ئةمحةد38.

18ابراهيم امساعيل ئةمحةد39.

30تاهري عةلي امساعيل40.

23سةالم عةلي امساعيل41.

22حسني حةميد حممةد42.

30حةسةن حةميد حممةد43.

24شةهاب حممد ئةمحةد44.

21نةواب حممد ئةمحةد45.

34جةوهةر حممد ئةمحةد46.

سةاَلح حممد ئةمحةد47.

32ياسني نوري سالَةح48.

24كاميل نوري سالَةح49.

34نيهاد عبدالقادر حممد50.

24عبداهلل عبدالقادر حممد51.

36سةردار عةلي مةمحود52.

24حسني عبدالقادر كةريم53.

33سابري حممد ئةمني54.

18رةمةزان مةمحود حممد55.

39مةجيد عةلي قادر56.

34عاسي عةلي قادر57.

20خةلَةف ئيمام ئةمحةد58.

19ياسني حسني ضاوة59.

20عادل ئةمحةد مةمحود60.

19سةردار عبدالقادر كةريم61.

19حممد حةسةن نوري62.

22ئازاد عةلي حممد63.

21وةهاب قادر عةلي64.

34رةمحان حممد سالةح65.

27عبداخلالق مستةفا سالَةح66.

23ياسني شةريف امساعيل67.

20عةدالةت حممد قادر68.

21تةها عةزيز حممد69.

34عةزيز ئةمني حممد70.

36لةتيف ئةمني كةريم71.

19سةاَلح نوري امساعيل72.

22عةزيز ستار امساعيل73.

24ئازاد عبداهلل ئةمحةد74.

24فةرهاد ئةنوةر نوري75.

21جةوهةر جةبار حممد76.

23لةتيف سالَةح حممد77.

17كةمال مستةفا كةريم78.

21تةها مستةفا حممد79.

20حممد رةزا امساعيل80.

30مةمحود حممد دةرويش81.

19عةلي رةزا مةمحود82.

31رةمحان ئةمحةد مةمحود83.

22ابوبةكر ئةمني رةمحان84.

21فةالح ئةمحةد ئةمني85.

20جةبار مستةفا ئةمحةد86.

18سةمةد حةسةن نوري87.

22شَيخة شةريف كةريم88.

23يةحيا عبدالقادر ئةمني89.

24بورهان عبدالقادر خةليفة90.

ئازاد حةيدةر امساعيل91.

30كةرةم ئةمحةد حممد92.

24سةالم حممد عبدالقادر93.

20موعتةسةم مستةفا ئةمني94.

32عبداهلل حسني مةمحود95.

28حممد شةريف حسني96.

حسني خدر امساعيل97.

19نةوزاد حسني عةلي98.

38حسني ئةمحةد عةلي99.

ئةنفالكراواني 

طوندي قةشقة
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راطةياندني سةرؤكايةتي  راوَيذكاري  كةمال  ئةمحةد  زاطرؤس 
لةرَيطةي  كة  لةنامةيةكدا  طةياند:  راي  كوردستان  ثةرلةماني 
كوردستان  لةهةرَيي  كؤريا  كؤماري  باَليؤزخانةي  نووسينطةي 
ئاراستةي بةرَيز د. ئةرسةالن بايز سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان 

كراوة.
وَيراي  كؤريا  كؤماري  نيشتماني  ئةجنومةني  سةرؤكي 
ثَيشكةشكردني سآلو، دةقي برياري مةحكومكردني جينؤسايدي 
كوردستان  ثةرلةماني  ئاراستةي  ئةنفالدا  لةثرؤسةي  كوردي 
كردووة كة لة رؤذي 2013/6/25 ئةجنومةني نيشتماني كؤماري 

كؤريا برياري لةسةر داوة،
زاطرؤس ئةمحةد كةمال راوَيذكاري راطةياندني سةرؤكايةتي 
ئةجنومةني  راطةياند:  ئةوةشي  كوردستان  ثةرلةماني 
ي   2013/6/25 رؤذي  دانيشتين  لة  كؤريا  كؤماري  نيشتماني 
بةعس  رذَيي  بةدةسيت  كوردي  طةلي  جينؤسايدي  دا  خؤي 
درندانة  زؤر  كة  كردوة  ئيدانةومةحكوم  شَيوة  بةتوندترين 
بة خةَلكي سظيلي كوردستان هاتة ئةجنامدان، رذَيي  دةرهةق 
رووبةرووي  كارةي  بةو  عرياق  ئةوساي  وحكومةتي  بةعس 
و  نَيونةتةوةيي  كؤمةَلطةي  نيطةرانيةكاني  و  هؤشداري  هةموو 
ثَيشَيل كردني بريارةكاني ساَلي 1948 ي نةتةوة يةكطرتوةكان 
هاتةوة  جينؤسايد  تاواني  لةئةجنامداني  رَيطرتن  بة  سةبارةت 
حسني  صدام  رذَيي  ثَيداوة  ئاماذةيان  لةبريارةكةيان  وةك  و 
بوو  بزاظي رزطارخيوازي كورد  تَيك شكاندني  بؤ  ئةو كردةوةي 
هريشي  ئةجنامداني  لةرَيطةي   1989 تا   1986 ساآلني  لةنَيوان 
راطواستين  و  رةشبطريي  و  هةوايي  بؤمباراني  و  زةميين 
شوَيين  سيستةماتيكي  روخاندني  و  رةشةكوذي  و  ملَي  زؤرة 
نيشتةجَي بووني هاووآلتيان و بةكار هَيناني ضةكي كيميايي، 
كاردانةوةي  كةس  هةزار  دةيان  لةدةستداني  طيان  وَيراي  كة 
دةرووني زؤريشي جَيهَيشتوة كة تائَيستا دواي بيست و ثَينض 

ساَل سارَيذ نةبووة،

دذ  جينؤسايدي  تاواني  كؤريا  ثةرلةماني  لةبريارةكةيان  هةر 
سةقامطريي  لةدذي  ترسناك  زؤر  تاوانَيكي  بة  كوردي  طةلي  بة 
و ئاشيت لةسةرتاسةري كؤمةَلطةي نَيودةوَلةتي لةقةَلةم داوة و 
هؤشداري دةدات كة هةر رذَيَيك ثةنا بؤ ئةو جؤرة كارانة ببات 
دةبَي فشاري خبرَيتة سةر و طؤشةطري بكرَي، هاوكات ثةرلةماني 
بةرز  كورد  جينؤسايدي  ساَليادي  ثَينجةمني  و  بيست  كؤريا 
رادةطرَي و داوا لةكؤمةَلطةي نَيودةوَلةتي دةكات بةحيكمةتةوة 
لةكؤمةَلطةي  ئاسايش  و  ئاشيت  كردني  بةرقةرار  بؤ  بكةن  كار 

نَيودةوَلةتي دا.
قوربانياني  بؤكةسوكاري  هاوسؤزيان  دةربريين  وَيراي 
تاوانةكة لةرابردوودا دذي كورد لةعرياق جةخت لةسةر ئةوةش 
دةكةنةوة كة جينؤسايد بةهيض شَيوةيةك قبوَل ناكرَي و لةدنياي 
مةدةنيةتدا بة تاوانَيكي مةزن دةناسرَي ودةبَي كاربكرَي تاواني 
كؤريا  ثةرلةماني  نةبَيتةوةو  دووبارة  دنيا  شوَينَيكي  لةهيض  وا 
كؤريا  كؤماري  حكومةتي  لةهةوَلةكاني  ثشتطريي  ضاالكانة 
و  لةجينؤسايد  رَيطرتن  بؤ  دةكات  نَيودةوًلةتي  وكؤمةَلطةي 

فرياكةوتين قوربانيان و دووبارة نةبوونةوةي.

ئةجنومةني نيشتماني كؤماري كؤريا 
تاواني جينؤسايدي دذ بة طةلي كورد، بة توندي ئيدانة و مةحكوم كرد
ثةرلةماني كؤريا بيست و ثَينجةمني ساَليادي جينؤسايدي كورد بةرز رادةطرَي.
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لة ضاو ثَيخشاندنةوةيةكي بابةتةكاني ناو تؤِري ئينتةرنَيتدا 
لةسةر مايف مرؤظ، ئةو بةَلطة تؤقَينةرانة بةسةرتا دةبارَين كة 
لة دامودةستطاكاني سيستةمي فاشي عرياقي بةعسيةكان  و 
سةدام حسةيندا، دؤزرانةوة، لة دواي ِرووخاني ئةم ِرذَية 
كة ِراستينةي فاشيةت و دِرندة خوَيناويةكةي نيشاندةدات، 
ئةم بةَلطانة ئامرازَيكي ماددين كة لة كاتي خؤيدا بؤ هةموو 
لة  ض  ذمارةو،  بة  ض  تاوانةكانيان  كة  نةبوو!،  ديار  اليةك، 
ئاستة  ئةو  بؤ  نيشانةبوون  هةموويان  طةورةييةوة،  ِرووي 
دارودةستةو  سةدام و  قَيزةونةي  ناشريين و  دِرندةيي و 
دامودستطاكانيان كة ماوةي ضةندين دةية حوكمي عرياقيان 
كرد، هةريةكَيك لةو بةَلطانة بةسة بؤ ئيدانةكردني و ئيدانةي 
ئةو ذمارة زؤرةي كة هاوبةشييانكردوة لةو تاوانانةداو بوون 
بة ثشتيواني سةركةوتين ئةو تاوانانة، ئةو ئيدانةكردنةي 
هةموويان، وةك يةك، ثَيويستة لةسةر ئةو بنةماية بَيت كة 
ِراستةوخؤ و  تاواباراني  نَيوان  لة  ناكات،  جياوازي  ياسا، 
لةطةَلياندابوون،  تياكردوة و  هاوبةشييان  كة  ئةوانةشي 
ئةمةش بة ثَيي دادطاي تاوان لة عرياقدا لة مادةي 47 و 48 و 
4٩دا ي ياساي سزاداندا كة زاناروة الي هةمووان، جةخيت 

لةسةر دةكاتةوةو ثَييي لةسةر دادةطرَيت. 
ئةوانةي كة هاوبةشيياندةكرد لةطةَل ئةم ِرذَية فاشيةي 
بةعسيةكاندا، ثاَليان دابوو بةو سيمبولة بؤطةنة دِرندةييةوة، 
شارة  يان  نزيكةكان  شارة  باوةشي  فرَيدابوة  خؤيان  يان 
دوورةكاني جيهان لة عرياقةوة، بة خؤ فرؤشنت  بة سةروةت و 
كة  نامرؤييانةونامةردانة،  ثوضي  دارايي  سامانَيكي 
لةثَيناوي خؤ دةوَلةمةندكردن و سامانى داريياندا خؤيان و 
جَيبةجَيكردني  ِراذةي  فرؤشتبوو،  خؤيان  مرؤييبووني 

ئارةزووةكاني داطريكةرانيان دةكرد. 
تاوانةكاني  باآلي  دادطاي  كة  كاتَيكدا  لة  تايبةتي  بة 

عرياقي زؤر لةسةر خؤ دةطوزةرا لة نَيوةندَيكي سؤزداريي 
لة  كة  بةوانةي  دةكرد  بازرطانَيتيان  كة  راطةياندنةكاندا، 
طؤِرة بة كؤمةَلةكاندا دةدؤزرانةوة و، ِرؤحي ئةو قوربانيانةي 
بوون،  دادثةروةرانة  تؤَلةيةكي  سزاو  كاتي  ضاوةِرواني  كة 
لة  كردبوو  هاوبةشييان  كة  كةسانةي  ئةو  هةموو  بةرامبةر 
كوشتين ملوَينةها خةَلكي بَي تاوان، ض بة لة سَيدارةدانيان و 
هيض  كة  بَيسةروشوَينكردنَيك  مةرطهَينةر و  ئةشكةجنةداني 
تاقمةكةي   و  سةدام  خوا و  لة  جطة  نةدةزانني  ثَيي  كةس 

نةبَيت.
تاواني  وةك  سةرةكيةكاني  تاوانة  ديارةكاني  بةَلطة 
ئةنفالكردن كة بة هةَلة ناودةبران بة يةك دانة تاوان! ضوونكة 
بوو  يةكَيك  ئةمةش  بوو،  كةس  هةزار  ئةنفالكردني)180( 
بة  كة  لةو كةسانة  يةكَيك  هةر  طةورةكان، ضوونكة  هةَلة  لة 
تاواني ئةنفال بَيسةروشوَينكراوة، خؤي لة خؤيدا يةك دانة 
تاواني سةربةخؤية، بؤية دةبواية لة كاتي سزاداني سةدام 
حسةين و تاقمة خوَينِرَيذةكةيدا بؤ هةر يةكةيان 180 هةزار 

حوكمي لة سَيدارةدان بدراية.
بة  دةطرت و  دادطاييةكة  ثرؤسةي  لة  طوَيي  كة  ئةوةي 
لة  طوَيي  دةبيين و  ثرؤسةكةي  دةكرد و  بؤ  دواداضووني 
طةلَيكي  ضريؤك  كة  دةبوو،  سكاآلكاران  شاهيدةكا ن و 
سثي  ِرةشي  سةري  كة  طرتبوو  خؤ  لة  وايان  دَلتةزَيين 
سةردةمي  ئازارانةي  ئةشكةجنةو  ئةو  هةموو  دةكرد، 
كة  ئةوانةي  بؤ  تايبةتي  بة  ياد،  دةهَينايةوة  بةعسيةكاني 
ئةو  ئازار و ئةشكةجنانة ضةشتبوو، هةموو  لةو  هةندَيكيان 
تؤِري  كة  وابوون  ضريؤكانة  ئةو  هةمان  وةك  ضريؤكانةش، 
ئينتةرنَيت بة بةَلطةوة دةخيستنة بةردةست، ئةو بةَلطانةش 
دامودةزطاكاني  كة  بوون  نهَيين  هةوالطريي  هةندَيك 
بةعسيةكان نةيانتوانيبوو بيفةوتَينن، لةطةَل ئةوةي كة زؤر 
وةك  تاوانةكانيان،  لةسةر  بوون  ثارَيز  نهَيين  ثارَيز و  خؤ 

ئةنفالكراوان بؤ يةكةى كوشتارطةى مرؤيى
بةَلطةنامة ترسناكةكان

طالب الوحيلي
 لة عةرةبيةوة: جيهاد موحةمةد 

سةرضاوة: حوار متمدن
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ئةوةي خوا ويستبَييت ئابِرويان بةرَيت و هةموو بةلطةكانيان 
لةسةر تاوانةكانيان دةركةوَيت، كة ضةند تاوانيان كردوةو 
ضةند تاوانةكانيان طةورة بووة بةرامبةر بة طةلةكةمان . ئةم 
ئةوانة  بةرةوِرووي  بةتووندي  كة  بوون،  بة جؤرَيك  بةَلطانة 
راستيةكان و  شاردنةوةي  بؤ  بداية  هةوَليان  كة  دةبوونةوة 
هَينانةوة  ثاساو  تاوانةكةو،  طةورةيي  كةمكردنةوةي 
هاوبةشة  و  تاوانباران  لة  بةرطريكردن  بؤ  لةسةريان، 
ئابروضووكانيان، كة هةندَيك لة وشةو دةستةواذةي ياسايي 
نَيودةوَلةتيان دةدؤزيةوة بؤ داثؤشيين تاوانةكان و، بيانوو 
بنةماي  لةسةر  طواية  بؤيان،  هَينانةوة  ثاساو  و  هَينانةوة 
مايف مرؤظ كاردةكةن و ئةو ثاساوانةيان دةهَينايةوة ، كام مايف 
مرؤظ!! كام مايف مرؤظ دةتوانَيت ِرَيز لة سةدام و كارطوزارة 
مابوونةوة  كة  ئةوانةشي  سةدام و،  زووتري  دؤزةخيةكاني 
ثيشان  مرؤظ  مايف  و  مرؤظثةروةريي  هةسيت  كة  ئةوةي  بؤ 
جيهان بدةن و، بةمةش فَيل بكةن لة جيهان. ئةمةي خوارةوة 
يةكَيك  لة  هاتووةو  بةَلطةيةكدا  لة  كة  دةقانةي  لةو  يةكَيكة 
خؤي  وةك  بآلوكراوةتةوة،  ئينتةرنَيتيةكاندا  ماَلثةرة  لة 

دةخيةينة بةردةست: 
بةَلطةي ذمارة يةك )1(

لَيثرسراواني  لة  بةغداد  لة  ئةمن  طشيت  بةِريوةبةري  بؤ   
)و م ب(

 سآلوَيكي خةباتطريَِانة لة ثَيناوي عرياق دا.. 
تَيكدةران  لة  سَيهةممان  ثؤلي  ثَيش،  لةمةو  ماوةيةك 
كةسة   2400 ذمارةيان  كة  دةستبةسةراطرياوان،  )خمربني( 
بؤسةركةوتين  داواكراوة  كة  خوَينةي  ئةو  هاتووة..  بؤ 
كةمة..  زؤري   )24( مزدوج(  )عملية  دووناوكى  ثرؤسةي 
سَيهةميشمان  ثؤلي  كات  زووترين  بة  ثَيويستة  بؤية 
ضاوةِرواني  طشيت،  سةركردايةتي  ضوونكة  بنرين،  بؤ 
ثَيويست   تةطبريي  هةموو  ثَيويستة  حةمتيةكةية.  ئةجنامة 
كة  بكةن  ئةفسةرانةش  ئةو  سايةقةكان و  ضاودَيري  بكةنء 
هةمووئةو  خؤتانةوة و  لةالي  طواستنةوةيان،  بة  هةَلدةسنت 
تايبةتي  بة  بيانسوتَينن،  بةرثرسةكانن  الي  كة  بةَلطانةي 
)عملية  دةربارةي  زانياريةكان  هةموو  زانستيةكان و  بةَلطة 
املزدوج( ثرؤسةي دوواليةن)24(و بة تايبةتي ئةوانةى الي 

كوردةكان بفةوتَينن. 
لة ئةجنامي ئةو بروسكةيةي سةروةدا، ئةم بروسكةيةي 

خواريشةوة هاتووة، واتا بةَلطةي ذمارة 2: 
بةَلطةي ذمارة دوو)2( 

سةرؤكي)و  بؤ  سويرةوة  كؤطاكانى  بةِرَيوةبةري  لة 
لة  243/ج/1٥  ذمارة  نووسرياوتان  بة  ئاماذة  ب(  م 
ئةندامي  عةميد)....(  اليةن  لة  واذوكراو   1٩٩0/7/6
ليذنةي سةرثةرشتيار تيثي ثرؤسةي )دوواليةن 24( )فرقة 
العملية املزدوج( سةرثشككراو لةاليةن بةرَيوةبةري ئةمن و 
زانستيةكاني سةربة  توَيذينةوة  فةرمانبةراني  لة  ذمارةيةك 
)خمربني( تَيكدةران  لة  سَيهةم  ثؤلي  سةربازي،  هةواَلطري 

تان بؤ دةنريين كة ذمارةيان 8٥0 كةسة بة ذمارةي ريزبةند، 
ثرؤذةيةدا  ئةم  بةدةستهَيناني  لة  بةهيواي سةركةوتنتامن 

بؤ خزمةتى حيزب و طةلةكةمان. 
براتان 
)...(

بةرَيوةبةري كؤطاكاني سويرة
 1٩٩0/7/27

ئةوة  سةرةوة،  بةَلطةيةي  دوو  لةم  وردبوونةوة  بة 
ناوضوو،  لة  دِرندةي  بةعسي  ِرذَيي  كة  دةسةملَيت 
بة  عرياقيةكان و،  تاواني  بَي  لة  طةورةيان  ذمارةيةكي 
مةبةسيت  بة  بةكارهَيناوة  ئةنفالكراوةكان  كوردة  تايبةتي 
بةكارهَيناني  بة  تاقيكردنةوةيةكدا،  لة  بةكارهَينانيان 
املزدوج(  )عملية  سةركةوتين  ثَيناوي  لة  خوَينةكةيان 
سةدام  ِرةنطة  كة  ثِرؤسةية  ئةو  )دوواليةني24(،  ثرؤسةي 
بِرياريان  ئاشكرادا  كؤبوونةوةيةكي  لة  تاقمةكةي  خؤي و 
جةنطة  جبةخانةي  ثِركردنةوةي  ثَيناوي  لة  دابَيت  لةسةر 
بَي  ئةنفالكراوة  ئةو  سَييةمي  كةثؤلي   ! ناِرةواكةياندا 
ئةم  طةيشتين  دواي  مرؤظ،   2400 طةيشتوةتة  تاوانانة 
ثؤلةش، داواي ثؤلَيكي تردةكةن كة ذمارةيان دةطاتة 8٥0 
كة  جةستةيان،  خوَيين  مذيين  بؤ  تر،  تاواني  بَي  مرؤظي 
مةطةر خوا بزانَيت ضةند بووة ذمارةي ئةو ثؤلة مرؤظانةي 
كة لة ثَيش ئةم ثؤلي سَييةم و لةدواي ثؤلي ضوارةمةوة كة 
بِرطة(،  )سةر  ض  ئةمة  طآلو.  مةبةسيت  هةمان  بؤ  بردويانن 
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خوَيين  مذيين  بؤ  درووستكراوة  كة  قةساخبانةيةكة، 
ئةجنامي  لة  ئةطةر خؤيان  دوايشدا  لة  تاوان ،  بَي  كةساني 
بة دَلنياييةوة كوشتونيانن و  تاوانةدا نةمردبَينت، ئةوة  ئةو 
يان  شاردونياننةتةوة،  نادياردا  كؤمةَلَيكي  بة  طؤِرة  لة 
جةستةي مردويانيان فةوتاندوة بة ِرَيطةيةكي زانستيانة!!، 
نةمَينن.  ديار  هةتاية  هةتا  بؤ  ونبكرَيت و  شوَينةواريان  تا 
ئةمة ض ِرذَيم و حيزبَيك بووة كة نةيتوانيةوة بةردةوامبَيت و 
بذي بة بَي ئةو خوَينِرَيذية وةحشيطةرييةو درووستكردني 
مَيشك  دزَيوو  مرؤظطةلَيكي  ض  ئةمة  خوَين.  لة  دةريايةك 
نةكردوون  تريي  شتَيك  هيض  بة  كة  ستةماكربوون  بؤطةن  و 
بروا  هةندَيك،  نةبَيت.  عرياقيةكان  بةشةرة  الشةي  لة  جطة 
ناكةن  بةم وةحشيطةرييةو دةَلني ئةمة درؤي هةَلبةسرتاوة، 
خؤيان  دةتوانن  كة  دةكةن  قسةية  ئةم  كاتَيك  ئةمان 
كة  وةحشيةتةي  هةموو  ئةو  ئاسيت  لة  بكةن  كةِر  كوَير و 
شار و  بؤردووماني  لَيدان و  بة  هَينا  بةكاريان  بةعسيةكان 
ديسان  عرياق و  كوردستاني  دَيهاتةكاني  شارؤضةكةو 
كاري  هةمان  عرياقيشدا  ناوةِرسيت  عرياق و  خواروي  لة 
نابةجيَ و ناِرةوايان ئةجنامدا. ئةم دِرندانة، ضةكي كيميايي 
حةرامكراوي نَيودةوَلةتيان بةكارهَينا، لةطةَل ضةكي قورسي 
سرتاتيجي سةربازيدا، ئةو شوَينةوارانةي كة دؤزرانةوة لة 
ضاَلكردني  بة  زيندة  شاردنةوةو  لة  طؤِرةبةكؤمةَلةكاندا، 
منداآلني شريةخؤرةو كؤرثةي تازة لة دايكبوو، ذنان و ثريو 
يان  ضاَلكران،  بة  زيندة  هةموويان  نةخؤشةكان  ثةكةوتةو 
بة ديناميت تةقاندنةوة لة ناوياندا، دةبواية بة شَيوةيةكي 
بةَلطةكان و  دؤزينةوةي  بة  هةَلبستاية،  دادط،  زانستيانة 
جؤري كوشتنيان و جياكردنةوةيان. دةبواية دادطاي باآلي 
تاواني عرياقي هةموو بةَلطةكاني لةبةرضاوبطرتايةو، داواي 
لة هةموو ماَلثةِرو دامةزراوة مرؤييةكان بكرداية بؤ ثَيدان و 
ثَيشكةشكردني سةرجةمي ئةو بةَلطانة بؤ دادطا، تا لةسةر 
داثةروةرانةيان  ياسايانةي  ِرةواو  تؤَلةيةكي  بنةماية  ئةو 

لَيبكرايةتةوة و ِرسوابكراناية لة جيهاندا. ـ
بةَلطةي ذمارة سَي)3(

نهَيين و بة ثةلة
بةروار : 176 لة 10/28/1٩8٩

٥013وة  يةكةي  لة  سويرة  مةخزةنةكاني  يةكةي  بؤ 
)و.م.ب(

ترمان  ثؤلَيكي  ضةند  خريايي  بة  دةتوانن  ضؤن  تكاية 
ثرؤسةي  ضوونكة  كوردةكان،  تَيكدةرة  لة  بنرين  بؤ 
دوواليةني 24 ثَيويسيت بة زياتر هةية. تا ئَيستا هةندَيك 
كؤمةملان لة تَيكدةران بةدةست طةيشتووة، سةركردايةتي 
 24 دوواليةنةي  ثرؤسةي  خريايي  بة  داوامانلَيدةكات 
دا  شؤرش  حيزب و  ثَيناوي  لة  هةربذين  ئةجنامبدرَيت. 
ضوار)4(  ذمارة  بةَلطةي  ع.ك.ك   ٥013 فةرماندةي  ِراطر/ 
نهَيين و بة ثةلة 7٥ 1٩8٩/10/26 بؤ/يةكةي ٥013)و.م.ب( 
ثؤلي  داواكاريةكةتان،  ثَيي  بة  سويرةوة  مةخزةنةكاني  لة 
ذمارةيان 1860 كةس  كة  تَيكدةرة كوردةكان  لة  دوةممان 
ثرؤسةي  تاقيكردنةوةي  تةواوكردني  بؤ  ناردن،  بؤ  بوون 
دوواليةن 24 هةربذين لة ثَيناوي حيزب و شؤرش دا ِراطر /

فةرماندةي يةكةي مةخزةنةكان سويرة ـ
بةَلطةي ثَينج )٥(

بة ناوي خواي طةورةو ميهرةبان
نهَيين و بةثةلةوكةسيي

فةرماندةيي ناوضةى ئةربيل
ذمارة/ح/277/1

بةروار 1٩86/8/3
بؤمبة  زةوتكردني  د.ر.و   24 دةظةرةكان:  يةكةي  بؤ: 
زؤر  ناوخؤ،  وةزارةتي  نووسراوي  كيمياييةكان  بايؤلؤذية 
نهَيين و كةسيي 288 لة 1٩86/٥/18 و نووسراوي وةزارةتي 
 1٩86/4/2٥ لة   1013٥ كةسيي  نهَيين و  زؤر  بةرطري 
ثشت  لة 27/٥/1٩86  مةشق 136  دائريةي  ِراطةياندراوبة 
نووسينطةي  سوثا،  ئةركاني  سةرؤكايةتي  نووسراوي  بة 
1٩86/٥/26 و  لة   ٥801 نهَيين وكةسي  زؤر  تايبةت، 
لةسةر  كؤنرتؤَلكةر  تايبةتي  ليذنةي  نووسراوي  بة  ئاماذة 
نهَيين و  زؤر  كيميايي  بايؤلؤذي و  مةوادي  بةكارهَيناني 
كةسي 22 لة 1٩86/6/23 و راطةياندراو بؤمان بة نووسراوي 
سةركردايةتي هَيزي فةوجة بةرطرية نيشتيامنيةكان/٥ زؤر 

نهَيين و كةسي2٩2 لة 1٩86/٩/24دا.
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=78554
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خةليفة  فتةيح  ئةياد  يةكةم  روكنى  فةريق  تاوانبار: 
ببووة.  كؤماري  طاردي  هَيزةكاني  فةرماندةي  ئةلِراوي، 
كيميابارانى  تاوانبارى  ء  ئةنفال  تاوانبارانى  لة  يةكَيك 
ليواركن بووةو ئةندامى  لة سةروةختى تاوانةكان  هةَلةجبة 
البشرية-  اجملازر  )وةحدة  مرؤيى  كوشتارطةى  وةحدةى 

الصويرة(ى سوَيرة بووة.
كةوا  بوو  ئةوةدا  لةهةوَل  بةعس  روخانى  لةدواى 
ئةفسةرةكانى سوثاكؤبكاتةوةو بةناوى بةرطرىء مقاومةوة 
هَيزة  لةاليةن  بةآلم  عرياقدا  لة  بنَيتةوة  زياتر  ئاشوبى 
كراو  زيندان  هةواَلةى  دةستطريكراوةو  هاوثةيانةكانةوة 

دؤسَيى لَيكؤلينةوةى بؤ كرايةوة.
بةدةستهَينا كة  تةواوى  بةَلطةى  تاوانةكان  باآلى  دادطاى 
تاوانى دذى مرؤظايةتى دةرهةق بةكورد كردووةو بةشدارى 
برياريدا  دادطا  زؤرةمَلى  طواستنةوةى  لة  كردووة  تاوانى 
لة   15 مادةى  ريثيشاندةرى  بة  د(  12/يةكةم-   ( بةمادةى 
 2005 ساَل  ى   )10( ذمارة  تاوانةكان  باآلى  دادطاى  ياساى 
ذمارة  سزادانى  لةياساى  )ا(  برطةى   )182( مادةى  بةثَيى 
بة  ثشتى  تاوانةكةت  وةبةتايبةتى   1971 سال  ى   )23(
سزادان  ياساى  لة  بةستووة   )1،2/478( بةندى  ئةحكامى 
ذمارة )111(ى ساَل 1969 بة معدل و بةدةاللةتى بةندى )24/ 
دووةم( لة ياساى دادطاى باآلى تاوانةكانى عرياق ذمارة )10( 
ى ساَل 2005 معد ئةم بريارة دةرضووة باالتفاق لة 2009/8/2 

بةتَيطةيشتنى ئَيمة.
2 دادطا برياريدا )ئةياد فتيح خةليفة ئةلراوى بة زيندانى 
ئةحكامى  بة  بةسنت  ثشت  بة  ساَل   )6( بؤماوةى  كردنى 
ساَل  )111(ى  ذمارة  سزادان  ياساى  لة   )1،2/478( بةندى 
1969 بة معدل و بةدةاللةتى بةندى )24/ دووةم( لة ياساى 
 2005 ساَل  ى   )10( ذمارة  عرياق  تاوانةكانى  باآلى  دادطاى 
ئسوَل  ياساى  لة  )أ(  برطةى   )182( بةندى  احكامى  معدل 

دادطاكانى سزادان ذمارة )23( ى ساَل 1971 معدل. 

اياد  املتهم  القضية حبق  املتحصلة يف هذه  االدلة  الكفاية   .1
النقل  جرمية  وباالشرتاك  الرتكابه  وذلك  الراوي  خليفة  فتيح 
قررت  االنسانية،  ضد  جرمية  الكردي  الشعب  حبق  القسري 
احملكمة ادانته وفق التهمة املوجهة اليه استنادا ألحكام املادة 
اجلنائية  احملكمة  قانون  من   )15( املادة  وبداللة  اوال-د(   /12(
العراقية العليا رقم )10( لسنة 2005 املعدل واحكام املادة )182( 
الفقرة )أ( من قانون اصول احملاكمات اجلزائية رقم )23( لسنة 
1971 املعدل وحتديد عقوبتك استنادا ألحكام املادة )2،1/478( 
من قانون العقوبات رقم )111( لسنة 1969 املعدل وبداللة املادة 
 )10( رقم  العليا  العراقية  قانون احملكمة اجلنائية  )24/ثانيا( من 
لسنة 2005 املعدل وصدر القرار باالتفاق يف 2009/8/2 وافهم علنا.
الراوي  خليفة  فتيح  اياد  املدان  على  احملكمة  حكمت   .2
بالسجن ملدة )6( سنوات استنادا ألحكام املادة )478/ 2،1( من 
قانون العقوبات رقم )111( لسنة 1969 املعدل وبداللة املادة )24/
ثانيا( من قانون احملكمة اجلنائية العراقية العليا رقم )10( لسنة 
اصول  قانون  من  )أ(  الفقرة   )182( املادة  واحكام  املعدل   2005

احملاكمات اجلزائية رقم )23( لسنة 1971 املعدل.
3. مل حتتسب موقوفية املدان يف هذه القضية كونه حمكوما يف 

قضية اخرى ومرجأ تقرير مصريه عن هذه القضية.
وصدر القرار باالتفاق يف 2009/8/2 وأفهم علنا.

ئةم تاوانبارةى ئةنفال بناسة 

اجملرم: إياد فتيح خليفة الراوي 

ئةياد فتيح خةليفة
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كؤضى دوايى ئةنفالكراوَيك
شريين ئةمينى دانيشتووى طوندي )توكن( لة سةرقةآلى كفري. دايكي ثَينج 
و  خؤي  تةنها  ئةنفالكرانء   ثَيكةوة  هةموويان  ئةفسوس  بةآلم  بوو،  منداَل 
دواى  بوون  نوطرةسةملان  لة  تةواو  مانطي  ماوةى شةش  مانةوة،  كضي  دوو 
)حةسةنء  كورةكاني  بةآلم  طةرميان،  بؤ  طةِرانةوة  دووكضةكةي  لةطةَل  ئةوة 
و  شريين  نةبينرانةوة.  تر  جارَيكي  سةبري(  )نةسرينء  دوكضي  حسني(و 
منداَلةكاني لة ماَلي خزمةكاني دةذيان، هةتا منداَلةكاني طةورةبوون ئةركيان 
بةسةرخزمةكانيةوة بوو.ئةفسوس رؤذى 7ى ئابى 2013 ثاش ململنيةكى زؤر 
لةطةَل نةخؤشيدا كؤضى دوايى كرد شريينى ئةنفالديدة هةتا دوا ضركةكاني 
ذياني لة ضاوةرواني ئةنفالكراوةكانيدا بوو بة هةذاريء مةينةتيةكي زؤرةوة 

رؤذطارةكاني تةمةني بةرَيكرد.

دةربارةى ئةم وَينةية
 لةئةرشيفى توانامصلح باليسانيةوة 

وَينةي مندالَيكي كورد كة برينداري ضةكى كيمياويةو لة نةخؤشخانةي ورمَى لة وآلتى ئريان لةاليةن نوسةرى كؤضكردوو 
فةلةكةدين كاكةييةوة طرياوة. سةبارةت بةم وَينةية توانا موصلح نوسيوَيتى: ساَلي )2006( مامؤستا فةلةكةدين كاكةيي كة 
ئةوسا وةزيري رؤشنبريي بوو، كؤمةليك وَينةي كيمياباراني دؤَل مةلةكاني ثَيدام بؤئةوةي لة ئةرشيفي خؤم بيانثارَيزم. 

بةثَيى نوسينةكةى توانا بَيت دةبَيت ئةو منداَلة بريندارة خةلكى دؤَل مةلةكان بَيت. 
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بةناوضةي  ِراثةِرين  ودواي  ِراثةرين  ثَيش  خؤي  لةكاتي 
خةَلكانَيك  لةاليةن  ئةمةش  فيتنة(  )دؤَلة  دةووت  ئَيمةيان 

بةكاردةهات كةخةَلكي دؤَلي باليسان نةبوون.
لة بةرئةوةي ئةوان كةوتبوونة دةوروبةري ئَيمة بةسةبةبي 
دةبوون  وناخؤشي  نةهامةتي  تووشي  جار  ضةندةها  ئَيمة 
هةرلةكاتي شؤِرشي ئةيلول و شؤرشي نوَي و دواي ِراثةِرين 
وشةِري بةدناوي براكوذي ئاطرةكةي لةم دؤَلةدا زياتر داطريساوة 
وخؤشبووة،ثةندَيكي كوردي هةية دةَلَي: )شةِر لةبادينان تؤز 
لةدةركئ مة( ئةوة لةسةر ئَيمة جَي بةجَي دةبَي هةرئَيمة زياتر 
قورباني بووينة،بةمنوونة يةك لةوجارانةي كة ئةم دؤَلة فيتنةية 
كيمياباران كرا كاريطةريةكةي هاتةسةر ناحيةي )خليفان( ئَي 
ئةوان ضي بكةن؟ بةاَلم لةيادم نةماوة كام كيمياباران بوو بةس 

لةوةئةضَي هي دؤَلي )مةلةكان( بوبَيت.
نةبوو  كَيشةيةكيان  هيض  دانيشتبوون  بؤخؤيان  ئةوان 
كةفِرؤكةكاني دووذمن ئةهاتن خوليان دةدا دةهاتنةوة سةر 
خليفان دةيان ووت :ئةوة تةيارة هاتنةوة لة دؤرة ) فيتيَن 
(!!! جا شوينةكاني تريش هةرئةوهايان ثَي دةووتني........

باليسان  دؤَلي  ناوضةيةو  لةم  شوينانةي  ئةو  بةِرَيزان 
دووذمناني  لةاليةن  ذةهراوية  ضةكة  ئةم  بةر  كةوتنة 

طةلةكةمانةوة بريتني لةم ضةند شوَينةي داهاتوو:

يةكةم : 
بةرواري  لة  وةسان(  وشَيخ  )باليسان  طوندي  هةردوو 
ثَيش  مانط   )11( دةكاتة  مَيذووة  ئةم   )1987/4/16(
كيمياباراني )هةَلةجبة( ي جةرط سووتاو،وة يةكةم جاربوو 
لةدذي  بةكاربَيت  كوردستان  كوشندةيةلة  ضةكة  ئةم  كة 
وهاواَلتي،وةزؤرترين شةهيدو جينؤسايدي  خةَلكي سظيل 
لةذمارةيةكي  دابوو،جطة  كردنة  كيمياباران  لةم  دؤَلة  ئةم 
كةهَينانيانةوة  كةمي الشةي شةهيدو جينؤسايدكراوةكان 
نازانني  تائَيستا  تر  ئةوانةي  راثةِرين  لةدواي  باليسان 
الشةكانيان لةكام شوَيين ئةم دونيايةدا ذير خاك كراون!!.

شايةني باسة رذَيي بةعس لةدواي كيمياباران كردنةكة 
دةي ووت:وةرن خؤتان بةدةستةوة بدةن تيمارتان دةكةين 
بةاَلم دواتر جينؤسايدي كردن وبزري كردن هةروة ك وومت 

نازانني الشةكانيشيان لةكوَين.
ودايكم  )باوكم  لةطةَل  بؤخؤم  من  كيميابارانةدا  وةلةم 
بةاَلم  لةباليسان،  بةركيمياباران  وخوشكم(كةوتينة 
بةحوكمي ئةوةي باوكم ثَيشمةرطة بوو خؤي نةداية دةست 
ِرذَيم بؤضارةسةركردني درؤينة، ئَيمةش لةطةَل ئةودابووين، 
لةدواي ئةوةي ئيوارةكةي)4/16( كيمياباران كراين ضوينة 
بةرامبةري  ضياي  كةكةوتؤتة  )عةليةبؤز(  ئةشكةوتي 
شةقَلوة  طةياندؤتة  خؤمان  بةنهَيين  باليسان،لةدواييدا 
تيماركراوين  لةوَيدا  باثريامن  ماَلة  الي  خليفان  دواتر  و 
سوثاسي  بؤخوا،)زؤر  سوثاس  بووينةوة  تاضاك  بةنهَيين 
بةنهَيين  داوين  يان  كةيارمةتي  دةكةم  هةمووئةوكةسانة 
لة شارؤضكةي خليفاني  بةتايبةتي  بؤدةهَيناين  دةرمانيان 

خؤشةويست(.
سوثاس  كةشايةني  ضةنداليةنَي  دووشوَينة  لةم  هةر 

بةشَيك لة يادةوةري و ئازارةكامن لة كيمياباراني دؤَلي باليساندا

ملهندرَين باليساني
كوِري دووشةهيدي باليسان

hindrenbalesanem@yahoo.com
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كردنن بةباثريم )حاجي محدبط( دةَلني: )باجعفر نةضَيتةوة 
بؤباليسان الي ئَيمة مبَينَيتةوة ثاراستين ئةركي ئَيمة(.

بؤباثريم  جعفرباليساني(  )شةهيد  باوكم  وةاَلمي 
لةدواديدارياندا:

بة)جاش(  ببم  مبَينمةوة  ِرذَيم  لةناو  من  دةتةوَي  )تؤ 
جابَلني جعفر نفوسي كون كراوة......!!!!نادةِرؤم دةضمةوة 
باليسان  دةِرواتةوة  دواتر  لةباليسان(  ناوثَيشمةرطة 
ضونكة  جَيدَيَلَي  ئةوان  الي  من  باثريم  قسةي  لةسةر  بةاَلم 
خَيزانةكةمان لة)6( ثشتةوة تا دةطاتة من بةتاقانة هاتووة 
)بائةوكوِرةمان  دةَلَي:  باثريم  بؤية  نةبووة  برامان  كةمسان 
نةرم دةبَي. لةناونةضَيت(،ئةويش دَلي  لةالبَي و عائيلةمان 

قسةي  هةرلةسةر  نةكردووة  كةسي  بةقسةي  باوكم  ضونكة 
خؤي بووة طةرنا ئةبواية ئةوكاتة بةطوَي ي ئةواني بكرداية 
و نةضووبايةوة باليسان ضونكة ِرذَيم هةِرةشةي لَيدانةوةي 
كةس  بَي  وا  ئَيمةش  نةضوبايةوة  طةر  كردبوو،وة  كيمياي 
نةدةبووين، وةئةوةي ئةوان كرديان خةَلكانَيك دةخيؤن وةكو 
سةردةمةكان  نةباران(لةهةموو  ديوة  دةَلَي:)نةبايان  كورد 
دةخؤن. ئةوانةي جاش بوونة لة دذي ثَيشمةرطة جةنطاون 
و  بةِرَيزتر  زؤر  بةشداربوونة  كورد  دذي  لةجينَوسايدي  و 
وخةباتكارةكاني شاخ  وكاري شةهيدان  لةكةس  لةثَيشرتن 
لةم هةرَيةي كةبةخوَيين شةهيدةكاني ئَيمة ِرزطاري بووة!.

)مةفرةزة  واهةبووة  كةسي  سةيرنةبَي  التان  بةرَيزان 
بةبةردةوامي تاكو  ِرذَيي بةعس  خاسة( بووة لةسةردةمي 
كوردايةتي،دواتر  لةسةر  دةدا  خةَلكي  ئازاري  ِراثةِرين 
شةش   )6( نزيكةي  مووضةكةي  ئَيستا  مردوة  بةنةخؤشي 
ئةوةندةي مووضةي بابي منة بؤزانياريتان ئةوكاتةي باوكي 

من شةهيدبووة ثلةي )فةرماندةي كةرت(بووة.
كةثَيشمةرطة  ئةوانةي  كردووة  واي  هةرئةوةية  لةوانةية 
كوردستانةخةباتيان  ئةم  لةثَيناو  بوونة  ولةشاخ  بوونة 
كردووة ياخود كةس وكاريان شةهيدبووة دةَلني : )خؤزطة 
مووضةكةي  ئَيستا  سابةشكوو  بووناية  جاش  ئَيمةش 
ئَيمةش وةكو ئةوان باش دةبوو،ياخود وةكو ئةوان ِرَيزمان 

لَي دةطريا!!!(.

ناَلَيم بامووضةيان نةدرَييَت نا....بابة سةر ئَيمة دا طةورة 
نةكرَين و طةورة كردنيان بةسةر ثَيشمةرطةو كةس وكاري 

شةهيدان جَيطاي ِرةخنةوطلةيي ية!!!.
بةئةندامي  كراون  بوونة  بةعسي  زؤرة  وامان  كةسي 

ثةِرلةمان وثلةدار وكاربةدةست وهتد.......
طةر ِراسيت وكوردايةتي و وةفا و ِرَيزطرتن دةوَي لةخوَيين 
شَيوةيةبَي  بةم  نابَي  نيشتمانة  ئةم  شةهيدي  هةزارةها 

بةاَلم...! 
1. دووةم شوَين كة كيمياباران كرا لة ناوضةكةمان برييت 

بوولة دؤَلي )مةلةكان( لة بةرواري 1987/6/19.
تاقي  تَيدا  كوشندةيةي  ضةكة  ئةم  كة  تر  شوَينَيكي   .2
ِرؤذي  لة  ئةمةشيان  )وةرَي(  لةطوندي  بوو  برييت  كرايةوة 
خةِلكةكةي  كة  بوو  لةوكاتة  ِرةمةزان(دا  )جةذني  عالفةي 
بؤ  ئامادةكردبوو  بوون خؤيان  ِرؤذوو شكاندن  ضاوةِرواني 
جةذني  ئةويش  بؤبةياني  ئاييين  بؤنةيةكي  بةِرَيوةبردني 
ِرةشةكةي  دةستة  بةداخةوة  بووة،بةاَلم  ثريؤز  رةمةزاني 
)ثَينجةم( قؤناغي  دةسثَيكردني  ِرؤذي  لةيةكةم  دووذمن 

و  كردن  تاَل  لَي  جةذنةي  ئةم  لةناوضةكةدا  جينؤسايد  ي 
ذمارةيةكي زؤري لَي شةهيدكردن كة زياتر بوو لة)30(كةس.

بةكارهات  )كونةسيخوِر(  لة  ذةهراوية  ضةكة  ئةم   .3
لةطوندي باليسان واتة بؤجاري دووةم باليسان كيمياباران 
كرايةوة لة 1988/7/31 كةدةكةوَيتة ناو قؤناغي حةوتةمي 

)جينؤسايد(ي ميللةتي كورد لةناوضةي )خؤشناوةتي(.
لةم كيميابارانةدا بوو كةخانةوادةكةى من )بامب )جعفر(و 
دايكم )ئامينة( كة حاملةبووة1. خووشكة بضوكةكةم )بةناز( 
لةكيمياباراني  من  جَيهَيشتم  بةتةنها  منيان  شةهيدبوون 
دووةم لةباليسان نةبووم طةرنا منيش لةطةَل ئةوان شةهيد 

بووم، وة )3( نةفةري تري خزمممان شةهيدبوون.
شةهيدبوون  لةدواي  هةندَيكيان  شةهيدةمان  كؤمةَلة  ئةم 
سووتاون ضونكة ئاطر لةثووشةكةي دةوروبةريان بةرئةبَيت 

1. ثَيم خؤشة هةموو ئةوانةي ئافرةتَيكيان شةهيدبووة مندالَي هةبووة و حاملةبووة 
باسي بكاو شةرم نةكات ضونكة ئةوةشيان ستةمَيكي تري ِرذمَيي بةعسة بةرامبةر ئةم 
ميللةتة خرَي لةخؤنةديوة، كؤرثةي ناوزط لةشةريعةتي ثريؤزي ئيسلم و هةم لةياسادا 
لةم  باسم  بةدرَيذي  عةرةبي  بةزماني  خؤم  لةثةرتوكةكةي  هةروةكو  ثارَيزراوة،  مايف 

بابةتة كردووة لةرووي شةرع و ياساوة.
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خؤيان  شةهيدةكان  بووة)لةوانةية  وطةرما  هاوين  كاتةكةي 
كةكاريطةريان  كيميايةكة  تا  كردبَيتةوة  ئاطرةكةيان 
هةندَي  باشة(  كاتانة  بؤئةم  ئاطر  دةووترا  تَينةكاضونكة 
لةجةستةي شةهيدان:خارمحدو باوكم ودايكم كة حاملةبووة 
دةسووتَي دواتر بةيارمةتي ثَيشمةرطةي ئةو اليةنانةي كة لةوَي 
بوونة وخةَلكي ناوضةكة بةنهيين طؤِريان بؤهةَلدةكةندرَي و 
دةشاردرَينةوة،طؤِرةكانيان كةوتؤتة ناو طؤِرستاني )شةمس( 
زؤر  باليساني  جعفر  شةهيد  كوِري  وةكو  لةباليسان،)من 
سوثاسي هةموو ئةوبةِرَيزانة دةكةم كةبةشداربوونة لة بةخاك 
دةتوانَي  ثةروةردطار  تةنها خواي  سثاردني شةهيدةكامنان 
ثاداشتيان بداتةوة،وةمن تادةمرم مةمنوني هةموويامن بةبَي 
جياوازي ضونكة لةكاتَيكي زؤر هةستيارو بةترس وناخؤش 
بةخزمةت  خؤشة  وةثَيم  ئَيمةهاتوون  خَيزانةكةي  بةكةَلكي 

هةموويان بطةم(.
وة)لريةوة جَي ي خؤيةتي زؤر سوثاسي بةِرَيز)هريؤخان(

كةهةستا  بكةم  عرياق  كؤماري  سةرؤك  جلل  مام  خَيزاني 
ودةرهَيناني  شةهيدة  ثؤلة  ئةم  طؤِري  كردني  بةضاك 
لةكةناَلي  وسااَلنة  شةهيدبوونيان  لةسةرضؤنيةتي  فليمَيك 
كردني  كيمياباران  لةيادي  ئامساني)كوردسات(دادةبةزَي 
بةرامبةر  ئةوبةِرَيزةية  وةفايةكي  ئةوةش  باليسان  دؤَلي 

ئةوثؤلة شةهيدة وةدةست خؤشيش لة م/ئةديبة دةكةم(.
4. شوَيين ثَينجةم كة ئةم ضةكة كوشندةي تَيدابةكارهات 
 .1988/7/31 لةبةرواري  )خةتَي(  طوندي  لة  بوو  برييت 
 )310( لة  زياترة  جينؤسايدكراوةكان  شةهيدو  وةذمارةي 

كةس لةم ناوضةية.
شوَينة  هَينان  ناوم  من  شوَينةي  ثَينج  ئةو  جابةِرَيزان 
ديارةكان بوون كة كيمياباران كراون طةرنا شوَيين تر هةية 

كاريطةري كيمياي لةسةربووة.
كةس  هةندَي  بؤ  لةوانةية  تاوانة  ئةم  طريَِانةوة  وة 
زؤر  خؤم  من  بةاَلم  نةبَي  ئةستةم  يانوسيين  طريَِانةوةي 
كاريطةريم لةسةرجَي دةهَيَلَي ئازاري ثَي دةضَيذم زؤرتونديم 
لةخؤم كرد تائةم بابةتةم نوسي ضونكة من خؤم بةم ضةكة 

بريينداربوومةو ماَل كاول ووَيران بووة!.

ي  ئةوساتة  بةِرَيزان  بةاًلم  ئاسانة  زؤر  كردن  باس  ئينجا 
كارةساتةكةي تَيدا قةوما ساتَيك بووهيض كاتَي لةيادي ناكةم 
كةيةكةم ووشةم ئةوةبوو بة دايكة خؤشةويستةكةي خؤمم 
ووت:)وابؤني غاز دَيت مناَل بووم نةم دةزاني كيميا ضي ية؟(

دواتر شةهيدي باوكم خاولي و ثةِرَوي تةِر دةكرد بةسةر 
نةبَي  كاريطةري  ضةكة  ئةم  تا  دةدا  دا  ضاوماني  سةرو 

لةسةرمان.ئاخ....!.
بةم شةوة ئةم خةَلكة هةمووي دةربةدةر بووبوو ضووبوونة 
وابوو  قيامةت  ِرؤذي  لَيدةهات هةروةكو  وباراني  ضيايةكان 
كردكاريطةري  كةواي  خوابوو  ِرةمحةتي  بارانة  ئةم  بةاَلم 
ذةهرةكة لةسةر تووشبووةكان كةم بَيتةوة طةرنا خةَلكَيكي 
زؤر زياتر لةوذمارةي ئَيستا شةهيد دةبوون زؤر سوثاس بؤ 

خوداي طةورة.
باليسان  بةرامبةر  ضياي  كردة  ِروويان  خةَلكةكة  دواتر 
بوو  ثِر  ئةشكةوتة  ئةم  بؤز(  )عةلية  ئةشكةوتي  ناو  ضوونة 
لةخةَلك هةريةكةو بةشَيوةيةك داد وفيغان وهاواري دةكرد 
ناسكةكاني  هةموو شوَينة  بوو  هةيان  بووبوو  كوَير  هةبوو 

سووتابوون..........
لةبةر  جانازامن  ناية  لةياد  ترم  هيضي  بةدواوة  لةوَي  من 

كاريطةري كيمياكةبووة يان لةبةر بضووكيم بووة.
لةطةَل ناخؤشي ئةم كارةساتة دا ثَيويستة ئةم كارةساتة 

بؤ خةَلك باس بكرَي و تا لةيادمان نةضَي.
بزانن  بضووكن  يابةتةمةن  ديوة  نةيان  ئةوانةي  وةتاكو 
تَيثةِريوةو  ناخؤشةدا  ذيانة  بةم  ميللةتة  ئةم  بووة  ِرؤذانَيك 
دةسكةوتانة  وئةم  كردووة  بةِرَي  سةختمان  ِرؤذانيكي 
بةئاساني بةدةست نةهاتوون وةتا سةركردةو ثلة دارةكان 
بةطةورةو بضوكةوة بَيتةوة ياديان كةئةو كورسيةي لةسةري 
خوَيين  وقةرزاري  شةهيدانةية  ئةم  بةخوَيين  دانيشتوون 
وكاري  كةس  و  خةَلك  لةطةَل  نةبن  طةرباش  شةهيدانن، 
شةهيدان ِريسواي الي خوداو خوَيين شةهيدان و ميللةت 

دةبن.
كة  ئةوةية  بكةم  باسي  دةمةوَي  من  ئةوةي  بةِرَيزان  جا 
ماَلي  ثَيشمةرطةو  خزمةتكاري  خريلةخؤنةديوة  دؤَلة  ئةم 
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زياتر  لةجارَي  لةبريكراو  وئَيستا  كورد  سةركردةكاني 
كيمياباران كراوةو ئةم ذةهرةي لةسةر تاقي كراوةتةوة وة 
لة خاك ومةفتةني من بوو بؤيةكةم جار ئةم ضةكة  لريةبوو 
ذةهراوية تاقي كرايةوة )11( مانط ثَيش شاري هةَلةجبةي 
كوردان  دووذمنةكةي  بوو  بةهار  لةوةرزي  خؤشةويست 

ضةندةها طوَلي بةناحةق لرية هةَلوةراند.
بووني  بةحوكمي  دؤَلةدةبوويةوة  لةم  ِرقي  زؤر  دووذمن 
و  دانيان  ويارمةتي  وخزمةتكردنيان  دؤَلة  لةم  ثَيشمةرطة 
ثشتطريي كردنيان لةاليةن خةَلكةكةيةوة،بؤية دةبَي ئيمِرؤ 
وةك وةفايةك ئةو سةركردةو بةرثرس و ثَيشمةرطانةي لةم 
خزمةت  لرية  ثَيشمةرطةكانيان  يا  كراون  خزمةت  دؤَلةدا 
كراون ثرسيار لةخؤيان بكةن تاضةند بةوةفابوونة بةرامبةر 
ضةند  كردووة؟  ناوضةيان  ئةم  خزمةتي  ضةندة  دؤلة؟  ئةم 
يان  بةجَي  بووة وجَي  ثَي  مذدةيان  و  كردووة؟  سةردانيان 

كردووة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.
خؤمان  خةَلكي  لةهةندَي  طوَيان  جار  هةندَي  ضونكة 
وةفابوون  بَي  كراون  خزمةت  لرية  )ئةوانةي   : دةَلني  دةبَي 
من  دةكةن(  بةرامبةر  قسةمان  وةهةنديكيان  بةرامبةرمان 
هيوادارم ئةوان بةكردةوة خزمةتي ئةم دؤَلةبكةن بيسةملَينن 

كة بَي وةفانةبوونةو نابن.
حةوانةوةتان  شوَيين  بوو  ماَلتان  طوندةكان  ئةوكاتةي 
مةزرةعةو  و  زةوي  خانوو  قةسرو  ظَيليةو  ئةوهةموو  بوو 
ئةوةي  نةبوو  بةرزانةتان  مؤديل  سةيارة  جؤرة  ئةوهةموو 
هةبوو تفةنط و تامخةيةك و مةتارةيةكي ئاوي بةرثشتان بوو 
ثَيَلوَيكي ئةديداس و من وتؤ خؤش،نان خواردنةكةشتان 

لةسةر خةَلكي طوندةكان بوو.
 ئةم خةَلكة لةكاتَي خزمةتيان كردوون كةثةيداكردني نان 
زؤري  وماندووبووني  بووة  ئةستةم  زؤر  ناخؤشة  كاتة  لةم 
ومناَليان  وماَل  خؤيان  طةرووي  لةسةر  ئينجا  دةويست 
ئَيوةش  وثَيشمةرطةكان،دةي  ئَيوة  بة  دا  دةيان  هةَلدةطرت 
ئةو  وكاري  كةس  دؤَلةو  لةم  ضاوتان  خؤشي  لةكاتي 

شةهيدانةبَيت كةكاتي خؤي لةطةَل ئَيوة ثَيشمةرطة بوونة.
من ناَلَيم ئةم دؤَلة هيضي بؤنةكراوة بؤي كراوة بةاَلم زؤربةي 

ثِرؤذةكان يائةوةتةية بةناتةواوي وثضِر ثضِري كراوة وةكو 
)ثِرؤذةي ئاوي ناوباليسان( كةضةند جارَيك كراوةوة ثارةي 
بؤ تةرخان كراوة وهةموو جارَي بةناتةواوي جَي هَيشرتاوة 
من خؤم نةم ديوة ئاوي بةناو دابَيت بؤماَلةكان بؤِريةكانى 
ثِرؤذةكة لةم ناوضة شاخاويية ساردة لةسةر خاك كةوتون و 

!؟ضؤن تيثةِرَيندراوة؟ ديارن ضؤن دةبيَّّّ
تائيستا  مامؤستا  ووتي  دهؤكي  كابرايةكي  جارَيكيان 
لةباليسان خانوو نةكراون؟ ومت:نا،سةري سوِرما،وتي حةق 

وابوو شةقامةكاني باليسان لةزَيِربووناية!.
)150( ئةم  وةكو  كراون  وةخيت  بةدرةنط  ثِرؤذةكان  يان 

خانوةي دروست دةكرَين زؤر باشة و جَيطاي دةست خؤشية 
لةهةموو اليةك كةبضووكرتين كاري كردبَي،بةاَلم ئةم خانوانة 
بةدرةنط وةخت دروست دةكرَين لةدواي زياتر لة)20( ساَل 

دةسةاَلتي خؤماَلي تازة بةتازة نازامن بؤ....؟؟؟؟؟؟!!!!.
دةي  جينؤسايدكراوةكان  لةكةسوكاري  يةكَي  هةروةكو 
توانيم  ئةوةي  لةدواي  ضيية؟  بؤ  خانووم  )تازة   : ووت 
ولةبَي  بكةم  دروست  خانوو  خؤم  وشاني  بةماندوبون 

خانويي خؤم ِرزطار بكةم(.
بةاَلم هةرجَيطاي دةست  ِراستة  بةِرَيزة زؤر  قسةكةي ئةم 
خؤشية بؤ حكومةت بةرامبةر درووست كردني ئةم خانوانة 
ئةي ئةطةر دروستيان نةكردبانة ضيمان دةكرد؟ئةمة قسةي 

هةندَي لةو بةِرَيزانةشة كة وةكومنن !!!.
وةخزمةت كردن بةدرووشم نابَيت ثَيويسيت بةوةية خةَلك 
نةَلَي  و  بكات  لَي  خؤشيان  دةست  تاكو  ببييَن  كارةكان 

هيضيان نةكردووة.
وةضةند تَيبيين يةك لةسةر ئةم خانوانة كة درووست دةكرَين 
لةباليسان لةثَيشدا وومت:بةدرةنط وةخت دروست دةكرَين،دواتر 
لةبا دروست  لةبةرامبةر طؤِرستاني شةهيدان  بؤئةم خانوانة 
دةكرَين ضونكة لةاليةني دةروونيةوة بؤ كةسوكاري شةهيدان 
وجينؤسايدكراوةكان ناخؤشة لةماَلةكةي خؤت بَييتة دةرةوة 
طؤِرستاني قوربانيةكانت ببيين ئةطةر بَيتو هةندَي لةطؤِرةكان 
من  مانةوة  لةوَي  كةزؤر  لريَِادَين  بَلني  بن،لةوانةية  ِرةمزيش 
بةَلَي....!!!.واتة ئةوة قسةي كةسانَيكة كةلةم   : تةنها دةَلَيم 
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كارةساتانةدا ماَلي كاول نةبوبَيت،طةرنا هيض ساتَيكي ذيان ئةم 
كارةساتةت لةياد ناضَيت.

دةكرَين  دروست  يةكرت  لةناو  هةمووي  خانوانة  ئةم  وةبؤ 
وابوو  ِرذَيم،باشرت  سةردةمي  زؤرةملَيكاني  كؤمةَلطا  وةكو 
لة شوَينء طوندةكةي خؤي  و  ماَلة جينؤسايدكراوَيك  هةر 
خانوي بؤ كرابايةوة هةم طوندةكان ئاوةةدان دةبوونةوة هةم 
دَلنةوايةك بوو بؤ كةسوكاري شةهيدان وجينؤسايدكراوان 
كة لةزَيدي خؤيان خانويان بؤكراوةتةوة،طةر بضية طوندي 
لةساآلني  وائةزاني  بكةي  سةردانَيكي  وةسانان  شَيخ 
كارةباو  )جطةلة  كؤآلنةكانيان  و  لةخانوةكان  هةشتاكاندا 
ناوةِراسيت طوند(، بؤ منونة طةر خانوي  شةقامة قرِيةكةي 
هةم  كرابايةوة  دروست  خؤيان  لةزَيدي  وةسانيةكان  شَيخ 
طوندةكة ئاوةدان تر دةبوويةوة هةم خزمةتطوزاري باشرتي 

بؤدةضوو.
سةرسوِرمانة  ي  جَي  و  نيطةرانية  مايةي  تر  وةشتَيكي 
تةنها لةكاتي يادي كيمياباران و يادي جينؤسايددا ئَيمةيان 
دَيتةوة ياد دواتر لةيادمان دةكةن و ئةبَي بةغةمباري ذيان 

ببةينة سةر و كةس لَيمان ناثَيضَيتةوة،
سةرؤكةكان  لة  يةكَي  تردا  لةكاتةكاني  ديت  نةمان 
كاري  نةبَي  ئةرك  بثرسَيتةوة!!!.ئةَلَي  لَيمان  وبةرثرسةكان 

ئةوانةضي ية؟طةر سةرداني خةّلكي خؤيان نةكةن؟
تربرينمان  بؤدةكةنةوة و جارَيكي  يادةمان  ئةم  وةسااَلنة 
خؤدةرخستين  مايةي  دةبَيتة  يادةش  ئةم  دةكولَيننةوة 
و  ضةورتردةبَي  كةس  هةندَي  وثاروي  كةس  هةندَي 
وجينؤسايدكراوان  شةهيدان  كاري  و  بؤكةس  ِرَيزيش 
دةرخبةن  ثَي  خؤيان  دةيانةوَي  تةنها  دانانرَي،وابزامن 

وكارةكةي خؤيان ئةجنام بدةن.
جامن وةك كةس وكاري شةهيدان يادَيكم بؤضي ية كةلةم 
يادةدا ِرَيز لةكةس وكاري شةهيدان وجينؤسايدكراوان نةنرَي!.

لةجياتي ئةوةي وارس وكةس وكاري شةهيدان بةشداربن 
لةم يادةدا و ِراهَينانيان ثَيبكةن تاكو ئةوان يادةكة بكةنةوة 
هانيان بدةن تاكو بةشداربن ئةوان ضاالكيةكان ئةجنام بدةن 
يان  لَي  و  دةكرَي  لَي  ِرَيطريان  بةثَيضةوانةوةية  بةداخةوة 

ناطةِرَين بةشداري بكةن لةيادةكةدا !!!!! بؤمنونة:
لةساَلي )2008( لةكاتي يادكردنةوةكةدا ِرَيطري كرا لة بةِرَيز 
)مامؤستا ئةديبة عومسان(و دةستةكةي لة ثَيشكةشكردني 
تاكو  يادةوة،  بةم  بوو  ثةيوةست  كة  شانؤطةريةكةيان 
الي  ناردة  شانؤطةريةكةي  لةبةشداربواني  يةكَي  بةِرَيزيان 
تا  ِريطايدا  ئةو  بارزاني(  )مسعود  بةِرَيز  هةرَيم  سةرؤكي 
شانؤطةريةكة  ثَيشكةشكردني  دواتر  بكرَي،  ثَيشكةش 

هةموو اليةكي تاساندو كاريطةربوو.
ويستم  هةبوو  هؤنراوةيةكم  )2008(من  هةرلةساَلي 
ِرَيطريم لَي كراو زؤر بةسةيري وةاَلميان  بيخوَينمةوة بةاَلم 
لةهؤَلي  خوَيندةوة  هؤنراوةيةم  هةرئةو  كةضي   !!! دامةوة 
سةالحةددين  زانكؤي  ئيسلميةكاني  زانستة  كؤليذي 
كة  باليسان  دؤَلي  كيمياباراني  يادي  بةبؤنةي  لةهةولري 
ئامادةبووةكاني  زؤربةي  خستبوو  ِرَيكي  )راز(  طؤظاري 
طرياند من داواي طةردن ئازاديان لَي دةكةم.ئَيستاش داواي 
ظيديؤكةم لَي دةكةن و من خؤم طوَي ي لَي راناطرم ضونكة 

خؤم ناطرم.
ئَيمة طؤرانيبَيذ دةهَينن طؤراني  لةجياتي  وةلةبةرامبةردا 
ئَيمة  شةهيداني  يادكردنةوةي  مةسرةحي  لةسةر  و  دةَلني 
خؤيان بادةدةن من ثَيم واية ئةوة سوكايةتي ية بةخوَيين 
بؤ  طؤراني  تر  باجارَيكي  لَيدةكةم  وداوايان  شةهيدامنان 
شةهيدان  يادي  مةَلني  ترة  شيت  طةربؤثارةو  نةَلني  ئَيمة 

دةكةينةوة.
ئةوةم  داباسي  بةِرَيزَيك  لةطةَل  جارَيكيان  بؤخؤم  من 
نةكرَي  وجينؤسايدكراوةكان  شةهيدان  كةخزمةتي  كرد 
وهةندَي  نةكرَيتةوة  بايادةكةش  بؤنةكرَيتةوة  خانويان  و 
قسةي تر)من نازامن ماستاو بكةم ئةوةي هةم بَي بةئاشكرايي 
ية(،ثَي ي ناخؤش بوو ئةوانةي لةوَي بوون ثشتطرييان لةو 
دة  يان  ثَي  بوون  لةدذم  هةرئةوانةي  من،دواتر  لةدذي  كرد 
وومت:بةخوا قسةي باشت كرد دةست خؤش،لةالي ئةو لةطةَل 

يادكردنةوة دابوون لةالي منيش دذي يادكردنةوة.!!!.
شةهيدان  كاري  و  كةس  رَيطاي  و  بَي  يادَي  طةر  جا 
شَيوةيةبَي  وبةم  بةشداربن  نةدرَي  وجينؤسايدكراوةكان 
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نةكردني باشرتة لةكردنةوةي.باثارةكةشي بؤ ئةوكةسانةبَي 
ي  ولَي  دةخؤن  بةكاَلي  كوردستانة  ئةم  ثارةي  كةئةمِرؤ 

ناثَيضنةوة،
من لةكؤتاييدا من دةَلَيم :

بةوةي  وسةربةرزم  ئةكةم  شانازي  خؤم  وةكو  من 
ئةم  لةثَيناوي  شةهيدبوو  دووشةهيدي  كةكوِري 
كوردستانةم،وةبادةسةاَلتداراني خؤمان وامان لَينةكةن لةم 
هةندَي  لة  ببينةوة،هةروةكو طوَيان  ثةشيمان  شانازيةمان 

كوِرة شةهيد بووة وادةَلني.
يادكردنةوة  بؤ  بايادكردنةوة  ئةويادةدةكةنةوة  ئةطةر 
شةهيدان  وكاري  كةس  بة  بَيت  كردن  بؤخزمةت  نةبَيت 
لةجياتي  بطرن.وةدةكرَي  لَي  ِرَيزيان  و  ناوضةكةيان  و 
دياريةك  وةكو  سااَلنة  يادكرنةوةكة  ثارةي  يادكردنةوة 
هةبَي  وسوودَيكي  بكرَي  ناوضةكة  ثَيشكةشي  ِرؤذةدا  لةم 
كردني  باشرت،وةدابني  بكرَي  هةردووال  طةر  بؤخةَلكةكة 
بريندارةكان،  ضارةسةركردني  بؤناوضةكةو  باش  دكتؤري 

بةشيوةي باشرت،لةوةي كراوة دةستيان خؤش.
البدرَين  نية  يادةوة  بةم  كةثةيوةنديان  باخةَلكَي 
بَينة  يادةوة  بةم  ثةيوةنديدار  وكةساني  لةيادكردنةوةكة 

ثَيشةوة.
لةمةودوا  شةهيدانةمان  ئةم  خوَيين  خاتري  بالةبةر 
كوردايةتي بكةين و واز لةحيزبايةتي بَينني لةسةر حيسابي 
كوردايةتي، بةشكو بتوانني دةوَلةتي كوردي سةربةخؤمان 
ثَي  ثَيمان  و  نةثةِرَينن  هةملان  دووذمنان  ضيرت  و  هةبَيت 
بكةنن، باكوردايةتي ضيرت كاَل نةبَيتةوة نيشتمان الي خةَلك 

خؤشةويست بكةينةوة!!!.
بَي  بةس  ووتن  طؤراني  نةطريَِدرَي  ئاهةنط  لةويادانةدا  با 

بةَلكو يادكردنةوةي شةهيدان ماتةمينة نةك شايي.
با لةم بؤنانةدا سةرؤكةكاني وواَلت ئامادةبن وتاكو خةَلك 
بزاني ئةم بؤنانة طرنطن ضونكة ئامادةبووني ئةوان دةبَيتة 
هوي ئامادةبووني خةَلك و طرنطي ثَيداني ِراطةياندنةكانيش 
لريةوة  نةبَيتةوة،وة  كاَل  كوردايةتي  بؤنانة،باضيرت  بةم 
جَيطاي طلةيي من وخةلكي ناوضةكةية لةسةرؤكي كؤماري 

ناوضةكةي  سةرداني  تائيستا  كة  )مام جلل(  بةِرَيز  عريَِاق 
كؤمار  سةرؤك  بؤجةنابي  كردنةويةك  نةكردووة،وةِروون 
لةساَلي )1987( باليسان وشَيخ وةسان بةيةكةوة كيمياباران 
هةَلةجبة،ضونكة  ثَيش  كاتدابوو)11(مانط  لةيةك  كران 
)طةلي  كةكةناَلي   )1988( لةساَلي  لةووتةكانيدا  جةنابيان 
وةسان  شَيخ  باسي  تةنها  كرد  ثةخشي  كوردستان( 

دةكات،خةَلكي باليسان كةمَي طلةييان هةبوو،
زؤر  كةمن  بةرزبكةينةوة  دروومشة  ئةم  اليةك  باهةموو 

دووبارةي دةكةمةوة: )سةربةرزي لةخزمةت كردن داية(.
جاش  خؤزطا  دةَلني  كة  دةرنةضَي  راست  ئةوانة  باقسةي 
زياترو  مووضةمان  و  باية  خؤشرت  تاذيامنان  بويناية 
خانومان  بةرزترو  سةيارةمان  مؤديلي  بةرزتر  ثلةمان 

خؤشرتو.........!!!!!.
دةرنةضَي  ِراست  ئةوِروثية  ِرؤذنامة  ئةم  باقسةي 
لة شوَينة  ئةسثةكامنان  ئَيمة شوَيين  )لةالي  كةووتبووي: 
كيمياباران كراوةكاني ئَيوة خؤشرتة( !!!.لةطةَل ِرَيزم ئةوة 

قسةي ِرؤذنامةنوسةكةية.
با ئةوكةسانة بكرَينة بةرثرسي ئةم ناوضة كارةساتبارانةي 
وهتد...  باليسان  و  سَيوسينان  طؤثتةثةو  وةكوهةَلةجبةو 
كةلةخؤيان بَيت بؤئةوةي لةئازارو خةم و ناخؤشيةكانيان بطات.

خؤمة  يادةوةري  ئازارو  بابةتة  ئةو  من  دةَلَيم  وتةم  دوا 
لةدَلسؤزي نوسيومة، تةنها ئةوةي لةنامخدابووة لة ئازاري 
بِريوة.طةرنائةوة  ودةرم  نوسني  كردووةتة  هةندَيكم  ويذدان 
ئةم  بةرثرسةبااَلكاني  كةلةدةوري  ئةوكةسانةية  كاري 
هةرَيةن ناِرةزايةتي خةَلكيان ثَي بطةيةنن نةك هةر قوربان 
قوربان و دةست خؤشي لَيكردن بكةنة ثيشةي بةردةواميان 

بةم شَيوة بوونة مةترسيدارة بؤئةم وواَلتة.
هيوادارم ئةم بابةتة بطاتة بةرثرسةكان و بيخوَيننةوة تا كةمَي 

لةئازاري كةسوكاري شةهيدان و جينؤسايدكراوةكان بطةن.
رَيزم هةية بؤ هةموو بؤضونَيكي جياواز لةسةر ئةم بابةتة، 
ضونكة ناكرَي هةموومان وةكو يةكرت بري بكةينةوة،طةر وةك 

يةك بريبكةينةوة خؤشي ذيان نامَينَيت.
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ِريضارد بيستين بةرةطةز بةريتاني ناوي ئةو ِرؤذنامةنوسة يان 
ئةو كامريامانةية كة بةرواري 17ي ئازاري 1988 لة بةريتانيايةوة 

طةيشتة هةَلةجبة و وَينةي عومةري خاوةري طرت.. 
 هةرضةندة ثَيش ئةو )رةمةزان ئؤزبؤن و ئةمحةدي ناتقي( 
ئَيستا  خاوةركة  عومةري  وَينةكةي  بةآلم  طرتبوو  وَينةيان 
لةرَيطةي  ِريضارد،  كيمياباران.  و  هةَلةجبة  لؤطؤي  بووةتة 

بَيت و  كورد  طةلي  باشي  يارمةتيدةرَيكي  تواني  كامرياكةي 
ناَلةي طةلَيكي طازبارانكراو بطةيةنَيتة هةموو جيهان.

هةَلوةستةيةكي ثَيويست: 
لةوةشياندا  ئةفسوس  بَلَيني:  راستيةك  ثَيويستة  لريةدا 
نوسيندا،  لةبواري  بكات  ثَيوة  شانازي  نية  شتَيكي  كورد 
ئةوة يؤست هيلتةرمان بوو كة يةكةمني كتييب باوةرثَيكراوي 

نايابي لةسةر هةَلةجبة نوسي نةك كورد. 
 لةبواري كامرياشدا لة كؤي 25 كامريامان تةنها يةك كةسيان 
كوردة دةنا 24 كةسيان هةموويان لة دورترين وآلتةوة رؤذي 
 3/20 3/17 طةيشتوونةتة هةَلةجبة، كةضي كوردةكة رؤذي 
طةيشتووةتة هةَلةجبة!! ئةويش كاك عةباس عةبدولرةزاقة.

ضةند  ماوةي  لة  توانيان  بيانيةكان  كامريامانة  وَينةي 
رؤذَيكدا ئازاري هةَلةجبة بطةيةننة دنيا بةالم كوردة كة ئةوة 

)25( ساَلة هَيشتا خةلكي كوردستان ثَييان ئاشنانية.؟؟!!

كؤضي دوايي ِريضارد بيسنت.

طوندي  خةَلكي  عةبدولقادر  حةمةمني   
طردةناوَيي هةَلةجبة و تاقة دةربازبووي 
رؤذي  بوو.  ناسراو  بنةماَلةيةكي 
هةَلةجبة  كيمياباراني  لة   1988/3/16
بنةماَلةكةي   خانةوادةو  لة  زؤرَيك  دا 
تةنها  خنكان،  كيميايي  طازي  بة 
عةبدالقادر(  )حةبيب  براطةورةكةي 
ماَلي  لةطةَل  دةربازبوون،  كضَيكي  ء 

تاقة دةربازبووي بنةماَلةش كؤضي دوايي كرد

ساآلن   7 تةمةني  كة  براي  جةاللي  بوون،  ئريان  ئاوارةي  دةرضوونء  هةَلةجبة  لة  باوكي 
بةكيميابارانيان  كة  ضووبوون  بؤ  واي  بؤية  دؤزرايةوة،  ئريان  كةمثةكاني  لة  ونببوو  بوو، 
شةهيد بووة، ئةفسوس دواي ئةوةي لة ئريان طةرانةوة )خاوةر(ي دايكيانءحةبيبء تاكة 
لَيبوردني طشيت  بة  لة سنوري تةويَلة كة  براي هةموويان  كضة دةربازبووةكةيء جةاللي 
طةرابوونةوةو لةاليةن ئريانيةكانةوة رادةسيت سوثاي عرياق كران، ئيرت هةرئةو رؤذة بران بؤ 
تةواري سلَيماني ء دواتريش بؤ تؤثزاواو جاريكي ترنةبينرانةوة، بةوشَيوةية خانةوادةي 
)عةبدالقادر حممود( هةموويان تَيداضوون، تةنها خؤيءحةمةئةميين كوري مانةوة، دواي 
بووةوة،  ما  ئةمني  حةمة  تةنها  بنةماَلةية  لةو  كرد،  دوايي  كؤضي  خؤشي   1993 ساَلي 
تراذيدياية  ئةو  ئاست  لة   ، ئةنفالكران  شةهيدانء  ئيمتيازي  مافء  ياساي  بةداخةوة 
دةستةوسان بوو، بةهؤي رؤتنيء وردنةبوونةوة لة دؤسَيي جينؤسايدي طةلي كورد هةتا 
رؤتيناتء  لةبةر  كردبووة،  بَيبةش  لةمافةكاني  عةبدولقادر(ي  )حةمةئةمني  بوو  ذياندا  لة 
بة ثاساوي ئةوةي بةَلطةنامةي مردنيان هاوجوت نايةتةوة لةطةل بةرواري ئةنفالكردنيان 

ياساكة نايانطرَيتةوة !!

    لة مانطي ئةيلولي ساَلي 2013 حةمة ئةمينيش كة دواين كةسي بنةماَلةكةيان بوو كؤضي 
نابنة وارسي ياسايي  لةمنداَلةكاني حةمةئةمني كة  بنةماَلةية جطة  دوايي كردو ئيرت ئةو 

هيض كةسَيكيان لةذياندا نةماوة هةتا موضةي كةسوكارة ئةنفالكراوةكةي وةربطرَيت  .
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)كورييَ (ي  خةلكي  ثريةمريدَيكي  مريزا  حةسةن  سةيد 
ساَلي  دايكبوي  لة  دهؤكة  ثارَيزطاي  مانطَيشكي  ناحَيَي 
)1933( ية، لة ثةالماري قؤناغي هةشتةمي ئةنفالي بادينان 
طوندي  خةَلكي  ئةوةي  ثاش   1988 ئابي  28ي   رؤذي 
كورَيَي كة ذمارةيةك ثياوي طوندي ضةلكَي ئيسلميشيان 
لةطةَلدا بوو، بةناضاري خؤيان ِرادةسيت سوثا كرد، سوثا  
هةروا  جياكردةوة،  ومنداالن  لةذن  طوندةكةيان  ثياوي   33
200 مةتر لةخوار طوندةكةيان هةموويانيان طوللةبارانكرد، 

بوو  تَيدا  حةسةني  سةيد  كوِري   )2( كؤمةَلكوذييةدا  لةو 
لةطةَل  حةسةنيش  سةيد  ساحل(  و  )سةالم  بةناوةكاني 
زؤر  ماوةيةكي  ئةنفالكران،  و  طريان  طوندةكةيان  خةلكي 
بووةو  بةسةر  دةست  سةالمية  كةمثي  نزاركيَ  و  قةالي  لة 
بةريشة  ئاطريان  بةضةرخ  لةويَ   بوو،  ئةشكةجنةياندا 
خؤي  بؤ  سوتاندبوو،  بؤ  هةموويان  نابوو،  سثيةكةيةوة 
بؤخةَلكي طوندو دةوروبةري خؤي طريابووةوة  باسةي  ئةم 
. عةزؤ كورييَ  يةكَيك بووة لة ئةفسةرةكاني قةالي نزاركيَ  
كة سةربة دائريةي ئةمين دهؤك بوون . ئةوةي لةم وَينةيةدا 
دةيبينني )سةيد حةسةن( بةثشيت كؤم و ردَيين سثييةوة 
طوندي  كؤمةَلكوذييةكةي  تةرمي  بةديارهةَلدانةوةي 
تةرمي  دؤزينةوةي  ضاوةِرواني  دانيشتووة  كورَيَيوة 
كورَيي  طوندي  ضونةتة  بياني  تيمَيكي  كة  كوِرةكانَييت 
وخةريكي هةَلدانةوةو جياكردنةوةي ثةيكةرة ئَيسكي ئةو 
ثياوانةن كة رؤذي 28ي ئابي 1988 لة ئةنفالي باديناندا 
طوللةبارانكران و بةكؤمةَلكوذران. جَيطةي ئاماذةية كورَيكي 
تري سةيد حةسةن كة فةرماندةي دةستةيةكي ثَيشمةرطة 
لةبؤسةيةكي  ئةنفال  ثَيش  حممةمةد  سةيد  بةناوي  بوو 

جاشدا توشي شةربوون و شةهيد بوو. 

 وَينةكة لة ثةجيي مةسرور كورَييَ  وةرطرياوة . 

تَيِاماني سةيد حسن

كورَيَى  طوندى  كؤمةَلكوذى  تاوانى  لة  ساَل   26 دواى 
كؤمةَلكوذيية  ئةو  قوربانيانى  يادةوةرى  بؤ  مؤنؤمَينتَيك 
دواكةوتنى  سةربارى  دروستكرا،  كورَيَى  طوندى  لة 
هةوَلة  لةو  رَيز  دةهَينَى  بةآلم  كةموكورييةكانى  كارةكةو 
طشتى  بةرَيوةبةرايةتى  بةهيواين  بطريَيت،  سةرةتايية 
و  دهؤك  ثارَيزطاى  ئةنفالكراوانى  و  شةهيدان  كاروبارى 
وةزارةتى كاروبارى شةهيدان و ئةنفالكراوان رونرت طرنطى 
لةداهاتوودا  ئةوةى  بةئوميدى  ببينَى،  مؤنؤمَينتة  ئةو 
لَيدروستبكرَيت و وَينةو  مؤنؤمَينتةكة هؤَليكى شايستةى 
ناوى هةموو ئةو قوربانيانةو ضريؤكى ئةنفالكردنى طوندى 
ناوضةكة  ئةنفالكردنى  و  بةتايبةتى  ضةلكَى  و  كورَيَى 

لةخؤبطرَيت. 

مؤنؤمَينتَيك 

بؤ شةهيدانى طوندى كورمَيَى 
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ثاش تَيثةربووني 23 ساَل بةسةر ثةالماري ئةنفال و كؤمةَلوذي 
ديدارَيكم  يةكةمينجار  بؤ  باديناندا   ناوضةي  كورَيي  طوندي 
و  لة  بةبرينداري  كة  سازدا،  ِرةشيد"  حمةمةد  "هاشم  لةطةَل 
لةطةَل   2013 ئابي  28ى  لة  دةربازبوة.  ئةنفال  كؤمةَلكوذييةي 
كورَيَي  كؤمةَلكوذي  يادي  بؤ  سابري  مسكؤ  و  حمةمةد  هاشم 
ئةو  هةمان  ضوينة  و  كرد  يادةكةمان  بةشداري  و  ضوين 
لة  لةو شوَينةش  تيدا كرابوو هةر  جَييةي كة كوـةَلكوذييةكةي 
 2٥ لةدواي  كة  بَلَيني  ئةوةش  دةبَيت  شاردرابوونةوة  دووضاَلدا 
بكرَيتةوة.  كؤمةَلكوذيية  ئةو  يادي  بوو  يةكةمينجار  ئةوة  سال 
شَيوازى  دةربارةى  نوَيم  زانيارى  ضةندين  سةردانةماندا  لةو 
طرنطرتينيان  كةوتن،  ضنط  كورَيَى1  طوندى  كؤمةَلكوذييةكةى 
يةكليى بوونةوةى ضارةنوسى فةتاح عةبدولقادرو دؤزينةوةى 
ناوى كضَيك بوو كة لة سةربازطةى سةالمية توشى بةدخؤراكى 

ببوو، لة كؤمةَلطةى بةحركة طيانى لةدةستدا بوو.

لةسةردامندا بؤ كورَيَى ئةو شايةحتاآلنةم بينى كة دؤسَيكانيان 
بؤ يةكليى كردمةوة كة بةثَيشضاويانةوة قوربانيةكان مردبوون، 
بوو  ئةو ديةنة سامانك و ترسناكة  تراذيديرتينيان طريانةوةى 
كةوا لة قةآلى نزاركَى ثياوةكانيان بة ثَيشضاوى كةسوكارو ذن و 
منداَلةكانةوة بة بلؤك كوشتبوو، يةكَيك لة ثياوانة ثريةمريدَيكى 
طوندى ضةلكَى بوو بةناوى حاجى حةكيم كة لةسةر طؤرستانى 
كؤمةَلكوذييةكةى طوندى كورَيَى بة خةمبارى دةستى خستبووة 
لَيكرد  ثرسيارم  ثَيشةوةو  ضوومة  لَيى  كاتَيك  كةشيدةكةى  بةر 

ثَيكةوة  كؤندا  لة  شريانى،  كورمَيَى  و  بةروارى  كورمَيَيى  دوبةرة  كورمَيى  طوندى   .1
نةطوجناون و كَيشةيان لة نَيواندا بووة، بةآلم ئَيستا بارودؤخيان ئاسايى بووةتةوةو 
لَيك دورنني،  لةبةرامبةرى يةكن و زؤر  لةنَيواندا نةماوة، هةردووك طوندةكة  طرفتيان 
سَى  ئةوطوندة  هةر  دةكاتةوة.  جيايان  شيوَيك  تةنها  كورمَيَى  هةردوك  سنورى 
هى  ئةسثةردةكراوةتةوة  تَيدا  كؤمةلَكوذييةكةى  روفاتى  ئةوةى  هةية،  قةبرستانى 
بةروارَيكةية،كورمَيَيى شريانى قةبرستانى خؤيان جياوازةو ماىَل سةيديش قةبرستانى 
بةشَيكيان  بووة،  لةنَيواندا  كَيشةيان  زوودا  لةسةروةختَيكى  جياوازة،  خؤيان 
ئةوانةى اليةنطرى حكومةت  بوون،  و بةشَيكيشيان سةربةحكومةت  بوون  ثَيشمةرطة 
بوون لةو سةروةختى كؤمةلَكوذييةشدا سةربة دائريةى ئةمن بوون  تةنانةت.ئةمنى 

دةسرتؤيشتوويان لةقةآلى نزاركَى بوو.  

لة  بينيوة  خؤى  بةضاوى  ثياوى  ضةندين  خواردم  بؤ  سوَيندى 
قةآلى نزاركَى كة بةبلؤك لةاليةن بةعسيةكانةوة كوذراون.

لةوانة ثياوَيكى طوندى ضةلكَى بوو،  بةناوى فتاح عةبدولقادر 
كؤمةَلكوذيةكةى  لة  كة  ثياوةى  شةش  لةو  بوو  يةكَيك  فةتاح 
كورَيَى  طوندى  لة  بادينان  لةئةنفال   1٩88 ئابى  28ى  رؤذى 
رزطارى ببوو، بةداخةوة هَيشتا رون نية كة ضؤن دواتر كةوتبووة 
دةسيت هَيزةكاني بةعسء جارَيكي تر طريايةوةو ِرةوانةي قةآلي 
نزاركَي كرابوو، بةآلم لةوَي بةثَيشضاوي كةسوكاريانةوة بة بلؤك 
و دار كوشتبويانن. حاجي حةكيم لةبارةي كوشتين فةتاحةوة 
بةشَيوةيةك قسةي بؤكردم كة هيض طومان لة كوشتين فةتاحدا 
ناهَيلَيتةوة، ضونكة واباس دةكرَي كة فةتاح رزطاري بووة بةآلم 
بةالم  ناديارة،  ضارةنوسي  هَيشيا  بووةو  بَيسةروشوَين  دواتر 
حاجي حةكيم ووتي فةتاح كوِري خوشكي خؤمة، من بةضاوي 
خؤم ديتم كة بةعسيان لةقاعةي برديانة دةرَي و بة ثَيشضاوي 
بةردةسيت  كةوتنة  ئةوان  كوشتيانن،  داران  و  بلؤك  بة  منةوة 
لةدَلدانةمابوو  بةزةييان  و  رةحم  هيض  بةعسيانيش  و  بةعسيان 

هةموو شَيت و هار ببوون و ثياوةكانيان دةكوشت.

1. هةر لةوسةردانةمدا سَى كوِرم بينى لة خانةوادةيةكى طوندى 
لةو  بوون  ثياوَيك  كوِرى  عةدنان(  فاخرء  )مستةفاو  كورَيَى 

يادةوةرى ئةنفال بادينان 
و

تراذيدياى كؤمةَلكوذى طوندى كورمَيَى 
عومةرحمةمةد

هاشم حمةمةد، دةربازبوو لة كؤمةَلكوذي طوندي كورَيَي. ف. ئةنفالستان
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باوكى  بوون،  كوذرا  بةبلؤك  نزاركَى  قةآلى  لة  كة  قوربانيانةى 
ضةكى  دوو  ثَيشرت  سادق  مستةفا  تاهر  ناوي  منداالنة  ئةم 
ناوضةى  بووة  ضوو  بوو،  فراند  حكومةت  لة  كلشينكؤفى 
لةطةَل  كورَيَى  طوندى  نزيك  ئةشكةوتةكانى  لة  دؤسكَىء 
خانةوادةكةى نيشتةجَى بوون، بةآلم كة ئةنفال بادينان تةنطى 
ثَيهةَلضين بوونء زانيبووى ئيدى كار لةكارترازاوةو ئةو لةشكرة 
ثَيشى ثَيناطريَى بةناضارى خواحافيزي لة خَيزانةكةي كرد بوو، 
بطريَيمء  ضونكة  دةستةوة،  بدةمة  خؤم  ناتوامن  من  ووتبووي 
خؤم بدةمة دةستةوة يةك واتاي هةيةو بةشي من هةر كوذرانة 
بؤية باشرت واية ئَيوة بضن خؤ تةسليم بكةنء من نايةم بؤ خؤم 
تةكبريي حاَلي خؤم دةكةم و لةم شيوو دؤآلنةدا خؤم ثةنادةدةم 
هاتن  منداَلةكاني  و  ذن  لَيدَيت،  ضي  بارودؤخةكة  بزانني  هةتا 

لةبةر  كوِرةكاني  بوو،  سوثاكرد  رادةسيت  خؤيان  كورَيَي  لة 
ئةوةي منداَل بوون لة ثؤلَينكردنةكةي طوندي كورَيَيدا لةطةَل 
ذن و منداَلةكان جياكرانةوةو رةوانةي ناحَيي مانطَيشك كرانء 
لةوَيشةوة بردبويانن بؤ قةآلي نزاركَي و دواتريش ثَيضابوياننةوة 
خؤي  مةتني  ضياي  لة  بؤخؤشي  سةالمية،  سةربازطةي  بؤ 
طرياو  سوثاوة  لةاليةن  رؤذَيك  ضةند  دواي  بةآلم  بوو  حةشاردا 

ِرةوانةي قةآلي نزاركَي كراو لةوَي بة بلؤك كوشتبوويان .

بابى  لةوةى  نةماوة  طومامنان  هيض  ئَيمة  ووتى  كورى  فاخرى 
ذن  ثريةمريدو  بةثَيشضاوى  بةرئةوةى  لة  نةماوة  ذياندا  لة  ئَيمة 
موسا2  حاجى  بوون،  مرد  هةتا  بوون  لَيياندا  منداَلةكانةوة  و 
خزمى خؤيان بوو ئةوضاوى لةو دَيةنة بووةو بة ضاوى خؤي 
قسةى  فاخر  كوشتبوويان.  بلؤك  بة  بةعسيةكان  كة  بينيبووى 
زياترى بؤ كردم و وتى: ثَيشئةوةى لَيكجودابينةوة منداَلَيكمان 
تازة ببوو هةموو عومرى وى دوو مانط بوو ناوى فةرمان بوو، 
بابَى من طوتة داكم مادام لة كاتى ئةنفالدا بووة ثَيويستة ناوى 
كضةكةى خؤمان بطؤرين بةئةنفال، بةآلم كضةكة بةرطةى رؤذطارة 
ناوةكةيان  كة  فةرمان  مرد،  زوو  زؤر  و  نةطرت  سةختةكانى 
لةدةستداو  طيانى  خؤراكى  بةد  لةبةر  و  لةبرسان  بة  طؤِريبوو 
ئيسلم  ضةلكى  طوندى  ثريةمرَيدَيكى   ، بكةوَى  شايةحتالَةش  بةو  ضاوم  ويستم   .2
بةناوى فةتاح طووتى حاجى موسا مردووة، بةآلم ئةو بينيبووى كة خةلكى كورمَيَى و 
ضةلكَى لةقلعة نزاركَى بة بلؤكان كوشتبوون، ئةو ثياوة بؤخؤشى كوريكى و برازاكانى 
بةو شَيوةية لة نزاركَى كوذرابوون، هةرلةوَى حاجى حةكيمى خةلكى طوندى ضةلكَى 
دميةنةم  ئةو  خؤم  بةضاوى  و  شاهيدم  من  بةآلم  مردووة  ئةو  طووتى  هاتةثَيشةوةو 

ديتووة

طؤِرَيكى  خستيانة  بةحركة  نزيكى  طؤرستانَيكى  لة  دواجار 
طضكةى بةقةد باآلى خؤى، ئةنفال تةمةن كورت لة سةربازطةى 
سةالمية3 زؤر برسي بوو توشي بةد خؤراكي بوو، خاخر طوتي : 
كة بةرياندا ين لة كؤمةَلطاي بةحركة مرد، ساَلي 1٩٩3 تيمَيكي 
مايف مرؤظي رؤذهةآلتي ناوةِراست هاتن بؤ حبركة، كة ضريؤكي 
خواستء  ئَيمة  لة  روخسةتيان  طريانةوة،  بؤ  مردنةكةيان 
طؤرةكةيان هةَلدايةوة، بةآلم ثةيكةرة ئَيسكَيكي ئةو خوشكةي 
ئَيمةيان لةطةَل خؤيان برد بؤ )فحص( ثشكنني بؤ دةرةوةي وآلت 
بةد خؤراكي  بة  وطوتوومانة  كة  ِراستة  ئَيمة  تابزانن قسةي  هة 
وتيان  هَينايةوة.  بةِراست  ئةجنامةكةيان  هاتنةوة  كة  مردووة، 
مردووة،  زيندان  بةدخؤراكى  بة  منداَلةكةتان  دةكةن  ئَيوةِراست 
لة راثؤرتةكةياندا رَيكخراوى مَيدل ئَيست ؤض بةم شَيوةية ئةو 
ضريؤكةى خوشكةكةى فاخريان جَيكردووةتةوة مَيدَل ئَيست ؤض 
دةربازبواني  كة  كؤمةَلطايةك  طؤِرستانى  لة  )تيمةكة  نوسيوَييت 

ثشكنييان.  هةَلدانةوةء  طؤِر  كةوتة  ِراطوَيزرابوو،  بؤ  ئةنفالي 
بؤ  ِرووثَيوكرا  ئاركيؤلؤجيةوة  اليةن ثسثؤِراني  لة  طؤِرستانةكة 
شارةزاياني  طةورة.  منداَلء  طؤِري  ِرَيذةي  دةسنيشانكردني 
يةكَيك  كة  هةَلدايةوة4  منداَليان  طؤِرى سَى  عةدليش  ثزيشكيي 
لةوانة وةك باسدةكرا لة اليةن دةربازبوويةكى طوندى كورَيَى وة 
3. زؤر جار سةالمية بةقةآلى سةالمية ناودةبرَى ئةوةش جؤرة تَيكةلَكردنَيكة لةطةَل 
قةآلى نزاركَىى دهؤك و قةآلى نوطرةسةملان بةآلم لةراستيدا سةالمية سةربازطةيةكة 
لة ثارَيزطاى موصل ئةويش وةك سةربازطةى تؤثزاواودوبز لةسةر هةمان نةخشةسازى 
خةلَكى  منداىَل  و  ذن  زؤر  باديناندا  ئةشتةمى  ئةنفاىل  لةكاتى  دروستكراوةو  روسى 
طوندنشينى ناوضةى بادينانيان بؤ ئةو سةربازطةية طواستةوة ئةويش وةك سةربازطةى 
طةرميان  ناوةضةى  ذنانى  دةستبةسةركردنى  ئةشكةجنةو  شوَينى  كرابووة  دوبزضؤن 
سةالمييةش بةهةمان شَيوة بوو بؤ ذنان و منداآلنى ناوضةى بادينان . فةرمان )راسترتة 
بلَيني( ئةنفال لة سةربازطةى سةالمية توشى بةد خؤراكى بوو دواتر لة كؤمةلَطاى زؤرة 

ملَيى بةحركة طيانى لة دةستداو هةرلةوَيش ئةسثةردةى خاكيان كرد
داواى  لةسةر  دواتر  كة  بوو  فةرمان  ناوى  بوو  كورمَيَى  مندالَة خةلَكى طوندى  ئةو   .4
لَينرا. لةسةردانَيكمدا بؤ طوندى كورمَيَى  باوكى بةرلةوةى ئةنفال بكرَى ناوى ئةنفاىل 
بةآلم  فةخرةدين  بةناوى  كرد  برايةكيان  لةطةَل  ديدارم  دؤزييةوةو  خانةوادةكةيم 
بةداخةوة دايكيان ضووبوو بؤ سةردان و ضةند رؤذَيكى ثَيدةضوو بؤية منيش لة رؤذَيك 

زياتر نةمتوانى ضاوةروانى بكةم .
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هةَلكةندرا بوو٥ الشةى خوشكة ساواكةى تَيخستبوو. ثشكنينى 
ثةيكةرة  ثامشاوةى  دةكردء  باسةكةى  ثشتطرييى  طؤِرةكةش 
ئَيسكى كضَيكى ساواى تَيدا بوو كة تةمةنى نزيكةى ساَلَيك بوو 
ء نيشانةى بةد خؤراكيشى ثَيوة ديار بوو(  سةبارةت بةم باسةو 

ئةوانةى تريش وةرطريى كوردى راثؤرتةكة مامؤستا حممد حةمة 
صاحل توفيق لةالثةرة ٥1 دا تيبينى خؤى لة ثةراوَيزدا نوسيوةو 
لة بةشى  ئةم كتَيبةداء  لة شوَينَيكى ترى  لةوبارةيةوة دةَلَيت: 
هةَلدانةوةء  باسى  درَيذتر  دوورء  بة  كةمَيك  كؤتاييدا,  ئةنفال 
ِرووثَيو كردنى ئةم طؤِرانة دَيتة ثَيشةوة لة كؤمةَلطاى بةحركة، 

جَيذنيكان6.  

5. ثَيدةضَيت ميدَل ئَيست ؤض مةبةستى لة و 33 ثياوةى دةربازبوانى كؤمةلَكوذييةكة 
نةبَيت بةلَكو باسى كةسَيكى ترى طوندى كورمَيَى بكات . ضونكة ئةوانةى لةكورمَيَى 
بوون هةموويان بؤ كوشنت ثؤلنَي نةكرابوون بةلَكو ئةوانةى ثؤلينكران بؤ كوشنت تةنها 
33 ثياو بوون لةناوياندا 9 كةسيان خةلَكى طوندى ضةلكَى بوون لة دةربازبووةكانيش 
خةلكى  يةكَيكيشيان  و  ضةلكَى  خةلَكى  دوكةسيان  و  كورمَيَى  خةلكى  سَيكةسيان 
سليمانى بوو بةناوى هاشم كة بؤخؤم كتَيبَيكم دةربارةى ئةو ثياوةى سلَيمانى بةناوى 

هاشم نوسيووة.
6. بروانة ميدَل ئَيست ؤض جينؤسايد لةعرَياق و ثةالمارى ئةنفال بؤ سةركورد ضاثى 

سَيهةم – سلَيمانى - دةزطاى رؤشنبريى جةمال عريفان-  2013. ل 51

قةآلي نزاركَي: فؤتؤ ئةنفالستان

دةربازبوواني كؤمةَلكوذي طوندي كورَيَي

دةربازبوواني كؤمةَلكوذي طوندي كورَيَي
فةتاح عبدالقادر                                              صدقي عبدالقادر
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لةميانةى ئةنفالي هةشيت باديناندا لة رَيكةوتى 1988/8/28 
خةباَلء خانةوادةكةي لةطوندى كورَيَى لةطةَل هةموو خةَلكى 
جياكردةوة  لَيك  وثياويان  ذن  ثاشئةوةى  طريا  طوندةكةيان 
بؤ  برد  ذنةكانيان  كردء  طوللةباران  طوندةكةيان  ثياوى   33

ناحَيى مانطَيشك و لةوَيشةوة 
ثاش  نزاركَى  قةآلى  بؤ 
بنكةى  رةوانةى  رؤذَيك  ضةند 
ئةنفالكراوةكان  كؤكردنةوةى 
كران لة سةربازطةى سةالميةى 

ثارَيزطاى  موسَل.
بة  خةياَل  هاوسةرةكةى 
32ى  لةطةَل  زاهري  ناوى 
كورَيى  طوندى  ترى  ثياوى 
طوللةبارانكرانء هةر لةشوَينى 
ئةم  كؤمةَلكوذران.  بة  خؤيان 
 1٩٩3 ساَلي  خةياَل  وَينةيةى 
طؤِري  هةَلدانةوةي  بةديار 

هاوسةرةكةى خؤشي  كة  وةستاوة  طوندةكةيانةوة  بةكؤمةَلي 
تَيداية.

سَى  ء  كوِرةكةى  دادةنيشَى..  كوريَى  لة  ئَيستا  ذنة  ئةم 
كضةكةى ثَيكةوة دةذين

 تَيامانى خةياَل

وَينةى خةياَل 2013، طوندي كورَيَي، فؤتؤ: هَيمن عةبدوَلَل

وَينةىخةياَل، لةسةر طؤِري بةكؤمةَلي كورَيَي 
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ئةنفال طوندى خدر رَيان

خدر رحَيان طوندَيكي خنجيلنةى ناوضةى زةطنةية و سةربة هؤزى زةنطنةن 
لة روى كارطريَِييةوة سةربة ناحَيى قادر كةرةمة، ساَل 1983 مامؤستا )هيدايةت 
عةل قارةمان( قوتاخبانةى لَي دامةزراندوة. دراوسَى طوندى طؤلباخى سةرو 
نزيكةى  ئةنفال  ثَيش  بنةكةية،  تيلةكؤو  دراتوو،  و  طةِراوى  خوارو هةرَينةو 
)47( خانةوادةى تَيدا دةذياو خةَلكَيكى تريش بةهؤى هةآلتنيان لة خزمةتى 
ثةناطاى  ببوونةوة،  نيشتةجَى  لةوَى  دةوروبةريان  طوندةكانى  سةربازىء 
لة  دووكةس  ئةنفالدا  لةثةالمارةكانى  تةنانةت  بووة،  لَيقةوماوو  خةَلكى 
دةربازبوانى كؤمةَلكوذى ئةنفال لةوَى نيشتةجَى ببوونةوة، عوزَير و رةمةزان 
عةل سلَيمان ثَيش ئةنفالكردنيان دواى ئةوةى طوندى جافان دةروخَيت كؤض 
دةكةن بؤ خدر رحَيان و هةر لةوَيش طريانء ئةنفالكرانء لة بيابانى رومادى 

دواى ئةوةى طوللةبارانكرابوون رزطاريان ببوو. 
لةثةالمارى  سةرقاَلبوون،  ئاذةَلدارييةوة  كشتوكاَلء  بة  دانيشتوانةكةى 
ئةنفال سَيى طةرمياندا رؤذى 10ى نيسانى 1988 خدر رحَيانيش روخَيندراو 
نزيكى  ئالياواى  رةوانةى  جاشةوة  سوثاو  لةاليةن  طريانء  خةَلكةكةي 
بؤ  بران  كؤكردنةوةدا  طرتنء  بةقؤناغةكانى  دواتريش  كرانء  قادركةرةم 
تؤثزاوا، بةهةمووى ئةوانةى لةوَى نيشتةجَى بوون لةطةَل خةَلكى طوندةكة 
35 كةسيان بةرثةالمارى ئةنفال كةوتنء لة تؤثزاوا جياكرانةوةو هةموويان 

بَيسةروشوَينكران. 
رةمةزان  لة  هةريةك  سةنطةرن.  شةهيدى  تريان  كةسى   )9( ئةنفال  جطةلة 
بوو  ساَلَيك  نزيكةى  بوون  جافان  لةطوندى  ثَيشرت  كة  عوزير  سةعيدو  عةل 
طريانء  رحَيان  خدر  طوندى  خةَلكةكةى  لةطةَل  هةر  ببوون  نيشتةجَى  لةوَى 
ئةنفالكران. هةرضى عوزَيرة لة ديدارةكانيدا باسى يةكَيك لة ئةنفالكراوةكانى 
طوندى خدر رحَيان دةكات كة لة هةمان ئةو كاروانةدا بووة كة ثَيكةوة بردويانن 
بؤ بيابانةكانى رومادى و لةوَى طوللةبارانكراون. جطةلة رةمةزانء عوزَير 12 
كةسى تر هةر لةطةَل خةَلكى خدر رحَيان طريانء ئةنفالكران لةناوياندا ضواريان 

بران كة تةمةنيان لةنَيوان 18 بؤ 32 ساَلداية.
ئةنفالكراوانى طوندى خدر رحَيان

ِرةطةزتةمةنناوى ئةنفالكراو

نري32جنم الدين سةعيد قارةمان

نري34فاتيح سةعيد قارةمان

ِرةطةزتةمةنناوى ئةنفالكراو

نري18ناميق سةعيد قارةمان

نري22ابراهيم سةعيد قارةمان

نري34حةسيب عومةر فارس

نري35قادر عةل قارةمان

نري35فاتيح حممد خةسرةو

نري33عومسان ئةمحةد خةسرةو

نري21حممد عبداهلل حةسةن

نري25عةل ئةمحةد كريم

نري35عادل عةزيز فةرةج

نري22حةميد حةسةن حسني

نري 31حممد كةريم ئةمحةد

نري27رةحيم عةل ساَلةح

نري38حممد عةل ساَلةح

نري18ئازاد عةل ساَلةح

نري38وادى عةل قارةمان

نري34حةسيب رةشيد حممد

نري33عبداهلل ئةحةد عةل

نري19بورهان حةسةن عةل

نري18عةباس نصرالدين حممد

نريكاميل كةريم ئةمحةد

نريساالر فاتيح

نريسابري عةل

نريعةل جافانى

نريسةعيد ئةمحة عةل

نريتؤفيق

نريوةهاب ئةمني

نريلةتيف ئةمني

نريرةوف ئةمني

نريمامؤستا حسني
نري22ِرةمةزان عةل سلَيمان*

نري24عوزَير

نريحةميد

نريكةريم

نريلوقمان عةل
كؤمةلَكوذييةكى  لة  عوزَير  ناسراوبة  وةهاب حممد  عةزيز  و  ِرةمةزان عةىل سلَيمان  لة  هةريةك  لةو خشتةيةدا   *
بيابانى ثارَيزطاى رومادى لةناوثاصَيكدابوون لة قةراغى طؤرَيكى بةكؤمةَل دةربازيان بوون ئَيستا لة ظرَيجينياى 
وآلتة يةكطرتووةكانى ئةمريكادا دةذين. جَيطةى ئاماذةية ) رةمةزان و عوزَيرو فةرةج حممد عةزيزو تةميورو واحيد( 

لةاليةن يؤست هَيَلتةرمان و رَيكخراوى هيومان رايتس ؤضةوة بران بؤئةمريكاو ئَيستا لةوَى دةذين. 
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منداَلة ئةنفالكراوةكانى طوندى وارانى و ضِيؤكى ئةم وَينةية

ئامادة كردنى طؤظارى ئةنفالستان
مسكؤ سابري

عومةر  م.  لةطةَل  ئةنفالستاندا  طؤظارى  طةشتَيكى  لة 
طوندى  كةريم حمةمةد سةردانى  م. جومعة  عةبدولكةريمء 
قادر  بةمامؤستا  ضاومان  لةوَى  كرد،  خواروومان  وارانى 
كةوت لةطةرمةى طفتوطؤدا بووين كة وَينةيةكيان بؤ هَيناين 
ساَل 1986 طرياوة مامؤستا قادر سوَيندى خوارد كةضةندين 
دةزطاو رَيكخراو داواى ئةو وَينةيةيان كردووة بةاَلم ثَيمان 
كارى  و  بةخؤشةويستى  ثَيشكةش  بؤية  وتى  نةداون، 

خؤبةخشانةى ئَيوةو طؤظارى ئةنفالستان بَيت. 

 ئةو منااَلنةى كة لةوَينةكةدا ديارن. زؤربةيان ئةنفالكراون، 
هةندَيكيان  تةمةنيانةوة.  بضوكى  بةهؤى  ئةفسوس 
ديارة  وةك  طرياوة  1986دا  لةساَل  وَينةكة  ناناسرَينةوة. 
منداَلةكان خؤيان طؤريوة ئةو رؤذة خةلكى طوند بة طةورةو 

عةدنان  كاك  هاوسةرطريى  ئاهةنطى  بةبؤنةى  بضوكةوة 
حمةمةدو هاوسةرةكةيةوة خؤيان طؤريوة. بةداخةوة دواى 
دوو ساَل لة طرتنى ئةو وَينةيةو ئاهةنطى هاوسةر طرييان 
خَيزانء  هةم  ديارن  وَينةكةدا  لة  كة  منداآلنةى  ئةو  هةم 

مناَلةكانى كاك عةدنانيش بةرشااَلوى ئةنفال كةوتوون.

بوشرا  و  وةزيرة  عةزيز،  هيوا  وةستاوةكان:  لةالى ضةث 
كوَيستان  و  حمةمةد  ضيمةن  بةآلم  ماون،  لةذياندا  ساحل 

موحسني و رَيزان كةريم رَيذاو ساحل ئةنفالكراون. 

حةسةن،مهاباد  توران  راستةوة:  لةالى  دانيشتوةكانيش 
نةناسراوة،  ئةنفالكراون.  فازيل  زارا ساحل  فازيل حمةمةد، 
سَى كضةكةى تريش نةناسراون بةاَلم ئةوانيش ئةنفالكراون.
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بةر  كةوتنة  بةهؤيةوة  ء  وةرتانطرت  ثةرلةمانتاريتان  ساَل  ضوار  ثاداشتى  لة  كة  دا  مليون   49 برى  وةرطرتنى  لةكاتي 
ثرؤذةى  دةخيةينة  ووتان  كرد  ئةوةتان  ثِركَيشى  هةندَيكتان  ثَيدابوون،  دةنطى  ئةوخةَلكةى  هةمان  نارةزايةتى  هةملةتى 
خزمةتطوزارى ءهةندَيكيشتان ووتتان دةيكةين بةخري!! كةمينةيةكيشتان وةك نةعامة سةرتان كردة ناو لينطتانةوة. لريةدا 
روى قسةم لة هةموو ثةرلةمانتاران نيية بةتايبةتى ئةوانةى ض ئةوساو ض ئَيستاش نةكةس هةستى بة بوونيان كردووة وةك 

ثةرلةمانتار و نةخؤشيان خؤيان بةنوَينةرى خةَلك زانيوة بةَلكو روى قسةم لةوانةية كة ثركَيشى بةخشينيتان كرد. 

نيازى  ِراستتان فةرمووةء  ئَيوة  باطريانةى ئةوة بكةين كةوا  تَيبينى هةَلطرة، بةآلم  هةرضةندة هةر دوو ثاساوةكةتان 
بةخشينيتان هةبووة، كةواية فةرموون ئةوة دؤسَيى ضارةسةري كورى ئةنفالكراوَيكتان دةخةينة بةردةست )زانيار نةجيب( 

لة دايكبووى ساَل 1988 ى طوندَيكى ناوضةى داودةية واتا هةمان ئةوساَلةى كة طةرميان كةوتة بةرثةالمارى جينؤسايدو 
باوكى زانياريشى وةك دةيان هةزار طةرميانى تر تَيدا ئةنفالكرا، ئَيستا )زانيار( ثَيويستى بةهةموومانة ضونكة قوربانيةكى 
تةقينةوةيةكى ئةم دواييانةى شارى خورماتووة، ثَيشرتيش زؤر لةدؤستةكانى بارودؤخى تةندروستى زانيار نةجيبيان 
ضارةسةرو  بؤ  وآلت  دةرةوةى  بربَيتة  بنيء  بةهانايةوة  ئةوةى  بةمةبةستى  كردووة،  هاوكارييان  داواى  بآلوكردووةتةوةو 

طةرانةوةى هيواء كةوتنةوة سةرثَيى خؤى. 

بةهيوام هةم بؤخؤتان هاوكارى بكةنء هةم فشاريش خبةنة سةر وةزارةتى تةندروستى عرياقء كوردستان، هةتا بة ئةركى 
خؤى هةستَى بؤئةوةى بةهةموومان بتوانني رَيز لةذيانء تةندروستى زانيارى طةنج بطرين، هةم وةك هاوآلتيةكء هةم وةك 

كوِري ئةنفالكراوَيك بةهانايةوة بضني. ثَيمواية ئةمة ئةركي ئةخلقى هةموومان بَيت. 

بۆپەیوەندی کردن دەتوانن پەیوەندی بەم دووژمارەیەوە بکەن 
07701498939یان 07701011231

نامةيةكى كراوة بؤ ثةرلةمانتارانى خول ِرابوردوو 

 خةَلكي طوندي ضةوريي ناوضةي داودةية، لةدايكبووي 
سالي 1988 هةمان ئةو ساَلةي باوكي تَيدا ئةنفالكراوة.

شاري  تةقينةوةيةكي  لة  طةنج  زانياري  بةداخةوة 
بةهؤيةوة  لةكاركةوتن،  قاضةكاني  ثَيكراو  دوزخورماتوودا 
هاوكاري  اليةنَيك  كةسء  هيض  كةوتوةو  لةماَلةوة  ئَيستا 
بواري  ء  مرؤظ  مايف  رَيكخراوةكاني  فةرموون  نةكردووة. 
بة  دةكةين  ثارةكةمان  دةتانوت  كة  ثةرلةمانتاران  ئةنفال، 

ثرؤذةي خريخوازي فةرموون ئةوة قورباني!! 
زانيار ثَيويسيت بةهاوكاريية و ثَيويسيت بةهةموومانة.

زانيار نةجيب

ئةنفالستان
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مستةفا قادر حممود حممد

ضواردة ساَل تةنياو بةبَي ذن و منداَل دةذيام، ضةرمةسةري زؤرم بينى، لةقرضةى 
طةرماى هاويندا تَيئاوم نةدةخواردةوة دةمطووت نةكا ئاوم لَيم برِبَيت

تريابينيةوة  لة  عةل  حممةد  مامؤستا  بزامن  ئةوةى  بةبَى 
دَيت  ثياوَيك  كةوا  طؤمةزرددابوو  مستةفاى  بةكاك  بةلَينى 
لة سلَيمانيةوة ديدارت لةطةَل سازدةكات، مامؤستا حمةمةد 
زوو زوو تةلةفؤنى بؤدةكردم و دةيطوت برا من بةَلَيم داوةتة 
بَيكات  زؤر  منيش  لةراستيدا  هةرضاوةروانة.  ئةوثياوةو 
بووم، رؤذى 13ى نيسانى 2014 كة بانطهَيشتكرابووم بؤ 
بةسوثاسةوة  هةزاركانى،  يةكةمني خةآلتى شَيخ حوسَينى 
رؤشنبريييةكانى  سةنتةرة  بةرَيوةبةرايةتى  لةاليةن 
هةزاركانى  حوسَينى  شَيخ  خةآلتى  يةكةمني  طةرمبانةوة 
مةراسيمى  ئةوةى  دواى  رؤذة  هةرئةو  من.  بةبةخشراية 
رَيزلَينانةكة تةواو بوو، لةطةَل كاك مسكؤ سابريوكاك ئارام 
مستةفا ضوينة ماَل كاك مستةفاى طؤمةزرد بةنيازى ئةوةى 
دوكانة  هةرلة  سةرةتا  بةآلم  بكةين،  ساز  لةطةَل  ديدارى 
هةذارانةكةيدا ثَيشوازييةكى ساردوسِرى لَيكردين و وتى: 
دةطرَيت؟  ضى  جَيطةى  قسة  تازة  بؤبكةم؟  ضيتان  قسةى 
ئةطةر سودى  ئةم قسةيةى من ض سودَيكى هةية؟  ثَيمبلني 
ئةوة  ئَيمة  طرفتةكةى  بالةخزمةتتاندامب؟  فةرموون  هةية 
ئارام  كاك  نةبوو،  ياوةرمان  عةل  حمةمةد  مامؤستا  بوو 
مستةفاشى باش نةدةناسييةوة، بؤية زؤر بةزةمحةت هاتة 

سةرئةو بروايةى قسةمان بؤبكات. 
 دواى ئةوةى دَل نةرم بوو رَيككةوتني لة سةرديدارةكةمان 
ضاي  بةدةم  لةذورةوة  ماَلةوة  بؤ  كردين  خوَلقى  و 
خواردنةوةو جطةرةكَيشانةوة كةوتة طريانةوةى بةسةرهاتة 

ئازار  سةفةرى  هاورَيى  ئةوانةى  و  خؤى  تراذيدييةكةى 
رئةو  هة  نوطرةسةملان،  تؤثزاواو  بؤ  بوون  ضةشتووى 
ثياوةى كة لةثَيشةوة ثَيشوازييةكى باشى نةكردين، هَيشتا 
ئةو  مابوو  بوو، ضةند ثرسيارَيكم  لةسةر  زومى كامرياكةى 
زووزوو دوبارةى دةكردةوةو دةيطوت دةى توخوا ئةمشةو 
بةدَل خؤتان.  ئةوةندةتان قسة بؤدةكةم  بن، ئةوسا  ميوامن 
سةربارى  طؤمةزةرد  مستةفاى  سةردانى  بوو  هةرضؤنَيك 
نةديوو  كةسانَيكى  بةوةى  بوو  كةيفخؤش  زؤر  ئةوةى 
هات.  بةرهةم  لَي  ديدارةشى  ئةم  دةكةن،  نةناس سةردانى 
ديدارَيكى ثِرزانيارى بةرلةوةى من هيض ثرسيارَيكى لَيبكةم 
دةستثَيشخةرى  ئامادةية  سازو  كامريا  زانى  هةرئةوةندةى 

كردو ووتى: 
من ناوم مستةفاية بةآلم ناوم لة قةيددا نةبوو، ئَيمة ئةوكات 
كةلوثةلةكامنان لة سةرقةاَل و كفرى بوو من و برايةكم لةطةَل 

ديانة: عومةر حمةمةد قادر 
رَيكةوتى 2014/4/13 

كات 2:30 ثاش نيوةرؤ
شوَيـن :.طةرميان - رزطارى 
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هةوملاندا  دووساَل  بؤماوةى  ناوضةيةدا  ئةم  كةسى  ثَينج 
بؤئةوةى ناومان تؤماربكةن و ضوينة طؤبان و سةي خةليل 
و  هةزار  بة  طرت  سةيارةيةكمان  )سةنطاو(  طؤمةزةردى  و 

ثَينج سةد . 
سوثاس كاك مستةفا تكاية ثةلةمةكة 

ئةى مةطةر تؤ قسةى منت طةرةك نيية؟
با ئةطةر ناوى سيانيتم ثَيبَلَييت؟
ناوم مستةفا قادر حممود حممد
كاك مستةفا تؤ تةمةنت ضةندة؟

مواليدى 1936م. 
لةبنةرةتةوة تؤ خةَلكى ض طوندَيكيت؟

طؤمةزةردى ناوكةماَل، طؤمة زةردى خةليفة قادر
سةربة ناحيةى تيلةكؤن؟

هاتة  ثاشان  بوو  سةرقةاَل  و  بةكفرى  سةر  ثَيشرت  بةَلَ، 
تيلةكؤ ئَيستةش سةر بةكةالرين، ئَيستا ئَيمة نفومسان سةر 

بة صمودة )رزطاري(. 
ثَيش ئةنفال بة ضيةوة سةرقاَل بوون؟

ئاومان  و  ضةم  بووين  خةريك  واَلخداريةوة  و  فةالحى  بة 
لةبةردةستدا بوو مةرةزةمان دةكرد، من هةرلة منداَليةوة بة 
وئاشى  خانودروستكردن  و  وةرزَيرى  بة  ثاشان  و  شوانى 

كفرىو ئابةوشتانةوة خةريك بووين. 
طوندةكةتان ضةند ماَل بوو؟

)22( بيستودووماَل بوو. 
هةرلة طةرميان طؤمةزةردَيكى تريش هةية؟

بةاَلم  هةية،  طامةخةَل  لةالى  ِرؤغزايى  طؤمةزةردى  بةَلَ 
ئَيستة ئةوَى كةسى لَي نيية. 

سوتَينراوةو  جاريرت  ضةند  طوندةكةتان  ئةنفال  ثَيش 
وَيرانكراوة؟

سَي  لة  ِرؤذ  و  شةو  بةردةوام  بة  ساَل  دوو  ماوةى  بؤ 
بؤالى  دةكرد  ِرامان  طةلة  دةكراين، الى  تؤثباران  شوَينةوة 
منداَل، لة كاتى جوتدا ِراماندةكردةوة بؤالى منداَلةكامنان، 
من  ِرؤذَيكيان  منداَل،  بؤالى  دةكردةوة  ِرامان  درةوةوة  الى 

سةرةوة  بةشى  لة  سوثايةك  نةبووم  لرية  دةكردو  ئيشم 
هاتبوو طوندةكانى هةمووى سوتاندبوو.

سوثاى حكومةتى عرياقى بوو يان حةرةس قةومى؟
حكومةتى عرياق

ثَيش  ياخود  دةكةيت  سةدام حسني  سةردةمى  باسى  تؤ 
ئةو؟

سَي  كاتةدا  لةو  دةكةم،  حسني  سةدام  سةردةمى  باسى 
طوندةكةماندا  بةسةر  كؤثتةر  شةش  كوذران،  ثَيشمةرطة 
تردةهاتن،  وسيانى  دةِرؤشت  سيانيان  دةسوِرانةوة، 
لةسةرقةاَلوة تؤث و ِرةشاشيان دةتةقاند، لةهةر ضوار الوة 
بةخوا  دةكراين،  باران  تؤث  قورسةكان  تؤثة  و  هاوةن  بة 
ئةوةندة تؤث بةر ناوضةكةمان كةوتبوو وةردوجاِرت1 لةيةك 
جيانةدةكردةوة، تؤث دابوى لة طايةلةكةمان ضوار ثَينجَيكى 
وةرزى  كؤتايى  هةموى سوتا،  ماَلةكامنان  كوشتبوون،  لَي 
ثايز بوو زؤر سارد بوو دووثياويش لة طوندةكةماندا كوذرا 

ئةو ثياوانةى كة كوذران ناويان ضى بوو؟
ناوى صاحل  تريان  ئةوى  مولودو  ئةمني  ناوى  يةكَيكيان 
حممد على، صاحل هةرضةندة دوو يان سَي منداَل هةبوو بةاَلم 
طةنج بوو، لة ِرؤذى دووةمدا كة سوثاكة هات كوذران، ِرؤذى 
مةجال  باران  تؤث  وخؤرهةاَلتنةوة  خؤرئاوابوون  تا  يةكةم 
بةرزييةوة  بة  باوكم  ماَل  دةرةوة،  بَيتة  ماَل  لة  نةدا  كةسى 
ثَيشمةرطة  سَي  كاتةدا  لةو  وتيان  باوكم  و  دايكم  بوون، 
طوندةكةمانة  بةرامبةر  تر  طوندَيكى  بووة  ماَلةكةماندا  لة 
بة  باوكم  و  دايك  بووة  ثَيوة  دةبابةيةكى  ياَلةكة  لةسةر 
تةقةيان  كاتَيك  بةاَلم  مةكةن  تةقة  وتبوو  ثَيشمةرطةكانيان 
لةبةر  ماَلةكةمانةوة،  بة  نا  تؤثى  دةبابةكة  ِراستةوخؤ  كرد 
قسةى باوكم ثَيشمةرطةكان لةوَى ِرؤشتبون و ضوبونة ماَلَيك 
كوذرابوون،  ثَيشمةرطةكان  لة  يةكَي  لةوماَلةدا  ئةوَى  خوار 
كؤثتةر  وتيان  دةرضوبون  لةطوند  كاتَي  منداَلةكامن  و  ذن 
خؤى  كِر  مريشكى  وةك  ذنةكةم  دةسوِرايةوة  بةسةرماندا 

هةموو  تؤث  بلَيت  مةبةستَيتى  مستةفا  بةيارة  لة  مةبةستى  جاِر   .1
لَيهاتبوو. يةكيان  وةك  بةيار  كَيَلدراوو  زةوييةكى  كَيآلبوو  زةوييةكانى 

ثَيمباش  ثارَيزراوبَيت  دميانةلةطةلَكراو  زمانى  بنةرةتى  بؤئةوةى  بةآلم 
بوو هةرزمانى خؤى بةكار بهَينرَيت.
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دابوو بةسةر منداَلةكاندا و ِرؤشتبون تا لةطوند دةرضوبون، 
لةوَى  شاردةوةوسوثاكة  ثياوةكامنان  ئةوة  دواى  شةوى 
ومت  ماَلةوة  بؤ  هامتةوة  منيش  بوون  خؤرئاوا  تا  بوو 
لةجةوةَل  منداَلةكامنان  و  ذن  ماون،  وباوكم  دايك  بزامن 
وكةذوكَيوةكةدابوون، كة هامتةوة دايك و باوكم بينى سةر 
كوذرابوون  ئاودا  لةناو  ثياو  دوو  هةَلثروزابوو،  قذيان  و 
وثياوةكامنان  بةدةممانةوة  هات  ضوارالوة  هةر  لة  خةَلك 
دةسوتان  خانوةكان  سثاردن،  بةخاكمان  شةو  دةرهَيناو 

كةس نةيدةثةرذا بيانكوذَينَيتةوة.
من ويستم باسي ثَيشرتم بؤ بكةيت؟ بةهةرحاَل ساَل ضةند 

هاوسةرطرييت ئةجنامدا؟
نازامن ساَل ضةند بوو.

خَيزانةكةت خزمى خؤت بوو؟
قةومى خؤمان بوو.

بة قيسمةت و نسيب هَينات ياخود بة خؤشةويستى؟
قيسمةت و نسيب

ناوى ضى بوو؟
كافية حةمة امني زؤراب
ضةند منداَلتان هةبوو؟

ثَينج
ناويان ضى بوو؟

)جةزا، حممود، حممد، ثريؤز، مهروب(
كةسيان زةواجيان كردبوو؟

ئةوكات منداَل بوون، هاوِرَيكانى ئةوان ئَيستة منداَلةكانيان 
لة مةكتةبدان 

ئَيوة نةتاندةزانى حكومةت بةنيازى كارَيكى لةو جؤرةية؟
نةماندةزانى، كة طوندةكةمان ضؤَلكرد لةوالوة هةمووى بةر 
جةوةَلة تا دةضَيتة تيلةكؤ و ضةمة، ئةم بةر جةوةَلة ساَلَيك 
ِرؤذَيكى  كةالر،  ئةوة ضؤَلكرابوو خةَلكةكةى ضوبونة  ثَيش 
كردويانةتة  ئَيستة  وةك  نةك  بوو   )1988/4/4( بوو  بةهار 
)4/14( كاتى خؤر ئاوابوون شوان هةواَل هَينا سوثاكة هات 
ئةطةر  طؤبانداية  و  خةليل  سةي  بةينى  لة  و  كةالرةوة  لة 

ئَيمة،  الى  دةطاتة  بة سةعاتَيك  ِرؤشنت  بةثَي  ئَيمة  بؤ  بَيت 
بوين  هيلك  و  كراين  باران  تؤث  كة  ثَيش  لةوةو  دووساَل 
وكاروكاسثيمان بؤ نةدةكراومتان طيامنان دةرضوودةستى 
ماَل ومنداملان طرت و ومتان دةضني بؤ صمود ضونكة ئةطةر 
سوثاكة بَيت ثًيشمةرطةش بةرامبةريان دةوةستَيت و ئَيمة 
ِرةبايةكانى  الى  تا  كةوتني  بةِري  تيادةضني،  بةيانياندا  لة 
من  طريان،  كةخةَلكةكة  عةسربوو  نوَيذى  كاتى  صمود 
لةوَى  خؤمان  شوَينى  بؤ  طةِراينةوة  نةطرياين  ودوومنداَل 

ثَييان ومت ذن و منداَلةكانت لة ِرةبايةى صمود طرياون 
ِرابايةكان جاش بوون يان جةيش؟

ِرةبايةيةك جاش بوو ِرةبايةيةكيش جةيش بوو 
ئةوانةى منداَلةكانى تؤيان طرت كاميان بوو؟

دةِرؤم،  بن  لةهةر كوَي  مةِرؤ ومت  ثَييان ومت  بوو،  جةيش 
ليواى كةالر جةيش وكؤثتةرَيكى زؤرى  لة  ناويان  بؤ  هامت 
لَيبوو، خَيمةيان هةَلدابوو خؤم ضومة ناو خَيمةكة، شوَينَيك 
هةتا  لةوَيوة  )كضان(ة  ناوى  سةنطاو  طؤثتةثةى  الى  هةية 
لةناو خَيمةدابوو ثياوةكان نزيكةى 36 كةس  كةالر خةَلك 
بة  دةبوون،  كةس   400 نزيكةى  منداَليش  و  ذن  دةبوو 
هةَلداوةتةوة  خؤَل  وشؤفل  تةلبةندكراوة  ضواردةورياندا 
بةسوثايةكى  بؤدانراوة  ثاسةوانى  ضواردةوريداو  بة 
طةورةودةبابةو لةسةر ضوار تةثة خؤَل ضوار دؤشكاى ضوار 

لولة دانرابوو.
تؤ لةوَي منداَلةكانت بينى؟
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ذن  ئَيمة  لةوناوضةيةى  بوين،  ثَيكةوة  ِرؤذ  حةوت  شةش 
لَيطريابوو  دووثاويان  تةنها  بةاَلم  طريابوون  زؤر  منداَل  و 
ثياوَيك  تريان  ئةوى  زةرد  طؤمة  لة  بووم  من  يةكَيكيان 
ئةوان  طريابوون  برازام  ضواركضى  بوو،  نازَي  خةَلكى  بوو 
عازةب بوون لةبةر ثياو خراث وعةسكةر شةو الى ئةواندا 
دةنوستم وثَييان دةومت مامة طيان جَيمان مةهَيَلة، عةسرَيك 
تةلبةندةكة  ثاَل  دةداية  خؤَل  شوفَلَيك  بوو  درةنط  ِرؤذ 
هامتة دةرةوة، منداَلَيكى كاكة جةزا ئةو تؤزَيك طةورة بوو 
لةمديوى تةلبةندةكةوة وةستابوو، ومت خةَلكةكة تةيارةكان 
وتيان  بوو  ديار  بضوكى  بة  زؤر  بوو  بةرز  زؤر  هات ضونكة 
نزيك  )ناوضةيةكة  بةردةسورةوة  بةسةر  تا  ئةو  ومت  كوا 
كةالى  وئةومنداَلةش  منداَلةكان  بؤالى  ِرامكرد  كةالر(، 
هاوارم  و  دةكردن  بانطم  خةَلكةكة  لةطةَل  بوو  تةلبةندةكة 
ثَيمنةدةكرد،  بِرواى  بةاَلم كةس  ناوخَيمةكان  وةرنة  دةكرد 
تةيارةكة هاتوو لة نَيوان دؤشكة ضوار لولةكةو تةيارةكةدا 
بؤمبارانةدا  لةو  بةئاطر  بوو  دوايى  بةرزبووةوةو  دوكةَلَيك 
دةكردوبانطم  هاوارم  من  خَيمةكان،  لة  داى  عةسكةرَيك 
بؤئةم حكومةتة  ئةرَى  دةيانطوت  كةضى خةَلكةكة  دةكردن 
بةم زليةى خؤيةوة ضاوى ئةو تةيارةية نابينَى تؤدةيبينى. 
هةركةس  راكةن  كورة  دةكردودةمطووت  هةرهاوارم  منيش 

لةوكاتةيا راى بكرداية دةردةضوو، طوَيت لَيمة؟
دةكةيت  باسى  تؤ  تةيارةيةى  ئةو  بةآلم  لَيتة  طوَيم  بةَلَ 

ئريانى بوو؟
نانا عرياقى خواية تؤبة ئريانى بوو، دةيدا لة سةربازطةى 
عرياقى. بةآلم ئَيمةى بة عةسكةريية دةزانى ضونكة لة ثاَل 
لةوَى خِركردبووةوة،  ئَيمةيان  ليواكة خَيمة زؤر هةَلدرابوو 
خوائاطادارة كة داى لة ضوارلولةكةوداى لةو خَيمانةى ئَيمة 
هةرو  كردبوةوة  بةرزى  ئةوةندة  بوو،  بةئامسانةوة  خَيمة 
دةتطووت سةالجةية بةئامسانةوة نةك خَيمة، ئيرت كروهوِرى 
ضوار لولةيةكى تروقيذوهوِرى منداَل و قيذةى ذن هةمووى 
تَيكةَل بةيةكرتى ببوون، ئيرت ِرؤذى قيامةت ضؤن بوو ئاوها 
بوو، هةركةس بيويستاية ِراكا دةيتوانى ئةو عةسكةرييةى 
وا بةدةورى ئَيمةوة بوو يةك دةنكى نةمابوو. بةوخواية هةتا 

من  بوو،  بةسةرمانةوة  وتؤز  دوكةَل  دنيا  يةك  رؤى  تةيارة 
ثةالمارى  دةداو  ئةم  ثةالمارى  راكةن،  كورة  دةمطووت  هةر 
كةومت  خؤم  فرياى  من  هةتا  راكة  دةمطووت  دةدا  ئةوم 
عةسكةرييةكة ديسان هاتةوة بؤ دةورى ئَيمةو منيش فرياى 

راكردن نةكةومت. 
هيض كةس نةيتوانى ِراكات لةوكاتةدا؟ 

تةلةكةوة  لةذَير  ذنَيك  ئةويش  بوو،  دةربازى  برازايةكم 
ِرايكَيشا.

برازاكةت ناوى ضى بوو؟
دةوريان  عةسكةرى  ئيرت  ناوبوو  قادرى  مةمحود  حةنيف 
دابووين ثاشان طرياين لة رؤذي 4/4 ئَيمةيان ناونوسكردوو 

برديانني بؤ ئةمنى سلَيمانى.
واتا تؤيان نةبرد بؤ قؤرةتوو؟

نةخري ئَيمة زوو طرياين، كة برديانني بؤ ئةمنى سلَيمانى 
نزيكةى سىو شةش ثياوبوين لةوَى لة هؤَلَيك دايانناين و 
ض  بوويت؟  ثَيشمةرطة  لةكوَى  كة  دةكرد  ئةوةيان  ثرسايى 
لةطةَلدابوة؟  ثَيشمةرطةت  ضةند  ثَيبووة؟  ضةكَيكت  جؤرة 
ئَيمةش وومتان ئَيمة جوتيارين و عةشايةرين ثةيوةنديان 
ذورةوةو  يةك  كردة  ثياوةكانيان  ثاشان  بةوشتانةوة،  نية 
لة  دةبوون  كةس  ضوارسةد  نزيكةى  كة  ومنداَلةكان  ذن 
يةك  نزيكةى  بوو  ثاسةوان  ضواردةورمان  حةوشةكةبوون 
هةفتة ئاوا ماينةوة، رؤذى وابوو دةجار بانطيان دةكردين و 
هةمان ئةو ثرسيارانةيان لَيدةكردينةوة، كاتَيك لةوَى بووين 
ذنَيك لةوانةى طريابوو لةطةَل ئَيمة هةرلةوَى لة زيندان منداَل 

بوو.
ناوى ضى بوو؟

بريم نةماوة بةهؤى ئةو هةموو مةينةتيةوة هيضم بري نةماوة 
بؤ  دةضم  نة  دةرةوة  ناضمة  ماَل  لة  نةماوة  هيضم  وةتواناى 

شايى نة دةضم بؤ شني، نة سةيران دةكةم تةنها لةماَل.
ثاشان ئَيوةيان برد بؤ كوَى؟

لة سلَيمانيةوة ئَيمةيان كردة سةيارةوة، بةآلم ذنَيكى زؤرى 
خةَلكى سلَيمانى هاتبوون بة نان ومشةكةوة كة بؤ ئَيمةيان 
بدةنَى  نامنان  يةك  نةيانهَيشت  سةربازةكان  بةآلم  هَينابوو 
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هةرضةندة ذنةكان زؤر هةوَلياندا، ئيرت لة خؤرئاوادا برديانني 
بؤ تؤثزاوا لةوَى ئةوةى ثياوبوو دايان بةزاندين بةآلم ذنةكان 
لةناوسةيارةكاندا مانةوة، لةوَى داوايان لَيكردين هةرضيمان 
بةرباخةَل  ومقةستى  تةزبَيح  ناسنامةو  لة  داينَيني  ثَيية 
شتيان  ديوارةكة  بةرزى  بة  بةخوا  هةية  هةرضى  و  وكليل 
هةَلضنيبوو، كة لةوخةَلكةيان سةندبوو، ثاشان ضةند كاتبَيك 
ناويان دةنوسني وثريو طةجنيان جيادةكردةوة، كاتبَيكيان 
وابزامن كورد بوو بةزةيي ثَيدا هامتةوة ووتى ئةمةش ثرية 
بؤ ئةوةى دةربازم بَيت و مبخةنة طةَل ثريةكان ضونكة ئةوان 
دةيان زانى ثريةكان ناكوذن تةنها طةجنةكان دةكوذن بةآلم 
سةربازةكة رَيطةى نةدا منى خستةوة الى طةجنةكان ثاشان 

خؤم دزييةوة لةِريزةكةداو خؤم تَيكةَل ثريةكان كردةوة.
بة  هةستت  ؤكرديت  ب  تكاى  سةربازةكة  كة  لةوكاتةدا 

مةترسى كرد لةرَيتان بَيت؟
بةَلَ لةوة تَيطةيشتم كةلةوانةية هةموومان بفةوتَيني.

بوون  هةرلةسةيارةكاندا  بةسةرهات  ضييان  ذنةكان  ئةى 
يان دايان طرتن؟

برد بؤ هؤلَيك وثياوةكانيان  ثاشان ذن ومنداَلةكانيشيان 
كضة  و  طةورةكةم  كورة  كة  دواجار  تر.  هؤَلَيكى  بردة 
كةورةكةم بينى ئةوكات بوو كة هاتن بؤالم دةسرو جطةرةيان 
بؤهَينام كة ئَيمة لةذورةوة بوين، لةدواى ئةوة بةيانيةكيان 
بةبَى  وومتان  ئَيمة  كرد  سةيارة  سوار  ثياوةكانيان  هاتن 
لةم  ئةوان  ووتيان  بةفَيَل  ئةوان  بةآلم  ناِرؤين  منداَلةكان 
سوار  ئةوانيش  ئَيوة  دواى  لة  نابَيتةوة  جَييان  سةيارةدا 
دةكةين بةسةيارةيةكى تر ئيرت ئَيمةيان بردة نوطرةسةملان 
ِرؤيشتني ضاومان  ئَيمة  تا  بةآلم  بؤ دوبز  بردبوو  وئةوانيان 

لةوانةوة بوو كة لةثةجنةرةكان سةيريان دةكردين.
كةس هةية لةوانةى لةطةَل منداَلةكان رؤيشتبون بؤ دوبز 

ئَيستا دةربازيان بوبَيت وطةِرابَيتنةوة؟
برد  ئَيمةيان  ثاشان  نةبووة،  دةربازيان  كةسيان  نةخري 
بوو ذورَيك هةبوو  لةثَيشدا باش  بؤ نوطرةسةملان ذيامنان 
ئةوكوردانةى  بةآلم  ثَيدةداين  تؤزتؤزة  كةخواردنيان 
زمانيان دةزانى هةمووخواردنةكانيان بؤخؤيان دةبرد بؤية 

سةربازةكان ئةوةشيان نةهَيشت لة دواى ئةوةوة بارودؤمخان 
زؤرخراث بوو لة نوطرةسةملان كةوضكَيك رؤن بة َيكى ئةو 
نةدةكِردرا  هةر  ماست  كةوضكَيك  سةلكةثيازَيك،  بوو  كات 
لةبَى  نةخؤشكةوتبوون  زؤر  خةَلكَيكى  بوو.  طران  ئةوةندة 
ئةوانةى  هةموو  هاتن  ئةمنةكان  بؤية  وةزعى  بَى  و  نانى 
ناونوسكران ثاشان كردياننة  كة نةخؤش و ثري والوازبون 
لةوَيدابوون  دوورؤذ  تا  ئَيمة  ئةوةى  تةنيشت  حةوشةكةى 
بةسةرهات،  لَي  ضيان  نةيدةزانى  كةس  برديانن  ثاشان 
هةركةسةو جؤرة قسةيةكى دةكرد يةكَيك دةيطوت دةيانبةن 
دةياخنةنة  دةيطووت  تر  يةكَيكى  بةحرةوة  دةياخنةنة 
ئةوةندة  نةمابوون  هيض  بةكةَلكى  خؤئةوانة  زةويةوة  ذَير 
الوازبوون. ثاش ماوةيةكى تر كة نزيكةى دوومانط بةدواى 
دةستيانكرد  هاتنةوة  ئةمنةكان  دووبارة  تَيثةِرى  ئةوةدا 
واستةكردن  بة  دةستيكرد  خةَلك  وايلَيهات  ناونوسني  بة 
كةسوكارى  و  خزم  كةس  هةندَيك  بنوسن  ناوى  بؤئةوةى 
ئيرت  بناسياية  يةكَيكى  ئةوةندةى  بةس  دةنوسى  خؤى 
لةِراستيدا كةس  ناوى بؤدةنوسى بةوهيوايةى بةربن بةآلم 
ثياوَيكمان  بةسةردَيت،  لَي  ضى  ضارةنوسيان  نةيدةزانى 
لةطةَل بوو خةَلكى ضةمضةماَل بوو مشكيةكى بةسةرةوة بوو 
لةبةردابوو زمانى عةرةبى دةزانى  كراسَيكى سثى عةرةبى 

ِرَيك كةوتبوو لةطةَلياندا. 
ناوى ضى بوو؟

كةس  كة  وةجبانةى  لةو  يةكَيك  ناو  كةوتة  نازامن،  ناوى 
لة  ثَيست  ِرةش  ئةمنَيكى  دةبةن،  بؤكوَييان  نةيدةزانى 
سلَيمانيةوة هاتبوو دةمناسيةوة لة ئةمنى سلَيمانى دوجار 
كرد  كةسى  سَي  دووو  بانطى  ئَيوارةيةك  المان،  هاتبووة 
لةوانةى كة ِرَيك كةوتبوون لةطةَليان، كة ِرؤشنت و هاتنةوة 
وتيان ئَيوة دةزانن ئةو كةسانةى لرية دةيانبةن بةردةدرَين 
وتى  ئةويش  دةزانيت  ضؤن  ومتان  ئَيمةش  كوذن،  نايان 
لة  بوو  لةطةَلتان  لرية  كة  ثياوةى  ئةو  وتوم  ثَيى  ئةمنةكة 
ضةمضةماَل  بازاِرى  لة  بردويانة  وةجبةكاندا  لة  يةكَيكيك 
بؤ  كاوِرَيكيشى  و  خؤيان  ماَل  بؤ  بردوميةتةوة  بينيومةو 
سةربِريوم و شةويش لة ماَليان ماومةتةوة، ئَيمةش هةموو 
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بِروامان بةوقسانةكرد، دواى ماوةيةك سةرةى ئَيمة هات كة 
مبان بةن لةوثياوةى خزميشمان دابِرام

ئاطاتان لة مناَلةكانتان نةبوو؟
لة دواى تؤث زاواوة ئاطامان لَييان نةبوو، هةر وةجبةيةك 
ضةند كةسيان بربداية دواى شةوِرؤذَيك لةدوبزةوة ئةوةندةى 
تريان دةهَيناية جَيطاى ئةوان، ئةوانةى كة دةهاتن لة دووبز 
لة  بوو  خراث  زؤر  وةزعمان  ئَيمةش  بوو  باشرت  وةزعيان 

نوطرةسةملان ئةسثَي تَيى دابوين. 
تؤ ضةند لةنوطرةسةملان مايتةوة؟

لة  يةكَيك  مامةوة،  لةوَي  شةو  دة  و  مانط  حةوت  من 
ئةمنةكان ناوى حةجاج بوو طةورةى هةمويان بوو كة دةيان 
وت حةجاج هات ئَيمة و ئةمنةكانيش لة ترسدا دةتؤقاين، 
لة طةرماى هاويندا خةَلكى دةبةستةوة بة عةمودةكانةوة و 

بة سؤندة لَيى دةدا 
حةجاج خؤى لَيى دةدان؟

بةَلَي كورد بوو 
ضؤن دةزانيت كورد؟

ئةطةر كوردَيك ثياوى حكومةت بواية هةموولَيى دةترسان 
قةت حةجاج لةتؤى داوة؟

بؤ  ئاويان  بةتةنكةر  بؤبكةم  جاباقسةت  نةخري، 
ياخود  جامَيك  يان  كرتيةك  هةريةكةمان  ئَيمةش  دةهَيناين 
دةرطاكةيان  كاتَيك  دادةنا  سةرةدا  لة  مةسينةيةكمان 
وةك  ثياوى  و  فةوزا  بة  دةبوو  بيهينني  بضني  لَيدةكردينةوة 
ياخود  دةِرذا  ئاوةكة  جار  ذَيرثَيوةوهةندَى  دةكةوتة  من 
شتةكامنان دةشكا ياخود دةبرا، قاثى نايلؤمنان دةسوتاند 
خراث  لةناوخؤماندا  ئَيمةش  لَيبنَيني،  ثَي  ضاى  بؤئةوةى 
بوين هاوكارى يةكمان نةدةكرد، كاتَيك ويستيان مبان بةن 
ثاسى طةورةيان بؤ هَيناين بةاَلم بيست كةمسان شوَينمان 
نةبويةوة ثاسى بضوكيان بؤ هَيناين، بؤدةَلَيم حةجاج كوردة 
ثَيى ومت دةى سوار  ببم  كاتَيك كة ويستم سوارى ثاسةكة 
ببة منيش ثَيم وت ئةى بؤضى تا ئَيستا بةو شَيوةية قسةت 
ِرونى  زؤر  كوردى  زمانَيكى  بة  بِرؤ،  وتى  ئةويش  نةكردوة 
سلَيمانيانة قسةى دةكرد، تا ئةوكاتةى شةِرى ئريان عرياق 

وةستا وةزعمان خراث بوو بةاَلم دواى ئةوةى لةنوطرةسةملان 
نةماين وةزعمان باشرتبوو، ذورَيكيان ضؤَلكرد وقةرةوَيَلةيان 
دانا بؤ ئةوكةسانةى كة نةخؤش بوون ودكتؤريان بؤهَيناين، 
ئَيوارة  سةماوة  بردينيان  برد  لةوَى  ئَيمةيان  ئةوةى  دواى 
بانطةوازَيكيان  بؤشةو،  مابوو  سةعاتى  ضةند  نازامن  بوو 
كرد وتيان ئَيوة بةردةبن، لةوَى نةدةضومة ناو ذورةكانةوة 
ِرؤذ  بة  بينى  زؤرناخؤشيم  سةملان  نوطرة  لة  لةبةرئةوةى 
سَي  دةنوستم،  لةسةرجادةكان  وبةشةويش  بوم  لةباخدا 
تؤثزاوا،  بؤ  بردينيانةوة  ئةوة  دواى  ماينةوة  شةولةوَى 
بوو  لةطةَل  دؤشكايةكمان  سةيارةيةكدا  ضةند  نَيوان  لة 
شةوَيكيش لةوَى ماينةوة دواى ئةوة بردينيان بؤ شوَينَيك 
هةريةكةمان شتَيكمان دةطوت يةكَيكمان دةيوت ئةمة ئريانة 
سلَيمانى  هاتينة  ئةوة  دواى  كةركوكة  ئرية  دةموت  منيش 
و  نوسني  ناويان  دابةزين  لةوَى  عةربةت  بؤ  برديانني 
ثَيمان و وتيان كةس  دا  وةرةقةيةكيان داييَن وشةربةتيان 
عةزيةتى خؤى نةدا سةيارة حازرةو خةَلكى هةر شوَينَيكن 
خةَلكَيكى  دانةبةزبوين  سةيارةكة  لة  هَيشتا  دةتانباتةوة، 
بؤ  هاتن  لَيشاو  بة  بوون  لةوَي  ثياو  و  طةنج  و  ذن  لة  زؤر 
المان كوِرَيكى طةنج نازامن كَي بووو ئةو منى دةناسى وتى 
اللة مستةفا ضيت بؤ بهَينم ومت ضي هةية؟ لةم شارةدا وتى 
بؤ  وشكم  نانَيكى  ومت  هةية  لَيبكةيت  تؤحةزى  شتَيك  هةر 
كوِرةكة  لَيبوو  ئاطام  نةخواردبوو،  نامنان  ضونكة  بهَينة 
ِرؤيشت بيهَينَيت بةاَلم ئةمنةكان خةَلكةكةيان دورخستةوة 
كوِرَيك  بةريانداين  ئةوةى  دواى  نةبينيةوة،  كوِرةم  ئةو  و 
سةيارةيةكى ثَيبوو وتى اللة با بتبةمةوة ئةوةبوو بردميةوة 

بؤ كةالر. 
لة كةالر ضويت بؤ كوَي؟

كضى  ضوار  براكةم  بوو،  لةوَى  برايةكةم  و  خزمَيكم  ماَل 
عازةبى هةبوو ئةوانيش طريابوون.

 ناويان ضى بوو؟
كضةكانى براكةم )رابعة - ئاهوو - ثةروين( ئةوةى تريامن 

برينةماوة 
هةتاكةى بةتةنها مايتةوة وماَلت ثَيكةوة نةنايةوة؟
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وتيان منداَلةكانت لة دوبزن دووجار ضومة ئةوَى و ضومة 
تايفةى صاحلى،  دةَلني  ثَيمان  ئَيمة  وتى  موختارةكة،  الى 
بؤ  ثَيداويستيةكمان  هةموو  بوون  لرية  خةَلكةكة  تا  وتى 
ثَيمان  دةيدا  حكومةت  مبرداية  هةركةسَيكيش  دةبردن 
و  نةماوة  لرية  كةس  ئَيستة  بةاَلم  ناشت  دةمان  ئَيمةش 
شاردمانةوة  نوسيبو  تَيدا  ناوةكانيامنان  وةرةقانةى  ئةو 
يان  خوشكى  نازامن  بوو  لةوَى  ذنَيك  حكومةت،  ترسى  لة 
بزانة  بووبانطى كرد وتى  ناوى ضنارة  ذنى موختارةكةبوو 
ئةوناوانةى كة ثَيت دةَلَي بزانة لريةبوون ئةويش وتى بةَلَي 

لريةبوون، دوو جاريش ضومة بنةسَلوة الى هةولري. 
منداَل زؤر بضوكت هةبوو؟

حةمة ضل شةو نةدةبوو، كاكة من ضواردة ساَل تةنياو بةبَي 
ذن و منداَل دةذيام، هةندَي جار ئةونانةى خةَلك ثَيى دةدام 
كةِروى هةَلانيبو زؤر بة داماوى دةذيام، ئةطةر ئةو كات ذمن 
بهَينايةتةوة ئَيستة منداَلةكامن ذنيان هَينابوو، ضةرمةسةري 
زؤرم بينى و داوام لة خةَلكى دةكرد نامن بؤ بكات تا ئةوكاتةى 

ئةم ذنةى ئَيستام هَينا و دوو منداملان هةية. 
تؤ ضواردة ساَل بةبَي ذن و مندال ذيانت بردة سةر؟

تري  خؤم  سكى  ثِربة  هاويندا  لةضلةى  هةندَيكجار  بةَلَي، 
ئاوم  نةبوو  برِبَيت كةس  لَي  ئاوم  نةدةخواردةوة هةتا  ئاوم 
بؤخؤم  ئينجا من شؤربايةكم  كة خةَلك دةخةوت  بهَينَى  بؤ 
ساردى  بكةو  طةرمى  بَيكةس  ثياوَيكى  جاوةرة  كردووة، 

بكةرةوة ئينجا بيخؤ بؤئةوةى نةبَيتة طةمةى عالةم.
جا بؤضى دةبيتة طةمةى عالةم كاك مستةفا ئةوةى طةمة 

بةتؤ بكات طةمة بةعةقَلى خؤى دةكات؟
كورة تؤ ئاطات لةضيية برام ئةرَيوةآل ئَيمة بووينة طةمةى 

عالةم.
شايةتيت  بةغداو  دادطاى  بؤ  بضويتاية  دةكرد  حةزت  تؤ 

بةسةرسةدام و عةل حةسةن مةجيدةوة؟
وةكوضى؟

وةك شكاتكار وةك شايةحتاَل وةك خاوةن ماف؟
وةآلهى وةبيلهى خةتاى ئةو جاشانةبوو ئةضون ئةياندا 
دةكةوَينة  ئَيمة  دةطوت  حوسَينيان  سةدام  بة  بةطوَيياندا 

حوسني  سةدام  بوو  ئةوة  دةبةين.  لةناويان  و  بةريان 
بانطةوازى كرد ووتى: خةَلكى كةالر دؤستتان هةية براتان 
دوايى  كوِرة  جممع  بؤ  بيانهَيننةوة  هةية  خزمتان  هةية 
ئةوة  دواى  رؤذ  بؤفآلن  رؤذةوة  فآلن  لة  دادةنَيم  حمةِرةمة 
هةرضى بيطرم دةيكوذم. من هامت لةالى رةفعةت يةكةم ثياو 

بوو لةم مةنتيقةى طةرميانةدا 
رةفعةت كَيية؟

ناوضةية  لةم  بوو  ئةمن  هةرضى  موشري  حاجى  رةفعةتى 
بةدةستيةوة بوو يةكةم ثياوبوو نرية ثياو بوو لةم مةنتيقةدا 
ئةوان  بوو،  ناسياويان  تؤزَيك  لةبةرئةوةى  بؤالى  ضووم 
بايةعيان بوو لة كةالر، وتى كاك مستةفا بؤضى هاتوويت؟ 
ومت وةآل براهاتووم وةرةقةيةكم بؤبكةيت و نةفةوتَيم و دةضم 
ئةو ماَل ومنداآلنةم دةهَينم بؤئةوةى كةس دةست نةهَينَيتة 
رَيم، وتى وةآل قسةكةت ثياوانةيةو ئةشةهدوبيل قسةكةى 
ئةوةى  دةكةم  بؤ  وةرقةت  من  ثياوانةترة،  لةهةمووى  تؤ 
دةستنةهَينَيتةرَيطات،  كةس  هيض  بَيت  حكومةت  سنورى 
نازامن  باضؤن  نازانى وةزع ضؤنة؟ ومت  بؤ ئةوال خؤت  بةآلم 
نةمكرد  من  دةبِرن،  سةرم  ثَيبطرن  تؤم  وةرةقةى  لةوال 

منداَلةكامن بدةم بةكؤملداو بيانهَينم هةتا ئاوايان لَيهات.
نةدةدا  رَيطةيان  ثَيشمةرطة  بلَييت  ئةوةية  مةبةستت 

منداَلةكانت بهَينيتةوة؟
ئةوة  توخوا  بيانهَينمةوة،  برانةيانهَيشت  نةدا  رَيطةيان 
ساَل  ضةند  نية؟  خةتايان  كيمياوى  عةل  بةقةد  رةواية 
نةبواية  هةرهيض  بؤسةربرين  ثةلةوةرم  خزمةمتكردن  من 
خؤيان  بابرؤن  تَيدانةضن  ومنداَلة  ماَل  بائةو  برا  بيانوتاية 
نةيانهَيشت  كةضى  وابَيذن  ئةوةى  جياتى  لة  بكةن  رزطار 
ماَلومنداملان دةركةين، ضةند ساَل من لةذَير تؤث وهاوةندا 
سةرى  دةردى  هةزار  بة  ورؤمنان  برنج  كردو  ئيدارةمان 
ئةوة  توخوا  دةبرد.  بؤئةوامنان  بكة  حساب  برا  دةردةكرد 

ويذدانة منداَل.
بةبرواى تؤ دواى دادطايى كردنى سةدام و عةل حةسةن 

مةجيد كَيى ترماوة دادطايى بكرَيت؟
دواى ئةوان مةطةر جاشةكان ئةطينا كَيى تر هةية لةوان 
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تاوانبارتر؟ هةرئةوان ماون.
ئةنفالكراوان  كةسوكارى  كةالر  دادطاى  لةبةردةم  ئةمرؤ 

داواى دادطايى كردنى جاشةكانيان دةكرد تؤ نةضوويت؟
هةر  من  برام  بةآلم  نةوتووة،  ثَيمى  كةس  نةضووم  نامن 
بؤطةمةى رؤذطار ماووم، هةرضى ثَييى بَيذى ذيان نايكةم، 
من ذيامن نةماوة لة دواى ئةوان نةدةضمة مزطةوت، نةدةضمة 
نةدةضمة  جةذن  نوَيذى  نةدةضمة  ثرسة،  نةدةضمة  شايى، 
ناِرؤم بؤهيض كوَيييةك  نوَيذى جةماعةت، لةوقاثييةى خؤم 
ناضم، باشة برا حكومةت هةر بؤ خؤى باشنية بَيذَى بَلَيت 
ئةو ثياوة ناوكى برياوة ناوسكى سوتاوة ناخى كلؤر بووةو 
ِراست هةموومان  قانونى  ثَيمةكةن؟.  نةماوة طةمةى  هيضى 

طةرةكمانة بةآلم كوا قانون هةية. 
كاك مستةفا من دةمةوَى رات وةربطرم بؤشتَيك؟

فةرموو.
ثارةكة لةتةلةفزيؤن طوَيت لَينةبوو بَلَيت با لةيادى ئةنفالدا 

هيض ثةلةوةرَيك سةرنةبردَيت؟ 
تَيناطةم.

ضووةتةوة؟  بري  ئةنفالت  مةينةتيةى  تؤئةوهةموو  ئَيستا 
حةزانكةى  بريضؤتةوة؟  تينوَيتيةت  و  برسَيتى  ئةوهةموو 
لةتةلةفزيؤن نةبوو  خةَلكيش لةبريى نةكات؟ ثارةكة طوَيت 
لة  ئةنفالدا هيض ثةلةوةرَيك سةرنةبردَيت و  بالةيادى  بلَيت 
ضَيشتخانةكانيشدا طؤشت وسةربرين لةو رؤذةدا رابطريَيت؟

هةرضةند دةكةم لَيت تَيناطةم !
ئةطةر  كوردستان  خةَلكى  هةموو  نية  ثَيتخؤش 
بوون  ضؤن  ئَيوة  وةك  ئَيوةبذى  وةك  بَيت  رؤذيش  بؤيةك 
لةنوطرةسةملان ئاوابَيت؟ ئايا ئيوة طؤشتتان دةستدةكةوت 
لة نوطرةسةملان؟ تةنانةت لةجةذنيشدا سةمونَيك زياتريان 
دةبَى  ضى  ئةى  نةمرد؟  لةبرسان  لةوَى  خةلك  ثَيدةدان؟ 

ذيانى  ئةنفالدا هةموو شتَيك  لةيادى   4/14 لة رؤذى  ئةطةر 
بكوذَى  كةسَيك  رؤذةدا  لةو  ئةوة  تةنانةت  ثاريزراوبَيت.. 
سزاكةى زياتر بَيت؟ نةك هةر ئينسان تةنانةت مريشكَيكيش 

سةرنةبردرَيت؟.

ئةوة شتَيكى  بةَل  بةجَيية  زؤر  بةخوا  ئةرَى  بةخوا  ئةرَى 
باشة. ئةوةشى خةلك بكوذىًَ لةو رؤذةدا هةقة سزاى زياترى 
نةكولَيتةوة  بؤدَليك  دَليك  دةلني  ثيشينان  ضونكة  بدرَى. 
بامارثَيوةيدا بضوزَيتةوة. ئةطةر تؤخةمى من نةخؤى بؤمن 
خةمى تؤخبؤم. بةخوا بةخوا ئةومةخلوقةى لة نوطرةسةملان 
زؤر  حةيوامن  من  بوون  بَيدةسةآلترت  لةحةيوان  بووين 

لةوةراندووة لةحةيوان بَيدةسةآلترت هةية؟ 
مستةفا ئةوةندة بة هةستةوة بةسةرهاتى خؤى وخةَلكةكةى 
دادوةرَيك  لةبةردةم  بلَيى  وةك  دةطريايةوة  لةنوطرةسةملان 
وةستابَى وطةرةكى بَى راستيةكان بةهةستةوة رونبكاتةوة، 
نةيناسيوة،  بووةو  منداَل  ذنَيكى دةكردكة  باسى  لةوكاتةدا 
كاتَيكم زانى لةبةر زومى كامريا دةرضوو هةستاية سةرثَي و 
بةرةو ِروى ديوارى ذورةكة رايكرد، هةربةسةرثَييانةوة رووى 
كردة ديوارةكةو ثشتى لةمن بوو قسةى بؤ دةكردين، هةمان رؤَل 
ئةو ذنةى دةبينييةوة كة لة نوطرةسةملان بينيوَيتى ديةنةكة 
بةو شَيوةية بوو، ذنَيك لةبن ديوارَيكى نوطرةسةملان ثَيشرت 
كة بةذانى منداَلةوة بووة دواى ئةوةى منداَلةكةى لَيبووةتةوة، 
وةك  ئةو مةخلوقة ضؤن  هاتووةو  ئاو  تةنكةرى  لةوكاتةشدا 
تينوبؤ ئاو هةَلثةى ئاو وةرطرتنيان كردووة،ذنةكة منداَلةكةى 
خستووةتة بن ديوارةكةو خؤى بؤكردووةتة ثةرذين بؤئةوةى 
نةيثليشَيننةوةو  خةَلكةكةوة  وثَيى  دةست  بن  نةكةوَيتة 
رخيؤَلةى دةرنةهَينن، كة هريشيان دةكرد بؤوةرطرتنى ئاو. 
هاوكارى  بؤئةوةى  بؤالى  ضووة  بؤنةطرياوةو  خؤى  مستةفا 
بكات ماوةيةك بة بَيدةنطي لةمن وهاوكارةكامن راماو ئبنجا 
ووتى : كاكة ضيتان بؤبطريمةوة ئةوة حاَل ئةو مةخلوقة بوو 
كةدةيبينى  حاَلةكةمانة  ئةوة  ئَيستاش  و  لةنوطرةسةملان 
هاوةبةرضاوى خؤتانةوة. ئةوة حاَل ئةو خةَلكة بوو ئةوةش 
ويذدانى جاشةكان !! بةآلم كةثرسيارم دةربارةى حكومةتى 
هةرَيم لَيكرد مستةفا ووتى قةتعيةن مةيلم بؤيان نية دةزانى 
بؤضى رةئم لةطةَليان نية؟ لةبةرئةوةى كاتَيك من ئةو بةباوك 
دةى  بزانَى  خؤى  ئةوالدى  بة  من  حكومةتة  ئةو  كة  دةزامن 
نةوةكو حكومةتى  ئةمةو  نةوةكو  ئاواية؟  برا حكومةتايةتى 

بةعسى زامليش. 
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مستةفا درَيذةى بةقسةكانى دةدا بةبَى ئةوةى ثرسيارى 
زةالمَيك  )وةختَيك  بكةم  بؤباس  باشتَيكت  ووتى  لَيبكةم 
بكةين،  كفنى  نةبوو  كفن  بيشؤرين،  نةبوو  خؤئاو  دةمرد 
دةبوو بيخةينة سةرعةرةبانةيةك و بيبةين لةدةرةوةى قةآلكة 
بةتفةنطةوة  نةبوو ثؤليس  قةبريش  بيشارينةوة  لةناو ملدا 
تةواوبن  هةى  و  خرياكةن  هةى  دةوةستان  بةسةرمانةوة 
تَيدا  مردووةكةى  هةَلبكةنني  ضاَل  ئةوةند  دةهَيشت  نةيان 
هاكةزايى  هةروا  هةَلدةكةندو  تؤزَيكمان  ناضار  بشارينةوة 
تةرمةكةيان  دةهاتن  سةط  دوايى  و  ذيرل  دةمانناية 
مَيش  ديومة  بةضاوى خؤم  بةخوا  دةياخنوارد.  دةردةكردو 
ديوة  خةَلكم  قةبرةكةوة.  ناو  دةضووة  داوةوةو  لةتةرمى 

دةطريا دةيطوت سةطة رةش دةخموا.
كاك مستةفا هةتا ئَيستا تةلةفزيون هاتووةتة التان قسةيان 

بؤبكةيت؟
لةكوَى لةوَى بةخوا تؤش قسةى سةيردةكةى تةلةفزيونى 
ضى من دةلَيم ئاو نةبووبيخؤينةوة تةلةفزيونى ضى؟ برا تؤ 

ضى بةمن ئَيذى؟
هاتوون  قةت  خؤتان  لةماَل  رزطارى؟  لة  لرية  ناَلَيم  لةوَى 

بؤالت باسى نوطرةسةملانيان بؤ بطرييتةوة؟
ئَيذى  حةمة2  دووساَلة  بةس  نةهاتووة  كةس  نةوةآل  لرية 

ثياوَيك لةسلَيمانيةوة دَيت بؤالت.
ئَى ئةوة منم ئةوةهامت خةريك بوو قسةمشان بؤ نةكةيت. 

بةثَيكةنينةوة بةخوا دووساَلة هةر ئَيذَى دَيت. 
باثرسيارَيكى ترت لَيبكةم؟ 

فةرموو ضى ئَيذيت من هام لةخزمةتدا باوةآلمت بدةمةوة.
راى تؤ بةرامبةر رَيكخراوةكان ضيية ئةوانةى داكؤكى لة 

كةسوكارى ئةنفال دةكةن؟
بكات،  لةمن  داكؤكى  نةديووة  كةسم  من  رَيكخراو؟!!! 
رَيكخراوى ضى؟ هان لةكوَى؟ كَى ثرسيار لة ئَيمة دةكات؟، 
دةى فةرموون ئةوة سَى مانطة 900 هةزاريان لَيرِبيووم دةى 

كوان رَيكخراوةكان؟!!! 

خؤشى  و  مستةفاية  كاك  دؤستى  عةليية  حمةمةد  مامؤستا  لة  مةبةستى  حةمة   .2
دانيشتوى كؤمةلَطاى رزطاريية.

900000 نؤسةد هةزار !؟ بؤضى لَييان بِريويت؟ 
لةبةرئةوةى بِريويانةو دةَلني ثارة نيية.

دوا قسةت ضية ئةطةر بؤم بكةيت؟
دواقسةم؟ هيض نية ئةوةنةبَى كة بلَيم خوا هةقى ئَيمةيان 

لَيبةسةنَى.
لةكَيى بسةنَى مةبةستت كَيية؟

دةضةوسَينَيتةوة  ميللةت  ميللةتدانيةو  لةطةَل  كة  لةوةى 
خوا هةق لةوة بسةنَيت. 

مام مستةفا زؤر زؤر سوثاس.
تؤ  ئةوة  سةعات  نيو  وتت  تؤ  ضى  سوثاسى  كورة 
دووسةعاتة دانيشتووى قسةلةطةَل من دةكةى. تؤ ئةمشةو 
دةكةين،  زياتريش  قسةى  ئةوسا  بة،  ميوامن  مةِرؤررةوة 
مةمنونى خوابة تؤ ئةمشةو مبَينةرة باسى هيضى تر ناكةين 

تةنها باسى خوادةكةين.
باشة كاك مستةفا دةتوانى وةآلمي ئةو ثرسيارةم بدةيتةوة 
بَلَيى  نةكةوت؟  كورد  بةفرياى  ئةنفالدا  لةكاتى  خوا  بؤضى 

هؤكارى ضى بَيت؟ 
خوا خؤى بةرومحةو دةربةستى كةس نايات، خوا ضةند 
ثلةى واى بةجَيهَيشت ضةند زةمانةى ئاخر كرد ضةند زاملى 

لةتةخت هاوردة خوارةوة. ضةند طرانى هاورد، 
رةزامةندى بةوةى ئةم ديدارة تؤماركراوة، بآلو بكرَيتةوة؟

قاثييان  دةهاتن  بةيانى  دةكرد  خواى  نيم  مانع  هيض   

ثَيدةطرمت، من راستيم ووتوة، وةآل حةزدةكةم بآلوببَيتةوة. 

وَينةو ثرؤفايلي 

ئةنفالكراوان بنَين بؤ 

ئةنفالستان
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دلَي عةل حسنَي: 

باوكمء مامةم كة طيابوون، هاتيشنةوة بؤماَلء خؤيان شؤردو بة ثَيي خؤيان ضوونةوة.

دلري عةل حممد حسني 
تؤ كَيت ئةنفالكراوة؟

باوكم ئةنفالطراوة
باوكت ناوى ضية؟
على حممد حسني

ناوى باوكى تؤش لة سةر ديوارى ئةم مؤنؤمينتةية؟
نالرية نية ئَيمة بؤخؤمان سةر بةقادر كةرةمني

طوندةكةتان دةكةوًيتة ض ناوضةيةكةوة و ناوى ضيية؟
رؤذئاواى  لة  و  بنارطل  دةكةوَيتة  مينةية  تةختة  ناوى 

جةوةَل ناسازداية.
ئةو كاتة تةختةمينة ضةند ماَل دةبوون؟

ئَيمة لة تةختة مينةى سةروو بوين، ضونكة لة ناحَيى قادر 
كةرةم دوو طوند بةناوى تةختةمينة هةبوون، تةختة. مينةى 

سةرو وة تةختة مينةى خوارو. 

طوندةكةتان ضةند ماَل دةبوو؟
نزيكةى بيست وثَينج بؤ سي ماَل دةبوو. 

ضةند كةس لة طوندةكةتان ئةنفالكراوة؟
ئَيمة )21( بيست و يةك كةمسان ئةنفالكراوة

21 كةسة هةموويان هى طوندةكةى ئَيوةن؟ ضةنديان  ئةو 
ثياو بوونءضةنديان ذنء منداَل بوون؟؟ 

بةَلَي، هى طوندةكةمانن بةآلم منداَل و ذن نة طرياون، تةنها 
ثياوطرياون. 

لة سي ماَل ئةوةندة ثياويان طرياون؟
بةَل 

ئةوكاتة تؤ تةمةنت ضةند بوو؟
من مواليدم حةفتا و شةشة دة ساَل بؤ دوانزة ساَل دةبووم

كاتى ئةنفالت بريدَي؟
بةَلَي.

رؤذى 23ى ئابى 2013 لة طةشتةكةمدا بؤ قةزاى خورماتوو، ئيوارةكةى 
لةطةَل كامةران حمةمةدو هاورَى مةمحود ضوين سةردانى طؤِرى شةهيدانى 
لة  كرد  مان  داودة  ناوضةى  ئةنفالكراوانى  ناوى  ديواربةندى  شارو  تازة 
دةربارةى  ثرسياركردمندا  وَينةطرتنء  لةكاتى  خورماتوو،  طؤرستانى 
ناويان  كةوا  ذنانةى  كضء  ئةو  ناوى  بةدواى  طةِران  ئةنفالكراوانء  ناوى 
موخابةراتى  ى  بةروارى)1989/12/10(  ى   )1601( ذمارة  نوسراوى  لة 

كةركوكدا هاتووة، لةوَى بةرَيكةوت ضاوم بة دلري عةل كةوت، كة بة ماتةمينىء نامؤييةوة لة ئَيمةى دةِروانىء بةبَيدةنطى 
بةتةنيشتمانةوة هةنطاوى دةنا بَيئةوةى هيض خؤى لة كاروبارو ديالؤطى نَيوامنان هةَلبقورتَينَى. بةآلم بةبَيدةنطى و زؤر 
ضةندين  ضاوانيدا  لة  لَيدةدايةوة ضونكة  ئاورم  زوو  زوو  منيش  دةناو  هةنطاوى  ئةسثايى  بة  بةتةنيشتمانةوة  لةسةرخؤ 
بَيدةنطيةكةيدا  لة ماتىء  زياتر  بؤ بكةم، من  بةوةية قسةيةكتان  ثَيويستم  بلَيت منيش  بةديدةكرد وةك ئةوةى  ثرسيارم 
ماتةمةكةىء  روخسارة  سةر  طواستةوة  زوومم  رابطرم  ظيديؤكة  كامريا  بَيئةوةى  بؤية  بيخوَينمةوة،  داواية  ئةو  توانيم 

هةربةسةر ثَييانةوة دواندم و لَيم ثرسى ناوت ضيية؟

رؤذى ديانة: 23ى ئابى 2013 
شوَين: خورماتوو- كات 5ى ئَيوارة. 

ديانة ساز: عومةرحمةمةد
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دايكتء  خؤتء  مةبةستم  بوون  دةربازتان  ضؤن  خؤتان 
خَيزانةكةتانة؟

خوارةوة،  هَينامنة  هةبوو  حةيوامنان  هةندَى  ئَيمة 
وئةوانيان  دايكم  ثَيبوو  دووتةنى  سةيارةيةكى  خزمَيكمان 

بار كردوو هَينايانن
باوكت ئيشى ضي بوو هةر فةالح بوو؟

خةَلكى  سةيارةى  بوو،  سايةق  ماوةيةك  بوو،  فةالح  بةَلَ 
بةدةستةوة بوو هةندَي جاريش ئةهاتة شار وطةراج خةَلكى 

ئةهيناوئةيربد.
كة ئةنفالكرا ئيرت هةواَليتان نةزانى؟

بوون  لةدووز  شةوَيكيش  ماَل  بؤ  هاتنةوة  ئةنفالكرا  كة 
خؤيان شت ودوايى ِرؤشتنةوة وخؤيان تةسليم كردةوة.

لةطةَل كَى هاتنةوة؟
 باوك ومامم هاتنةوة.

يةعنى باوكت هاتةوة بؤ ماَلةوة خؤي شت و ِرؤشتةوة؟
بةَلَ ئامؤزاى باوكم سةيارةى دووتةنى ثَيبوو هات ماَل و 
شتةكانيان باركردودواى ئةوة ِرؤشنت لة قادر كةرم خؤيان 

تةسليم كرد.
ئيرت هةر ئةو جارةو نةتان بينيةوة؟

نةخري نةمانبيينةوة.
ئَيوة ضةند خوشك و بران؟

ئَيمة ضوار برا و دوو خوشكني لةطةَل دايكم
براكانت ناويان ضية؟

نةبةز  منداملانة،  دووةهةم  هةندرَين  طةورةكةية  عةباس 
سَي هةمة، دَلشاد، ضوارةمة خؤشم. 

خوشكةكانت ناويان ضيية؟
سةرطوَل على حممد حسني خوشكة طةورةكةمة حةبيةش 

بضوكةكةمة
دايكت ناوى ضيية؟

فةية.
دواى ئةوة ضؤن ذيان وكَي هاوكارى كردن؟

دوانزة  بؤ  دة  تةمةمن  من  ِرةزاَلةت،  بة  بةآلم  خؤمان  هةر 

ساَلن بوو براكةم مواليدى حةفتاو سَي ية ئةو كةمَي قايم تر 
بوو لة شاردا لة ضَيشتخانةيةك ئيشى دةكرد

ئةى ئَيستا حاَلتان ضؤنة؟
لة خودا بةزياد بَيت ئَيستة عةيبمان نية

مووضةى باوكتان وةردةطرن؟
دايكم وةرى ئةطرَيت و زةويشى وةرطرتووة. 

خؤت هاوسةرطرييت كردووة؟
بةَل

ئةى خوشك و براكانت؟
بةَل هةر ضوارمان ذمنان هَيناوة و هةر دوو خوشكةكةشم 

شويان كردووة
هةرطيز خةون بة باوكتةوة ئةبينيت؟

لة  وشَيوةشى  نةبينيوة  ثَيوة  خةومن  دةمَيكة  كةم،  زؤر 
بةرضاومة.

خوَيندةواريت ضؤنة؟
كةمسان خوَيندةواريان نية

ئَيستا من بة ِرَيكةوت تؤم بيين، ئايا ثَيت خؤشة كةسَيك 
ثرسيارتان لَيبكاتء باسى ئةنفال بكات؟

ئَيمة مبان  ئةطةر  نةكرَيت،  باس  نابَي  بكرَيت  باس  ئةبَي 
ئةضوينة  كات  هةموو  ية  كوَي  لة  باوكمان  طؤِرى  زانياية 
سةرى، خوشكة طةورةكةم خَيزانى سةى ِرةشيدى ِرةمحةتي 
ئةجنومةنى ثارَيزطاى تكريتة كةئةمساَل ئةويش تريؤركرا.

ئَيستة لة خورماتوو دائةنيشن؟
بة َلَ طشتمان لريةين.

هةستت ضي بوو بةرامبةر دادطايى كردنى سةدام و عةل 
حةسةن مةجيد؟

زؤرمان ثَيخؤشبوو هةمويان ئيعدام بكرانايةو ِرةضةَلةكيان 
دةربهَيناية.

بة بِرواى تؤ كَيى ترماوة دادطايى بكرَيت؟
زؤرن بةآلم ئةوانة كؤتاييان نايات 

كَي بةالتةوة زؤر طرنطة دادطايى بكرَيت؟
بطرياية  دوريش  عيزةت  و  كراون  دادطايى  سةرةكيةكان 
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ئةويش باش بوو. 
كاتى  عرياقدان  سوثاى  لةناو  زؤر  ئةفسةرَيكى  ئَيستا 
ضيية  بؤضونت  بوون  ئةفسةر  ئةنفالدا  لةكاتى  خؤيشى 

بةرامبةريان؟
كابرايةكى وةك زَيدى تَيداية حةقواية ملى بكةيتة حةبلةوة 
وئةويش وةك سةدام حسني تاوانبارةو هيض جياوازى نية و 

ئيستاش هةر دةست رؤيشتووة. 
هيض ِرةمسَيكى باوكت ماوة؟ 

بةَلَ ِرةمسى لةماَلةوةية 
ئةتوانى ِرمسَيكى باوكت بدةيت بة من و دواتر ثَيتبدةمةوة؟

بؤت بشؤمةوة ضونكة  مةطةر  بةآلم  ناتدةمَي  بؤ  ئةى  بةَل 
ِرةمسى طةورةى هةية.

نامةيشؤرةوة لةبةرئةوةى بؤخؤم لةبةرى دةطرمةوةو بؤت 
ئةنريمةوة

قايلى بة بَلوكردنةوةى ئةوقسانةى ئيستا بؤتكردم؟
بةَل ئاسايية 

جةوَل  رؤذئاواى  دةكةوَيتة  تةختةمينا  طوندى 
بنار طلء  لة طوندة قةشةنطةكانى  بووة  يةكَيك  ناساز، 
بةرزجنةو  )طلء  هؤزةكانى  سةربة  دانيشتوانةكةى 
زةنطنة(نء لةروى كارطريييةوة سةربةناحَيى قادركةرةم 
دةوَلةتى  لةطةَل  هاوتةمةنة  تةختةمينا  طوندى  بوون. 
ساَل  بؤ  دةطةرَيتةوة  بوونى  دروست  سةرةتاى  عرياق 
بضوكةوة  سةعيد  حاجى  بنةماَلةى  لةاليةن  كة   1920

ئاوةدانكراوةتةوة.
تةختةمينا هاوسَيى طوندةكانى حةيدةرة سورو تاآلو شَيخ 
حةميدو عةزيز بةط و كانى قادر. بةرلة ثةالمارى ئةنفال زياتر 
لة 2٥ ماَل تَيدا بووة، بةزؤرى بة كشتوكاَل و ئاذةَلدارييةوة 
سةرقاَل بوون. لةدةوروبةرى 12ى نيساندا ثةالمارى ئةنفال 
طةيشتةسةريانء لةزَيدى خؤيان هةليكةندنء خانووةكانى 
 )1٥( ذمارةيان  كة  ثياوةكانيان  تةختكردنء  زةويدا  لةطةَل 
ئةنفالكرانء  بوون  يةكرتى  خزمى  هةموويان  و  كةس 
ثَيشمةرطةشيان   3 نةبينرانةوة.جطةلةوانيش  تر  جارَيكى 

لة بةرةنطارى و لةسةنطةرى روبةروبونةوةدا شةهيدبوون. 

لةرَيكةوتي 1٩٩0/٩/2٥ بة فةرماني بةرَيز بةرَيوةبةر بةم 
شيوةيةي خوارةوةية :

ئةم طوزارشتة )هيض زانيارييةكمان دةربارةي ضارةنوسيان 
ئةنفالي  ثرؤسةي  )لة  طوزارةية  بةم  بطؤِردرَيت  النية( 

قارةمانانةدا طرياون و هةتا ئَيستا دةستبةسةرن (
بؤ ئةوةي بة وردي مامةَلة لةطةَل ئةم حاَلةتانة بكةين

ثَيشنيار كرا لة كؤبونةوةي مانطانةدا 
م/االمن

م/ سياسي
1٩٩0/10/18

)بةعةرةبيةكةي نوسراو مومتري شهري(

هيض زانيارييةكمان دةربارةي ضارةنوسيان لنية 
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طوندي جةلةمؤرد لة سنوري شوان و لة رؤذهةاَلتي  ضياي خاخَلااَلنداية، 
ضةمضةمالَة،  قةزاي  ئاغجةلةرو  ناحَيي  سةربة  كارطرَيِيةوة  لةِروي 
بةرلةتاواني ئةنفال طوندَيكي قةرةبالَغ بوو، دانيشتواني طوندةكة زياتر لة 
)13٠( ماَل بوون، لة تاواني ئةنفالدا نزيكةي 471 كةسيان ئةنفالكران . 

ئَيستا  بةداخةوة  ئةنفالة،  كؤمةلَكوذي  ِروني  وَينةيةكي  جةلةمؤرد 
فرامؤشكراوترين طوندي ناوضةكةية. 

دانيشتوانةكةي  لة٩٠%  ئةنفالدا  ثةالماري  لة  كة  بضووك  طوندَيكي 
ض  خوَيندكاربَيت،  بَي  قوتاخبانةكةي  ئازاديدا  لة  نةدةبوو  ئةنفالكراوة. 
جاي ئةوةي خوَيندكارةكاني بةهؤي رؤتينةوة قوتاخبانةكةيان داخبرَيت 
شوَيين  ضونكة  مَيذوويي،  شوَينَيكي  بكِريتة  بابةروشة  ضةمي  دةبوو   !
زؤركةسي  جةلةمؤردو  بَيتاوانةكاني  طوندنشينة  دوامالَئاوايي  و  طرتن 
ئَيستا  دةبوو  داوَييت  قوربانييةي  ئةوهةموو  بةثَيي  ناوضةكةية.  تري 
سياسةتي  ورةتكردنةوةي  ئةنفال  بةرثةرضدانةوةي  وةك  جةلةمؤرد 
بةعس ئاوةدانرتين و جوانرتين طوندي كوردستان بَيت، بةاَلم بةداخةوة 
وةك حكومةت فةرامؤشي كردووة، ِرَيكخراوةكان ونوسةرانيش طرنطييان 
وبةرهةمةكانياندا  ثرؤذةوتَيكست  و  لةيادةوةري  شوَينَيكي  ثَينةداوةو 
بَي  بةرزةشيانةوة  موضة  بةو  ثةرلةمانتاران  ئةفسوس  نةطرتووة! 

هةسترتين نوَينةري ئةوخةلَكةن كة ئةنفال هةالهةالي كردووةو بةهيواوة 
دةنطيان ثيداون !

بةهيمةتي  تةنها  دةذين  لةجةلةمؤرد  ئَيستا  مةينةتبارةي  خةلَكة  ئةو 
طوندةكةيان  ناهَيَلن  كة  ثةيوةسنت،  يادةوةرييةكانيانةوة  بة  و  خؤيان 

بؤهةميشة وَيرانبَيت وكوَيرببَيتةوة. 
طرنطرتينيان  بَيبةشة،  خزمةتطوزاري  سةرةتاييرتين  لة  جةلةمؤرد 
قوتاخبانةية كة دووساَل ثَيشرت دروستكراوة كةضي ئةمساَل بةثاساوي 
ذمارةيقوتابيانيان  نيية  ميللكيان  ئةوةي  بةثاساوي  قوتاخبانةكةيان 
تةنها )1٩(  كةسن يةبةرَيوةبةرايةتي ثةروةردةي ضةمضةماَل داخيستووة 
! هةزار ئةفسوس دةبوو خزمةتَيكي هَيندة بةرضاو بةطوندةكة بكراية كة 

هاندةر بواية خةلَكي تريش بضن لةوَي نيشتةجَي بن. 

ئةنفالستانمةهَيَلنَي قوتابياني جةلةمؤرد لةخوَيندن بَيبةش بن 

تريؤرستاني  ظيديؤييدا  طرتةيةكي  لة 
دوكةسي  سةربريين  وَينةي  داعش 
يةكَيكيان  دةركةوت  بَلوكردةوة،  كورديان 
نةقيب،  بةثلةي  بوو  كورد  ئةفسةرَيكي 
لةنةوةي  كة  عزيزخان  فاروق حممد  بةناوي 
ثَيشمةرطةيةك  لةطةَل  دةلؤيية(  خاني  برايم 
بوون،  كفري  سةرقةاَلي  خةلَكي  كة  عباس  عبداللة  عدنان  بةناوي 
لة  بةلَكو  نةطريابوون  جةنطدا  مةيداني  لة  ثَيشمةرطةية  دوو  )ئةو 
دةستطريكران،   2٠14/6/17 رؤذي  لة  داعشدا  تريؤرستاني  بؤسةيةكي 
ئةفسوس  ناكات!  كورد  شةري  داعش  وابوو  ثَييان  هةندَيك  هَيشتا  كة 
ِرزطاركردني  طرتنةوةو  لةدواي  و  شةهيدكران   2٠14/6/1٨ رؤذي  لة 
ثَيشمةرطةي  هَيزي  لةاليةن  جةلةوال  سةعدييةو  شارؤضكةي  هةردو 
سةربةوةزارةتي  طؤِرةبةكؤمةلَةكاني  بةِرَيوةبةرايةتي  كوردستانةوة، 
لةناوياندا  هةلَدايةوة  بةكؤمةلَيان  طؤرَيكي  ضةند  شةهيدان  كاروباري 
كوشتبووني،  داعش  كة  تَيدابوو  هاواَلتي  و  ثَيشمةرطة  ضةندين  تةرمي 
دؤزينةوةي  هؤي  بة  تاوانةكةدا  بةسةر  سالََيك  تَيثةريين  ثاش  دواتر 
 )D.N.A( شوَيين سةربِريين شةهيد نةقيب فاروق و عدنان و ثشكنيين
دادوةري  ثزيشكي  لة  ناسرانةوة،  دؤزرانةوةو  ئةوانيش  تةرمةكاني 

لة  لةطةرميان  باوباثريانيان  بؤزَيدي  طوازرانةوة  تةرمةكانيان  سلَيماني 
مةراسيمَيكدا بةخاك سثرَيانةوة!

خوَيين كوردو رةفتارةكاني بةعس و داعش 

هوجام عەبدولرەحمان سورچی، دوای ئەوەی لە میحوەری موسڵ بە 
دەستی  بە   2015/1/25 لە  داعش،  چەکدارانی  دەست  کەوتە  دیلی 
سەری  موسڵ  شاری  خیابانێکی  ناوەراستی  لە  داعش  چەکدارێکی 
لەالیەن  ڤیدیۆیی  تۆماری  بە  تاوانەکە  وێنەی  جیاکرایەوەو  لەالشەی 
داعشەوە باڵوکرایەوە، جێگەی ئاماژەیە کەوا بکوژەکەی هوجام سورکی 
داعشێکی توندرەو کورد بوو، بەناوی )موه فه ق ئه سعه د ئه سكه نده ر( 
چەند مانگێک دوای ئەو تاوانە کوژرا لەبارەی کوشتنیەوە ئه نجومه نی 
 2015/4/4 رۆژی  راگەیاندراوێکدا  لە  كوردستان  هه رێمی  ئاسایشی 
شاری  قاهیره ی  له گه ڕه كی   )2015-4-2( شه وی  کە  کردەوە  باڵوی 
موسڵدا، تیرۆرستێك به ناوی  )موه فه ق ئه سعه د ئه سكه نده ر( كوژراوه و 

دوو له هاوكاره كانیشی به سه ختی برینداركراون.  
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رَيزطرتن لةمةردَيكى تر 

مام عةباس عةل رؤستةم كة ئَيستا دانيشتووى شارؤضكةى 
بة  و  داودةية  ناوضةى  شؤراوى  خةَلكى  لةبنةرةتدا  خورماتووة، 
)عةباس زموو( ناسراوة. ئةم ثياوةش وةك زؤربةى طةرميانيةكان 
لةخزمةتى  دَلسؤزييةوة  و  بةميهرةبانى  هةميشة  ئةنفالكراوة، 
خؤى  ئةنفاليش  لةدواى  بووة.  رَيبواراندا  ثَيشمةرطةو  و  خةلك 
ثَيشمةرطة  دةستة  ئةو  خزمةتى  و  هاوكارى  كورةكانى  و 
لةناو  طةرمياندا  ثَيدةشتةكانى  لة  كة  دةكرد،  ثارتيزانانةيان 
حةشارطةكانياندا مابوونةوة، لةكاتَيكدا بارودؤخ ئةوةندة خراث 
بوو ثَيشمةرطة دةبوو لةرؤيشتندا هَيندة وريا بن لةدواى خؤيان 
شوَين ثَيكانيان بسِرنةوة، بةآلم ئةم ثياوةو كوِرةكانى يارمةتيان 

دةطةياندة ئةو دةستةثارتيزانانة. 
زؤرن ئةوثَيشمةرطة ثارتيزانانةى باس لة جوامريى ئةم ثياوةو 
جةليل  و  مةمحود  حاجى  )عومسانى  لةوانة  دةكةن  كوِرةكانى 
كؤكسى سةباح شَيخ حةميد و ملزم عةباس و شةهيد حةئاخةو 
هةموويان  ئةوانة  دوزى(  مةجيد  شةهيد  و  توكنى  حةرةشيد 

ئةو  ئازايةتى  طةواهى 
كوِرةكانى  ثياوةو 
لةساآلنى  كة  دةدةن، 
 1991 ساَل  بؤ   1988
طةياندووةتة  هاوكارييان 
ثارتيزانةكان،  ثَيشمةرطة 
كورَِيكى  بةتايبةتيش 
تةتةرى  )سةآلح(  بةناوى 
و  ثارتيزانةكان  نَيوان 
بووة.  بنةماَلةكةيان 
عةباس  مام  بةداخةوة 

كورِيشى  كردو سةآلحى  دوايى  كؤضى   )2009/9/5( رَيكةوتى  لة 
ميللى  سوثاى  كةرتى  بارةطاى  طرتنى  لةكاتى   1991/3/10 لة 
)قاطع اجليش الشعبى( ثَيكراو بووة يةكةمني شةهيدى رِاثةرينى 

دوزخورماتوو. 
ئةم بةسةركردنةوةيةى طؤظارى ئةنفالستان تةنها رَيزلَينانَيكة 

بؤ خةبات و قوربانى دانى خانةوادةيةك.  

 سال 1٩8٥ ثةيانطاى مامؤستايانى لة ثارَيزطاى تكريت 
تةواو كردووة لة سال 1٩86 – 1٩88 بؤ ماوةى دوو ساَل 

لة طوندى قةيتول مامؤستاى شؤرش بووة 
وحممةد  سابري  براكةى  هةردوو  لةطةل  ئةمحةد  مامؤستا 
رةشيد ئةمني لةثةالمارى ئةنفال سَيى طةرمياندا ئةنفالكراون 
باوكيان ثيش ئةنفال مردووةو دايكيشى لة عةزابى ئةواندا 

مردووة 
لةطةَل  طرياوة  قةيتول  لة   1٩87 سال  لة  وَينةية  ئةو   
خوَيندكارانى قوتاخبانةكةيدا طرتووةو لة ناو ئةو كضانةشدا 

دوانيان ئةنفالكراون  
ئةم زانيارة لة حممد قةيتول وةرطرياوة . 

ناوضةكةيان  ئةنفال  دةربارةى  كتَيبَيكى  قةيتول  حمةمةد 
نوسيوة بةناوى ئةنفال ناوضةى قادركةرةم  228 الثةرةى 
باسى  يةكةميان  دووبةش   لة  ثَيكهاتووة  و  بضوكة  قةبارة 
دووةهةم  بةشى  و  دةكات  ئةنفال  قؤناغةكةى  هةشت  هةر 

هةرسى  و  قةدةركةرةم  ناحَيى  ئةنفالكراوةكانى  ئامارى 
و  طوندةكان  ثَيكهاتةى    . دةكات  طوندةكةى  ثةجناوسى 
طوندةكانى  ئةنفالكراوةكانى  ئامارى  طوندةكانء  مَيذووى 

قادر كةرةمى تيدا خراوةتةروو. 

مامؤستا ئةمحةد رةشيد ئةمني

زانياري دةربارةى 

ئةنفالكراوان بنَين بؤ ئةنفالستان
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لة  هةَلةجبةيي«  »عةلي  بة  ناسراو  حمةمةد  زمناكؤ   
بوو،  مانط  تةنها سيَ   تةمةني  ئةو  هةَلةجبةدا  كيمياباراني 
زمناكؤي  خوَلقا  لةهةَلةجبةدا  تراذيديايةي  ئةو  هؤي  بة 
لةئامَيزي دايكي دابِري و قةدةر رادةسيت دايكَيكي تر كرد.

لةاليةن  هةلةجبة  شاري   1٩88 ئاداري  16ي  رؤذي  لة 
لة  بؤمبانكرا،  بة بؤميب كيميايي  ثَيشوي عرياقةوة  رذَيي 
هةزار   10 لة  زياتر  و  شةهيد  كةس  هةزار  ثَينج  ئةجنامدا 
بةتةواوي  شارةكة  جطةلةوة  بوون،  بريندار  تريش  كةسي 
وباوكيان  دايك  خانةوادةو  لة  منداليش  دةيان  بوو  وَيران 
ناديارة،  نوسيان  ضارة  ئَيستا  هةتا  هةندَيكيان  ونبوون، 
شاري  لة  ساَل   1٩ دواي  كة  منداالنة،  لةو  يةكَيكة  زمناكؤ 

مةشهةد سةرداوي دؤزينةوةي ثةيدابوو.
نية كة ضؤن طةيةنراوةتة سنووري ئريان و  هَيشتا روون 
ئةفغانستان لة شاري مةشهةد طرياساوةتةوةو لة النةيةكي 
ئامَيزي  النةية  ئةو  كارمةندَيكي  دواتر  دانراوة،  منداالن 
بؤكردةوةو لة ناو خَيزانةكةيدا طةورةي كرد، )كوبرا حةميد 
كوذرا  عرياقدا  و  ئريان  جةنطي  لة  هاوسةرةكةي  كة  ثور( 
بردييةوة  و  هةَلطرتةوة  كاتي  ماوةيةكي  بؤ  زمناكؤي  بوو، 
راستةقينةي  ناوي  نةيدةزاني  لةبةرئةوةي  خؤيان،  ماَلي 
نا عةلي، كوبرا  بةهؤي ئةوةي هاوسةرةكةي  ضيية، ناوي 
لة  خؤشي  منداَلةكاني  بةخَيوكردني  ئةركي  نةمابوو 
زمناكؤي  كاتي  ماوةيةكي  بؤ  برياريدا  كةضي  بوو،  ئةستؤ 
وةربطرَيت، بةالم  ماوةي  1٩ ساَل زمناكؤ لةالي مايةوةو 
وةك دوومنداَلةكةي خؤي ئامَيزي بؤ كردةوةو بةخَيوكرد و 

نازي دايكايةتي ئةوي هةَلطرت.
بة هؤي نةبوني رةطةزنامةي ئريانييةوة زمناكؤ نةيتواني 
لة زانكؤكاني ئريان خبوَييَن، ئةمةش بؤ هؤي ئةوةي بةدواي 
ناسنامةي خؤيدا بطةِريَ  ، لةاليةن دايكييةوة راستييةكةي 

بؤ ئاشكرا دةكرَيت.
لة دواي مردني )كوبرا حةميد ثور( جدي تر كةوتة طةران 
بةدواي شوناسي راستةقينةي خؤيدا بةتايبةتي لة لة ِرَيطةي 
كؤمةَلةيةكةوة  رَيطةي  لة   200٩ ساَلي  هةتا  ئينتةرنَيتةوة 

تواني  دةكرد،  كيمايي  ضةكي  بةركةوتوواني  بؤ  كةكاريان 
كاتةي  ئةو  وةزيري  عةبدوال(  سةعد  )ضنار  بة  ثةيوةندي 
كاروباري شةهيدان وئةنفاالكراواني كوردستانةوة بكات و  

جارَيكيش لة شاري تاران ضاويان بةيةكرتي بكةوَيت.
دواتر لة ِرَيطةي وةزارةتي كاروباري شةهيدانةوة زمناكؤ 
سةرداني هةرَيي كوردستاني كورد و ثشكنيين DNA بؤ 
كرا، لة مةراسيمَيكدا كة كةناَلي كوردسات ئامادةي كردبوو 
لة نَيوان ضةندين دايك و باوكدا كة ضاوةروانيان دةكرد بة 
عةلي(  حمةمةد  )فامتة  خؤي  راستةقينةي  دايكي  ئامَيزي 

شاد بووةوة .
فامتةي  و  عةلي  بؤ  راطةيةندرا  ئةجنامةكةي  رؤذةي  ئةو 
دايكي رؤذَيكي تايبةت بوو،  ضةندة خؤشي بوو هَيندةش  
خةمي  بووةوة،  شاد  دايكي  بة  ئةوةي  خؤشي  خةمباري، 
براو  ضوار   و  باوك  دةستداني  لة  طيان  هةواَلي  ئةوةي 
ساَلي  ئازاري  16ي  كيمياباراني  لة  كة  بيست  خوشكَيكي 
لةاليةكي تريشةوة مايةي  لة دةستدابوو.  1٩88  طيانيان 
ضاوةرواني  باوكانةي  و  دايك  ئةو  بؤ  بوو  نائومَيدي 
دي  هاتة  لةخةونةكانيشي  يةكَيك  بةالم  بوو،  ئةجنامةكةي 
كةئةوةي لة ئريان بؤي دةستةبةر نةدةبوو بةهؤي نةبووني 
ناسنامةوة لة نيشتماني خؤيدا تواني لة زانكؤي ئةمريكي 
ماوةي  لة  وةرطريا.  ئاييت  بةشي  لة  ثَيدراو  خوَيندني  مايف 
ياسايي خؤيدا  تواني سةركةوتووانة خوَيندني زانكؤ تةواو 

بكات و بِروانامةي بةكالؤريؤسي بةدةستهَينا.

زمناكؤ هةَلةجبةيي، لة زانكؤي ئةمريكي بِروانامةى بةدةستهَينا
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فريادِرةسةكاني

ى بةكؤمةلَ 
 طؤِر

ووانى
بازب

دةر

ديدار لةطةَل:

- ئةسعةد: يةكةمني سةرةداوى دؤزينةوةى تةيور الي من بوو.

ة رةمييان كردووين.
ني ئالةم سةحراي

- يةدوَلَل عةلي:ئةو ثَييومت نزيكةي 600 كةس بووين هَيناويان

- فامتة فةحتوآل ئةو ذنةى يةكةمني كةس بوو بةهاناى فةرةجةوة هات.
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كة  بوو،  تةيور  نهَيين  هةَلطري  ثياوة  ئةم  لةكاتَيكدا 
و  ماَل  نَيو  خزابونة  شوَينَيك  هةمو  لة  عرياق  سيخورةكاني 
من  بؤية  كوردةكانةوة.  و  عرياقي  وكاري  ذيان  فةرمانطةو 
بةدواي سؤراخي  زؤريش  داناوةو  بؤ  زؤرم  رَيزَيكي  هةميشة 
نةدةزاني  هةواَلي  وكةس  دةمثرسي  زؤر  بووم،  ثياوةوة  ئةم 
جارَيك  ضةند  كةبيناسَيت،  نةدؤزييةوة  كةسَيكم  بةداخةوة 
لةو  كولةجؤ  طوندي  ضومة  تؤثخانة  فةرةجي  كاك  لةطةل 
جارَيكيان  كرد،  ئةسعةدم  كاك  سؤراخي  دوجار  سةردانةمدا 
كاك رةوف مامي تةيور ثَيي طومت كة وابزامن لةذياندا نةماوة 
سايةق طةالبة بووةو وةِرطةِراوة، من هةر ئةوكاتة ئةو هةواَلةم 
زؤر ثَيناخؤش بوو، ضونكة هةستم كرد شايةحتاَلَيكي طرنطمان 
لةدةستداوة، بةالم خؤشبةختانة هةواَلةكة راست نةبوو، كاك 
زؤر خؤشةويستمة، كة ديانةشم  ئَيستا دؤستيكي  ئةسعةد 
بةَلكو  تَيدانةبووة،  مين  ئازايةتيةكي  هيض  سازداوة  لةطةَلدا 
ئةو  بةَلكو  نةدؤزييةوة  ئةوم  من  بوو، ضونكة  ئازايةتي خؤي 
مين دؤزييةوة ئةويش بةهؤي ئةوةي جارَيك مين لةشاشةي 
تةلةفزيونةوة بينيوة، ئيرت كةوتووةتة هةوَلي دؤزينةوةم دواي 

ثرسياروطةرانَيكي زؤر توانيبوي ذمارة تةلةفؤنةكةم بةدةست 
بهَييَن و تةلةفؤني بؤكردم. 

ئةسعةد كة يةكةمني كوردة سةرةداوي دؤزينةوةي كةوتووةتة 
دةست و مةردانة هةوَليداوة بؤ هَينانةوةي بؤ تةنيا جارَيكيش 
تيظييةك قسةي  و  راديؤ  بؤ هيض  ميديايةك  رؤذنامةو  بؤ هيض 
نةكراوة،  بانطهَيشت  ئةنفال  بؤنةيةكي  هيض  بؤ  نةكردووة، 
قارةمانَيتييةي  ئةو  باسي  نةداوة  هةوَلي  شيوةيةك  هيض  بة 
لةوان  يةكَيك  هةر  بةَلكو  ئةو  هةر  نةك  بكات،  باوكي  و  خؤي 
كة يارمةتي دةربازبواني طؤِري بةكؤمةَليانداوة، دةبوو لةاليةن 
حكومةت و وةزارةتي كاروباري شةهيدانةوة و رَيكخراوةكاني 

جينؤسايدةوة ريزلَيناني تايبةتيان بؤ بكراية.
بيت  ريزلَينانيش  وةك  جارَيك  تةنها  بؤ  بةداخةوة  كةضي 
وةزارةتي كاروباري شةهيدان و ئةنفالكراوان و رَيكخراوةكان 
بانطيان نةكردوون، ضايةكيان لةطةَلدا خبؤنةوة، جارَيك لةجاران 
بانطهَيشت بكراباناية بؤ يادةكاني ئةنفال وكيمياباران، نةخري 
تاكة جارَيك كة ئةسعةد ئامادة بووبَيت هةرئةوجارة بوو كة من 
لة دةربازبواني طؤِري بةكؤمةَل،  بانطهَيشتمكرد بؤ ثَيشوازي 

يةكةمني سةرةدواى دؤزينةوةى تةميور لةلى من بوو.
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ئةوكة لة ثَينجوَينةوة هاتبوو، زؤر خؤشبةخت بووبةوةي كة 
بةالم  دةبَيت،  ئاشنا  تةيوريش  بةديداري  ثَيشوازييةدا  لةو 
بةداخةوة ئةوة روينةداو تةيوري نةبيين ضونكة تةيور بة 
دةخيوَيننةوة  ديدارةي  ئةم  نةهات،  ثريبانطهَيشتةكةمانةوة 
دةربارةي  حةمةئةمينة  حةمةساحل  ئةسعةد  ديداري  يةكةمني 

دؤزينةوةي تةيورو هَينانةوةي بؤ كوردستان. 
هاوكاراني  لة  يةكَيك  وةك  تؤ  بةخريبَييت  ئةسعةت  كاك 
كة  بزانيت  ئةوة  طرنطة  بةكؤمةَليت،  طؤِري   دةربازبواني 
ئةم ديدارة بؤ بؤ راديؤو تةلةفزيؤن نية، بةَلكو بؤ طؤظاري 
بة  ئةنفال وجينؤسايد،  تاواني  بة  ئةنفالستانة، كةتايبةتة 
هيوام لةم ذمارةيةدا بتوانني ضاث وبَلوي بكةينةوة. هةَلبةت 
بةَلطةيةكي  وةك  دةكرَيت  ضاث  كة  لةوةداية  طرنطيةكةي 
مَيذوويي دةمَينَيتةوة، دةبوو من بهامتاية بؤ ثَينجوين بةالم 
سوثاست دةكةم كة ئةو ئةركةت لةكؤَل من كردةوة، دوبارة 

بةخريهاتنت دةكةم . 
سوثاست دةكةم، كة بةدواي دؤسَيي ئةنفالةوةيت و باسي 
ئَيستا  منيش  نةضووةتةوة.  لةبري  منت  كردووةو  تةيورت 
بؤ  هَينرايةوة  ضؤن  تةيور  كة  بكةم  ئةوة  باسي  ئامادةم 

كوردستان .
خؤتةوة  ناوي  لة  لةسةرةتاوة،  ئةطةر  باشرتة  مةكة،  ثةلة 
ئَيستا  باسةوة  ئةو  ناو  لةوَيوة دةضينة  و  دةست ثيبكةين 

ئةطةرخؤت بناسَيين؟
بةَلي منيش دوبارة سوثاست دةكةم،  ناوم ئةسعةد حةمة 

ساحل حمةمةد ئةمني ئيسماعيلة.
  تةمةنت ضةندة ؟

لة دايكبووي ساَلي 1٩6٥م . 
لةكويَ  نيشتةجَييت 

من لةبنةرةتدا خةَلكي ناوضةي ثَينجوَينم 
هةرلةبنةرةتةوة خةَلكي ناو ثَينجوَين بوون يان دةوروبةري؟

ئَيستا  قزةَلةم.  طوندي  خةَلكي  لةبنةرةتةوة  نةخري 
دانيشتوي شارؤضكةي ثَينجوَينم.

واتا خؤاتان لةبنةِرةتةوة خةَلكي قزةَلةن؟
بةالم  دايكبووين،  لة  ثَينجوَين  شاري  لة  باوكيشم  و  خؤم 

وةخيت  بَيورَيية،  ناوضةي  خةَلكي  بنةرةتدا  لة  باوةطةورةم 
زةعيم  كاتةي  ئةو  هةتا  ثَينجوَين،  هاتؤتة  بةمةاليي  خؤي 
دةضَيتة  باوكم  دةسوتَينَيت  ثَينجوَين  لة شةستةكاندا  سديق 
ئةوكاتةي  هةتا  دةبَيت،  نيشتةجيَ   لةويَ   قزةَلةو  طوندي 

طوندةكان دادةطريَين.
دواي  لة  يةكةم  جاري  داطرياون،   طوندةكان  دووجار 
بؤ  هَينران  ئَيوة  ناضةيةي  ئةو  كة  بوو  دا   1٩76 ساَلي 
بوو،  ئةنفال  ناَلثارَيزو شانةدةري، جاري دووةميش كاتي 
كؤمةلطاي  بؤ  بران  و  داطريان  طوندةكان  كةبةيةكجاري 

نةسروباريكة !
بةَلي راست دةفةرمووي لة جاري يةكةمدا بوو ئَيمة هاتينة 

شانةدةري.
باوكت كاسثيةكةي  يان  بةضيةوة خةريكبوون  قزةَلة  لة 

ضي بوو؟
تا لة طوندبووين باوكم بة ئاذةَلداي و كشتوكاَل بذَيوي ذياني 
دابني دةكردين، بةالم دوايي كة داطرياين و هاتينة موجةمةعي 
يةكَيك  باوكم  دادةمةزراند  خةَلكيان  بةستةنة  لة  شانةدةري 
بوو لةو كرَيكارانةي كة حكومةتي دايةزراندن وةك كرَيكار. 
هةموو رؤذَيك بةسةيارة دةيانربدن بؤ الي كاني ثانكةو ئةوانة 

ئيرت باوكم هةتا خانةنشني بوو هةر بةوكارةوة مةشغوَلبوو.
ئةوكرَيكارانة بوون كةثَييان ئةوتن بةتاَلة؟

بةَليَ  بةتاَلة دةخمؤش .
تاساَليَ  ضةند لة شانةدةري بوون؟

هؤي  بة  شانةدةري  ثاشان  بووين،  لةويَ    1٩87 ساَلي  تا 
و  سةيدسادق  لةطةَل  ضؤاَلكرا  هةَلةجبةوة  كيميابارانكردني 

ئةوناوضانةي دةوروبةري ئَيمةش ضوينة كؤمةَلطاي نةسر.
باوكت بةكَي ناسراوة ؟

حةمة ساحلي مةال حةمة ئةميين قزَلة 
ئَيستا تؤ ض كارَيك دةكةيت؟

من كاسثي خؤم دةكةم.
مةبةستت كاري سةربةستة ؟

بةَلَي 
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من وامزاني تؤ فةرمانبةري ؟
نا مةعاشي حكوميم نية وة حةزيشم لةئيشي حكومةت نية.

ساَلي ضةند طرياي بةعةسكةر؟
لة 1٩88/11/11 بؤيةكةجمار طريام بةعةسكةر.

تؤ درةنط نةطرياوي بةعةسكةر ؟
درةنط  عةسكةريم  خزمةتي  خوَيندنةوة  بةهؤي  من  بةَليَ  

كةوت.
ئاسيت خوَيندةواريت ضةندة ضيت خوَيندوة؟

ئةمحةد  ئامادةيي  لة  خوَيندوة  ئامادةيم  شةشي  تا  من 
وَيرانكارييةي  ئةو  بةهؤي  بةالم  دةخموَيند،  جاف  موختاري 
لةهةلةجبة رويداو هةموومان بةضاوي خؤمان بينيمان، منيش 
و شةش  نةمتواني خبوَينم  هةَلةجبةوة  وَيرانكردني  دواي  لة 

تةواو بكةم.
دواتريش هةر ئامادةيت تةواو نةكرد؟

نةخري كةلةشةش دابرام نةضومةوة تةواوم نةكرد .
ئَيستا ئارةزووناكةيت خوَيندنةكةت تةواوبكةيت؟

وةَلَلة كاك عومةر ئةوةي راسيت بَيت، ئةوكاتةش حةزم ليي 
نةبوو باوكم بةزؤر دةيناردم. ئةطةر وةالمي راستيت دةوَي نةخري.

هاوسةرطرييت كردووة؟
بةَلَي ساَلي 1٩٩2 هاوسةرطرييم كردووة. 

ضةند منداَلت هةية ؟
ضوارمنداَل دوو كوِرو دووكض .

لةماَلةوة ضةند خوشك وبرا بوون ؟
حةوت خوشك و برا بووين .   

برا و خوشكةكانت ناويان ضيية؟
بضوكرت  لةمن  وة  ئةسعةد  من  فاتيح  ناوي  براطةورةكةم 
مةسعود ضوارةميان ناسيح، وة سيَ  خوشكم هةية بةناوةكاني 

ئاسيا و ئامني و ئافتاو.
كةواتة ئَيوة خَيزانَيكي قةرةباَلغ بوون. 

بةَليَ  خَيزانَيكي نؤ نةفةري بووين . 
هةمويان بة ضريؤكي تةيوريان دةزاني؟

بةلَي تةيوريشيان بينيبوة، ضونكة هاتبو بؤماَلةوة.

لةكوَي  سةربازي  خزمةتي  بؤ  نارديانيت  كة  يةكةجمار 
دةسيت ثَيكرد؟

لة  ئةوكاتةي  بةسةرباز،  طريام  ضؤن  من  كةم  باس  بؤت  با 
ِرزطارمان بوو، هاتينة موجةمةعي شانةدةري لةويَ   هةَلةجبة 
بووين  لةوَي  نةسر،  بؤموجةمةعي  وهاتني  زؤرنةماينةوة 
سةرةتاوة  لة  دةركرد،  )736-737(ي  بِرياري  كةحكومةت 
دةبةخشران  سةربازي  خزمةتي  لة  بةوبِريارة  كوردةكان 
بةهةلزاني  ئةوم  و  طرمتي  تةماح  منيش  عةفوودةكران،  يان 
لةويَ   دةفتةرخدمةكةم  عةربةت،  تةجنيدي  بؤدائريةي  ضووم 
بةالم  بِرؤرةوة  ئةمرؤ  ثَيميان طووت  لة تةجنيد  تةسليم كرد، 
سبةييَن وةرةوة. ِرؤذي دوايي سةعات 10 ِرؤيشتمةوة دةفتةر 
مانط   36 كرد  سةيرم  كردمةوةو  كة  وةرطرتةوة،  خدمةكةم 
خزمةتيان بؤنوسيبوم، بة ناضاري هامتة بؤ ماَلةوة جانتايةك 
وكةل وثةل كِري وِرؤذي دواتر سواري ئؤتؤمبيل بووم ضوم بؤ 
ناوةندي  بؤ  لةوَيشةوة سواري سةيارةبووم  ضوم  سلَيماني، 
موصل(  )مركزتدريب  لةموسَل،  سةربازي  ِراهَيناني  مةشقي 
لةماَلةوة  ِرؤذ  بِرؤ 3  وتيان  وةرطرت،  لةوَيش جلي سةربازيم 
ئةوة  دواي  ِرؤذي  مامةوة  لةوَي  ئةوشةوة  منيش  ثشووبدة، 
ئةوةي  دواي  )نصر(  نةسر  بؤكؤمةَلطاي  هامتةوة  ديسان 

ثشوةكةم تةواو بوو طةِرامةوة بؤ موصل.
زيقار،  لة موسَل كؤمةَلَيك سةربازطة هةبوون، وةك  ببورة 

سةالميةو فائيدةو عةينزالة؟
راست دةفةمووي من هةرلةمةركةزتدرييب موسَل بووم لةسةر 
بؤ  ناردميان  ئةوة  لةويَ  مانطَيك مامةوة دواي  بةغدا،  رَيطاي 
بةشي   12 مدرعةي  فريقةي  لةويَ    ، فائيدة  تةدرييب  مةركةز 
ثيادة، لةوَيش 3 مانط مامةوة دواي ئةوة فةرماني طواستنةوةم 
هات وتيان بِرؤرةوة هةفتةيةك لة ماَلةوة مبَينةرةوة دواي ئةوة 

كةهاتيتةوة نةقَل دةكرَييت. 
نةتزاني بؤكوَي ؟
ناثَييان نةطوومت 

فةرماني  طةِرامةوة  كة  ماَلةوة،  لة  مانةوةم  هةفتةيةك  دواي 
باش  ئؤمةران،  حاجي  ناوضةي  بؤ  دةرضوبو  طواستنةوةكةم 
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بوو لةو طواستنةوةيةدا ضوار كةس كورد بووين بةمنةوة. 
كوردةكان كَي وكيَ  بوون ؟

ئةوان ناوةكانييان ؟
بةَلي مةبةستم ناوييان بوو .

)عةباس( بوو كة ئَيستا لة ضةمضةماَل دائةنيشَيت، )وةليد( 
بوو  حةسةن(يش  )صباح  دائةنيشَيت  كفري  لة  ئَيستا  كة 

ئَيستا لريةية لة سلَيماني دوكاني كارةبايي هةية.
ئةطةر بكرَيت ناوي باوكي ئةوكةسانةم ثَيبَلَييت؟

باوكي  ناوي  بةالم  برينةماوة  باوكيامن  ناويي  بةداخةوة 
شةوبوو،  جيَ   طةيشتينة  كة  دةزامن.  هةمويان  عةرةبةكان 
زستانَيكي سارد بوو بةفرَيكي زؤر باري بوو، زؤر نارةحةت بوو 
ئةو شةوة لة مقةر فةوج هَيشتيانينةوة،  وتيان كة بةياني لة 
خةوهةستان دابةشتان دةكةين بةسةر سرية و فةصيلةكاندا، 
كة ِرؤذ بووةوة سةعات )٩( بانطيان كردين منيان ناردة سريةي 
ناوبوو  )شةيبان(ي  ملزم  ئامرسريةكةمان   .  2 فةصيلي   3
خةَلكي موصل بوو، كة ضومة ئةوَي 6 كةسي عةرةبي لَيبوو 
ضواريان خةَلكي ناصرية بوون، ئةم ناوانة بوون )ياسرمريج – 
سةالح فياز– توفيق عبداالمري – عدنان داود ساحل( كوِرَيكي 
لَيبوو ناوي )حليف فليح عبداهلل( بوو، ئةويش خةَلكي  تري 
بةغداد بوو كوِرَيكي تريشي لَيبوو ناوي )ساحل سهل عةيشةم( 
بؤماوةي  من  بوو،  ماَليان  لة  تةيور  كة  بوو  كوِرة  ئةو  ئةوة 

ساَلَيك لةويَ  لةطةَلياندا مامةوة .
ئةمة لةنَيوان ساالني 1٩8٩ بؤ1٩٩0 ؟

بةَلَي، ماوةي ساَليك لةطةَل ئةو سةربازة عةرةبانةدا مامةوة، 
لةطةَلياندا  هةبوو  باشم  زؤر  ثةيوةندييةكي  لةوماوةيةدا 
زؤر  كوِرَيكي  ساحل  هةقيقةت  ساحلدا،  لةطةَل  بةتايبةتي 
زؤرخؤي  و  لَيدةطرمت  ِرَيزي  زؤريش  بوو،  وبةرَيز  بةئةدةب 
بةمن  ئةومةرامَيكي  دةركةوت  دوايي  دةكردمةوة،  لَينزيك 
من  بةالم  بَلَي،  بةمين  دةيويست  بوو  لةدَليدا  شتَيك  هةبوو 
زؤريش  بوو،  زؤرباش  كوِرَيكي  نةبووم،  ئةوة  ئاطاداري 
ثابةندبوو بة ئاينةوة ئةوةندة باش بوو نةزمان دةتوانيَ  بيَلَيت 
ئؤمةران  حاجي  ثَيموابَيت  بينوسَيت،  دةتوانيَ   قةَلةميش  نة 
ساَلدا  مانطةكةي   12 لة  كة  كوردستانة  شوَيين  ساردترين 

10 مانط بةفري ثَيوةية، ساحل هةر سروشيت وابوو زؤر زوو 
لةخةو هةَلدةستا بِروا ناكةم هيض ِرؤذَيك دواي نوَيذي بةياني 

نوستبَيتةوة، لة ِرؤذوو طرتنيشدا زؤر بة توانا بوو . 
زؤرخؤشت  بؤية  بةدينةوة  زؤرثابةندبوو  لةبةرئةوةي 

دةويست ؟
زؤر  بوو  باش  زؤر  كوِرَيكي  بةَلكو  نةبوو  ئةوة  تةنها  نةخري 
خزمةتي كردم بةقةد برايةك خزمةتي كردوم لةو مةلةئةشدا 
ئةوساَلةدا  لةماوةي  بوو،  يةكةوة  تةنيشت  بة  ياتاغةكامنان 
كة ثَيكةوة بوين سةرباري ئةو ثةيوةنديية بةتينةمشان، هيض 
شتَيكي بةمن نةوت، بةالم كة وةرزطؤراو ماوةيةكي تر ثَيكةوة 
ببوو،  تةواو  جةنط  بوو  بةهار«  وةرزي  ئةوكاتة   « بووين 
شةِري ئريان عرياق وةستابوو، هَيزي عرياقي ثشويةكيدابوو، 
بةسةر  سياكؤ  دةطوت  ثَييان  بووين  شاخَيك  لةسةر  ئَيمة 
ِرويدا  ِرَيكةوتنةكة  كة  دةيِرواني،  ئرياندا  ِرةزايةي  شاري 
تةسريح  كؤمةَلَيكيان  بوو،  خؤش  ثَييان  عرياقي  سوثاي 
بوون، ئَيمةشيان هَيناية بةشي دواوة، شوَينَيك بووسةكؤيةك 
بووسةوزايي وئاوي زؤري لَيبوو، شوَينَييان بؤ دياري كردين 
و طوَيين وضينكؤيان ثَيماندا. ديسانةوة )ملجآ( ذَير زةمينمان 
دروست كرد، لةويَ  ثشويةكماندا، ِريواس وكوزةَلةي لَيبوو، 
)فجل  دةطووت  ثَييان  عةرةبةكان  دةمهَينا  دةرؤيشتم  ئَيواران 
هةبوو  يةكمان  عرؤفا(1  )رةئيس  كوردي  توري  واتا  كوردي( 
بوو  حلة  خةَلكي  عةلي  بوو،  مةزلوم(  عوبَيد  )علي  ناوي 
ضاَلَيكدا  لة  بةردةمماندا  لة  سرييةكة  بارةطاي  )مقرسرية( 
بوو، ئَيمةش بةسةر شوَينَيكي بةرزةوة بووين ثَييان دةطومت 

موختاري كوردةكان )خمتار االكراد( . 
بؤضي وايان ثَيدةطووتي ؟ 

ئةوةي  بةهؤي  ئةويش  دةزاني  باش  عةرةبيم  لةبةرئةوةي 
سةربازي  شةش  خوَيندبوو  ئامادةييم  شةشي  قؤناغي  هةتا 
لةطةَلدا  قسة  بةكوردي  نةبوو  كةسيش  بوو،  لةطةَلدا  عةرةمب 
بكةم بؤية بةباشي فريي زماني عةرةبي ببوم لة سةدا شةست 

قسةم ثَيدةكردو لةسةدا هةشتاش تَيدةطةشتم . 
جَيطري  يةكةسةربازييةكاندا  لة  بةالم  عةريف،  بةناوي  هةية  ثلةيةك  لةسوثادا   .1
دةلنََي  ثَيي  و  ضابط  ونائب  عريف  سةربازو  كارطرَيِي  بةبةرثرسي  دةكةن  ئةفسةرَيك 
رئيس عروفا يان سةرؤكي عةريفةكان . ئةم ثؤستة زياتر دةوري ضاودَيري سةرثرشتيار 

دةبينَيت.
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هاتة  رةئيس  عةسر  )3(ي  سةعات  دواي  ئَيوارةيةكيان 
سةرةوةو بانطي كردم وتي كاكة ئةسعةد؟ ومت بةَلي طةورةم بة 
زماني عةرةبي وومت )نعم سيدي( ئةويش وتي )بلزمحة روح 
)بَيزةمحةت  واتا  بةكوردييةكةي  فجل كوردي(   جيبنا شوية 
بةسةرضاو  ومت  منيش  بؤبهَينة(  كورديان  توري  تؤزَيك  بضؤ 
منيش  ئةسعةد  كاكة   : وتي  بِرؤم، ساحل  كة هةستام ويستم 
ئةتوامن لةطةَلتدا بَيم؟ منيش ومت ئا بؤ نا زؤر ئاسايية و زؤريشم  
ثَيخؤشة، ئيرت رؤيشتني هةروا سةد مةترَيك دوركةوتبوينةوة 
من  ئةسعةد  كاكة  وتي  ساحل  ضةمَيك،  طوَي  طةيشتينة  كة 
ثَيت  دةمةوَي  لةدملدايةو  ساَلَيكة  الية  طةورةم  نهَينييةكي 
بَلَيم، منَيش ومت فةرموو، ساحل درَيذةي بةقسةكانيدا، ووتي 
بةبَي  تَيطةشتوم  لَيت  و  ناختةوة  ناو  ئَيستا ضومةتة  ضونكة 
لةالبَيت مةطةر  هيض كَيشةيةك، ومت هةرضيةكة هةرنهَينيةكت 
طَل لَيم ببيستَيت، ووتي رةنطة تؤيارمةتي دةرَيكي باش بيت، 

منيش وومت هةرضي لةتواناي مندابَي يارمةتيت دةدةم. 
ئَيمة  و  ئةنفالكراوةكانة  لة  ئَيمةية  ماَلي  لة  منداَلَيك  وتي   
دؤزيومانةتةوة،  ومت ضؤن دؤزيوتانةتةوة؟ ناوي ضيية ؟ وتي 
ناوي تةيوورة، ومت ضؤن ؟ ئةويش وتي ئَيمة لةطةَل خةَلكي 
سعودية كِرين وفرؤشتين ووالخ دةكةين، ئَيوارةيةك ووالمخان 
دنيا  ئةوَي  كةطةيشتينة  سعودية  و  عرياق  سنوري  بؤ  برد 
دابوو  شَيواني  بانطي  دةبوو،  نيوسةعاتَيك  بوو،  ولَيَل  تاريك 
بةضاو دةتتواني سةد مةتر بؤ دوو سةد مةترَيك ببيين لةويَ  
ضاوةِرَيان دةكرد تاسعوديةكان طةيشنت، دواي بةخريهاتن و 
هةواَل ثرسي لة تةنيشتمانةوة الي سةرةوةمان سةطوةِرَيكي 
وت  بةسعوديةكامنان  و  بةخةياملاندا  هةروا  بوو،  ثةيدا  زؤر 
ِرؤيشتني  كة  ؟  وةِرة ضيية  ئةو سةط  بزانني  نةضني  بؤ  ئةرَي 
لة  مةترَيك  ثةجنا  بةهةموي  دةهات،  ِرومان  بةرةو  تةيور 
منداَلَيكمان  ثَيشةوة  ضوينة  كة  دووركةوتبووةوة  ضاَلةكان 
دوو  بريندارةو  ترساوة،  شلةذاوو  شَيواوة،  جةستةي  بيين 
فيشةكي ثَيوةية، كضَيكي بضوكيش لة ضاَلةكة هاتؤتة دةرةوة 
و الي سةرويةوةيةتي، وتي ئةويش بريندابوو، بةالم نةمزاني 

ضةند فيشةكي ثَيوة بوو ئةويش هةربةثَيي خؤي دةهات
باسي  تةيور  كةوا  بينيوة  كضةكةشيان  ئةو  ئةوان  واتا 

دةكات ؟!
بةَلَي، سعوديةكان لةطةَل خؤيان بردبويان، ئةي مةطةر بؤم 
زؤردرةنطة  كات  ثَيبَلَيم  )دةمةوَي شتَيكت  نةكرديت2؟   باس 
دةبواية  دةَلَييت  جةنابت  وةكو  ضريؤكة،  ئةم  بؤطريَِانةوةي 

ساَلي )1٩٩1 – 1٩٩2( باسم بكراية. 
ئةوة راستة من ويستم لة دةرفةتَيكيرتدا ئةو ثرسيارةت لَي 
بكةم بؤضي قسةت نةكردووة، بؤضي ئةم ضريؤكة طرنطةت 
لةالي خؤت هَيشتووةتةوةو باست نةكردووة؟ بةالم باجاري 

هةر باسي ئةوكضة بكةين . 
ووتي  كة ساحل  نةبيَ   ئةوةندة  لَينازامن  تري  هيضي  كضةكة 

سعودييةكان لةطةَل خؤياندا، بردويانة.
بةالم تةيور بةشيوةيةكي تر باسي كردووة، هةم بومَيدَل 
ئَيست ؤض وهةم بؤكةنعان مةكييةو هةم بؤ عارف قوربانيش، 
ئةو دةَلَيت كضةكة زيندوو بووة بةالم ثيمووتووة با راكةين 
ئة وتوويةتي ناتوامن لةسةربازةكان دةترسم. ئةوةي ساحل 

بؤتؤي طرياوةتةوة تارادةيةك جياوازةو طرنطيشة ؟
مادام واية باقسةكامن تةواو بةكةم 

فةرموو .
هةَلكةنرابوو،  ضاَل  سةيرمانكرد،  ِرؤيشتني  كة  وتي  ساحل 
هةموو ضاَلَيك دوو كةسي تَيدا بوو، نةك وةكو خةندةق بةَلكو 
وةك ضؤن نةمام دةنَيذيت بةتةنيشيت يةكةوة ، دوو سةد و ثةجنا 
ضاملان ذمارد هةرضاَلةي دووكةسي تَيدابوو تةنها ذن ومنداَلي 

تَيدابوو، نةثياو نةكوِري طةنج نةكضي طةجني تَيدا نةبوو.  
ئةي ووتي كة ئةوضاالنة دانةثؤشرابوون ؟

سةد  ثَينج  كضةوة  وئةو  تةيور  بة  دانةثؤشرابوون،  وتي 
كةس بوون ضوارسةد ونةوةد وهةشت كةسيان مردبوون تةنها 
ئةو دوانة زيندوو بوون، سعوديةكان كضةكةيان لةطةَل خؤياندا 
بردبوو بؤ سعودية، كاك ساحل وبراومامةكانيشي تةيوريان 
مَيذوودا  لةتؤماركردني  بؤية  ذَيردةوارةكة  بؤ  بؤماَل  هَينابوو 

ثَيويستة زؤرووردبني.

تةميور  ئةوكضةوا  كة  كرد،  ئةوةي  باسي  دابنَيم  بؤ  كامرَياي  بةرلةوةي  ئةسعةد   .2
باسي دةكات بةجَيي هَيشتووةو ئةو نةيوَيراوة بَيتة دةرةوة ئةويش خؤي لةضالَةكة 
لةطةل خؤياندا  هَيناوةو سعوديةكانيش كضةكةيان  هاتووةتة دةرةوة ساَل تةميوري 
بردووة بؤ سعودية، بةالم من لةدميانةكةمدا واخؤم ثيشاند كة ئةوبابةتةم نةبيستووة.
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ثَيويست  رةنطة  بَلم  بَيت  ويستم  منيش  ئَيستا  بَيطومان 
بؤ  بكةمةوة  لةطةَلدا  ضاوثَيكةوتنت  جار  لةدة  زياد  كات 

ئةوةي نةوةك شتَيكت بريضَيت!
لَييبوو  ئاطام  ثةيام  كةناَلي  لة  جارَيك  دةَلَيم  ئةوة  بؤية 
ِرؤذنامةنوسَيك ثرسياري لة عارف قورباني دةكرد دةربارةي 
دةرباز بووني تةيور، ئةويش باسي لةوة دةكرد كة تةيور 
برينداري دوو سةعات سةيارة  بة  دةرةوة  هاتؤتة  لة ضاَلةكة 
بةبياباندا بِروات تةيور ئةوةندة بةثَي بةبياباندا ِرؤيشتووة، 
لؤذيك نية منداَلَيك كة هَيشتا خةتةنة نةكرابَيت دوو فيشةكي 
ثَيوةبَيت لة بياباني نَيوان عرياق و سعوديةدا بتوانَيت بةثَي 
تاواني  بةَلكو  نية  قورباني  عارف  تاواني  ئةمة  بِروات،. 
بةرثرسةكانة دةبواية كة طةِرايةوة لَييان بثرسياية تؤضؤن ولة 
ضيية  سودي  بةس  هَيناوةتةوة.  تؤي  وكَي  هاتوويت  كوَيوة 
ئَيشم  نةماوة)بةراسيت  لةذياندا  ساحل  دةَلَيت  جةنابت  كة 
ثَيطةيشت( ئةطةر مباية دةمانتواني قسةي لةطةَلدا بكةينةوة 

بؤ راست ودروسيت و دَلنيام شيت زياتري ثَيدةطوتني3. 
بةَلَي زؤر بةداخةوة، بةالم نةتزاني ناوي كضةكة ضي بووة ؟

ئَيمة  بوون  كضَيك  و  كوِر  وتي  تةنها  نةكرد  باسيان  نةخري، 
كوِرةكةمان هَيناوة وسعوديةكانيش كضةكةيان بردووة، ساحل 
بوو،  ثَيوة  فيشةكي  دوو  تةيور  ماَلةوة  هَينامانة  كة  وتي: 
بةعس  حكومةتي  ئةوةي  بؤ  بكةين  جي  ئَيمة  خواية  ومتان 
ثَيمان نةزانَيت؟ خؤت دةزاني ئةوسةروةختة حكومةتي بةعس 
ض درنةيةك بوو؟ ئيرت وتي هةستاين )مريؤمان( بؤدروستكرد لة 

باخةكةداماندا .
تكاية قسةكةت برينةضَيتةوةو مريؤ ضيية؟

 مريؤ الي خؤمان ثَيي دةَلَيني )جؤالنة( .
بةَلَي سوثاس فةرموو بةردةوام بة.

ئيرت وتي بريؤمان بؤ كردو دكتؤري تايبةتيمان بؤدابني كرد، 

لة  كة  بوو،  من  بوونَيكي  بةدحالَي  راستيةكةي  صاَلةوة  مةرطي  بارةي  لة   .3
هاتبوو  ئعَيشم  ئال  مالَي  كضَيكي  كة  السفاح  فال  ئةنعام  لةطةَل خاتو  ميواندارييةكدا 
طفتوطؤيةدا  ئةو  ميانةي  لة  كرد،  خانةوادةكةميمان  تةميورو  باسي  ئَيمة  مالَي  بؤ 
واتَيطةيشتبووم كة وتوويةتي ساَل لةذياندا نةماوة، بةالم دواتر كاك تةميور لةرَيطةي 
جةخيت  نةكردةوةو  راست  ثشت  تَيطةيشتنةكةمي  فةيسبوكةوة  كؤمةاَليةتي  تؤري 
من  كة  ئةسحةد  كاك  بة  داية  ئةوةم  مذدةي  منيش  لةذيانداماوةو  كة صاَل  كردةوة 
هةلةم كردووةو كاك صاَل لةذيانداماوة، ضونكة من بةو هةوالة هةلةية زؤر ئازرمدا بوو.

ووتي ئةوكاتة تةيور خةتةنة نةكرابوو، الي خؤمان خةتةمنان 
كردووة، وتي ئةوكوِرة ناوي تةيورة بةالم ئَيستا طؤِريوومانة 
بة )عةلي( ساحل ئةوكات بةمين وت ئَيستا ضاك بؤتةوة، طوتي 
بؤثةيدا  ئةوةي  هةسيت  ئَيستا  ليدةرضووة،  جواني  كوِرَيكي 

بووة كةكةسوكاري هةية وبرييان دةكات.
هةستت ضؤن بوو كة طوَي بيسيت ئةو قسانة بوويت ؟

دةست  لة  ضيم  بةالم  تَيبةردةبوو،  ئاطرم  بوو  خةريك  وةال 
دةدا ئةوكات تةلةفؤن نةبوو، دةبواية من هةموو جارَيك )28( 
ئةوة  دواي  مب  ساحل  لةطةَل  سةربازطة  لة  ِرؤذ  بيستوهةشت 
وثَينج  )ئيجازة( دةكاتة سي  بةمؤَلةت  دةِرواتةوة  ِرؤذ  حةوت 
ِرؤذ تا جوابَيك بؤ من دةهَينَيت، ومت ثَيي بَلَي بزانة كةسَيكي 
بزامن  ِرؤيشتمةوة  كة  ئةجمارة  وتي  ؟  بريناكةوَيتةوة  خؤي 
بةشوَينيدا  تؤش  بَلَيم  بةتؤي  تا  بةبريدا  نايةتةوة  كةسَيكي 

بطةِرَييت
تؤ ِراستةوخؤ لةويَ  ئامادةييت ثيشاندا هاوكاري بكةيت؟

نزيكي  ياخود  دوور  كةسَيكي  تةنها  ئةو  تةنها  وومت  بةَلَي، 
خؤي بةبري بَيتةوة و ئةوةي تري لةسةمن لةبن عةرزدابَيت بؤي 

ثةيدادةكةم ئةوةي لة تواناي مندا بَيت دةيكةم.
زؤر  بارودؤخَيكي  لة  بةعس  حكومةتي  سةردةمةدا  لةو 

دِرندانةدا بوو ئايا تؤ نةدةترسايت؟
بابةتةكة  ضونكة  نا.  زؤر  ِرادةيةكي  بة  بةالم  هةبوو  ترسم 
ئةطةر  دةكرد  حةزةري  زؤر  بؤخؤي  ساحل  وة  بوو  ثارَيزراو 
بؤ  بةتايبت  بوو  نارةحةت  هةردوكمان  بؤ  بداية  ِروي  شتَيك 

ساحل 
ثَيشبيين شتَيكت دةكرد ؟

ئةو  ضونكة  دابوو،  بةساحل  بةلَينم  بةالم  دةكرد  ثَيشبينيم 
بوو  ئاسايي  بضوماية  لةناويش  ئةطةر  لةطةَل  بوو  باش  زؤر 
بةالمةوة ، ساحل ِرؤيشت وهاتةوة وتي تةيور دةَلَي كؤمةَلَيك 
عومةر  كاك  ،ئَي  نازامن  ناويان  بةالم  كةركوك  لة  هةية  خزمم 
خؤكةركوكيش شارَيكي طةورةية طوندكي بضوك نيية، بةةةر 
طةِرايةوة،  و  ِرؤيشت  ساحل  تا  كرد  ضاوةِرَيم  ِرؤذ   3٥ حاَل، 
نازامن  بةالم  هةية  ثورومامم  ماَلي  تةيوردةَلَي  وتي  ئةجمارة 
ئَيستا لة كوَين نايةنةوة خةياَل ، لةبةرئةوةي تةيور بةمنداَلي 
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طريابوو بائةوة بزانيت من كاتَيك ضووم بؤالي تةيوركوردي 
نةدةزاني بةعةرةبي قسةي دةكرد، 3٥ ِرؤذي ترضاوةِرَيم كرد 
تا ساحل هاتةوة ووتي ناوي ثورَيكي بريكةوتؤتةوة دةَلَي ناوي 
كرد  منيش ضاوةِرَيم   ، كفرية  لةسةرقةالي  ماَليان  سةعديةية 
هةتا 28 ِرؤذي دةوامةكةي خؤمم تةواو كرد، طةِرامة بؤ ماَلةوة، 
باوكمم ئاطاداركردةوةو ثَيمووت:  باوكة تةيور ماَلي ثورَيكي 
بؤ  سةرقةالية  لة  ماَلي  سةعديةية  ناوي  دةَليَ   بةبريهاتؤتةوة 
ِرؤذي دوايي باوكم سةعات هةشت ضوو بؤ زةِرايةن لةوَيشةوة 
ضوو بؤ سةرقةال ماَلي سةعدية دةدؤزيتةوة كة دةضَيتة ئةوَي 
بة   ، نابَيت  لةويَ   دةبَيت مريدةكةي  لةماَلةوة  ثورةكةي  تةنها 
دةَلَي  ئةويش  هاتويت؟  بؤضي  حاجي  فةرموو  دةَلَي  باوكم 
خوشكَي بؤ ثرسيارَيك هاتووم تؤ برازات هةية ناوي تةيور 
باوكي  لةطةَل   ئةنفالكراوة  بةالم  بةَلَي  دةَلَي  ئةويش  بَيت 
لة  تةيور  دةي  دةَلَي  ثَيي  باوكيشم  ودايكي وسَي خوشكي 
بِروا  ترةوة،  بارودؤخَيكي  دةضَيتة  ثورةكةشي  ماوة،  ذياندا 

دةكات وبروا ناكات.
خؤشي وناخؤشي و شؤك تَيكةل دةبن .

بةَلَي رَيك ئاواية باوكم ثرسياري لَيدةكات و ثَيي دةَلَي تةيور 
مامي نةماوة؟ ئةويش دةَلَي بةَلَي  سَي مامي ماون كة دةكةنة 
حةمةسةعيد،  تر  ئةوى  و  ِرؤوف  ناوي  يةكَيكيان  من،  براي 
مامةكاني  ماَلي  بؤ  كةالر  بؤ  دةضن  باوكم  لةطةَل  ئةوة  دواي 
تةيور، بؤيان باس دةكات و ِرَيزَيكي زؤر لة باوكم دةطرن و 
مامَيكي بةناوي حةمةسةعيد دةَلَي لةطةَلت دَيم بؤ ئؤردوطاي 
نةسر بؤ ئةوةي ضاوم بة ئةسعةد بكةوَيت وتبووي دةمةوَيت 
دَلنيامبةوة، بانطي عةسر بوو لة نةسر لة بةردةرطاي ماَلةوة 
نةمزاني  من  بوو  لةطةَلدا  ثياوَيكي  هاتةوة  باوكم  دانيشتبوم 

ئةو ثياوة مامي تةيورة تا نةهاتنة الم.
ضي  ثرسياري  ثيتووت؟  ضيي  تةيورهات  كةمامي 

لَيكرديت؟
مامي  ئةمة  وتي  باوكم  كرد،  بةخريهاتنم  ذورةوة  هاتنة  كة 
بؤتؤي  ئيستا  ضؤن  من  ئيرت  بوو،  ثَيخؤش  زؤرم  تةيورة 
ثَيموت  طريَِايةوة،  بؤئةويش  شتَيكم  هةموو  ئاوا  دةطريَِمةوة 
ئةوةية  ماوةتةوة  ئةوةي  ئَيستا  بةالم  دؤزراوةتةوة  تةيور 

ضؤن بيهَينينةوة. ئيرت مامةي هةرضاوي لةدةمي منةوة بوو. 
تؤ يةكةجمار هةموو شتَيكت بؤ باوكت باسنةكردبوو؟

بةلَي لةيةكةم ِرؤذةوة ئةمةم لةطةَل باوكم تاوتوَي كردووة. 
ئةي بؤضي مامي تةيور هاتبوو؟ دةيويست خؤت ببييَن 

و زياتري بؤ باسبكةيت هةر بؤ ئةوةي زياتر دَلنيابَيت ؟ 
بةَلَي بَيطومان هةربؤ ئةوةبوو .  
كةواتة تؤ تةواو دَلنيابوويت ؟

بةَلَي من زؤر باوةرم بةساحل هةبوو 
ئةو  هَينان  كوزةَلة  بؤ  ضون  كة  ساحل  لةطةَل  لةوكاتةدا 

هةمووشتَيكي دةربارةي تةيور ثَيوتيت ؟
بةلَي هةرئةوكاتة كة ضوين بؤ كوزةَلة هَينان و دواي ئةوةش 
دةطرت  حةرةسيامتان  ثَيكةوة  سةعات  دوو  شةوانة  ئيرت 
كورد  سةربازَيكي  دةبوو  ضونكة  بووين،  ثَيكةوة  هةر  ئَيمة 
باسي  ِرؤذ  ثانزة  ماوةي  و  ثَيكةوةبن  عةرةب  سةربازَيكي  و 
زؤر  ئةوةي  لةبةر  نةبوو،  لةسةر  مراقةبةمان  دةكرد  ئةوةمان 
برادةر بووين، ترمسان نةبوو شةِري عرياق ئريانيش وةستابوو 

بارودؤخةكة ئارامرت بوو.  
بؤماوةي ضةند ِرؤذ )ئيجازة( مؤَلةت بوويت ؟

بؤماوةي حةوت ِرؤذ، ئةوكاتة هةر حةوت رؤذبوو.
ئةو  ثَيوت  ئةمانةت  تؤ  ئةوَي  بؤ  هات  مامي  تةيور  كة 

هةسيت ضؤن بوو ؟ 
تةيور  ضؤن  وتي  بوو،   ئاسايي  تر  كةسَيكي  هةر  وةك 
بهَينينةوة  ئاسانيية  بةو  تةيور  ناتوانني  ومت  بهَينينةوة 
ضونكة دةبَي )ئيجازة( مؤَلةتةكةم تةواو بكةم، لةطةَل ساحلدا 
كةسوكارةكةيم  بَلَيم  ثَيي  و  بكةم  تاووتوَي  طؤِرانكارية  ئةم 
دؤزيوةتةوة، ساحل بضَيتةوة بؤ سةماوة لةطةَل كةسوكاري خؤي 
منداَلة  ئةم  بكرَيت، ضونكة  كارة  ئةم  بةورياييةوة  قسةبكات، 
لةناودةضَيت،  بنةماَلةكةش  بطريَيت  هةركةسَيكةوة  بةدةست 
ئةوةي ثةيوةندي بةم منداَلةوة هةبَيت حكومةت لةسَيدارةي 
بةعس  دةزاني حكومةتي  ئةوكاتة خؤت  بوو،  هةرواش  دةدا 
ضةندة دِرندة بوو . كة طةِرامةوة ضوومةوة بؤ سةربازطةكة، بؤ 
ومامةكانيم  ثوري  ثَيمطووت،  دانيشتني  لةطةَل ساحل  بةياني 
بِرؤمةوة  بامنيش  كةواتة  باشة  زؤر  ووتي  ثةياكردووة، 
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و  ماينةوة  بةيةكةوة  شةو  ثانزة  لةويَ   ئيرت  بةتةيووردةَلَيم. 
ئةو سةرةي مؤَلةتي هاتةوةو، وةرقةي مؤلةتةكةي وةرطرتوو 
ِرؤيشتةوة بؤ سةماوة، لةويَ  بةتةيوري ووتبوو كة برادةرة 
كوردةكةم مامةكانت و ثورتي دؤزيةوةتةوة با بِرؤمةوة لةويَ  
لةطةَل ئةسعةدا رَيكدةكةوين كة ضؤن تؤ بطةِرَينينةوة بؤالي 

كةسوكارةكةت .
ئينجا كةسوكاري ساحل بةنيازبوون هةر يةكسةر تةيور 
بيطريَِنةوة بؤيان يان هةر بةسةردان بضَيتةوة بؤاليان و داتر 

بَيتةوةو لةويَ  مبَينَيتةوة؟
بؤيان،  بيطريَِنةوة  يةكسةر  ئةوةبوون  بةنيازي  ئةوان  نةخري 

بةالم ئةوة هةربةو ئاسانية نةئةبوو.
بةَليَ  بَيطومان كارَيكي ئاسان نةبووة .

ئةسعةد  ووتي  هاتةوة  تةواوكردو  رؤذةكةي  حةوت  ساحل 
تؤ هةوَلبدة مؤَلةتةكةي خؤت خبةرة رؤذَيك كة لةوةجبةيةكدا 
بؤكؤمةَلطاي  بَيم  تؤدا  لةطةَل  من  بؤئةوةي  دابةزين  ثَيكةوة 
و  هةَلبطرين  خؤمان  لةطةَل  ومامةكاني  باوكت  لةويَ   نةسر 

بضني بؤسةماوة.
ئةتانتواني ئةوة بكةن ؟

بؤالي  ضووم  و  هةوملدا  ضونكة  نةمانتواني،  بةداخةوة  نا 
ِرَيزي  زؤر  بوو،  ئةوةي كة ومت خةَلكي موسَل  ملزم شةيبان 
دةطرمت، ثَيمطووت دةمةوَي ئةم وةجبةية لةطةَل ساحل دابةزم، 
وةجبة  دوو  و  دواخبةيت  خؤت  ئةتواني  تؤ  طوتي  ئةو  بةالم 
ناتوامن  بةالم  شةو،  ثةجناوشةش  دةكاتة  كة  نةضيتةوة 
دةبَيت  سةربازي  مةوجوداتي  لة  ضونكة  ثاَليةك،  بتاخنةمة 
بَلَيم  ئةِرواتةوة  كة  ئةوي  ِرؤذةكةدا  لة حةوت  مانطَيك  هةموو 
بيست كةس ِرؤيشتووةو شةست كةس مةوجودامت هةية واتا 
شةست كةس ئامادةية، بةالم كة تؤ ِرؤيشتييت لةطةَل ساحل دا 
كةسَيك كةم دةبَيت لة مةوجوداتدا بؤية داواي لَيبوردن دةكةم 

ناتوامن ئةوة بكةم ضونكة من بةرثرسيار ئةمب.
بةالم نةتان ئةتواني بةديلَيك دابنني لةبري يةكَيكتان ؟

لةوانةية بكراية بةس نةهات بةخةياملاندا لةوكاتةدا، ثاشان 
نةيان هَيشت ئةوة بكةين ئيرت من طةِرامةوة ماَلةوة بة باوكم 
ووت ناهَيَلن من وساحل بةيةكةوة مؤَلةت وةرطرين، بةالم ئةم 

سةفةرة كة طةِرامةوة ساحل دادةبةزَيت بة مؤَلةت وةناونيشاني 
نةسرو  بؤ  ئرية  بايَيتة  ئةويش  و  دةدةمة ساحل  ماَلي خؤمان 
بؤالي  ئةبات  خؤيدا  لةطةَل  تؤ  بؤسةماوةو  ناطةِرَيتةوة 
ثَيكةوة  هةمووتان  و  ئةبات  لةطةَلؤيدا  ئةوانيش  مامةكاني 
ضاوةِرَيي  من  بِرؤرةوة  تؤ  باشة  ووتي  بؤسةماوة.  دةضن 
ساحلم. طةِرامةوة بؤ ئةويَ  دة ثانزة شةوَي لةواجب بووموو 
ماَلي  ناونيشاني  ئةسعةد  ووتي  وةرطرت  ئيجازةي  ساحل 
خؤتامن بدةريَ  من دةضم بؤ ئةوَي،  وومت باشة نةخشةكةم بةم 
شَيوةية بؤ كَيشا ثَيموت ) ئَيمة كة دائةبةزين لةواجب ئةضينة 
هةولري، لةوَيشةوة لةطةراجي هةولري سواري ثاسي سلَيماني 
دايانبةزانديت  هةركويَ   لة  سلَيماني  كةطةيشتيتة  ئةبيت، 
سواري تةكسي بةو بَليَ  مببة بؤ طةراجي موجةمةعي نةسر، 
لةوَيش سواري ثاسي نةسربة، كة طةيشتيتة نةسر لة بةردةم 
هةرئةو  ئةوكاتة  ئينجا   ( دابةزة  خةستةخانةكة  دةرطاي 
نةخؤشخانةيةش لة نةسر هةبوو( لةويَ  كارمةندَيكي لَيية لة 
نةخؤشخانةكة بة ناوي علي نوري كة برادةري خؤمةو يةكسةر 
دةتباتة ماَلي ئَيمة،  زؤر دورنية ماملان هةروا دووسةد مةترَيك 
لة خةستةخانةكةوة دورة. بةالم كاتَيك ساحل دةطاتة سلَيماني 
سةيارةي  لةويَ   ئةو  بَيبةخيت  بؤ  نةسر،  طةراجي  دةضَيتة  و 
نةسر نامَينَيت بؤية سواري سةيارةي زةِرايةني دةكةن و ثَيي 
داتدةبةزَينني،  قةرةطؤل  ثردي  لةسةر   نةبَيت  خةمت  دةَلني 
لةسةرجادةكةشةوة سةيارة هةية دةتطةيةنيتة ناو جمةمةعي 
نةسر، بةالم شانسي ساحل بانطي خةوتنان دنيا تاريك دةبَيت 
ئةمةش  قةرةطؤلةو  ثردي  ئةمة  دةَلني  ثَيي  دايدةبةزَينن،  كة 
جادةكةية . بةالم ئةجمارة لة بةخيت ساحل  بةهةمووي بيست 
سوور  الندكرؤزَيكي  كة  ناكةوَيتةوة  دوور  جادةكة  لة  مةتر 
ئةوةي ثَييان دةطووت )دكسي تايةثان( ئةوسا ئةو الندكرؤزةرة 
باوي بوو، بؤي رادةوةسيَت و سواري دةكات،  شؤفريةكة وا 
عةرةبةو  كة  دةردةكةوَيت  بؤي  دوايي  بةالم  كوردة  دةزانَيت 
ثرسياري لَي دةكات دةَلَيت بؤ كويَ  دةضيت ؟ دةَلَيت بؤماَلي 
نةخؤشخانةكةية  الي  ماَليان  ئةسعةدة،  ناوي  دةضم  كوِرَيك 
ئةويش بةِرَيكةوت من دةناسَيت و ماَليشمان دةزانَيت، ضونكة 
ماَليان لةسةروي خؤمانةوة بوو ئَيمة ئاذةَلدار بووين ئةوانيش 
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ئيشوكاري كةل و ثةلي شؤفَل وئةو شتانةيان دةكرد .
ناوي كورةكة دةزانيت ؟

سةيارةيةي  ئةو  دةمزاني  و  ئةمناسي  بةشكَل  بةس  نةخري 
دةرطاكةمان  لةبةر  دةيبات  ئاوابَيت  ماَلي  ئيرت  هةية، 
ئةويش  ئةسعةدة،  ماَلي  ئةمة  ثَييدةَلَي  و  دايدةبةزَينَيت 
دةكاتةوة  دةرطا  باوكم  دةدات،  دةرطا  لة  تةقة  و  دادةبةزَي 
باوكم  ة  )ساحل(  كة  دةزانَيت  عةرةبة  دةبييَن سةربازَيكي  كة 
دةكات،   بةخريهاتين  ذورةوةو  دةيباتة  و  دةكات  فةرمووي 
طؤرةويةكامن  وتي  خوشكَيكيشم  دةخؤن،  هاكةزايي  نانَيكي 
بؤشت و ثؤساَلةكانيشيم  بؤياخ كرد، ساحل دواي ناخنواردن  
هةوَليدابوو  زؤر  باوكم  بِرؤين  ئةمشةو  هةر  دةبَيت  وتبووي 
حاجي  وتبوي  ئةو  بةالم  مبَينَيتةوة،  لةوَي  شةو  نةرؤن، 

حةزدةكةم هةر ئةمشةو لرية بِرؤين .
باوكت عةرةبي دةزاني ؟

باوكم زؤر زيرةكة و عةرةبييةكي زؤر باش دةزانَيت. ضونكة 
خوَيندني لةالي مةال تةواوكردووة،

ئيرت نةمابووةوة ؟
نانة خري بابؤت باس بكةم ، ئةو كات سةيارة نةبوو ئَيمةش دوو 
برا بوين هةردوكمان عةسكةر بووين ، كوِرَيكي ثورزام ماَليان 
ثَينجوَينة  لة  ئَيستا  بةشرية  ناوي  بوو  ئَيمةوة  ماَلي  لة خوار 
وةستاي جبسم بؤردة، ئةوكات خؤمان تراكتؤرَيكمان دةبَيت 
ديانة  ثيشاني  تراكتؤرةكة  )وينةي  وَينةكةيةتي  ئةوةش 
سازدةدات و دةخياتة بةردةم كامرياكة(  بة تراكتؤرةكة باوكم 
بؤ  دةضن  دةطرن  تةكسيةك  لةوَيشةوة  زةِرايةن  دةباتة  ساحل 
كةالر كة دةضنة ماَلي مامةكاني تةيور، شةو درةنط دةبَيت 
هةر  دةطرن  تايبةتي  بة  وتةكسيةك  دةكةنةوة  خةبةريان 

ئةوشةوة دةِرؤن بؤ ثاريزطاي سةماوة بؤ ماَلي ساحل. 
هةرئةو شةوة طةيشتنة سةماوة ؟

ي   10 سةعات  وتي  باوكم  دورة  سةماوة  لةبةرئةوةي  نا 
بطةينة  ئةوةي  ثَيش  مةتر  ثةجنا  ئةويَ   طةشتينة  بةياني 
دةرطاكة لة تةكسيةكة دابةزين، ضونكة ئةمان سَي كةس بوون 
و  بووة  بةسةرة  جامانةيان  كَلوو  و  كورديةوة  بةجلوبةرطي 
ساحليش جلي سةربازي لةبةردابووة، ئةوكات كاتَيك كةسَيك 
دةكرد  ِرايان  خزمةكاني  و  منداَل  دةطةِرايةوة  لةسةربازي 
بةرةي حةوت مامن  ، ماَلي ساحل  بة ثرييةوة  بؤالي ودةضون 
باخداربوون  لةيةك  وةهاية  بضوك  دَييةكي  وةك  شوَينةكةيان 
كةسي بَيطانةيان لةطةَلدا نةبووة ووتي كة طةيشتينة دةرطاي 
تةنها  بؤالي  كرد  ِرايان  بيين  ساحليان  منداَلةكان  و  باخةكة 
تةيور نةبَيت كة ئَيمةي بيين بةجلي كورديةوة وةك كارةبا 
باوةشيان  مامةكاني   ، نةجوال  خؤي  شوَيين  لة  بدات  لَيي 
باوكمي  بة  ساحل  ئةوةبوو  شيوةن  و  بوبةطريان  ثيداكرد 
وتبوو با لةسةر ئةم جادةيةدا وةها نةكةن ضونكة هةركةسَيك 
تَيثةِرَيت ئةوة ببينَيت طومان ثةيدا دةكةن، ئةوة بوو  لريةوة 
باوكيشم  ثَييوتبون و ضوبونة ذورةوة بؤماَلي ساحل، ضوبوونة 
ديوارةكانةوة  الي  بوو  مةتر  دوازدة  درَيذيةكةي  ديوةخانَيك 
بةثَيَلوةوة  دةتتواني  ناوةِراستيشةوة  لة  بوو  ِراخرا  حةسري 
بوو وةك سةماوةرَيك  دانرا  لة سوضَيكيشدا كورةيةك  بِرؤيت 
بؤ ميوان كة دةِرؤيشتيت قاوةيةكت ثَيشكةش دةكرا، باوكم 
بَلو  دةنطوباس  و  خواردةوة  قاوةيةكمان  و  دانيشتني  وتي 
كةسوكاري  كة  ماَلةكةدا  هةرحةوت  بةرةي  بةناو  بويةوة 
تةييمور هاتوون، بةذن و منداَلةوة لةضواردةوةرمان وةستاون 
ئةوان،  لةطةَل  ماينةوة  لةوَي  شةوة  ئةو  دةكةن،  وشيوةن 
ساحل  مامةمةكاني  بة  وومت  ثَييان  مامةكاني  قسة،  كةوتينة 
بَليَ  ئةو ضاكةو ثياوةتيةي ئةوان لةطةَل ئَيمةدا كردويانة ئةمة 
قةرةبووي  شتَيك  هيض  بة  ضاكةية  ئةو  نابَيت،  تةواو  بةثارة 
ئةم  لةطةَل  خزمايةتيةك  خؤشة  ثَيمان  ئَيمة  بةالم  ناكاتةوة 
بدةيينَ   ئافرةتيان  دوو  يان  ئافرةتَيك  بكةين  دروست  ماَلةدا 
و ببني بة خَيزانَيك وتَيكةَلبني. باوكم ووتي ئةوان قسةكانيان 
ِرؤذة  ئةو  بةعةرةبي،  كردن  بؤ  قسةكامن  منيش  تةواوكردوو 
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بؤ  ئةِرؤيشت  بةثيَ   ساحل  باوكي  بوو  تاسوعا(   )عاشوراو 
نةجةف و كةربةال نةطةِرابووةوة بؤية مامَيكي ساحل هةستاية 
سةرثيَ  و زؤر توِرة بوو، ووتي حاجي بؤ ئَيوة وادةزانن ئَيمة 
ئةمةمان بؤثارةو ذن كردوة ؟ ذياني حةوت بنةماَلةم خستؤتة 
مةترسيةوة بؤ ئةم منداَلة زانييومة كة كوردة بةالم نةمزانيةوة 
تؤ  باخةي  ئةم  ووتي  بنةماَلةية.  كام  لة  و  عةشريةوت  ض  لة 
دةيبينيت شةست جؤر خورماي تياية وا دةزانن لةبةرخاتري 
مةكةنةوة  ئةوباس  تر  جارَيكي  بؤية  كردووة  ئةمةمان  ثارة 
ئَيمة لةبةر خاتري خوا ئةوةمان كردوة ِراستة تةيور كوِري 
ئَيوةية بةالم ئَيمة بة ئامانةت ئةتاندةينةوة بة مةرجَيك هةموو 
تةيور  ئةوة  ووتي  بكاتةوة.  ئَيمة  سةرداني  دووجار  سالَيك 
ئةوان  ثَيدرابيَ   فلسي  ئةطةرثةجنا  منداَلَيك  بثرسة  لَيي  خؤي 
ِرؤذانة تةيور سةد فلسي وةرطرتوة وةئةطةر هةفتةي جارَيك 
ئةمانة برابَيتنة بازار تةيور سَيجار براوة، ووتي سةير يكةن 
مستيلةي  وة  دةستدابوو  لة  زؤرجواني  سةعاتَيكي  تةيور 
لة  بوو  طريا  تةيور  لة  ِرَيزةي  ئةو  بوو  دةستدا  لة  ئاَلتووني 
منداَلي خؤشيان نةطريابوو. ووتي بةس ئَيمة داواكاريان لة 
شوَيين  دةضنةوة  دةبةنةوةو  تةيور  كة  كاتَيك  ئةوةية  ئَيوة 

خؤتان ئةم شتة بانهَيين و شاراوةبَيت 
ئةمة لةبةرثاراستين ئاسايش وسةالمةتي ذيانيان؟

حكومةتي  دةست  سةرةداوَي  ئةطةر  ضونكة  ووتبوي  بةَليَ  
بةعس بكةوَيت ئَيمة هةمومان لةسيدارةدةدةن و تَيدادةضني. 

مامةكانيدا  تةيورو  لةطةَل  ئَيمة  بةياني  ووتي  باوكم  ئيرت 
هةتا  من  بؤكةالر.  هاتينةوة  لةسةماوةوة  طرت،  تةكسيةكمان 
دَيتةوة  تةيور  كة  ثاشان  بابةتةية  لةم  ئاطادارم  ئةوكاتة 

ماوةيةك لةماَل دةبَيت، ثاشان دَيت بؤكؤمةَلطاي نةسر . 
مةبةستت سةردانيانة بؤماَلي ئَيوة ؟

بةليَ  لةطةَل ماميدا هاتبوون بؤماَلي ئَيمة بةالم بةداخةوة من 
لةماَل نةبووم .

ئةو سةردانة لةساَلي ضةند بوو ؟ 
بووم  »عسكر«  سةرباز  هةر  من  كةهَيشتا   1٩٩0 ساَلي  لة 
نةبووم  لةماَل  من  ئَيمة،  بؤالي  دَيت  ِرةوويف  مامة  ئةولةطةَل 
بةالم تةيور »ِرةسم« وَينةيةكي خؤي بؤدانابووم ) لةوكاتةدا 

ضاوي  ثيشاني  بةرزكردةوةو  وَينةيةي  ئةو  هةمان  ئةسعةد 
كة  كةالر  بؤ  دةِرواتةوة  تةيور  ثاشان  ظيديوكةيدا(.  كامريا 
هَيشتا حزبي بةعس لة دةسةالتدا مابوو، بؤية لةويَ  طوماني 
لَيدةكةن و لة كةسوكارةكةي دةثرسن كة ئةم كورة كَييةو هةتا 
كاتي  لة  كوِرة  ئةم  دةَلني  ئةوانيش  بؤية  بووة  لةكويَ   ئَيستا 
ئةنفال لرية نةبووة لة ديدةني بووة بةو هؤيةوة دةربازبووةو 
بةرئةوشاالوة نةكةوتووة، بةهؤي ئةوةي تةيور منداَل بووة 

زؤرشكيان لَي نةكردوةو وازي لَيدةهَينن. 

ئةوكاتة بةرَيز مام جةالل بةوة دةزانَيت تةيور دةباتة الي 
خؤي و دةيكات بةكوري خؤي 

بةالم وابزامن هَيشتا زووة بؤ ئةوة ؟ ضونكة بةثَيي قسةكاني 
لة  عةرةبةكة  ماَلة  بؤ  دةيبةنةوة  تةيور(  )مامي  رةووف  كاك 
دةكةن  ضاودَيري  ئةمنةكان  لةبةرئةوةي  سةماوة  ثارَيزطاي 
بؤالي  دةضن  وة  ئةويَ   بؤ  بيبةنةوة  دةزانن  بةباش  واي  بؤية 
بشارنةوة،  طومانة  ئةو  ئةوةي  بؤ  يونس  خةليفة  سةرحةدي 
سلَيماني  لةئةمين  كة  لةوةي  هةبووة  دةوري  وةئةويش 
لةماَلي  )تةيور(  منداَلةش  ئةو  و  ئةون  كة خزمي  بطةيةنَيت 

خزمةكاني بووة لةوكاتةدا.
بةالم من هةر وةك باسم كرد هةرئةوةندة ئاطادارم. ضونكة 
كة دوايي هامتةوة باوكم وتي كة ئةوان هاتون ئةو رةمسةيان 
بؤداناويت، منيش ضوم بؤ كةالر تةيورم لةويَ  بيين لة ماَلي 
مامي بوو، ئةوكاتة تيموركوردي نةدةزاني من بةعةرةبي قسةم 

لةطةَلدا كرد.
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واتا تؤخؤت شايةتي ئةوةيت كة تةيور كوردي نةدةزاني؟
بةَليَ  خؤشي لةذياندا ماوة ئةتوانَيت ئةوة ِراست بكاتةوة .

بةالم يةكَيك لة ثرسيارةكان ئةوةية كة ضؤن تةيور بة دوو 
ساَل  زماني كوردي بريضؤتةوة؟ ئةو شايةتيدانةي تؤ وةالمي 

ئةو ثرسيارة دةداتةوةو تةمومذ لةسةري ناهَيَليَ  . 
بةَليَ  زؤر بةمنداَلي طرياوة كة هَيشتا خةتةنة نةكرابوو، هةتا 

ناوةكةشيان طؤريبوو لة تيمورةوة طؤِريويانة بؤ عةلي .
كورد  منداَلي  دوو  كة  سةيرة  رَيكةوتَيكي  ئةمة  بةالم 

دةربازيان دةبَيت هةردوكيان ناويان دةنرَيت )عةلي( . 
ضؤن تَينطةم 

ضؤن  هةروةك  تةيورة  هةَلةجبةو  زمناكؤي  مةبةستم 
لةخوارووي  عةلي  بؤ  طؤريوة  ناوةكةيان  ئريان  لة  زمناكؤ 

عرياقيش )تةيور( يش وابووة!!
ناوة  ناويان  بوون  شيعة  خؤيان  ضونكة  راستة  بةَليَ   بةَليَ  
تةيور  كاتةي  ئةو  ثَينةكات  هةسيت  كةس  ئةوةي  بؤ  عةلي 
ئةويرت  بةباَليةوة  يةكَيك  بووة  ثَيوة  فيشةكي  دوو  دةربازبوة 
و  بؤطرتووة  تايبةتيمان  دكتؤري  ووتي  ساحل  بةسنطيةوة، 

جؤالنةمان بؤهةَلواسيوةونةمان بردؤتة دةرةوة .
ئةي نةيطووت ئةودكتؤرة ناوي ضي بووة ؟

نةخري.
ئةو  ناوي  بتوانني  ِرةنطة  دةناسم  ئةوخَيزانة  من  بةالم 

دكتؤرةش بزانني!!
بووبَيت،  خؤيان  كةسوكاري  لةوانةية  دةزانن  ئةوان  بةَليَ  

ضونكة دكتؤري بَيطانةيان بؤنةهَيناوة .
ئةوةش راستة كاك ئةسعةد تؤ باسي ساحل دةكةيت بةالم 

كةسوكاري تةيور بة زؤري باسي فازل دةكةن؟
من بةدَلنياييةوة ثَيت دةَلَيم ناوي )فازل( نةبوو، ناوي ساحل 
بوو،  لةطةَلدا  عةرةمب  تري  سةربازي  شةش  من  ضونكة  بوو، 
ناوةكانيان  ضواريان  لةبةرة  خؤم  ناوي  وةك  هةمويامن  ناوي 
ساحل،  داود  ئةمري،عةدنان  عبدول  تؤفيق  مرةيةج،  )ياسر 
عةدنان  بوون،  ناسرية  ئةم ضواركةسة خةَلكي  فةياز(  سةالح 
سةر  هةر  ئةويش  ية  )الشطرة(  شةترة  قةزاي  خةَلكي  داود 

)ساحل  بةغدادة  خةَلكي  عةبدوال  فليح  حةليم  بةناسريةية، 
سةعيد ئعيشم ( خةَلكي سةماوةية، من هةمووناوةكانيان بة 
لةيةك  لةطةَل ساحل بووم  تةواوي دةزامن ضونكة من دووساَل 
زؤربةي  دةنوستني،  بةيةكةوة  بووين  ذَيرزةميندا  )مةلآ( 
حةرةسياتي شةومان هةرثَيكةوة بووين، لةرةمةزاندا ثَيكةوة 

ثارشَيومان دةكرد.
ئةو شيعة بوو تؤش مةزهةبت سونةية ؟

بةَلَي
تؤ باسي ثابةندبووني ساحلت كردت بة دينةوة ئايا ئةوةي 
ماَلي ساحل كرديان بةرامبةر تةيور ثةيوةندي بة دينةوة هةية 

ياخود خؤيان ماَلَيكي باش بوون ؟
، من  نةبووة  دينةوة  بة  ثةيوةندي  ئةوة  بوون  باش  خؤيان 
يةزيديةكان  لة  كةس  زؤر  لةوانةية  كؤمةاليةتيم  كةسَيكي 
دور بكةوَيتةوة بةالم من لة عةسكةري 2 كةسم لةطةَل بوو بة 
ناوةكاني )يةزدين معجون - عطو رشو( وةمن ضةند ِرَيزم لة 

ساحل طرتووة ئةوةندةش ِرَيزم لةوان طرتووة 
ِراستةوخؤ  وت  باوكت  بة  ضريؤكةت  ئةو  كة  جار  يةكةم 

ِرازي بوو بِروات ؟
بةَلَي بةبَي هيض دوو دَليةك .

هةر  دةطريَِايةوة  بؤتؤ  شتانةي  ئةم  كةساحل  كاتةي  ئةو 
لةسةدا شةست عةرةبيت دةزاني يان باشرتببويت؟

لةسةدا  كردبَيت  باس  هةرشتَيكي  ببووم  باشرت  تؤزَيك 
ئامادةيم  شةشي  تا  من  ضونكة  تَيدةطةيشتم  هةشتاي 
سةربازَيكي  هيض  لةطةَليدابووم  كة  ئةوماوةيةي  خوَيندووة، 

كوردم لةطةَل نةبوو.
كاك ئةسعةد دواي ئةوةي تةيور برايةوة بؤ سةماوة وة 
لةويَ  تؤ باسي طوندَيك ئةكةي كة هةموو ئةوبةرةمامة لةويَ  

بوون لةودةوارةي كة تةيوور ضوةتة ذَيري؟
دةوارنةبووة بيابان بووة 

ئةي بؤ تةيور دةَلَيت ضوينة ماَلَيكي دةوارنشني؟
رةنطة دةوارنشينيش هةبوبيَ  لةناو ئةم باخةدا بةالم تةيور 
ئةمة  ئةروات  بةثيَ   يَيتةدةرةوة  باخةكة  لة  كة  دةَلني  كاتَيك 

وانية . 
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تةيور  كة  شَيوةيةية  بةم  طرياوةتةوة  بؤمين  ساحل  ئةوةي 
ضاَلةكة  لة  مةترَيك  سةد  بؤ  بةجنا  هةمووي  كوردةكة  منداَلة 
سةري  دةضنة  ئامؤزاكاني  و  ساحل  كة  دةكةوَيتةوة  دوور 
كة  سةيارةيةي  هةربةو  و  دةكةن  سةيارةي  سواري  لةوَي  
بةوة  هةر  سعودية  سةرسنوري  بؤ  بردوة  حةيوانةكانيان 
تةيور  دةَلني  ئةوةي  واتا  رةمشاَلة  ئةم  ناو  بؤ  دةيهَيننةوة 
بةثيَ  رؤيشتوة بة درَيذاي دوو سةعات بةرؤيشتين سةيارة، 
وة  لةطةملدابووة  ساحل  من  ضونكة  لةِراستيةوة  دوورة  ئةمة 

هةمووي بةوردي بؤ طريَِاومةتةوة.
قورباني  كةعارف  خوَينؤتةوة  تةيورت  كتَيبةكةي  تؤ 

ديداري لةطةَل سازكردووةو ضاثي كردووة ؟
بوو  لَيي  طوَيم  تةلةفزيؤنييةوة  كةناَلَيكي  لة  تةنها  نةخري 
دةربارةي  كرد  عارف  كاك  لة  ثرسياري  ِرؤذنامةنوسَيك  كة 
موعجيزةيةكي  ئةمة  ووتي  ئةويش  تةيور  دةربازبووني 
بيابان  دةرةوةودوسةعات سةيارة  بَينة  ضاَلَيك  لة  كة  خوايية 
راستيةكةي  بةالم  ِرؤيشتوة،  بةثيَ   ئةوةنة  كوِرة  ئةم  برِبَيت 
ئةمة وانةبوة ضونكة ئةوة ساحل و ئةوان خؤيان ضونةتة سةر 
نةبووة  خةندةقيش  وةك  ئةوضاالنة  وة  بينيويانة  و  ضاَلةكان 
ووتي دوو دوو خةَلكيان تَيكردوة كة بةقةد كةمةر بةرةوخوار 

قوَلبوة .
مةاليةك لة خانةقني ضووة بؤ حةج باس لة كضَيك دةكات لة 
كؤمةَلكوذي ِرزطاري بووة لة سةر سنوري سعودية خةريكي 
بازرطاني ئاذةَل بوون، كة رزطاريان كردووة، كضةكة ناوي 
عائيشةية ، ئةو مةالية دةَلَي ئةو ذنةم بينيوة و خؤي بؤي 
ضؤن  بةالم   ، دةربةندخيانة  ناوضةي  خةَلكي  كردوم  باس 
لةو  خؤ  طرتووةتة  تةيوريان  ماَلةي  ئةو  كةسَيكي  بزانني 

كِرين و فرؤشتين ئاذةَلداريةدا بةشدار بووة ؟
بةَلكو كةسوكاري  نةبووة  ماَلي تةيور بةشدار  كةسوكاري 
درةنطة  زؤر  كات  ومت  ثَيشرت  وةك  بةشداربوون،  ساحل  ماَلي 
بكراية  باس  زوو  ئةطةر  ضونكة  مةوزوعة  ئةم  طريَِانةوةي  بؤ 
و بةدواداضومنان بؤبكرداية دةمانزاني ئةو ئاذةالنةيان بةكَي 

فرؤشتووةو دةيانزاني ئةم كضة لة ض ماَلَيكداية .
بؤضي  ئايا  بكةم  لَيت  كة  ثرسيارةية  ئةو  وةخيت  ئَيستا 

طريَِانةوةي ضريؤكي تةيور لةاليةن تؤوة ئةوةندة دواكةوت؟ 
تؤ كة ئةمةت دةزاني بؤ هةوَلت نةدا زوو لةتةلةفزيؤنَيكةوة 

ياخود ِراديؤيةكةوة باسي بكةيت ؟
ئةوكات ئةوةندة كةناَلي ِراطةياندن نةبوو،سارديةكة لة ماَلي 
قورباني  عارف  لة  ثرسياري  ِرؤذنامةنوسَيك  بوو،  تةيورةوة 
بةرثرسَيك   هيض  بؤ  طةِرايةوة  تةيور  كة  ئةوكاتةي  وتي  كرد 
ئةويش  نةوروذاند،  ئةمةي  ِراطةياندن  كةناَلَيكي  هيض  ياخود 
نية  راست  ئةوةش  بةالم  نةيزانيوة،  بةرثرسَيك  هيض  وتي 
كة  كةس  يةكةم  ضونكة  بوروذَينم  شتَيك  دةمةويَ   من  بؤية 
لةوطةورةترنةبوو  كةسيش  بووة  جةالل  مام  زانيبَيت  ئةمةي 
بكةين  باس  سلبياتةكاني  تةنها  نابَي  ئَيمة  لةكوردستاندا، 
بةَلكو دةبَي ئيجابياتةكانيشي باس بكةين ضونكة ئةوماَلة كة 
تةيوريان دايةوة بة ئَيمة زؤربة حةزةرو ئامانةتةوة دايانةوة 
ثَيمان وتيان تةنها ئةوةندةمان لة ئَيوة دةويَ  با تةيور زؤر 
تَيكةالوي خةَلك نةبَيت وئةم قسة بدركَينَيت وحكومةتي بةعس 
ثَيمان بزانَيت، ضونكة ئةطةري ئةوةش هةية مام جةالليش هةر 
بةوشَيوة بريي كردبَيتةوة، بةالم دةيتواني بةنوَينةراني نةتةوة 
يةكطرتوةكاني بَلَيت وة ثَييان بناسَينَيت كة ئةمة دةربازبووي 

طؤِري بةكؤمةَلة 
ساَلي 1٩٩1 كةنعان مكيية باسي كردووة ئةوكات تةيور 
بةناوبانطةكةي  كتَيبة  لة  ؤض  ئَيست  ميدَل   ، بووة  منداَل 
باسي تةيور دةكات بةالم لة زماني تةيورةوة دةيطريََِيتةوة 
بةالم  بطريََِيتةوة  خؤي  باسي  باش  زؤر  تةيور  لةوانةية   ،
دةتوانن  ئةسعةد(  و  )ساحل  ئَيوة  وةك  كةساني  هاوكات 

هاوكاري بكةن تا شتةكاني باشرت بةبريبهَيننةوة !
ئةوكات مام جةالل دةيتواني مامةكاني تةيور بانط بكات، 
ضؤن  بثرسيناية  لَيي  وة  بوو  منداَل  تةيور  ئةوكات  ضونكة 
ِرَيطةي  لة  دةيانوت  ئةوانيش  دؤزيوتانةتةوة  هاتؤتةوة ضؤن 
ئةسعةدةوة دةستمان كةوتووة بةِرَيز مام جةالليش بينارداية 

بةشوَين مندا منيش بؤم باسدةكرد.
بؤكوردستان  دَيتةو  تةيور  كة   1٩٩1 ساَلي  لةدواي   

سةرداني تؤيان كردووة ؟
بؤالي  وةنة  خؤم  نةبؤالي  نةكردووين  سةردانيان  نانةخري 
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بؤطريَِانةوةي  ئةطةر  بةالم  بةمنةت  ناكةم  ئةمةش  من  باوكم، 
رؤذَيك  هةتا  بكرداية  ئةوةيان  ئةبواية  بواية  ضريؤكةكةش 
جةنابتم بيين لة تةلةفيزيؤن قسةت دةكرد دةربارةي تةيور 
تؤم  تةلةفؤنةكةي  قانعةوة  بورهان  مةم  لةِرَيطةي  منيش 
ووتت  تؤ  كة  بوو  ئةوة  كرد،  بةتؤوةوة  وثةيوةنديم  وةرطرت 

زؤرم ثَيخؤشة من ضوارساَلة بة دواي تؤدا دةطةِرَيم.
نزيكة  تةيور  كة  واتَيطةيشتبويت  تؤ  وابزامن  وابوو  بةَليَ  
لة  تةيورم  ئَيستاش  تا  من  ِراستيةكةي  بةالم  لةمنةوة، 

نزيكةوة نةبينيوة!!!
باشة بةضي ؟

ضةندجارَيك  نةبووم،  سةركةوتوو  بةالم  هةوملداوة  زؤر  من 
كرد  داوةمتان  نةداومةتةوة.  وةالمي  بؤكردووة  تةلةفؤمن 
بةدةنط  ئةنفال  كؤمةَلكوذي  دةربازبواني  لة  ثيشوازي  بؤ 

بانطَيشتةكةمانةوة نةهات .
كةوتت  بوو  خؤش  بةوة  دَل  زؤر  من  وابوو،  بةَلَي 

تةيوريشمان داوةتكردووة، ومت لةوَي دةيبينم . 
ئةوةي من كة باسم كرد لة تةلةفزيؤن تؤ ثَيت ضؤن بوو هيض 

بؤضونَيكت هةبوو لةسةري  ياخود ثَيت خؤش بوويان نا ؟
كة  هةبوو  لةسةرئةوة  تَيبينيم  تةنها  بوو،  ثَيخؤش  زؤرم 
من  بةالم  شارةزوور،  لة  ئةسعةد  بةناوي  طةجنَيك  وتت 
شارةزوري نيم لةبنةرةتةوة خةَلكي قزَلةين، لة دايكبووي 

ثَينجوَينم .
لة  نةسر،  ومت  من  نةسرة،  خةَلكي  وتووة  بةمنيان  ئةوان 

شارةزوور نةموت ئةسعةد شارةزوري!
بةلَي ئةوةي تؤ ئاطادارم بةالم دووجاري تر لة كةناَلي ثةيام 
خوَيندويةتيةوة وتي طةجنَيك بةناوي ئةسعةد لة شارةزوور، 
بؤطريَِانةوةي ئةم ضريؤكانةوتؤماركردني بؤ مَيذوو دةبَي زؤر 
لةسةر  طةورةي  كتَيبَيكي  قورباني  عارف  لةوانةية  وردبيت، 
بؤية  ئينطليزي،  و  فارسي  و  عةرةبي  بةزماني  كردبَيت  ضاث 

نابَيت هةَلةي تَيدابَيت. 
تؤ كتَيبةكةي عارف قوربانيت خوَيندؤتةوة ؟

كةناَلي  لة  مانطةدا  ئةم  ي   14 لة  تةنها  نةخموَيندؤتةوة 
ثةيامةوة طوَيم لَيبوو، كة ئةو دَيِرةي وت طواية بةقةد ِرؤيشتين 

دووسةعات بةسةيارة بة بياندا ضةندة دورة تةيور ئةوةندة 
بة ثَي ِرؤيشتووة ، نةخري شيت وةها نية. 

ساحل مواليدي ضةند بوو؟
 1٩67 مواليدي  لةوانةية  منداَلرتبوو  من  لة  بةالم  نازامن 

بوبَيت.
ئةوماَلة حممةد و خاليد و فازل و حسَينيان هةية، خاليدو 

حسني هاوتةمةني تةيورن؟
ياخود  بةرثرسَيك  ضاوةِرَيم  ةوة   1٩٩1 ساَلي  لة  من 
بؤ  بكات  بانط  من  كوردستان  هةرَيةي  لةم  ِرؤذنامةنوسَيك 

طريَِانةوةي ئةم ضريؤكة بةبَي هيض مةرامَيك 
بؤ تؤ ضاوةِروان بوويت بؤ خؤت ئةوةت نةكرد ؟ 

بة كَي بَلَيم ؟
بةم هةموو ِراطةياندنة بَلَيت من ضريؤكيكي وةهام الية؟ 

كةسوكارةكةي  ياخود  تةيور  ئةي  نةكرد  ئةوةم  من  باشة 
نةياندةتواني ثةيوةندي بة منةوة بكةن؟

ئايا  دةطوت  دةكرد  تؤ  لة  طلةيم  خؤمةوة  لةالي  منيش 
ئةسعةد شت ناخوَينَيتةوة ئاطاي لةو هةواالنة نية تةماشاي 
تةلةفزيؤن ناكات، ضونكة ثَيشرت من لة زؤر شوَيين تر باسي 

تؤم كردوة؟ 
سارد وسِريةكة يةكةم لة مامةكاني تةيورة بوو دووةم لة 
مام جةاللةوة سَيهةم خؤم ، طريَِانةوةي ضريؤكي تةيور ناخي 
ناخي  تةنها  دةهةذَينَيت  زةمينة  ئةم  سةر  مرؤظَيكي  هةموو 
كوِرةي الي خؤي  ئةم  مام جةالل   ، نةبَيت  كورد  بةرثرساني 
داناوة لة قةالضواالن و كردويةتي بة كوِري خؤي ئايا نةدةبوو 
و  هاتؤتةوة  كوَيوة  لة  كوِرة  ئةم  بلَيت  بكات  بانط  مامةكاني 
كَيي لةطةَلدا بووة ، دواي ئةوةي هاتومةتةوة مامَيكي تةيور 
نةبَي كة هاتووة بؤالم بؤئةوةي زانياري بدةمَي لةسةر ئةوةي 
لة كوَييةو ضي بكةين و ضي نةكةين ئةطينا من يةك  تةيور 

كةسي تةيورم نةديوة 
كةواتا لةدواي ئةوةوة ثةيوةنديتان نةماوة لةطةَل تةيور 

و ثةيوةنديتان نةما؟
نةخري بةداخةوة سارديةكة بةزؤري لةاليةن ماَلي تةيورةوة 

بوو .
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بَيطومان ئةوة ناخؤشة؟
سوثاس  ببواية،  هاموشؤمان  و  تَيكةَلي  خؤشبوو  ثَيم  من 
لة  بكةم  ميوانداري  دةكرد  حةزم  باشةو  وةزع  ئَيستا  بؤخوا 

ماَلةوة. 
تؤ ثَيشبينيت دةكرد دواي ئةمة تَيكةالويتان لةطةَل ماَلي 

تةيور زؤربَيت؟
من زؤرحةزم دةكرد وابَيت بةالم سارديةكة الي ئةوانةوة بوو، 
من نايكةم بة منةت بةسةريانةوة، كاتَيك ئَيمة لة مةمجوعةي 
دواي  نةمابوو،  لةويَ   ماَل  دة  بةهةمووي  دةرضووين  نةصر 

دؤزينةوةي تةيور ئَيمة بة ساَلَيكيش لةويَ  ماوينةتةوة.
لةِراستيدا  بةالم  هةية،  دؤستانةمان  طللةيي  ئَيمة  كةواتة 
ضريؤكةكةي تةيور زؤر قورسة، هةرضؤنَيك بَيت، شاياني 

لَيبوردنة.
و  ئَيش  لَيناكرَيت،  طللةيي  هيض  تةيور  بَيطومان  بةَلي 
ئازاري ئةنفال زؤرطرانة ئةوةي خؤي نةيبوبَيت و نةيديبَيت 
و بةسةر نةهاتبَيت  نازانَيت ضؤنة، ئَيشي ئازاري ئةنفال بؤ 
وةك  كةسَيكي  بؤ  تياضووة،  كةسوكاريان  كة  ئةوكةسانةية 
تةنها  يادكردنةوةيةكدا  لة  نية  بةرثرس  و كؤمةَلَيك  تؤ  و  من 

نيوسةعات باسي بكةين . 
يةكةجمار ساحل كة باسي تةيوري كرد ثَيي وتي تةيور 
كوردمان  كوِرَيكي  وتي  ياخود  بووة  ِرزطاري  ئةنفال  لة 

دؤزيوةتةوة؟
ِرزطاري  ئةنفال  لة  ثَييطومت  ثَيضوثةنا  بي  ِراستةوخؤ،  بةَلَي 

بووة و لة نَيوان ٥00 سةد جةنازةدا دةرمهَيناوة و بينيومة 
وَيران  كوردي  شَيوةية  بةو  ئةنفال  دةتزاني  ئةوكات  تؤ 

كردووة ؟
نةخري، نةمدةزاني، كة ثَييطومت توشي شؤك بووم. حةثةسام.

وتي ضي وا تووشي شؤك بوويت هةربةوةي تةيور، يان 
شيت تري دةزاني ؟

 )  ٥00 ( طوتي  كة  ئةوكاتةي  نةبوو،  تةيور  هةرئةوةي  نا 
ثَينج سةد ذن و منداَلي كورد طوللةبارانكراوة تةيور وكضَيك 
سعوديةش  ئةوماَلة  هَيناوة،  تةيورمان  ئَيمة  بووة  ِرزطاريان 
ئةوانيش  دةكةن  ئَيمةدا  لةطةَل  ئاذةَل  فرؤشتين  و  كِرين  كة 

كضةكةيان بردوة 
تؤش تةنها لةطةَل باوكت ئةو نهَينييةت باست كرد ؟

لةطةَل باوكم وماَلي خؤمان لة برا وخاَلؤزا وئامؤزا وثورزا جا 
ضي هي دايك، ضي هي باوك، بة هةر هةمويان لةدة كةس تَيثةِر 
هَينانةوةي  دواي  ئةوةش  كردبن،  باس  بؤ  ئةوةم  كة  ناكةن 
و  دايكم  تةنها  تةيور  هَينانةوةي  ثَيش  بةالم  تةيوربووة، 
زانيوة.  ضريؤكةيان  كةبةم  نةبَي  وخوشكةكامن  برا  و  باوكم 

يةكةس لةدةمي ئَيمةوة نةيزانييوة.
دواي ئةوةي كة ئيرت ِرذَيي بةعس بةيةكجاري لة ساَلي 
كةسي  لةطةَل  ضريؤكةت  ئةم  تؤ  كاتةش  ئةو  ِروخا   2003

تردا باس نةكرد؟
نةخري، تةنها هةندَيك خزمي زؤر نزيكي خؤم نةبيت ئةوانيش 

طؤشةيةكي زؤر بضوكي لَيدةزانن .
باشة بؤ نةتدةويست باسي بكةيت ؟

لةكوَي باسي بكةم؟ ئةطةر كةس ثَيم نةَلَيت؟ 
زؤرةدةزطاي  خؤضي  ئةي  راطةياندن  لةدةزطايةكي 

راطةياندن زؤرة ؟
من لة ساَلي 1٩٩1ةوة ضاوةِروامن بةرثرسَيك رؤذنامةنوسَيك 

بانطم بكات و بَلَيت وةرة ئةم ضريؤكةمان بؤ باسبكة . 
نةما  عةربةت  باريكةو  نةسرو  خةلكي  من  ئةسعةد  كاك 
ثرسياري تؤي لَينةكةم و هةواَلت نةثرسم، زؤر ناخؤش بوو 

بؤمن كةيةك كةس تؤي نةدةناسي ؟
راستييةكةي من ئةوةندة لةنةسر نةماومةتةوة ئةوماوةيةي 
راثةريين  بووم  كةتةواويش  بووم،  هةرعةسكةر  بووين  لةوَي 
خاَل  كوِرَيكي  لةوَي  ثَينجوَين،  بؤ  ضوم  ئيرت  هات،  بةسةردا 
بووم  لةثَينجوَين  هةر  ئيرت  خؤمة،  وهاوِرَيي  هاتةمةن  هةية 
نةيناسيوم  زؤر  بؤية خةَلك   . بووم  لة مةرز خةريكي كاسيب 

لةنةسر . 
دةمطوت  ضونكة  لَيكرديت،  طللةيشم  بَيت  خؤمان  بةيين 
رؤذنامة  نية،  لةدنيا  ئاطاي  ئةسعةدة  كاك  ئةم  باشة 
ناخوَينَيتةوة، طوي لةراديوَي ناطرَيت، تةلةفزيون نابييَن ؟ 
دووهةم  تةيورةوةية  لةمامةكاني  يةكةم  خةتاي  راسيت 
هةية،  بؤي  زؤرم  رَيزي  لريةوة  بوو،  جةاللةوة  مام  لةبةرَيز 
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ضونكة يةكةم بةرثرس ئةو زانيبووي، سَيهةم لةخؤمةوة بووة، 
بؤ دةَلَيم مام جةالل ضونكة نة دةبوو مامةكاني و كةسوكاري 
بووة،؟  ضؤن  ئةمة  بيثرسياية  بانطبكردايةو  تةيوري 
نةبووة  بةتةنيا  برا خؤتةيور  كَيية؟ ئةي  ئةوسةربازة كوردة 
 1000 يان  نةفةر   ٥00 نزيكي  نةبووبَيت  لةطةَلدا  هةرهيضي 
نةفةري تر لةطةليدا كوذراوة، كاكة مامةكاني تةيور خؤشيان 
سارد بوون، من يةكجار نةبَيت مامَيكي تةيور هاتووة بؤالم 
ئةويش سةرةتابوو بؤ راسيت هةواَلي تةيور هاتبوو، من يةك 
كةسوكاري تةيورم نةبينيوة، بؤية ئةو دوريي وساردييةش 
كاكة  بوو  تةيورةوة  لةمامةكاني  خةتا  بوو،  دروست  كة 
زؤربن  ئةوةندة  خةَلكةكةي  نيية،  ونيودةلي  ضني  خؤئرية 
لةكةناَليكي  دةقة   2 ماوةي  بؤ  تةنها  من  نةدؤزنةوة،  يةكرتي 
ثةيداكردو  ذمارةكةمت  دةدةقيقة  داوي  بيين  تؤم  تةلةفزيون 

قسةم لةطةَلداكرديت. 
دةكرد؟  ضيت  ضاوةراني  تؤ  بةالم  كةواية  بةداخةوة 

ثَيتخؤش بوو ثةيوةندي توندوتؤَلتان هةبَيت ؟
من زؤرم ثَيخؤش بوو، ثةيوةنديان بةردةوام بَيت، سةردان 
وتةلةفؤن لةنَيوامناندابَيت. بةالم ساردييةكة لةوانةوة بوو، من 
بؤئَيمة  بوو  خؤش  بةالم  بةسةريانةوة،  بةمنةت  نايكةم  هيض 
كؤمةَلطاي  لة  كاتَيك  ئَيمة  ماَلي  بثرسياية.  ئَيمةيان  هةواَلي 
بَلَيم بةهةمووي دةماَل لةناو نةسردا  نةسر دةرضوين ئةتوامن 
دؤزينةوةي  دواي   . مابوون  هةرلةوَي  باوكم  ماَلي  نةمابوون، 

تةيور ئَيمةساَلَيك لةدواي ئةوة ئَيمة هةرلةوَي بووين. 
ئَيستا لةنةسر نةماون ئةي لةكوَي دةذين ؟

ئَيستا لة ثَينجوَين دةذين.
لة ئَيستادا ثَيتخؤشة تةيور ببينيت؟

بةَليَ  زؤرم ثَيخؤشة
ئةي بؤ بينيين تةيور ئةوةندة قورسة بؤتؤ ؟

و  عةوداَل  من  1٩٩1ةوة  لة  نةمبينيوة  زؤرة  ماوةيةيةكي 
هةمووي  ئةويش  بينيم  يةكجار  هاتةوة  كة  ئةوكاتةي  تةنها 
بوو،  زؤرمنداَل  ئةوكاتة  بووم،  لةالي  كاتذمريَيك  دوو  ماوةي 
ثَيكةوة  بيبينم، ثَيشمخؤشة  نةدةزاني، حةزئةكةم  كورديشي 
بوو  ثَيناخؤش  زؤر  ئةوةشم  بكةين،  ماَلي ساحل  سةردانَيكي 

بةراسيت ئَيشم ثَيطةيشت، كةهةواَلي مةرطي ساحلت ثيدام و 
ثَيت وومت ساحل نةماوة، ضونكة من وةك ئةندامَيكي خَيزاني 
خؤم ئةمبيين. بةالم من هةرثَيمخؤشة بيبينم و ثةيوةنديان 

هةبيت ئةطينا هيج بةرذةوةنديم لةطةل تةيوردا نية. 
من هةوَل دةدةم كةتؤ تةيور ببينيت بةالم ئةمة هةوَلة نةك 
بةَلني !! ضونكة من ثَيشرت زؤر هةوَل داوة سةركةوتوونةبووم، 
ضوين  لريةوة  كةريي  تةهاي  سينةماكار  لةطةَل  تةنانةت 
بؤالي بؤ كوَلةجؤ بؤئةوةي بيبينني و باسي ئةوفليمةي لةطةَل 
بكةين كة بؤ دةربازبواني طؤِري بةكؤمةَل بوو، بةالم بةداخةوة 
بةداخةوة  وةرطرتبووين.  بؤ  مةوعيديشيان  ئةوةي  سةرباري 

هةر خؤي نيشان نةداين.
ئةطةر خؤي حةزبكاتي من ثَيم خؤشة بيبينم، ئةطةر نا من 
لةكاتَيكدا  بَلَيم كة من  ئةوةش  ئةتوامن   . بةالمةوةوة  ئاسايية 
باوكم ناردوة بؤسةماوة كة بارودؤخَيكي زؤرناخؤش بوو وة 
ئةطةر لةوكاتةدا شتَيكي ناخؤش رووي بداية ئَيمة هةموومان 
هيض  بةبيَ   كردوة  مان  ئةوة  ئَيمة  وتَيدائةضوين,  دةكوذراين 
خؤشبوو  ثَيي  تةيور  ئةطةر  حةزئةكةم  بؤية  بةرامبةرَيك 
سةرداني ماَلي ساحل بكات لةسةماوة ئةوة منيش لةطةَلي بضم.

ئةوةي بةالمةوة جوانةو رَيزي دةطرم لةم ضريؤكةي ئَيوةدا، 
بة  يان  بةهؤكارَيك  نةكردوة  خؤتان  هةَلويستةي  ئةم  كة 
دةسكةوتي تايبةتي خؤتان بؤ ئةوةي لةدةرطاي بةرثرسان 

بدةن وثارةي ثَيكؤبكةنةوة ؟
كردوة  خوا  بؤ  ئةوةمان  ئَيمة  نةبووة،  ئةوة  هةرطيز،  نا 

باوكيشم بؤخؤي زؤرنهَيين ثارَيزة.
منيش لةطةَل تؤدام كة ئةوشتانةي كردتان بؤ مادة نةبوو 
ئةوة  بةقةد  دةيكات  ئةوةي  بةرامبةر  ئينسان  بةالم خؤشة 

ِرَيزي لَيبطريَيت.  
راست دةفةرموويت . 

ئةنعام ناوي كضَيكي ئةوماَلةية كةتةيور لةماَليان بووة، 
ئةو ميوامنان بوو لة ماَلي خؤمان ثَييوومت دةربارةي كؤضي 

ساحل, بةالم دَلنيانيم خوشكي ساحلة يان ئامؤزاي!!
تؤزقاَل  يةك  ئةطةر  هةركوردَيك  دةبَيت  واية  ثَيم  من  بةَليَ  
ماَلي  رَيزي  دةبيت  تَيدابَيت،  ونةتةوةيي  نيشتماني  هةسيت 
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)ئال  و  سهيل  ساحل  ماَلي  بةقةرزداري  خؤي  بطرَي  ساحل 
ئعَيشم( بزانَيت. 

بةلَي بَيطومان هةرئةوان نا بةَلكو تؤو باوكيشت .
من  بةالم  سةرشامنانة  ئةركي  كوردينء  هةرحاَل  بة  ئَيمة 

هةموو كورد بة قةرزداري ئةوان دةزامن .
تةلةفزيؤني  لة  نا  يان  بَينيبَيتت  نازامن  لةطةلتدام  تةواو 
KNN بةم جؤرةي ئَيستا بةتؤي دةَلَيم باسم كردوة لةطؤظاري 

ئةنفالستانيش بَلوم كردؤتةوة, ئةمة بؤ ثشتيواني قسةكةي 
بةناونيشيناني  كردووة  ثرؤذةيةكم  ثَيشنياري  بةرَيزت 
دانَيت(  بناغةي  بةردي  تةيور  دةبَيت  كة  ثِرؤذةيةي  )ئةو 
ئةو  بؤ  و خوَيندنطايةك  نةخؤشخانةيةك  كة  ئةوةية  ثرؤذةكة 
طوندة درست بكرَيت ئةمةش وةك دياري دةسيت كورد , ئةم 
وةزيراني  سةرؤك  جَيطري  عومةرفةتاح  بةرَيز  بة  بريؤكةيةم 
 ( ئعَيشم  ئال  ماَلي  كةلةطةَل  كاتةدابوو  لةو  ووتوة،  ئةوكاتة 
خاليد و حسني و حممد( بةياوةرييان ضوم بؤالي كاك عومةر 
فةتاح حةز دةكةم ئةوةش بَلَيم كة بةزؤر من ِرؤيشتم لةطةَلياندا 
ئةمانيش ئامؤزاو كةسي ساحل بوون . ثِرؤذةكة ئةوةية كةوةك 
دياري كورد لة هةموو فةرمانبةران يةكي هةزار برِبَيت بؤ ئةو 
ثِرؤذةية، جطة لةوةش هةركةسي تر حةزيكرد زياتر ببةخشَيت 
دياري  يان  كورد  بةدياري  ببَيتة  ئةمةش   , بائازدبَي  ئةوة 
تةيور بؤ ئةو بنةماَلة عةرةبة، ئةطةر ثارةكةش كةمي هَينا، 
بؤئةوةي  بكات،  تةواوي  دةتوانَي  هةرَيم  حكومةتي  ئةوكاتة 
ئةو  كردني  دروست  بؤ  ثِرؤذةية  لةو  بةشداربَي  حكومةتيش 
باخضةو خوَيندنطةو نةخؤشخانةية، ثرؤذةكة ناوبنرَيت دياري 
هةرجةندة  باسكردوة  ثِرؤذةيةم  ئةم  لةساَلي 2008  تةيور. 

ثةسةندي بوو بةالم جَيبةجَينةكرا .
زؤرضاكة  كارَيكي  جوانةو  زؤر  بريؤكةيةكي  ئةوة  بةلَي 

ئةطةربيكةن. 
ببورة ويستم ئةوةت لَيثرسم كة باوكت لة ذياندا ماوة؟ 

باوكم  نةصر  لة  ِرويدا  خؤثيشاندانَيك   1٩٩2 ساَلي  دواي 
فيشةكَيكي بةركةوت، لةو فيشةكةوة توشي )شلل دماغ( بوو، 
كةسيش لَيي نةثرسيةوة هةتا بردمان بؤليذنةي ثزيشكيش لة 
سلَيماني بؤئةوةي كةمئةندامي بؤبكةين ئةوانيش ثَييان وت 

خؤ لة ذياندا ماويت ونةمردويت بؤضي بؤتبكةين 
ئةي هيض بةرثرسَيك بةوةي نةزاني كة باوكت لةم ضريؤكةدا 

ئةوةندة دةوري هةبووة ؟
نةخري

نةزانيوة  بةوةي  ثزيشكي  ليذنةي  لَيهاتوة  واي  باوكات  كة 
وة  تةيوردا  طةِرانةوةي  لة  هةبووة  ِرؤَلي  ضةند  باوكت  كة 
ئةوان لةسةر ئةوة نايكةن بة كةمئةندام بةالم هاوكاريكردني 
لةو هةَلوَيستةي  ثَيزانني  و  ِرَيز  و  باوكت  كةسايةتيةكي وةك 

باوكت طرنطة. 
هةزار   182000 كةسوكاري  لة  هةرَيم  بةرثرساني  ئينجا 
لة  كةي  ؟  بثرسنةوة  لةباوكم  هةتا  ثرسيوةتةوة،  ئةنفاليان 
فةرةج و تةيوريان ثرسيوة تا لة باوكي من بثرسن ، منداَلَيك 
بيهَينيتةوةو  بيدؤزيتةوة و  لة ضاَلَيكدا  نةكرابَيت  كة خةتةنة 
ئةو ِرزطاربوانةي تريش ئَيستا لة كةنةدا و ئةمريكا بة ِريشي 
لة  تر  يةكَيكي  و  بةراز  قةساب خانةي  لة  يةكَيكيان  سثيةوة 
غةسلي سةيارة ويةكَيكي تر لة مةزرةعةيةكدا طيا بِرنَيت ئايا 

ئةمة ِرةواية ....
ئَيستا تةندروسيت باوكت ضؤنة؟

باوكم لة 200٥ توشي نةخؤشي ئةزةهايةر بووة لةماَلةوة 
كةوتوةو مَيشكي توشي ثوكانةوة بوة براكان و خوشكةكامن 

زؤرثَيوةي ماندون.
وتت شتَيكي طرنط هةية كة حةزدةكةيت باسي بكةيت لةم 

ضاوثَيكةوتنةدا؟
ئةوة بةالمةوة طرنطة تةيور بهاتايةو داوةمت بكردايةو شوكر 
بكردايةو  داوةمت  ثَيمخؤش  بةالم  باشة  وةزعي  خةلك  ئيستا 
بؤالي  بؤ سةماوة  بضويناية  ثَيكةوة  بواية  ثيي خؤش  ئةطةر 

ماَلي ساحل.
ديدارةدا  لةم  بةالم  هةَلبكةوَيت.  دةرفةتة  ئةو  بةهيوام 
ئةوةي بةالي منةوة تازةو زؤر طرنط بوو جؤري ئةو )طؤِر(

تؤ  ؟  تيابووة  كةسي  دوو  طؤِرةو  هةر  كرد  كةباست  انةن 
دَلنيايت لةوة؟

ضؤن ئَيستا لةطةَل تؤدا دانيشتوم ئاوا بريمة كة ساحل باسي 
دوو  بووة  قوَل  زةالم  ثشتَينَيكي  تا  هةرضاَلةو  ووتي  كرد، 
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زةالميان تَيكردوة وة ثِريش نةكرابؤوة هةر كة طوللةبارانيان 
باسيكرد  ساحل  ضاَلةكةوة،  يةكسةركردبويانة  كردوون 
دةوري  كة  بوون  ضاَل   2٥0 ذماردومن  و  سةريان  كةضوومة 
بضوك  كضَيكي  تةيورو  تةنيا  وة  كوشتبوو  كةسيان   4٩8
مابوون، من تةيورم هَيناوةو كضةكةش ئةو ماَلة عةرةبةي كة 

هاتبوون ئَيمة ئاذةَلةكامنان ثَيدابوون.
واتا ماَلَيكي تريش كضةكةيان بردووة؟

بةَلَي ئةو وتي  كضةكةيان لةطةَل خؤيان بردوة .
بةِراسيت شتَيكي زؤر نوَيية!!!

ئةم قسانةي  بؤئةوةي  ئَيستا حةزم دةكرد ساحل مباية  من 
مين ثشرِتاست بكردايةتةوة.

بةَليَ  تةيوريش ضؤتةوة سةر طؤِرةكان وة باسي دةكات لةو 
كتَيبةدا بةالم ئةو باسي ئةوة ناكات كة دوو دوو لة ضاَلَيكدابن. 
باسي كضَيكيش دةكات كة بريندار بووةو ثيي وتووة بابِرؤين 
لةطةَل  ضاوثَيكةوتنم  ثَيشرت  بؤخؤشم  من  نةيوَيراوة،  ئةو 
مةاليةكي خةَلكي خانةقيدا كردوة، ئةويش باسي ئةوة دةكات 
كة كضَيكي لة جندي شارَيكي سعودية بينيوة ئةويش هةمان 
لةسةر  عةرةب  كةهةندَيك  كرد  ئةوةي  باسي  هةية،  ضريؤكي 
كردووة  ئاذةَليان  وفرؤشتين  كرين  سعودية  عرياق  سنوري 

ئةوان ئةكضةيان هَيناوة . 
بةَليَ  دورنية وةال ِرةنطة ئةو بَيت.

ئةو  تةمةني  كة  نةكردويت  بؤ  ئةوةي  باسي  ساحل  بةالم 
كضة ضةندببوة؟

بةتةواوةتي نا بةس ئةوةي ووت كة لةوانةية ساَلَيك بضوكرت 
يان طةورةتر بَيت لة تةيور.

هيض شتَيكي تر هةية بتةوَيت بيَلَييت؟
ئةنفال  يادكردنةوةي  لةبةرثرسان كة  ئةكةم  لةكؤتايدا داوا 
شيعةية  ئةوةي  وة  يادكردنةوة  ضونكة  وةرنةطرن  بةسادةيي 
ِرؤذ  كةيادي حةسةن و حسني دةكةنةوة كة دوو شةوو دوو 
بةثيَ  ئةِرؤن و وة بةزجنري لةخؤيان ئةيةن, بةالم ئَيمة تاوانَيكي 

طةورةو يادَيكي بضوك ئةكةينةوة . 
تؤثَيت باشة ضؤن يادي ئةنفال بكرَيتةوة ؟

وةك  يادكردنةوة  دةيكةينةوة،  ئَيمة  نيية  ياد  ئةوة  راسيت 
شيعةكان دةبَيت، كة دوو شةو دوو رؤذ ثَيشئةوة بةثَي دةِرؤن 
دةرهةق  تاواني  طةوةرترين  كورد   . دةدةن  لةخؤيان  بةزجنري 

كراوةوسادةترين يادي دةكاتةوة .
كةتازة  لةكتَيبَيكيشمدا  لةطةَلتدا،  هاِرام  منيش  بةَليَ  
جاثكراوة، داوا دةكةم كة ياديكي جياواز بكةينةوة بؤ منونة 
ئاذةَلَيكيش  هيض  تةنانةت  وة  نةخورَيت  طؤشت  ِرؤذةدا  لةو 

سةرنةبِرَيت.
ئةوةش زؤر بةالي منةوة جوانة.

كةواتة ئامادةي ئةو رؤذة ثيادةي بكةيت ؟
ِرؤذةدا هةموو  بةَلَي منيش داواكاريم ئةوةية كة لةو  بةلَي، 

كةناَلة ِراطةياندنةكان داخبرَيت و شاشةكانيان ِرةش بكةن.
بةَليَ  ئةو بريؤكةيةي تؤ زؤر جوانة وة ئةطةر ئةوكتَيبةم ضاث 
كردةوة بة ئيزني تؤ ئةو بريؤكةيةي تؤ بَلو ئةكةمةوة ئةطةر 

رَيطةم ثَيبدةيت.
لةخزمةتتدام ِرَيطة ثَيدراويت .

دوا وتةت ضيية ؟
دةتوامن  كيشا،  زؤرت  ليدةكةم زةمحةتَيكي  دةستخؤشيت   
بَلَيم، ئةوةندي تؤ بؤ ئةم كةيسي ئةنفالة كردووتة، بة هةموو 
نةكردووةو  تؤيان  نيوئةوةندةي  هةرَية  ئةم  بةرثرساني 

نةيانتوانيوة بةدواي ئةم كةيسةدا بِرؤن .
منيش دةَلَيم سوثاس بةالم هةميشة شتَيك دةَليم ئةسعةدَيك 
بتوانَيت  خؤيدا  توندوتيذي  و  ستةمكاري  سةروةخيت  لة 
خؤي وباوكي بةدواي ضارةنوسي منداَلَيكي ئةنفالدا بِرؤن بؤ 
سةماوة، ئةي بؤمن نةتوامن لة دواي روخاني بةعسدا بةدواي 

سةرداوةكاني ئةنفالدا بِرؤم .
ئةمةوَيت  كؤتايدا  لة  بَيت  ساغ  لةشت  راستة  ئةوةش 

لَيتبثرسم كة تؤ ِرازيت ئةم ضاوثَيكةوتنة بَلوببَيتةوة؟
بَلوي  بَيت  جَيطةيةك  هةر  و  كةناَلَيك  هةر  لة  رازيم  بةَليَ  

بكةرةوة.
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 ِرَيكةوتي ي 2011/11/24 لةميانةي ثَيشوازييةكي شايستةدا كة 
سةنتةري بةرَيوةبةرايةتيةكاني ِرؤشنبريي طةرميان كة لةشاري 
كةالر بؤ بةرَيز فةرةجي تؤثخانةيان ساز كردبوو منيش تيايدا 
تويذينةوةيةكم دةربارةي  دةربازبواني كؤمةَلكوذي ئةنفالءطؤري 
بةكؤمةَلي بيابان،ثَيشكةش كرد لةميانةي مداخلةي ئامادةبواندا 
ثياوَيك بةناوي وةهاب هةستاو ووتي: من شايةحتاَلَيكي طرنطت 
ثَيدةناسَينم، بةآلم لرية ئامادةنيم باسي بكةم، دواتر بةتايبةتي 
 " كاك  دةرةوة  ضوينة  لةهؤَلةكة  هةرئةوةندةي  دةَلَيم،  بةخؤتي 
ئاَلتاش  كةلةكةمثي  كرد  لةوكةسانةي  يةكَيك  باسي  وةهاب" 
كةئةمةم  ئيرت  بينيوةو هاوكاري كردووة،  ئةنوةرتةياري  ذياوةو 
بةثةلة  زؤر  وةرمطرت،  بةنرخ  زؤر  هةواَليكي  وةك  لَيبيست 
كرد  وةهاب  كاك  لة  داوام  ببينم،  شايةحتالةطرنطة  ئةو  بووم 
ئَيستا   : ووتي  لةوةآلمدا  ئةو  بةآلم  بضينةالي،  كات  بةزووترين 
بؤ دةكةم  لَيمانةوة دورةو لريةنية، خؤم كارئاسانيت  كابرا زؤر 
هةرلرية لةم كةالرة يةكرتببيننء ديداري لةطةَلدا ساز بكة. ثاش 
ووتي:  كردمةوةو  بؤ  تةلةفؤني  وةهاب  كاك  ضاوةرواني  رؤذ   ٥

رؤذي  بيبينيت،  دةتوانيت  ئامادةيةو  شايةحتالةكة  ئَيستا 
جوانةمةرط  سينةماكاري  طةَل  لة   2011/11/30 ضوارشةممة 
تةها كةريي سلَيمانيةوة بةرَيكةوتنيء لة كاتذمري 11ي هةمان 
رؤذ طةيشتينة كةالرو لةوَي ضاوم بة شايةحتاَلة طرنطةكة كةوت 
كة بةرَيز يدواللة عةلي مراد بوو، دواي ئةوةي خؤمان بةيةكرت 
بةو ديدارة  ئةم ديدارةمان سازكرد. هةرضةندة من زؤر  ناساند 
دَلؤش بووم بةالم زؤري نةبرد كة زةنطي تةلةفؤنةكةم لَييداو لة 
كةركوكةوة هةواَلي تريؤر كردني هاوكارَيكي هةميشةيي طؤظاري 
ثرياطةياندم  ئيدريسيان  مةال  خؤشةويستم  براي  ئةنفالستان 
كة  بلَيم  ئةوةش  ثَيويستة   ، بةماتةميين  كرد  وخؤشيةكةميان 
بةآلم  كاركردن  بؤ  هاتبوو  ئريانةوة  زةهاوي  ناوضةي  لة  يداللة 
رؤذانةكةي  لة  ناسينة  يةكرت  ديدارو  ئةم  لةبةرخاتري  رؤذة  ئةو 
توانامدا  لة  هةرضةندة  سةركار،  نةضووبووة  ببوو  خؤش  خؤي 
نةبوو كريي رؤذانةكةي بؤ خةرج بكةمةوة بةآلم خولقَيكي زؤرم 
كةضي  بكةم،  خواردني  نان  داوةتَيكي  نيوةرؤ  بؤئةوةي  كرد 
بينينةكةوة  يةكرت  هةرلةسةرةتاي  نةبوو.  رازي  جؤرَيك  هيض  بة 

لة بيابان ئةنوةر تةياري بينيوةوةو هاوكاري كردووة

يةدوَلَل عةلي موراد: 

شايةحتاَليكي طرنطي كؤمةَلوذي ئةنفال

ديدارو بةدواداضوون: عومةرحممةد 
شوَين : كةالر كتَيبخانةي طشيت 

رؤذي 2011/11/30
كات : 11:30ي سةر لةبةياني
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بووين  قسة  خةريكي  ئَيمة  دابةست  كامرياكةم  ئةوكاتةي  تا 
دةربارةي ئةو دؤسَييةو و وردةوردة رؤضوينة ناو ئةم ديدارةوة 
كة ئَيستا لةبةردةستداية و دةخيوَينيتةوة: كاك يدوال بةخريبَيت 
- من لةرَيطةي كاك وة هابةوة زانيم كةبةرَيزت زانياريت دةربارةي 
يةكَيك لة دةربازبووةكاني كؤمةَلكوذي بياباني ثارَيزطاي رومادي 

هةيةو لة نزيك كةمثي ئاَلتاش هاوكاريتان كردووة.. بةَلي 
- ثَيشئةوةي بضينة ناو ئةو باسةوة ثَيمخؤشة خؤت بناسَيين. 
م،   1٩6٥ لةدايكبووي  مرادة  عةال  عةلي  يدوآل  ناوم  من   -
دانيشتووي زةهاوي ئريامن طوندي بَيوياني " بَيوياني دارةكة".

- ئَيستا لةكوَي دادةنيشي؟
- هةرلةزةهاو لةئريان. 

- ئةي ضؤن هاتوويت بؤ هةرَيي كوردستان؟ 
- بؤ كاركردن ء بذَيوي ذيان.

- ض كارَيك دةكةي؟
- كرَيكاري كاري ئاسنطةري دةكةم.

- بةرؤذانة يان بة مةترةكاري؟
- رؤذانة بة 30 سي هةزار كاردةكةم.

- كةواتة كة ئةمرؤ هاتوويت بؤالي ئيمة بَيكاربويت؟
- واللة لةخؤشي ئيوة هامت موشكيلة نية ئةويش بةخاتر ئيوة 

بَيت. 
- ذنءماَلءمندالت هةية؟ 

- بةلَي ذمن هةيةوباوكي 6 منداَل. 
ضةندة  بينيوةو  خؤشيت  ضةندة  ذيانتدا  لة  دةكةي  هةست   -

ناخؤشيت بينيوة؟ 
- واللة لةذيامندا خؤشيم نةديووة هةميشة لة ناخؤشيدابووم. 

رةجنم زؤرةو خؤشيم كةمة.
- ئَيوة ضؤن طةيشتنة ئالتاش بؤ لةخواروي عرياق بوون؟ 

- ئةي لةجةنطي ئريان عرياق ئاوارةبووين بةمديودا.
- ئةو سةروةختة سةرضاوةي داهاتتان ضي بوو، بةضي ذيانتان 

بةرَيوةدةبرد 
- خةريكي كشتء كاَلء ئاذةَلداري بووين.

- ساَلي ضةند حكومةتي عرياق ئَيوةي راطواست.؟
- هةر سةرةتاي جةنطةكة ساَلي 1٩80 هاتينة ئةمديوو ئاوارة 

بووين بةهؤي جةنطةوة.
- كةواتة حكومةتي ئريان ئَيوةي دةرنةكردبوو ئَيوة ئاوارةبوون. 

ثشتمانةوة  كةوتة  عرياق  بوو  جةنطةكةوة  بةهؤي  نةخري   -
ناوضةكة طريا. 

- ذمارةتان ضةند خَيزان دةبوو، هةموو طوندةكةتان هاتن؟ 
- زؤر زؤر بووين هةموو ناوضةكة هات بةمديودا.

- هيَينايانن بؤ كوَي لةكوَي نيشتةجَيبوون..؟ 
- لةثَيشةوة هَينامانيان بؤ باوَيسة دوايي بردمانيان بؤ قؤرةتوو، 

لةوَيشةوة بردمانيان بؤ ثارَيزطاي رومادي لة ئالتاش؟
ئَيوة  بؤ  هةر  يان  هةبوو  ئؤردوطايةك  ئةلتاش  لة  ثَيشرت   -

دروستكرا؟ 
- واللة وةكو بوون هةبوو، بةآلم سةحرايةك بوو ماَلي تَيدا نةبوو 
كة ئيمة ضووين خانوويان بؤمان دروستكرد. مامةلةي حكومةتي 

عرياق ضؤن بوو لةطةَلتاندا؟ 
- وةآل ضؤن بوو زؤر باش نةبوو.

يان  دةكردن  تةماشاي  كورد  بةضاوي  هةر  ئةوةية  مةبةستم   -
عرياق  دةولةتي  دةزاني  خؤت  ضونكة  ئرياني؟  معارةزةي  وةكو 

كوردةكاني بةضاوَيكي كةمرت تةماشادةكرد؟
تةماشاي  كورد  وةكو  ضاوةوة  بةو  هةر  نةكات..  خوا  نةوةآل   -
ِرَيطةي  بةكارت  دوو سةعات  ئةطةر سةعاتَيك  رؤذانة  دةكردين. 
ئيش  بؤ  ئةوانةي  مةطةر  دةرةوة  بضينة  كةمثةكة  لة  ئةداين 
دةضوون ماوةي هةشت سةعات دةضوونة دةرةوة ئيرت ئاوابوو. 

- ئةي ذيانء طوزةرانتان ضؤن بةرَيدةكرد؟ 
بةآلم  نةبوو،  وامان  ئيشءكاري  ئةوةلةوة  لة  بوو؟  وةآلضؤن   -
هةمووي  عرياق  خةَلكي  دةزاني  خؤت  ثَيبوو،  ثَيويسيت  خؤي 
عةسكةر بوو ئينجا رَيطةيان داين كاربكةينء تةعني بني من بريمة 

ئةوكاتة لة رَيطاوبان تةعني بووم ٥٥ ي ئةو كاتةم دا بةرةشوو  
- مةبةستت بةرتيلة؟ 

- بةَلي بةَلي بةرتيلم داثَييان بؤئةوةي دامبةزرَيم. 
- جا نوسيياني؟

- بةلي ئةريوةآل دامةزرام مانطي بة ٥٥  
- كةمثي ئةلتاش ضةندَيك لة ثارَيزطاي رومادي دوورة. 

- نيوسةعاتة.
ئةوانةي  سةيتةرةيةو  لةو  بَيجطة  دةولةتي  بارةطايةكي  ض   -
ليواي  وةكو  سوثاية  مةبةستم  دابوو،  كةمثةكةيان  دةوري 

حةرةسجمهوري كام لةمانة لة كةمثةكةتانةوة نزيكبوو.
كيلؤ  مخسة  بةدوري  بةآلم  لَينةبوو  هيضي  لةكةمثةكةماندا   -
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لةسةر جادةي )رتبة( جةيشَيك هةبوو. 
- ئَيوة تا ضةند ئاطاداري ئةوة بوون كورد لرية كؤمةَلكوذ دةكرَي؟

بةو  بةآلم  بووين  ئةنفال  ئاطاداري  نةماندةزاني  ئيمة  وةآل   -
شَيوةية نةماندةزاني. 

- ئةي دواي ئةوةي لةساَلي 1٩٩1 وة لرية بةعس نةم ضريؤكانة 
هيض  ئايا  تةيور،  دةربازبووني  ضريؤكي  بؤمنونة  بآلوبوونةوة 
خةَلكيك  لريةش  كة  نةبوو  ئالتاش  كةثي  لةناو  وا  دةنطؤيةكي 

هاتووةو رزطاري بووة ، يان هاوكاري كراوة؟ 
- نةوةآل هيض نةبوو.. من بؤخؤم يةكَيكم لةوانةي ئةوةم دي سالي 
1٩88 بوو ئةوة ئَيستا 2011 وةآلهي بؤ باوكم باسم نةكردووة. 

- لةبةرضي باست نةكردووة؟
- وةآل ئةترساين لةناو ئةو كوردانةي ئيمةش خةلكي خؤفرؤشء 
جاسوس هةبوو ، لةثَيناوي ئةوةي وةرقةيةكي بؤبكةن سةعاتَيك 

زياتر لةكةمثةكة بضَيتةدةرةوة ئامادةي خؤفرؤشنت بوو. 
لةكؤمةلكوذي  لةوانةي  دووكةس  من  زانياريةكاني  بةثَيي   -
ئةنفال لة بيابانةكاني ثارَيزطاي رومادي رزطاريان بوو، بةكةمثي 
ئاَلتاشدا تَيثةريوون، هاتوونةتة ئةوَيء هاوكاري كراون ئَيستا 
وادةردةكةوَي بوون بة3 كةس تؤ شايةتي بينيين يةكَيكيانيتء 
دلتةنطية  مايةي  ضةندة  ئَيمة  بؤ  ئةمةش  كردووة  هاوكاريت 
لةوبارةيةوة زانياري  ئةوةندةش مايةي شانازيية، ئةطةر بكرَي 

زياترمان بدةييَت؟ 

- بةَلي ئةوةي كةمن دةيزامن كاك ئةنوةر بوو.
- ئةنوةر تةيار.؟

- نازامن ناوي باوكي ضيية بةآلم ناوي ئةنوةر بوو. 
- تؤ دلنيايت ئةو بوو؟ 

- بةَلي؟
- تؤ كوِري موختارةكةي ئاَلتاش نيت؟

- نانةخري باوكي من موختار نةبوو. 
- ئاخر موختارةكةي ئالتاش هاوكاري يةكَيك لةدةربازبووةكاني 
كردووة بةناوي )عوزَير ( تةنانةت كريي سةيارةكةشي داوة كة 
بؤ  بيبة  ووتووة  شؤفريةكةي  بة  بووةو  نةفةري   18 ثاصَيكي 

رومادي لةوَي لةطةرةكي كوردةكان دايبةزَينة.
- ئايا تؤ ئةو موختارة ناناسيت؟

- ئاخر ئَيمة موختارمان زؤر بوو خؤهةر موختارَيك نةبوو. 
- بؤضي كةمثةكة ضةند ماَلبوو وا موختارتان زؤربوو؟

- زؤر بوو نزيكةي 7000 ماَل بووين.. 
- هةر طةرةكةموختاري خؤي هةبوو؟

- نا تةنيا ئيمة وةك عةشريةت بياوايي دوو موختارمان بوو، بة 
عةشريةت ، عةشريةت بوو. 

- مةبةستم ئةوةية ناتوانيت تؤ ببيتة دةروازةيةك بؤ دؤزينةوةي 
كردووة..  فةرةجي  كاك  هاوكاري  كة  ئةوةشي  موختارةو  ئةو 

ئةمةش بؤ ئةوةي بتوانني رَيزتان لَيبنَيني. 
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- وةالهي بلَيم ضي ئَيستا كة مبزانيباية مالةكةي لةكوَيوةبووة 
مةسةلةن ئةو ثياوة بيتوانياية ناونيشاني بداية تا ثياو بزانَي...

- ئَيستا من دةتوامن ناونيشاني ئةوةي كاك فةرةجت ثَيبليم.. 
هةربةو  بووة  نةفةري   18 سةيارةي  سايةقي  بووة  ثياوَيك 
وةرقةيةي كة حكومةت بؤي دةكردن رؤذي جارَيك بؤي هةبوو 
كاك  ئةوكاتةي  كردووة،  بةغداي  هاتووضؤي  دةرةوةو  برواتة 
بووة،  لةبةغدا  نةبووةو  لةماَل  خؤي  ماليان  ضووةتة  فةرةج 
هَيشتا  ثَيداوة  ناني  كردووةو  فةرةجي  هاوكاري  ذنكةي 
هاتووةتةوة،  ثياوةكةش  كة  دةرةوة  نةضووةتة  لةماَل  فةرةج 
مالةكةيان لةنزماييةك دابووة كةوتووةتة خواروي كةمثةكةوة لة 

رؤذئاوايةوة.. 
بوو.  زؤر  سةيارةش  زؤربوو،  موختار  لةوَي  نازامن  وةآلهي   -

نازامن بَيذم ضي؟ 
- بابَيينة سةر ضريؤكي خؤتء كاك ئةنوةر ضؤن توشت بوو بة 
ئايا ئةو خؤي هات بؤالت داواي هاوكاري  توشي ئةو ثياوةوة 

لَيكرديت يان تؤ ضويت بةاليةوة ئةوة ضؤن بوو؟
ئةمة سالي  دةطةرامةوة  لةكار   4 كاربووم سةعات  لةسةر  - من 
لةالي  هةبوو،  كةمثةكةمانةوة  لةالي  دةواجنَيك  معمل   1٩88
بوو،  ضؤَل  هةبوو  خانوويةك  سةربازطةكةوة  لةملي  معملة  ئةو 
فةشلي  خانووة  ئةو  ئةيانطووت  عةرةبةكان  نةكرابوو  تةواو 
لةسةرئةو  بووةوحكومةت  شيعة  عةرةبي  مقاولةكةشي  هَيناوة 
خانووة سزاي داوةو دةريكردووة بؤ ئريان. خانووةكةش هةروا 
مابووةوة.. ئيمة بةردةوام لةوَيوة بةبةردةمي ئةو خانووة ضؤَلةدا 
خانووةكة  دةطةراينةوة  هةرلةوَيشةوة  سةركارو  بؤ  دةرؤيشتني 
ضؤَل بوو هيضي تَيدانةبوو،سةيارةمان بوو ئةهات بةشوَينماندا 
سةيارةكةمان  بوو  رؤذَيك  دووسَي  بةآلم  بؤسةركار  دةيربدين 
من دووسَي كةسي  بؤ سةركار،  ثايسكل دةضووين  بة  شكابوو 
ترم لةطةَلدابوو، بةردةستم بوون ئةو رؤذة دوان لةوانةم لةتةكدا 
وةآل  دا.  )وازلَيهَينراو(  مةتروكة  خانووة  لةو  هاتينةوة  كة  بوو. 
بانطمان  خانووةوة  ئةو  لةناو  زةالمَيك  سةيرمكرد  كةهاتني 
ئةم خانوة  بةالمانةوة ضةند ساَلة  ئَيمةيش سةيربوو  دةكات..! 

ضؤَلة كةسي تَيدانةبووة.. ئةم ثياوة ضيية؟ ئةلةق من ترسام.
- ئةو كاتة تؤ تةمةنت ضةند بوو؟ 

ئةو  نةهاوردبوو.  ذمن  هَيشتا  دةبووم  سالَيك   23 دةوري  من   -
دوانةكةي تريش لةمن مندالرت بوون.

- واتة ئَيوة سَي كةس بوون؟ 
- بةَلي سَي كةس بووين.

- بةآلم ئةنوةر تةيار باسي دوو كةسي كردووة. 
- نا ئَيمة سَي كةس بووين..ئةوانيش هةر لةتةك خؤمدا كاريان 
سةيرم  ضووين  كة  ضيية؟  بزانني  بابضني  وومت  وةآل   ، دةكرد 
شثرزة،  تؤزدايةو  تةثء  لةخؤَلء  لةشي  هةموو  ثياوَيكة  كرد 
جلةكورديةكاني  تومةس  بوو،  لةثايدا  سةوز  تراكسودَيك 
ئةوةي  بؤ  عةرةبة  منتيقةي  زانيبووي  لةبةرئةوةي  داكةندبوو 
نةيناسنةوة كة كوردة، خوين بةجلةكانيةوة وشك ببووةوة ثاي 
بوو  لةثَيدا  سوثايي  كةوشي  جوتَيك  بوو،  بريندار  بةستبوو. 

ثيآلوةكان ئرياني بوو.
- ئةديداس؟ 

بينيم  ئةودا  لةثاي  لةوَي  من  بةخوا  ئةديداس  ئا  ئا  بةَلي   -
هةرنةمديبوو ثَيشرت، ووتي كاكة كوردن؟! 

- ومتان بةلَي 
- ووتي دة ثايسكيلةكانتان بَيننة ذوورةوة ثرسي : ئةم جادةية 

بؤ كوَي دةضَيت؟ 
- منيش وومت راستم ثَي نةيذي ثَيت ناَليم 

- ووتي : كاكة راستت طةرةكة؟
- ومت بةَلَي.

- ووتي: من ثَيشمةرطةم خةلكي قةراغم، ئةوةش جنسيةكةمة 
تةسليم  خؤمان  ئَيمةش  داوة  عةفووي  حكومةت   ) )ثيشانيدام 
ئالةم  هَيناويانني  بووين  كةس   600 نزيكةي  كردووةتةوة 
حةقيقةت  خؤتان؟  بؤماَلي  كردووين. مببةن  رةمييان  سةحراية 
ثياوي  نةبوو.  باش  نيازيان  بوون  كةلةطةملدا  تر  ئةوانةي 
كحكومةت بوون. من ثَييامنووت ووت ئَيوة برؤنةوة بؤماَل.. ئيرت 

ئةوان رؤيشنت.. 
- ببورة رات دةطرم ئاسايية ئةطةر ناوةكانيامن ثَيبلَييت؟ 

- ئا بةَلي ئةرَيوةآل يةكَيكيان فايةقي ناوبوو، )فايةق كوِر مةجة 
قةالني( ئةويرتيش حةمة عةلي ناوبوو بةآلم ناوي باوكي نازامن 

ئةوةيان مرد بةكارةساتي سةيارة.
- واتة ئةوانيش هةر كورد بوون؟ 

- بةَلي ئةوانيش كورد بوون لةئالتاش دادةنيشنت. 
- دةتواني وةسفَيكي ئةو ثياوةم بؤبكةيت لةشءالري ضؤن بوو، 

رةنطي ثَيسيت، باآلي؟ 
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لةشي  هةموو  ئةو  هةرضةندة  بوو  رةشتالة  ثياوَيكي   -
زؤر  باآلي  بوو،  لوول  قذي   ، بوو  خوَيناوي  ثيسءخؤآلويء 
قةلةوبوو  تريوثِرو  ئةو  بةآلم  وابوو  من  وةكو  ئاوا  بةرزنةبوو، 

ضوارشانةيةك بوو. 
- ئيَي داوي ئةوةي ئةوان رؤيشنت؟

- ئةوامن ناردةوة بؤ ناو كةمثةكة ووتي: مببةرةوة بؤ ماَل خؤتان 
منيش وومت برا ناو ئةم كةمثة ثياو خراثي زؤر تَيداية من ضؤن 
بةم وةزعةوة تؤ بةرمةوة بؤ ماَل؟ دائريةي شورتةو ئيستخاباراتء 
هات  عارةبانةيةكيش  كةرو  بووين  قسانةدا  لةو  تَيداية،  ئةمين 
وةستا، لةويدا نيازم بوو بيبةمةوة بؤ ماَل بةآلم هةرضةندم هةوَلدا 
كورةكة رازي نةبوو بيخةمة باني بيبةمةوة بؤماَل. بةو خوايةي 
نةدا  نةجامتي  كابرا  بؤماَل  بيبةمةوة  ويستم  سةرةوة  هاوةبان 
دةي وومت برا ئَيستا ضي بكةم؟ ووتي بَينة ثايسكلةكةمت بدةرَي؟ 
وومت برا تؤ برينداريت ثايسكلي ضي بؤكوَي دةضيت؟ تؤ ئَيستا 
لةمن دةثرسيت ئةم جادةية بؤ كوَي دةضَيت تؤ شارةزانيت..! 
ووتي دةيربا ضيم لةطةَل دةكةيت وومت وةآل نازامن ضيت لَيبكةم.. 
وومت  لةقةراغ  هام  وابزانة  بةغدا  طةيةنةرةوة  مب  بةس  ووتي 
ووةآل نازامن ضي بكةم ضؤن بتطةيةمنة بةغدا؟ ووتي دةيربا ئةو 
شةروالةي خؤمت بدةرَي.. وومت وةبان ضاو شةروالَيك رةشم بوو 
لةثَيدا دامناو دامثَيي ئةو كردية بةري.. بؤ نيشانة فانيلةيةكي 
ِرةشي عةالطةشي لةبةردابوو. من جلة خوَيناويةكةي ئةوم كردة 

بةر.
- ئيرت ووتي : ضةقؤم بدةرَي با ريشم بتاشم. منيش وومت برا 
نةمداثَيي وومت  بةآلم  ثَيبوو،  ناتاشرَي. ضةقؤشم  بةضةقؤ ريش 
ريش  بةضةقؤ  بتاشة.  ريشت  هةية  حلق  لةبازار  بضؤ  كاكة 

ناتاشرَي 
- تؤ زانيت ضةند فيشةكي بةركةوتووة..؟

نةبيين،  زامةكانيم  زامارم.. من خؤ  بةآلم خؤي ووتي  ناوةآل   -
تةداويم بؤ نةكردووة. 

- ئةشةلي كة دةرؤيشت؟
كة  رؤيي  ئيرت  ثَيضابوو.  قاضيشي  ئةشةلي  ئوةر  كاك  بةَلي   -
كةوتة رَي لةوَي نةيزةيةكم دؤزييةوة قاميشي ثَي ئَيذن ئَيوة.. 

دامةدةسيت وةكو طؤضان.
- تؤخؤت ناوةكةيت دةزاني دةتزاني ناوي ئةنوةرة؟

- ئا بةَلي جنسيةكةي ثيشاني مندا بةآلم من ئَيستا هةرناوةكةيم 

بريماوة. 
تةيار  ئةنوةر  بة  كةدات  خؤت  شةروالةي  ئةو  دلنيايت  تؤ   -

رةنطي رةش بوو..؟
- ئا ِرةش بوو يان كةوةيي بوو الي ئَيوة شيين ثَي دةلني. 

- هةموو ئةو يةكرت بينينة ضةندَيكي خاياند؟
رؤيي  ئةو  ئيرت  ئةبوو.  هةرئةوةندة  زياتر؟  كةمرت  سةعاتَيك   -
لةوكاتةدا  رؤيي..  سواربوو  ئةو  هات  سةيارةيةك  لَيبوو  ئاطام 
هةواي  جا  برامن،  ثايسكلةكةم  نةمدةتواني  دةهات  هةوايةك 
ضاوت،  لةدةمء  كةئةيدا  ناخؤشة  زؤر  خؤلءملةوة  بة  ئةوَي 
ثاملنا  ناضار  برامن  ثاسيكل  بةوشَيوةية  نةمدةتواني  ناضار 
ضوومة  كة  مالةوة.  بؤ  بردمةوة  بةدةست  بةثاسكيلةكةوة 
ئةواني  تومةس  طرمتي،  )ثؤليس(  شورتة  سةيتةرةكة  بةردةم 
ئةها  ووتيان  ئيستخبارات  كردبوو،  ئيخبارييان  ضووبوون  تر 
شتانة.  ئةم  ضيةو  شةروالةكةتةوةيةوئةوة  بة  خوَين  ئةوةضيية 
بةلَي. وومت وةآل ثياوَيكم  منيش وومت راستتان طةرةكة ووتيان 
دؤزيوةتةوة هالةناو ئةو غورفةيةدا بني بضني بيطرن.. شورتةكان 

ئةو كاتة الندرؤظةريان بوو. 
- ببورة ئيستخبارات يان شورتة؟ 

ووتبووي  ئيستخباراتيش  ئيستخبارات  بة  دايان  ئةمان   -
كةوتنة  بةخوا  ضية،  بزانن  بيطرن  ئَيوةبضن  فرياناكةوين  ئيمة 
زؤري  ئش  تاخستيانة   ، نةدةكرد  ئيشي  الندرؤظةرةكة  ثاَلناني 
يةكَيك  بووينةوة  روداوةكة  شوَيين  نزيكي  كة  دوايي  ثَيضوو، 

لةثؤليسةكان ووتي: نةمان ووتووة بةئةفسةرةكة. 
- ببورة تَينةطةيشتم ئةطةر دوبارةي بكةيتةوة؟

ئةفسةر  ئاطاداري  بَي  ئةفسةرةكة  بة  ووتووة  نةمان  ووتي   -
ئاطاداريانكرد  لةخةوهةستانء  تائةفسةريان  وةآل  هاتووين.. 
ئينجا ضووين بؤالي خانووةكة، لةوَي ضواردةوريان طرت كةتنة 
هاواركردن )الحترك، سلم نفسك( دةنط نةبوو.. يةكَيكيان خؤي 
وومت  لَيهات  ضي  وتيان  تَيدانية؟!  كةسي  ووتي:  بةذورداو  كرد 
نازامن،  واللة  وومت  ئةماآلنة  ناو  نةضوبَيتة  بلَيي  ووتيان  نازامن، 
ووتيان  نازامن.  وةآل  وومت  عةرةبةكان  مالة  بؤ  نةضووة  ووتيان 
بؤ رومادي  نازامن ووتيان بضني  واللة  بؤ رومادي وومت  نةضووة 
وومت من هام لةتةك ئَيوةدا بابرؤين.. وةآل رؤيشتني ئةوةش بؤ ئةوة 
بوو كة بينيمان بينامسةوةو بَيذم ئةوة ثياوةكةية.. واللة سةيارة 
بةرازيلليةك هات ووتي: )جيب هويتك ( هةتا من دةستمربد بؤ 
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ئيمةيا..  هالةتةك  ئةوة  بدةمَي شورتةيةك ووتي  باخةَل هويةي 
وتي ئةوةي ئَيمة سَي رؤذة بةدوايدا دةطةرَيني ئَيوة بة ئاساني 
ئيرت  بووة،  بةغداديةوة  لةنزيد  روداوة  ئةم  تومةس  كرد،  ونتان 
نازامن  ئيمة  الي  طةيشتوونةتة  ضؤن  دةربازبوون  ئةوكةسانةي 
لةناو  شةو  12ي  سةعات  تا  شورتة  ئيرت  بيزانَيت.  مةطةرخوا 
رومادي طةراين بة شوَينيا نةبوو، ئيرت هاتينةوة ووتيان ئةطةر 

دؤزيتةوة خةبةرمان بدةرَي. 
يان  لَيدةكردي  هاوكارييان  داواي  ئاساني  بة  ئاوا  ضؤن   -

فشاريان بؤ هَينايت؟ 
بوو..بؤ  ئاوا  ئَيوارةية  ئةو  ئةوة  هةرمةكة  فشار  باس  فشار   -
رؤذي دوايي ضووم بؤ سةركار كة ئَيوارة طةرامةوة ئاوا وةخيت 
نان خوادن بوو ، كةيبانومان خةريكبوو ضايم بؤ بييَن دايان لة 
وومت  ميمكزامة  كورَيك  دةكةم  سةير  دةرةوة  ضوومة   ، قاثيمان 
خرية جةالل ووتي واللة مفوز تارق ئةمن لةطةَل ملزمَيكي شورتة 
بةدواتا دةطةرَين وا نزيكبوونةتةوة، ئيرت هاتن الندكرؤزةرَيكيان 
نةوةآل  ووتيان  مالةوة  بضينة  فةرموون  وومت خرية  هاتن  ثَيبوو، 
بَييت  سةيتةرةكة  هةتا  نية  زةمحةت  ئةطةر  ثَيتة  ئيشمان 
سةيتةرةكة.  بؤالي  رؤيشتني  سواريانكردمء  ئيرت  لةتةكماندا، 
ئةطةر  ووتي:  بوو  مفوز  شورتة  كابراي  دائريةكة  ناو  بردميانة 
وومت  منيش  بةدوامدا،  بنرية  بةدوتا  هاتن  ئةمن  جةماعةتي 
ذوورةكةي  بردة  مين  ئةمن  كابراي  ذوورةوة  كةضووينة  باشة 
خؤي منيي دانيشاندو سةيردةكةم خؤي دانانيشَي تومةس لة 
بةرَيوةبةرايةتي ئةمين روماديةوة دَين بؤم، هةروا 10 دةقيقةيةك 
رؤيي دةنطي سةيارةيةكي الندكرؤزةر هات، كة وةستا كابرايةكي 
باآلبةرز هاتةذوورةوة ضاكةتء ثانتؤَلي لةبةردابوو 6 ثاسةواني 
لةطةَلدا بوو، منيابرد كة داياننيشاندم،ضوون دوودانة بيبسيان 
مديري  جَيطري  حممد  ئةبوو  دةست  داية  يةكَيكيان  هاورد 
ئةمن بوو، يةكَيكيان داية دةست منةوة بيبسي ضي وةآلهي تا 
ترسام،  ئةوةندة  لةبةردل،  وابوو  بةرد  وةكو  خوارةوة  ئةضووة 
يداللة  ووتي:  دةرهَينا  لةطريفاني  كاغةزَيكي  ثَينةضوو  زؤري 
عةلي مراد. وومت بةَلَي، ووتي كاك يداللة مرتمجت بؤ بهَينم يان 
نا لةخزمةتدام ثَيويست بة مرتجم  خؤت عةرةبي دةزاني؟ وومت 
ناكات خؤم عةرةبي دةزامن. وتي كاكة يداللة خزمةكةت بؤكوَي 
ضوو، وومت كام خزم طةورةم؟ وتي: ئةوةي دوَييَن؟ وومت : واللة 
سيدي خزمم نةبووةو هةرناشيناسم، تةنها ٥ دةقيقةيةك ديومةو 

نةبووة  لةوَي  ضوين  ئاطاداركردووةتةوةو  شرتةم  ضووم  دوايي 
ئيرت نازامن ضي بةسةر هاتووة. ئيرتووتي ئةطةر وابَي ثَيويستة 
بضيت بؤالي مدير.. وومت واللة سةيدي من نازامن كامتان مديرن، 
بؤ  بردميان  ئاخريةت  خزمةتدام.  لة  من  بَيذن  هةرضيةك  بةآلم 
مديريةت، برديامن بؤالي مدير ئةمين رومادي بةآلم سةط ضؤن 
بوو ئاوابوو، سةرسثييةك بوو لةساَلي 1٩٩1 بووة مدير ئةمين 
عامة. ضوومة ذورةوة وةمت سةالم عليكم ء بؤم هةستا دووتفي 
كردة ناوضاوم.. ووتي بؤضي ئةو زةالمةت دةركردية وومت وةآل 
لةالي  ضي  ووتي:  دةرضووة،  خؤي  نةكردووة  دةرم  من  سيدي 
رةمي  هةموومانيان  بوين  كةس   600 وتويةتي  ومت  وتووة؟  تؤ 
كردووة.. وتي: ئةجمارة لةالي من ئةو قسةيةتكردووة جاريكي 
سةرتةوة  لةثشيت  زمانت  تربيلَييت  هةركةسَيكي  منء  الي  تر 
دةردةكةم. ئةوانة 600 كةس نةبوون 6 كةس بوون لة سورياوة 
ضةكء تفاقيان بةقاضاغ هَيناوة بؤ جةالل تالةباني بؤية كوذراون 
ئيمة ٥ كةسيامنان كوشت بةداخةوة تؤ بويتة سةبةبي دةركردني 
بؤمان  بيدؤزيتةوةو  ئةبَيت  بَيت  زةويش  ذَير  جالة   ، يةكَيكيان 
خبةيتةوة بان زةوي.. ئيرت وتي بيبةن هاتن برديامنةوة ذورَيكي 
تر تةنها يةك كورسي تَيدابوو لةدلي خؤمدا وومت لرية نامن بدةنَي 
لةبةرئةوةي زؤرم برسي بوو، بةهةقي قورئان ئاوا بريم كردةوة وومت 
ئَيستا نامن بؤدَينن، بةآلم كة سةرم هةَلرِبيء تةماشاي بنميضةكةم 
كرد، قوالثء زجنريم بيين زؤري نةبرد دوو كةس هاتنة ذورةوة 
هاوارم  زؤر  لةسةرةتاوة  لَيدامن،  كةوتنة  بةسؤندةو  هاتن  ثيما 
ئةيانووت  حممد  خاتر  اليفيدك،  الواللة  ئةيانوت  خاتراللة  كرد 
)اكل  ووتيان  وَينةكةي سيدالرئيس  بؤخاتر  بيكةن  جماز، وومت 
خرة التطل هيضي (. تةنها بؤ ناوةكةي صدام وةآلميان هةبوو، 
لَيدانةو كاس بووم ئيرت هةموو  لَيهات راهامت لةسةر ئةو  تاواي 
لةشم كوترا ئينجا بةزجنري وةكو قةسابي هةردوثاميان بةستء 
سةرم  سةرةوةو  بؤ  ثام  بةستيانةوة  سةرةوة  قوالثانةي  بةو 
دةمطوت  منيش  بكةو  ئيعرتاف  هةردةيانطووت  خوارةوة.  بؤ 
وتيان  دايانطرمتةوةو  ماوةيةك  دوايي  ضووة،  بؤكوَي  نازامن 
ئينجا  نازامن  ومت  كوَيوةضوو..  خزمةت  ئةو  بكة  ئعرتاف  يااللة 
كةوتنةوة لَيدامن طويم لَيبوو يةكَيكيان ووتي دةرطاكة بكةرةوة با 
ئةبوحممد طوَيي تَيوة بَيت.. واللة ئةبوحممد هات ووتي : ئةوة 
بؤواتان لَيكردووة كاكة يدوآل كوري ضاكة ئيعرتاف دةكاتء ئةم 
كة  لَيدان  بردنء  لةهَينانء  سَيجار  دواي  وةاحلاصل  قسةيةلة. 
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زانيان هيضي تر نازامن لةوةي كة هةية بانطي موختارةكةمانيان 
كرد بووة كةفيلمء ئازاديان كردم، ئةريوةاللة شةوَيكي سةعات 

يةكي شةوبوو لةطةل موختارةكة بردميانةوة بؤ مالةوة. 
- ئةمحةد كاكة عةلي. ئيرت لةطةَل ئةودا ناردميانةوة بؤ ماَلةوةو 
جارَيك  هةفتةيةك  هةموو  دةبواية  بةآلم  لةدةستيان  بوو  نةجامت 

بضومايةتةوة بؤ دائريةي ئةمن بؤ ئةو مةسةلةية.
- واتا ئةم لَيكؤلينةوةية هةر بةردةوام بوو، ؟ 

بطرة هةتا ٩3  و  تا ساَلي 1٩٩1  بوو  ئةرَيواللة هةربةردةوام   -
يش كة من لةوَي نةمابووم جارجار بة موكبةرة بانطيان كردبووم. 

شايةمت هةية.
- ئيرت دواي ئةوة هيض سؤراخي ئةنوةرت نةزاني؟

- نةواللة ضؤن بيزامن؟ ئا ئينجا دواي ئةمن ئيستخباراتيش هاتن 
بةشوَينمدا لةوَيش ئةزيةتياندام بة كورسييةكةوة بةستيامنةوة 
ئاوسابوو  وا  ثام  ئاطادارة  خوا  ثام..  لةبين  دايان  كيبل  بة 
رؤذ  سَي  روماديش  لةئيستخبارات  ثيآلوةكامندا.  نةدةضووة 

طرمتيان.
- كةواتة تؤ لةسةر ئةنوةر تةيار ئازارَيكي زؤر دراويو كةسيش 

ثَينازانَي؟
- ئةرَي خوا ئاطادارة كورَي خزمان هةبوو ئةويش شةهيد بووة 
كردوومييةتة  كةَلةك  بة"تويب"  قولةبةرزةوة  لة  بردومي  لريةوة 
ئةوبةرةوة خؤمء ذنء سَي منداَل ء سَي جانتا رؤينةوة بؤ ئةو 

ديو لةوَيش دوبارة ئةوانيش طرمتيانةوة. 
تؤ  ئةيانووت  خوارد  لَيدامن  سَيجار  ئريانيش  لة  كةواتة   -

ئيستخباراتي عرياقي. 
ئيعرتاف  نةدةكردةوة  لةوة  بريت  ئةشكةجنةدانا  لةذَير  قةت   -

بكةيت؟
- نةواللة قةت بريم نةكردووةتةوة ترسام لةوةي ئةنوةر طريابَي. 

- ئةي ئةطةر ترساي لةوةي طريابَيت بؤ ئيعرتافت نةدةكرد.؟
- ترسام ئةطةر ِراستيةكامن بووتاية حكوميان دةدام. 

كةخةَلك  زانيبوو  بةوةيان  ئيستخبارات  ئةمنء  كةواتة   -
لةكؤمةلكوذييةكة رزطاري بووة..؟

- بةَلي بةآلم ئةوان ئةو ناوضةيةي روتبةوالي بةغداديةو هيتيان 
طرتبوو. 

- لةوَي كؤمةلطايةك هةية ناوي بةغدادية بَيت؟
- بةَلي ها لةئةوالي راوةوةية شارَيكي بضكؤالنةية. 

- ئةو دوو كةسةي تر كة لةطةَلتدابوون لةوَي كةئةنوةرتان بيين 
ووتيان ئَيمة سةربة ئةمنء ئيستخباراتني..؟ 

سةربة  يان   ٩0% لة  عةشريةتةكةيان  بةآلم  نةيانوت.  نا  نا   -
ئيستخبارات بوون. 

ذنءمندالةكةي  بؤ  دةكةيت  تؤباسي  ئةوةي  ئةنوةر  بةآلم   -
ئةمن  بووة  توش  كوردم  دوو  كةوا  ووتوون  ثَيي  طرياوةتةوةو 
بابيبةين  يةكَيكيان ووتويةتي  بووةو  باش  زؤر  يةكَيكيان  بوون 

تةسليمي بكةين. 
- واللة من لةبةر زمانةكةي حرسم جوآل كةبةكوردي قسةي دةكرد، 
ئةطينا ئةوةندة خواثةرستيش نةبووم هةتا بَلَيم لةبةرخاتر خواو 
لةترسي خوا كردوومة، من لةبةر زمانةكةي كةبةكوردي قسةي 
كارَيكي  بليضم  نةكردووة  هيضيشم  بةدةمييةوةء  ضووم  دةكرد 

زؤر طةورةم كردووة. 
- نةنوةر تةيار نةي طووت من سايةق شؤفل يان سايةق طةآلبةي 

حكومةمت؟
- نة نة ئةوةي نةووت ِراستيةكةي ثَي وومت ووتي: ئيمة 600 

كةس بووين لرية ئاوامان ثَيهاتووة. 
لةو  ئاوارةكان  كوردة  تري  كةمثَيكي  هيض  لةئالتاش  بَيجطة   -

ناوضةية هةبوو..؟
- نا نةخري هيضي تر نةبوو، بةآلم يةك دانةي تر بوو لةو سةحراية 
ئةوة دورة لة ئيمةوة ئةوانة صدام بةجيا داينابوون دةضوونة ناو 
بةآلم  بوون  ئرياني  هةر  ئةوانةش  تريؤرسيت  كاري  بؤ  ئريانةوة 

دةضوونة ناو ئريانةوة بؤكاري تةقينةوةو ئةم شتانة.
- ئةوانة سةربة جماهيدي خلق بوون.؟

ئالتاشةوة  كةمثةي  هةرلةو  نةبوون  جماهيدين  ئةوانة  نانا   -
دوربوو  ئيمةوة  لة  كةمثةكةيان  كوردبوون  ئةوَي.  بؤ  برديانن 

لةناوضةي هيت بوون.
- جممعي بةغدادية ضةندة لةكةمثي ئاَلتاشةوة دورة؟ 

- زؤر دورة بةغدادية ئةوالي )ِراوة (شةوةية.
- لة ئالتاشةوة بةثَي بةشةوَيك دةطةيتة بةغدادية؟

- واللة ئةطةر زيرةك بي ئا دةتواني.
دةنطء  هيض  بوويت  ئالتاش  لةكةمثي  تؤ  كة  كاتةي  تائةو   -
باسي ئةوة نةبوو كةخةلكَيكي تري وةكو ئةو ثياوةي تؤ بينيوتة 
هةرلةوَيوة  فةرةجيش  كاك  عوزَيرو  بؤمنونة  دةربازبووبَيت، 

دةربازبوونء هاوكاري كرابوون. تؤ ئةو ماالنة نانسيت؟
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- نا نةمبيستووة نةبووةتة دةنطء باس.
كاك  فةرةجء  كاك  بكةمةوة  رون  بؤ  زياتر  بامةبةستةكةمت   -
كة  ماآلنةدان  ئةو  عةودالي  لةسؤراخء  زؤر  واحيد  عوزيرو 
بدؤزرَينةوة  ثَيويستة  ئةوانة  لةراستيدا  كردوون،  هاوكارييان 
هةرهيض نةبَيت بؤ رَيزلَينانيان يان سوثاس كردنَيكيان.. ض جاي 
كةسَيكي وةكو تؤ كةلَيدانء تعزيبيشت لةسةر ئةوة خواردووة. 

- وةآل كةسم نةبيستووةء هيض دةنطء باسَيكي وانةبوو. 
- ئَيستا ئالتاش كةسي كوردي تَيداماوة ؟

- نا ئَيستا كةسي تَيدانةماوة .
- ئارةزوي ئةوة دةكةيت ماَلءمنداَلي ئةنوةر تةيار ببيين ؟

ثَيي  ضاوم  مبايةء  خؤي  ئةنوةر  كاك  دةكرد  حةزم  واللة   -
منداَلةكةشي  بةماَلء  ضاوم  ثَيمخؤشة  بةآلم  بكةوتايةتةوة، 
بكةوَي ..خؤمن ئحتياج نيمءثَيويستم ثَييان نية،بةآلم ثَيمخؤشة 
بيانبينم . ئَيستا كة دةبيستم لةذياندا نةماوة زؤر بَيتاقةمت لةوة. 

- هيض داوايةكت لةحكومةتي هةرَيي كوردستان هةية، نةخري 
خؤمةوةية.  كؤَل  بة  هةروا  بارخؤم  من  نيية،  داوايةكم  هيض  من 
بةآلم حةزدةكةم كة مردم لرية مبنَيذن ئَيستاش كة لرية كاردةكةم 

هةذارييةكةي ئريةم ثَيخؤشرتة لةدةوَلةمةندي شوَينَيكي تر . 
- قايليت ئةم ديدارة بَلو ببَيتةوة؟

وَينةم  نيية  ثَيمخؤش  بةالم  ئاسايية  ببَيتةوة  بَلويش  ئةطةر   -
بَلو ببَيتةوة.

تَيبيين:
رةزامةندي  سةرئةجنام  ديدارة  ئةم  لةئةجنامداني  ساَل   4 دواي   .1

ثيشاندا كة ديدارةكةي بة وَينةي خؤيةوة بَلو ببَيتةوة.
2. يةدوال عةلي موراد زؤر ئارةزووي بوو براو كورةكاني ئةنوةر تةيار 
بةالم  بكةن  ميواندارييةكي  نةبَيت  هيض  هةوملاندا  ئَيمةش   و  ببييَن 

بةهةر هؤيةكةوة بووبَيت ئةوان كةمتةرخةميان نواند. 

لةثةرلةمان  جينؤسايد  تاقانةكاني  مايف  ياساي  ثرؤذة  ثاشئةوةي   
دةرضوو، رازية يوسف ضريؤكي ذياني خؤي بؤئةنفالستان دةطرَيِيتةوةو 

دةيةوَيت دةنطي بطاتة ثةرلةمان و دةلََيت: منيش تاقانةي ئةنفامل .
 رازية يوسف كريم لةدايكبووي سالَي 1٩٨٨ ئةو كاتةي طوندي وةرَي 
كيميابارانكرا ِرازيية هَيشتا لةسكي دايكيدابوو، كة يوسف كةرميي باوكي 
لة ئَيوارةي 1٩٨٨/5/17 بة بؤمبارانةكةي طوندي وةرَي طياني لةدةستدا، 
هةروا ضةند مانطَيك دةبوو لةطةَل دايكي رازيية هاوسةرطريييان كردبوو، 
كة مالَي لةطوندي تومتةي تةنيشت باليسانةوة باري كرد بؤطوندَي وةرَي 

و لةوَي بةطازي كيميايي طياني لةدةستدا.
ِرةجندةراني  كؤمةلَةي  ثَيشمةرطةيةكي  طياني سثارد  يوسف  ئةوكاتةي 
مايةوة  هاوسةر  بَي  قوماو  لَيي  كة  ِرازية  دايكي  بوو،  كوردستان 
هاتةدنياوة  كة  كضةش  بوو،  مانط  ثَينج  سكي  راييةو  بة  بوو  دوطيان 
بةبَينازمايةوةورؤذطارَيكي تاريك ضاوةِرواني بوو، دايكيي شوي كردةوةو 
رازية كةوتة الي نةنكي و لة ئامَيزي ئةودا طةورةبوو، رازيية تاقة مندالَي 
هاوسةرطريي  طةورةبووةو  ئيستا  رازيية  هةرضةندة  بوو،  ودايكي  باوك 
كردووة، بةالم هةر هةست بة دلَتةنطي و بَيباوكي دةكات و لة طوندي 

تومتةي سةربةناحيةي باليسان دةذي.
كوردستان  لةثةرلةماني  ئةنفال  تاقانةكاني  ياساي  ثرؤذة  ثاشئةوةي 
نوسي  لةبارةيةوة  وتارَيكم  من  لةسةردرا  دةنطي  خوَيندرايةوةو 

خؤي  كة  رازية  كرد،  رةخنة  ياسايةم  ثرؤذة  ئةو  وكةموكوِرييةكاني 
ئةطةر  دةلََيت:  ئةنفالستان  بؤ  لةنامةيةكدا  دةزاني  ئةنفال  بةتاقانةي 
مريدي  دايكيشم  ماباية  لةذياندا  ئَيستا  نةيكوشتباو  كيمايايي  باوكم 
نةدةكردةوة و ِرةنطة براوخوشكيشم ثةيدا بوونايةومن تاقانة نةدةبووم 
بوو،  شةهيد  تَيدا  باوكمي  رويداو  وةرَي  لةطوندي  ئةوتاوانةي  بةهؤي 
ئيستاش كاريطةري ضةكي كيمياويم لة سةرة لةوانةية زوومبرم( ثرسيار 
بؤدة  نيم؟  ئةنفال  تاقانةي  من  بؤضي  دةكةم  ثةرلةمان  لةئةنداماني 
بيت حالَةتةكةي من لةبةرضاونةطريَيت. رازية كة وَينةو سورةت قةيدي 
خؤي بؤئةنفالستان ناردووة دةيسةملَينَيت كة تةنيا ماوةتةوة و خؤي 

بةتاقانةي ئةنفال دةزانَيت .

     رازية يوسف كريم:
     ئةي بؤمن تاقانةي ئةنفال نيم؟
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زةنطى  كة  بوو  نيسان  مانطى  رؤذَيكى  عةسرَيكى 
تةلةفؤنةكةم لَييدا، كاتَيك وةآلمم دايةوة دةنطى ذنَيك بوو، 
ووتى تؤ كاك عومةرى كةوةآلمم دايةوة ثاش هةواَلثرسني 
من  فامتةية  ناوم  هاتووم  رؤذهةالتةوة  لة  ذنَيكم  من  وتى 
شارى  لة  بووين  ئؤردوطايةك  لة   1988 ساَل  كة  ذنةم  ئةو 
بكةوَيت  ثَيت  ضاوم  دةمةوَى  بةغدا،  لةخوار  رومادى 
لَيم ثرسى كارةكةت ضية بةمن  بؤكارَيكى ثَيويست كاتَيك 
بووة  رزطارى  لةئةنفال  ثياوَيك  خؤى  كاتى  ووتى:  ئةو 
بة مةزندةى خؤم كاك فةرةجة بؤ ئةو  ئَيمة  هاتووةتة ماَل 
مةبةستة ثَيويستة تؤ ببينم.. منيش سوثاسم كردو وومت 
بةضاوان دَيم دةتبينم.. بةآلم بةهؤى سةرقاَلييةوة نةمتوانى 
زوو بضم بؤالى بؤية جارى دووةم كةتةلةفؤنى بؤكردمةوة 
وومت زؤر باشة بةآلم كاك فةرةج و كاك عوزَير هةردوكيان 
دةطةرَينةوة بؤ كوردستان باشرتة لةطةَل ئةوان بَيم ئةويش 
قايل بوو بةآلم ئةو طرفتى ئةوةى هةبوو كةوا دةطةرَيتةوة 
بؤ كوردستانى رؤذهةآلت و كاتى زؤر بةدةستةوة نةماوة. 
هةرضةندة ئَيمة بةتايبةتى بةهؤى سةرقاَليمانةوة بة يادى 
نيساندا  لةمانطى  نةمانتوانى  ضاالكيةكامنانةوة  و  ئةنفال 
وا  تؤثخانة  فةرةجى  لةطةَل حاجى  بةآلم  ديدةنيان،  بضينة 

رَيككةوتني كة رؤذى 5ى ئايارى ساَل 2013 بضني بؤ ديدةنى 
قادر  ئةمري  لةكاك  هةريةك  سةفةرةماندا  لةو  فامتةخامن 
هؤَلنداو  دادطاى  لة  ئانرات  ظان  فرانس  دؤسَيى  بةرثرسى 
خوشطةزاى  هةم  كة  رؤذنامةنوس  نامؤى  مةمحود  كاك 
ئةنفالكراوة  باوكى  بؤخؤشى  هةم  فةرةجةو  حاجى 
زاوايةكى  ماَل  سةردانى  ضوين  و  بةرَيكةوتني  بةيانيةكةى 
وا  ئَيمة  باريكة..  ئاوارةكانى  لةكةمثى  كرد  فامتة خامنان 
ثَينةناسَينني  فةرةجى  حاجى  يةكةجمار  كة  رَيككةوتبوين 
هةتا نيازو مةبةستى ئةو ذنةمان بؤ روندةبَيتةوة بةآلم سةير 
بوو يةكسةر ئةو كاك فةرةجى ناسييةوةو هيض طومانَيكى 

نةهيشتةوة كة فامتة يةكةم كةس بووة كة بة نانَيكى طةرمى 
تازة لة تةنور دةرهاتوو كاسَيك دؤ كة بةدةستى خؤى ذةند 
لة ثياوَيكى ترساوو شةكةت و شَلةذاوى  بووى ثَيشوازى 
تؤثخانة(  )فةرةجى  ترسناك  كؤمةَلكوذييةكى  دةربازبووى 

كردووةو مةردانة ثَيشوازى لَيكردووة. 

فامتة ذنَيكى تةمةن )57( ثةجناوحةوت ساَل دامةزراوة، 
و  هةستيارى  بة  زؤر  و  سوروسثى  ثؤشى  رةش  ذنَيكى 
دةكات،  بةرامبةرةكةيدا  لةطةَل  هةَلسوكةوت  بةرَيزةوة 
بوو  ثَيويست  لةكوَى  وةآلمدةداتةوةو  خؤى  لةشوَينى 
قسةكردنة،  لةسنورةكانى  ئاطاى  هةميشةى  و  ثَيدةكةنَى 
لةسةرةتاى جةنطى ئريان عرياقدا سنورةكةيان كةوتووةتة 
ناوضةي  خةَلكى  جةنط  جةنطةكةوة،  هةردوبةرةى  نَيوان 
ماَل  تؤثةكان  زرموكوتى  ئاطرو  لةذَير  ناضاركرد  زةهاوى 
بةناضارى  ثَينةطرياو  خؤيان  ضيدى  بةجَيبهَيَلن،  وحاَليان 
بةشَيكيان بةديوى عرياقداو بةشَيكيشيان بةرةو قوآليى ئريان 
رؤيشنتء خؤيان لة ئاطرى جةنط دورخستةوة، ثاشئةوةى 

فامتة فةحتوآل حممةد 

يةكةمني فرياد ِرةسى فةرةجى تؤثخانة 
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لة  وهةندَيكيشيان  عةربةت  الى  دسكةرةى  لة  ماوةيةك 
حكومةت  دواتر  طريسانةوة  قؤرةتوو-   - مةيدان  ناحَيى 
طواستنيةوة بؤثارَيزطاى رومادى و لةوَى كةمثَيكى لةسةر 
بة  دةستيانكرد  خؤيان  ئيرت  كردنةوةو  بؤ  ئاَلتاش  ئاوى 
ئريان  جةنطى  وةستانى  تةنانةت  دروستكردن،  خانوو 
سةرماَل  بضنةوة  ئةمان  ئةوةى  مايةى  نةبووة  عرياقيش 
كة  ئاَلتاش  كةمثى  بونى  بَيت  هةرضؤنَيك  خؤيان،  حاَل  و 
رؤذهةآلت  كوردانى  ئاوارةكانى  نيشتةجَيكردنى  شوَينى 
بةالى  ئةنفالدا  كؤمةَلكوذى  لةكاتى  مايةى خري  بووة  بوو، 
كةمةوة ببَيتة دةروازةى رزطاربوونى دوو شايةحتاَل طرنطى 
ئةو كؤمةَلكوذييةى ئةوسا كةس ثَييى نةدةزانى و ئةمِرؤ 
هةموو دنيا لَيى ئاطادارة لةناو ئةو كةمثةشدا خانةوادةى 
بةردةكةوَى  بةثلةى يةكةم شانازيى ئةوةى  فامتة فةحتوآل 
ِرةسى فةرةجى تؤثخانة هةروةها  فرياد  بووة يةكةمني  كة 
مريدةكةى بةناوى عةبدول رةزاق عةل يةناخ1 كة بةداخةوة 

ئةوان  نةدرَيتةوة كة  لَيك  وا  بؤئةوةى  بووة  )يةناخ(  ناوى  باثريةى عةبدوالرةزاق   .1
ئةو  كةسايةتى  زؤر  و  دةذين  شارةزور  لة  تايةفةيةكن  يةناخيةكان  ضونكة  يةناخني 
كة  ئاماذةية  جَيطةى  هةلَطرتووة.  يةناخييان  نازناوى  بةوتايةفةية  سةر  ناوضةيةو 
رؤذانة  كة  هةبوو،  خؤى  ئؤتؤمبيلى  ئةنفالدا  كاتى  لة   1988 ساىَل  ِرةزاق  عةبدول 
بةوةرقةى رَيطة ثَيدان بؤى هةبوو ماوةى 8 سةعات بضَيتة لة كةمثةكة بضَيتة دةرةوةو 

بةكرَى ئيشى ثَيبكات و بذَيوى ماَل ومنداىَل خؤى ثَي ثةيدابكات.
ئةوان  كة  نةدرَيتةوة  لَيك  وا  بؤئةوةى  بووة  )يةناخ(  ناوى  عةبدوالرةزاق  باثريةى   
ئةو  كةسايةتى  زؤر  و  دةذين  شارةزور  لة  تايةفةيةكن  يةناخيةكان  ضونكة  يةناخني 

ناوضةيةو سةر بةوتايةفةية نازناوى يةناخييان هةلَطرتووة. 

ئَيستا كؤضى دوايى كردووة. 

نةريتى  سةرثؤشَيكى  و  رةشثؤش  بةجلَيكى  كة  فامتة 
كوردانى رؤذهةآلتةوة هاتة ثَيشوازيان هةر زؤر زووحاجى 
فةرةجى ناسييةوة، دواى بةخريهاتن بَى ئةوةى ثرسيارى 
بةوة  يةكةجمار  كردةوةو  قسةى  دةرطاى  بؤخؤى  لَيبكةين 
دةستى ثَيكرد اليةكى سةرثؤشةكةى وةك ئةدةب نواندنَيك 
خستة سةردةمى و ووتى كة تؤ هاتيتة حةوشةكةمان من 
ثَيضابووت..  بوو  بريندار  قاضيشت  تةنانةت  دةكرد،  نامن 
ووتى:  ثشرتاستكردةوةو  قسةكةى  فةرةجيش  كاك 
ناضار  لةثَيدانةبوو  ثَيآلوم  لةبةرئةوةى  نةبووم  بريندار 
ثَيببةستم  قاضمى  دابنَيم  لةبةرم  ذَيرةوةم  فانيلةكةى  بووم 
قاضم  حاَلةشةوة  بةو  بةآلم  بةرَيطادا  بِرؤم  بتوامن  بؤئةوةى 
هةر بريندار ببوو. وتى تؤراست دةكةى بةآلم ئةوة بةفيشةك 
لةطةرما  ضونكة  بوو  بَيثَيآلوى  هى  بةَلكو  نةبووم  بريندار 
لةناو سةيارةكة دام كةند بوو كة داشيان بةزاندم بؤ طوللة 
باران كردن ئيرت ثيآلوم بؤضيية!! ثاشئةوةى كاك فةرةج و 
فامتة خان لة يةكرتى دَلنيابوون ئيرت كةوتنة طريانةوةى ئةو 
يادةوةريية تاَلة بؤية من بؤ ئةوةى نةمبة مايةى ثضراندنى 
رَيكخراوو  ديدارَيكى  دةستبةردارى  يادةوةرييةكةيان 
بؤ  ظيديؤكةم  كامرياى  هةروا  قامتةو  لةطةَل  بووم  تايبةت 
دانان، بؤية ئةوةى لرية دةخيوَيننةوة ديدارَيكى رَيكخراونية 
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هَيندةى ثيشاندانى ئةو ئةو دانيشتنةو طواستنةوةى ئةو 
يادةوةرييةي دةربازبوويةكى كؤمةَلكوذى ئةنفال و ذنَيكى 

خؤرهةآلتيية كة يةكةمني ذةمة خواردنى ثَيطةياندووة. 

فامتة خان من زؤر سوثاسى تؤ دةكةم ضونكة لةراستيدا 
تؤ منت دؤزييةوة نةك من تؤم دؤزيبَيتةوة. 

ئةطةر خؤت بناسَينيت؟

فامتة فتح اللة حمةمةد 

ساَل ضةندبوو كة ئاوارةى عرياق بوون و ساَل ضةند بوو 
ضوونة رومادى؟ 

بةخوا نازامن ساَل ضةند بوو بةآلم سةرةتاى جةنط بوو.

كةواتة بةهؤى جةنطةوة ئاوارة بوون؟

نَيوان  ئَيمة خةَلكى ناوضةى جوانرؤين كةوتبووينة  بةَلَ 
ذيامنان  و  دةهات  بؤمان  هةردوال  تؤثى  جةنطةكةوة 
ئاوارةى  ئَيمة  ئيرت  هات  سةربازيش  هريشي  كة  نةمابوو، 

ئةمديوبووين. 

يةكسةر برديانن بؤ رومادى؟

ناوةآل ماوةيةكى زؤر لرية لة دسكةرة بووين.

ماوةى ضةند؟ ساَلَيك دوو ساَل ضةند؟

دوو ساَل بوو 

هيض  مةيدان  بؤ  بردبوو  هةندَيكيشتانيان  ئةوَى  بؤضى 
هؤكارَيك هةبوو؟

نازامن بةآلم ناوضةكةى خؤمشان هةروا لةوديووى شاخى 
بةمؤوة لة ديوى ئريان. 

ئةى كةي برديانن بؤ رومادى؟

ئيرت ساَل  بووين  لةكوردستان  لرية  دوساَل  هةروا  بةخوا 
بؤ  ئؤردوطايةكيان  لةوَى  رومادى  بؤ  برديانني  بوو   1982

كردينةوة لةسةر ئاوى ئاَلتاش. 

لة ئاَلتاش ضؤن و بةضى ذيانتان دةطوزةراند؟

وةآل من شوةكةم سةيارةى بوو جارجار بارى باردةكردو 
دةبوو  بوو  ناخؤش  زؤر  ذيامنان  بةآلم  دةذياين.  هةربةوة 
ديوى  لةو  خةَلك  زؤرجاريش  دةرةوة  بضينة  بةوةرقة 

ثارضة  بؤ  جةزيرانة  ئةو  بؤ  دةرةوةو  دةضوونة  تةلةكةوة 
فرؤشنت، ثؤليسيش دةهات دةيطرتن و لَيي دةدان ذيامنان 

خؤش نةبوو.

رومادييةوة  لةشارى  ثارَيزطاكةوة  لة  ضةندَيك  ئاَلتاش 
دورة؟

بةخوا رةنطة بةسةيارة نيو سةعاتَيك ببَيت.

ثَيشئةوةى عرياق بروخَى دةتانزانى لة رومادى تاوانى وا 
طةورة لةنزيكتانةوة رويداوة؟

ئةنفال  كوردستان  دةمانزانى  بةآلم  نةماندةزانى  نةوةآل 
دةكرَى و كيميايى لَيداوة.

نامةبةستم تاوانى كؤمةَلكوذييةكةى ئةنفال دةلَيم.؟

نا نةماندةزانى.

دةكرا  ئةنفال  باسى  راطةياندن  و  كةلةتةلةفزيون  دوايى 
ئةنفال  ماَلتان  هاتووةتة  ثياوةى  ئةو  نةهات  بةبريتاندا 

بووبَى و ئةوكاتة نةتان زانيبَى؟

ناوةآل بةخةياملاندا نةهاتووة.

تؤضؤن زانيت كةوا من ئةو ثياوة دةناسم كة تؤ هاوكاريت 
كردووة؟

كةِرؤذَيك  باسكرد  بؤمان  هاديية  ناوى  هةية  كوِرَيكمان 
و  ثةرَيشان  بووةو  ثةتى  ثاى  ماملان  هاتووةتة  ثياوَيك 
نةطبةت بووة، هادى ووتى دةى توخوا حمبةتتان ضؤن بوو 
نةمايةوة  زؤر  بةآلم  بووة  بؤى  وةآل حمبةمتان  ومتان  بؤى 
وةآل كوِرَى ترمان هةية وةك هادى ئَيمة خوشكَيك يةدوآلمان 
بؤى داواكردووة، رؤذَيك لة ماَلةوة دانيشتبون باس ئةنفال 
بؤ هادى كردبوو، هاديش ووتبوى دةبرا ئةو جةرةيانةى بؤ 
منى باس دةكةى دايكم هةمان شتى بؤم باسكردووة، كة 
ثياوَيك ضووةتة ماملان دايكم نانى ثَيىداوة ئيرت كة ئيدوآل 
ثرسيارى كرد ووتى: دادة فامت جةرةيانَيك ئاوا هةية كةس 
هاتووةتة ماَلتان وةختَيك ئَيمة لةئاَلتاش بووين؟ منيش ومت 
باسكرد  بؤيم  ئَيوةى دةكةم  بؤ  وا  باسةى  ئةم  ئيرت  ئابووة 
ئيرت وتى وةآل من ئةزامن ئةو ثياوة جةرةيانى )بةسةرهاتى( 
زؤر  ئةو  ناكةيت  كاك عومةر  لةطةَل  بؤ قسةيةك  تؤ  ضيية، 
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ئةو  نيية  ئةنفال  ثياوة  ئةو  دةَلَ  كَى  دةزانَى  لةئةنفال 
نايناسَى؟

ئةى كَى ذمارة تةلةفؤنى منى دابةتؤ؟

هةر ئةو ثَييدام ووتى قسةى لةتةكدا بكة بزانة ضى ئَيذَى 
ئةو زؤر لةوبارةيةوة ئةزانَى؟ 

يةكةم جار كة كاك فةرةج هاتة ماَلتان بريت ماوة دةتوانى 
بؤمان باس بكةيت؟

فامتة يةكسةر رووى كردة كاك فةرةج و قسةكانى بؤ ئةو 
كرد نةك بؤ كامرياكةمان، وتى يةكةجمار كة هاتيتة حةوش 
نةمزانى هةتا هاتيتة ماَل من ئةو وةختة نامن دةكرد وةختَيك 
نةبوو  ثياوةكةيشمان  سةرم هةَلربى و بةخريهاتنم كرديت 
فةرمووم  دةكرد،  ئاوات  ئةثَيضايةوةو  هةر خؤت  تؤ  لةماَل 
طةرةكمة  ماَلةوة  نايةمة  دةتوت  هةر  تؤ  ماَلةوة  بؤ  كرديت 
بِرؤم ثةلةمة، ئيرت لةو كاتةدا ثياوةكةش هاتةوةو2 خوَلقى 
كرديت من طةرةكم بوو نانى نيوةِرؤت بؤئامادة بكةم، بةآلم 
تؤ هةر ئةتووت ثةلةمةو دةِرؤم و ووتت نانَيكى طةرمم لةوة 
بدةرَى بةزيادبَيت، عةجةلةمة دةِرؤم تؤ هةر ئةوةت دةوتةوة، 
منيش دوسَى نامن خستة بان سينيةك و نةبَى بةبَى ئةدةبَى 
مانطايةكمان بوو مةشكةكةم ذةندبوو نان و دؤم بؤ دانايت، 
ئيرت كةويستت بِرؤيت لةبةرئةوةى ثات ثةتى بوو بريندار 
بوويت نازامن بريت ماوة يان نا كة ثياوةكةم ثَيتى ووت: ئةو 
ثَيآلوانة بكةرةثَيت، هةتا ئينطةيكيشت تَيكرد ثات ثيشان 
نةدا ووت ثَيم بريندارة، زانيمان ثات ثةتيةو بريندارةو فرة 
نارةحةتى جا ثياوةكةمان كةمَيك سةرناس بوو، زانى كةتؤ 
من  ئةطةر  ووتى  رؤيشتى  تؤ  كة  هةية  خراثت  حاَلةتَيكى 
ئَيستا بيبةم خةَلك من دةناسَى دوايى ئيستخبارات و ئةمن 
كَيشةى بؤ دروست دةكةن رةنطة بؤى بطةِرَين، لةبةر تؤى 
رةنطة حاَلةتةكةى  ووتى  لةبةر خؤمان شووةكةم  نةك  بوو 
فةرةج  كة  كراوة  لةوة  باس  ؤضيشدا  ئَيست  ميدَل  لةكتَيبةكةى   .2
ضووةتة مالَةكة ثياوةكة لةماَل نةبووة بةآلم لةو راثؤرتةدا واباسكراوة 
كة ثياوةكةى دواى ناخنواردن هاتووةتةوة بؤ مالَةوة بةآلم ئَيستا رونرت 
خولَقى  لةطةرمةى  نةخواردووة  نانى  فةرةج  هَيشتا  كة  دةردةكةوَى 
فامتةى هاوسةريدا ثياوةكةش بةسةردا هاتووةتةوةو ثَيكةوة خولَقيان 
كردووة. هةرضةندة ئةوكاتة هاوكارييةكى ئةوتؤى فةرةجيان نةكردووة 

بةآلم رَينوَينى و نانثَيدانى بةتةواوى جيطةى سوثاس ثيزانينة.

خراث بَيت و حكومةت بة دوايدا بطةِرَى كة تؤ وتت دةِرؤم 
ثياوةكةم جوتَيك )كةوش(3 ثَيآلوى بؤ هَيناى ووتى كاكة 
ئةمانة بكةرة ثَيت ئيرت بانطى كردة ئةو كوِرةى ئامؤزايةى 
)بةدرَيذايى ئةوكاتانةى كة فامتة قسةى بؤ دةكردين كاك 
بةبزةيةكةوة  جارجاريش  و  شَلةذاوةوة  بةرةنطَيكى  فةرةج 
بؤالى  ئاوِرى  جاربةجارَيكيش  دةكردو  فامتةى  سةيرى 
ئَيمة دةدايةوةو سةرَيكى رةزامةندى بؤ دةلةقاندين وةك بة 

ئاماذة ثَيمانبلَيت قسةكانى تةواون.( 

بةهةمووى ضةندَيك لةماَلتان مايةوة؟

بةهةمووى ضارةكة سةعاتَيك هةروا 15 دةقةيةك مايةوة 

وانيية خاَلة فةرةج؟

ئةزامن  مامةوة  لةماَلتان  ضةندَيك  نية  بريم  بةخوا  فةرةج: 
نةماوة ضةند  بريم  مانةوة  بؤ  بةآلم وةآلهى  نانةكةم خوارد 

مامةوة.

ووتى  دوبارةكردةوةو  قسةكانى  ديسانةوة  ووتى  فامتة 
بةس ئةم فرة ئةترسا، ضونكة ثياوةكةمشان لةماَل نةبوو. 
ئةويش نةيدةويست بَيتة ماَلةوة ضةندَيك خوَلقم كرد ويستم 
نانى بؤ حازر بكةم ووتى نان حازرمةكة لةو نانة طةرمة دوو 
نامن بدةرَى زؤر مةمنوون دةمب ئيرت دوونامن لةطةَل كاسَيك 
كاك  هاتةوة.  ثياوةكةشم  نةبرد  زؤرى  بوو  باش  بؤدانا  دؤ 
راست  دةيطووت  ئَيمةو  دةكردة  روى  خرياخريا  فةرةجيش 

دةكات وابوو. 

لةفامتةم ثرسى ئةى ئةطةر ئةو زؤر دةترساو بةبريندارى 
ثياوَيكى  كةوا  نةدةترسايت  خؤت  تَيطةيشتبوويت 

نةناسراو بةوحاَلةوة هاتووةتة ماَلتان؟

بوو  نزيك  لَيمانةوة  جادةكة  ضونكة  نةدةترسام  نةوةآل 
ترسَيكى  يان  كردبَيت  فريارى  عةسكةربَيت  رةنطة  وومت 
هةر  دوايش  بةآلم  نةدةترسام.  بؤية  ئاواية  شتَيكى  هةية 
لةناو خؤمان بامسان دةكرد شووةكةم فرةجار خةفةتى لَيى 
دةخوارد دةيطووت ضؤن ئةو ثياوة لَيقةوماوةم طلنةدايةوة 

هةر  ئَيمة  لةمةوال  ئيرت  بؤية  كةوش.  دةلنََي  ثَيلو  بة  رؤذهةالت  كوردانى  بةزؤرى   .3
لةبرى كةوش ثَيآلو لة شوَينى بةكار دةهَينني.
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مبزانيباية ثارةى ثَيية يان نا، ضونكة )شووةكةم4 زؤر وةجاخ 
بوو( " كةسَيكى خانةدان بوو" هةميشة بؤى ناِرةحةت بوو لة 
بريى نةدةضووةوة. ئةميش زؤر دةترسا بؤية نةوةستا هةتا 

فكرى ئةوة بكةين بزانني ثارةى ثَيية يان نا. 

زؤر  كردووة  ئَيوة  بؤ  خريم  دوعاى  هةميشة  من  فةرةج: 
زؤر  زؤر  شادبوومةوة  بةديدارتان  كة  خؤشحاَلبووم  زؤر 
نانة طةرمةتدا بةمن  مةمنونتان بووم ئةو وةختةى تؤ ئةو 

سَى رؤذ بوو نامن نةخواردبوو.

فامتة دةى فايدةى ضى كةى دانيشتى خواردنَيكى باش 
خبؤيت و خزمةتَيكى باشت بكةين.

فةرةج: دةى ئةوكاتة زروفةكةى زؤر خراث بوو، وةزعةكةم 
ئاوابوو مريدةكةشت زؤر دةترسا ناهةقيشى نةبوو، خؤميش 
زؤر دةترسام. هةلومةرجةكةى زؤر ترسناك بوو هةرضةندة 
من راستيةكةشم بة ئَيوة نةووت بةخوا بيانزانياية نةك ئَيوة 
لة كةركوكيش بيانزانياية لةهةر ماَلَيكم ماَلةكةشيان ئيبادة 

)كؤمةَلكوذ( دةكرد.

كوِرى ئامؤزاكةى ناوى ضية؟ 

وةآل كةريى ناو بوو.

كةريم لةذياندا ماوة؟

منداَل  دوسَى  لةبةريتانياية.  وا  ئَيستا  ماوة  شوكر  بةَل 
بوو ضاويان تةواو نةبوو بةهؤى ئةوانةوة حتالف بردنى بؤ 
بةريتانيا ئيرت لةوَى ئةوةيان بؤ رونبووةوة كة ئةو منداآلنة 

بيناييان هةرنيية. ئَيستاكة وان لةوَى.

ئيرت كةريى بؤضى بانط كرد بؤئةوةى ضى بكات بؤ كاك 
فةرةج؟

مريدةكةم ثَيى طووت: كةريم ئةم ثياوة ئةترسَى نةيبةيت 
ئةو  بؤ  بيبة  عةرةبةكانةوة٥  ماَلة  لةالى  سةيتةرةكة  بؤالى 

شووةكةم  يان  )شوو(  دةلنَي  هاوسةرةكانيان  بة  ذنان  رؤذهةالت  كوردستانى  لة   .4
لةبرى مرَيد يان مرَيدةكةم.

5. مةبةست لة مالَة عةرةبةكان ئةو خانووة تاك وتةرايانة بوون كة هاوشان و نزيكى 
كةمثى ئالَتاش بوون كة كوردةكانى رؤذهةآلتى لَينيشتةجَى بوون، جَيطةى ئاماذةية 
هةم واحيد حةمةسةعيد عةبدول و هةم ئةنوةر تةيار كة لةكؤمةلَكوذييةكةى بيابانى 
لة  بةختى  واحيدة  هةرضى  طريسابوونةوة  لةوَيدا  ببوو  رزطاريان  بةبريندارى  رومادى 
ئةنوةر تةيار باشرت بووة ضونكة بؤماوةى دوو رؤذ مالََيكى عةرةب دالَدةيان دابوو، 
هيض  نةضووبووة  ئةنوةرتةيار  بةآلم  بوو،  تةداويشيانكرد  ثَيدابوو  نانيان  جطةلةوةى 

ديوى سةيتةرةكة با سوارى سةيارةى رومادى بَيت. 

كة لة حاجى فةرةجم ثرسي ئايا ئةوةت برية؟ 

بة رووخؤشى و ثَيكةنينةوة ووتى بةَلَ ئةرَيوةآل وابوو. 

وتى  هاتةوة  كةريم  ووتى  قسةكانيداو  بة  درَيذةى  فامتة 
بوو  لَيى  ضاويشم  سةيتةرةكةو  ديو  ئةو  طةياندمة  مامة 
رؤيى  جا  ووتى  ثياوةكةم  بوو  رومادى  سةيارةى  سوارى 
كةريم ووتى بةَلَ رؤيى ئيرت ئةوسا زياتر ثةشيمان بووينةوة 
نا؟  يان  ثَيية  ثارةى  بزانني  لةوةنةكردووةتةوة  فكرمان  كة 
ثياوةمان  ئةو  بؤضى  خةيآلمتان  ختورةو  هةربووة  ئيرت 

طلنةدايةوةو نةمانزانى ثارةى ثَيية يان نا. 

ئةوة هةتا كةى بووة جيطةى ختورةو خةياآلتى ئَيوة؟

بامسان  هةر  ئَيمة  مانط  ثَينج  ضوار  هةتا  بةخوا  قةسةم 
دةكرد و خةفةمتان لَيى دةخوارد. ئةم ثياوة ثَيى ثةتى و 
هةتا  هالة خةياملداية  هةميشة  من  بوو  و خةفتبار  برسى 
ئَيستاش خوا ئاطادارة. ئيرت باشبوو نةكةوتةوة دةست ئةو 

زاملانة بةخوا بةكةوتايةتةوة دةستيان طرفتاريان دةكرد. 

ئَيوة دةتانزانى كورد ئاواى بةسةرهاتووة؟ 

و  دةكرَى  ئةنفال  كورد  ئةمانزانى  نةماندةزانى  ضؤن 
كيميايى باران دةكرَى ضؤن نةماندةزانى 

بةآلم بريتان لةوة نةكردووةتةوة كورد ئاوا بةو ئةندازةية 
دةكوذرَى و لةنزيك كةمثةكةى خؤشتانةوة ئةو كؤمةَلكوذيية 

هةية؟ 

نةوةآل ئةوةمان نةدةزانى 

دواى ئةوة كة زانيتان كورد ئةنفال دةكرَى بةخةياَلتاندا 
لةو  بَيت  يةكَيك  ماَلتان  كةوتة  رَيي  ثياوةى  ئةو  نةهات 

كةسانةى ئةنفالكراوةو دةربازبووة؟ 

نةوةآل بةخةياملاندا نةهات ئةو ثياوة لةوانة بَيت.

ئةى ئَيستا دةزانى كة جةرةيانى كاك فةرةج ضيية؟

ئةرَيوةآل دةزامن.

مالََيك و لة خانوويةكى ضؤلَدا خؤى حةشاردا بوو، لة رؤذى دووهةمدا ئةويش توشى 
ببوو بةدووكوردى ناوكةمثى ئالَتاشةوة ئةو دوكوردة يةكَيكيان يةدوآل عةىل مراد( بووة 
هاوكارييةكى كةمى كردبوو. ديدارى درَيذم لةطةَل يةدوآلعةىل مراد كردووة بةآلم هَيشتا 

بآلوم نةكردووةتةوة. 
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دةزانى لةكوَيوة رَيى كةوتووةتة ماَل ئَيوةو تؤش يارمةتى 
ض ثياوَيكى ستةملَيكراوت داوة.؟

بةَلَ لةدةست ئةو حكومةتة زاملة رزطارى بووة.

لةوة زياترم مةبةستة ئايا تؤ دةزانى لة كوَيوة هاتووةتة 
ماَلتان.؟

ويستويانة  كةندووةو  ضاَليان  دةزامن  ئةوةش  بةَل 
بيانكوذن. 

من حةزدةكةم وردتر بيزانيت با حاجى خؤى بؤت باس 
بكات بةآلم ئةوة بزانة لةناو 500 ثياودا تةنها ئةم دةربازبووة 
دةربازبووةش  تاكة  ئةو  كوذرابوون  هةموويان  تر  ئةوانةى 

تؤ نانت ثَيداوة دةمةوَى ئةوة بزانيت.

فامتة زؤر بةترسةوة باوكةِرؤ باوكةِرؤ لةوزوملة.

تؤ  كة  بيزانيت  خؤشتة  مافى  بيزانيت  ثَيمخؤشة  هةر 
شةرةفَيكى  ئةوة  ضونكة  بكةيت،  بةخؤتةوة  شانازى 
لةهةفتةى  خانةوادةكةتان.  بؤ  و  خؤت  بؤ  طةورةية 
ئَيمة   2013/5/6 رَيكةوتى  شةممة  رؤذى  رَيك  داهاتوشدا 
دةخةين سةد  رَيك  فةرةج  بؤحاجى  تايبةت  ثَيشوازييةكى 
كةسايةتى بانطهَيشت دةكةين طةورةمان دةكةيت كة يةكَيك 

لةو كةسايةتيانة بةرَيزت بيت. 

طةورة  خواى  كردن  فةوتى  وةك  بكات  فةوتيان  خوا 
بةفرياى كةوتووةو نةجاتى داوة.

حاجى ئَيستا تؤ هةستت ضيية؟

بةفريام  ماَلة  ئةم  رؤذَيكدا  لة  بةخوا  خؤشحاَل  زؤر  زؤر 
نةخواردبوو  نامن  هيض  بوو  تةواو  رؤذى  سَى  كة  كةوتوون 
نةشلَيم  ئةوةتا  بوو.  طرنط  زؤر  زؤر  بؤمن  دؤية  نانء  ئةو 
ثياوةكةشى  بوو  مةردانة  زؤر  ئافرةتَيكى  رووة  لة  خؤى 
كاكة  ووتى:فةرموو  كرد  يةكسةر خوَلقمى  نةبوو  لةماَلةوة 
برية ماَلةوة ئافرةتَيك لةناو عةشايةرداو بةو شَيوةية من زؤر 
زؤر دةستخؤشى لَيدةكةم، روسثى بَيت ئينشااللة لة دنياو 

لةقيامةت من زؤر زؤر مةمنونيامن. 

ئَيستا تؤهيض طومانت نية لةوةى ئةو ئافرةتة بةهاناتةوة 
هات ئةم ذنة )فامتة خان( بووة؟

شَيوةكةى  ذورةوة  هاتينة  قاثييةوة  لة  كة  هةر  نةوةآل 
سوروسثيةكةى  و  باآلبةرزييةكةى  ثَيشضاووم.  هاتةوة 

هاتةوة ثَيشضاوم.

ئةوكاتةش جلوبةرط ء سةرثؤشةكةى هةروةك ئَيستاكةوا 
بوو؟

بةخوا ئةوةيامن بري نيية.

فامتة : هةروا بووم وةك ئَيستا. 

ماَلةكة  لة حةوشةى  كرد  تةواو  ديدارةكةمان  ئةوةى  ثاش 
ثَيكةوة ضةند وَينةيةكمان كردو ماَلئاوايان كرد. 
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ناوى سيانى خؤتء لة ساَل ضةند لة دايكبوويت؟
ناوى تةواوم بورهان بةكر مةجيد لةساَل 1972 لةطوندى عةزيز قادرى 
عةزيز  طوندى  مناَليشةوة  لةتةمةنى  لةدايكبوومء  كفرى  قةزاى  سةربة 

قادرمان جَيهَيشتووةو لة طوندى هةزاركانى نيشتةجَيبووين..
هؤكارى ضونتان بؤ طوندى هةزاركانى ضييةو بؤضى طوندةكةى خؤتان 

جَيهَيشتء طوندَيكى ترتان هةَلبذارد؟
لةِراستيدا بةهؤى هةذارييةوة ساَل 1975 -1976 طوندى عةزيز قادرمان 
بةهؤى  كات  ئةو  ضونكة  هةزاركانى.  طوندى  بؤ  ضوين  بةجَيهَيشتء 
شَيخ حوسَينى هةزاركانى ئةو طوندة ئاوةدانء خةَلكةكةشى طوزةرانء 
هؤكارَيكى  بوو.  باشرت  قادر  عةزيز  طوندى  لةطةَل  بةبةراورد  بارودؤخى 
حوسَينى  شَيخ  دةروَيشى  كةباوكم  ئةوةبوو  طواستنةوةيةش  ئةو  ترى 

هةزاركانى بوو، بؤية ئةو طوندةمان بةجَيهَيشت..
 لةكاتى شااَلوى ئةنفال تؤ لةكوَى بوويتء بةض كارَيكةوة خةريكبوويت؟

من لةذيامندا هةميشة شوانكارةبوومء بةتايبةتيش شوانى ماَل شَيخ 
حوسَينى هةزاركانى بوومء زياترلة 150 سةر مةِرم البوو.

 باسى ضؤنيةَتى دةستطريكردنةكةى خؤمتان بؤبكة؟
وةالم: ئةو رؤذةى كةخةَلك لةاليةن سوثاو جاشةوة لةهةزاركانىء ملة 
مةِرةكامن  لةهةزاركانى  منيش  دةكرا،  دةستطري  تر  طوندةكانى  سورةو 
دةركردو دةرضووم بؤئةوةى تؤزَيك لةسوثاو جاش خؤم دوورخبةمةوةو 
بةرةو كةالر رابكةين، بةاَلم هةر لةنزيك هةزاركانى لةاليةن جاشءسوثاى 
شوانى  ضةندين  لةطةَل  مةِرةكةم  رانة  خؤمء  دةستطريكرامء  رذَيةوة 
بؤنزيك طوندى حاجى عةواد  براين  مااَلتةكانيانةوة  تر.بةخؤيانء مةِرو 
كةضةندين سةربازو جاشى لَيبوو،رؤذَيكى يةكجار ناخؤش بوو هةرطيز 
ئةو  بةسةردَيتء  ضى  ئَيمة  ضارةنووسى  وةسفناكرَيت،نةمشاندةزانى 
كةسوكارةشم كةهةشت كةس بوون دةستطريكراون لةطوندى هةزاركانى 

ضييان بةسةرهاتووةو بؤكوَييان بردوون.
 دواتر ئَيوة ضؤن ئازاد كرانء رَيطةيان ثَيدان بةرةو كةاَلر بِرؤن؟

عةواد  حاجى  لةطوندى  شةوَيك  ئةوةى  هةية،دواى  ضةندهؤكارَيك 
لةاليةن سوثاو جاشةوة دةستطريكراين، لةكاتى دةستطري كردنى ئَيمةش 
ئَيمة  دةستطريكردنةى  لةو  ئاطاى  جاف  سةعيد  بةناوى  موستةشارَيك 
ئةوة  بةهؤى  رزطاربكات،لةوانةشة  ئَيمة  دةدات  ئةوة  هةوَل  دةبَيتء 
سةيارةو  رةتَلة  جاشةكانء  سوثاو  هةملةتةى  لةو  دابِراين  ئَيمة  بوبَيت 

بورهان بةكر مةجيد لةدايكبووى ساَل 1972 
ى طوندى عةزيز قادرة سةر بة قةزاى كفريية.

لة  ئةندامانيان  ذمارةى  كة  خانةوادةكةي 
تةنها  ئَيستادا  لة  بةاَلم  ثَيكهاتبوون،  نؤكةس 
تاقانةكانى  لة  يةكَيكة  لةذيانداماوة،  خؤى 
تا  هةزاركانىء  طوندى  هاتونةتة  ئةنفال، 
قؤناغى سَيى شاآلوى ئةنفال لة طةرميان لةو 
لة  باس  تاقانةية  بورهانى  ماوةتةوة.  طوندة 
كةضؤن  دةكات  خؤى  دةربازبوونى  ضؤنيةتى 
طلةيى  هةروةها  بووة  ِرزطارى  بةِرَيكةوت 
هةوَلَيك  هيض  ئَيستا  هةتا  كة  دةكات  ئةوةش 
ئةنفال  دؤسيةى  تؤمةتبارانى  بؤئةوةى  نيية 

بدرَينة دادطاوسزاى خؤيان وةربطرن. 
تاقانة  بةكرى  بورهان  ديانةيةدا  لةو  هةر 
وةاَلمى ضةند ثرسيارَيكى طؤظارى ئةنفالستان 

دةداتةوة:

ديدار:مسكؤ سابري
شوَين : طردى توران

كات: 2014/2/20 كات 4:30 

دواى ئةوةى كةسوكارم ئةنفالكران  لة طوندَيكى عةرةب ماوةى 20 ساَل بووم بةشوان 
تاقانةي ئةنفال:
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تر،  كارَيكى  دوركةوتينةوة،هةروةها  تراكتؤرانة  مةكينةو 
ء  دةناسى  ناوضةيةى  ئةو  دياربوو خةَلكى  سةعيد جاف 
كردنى  بؤئازاد  تريش  هؤكارَيكى  بوو،  طةرميانى  ئةويش 
لةطةَل  موستةشارة  ئةو  خزمَيكى  ضةند  كة  ئةوةبوو  ئَيمة 
بؤيةوةئةو  رؤذ  بؤيةدةمةوبةيانى  دةستطريكرابوون  ئَيمة 
دوورخستةوة  رةباية  لةو  سةربازةكانى  موستةشارة 
كةئَيمةى تَيدا بةندكرابوو، ئَيمةش لةطةَل دووركةوتنةوةى 
لةطوندى  جَيهَيشتء  بةثةلة  ناوةمان  ئةو  سةربازةكان 
رانة  هةموو  ئازادكرانء  شوانةكان  هةموو  عةواد  حاجى 
مةِرةكانيشمان لةطةَل خؤمان هَيناو ئةو شوَينةمان بةثةلة 
بةجَيهَيشت. بؤية ئةوة شتَيكى باش بوو، هةموومان ئازاد 
بؤئةوةى  كةالر  ليواكةى  دةبردة  ئَيمةيان  ئةطينا  كراين، 
كةسوكارةكامنان  وةك  بكرَيني  تر  بةخةَلكةكةى  تَيكةَل 

ئةنفال دةكراين.
رادةستى  مةِرةكةم  رانة  تةواوى  بةناضارى  دواتريش 
بةعس  رذَيى  لةترسى  خؤشم  كردةوةو  خاوةنةكةى 
لةطوندى سةيد لةالى سةيد مدري بووم بةشوانء نزيكةى 

20 ساَل مامةوة لةو طوندة.
خةَلك  دةستطريكردنى  بينىء  ضيت  شااَلوةكة  لةكاتى 

لةاليةن جاشء سوثاوة ضؤن بوو؟
ديةنانةى  ئةو  بةاَلم  بووم  مناَل  بةتةمةن  ئةطةرضى   
كةهَيشتا لةيادم ماوة، لةماوةيةكى كةمدا زؤر بةثةلة جاشء 
سةربازةكانى رذَيم هةموو شتَيكيان ثِركرد لة خةَلك. هةوَل 
ئةوةيان دةدا مةكينةو تراكتؤرةكان كة موَلكى هاوواَلتيانى 
بكةنةوة،  جَيطا  تَيدا  خةَلكى  زؤرترين  طوندةكةبوو 
دةيويست  بةجؤرَيك  هةريةكةو  ذنء  مناَلء  هاتوهاوارى 
جيانةبنةوة.،هةر  لةيةكرتى  خؤى  كةسوكارةكانى  مناَلء 
دةكردبؤئةوةى  خؤى  ماَلةكانى  كةسوكارو  بانطى  ذنةو 
بةردةوام  سةربازةكانيش  جيانةبنةوة.جاشء  لةيةكرتى 
بوون لةخةَلك باركردن بؤناو ئةو ئؤتؤمبَيلء تراكتؤرانةى 
جاشةكانى  بةردةستييان.بةتايبةتيش  كةدةكةوتنة 
هةردوو موستةشار حةمةى ئةحة فةِراشء فةتاح بةط زؤر 
بةخراثى لةطةَل خةَلكةكة دةجواَلنةوة.هةر هاواريان بةسةر 

خةَلكةكة دةكرد.

ئةوةية  مةبةستم  بوو،  بَيةرامبةر  ئازادكردنةكةتان   
لةبةرامبةر هيض بِرةثارةيةكدا نةبوو؟

ئةو  بوو،  بَيبةرامبةر  كردنةكةمان  ئازاد  نةخري 
خؤتان  ئازابن  زووكةن  طووت  بةئَيمةى  موستةشارة 
بريى  كةس  بوو  رؤذطارَيك  ضونكة  رابكةن،  بكةنء  دةرباز 
ناخؤش هيض كةس  رؤذَيكى رةشء  ثارةنةدةضوو،  بؤالى 

نةيدةزانى ضى رودةداتء بارودؤخةكة بةضى دةطات!
ضةند كةسى خَيزانةكةت ئةنفالكراوة؟

ناوى  دايكم  ئةنفالكراوة  خَيزانةكةم  كةسى  هةشت  من 
ئةفرؤز حةسةن 1959، باوكيشم ناوى بةكر مةجيد ئةمحةد 
1952، لةطةَل سَى خوشكم بةناوةكانى سروة 1979، طةالوَيذ 
1981، مريةم 1981 براكانيشم جةوهةر 1967 لةهةموومان 
طةورةتربوو. ئةمحةديش لةدايكبووى 1970 بوو ئةو برايةم 
ثَيشمةرطةى تيثى 51ى طةرميانى ى،ن،ك بوو، لةشةِرَيكدا 
بةسةردَيت،  ضى  نازانني  ئيرت  دادةبِرَيتء  لةهاوِرَيكانى 
دواتر بةدواداضوونى زؤرمان كرد، ثَيشمةرطةكانى هاوِرَى 
ى لةتيثى 51ى طةرميان ثَييانطووتني لةطوندى ) قول جان( 
جاشء  دةست  كةوتبَيتة  ثَيدةضَيت  دابِراوةو  لةئَيمة  ةوة 
سوثا بؤية تائَيستاش بَيسةروشوَينة، ئيرباهيم، بضوكرتين 
بوو  سةرةتايى  خوَيندكارى  ئةنفالدا  لةكاتى  بوةو  مناَل 

لةطوندى هةزاركانى.
ئةنفالكرانء  كةسوكارةكةت  هةموو  ئةوةى  دواى  ئَيستا 
دةكةيتء  بةضى  هةست  بةتةنيايت  تاقانة  كةسَيكى  وةك 

ئةنفالكردنى ئةوان ض كاريطةرييةكى هةية؟
نةباوك،  نةبراو نةخوشكء  نةدايكء  تاقانةمء  ئَيستا  من 
كةسوكارةكةم  ئةوةى  دواى  بؤية  نةماوة،  كةسم  هيض 
لةطوندَيكى  جَيهَيشتء  ناوضةيةم  ئةو  ئةنفالكران 
عةرةبةكان لةنزيك جةبارة بووم بةشوانء بؤماوةى 20 ساَل 
هةواَل  جارَيكيش  ضةند  نةطةِرامةوة.  جَيهَيتشتء  ئريةم 
هةموويانى  عرياقى  حكومةتى  كة  ثَيدةطةيشت  ئةوةم 
طووللةباران كردووةو كةسيان نةماون ئةوةش هَيندةى تر 
بَيزارو بَيتاقةتى دةكردم بؤية كة رذَيى بةعسيش لةساَل 
2003 روخا من هةر بَيهيوا بووم لةوةى كةسوكارةكةم ئازاد 

بكرَينء جارَيكى تر ضاوم ثَييان كةوَيتةوة.
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ئةو شةوةى كة لةطوندى حاجى عةواد ئازاد كرايت، ئةو 
ماوةية ضؤن ذيانت بةسةربرد؟

وةك ثَيشرتيش بامسكرد، دواى ئةوةى رانة مةِرةكةى ماَل 
كردةوة،  رادةستى خاوةنةكةى  هةزاركانيم  شَيخ حسَينى 
سةيدة  الى  مدرى  سةيد  طوندةكةى  بؤ  ضووم  راستةوخؤ 
نةمابوو،  بةشوان. ضونكة هيض كةسيشم  بووم  عةرةبةكان 
بؤية زياتر لة 20 ساَل ذياني شوانكارةييم بةسةر برد. كاتى 
ساَل  بؤسَى ضوار  مامةوة  لةوَي  هةر  كرد  هاوسةرطرييشم 
ئَيستا  رزطارىء  ناحيةى  بؤ  طةِرامةوة  بةيةكجارى  دةبَيت 

لرية دةذيم.
ئايا  بوو،  ضؤن  بةرامبةرت  عةرةبة  ماَلة  ئةو  هةستى 

دةيانزانى كةكةسوكارةكةت ئةنفالكراوة؟
طةرميان  ئةنفالكردنى  لةسةر  زانيارييان  ئةوان  بَيطومان 
هةبوو، بةزةييان ثَيمدادةهاتةوة، رَيزَيكى زؤريان لَيدةطرمت، 
نةبووم.  نيطةران  ئةوان  شتَيكى  بةهيض  لةرؤذان  رؤذَيك 
هةرطيز هةستم نةكردووة هةَلوَيستَيكى خراثيان بةرامبةر 
هةميشة  بنةماَلةية  ئةو  بةثَيضةوانةوة  بووبَيت،  بةكورد 
طرتووة.بؤ  لةكورد  رَيزيان  كردووةو  لةكورد  بةرطرييان 
مَيذوو لةكاتى شااَلوى ئةنفال ضةندين كةسيان الى خؤيان 

داَلدةداو رَيزيان لَيطرتء الى خؤيان شاردييانةوة.
لةئَيستادا بارى طوزةرانى ذيانت ضؤنة؟ 

خانوشم  دةذيمء  رزطارى  ناحيةى  لة  ئَيستادا  لة 
نةكةم موضةكةم بةشى  ئةطةر كرَيكارى  بةاَلم  وةرطرتووة، 
هةزار   300 بةتايبةتيش ئةوة ضةند مانطَيكة  ناكات،  ذيامن 
كاريطةرى  ئةوةش  و  بِريوة  ئةنفال  لةواريسةكانى  يان 
خراثى لةسةر ضةندين خَيزانى وةكو من هةية. كة خاوةنى 
شةش مناَل. لة ئَيستادا من 900 هةزار  وةردةطرم، ثَيشرت 
) 1200000( يةك مليؤنء دوو سةد هةزارم وةردةطرت1، بؤية 

لة ئَيستادا كرَيكارى دةكةم. 
لة كوَى كرَيكاري دةكةيت؟

ئَيوارة  تا  رؤذانة  طردةطؤزينةو  مةخزةنةكانى  بؤ  دةضم 
كاردةكةم.

1. بةثَيي زانياري ئةنفالستان ئةوةى لة وارسي شةهيدء ئةنفالكراوان بِراوة، مووضةي  
بنةِرةتي نيية بةلَكو هاوكارييةكي الوةكي بوو لة وةزارةتي سامانة سروشتييةكانةوة وةك 

ثشتيواني مووضة دةبةخشراية وارسي شةهيدان، تةنها ماوةى سالََيك بةردةوام بوو. 

خزمةتى  ثَيويست  وةكو  هةرَيم  حكومةتى  ثَيتواية 
بةكةسوكارى ئةنفال كردووة؟

هةرَيم  حكومةتى  خانووة  ئةو  كةمةو  موضة  جطةلةو 
تاقانةكان  بةتايبةتيش  ئةنفالء  كةسوكارى  بؤ  هيضى 
ضةندين  ئةوة  ئةنفال  تاقانةكانى  وةكو  ئَيمة  نةكردووة. 
جارة سةردانى هةولري دةكةين بؤ ئةوةى موضةكامنان بؤ 
باشبكرَيتء دواى خؤمشان ماَلء مناَلء كةسوكارةكامنان 
سوود لةو موضة كةمة ببينَيت، كةضى ئةو داوايةى ئَيمة 
جَيبةجَي ناكرَيت. بؤ ئةو مةبةستةش بةم نزيكانة جارَيكى 
دَلنييانني  لةوةش  جطة  دةكةين.  هةولري  سةردانى  تر 
لةمانةوةى ئةو موضةية كة تاسةر بةو شَيوةية دةمَينَيتةوة 
يان ديسان دةستكارى دةكرَيت، بؤية لةثةرلةمان سكااَلى 

خؤمان لةسةر ئةو كَيشانة كردووة.
رؤلَيكى  ئةنفالدا  لةشااَلوى  موستةشارةكان  جاشء 
بةرضاويان بينيوةو ضاوساغى سوثاى رذَيم بوون، تؤ وةك 

تاقانةيةكى ئةنفال طلةييت ضيية؟
جاشء موستةشارةكان ضةندين ساَلة لةم واَلتة دةخؤنء 
رَيزيان  زياتر  ئَيمةش  لة  زؤر  دةسوِرَينةوةو  ئازادانةش 
دةيانةوَى  كةخؤيان  ئةوةى  وةك  كاروباريان  لَيدةطريَيتء 
بةزمَيكمان  رؤذَيكء  هةر  ئَيمةش  كةضى  رَيوة.  دةضَيتة 
ضةندين  دةطاتة  تا  بِرينةوة  لةموضة  هةر  دةدؤزنةوة  بؤ 
بيانووى تر. بؤية هةتا ئةوجاشء موستةشارانة دادطايى 
وةك  هةر  ناكاتء  ئؤخةى  ئةنفال  كةسوكارى  نةكرَين 

طرَييةك لةدَليدا دةمَينَيتةوة.
لة  كةمتةرخةمن  تاضةند  ئةنفال  بوارى  رَيكخراوةكانى 

بةدادطا نةطةياندنى ئةو تؤمةتبارانة؟
طومانى تَيدانيية كة رَيكخراوةكانى ئةنفال كةمتةرخةمييةكى 
جاشء  دادطايينةكردنى  لةئاست  هةية  زؤريان 
بةدينةكراوةو  تَيدا  يةكِريزييان  ضونكة  موستةشارةكان، 
بوارةوة  لةو  ئةوةى  بوون.  ناكؤك  هةميشة  يةكرتيدا  لةطةَل 
كةسى  تاكة  هةوَل  شةخسىء  داواكردنى  تةنها  داواكراوة 
بووة ئةطينا وةكو رَيكخراوةكانى بوارى ئةنفال لةئاست ئةو 
لةئَيمة  طوَييان  ثَيويستيش  وةكو  كةتةرخةمن.  زؤر  اليةنة 

نةطرتووة.
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لة  ثاشان  دابنَيت  مؤنؤمَينتة  لةم  دانةيةك  لةهةموو شارَيك  بةنيازة  كردووةو  دروستى  هةَلةجبةيى  بةختيار  هونةرمةند 
ئةنفالكراوة.  زاياتريان  يان  ئةندامَيك  كة  مالَيك  لة هةموو  ئةنفال كةوتووة، دواتريش  بةرشاآلوى  كة  هةموو طوندَيكيش 
كةبةختيار  دانةية  ئةمة سَيهةم  ئَيستا  هةتا  )50(سم.  قةبارةى  بة  هةرماَليك  ديوارى  دةرةوةى  بؤ  لةمؤنؤمَينتةكة  دانةيةك 

هةَلةجبةيى دروستى كردووة.

ناحَيى  لة  سَيهةميش  جارى  هةَلةجبةو  لةشارى  دواتريش  دانراو  تةقتةق  لةشارى  يةكةمينجار  بؤ  كارةهونةريية  ئةم 
هونةرييةكةى  كارة  ثَيكهاتةى  دانراوة.  شارباذَير  و  جافاياتى  دؤَل  ئةنفال  بؤ  شارباذَيرةو  ناحَيى  ناوةندى  كة  طاثيلؤن 
بةختيار هةَلةجبةيى بةبةرزى 5 مةترونيوةو بةثلَيتى ئاسن و بة ئةستورى 4 ملم بةسثؤنسةرى كؤمثانياى قةيوان دانراوة.

مؤنؤمَينتى ئةنفال لة طاثيلؤن 

لةدايكبووي: 1967 طوندي عةسكةر سةر بةناحيةى ئاغجةلةرة
خَيزاندارةو دايكي )3( كوِرو )3( كضة .

باوكي نةسرين، )حاجي مجعة( لة ثَيش ئةنفالدا مردووة.
كيمياباراني  بؤردوماني  بة  حسن  سةعيد  فامتة  بةناوي  دايكي 
ئَيوارةي 3ي ئاياري ساَلي 1٩88 كة لة هةردوطوندي طؤثتةثةو 

عةسكةرياندا طياني لةدةستداوة.
براكاني بةناوةكاني حسني و عومسان و فاتيح لة رؤذي 4ي ئاياري 
ناديارة.  ضارةنوسيان  ئَيستا  وهةتا  ئةنفالكراون   1٩88 ساَلي 
ثَيشمةرطةكاني  لة  بوو،  يةكَيك  "شاالو"  بة  ناسرابوو  حسني 
كوردستان  نيشتماني  يةكَييت  كة  نوَي  شؤِرشي  سةرةتاي 

رابةرايةتي دةكرد.
خوشكةكةشي بة ناوي )ئةجيَ ( هةمان رؤذ لة 4ي ئاياري 1988 

ئةنفالكراوةو لةطةَل براكاني بَيسةروشوَين بووة.
نةسرين ئَيستا نيشتةجَيي زَيدي باوباثريَييت لةطوندي عةسكةر، 
لةطةل مريدةكةي بةناوي ئيسماعيل سةعيد ئيسماعيل.  بةكشتوكاَل و 

ئاذةَلداري ذياني خؤيان دابني دةكةن.

تاقانةي ئةنفال نةسرين جومعة حمةمةد 
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جينؤسايدي ئةرمةنةكان

 تَيِامانَيك لة كؤمةَلكوذي ئةرمةنةكان

رةشة كوذييةكةي 1915 - 1918 سةرةتاي مانطةكاني ساَلي 
كارةساتَيكي  بريةوةري  دةبنة  دواتر  كة  رؤذانةن  ئةو   ،1915
رةش و لة مَيذووي ئةرمةنستان دةمَيننةوة، دةوَلةتي توركيا 
لة ذَير سةركردايةتي ) تةَلعةت و ئةنوةر و جةمال( ثلني بؤ 
لةناوبردن و قِركردني كؤمةَلة و دةستةو طرووثة ئةرمةنييةكان 
لة توركيا داِرشت، "رةنان" لة جَييةك لة ثةرتووكةكةي خؤيدا 
قسة لة نةنطيي و بَي ئابِرويي هةندَيك لة شارةكاني ئةوروثاي 
هاندان  كاريطةري  ذَير  كةوتبونة  كةضؤن  دةكات  رؤذهةالت 
وخرؤشاندن، بة تايبةت كةوتبوونة ذَير كاريطةري بريؤكةي 
ناديارو وتةَلكةبازييانةي توركةكانةوة. قوستةنتينية كة ئةم 
وهةر  داِرَيذرا  تَيدا  وتاوانكارييةي  شةرمةزاريي  ثِر  ثلنة 
منوونةي  وةك  بةضةشنَيك  دةكرا  سةركردايةتي  لةوَيشةوة 
ثلنة  ئةم  مايةوة. جَيبةجَيكردني  ئةو شارانةي دي  هةموو 
هاوالتياني  كؤمةَليك  وكوشتين  دةستطريكردن  بة  شةيتانية 
كوشتين  تةك  لة  سوثا  ضوارضَيوةي  لة  ئةرمةني  بذاردةي 
ئةفسةران وسةربازاني ئةرمةنيدا دةسيت ثَيكرد كة لةميحوةري 
جةنطي قةفقاز سةربةرزانة ئةركي خؤيان بة ئةجنام دةطةياند 
و هةزاران كةسيان لة طؤِرةثاني جةنط و لة ريزي توركةكان 
سةربةرزانة  قاميش(دا  وصاري  )دِرةباسن  داستانةكاني  لة 
شةهيد بوون. لة ناوبردني دانيشتواناني نا نيزامي )مةدةني 

وسظيلي( ئةرمةني لة بؤتةي كؤمةَلكوذي وقِركردندا، هاوكات 
بة دوور خستنةوة و طواستنةوةي دةستة وكؤمةَلي سةرجةم 
طروثةكاني ئةرمةني بةرةو بيابانةكاني نَيو دوو ِرووبار )بني 
نهرين( ئةجنامدرا، ئةم كؤمةَلة كؤضةرييانة لة رَيي ثةالماري 
و  ويةكةكاني جاندرمة  ودةستةكاني سةربازاني سوثا  تاقم 
خةَلكاني  اليةن  لة  وةرطرت  بِرياريان  تايبةتةكان  مةفرةزة 
توندِرةو دواكةوتوةوة كة بؤ هةمان مةبةست بة كار دةهَينران. 
وكض  ذن  و  دةكوذران  بَيزييانة  بة  ئةرمةنيانة  كؤضةريية  ئةم 
وطةجنةكان بؤ شوَيين فةرماندة وثلةدارةكاني تورك وياخود 
راثَيض  سوثا  ئةوباشةكاني  و  ناكةس  و  ثةرضي  هةرضي  بؤ 
دةكران. لة كؤي 2،100،000 هاوالتي ئةرمةني نيشتةجَي لة ناو 
كةسيان   1،800،000 ثرؤسةيةدا  لةم  ئيمثِراتؤرياي عومساني 
مليؤن  ويةك  جَيبةجَيكرا  سةر  لة  داِرَيذراوةيان  ثيلنة  ئةم 
كةسيان تَيدا لة نَيوضوون. تةنها ضةند سةد هةزار كةسَيكيان 
نةبَي، كة توانيان بؤ ئةو ديوي قةفقاز دةرباز بن و هةَلبني و 
زيندوويي مبَيننةوة.  بة  ِرووباردا  دوو  ونَيوان  لة سوريا  يا 
بةربَلو  وةها  ئةندازةيةكي  بة  وكؤمةَلكوذييةكة  كوشنت 
و  ورد  بةرنامةرَيذييةكي  ثَيي  بة  هةَلبةت  ئةجنامدرا، 
كَيشراوي  بؤ  ونةخشة  ئامادةكراو  وهةماهةنطييةكي 
هةروةها  ثلنة  ئةم  جَيبةجَيكردني  بوو،  كاربةدةستان 
ئيتحاد  مةحةلي"  كؤميتةي  وئةنداماني  تورك  حكومةتي 
وتةرةقي" كة ِرابةرايةتييةكةي كةسَيك كة لة ئةستؤي طرتبوو 
ئةو ساالنة فةرمانِرةواي سةرتاسةري توركيا بوو ئةم كةسةيش 
)تةَلعةت ثاشا(بوو كة ثَيشرت وةزيري دةوَلةت و ثاشان بوو بة 
هةر  لة  ئةرمةنييةكان   .) وةزيران  سةرؤك  )سةدرولئةعزةم. 
شوَينَيك كة توانيبَيتيان لة بةرامبةر ئةم رةشةكوذيية دةستيان 
مانةوة(  بؤ  دةرفةت  )تةنها  ناضارانة  مقاوةمةتَيكي  داية 
قةرةحةسار،  شاهني  ساسؤن،  شارناخ،  )وان،  والتثارَيزاني 
مقاوةمةتة  ئةم  قارةماني  منونةي  لة  موساداغ(،  ئؤرظة، 

لة فارسيةوة: عومسان شَيخ حمَيدين
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طةورةيةدا  كارةساتة  لةم  ئةوةي  وَيِراي  بوون،  درَيذخايةنة 
منوونةي طيانفيدايي و سوارضاكي وقارةماني بةر ضاو بوون، 
كة منوونةو هاوشَيوةكاني ئةوان تةنها لة مَيذووي سةدةكاني 
يةكةمي مةسيحيةت دةتوانرَيت بةردةسكةوَيت. هةرضةندة بة 
طشيت ئةوة قسة هةَلناطرَيت كة طروثة ئةرمةنييةكانيش وةكو 
وتاقمة  دةستة  بةرامبةر   1876 لة  )بولطارييةكان(  ضؤن 
ئامادةكراو و راهَينراوةكان كة بَي ترس و بريَِةمحانة كةوتبوونة 
وَيزةييان، نةيان دةتواني بةرطري لة خؤيان بكةن. بة هةمان 
شَيوة كة " هيوم" لةم بارةوة ئةوة وة بري دةخاتةوة: ))تةنها 
بة  بووئَيدي  جَيطري  سةقامطريو  دةوَلةت  ئةوةي  دواي 
خوازانةو  بةرذةوةندي  وهةَلثةي  ضاوضنؤكي  روانطةيةكي 
هةَلسوكةوت دةكا((. سةبارةت بةم رةشةكوذييانة و كارة ثِر 
نةنطي وتاوانكارييانة كة بة راسيت ثَينوس لة ئاست باسكردن 
ودةربِريين وردةكارييةكاني دؤش داماو وبَي تواناية، خؤزطة 
ثِر  ئةوثةَلة رةشة  ثاراستين كةرامةتي مرؤظايةتي  ثَيناو  لة 
خاوَين  و  دةردةهَينراو  مَيذوو  الثةِرةكاني  لة  شةرمةزاريية 
بَي شومارةكاني شايةحتاَلة  وحيكايةتة  دةكرايةوة، ضريؤك 
و  نةمسايي  و  وعةرةب  وئينطليزي  وئةمريكي  )ئةملاني 
سويسري(  و  مةجِري  و  ئيتاَلي  و  فةِرةنسي  و  دانيماركي 
دةوَلةت،  سةرؤكي  لةمةش  جطة  لةبةردةستدان.  ييةكان 
ثشتطريي  و  بِريار  "بة  ثاشا  زاواي"فةريد  وةزيران  سةرةك 
لة  طةجنةكان(  )توركة  كؤميتةي  نوَينةرايةتي  بة  حكومةت، 
بةرامبةر كؤنفرانسي ئةجنومةني ئاشيت لة ثاريس لة بةرواري 
17 حوزةيراني 1919 دانيشتبوو ودانيي بة راستيةكاندا ناو 
و  مؤدَيرنة  دنياي  هةموو  شةِر  رووداني  كاتي  )لة  طوتي: 
ثَيشكةوتوو لة بيستين كارةساتي تاوانكاري كة توركةكان 
هةر  بة  بوون،  كارتَيكراو  و  نيطةران  بوون  دةري  ئةجنام 
شَيوةيةك مبةوَي  بري لةوة بكةمةوة كة ثةردة لةسةر كارَيكي 
ويذداني  كة  تاوانكارييةك  هةملاَل،  ئةمة  وةكو  قَيزةوني 
لة  نيم  نياز  بة  هةروةها  هةَلةرزي،  بيستين  لة  مرؤظايةتي 
ئةم  سةخيت و دذواري كةموكوِري و خةتاي ئةجنامدةراني 
كارةساتة طةورةيية وةك )كاي ثووش( هوردو خاش بكةم. 
)كةملانسو( لة وةالمَيكيدا لة بةرواري 25 حوزةيراني 1919 بة 
خاَلة  بةم  و  نووسَيويةتي  ئاشيت  باالي  راوَيذكاري  ناوي 
ئةم  ئةجنامداني  بة  فةِرمي  بة  "توركيا  كة:  ئاماذةيكردوة 

تاوانكاريية ملكةض و سةرشؤِرة، بةجؤرَيك رادةي دَلتةزَيين 
مَيذووي  تاوانةكاني  هةموو  لة  تاوانة  ئةم  طةورةيي  و 
دروستبوونةوة تاكو ئيَستة تؤماركرا بَي، زياترة. لة بارةي 
بةَلطة و ديكؤمَينيت بةدناوكردني دةوَلةتي توركياوة، يةكَيك 
بؤ  دةوَلةت  وةزيري   " تةَلعةت   " فةرمانةكاني  بةَلطانة،  لةو 
ساَلي  لة سوريا  توركيا  دواي شكسيت  كة  "حةلةب"  والي 
ئةم  لةوانةيش  بوونةوة.  بَلو  و  بةردةست  كةوتنة   1918
ثَيشرت  حةلةب،  ))والي  خوارةوةية:  تةلةطرافةي 
رةضةَلةكي  داوة  بِرياري  دةوَلةوت  كة  ئاطاداركراونةتةوة 
ئةرمةنيية نيشتةجَيبووةكاني توركيا لة ناو بربَين، كةسانَيك 
لة طةَل ئةم فةرمانة دا دذايةتي بكةن ضيرت ناتوانن ئةندامي 
دةوَلةت بن، بَي دةستثارَيزي لة ذنان ومناالن و كةم ئةندامان 
ض  تا  رةشةكوذييةكة  هؤكارةكاني  بةوةي  دان  سةرنج  وبَي 
ئاستَيكي دِرندانة وخةمناكانة دةبَيت، بَي طوَيدان بة دةنط 
ورةضةَلةكي  ورةطةز  توخم  دةبَيت  ويذدان،  وهاواري 
ئةرمةنييةكان قِربكرَيت... بةرواري 15 ئةيلولي 1915 وةزيري 
بؤ  هةوَلدانَيك  جؤرة  هيض  رَييي  لة   )) تةَلعةت  دةوَلةت، 
دةستَيوةردان بة فَيَل و تةَلةكةبازي ودرؤي شاخدار ناتوانن 
ئةم بةَلطة ودَيكؤمَينتانة لة ناو بةرن. بة ثَيي ئاشكراكردنةكةي 
مَيذوونووساني  باشرتين  لة  يةكَيكة  كة  ضةرضَل  وينستؤن 
كة  نيية  لةوةدا  طومان   " َلَيت:  دة  يةكةم  جيهاني  جةنطي 
نةخشةي ئةم تاوانة و جَيبةجَيكردنيشي بة هؤي فاكتةري 
سياسيةوة بوو، دةرفةتَيك بؤ رةطةزَيكي مةسيحي مةزهةب 
هاتبووة ثَيش كة لةطةَل بؤضونةكاني توركيا يةكي نةدةطرتةوةو 
ناكؤك بوو، تةنانةت خواستَيكيان ال طةالَلة بووبوو بؤ هَيناني 
ئةوانةي جطة لة زيان طةياندن بة توركيا جَيي قبوَل نةبوو، 
هةروةها سةبارةت بة بؤضوون و تريَِوانيين جوطرافييةوة ئةو 
و  عومساني  توركةكاني  نَيوان  لة  كة  بةرن  نَيو  لة  لةمثةرة 
هريشي  نيية  دوور  هةبوو.  قةوقاز  موسَلماناني  طةالني 
ئينطليزةكان بؤ سةر تةنطة ئاوييةكاني )بسفؤر و داردانل( 
بزواندبَي.  توركياي  دةوَلةتي  بةزييانةي  بَي  قيين  و  رق 
ئةطةر  تةنانةت  ثَييانوابوو  توركييزم(  )ثان  شوَينكةوتواني 
جةنطةكة  لة  توركيا  و  بدةن،  دةست  لة  قوستةنتينةش 
خواستَيكي  ئةرمنستان،  وقِركردني  ناوبردن  لة  بدؤِرَيت، 
هةميشةيية بؤ ئايندةي نةذاد ورةضةَلةكي تورك كة هةيبووة". 
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لةم كارة قِركردني رةضةَلةكي ميللةتَيك، رابةران وكاربةدةستاني 
تورك خةَلكاني يارمةتي دةرو رَي نيشاندةري جاشيان لة نَيو 
كؤمةالني خةَلكي دةبةنط و دواكةوتوو وناهؤشيار و توندِرةو 
وتةرةقي(  )ئيتحاد  هةَلبذاردني  دياريكردني  كرد.  ثةيدا  و 
بةسةردا  دةستيان  هةبوو  طةشتياران  ودارايي  ثارة  هةرضي 
طرت و خةستيانة ذَير ركَيفي خؤيانةوة، لة تاالن بردني ئةو 
سةروةت وسامانة دةوَلةمةند بوون، بةم جؤرة وبةم تاوانة لة 
روانطةي دِرندايةتيةوة بَي وَينة بوو، لةم رووةوة ضاوضنؤكي 
وهةلثةرسيت وتةماحي بةدكارانةش بةرفةِرتر بوو. لة هةمبةر 
فةِرةنسا  و  )بةريتانيا  والتاني  سامناكةوة  كارةساتة  ئةم 
بةياننامةيةكي  لةندةن  لة   1915 ئاياري   23 لة  و  وروسيا 
دونياي  وئاِراستةي  دةركرد  هاوبةشيان 
ثَيشكةوتوووئاشيتيخوازيان كرد و بةم كارة قَيزةونةي توركيا 
سةرجني دنيايان راكَيشا ورايانطةياند:" اليةنة رَيككةوتووةكان 
ئةنداماني  هةموو  كة  رادةطةَينن  ثايةبةرز  بة  رةمسي  بة 
لةم  بةكرَيطرياوان  هةموو  وةك  وهةر  عومساني  دةوَلةتي 
رةشةكوذيية دةستيان هةبووة يةك بةيةك بة بةرثرساري ئةم 
كارةساتةي دةزانن". بةالم هةر ئةو كاتةي جةنط كؤتايي هات 
ثةيوةندييةكانيان  ئاساييكردنةوةي  ثرت  والتان  لة  زؤرَيك  و 
ئاسياي  كانزاكاني  بابةتي  لة  ئيمتازاتي  ئةوةي  بؤ  نيشاندا 
بضووك لة توركيا وةرطرن، و ياخود لة اليةن ناسيؤناليستة 
تازةكاني توركيا و لة رَيطةي ئاماجنة سياسيةكاني خؤيانةوة 
سوود مةندبن، بؤ ئةوةي دةسةالتداراني )مرؤظ كوذ جةالد( ي 
تورك لة دادطايةكي دادثةروةرانةي نَيودةوَلةتي بؤ دادطايكردن 
نيشتمان  لة الي خؤيانيشةوة  راستيدا  لة  بكرَين.  ثةلكَيش 
لة  كة  سةرشانيان  كةوتة  ئةركَيك  ئةرمةنستان  ثةروةراني 
بةخشيين  قوربانيي  بة  طوَيدان  بَي  1920ـــ1922  ساَلةكاني 
توركيا  ثَيشووي  دةوَلةتي  ئةنداماني  تاوكو  خؤيان  طياني 
)ا.  فةِرةنسي  لَيكؤَلةري  طوتةي  بة  بسَيننةوة،  وتؤَلة  بكوذن 
رسي ية(: "ئةو سيستمة ئةخلقيةي كة دةستدرَيذي كردبووة 
سةريان، ئةوان سةر لة نويَ  دايامنةزراندةوة". ئةوةي شياوي 
بارودؤخي  بؤ   1915 تاوانكارييةكاني  كة  ئاماذةثَيدانة 
توانيان  ضونكة  بووة،  بةخش  سوود  راستيدا  لة  توركةكان 
دةوَلةتي  ئةرمةنستاني  يةكةم طشت  دواي جةنطي جيهاني 
عومساني لة دانيشتواني ئةرمةني ثاكتاوي بكةن، ئةوان لةم 

بة  داهاتوو  ئاماذةكاني  لة  و  هةية  تريَِوانينيان  بارةوة 
ثارضةكردني  ثارضة  و  قارس(  )قةزاي  ثةيوةستبووني 
)ثانتؤرانيزم(  بةثاواخنوازي  روسياش  كؤن،  ئةرمةنستاني 
دةيةويَ  خؤي بة بةرطي ئةم كارةوة بثؤشَيت. ئةم تاوانة لة 
كةسَيكةوة  تاكة  ضةند  بة  دةستثَيكردني  ساتةوةخيت 
وا  تاوانَيكي  بوو،  بةفراوانرت  ثانتاييةكةي  تا  سنوورداربوو 
طشتطري كة بة ثَيي طوتةي نووسةرَيكي طةورةي فةرةنسيي: 
"ناتوانرَيت لة يةك كاتدا بة ماناكاني ثةي بربَيت، ئةطةرضي 
لَي  سووديان  بوون  ئةجنامداني  هؤكاري  كة  كةسانةي  ئةو 
ثةيدا  طةورةي  ئةوةندة  مَيذوويي  ثَيشينةيةكي  بةالم  بيين، 
كردووة، كة ماوةيةك تَينةثةِري دوبارة يادي كراوةتةوة". لة 
لةاليةن  كة  ديكؤمينتانةي  و  بةَلطة  ئةو  نَيو  لة  راستيدا 
)دادوةري طازندةوان( دادطاي "نؤرنبريط" لة دذي )طورينط 
و سةرجةم كاربةدةستاني رايشي سَيهةمـ ئةملانياي هيتلةري( 
خراية روو كة بةَلطةيةيةكي زؤر طرنطة لة هةمان بواردا. ئةم 
بةَلطةنامةيية دةقي لَيدواني )ئةدؤَلف هيتلةر(ة كة لة بةردةم 
سَيهةمـ  )رايشي  سوثاي  سةركردايةتي  و  فةرماندةيي 
ئةملانياي هيتلةري(ية كة لة 22 ئابي 1939 لة "ئوبرسالزبريط" 
سةر  بؤ  ثةالماري  بةرواري  هيتلةر  تاوةكو  وة  كؤبونةتة 
)لةهستان ثؤلؤنيا( يان ثَي رابطةَينَيت، و فةرماني ثَيويستيان 
ثَيبدات كة ئةم ضةند ووشةيةي خوارةوةي لة خؤ طرتبوو: 
"تواناي ئَيمة دةبَي لة خرياي كاركردني ئَيمة ولة زةبروزةنطي 
ئَيمةوة سةضاوةبطريَ ، من بة يةكةكاني تايبةتي )ئَيس ئَيس 
بكةنء  ثَيشِرةوي   ) )ثؤلؤنيا  بؤ سنووري  داوة  فةرمامن   )ss

منداَلن،  و  وذن  ثياو  ئةوانةي  هةموو  بة  هاتنةوة  بَيبةزةيي 
بكوذن. ئةمِرؤكة كَي لة بارةي ئةم كؤمةَلكوذيية، قسةوباس 
هيض  تاوانكارييةوة  ئةم  لةثشت  لريةدا،  كايةوة؟(.  دينَيتة 
ئةم  دِرندةيي  قَيزةوةنيء  ناتوانَي  حيكايةتَيك  و  ضريؤك 
مةرطةساتة بةرجةستة بكات، ئةم مةرطةساتة ثِر تراذيديياية 
وانةيةكي طةورة بة سةدةي ئَيمة دةبةخشَيت. كؤمةَلكوذييةكةي 
لة  بووةتةوةء  دوبارة  يةكجار  كة  ثَيشينةيةك  بووة   1915
داهاتووشدا تا ئةو كاتةيش نةيان سةملاند كة ئةم تاوانة ئةو 
نةطةياند،  ثَييان  دةرجنامَيكي  هَيض  ئةجنامياندا  كةسانةي 
بَي ئاكامة و هةروةها ثاكانةشي بؤ  بطرة كاري رةشةكوذي 

نييةء دوورنيية ديسان رووبداتةوة.
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ِرةنطة كورد تاكة ميللةتي بَيت شةهيدةكانى بةبَي كفن و طؤِربن ء 
طؤرستانةكاني بَي تةرم بن؟، ئةمة راستيية يا مةتةَل؟! سةردانَيكي 
بَيطؤِرةكانيش  تةرمة  بؤ  هةروةها  ثَيويستة،  كلَيسة  مؤنؤمَينيت 
بيابانةكاني  بؤ  بنريينةوة  خةياملان  باَلي  دةبَيت  ديسانةوة 
عةرةبستان! لةوَي تةرمي ئةنفالكراوةكان بَيطؤِرن و لة كوردستانيش 

طؤِرةكان بَي"تةرم"ن ئةوةية ئاَلؤزي دؤسَيي ئةنفال.
قةراغي  لة  و  كةَلكةمساق  ضياي  ديو  لةو  كلَيسة  طوندي 
طورزي  ئةنفال  طوندَيك  طريساوةتةوة،  بضوك  زَيي  ِروباري 
كةسيان   13٥ كَلَيسة  نةمردووة،  بةالم  ليداوة  شكَيين  كةمةر 
ئةنفالكراوةو يةك كةسيشيان بة كيمياباران طياني لةدةستداوة، 
دانيشتوانةكةي مؤنؤمَينتَيكيان  قؤَلي  بةشان و  تاقة طوندة كة 
طةلةري  بؤ  هؤَلَيكيشيان  كردووةتةوةو  ئةنفالكراوةكانيان  بؤ 
دروستكرووة،  قوربانيةكانيان  بةَلطةي  وَينةو  كؤكردنةوةي  و 
كةثةيكةري  بضكؤلة  باخضةيةكي  هؤَلةكةشةوة  بةتةنيشت 
ئةنفال و كَيلي بَيطؤري ئةنفالكراوةكان بةشَيوةيةكي ئةندازةيي 
دروستكراون، كلَيةكان بةالري دانراون و بةرةنطَيكي سثي بؤياخ 
كراون و لةسةر هةر كَيلَيكيش ناوي سياني قوربانيةكي ئةنفال و 
نيشانةيةكي ثرسيار دانراوة، بةالم ثَيويستة ئةو راستية بزانن 
كة لة نَيواني ئةو كَيلنةي ناو مؤنؤمَينتةكةي طوندي كَلَيسةدا 
هيض تةرمَيك بووني نيية كة من بة طؤِرة بَيتةرمةكان ناويان دةبةم. 
ئةمةش ئاماذةيةكة بؤ بَيسةروشوَينكردني ئةنفالكراوةكان، وةك 
بَلَيي بة جيهاني ئةمِرؤ بَلني كوان )ئةنفالكراوةكامنان؟ هةر هيض 
نةبَيت كوان تةرمةكانيان؟( دةتوامن بَلَيم كوردستان تاكة شوَيين 
تَيداية!  بَيتةرمي  طؤِري  بَيطؤِرو  كَيلي  كة  زةويية  سةرطؤي 
بيابانةكاني خواروي  لة  كة  رَيذةن  زؤرترين  كورد  مردووةكاني 

طةورةترين  ئةوةش  بَيطؤِرن!  بةالم  بةكؤمةَلكوذراون  عرياقدا 
بَيحورمةتية بة مرؤظ بووني كوردو مافةكاني. 

كلَيسة  طوندي  قوربانيةكاني  مةزارةكةدا  باخضةي  لةناو   
بةكَيلةكانياندا ديارة كة زؤر خَيزان هةن هةموويان ئةنفالكراون، 
كةسَيك  تاقة  يان  ضوون  بةين  لة  هةموويان  يان  خَيزانانة  ئةو 
ياخود لة كةسَيك زياتريان لَي دةرباز بووةو ئةوةي تري هَيشتا 

بَيسةروشوَينة.
مةزارة  ئةو  كةسةرداني  طةريدةيةك  رَيبوارو  ميوان و  هةر  بؤ 
كة  ثرسيارَيك  بةردةمي  دةكةوَيتة  راستةوخؤ  بكات،  ئازارة  ثِر 
دواجار دةبيَ  لة دواي سةراني بةعس و كؤمةَلطاي نَيودةوَلةتي، 
رَيكخراوي نةتةوة يةكطرتووةكان وةالمي ئةو ثرسيارة بداتةوة.. 
كؤيَ   لة  لَيبةسةرهات  و  ضيان  مرؤظانة  ئةم  ئةوةية  ثرسيارةكة 
ئَيمة  ضية؟  قةرةبوويان  كؤمةَلكوذكران  كة  كراون..؟  كؤمةَلكوذ 
ناثرسني بؤضي ئةنفالكران و بؤضي كؤمةَلكوذكران، ضونكة دةزانني 
خؤيان  زيدي  نةياندةويست  كوردبوون و  بةرئةوةي  لة  تةنها 
دؤزخيانةي  زؤرةملَي  كؤمةَلطا  دةدوانزة  ئةو  بؤناو  بطوازنةوة 
بةعس ناوي لَينابوون ئؤردوطاي هاوضةرخ و هةندَيكياني بةناوي 
ئيستفزاز  وةكو  ئةمةش  ناونابوون،  بةعسةوة  سةروةريةكاني 
خؤي  بةعس  كة  ئةوخةَلكةي  هةسيت  برينداركردني  كردن و 
شوَينكردبوون،  بَيسةرو  كةسوكارةكةي  كردبوون و  ئةنفالي 
نصر.  ئؤردوطاي  سةدامية،  هةَلةجبة  صمود،  ئؤردوطاي  لةوانة 
بةالم دةبيَ  بثرسني كورد بةشَيكة لة كؤمةَلطةي مرؤظايةتي يان 
نا؟ ئةطةر بةشَيكة بؤ بةودةردة دةبريَ ؟ بؤ قةرةبووي ناكرَيتةوةو 

ثارَيزبةندي بؤ ناكريَ ؟
 200٩/ ي   12 ريكةوتي  سةردانيان  ضووينة  ِرؤذةي  ئةو 
دووشةممة بوو، ِرؤذَيكي خؤالوي بوو، هةر بة طةيشتنمان ضةند 
كةسَيكي طوندي كلَيسة بة رَيزةوة هاتنة ثَيشوازيان، ئةطةرضي 
حةوزَيكي  دروستكردني  سةرقاَلي  بوو  كارهةملاَلي  لة  قؤَليان 
طةورة بوون لة تةنيشت هؤَلي مةزارةكةوة، بةالم كورمتاوةيةك 
بؤ بةخريهاتنمان دةستيان لة كارةكةيان هةَلطرت و هاتن بةخوَلق 
و خؤيةكي الدَييانةوة بةخريهاتنيانكردين و دواي ئةوةي كةمَيك 
بةروخسارمانياندا هةَلرواني و لة مةبةسيت ضومنان تَيطةيشنت 

ئةوانيش طةِرانةوة سةركارةكانيان.

طؤرة بَيتةرمةكانء تةرمة بَيطؤرةكان!!
ئةنفالستان- سلَيماني
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تةواو  ساتةوةختَيكى  كورددا  مَيذووي  لة   1988 بةهاري 
طةرميانيةكان.  بؤ  بوو  نةهامةتي  لة  وثِر  شووم  تراذيدياو 
كتَيبَيك  بة  تةنانةت  و  دَيِرَيك  ضةند  بة  ناكرَيت  هةرطيز 
ويذدانَيك  هيض  كة  ِروويدا  تاوانَيك  ضونكة  ياسبكرَيت، 
وئةقَلَيك قبوَلي ناكةن. قةَلةمةكان بة دواي شياوترين وشةدا 
دةطةرَين بؤدةربِرين. ئةنفال تاوانَيكي دِرندانةيةو ناخرَيتة 

ِرستةوة.
باسةكةي ئَيمة تاواني جينؤسايد )ئةنفال(ي طةلي كوردة 
)سَي(  ئةنفالي  بة  كة  طةرميان  ناوضةي  لة   1988 لة ساَلي 
بوو  تاوان  دِرندانةترن  ئةنفال  قؤناغةى  ئةم  ناودةبرَيت. 
بوو  هؤيةك  ضةند  لةبةر  ئةمةش  تردا  قؤناغةكاني  لةضاو 
حكومةتي)بةعس(  ستةمكارى  بؤ  دةطةِريتةوة  زياتر  كة 
كودستان  سنوري  دوا  ناوضةكةو  جوطرايف  هةَلكةوتةي  و 
مةعنةوي  و  ماددي  زياني  زؤرترين  طةرميان  عرياق.  و 
ضةندةها  تاوانةشةوة  ئةم  لةثشت  تاوانةدا.  لةم  بةركةوت 
ضريؤكي هةستثَيكراو جياوازو ِراستةقينةي مرؤظةكان هةن 
كة دةكرَيت ضةندةها ِرؤمان و بةسةرهاتي لَي بنوسرَيتةوة. 
راستة زؤربةي هةرة زؤري خةَلكي ناوضةكة بةرئةم شااَلوة 
لةبةريةك  تةواوى  بة  خانةوادةى  هةندَيك  بةآلم  كةوتن، 
نةماوةو  لةذياندا  كةسَيكيان  تاكة  هيض  هةية  هةَلوةشاند، 
ئةويش  دةربازبووةو  لةخانةوادةكةى  كةسَيك  تاكة  هةيشة 

بؤ مةينةتيةكانى رؤذطار مايةوة.
سةرةرةشى  طوندى  خةَلكى  فارس(  والي  )عبدالسلم   
لةخانةوادةكةى  لةوكةسانةى  يةكَيكة  طةرميان  ناوضةى 

تاقانةكاني  لستى  لة  ناوى  بووةو  دةربازى  خؤى  تةنها 
سةباح  كة  ثَيدراوة  )68(ى  ذمارة  زجنريةى  ئةنفالدايةو 

نةمجةدينى تاقانة ئامادةى كردووة. 
ناحيةي  بة  سةر  دَيي)سةرةرةش(ى  خةَلكي  سةالم 
)ئاوةسثي- قةزاى كفري( يةو ئَيستالة ناحيةي )ِرزطاري( 
ئةنفالكراوان  مةملةكةتى  لة  بَلَيني  راسترتة  يان  طةرميان 
نيشتةجَيية. ضونكة "ِرزطاري جَيطةي نيشتةجَيكردنةوةى 
خَيزانةكةي  لة  كراوةكانة."  ئةنفال  كةسوكاري  زؤربةي 
خؤي نزيكةي 20 كةسيان ئةنفالكراوة.بَيطومان مةطةر تةنها 
ضاوة ِراستةقينةكان بتوانن طوزارشت لة دِرندةيي تاوانةكة 
دةتوانن  ئةوان  تةنها  بينيويانة.  كة  ئةوضاوانةي  بكةن 
ضريؤكة  طريَِةرةوةي  بن  ِرووداوةكان  ِراستةقينةي  دةربِري 
ضونكة  ئةوتاوانة،  ميانةي  لة  بن  خؤيان  تراذيدياكاني 
ناخي  لة  تةنها  دةنا  بةدةطمةن  زؤر  مةطةر  ئازارةكانيان 
بؤ ضارةكة  وا  ثةنطيان خواردووةتةوةو  كةسوكارةكانياندا 
ذيان  و  ئازادي  نرخي  مةطةر  هةَلطرياون.  دةضَى  سةدةيةك 

تةنها ئةوان بزانن كة ضؤنة. 
عبدالسلم باسى ذياني خؤي دةكات كة لة ثَيش ئةنفال 
كةخؤي  ئةنفاليش  تاوانى  ثاش  لة  هةروةها  ذياوةو  ضؤن 
خَيزانةكةي  هةموو  ضونكة  ماوةتةوة  بَيكةس  بةتةنياو 
ئةنفالكراون ئةو لةدواى ئةنفال هةرضؤنَيك بووة توانيوَيتى 

لة ذيان بةردةوام بَيت.
ضريؤكي ذيانى سةالم زؤر تراذيديية، ئةو كاتةى ئةنفال 
سةنطةري  لة  بووة  ثَيشمةرطةيةك  ئةو  طةرميان  طةيشتة 
لةطةرميان ضى  دةبيسيَت  كاتَيك  بةاَلم  نيشتيمان،  بةرطري 
سؤنطةى  لة  ثَيدةطات  حةشرى  رؤذى  هةواَلي  رودةداو 
تاوانى ئةنفالدا بؤسؤراخ و هةواَلي ئازيزاني دةطةِرَيتةوة. 
بةاَلم خمابن بةسةر هةوارى خاليدا دةطةِرَيتةوةو دةبينَيت 
خؤى  ثاشان  نةمابوون  لةماَل  كةسيان  ضؤَلةو  ماَل 
دةطةيةنَيتة دَيي )كوَلةجؤ( كة زؤربةي خةَلكة بةندكراوةكان 
لةوَي نزيكى مللة سورة كؤكرابوونةوة لةوَى كةسوكارةكةى 
كةسَيكيان  ضةند  نةبَيت  هيض  كة  هةوَلداوة  زؤري  بينووة 
لَيدةرباز بكات، بةاَلم هةوَلةكةى بَيهودةو بَيسود بوو دواجار 
بَي هيوا بووة ضونكة ضواردةوري طوندةكة بةسوثاي عرياق 

طةِرانةوة لةمةرطةوة بؤ ذيان 
ضيؤكى دةربازبوونى سةلم وال 

ئامادةكردني: سؤالظـ عبدالسلم والي 
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دةرباز  تواناي  كةسَيكيان  هيض  لةبةرئةوةى  دةوردرابووة 
بووني نةبووة. سةالم ضؤن دةربازبوو؟

هَؤكاري  تاكة  دةربازمب  توانيم  رِاكردن  )بة  دةَلَيت 
زؤرم  تةقةي  ضونكة  بوو،  طةورة  خواي  من  دةربازبووني 
لَيكرا وبريندار بووم ئيرت كةومتة ناودؤَلَيكةوة و لة هؤش 
خؤم ضووم وايان زاني مردووم بؤية بةجيانهَيشتم من ئاوا 

لةئةنفال دةربازم بوو(.
سةبارةت بة ذياني دواي ئةنفال دةَلَيت )دواي ئةوة توانيم 
بذيم بةاَلم ضؤن ذيانَيك" بَيكةس، بَيكار، بَيماَل و حاَل، ثِر ثِر 
لة نةهامةتي. هتد. بَيبووني هيض شتَيك جطة لةخواي تاقانة 
ئةمة ناخَيكي ثِر لة ئازاروخةم هةموو شتَيكمان لةدةستدابوو، 
تروسكايةك بووني نةمابوو، نةمدةزاني لة كوَيوة بتوامن ذيان 
دةست ثَيبكةمةوة؟ ئةوهةموو مةينةتية هَيشتا زيندووبووم 

ئةوةى هةم بوو تةنها هيوا بوو بةخواي طةورة.
تَيثةِريين  ثاش  بؤية  خؤي  سؤزي  لة  نةكردم  بَيبةشي 
ضةند سالَيك بة هةمان دةرد وئازارةوة الثةِرةيةكي سثي لة 
ذيامن هةَلدايةوةو خَيزامن دروستكرد، هةرضةندة ناتوانرَيت 
من  بؤ  بوو  هيوا  ِرادةيةك  تا  ئةمة  بةاَلم  بكرَينةوة  قةرةبوو 

توانيم خؤم دروست بكةمةوة(. 
ئَيستا سةالم طوزةرانَيكي هاكةزايى دةذى بةاَلم هةرطيزاو 
دةستدانى  لة  و  ضاوةروانى  ئازارى  ناتوانَيت  هةرطيز 
زؤرجار  ببَيتةوة،  ئارام  دورخباتةوةو  خؤى  لة  كةسةكانى 
دَل خؤى دةداتةوة بةوةى ئةوةى رويدا ضارةنووسة. بةآلم 

هةرطيز بؤ تةنها ضركةيةكيش ناتوانَيت لة برييان بكات. 
لة  دَلنيام  هةرضةندة  ئةذيم  بةهيواوة  هةميشة  دةَلَيت 
نةمانيان بةاَلم تاوانَيكي لةوجؤرة قابيلي قبول نية خواش 
بؤي هاتة دةنط هةموو مرؤظايةتي بؤية دةكرَيت ئةوة ئيرت 
ئةوةي  بة  ئةنفال. هةروةها سةبارةت  نةك  بيت  جينؤسايد 
ضةند  تا  دةتوانَيت  ذيان  ثَيداويستيةكاني  بووني  ئايا  كة 
ناتوامن  وتي:-  وةاَلمدا  لة  بكاتةوة.  كةم  ئازارةكانتان  لة 
ثَيويستمان  بَيت  بةردةوام  ذيان  طةر  ضونكة  ناتوانن  بَليم 
بة شت ئةبَيت بؤ ئةوةي بذين لة ئازار كةم ناكةنةوة بةاَلم 
بطرنةوة  بؤ  كةسةكامن  جَيطةي  ناتوانَيت  ماددة  هةرطيز 
بيَليم  طرنطة  ئةوة  تةنها  كؤتاييدا  لة  هةرطيز.  هةرطيزاو 
خوَيناوي  ثِر  مَيذووي  بتوانني  هةموومانةوة  بة  هيوادارم 
بؤ  وةربطرين  لةضريؤكةكان  وسود  بنوسينةوة  طةلةكةمان 
ئةوةي سةرجةم نةوةكاني داهاتوو لة ئازارةكامنان تَيبطةن 

و بةها بؤ ذيان و ئازادي دابنني و ببنة داكؤكيكار لة خاك 
تاقانةيةكي  ذياني  ضريؤكي  كورتةيةكى  ونةتةوة.ئةمة 
ئةون.  هاوشَيوةي  كةسيش  هةزاران  بة  طةرميانة  ئةنفالي 
كورد  خوَيناويةكاني  تاوانة  و  ئةنفال  ضريؤكي  بَيطومان 
نوسينةكان  مابَيت.  مرؤظايةتي  تا  ثَينايةت  كؤتاييان 
بةردةوامن لة كاري خؤيان بةاَلم ناتوانن طريَِةرةوةي تةواوي 
بن. بؤ سةرجةم كةسو كاري سةربةزي شةهيدان و سةرجةم 
ئةبَيت  ئَيمة  بةاَلم  ناوةستَيت  بؤ كةمسان  ذيان  مرؤظايةتي 
بؤ  بذين  سةربةرزانة  ئةبَيت  بدؤزينةوة  ِروناكي  خؤمان 
ئةوةي مبرين.ئةوة طرنطة بةهَيز بني و دواي هةموو تاوانَيك 
دةتوانني  هةستةوة  و  بة  ذيان،  بؤ  بطةِرَيينةوة  هةوَلبدةين 

دوذمنامنان ببةزَينني. 

ش
ؤز

ث

لةذمارة )10(ي طؤظاري ئةنفالستاندا هةواَلي مةرطي شةهيد 
ِرةشيد خورشيد حةسةن ناسراو بة )سةيد رةشيد( ئةندامي 
رؤذي  كة  بَلوكردةوة  ثارَيزطاي سةالحةدينمان  ئةجنومةني 
ثَينج شةممة رَيكةوتي 26ي ئازاري 2013 لةتةقينةوةيةكدا 
طيانيان  قادر  سةيد  ئةجنومةنةكةيان  سةرؤكي  لةطةَل 
لةدةستدا، بةالم لة بري وَينةي شةهيد سةيد رةشيد وَينةي 
شةهيد سةيد قادرمان بَلوكردبووةوة. لريةوة داواي لَيبوردن 

لةكةسوكاري هةردوالو خوَينةراني ئةنفالستان دةكةين .
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تاَلةبانةو  طوندى  خةَلكى  لةبنةرةتةوة  عةلي  ساحل  بةدري 
ئَيستا لة ناحَيى تةقتةق نيشتةجَيية.

ئةنفالكران،  كضَيكي  كورو  دوو  ضواردا  ئةنفال  لةثةالمارى 
كورو  ئاماذةية  جَيطةى  قةدرى(  جةوهةر،  )جةعفةر،  بةناوى 
كضةكانى هاوسةرطرييان كردبوو، بةتةواوي ذنومنداَلةكانيانةوة 
ئةنفالكراونء  طريانء  حنتةوة  حاج  بارق  ركن  عةميد  لةاليةن 

جارَيكى تر نةبينرانةوة. 
لةم  كةثَيشرت  تر  ئازاى  كةسَيكى  ضةند  وةكو  بةدريةش 
ئةنفالكراوةكانى  موضةى  كراوة،  بؤ  ئاماذةيان  ساَلنامةيةدا 
ئةنفالء  بةثَيضةوانةوة  بةَلكو  باخةَلييةوة،  نةخستووةتة 
مةينةتيةكانىء ئةو رؤذطارة تاآلنة نةيانتوانى بيكةنة مرؤظَيكى 
كاريطةريانة  هةموو  روبةرووى  ئازايانة  ضاوضنؤك  طؤشةطريو 

ثَييةوة  ئةنفالةوة  دواى  لة  كوردستان  كؤمةَلطاى  كة  بووةوة 
طريؤدةبووة ئةويش خؤثةرستىء بةرذةوةندى تايبةتية.

ئةوهةموو  سةرةراي  تةقتةق  شارةدَيى  ئازاكةى  دايكة   
بةرطةى  ئازايانة  هاتوة  بةسةريدا  نةهامةتيةي  مةينةتىء 

طرتووةو ئازايانة لةطةَل دَلرةقى رؤذطاريشدا دةجةنطَيت. 
وةزارةتى  لةحكومةتء  ئةوموضةيةى  ساَلة  بيست   20 ماوةي 
كاروبارى شةهيدانء ئةنفالكراوان وةري دةطرَيت دةيبةخشَيتء 
هةذارو  قوتابييانى  لةوانةش  دةوروبةرى  هةذارانى  بة  دةيدات 
تَيطةيشتنة  ئةو  ثيضةوانةى  ئةمةش  باوك،  دايكء  بَي  منداآلنى 
خراثةية كة ثَييواية كةسوكارى ئةنفالكراوان تةنها برييان لةالى 
طؤظارةدا  ئةم  ثَيشرتي  لةذمارةكانى  ئيمتيازاتةكانيانة،  موضةو 
موضةى  ئَيستا  كةهةتا  كردبوو،  عةل  حممد  بةناوى  ئاماذةمان 
ئةنفالكراوةكانى ناخواتء دةيبةخشَيت، لة خورماتوش كورَيك 

بةناوى حسني عاصى هةمان هةَلوَيستى هةية. 
)تةق  ناحَيي  لة  تةندروستى خراثةو  بارى  ئيستا  بةداخةوة   
هيواى  وَيراى  ئَيمة  نيشتةجَيية  كؤية  سةربةقةزاى  تةق(ى 
تةمةندرَيذىء ضاكبوونةوةى بؤدةخوازين هةَلويستى ئازايانةى 
ئةنفالستان بلودةكةينةوةو بؤمَيذوو  لةطؤظارى  بة شانازييةوة 

لة يادةوةرى نةوةى داهاتوودا دةيهَيلينةوة1. 
مرؤظى  هةَلوَيستى  ئةوة  ببينن  فةرموون  بةرَيز  خوَينةرى 
ئةم  )نوَينةرانى  ثةرلةمانتاران  بينيشمان  ئةفسوس  راستةقينةية 
مرؤظة مةينةتبارانة( رَيكخراو ضاالكانى بوارى ئةنفاليش دةبينني و 
دةبيستني ضةندة لةبةرامبةر وةرطرتنى ئيمتيازوثارةوثولدا الوازن. 

1. ئةم زانياريانة لة تاقانةى ئةنفال مةريوان عةبدولقادر ئيسماعيل وةرطرياوة.

كة 
ازا

ة ئ
يك

دا

بِريارة  دةكرَيت،  دروست  طةرميان"  "طواللةي  ئةركي  لةسةر  ئَيستا  كة  ذوورو"  "خواروو،  زينانةي  ئةنفالكراواني  مؤنؤمَييت 
لةناوةراسيت مانطي ئابدا لةضوارضَيوةي كؤنفرانسَيكدا كة بؤ جينؤسايدو ئةنفال دةبةسرتَيت مةراسيمي كردنةوة بؤ مؤنؤمَينتةكةش 

سازبكريَ . 
طوندي زينانةي "خواروو، ذوورو" سةربة ناوضةي داودةية لة بةشي خوارووي 
طةرميان لةسةروةخيت ئةنفالدا، زينانة طوندَيكي طةورةو قةرةباَلغ بوو، خةَلكَيكي 
زؤريان ئةنفالكراون، كة ذمارةيان 38٥ كةسة. ئَيستاش بة فةرمي كراوةتة ناحَي 
دووزخوورماتوو  لةبنةِرةتدا سةربةقةزاي  كة  "نةجيولة"  ناوةندي شارؤضكةي  و 

بوةو ئَيستا سةر بة قةزاي كفرية. 
جةزا،  بةناوي  كراوة  دروست  ئةندازيارَيكةوة  لةاليةن  مؤنؤمَينتةكة  ديزايين 

كةخؤي كةسوكاري ئةنفالكراوانة.

مؤنؤمَينيتَيك بؤ ئةنفالكراواني طوندي زينانة دروست دةكرَيت 



180

ئةنفالستان -  ذمارة )11 -12(          

فواد قادر ئةمحةد، نيشتةجَيى شارى كؤيةو لةبنةرةتةوة 
خةَلكى طوندى قزَلوون.

كؤيةشى  دةشتى  كة  ضواردا  ئةنفال  لةثةالمارى 
خزمء  لة  زؤرَيك  فوائادو  خانةوادةكةى  هةموو  طرتةوة 
ثَيشمةرطةيةكى  فوئاد  ئةوكاتة  طريان،  نزيكةكانى  كةسة 
مقدم  ثلةى  بة  ئَيستا  بووةو  كؤية  93ى  تيثى  ئازاى 
كةسوكارةكةى   1988 ئايارى  5ى  رؤذي  خانةنشينكراوة. 
لة طوندي قزلوى دةشيت كؤية كةوتنة بةردةستى سةرؤك 
جاشَيكى بةدناوو هةموويانى رادةستى هَيزةكانى سوثاو 
ئةمن كرد. لةبارةى ئةنفالكراوةكانيانةوة فواد بة طؤظارى 
ئةنفالكران  كة  نزيكةكامن  كةسة  راطةياند  ئةنفالستانى 

بريتى بوون لة: 

1. مجيلة سعيد ساحل، دايكم، ثاشئةوةى رةوانةى بنكةى 
سةرةكى كؤكردنةوةو ثؤلَينكردنى تؤثزاوا كراوة رةوانةى 
لةوَى  مانط  شةش  ماوةى  كراوةو  نوطرةسةملان  قةآلى 
زيندانى بووة. بةآلم بة ئازادبوونى ئةم ذنة ئةنفالكراوة هيض 
لةمةينةتيةكانى كةمنةبوونةوة، بةَلكو لة ضاوةروانى كورو 
كورةزاكانى و لةئةجنامى ئةو مةينةتى و ناخؤشيانةى لة 
زيندانى نوطرةسةملان تووشى بوو، هةميشة لة خةمبارى 
و ئازارى دةروونيدا بوو، تا لة ريكةوتى 25ى ئايارى سال 

2005 كؤضى دوايى كرد. 

2. ئومَيد قادر، برامة

3. هةدية قادر، خوشكمة مواليدي 1٩٥4 لةطةل هةشت 
منداَلي خؤى ئةنفالكراوة

4. زرارى برام ماوة، بةآلم خَيزانةكةي و ضوار منداَلةكةي 
ئةنفالكراون بةم ناوانة ) ثةروين، ضيمةن، بَيستون، ديةن( 
حةمةدةمني  سافية  ناوي  زرار  خَيزانةكةي  ئةنفالكراون 

مواليدي 1٩6٥ ئةنفالة

5. خَيزاني خؤم بةناوي شريين عومةر مواليدي 1٩6٩ و 
ضوار مندالةكةم. 

6. سةربةست مواليدي 1٩82.

7. سنةوبةر مواليدي 1٩83.

8. سروة مواليدي 1٩8٥.

9. نةبةرد مواليدي 1٩87 ئةنفالكراون

ئةمحةد،  )نادر  بةناوةكاني  ئةنفالكراون  مامةكامن  ماَل 
مولود ئةمحةد( ئةوانيش ماوةى )6( مانط لة نوطرةسةملان 
هاتنةوةيان  كردنء  ئازاد  دواي  دةستبةسةربوون 

هةردوكيان كؤضي دوايان كرد. 

و  ئةنفالكراون  ثَيكةوة  هةموويان  ئامؤزام  بيست   )  20(
هةر ئةو رؤيشتنة بوو جارَيكى تر نةبينرانةوة.

بةداخةوة رؤذي مردن و مواليدةكاني ئةوان نازامن

فواد جارَيكى تر جةختى كردةوة خزم و كةسوكارةكةم 
هةموويان بةدةسيت قاسم تاهري ناسراوة بة )قامساغا( كة 
سةرؤكى جاش بوو لة كؤية طرياون و ئةنفالكراون هيوادارم 

ئةو جاش ومستةشارانة بدرَينة دادطا.

خةمى ثَيشمةرطةيةكى تةنيا 

ئومَيد قادر مجيلة سعيد

دادطايي نةكردني جاشةكان 
سوكايةتيية بة مايف قوربانيء بةهةيبةتي دادطاكاني كوردستان
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كردنى  هاوكارى  ثرؤذةى  جَيبةجَيكردنى  بةمةبةستى 
بؤ  سثى  رَيكخراوى  لةاليةن   كيميايى  ضةكى  بريندارانى 
وةختة  ئةو  كة  كوردستان  كيميابارانكراوةكانى  ناوضة 
ناحَيى  سةردانى  ئةجنامدانى،  بؤ  راسثريدرابووم  من 
سَيوسَينامن كرد، لةوَي ضاوم بة مامؤستا بةهادين كةوت، 
ضةكي  بة  لةخانةوادةكةى  كةسَيك  هيض  ئةو  هةرضةندة 
هاوسةرةكةى  و  خؤى  بةآلم  نةببوون،  شةهيد  كيمييايى 
يادةوةرييةكانى  ضؤنَيتى  لة  لةسةرةتاوة  ببوون،  بريندار 
تاوانى كيمياباران و ئةنفالةوة ضوينة ناو باسةكةمانةوة، لة 
راستيدا ئةم  ديدارة سةربارى ئةوةى بة ظيديؤتؤماركراوة، 
بةآلم لةبنةرةتةوة بؤ ديدارَيكى رؤذنامةوانى ئةجنامنةدراوة، 
ضةكى  بريندارانى  دةربارةى  بوو  تؤيذينةوةيةك  بؤ  بةَلكو 
ضونيان،  بةهاناوة  و  ضارةسةركردن  شيوازى  و  كيمياوى 
ناوضة  بؤ  سثى  رَيكخراوى  مانطى  سَي  ثرؤذةيةكى  كة 
كة  بةآلم  بوو.  كردتيان  هاوكارى  بؤ  كيميابارانكراوةكان 
ئةم  ثوختةى  زانى  بةباشم  طرتةوة  ديانةكةمان  لة  طوَيم 
ئةنفالستاندا  )12(ى  ذمارة  لة  و  هةَلبذَيرم  لَي  ديدارةى 

بآلوى بكةمةوة . 
ناوى سيانيت ضية ؟

بهائةدين حمَيدين كةريم
ساَل ضةند لةدايك بويت ؟

ساَل 1٩62 
ضةند مناَلتان هةية ؟

هةشت
ضةند كوِرو ضةند كضت هةية ؟

ثَينج كوِر و سَي كض
ساآلنَيكة  كراويت  كيمياباران  سَيوسَينانى  خةَلكى  تؤ 
يادى قوربانيةكانى ئةو تاوانة دةكرَيتةوة ثَيت باشة ضؤن 
ئةوةى  بكرَيتةوة؟  ئةنفال و كيمياباران  قوربانيانى  يادى  

هةتا ئَيستا كراوة تاضةندة مايةى رةزامةندى ئَيوةية ؟
ئةوةي دةكرَيت شتَيكي باش نية، كؤمةَلَيك بةرثرس دَين و 
قسةدةكةن و دةِرؤنةوة، بةاَلم ئَيستا باشرتة بةرَيوةبةرايةتي 
وةك  ئارام  مامؤستا  هةية،  وةزارةت  و  هةية  شةهيدان 
دةكات،  خؤي  قسةي  دَيت  شةهيدان  وةزارةتي  نوَينةري 
وةك جاران نية هةر حيزبَيك بَيت و قسة بؤ خؤي بكات ، 
باشرتة كة يادكردنةوة لة دَلةوة بَيت، ئةو هةموو خةرجيية 
كة لةو يادانة خةرج دةكرَيت و ئةو خةَلكة دةكةوَيتة طريان 
لةو  بدة  ديقةت  تؤ  نية،  باش  كارَيكي  هيض  شيوةن،  و 
هؤَلةدا خواردن دروست دةكةن ئةطةر تؤ هاتيب لةو كاتةدا 
بينيوتة كة نان دةخورَي هةلبةتة ئةوة مةسرةفَيكي زؤري 
ئةوة  دةبَيت  بنةماَلة  ضل  ئرية  كةمةوة  بةاليةني  دةوَيت، 
ئةبَي  بةَلكو ضل كةس  وةردةطرَيت  ثارةي شةهيدانة  ناكة 
ئةوةي  نةكردووة،  حكومةتة  لةم  ي  يةك  ئيستيفادةي  كة 
لةوَيدا خةرجي دةكةيت بؤماوةي يةك سةعات و برؤخوات 
ماندووبوونة  و  هيلكي  ئةو  من  بةبؤضوني  بؤية  لةطةَل. 
ثَيويست ناكات، ضل و ثَينج جار بةو شَيوازة ياد بكةيتةوة 
هيض دةورَيكي نية، هةموو ساَليك مةسرةفَيكي زؤر و دواي 

ساَلَيكي تر بةهةمان شَيوة، ئةوة باش نية .
بوو  طوند  كاتي خؤي  كة  طوندةدا  ئةم  لةيادي  مامؤستا 
ئَيستا بووةتة ناحية ئةطةربَيت و لةو ِرؤذةدا ثابةندييةكمان 

بةهادين حمَيدين:
لةكيميابارانى سَيوسَيناندا، مردنى زَينةب و كوِرةكةى زؤر كاريان كردةسةرم 

ديدار: عومةر حمةمةد
رَيكةوتى  2013/1/21
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هةبَيت بؤ منونة هيض ثةلةوةرَيك سةر نةبِردرَيت ، هةلبةتة 
ميوانيش  بؤ  ِرؤذةدا  لةو  بةاَلم  خؤشةويستة،  زؤر  ميوان 
لةدذي  كردارَيك   ثةرضة  وةك  ئةمة  ؟  نةكةيت  بؤ  طؤشيت 

كؤمةَل كوذي تؤ ئةوت بةالوة ضؤنة ؟
هةَلةجبة شتَيكى  لة  ثار  وابزامن  باشة  زؤر  ئةوة شتَيكى 

وةهايان ثَيشنياركرد بةاَلم نازامن جَيبةجَييانكرد يان نا.
و  كفري  لة  طةرميانيةكان  بةاَلم  كرديان،  هةَلةجبةش  لة 
كةالرو ِرزطاري و طؤثتةثةو لة دؤَلي باليسانيش  هةمويان 

جَيبةجَيان كرد
ئةوة شتَيكي زؤر باشة و ئةطةر شتَيكي وةها جَيبةجَيبكرَيت 
ئةكةم، خؤ  لة خؤمةوة سةير  من  هةرانابَيتةوة  باشرت  لةوة 
سوثاس  بؤ خودا من بةدريذايي ساَل ميوامن زؤرة، بةاَلم من 
كة تاقة ماَلَيكم لريةدا بةاليةني كةمةوة لةو ِرؤذةدا ضل كيلؤ 
بؤ ثةجنا كيلؤ طؤشيت مريشك و حةيوامن ثَيويست دةبَيت؟ 
كؤستيشت  واية،  هةموي  سَيوسَينان  هةموو  هةرمن  نةك 

بكةوي و مةسرةفيش لةو الوة بوةسيَت!
من مةبةستم خةرجيةكةي نية ئةوةيان تةنها اليةنَيكَييت 
بةاَلم اليةنَيكي  تري ئةوةية لةيادةوةري خةَلكدا بيهَيَلينةوة.

ِرؤذةدا  لةو  بزاني  كة  ئةوةية  مةبةستةكة  تَيدةطةم  بةلَي 
ميوانةت  هةموو  ئةو  رويداوة؟  ضي  ؟  دةكرَي  بؤ  ئةمة 
ئةوة  ئةطةر  بةالم  خوداية،  خؤشةويسيت  ميوان  خؤ  بَيت 
لةهةمان  ناكةيت  بؤ  هيضي  رؤذةدا  لةو  تؤ  ثةيرةوبكرَيت 

كاتدا شتيكي واتادارو طرنطة.
و  سةربرين  رؤذةدا  لةو  دووةم  يةكةميةتي  هؤي  ئةمة 
خوَين رشنت نةبَيت تةنانةت لة ضَيشتخانةي شارةكانيشدا 
خةَلكي  ودةيان  دبلؤمات  دةيان  سةيركة  تؤ  نةبَي،  هةر 
بياني و ِرؤذنامةنوس لةم واَلتةداية لةو ِرؤذةدا بضَيتة هةر 
ضَيشتخانةيةك طؤشيت تَيدا نةخورَي . ئةطةر وابَي بَيسود 
نابَي ئةو هةموو عةرةبة لريةية بةو هةَلوَيستةي ئَيمة شتَيك 

لة يادةوةريدا دةمَينَيتةوة .
ئةوة شتَيكى طرنطة، بةاَلم بةداخةوة ئَيمة بريكردنةوةمان 
هةركة  ئازارة  22ى  سيوسَينان  يادى  بؤمنونة  وانية 
قوربانيةكامنان  ئَيمة  مانط ديسان  بيست وسَيى  طةيشتة 

لةبريدةضَيتةوة بؤشانزةى سَي لةهةَلةجبةش هةرواية.  
سَيو  يادى  منونة  بؤ  خبرَي  ِرَيك  دةبَي  شتَيكة  ئةوةش 
سةرضاو  هات  كَي  بكاتةوة  يادى  خؤى  ِرؤذى  بؤ  سَينان 
و  ئةنفال  بؤ  تةنانةت  هةبَيت  ِرؤذى سةراسةرى  يةك  بةاَلم 
لةم  يادةكانى  ئةطةر  زؤرن  يادةكامنان  ئَيمة  كيمياباران، 
ئةمة  بؤ منونة  كلتورى  شَيوةيةكى  بؤ  بطؤِرين  شَيوةيةوة 

بكةين بة داب و نةريتَيك ِرةئت ضؤنة تؤ ؟
بةاَلم  بةو شَيوةى تؤ دةفةرموويت،  بايةخدارة  ئةوة زؤر 
هةموى لةيةك ِرؤذدا بَيت ئةوة شتَيكى زؤر باشة مادام لة 
تر  شوَينى  كؤمةَلَي  جَيبةجَيكرابَيت  تريش  شوَينةكانى 
ماوة بكرَيت بة بةرنامةيةك و لة شارةكانيشدا ئةوة تةتبيق 

بكرَيت زؤر باشة
تاوانة  لة  يةكَيكة  ئةوة  ناخؤشة،  تاوانةكة  هةموو 
نَيودةوَلةتيةكان ضي هةية ياخود ض ديةنَيك هةية كة قةت 

قةت لةيادت ناضَيتةوة و داية لة يادتة ؟
وةآل بلَيم ضى هةمووى هةرناخؤشى بووةو لةبريناضَيتةوة 

.
هةتا ئَيستا هيض كارَيكى دؤكؤمَينتارى لرية كراوة؟

نةخري ثَيم شك نايات .
ئَيوة ثَيتان خؤشة ِرَيكخراوةكان  بني لرية ضاالكي  بكةن  
طرنط  زؤر  شتَيكى  سَينان  سَيو  لة  ئَيستا  تا  منونة  بؤ 

نةكراوة ئةويش دؤكؤمَينت كردنى يادةوةريةكانتانة 
ِراستة ئةوةمان نية. 

بةالى كةمةوة كؤكردنةوةى ِرةمسى قوربانيةكانتان؟
تؤزَيكى كراوة لةئةمنة سورةكةى سلَيمانى دايان ناوة .

ئةى لرية هيض شتَيكى واتان نية ؟
نا نيمانة .

لة  ئَيستة  هةَلدرانةوة  كة  ئةوتةرمانةى  بؤمنونة 
مؤنؤمَينتةكة نَيذراون بةآلم كةس نازانَى ئةوكةل وثةالنةى 
كة بة قوربانيةكان بوو ضيان لَيهاتووة ؟ وَينةو جلوبةرطيان 

ئةطةرمابَى؟
من خؤم يةكَيك بووم لةوانةى لة ناشتنياندا لةطةَلدا بووم 
هةر بةكةلوثةلةكانيانةوة ئةمان خستة ناو تورةكة و ئةمان 
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خستنة ناوضاَلةوة 
ئَيمة ئَيستا بؤكارَيكى تر هاتووين دةمانةوَى ئةوةندةى 
لة تواناماندابَيت هاوكارى بريندارةكانى ئةم ناحَيية بكةين 
تريشى  ئةركَيكى  كارة  لةم  بَيجطة  ِريكخراوة  ئةم  بةآلم 
لةئةستؤية  بؤ منونة كارى دؤكؤمَينتاري ئينجا  ض خؤمان 
ئَيمة  ئَيوة بكةين وخؤتان بيكةن  بيكةين  يان  هاوكارى  
دةتوانني ئَيوارةيةك بَيني لة هؤَل بؤنةكان خةَلكى سَيوسَينان 
كؤبكةينةوة و باس لة طرنطى كارى دؤكؤمَينتاري بؤ بكةين 

ئةوة شتَيكى باشة
لةكاتى كيميابارانكردنةكة ضةند كةس لة خانةوادةكةتان 

شةهيد بوون ؟
شوكور شةهيدمان نةبوو

ئةي مةطةر تؤش بةركةوتوي ضةكي كيمياوي نيت ؟
بةَلَي .

هيض كاريطةرى بةسةرتؤوة ماوة ؟ 
بةَلي كاريطةري ماوة بةبَي عةينةك هيضم بؤ ناخوَينرَيتةوة، 
 : لَيكردم وتي  سةرداني دكتؤريشم كرد ثرسياري ئةوةي 
ساَلَيك  ماوةي  كاتي خؤي  ومت  ؟  كردووة  ئيشي ضيت  تؤ 
لة حيمكاريم كردووة، دواي ئةوةش كيمياوي لَيدام  ئيرت 
كيمياوية  ضةكي  هي  هؤكارةكةي  ومت  ثَيي  كة  دكتؤرة 

ضونكة لةحيمكاري واي لَيناكات .
بةضي  ثَيويستت  نةطوتوويت  ثَيي  دكتؤر  ئةي 

ضارةسةرَيكة؟
خؤم باشم تةنها ضاوم نةبَي ئةويش بةعينةكةوة باشم

تا ئَيستا وةك برينداري ضةكي كيمياوي لةالي وةزارةتي 
كاروباري شةهيدان ناوتان تؤماركراوة . هيضتان بؤكراوة ؟

بؤ ئةم بنةماَلةية هيضى نةكردوة
نيسبةت  بة  بةاَلم  نابَيت  ضارةسةر  بة  ثَيويستت  خؤت 

ِرةختةي هاوسةرتةوة خؤ ئةو ثَيويسيت بةضارةسةرة 
بةَلَي ئةو ثَيويستَييت . 

حاَلةتي برينداراني ئرية بةزؤري ضية ؟ تةنطة نةفةسية، 
ياخو طرفيت ضاوة يان ثَيستيان ؟

هةندَيكيان ثَيستيةتي، هةندَيكيشيان سيةكانيانة 

حةساسيةتيان هةية؟
بةَلَي هةندَي جاربرينةكان من بينيومة زؤرطةورة ئةبن و 
جاري وا هةية ئةيهَينَيتة خوَين ئةوةندة ئةخورَي نةك هةر 

دةسيت بةَلكو زؤر شوَيين لةشي 
ناويان لة ليسيت شةهيدان تؤماركراوة ؟

نائةوةشيان نية 
جةنابت  هةية  هؤشيارييةك  بة  ثَيويستمان  ئَيمة 
يان  ثياوة  ئةم  تَيدةطةيت  من  لة  باش  زؤر  مامؤستايةكي 
لة  واتة  تؤماركرا  ناوي  ليستة  لةو  كة  جةنابت  ذنةي  ئةم 
شةهيدان ناوي تؤماركرا، بةياني دوربا ئةطةر لة ذياندا نةما 
بة ئاساني دةكرَيت بة شةهيدي كيمياباران، بةاَلم كة ناوي 
تؤمار نةكرَيت لة ماوةي  بيست و ثَينج ساَلدا تؤ بضؤ بَلَي 
ئةو بةركةوتووة مرد، ضؤن بروات ثَيبكةن كة ئةو برينداري 
بكةيت  تؤماري  بشتةوَي  ئةطةر  بووة؟  كيمياوي  ضةكي 
ئةكةيت  مادي  زةرةرَيكي  دةبيتو  زؤر  ِرؤتيناتَيكي  توشي 
و لةرووي دةرونيشةوة ماندووتر دةبيت، ئةمةش جؤرَيكة 
لة كةمتةرخةمي كةسوكاري قؤربانيان ضونكة هةركةسَيك 
بةرضةكي كيميايي كةوتووة باناوي خؤي تؤمار بكات خؤ 

ئةطةر قازاجنيشي نةبَيت هيض زيانَيك ناكات؟
كة شوَينَيك نةبَي بضى هاناى بؤ بةريت بضيت بؤ كوي ؟

ناوي  ئةوان  شةهيدان  طشيت  بةرَيوةبةراييت  بؤ  بضؤ 
كيميايي  من  خؤي  وةخيت  بَلَي  تؤماردةكةن  بريندارةكان 

لَيي داوم هةر هيض نةبَي ناوت بنوسن؟
ئايا ئةوان قائيمةيةكي وةهايان هةية؟ 

بةَلَي هةيانة ئَيستا ناو دةنوسن؟
نةمزانيوة .

تؤباسي كيميا باراني سَيوسَينانت نةكرد؟
ئةم  شلةذاين  ئيرت  لَييداين  كيميياييةكة  ئَيوارة  كة 
مةتر  نيو  وة  بوو  طةمن   ، دةيبينيت  تؤ  كة  تةختاييةي 
)ذَير  بة  كرد  خؤمان  هات  دةنطي  كيميايةكة  كة  بةرزبوو 
زةمني(دا دةورى بيست دةقةيةكمان ثَيضوو، ضونكة خةَلك 
مناَلةمم  ئةو  دةستى  من  سةركةوتينةوة،  كيمياية  وتى 
دةهات  مندا  دواى  بة  وردة  وردة  خَيزانةكةيشم  طرتبو 
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بانطى  كوِرةكةيابوو  لةطةَل  زَينةبة  ناوى  خاَلؤزام  كضَيكى 
مةهَيَلة  جَيم  الدين  بهاء  وتى  بوو  ثةرَيشان  زؤر  ئةو  كرد 
ئةدا وةك ضؤن تؤزى كا  لة طياكة  ، كةئةِرؤشتني شةقمان 
بةرز ئةبَيتةوة تؤزى ئةويش بةرز ئةبويةوة، ضونكة ماَليان 
دورتر بوو تا طةشتبوة الى ئَيمة فةوتابوو تاطةيشتة ئةوَى 
جَيم  خوا  تو  ئةيوت  بوو  منةوة  شةرواَلةى  بةو  دةستى 
مةهَيَلة منيش خوا خوام بوو ِرابكةم ، ئيرت ثةل و ثؤى شكا 
و لةطةَل مناَلةكةيا لة طياكةيا جَيما من و ِرةختة سةد مةتر 
لَيبوو  ئاوَيكى  و  ضةم  بوو  تاريكيش  كةوتينةوة  دور  لَيى 
هيضى  ضاومان  ِرشاينةوة  ئاوةكة  طةشتينة  كة  ئَيمة  ئيرت 
ِرؤذ  بةيانى  كة  بةاَلم  شةوبوو  دوانزةى  دةورى  نةدةبينى 
بويةوة ئةوانةى كة دةستى ئَيمةيان طرتبوو داوام لَييانكرد 
ومت ئةو ذنةى خاَلؤزام ئائةوةتا لةوَيدا كةوتووة كة ضوون 
بؤالى لَيى نةويبوونةوة وةك ضؤن دار كة بةرزى ئةكةيتةوة 
بة ضاوى  من  بوبون  ِرةق  مناَلةكةشى هةردوكى  و  خؤيش 

خؤم بينيم هةَليساندةوة ِراست ِرةق بوبو .
مناَلةكةى ناوى ضي بوو؟

سةردار و زَينةب ئَيستة ثياوةكةى تَيك ضووة ثياوةكةى 
ماوة وكوِرَيكى ماوة.

مةبةستت كاك عةبدولكةرية ئةو ثياوةم بينيووة؟ 
ناوى كاك ئةمحةدة . 

بةَلَ بينيومة هةر لة خؤيةوة قسة دةكا 
و  تياضوون  فةقرية  دوو  ئةو  ذنةية  ئةو  مريدى  ئةوة 

مناَلَيكيش لة سكيابوو ئةوة كارى تَيكردم 
بةس ئَيستة كاك ئةمحةد تةواو نيية

مسايلة  كاك  حةمةمينى  خَيزانى  ئةمحةد  كاك  دايكى 
كيمياويةكة  كة  وبرايةكى  خوشكَيكى  و  باوكى  و  دايكى 
نةيكوشبوون دايكيان هاورد ، طشتيان هاورد  مناَلَيك لة 
سكيدا بوو ذنةكة كة ثاَل كةوتبوو مناَلةكة بةرز بوبويةوة 
بدةين  ثيايدا  هيض  نة  ثةِرؤ  نة  نةبوو  شتَيكيش  هيض 
ماوةى  لة  نةفةر  يةك  بَيل  بة  هةر  خريايى  بة  خةلكى  ئيرت 
ناوقةبرةكة  سةعاتَيكدا قةبرَيكى بؤ هةَلدةكةند خستياننة 
و خؤَليان كرد بةسةريدا بةبَي بةردو طؤريضة ئةودوانة زؤر 

خةفةتيان بة دملدا كرد، ضونكة ئةمة كاك حةمةمني لةثاَليدا 
دايكى تةها و حةمة كاك حةمةمني لريا دادة خامن لريا فامتة 
لريا يةكَيكى تريش لريةدا يةكَيكى تر لة سكيدا ئةمة ثَينج 

كةس. 
لةكارى  كةمتةرخةمني  ئَيمة  كة  هةستناكةيت  مامؤستا 
دؤكؤمينتاريدا ضونكة خةياملان فراوان نية فةرموو ئَيستا 
ئةو مناَلة بةشةهيدى كيميابارانى ئةم طوندة حساب نية ؟

نةوةاَل حساب نةكراوة .. راستدةكةى ئةوةش مرؤظَيكةو 
شةهيدة .

ئةوة دةبَي حساب بكرَي، ئةطةر شةهيدانى كيميابارانى 
لةمةوال  بذمريدرَين  كةس   6٩ بة  ئَيستا  هةتا  سَيوسَينان 

هةقواية بلني 70 كةس .
دوانن  كاك حمةمةد  و  تةها  كاكة  ئَيستة  هةية  يةك شت 
لةو بنةماَلةية دوو كةس ماون بةاَلم ئةوان ثَينج كةسن هةر 

ئةبَي واى لَيبكةيت 
مةبةستم لةبارى قانونيةوة

بارى قانونى لة بارةى ذمارةكةوة.
بةَلَي، زَينةبيش دوو طيان بوو.

طوندةكان  بةتايبةت  طةرميان  خةَلكى  زؤربةى  منونة  بؤ 
مارةكراون  مةال  لةالى  نةبووة،  زةواجيان  عةقدى 
لة  خَيزانة  ئةم  واتة  نةبووة  تةسكةرةيان  مناَلةكانيشيان 
نية،  ناويان  نفوس(  )دائريةى  كةسَيتى  بارى  فةرمانطةى 

واتا ناتوانى بيان دؤزيتةوة. 
بةَلَي، زؤر راستة

رةزامةندي  تةلةفون  بة  سةردانة  ئةم  لةئةجنامداني  مانط   4 دواي 

ثيشاندا كة ديدارةكة بَلو ببَيتةوة.
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ئةنفال تاوانَيكى زؤر ترسناك و ضريؤكَيكى ئازاراويية كة 
ِرذَيى بةعس بة مةبةستى لة ناوبردن و ِريشةكَيش كردنى 
ميللةتى كورد بةكارى هَينا. دواى دةيان ساَل لةو ِرووداوة 
و  مةعنةوى  كارةساتى  طةورةترين  كورد  طةل  ئةنفال 
دةروونى دةربةدةرى بةدواى خؤيدا بةجَيهَيشتووة تاوةكو 
ذيانيان  هةمووساتةكانى  هةن  كةس  هةزاران  ئَيستاش 
لةضاوةِروانى طةِرانةوةى بَي سةروشوَينةكانيانن، بةسةدان 
دةروونى  داِروخانى  بارى  توشى  بةوهؤيةوة  كةسيش 
بوونةتةوة، هةروةك هةزاران مرؤظى ديكةش لة خَيزانَيكى 
طةورةى ضةند كةسى تةنها خؤى يان ذمارةيةكى كةميان 
ماوة يان هيض كةسَيكيان ِرزطاريان نةبووة. هةر لةسةرةتاى 
ئَيستاش  تاوةكو  ئةنفالةوة  ثرؤسةى  ثَيكردنى  دةست 
ئازاروكولةمةرطى  لة  ئةنفال  ِرزطاربووانى  كةسوكارو 
بَي  طةِرانةوةى  لةجياتى  دةطوزةرَينن،  ذيان  ضاوةِروانيدا 
طؤِرى  دؤزينةوةى  طوَيبيستى  ِرؤذانة  سةروشوَينةكانيان 
ثؤشاكة  بة  بيابانةكان  وخؤَل  ل  ناو  لة  دةبن  بةكؤمةَل 

كورديةكانيان لة كوردبوونيان دَلنيا دةبنةوة. 

و  )غازى  بةناوةكانى  كوِرى   3 وةل(  حمةمةد  )نةمجة 
طةرمياندا  سَيى  ئةنفال  ثةالمارى  لة  عةزيز(  و  مةجيد 
ذمارةيةكى  لةطةَل  ئةوان  نةبينرانةوة  تر  جارَيكى  و  طريان 
نةمجة  كةوتوون،  ئةنفال  بةرشااَلوى  كةسوكارى  زؤرى 
بة  دةطريَيتةوةو  ئةنفالستان  ساَلنامةى  بؤ  خؤى  ضريؤكى 
هةناسة ساردييةوة دةَلَيت : من )14( ضواردة منداَل هةبوو 
كوِرةكامن بةناوةكانى "محيد و حمةمةد و غازى و مةجيد 
و عةزيز ودَلشاد كامةران" كضةكانيشم بةناوةكانى "نةزيفة 
و ِرووثاك و بةهيجة و سةرطوَل" سَى منداَليامن زؤر بضوك 
بوون، لةو خَيزانة طةورةية ئَيستا تةنها 3 منداَل ماون كة 
ئةوانيش )كامةران و بة هيجةو سةرطوَل( بةاَلم ئةوةى كة زؤر 
ئازارم دةدات )3( سَى كوِرة ئةنفالكراوةكامنة كة ئةوانيش 

ناويان) غازي و مةجيد و عةزيز (ن غازي و مةجيدى كورم 
شةِر  جَيطايةك  هةر  لة  و  بوون  وتةنزيم  ثشتطريى  هَيزي 
بواية ئةمان دةِرؤشنت بؤ بةرطرى كردن )عةزيز( ثَيشةرطة 
عرياق  حكومةتى  دذى  شةِرى  سةنطةردا  لةبةرةكانى  بوو 
دةكرد بؤ بةرطرى كردن لة ميللةتى كورد،) مةجيد وعةزيز( 
بةاَلم) غازى  هَيشتا ذيانى هاوسةرطرييان ثَيك نةهَينابوو، 
( ذيانى هاوسةرطريى ثَيك هَينا بوو خاوةنى ذن و منداَل 
هَيمن  و  )شادى  ناوةكانى  بة  هةبوو  منداَل  بوو)4(  خؤى 
ودلريوزامن (كاتَيك كة خؤى ئةنفالكرا ذن و منداَلةكانيشى 
لة طةَل ئَيمة بةر شااَلوى ئةنفال كةوتن بةاَلم ِرزطارمان بوو.

بَيت  عرياق  سوثاى  ئةوةى  ثَيش  ئةنفالةكةدا  كاتى  لة 
دا خؤمان حةشار  بنكة(  و  )مةرجة  ذَيرزةمني  ناو  لة  ئَيمة 
بة  بةاَلم حكومةتى بةعس  لة ترسى رذَيى بةعس،  دابوو 
سوثايةكى زؤرو تةيارةوة هاتن و دةورى ئَيمةيان طرت و 
دؤزييةوة  ئَيمةيان  مةرجةكانيشدا  بنكةو  ناو  لة  تةنانةت 
دةوت  كةثَييان  طوندةكةمان  سةرووى  لة  هةموومانيان  و 
)بان مةتار( كؤكردةوة، ثَييان ووتني وةرن خؤتان تةسليم 
بكةن دةتان ثارَيزين وهيضتان لَيناكةين، لةوكاتةدا تةيارة 
ووت  ئَيمةى  بة  موستةشارَيك  دةسوِرايةوة،  بةسةرماندا 
بكةن  ئَيمة  ِرادةستى  خؤيان  بَينةوةو  طةجنةكان  كوِرة  با 

بةسةرهاتى نةمجة حمةمةد وةل 
ئاماددةكردنى شادى غازى عبدالكريم 
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دةيانثارَيزين و هيضيان بةسةردا نايةت. )مةجيد( ى كوِرم 
بةهؤى ئةوةى كة تةيارة بةسةرياندا دةسوِرايةوةو ئةميش 
بة  دارَيك ضووبوو  تةاَلشة  قاميشةكاندا  و  زةل  دارو  لةناو 
كة  عةرةب  بةرثرسَيكى  بةاَلم  بوو،  بوو  وبريندار  ضاويدا 
لةوكاتةدا ئاماددة بوو وتى ئةيبةم بؤ ضارةسةركردن و بردي 
بؤ ناحيةى نةوجول و تيمارى ضاوى كردو هَينايةوة. ثاشان 
ئةوهةموو ذن ومنداَل و ثريوطةجنة كة دةسةاَلمتان نةمابوو 
بوون وضةكيان  زؤر  دِرندانة ضونكة  بةعسية  بةو  بةرامبةر 
و  ماَل  يان سَى  ماَل  دوو  هةر  كردينةوةو  كؤيان  بوو،  ثَى 
نةوجول  ناحيةى  بةرةو  ئيظايةكى سةربازييةوة  بة  خَيزان 
هَيشتيانينةوة  نةوجول  ناحيةى  لة  شةوَيك  برد،  ئَيمةيان 
لةوَيش  خورماتوو،  دووز  بةرةو  ِراطواست  ئَيمةيان  دواتر 
ذن و منداَليان لة ثياوةكان جياكردةوةو ثياوةكانيان بةرةو 
نةمانزانى  ئيرت  و  بردبويانن  لةوَيشةوة  بردو  تر  سجنَيكى 
بؤ كوَى بران و لةكوَى زيندة بةضالكران،ئَيمةش وةكو ذن 
دووز  (ى  شةباب  )مةركةز  طرتووخانةى  بةرةو  منداَل  و 
سةربازى  ئيظاى  بة  بةردةوامى  بة  لةوَيش  برد  خورماتوو 
ئةو ذن و مندااَلنةى كة لة طةملاندا بوون بةرةو زيندةبةضاَل 
و لة ناوبردن و مردن دةبرد. ثاش ضةند شةوو ِرؤذَيك لةو 
)فاحتة  وةكو  بوون  لةوَى  كوردانةى  ئةو  اليةن  لة  سجنةدا 
ثةجنةرةكان  دةرطاو  بوون(  طةَليدا  لة  ئةوانةى  درَيذو 
شكَينراو ئَيمةش ِرامان كرد لة طةَل دوو كضةكةم و بوكةكةم 
و ضوار كوِرةزاكةم خؤمان كرد بة ماَلَيكدا و شةو لةو ماَلة 
خؤمان داشاردو بةيانيةكةى رؤيشتني بؤ مالَيكى تر بةناوى 
ابراهيم  )شكور  ماَل  بؤ  رؤشتني  لةوَيشةوة  )خورشيد(و 
طةجنة( كة دةستى دةِرؤيشت الى حكومةت و لةوَيشةوة بؤ 
ناو عةرةب لة طوندى زةرطةى سةربة تكريت كة )6( شةش 
مانط لةوَى بووين كة طةورةى ئةو طوندة ناوى )شَيخ حازم 
و شَيخ تالب( بوون، وة شَيخ تالب لة جَيشدا بوو، وة ئةو 
ماَلة عةرةبانة هاوكاريان كردين ضونكة دايكى )شَيخ حازم 
كة  بوو،  كورد  بوو  )حنة(  ناوي  كة  نفود(  و  تالب  و شَيخ 
و  كورديةكان  ناوضة  بؤ  ئةهاتن  عةرةبةكان  كة  كاتَيكدا  لة 
دةواريان هةَل دةداو مةرومااَلتيان بةخَيو دةكرد واتة بةهارة 

ناوضةكانى  بؤ  طةِرانةوةياندا  كاتى  لة  دةكرد،  هةواريان 
خؤيان لة ِرَيطاكةياندا ئةم كضةيان بة منداَل دؤزييةوة كة 
ئةو  شَيخى  ئةمانيش  ئةوةى  بةر  لة  )حنة(  نابوو  ناويان 
طوندة بوون كة منداَلةكة طةورةبوو مارةيان كرد بؤ شَيخى 
ئةو طوندة، دواى ضةند سالَيكى زؤر كةسوكارةكةى )حنة (

يان دؤزييةوة، بةم هؤيةشةوة ئَيمةش توانيمان لةو طوندة 
خؤمان حةشار بدةين، كة زؤر هاوكارى ئَيمةيان كرد، وة 
بشارنةوة،  خؤتان  ووت  ئةيان  بهاتاية  جَيش  هةركاتَيك 
وةكو  كاتدا  هةمان  لة  وة  بووين،  قوِردا  ذوورَيكى  لة  وة 
بؤ  بِرؤين  دةتوانى  نةمان  ضونكة  وابووين  بةسةر  دةست 
دةورى  و  هات  جَيش  ووتيان  جارَيكيان  جَيطايةك،  هيض 
ناو  بؤ  ِرامانكرد  ثةتى  بةثَيى  ئَيمةش  طرتء  زةرطةيان 
قةِرةم و قاميشى ضةمى حاوييةكة لة نزيك ئةمحةد تةيار 
لة ضةمى زةرطةوة لةو كاتةدا كضَيكيان بةناوى )قواعد( بة 
بؤمان،  هَينا  كؤَل  بة  ئَيمةي  ثَيَلوةكانى  و  هات  دواماندا 
طةِرايةوةو  و  نةدؤزييةوة  ئَيمةى  هات  كة جَيشةكة  كاتَيك 
بؤ  طةِراينةوة  دواتر  طوندةكة.  طةِراينةوة  ئَيمة  ثاشانيش 
دووز خورماتوو هةر ِرؤذةو لة ماَلَيكدا خؤمان دةشاردةوة. 
ئةنفالةكامن  بةبةردةوامى  ئَيستاش  تاوةكو  كاتةوة  لةو  وة 
لة ياد ناضن و هةميشة لة خةياَل دةرناضن، نةنكة )نةمجة 
هةناسةيةكى  و  طريان  لة  ثِر  ضاوى  بة  وةل(  حمةمةد 
بةوةش  ئاماذةى  ضاوةِروانى  ئازارو  لة  ثِربوو  كة  توندةوة 
كرد كة )بةبةردةوامى خةويان ثَيوة دةبينم و ضةند جارَيك 
لة خةومدا دةستى كوِرة ئةنفالكراوةكامن طرتووةو لة كاتى 
دةستةكامن  و  دةنوشتَينم  ثةجنةكامن  توندى  بة  خةوةكةدا 
دةطوشم و ئةَلَيم نةوةكو ئةم جارةش خةو بَيت كة بة خةبةر 
دةمبةوة دةستةكامن بة توندى نوشتاندووةو ثاشان دةَليم 
ديسانةوة خةو بوو(، لةو ِرؤذةى ئةنفال كراون بةبةردةوامى 
فرمَيسك لة ضاوامن ناوةستَى و هةميشة لةبةرضاوم الناضن، 
نةخةوم.  طريانةوة  ضاوى  بة  من  نيية  ساتَيك  تةنانةت 
ثاش  لة  عبداللة(  حسني  )عبدالكريم  مريدةكةشم  تةنانةت 
زياتر لة )6( شةش مانط لة طرتوخانةى نوطرةسةملان و كة 
ناخؤشيةكى زؤرى ضةشت لةو سجنةداو لة بةر ئةوةى كة 
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منداَلةكامنان لة طةَليدا بوون و جياكرانةوة لة مريدةكةم و 
بةرةو زيندة بةضاَل بران، ثاش ئازاد بوونى لة نوطرةسةملان 
ئةويش بة ئازارى ئةو ئةنفالكراوانةوة بةبةردةوامى دةطريا 
تاوةكو توشى نةخؤشى زةخت و جةَلدة بوو وة ماوةى 8 
لة  ئازارى دوور  دةينااَلند  ئازارةوة  بة  لة سةر جَيطا  ساَل 
منداَل و كةسوكارة ئةنفالكراوةكانى تاوةكو لة 2013/2/18 
ثاكى  طيانى  ئازارةوة  بةو  زؤرو  ضاوةروانييةكى  ثاش 
سثارد. وة منيش تاوةكو ئَيستاش ضاوةروامن، هةرضةندة 
دةَلني ئةنفال نةماوة بةاَلم تاوةكو مردن ضاوةِروان دةمب و 

هةميشة وَينةكانيان لةبةر ضاوم وون نابن، تةنانةت كاتَيك 
هةر ئَيسكَيك دةبينم لة تةلةفيزيؤندا من ذيامن تاَل دةبَيت و 

شوكرانةى خواى طةورة دةكةم، وة بؤ ماوةى 23 ساَلة لة 
هةَلةجبة نيشتةجَيني و دوور لة خزم و كةس وكارمان ضونكة 
طةِرانةوةمان بؤ طةرميان خةمى منداَلة ئةنفالكراوةكامنان 
خؤمان  ناوضةكةى  بينينى  بة  ضونكة  دةكات،  زياتر 
منداَلةكامن زياتر دَيتةوة يادو زياتر غةمبار دةمب هةرضةندة 
جَيطاى باو باثريم خؤش دةوَي بةاَلم لةو جَيطايةدا منداَل و 

كةسوكارم ئةنفال كراون و نةماون.

كوِرى ئةنفالكراوَيك، مَيذووى طرتنى باوكى خؤى لةسةر شَيلمان نوسيوة. 

رؤستةم تؤثزاوةى دةلَيت ئةوكاتةى بابى منيان ئةنفالكرد من تارخيةكةم لةسةر 
باوكم  بوو   )1988/5/13( كويَى،  هةرمووتةى  طوندى  لة  نووسى  شَيلمانةم  ئةم 
لةناو ئامريةى كويَى دةستبةسةربوو، رؤذانة دةضوومة سةربان ضاوةرَيى باوكم 
بووم، ضونكة هةندَيك كةس بة واستةو ثارة بةردةبوون، بةالم لة جياتى بةردانى 
لة  خوارةوة  فرَيداية  ئامسانةوة  لة  فرؤكة  بة  كةسيان  كة سَى  ديتم  رؤذَيك  بامب 

ئامريةى كؤية، هةستم كرد كة باوكى منة لة فِرؤكةوة فِرَيي دةدةن. 

رَيكارَى مزويرى 
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ئاوةدانةوة،  نيمضة  طةرميانى  ثةمشةردةى  يةكى  لةدَى 
ذورى  الى  ئاساوة،  كةالوة  بوو  ِرةنطو  ئةنفال  ثامشاوةى 
ِرَيزبةبدى  تاوَيريكى  بةبِرطة  تةنرابو  سةرةوةى  واتة  دَى 
لةيةك  شانيان  وةستابون  نةزةر  دةستة  بةسااَلضو، 
ئااَلندبو روةوقيبلة لة ئةفتادةو ِريش سثية بةساالضوةكان 
مزطةوتةكانيان  ديوارى  الثاَل  عةسران  دةمةو  كة  دةضوو 
سةرطوزةشتةو  طةورةو  خوداى  بةزكرى  دةكرد،  طةرم 
بةسةرهاتةكانيان وردةكوت دةكرد وةثشتيان دةضةسثاند 
بةديوارةكةوة لة عةزرةت سةرماي مانطى ِرَي بةندان، يان 
لة ِريزى تويذى جةماعةت دةضوو كة هيشتا خجلى قامةت 
بةسنت، الى ضةثي ِرَيزة تاويرةكة كانيةكى روونى بَي طةرد 
قولةى دةهات هوِرةى مةلول ضرى دةضرى ِرؤشن و ِروناك 
ئيمان داريكى خواثةرست كزو داماوى سَي  بةوَينةى دَل 
طؤشةيةكى عةرعةر، بةاَلم ضى كانيةك؟ كانيةكى كَلوَل بَي 
نازي هاودةم تؤراو لة دةستة خوشكو برا تؤراو لة ئةوين 
تويل  ماندو  بازو  دةستو  لةئيوارانى  سةر  نوَيذى  ودةس 
بةئارةقى وةرزَيرةكان، هةرضةند ضةن جارَيكيش ذةهراوى 
كرابون لةاليةن ناثاكانةوة بةاَلم ثاكيو زةريفى هةرلة قوَلة 

نةدةكةوت. 
شةرمانة  بَي  طرتبوى  حاَل  نةدةسرةوت  بةرمااَلن  كانى 
قةتارو ئاَلآلوةيسى و سؤزو بةزم سةحةرى دةضِريو جؤش 
ياَل و ئةو بةرى ضةم، طيا  و خِرؤشى خستبوة ئةم بةرى 
سةماو  شنةو  دةهاوردة  ثةِرةى  سَي  لةجنةو  ئاسكيلةو 

باَلندةو سوَيسكة سروشتى دةجريواند و دةى هةذاند. 
نةبو  كةس  ضيشتةنطايةو  ثؤشاو  زةمني  خور  واطزنطى 
طرت  داى  خةم  بردو  تووق  لَيكات  سَلوَيكى  بةاليةوة  بَي 
كاروانى  كةووتوؤ  بريى  ِرشت  فرميسكى  زةنطوَل  زةنطوَل 
لَي  دةسي  شَيتانة  مةرط،  زمةى  دَيوة  وةك  ئةنفال  ِرةش 
كضة  كردوو،  ِراثَيض  عةشاماتةكةى  خةَلكو  وةشاندين، 
كةَلة  لةبةر  دران  ئاسا  بةرخؤَلة  نامةحرةمانة  عازةبةكانى 

ئةيان كردن لةبن ميضي زيلةكاندا، داى لة ثرمةى طريانوو 
هةاَلوى نامرادى بةرةو ئامسان كشابؤ سكاال؟
)بةو بوة ديار جةستةى، خةستةى شكستةم(

)ثةى تيمار زام، ثةتــرووى نةوةستــةم(
كةس  هيض  بةمنو  ئةنفال  تةواوى  ثَيناسةى  ئازيزان   
كورتة  تةعبري شكستةيةو  لةئاستى طؤجةو  قةَلةم  ناكرَيت 
بَي  ِراست  ئةوةى  ِرؤَلةكانى،  بةرزى  بةبااَلى  ثِر  نةفةسة 
لةئاستى نوسينى، شاخَيكى شةرةف مةندةو  شةرمةندةم 
بؤية  خؤم  ِرؤحى  دانةوةى  دَل  بؤ  زنَيم  هةَل  ثيا  ناتوامن 

دةَليم:- 
زامَيكى سةختى بَي سامانة، خوَينةخوارةو ئةم تاسَييَن

بةئازارةوة. هَيندة قووَلة،لة هةناوما ثؤرط دةضَينَى
مةرهةمى ئةم زامة نةبو، ســـاِرَيذكردنى مةحــاَلة
هةمو ســــاَل لة 4/14 دةكولَيتةوة و هَيشتا كــاَلة

ئةنفال  لة ثوورة مةهروب ثرية ذنى بةجَى ماوى  برا  ئَي 
تةمةن )80( ساَل لةخانووة قؤِر تةثيوةكةيدا، تيكةَل بةداخ 
لة  ناهَيَلى  جَي  بة  بانةكةى  النةو  دةتليتةوة  ثةذارةوة  و 
عةزرةت شوين و ثَيى كوِرو كض و كةسةكانيدا، دةَل خانوو 
ماَلةكةم بؤ نوو بةرامى ئةوانى ثَيوةية من لة ضاوةِروانيدام؟ 
توند  لةتويَلى  قةرةوةنى  ِرةشي  مةيةكى  بؤية  داثرية 
كردبوو، دو ثؤثي فرة ضةرمووى خورى ئاساى بةم الوالى 
ِرومةتة لؤضو ثؤضةكةيدا بةردابوةوة، هةرتاَلَيكى سةدةها 

ضريؤكى نةهامةتي و كوشنت و بِرينى بةيان دةكرد.
داثرية تةواو بةرطى قةاَلخية تةنها )2 -3(ى طوَلة ئةستريةى سثي 

لة جلوبةرطةكةيدا بةدى دةكرا ئةويش لةترسي خواي طةورة. 
ضاوةكانى كز دةى ِروانى ئةوةندة فرمَيسكى ثَي ِرشتبو 

حاجى شريكؤ حاجى حممد ِرؤستم

ثورة مةهروب لة ضاوِةروانى ئةنفالةكاندا
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سةيركردنى  بةشي  تةنها  مابوو  تروسكايي  بةئةستةم 
ِرَيطاوبانى لةكةلةبةرى حةوشةوة، زوربةى كات تةسبيحة 
مةضةكى  بَيهيزى  لة  و  دةست  دةطرتة  دانةكةى   )101(
دةخوَيند،  ويردةكانى  و  ئةذنؤى  هةردوو  سةر  دةخيستة 
دةدا  طرَي  سنطى  كةى  سثَي  و  ِرةش  خةت  وةبةرماَلة 

كردبووية كوَلوانةى ئيمان.
دةهاوردة  فانؤسةكةى  خؤرئاوا  ثَيش  ئَيواران  داثرية 
تةلةكةى  زبانةى  لةرزؤكةكانى  بةدةستة  هةيوانةكة  بةر 
دةى  دةكردةوة  ثاك  ِرةشةكةى  ضرا  بؤرية  و  ِرادةكَيشا 
دَل  خؤيي  قورةتى  و  بةيةدو  طةردوون  خؤزطاية  فةرموو 
منيش وةك ئةم شوشة ضرا لة زوخاو ِرةشى و خةموو ثةذارة 

ثاك دةكردةوة بةديدارى كوِر و كضةكامن شاد دةبومةوة. 
ثورة باسي كارةسات و خةَلكةكةى دةكرد هَيض دَل ِرةقى خؤَي 
نةدةطريا ئةوةندة بةتاسةوة دةضوو تابلؤي خةياَل ساتةوةختى 
ِراثَيض كردنى ِرؤَلةكانى، دَيوانة ئاسايي لَي هاتبو، هةرضةندة 
نةخوَيندةواربوو لةعةزرةتدا بو و بو بة شاعري لةبةرخؤيةوة ئةم 

بةيتانةى بةدةم سؤزو طريانةوة دةوتةوة:
وةِرؤَلة، ِرؤَلة دةشتم دا لةبةر

بةراز لةكَيوان، سامي نيشتةسةر
ئةِرؤمة عةرعةر، خاكَى وةباكم
تاَل لة قذيان، بةَلكو ثةيدا كةم

ئَيذن لةعةرعةر، ئةنفال دَيتةوة
بشَي! ضاوى من ِرووناك بَيتةوة!

ثورة وشةكانى ضةمخاخةى ئاطرى لةدَل ئةسواند بؤنى 
كروسي لَيدةهات بةتةنهاو تةنها لةو كةالوةدا دةذيا، دةى 
و  اللة(  هو  )قل  سورةتى  دةدةم  كَلؤم  دةرطاكان  فةرموو 

)ئايةت كورسى( دةخوَينم ئيرت نةلةدَيو و درنج ناترسم.
دةى فةرمو لةشرينى خةودا ِرؤَلةكامن دةم دةنني بةطوَيةوة 
بانطم دةكةن، منيش ِرادةثةرم وا دةزامن هاتونةتةوة سةرنج 
دةدةم كةس ديار نية ثشتى خةرزين و سندوقة دَلدَلة كة 
حةشارداوة  خؤتان  بؤ  ئةى  دةثشكنم،  ماَلةكة  عةسةالى 
طاَلتة يان ضاوشاركَيم لةطةَل دةكةن،ئةى بؤ دةنطتان هةيةو 
وَيناتان نية ِرؤَلة )جنات، حممد، رةوف، ِروناك، نازدار( هةر 
دةَلني داية داية منيش دةَليم طيانى داية، داية بةقوربانتان 

بَي، ياخوا داية مبرَى! 
ئةم وواَلتة مةرطة سات نةو، لةمَيذةوة ئاوةدانوو

النةى ثَلنط بَيشةى شريوو، بؤ كردتانة كوندة ثةثوو
خوَينى شةهيد دةس نوَيذى تةِر، سجدةى بةرماَل

)صدام(  هةزار  يةك،  دةستى  ناو  خةينة  دةس  طةر 
دةخةينةضاَل

ِراست و تةواو و دروستة، ثةندى ثَيشينان
ئةطةر بزن ئةجةلي هات، بَي شك دةخيوا نانى شوان

وا بِريار بوو لة يادي 32 ساَلةي جينؤسايدكردني بارزانيةكان، 
وةزارةتي كاروباري شةهيدان و ئةنفالكراوان و يةكةي ئيداري 
ضاالكواناني  و  رَيكخراوةكان  هةماهةنطي  بة  بارزان  دةظةري 
بواري جينؤسايد لة دةظةري بارزان رَيورةمسَيك بؤ بةرزراطرتين 
شةهيدان  طؤرستاني  لة  تاوانة  ئةم  شةهيداني  ثاكي  طياني 
)جينؤسايدكراوان( لة ناحيةي بارزان لة رَيكةوتي 08/2/201٥   
ئةجنام بدات. بةآلم بةهؤي رةوشي كةشوهةواوة يادةكة دواخرا 

بؤ كاتَيكي ناديار.
بارزان  عةشريةتي  ثياواني  دا   1٩83 ساَلي  ئابي  تةموزو  لة 
دياناو  لة كؤمةَلطاكاني قوشتةثةو حةريزو  و  دةستنيشانكران 

تةنانةت لة بةغدادي ثايتةخيت عرياقدا كؤكرانةوةو بةرةوشوَيين يادي كؤمةَلكوذي بارزانيةكان 
هةموو  كة  دةركةوت  بةلطةنامةكاندا  لة  دواتر  بران،  ناديار 

ثياواني بارزانيةكان كة دةستطريكرابوون بة كؤمةلكوذرابوون .
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ريكةوتى 13ى نيسانى 2014 بةرَيوةبةرايةتى سةنتةرة 
قوتاخبانةيةكى  ئةوةى  وَيراى  طةرميان  رؤشنبريييةكانى 
هةزاركانى  حسَينى  شَيخ  ناوى  بة  رزطارى  ناحَيى  لة 
تيايدا  زؤر  خةَلكَيكى  كة  مةراسيمةدا  لةو  هةر  كردةوة، 
هةزاركانيشى  حسَينى  شَيخ  خةآلتى  بوون،  ئامادة 
خةآلتة  ئةم  ئةنفالدا  ساَليادَيكى  هةموو  لة  كة  راطةياند. 
ببخشَيتة هةَلبذاردةيةك كةسايةتى سةركةوتوو، لةيةكةمني 
مةراسيمى رَيزلَينانةكةدا خةالتى شَيخ حسَينى هةزاركانى 

بةخشراية هةريةك لة:
1. حممةد حسني ناسراو بة )حةمةسور( كة لةسةروةختى 

ئةنفالدا زؤرترين كةسى لة مةرط رزطاركردووة.
2. مامؤستا عةل ثةرلةمان. وةك يةكةمني كةسايةتى كة 

كارى لةدؤسَيى ئةنفالدا كردووة.
لةقايقامَيتى  فةرمانبةر  باشرتين  وةك  فةتاح  مكرةم   .3

قةزاى كةالر 
ئةنفالستان  ساَلنامةى  سةرنوسةرى  حممةد  عومةر   .4
شَيخ  كةسايةتى  لةسةر  كارى  زؤرترين  ئةوةى  هؤى  بة 

حوسَينى هةزاركانى كردووة. 
خةالتى شَيخ حوسني بؤ؟

شَيخ حسني شَيخ كاكة حةمةى هةزاركانى كةسايةتييةكي 
لةذيانيدا  ناسراوي طوندي هةزار كاني طةرميان بوو. ئةو 

بةرزوجوان  رةفتارى  كؤمةَلَيك  هةَلطرى 
ئةو  دةستبةردارى  لةمةرطيشيدا  بووة، 
ثةالمارى  لة  كاتَيك  نةبوو،  جوانيانةى 
طريابوون  خَيزانةوة  و  بةخؤى  ئةنفالدا 
شوَيين  كة  قؤرةتوو  قةآلي  بؤ  بردبوويانن 
بوو  طةرميان  ئةنفالكراواني  كؤكردنةوةي 
بةآلم بةهؤي ثَيطة وناوبانطييةوة، وةك باس 
لةاليةن  دورى  عزةت  تةكليفى  بة  دةكةن 
ئازاد  بِرياري  حوسَينةوة  سةدام  خودى 
دادةنَيت  مةرج  شَيخ  بةآلم  درا،  كردني 
لة  خةَلكةي  ئةو  هةموو  ئةطةر  دةَلَيت  و 
ئازاد  مندا  لةطةَل  قؤرةتوون  نَيوقةآلى 
ئامادةنيية تةنها خؤي و  نةكرَين، ئةويش 
ئازادبن بةآلم داواكةى رةتدةكةنةوةو ئةويش  ماَل  و مناَلي 
داواكةيان رةتدةكاتةوةو خةَلكةكةي بةجَينةهَيشت. دواجار 
خؤى و هةردوو هاوسةرةكةى و كوِرةكانى كة بريتى بوون 

لة 13 كةسي خانةوادةكةي ئةنفالكران.
لةكاتي سةردانيكردني بؤ مةزاري طؤِري كةسوكارةكةي 
لة طوندي هةزاركاني مةلةك خاني تاقانةم بينيي و، باسي 
طؤظارَيك  كة  ثَيمطووت  و  بؤكرد  ئةنفالستامن  طؤظاري 
كةسوكاري  بةكؤمةكي  و  ئةنفال  دؤسَيي  بة  تايبةتة  هةية 
بؤية  دةردةضَيت،  خةخمؤر  خةَلكي  ئةنفالكراوان  و 

حةزئةكةم زانياريتان لةو بارةيةوة هةبَيت، 
ئامادةية  كةوا  دةربِري  خؤي  هةَلوَيسيت  خان  مةلةك 
ئةنفالستان  طؤظاري  مةعنةوي  و  ماددي  هاوكاري  ساالنة 
بةَلكو  نيية،  بِري ثارةكة كَيشة  تَيمطةياندكة  بكات..دواتر 
ثاَلنةرةبؤئةوةي  ثيشاندان و  بؤخؤي  ئَيوة  بةشداريكردني 
بةكةسوكاري  زياتر  خزمةتي  بَيت و  بةردةوام  ئةوطؤظارة 
هةموو  ووتي  ئازايانة  ذنة  ئةو  بكات،  ئةنفال  قوربانياني 
بةو طؤظارة دةبةخشم. ئةمةش  بِري ضواردة هةزار  ساَلَيك 
ئةنفالةو  ساَليادي  كة   4  /14 بؤيادي  رةمزَيك  وةك 
خَيزانةكةم  لةئةنداماني  كةس   )14( كة  ئاماذةيةك  وةك 

ئةنفالكراون.

خةآلتى شَيخ حسَينى هةزار كانى لة طةرميان راطةيةنرا.
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بةناوى خواى طةورةو ميهرةبان
نهيًَنى

 سةرؤكايةتى كؤمار سكرتري 
بةرَيوةبةرايةتى طشتى ئاسايش 
بةريوةبةرايةتى ئاسايشى دهؤك 

ذمارة : ش/ 3/ 4173 
رَيكةوتى 24ى شوال 1409 ه 

1989/5/29
بؤ بةريوةبةرايةتى ئاسايشى ثارَيزطاى هةولري 

  ب/ تةرحيل " راطواسنت 
ناوى ئةو كةسانةتان بؤدةنريين كة لة خوارةوة ريزبةندكراون مامةَلةيان بؤ بكةن ضونكة راطواسنت دةيانطرَيتةوة 

بؤ كؤمةَلطاكانى نيشتةجَى كردن لة ثارَيزطاكةتاندا لةوةرطرتنيان ئاطادارمان بكةنةوة.. لةطةَل رَيزدا 

بةرَيوةبةرى ئاسايشى ثارَيزطاى دهؤك
1989/5/29

ناوةكان :
1. خالد عيسى امحد

2. فامتة خالد عيسى امحد
3. فامتة رةمةزان رةشيد لةطةَل منداَلةكانى كة بريتني لة :

أ - خولة رةمةزان خالد
ب - خةناف رةمةزان خالد 

وينةيةك بؤ :
11120 لة 1988/12/3 ئةوانة ماوةى شةش مانطى  بةرَيوةبةرايةتى ئاسايشى ناوضةى ئؤتؤنؤمى / نوسراومان 
دةستبةسةرداطرتنيان تةواو بووةو ئَيستا مامةَلةى راطواسنت دةيانطرَيتةوة لةكؤمةَلطاكانى نيشتةجَيكردنةوةى 

ثاريزطاى هةولري بةثَيى رَينماييةكانتان بؤ زانياريتان لةطةَل رَيزدا.
ئةوانة  طةياندنى  تكاية   1988/12/5 لة   1203 نوسراوتان   / دهؤك  طواستنةوةى  و  طرتن  ثؤليسى  فةرماندةيى 

دةستةبةر بكةن بؤ بةريوةبةرايةتى ئةمنى هةولري كة ماوةى طرتنةكةيان تةواو بووة........ لةطةل ريزدا 
ش.ت

 بؤ ئاماذة ثَيكردن 
ج.و 
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بةسةرهاتى سةدريةو خانةوادةكةى، كؤض لة طةرميانةوة بؤ كوَيستان

ئةنفالستان 

كردن  بَيسةروشوَين  و  لةناوبردن  ثرؤسةى  بةسةر  ساَل   26
ِرذَيى  اليةن  لة  كورد  ميللةتى  ِراطواستنى  و  دةربةدةركردن  و 
هةملةتة  لةو  تَيدةثةِرَيت.  دا   ) )ئةنفال  ناوى  ذَير  لة  بةعسةوة 
ِرةشبطريي وبَيسةروشوَين كردنة فراوانةدا كة نزيكةى 7 مانطى 
خاياند سوثاى بةعس بة هَيزى سةربازى ثيادةو فِرؤكةى جةنطى 
طوندو شارؤضكةكانى  لة  ِرووى  هيليكؤثتةرى شةِركةر   1500 و 
ثريى  و  وطةنج  منداَل  و  لةذن  مرؤظى   182000 كردو  كوردستان 
ناوةِراست  بيابانةكانى  لة  بةشَيكيانى  كردو  شوَين  سةرو  بَى 
ناو  لة  بةشَيكيشيان  وطولةبارانكردو  بةضاَل  زيندة  باشوردا  و 
دووز  مةركةزشةبابى  تؤثزاواو  و  نوطرةسةملان  طرتوخانةكانى 
راستة  دةمردن  برساندا  لة  رؤذانة  كردو  بةند  خورماتوودا 
ِرزطاربوونيشيان  لةثاش  بةاَلم  بوو،  ِرزطاريان  هةندَيكيان 
توشى ضةندةها نةهامةتى و ئازارو دةربةدةرى بوون، تةنانةت 
ذيان  خؤيان  لةناوضةكانى  دوور  ئَيستاش  تاوةكو  بةشَيكيان 

دةطوزةرَينن.

برايةكى و زؤربةى  )صدرية ئةمحةد مسني( كة مريدةكةي و 
طوندى  دانيشتوانى  ئَيمة  ووتى:  كراوة  ئةنفال  كةسوكارى 
لة  خورماتووة  دووز  نةوجول  ناحيةى  سةربة  كة  بووين  تااَلو 
ضوينة  و  كةوتينةوة  دوور  طوندةكةمان  لة  ئةنفالدا  ثرؤسةى 
حةشاردا  خؤمان  ذَيرزةميندا  ناو  لة  و  طوندةكة  دةرةوةى 
هاتن  لةوَيشةوة  طوندةكةو  كردة  روويان  بةعس  سوثاى  بوو 
تةيارةو  و  طوندةكةمان  دةوروبةرى  ناوضةكانى  هةموو  بؤ 
فرؤكةش بؤردومانيان دةكرد بة ثيادةو تةيارة هريشيان هَينا، 
و  بكةن  َل  طولةيان  رَيذى  تاوةكو دةست  ريز كرد  ثياوةكانيان 
ذنةكانيش  ثاشان  هَيناو  شايةتومانيان  ئةوانيش  بيانكوذن، 
كاتةشدا  لةو  كوذن،  مةمان  وتيان  و  طريان  بة  كرد  دةستيان 
بةعسية خوَين مذةكان بِرياريان دا كة نةمان كوذن، طوندةكةيان 
بؤ  بةين  دةتان  كة  ووت  ئَيمةيان  بة  كرد  خاثوريان  ِرووخاندو 
كردين،  لةطةَل  درؤيان  بةاَلم  دةكةينةوة  بؤ  ئؤردوطاتان  شارو 
بةَلكو ئامانج و مةبةستى ئةوان لة ناو بردمنان بوو، بة ئيظاى 
سةربازى لة طوندى تااَلوةوة ئَيمةيان برد بؤ ناحيةى نةوجول و 
لةوَى كؤيان كردينةوة هةتا ئةوكاتةش ثياو ذن و منداَل ثَيكةوة 

مةركةزي  بؤ  برد  ئَيمةيان  سةربازى  ئيظاى  بة  ثاشان  بووين، 
ذن  كردةوةو  جيا  ذنيان  ثياو  لةوَيش  خورماتوو،  دووز  الوانى 
و منداَليان برد بؤ طرتووخانةى )مركز شبابى( دووزخورماتوو، 
لةوَيشةوة  ديكة  مةركةزَيكى  بؤ  برد  طةجنةكانيان  كوِرة  ثياوو 
بةرةو ضارةنوسى ناديار و زيندة بةضاَل بران، مريدةكةم ناوي 
و  ئةمحةد(  )فرياد  ناوى  برايةكم  و  حسني(  عبدالكريم  )غازي 
ئةو  ناو  لة  كةسوكارةكةم  و  خزم  لة  زؤر  ذمارةيةكى  و  باوكم 
بةاَلم  بران،  ضاَلكردن  بة  زيندة  بةرةو  و  بوون  ئةنفالكراوانةدا 
باوكم لة ثاش لة )6( شةش مانط زياتر لة نوطرةسةملان ِرزطارى 
بوو، ئةويش لة ضاوةِرواني كوِرو كةسوكارة ئةنفالكراوةكانيدا 
لة  ثريؤزى  قورئانَيكي  مريدةكةم  تةنانةت  كرد.  دوايى  كؤضى 
طرتوخانةى  لة  ئَيمةش  ئةنفالكردنى.  لةكاتى  بوو  باخةَلدا 
و  بةسةركراين  دةست  خورماتوو  دووز  ى  شةباب(  )مةركةز 
بةبةردةوامى  لةوَيشةوة  بوو،  تَيدا  منداَل  و  ذن  لة  هةزار  ضةند 
بةرةو ضارةنوسى  مندااَلنةيان  و  ذن  ئةو  ئيظاى سةربازى  بة  و 
ناديار دةبرد تاوةكو 3 رؤذ خةَلكيان بة ئيظا ئةبردو ثاشان لة 
اليةن فةرماندةيةكى جاشةوة بةناوى )جةبار( هريشكراية سةر 
مةركةز شةبابةكةو دةرطاو ثةجنةرةكانيان شكاندو ذمارةيةكى 
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زؤر لة ذن و منداَليان رزطاركرد. ئَيمةش لةو كاتةدا دةرضوين 
فِرَي  لةديوارى سجنةكةوة  تةنانةت منداَلةكامنان  ِرامان كرد  و 
دةداية دةرةوة لة كاتذمري 9ى بةيانيدا خؤمان كرد بة ماَليكدا كة 
دةرطاكةيان كرابووة و لة خؤمانةوة ضوينة ماَلةكةوة ماَلةكةش 
زؤرباش بوون بةسةرماندا دةطريان لةو كاتةشدا شةِرة تةقة بوو 
لة سةرداين  هةواَليان  بةاَلم  ماَلة خؤمان حةشاردا  لةو  تا شةو 
ِرزطاربوانى  بةدواى  ئيستخبارات  و  ئةمن  كاتةدا  لةو  و ضونكة 
ئةنفالدا دةطةِران هةتا مبان طرن و زيندة بةضاملان بكةن، بؤية 
لةوَيش دةرضوين و رؤيشنت بؤ طوندَيكى عةرةب بةناوى زةرطة 
كة دةكةوَيتة نزيك تكريت و لةو طوندة خؤمان حةشارداو وةكو 
هاتن  جاش  و  جةيش  ضةندجارَيك  و  وابووين  بةسةر  دةست 
هاتن  بة شةوجةيش  دووجار  و  دةرةوة  دةكردة  ِرامان  ئَيمةش 
ماَلة عةرةبةكة هاوكارييانكردين و دةرطاى لةسةر قوفَل داين تا 
9 ى بةيانى تاوةكو بةعسي نةزانن كة لةوَيني، ضةند جارَي بة 
ثَيى ثةتى و بة بَى نان و ئاوو ِرامان كردو ضوين بؤ ضةمى زةرطةو 
هةردةكان تاوةكو خؤمان حةشار بدةين و خؤمان بثارَيزين لةو 
توشى  زامن  ناوى  بة  منداَلَيكم  طوندةدا  لةو  تةنانةت  دِرندانة. 
كردى  بوو  توركمان  مريدةكةى  كة  كورد  ذنَيكى  بوو  نةخؤشى 
بة منداَل خؤى 12 دوازدة رؤذ لة نةخؤشخانةى دووزخةواندى 

وضارةسةرى كرد. 

ترسدا  لة  بةبةردةوامى  بوو  زؤرناخؤش  ذيان  هةرضةندة   
لةسةر  هةواملان  نشينةشدا  عةرةب  طوندة  لةو  بةاَلم  دةذياين، 
هةية  طوندة  لةو  ئةنفال  مالًَة  وتيان  و  كراين  ى  )ئيخبار(  درا 
ثاش  بةن  مبان  و  مبانطرن  لةوَيش  بوون  نياز  بة  بةعسيةكان 

)6( شةش مانط ذيان بةسةر بردن بةو شَيوازة لةو طوندةدا زؤر 
كةسَيك  ثاشان  ناضَى.  بريمان  لة  كةهةرطيز  بوون،  هاوكارمان 
بةناوى )ئةمحةد تةعال( بة سةيارةى خؤي و بة نهَينى ئَيمةى 
ِرؤذو  لة دووز هةر سةعات و  هَينا بؤ دووز خورماتوو، ثاشان 
كاتَيك لة ماَليكدا خؤمان حةشار دةداو دةريان دةكردين و دةيان 
ووت ئةمن و ئيستخبارات هات دةرضن و لة سةربانةكانةوة لةم 
ماَل بؤ ئةو ماَل ِرامان دةكرد هةتا حكومةت لَيبوردنى دةركردو 
بؤ  برد  ئَيمةيان  سةربازى  ئيظاى  بة  دابةدةستةوةو  خؤمان 
عةربةت و لةوَي دةورمان طريا لة اليةن سوثاى بةعسةوةو فِرؤكة 
بة ِراسةرماندا دةسوِرايةوة ئَيمةش وامان دةزانى دةمان كوذن 
و لةوَى بةبَى نان و ئاو بةيانى تاوةكو 9ى شةو لةوَى بووين، 
لةوَى منداَلَيكم وون بوو بةناوى )هَيمن ( وام زانى ئةو منداَلةشم 
بة  ثاشان  و  بوون  لةوَى  زؤر  خةَلكَيكى  ضونكة  لةدةستضووة 
ئيظاى  بة  شةو  لةوَيوة  دؤزرايةوة،  بانطةوازيانكردو  موكةبةرة 
سةربازى ئَيمةيا برد بؤ ضةمضةماَل لة ِرَيطا خةَلكى لةسةرجادة 
دةيان طوت ئريانيةكانيان هَينا واتة بة ئريانى لة قةَلةم درابووين 
كة طةشتينة ضةمضةماَل ناو نوس كراين كة لة طةَل ماَل خةسوم 
بووين  منداَلةكةم  ضوار   4 و  خؤم  و  مريدةكةم  دوو خوشكى  و 
ثاشان طةِراينةوة بؤ دووز خورماتوو تا ساَل 1991 لةوَى بووين 
دواى ِراثةِرين ئاوارة بووين بؤ واَلتى ئريان كة لةوَيش طةراينةوة 
لة هةَلةجبةى شةهيد نيشتةجَى بووين و هةتا ئَيستاش لةوَي 
طةَل  لة  و  خوَيندن  بةر  منداَلةكامن خستة  لةوَى  و  نيشتةجَيني 
كَولَيذيان  تا  و  ذيان  بذَيوى  بؤ  دةكرد  كاريان  خوَيندنةكةياندا 

تةواو كرد.
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عومةر خورشيد مةمحود:
ذيان بؤ ئَيمة زؤر ناخؤشة، ثِرة لة ئازارونةهامةتى 

ئاماددةكردنى / شادي غازي عبدالكريم

مرؤظي  هةزاران  لةكوشتنى  جطة  ئةنفال،  ثرؤسةى   
بَيتاوانى كورد، كةسوكاري ئةنفالكراوانى توشى لَيكرتازان 
دةروونى  و  ئابوورى  و  كؤمةاَليةتى  طرفتى  دةيان  كردو 
زؤرترين  كة  طةرمياندا  ناوضةى  لة  هَينا،  خؤيدا  بةدواي 
ثشكى بةركةوت ذمارةيةكى زؤر لة بنةماَلةكان بة تةواوى 
لةناوبران و ئةوانةشيان كة ِرزطاريان بووة ئاوارةو دةربةدةر 

بوون و ذيانيان بةكةم دةرامةتى بةِرخَيستووة.

 عومةر خورشيد مةمحودى تةمةن )58( ساَل ضريؤكى خؤى 
طوندى  خةلكى  ئَيمة  دةلَيت:  دةطريَيتةوةو  ئةنفالستان  بؤ 
لة  زؤر  قةزاى خورماتووين خةَلكَيكى  بة  بةطى سةر  عةزيز 
طوندةكةمان ئةنفالكراوة خَيزانةكامنان زؤريان ئةنفالكراون 
 )10( خؤم  بؤ  من  نةبووة.  رزطارى  كةسَيكى  هيض  هةمانة  و 
دة منداَل و خَيزانةكةم ئةنفالكراون لة نيسانى ساَل 1988 
ناديارة،  ضارةنوسيان  ئَيستا  هةتاوةكو  و  ئةنفالكراون  ةوة 
و  و سةروةر  )عةل  ناوةكانى  بة  كوِرم  ضوار   )4( لةناوياندا 
و  )خةدجية  ناوةكانى  بة  كضةكانيشم  سريوان(  و  كارزان 
خَيزانيشم  بةناز(  و  ثةيان  و  جةيران  و  سةوزة  نةزيرةو 
كة  بووة  بوونيدا  منداَل  كاتى  لة  بووةو  )حاميلة(  دووطيان 
ئةنفالكراوة، عةل كوِرم ثَيشمةرطة بوو. لة ثاش ئةنفال تةنها 
لة طةَل دوو كوِرمدا ِرزطارمان بوو. ساَل 1992 دووبارة ذيانى 
 )2( كوِرو  دوو   )2( خَيزانةم  لةم  ثَيكهَينايةوة  هاوسةرطرييم 

دووكضم هةية بة ناوةكانى )ضيا و ئامانج و سارا و ئاالن(.
برايةكى ديكةم بةناوى)حممد خورشيد( هةموو ئةندامانى 
و   ئةنفالكراون  كةسن  دة   )10( ذمارةيان  كة  خَيزانةكةى 
شةهيدبوو،  بةعس  جةالدةكانى  ِرةشى  دةستى  بة  خؤشى 
ِرزطاريان  خَيزانةكةى  ئةندامانى  لة  يةكَيك  هيض  تةنانةت 
نةبووة. برايةكى ديكةم بةناوى )عومسان خورشيد( لة ثاش 
ثرؤسةى ئةنفال تةنها خؤي و كوِرَيك و كضَيكى بة ناوةكانى 
لة  كةس  شازدة   )16( بوو  ِرزطاريان  نةزيرة(  و  )ئةمحةد 
من  وةكو  ئةويش  ئةنفالكراوة،  خَيزانةكةى  ئةندامانى 

تةنيايى  ذيانى  ئةنفالكراوانيداية،  ئازارى  لة  بةردةوام 
ذنةش  لةم  بكاتةوة  هاوسةرطريى  دووبارة  كرد  ناضارى 
كضَيكى بوو، بةاَلم زؤرى نةبرد كة ذنى دووةميشى كؤضى 
دوايي كرد. بؤية ذيان لة ئَيستادا بؤ ئَيمة زؤر ناخؤشةو ثِرة 

لة ئازارو نةهامةتى.
سةبارةت  بة بارى  ذيان  عومةر خورشيد دةَلَيت: ئَيمة ثَيش 
ذيانى  ئاذةَلدارى  و  بةكشتوكاَل  لة طوندةكةى خؤماندا  ئةنفال 
خؤمان دابني دةكرد، مةِروو مااَلمت هةبوو ثَييانةوة خةريك بووم 
بةاَلم ئةنفال سةروماَل بةتاآلن بردين، ثاش ِراثةِرينى ساَل 1991 
ئاوارة بووين بؤ ئريان، كة لة وواَلتى ئريان طةِراينةوة نةضوينةوة 
لة  بؤية  نةمابوو  هيضمان  لةبةرئةوةى  خؤمان  طوندةكةى  بؤ 
هةَلةجبة نيشتةجَى بووين هةتاوةكو ضةند ساَلَيك لةمةوبةريش بة 
ئيشوكارةوة خةريك بووم، ِرؤذانة بؤ بذَيوي ذيامنان بة كؤاَلنةكانى 
نانة  وفرؤشتنى  بةكِرين  دةكرد  وكاسبيم  دةطةِرام  هةَلةجبةدا 
ثةكم  ئَيستا  بةاَلم  بووم  خةريك  مااَلنةوة  كِرينى  شت  ووردةو 

كةوتووة و ناتوامن ئةوكارةش بكةم. 
هةتا رؤذَيكم لة ذياندا مانَيت منداَلة ئةنفالكراوةكامن لةياد 
ناضن و بة بةردةوامى ئةطريم بؤيان تةنانةت ناتوامن طوَيم لة 
وشةى ئةنفال بَيت، هةركات ناوى ئةنفال ئةهَينرَيت من ذيامن 

بة طريان و ئازارةوة دةبةمةسةر.
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ميديا  سنور  ماَلثةري   201٥ ساَلي  تةموزي  8ي  رؤذي 
بلوي كردةوة كة كضة هةَلةجبةييةكة بَيتاقةت وثةشيمانة. 
مةريةم بارتوضيان، كة ئَيستا خوَينداكاري زانكؤية لة ئريان، 
ناوي منداَلَيكة ثروثاطةندةي ئةوة دةكات كة هةَلةجبةييةو 
ونبووةو   1٩88 ساَلي  ئازاري  16ي  رؤذي  كيمياباراني  لة 
خانةوادةيةكي ئرياني بةرةطةز فارس طرتوويانةتة خؤؤيان 
دواي  هةَلةجبةو  بؤ  طةرانةوةي  دواي  بةخَيويانكردووة  و 
هَيشتا  ضاوةرواني  مانط  سَي  و  ئةي(  ئني  )دي  شيكاري 
رانةطةيةندراون.  شيكارييةكان  و  بةدواداضون  ئةجنامي 
بؤية مرييةم دةَلَيت: من زؤر بَيتاقةت و دَل تةنطم، ضونكة 
من كضي  كة  نية  طرنط  لةالي  هيض كةس  دةكةم   وا هةست 
حكومةت  بةرثرساني  كةمتةرخةمي  بة  ئاماذة  هةَلةجبةم، 
دةكات و دةَلَيت: تـــا ئَيستا وةزارةتــي كاروبـاري شةهيدان، 
تا  نةداوم  ثَي  ذووري  يةك  نةثرسيــوة!  مين  هةواَلَيكــي 
تَييــدا بذيم و نةمبــة ئةرك بةسةر ماالنةوة، من ماومةتـةوةو 
غةريب  ئريان  لــة  خؤمم،  خَيزانةكةي  بينيــين  خةمـي  لة 
بووم و لة شارةكةي خؤشــم هةر غةريبــم، سَي مانطة من لة 
ضاوةِروانيدا ماومةتةوةو هةموو شت ئاشكرا بووة، ئيستا 
٩8% ِرون بوةتةوة كة من كضي كَيم بةالم هيض بة من ناَلني!! 
مةريةم  بلوكردووةتةوةو  ئةوةيان  هةواَل  سةرضاوةكاني 
  )D.N.A( "فةحسي  ئةجنامي  كةوا  دةكاتةوة  ثشرتاسيت 
ئةوةي   ِرونكردووة تةوة كة من كضي خَيزانة ئريانيةكةم نيم 
و كوردم، بةالم تا ئَيستاش هةر بة ضاوةِرواني ماومةتةوة. 
رؤذنامةي   201٥/6/2 رؤذي  214٩ي  ذمارة  7ي  الثةرة  لة 
هةولريدا مرييةم دةَلَيت ) من 27 ساَل لةمةوثَيش قورباني 
ململنَيي  قورباني  ئَيستاش  بووم،  عرياق  ئريان  جةنطي 
دةرمب،  قورباني  هةميشة  من  دةبَيت  كوردستامن،  سياسي 
لةيةكةم ِرؤذي طةرانةوةم بؤ هةَلةجبة كؤمةَلَيك هيوام هةبوو، 
بةالم دياري نةكردني ضارةنوسم خةريكة هيواكامن بةرةو لة 

ناوضوون دةضن( .

كةي  لةكةناَلي   201٥/7/٥ رؤذي  عةبدولقادر  لوقمان   
بةخانةوادةكةي  رةمةزان  جةذني  بؤ  كة  رايطةياند  ئني  ئني 

دةنا  نزيكة  بةكاالكردن  لة  زياتر  ئةم قسةية  دةبَيتةوة  شاد 
بةيةك  جةذني مرييةم وخانةوادةكةي ئةو ضركةساتةية كة 
شاددةبنةوة ئيرت خرية بؤ جةذن ئةم مةراسيمة هةَلدةطرن؟ 
14ي  رؤذي  ي   6731 ذمارة  نوَي  كوردستاني  ِرؤذنامةي 
)ئَيستا  نوسيوَييت  مرييةمةوة  لةبارةي   201٥ تةموزي 
تاقانةيةو  هةَلةجبةيي  مرييةم  دةكات،  غةرييب  بة  هةست 
مارف  فةرهاد  دكتؤر  قسةي  لةراثؤرتَيكدا  نةماوة،  كةسي 
لةسلَيماني  ئةهلي  مايكرؤجيين  سةنتةري  بةرَيوةبةري 
مرييةم  بؤ   )D.N.A( ثشكنيين  كة  بَلوكردووةتةوة 
مرييةم  ئةوبروايةي  طةيشتوونةتة  كردووة  باردوجيان 
مرييةم  نةماوة(  كةسوكاري  تاقانةيةو  بةالم  هةلةجبةيية 
هةَلةجبةيية  نةيزانيباية  نةطةرايةتةوةو  دةخوازَيت  خؤزطــة 
وةك بةميدياكاراني راطةياندووة خؤزطة هةرطيز نةمزانــيباية 
ثةشيمانيــان  بةالم  ئةزامن  ئَيستا  هةَلةجبــةم.  خةَلكــي  كة 
27ساَليش  دواي  هةَلـةجبــة  ِرؤَلــةكانــي  ضونكة  كردمــةوة، 
ئَيمــة  حاَلــي  لة  ئاطاي  كةس  هيض  غةرينب،  و  لَيكرا  ستةم 
زيندوين!.  ئَيمــة  بةالم  مردبني  ئَيمـة  ئةوةي  وةك  نييــة 
مرييةمي  نائومَيدي  نوَي  كوردستاني  ذمارةي  هةمان 
بَلوكردووةتةوة كة مرييةم ئَيستا طةيشتووةتة ئةو بِروايةي 

كوردستان بةجَيبهَيَلَيت و بطةِرَيتةوة بؤ ئريان. 

مةريةم باروجتيان بَي تاقةت و ثةشيمانة



196

ئةنفالستان -  ذمارة )11 -12(          

هةواَلي  عةبدوالوة  هَيمن  بةهؤي  مامؤستا  ئةوةي  ثاش 
ئةوةمان زاني كة ئةرشيفَيكي طرنط لةتكييةي كاكة مةند 
هةيةو لةالي مامؤستا عيمادة ثارَيزراوة زؤر دَلؤش بووين، 
رانةوةستابووهةرئةورؤذة  لَيي  عةبدوال  هَيمن  مامؤستا 
سةرداني مامؤستا عيمادي كردبوو ئةويش مةردانة و بَي 
بةنيازي  دودَلي بةشَيكي زؤري فيلمي وَينةكاني ثَيدابوو، 
ئةوةي بيانشؤينةوةو زيندويان بكةينةوة، فيلمي وَينةكان 
نايلؤني  زةريف  لةناو  و  شةكردا  دووطونَيي  لة  هةمووي 
و  بةطوندَيك  بوو  تايبةت  هةرزةرفَيك  هةَلطريابوون،  رةشدا 
لةناو هةرزةرفَيكيشدا لةناو كيسي كاغةزي تايبةت بةوَينة 
هةَلطرتن ناوي هةرخانةوادةيةك و كةسةكانيان نوسرابوون، 
هةَلبةتة تاوتوَي كردنيان، ثؤلَينكردنو رَيكخستنةوةو سكان 
وةك  ئَيمة  ئاَلؤزة.  و  قورس  لةرادةبةدةر  كارَيكي  كردنيان 
طؤظاري ئةنفالستان بة ثَيويستمان زاني بةسةري بكةينةوة 

و ديداري تايبةتي لةطةَلدا سازبدةين. 
مَيذووي فيلمةكان:

ساآلني  سةرةتاي  بؤ  دةطةِرَيتةوة  وَينانة  ئةم  مَيذووي 
زؤربةي  وَينةي  تيايدا  كة  هةشتاكان،  وكؤتايي  حةفتاكان 
بزَيين  شَيخ  قةآلسَيوكةو  ناوضةي  طوندةكاني  خةَلكي 
ئةرشيفة  ئةو  طرنطى  لةخؤطرتووة،  خاَلاآلني  بناري  و 
ئةوكةسانةشيان  زؤربةي  وَينةي  ئةوةيةكةوا  ئَيمة  بؤ 
و  ثارَيزراون  ضؤن  وَينانة  ئةم  ئةنفالكراون،  كة  تَيداية 
ناوي  هةروةها  كةوتن  ئةنفالستان  ساَلنامةي  دةست  ضؤن 
لةم  هةبووة  هةَلطرتنياندا  لة  رؤَليان  ئةوكةسايةتيانةي 

ديانةيةي خوارةوةدا روندةبَيتةوة، 
فيلمى وَينةكان هي وَينةطري بة توانا )حاجي كاكةواَلية( 
كاروباري  بووة،  وَينةطر  ئاغجلةر  لةناحيةي  ئةوكاتة  كة 

ِرايكردوة.  ناحيةكةي  طوندةكاني  هاواَلتياني  ئةوكاتي 
عةبدوآل  هَيمن  مامؤستا  نة  و  ئةنفالستان  نةطؤظاري  لريةدا 
وَينةكان  خاوةندارَييت  وةكو  كة  نادةين  ئةومافةبةخؤمان 
راستةقينةي  خاوةني  لةبةرئةوةي  بؤخؤمان  بكةين  ثاوان 
بةآلم  ئاغجلةرة(.  كاكةوالي  فؤتؤطرافةر)حاجي  وَينةكان 
رَيكخراوي  ئةطةرهاوكاري  بوترَيت  راستيةش  ئةو  دةبَيت 
ئةو  ثةرؤشي  عةبدوآلو  هَيمن  مامؤستا  جدييةتي  و  سثي 
نةبينرايةتةوة  بةزيندوويي  ئةرشيفة  ئةو  رةنطة  نةبواية 
بةالي كةمةوة رةنطة وا زوو طيانيان بةبةردا نةكرايةتةوة، 
ضونكة وَينةكان هةموويان فيلمن و ثَيويستيان بة شوردنةوة 
نايةن  لةذماردن  و  زؤرن  زؤر  وَينةكان  لةبةرئةوةي  هةية، 
بَيطومان ثارةيةكي زؤر زؤري ثَيويستةو ئةوةش لة تواناي 
رَيكخراوي سثي و مامؤستا هَيمندا نية، بؤية بة سيستمي 
ثرنتةر فؤتؤكان شؤردراونةتةوةو خراونةتةوة سةرسَيدي و 
هةموو كارةكةش مامؤستا هَيمن ئةجناميداون. رَيكخراوى 
برد  و  بةدةست  بؤناوضةكيميابارانكراوةكانيش  سثي 

سكانةرَيكى تايبةتى بؤكارةكة دابني كرد. 
بةتايبةتي  خؤمان  كارةكةي  ئةوةي  سةرباري  ئَيمة 
و  وهاوكاري  هَيمن  مامؤستا  ماندوبووني  و  شةوخنوني 
طرنطي  بةآلم  ناطرين،  بةكةم  سثي  رَيكخراوي  ثشتيواني 
ئةوكارة دةطريينةوة بؤ خاوةنى وَينةطرى رؤشناو مامؤستا 
ثاراستويانن.  لة ونبوون  لةو رؤذطارة سةختةدا  عيماد كة 
شايستةمان  خةآلتَيكي  هةبواية  دةسةاَلمتان  ئةطةر 
ئةو  بةهؤي  كورد  ئيستا  ضونكة  دةكرد،  ثَيشكةش 
ناوضةيةكي  زؤرطرنطي  ئةرشيفَيكي  خاوةني  وَينةطرةوة 
كوردستانة كة ئةنفال لة قؤناغي ضوارةمدا تاواني طةورةي 
لةو  هةندَيك  ئةنفالكران،  زؤر  خةَلكَيكي  ئةجنامداو  تَيدا 

ئةرشيفَيكى وَينةيى طرنكى طوندةطانى 

ناحيةى ئاغجةلةر كةوتةبةردةست 

ئةنفالستانةوة  طؤظارى  لة  كيمياباران  و  ئةنفال  لةتاوانى  سةدةيةك  ضارةكة  ثاش 

ئاغجلةر  ناحيةى  طوندةطانى  طرنكى  وَينةيى  ئةرشيفَيكى  كةوتنى  ضيؤكى دةست 

زيندوو دةكرَيتةوة..
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حاجي  لةالي  كة  وَينانةي  جطةلة  ئةنفالكراون  كةسانةي 
كاكةوآل لة ثَيش ئةنفالدا طرياون و ثارَيزراون هيض شتَيكي 
ئةوتؤيان لة دواي خؤيان بةجَينةهَيشتووة، ئَيستا هةر هيض 
ماندو  كةسايةتيةكي  و  بةطشيت  ناوضةكة  خةَلكي  نةبَيت 
بَلني  بةشانازييةوة  دةتوانن  هَيمن  مامؤستا  وةك  نةناسي 

خاوةني ئةرشيفَيكي شايستةي خؤمانني. 
و  زؤرن  زؤر  وَينةكان  ثَيكرد  ئاماذةمان  لةثَيشةوة  وةك 
لةخةروارَيك  مشتَيك  تةنها  لريةدا  بؤية  نايةن،  لةذماردن 
دةخةينة ِروو، تةنها ضوار منونة ض لةوانةى ئةنفالكراون و 
لة ذياندا نةماون، ض لةوانةى لةذيانداماون )ساالر ئةمحةدو 
ئةمري عةل و عومسان حةمةئةمني وَينةكانيان لةرَيطةى ئةو 
فيلمة نةشؤراوانةى وَينةطرى رؤشناوة دةست ئةنفالستان 
كةوتوون. كة بةم شَيوةى خوارةوة كاريان لةسةركراوةو بة 
هَيمن  مامؤستا  لةالى  و  داتاكراون  سكانةر شؤراونةتةوةو 

عةبدوآل كاريان لةسةركراوةو ثارَيزراون. 
ساالرحممد ئيسماعيل ئةمحةد.

غزال  لةطةَل   1980/12/20 لة   1954 ساَلي  لةدايكبووي 
ئةنفالي  قؤناغي  لة  كردووة،  هاوسةرطريي  عبدالرمحن 
ضوار  ئةنفالكراوة،  طرياوةو  قةالسَيوكةدا  ناوضةي  ضواري 
منداَلي دواي خؤي بةجَيهَيشتووة، ئَيستا منداَلةكاني طةورة 
بوون و خؤشبةختانة هةموويان ذياني هاوسةرطريييان ثَيك 

هَيناوة. 
 ناوي مندالةكاني   ثيشةي منداَلةكانيان

سةردار   1982  ثاسةواني سنور 
ثَيشرةو   1984  ثَيشمةرطة 

هونةر   1986  كاسب 
طةشاو   1988  ذني ماَلةوة

 هاوسةرةكةي بةناوي غزال عبدالرمحن ئَيستا كارطوزارة 
لةئامادةيي طؤثتةثة..

تَيبيين :ئةم وَينةية الي كةسوكارةكةي نيية 
ئةمري عةل ئةمحةد 

خانةوادةكةى  تةواى  و  خؤى   1959 ساَل  بووى  لةدايك 
لةطوندى  قةآلسَيوكة  ناوضةى  ضوارى  ئةنفال  ثةالمارى  لة 
طؤثتةثةطرياون و ثَيكةوة ئةنفالكراون، جطةلة خانةوادةكةى 
خؤى دايك وباوكيشى طرياون و ئةنفالكراون بةآلم بةهؤى 
نوطرةسةملان  قةآلى  ِرةوانةى  هةَلكشاوة  تةمةنيان  ئةوةى 
دواتر  دةستبةسةركراون،  مانط  شةش  ماوةى  و  كراون 
ئازادكران وطةرانةوة بؤطؤثتةثة باوكى كؤضى دواى كردوة 

ودايكيشى تائَيستا لةذيانداماوة.

ناوى خَيزان ومنداَلةكانى مواليد
تةمني جةوهركةريم   1957
هةوار ئةمري عةل    1975
ئاكؤئةمري عةل    1976

نةهرؤئةمري عةل    1979
سةردار ئةمري عةل   1981
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عومسان حمةمةد ئةمني ئةمحةد 

لة دايك بووى ساَل 1972 مَيذءوى ئةم وَينةية دةطةِرَيتةوة 
ناحيةى  لة  طرياوة  يادةوةى  بؤ  وَينةية  ئةم   1977 بؤساَل 
ثَينجةمى  تاثؤل  ئةمحد  حممدئةمني  عومسان  ئاغجةلةر 
كةسوكارى  ئةوةى  بةهؤى  دواتر  خوَيندوة  سةرةتاى 
بةتابةتى باوكى بووةتة ثَيشمةرطةو كةسوكارى بةشدارييان 
لة شؤِرشى رزطارى خوازى كوردا كردووةو دواتر 11 كةس 
لة بنةماَلةكةيان شةهيد بوون ئةويش لةزؤر مافى سةرةتايى 
بَيبةش دةبَيت لةوانة لةخوَيندن. ئيستا نيشتةجَيى طوندى 
ديارة  لةوَينةكاندا  وةك  منداَلة.   )4( باوكى  طؤثتةثةيةو 
خورى  بةكآلوَيكى  منداليدا  لةتةمةنى  حمةمةد  عومسان 
ئَيستايدا  وَينةكةى  لةطةَل  كوردييةوةو  جلى  طوَلينكةدارو 

طرنطى ئةو ئةرشيفةمان بؤ رونرت دةكاتةوة. 

سابري ئةمحد سابري

سابري  طؤثتةثةية  طوندى  ى   1979 ساَل  لةدايكبووى   
كةم  بةهؤى  خويندوة،  سةرةتاى  يةكةمى  ثؤل  تةنها 
دةرامةتى دةربةدةرى و ئاوارةييةوة دةستبةردارى خوَيندن 
رؤشنا  لةوَينةطرى  منداَلييةكةى  وَينةى  ميذووى  بووة. 

دةطةرَيتةوة بؤ ساَل 1988 لةناحَيى ئاغجةلةر. 
لةطؤثتةثة  ئيستا  ثيكهَيناوة،  خيزانى   1996 سال 
نيشتةجَييةء خاوةنى 6 منداَلة بةناوةكانى هؤزان ء بؤكان 

ء شؤخان ء لؤزان ء حممدء على
كة  كوِرَيتى  كةمال  و  ئةفةنديي  مام  وَينةى  ئةمة 
ئةنفالكراوة، كةمال لة دايكبوى 1973ى طوندي جةلةمؤردة 
ضوارةمى  قؤناغى  لة   1988 ساَل  ئايارى  11ى  رؤذى  لة 
و  طريان  كةسيان   500 لة  زياتر  جةلةمؤرد  خةلكى  ئةنفالدا 
ثريةمريدو  لة  كةس   30 نزيكةى  تةنها  ذمارةية  ئةو  لةكؤى 
ثريةذن دواى شةش مانط لة قةآلى نوطرةسةملان طةرانةوة، 
ئةوانى تر هةموويان ئةنفالكران، مام ئةفةندى يةكَيك بوو 
خاَليدا  هةوارى  بةسةر  نوطرةسةملانةوة  لة  لةوكةسانةى 
طةِرايةوةو تةواوي خانةوادةكةي و 38 كةس لة بنةماَلةكةى 
و  طريان  جةلةمؤرد،  طوندى  نزيك  روشةى  بابة  ضةمى  لة 
ئةنفالكران جطةلة مام ئةفةندي هيض كام لة خَيزانةكةى و 
منداَلةكانى نةطةِرانةوة، مام ئةفةندى يةكيك بووة لةطرنطرتين 
شايةحتاَلةكانى دادطاى باآلى تاوانةكان، هةروةها باشرتين 
بؤ  كرد  سويدى  ضةثى  ثارتى  وةفدَيكى  ثيشانى  منونةى 
بةفةرمى ناسينى تاوانى ئةنفال وةك جينؤسايد. وَينةكةى 
كةمال ئةفةنديش تةنها فلمَيكى رةشوسثى ناوئةرشيف و 
كيسةكةى وَينةطرى رؤشناية كة مامؤستا عيماد رادةستى 

مامؤستا هَيمن عةبدوآلى كردووة. 
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ديدارى تايبةت 
مامؤستا  ئةنفالستان  زياترةوة  زانيارى  لةبارةى  هةر 
هَيمنى راسثارد بةوةى بةالى كةمةوة ثةرةطرافَيك دةربارةى 
بةآلم  بنوسَيت،  دةستهَينانيان  بة  ضؤنَيتى  ئةوثرؤذةيةو 
عيماد  مامؤستا  لةطةَل  ديانةيةك  زانيبوو  بةباشى  ئةو 
سازبدات، بةسوثاسةوة ديانةكةى ئةجنامداو بةو شَيوةى 
خوارةوة مامؤستا عيماد باسى ئةو ئةرشيفةطرنطة دةكات. 

مامؤستا ئةطةر بكرَيت ناوي خؤمتان ثَيبلَييت؟
عيماد خاليد ِرةزا. 

تةمةنت ضةندةو لةكوَي لةدايكبوويت؟
ئاغجلةر  سةربةناحيةي  قوِراوي  لةطوندي   1984 ساَلي 
نيشتةجَي  كاكةمةند  تةكيةي  لة  ئيستا  بةآلم  لةدايكبووم، 

بووم. 
ئيستاش هةركاري وَينةطري دةكةيت؟

وكاري  مامؤستايية  سةرةكيم  ثيشةي  لةراستيدا 
وَينةطريش دةكةم. 

بؤ  ئةرشيفةم  ئةو  هةَلطرتين  ضريؤكي  بكرَيت  ئةطةر 
باسبكةيت؟ 

لة سااَلنى 2001 بؤ 2003 وةك شاطرد كارى وَينةطريم لةطةَل 
هةندَيك  رؤشنا  وَينةطرى  بةناوى  كرد  ئيرباهيم  عبداللة 
وَينةي كؤمنان هةبوو كة طوندةكانى ناوضةى قةالسيوكةو 

شوانى تَيدا بوو، ئةوانة كةوتنة دةست من وةك ئةركَيكى 
بؤ  كرد  بةرثرسيارَيتى  بة  هةستم  نيشتيمانى  و  ئةخلقى 
وَينانة  لةم  بةشَيك  كاتةبةدواوة  لةم  ئيستا  تا  ثاراستنيان 
الى بةرَيزتانة ءئيستا ئَيوة خاوةنى ئةو وَينانةن كةكارى 
لةسةردةكةن ئةوةى جَيطةى باسة ئةم وَينانة لةسةر شَيوازى 
كؤن طرياون و كاركردن تَيياندا ئاسان نيية بؤية دةبَيت بةو 
بةشَيوازَيكى زؤر  ئامانةت و دةستثاكيةوة هةروةها  ثةِرى 
هةم  بكريت  لةسةر  كاريان  وردةوة  سةليقةيةكى  مرؤظانةو 
لةثاراستنيان هةم هةوَلدان بؤ ناسينةوةيان ضونكة شتَيكى 
زؤر بة نرخن الى من ماوةى زياتر لة 10 ساَل دةبيت من الى 
خؤم هةَل طرتون، ئامادةى هةموو هاوكاريةكم ض بةمادى وض 
بة مةعنةوى بؤ ئةوةى ئةو كارةى ئيستا ئيوة ثَيى هةَلساون 
سةر  دةياخنةنة  دةيانشؤنةوةو  بةسكان  كة  سةربطرَيت 
سيدى ئةوة بؤ ناسينةوةى كةسةكان زؤر طرنطة، جارَيكى 
وَينانةى  ئةو  بةتايبةت  وَينانة  ئةم  زيندووكردنةوةى  تر 
ذياندا  لة  ئيستا  ء  ئةنفالكراون  شةهيدو  خاوةنةكانيان 
نةماون ِرةنطة هيض وَينةيةكيان لةالى كةس وكاريان نةمابَى، 
خؤ رةنطة تياياندابَى هيض كةس لةكةسوكاريشيان نةمابَى 

جارَيكى تر بةخاوةنة راستةقينةكانيان بناسَينيتةوة.
باسى ئةوةت كرد لةكاتى كاركردنت كةسانَيك وَينةى باوك 
و دايك ء خوشكيان هةر نةبينيوة بةهؤى ئةوةى ئةوكات 
منداَل بوون ئيستا وَينةكانيان الى تؤية ئةوة بؤمن جَيطةى 
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شانازية كة دةستم هةبووة لة ئاشناكردنةوةى وَينةى باوك 
ودايكة شةهيدَيك بة رؤَلةكةى شاد بكةمةوة ثاش ضارةكة 
طرنطرتة،  دونيا  سةروةتى  لةهةموو  بؤمن  ئةمة  سةدةيةك 
ء  ثريؤزة  كارة  بةم  هةستاون  ئَيوةش  بؤ  خؤشيم  دةست 

هيوادارم منونةتان زؤربَيت.
ئامانج لة هةَلطرتنى ئةم وَينانةالى خؤت ضى بوو؟

يةكةميان  هةبوو  وينانة  ئةم  لةهةَلطرتنى  ئاماجنم  دوو 
ئةوانةى لة ذياندان جارَيكى تر وَينةكانيان لةو سةردةمانةدا 
و  شةهيد  نةماون  ذياندا  لة  ئةوانةى  بيبينةوة  طرتويانة 
ء  جةلةمؤرد  )طؤثتةثةء  طوندةكانى  بةتايبةتى  ئةنفال 
مةبةستم  هةبوون  وَينانةدا  لةم  هةموويان  عسكةرء..هتد( 
ئَيمةش  كة  بيسةملَينني  ِرؤذَيك  بوو  ئةوة  هةَلطرتنيان  لة 
ئيستا  تا  بةداخةوة  بةاَلم  طةورةين  قوربانيةكى  خاوةنى 
ئةو  بةخةَلكى سظيلى  بةرامبةر  كة  تاوانةكة  طةورةى  وةك 
طوندانة كراباس نةكراوة و طرنطى ثَينةدراوة جطةلة هةوَلة 

كةسيةكان نةبيت،
ووتت بةشَيكى زؤر لةم وَينانةت داوة بة بةرَيوةبةرايةتى 

مؤنؤمينتى ضةمضةماَل بةو نيازةى كارى لةسةر بكةن؟ 
 لةرَيطةى ئةم ديدارةى ئَيمةوة ضيان ثَيدةَلَييت؟

ئةوانيش  برد  بةشَيكيتان  ئَيوة  كة  ئةوةى  دواى  بةَل 
هاتن داوايانكردو منيش دةستم نةنا بةرويانةوةو ثَيمدان. 
ئةوةية  ضةمضةماَل  مؤنؤمَينتى  لةبرادةرانى  من  داواكارى 
كارةكةيان  هاتء  لةسةربكةن،ئةطةر  كارى  بةئةمانةتةوة 

لةئَيستادا  بيدةنةوةبةمن  بووئةوائةتوانن  زةمحةت  بةالوة 
كةسانَيكى زؤر دواى ئةوةى زانراوة ئةم ئةرشيفةالى منة 
داواى ئةودةكةن بةزوترين كات كارى لةسةربكةن منوءنةش 
وةك ئةوةى جةنابت كةئيستا هاتووى ضاوثَيكةوتن لةطةَل 
من ئةجنام دةدةيت وبةشَيكى زؤر لةوَينةكانت سكان كردوة 
كة  ئاطادارم  لةنزيكةوة  ثَيداوى  كةوَينةكامن  بةوماوةكةمى 

زؤر بةثةرؤشى بؤبابةتةكة،
ثةيامت بؤ ئةو خَيزانانةى وَينةى كةسوكاريان شةهيدو 

ئةنفالةء لةم وَينانةدا ضية؟
و  ئيمة  بؤ  طرنطة  ئةرشيفَيكى  كةئةمة  ثَيياندةلَيم 
شادكردنةوةى وَينةى كةسة ئازيزةكانى ئَيوة جارَيكى تر 
ثاش ضارةكة سةدةيةك، لةسةرةتاوة ءيستم ئةوةبلَيم هيض 
كةس و اليةن ءحزبَيك نةيكات بةموَلكى خؤى ضونكة ئةمة 
سةروةتَيكى نيشتيمانى طرنطة بؤ هةموومان بَى جياوازى 
من  ئاماجنى  ِرادةطةيةمن  هةموودونياى  بة  لريةوة  ِرةنط، 
تا  نةبووة،  مادى  مةسةلةى  ئةرشيفة  ئةم  هةَلطرتنى  لة 
خؤتان  تَيدانةبووة  بؤمن  مادى  قازاجنَيكى  هيض  ئيستاش 
ئاطادارن لةئَيستادا وَينةكان ئَيوة خاوةنني، جاريكى تريش 
لة ئيستادا  ئَيوةداية  لة ئةستؤى  ئةوة دةَلَيمةو ثاراستنى 
هةتا  بؤ  من  تائةوةى  بطةِرَينةوة  بؤمنى  كاركردن  ثاش 

هةتاية الى خؤم هةَليانبطرم.
بؤ  بَيت  هاوكار  نةهاتوة  كةس  دةساَلةدا  ئةم  لةماوةى 

كاركردن لةسةر ئةم ئةرشيفة طرنطةى الى تؤبووة؟
هةواَلتان  هاتوون  كة  بوون  كةس  يةكةم  ئَيوة  نةخري، 
ثرسيوةو بةشَيك لةم وَينانةم ثَيداون تاكارى لةسةر بكةن 
بةنوسراوى  هاتن  ضةمضةمال  مؤنؤمَيتنى  ئَيوة  دواى  ء 

رةمسى ئةو بةشةى مابوو برديان. 
بؤ  ناوة  هةنطاوَيكيان  هيض  ئايا  لَيكردووة  ضيان  ئةى 

كاركردن لةسةرى؟
ثَيم واية تائةم كاتةى كة من و تؤ دانيشتووين ئةوان لة 

ميكانيزمَيك دةطةِرَين تاكارى لةسةربكةن.
 ضى شتَيكى تايبةتت هةية بيلَييت؟

سوثاسى تايبةتيم بؤ ئيوة هةية كةمنتان بةسةركردةوة 
بؤ ئةم ديدارة بةهيوام منوونةتان زؤر بيت بؤ كارى باش 

و باشرت.
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طةرميان،  ئيدارةي   راطةياندني   راطةيةندراوَيكي   بةثَيي 
بَلو  هةواَل  وةكو  ثَيطةي خةندان   2014/6/6 رَيكةوتى  كة 
كاروباري  ئامادةبووني وةزيري  بة  رؤذ  كردبووةوة هةمان 
شةهيدان و ئةنفالكراوان )مامؤستا ئارام( و سةرثةرشتياري 
كةالر  قةزاي  قايقامي  و  كوخَيا  طةرميان سةآلح  ئيدارةي 
داواكاري  ئةنداماني  سةرجةم  و  سةرؤك  و  جةالل(  )شَيخ 
طشيت طةرميان، كؤبوونةوةيةك سةبارةت بة رادةستكردني 
ئةنفال،  دؤسَيى  كوردةكاني   داواكراوة  و  مستةشارةكان 

بةرَيوةضوو.
داواكاري  فةرمانطةي  سةرؤكي  حةسةن،  نزار  دادوةر 
طشيت لة طةرميان لة كؤنطرةيةكي رؤذنامةوانيدا دةربارةي 
ئةو كؤبوونةوةية، رايطةياند: يةكَيك لةو تةوةرانةي ئةمرؤ 
ئةو  رادةستكردني  كرا،  لَيوة  باسي  كؤبووةنةوةكةدا  لة 
 258 ذمارةيان دةطاتة  كة  ئةنفالة  موستةشارانةي كةيسي 
تؤمةتبار كة لة لةاليةن داداطاي باالي تاوانةكاني عرياقةوة 
فةرماني دةستطريكردنيان بؤ دةرضووة. ئاماذةي  بةوةشدا، 
رَينمايي تةواومان  لة كؤبووةنةوةكةدا ثَيشنيار و  كة هةر 
داوةتة ئةنداماني داواكاري طشيت بؤ ئةوةي زؤر بة جدي 
بةداواداضوون بؤ ئةو كةيسة بكرَيت، بَي هيض جياوازيةك 
بة  طةرميان  ناوضةي  و  كوردستاندا  شارةكاني  نَيوان  لة 
وسةرةتاى  نيسان  مانطى  لةكؤتايى  هةَلبةتة  تايبةتي. 
بة فةرماني  دادوةرَيكي  قةزاى كفري ،  ئايارى هةمان ساَل 
دوو تؤمةتبارى تاوانى ئةنفال لة سنووري  قةزاى كةالر و 

خانةقني دةستطريكراون.
تري  تةوةرَيكي  لة  خستةروو،  ئةوةشي  حةسةن،  نزار 
كؤبووةنةوةكةدا باس لةو سكاال و داوايانةكرا كة لةاليةن 
تايبةت  رَيكخراوةكاني  و  ئةنفالكراوةكان  كاري  كةسو 
ئةنفال  تاوانى  تؤمةتباراني  دذي  كة  ئةنفال،  بةدؤسَيى 

تؤماردةكرَين.
“ئَيمة  وتيشي:  طةرميان،  طشيت   فةرمانطةي   سةرؤكي  
لة  كرد  شةهيدان  كاروباري  وةزيري  بؤ  ثَيشنيارمان 

ئةنفالكراوةكان  بؤكةسوكاري  مةترسي  نةهَيشتين  ثَيناو 
وةزارةتي  بودجةي  لةسةر  ئةنفال  كةيسي  ضاالكواناني  و 
ثارَيزةرَيك  ضةند  ئةنفالكراوان،  و  شةهيدان  كاروباري 

دابينبكرَيت بؤ سكاالي واريسةكاني ئةنفال”.
ناوي   ئةنفالستان  طؤظارى  زانيارييةكاني   بةثَيي 
باآلى  داطاى  لةاليةن  كة  ئةنفال  تاوانى  تؤمةتبارانى 
424 كةس بةآلم  تاوانةكانى عرياقةوة داواكراون بريتني لة 
ناوى  تةنها  كردبوونةوة  بآلوى  خةندان  دةزطاى  ئةوةى 
لةم  بريتني  كة  بآلوكردووةتةوة  تؤمةتبارةكوردةكانى 

ناوانةي  خوارةوة:
ناوى تؤمةتبارانى ئةنفال 

1. ئاوات ئةمحةد حةسةن رةش
2. ئيرباهيم ئةمحةد ئيرباهيم مةنتك

3. ئيرباهيم بالول ئاغا
4. ئيرباهيم عةلي ملو ئةزوري

٥. ئيرباهيم نةسرةدين عةزيز بةرزجني
6. ئةبوبةكر فةقَي ساحلي

7. ئةمحةد بيجؤ
8. ئةمحةد جةبار جةباري
٩. ئةمحةد جةميل ئةمني

10. ئةمحةد سؤيف ئيسماعيل ساحل
11. ئةمحةد كوخَيا رةجةب

12. ئةرشةد ئةمحةد زَيباري
13. ئةسعةد جانكيز هةركي

14. ئةسعةد سةليم حاجي ئاغا
1٥. ئيسماعيل عةزيز ئاغا زةنطةنة

16. ئيسماعيل مةمحود ِرةسوَل ئاغا ثشدةري
17. ئةنوةر حةسؤ

18. ئةنوةر رةشيد خزر مريان
1٩. ئةنوةر حمةمةد رةزا مةمحود  جاف

20. ئةنوةر مريزا ئيرباهيم طلي

فةرمانى طرتنى تؤمةتباران 
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21. بابةكر وسو حمةمةد
22. باييز عةزيز رةشيد باوةجاني

23. برهان شواني
24. بةكر عةلي حاجي مشري

2٥. بةكر كةريم غةفور
26. بةهرام حمةمةد عةبدولِرةمحن حمةمةد

27. تةحسني شاوةيس سةعيد
28. تؤفيق حةمةفرج حةمة رؤستةم نةوِرؤَلي

2٩. تؤفيق سلَيمان ياسني بةرواري
30. جاسم حمةمةد زَيباري

31. جاسم حمةمةد فارس حمةمةد
32. جةبارة درَيذ

33. جةبار شَيخ هادي
34. جةبار موسي قةرةهةجنريي )جيهاد(

3٥. جةعفةر ئةنوةر سلَيمان
36. جةعفةر عةبدولكةريم بةرزجني

37. جةالل ئةسعةد رةزا ضةرمةطايي
38. جةالل شَيخ نةمجةدين كةريم

3٩. جةالل حمةمةد عةبدولِرةمحان هللي
40. جةالل مةمحود ساحل دؤسيت

41. جةمال حسني دوزيي
42. جةمال خزر خاليد

43. جةمال فةقي حسني
44. جةمال نةسرةدين عةزيز

4٥. جةميل كةريم مةجيد ئاغا كوري
46. جةوهةر حمي جانكيز هةركي

47. حاجي عةلي نبياوة
48. حةجاج عةبدولغةفور خالد دوبةرداني
4٩. حةسةن مةمحود بةط ئةمني هةواري

٥0. حةسيب حمةمةد نةجم جةباري
٥1. حسني جيهانطري جادر مزوري

٥2. حسني حةمة سور ئاغا
٥3. حسني حةمة فةتاح قادر

٥4. حسني خزر حةمةد
٥٥. حسني حمةمةد عومسان

٥6. حيلمي سةعيد قادر حمةمةد جاف
٥7. حةمة بوخضي

٥8. حةمة رةشيد عةبدولِرةمحان عةبدولِرةحيم
٥٩. حةمة كةريم حةمة فةرج
60. حةمةخان دارة رةشيد
61. حةمةي حاجي حسني

62. حةمةدئةمني حةمة شاسوار
63. حةمزة عةباس مامةند ئاكو

64. حةمود عومةر ساحل تاجةدين مريني
6٥. خاليد شَيخؤ مراد

66. خاليد قاسم حمةمةدئةمني
67. خاليد مةمحود ئةمحةد عةلي غوارة

68. خزر عةبدوال حسني
6٩. خضري رةشيد بةحري

70. خضري فةتاح حسني طاميش
71. خةليل عةبدال ئيرباهيم

72. خور شيد ئةسعةد ِرةسوَل
73. خةيروال دوزي

74. دَلسؤز خزر مينة بلباس
7٥. رةحيم كةريم قادر

76. رةسوَل مامةند قريدولي
77. رةشيد حةمةئةمني عةزيز

78. رةشيد ساحل رةشيد ئةتروشي
7٩. ِرةزا تةها حمَيدين

80. رةفعةت حمةمةد عةلي
81. زاهري تاهري تؤفيق

82. زةيد سورضي
83. زيرةك تاهري سةعيد
84. ساالر نةسروال قادر

8٥. سعاد فةيزوال حمةمةد
86. سةعيد ئةمحةد شيشة
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87. سةعيد عةدنان جةباري
88. سةعيد غيدان )حةمة سةعيد(

8٩. سةعيد قادر حمةمةد جاف
٩0. سةعيد حمَيدين ئةمحةد زةنطةنة

٩1. سةليم مةند ِرةسوَل
٩2. مسكؤ عةبدي حةسةن زدكي

٩3. سوارة فةتاح فةرج جاف
٩4. سةيد رةزا سةيد تةها)سةيد مانكا(

٩٥. سةيد قدرةت
٩6. سةيد مةجنون

٩7. شامل دةروَيش
٩8. شةريف حةمة شةريف)شةفةي خاتون(

٩٩. شةريف حةمةد كرداوي
100. شةريف مةمحود مةعروف

101. شوكر جندي عةنتةر مزوري
102. مشال رةفعةت كلي

103. شةهاب ئةمحةد وايةرمةن
104. شَيخ ئةمحةد بةرزجني

10٥. شَيخ بورهان
106. شَيخ جةالل ساَلةيي

107. شَيخ روناك
108. شَيخ سعاد تالين

10٩. شَيخ سةالح نةقشبةندي
110. شَيخ كةريم شَيخ شةهاب

111. شَيخ مةجيد باييز حةسةن
112. شَيخ مةمحود سةيد طوَل

113. شريزاد عةلي بةلةكة
114. سابري ئةمحةد رةقيب
11٥. سادق زةيد وايةرمةن

116. ساحل ئةمحةد ئيسماعيل الرفعي
117. ساحل ئةمحةد حسني

118. سةباح ئيسماعيل خزر
11٩. سةباح سورضي

120. سةباح نازم رةقيب سورضي
121. سديق عةلي حمةمةد ئةمني هاروني

122. سةالحةدين خزر ِرةسوَل
123. سةالح شينة
124. ضيا سورضي

12٥. تاريق سةعيد ئيرباهيم مزوري
126. تاريق شفيع كافروش
127. تاريق عةزيز رةزا ئاغا

128. تاريق كاكةيي
12٩. تاهري عومسان رؤستم

130. تاهري عةلي عبدولِرةمحان
131. طركيس محيد حيدر

132. تةيب حمةمةد عومسان )شَيخ تةيب(
133. زاهري ئاغا كؤية

134. عادل تؤفيق رةشيد
13٥. عاسف ئةمحةد زَيباري

136. عاسي حةمة ديزة
137. عةباس باييز بالو ئاغا

138. عةباس حاجي ئةخاسر سيان
13٩. عةباس حاجي ئاغا ِرةسوَل

140. عةبدولرةمحان عاسي عيزةدين
141. عةبدولقادر مستةفا حمةمةد
142. عةبدولكةريم حسني خاليد

143. عةبدولكةريم سةعدي سلَيمان سةعدي
144. عةبدولكةريم حمةمةد سليم شوش زَيباري

14٥. عةبدوال حةسةن ساحل
146. عةبدوال حةسةن ساحل بابان

147. عةبدوال فةيسةَل عةبدوال ماواني
148. عةبدوال كاك ئةمري)عةبة كةركوكي(

14٩. عةبدوملةجيد حسني ئيسماعيل شَيخكي
1٥0. عومسان عةبدولرةمحان فةحتوال

1٥1. عةدنان ديسكو
1٥2. عةدنان عةبدوال ئةمحةد جةبارة
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1٥3. عدنان عةبدوال نةجم جاف
1٥4. عةرةب ساحل عومةر قادر

1٥٥. عيسمةت دينو بريي
1٥6. عةقيد حةميد عومسان

1٥7. عةال  حمةمةد ئةمني عيسي
1٥8. عةلي ئةمحةد حاجي شعبان

1٥٩. عةلي ئةمحةد حمةمةد هاروني
160. عةلي ئةورةمحان ئةسعةد

161. عةلي سةملة ضوارتايي
162. عةلي سلَيمان حسني

163. عةلي عبوش عةبدي غزالة
164. عةلي لوت ماسي

16٥. عومةر ئةمحةد عةلي
166. عومةر ئاغا

167. عومةر بابةكر سةليم
168. عومةر بةشار ساحل

16٩. عومةر حاجي بادينان
170. عومةر حاجي ساحل

171. عومةر حةسةن ِرةسول كردي
172. عومةر حةسةن)عومةر عةرب(

173. عومةر حةمة رؤستةم
174. عومةر حةمة عةلي ضةرمةطا
17٥. عومةر خزر حةمةد سورضي

176. عومةر سؤيف
177. عومةر حمةمةد حةيدر

178. عومةر مةمحود حمةمةد مامويي
17٩. عومةر مورادخان جةليلة
180. عةميد فةتاح بةط جاف

181. عةوني حاجي مستةفا جربائيل
182. غياث تؤفيق سلَيمان ياسني

183. فواد كةريم بايز هةمةوةند
184. فاتح تاهري مستةفا عبدولقادر

18٥. فارس حمةمةد قادر عةزيز سورضي

186. فاروق رةشيد عةلي حمةمةد نةورؤلي
187. فازل مستةفا حةسةن برواري

188. فةتاح كةريم فةتاح
18٩. فةخري ئيسماعيل عةبدولقادر

1٩0. فةرهاد مامةند حةمةد 
1٩1. فةرهاد مامةند حةمةد مةولود

1٩2. قادر شةفيق نعمان
1٩3. قادر حمةمةد رةشيد عةبدولقادر

1٩4. قادر مةمحود خليفة عةبدولسةمةد
1٩٥. قاسم رةشيد دزةيي

1٩6. قاسم فاوس تاهري مستةفا ئاغا
1٩7. قاسم كةريم ئةمحةد مةمحود

1٩8. قالةي عةزة ناَلبةند
1٩٩. كامةران ئةمحةد)كامةران سور(

200. كامل شَيخ هادي
201. كةريم خان مةمحود خةليفة

202. كةريم عةبدوال حمةمةد
203. كةمال حةمة مام سؤراني

204. كةمال حمةمةد حةيدر)كمال شةمة(
20٥. كيسرا حمةمةد سةعيد حمةمةد فةتاح

206. لةتيف ئةمحةد حمةمةد الزيباري
207. مام حيي)كؤية(

208. مامةند حةمةد مةولود
20٩. مامةند قشقة

210. مةجيد سلَيمان ئةمحةد جاف
211. مةجيد غيدان

212. موحسني كرضي رحي
213. موحسني حمةمةد ياسني

214. حمةمةد جةوهةر ئيسماعيل ساحل
21٥. حمةمةد جةوهةر طؤران

216. حمةمةد حةسةن عةلي مريزا
217. حمةمةد حةمةئةمني حسني زراري

218. حمةمةد حةمزة ذاذَلةيي
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21٩. حمةمةد سةعيد مةمحود شةمرياني
220. حمةمةد سةليم قادر عومسان

221. حمةمةد شَيخ عةبدولكةريم بةرزجني
222. حمةمةد شَيخ مةعروف ثريداود
223. حمةمةد سادق حمةمةد شواني

224. حمةمةد تاهري رةشيد حةمةئةمني
22٥. حمةمةد تاهري يونس حمةمةد)رينكاوي(

226. حمةمةد عةلي ِرةسوَل
227. حمةمةد عومةر ئةمني جةميل)باساكي(

228. حمةمةد عيسا ثريوةيس عيسا جاف
22٩. حمةمةد قادر ئاغا سورضي

230. حمةمةد كانيب بانو ئاغا
231. حمةمةد كاواني

232. حمةمةد كةريم شوش زَيباري
233. حمةمةد كلحي ريكان

234. حمةمةد جنيب سادق بةهادين
23٥. مةمحود ئةمحةد شةريف غةوارة

236. مةمحود حسني مةمحود عةلي
237. مةمحود حةمة ِرةسوَل ئاغا

238. مةمحود حةمةئةمني حةمة ساحل

23٩. حمَيدين حةمة ِرةحيم
240. حمَيدين عةزيز حمةمةد باباعةلي

241. مةدحةت تؤفيق داودي
242. مشري ئيرباهيم ئةمحةد

243. مشري هادي حةمةد ئاغا
244. مستةفا سلَيمان و زة

24٥. مةال حةسةن روغزايي
246. مةال عوزَير

247. مريزا ئيسماعيل شةرةف رةزا
248. مريزا حةسةن

24٩. ناميق رةقيب سورضي
2٥0. ناميق عبدولكةريم

2٥1. نةمجةدين ساحل حمةمةد بةرزجني
2٥2. نوري حةسةن موراد بةرزجني

2٥3. نةوزاد ئةنور بَيتواتة
2٥4. هةَلطورد عةبدولكةريم كةسنةزاني

2٥٥. هؤشيار سةليم ئةمحةد ثاشا
2٥6. وةهاب رةمحان حةمةدئةمني

2٥7. يةحيا جاف
2٥8. يونس رةمةزان غةوارة.

داَلدةدةاني جةلد سوكايةتيية بة قورباني
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م.  لةطةَل  سارددا،  باراناوى  كةشَيكى  لة   2٠13/11/٨ رؤذى 
شةنطارو عومةر حمةمةد لة سلَيمانيةوة بة  رَيطاى مريطةثان و بة 
هةورازى ضياى داباندا بةرَيككةوتني بؤ دؤَل جافايةتى  لة يةكةم 
طوندى  دراوسَيى  )هةَلةدن(ى  طوندى  المانداية  وَيستطةماندا 
طةورةو قةرةباَلغى سةرطةَلوو، لة روى كارطريييةوة سةر بةناحيةي 
يةكَيتى  ثَيشمةرطةى  بارةطاى  هةلةدن  ئةنفال  ثَيش  سورداشة 
نزيكةى3٠٠  هةَلةدن  كاتة  ئةو  لَيبووة،  كوردستانى  نيشتمانى 
ماَلي تَيدا بووةو خةَلكةكةى بةكشتوكاَل وئاذةَلدارييةوةخةريك 
و  كةوت  ئةنفال  بةرشااَلوى  ئةنفالدا  يةكةمى  قؤناغى  لة  بوون 
نزيكةى 72 كةسى ئةنفالكراون. ئاماجنى ئَيمة بةسةركردنةوةى  
كةسوكار  نزيكةوة  لة  بؤئةوةى  بوو  ئةنفالكراوةكان  خانةوادة 
يان بينني، بةداخةوة ئةو كةسانةى ئَيمة مةبةستمان بوون، بةر 
نةمانتوانى  دةرضووبوونء  لةطوند  هةَلةدن،  بؤ  لةطةيشتنمان 
لةسةرخوانى  نيوةِرؤ  ماينةوةء  طوندةكة  لة  .بةاَلم  بيانبينني 
ويستمان  كاتَيك  ماينةوة،  ئةكرةم  بةناوى  بةرَيز  مالَيكى 
ماَلئاوايى بكةين، كاك ئةكرةم بةدةم قسةكردنةوة لةسةر تاوانى 
ئةنفالء ئةو رؤذطارة تاَلةى كةبةعس بةسةريدا هَينان، ئاماذةي 
ذمارةيان  كة  كرد  طوندةكةيان  ئةنفالكراوى  خانةوادةيةكى  بة 
)7( كةس بووةو هةموويان ئةنفالكراون هيض كةسَيكيان نةماوة 
قسةكردنةوة  بةدةم  هةر  وةربطرَيت  موضةكةشيان  تةنانةت 
خَيزانة  ئةو  خانووى  شوَين  كة  ثيشانداين،  زةويي  ثارضةيةك 
زةوييةكى  ثارضة  تةنها  خانووةكة  شوَين  بووة،  ئةنفالكراوة 
خانووى  تَينةضووة  دةستييان  خزمةكانى  ئَيستا  تا  ضؤَلةو 
لةسةر درووست بكةن ء ئاوةداني بكةنةوة. ئةو باسة بؤ ئَيمة، 
ئةنفالء  بوو، هةرضةندة  مايةى سةرنج  تراذيدياكةى  سةربارى 
سةدان  كوردستان  بةخةَلكى  دذ  ترى  كؤمةَلكوذييةكانى  كؤى 
لةخؤيدا شاردووةتةوة،  لةوجؤرةى  بطرة هةزاران حيكايةتى  ء 
كؤى  وةك  ئةنفالكراويش   عةزيزى  خانةوادةى  حيكايةتى 
حيكايةتةكانى ترى ئةنفالء جينؤسايد لة كوردستان كاريطةرى 
خستة سةر روخسارى هةموومان. بؤية ضةند وَينةيةكى شوَين 

خانووةكةى خانةوادةى )عةزيز حسني(ى ئةنفالكراومان طرت.
لةبةر ئةوةى ئةكرةم ناوى هةموويانى نةدةزانى دواتر هةوملدا 

خانةوادةكةى  ئةنفالكراوانى  ناوى   كةسوكارييةوة  ِرَيطةى  لة 
عةزيز وةربطرم . بة سوثاسةوة )بنار مةمحودى خةَلكى هةَلةدن 
زانيارييةكامن بةدةست طةيشت بؤ ئةوةى لة طؤشةيةكى طؤظارى 

ئةنفالستاندا بَلوى بكةينةوة. 
ئةو خانةوادةيةش بة هؤى ثةالمارى ئةنفال يةكةمةوة لةطةَل 
دةيان خَيزانى  تر لة1٩٨٨/3/5 ئاوارةى شاري بانةى كوردستاني 
ثاش  هةَلةدن،  طوندي  بؤ  طةِراونةتةوة  دواتر  دةبن.  رؤذهةالت 
دةستطريي  بةعس  سوثاى   1٩٨٨/3/1٠ رؤذى  لة  طةِرانةوةيان 
زانيارييانةى دةستكةوتوون  بةثَيى  كردوون  ئةنفال  ء  كردوون 
بنار  زانيارييةكانى  بةثَيى  راثَيضكراون.  نوطرةسةملان  بةرةو 
مةمحودلةو شااَلوةدا ذنَيكى بةتةمةنيشيان  لةطةَلدابووة بةناوي 
تةمةني  زؤري  لةبةر  عةزيزحسني  دايكى  كةدةكاتة  )ثريؤز( 

ئازادكراوةو طةراوةتةوة بؤ سلَيماني .   
ناوى ئةنفالكراوانى خانةوادةى عةزيز : 
1- عةزيز حسني ئةمحةد سةرؤك خَيزان

2- فاتيمة حمةمةد حسني هاوسةرى عةزيز حسني
3- ئاوات عةزيز حسني         مناَل 
4- ئاواز عةزيز حسني          مناَل
5- ئارام عةزيز حسني          مناَل
6- بةناز عةزيز حسني        مناَل
7- بةيان عةزيز حسني        مناَل

ضِيؤكي ئةم زةويية لة طوندى هةَلةدن 
مسكؤ سابري 
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نةبةز بةكر 

لة موضةى شةهيدةكانى مؤنؤمَيتَيك بؤ ئةنفالكراوانى طوندى عةسكةر

1983/1/1ى  دايكبووى  لة  سةعيد  حاجى  بةكر  نةبةز 
طوندى عةسكةرة لة ناوضةى قةآلسَيوكةية  خوَيندةوارييةكى 
سةرةتايى هةيةو تا ثؤل شةشةمى خوَيندووة، بةآلم ئاستى 

بريكردنةوةوةو هةسيت بةرثرسيارَيتى بةرزة. 
نةبةز بةكر، ئَيستا خةريكى دروستكردنى مؤنؤمَينتَيكة 
بؤشةهيدانى كيمياباران وئةنفالكراوانى طوندى عةسكةر، 
راطةياند  ئةنفالستانى  طؤظارى  بة  ديدةنيةكيدا  لة 
ثاشئةوةى سةردانى طوندى كلَيسةم كردو ئةو مؤنؤمَينتةم 
مؤنؤمَينتى  بة  ثَيويستى  طوندةكةمان  كرد  هةستم  بينى 
شةهيدان و ئةنفالكراوان هاية، بؤية بريم لَيكردةوةو يةكةم 
هةنطاوم بؤنا ثاش ثرس ءراوةرطرتنى خةَلكى طوندةكةمان 
بناغةى  بوو،  طوندةكة  طشتى  مَلكى  كة  زةوييةك  لةسةر 
شةهيدةكامن  مووضةى  بة  بةرةبةرة  داناو  مؤنؤمينتةكةم 

مؤنؤمَينتةكةم بنياتنا. 
ووتى  نةبةز  كردووة  هاوكارى  تر  كَيى  بةوةى  سةبارةت 
ئةطةر بة ويذدانةوة قسة بكةم ماَل عةبدوآلحاجى سةعيد 
فاتح  لةطةَل  برنةو،  ئةنوةرى شةهيد ئةمحةد  و كورةكانى 
عومةر ئةوانة وةك هَيزى كار هاوكارييان كردووم و قايقام 
و شارةوانى ئاغجلةريش كةمَيك بة ئامرازةكانيان هاوكاري 
خةرجي  و  بؤخؤم  هةمووى  تر  ئةوةى  كردم.  هاكةزاييان 
تَيضونةكةشى كة هةتا ئَيستا زياتر لة 2000000 بيست مليون 

ديارة لةموضةى شةهيدانى خانةوادةكةمان كردوومة.

بةشى  كة  شةهيدانةكةشيان  موضةى  بة  سةبارةت 
بةردةكةوَى  هةزاريان  سَيسةد   300000 يةكى  سَيكةسةو 
خوشك وبراكةشى قايل بوون كة بةشى زؤرى ئةو موضةية 

بؤدروستكردنى ئةو مؤنؤمَينتة خةرج بكرَيت. 
بةضةكى  بةعس  رذَيى  فرؤكةكانى   1988/5/3 رؤذى 
طؤثتةثةو  هةردوطوندى  سةر  كردة  هريشيان  كيميايى 
لة  كةس   200 نزيكةى  ذةهراويةدا  ثةالمارة  لةو  عةسكةر 
عةسكةر  طوندى  لة  كةس  حةوت   )7( طؤثثتةثةو  طوندى 
خانةوادةكةى  لة  كةسيان  ثَينج   )5( لةوانة  بوون،  شةهيد 

نةبةز بوون.
ئةو سةروةختة ماَل بةكرى حاجى سةعيد خانةوادةيةكى 
ودايكء شةش  باوكء  لة  ثَيكهابوون  كة  بوون  كةسى   )8(
منداَل، نةبةز كوِرة طةورةكةيان بوو، ئةفسوس لةو ثةالمارة 
بةناوى  بةكرو هاوسةرةكةى  كيميايةي طوندى عةسكةردا 
كضةكان  ناوانة:  بةم  منداَليشيان  سَى  و  نةجم1  شوكرية 
شةهيد  مجعة.  بةناوى  كورةكةشيان  ثةخشان(  و  )مةنيج 
بوون  بريتى  بوو  رزطاريان  لةوخانةوادةية  ئةوانةى  بوون 
ضةند  شةهيدانة  لةو  جطة  ذيان(  و  رَيكةوت  و  )نةبةز  لة 

كةسَيكيش بريندار بوون. 
رؤذَيك دواى ئةوة شةمسة عومةرى دايكى بةكر لة برى 
بنكةى  رةوانةى  طرياو  دابنَى  كورةكةى  بؤ  ثرسة  ئةوةى 
نوطرةسةملان  قةآلى  ِرةوانةى  لةوَيشةوة  كراو  تؤثزاوا 
كراودواى شةش مانط ئينجا ئازاد كرا. نةبةزو ِرَيكةوت و 
ذيانيش كةوتنة الى مامَيكيان بة ناوى عةبدوآل و ثاشئةوةى 
لةطةَل  ثَيكةوة  طةرايةوة  نوطرةسةملان  لة  عومةر  شةمسة 
كؤضى  ئةويش   1994 ساَل  هةتا  دةذيان  بةكر  منداَلةكانى 

دوايى كرد.

بةكردا  لةطةَل  هاوسةر طريى   1982 ساىَل  بووةو  بؤلَقاميش  خةلَكى  لةبنةرةتةوة   .1
كردووة.
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ئوسكار شيندلر 
لة عةرةبييةوة فةرهاد لةتيف عةبدولقادر

لة شاري   1908 ساَلي  نيساني   28 لة  ئوسكار شيندلر   
كاسؤليكي  خَيزانَيكي  لة  دايكبووة،  لة  زفييتاومبورافيا 
كةسايةتيانةي  لةو  بةيةكَيك  دادةنرَيت  ناوةند  لةضيين 
كة لة هؤزي زمان ثاراوةكان بة زماني ئةملاني لةهةرَيي 

سوديت.
 خَيزانةكةي ثلني بؤ كورة طةجنةكةيان دادةنا, ئؤسكار 
ثسثؤري  دةخيوَيند  ئةملاني  ناوةندي  خوَيندنطةيةكي  لة 
لة ئةندازياريدا هةبوو، بؤ ئةوةي ثةيرةوي باوكي بكات بؤ 
بةرَيوةبردني كارطةو ئامريةكاني كشتوكاَلي كةخَيزانةكةي 
لة خوَيندنطةكةدا  لة هاورَيكاني شيندلر  هةيبوو. هةندَي 
ثةيوةنديةكي  هيض  بةاَلم  بوون،  جولةكة  دراوسَي  مناَلي 

هاورَييت ثتةو و بةردةوام لة نيوانياندا نةبوو. 
 وةك زؤربةي طةجناني سويديت ئةوانةي بة ثاراوي زماني 
سويدييت  )ثارتي  بة  كرد  ثةيوةندي  دةزاني.  ئةملانيان 
ئةملاني( كة دامةزرَينةكةي كونراد هينلين بوو، بؤئةوةي 
ضونة  دواي   1938 ساَلي  لة  نازي  لةثارتي  ئةندام  ببَيتة 
كةم  ماوةيةكي  سويديت.  هةرَيي  بؤ  ئةملانيا  ناوةوةي 
كةم لةسةرهةَلداني شةر لة ئةيلولي ساَلي 1939 ئؤسكار لة 
تةمةني 31 ساَليدا لة شاري كراكويف داطريكراو دةركةوت، 
60 هةزار جولةكةي تيا دةذيا,  شارَيكي كؤن بوو نزيكةي 
بةثارَيزطاري  كة  ئةملاني  داطريكاري  بةرَيوةبردني  بنكةي 
طشيت ناسرابوو لة شارةكةدا بوو ئةمة بوة هؤي راكيشاني 
زؤر  قازاجنَيكي  دةيانويست  كة  ئةملانيةكان  بةَلَيندةرة 

بةدةست بهَينن لة سةر ئازارةكاني شارة داطريكراوةكة. 
هةستيار  ويذدانَيكي  سروشيت  بةزيرةكيء  شنيدلر 
كارطةيةكي  بةسةر  دةست  تواني  وةختةدا  لةو  ناسرابوو 
رووخاودا بطرَيت كة كةلوثةلي شكاوي تَيدا بوو جولةكةيةك 
هةندَي  ئةجنامي  لة   1939 ئؤكتوبةري  لة  بوو  خاوةني 
منايشة دةركةوتوةكان كة بَيبةري نةبوو لة فَيَل و تةَلةكة 
جَيبةجَي كرد، بة هؤي ئامؤذطاري بازرطانية زيرةكةكان كة 
لة ذمرييارَيكي ووردبيين جولةكةيةكي ثؤلندي وةرطرتبوو 

كة ناوي ئيساك شترين بوو، دةسيت كرد بةكؤكردنةوةي 
ماَل و سامان دامةزراوةيةكي بازرطاني بضوكي لة طوندي 
كرد  دةسيت  دامةزراند.  بوو  كراكؤف  نزيك  كة  زابلوتشي 
حسابي  سةر  لة  ضَيشتخانة  كةلوثةلي  بةرهةمهَيناني  بة 
بة  كرد،  طةشةي  فراوان  بةشَيوةيةكي  ئةملاني،  سوثاي 
ثلةيةكي وا ثاش سَي مانط لة ئيش كردن تواني نزيكةي 
250 كرَيكاري ثؤَلندي خباتة طةِر، لةناوياندا حةوت جولةكة 
هةبوو, لة كؤتاي ساَلي 1942 ئةو دامةزراوةية فراوان بوو 
رووبةرةكةي طةيشتة 45 هةزارمةتري ضوارطؤشة و نزيكةي 
800 كرَيكاري ثياو ذن كاريان لَيدةكرد، لةو كرَيكارانة 270 
كةسيان لة جولةكةي طيتوكراكوف بوون كة ئةملانيةكان لة 
دواي ضونة شارةكة دايامنةزراندبوون. شيندلر رابواردن و 
قوماري بةالوة خؤش بوو ذيانَيكي هةَلبذاردبوو كة زؤربةي 
بة  و  دةبرد  بةسةر  ئابِروبةرةكان  لةئاهةنطة  شةوةكاني 
سةر ئافرةتة شؤخ و شةنطة ثؤَلنديةكاندا هةَليدةدا، بةاَلم 
بةشتَيك جيا ئةكرايةوة لة زؤربةي دةوَلةمةندةكاني شةِري 
مرؤظايةتي كةمامةَلةي لةطةَل كرَيكارةكاندا ئةكرد، طرنطي 
بةبريوباوةري نازي نةدةدا، بَيحطة لةوةش ببووة جَيطةي 
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طةمذةيةي  دِرندةو  رذَية  ئةو  بَيزاركةري  و  قَيزةوني 
لةضةوساندنةوةي  بةستبوو  ثَي  ثشتيان  نازيةكان  كة 
جولةكةكان لةكةنارخستنيان، ئينجا توانيان طؤرانكاريةكي 
سةرةنج راكَيش لةبؤضوني ئةو ثياوة هةلثةرستةدا رووبدا 

كة تةنها بريوبؤضون بوو. 
خؤثةرستةكاني  حةزة  بة  بةطرنطيدان  كرد  دةسيت   
ووردة  لةثارة.  طريفان  ثِركردني  لة  بوون  برييت  كة 
يةكةمي  لةثلةي  بكاتةوة  خؤي  شوَيين  بؤئةوةي  ووردة 
تةماحةكاني بؤ رزطاركردني ذمارةيةكي زؤري جولةكةكان 
ئةوهةواَلنة  لةكؤتايي هةموو  و  نازيةكان  لةضنطي جةالدة 
كةداي بؤ طةيشنت بةكرَيكارة جولةكةكان بؤ كؤتاي جةنط 
بةئاشيت, ئامادةبوو هةموو ماَل و سامانةكةي خؤي سةرف 
بكات، ذياني خؤي خباتة مةترسييةوة، طوجناوترين ئامراز 
لةو كاتةدا كة شيندلر بة كاري هَينا لة هةملةتي ِرزطاركردن 
ثلنَيك بوو برييت بوو لة كارطةكةي بة اعتباري ئةوةي كة 
بةرَيوةبردني  و  جةنطيةكان  ئةركة  بازرطاني  كاري  ثَيشرت 

ثرضةككردني جةنطي لة ثؤلنداي داطريكراودا. 
هَيناني  بةدةست  بؤ  نةبوو  ئامادة  كة  بوو  مةَلبةندة  ئةو 
طرَيبةستة قازانج كراوةكان كة تةنها لةطةَل سوثادا بةَلكو ئةو 
متمانةي بةدةستهَينا لةالي كرَيكارة جولةكةكان ئةوانةي 
طواستنةويان  هةرةشةي  بوون  اس(  )اس  كةملكةضي 
لَيدةكردن )اس اس( بؤ ئؤشفيتس، بةآلم تواني لَيبوردنيان 
بؤ دةربكات بةبةَلطةي ئةوةي الي خؤي كاريان ثَي دةكات 

ئةمةش دةبَيتة هؤي بةرهةمهَيناني ئةركة جةنطيةكان. 
بةَلطةنامةكان  تةزويركردني  نةبوولة  دوودَل  شيندلر 
بياخناتة  ثاراستنيان,  بؤ  ماَلةوة  وذني  مناَل  وهَيناني 
ليسيت ميكانيكة لَيهاتوةكان وخاوةن خيربة لة كاركردني 
بؤشاردنةوةي  زؤريدا  هةوَلي  ئةمةشدا  لةثاَل  كانزايدا 
كراويان  دياري  توانايةكى  ئامادةنني  كة  ئةوكرَيكارانةي 
كاتي  بةشَيوةيةكي  تواناكانيان  كة  لةكاردا  هةبوو 
طيتسابوو  لةاليةنة  بوو  توشيطرتن  شيندلر  وةستابوو. 
زيادةرةويانةي  ئةو  لة سةر  لَيثرسينةوة  بؤ  جارَيك  ضةند 
كةكردبوي جولةكةكاني لةال ثةسند تر بوو ئةمة نةبوة هؤي 
وةستاندنى كارةكاني. لة ساَلي 1943 هةستا بةبانطكردني 

ليذنةي دابةش كردن سةر بةرَيكخراوي )جوينت اليهودية 
كةضاوي  دابست  بؤ  ثِرمةترسي  طةشتَيكي  االمريكية(بة 
باسي  مةجةر  جولةكةكاني  نوَينةري  دوو  بة  كةوت 
هاتوة.  كةتوشيان  بؤكردن  ثؤلنداي  كَيشةكاني جولةكةي 
طفتوطؤ يان لةباري ضؤنَييت رزطاركردني جولة كةكان كرد. 
لة مارسي ساَلي 1943 طيتوكراكوف لة قؤناغي ثاكتاوكردندا 
طواسرتانةوة  لةوَي  مابونةوة  كة  ئةوجولةكانةي  بوو 
بؤسةربازطةى بيلشؤف بؤ بَيطارى و كاري زؤرة مَلي كة 
نزيك بوو لة كراكوف، شيندلر تواني قةناعةت بة فةرماندةى 
سةربازطةكة )كاثنت ئامنطود( بكات كة بة دِرةندةي ناسرا 
بوو كة تةواو ئاَلودةى ئارةق خواردنةوة بوو, كة رَيطا بة 
بدات  بةجولةكةكان  تايبةت  سةربازطةيةكي  دامةزراندني 
لةشوَيين كارطةكةي لةطوندي زابلوتشي, تواني ثارَيزطاري 
بِري  تواني  نالةبارةدا  بارودؤخة  لةو  بكات  لةجولةكةكان 
خواردنيان بؤ زيادبكات ك ثَيشرت بؤمانةوةي ذيانيا بةشي 
نةدةكرد, تةنانةت بةثارةي خؤي لةبازاري رةش خوادني بؤ 
دةكِرين. ئؤردوطايةكي ئاشكراكرد كة طارطةيةكي تَيدا بوو 
اس(  )اس  لةثاسةوانةكاني  بوو  قةدةغةكراو  ناوضةيةكي 
كةسةرثةرشيت سةربازطةيةكي الوةكيان دةكرد كةشيندلر 
برياردرا   1944 ساَلةكاني  كؤتاي  لة  مةزراندبوو.  داي 
الوةكيةكة  سةربازطة  بلتشوف  سةربازطةي  بةضؤلكردني 
دةستيان  ِروسيا,  هَيزةكاني  ناوةوةي  هاتنة  بةهؤي 
كة  سةربازطةكة.  بةندكراوةكاني  زؤربةي  بةناردني  كرد 
)20( هةزار كةس كةئافرةت وثياومناَل  لة  زياتر  ذمارةيان 
بوون برديانن بؤسةربازطةي لةناوبردن, لةكاتي طةيشتين 
فةرماني ضؤَل كردنى سةربازطةكان شيندلر تواني سةرداني 
مؤَلةتي  بكات،  سةربازي  بااَلي  سةركردايةتي  دائريةي 
وةرطرت بؤبةردةوام بوون لة بةرهةمهَينان لةكارطةكةي ئةو 
كةشوَيين  لةبرنليتس  وخَيزانةكةي  خؤي  كة  كارطةيةي 
لةدايك بوونيان بوو دايان مةزراند بوو لة هةرَيي سوديت، 
زابلوتشي  بؤ  كرَيكارةكان  بةطواستنةوةي  ثَيدرا  رَيطايان 
كة  بلشوف  لةسةربازطةي  كرابوو  طةورة  ناوةكانيان  كة 
ئةوةي  لةجياتي  نوَييةكة  لةكارطة  بوو  برييت  شوَينةكة 
بَيني بؤ برؤنليتس ئاراستةكران بؤ سةربازطةي طروسروزن 
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بوون  جولةكة  يان   700 ثياو   800 ذمارةيان  ئاوشفيتس  و 
بةدواي  شندلر  الي  ليست  بة  ليست  ناوةكانيان  ذن   300
بة  بكات  تواني دةست  زاني  بةمةي  كاتَي شيندلر  يةكدا. 
طروسزن، سكرتريي  لةسةربازطةي  ثياوةكان  ِرزطاركردني 
دةربارةي  طفتوطؤ  بؤ  ئاوشفتيس  بَو  نارد  خَوي  تايبةتي 
بةرداني ذنةكان لة كؤتايدا تواني ذنةكان ئازاد بكاتء ئةو 
بةطييستابوو  بدات  ئةملاني  ماركي   7 كةدابوي  بةَلَينةي 
ئةمة  وازانراوة  ذنَيك.  هةر  بةرامبةربةرداني  رؤذَيك  بؤ 
ئةوةي  ناوبةرةكان  لة  لةمَيذووي سةربازطة  حاَلةتة  يةكةم 
بةزندوَييت  خةَلك  بةكؤمةَلي  رَيدرا  باسكرا  لةثَيشرت  كة 
طازى  ذوورةكانى  لةكاتَيكدا  جَيبهَلن  بة  كة  سةربازطة 
مرؤظانةية  كارة  ئةو  نَيوان  لة  كار.  كةوتبوونة  خنكاندن 
 120 ِرزطاركردني  ثَييهةستابوون  ذنةكةي  و  شيندلر  كة 
طوليشوف,  سةربازطةي  لة  بوو  جولةكةكان  بةندكراوي 
يةكَي بوو لةسةربازطةكاني كامثى ئاوشفتيس كةكؤمةَلَي 
بةكارطةكة  سةر  دةكرد  كاريان  بةردةكان  لةكانة  ثياو 
لة  ئةملاني(  بةردي  و  خؤَل  )كارطةي  بةناوي  كة  بوون 
نزيك  لةطةَل  دةكرد  كاريان  اس(  )اس  ضاودَيري  ذَير 
لةينابريي  كارطةكان  شوَيين  لة  ِروسيا  شةري  بونةوةي 
كانوني دووةم ساَلي 1945 سةربازطةكةيان ضؤَلكرد دةيان 
طواستنةوةي  هى  كة  شةمةندةفةر  بةفارطؤني  طواستنةوة 
ئاذةَل بوو، بَي نان و بَي ئاو، ئةمةش طةشتَيكي ثِرهيلكي 
بوو لةضلةي زستاندا حةوت رؤذي خاياند، ثاسةوانةكاني 
لة  بوو  ثِر  كة  دةوستان  ئةو شةمةندةفةرةيان  ئَيس  ئَيس 
مرؤظ لة برونليتس، وا ِرَيكةوت اميلي شيندلر لةوشوَينةدا 
بوو, بةثياهةَلداني سةركردةي سةربازطةكاني ئيس ئيس 
كارةكةي سةري طرت تواني ئةوشةمندةفةرة بطريَيتةوة بؤ 
ئةوشوَينةي كة لَيوةي هاتبوو, بةاَلم شيندلر خؤي بةهةَلة 
بِرَيك خواردن,  ثةيداكردني  بؤ  بؤسةربازطةكة  ِرؤي  داوان 
كردني سةركردةكة  رازي  لة  بوو سةركةوتونةبَيت  وةخت 
شةمةندةفةرةكة  ناو  بةوكرَيكارانةي  ثَيويسيت  زؤر  كة 
سةيري  كردةوة  شةمةندةفةرةكةي  دةرطاي  كاتَي  هةية, 
ثاشان  لةسةرمان  بونةتةوة  ِرةق  كةس   13 لةناويدا  كرد 
شيندلر رووي كردة فةرماندةى سةربازطةكة كة خةريك بوو 

لة يةكَي لة فِرني كاركةطة ئةوالشانة بسوتَيين كةئةمةش 
لةناو  هَينا  الشةكانيان  بةاَلم  بوو.  نازي  باوي  نةريتَيكي 
كة  ناشتيانن  نةرييت جولةكة خؤيان  وةك  زةويةك  ثارضة 
كاسؤليكةكان.  طؤرستاني  نزيك  كِري  ئةرزةكةيان  بةثارة 
بةاَلم 107 كةسي تر كةمابوون الواز لةبرساوتةزيو لةسةرمان 
هةبوو  وخواردن  ثزيشكي  ضارةسةري  بة  ثَيويستيان 
بؤئةوةي بة زيندوي مبَينةوة. شيندلرو ذنةكةي ئةمانةيان 
رزطاركردن ونةياخنستنةوة سةركار, لة ِرؤذةكاني كؤتايي 
بؤ  ِرووسيا  هَيزةكاني  ناوةوةي  هاتنة  لةكاتي  شةردا 
بؤ ئةملانيا  بدزَيتةوة بروات  مؤرافيا شيندلر تواني خؤي 
بةسةردا  هَيزةكاني هاوثةيان دةستيان  ناوضةيةك كة  لة 
دةوَلةمةندةكاني  كةسة  لة  بوو  يةكَي  شيندلر  طرتبوو. 
دواتر  لةساَلةكاني  ناديار.  كةسَيكي  بؤتة  ئَيستا  جةنط 
ِرزطاربواني  كؤمةلةي  وة  جولةكة  خريخوازى  كؤمةَلةى 
هولوكوست هاوكارييةكي بضوكي شيندلريان كرد نارديان 
بؤ ئةمريكاي جنوبي دواتر دةركةوت كة سةركةوتو نةبو 
ئيسرائيل،  ووالتي  كردني  سةرداني  بة  هةستا  شيندلر 
لةو  دادةنرَيت  سةرداني  بةيةكةم  مة  ئة   1961 ساَلي  لة 
ئةو  لة اليةن  بؤ ئيسرائيل.  حةظدةيةمني سةردانيةي تري 
ثَيشوازيةكي  كردبوون  ِرزطاري  كةشيندلر  كةسةي   220

طةورةيان لَيكرد, زؤربةي كاتةكاني لة وةودواي لة نَيوان 
لة دواي مردني لة شاري  ئةملانياو ئيسرائيل بةسةربرد، 
 1974 ساَلي  يةكةمي  تشريين  لة  ئةملاني  هَيلدسهامي 
ئيسرائيل  بؤ  هَينا  تةرمةكةيان  هوَلوكوست  رزطاربواني 
لة  قودس.  لة  ئؤرشةليم  ثرؤستاتةكاني  طؤرستاني  بؤ 
1967/7/18 دةزطاي )يادفاشم( داني بةوةدانا كة ئوسكار 
 1993/6/24 لة  جولةكة،  ثشتيواناني  لة  يةكَيكة  شيندلر 
كردةوة،  بِريارةكةي  لة  جةخيت  دامةزراوةكة  تر  جارَيكي 
ئميلي  كةخاتوو  خَيزانةكةشي  بؤ  بِريار  هةمان  دواتر 

شيندلر بوو دةرضوو.
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هَيشى حممد رسول اللة 

يةكةمني ثةلمارى سةربازى ئةنفال بؤسةر دؤَل جافايةتى

كةوتوون،  ئةنفالستان  بةردةستى  بةَلطانةى  ئةو  بةثَيى 
يةكةمني هريشى تيثى ضوارى سةربة فةيلةقى يةك لة ضياى 
ئةزمرو حةوزةى ماوةت و ضياى ئاسنطةران ناوى ئةنفال 
بووة،  اللة  رةسول  حممد  هريةشى  بةناوى  بةَلكو  نةبووة 
كةوتوون  بةردةست  كة  نوسراوانةش  بةَلطةو  بَيجطةلةو 
كة  لةخؤطرتووة،  جةنطاوةرانةى  ئةفسةرو  ئةو  ناوى  و 
بةشدارى هريشةكةيان كردووة، ليواركن فةوزى بةرزجنيش 
هريشةو  ئةو  باسى  روونرت  خؤيدا  يادةوةرييةكانى  لة 
هةَلكةوتةى جوطرافى ناوضةكةو ثَيشمةرطةو بةفرو سةرما 
خؤى  يادةوةرييةكانى  بةطشتى  ئةو  ضةندة  هةر  دةكات، 
فةرماندةيى و كارى سةربازى و جةنطدا دةطريَيتةوةو  لة 
جةنطى ئريان و جةنط لةطةَل ثَيشمةركة تَيكةَل كردووة، 
بةآلم بةروارى شةرو ناوضةى جوطرافى و مةيدانى جةنطةكة 
ديارة كة باس لةئةنفال دةكات. ئةو بةشانازى و ئازايةتيةوة 
هةلومةرجى جةنط و ليواو تيثةكةيان دةطريََِيتةوة كة ليوا 

ركن ثَيشةواى تيثى )4( سةر بةفةيلةقى يةك عصمت صابر 
عومةر سةر ثةرشتى دةكرد. تةنانةت ئةوةش باس دةكات 
و  ثَيهةَلدةضنَى  تةنطيان  سةرما  جةنطدا  لةبةرةى  كاتَيك 
دةمرن،  دةبنةوةو  رةق  لةسةرمادا  سةربازيان   30 نزيكةى 
رابطرن،  جةنطةكة  جارَى  دةكات  داوا  بةبروسكةيةك  ئةم 
بةآلم ثَيشةواى تيث لة بروسكةيةكدا ئاوا وةآلمى دةداتةوة 
بريتى  تةنها  بَيت  لةتؤوة  دةكةم  بروسكةيةك  ضاوةروانى 
دان  مذدة(  سةركةوتن،  )ثَيشِرةوى  ووشة  سَى  لة  بَيت 
داواكةى  كردنى  سةرثَيضى  كةوا  دةنَيت  راستيةشدا  بةو 
ياخود  بكوذرَيم  جةنطدا  لةبةرةى  دةبَيت  يان  دوبةختة 
دواوة  لة  بكةم  ئيعدامات  ليذنةى  ضاوةِروانى  دةبَيت 

مبكوذن. 

هةَلبةت زانيارى دةربارةى هريشةكانى حممد رسول اللة 
ئَيستا  هةتا  بةآلم  ثَيويستة،  ئةنفالدا  قؤناغى  لةيةكةمني 
هيض لَيكؤليارَيكى بيانىء خؤماَل دركيان ثَينةكردووة بؤية 
هريشةكانى  باسى  تويذينةوةكانيشياندا  نوسنيء  لةناو 
دةستكةوتنى  دواى  تةنانةت  نةكراوة،  اللة  رةسول  حممد 
كؤمةآليةتى  تؤرى  لة  خؤمدا  ئةكاونتى  لة  من  بةَلطةكان 
فةيسبووكدا نوسيبووم هةركةسَيك بزانَيت يةكةمني هريش 
بؤ سةر دؤَل جافايةتى ثَيشئةوةى ناوى ئةنفال لَيبندرَيت 
دةكةم.  ثَيشكةش  ئةنفالستانى  ذمارةى  دوو  بووة  ضى 
خؤشبةختانة بةهؤى كؤمةلَيك بةَلطةى طرنطةوة كة دةستم 
بةرضاوم ضنط  زانياريةكى  لةبةردةستدان  ئَيستا  كةوتنء 
كةوتن كة باس لة شَيوةى ثةالمارةكةو يةكةكانى سوثاو 
رؤَل  هؤى  بة  كة  دةكةن  ئةفسةرانةش  ئةو  هَيزةكانىء 
خةآلتى  دا  اللة  رةسول  حممد  لةثةالمارى  بةرضاويانةوة 
صدام  لةاليةن  ديارييان  الشجاعةو  نوت  رافدينء  ويسام 

حسينةوة وةرطرتووة

بؤ  ئاينى  ناوَيكى  شَيوة  بةهةمان  كة  هريشانةش  ئةم 
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هةَلبذَيردراوة ديارة مةبةست لَيى ئةوةية كةوا شةِر لةطةَل 
بَيباوةِراندا دةكةن. 

نوسراوةكانى  لةناو  اللة  الرسول  حممد  هريشةكانى 
سوثاو يادةوةريةكةى ليوا ركن فةوزى بةرزجنيدا بةرونى 
لةبةرةى  ئةوكاتة  كة  بةرزجنى  فةوزى  ليوا  دةردةكةوَيت، 
هَيزى  )4(ى  ثيادةى  تيثى  ئةفسةرَيكى  ماوةتدا  جةنطى 
هريشةكة  مقدم،  ثلةى  بة  يةك  فةيلةقى  لة  بووة  تايبةت 
ئةوناوةى  عرياقدا  ئريان-  جةنطى  بةرةى  لة  لةثَيشةوة 
ضياى  ثَينجوَينء  و  ماوةت  جةنطى  بةرةى  كة  لَينراوة 
سورَينى طرتووةتةوة هريشى حمةمةد رةسول اللة تايبةت 
بوو بةجةنطى ئريان لة حةوزةى ماوةت و ثَينجوَين و ضياى 

سورَين.

سوثا  ثَيكرد  دةستيان  ئةنفال  ثةالمارةكانى  كاتَيك 
ئاسنطةرانء  ضياى  ماوةتء  حةوزةى  ئةزمرو  ضياى  لة 
ذيلوان و ئةمحةد كلوان هةر بةناوى هريشى حممد رةسول 
لةوكاتةدا  شةِر  كة  ِرونة  ئةوةش  ثَيشِرةويانكرد،  اللةوة 
قؤناغى  لة  بوو،  ثَيشمةرطة  بةعس  حكومةتى  شةِرى 
نزيكةى  و  فراوان  بةرةيى  شةرَيكى  كة  ئةنفالدا  يةكةمى 
سةرطةَلو  طرتنى  دواى  لة  ثَيدةضَيت  طرتبووةوة،  كم   70
بةرطةَلو كة بنكةو بارةطاكانى سةركردايةتى و راطةياندنء 
نةخؤشخانةى شؤِرشى لَيبوو لة رؤذى 18ى ئازارى ساَل 
1988 بةيانى كؤتايي بآلوكرايةوةو لةوكاتةدا ناوى ئةنفال 

لَينرابَى. 

بةثَيى ئةو بةَلطانةى لةبةر دةسنت لةوانة نوسراوى تيثى 
ضوارى هَيزى تايبةت كة بة هَيزةكانى ) قةعقاق( ناسراوةو 
رؤَل كاريطةرى لة ئةنفال يةكةمدا بينى ناوى هريشةكانى 

حممد رةسول اللةو ثةالمارةكانى ئةنفال ثَيكةوة هاتوون.

لة يادةوةرييةكانى ليوا فةوزى بةرزجنيدا باس لة ضياى 
ئةزمرو حةوزةى مالومةو شاخى ئاسنطةرانء ضياى ذيلوان 
دةكات لة ئازارى ساَل 1988دا بةرَيوةضوون. هةلةبتة شةر 
لة مانطى ئازارو لةو شوَينانةى ناويانهَينرا هةموويان نزيكن 
لةبارةطاكانى سةركردايةتى يةكَيتى نيشتمانى كوردستان 

بةِرونى  بةرزجنيدا  فةوزى  ركن  ليوا  بريةوةريةكانى  لة 
ثَيشئةوةى  يةكةجمار  ثةالمارة  ئةم  كة  دةردةكةوَى  ئةوة 
ناوى ئةنفال لة هريشةكانيان بنني ناوى حممد رسول اللة 
هةَلكةوتةى  شةرةكةو  هةلومةرجى  لة  باس  تيايدا  بووة. 
لةناو  بةتايبةتيش  دةكات  شةرةكة  قورسى  جوطرافىء 
بةفرو هةواى ساردى ناوضةى شارباذَيرو دؤَل جافايةتى، 
 38 ليواى  بة  دوو سَى سةر  و  يةك  فةوجى  لةهةرسَى  كة 
ثةجنا  كة ضؤن  دةطريَيتةوة  ئةو  بووة،  فةرماندةى  ئةو  كة 
سةربازيان بة تةواوى لةثةلء ثؤكةوتوون بةهؤى سةرماو 
بريتى  تةنها  خواردنيان  كة  باشةوة  خواردنى  نةبوونى 
بووة لة سةمونى ئةبوو خةليلء ضاى رةش كة لة كتليةكى 
رةشدا بؤ خؤيان ئامادةيان كردووة. ئةو دانثَيدانانةى ليوا 
فوزي بةرزجني قسةيةكي زةكةريا سامري بريخستمةوة كة 
ئةوة دةكات ضؤن  باسي  لة رؤذي دةيةمدا(  )ثَلنطةكان  لة 
ثَلنطةكان وادةستة مؤ بكرَين كة بة خواردنى طياش رازي 
بن، هةَلبةتة ئةم قسةية بؤ ثَيشمةرطة بةرهةَلستكارةكانى 
بةرةنطارى  هةلومةرجةدا  و  لة  كة  ِراستة،  هةر  يةكَيتيش 
رؤذطارةكانى  لة  بوونةتةوة  ثرضةكة  ستةمكارو  هَيزة  ئةو 
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كةَلكى  ئةزمِرو  ضياى  ديوى  لةو  بةتايبةتى  ئةنفالدا 
بؤ  باربووة  لة  كةمرت  كة  رووت  دؤَلة  ناوضةى  قةيوانء 
بةرةيي  لةجةنطَيكى  سوثايةك،  وةها  روبةرووبوونةوةى 
ورةيةكى  برسَيتىء  بة  ثَيشرتيش  هةَلبةتة  روبةرودا 
ثؤآلينةوة لةبةرامبةر ئةو سوثاية جةنطابوون. لةو بارةيةوة 
هاورَييةكى  بؤ  كة  لةكؤمينتَيكدا  ضةرمةطايى  دارا حممةد 
فةيسبووك  كؤمةآليةتى  تؤرى  لة  نوسيبوو  خؤى  دَيرينى 
بوون  ثَيشمةرطة  قةيوان  بةرةى جةنطى  لة  كة هةردوكيان 
نوسيوَيتى: كولرية خوَيناويةكةى بن دارةبةنةكةى قةيوامن 
يةكَيك  مةمحود   1987 ساَل  بريناضَيتةوة،  لة  هةرطيز 
كةَلكى  لة  بوو،  سلَيمانى  31ى  تيثى  ثَيشمةرطةكانى  لة 
لةبةردةمى  دابووى  تؤثَيك  ثَيشرت  رؤذيك  ضةند  قةيوان 
بة  طوَييةكانى  روخاندبووى  بةسةريدا  و  سةنطةرةكةى 
ِرؤذيك ثشوو طةرايةوة  ببون، دواي ضةند  تةواوى قورس 
 )10( كةم  النى  يةدةطى  مةفرةزةيةكى  دةبوو  رؤذانة  المان 
دةكةسى بة دوري )150( مةتريك لةثشيت كةَلكي قةيوانةوة 
بةردَيكى  بن  لة  ئَيمة  بشارنةوة  خؤيان  طابةردةكان  بن  لة 
بوو،  بةسةرييةوة  طةورةش  ودارةبةنَيكى  بووين  طةورةدا 
برادةرةكامنان  لةحاَلَيكدا  كة  بوو  ئةوة  بؤ  مةفرةزةية  ئةو 
وين,  بكة  بةفريايان  ئَيمة  زؤرةوة  تةنطانةي  كةوتنة 
اليةكةوة  هةموو  لة  بوو  طةَلدا  لة  حممودمان  رؤذةى  ئةو 
بةرهةَلستييةكى  لة  دوذمن هريشي دةهَيناو ثَيشمةرطةش 
ثَينة  بوو خوردمنان  ئَيمة زؤرمان برسي  بوو،  نابةرابةردا 
بوو لة ناكاو حممود وتي هاوِرَييان لة تَيك كولريةم دؤزييةوة 
وةرن با بةشيبكةين، بةآلم ديوَيكي كولريةكة خؤيين ثَيوة 
ِرؤذاني  براينداروشةهيدةكاني  هي  بوو  ديار  ببو  وشكك 
ثَيشووتر بووة, ئَيمة هةموومان داوا ثِر لة دَلفراوانيةكةي 
حممود  بةآلم  )ناخيؤين(  ومتان:  رةتكردةوةو  حممودمان 
لَيكِراندوو  بةبةرد خؤَينكةي  وتي: بشمكوذَي هةردةخيؤم 
ئينجا خواردي. هةروا كاتذمرييك دواي ئةوة دوو كؤثتةرى 
سةنطةرةكانى  ساروخ  بة  بؤمبارانء  كةوتنة  سةميت 
ثَيشةوةى داطرتةوة، من بةبةردةكةدا هةَلطذام بؤ سةرةوة 
بؤ ئةوةى بزامن ساروخةكان بةر سةنطةرةكان دةكةون يان 

نا؟ هةركة طةيشتمة سةربةردةكة ساروخَيك هات ِراست لة 
ناوةِراستى ئةو بةردةيدا كة وا من سةرم لَيوةى دةرهَينابوو، 
خؤشبةختانة سةالمةت بوومء هيض ثارضةيةكم بةرنةكةوت, 
لةوة طرنطرت دارةبةنةكة بوو ضونكة ثةلة نزمةكاني قةزواني 
ثَيوة نةمابوو، كة ِرؤذانة لَيمان دةخوارد بةآلم ئةو ساروخة 
كةوتنة  بةسةرماندا  بِرييةوةو  بةرزييةوة  لة  لقي  دوسَي 
خوارةوة ئةوةش بؤ ئَيمة بووة خري ضونكة كةوتينة قةزوان 
بةرةى  هةردوو  لريةوة حاَل جةنطاوةرانى  ئيدى  خواردن( 
روبةرووى  مةينةتيةكةوة  بةض  كةوا  دةردةكةوَى  جةنط 

يةكرت بوونةتةوة. 

بة  نةبوون  تايبةت  اللة  رةسول  حممةد  هريشةكاني 
ئةنفال بةَلكو لةسةر وةخيت جةنطي ئريان عرياقددا ثَيش 
بةكار  ئريانيةكان  لةدذي   زياتر  بةالم  هةبوون،  ئةنفاليش 
هةبوو،  اللة  علي  توكلت  هريشي  ضؤن  هةروةك  دةهَينرا 
فةجريان  هريشي  عرياقيةكان  وةك  ئريانيةكانيش  هةلبةت 
لة  بةالم  ..هتد(   دوو  و  يةك  فةجري  و  فةجر،  هةبوو، 
تيثي  هريشي  يةكةمني  ماوةتةوة  حةوزةي  ئةزمرو  ضياي 
ضوار كة بة هَيزةكاني قةعقاع ناسرابوو لة 3 ليواي ثيادة 
)  ٩6 2٩و  )٥و  ليواكاني  لة  بوون  برييت  كة  دةهات  ثَيك 

فةرماندةكةي عصمت صابر ئةلبةياتي بوو، بة ناوي حممد 
رسول اللة بووة.

سةرطةَلء  ثةالمارى  هاتووة  برؤ  و  تاآلنى  كة  دواتر 
ئةنفال  لةثةالمارى  بؤية  يةكةم  ئةنفال  ناونراوة  بةرطةَلو 
لة  اللةش  رسول  حممد  هريشى  يان  شةر  ناوى  يةكةمدا 
دوبارة  زؤر  ضةكدارةكاندا  هَيزة  سوثاو  بةَلطةنامةكانى 
بووةتةوةو دواى قؤناغى يةكةمى ئةنفال ئيرت ثةالمارةكانى 
حممد رسول اللة نابينرَين. ثةالمارةكانى حممد رسول اللة 
لةاليةن فةيلةقى يةكء فرقةى ثيادةى ضوار بة ثَيشةوايةتى 
هَيزة  يةكةو  ئةم  تيايدا  بووةو  عومةر  صابر  عصمت 

سةربازييانة بةشداريان كردووة: 

بروانة :

http://www.ahlalanbar.net/thread138208.html
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جؤرى ِرَيزلَينانيةكةناوى سيانىثلةذمارة
نوط شجاعهقائد فق / 4عصمت صابر عمرليوا روكن )ق خ(1.
نوط شجاعهامر مدم فق /4حبيب خضر ابراهيمعةميد )مدم(2.
نوط شجاعهامر ملغ 2 فل/4شهاب امحد علىعةقيد )ثيادة(3.
نوط شجاعهض ر 2 ح فق /4عامر يوسف حسنيموقةدةم روكن )ق خ(4.
نوط شجاعهامر ف 2 ل / 1٩محيد عباس عبدالرسولموقةدةم )ق خ(5.
نوط شجاعهامر ك مدم /662صالح الدين حممد عبدالكريمموقةدةم )مدم(6.
نوط شجاعهف 1 ل /44٥عبداملنعم مطر عبدالرضارائيد7.
نوط شجاعهملغ 2 فل /4صادق صوب اهلل حممدرائيد روكن8.
نوط شجاعهف 1 ملغ 2 فل /4عبدالستار حممد شانىرائيد )ثيادة(9.
نوط شجاعهامر ف 17 اليخالد عبداللطيف جاسمرائيد10.
نوط شجاعهامر ك م مت /24٥نبيل سعيد امنيرائيد )مدم(11.
نوط شجاعهامر ك مدم / ٩٥7زيدان خليفة لفتةرائيد )مدم(12.
نوط شجاعهك د ب / ٥1حمسن كرجى رجىرائيد)قةَلغان(13.
نوط شجاعهف 1 ل / 1٩حسام محيد حسننةقيب )ثيادة(14.
نوط شجاعهف 3 ملغ 2 فل / 4مزاحم عبدالغنى ذنوننةقيب )ثيادة(15.
نوط شجاعهف 1 ل /1٩عبداالمري كزار جدوعملزمى يةك )ثادة(16.
نوط شجاعهف 1 ل /1٩فتحى حممد سليمانملزمى يةك )ثادة(17.
نوط شجاعهف 1 ل /1٩درويش تامر درويشملزمى يةك )ثادة(18.
نوط شجاعهف 2 ل /1٩شاكر محيد حسنملزمى يةك )ثادة(19.
نوط شجاعهف 2 ل /1٩مولود شويش حبيبملزمى يةك )ثادة(20.
نوط شجاعهف 3 ل /1٩شهيد عبد سرحانملزمى يةك )ثادة(21.
نوط شجاعهس مغ ل /1٩سلمان خليل داودملزمى يةك )ثادة(22.
نوط شجاعهف 1 ملغ 2 فل /4شهاب امحد حسنملزمى يةك )ثادة(23.
نوط شجاعهف 1 ملغ 2 فل /4مجعة محيد رحيمملزمى يةك )ثادة(24.
نوط شجاعهف 3 ملغ 2 فل /4امحد دحام فرحانملزمى يةك )ثادة(25.
نوط شجاعهف 3 ملغ 2 فل /4حويش حممود رجبملزمى يةك )ثادة(26.
نوط شجاعهف 3 ملغ 2 فل /4راضى حسن علىملزمى يةك )ثادة(27.
نوط شجاعهف 3 ملغ 2 فل /4مسري خلف جوادملزمى يةك )ثادة(28.
نوط شجاعهف 3 ملغ 2 فل /4فاحل فاضل عمرانملزمى يةك )ثادة(29.
نوط شجاعهف 1 ل /44٥سبهان ابراهيم عبداهللملزم30.
نوط شجاعهك مدم/662 ق خحممد ابراهيم طالبملزم )ق خ(31.
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جؤرى ِرَيزلَينانيةكةناوى سيانىثلةذمارة
نوط شجاعهف د و /66شيخ جميد بايز حسنموستةشار32.
نوط شجاعهف د و /8٥قاسم فارس طاهر اغاموستةشار33.
نوط شجاعهف د و /٩7مجال فقي حسنيموستةشار34.
نوط شجاعهف د و /126شريف حممود معروفموستةشار35.
نوط شجاعهف د و /16٥عثمان عبدالرمحن فتح اهللموستةشار36.
نوط شجاعهف د و /171عمر امحد علىموستةشار37.
نوط شجاعهف د و /61عبداهلل كريم مولودجةنطاوةر38.
نوط شجاعهف د و /61عبدالرمحن حسن حممدجةنطاوةر39.
نوط شجاعهف د و /61عمر بايز حسنجةنطاوةر40.
نوط شجاعهف د و /61عمر حممد علىجةنطاوةر41.
نوط شجاعهف د و /8٥جاسم فارس طاهرجةنطاوةر42.
نوط شجاعهف د و /8٥سليمان عارف محد مصطفىجةنطاوةر43.
نوط شجاعهف د و /8٥بكر عبداهلل رشيد كريمجةنطاوةر44.
نوط شجاعهف د و /8٥اكرم فتاح موسى فتاحجةنطاوةر45.
نوط شجاعهف د و /٩7صاحل حممد محه امنيجةنطاوةر46.
نوط شجاعهف د و /٩7حممد عبدالكريم قادرجةنطاوةر47.
نوط شجاعهف د و /٩7كمال فقى حسنيجةنطاوةر48.
نوط شجاعهف د و /٩7رؤوف محه رضا اسعدجةنطاوةر49.
نوط شجاعهف د و /126حمسن عصام الدين علىجةنطاوةر50.
نوط شجاعهف د و /126ابراهيم حممود معروفجةنطاوةر51.
نوط شجاعهف د و /126رشيد عارف حممدجةنطاوةر52.
نوط شجاعهف د و /126حممدامني قادر حممدامنيجةنطاوةر53.
نوط شجاعهف د و /126يوسف بابا رسول علىجةنطاوةر54.
نوط شجاعهف د و /126كريم معروف فيض اهللجةنطاوةر55.
نوط شجاعهف د و /126عالء الدين طه عبداهللجةنطاوةر56.
نوط شجاعهف د و /126حممد امحد عزيزجةنطاوةر57.
نوط شجاعهف د و /126عبداهلل حممد عبداهللجةنطاوةر58.
نوط شجاعهف د و /16٥فتاح عمر نرميانجةنطاوةر59.
نوط شجاعهف د و /16٥سعيد عبداهلل عزيزجةنطاوةر60.
نوط شجاعهف د و /16٥كاكا الدين حممد خورشيدجةنطاوةر61.
نوط شجاعهف د و /16٥صاحل حممد حممودجةنطاوةر62.
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جؤرى ِرَيزلَينانيةكةناوى سيانىثلةذمارة
نوط شجاعهف د و /171عبداهلل رسول امساعيلجةنطاوةر63.
نوط شجاعهف د و /171صديق امحد علىجةنطاوةر64.
نوط شجاعهف د و /171حممود عبداهلل امحدجةنطاوةر65.
نوط شجاعهف د و /11٥حسن حممود هورمانيجةنطاوةر66.
نوط شجاعهف د و /11٥امحد مصطفىجةنطاوةر67.
نوط شجاعهف د و /11٥تيمور حممود هورمانىجةنطاوةر68.
نوط شجاعهف د و /11٥شريف حممد حممودجةنطاوةر69.
نوط شجاعهف د و /11٥برزان محه رشيد جنيبجةنطاوةر70.
نوط شجاعهف د و /11٥صادق فتح اهلل صادقجةنطاوةر71.
نوط شجاعهف د و /11٥صباح محه صاحلجةنطاوةر72.
نوط شجاعهف د و /11٥غفور صادق محة عزيزجةنطاوةر73.
نوط شجاعهف د و /11٥نوزاد عبدالرمحن رستمجةنطاوةر74.
نوط شجاعهف د و /11٥ابراهيم امحد حممدجةنطاوةر75.

ليستَيك بة ناوى ئةو جةنطاوةرانةى ثَيشنيازكراوة بةخشينى )نوط شجاعة( ثابةندن بة تيثى ثيادةى ضوار

جؤرى يةكةناوى سيانىثلةذمارة
ِرَيزلَينان

ديارىقائد فق مش/4عصمت صابر عمرليوا روكن )ق خ(1.

ديارىمدير ادارة و مريه فق/4طلعت ابراهيم خليلعةميد )ثيادة(2.

ديارىامر جح د و/4عارف محيد حاتحعةقيد )ثيادة(3.

ديارىرئيس اركان فق/4على حسني علىعةقيد روكن )ثيادة(4.

ديارىض ر 1 فق/4جالل حممود حممدعةقيد روكن )ت ن(٥.

ديارىم م م فق/ 4خرياهلل حممد جرجيسعةقيد )كارطريَِى(6.

ديارىم م أ فق /4مجال على محه سورعةقيد )كارطريَِى(7.

ديارىأمر ل/1٩فوزى جواد هادىعةقيد )ثيادة(8.

ديارىأمر ل/44٥قيس ابراهيم ممدحتعةقيد )ثيادة(٩.
ديارىأمر ملغ/ 2 فل 4شهاب امحد علىعةقيد )ثيادة(10.
ديارىملغ/2 فل /4فاروق حممد حسنعةقيد )قاَلغان(11.
ديارىمقدم لواء مدم فق/4فخرى امحد حممد علىعةقيد )مدم(12.
ديارىامر ك ه م/20موفق بشري عبدالرمحنعةقيد )ه ع(13.
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جؤرى يةكةناوى سيانىثلةذمارة
ِرَيزلَينان

ديارىض ر 3 و أ فق/4غامن خرياهلل سعيدموقةدةم روكن )ثيادة(14.

ديارىض ت س االقدم فق/4فوزى شهاب امحدموقةدةم )زرَيثؤش(1٥.

ديارىامر ص كيم فق/4شامل روضان جاسمموقةدةم )كيم(16.

ديارىامر ل/44٥طارق محيد عبدموقةدةم )شهيد(17.

ديارىف 2 ملغ 2 فل 4عبدالكاظم عبيد جبارموقةدةم )ثيادة(18.

ديارىض ر 3 أ س فق /4حسن على امحدرائيد روكن )مدم(1٩.

ديارىض ر 3 أمن فق/4يونس امحد حسنرائيد )م ط(20.

ديارىض ر 3 ح مدم فق/4عبداهلادى حسني حممدرائيد)مدم(21.

ديارىامر س ت ن/80تامر حممود عبودرائيد )ت ن(22.

ديارىمقر ل/1٩صباح امحد سليمانرائيد روكن )ثيادة(23.

ديارىف 3 ل/1٩صباح كامل حممودرائيد )ثيادة(24.

ديارىمقر ل/44٥قيس محيد عليوىرائيد روكن2٥.

ديارىناخوينريته وهعالوى عبيد عاصىرائيد )ثيادة(26.

ديارىأمر ك د ب/46حسام الدين صادق كاظمرائيد )زرَيثؤش(27.

ديارىأمر ك د ب/٥1حمسن ارجى رجىرائيد )زرَيثؤش(28.

ديارىفق مش/4كتاب خيون عكيلىنةقيب2٩.

ديارىض ت س لالعالم فق/4يوسف محزة حممودنةقيب )ش(30.

ديارىض ر 2 م ف فق/4أياد ياسني امحدنةقيب )م ف(31.

ديارىس مخ فق /4منهل حييى حممد عبداهللنةقيب )مخ(32.

ديارىمل م /26سعد جالل محودنةقيب )ه ا ك(33.

ديارىك د ب/46قاسم حسني عطيهنةقيب )زرَيثؤش(34.

ديارىك د ب/46جبار محيد كمرنةقيب )زرَيثؤش(3٥.

ديارىك د ب/٥1عبدالكريم حسني علىنةقيب )زرَيثؤش(36.

ديارىامر س مغ ل/44٥حسني سلمان نعمهنةقيب )ثيادة(37.

ديارىك مدم/ 24٥مجال طه ياسنينةقيب )مدم(38.

ديارىك مدم/ 662ناصر عكله عبد علىنةقيب )مدم(3٩.

ديارىك مدم/ 662صاحل عبد زيدنةقيب )مدم(40.

ديارىك مدم/ 662على حسن عطيهنةقيب )مدم(41.
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ديارىك مدم/ ٩٥7طارق حامد فياضنةقيب )مدم(42.

ديارىك مدم/ ٩٥7امحد حسني فتح اهللنةقيب )مدم(43.

ديارىبط خ/ ٩44خالد حافظ رشيدنةقيب )مدم(44.

ديارىف 1 ل/ 44٥عطا اهلل عبداحلميد حممدنةقيب )ثيادة(4٥.

ديارىامر ف 3 ل/44٥غامن حازم ذنوننةقيب46.

ديارىامر و م ط/ ٥3حممد ذياب عبدجابرنةقيب )دكتؤر(47.

ديارىس ه ص ق خ ل / 66فهد محدان خملفنةقيب )ق خ(48.

ديارىس ه م ك ه م فق مع / 12طالب نعمه جعفرنةقيب )ه ع(4٩.

ديارىس سطع فق / 4لؤى عبداهلل جمذابملزمى يةك )زرَيثؤش(٥0.

ديارىس مخ / 4ثاير جاسم عبيدملزمى يةك )مخ(٥1.

ديارىل / 1٩كريم نقدى حسنملزمى يةك )أس(٥2.

ديارىف 1 ل /1٩منري ناصر محودىملزمى يةك )ثيادة(٥3.

ديارىف 1 ل /1٩باسم عبدالصاحب عنربملزمى يةك )ثيادة(٥4.

ديارىف 3 ل /1٩عبدالكريم عباس حسنيملزمى يةك )ثيادة(٥٥.

ديارىف 3 ل /1٩اياد مصطفى صابرملزمى يةك٥6.

ديارىف 3 ل /1٩كريم جدى خضريملزمى يةك )ثيادة(٥7.

ديارىناخوينريته وهعالوى حسني خملصملزمى يةك )ه ع(٥8.

ديارىمقر ل /44٥جدعان على صاحلملزمى يةك )ت س(٥٩.

ديارىف 1 ل / 44٥عبدالقادر ابراهيم برعملزمى يةك )ثادة(60.

ديارىف 3 ل /44٥حممد خضري عباسملزمى يةك )ثادة(61.

ديارىف 3 ل /44٥خلف حسني مطرملزمى يةك )ثادة(62.

ديارىف 3 ل /44٥عبدالستار سلطان حممودملزمى يةك )ثادة(63.

ديارىف 3 ل /44٥صبيح خليوت طوفانملزمى يةك )ثادة(64.

ديارىف 3 ل /44٥عماد ابراهيم حممودملزمى يةك )ثادة(6٥.

ديارىف 2 ملغ 2 فل 4فاضل عباس ارحيمملزمى يةك )ثادة(66.

ديارىف 17 اليموفق امحد خضريىملزمى يةك67.

ديارىف 17 اليحامد مندال ظاهرملزمى يةك68.

ديارىف 17 اليحممد راضى خفيفملزمى يةك6٩.
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ديارىك م مت / 24٥طه غائب حيدرملزمى يةك )مدم(70.

ديارىك مدم / ٩٥7حسني على امحدملزمى يةك )مدم(71.

ديارىك مدم /٩٥7حمي عبد حسنيملزمى يةك )مدم(72.

ديارىبط خ / ٩44عناد شاكر حلوملزمى يةك )مدم(73.

ديارىك دب / 46على حسني جوادملزمى يةك )زرَيثؤش(74.

ديارىك د ب / 46فهد حممد عبدالكريمملزمى يةك )زرَيثؤش(7٥.

ديارىك د ب / ٥1عبداهلادى حبيب عبودملزمى يةك )زرَيثؤش(76.

ديارىك ه م / 6حممد فارس حممدملزمى يةك )ه ع(77.

ديارىو م ط / ٥3حسن انور رشيدملزمى يةك )دكتؤر(78.

ديارىمرافق قائد فق / 4فزوان عباس ياسنيملزمى يةك )ق خ(7٩.

ديارىس سطع فق / 4حتسني على حممدملزمى يةك )ا س(80.

ديارىامر فص انظباط فق / 4ريسان جعاز علىملزمى يةك )زرَيثؤش(81.

ديارىس اسناد ل / 1٩عبداحلميد عباس عبدملزمى يةك )ثيادة(82.

ديارىس مقر ومخ ل /1٩كاظم عبدالساده ناصرملزمى يةك )مخ(83.

ديارىف 1 / 1٩مازن مال اهلل عزيزملزمى يةك )ا س(84.

ديارىف 2 / 1٩اياد سعيد محيدملزمى يةك )ثيادة(8٥.

ديارىف 2 / 1٩جواد عبدالكاظم حيدرملزمى يةك )ثيادة(86.

ديارىف 2 / 1٩امحد شهاب امحدملزمى يةك )ثيادة(87.

ديارىف 2 / 1٩حممد سعيد حممد يونسملزمى يةك )ثيادة(88.

ديارىف 3 / 1٩رشيد ضاحي علىملزمى يةك )ثيادة(8٩.

ديارىف 3 / 1٩عباس حريس مريسملزمى يةك )ا س(٩0.

ديارىس مغ ل / 44٥حممد حسني عبدالصاحبملزم )ثيادة(٩1.

ديارىف 1 ملغ 2 فل / 4حممد عطيه فهدملزم )ثيادة(٩2.

ديارىف 1 ملغ 2 فل / 4عبدالرضا حسن بدرىملزم )ثيادة(٩3.

ديارىف 1 ملغ 2 فل / 4شامل عبدالوهابملزم )ثيادة(٩4.

ديارىف 1 ملغ 2 فل / 4فاروق مرزه محزهملزم )ثيادة(٩٥.

ديارىف 1 ملغ 2 فل / 4جميد عجيل ياسنيملزم )ثيادة(٩6.

ديارىف 1 ملغ 2 فل / 4محيد يوسف صاحلملزم )ثيادة(٩7.
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ديارىف 1 ملغ 2 فل / 4محيد خلف رجبملزم )ثيادة(٩8.

ديارىف 1 ملغ 2 فل / 4جبار عبدالكريم محيدملزم )ثيادة(٩٩.
ديارىف 1 ملغ 2 فل / 4كاصد على ياسرملزم )ثيادة(100.
ديارىف 1 ملغ 2 فل / 4يعقوب هالل مناحىملزم )ثيادة(101.
ديارىف 1 ملغ 2 فل / 4جاسم حلبوس عليوىملزم )ثيادة(102.
ديارىف 2 ملغ 2 فل / 4جرب شذر يوسف بدرىملزم )ثيادة(103.
ديارىف 2 ملغ 2 فل / 4على هاشم جاسمملزم )ثيادة(104.
ديارىف 2 ملغ 2 فل / 4عامر حممد عليوىملزم )ثيادة(10٥.
ديارىف 2 ملغ 2 فل / 4حمسن خضر جباره جلودملزم )ثيادة(106.
ديارىف 2 ملغ 2 فل / 4فخري يوسف جابرملزم )ثيادة(107.
ديارىف 2 ملغ 2 فل / 4عبدالكاظم مالك نعيمهملزم )ثيادة(108.
ديارىف 2 ملغ 2 فل / 4حمسني خضري جبارهملزم )ثيادة(10٩.
ديارىف 2 ملغ 2 فل / 4ابراهيم حامد خضريملزم )ثيادة(110.
ديارىف 2 ملغ 2 فل / 4ابراهيم محد حسنملزم )ثيادة(111.
ديارىف 2 ملغ 2 فل / 4عبدالعباس صرب حسنملزم )ثيادة(112.
ديارىف 2 ملغ 2 فل / 4ماجد فاضل محودىملزم )ثيادة(113.
ديارىف 2 ملغ 2 فل / 4حسني عوده حافظملزم )ثيادة(114.
ديارىف 2 ملغ 2 فل / 4متعب خليل خزاىملزم )ثيادة(11٥.
ديارىف 3 ملغ 2 فل / 4جبار جاسم الزمملزم )ثيادة(116.
ديارىف 3 ملغ 2 فل / 4سكران نعيمة علوانملزم )ثيادة(117.
ديارىف 3 ملغ 2 فل / 4مهدى داود شاويسملزم )ثيادة(118.
ديارىف 3 ملغ 2 فل / 4حسن وريور ضمدملزم )ثيادة(11٩.
ديارىف 3 ملغ 2 فل / 4سعد حسن علىملزم )ثيادة(120.
ديارىف 3 ملغ 2 فل / 4عامر عبد عونملزم )ثيادة(121.
ديارىف 3 ملغ 2 فل / 4عبدالعزيز حسني معيدملزم122.
ديارىف 17 اليعبدالرسول عباس حممودملزم123.
ديارىف 17 اليفارس امساعيل امحدملزم124.
ديارىف 17 اليهادى فياض طعانملزم )مدم(12٥.
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ديارىك م مت / 24٥رشيد لطيف علىملزم )مدم(126.

ديارىك م مت / 24٥موسى كاظم حمسنملزم )مدم(127.

ديارىك م مت / 24٥ناطق على حسنملزم )مدم(128.

ديارىك م مت / 24٥تقى حممد عنادملزم )مدم(12٩.

ديارىك م مت / 24٥على حسون رضاملزم )مدم(130.

ديارىك م مت / 24٥حممد لفته عباسملزم )مدم(131.

ديارىك مدم / 662فكرت جودت عارفملزم )مدم(132.

ديارىك مدم / 662عبدالسالم على عبداهللملزم )مدم(133.

ديارىبط خ / ٩44جبار كاطح خضريملزم )مدم(134.

ديارىك مدم / ٩٥7على حسني امنيملزم )مدم(13٥.

ديارىك مدم / ٩٥7فاضل عبد غيدانملزم )مدم(136.

ديارىك مدم / ٩٥7رباح محيد حممدملزم )مدم(137.

ديارىك مدم / ٩٥7فاهم لطيف حممودملزم )مدم(138.

ديارىك د ب / ٥1اسد حممد صاحلملزم )زرَيثؤش(13٩.

ديارىك د ب / ٥1عابدون ضدار عابدونملزم )زرَيثؤش(140.

ديارىو م ط / ٥3عبداحلميد عبداجمليدملزم )دكتؤر(141.

ديارىس ه م/3 ك ه م فق مع / 12على حسني كاظمملزم )ه ع(142.

ديارىف 1 ملغ 2 فل / 4امحد طه مطلكجَيطرى ئةفسةر )ثيادة(143.

ديارىف3 ل / 44٥عبداهلل مجيل حممدجَيطرى ئةفسةر144.

ديارىس ت ن / 80عبداحلكيم فهد عبداهللجَيطرى ئةفسةر )ئاسانكارى()ت ن(14٥.

ديارىناخوينريته وهجنم مال اهلل جميدجَيطرى ئةفسةر146.

ديارىفص ح قائد فق / 4على فضيل حميجَيطرى ئةفسةر147.

ديارىفص ح قائد فق / 4امحد حسني حسنجَيطرى ئةفسةر148.

ديارىفص ح قائد فق / 4حسني ياسني ياسرجَيطرى ئةفسةر14٩.

ديارىس مقر فق / 4امحد هالل فندىجَيطرى ئةفسةر1٥0.

ديارىس مخ / 4نبيل حممد خضرجَيطرى ئةفسةر1٥1.

ديارىس مخ / 4امساعيل حييى حممدجَيطرى ئةفسةر1٥2.

ديارىف 1 ل / 1٩جاسم على امحدجَيطرى ئةفسةر1٥3.
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ديارىف 1 ل / 44٥حممد خلف ايواسجَيطرى ئةفسةر1٥4.

ديارىف 1 ل / 44٥جرب عليوى مهدىجَيطرى ئةفسةر1٥٥.

ديارىف 1 ل / 44٥امحد جاسم حسنجَيطرى ئةفسةر1٥6.

ديارىف 1 ل / 44٥صاحل مهدى علىجَيطرى ئةفسةر1٥7.

ديارىس مقر ومخ ملغ 2 فل / 4عبداهلادى على اهللجَيطرى ئةفسةر1٥8.

ديارىف 2 ملغ 2 فل / 4رياض زفري عباسجَيطرى ئةفسةر1٥٩.

ديارىف 2 ملغ 2 فل / 4على جواد موسىجَيطرى ئةفسةر160.

ديارىملغ 2 فل / 4عمر امحد فتح اهللجَيطرى ئةفسةر161.

ديارىملغ 2 فل / 4عبد رميض فرحانجَيطرى ئةفسةر162.

ديارىملغ 2 فل / 4هالل هلوج عبدجَيطرى ئةفسةر163.

ديارىملغ 2 فل / 4عبد عمران شييتجَيطرى ئةفسةر164.

ديارىملغ 2 فل / 4عامر عبدالرزاقجَيطرى ئةفسةر16٥.

ديارىملغ 2 فل / 4عباس حممود محزهجَيطرى ئةفسةر166.

ديارىملغ 2 فل / 4يونس عمر حسن امنيجَيطرى ئةفسةر167.

ديارىملغ 2 فل / 4على هويدى عنادجَيطرى ئةفسةر168.

ديارىملغ 2 فل / 4جاسم حممد حممودجَيطرى ئةفسةر16٩.

ديارىف 3 ملغ 2 فل / 4خالد توفان حمسنجَيطرى ئةفسةر170.

ديارىف 3 ملغ 2 فل / 4وهاب عبدالكريم كوتجَيطرى ئةفسةر171.

ديارىف 3 ملغ 2 فل / 4عدنان نعمه عباسجَيطرى ئةفسةر172.

ديارىف 3 ملغ 2 فل / 4على حسن يوسفجَيطرى ئةفسةر173.

ديارىك د ب / ٥1قحطان عبدالرزاقجَيطرى ئةفسةر174.

ديارىف 1 ل / 44٥سعد جبار حممدسةرؤكى عةريفةكان )زرَيثؤش( / 17٥8.

ديارىناخوينريته وهسليمان جمو بشارسةرؤكى عةريفةكان176.

ديارىف 1 ل / 44٥كاظم عبد زيدسةرؤكى عةريفةكان177.

ديارىف 1 ل / 44٥جاسم حممد الياسسةرؤكى عةريفةكان178.

ديارىف 1 ل / 44٥ابراهيم حممد طهسةرؤكى عةريفةكان17٩.

ديارىف 1 ل / 44٥صاحل حممود مصطفىسةرؤكى عةريفةكان180.

ديارىف 1 ل / 44٥وادى رسن بالشسةرؤكى عةريفةكان181.
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ديارىف 1 ل / 44٥كاظم حمسن عزيزسةرؤكى عةريفةكان182.

ديارىف 1 ل / 44٥حممد كريدى عبودسةرؤكى عةريفةكان183.

ديارىف 1 ل / 44٥ذياب عزال حممدسةرؤكى عةريفةكان184.

ديارىف 1 ل / 44٥سعد فرحان خملفسةرؤكى عةريفةكان18٥.

ديارىف 3 ل / 44٥كاطم عبيد ضارىسةرؤكى عةريفةكان186.

ديارىس مقر ومخ ملغ 2 فل / 4حسن حممد ابراهيمسةرؤكى عةريفةكان187.

ديارىف 1 ملغ 2 فل / 4حمسن جابر هنيدىسةرؤكى عةريفةكان188.

ديارىملغ 2 فل / 4قاسم حسن عبداحلسنيسةرؤكى عةريفةكان18٩.

ديارىف 2 ملغ 2 فل / 4خلف صاحل سلطانسةرؤكى عةريفةكان1٩0.

ديارىف 2 ملغ 2 فل / 4كاظم جواد كاظمسةرؤكى عةريفةكان1٩1.

ديارىف 2 ملغ 2 فل / 4كاظم هاشم رجبسةرؤكى عةريفةكان1٩2.

ديارىف 2 ملغ 2 فل / 4شنان ياسر غضيبسةرؤكى عةريفةكان1٩3.

ديارىف 2 ملغ 2 فل / 4امورى شياع ساجتسةرؤكى عةريفةكان1٩4.

ديارىف 2 ملغ 2 فل / 4جبري عبيد طاهرسةرؤكى عةريفةكان1٩٥.

ديارىف 2 ملغ 2 فل / 4على حسني جبريسةرؤكى عةريفةكان1٩6.

ديارىف 2 ملغ 2 فل / 4فليح حسن كتابسةرؤكى عةريفةكان1٩7.

ديارىف 2 ملغ 2 فل / 4هداوى حوشى عودهسةرؤكى عةريفةكان1٩8.

ديارىف 2 ملغ 2 فل / 4منصور حسن خنجرسةرؤكى عةريفةكان1٩٩.

ديارىف 3 ملغ 2 فل / 4محود على عبدسةرؤكى عةريفةكان200.

ديارىف 3 ملغ 2 فل / 4مسري رشيف يوسفسةرؤكى عةريفةكان201.

ديارىف 3 ملغ 2 فل / 4محزه شنان حسنسةرؤكى عةريفةكان202.

ديارىف 3 ملغ 2 فل / 4ابراهيم خليل عبدسةرؤكى عةريفةكان203.

ديارىف 3 ملغ 2 فل / 4حمسن على محودسةرؤكى عةريفةكان204.

ديارىف 3 ملغ 2 فل / 4هادى فاضل عبداهللسةرؤكى عةريفةكان20٥.

ديارىف 3 ملغ 2 فل / 4طاهر عبد حممدسةرؤكى عةريفةكان206.

ديارىف 3 ملغ 2 فل / 4جاسم حممد بكرسةرؤكى عةريفةكان207.

ديارىف 3 ملغ 2 فل / 4حسون حممد امحدسةرؤكى عةريفةكان208.

ديارىف 3 ملغ 2 فل / 4ظاهر حسني مجعهسةرؤكى عةريفةكان20٩.
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ديارىف 3 ملغ 2 فل / 4محد كاظم فرهودسةرؤكى عةريفةكان210.

ديارىف 3 ملغ 2 فل / 4مصطفى ارحيل عبدسةرؤكى عةريفةكان211.

ديارىف 17 /اليفرح سارد مسوحسةرؤكى عةريفةكان212.

ديارىق ش القعقاع عحاكم هاشم كاطععةريف213.

ديارىفص ح قائد فق / 4اياد هاشم عبداهللعةريف214.

ديارىفص ح قائد فق / 4امحد محيد غائبعةريف21٥.

ديارىفص ح قائد فق / 4شريف عبدالقادر حممدعةريف216.

ديارىفص ح قائد فق / 4على عبداهلل حسنعةريف217.

ديارىفص ح قائد فق / 4عصام عبد حممودعةريف218.

ديارىس مخ / 4سيف الدين مجيلعةريف21٩.

ديارىس مغ ل / 1٩عبدالكريم شالكه حممدعةريف220.

ديارىف 2 ل / 1٩حسن عبد مخيسعةريف221.

ديارىف 2 ل / 1٩حامد جاجان خضريعةريف222.

ديارىف 3 ل / 1٩جواد عبدالكاظمعةريف223.

ديارىمقر ل / 44٥منرود الجني اسحقعةريف224.

ديارىس مقر ل / 44٥خضر حطو قولوعةريف22٥.

ديارىف 1 ل / 44٥عمر حممد باباعةريف226.

ديارىف 1 ل / 44٥عماد جرب هادىعةريف227.

ديارىف 1 ل / 44٥عباش رشم طالععةريف228.

ديارىف 1 ل / 44٥بدر موحان غشوانعةريف22٩.

ديارىف 3 ل / 44٥فهد حسون ياسنيعةريف230.

ديارىف 3 ل / 44٥اسحق قريو عيسىعةريف231.

ديارىف 3 ل / 44٥مشدين حسن قسروعةريف232.

ديارىف 1 ملغ 2 فل / 4حمسن نعمه حسنعةريف233.

ديارىف 1 ملغ 2 فل / 4شهبان كريم جاسمعةريف234.

ديارىف 2 ملغ 2 فل / 4فاضل جمول منديلعةريف23٥.

ديارىف 2 ملغ 2 فل / 4حامد عبداللطيف حممدعةريف236.

ديارىف 2 ملغ 2 فل / 4نزار عبد بطيعةريف237.



225

ئةنفالستان -  ذمارة )11 -12(          

جؤرى يةكةناوى سيانىثلةذمارة
ِرَيزلَينان

ديارىف 2 ملغ 2 فل / 4جناح مهدى موسىعةريف238.

ديارىف 2 ملغ 2 فل / 4عياش طوان عباسعةريف23٩.

ديارىف 2 ملغ 2 فل / 4عبدالكريم قاسم علىعةريف240.

ديارىف 2 ملغ 2 فل / 4حسن عباس شكرعةريف241.

ديارىف 2 ملغ 2 فل / 4عماد سامى حسنيعةريف242.

ديارىف 3 ملغ 2 فل / 4جاسم جزي صبيحعةريف243.

ديارىف 3 ملغ 2 فل / 4مهدى هزاع حسنيعةريف244.

ديارىف 3 ملغ 2 فل / 4خالد جارى عبيدعةريف24٥.

ديارىف 3 ملغ 2 فل / 4عبداهلادى جبلول فرحانعةريف246.

ديارىف 17 اليباسل صربى عباسعةريف247.

ديارىف 17 اليعباس امحد شكرعةريف248.

ديارىف 17 اليكامل ماهر رياحعةريف24٩.

ديارىف 17 اليحبيب كاظم عبدالكريمعةريف2٥0.

ديارىف 17 اليعلى برع شناوهعةريف2٥1.

ديارىك د ب / ٥1كريم جاسم حمسنعةريف2٥2.

ديارىق ش القعقاع عحممد ادريس حممد علىجَيطرى عةريف2٥3.

ديارىفص ح قائد فق / 4جبار موسى حيدرجَيطرى عةريف2٥4.

ديارىفص ح قائد فق / 4عماد عبود جاسمجَيطرى عةريف2٥٥.

ديارىفص ح قائد فق / 4هشام سعيد رشيدجَيطرى عةريف2٥6.

ديارىف 1 ل / 1٩حسون مهدى عزيزجَيطرى عةريف2٥7.

ديارىف 2 ل / 1٩رياض هاشم عباسجَيطرى عةريف2٥8.

ديارىف 2 ل / 1٩منذر موسى خليلجَيطرى عةريف2٥٩.

ديارىف 3 ل / 1٩جبار ناهي جميدجَيطرى عةريف260.

ديارىمقر ل / 44٥عوده خرياهلل جابرجَيطرى عةريف261.

ديارىف 1 ل / 44٥رافد امحد كاظمجَيطرى عةريف262.

ديارىف 1 ل / 44٥حسني حممد حسونجَيطرى عةريف263.

ديارىف 2 ل / 44٥كريم عذاب جابرجَيطرى عةريف264.

ديارىف 2 ل / 44٥كريم دريول عذابجَيطرى عةريف26٥.
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ديارىناخوينريته وهعلى خلف صاحلجَيطرى عةريف266.

ديارىف 3 ل / 44٥سلمان نعيم جبارجَيطرى عةريف267.

ديارىف 3 ل / 44٥ذباب حسن حممدجَيطرى عةريف268.

ديارىس مقر ومخ ملغ 2 فل / 4سعد عبدالستار شكرجَيطرى عةريف26٩.

ديارىف 1 ملغ 2 فل / 4محدى جنم صايلجَيطرى عةريف270.

ديارىف 1 ملغ 2 فل / 4عيسى سلمان طلبجَيطرى عةريف271.

ديارىف 2 ملغ 2 فل / 4عبداحلسني كريم سباهىجَيطرى عةريف272.

ديارىف 2 ملغ 2 فل / 4رياض شابا متىجَيطرى عةريف273.

ديارىف 17 اليحممد حسني فهدجَيطرى عةريف274.

ديارىف 17 اليخالد منصور ناجىجَيطرى عةريف27٥.

ديارىف 17 اليطلب شنيال عبداهللجَيطرى عةريف276.

ديارىف 17 اليعالوى امحد عبدجَيطرى عةريف277.

ديارىك د ب / ٥1كاظم خيون مكىجَيطرى عةريف278.

ديارىف 1 ل / 1٩خلف رمضان عوفىسةربازى يةكةم27٩.

ديارىف 2 ل / 1٩عزاى حممد حسنيسةربازى يةكةم280.

ديارىف 3 ل / 1٩عابد محد مزيانسةربازى يةكةم281.

ديارىس مغ ل / 44٥جنم عبداهلل خليلسةربازى يةكةم282.

ديارىس مقر ومخ ملغ 2 فل /4ياسني امحد صاحلسةربازى يةكةم283.

ديارىف 1 ملغ 2 فل /4يونس ابراهيم عبدسةربازى يةكةم284.

ديارىك مدم / 662عبداحلسني ياسنيسةربازى يةكةم28٥.

ديارىف 1 ملغ 2 فل /4عبداحلسني هاشم نايفسةربازى يةكةم286.

ديارىك م متو / 24٥عامر على عباسسةربازى يةكةم287.

ديارىف 3 ملغ 2 فل /4كامل جاسم امحدسةربازى خؤبةخش288.

ديارىفص ح قائد فق / 4شكيب يونس شريفسةرباز28٩.

ديارىفص ح قائد فق / 4فارس حممد صبحىسةرباز2٩0.

ديارىفص ح قائد فق / 4حسني صاحل حممد سعيدسةرباز2٩1.

ديارىفص ح قائد فق / 4جنكيز مجال عزيزسةرباز2٩2.

ديارىس مغ ل / 1٩سعد على زفريسةرباز2٩3.
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ديارىف 1 ل / 1٩رائد جبارسةرباز2٩4.

ديارىف 1 ل / 1٩عباس صايبسةرباز2٩٥.

ديارىف 1 ل / 1٩هاشم حسني علىسةرباز2٩6.

ديارىف 3 ل / 1٩هادى عبدالعباسسةرباز2٩7.

ديارىف 3 ل / 1٩هاشم عبدالرسولسةرباز2٩8.

ديارىس مغ ل / 44٥سامل سليمان حسنسةرباز2٩٩.

ديارىس مغ ل / 44٥على خلف فجرسةرباز300.

ديارىف 1 ل / 44٥فاضل ابو الشون معيجلسةرباز301.

ديارىف 1 ل / 44٥حممد حافظ امحدسةرباز302.

ديارىف 2 ل / 44٥مجيل جرو جاسمسةرباز303.

ديارىف 2 ل / 44٥راصد على حسنسةرباز304.

ديارىف 2 ل / 44٥محيد حطاب بدرىسةرباز30٥.

ديارىف 2 ل / 44٥دخان سلمانسةرباز306.

ديارىف 2 ل / 44٥على جبار عريمسةرباز307.

ديارىف 2 ل / 44٥عبدالكريم على قدعمسةرباز308.

ديارىف 2 ل / 44٥حازم كاظم مندانسةرباز30٩.

ديارىف 2 ل / 44٥صكار حممود حصرومسةرباز310.

ديارىف 1 ملغ 2 فل /4كريم لطيف جاسمسةرباز311.

ديارىف 1 ملغ 2 فل /4مهدى حيدر يوسفسةرباز312.

ديارىف 1 ملغ 2 فل /4حسني خلف صاحلسةرباز313.

ديارىف 1 ملغ 2 فل /4كاظم نبات لطيفسةرباز314.

ديارىف 1 ملغ 2 فل /4يوسف رحيم سوادىسةرباز31٥.

ديارىف 1 ملغ 2 فل /4عدنان عطية عبداهللسةرباز316.

ديارىف 1 ملغ 2 فل /4على فرمان هادىسةرباز317.

ديارىف 1 ملغ 2 فل /4غامن عبد هونسةرباز318.

ديارىف 1 ملغ 2 فل /4خاطر جواد كاظمسةرباز31٩.

ديارىف 1 ملغ 2 فل /4عباس كاظم تامرسةرباز320.

ديارىف 1 ملغ 2 فل /4ناهرابراهيم امساعيل ابراهيمسةرباز321.
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ديارىف 1 ملغ 2 فل /4مجيل صباح بريسمسةرباز322.

ديارىف 1 ملغ 2 فل /4ماجد محدان حممدسةرباز323.

ديارىف 1 ملغ 2 فل /4على حسني خلفسةرباز324.

ديارىف 1 ملغ 2 فل /4صاحل كميل جدىسةرباز32٥.

ديارىف 1 ملغ 2 فل /4كريم جميد عالوىسةرباز326.

ديارىف 2 ملغ 2 فل /4عبداحلسني هادود جربسةرباز327.

ديارىف 3 ملغ 2 فل /4ناخوينريتةوهسةرباز328.

ديارىمقر مدم فق / 4كامل زيا بولصسةرباز32٩.

ديارىك م مت / 24٥خالد فليح غيدانسةرباز330.

ديارىك م مت / 24٥منصور مطهر موحيسةرباز331.

ديارىك مدم / 662حسن حمسن جاسمسةرباز332.

ديارىك مدم / 662ابراهيم قاسم حممدسةرباز333.

ديارىبط خ / ٩44جليل كريم حسنسةرباز334.

ديارىبط خ / ٩44قيصر ريسان حممدسةرباز33٥.

ديارىبط خ / ٩44حممود جهان سلمانسةرباز336.

ديارىك م م / ٩٥7عبدالسالم حممد ياسنيسةرباز337.

ديارىك م م / ٩٥7حممد خلف كاظمسةرباز338.

ديارىك م م / ٩٥7على عونى شنيورسةرباز33٩.

ديارىك م م / ٩٥7امحد مهدى عبد عبداهللسةرباز340.

ديارىك م م / ٩٥7سلمان شالل عدوانسةرباز341.

ديارىك م م / ٩٥7محزه كاظم شناوهسةرباز342.

ديارىك م م / ٩٥7عامر خلف ظاهرسةرباز343.

ديارىك م م / ٩٥7امحد علوان هاشمسةرباز344.

ديارىو م ط / ٥3ابوبكر على فيهسةرباز)ياريدةدةرى دكتؤر(34٥.

ديارىو م ط / ٥3زهري موحان مجعهسةرباز )دكتؤر(346.

ديارىو م ط / ٥3حيدر حممد رضاسةرباز)دكتؤر(347.
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بارق عةبدوَلَل حاجى حنتة سةرلةشكةرى هَيزى ثاراستنى 
نةفت لة كةركوك، خاوةن ضةندين ويسام و نوت شجاعةى 
شةِرى قادسيةى نَيوان عرياق و ئريان بوو، يةكَيك بووة لة 
خوَينرَيذترين و تاوانبارترين سةرلةشكةرى عرياق لة طرتن 
و كوشنت و بةتاالنربدنى طةل كورد لة قوناغةكانى ئةنفال و 

كؤِرةوى ملَيونى طةل كورد لة ساالنى )1988 - 1991(.
ضريؤكةكانى ئةنفال كردنى طةل كورد لة اليةن تاوانبار، 
)بارق عةبدوَلَل(وة زؤرن، بةالم ضريؤكَيك كة زؤر سةرجنى 
تةنها  نةك  كورد  مرؤظى  ضوون  كة  ئةوةبوو  راكَيشا  منى 
كوردستاندا  ئةمسانى  لة  بةلكو  ئةنفالكرا،  زةوى  لةسةر 
ئةنفالكران. ئةويش بة فِريََدانى سَى هاوالتى شارى كؤية 
لةبةر ضاوى خةلكى  فِرؤكةى هةليكوثتةر  بة  لة ئامساندا 
شارى كَوية. سةبارةت بةم تاوانة طةورةية ئةم ديانةيةمان 
هةرمووتة  طوندى  خةلكى  شةمعون(  )دلري  بةرَيز  لةطةَل 
كارى  نايب عةريفى هةبووة،  ثلةى  ئةوكات  كة  دا  ئةجنام 
كوية  ئامريةى  ناو  لة  كردووة  كارةباى  ضاكردنةوةى 
بووة.  سةربةرزانة  شةهيدة  سَى  ئةم  فرَيدانى  شايةحتال 

ئومَيد دةكةين خوت بة خوَينةران بناسَينى؟ 
هةرموتةى  طوندى  خةلكى  شةمعونة  دلري  ناوم  من   -

شارى كؤيةمة.
كةى بويت بة سةربازى سوثاي عرياق و لة ض ليواو فةج 

و ناوضةيةك بوى؟
- ئةو كات شةِرى عرياق ئريان بوو زؤربةى ثياوان سةرباز 
جةيشى  بؤ  دةبران  بةزؤر  سةربازنةبوون  ئةوانةى  بوون 
شةعبى، منيش وةك خةَلكى تر مةجبور بووم ببمة سةرباز، 

لة دةظةرى طةرميان بووم.  
ضؤن لة دةظةرى طةرميان طوَيزرايةوة بؤ ئامريةى كَوية؟

- من كة لة طةرميان بووم هريشى ئةنفال دةستى ثَيكرد، 
خةَلكى  بةهزاران  بوو،  عةبدوَلَل  بارق  سةرثةرشتى  بة 
بةتاالن  سامانيان  و  ماَل  و  ئةنفالكران  طةرميان  دةظةرى 
دةبران، منيش ويستم بَيمة نزيك خةَلكى خؤم لة كؤية بؤ 
تاثِريكم  لة هريشة رزطار بكةم،  ئةوةى هاوكاريان بكةم و 

كِرى بؤ يةكَيك لة ثاسةوانةكانى بارق بؤ ئةوةى فةرمانى 
طواستنةوةم بؤ دةربكات، هةر لة دواى ئةم بةرتيلة منيان 
ئامريةى شارى كؤية كة شوَينةكة يةك  ناو  بؤ  طواستةوة 
ضاكردنةوةى  من  كارى  بوو  دوور  من  ماَل  لة  كيلومةتر 

كارةبا بوو. 
خةلكى خؤت و طوندةكةت ضؤن لةم هريشة ئاطادار كردةوة؟ 

كة لةطةرميان بووم بةنامة خةَلكم ئاطةدار كردةوة كة ئةم 
هريشة رةحم بةكةس ناكات خؤتان بثارَيزن.

ئةنفالكردنى خةَلكى دةشتى كؤية ضؤن بوو؟
لة مانطى ضوار و  ثَيكرد  ئةنفال دةستى  لة مانطى سَى 
ثَينج لة طةرميان و دةشتى كؤية دةستى ثَيكرد، ئةوكاتةى 
لةشكرى عرياق لة تةقتةقةوة تا دوكان و قوشتةثة و ديبةطة 
طوندةكان  خةَلكى  زؤر  كرد،  هريشيان  كؤية  دؤرماندؤرى 
ئةنفالكران، ئةو خةَلكةى خؤيان رزطاركرد هاتنة ناو كؤية 
ئةوة  دواى  جاشةكان،  سةرؤك  ناومال  ضوونة  بةتايبةت 
سةدان  يةحيا  مام  ماَل  لة  طرت،  هةموويانى  هات  بارق 

فريارى راثَيضى ناو ئامريةى كؤية كرد.
ئةو  بوون،  ناشرين  مرؤظ  ئةنفالكردنى  ديةنى  هةموو 

ديةنةى لة بةر ضاوت ووننابَيت؟
تةقةى  شوعى  حزبى  ثَيشمةرطةى  هةندَيك  رؤذَيك   -
هَيناية  سَيكةسيان  دواتر  كرد،  هةليكوثتةر  فرؤكةى  لة 
ئامريةى كؤية عميد بارق عةبدوَلَل حاجى حنتة، فةرمانى 
بة  كةسة  سَى  ئةم  كة  موسَلوى،  عادل  رائيد  بة  كرد 

بارق عةبدوَلآل حاجى حنتة 
تاوانبارى ئةنفال 1988 و كؤِرةوى ساَل 1991 طةل كورد

رَيكارَى مزويرى 
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فرَيبداتة  ئةمساندا  لة  بكاتةوة  بةرز  هةليكوبتةر  فرؤكةى 
كارة  ئةم  حةزناكةم  من  طةورةم  ووتى  ئةويش  خوارةوة، 
بكةم بة رؤذووم، بارق طوتى تا من دةطةرَيةوة، ئةم كارة 
فِرَي  ئةمساندا  لة  ئةوان  جياتى  لة  خؤت  نةدةى  ئةجنام 
دة دةمة خوارَى، دواتر هةرسَى كةسيان سوارى فرؤكةى 
هةليكؤثتةرى بار هةلطر كردوو بةرةو ئامسان بةرزكردةوة، 
فرَيدرانة خوارةوة. هةر  لة ئامساندا  يةكةيان  يةكة  دواتر 
هةمان  لة  بة شؤفةر  دواتر  و  دا  لةدةست  طينيان  ئةوكات 
دواتر  بوون،  طضكة  زؤر  دوويان  ثَيداكرد،  خؤليان  شوَين 

طوتيان مندال مام رزاى طوندي شةوطري بوون.
بارق ض كةسَيك بوو خةلكى كام دةظةر بوو؟

ملكم  شةرانطَيزو  بوو،  وةرزشكار  و  طةنج  كةسَيكى 
بوو، خاوةن دوو ذن بوو يةكَيكيان ماليان لة كوت بوو كة 
خةلكى كوت بوو من ضوومة ماليان بؤ ئةوةى كارةباى بؤ 
ضابكةم، ذنَيكى ترى هةبوو لة دوميز بوو. بةخؤى كضكة 
كوشتنى  تاوانى  ضةندين  ئةجنامدانى  بةهؤى  بةالم  بوو 
بوون ضةندين  بةعس  نةبوون دذى  بةعسى  ئةوانةى  مرؤظ 
دووسةد  هةبوو  رؤذ  وةرطرتبوو،  نوتشجاعةى  و  ويسام 
بة  شةِرى  هةميشة  ئةنفالةكاندا،  لة  دةكوشت  كةسى 
دةكردن  هةليكوثتةريان  سوارى  دةفرؤشت،  ئةفسةرةكان 
و بةرو ئةمسانيان بةرز دةكردةوةو بة ثَيضاو ثَيض دةهاتة 
خوارةوة ئةفسةرةكان سةرو دليان تَيك دةضوو، دةِرشانةوة. 
هةروةها كةسَيك لة طةل بؤ ئةفسةرى هةوالطةرى بوو ناوى 
رائيد هاشم بوو كةسَيكى زؤر خراث بوو. بةراستى هةموو 

كةس لةم بارقة دةترسا زؤر ترسناك بوو. 
تؤ ثَيشرت باسى وَينةي بارقت كرد ضريؤكى ئةم وَينةية 

ضيية؟
بةماَل  ماَل  عةسكةر  كؤية  خةلكى  ئةنفالكردنى  لةرؤذى 
دةطةِران بة فركةى هةليكؤثتةرى بضوكى فةرةنسى بةسةر 
دةكرد  خةَلكيان  بانطى  بَلندطؤ  بة  و  دةطةِران  ئةمساندا 
فركةى خؤى  بة  بارق  دواتر  بدةن.  دةستةوة  بة  كةخؤيان 
لة ئامسان دابةزى لة تةنشت طوندى هةرمووتة نيشتةوة، 
دواتر ثَييان طوت كة ئةمة ماَل كارمةندى ئَيمةية هاتة ماَل 
كورسى  لةسةر  ماَلةكةمان  دةرطاى  ثَيش  لة  دواتر  ئَيمة، 
دانا  خؤى  ضؤكى  سةر  لة  جريانةكةمان  مندال  دانيشت، 
لةوَى  كةركوك،  ضووينة  ئَيمة  دواتر  طرت  وَينةيةكى 

كةسةكان  بؤ  وَينانة  ئةم  طوتى  بةمندا  موَلةتى  رؤذ  سَى 
بطةِرَينةوة، وَينةى منداَلةكة و مستةشارةكان بوون. ضونكة 
لة ئةنفالدا هةموو ضاالكيةكان بة كامرياى ظيديؤو و فؤتؤو 
داخة  جَيطاى  هَينانةيةوة،  وَينةكةم  منيش  دةطرتن،  وَينة 
 11 لةتةمةنى  بوو،  هةرمووتة  طوندى  خةلكى  كة  منداَلةكة 

ساَل، بة نةخؤشى شريثةجنة كؤضى دواى كرد. 
زانيارى زياترت هةية لةسةر ئةم تاوانبارة؟

ئةوةى من بزامن بارق قارةمانى قادسية بوو ثارستنى نةفتى 
كةركوكي دةكردوو لة دواى راثةِرين دووبارة سةرلةشكةربووة 
بؤ دووبارة طرتنةوةى كوردستان، دواتر سةدام حسني بارقى 

كوشتوة، بةالم نازامن ئةمة راستة يان نة. 
لة  رزطاربكةى  ئةنفالكراوان  لة  كةسَيك  توانيت  جةنابت 

ناو ئامريةى كؤية كة ئةوكات سةربازبووى؟
بةَل من ضةندين كةسم رزطار كرد، كةسةكان ئيستا لة كؤية 

ذيان بةسةر دةبةن دةتوانى لةطةَل ئةوانيش طفتؤطو بكةى.
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لةكاتى طةِرانء بةدواداضوون بؤ نوسنيء وَينةو 
دؤزينةوةى هةرشتَيك كةثةيوةندى بةشَيح حسني 
بؤالى  سةردانَيكم  بؤية  هةبَيت،  كانييةوة  هةزار 
ثةيوةندى  شَيخةو  كةئامؤزاى  )سةيدا(  مامؤستا 
خزمايةتىء دؤستانةيان زؤر بةهَيز بووة. مامؤستا 
شَيخ  نامةيةكى  بةثَيدانى  كردم  دَلؤشى  سةيدا 
بؤى  مةزنة  ثياوة  ئةو  لةاليةن   1972 لةساَل  كة 
ثاراستويةتىء  خؤى  الى  تائَيستا  نريدراوة.كة 
ماوةتةوة. بؤية دواى ئةو نامةيةم لَيكرد بؤئةوةى 
هاوكات  بَلويبكةينةوةو  ئةنفالستان  طؤظارى  لة 

وةك بةَلطةيةك مبَينَيتةوةو ثارَيزراوبَيت. 

نامةيةكى شَيخ حوسنَي  لةئةرشيفى ثَيشانطاى ديكؤمَينتارى شَيخ حسنَي هةزاركانى يةوة

جةالل هةزار كانى 
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بةوتةى ئةو ثياوة ريش سثىء بةتةمةنانةى كة سةبارةت بةطوندى 
 1٩17 لَيكردوون، دةَلني: ئةو طوندة لةساَل  هةزاركانى ثرسيارم 
لةاليةن شَيخ كاكة حةمةى شَيخ فةرةج بؤيةكةجمار بنياد نراوة. 
خوَيندةواروخاوةن  ثياوَيكى  هةزاركانى،  حةمةى  كاكة  شَيخ 
تةكيية دةرويشء خةليفة بووة. ئيماندارى سةر تةريقةتى قادرى 
تةرقةتة  ئةو  كةسنةزانةوة،  سورى  كةرية  شَيخ  لةاليةن  بووة, 
وةردةطرَيت ء مؤرى تةريقةتى كةسنةزانى ثَيدةدرَيت. ئةو مؤرة 
وةك بةَلطةيةك تائَيستا ماوةتةوةو ثارَيزراوة. ثاش كؤضى كاكة 
لةسةر  تةريقةت  شَيوةو  بةهةمان  كورى  ساحلى  شَيخ  حةمة، 
1٩64شَيخ ساحليش  تا لةساَل  باوكى بةردةوام دةبَيت.  رَيبازى 
كؤضى دوايى دةكات، دواتر شَيخ حسني براى شَيخ ساحل لةسةر 
ئةوةى  هؤى  ئةبَيتة  ئةوةش  دةبَيتء  بةردةوام  ئةوان  رَيضكةى 
بةردةوام تةكيةكة ثِر لة خةَلكء خةليفةو دةروَيش دةبَيت ء لةاليةن 
بنةماَلةية  ئةم  ناوبانطى  ثَيدةدرَيت.  متمانةى  ناوضةكة  خةَلكى 
كوردستانء  ناوضةكانى  كةلةزؤربةى  دةبَيت  فراوان  هَيندة 
ثياوةدةكةن. ئةو  سةردانى  طوندةو  ئةو  زيارةتى  عرياقةوةدَينة 

بةخةندةو  دةم  هَيندة  كةسَيكى  ثيوة  ئةو  بةسرووشتيش 
ناسينةوة  بيننيء  ،لةيةكةم  دةبَيت  شريين  زمان  ء  رووخؤش 
كةسايةتييةكةو  جؤرة  ض  حسني  كةشَيخ  دةبَيت  كاريطةرى 
لةزؤرَيك  لةوةش  نواندووة.جطة  بؤخةَلك  خؤشةويستى  ضؤن 
ثياوة  ئةو  سةردانى  عرياق  خوارووى  ناوةِراستء  شارةكانى 
دةكةنء لةسةردةستى ئةو ثياوة تةريقةتء رَيبازة ئاينييةكةى 
رومادىءبةغدا. فةللوجةو  لةشارةكانى  وةردةطرن.بةتايبةتيش 

خةَلكانى  ماَل  ترةوة،هةميشة  لةطوندةكانى  جياواز  طوندة  ئةو 
ئومَيدى  جَيطةى  بؤتة  بووة.ديوةخانةكةى  كةمدةست  هةذارو 
لةبةرامبةر  هةذار  خةَلكى  ضةندين  شَيوةية.بؤية  لةو  خةَلكى 
تاكاتى  هةزاركانى،تامردن،يان  حسَينى  شَيخ  كردةوةى  ئةو 
شااَلوةكةى ئةنفال لةو تةكيية خزمةتيان كردووةو دَليان نةهاتووة 
دةكةوَيتةخؤرهةاَلتى  كانى  هةزار  بةجَيبَيَلن.طوندى  ثياوة  ئةو 
بووة. كفرى  قةزاى  سةرقةاَلى  كفرييةوة،سةربةناحيةى  شارى 

دووربووة.بةطوَيرةى  كةالرةوة  لةقةزاى  كيلؤمةتر  ضوار  ثةجنا 
بةكةرتى   ) الزراعى  )االصلح  كشتوكاَل  ضاكسازى  ياساى 

دؤمن   1٠٠ ناونوسكراوةكةهةرجوتيارَيك   54 بةذمارة  كشتوكاَلة 
لةو  هاتبوون  كةثَيك  بؤكراوة،  كشتوكاَل  طرَيبةستى  زةوى 

مااَلنةى خوارةوة:
1- شَيخ حسني كاكة حةمة.

2- حمةمةدئةمني ئةمحةد عةل 
3- مةمحود حةمة ساحل 

4- رؤستةم قادر
5- قادرهةزاركانى )مامة قالة(

6- ساحل ئةمحةد رةسوَل 
7- زةينةب كاكة حةمة فةرةج 

دَيتة  سةرةتايى  قوتاخبانةى   1٩7٨ لةساَل  جاريش  بؤيةكةم 
زانستء  بؤفريبوونى  ئةبَيتة سةرضاوةيةك  طوندى هةزار كانىء 
ثةروةردة بؤمنااَلنى طوندةكة.لةهةمان ساَلدا شَيخ حسني ضةند 
نيشتةجَييكردن.  خؤي  الى  كانىء  هةزار  هَيناية  ترى  ماَلَيكى 
ئةم  بةكرمةجيد،  عومةر،  فةرةج  عومةر،  تاهري  ماَل  ئةوانيش 
لة  شَيخ  لةطةَل  ساَل1٩٨٨  لة  ئةنفال  شااَلوى  تاوةكو  مااَلنة 
هةتا  سةفةرى  دةكرَينء  ئةنفال  دواجار  دةمَيننةوةو  هةزاركانى 
جوامريىء  بةسةرهاتء  بَليني،  ماوةتةوة  كرد.ئةوةى  هةتاييان 
كةئامادة  ئةنفال  شااَلوى  لة  ثياوة  ئةو  هةَلوَيستى  ئازايةتىء 
نابَيت لَيبوردنى بةعس قبوَل بكات، ئةمةش زؤرجارى تر هةرلةم 
ساَلنامةيةدا وةك شانازى و ثَيزانني ئاماذةى ثَيكراوةو جَيطةى 
ئةنفالكراوانى  كةسوكارى  بةتايبةتيش  خةَلكة،  نَيو  ثَيزانينى 

طةرميان كة بةِرةمزى قارةمانَيك لة ئةنفالدا ناوى دةبةن. 

هةزار كانى، طوندة ئةنفالكراوةكةم 
جةالل هةزاركانى 
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ساىَل لةداكبوونناوى ئةنفالكراوان ز

1٩57/7/1شَيخ حسنَي كاكة حةمة فةرةج1

توبا عةبدولقادر)خَيزانى شَيخ حسنَي( 2

كةذاَل حسنَي كاكة حةمة3

هاشم حسنَي كاكة حةمة4

1٩44/7/1عةتيية حمةمةدئةمني )خَيزانى شَيخ حسنَي(5

1٩74/12/1نيطارحسنَي كاكة حةمة6

1٩7٩/3/15عةىل  حسنَي كاكة حةمة7

1٩٨٠/7/1ئةمحةد حسنَي كاكة حةمة٨

1٩٨2/٨/1٠خةاَلت  حسنَي كاكة حةمة٩

1٩٨4/2/5هةاَلت حسنَي كاكة حةمة1٠

سيما حسنَي كاكة حةمة11

سؤما حسنَي كاكة حةمة12

حمةمةدحسنَي كاكة حةمة 13

1٩17/7/1زةينةب كاكة حةمة فةرةج14

1٩٠7/7/1ساَل ئةمحةد رةسوَل 15

حمةمةد قادر16

1٩52/7/1بةكرمةجيد قادر17

1٩4٠/7/1ئةفرؤز حةسةن ئةمحةد1٨

1٩67/7/1جةوهةر بةكر مةجيد 1٩

1٩72/7/1ئةمحةدبةكر مةجيد2٠

1٩74/7/1ئيرباهيم بةكر مةجيد 21

1٩7٩/11/15سروة بةكر مةجيد 22

1٩٨1/12/1طةالوَيذ بةكرمةجيد 23

1٩٨4/12/12مريةم بةكر مةجيد24

تاهري عومةر كةريم 25

شوكرية )خَيزانى تاهري عومةر كةريم 26

شريين تاهري عومةر كةريم 27

نةرمني تاهري 2٨

ئارين تاهري 2٩

فةرةج عومةر كةريم 3٠

 ئامارى  ئةنفالكراوانى طوندى هةزاركانى 
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بةعس و بةَلطةنامةكانى ئةنفال

زؤر نهَينى 
بةِرَيز/ رازطرى ضاالكييةكان

 بةِرَيوةبةرايةتى جؤَلة سةربازييةكان
بابةت / ثوختة

لة خوارةوة ثوختةى وردةكارى جَيبةجَيكردنى ثلنى ثرؤسةى ئةنفال يةك لةاليةن يةكةكانى فةرماندةيى ليواى 
5 فريقةى 24 )فل 5 - فق 24( لة ناوضةى )بةردة قوض( كة كؤمةَلَي لوتكة لة ضواردةورى ناوضةكةداية لة )1988/3/2( 

تا )1988/3/14(

كات و بةروار:  
1988/3/2 - 14:30

شوَين : 
خاَل )بةردة قوض(1. لةطةَل كؤمةَلَيك لوتكةوطوندى تر كة لة ناوضةكةدان

يةكة بةشداربووةكان

ِرةتَلى يةكةم:

ليواى ثيادةى 426 بَيجطة لة فةوجى 3 )ل مش 426 ناقص ف 3(

فةرماندةيى مغاويرى 2 فريقةى 24 )ف مغ 2 فق 24(

فةرماندةيى مغاويرى 2 فريقةى 26 )ف مغ 2 فق 26(

فةوجةكانى بةرطرى نيشتيمانى)أفواج الدفاع الوطين( / )٩8-82-26-1-148-114-112-17٥(

1. لة نوسراوةكةى سوثادا بة )برن توج( ناوى ئةم لوتكةية نوسراوة وة بةآلم دواى راوَيذ و طةرانَيكى زؤر سةرئةجنام، طةيشتمة راستى ناوةكةى كة 
مةبةست لة )برن توج( بةردة قوضة كة دةكةوَيتة نزكى كانى توو ئاوةذَى. هةروةها لةناوضةى سورداشيش لة ثشتى طوندى شةدةلَة، نزيك ضياى 

دابانيش لوتكةيةك هةية ثَيى دةلنََي طردة قوض.

ئةم بةَلطةنامانة كة بةزؤرى خشتةى ناوى تؤمةتبارانى 
ئةنفال  تاوانى  لةمةِر  بةعس  نوسراوةكانى  و  ئةنفال 
مَيذووى  بؤ  هةية،  لةرادةبةريان  طرنطى  دةهَينن،  ثَيك 
كراوة،  دةرهةقى  تاوانانةى  و  ئةوستةمكارى  كوردو 
ئَيمة هةوَلدةدين لةم ذمارةيةدا ثوختةيةكيان لةخبةينة 
كة  هةركةسَيك  و  ئةنفالستان  خوَينةرانى  بةرديدةى 

دةيةوَى لَيكؤلينةوة لة جينؤسايدى طةل كورد بكات. 
لةناو بةَلطةكاندا ناوى تؤمةتبارانى ئةنفال لة ئةفسةران 
موستةشارى  و  جاش  ناوى  فةرماندةكانيان،  و 
سنورداريان  شيكردنةوةيةكى  هةروةها  لةخؤطرتووة، 
دةربارةى ثةالمارةكانى ئةنفال يةك و ئةنفال كؤتايى و 

ناوى جَيبةجَيكارانى لةخؤطرتووة. 
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ِرةتَلى دووةم :

فةرماندةيى 2 مغاوير فريقةى 24 بَيجطة سريةى مغاوير
فةوجةكانى بةرطرى نيشتيمانى)أفواج الدفاع الوطين( / )٩1-66-147-140(

وردةكارى : 
ثاشكؤى )أ( دةرى دةخات وردةكارى بةِرَيوةضوونى ثرؤسةكة

ئةجنامةكان : لة خوارةوة زةرةرو زيانى تَيكدةران 
 كوشتنى )43( كةس لةطةَل برينداربوونى )283(، دةستطريكردنى )43( ثياو وة )17( ذن وة )3٩( منداَل لة 

خَيزانى تَيكدةرةكان.
دؤزينةوةى )٩6( دةمامكى خؤثاراسنت )60( ئامريى ثاك كةرةوة وة هةروةها زانيارى لةسةر )1000( ثارضة 

ضةكى سوك لة اليةن فةوجةكانى بةرطرى نيشتيمانيةوة.
فةرموون بؤ بةرضاورونى.

بةِرَيوةضونى كارةكةرةتَلبةروار

يةكةم2 ئازار
لة كاتذمري )1٥-11( بةشَيك لة ِرةتَلى يةك توانى )فةوجى 2 ى ليواى 426( - )ف 2 ل 426( وة فةوجةكانى 

بةرطرى نيشتيمانى )26 - 112 - 114 - 148 - 17٥( بة داطريكردنى لوتكةى )1084(

يةكةم3ئازار

بةاَلم   )1084( لوتكةى  لة  ببنةوة  نزيك  هةوَلياندا  جارَيك  ضةند  تَيكدةر   )٥0( نزيكةى   )11  ٥( كاتذمري  لة 
ضارةسةر كران لة كاتذمري )320( ضارةسةرمان كردن و بة زةبرى هَيز ناضارمان كردن ثاشة كشَي بكةن 

لة كاتذمري )1600( لوتكةى )137٩( داطريكرا لةاليةن )فةوجى بةرطرى نيشتيمانى / ٩8( )ناخوَينرَيتةوة( 
لةاليةن )س مغ ن ف مغ 2 ق 24( وة هةروةها لوتكةى )113٩( داطريكرا لةاليةن هةمان فةوجى )(

يةكةم4 ئازار

)مقر  سةرثةرشتى  بة  دةرضوو   )110  -  1( نيشتيمانى  بةرطرى  فةوجى  رةتَلى   )700( كاتذمري  لة 
مل   - )بشكش  ناخوَينرَيتةوة(  جوان  )ناوةكانيان  بكرَيتةوة  ثاك  طوندانة  ئةم  توانرا  وة   )426 مش  ل 
صوفى - هالدن( وة لة كاتذمري )1٩00( توانى ناوضةى نَيوان )مريكة و لؤتةر( ثاك بكاتةوة لةاليةن )مقر 
اللواء وق 1 ( لةطةَل )فةوجةكانى بةرطرى نيشتيمانى )1-110-112-114-126-148-17٥( هةروةها 
توشى  )ئاوةذَى(  طوندى  ئاراستةى  بة   )( كرايةوة  ثاك  لؤتةر(   - قولضوكة   - )بريكة  طوندةكانى  توانرا 

بةرثةرضدانةوةيةكى توند بوو بؤية هَيزةكة نةيتوانى بضَيتة ناوةوة.

يةكةم٥ ئازار

لة كاتذمري )630( دةستى كرد بة ثَيشِرةوى بة ئاراستةى ئاماجنةكانيدا وة لة كاتةكانى )٩30 - 1100 - 
1400( ئةو رةتَلةى كة لةسةرةوة ناوى هاتوة توانى طوندةكانى )ئاوةذَي - دزَلة - سريوان - كانى تو( ثاك 
بكاتةوةو )10( ئةفسةر يش ئازاد كران. )و.م.1( كة لةاليةن تَيكدةرانةوة رفَيندرابوون لة ناوضةى كانى توو 
ئةوانيش بةشداريان كرد لةو ثرؤسةيةى لةسةرةو باسكرا بارةطاى ليواى ثيادةى 426 ء سريةى مغ ليوا 

لةطةَل فةوجةكانى بةرطرى نيشتمانى )112-26-1-17٥(.
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بةِرَيوةضونى كارةكةرةتَلبةروار

)و.م.1( ئةو سةربازانةى لةاليةن تَيكدةرانةوة رفَيندرابوون لة ناوضةى كانى توو ئازاد كران بارةطاى ليواى 
ثيادةى 426 ء سريةى مغ ليوا لةطةَل فةوجةكانى بةرطرى نيشتمانى )1-26-112-17٥( بةشداريان كرد 

لةو ثرؤسةيةى لةسةرةو باسكراوة.

7ئازار
كاتذمري 18٥0 خاَل 1640 داطريكردنى لوتكةى 1664 لةاليةن ف.مغ2 فق 24 و خاَلةكانى 1133و1236 

لةاليةن ف مغ 2 فق 26.

8 ئازار
فةوجةكانى بةرطرى نيشتيمانى )22-12-148( ضوونة ثَيشةوة بة ئاراستةى خاَلةكاني) 1340و 1٥01( 

و ثاكيانكردةوة. 

14 ئازار
لة كاتذمري )800( هَيزةكان كة ثَيكهاتبوون لة دوو رةتل بة فةرماندةيى فةرماندةى ليواى ثيادة 426 و 
و   171٩ خاَلةكانى  ثاككردنةوة  كة  بةجَيهَينا  ئةركةكةيان  مةرطة  لة  طةرؤك  تيثى  بارةطاى  بةسةرثةرشتى 

بةرزاييةكانى ضوار دةورى.

دووهةم 2 ئازار 
كاتذمري 1300 رةتلَيك كة ثَيكهاتبوون لة فةوجةكانى بةرطرى نيشتمانى )66-٩1-140- 147( و ف مغ 2 
فق 24 جطة لة )س مغ ( بة ئاراستةى خاَلةكانى 13٩6و 1٥81 بةالم هَيزةكان بةهؤى خراثى كةشو هةواوة 

نةيان توانى ئاماجنةكانيان جَيبةجَي بكةن. 
3ى 
ئازار 

و  دارؤيشت   13٩6 خاَل  ئاراستةى  بة  مستةفا  حممد  عةميد   ) ناخوَيندرَيتةوة   ( رةتَل   0600 كاتذمري 
لةكاتذمري 730 رؤذى 4 ئازار داطريكرا لةاليةن ف.د.و/٩1.

بةِرَيوةبةرى بةِرَيز              مديرية احلركات العسكرية     

 بةِرَيوةبةرايةتى جوَلةى سةربازى

بابةت / ثرؤسةى ئةنفال كؤتايى

لة خوارةوة كة ناوى تيثةكان وفةرماندةكانيان دياريكراوة ئةوانةى كة بةشداريان لة ثرؤسةى ئةنفال كؤتايى كردووة كة 
لةاليةن هةردوو كةرتى )فل 1( و )فل ٥( وة ئةجنامدران لة ماوةى )1٩88/8/28( تا )23/٩/1٩88( 

تيث / سةركردايةتىكةرت
تيثى ثيادةى 2 )فق مش 2(فةرماندةيى ليواى 1 )فل 1(

تيثى ثيادةى 24 )فق مش 24(
تيثى ثيادةى 37 )فق مش 37(
تيثى ثيادةى 40 )فق مش 40(
تيثى ثيادةى 46 )فق مش 46(

سةركردايةتى هَيزى ٥0 )ق ق ٥0(
تيثى ثيادةى 4 ) فق مش 4(فةرماندةيى ليواى ٥ )فل ٥(

تيثى ثيادةى 7 )فق مش 7(
تيثى ثيادةى 2٩ )فق مش 2٩(
تيثى ثيادةى 3٥ )فق مش 41(
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تيث / سةركردايةتىكةرت
سةركردايةتى هَيزى 38 )ق ق 38(
سةركردايةتى هَيزى 38 )ق ق 38(
سةركردايةتى هَيزى 4٥ )ق ق 4٥(

سةركردايةتى هَيزى جةحفةل بةرطرى نيشتيمانى ٥ )ق ق جح د وطين / ٥ (

     تكاية بؤ كارى ثَيويست.....
 عةقيد روكن 

بةِرَيوةبةرى هؤبةى يةك

زؤر نهَينى
ثوختةى وردةكارييةكان ئةجنامدانى ثلنى ثرؤسةى ئةنفال هةشتةم كة يةكةكانى فةيلةقى ثَينج )ق ق 4٥ - فق 33( 
بؤ لةناوبردنى تَيكدةران لة ناوضةى سَيطؤشةى )عرياق - ئريان - توركيا( كةرتى )نةخوَينراوةتةوة( لة )1٩88/8/3( تا 
)1٩88/8/27( وة لة )1٩88/٩/3( تا )1٩88/٩/٩( هاتووة لةوشوَينانةى بةيانيان و ئَيوارانى فةيلةقى ناوبراوجَيبةجَييان 

كردووة
كات و بةروار :

)20,30( ِرؤذى )8/2( تا )8/21(
)18,00( ِرؤذى )٩/3( تا )٩/٩(

شوَين :
ناوضةى سَيطؤشةى )عرياق - ئريان - توركيا( )كةرتى خةزنة( )ق ق 4٥ - فق 33 - فل ٥(

ثلن و ئامانج
كةرتةكانى )ق ق 4٥ فق 33( هةستان بةئةجنامدانى ثلنى ثرؤسةى ئةنفال هةشت لة ناوضةى سَيطؤشةى )عرياق - ئريان 

- توركيا( )كةرتى خةزنة( بؤ لةناو بردنى تَيكدةران كة تيايدا ئامادةبوون. 
ق ق / 4٥

كةرتة بةشداربووةكان 
ملش 702 )مةبةست لة ليواى ثيادةى 702( ة

ل ق خ 66 )مةبةست لة ليواى هَيزى تايبةت )لواء قوات الاصة( كة بارق عةبدوآل حنتة لةوسةروةختةدا بةثلةى عةميد 
ركن فةرماندةى بوو.

فةوجةكانى بةرطرى نيشتيمانى )108-77-23-11-6-1-21٩(
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يةكةم - بارودؤخ ِرؤذى )1988/8/2(
)أ(  ِرةتَلى   )1٩88/8/2( ِرؤذى   )20,30( كاتذمري  لة 
دةستى ثَيكرد وثَيشِرةوى بةرةو ئاماجنة ديارى كراوةكان 
وتوانى لة كاتذمري )23,10( هةستَى بة داطريكردنى شوَينى 
تَيكدةرةكانى  كؤمةَلةى  )11٥8)44٩4((وة  كراو  ديارى 
ثاَلنا لة هارونةوة بؤ رووبارى رازكة، هةتا ئَيستا هَيزةكة 
لة ثَيشرةويداية بة ئاراستةى طوندى خومارى )47٩1( و 
ئاراستةى  بة  ثَيشِرةوى  بة  كردوة  دةستى  )ب(ش  رةتَلى 
وة  بثةِرَيتةوة  زاركة  رووبارى  لة  توانيوَيتى  ئاماجنةكانى 
بةردةوامة لة ثَيشِرةوى كردن بة ئاراستةى شاخى ئامشَى 

.)٥4٩3(
توانيان  وة  ثَيشِرةوى كردن  لة  بوون  بةردةوام  رةتَلةكان 
ئاماجنةكانى بثَيكن وخاَلةكان بطرن، سوتاندنى ئةم طوندانة 
رةش(  كانى   - كلنوادة   - ئامشى  زنبارة-   - )خورمال 
ئريانيةكان  طرياوة  بةكرَي  بة  زؤر  زةرةرَيكى  طةياندنى  وة 
بةكرَيطرياوةكان  الشةى   )13( دؤزينةوةي  بةشَيوةيةك 
لةطةَل خوَينَيكى زؤر لة ناوضةكة وة بِرَيك لة ثارضة هاوةني 

)120 ملم(.

A 111

زؤر نهَينى
دووةم : هةَلوَيستى ِرؤذى )4( ى )ئاب( )88(

 )11( نيشتيمانى  بةرطرى  فةوجى   )2000( كاتذمري  لة 
ثَيشِرةوى كرد بة ئاراستةى ئاماجنةكانى بؤ ثاك كردنةوةى 
 )64٩0(  1061 خاَلةكانى  و   )64٩3( )كؤِرة شري(  شاخى 
 )63٩2(  1724 و   )62٩2(  1617 و   )63٩1(  13٥٩ و 
 )63٩3(  1743 و   )61٩3(  )1٥7٩( و   )64٩3( و)1٥22( 
بؤ   )63٩4  / )ئارمؤش  طوندى  باكورى  درَيذكردنةوةى 
ئاراستةى  بة  كةرتةكامنان  دةرضوونى  بؤ  خؤئامادةكردن 
ئاماجنةكانى دواتر، فةوجةكان لة كاتذمري )2200( توانيان 
بة تةواوى ثاكى بكةنةوةو بنكةيةكى ئاسايشيان لة ناوضة 

ديارى كراوةكان دامةزراند.
لة كاتذمري )2200( )ف 1( و )ف 23(ى بةرطرى نيشتيمانى 

ئةو  بةئاراستةى  كردن  ثَيشِرةوى  بة  كرد  دةستيان 
ئاماجنةدا كة بؤيان ديارى كراوبوو بؤبنكة ثارَيزراوةكانيان 
فةوجةكة  هةردوو  ئاب   )٥( ِرؤذى   )081٥( كاتذمري  لة  وة 
توانيان بةرزاييةكانى شاخى )كراو / 6٥٩8( ثاك بكةنةوة، 
ثاك  / م ت 6٥٩8(  )مةسلوك  كاتذمري )0830( شاخى  لة 
كرايةوة، وة طوندةكانى )مةسلوك و مريطة رؤم / 67٩8( 
وة سوتاندنى دوو بارةطاى بةكرَيطرياوان كة يةكَيك لةوانة 

بارةطاى شوعيةكان بوو.

سَيهةم : هةَلوَيستى ِرؤذى )٥( ئاب )88(
سةرقافَلةى  ئاب  )٥(ى  ِرؤذى   )1120( كاتذمري  لة 
يةكةكامنان بة درَيذايي باكورى شاخى )مةسلوك( طةيشنت. 
ثَيشِرةويانكرد بة ئاراستةى ئةو ئاماجنانةى كة مابوون بة 
تةواوى ئاطاداركرانةوة بؤ ئةو يةكانةى تر كة ئامادةبوون 
لة ناوضةكانى )كانى ِرةش( و )كلى ِرةش( بؤ ثَيشخستنى 
شكاندنى  تَيك  مةبةستى  بة  ناوضةكةدا  لة  ثرؤسةكان 

تَيكدةران و ثاككردنةوةى ناوضةى تازةتر.

ضوارةم : هةَلوَيستى ِرؤذى )6(ى )ئاب(ى )88(
لة كاتذمري )٩4٥( )ف 1( و )ف 23(ى بةرطرى نيشتيمانى 
دامَينى  لة  بكاتةوة  ثاك   )6٩04(  2343 لوتكةى  توانى 
ضياى )خةزنة( بةوة توانرا ئاماجنةكانى ثةِرةى يةكةم تةواو 
بكرَيت وة سةرثةرشتى ِراستةوخؤى ئةو دؤاَلنة بكرَيت كة 
كةوتونةتة الى ِرؤذهةاَلتى وة سةرثةرشتى طوندى خةزنة و 
هةستان بة ديارى كردنى ئاماجنةكانيان بؤ خؤئامادةكردن 
بؤ دةرضوون بةرةو ئاماجنةكانى دواتر، )ف د وطين 108( 
خةزنة  ضياى  شاخى  بكات  تةواو  يةكةم  الثةِرةالى  توانى 
ئاماجنةكانى  ئاراستةى  بة  ثَيشكةوتن  بة  كرد  دةستى  وة 

دواتر.
ثَينجةم : هةَلوَيست ِرؤذى )7(ى ئاب )88(

بةرةى  بةرةنطارى  تَيكدةرةكان   )1400( كاتذمري  لة 
ثَيشةوةى )ف د وطين / 1( و )ف د وطين / 23( بونةوة، 
ئيرباهيم(،  )مةال  ئاراستةى  بة  خةزنة  ضياى  بةرامبةر 
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 )1 )ف  ثَيشةوةى  سةنطةرةكانى  كردنى  وردبينى  لةكاتى 
بؤمان   )8/8( ِرؤذى  لة  نيشتيمانى  بةرطرى  23(ى  )ف  و 
دةركةوت كة فةوجةكان ئةو ئاماجنانةى بؤيان ديارى كراوة 
تةواويان نةكردووة ئيعازيان لَيوةرطرتن بةتةواوكردنى ثاك 
كردنةوةى ئاماجنةكانى دواتر، ئيعاز درا بة )ف 6( و )ف 
77( و )ف 21٩( بة نزيك بوونةوةى لة ئاماجنةكانى ديوى 
دووةم )ف 1( و )ف 23( دةست بةكار بوون بؤ تةواو كردنى 

ثاك كردنةوةو بةدةست هَينانى ئاماجنةكانيان.

شةشةم : هةَلوَيست ِرؤذى )٩(ى ئاب )88(
لة كاتذمري )0630( )ف 1( و )ف 23(ى بةرطرى نيشتيمانى 
ثاك كردنةوةى ئاماجنةكانى قؤناغى يةكةم تةواو كرد، لة 
هةمان كاتدا لة سةرةوة باس كرا )ف د وطين / 6( و )77( 
و )21٩( بةردةوام بوون لة ثَيشِرةوى كردن بؤ تةواو كردنى 
ثاك كردنةوةى قؤناغى كؤتايى، لة كاتذمري )1٥30( توانيان 
بطةن بة لوتكةكانى )20٩6( )233٩( لة )700٥( و )6٩0٥( 

وة بةردةوام بوون بة ئاراستةى ئاماجنةكانيان
زؤر نهَينى

نةخشةى  ئةجنامدانى  كؤتايى  وردةكارى  شيكردنةوةو 
)ق  ثَينج  فةيلةقى  يةكةكانى  كة  هةشت  ئةنفال  ثرؤسةى 
لةناوضةى  تَيكدةران  لةناوبردنى  بؤ   )33 فق   -  4٥ ق 
كرد،  جَيبةجَييان  توركيا(   - ئريان   - )عرياق  سَيطؤشةى 
 )1٩88/8/27( تا  )3/اب/1٩88(  لة  )ناخوَيندرَيتةوة( 
هةَلوَيستةى  ئةو   (  )1٩88/٩/٩( تا   )1٩88/٩/3( لة  وة 

كةباسكراوة ( بةيانيان و ئَيوارانى فةيلةقى ناوبراو. 
كات و بةروار :

)20,30( ِرؤذى )2/اب هةتا )8/21(
)18,00( ِرؤذى )3/ ئةيلول هةتا )٩/٩(

شوَيــــــــــــــــــــــــن :
)كةرتى  توركيا(   - ئريان   - )عرياق  ناوضةى سَيطؤشةى 

خةزنة( )ق ق 4٥ - فق 33 - فل ٥(
ثلن و ئاماجنةكان 

ثاشكؤى )أ( هاوثَيض.

وردةكـــــــارى 
ئةجنامدانى  بة  هةستان   )33 فق   4٥ ق  )ق  كةرتةكانى 
نةخشةى ثرؤسةى ئةنفال هةشت لة ناوضةى سَيطؤشةى 
لةناوبردنى  بؤ  )عرياق - ئريان - توركيا( )كةرتى خةزنة( 

ئةو تَيكدةرانةى كةلةناوضةكةدا بوون.
ق ق / 4٥

كةرتة بةشداربووةكان 
ملش 702 - )ليواى ثيادةى 702(

ل ق خ 66 )ليواء قوات الاصة - ليواى هَيزى تايبةتى 
)66

-77-23-11-6-1( نيشتيمانى  بةرطرى  فةوجةكانى 
)21٩-108

يةكةم - موقفى ِرؤذى )1٩88/8/2(
)أ(  لة ِرؤذى )2/اب/1٩88(. رةتَلى  لة كاتذمري )20,30( 
توانى  كراوةكان،  ديارى  ئاماجنة  بةرةو  كرد  ثَيشِرةوى 
داطري   ))44٩4(  )11٥8( لوتكةى   )23,10( لةكاتذمري 
بثِةرنةوة  هارونةوة  لة  بةكؤمةَل  ثَيوةبنَى  ثاَليان  و  بكات 
بؤ رووبارى رازكة، هةتا ئَيستا هَيزةكة لة ثَيشِرةوى داية 
بةرةو ِرووى طوندى خومارى )47٩1( رةتَلى )ب( ثَيشِرةوى 
كرد ِرووةو ئاماجنةكانى، توانى لة روبارى زاركة بثةِرَيتةوة 
ئاراستةى شاخى ئامشى  بة  بةردةوامةوثَيشِرةوى دةكات 

.)٥4٩3(
رةتَلةكان بةردةوام لة ثَيشِرةوى دانء توانيان ئاماجنةكان 
ئةم  سوتاندنى  و  لةداطريكردن  سةركةوتوون  بثَيكنء 
طوندانة )خورمال - زنبارة - ئامشى - كلنوادة - كانى 
رةش( زيانَيكى زؤريان بة بةكرَيطرياوانى ئريانى طةياندووة 
زؤر  بةكرَيطرياوةكانء خوَينَيكى  بةشَيوةيةك )13( الشةى 
يان لة ناوضةكة بينيوةو بِرَيك لة كةرةسةى هاوةني )120 

ملم(يان دؤزييةوة.
سال  ئةيلول  21ى  رؤذى  ى   )2٥18  ( ذمارة  نوسراوى 
ضةكدارةكانةوة  هَيزة  طشتى  فةرماندةيي  لةاليةن   1٩83
)أمانة سر( نوسراوة و ئاراستةى فةيلةقى يةك كراوة، باس 
لةوة دةكات كة سةرؤك )صدام حسني( واذؤى كردووةو داوا 
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دةكات كة لة اليةن فةيلقةوة خوَيندنةوةو دراسةى وردى بؤ 
بكةن بةم شَيوةيةى خوارةوة.

تَيكدةران  )خَيزانى  بؤ  ريزبةنديةكى خرياو وردبني..   -1
لةناو  ئةوانةى  بكةن  لةكةوانةداية(  )خؤى  يةكةم(  بةثلةى 
بة  سةربازيةوة  لةبارى  سةرسنورن  دؤَلةكانى  طوندوطردو 
ِرووى ئرياندا كةوتوون، بةتايبةتى لةناوضةكانى )سلَيمانى، 

دةربدةندخيان، هةَلةجبة، ثَينجوَين.
2- ثاش ئةوةى ريزبةنديان دةكةن لة ناو كؤمةَلطةكاندا 
مل  دةبن  ناضار  هةتا  بكةن،  ضاودَيريان  بكةنةوةو  كؤيان 
سزا  كة  بدةنَى  هوشيارييان  بكةن،  كةض  واقع  ئةمرى  بؤ 

لةبةرضاوبطرن.
"ماهري  يةك  فةيلةقى  فةرماندةي  لةسةرثَيشنيارى   -3
 1٩83 ساَل  دووهةمى  تشرينى   2 لة  ئةلرشيد"  عةبدول 
هَيزة  طشتى  فةرماندةيي  ئاراستةى   17/11 /امن/  ذمارة 
راطواسنتء  بةناونيشانى  كردووة  )رازطر(ى  ضةكدارةكان 

البردنى طوندى وَلوبة لةسةر رَيطاى كةركوك سلَيمانى.
ثَيشنيارو  لة  بريتية  بةَلطةنامةكة  ناوةرؤكى 
شَيوةيةى  بةم  يةك  فةيلةقى  فةرماندةي  روونكردنةوةكةى 

خوارةوة :
أ - بؤ جارى ثَينج دةيَلَيمةوة كةوا ثَيشمةرطة لة طوندى 
سةيارة  رةتَلى  لة  تةقة   )3٩32  ( سةربة  كة  وَلوبةوة 
كةركوك  رَيطاى  بةسةر  كة  دةكةن  سةربازييةكامنان 
كاتذمري  لة  جاردا  لةدواهةمني  تَيدةثةرن  سلَيمانيدا 
1٩000 رؤذى 30 تشرينى دووةمى ساَل 1٩83 تةقةيان 
مغاويرى  يةكى  سريةى  بة  سةر  ئيظاى  سةيارةيةكى  لة 
تريشيان  وسَيى  كوشتووة  سةربازيان   4 كردووة  كةركوك 

برينداركردووة.
ب - طوندةكة نزيكةى٥00 ماَل زياترى تيدايةو نزيكة لة 

سةر رَيطاى طشتى كةركوك سلَيمانى.
طوندةكة  بةالبردنى  نيية  قايل  سلَيمانى  ثارَيزطارى  ت - 
بةدواداضون  تكاية  دانيشتوانةكةيةوة..  طرفتى  هؤى  بة 
بكةن دةربارةى نةَيشتين طوندةكة يان البردنى ئةوماآلنةى 
ثةيوةندى بؤ تَيكدةران دروست دةكةن لةرَيطةى خانةوادةى 

ئةو تَيكدةرانةى لةوَين. 
وَينة بؤ :

)ليذنةى كاروبارى  - ئةجنومةنى سةركردايةتى شؤرش 
باكور(

- ليذنةى هةماهةنطى ناوةندى )لنة تنسيق املركزية(.
- فةرماندةيي تيثي بيستء دوو/ بةدواداضونء وردبينى 

دةربارةى خانةوادةى تَيكدةرانء ئاطادار كردنةوةيان 
يةكةمدا  ئةنفال  ثةالمارى  لة  عرياق  سوثاى  ثاشئةوةى 
سةركةوتن بةدةست دةهَينَى.. ئينجا فةرماندةيي فةيلةقى 
يةك بري لة بةخشينةوةى ثاداشتةكانيان دةكةنةوة لةاليةن 
كة خودى صدام  هَيزة ضةكدارةكان  سةركردايةتى طشتى 
بةردةستدا  لةبةَلطةيةكى  بوو،  طشتى  ثَيشةواى  حسني 

هاتووة :
هَيزة  طشتى  ثَيشةواى  فةرماندةمان..  سةرؤكى  بةرَيز 

ضةكدارةكان 
 بابةت : تةكريم ) ثاداشت( 

1- ثَيشنيارةكان بؤ بةردةم بةرَيزتان لة بارةى ثاداشتى 
لة  يةكةميان  ئةنفال  ثرؤسةى  كة  جةنطاوةرةكامنان 
كةرتى ضاالكيةكانى فةيلةقى يةك ئةجنامداوة بةم شَيوةية 
 ( ذمارة  بة  كةسى  نهَينىء  فةيلةقتان  سةروةى  نوسراوى 

47٩6( لة 12ى نيسانى 1٩88 ئاراستة دةكةين.
2- كؤى ثاداشتةكان بةم شَيوةيةية: 

أ - بارةطاى فةرماندةيي و ئةو يةكانةى ثَيوةى ثابةندن بة 
دوو ليستء ذمارةكانى ) 1 و 2( بؤ دةنريين.
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"هدايا" ديارى"نوط الشجاعة" مةدالياى ئازايةتىتفاصيل ووردةكارييةكان
3٩67ئةفسةرةكان

٩8٩ثةيوةنديدارةكان
481٥6هةمووى

ب - ثَيشةواى تيثى ثيادةى ضوار دوو ليست بة ذمارةكانى )3و 4(

"هدايا" ديارى"نوط الشجاعة" مةدالياى ئازايةتىتفاصيل ووردةكارييةكان
3114٥ئةفسةرةكان
هيض6موستةشار

202هيضثةيوةنديدارةكان
هيض38جةنطاوةر
7٥347هةمووى

ج - فةرماندةيي تيثى ثيادةى سى و سَى بة دوو ليست بة ذمارةكانى )٥ و 6(

"هدايا" ديارى"نوط الشجاعة" مةدالياى ئازايةتىتفاصيل ووردةكارييةكان
61112ئةفسةرةكان
هيض7موستةشار

37٩٩ثةيوةنديدارةكان
هيض86جةنطاوةر
1٩0211هةمووى

فةرماندةي فةوجةكانى ثاريزطارى نيشتمانى /1 )جاشةكان( بة دوو ليست بة ذمارةكانى )7و 8(.

"هدايا" ديارى"نوط الشجاعة" مةدالياى ئازايةتىتفاصيل ووردةكارييةكان
11٥1٩7ئةفسةرةكان
-1موستةشار

22٥220ثةيوةنديدارةكان
-٩٥جةنطاوةر
436417هةمووى
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3- كؤى ثاداشتةكان بةم شَيوةيةية :

"هدايا" ديارى"نوط الشجاعة" مةدالياى ئازايةتىتفاصيل ووردةكارييةكان
481٥6فةرماندةيي فةيلةقى يةك

7٥347فةرماندةيي تيثى ثيادةى ضوار 
1٩0211فةرماندةيي تيثى ثيادةى سىء سَى
436417فةرماندةيي ثاريزطارى نيشتمانى /1

74٩1131هةمووى

فةرماندةي  زةكى  خةليل  ئةياد  )درع(  روكن  ليوا  بؤ  ئازايةتى  مةدالياى  بةخشينى  بة  بةِرَيزتان  فةرمانى   -4
)347  ( ذمارة  بة  دووهةم.  ئةنفال  ثرؤسةى  كردنى  فةرماندةيي  لة  بةرضاوييةوة  رؤَل  بةهؤى  ئةنفال  ثرؤسةى 

مةرسومى كؤمارى بؤ دةرضووة لة 11ى نيسانى 11٩88. بؤ زانياريتان.

بؤ فةرماندةيي فةيلةقى ثَينج : 

بابةت : رَيزلَينان             4786/18/1 
                  16/ئايار 1٩88

بة ثَيشنيارةكةتان كةوت  بيثارَيزى ضاوى  بةرَيز سةرؤكى فةرماندة ثَيشةواى طشتى هَيزة ضةكدارةكان خوا   
دةربارةى بةخشينى ) نوط الشجاعة( بؤ ئةو )مقاتل( جةنطاوةرانةى كة بةشدارى ئةنفال يةكيان كردووة لة كةرتى 
فةيلةقتان نوسراوى ذمارة ٥78٥ى سةرؤكايةتى ئةركانى سوثامان ثَيطةيشت لة 30ى نيسانى 1٩88 و 6284 
لة 13ى ئايارى 1٩88 فةرمانى بةرَيزيان دةربارةى ئةو ئةفسةرانة كة ذمارةيان )1٩( كةسة بةم شَيوةيةية : ) نوط 

الشجاعة ال برز من قام بعمل مباشر ( مةدالياى ئازايةتى باآل بؤ ئةوانةى كة هةستاون بةكارى راستةوخؤ( 

تكاية بفةرموون بؤكارى ثَيويست 

فةريق روكن
عةالئةدين كازم حةماد

رازطرى طشتى فةرماندةيي طشتى هَيزة ضةكدارةكان.
 وَينةيةك بؤ / 

سةرؤكايةتى كؤمار ) سكرتري( تكاية بفرةموون بؤ بةدواداضون... لةطةَل رَيزدا. 
سةرؤكايةتى ئةركانى سوثا/ نوسراوتان لةسةرةوة 
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حزبى بةعسى عةرةبى ئيشرتاكي
نوسينطةى سةربازى             امة عربية واحدة  ذات رسالة خالدة 

زؤر نهَينى          
 ذمارة / م. ع. / 1

بؤ نوسينطةى رازطرى فةرماندةيى طشتى هَيزة ضةكدارةكان 
بابةت: رَيزلَينانى هةظاالن 

ثَيتان رادةطةيةنني:
1- فةرماندةيي لقى رةشيدى سةربازى بؤ رَيز لَينانى هةظاآلنى فةرماندةيي كة ناوةكانيان دياريكراوة، هةروةكو بؤ هةظاالنى 
لةطةَل سةركردايةتيدا  يةكةم و دوو، كة  ئةنفال  لة ثرؤسةى  بةرضاويان هةبووة  رؤَل  تيثةكان كراوة.. كة  سةركردايةتى 

بوون،هةروةكو ضؤن ثرؤسةكةيان ثَيسثري درابوو هاوشَيوة رَيزلَينانيان بؤكراوة. 
2- هةظال عةميد غامن خالد سليمان جةماس -- رازطرى فةرماندةيي هؤبةى قةعقاعى سةربازى 

3- حامت مطنى عـــــــــــواد   رازطرى فةرماندةيي يةكةمى سلَيماني يةكةم 
4- هةظال مقدم صاحل صربى حممود -- رازطرى فةرماندةيي هؤبةى يةكةمى سلَيماني دووهةم 

٥- نةقيب حممد ساحل حسني -- رازطرى فةرماندةيي هؤبةى كةركوكى سةربازى
6- نةقيب ئةنوةر رةحيم تةها -- رازطرى فةرماندةيي هؤبةى حارسى سةربازى بةوةكالةت

7- عةميد عةل لةفتة حسني ئةلعقابى رازطرى فةرماندةيي هؤبةى خالدى سةربازى.
ثشتطريى لة رَيزلَينانيان دةكةين لةطةَل هةظال عةقيد بةدوى حسن صاحل رازطرى فةرماندةيي رةشيدى سةربازى وةكو 

هةظاآلنى سةركردايةتى تيثةكان كة ثرؤسةى ئةنفال يةكء دوومان ثَيسثاردبوون. 

                                                                                      هةظال عةل حسني 
                                                                                  جَيطرى رازطرى مةكتةبى عةسكةرى 

بةخشينةوةى ثاداشت بةسةر فةرماندةكانى سوثا لةبةرامبةر تاوانى ئةنفالدا.
دةوَلةتى عرياق لةكاتَيكدا تاوانى كؤمةَلكوذى ئةجنام دةدا كة لةرَيكةوتى ٩ى كانوونى يةكةمى ساَل 1٩٥٩ ثةياننامةى 
بطرَيت  خؤى  واذؤى  قسةو  لة  رَيز  بَيئةوةى  كةضى  كردبوو.  واذؤ  جينؤسايدى  تاوانى  قةدةغةكردنى  بؤ  1٩48ى  ساَل 
ئةمةش  مجوجؤل..  خستبووة  كورد  قةالضؤكردنى  بؤ  نيزاميةكانى  هَيزة  ئةفسةروسةربازو  سيستماتَيك  شَيوةيةكى  بة 
لةكاتَيكدا بوو كة كوردستان بةشَيك بوو لة عرياقء طوندنشينانى كورد هاوآلتى عرياقى بوونء زؤريان لة ريزةكانى سوثادا 
هيض  تةنانةت  نةبوو..  تاوانَيكيان  هيض  مةدةنيةكةى  خةَلكة  دةجةنطان1(  جةنط  لةبةرةكانى  بوون  سةربازيدا  لةخزمةتى 

دةسةآلتَيكيان بةسةر برياِرومامةَلةى هَيزة سياسىء ضةكداريةكانى كوردستانةوة نةبوو.
منداَلةى  ذنء  هةموو  ئةو  ئةوةى  وةك  بدةن..  خةَلك  ثةالمارى  هاندةدا  خؤى  ثياوانى  جؤرَيك  بة  بةعس  حزبى  كةضى 
ئةنفالكران ثاسدارى ئريانى بووبن ! بةطشتى هةموو ئةو ئةفسةرو موستةشارانةى رؤَل بةرضاويان لة ثةالمارةكانى ئةنفالدا 
هةبووة ثاداشتكراون ء مةدالياى ئازايةتيان لةاليةن خودى صدام حسَينةوة ثَيدةبةخشرا، لريةدا وةك مشتَيك لة خةروارى 
1. رةنطة بةرضاوترين منونة، بةديلطريانى عاصى مستةفا و ئةنفالكردنى خَيزانةكةي. عاصى مستةفا بؤخؤى سةربازى يةدةط بوو لةبةرةى جةنطى عرَياقدا.. لةخزمةتى سةربازيدا 
بوو، لةهرَيشَيكدا لةكةرتى "شوش"، لةاليةن ئرَيانيةكانةوة بةديلطرياو ماوةى ٨ ساَل بةديلى مايةوة، هةموو خَيزانةكةشي لة طوندى زينانةى طةرميان لةاليةن سوثاى عرَياقةوة 
طريان و جارَيكى تر ضاويان بة دنيا نةكةوتةوة. لةكاتَيكدا سةربازة ديلةكةى عرَياق طةِرايةوة هيض كةسَيكى خَيزانةكةى نةمابوون. كاتَيكيش نامةيةكى بةزةيى ئامَيزى بؤ صدام 

حسنَي نارد جطة لة وةآلمَيكى كورت و ساردوسِر هيضى تر نةبوو كة بؤيان نوسيبوو بةداخةوة مندالَةكانت لة ثرؤسةكانى ئةنفالدا وون بوون.
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ئةو ناجوامرييانة بةبةَلطةوة دةخةينة بةردةست، كة صدام حسني ئةلتكريتى ضؤن مةدالياى بة ثياوانى خؤى بةخشيوة و 
هانى ئةفسةرانى سوثاى داوة بؤ ملكةضى لةبةرامبةر فةرمانةكانى سةروو خؤيان و درندايةتى و توندوتيذى لةطةَل خةَلكى 

هةذاردا. 
نوسراوى سةرؤكايةتى كؤمار بؤ ديوانى سةرؤكايةتى ذمارة /أ/٥812/18 رَيكةوتى 10/ ت2 / 1٩88 

بؤ/ ديوانى سةرؤكايةتى 
بابةت / ثاداشت 

)نوط  بةخشينى  لةسةر  خوابيثارَيزى  وةرطريا..  ضةكدارةكان  هَيزة  طشتى  فةرماندةيي  سةرؤكايةتى  بةرَيز  رةزامةندى 
الشجاعة( مةدالياى ئازايةتى بةو ئةفسةرانةى ناوةكانيان ريزكراوة لةطةَل ثلةكانيان بؤهةريةكةيان.

لةكاتى ثرؤسةكانى  ثَينج  فةيلةقى  لة  ِراهَينان  بؤ  ئةركانى سوثا  فارس حسني جَيطرى سةرؤكى  نعمة  فةريق روكن   -
ئةنفال يةكةم 

ئةنفال  ثرؤسةكانى  كاتى  لة  كردنى  فةرماندةيي  هؤى  بة  ثَينج  فةيلةقى  فةرماندةي  زةرب  حممد  يونس  ركن  ليوا   -
هةشتةمء كؤتايى ئةنفال 

- هةظاَل ليوا عةبد سةملان حةمدى رازطرى لقى عموريةى سةربازى )فل/٥( كة رؤَل طرنطء بةرضاوى هةبووة لة ثرؤسةى 
ئةنفال هةشتةم )ئةنفال كؤتايى( دا. 

- عةميد روكن )صباح امساعيل فةرحان( فةرماندةي هَيزى 4٥، كة بةشداربووة لة ثرؤسةى ئةنفال هةشتةمدا.
تكاية بفةرموون بؤكارى ثَيويست.

فةريق روكن 
عةالئةدين كازم حةماد 

رازطرى طشتى فةرماندةيي طشتى هَيزة ضةكدارةكان.
 11/10

وَينةيةك بؤ / 
سةرؤكايةتى كؤمار ) ئةلسكرتري( تكاية بفرةموون بؤ بةدواداضون... لةطةَل رَيزدا. 

كؤمار  ئاراستةى سةرؤك  ديوانى سةرؤكايةتييةوة  لة  نوسراوَيكة  كة   )2( لةالثةِرة  )و(-  بِرطةى  بةَلطةنامةدا..  لةهةمان 
كراوة.. باس لةوة دةكات ئةو ئةفسةرانةى كة ناويان هاتووة بريتني لة حةوت ئةفسةرى ثلة بةرزى فةيلةقى يةك ء هةشت 
ئةفسةرى فةيلةقى ثَينجء سَى ئةفسةرى رازطر كة فةرماندةيى و ثَيشةوايةتى تيثةكانيان كردووة لة كةرتةكانى فةيلةقى 
يةكء ثَينجدا لة ثةالمارى هةشتةم وئةنفال كؤتايدا بةشدارييان كردووةو رؤَل بةرضاويان هةبووة، لةنيوان 28ى ئاب هةتا 
23ى ئةيلول 1٩88 خةآلتكراون بةبرى ٥000 ثَينج هةزار و بةخشينى كاتذمريَيكى دةستى كة وَينةى ) صدام حسني( 

لةسةرة.. 
ناوةكان بةم شَيوةية ريزبةند كراون :

فةيلةقى يةك :
1- عةميد روكن / عةبدول مةجيد عةباس وةهيب فةرماندةي فق مش /2

2عةميد روكن / عةبد عةون نيعمة مةنسور - فةرماندةي فق مش /24
3- عةميد روكن / ئيرباهيم خليل ئيرباهيم - فةرماندةي فق مش /37
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4- عةميد )ق خ( روكن / دورةيد مستةفا شاكر - فةرماندةي فق مش /40
٥- عةميد روكن / عةل ئةمحةد حممد صاحل - فةرماندةي فق مش /46

6- عةميد روكن / ناسر مةجيد تؤفيق - فةرماندةي فق مش /٥0
فةيلةقى ثَينج : 

7- ليوا )ق خ( روكن / عيسمةت سابر عومةر - فةرماندةي فق مش /4
8- عةميد روكن/ئةمري جاسم حةمؤ) ( - فةرماندةي تيثى ثيادةى حةوت فق مش /7
٩- عةميد روكن / عةبدول جةليل عةبدوحلةميد موحسني - فةرماندةي فق مش /2٩

10- ليوا روكن / حمةمةد تاهري تؤفيق - فةرماندةي فق مش /3٥
11- ليوا روكن / حةميد شاكر مةمحود - فةرماندةي فق مش /41
12- ليوا روكن / عةبدولئةمري عةلوان حسني - فةرماندةي هَيز/38

13- ليوا / ئةياد شةعبان رةمزى - فةرماندةي فق مش /42
14- عةميد روكن / قاسم صاحل حةسةن - فةرماندةي هَيزى )جحفل الدفاع الوطين / ٥(

ز- رَيزلَينانى هةظاآلنى )رازطر( رازطرى حزب لةناو سوثادا.. كة ناويان هاتووة برى )3000( سَى هةزار يان ثَى بةخشراوة 
لةطةَل كاتذمرييكى دةسيت كة وَينةى صدام حوسَينى لةسةرة.

يةكةم. هةظاَل عةميد حممد خةيرى حمةمةد )رازطر( رازطرى فةرماندةيي ) شعبةى شةرحبيلى سةربازى. لة تيثى 2٩. 
دووهةم. هةظاَل عةميد / عةل لةفتة حسني - رازطرى فةرماندةيي )شعبة خالد العسكرية( )فق / 2(

سَيهةم. هةظاَل عةميد روكن/ عةل صاحل حةمودى ئةلدورى - رازطرى فةرماندةيي ) شعبة موسى بن نصري العسكرية( 
)فق مش / 3٥(

بةناو خواى طةورةو ميهرةبان 
طةورةمان بةِرَيز فةرماندةي طشتى هَيزة ضةكدارةكان

بابةت / ِرَيزلَينان
ِرَيزلَينانى جةنطاوةرةكانى.. سةر بة يةكةكانى فةيلةقى يةك كة ثرؤسةى )ئةنفال يةك(يان  1- ليستى ثَيشنياركراوى 

جَيبةجَي كردووة و طةِراوةتةوة بؤمان بةنوسراوى )47٩6( زؤر نهَيين فةيلةق بةرزكراوةتةوة لة رؤذى )1٩88/4/12(.
2- كؤكراوةى ِرَيزلَينانةكان بةم شَيوةيةية :

أ - سةركردايةتى فةيلةقى يةك لةطةَل ئةو يةكانةى سوثا كة ثَيوةى ثابةندن ليستى ذمارة )1، 2(
وردةكارى          نوط شجاعة         ديارى

ئةفسةرةكان          3٩           67
ثلة بةنديةكان          ٩           8٩

كؤ              48           1٥6
ب - سةركردايةتى تيثى ثيادةى ضوار ليستى ذمارة )3، 4(

 وردةكارى         نوط شجاعة         ديارى
 ئةفسةرةكان          31           14٥
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موستةشارةكان         6           -
ثلة بةنديةكان          -           202
جةنطاوةرةكان         38           -

كؤ              7٥           347
ج- سةركردايةتى تيثى ثيادةى سى و سَي ليستى ذمارة )٥، 6(

 وردةكارى         نوط شجاعة         ديارى
 ئةفسةرةكان          61           112
موستةشارةكان          7           -

ثلة بةنديةكان          36           ٩٩
جةنطاوةرةكان          86           -

كؤ              1٩0           211
د- سةركردايةتى هَيزى )جحفل( ثارَيزطارى نيشتيمانى / 1 ليستى ذمارةكانى )7، 8(

 وردةكارى         نوط شجاعة         ديارى
 ئةفسةرةكان          11٥           1٩7

موستةشارةكان          1            -
ثلة بةنديةكان          22٥           220

جةنطاوةرةكان          ٩٥           -
كؤ              436          417

3- تَيكِراى ِرَيزلَينانى طشتى بةم شَيوةية :
 وردةكارى         نوط شجاعة         ديارى

 سةركردايةتى فةيلةقى يةك      48          1٥6
سةركردايةتى هَيزى ثيادةى ضوار    7٥          347

سةركردايةتى هَيزى ثيادةى سى و سَي  1٩0          211
سةركردايةتى هَيزى )جحفل( ثارَيزطارى نيشتيمانى / 1  436     417

كؤ              74٩          1131
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ليسيت ناوى ئةوجةنطاوةرانةى ثَيشنيازكراون بؤ بةخشينى )نوط شجاعة( لة يةكةكانى سةركردايةتى فةيلةقى 
ثَينجء فةيلةقى يةك 

قائمة بامسائهم املقاتلني املقرتح تكرميهم بنوط الشجاعة املنسوبني اىل فل/1

جؤرى بةخشنييةكةى سةربازى ناوى تةواو ثلة 

نوط شجاعة )مةدالياى ئازايةتى(قائد فق / 24عةبد عةون نيعمة مةنسورعةميد روكن )مش(
فل حمةمةد مستةفا ئيسماعيل1 عةميد )اس( الداخلى  االمن  شعبة 

 - ٥
نوط شجاعة )مةدالياى ئازايةتى(

نوط شجاعة )مةدالياى ئازايةتى(امر ل / 426سةالح داود عةبدوالعةقيد )مش(
عةبدورةمحان عةقيد )مدم( عةبدولقادر 

قةدو
امر ك م م / 78

نوط شجاعة )مةدالياى ئازايةتى(

فل حسني هةمزة خةليلموقةدةم )مش( الداخلى  االمن  شعبة 
٥

نوط شجاعة )مةدالياى ئازايةتى(

نوط شجاعة )مةدالياى ئازايةتى(امر ف 2 ل / 426 مةجيد حةميد سابررائيد )مش(
نوط شجاعة )مةدالياى ئازايةتى(امر ف 1 ل / 426 حازم حةمادى عبدوالبارنةقيب )مش(

نوط شجاعة )مةدالياى ئازايةتى(ف 2 ل / 426كازم عةبد جةبارملزمى يةك )مش(
نوط شجاعة )مةدالياى ئازايةتى(ف 2 ل / 426جومعة كةريم شةربدةملزمى يةك )مش(
نوط شجاعة )مةدالياى ئازايةتى(ف 2 ل / 426فةرحان عوبيد ملحةمملزمى يةك )مش(
نوط شجاعة )مةدالياى ئازايةتى(ف 1 ل / 426ئةمحةد خةليف عةوادملزمى يةك )مش(
نوط شجاعة )مةدالياى ئازايةتى(امر س مغ لعةبدولكةريم مةجيد عورةيبى ملزمى يةك )مش(

نوط شجاعة )مةدالياى ئازايةتى(س مغ ل / 426خةميس فةرحان حمةمةدملزم )مش( 
نوط شجاعة )مةدالياى ئازايةتى(ف 2 ل / 426سالةح خةلةف خةليفملزم )مش(
نوط شجاعة )مةدالياى ئازايةتى(ف 2 ل / 426لةتيف تامر جاسمملزم )مش(

نوط شجاعة )مةدالياى ئازايةتى(ف 2 ل / 426سةملان غةزبان حةسةن ملزم )مش( 
نوط شجاعة )مةدالياى ئازايةتى(ف 2 مغ ق / 24عةدنان رةشيد خورشيدملزم )مش( 
نوط شجاعة )مةدالياى ئازايةتى(س مغ ل / 426رياز عةبد عةلملزم )مش(
نوط شجاعة )مةدالياى ئازايةتى( ف 1 مغ فق / 24 تارق عومةر رةشيدملزم )مش(
نوط شجاعة )مةدالياى ئازايةتى(فةوجى ديفاع وطنى / 4نةوزاد ئةنوةر بيتواتةموستةشار
حمةمةد موستةشار ئةمحةد  لةتيف 

زيبارى

فةوجى ديفاع وطنى / 1
نوط شجاعة )مةدالياى ئازايةتى(

1. عةميدي ئيستخبارات حمةمةد مستةفا ئيسماعيل، جَيطري فةرماندةي فةيلةقي ثَينجةم و ئةفسةر لة هؤبةي ئةمين ناوخؤي فةيلةق، بةشداري قؤناغى ئةنفالي )5، 6، 7، 
8(ي كردووة، لةاليةن )دادطاي باآلي تاوانةكاني ئرَياق(ةوة، بةهؤي بةشداريكردني لة تاوانى ئةنفالدا، فةرماني دةستطريكردني ذمارة )53(ي بؤ دةرضووةو، لة ليسيت ناوي 

داواكراوةكانداية 
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جؤرى بةخشنييةكةى سةربازى ناوى تةواو ثلة 

/ مةمحود حةمة رةسولموستةشار وطنى  ديفاع  فةوجى 

26
نوط شجاعة )مةدالياى ئازايةتى(

/ عةبا حاجى ئاغا سةرسيانموستةشار وطنى  ديفاع  فةوجى 

66
نوط شجاعة )مةدالياى ئازايةتى(

/ سةليم مامةند رةسول ئاغاموستةشار وطنى  ديفاع  فةوجى 

٩8
نوط شجاعة )مةدالياى ئازايةتى(

/ جةمال خزر خاليدموستةشار وطنى  ديفاع  فةوجى 

110
نوط شجاعة )مةدالياى ئازايةتى(

/ عةباس بايز بالو ئاغا موستةشار وطنى  ديفاع  فةوجى 

٩1
نوط شجاعة )مةدالياى ئازايةتى(

وطنى عومةر بابةكر سةليمموستةشار ديفاع  فةوجى 

114/
نوط شجاعة )مةدالياى ئازايةتى(

/ حمةمةد عةل رةسولموستةشار وطنى  ديفاع  فةوجى 

148
نوط شجاعة )مةدالياى ئازايةتى(

/ حسني حمةمةد عومسانموستةشار وطنى  ديفاع  فةوجى 

17٥
نوط شجاعة )مةدالياى ئازايةتى(

وطنى بابةكر وسو حمةمةدموستةشار ديفاع  فةوجى 

112/
نوط شجاعة )مةدالياى ئازايةتى(

و حمةمةد كانةبى بالو ئاغاجةنطاوةر  د  ف  مستشار  معاون 

147 /
نوط شجاعة )مةدالياى ئازايةتى(

نوط شجاعة )مةدالياى ئازايةتى(امر مدرسة املدفعية عامر شيت حةسةن ليوا )م د م( 
الداخلي م غ دعةم – عةميدى روكن )درع(  االمن  شعبة 

)فل( 1 
نوط شجاعة )مةدالياى ئازايةتى(

نوط شجاعة )مةدالياى ئازايةتى( )ض ر ه ع فل (  نيزامةدين مةمحود عةميد )ه ع( 
نوط شجاعة )مةدالياى ئازايةتى(امر القوات االول رافع حةمدون زةنون عةميد )ثيادة( 

نوط شجاعة )مةدالياى ئازايةتى( )ش ر 2 ع ش أ د فل( 1 فايةق عيزةدين حةمودى عةميد روكن )ثيادة( 
نوط شجاعة )مةدالياى ئازايةتى(مدرسة مدم عةل شانى عودة عةقيد )مد م( 
نوط شجاعة )مةدالياى ئازايةتى( )امر مد م فق ( 23 عةل عةبد غةزال عةقيد )مد م( 

نوط شجاعة )مةدالياى ئازايةتى( )مدير امن السليمانية( حاتةم عةبدولكةريم خةماس عةقيدى ئاسايش 
نوط شجاعة )مةدالياى ئازايةتى( )مستخدم يف ح أ د فل( 1 ئةجمةد فةحتى حةسةن عةقيد )م ف( 
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جؤرى بةخشنييةكةى سةربازى ناوى تةواو ثلة 

نوط شجاعة )مةدالياى ئازايةتى( )ض ر 2 أ س ش أ د فل( 1 عاسم مةهدى رةشيد عةقيد روكن )مد م( 
نوط شجاعة )مةدالياى ئازايةتى( )أمر ج ط ج( 1 ئيسماعيل سةعيد فارس عةقيد روكنى فرؤكةوان 

نوط شجاعة )مةدالياى ئازايةتى( )مستخدم يف ح أ د فل( 1 ئةمحةد عةبد خةلةف موقةدةم روكن )درع( 
نوط شجاعة )مةدالياى ئازايةتى()مستخدم يف ح أ د فل( 1 ئةمحةد كامل عةبود موقةدةم )م ف( 
)ف ر 3 أ س ش أ د فل( نةزهان خةليل ئيرباهيم موقةدةم )ثيادة(

1
نوط شجاعة )مةدالياى ئازايةتى(

فيتنة موقةدةمى فرؤكةوان  رةشيد  ئةمحةد 

مةعازيدى 

)س 2 ط ج ( 1
نوط شجاعة )مةدالياى ئازايةتى(

نوط شجاعة )مةدالياى ئازايةتى()ج ط ج( 1عةبدرةزاق ئيرباهيم عةبدرةزاقموقةدةمى فرؤكةوان 
نوط شجاعة )مةدالياى ئازايةتى( )ج ط ج( 1 خضري عيسا مقدم فرؤكةوان 

نوط شجاعة )مةدالياى ئازايةتى( )ج ط ج( 1 جنم عبدالرضا عبداواحيد موقةدةمى فرؤكةوان 
نوط شجاعة )مةدالياى ئازايةتى( )امرية موقع السليمانية( زةيد خةلةف بريسم موقةدةم )ثيادة( 

الواجبات حمةمةد حسني شةراد موقةدةم )درع(  )سرية   

الاصة فل(1 
نوط شجاعة )مةدالياى ئازايةتى(

نوط شجاعة )مةدالياى ئازايةتى( )ج ط ج( 1 عةمران كازم هندى رائيدى فرؤكةوان
نوط شجاعة )مةدالياى ئازايةتى( )ج ط ج( 1 ئةنوةر حةمةد ئةمني رائيدى فرؤكةوان 
نوط شجاعة )مةدالياى ئازايةتى( )ج ط ج( 1  عةبدولباست ئيرباهيم ياسني رائيدى فرؤكةوان 

 )أ س س ح قائد عملية فةواز هاشم ئةمحةد نةقيب )ثيادة(

االنفال( 
نوط شجاعة )مةدالياى ئازايةتى(

نوط شجاعة )مةدالياى ئازايةتى( )س ح السيد ر أ ج( مزاحم سال حممد ملزمى يةك )ثيادة( 
نوط شجاعة )مةدالياى ئازايةتى( )ج ط ج( 1 خةلةف حسني عةالوى ملزمى يةكةمى فرؤكةوان 
نوط شجاعة )مةدالياى ئازايةتى( )ج ط ج( 1 ئيلهام عون رفيق يونس ملزمى يةكةمى فرؤكةوان 
نوط شجاعة )مةدالياى ئازايةتى( )ج ط ج( 1 خالد عبدلعزيز عبداللة ملزمى يةكةمى فرؤكةوان 
نوط شجاعة )مةدالياى ئازايةتى( )ج ط ج( 1 ئةمحةد ئيرباهيم ئةمحةد ملزمى يةكةمى فرؤكةوان 
نوط شجاعة )مةدالياى ئازايةتى( )ج ط ج( 1 سال فةحتى حةسةن ملزمى يةكةمى فرؤكةوان 
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بؤ / ديوانى سةرؤكايةتى
بابةت / ِرَيزلَينان

كة  جةنطاوةرةركامنان  بةخشينى  بؤ  بيثارَيزَى  خوا  بةدةستهَينا  ضةكدارةكامنان  هَيزة  ثَيشةواى  فةرماندة  سةرؤكى  رةزامةندى 
ناويان لةخوارةوة هاتووة لةطةَل يةكةكانيان بة ثَيدانى )نوط شجاعة( بؤ هةريةكَيكيان بةهؤى بةشداريكردنيان لة ثرؤسةى ئةنفال 

يةك لة كةرتى فةيلةقى ثَينج لة ماوةى )1988/2/24( هةتا )1988/3/5(.
1- موستةشار - نةوزاد ئةدوةر بيتواتة – فةوجى ثارَيزطارى نيشتيمانى / 4

2- موستةشار - لةتيف ئةمحةد حمةمةد زَيبارى – فةوجى ثارَيزطارى نيشتيمانى / 1
3- موستةشار - مةمحود حةمة رةسول – فةوجى ثارَيزطارى نيشتيمانى / 26

4- موستةشار - عةباس حاجي ئاغا سةرسيان – فةوجى ثارَيزطارى نيشتيمانى / 66
٥- موستةشار - سةليم مامةند رةسول ئاغا – فةوجى ثارَيزطارى نيشتيمانى / ٩8

6- موستةشار - جةمال خزر خاليد دوبةردانى – فةوجى ثارَيزطارى نيشتيمانى / 110
7- موستةشار - عةباس بايز بالوئاغا – فةوجى ثارَيزطارى نيشتيمانى / ٩1

8- موستةشار - عومةر بابةكر سةليم – فةوجى ثارَيزطارى نيشتيمانى / 114
٩- موستةشار - حمةمةد عةل رةسول – فةوجى ثارَيزطارى نيشتيمانى / 148

10- موستةشار - حةسةن حمةمةد عومسان – فةوجى ثارَيزطارى نيشتيمانى / 17٥
11- موستةشار - بابةكر وسو حمةمةد – فةوجى ثارَيزطارى نيشتيمانى / 112

12- جةنطاوةر / حمةمةد كانةبى بالوئاغا – ياريدةدةرى موستشارى فةوجى / 147 ديفاع الوطنى

                                                                                              فةريق روكن
                                                                                               عةالئةدين كازم حةماد

                                                                                                    رازطرى ثَيشةوايةتى طشتى هَيزة ضةكدارةكان

ئةنفالء ثاداشيت جاش
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   د- سةركردايةتى هَيزى )جحفل( ثارَيزطارى نيشتيمانى / 1 ليستى ذمارةكانى )7، 8(

 وردةكارى         نوط شجاعة         ديارى
 ئةفسةرةكان          11٥           1٩7

موستةشارةكان          1            -
ثلة بةنديةكان         22٥           220

جةنطاوةرةكان         ٩٥            -
كؤ             436           417

3- تَيكِراى ِرَيزلَينانى طشتى بةم شَيوةية :

 وردةكارى                   نوط شجاعة      ديارى
 سةركردايةتى فةيلةقى يةك                48        1٥6

سةركردايةتى هَيزى ثيادةى ضوار              7٥        347
سةركردايةتى هَيزى ثيادةى سى و سَي            1٩0        211

سةركردايةتى هَيزى )جحفل( ثارَيزطارى نيشتيمانى / 1       436        417
كؤ                        74٩       1131

طةورةم سةركردةى بةِرَيزى ثَيشةواى هةموو هَيزة ضةكدارةكان

بابةت / ِرَيزلَينان

3- ليستى ثَيشنيازكراوى ِرَيزلَينانى جةنطاوةرةكانى سةر بة يةكةكانى كة ثرؤسةى ئةنفال يةكى جَيبةجَي كردوة لة 
فةيلةقى يةك وة طةِراوةتةوة بؤمان بة نوسراوى فةيلةق بةرزكراوةتةوة زؤر نهَينية )47٩6(لة )1٩88/4/12(.

4- كؤكؤاوةى ِرَيزلَينانةكان بةم شَيوةيةية :

ت - سةركردايةتى فةيلةقى يةك وة ئةو يةكانةى ثَيوةى ثابةندن ليستى ذمارة )1، 2(

وردةكارى          نوط شجاعة         ديارى
ئةفسةرةكان          3٩           67
ثلة بةنديةكان          ٩           8٩

كؤ             48           1٥6

ث - سةركردايةتى تيثى ثيادةى ضوار ليستى ذمارة )3، 4(

 وردةكارى         نوط شجاعة         ديارى
 ئةفسةرةكان          31           14٥
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موستةشارةكان         6           -
ثلة بةنديةكان          -           202
جةنطاوةرةكان         38           -

كؤ             7٥           347

ج- سةركردايةتى تيثى ثيادةى سى و سَي ليستى ذمارة )٥، 6(

 وردةكارى         نوط شجاعة         ديارى
 ئةفسةرةكان          61           112
موستةشارةكان          7           -

ثلة بةنديةكان          36           ٩٩
جةنطاوةرةكان         86           -

كؤ             1٩0           211

ليستَيك بة ناوى ئةو جةنطاوةرانةى ثَيشنيازكراوة بةخشينى )نوط شجاعة( ثابةندن بة يةكةكانى سةركردايةتى فةيلةقى 
ثَينج

جؤرى ريز لَينانيةكةناوثلة

نوط شجاعةقائد فق / 24عةبد عةون نيعمة مةنسورعةميد روكن )مش(
نوط شجاعةشعبة االمن الداخلى فل ٥حممةمةد مستةفا ئيسماعيلعةميد )اس(
نوط شجاعةامر ل / 426سةالح داود عةبدوالعةقيد )مش(
نوط شجاعةامر ك م م / 78عةبدولقادر عةبدورةمحان قةدوعةقيد )مدم(

نوط شجاعةشعبة االمن الداخلى فل ٥حسني هةمزة خةليلموقةدةم )مش(
نوط شجاعةامر ف 2 لمةجيد حةميد سابررائيد )مش(

نوط شجاعةامر ف 1 ل / 426حازم حةمادى عبدوالبارنةقيب )مش(
نوط شجاعةف 2 ل / 426كازم عةبد جةبارملزمى يةك )مش(
نوط شجاعةف 2 ل / 426جومعة كةريم شةربدةملزمى يةك )مش(
نوط شجاعةف 2 ل / 426فةرحان عوبيد ملحةمملزمى يةك )مش(
نوط شجاعةف 1 ل / 426ئةمحةد خةليف عةوادملزمى يةك )مش(
نوط شجاعةامر س مغ لعةبدولكةريم مةجيدملزمى يةك )مش(

نوط شجاعةس مغ ل / 426خةميس فةرحان حمةمةدملزم )مش(
نوط شجاعةف 2 ل / 426سالةح خةلةف خةليفملزم )مش(
نوط شجاعةف 2 ل / 426لةتيف تامر جاسمملزم )مش(
نوط شجاعةف 2 ل / 426سةملان غةزبان حةسةنملزم )مش(
نوط شجاعةف 2 مغ ق / 24عةدنان رةشيد خورشيدملزم )مش(
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جؤرى ريز لَينانيةكةناوثلة

نوط شجاعةس مغ ل / 426رياز عةبد عةلملزم )مش(
نوط شجاعةف 1 مغ فق / 24تارق عومةر رةشيدملزم )مش(
نوط شجاعةموستةشار - ف د و / 4نةوزاد ئةنوةر بيتواتةموستةشار
نوط شجاعةموستشار ف د و / 1لةتيف ئةمحةد حمةمةد زيبارىموستةشار
نوط شجاعةموستشار - ف د و / 26مةمحود حةمة رةسولموستةشار
نوط شجاعةموستشار - ف د و / 66عةبا حاجى ئاغا سةرسيانموستةشار
نوط شجاعةموستشار - ف د و / ٩8سةليم مامةند رةسول ئاغاموستةشار

نوط شجاعةموستشار - ف د و / 110جةمال خدر خاليد
نوط شجاعةموستشار - ف د و / ٩1عةباس بايز بالو ئاغامستشار
نوط شجاعةموستشار - ف د و / 114عومةر بابةكر سةليممستشار
نوط شجاعةموستشار- ف د و / 148حمةمةد عةل رةسولمستشار
نوط شجاعةمستشار ف د و / 17٥حسني حمةمةد عومسانمستشار
نوط شجاعةمستشار ف د و / 112بابةكر وسو حمةمةدمستشار

نوط شجاعةمعاون مستشار ف د و/ 147حمةمةد كانةبى بالو ئاغاجةنطاوةر
نوط شجاعةامر مدرسة املدفعية- عامر شيت حةسةنليوا )مد م(

نوط شجاعةشعبة االمن الداخلي )فل( 1عةل عةزيز غدعةمعةميدى روكن )درع(
نوط شجاعة)ض ر ه ع فل ( 1نيزامةدين مةمحودعةميد )ه ع( -
نوط شجاعةفةرماندةى هَيزى يةك امر القوات االولرافع حةمدون زةنونعةميد )ثيادة(

نوط شجاعة)ش ر 2 ع ش أ د فل(فايةق عيزةدين حةمودىعةميد روكن )ثيادة(
نوط شجاعةمدرسة مدمعةل شانى عودةعةقيد )مد م(
نوط شجاعة)امر مد م فق ( 23عةل عةبد غةزالعةقيد )مد م(

نوط شجاعة)مدير امن السليمانية(حاتةم عةبدولكةريم خةماس(عةقيد )ئاسايش(
نوط شجاعة)مستخدم يف ح أ د فل( 1ئةجمد فتحى حسنعةقيد )م ف(

نوط شجاعة)ض ر 2 أ س ش أ د فل( 1عاسم مةهدى رةشيدعةقيد روكن )مد م(
نوط شجاعة)أمر ج ط ج( 1ئيسماعيل سةعيد فارسعةقيد روكنى فرؤكةوان
نوط شجاعة)مستخدم يف ح أ د فل( 1ئةمحةد عةبد خةلةفموقةدةم روكن )درع(

نوط شجاعةمستخدم يف ح أ د فل( 1ئةمحةد كامل عةبود )موقةدةم )م ف(
نوط شجاعة)يف ر 3 أ س ش أ د فل( 1نةزهان خةليل ئيرباهيمموقةدةم )ثيادة(

نوط شجاعة)س 2 ط ج ( 1ئةمحةد رةشيد فيتنة مةعازيدىموقةدةمى فرؤكةوان
نوط شجاعة)ج ط ج( 1عةبدرةزاق ئيرباهيم عةبدرةزاقموقةدةمى فرؤكةوان
نوط شجاعة)ج ط ج( 1خزير عيسا جةوادموقةدةمى فرؤكةوان

نوط شجاعةواحيد - )ج ط ج( 1نةجم عةبدرةزا عةبدموقةدةمى فرؤكةوان 
نوط شجاعة)امرية موقع السليمانية(زةيد خةلةف بريسمموقةدةم )ثيادة(
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جؤرى ريز لَينانيةكةناوثلة

نوط شجاعة)سرية الواجبات الاصة فل(1حمةمةد حسني شةرادحمةمةد حسني شةراد
نوط شجاعة)ج ط ج( 1عةمران كازم هندىرائيدى فرؤكةوان
نوط شجاعة)ج ط ج( 1ئةنوةر حةمةد ئةمنيرائيدى فرؤكةوان
نوط شجاعة)ج ط ج( 1عةبدولباست ئيرباهيم ياسنيرائيدى فرؤكةوان

نوط شجاعة)أ س س ح قائد عملية االنفال(فةواز هاشم ئةمحةد(نةقيب )ثيادة(
نوط شجاعة)س ح السيد ر أ ج(مزاحم سال حمةمةدملزمى يةك )ثيادة(

نوط شجاعة)ج ط ج( 1خةلةف حسني عةالوى 1ملزمى يةكةمى فرؤكةوان
نوط شجاعة)ج ط ج( 1ئيلهام عةون رةفيق يونسملزمى يةكةمى فرؤكةوان
نوط شجاعة)ج ط ج( 1خاليد عةبدلعةزيز عةبدوالملزمى يةكةمى فرؤكةوان
نوط شجاعة)ج ط ج( 1ئةمحةد ئيرباهيم ئةمحةدملزمى يةكةمى فرؤكةوان
نوط شجاعة)ج ط ج( 1سال فةحتى حةسةنملزمى يةكةمى فرؤكةوان

نوط شجاعةج ط ج /1شوجاع ياس رومىملزمى يةكى فرؤكةوان
نوط شجاعةج ط ج /1ئةمحةد عابد داودملزمى يةكى فرؤكةوان
نوط شجاعةج ط ج /1حمةمةد خةزعةل فةيسةلملزمى يةكى فرؤكةوان
نوط شجاعةج ط ج /1قيس حبيب مستةفاملزمى يةكى فرؤكةوان
نوط شجاعةج ط ج /1شلل رشيد عطيةملزمى يةكى فرؤكةوان
نوط شجاعة ج ط ج /1عبدلكريم جدعان عليملزمى يةكى فرؤكةوان
نوط شجاعةج ط ج /1ئةسكةندةر ئيرباهيم مجعةملزمى يةكى فرؤكةوان
نوط شجاعةج ط ج /1رةمةزان موتلك ئةمحةدملزمى يةكى فرؤكةوان

نوط شجاعةمن محاية قائد عملية االنفالامني حممد محيدملزم
نوط شجاعة)ن ض( غامن خضر شاهني)ن ض(
نوط شجاعةمن محاية قائد عملية االنفال نيعمة داود مةرقةس)ن ض(
نوط شجاعةمن محاية قائد عملية االنفالحسني عليوى عوبد)ن ض(
نوط شجاعةمن محاية قائد عملية االنفالحمةمةد ئيرباهيم حاميد)ن ض(
نوط شجاعةمن محاية قائد عملية االنفال يوسف ئةعكوب وةكاع)ن ض(
نوط شجاعةمن محاية السيد ر أ ج زارى دةحام ئةمحةد)ن ض(
نوط شجاعةمن محاية السيد ر أ جحممد خضري حديد)ن ض(
نوط شجاعةمن محاية السيد ر أ ج عةبدالكريم نعيم جرجيس)ن ض(
نوط شجاعةمن محاية السيد ر أ جمةمحود ساحل قةدورى)ن ض(
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ليستَيك بة ناوى ئةو جةنطاوةرانةى كة ثَيشنياز كراوة بة ِرَيزلَينانيان بة ديارى ثابةندبونيان بة بارةطاى فةيلةقى يةك

يةكةناوى سيانىثلةذمارة
جؤرى 
ِرَيزلَينان

ديارىامر مدرسة مدمعامر شيت حسنيليوا1.

ديارىمستخدم يف ش أ دفل 1قاسم امحد حممدعةميد )كارطريَِى(2.

ديارىمستخدم يف ش أ دفل 1مؤيد حممد امحدعةميد3.

ديارىش أد فل 1على عزيز الغدممعةميد روكن )درع(4.

ديارىش أد فل 1عبدالسالم عبدالرضا مهدىعةميد روكن )أس(٥.

ديارىث ن فل 1ثابت عبداحلميد حييىعةميد )ت ن(6.

ديارىه أ ك فل 1حممد عزيز سعيدعةميد )ه أ ك(7.

ديارىمخ فل 1صباح عبيد عبدالعزيزعةميد )مخ(8.

ديارىمخ فل 1فوزى محيد محودىعةميد )مخ(٩.
ديارىأمرية طبابة فل 1زهري يوسف حممودعةميد )ثزيشك(10.
ديارىك مخ فل 1عبداهلل امحد حممدعةقيد )مخ(11.
ديارىش أ د فل 1امري امحد حممدعةقيد )مخ(12.
ديارىج ط ج / 1رياض حممد عبدالسعدىعةقيد )فِرؤكةوان(13.
ديارىش أ د فل 1ياوز عمر عادلعةقيد )كارطريَِى(14.
ديارىج ط ج / 1امساعيل سعيد فارسعةقيد روكنى فِرؤكةوان1٥.
ديارىش أ د فل 1موفق رشيد توفيقعةقيد روكن )مدم(16.
ديارىج ط ج / 1جنم عبدالرضا عبدالواحدموقةدةمى فِرؤكةوان17.
ديارىج ط ج / 1عبدالرزاق ابراهيم عبدالرزاقموقةدةمى فِرؤكةوان18.
ديارىج ط ج / 1خضري عيسى جوادموقةدةمى فِرؤكةوان1٩.
ديارىج ط ج / 1امحد رشيد فتنه املعاضدىموقةدةمى فِرؤكةوان20.
ديارىج ط ج / 1حممد فوزى حسن حممودموقةدةمى فِرؤكةوان21.
ديارىج ط ج / 1ادريس ابراهيم حممدرائيدى فِرؤكةوان22.
ديارىج ط ج / 1فريق حممد طوانرائيدى فِرؤكةوان23.
ديارىج ط ج / 1مهدى على حسنرائيدى فِرؤكةوان24.
ديارىج ط ج / 1عبداحلميد فرحان عبداحلميدرائيدى فِرؤكةوان2٥.
ديارىت ن فل 1غازى جمبل خلفرائيد )تن(26.
ديارىالسرب / 2عمران كاظم هندىرائيدى فِرؤكةوان27.
ديارىالسرب / 4انور محد امنيرائيدى فِرؤكةوان28.
ديارىالسرب / 30يونس صاحل سلمانرائيدى فِرؤكةوان2٩.
ديارىأمر س ح قائد عملية االنفالفواز هاشم امحدنةقيب )ثيادة(30.
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يةكةناوى سيانىثلةذمارة
جؤرى 
ِرَيزلَينان

ديارىش أ د فل 1خليل ابراهيم سليماننةقيب )ثيادة(31.

ديارىش أ د فل 1ليث فاضل طاهرنةقيب )ثيادة(32.

ديارىج ط ج / 1خلف طويد فرحاننةقيب )ئةندازيار(33.

ديارىالسرب / 2غالب شايع زيارهنةقيب )فِرؤكةوان(34.

ديارىالسرب / 2صباح على حسننةقيب )فِرؤكةوان(3٥.

ديارىالسرب / 2وعد حممد علىنةقيب )اسلحة(36.

ديارىج ط ج / 1ابراهيم صاحل عزاوىنةقيب )ئةندازيار(37.

ديارىالسرب / 4على صاحل حممدنةقيب )ئةندازيار(38.

ديارىالسرب / 41خلف حسني عالوىملزمى يةك )فِرؤكةوان(3٩.

ديارىش أ د فل 1موحان ابراهيم عبداحلمدملزمى يةك )ثيادة(40.

ديارىش أ د فل 1هالل امحد جاسمملزمى يةك )أ س(41.

ديارىمستخدم يف ش أ د فل 1نشوان عبدالكريم محدونملزمى يةك )م ف(42.

ديارىالسرب / 41كريم ياسني زيدانملزمى يةك )فِرؤكةوان(43.

ديارىالسرب / 41على حسني سلمانملزمى يةك )فِرؤكةوان(44.

ديارىالسرب / 21امانج فاضل خضرملزمى يةك )فِرؤكةوان(4٥.

ديارىالسرب / 106حسني على عبداهللملزمى يةك )فِرؤكةوان(46.

ديارىالسرب / 2طه حممد امحدملزمى يةك )فِرؤكةوان(47.

ديارىالسرب / 106ليث عبدالعزيز عبداهللملزمى يةك )فِرؤكةوان(48.

ديارىالسرب / 41فارس ابراهيم رشيدملزمى يةك )فِرؤكةوان(4٩.

ديارىالسرب / 4محيد منصور خليلملزمى يةك )فِرؤكةوان(٥0.

ديارىالسرب / 4ضياء جعفر راضىملزمى يةك )فِرؤكةوان(٥1.

ديارىج ط ج / 1امنار حممد امحدملزمى يةك )فِرؤكةوان(٥2.

ديارىالسرب / 4سعد عبدالرمحن سعيدملزمى يةك )فِرؤكةوان(٥3.

ديارىالسرب / 2طه فتحى صاحلملزمى يةك )فِرؤكةوان(٥4.

ديارىالسرب / 2امحد سلمان زنادملزمى يةك )فِرؤكةوان(٥٥.

ديارىالسرب / 30سعد امحد قاسمملزمى يةك )فِرؤكةوان(٥6.

ديارىش أ د فل 1طالب حممد جوادملزم )ثيادة(٥7.

ديارىش أ د فل 1ابراهيم خليل ياسنيملزم )أ س(٥8.

ديارىمستخدم يف ش أ د فل 1خزعل سحاب حممدملزم )مخ(٥٩.

ديارىمستخدم يف ش أ د فل 1حممد عباس سريحملزم )مخ(60.

ديارىالسرب / 2عدى حامت لفتهملزم )فِرؤكةوان(61.

ديارىالسرب / 2خالد مال اهلل مردانملزم )فِرؤكةوان(62.

ديارىالسرب / 2فاضل عباس حمسنملزم )فِرؤكةوان(63.



259

ئةنفالستان -  ذمارة )11 -12(          

يةكةناوى سيانىثلةذمارة
جؤرى 
ِرَيزلَينان

ديارىالسرب / 2عماد عباس حسنملزم )فِرؤكةوان(64.

ديارىالسرب / 2عماد شلبى حممدملزم )فِرؤكةوان(6٥.

ديارىالسرب / 4رضوان غازى امحدملزم )فِرؤكةوان(66.

ديارىالسرب / 7حسام ابراهيم عبودملزم )فِرؤكةوان(67.

ديارىسرية محاية قائد عملية االنفالغامن خضر شاهنيجَيطرى ئةفسةر )ن ض(68.

ديارىسرية محاية قائد عملية االنفالنعمة داود مرقصجَيطرى ئةفسةر )ن ض(6٩.

ديارىسرية محاية قائد عملية االنفالحسني عليوى عبيدجَيطرى ئةفسةر )ن ض(70.

ديارىسرية محاية قائد عملية االنفالحممد ابراهيم حامدجَيطرى ئةفسةر )ن ض(71.

ديارىسرية محاية قائد عملية االنفاليوسف اعكوب وكاعجَيطرى ئةفسةر )ن ض(72.

ديارىسرية محاية قائد عملية االنفالناخوَينرَيتةوةجَيطرى ئةفسةر )ن ض(73.

ديارىسرية محاية قائد عملية االنفالحسني حلو حسونجَيطرى ئةفسةر )ن ض(74.

ديارىسرية محاية قائد عملية االنفالحمسن مطلك صاحلجَيطرى ئةفسةر )ن ض(7٥.

ديارىش أ د فل 1على مزهر ناجىجَيطرى ئةفسةر )ن ض(76.

ديارىش أ د فل 1نصري طه امساعيلجَيطرى ئةفسةر )ن ض(77.

ديارىسرية محاية قائد عملية االنفالعلى هاشم محزهجَيطرى ئةفسةر )ن ض(78.

ديارىسرية محاية قائد عملية االنفالسلطان زيبان بريججَيطرى ئةفسةر )ن ض(7٩.

ديارىش أ د فل 1ابراهيم جنم عبداهللجَيطرى ئةفسةر )ن ض(80.

ديارىالسرب / 2حممد حسني كصارجَيطرى ئةفسةر )ن ض(81.

ديارىالسرب / 2الزم عيدان بريسمجَيطرى ئةفسةر )ن ض(82.

ديارىالسرب / 2عبداحلسني زياد عبودجَيطرى ئةفسةر )ن ض(83.

ديارىش أ د فل 1مجال سليم مكىجَيطرى ئةفسةر )ن ض(84.

ديارىالسرب / 2جواد كاظم عبدجَيطرى ئةفسةر )ن ض(8٥.

ديارىالسرب / 2جاسم سلطان مريبيججَيطرى ئةفسةر )ن ض(86.

ديارىالسرب / 2عبدالواحد كاظم محادىجَيطرى ئةفسةر )ن ض(87.

ديارىالسرب / 2امحد حسني عبداهللجَيطرى ئةفسةر )ن ض(88.

ديارىسرية محاية قائد عملية االنفالامحد حممد عبداهللسةرؤكى عةريفةكان )رع(8٩.

ديارىسرية محاية قائد عملية االنفالسبيل سامل زيدانسةرؤكى عةريفةكان )رع(٩0.

ديارىسرية محاية قائد عملية االنفالعبدالواحد مارزينا توماسةرؤكى عةريفةكان )رع(٩1.

ديارىالسرب / 2عواد امساعيل عوادسةرؤكى عةريفةكان )رع(٩2.

ديارىمدرسة ظباط املدفعيةمهدى رضا كاظمسةرؤكى عةريفةكان )رع(٩3.

ديارىسرية محاية قائد عملية االنفالعزيز يلدا متىسةرؤكى عةريفةكان )رع(٩4.

ديارىش أ د فل 1خليل ابراهيم عبوشسةرؤكى عةريفةكان )رع(٩٥.

ديارىش أ د فل 1داود سليم عبدعةريف٩6.
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ديارىسرية محاية قائد عملية االنفالخالد خضر علىعةريف٩7.

ديارىسرية محاية قائد عملية االنفالحممد على جنرسعةريف٩8.

ديارىسرية محاية قائد عملية االنفالجميد مصطفى زيدانعةريف٩٩.
ديارىسرية محاية قائد عملية االنفالمرقص رزقو مرقصعةريف100.
ديارىسرية محاية قائد عملية االنفالحممد يونس امحدعةريف101.
ديارىسرية محاية قائد عملية االنفالجاسم حصو علىعةريف102.
ديارىسرية محاية قائد عملية االنفالشباب محد حسوانعةريف103.
ديارىسرية محاية قائد عملية االنفالميسر عبداجلبار فاضلعةريف104.
ديارىسرية محاية قائد عملية االنفالخضريى خلف صابرعةريف10٥.
ديارىمدرسة ظباط املدفعيةعبداهلل حممد ابراهيمعةريف106.
ديارىسرية محاية قائد عملية االنفالرعد امحد عبدالوهابعةريف107.
ديارىسرية محاية قائد عملية االنفالعبداملسحن فتحىعةريف108.
ديارىسرية محاية قائد عملية االنفالحممد امحد سلومجَيطرى عةريف )ن ع(10٩.
ديارىسرية محاية قائد عملية االنفالعادل شكر حممودجَيطرى عةريف )ن ع(110.
ديارىسرية محاية قائد عملية االنفالثامر شكر جاسمجَيطرى عةريف )ن ع(111.
ديارىسرية محاية قائد عملية االنفالخلف حسن عرموطجَيطرى عةريف )ن ع(112.
ديارىسرية محاية قائد عملية االنفالناصر زكو كوركيسجَيطرى عةريف )ن ع(113.
ديارىسرية محاية قائد عملية االنفالعبدالكريم كاظم جاسمجَيطرى عةريف )ن ع(114.
ديارىسرية محاية قائد عملية االنفالبشار داود مرقصجَيطرى عةريف )ن ع(11٥.
ديارىسرية محاية قائد عملية االنفالعباس فاضل نايفجَيطرى عةريف )ن ع(116.
ديارىسرية محاية قائد عملية االنفالحسني على امحدجَيطرى عةريف )ن ع(117.
ديارىسرية محاية قائد عملية االنفالسريوان مشو امساعيلجَيطرى عةريف )ن ع(118.
ديارىسرية محاية قائد عملية االنفالدريد امحد صاحلجَيطرى عةريف )ن ع(11٩.
ديارىسرية محاية قائد عملية االنفالمهدى صاحل عبيدجَيطرى عةريف )ن ع(120.
ديارىسرية محاية قائد عملية االنفالحممد على حسنيجَيطرى عةريف )ن ع(121.
ديارىسرية محاية قائد عملية االنفالعلى حسن حممودجَيطرى عةريف )ن ع(122.
ديارىسرية محاية قائد عملية االنفالحممد جرب محادىجَيطرى عةريف )ن ع(123.
ديارىسرية محاية قائد عملية االنفالنوفل جياد حامدجَيطرى عةريف )ن ع(124.
ديارىسرية محاية قائد عملية االنفالعباس طه صاحلجَيطرى عةريف )ن ع(12٥.
ديارىسرية محاية قائد عملية االنفالعبداهلل حسن فتاحجَيطرى عةريف )ن ع(126.
ديارىسرية محاية قائد عملية االنفالبالل رحيل غزالجَيطرى عةريف )ن ع(127.
ديارىسرية محاية قائد عملية االنفالحممد امحد عبداهللجَيطرى عةريف )ن ع(128.
ديارىسرية محاية قائد عملية االنفالاحسان خليل محودىجَيطرى عةريف )ن ع(12٩.
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ديارىش أ د فل 1نادر عبد خريوجَيطرى عةريف )ن ع(130.

ديارىش أ د فل 1فاضل فيصل امحدسةربازى يةكةم )ج أول(131.

ديارىش أ د فل 1مظهر مزهر فهمىسةربازى يةكةم )ج أول(132.

ديارىش أ د فل 1هاشم حممد عبدالغنىسةربازى يةكةم )ج أول(133.

ديارىسرية محاية قائد عملية االنفالجنيب مارزيدا توماسةربازى يةكةم )ج أول(134.

ديارىسرية محاية قائد عملية االنفالمؤيد عبدالرمحنسةربازى يةكةم )ج أول(13٥.

ديارىسرية محاية قائد عملية االنفالحممد طه ياسنيسةربازى يةكةم )ج أول(136.

ديارىسرية محاية قائد عملية االنفالعدنان عبدالستار حممودسةربازى يةكةم )ج أول(137.

ديارىسرية محاية قائد عملية االنفالصالل عبداجلبار جيادسةربازى يةكةم )ج أول(138.

ديارىسرية محاية قائد عملية االنفالخلف رسن ساجتسةربازى يةكةم )ج أول(13٩.

ديارىسرية محاية قائد عملية االنفالمروان خرياهلل حمسنسةربازى يةكةم )ج أول(140.

ديارىسرية محاية قائد عملية االنفالحممد صاحل علىسةربازى يةكةم )ج أول(141.

ديارىسرية محاية قائد عملية االنفالعدنان عويش مندوسةربازى يةكةم )ج أول(142.

ديارىسرية محاية قائد عملية االنفالعبداهلل امحد حممدسةربازى يةكةم )ج أول(143.

يةدةط 144. راسثريدراو  سةربازى 
)ج م ح(

ديارىش أ د فل 1رياض مهدى صاحل

ديارىش أ د فل 1هيثم حممد حممودسةربازى يةدةط )ج م ح(14٥.

ديارىش أ د فل 1مجال محيد عبدالرمحنسةرباز)ج م(146.

ديارىش أ د فل 1حامت عبدالكريمسةرباز)ج م(147.

ديارىسرية محاية قائد عملية االنفالمتيل عبداهلل ردينىسةرباز)ج م(148.

ديارىسرية محاية قائد عملية االنفالحسان عبداجلبار حممودسةرباز)ج م(14٩.
ديارىسرية محاية قائد عملية االنفالعبدالستار عواد سارىسةرباز)ج م(1٥0.
ديارىسرية محاية قائد عملية االنفالفاضل كاظم ناصرسةرباز)ج م(1٥1.
ديارىسرية محاية قائد عملية االنفالحممود ياسني بالوىسةرباز)ج م(1٥2.
ديارىش أ د فل 1رشيد عبداحلميد طوانسةرباز)ج م(1٥3.
ديارىش أ د فل 1جميد محيد شحاذهسةرباز)ج م(1٥4.
ديارىسرية محاية قائد عملية االنفالمارتني سيا مندوسةرباز)ج م(1٥٥.
ديارىش أ د فل 1غالب ناشى سايسرسةرباز)ج م(1٥6.
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ثَيشةوايةتى  اللة  فةتح  عومةر  صابر  عيصمةت  روكن  ليوا  قةعقاع(  )هَيزةكاني  بة  ناسراو   )4( ثيادةي  تيثي 
ماوةتء  حةوزةى  ئةزمرو  قؤَل  لة  بينيوة  دِرندانةى  رؤَل  طةورةترين  تيثة  ئةم  ئةنفالدا  لةسةروةختى  دةكرد، 
دؤَل  ناوضةى  سةر  بؤ  كرد  ثَيشِرةويان  اللةوة  رةسول  حممد  ثةالمارةكانى  بةناوى  ذيلوان،  ئاسنطةرانء  ضياى 
و  ئاوةدانى  هةرضى  و  كوردستان  نيشتمانى  يةكَيتى  ئةوساى  سةركردايةتى  بارةطاكانى  بنكةو  و  جافايةتى 
طوندةكانى بةردةميان راماَل. ئةفسةرةكانى تيثى ضوارى ثيادة سةر بة هَيزى تايبةت بوون، بة دِرندانةترين شَيوة 
بة هؤى  ديارى  نوتى شجاعةو  و  ويسام  فةرماندةكةى ضةندين  يان  ثَيشةوا  داوةو  مةدةنييان  ثةالمارى خةَلكى 
رؤَل بةرضاوييةوة لة جةنطى عرياق - ئريانء تاوانى ئةنفال وةرطرتووة، سةربارى ئةوةى لة ساَل 1٩٩1 لةاليةن 
ثاسةوانةكانى صدامةوة كوذرا، بةآلم لةاليةن )دادطاي باآلي تاوانةكاني ئرياق(ةوة، وةكو تؤمةتبارَيكى ئةنفال، 

داواكراوةو فةرماني دةستطريكردني بؤ دةرضووةو ناوبراو بة ذمارة )٩4( ناوى لة ليستى داواكراوةكانداية. 

 تيثى ثيادة ى ضوار ثَيكهاتبوو لةم ليوايانةى خوارةوة: 
1- ليواي ثيادةي )٥(.

2- ليواي ثيادةي )2٩(.
3- ليواي ثيادةي )٩6(. 



263

ئةنفالستان -  ذمارة )11 -12(          

ليستَيك بة ناوى ئةو جةنطاوةرانةى ثَيشنيازكراوة بةخشينى )نوط شجاعة( ثابةندن بة يةكةكانى ثيادةى ضوار

جؤرى ِرَيزلَينانيةكةناوى سيانىثلةذمارة
نوط شجاعهقائد فق / 4عصمت صابر عمرليوا روكن )ق خ(1.
نوط شجاعهامر مدم فق /4حبيب خضر ابراهيم1 عةميد )مدم(2.
نوط شجاعهامر ملغ 2 فل/4شهاب امحد علىعةقيد )ثيادة(3.
نوط شجاعهض ر 2 ح فق /4عامر يوسف حسنيموقةدةم روكن )ق خ(4.
نوط شجاعهامر ف 2 ل / 1٩محيد عباس عبدالرسولموقةدةم )ق خ(٥.
نوط شجاعهامر ك مدم /662صالح الدين حممد عبدالكريمموقةدةم )مدم(6.
نوط شجاعهف 1 ل /44٥عبداملنعم مطر عبدالرضارائيد7.
نوط شجاعهملغ 2 فل /4صادق صوب اهلل حممدرائيد روكن8.
نوط شجاعهف 1 ملغ 2 فل /4عبدالستار حممد شانىرائيد )ثيادة(٩.
نوط شجاعهامر ف 17 اليخالد عبداللطيف جاسمرائيد10.
نوط شجاعهامر ك م مت /24٥نبيل سعيد امنيرائيد )مدم(11.
نوط شجاعهامر ك مدم / ٩٥7زيدان خليفة لفتةرائيد )مدم(12.
نوط شجاعهك د ب / ٥1حمسن كرجى رجىرائيد)زرَيثؤش(13.
نوط شجاعهف 1 ل / 1٩حسام محيد حسننةقيب )ثيادة(14.
نوط شجاعهف 3 ملغ 2 فل / 4مزاحم عبدالغنى ذنوننةقيب )ثيادة(1٥.
نوط شجاعهف 1 ل /1٩عبداالمري كزار جدوعملزمى يةك )ثادة(16.
نوط شجاعهف 1 ل /1٩فتحى حممد سليمانملزمى يةك )ثادة(17.
نوط شجاعهف 1 ل /1٩درويش تامر درويشملزمى يةك )ثادة(18.
نوط شجاعهف 2 ل /1٩شاكر محيد حسنملزمى يةك )ثادة(1٩.
نوط شجاعهف 2 ل /1٩مولود شويش حبيبملزمى يةك )ثادة(20.
نوط شجاعهف 3 ل /1٩شهيد عبد سرحانملزمى يةك )ثادة(21.
نوط شجاعهس مغ ل /1٩سلمان خليل داودملزمى يةك )ثادة(22.
نوط شجاعهف 1 ملغ 2 فل /4شهاب امحد حسنملزمى يةك )ثادة(23.
نوط شجاعهف 1 ملغ 2 فل /4مجعة محيد رحيمملزمى يةك )ثادة(24.
نوط شجاعهف 3 ملغ 2 فل /4امحد دحام فرحانملزمى يةك )ثادة(2٥.
نوط شجاعهف 3 ملغ 2 فل /4حويش حممود رجبملزمى يةك )ثادة(26.
نوط شجاعهف 3 ملغ 2 فل /4راضى حسن علىملزمى يةك )ثادة(27.
نوط شجاعهف 3 ملغ 2 فل /4مسري خلف جوادملزمى يةك )ثادة(28.
نوط شجاعهف 3 ملغ 2 فل /4فاحل فاضل عمرانملزمى يةك )ثادة(2٩.
نوط شجاعهف 1 ل /44٥سبهان ابراهيم عبداهللملزم30.

عةميد )مدم( حةبيب خزر ئيرباهيم، فةرماندةي )مدم فق 4( يةكَيكة لةو ئةفسةرانةى بة هؤى رؤىَل دِرندانةيةوة خةآلتى نوتى شجاعةى وةرطرتووة. 
بؤ  دةستطريكردني  فةرماني  داواكراوة  ئةنفال  تاوانى  تؤمةتبارى  وةكو  ئرَياق(ةوة،  تاوانةكاني  باآلي  )دادطاي  لةاليةن   )63( ذمارة  بة  هةروةها 

دةرضووة، ناوى لة ليسيت داواكراوةكانداية  .
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نوط شجاعهك مدم/662 ق خحممد ابراهيم طالبملزم )ق خ(31.
نوط شجاعهف د و /66شيخ جميد بايز حسنموستةشار32.
نوط شجاعهف د و /8٥قاسم فارس طاهر اغاموستةشار33.
نوط شجاعهف د و /٩7مجال فقي حسنيموستةشار34.
نوط شجاعهف د و /126شريف حممود معروفموستةشار3٥.
نوط شجاعهف د و /16٥عثمان عبدالرمحن فتح اهللموستةشار36.
نوط شجاعهف د و /171عمر امحد علىموستةشار37.
نوط شجاعهف د و /61عبداهلل كريم مولودجةنطاوةر38.
نوط شجاعهف د و /61عبدالرمحن حسن حممدجةنطاوةر3٩.
نوط شجاعهف د و /61عمر بايز حسنجةنطاوةر40.
نوط شجاعهف د و /61عمر حممد علىجةنطاوةر41.
نوط شجاعهف د و /8٥جاسم فارس طاهرجةنطاوةر42.
نوط شجاعهف د و /8٥سليمان عارف محد مصطفىجةنطاوةر43.
نوط شجاعهف د و /8٥بكر عبداهلل رشيد كريمجةنطاوةر44.
نوط شجاعهف د و /8٥اكرم فتاح موسى فتاحجةنطاوةر4٥.
نوط شجاعهف د و /٩7صاحل حممد محه امنيجةنطاوةر46.
نوط شجاعهف د و /٩7حممد عبدالكريم قادرجةنطاوةر47.
نوط شجاعهف د و /٩7كمال فقى حسنيجةنطاوةر48.
نوط شجاعهف د و /٩7رؤوف محه رضا اسعدجةنطاوةر4٩.
نوط شجاعهف د و /126حمسن عصام الدين علىجةنطاوةر٥0.
نوط شجاعهف د و /126ابراهيم حممود معروفجةنطاوةر٥1.
نوط شجاعهف د و /126رشيد عارف حممدجةنطاوةر٥2.
نوط شجاعهف د و /126حممدامني قادر حممدامنيجةنطاوةر٥3.
نوط شجاعهف د و /126يوسف بابا رسول علىجةنطاوةر٥4.
نوط شجاعهف د و /126كريم معروف فيض اهللجةنطاوةر٥٥.
نوط شجاعهف د و /126عالء الدين طه عبداهللجةنطاوةر٥6.
نوط شجاعهف د و /126حممد امحد عزيزجةنطاوةر٥7.
نوط شجاعهف د و /126عبداهلل حممد عبداهللجةنطاوةر٥8.
نوط شجاعهف د و /16٥فتاح عمر نرميانجةنطاوةر٥٩.
نوط شجاعهف د و /16٥سعيد عبداهلل عزيزجةنطاوةر60.
نوط شجاعهف د و /16٥كاكا الدين حممد خورشيدجةنطاوةر61.
نوط شجاعهف د و /16٥صاحل حممد حممودجةنطاوةر62.
نوط شجاعهف د و /171عبداهلل رسول امساعيلجةنطاوةر63.
نوط شجاعهف د و /171صديق امحد علىجةنطاوةر64.
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نوط شجاعهف د و /171حممود عبداهلل امحدجةنطاوةر6٥.
نوط شجاعهف د و /11٥حسن حممود هورمانيجةنطاوةر66.
نوط شجاعهف د و /11٥امحد مصطفىجةنطاوةر67.
نوط شجاعهف د و /11٥تيمور حممود هورمانىجةنطاوةر68.
نوط شجاعهف د و /11٥شريف حممد حممودجةنطاوةر6٩.
نوط شجاعهف د و /11٥برزان محه رشيد جنيبجةنطاوةر70.
نوط شجاعهف د و /11٥صادق فتح اهلل صادقجةنطاوةر71.
نوط شجاعهف د و /11٥صباح محه صاحلجةنطاوةر72.
نوط شجاعهف د و /11٥غفور صادق محة عزيزجةنطاوةر73.
نوط شجاعهف د و /11٥نوزاد عبدالرمحن رستمجةنطاوةر74.
نوط شجاعهف د و /11٥ابراهيم امحد حممدجةنطاوةر7٥.

ليستَيك بة ناوى ئةو جةنطاوةرانةى ثَيشنيازكراون بةخشينى )نوط شجاعة( ثابةندن بة تيثى ثيادةى ضوار

جؤرى ِرَيزلَينانيةكةناوى سيانىثلة

ديارىقائد فق مش/4عصمت صابر عمرليوا روكن )ق خ(
ديارىمدير ادارة و مريه فق/4طلعت ابراهيم خليلعةميد )ثيادة(
ديارىامر جح د و/4عارف محيد حاتحعةقيد )ثيادة(

ديارىرئيس اركان فق/4على حسني على عةقيد روكن )ثيادة(
ديارىض ر 1 فق/4جالل حممود حممدعةقيد روكن )ت ن(

ديارىم م م فق/ 4خرياهلل حممد جرجيسعةقيد )كارطريَِى(
ديارىم م أ فق /4مجال على محه سورعةقيد )كارطريَِى(

ديارىأمر ل/1٩فوزى جواد هادىعةقيد )ثيادة(
ديارىأمر ل/44٥قيس ابراهيم ممدحتعةقيد )ثيادة(
ديارىأمر ملغ/ 2 فل 4شهاب امحد علىعةقيد )ثيادة(
ديارىملغ/2 فل /4فاروق حممد حسنعةقيد )قاَلغان(

ديارىمقدم لواء مدم فق/4فخرى امحد حممد على عةقيد )مدم(
ديارىامر ك ه م/20موفق بشري عبدالرمحنعةقيد )ه ع(

ديارىض ر 3 و أ فق/4غامن خرياهلل سعيدموقةدةم روكن )ثيادة(
ديارىض ت س االقدم فق/4فوزى شهاب امحدموقةدةم )زرَيثؤش(

ديارىامر ص كيم فق/4شامل روضان جاسمموقةدةم )كيم(
ديارىامر ل/44٥طارق محيد عبدموقةدةم )شهيد(
ديارىف 2 ملغ 2 فل 4عبدالكاظم عبيد جبارموقةدةم )ثيادة(

ديارىض ر 3 أ س فق /4حسن على امحدرائيد روكن )مدم(
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ديارىض ر 3 أمن فق/4يونس امحد حسنرائيد )م ط(
ديارىض ر 3 ح مدم فق/4عبداهلادى حسني حممدرائيد)مدم(

ديارىامر س ت ن/80تامر حممود عبودرائيد )ت ن(
ديارىمقر ل/1٩صباح امحد سليمانرائيد روكن )ثيادة(

ديارىف 3 ل/1٩صباح كامل حممودرائيد )ثيادة(
ديارىمقر ل/44٥قيس محيد عليوىرائيد روكن

ديارىناخوينريتةوةعالوى عبيد عاصىرائيد )ثيادة(
ديارىأمر ك د ب/46حسام الدين صادق كاظمرائيد )زرَيثؤش(
ديارىأمر ك د ب/٥1حمسن ارجى رجىرائيد )زرَيثؤش(

ديارىفق مش/4كتاب خيون عكيلىنةقيب
ديارىض ت س للعلم فق/4يوسف محزة حممودنةقيب )ش(

ديارىض ر 2 م ف فق/4أياد ياسني امحدنةقيب )م ف(
ديارىس مخ فق /4منهل حييى حممد عبداهللنةقيب )مخ(

ديارىمل م /26سعد جالل محودنةقيب )ه ا ك(
ديارىك د ب/46قاسم حسني عطيهنةقيب )زرَيثؤش(
ديارىك د ب/46جبار محيد كمرنةقيب )زرَيثؤش(
ديارىك د ب/٥1عبدالكريم حسني علىنةقيب )زرَيثؤش(

ديارىامر س مغ ل/44٥حسني سلمان نعمهنةقيب )ثيادة(
ديارىك مدم/ 24٥مجال طه ياسنينةقيب )مدم(
ديارىك مدم/ 662ناصر عكله عبد علىنةقيب )مدم(
ديارىك مدم/ 662صاحل عبد زيدنةقيب )مدم(
ديارىك مدم/ 662على حسن عطيهنةقيب )مدم(
ديارىك مدم/ ٩٥7طارق حامد فياضنةقيب )مدم(
ديارىك مدم/ ٩٥7امحد حسني فتح اهللنةقيب )مدم(
ديارىبط خ/ ٩44خالد حافظ رشيدنةقيب )مدم(

ديارىف 1 ل/ 44٥عطا اهلل عبداحلميد حممدنةقيب )ثيادة(
ديارىامر ف 3 ل/44٥غامن حازم ذنوننةقيب

ديارىامر و م ط/ ٥3حممد ذياب عبدجابرنةقيب )دكتؤر(
ديارىس ه ص ق خ ل / 66فهد محدان خملفنةقيب )ق خ(
ديارىس ه م ك ه م فق مع / 12طالب نعمه جعفرنةقيب )ه ع(

ديارىس سطع فق / 4لؤى عبداهلل جمذابملزمى يةك )زرَيثؤش(
ديارىس مخ / 4ثاير جاسم عبيدملزمى يةك )مخ(
ديارىل / 1٩كريم نقدى حسنملزمى يةك )أس(



267

ئةنفالستان -  ذمارة )11 -12(          

جؤرى ِرَيزلَينانيةكةناوى سيانىثلة

ديارىف 1 ل /1٩منري ناصر محودىملزمى يةك )ثيادة(
ديارىف 1 ل /1٩باسم عبدالصاحب عنربملزمى يةك )ثيادة(
ديارىف 3 ل /1٩عبدالكريم عباس حسنيملزمى يةك )ثيادة(

ديارىف 3 ل /1٩اياد مصطفى صابرملزمى يةك
ديارىف 3 ل /1٩كريم جدى خضريملزمى يةك )ثيادة(

ديارىناخوينريتةوةعالوى حسني خملصملزمى يةك )ه ع(
ديارىمقر ل /44٥جدعان على صاحلملزمى يةك )ت س(
ديارىف 1 ل / 44٥عبدالقادر ابراهيم برعملزمى يةك )ثادة(
ديارىف 3 ل /44٥حممد خضري عباسملزمى يةك )ثادة(
ديارىف 3 ل /44٥خلف حسني مطرملزمى يةك )ثادة(
ديارىف 3 ل /44٥عبدالستار سلطان حممودملزمى يةك )ثادة(
ديارىف 3 ل /44٥صبيح خليوت طوفانملزمى يةك )ثادة(
ديارىف 3 ل /44٥عماد ابراهيم حممودملزمى يةك )ثادة(
ديارىف 2 ملغ 2 فل 4فاضل عباس ارحيمملزمى يةك )ثادة(

ديارىف 17 اليموفق امحد خضريىملزمى يةك
ديارىف 17 اليحامد مندال ظاهرملزمى يةك
ديارىف 17 اليحممد راضى خفيفملزمى يةك

ديارىك م مت / 24٥طه غائب حيدرملزمى يةك )مدم(
ديارىك مدم / ٩٥7حسني على امحدملزمى يةك )مدم(
ديارىك مدم /٩٥7حمي عبد حسنيملزمى يةك )مدم(
ديارىبط خ / ٩44عناد شاكر حلوملزمى يةك )مدم(

ديارىك دب / 46على حسني جوادملزمى يةك )زرَيثؤش(
ديارىك د ب / 46فهد حممد عبدالكريمملزمى يةك )زرَيثؤش(
ديارىك د ب / ٥1عبداهلادى حبيب عبودملزمى يةك )زرَيثؤش(

ديارىك ه م / 6حممد فارس حممدملزمى يةك )ه ع(
ديارىو م ط / ٥3حسن انور رشيدملزمى يةك )دكتؤر(

ديارىمرافق قائد فق / 4فزوان عباس ياسنيملزمى يةك )ق خ(
ديارىس سطع فق / 4حتسني على حممدملزمى يةك )ا س(

ديارىامر فص انظباط فق / 4ريسان جعاز علىملزمى يةك )زرَيثؤش(
ديارىس اسناد ل / 1٩عبداحلميد عباس عبدملزمى يةك )ثيادة(

ديارىس مقر ومخ ل /1٩كاظم عبدالساده ناصرملزمى يةك )مخ(
ديارىف 1 / 1٩مازن مال اهلل عزيزملزمى يةك )ا س(

ديارىف 2 / 1٩اياد سعيد محيدملزمى يةك )ثيادة(
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ديارىف 2 / 1٩جواد عبدالكاظم حيدرملزمى يةك )ثيادة(
ديارىف 2 / 1٩امحد شهاب امحدملزمى يةك )ثيادة(
ديارىف 2 / 1٩حممد سعيد حممد يونسملزمى يةك )ثيادة(
ديارىف 3 / 1٩رشيد ضاحي علىملزمى يةك )ثيادة(
ديارىف 3 / 1٩عباس حريس مريسملزمى يةك )ا س(

ديارىس مغ ل / 44٥حممد حسني عبدالصاحبملزم )ثيادة(
ديارىف 1 ملغ 2 فل / 4حممد عطيه فهدملزم )ثيادة(
ديارىف 1 ملغ 2 فل / 4عبدالرضا حسن بدرىملزم )ثيادة(
ديارىف 1 ملغ 2 فل / 4شامل عبدالوهابملزم )ثيادة(
ديارىف 1 ملغ 2 فل / 4فاروق مرزه محزهملزم )ثيادة(
ديارىف 1 ملغ 2 فل / 4جميد عجيل ياسنيملزم )ثيادة(
ديارىف 1 ملغ 2 فل / 4محيد يوسف صاحلملزم )ثيادة(
ديارىف 1 ملغ 2 فل / 4محيد خلف رجبملزم )ثيادة(
ديارىف 1 ملغ 2 فل / 4جبار عبدالكريم محيدملزم )ثيادة(
ديارىف 1 ملغ 2 فل / 4كاصد على ياسرملزم )ثيادة(
ديارىف 1 ملغ 2 فل / 4يعقوب هالل مناحىملزم )ثيادة(
ديارىف 1 ملغ 2 فل / 4جاسم حلبوس عليوىملزم )ثيادة(
ديارىف 2 ملغ 2 فل / 4جرب شذر يوسف بدرىملزم )ثيادة(
ديارىف 2 ملغ 2 فل / 4على هاشم جاسمملزم )ثيادة(
ديارىف 2 ملغ 2 فل / 4عامر حممد عليوىملزم )ثيادة(
ديارىف 2 ملغ 2 فل / 4حمسن خضر جباره جلودملزم )ثيادة(
ديارىف 2 ملغ 2 فل / 4فخري يوسف جابرملزم )ثيادة(
ديارىف 2 ملغ 2 فل / 4عبدالكاظم مالك نعيمهملزم )ثيادة(
ديارىف 2 ملغ 2 فل / 4حمسني خضري جبارهملزم )ثيادة(
ديارىف 2 ملغ 2 فل / 4ابراهيم حامد خضريملزم )ثيادة(
ديارىف 2 ملغ 2 فل / 4ابراهيم محد حسنملزم )ثيادة(
ديارىف 2 ملغ 2 فل / 4عبدالعباس صرب حسنملزم )ثيادة(
ديارىف 2 ملغ 2 فل / 4ماجد فاضل محودىملزم )ثيادة(
ديارىف 2 ملغ 2 فل / 4حسني عوده حافظملزم )ثيادة(
ديارىف 2 ملغ 2 فل / 4متعب خليل خزاىملزم )ثيادة(
ديارىف 3 ملغ 2 فل / 4جبار جاسم الزمملزم )ثيادة(
ديارىف 3 ملغ 2 فل / 4سكران نعيمة علوانملزم )ثيادة(
ديارىف 3 ملغ 2 فل / 4مهدى داود شاويسملزم )ثيادة(
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ديارىف 3 ملغ 2 فل / 4حسن وريور ضمدملزم )ثيادة(
ديارىف 3 ملغ 2 فل / 4سعد حسن علىملزم )ثيادة(
ديارىف 3 ملغ 2 فل / 4عامر عبد عونملزم )ثيادة(

ديارىف 3 ملغ 2 فل / 4عبدالعزيز حسني معيدملزم
ديارىف 17 اليعبدالرسول عباس حممودملزم
ديارىف 17 اليفارس امساعيل امحدملزم

ديارىف 17 اليهادى فياض طعانملزم )مدم(
ديارىك م مت / 24٥رشيد لطيف علىملزم )مدم(
ديارىك م مت / 24٥موسى كاظم حمسنملزم )مدم(
ديارىك م مت / 24٥ناطق على حسنملزم )مدم(
ديارىك م مت / 24٥تقى حممد عنادملزم )مدم(
ديارىك م مت / 24٥على حسون رضاملزم )مدم(
ديارىك م مت / 24٥حممد لفته عباسملزم )مدم(
ديارىك مدم / 662فكرت جودت عارفملزم )مدم(
ديارىك مدم / 662عبدالسالم على عبداهللملزم )مدم(
ديارىبط خ / ٩44جبار كاطح خضريملزم )مدم(
ديارىك مدم / ٩٥7على حسني امنيملزم )مدم(
ديارىك مدم / ٩٥7فاضل عبد غيدانملزم )مدم(
ديارىك مدم / ٩٥7رباح محيد حممدملزم )مدم(
ديارىك مدم / ٩٥7فاهم لطيف حممودملزم )مدم(

ديارىك د ب / ٥1اسد حممد صاحلملزم )زرَيثؤش(
ديارىك د ب / ٥1عابدون ضدار عابدونملزم )زرَيثؤش(

ديارىو م ط / ٥3عبداحلميد عبداجمليدملزم )دكتؤر(
ديارىس ه م/3 ك ه م فق مع / 12على حسني كاظمملزم )ه ع(

ديارىف 1 ملغ 2 فل / 4امحد طه مطلكجَيطرى ئةفسةر )ثيادة(
ديارىف3 ل / 44٥عبداهلل مجيل حممدجَيطرى ئةفسةر

ديارىس ت ن / 80عبداحلكيم فهد عبداهللجَيطرى ئةفسةر )ئاسانكارى()ت ن(
ديارىناخوينريتةوةجنم مال اهلل جميدجَيطرى ئةفسةر
ديارىفص ح قائد فق / 4على فضيل حميجَيطرى ئةفسةر
ديارىفص ح قائد فق / 4امحد حسني حسنجَيطرى ئةفسةر
ديارىفص ح قائد فق / 4حسني ياسني ياسرجَيطرى ئةفسةر
ديارىس مقر فق / 4امحد هالل فندىجَيطرى ئةفسةر
ديارىس مخ / 4نبيل حممد خضرجَيطرى ئةفسةر



270

ئةنفالستان -  ذمارة )11 -12(          

جؤرى ِرَيزلَينانيةكةناوى سيانىثلة

ديارىس مخ / 4امساعيل حييى حممدجَيطرى ئةفسةر
ديارىف 1 ل / 1٩جاسم على امحدجَيطرى ئةفسةر
ديارىف 1 ل / 44٥حممد خلف ايواسجَيطرى ئةفسةر
ديارىف 1 ل / 44٥جرب عليوى مهدىجَيطرى ئةفسةر
ديارىف 1 ل / 44٥امحد جاسم حسنجَيطرى ئةفسةر
ديارىف 1 ل / 44٥صاحل مهدى علىجَيطرى ئةفسةر
ديارىس مقر ومخ ملغ 2 فل / 4عبداهلادى على اهللجَيطرى ئةفسةر
ديارىف 2 ملغ 2 فل / 4رياض زفري عباسجَيطرى ئةفسةر
ديارىف 2 ملغ 2 فل / 4على جواد موسىجَيطرى ئةفسةر
ديارىملغ 2 فل / 4عمر امحد فتح اهللجَيطرى ئةفسةر
ديارىملغ 2 فل / 4عبد رميض فرحانجَيطرى ئةفسةر
ديارىملغ 2 فل / 4هالل هلوج عبدجَيطرى ئةفسةر
ديارىملغ 2 فل / 4عبد عمران شييتجَيطرى ئةفسةر
ديارىملغ 2 فل / 4عامر عبدالرزاقجَيطرى ئةفسةر
ديارىملغ 2 فل / 4عباس حممود محزهجَيطرى ئةفسةر
ديارىملغ 2 فل / 4يونس عمر حسن امنيجَيطرى ئةفسةر
ديارىملغ 2 فل / 4على هويدى عنادجَيطرى ئةفسةر
ديارىملغ 2 فل / 4جاسم حممد حممودجَيطرى ئةفسةر
ديارىف 3 ملغ 2 فل / 4خالد توفان حمسنجَيطرى ئةفسةر
ديارىف 3 ملغ 2 فل / 4وهاب عبدالكريم كوتجَيطرى ئةفسةر
ديارىف 3 ملغ 2 فل / 4عدنان نعمه عباسجَيطرى ئةفسةر
ديارىف 3 ملغ 2 فل / 4على حسن يوسفجَيطرى ئةفسةر
ديارىك د ب / ٥1قحطان عبدالرزاقجَيطرى ئةفسةر

ديارىف 1 ل / 44٥سعد جبار حممدسةرؤكى عةريفةكان )زرَيثؤش( / 8
ديارىناخوينريتةوةسليمان جمو بشارسةرؤكى عةريفةكان
ديارىف 1 ل / 44٥كاظم عبد زيدسةرؤكى عةريفةكان
ديارىف 1 ل / 44٥جاسم حممد الياسسةرؤكى عةريفةكان
ديارىف 1 ل / 44٥ابراهيم حممد طهسةرؤكى عةريفةكان
ديارىف 1 ل / 44٥صاحل حممود مصطفىسةرؤكى عةريفةكان
ديارىف 1 ل / 44٥وادى رسن بالشسةرؤكى عةريفةكان
ديارىف 1 ل / 44٥كاظم حمسن عزيزسةرؤكى عةريفةكان
ديارىف 1 ل / 44٥حممد كريدى عبودسةرؤكى عةريفةكان
ديارىف 1 ل / 44٥ذياب عزال حممدسةرؤكى عةريفةكان
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ديارىف 1 ل / 44٥سعد فرحان خملفسةرؤكى عةريفةكان
ديارىف 3 ل / 44٥كاطم عبيد ضارىسةرؤكى عةريفةكان
ديارىس مقر ومخ ملغ 2 فل / 4حسن حممد ابراهيمسةرؤكى عةريفةكان
ديارىف 1 ملغ 2 فل / 4حمسن جابر هنيدىسةرؤكى عةريفةكان
ديارىملغ 2 فل / 4قاسم حسن عبداحلسنيسةرؤكى عةريفةكان
ديارىف 2 ملغ 2 فل / 4خلف صاحل سلطانسةرؤكى عةريفةكان
ديارىف 2 ملغ 2 فل / 4كاظم جواد كاظمسةرؤكى عةريفةكان
ديارىف 2 ملغ 2 فل / 4كاظم هاشم رجبسةرؤكى عةريفةكان
ديارىف 2 ملغ 2 فل / 4شنان ياسر غضيبسةرؤكى عةريفةكان
ديارىف 2 ملغ 2 فل / 4امورى شياع ساجتسةرؤكى عةريفةكان
ديارىف 2 ملغ 2 فل / 4جبري عبيد طاهرسةرؤكى عةريفةكان
ديارىف 2 ملغ 2 فل / 4على حسني جبريسةرؤكى عةريفةكان
ديارىف 2 ملغ 2 فل / 4فليح حسن كتابسةرؤكى عةريفةكان
ديارىف 2 ملغ 2 فل / 4هداوى حوشى عودهسةرؤكى عةريفةكان
ديارىف 2 ملغ 2 فل / 4منصور حسن خنجرسةرؤكى عةريفةكان
ديارىف 3 ملغ 2 فل / 4محود على عبدسةرؤكى عةريفةكان
ديارىف 3 ملغ 2 فل / 4مسري رشيف يوسفسةرؤكى عةريفةكان
ديارىف 3 ملغ 2 فل / 4محزه شنان حسنسةرؤكى عةريفةكان
ديارىف 3 ملغ 2 فل / 4ابراهيم خليل عبدسةرؤكى عةريفةكان
ديارىف 3 ملغ 2 فل / 4حمسن على محودسةرؤكى عةريفةكان
ديارىف 3 ملغ 2 فل / 4هادى فاضل عبداهللسةرؤكى عةريفةكان
ديارىف 3 ملغ 2 فل / 4طاهر عبد حممدسةرؤكى عةريفةكان
ديارىف 3 ملغ 2 فل / 4جاسم حممد بكرسةرؤكى عةريفةكان
ديارىف 3 ملغ 2 فل / 4حسون حممد امحدسةرؤكى عةريفةكان
ديارىف 3 ملغ 2 فل / 4ظاهر حسني مجعهسةرؤكى عةريفةكان
ديارىف 3 ملغ 2 فل / 4محد كاظم فرهودسةرؤكى عةريفةكان
ديارىف 3 ملغ 2 فل / 4مصطفى ارحيل عبدسةرؤكى عةريفةكان
ديارىف 17 /اليفرح سارد مسوحسةرؤكى عةريفةكان

ديارىق ش القعقاع عحاكم هاشم كاطععةريف
ديارىفص ح قائد فق / 4اياد هاشم عبداهللعةريف
ديارىفص ح قائد فق / 4امحد محيد غائبعةريف
ديارىفص ح قائد فق / 4شريف عبدالقادر حممدعةريف
ديارىفص ح قائد فق / 4على عبداهلل حسنعةريف
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ديارىفص ح قائد فق / 4عصام عبد حممودعةريف
ديارىس مخ / 4سيف الدين مجيلعةريف
ديارىس مغ ل / 1٩عبدالكريم شالكه حممدعةريف
ديارىف 2 ل / 1٩حسن عبد مخيسعةريف
ديارىف 2 ل / 1٩حامد جاجان خضريعةريف
ديارىف 3 ل / 1٩جواد عبدالكاظمعةريف
ديارىمقر ل / 44٥منرود الجني اسحقعةريف
ديارىس مقر ل / 44٥خضر حطو قولوعةريف
ديارىف 1 ل / 44٥عمر حممد باباعةريف
ديارىف 1 ل / 44٥عماد جرب هادىعةريف
ديارىف 1 ل / 44٥عباش رشم طالععةريف
ديارىف 1 ل / 44٥بدر موحان غشوانعةريف
ديارىف 3 ل / 44٥فهد حسون ياسنيعةريف
ديارىف 3 ل / 44٥اسحق قريو عيسىعةريف
ديارىف 3 ل / 44٥مشدين حسن قسروعةريف
ديارىف 1 ملغ 2 فل / 4حمسن نعمه حسنعةريف
ديارىف 1 ملغ 2 فل / 4شهبان كريم جاسمعةريف
ديارىف 2 ملغ 2 فل / 4فاضل جمول منديلعةريف
ديارىف 2 ملغ 2 فل / 4حامد عبداللطيف حممدعةريف
ديارىف 2 ملغ 2 فل / 4نزار عبد بطيعةريف
ديارىف 2 ملغ 2 فل / 4جناح مهدى موسىعةريف
ديارىف 2 ملغ 2 فل / 4عياش طوان عباسعةريف
ديارىف 2 ملغ 2 فل / 4عبدالكريم قاسم علىعةريف
ديارىف 2 ملغ 2 فل / 4حسن عباس شكرعةريف
ديارىف 2 ملغ 2 فل / 4عماد سامى حسنيعةريف
ديارىف 3 ملغ 2 فل / 4جاسم جزي صبيحعةريف
ديارىف 3 ملغ 2 فل / 4مهدى هزاع حسنيعةريف
ديارىف 3 ملغ 2 فل / 4خالد جارى عبيدعةريف
ديارىف 3 ملغ 2 فل / 4عبداهلادى جبلول فرحانعةريف
ديارىف 17 اليباسل صربى عباسعةريف
ديارىف 17 اليعباس امحد شكرعةريف
ديارىف 17 اليكامل ماهر رياحعةريف
ديارىف 17 اليحبيب كاظم عبدالكريمعةريف
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ديارىف 17 اليعلى برع شناوهعةريف
ديارىك د ب / ٥1كريم جاسم حمسنعةريف

ديارىق ش القعقاع عحممد ادريس حممد علىجَيطرى عةريف
ديارىفص ح قائد فق / 4جبار موسى حيدرجَيطرى عةريف
ديارىفص ح قائد فق / 4عماد عبود جاسمجَيطرى عةريف
ديارىفص ح قائد فق / 4هشام سعيد رشيدجَيطرى عةريف
ديارىف 1 ل / 1٩حسون مهدى عزيزجَيطرى عةريف
ديارىف 2 ل / 1٩رياض هاشم عباسجَيطرى عةريف
ديارىف 2 ل / 1٩منذر موسى خليلجَيطرى عةريف
ديارىف 3 ل / 1٩جبار ناهي جميدجَيطرى عةريف
ديارىمقر ل / 44٥عوده خرياهلل جابرجَيطرى عةريف
ديارىف 1 ل / 44٥رافد امحد كاظمجَيطرى عةريف
ديارىف 1 ل / 44٥حسني حممد حسونجَيطرى عةريف
ديارىف 2 ل / 44٥كريم عذاب جابرجَيطرى عةريف
ديارىف 2 ل / 44٥كريم دريول عذابجَيطرى عةريف
ديارىناخوينريتةوةعلى خلف صاحلجَيطرى عةريف
ديارىف 3 ل / 44٥سلمان نعيم جبارجَيطرى عةريف
ديارىف 3 ل / 44٥ذباب حسن حممدجَيطرى عةريف
ديارىس مقر ومخ ملغ 2 فل / 4سعد عبدالستار شكرجَيطرى عةريف
ديارىف 1 ملغ 2 فل / 4محدى جنم صايلجَيطرى عةريف
ديارىف 1 ملغ 2 فل / 4عيسى سلمان طلبجَيطرى عةريف
ديارىف 2 ملغ 2 فل / 4عبداحلسني كريم سباهىجَيطرى عةريف
ديارىف 2 ملغ 2 فل / 4رياض شابا متىجَيطرى عةريف
ديارىف 17 اليحممد حسني فهدجَيطرى عةريف
ديارىف 17 اليخالد منصور ناجىجَيطرى عةريف
ديارىف 17 اليطلب شنيال عبداهللجَيطرى عةريف
ديارىف 17 اليعالوى امحد عبدجَيطرى عةريف
ديارىك د ب / ٥1كاظم خيون مكىجَيطرى عةريف
ديارىف 1 ل / 1٩خلف رمضان عوفىسةربازى يةكةم
ديارىف 2 ل / 1٩عزاى حممد حسنيسةربازى يةكةم
ديارىف 3 ل / 1٩عابد محد مزيانسةربازى يةكةم
ديارىس مغ ل / 44٥جنم عبداهلل خليلسةربازى يةكةم
ديارىس مقر ومخ ملغ 2 فل /4ياسني امحد صاحلسةربازى يةكةم
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ديارىف 1 ملغ 2 فل /4يونس ابراهيم عبدسةربازى يةكةم
ديارىك مدم / 662عبداحلسني ياسنيسةربازى يةكةم
ديارىف 1 ملغ 2 فل /4عبداحلسني هاشم نايفسةربازى يةكةم
ديارىك م متو / 24٥عامر على عباسسةربازى يةكةم

ديارىف 3 ملغ 2 فل /4كامل جاسم امحدسةربازى خؤبةخش
ديارىفص ح قائد فق / 4شكيب يونس شريفسةرباز
ديارىفص ح قائد فق / 4فارس حممد صبحىسةرباز
ديارىفص ح قائد فق / 4حسني صاحل حممد سعيدسةرباز
ديارىفص ح قائد فق / 4جنكيز مجال عزيزسةرباز
ديارىس مغ ل / 1٩سعد على زفريسةرباز
ديارىف 1 ل / 1٩رائد جبارسةرباز
ديارىف 1 ل / 1٩عباس صايبسةرباز
ديارىف 1 ل / 1٩هاشم حسني علىسةرباز
ديارىف 3 ل / 1٩هادى عبدالعباسسةرباز
ديارىف 3 ل / 1٩هاشم عبدالرسولسةرباز
ديارىس مغ ل / 44٥سامل سليمان حسنسةرباز
ديارىس مغ ل / 44٥على خلف فجرسةرباز
ديارىف 1 ل / 44٥فاضل ابو الشون معيجلسةرباز
ديارىف 1 ل / 44٥حممد حافظ امحدسةرباز
ديارىف 2 ل / 44٥مجيل جرو جاسمسةرباز
ديارىف 2 ل / 44٥راصد على حسنسةرباز
ديارىف 2 ل / 44٥محيد حطاب بدرىسةرباز
ديارىف 2 ل / 44٥دخان سلمانسةرباز
ديارىف 2 ل / 44٥على جبار عريمسةرباز
ديارىف 2 ل / 44٥عبدالكريم على قدعمسةرباز
ديارىف 2 ل / 44٥حازم كاظم مندانسةرباز
ديارىف 2 ل / 44٥صكار حممود حصرومسةرباز
ديارىف 1 ملغ 2 فل /4كريم لطيف جاسمسةرباز
ديارىف 1 ملغ 2 فل /4مهدى حيدر يوسفسةرباز
ديارىف 1 ملغ 2 فل /4حسني خلف صاحلسةرباز
ديارىف 1 ملغ 2 فل /4كاظم نبات لطيفسةرباز
ديارىف 1 ملغ 2 فل /4يوسف رحيم سوادىسةرباز
ديارىف 1 ملغ 2 فل /4عدنان عطية عبداهللسةرباز
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ديارىف 1 ملغ 2 فل /4على فرمان هادىسةرباز
ديارىف 1 ملغ 2 فل /4غامن عبد هونسةرباز
ديارىف 1 ملغ 2 فل /4خاطر جواد كاظمسةرباز
ديارىف 1 ملغ 2 فل /4عباس كاظم تامرسةرباز
ديارىف 1 ملغ 2 فل /4ناهرابراهيم امساعيل ابراهيمسةرباز
ديارىف 1 ملغ 2 فل /4مجيل صباح بريسمسةرباز
ديارىف 1 ملغ 2 فل /4ماجد محدان حممدسةرباز
ديارىف 1 ملغ 2 فل /4على حسني خلفسةرباز
ديارىف 1 ملغ 2 فل /4صاحل كميل جدىسةرباز
ديارىف 1 ملغ 2 فل /4كريم جميد عالوىسةرباز
ديارىف 2 ملغ 2 فل /4عبداحلسني هادود جربسةرباز
ديارىف 3 ملغ 2 فل /4ناخوينريتةوهسةرباز
ديارىمقر مدم فق / 4كامل زيا بولصسةرباز
ديارىك م مت / 24٥خالد فليح غيدانسةرباز
ديارىك م مت / 24٥منصور مطهر موحيسةرباز
ديارىك مدم / 662حسن حمسن جاسمسةرباز
ديارىك مدم / 662ابراهيم قاسم حممدسةرباز
ديارىبط خ / ٩44جليل كريم حسنسةرباز
ديارىبط خ / ٩44قيصر ريسان حممدسةرباز
ديارىبط خ / ٩44حممود جهان سلمانسةرباز
ديارىك م م / ٩٥7عبدالسالم حممد ياسنيسةرباز
ديارىك م م / ٩٥7حممد خلف كاظمسةرباز
ديارىك م م / ٩٥7على عونى شنيورسةرباز
ديارىك م م / ٩٥7امحد مهدى عبد عبداهللسةرباز
ديارىك م م / ٩٥7سلمان شالل عدوانسةرباز
ديارىك م م / ٩٥7محزه كاظم شناوهسةرباز
ديارىك م م / ٩٥7عامر خلف ظاهرسةرباز
ديارىك م م / ٩٥7امحد علوان هاشمسةرباز

ديارىو م ط / ٥3ابوبكر على فيهسةرباز )ياريدةدةرى دكتؤر(
ديارىو م ط / ٥3زهري موحان مجعهسةرباز )دكتؤر(
ديارىو م ط / ٥3حيدر حممد رضاسةرباز)دكتؤر(

ديارىقائد فق / 33رمزى حممود عبداهللليوا روكن
ديارىمدم فق / 33مطر حممد صاحلعةميد )مدم(
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ديارىم أ م فق / 33كامل زيدان خلفعةميد )زرَيثؤش(
ديارىرئيس اركان فق / 33عطا هلل ايوب خلفعةميد روكن )مدم(

ديارىامر ملش / 72على حسني مزعلعةميد )ق خ(
ديارىامر ملغ / 1 فل 1 خخالد بهلول العييبعةقيد روكن )ق خ(

ديارىم أ م فق / 33يونس طه امحدعةقيد )ثيادة(
ديارىأمر ه أ ك فق / 33بهاءالدين حممد ذنونعةقيد )ه أ ك(
ديارىأمر ت ن فق / 33نواف فتحى حسنيعةقيد )ت ن(

ديارىمعاون امر ه أ ك فق / 33حممد خلف على جبورىعةقيد )ه أ ك(
ديارىم م م مقر فق / 33نايف حامد عبداهللعةقيد )كارطريَِى(

ديارىأمر د ج فق 33طه حسني علىعةقيد )د ح(
ديارىمقدم لواء مدم فق / 33اكرم خطاب عمرعةقيد )مدم(

ديارىامر س مخ فق / 33حسني خضر عبدموقةدةم )ثيادة(
ديارىد ج فق / 33فاحل حسن محادىموقةدةم )هةواَلطر(

ديارىامر س ت ن / ٥٩عبداجمليد قاسم امحدموقةدةم )ت ن(
ديارىمق فق / 33سعد جاسم حممدموقةدةم روكن)ثيادة(

ديارىمدم فق / 33حممد رحيم عبداهللموقةدةم )مدم(
ديارىمقر فق /33حييى جميد حممدموقةدةم )ثيادة(

ديارىامر ك د ب / 41عبدالكريم عبداهلادى ساملموقةدةم )زرَيثؤش(
ديارىامر ك ه م فق مغ / 3عوف عبدالرمحن صاحلموقةدةم )ه ع(

ديارىم م أ م ملغ / ا فل 1 خزهري على حممدعلى الشيتاوىموقةدةم )ثيادة(
ديارىمقدم ملغ / 1 فل 1 خامحد شاكر حممودموقةدةم روكن )روكن(

ديارىم م أ م ملش / 72مصطفى سعود مظلومموقةدةم
ديارىمقدم لواء املشاة / 72نورى حممد صاحلموقةدةم

ديارىمقر فق /33عبدالسالم حسني جرجيسرائيد )كيم(
ديارىمقر فق /33حسني معيوف وكاعرائيد )ثيادة(
ديارىمقر فق /33هانى حسني عبداخلضررائيد )ثيادة(
ديارىامر طبابة فق / 33عبداحلسني مناتي عزاىرائيد )دكتؤر(
ديارىه أ ك فق / 33يونس امحد امساعيلرائيد )ه أ ك(
ديارىبط خ / 6حممد سامل جربرائيد )مدم(

ديارىس مخ فق / 33ثاير ناجي علىرائيد )هةواَلطرى(
ديارىس مخ فق / 33مهنا حممد علىرائيد )مخ(

ديارىامر ك م م / 7٩على كرمش حسنرائيد )مدم(
ديارىامر ف 2 ل / 72رعد سوادى مراحرائيد
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ديارىض ر 3 أس ملش / 72بشري امحد حييىرائيد روكن
ديارىأمر ف 3 ل / 72رعد محيد شبيبرائيد
ديارىأمر ف 1 ل / 72عامر صاحل حممدرائيد

ديارىمقر فق / 33هادى على عودهنةقيب )ثيادة(
ديارىمقر فق / 33صباح حممد جميدنةقيب )م ف(
ديارىس مخ فق / 33عبداحلسن حممود شرجينةقيب )مخ(
ديارىس مخ فق / 33طارق محد عنيزىنةقيب )مخ(

ديارىأمر رعيل / 1 بط / 17سامل عبدالرضا وادىنةقيب )ق خ(
ديارىأمر بط / 3 ك أ / ٩28رافد عدنان عباسنةقيب )مدم(
ديارىك ه م فق مغ / 3راضي حمي ناصرنةقيب )ه ع(
ديارىأمر س1 ك ه م فق مغ / 3هليل كاظم حميسننةقيب )ه ع(
ديارىأمر ف 3 ملغ 1 فل 1 خاصحممود سليمان رشيدنةقيب )ق خ(

ديارىأمر ف 1 ملغ 1 فل 1 خاصسعدى عبداجمليد خليلنةقيب )ثيادة(
ديارىمقر فق / 33حممد عبدالصاحب حممدملزمى يةك )أس(

ديارىمقر فق / 33خضري على ظاهرملزمى يةك )ثيادة(
ديارىمقر فق / 33صباح ظاهر سعيدملزمى يةك

ديارىس مخ فق / 33خالد كريم عبدملزمى يةك )مخ(
ديارىس مخ فق / 33جبار أدريس نصيفملزمى يةك )مخ(
ديارىس مخ فق / 33حممد سعدون صاحلملزمى يةك )مخ(
ديارىك ه م فق مع / 3عبداجلبار محود ماضيملزمى يةك )ه ع(

ديارىك د ب / 41مسري ابراهيم عبداهللملزمى يةك )زرَيثؤش(
ديارىك د ب / 41عدنان امحد حممدملزمى يةك )زرَيثؤش(

ديارىبط خ / 6صبيح جاسم كاطعملزمى يةك )مدم(
ديارىوكيل أمر س ط / 1مهند عبدالرمحن عبدالواحدملزمى يةك )دكتؤر(

ديارىأمر بط خ / 3 أعبداالمري عجيل عكباىملزمى يةك )مدم(
ديارىو أمر بط / 1 ك م م / 10شاكر حممود حسنيملزمى يةك )مدم(
ديارىأمر بط 3 ك م / 10حسون جرب سلمانملزمى يةك )مدم(
ديارىك م م / 10عامر ناجى عطيهملزمى يةك )مدم(
ديارىك م / ٩٥6رياض صاحل همزهملزمى يةك )مدم(

ديارىأمر س مقر ومخ ملغ /1 فل 1 خاصعماد محدى ابراهيمملزمى يةك )ثيادة(
ديارىس مقر ومغ ملغ / 1 فل 1 خاصطالل حممود علىملزمى يةك )مخ(

ديارىمقر فق / 33كمال جاسم سعيدملزم )ثيادة(
ديارىمقر فق / 33ابراهيم عبداهلل امحدملزم )ثيادة(
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ديارىمقر فق / 33حواس كنعان سعدونملزم )أ س(
ديارىس مغ فق / 33سرحان فتحى محادىملزم )مخ(

ديارىف 1 ملغ / 1 فل 1 خاصعلى هادى جودهملزم )ثيادة(
ديارىف 3 ملغ / 1 فل 1 خاصستار خليفه ضايعملزم )ثيادة(
ديارىف 2 ملغ / 1 فل 1 خاصعبداهلادى خلف محادىملزم )ثيادة(
ديارىف 2 ملغ / 1 فل 1 خاصحيدر طاهر حسنيملزم )ثيادة(
ديارىف 2 ملغ / 1 فل 1 خاصعبد امحد عبداحلسنيملزم )ثيادة(
ديارىف 2 ملغ / 1 فل 1 خاصامحد قاسم سلطانملزم )ثيادة(
ديارىس مقر ومغ ملغ / 1 فل 1 خاصعبداحلسن شرهان مزيانملزم )ثيادة(

ديارىض أمن ملغ / 1 فل 1 خاصنعمه ابراهيم صكرملزم
ديارىف 3 ملغ / 1 فل 1 خاصعطيه هزاع علىملزم )ثيادة(
ديارىف 2 ملغ / 1 فل 1 خاصناظم منصور جفاتملزم )ثيادة(
ديارىف 1 ملغ / 1 فل 1 خاصجدعان جاسم نايفملزم )ق خ(

ديارىف 1 ملغ / 1 فل 1 خاصعلى خملف عبدملزم )ثيادة(
ديارىف 1 ملغ / 1 فل 1 خاصحممد حمي امحدملزم )ثيادة(
ديارىملغ / 1 فل 1 خاصمحزه زخري جالبملزم )ثيادة(
ديارىف 1 ملغ / 1 فل 1 خاصمخيس نصيف امحدملزم )ق خ(

ديارىف 3 ملغ / 1 فل 1 خاصعزيز زغري شبيبملزم )ثيادة(
ديارىف 3 ملغ / 1 فل 1 خاصصالح عبدالعزيز علوانملزم )ثيادة(
ديارىف 3 ملغ / 1 فل 1 خاصصالح الدين على فتاحملزم )ثيادة(
ديارىف 3 ملغ / 1 فل 1 خاصخالد عبداهلل خضريملزم )ثيادة(
ديارىف 2 ملغ / 1 فل 1 خاصحسني حسن خلويفملزم )ثيادة(
ديارىأمر س مغ ملش / 72امحد عزيز علوانملزم )ثيادة(

ديارىك ه م فق مغ / 3على اوسط حممد طاهرملزم )ه ع(
ديارىك ه م فق مغ / 3عبدالكريم حممد داودملزم )ه ع(
ديارىك ه م فق مغ / 3رسول امحد كنوشملزم )ه ع(
ديارىك ه م فق مغ / 3على شنيور مهدىملزم )ه ع(
ديارىك ه م فق مغ / 3حممد عناد محادىملزم )ه ع(
ديارىبط خ / 3 أجاسم حممد مصطفىملزم )مدم(
ديارىك م م / 7٩فارس ايليا جبوملزم )مدم(
ديارىك م م / 7٩خلف طالب عبدالعباسملزم )مدم(
ديارىك م م / 7٩فخرى طليع جميدملزم )مدم(
ديارىك م م / 7٩سعدى حسني شكرملزم )مدم(
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ديارىك م م / ٩٥6خالد صاحل حممودملزم )مدم(
ديارىبط خ / 6برهان حامت محدانملزم )مدم(
ديارىبط خ / 6امحد فرحان محدملزم )مدم(
ديارىبط خ / 17حممد فوزى علىملزم )ق خ(
ديارىبط / 2 ك أ ستم / 4واجد رؤوف عبداألمريملزم )مدم(
ديارىك أ ستمكان / 8عبدالستار سريملزم )مدم(
ديارىمدم فق / 33صديق بكر عبدالرمحنملزم )مخ(

ديارىف 2 ملغ / 1 فل 1 خاصرحيم صاحب كاظمجَيطرى ئةفسةر )ت أ(
ديارىس مقر ومغ ملغ / 1 فل 1 خاصعلى عبد مهدىجَيطرى ئةفسةر )ت أ(
ديارىف 3 ملغ / 1 فل 1 خاصاياد خاشع عبدالفتاحجَيطرى ئةفسةر )ت أ(

ديارىس مغ ل / 72خليل امساعيل خلفجَيطرى ئةفسةر )ت ح(
ديارىس مقر ل / 72على عبداحلسن حممد علىجَيطرى ئةفسةر
ديارىس مغ ل / 72شوقى محيد فتحىجَيطرى ئةفسةر
ديارىف 3 ل / 72حممد ابراهيم جاسمجَيطرى ئةفسةر
ديارىف 3 ل / 72كريم خضريجَيطرى ئةفسةر
ديارىف 3 ل / 72خلف صاحل علىجَيطرى ئةفسةر

ديارىف 1 ل / 72قاسم سعدونمفةوةز
ديارىف 3 ل / 72عبداهلل فتحى جاسمجَيطرى ئةفسةر
ديارىف 3 ل / 72مجعه خلف ججوجَيطرى ئةفسةر
ديارىف 3 ل / 72خلف خضر خلفجَيطرى ئةفسةر
ديارىف 3 ل / 72ارام ليون ورتانجَيطرى ئةفسةر
ديارىف 3 ل / 72حسني على حسنيجَيطرى ئةفسةر
ديارىف 3 ل / 72صبار قاسم كاطعجَيطرى ئةفسةر
ديارىف 3 ل / 72جاسم خلف جاسمجَيطرى ئةفسةر
ديارىف 3 ل / 72سعد جميد وادىجَيطرى ئةفسةر

ديارىف 1 ل / 72عدنان كاظممفةوةز
ديارىف 3 ملغ / 1 فل 1 خاصمنذر كريم امحدجَيطرى ئةفسةر

ديارىس مغ ملش / 72كريم خيالن نسونسةرؤكى عةريفةكان
ديارىس مقر ومخ ل / 72علوان حسن هاشمسةرؤكى عةريفةكان
ديارىس مقر ومخ ل / 72على عبد مخاسسةرؤكى عةريفةكان
ديارىف 3 ل / 72مزيان خلف سرحانسةرؤكى عةريفةكان
ديارىف 1 ل / 72حسن ناصر حسنيسةرؤكى عةريفةكان
ديارىف 1 ل / 72هادى ضارىسةرؤكى عةريفةكان
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ديارىف 1 ل / 72مؤيد عزيز جميدسةرؤكى عةريفةكان
ديارىف 1 ل / 72ذنون يونس ذنونسةرؤكى عةريفةكان
ديارىف 1 ل / 72على علوان خضريسةرؤكى عةريفةكان
ديارىف 3 ل / 72حسن محسورسةرؤكى عةريفةكان
ديارىف 3 ل / 72فرحان طارش ناصرسةرؤكى عةريفةكان
ديارىف 3 ل / 72غالب عبد فهمىسةرؤكى عةريفةكان
ديارىف 3 ل / 72صباح صرب عبودسةرؤكى عةريفةكان
ديارىف 1 ل / 72اياد حنتوشسةرؤكى عةريفةكان

ديارىس مغ ل / 72عبدالزهره مزعلعةريف
ديارىس مغ ل / 72خالد عبد عون علىعةريف
ديارىف 3 ل / 72عيس حسن خملفعةريف
ديارىف 3 ل / 72امحد مطلك خليلعةريف
ديارىس مقر ومخ ل / 72ماجد حمسن صاحلعةريف
ديارىف 1 ل / 72عبدالعزيز محد عبدعةريف
ديارىف 3 ل مغ / 1 فل 1 خاصسعود امحد عزوعةريف
ديارىف 3 ل مغ / 1 فل 1 خاصجواد مطر مسريعةريف

ديارىس مقر ومخ ل / 72وعد ايليا يوسفجَيطرى عةريف
ديارىس مقر ل / 72تعبان محيد حسنجَيطرى عةريف
ديارىس مقر ل / 72حممد عباس حممودجَيطرى عةريف
ديارىس مقر ل / 72على حسني حممدجَيطرى عةريف
ديارىف 1 ل / 72على كاظم مهدىجَيطرى عةريف
ديارىف 3 ل / 72شالل جميد محزهجَيطرى عةريف
ديارىف 3 ل / 72سليم حسن سليمجَيطرى عةريف
ديارىف 2 ل مغ / 1 فل 1 خاصدائح حممود عبودجَيطرى عةريف
ديارىف 3 ل مغ / 1 فل 1 خاصامحد واىل كاظمجَيطرى عةريف
ديارىف 3 ل مغ / 1 فل 1 خاصسالم خضري عباسجَيطرى عةريف
ديارىف 3 ل مغ / 1 فل 1 خاصسالم عبد علىجَيطرى عةريف
ديارىف 3 ل مغ / 1 فل 1 خاصحممود عباس داودجَيطرى عةريف
ديارىف 3 ل مغ / 1 فل 1 خاصعبد خضري خايفجَيطرى عةريف
ديارىس مقر ومخ ل / 72حسن حقى جودسةربازى يةكةم
ديارىف 3 ل / 72عبود محد عوادسةربازى يةكةم
ديارىس مقر ومخ ل / 72ظافر صبيح وشمسةربازى يةكةم
ديارىس مقر ومخ ل / 72ناطق عبدالزهره امساعيلسةربازى يةكةم
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ديارىس مقر ومخ ل / 72نعمان كربسانسةربازى يةكةم
ديارىف 1 ل / 72عبداحلسن عباسسةربازى يةكةم
ديارىف 3 ل مغ / 1 فل 1 خاصطالب جابر عودهسةربازى يةكةم
ديارىف 1 ل مغ / 1 فل 1 خاصحسني كاظم حممدسةربازى يةكةم
ديارىف 1 ل مغ / 1 فل 1 خاصطالب جواد جلوبسةربازى يةكةم
ديارىف 1 ل مغ / 1 فل 1 خاصموسى مزهر كاظمسةربازى يةكةم
ديارىف 1 ل مغ / 1 فل 1 خاصحسن عويد اليفسةربازى يةكةم
ديارىف 1 ل مغ / 1 فل 1 خاصياسر على حسنيسةربازى يةكةم
ديارىف 3 ل مغ / 1 فل 1 خاصعباس حممد عزيزسةربازى يةكةم
ديارىس مغ ل / 72هادى محود حسنسةربازى يةكةم
ديارىس مقر ومخ ل / 72امري عبد باهضسةربازى يةكةم
ديارىس مقر ومخ ل / 72امحد عبدالكريم صاحلسةربازى يةكةم
ديارىس مقر ومخ ل / 72على مخاس حميسنسةربازى يةكةم

ديارىف 1 لواء / 72محيد شهيدسةرباز
ديارىف 1 لواء / 72رمحن جبارهسةرباز
ديارىف 1 لواء / 72جبار عجيل هاشمسةرباز
ديارىف 1 لواء / 72على متعب جاسمسةرباز
ديارىف 1 لواء / 72خضري عباس حسنيسةرباز
ديارىف 1 لواء / 72على خرياهللسةرباز
ديارىف 1 لواء / 72حبيب ظاهرسةرباز
ديارىف 1 لواء / 72فؤاد عباسسةرباز
ديارىف 1 لواء / 72عراس زهيدىسةرباز
ديارىف 1 لواء / 72حقى نايفسةرباز
ديارىف 1 لواء / 72سعد عبدالفتاحسةرباز
ديارىف 1 لواء / 72قاسم كاطعسةرباز
ديارىف 1 لواء / 72فاضل دعيبلسةرباز
ديارىف 1 لواء / 72هادى جميدسةرباز
ديارىف 1 لواء / 72فرحان رشيدسةرباز
ديارىف 3 لواء / 72سعد طارش فرحانسةرباز
ديارىف 3 لواء / 72أياد عكله عبداللطيفسةرباز
ديارىف 2 ل مغ / 1 فل 1 خاصحممد جراد معيوفسةرباز
ديارىف 2 ل مغ / 1 فل 1 خاصاياد سليمان علىسةرباز
ديارىف 2 ل مغ / 1 فل 1 خاصعماش عبد زيدسةرباز
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ديارىف 1 ل مغ / 1 فل 1 خاصسعد علوان عبدسةرباز
ديارىف 1 ل مغ / 1 فل 1 خاصوهاب امحد حساوىسةرباز
ديارىف 3 ل مغ / 1 فل 1 خاصعبدالرضا سرحان جدعانسةرباز
ديارىف 3 ل مغ / 1 فل 1 خاصعبداهلادى اكوش جوادسةرباز
ديارىف 2 ل مغ / 1 فل 1 خاصعقيل عداى سلمانسةرباز
ديارىف 2 ل مغ / 1 فل 1 خاصهيثم سلمان علىسةرباز
ديارىف 2 ل مغ / 1 فل 1 خاصسليم حممد علىسةرباز
ديارىف 3 ل مغ / 1 فل 1 خاصحممد فرحان حممدسةرباز
ديارىف 3 ل مغ / 1 فل 1 خاصعبداحلسني سلمان عجيلسةرباز
ديارىف 3 ل مغ / 1 فل 1 خاصعلى رشيد موسىسةرباز
ديارىف 3 ل مغ / 1 فل 1 خاصكاظم جبار كريمسةرباز

ليستَيك بة ناوى ئةو جةنطاوةرانةى ثَيشنيازكراوة بةخشينى )ديارى( ثابةندن بة تيثى ثيادةى 33

يةكةناوى سيانىثلةذمارة
جؤرى 
ِرَيزلَينان

نوط شجاعهقائد فق مش / 33رمزى حممود عبداهللليوا روكن1.

نوط شجاعهامر مدم فق / 33مطر حممد صاحلعةميد )مدم(2.

نوط شجاعهامر ملش / 72على حسني مزعلعةميد )ق خ(3.

نوط شجاعهامر ملغ 1 فل 1 خخالد بهلول العيبىعةقيد روكن )ق خ(4.

نوط شجاعهض ر 1 فق / 33نزار كاظم حسنعةقيد روكن )ثيادة(٥.

نوط شجاعهض ت س االقدم فق / 33جبار عبريه مطيلبعةقيد )زرَيثؤش(6.

نوط شجاعهامر ف د و / ٥1كاكل محد مولودعةقيد7.

نوط شجاعهض ر 2 أ س فق / 33جاسم حممد صاحلموقةدةم روكن )ثيادة(8.

نوط شجاعهامر ك م م / 10صعاب جدوع ذيابموقةدةم )مدم(٩.
نوط شجاعهمقدم ملغ 1 فل 1 خامحد شاكر حممودموقةدةم روكن )ق خ(10.
نوط شجاعهامر ف 2 ملغ 1 فل 1 خخضري عبداهلل سوادرائيد )ثيادة(11.
نوط شجاعهامر ف 1 ملش / 72عامر صاحل حممدرائيد12.
نوط شجاعهامر ف 3 ملش / 72رعد محيد شبيبرائيد13.
نوط شجاعهامر ك م / 7٩على كرمش حسنرائيد )مدم(14.
نوط شجاعهامر ك م / ٩٥6نورى حامد امحدرائيد )مدم(1٥.
نوط شجاعهامر ف 2 دفاع وطينصباح ناظم رقيب السورجيرائيد16.
نوط شجاعهامر بط خ / 17محزه خضر محزهنةقيب )ق خ(17.
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نوط شجاعهك د ب / 41على جاسم حممدنةقيب )زرَيثؤش(18.

نوط شجاعهامر ف 3 ملغ 1 فل / 1صالح فليح كاطعنةقيب )ق خ(1٩.

نوط شجاعهض ر ت ن ملغ 1 فل 1 خعالء حسني عبد علىنةقيب )ت ن(20.

نوط شجاعهض ت س االقدم ملغ 1 فل 1 خيوسف ابراهيم علىنةقيب )ثيادة(21.

نوط شجاعهامر ف 1 ملغ 1فل 1 خسعدى عبداجمليد خليلنةقيب )ثيادة(22.

نوط شجاعهامر ف 3 ملغ 1فل 1 خحممود سليمان رشيدنةقيب )ق خ(23.

نوط شجاعهمستشار ف د و / 1٥1عبداهلل حسن صاحلنةقيب )ق خ(24.

نوط شجاعهبط 3 ك م م / 10على حسني علىملزمى يةك )مدم(2٥.

نوط شجاعهك د ب / 41مسري ابراهيم عبداهللملزمى يةك )زرَيثؤش(26.

نوط شجاعهك د ب / 41عدنان امحد حممدملزمى يةك )زرَيثؤش(27.

نوط شجاعهك د ب / 41ناخوينريتةوةملزمى يةك )زرَيثؤش(28.

نوط شجاعهك د ب / 41جاسم حممد كيكهملزمى يةك )زرَيثؤش(2٩.

نوط شجاعهك د ب / 41فائق عاشور جار اهللملزمى يةك )زرَيثؤش(30.

نوط شجاعهض اس ملغ 1 فل ا خمسري عبد خلفملزمى يةك )ثيادة(31.

نوط شجاعهف 3 ملغ 1 فل 1 خعبدالرمحن امساعيل علىملزمى يةك )ثيادة(32.

نوط شجاعهبط 2 ك م / ٩٥6عبدالرزاق عبدالوهابملزمى يةك )مدم(33.

نوط شجاعهبط 1 ك م / ٩٥6ماجد محيد كريدىملزمى يةك )مدم(34.

نوط شجاعهبط 2 ك مم / 7٩سعد حممد عبداهللملزمى يةك )مدم(3٥.

نوط شجاعهبط 2 ك مم / 10منعم بدر كاظمملزمى يةك )مدم(36.

نوط شجاعهف 3 ملش / 72مزهر صاحلملزم37.

نوط شجاعهف 3 ملش / 72حامد عجمى خلفملزم38.

نوط شجاعهف 3 ملش / 72عبداهلل صاحلملزم3٩.

نوط شجاعهف 3 ملش / 72جواد سنجارملزم40.

نوط شجاعهف 1 ملش / 72صاحل زيدان خلفملزم41.

نوط شجاعهف 1 ملش / 72صباح عباس عبد علىملزم42.

نوط شجاعهف 1 ملش / 72حممد حممود شكورملزم43.

نوط شجاعهف 2 ملغ 1 فل 1 خطالب صاحل مهدىملزمى يةك )ثيادة(44.

نوط شجاعهف 2 ملغ 1 فل 1 خالياس خضري امحدملزمى يةك )ثيادة(4٥.

نوط شجاعهف 2 ملغ 1 فل 1 خحسني مرزوك هويرعلىملزمى يةك )ثيادة(46.

نوط شجاعهف 3 ملغ 1 فل 1 خعلى حسني علىملزمى يةك )ق خ(47.

نوط شجاعهف 3 ملغ 1 فل 1 خعلى عباس امحدملزمى يةك )ق خ(48.

نوط شجاعهف 2 ملغ 1 فل 1 خناظم منصور جفاتملزمى يةك )ثيادة(4٩.

نوط شجاعهس مقر ومخ ملغ 1 فل 1 خطارق خالد علىملزمى يةك )مخ(٥0.
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نوط شجاعهض ت س ملغ 1 فل 1 خمحزه زفري جالبملزمى يةك )ثيادة(٥1.

نوط شجاعهسريه اسناد ملغ 1 فل 1 خعدال عبدالقادر حممدملزمى يةك )ثيادة(٥2.

نوط شجاعهف 1 ملغ 1 فل 1 خحممد سليمان محدملزمى يةك )ثيادة(٥3.

نوط شجاعهف 1 ملغ 1 فل 1 خناس علوان سليمانملزمى يةك )ثيادة(٥4.

نوط شجاعهف 3 ملغ 1 فل 1 خوضاح محد صاحلملزمى يةك )ثيادة(٥٥.

نوط شجاعهف 1 ملغ 1 فل 1 خصالح مطلك مصلحملزمى يةك )ثيادة(٥6.

نوط شجاعهف 1 ملغ 1 فل 1 خرفعت نورالدين حممودملزمى يةك )ثيادة(٥7.

نوط شجاعهف 2 ملغ 1 فل 1 خجنم عبد خلفملزمى يةك )ثيادة(٥8.

نوط شجاعهف 3 ملغ 1 فل 1 خعطيه هزاع علىملزمى يةك )ثيادة(٥٩.

نوط شجاعهف 1 ملغ 1 فل 1 خمخيس لطيف امحدملزمى يةك )ق خ(60.

نوط شجاعهف د و / ٥1فرهاد مامند محدملزم61.

نوط شجاعهف د و / 2صابر رقيب حممد السورجيموستةشار62.

نوط شجاعهف د و / 10٩خليل عبداهلل ابراهيم الشرفانيموستةشار63.

نوط شجاعهف د و / 107حممد طاهر زيكاوىموستةشار64.

نوط شجاعهف د و / ٥1مامند محد مولودموستةشار6٥.

نوط شجاعهف د و / 23٩سوارة فتاح فرح اجلافموستةشار66.

نوط شجاعهف د و / 133فخرى امساعيل عبدالقادرموستةشار67.

نوط شجاعهف د و / 63قادر شفيق نعمانموستةشار68.

نوط شجاعها مغ 1 فل 1 خعبدالقادر كريم خالدجَيطرى ئةفسةر6٩.

نوط شجاعهف 2 ملغ 1 فل 1 خبهجت حكمت ناجيسةرؤكى عةريفةكان70.

نوط شجاعهف 2 ملغ 1 فل 1 خشريف كناوى ناجيسةرؤكى عةريفةكان71.

نوط شجاعهف 2 ملغ 1 فل 1 خقاسم عطيه مساوىعةريف72.

نوط شجاعهف 1 ملغ 1 فل 1 خطه بكر امحدعةريف73.

نوط شجاعهف 1 ملغ 1 فل 1 خفتحي على عابدعةريف74.

نوط شجاعهف 1 ملغ 1 فل 1 خمجعه عباس حسنعةريف7٥.

نوط شجاعهف 1 ملغ 1 فل 1 خرعد رشك كسارجَيطرى عةريف76.

نوط شجاعهف 1 ملغ 1 فل 1 خاياد حممود حسنيجَيطرى عةريف77.

نوط شجاعهف 2 ملغ 1 فل 1 خخضري عباس بريهجَيطرى عةريف78.

نوط شجاعهف 2 ملغ 1 فل 1 خكاظم عبود هانيجَيطرى عةريف7٩.

نوط شجاعهف 2 ملغ 1 فل 1 خعبدالساده عبدالرضا كويدجَيطرى عةريف80.

نوط شجاعهف 1 ملغ 1 فل 1 خعلى عبدالقادر جاللجَيطرى عةريف81.

نوط شجاعهملغ 1 فل 1خمحيد عداى خلفجَيطرى عةريف82.

نوط شجاعهملغ 1 فل 1خهادى محادى عبدجَيطرى عةريف83.
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نوط شجاعهف 3 ملغ 1 فل 1 خكريم حممد حممودجَيطرى عةريف84.

نوط شجاعهف 3 ملغ 1 فل 1 خعلى خملف امحدجَيطرى عةريف8٥.

نوط شجاعهناخوينريتةوةخلف صاحل داودسةربازى يةكةم86.

نوط شجاعهف 1 ملغ 1 فل 1 خجبار واحد وسانسةربازى يةكةم87.

نوط شجاعهمقر ملغ 1 فل 1 خكاظم ناصر جميدسةربازى يةكةم88.

نوط شجاعهمقر ملغ 1 فل 1 خيوسف اوراها عيسىسةربازى يةكةم8٩.

نوط شجاعهف 3 ملغ 1 فل 1 خعطيه كامل فرحانسةرباز٩0.

نوط شجاعهف 3 ملغ 1 فل 1 خعباس كاظم موسىسةرباز٩1.

نوط شجاعهف 1 ملغ 1 فل 1 خفاضل حممود يوسفسةرباز٩2.

نوط شجاعهملغ 1 فل 1خجاسم جواد جاسمسةرباز٩3.

نوط شجاعهملغ 1 فل 1خحممد فليح حسنسةرباز٩4.

نوط شجاعهف 3 ملغ 1 فل 1 خداود سلمان جاسمسةرباز٩٥.

نوط شجاعهف 3 ملغ 1 فل 1 خحممد داود سلمانسةرباز٩6.

نوط شجاعهف 3 ملغ 1 فل 1 خمسري مريعى عسافسةرباز٩7.

نوط شجاعهف 3 ملغ 1 فل 1 خهاشم جوده هاشم جاسمسةرباز٩8.

نوط شجاعهف 3 ملغ 1 فل 1 خحازم ايدام مالحسةرباز٩٩.
نوط شجاعهف 3 ملغ 1 فل 1 خحسن جاسم سفاحسةرباز100.
نوط شجاعهف 3 ملغ 1 فل 1 خجواد كاظم جاسمسةرباز101.
نوط شجاعهف 3 ملغ 1 فل 1 خصالح راضى كاظمسةرباز102.
نوط شجاعهف 3 ملغ 1 فل 1 خمحيد عبدالصاحب مربوكسةرباز103.
نوط شجاعهملغ 1 فل 1خعامر جاسم حممدسةرباز104.
نوط شجاعهف د و / 2رمضان رش حدىجةنطاوةر10٥.
نوط شجاعهف د و / 2حسني على بابوجةنطاوةر106.
نوط شجاعهف د و / 2امحد امحد حسنيجةنطاوةر107.
نوط شجاعهف د و / 2حسن خضر امحدجةنطاوةر108.
نوط شجاعهف د و / 2حممد حامد عبداهللجةنطاوةر10٩.
نوط شجاعهف د و / 2ناظم رقيب حممدجةنطاوةر110.
نوط شجاعهف د و / 2بشار خليل توفيقجةنطاوةر111.
نوط شجاعهف د و / 2برزو مضهر تقي الدينجةنطاوةر112.
نوط شجاعهف د و / 2مهدى سامى كزوجةنطاوةر113.
نوط شجاعهف د و / 2حممود تقى عبداهللجةنطاوةر114.
نوط شجاعهف د و / 2طيب طاهر امحدجةنطاوةر11٥.
نوط شجاعهف د و / 2عزيز بشري خضرجةنطاوةر116.
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نوط شجاعهف د و / 2فارس رشيد يزدينجةنطاوةر117.

نوط شجاعهف د و / ٥1حمسن عبداهلل اغا جميد اغاجةنطاوةر118.

نوط شجاعهف د و / ٥1رشيد رمحن جميدجةنطاوةر11٩.

نوط شجاعهف د و / ٥1صباح قادر حممدجةنطاوةر120.

نوط شجاعهف د و / ٥1برهان جابر سعيدجةنطاوةر121.

نوط شجاعهف د و / ٥1مجيل مصطفى حممدجةنطاوةر122.

نوط شجاعهف د و / ٥1خليل كريم محدجةنطاوةر123.

نوط شجاعهف د و / ٥1عزيز رمضان بايسجةنطاوةر124.

نوط شجاعهف د و / ٥1فخرالدين حسني قادرجةنطاوةر12٥.

نوط شجاعهف د و / ٥1سركوت رمحن رسولجةنطاوةر126.

نوط شجاعهف د و / ٥1نوزاد ابراهيم بايسجةنطاوةر127.

نوط شجاعهف د و / ٥1امساعيل سلوم صابرجةنطاوةر128.

نوط شجاعهف د و / ٥1فاضل ابراهيم محدجةنطاوةر12٩.

نوط شجاعهف د و / 10٩كمال امساعيل عمرجةنطاوةر130.

نوط شجاعهف د و / 10٩زياد حسني عبداهللجةنطاوةر131.

نوط شجاعهف د و / 10٩حممد عبداهلل ابراهيمجةنطاوةر132.

نوط شجاعهف د و / 10٩حممد سليم رشيد سليمانجةنطاوةر133.

نوط شجاعهف د و / 107حجي رشيد حممدجةنطاوةر134.

نوط شجاعهف د و / 107برهان امحد يونسجةنطاوةر13٥.

نوط شجاعهف د و / 107زيد حممد طاهرجةنطاوةر136.

نوط شجاعهف د و / 107امساعيل امحد طيبجةنطاوةر137.

نوط شجاعهف د و / 107امحد شيتو امحدجةنطاوةر138.

نوط شجاعهف د و / 107جواد خورشيد حممدجةنطاوةر13٩.

نوط شجاعهف د و / 107نزار حممد طاهرجةنطاوةر140.

نوط شجاعهف د و / 107امحد عثمان عزوجةنطاوةر141.

نوط شجاعهف د و / 107سليم يونس بركاتجةنطاوةر142.

نوط شجاعهف د و / 1٥1فارق حممد رحيمجةنطاوةر143.

نوط شجاعهف د و / 1٥1حسني صاحل رشيدجةنطاوةر144.

نوط شجاعهف د و / 1٥1مجيل حسني حسنجةنطاوةر14٥.

نوط شجاعهف د و / 1٥1جالل فرج عبداهللجةنطاوةر146.

نوط شجاعهف د و / 10٩على حسن عمرجةنطاوةر147.

نوط شجاعهف د و / 10٩ناخوينريتةوةجةنطاوةر148.

نوط شجاعهف د و / 10٩سليمان صديق سعيدجةنطاوةر14٩.
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نوط شجاعهف د و / 23٩على عبداهلل حسنجةنطاوةر1٥0.

نوط شجاعهف د و / 10٩عبداجمليد عبداحلميدجةنطاوةر1٥1.

نوط شجاعهف د و / 23٩على قادر وجيدجةنطاوةر1٥2.

نوط شجاعهف د و / 23٩طارق صديق محه سوجةنطاوةر1٥3.

نوط شجاعهف د و / 23٩على جميد قادرجةنطاوةر1٥4.

نوط شجاعهف د و / 1٥1كمال حممد غفورجةنطاوةر1٥٥.

نوط شجاعهف د و / 1٥1حامد رشيد رحيمجةنطاوةر1٥6.

نوط شجاعهف د و / 1٥1عبداهلل محدامنيجةنطاوةر1٥7.

نوط شجاعهف د و / 1٥1صابر قادر عزيزجةنطاوةر1٥8.

نوط شجاعهف د و / 23٩امساعيل رشيد امساعيلجةنطاوةر1٥٩.

نوط شجاعهف د و / 23٩مظفر سواره فتاحجةنطاوةر160.

نوط شجاعهف د و / 23٩كامران عارف عمرجةنطاوةر161.

نوط شجاعهف د و / 23٩على سعيد محه رشجةنطاوةر162.

نوط شجاعهف د و / 133عزيز كريم حسنجةنطاوةر163.

نوط شجاعهف د و / 133حممد على سلمان بريوجةنطاوةر164.

نوط شجاعهف د و / 133عدنان حتسني امنيجةنطاوةر16٥.

نوط شجاعهف د و / 133هشيار عبداهلل جميدجةنطاوةر166.

نوط شجاعهف د و / 133حممد حاج رسولجةنطاوةر167.

نوط شجاعهف د و / 133حسني حسن سليمانجةنطاوةر168.

نوط شجاعهف د و / 133فيصل رسول مصطفىجةنطاوةر16٩.

نوط شجاعهف د و / 133خالد حممد خالدجةنطاوةر170.

نوط شجاعهف د و / 133نورى مصطفى عمرجةنطاوةر171.

نوط شجاعهف د و / ٥بدرالدين اسعد جانكريجةنطاوةر172.

نوط شجاعهف د و / ٥حسني امحد خان زادجةنطاوةر173.

نوط شجاعهف د و / ٥اسعد ميكائيل حممدامنيجةنطاوةر174.

نوط شجاعهف د و / 63ابراهيم حممد كريمجةنطاوةر17٥.

نوط شجاعهف د و / 63حممد حسني علىجةنطاوةر176.

نوط شجاعهف د و / 20شعبان حممد طاهرجةنطاوةر177.

نوط شجاعهف د و / 20نعمان كريم علىجةنطاوةر178.

نوط شجاعهف د و / 20حممد على جرجيسجةنطاوةر17٩.

نوط شجاعهف د و / 20عبداهلل زكريا حاجيجةنطاوةر180.

نوط شجاعهف د و / 78حيدر رشيد محدامنيجةنطاوةر181.

نوط شجاعهف د و / 78خليل مريان قادرجةنطاوةر182.
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يةكةناوى سيانىثلةذمارة
جؤرى 
ِرَيزلَينان

نوط شجاعهف د و / 78حمسن رشيد محدامنيجةنطاوةر183.

نوط شجاعهف د و / 78شاكر جميد قادرجةنطاوةر184.

نوط شجاعهف د و / 78حممدامني جوهر حممدامنيجةنطاوةر18٥.

نوط شجاعهف د و / 78خضر حسن محدامنيجةنطاوةر186.

نوط شجاعهف د و / 78عزيز محدامني عزيزجةنطاوةر187.

نوط شجاعهف د و / 78كمال شريو ياسنيجةنطاوةر188.

نوط شجاعهف د و / 78حسن حسو مري محدجةنطاوةر18٩.

نوط شجاعهف د و / 78عيسى جميد قادرجةنطاوةر1٩0.

ليستَيك بة ناوى ئةو جةنطاوةرانةى ثَيشنيازكراون بؤ بةخشينى )نوط شجاعة( ثابةندن بة تيثى ثيادةى) 33( وة 

بةِرَيز سةرؤكى فةرماندةي سةروةرمان

فةرماندةي طشتى هَيزة ضةكدارةكان 

 بابةت / ِرَيزلَينان 

1. بةدواداضوونى بةِرَيزتان 

أ - ِرةزامةندى دةربِرى لةسةر بؤضوونى فةرماندةيي طشتى تَيبينى كرد و )تعليق(.

ب - فةرماندةيي طشتى بؤضوونةكانى ثَيشكةش كرد.. دةربارةى ئةو فةرماندانةى كة ِرَيزيان لَينةنراوة.. لة كاتى ثرؤسةى 
ئةنفال بةو ثَييةى كة مافيان بوو )بة بَي زياد و كةم(.

2. بة تةواوى لة فةرمانى بةِرَيزتان ئاطادار كرانةوة دةربارةى بِرطةى )أ( لة مادةى )1( لةسةرةوة بؤ ديوانى سةرؤكايةتى 
بة نوسراوى زؤر نهَينيمان ذمارة )٥7٥7( لة )6( تةموزى دووةمى )1٩88(.

بِرطةى )ب(  لة  بةِرَيزتان  لة كؤبونةوةى فةرماندةيي طشتى هَيزة ضةكدارةكان طفتوطؤمان كرد.. دةربارةى فةرمانى   .3
مادةى )1( لةسةرةوة لة ِرؤذى دوو شةمة )1٩88/11/7( بة ئامادةبوونى بةِرَيز جَيطرى فةرماندةي طشتى هَيزة ضةكدارةكان 
وةزيرى بةرطرى و بةِرَيزان ئةندامانى فةرماندةي طشتى هَيزة ضةكدارةكان بَيجطة لة بةِرَيز وةزيرى دةوَلةت بؤ كاروبارى 
سةربازى، لةطةَل بةِرَيوةبةرى هةواَلطرى سةربازى ِراسثريدرا بةئةركَيك لة دةرةوةى هةرَيم وة ثيََشنيازكرا بؤ فةرماندةى 

طشتى هَيزة ضةكدارةكان بةم شَيوةية :

بةهؤى  )نوط شجاعه(  بة  ثَينج  فةيلةقى  فةرماندةى ثَيشوى  بريكارى  )نعمة فارس حسني(  فةريق روكن  لة  ِرَيزلَينان  أ . 
ثرؤسةى ئةنفال يةكةوة.

ب . ِرَيزلَينان لة ليوا روكن )يونس حممد زةرب( فةرماندةي فةيلةقى ثَينج بة )نوط شجاعه( بة هؤى ثرؤسةى ئةنفال هةشت 
و ئةنفال كؤتايى.
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ج. ِرَيزلَينان لة عةميد روكن )صباح امساعيل فرحان( فةرماندةى هَيزى )4٥( بة )نوط شجاعه( لةسةر ثرؤسةى ئةنفال 
هةشت.

د. بة ثَيويستمان زانى رَيزلَينان بؤ ليوا ركن رمزى حممود عبداللة فةرماندةى تيثى ثيادةى 33 بكةين بة )نوط شجاعه(
و برى )1000( هةزار  لةبةر ئةوةى تيثةكةى بةشدارى ثرؤسةى ئةنفال هةشتى كردووة ) لة بةَلطةكةدا بةئةنفال سابق 

نوسراوة بةآلم ثَيدةضَيت هةَلةى ضاث بَيت(

ه - رَيزلَينان لة هةظاَل ليوا عبد سلمان محدى رازطرى فةرماندةيي تيثى معموريةى سةربازى )فل ٥( لة ثرؤسةى ئةنفال 
هةشتء ئةنفال كؤتايى.

)3-1(

رَيزلينانى فةرماندةى تيثةكان كة لةخوارةوة ناوةكانيان ريز بةندكراوة و بةشدارى ثرؤسةى ئةنفال كؤتاييان كردووة و 
لة كةرتى فةيلةقى يةك و ثَينج هةموو ئةركةكانيان جَيبةجَى كردووة لة نَيوان 28ى ئابى 1٩88 هةتا 23ى ئةيلول 1٩88 

بةبرى ٥000 ثَينج هةزار  لةطةَل كاتذمريَيكى دةستى كة بةوَينةى بةرَيزتان نةخشَيندراوة: 

يةكةم 
فةيلةقى يةك 

يةكة ناوثلةكانيانزجنرية

قائد فق مش /2عبداجمليد عباس وهيب عميد ركن 1
قائد فق مش /24عبد عون نيعمة منصورعميد ركن 2
قائد فق مش /37ابراهيم خليل ابراهيم عميد ركن 3
قائد فق مش /40دريد مستةفا شاكرعميد ركن ق.خ4
قائد فق مش /46على امحد حممد صاحل عميد ركن ٥
قائد فق مش /٥0ناصر سعيد توفيق عميد ركن 6
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دووةم
فةيلةقى ثينج 

يةكة ناوثلةكانيانزجنرية

قائد فق مش /4عصمت صابر عومةر ليوا ركن. ق.خ1
قائد فق مش /7امري جاسم حسوعميد ركن 2
قائد فق مش /2٩عبدالليل عبداحلميد حمسن عميد ركن 3
قائد فق مش /3٥حممد طاهر توفيق ليوا ركن 4
قائد فق مش /41محيد شاكر حممودليوا ركن ٥
قائد فق مش /38عبداالمري علوان حسني عميد ركن 6
قائد فق مش /42ئةياد شعبان رمزى ليوا ق.خ 7
قائد ق.جحفل- دو /٥غامن صاحل حسن عميد ركن 8

لةطةَل  هةزار   سَى   )3000( بةبرى  لةسةرةوة  سةربازييةكان  تيثة  بؤ  طةل..  حزبى  رازطرى  هةظاآلنى  لة  رَيزلينان  ز- 
كاتذمريَيكى دةستى كة بةوَينةى بةرَيزتان نةخشَينراوة.

يةكةم : هةظال عميد حممد خةيرى حممد رازطرى فةرماندةيي هؤبةى شةرحةبيلى سةربازى تيثى 2٩ )فق/2٩(. دووةم : 
هةظال عميد على لفتة حسني رازطرى فةرماندةيي هؤبةى خالد سةربازى تيثى 2 )فق/2(.

سَيهةم : هةظاأل عميد ركن على صاحل محودى ئةلدورى رازطرى فةرماندةيي هؤبةى موسابن نصري سةربازى تيثى ثيادةى 
3٥ )فق مش 3٥(.

ضوارةم : هةظاَل عةميد خلف جنم جاسم رازطرى فةرماندةيي هؤبةى ئةبى زةِري غةفارى سةربازى تيثى ثيادةى 41 )فق 
مش 41(.

ثَينجةم : هةظاَل موقةدةم ئيدريس سةعيد حممةد رازطرى فةرماندةيي هؤبةى زاخؤي سةربازى )ق ق 38(.

شةشةم : هةظاَل موقةدةم عبدالستار جواد محزة بةِرَيوةبةرى كارطريَِى لقى عةمورى سةربازى )فل / ٥( بةشداريكردنى لة 
جةولةى )فل / ٥ ( لةطةَل )فق مش / 24( لة ثرؤسةى ئةنفال يةك.

حةوتةم : هةظاَل رائيد عبدالستار عةتا الكبيسى رازطرى فةرماندةيي هؤبةى هةولريى سةربازى لة بةشداريكردنى لةطةَل 
)ق ق جح د و / ٥(.
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لةطةَل ئةوةى ئةم ثةرتوكة ناوى زؤرَيك لة ئةفسةرو سةربازو تةنانةت جاشةكانيشى لةخؤ طرتووة بةآلم هَيشتا بةَلطةنامةيةكى 
بؤمنونة  كةوتنة دةستمان هةر  كة  نةبوون  بةَلطانةدا  ئةو  لةناو  بةالى كةمةوة  ياخود  بةردةست  نةكةوتوونةتة  و  لةئارادان  زؤريش 
بةَلطانةدا  ئةو  لةناو  ناوى  بوو،  ركن  عةميد  ثلة سةربازييةكةى  ئةو سةروةختة  كة  عةبدوآل حنتة  بارق  ركن  ليوا  وةك  ئةفسةريكى 
نةهاتووة كة بؤ وةرطرتنى نةوتى شجاعة بةآلم لة رؤذنامةى )الثورة ( ناوى هاتووة كة لة ئةنفال سَي و ضواردا رؤَل بينيوة و ويسامى 

رافدين و نوتى شجاعةى وةرطرتووة، هةروةها لة ئةنفال كؤتاييدا ناوى هةية كة بةشدارى تاوانةكةى كردووة، 
ِرؤذنامةى الثورة ذمارة) 67٥2( رَيكةوتى 1٩88/11/21 لة الثةرة )3( دا ناوى ضةندين ثَيشةواى سةربازى ثلة بةرزو بةرثرسانى 
رَيكخستنى باكورى حزبى بةعسى بآلوكردووةتةوة كة مةدالياى ئازايةتى ء ويسامى رافيدَينيان ثَيبةخشراوة لةبةرامبةر ئازايةتيان 
لة ثةالمارةكانى ئةنفال يةك ودوو سَى ء ضواردا لةوانةى لة الثةِرة سَيدا ناويان هاتووةو مةرسوميان بؤ دةرضووة بريتني لة هةريةك: 
دةقى  لة  عةبدوآل  بارق  بة  تايبةتة  ئةوةى  حنتة.  حاج  عةبدوآل  بارق  الاصة(  )قوات  تايبةت  هَيزى  فةرماندةي  ركن  عةميد   .1
ركن  عةميد  كة  بةرثرسيارَيتى  و  ئازايةتى  لة  بةرضاوى  رؤَل  و  فةرماندةيي  هةَلوَيستى  بؤ  ثَيزانينَيك  وةك   : هاتووة  مةرسومةكةدا 
فةرماندةى هَيزى تايبةت بارق عةبدوآل حاج حنتة ثَيى هةستاوة لة ثاراستنى شةرةفى نةتةوةو كةرامةتء نةفسبةرزى دذى دوذمنى 
ئريانى رةطةزثةرستء زايؤنيزم لة ثرؤسةكانى ئةنفال سَى و ضواردا ثشتبةسنت بةبِرطةكانى مادةى بيستء شةش لة ياساى وسام 

ءمةداليا )االومسة و االنواط ( ذمارة ٩٥ ى ساَل 1٩82. لةسةر وةزيرى بةرطرى ثَيويستة ئةم مةرسومة جَيبةجَى بكات. 
2. ليوا روكن سوَلتان هاشم ئةمحةد فةرماندةي فةيلةقى يةك.

3. ليوا ركن رةمزى ئةمحةد عةبدوآل.
4. عقيد بدَيوى حسن صاحل رازطرى فةرماندةي لقى سةربازى ئةلرةشيد لة فةيلةقى يةك.

٥. هةظاَل مقدم حامت مةتنى عةواد - رازطرى سةربازى هؤبةى سلَيمانى يةك.
6. مقدم صلح صربى حممود - رازطرى فةرماندةي سةربازى بةشى سلَيمانى دوو. 

7. هةظاَل ِرائيد حممد سال حسني - رازطرى سةربازى بةشى كةركوك.
لةسةروةزيرى بةرطرى ثَيويستة ئةم مةرسومة جَيبةجَيبكات لة رؤذى دةرضوونيةوة.
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طرؤنيطي  ئؤسكار  كردني  دادطايي   201٥ نيساني  21ي 
و  ذمرييار  وةك  دوومدا  جيهاني  جةنطي  لةكاتي  كة  ساالن   ٩3
بؤ  ئةو كةمثةي  ئاوشفيت، كاري كردووة"  لة كةمثي  ثاسةوان 
لةناوبردني جولةكةكان، ِرؤمةكان و رووسةكان تةرخان كرابوو، 

بةِرَيوة ضوو.
كة  كاتَيك  بووة،  ئةوة  فاشيستة  تاوانبارة  ئةم  كاري 
جوولةكةكانيان بؤ كةمثةكة هَيناوة، هةموو ثارة وشتَيكي بةنرخ 
كة ثَييانبووة، لَيي سةندوون و ناردوويةتي بؤ بةشي ئابوووري 
لةناوبردني  لة بةرلني. ئةمةش بة هاوكاري كردني بؤ بؤ  سوثا 
زياتر لة 300 هةزار جولةكةي هةنطاري كة هاتوونةتة كةمثةكة 

بةشَيوةيةكي  ئةو  كة  كرد:  ئاشكراي  ئؤسكار  كراوه،  تاوانبار 
لة  كردووة  جوولةكة   300 كوشتين  لة  بةشداري  ناِراستةوخؤ 
داواي  ئاوشفيت،  سةربازطةي  بةناوي  نازييةكان  سةربازطةي 

لَيبوردني كرد كة كارَيكي زؤر بريَِةوشتانةي كردووة.
هةموو  سةرجني  ساَلة،   ٩3 ثريةمريدَيكي  و  ساَل   70 ثاش 
ميدياكاني جيهاني بؤ الي خؤي ِراكَيشا، كة هةرطيز لَيبووردن 
بؤ كةساني تاوانباري جينؤسايد " كؤمةَلكوذ"ي نية و ئةويش 

ضاوةِرواني زينداني هةتا هةتايية.
ئةم دادطاييكردنة سةملَينةري ئةو راستييةية كة تؤمةتباران 
لةياسا  ثاساوَيك  بةهيض  نابَيت  جينؤسايد  وتاوانباراني 
وئايين  ونيشتماني  نَيودةوَلةتي  هيض حةسانةيةكي  و  بةدةربن 
نايانطرَيتةوة، بؤ ئةوةية جارَيكي تر كةس تاواني كؤمةَلكوذي 

ئةجنام نةدات.
نةك  ئازادييةوة  بةناوي  كوردستاندا  هةرَيي  لة  ئةفسوس 
دادطايي تاونباراني ئةنفال ناكرَيت، بةَلكو ثلة و ثايةي سةربازيان 
طرتين  برياري  كة  دةدرَين  سزا  دادوةرانةش  ئةو  بطرة  و  هةية 
هاوذين  حاكم  سزاداني  منونةش  دةدةن  ئةنفال  تؤمةتباراني 

حامدة! كة لةبري ثشتيواني طواستويانةتةوة بؤ قةزاي ئامَيدي!
لةو لينكةي خوارةوةدا بةشَيك لة ديةني دادطايي كردنةكة، 
بةزماني سويدي و ئةملاني و هةندَيك لة شايتحاَلةكان ببينة كة 

لة دادطا. دةردةكةون.
http://www.svtplay.se/klipp/2861832?type=embed

تاهري  ئةملانياوة  لةوالتي  و  جاف  مةهدي  هونةرمةند  سويدةوة  واَلتي  لة  سةرضاوة 
رةحيم هةواَل وزانياري و وَينةكانيان طةياندة ئةنفالستان.

دادطاييكردني تاوانبارَيكي تري ئاوشفيتس 
ئةنفالستان : ئةملانيا- سويد 

ئةنفالستان  ماَلثةِري   201٥/4/1 بةرواري  لة  ئةمساَل 
كؤمةَلكوذي  وتاواني  ئةنفال  قوربانياني  لة  رَيزلَينان  بؤ 
ئةنفالستان  ماَلثةري  بؤسةرداني  بوو.  دةستبةكار 

سةرداني  www.Anfalistan.com  بكةو نوسني وديدارو 
بةَلطةنامةكاني ذمارةكاني ثَيشوي تَيدا خبوَينةرةوة .

ماَلثةِري ئةنفاللستان كةوتة كار 
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كاتَيك  ئاوَينة،  ِرؤذنامةي  لة  نيطةرامن  دةمَيكة 
بة  دانةنيشتم  دةستةوستان  من  سةرم،  هريشيانكردة 
ِرووداوةكاني  لةبةرئةوةي  بةالم  وةالممدانةوة،  نووسينَيك 
هةر  كاتةدا  لةو  دةبوو  ثَيشةوةو  هاتنة  شوبات(  )17ي 
ئيمةيَلَيك  بة  من  بةالم  بَلوببَيتةوة،  وتارةكةم  لةئاوَينةدا 
ئاطادارمكردنةوة، كة نوسينةكةم بَلومةكةنةوة. هةرضةندة 
ئةوان ِرَيزيان لةو هةَلوَيستةي من نةطرت، ضونكة ثَيم شةرم 
بةناو  و  "ئةهلي"  ِرؤذنامةيةكي  لة  سةنطةر  لةوكاتةدا  بوو 
وةبريهَينانةوةية  ئةم  دةخوازم  لةبةرئةوة  بطرم،  "ئازاد" 
تةنها  بةَلكو  نةخوَيندرَيتةوة،  تؤَلةسةندنةوةيةك  وةك 

وةبريهَينانةوةي هةَلسوكةوتَيكةو بةس.
كةسايةتي  طةلَيك  ئازاد(ةوة  )ِرؤذنامة  لةو  ئةفسوس... 
شكاندني  هةوَلي  و  ئازاردران  ثةالماردران،  ناهةق  بة 
و  شكاندن  نةك  بوون  ِرَيزلَينان  شاياني  كة  درا،  شكؤيان 
)تةهاي  جوانةمةرط  هونةرمةندي  ناوياندا  لة  ناوزراندن، 
سةرقاَلي  بةهرةمةندة  سينةماكارة  ئةو  كاتَيك  كةريي(، 
نابةرثرسيارانة  زؤر  بوو،  سثيم(  بةكرَيطرياوي  )من  فيلمي 
بةو  ضةندة  بزامن  من  هةر  مةطةر  بةجؤرَيك  برينداريانكرد، 
كارةي ئةوان نيطةران و دَلشكاو بوو! لة )ِرؤذنامةي ئاوَينة(

وة بةهةمان زماني بازاِرييانةي تؤمةيضي و بانطةشة كارَيكي 
لة طرَيي دةرووني هيض ثاساوَيكي ديكةي  نةزان )كة جطة 
كةريي  "تةها  طواية:  ثاَل  خراية  ئةوةي  تؤمةتي  نةبوو(، 
ئةمة  داوادةكات!".  جاشةكان  بؤ  ئاشيت  نؤبَلي  خةالتي 

لةكاتَيكدا بوو، كة هَيشتا فيلمةكة مؤنتاذنةكرابوو!
هةر لة )ِرؤذنامةي ئاوَينة(وة سوكايةتي بة كةسانَيك كرا، 
دةكرد،  )ئةنفال(  دؤسيةي  لةسةر  كاريان  خؤبةخشانة  كة 
كةسانة  لةو  قَيزم  "من  ئابروبةرةدا  ناونيشانة  ئةم  لةذَير 
دةبَيتةوة كة كار لةسةر ئةنفال دةكةن" تيايدا ثلر بؤ من و 
)طؤظاري ئةنفالستان( هاوَيذرابوو، طواية ئَيمة بةسواَل و خري 

و سةدةقة طؤظارَيك بؤ ئةنفال دةردةكةين و بةقةد موضةي 
كؤدةكةينةوة  سواَل  ئةنفالكراوَيك  كةسوكاري  ساَلي  سَي 
ئةنفال  بةقارةماني  خؤمشان  و  ثَيدةردةكةين  طؤظارَيكي  و 
سةليقة  هَيندة  نووسةكةيان  طؤشة  وةك  سةيرة  دةزانني! 
جيابكاتةوة.  لَيك  نامةرد  و  قارةمان  كة  نةبوو،  ديقةتي  و 
سةرنووسةر و ستافةكةي ئاوَينة و ِراوَيذكارة ياساييةكةشي 
هَيندة ديقةتيان نةبووة، ئةوةي نووسيويانة زانياري نيية، 
بةَلكو بوختان و تؤمةتة! لةكاتَيكدا نة ئاوَينة و ستافةكةي 
نةكرد  ئَيمة  بة  خريَيكيان  هيض  ئاوَينة  كؤمثانياكةي  نة  و 
ئاوَينة هيض ذمارةيةكي ئةنفالستاني نة  بوو! ضاثخانةكةي 
كؤمةك  داواي  هةرطيز  بوو!  ضاثنةكرد  ثوَل  بة  نة  و  بةخري 
بةثَيضةوانةوة  ئَيمة  بةَلكو  نةكردبوون!  لَي  هاريكاريان  و 
ثَيش ئةوةي لة )ِرؤذنامةي هاوالتي( جياببنةوة، هاركاريان 
وةك  ئَيمةش  ببوون،  قةيران  توشي  لةبةرئةوةي  كردبوون، 
خانةوادةكةمان  ئةندامي  ثَينج  هةر  تر  كؤمةككاراني  زؤر 

كؤمةكمان كردبوون.
سةير لةوةدا بوو طؤشة نووسةكةي ئاوَينة بؤ خؤي هةميشة 
كؤمثانياكانة،   و  طزير  و  وةزير  قاثي  بةردةم  سواَلكةري 
كةضي بةو حاَلةشيةوة ِرَيطةياندابوو لة ئاوَينةوة سوكايةتي 

بةخةَلك بكات!
لةكةس  داواي  )ئةنفالستان(  لةطةَلدابَيت  ئَيستاشي 
دةبَيت  بةَلكو  بكةن،  ماديي  كؤمةكي  تاوةكو  نةكردووة، 
خةَلك خؤيان داوابكةن بؤ ئةوةي كؤمةكي بكةن و بةشداري 
هةموو  بكةن،  ميللةتةكةيان  مَيذووي  نووسينةوةي  لة 
ذمارةيةك ليسيت دوورودرَيذي ناوي كؤمةككاراني تَيداية و 
لة دوا الثةِرةكانيدا بَلودةكرَينةوة، ئَيستاش ئاوَينة داواي 
داوانةكات،  دةكرا  بةالم  دةكات!  هةمووان  لة  هاريكاري 
بةردةم  خبستايةتة  هةموواني  ئةنفالستان  وةك  بةَلكو 
ئامادةيي  ئاسيت  بزانَيت  هةتا  مَيذوويي،  تاقيكردنةوةي 

قةيراني دارايي ئاوَينةو بيهَينانةوةيةك

عومةرحمةمةد 
201٥/6/11 سلَيماني
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سواَلي  ئةنفالستان  ضةندة؟  و  ضؤن  خةَلك  بةخشيين 
دروستكردووة،  خةَلك  بؤ  بةرثرسيارَييت  بةَلكو  نةكردووة، 
هةتا بزانَيت طؤظارَيك كة ضريؤكةكاني ئةنفال دةنووسَيتةوة 

ضةندة لةالي خةَلك طرنطة يان بةثَيضةوانةوة.
بةرز  زؤر  مرؤيي  هةسيت  كؤمةك-بةخشانةدا  ئةو  لةنَيو 
هةية، بةالم ئةوةي مايةي نيطةرانيية زؤربةيان خةَلكي هةذارن 
و هيض )رؤشنبريَيك( تاكة َيكي نةبةخشيوة. بةالم ضةندين ذن 
و ثياوى بة ساالضووى ئةنفالديدةي تَيداية! ئةفسوس دواي 
ئةو ثَيشَيلكاريانةي دةرهةق بة )تةها كةريي( جوانةمةرط 
و ئةنفالستان ئةجنامياندان، هةرضةندة بةزارةكي دانيان بة 
هةَلةي خؤياندا نا، بةالم بةداخةوة ئاوَينة هةرطيز بةنووسني 

لة سوضَيكي الثةرةيةكيدا ئامادةي ثؤزش نةبوو!، ئةمةش 
ترسانة لة لَيبوردةيي.

خةَلك  لة  هاوكاري  و  كؤمةك  داواي  ئاوَينة  كة  ئَيستاش 
وةبريبهاتايةوة  ئةنفالستاني  ئةو سكااليةي  دةبوو  دةكات، 
ئةنفالستان(  )طؤظاري  داراييةي  سةرضاوة  ئةو  بيزانيبا  و 
شةرافةمتةندانة بوو و سواَل نةبوو! ئاوَينة ئةطةر ئاوَينةي 
بؤ  بانطةواز  و  كةمثني  نابَيت  بةوة  ثَيويسيت  بَيت،  خةَلك 
كؤمةككردني بكات، ئةوسا خةَلك خؤي كؤمةكي ئاوَينةشي 

دةكرد و نةياندةهَيشت بووةستَيت.

بَيطومان دؤزينةوةي ونبووييةك ض هي ئةنفال بَيت يان كيمياباران 
هةنطاوي  بةلكو  نية،  ئاماجنةكة  هةموو  ئةوة  بةالم  زؤرطرنطة، 
واليةنة  ِرَيكخراوةكان  ئةركي  طرنطةو  دؤزينةوةشيان  دواي 
ثةيوةنديدارةكان و كؤي هاوالتيانة، مافةكانيان دةستةبةر بكةن 
و ضاودَيرييان بكةن، ضونكة لةوةها حاَلَيكدا رةنطة طؤِرانكاري 
ضاودَيري  و  روبدات  وكةلتورياندا  ذينطةيي  ذياني  شيوةي  لة 
دؤزينةوةيان  ثَيش  لة  بَيت  ثَيويسترت  زؤر  مراعاتيان  و  كردن 
بطرين،  نَيطةتيظ  رؤَلي  ِرةنطة  فةرامؤشكردنيان  بةثَيضةوانةوة 
ضونكة هةَلكردن لةطةَل ذينطةي نوَيدا كؤمةَلَيك طرفيت ئةخلقي 

ضاوةروان نةكراو يان جاوةروانكراو خبوَلقَينن . 

رةنطة دابران و ونبوونيان بةهؤي نةبووني ناسنامةو شوناسةوة 
بووبَيتة هؤي لة دةستداني مافة هةرة سةرةتاييةكان و بَيبةش 
بوون لة خوَيندن و زؤر ثَيداويسيت تر،. بؤ منونة طرفيت )زمناكؤو 
و  دايك  زماني  طؤريين  و  وعةرةبي  فارسي  ذينطةي  تةيور( 
تةنانةت ناوي بنةرةتي خؤياني بة دوادا هاتووة، لة ذينطةيةكةوة 
ناوةكانيان  هةردوكيان  تر،  ذينطةيةكي  بؤ  طواسرتاونةتةوة 
ناوةراستةقينةكاني  هةردوكيان  و  عةرةبي  ناوي  بؤ  طؤردراوة 
و  وبةرط  جل  طؤريين   ! عةلي  بة  كراون  زةوتكراوةو  خؤيان 
دؤزراوة  ونبوويةكي  بؤ  طةورة  طرفيت  ئةمانة  كةهةموو  زمان.. 
بةرثرسيارانة  و  بةتةندروسيت  كؤمةَلطة  ئةطةر  و  دةخوَلقَينن 
بؤ  يان  ئايندة  و  هةنوكةيي  كَيشةي  نةكات،  لةطةَلدا  رةفتاريان 
كةسانةي خؤشةويسيت  لةو  نيطةرانة  زؤر  زمناكؤ  دةخوَلقَينن. 

بؤ دةردةبِرن و لةهةمان كاتيشدا برينداري دةكةن بةوةي كاتَيك 
تؤ  ئريانيةكةي  كورة  تؤ  دةَلني  ثَيي  دةكةن  ناسني  يةكرت  داواي 
ناَلني تؤ كورة  ثَيي  كورة دؤزراوةكةي تؤ عةلي ئريانيت سةيرة 
كوردةكةي ؟ تؤ كورة هةَلةجبةييةكةي زمناكؤ ثَيي خؤشة ثَيي 

بَلني زمناكؤ هةَلةجبةيي .

ثرسة  ئةم  لةئاست  كوردستان  هةرَيي  حكومةتي  بةداخةوة 
دؤزينةوةي  كاتي  لة  كةمتةرخةمية  ئةم  نية،  وطةورةيةدا  طرنط 
زمناكؤو تةيورو مرييةمدا بةزةقي دةركةوتن و هةريةكةيان بة 

جؤرَيك روبةرووي كَيشةو طرفت دةبنةوةو بوونةوة .

ميواخنانةيةك ثَيوَيستة 

دةتوانَي  نةيات  لةدةست  هيضي  كوردستان  هةرَيي  حكومةتي 
بكات  دروست  حاَلةتانة  ئةو  بؤ  تايبةت  ميواخنانةيةكي 
ثشكنينةكانيان  و  بةدواداضوون  ئةجنامي  ئةوكاتةي  هةتا 
رادةطةيةندرَي و ساغ دةبنةوة ونبووةكان هي ض خانةوادةيةكن، 
مرييةم نايشارَيتةوة كة ثَيويسيت بة شوَينَيكي تايبةت بةخؤي 
نيطةرانة  زمناكؤ  ماالنةوة،   بةسةر  بار  نةبَيتة  ئةوةي  بؤ  هةية 
لة طللةيي كةسَيك كة بؤماوةي دوو رؤذ بردوويةتيةوة بؤ ماَلي 
خؤيان، دواتر كابرا طللةيي ئةوةي لَيكردووة بؤضي كة ديداري 
كة  نةكردووة  ئةوي  سوثاسي  كراوة  لةطةَلدا  راطةياندنةكان  لة 

بؤماوةي دوو شةو حةواندويةتيةوة !  

باوكي لةرَى ضؤن ثَيشوازي لة كةسة دؤزراوةكان بكةين 
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دةربارةي  ثَيدام  ِريطةيان  كة  دةكةم  سوثاسيان 
هةموومان  دَلنيام  بكةم.  ثَيشكةش  وتةيةك  جوانةمةرط 
ئةفسوس  بةالم  خةمبارين،  ئةرسةالن  مامؤستا  مةرطي  بؤ 
خةمةكانيشمان  بؤية  ناسي،  نةمان  خؤي  وةك  هةموومان 
بؤمةرطي وةها مرؤظَيك وةك يةك نني، من دةمةوَي لةم ئَيوارة 
ماتةمينيةدا زؤر بةراشكاوي بيَلَيم كة هاوِرَي وخؤشةويستة 
كؤضكردوةكامن، ض ئةوانةي لة سةنطةري بةرطريدا طيانيان 
بةختكردووة، ض ئةوانةي بةشَيوةيةك لة شَيوةكان طيانيان 
لةخورافةوة  مةرطيان  حاَلَيكياندا  هيض  لة  لةدةستداوة، 

ناثَيضم، قسةيةك ناكةم كة لةطةَل كةسايةتياندا ناتةبابَيت.

مةرطي  دواي  وشيين  مةرط  ثَيش  قسةي  جوانرتة   
ثَيش  ئةَلبةتة  نةبَي.  بةيةك  ناكؤك  و  تةبا  نا  هاوِرَيكامنان 
مامؤستا ئةرسةالن، مةرطي هونةرمةندان نةوزاد ئةمحةدي 
ولةم  تةهاكةريي  كورد  سينةماكاري  مةرطي  شانؤكارو 
ومةرطي  طةرمياني  نةجيب  مامؤستا  مةرطي  دةظةرةش 
ئازيزو  زؤر  داوم.  ئازاريان  وزؤر  تةزاندويامن  مةالئيدريس 
خؤشةويسيت تريش هةبوون، كة بةمةرطيان رايانضَلةكاندوم 
وبؤيان طرياوم. ئةو خؤشةويستة كؤض كردوانةم، هةريةكةو 

سينةما  شانؤو  هونةري  )جا  هةبوو  ِرؤَليان  لةبوارَيكدا 
بووبَي، يان نوسني( ئةفسوس ئةوان مرؤظي راستةقينة بوون 
و ِراطةياندن و كؤمةَلطا ستةمي زؤري لَيكردوون، مامؤستا 
ئةرسةالن مرؤظَيكي مةردوماندووبوو. بةالم هةرطيز ِرؤذطار 

نةيهَيشت خةياَل وتواناكانيان بةرجةستة بكةن.

ثةيانطاي  لة  بةعسدا  ستةمكاري  ِرؤذطارةكاني  لة  من 
ئةرسةالن  مامؤستا  شانؤ  بةشي  لة  هونةرةجوانةكانةوة 
نةبووين،  هاوِرَي  ئةوكات  بةالم  بووين،  ودؤست  دةناسم 
ئةنفال  دواي  ِرؤذطارةكاني  لة  يةكرتبينينةوةمان، 
نوسينةوةو  بؤ  ئةنفالستان  طؤظاري  كاتَيك  بوو،  وئازاديدا 
مةيدان،  هاتة  ئةنفال  ضريؤكةكاني  دؤكؤمَينتكردني 
بووة  طةرمياني  نةجيب  وبةخشندة  طةورة  مامؤستاي 
خةخمؤرَيكي طؤظارةكةو ثَيشنياري بؤكردم )ضةند ثياوَيكي 
ئةو  وتي:  بيانناسيت  دةبَيت  هةن  وثاك(  هةَلويست  بة 
مامؤستا  ثَيببةسرتَيت.  ثشتيان  ئةوةن  شاياني  ثياوانة 
كفري  ئيدريسي  )مةال  ناوياندا  لة  فةرموو  ِراسيت  نةجيب 
ومامؤستا ئةرسةالن ضيمةني ( بوونة دوو هاوكار كة هةتا لة 
ذياندا بوون بة هةستَيكي بةرزةوة ئامَيزيان بؤ ئةنفالستان 

ماَلئاوا مامؤستا ئةرسةلن ضيمةني 

عومةرحمةمةد 

رؤذي ٢٠١٥/١/١٤ كؤرَيك بؤ ضلةي ماتةني مامؤستا ئةرسةالن 

ثَيشكةشي  وتارةم  ئةم  كؤرةدا  لةو  من  سازدرا  ضيمةني 

ئامادةبوان كرد.

لة ثَيشةوة ثَيمخؤشة سوثاسي ناوةندي ِرؤشنبريي بازيان 

و خانةوادة بةرَيزةكةي مامؤستا ئةرسةالني جوانة مةرط 

بكةم كةئةو رَيزلَينانةيان بؤيادي مةرطي مامؤستا 

ئةرسةالن رَيكخست.
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و  نةماون  ذياندا  لة  هيضيان  ئَيستا  بةداخةوة  كردبووةوة. 
هةرسَيكيان بوونة ستايف شانازي ئةم طؤظارة، لة ذمارةكاني 
بوون  هةميشةييةكان  هاوكارة  لة  هةرسَيكيان  رابوردوودا 
ئةنفالستاندا  طؤظاري  ثَيشةوةي  الثةِرةكاني  ناويان  و 
2006و  ساَلي  نةجيب  مامؤستا  بةداخةوة  تؤماركراوة. 
هَيشتني،  بةجَييان   2011 ساَلي  ئيدريس  مةال  شةهيد 
ئةرسةالنيش  مامؤستا  و  شانازي  ستايف  وةك  لةوةبةدواوة 
دؤَلي  و  كةركوك  لة  طؤظارةكة  بةردةوامي  هاوكارَيكي  وةك 
ماون  ذياندا  لة  ئةوانةي  بةهيوام  بوون.  دةستبةكار  بازيان 

تةمةن بواريان بدات و ئةنفالستانيش بةردةوام بَيت.

ئةرسةالن  مامؤستا  ناوي  دادَي  ذمارةي  ئةفسوس..! 
دوو  ئةو  ثاَل  دةضَيتة  دَلسؤزةوة  هاوكارَيكي  لة  ضيمةني 
 10 طؤظارةي  ئةو  شانازي  ئةندامي  دةبَيتة  مةزنةو  ثياوة 

ساَل زياترة خةم وضريؤكةكاني ئةنفال دةنوسَيتةوة. 

من  بَيت،  تريَِامان  جَيطةي  دةبَيت  هةية  خاَلَيك  لريةدا 
ومامؤستا ئةرسةالن هةردووكمان لةبواري شانؤدا بِروانامةي 
كارةكتةري  ئَيمة  دةبوو  هَيناوة،  بةدةست  هونةريان 
ضاالكي سةرتةختةي شانؤكان يان سةر شاشةي تيظيةكان 
خةمةكاني  نوسينةوةي  كارةكتةري  بووينة  بةالم  بويناية، 
لة  دةمةوَيت  ئةوةي  وجينؤسايدكراو!  ئةنفال  ميللةتَيكي 
كؤتاييدا بيَلَيم نةفةس درَيذي مامؤستا ئةرسةالن بوو، ئةو 
ثريةذنة  ثريةمريدو  دؤزينةوةي ضريؤكي  لة خةمي  هةميشة 
بوو  مادديدا  هاوكاري  كؤكردنةوةي  و  ئةنفالكراوةكان 
ثةيوةنديدا  لة  تةلةفؤنةوة  لةرَيطةي  بةردةوام  بؤطؤظارةكة، 
بوو. ضريؤكي دةدؤزييةوةو وةك مةلَيك ضؤن ثوش بؤهَيلنة 
كؤِرو  دةكرد.  ثةيدا  بؤ  دارايي  سةرضاوةي  ئاوا  دَينَيت 
لةبازيان  بَيم  لَيدةكردم  داواي  و  ِريكدةخست  سيميناري 
كؤربطرم. دوايني كؤِر كة لرية طرمت لةسةر داواي مامؤستا 
ئةرسةالني جوانة مةرط بوو، كة ثَيكةوة ثةجنةمان خستة 
سةر ذيان ومةينةتي ئةودةربازبووانةي كة لةطؤِري بةكؤمةَل 
ولةذَير تةرم وخوَين و جةستةي ساردةوة بووي هاوِرَيكانيان 

لة كؤمةَلكوذي ئةنفال رزطاريان ببوو. 

كؤتايي  بةنيطةراني  ئةرسةالن  مامؤستا  مةرطي  دَلنيام 
نايات، بةَلكو مةرطي ئةويش وةك مةرطي مامؤستا نةجيب 
طةرمياني و مةرطي مةال ئيدريس، دةبَيتة كؤستَيكي طةورة 

بؤمن وبؤطؤظاري ئةنفالستان. 

نةدةتوانني  ومةرطة،  ذيان  سيحري  ئةوة  ئيرت  بةالم 
خؤماني لةطةَل ئاشنا بكةين و نة دةشتوانني دةستبةرداري 
بوَيني  خؤشي  ئةوةي  بةبَي  لةوةداية  مةرط  سيحري  بني، 
ئةوة  نايات  دةست  لة  هيضمان  نابَيت،  دةستبةردارمان 
نةبَيت كة بةرَيزةوة ماَلئاوايي لة مةرطي ئازيامنان بكةين. 
مرؤظايةتي  خؤشةويسيت  هةوَيين  بكةينة  ئازيزان  مةرطي 
بةشكؤو  نةبَيت  هيض  ئةوةي  بؤ  تريؤر،  بةطذداضونةوةي  و 

رَيزةوة بذين وهةرواش دنيا بةجَيبهَيَلني. 

ئةرسةالن  مامؤستا  لة  رَيزطرتن  جوانرتين  بَيطومان 
بوو  لةذياندا  هةتا  ئةو  ضونكة  ذيان  بؤ  خؤشةويستيية 
هةمووماني خؤش دةويست بةوانةشةوة كة هيض واتايةكي 

خؤشةويسيت نازانن. 

مةرط  جوانة  مامؤستاي  لة  رَيزطرتن  جوانرتين 
خؤشةويستين منداالنة ضونكة ئةو منداَلي خؤش دةويست.

لَيبوردةيية  ئةرسةالن  مامؤستا  لة  رَيزطرتن  جوانرتين 
دَلرةقي  نةياري  لَيبوردةبوو،  مرؤظَيكي  ئةو  ضونكة 
ئةم  بؤ  ئازاديية  رَيزطرتن  جوانرتين  بوو،  وبةدرةفتاري 

ميللةتة ئةنفالكراوة ضونكة ئةوة خةوني ئةو ثياوة بوو. 

نوسةران  سةرجةم  ياريدةدةرو  سةرنوسةرو  بةناوي 
ثرسةوسةرةخؤشي  ئةنفالستانةوة  طؤظاري  وهاوكاراني 
خؤمان ئاراستةي خانةوادةي مامؤستا ئةرسةالن ضيمةني 
دوثات  ئةوةش  و  رادةطةيةنني  خؤمان  دَلتةنطي  و  دةكةين 
دةكةينةوة كةمةرطي لةناكاوي مامؤستا ئةرسةالن ضيمةني 
هةرزيانَيك نةبوو لة خانةوادةكةي ولة طؤظاري ئةنفالستان 
و  بةطشيت  كوردستان  كؤمةَلطةي  لة  بوو  زيانَيك  بةَلكو 
وانان  ووةرزش  وخوَيندكاران  بةتايبةتي  بازيان  دؤَلي 

وهونةردؤستاني ئةو دؤَلة .
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ثاش ئةوةي لة تؤِري كؤمةاليةتي فةيس بووك ثؤستَيكم 
ئةنفالكراوان  كةسوكاري  )خؤزطة  نيشاني  ناو  لةذَير  دانا 

بةطوَييان دةكردم(.
ضةند بةرَيزَيك ثشتيوانيان دةربِري و يةكَيك لة تاقانةكاني 
لةطوندةكةيانةوة  كة  ئةوةيدا  بةَلَيين  طةرميانيش  ئةنفالي 
ئةنفالكراوةكاني  لةناوي  كةمةوة  بةالي  ثَيبكات،  دةست 
زؤر  بَيطومان  جَيبةجَيكردني.  بة  بكات  دةست  خؤيانةوة 
كارَيكي طرنط و ثربايةخ دةبَيت كة هةموو خةَلكي طوندةكان 
ض ئةوانةي ئَيستا لةناو شارو كؤمةَلطاو ناحَيكاندا دةذين، ض 
ئةوانةي لةناو طوندةكاندا دةذين، بةكؤمةكي دةستةجةمعي 
و بةتايبةتيش بة موضةي ئةنفالكراوةكانيان هةر هيض نةبَيت 
بةندَيك  ديوار  طوندةكانيان  دةروازةي  لة  رَيزلَينانَيك  وةك 
ئةنفالكراوةكانياني  هةموو  ِرةطةز(ي  تةمةن،  )ناو،  و  بكةن 

لةسةر بنوسن.
هةوملداوةو  زؤر  ثَيشرت  نوسيوومة  ثؤستةكةمدا  لة  وةك 
كردووة،  ئةنفالكراوان  طوندي  زؤر  خةَلكي  لةطةَل  قسةم 
ثَيشنيارم بؤ كردبوون كة ضيرت ضاوةرواني حكومةت نةبن 

باشرتة خؤيان قؤَلي لَيهةملاَلن و دةست ثَيبكةن.
نةهَيَلني  بةسةرمانةوةية  مافةي  ئةو  ئةنفالكراوَيك  هةموو 
ناوي ون ببَيت، ئةمة دةبَيتة زانيارييةكيش بؤ هةر كةسَيك 

كة دةضَيتة طوندةكانيان.
كةسوكاري  ئةركي  كةس  هةموو  ثَيش  رَيزلَينانة  ئةم 
لة  كة  موضةيةي  برة  لةو  نةبَيت  هيض  هةر  ئةنفالكراوانة، 
موضةي  لة  خؤيانة  مايف  دةطرن،  وةري  ئةنفالكراوَيك  بري 
بة  ناويان  رذاويان  بةناهةق  خوَيين  لةهةقي  و  خؤيان 
ضؤن  وةك  هةر  بنوسن..  خؤيانةوة  طوندةكاني  دةروازةي 

لةياد  ئةوةش  نابَيت  بَيطومان  كردويانة  نةوجول  خةلكي 
لةسةر  كلَيسة  طوندي  خةَلكي  نةوجوليش  ثَيش  بكةين 
ئةركي خؤيان مؤنؤمَينتَيكيان دروستكردووةو ناوو وَينةي 
دةستيان  نوسيوة.  مؤبؤمَينتةدا  لةو  ئةنفالكراوةكانيان 

خؤش بَيت.
خانةوادةيةك  هةموو  ثَيبكةن  دةست  هةمووتان  فةرموون 
بةردَيكي  لةسةر  ثَيبكةن  دةست  خؤيانةوة  لةماَلةكاني  با 
مةِرمةِر ياخود لةسةر هةرشتَيك كة خؤيان بةشياوي دةزانن، 
حةوشةي  دةرطاي  بةتةنيشت  و  ماَلةكانتان  لةسةرديواري 
ئةنفالكراوةكانتان  تةمةن(ي  رةطةز،  )ناو،  ماَلةكانتانةوة 
بؤ  ودواجار  طوندةكانتان  بؤ  هةنطاوةوة  لةم  بنوسن، 
ئةنفالكراوان  ناوي  كؤي  ئينجا  و  ئةنفال  مؤنؤمَينتةكاني 
تايبةتدا  ديوارَيكي  لة  كيميايي  بةطازي  وطيانبةختكردوان 
لةناوضةقي ثايتةختةكاني ئاشيت و ِرؤشنبريي و ثايتةخيت 
هةرَيي كوردستان. ئينجا بزانني نةوةي نوَي ئةنفالي لةبري 

دةضَيتةوة؟ 

بادةست ثَيبكةين 
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بةناوبانطرتين  ضاوةِرواني  بةندين  ثَيدةضَيت 
هةتا  بَيت  قةَلةم  بةبِرشترتين  سينةماكارو 

ضريؤكي لة دايكبووني بنوسَيتةوة، دةنا دةبوو 
وةك ِرؤذنامةنوسَيك هةر هيض نةبَيت ستونَيك 
وناوناني  لةدايكبون  ضريؤكي  لةبارةي 
كة  ثرسيارَيكة  ئةوة   ! بنوسَي  خؤيةوة 
ِرؤذطار وةالمي دةداتةوة نةك ئةم ديانية.

و  تاوان  لة  ثِرة  باشور  ئةنفالي كوردي 
ستةمكاري، ثِرة لة تاواني دذي مرؤظايةتي 
و تاواني جةنط و كؤمةَلكوذي بةهؤيةوة 

سةدان هةزار كوذران وبَيسةرشوَين كران، 
بةطازي  طوندةكانياندا  لة  هةر  سةدانيش 

هةزار  بة سةدان  بوون،  وبريندار  كيميايي خنكان 
بة  و  عرياق  خواروي  بيابانةكي  برانة  كورد  ئينساني 
كؤمةَلكوذران، دةيان هةزار ذن ومنداَل ِراثَيضي كةمثةكاني 
كؤكردنةوة كران و دواي ثؤلَينكردن وجياكردنةوةيان توشي 
وجارَيكي  كوذران  لةوانة  زؤرَيك  بوون،  ِرةش  ضارةنوسي 
لةبارودؤخَيكي  زؤريشيان  نةبينرانةوة  زيندويي  بة  تر 
نامرؤظانةدا لة زيندان هَيَلدرانةوة، كةم نني ئةو منداالنةي 
لةزيندانةكاني دوبزونوطرةسةملان لةبرسان مردن، تةنانةت 
ئَيستا  و  دايكبوون  لة  زيندان  لة  منداالنةي  ئةو  نني  كةم 
ئيظا،  دايكبونيانة،)  لة  بارودؤخي  رةنطدانةوةي  ناويان 
بَيناز، بَيكةس، بةندي ( بَيطومان هةموو ئةو لة دايكبوونانة 
هَيندةي  هيضيان  دايكبووني  لة  ضريؤكي  بةالم  بةئازارن، 

ضريؤكي بةندين بةئازارو ثرسيار هةَلطرنني.

لة  كة  دةكردم  بؤ  كوِرةيان  ئةم  باسي  بوو  دةمَيك 
نوطرةسةملان لة دايك بووة و لةوَي دايكي ناوي )بةندي( 
حمةمةد  ثشكؤ  كاك  يةكةجمار   200٩ ساَلي  ناوة،  لَي 
خةَلكي   2011 ساَلي  تريش  جارَيكي  و  لةكةالر  ِرؤستةم 
كردمةوة،  لةطةَلدا  كوِرةيان  ئةم  باسي  كفري  شاري  لة  تر 
يةكَيك لةوانة ثياوَيك بوو بةناوي عةلي كة هةموو ئةنداماني 
خَيزانةكةيان لة ثةالمارةكاني ئةنفالي طةرمياندا طريابوون 
بةتةنها  هةر  خَيزانةكةيان  لةكؤي  ببوون  بَيسةروشوَين  و 
لةهةموويان ناضاري  ِرؤذة عةلي زياتر  بؤخؤي مابوو، ئةو 
كردم بةدواي ضريؤكي بةنديندا بضم، كاتَيك بة خةمبارييةوة 
بةئاهَيكي ساردةوة  دةكردم.  بؤ  ئةنفالةوة  لةبارةي  قسةي 
ووتي كوِرة مامؤستا باسي ضيت بؤبكةم هةتا دنيا دنياية 
باسي  ئةويش  نايةن،  لةبن  طةرميان  ئةنفالي  ضريؤكةكاني 

بةندين عةلي خورشيد:
ماوةى شةش مانط من بَيناو بووم، 

كة ئازادكراين ناويان لَينام 

 رؤذي : 2٠14/12/7
كات : 1٠ي سةرلةبةياني

ديدار: عومةرحمةمةد
هاوكار : ذيلوان ئةمحةد سةيد
وَينةطر: ئاوات عةلي شةريف.

شوَين: سلَيماني مالَي دميانة لةطةَل كراو.
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ئةم كوِرةي بؤكردم و هةرلةوَي ذمارة تةلةفؤنةكةي ثَيدام.
كرد  داوام  كردو  لةطةَلدا  قسةم  ئةوة  دواي  ِرؤذَيك  ضةند 
و  بووني  لةدايك  ضريؤكي  دةربارةي  ديانةيةك  ثَيكةوة 
ئةنفال ورؤذطارةكاني دواي ئةنفال ساز بكةين، هةرضةندة 
بةالم  كرد،  لة خواستةكةم  ثَيشوازي  ميهرةبانيةوة  بة  زؤر 
بةهؤي  نةمنيش  بوو  بةخةمةوة  هَيندة  ئةو  نة  ئةفسوس 
لةناو  هةر  بؤية  بنَيم،  هةنطاو  دةثةرذام  خؤمةوة  سةرقاَلي 
دةرفةتةم  ئةو  كةضي  بةندكرابوو،  ريز  رؤذانةمدا  دةفتةري 
هةر بؤ نةِرةخسا. هةتا ِرؤذي 7ي دَيسمبةري ساَلي 2014. 

ئةم ديدارةمان سازكرد.
و  بةبِرشت  قةَلةمَيكي  ضاوةِرواني  بةندين  ثَيدةضَيت   
بؤ  ذياني  ضريؤكي  هةتا  بَيت  ئةفسوناوي  سازَيكي  فيلم 
خةمي  و  ئةنفال  تراذيدياي  لةوَيزةي  هةتا  بنوسَيتةوة 
بَيت  ئةوان  وةك  هةزاراني  و  وخانةوادةكةي  خؤي 
قؤناغةكاني  خوَيندةوارةو  هةر  نةك  خؤي  بةندين  دةنا 
ِراطةياندني  بةشي  لة  بِروانامةي  بةَلكو  بِريوة،  خوَيندني 
لةِروي  هَيناوةو  بةدةست  سلَيماني  تةكنيكي  ثةيانطاي 
بةندين  عةجايةب..!  كةضي  رؤذنامةنوسة،  ثسثؤِرييةوة 
دةسيت  بةَلكو  نانوسَيتةوة  ئةنفال  ضريؤكةكاني  هةر  نةك 
بؤ نوسينةوةي ضريؤكي لةدايك بووني خؤي وئةنفالكردني 
لةدةيان  دةشَيت  ثرسيارَيكة   ! نةبردووة  ناوضةكةشيان 
رةهةندةوة وةالم بدريتةوة، ياران دةبَيت هؤكاري ضي بَيت 
رؤذنامةنوسَيك هيض لةبارةي ضريؤكي خؤي وهةزاران ئةنفال 
ديدةي وةك خؤيةوة ناَليت؟! خةمساردو بَيباكة؟ بَيتواناية؟ 
ئةم  لةثشيت  جةوهةري  فاكتةري  هؤكارو  دنيايةك  يان 
ثرسيارانةوة خؤيان مةالس داوة؟ هةربةِراست بؤضي بةندين 
كةبةشي  طةجنَيك  بؤضي  نةنوسيوةتةوة؟  خؤي  ضريؤكي 
بوارةو  ئةو  ضاالكَيكي  نابَيتة  كردووة،  تةواو  راطةياندني 
بؤضي  نانوسَيتةوة؟  خانةوادةكةي  كوردو  تراذيديةي  ئةو 
هاتووضؤبَيت،  بةرَيوةبةراييت  فةرمانبةرَيكي  ئةوةي  لةبري 
فةرمانبةرَيكي ديارو ناسراوي وةزارةتي كاروباري شةهيدان 
ِرةنطة  ثرسيارانة  ئةم  هةموو  وةالمي  نيية؟  وئةنفالكراوان 
هَيشتا  بةَلكو  نةكةون  دةست  ديانةكةمشاندا  لةناواخين 
ثرسياري طرنطرت هةن كة دةبَيت كؤمةَلطاي بَيخةمي كوردو 

حكومةتة ناكامَلةكةي وةالمي بدةنةوة.

دةبَيت ئةوةش بَلَيم لةو ديدارةدا بؤم ِرون بووةوة كة ناوي 
ئةو كوِرةي واساالنَيكة بؤم باس دةكةن )بةندي( نية بةَلكو 
لة  بةَلكو  نةبووة  دايك  لة  نوطرةسةملانيش  لة  )بةندين(ة، 
سةربازطةي دوبز كة شوَيين دةستبةسةركردني ذن ومنداالني 
طةرميان بووة لة هةلومةرجَيكي زؤر سةخت و نةطوجناودا لة 

دايك بووةو ضاوي بةدنياي ستةمكاريدا هةَلَيناوة.
 هةر دواي ئةوةي ئاسكةي دايكي منداَلةكةي لَي بووةتةوة 
سةرباز هاتوون بةزؤرداري و قسةي بةرزونزم زيندانةكانيان 
ثاسانةيان  ئةو  ناو  ِراثَيجي  دةرةوةو  كردووةتة  هؤَلةكة  لة 
ئةم  ئامادةكرابوون.  طواستنةوةيان  بؤ  كة  كردوون 
كؤرثةيةش بةبَي ئةوةي ثارضة ثةرؤيةكيان دةست بكةوَيت 
تَيوةي بثَيضن لة سةر تاقَيكي هؤَلةكةدا بةجَييان هَيشتووة. 
كارواني  بةرلةوةي  كةوا  بووة  ياوةري  بةخت  لةوةدا  بةالم 
ثاسةكان جبوَلني و بةِرَي بكةون، سةربازَيكي دَلنةرم بةناوي 
)مةمحود ياخود محودي( غريةتي دةجوَليت و كؤرثة تازة 
ذنةكاندا  بةناو  دةضَيت  و  هةَليدةطرَيت  بووةكة  لةدايك 
دةداتةوة  كؤرثةلةكةي  دةدؤزَيتةوةو  دايكي  و  دةطةِريت 
دةضَيت  دواتر  ناوةسيَت  هةربةوةندةشةوة  دةسيت، 
منداَلة  بؤئةوةي  بؤدةهَينَيت  خؤي  كؤني  دشداشةيةكي 
تازة لة دايك بووةكةي تَيوة بثَيضن. هةموو رياطوزارييةكي 
ئةو دشداشة  تةنها  بوو  لةدايك  تازة  بةنديين  تةندروسيت 

كؤنة بوو، كةماوةيةكي زؤر تيايدا مايةوة.
ئةو ثاسانةي كة سةرنشينة مةينةتبارةكاني نةياندةزاني 
بةرةو كوَييان دةبةن ماوةي 13 كاتذمريي تةواو بةرَيطاوة بوو، 
هةتا لةدوا وَيستطة وةستان كة ناوحةوشةي نوطرةسةملان 

بوو، يان راسترت بَلَيني دؤزةخي ئةنفالكراوةكان بوو.
بةندين هةتا لة نوطرةسةملان بوو كة ماوةي ضوارمانطيان 
طؤي  سةر  ناوي  بَي  منداَلي  وتةنيا  مرؤظ  تةنها  ثَيضوو، 
دايكي  لَينةنابوو،  ناوَيكيان  هيض  كة  بوو  زةويية  ئةم 
لةو  نة  و  بيخوات  بيدةمَي  نةبوو  هيض  لةبةرئةوةي  دةَلَيت 
بِروايةشدا  نةلةو  و  ببني  ئازاد  ِرؤذَيك  ئَيمة  بووم  بِروايةدا 
مرؤظ  لةوَي  دةَلَيت  براشي  شريكؤي  بذي.  كؤرثةكةم  بووم 
هيض  هةبوو  كةناومان  ئَيمةش  نةمابوو،  بةهايةكي  هيض 
بةهايةك بؤ ناوو ناونيشامنان نةمابوو هةتا ناضاربني ناوَيك 
خةَلك  ِرؤذانة  جطةلةوةي  ضونكة  بدؤزينةوة  براكةمان  بؤ 
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بةتايبةتيش ثريةكان و منداَل دةمردن هةميشة ضاوةرواني 
هَيندةي  لةنوطرةسةملان  دةكرد،  لةناكاومان  مةرطَيكي 
لَيبوردن  ضاوةرواني  هَيندة  بووين  مةرط  ضاوةرواني 
لةو  كورة  بوو  هةرضؤنَيك  بةالم  نةبووين.  ذيان  ودةرفةتي 
دؤخة سةختةدا ذياو دواي 4 مانط مانةوة لة نوطرةسةملان 
كة طةرانةوة لة كؤمةَلطاي ِرزطاري مامي ناوي نا )بةندين( 
هةرضةندَيك بتةوَي قسة لةبارةي مَيذوي خوَيناوي ئةنفال 
وتةنانةت لةبارةي خودي بةندين وخانةوادةكةي و ئاسكةي 
لةقسةكردن دةهَينم و  بةالم من ئيرت واز  تةواونابَي  دايكي 
بانطهَيشتتان دةكةمة ناو دةقي ديدارَيكةوة كة رؤذي 7ي 

كانووني دووةمي ساَلي 2014 لةطةليدا سازم كردووة.
 دةقي ديدارةكة

ديدارَيك  و  دانيشتوين  ثَيكةوة  ئَيستا  كة  زؤرخؤشحاَل 
ثَيكةوة  يان  دةكةين  ساز  دايكبوننت  لة  لةبارةي ضريؤكي 

طفتوطؤيةك دةربارةي تاواني ئةنفال و ذياني تؤدةكةين.
بَيطومان منيش خؤشحاَل.

كةواتة ئامادةي؟
بةَلَي بَيطومان بةخؤشحاَلييةوة.

با لة ناوي سياني خؤتةوة دةست ثَيبكةين.
من ناوم بةندين عةلي خورشيدة،

بةندي عةلي خورشيد؟.
كة  واتايةي  بةو  بةندي،  نةك  )بةندين(ة  ناوم  من  ببورة 
من.  هةر  نةك  بةندين  هةموومان  )بةندكراويني(  هةموومان 
ِراستة دايكم هةربةبةندي بانطم دةكات بةالم من ناوم بةندينة.

دةستخؤش بؤ راستكردنةوةي ناوةكةت و ِرونكردنةوةكةت 
منيش هةر واتَيطةيشتبووم كة ناوت بةنديية، نةك بةندين. 

دوبارة سوثاس بؤ ِرونكردنةوةكةت.
سوثاس بؤ تؤش.

بوويت،  لةدايك   1٩88 ساَلي  تؤ  كة  ِرونة  بؤمن  ئةوة 
كةضؤن  طريامةوة  بؤ  خؤياني  بةسةرهاتي  دايكيشت 
سةربازطةي  لة  زؤر  ماوةيةكي  و  ئةنفالكراون  و  طرياون 
و  طرتن  ضريؤكي  ميانةي  لة  بوون،  دةستبةسةر  دوبز 
ِراطواستنياندا ئةو دوطيان بووة بةتؤوة، ئةوةشي بؤ باس 
كردم كة تؤ لة ض بارودؤخَيكي نةطوجناودا لةدايك بوويت، 

هةَلبةت خؤشت ضريؤكي لة دايك بووني خؤت دةزانيت؟

بةَلَي بَيطومان.
كةواتة ئةوةش دةزاني كة هؤكاري ناولَيناني تؤضيية؟
بةَلَي دايكم بةدةياجنار باسي ئةوةي بؤ طريَِاومةتةوة.

ضي بؤطريَِاويتةوة؟ بابَلني ضي بؤ باسكردوويت؟
كاتَيك ئةوان طرياون دايكم بةمن دوطيان بووةو من لةسكيدا 
لةطةَل  ئةنفالكراون، ثَيشرتيش  ئةوان  بووم، كة  ضوارمانط 
باوكمدا طونداوطوند طةِراوةو ذيانَيكي زةمحةتيان هةبووة، 
باوكم ثَيشمةرطة بووةو لة حكومةت قاضاغ بووة، مامؤستاي 
شؤِرش بووةو ئةو طوندانةي كة حكومةتي ئةوساي عرياق 
خوَيندن و تةنانةت ذياني تَيدا قةدةغةكردوون باوكم لةوَيدا 
وانةي بة قوتابياني طوندةكان وتووةتةوةو منداالني فريي 
خوَيندةواري كردووة. بةالم ئيرت حكومةتي ئةوساي عرياق 

هريشي كردووةتة سةريان وطرتوويانن.
كاك بةندين بةرلةوةي بضينة سةر باسي ئةوةي ئةم ناوة 
تؤهةية،  لةسةر  كاريطةري  و ضةندة  دةطةيةنَيت  بؤتؤ ضي 

دةمةوَيت بزامن تؤ ض كارةي؟ ضي كارَيك دةكةيت؟
مةكتةمب تةواو كردووةو ئَيستا لةبةرَيوةبةرايةتي هاتوضؤ 

فةرمانبةرم.
خوَيندني ضيت تةواو كردووة؟

راطةياندن.
كؤليذي ِراطةياندن؟

ئةوةي  ِرؤذنامةنوسي  بةشي  تةكنيكي  نةخري ثةيانطاي 
سلَيماني لةطةرةكي بةختياري
ساَلي ضةند تةواوت كردووة؟

سَي ضوار ساَل لةمةوثَيش تةواوم كردووة.
ئَيستاش  كردووة؟  تةواوت  ساَليك  ض  نازاني  كةواتة 
لةبةرَيوةبةرايةتي هاتوضؤي سلَيماني هةركاري راطةياندن 

دةكةيت يان ئةركَيكي ترت طرتووةتة ئةستؤ؟
ثَيشرت لةبةرَيوةبةرايةتي هاتوضؤش هةركاري ِراطةياندمن 
ترم  ئةركي  و  نةماوم  لةووبةشة  ئَيستا  بةالم  دةكرد، 

لةئةستؤية.
تؤ بؤخؤت وةك كةسَيكي زانسيت ضؤن لةكاري راطةياندن 
دةرواني؟ بؤضي دؤسيي ئةنفالت فةرمؤش كردووة، ضونكة 
ضريؤكَيكي  طرنطيت  زؤر  دؤسَييةكي  خاوةني  بؤخؤت 

تايبةتت هةية؟



301

ئةنفالستان -  ذمارة )11 -12(          

زؤر  ئيشةكةم  وبةثَيي  مةجالةكةم  بةثَي  راستيةكةي 
و  نةكةم  مسؤطةر  ذيامن  اليةني  هةتا  نةبووة.  دةرفةمت 

ثاَلثشتَيكم نةبَيت ناجارم هةستم كارَيكي تربكةم.
كةواتة تؤ طراني ذيان وبذَيوي رَيطرة لةبةردةمت بؤئةوةي 

وةك راطةياندن كارَيك لةوبوارةدا كاربكةيت؟
)مةبةست  تةواوكرد  ثؤلي شةشم  كة  من  بَيطومان.  بةَلَي 
ناوم  هَيشتا  دامةزرام،  بِري(  ئامادةيي  قؤناغي  ئةوةية 
نةهاتبووةوة هةتا بزامن لة كوَي دةخوَينم كة من دامةزرام. 
ناوم  بووم،  دةستبةكار  كارمةندَيك  وةك  و  كةدامةزرام 
بةيانيان  دةبوو  هاتةوة،  سلَيماني  تةكنيكي  لةثةيانطاي 
خبوَينم ئةوةش لةطةَل كارةكةم نةدةطوجنا، ئيرت ناضاربووم 
هةم  دةكردو  كارم  فةرمانطة  لة  هةم  ئيرت  خبوَينم  ئَيواران 

لةثةيانطةش دةخموَيند.
ئينجا ئةوة بؤتؤ طوجناو بوو؟

دةبوو بيطوجنَينم بةياني كاتذمري 7 لةماَلةوة دةردةضوم 
كاتذمري ٩ي شةو دةطةِرامةوة بؤ ماَلةوة.

بةندي  دةزانن كة ضريؤكي  لةبةرَيوةبةرايةتيةكةي خؤتان 
ضيية؟ بؤضي ناوي بةنديية؟

هةرةزؤري  بةشي  دةيزانَيت.  بةِرَيوةبةريش  بةَلَي 
بةرَيوةبةرايةتييةكةمان دةيزانَيت مةطةر بةدةطمةن.

بؤتؤ،  ضؤنن  وبةرَيوةبةرةكانت  هاوكارةكانت  تريوانيين 
مةبةستم  كةسايةتي  وةك  ناَلَيم  خؤت  بؤخودي  هةلبةت 
سةيري  ضؤن  دةكةيت  لةطةَلدا  كاريان  ئةوانةي  ئةوةية 
سةيري  ضؤن  و  تَيطةيشتوون  لَيي  وضؤن  دةكةن  ئةنفال 

هاوكارَيكي خؤيان دةكةن كة لةزيندان لةدايك بووة؟
بةشيوةيةكي طشيت ئةطةر كةسَيك خؤي قورباني نةدابَيت 
ِرةنطة ئةوكاريطةرييةي لةسةري نةبَيت، ئةطةر كةسَيك خؤي 
قورباني دابَيت وبزانَيت ئازارةكةي ضؤنة رةنطة كاريطةري 

هةبَيت لةسةري.
بةالم ئةوةمةرج نية، هةية قورباني نةداوةو كةسي ئةنفال 

نةكراوةو كاريطةري زؤريشي بةسةرييةوة هةية.؟
بةاليةوة.  ئاسايية  زؤر  هةيشة  بةالم  هةية،  ِراستة 
بةتايبةتي ئةم )جيل(ةي ئَيمة.ئةوانةي ثَيش ئَيمة تارادةيةك 
رويداوةو  ئةنفال  دةزانن  بةسةريانةوة.  هةية  كاريطةري 

هةَلةجبة كيمياباران كراوة.

بةالم ئةوة زانيارييةكي طشتيية، ئَيستا نةك كورد هةموو 
دنيا وَينةطشتيةكةي ئةنفال دةزانن بةالم وردةكارييةكاني 
بؤ  موستةشارَيكت  كوِري  من منونةي  نازانن،  وَينةكة  ناو 
لةتاواني  باوكي  كاتَيك  بووة  منداَل  باس دةكةم، كة خؤي 
باوكي  كة  دةضَيذَيت  ئازار  زؤر  ئَيستا  طلوة،  ئةنفالةوة 
بةشداري تاوانَيكي طةورةي كردووة، ئةم كورة بَيدةسةالتة 
باوكي  كردنةي  بةشداري  ئةو  كاريطةري  زؤر  بةالم 

بةسةرةوةية. بةهةرحاَل بالة بابةتةكةمان دورنةكةوينةوة.
منيش بةِرَيذةيي باس دةكةم هةمووي وةك يةكنني.

ِرستة بَيطومان واية، بةالم ِرَيطةم بدة ثرسيارَيكي ترت لَي 
نةك  دةطرن  لةبةندين  رَيز  ضةند  هةتا  هاوكارةكانت  بكةم، 
وةك كارمةندَيك يان وةك كةسايةتييةك بةَلكو بةندين وةك 

كوِرَيك كة لةئةنفالدا لةدايكبووة؟
هةتا ِرادةيةكي باش.

كارمةندي  ئةوةي  بري  لة  نةكردووةتةوة  لةوة  بريت 
وةزارةتي  كارمةندَيكي  هاتوضؤبَيت  بةِرَيوةبةراييت 
ِرؤذان  لة  ِرؤذَيك  بيت؟  وئةنفالكراوان  شةهيدان  كاروباري 

ئةمة بةخةياَلتدا نةهاتووة؟
ناتوانيت.

بؤ ناتوانيت كارمةندَيكي وةزارةتي شةهيدان وئةنفالكراوان 
بيت؟ من ثرسياري ئةوةم كرد بريت لَينةكردووةتةوة؟

برييشي ليبكةمةوة بةراستيي دةيَلَيم ئةو كارةي ئَيستام 
باشرتة.

بؤضي باشرتة؟
ئَيستامدا  كارةي  لةم  يان  كةلرية  ئةوةي  راستيةكةي 
دةتوامن طوزةراني ذياني خؤمي ثَي دابني بكةم لة وةزارةتي 

شةهيدان ناتوامن.
بةدةرلة طوزةران بؤمنونة لة ثشيت ئةو كامريايةوة لة بري 

كاك ئاوات يان كاك ذيلوان بةندين بواية؟
ئةواليةنةيان  وةك  بةَلَي  ثَيويست  لة  زياد  زؤريش  زؤر 
ضيبكةم  بةالم  ثَيخؤشة،  زؤريشم  زؤر  دةكةيت  راست 
لةمةبةستةكةي  باش  ثَيدةدات.  ِرَيطةم  هةرئةوةندة  ذيان 
بوماية  هاتوضؤ  ثؤليسَيكي  ئةوةي  بري  لة  تَيدةطةم  تؤ 
ئةنفالةوة  بةدواي ضريؤكةكاني  بكردايةو  راطةياندمن  كاري 
بةالم  بناساندناية.  بةخةَلكم  بطرتايةو  وَينةيامن  بوومايةو 
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ضي بكةم لةطةَل ِرؤذطاردا.
لة  خؤت  كةوةك  نةطةِروايت  ئةوكةسانةدا  بةدواي  قةت 

زيندان لةدايك بوون ولةزيندان ناو نراون؟
نةخري نةطةراوم بةالم حةزدةكةم بزامن.

بيانكةيت  فةيسبوك  كؤمةاليةتي  تؤِري  لة  كةمةوة  بةالي 
بةهاوِرَيي خؤت؟

نةبووة بةالم حةزدةكةم. كة هةبَيت.
لة  ئيظادا  لةناو  لةِرَيطة  بةَلكو  زيندان  لة  نةك  خةَلك هةية 

دايك بووةو ئَيستاش ناوي ئيظاية.
بةَلَي دَلنيام كةهةية مةبةستةكةي من ئةوةية كة برادةرم 

نةبوون. من نةمناسيون.
)شريكؤي براي هاتة ناو قسةكامنانةوةو وتي هةية ضةند 
كةسَيكي خزمي خؤمامنان لةطةَلدا بوون لة نوطرةسةملان 
زيندان  لة  ئةوانة  خؤ  ئاخر  دايةوة  وةالمي  بةندي  ودوبز 
لةدايك نةبوون ئةوان ئةنفال بوون بةالم لريةدا مةبةستةكة 

ئةوانةية كة لةزيندان وةكو خؤم لة زيندان لة دايك بوون.(
مةبةستم  ئيظا؟  بةناوي  دةناسيت  كةسَيك  بةندين  كاك 

ئةوةية كةسَيكت بيستووة بةو ناوةوة؟
نةخري

ئةنفالدا  تاواني  ثرؤسةكاني  لةكاتي  هةية  طةرميانيةك 
ئيظا  كة  دةزانيت  بَيطومان  بووة،  دايك  لة  )ئيظا(دا  لةناو 
جؤرة ئؤتؤمبيلَيكي سةربازيي ئةوكاتة بوو، ئؤتؤمبيلَيكي 

رةزاطران و دزَيوة.
نايناسم نةمبيستووة.

بؤية  من  ناز(  )بَي  بةناوي  ناناسيت  كةسيش  بَيطومان 
تريش  كةساني  بيزانيت  كة  دةكةم  باس  بؤ  ئةمانةت 
ناوةكانيان  تؤ  وةك  بوون،  لةدايك  لةزيندان  تؤ  وةك  هةن 
طوزارشت لة ضريؤكي لة دايكبوونيان وتاوانَيك دةكةن كة 
ناوي  باليسان  لة  كةسَيك  دراون.  ئةجنام  بةكورد  دةرهةق 
)كيميا(ية لةبةرئةوةي لة كاتَيكدا لة دايكبووة كة بؤمباراني 
ئةويش  بةداخةوة  دةكرا،  كيميايي  بةضةكي  طوندةكةيان 
نةذياو طياني لةدةستدا، كةسيش هةية لة تؤثزاوا لةدايك 
بووة ناوي )بَينازة( كةواتة تؤ تةنيا نيت، بةالم ببورة هةست 
جطةلة  ئةنفالكراوَيك  وةك  راطةياندنكارَيك  وةك  ناكةيت 

ئةركي ِرؤذانةي خؤت ئةركَيكيشت فةرامؤش كردووة؟

بةالم  تَيدةطةم  مةبةستةكةت  لة  دةكةيت  راست  تؤ 
منة،  هي  وةك  ذياني  ضريؤكي  لةطةرميان  كضَيك  بؤمنونة 
وكوِرَيك  كض  نية،  ئاسايي  زؤر  ئَيمةدا  كؤمةَلطاي  لة  بةالم 
لة تةمةنَيكدا بَلَيم وةرة باهاوِرَي بني ويةكرت بناسني رةنطة 

ئَيستا تارادةيةك لة جاران باشرت بَيت.
بةالم كوردستان تائةو ئاستة داخراونيية كةتؤ مةترسيت 

هةية لةسةري يان شةرمي تَيدا بكةيت.
)سلَيماني(  ئريةدا  لةطةَل  ئَيمة  ناوضةكةي  بةالم  ِراستة 
خةَلكدا  لةطةَل  هةَلسوكةومت  لةوَيش  من  زؤرة.  جياوازيان 
كردووة.  خةَلكدا  لةطةَل  هةَلسوكةومت  لريةش  كردووةو 
لةمةوال  بؤ  بةالم  دةكةيت.  راست  تؤ  ئرية  بؤ  بَيطومان 

هةوَلدةدةم لةبةرئةوةي هاوسةرطرييم كردووة.
كةواتة ئةوةمشان زاني كة هاوسةرطرييت كردووة ثريؤزتان 

بَيت، بةالم ثَيمبَلَي ساَلَي ضةند هاوسةرطرييتان كرد؟
ئةمساَل. هَيشتا ساَلَيكمان ثَيكةوة تَينةثةراندووة.

هاوسةرةكةت  خةِرؤبن،  ثريو  ثَيكةوة  وتةني  كورد 
طةرميانية يان بابَلَيني ئةويش هةر كةسوكاري ئةنفالة؟

بةَلَي ئةويش كضي شةهيدة، باوكي شةهيدةو دايكيشي 
كؤضي دوايي كردووة.

بةندين واتا ناوةكةت هةتا ضةند كاريطةري بةسةر رةفتارو 
باري دةرونيتةوة هةية.؟

لةدايك  ساَلي  بووم،  لةدايك  لةزيندان  من  دةزاني  خؤت 
بوون وساتةوةخيت لةدايك بوومن لةبري نية، بةالم دايكم بؤي 
لة  ئةوةم  هةرطيز  من  بووم،  لةدايك  ضؤن  كة  طريَِاومةتةوة 
بريناضَيتةوة، بةالم لةاليةكي تريشةوة شتَيكي ناخؤشة لة 

يادةوةريدا.
مرؤظني  هةموومان  ئَيمة  بكةمةوة،  ِرونرت  بامةبةستةكةم 
كاري  دةكةين  باش  كاري  ضؤن  وةك  هةية  ئةوة  ئةطةري 
لةكؤمةَلطادا  طةجنَيكيت  تؤ  بؤمنونة  بكةين،  خراثيش 
هةَلسوكةوتَيك  ويستووتة  ِرؤذَيك  دةكةيت،  هةَلسوكةوت 
بكةيت، رةنطة بةهةَلةشي نةزاني يان طةندةَلييةك بكةيت، 
بةالم كاتَيك دةتةوَي ئةوةكارةبكةيت شتَيك ِرَيطرة ئةويش 
شَيوازي  بؤ  خؤت  رابوردوي  بؤ  كةدةتباتةوة  ناوةكةتة 
كة  نوطرةسةملان  يان  دوبز  ئةشكنجةي  بؤ  بوونت  لةدايك 

دايكت وبراكةت بؤيان طرياويتةوة؟
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بةَلَي من خؤم ناوم بةندينة، لةماَلةوةش ثَيم دةَلني حةمة 
ناوي  بةندينةكة  ثريؤزة،  ناوَيكي  ئةويش  حمةمةد  واتة 

خؤمة تايبةتة بةخؤم. ناتوامن هيض بكةم.
ميللةتَيك  ئازاري  لة  طؤزارشت  تؤ  ناوي  ئةوةبزانة  بةالم 
ئازاري  و  كؤمةَلكوذي  نةبوايةو  ئةنفال  ئةطةر  دةكات، 
ئَيستا تؤ ناوت شادمان يان  نةبواية رةنطة  دةستةجةمعي 
يان  بةندكراوين  ئَيمة  واتاي  بة  بةندين  بةالم  بواية  شادي 

بةندكرابووين؟
واية ئةوةش ِراستة.

بَيطومان دايكت زؤري بؤ طريَِاويتةوة، بةتايبةت لةوالتَيكدا 
ئةو  بةردةوام  نةبووة،  تةلةفزيون  نةبووةو  كارةبا  كة 
ميوانةكانيان  وبؤ  خؤيان  بؤ  خؤيان  ضريؤكي  خانةوادانة 
و بؤ مندالةكان طريَِاوةتةوة، شريكؤ يان برايةكي ترت بؤي 
تؤمندالَيكي  ئةوكاتة  بةوةي  شادماني  ئايا  طريَِاويتةوة، 
يان  ئةشكةجنةية  ئازارو  لةو  ئاطابوويت  وبَي  ساوابوويت 
ئةو  كة  ببواية  ئةوةندة  تةمةنت  تؤش  دةخواست  هيوات 

ئازارةيان لةطةَلدا بةش بكةيت وبةشداريان بكةيت؟
هةرضةندة بريي لَيبكةيتةوة قورسة، زؤر سةختة زؤر نازامن 

ضي بَلَيم دايكم باسي دةكات من دةست دةكةم بةطريان.
نية،  ئةنفالكراوَيك  وةك  تةنها  لةتؤ  من  ثرسياري  بةالم 
قةت  ئةوةية  مةبةستم  كارَيكيشة،  ِراطةياندن  وةك  بةَلكو 
دؤخة  لةو  بوومن  باش  بَلَييت  لَيكردووةتةوة  بريت  ِرؤذَيك 
بووئةوةندة  باش  ئاطابووم؟  بَي  منداَلَيكي  مةترسيدارةدا 
بةضاوي  ئةوخةَلكة  ئةشكةجنةي  ئازارو  و  نةبووم  طةورة 

خؤم نةبيين؟
ئازايةتي  ئةو  رةنطة  بةالم  لَينةكردووةتةوة  بريم  راسيت 

وخؤراطرييةي ئةوان بويانة من نةمبواية.
وهاتينةوة  بووين  نوطرةسةملان  لة  هةتا  وتي  دايكت 
بةندين هيض ناوَيكمان لَي نةنابوو، لة رزطاري مامت ناوي 
ناويت؟ ئةطةر خؤت ناوي خؤتت هةلبذارداية هةمان ناوت 
لةخؤت دةنايةوة؟ يان با بَلَيني تؤ لة ناوةكةي خؤت رازيت؟

بةَلَي.
بؤخؤت  تر  ناوَيكي  سةرلةنوَي  هةبَيت  دةرفةتت  ئةطةر 

هةَلبذَيريتةوة هةر ئةوناوة بؤخؤت دادةنَييتةوة؟
بةَلَي

دايكت بؤي باس كردم كة تؤ لة ض بارودؤخَيكي سةختدا 
لة دايك بوويت، هةَلبةت بؤخؤشيت باسكردووة؟

نةك جارَيك دةيان جار بؤي طريَِاومةتةوة. لةو هةلومةرجة 
ئةوةي  دواي  كاتذمريَيك  هةروا  بووم  دايك  لة  من  سةختةدا 
ضاوم بةدنيا هةَلَيناوة، زيندانيةكانيان ِراثَيضي ناو سةيارة 
كردووةو دايكم مين بةجَيهَيشتووة، بةبَي ئةوةي ثةِرؤيةكيشم 
هَيشتووم،  بةجَييان  ثةجنةرةيةك  تاقي  لةسةر  تَيوةبثَيضن. 

دوايي سةربازَيك هةَليطرتوومةتةوةو بردوميي بؤدايكم.
ضريؤكةو  ئةو  ئةمةية  بثرسم  دةمةوَيت  ئةوةي  بةَلَي 
بريي  ضؤن  دةدةيتةوة؟  لَيك  ضؤن  ناولَينانت  دواخستين 

لَيدةكةيتةوة؟
 بريلةوة دةكةمةوة ئةو خةَلكة لة ض دؤخَيكي سةختدابوون، 
ئةنفال ض ِرةزالةتَيك بووة، ئةطةر وا نةبوبَيت دايكم وخوشك 
و براكامن ضؤن بةجَيم دةهَيَلن؟ بؤ بةجَييانهَيشتووم؟ ديارة 

ذيانيان زؤر زةمحةت وسةخت بووة.
نةدةثةرذاية  دايك  دةيَلني  لةكوردةواريدا  ئةوةي  كةواتة 
رويداوة،  دايكتدا  تؤو  لةنَيوان  بةراسيت  كوِري خؤي  سةر 

لةنَيوان )ئاسكة(دايك و)بةندين(ي مةلؤتكةدا ِرويداوة.
ثَيش  دَيتة  فيلمَيك  هةميشةوةك  رويداوة.  بةواقعي  بةَلَي 

ضاوم.
بةجَييان هَيشتايتاية  ئةطةر  لةوة كردووةتةوة  قةت بريت 

ضي ِروي دةدا؟
ودايكم  من  تةنها  ئةنفال  لَيناكةمةوة  بريي  ضؤن  ئةي 
لةخؤمان  بري  بوون  زؤر  خةَلكَيكي  نةبوون  خوشكةكامن 

وئةواني تريش دةكةمةوة.
بةندين  ئةطةر  دةكةمةوة.  رونرت  مةبةستةكةم 
نوطرةسةملان  بؤ  برؤيشتاية  دايكت  بةجَيبهَيَلدراية، 
ئةوتاقي ثةجنةرةية  لةدايك بووش لةسةر  تازة  ومنداَلَيكي 
لةبرسا  يان  هةبوو  ئةطةر  دوو  كاتةدا  لةو  مبايتايةتةوة، 
دةمردو عةسكةر دةيانشاردةوة يان عةسكةرَيك وةك ضؤن 
دايةوة  بوو  تَيوةثَيضا  خؤي  دشداشةكةي  جوالو  رةمحي 
بؤخؤي  ياخود  خوازَيك  دةست خري  بيداية  دايكت  دةست 
بيربدايةو طةورةي بكرداية..؟ لةهةردو حاَلةتةكةدا كةسَيك 
ون دةبوو ئةطةر مبرداية مرؤظَيك ون دةبوو، ئةطةر بذياية 
هةر رةضةَلك و رةنطة نةتةوةو تةنانةت ئاينيشي ون دةبوو، 
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دةكات  بةخَيوي  هةليدةطرَيتةوةو  ئةوةي  رةنطة  ضونكة 
مةسيحيةك يان ئَيزدييةك ياخود كلدؤ ئاشورييةك بَيت.؟

زؤر زؤر ِراستة بةالم راسيت من وا بريم لَينةكردووةتةوة.
دةبَيت  لَيبكةينةوة،  وابريي  كورد  هةموو  ثَيويستة  بةالم 
ضةند منداَل لة قةراغي طؤِري بةكؤمةَل لةدايك بووبن، يان 
لةدايكي  بةالم  داوة  ذياني  دةرفةتي  بةخت  ثَيجةوانةوة  بة 
دابِرَيندراوةو عةرةبَيك لة ِروي سؤزي ئينسانيةوة بةخيوي 

كردووةو هَيشتا وةك نهَينيةك ماوةتةوة؟
دةبَيت  لَيكردووةتةوة  بريم  زؤرجار  منيش  بةالم  ِراستة. 

ضةند كةس وةك من بوون يان بةهةمان شَيوةي من بووبن.
كؤمةَلطاي  كة  ناكةيت  هةست  كارَيك  راطةياندن  وةك  تؤ 
كوردي وِراطةياندني كوردي تةنها وَينة طشتيةكةي ئةنفال 

دةبينَيت و وردةكارييةكاني نازانَي؟
لة  ئةمساَل  ئةوانةي  نادةن.  وردةكارييةكان ثيشان  بةَلَي 

راطةياندن دةيبينني ساَلَيكي تريش هةمووي دوبارةية.
تؤ راطةياندن كارَيكي هةر ضريؤكي خؤت فيلمَيكة ئةطةر 
كورد خاوةني سينةما بَيت هةر تؤ بؤخؤت ثاَلةواني فيلمَيكي 
سينةمايت، فيلمَيكي طةورةو نةمر. تؤ وةك ميديا كارَيك و 
ميدياي  لةِرؤذان  ِرؤذَيك  ئةنفاليش  ناو  كارةكتةرَيكي  وةك 
كةناَلةكان  بة  كة  كردووةتةوة  ِرةخنة  ِروبةِروي  كورديت 
بَلَيني سةدوهةشتاو دوو هةزار  بَلَييت ئةنفال هةر ئةوةنية 
و  نةِروخاند  طوندي  هةر  ئةنفال  دةستضوو،  لة  كةمسان 
هةزار ضريؤكي  سةدان  بةَلكو  نةكرد  كؤمةَلكوذ  هةركوردي 

تراذيدي وسةر سوِرهَينةري دروست كردووة.؟
بَيدةنطي............. بَيدةنطي.

كرد؟  باس  طرنطي  زؤر  خالَيكي  دايكت  بَيدةنطيت؟  بؤ 
دواي رزطار بوونتان لة نوطرةسةملان دايكت لة كوردستاني 
بةرَيوةبةرَيك كردووة  يان  بةرثرسَيك  بؤماَلي  كاري  ئازاددا 
ئاردي  ضنطَيك  ئةوة  لةبري  بةَلكو  ثينةداوة  كرَيي  بةالم 
ثَيداوة ! دايكت بؤ قبوَلي كردووة بَيطومان لة ثَيناوي ذياني 
ئَيوةدا؟ بةالم لةسةروةخيت ئةنفالدا سةربازَيك دشداشةكةي 
خؤي ثَيداوة بؤ ئةوةي لة تؤيةوة بثَيضن؟ ئةمة ناكؤكييةكي 

زؤر طرنطة.
واية

ئايا  بةرين؟  ئاقارَيكدا  ئارستةو  بةض  ئةنفال  باشة  ثَيت 

لةيادي بكةين وبةردَيكي خبةينةسةري؟
دةبَيت  هةميشة  ئةنفال  ناكرَيت  قةد  نةبووةو  ئةوةيان 

يادي بكرَيتةوة.
 ضؤن يادي قوربانيةكاني بكةينةوة؟

بكةينةوة،  ئةنفال  يادي  تر  بةشَيوةيةكي  ثَيويستة 
روداوةكة لة روكةشي دورخبةيةنةوةو بةروكةشي ثَيشاني 
نةدةين، يادي ئةنفال ناكريت تةنها لة 4/14 دا بكرَيتةوة، 
تةنها لةو ِرؤذةدا بؤضي؟ بؤضي ِرؤذي يادي ئةنفال نةبَيت 
سرودةكةي دياري قةرةداخي سةرناخةن؟ بؤضي ضريؤكَيكي 
ئةنفال ناطريَِنةوة؟ بةداخةوة تةنها لةو ِرؤذةدا باسي ئةنفال 

دةكةن وتةواو.
ناو  تةرمَيكي  ئةوةي  لةبري  ئةنفالدا  لةيادي 
يان  تؤ  ضريؤكي  دةدةن  ثيشان  طؤِرةبةكؤمةَلةكان 
هةركةسَيكي تر بطريَِنةوة باشرتنية؟ طوناه نية منداَلةكةي 

تؤ ئةوهةموو ئَيسك وثروسكةي ثيشان بدةن؟
ماَلي  سةرداني  ئةوة  بري  لة  ناِرةواية  زؤر  بةَلَي 
ئةنفالكراوةكان بكةن زؤر باشرتة، جريؤكةكان ثيشان بدةن 
باشرتة  زؤر  بنياتبنني  ثِرؤذةي خزمةتطوزاري  باشرتة،  زؤر 
جةرطةي  لةناو  لة  بكةن  قسة  ئةوانة  با  تؤم.  لةطةَل  بةَلَي 

روداوةكاندا بوون، منونةي دةياني وةك من ثيشان بدةن.
لةوةي  نابيت  هاوكار  كار  راطةياندن  وةك  بؤضي  تؤ 

دةزطاكاني ميدياو كؤمةَلطا بَينة ذَير ئةم بارة؟
بةقسةي من نايةنة ذَير بار.

ئةطةر كاربكةيت كاريطةريت دةبَيت. ئةطةر فشار دروست 
بوو دَيتة ذَير بار، ثَيتواية بةبَي كاركردن هيض ثَيداويستيةك 

دةستةبةربَيت.؟
بةقسةي كؤمةَلطة دَيت تةنها بةقسةي من نايةتة ذَيربار.

ثَيك  لةتاكةكان  كؤمةَلطا  نني  وتؤ  من  كَيية  كؤمةَلطا  ئةي 
نايات؟

كؤمةَلطا  ثَيناكرَيت  هيضم  بةتةنيا  من  بةالم  واية  بةَلَي 
بةقسةي من ناياتة ذَيربار.

ثَيش  بَيطومان  بكةم،  تر  ثرسيارَيكي  با  بةهةرحال 
راثةِريين ساَلي 1٩٩1 هةلومةرجي كةسوكاري ئةنفالكراوان 
زؤر سةخت بووة، دواي راثةِرين طؤِرانكارييةك هاتة ئاراوة 

ِراثةِرين ضي بةئيوة بةخشي ضي لةذياني ئَيوة طؤِري؟
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دايكم  بريين  نابَيت،  سارَيذ  ئَيمة  ناخي  بريين  هةرطيز 
زؤر  تارادةيةكي  بَيطومان  بةالم  دةبَيت؟  سارَيذ  بةضي 
ئَيستا زؤر لة ثَيش راثةرين باشرتة، بةالي كةمةوة ئةوسا 
ئَيستا  بةالم  ئةنفالني  ئَيمة كةسوكاري  بَلَيني  نةمان دةوَيرا 
خؤمان  ئةنفالكراوة.  باوكمان  دةَلَيني  بةسةربةرزييةوة 
لةِروي  نةبَي  ناَليم زؤر باشني بةالم هةرهيض  ئةنفالكراوين. 

طوزةرانيشةوة وةزعي ئةنفالكراوان باشرت بووة.
راثةرين تاضةند كاريطةري ئةنفالي لةسةر ئَيوةالبرد؟

كاريطةري بووة ثَيش راثةرين وةزعي كةسوكاري ئةنفال 
زؤرخراث بوو.

ضي لةبارةي ئةنفال دةزاني لةمَيذودا؟
وبةكؤمةَل  بردن  بةكؤمةَل  تَيطةيشتووم  لَيي  من  ئةوةي 

كوشنت و زيندةبةضاَلكردنة.
لةمَيذودا دةَلَيم ئةنفالي كورد ناَلَيم؟

 ناوي سورةتَيكي قورئانة.
ئةي نازانيت لةضييةوة هاتووة واتاي ضيية؟

نازامن.  لَي  هيضي  مَيذووييةوة  لةباري  راسيت 
بةالم  كوردي  زماني  سةر  وةرطريامة  بؤيان  يةكدوجاريش 

زؤرلَيي تَينةطةيشتم.
ئةوكؤمةَلكوذي  بؤضي  بةعس  تؤحكومةتي  بةراي 

وثةالمارةي ناونا ئةنفال؟
ناِرةواي  زؤر  كارَيكي  بةعس  حكومةتي  بةالم  نازامن 

كردووة.
بؤضي ناِرةواية؟

بةناوي  يان  ثريؤزةوة  قورئاني  بةناوي  لةبةرئةوةي 
سورةتَيكي قورئاني ثريؤزةوة زيندة بةضاَل و كؤمةَلكوذي 

كردووة.
لةاليةن  ئايين ئيسلميش  بةالم غةزوتاالني ثَيش هاتين 
عةرةب وخَيلة عةرةبةكانةوة هةر لة دذي خودي عةرةبةكاندا 
كراوة؟ بؤضي حزبي بةعس سَلي لة قورئاني ثريؤز نةكردةوة 
كة ئةو كؤمةَلكوذييةي كرد؟ ئةطةر بةعس كارَيكي ناِرةواي 
كردووة ئةو ثةالمارة سةربازييانةي بةناوي ئةنفالةوة ناونا، 
ئةي بؤضي قورئاني ثريؤز هَيزي ئةوةي نةبوو كة ِرَيطة لة 

ئةنفال بطرَيت؟
نازامن.

ثَيدةضيت ئةم بةشةت لةطفتوطؤكةمان ثَيخؤش نةبَيت؟
بةحزبي  ثةيوةندي  زؤر  دينيةو  اليةنيكي  ئةوةيان 
بةعسةوة نية. ئةوبةهةَلة تةفسريي ئايةتةكةي كردووة بؤية 

قةتلوعامي كوردي بةوةوة ناوناوة.
تاواني  وئةوانةي  دةيكات  ئينسان  تةفسرييش  بةالم 
ئةنفالكران  وئةوانةشي  بوون  ئينسان  هةر  كرد  ئةنفاليان 

هةر ئينسان بوون، هةردوالشيان هةرئيسلم بوون.
راستة واية.

ونةتةوةيةكة  ميللةت  هةر  زؤرطرنطي  خاَلَيكي  يادةوةري 
كورد ضؤن يادةوةري خؤي دةثارَيزيت؟

ثَيشرت بامسان كرد هةموو ساَلَيك يادي ئةنفال دةكريتةوة 
بةالم ئاماجنةكةيان نةثَيكاوة. ثراوثر بةباالي ئةنفال نيية، 

هةرلة ِرؤذَيكداية.
كورد  يادةوةري  بةالم  نارازيت،  يادةكان  شَيوازي  لة  تؤ 

هةرئةنفال نيية، من باسي يادةوةري نةتةوةيةك دةكةم.
بكةيت  لةياد  خؤت  مَيذووي  تؤ  ناكرَيت  تؤ  ِراستة، 

يادنةكردنةوة هةرنابَيت.
ديدارةي  ئةم  بؤمنونة  يادةوةري  كردني  بةدؤكؤمَينت 
هةتاضةند  بةكتَيب  كردنيان  يان  بةظيديؤ  تؤماركردني  تؤ 

بةطرنط دةزانيت؟
زؤر طرنطة و ثَيويستة بكرَيت.

كةواتة هةتا ضةند ئامادةيت هةية هاوكاري ئةو ثِرؤذانة 
بكةيت؟

هةتا ئةوئاستةي لةدةستم بَيت.
وةزارةتي كاروباري شةهيدان وئةنفالكراوان درومشَيكي 
بةرزكردةوة لة فرمَيسكةوة بؤ هيوا تاضةندة لةالي بةندين 

ثةسةندة؟
تارادةيةكي باش بةالمةوة ثةسةندة، ئيرت ثَيويستة هةوَل 

بؤداهاتوو بدةين.
ثِرؤذةي بةندين ضيية بؤ داهاتوو؟

ذياني  خةريكي  فةرمانبةرَيكم  سادةوسكار،  ذيانَيكي 
خؤمم. بةختةوةري لةطةَل دايكم وكاكم كة جيطةي باوكميان 

طرتةوة بؤم.
رازيت بةوةي ئةم ديدارة بَلوببَيتةوة؟

بةلَي بةخؤشحاَلييةوة.
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هةموو ضاو لة كةسوكاري ئةنفالكراواني نةوجول بكةن

لة ئةنفالستانةوة لة ئازاري ئةنفالكراوان خبوَينةرةوة

ئةنفالستان– نةوجول

ئةمرؤ 13ي ئاياري 201٥ كةسوكاري شةهيدان و ئةنفالكراواني 

كة  كارَيك  الدا،  طرنط  كارَيكي  لةسةر  ثةردةيان  نةوجول  دَيي 

كامةران  راستةوخؤي  بةهةوَلَي  ثَييةوةو  سةرقاَلن  ماوةيةكة 

حمةمةد جةوهةر و لةسةر ئةركي خؤيان )ديوارَيكيان بؤ ناوي 

شةهيدان و ئةنفالكراوةكانيان( دروستكردووة.

ئةم هةنطاوةي خةَلكي نةوجول لةرادةبةدةر طرنطة بةتايبةتيش 

لةئَيستادا كة قةيراني ئابوري سةراسةري هةرَيي كوردستاني 

طرتووةتةوة، ثَيماندةلَيت هيض كؤسثَيك نامان وةستَييَن و هيض 

هَيزَيك طيان وبةهاي ئةومرؤظانةمان ثَيكةم ناكاتةوة .

كةسوكاري  بةهةموو  دةنطي  بةبَي  نةوجول  خةَلكي 

و  ئةنفالكراوةكانتان  لةموضةي  تةنها  طوت:  ئةنفالكراونيشيان 

بكةن  ديوارَيك  طوندةكانتاندا  لةدةروازةي  دةتوانن  ترنا  هيضي 

و ناوي هةموو ئةنفالكراوةكانتاني لةسةر بنوسن، ثَييان طوتني 

ئةوة ئَيمة كردمان و فةرموون ئيوةش ضاو لة ئَيمة بكةن.

حمةمةد  كامةران  بةرَيز  لةاليةن  ثِرؤذةكة  راثةراندني  بريؤكةو 

ئةنفالكراوانيش  و  شةهيدان  كةسوكاري  بووةو  جةوهةرةوة 

الدا  ديوارةكة  لةسةر  ثةردةيان  ئةمرؤ  كردووةو  هاوكارييان 

لةسةر  سةنطةري  شةهيدي   4٥ ئةنفالكراوو   )12٥( ناوي  كة 

نوسراوة .

ديزايين كارةكة لةاليةن هونةرمةندي شَيوةكار )مامؤستا جومعة 

كةريم(ةوة ئةجنامدراوةو كاري خؤش نوسي بؤكراوة. 

هةروةك ئةمرؤ ياريدةدةري سةرنوسةري ئةنفالستان كاك مسكؤ 

دةستخؤشي  بروسكةي  بوو  ئامادة  لةمةراسيمةكةدا  سابري 

دوبارة  لريةشةوة  خوَيندرايةوة  ئةنفالستان  وهاوسؤزي 

دةستخؤشيان لَيدةكةين وكارةكةيان بةرزو بايةخدار دةنرخَينني 

 .

لة  بوو  ئةنفال ناحَييةكي طةرميان  بةرلة ثةالمارةكاني  نةوجول 

روي كارطريييةوة سةر بةقةزاي خورماتوو بوو، بةالم سالَي 1٩87 

لة ميانةي راطواستين طوندةكاندا لةاليةن بةعسيةكانةوة روخاو 

بةزؤريش  جياجياكان،  ناوضة  سةر  دابةشبوونة  خةلكةكةشي 

ئازادكراوةكاني  طوندة  نةداو ضوونة  بةعس  بةسياسةتي  مليان 

و  داوَي  ناوضةي  تري  طوندةكاني  سورو  وحةيدةرة  واراني 

خةَلكَيكي  طةرمياندا  سَي  ئةنفالي  خوَيناوييةكةي  لةثةالمارة 

زؤري نةوجول لةطوندةكاندا طريان و 12٥ كةسيان بَيسةروشوَين 

كران.

تَيبيين:

بری تێچووی ئەم پرۆژەیەو ناوی سەرجەم ئەو کەسانەشمان 
لەالیە کە بە پارەو بە کەرەستە، هاوکارییان کردووە بەاڵم 
لەبەر درەنگ هاتنی ناوەکانیان، بەداخەوە نەمانتوانی هەموو 

ناوەکانیان بالوبکەینەوە
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كە  واباڵودەكرێتەوە  فەیسبوك  كۆمەاڵیەتی  تۆرەكانی  لە  جار  زۆر 
ئەم وێنەیە هی ئەنفالكراوانە وەك لە سەرەوەی وێنەكەدا نوسراوە 
یا دەنوسن ) ریزگرتنی منداڵ وگەورە بەرەو مەرگ : ئەنفالكردنی 

كورد ساڵی 1988 .
وینەیەكی دەكمەنی ئەنفال( راستی ئەم وێنەیە هی ئاوارەیی ساڵی 
1991ە نەك هی ساڵی 1988 . لە شیوەی جل و بەرگ وتەنانەت 
پێكەنین و چیاكەی پشتەوەیاندا دیارە كە ئەم مندااڵنە بۆ مەرگ 
رێكخراوەكانی  هاوكارییەكانی  وەرگرتنی  بۆ  بەلكو  نەوەستاون، 
و  وەستاون  ئۆ(كان  جی  )ئێن  ورێكخراوە  نەتەوەیەكگرتووەكان 

پێاڵوەكانیان قوریان پێوەیە و مندالەكان پێدەكەنن.بەهیواین وێنەو بەڵگەكان بە وردبینیەوە باڵوبكرێنەوە .

ئَيزدي  كضاني  بؤ سةر  دةستدرَيذي  و  تاوان  شايةدحاَلَيكي 
طوتي: بةدرةوشيت ئةمريَيكي دةوَلةتي ئيسلمي بؤسةر كضَيكي 
بةتةمةن  ذنيكي  ضةند  تَيثةراند،  سنورةكان  هةموو  ئَيزدي 

شايةدحاَلي ئةو تاوانةن، ئةوان طوتيان: 

ئةوةي  بؤ  ئامادةبَيت  و  داوايكرد كضةكة خؤي بشوات  ئةمري 
بة ثَيي سوننةت و شةرع بيكاتة كةنيزةي خؤي، كضة ئَيزدييةكة 
داواي لة ذنة بةتةمةنةكان كرد، سةرثؤشةكاني سةري خؤياني 

ثَيبدةن بؤئةوةي لة طةرماوةكةدا خؤي خبنكينَيت.

ئةمريةكة وةك درندةيةك زؤري لة دةرطاي طةرماوةكةدا، كضة نةيكردةوة 
ئةمري دةرطاكةي شكاند، هَيشتا الشةي كضةكة دوا هةناسةي دةدا. 
لةثَيشضاوي ذنة بةتةمةنكان ئةمري خؤي داكةند وئارةزوي خؤي لة 
جةستةيةكي بَيطيان بةتاَلكردةوة. درَيذةي شايةدي و ناوي قورباني 
الي تيمي وادي ثاريزراوة. ثرسيارَيك ثَيويستة بةرنامةي ئايين ئةمري 

ضؤن رَيطة بةم وةحشيطةرية دةدات..!

ئةو ئاوا بؤي طَيامةوة 

فةالح مرادخان

نيطا و فرمَيسك
بةرةبةياني رؤذي ٥ي  ِرةقة،لة  لة  بة دةركردني كوردان  بِريارداني داعش سةبارةت  ثاش 
ضنط  لة  دةربازبوون  بةنيازي  ِرَيكةوتن  بة  كؤباني  بةرةو  خَيزانةوة  و  خاو  بة  حوزةيراندا 
تريؤري داعش و كؤبانييان وةك ثةناطةيةكي ئارام هةَلبذارد،بةالم لة طوندي قةرةنفةل مينَيك 
كة ضةتةكاني داعش ضاندبوويان تةقيةوةو 4 كةس لةمنداَلةكاني خؤي و برازاكاني و ذنَيك 
بوونة قورباني، كاتَيك طةيشتة شوَيين ئارام بة لة دةستداني هةمو شتَيك تةنها خؤي و خؤي 

و تةرمي ئازيزاني طةيشتنة ثةناطةي ئارام .. خوَين و فرمَيسك ئةم ِروخسارةي خوَلقاند!

دەربارەی ئەم وێنەیە 
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منداَلة  ِروفاتى  هَينانةوةى  لةكاتى    2٠1٠/4/13 رؤذى 
ئةنفالكراوةكانى  كةمثى دوبز لة بانى مةقانى شارى ضةمضةماَل 
كة  كاتةدا  لةو  بنياتنراوة،  لَي  ئةنفال  مؤنؤمَينتى  ئَيستا  كة 
سةرقاَل وَينة طرتن بووم ئةم ذنةى وا ئَيستا لة وَينةكةدا دةبينن 
بارى  لةبةر  ضوو،  خؤى  هؤش  لة  بورايةوةو  باَل،  بن  ضومةتة 
نةمتوانى  بوون  لةطةَليدا  كة  ئةوانةش  شَلةذانى  و  تةندروستى 
بزامن ئةم ذنة كَييةو خةَلكى كوَييةو ضةند كةس لة خانةوادةكةى 
ئةنفالكراون، ثاش ماوةيةكيش سريوان قةشقةيى هاتةالم، ووتى 
وَينةيةكى تؤم طرتووة لة بن باَل ذنَيكدايت لة ضةمضةماَل بةلَينى 

ثَيدام بؤمبنريَيتةوة بة سوثاسةوة بةَلَينةكةى بردة سةر.

دواى تَيثةرينى ضوار ساَل بةسةر ئةو روداوةدا:
 رؤذي 2٩ي حوزةيراني 2٠14 لة شاري سلَيماني بةرَيكةوت كضَيكم 
بيين بةبَي ئةوةي بيناسم، لةيةكةم نيطاوة كة ئةو كضة بةرَيزةم 
خؤضووني  هؤش  لة  و  مةقان  باني  رؤذةي  ئةو  يةكسةر  بيين 
ئةو  هؤشخؤضوني  لة  بورانةوةو  ديةني  بريكةوتةوة،  ذنةم  ئةو 
تَيثةِري،  بةرضاومدا  بة  راطوزةر  سينةمايي  شريتَيكي  وةك  ذنة 
طشيت  بةرَيوةبةرايةتي  بةشةكاني  لة  يةكَيك  لة  وابوو  رَيكةوت 
لة  تر  جارَيكي  رؤذ  هةمان  وئةنفالكراوان  شةهيدان  كاروباري 
من  بينيةوة  يةكرتمان  بةيةكةوة،  بوو  تومشان  ئةوكضة  طةَل 
دانيشتبووم كة كظةكة هاتةوة ئةوةو دانيشت ضاوةرواني تةواو 
بووني مامةَلةكةي بوو، ثاش ماوةيةك ضاوةِرواني روي تَيكردم 

و بة رَيزةوة ثرسي :
- دةكرَيت ناوي بةرَيزتان بزامن ؟

- بةَلي بةخؤشحاَلييةوة من ناوم عومةر حمةمةدة .
بةتةلةفؤن  جارَيك  وتؤ  من  ثَيمواية  وتي  بةروخؤشييةوة  ئةو   -

قسةمان كردووة. 
- راسيت زؤر كةس لة رَيكخراوةكان و دةزطاكاني راطةياندنةوة 
بةتةلةفؤن قسةيان لةطةَلدا كردووم ببورة بريم نةماوةو بةرَيزتان 

ناناسم  .
لة  ناوم سروشت حممةد رةشيدةو  ناساند من  ئةويش خؤي   -
بنةرةتةوة  لة  ئةنفال،  يادةوةري  بةناوي  كاردةكةم  رَيكخراوَيك 
دوبز  لة  كة  بووة  ساآلن  حةوت  تةمةمن  من  سةنطاوين  خةَلكي 

زينداني بووين، خوشكيكم بةناوي ثةيان لة دايكبووي ساَلي 
1٩٨7 واتة تةمةني يةك ساآلن بوو، كة لةوَي  طياني لة دةستداوة. 
لة  ئةنفالكراون،  كة  بووة  ساآلن  حةوت  تةمةني  سروشت 
ورياية،  دامةزراو  ثؤشي  باال  كضَيكي   1٩٨٠ ساَلي  دايكبووي 
نيودةولةتي  دارايي  و  بازركاني  )ياساي  بواري  لة  خوَيندني 
ثرؤذةيةكي  ضةند  كردووة،  تةواو  لةبةريتانيا   ) كاز  و  نةوت 
خزمةتطوزراري لة خةياَلدا بوو بؤ جَيبةجَيكردن، ئةوان خةَلكي 
طوندي )زيندانة  طوندةكةي عاصي مستةفان( لة ناحَيي سةنطاو 
تؤثزاواو  رةوانةي  و  ئةنفال كةوتوون  بةرثةالماري   1٩٨٨ ساَلي 
دواتريش رةوانةي كةمثي دوبز كراون، كاتَيك لةبارةي ئةنفالةوة 
دةدواين من ئةوةم بؤ باسكرد كة يةكةجمار ضاوم ثَيت كةوتووة، 
يان  ئةنفالكراوة،  كَيي  كوَيية  خةَلكي  ئةو  بزامن  ئةوةي  بةبَي 
هيض لة بارةي ئةنفالةوة دةزانَي، يةكسةر ديةني بورانةوةو لة 
ئةنفال  مؤنؤمَينيت  لة  بةرضاو  هاتووةتة  ذنَيكم  هؤشخؤ ضووني 
من  بزانَي  ئةوةي  بةبَي  سروشت  ضةمضةماَل،  مةقامي  باني  لة 
دايكي  بوو  يادَيكدا  لة   : ووتي  دةكةم  و ض ديةنَيك  كَي  باسي 
ئةمرؤ  كة  نةدةكرد  باوةِري  هةرطيز  ئةو  بةآلم  بورايةوة،  منيش 
ئةو فؤتؤيانةي بورانةوةي دايكي و ئةوانةش كة بة دةورييةوة 
كاتَيك  بوو  سةير  تةواو  رَيكةوتَيكي  بكةوَيتةوة.  دةست  بوون 
)حةيران  دايكمة  ئةوة  ئؤي  ووتي  يةكسةر  ثيشاندا  وَينةكامن 
ئةمحةد عةبدوالكةريم ( لةهةمان كاتدا وَينةي خؤشي بينييةوةو 

وتي ئةوةش خؤمم 

                                   من و حةيران و رَيكةوتَيكى جوان 
عومةر حمةمةد 
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دؤسَيي ئةنفال وشكؤي دادطاكان 
حاكم هاوذين حامد و بريارةكةي ئةجنومةني دادوةري 

 دادوةر هاوذين حسني حامد دكتؤراي لة ياسا هةيةو ماوةي 
دامةزراوة،  كفري  شاري  بةرايي  دادطاي  لة  زياترة  ساَلَيك 
داوة،  ئةنفالي  تاواني  تؤمةتباري  سَي  برياري  لةبةرئةوةي 
ئةجنومةني دادوةري ثَيي راطةياندووة دةست بؤ ئةو دؤسَييانة 
نةبات بةالم ئةو لةوةالمدا وتوويةتي من ياسا جَيبةجَي دةكةم بؤية 
وةك سزايةك لةبةرانبةر بريارو قسةكانيدا ئةجنومةني دادوةري 
دوورخستنةوةي  طواستنةوةو  برياري  بةَلكو  نةمايةوة  بَيدةنط 
لةبةرانبةردا  ئةويش  دهؤك،  لةثارَيزطاي  ئامَيدي  قةزاي  بؤ  دا 

دةسيت لةكاركَيشايةوة.
د. هاوذين لة نامةيةكي 7 الثةِرةييدا كة رَيكةوتي 201٥/4/8ي 
لةسةرةو وَينةيةكي دةست ئةنفالستان كةوتووة، تيايدا بةوردي 
و  دةكات  باس  دادوةري  ئةجنومةني  لةطةَل  كَيشةكاني  كؤي 
هؤكاري دةستلةكاركَيشانةوةي بؤ راي طشيت خةَلكي كوردستان 

وكةسوكاري قوربانياني ئةنفال ئاشكرا دةكات.
بَلوي  ناتوانني  هاوذين  د.  نامةكةي  دةقي  درَيذي  لةبةر 
ئةنفالستان  ماَلثةري  سةرداني  خوَيندنةوةي  بؤ  بكةينةوة. 

)www.Anfalistan.com( بكة. 
لةبةرانبةريشدا  طواستنةوةو  برياري  ئاماذةية  جَيطةي 
دةستلةكاركَيشانةوةي دادوةرهاوذين نارةزايي زؤري لَيكةوتةوة 
لةاليةن  وض  طةرميان  لة  ئةنفالكراوان  كةسوكاري  لةاليةن  ض 
شاروشارؤضكةكاني  لة  مةدةنيةوة  كؤمةَلطةي  رَيكخراوةكاني 

تري كوردستان. بةتايبةتي لة ناوضةي طةرميان.
ئةواليةنانةي نارةزايةتيان دةربري برييت بوون لة:

لة  ئةنفال  قوربانياني  كةسوكاري  خؤثيشانداني  ضةندين   .1
شارةكاني ئيدارةي طةرميان.

رَيكخراوةكاني  فيدراسيؤني  خؤثيشانداني  بةياننامةو   .2
كؤمةَلطةي مةدةني لةشاري سلَيماني. 

3. ضاالكان و رؤذنامةنوساني طةرميان. سلَيماني و هةَلةجبة.
4. كاردانةوةي تاقانةكاني ئةنفال.

5. ثارَيزةراني شاري سلَيماني.
6. كةسوكاري كيمياباران وضاالكاني ثارَيزطاي هةَلةجبة.

7. ضةندين وتاروبابةتيش لة روذنامةو ماَلثةرةكان وتؤرةكاني 

روماَلي  تيظيةكان  و  نوسران  دةربارةي  فةيسبوك  كؤمةاليةتي 
خؤثيشاندان و روداوةكانيان كرد.

كةسوكاري  هاوذين  دادوةر  طواستنةوةي  برياري  لةدذي 
ئةنفالكراوان لة شاري كةالر ضةندين جار خؤثيشاندانيان كرد

قوربانياني  كةسوكاري  ئاياردا  و  نيسان  مانطةكاني  نَيوان  لة 
طةرميان  دةظةري  رؤشنبرياني  ئةنفال  وضاالكوان  و  تاواني 
بريارةكاني  لةدذي  كؤبونةوةيان  و  خؤثيشاندان  ضةندين 
رونكردنةوةيان  بةياننامةو  ئةجنامداو  دادوةري  ئةجنومةني 
دانيشتين  داواي  دادوةري  ئةجنومةني  سةرئةجنام  بَلوكردةوة 

كردو ثَيكةوة كؤبوونةوة.
حاكم  طواستنةوةي  برياري  ئةوةبوو  خؤثيشاندةران  داواي 
بةبرواي  كفري  شاري  بطةرَيتةوة  هةلبوةشَيتةوةو  هاوذين 
خؤثيشاندةران وضاالكوانان دادوةرة سزادراوةكة برياري ياساي 
جَيبةجَيكردووةو سَي لة تؤمةتباراني ئةنفالي طرتووة كة دادطاي 
باالي تاوانةكان بة تؤمةتي بةشداري كردنيان لة تاواني ئةنفال 
ئةجنومةني  هةَلوَيستةكاني  و  لَيداوان  هةموو  و  كردوون  داواي 
ئةو  هةَلوَيستةكاني  لة  رةخنةيان  رةتدةكردةوةو  دادوةرييان 

ئةجنومةنة دةطرت و داواي بةخؤداضونةوةيان لَيدةكرد.
تاقانةي ئةنفال حةسةن عةلي فةرةج دانيشتوي شاري كفري 
بة ئةنفالستاني راطةياند كة ئةجنومةني دادوةري لة بري ئةوةي 



310

ئةنفالستان -  ذمارة )11 -12(          

ثشتيواني حاكم هاوذين بكةن سزايان داوةو ثَيويستة بةخؤيان 
و بريارةكةياندا بضنةوة. 

ئةنفالستاني  بة  سلَيماني  دانيشتوي  عةلي  عيماد  ياساناس 
راطةياند ئةجنومةني دادوةري دةتوانَي دادوةرَيك لة شوَينَيكةوة 
بؤ شوَينَيكي تربطوازيتةوة، بةالم دةبَيت دادوةرةكة رةزامةندي 
بؤطواستنةوةي  ثَيشكةشكردبَيت  داوايةكي  ياخود  بَيت  لةسةر 

ئةوةي دةرهةق بةو حاكمةكراوة طواستنةوة نية زياتر سزاية.
فيدراسيوَيين  لةطةَل  كاتذمرييدا  سَي  دانيشتنَيكي  لة 
سةرنوسةري  كة  مةدةنيدا  كؤمةَلطةي  رَيكخراوةكاني 
ئةنفالستانيش بةشدار بوو دادوةر هاوذين حامد وتي : كَيشةكةم 
لةطةَل ئةجنومةني دادوةري بةهؤي ئةوةية كة من ياسا وةك خؤي 
بةهؤي  بةتايبةتيش  ناوَيت،  ئةوةيان  ئةوانيش  جَيبةجَيدةكةم، 
دؤسَييةكي  ضةند  و  ئةنفال  تؤمةتباراني  لة  كةس   3 طرتين 
و  بووم  لَيثرسينةوة  توشي  ناوضةكة  بةرثرساني  لةطةَل  تر 
ئامَيدي  قةزاي  بؤ  طواستنةوةي  برياري  دادوةري  ئةجنومةني 
داوم و منيش لةبةرانبةردا رةمتكردووةتةوةو وةك نارةزايةتييةك 
دادوةري  بةئةجنومةني  ثَيشكةش  دةستلةكاركَيشانةوم  نامةي 
لةالمة  بةدةنط  كة  دةكات  لةوةش  باس  دادوةرةكة  كردووة، 
جوالندوومة  ئةوةشي  و  نةجوَلَينم  دؤسَيية  ئةو  ثَييانطوومت  كة 
ذيامن  لَيكراوةو  هةرةشةم  وتيشي  بكة  )معالة(ي  وتوويان 
كوردستاني  هةرَيي  دادوةرةكة  سةرئةجنام  مةترسيداية.  لة 

بةجَيهَيشت.
ئةجنومةني دادوةري مانطرتين سةرتاسةري راطةياند!

ئةنفالكراواني  كةسوكاري  خؤثيشانداني  بؤ  وةالمَيك  وةك 
دادوةري  ئةجنومةني  بريارَيكي  بةثَيي  دةداتةوة.  طةرميان 
مانطرتين  خانةقني  تا  لةزاخؤوة  سَيشةممة   201٥/4/28 رؤذي 

سةرتاسةري ِراطةياند، 
دواي ئةوةي رؤذي 4/26 كةسوكاري ئةنفالكراوان و ذمارةيةكي 
زؤر لة ضاالكوانان و ِرؤذنامةنوسان، طردبونةوةيةكيان لة بةردةم 
ياداشتَيكي  ئةجنامداو  طةرميان(  )كةركوك  تاوانةكاني  دادطاي 
هةرَيي  سةرؤكايةتيةكةي  هةرسَي  ئاراستةي  خاَلييان  ضةند 

كوردستان و ئةجنومةني دادوةري كرد.
حاكم ئومَيد موحسني وتةبَيذي ئةجنومةني دادوةري هةرَييش 
سبةي  بِريارة  ِراطةياند،  بةSNNي  تايبةتدا  لَيدوانَيكي  لة 
سَيشةممة لةزاخؤ تا خانةقني، مانطرتين سةرتاسةري ِرابطةيةنن 

بدةنةوة،  ئةنفالكراوانيش  كةسوكاري  ياداشيت  وةالمي  و 
سةرئةجنام مانطرتنةكةيان كردو دةرطاي دادطاكان داخران. 

سوكايةتي  دوَينَيدا،  مانطرتنةكةي  لة  ئومَيد،  حاكم  بةوتةي 
بةدادطاو داوةركراوة، وتيشي:”بِريارمانداوة بةهؤي سوكايةتيةوة 
ثَيمان، سبةي مان بطرين، بةردةوام دةبني، تائةوكاتةي سةرجةم 
سةرؤكايةتي  و  حكومةت  و  ثةرلةمان  و  سياسييةكان  اليةنة 

هةرَيم دَينة سةرخةت”.
ئةم كاردانةوةيةي ئةجنومةني دادوةري لة بةرانبةرخؤثيشانداني 
رؤذي ثَيشوتري كةسوكاري شةهيدان و ئةنفالكراواندا سةركةوتوو 
هةرَيي  لة  دادي  شكؤي  زياتر  بريارةكةيان  ضونكة  نةبوو 
كوردستان شكاند لةبةرئةوةي داواكاري خؤثيشاندةران رةوابوو 

ئةوان سةرةتا تةنها دوو داواكاريان هةبووكة برييت بوون لة: 
1. طةِرانةوةي دادوةر )هاوذين حاميد( كة طواسرتابؤوةو بةهؤي 

هةِرةشةوة خؤيي و خَيزانةكةي كوردستانيان بةجَيهَيشتبوو.
2. دةستطريكردني تؤمةتباراني كةيسي ئةنفال.

ولَيدوانةكاني  دادوةران  مانطرتنةكةي  كَيشاني  درَيذة  بةالم 
بؤية  كرد،  ئاَلؤزتر  دؤخةكةي  دادوةري  ئةجنومةني  وتةبَيذي 
و  رَيكخست  خؤيان  وئةنفالكراوان  شةهيدان  كةسوكاري 
شةهيدان  كةسوكاري  ثَيشمةرطةو  )بةرةي  بةناوي  بةرةيةكيان 
لة  بوون  بةردةوام  راطةياندو  وكيمياباران(  وئةنفالكراوان 
لة   )201٥/4/30( رؤذي  خؤيان،  مةدةنيانةي  نارةزايةتي 
رونكردنةوةيةكدا بؤ راي طشيت داواي البردني سةرؤكي دادطاي 
تاوانةكاني كةركوك طةرميان بووة داواكارييةكي تريان. ضونكة 
دادوةري  ئةجنومةني  بَيذي  ووتة   201٥ نيساني  28ي  رؤذي 
بَيباكييةوة  ثةري  بةو  لَيدونَيكيدا،  لة  كوردستان،  هةرَيي 
قوربانياتي  كة  نيسان  26ي  رؤذي  خؤثيشاندةراني  لة  بةشَيك 
ناووناتؤرةي ناشرين  باَلتةضي و  بة طريةشوَين و  ئةنفال بوون، 
وةسفكردبوو. جَيطةي ئاماذةية وتةبَيذي ئةجنومةني دادوةري لة 
طفتوطؤيةكي رادؤي نةوادا داكؤكي لة تؤمةتباراني ئةنفالكردبوو 
 1٩٩1 ساَلي  ئازاري  راثةريين  نةبووناية  ئةوان  ئةطةر  وتبووي 
زياتر  لَيكةوتةوةو  ئةمةش ديسانةوة كاردانةوةي  نةدةدا  رووي 

ئةجنومةني دادوةري عةيبدار كرد. 
لةسةر  طةرميانيش  رؤذنامةنووسانى  بةرةية  هاوكات جطةلةم 
ئةجنومةني  مانطرتنةكةي  و  طةرميان  دادطاكانى  داخستنى 
دةربري  نارةزايةتيان  وتةبَيذةكةيان  قسةكاني  و  دادةوةريي 
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دةكةن،  بةوة  ئاماذة  تيايدا،  بَلوكردةوةو  بةياننامةيةكيان  و 
ئةوةي “ شكؤي دادطاي شكاندووة” ئةوةية كة بةثاساوي بَيبنةما 

دةرطاي دادطاكان دادةخةن.
طفتوطؤ 

ئةجنومةني دادوةري و كةسوكاري ئةنفالكراوان كؤبوونةوة.
سةرؤكي  نَيوان  لة  دانيشتنَيك   201٥ ئاياري  ٥ي  رؤذي 
كةسوكاري  و  كوردستان  هةرَيي  دادوةري  ئةجنومةني 
سةرؤكي  زوبري  عةبدولل  ئةمحةد  بوو.  دروست  ئةنفالكراوان 
ئةجنومةني دادوةري ثَيشوازي كردن و لة وتة كةيدا رايطةياند: 
ئةنفال،  تؤمةتباراني  دةستطريكردني  لة  نني  بةرثرس  ئَيمة 
كردووةو  بريارةكة  بؤ  طشتاندني  دادوةري  ئةجنومةني  ضونكة 
بةالم  ناردووة،  كوردستامنان  هةرَيي  دادطاكاني  تةواوي  بؤ 
اليةني  و  نةكراون  دةستطري  داواكراوان  ئَيستا  هةتا  بةداخةوة 
جَيبةجَي  دةسةالتي  تؤمةتباران  دةستطريكردني  بؤ  تايبةمتةند 
نةك دةسةالتي دادوةري. سةرؤكي ئةجنومةني دادوةري  كردنة 
نوَي  ثَيويستة دةسةالتةكاني ديكةي هةرَيم ميكانيزمَيكي  وتي 
بؤ ضارةسةر كردني بدؤزنةوة ، ضونكة ئةو دادطايةي كة بِرياري 
بةغدا  لة  ئَيستا  بوو،  دةركرد  ئةنفالضيةكاني  دةستطريكردني 
ئةجنومةني  سةرؤكي  نةمابَيت.  ئةوةية  وةك  بؤتةوة  بضوك  زؤر 
دادوةري دووثاتي كردةوة كة ديسانةوة طشتاندن بؤبِريارةكةي 

دادطاي باالي تاوانةكاني بةغدا دةربكات بؤطرتين ئةوكةسانة.
رةخنةو  ئةنفال  رَيكخراوةكاني  ونوَينةري  كةسوكار 
داواكارييةكانيان خستة روو د. فةرهاد حاتةم كة وةك نوَينةري 
تَينةطةيشتنَيكي  بووطوتي  ئامادة  ئةنفالكراوان  كةسوكاري 
دادوةري  ئةجنومةني  له  نَيوان  هةية  بابةتة  لةو  ياسايي 
دابةش  بةرثرسيارَييت  ئةطةر  ئةنفالكراواندا  وكةسوكاري 
دةكةوَيت  دادوةري  بةرئةجنومةني  كةمي  بةشَيكي  ئةوة  بكةين 
لة  هةية  زؤريان  ئةركي  وثةرلةمان  وةزيران  ئةجنومةني  و 
لة  هاوبةشةوتةنيا  ئةركَيكي  ئةمة  ئةنفالدا  تاوانباراني  طرتين 
ئةجنومةني  ثَيويستة  بةالم  نية  دادوةري  دةسةالتي  ئةستؤي 
ديكة  دةسةالتةكاني  لةطةَل  و  كةيسةدابضَيت  بةدواي  دادوةري 
كردني  دادطايي  و  ضارةسةركردن  بؤ  نوَي  ميكانيزمي  بريلة 

تؤمةتباراني ئةنفال بكاتةوة. 
كةسوكاري ئةنفال ياداشتَيكيان ئاراستةي سةرؤكي ئةجنومةن 
خؤثيشاندانةكاندا  لة  بوون  داواكارييانة  ئةو  هةمان  كة  كرد 

تؤمةتباراني  كردني  ودادطايي  طرتن  طرنطرتينيان  هةيانبووة 
سةركارةكةي  بؤ  بوو  هاوذين  حاكم  طةراندةنةوةي  و  ئةنفال 

لةشاري كفري.
كردةوة  دوثاتي  دادوةري  ئةجنومةني  سةرؤكي  كؤتاييدا  لة 
دانيشتين  و  دةكةن  ئةنفال  كةسوكاري  داواكاري  لة  ثشتطريي 
تايبةت لة ئةجنومةني دادوةري بؤ داكارييةكانيان ئةجنام دةدرَيت 
جَيطةي  دةطرنةبةر.  مةبةستة  ئةم  بؤ  ثَيويست  رَيوشوَيين  و 
طرتين  برياري  سةرلةنوَي  ئةجنومةنةكة  دواتر  رؤذي  ئاماذةية 
طشتاندةوة.  هةرَيدا  دادطاكاني  بةسةر  ئةنفالي  تؤمةتباراني 
بةهةلثةسريدراوي  سزادراوةكة  دادوةرة  دؤسَيي  هَيشتا  بةالم 

ماوةتةوة. 
تاقانةكاني ئةنفال بايكؤتي يادي ئةنفاليانكرد 

سَي تاقانةي ئةنفال لة طةرميان بِريارياندا ثشتيواني )دادوةر 
مةراسيمي  نةضنة  و  بكةن  ئةنفال  بايكؤتي  حامد(  هاوذين 

يادكردنةوةي ئةنفال. 
سَي كةسايةتية هةمووكةسوكارةكانيان لة ثةالماري سَيي ئةنفالدا 
لةدةستداوةو خؤيان تاقة دةربازبووي خانةوادةكانيانن. ياساناس 
وةهاب ئةمحةدو سةباح نةمجةدين و ئةنوةر حةمةالو بةماَلثةِري 
ئةنفالستانيان رايانطةياند ثَيشرت جةختمان لَيكردووةتةوة كة لة 
يادى 27 سالةى تاواني ئةنفالدا بةشداري ناكةين و لة ئةمرؤماَلةكاني 

خؤمانةوة يادي كةسوكارةكامنان دةكةينةوة.
هؤكاري بايكؤتكردنةكةيان رونكردةوة كةبرييت بوون لة :

ساَلة  ضةندين  كة  حكومةت  دةسةالتداراني  بَيبةَلَيين   .1
بةَلَينةكانيان  ضاوةروانيةوةو  خستووةتة  ئةنفاليان  كةسوكاري 

نابةنةسةر.
دادوةرهاوذين  طواستنةوةي  فةرماني  بةرثةرضدانةوةي  بؤ   .2
هةستاون  ئةنفاليداوة  تؤمةتباراني  دةستطريكردني  برياري  كة 
ئةوةش  دهؤك  ثاريزطاي  لة  ئامَيدي  قةزاي  بؤ  بةطواستنةوةي 

سزاية نةك فةرماني كارطريَِي. 
3. داواكاري طشيت سلَيماني فةرهاد حامت كة دؤسَيي بةدادطا 
طةياندني جاشو ئةنفال ضيةكاني جووالندووة كةضي ياسا طوَيي 

لَي ناطرَيت و ئَيستا دةسيت لةكاركَيشاوة.
كةالر  وقايقامي  طةرميان  ئيدارةي  بةرثرسي  وتيشيان 
هاتوونة ماملان وداوايان كردووة بةشداري يادةكة بكةين بةالم 

داواكةيامنان رةتكردةوة.
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كةريم  جومعة  هونةرمةند 
خةريكي  مانط  دوو  ماوةي 
بوو،  هونةري  كارَيكي 
كارة  تةواوكردني،  دواي 
روخَيندرا  هونةرييةكةي 
كَيية.  بزانرَيت  بَيئةوةي 
لةناحيةي  ئةنفال  بؤ  سيمبؤلَيك  وةك  ثؤستاَلةكة،  ثةيكةري 
ثةيامَيك  وةك  ئةوةي  بؤ  ئاماذةيةكة  داندراوةو  سةرقةال 
ثَيمانبَليت: بةعس لريةوة تَيثةِري. ضونكة ثةيكةرةكة لةسةر 
و  فراوان  ناوضةيةكي  زينانةو  ناحيةي  طوندةكاني  رَيطةي 
دةيان طوندي طةرميان داندرابوو ئةو رَيطاية بةهةزاران كةسي 
رةشةكةي  بؤبينا  لةوَيشةوة  تَيثةِريوةو  ثَيدا  كراوي  ئةنفال 
طواسرتاونةتةوة. قؤرةتوو  كةمثي  بةرةو  دواتر  ليواكةو 

و  ضيمةنتؤ  مادةي  بة   ،2014 لةبةهاري  ثؤستاَلةكة  ثةيكةري 
هونةرمةندَيكي  خةمي  كارو  درووستكراوة.  ئاسايي  شيشي 
طةرميانة بؤنةوةي ئايندة و ئاشنا كردنيان بة طةورة تاواني 

ئةنفال. 

دةزطايةكي  هيض  نة  حكومةت،  نة  دةَلَيت:  هونةرمةندة 
كةسَيك  تةنها  نةكردووم،  هاوكارييان  رؤشنبريي  و  هونةري 
بة  كردم  هاوكاري  بةَلَيندةر(  نةجاري  )عومسان  بةناوي 
بةهؤي  ضيمةنتؤ،  و  شيش  كةرةستةكاني  دابينكردني 
سةرقاَليمةوة ئيشكردمن ثضرثضر بوو، بؤية كاتَيكي ثَيويست 
بوو كة نزيكةي دوو مانطي خاياند بةالم دةمَيك بوو خوستم 
بوو كارَيكي هونةري بؤ ئةنفال بكةم، تاكو لةيادةوةري خةَلكدا 
ثَي  شوَين  ِراسيت  بة  تاكو  دايبنيم  جَيطايةك  لة  مبَينَيتةوةو 
طةرمياندا  ناوةِراسيت  لة  و  بَيت  ثَيوةديار  بةعسييةكاني 
بَيت، بؤية بريؤكةي جؤتَيك ثؤستاَلي رةشي سةربازي رذَيي 
بةعسم لة الطةآللة بوو، كة لةو شوَينة دايبنَيم، هَيمايةك بَيت 
بؤ ئةوةي بة نةوةي ئَيستا و داهاتوو بَلني ثؤستاَل رةشةكاني 

بةعس لريةوة رؤَيشنت بؤ ئةنفالكردني طةرميان.

زؤر جَيطةي داخة كة رَيزيان لةكارةهونةرييةكةم نةطرت و 
روخانديان ئةطةرضي هَيشتا نازامن كَي و بؤ ضي رؤخانديان، 
هةر دةستَيك بَيت ديارة نايةوةَيت نةوةي نوَي بزانن ثؤستاَل 
رةشةكان كني و ضيان بة كوردو بةتايبةتي بةطةرميان كردووة 
هةمشانة  ئةوةي  نةبني  يادةوةريي  خاوةن  ئةيةوَيت  ديارة 
ض  ثةيكةرةكة  روخاني  دواي  بةوةي  سةبارةت  بسرَيتةوة. 
جينؤسايد  و  ئةنفال  بواري  ضاالكوانَيكي  رَيكخراوَيك،يان 
هاوخةميي بووةو قسةي لةسةر روخاني ثةيكةرةكةي كردووة، 
مسكؤ  كاك  لة  خؤشي  دةست  بةلَي  دةَلَيت:  كةريم  جومعة 
سابري ضاالكواني ئةنفال دةكةم، كة لة رَيطاي فةيسبووكةوة 
ئةم بابةتةي وروذاند، ئيرت دؤستان وبرادةران هاو خةم بوون، 
بةالم هيض دةزطاَيكي حكومي و حزبي ورَيكخراوةكاني بواري 
ئةنفال، نةلةطةرميان، نةلةناوضةكاني تري كوردستان كاريان 

لةسةر نةكردووةو نةيانكردووة بةخةمي خؤيان 

ئةم  بوو  دةمَيك  ئةو ثؤستاَلة  بريؤكةي  دةَلَيت:  هونةرمةندة 
زاكرييةي  لة  تاكو  بكةم  ئةنفال  بؤ  هونةري  كارَيكي  ويست 
خةَلكدا مبَينَيتةوة، وة لة جَيطايةك داي بنيم تاكو بة راسيت 
شوَين ثَي بةعسيةكاني ثَيوةديار بيت و لة ناوةراسيت طةرمياندا 
بَيت، بؤية بريؤكةي جؤتي ثؤستاَلي رةشي سةربازي رذَيي 
بةعسم ال طةآللة بوو، تاكو لةو شوَينة دايبنَيم، هَيمايةك بَيت 
بؤ ئةوةي بة نةوةي ئَيستا و داهاتوو بَلني ثؤستاَل رةشةكاني 

بةعس لريةوة رؤَيشنت بؤ ئةنفال كردني طةَلي كورد.

بكةم  تاوانبار  كةس  ناتوامن  وتي:  تَيكدانةكةيةوة  لةبارةى 
دواداضون  بة  لَيكؤلينةوةو  ئاسايشة  و  ثؤليس  ئيشي  ئةوة 

بكات، بةالم هةركةسَيك بَيت بريكردنةوةي بةعسيانةية.

هونةرمةندي شَيوةكار: جومعة كةريم: 
ضالكوان و رَيكخراوةكاني بواري ئةنفال لةسةر روخاندني ثةيكةري ثؤستاَلةكة، نةهاتنة دةنط 

ئامادةكردني ئةنفالستان – باوكي سنة 
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خاتوو  ديداري  بؤ  ضووم  وةخت  درةنط  ئَيوارةيةكي 
خةَلكي  تري  ديدارَيكي  ضةند  رؤذة  ئةو  هةر  خؤراسان، 
ئؤمةربلم كردبوو سةرباري ئةوةي ماندوو ببووم هيض كامت 
بةدةستةوة نةبوو، بؤ ديدارَيكي ورد لةطةَل خؤراسان، بةالم 
كاتَيك ضوينة ناوا ديدارةكةمانةوة دواندني عةتاي كوِريشي 
كاك  قسةي  جاربةجار  ناضاربووم  بؤية  واقع،  ئةمري  بووة 

عةتاش لة ديدارةكةي خؤراساندا وةربطرم.
كردني  )تةفريغ(  نوسينةوة  خةريكي  رؤذةي  ئةو 
كة  بوو  رؤذة  ئةو  هةمان  بووم،  )خؤراسان(  ديدارةكةى 
دوو  راسيت  بيست،  طةرميانيم  كاوة  تريؤركردني  هةواَلي 
ديدارة  ئةو  طواستنةوةي  نوسينةوةو  سةرقاَلي  بوو  رؤذ 
بووم، لة ظيديؤوة بؤ سةر كاغةز لة نَيو وشةكاني خؤراساندا 
دادثةروةري  تةنها  كة  ثَيدةكريَ   هةسيت  قورس  خةمَيكي 
ململنَيةكي  لة  من  بَيت.  خةمة  ئةو  دةرماني  دةتوانيَ  
ئةو  نةداوة  بةخؤم  رَيطةم  هةرطيز  بةالم  بووم،  قورسدا 
ضريؤكة تراذيديانة لة مرؤظايةتيم خبةن و مبكةنة مرؤظَيكي 
بةدرةفتارو دةمارطري، كاتَيك باسي رؤذطارةكاني دوبزي بؤ 
دةطريامةوة ئةو ذنة هيندة ميهرةبان بوو زؤر سوثاسطوزاري 
ئةو ئةفسةرة بوو كة ئةوةندة نةرمي نواند بوو لة سامةرا 
ئينجا  بكِرن،  ثَيدابوون سةهؤلَ و سةمون  رَيطةي  بوو  اليدا 
و  حةجاج  و  نوطرةسةملان   باسي  سةر  طةيشتة  دواتر 
دَلرةقي و بةدرةفتارييةكاني. خؤراسان حممد ووتي: لةسةر 

الديوارَيك نوسرابوو )وةيل( واتا دؤزةخ.

ناوي  وا  ئةفسةرةي  ئةو  باوةرناكةم  دةيطوت:  خؤراسان 
تورةو  فةسالَ و  بةد  زةالميَ   بووبيَ   بنيادةم  )حةجاج(ة 
هةواَلي  كة  بةالم  بوو.  خةراثةكار  بَلَيي  هةتا  بوو  تةناطاو 
تريؤركردني كاوة طةرميانيم خوَيندةوة تةواو بَي ئومَيدبووم 
ضيرت  وةرطريَ   ستةمكاري  لة  عيربةت  ثةندو  كورد  لةوةي 
ثَيي عةييبَ  بةعسيانة رةفتار بكات وةليَ  بةداخةوة ئةوانةي 
زؤر  درندةتربوون،  لةحةجاج  زؤر  كردبوو  تريؤر  كاوةيان 
ئةنفالكراوةكانيان  كة  ئةوان  بوون  نامةردتر  لةبةعسيةكان 
هةزاران فرسةخ لة نيشتمان دورخستبووةوةو طوللةبارانيان 
خؤيانداو  ماَلي  لةحةوشةكةي  هةر  ئةمان  كردبوون، 
ووشة  جطةلة  كة  كوشت  كاوةيةكيان  دايكيدا  لةباوةشي 
هيضي تر نةبوو، لة حةوشةو بانَيكدا ئةو تاوانةيان كرد كة 
تةنها كةمَيك هةست و شعور بةسة بؤئةوةي لةهةر نيازَيكي 
بةدرةفتارييةك  لةهةر  و  بطرين  بةدوور  خؤمان  بةعسيانة 

ثةشيمانت بكاتةوة.
قسةمان  سةري  خؤراسان  لةطةَل  بوو  درةنط  ئَيوارانَيكي 
دامةزراند، دياربوو ثَيشرت ناوي مين بيستبوو، وةك ناسياوَيك 
يان وةك خزمَيكي نزيك مامةَلةي لةطةَلدا دةكردم، لةسةرةتاوة 
زؤر طللةيي ئةوةي لَيكردم كة درةنط كةوتووم و زوو نةضووم 
هةتا قسةم بؤ بكات و ضريؤكي خؤيان كةضييان بةسةرهاتووةو 
ضيان بينيوة بؤم بطريََِيتةوة ئةطةر كات بةدةمةوة بوايةو من 
لَيي طةرابام قسة بكات، رةنطة تةنها طللةييةكاني نيو كاسَييت 
كانت  طللةيية  هةموو  ثَيموت  بؤية  بواية،  طةرةك  ظيديؤي 
سةرضاوم، طرنط ئةوةية واهاتوومة خزمةتت بؤئةوةي قسةم بؤ 
بكةيت و بةكامريا تؤماري بكةين و ئةطةر قايل بيت لة طؤظاري 
ئةنفالستان بَلوي بكةينةوة؟ هةرئةوةندةي رةزامةندي دةربِري 
ومت كةواية با طفتوطؤ كةمان بكةين و لةناوي سياني خؤتةوة 

دةست ثَيبكةين قايليت؟ وتي بةَلَي قايلم من ناوم خؤراسانة.

خؤراسان حمةمةد – طوندي ئؤمةربل 

ئةنفال لةبيناضَيتةوة 
ديدار : عومةر حمةمةد 
ِرَيكةوت : 2011/1/20 

 كات ٥ي ئَيوارة.
شوَين طوندي ئؤمةربل - ماَلي ديانة لةطةَل كراو
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دةقي ديدارة كة 
ناو: خؤراسان حممد مةجيد

لةدايكبوي : 1٩4٥ 
ناوي سيانيت ضية؟

ناوم خؤراسانة.
تةمةنت ضةندة؟

مواليدي 1٩4٥م.
بةمنداليش هةر لةم طوندة طةورةبوويت؟

نةخري من لةبنةرةتةوة خةَلكي طوندي عةزيز قادرم.
ساَلي ضةند هاوسةر طرييت كردووة؟

شووم  كة  بووة  ساالن   1٥ تةمةمن  بةالم  نازامن  ساَلةكةي 
كردووةتة برايم.

ضؤن بوو هةروا بةريكةوت بوو يان دَلوازي يةكرتي بوون؟
نانا برايم كوري ثوري خؤمة خوشكةزاي باوكمة ثَيشةوةي 
ببَيتة نسيبم برايم ذنَيكي تري بووةو مردبوو، دوايي ذنَيك تري 
هاوردبوو لةطةَليدا نةطوجنابوو، ئيرت هاتبووة طوندي عةزيز 
قادرو منةي ذني كردبوو، باوكم ثَيي وتبوو هيضي تر منةي ذن 
مةكةو وةرة كضةكةي خؤم ثَيطةيشتووةو خؤراسانت ثَيدةدةم، 
ئيرت من تةمةمن ثانزة ساالن بوو، بةو منداَلية منياندابووة شوو، 

هةتا ئةنفالةكة لةطةَل برايم ثَيكةوة بووين.
ضةند مندلتان بوو؟

منداَل زؤر بوو 16 منداَل بووة.
هةموويان لة ذياندان يان ئةنفالكراون؟

نا هةشتيامن لةذياندا نةماوة.لة نوطرة سةملان يةكَيكيامن 
مردووة.

ثرسياري  سةملان  نوطرة  نةطةينة  باجاري  ثةلةمةكة 
ئةويشت لَيدةكةم.

رؤيشتبوونة  يان  بوون؟  لةئؤمةربل  هةر  ئةنفال  ثَيش 
جةوةَلةكان؟

جةوَلةكان،  دةضوينة  جارجاريش  بووين،  لرية  هةر  بةَليَ  
هةميشة  حكومةتةوة  بةدةست  نةبوو  ذيامنان  لريةش 
هةبوو  ذَيرزةمينمان  لةماَل  بوو،  لةسةر  تؤثبارامنان 
تؤثةكاني  كة  هةملانكةندبوو،  خؤمان  هةرلةحةوشةكةي 
نةدةما  كة  زةمينةكةوة،  ذَير  راماندةكردة  دةتةقاند 

دةهاتينةوة دةرةوة، 

دةتانزاني تؤثةكان ض كاتَيك دةتةقَينرَينة سةرتان؟
نةوةال وةخت و ناوةخيت نةبوو.

حكومةت لةبةرضي تؤثباراني دةكردن؟
بَينة  دةبيَ   دةيطوت  كوردبووين  ئةوةي  لةسةر  هةر  وةال 

جممع و ئَيمةش دةمانويست لريةبني.
ئَيوة لرية بةضيي ذيانتان بةريوة دةضوو؟خةريك مةرداري 

بوون يان كشتوكاَل؟
مةِرو ماالمتان بوو. ئيرت ئةنفالةكة هات و ئَيمةش رامانكرد 

بؤ ئةو ئاواييانةي خوار خؤمان.
هةرجةيش بوو يان جةيش و جاش ثَيكةوة هاتن؟

هةردوكي ثيكةوة هاتنة طيان ئةو خةَلكة.
نازاني ضي رؤذَيك بوو ض مانطَيك بوو؟

نةبةخوا نايزامن ضي رؤذَيك بوو.
بريت نيية جةذن بوو، رةمةزان بوو؟ نزيكي ئةوانة؟

ئةوة  نا  كوري  )عةتاي  سةرمان  هاتنة  جةذن  بابارؤذي 
سةروةخيت  كةيت  دة  باسي  تؤ  ئةوةي  بوو   1٩83 ساَلي 

ئةنفال نةبوو( 
من ثرسياري كاتي ئةنفالكردنةكة دةكةم. ئةوةي )1٩83( 
شةرَيكي تربوو. ئيرت كة سوثا هاتة هؤمةربل شةِر بوو يان 

سوثا بةئاساني هاتنة طوندةكةوة؟
نانا شةِربوو ضؤن ثَيشمةرطة لرية شةريان كرد ثَيشمةرطة 
ضاويان قايم بوو لة تؤث  وتةيارة نة دةترسان.)عةتاي كوري 

ووتي: دوو رؤذ ثَيشمةرطة بةرطرييان كرد(
ئةي ئةوكاتةي شةربوو ئَيوة هةر لرية بوون؟

نةخري ئَيمة رؤيشتني بؤ طوندةكاني بان ضووينة ناوضةي 
ئيرت  ئريةش  طةيشتووةتة  جةيشةكة  ووتيان  دوايي  داويَ  
ثَيمان طةيشنت  لةرَيطا  برا( ثَيشمةرطة  طةراينةوة بؤ) كاكة 
ئةنفالتان  نةرؤن  ووتيان  خؤياندا  بةسةري  ئةيانكَيشا 

دةكةن.
فةتاح بةطيش هاتبوو ئةي ووت: بَينةوة خؤتان تةسليم 

بكةن لة صمود خانوتان بؤ دةكةن.
جا فةتاح بةط خؤي هات يان خةَلكي ناردبوو؟ 

نانا خؤي هاتبوو بؤ ملةسورة لةويَ  ووتي.
ئَيوةش ضوونة ملةسورة؟

بؤ  برديانني  ئينجا  و  ئةويَ   طةيشتينة  ئَيمةيش  بةليَ  
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قةالكةي قؤرةتوو.
ضؤن برديانن؟

بة ئيظاو بةمةكينةو عةرةبانة.
ئَيوة بةضي رؤيشنت بؤ قؤرةتوو بة مةكينةو عةرةبانة يان 

بة ئيظا؟
دامانيان  قؤرةتوو  لة  بردمانيان،  عةرةبانة  مةكينةو  بة 
ميمكزايةكي  ئَيمة  هةبوو،  نةئاو  هةبوو،  نةنان  طرت 
خؤمامنان لةطةَلدابوو، هةر ئةيانهَيناو ئةيانربد ئَيمةش لة 
تاوي ئةو ئاطامان لة حاَلي خؤمان نةمابوو، ئةمانووت بؤ 
ئةنوسني و  ناويان  بانةوة  ئةبردة  ئيمةشيان  لَيدةكةن،  واي 
ثرسياريان لَيدةكردين و ئةمانيانهَينايةوة بؤ خوارةوة. هةتا 
هاوردو  سةيارةيان  ئينجا  بوو  حاَلةكةمان  ئةوة  رؤذ  سيَ  

بارمانيانكرد بردمانيان بؤ تؤثزاوا.
كة ئةيانربدنة سةرةوة لةوَى ضييان لَيتان دةثرسي؟

ثَيشمةرطةية..ئةيانووت  كَيتان  كوَين  خةَلكي  ئةيانوت 
ئَيمةش  ئةترسن  زةردبووةو  رةنطتان  وا  كوذراوة  كَيتان 
هةر  ئاوا  ئيرت  نةكوذراوة.  كةمسان  ئةمانطوت  ترسان  لة 
دةكردو  لَيمان  ثرسياريان  سةرةوةو  هيناية  ئةمانيان 
هاورديانينة  كة  ئاخريةكةي  خوارةوة.  بؤ  دةيانربدينةوة 
لةوَين  ذاالن  طوندي  خةَلك  كةسي  خوارةوة سةيرةكةم 17 

كةلةثضةيان لةدةستكرا بوو يةكَيكيان زاواي خؤمان بوو.
زاواكةتان ناوي ضي بوو؟

ناوي )ئةمني( بوو، وومت ئةي هاوار ئةوة تؤضي دةكةي لرية؟
ووتي: وةال تايةري وةمسان طرتووماني و ضةكةكاني لَي 
سةندوين و وا هاوردويانني بؤ ئرية ئةوانة هةمووشي خزمي 

خؤي بوون ئةمني ئامؤزاي خؤي بوو.
ئةمني ئامؤزاي كيَ  بوو؟

حةيبةتي  لة  منيش  ئيرت  بوو،  وةمسان  تايةري  ئامؤزاي 
ووتي  ئةويش  خؤرنينةوة  بةطريان و  دةستمكرد  ئةميندا 
هةم  طيامنان  هاتنةوة  ئيرت  وةال  بطري،  بؤخؤت  بِرؤ  كضَي 

كرديانينةوة بان.
لَيدَيت  بةالم تايةري وةمسان دةَلَيت: من نةمزاني وايان 

من هَينامنةوة بيانثاريزم. بةالم كارةكةم ئاواي لَيهات..
داية  هةمووياني  وةال  تةوسةوة(  )بة  بيانثارَيزيَ   بةَلي 
ذاالنيةكة  كةسة   17 هةر  بينمن  خؤم  بةضاوي  دةستةوةو 

دوودوو كةلةثضةيان كرابووة دةست.
طرت  برسَيتيتان  بةرطةي  ضؤن  ئةي  نةبوو  نان  وتت 

سةربازةكان هيضيان نةداثَيتان بيخؤن؟
شةكروضايي و  برَيك  ئَيمة  ضي؟  خواردني  نةوةال  كورة 
شتومةكمان ثَيبوو طشيت لةناو تراكتؤرةكان بوو نةيانهَيَل 
بيبةين لةتةك خؤماندا ئيرت ناسياوخزم ئةهاتن ئةيانووت: 

ميم خؤراسان مردين لةبرسان. 
ضةند رؤذ لة قؤرةتوو هَيشتياننةوة؟

سةربازيان  زيل  ئيرت  رؤذ،  ضوار  يان  بوو،  رؤذ  سيَ    
هاوردو باريانكردين بؤ تؤثزاوا. هةرضةندة هاوارمان كردو 

ثاِراينةوة هيض بيَ  سودبوو وتيان يااللة دةبي برؤن.
ضةند زيل دةبوون؟

كورة زؤر بوو لة حسابدا نةبوو.
بةمةزندةي خؤت ضةندَيك دةبوون؟

كورة ئةمةنة زؤر بوو ئةمةنة زؤر بوو، لة حسابدا نةبوو جابَلَيم 
ضةند دةبوو وةال نازامن براكةم. )لريةدا عةتاي كوري خؤي كرد 
وةجبةيةكةوة  ضةند  كردة  ئَيمةيان  وتي:  قسةكانداو  بةناو 

بةخوا ئةو وةجبةيةي ئَيمة 300 زيل زياتر دةبوو. 
ئَيوة ضةند سةر خَيزان بوون؟

هةموومان بووين 10 سةرخَيزاني خؤمان لريةوة بةيةكةوة 
بووين. 

هةتا كويَ  بةيةكةوة بوون؟
ئَيمة  خؤ  باريانكردين  قؤرةتوو  لة  كة  بؤبكةم  قسةت  با 
نةماندةزاني بؤ كوَيان دةبةن برديانني لةتؤثزاوا دايانبةزاندين 
هات  طةورةكةم  كورة  بةجياكردنةوةمان  دةستيانكرد  لةويَ  

ووتي: داية ئةوة ثشتَينةكةم و ئةوةش سةعاتةكةم.
كوِرة طةورةكةت ناوي ضي بوو؟

ناوي حةسةن بوو. 
بةَليَ  دواي ئةوة كة سةعات  و ثَيشتَينةكةي بؤت هاورد؟

منيش دةستم كرد بةطريان وومت دايةطيان ئةوة ئَيوة سةرباز 
داويانة بةر كيبلَ و لَيدان من ثشتني و سةعةتاكةت ضي ليَ  بكةم.

ئةي ضيت لَيكرد هةَلتنةطرت؟
نةوةال وومت ئَيوة شتَيكتان لَيبَيت ئةو ثشتني و سةعاتة لةالي 
من بَيت هةر شَيت دةمب. هةرلةجَيي خؤي بةجَيمهَيَل نةمهاورد. 
ئيرت هةموومانيان ثَيضايةوة برديانينة ناو هؤَليكةوة هةندَيك 
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هةية خَيَل رةشةي خاسة كرديانة طريان ووتيان توخوا دادة 
خؤراسان بابيني لة تةك ئَيوة بني وومت كورة وةرن باوكم ئيرت 
ئةوانيش هاتنة الي ئَيمة ئيرت شوَيينَ  ثيس ناخؤش جَيطة 
نةبوو هةموومانيان ترشاندبووة بان يةكدا لةو هؤَلةدا هةموو 
لةسةر ران و قاض يةكرت كةوتبووين، بؤبةيانيةكةي سةربازهاتن 
ووتيان دةي كيَ  دةيةويَ  بضيتة سةر ئاو بةالم كةس نةيدة ويرا 

بضَيتة دةرةوة ئةترساين مبانبةن.
ئيوارةكةي هيضيان نةدا ثَيتان بيخؤن؟ 

كورة نةوةال خواردني ضي؟ بةالم بةيانيةكةي بِري َ صمون و 
دةستكةوت  سةمومن  دووسيَ   من  لةوةدا  هةَلدا  هيلةكةيان 

ئيرت دامة مندالةكان وومت بؤخؤم قةيناكا. 
هيضت نةخوارد؟

 نانا نةوةال دامة منداَلةكان.. دوايي هاتن كرديانينة دةرةوة 
لة  من  دانيشان  بةريز  هةموومانيان  لةويَ   بوو  تةلبةندَيك 
ريزي ثَيشةوة بووم. دةستيانكرد بة جياكردنةوة ثريبةجياو 
طةنج بةجيا لةو كاتةدا سةربازَيك هات كردية باملاو ووتي: 
هةستة تؤ عجوز نيت، ئيرت باشبوو سةربازَيك ووتي: كورة 
لَيي طةريَ  ئةوة سكثرةو منداَليشي ثَيية بابةيةكةوة بن. ئيرت 
سةيارةي )مقثةت( داخراويان هاوردو طشتمانيان خستةناو 
ئةوسةيارانةوة كاتَيك بةخؤمم زاني كاوةي كوِرم لةطةَلدانية 
لةطةَلدابوو  خاَلؤزاكامنان  لةطةملا  خزم  ِرؤِرؤو  شني و  كردم 
بةجَيما،  كاوة  بكةين؟  ضي  ميمي  هةرئةيانطوت  ئةوانيش 
خةريك بوو ئةو دَلةم دةهاتة دةرةوة ئيرت خزم ووتيان ضي 
سةربازَيك  خواكردي  طةورةية  خوا  نية  دةسةالمتان  بكةين 
 : ووتي  طرتبوو  كاوةي  ثةلي  سةيارةكة  دةرطاي  لة  داي 
ئةومنداَلة هي ئَيوةية ئيرت كاوةش هاتة الي ئَيمة )ياخوا ئةو 

سةربازة قةت هيضي لَينةيات(.
كاتةكةي ض وةختَيك بوو كة باريانكردن؟

بةياني بوو.
ئةي كةي بةرَيياخنسنت؟

سةعاتَيك  ِرةنطة  بةالم  وةستاين  ضةندَيك  نازامن  خوا  بة 
بووبيَ  ئينجا خستيانينة ريَ  نة ئةزانني بؤ كوَيان دةبةن، 
هيضمان  هيض  بكةين  لَيوة  دةرةوةي  هةية سةيري  نةكونَيك 
بؤكوَيان  بزانني  بَيئةوةي  هةربرؤبرؤ،  نةبوو،  ديار  لَيوة 
لة  دايانطرتني  وةستاو  سةيارةكة  زانيَ   كاتَيكمان  دةبةن. 

لةويَ   دوبزة  ئرية  ووتي:  هات  بووسةربازَيك  باخاتَيك  ناو 
 ) بوون  باواذمن  لة  )ئةوان  بوو  لةطةَلدا  خوشكم  دووسيَ  
دةستيان كرد بة طريان هةي بِرارؤ براِرؤ كاكةمان ليَ  دابرا 
كامريامان  وماوةيةك  بةطريان  كرد  لرية خؤِراسان دةسيت   (
فرمَيسكةكاني  سثيةكةي  دةمساَلة  بة  ئةوةي  دواي  ِراطرت 
سِرييةوةوهاتةوة سةرخؤ ديدارةكةمان دةستثَيكردةوة( ئيرت 
كة طةيشتينة ئةويَ  باوباران بوو، كرديانينة ناو قاعةيةكةوة 
ثرلة ئاو ثَيسو ثؤخةَل ئةي خواية ضي بكةين ئةم وةزعة ضؤن 
دةبيَ  ضارضية؟ بةالم ئةوةي باش بوو هةموومان خزمةكان 
نزيكةي  بةخوا  بووين  ثَيكةوة  طرتةوةو  يةكمان  قاعةدا  لةو 

2٥0 كةس دةبووين كرديانينة ناو ئةو قاعانةدا.
كةي طةيشتنة دوبز؟

وةال ئةوةيامن لةبرية سةعات 4ي عصر بوو كة كردمانيانة 
ناو قاعةكانةوة سةعات ضوار بوو، ئيرت رؤذَيكيان كاتَيكمان 
ئيمةش دوعاوثارانةوة  زاني سةيارةي مقثةتيان هَينايةوة 
خواية نةمانبةن وةجبةيةكيان باركردو برديانيان، شةويش 
هةم وةجبةيةكي تريانيان بردو ئَيمة نزيكةي مانط و نيوَيك 
ماينةوة، دووسيَ  رؤذ دواي ئةو قافَلةية هاتن وةجبةيةكي 
قاعةكاني  هةبوو،  تر  قاعةية  المانةوة  لةو  سواركرد  تريان 
ئةوالو ئةملمانيان ضؤَلكرد بوو ئَيمة بةتةنيا لةو نَيوانةدا 
و  حسني  طةالوَيذ  وتيان  هاتن  سةربازةكان  هَيَلرابووينةوة 
بؤالتان  هاتووة  باوكتان  ووت  ثَييانيان  كني  ئيكرام حسني 
دةكات  ضاوةروانتان  دةرطاكةوة  سةيتةرةي  ديوي  لةو 
كردوو  خواحافيزيان  ماضكردوو  ئةملواليامنان  ئيمةش 
طشتمان  ئَيمة  بَيذن  ثَي  بكةن و  باوكتان  لة  سةالم  ومتان 
ماوين ضوزانني ثاسةكة جَيطةي دوو كةسي ماوة تومةس 

بؤ ئةوة بوو بيانبةنة ناوثاصةكةوة. ئةوانيش رؤيشنت. 
ئةي ئةوانة دواي بةربوون مةبةستم ئةوةية لة ذياندا ماون؟

كورة نةوةال نةماون )عةتا هةَليدايةو ووتي: نانا ئةوانة بؤ 
رةمي كردن بران ، كةسيان نةماون(

ئَيوة ضةندَيك لة دوبز مانةوة؟
ئَيمة دوومانط لةويَ  ماينةوة نزيكةي 40 شةو لة دواي 
ئةوان ئيرت هاتن ئَيمةشيان باركردوبردمانيان، بةيانيةكيان 
سةملاي خوشكم ووتي: دادة خؤراسان ئةوة هيض خةونَيكت 
نةبينيوة بةلكو ئةمة خواية عافواتَيك بَيت و بةربني؟ وومت 
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كضي وازبَينة خةوني ضي ئةوة دوو مانطة هاين لرية خوا 
كةرية بةخوا لةو قسانةدا بوين سةيارة هاتن لة قةد قاعةكان 
نوطرةسةملان  بؤ  وابردماني  ئةفسةرةي  ئةو  هةر  وةستان 
هةر ئةوة هات بةدواماندا وتي: ئيوة دايك منن خوشك منن.

كورد بوو؟
قسةي  عةرةبي  هةر  نةديدةوَيرا  بةالم  بوو  كورد  ئائا 

لةتةكماندا دةكرد.
ئةي ناوي ضي بوو؟ 

بوو.  باش  زؤر  ثياويَ   بةالم  بوو  ناوي ضي  نازامن  نةوةال 
دو سةربازي لةطةَلدا بوو يةكيان ناوي حممد بوو ئةوةي تر 
بةرةحم بوون هةر بؤمان دةطريان.  ناوي ئةمحةد بوو زؤر 
دةدةن.  بةردتان  لةويَ   تؤثزاوا  بؤ  ئةتانبةين  وتيان  لةويَ  
هةر  وةستامنانيان  هةر  لةويَ   تؤثزاوا  طةيشتينة  كة 
بيين  كورَيكمان  لةويَ   زؤرهَيشتمانيانةوة  وةستاندمانيان 
ناوي سةردار بوو، كرديانة ناويَ  ئَيمةوة سةربازَيك ووتي: 
ئةوة هةم كوِرةكانتان و هةم ثياوةكانتان ئيرت ئةم ئةي طوت 
تابزانني  من  بؤالي  وةرة  طووت  ئةي  ئةو  من  بؤالي  وةرة 
طريان  بة  كرد  دةسيت  كوِرةش  لةكوَين،  ثياوةكامنان 
ووتي: من هاتوومة بان جادةكة هةواَلي كةسوكارم بثرسم 
ئةوة منيشيان رةوانةي ئرية كردووة، ئَيستا كةسوكاريشم 
خةَلكي  بوو  سةردار  ناوي  كوِرةكة  طرياوم  من  كةوا  نازانن 
كؤي سنجاق بوو. منيش دليم دايةوة وومت ئةوة عةتاو ئةوة 
حسني و ئةوة كاوة تؤش وةكو كوِري خؤم وايت بزانني خوا 
بردمانيان رؤيشتني  لة تؤثزاواوة  ضيمان بةنسيب دةكات. 
ئةطرياين دةثاراينةوة لةسامةرا وةستان ئةفسةرةكة ووتي: 
بابضَيت بؤخؤي شت بكرَيت خؤشي دوو  ثَيية  ثارةي  كيَ  
فةردة سةموني بؤهَيناين دوو قالب سةهؤَلي بؤمان هاورد.

ئةفسةرةكة هةر لةطةَلتاندا بوو؟
ئا بةالم ئةو لة سةيارةي خؤيدا بوو هةر عةسكةرةكان لةطةَل 
ئَيمةدا بوون. ئيرت كةوتنةوة رؤيشنت هةتا سةماوة نةوةستان 
برؤ برؤ رَيطا نةدةبرايةوة بردمانيان بؤ نوطرةسةملان. كاتذمري 
ناوحةوشةي  كردمانيانة  شةوبوو  دةقيقةي  هةشت  و  يةك 
نوطرةسةملان، براذنةكامن لةتةكدا بوو دةستمان كرد بةطريان 
وومتان بيكةن بؤخاتري خودا ئَيمة طوناهمان ضيية؟ كةس 
قاثيكةي  لةسةر  بكةم  باباس  نةداينةوة. جائةوةش  جوابي 

كوِريشي  عةتاي  لريةدا   ( وةيل.  نوسراوة  نوطرةسةملان 
جةخت دةكاتةوة لةوةي لةسةر دةرطاكة نوسراوة وةيل(
لةسةر دةرطاكة نوسرابوو وةيل يان لةسةر ديوارةكة؟

زؤر  قاثيةكاني  نوطرةسةملان  نوسراوة  قاثيةكة  لةسةر 
طةورةية. دوقاثي هةية يةكَيكان لَيي نوسراوة وةيل ئةوي 
ناوةوة  كردمانيانة  لةوةيلةكةوة  سةقةر  نوسراوة  لَيي  تر 
قاثييةوة دةردةضيت  لةو  ئةوةي لةسةري نوسراوة سةقةر 
ئَيمةيان  زياتر  بةخوا سيَ  سةعات  بؤ دةرضوونة.  ئةوةيان 
لة بةردةطاكة راطرتبوو، لةو سةحراية دواي ئةوة ئةفسةرَيك 
يااللة  ووتي  بوو  بةدةستةوة  ئةستوري  كَيبلَيكي  هات 
نةبرد  زؤري  حةوشةكةوة  كرديانينة  كة  ذورةوة.  بيانكةنة 
كردمانيانة ناو هؤَلَيكةوة تاريك تاريك ضاوضاوي نةدةبيين 
ئَيمةش هيلك ماندو منداملان ثَيية، ئةو هةموو رَيطايةمان 
بري بوو دوسيَ  سةعات لةبةردةرطا رايانطرتبووين ماندوو، 

وةزعَيكي تةواو ناخؤش.
دواي ئةوة ضيتان كرد لةهؤَلةكاندا ضاوةِرواني ضي بوون؟

كاتيكمان  دانيشتني  زؤرنةبوو  هؤَلةكةوة  بردمانيانة  كة 
زاني قاض دةستمان داية خورو، تومةس ئةو دوسيَ  سةعاتةي 
ئَيمةيان لةبةردةرطا راطرتبوو ئةوقاعةيان بؤ ئَيمة ضؤَلكرد 
بوو خةَلكي تري تَيدابوو دةريانكردبوون كردبوياننة قاعةي 
خوروةي  ئةو  ثريبوون  ئختيارو  هةمووي  ئةوانيش  ترةوة 
وادبووي لةقاض و دةستمان ئةسثَيي ئةوانةي ثَيش خؤمان 
بوو. ماينةوة هةتا بةياني بؤبةياني ضي ببينني ئةو هةموو 
خةَلكةي وا لةويَ  بوون هةمووي كورد، ئةوة جةماعة حةمة 
هني  ئةوة  عةولقادر،  فةرةيدون  جةماعةت  ئةوة  خولةية 
هةرضي  ثريةذن  ثريةمريدو  ئيرت  وةليية،  هني  ئةوة  عةلييةو 
طةجنةكانتان  ئةريَ   دةيانثرسي  بوو  ئةنفال  لةويَ   هةبوو 
تؤثزاوا  لة  طةجنيان  دةمانطووت  ئيمةش  نةديوة؟ 

جياكردةوةو نةمان بينينةوة.
لَيت  تريان  كَيي  كوِرت  حةسةني  جطةلة  لةتؤثزاوا  تؤ 

جياكردةوة؟
باوك  بوون،  منداَل  ترم  ئةواني  كوِرم  حةسةن  هةر 
نوطرةسةملان. دواي  لة  بوو  لةتةكماندا  منداَلةكانيش هةر 
ئةوة  ووتي  هاتةطيامنان  حةجاج  بؤبةيانيةكةي  شةوَيك 
قسةتان  بؤ  بوو؟  لةضي  دةنطةدةنطةتان  ئةو  شةو  دوَيينَ  
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دةركردو  لةقاعة  هةموومانيان  دةي  يااللة  ووتي  كردووة، 
برمانيانة ناو قاعةيةكي ثَيضاو ثَيض بستَيك خؤَلي تَيدا بوو 
هةرضي ثيسي و كاغةزةكؤني دنياية لةوَيدا هةبوو شوَيينَ  
شوَيين  ثاككردنةوةي  كةوتينة  ئيرت  بوو،  ناخؤش  زؤر 
دةستمةوة،  لةثي  ناو  كةوتة  دوثشكَيك  من  لةوَيدا  خؤمان 
سيَ  شةو لةوَيدا ماينةوة حةجاج وتي ئرية جَيطةتانة ئيرت 
ئةفسةرَيك هات ناوي عومةر بوو ووتي ئةمانة منداَليان ثَيية 
بوو  باش  ئيرت  قاعةكة،  ناو  بيانبةرةوة  ناكات  قةبوَلي  خوا 
بةقسةي ئةوي كردو لةويَ  دةرمانيانكردةوةو برديانينة ناو 

تةلبةندَيكةوة ماوةيةكي زؤر لةوَيدا ماينةوة. 
ماوةيةكي زؤر ضةند رؤذ؟ 

نزيطةي  و  دوبزبووين  لة  مانط  دوو  زؤرماينةوة 
بزانة ضةندَيك  ئةوة  بووين  نوطرةسةملان  لة  ضوارمانطيش 

دةكات؟ ئةوةندة ماينةوة لة نوطرةسةملان. 
ضي شتَيك هةية لة نوطرةسةملان ئةوةندة ئازاري دابيت 

قةت لةبريت نةضَيتةوة؟ 
نةخؤش  كةنيشكةكةم  بينيمان  بوو  خراث  جاضي 
بووم  تر، بؤخؤشم نةخؤش  بووهائَيستا مبريَ  هاساتَيكي 
هةموو دةمم ببوةزام، طرانةتام طرتبوو، ذنَيك خزمم لةتةكا 
بوو، وتي هةستة هةستة، فريانةكةومت بثرسم بؤضي؟ عانَيكم 
بةدةستيةوة  تةختةيةك  بوو،  سةرم  لةبان  ئةفسةرَيك  زاني 
هةستة  وتي:  فريببوو  ئةوةندة  بوو،  ثَيوة  بزمارَيكي  بوو، 
ئةوةندةم  بؤكويَ ؟  ومت  ئيمشي  وتي  ثَي  هةستامة  هةست 
زاني تةختةكةي دابةبان سةرما خوَين بةناوضاوامندا هاتة 
هالةبةرماو جةفتةيةكي  تةنهاذَيركراسَيك  منيش  خوارةوة، 
رةشم بوو دابووم بةخؤمدا بردمانيان كؤمةَليك ذنيان لةناو 
تةلبةندةكة كؤكردبووةوة ذنَيك خزمي خؤم لةناوئةوكؤمةَلة 
ذنةدابوو، بانطم كرد وومت قةدرية دةسيت خستة سةردةمي 
ووتي : وس وس. قسةنةكةي كةس نةيدةتواني قسة بكات، 
ئةفسةرَيك بوو ناوي ئةبو سةباح بوو ثياوَيكي دلنةرم بوو، 
بةخوا  مةهَيَلة  بةجَيمان  سةباح  ئةبوو  وومت  ثارامةوة  لَيي 
حةجاج دةمانكوذيَ  ووتي نانا بؤ دةتانكوذيَ ؟ زؤري نةبرد 
ئةو  طيان  كةوتة  كارةبا  بةكَيبَلي  لةوسةرةوة  هات  حةجاج 
كَيبَلي  يةك  من  طةيشتةالي  كة  دايطرتينةوة  بةكيبَل  ذنانة 
هةتا  ثةجنةمةوة  لةنوكي  بةوخوا  لةشامن  داي  راوةشاند 

ثَيطةيشت،  ئَيشم  ئةوةندة  ثَيداهات  تةزووي  تةوقي سةرم 
ئيرت باش بوو ئةبوسةباح فرياكةوت ووتي: بةسة بؤ وايان 
ئازاريان  وا  ضيانكردووة  و  سجنن  خؤئةمانة  لَيدةكةي 
ئةو  نةكردو  بةقسةي  بةالم  ناكات.  قبوَل  دةدةيت خوالَيت 

زاملة هةتا ئةوسةر هةرلة ذنةكاني دةدا.

عةتا ئيرباهيم 
و  دةدةن  داَلدة  موستةشارةكان  جاشء  هةية  ئةوةمان  طلةيي 

دادطاييان ناكةن.

خؤي  جاربةجار  دانيشتبوو  عةتا  ديانةكةماندا  لةكاتي 
بري  لة  ئةو  زؤرجاريش  ناوقسةكامنانةوةو  دةهاويشتة 
عةتا  ئةنفالكرابوون  ئةوكاتةي  دةدايةوة.  وةالمي  دايكي 

تةمةني 11 ساالن بووةو زؤربةي روداوةكاني لةبريمابوو.
كاتَيك لَيم ثرسي تةمةنت ضةندة ووتي من ساَلي 1٩77 
زؤري  بووم  ساَل   )11( من  كاتة  ئةو  كةواتة  بووم  لةدايك 

روداوةكةم بري دَيت 
تؤش طريايت لةئةنفالدا؟

بةَلي منيش طريام رةزالةتي دوبزونوطرةسةملامن بةضاوي 
خؤم ديووة.

بؤمان  دةزاني  ضي  ئةنفالةوة  لةبارةي  بريماوة  تؤضيت 
باسبكةيت؟

راسيت من زؤربةي روداوةكامن بريدَيت تةنانةت شةِرةكةي 
بارقيشم بريدَيت.

لةم طوندة ضةكي كيميايي بةكارهاتووة؟
راستيةكةي باسَيكي وام بريدَيت، ضةكَيكيان بة كارهَينا 
رةنطة  كيميايية  ئةوة  وتيان  هةبوو  سةيري  دوكةَلَيكي 
كيمياييش نةبووبَيت هةر بؤ ترساندن بَيت، ضون كة ئرية 

ثَيشمةرطةي تَيدا بوو.
ئةو ضةكة كةسي كوشت؟
نةوةال كةسي نة كوشت.

ضيت بريدَيت لةئةنفالدا بومان بطرييتةوة؟
هةموويم بريدَيت دوبزو تؤثزاواو نوطرةسةملان.

لة دوبز وةزعمان تارادةيةك باشرت بوو بةالم لةنوطرةسةملان 
لة  زؤر  بةالم  بوو  هةرناخؤش  دوبزيش  كوشتمانيان، 
ئةم  ضوو  بةالش  هةمووي  بةالم  بوو.  باشرت  نوطرةسةملان 
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دةسةالتةي خؤيشمان لة بةعس كةمرتي ثَيمان نة كردووة.
هةرَيي  حكومةتي  لة  ضيية  طللةييت  كراوي  بةدياري 

كوردستان؟
داَلدة  موستةشارةكان  جاشء  هةية  ئةوةمان  طلةيي 
دةسرتؤيشتووترن.  لةجاران  و  ناكةن  دادطاييان  و  دةدةن 
ئةوة  داوة  ئةنفالةي  هةموو  ئةو  ئَيمة  طوندةي  ئةم  ئَيستا 

خزمةتطوزاريية كةيةتي كةدةيبيين. 
جاش ئَيوةي طرت يان جةيش؟

ثَيكةوة بوون بةالم جاشة كان ئَيمةيان فريودا فةتاح بةط 
خانووتان  حكومةت  بَينةوة  وتبووي  كردبوو  بانطةوازي 

بؤدة كات.
تؤ ئةوةت برية فةتاح بةط ئةوةي طوت؟

من فةتاح بةطم نةبيين بةالم وتيان ئةو وتوويةتي. 
بةشداري  تر  موستةشارَيكي  ض  بةط  فةتاح  بَيجطةلة 

ئةنفالي ناوضة كةي ئَيوةي كرد؟
تايةري وةمسان ئةويش هةر جاشي فةتاح بةط بوو. 

ئةو كاتةي دا كت قسةي دة كرد لةباسي قؤرةتودا تؤ وتت 
300 زيل دةبووين ضؤن زانيت ئةوةندة دةبوون؟

وةجبةيةي  ئةو  هةر  بةخوا  وةجبة  وةجبة  كردة  ئَيمةيان 
ئَيمة سةري كي لة نزي ك خانةقي بوو ئةو دوا كةي هَيشتا 
لةقؤرة توو بوو هةتا ضاوبِر بكات جادة كة سةيارةي عةس 
كةري بوو بؤية دةَلَيم ئةطينا خؤ نةم بذارد بزامن بةتةواوي 

ضةندَيكة سةيارة هةمووي بةدواي ية كةوة بوو.
ئةي سةيارةي حيمايةتان لةتةكدا بوو؟

ئةي ضؤن بةخوا معني كؤثتةريش وةبانةوة بوو.
بريم نةبوو لةدايكت بثرسم ئَيوة ضةند سةرخَيزان بوون؟ 

ضةندتان طريابوون؟
)باوكم و  بووين  خَيزان  طريابووين 10سةر  هةموومان  ئَيمة 
دايكم براكامن )سؤران، كاوةو حسني( خوشكةكانيشم )نةجيبة، 

نةعيمة، ندية، عةزية ساهرية( هةموومان طريابووين.
 ئَيوة خوشكَيكتان لةنوطرةسةملان مردووة؟

بةَلَي ساهريةي خوش كم بوو.
لةخؤت طةورةتر بوو يان بضو كرت بوو؟

كة  حساب  بوو  ساالن  شةش  ئةو  بوو  بضوكرت  نالةخؤم 
لةبرسان مرد. كورة ئةوةي بةسةر ئَيمة هات ناطريدرَيتةوة.

ض شتَيك هةية ئةو ئازارةنةتان لةبريبةرَيتةوة؟
و  جاش  ئةو  و  هةبَي  عةدالةت  بةالم  نيية،  شتيك  هيض 
ئَيمة  وةرطرن  خؤيان  سزاي  دادطاو  بدةنة  موستةشارانة 

سةبوريان دَيت. 
تؤ داوا كاريت هةر ئةوةية؟

ئةي برا بؤضي دادطايي نة كرَين؟ بؤضي ئةوان ضني وئَيمة 
ضني كوردنني؟ خةبامتان نة كردووة كورمان نةرؤيشتووة؟

بةَلَي راستة بةالم داوا كاري تؤ ضيية؟
ياساهةبَي وعةدالةت هةبَي خؤ ئَيمة ضيمان طةرة كة؟

ئةوةي لةبريت ناضَيتةوة لةئةنفالدا ضيية؟
لة  نوطرةسةملان  بةالم  بوو  ناخؤش  هةمووي  ئةنفال 

هةمووي ناخؤشرت بوو حةجاج زؤر درندة بوو.
سوثاس بؤ ئةم دةرفةتةي بةمنتان بةخشي شتَيكت ماوة 

بيَلَييت؟
بابؤ  درةنطة.  كاتةكة  و  ثةلةتة  تؤش  زؤرةو  شت  كورة   

كاتي كي تربَيت 
بةهيوام بتوانني جارَي كي تر ديدار بكةينةوة.
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كةوتووةتة  طَلناغاج  طوندي 
بناري  لة  بزَيين  شَيخ  ناوضةي 
ئاياري ساَلي  لة  ضياي خاَلاالن، 
كيميابارانكردني  دواي    1٩88
عةسكةر  طؤثتةثةو  طوندةكاني 
طوندةكاني  تةواوي  وةك  ئةويش 
بةرثةالماري  كةوتة  ناوضةكة  تري 
ئةنفال و خةَلكَيكي زؤريان لةاليةن 
بؤ  بران  دةستطريكران و  سوثاوة 
ثؤَلينكردني  كؤكردنةوةو  كةمثي 
تر  جارَيكي  ئيرت  تؤثزاواو 
ئاياري  11ي  رؤذي  نةبينرانةوة. 

2013 لةطةَل كاك عوزَيرو فةرةجي تؤثخانة كة دوو كةسي 
تاواني  لةيادي  ثاشئةوةي  بةكؤمةَلن،  طؤِري  دةربازبووي 
ئةنفالكردني طوندي جةلةمؤرد طةِراينةوة لةسةرداواي كاك 
ماَلي  لة  لةوَي  طَلناغاج،  طوندي  المانداية  ئةمحةد  جةالل 

عةبدوال حمةمةد بؤ نيوةرؤخوان طريساينةوة. 

عةبدوال، وتي: لةم طوندة 110 كةسي ئةنفالكراون و لةوانة 
 16 ناوياندا  لة  منن،  نزيكي  خزمي  كةسيان   4٥ نزيكةي 
ئةندامي  كةسيان  هةشت  نزيكةكامنن،  كةسة  لة  كةسيان 
خوشكم،  سيَ   براو  ثَينج  لة  بريتني  كة  خانةوادةكةمانة 
براطةورةكةم بةناوي " صاحل حمةمةد مستةفا، ئةواني تر 
بةرَيز ئةمحةدو خورشيدو يوسف، هيوا" خوشكةكاكامن" 

كةتان، لَيمؤ، رازي " . 

كاتَيك ثةالماري ئةنفال بة سوثايةكي زةبةالح و ضاوساغي 
حمةمةد  عةبدوال  بزَيين  شَيخ  ناوضةي  طةيشتة  جاشةوة 
مستةفا هَيشتا تةمةني تةنها 17 ساَل بوو، هةرضؤنَيك بووة 
خؤي ثةناداوةو بةقسةي هاوةَلةكاني نةكردووة كة دنةيان 
بكةنةوة،  حكومةت  رادةسيت  خؤيان  بضن  بؤئةوةي  داوة 
بةالم عةبدوال دوا برياري خؤيداو لةطةَل 14 كةسي تر لةناو 
ضةم و هةردو دؤَلةكاني ناوضةكةياندا خؤيان شاردةوة، وةك 

ماوةي  رابطرين و  خؤمان  توانيمان  زؤر  ماوةيةكي  دةَليت 
لَييي  ئةوةي  بةبيَ   دةخوارد  ساوةرمان  تةنها  هةفتةيةك 
دةماخنوارد.  بةكاَلي  دةماخنوساندو  ئاو  بة  هةروا  بنَيني 
بةالم طيانيان بةو ئاردة بووة كة دةياندؤزييةوةو لة شويين 
ئةويش  ناوساجي،  دةيانكردة  دةيانشاردةوةو  جياجيا 
زةمحةت  كاريكي  ئاطربكةنةوة  نةياندةتواني  لةبةرئةوةي 
ئةوكاتة  بكةن.  ناوساجيش  نةدةتوانرا  بةئاساني  بوو 
عةبدوال لةقؤناغي ناوةنديدابووة دةنا ئةويش ئةنفالدةكراو 
كاتَيك قسةو  نةدةمايةوة.  بؤ مةينةتيةكاني رؤذطار  ئَيستا 
بامسان هاتة سةر ضريؤكةكاني ئةنفال و من ومت ضاوم بة 
ناويان  هةردوكيان  كة  كةوتووة  طةرمياني  كضَيكي  كورو 
ئةوي  قةيتولةو  طوندي  خةَلكي  يةكَيكيان  )ضاوةِروان(ة، 
لة  هةردوكيان  ئَيستا  طةِراويية،  طوندي  خةَلكي  تريان 
ضاوةِرواني  لة  هةردوكيشيان  و  دذين  شؤِرش  ئؤردوطاي 
عةبدوال  )ضاوةِروان(،  ناونراون  باوكياندا  هاتنةوةي 

هةَلوةستةيةكي كردو دواي تريَِامانَيك وتي: 

لة  هةموويان  تَيداية  منداَلي  ثَينج  ئَيمة  طوندةي  ئةم 
ضاوةِرواني هاتنةوةي باوكياندا ناونراون ضاوةِروان.

نةبوون  طلناغاج  لةطوندي  ضاوةروانانة  لةو  كام  هيض  ئةفسوس 
بؤية نةمانتواني ديداريان لةطةَلدا سازبكةين

)ضاوةِروان(ـةكاني طوندي طلناغاج 
عومةر حمةمةد

 11ي ئاياري 2013  سليماني 
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رؤذي 4/14 لةيادي 27 ساَلةي تاواني ئةنفال لة طؤِرستاني 
هؤي  بة  درةنطانَيك  تا  مةراسيم،  هاتين  كؤتايي  دواي  دَيبة، 
ئةنفال  تاقانةكاني  ضاالكوان  و  لةطةَل  رؤذنامةنوسيةوة  كاري 
ثياوَيك  ذن و  سةر  ضووة  سةرجنم  مابوينةوة.  مةزارةكة  لةسةر 
و  هةبَي  هاتوضؤيان  كَيشةي  كة  بؤضووم  واي  مابوون،  لةويَ  
تَيطةيشتم  لَيكردن  ثرسيارم  كة  بةالم  بطةنةوةشار؟!  نةتوانن 
قةرةداغي  و  )عةزيز حمةمةد  يةكرتن  هاوسةري  وثياوةكة  ذن  كة 
فامتة حسني قارةمان( لة طوندي مةسؤيي قةرةداغةوة هاتبوون 
تاقانةكانيش  نزيكبومةوة،  لَييان  من  كة  مةراسيمةكة،  بؤ 
طةيشنت  هةموومان خوَلقمان كردن وتكامان لَيكردن بؤ ثشوو 

و ناخنواردني نيوةِرؤ بضني بؤماَلةوة. بةالم ئةوان رازي نة بوون.
ئةركي  )ئَيمة  بوو  ئةوة  دةكردةوة  دوبارةيان  ئةوةي  بةالم 
هيض  ئيدي  ساَليادةكة،  بؤ  هاتووين  و  بةجَيهَيناوة  خؤمامنان 
شتَيكي تر بةالمانةوة طرنط نيية، نةبرسَييت  و نةهيلكبووني 
رَيطا، ئةركةكةمان بةجَيهَيناوةو ئَيستا ئاسودةين كة هاتووين و 
هةردةبواية بهاتيناية. لةطةَل تاقانةكاني ئةنفال، كة نزيكةي 10 

كةس دةبوون، دوبارة خوَلقمانكردنةوة بةالم رازي نةبوون.
عةزيز شاعري بوو، شيعرَيكي بؤ ئةنفال نوسيوة و دةيان وَينةي 
دَلؤشبووم  زؤر  اليةك  لة  من  دابةشيكردووة.  و  كؤثيكردوة  لَي 
دوريان  رَيطاي  كة  مرؤظة،  دوو  ئةو  جوانةي  بةوهةَلوَيستة 

قوربانيان  بؤ  ثابةنديي خؤيان  و  هاتبووون، هاوخةمي  بريبوو 
ناوضةكةي  تريش،  لةاليةكي  دةردةبِري.  كةسوكارةكانيان   و 
كةسَيك  هيض  بةالم  ئةنفالكراوة،  دووةمدا  قؤناغي  لة  خؤشيان 
ناناسن  و لةوانةية هيض ناسياوَيكيان لة طةرميان  و شارةكاني 
طةرميان،  بؤ  هَيناوة  ئةواني  ئةوةي  بةالم  نةبَيت،  طةرميان 
 ، كوردي  تاكي  زؤربةي  لةزهين  كةبةداخةوة  ثابةندييةية  ئةو 
ببَيت  جؤرة،دةبَيت  لةو  فةرامؤشكراوة.هةَلوَيسيت  ثرسَيكي 
بةنةرَيتَيكي طشيت و لةهةموو كايةكاني كؤمةَلطة رةنطبداتةوة. 
دةبَيت هةموو دؤسَيكاني تاواني جينؤسايد لةنَيو يادةوةرةي 
هاوشارة  بة  ثةيوةندي  تةنها  نةك  هةبَيت،  هةمومان،جَيطةي 

 وكةسوكاري قوربانيان هةبَيت.
خاوةني  جوان  و  مرؤظي  هَيشتا  كة  بةوي  بني  دَلؤش  هةقة 
ئَيمة  كؤمةَلطةي  وةَليَ   ماون,  ثةروةرانة  نيشتيمان  هةَلوَيسيت 
بربِن، كةضي  رَيطاية  ئةو  نايانبينَيت  وناياندؤزَيتةوة.كةسانَيك 
كةسانَيك هةن لةشارةكةي خؤتن نةئامادة دةبَيت  و نةبِرواشي 
ئاسوودةن  دةَلَيم:ضةند  ئةنفالة.بؤية  كةناوي  ماوة،  بةشتَيك 
لةرَِيطةي  ئاسوودةبكةن  خؤيان  وَيذداني  هةوَلدةدةن  ئةوانةي 
ثرسانةي  ئةو  كؤي  لةمرؤظ  و  طرتن  رَيز  و  مرؤظدؤستانة  كاري 
وةك  ثابةندبني،  ثَيوةي  لَيبطرين  و  رَيزي  لةناخةوة  دةبَيت 

ثرسَيكي مرؤيي  و ئةخلقي لةفكرو كرداري خؤماندا.

هةلوَيسيت جوان لة مةسؤييةوة بؤ دَيبنة
سابري
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دةستبةسةرداطرتين  دواي  لة  كة  داعش  ضةكداراني 
شةنطاَل و طوندةكاني سةربةو قةزاية، طوندي (كؤضؤ)شيان 
كؤضؤ  طةمارؤدابوو.  شةنطال  تري  طوندَيكي  هةر  وةك 
رؤذي  ئةو  بوون،  ئَيزيدي  كوردي  دانيشتوانةكةي  هةموو 
كوِري مريي ئَيزيدييان بةهؤي خراثي باري تةندروستيمةوة 
كؤجؤ  كؤمةَلكوذييةكةي  تاواني  هَيشتا  كردم،  سةرداني 
روينةدابوو بةَلكو لة ئان و ساتي رودانيدابوو، هادي بابة 
تةنها  داعش  تريؤرستاني  طووتي:   بَيتاقةتييةوة  بة  شَيخ 
داناوةو  كؤجؤ  طوندي  دانيشتواني  بؤ  دوورؤذيان  ماوةي 
بارودؤخيان زؤر خراثةو ضاوةرواني كؤمةَلكوذييةكي طةورة 
نيية فريا بكةوَيت، ضونكة تريؤرستةكان  دةكةم، كةسيش 
دةبَيت  يان  مسوملان،  ببنة  دةبَيت  يان  راطةياندون  ثَييان 
خةَلكةكة  كة  نايات  كؤتايي  بةوة  كَيشةكةش  بكوذرَين، 
بةوة  موسومَلان  طووتوون؛  ثَييان  بةَلكو  موسوملان  ببنة 
بدةنة  كضةكانتان  دةبَيت  بةَلكو  بهَينَيت،  شايةمتان  نيية 
موجاهيدةكاني ئيسلم و دةوَلةتي ئيسلمي لة عرياق وشام 
. ئةم هةواَلة هةمان ئةو رؤذة لة رَيطةي كورتة نامةيةكةوة 
كضَيكي ئَيزدي هاورَييةكي خؤي لةو هةِرةشةو داواكارييةي 
لة  كة  خؤي  هاورَييةكي  بووة  طةياند  داعشي  ضةكداراني 
هةرَيي كوردستان نيشتةجَي بوون.. طوندي كؤجؤ »23« 
كيلؤمةتر لة ناوةندي قةزاي شةنطالةوة دوورة، ضواردةوري 

بة طوندي عةرةب نشني دةورةدراوة.
ِرؤذي هةيين 1٥ي ئابي 2014 ضةكداراني داعش بةضةند 
لة  ناو طوندةكةيانةوة، هةموو خةَلكي  ئؤتؤمبَيلَيك ضوونة 
لة  ذنيان  ثياوو  ثاشئةوةي  كؤكردبووةوة،  قوتاخبانةيةكدا 
كة  خاتووني  حةمزة  بةفةرماني  جياكردبووةوة،  يةكرتي 
ناوضةكةية،  خةَلكي  خؤشي  مةزهةبةو  سوننة  عةرةبَيكي 

هةموو ثياوةكانيان بة كؤمةَلكوشتووة..
كوشتووة،  ثياوةكانيان  ثاشئةوةي  داعش  ضةكداراني 
و  ذن  هةموو  بووة،  ثياو   100 نزيكةي  ذمارةيان  كة 

منداَلةكانيشيان وةك دةستكةوتي جةنط بردووة .

شةنطاَل،  دةستبةسةرداطرتين  دواي  داعش  ضةكداراني 
مؤَلةتي دوو رؤذيان بؤ دانيشتواني هةر دوو طوندي كؤضؤ 
و حاتةمي ئَيزيدي نشني دياري كردبوو، تةنها دوو رَيطةيان 

بؤ هَيشتبوونةوة يان ببنة مسوملان يان دةكوذرَين .
ثَيش كؤتايي هاتين وادةكة دانيشتواني طوندي حاتةمي 
بؤ ضياي شةنطال  ثةنا  بكةن و  رزطار  توانيبوويان خؤيان 
ببةن، بةالم دانيشتواني طوندي كؤضؤ بة هؤي طةمارؤداني 
بواري  داعشةوة  ضةكداراني  اليةن  لة  طوندةكةيان 

دةرضوونيان نةبووةو بةناضاري هةر لةوَي مابوونةوة.
لة دواهةمني رؤذي كؤتايي هاتين وادةكةياندا كة داعش 
بؤ دانيشتواني طوندي كؤضؤي دياري كردبوو،  ثةيوةندي 
و  طوندة  لةو  خؤي  باوةِرثَيكراوي  سةرضاوةيةكي  بة  كرد 
ئةويش رايطةياند : شَيخة عةرةبةكاني ناوضةكة كؤبوونةوة 
كؤمةَلكوذ  ئَيزديةكان  نادةن  كةرَيطة  رايانطةياندووة  و 
كردووة  داعش  ضةكداراني  لة  داوايان  هةروةها  بكرَين، 
بةرثرسيان  توندِرةوي  ئةمريَيكي  حةمزةخاتوني  ئةبو  كة 
هاوشَيوةي  كة  بدات  طوندةكة  دانيشتواني  بة  رَيطة  بووة 
دانيشتواني طوندي حاتةمي ئةو ناوضةية جَيبهَيَلن، بةالم 
ضةكداراني داعش هيض وةالمَيكي روونيان بةو ثَيشنيارةي 

شَيخة عةرةبةكان نةدابووةوة.. 
طوندة  ئةو  »كؤجؤ«  ئَيزدي،  كورداني  بةلَيكدانةوةي 
بة  »شةنطال«  شاري  رؤذئاواي  دةكةوَيتة  كة  جوانةية 
»بليج-  سةربةشارؤضكةي  كيلؤمةترو   »23« دووري 
 »27٥« خؤراك  ئاماروكؤبووني  ثَيي  بة  بعاج«ة.  قةزاي 
كؤي  نيشتةجَيبوةو  ليَ   خَيزاني  ثَينج  هةفتاو  دووسةدو 
مةدةني  هاوالتي   »1600« دانيشتوانةكةي  ذمارةي 

كوردستان، لة ستةمكاري بةعسةوة بؤ داعش 
لة طوندي كؤضؤي ئَيزديي نشني داعش كؤمةَلكوذيي كرد

عومةر حمةمةد
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كة  »مةندةكية«ن،  عةشريةتي  سةربة  بنةِرةتدا  لة  و  بوون 
»1200« كةسيان لةاليةن ضةتةكاني »داعش« جينؤسايدو 
بَيسةروشوَين و دةستبةسةركران و ئةوانةي كةلةم شاالوةي 
جينؤسايدو كوشتارطةية بة شَيوازي جؤراوجؤر رزطاريان 

بوو نزيكةي 400 كةسن1.   
 شاهَيدحاَلةكاني رزطار بووي كؤمةَلكوذييةكة بةسةرهاتي 
خؤيان دةطرِينةوة )مةروان جدعان حلؤ( دانيشتووي كؤجؤ، 
دةرضووين،  لةكؤجؤ  بةياني  »7«ي  كاتذمريي  لة  دةَلَي: 
بةردةست  هةمووماني  داعش  بوو،  كةس   »40« ذمارةمان 
ِرَيذي طوللةدا، »من و كوِرةكةم، سهيل حمل، محدي موراد، 
رؤشتني،  ضيا  بةرةو  دةربازكردو  خؤمان  موراد«،  سهيل 
طةشتينة  دَلةِراوكةدا  و  ناوترس  لة  كاتذمري   »10« دواي 
ماينةوة،  لةضيا  ئاو  و  نان  بةبَي  هةفتة  يةك  مريان.  ضياي 
بةناضاري طةمنمان دةكوالند و دةماخنوارد، لة رَيطا مناملان 
خةَلكةكة  ئةودواي  بةالم  مردبوون  تينوَيتيدا  لة  بيين 
لةوَيش  و  بردبويانن  تةلعةفةر  بةرةو  دةستطريكران  كة 
كضةكانيان لةخَيزان و ثياوةكانيشيان جياكردبوةوة. عزةت 
عباس ئيسماعيل دةَلَي: كاتذمريي 7ي بةياني رؤذي 8-3 
جدعان،  عةلي  ماَلي  بؤ  شةنطال  بةرةو  كؤجؤدةرضوين  لة 
بةالم بينيمان دؤخةكة ئاَلؤزة بؤية بةرةو ضيا بةرَيكةوتني، 
لة نيوةي رَيطادا بووين كة باوكم ثَيي راطةياندم بطةِرَيةوة، 
بةالم من مؤبايلةكةم داخست و رؤيشتني بةرةو ضيا، دايكم 
شةنطال  ياريطاي  نزيك  لة  بووين،  ضوارمناَل  براو  سيَ   و 
داعشةكان  لة  يةكَيك  كردين،  دةستطرييان  »داعش« 
بةزماني كوردي ثَيي وومت« بةراز بةرةو كويَ  دةِرؤي«.كوا 
لةبةرامبةر  كة  ثَيشمةرطة  هَيزةكاني  لةاليةن  ثاراستنتان 
وتي:  كردو  هةمواني  بانطي  هةالتن.  ئيسلم  هَيزةكاني 
بةهَيزَيكي كةم توانيمان شةنطال بة ئاساني داطريبكةين2«   
راطريابوون  كوشندةدا  لةضاوةروانييةكي  كؤجؤ  خةلكي 
جارَيك ئومَيديان ثَيدةدرا كة هيضتان لَيناكةن وجارَيكيش 
هاوشيوةي  ترسناك  ضارةنوسَيكي  بةرةدم  دةخرانةوة 
كؤمةَلكوذي ئةنفال، هةرضؤنَيك بوو، ماوةي ضةند رؤذَيكيان 
كة  بوو  لةبةرتةماح  ئةوةش  بَيطومان  درَيذكرابووةوة،  بؤ 

ضاثي  سلَيمان  تةها  وەرطرياني  ختاري  داودمراد  ئَيزدييةكان  جينؤسايدي  بروانة   .1
2٠15 ضاثخانةي ئازادي

2. هةمان سةرضاوةى ثَيشوو

ئَيزدييةكاني  لة  خاتووني  ئةبومحزة  بوو  فَيلَيك  جؤرة 
كرد، مةبةستيش لَيي دةستخستين ثول وساماني زياتري 
بةرلة  بةئاساني  هةتا  بوو،  كؤجؤي  طوندي  هاوالتياني 
تر  شايةحتاَلَيكي  بهَينَيت،  بةدةسيت  كؤمةَلكوذكردنيان 
ساَلي  لةدايكبووي  كة  رةشؤ  عةباس  سةفوان  بةناوي 
لةناو  كؤمةَلكوذييةكةو  لةدةربازبواني  يةكَيكة  1٩٩8ةو 
بووة،  دةربازي  راستةقينةدا  مةرطي  و  بةكؤمةَل  طؤِرَيكي 
ثةردةلةسةر تاوانةكةو نيازي ضةكداراني داعش هةَلدةماَلَي 
ودةَلَيت : )ئَيمة لة ماَلةوة بووين، ئةوان وتيان دةضينة جةنط 
و دةطةِرَيينةوة، ئةوكاتة جةنطةكة لة »سيباو كرزرك« بوو، 
بةشَيك لة خةَلكةكة لة ماَل دةرضوون و ِرؤشنت بؤضيا، بةالم 
بَلوكردةوة  وايان  مانةوة، ضونكة  طوندةكة  ناو  لة  زؤرينة 
كة ئةوانةي لةطووند دةرضوون طرياون و دةستبةسةركراون 
وتيان  رؤذَيك  لةناوطوند.  مانةوة  و  ترسان  خةَلكةكة  بؤية 
محزة  »ئةبو  كاتَيك  بؤطوندةكةمان،  دَيت  داعش  ئةمريي 
الاتووني« هات، دانيشتواني طووندةكة هةموويان ئاالي 
هةموو  كرد  داواي  داعش  ئةمريي  كردةوة،  بةرز  سثيان 
طووند نشينةكان ضةكةكانيان كؤبكةنةوةو لةالي موختاري 
طوند«ئةمحةد جاسؤ« دايبنني، هةموو رؤذَيك ئةم »ئةمري«ة 
كة  دةكردةوة  دَلنياي  »موختار«و  ميواخنانةي  دةهاتة 
ئةمة  بةالم  دةويَ ،  ئاشتيان  ئةوان  و  ثارَيزراون  ئَيوة 
فَيَلَيك بوو بؤئةوةي بةهَيمين خةَلك لةتاوي طياني خؤيان 
دةستبةرداري ضةك وثارةو ساماني خؤيان بن ضونكة وةك 
رادةستكردني  لة  ِرؤذ  ضوار  دواي  دةَلني  شايةحتاَلةكان 
داواي  ثَيشةوةو  هاتووةتة  تر  داواي  ئينجا  ضةكةكان 
كورداني  لة  يان  مةرط«  هةَلبذاردني  يان  بوون  »موسَلمان 
سَي  تةنها  ماوةي  دةلَيت  بابةشَيخ  هادي  كردووة،  ئَيزدي 
رؤذيان بؤداناون لة )رؤذي ثَينج شةمة هةتا رؤذي شةممة(، 
لةوماوةيةشدا »ئةمحةد جاسؤ« هةر لة ثةيوةنديدا بوو لة 
طةَل سةرؤك خَيَلةكاني عةرةبي ناوضةكة بؤئةوةي ماوةكة 
»ئةمري«  هةمان  شةممة  لةرؤذي  بةالم  درَيذبكرَيتةوة، 

هاتةوةو ماوةكةي بؤ ضوارشةممة درَيذكردةوة. 
سةفوان دةطرِيَيتةوة »: رؤذي سَيشةممة كاتذمريي 10ي 
شةو، هاتن وتيان« موذدةمان بدةنيَ  »كة لَيمان خؤش بوون 
رؤشنايي  بةر  لة  خؤتان  سةرئايين  لة  سوورن  »مادام  و 
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خؤتان  ئايين  لةسةر  بةغدادي  ئةبوبةكر  خةليفة  بِرياري 
مبَيننةوة«، دواي كؤتايي هاتين كاتي دياريكراو، موختار 
»ئةمحةد جاسؤ« كةوتة ناوةندطريي وداواي كرد مامةَلةمان 
دةردةضني  طوندةكة  لة  و  بكةن  لةطةَلدا  مةسيحيةكان  وةك 
بةبيَ  خشَل وسةروةت و سامان، دواي دوو رؤذ ئةمريةكةي 
داعش ئةمةي قبوَلكرد بةالم ئَيمة لةضاوةِرواني ئةوةدابووين 
بوو  هةرضاوةرواني  ئةوة  بةالم  بكةن،  دةرمان  لةطووندةكة 
ضونكة دواي ضةند ِرؤذَيك هَيزَيكي داعش هاتنة كؤجؤ كة 
برييت بوون لة »1٥« ئؤتؤمبَيل، داوايان كرد كة هةموومان 
لةويَ   هةموومان  كؤببينةوة،  كوِران  كؤجؤي  لةناوةنديي 
كؤبووينةوة، ئؤتؤمبَيلةكان لة نزيك قوتاخبانةكة وةستان، 
هةمواني  وةستابوو  كةسَيك  قوتاخبانةكة  دةرطاي  لة 
لة  هةموومانيان  لَيوةردةطرتني،  موبايلةكاني  و  دةثشكين 
راِرةوةكة راطرت و يةكي يةك دةبة ئاويشيان ثَيداين، داوايان 
قوتاخبانةكةو  دووةمي  نهؤمي  بضنة  كرد  ئافرةتةكان  لة 
»ئةبو  ئةمري  كاتَيك  مبَيننةوة،  زةميين  لةنهؤمي  ثياوةكان 
ئيدارة  لة  ضوو  قوتاخبانةكة  بؤ  هات  خاتووني«  محزة 
بضَيت  جاسؤ«  »ئةمحةد  موختار  كرد  داواي  دانيشتبوو، 
زَيِرو  كةهةرضي  كرد  داواي  ضووةالي  ئةمحةد  كة  بؤالي، 
خشَل و ثارةو ثوول هةية كؤي بكةنةوة جانتايةكي رةشيان 
ئامادةكردبوو، هةموو داواكارييةكةيان جَيبةجَيكرد، ئةمري« 
ئةبو محزة خاتووني« ووتاريداو ووتي«: ثَيمان ووتن واز 
لة جاهليةت بهَينن و ببنة موسَلمان، بةالم والمي ئةمرةكاني 
ئاينةكةي  لة  واز  ئَيوة  لة  هةريةك  بؤية  نةدايةوة،  ئَيمةتان 
بَيينَ  لة سةرماَل و موَلكي خؤي دةمَيينَ ، بةالم ئةواني تر 
قسةكاني  و  هات  »داعشَيك«  كاتةدا  لةم  ضيا«،  دةنريينة 
»ئةمري«ي وةرطريَِاية سةر زماني كوردي. موختاري طووند 
»ئةمحةد جاسؤ« ووتي: ئةي خةَلكي طووند من دةردةضم 
بؤضيا، كيَ  لةطةَل دَيت بابَي ئةوةشي لة طووند دةمَينَيتةوة 
بةرز وتيان »لة  بة دةنطي  نية«. هةموو خةَلكةكة  مانعمان 

طةَلت دةردةضني بؤ ضيا«. 
سةفوان دةَلَي: ئةبو محزة خاتووني وتي وةجبة وةجبة 
سةركةونة ناو ئؤتؤمبيلةكان، طواية بةرةو ضيا دةردةضني، 
ئؤتؤمبَيل  دوو  ثاسةواني  بة   »40 بؤ   30« وةحبة  يةكةم 
دةرضوون و لة دؤَلَيك بة دوورايي »٥00« مةتر لة رؤذئاواي 

طوندةكةوة طوللة باران كران. بةالم ئَيمة هةستمان بة دةنطي 
طولة نةكرد لةبةر قةرةباَلي ناوةوة. 

لة وةجبةي دووةمدا بة ئؤتؤمبَيلي جؤري »فاو« سةركةومت، 
بةرةو  اليدايةوة  شةقامةكة  بة  بووين  سةرسوِرمان  توشي 
شارؤضكةي »قةيرةوان-بليج«، يةكَيك لة داعشةكان ووتي«: 
شايستةي  بؤية  مانةوة  خؤتان  لةسةرجاهليةتي  بؤضي 
هةموومان  يائيلهي  ووتي:   عةمو«  »عةفدو  كوشتنن، 
جؤري  ئؤتؤمبَيلَيكي  زيندان«.  دةماخنةنة  يان  دةكوذن 
»دَير« لة ثَيشمانةوة بوو هةموو ثياوي تَيدابوو، طةشتينة 
طووندةكة  رؤذهةالتي  لة  هةموويانيان  ئاو،  طؤطاي  شوَيين 
الي شارؤضكةي ئةل مةيتوبة ريزكرد، ئؤتؤمبَيلةكةي ئَيمة 
طوللةيان  دةسرِتَيذي  وةستابوو،  مةتر   »100« دووري  بة 
لَيكردين و وتيان بطةنة ئةوانةي ريزكراون، كاتَيك طةيشتينة 
اليان »ساَلةح موكري« خةَلطي طوندةكةمان ووتي«: ريزبن 
هةموومان دةكوذن«. كاتَيك بووين بة دووِريز، من لة ِريزي 
لةطةملدا  ئةوانةي  دانشتبووين،  لة سةرضؤك  بووم  ثَيشةوة 
بوون »: رافد سةعيد، نافع سةعيد، سةعيد عمو، عةفدو عمو، 
حجي،  سةعد  بةشار،  ئدريش  حسن،  خدر  ئةلياس،  غالب 
رفو  موكري،  بةشار، ساحل خدر، سال خدر، سالةح  ئةمني 
فةيسل، جةالل شظان، خدر  فراس  بةشار،  خةليل  موكري، 
خةلةف، تةالل نايف جاسؤ، نوزةت سالةح، شريزاد سالةح، 
توَيذي  لة  كةيةكَيكيان  تر  كةسي  سيَ   خةلةف،«و  حاونج 
و  بوون  شةنطال  باشووري  دوميزي  خةَلكي  و  بوون  شَيخ 
لة ريزي  يةكَيكي تريش  بوون.  كالؤ  ماَلي حةسةن  ميواني 
دواوة دةيانكوشنت. لةالي ضةمثةوة رافد سةعيد خؤيدا بة 
عةرزداو تووند بة خؤيةوة طرمتي لةطةَل عةرزةكةدا، بةسيَ  
بةركةوتبوو،  فيشةكي  ضوار  رافد  بةالم  بةركةومت،  فيشةك 
يا  ياخودا   :« بةردةسرِتَيذي طوللةيانداين دةيانووت  كاتَيك 
مةلك تاووس«. طوَيان لَييان بوو وةجبةيةكي تر دَينن ثَيش 
خؤم  ضارةكة سةعات  يةك  بؤماوةي  بني،  فِرؤكةكان  ئةوةي 
رةمي  سَييةميان  وةجبةي  ئةوان  بينيم  مردوو،  بة  كردبوو 
دةكرد، لة سةرلَيواري دؤَلةكة كة دةكاتة »٥00« مةتر دووري 
وةجبةي  شويين  تاوةريكي  نزيك  رؤذئاواوة  الي  طوندةكة 

يةكةم. 
»عةشريةتة  لة  كة  دةناسَيتةوة  بكوذةكانيش  سةفوان 
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بوون  عةطيدات«  كيجل،  خاتووني،  »مةتيوتة،  عةرةبةكاني 
دةَلَيت ئَيمة بةشَيكيامنان دةناسيةوة، وةجبةي ضوارةم لة ناو 
حةوزي بريَيكي ئريتوازي كوشتيانن الي رؤذئاواي طوندةكةوة، 

من خؤم طوَيم لة دةنطي دةسرِتَيذي طوللةكان بوو.
كة  بينيوة  طوندةكةياني  تري  ثياوَيكي  سةفوان  لرية 
عمو«  »كجي  سةيد  ئةويش  رايكردووة،  هاستاوةتةوةو 
سةرليواري  بة  هةستاوةتةوةو  براكةيةوة  لةثشيت  كة  ية 
ئاوم  دووضاَلي  دةَلَيت  هةالتووة  تةنيشتيدا  بة  ساترَيكدا 
سةيرم  كاتَيك   ، تَيدابوو،  بةركةوتوةكاني  هةموو  كة  بيين 
كرد منيش بةو ئاراستةية رامكرد، دواي »فارس شةهاب« 
متو«و  قاسم  »عةباس  رةزي  طةيشتينة  و  بؤالمان  هات 
بةركةوتبوو  كة  حجي«  »سةعد  بةناوي  بيين  كةسَيكمان 
دواتر  مايةوة،  لةويَ   و  هةَليبَ   ئَيمة  لةطةَل  نةيدةتواني 
فيشةك  بةضوار  ئةويش  بيين،  سةلؤ«مان  بةشار  »ئدريش 
هةَلسيَ ،  نةيدةتواني  دةرؤيشت  بة سكةخشيَ   بةركةتبوو، 
بةرةو »ئال بسكي« رؤشتني و ئاومان خواردةوة، لةدؤَلَيك 
لة نَيوان »كؤجؤو حامتية« لة نيوةِرؤوة هةتا خؤرئاوابوون 

لةوَيدا خؤمان شاردةوة.
دةربازبووةكاني  ذمارةي  ئةوكاتة  هةتا  سةفوان  بةقسةي 

كؤمةَلكوذييةكة بوو بة شةش كةس كةبرَييت بوون لة :
1. سةفوان عةباس رشؤ

2. كجي عمو سلؤ
3. فارس شةهاب ئةمحةد

4. نافز هادي حةسةن
٥. سامح بسي موراد
6. سةعد موراد ملحم

بووةو  رزطاري  ئةوان  دواي  ئيسماعيل  عةباس  عةلي   .7
ئةويش خؤي طةياندووةتة سةرضياي شةنطال. 

كؤجؤ  طوندي  بريندارةكةي  شةش  وهةر  سةفوان 
سةرباري ئازاري جةستةيان وئةوترسةي هَيشتا لةطيانيان 
دةرنةضووبوو لةكاتي خؤشاردنةوةياند ئازاري دةرونيشيان 
زياتر بوو بةوةي كةدةيانبيين وا ئافرةت و مناَلةكانيشيان 
داهات  تاريك  كاتَيك  دةبران،  شةنطال  بةرةو  ئؤتؤمبَيل  بة 
دةبيين  جوَلةكانيامنان  رَيطا  لة  بةرَيكةوتني،  ضيا  بةرةو 
بوو،  عةشريةتي »حامتية«كان  لةالي  وبارةطاي سةرةكيان 

كةم  جوَلةكانيان  كاتَيك  بينةوة،  نزيك  لَيييان  نةمانوَيرا 
حامتية«وة  و  قةسةب  »تةلة  طوندي  نَيوان  لة  بوويةوة، 
لةسةر  كةس  سيَ   رؤيشتني،  »خدرشيخؤ«  طوندي  بةرةو 
رؤشنت  تر  كةسةكةي  سيَ   ماينةوة  بؤضاودَيري  ساترةكة 
بؤثةيداكردني ئاو، طوندةكة ضؤَل ببوو هيض كةسَيكي تَيدا 
ونةياندةهَيشت  لَيطرتني  رَيطةيان  سةطةكان  بةالم  نةمابوو 
بؤني  ضونكة  بؤهَيناين،  هريشيان  ناوطوندةكةوةو  بضينة 
بةالم  بوو،  برسيان  جةستةمانةوةو  بة  كردبوو  خوَينيان 
»حجي  رةزي  بةرةو  دواتر  بهَينني،  بةدةست  ئاو  توانيمان 
دوسي« رؤشتني، كاتَيك لة سةرةوة طوَيان لة دةنط بوو، 
ناو  بةرةو  هةالتني  بؤية  تَيدابوو،  رؤشنايي  ذوورةكةش 
طشيت  شةقامي  سةر  طةيشتينة  لةوَيشةوة  و  درةختةكان 
بؤ  رؤشت  يةكَيكمان  و  شةنطال«  »قةيرةوان-  نَيوان 
ثشكنيين رَيطاكةو تَيبيين كرد هيض جوَلةيةك لة شةقامةكة 
شةوة،  »10«ي  كاتذمريي  بِرؤين،  كة  كردين  بانطي  نية، 
بةرةو رةزوباخَيك رؤيشتني نزيكي شةنطال و لةويَ  ئاومان 
دؤزيةوة، رةزو باخةكة ضؤَل بوو، تةنها ثريةمريدَيك و ثرية 
ذنَيكي لَيبوو لة تةل قةسةب، داواي خواردمنان كرد وتيان 
ناتوانني خواردن ئامادة بكةين، بةرةو »سؤالخ« بةرَيكةوتني، 
ِرَيطاكة  سةر  لة  الشةمان  ثةِرينةوة  شةقامةكة  لة  كاتَيك 
مةشرووعي  طةيشتينة  شةو  »12«ي  كاتذمريي  دةبيين، 
»قةنيَ »و ثَيش طةيشتنمان بة بةرزي ضياكة ئاومان نةماو 
لة  ضيا،  بؤسةر  سةركةوين  نةماندةتواني  بوو،  تينيومان 
ناوضةي »ثريي عورا« ئاومان لَييان وةرطرت و رؤذي دواي 
كاتذمريي يةكي دوانيوةِرؤ طةشتينة مةزاري »شةرةفةدين« 

ضوار رؤذ لةويَ  ماينةوة. 
لةطريَِانةوةكةيدا سةفوان باس لة دةربازبوويةكي ترعةمار 
ئةويش  نية  رون  بةالم  دةكات   1٩٩3 تةمةن  خزرجةدعان 
دةربازبووي  تاقة  ياخود  بووة  رزطاري  كؤمةَلكوذييةكة  لة 
سلَيماني  لة  ئةوةي  بةهؤي  كةسييةكةيةتي   12 خانةوادة 
كاري دةكردو لةكاتي كؤمةَلكوذييةكة خؤي طةياندة ضيا. 

 بؤ زانياري دةربارةي ناوي سياني و ساَلي لةدايكبووني 
قوربانياني كؤمةَلكوذي ئَيزدييةكاني طوندي كؤجؤ بروانة 
داود موراد خةتاري وةرطريان و ئامادةكردني تةها سلَيمان 

الثةرة 78 بؤ 8٩ . 



326

ئةنفالستان -  ذمارة )11 -12(          

تريامانة،  و جَيطةي  طرنط  ثرؤذةيةكي  ثريؤزةكان  ثَيَلوة 
كة لة هةنطاوَيكي بضوكةوة هات و ئَيستا بووةتة ثرؤذةيةكي 
طةورة، بريؤكةي ثَيَلوة ثريؤزةكان، لةاليةن ضاالكواني مايف 
وادي  ِرَيكخراوي  بةرَيوةبةري  خان(  موراد  )فةالح  مرؤظ 
بضوك  ثرؤذةيةكي  لةسةرةتاوة  طؤِرَي،  هاتة  ئةملانييةوة 
فةالح  طرنط،  ثرؤذةيةكي  بريؤكةو  بؤتة  ئَيستة  بةالم  بوو 
بة ئةنفالستاني طوت: لةسةرةتاوة بة بريمدا هات ضريؤكي 
ضةند كضَيك بنومسةوة لةكاتي نوسينةوةدا ومت ثَيلوي ئةم 
كضانة لة سةري ئةمريةكاني داعش بةهادارترة، بؤية بةباشم 

زاني وَينةي ثَيَلوةكانيان بطرم. 

ئَيستا بريؤكةكة فراوانرت بووةو لةمانطي شوباتي ئةمساَلدا 
و  كرايةوة  وَينةية  ضةند  ئةو  بؤ  ثشانطايةك  بةريتانيا  لة 
خؤيان  راي  بةريتاني  لَيكؤلياري  و  ثرؤفيسؤر  ضةندين 
ضةندين  بؤ  نارديان  دواتريش  ثرؤذةكةداو  طرنطي  لةسةر 
هؤشياري  ثرؤذةكي  وةك  هةتا  بةريتانيا،  خوَيندنطاي 

خبرَيتة بةر ديدةى خوَيندكاران. 

ئاستيكي  ضؤتة  و  طرنط  ثرؤذةيةكي  بووةتة  بريؤكةكة  ئَيستا 
بؤردةر  بيوند  ريكخراوي  سكؤتلند  لة   8 مانطي  لة   .. باالتر 
ثشانطايةكي طةورةتر دةكاتةوة، كة منيش تايدا بةشدار دةمب، 
ضريؤك و ثَيَلوة راستةقينةكاني كضاني ئَيزدي  دةبةين بؤ ئةو 
ثَيشانطا  هةمان  واشنتؤن  لة  ئةيلول  مانطي  دواتر  ثَيشانطاية، 
كضي   20 ثَيَلوةكاني  ضريؤكء  تيايدا  كة   .. دةبيتةوة  دوبارة 

ئَيزدي دةربازبوي دةسيت داعش لةخؤدةطري.
ثَييدةَليم  من  وتي:  فةالح،  ثرؤذةكة  بةناوي  سةبارةت   
)ضةند  ثيشانطاكان  ناوي  بةالم  ثريؤز(  )ثَيَلوي  ثرؤذةي 
سةرثةرشيت  باظريتي  برايان  ثرؤفيسؤر  ثَيياندا(  لة  ميليك 
بةرَيوبةري  و  ديزاين  سكامل  ساين  دكتؤر  و  دةكات 

كارةكانة .. 

ضةندين  لريةش   .. بةريتانيا  لة  كةسن  باشرتين  ئةمانة 
بة  دةكةم  سوثاسيان  كردوم  هاوكارييان  ئَيزيدي  كةسي 
 )story( وةرطرياني  كاري  سابري  عبدوال  مامؤستا  تايبةتي 
فةالح  بةكامرياي  وَينةكان  هةموو   .. كردوة  ضريؤكةكاني 

موراد خان طرياوان و ئامانج لة ثرؤذةكة هؤشياري خةَلكة 
لةسةر ئةو تاوانةي بةرانبةر كضاني ئَيزيدي كراوة .

تاوانكاران  ِريسوايي  سوكي  و  مرؤظ  مةزني  نيشانداني 
كة ثَيَلوي كؤن و دِراوي ئةم كضانة مةزنرتن لة هةموو ئةو 
كةسانةى ئازاري ئةم كضانةيان داوة، جا ئةوانة لة )سعودي 
جيهانةوة  ئةم  كوَييةكي  هةر  رةقة(  و  موسل  و  فةلةسنت  و 

هاتنبء هةر دينء ئايدؤلؤذيايةكيان هةبَي .. 

فةالح دةَلَيت: هةتا ئيستا لة كوردستان جطة لة ئةنفالستان 
هيض كةس طرنطي بةم كارة نةداوة . 

ثَيَلوة ثيؤزةكان 

ئةوانةي ئةمِرؤ بة ثاساوي ئازاري شةنطال، 

ئةنفال، لةبي دةكةن
سبةي بةثاساوَيكي تر 

شةنطال و ئةنفال، لةبيدةكةن.
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ياساي   ثِرؤذة  كوردستان  ثةرلةماني  حوزةيران    23ي 
جينؤسايدكراوةكاني   و  ئةنفال  و  كيمياباران  )تاقانةكاني  
كوردستان( ثةسةندكرد، كة بةثَيي ئةو ثِرؤذة ياساية ماف 
و ئيمتيازي  تاقانةكاني ئةنفال و كيمياباران زياتر دةبَيت، 
لةطةَل  ثةيوةندي   ئاسانكردني   بؤ  ياساكة  بةثَيي  هاوكات 

اليةني  ثةيوةندار سةنتةرَيكي  تايبةتيان بؤدةكرَيتةوة.

بة  كوردستان  ثةرلةماني   ئةندامي   فةقَي،  ساحل 
تري   بِرطةيةكي   "لة  راطةياندووة:  خةنداني   ماَلثةِري 
طفتوطؤ  كوردستان،  ثةرلةماني   ئةمِرؤي   دانيشتين  
ئةنفال  و  كيمياباران  )تاقانةكاني   ياساي   ثِرؤذة  لةبارةي  
دواي   ئةجنامدرا،  كوردستان(  جينؤسايدكراوةكاني   و 
بةزؤرينةي   ياساكة  ثِرؤذة  لةسةر  ثةرلةمانتاران  طفتوطؤي  

دةنطي  ثةرلةمانتاران ثةسةند كرا".

تاقانةكاني   بؤ  ياساية  ثِرؤذة  ئةو  طرنطي   بة  سةبارةت 
تاقةنةكان  ياساية  ئةو  "بةطوَيرةي   وتي :  كوردستان 
هةبَيت،  تريان  موضةيةكي   ئةطةر  نابِردرَيت  موضةكانيان 
وةك   بَيت  هؤكارَيك  هةر  بة  يان  دوايي-  كؤضي   لةكاتي  
منداَلةكانيان  بؤ  موضةكانيان  و  هةذماردةكرَين  شةهيد 

دةمَينَيتةوة.

سةنتةرَيكي   ياساكة  بةطوَيرةي   "هةر  راشيطةياند: 
ئةو  هةموو  سةنتةرةكة  دةكرَيتةوةو  تاقانةكان  بؤ  تايبةت 
لةطةَل  ثةيوةندييةكانيان  لةرَيطايةوة  كؤدةكاتةوة  تاقانانة 
جَيبةجَيكردني   بؤ  دةكةنةوة  تر  دامودةزطاني   و  حكومةت 

كارةكانيان".

و  ئةنفال  تاواني  لة  ئةوانةي   تاقانة   1٥0 نزيكةي  
رزطاريان  كوردستان  لة  جينؤسايدكراوةكان  و  كيمياباران 
موضةيةكيان  ثَيشرت  ئةوةي   لةطةَل  ذيانداماون،  لة  بووة 
ئةو  ثةسةندكردني   بة  ثةرلةمانتاران  بةوتةي   بةالم  هةبوو، 
ياساية ماف و ئيمتيازيان زياتر دةبَيت و ئاوِري باشرتيان 

لَيدةدرَيتةوة.

تاقانةكاني  دؤسَيي  زؤرة  ساالنَيكي  ئاماذةية  جَيي 
سةرجني  جَيطةي  بووةتة  بةطشيت  جينؤسايد  و  ئةنفال 

ماَلثةِري  طؤظارةكةو  سةرنوسةري  و  ئةنفالستان  طؤظاري 
تاقانةكان  رَيزلَيناني  لةميانةي  جطةلةوةي  ئةنفالستان 
توَيذينةوةيةكي ثَيشكةش كرد كة بةرَيوةبةرايةتي سةنتةرة 
رؤشنبريييةكاني طةرميان رؤذي 17ي نيساني 2013  رَيكي 
ئةو  راسثاردةكاني  ئةنفالستان  سةرنوسةري  خستبوو، 
تويذينةوةيةي رادةسيت نوسينطةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان 
وئةنفالكراوان  شةهيدان  كاروباري  وةزيري  نوسينطةي  و 
كردووة و لة ماَلثةرةكاني ) سبةي ، دةنطةكان، جينؤسايد 
لةثةراوَيزي  كراوة  نامةيةكي  وةك  ئةنفالستان(   ، كورد 
كةسوكاري  وئيمتيازي  ماف  ياساي  هةمواركردنةوةي 
شةهيدان وئةنفالكراواندا بَلوكراوتةوة بةداخةوة طرنطرتين 
نةكرا  ثةسةند  فةرامؤشكراو  تاقانةكان  بؤ سةالمةتي  خاَل 

ئةويش دورخستنةوةيان بوو لة ضةك وجةنط .

لة  ثريؤزبايي  ئةنفالستانةوة  ماَلثةِري  طؤظارو  بةناوي 
تاقانةكاني ئةنفال دةكةين . 

ثرؤذة ياساي مافةكاني تاقانةكاني ئةنفال ثةسةند كرا

سةرؤكي هةرَيم ياساكةي ثةسندكرد
سةرؤكي هةرمَيي كوردستان بة بِرياري ذمارة 14ي سالَي 2٠15 
هةرمَيي  لة  جينؤسايد  تاقانةكاني  ئيمتيازاتي  و  ماف  ياساي 

كوردستان-عرياق ثةسندكرد.

تارق جةوهةر راوَيذكاري راطةياندن لة ثةرلةماني كوردستان لة 
ياساي  رايطةياند:  كوردستان  ثةرلةماني  مالَثةري  بؤ  لَيدوانَيكيدا 
ماف و ئيمتيازاتي تاقانةكاني جينؤسايد لة هةرمَيي كوردستان-

عرياق، بة بِرياري ذمارة 14ي سالَي 2٠15 لةاليةن سةرؤكي هةرمَيي 
كوردستان دةرضووَينرا.

لة  ثةرلةمان  ئاسايي  ذمارة 17ي  لةدانيشتين   ٩ ذمارة  ياساي 
23/6/2٠15 ثةسندكرابوو، ثاشان بة نووسراوي ذمارة 4/3/3752 
لة رؤذي 6/7/2٠15 ئاراستةي سةرؤكايةتيي هةرمَيي كوردستان 
كرا. و لة رؤذي 13/7/2٠15 بة بِرياري ذمارة 14 لةاليةن سةرؤكي 
هةرمَيي كوردستانةوة ياساي ذمارة ٩ دةرضووَينرا و بة نووسراوي 
كراو  ثةسند  ياساي  وَينةيةكي   27/7/2٠15 لة   535 ذمارة 

طةيشتةوة سةرؤكايةتيي ثةرلةماني كوردستان.
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 22ي نيساني 201٥ لة شاري هةولرييش وةك زؤر والتي تر 
لة يادي 100 ساَلةي بةكارهَيناني ضةكي كيمياوي لة جيهاندا 
زؤربةي  لة  كيمياباران  قوربانياني  كةسوكاري  و  برينداران 
)هةَلةجبة،  لةوانة  كوردستانةوة  ناوضةكيميابارانكراوةكاني 
باليسان، شَيخ وةسان، طؤثتةثة بة لةبةرضاوطرتين بارؤدؤخي 
يادداشتنامةيةك  ئامادةكردني  بة  لةئيستادا  كوردستان 
بةردةم  لة  طردبوونةيةكيان  كرابوو،  ئامادة  زمان   بة 7  كة 
قؤنسولانةي ئةملانيا لةشاري هةولري ئةجنامدا و لةاليةن 

قؤنسولي ئةملانيا ثَيشوازيان ليكرا. 

ضةكي  بةكارهَيناني  بةسةر  ساَل   100  ،2015/4/22
كيمياوي شاري ئيربدا تَيدةثةِرَي كة بة ِرؤذي بةكارهَيناني 
لة جيهاندا ناسراوة، هؤكاري بةجيهاني  ضةكي كيميايي  
ئيربي  لة شاري  بوو  كيميايي  بةكارهَيناني ضةكي  كردني 

والتي بلجيكا كة ساَلي 1915، كةضي  لةسةدةي رابوردودا 
هةمان ئةو ضةكة قةدةغةكراوة بةشَيوةيةكي مةترسيدارترو 
بةرَيذةي زؤرتر دذ بة طةلي كورديش لة باشورو رؤذهةالتي 
لة   1٩88 هةتا   1٩80 ساَلي  سةرةتاي  لة  كوردستاندا 
هةزاران كةس  بةهؤيةوة  بةكارهَينراو  بةعس  رذَيي  اليةن 
كةضي  بوون،  بريندار  بةهازارانيش  لةدةستداو  طيانيان 
ساَل  سةد  دواي  لة  و  ثةند  نةبووةتة  هَيشتا  تاوانة  ئةم 
لةثةالماري ئيربي والتي بةليكاو 28 ساَل لةدواي تاواني 

سورياو  بةعسي  رذَيي  اليةن  لة  هةَلةجبةوة  كيمياباراني 
بةكاري  لة دذي هاؤوالتيان  تر  رذَيي ئةسةدةوة جارَيكي 

دةهَينريتةوة! 
22ى  رؤذي  لةجيهاندا  كيمياباران  ساَلةي   100 يادي  لة 
كوردستاني  لة  كيميايي  ضةكي  برينداراني   201٥ نيساني 
باشور لة شاري هةولري لة هةَلةجبة و شَيخ وةسان و باليسان 
لة  كوردستان  بارؤدؤخي  لةبةرضاوطرتين  بة  طؤثتةثة  و 
ئيستادا بة ئامادةكردني يادداشتنامةيةك كة بة 7 زمان ئامادة 
ئةملانيا  قؤنسولانةي  بةردةم  لة  طردبوونةيةكيان  بوو  كرا 
و  لَيكرا  ثَيشوازيان  ئةملانيا  قونسولي  لةاليةن  و  ئةجنامدا 
يادداشت نامةكةيان ثَيشكةش كرد و داوايان لة ئةملانيا و 
كؤمةَلطاي نَيودةوَلةتي كرد كاري جدي تر لةسةر ئةم بابةتة 
يارمةتي  طةياندني  لةبةكارهَينانء   رَيطري   وةك  بكرَيت 
مرؤيي و تةندروسيت بؤ برينداران و لَيكؤَلينةوة لةكاريطةريية 
درَيذخايةنةكان لة هةرَيي كوردستان و هةموو ئةو شوَينانةي 

طازي تَييدا بةكارهاتووة.

لة يادي 100 ساَلةي 
بةكارهَيناني ضةكي كيميايي لةجيهاندا 

برينداران و كةسوكاري قوربانياني ضةكي كيميايي طردبونةوةيةكيان لةبةردةمي 
قونسوَلانةي ئةمَلانيا ئةجنامدا .



329

ئةنفالستان -  ذمارة )11 -12(          

بووين  ئةنفالدا  تاواني  ساَلةي  لةيادي 27   4/14 رؤذي   
لةطؤِرستاني دَيبنة. بةهؤي وَينةطرتن  و ئةجنامداني ضةند 
كةوتني  درةنط  ِراطةياندن،  كةناَلةكاني  لةطةَل  ديانةيةك 
لةدَيبنة ماينةوة، دواتر ضةند كةسَيك  نيوةِرؤ هةر  و هةتا 
بوون  ئةنفال  تاقانةكاني  ئةوانة  مةزارةكةوة  ناو  هاتنة 
ئةنفالدا  لةثةالمارةكاني  كةسوكاريان  هةموو  )ئةوانةي 
دةوترَيت  ثَييان  ماونةتةوة  بةتةنيا  خؤيان  هةر  و  طرياون 
تاقانةي ئةنفال( بةرلةضةند رؤذَيك برياري بايكؤت كردني 
هةركة  يادةكة  بؤ  نةهاتبوون  لةبةرئةوة  دابوو،  يادةكةيان 
و  مةزارةكة  ناو  ئةوانيش طةيشتنة  كؤتايي هات  مةراسيم 
دواي خوَيندني فاتيحا بؤ رؤحي قوربانيياني ئةنفال، هاتنة 
دةكرد.   NRT بؤكةناَلي   قسةم  من  كات  كةئةو  ئَيمة  الي 
دواتر كاك سةباح نةمجةديين تاقانةي ئةنفال زؤر خوَلقي 
كردين و فةرمووي لَيكردين، كةدةبَيت نيوةِرؤ ميواني ئةوبني 
ناضاري   . رزطاريية  ناحيةي  طةرةكَيكي  لة  ماَليان  سةباح 
تر  كةسَيكي  ضةند  لةطةَل  جَيبةجَيبكةين  داواكةي  كردين 
كةئةوانيش تاقانةي ئةنفال بوون طةيشتينةماَلي سةباحي 
سفرةكةيان  بةناخنواردن  دةستبكةين  لةوةي  بةر  تاقانة، 
لةسةربوو،  كوردةواري  و  سادة  خواردنَيكي  جؤرة  ضةند 
سةرسفرةكة   ، راكَيشام  سةرجني  ئةوةي  خؤشبةختانة 
رؤذة  ئةو  لةوةي  بَيئاطامب  بَليي  وةك  بوو،  تَيدانة  طؤشيت 
لةطةرميان بةتايبةتي ماَلي ئةنفالكراوةكان هيض سةرنابِرن 

كةضؤنة  لَيمثرسني  ناخؤن  طؤشت  و 
بَي ضةوري وطوشتة،  سةر سفرةتان 
بةيةكةوة  سةباح  وخَيزانةكةي  كاك 
بكةم  تر  قسةي  نةدا  بةمن  بواريان 
بكةم،  تةواوي  لةزارمداية  ئةوةي  و 
ثَيكةوة طووتيان ئَيمة لة رؤذي 4/14 
هيض  سةر  نة  دةخؤين  طوشت  نة 
بوو  جوان  وةالمَيكي  ض   ! دةبِرين 
ثِركردم،  دَلي  قسةكانيان  لةناخةوة  
لةرؤذي  بوو  ثَيخؤش  زؤرم  ! ضونكة 
نةخواردن  بةطؤشت  ثابةندن  ئةنفال  4/14  كة كةسوكاري 
لَيكردن  دةستخؤشيم  بةطةرمي  زؤر  سةرنةبِرين.بؤية   و 
هؤكاري  بزامن  بوو،كة  ثرسيارَيك  تةنها  ئةوة  ثَيمطوتن   و 
ضيية كة سفرةتان بَي طؤشتة، ئايا بةِرَيكةوت بووة ،ياخود 
بريؤكةيةك لةثشت ئةو كارةوة هةية..؟ زؤر سوثاسم كردن 
ئةوةشم ثَيطووتن كةمن هيض جؤرة طؤشتَيك ناخؤم نةك لة 
رؤذ لة 4/14 بطرة لةرؤذاني تري ئاساييدا. سةرتان نةيةشَينم  
لةخؤشي  خوارد،  نيوةِرؤمان  ناني  تاقانةية  ئةو  لةماَلي 
جارَيكي  ئةنفال  تاقانةي  نةمجةديين  سةباح  كارةي  ئةو 
ثرؤذةيةمان  ئةو  وطرنطي  ضيةتي  و  ضؤن  باسي  تريش 
سةرنوسةري  حمةمةد  عومةر  لةمةوبةر  ساالنَيك  كة  كرد 
و  رووذاند  بابةتةي  ئةو  بؤيةكةجمار  ئةنفالستان  طؤظاري 
ثَييطوتني ضةند  طرنطة هةموو ئةو زيندةوةرو ثةلةوةرانةي 
بؤيةك  ئةطةر  تةنها  ئَيمةدا  دةسيت  لةذَير  ضارةنووسيان 
رؤذيش ذيانيان ثارَيزراو بَيت  و هةر هيض نةبَي بتوانني لةو 
كرد  ثرسياريشم  .دواتر  لَيوةرنةطرينةوة  ذيانيان  رؤذةدا 
زؤربةي تاقانةكاني ئةنفال ئةو ثابةندييةيان ماوة  و رَيزي 
لَيدةطرن . لريةدا كؤتا قسة ئةوةية ضيمان لةدةست دةضَيت 
ئةطةر بؤتةنيا ِرؤذَيكيش بَيت هاو هةَلوَيست و هاو سؤزي 
ئةو خانةوادانةبني و ِرَيز لة هةست و سؤزي ئةوان و هةموو 

زيندةواران بطرين؟ 

يادي ئةنفال و سفرةوخواني تاقانةيةك!
باوكي سؤز
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نوطرة سةملان، لة طةورةترين طرتووخانةكاني دةوَلةتي عرياقة، 
ِرووبةرَيكي ثان و بةرينة لة ثارَيزطاي )سةماوة( قةزاي سةملان 
بيابانَيكي فراوان و  لة  لةثارَيزطاي سةماوة دورةو  كة 180 كم 
بَي بِرانةوةداية لة نَيوان سنوري هةردوو والتي عرياقء سعودية.

طةورة  قةاليةكي  لة  بريتيية  كة  )طرتووخانة(  دروستكردني   
و  عرياق  لة  ئينطليز  هَيزةكاني  سةردةمي  بؤ  دةطةِرَيتةوة 
نةياراني  دةستبةسةركردني  دوورخستنةوةو  مةبةسيت  بة 
تاوانباران  بؤ  هةندَيك جاريش  و  و ضاالكاني سياسي  دةوَلةت 

بةكارهَينراوة.
شارةكاني  لة  هاوشَيوةي  هةشتاكانةوة  ساالني  لةسةرةتاي 
عرياقدا دروستكرا، بةتايبةتي لة دةوروبةري كةركوك وخانةقي 
و هةولري زؤرتر دروستكراوة، بةناو بانطرتينيان قةالي قؤرةتووة 
كورد،  ئةنفالكراواني  كؤكردنةوةي  كاتي  كةمثي  كرابووة  كة 
ئةنفالدا  وةخيت  لةسةر  ئةويش  كة  سوسَي  قةالي  هةروةها 
كرابووة شوَيين كؤكردنةوةي ئةنفالكراواني ناوضة جياجياكاني 
و  سورداش  قةالسَيوكةو  ناوضةي  ضوارةم،  قؤناغي  ئةنفالي 
ئَيستاش زينداني ناوةندي حكومةتي عرياقةو شوَيين زينداني 

كردني تريؤرستة توندِرةوةكاني قاعيدةو داعشة.
 نوطرة سةملان كة لةثَيش هةموويانةوة دروستكراوة، ئةوانةي 
تر لةسةر هةمان نةخشة كؤثي كراونةتةوة، لة بياباني عةرعةردا 
هةزاران  كرابووة شوَيين دةستبةسةركردني  دا  لةساَلي 1٩88 
كوردي ئةنفالكراوي باشوري كوردستان و طؤِرستاني سةدانيان 
بةرَيطايةكي دورودرَيذدا  بةدرَيذايي 740 كم  لة كةركوكةوة  كة 

طواستبووياننةوة بؤ ئةم قةالية.
كةساني  و  طةِراونةتةوة  طرتووخانةية  لةم  ئةوانةي  بةوتةي   
ِرؤذانة  ئةوةي  لةسةر  كؤكن  هةموويان  ناحيةية،  ئةو  مةدةني 
لةذَير ئةشكةجنةي بةرثرس و ثاسةوانةكاني طرتووخانةكة و لة 
برسانء لة تينوَيتيدا و زؤر جاريش بة ئةنقةست ثاسةوانةكان 
هؤيةوة  بة  دةكردو  ذةهراوي  ئةنفالكراوانيان  خواردني  ذةمة 

دةمردن و دواتر بةعةرةبانةيةك دةبرانة دةرةوةي قةالكةو لةوَي 
ذَيرل دةدران. 

لة  و  مردوون  طرتووخانةيةدا  لةم  ئةوانةي  زؤربةي 
هةلومةرجَيكي دذواردا ذَير ل دراون و بوون بة خؤراكي سةطة 
كةمرتين  دةَلني  لةشايةحتاَلةكان  هةندَيك  بيابان،  ِرةشةكاني 
وةك  نةدراوة  ِرَيطة  تةرمةكان،  ناشتين  بؤ  ثَيدةداين  كاتيان 
ثَيوةيست تةرمةكان بشاردرَينةوة. بةثَيي ئامارة نا فةرمييةكاني 
طرتووخانةيةدا  لةم  ئةنفالكراو  هةزار   ٩ لة  زياتر  بةعس  حزبي 
بةندكراون، هةروةك ئةنفالكراوةكاني ناو قةالي سةملان دةَلني، 
دةرباز  سةربازةكاني  و  زيندان  دَلِرةقي  لة  ئةوانةي  زؤرينةي 
تا  بةكارهَينراوة  بةجؤرَيك  قةالكة  بوون،  منداَل  و  ثري  نةبوون، 
ئَيستاش لة بري و خةياَلي شايةحتةلةكاندا ماوةتةوة، من دةيان 
ثاش  كة  كةسيان  ضةندين  دواندووة  ئةنفالكراون  لة  كةسم 
لَيبوردنة طشتييةكة لة طرتووخانةكة دةرباز بوون  ثَييانطوتووم: 
دؤزةخ"  بؤ  نوسراوة"بةخريبني  طرتووخانةكة  ديواري  سةر  لة 
بوو. زؤرن شايةتي  لةِراستيشدا دؤزةخ  كة  يان نوسراوة وةيل 
تةرمي  خؤيان  بةضاوي  جار  ضةندين  كة  دةدةن  لةسةرئةوة 
ئةنفالكراوةكانيان بينيوة بة دةمي سةطةكاني ئةو ناوضةيةوة. 

سةداميش  روخاني  لةدواي  عرياق  هةلومةرجي  بةداخةوة 
هيندة ئارامي بةخؤيةوة نةديت هة ئةم قةاليةو تؤثزاواو ئةوانةي 
مؤزةخانةو  بكرَينة  بةعس  دةسةالتي  ِرووخاني  ثاش  تريش 
كةلوثةلةكاني  و  بةكاربهَينرَيت  مَيذوويي  سةرمايةيةكي  وةك 
نائارامي  طرفيت  و  دووري  بةهؤي  ئةطةرضي  بثارَيزرَيت،  ناوي 
ناوضةكةوة بةتايبةتيش لةبةرئةوةي لةخوارووي عرياقداية كورد 
ناوةندَيكي  بكرَيتة  بتوانرَيت  تا  ثَيبطات  دةسيت  نةيتوانيوة 

ثاراستين يادةوةري.

 تَيبيين: نزيكرتين رَيطةي كةركوك بؤ سةماوة 6٩3 كيلؤمةترة و دورترين 

رَيطةي 740كم رَيطاية كة بة ئؤتؤمبيل 8 كاتذمريو 31 خولةك دةبَيت.

سةماوة بؤ بةغداد 400 كم رَيطاية.

قةلي نوطرة سةملان، دؤزةخي ئةنفالكراوان

ئامادةكردني ئةنفالستان 
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يادةوةرييةكي تاَل، مةرطي كضَيكي ئازا  
26 سال بةرلة ئةمرؤ لة شةوي 
قؤناغي  لة   1٩88/٥/1٥-14
نفالدا،  ئة  شاالوةكاني  ضوارةمي 
طوندي  برادةري  َلَيك  كؤمة  لةطةَل 
خةليفة  لةضةمي  لةلة،  كاني 
لَي  خؤراكمان  و  نان  بووين؛ 
)ئةكرةم  كاك  لةطةَل  بؤية  بِرابوو، 
عومةر( كاتذمري هةشيت ئةوشةوة ضوينة حاوي ضةمةِرة شكةو 
خةليفةي  ضةمي  بؤ  ويستمان  دةبرد  شك  ئاردمان  فةردةيةك 
ببةين، لة نزيك ضةمي مامةعةبة لةضةمةرةشكة دة نطة دةنطَيك 
دووكةسي  بينيمان  كةوتينةوة،  نزيك  كةلَيي  ئَيمةش  دةهات، 
طوندي كاني لةلة بةناوةكاني ؛ سةباح ئةمحةد و رةمةزان حةمة 
 ، دانيشتوون  كضَيكةوة  تةرمي  بةديار  روبارةكة،  لةكةنار  خان 
ئةوكضة لةتةمةني 18 ساَليدا بوو، ديار بوو لة ئاوةكةدا خنكابوو، 
دواتر هةر ضوارمان تةرمةكةمان هَيناو هةرلةو نزيكة طؤِرَيكمان 
بؤي لَيدا ؛ نةمانزاني ئةو كضة هي كوَيية و بؤخنكاوة و لةكوَي 
خنكاوة؟ تا دواتر زانيمان ئةوكضة خةَلكي طوندي ) دارئختيار(

ي بناري خاَلاالنة و لة شاالوة كاني ئةنفالي ضوارةدا طريا بوو، 
دواتر سةربازةكاني رذَيم لةحةزيرةكة ي تةق تةقةوة لةطةَل ثَينج 
سةربازييةكةي  فةرماندة  بؤ  و  دةكةن  دةستةبذَيريان  تر  كضي 
قةالتة بؤرابواردن و تري كردني غة ريزة كانيان دةيانطوازنةوة. 
قبووَل  ثَي  ئةوسوكايةتييةي  دارئختيار  طوندي  ئةوكضةي 
ناو  دةداتة  فرَي  تةقةوة خؤي  تةق  ثردةكةي  لة سةر  و  ناكرَي 
هةرئةوشةوة  ضواركةسة،  ئةو  ئَيمة  دةخنكَي.  رووبارةكةوةو 
كةسوكارةكةي   2012 تا ساَلي  ناشت.  ئامانةت  بة  ئةوكضةمان 
لةرَيطةي منةوةهاتن و لةطةَل ليذنةنةيةكي وةزارةتي كاروباري 
هَيناو  دةرمان  طؤِرةكةي  لة  ثَيكةوة  ئةنفالكراون  و  شةهيدان 
ئينجا رةوانة كرا بؤ ثزيشكي دادوةري هةوَلري تا ثشكنيين بؤ 
وكضة  ئة  بكرَيتةوة.  كةسوكارةكةي  رادةسيت  ودواتر  بكرَيت 
ساَلي   دايكبووي  لة  مستةفا(ية  بةكر   )رةمزية  واوي  تة  ناوي 
1٩70 خةَلكي طوندي )دارةختيار( بوو بةالم بةداخةوة تائَيستا 
ثزيشكي دادوةري( ئة جنامي ئةو ثشكنينةي ئاشكرا نةكردوةو 

تةرمةكةشي  رادة سيت خاوةنةكةي نةكردؤتةوة .

دةوَلةتي  تريؤرسيت ئيسلمي  )داعش( لة بةَلطةنامةيةكدا نرخي  
ئةو كض و ذنة ئَيزيدي  و مةسيحيانة ئاشكرا دةكةن كة رفَينراون 

و لة بازاِرةكانياندا دةفرؤشرَين.
بَلوكراوةتةوة،  ميدياكاندا  لة  كؤثي   كة  بةَلطةنامةيةكدا  لة 
كةلوثةلي  لةسةر  نرخ  بِرياريانداوة  املال(  )بيت  دةستةي  
لةناوياندا   فرؤشنت،  بؤ  بدابنني  جةنط  طرياوي  دةستبةسةردا 
ئةو ذن و كضانةش وةك كةلوثةل تةماشاكراون و نرخيان لةسةر 
بَيت  ثابةند  كةسَيك  هةموو  داواكارة  واملال(  )بيت  داناون. 
ثَييةوة، هةر كةسَيكيش ثَيضةوانةي  ئةو نرخانة جبوَلَيتةوة ئةوا 

لة سَيدارة دةدرَيت.
نرخةكان:

ذنَيكي  ثَيطةيشتوو، تةمةني  لة نَيوان 30-40 ساَل بَيت )ئَيزدي 
و مةسيحي ( نرخةكةي  7٥ هةزار ة

ذنَيكي  ثَيطةيشتوو تةمةني  لة نَيوان 20-30 سالَ  بَيت )ئَيزدي  
و مةسيحي ( نرخةكةي  100 هةزار ة.

بؤ مَييينةكةي  ثَيطةيشتوو تةمةني  لة نَيوان 10-20 ساَلي  بَيت 
)ئَيزدي  و مةسيحي ( 1٥0 هةزار ة.

ذنَيكي  ثَيطةيشتووي  تةمةن 40-٥0 ساَل )ئَيزدي  و مةسيحي ( 
نرخةكةي  ٥0 هةزار ة.

منداَلي  تةمةن يةك ساَل بؤ نؤ ساَل )ئَيزدي  و مةسيحي ( نرخةكةي  
200 هةزار ة.

سَي  لة  كةسَيك  هيض  نادرَيت  رَيطة  نوسراوة"  كؤتاييدا   لة 
و  تورك  ئةوانةش  بيانيةكان  لة  بكِرَيت جطة  زياتر  دةستكةوت 

سوري  و كةنداوييةكانن

داعش نرخ بؤ كضة ديلةكان دياري دةكات

جومعة كاني لةلةيي
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دايكبووي  لة  عةلي  وريا 
طوندي  1٩87ي  ساَلي 
بة  سةر  كؤني  قشَلخ 
قةرةحةسةنة،  ناحيةي 
باوكي و برايةكي و زياتر لة 
خانةوادةكةي  كةسي   )10(
ذيانَيكي  لة  ئةنفالكراون، 
خوَيندني  قؤناغةكاني  طةورةبووةو  باوكيدا  بَي  قورسي 
دايكيان  قورسةدا  دؤخة  لةو  كردووة.  تةواو  بةسةركةوتوويي 
ئازايانة ثاَلثشتييان بووةو ثاش ئةوةي روخاني رذَيي بةعس 
)بكوذاني  مةجيد  حةسةن  وعةلي  سةدام  كردني  دادطايي  و 
طةورةكةي  دَلة  بيين  خؤي  بةضاوي  وبراكاني(  هاوسةروكوِر 
جَيماوي  بة  خوشكَيكي  براو  ضوار  ئَيستا  كةوت،  لَيدان  لة 
جينؤسايد ماون و ضوونةتة ذياني هاوسةري و خَيزانَيكي ثَينج 

ماَليان لَي ثَيكهاتووة..
ضريؤكي ذياني وريا لةزماني خؤيةوة 

وريا دةَلَيت: ضةندين قات وقِرو هةذاري بةرؤكي طةلي كوردي 
تةبعيس  و  تةعريب  و  وكيمياباران  ئةنفال  تاوانةكاني  طرتووة، 
وكؤِرةو ولة سَيدارةدان، من بةهؤي ئةنفالةوة لة سؤزي باوكايةتي 
بَيبةش بووم و بةذيانَيكي سةختدا تَيثةِر بووم. هةميشة لةطةَل 
بذَيوي  ثةيداكردني  بؤ  كردووة  كارم  خوَيندندا  قؤناغةكاني 
طةشت  و  ثشووةكاندا خةريكي سةيران  لة  تر  منداالني  ذيامن، 
زانكؤشم  هةتا  سةرةتاييةوة  قؤناغي  لة  من  بةاَلم  بوون،  كردن 
تةواوكرد هةر كارمكردووة، بؤئةوةي بتوانني بةسةر بةرزي بذين 
وسةر بؤ هيض كةسَيك دانةنةوَينني و بةضاوي كةم سةيرنةكرَيم 
و دةسيت بةزةييم بؤ درَيذ نةكةن. وريا باس لة ئازايةتي دايكي 
دةكات ودةَلَيت: وشةي بَي باوك ياخود نةبووني باوك كةلَينَيكي 
طةورة دةخاتة ذيانتةوة، بةاَلم لة نةبووني باوكمدا، دايكم تواني 
ئازايانة ئةو بؤشايية ثِربكاتةوةو نةهَيَلَيت ثيويستمان بة هيض 
كةسَيك ببَيت، بةراسيت ثاش كؤضي دايكم ئينجا هةستمان بةبَي 
باوكي كرد، مةرطي دايكمان دوو بؤشايي و دوو كةلَيين طةورةي 

خستة ذيامنانةوة، ئةوةش كاريطةري زؤري لةسةرمان هةبوو.
هةية  خؤيان  جَيطةي  دةرونييةكان  ثاَلنةرة  دةَلَيت:  وريا 
خوَيندمن  زؤر  وكاركردنَيكي  زؤر  ماندووبونَيكي  و  هةوَل  ثاش 

بؤدةطرِيمةوة،  ضريؤكةتان  ئةم  بةسانايي  ئَيستا  من  تةواوكرد، 
بةاَلم لةواقيعدا زؤر ئاستةم وطرانة.

لَيكؤَلينةوةكةي  زانكؤدايةو  قؤناغي  دوا  لة  ئَيستا  وريا   
ئةنفال  )رةنطدانةوةي  بةناونيشاني  ئةنفالة  تاواني  دةربارةي 
لة ئةدةبي كورديدا( دةَلَيت: هؤكاري هةَلبذاردني ئةم بابةتة بؤ 
لَيكؤَلينةوةكةم ئةوةية كة من لة نةوةي ئةنفالكراوان و قورباني 
فيكري بةعس و برينداري دةسيت ديكتاتؤري شؤظَيين-م، بؤية 
ويستم بةشَيك لة برينةكاني خؤم و هاوخةم و منداَلة بَينازةكان 

ساِرَيذ بكةم، كة بوونةتة قورباني تاواني جينؤسايد.
هةَلبذاردني بابةتَيك دةربارةي ئةنفال بةشَيوةيةكي ئةكاديي 
هةزار  سةدان  كة  تاوانة  ئةو  هةملاَليين  ثةردة  بؤ  ئةدةبي  و 
تاكو  كة  بارانكران،  وطوللة  زيندةبةضاَل  تَيدا  بَيتاواني  كوردي 
خؤيان  طةِرانةوةي  ضاوةِرواني  نةوةكانيان  لة  زؤرَيك  ئَيستاش 

يان ئَيسكوثروسكةكانيان دةكةن.
ودةربِريين  زمان  هةذاري  بة  درك  ئَيستاش  تاكو  بةداخةوة 
و  ئةنفال  كةسوكاري  كةبةرامبةر  دةكةم،  نةشياو  وشةي 
نةوةكانيان بةكاردةهَينرَيت، ئةو كةسانةشي كة بةشداربوونة لةم 
تاوانة ئَيستا بة ئازادي دةسوِرينةوةو سنط دةردةثةِرَينن وةك 
هؤكاربوون  ئةمانة  نةبووبن.  تاوانةكة  ئةجنامدةري  ئةوان  بَلَيي 
دةست بؤ وةها لَيكؤَلينةوةيةك بةرم، ثشت بةخوا لة ئايندةيةكي 
نزيكدا دةيكةم بة كتَيبَيك بؤ ئةوةي ئةو تاوانةمان بري نةضَيتةوة 

و دووبارة نةبَيتةوة. 
بَيت  لة توانامدا  لَي بطريَيت ئةوةي  وريا دةَلَيت: ئةطةر طوَيم 
خوَيندنةوة،  ثرؤطرامي  خبرَيتة  بابةتة  ئةم  بؤئةوةي  كةم  دةي 
تاكو مَيذوو ئةو كةسانة بناسَيت كة بةشداريان لة جينؤسايدي 
ذيانيان  تاكَوتايي  بةشداربوون  ئةوانةي  كردووة،  طةلةكةمدا 
تامي ئاسوودةي نةضَيذن، زؤر طرنطة ئةم بابةتة لة سيستةمي 
ثةروةردةدا هةبَيت، بؤئةوةي ثاش ضةند ساَلَيكي تر نةوةي نوَي 
كة لة ذياندان بزانن كورد ضي غةدرَيكي بةرامبةر كراوة، بؤ ئةوةي 
تاوانباراني جينؤسايد هةتاهةتاية بةشةرمةزاري مبَيننةوة، نةك 
وةكوئَيستا بةبَيباكي بذين، هةركاتَيك لة هةركوَييةكي ئةم دنياية 
وخائيين  ناثاك  وبة  دريذبكةن  بؤ  ثةجنةيان  خةَلكي  دةركةوتن 
هةركةسَيك  بؤ  ثةندوعيربةت  ببَيتة  هةروةها  بذمرين،  طةليان 

بيةوَيت خيانةت لةطةل ونيشتمانةكةي بكات.

سةرطوزشتةي ذياني كوِري ئةنفالكراوَيك
ئامادةكردني/ مةمحود نامؤ
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داود موراد خةتاري، وةك سةربازَيكي ون، وةك نووسةرو 
لَيكؤَلةرَيكي ورد، هةر جارةو بة زانيارييةكي نويَ  سةبارةت 
سةردةسيت  لة  ئَيزدييةكان  و  شةنطال  جَينؤسايدي  بة 
و   2014 ساَلي  داعش   ئيسلمي   تريؤريسيت  دةوَلةتي 
لَيكةوتةو كاريطةرييةكاني تا ئةم ساتةوةختة، ئاطادارمان 
دَيكؤمَينتكراويدا،  راثؤرتي  نوَيرتين  لة  دةكاتةوة. 
عةرةبي  زماني  بة  ورد  داتاي  ئامارو  هةنديَ   نووسةر 
تاواني  كة  زمانةنةية  ئةو  ئةمةش  بةردةستمان،  دةخاتة 
دَيكؤمَينتةرييةكاني   كارة  ئةمِرؤ  ئةطةر  ثَيدةناسرَيتةوة، 
داود  وةك ثَيويست نةبوبَيـتة سةرضاوةي فراوان بؤ ميدياي 
كوردي و ناوضةكةو دةرةوة، بَيطومان لة ئايندةيةكي نزيك 
هةموو قةردارباري ئةم هةوَلة طرنط و ثِر بايةخانةي  داود  

دةبن و ثةناي بؤ دةبةن.
لَيكؤَلةر   نووسةرو  راثؤرتةي  ئةم  توَيي  دوو  ئامارةكاني 
قوربانيةكاني  لة  بةرضاو  بةشَيكي  خةتاري   موراد  داود 
و  شةنطال  سةر  بؤ  داعش   شاالوةكاني   ثةالمارو 
مانطي  بؤ   2014 ئايي  مانطي  سةرةتاي  لة  ئَيزدييةكان 
نيساني 201٥ دةطرَيتة خؤ، دوور لة زيادِرؤيي و بة ثشت 
بة  و  ئةو طةشت  يان  بةردةسيت  دَيكؤمَيتةكاني  بة  بةسنت 
ذمارةو  داون،  ئةجنامي  خؤي  مةيدانيانةي  دواداضونة 

ئاماري قوربانيةكامنان بةم شَيوةية بؤ راست دةكاتةوة.
-ذمارةي تةواوي قوربانيةكان  4٥41  ضوار هةزارو ثَينج 

سةدو ضل و يةك كةس
و  سي  سةدو  هةزارو    1137 شةهيدةكان   ذمارةي   -

حةوت كةس
-شارؤضكةي شيمال  143  سةدو ضل و سيَ  شةهيد

-شارؤضكةي جنوب  ٩٩4  نؤسةدو نةوةدو ضوارشةهيد
سَيهةزارو    3324 شوَينكراوان   بَيسةرو  -ذمارةي 

سَيسةدو ضواردةكةس
-شارؤضكةي شيمال  1012  هةزارو دوانزةكةس بَيسةرو 

شوَينكراوي ئافرةت و ثياو
سَيسةدو  دووهةزارو    2302 جنوب   -شارؤضكةي 

دووكةس بَيسةرو شوَينكراوي ئافرةت و ثياو

-ذمارةي طةِراوة زينداني كراوةكان لةالي داعش لةماوةي 
نَيوان مانطي ئابي 2014 تا مانطي نيساني 201٥  162٩  
هةزارو شةش سةدو بيست و نؤ كةس،  340  سَيسةدو 
ضليان رةطةزي نريو  760  حةود سةدو شةستيان ئافرةت،  
262  دووسةدو شةست و دوو مناَل لة رةطةزي نريو  267  

دووسةدو شةست و حةوت مناَل لة رةطةزي ميَ .
ذمارةي قوربانيةكاني شارؤضكةي تةل عوزَير، لة تةواوي 
سنووري كارطريَِيدا،  تل عزيز، سيثا، طرزرط  و طوندةكاني 

دةورو بةري:
-ذمارةي شةهيد 370 سَيسةدوهةفتا، ذمارةي كؤضكردوو  
188 سةدو هةشتاو هةشت، ذمارةي رفَينراو  64٥ شةش 
سةدو ضل و ثَينج، ذمارةي ونبوان  22٥  دووسةدو بيست و 
ثَينج، كؤي طشيت  1437  هةزارو ضوارسةدو سي و حةوت 
قورباني، ذمارةي رةطةزي نري  74٩ حةودسةدو ضل و نؤ، 

ذمارةي رةطةزي ميَ   ٥88 ثَينج سةدو هةشتاو هةشت.
ذمارةي قوربانيةكاني تةل قةسةب، شةهيد  107  سةدو 
  26٩ رفَينراو  نؤ،  و  بيست    2٩ كؤضكردوو   حةوت، 
دووسةدو شةست و نؤ، ونبوان 33٩  سَيسةدو سي و نؤ، 
كؤي طشيت:  744  حةود سةدو ضل و ضواركةس،  4٩1  

بةتةمةن، 2٥8  كةس مناَل.
ئةوانةي لي دواي ئةجنامداني تاواني كؤمةَلكوذي رؤذي 
2014/8/1٥ لة طوندي كؤجؤ طةِراونةتةوة، لة رةطةزي نري 
303  سَيسةدو سيَ  كةس، لة رةطةزي ميَ  271  دووسةدو 
هةفتاو يةك كةس، سةرجةمي بَيسةرو شوَينكراوان 102٩  
هةزارو بيست و نؤكةس، ذمارةي رةطةزي نري ٥20  ثَينج 
سةدو بيست كةس، ذمارةي رةطةزي ميَ   ٥0٩  ثَينج سةدو 
كؤبووني  ثَيي  بة  خَيزانةكان  سةرجةم  ذمارةي  نؤكةس، 
خؤراك 344  سَيسةدو ضل و ضوار خَيزان، ذمارةي سةرجةم 
و  سي  حةودسةدو  هةزارو   1738 طوندةكة  دانيشتواني 
هةشت كةس، ذمارةي ئةوانةي لة رؤذي كؤمةَلكوذييةكة لة 
ناو طوندةكة بوون 1200  هةزارو دووسةد كةس، ذمارةي 
ذن و كض و مناَلة رفَينراوةكان لة رؤذي كؤمةَلكوذييةكةوة 
ئةوانةي  ذمارةي  ضواركةس،  نةوةدو  سةدو  شةش    6٩4

نوَيرتين ئامارةكاني جينؤسايدي شةنطال و ئَيزدييةكان 2014

ئا: تةها سلَيمان
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ضارةنوسيان ناديارة 38٥  كةس، ذمارةي ئةوانةي ثَيش 
كؤمةَلكوذييةكة دةرضوون ٥38  ثَينج سةدو سي و هةشت 
كةس، ذمارةي ئةو ذن و كضانةي لة ذَيردةسيت داعش لة 
سورياو عرياق طةِراونةتةوة 3٩0  سَيسةدو نةوةد كةس، كة 
1٩ي تر لة رةطةزي نري لة طؤِرة بة كؤمةَلةكانةوة دةربازبوون.

ذمارةي ئةو مناالنةي تةنيا دةرضوون 42  مناَل
ذمارةي ئةو خَيزانانةي كةسيان دةرنةضوون 63  شةست 

و سيَ  خَيزان
ئةو خَيزانانةي تةنها يةك كةسيان دةرضوة  47  ضل و 

حةوت خَيزان
ئةو خَيزانانةي بة تةواوي دةربازبوون  2٥  بيست و ثَينج 

خَيزان
سةرضاوة: ماَلثةِري بةحزاني نَيت، داود موراد خةتاري

ریزلێنان یان گاڵتەجاری! 

هیچ بەالتەوە سەیر نەبێت سبەی پەیکەرێکت بۆ دروست بکەن و 
بۆ پەردەالدانەکەی بانگهێشتت نەکەن، بەراستی ئەم گاڵتەجارییە 
لە هەڵەبجە رویدا، ساڵی پارپاركێك لە هەڵەبجە بەناوی )كوبرا 
هەڵەبجەیی  زمناکۆ  کە  بوو  ژنە  ئەو  کوبرا  ناونرا  پور(  حەمید 
كەناڵێكی  كاتێك  بەاڵم  کرد  بەخێوی  ساڵ   19 و  گرتەخۆی 
تەلەفزیۆن پرسیاری ئەوەی لەسەرۆكی شارەوانی كرد بۆچی ئەو 
ژنەتان بانگهێشت نەكردووە بۆ ئەوەی ئەم رێزلێنانە ببینێت ؟ لە 
وەاڵمدا وتی : بانگهێشتمان كردووە بەاڵم خۆی ئامادە نەبووبێت 
بۆ هەرێمی کوردستان لە كاتێكدا )كوبرا حەمید پور( 10 ساڵە 
كۆچی دوایی كردووە! لەوەش ناخۆشتر بۆ مەراسیمی کردنەوەی 
پارکەکە زمناکۆ بانگهێشت نەکرا بوو، بەڵکو ئەویش بەرێکەوت 

لە تەلەفزیون ئەم پاداشتەی بۆ دایکی دووەمی بینیبوو؟! 
ئەنفال و هۆلۆکۆست و جیاوازییەکانی کوردو جوو.

زۆری  زەحمەتی  كە  ژنەیە  ئەو  ناوی  السفاح:  فالح  كەریمە 
عەرەبییەوە خەریك  كوردی  قاموسێكی  بە  كێشا،  بەتەیمورەوە 

بوو فێری زمانی عەرەبی كرد.
كوبرا حەمید پور : ناوی ئەو ژنەیەكە زمناكۆ )عەلی هەلەبجەیی( 
لە  دور  لێرەدا  كرد.  گەورەی  و  وەرگرت  مندااڵن  النەیەکی  لە 
لەكۆی  هەیە،  هەڵوەستەیەك  بە  پێویستمان  پیاوساالری  دیدی 
هەموو ئەو نوسین و قسەو باسانەی دەربارەی تەیمورو زمناكۆ 
ژنانە، ئەوەی  نوسراون وكراون.. ئەوەی فەرامۆش كراوە رۆڵی 
رۆڵی  وونە  ئەوەی  پیاوەكانن،  بنەماڵەو  هەر  دەكرێت  ستایشی 
گرنگ و میهرەبانی ئەو ژنانەیە كە زەحمەتێكی زۆریان بە منداڵە 
ونبووەکانمانەوە كێشاوە، كەچی دەبینین سەروەری و شەهامەت 

وئازایەتی پیاوان بەرچاوەو ژنان فەرامۆشکراون. 
خەمی  تەیمور  خەمی  ڕەوایە  ئایا  بكەین،  باپرسیارێک  لێرەدا 
ئال  ماڵی  ئازایەتی  چاكەو  دەبێت  بیربەرێتەوە؟  لە  زمناكۆمان 
لە  رێز  كە  باشە  زۆر  ؟  بكات  ون  تر  یەكێكی  ئازایەتی  ئعێشم 
ماڵی ئال ئعیشم نراوەو دیارییان پێشكەش كراوە، بەاڵم هەمان 

ئەو ژنەی كە زمناكۆی گەورە كرد، شایانی رێزلێنانە ئەی بۆچی 
بۆ ئەویان هەیە و بۆ ئەمیان نییە؟  ئایا ئەمە دورووی ودەبڵ 
هێشتا  كە  پێدەڵین  ئەوەمان  كاردانەوانە  ئەم  نییە؟  مۆراڵی 
بەدکارو بەد بینین، چونکە دۆسێی ئەم قوربانی گرنگترنیە لەوی 
لەیەكێكی  زمناكۆش  نە  لە)زمناكۆ(و  گرنگترە  نە )تەیمور(  تر 
تر؟ بەراست كەس خاتوو كەریمە فاڵح وخاتو كوبرا حەمیدپور 

دەناسێت ؟ ئەی هەق نیە بیانناسین؟ 
ئەم هەڵسوكەوتانەی كورد بەبەراورد لەگەڵ جولەكەكان دەمانخاتە 
بەردەم نائومێدی یان بەخۆدا چونەوە؟ لە سەردانیدا بۆ ئیسرائیل 
. لە الیەن ئەو 220 كەسەی كە ئۆسکار شیندلر ڕزگاری كردبوون 
پێشوازیەكی گەورەی لێكرا، لە دوای ئەو پێشوازییەوە شیندلر 
ئەڵمانیاو  نێوان  لە  كاتەكانی  زۆربەی  بوو  دڵخۆش  ئەوەندە 
ئیسرائیل بەسەر برد، لە دوای مردنیشی لە شاری هێلدسهامی 
ئەڵمانی لە تشرینی یەكەمی ساڵی 1974 رزگاربوانی هوڵوكوست 
گۆرستانی  لە  ئیسرائیل  بۆ  گواستیانەوە  دەرهێناو  تەرمەكەیان 
لە  كردەوە.  ئەسپەردەیان  قودس  لە  ئۆرشەلیم  پرۆستاتەكانی 
1967/7/18 دەزگای یاد فاشم دانی بەوەدانا كە ئوسكار شیندلر 
یەكێكە لە پشتیوانانی گەلی جولەكە، لە 1993/6/24 جارێكی 
بڕیاری  هەمان  كردەوە،  بڕیارەكەی  لە  تاكیدی  دامەزراوەكە  تر 

رێزلێنانی  بۆخێزانەكەشی )خاتوو ئمیلی شیندلر( دەرچوو.
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دةوَلةتي عرياق لةكاتَيكدا تاواني كؤمةَلكوذي ئةجنام دةدا 
تاواني جينؤسايدي سالي  قةدةغةكردني  كة ثةياننامةي 
 1٩٥٩ ساَلي  يةكةمي  كانووني  ٩ي  لةرَيكةوتي  1٩48ي 
بطرَيت  خؤي  واذؤي  لة  رَيز  بَيئةوةي  كةضي  واذؤكردبوو. 
هَيزةكاني  ئةفسةروسةربازو  سيستماتَيك  بةشَيوةيةكي 
مجوجؤل  خستبووة  كورد  ريشةكَيشكردني  بؤ  سوثاي 
بوو  بةشَيك  كوردستان  كة  لةكاتَيكدابوون  تاوانانة  ئةو 
بوون و  عرياقي  هاوالتي  كورد  طوندنشيناني  عرياق و  لة 
هيض  تةنانةت  نةبوو،  تاوانَيكيان  هيض  مةدةنيةكةي  خةَلكة 
سياسي و  هَيزة  بريارومامةَلةي  بةسةر  دةسةالتَيكيان 
لة هةندَيك حاَلةتيشدا  ضةكداريةكاني كوردستانةوةنةبوو، 
هاوسؤزييةكي  زؤرةمليَ  و  ناضاري و  ثةيوةندي  جطةلة 
نةتةوةيي هيض طايةكيان لة طريةي دوو حزبة دةسةالتدارةكة 
)يةكَييت و ثارتي(دا نةدةطةراو هاوثةيانَييت ئةو دوو هَيزة 
لةطةَل ئريان نة بةثرس و راي ئةوان بووةو نة دةسةالتيشيان 

بةسةربريارياندا دةشكا. 
هاندةدا  خؤي  ثياواني  جؤرَيك  بة  بةعس  حزبي  كةضي 
هةموو  ئةو  ئةوةي  وةك  بدةن  مةدةني  خةَلكي  ثةالماري 
ذن و منداَلةي ئةنفالكران ثاسداري ئرياني بووبن! بةطشيت 
لة  بةرضاويان  رؤَلي  موستةشارانةي  ئةفسةرو  ئةو  هةموو 
مةدالياي  ثاداشتكراون و  هةبووة  ئةنفالدا  ثةالمارةكاني 
ثَيبةخشرا،  حسينةوة  صدام  خودي  لةاليةن  ئازايةتيان 
ئةو  لةخةرواري  مشتَيك  ئةنفالستان(   ( ذمارةيةدا  لةم 
صدامي  كة  بةردةست  دةخاتة  بةبةَلطةوة  ناجوامرييانة 
خؤي  ملكةضي  ثياواني  بة  مةدالياي  ضؤن  تكرييت 

بةخشيوةوهاني ئةفسةراني سوثاي داوة بؤ توندوتيذي .

بةَلطةكان 
سةرؤكايةتي  ديواني  بؤ  كؤمار  سةرؤكايةتي  نوسراوي 

ذمارة /أ/٥812/18 رَيكةوتي 10/  ت2 / 1٩88  
بؤ/ ديواني سةرؤكايةتي 

بابةت / ثاداشت 
طشيت  ثَيشةواي  سةرؤكايةتي  بةرَيز  رةزامةندي 
بةخشيين  لةسةر  خوابيثارَيزي  وةرطريا  هَيزةضةكدارةكان 
ئةفسةرانةي  بةو  ئازايةتي  مةدالياي  الشجاعة(  )نوط 

ناوةكانيان ريزكراوة لةطةَل ثلةكانيان بؤهةريةكةيان .
سةرؤكي  جَيطري  حسني  فارس  نعمة  روكن  فةريق   -
لةكاتي  ثَينج  فةيلةقي  لة  بؤراهَينان  سوثا  ئةركاني 

ثرؤسةكاني ئةنفالي يةكةم 
ليوا ركن يونس حممد زةرب ثَيشةواي فةيلةقي ثَينج   -
بة هؤي ثَيشةوايةتي كردني لة كاتي ثرؤسةكاني ئةنفالي 

هةشتةم و كؤتايي ئةنفال و )بلغة(
- هةظاَل ليوا عةبد سةملان حةمدي رازطري لقي عموريةي 
لة  هةبووة  بةرضاوي  طرنط و  رؤَلي  كة  )فل/٥(  سةربازي 

ثرؤسةي ئةنفالي هةشتةم )كؤتايي ئةنفال(
- عةميد روكن روكن )صباح امساعيل فةرحان( ثَيشةواي 

هَيزي 4٥ كة بةشداربووة لة ثرؤسةي ئةنفالي هةشتةم .
تكاية بفةرموون بؤكاري ثَيويست .

فةريق روكن 
عةالئةدين كازم حةماد 

نهَيين ثارَيزي طشيت ثَيشةوايةتي طشيت هَيزة ضةكدارة .
 11/10

وَينةيةك بؤ / 
بؤ  بفرةموون  تكاية  ئةلسكرتري(   ( كؤمار  سةرؤكايةتي 

بةدواداضون ... لةطةَل رَيزدا . 
 )2( لةالثةرة   - و  برطةي  بةَلطةنامةدا  لةهةمان 

سةدام حوسنَي 
ثاداشت بةسةر بةرثرساني سوثادا دةبةخشَيتةوة لةبةرامبةر تاواني ئةنفال 

عومةر حمةمةد 
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كةنوسراوَيكة لةديواني سةرؤكايةتيةوة ئاراستةي سةرؤك 
كؤمار كراوة باس لةوة دةكات ئةو ئةفسةرانةي كة ناويان 
فةيلةقي  بةرزي  ثلة  ئةفسةري  شةش  لة  بريتني  هاتووة 
ئةفسةري  سيَ   ثَينج و  فةيلةقي  ئةفسةري  هةشت  يةك و 
تيثةكانيان  ثَيشةوايةتي  ئةوانةي  ثارَيز(  نهَيين  )رازطر- 
ثةالماري  لة  ثَينجدا  يةك و  فةيلةقي  كةرتةكاني  لة  كردووة 
رؤَلي  كردووة  بةشدارييان  كؤتايدا  ئةنفالي  و  هةشتةم 
بةرضاويان هةبووة، لةنيوان 28ي ئاب هةتا 23ي ئةيلولي 
1٩88 خةالتكراون بةبري ٥000 ثَينج هةزار و بةخشيين 
كاتذمريَيكي دةسيت كة وَينةي بةرَيزتاني ) صدام حسني( 

لةسةرة 
ناوةكان بةم شَيوةية ريزبةند كراون :

فةيلةقي يةك :
 - وةهيب  عةباس  مةجيد  عةبدول   / روكن  عةميد   .1

ثَيشةوا فق مش /2
ثَيشةوا  مةنسور -  نيعمة  عةبد عةون   / روكن  2. عةميد 

فق مش /24
3. عةميد روكن / ئيرباهيم خليل ئيرباهيم - ثَيشةوا فق 

مش /37
4. عةميد )ق خ( روكن / دورةيد مستةفا شاكر - ثَيشةوا 

فق مش /40
٥. عةميد روكن / عةلي ئةمحةد حممد صاحل - ثَيشةوا 

فق مش /46
6. عةميد روكن / ناسر مةجيد تؤفيق - ثَيشةوا فق مش 

٥0/
فةيلةقي ثَينج : 

7. ليوا )ق خ( روكن / عيسمةت سابر عومةر - ثَيشةوا 
فق مش /4

8. عةميد روكن / ئةمري جاسم حةسؤ - ثَيشةوا فق مش 
7/

٩. عةميد روكن / عةبدول جةليل عةبدوحلةميد موحسني 
- ثَيشةوا فق مش /2٩

10. ليوا روكن / حمةمةد تاهري تؤفيق - ثَيشةوا فق مش 
3٥/

11. ليوا روكن / حةميد 
شاكر مةمحود - ثَيشةوا فق مش /41

12. ليوا روكن / عةبدولئةمري عةلوان حسني - ثَيشةواي 
هَيز/38

13. ليوا / ئةياد شةعبان رةمزي - ثَيشةوا فق مش /42
ثَيشةواي   - حةسةن  صاحل  قاسم   / روكن  عةميد   .14

هَيزي )جحفل الدفاع الوطين / ٥(
لةناو سوثادا كة  ز-  رَيزلَيناني هةظاالني رازطري حزب 
ناويان هاتووة بري )3000( سيَ  هةزار يان ثيَ  بةخشراوة 

لةطةَل كاتذمرييكي دةسيت كة وَينةي بةرَيزتي لةسةرة .
نهَيين  حمةمةد  خةيري  حممد  عةميد  هةظاَل   . يةكةم 
لة   . ) شعبةي شةرحبيلي سةربازي  ثَيشةوايةتي  ثارَيزي 

تيثي 2٩ . 
نهَيين   - حسني  لوفتة  عةلي   / عةميد  هةظاَل  دووهةم. 

ثارَيزي ثَيشةوايةتي )شعبة خالد العسكرية( )فق / 2(
حةمودي  صاحل  عةلي  روكن/  عةميد  هةظاَل  سَيهةم. 
بن  ثَيشةوايةتي )شعبة موسي  ثارَيزي  نهَيين  ئةلدوري - 

نصري العسكرية( )فق مش / 3٥(
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بةناوي خواي طةورةو بةخشندة 

زؤر نهَيين و كةسي 
فةرماندةي كةرتي هةولري 

مجوجوَلةكان 
ذمارة / 277/1

ريكةوتي : 1٩86/8/3 
بؤ يةكةكاني كةرت : ف . 24 د.ر.و 

كؤنرتؤَلكردني بؤميب بايلؤذي و كيمياوي 
نوسراوي وةزارةتي ناوخؤ زؤر نهَيين وكةسي 288 
زؤر  بةرطري  وةزارةتي  نوسراوي  و   1٩86/٥/18 لة 
طةيةنراية   1٩86/4/2٥ لة   1013٥ وكةسي  نهَيين 
 1٩86/٥/27 لة   136 مةشق  فةرمانطةي  بةرزترين 
تايبةتي  نوسينطةي  نوسراوة  ئةو  لةسربنةماي 
سةرؤكايةتي ئةركاني سوثا زؤرنهَيين و كةسي ٥801 
ليذنةي  نوسراوي  لةسةر  معطوف  وة   1٩86/6/2 لة 
تايبةمتةند كة توانايان هةية بةسةر ئاَلوطؤِري مادةي 
لة   2٩2 كةسي  و  نهَيين  زؤر  كيمياويدا  و  بايلؤذي 

. 1٩86/8/24

عةميد زيا ء عةبدولوةهاب عزةت.
فةرماندةي كةرتي هةولري 

بسم اهلل الرمحن الرحيم
سري للغاية وشخصي

آمر قاطع اربيل
احلركات

العدد / ح277/1
التاريخ 1٩86/8/3

اىل وحدات القاطع : ف 24 د.ر.و
السيطرة على قنابل البايولوجية الكيماوية

كتاب وزارة الداخلية السري للغاية والشخصي 288 
للغاية  السري  الدفاع  وزارة  وكتاب   1٩86/٥/18 يف 
والشخصي 1013٥ يف 1٩86/4/2٥ املبلغ بأعاله دائرة 
التدريب 136 يف 1٩86/٥/27 املثبت على اصل كتاب 
للغاية  السري  اخلاص  املكتب  اجليش  اركان  رئاسة 
والشخصي ٥801 يف 1٩86/٥/26 املبلغ بكتاب قيادة 
يف   1٥30 والشخصي  للغاية  السري  اخلاص  الفيلق 
املختصة  اللجنة  كتاب  على  واملعطوف   1٩86/6/2
والكيمائية  البايولوجية  املواد  تداول  على  املسيطرة 
السري للغاية والشخصي 22 يف 1٩86/6/23 واملبلغ 
الينا بكتاب قيادة قواة جحفل الدفاع الوطين / ٥ السري 

للغاية وشخصي 2٩2 يف 1٩86/8/24 .
املواد  لكافة  سنوي  نصف  جرد  اجراء  ننسب 
ان  على  بها  تتعامل  اليت  الوحدات  يف  عليها  املسيطر 
وبالسرعة   1٩86/8/6 يوم  قبل  اجلرد  قوائم  تصلها 

لطلبها من املراجع واعالمنا .

العميد ضياء عبد الوهاب عزت
آمر قاطع اربيل
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سولتان هاشم ئةمحةد لة رؤذي  7ي ئاياري سالي 1٩88 
مةجيدي  حسن  عةلي  بؤ  كة   1807 ذمارة  بروسكةي  بة 
كؤتايي  ضوار  ئةنفالي  ثرؤسةي  رايطةياند  هةواَلةكردووة 

هات دةقي بروسكةكة:
لة  بةجةرطةكامنان  ورةي جةنطاوةرة  بةخواو  )ثشتيوان   
فةيلةقي  ثَيشةوايةتي  لة  ثَيكهاتبوون  كة  عرياق  رؤلةكاني 
)النصر(  هَيزةكاني  ثَيشةوايةتي  لة  يةكةكاني  و  يةك 
ئيرباهيم،  ئةمحةد  خالد  ركن  عةميد  ثَيشةوايةتي  بة 
بة  يةك  نيشتماني  بةرطري  هَيزةكاني  ثَيشةوايةتي 
ثَيشةوايةتي عةميد ركن سةعد مشسةدين و ثَيشةوايةتي 
هَيزةكاني ثارَيزطاري نةوت بة ثَيشةوايةتي عةميد ركن بارق 
يةك  فةيلةقي  ناوضةيي  فةرماندةيي  ئةحلنتة،  حاج  عبدوال 
مةفرةزةكاني  تةها،  عةال حممد  ركن  عةميد  بةثَيشةوايةتي 
ئةنفالي  ثرؤسةي  لةجَيبةجَيكردني  سلَيماني  تةواري 
تَيكدةراني  كة  هات  كؤتاييان  هريشانةش  ئةو  ضواردا، 
ثَيشوو  ئةنفالي  ثرؤسةي  لة  ئةوةي  دواي  تَيدابوون و 
لَيي  ئةم شوَينانةو  بؤ  هةالتبوون  روخَيندراو  بارةطاكانيان 
كردة  هريشيان  قؤَلةوة   13 لة  كةرتةكامنان   . كؤببونةوة 
سةريان  و تَيكدةران و خيانةتكاران تَيكشكَيندران لةهةموو 
ضةمي  عةسكةر،  طؤثتةثةو  )سورقاوشان،  شوَينانة  ئةم 
شيوةجان،  طؤمةشني،  و  بؤَلقاميش  بؤطد،  كَليسةو  رةزان، 
طَلناغاج، شَيخ بزَيين، تةثةكوِرة، فةقيَ  مريزا، سَيطرتكان، 
شةوطريَِ( و تَيكداني تةواوي طوندةكان لة سنوري ئةنفالي 

ضواردا. بروانة ماَلثةري قسوي لدي صدام بةزماني عةرةبي.

تعالي  اهلل  »بعون  ونصها  الرابعة  األنفال  عملية  انتهاء 

وعزمية املقاتلني من ابناء العراق الغياري
االول  الفيلق  قائد  الركن سلطان هاشم امحد  اللواء  أعلن 
الي  املرسلة   1٩٨٨/٥/٧ بتاريخ   1٨٠٧ املرقمة  بالربقية 
ونصها  الرابعة  األنفال  عملية  انتهاء  اجمليد  حسن  علي 
»بعون اهلل تعالي وعزمية املقاتلني من ابناء العراق الغياري، 
متكنت قيادة الفيلق االول والوحدات امللحقة بها من قيادة 
قوات النصر بقيادة العميد الركن خالد امحد ابراهيم، وقيادة 
الركن علي امحد  العميد  بقيادة  القوات السادسة واالربعني 
حممد صاحل، وقيادة قوات جحفل الدفاع الوطين 1 بقيادة 
العميد الركن سعد مشس الدين، وقيادة محاية النفط بقيادة 
العميد الركن بارق عبدهلل احلاج حنطة، آمرية مواقع الفيلق 
طه،ومفارزطوارئ  حممد  عالء  الركن  العميد  بقيادة  االول 
متت  الرابعة.حيث  االنفال  عملية  تنفيذ  من  السليمانية 
بعد  اليها  هربوا  اليت  املخربني  وجتمعات  وجود  مهامجة 
تقدمت  السابقة،وقد  االنفال  عمليات  يف  مقراتهم  تدمري 
من:  كل  يف  اخلونة  وسحقت  اجتاها   1٣ من  باكثر  قطعاتنا 
)سورقاوشان، كوبتبه وعسكر، مجي ريزان، )سورقاوشان، 
كةورةدي،  بوكد،  كليسه،  ريزان،  مجي  وعسكر،  كوبتبه 
بزيين،  شيخ  كنداغاج،  شيوةجان،  كومشني،  بولقاميش، 
فقي مريزا، وته به كوره، سي كردكان، وشوكري( وحيث مت 
قتل عدد منهم والقاء اقبض علي اعداد اخري، ومت االستيالء 
واملواد  واملعدات  واآلليات  االسلحة  من  كبرية  اعداد  علي 
خارج  من  اسيادهم  بها  زودهم  اليت  والطبية  الغذائية، 
وتهديم  والوديان  الغابات  لتفتيش  اجلاد  والعمل  احلدود، 
علي  واحلمدهلل  الرابعة..  االنفال  عمليات  عموم  يف  القري 

نصره انه نعم املولي ونعم النصري«.

هَيشةكاني ئةنفالي ضوار لة 13 قؤَلةوةكراون 
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سةرةتاي  ساتةكانى  ضركة  لة  و  خؤر  هةالتنى  طةَل  لة 
خةَلكى  كة  كاتَيكدا  لة  دا   1٩88 ئادارى   16 ِرؤذى 
دةكرد  نوَى  ِرؤذَيكى  لة  ثَيشوازيان  هةَلةجبة  ئاشتيخوازى 
و بةرةو كارةكانيان دةضوون, خوَينكاران بة دَلَيكى خؤش 
دةضوون  خوَيندنطا  ِرووةو  بةخشةوة  مذدة  ِروويةكى  و 
دةبينى  ثرشنطدارةوة  داهاتوويةكى  بة  خةونيان  و 
ئةوثؤلة ضؤلةكة جوانانةدا  ثَيشوازى  لة  ومامؤستاكانيش 
نيشتيمانيان  خؤشةويستى  و  زانست  و  ِرةوشت  تا  بوون 
فريبكةن و جوتيارانيش بةرةو زةوَى و كَيَلطة و ِرةزةكانيان 
فريبنب  خاكةوة  لة  تازة  خؤشةويستى  وانةى  تا  دةضوون 
تا  نوَيدابوون  ِرؤذَيكى  ضاوةِروانى  لة  فةرمانبةرانيش  و 
خزمةتى خةَلك و شار بكةن و كاسبكار و خةَلكى بازاِريش 
سةرطةرمى بذَيوي ثةيداكردنبوون و بولبول و باَلندةكانيش 
كاتةدا  لةو  ئازادى,  و  ذيان  ئاوازى  لة  كردبوو  ثَر  شاريان 
بوو كوندةثةثوى ثري سةرقاَل داِرشتنى ثلنى ضؤنَيتى لة 
كة  بوو  ئاشتيخوازةدا  خةَلكة  ئةو  خةونةكانى  بردنى  بار 
لة  تاوانبارة  ئةم  ببات.  ناويان  لة  ِريشةوة  و  ِرةط  لة  ضؤن 
ماوةيةكى كةمدا فةرمانى بة سةر بَيضووة طورط ئاساكانيدا 
كة  بوو  نةطريس  كيميايى  عةل  لةوانة  يةكَيك  كة  كرد 
ثِر  كؤثتةرى  بة  تاوانبارةش  ئةم  طازبارانبكةن  هةَلةجبة 
داباراندو  شارةكةدا  بةسةر  خؤى  ِرقى  طازةوة  ذةهرو  لة 
هريوشيمايةكى ترى بؤ مَيذوو خوَلقاند ولة ضةند خولةكَيكدا 
زياتر لة ثَينج هةزار ثةثولةى بة طازى كيميايى خنكاند و 
بَي بةزةييانةهةزارانيشى َل برينداركردن بَى هةست بة ئازار 
و مرؤظـبوونى خؤى بكات و هيض جياوازيةكى لة نَيوان ثري 
و طةجندا نةكرد و واى َل كردن خونضةى خةونةكانيان بؤ 

هةتاهةتاية نةثشكوَيت ونوقمى مةرطى كردن. 

ئةو كة نة بِرواى بة خودا و ثَيغةمبةر هةبوو و نة ِرَيزى 
خةَلكة  كؤمةَلة  ئةم  ِروحى  دةطرت  مرؤظايةتى  ياساكانى 
دةرطاى  و  ئامسان  طةياندة  ستةملَيكراوةى  تاوانة  بَي 
ئامسانةكانيان بؤ واالكراو لةذَير سَيبةرى عةرشى خودادا 
كِرنؤشى سوثاسطوزاريان بؤ خودا برد كة ثلةى شةهيديى 
كرد  خودا  لة  داويان  كِرنؤشربدنةدا  لةو  و  بةخشني  ثَي 
طةورةش  خواى  بكاتةوة,  بؤ  ستةمكاران  لة  تؤَلةيان  كة 
دةفةرموَيت: ]ان ربك لباملرصاد [ هةر بؤيةش ثةروةردطار 
طةورةترين و بة هَيزترين هَيزى جيهانى بةسةردا زاَلكردن 
بة  بردن  تؤزى  و  كردن  تةفروتوناى  شَيوة  خراثرتين  بة  و 
مَيذووى  و  موسَلمانان  و  خؤى  نةفرةتى  بةر  و  ئامساندا 
خسنت . هةَلةجبةش نازناوى شارى شةهيدانى لة مَيذوودا 
ثَي بةخشراو بوو بة دةستة خوشكى هريوشيماوناكازاكى 
ذاثؤنى . بةم شَيوةيةش دَلنيا دةبني كة ستةم و داطريكارى 
هةرطيز بةردةوام نابَيت و هةر ِرؤذَيك دَيت دةنطى حةق و 
ناَلةى دايكى شةهيدان  و  ئاه  و  دادثةروةرى سةردةكةوَي 
هةموو  دادوةرى  باالترين  الى  بطاتة  لَيكراوان  ستةم  و 

جيهانيان و خراثة كارانيش بة سزاى خؤيان بطةن.

هةَلةجبة، لة بيةوةرى نووسةرَيكدا

نووسةرَيكء دوو بابةت

مامؤستا عةل حمةمةد وةل عةل / خورماتوو

)1(
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جةالل حممد حسني يةكَيكة لة مامؤستا منوونةيى وضاالكةكانى 
قوتاخبانةكةمان لة زؤر بواردا، لة ضاالكيةكانى قوتاخبانةكةماندا 
لة يادةكانى ئةنفال ِرةشدا، كة هةَلدةسني بة ضةند ضاالكييةك، 
هةموومان  لة  زؤر  زؤر  ناوبراو  مامؤستاى  كة  دةكرد  تَيبينيم 
كة   . دةردةكةوت  غةمبارتر  هةمووان  لة  وزياتر  دةبوو  دَلتةنطرت 
غةمبارين  و  دَلتةنط  هةموومان  ئَيمة  طيان  مامؤستا  ثرسى  لَيم 
لةم يادة ِرةشةدا ، بةالم وةك دةتبينم  تؤ لة سيماتة زياتر غةمبار 
ئَيمة  هةبَيت  تايبةت  شتَيكى  ناخدا  لة  بَلَى  وةك   ، دَلتةنطى  و 

نةيزانني !؟ 
لة والمدا مامؤستا جةالل وتى : برينَيكى زؤر قوَل لة دملدا هةية 
و ساالنة نوَي دةبَيتةوة هةرطيز سارَيذ نابَيت بة تايبةتى لة يادى 
هةرضةند  دةكةم  لَيبوردن  داواى  طيان  مامؤستا  ومت   . ئةنفالدا 
برينة  برينةكانت نوَي دةكةمةوة بةالم حةز دةكةم هؤكارى ئةو 
والمدا  لة  فرمَيسكةوة  لة  ثِر  ضاوَيكى  بة  جةالل  بزامن.مامؤستا 
زؤر   و منيش  ِراوةستا  ئيرت  و  و كؤرثةكانى  : خوشكةكةم  وتى 
غةمباربووم كة بةو حاَلةتة مامؤستام بينى ، جارَيكى تر  مامؤستا 
جةالل هاتة ئاخاوتن و وتى : كاتَيك ئةنفالكراوةكانى ناوضةى 
ثياوان  لة  ومنداَلةكانيان  ئافرةت  كاتَيك  تايبةتى  بة  و  داوودة 
جيا كردبووةوة و لة ) مركز شباب ( ةكةى خورماتوو دةستيان 
ناِرةحتدا  زؤر  بارودؤخَيكى  لة  ِرؤذ  ضةندةها  طريابوو  بة سةردا 
بوون و ئَيمةى كةسوكارى ئةنفاليش لة ضاوةِروانى ئةوةدا بووين 
ِرؤذَيكى ِرةشدا لة ساَل  لة  ، بؤية  بزانني ضييان بة سةردا دَيت 
هَينا  ئؤتؤمبَيلَيكيان  ضةند  طؤِربةطؤِر  ِرذَيى  ثياوةكانى   1988
بؤ تكريت  بةستةزمانانة  منداَلة  و  ئافرةت  ئةو  بؤ طواستنةوةى 
، لةو كاتةى كة ئافرةتةكانيان بةرةو ئؤتومبَيلةكان دةبرد ضةند 
كةسَيكى ضاو نةترسى شارى خورماتوو زؤر جوامريانة هةستان 
و  بوونةوة  ِرذَيم  ثياوانى  ِرووى  بة  ِروو  و  خؤيان  دةورى  بة 
 ، جةالدانة  ئةو  دةستى  لة  بكةن  ِرزطار  كةس  ضةندةها  توانيان 
لةو كاتةدا بارودؤخةكة زؤر ئاَلؤز بوو . لةو كاتةدا منيش توانيم 
ترم  خوشكَيكى  و  مامم  منداَلةكانى  و  خوشكةكةم  منداَلةكانى 
ئةنفال  خوشكة  نةمتوانى  داخةوة  بة  زؤر  بةالم   ، بكةم  ِرزطار 
ِرزطار  ناتوانرا  كة  تردا  ئةوانى  طةَل  لة  و  بكةم  ِرزطار  كراوةكةم 
بة  بكرَين بَي سةروشوَين كران و ئةو ساتةيم قةت بريناضى كة 
وةكو  تائَيستا  و  بردنيان  ئةو جةالدانة  بينيم ضؤن  ضاوى خؤم 

هةزارةها خةَلكى تر بَي سةروشوَينة، مامؤستا جةالل بة دَلَيكي 
ثِر لة حةسرةت و ئازارةوة وتى : ئيرت ضؤن غةمبار نةمب و هةمو 
ئةو  ئةكةم  هةست  وا  دةكةينةوة  ِرةش  ئةنفال  يادى  كة  ساَلَيك 
ضركة ساتةية كة خوشكةكةم و هةمو ئةو خةَلكةيان تَيدا ئةنفال 

كران لة اليةن ثياوانى ِرذَيةوة و برينةكامن دةكولَيتةوة.
كةسوكار  دلريى  و  ئازا  مامؤستاى  ئةمةية منوونةى  ِراستى  بة 
ثياوانى  ِرووبةِرووى  ِرةشةدا  ِرؤذة  لةو  ضؤن  و  ئةنفالكراو 
ضةند  و  خوشكةكةى  منداالنى  توانيوويةتى  و  بووةتةوة  ِرذَيم 
منداَليكى تر ِرزطاربكات و ئَيستا ئةو منداالنة هةموويان طةورة 
بوون ولة ذياندا ماون و لة ضاوةِروانى كةسوكارياندا هةناسةى 
قووَل هةَلدةكَيشن ويةك لةو مناالنة بة ناوى ) ئارام ِرةزا شكور (

ة كة لةو كاتةدا تةمةنى ضوار ساَل بووة وئَيستا طةجنَيكى تةمةن 
سى ساَلة و خَيزاندارة .

ِرَيطاى  شةهيدانى  سةرجةم  ثاكى  طيانى  لة  سَلو  هةزارةها 
شةهيدانى  تايبةتى  بة  و  كوردوكوردستان  خوازى  ِرزطارى 
ئةنفال  ئةجنامدةرانى  بؤ  شةرمةزارى  و  مردن   ، بةدناو  ئةنفال 
و دوذمنانى كوردوكوردستان و دوذمنانى خوشى مرؤظايةتى ، 
سةربةرزى بؤ دؤستانى ذيان و مرؤظايةتى و بةردةوام بَيت ذيانى 

ئازادى و سةربةستى.  
 ( قوتاخبانةى  بةرَيوةبةرى  عةل  مامؤستا  خوارةوة  وَينةى  لةم 
ضةثكة  بة  بابةتةكة  نووسةرى  و  لة خورماتوو  كوِران   ) االمانى 
خةالتى  شةهيدان  خوَينى  بؤ  هَيمايةك  وةك  سوور  طوَلَيكى 
مامؤستا جةالل دةكات لة كاتى يادكردنةوةى ئةنفال ِرةشدا بؤ 
ئةو ِروَلة جوامريانةى لة كاتى ِرزطاركردنى ئةنفالكراوةكاندا ثَي 

هةستاوة . 

بؤضى مامؤستا جةلل زياتر غةمبار بوو لة يادى ئةنفالدا؟
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كؤنفرانسي  سَيهةمني  لة   2011 ساَلي  نيساني  18ي  لة 
لة  و  كةالر  شارةكاني  لة  دواتريش  و  بةكؤمةَلةكاندا  طؤِرة 
دةربارةي  تويذينةوةيةكةم  جار  سَي  لة  زياد  سَليماني 
طؤِرة  ناو  )ئةوانةي  ئةنفال  كؤمةَلكوذي  رزطاربواني 
لةو  دوو  لة  كةمةوة  بةالي  ئةجنامدا،  بةكؤمةَلةكان( 
كؤنفرانسانةدا وةزيري كاروباري شةهيدان و ئةنفالكراوان 
ئامادة  كوردستان  و  عرياق  ثةرلةمانتاري   10 نزيكةي  و 
لةسةر  كرد  ثَيداطريم  بةِروني  زؤر  هةرسَيكياندا  لة  بوون، 
كارَيك  دورخبرَينةوةو  ضةك  لة  دةبَيت  كةسانة  ئةم  ئةوةي 
نابَيت  دةستةبةركرابَيت،  ذيانيان  سةالمةتي  تيايدا  بكةن 
ضةكيان بةدةستةوة بَيت، ئةمة لةكاتَيكدا بوو، كة سَي لةو 
دةربازبوانة لة ريزةكاني ثَيشمةرطة و ئاسايشدا دامةزرابوون 
لةبري  راسثاردانة  ثَيشنيارو  ئةم  دةكرد.  كاريان  بةفةرمي 
ئةوةي هةَلوةستةي ئينساني بةوةزيروثةرلةمانتاران بكات 

دردؤنط وتورةي كردبوون . 
  ئةوةي تيشكم دةخستة سةري و لةسةري دةوةستام، هيض 
دةسةالتداراني  و  لةكاربةدةستان  نةبوو  ثلر  ئيستفزازو 
بَيئاطاييةي  لةو  بوو  بةئاطاهَينانةوةيان  بةَلكو  هةرَيم، 
مةبةستةكةم  بوو،  ومافةكانيان  بةئةنفالكراوان  دةرهةق 
لةو  بوو،  هةرَيم  روخساري  سرينةوةي  بوو  وئاشكرا  ِرون 

كةمتةرخةميةي تيايدا دةذيا.
راسثاردةكاني توَيذينةوةكة ئةمة بوو )هةَلةيةكي كوشندةية 
"ضةك"يان  دةربازبوانة  لةم  مرؤظانة  لةم  هةريةك  ئةطةر 
لةعةرةب  ثِرة  دةذين  لةهةرَيَيكدا  ضونكة  بَي،  بةدةستةوة 
كؤمةَلكوذييةكاندا  لةكاتي  ئةفسةرانةي  ئةو  هاوزماني 
"ارمي"  دةيانطووت  دةكردو  بةجةالدةكان  فةرمانيان 
لةو  روخساري  و  بيين  عةربَيكيان  هاتوو  ئةطةر  بيتةقينة 
بوو  ئةو جةالدانة  نةغمةي  هةمان  دةنطيان  جاالدانة ضوو، 
ساتَيكدا  لةضركة  و  برييان  هَينايةوة  كؤمةَلكوذي  تاواني 
تاوانةكةو  ضركةساتي  كؤمةلكوذي  ديةني  بؤ  طةرانةوة 
بَلني  ثَيم  تاوانَيكيان ئةجنامدا!  و  لةشانداطرت  ضةكةكةيان 
ئةوةندة  حكومةت  بؤ  باشة  تاوانبارة؟  كَي  حاَلةتةدا  لةو 
تريان  ثيشةيةكي  ضةكداري  كاري  لةبري  طرانة  كارَيكي 

ثَيبدات؟ ( لة يةكَيك لة مسينارةكاندا ئةمةم دوبارةكردةوة 
لَيوي  ئةوةي  لةبري  يةكَييت  ثةرلةمانتارةكاني  كةضي 
هةرلةناو  و  تورةبوون  بطةزن،  كةمتةرخةمية  لةو  خؤيان 
هؤَلي سيمينارةكةوة تةلةفؤنيان بؤ سةرؤكي ثةرلةمان كرد 
بوو وةك بَلَيي راسيت نةوترابَيت و ستةميان لَيكرابَي. بؤية 
ثةرلةمان  سةرؤكي  كةسبةي  ئاطاداريانكردين  لةوَي  هةر 
ومن(  )دةربازبوان  ئَيمة  ..هةرضةندة  دةكات  ضاوةِروانتان 

ضوينة الي بةالم ضونةكةمشان هةر بَيسود بوو.
بةداخةوة ثَيشبينيةكةم هاتة دي نةك عةرةب زمانَيك بةَلكو 
لةروداوَيكي  ئةنفال  كةسوكاري  دوو  و  زمان  كورد  دوو 
ثَيبطرين  ثَيشي  دةمانتواني  ئةوةي  كوذران،  نةخوازراودا 
ئةنفاملان  تاقانةيةكي  هةر  نةك  فيشةكَيك  بة  نةمانكرد.. 
لةدةست ضوو، بةَلكو  هةرضي سةرمايةي رةمزي نةتةوةيية 
بةقورباني  بوو  ثَيكردن  بةرهةرةشةوسوكايةتي  كةوتة 

بَيباكي دةسةالتداراني ئةم هةرَية. 
وكارة  بطرن  طةمذة  لةزؤر  طوَي  توانيان  وةزيرةكان 
كرضوكاَلةكانيان جَيبةجَي بكةن و ساماني طشيت بةهةدةر 
بدةن، بةالم نةيانتواني بؤيةكجار طوَي لة راسثاردانة بطرن 
و ضةك لة تاقانةكاني ئةنفال ودةربازبووةكاني كؤمةلكوذي 

ئةنفال بستَيننةوة . 
بؤ  ئةجنامدابوو  دةربازبووةكامن  بؤ  توَيذينةوةيةي  جطةلةو 
تاقانةكاني ئةنفاليش بةهةمان شيوة : كةراسثاردةكان بةم 

ئةوةي نةدةبوو ِروبدا رويدا
عومةر حمةمةد 
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شيوةي خوارةوة بوون: 

مافةكانيان: 
فةرمانطةكاني  ودةزطاو  لةناودام  ئةنفال  تاقانةكاني      .1
تايبةت  ثَيشوازي  و  لَيبطريَيت  تايبةتيان  رَيزي  حكومةت 
بكرَين. ئةويش بة هؤي دروستكردني ثَيناسةيةكي تايبةت 
كة لةاليةن وةزارةتي كاروباري شةهيدان وئةنفالكراوانةوة 
بؤيان  ئةنفالة  دةربازبوي  تاقة  كة  ساغكردنةوةي  دواي 

دروست دةكرَيت.

    دورخبرَينةوة لةكاري ضةكداري و هةركارَيكي مةترسيدار، 
تةنانةت ئةطةر ئةو كارة زؤر طرنط وثريؤزيش بَيت بؤمنونة 
ثَيشمةرطايةتي  لة  وةزيرانةوة  ئةجنومةني  لة  بريارَيك  بة 
قةدةغة  ئاسايشدا  و  ثؤليس  ريزةكاني  لة  ودامةزراندنيان 
جةنط  بةرةكاني  نةبرَينة  هةبن  لةوَيشدا  ئةطةر  بكرَيت. 

وئةركي كارطريَِييان ثَيبدرَيت.

جوانرتة  بؤمنونة  ثَيبدرَيت  تريان  كاري  لةبةرامبةردا   .3
بَيت  )ثَيشمةرطة  ئةوةي  لةبري  ئةنفال  تاقانةيةكي 
ومانةوةي  ذيانيان  بؤ سةالمةتي  ئةمةش  بَيت(  باخةوانَيك 
حاَلةتانة  ئةم  )منونةي  خانةوادانةية.  ئةو  رةضةَلةكي 
لةتاواني هؤَلؤكؤستدا بةجمؤرة مامةَلةيان لةتةكدا كردون، 
دةربازبوبَيت  كةسَيكي  تاقة  لةخانةوادةيةك  هةركةسَيك 

بةدةر لةياساي باوي هاوسةرطريي دةوَلةت برطةيةكي تري 
ئةو  كردني  هاوكاري  بةمةبةسيت  دانابون،  بؤ  ياسايييان 
بؤ  ئةمةش  بكةن  دوهةم  هاوسةرطريي  ئةوةي  بؤ  ثياوانة، 

ئةوة بو ثارَيزطاري لة مانةوةي رةضةَلةكيان بكةن.

ئةركةكانيان:

تاقةنةكانيش ئةركي سةرشانيانة رَيز لةو ئيمتيازانة بطرن 
كة كؤمةَلطاو حكومةت و رَيكخراوةكان ثيان دةبةخشن. 

و  بةكاربهَينن  ناشياو  كاري  بؤ  ثَيناسةية  ئةو  نابَيت    -1
زيان بةبةرذةوةندي طشيت و ئابرومةندي ماف و ئيمتيازي 

تاقانةكاني تر بطةيةنن

لةبنةماَلةكانيان  كةسيان  زؤرترين  ئةوةي  بةهؤي  نابَيت   2
خؤيان  بَيت  دروست  لةال  هةستةيان  ئةو  لةدةستداوة 
هاوالتَييت  و  نةتةوةيي  و  نيشتماني  لةبةرثرسيارَييت 

خؤيان بدزنةوة.
تَيبيين: 

ئةم  دةربازبووةكان  ئامادةبووني  بة  ديدارَيكدا  لة 
راسثاردةيةم بة جَيطري سةرؤكي حكومةتيش ووت، بةالم 
لةوالتَيكد كة مرؤظ لةهةموو شتَيك بَيبايةخ تر بَيت قسة ض 

بايةخَيكي بؤ دةمَينَيتةوة.

دەبوو گەرمیان لە دوای ڕاپەڕینی ئازاری ساڵی 1991 وە ببوایەتە پایتەختی ئاشتی.. 
ئازاریان چەشتووەو  ئەنفالدا  رۆژگاری  لە  مرۆڤانەی  ئەو  هەموو  بۆ  گەرم  ئامێزێکی 
شکۆیان شکاوە، دەبوو نەک هەر مافی مرۆڤ بەڵکو مافی باڵندەو ئاژەالن و مافی 
گەرمیان  ئەفسوس  وەلی  ئاستیدابوایە،  بەرزترین  لە  لەگەرمیان  درختەکان  و  گوڵ 
نەک هەر بێدەنگە لەو پێشێلکارییانەی دەرهەق بە مرۆڤ و باڵندەو ژینگە دەکرێن، 
بەڵکو خۆی عەیبدارە بە تیرۆر کردنی کاوە گەرمیانی و عەیبدارە بە بەراوچییەکانی، 
خۆیان  ئەنفالکراوەکان  ئەوەیە  عەیبتر  هەمووی  لە  ئەنفال  تاقانەکانی  کوشتنی  بە 
یەکتری بکوژن.. ئەفسوس بۆ ئەو هەموو ناشرینییە .. ئەگەر الوان و رۆشنبیرانی 
گەرمیان بەخۆ نەکەون لە ئایندەدا گەرمیان دەبێتە وێنەیەکی ناشرین. تکایە فریا 
بکەون و شکۆو جوانییەکان لە ئامێز بگرنەوە ئەگەر شکۆی مرۆڤ و شەهیدەکان و 

ئەنفاکراوەکانتان بەالوە گرنگە.. ڕێز لە ژیان و مرۆڤ و باڵندەو ئاژەڵەکان بگرن.
ئەگەر دەتانەوێ تاقانەکانی ئەنفالتان رووسور بن و )حەمە نوری (ەکانتان )ئاسۆ(
)تەیمور(ەکانتان  بەجەالدو  ببن  قوربانیەکانتان  رێگەمەدەن  پاریزراوبن،  کانتان 

تاوانبارو ئابروشکاوی مێژوو بن.

حەیف بۆ گەرمیان

گوتم  پێیان  راگەیاندن  کەناڵێکی  لە 
زەمان  و  بەئامان  روناکبیرەکان  لە  یەکێک 
قایلمان کردووە هەتا دەقەی بە 100 دۆالر 
 )5( بۆکردووین.  ئەنفال  دەربارەی  قسەی 
دەقە بە500 دۆالر قسەی بۆکردبوون! ئەگەر 
هەتا ئێرە بۆتۆ ئازار بەخشبێت لەوە ئازار 
بەخشتر ئەوەیە کابرا نە روناکبیرەو نە هیچ 
ئەوە  بەڵکو  دەزانێ..  ئەنفالەوە  لەبارەی 

مێگەلی کەڕو کوندە پێی دەڵێن روناکبیر.

ئەتک کردنی رۆشنبیر

ئەنفالستان بۆ فرۆشتن نییە
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سةرضَل  كؤضكردوو  خانةوادةي  بؤ  سةرةخؤشي  ذمارةيةدا  لةم  زؤرةوة  ثةذارةيةكي  و  بةداخ 
خوَينةرَيكي  ئةنفالستانةوة  ساَلنامةى  طؤظاري  7ي  لةذمارة  كؤضكردوو  دةنوسني..  عةبدولكةريم 
لةِروداوَيكي  ئَيوارةي رؤذي هةيين 2013/8/30  ئةفسوس  بوو  ئةم ساَلنامةية  بةردةوامء هاوكارى 
هاتووضؤدا لةسةر ِرَيطاي كةالر – دةربةندخيان طيانى لةدةستداو بووة قوربانييةكى ترى ريطاوبانى 
خراثء سةرثَيضى ياساى هاتؤضؤ. سةرضَل عةبدلكةريم ئةفسةرى ليواي 8ي ثاسةواني سنور بوو 

بةثلةى نةقيب لةو روداوة دَلتةزَينةدا لةطةَل 4 كةسي ديكة طيانيان لةدةستدا.

بةدةم ضاوةروانيةوة كؤضى دوايى كرد
حممد حسني، خةَلكي طوندي توكن لة ريكةوتي 2013/11/22 كؤضي دوايي كرد. 

 ئةو ثياوة ساآلنَيكي زؤري لةضاوةرواني كورو كضة ئةنفالكراوةكانيدا بةسةر برد. لةبةر ئةوةي جطة 
لة هاوسةرة ئةنفالكراوةكةي باوكي حةوت كورو كضي ئةنفالكراويش بوو.

 شاياني باسة طوندي توكن لةثةالماري ئةنفالي سَيي طةرمياندا 364 كةسيان ئةنفالكراوة.

2013/12/10 بةجةَلتةى ميشك كؤضى دووايي كرد. مامؤستا سوهةيلة  ئةفسوس جوانةمةرط خاتوو )سوهةيلة ياسني( لة رؤذى 
يةكَيك بوو لة كؤمةككارة هةميشةييةكانى طؤظارى ئةنفالستان و هةمو ساَلَيك ثَيش دةرضوونى ناوى ئةو لة ليستى كؤمةككارانى 
لة دةستةى  براشي كة  ئةرسةالني  ئةو مامؤستا  لةدواي كؤضي  نةبرد  بةداخةوة زؤري  ئةنفالستان.  بازياندا دةطةيشتة ساَلنامةى 

هاوكاراني طؤظارةكةمان بوو، لة 2014/11/2٩ ماَلئاويي لَيكردينء ضووة ريزي ئةنداماني شانازي طؤظارةكةمانةوة.
ئَيمة بةناوى ستافى ئةنفالستانء هاوكارانييةوة ثرسةو سةرةخؤشى لةخؤمانء هاوِرَييانء خانةوادةكةيان دةكةين.

ئةرسةلن ياسني  سوهةيلة ياسني 

كؤضي ئازيزان

عةلي ستار ئةمحةد لة دايكبووى ساَلي 1٩83 ى طوندى ضوارشاخة.
ئةنفالكراوة  نيسانى ساَلي 1٩88  لة  توكن.  بؤ طوندي  ماَليان طواستويةتيةوة  ئةنفال  لةتاوانى  بةر 
ماوةي 6مانطى لة زيندانةكانى تؤثزاواو دوبز دةستبة سةر بووة، دواتر لةطةَل ئةو ذنء منداآلنة كة 

لة نَيوانياندا دايكى و 7خوشكى و 3 براى تَيدا بوون ئازاد كران.
 هةر لةثةالمارى ئةنفال باوكى و خوشكَيكيشي بةناوي حسيبة طريانء ئيرت جارَيكى تر نةطةرانةوة 

بؤ نيشتمان.
لةطةَل كؤرثةكةي  قةواَلي  لة طوندي  هاتوو ضؤ  ِروداوي  بة  لة 2013/7/3  عةلي ستارى كؤضكردوو 

خؤيدا بةناوي )شادان( كة تةمةنى تةنها شةش مانط بوو، طيانيان لة دةستدا. 
بةناوى ستافى طؤظارى ئةنفالستانةوة ثرسةو سةرةخؤشى خؤمان ئاراستةى كةسوكارى دةكةين.
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ماَلئاوا هونةرمةندي مةزن
ئێوارەی 29ی ئایاری 2013 سینەماكاری كورد تەهای كەریمی بە 

روداوی هاتوچۆ كۆچی دوایی كرد. 
رۆژهەاڵتی  بانەی  شاری  دانیشتووی  كوردێكی  كەریمی  تەهای 
تاران،  زانكۆی  لە  بوو  سینەما  كۆلیژی  دەرچووی  بوو،  كوردستان 
ماوەی چەندسالێك بوو لە باشوری كوردستان سەرقاڵی كاری هونەری 
بوو، خاوەنی دوو فیلمی گرنگ بوو دەربارەی تاوانی ئەنفال بەداخەوە 

بەروداوی ئۆتۆمبیل گیانی لەدەستدا.
ساڵنامەی  هاوكارانی  سەرنوسەرو  بەناوی  ژمارەیەدا  لەم 
هونەرمەندی  ئاراستەی  خۆمان  سەرەخۆشی  پرسەو  ئەنفالستانەوە 

كۆچكردوو تەهای كەریمی رادەگەیەنین.

)گۆڤاری ئەنفالستان(

ثرسةو سةرةخؤشي
بە ناوی خۆمان و خانەوادەكانمانەوە نیگەرانی و پرسەو سەرەخۆشی 
لە خانەوادەو كەسوكار و هاورێیانی هونەرمەندی سینەماكارو سەرجەم 
ناوەختی  مەرگی  لەراستیدا  ڕادەگەیەنین،  كوردستان  خەڵكی 
هونەرمەند تەهای كەریمی بەر لە هەموو كەس كۆستێكی گەورەیە بۆ 
ئێمە، چونكە لەماوەی 25 ساڵی رابوردوودا هونەرمەند تەهای كەریمی 
ئاوری  مەیدان و  هاتووەتە  سینەمادا  بواری  لە  كە  بووە  كەس  تاكە 
مردنی  راستە  داوەتەوە  ئەنفال  كۆمەڵكوژی  دەربازبووی  ئێمەی  لە 
ئەو هونەرمەندە زەرەرێكی گەورەیە لەگەلی كوردوهونەری سینەمای 

كوردی كەوت، بەاڵم زەرەرێكی گەورەش بوو لە ئێمەكەوت. 
لەماوەی كاركردنماندا لە )فیلمی هەزارویەك سێو( زیاتر لە رۆڵی 
هونەرمەندێكی  كە  زانیمان  میانەیەشدا  تێگەیشتین  وهەرلەو  سنەما 
بەرلەوەی  بەوەی  بووین  دڵخۆش  ناسیوە،  گەورەوبەئەزمونمان 
جارێك  كە  بەجێبهێلین  بكەین ودنیا  لەژیان  یەكجاری  ماڵئاوایی 
كۆمەڵكوژی  لەسەر  دان  شایەتی  بۆ  ناگۆڕەوەوقەدەر  براینە  تیایدا 
نەتەوەكەمان بەزیندوویی هێشتینیەوە، هەربۆیەش بوینە كارەكتەری 
فیلمی )هەزارو یەك سێو( هەتا لەرێگەی سەلیقەی هونەرمەند تەهای 
ولەرێگەی  ئەنفالستان  گۆفاری  سەرنوسەری  شارەزایی  كەریمیو 
لە  ئیمە  بلێین  بەدنیا  وجیهانەوە  كوردستان  سینەماكانی  شاشەی 
دۆزەخێكی  چ  كورد  دەزانین  ئێمە  گەراوینەتەوەو  ئەنفال  دۆزەخی 
بۆداخرابوو؟. مەخابن خۆشی تەواوبوونی فیلمەكەمان زۆری نەكێشا 
كە  بەداخەوەین  بەشین  لێكردین  دەرهێنەر خۆشی  برای  كە مەرگی 
مەرگی ئەو پێش مەرگی ئێمە كەوت و لەرێ و رەسمی ناردنەوەوەو 

پرسەكەیدا بەشداربووین.

جارێكی تر نیگەرانی و دڵتەنگی خۆمان بۆ هەمووالیەك رادەگەیەنین و 
تەهای  هونەرمەند  هاورێیانی  كەسوكارو  پرسەی  خەم و  بەشداری 

كەریمین. 
1.حاجی فەرەج محمدعەزیز...... دەربازبووی كۆمەڵكوژی رومادی 
2. عوزێر محمد وەهاب )عوزیر(... دەربازبووی كۆمەڵكوژی رومادی
3. واحید حەمەسەعید عەبدول..... دەربازبووی كۆمەڵكوژی رومادی
4. رەمەزان عەلی سلێمان.......... دەربازبووی كۆمەڵكوژی رومادی

5. هاشم محمد رەشید...... دەربازبووی كۆمەڵكوژی گوندی كورێمێ  
6. عەبدلقهار خلیل......... دەربازبووی كۆمەڵكوژی گوندی كورێمێ  
7. ئەبابكر عەلی سەعید..... دەربازبووی كۆمەڵكوژی گوندی كورێمێ 
8. عەبدالكەریم نایف حسن.. دەربازبووی كۆمەڵكوژی گوندی كورێمێ  
9. صدقی عبدالقادر فتاح... دەربازبووی كۆمەڵكوژی گوندی كورێمێ  

ماَلئاوا هونةرمةندى مةزن 

 بة ناوى خؤمانء خةَلكى طوندى طلَيسةوة ثرسةو سةرةخؤشى 
ئةنفالستان  سةرنوسةرى  طؤظارى  حممةد  عومةر  بةرَيز  لة  لة 

وكةسوكارى هونةرمةندى سينةماكارتةهاى كةريى دةكةين .
طورجك  هةوالَيكى  كةريى  تةهاى  هونةرمةند  دوايى  كؤضى 

برو كؤستَيكى طةورةية بؤ ئَيمة.  
1- جنم حممد رةزا 

2- حاكم صاحل كلَيسةيى 
3- مةالباقى 

4- عارف كةريم كليسةيى 
5- مةال عومسان 

6- مةال جةمال كلَيسةيى.

ثرسةو سةرةخؤشى طوندي كلَيسة
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ثاش ئةوةي هةردوو دةربازبووي كؤمةَلكوذي ئةنفال )عوزَير 
سةرداني  ئةمريكاوة  يةكطرتووةكاني  والتة  لة  فةرةج(  و 
كوردستانيان كردةوة، سةنتةري مارطريَيت و طؤظاري ئةنفالستان 
ثَيشوازييةكي رَيزلَيناني بؤ دةربازبوان سازكرد، بة ئامادة بووني 
120 كةسايةتي سياسي و روناكبريو رَيكخراوةكاني تايبةت بة 
دؤسَيي ئةنفال و وةزيري كاروباري شةهيدان و ئةنفالكراوان و 
12 ثةرلةمانتار لة فراكسيونة جياوازةكان و كةسايةتي يةكةمي 

حزبةكان .

 لةميانةي ثَيشوازييةكةدا توَيذينةوةيةكي طرنطي سةرنوسةري 
زياترة  ساَل  ضوار  كرا،  بووان  ئامادة  ثَيشكةش  ئةنفالستان 
ساَلنامةي ئةنفالستان وناوةندي ضاك ثرؤذةي رَيزلَينان لة )13( 
بةوةزارةتي  ثَيشكةش  كؤمةَليان  بة  طؤري  دةربازبووي  كةسي 
كوردستان  ثةرلةماني  و  ئةنفالكراوان  شةهيدان و  كاروباري 
كورتةيةك  ثرؤذةكةو  ساَلنامةيةدا  ئةم  ذمارة)8(  لة  كردووة، 
 )٩( ذمارة  لة  خراوةتةروو،  دةربازبوونيان  ضؤنَييت  ذيان و  لة 
ئاراستةي  ئةنفالستان  ناوةندي ضاك و  رةخنةي  تر  جارَيكي  دا 
وةزارةتي ناوبراوكراوة، ضونكة ثرؤذةيةكةيان خستبووة دةست 
طرتبوو،  ناديدة  ئةنفالستانيان  ضاك و  تروناوةندي  كةسانَيكي 
ئةنفالكراوان،  شةهيدان و  كاروباري  وةزيري  نوسينطةي  دواتر 
ثةيوةندي كرد و لةسةر ثرؤذةكة دانيشتنكراو راسيت دةركةوت 
نةك  ئةنفالستانة  ساَلنامةي  ضاك و  ناوةندي  هي  ثرؤذةكة  كة 
نويَ   ليذنةيةكي  برياري  ئارام«  »مامؤستا  تر  كةسانَيكي  هي 
سةرؤكي  كراية  عومةر  عةدالةت  خاتوو  داو  سةرخستين  بؤ 
تيايدا  ئةنفالستان  سالنامةي  ضاك و  ناوةندي  ليذنةونوَينةري 
بووة ئةندام بةداخةوة سةرباري ئةوةي هةموو كارةكاني خؤيان 
ضاك  بؤناوةندي  وَينةيةكي  جَيبةجَيكردو  كورتدا  ماوةيةكي  لة 

هاتةوة. بةالم ثرؤذةكة بةالداخراو ديسانةوة جَيبةجَينةكرا!

لة كؤنفرانسي سَيهةمي ناوةندي ضاكدا كةهةم دةربازبووةكان و 
لةميانةي  بوون،  ئامادةي  شةهيدان  كاروباري  وةزيري  هةم 
بة  وةزارةت  نوسراوةكةي  ثرؤذةكةو  كؤنفرانسدا  بةرنامةكاني 
لةيادي  كة  ئامادةبواندرا  ثيشاني  داتاشؤ  بة  وةزيرةوة  واذؤي 

رَيزلَيناني  ثرؤذةي  ئةنفالدا  تاواني  ساليادي  بيست وثَينجةمني 
دةربازبواني طؤري بةكؤمةَل جَيبةجيَ  دةكريَ ، كةضي ئةفسوس 
وةزارةت لةكاتي نزيكبوونةوةي يادي ئةنفالدا ثَييان راطةياندين 
ثرؤذةكة جَيبةجيَ  ناكات بَيئةوةي هؤكارةكةي  رونبكةنةوة !! .

ي   2013 ساَلي  ئاياري  6ي  رؤذي  ثَيشوازييةكةي   ثاش 
سةنتةري مارطرَيت و ساَلنامةي ئةنفالستان لةسةر داواي خؤيان 
سةرؤكي ثةرلةمان و جَيطري سةرؤكي حكومةت داواي ديداريان 
لة دةربازبووةكان كرد، سةرؤكي ثةرلةمان نكؤَلي كردلةوةي هيض 
ثرؤذةيةكي بؤ رَيزطرتن و بةهةندطرتين ئةودةربازبوانة بةدةست 
لةرَيطةي  رةنطاورةنط  تر كؤثي  رؤذ جارَيكي  هةمان  طةيشتيبَ  
ثةرلةمان  سةرؤكي  ثَيشكةشي  ساالرحممودةوة  ثارلةمانتار 
ثةرلةمان  فةرمي  لةماَلثةري  سةردانةكة  هةرضةندة  كرايةوة 

بَلوكرايةوة بةالم ديسان بيَ  سودوبةرهةم مايةوة .

جَيطري  وةزيران  ئةجنومةني  ديواني  لة  ئايار  8ي  رؤذي 
كاروباري  وةزيري  بةئامادةبووني  و  حكومةت  سةرؤكي 
شةهيدان و ئةنفالكراوان 7 كةس لة دةربازبواني طؤري بةكؤمةَل 

هَيشتا برياري رَيزلَينانيان نةضووةتة بواري جَيبةجَيكردنةوة  
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و سةرنوسةري طؤظاري ئةنفالستان ضاويان بة جَيطري سةرؤكي 
حكومةت كةوت و ئةو خاالنةخارانة بةردةسيت كة ثَيويستة بؤ 
ئةم دةربازبوانة بكرَيت . ثاشئةوةي جَيطري سةرؤكي حكومةت 
داواكارييةكاني  زؤربةي  جَيبةجَيكردني  بةَلَيين  بةزارةكي 
 )604٩( ذمارة  وةزيران  ئةجنومةني  بريارَيكي  بة  دواتر  ثَيدان، 
لة رؤذي 2013/6/24 دةرضووة كة ئاراستةي هةردوو وةزارةتي 
كة  كراوةو  وئابوري  دارايي  وةزارةتي  و  كؤمةاليةتي  كاروباري 
بري 600000 شةش سةدهةزار  بؤ هةريةكَيكيان دياريكرابوو 
بؤيان  جارَيك  دوومانط  بة   2013/7/1 رَيكةوتي  لة  دةبوو  كة 
خةرج بكراية بةالم هةتا ئَيستا ئةو بريارةش هةربةهةَلواسراوي 

ماوةتةوة! . 

ثوختةي ثرؤذةكة :
ئةنفال  كؤمةَلكوذي  دةربازبووةي  كةسي    )10( دؤسَيي   .1
سازبكرَيت و  بؤ  رَيزلَينانيان   مةراسيمَيكي   2011/4/14 لة 
لةسةر  ياخود  كؤماري  بةمةرسومَيكي  عرياق،  لةسةرئاسيت 
ئاسيت هةرَيي كوردستان لةاليةن سةرؤكي هةرَيةوة وسامي 

شةرةفيان ثَيبدرَيت. 

2. ئَيمة ئامادةين بةهاوكاري وهةماهةنطي وةزارةتي كاروباري 
شةهيدان و ئةنفالكراوان مةراسيمَيكي ِرَيزلَينانيان بؤ سازبكةين، 
هةرَيي  بكرَين ولةسةرؤكايةتي  شايستة  ثَيشوازيةكي  هةتا 
كوردستانةوة وسامي شةرةفيان ثَيببةخشرَيت و بريار بدرَيت كة 
كؤمةَلطاي  هاوالتي شكؤمةندي  ببنة  لةقوربانيةوة  كةسانة  ئةم 

كوردستان .

بذين و  لةكوردستان  بؤئةوةي  بكرَيت  سازي  زةمينة   .3
نيشتةجَيبوونيان  شوَيين  ئارةزومةندانة  بةشَيوةيةكي 

هةَلبذَيرن و بةموضةيةكي شايستة ذيانيان دابني بكرَيت. 

دةربازبوونيان  لةدواي  كة  تر  دةربازبووةي  ئةوسيَ    .4
خةالت و  بَيسةروشوَينكراونةتةوة  جارَيكيرت  يان  شةهيدبون  

ويسام بدرَيتة كةسوكاريان. 

٥. سةنتةرَيك دامبةزرَيندرَييت يان لةيةكَيك لة مؤنؤمينتةكاني 
هةر  بؤئةوةي  ئامادةبن  نؤرة  بة  رزطاري  بامناقان،  هةلةجبة، 
باسيان  قسةو  بةسةرهات و  طريانةوةي  لة  سود  لَيكؤلياريك 

وةربطرَيت و سةنتةرةكةش ناوبنرَيت ماَلي ئازادي .

دةست  زانياريانةي  دةربازبووان وئةو  لة  نزيكمان  بةثَيي 
ناوةند وساَلنامةي ئةنفالستان كةوتوون لة ساَلي 1٩٩6- 1٩٩7 
براون  كةسيان   )٥( رايتس وضةوة  هيومان  رَيكخراوي  لةاليةن 
ثاراستنيان وسةالمةتي  لةبةر  ئةمريكا،  بؤ والتةيةكطرتووةكاني 
ذيانيان لة تريؤري بةعس . يةكَيكي تريشيان بةهةولَ وكؤششي 
خؤي طةيشتووةتة والتي سويدو لةويَ  نيشتةجيَ  و ضواركةسيان 
بةالم  نةماون،  لةذياندا  كةسيشيان  سيَ   كوردستانن و  لة 
ثرؤكَيندا  تاقةت  لةذَيركاري  لةويَ   ض  لريةو  ض  ئةوان  بةداخةوة 
ثَيويستة  بؤية  نزمة  رؤذانةشيان  داهاتي  بةرَيدةكةن و  رؤذطار 
كةَلك لة ئازادي كوردستان وةربطرن . بةراسيت سةيرة !! لةيادي 
جَيطةوثَيطةيان  نةكريَ  و  سومبلنة  ئةو  بؤ  حساب  ئةنفالدا 
بانطهَيشيت يادةكة  ديارنةبيَ  ولةوالشةوة كةسانَيكي ناشايستة 
 21 لةماوةي  دةربازبوانة  ئةم  ئةطةر  ئةوةية  ثرسيار  بكرَين..!! 
بروا  ضؤن  لَيدةطرييَ   رَيزيان  نةكةن  بةوة  هةست  ئازادي  ساَلي 
تاجي  ئةنفالكراوان  كةسوكاري  دةَلي  كة  بكةين  قسةية  بةو 

سةرمانن؟! 
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دؤسَيي  لةسةر  تر  جارَيكي  ميديا  هةواَلةكاني  ئةوةي  دواي 
بضم  بِريارمدا  بووةوة،  طةرم  ئةنفالكراوةكان  ئافرةتة  هةذدة 
لةطةَلدا  ديداريان  نزيكةوة  لة  و  بكةم  كةسوكاريان  سةرداني 
 2013 ئابي  24ي  ِرؤذي  زوي  بةيانيةكي  لة  سةر  سازبكةم، 
ماضكردوو  منداَلةكامن  خةودا  لة  بكةمةوة  خةبةريان  بَيئةوةي 
ماَلئاوايم لة هاوذينم كرد، لة سلَيمانيةوة بةرَيكةومت بؤ شاري 
كةسَيكياندا  ضةند  لةطةَل  ديدارم  ثَيشرتيش  ئةطةرضي  كفري. 
مةبةسيت  بة  ئةجمارة  بوو  طرنط  بةالمةوة  بةالم  كردبوو،  ساز 
بؤ  هةم  و  ئةنفالستان  طؤظاري  بؤ  هةم  ورد  بةدواداضونَيكي 
و  بكةم  مةيداني  سةرداني  لةبارةيانةوة  كتَيبَيك  نوسيين 
ئةجمارة هةموويان ببينم و ديداريان لةطةَلدا سازبكةم، ضونكة 
ساَلي 2006 يش لةطةَل مامؤستا نةجيب طةرمياني سةردامنان 
مامؤستا  قادرو  عةبدولالق  كاك  لةطةَل  ديدارمان  و  كردبوون 
يوسف يونس و عةباس نةوجولي و ثياوَيكي تر كرد بوو بةناوي 
ئةمحةد، دواتريش سورةد قةيدي 6 كةس لةو ذن وكضانةمان 
لة فةرمانطةي باري كةسَييت سَليمان بةط دةرهَينابوو هةندَيك 

زانياريان ضنط كةوتبوو. 
هةر كة طةيشتمة شاري كفري ضومة ماَلي كاك عةبدولالق 
قادر  عيسمةت  براي  ناسراوةو  مةمحود  هاورَي  بة  كة  قادر 
داية،  كةركوك  موخابةراتي  بةلطةنامةكةي  لة  ناوي  كة  عةزيزة 
عيسمةت لة دايكبوي سالي 1٩4٥و تازة عةلقةي دةستطرياني 
خؤي  بةدَلوازي  نةيهَيشت  ئةنفال  بةالم  ثةجنةي  كردبووة 
بطات و ئةنفالكراو دواتريش ناوي لةطةَل 17 كض وذني تر لة 
بةَلطةنامةيةكي مةترسيداردا بَلوكرايةوة لةوَي لةطةَل )هاورَي 
حممود( عةبدوالالق قادر دواي ديدارَيكي ظيديؤي و ثشويةكي 
كورختايةن لة كفرييةوة بةرَيطايةكي ثِرلة تاسةو هةَلبةزودابةزدا 

بة قرضةي طةرماي ئاب بةرَيكةوتني بؤ شاري خورماتوو. 
كةي  ِرؤذنامةنوس  بةالم  مةترسيداية  لة  هةميشة  شارة  ئةو 
حممد  كامةران  كاك  داوة؟.  بةردةمي  مةترسيةكاني  بة  طوَيي 
جةوهةر لة خورماتوو ضاوةِروامنان بوو، هةر بةطةيشتنمان بَي 
ثشوودان رومانكردة ماَلي ناميق عةبدوال توفيق، ئةو ثياوَيكي 
بة  دةتوامن  دياربوو  بةروخساريدا  بوو،  خؤش  قسة  باالبةرزي 
جطةلة  عةبدوال  ناميق  لَيبكةم  ثرسياري  ئيسراحةت  كةماَلي 

خوشك وخوشكةزاكةي برايةكيشي بة ناوي ِرةفيق بة )٩( سةر 
كة  ئةنفالكراوانةش  ذنة  لةو  يةكَيك  ئةنفالكراوةو  خَيزانةوة 
بةناوي  هاتووة  كةركوكدا  موخابةراتي  لةبةَلطةنامةكةي  ناوي 
نازم  )ضيمةن  خاَلؤي  و  خوشكَييت  توفيق  عةبدوال  خؤراسان 
لة  ناوي  و  بووة  دايكيدا  لةطةَل  ئةويش  كة  عةباس جةوهةرة( 

هةمان بةَلطةنامةدا هةية.
لة ميانةي طةشتةكةمدا لة طةرانةوةمدا ضاوم بة نازم ئيرباهيم 
هاتووة  لةبةَلطةنامةكةدا  ناوي  كة  كةوت  قةدرية  براي  عةلي 
وديانةم لةطةَلدا ئةجنامدا لة ديدارةكةدا نازم باسي سةرةداوي 
طرنط دةكات كة بةضاوي خؤي بينيوَييت، كةضي سةيرة ليذنةي 
كةكةسوكاري  ببوو،  دروست  سؤراخيان  بؤ  كة  بةدواداضوون 
ئةو ذنانةشي تَيدا ئةندامن نازم براي يةكَيكيانة زانيارييةكاني 

ئةويشيان بةهةند نةطرتووة! 
دذة  بةناوي  قؤناغةكاندا  هةموو  لة  ئةنفال،  ثةالمارةكاني 
ياخي بوونةوةء بة ثاساوي بَيبنةما ئةجنامدران، بةالم زؤربةي 
بَيضةك  هةذارو  طوندنشيين  و  مةدةني  خةَلكاني  قوربانيةكان 
بوون، ديدار لةطةَل ئةم هاوالتيانة دةتباتة ناودنيايةكي تةواو 
و  ومةرط  كؤمةَلكوذي  لة ضريؤكي  ثِرلة ستةمكارييةوة  ئاَلؤزو 
نةبيسرتاوي  ضريؤكي  ناو  بؤ  دةكات  ثةلكَيشت  ماَلوَيرانيةوة 

تراذيدي، بَيحورمةتي كردن بة ئينسان.
نةخستووةتةوة  كؤمةَلكوذي  بةتةنها  هةر  ئةنفال  بَيطومان 
كةسوكاريان  بؤ  كؤمةاليةتي  طرفيت  كيشةو  دنيايةك  بةَلكو 
لة  بَيضةكانةي  منداَلء طةجنة  ئةو هةموو ذنء  بةجَيهَيشتووة. 
طةرميان طريانء بة زؤري لة طوندي مللةسورة كؤكرانةوةو دواتر 

طةشت بؤ خورماتوو بة سؤراخي ثاكيزةكانةوة
ثاكيزةكان، زؤربةيان ذنن و تةمةنيان هةَلكشاوةو دايكي منداَلن 
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بَيسةروشوَينكران، هةرضي لة دوايان بةجَيماوة هةر مةينةتية، 
لة  زؤري  سودَيكي  بةعس  رذَيي  كةوا  دةزانيت  بةدواندنيان 
سةرخستين  بؤ  بينيوة  هةذارة  ئةوخةَلكة  دَلسايف  سادةييء 
1٩88دا  لةساَلي  بَيت  ضؤنَيك  هةر  وَيرانكارييةكةي  ثرؤذة 
كوردةكان  جاشة  هةَلةلةتَينةرانةي  بةَلَيين  بةوةعدو  تواني 
بة  دايانبطرَيت ء دواتر  بةبَي سةرئَيشة  لة طوندةكاني خؤيان 
بيانطوازنةوة بؤ قةالي قؤرةتوو، لةوَيشةوة بؤ تؤثزاواو  قؤناغ 
تكريت،  دوبزء  كامثي  بؤ  لةوانة  هةندَيكيش  نوطرةسةملانء 
ثَيشبيين  وا  ئَيستا  هةتا  ء  ئةنفالكران  دواتر سةرجةميان  كة 
بةرةو  ثؤلَينكردندا  دواين  لة  ذمارةيان  زؤرترين  كة  دةكرَي 
سةملان،  نوطرة  نةفرةتيةكةي  لةقةال  يان  بةكؤمةَلربابن،  طؤري 

دةستبةسةر كران ء هةندَيكيشيان لةوَي لةبرسا مردوون. 
كةركوك  موخابةراتي  بةَلطةيةكي  وة   2003 ساَلي  دواي  لة 
بة ذمارة )1601( ي رؤذي 1٩8٩/12/10 بلوكرايةوةو طومان 
وقسةي تري هَيناية ثَيشَي كة ئةويش فرؤشنتء دابةشكردني 
ذنانء كضاني كوردن لة والتة عةرةبيةكاندا. ئةمةش بة دياري 
نةوجولي  ناحَيي  ئةنفالكراوي  خانةوادةي  كؤمةَلَيك  كراوي 
كورديش  ميدياي  خراثةوةو  سايكؤلؤذي  بارَيكي  خستة 
بَلودةكردةوةو  بارةيانةوة  لة  هةواَلةكاني  بةرثرسيارانة  نا 
كَيشةكةي لة دؤزَيكي نةتةوةيي وئينسانيةوة بضوككردةوة بؤ 
موعاناتي خانةوادةكانيان و بة بَيديقةتي و لة بةرضاونةطرتين 
بنةماكاني مايف مرؤظ و تةنانةت بَي بةدواداضوون هةرضي ضنطيان 
كةوتاية بةباش وخراث بَيئةوةي هةَلوةستة لة دةرئةجنامةكةي 
ديدارانةي  ئةو  ميانةي  لة  هةَلبةت  دةكردةوة.  بلويان  بكةن 
ضاالكوانان  راطةياندنكارو  كة  دةزانيت  دةياخنوَينيتةوة  دواتر 
هةسيت  دؤسَييةو  ئةم  لةتةك  مامةَلةيان  بةبَيباكيةوة  ضةندة 

كةسوكاري ئةو ئافرةتانةدا كردووة! 
 نيساني 1٩88 طةرميان و ناوضةي ئةنفالي سَي كة تيايدا 
توندرةفتاريءدَلرةقي،  لوتكةي  طةيشتنة  ئةنفال  ثةالمارةكاني 
طوندةكانياندا  لة  يان  جةوةَلةكاندا  ء  ثَيدةشت  لة  كة 
ِرةوانةي  سةربازي  سةيارةي  بة  دةطريانء  طوندنشينةكان 
سةرةكي  بنكةي  رةوانةي  دواتريش  كؤكردنةوةو  بنكةكاني 
كةمثي  لة  دةكران  ئةنفالكراوةكان  ثؤلَينكردني  كؤكردنةوةو 
تؤثزاوا كة 60كم دةكةوَيتة خؤرئاواي شاري كةركوكةوة. لةروي 
زؤربةيان  طةشتة  ئةو  لةطةَلكراوةكاني  ديانة  بيؤطرافيشةوة 
كة  وكضانةنةية  ذن  لةو  يةكَيك  نزيكي  زؤر  يان خزمَيكي  براي 
بةرواري 1٩8٩/12/10 ي  ذمارة 1601ي  نوسراوي  لة  ناويان 

بةَلطةنامةكةي  بة  بةزؤريش  هاتووةو  كةركوكدا  موخابةراتي 
موخابةراتي كةركوك ناودةبرَي هةموو ئةوانةي ديانةم لةطةَلدا 
سازكردوون جطةلة ئازاري ضاوةِرواني ساالنَيكي زؤر وكوشنتء 
بَيسةروشوَينكردني كةسوكارةكانيان لة دواي ِروخاني رذَيي 
بةعسةوة روبةروي هةلومةرجَيكي نةخوازراو بوونةوةو لة باري 
هةمزة( ساَلَيك  ئةمني  )بةشارةت  قورسكةوت  زؤر  دةرونيشةوة 
نةوجول  ناحَيي  ناحَيي  دانيشتووي  ئةنفال  هريشةكاني  ثَيش 
بووة، بةهؤي هةَلكةوتةي جوطرافياي ناوضةكةيانء بارودؤخي 
رذَيي  توندةكاني  سياسةتة  كوردستانء  ئةوساي  سياسي 
بةرخانةوادةكةيء خزمةكانيء خةَلكي  طران  زةبري  بةعسةوة 
حةسيبة  بةناوي  طةورةكةي  خوشكة  كةوتووة،  ناوضةكةيان 
ئةمني هةمزةو برايةكيشي بةناوي سةفةر ئةمني هةمزة بة خؤيانء 
حةسيبة  سةفةرو  لة  هةريةك  ئةنفالكراون،  منداَلةكانيانةوة 
ضريؤكي جياوازيان لة ئةنفالكراوةكاني تري كوردستان هةية، 
شوَينكردنيان  لةبَيسةرو  باس  بةطشيت  ئةنفالكراوان  ئةطةر 
هاوسةرةكانيشيان  ئةنفالكران  لةوةي  جطة  ئةوان  ئةوا  بكرَي 
كة  دووكضي  خؤيء  حةسيبة  هةية،  جياوازيان  ضارةنوسي 
دةبنة خوشكءخوشكةزاي بةشارةت، ناويان لة بةَلطةنامةكةي 
موخابةراتي كةركوكدا هاتووة، مريدةكةشي بةناوي حسن عةلي 
ئةنفالكراوةو ناوي لة بةَلطةنامةيةكي تري موخابةراتدا هاتووة 
بة  هَيشتا  ثرسيارةو  جَيطةي  ئةوةي  بةالم  كراوة.  ئيعدام  كة 
ئاَلؤزي ماوةتةوة ئةوةية زؤربةي زؤري طةجنةكاني طةرميان كة 
ئةنفالكراون بةرةو بيابانةكاني خواروي عرياق وضاَلةكاني مةرط 
بةلطةنامةيةكي  لة  نةوجول  كةسي  كؤمةَليك  ناوي  بةالم  براون 
موخابةراتدا هاتووة كة لة موسَل ئيعدام كراون ! ئةوانةش بة 
زؤري مريدوبراو كةسي ئةو ذنانةن كةناويان لة بةَلطةنامةكةي 

موخابةراتداهاتووة كة طواية فرؤشراون بة والتي ميسر !!
دووحةسيبة لة بةَلطةنامةكةدا:

هاتووة،  دوو حةسيبة  ناوي  موخابةراتدا  نامةكةي  بةَلطة  لة 
خانووةيةكي  لة  ثَيكةوة  هةردوكيان  و  ذنن  هةردوكيان 
سةفةر  هاوسةري  هيدايةت  حةسيبة  ذياون،  وارانيدا  طوندي 
بَيديقةتي  هةمزةية،  ئةمني  حةسيبة  براذني  و  هةمزةية  ئةمني 
دؤسَيية  ئةم  لةمةر  ئةنفال  بواري  ِرَيكخراوةكاني  ميدياكارو 
مةترسيدارو بطرة كةرامةت شكَينيشة بؤمنونة: حةسيبة ئةمني 
هاتووة  بةَلطةنامةكةدا  لة  ناوي  و  هةَلكشاوة  تةمةني  هةمزة 
بةالم عةجايةب ! ميدياي كوردي هَيشتا بةكضة ئةنفالكراوةكان 
حةسيبة  نني،  كض  و  ذنن  زؤربةيان  كاتَيكدا  لة  دةبات  ناويان 
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ئةمني هةمزة خؤي ومريدةكةي و هةموو كضةكاني لةطةَل تاقانة 
كورةكةي بة ناوي "بورهان" ئةنفالكراون و هَيشتا ضارةنوسيان 
بةَلطةنامةكةدا  لة  ناويان  لةطةَلؤيدا  دووكضيشي  ناديارة، 
هاتووة، كةواتة رونة كة ئةم ذنة تةمةني هةية، هةروةها حةسيبة 
كة  هةمزةية  ئةمني  سةفةر  هاوسةري  و  براذنَييت  هيدايةتيش 
بةهةمان شَيوة بؤخؤي ئةنفالكراوة و بَيسةروشوَينة ئةو ثياوة 
ضووة،  زاواي  عةلي  حسن  دةردي  هةمان  بة  ئةنفالكراوةش 
حسيبة هيدايةتي هاوسةري ناوي لة هةمان بةَلطةنامةدا هةية 
كةوا ناوي حةسيبةي خوشكيشي تَيدايةو باس لةوة دةكرَيت 

كة برابن بؤ والتي ميسر. 
دةركردني ياسايةك ثَيويستة:

هةسيت  بووني  بريندار  كرد  تَيبينيم  ئةوةي  طةشتةمدا  لةو 
ترسناكي  وَينةيةكي  ضريؤكانة  ئةم  كاتَيكدا  لة  كةسوكاريانة 
ئةنفالن دةرهةق بة كؤي طوندنشينةكاني تر، بة تايبةت ناوضةي 
كورد  دةبَيت  لَيبدزينةوة  خؤماني  ناكرَيت  بؤية  نةوجول، 
بداتة كةسوكاريان  دلنيايي  بة كردةوة  ثَيشةوةو  بَيتة  ئازايانة 
خانةوادةيةك،  ضةند  هي  نةك  هةموومانة  هَي  دؤسَيية  ئةو  كة 
ياسايةك  دةيتواني  نةهاتاية  لةدةست  حكومةتي هةرَيم هيضي 
دةربكات، بؤ ثاراستين هةست وشكؤي قوربانيةكان ئَيستاش 
ثَيويستة ياسايةك دةربكات بؤ ثاراستين مافةكانيان لة ثَيشةوة 
بَيت  وبوَيرانة  رون  دةبَيت  ياساكة  شكؤوهةستيان  ثاراستين 
وتيايدا هاتبَيت هةرجؤرة برييزيكردنَيك بةو خانةوادانة بريَيزي 
ئةنفالكراوان و بةكؤمةَلطةي كوردي و سزاي  بة هةموو  كردنة 

هةر كةسَيك دياري بكات كة برييزيان ثَيدةكات.
لة  بةالم  وكضن  دايك  نازم  ضيمةن  و  عةبدوال  خؤراسان 
بةَلطةنامةكةدا ضيمةن تةمةني لة دايكي طةورةترة. ناميقي براي 
منداَلي  ضوار  لةضيمةن  جطة  خؤراسان  دةَلَيت  لةديدارةكةيدا 
هةبوون ئةوانيش ئةنفالكراون بةالم لة ناو بةَلطةنامةكةدا تةنها 

ضيمةني لةطةَلداية. 
كضَيكي  كورو  ضوار  خوشكم  قةدريةي  دةَلَيت  ئيرباهيم  نازم 
ناوي  ئةويش  هةية  سؤراخي  كضةكةي  تةنها  بةالم  هةبوو 

لةبةَلطةنامةكةداية. 
براذني  خوشكةزاو  خوشكء  ضواريان  ئافرةتانةدا  ئةو  لةناو 
بةشارةت ئةمني هةمزةن كة لريةدا ديانةي لةطةَلدا سازكراوة، 
ديانةي  ئةويش  كة  )ناميق(ن  خوشكةزاي  خوشكء  دوانيان 
لةطةَلدا سازكراوة، لة ناوياندا ناوي ثريؤز ئةمحةد زؤر جَيطةي 
لة  )طوليلك(  نوسراوة  نازناوةكةي  لةبةَلطةكةدا  كة  تريَِامانة 

باري  ثَيناسي  لة  دةوَلةتداو  فةرمي  تؤماري  لة  ئةو  كاتَيكدا 
لةو  بةالم  تؤماركراوة  ناوي  ثريؤز  بة  هةر  شارستانيةكةيدا 
طوليلك  لةكاتيكدا  هاتووة  ناوي  طوليلك  بة  بةَلطةنامةيةدا 
بانطيان  بةوناوة  طوند  خةلكي  وكةسوكارو  خزم  نازناوةو 
ديانةكاندا  لةناو  ثريؤزة.  كضي  ئةمحةديش  خةولة  كردووة، 
طوليلك  ياخود  ثريؤز  براي  ئةمحةدي  جةالل  لةطةل  ديانة 
خاَلي  دةتوانَي  بَيت  بةديقةت  مرؤظ  داكراوةو  خةولة  وخاَلؤي 

طرنط لةدؤسَيكةياندا بدؤزَيتةوة. 
سةبارةت بةدؤسَيي كض و ذن و خوشكةكانيان راطةياندنكارو 
ئةوةي  سةرباري  لَيكردوون،  زؤري  زوملي  كوردي  ميدياي 
دةكةن  هةست  ئةوان  بةالم  ثَيويستة  وروذاندني  و  باسكردن 
راطةياندنكارو  و  ناطريَي  لةبةرضاو  كةرامةتيان  هةستء سؤزو 
دةزطاكانيان بة كةيفي خؤيان هةواَليان لة بارةوة بَلودةكةنةوة 
ئيرباهيمدا  ونازام  عةباس  كةريم  مامؤستا  ديداري  لة  ئةمةش 
ئةوانةي  بزانَيت  ميدياكارة  ئةركي  بؤية  دةردةكةوَيت.  بةروني 
ناويان لةو بةَلطةنامةيةدا هاتووة زؤربةيان ذني بةتةمةن ودايكي 

زياد لة مندالَيكن و بؤ مةلاو نادي كَلثةكان ناشني!
بة  خؤيان،  راستةقينةي  زَيدي  لة  جوتياران  هةَلكةندني 
لة كاتي ئةنفالدا ماَلةكةيان روخَيندراوة ئةوانةي  هؤي ئةوةي 
نةوجوليش بةهةمان دةرد ضوون بطرة خراثرتيش تةرحيلكراون 
بنةيةكيان  ئَيستاش  هةولريء  الي  بنةسَلوةي  كؤمةَلطاي  بؤ 
بةطشيت  بنةسَلوةي الي هةولرية  لة  بنةيةكيان  لة خورماتوةو 
تاواني ئةنفال و راطوَيزانيان ذيانَيكي قورس و تاقةت ثروكني 
لة  بارَيكي سايكؤلؤذي زؤري بؤدروستكردوون كة جياوازن  و 
ذن  ئةو  كةسوكاري  كوردستان(  تري  ئةنفالكراوةكاني  كؤي 
لةباري  وكضانة لة حاَليكي خراثدان ذياني ئَيستايان بةطشيت 
نالة  و  خراث  ثةِري  ئةو  تا  كؤمةاليةتيةوة  ئةمينء  ئابوريء 
بارة لةباري سايكؤلؤذيشةوة خراثن نةحكومةت ونةميدياو نة 
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كؤمةَلطة رةوشي ذيان و ضريؤكةكانيان لة بةرضاوناطرَيت.
دةذي  تَيدا  خانةوادانةي  لةو  هةندَيك  ئَيستا  كة  خورماتوو 
ء  طةنج  ِرؤذانة  و  تريؤرداية  هةرةشةي  لةبةردةم  بةردةوام 
منداَلءمرؤظ دةبنة قورباني، لة بارةي ياساو داد ثةروةريشةوة 
بة  ياسا  باوةربةوةناهَينن  دةذينء  ئومَيديدا  بَي  ثةري  لةو 
ئةوسا  بكات.  رزطاريان  ئَيستا  دؤخةي  لةم  بكةوَيتء  فريايان 
بةدواداضوون  بؤ  ليذنةيةكي  حكومةت  كردن  سةردامن  كةمن 
ئةو  بوو  روون  لَيم  رؤذ  وةك  خؤم  بةشبةحاَلي  ثَيكهَينابوو، 
سةركةوتوونابَيت  هَينابوو  ثَيكي  حكومةت  كة  ليذنةيةي 
ئاسودةيش نابةخشَيتة دَلي بيماري ئةم خانةوادانة ضونكة هةم 
دؤسَيكة زؤر ئالؤزبوو هةم دؤسَيي تر زةق بةبةرضاوانةوة بوون 
حكومةت بَيباك بوو بةرانبةر مافةكانيان و بةتةواوي ثشتطوَيي 
خستبوون دةربازبواني كؤمةَلكوذي ئةنفال زةقرتين منونةي ئةو 
بَيباكيية بوو. دؤسَيكة بضوككرابووةوة بؤ ماف و هةسيت ضةند 
خانةوادةيةك و لة دؤسَييةكي نةتةوةيي وبطرة نَيودةوَلةتييةوة 
طؤرابوو بؤ دؤسَيي ناموس ثةرسيت ئةم كورتبينية نةك جَيطةي 

ئومَيدنية بةَلكو ئومَيد كوذو كوشندةية.
وةزارةتي  طشيت  بةرَيوةبةرايةتيةكي  كارمةندي  كة  من 
صديقة  نريان  فيلمي  ثَيشئةوةي  بووم  شةهيدان  كاروباري 
ثةخش بكرَيت لة كؤنفرانسي ناوةندي ضاكدا دؤسَيي كضَيكي 
ئةنفالكراوم بة بةرضاوي 300 ئةندامي كؤنفرانس وئةنداماني 
خانةوادةكةيةوة بة داتاشؤ ثيشاني وةزيري كاروباري شةهيدان 
وئةنفالكراواندا، ئةو كضة كة ئَيستا ذنةو لة ناحَييةكي ثارَيزطاي 
بةسراية، هةرطيز لَيي نةثرسييةوةو وةك هةر ميوانَيكي كؤنطرة 
بَيدةنطةي لَيكرد، هةتا دؤسَيي ئةم هةذدة كةسة هاتةوة ثَيشَي 
لة  طةرانةوةم  دواي  بوو  دروست  لةسةر  راطةياندني  هةالي  و 
خورماتوو لةواالكةي خؤمدا لة ذَير ناونيشاني )منيش كضَيكي 
نوسينطةكةي  بؤ  ناردم  بَلوكردةوةوةو  ثَيدةزامن(  ئةنفالكراو 
شني  لَي  هيضي  بَيت  لةطةَل  ئَيستاشي  بةالم  ئارام،  مامؤستا 
ليذنةكةش.  بةهةوَلةكاني  نةبووم  طةشبني  هيض  بؤية  نةبوو. 
)دةقي نامةكةو هةندَيك وردةكاري تر لةثةراوَيزي ديدارةكاندا 

خبوَينةرةوة(. 
سَي ساَل ثَيش ئَيستا هةملةتَيكي ضؤَلكردن لةاليةن خةَلكي 
بة  وماَليان  مولك  كوردةكان  خانةوادة  بوو  لةئارادا  خورماتوو 
شارةكاني  دةكردة  رويان  و  دةفرؤشت  عةرةبةكان  و  توركمان 
هةولريو سلَيماني و كةالرو كفري ئةم دياردةية ببووة جَيطةي 
ثرَيس"  "فرانس  ئاذانسي  جيهانيش  مَيدياكاني  سةرجني 

ماَلوموَلكيان  لةدوزخورماتوودا  كورد  كة  كردؤتةوة  جةخيت 
بةعةرةب و توركمان دةفرؤشن و شارؤضكةكة ضؤَل دةكةن.

)لةبةر  رايطةياندبوو  بةراشكاوي  شارةكةش  قايقايي 
شارؤضكةكةيان  كورد،  خَيزاني  سةدان  وبَيخزمةتي  نائارامي 
بةر  كوردةكة  ناوضةي  ديارترين  دوزخورماتوو  بةجَيهَيشتووة( 
زؤري  خةَلكَيكي  هؤيةوة  بة  و  كةوتووة  تةعريب  سياسةتي 
نةطةرانةوة  تر  وجارَيكي  كةوتن  ئةنفال  بةرثةالمارةكاني 
ئرياني  بةكرَيطرياوي  تؤمةتي  بة  لةكاتَيكدا  خؤيان  زَيدي  سةر 
خةَلكةكةي دةوروبةري ئةنفالدةكران كة كةوتبووة ناوةراسيت 
عرياقةوةو تةنها )180( كيلؤمةتر لة بةغداي ثايتةختةوة دوورة. 
لةوةها دؤخَيكدا بوو كةمن سةردامن كردن بةراسيت كةشيكي 
دةبواية  نةدةين  فرِيؤ  بة  كات  ئةوةي  بؤ  بوو،  مةترسيدار 
كامةران  هاوكارمان  ماَلي  لة  ضاخواردنةوةيةك  هةرهَيندةي 
دانيشتنة  كةمة  ئةو  بؤ  كةضي  بةندببني،  جةوهةر  حمةمةد 
يةكَيك  دةبوو  يان  حةوشة  بةرينة  ئؤتؤمبيلةكةمان  دةبوو  يان 
بةديارييةوة بووةسيَت هةتا ضايةكةمان دةخؤَينةوة! لة كةشَيكي 
ئاوادابوو دةبوو من ديدارةكامن لةطةَل كةسوكاري ثاكيزةكاندا 
ئةجنامدابا، هةلبةتة نامةوَيت باسي ثِركَيشي خؤم بكةم بةَلكو 
ثيشانبدةم،  ئةوان  ومةينةتيةكاني  ذيان  لة  وَينةيةك  دةمةوَيت 
لةاليةن  وفةرامؤشكردنيان  ذيان  بذَيوي  طراني  سةرباري  ئةوة 
روي  لة  ئةوان  كة  خراثرت  لةوةش  ناوةندييةوة،  حكومةتي 
حوسَيين  سةدام  زَيدي  تكريت  بةثارَيزطاي  سةر  كارطريييةوة 

دكتاتؤرن. 
ليذنةكة  بةوةي  بوون  دَلؤش  ئةجمارة  بةطشيت  ئةوان 
ئةجنامَيكي باشي دةبَيت جطةلة نازم ئيرباهيم هةموويان طةشبني 
بةدةسيت  ليذنةكة  لةوةي  نةبوو  طومامن  هيض  من  بةالم  بوون، 
كوردستان  هةرَيي  لة  ضونكة،  دةردةضَيت  بَيئةجنام  و  بةتاَل 
كارَيك  نةيوسيت  ئةطةر  حكومةت  دةَلَيت  كة  باوة  قسةية  ئةو 
بكات ليذنةي بؤ ثَيكدةهَينَيت، هةم من وةك ضاودَيرَيك دةمزاني 
ليذنةكة نةك بةدواداضوون ناكةن بطرة هيندة بةديقةتةوة سةيري 
ئةنداماني  لة  يةكَيك  هيض  باوةرناكةم  ناكةن،  دؤكؤمَينتةكةش 
ليذنة 10 دةقيقة لةو دؤكؤمَينتة ورد بووبنةوةو سؤراخَيكيان 
لةبارةي راسيت ودروسيت مؤرةكةيةوة كردبَيت. دواتر بةدرَيذي 

لة دةرئةجنامي ليذنةكةو راطةياندنةكةيان دةدوَيني.



351

ئةنفالستان -  ذمارة )11 -12(          

• نامق عةبدوال توفيق براي خؤراسان 

• بةشارةت ئةمني هةمزة براي حةسيبة

 

• حةسةن مةوال مامي كوَيستان عةباس 

• مامؤستا كةريم عةباس

• جةالل ئةمحةد ئيرباهيم براي طوليلك

• نازم ابراهيم عةلي براي قةدرية

• مامؤستا كةريم عةباس 

• عبدالالق قادر عزيز
      براي عيسمةت

ديدار لةطةَل كةسوكاري ثاكيزةكان 
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ِرؤذي 2013/8/23.
كات سَيي ثاشنيوةِرؤ 

شوَين :.خورماتووماَلي ناميق عةبدوال 

ديؤطرايف  مَيذوو  واراني  طوندي   - نةوجول  ناحَيي 
ساَلي  هةتا  توفيق  عةبدوال  )ناميق   1٩88 نيساني  ناوضةكة. 
1٩87 دانيشتووي ناحَيي نةوجول بووةو بةهؤي هةَلكةوتةي 
ئةوساي  سياسي  بارودؤخي  ناوضةكةيانء  جوطرافياي 
بةر  طران  زةبري  بةعسةوة  سياسةتةكاني  كوردستانء 
كةوتووة،  ناوضةكةيان  خةَلكي  خزمةكانيء  خانةوادةكةيء 
لةخانةوادةكةياندا هةم براكةيء هةم خوشكةكةي بةناوةكاني 
منداَلةكانيان  خؤيانء  عةبدوال  خؤراسان  عةبدوالو  رةفيق 
لة  جياوازيان  ضريؤكي  ئةمانيش  خانةوادةكةي  ئةنفالكراون، 

ئةنفالكراوةكاني تري كوردستان هةية.
خوشكةزاي  خوشكء  دةبنة  كة  كضَيكي  خؤيء  خؤراسان   
كةركوكدا  موخابةراتي  بةَلطةنامةكةي  لة  ناويان  ئةوان  ناميق، 
موخابةراتدا  تري  لةبةَلطةنامةيةكي  ناوي  براكةشيان  هاتووة، 

هاتووة كة ئيعدام كراون.
هةركة طةيشتينة خورماتوو، المانداية ماَلي كامةران حمةمةد 
بؤ  دةرضووين  لةماَل  كورختايةن  ثشويةكي  دواي  جةوهةر 
ئةجنامداني كارةكامنان بةناو ترسي تةقينةوةدا طوزةرمانكردة 
ناو طةرةكي وةك دةيانطوت تةنها لةم طةرةكةدا ترمسان هةية 
ئةو  كؤالنةكاني  هةموو  سةري  هةرضةندة  بَيرتسن،  تر  ئةواني 
طةرةكة بة ديواري كؤنكرييت ئةستور بؤ ئاسايشي خةَلكةكةي 
بةنيازي  كةوت  ثَيي  كةضاومان  كةس  يةكةمني  بةسرتابوون، 
ضوينة  كة  بوو،  توفيق  عةبدوال  ناميق  كردني  ديانةلةطةَل 
لَيكردين.  ثَيشوازي  نةجابةتةوة  خؤشء  بةرويةكي  ماَليان 
عةرةبيةوة  ئاوداماني  بةجلَيكي  ماَليان  ضوينة  ئةوكاتةي 
كورديةكةي  جلءبةرطة  ديدارةكة  بؤكاتي  بةالم  بةرضاوكةوت، 
ثؤشيء لةبةرامبةر كامرياكة دانيشتء بةهةمان روخؤشيةكةي 

هام  منيش  ثرسياربكةو  فةرموو  ئينجا  وتي:  ثَيشوويةوة 
لةخزمةتدا.

 با لةناوي سياني خؤتةوة دةست ثَيبكةين؟
م خةَلكي  دايكبوي 1٩٥3  لة  توفيقة،  عةبدوالي  ناميق  ناوم 

نةوجول سةربة قةزاي خورماتوو. 
نةوجول ضةند ماَل بوون؟

زيادي  زؤر  ِروخاندنيش  ثَيش  دةبوونء  ماَل   1٥0 نزيكةي 
كردبوو نزيكةي 200 مال دةبوون.

نةوجول ضةندة لة خورماتووةوة دورة؟
نزيكةي 30 كم دورة.

بةرَيوة  طوزةرانتان  ذيانء  بةضي  بوون؟  سةرقاَل  بةضيةوة 
دةبرد.

ئيرت  عةسكةر  عةمةلةو  موةزةفء  مةرداريء  كشتوكاَلء  بة 
هةريةكةو بةشتَيكةوة سةرقاَل بوون.

ثَيدةضَي نةوجول هةمووتان خزمي يةكرتي بوون؟
بةَلي طشيت خزم يةكرتي بووين. 

ضةند كةس لةخانةوادةكي تؤ ئةنفالكراوة؟
زؤربةي نةوجول خزمني وة نزيكةي )132( كةس ئةنفالكراوة 

لةطوندةكةماندا.
كةس  ضةند  نزيكةكانت  خزمة  هةموو  بَلني  بائَيستا  باشة 

ئةنفالكراوة؟
دةوري بيست كةس.

من لةماَل نةبووم، كة هامتةوة ووتيان مذدة بةَلطةنامةيةكي وا بلوكراوةتةوة يذَي كةنيشكةكامنان ماون، وان 
لة ميسر. ئةوان دَلياخنؤش بوو، وةك مذدة ووتيان، بةراسيت زؤر سةغَلةت بووم، وومت هةرباسي مةكةن، مةطةر 

قسةيةكي زؤر خؤشة؟.

نامق عةبدوَل توفيق 
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ئةي ماَلي خؤتان؟
لةماَلي خؤماندا براكةم بة خَيزانةكةيةوة نؤ كةسن خوشكةكةم 

بة ماَل و مناَلةوة شةش كةسيان ئةنفال كراوة.
براكةت ناوي ضي بوو؟

)رةفيق عةبداللة( و هاوسةرةكةي )لة علية عباس(.
ناوي منداَلةكانيت بريماوة؟

طةورةكةي  وةكضة  ناوبوو،  )نةوزاد(ي  طةورةكةي  كورة  بةَلَي 
)مةلَيحة( وة مناَلةكاني تر )شريزاد و سةبَيحة و كاوة و دلري و 

دَلشاد( وة دواين منداَلي دةوري ساَلَيك بوو.
ئةتواني ناوي خوشكةكةمتان ثَيبَلَيت؟

بةَلَي ناوي )خؤراسان عبداللة تؤفيق( و هاوسةرةكةي )نازم 
عباس جةوهةر( وة ضوار منداَليان هةبوو كة )ضيمةن( يةكَيكة 
بةناوةكاني  تر  وةمنداَلةكاني  ميسر  والتي  كضةي  هةذدة  لةو 

)ئيلهام و ئارام و بةختيار(.
ئيلهام ناوي لةطةَل ئةو هةذدة كض وذنةداية؟

نةخري تةنها ضيمةن و خؤراساني دايكي ناويان هةية.
لة  هةر  تؤ  ئةنفالكرا  كةسوكارةكانتان  ئةوةي  دواي 

دووزخورماتوو دانيشتيت؟
بةَلَي من هةر لة دووز خورماتوو بوم بةالم من هيض هةواَلَيكيامن 
نةدةزاني ولرية ضاوةرَي بووم وةختَيكمان زاني ئةوان برابوون 

بؤ )قؤرةتوو(.
واتا بردويانن بؤ ئةوَي؟

ضةند  طريا  لرية  ئةو  نا  )خؤراسان(  خوشكةكةم  بةالم  بةَلَي، 
وتي  لَيبوو  ناسياوَيكمي  و  بةرياندةم  بؤئةوةي  كرد  حماوةلةم 
كرد  لةطةَلدا  قسةم  و  بؤالي  ضووم  كة  بةالم  وةرةبيبةرةوة، 
خؤراسان وتي ناتوامن مناَلةكان بةجَيبَيَلم، بةالم خةَلك هةبووة 
خؤي  خوشكةكةي  كة  دةركردوة.ئةوكةسةي  خؤي  خوشكي 

دةركردوة كَي بوو؟
ناوي)ئةمرية  خوشكةكةي  وة  بوو  مةجيد(  )مستةفا  ناوي 

سابري(بوو.
واتا ئةمرية لةطةَل خوشكةكةي تؤدا بوو لةمةركةزةكة؟

بةَلَي.
كةواتة تؤ بة)خؤراسان(ت ووت وةرة بادةرتبكةم بةالم خؤي 

نةهات؟
بةَلَي خؤي رازي نةبوو كة مناَلةكان و خزمةكاني بةجَي بهَيَلَي 

وة ئةوانيش نةيان دةزاني كةوايان لَيدَيت، كورَيكي لَيبوو كة 
مةفرةزة بوو ئةو مةجاليشي دام بةالم نةهات.

مةبةستت لةمةفرةزة ضية؟
فةرماندةي مةفرةزةي جاش بوو ئةوسا لة مةركةزكة بوون.

كَي بوو ئةو كورة؟
ناوي )تاهري عزيز رةزا ئاغا( بوو.

واتا ئةو ئامادةبوو هاوكاريت بكات؟
لةو  ضي  وت  حةكيم(ي  )حممد  بة  فرةج(  )حممد  هةتا  بةَلَي 

خةَلكة دةكةن ئةو ووتي وةال كةسيان دةرناضن.
ئةوكاتةي لةمةركةزةكة بوون زاواكةت )نازم( يان لةطةَل بوو؟

ضووم  نةخؤشخانة،  بؤ  بردبويان  بوو  بريندار  زاواكةم  نةخري 
بؤاليان ضواركةس بووين وة شتمان بؤبردبوون بةالم نةيانهَيشت 
نةيان  وة  خوارديان  بةكةوضك  كة  دانَي  ماستمان  تؤزَيك  تةنها 
هَيشت لة نةخؤشخانةكةدا دةريان بكةين دواي ئةوانيشيان برد.

باشة ئةوكةسانةي كةلة دوبز يان لةنوطرةسةملان طةِراونةتةوة 
باس لةوةناكةن كةس )خؤراسان(ي بينيبَيت؟

بينيبَيتيان ئةو كةلرية برديان  نةخري هيض كةس باس ناكات 
ئيرت نةمان زاني بؤكوَييان بردووة.

ئةو فةرماندة عةسكةريةي كة لريةوة بردبويانن دوايي نةزانرا 
كة كَيبوو؟

سةيارةي خةَلكيان لةطةَلبووة، هةتا سايةقَيك هةية )جةبار(ي 
ناوة كة يارمةتي خةَلكي داوة دةرباز بووة.
ثَيتواية نزيكةي ضةندكةس دةرباز بوون؟

وةال زؤر لةوانةية سةد بؤ سةدوثةجنا كةس بن.
تؤ تاضةند ضاوةِرواني طةِرانةوةي ئةو ئةنفالكراوانة بويت؟

بةِراسيت ئَيمة تا 2003 بةتامايان بووين، بةالم لةدواي ئةوة 
نةوةال هيض بةتةمايان نةماين.

بؤضي لةوكاتةوة بةتةمايان نةماون؟
رذَيم  ِروخاني  دواي  مبانايا  ئةطةر  لةوكاتةدا  ضونكة 
بوناية  شوَينَيك  لة  يان  سجيَن  لة  ئةطةر  دةردةكةوتن، 
زؤر  بوو  بةتةمايان  مابوو  تا  دايكم  دةركةوتناية،  ئةبواية 
هةر  هةَلطرتبوو  خؤي  لةالي  لةشتءمةكءكةلوثةلةكانياني 

دةيطووت دَينةوة. 
خؤراسان ضةند منداَلي هةبوو؟

ضواري هةبوو.
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ناوةكانيان ضي بوو؟
ئيلهام بوو، ضيمةنء ئارامء بةختيار دوو كورو دوكض.

ئيلهام ناوي لةبةَلطةنامةكةدا نية؟ 
نةخري ضيمةن ناوي لةبةَلطةنامةكةي موخابةراتداية.

هيضكاميان  براكةت  خوشكةكةتء  خانةوادةكةي  كةواتة 
دةرنةضوون هةموويان ئةنفالكرانء نةبينرانةوة؟ 

بةَلَي هةموويان ئةنفالكراون كةسيان نةماون.
خؤراسان تةمةني ضةند بوو؟

مواليدي 1٩٥٥ بوو.
بةالم لة بةَلطةنامةكةدا تةمةني بة )20(ساَل نوسراوة؟

ئةي بَلَيم ضي؟
ئةي ضيمةن تةمةني ضةند بوو؟

ضيمةن تةمةني وةال هةراش بوو وابزامن 1٩77 بوو 
ئةويش لةبةَلطةنامةكةدا تةمةني بة )22( ساَل نوسراوة كةواتة 

ئةوةش جَيطةي ثرسيارة.
بةَلَي. 

هةستت  دةرضوو،   2003 لةساَلي  بةَلطةنامةكة  ئةوةي  دواي 
ضؤن بوو؟

مذدة  ووتيان  هامتةوة  كة  بووم،  لةدةشت  نةبووم  لةماَل  من 
بةَلطةنامةيةكي وا بلوكراوةتةوة يذَي ئةو كةنيشكانةمان ماون 
بوو  دَلياخنؤش  ووتيان  مذدةيةك  وةك  ئةوان  لةميسرن.  وان 
مةطةر  مةكةن،  هةرباسي  وومت  بووم  سةغَلةت  زؤر  راسيت  من 
لةطيامن  زؤر  راسيت  كردووة؟!  بؤتان  خؤشيان  زؤر  قسةيةكي 

ناخؤش بوو، وومت هةرباسي مةكةن. 
بؤضي هةستت وابوو؟

ئةي برا بَيذم ضي هيض هةية لةوة ناخؤشرت؟
ثَيشئةوةي ئةو نوسراوة وةك بةَلطةيةك بكةوَيتة دةست ئَيوة 
فرؤشرابَي  كورد  ئافرةت  كة  بيستبوو  لةوبارةيةوة  هيضتان 
عةشريةتة  سةر  دابةشكرابنة  عرياق  لةناوخؤي  يان  بةوالتان 

عةرةبةكان؟ هةتا ئةو هةواَلةت لةال ناخؤش بَيت؟
نوطرةسةملان  لة  ثريةكان  ذنة  كة  بيست،  ئةمان  بيسنت  وةك 
بةخوا  ووتي:  طووت  واي  شتَيكي  كةسَيك  لةكةالر  دةهاتنةوة 
راسيت  فرؤشراون،  طشتيان  نايةتةوة  جوامنان  ئافرةتي  يةك 

ثَيشرتيش من دَل دةيطووت: ئافرةمتان ماوة.
تؤ ئةوثياوةت ئةناسي كةواي طووت؟

ناوةال نايناسم بةالم قسةكةم لةال ناخؤش بوو؟
طيانت  لة  بؤضي  بزامن  بةِروني  دةمةوَي  ناميق  كاك  ببورة 

ناخؤش بوو، مةطةر ثَيت ناخؤش بوو مبَينن؟
ئةوة  ئةطينا  بوو،  ناخؤش  شةخصي  مةسةلةيةكي  وةك 
زاَل  ئةوةندة  بؤهةموو كورد وةرة حكومةتةكة  شتَيكي طشتية 
بَيت ميللةتةكةي خؤي بةو دةردةبةرَي ضةندة ناخؤشة. ئةطةر 
كردبن. عةرةبي  سةروالتاني  دابةشي  هةروا  يان  بَيت  بةثارة 

لَيبكرَيت  ئاواي  تةعداي  ميللةتيك  بوو،  طران  لةطيامندا  ئةوة 
ئةوةنةبَي من بةشتَيكي شةخصي وةري بطرم، ئةطينا حسابكة 
عةبدولالقةو  كاك  يةكيان خوشكي  خؤمن،  خزم  كةسيان   1٥
دوانيان  بةشارةتن،  كاك  براذني  ضواريان خوشكء خوشكةزاو 
ضوينة  خؤو  كةوتينة  ئَيمةش  منن.  خوشكةزاي  خوشكء 
سلَيمانيء ضوينة هةولري بؤالي وةزيري شةهيدان ئةوكات ضنار 
سةعد بوو، ئةوان ووتيان شتَيكي ناخؤشة بةالم ئةوة درؤيةو 

شيت وانية. 
ضنار سةعيديش وةزيري شةهيدان ووتي: درؤية؟

ووتنة. هةر  وانيةو  شيت  درؤية  ووتي  ئةويش  بةَلي 
بةعةقَلداناضَي.

خؤتان هيض طومانتان هةية لةسةر بةَلطةنامةكة؟
خوشكء  طشيت  تةواوة  دةكةين  ناوةكان  سةيري  ضي  بلَيم 
نايانناسني  نةبَي كة  تةنها سَي كةسيان  ئَيمةن  خوشكةزاكاني 
ئةوانةي تر تةواون بؤية بروا دةكةين ئَيستا ئينسان عةسكةريش 
ثَيكةوة خردةبنةوةو دةضنة  بَيت كة خزمي يةكرتي بوون هةر 

الي يةكرتي. بؤية دةلَيم راستة.
ئَيوة هيض دةربارةي ئةوسَي كةسةي تر هيض نازانن؟

هيضيان لةبارةوة نازانني كاك كامةرانيش هةر هةوَلدةدا كةس 
نازانَي ئةوسَي كةسة نازانني كنيء خةَلكي كوَين.

ئاوا  دواي ئةوةي كة ساَلي 2006 ضونة الي ضنار سةعيدو 
قسةي بؤكردن ئيرت ئَيوةضيتان كرد؟ 

وتي ئيشااللة هةوَلتان بؤدةدةم، ِرؤذَيكي تر ئَيمة لةقةالضواالن 
دواي  ئرت  مةسعود،  كاك  بة  دا  عةريزةيةكم  بؤخؤم  من  بووين، 
ئةوة كةسَيك بةناوي نةجات حةسةن تةلةفؤنَيكي بؤكردم ووتي 
زوانة  بةم  ئينشااللة  مسعودو  كاك  طةيشتووةتة  عةريزةكةت 
جوابتان دةدةينةوة كارتان بؤدةكات، ئيرت هةر ئةو تةلةفؤنة بوو 

نةتيجة هةرئةوة بوو، دةنطيان نةما.
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طةيشتنة ض ئةجنامَيك؟
هةر ئةو تةلةفؤنة بوو. 

ئَيستا جارَيكي تر كةباسةكةيان هاتةوة ثَيشَي؟
تازةوة  هةَلدايةوةء  سةري  باسةكةيان  فيلمةدا  لةو  ئةجمارة 

بوو.
بؤئَيوة مايةي ناخؤشي بوو يان خؤشي؟

ئَيمة هةموومان وةك كورديش لةطيامنان ناخؤش بوو.
ئاخر ضيتان ثَيناخؤش بوو؟

نيةو  خةمي  هيض  هةية  خةَلك  بوو،  ثَيناخؤش  فيلمةكةمان 
هةريةكةو بةجؤرَيك دةيطريََِيتةوة ئةوة ناخؤشة ئَيمة دةسةالمتان 

نية.
خةياَلي  وةك  تاضةند  يان  دةزاني  بةبةَلطة  فيلمةكة  تاضةند 

سيناريؤ نوسَيك دةيبيين؟ 
راسيت ناتوامن بلَيم لةسةداسةد ِراستة بةالم وةك ئافرةمتان لة 
مسر بَيت يان لة سعودية لةوالتي تر ئافرةتي كورد هةبَي هةية، 
من بؤخؤم عةسكةر بووم، كةسَيك قسةي بؤكردم ووتي ئاقرةتي 
كورد دابةشكراون و ثَييانوتوين وةرن ذني كورد بةرن بؤخؤتان 
لةطةملان  حكومةت  لةبةرئةوةي  هاوردووة  نةمان  ئَيمة  بةالم 
بةقسةيامنان  بؤية  كوشتني  لَي  خةَلكي  ئةوةندة  بووةو  خراث 

نةكرد.
ئةتواني ناوةكةيم ثَيبلَيي ئةو كةسة كَي بوو؟

ئةويش  بوو،  دوجةيل  خةَلكي  بةالم  برينةماوة  ناوةكةيم 
لةطةملاندا عةسكةربوو، من هيضم نةوت ئةو خؤي بؤطريامةوة. 
ووتي  بؤكردم،  ئاواي  شتَيكي  باسي  خؤي  بؤ  نةمثرسي  من 
بيبةن  وةرن  طةرةكة  ذنتان  ئةطةر  ووتووة  ثَيمانيان  لة حزبةوة 

بؤخؤتان.
هةتا ضةندة ثَيتان باشة لةكةناَلةكاني راطةياندنةوة باسي ئةو 

دؤسَيية بكرَيت؟ 
هةر  ئةطةر  بةالم  ثَيماخنؤشة،  كوردبَي  بةرذةندي  بؤ  ئةطةر 
بؤ  ئةطةر  ثَيمانناخؤشة.  ئةوة  بَيت  خؤي  كةيفخؤشي  بؤ 

بريخستنةوةي حكومةتء بةدواداضون بَيت ثَيماخنؤشة.
بؤ  هةرَيم  حكومةتي  بةهةوَلةكاني  طةشبيين  ضةندة  هةتا 

دؤزينةوةيان؟
بةبوونء  ثَيبَيت،  كؤتايي  بطةين  ئةجنامَيك  بة  هيواين  بة 
بةنةبوون، رةنطة راستيش بَيت بةالم لةذياندا نةمابن، ئةجمارة 

ئؤمَيدم هةية، ئَيمةش لة ليذنةكةدا نوَينةرمان هةية، خؤشحاَلني 
بةو ليذنةية.

خوشكةزاو  خوشكء  ئَيوةبوو  بةدَلي  وةزعةكة  ِرؤذَيك  ئةطةر 
كةسوكارةكانتان دؤزرانةوة ضؤن ثَيشوازييان لَيدةكةيت؟

لةطيامنان،  دةبَي  خؤش  زؤر  بةخؤشحاَلييةوة  زؤر  هةلبةتة 
ضونكة ئةوان بَيدةسةالت بوون خؤمشيان بربداية هيض دةسةالمت 

نةدةبوو.
ناخؤشء  قسةي  روو  بةرةو  راستةوخؤو  ِرؤذَيك  هةية  كةس 

بريندار كةري ثَي كردبي؟
بةَلي هةية خةَلك هةية قسةي ناخؤشيش دةكةن.

وةكو كَي دةتواني ناوي بهَيين؟
ووتي  كرد  ناخؤشي  زؤر  قسةيةكي  كةسَيك  ِرؤذَيك  بةَلي 
ئَيستاش خوشكةكةي وا عارةب واي ثَيدةكا كةضي لة عارةب 

دةترسَي. ئةوةم زؤر ثَيناخؤش بوو.
لَيك  ناموس  مةسةلةي  وةك  دؤسَيية  ئةو  بؤئةوة  بكةين  ضي 
تةماشاي  نةتةوةيي  ئينسانيء  دؤسَييةكي  وةكو  نةدةينةوةو 

بكةين؟
نازامن ضي بكةين بةالم دةبَي وةك تؤ ئَيذي ضونكة ئةوة كَيشةي 
ئةوةندة  خوشكةكةم  من  ئَيمةنية.  خانةوادةكاني  هي  كوردة 
بَيت  ئازادي  بة  باوةشء  بطرَيتة  منداَليك  نةمدةدي  بةحةيابوو 

بؤ ماَل خؤمان يان ماَل باوكم ئةوةندة شةرمن بوو.
خوشكةزاكانت  برازاو  براكةتء  خؤراسانء  وَينةيةكي  هيض 

هةية؟ 
بةَلي هةيتمان لةماَلةوة هةمانة.

دةتواني ثَيم بدةيت و منيش وَينةيامن هةبَيت؟
بةَلي ثَيت دةدةم.

قسةيةكت ماوة بيكةيتء من بةبريمدا نةهاتيَب ثرسيارت لَي 
بكةم؟

نا هيض قسةيةكي ترم نية.
قايليت ئةم ديانة تؤماركراوة بَلوبكرَيتةوة؟

بةالمةوة  زؤر  نةكردووة  خراثم  قسةيةكي  هيض  بؤنا  ئةي 
ئاسايية.

زؤر سوثاس بؤ ميوانداريء ئةو كاتةي ثَيت بةخشيم 
سوثاس بةخريبني وةبان ضاو.



356

ئةنفالستان -  ذمارة )11 -12(          

رؤذي ديانة: 23 ئابي 2013 
 كات:3:30ي ثاش نيوةِرؤ 

شوَين: خورماتوو طةرةكي رزطاري ماَلي بةشارةت 

بوو،  تةواو  عةبدوال  ناميق  لةطةَل  ديانةمان  ثاشئةوةي 
ماَلئاويان لَيكردو لةطةرةكة ترسناكةكةيان )كؤماري( بةخريايي 
طةرةكي  كردة  رومان  من  ماشَينةكةي  هةربة  دةرةوةو  هاتينة 
)رزطاري( كة ماَلي بةشارةت ئةمني هةمزةي لَي نيشتةجَي بوو، 
لةرَيطا كامةران حممةد جةوهةر دةيويست دَلنيايي ببةخشَيتة 
لةمةي  سةالمةترتة  زؤر  دةضني  بؤي  طةرةكةي  ئةو  كة  من 
تابلؤي  جؤرو  لة  زياتر  ترسةكةمشان  دةردةضني،  لَيي  ئَيستا 
ئؤتؤمبيلةكةي من بوو، كة طةيشتينة بةردةرطا بةشارةت ئةمني 
هةمزةو حةسةن مةوال حممةدي ميواني ضاوةروانيان دةكردين 
ماَلةكةدا  لةذورَيكي  لَيكردين و  ثَيشوازيان  بةطةيشتنمان 
مةوالدا  حسن  بةشارةت و  لةطةَل  ديانة  ئةوةي  بؤ  دانيشتني 
بؤ كاري ديانة  نةطوجناوبوو  زؤر  بكةين هةرضةندة شوَينةكة 
شوَين  لةهةمان  ديانةكةمان  هةدرووك  بةناضاري  بةالم  سازي 
ئةجنامدا. بةشارةت براي حةسيبة ئةمني هةمزةو سةفةر ئةمني 
هةمزةية كة بؤخؤي ئةنفالكراوة و بَيسةرو شوَينة بةالم حسيبة 
هيدايةتي هاوسةريشي وةك حةسيبةي خوشكي ناوي لةهةمان 
ميسر،  والتي  بؤ  برابن  دةكرَيت  باس  كةوا  هةية  بةَلطةنامةدا 
هةريةكةيان  وئاَلؤزن  تراذيدي  طةلَيك  خانةوادانة  ئةم  ضريؤكي 
كؤمةَلَيك لة ئازيزانيان ئةنفالكراون و هةريةكةيان جطة لةضريؤكة 
طشتيةكةي ئةنفال ضريؤكَيكي تايبةتي خؤيان هةية. بةراسيت 
نارؤم  زياتر  قةرزداريانة.  مرؤظايةتي  كؤمةَلطاي كوردي وكؤي 
وردةكاري  زؤر  لةتيايدا  ديانةكةمانةوة  ناو  دةضينة  لريةوة  و 
دةخوَينيتةوةو هةندَيك تةمومذيش لةسةر ئةوئافرةتانة الدةضن 
كةوا باسدةكرَين براون بؤ والتي ميسر بةتايبةتي كاتَيك ئةوةت 
و  ضةندمانداَلَيكن  دايكي  زؤربةيان  ئةوانة  روندةبَيتةوة  بؤ 
كضي  كةمينةيةكيشيان  و  ذنن  زؤربةيان  هةَلكشاوةو  تةمةنيان 

منداَلن. 

دةقي ديدارةكة. 
ناوي سياني خؤمت ثيَ  بليَ ؟
من بةشارةت ئةمني هةمزة 
كةواتة تؤبراي حةسيبةيت؟

بةَليَ ،حةسيبة ئةمني هةمزة، خوشكمة. 
تةمةنت ضةندة؟

من مواليدي 1٩6٩ م 
ئَيوةش دانيشتووي نةوجول بوون؟ 

بةَليَ  هةتا ساَلي)1٩87( لة ناحَيي نةوجول نيشتةجيَ  بووين. 
بؤضي هةتا ساَلَي 1٩87 هؤكارَيك هةبوو؟

ئةي نةيانهَيشت وتيان دةبَي ضؤَلي بكةن دةيروخَينني.
واتا نةوجول لةثَيش ئةنفالةوة نةماوة؟ 

بةَليَ ، لةو ساَلةدا وَيران كرا. 
كام ساَلة؟

1٩87 ساَلَيك ثَيش ئةنفالةكة بوو 
ئةو كاتة لة نةوجول، ذيانتان بة ضي دةطوزةراند؟

هةر بة جوتياري و ئاذةَلداري.
بةزؤري ض جؤرة ئاذةَلَيكتان بةخَيودةكرد؟

ئَيمة مةردار بووين ِرانة مةِرمان هةبوو. 

بةشارةت ئةمني هةمزة
حةسيبةي خوشكم بةتةمةن لةهةموومان طةورةترةو تةمةني هةيةو دايكي حةوت منداَلة كةضي لة بةَلطةنامةكةدا 

بة تةمةن 20 ساَل نوسراوة! 
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ضةند كةس لة خَيزانةكةتان جطة لة حةسيبة ئةنفال كراوة؟ 
"مامؤستا سةفةر" برام بوو كة خؤي ئةنفالكرا، بة بِريارَيكي 
حكومةت كرا بة شةهيد. لةبةر ئةوةي هةم ثَيشمةرطة بوو هةم 

مامؤستاي شؤِرش بوو. لةبةرئةوة كرا بة شةهيدي سةنطةر. 
هةر برايةكت و خوشكَيكت ئةنفال كرا؟ 

بةَليَ . لة خَيزاني خؤماندا دوو كةس ئةنفال كراون. 
براكةت هاوسةرطريي كردبوو؟ 

ئةويش  هيدايةت"ة.  "حةسيبة  ناوي  هاوسةرةكةي  بةَليَ . 
نريدران  وا  ذنةي  هةذدة  لةو  يةكَيكة  قايةيةداية  لةو  وا  ناوي 

بؤميسر. 
ئةي جطةلة خوشك و براو براذنةكةت، كَييي ترت ئةنفالكراو؟ 

دووخوارزةمشي تَيداية. )خوارزا بةواتاي خوشكةزادَيت(
ناويان ضيية؟ 

ناويان "نةجيبة حةسةن عةلي" و "شلري حةسةن عةلي".
كضي  هاتووة  لةبةلطةكةدا  ناويان  كة  نةجيبةو شلرييش  واتا 

حةسيبةي خوشكنت؟ 
بةَليَ  كضي حةسيبةي خوشكمن.

ئةي براكةت منداَلي نةبوو؟ 
نةوةال منداَلي نةبوو.

 هةردووكيشيان ئةنفال كران؟ 
دوو  نةبوو  منداَليان  ئةمان  كران،  ئةنفال  خَيزانةكة  هةردوو 

كةس بوون، ئةوانيش نؤسةر خَيزان بوون ئةنفال كران. 
دواي ئةوةي نةوجول كرا بة مةعةسكةر، يان ِرووخَينرا. ئَيوة 

ضوون بؤ كويَ  دانيشنت؟ 
هةمووماني  ناحيية  بةِرَيوبةري  نةوجول،  بؤ  هات  قةرارَيك 
خِر كرد و بة باوكماني طوت: )فةرمامنان بؤ هاتووة، ناحييةكة 
دةبةين بؤ "بنة سَلوة". واتا ئؤتؤمبَيلتان بؤ دةهَينني، تةنانةت 
بؤ طةمن و جؤكةشتان. بةالم بة مةرجَيك هةر طوندَيكي سةر بة 
ناحييةكة  كاري  دةست  ئَيمة  نةيدؤزينةوة  مبَيينَ  و  ناحييةكة 
ئةوان  باوكم و  ترسان و  ناحييةكة  خةَلكي  ثاشان  ناكةين( 
ضاوةِرَيي ئةوةيان نةكرد، ضونكة ناودَيكةش ثَيشمةرطةي تَيدا 
بؤ  بَينن  بِرؤن. ئيدي دةنكة دةنكة طوندةكة  نةياندةتواني  بوو 
موجةمةع. دواي ئةوة مةسئول ناحييةكةو ئاواييةكة ئؤتؤمبَيلي 
لة ناحييةكة هةر  هَيناو بردمانيان بؤ بنة سَلوة. ئيدي خةَلك 
لة دواي كؤبوونةوةكةي بةِرَيوبةري ناحييةكة دةستيان ثَيكرد، 

ثشكنيين  خاَلي  حوكمةت  هةتا  هَينا.  ئؤتؤمبَيلي  هةمووي 
دانابوو، طوَيان ثيَ  نةدةدان. ئؤتؤمبَيلمان هَيناو دةضووين بؤ 

ناو خورماتوو. 
واتا ئَيوة نةضوون بؤ طوندةكان هاتن بؤ خورماتوو؟ 

حوكمةت  بةالم   .1٩88 هةتا  دوزخورماتوو  بؤ  هاتني  بةَلي 
وازي نةهَينا فةرع بة فةرع  و كؤالن بة كؤالن هةر دةطةِرا بةناو 
ئةو  ضونكة  دةيدؤزيةوة.  بواية  نةوجول  خةَلك  ئةوةي  شاردا. 

كات مةسئول حيزب هةبوو موختاري طةِرةك هةبوو..
مةسئول بلؤك هةبوو؟

وة  تريشي  سةرؤكي  دادةنا سيَ   ناوضةيةكي  مةسئول  بةَليَ  
بان ئةوةوة هةبوو. لة ناوضةيةكةوة بؤ ناوضةيةكي تر دةيزاني. 
دانيشتبووين و  توركمانةكان  ناوضةي  لةناو  لرية  ئَيمة  ئيرت 
ئاطادارماني  ناوضةكة  سةرؤكي  ئيرت  طرتبوو.  حةوشةيةكمان 

كرد.
ناوي ضي بوو سةرؤك ناوضةكة؟ 

جارة  جار  ئَيستاش  بةالم  نايةت.  بريم  بة  ئَيستا  وةاليي 
دةيبينم. 

 ئةو كةسة كوردة يان عةرةبة؟
نةوةال توركمانة. 

ضي ثَيوتن وتي دةبَيت برؤن يان هةِرةشةي لَيكردن؟
ئيدي هاتة حةوشةوةو طوتي: )ئَيوة ضةند خَيزانن؟( ئةوكاتة 
صمودة.  لة  ئَيستا  "حةيدةر"  مامؤستا  بوو.  برام  "عةدنان" 
)رزطاري( لةوانةية بيناسيت. وة منيش بووم، واتا سيَ  خَيزان 
بووين. ئيدي مام هيدايةت )خودا لَيي خؤشبَيت(. وةلي مةمحود 
دةزانيَ ، لةطةَليدا برادةر بووم. طوتي: )كاكة مادام شيت وا هةية 
بكةن و  بار  يةكَيكيان  باردةكةن،  خَيزانةكةتان  سيَ   هةر  بؤضي 
عةدنان  خؤماندا  لةناو  ئَيمةش  ئيرت  مبَينَيت(  تر  ئةواني  با 
برامان هةَلبذارد. وةالئيرت بةيانيةكةي لؤريان بؤ هاورد و بِريَ  
منداَلي  دوو  ذنةكةي و  خؤي و  بارمانكردوو  هةبوو  كةلوثةملان 
هةبوو لةطةَل دايكميشدا. ضوون بؤ بنة سَلوةو تا ئَيستاش لة 

بنة سَلوةية. 
ئَيستاش لةوَيية؟ 

بةَليَ . ئيرت من لرية مامةوةو تا ئَيستاكةش لة شارم، لريةم. 
بة  كراون  ئةنفال  خوشكةكةت  براكةت و  زانيتان  كة  ئيرت 
منداَلةكانيانةوة. كةس هةبوو هةواَليانتان بؤ بهَيينَ ، بؤ منوونة 
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ضؤن طرياون لة كويَ  طرياون؟ 
لةم  بوو  واراني"  "نيعمةت  ناوي  هةبوو  ئافرةت  يةك  وةال 
ماوةيةدا كؤضي دوايي كرد. ئةو نيعمةتة خؤي خةَلكي واراني 
هةر  ئةويش  بوو  "حمسن"  كاك  ناوي  هةبوو  برايةكي  بوو. 
خةَلكةي  ئةو  تةبليغ  بةعس  حيزبي  بوو. ضؤن  واراني  خةَلكي 
كردبوو بِرؤن كةس و كارةكانتان بهَيننةوة، ئةويش ِرؤيشتبوو 
براكةي بهَينَيتةوة. ئيرت كة ِرؤيشتبوو بؤ الي كاك حمسن ئةويش 
برامان وحةسةني  وةك ئةو خةَلكة طرياو ئةنفالكرا. ماَل سةفةر 
ئةو  ئيرت  بوون،  حمسن  كاك  ماَل  نزيك  ئاواييةدا  لةو  زاوامان 
ئةنفالة ثيسة طةيشتبووة بانيان طرتبويانن ئةويشان طرتبوو. 
ئةو نيعمةت وارانية نةهاتةوة و ئيرت طرتيان، لةطةَل ئةو خةَلكةدا 
شةبابةكة  مةركةز  لةالي  لرية  ئَيمة  ئةوكاتة  كرد.  ئةنفاليان 
ضاوةِروان بووين كة خَيزانةكامنان هاتن هةولَيكيان بؤ بدةين و 
بةريان بدةين ضونكة زؤر كةس لة مةركز شةبابةكة ئازادكران. 
رةوانيان  يةكسةر  شةبابةكة  مةركةز  بؤ  نةهَينا  ئةوانيان  بةالم 
لة  ئةو  وتي ضونكة  واراني  نيعمةت  ئةوة  تؤثزاوا  بؤ  كردبوون 

تؤثزا بينيبووني و دوايي كة بةربوو بؤي طرياينةوة.
ضؤن بؤي طريايتةوة خؤي هات هةواَلتان ثَيبدات؟

ووتي  كرد  باسي  بؤخؤي  ئيرت  الي،  ضومة  من  هاتةوة  ناكة 
شةش مانط1 لةطةَل حةسيبةي خؤشكت بوومة.

لةتؤثزاوا  6مانط  ئَيستا  هةتا  من  بلَيت  ترهةية  كةسي 
يان  خوشكت  حةسيبةي  هةية  تر  كةسي  يان  ماومةتةوة 

هةركةسَيكي ترياني بينيينَ ؟
نةخري كةسي تر نةبوو.

حةسيبة مةبةستت خَيزاني حةسةن عةلي ية؟ 
خوشكمةو  يةكَيكيان  حةسيبةكة  هةردو  هةردوكيان  بةَليَ  

ئةوي تريشيان براذمنة.
حةسيبةي خوشكت جطة لةمريدةكةي و دوكضةكةي تري كَيي 

تريان ئةنفالكراوة؟
خؤي و ثياوةكةي و 7 منداَليش ئةنفالكراون.

ضونكة  دةهَينَى  دوبز  لةبرى  تؤثزاوا  ناوى  لرَيةدا  بةهةلة  بةشارةت  ثَيدةضَى   .1
ئةنفالكراوةكان النى زؤرةكةى هةفتةيةك لة تؤثزاوا دةمانةوة، دوايى دةطوازرانةوة 
بؤ شوينى تر ئةوانةى بؤ كوشنت بوون بةسةيارةى سةرداثؤشراو رةوانةى بيابانةكان 
دةكران بؤ كؤمةلَكوذىء ئةوانةى بؤ دةستبةسةر كردن بوون رةوانةى نوطرةسةملانء 
لةذنة طةرميانيةكان  هةندَيكيشيان رةوانةى بنكةى سةربازى دوبز كردبوون كة زؤر 
ماوةى 6 مانطَيك لةطةَل مندالَةكانيان مانةوةو زؤريشيان لةوَى مردنء دواتر هَينرانةوة 

بؤ بانى مةقان .

هةواَليك هةية طواية حسن عةلي مريدي حةسيبة تةرمةكةي لة 
موصل دؤزراوةتةوة ئايا ئةوة راستة؟

دةزاني ضؤن بوو، هةرلةالي ئةوكاك عةبدواليةي كة بةَلطةكةي 
بةَلطةنامةي  عةينةن  بَلوكردةوة  ئافرةتةكة   18 لةسةر 
كاك  براي  رةفيق  كاك  ناو  زاوامان و  حةسن  ناوي  ثيشانداين 
ناميق و شوكرموساو عومةري حاجي عةلي تَيداية كة هةموويان 
بةَلطةنامةيةي  ئةو  عةينةن  بةَلطةنامةيةكة  كراون  ئيعدام 
هاتووة  لةبةَلطةكةدا  تَيداية.  كضةكاني  ناوي  كة  موخابةراتة 

ثاش لَيكؤلينةوةيةكي ورد لةسَيدارةدراون. 
لةكويَ ؟

ئيعدام  لةموصل  كةركوكةو  موخابةراتي  هي  بةَلطةنامةكة 
كراون.

ئَيستا ئةو بةَلطةية دةست دةكةويَ 
كاك  لةالي  هةيةو  خةيروال  كاك  لةالي  لةدوز  لرية  بةَليَ    

عةبدوالكةريم يش هةية.
حسيبة جطةلة نةجيبةو شلري كضي تري ئةنفالكراوة؟

وا  لةبةَلطةنامةكةداية  ناويان  شلري  نةجيبةو  خؤي و  بةَليَ  
نوسراوة بربَين بؤ والتي ميسر.

ئةي ئةوانةي تر؟ ئةطةر ناوةكانيامن ثيَ  بَليَ ي.
با لةطةورةكانةوة ثَيت بلَيم.

فةرموو 
ئةمانة  غةريبة  ثةروين،  نعمةت،  شلري،  توران،  نةجيبة، 
ناويان  دايكيان  لةطةَل  شلري  نةجيبةو  ئةنفالن و  هةموويان 

لةبةَلطةنامةكةداية. 
ئةي كوِر؟

كوِرةكةشيان ناوي بورهان بوو.
بورهان تةمةني ضةند بوو؟

تاقة  ئةو  هةر  بوو،   1٩70 مواليدي  بوو،  ساَل   18 تةمةني 
كورةشيان هةبوو،

ئةوةية  مةبةستم  بوون،  ثَيكةوة  هةموويان  ئةنفالدا  لةكاتي 
ثَيكةوة طريان.؟

)مةبةست  حممود  هاوريَ   ماَلي  لةطةَل  هةموويان  بةَليَ  
عةبدولالق(ة ثَيكةوة بوون و ثَيكةوةش ضون بؤ ملةسورة.

واتا خؤيان ضوون بؤ ملةسورة؟
بةَليَ .
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هةتا ساَلي ضةند ضاوةِروانيانت كرد؟
هةتا ِروخاني رذَييش هةرضاوةِروان بووين.

ماون و  كةوا  زاني  ئةوةتان  هةواَلي  كة  يةكةجمار  بؤ 
لةبةَلطةنامةيةكدا باسكراون بردويانن بؤ والتي ميسر هةستت 

ضؤن بوو.؟
هةستم ضؤن بَيت لة ِراستيدا زؤر زؤرمان ثَيناخؤش بوو؟ بةالم 
كةسدا  هةزار  دوو  سةدوهةشتاو   182000 لةناو  بلَيني؟  ضي 
بريندار  شعورمان  جارَيك  هةرجارنا  و  هةية  كةس   18 ناوي 

دةكةن هةلبةت زؤرناخؤشة ضؤن ناخؤش نية؟ 
واتا بةباسكردني شعورتان بريندار دةبيَ ؟

باسةكةيان  هةرجارناجارَيك  ضونكة  بةباسكردنةكةي  بةليَ  
دَيتةوة ثَيشيَ  و دَيني و دةرؤَين بَيئةوةي هيض ئةجنامَيكي هةبيَ  

ئةطةر ئةجنامَيكي هةبيَ  باشة. 
دةكرد  حةزت  تؤش  ثَيمبَلَيي  زؤربةِراشكاوي  ثَيمخؤشة 
خوشكةكةت بيَ  سةروشوَين بوايةو كةس باسي نةكردناية يان 

بةثَيضةوانةوة؟ يان بةمانيان خؤشحاَليت؟
حةزدةكةم  ثَيخؤشةو  زؤرم  ئةطةرمابن  بلَيم  ثَيت  حةزدةكةم 

بيانبينينةوة.
سةرةتاش هةروابووي يةكةجمار.؟

هةر  بةالم  نوسراوةكةش  ناخؤشي  سةرباري  يةكةجماريش 
ثَيمخؤش بووكةماون  و حةزدةكةم بيانهَينينةوة.

تاضةند باوةرت بة ِراسيت و دروسيت بةَلطةنامةكة هةية؟
تةزويرةكةي ضي ية؟ ئةوة كؤثية باشة فةرموو تؤ ئَيستا بةس 
دةزاني ناوم بةشارةتة، جنسَيش وا لة طريفامنة ئةطةر جنسَيي 
منت دةست نةكةويَ  ناتواني كؤثييةكي جنسيةكةي من بكةي، 
ئةطةر نسخةي ئةصلي نةبيَ  ضؤن كؤثي دةكريَ . ديارة راستة 

بؤية كؤثي كراوة.
كةواتة تؤ ثَيتواية بنةمايةكي هةية؟

بةَليَ  من باوةرم واية كةبيَ  بنةمانية.
دةستكةوت و  نوسراوة  ئةو  كؤثييةكي   2003 ساَلي  لة 
راطةياندني  هةالي  لَيكراو  زؤري  قسةوباسَيكي  بلوكرايةوة 
نايةوة بةالم بَيدةنطةي لَيكرا هةتا ئةو كاتةي دراما مصريةكة 
)نريان صديقة( بلوكرايةوة بةراي تؤ دراماكة ضيمان ثَيدةَليت؟ 

ثَيماندةَلَيت ئةو ضريؤكة راستة؟
هةَلبةت راستة ئةطينا ضؤن فيلمَيك باسي ئةوة دةكات خؤبيَ  

بنةما نية.
بة  ثشت  مصريةكان  هونةرمةندة  بةوةية  بروات  ضةند  هةتا 

بةَلطة دةبةسنت و قسة لةطريفاني خؤيان دةرناهَينن؟
بةخوا بلَيمضي ناتوامن هيض بلَيم.

تؤ وةكو بةشارةت وةك براي يةكَيك لةو ذنانة هةتا ضةندة رازي 
هةستمان  كة  كرد  ئةوةت  باسي  ثَيشرت  كوردي  ِراطةياندني  لة 

بريندار دةكةن؟
ئةطةر شتَيك سودي  هةبيَ ،  باسَيكمان دةويَ  سودَيكي  ئَيمة 

نةبيَ  بؤضي باس بكريَ ؟
نوسيويانة  بةعس  ثياواني  كةركوك  و  موخابةراتي  باشة 
ئةوكضانة ئامادةن بيانريين بؤ نادي و مةلاكاني ميسر دةشَيت 
مين راطةياندني كورديش هةمان زمان بةكاربهَينمةوة؟ بةهةمان 

شَيوة شعوري تؤ بشكَينم؟
ئةوةي  باسي  تر  بةشَيوةيةكي  راطةياندن  دةبواية  راستة 

بكرداية.
هةرَيي  حكومةتي  بةهةوَلةكاني  طةشبيين  ضةند  هةتا 

كوردستان بؤ دؤزينةوةي خوشك و كةسوكارةكانتان؟
ئَيستا ليذنةيةكي باشيان دروستكردووةو هاوِريَ  مةمحوديش 
نوَينةري ئَيمةية لةو ليذنةية، ئَيمة ئةجمارة وازناهَينني بابزانني 

حكومةتةكةمان ضيمان بؤدةكات.
بةضي ليذنةكة دَلؤشن؟

لة ساَلي  ثَيكبهَيينَ   ئاوا  ليذنيةكي  بؤيةكةمينجارة حكومةت 
ئاواي  ليذنةيةكي  حكومةت  هةية  كَيشةية  ئةم  وة   2003
ثَيكنةهَيناوةو نوَينةرَيك لة خؤمان و نوَينةرَيك لةحكومةت وا لة 

ميسرةو بةجدي ئيشي بؤ دةكات. 
خوشكةكةت لةخؤت طةورةترة؟

بةَلي حةسيبة لة هةموومان طةورةترة. 
مواليدي ضةندة؟
مواليدي 1٩٥1.

لةوكاتةدا  ساَلة.   2٩ تةمةني  كة  واهاتووة  لةبةلطةكةدا  بةالم 
تةمةني نزيكةي 37 ساَل بووة.

ئةوةش راستة بَلَيم ضي نازامن.
هيض نيشانةيةك هةية ثَيي بيناسرَيتةوة؟ مةبةستم )علماتي 
كات و  تَيثةريين  بيناسيتةوة  بيبيين  كة  هةية  شتَيك  فارقة(. 

طؤراني جةستةيي نابَيتة هؤي نةناسينةوةي؟
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ها  شَيوةي  ِرؤذ  شةو  هةميشة  دةينامسةوة  دَلنيام  بةَلي 
لةبةرضاوم.

مةبةستةكةم رونرت بكةمةوة بَيجطة لةوةي كة بة فحصي ديئني 
ئةي دةناسرَينةوة شتَيكي تر هةية وةك نيشانة بةخوشكةكةتةوة 

بؤمنونة خاَليك بةسةر روخسارييةوة يان بةسةرجةستةيةوة؟ 
هيض نيشانةيةك نية بةالم دلنيام دةينامسةوة.

سيناريؤمان  دؤسَيية  ئةم  نةياراني  سبةيينَ   ئةوةية  مةبةستم 
بؤ دروست نةكةن بني بَلني كضي كوردمان دؤزيوةتةوةوخةَلكَيكي 
ترمان بؤبهَينن ودوايش وادةرنةضيَ  بةونيازةي جارَيكي تر نةوَيرين 

ئةم باسةبكةينةوةو نةوَيرين بةدواي ئافرةتةكامنان بكةوين2.
ئةوةش راستة قسةكانت جوانة.

مةبةستم  راسنت؟  ئةوانة  لةبةردةسنت  قةيدانةي  ئةوسورةت 
ئةوةية بلَيم حسيبةو نةجيبةو شلري خوشك و خوشكةزاي تؤن؟

بةَليَ  ئةوانة ناويان لة سورةت قةيدةكةو لة بةَلطةنامةكةشداية 
خوشك  و خوشكةزاكاني منن.

سورةت  لة  تةمةنيان  لةنيوان  زؤرة  تةمةن  جياوازي  بةالم 
قةيدةكان و تةمةنياندا لةناو بةَلطةنامةكةدا؟

هةيانة وةال بَلَيم ضي؟
هيض وَينةيةك يان يادطاريةكي خوشكةكةت لةالية؟

نا نيمة يةك وَينةي هةية بيدؤزمةوة طةورةي دةكةمةوةو ثَيت 
دةدةم.

2. رۆژێک دوای ئەو پێشبینیەی من هەواڵی ئەوە باڵوکرایەوە کە بازرگانێک کچە 
ئەنفالکراوەکانی لە واڵتی میسر دۆزیوەتەوە، ئەوکاتەی لەالیەن هاورێ محمودی 
کفریەوە کەبرای یەکێک لەو کچانەیە زەنگم بۆکرا بۆئەوەی هەواڵی دۆزینەوەیانم 
بووم،  لەدیدیداردا  رزگاری  لە  لەکچەکان  تر  یەکێکی  برای  نازم  لەگەڵ  بداتێ 
لەبەرئەوە وەالمی زەنگی یەکەم و دووهەمم نەدایەوە بەالم لەسێهەمجاردا داوای 
روخسەتم لە نازم کردوو ڤیدیۆکەم راگرت وەاڵمم دایەوە هاورێ مەحمود بەکەیف 
بازرگانێک  وتی  دۆزینیەوە  دۆزرانەوە. کەپرسیم کێ  وتی کچەکانمان  خۆشییەوە 
هەستمکرد سیناریۆیەک لەگۆرێییە بەالم نەمویست دلی هاورێ مەحمود ناخۆش 
نیە..  بروا  بێت جێگەی  بازرگان  پەلەمەکەن  ئەوەندەم گووت جارێ  تەنها  بکەم 
کاک نازم شاهیدیم بۆ دەدات کەوتم کێ دەڵێت ساختەچییەکی وەک روژدی جاف 

نیە. تکایە پەلە مەکەن.

ومنداَلةكاني  عةلي  حسن  كةحةسيبةو  راستة  ئةوة 
خؤشةويسيت  لة  بوون  راكَيش  سةرنج  زؤر  خانةوادةيةكي 

يةكرتيدا.؟
بةليَ  ئةوة راستة يةكرتيان زؤر خؤشطةرةك بووة ئةوة هاوريَ  
مةمحود دةيطريَيتةوة كة لة قوليجان داواي لة حسيبةكرد بوو 
بابورهان لةطةَل ئَيمة بَيت ضونكة تةسليم نابينةوةو ئَيوة دةضن 
 18 تةمةني  نةفةوتيَ   كورةكةت  با  دةبنةوة  حكومةت  تةسليم 
نابةخوا  ووتبووي  خوشكم  حسيبةي  بةالم  طةورةية  و  ساَلة 
ناهيلَيم بادةسيت هةر بةدةسيت خؤمةمةوة بَيت كةضي ئةوةتا 
ضارةنوسيان  بران و  شوَينَيك  بؤ  هةريةكةيان  ثَيهات  ئاوايان 
ئاواي ثَيهات. لةمبارةيةوة هاوريَ  مةمحود قسةكةي بةشارةتي 

ثشرِتاستكردةوةو بؤي طريامةوة و بةكامرياي ظيدؤ تؤماركراوة.
هةموويان بةيةكةوة طريابوون؟

بوو،  برام  سةفةري  خَيزاني  كة  براذمن  حةسيبةي  بابزانيت 
لةطةَل حةسيبةي خوشكم هةردوكيان لة طوندي واراني لةيةك 

حةوشدابوون و ثَيكةوة دةذيان و هةرثَيكةوةيش طريان. 
سيَ  كةس لةو )18( كضة خةَلكي نةوجول نني كةسوكاريشيان 

ناناسن؟
نةخري كةسيان ناناسني.

لةكؤتايدا ضيت هةية بيلَييت؟
هيضم نةماوة سوثاست دةكةم.

شتَيك كة بةبريي مندا نةهاتيبَ  و خؤت حةزبكةي بيلَييت؟
هيضم نةماوة سوثاس 

يان  بكةمةوة؟  بَلوي  دةكةين  تؤماري  لريةدا  ئةوةي  قايلي 
هةليطرين بؤ مَيذوو جارَي بَلوي نةكةينةوة؟

وةال منيش لةطةَل ئةواني تردام هاورَي مةمحودوئةوان ضيان 
كردةوة  بلويان  ئةماندا  لةطةَل  هام  منيش  ووت  ضييان  كردو 

بَلوي بكةرةوة وام لةطةَل ئةواندا. 
من رَيز لةتؤو لةكارةكةي خؤم دةطرم دةمةوَي راي هةركةسَيك 

وةربطرم لة بَلوكردنةوةو نةكردنةوةي 
زؤر  ثرسيارةكانت  و  بوون  رَيكوثَيك  زؤر  قسةكانت  شكور 
جوان بوون، بةَلَي خؤت ئازادبة بَلوي دةكةيتةوة يان ئةيدةي 

بةتةلةفزيون ئةوة خؤتيش ئازادبة و قايلم بَلو ببَيتةوة.
زؤر سوثاس 

بةخريبني بان هةردوضاوم
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رَيكةوت : 23ي ئابي 2013 
شوَيين ديانة : خورماتوو.

كاتذمري 3ي ثاش نيوةرؤ 

دواي ئةوةي لةطةَل بةشارةت ئةمني هةمزة ديانةكةمان تةواو 
ثَيدا،  درَيذة  ديانةكةمان  حمةمةد  مةوال  حةسةن  لةطةَل  كرد، 
نةمويست  بؤية  نةبوو،  تةواو  تةندروسيت  باري  بةالم حةسةن 
ثَيشرت  نةوجولةوة  لةبارةي  ئةوةي  و  بكةم  ماندووي  زؤر 
بةشارةت وناميق عةبدوال وتبووي،بةثَيويستم نةزاني لة دةمي 
حةسةنيشةوة وةري بطرم. ضونكة جوطرافياي روداوةكة هةمان 
راستةوخؤ  بؤية  بوو.  مَيذوو  هةمان  مَيذووةكةشي  و  شوَين 

ضوينة ناوديانةكةوة:.
بالة ناوي سياني خؤتةوة بضينة ديدارةكةمانةوة ئامادةيت؟ 

ناوم حةسةن مةوال حممدة 
لةبنةِرةتةوة هةر خةَلكي نةوجولن؟

 1٩87 سالي  لة  هةتا  بووين،  نةوجول  دانيشتووي  بةَلَي 
روخَيندراو خةَلكةكةيان دةركرد، ئيستاش دانيشتووي طةِرةكي 

كؤماري خورماتووين 
ضةند كةستان ئةنفالكراوة؟

دوبرام و خوشكَيكم و براذمن و برازايةكم ئةنفالكراون.
كةواتة تؤش ٥ كةسي نزيكت ئةنفالكراوة؟

هاوسةرةكةي  كةوا  مةوالم،  عةباس  شةهيد  براي  من  بةَلَي 
)كوَيستان  و  رؤستةم(  عةلي  )شوكرية  بةناوةكاني  و كضةكةي 

عةباس مةوال( ناويان لة بةَلطة نامةكةدا هاتووة.
براكانت ئةوانةي ئةنفالكراون ناوةكانيامن ثَي بَلَي.

عةباس مةوالو رةمةزان مةوال.
ئةي ناوي خوشكةكةت ضي بوو؟

 رابيعة مةوال حمةمةد 
ئةواني تر؟

عةباسو  كضي  برازامة  لةبةَلطةكةداية،  ناوي  كة  كوَيستانيش 
بةَلطةنامةكةي  لة  ناوي  هةر  ئةويش  رؤستةمة  عةلي  شوكرية 

موخابةراتي كةركوكداية. 
شوكرية لةدايكبووي ضةند بوو؟

راستيةكةي ئةوسا من منداَل بووم، نازامن بةالم لةدةوري 63 
و ئةوانةداية.

كةواتة شوكريةش دايكة؟
بةَلي دايكة.

ئةي شوكرية و عةباس لة تؤماري بنةِرةتي باري شارستانيدا 
ناويان وةك ذنومريد هةية؟ 

بةلَي من بةدةسيت خؤم لة نفوسي خورماتوو )عةقدي زةواج( 
طرَيبةسيت هاوسةرطرييم بؤيان كردووة.

هيض كةس لةكاتي ئةنفالكردنياندا نةيبيين بوون بؤمنونة؛ لة 
ئةوانةي كة  بةتايبةتي  تر  يان هةرشوَينَيكي  لة دوبز،  تؤثزاوا 

ئازادكران؟
برازاكةم  برذانةكةمو  تةنها  نةكرد  باسياني  كةس  نةخري 
لةو  ناويان  كة  بوو  ئةوةيان  سؤراخي  )شوكريةوكوَيستان( 

نوسراوةي موخابةراتي كةركوكداية.
هةتا كةي ضاوةروانيان بوويت.؟

هةتا روخاني رذَيم بةردةوام ضاوةِروان بووين. 

حةسةن مةولحمةمةد
 لةناو بَيسةروشوَينكراواني خانةوادةكةماندا تةنها برذامن برازاكةم )شوكرية عةلي وكوَيستان عةباس( سؤراخيان 

بوو كة ناويان لةو نوسراوةي موخابةراتي كةركوكداية.
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بةتايبةتي ضاوةرواني دايكم و باوكم زؤر سةخت بوو ئةوان 
هةتا مردن هةرضاوةروان بوون.

دايكتء باوكيشت ئةنفالكرابوون ضوبوونة نوطرة سةملان؟
نةخري ئةوان هةر نةطريابوون.

ساَلي ضةند كؤضي دواييان كرد.؟
يةكرتيةوة  بةدواي   200٥ ساَلي  وباوكم   2004 ساَلي  دايكم 

كؤضيان كرد. 
بةَلطةنامةكةي  نوسراوةو  ئةو  هةواَلي  باوكت  دايكتء 

موخابةراتيان بيست؟
نا نةخري.

ئةو  وناِراسيت  بةراسيت  بروات  ضةندة  هةتا  بؤخؤت 
بةَلطةنامةيةي موخابةراتي كةركوك هةية؟

لةسةدا حةفتاوثَينج.
بؤضي لة سةدا حةفتاو ثَينج؟

وئاشكراية،  ِرون  بةرضاو  رَيذةيةكي  بة  بةَلطةكة  لةبةرئةوةي 
سيانييان  ناوي  بةراسيت  ئةوكةسانة  ناوي  ضؤن  كةواية  ئةي 

دةضَيتة نوسراوَيكةوة؟ 
لةبارةي  ضريؤكَيكت  هيض  دةربكةوَي  بةَلطةنامةكة  ثَيشةوةي 
عرياقو  شارةكاني  لة  بيستبوو  كورد  ذناني  كضانو  فرؤشتين 

والتاني تري عةرةبي؟
دوكاني  تكريت  لة  خزمَيكمان  بةالم  نةبيستبوو،  هيضم  نا 
عةرةب  كابرايةكي  رؤذَيك   : ووتي  بؤالمان  هات  هةبوو  بةقاَلي 
هاتووة بؤالم شت بكرَيت، وتوويةتي من كورَيكم بينيوة لةسجن 
ناوي خاليد بووة، تةنانةت قاضَيكيشي سوتاوة كةسَيك هاتبوو 
بؤالي ووتبوي من كوِرَيك دةناسم بةناوي خاليد شكور موسا. 
وتبووي من سجن بووم خاليد ووتبووي من خةَلكي نةوجول و 

كوِري فلنة كةسم.
خزمةكةتان كَي ية ناوي ضية؟

ناوي مةجيدة براي نازمة كوِري حةمةعةليية.
ئةي سؤراخي نةكردبوو؟

نانةي كردبوو ضونكة ئةو كاتة ترسابوو!.
ئةي ئةو كةسةي كةهاتبوو ئةم هةواَلةي بة مةجيد ووتبوو؟ 

راسيت ئةو نازامن كَي ية عةرةبَيكي خةَلكي تكريتة. 
ضي تر؟

هةر ئةوةندة ئةويش، واتا مةجيد كوِري خاَلؤم بوو، خؤي و 

ضواركوِري و كضةكاني ئةنفالكراون.
كوِروكضةكاني ئةو ناويان ضية؟

كوِرةكاني  ئةمة  بةرهةم،  ئومَيدو  وةليدو  خاليدو  كوِرةكاني 
خاَلؤم شكور موسان، كضةكةشي ناوي ثةيانة كة لةبةَلطةكةي 

موخابةراتي كةركوك ناوي هاتووة. ئةي خالؤذنت كَي ية؟ 
قةدرية.

مةبةستت خوشكةكةي كاك نازمة؟
بةَلَي.

ناوي  كة  بووة.  منداَل  ثَينج  دايكي  قةدرية  كةواتة 
لةبةَلطةنامةكةي موخابةراتدا بة كض هاتووة؟

ناوي  كضةكةش  بوو  كضَيك  ضواركورو  دايكي  بةَلي 
لةبةَلطةنامةكةدا هاتووة. 

كضةكةي ناوي ضيية؟
ثةيان كضي قةدريية.

ناويان  بةَلطةنامةكةدا  لة  كة  دايكن  و  كض  قةدرية  و  ثةيان 
ثَيكةوة هاتووة؟

و شلري  و حةسيبة  و ضيمةن  وةك خؤراسان  ئةوانيش  بةَلَي 
كض ودايكن.

لةبةَلطةكةداية  ناويان  ئةوانةي  كةبزانني  طرنط  ئةمة  كةواتة 
زؤربةيان ذنن نةك كض، كضةكانيش هةندَيكيان منداَلن.

بةَلَي ِرَيك واية هةندَيكيان دايك ضوار ثَينج و شةش منداَلن. 
قةدرية ذني خاَلؤت شوكرموساية؟ 

بةَلَي 
لةتؤماردا  هَيشتا  و  نية  هاوسةرطرييان  طرَيبةسيت  ئةوان 
قةدريية هةركضة بةالم لة واقعدا دايكي ثَينج مندالة ضوار كورو 

كضَيك؟
بةَلَي رَيك ئاواية. 

كة  روونبكةنةوة  راطةياندنةكان  بؤ  ئةوة  ئَيوة  دةبَيت  كةواتة 
بوون،  دايك  هاتووة  ناويان  لةبةَلطةنامةكةدا  ئةوانةي  زؤربةي 

نةك كض ئةمةخاَلَيكي زؤر طرنط و مايةي تريَِامانيشة.
بةَلَي واية

ببورة كة هيلكت دةكةم بةالم ئةم وردةكاريية زؤر طرنط بوو. 
ئيستا ناوي برازاكةمت ثَيبَلَي ئةوةي ناوي لةبةلطةنامةكةداية؟

كوَيستان عةباس مةوال 
كض  ئةمانيش  كةواتة  رؤستةم؟  عةلي  شوكريية  براذنةكةشت 
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و دايكن. 
بةَلَي 

ية  موسا  شكر  ثةيان  دايك  ئيرباهيم  قةدرية  خالؤذنيشت 
كةواتة ئةمانيش كض و دايكن؟

بةَلَي
تؤ ثَيت باشة ئةم دؤسَيية باس بكرَيت لة راطةياندنةوة يان نا؟

بَيطومان ئةطةر بةو شَيوةيةي هةستمان بريندار بكةن ثَيمان 
ناخؤشة، ئةطةر هةسيت ئَيمة راطرن ثَيماخنؤشة باس بكرَيني.

و  بن  هةستمان  ئاطاداري  وتووة  كةناَلَيكتان  بةهض  ئَيوة 
بةشَيوةيةكي بةرثرسيارانة باسي ئةو ئافرةتانة بكةن؟

ئةوان  مةمحودو  هاوِرَي  ئةوة  كردووة  قسةمان  راسيت  وةال 
قسةيان كردووة 

كوردستان  هةرَيي  حكومةتي  ئَيستا  هةوالنةي  ئةو 
خستوويةتيية طةِر هةتا ضةند ثَيي طةش بينيت؟

راستيةكةي ئةوةندةثَيي طةش بني نيم، هةرضةندة هةوَلةكانيان 
بؤ  وهةر  نةبَي  بووني  شتَيك  ئةطةر  نيية  قةناعةمت  بةالم  باشة 

قسةوباس بَيت دَلؤمشان ناكات.
لةثارَيزطاكاني  دةزانيت  ترةوة  ئافرةتاني  لةبارةي  هيض  تؤ   

تري عرياق؟ هيضت بيستووة لةوبارةيةوة؟
و  ولةسعودية  سودان  لة  دةَلني  كة  بيستوومة  بيسنت  وةك 
ثَيي  بروام  بةالم  بةَلَي.  بيستوومة  لةووالتانة هةية وةك بيسنت 

نةبوو بةالم لةوةي ميسر كة شتةكةم بينيوة دةَلَيم راستة.
تؤ طؤظاري ئةنفالستان دةخوَينيتةوة؟

راستيةكةي من خوَيندةواريم نيية و ضاويشم تةواو نيية تازة 
نةشتةرطةريم بؤكراوة. 

بةهيوام باش بَيت. بةالم دةتوامن بزامن بؤ نةضويتةبةر خوَيندن؟
طرياين  ماَلةوةمان  بووين  سةرةتايي  ثَينجي  لة  خؤي  كاتي 
ورةوانةي سةماوةيانكردين ئيرت كة طةِراينةوة نةمتواني خبوَينم 

ضونكة ضوينة دةشتةوة.
ئيرت هةوَلت نةدا؟

باهةوملدا،هاتينة خورماتوو لةبةرئةوةي براكةم ثَيشمةرطةي 
شيوعي بوو رَيك ورةوان ثَييان طوتني مادام عائيلةي شيوعني 

نابَيت خبوَينيت.
ببورة ثرسيارةكةم بؤ ئةوة بوو من ساَلي 2006 ثياوَيكي الي 
خؤتامن دواندووةو بَلوم كردووةتةوة كةدةَلَيت لةساَلي 1٩88 

رةفيق حزبييةكان هاتوون ثَيميان طوتووة لة )منظمة حطني( ذن 
ئةوةت  ئايا  بؤخؤت؟  بَينة  ئافرةت  دوو  بابتبةم  دةكةن  دابةش 

نةبيستووة؟ 
لة  قسة  خةَلك  رةنطة  دةمطووت  قسانة  لةو  بيستووة  زؤرم 

طريفاني خؤي دةربَييَن، باوةرم ثَيي نةبووة.
ثياوَيك  نةوادا  راديؤ  لةبةرنامةيةكي  ئةمساَل  8/4ي  رؤذي 
ئةو  شَيوةي  بةهةمان  خاليد،  بةناوي  كرد  قسةي  لةبةرنامةكة 
كة  كرد  ئةوةي  باسي  سازكردووة،  لةطةَل  ديدارم  من  ثياوةي 
ثَيبدةم  ئافرةتت  دوو  دةتوامن  من  وةرة  ووتوويةتي  ئةفسةرَيك 
بؤخؤت بيانبة بةالم ئةم وةك ئةو ثياوةي نةكردبوو كةمن ديدارم 
ئةوةشي  تةنانةت  و  هَينابووني  بوو  ئةو ضوو  كردووة،  لةطةَل 
ئافرةتةي  دوو  ئةو  ماَلي  بؤ  بتانبةم  من  با  فةرموون  كة  طووت 

كةوا من رزطارم كردوون. 
نةريتة  ئةم  ئيسلمدا  فتوحاتةكاني  لةسةردةمي  خؤي  كاتي 
كردوون  دابةشيان  و  بردووة  بةديل  ذنيان  هةبووة  ناشرينة 
عةرةبةوة  بةكلتوري  ثةيوةندي  ئةمة  كردوون  وبةكةنيزةكيان 

هةية تؤ هةتا ضةند باوةرت بةوةهةية؟
كاتي خؤي لةسةردةمي ئةنفاليشدا لةهةشتاوهةشت وتوويانة 

سةربؤ ئَيمة و ماَل بؤ ئَيوة ئةمة لة كؤنيشدا هةر هةبووة.
ئةطةر رؤذَيك رَيككةوت ئةم هةوالنة سةريان طرتوو خوشكةكةت 

وبراذنةكةت وبرازاكةت هاتنةوة ضؤن ثَيشوازييان دةكةيت؟
ئةوة  دةكةم.  ثَيشوازيان  بةرَيزةوة  ثَيخؤشةو  زؤرم  بَيطومان 

هيض عةيبةيةكي تَيدانييةو دةوَلةت ستةمي لَيكردوون.
دةستتخؤش بَيت بَيطومان عةيبيش بَيت هي دةوَلةتة نةك هي 

ئَيمة.
ثَيوة  شانازيشيان  و  دةكةم  ثَيشوازييان  بةرَيزةوة  بَيطومان 
خؤفرؤش  ئةطةر  بةئةنفالكراوةكامن  سةربةرزم  من  دةكةم. 

بووناية عةيب بوو. 
ناخؤشتان  قسةي  و  بكات  بريندار  هةستتان  هةبوو  كةس 

ثَيبَلَيت؟
بةَلَي بَيطومان خزمي نزيكي خؤم لةكاتَيكدا ناموسي ئةويشة، 

قسةي ناخؤشي ثَيمان كردووة و برينداري كردووين. 
دةتوانيت ثَيم بَلَييت ضييان ثَيطوتوويت؟

نا بروا بكة ناتوامن هةم ئةوانة خزمي خؤمن و هةم قسةكةشيان 
ناشرين بووة.
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تايبةت  بةياسايةكي  دةبَيت  ميللةتَيكة  طرفيت  ئةوة  ئاخر 
رَيطةي ثَيبطريَيت و سزاي تايبةتي بؤ دابندرَيت.

ثرسيارتان  بني  راطةياندن  كةناَلةكاني  ثَيتخؤشة  ضةند  هةتا 
من  ديدارةي  ئةم  بؤمنونة  لَيبكات؟  دؤسَييةوة  ئةم  لةبارةي 

لةطةَل تؤدا؟
ئةطةر بةم شَيوةي وةك بةرَيزت بَيت وبةشَيوةيةكي جوان بَيت 

زؤر ئاسايية بةالمةوة.
ئةطةر حكومةتي هةرَيم و ئةم ليذنةية شكسيت هَينا ئَيوة ضي 

دةكةن خؤتان هةولةكانتان بةردةوام دةبَيت؟
كؤَلنادةين.  و  لةهةوَلةكامنان  دةبني  بةردةوام  بَيطومان  بةَلَي 
خؤمان بةرنامةمان واية حكومةتيش هةوَلنةدات خؤمان رَيطاي 

تر بطرينةبةرو ئةم دؤسَيية دانةخرَيت وكراوةبَيت.
ئةو رَيطايانة ضني و ضؤنة بؤ هةولةكانتان؟

بطةينة  بزانني  رَيطةيةكةوةبَيت  لةهةر  ئيرت  هةولدةدةين 
قةناعةتَيك تابزانني ئةو شتة بووني هةية يان نيةتي.

ئَيوة كَيتان بةنوَينةري خؤتان داناوة لةليذنةكةي حكومةتدا؟
داناوة  نازممان  كاك  و  كامةران  كاك  حممودو  هاوِرَي  ئَيمة 

كةبضن بؤميسر ئيرت نازامن حكومةتيش كَيي داناوة. 
كاتي خؤي سيناريؤيةك دروستكرا كوِرَيك لةهةولري وتي من 

ئةو ئافرةتانةم لةميسر بينيوة هةتا ضةند باوةرتان ثَيي كرد؟
من  بَلَيت  ثَيشةوة  نةهاتة  بةجددي  كردو  قسةكةي  ئةوكورة 
ئَيمة  كرد،  ون  خؤي  ئةو  هةية  وبةَلطةم  دةسةملَينم  قسةكةم 
ئيرت  كرد  دوايي خؤي ون  ئيرت  بةالم  ثَييكرد،  بروامان  سةرةتا 

نازامن حكومةت بانطي كرد يان نةيكرد.ئةوةيان نازامن.
تؤ لةوبروايةدايت ئافرةتَيك لةو طوندي وارانييةوة بِروات بؤ 
ميسرو لةوَي هونةري سةما فريبَيت؟ ئةوة ض جاي ئةنفال بَيت 

و بةزؤر برابَيت؟
نةخري لةو بِروايةدا نيم.

بؤضي لةو باوةِرةدا نيت؟ لةبةرئةوةي هونةري سةما قورسة؟
لةبةرئةوةي دةبَيت ئةو هونةرة لةمندالَييةوة فريبَيت و بؤ ئةو 
نازامن  منداَلةكان  بؤ  ناشَيت،  تةمةنةوة  بةو  ئَيمة  ئافرةتانةي 
بؤمنونة برازاكةم تةمةني سَي ساالن بوو. منداَلةكان بةهةر حاَل 

بةالم طةورةكان قةت بِرواناكةم. 
ثرسياري  نةمتوانيبَيت  من  ئةطةر  بيَلَييت،  هةية  قسةيةكت 

لةبارةوة بكةم و خؤت ثَيتخؤش بووبَيت بيكةيت؟ 

وةال بَلَيم ضي قسةيةكي وام نيية )بَيدةنطي...........( 
هيض وَينةيةكي ئةنفالكراوةكانت هةية؟

راستيةكةي براذنةكةم نيةتي تةنها يةك دانةي قةد جنسَيكةي 
هةية، برازاكةم نييةتي ضونكة منداَل بووة وتةمةني سَي ساَل 

بوو.
ئةي براكةت؟

هةية،  حممود  هاوِرَي  لةطةَل  وَينةي  بوو  ثَيشمةرطة  براكةم 
ثَيكةوة ثَيشمةرطة بوون. 

بةالم هي خوشكةكةت نيية؟
كاتي خؤي هي جنسَيكةي  نيية.  وَينةي  نةخري خوشكةكةم 

بوو هاتن بؤ مقابلةو شت برديان وئيرت نةيانهَينايةوة بؤمان.
كَي بردي كام كةناَل؟

نايات.  بريم  بووم  منداَل  ئةوكاتة  من  نازامن  راستيةكةي 
موقابةلةيةكيان كرد وتيان نازامن بؤضيمانة لةدايكميان وةرطرت 

ئيرت نةيان هاوردةوة. 
كاك حةسةن زؤر ماندووم كرديت سوثاس بؤ ئةم ديدارة 

سوثاس بؤ بةرَيزيشتان 
رازيت بةوةي ديدارةكةت بَلوبكةمةوة 

بةَلَي بَيطومان بابَلوببَيتةوة
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رَيكةوتـي :..24ي ئابي 2013 
كات :.....8:30ي سةرلةبةياني 

شوَيـن : سةنتةري قةزاي خورماتوو

لةبنةرةتةوة  1٩63ية  ساَلي  لةدايكبووي  كراو  ديانةلةطةَل 
ية،  نيشتةجَي  خورماتوو  لة  ئَيستا  نةوجولةو  ناحَيي  خةَلكي 
ثياوَيكي دامةزراوو لةسةرخؤية مامؤستايةو ثياوَيكي ئيماندارة 
ئةنفالكردني  بةهؤي  ماندووة  ناجَيطريةو  سايكؤلؤذي  باري 
 )٩( نزيكةكانيشي  لةكةسة  نزيكةكانيةوة،  براوبرزاوخزمة 
ناويان  كة  ذنانةية  كضء  لةو   1٥ خزمي  ئةنفالكراون،  كةس 
عةباس  لةيل  براي  كةركوكداية،  موخابةراتي  لةبةَلطةنامةكةي 
وبراوبرازاي  خوشك   )٩( جةوهةرة.  عةباس  نازم  جةوهةرو 

ئةنفالكراون.
كة  نةكردبوو،  تةواو  بةرضايان  هَيشتا  زوو  بةيانيةكي 
كرد،  سَلوي  ذورةوةو  هاتة  سوك  رؤح  باريكةلةي  ثياوَيكي 
بوو،  دةرم  ياريدة  ثَيشوو  ِرؤذي  كة  حمةمةد  كامةران  هةرزوو 
ديانةيةكي  باشة  ئةويش  هات،  مةالكةرييش  ئةوة  ووتي 
لةتةكدا بكةيت، من كة ئةوكاتة لةناخنواردن ببوومةوة كامريام 
ئامادةبووين  لَيوةرطرت  مؤَلةمت  ئةوةي  دواي  كردوو  ضةسث 
ظيديؤيية  ئةو ديانة  بةردةستت دةقي  ئةوةي  بؤ ديانةكردن 
لةبةيانيةكي زووي رؤذي 24ي ئابي سالي 2013ي شاري  كة 
عةباس  نازم  براي  مامؤستاكةريم  ئةجنامدراوة  خورماتوو 
جةوهةرة.كة هاوسةرةكةي و كضةكةي ناويان لةبةَلطةنامةكةي 

موخابةراتي كةركوكدا هاتووة.
مامؤستا ئةطةربكرَيت ناوي سيانيتم ثَي بلَييت؟

مامؤستا كةريم عباس جةوهةر
مامؤستاي ضيت؟

مامؤستاي قوتاخبانةم
ساَلي ضةند لة دايكبويت؟

1٩63
ئَيستا دانيشتوي خورماتوويت؟

ثاش  ئيرت  )نةوجول(بوين  دانيشتوي  ئةسَل  بة  بةالم  بةَلي 

نةمان  ئَيمة  روخَينرا  نةوجول  كاتةي  ئةو  ئاوارةبوين،  ئةنفال 
)حةيدةرة  ِرذَيم ضوينة طوندي  ذَير دةسةالتي  بضينةوة  ويست 
ئةو  ئَيستا  ئةنفال،  كاتي  هةتا  بووين  نيشتةجَي  لةوَي  سوور( 

طوندةش سةربة ناوضة دابِراوةكانة.
ضةند كةس لة خانةوادةكةتان ئةنفالكراوة؟

نؤخوشك و براو برازام ئةنفال كراون
ناويان ضي بوو؟

خَيزاني  و  كةخؤيي  عباس(  )نازم  ناوةكاني  بة  دووبرام 
ئةنفالكراون، براكةيرتيشم بةناوي )نةجم الدين عباس( مواليدي 
ثةالمارةكاني  لةكاتي   1٩88 ساَلي  لة  ئةويش  1٩72بوو، 

ئةنفالدا كؤثتةر شةهيدي كرد. 
خوشكةكانت ناويان ضي بوو؟

خوشكَيكم بةناوي )لةيل عباس جةوهةر( كة خَيزاني )شكور 
كضةكة  لةهةذدة  كةباس  لةوبةَلطةنامةداية  ناوي  بوو،  رةفعت( 
دةكات وا ناردويانن بؤ والتي ميسر وة خوشكةكةي ترم بةناوي 
)لةعلية عباس جةوهةر(. ئةويش هةرناوي لةو بةَلطةنامةيةداية. 
دَيينة سةر ئةوباسة ئةي خوشكةزاو برازاكانت ناويان ضي بوو؟

مامؤستا كةريم عةباس 
تادةمرم هةمان هةستم هةية شةوو ِرؤذ بةو دةردةوة ئةتلَيمةوة.
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دوو كوري برازام بةناوةكاني )بةختيار نازم و ئارام نازم( وة 
دوو كضي برازام بةناوةكاني )ضيمةن نازم عباس و ئيلهام نازم 
عباس( بة داخةوة كة )ضيمةن(يش ناوي لةو بةَلطةنامةيةداية 

كة باس لة بووني هةذدة كضةكة دةكات لةوالتي ميسر وة 
كةئةويش  رةفعت(  شكور  )ضيا  بةناوي  خوشكةزايةكم 

ئةنفالكراوة.
مامؤستا بةبيستين ئةو بةَلطةنامةية كة ناوي كةسةكاني تؤي 
تيابوو هةستت بةضي كرد؟ يان هةستت ضؤن بوو وةك كوردَيكو 

وةك كةسوكاريان؟
هةواَلة  ئةو  بيستين  بة  تَيداية  براذمني  برازاو  و  خوشك 
ئةو  مبردمايةو  ئةوةبوو  ئاوامت  وة  كةنةمردم،  بوو  هةرئةوة 
دةروني  كَيشةكي  وةك  تائَيستاش  وة  نةبيستاية  هةواَلةم 

لَيهاتووة لةالم.
بةوشَيوةية  كةهةواَلةكة  بوو  ئةوة  بؤ  ثَيناخؤشبونةكةت  واتا 

هات كة لةوالتي ميسرن؟
لةطؤِرة  بونايةو  ئةنفال  ئةوانيش  ئةكرد  حةزم  بةَلَي 
ئةو  ترم  كةسةكاني  براو  وةك  نةماناية  بوناية  بةكؤمةَلةكاندا 

خةبةرةم نةبيستاية.
ئايا ئَيستاش هةمان هةستت هةية؟

ِرؤذ  شةوو  هةية  شعورم  هةستو  هةمان  تادةمرم  بةَلي 
بةودةردةوة ئةتلَيمةوة.

ئةو  واية  ثَيت  مامؤستايت  ِرؤشنبريوو  ثياوَيكي  تؤ  بةالم 
ثَيناسةيةي بؤيان كراوة لةبةَلكةنامةكةدا وةك سةماكار، دوورة 

لةِراستيةوة يان ضؤن بؤي دةضيت؟
من  بةبِرواي  ضَيشتخانةكاندابن  و  نادي  لة  لةوبِروايةدانيم 
لةماالن يان لة شوَينةطشتيةكاندا كاريان ثَيبكرَيت ضونكة ئةو 

رذَية هةموو شتَيكي لةدةست دَيت.
باشة ئةطةر برابن يان هةتا ئةطةر لة ناديةكدا قاثشؤربن يان 

ئيش بكةن بؤ ئةبَيت بة هةواَلي زندوييان ثَيت ناخؤشبَيت؟
وةك ئيستفتيزازَيكة بةناموومسان ئةطةر براكامن بوناية ئةوةندة 

طران نةدةبوو لةالم بةالم ضونكة خوشكو ئافرةتن وةك ثياونني.
كةتاسةر  كردويةتي  دةسةالتَيك  و  موخابةرات  كارةكة  باشة 
ئَيسقان خؤي نائةخلقيةو بةدكارة بؤ ئةبَيت تؤ تا ئةو ِرادةية 

ثَيي نيطةران بيت؟
بةَلَي من دةزامن شتَيكي شةخسي نية ئةوةنةي نيشتيماني و 

نةتةوةيية بةالم كة كةساني دةوروبةر لَيم دةثرسن زؤر لةطيامن 
ستةمةو بةردةوام بةبريم دةهَيننةوة.

مامؤستا حةزدةكةم بةِراشكاوي ثَيم بَلَيت كةئةم ثرسيارانةي 
منت ثَيناخؤشة؟

نةخري، بؤ هةركةسَيك كة بتوانَيت خزمةتَيك بةم قةزية بكات 
ضارةنوسيان  و  ئةجنامَيك  بطةينة  بؤئةوةي  خؤشة  ثَيم  من 

ئاشكرابَيت لةو نةخؤشية دةرونية ِرزطارم بَيت.
بةالم من ضاوثَيكةوتنم لةطةَل خزمَيكي خؤت كردووةو بَلويشم 
ئامؤزاكانت هان  ئةَلني   : لة ساَلي 2006 كة دةَلَيت  كردؤتةوة 
ئةنفال  بةشداري  بةوةي  سةربةرزم  من  بةالم  ميسر  لةوالتي 
بةسةر  هةستم  بكرداية  ئةنفال  بةشداري  ئةطةر  نةكردووة، 
خؤيان  دةسةالتي  بةبَي  خزمةكامن  ئةوةي  نةك  دةكرد  شؤري 

برابن بؤميسر، تؤ ِرات ضية؟
براون خؤ  نةتةوةيةكدا  كَيشةي  لةثَيناو  كة  ئةوة سةربةرزية 
كَيشةكة شةخسي نية، بةالم ئاسةواري دةرونيةكةي زؤر زؤرة 

ناتوامن تةعبريي لَيبكةم.
لَيبكات؟  كاريطةريت  تر  كةئةوةنةي  ئةكات  وا  كَي  تؤ  بةِراي 

خةتاي ِراطةياندنة يان خةتاي تَيطةيشتين خراثي خةَلكة؟
وةك  دةذين  عةشايةردا  لةناوضةكي  ئَيمة  كة  دةزانيت  خؤت 
بة  دةيدةنةوة  دةكاتو  باسي  خةَلكةكة  داية  نية  شارةكان 
طوَيضكةماندا، وةك شتَيكي شةخسي سةيري دةكةن نةك وةك 
قةزيةيةكي نةتةوةيي، بة تايبةتي لة بؤنةكاندا ئَيمة ئةمانةوَيت 

تؤزَيك خؤشي ببينني بةتايبةتي بؤئةوةي نةطاتةوة مناَلةكامن.
تاواني ئةنفال تاوانَيكي طةورةيةو جينؤسايدة بؤ ئةبَيت ئَيمة 

بضوكي كةينةوة لةمةسةلةي ناموس و خَيَل دا؟
ئةوة كؤمةَلطا وادةكات.

باشة كةسوكارةكةي تؤ ئةطةر لة ميسر هةركارَيكيان ثَيبكرَيت 
ئيختياري خؤيان نةبوةو بؤ تؤ ئةبَيت وا بيبيين؟

كاريطةري دةوروبةرو كؤمةَلطا ية.
هاوكار ضية بؤ ئةوةي تؤ طةورةتر بيبينيت؟

هةية  دةرديان  هةمان  هاورَيكانيشم  كةسوكارو  كة  ئةوةية 
هاوخةمن.

بةس  بكَيشم  ئازار  زياتر  لةهةمووتان  رةنطة  بؤخؤم  من 
ئازارةكةي من وةك ئةوةي ئَيوة نيةو لة ضةند خَيزانَيكدا بضوكي 

ناكةمةوة بةَلكو من هةست ئةكةم بةرامبةر ميلةتَيك كراوة؟
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ئةوةي تؤ جياوازة تؤ وةك شتَيكي طشيت وةريدةطريت بةالم 
من وةك شتَيكي تايبةتي وةريدةطرم.

ِرؤَلي ِراطةياندن ضؤن ئةبينيت؟
راطةياندنةكان ثاش دةركةوتين ئةو دراماية باسَيكي زؤريان 

لةم بابةتة كرد.
باس كردنةكة سةبوري بوو بؤ ئَيوة يان ئازاري زياد كرد؟

نةمانتواني  كة  جةذنةدا  لةم  بةتايبةتي  هةبوو  ئازاري  زياتر 
بؤ  بوو،  ناخؤش  زؤر  ثَيضةوانةوة  بة  ببينني  خؤشيةك  هيض 
مِراعاتي  و  نةكةن  باسانة  ئةو  لةبؤنةكاندا  كة  داواكارين  ية 
كةسوكاري ئةنفال بكةن بةتايبةتي كةسوكاري ئةو هةذدة كضة.

وتت )لةيل( خوشكي تؤية؟
بةَلَي )لةيل( خوشكمةو )ضيمةن( برازامة.

لةيل ساَلي ضةند لةدايكبووة؟
لةساَلي 1٩٥٥ خَيزاني )شكور( بوة.

)شكور(يش ئةنفالكراوة؟
بةَلي ئةويش ئةنفالكراوةو ئةويش مامؤستا بوة وةك من.

لةيل خوَيندةواري هةبوو؟
تاكو شةشي سةرةتاي خوَيندوة.

لةو هةذدة ئافرةتانةي كةناويان هاتوة كَيي تر خزمتة؟
)خؤراسان( كةخَيزاني برامة بةناوي )نازم عةباس(.

خؤراسان كَيي تري لةطةَلة كةخزمي خؤي بَيت؟
ضيمةن نازم كضي خؤراسانة.

تا ئَيستا ئَيوة هيض رونكردنةوةيةكتان داوة بؤ ِراطةياندنةكان 
سةبارةت بةئةو هةذدة ئافرةتة كة زؤربةيان دايك و ذنن نةك كض؟

بةَلَي من ثانزةيان ئةناسم طشتيان خةَلكي نةوجولن خزمي منن 
دايكي حةوت  وة  تردايكن،  ئةواني  كضن  كةسيان  تةنها شةش 

مناَلي تَيداية دايكي ثَينج مناَلي تَيداية بةتةمةنيش بوون.
باشة بة ِراي تؤ بؤ ثانزةيان ناسراو ديارن بؤ سيانةكةي تر 

ديار نني؟
ئةواني تريش ديارن بةالم خةَلكي نةوجول نني و كةسوكاريان 

هةمويان ئةنفالن و كةسيان نةماوة.
خؤيان  نةيانةوَيت  بةالم  مابن  ئةوان  كةسوكاري  واية  ثَيت 

ئاشكرا بكةن بؤ ئةوةي وةك ئَيوة دةرنةكةون؟
خؤي  ناتواتَيت  مابَيت  هةركةسَيك  ضونكة  وابَيت  وانية  ثَيم 

راطرَيت و خؤي دةرنةخات.

هةية  خةَلك  الية  بةَلطةشم  و  ئةيبينم  ثَيضةوانةوة  بة  من 
دا  عرياق  ثارَيزطاكاني  لةناو  هةر  خوشكةكةشي  ماَلي  ضؤتة 
نة  و  ئةكات  باسي  نة  تائَيستا  بةالم  بينيوةو،  مناَلةكانيشي 

هَيناونةتةوة بؤ كوردستان، بةِراي تؤ باسكردني باشة؟
باس  بةَلكو  تر  هيضي  و  باس  نةك  بةس  باشة  كرَيت  باس 
و  ئةجنام  نةطةينة  كة  نية  هيض  بةتةنيا  باس  ضونكة  كردار  و 

ضارةنوسيان ديارينةكرَيت.
ثَيت واية ئةجمارة حكومةتي هةرَيم ئةم جارة بةجدي كاري 

لةسةر بكات؟
ئةم جارة زؤر بةجدي هاتؤتة ثَيشةوة هيوادارم بطةينة ئةجنام 

و ضارةنوسيان.
خؤتان  ئَيوة  لةهةوَلةكانيدا  هَينا  فةشةلي  حكومةت  ئةطةر 

ضيتان لةبةرنامةداية بيكةن؟
مانطرتن  ئامادةين  كضة  هةذدة  ئةو  كةسوكاري  وةك  ئَيمة 
ِراطةيةنني تا دَين بةدةنطمانةوة،وةئةطةر هيضمان بؤ نةكرَيت من 
خؤم لةوانةية بطةمة ئةوةي خؤم بسوتَينم ضونكة بةرطة ناطرم.

بةالم ثَيت واية ئةمة بِريارَبكي باش بَيت؟
ئاسةواري لةدملاية ناتوامن بةردةوام مب.

بةالم بؤ وابريناكةيتةوة كة حكومةتي بةعس ئةوةي دةويست 
كة ئةوانةي ماون بة دةردي ئةوانةوة مبرن و بةبِريارَيكي وابطةن 
خؤيان بكوذن يان ملبدةن بنب بةعةرةب و حةزَيكي ئةو ِرذَية 

زاملة جَيبةجَي ئةكةيت كة ئةوةي ويستووة؟
ِرذَيي  ئارةزوي  ئةوةيانيم حةزو  لةطةَل  كاتَيكدا  هيض  لة  من 

ثَيشو جَيبةجَي بكةم بة ثَيضةوانةوة؟
ئةطةر خؤت بكوذي كَي قازانج لةوة دةكات؟

دةردةو  ئةو  ئةكةم  خةسار  خؤم  بةس  ناكات  قازانج  كةس 
خةمةي لةدملاية كؤتاي دَيت.

خةَلك هاوسؤزة بؤئةوةي ضارةنوسيان بدؤزنةوة؟
هيض كةسَيك نية تةنانت دَلدانةوةمشان بكةن بة كةسوكارةكةي 

خؤمانيشةوة ئةوة نةبَيت زامان دةكولَينةوة
واتا ئَيوة ثَيويستان بةو سةردان ودَلدانةوةية هةية؟

بةَلَي زؤر ثَيويستم بة دَلدانةوةو مراعاتي نةفسي هةية.
خةَلكَيكي  ترة،  زؤركةسي  ئازاري  ئَيوة  ئازار  كة  دَلنيام  من 
زؤر هةية هاوخةمي ئَيوةية بةس رةنطة لةوة تَينةطةيشتنب كة 

سةردان و مراعاتي ئَيوة زؤر ثَيويستة؟
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ئةبَيـت خةَلك تَينةطةيشتنب لةوةي كة ضةند ثَيويستة دَلدانةوةو 
بَلَيي  كضة؟  هةذدة  ئةو  كةسوكاري  خانةوادةو  سةردانكردني 
تَيطةيشتنب؟! ئَيمة دةرومنان نةخؤش و هيلك بووة مةطةر بةس 
طَيذم  بةردةوام  كة  لةوان خؤمم  يةكَيك  بزانَيت.  خوا  و  خؤمان 

هةست ئةكةم بةدواي شتَيك دةطةِرَيم و نايدؤزمةوة.
ئةطةر ئةم بةَلطةنامةية بةجؤرَيكي تربوايةو بوتراية ئةو كضانة 
لةكَيَلطةيةك كاردةكةن، تا ضةند لةباري مةعنةويةوة بؤتؤ طرنط 

بوو؟
باشرتبوو لةوةي بوترَيت لة نادي و ضَيشتخانةكاندا كاردةكةن 

ضونكة لةِروي سومعةوة باشرت بوو.
كارطةيةكدا  لة  ئةوان  كة  ناخوَينيتةوة  شتة  ئةم  وا  بؤ  تؤ 

كاردةكةن بةوة هاوكاري خؤت بكةيت؟
بةَلطةكان ناهَيَلن و ئةو دراماية واناَلَيت.

تاضةند بِروات بةو بةَلطةنامةية هةية؟
ئةطةر بةَلطةكة رِاست نةبَيت ئةي دراماكة!؟

تاضةند بِروات بة دراماكة هةية بةوةي ثشيت بة بةَلطة بةستوة؟
باسةدا  لةو  بةستوة  بةَلطةيةك  و  بةنوسينَيك  ثشيت  دراماكة 
وة باوةِرم ثَيي هةية ضونكة تةنها هةر ئةو هةذدة كضة نني باس 

لةذمارةيةكي زؤتر دةكةن كة فرؤشراون بةوالتة عةرةبيةكان.
كة  بيستبوو  وات  هةرطيز ضريؤكَيكي  بةَلطةنامةية  ئةم  ثَيش 
ثياوَيكي عةرب ذنَيكي كوردي طرتبَيتة خؤي يان هاوسةرطريي 

لةطةَلداكردبَيت لةوانةي بةر شاالوي ئةنفال كةوتون؟
 تةسةوري شتيوام نةكردووة ثَيموابوة هةمويان زيندةبةضاَل 
و  لةنادي  دةكرَيت  باس  ئَيستا  وةك  نةك  نةمابن،  و  كرابن 

ضَيشتخانةكاني والتاندا كاربكةن.
لةبةرنامةيةكي  يان  لرية  سازكرد  كؤرَيكم  من  بةياني  ئةطةر 
ئةو  كة  بةتؤبكةم  قةناعةت  بؤئةوةي  كرد  كارم  تةلةفزيؤني 

بةَلطةنامةية تةزويرة، ئةطةيتة قةناعةت؟
حةزئةكةم بطةمة ئةو قةناعةتة بةالم زؤر بةطراني ئةوة ئةبَيت.

تؤ خؤت ئامادةي بِرؤيت بؤ ميسر؟
بةَلَي تةمةنا ئةكةم.

ئةي ئةو ليذنةيةي حكومةت ئةو تةمةنايةت بؤ ناهَينَيتة دي؟
ئَيمة نوَينةرمان هةية لةو ليذنةية كة ئةويش خوشكي لةناو 
لةطةَل  نية  جياوازي  بؤية  ئَيمةية  كةسوكاري  كضانةدايةو  ئةو 

خؤماندا.

كةسانة  ئةو  وةرضةرخاو  ئَيوة  بةدَلي  دنيا  ِرؤذَيك  ئةطةر 
طةِرانةوة، هةستت ضي ئةبَيت؟

ئةوة  ئةكةم  ِرؤذة  ئةو  تةمةناي  بؤئةطرمةوةو  باوةشيان 
ئاوامتةو خةمةكامن بةبائةدةم لةوِرؤذةدا.

يان  لَيبات  تةعليقت  بةرةورو  هةبووة  كةسَيك  هيض  مامؤستا 
برينارت بةكةن بلَي برؤ كةسةكانت بَينةرةوة لة ميسر؟

جاربوة  دةيَلني،  لةثاشةملة  نةيَلني  ِروش  بةرةو  ئةطةر  هةية 
ضومةتة ناو مةجليسةوةو باسةكةيان بِريوة.

تؤ ياسايةك بةثَيويست نازانيت كة هةندَي باس لةسةر ئةنفال 
بةهَيَلي سور بزانرَيت و بةياسا سزاي هةبَيت؟

زؤر بةثَيويسيت ئةزامن تةمةنا ئةكةم ئةو ياسايانة هةبَيت.
هةست ئةكةيت لةثارَيزطاكاني عرياق ذني كورد دابةشكرابَيت 
قانوني  و  بةشَيوةي شةرعي  بةسةر خةَلكداو  فرؤشرابَيت  نةك 

مارةكرابَيت؟
لةثارَيزطاكاندا  دةَلني  نةديوة  بةَلطةيةكم  هيض  بةالم  ئةبيستم 
مةِروماالت  خزمةتكردني  بؤ  ثَيدةكرَيت  كاريان  كورد  ذناني 

وكشتوكاَل.
تاضةند  بدةمَي  بةَلطةيةكت  من  ئةمةوة  بةثَيضةوانةي  ئةطةر 
سةبوريت ثَيدَيت لةِروي سايكؤلؤجيةوة، بة بةَلطةي ئةوةي ئةم 
ذنة ئةنفاالنة الي شوانة عةرةبةكان نني بةَلكو خَيزانيان و ماَل 
و مناَليان هةيةو ئيحرتاميان لَيئةطريَيت لةاليةن مريدةكانيانةوة؟

سةردانيان  بياندؤزنةوةو  ناِرؤن  بؤ  كةسوكاريان  ئةي  باشة 
بكةن!!

من ئةَل حاَلةتي واهةيةو سةردانيشيان ئةكةن
منيش تةمةنا ئةكةم خوشكةكامن كة ئَيستا ئةَلني لة ميسرن 
مارةبكرانايةو  شةرعي  بةشَيوةي  بونايةو  ئاوا  لةشوَينَيكي 

ضارةنوسيان دياربواية منيش بضومايا سةردامن بكردنايا.
ئاواي  ئافرةتَيكي  كةلةحةج  كردوة  لةمةاليةك  ثرسيارم  من 
ئةو  تاضةند  ووت  ثَيم  خواردوة،  ناني  ماَليان  ضؤتة  بينيوةو 
مارة بِرينة شةرعية؟ ئةو دةَلَيت ئةو ماركردنة تةواو شةرعيةو 
لةروي دينيةوة هيض مانعَيك نية، باشة تؤ بؤ لةجياتي ئةوةي 
كةئةمان  وابريناكةيتةوة  بؤ  بكوذيت  خؤت  كة  وابريبكةيةتةوة 

توشيان بةتوشي ثياوَيكي باش نةبوة؟
بةَلطةكان ناهَيَلن بةَلطةكةي ئةمن تارادةيةك بةالم ئةوةي ئةم 

دراماية تةواو دةروني طران كردم.
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تؤ ثَيت واية دراماكة دةروني هيلك كردووي يان ِراطةياندي 
كوردي؟

هةردووكي تةئسريي لَيم كردوة.
ئةمانة  ئةَلت  بةَلطةكة  بؤ منونة  قسةبكةم،  بةِرونرت  من  ئةطةر 
براون بؤ ئةو شوَينة كةئةمة زماني دوذمنةكةمة، ئةشَيت مين 

ِراطةياندني كورد هةمان ئةو زمانة بةكاربهَينمةوة؟
ئةوةنية بةكاريان هَيناوة؟ ئةوةنية رةمحمان ثَيناكةن؟

بةرثةرضت  تائَيستا  مةوزوعةكةي  كةساحَييب  تؤ  باشة 
ناكةيت  هةست  قسةمةكةن؟  بةوزمانة  بَلَييت  كة  داونةتةوة 

خؤشت هاوكاربويت؟
ئايا قسةي من تةئسري ئةكات لةِراطةياندن!

قسةت  ناتوامن  وةرنةطرم  لةتؤ  ئيجازة  لةبةرئةوةي  بَيطومان 
لة تؤ  لَيوةرطرم، وة دواي ئةوةي كة تؤماريشمان كرد ئيجازة 
لةِروي  ياساو  بةثَيي  ئةمة  بكةمةوة،  بَلوي  ناتوامن  وةرنةطرم 
بةدةست  رؤذنامةنوسيية  عوريف  ئةوة  هةرواية  ئةخلقيشةوة 

ئةوان نية بةدةست تؤية؟
خوابكةم وابَيت.

دوا  بكةم  ماندووت  زياتر  لةوة  نامةوَيت  زؤرةو  قسةم  من 
ثرسيارم ئةوةية ئامادةي ئةم ديدارة بَلو ببَيتةوة؟

وابكةن  ِراطةياندنةكانيش  هةموو  هيوادارم  بَلوبَيتةوة  ِرازيم 
و وةك تؤ بكةن.
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رَيكةوت : 24 ئابي 2013 
كات : 3ي ثاش نيوةِرؤ 

شوَيـن : رزطاري 

ضريؤكي قةدريية لةهةموويان زياتر جَيطةي تريامانة، ئةو لة 
دايكبووي ساَلي 1٩٥3 ية، بةالم لة بةَلطةنامةكةي موخابةراتي 
كةركوكدا تةمةني بة 17 ساَل تؤماركراوة لة كاتَيكدا ئةو دايكي 
ثَينج منداَل بووة ضواركوِرو كضَيك بةناوي ثةيان كة ئةويش 
نوسراوة  ساَل   16 بة  تةمةني  بةَلطةنامةكةدايةو  لةناو  ناوي 
بةوثَيية بَيت دةبَيت جياوازي تةمنيان لةطةَل دايكيدا تةنها يةك 

ساَل بووبَيت!
بووني  تةواو  دواي  شةو   20 ماوةي  خانةوادةكةي  و  قةدرية 
ضونكة  طرياون،  طةرميان  ئةنفالي  طشتطريةكةي  ئؤثةراسيؤنة 
ئةوان لةو جةوةالنة مابوونةوة و خؤيان حةشاردابوو بةالم بةهؤي 
دوكةَلةوة كة خواردنيان ئامادة كردبوو ئاشكرا بوونء كؤثتةر 
ضوةتة سةريانء هةموويانيان دةستطري كردبوو، ثاشئةوةي كة 
طريان ئيرت ضارةنوسيان دةكةوَيتة مةترسيةوةو هيض يةكَيك لةو 
خانةوادةية سؤراخيان نابَيت، جطةلة قةدةريةو ثةياني كضي كة 

ناويان لة نوسراوةكةي موخابةراتي كةركوكدا هاتووة.
شارؤضكةي  ِرَيطةي  لة  ثاشئةوةي   2013 ئابي  24ي  ِرؤذي 
كفرييةوة لة خورماتوو طةرامةوة لة رزطاري المداية ماَلي )نازم 
ابراهيم عةلي( براي قةدرية ئيرباهيم عةليية كة ئةويش يةكَيكي 
ترة لةو ذنانةي ناويان لة بةَلطةنامةكةي موخابةراتي كةركوكدا 
هاتووة، نازم و قةدريية خةَلكي ناحَيي نةوجولن، كة لة ساَلي 
زؤربةيان  ضؤليانكرد.  خةَلكةكةي  روخاو  ئةويش   1٩87
طوندةكاني  رويانكردة  هةندَيكيشيان  خورماتوو،  كردة  رويان 
نازم  سور،  حةيدةرة  وارنيء  طوندةكاني  وةك  دةوروبةري 
خانةوادةكةيةوة  ئةوساي  بووني  نيشتةجَي  شوَيين  لةبارةي 
طوند  لة  مندالةكانيةوة  بةخؤيء  خوشكم  قةدريةي   : ووتي 
لةساَلي 1٩81  نةماوبووين.  لةوَي  زوتر  زؤر  ئَيمة  بةالم  بوون، 

ةوة ئَيمة لةوَي نةمابوين. 

ثاشئةوةي كامريام ضةسثاند ديانةكةمان دةستثَيكرد دةبَي 
تةلةفؤني  بووين  ديانةكةماندا  لةناوةراسيت  كة  بلَيم  ئةوةش 
ترة  يةكَيكي  كة  عةزيز(  قادر  )عصمت  براي  حممود  هاورَي 
كةركوكدا  موخابةراتي  بةَلطةنامةكةي  لة  ناوي  كضانةي  لةو 
رابطرمء  ريكؤرد  ناضاربووم  زةنطكردن  دوجار  دواي  هاتووة، 
وةالمي بدةمةوة هةواَليكي ثَيدام كة بازرطانَيك 16 لةو كضانةي 
هةواَلة  ئةو  بةرةوثريي  برواوة  بة  من  دؤزيوةتةوة.هةرضةندة 
نةضووم بةالم هةوالَيكي كاتي زؤر خؤش بوو بؤ نازم ئيرباهيمي 
ئيرباهيم  نازم  لةطةَل  ديانةكةمان  دةقي  كراو.  لةطةَلدا  ديانة 

براي قةدرية.

ئةطةر بكرَيت ناوي سياني خؤت بلَييت؟
نازم ئيرباهيم عةلي.

لة دايكبووي ساَلي ضةندي؟
ساَلي 1٩66 لةنةوجول لةدايك بووم. 

ضِري دانيشتواني ناحَيي نةوجول ضؤن بوو؟
 ئةوسا نزيكةي 120 خانةوادةي تَيدا دةذيا.

هةتا ساَلي ضةند لةوَي نيشتةجَي بوون؟
من لةساَلي 1٩81 ةوة رؤيشتم بووم بة ثَيشمةرطة. 

هةَلبةتة دةزاني كةمن بؤ سؤراخي زانياري دةربارةي قةدريةي 
خوشكت هاتووم بؤ الت؟

بةَلَي دةزامن بةخري بَييت.
قةدرية تةمةني ضةند بوو؟

نازم ابراهيم عةلي 
ئةفسةرةكة بةميسريةكةي طوتبوو لة دائيةي ئةمين كةركوك ذن دةفرؤشن، برؤ بؤخؤت ذنَيك بكرة لةسةرئةوة 

هةردوكيان لةطةَل من لة زيندان بوون.
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ثَيكةوة  هةر  ئَيمة  بوو،   1٩٥3 ساَلي  دايكبووي  لة  قةدرية 
ذياوين ضونكة منداَل بووين كة باوكمان كؤضي دوايي كردووةو 

دايكمان هاوسةر طريي كردووةتةوة.
 قةدرييةش هةر لةطةَل خزمةكاني ترتاندا طريابوون؟

هةر  ئةنفالطرياون  دواي  لة  شةو   20 دواي  ئةوان  نا 
كةخواردنيان  بةالم  شاردبووةوة  خؤيان  جةوةالنةدا  لةو 
مندالةكاني  خؤي  بوون  ئاشكرا  بةدوكةَلةكةدا  ئامادةكردبوو 
وهاوسةرةكةي طريان هاوسةرةكةشي هةر ئامؤزاي خؤمان بوو. 
ضريؤكَيكتان  هيض  دةستبكةوَي  بةَلطةيةكتان  ثَيشئةوةي 

لةبارةي فرؤشنتء دابةشكردني كضاني كوردةوة بيستبوو؟
بةَلي ثَيشئةوة من لة دواي ئةنفال دةستطريكرام، لة موخابةراتي 
كةركوك طريابووم، لة زيندانةكةدا ئةفسةرَيك طريابوو من ماوةي 
18 ِرؤذ لةطةَل ئةو ئةفسةرةدا زيندان بووم، ئةو لةطةَل ميسريةك 
طريابوون لةسةر ئةوةي ئةم ئةفسةرة بةو ميسريةي طوتبوو بضؤ 
بؤكةركوك لة دائريةي ئةمن ذن دةفرؤشن برؤ بؤخؤت ذنَيك بكرة 
لةوَي  كةركوك  موخابةراتي  دائريةي  بؤ  هاتبوو  ميسريةكةش 
ثَييان ووتبوو كَي ئةم زانياريةي ثَيداي ووتبووي ئةفسةرَيك لة 
ئةبوغرَييب بةغدا ئةمةي ثَيطوتووم سواري سةيارةيان كردبوو 
ئيرت  بوو  ئةفسةرة  ئةم  وتبووي  لةوَي  ئةبوغرَيب  بؤ  بردبويان 
سجن  خؤمدا  لةطةَل  لةوَي  كةركوك  بؤ  هَينابوويان  طرتبويانء 
ثَيكةوة  ِرؤذ  ماوةي 18  و  بيين  بةضاوي خؤم  ئةوةم  بوون من 

زيندان بووين.
تؤخؤت شاهيدَيكي زؤر باشيت ضيرت لة بارةيةوة دةزاني؟

بةضاوي خؤم ئةو ئةفسةرةم بيين، لةساَلي 2007 يش شتَيكم 
بةغدا  لة  من  ئةوسا  بووين،  دةورة  لة  نعمانية  لة  ئَيمة  بيست، 
بووم لة فةوجي ثارَيزطاري مام جةالل زؤرجار، دةضوين لةالي 
)سةيد( دادةنيشتني، سةيد ثياوَيك بوو نائيب زابت بوو قاوةي 
دروست دةكرد، ئةو طريايةوةو ووتي: )ئَيستا كضَيكي كورد لة 
موختار  كوري  ئةفسةرَيك  ئةنفالدا  لةكاتي  ئَيمةية،  طوندةكةي 
بووة كة خةَلكيان كوشتووة كضَيكي شاردووتةوةو هَيناوَيتيةوة 
لة  كردووة  مارةي  دوايي  كردووةو  طةورةي  خؤيانء  ماَلي  بؤ 
كورَيكي خؤي، هةتا ئَيستا وا لة دَيكةي خؤمانة( ئةمة قسةي 

سةيدةو ئَيستاش دةتوامن بيدؤزمةوة.
نوعمانية لة كوَيية لة ثارَيزطاي كوتة؟ 

بوو هي  لَي  ئةوسا معسكريكي  )بابل(  ثارَيزطاي حلةية  نالة 

ئةمريكيةكان بوو.
سةيد تةمةني ضةند بوو.

نازامن بةالم نائيب زابت بوو لة جةيشي عرياقيدا.
وةك بزاني ثَيشرتيش نائب زابت بووة؟

هةلبةت نائب زابت بووة ثياوَيكي بةتةمةنة ئةي ضؤن يةكسةر 
دةبَيت بة نائب زابت.

هةر ضريؤكَيكي  يان  دةخوَيندةوة  لةدةموضاويدا  ِراستيت  تؤ 
داتاشيبوو؟

طرياينةوة،  بؤي  خؤيةوة  ئينسانيةتي  لة  دةكرد  ِراسيت  نانا 
ووتي: حةز دةكةن وةرن ثيشانتان دةدةم.

واتا كضةكةتان ثيشان بدات.؟
بةلَي.

ئةي بؤضي نةضوويت بيبينيت؟
خؤت دةزاني وةزعةكة ضؤنة ئَيمة كورد بووين.

تر  اليةنَيكي  يان  شةهيدان  وةزارةتي  ئةطةر  ئامادةي  تؤ 
ئامادةبَيت بؤ دؤزينةوةي سةيد؟

بةلَي ئامادةم.
لةوبروايةداي سةيد بدؤزيتةوة.؟

بةَلي ضونكة من ذورةكةشي دةزامن رةنطة ئَيستاش هةرلةوَي 
مابَيت. مةطةر مردبَيت دةنا هةرلةوَي ية. 

تؤ ثَيت نةووت منيش خوشكَيكم ونة؟
نا نةخري نةمووت.

بؤضي نةتووت؟
خؤت دةزاني وةزعةكةمان ضؤنة؟ لةبةرئةوة نةمووت.

خوشكَيكم  منيش  بوتاية  ثَيت  ئةطةر  نةبوويت  بروايةدا  لةو 
بةَلطةنامةيةكي  لة  ناوي  وونةو  ئَيستا  هةتا  ئةنفالكراوةو 
بة والتي ميسر؟  موخابةراتي كةركوكدا هاتووة كة فرؤشراون 

سؤزي جبوالية؟
بةالم  ثَيبطومتاية،  طرنطرتيشي  شيت  بطوتاية  وام  رةنطة 

نةمطوت.
خوشكَيكم  منيش  نةطووت  ثَيت  كة  نيت  ثةشيمان  ئَيستا 

ئةنفالة؟ 
ِراسيت بؤخؤم ثيمناخؤش بوو ثَيي بَلَيم.

هيض حاَلةتَيكي ترت ثَيشك دَيت لةو بابةتةي كة سةيد بؤتي 
طريايتةوة؟



372

ئةنفالستان -  ذمارة )11 -12(          

شت زؤر ئةوةتا خؤشتان بةدواداضوون دةكةن شت زؤرة لةو 
ضريؤكانة.

يةكةجمار كة بةَلطةنامةكةت بيست هةستت ضؤن بوو؟
نازامن ضيت ثَيبليم مردن ئاسان نية، نازامن هةستم ضؤن بوو 

باس ناكرَيت. بةالم ئَيمة بَيدةسةالت بووين.
خؤتي  برازايةكي  يان  برايةكت  ناوي  نوسراوةكة  ئةطةر 

تَيدابواية لة بري ذنةكان.؟
هةَلبةت خؤشرت دةبوو.

لةو ذنانة ضةنديان دايك بوون؟
جطة لةو سَي كةسةي كةناويان لة بةَلطةنامةكةداية نايان ناسني 
ضوار ثَينجَيكيان دايكن، قةدريةو حةسيبةو خؤراسان، خوشكةكةم 
لةويش طةورةتربووة، حةسيبة  بوو، هةيانة  منداَل  ثَينج  دايكي 
ئةمني دايكي حةوت منداَل بووة، خؤراسان دايكي ضوارثَينج منداَل 

بووة، لةيلو حةسيبة هيدايةتيش شويان كرد بوو. 
دةتواني وةسفَيكي قةدريةم بؤبكةيت؟

قةدرية ساَلي 1٩76 شووي كردووة، هاوسةرةكةي ئامؤزاي 
خؤمان بوو، لة زطماكةوة كةمَيك دةشةلي.

واتا قةدريية خاوةن ثَيداويسيت تايبةت بووة؟
ضؤن يةعين ضَي؟

مةبةستم ئةوةية خوشكةكةت قةدريية كةم ئةندام بوو؟
بةَلَي هةر لةزطماطةوة شةلينَيكي هةبوو.

تؤ موضةكةي قةدري وةردةطري؟ 
بةَلَي. 

ئةي هي منداَلةكاني..؟
ثَيشمةرطة  ضونكة  سةنطةر،  شةهيدي  بة  كراوة  ثياوةكةي 

بوو. منداَلةكانيشي كةس وةري ناطرَيت. 
ثياوةكةشي ئةنفال بوو؟ يان شةهيد؟

هةموويان  و  ئاشكرابوون  دوكةَلةوة  هؤي  بة  نةمووت  ئةي 
ثَيكةوة طريان، 20 شةو لةدواي لة دواي ئةنفال بةهؤي دوكةَلةوة 

كؤثتةر دؤزيانييةوةو طرتنيان. 
ثياوةكةي قةدريية ناوي ضي بوو؟

شوكور موسا ئامؤزاي خؤمان بوو. 
لةو ذنانةي كة ناويان لة بةَلطةنامةكةدا هاتووة كاميان واريسي 

ياساييان نةماوة؟ 
طشتيان ماوة. 

كةسيان  ئةنفالنء  هةردووكيان  كة  حةسةن  حةسيبةء  ئةي 
نةماوة؟

با حةسيبة براي ماوةء حةسةنيش خوشكي ماوة. 
هيض وَينةيةكي قةدريةت الماوة؟ 

هيضم ال نيية.
هيض يادطارييةك، ملوانكةيةك...مشةكَيكي ئةو؟ 

ِرةسمء  بوو.  خؤي  الي  ثةلَيكي  كةلء  نامةو  بةَلطة  هةموو 
شتمان زؤربوو لة ئةنفالدا هةموو فةوتا. 

دةرمانهَينانء   2006 ساَلي  الية،  لة  قةيدةكامن  سورةت  من 
نةماندةزاني  باَلوَيزي ميسر،  بيدةنة  تا  بؤ هؤَلندا،  نارديشمان 

كة قةدرية شووي كردبوو.
 بةالم بؤضي هَيشتا كضة؟ ئةمة بؤضي؟ 

بةَلَي لة نفوسدا كضة، بةالم شووي كردبوو، كوِرة طةورةكةي 
لة دايكبووي 1٩77ة. 

شةِرتان،  قةدري،  لةطةَل  هةبووة  خؤشت  يادةوةريةكي  ض 
ياريتان. يان هةر شتَيكي تر؟ 

يادةوةريان زؤرة، دايكم شووي كردبووة بة مامَيكمان. بةالم 
كاتة  ئةو  دةذياين.  دايكمان  لةطةَل  ثَيكةوة  هةر  قةدرية  منء 
نةبَيت كة دايكم برابووةوة بؤ ماَلي بابام ئةو كاتة لة ماَل دادام 

دةذياين. ئيرت يادةوريان زؤرة.. 
كة قةدرية شووي كرد، تؤ لةطةَل كَيدا دةذيايت؟ 

من هةر لةطةَل دايكمدا دةذيام. هةتا ساَلي 1٩77 هاوسةرطرييم كرد. 
ضةند منداَلتان هةية؟ 

ضوار كوِرو كضَيك. 
كضةكةت بةناوي قةدريةوة ناو نةناوة؟

نا. ناوم ناوة خانزاد. 
ءئازاربكَيشَيت  بَيت  هاوسؤزتان  هةية  خةَلكَيك  ثَيتواية، 

لةطةَلتاندا؟
ئَيمةشن  خوشكي  دةَلَيت:  هةية  ثَيناكةم.  هةسيت  نانةخري 

بةالم ئةوة راست نية دةردي ئَيمة زؤر طرانة.
تؤ رازيت لة ئةداي راطةياندني كوردي؟
نانةخري رازي نيم هةستمان دةشكَينن. 

خويندةواريت ضؤنة؟
تةنهاسةرةتايم خوَيندووة.

بريورات بةرامبةر بة نوسراوةكةي موخابةرات ضي ية؟
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ئةقَلةوة،  ناضَيتة  هةية  شيت  زؤر  لةبةَلطةنامةكة  دودل  من 
بوونيان  دايك  لة  ساَلي  بةالم  تةواوة،  لةمؤرةكةي  بَيطومامن 

هةمووي ِراست نية.
هةموويان  نية.  ِراست  تةمةنيان  كاميان  هيض  دةكةي  راست 

منداَلكراونةتةوة.
ضي طومانَيكي ترت لةسةر بةَلطةنامةكة هةية.؟ لةو بِروايةداي 

كة دروستكراوبَيت؟ 
دروست  ئةوة  بؤضي  خةَلكَيك  دروستكراوبَيت  ثَيناضَيت 
دةكات؟ ضي قازاجنَيك لة دروستكردني دةكات؟ ئَيمة هةولَيكي 
كردو  شوَينمان  زؤر  سةرداني  ساغكردنةوة  بؤ  زؤرماندا 
سةرؤكي  ضوينةالي  دروستكراوة  درؤيةو  وتيان  هةموويان 
ثةيوةندي  ووتي  بؤخؤي  جةالل  مام  بةرهةمء  دكتؤر  هةرَيمء 
درؤيةو شيت  وتيان  هةموويان  دةكةم  موبارةكةوة  بة حوسين 
وانية. كة ئةوان وايان ووت ئَيمةش لَيي بَيدةنط بوين هةتا ئةم 

دراماية دةرضوو.
بريورات لةسةر دراماكة ضي ية؟ ثَيتواية ئةو دراماية بنةمايةكي 

هةية؟
بنةماي هةية ضؤن لةخؤيةوة نوسةرةكة قسة دةكات. تؤ كة 
لةبةردةست نةبَي ضؤن دةتواني باسي ئةم ماَلةي من  شتَيكت 

بكةيت؟ هةلبةت ئةويش شتَيكي هةية.
ئةطةر تؤ يةكَيك بيت لةو كةسانةي سبةييَن دةضيتة ميسر بؤ 

ئةوةي قسةلةطةَل نوسةرةكةي بكةن؟ 
ئةوة  بكةين،  هيض  ناتوانني  ئَيمة  نيية،  بَلَي  ناتوانَي  ئةو 
مةحكةمة  دادطاو  قانونء  ئةوة  هةية.  قانون  هةية  حوكومةت 
هةية. دةبَيت شتَيكي بؤبكرَيت بزانن ئةمة ضؤن دروست بووة، 

بةدوادا ضووني بؤ بكرَيت.
هيضي  ميسر خؤي شَيواو  ئَيستا  لةكوَي.  دادطاية  ئةو  ئاخر 

بةسةر هيضةوة نةماوة؟
دة ئيرت ئةوة نازامن.. 

ئةي هاوالتيةكي كورد ضؤن دةتوانَيت بضَيت لة ميسر شكات 
بكات؟

دةبَيت حوكمةت عرياقي بةتايبةتي ثَيي هةستَيت.. 
ئةي تؤ ثَيت وانيية حوكمةتي عرياقيء هةرَييش بؤية نةهي 
بؤ  درؤية،  بةَلطةية  ئةم  كة  دةهَينن  خةَلك  بة  باوةِر  لَيدةكةن، 

ئةوةي خؤيان توشي ئةم سةر ئَيشةية نةكةن؟ 

خؤيان  سةري  بابةتةكةوةو  ناو  بضنة  ناكةن  حةز  بَيطومان. 
بئَيشَيننء بطرةو بَيتء بِرؤو كةشف بَيتء دَلي ميسر عاز كةن 

لة خؤيان. 
كاك نازم، ئةو ليذنةيةي كة ئَيستا وةزارةتي شةهيدان ثَيكي 
ضاوةِروان  ضةند  تا  ثَيدةبةخشَيت؟  ئومَيدت  ضةند  تا  هَيناوة، 

دةكةيت ئةم ليذنةية شتَيك بكات؟ 
وةاليي من شةخسي خؤم ئومَيدم ثَيي نيية...

ئومَيدت ثَيي نيية؟
نةخري. ضونكة يةكَيك لة سةرؤك ليذنةكة كاك "مةال ياسني"ة 
وةها  شيت  دةَلَي  لَيدةكاتء  نةهي  ِراطةياندنةكانةوة  لة  خؤي 
دةكةن.؟  بؤ  بةدوادا ضووني  نةبَيت ضؤن  وةها  كة شيت  نيية. 

ئةي نابَيت دَلنيا بَيت لةسةري؟ 
لةكوَي دةيطوت شيت وةها نيية؟ 

لة تةلةفزيؤنةكانةوة، من خؤم ئاطام لة ضاوثَيكةوتنةكاني بوو 
طوتي. 

جا ئةطةر ثَيشرتوةخت سةرؤكي ليذنة نكؤَلي لَيكردووة. ئيرت 
سةرؤكي ليذنةي ضيءليذنة بؤضي دروست دةكةن؟ 

دةسا وةال ئيرت ئاواية، من خؤم ئاطام لَيي بوو، هةر دوَييَنء ثريَي 
دةرهَينةري  بيينء  دراماكةم  بوو.  ضاوثَيكةوتين  تةلةفزيؤن  لة 

دراماكة طوتي شيت وا نيية، بيستوومةو لة ِرؤذنامة بينيومة. 
دةَلَيت  بوو  مةمحود  هاوِرَي  هات  بؤم  تةلةفؤنةي  ئةو  ئَيستا 
يةكَيك  ئةطةر  دؤزيةوة،  كضةكانيان  لة  ثازدة  هةية  دةنطؤيةك 

لةوانة خوشكةكةي تؤ بَيت، هةست بةضي دةكةيت؟ 
وةال ئيرت زؤر خؤشة بةالمةوة.. زؤر. ثَيم خؤشة. 

واتا ئةوهةواَلةي ئَيستا بة ئَيمةيان دا...
وةال خؤشرتين هةواَلةء لةم هةواَلة خؤشرت نيية. 

شعورت  لَيبداتء  تانةيةكت  كةسَيك  هةبووة  ِرؤذانَيك 
بشكَينَيتء ثَيت بَلَي: بِرؤ خوشكةكانت لة ميسر بهَينةرةوة؟ 

نةخري نةبووة. 
نةبووة؟
نةخري. 

كةس هةبووة ِرؤذَيك دَلت بشكَينَيت لةسةر ئةم دؤسَيية؟
وةكو ضي؟ 

بةشَيوةيةك باسي كردبَيت كة تؤ شعور بشكَيت؟ 
بَيطومان ئةطةر باسي بكةن تؤش لة الي خؤتةوة ثَيت ناخؤشة. 
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ئةمة  بةالم من وةك خؤمء شةخسي خؤم وةك شةرةيف دةزامن. 
وةزعَيك نيية، من هةر بة شةرةيف دةزامن. 

وةزارةتي  هةوَلةكاني  نةبوو.  ِراست  هةواَلة  ئةم  ئَيستا  ئةطةر 
شةهيدانء حوكمةت فةشةلي هَيناو وتيان شيت وةها نيية بةدوايدا 

مةضن، تؤ خؤت ئامادةيت دةست بةرداري بيتء وازي لَيبَينيت؟ 
نةخري. هةتا مبَينم... 

ِرَيطاية  بةم  يان  بةم شَيوةية،  بةجيا، من  ِرَيطةيةك هةية  هيض 
دةمةوَيت ئةم خزمانةم بدؤزمةوة. يان ئةم خوشكانةم بدؤزمةوة؟

ِرَيطاي وةكوضي؟
بؤ منوونة خؤت ِرَيطايةكت لة خةياَلي خؤتدا دانابَيت، مادام 
حوكمةت بةم ِرَيطاية سةركةوتين بةدةست نةهَينا بلَييت من بةم 

ِرَيطاية هةوَل دةدةم. 
بةخوا ئةطةر حكومةت نةتوانَيت، ئَيمة وةك عةشايةر لةكوَي 

دةتوانني!! ئةمة مةسرةيف دةوَيتء ثارةي طةرةكة. 
بؤضي بري لةوةناكةنةوة كة ميسر كوردي زؤري لَية بةتايبةتي 

خويندكارانء لةناويشياندا كةسوكاري ئةنفالكراوان.؟
ئةوة رَيطةيةكي زؤر باشة. بةالم وةك ثَيمطوتي هةموو كةسَيك 

بريين خؤي الي خؤيةتي. كةس خةمي كةس ناخوات. 

بةالم وانيية كاك نازمم..؟
بةخوا واية. من واي بؤ دةضم كةمي وابَيت. 

تؤ شةوانة تا كاتذمري ضةند دةخةويت؟
وةال ئيرت تا 12 بؤ 1.

كة دةنويت خةون دةبينيت؟ 
بَيطومان.

خةون بة ضييةوة دةبينيت؟
ئيرت هةر شتَيك كة لة خةياَلتدابَيت..

ئةم ثرسيارانةي من زؤر جدين. 
هةر ديةنَيك بة ِرؤذ بيبينم بة شةو دَيتة خةومن. 

قسةيةكت هةية لة كؤتاييدا بيكةيت؟ 
نا هيضم نيية. 

ببورة كة ئةم ديدارة بةجؤرَيك لةجؤرةكان بريين كوالندبيتةوة؟
ثَيمانةوة  نةبن،  خةخمؤر  ئَيوةش  ئةطةر  ثَيضةوانةوة  بة  نا 

ماندوو نابن. 
ِرازيت بةوةي ئةم ديدارة بَلوبكرَيتةوة؟ 
بةَلَي لة هةركوَييةك بَلوي دةكةيتةوة. 

نایانگرێتەوە، دەسەاڵتدارانی  نێودەوڵەتی  ناخۆیی و  پارێزبەندییەکی  تاوانبارانی جینۆساید هیچ )حصانە(  تۆمەتباران و 
هەرێم بە داڵدەدانی تۆمەتبارانی ئەنفال ئەم پێشێلکارییەشیان گرتە ئەستۆو هەرێمی کوردستانیان پێ عەیبدار کرد
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شوَيــن : رزطاري

طةشتةكةمدا   لة  كة  بوو  كةس  دواهةمني  ئةمحةد  جةالل 
ديانةم لةطةَلدا سازكرد، ئةو براي طوليلكة كة لةتؤماري باري 
شارستانيدا )ثريؤزة( و دايكي لةبةر خؤشةويسيت ثَيي طوتووة 
كةضي  كردووة،  بانطيان  بةوناوةوة  هةر  وخزمانيش  طوليلك 
سةيرة لةبةلطةنامةكةشدا )ثريؤز( بةطوليلك ناوي هاتووة، ثريؤز 
خؤي ئةمحةد فةخرةديين هاوسةري و هةردوكضةكةي )خةولةو 
شةهل( ئةنفالكراون، بةالم لة بةَلطةنامةكةدا ناوي خؤي و خةولةي 

تَيدايةو شةهل نا ديارة. 
ناخوَينيتةوة  وسةالمةتي  ثاكي  هةر  جةاللدا  لةروخساري 
بةَلكو دنيايةك ثرسيار دةخوَينيتةوة، جةالل كوري كؤمةَلطايةكة 
هةمووي  ثياوة  ئةم  روخساري  كوردووة،  وَيراني  ستةمكاري 
ثرسيارة لةو ستةمكارييةي دةرهةق كوردوطةرميان ئةجنامدراوة، 
من وام خوَيندةوة كةجةالل بةخؤشةويستييةوة ثَيشوازي لةهةر 
ميوانَيكي غةريبة دةكات بؤ ئةوةي سةرةداوَيكي خوشكةكةي 
وخوشكةزاكةي دةست بكةوَيت و ئةو هةملةتي راطةياندنةشيان 
لةكؤَلبكاتةوة كة وةك ماشَينَيكي هارودَلرةق بَيبةزةييانة دةيان 
هارَيت و هةواَلةكان هيض ئاسودةييةكي بؤ ئةوان تَيدانية بةَلكو 
ئةو  بريَيزيكردنة، جةالل هيوا خوازة  و  هةمووي هةر شكاندن 

كَيشةية بة بوون و نةبوون بةاليةكدا بكةوَيت. 
كاك جةالل ناوي سيانيتم ثَيبَلَي؟

جةالل ئةمحةد ابراهيم
لةكوَي لةدايكبويت؟

بةناحيةي  سةر  )دووز(  ناوضةي  ذورو(  )واراني  دايكبوي  لة 
)نةوجول(.

ضةند كةس لة خَيزانةكةتان ئةنفالكراوة؟
براكةم بةناوي )برايم ئةمحةد(وة خَيزانةكةي بةناوي )حةالو 

فةخرةدين( وة مناَلةكانيان.
ناوي منداَلةكانيانت بريماوة؟

بةَلي كورةكانيان برييت بوون لة )سةركةوت وزانا و هةَلكةوت 
و كضةكةشيان بةناز(.

ئةي خوشكةكانت؟
بةناوي  هاوسةرةكةي  ئةمحةد(  )طوليلك  بةناوي  خوشكةكةم 
)ئةمحةد فةخرةدين( وة دووكضةكةيان بةناوي )خةولة وشةهل(.

كضي  هةية  ميسر  بةَلطةنامةكةي  لة  كةناوي  )خةولة(  واتا 
)طوليلك(ة؟

بةَلَي
خةولة مواليدي ضةند بوة؟

1٩83
كةواتة ئةوسا تةمةني ٥ ساالن بووة؟

بةَلَي منداَل بوو.
كةسوكارةكةت لةكوَي طريان؟

بةيةكةوة  هةمويان  بةس  طريان  لةكوَي  نازامن  بةتةواوةتي 
طريابوون.

ئةمانةوَيت بزانيني بؤضي ئةو خزمانة بةيةكةوة طرياون؟
منيش ئةوة نازامن.

هيض كةس نةي بينيون كة ئةنفالكراون؟
نةخري هيض كةس باسي لةبينينيان نةكردوة.

لةكاتي ئةنفالدا لةكوَيبوون؟
لرية بووين لةِرزطاري، بةهؤي ئةوةي برايةكم لة 1٩86 شةهيدبوو.

ناوي ضي بوو؟

جةلل ئةمحةد ئيرباهيم
خوشكةكةم ناوي ثيؤزة، خؤمان ثَيمان دةطوت " طوليلك"، لة بةلطةنامةكةشدا هةر وا ناوي هاتووة!
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خاليد ئةمحةد ابراهيم لة شةري قةيوان ماوةت شةهيد بوو، 
ثرسةشي  تواني  نةمان  نةهاتةوةو  بؤ  تةرمةكةيشمان  هةتا 
بؤدانني، ئيرت ئةوكاتة بةناضاري هاتني بؤ ئرية ئةم )رزطاري(ية 

باوكم وتي ئرية شوَينَيكي باشة كةس نامان ناسَيت.
واتا كة براكةت شةهيد بوو تةرمةكةيتان دةست نةكةوتؤتةوة؟ 

نةخري نةوةال.
ئةي هاورَيكاني ناَلني لة كوَي ناشتومانة؟

بووة  لةسةر  زؤرمان  قةسفَيكي  لةوشاخة  دةَلني  هاوِرَيكاني 
هةرلةوَي بةجَيمان هَيشتوة.

دايكت و باوكت بةرشاالوي ئةنفال نةكةوتون؟
نةخري ئةوان هةر لرية عةمري خوايان كردوة.

لةكةست  بةردةست  بكةوَيتة  بةَلطةنامةية  ئةو  ئةوةي  ثَيش 
يان  عرياق  ثارَيزطاكاني  لة  فرؤشراوة  كورد  ذني  كة  بيستبوو 

والتاني دةوروثشيت؟
نةخري تا 2004 ووتيان لة ِرؤذنامةي كوردستاني نوَي باس لةو 
بةَلطةية دةكات كة هةذدة كض فرؤشراون بة ميسر كةيةكَيكيان 

خوشكةكةي تؤية ئيرت نةمانزاني ضي بكةين و بضني بؤ كوَي.
ئةي ضيتان كرد نةضون بؤ نوسينطةي ِرؤذنامةكة؟

من نةضوم بةالم خةَلك هةية ضوبوو ثَييان ووتوة ئةوة ِراست 
نية تةزويرة.

بيست  خةبةرةت  ئةو  كة  جار  يةكةم  بؤ  بَلَيت  ثَيم  ئةتواني 
شعورت ضؤن بوو؟

لةوةي  وةك  ثَيخؤشرتة  مردني  ئينسان  هةية  خةبةر  هةندَيك 
ئةوة ببيستَيت.

خؤشحاَلبوويت  يان  بوو  ثَيخؤش  مردنةكةيت  تؤ  جارة  ئةم 
بةوةي كةماوة؟

بةعس  حكومةتي  كة  ئةوةي  و  مابن  كة  ثَيخؤشخاَل  ئَيستا 
كردبَييت ثَيمان عةيبةنية ضونكة دةسةالمتان نةبووة.

كةواتة ئَيستا هةستت ضؤنة؟
ئَيستا زؤر زؤرم ثَيخؤشة كة مابن، ضونكة ئينسان بة مردوو 

دابنرَيت و زيندووبَيت زؤر خؤشة.
ضؤن طةيشتيتة ئةو قةناعةتة كةلةثَيشدا ثَيت ناخؤش بووةو 

ئَيستا حةزئةكةيت بَينةوة؟
لة سةرةتادا زؤر ناخؤش بوو بةوةي كة ووتيان فرؤشراون، 
ضونكة  زؤرخؤشبوو،  ئةوة  ماوون  بيستمان  كة  ثاشان  بةالم 

ئةوان زومليان لَيكراوة، وة ئةطةر بَينةوة خؤشرتين شت دةبَيت 
لةذياني ئَيمةدا.

ئةم  ثَيش  بةالم  ديارة  ثَيوة  طةورةت  خؤشحاَليةكي  ئَيستا 
حكومةت  هةوالنةي  ئةو  بة  بويت  طةشبني  تاضةند  هاواالنة 

ئةيدات؟
ئةو  ضونكة  بةدؤزينةوةيان  بووم  رةشبني  نائومَيدو  زؤر 

حكومةتةش ناضَيتة ذَير باري شتَيكي ئاوا بة ئاساني.
ثَيش ئَيستاش لة 2006 دا ضةند هةوَلَيك هةبوو بؤ دؤزينةوةي 
كرا  مانطرتن  ئةوروثا  ووالتاني  لةسةرجةم  كة  ضارةنوسيان 
ضارةنوسيان،  كردني  بؤدياري  ميسردا  قونسوَلي  لةبةردةم 

تاضةن دئاطات لةو هةوالنة بوو؟
ئاطادار نةبووين و نةمانزانيوة.

ئةمةوَيت ثرسياري ئةوةت لَيبكةم ثاش ثشانداني ئةو حةَلقة 
ميسرية و ثَيكهَيناني ليذنة لةاليةن حكومةت تاضةند طةشبني 

بوون؟
 سوثاسي حكومةت ئةكةين وة كاك ئارام وةزيري شةهيدان 
ئَيمة  شَيوةيةك  بةهةموو  ووتي  و  ثَيداين  ضاكي  وةعدي 

لةطةَلتاناين.
ِرات ضية لةسةر ِراطةياندنةكان لةم دؤسيةيةدا ئايا دَلؤشيان 

كردن يان بةثَيضةوانةوة؟
ثياو  دةيبيستيت  كةلةِراطةياندنةكانةوة  هةية  هةواَل  هةندَي 
طرياني دَيت و ثَيي بَيتاقةت دةبَيت وةِراطةياندنةكان تائَيستا 

شتَيكي وايان بَلو نةكردؤتةوة تائَيمة دَلؤشبني ثَيي.
بثرسن  لةتؤ  هاتون  ِراطةياندنةكان  لة  يةكَيك  هيض  ئَيستا  تا 

سةبارةت بةخوشكةكةت؟
ثرسياربكةن  نةهاتوون  لةِراطةياندنةكان  هيضكام  نةخري 
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ِراطةياندنةكان  بؤ  قسةم  تائَيستا  وة  خوشكةكةم  دةربارةي 
نةكردوة.

ثَيت خؤش بوو قسةيان بؤبكةيت؟
بكات  شتَيك  نةبوو  دةسةالتي  كةئينسان  ضونكة  نةخري 

قسةكردن سودي ضية.
ثَيت خؤشبووة خةَلكي تر قسةي لةسةر بكات؟

كاري  بؤئةوةي  بةس  بكرَيت  لةسةر  قسةي  خؤشبووة  ثَيم 
لةسةر بكرَيت نةك بؤئيعلم و تةنها هةر بؤقسةكردن بَيت.

ئةطةر خوشكةكةت هاتةوةو )خةولة(ي كضي لةطةَل نةبوو واتا 
بةتةنها هاتةوة هةستت ضؤن دةلبَيت؟

ئَيمة هةمويان  دةركردوةو الي  بؤ هةمويان  نامةم  وةفات  من 
مردون ئةطةر تةنهاش بَيت زؤر خؤشحاَل ئةمب، ضونكة دايكم و 

باوكم بةردةوام ضاوةِرَييان بوون.
باوكت و دايكت ئةو بةَلطةنامةيان بينيبوو؟

نةخري نةيانبيين بةالم بةخةمي هاتنةوةيانةوة مردن.
هيض خوشكي ترت هةية؟ 

برايةكي  وة  )خةرامان(ة  ناوي  هةية  ترم  يةك خوشكي  بةَلَي 
ترم هةية.

هةسيت خوشكةكةت ضؤنة؟
ئةويش زؤر خؤشحاَلة.

هةتا ئَيستا هيض كةس تةعليقي لَيداون دةربارةي خوشكةكةت؟
شتَيكة  ئةمة  كة  ئةزانَيت  زؤربةي  خةَلك  ضونكة  نةخري 

حكومةتي بةعس كردويةتي.
كةبؤ يةكةم جار ئةو بةَلطةنامةيةت بيين رقت لةكَي دةبؤوة؟

لةراستيدا من رةقم لةكةس نية بةالم خؤ بةِراسيت ديارة ئةو 
هةموو مستةشارو جاشانة ضيان كردوةو وةبةعسيةكان ضةندة 
دِرندا هةَلسوكةوتيان لةطةَل ئَيمةدا كردوةو دةسةالتيشمان نية.

لة  ثريةكان  و  طةجنةكان  كورة  كة  ثرسيوة  لةخؤت  تائَيستا 
طؤرة بةكؤمةَلة كاندا دةركةوتوون، بةالم مناَل و كضةطةجنةكان 

ضارةنوسيان ضي لَيهاتووة؟
من ِرام وابووة كة ئةو دةوَلةتة عةرةبيانةي يارمةتي ِرذَييان 

داوة كضةكان برابن بؤئةوَي.
لة  بةَلطةكان دةركةوتوة كة كضاني كورد ماون  بةثَيي  ئَيستا 

والتان،ئَيستا ضي بةسةركردايةتي كورد بَلني؟
نازامن ضيان ثَيبَلَيم بةالم با ئةطةر وانية وازبَينن باشرتة.

ِرؤذَيك لةِرؤذان بريت لةوة كردؤتةوة كةئةم بةَلطةنامةية ِراست 
نةبَيت؟

من قةت نةمووتوة ئةمة راستنيةو تةزويرة، ضونكة ئةوان ضؤن 
دةزانن كة خوشكةكةي من ناوي طوليلكة و بةتةواوي ناوةكةي 

لةوبةَلطةيةدا دَيت.
كة  طوليلكي خوشكتدا  تؤو  نَيوان  لة  هةية  يادةوةريةك  هيض 

بريت مابَيت؟
هةموويادةوةريةكان خؤشبوة ئَيمة براكان زؤربوين هةموومان 

زؤرمان خؤشئةويست.
براكانت ماون؟
سيانيان ماون.

زانيمان كة ئةنفال تةنها كؤمةَلكوذي و ووَيرانكردني طوندةكان 
نةبوو، بةَلكو فرؤشتين كضان و ذنان و لةوانةية ثياوانيش بَيت 

كةواتة تؤ ئَيستا ضؤن سةيري ئةنفال دةكةيت؟
هةموو  بة  بةعس  حكومةتي  كة  دةكةم  سةيري  بةوشَيوةية 
شَيوةيةك هةوَلي ئةوةي داوة كة كورد لة ناوبةرَيت جا بةكوشنت 
ئةو  بوبَيت.  كردن  كيمياباران  بة  يان  فرؤشنت  بة  يان  بوبَيت 

درَيغي نةكردووة.
تا ضةند هةستت كردكة خةَلك هاوسؤزو ثةرؤشة لةطةَلتاندا؟

خةَلك بةعام هاوسؤزن لةطةملاندا.
ثَيت خؤشة خةَلك وراطةياندنةكان ثرسيارت لَيبكةن دةربارةي 

ئةم بابةتة؟
ئةطةر مذدةي خؤش هةبَيت ثَيم خؤشة ئةطةرنا ِراطةياندنةكان 

ئةتوانن ضيمان بؤبكةن.
 منداَل بةكؤيلةكراوة، ذن بة كةنيزةك كراوة، هيضت لةوبارةيةوة 

بيستبوو؟
قةديةوة  لة  عارةبانة  ئةم  ووتي  كرد  باسي  باوكم  ئةرَيوةال 
مَيذوةوة تةعدايان لة ئَيمة كرديةو هةر دذي ئَيمة بوون، باوكم 
بؤمان  ئةوانةي  عةبدولكةريمء  عةبدوالسلمء  باسي سةردةمي 

ئةكرد. 
تؤهيض لةبارةي مَيذووي ئيسلمةوة دةزاني؟

نةبةخوا خوَيندةواريم نية، من هيض نازامن 
هيضت بيستووة دةربارةي بةني قورةيزة؟

هيض  بوو.  ئاوايي  لة  ماملان  نةمبيستووة  مامؤستا  نةبةخوا 
نازامن من لة ئاوايي بووم ئةو سةروةختة خاليد طةرمياني هات 
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مةكتةبةكةي سوتاندين. بؤية هيض شةهادةو شتمان نية.
ئةوةي من دةيَلَيم ثةيوةندي بة مةكتةبةوة نية، من ثرسيارم 
كرد وومت بيستووتة مةالي طوندةكةتان هيضي دةربارةي بةني 

قورةيزة بؤ باس نةكردوون.؟
نا نةخري هيضي بؤ باس نةكردوين.

ثَيش ئةنفال ء ئةو تاوانةطةورةيةي دةرهةق بةكورد كرا هيض 
هةية  سورةتيك  دةتزاني  ئةنفال؟  دةربارةي  بيستبوء  شتَيكت 

بةناوي ئةنفالةوة؟
نا نةمبيستبوو. هةتا ساَلي 1٩8٩ و 1٩٩0 يش هةرنةمدةزاني 

ئةنفال ضية.
ثَيت باشة ئةم ديدارة بَلو بكرَيتةوة؟

بة برواي من بَلوبوونةوةي لةتةتةلةفزيون خؤش نية.
لة تةلةفزيون بَلونابَيتةوة.

ئةي لةكوَي 

لة طؤظاري ئةنفالستان يان لة كتَيبَيكدا.
بَلو  ثَيمخؤشة  هةبَي  ئةنفالكراوةكامنان  بؤ  سودي  ئةطةر 

ببَيتةوة.ئةطةر سوديشي نةبَي بؤضي بَلو ببَيتةوة؟
لة  من  بؤضي  بَيسودة  ئةطةر  هةية.  هةر  سودَيكي  بَيطومان 

سلَيمانيةوة هاتووم بؤ ئرية؟ 
بةخريبني وةبان ضاو 

سوثاس بةالم هةقة تؤ راستيةك بزاني ئةويش ئةوةية لةساَلي 
بة مردني هةر مرؤظَيكي  ئةنفالةوة  تاواني  لةدواي  ةوة   1٩88
دةضَيتة  خؤيدا  لةطةَل  دةمرَيء  ضريؤكيكيش  طةرميانة  ئةم 
مردني  لة  رَيطة  ناتوانني  ئيمة  نازانَي  ثَيي  كةس  ء  ذَيرطَل 
لة  رَيطة  دةتوانني  بكةين  ئريادة  ئةطةر  بةالم  بطرين،  مرؤظةكان 

مردني ضريؤكةكاني ئةنفال بطرين. 
زؤر راستة قسةكةت شةكرة مادام واية ئةوةي تؤ ثَيت باشة 

منيش ثَيم باشة بَلوي دةكةيتةوة بيكةرةوة مانيع نيم.

تَيبيين

سةر  ضوينة  ئَيوارةكةي  خورماتوو  بؤ  لةسةردامندا 
تازةشارو   شةهيداني  طؤري  كة  شار،  طؤرستانةكةي 
مؤنؤمَينت ياخود ديوارَيكيان بؤ ناوي ئةنفالكراواني 
ئةوةي  بةالم  دروستكردووة،  وناوضةكة  نةوجول 
تَيبينيم كرد  لةسةرئةو ديوارةي وا ناوي ئةنفالكراواني 
فةخرةدين  ئةمحةد  خانةوادةكةي  نوسراوة  لةسةر 
خؤي و هاوسةري و هةردووك كضةكةي بةدواي يةكدا 
ناويان هاتووة كةضي ناوي لةوَيش بةهةَلة نوسراوة، 
نةك  ثريؤزة  هاوسةري  فةخرةدين  ئةمحةد  ضونكة 
باوكي! ثريؤز ئةمحةد ئيرباهيم ناوي باوك و باثريَييت 

. بةهيوام بتوانن ئةو هةَلةية راست بكةنةوة
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ثريؤزة  خؤي  راستةقينةي  ناوي  ئيرباهيم   ئةمحةد  طوليلك 
لةدايبكووي 1٩٥6 ناحَيي نةوجولة لة نيساني 1٩88 لةطوندي 

واراني نيشتةجَي بوون هةرلةوساَلةشدا طريانء ئةنفالكران. 
ثَيناسي  ء  شارستاني  باري  فةرمانطةي  لة  طوليلك 
ناويان  كة   2003 ساَلي  ثريؤزة  ناوي  شارستانيدا  باري 
لة)بةَلطةنامةيةكدا( نوسراوي ذمارة 1601ي بةرواري 12/10/1٩8٩ 
بة  سةرةداوي  ئةوكاتة  هاتووة،  كةركوكدا  موخابةراتي  ي 
شادي  جَيطةي  بةديوَيكدا  دةركةوتةوة،  زيندومانةوةيان 
لة  ضونكة  بوو،  ناخؤش  كةسوكاريان  بؤ  بةديوَيكيشدا  و 
ميسري  وآلتي  بة  فرؤشراون  كة  اباسكراون  و  بةَلطةنامةكةدا 

عةرةبي .
تريامانة  جَيطةي  زؤر  طوليلك  ناوي  بووني  لةراستيدا 
نة  ناوي  ليستةكةدا  لة  خؤي  راستةقينةي  بةناوي  ضونكة 
بةو  بةَلكو  هاتووة،  تَيدا  تري  ئافرةتي   18 ناوي  كةوا  نوسراوة 
طوندةكةيدا  كةسوكارو  و  خزم  لةناو  هاتووةكة  ناوي  ناووة 
ئالؤز  ولةهةمانكاتدا  طرنط  ثرسيارَيكي  ئةمةش  بانطككراوة، 
ياخود  ميسر  وآلتي  بة  فرؤشتنيان  لةسةر  ثَيشةوة  دةهَينَيتة 
بة  هةميشة  ثريؤز  ضونكة  كةسَيكةوة،  لةاليةن  ساختةكردنيان 
طوليلك ناوي هاتووةو مةطةر ضؤنها دةنا خانةوادةكةي خؤيء 
خزمء كةسوكاريش بةناوي بنةرةتي خؤي )واتا بة ثريؤز( بانطيان 

نةكردوةء هةر بةطوليلك   ناوي هاتووة . 
خالَيكي طرنط هةية لةبةَلطةنامةكةدا كةوا طوليلك و قةدريية 
ئيرباهيم عةلي ناوي باوك باثرييان تَيكةَل بووة، لةبةَلطةنامةكةدا 

ناوي ثريؤز بة طوليلك ئيرباهيم عةلي هاتووة! بةالم خؤي ناوي 
بة  سيانيةكةي  ناوي  قةدرييةش  ئيرباهيمةو،  ئةمحةد  ثريؤز 
قةدريية ئةمحةد ئيرباهيم هاتووة كة ناوةراستةقينةكةي قةدريية 

ئيرباهيم عةليية . 
ئةمحةد  لةطةَل  هاوسةرطرييان  طواستنةوةي  رؤذي  لة  وَينةكة 
ئةنفالكراوةو  ئةويش  بةداخةوة  كة  هاوسةري  فةخرةديين 
جةالل  راوةستاوة  لةطةَلياندا  ئةوكورةشي  ناديارة  ضارةنوسي 
ئةمحةدي براي طوليلكة كة ئَيستا لة ناحَيي رزطاري )ئؤردوطاي 
زؤرة ملَيي صمود(ي كؤن نيشتةجَي يةو هةميشة بة حةسرةتي 

ئةنفالكراوةكانيةوة خةمبارة . 
طوَلي  بةضةثكيك  طوليلك  ئةمحةدو  كةوا  سةرجنة  مايةي 
ئةمحةديش  جةالل  طرتووةو  وَينةكةيان  هاوسةرطرييةوة 
هاوسةرطريييان  بةرهةمي   . وةستاوة  لةطةَلياندا  بةروخؤشي 
دوو كض بوون بةناوةكاني خةولةو شةهل. جَيطةي ئاماذةية كة 
لة  دايكيدا  طوليلكي  لةطةَل  ناوي  ساالن  ثَينج  تةمةن  خةولةي 
بةَلطةنامةكةدا هاتووةو بيست ساَل تةمةني طةورةتر نوسراوة، 

بةالم ناوي شةهلي تَيدا نية .

ثيؤز يان  طوليلك؟ 
طرنطرتين ثرسيار لةناو بةَلطةنامةكةى موخابةراتدا



380

ئةنفالستان -  ذمارة )11 -12(          

 1983 ساَلي  فةخرةدينةو  ئةمحةد  و  طوليلك  كضي  خةولة 
هاتووةتة دنياوة، تةمةني تةنها 5 ساَل بوو كة ثةالماري ئةنفال 
منداَلي  هةزاران  بة  ثَيضايةوةو  خؤيدا  لةطةَل  طةرمياني  هةموو 
ضاوطةش و خؤشي نةديوي بةرةو دؤزةخي ئةنفال برد،ضريؤكي 
ئةمحةدة  ثريؤز  ئةو كضي  كاريطةرة  زؤر  بةالم  زؤركورتة  خةولة 
واراني  طوندي  خةلكي  لةبنةرةتةوة  بانطكراوة،  طوليلك  بة  كة 
بووةو هاوسةرطريي لةطةَل ئةمحةد فةخردين كردووة لة ناحَيي 
نةوجةول، ثاش روخاندني ناحَيكة ئةوانيش ضونة طوندي واراني 
ناوضةي داودة . خةولةي تةمةن ثَينج ساَليش ناوي لةناو ئةو 
فرؤشتنيان  لة  باس  كة  كةركوكداية  موخابةراتي  نوسراوةكةي 

دةكات بة والتي ميسر. 
دايكي خةولة لة ثَيناسي باري شارستانيدا ناوي ثريؤة بةالم هةر 
بة طوليلك بانطيان كردووة. جَيطةي سةرسوِرمانة كةوا خةولةي 
كةيةوة  بةنازناوة  هةر  ئةمحةد(  )ثريؤز  دايكي  و  ساالن  ثَينج 
ئةو نوسراوةي موخابةراتي كةركوكداية  لةناو  ناويان  )طوليلك( 
هاتووة  لةبةَلطةنامةكدا  كة  ذن وكضةكان  تةمةني كؤي  بةالم  ؟   .
ناكؤكة لةطةَل تةمةني راستةقينةي خؤيان ئةمةش طومان لةسةر 
لة  سال  ثَينج  تةمةن  خةولةي  منونة  بؤ  دةكات  زياتر  بةَلطةكة 

بةَلطةنامةكةدا بة 2٥ ساَل تؤماركراوة، كةضي دايكي خةولة بة 
1٩ ساَل تؤماركراوة واتا بةثَيي بةَلطةنامةكة بَيت دةبَيت خةولة 

شةش ساَل لةدايكي طةورة تربووبَيت !

خةولة ئةمحةد فةخرةدين 

تاوانةكاني   بة  30 كتَييب  تايبةت  ئةنفالدا  27 ساَلةي  لة يادي  
ئةنفال و كيمياباراني  هةَلةجبة و شنطال منايش ضاث و منايش 

دةكرَين.
رؤذي 14ي  نيساني  2015، لةيادي 27 ساَلةي  تاواني ئةنفالدا 
ئةنفال و كيمياباراني  شاري  تاوانةكاني   بة  تايبةت  30 كتَييب  
فارسي  و  عةرةبي  و  كوردي  زمانةكاني  بة  شنطال  و  هةَلةجبة 
و  كوردستان  ثةرلةماني   لة  كرماجني   زاراوةي  و  ئينطليزي  و 
لةشاري   ئةنفال  مؤنؤمَينَييت   و  عرياق  نوَينةراني   ئةجنومةني  

ضةمضةماَل منايش دةكرَين.
ئةم كتيبانة لةاليةن دةزطاي ِرؤشنبريي جةمال عريفانةوة ضاث 
و  دؤكؤمَينتكردن  بؤ  بايةخدارة  هةنطاوَيكي  و  هةوَل  كراون 

ناساندني  ئةو تاوانانةي  دةرهةق بة كورد كراوة.
دةزطاي رؤشنبرييي جةمال عريفان ضةند ساَلَيكة دةستيثَيشخةري 
كوردو  نوسةراني  كتَييب  ضةندين  كردووة  طرنطةي  هةوَلة  ئةم 

بياني لةسةر ئةركي )د. تةها رةسوَل( ضاث و بَلوكردووةتةوة

ضاثكردني 30 كتَيب بؤ جينؤسايد 
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23ي ئابي سالي 2013 
كاتذمري 1:30

شوَين : كفري ماَلي عةبدولالق 
 

لةسةري  ثَيش وةخت  بةرَيكةومت وةك  لة سلَيمانيةوة  هةركة 
و  لةوةي من كةوتوومةتةِرَي  ئاطادارم كردةوة  رَيككةوتبووين، 
تةواو  ديدارةكةي خؤي  ئةوةي  دواي  ئةوةي  لةسةر  ِرَيكةوتني 
بوو، ثَيكةوة بضني بؤ خورماتوو لةوَيش هةندَيك لة كةسوكاري 
لةطةَلدا  ديداريان  و  ببينني  ستةملَيكراوانة  بةرَيزو  مرؤظة  ئةو 
ئامادةيي  و  دةربري  خؤشحاَلي  حممود  هاوِرَي  سازبكةين. 
هاوِرَيي  هةم  ئامادةيةو  ديدارةكة  بؤ  بؤخؤي  هةم  كة  دةربرَي 

سةفةريشم دةبَي بؤخورماتوو. 
كفري  شاري  لة  ماَليان  لةبةردةرطاي  من  كاتذمري  دوو  دواي 
سازدايةوة.  ديدارةمان  ئةم  دووةم  بؤجاري  ثَيكةوة  و  دابةزيم 
ضونكة جارَيكي تر بؤ ذمارة )3(ي طؤظاري ئةنفالستان ثَيكةوة 
 2006 ساَلي  ئازاري  23ي  لة  ئةوةيان  كردووة  ديدارمان 
بةريكؤردةرَيكي  هةر  نةبوو  ظيديؤم  كامرياي  ئةوسا  بوو، 
فراوانرتو  ديدارةكةمان  ئةجمارة  بةالم  كرد.  تؤمارمان  كاسَيت 
نة  قاَلببوومةوة  بوارةدا  لةم  هَيندة  نةمن  ئةوسا  طشتطريترة 
كاك عةبدولالقيش وةك ئَيستا بةرضاورون بوو، ئةم ديدارة لة 
روي تةكنيكيشةوة باشرتة بةالي كةمةوة لةبري رَيكؤردةرَيكي 

كاسَيت بةكامرياي ظيديؤتؤماري دةكةين.
رؤذنامةوانيمان  ديداري  تر  جارَيكي  تؤ  و  من  دةزاني  خؤت 
طؤظاري  سَيي  ذمارة  لة  ثَيشوو  ديدارةي  ئةو  ئةو  ئةجنامداوة 

طةيشتووة  بةدةست  دانةيةكيشت  بَلوكراوةتةوةو  ئةنفالستان 
مامؤستا  رَيطةي  ولة  دةناسي  نة  يةكرتيان  وتؤ  من  ئةوسا 
يوسف و مامؤستا نةجيب طةرميانيةوة ثَيكطةيشتني وديدارةكة 
ئَيستا  دةزاني  هةلبةت  تربوو،  هةلومةرجَيكي  ئةوسا  سازبوو، 
زياترو  زانياري  بؤ  ديدارةمشان  ئةم  بووة،  زؤر  طؤرانكاري 
و سةرلةنوَي  تردةبَيت  ديدارةي  ئةو  كةلَينةكاني  ثركردنةوةي 

ضاثدةكرَيتةوة.
بةَلَي ئةوةكةي تريشم لة برية.

23ي  ِرؤذي  هةركةوتة  ديدارةشيان  ئةم  سةيرة  رَيكةوتَيكي 
مانطةوة. بةالم ساَل و مانطةكةي جياوازة. 

بةَلَي بةالم ئةوةكةي ثَيشووبةهار بوو.
بةَلَي 23ي ئازاري ساَلي 2006 ئةطةر ئامادةيت دةضينة ناو 

ديدارةكةمانةوة 
بةَلَي فةرموو بةخؤشحاَلييةوة ئامادةم 

ئةطةر ناوي سيانيتم ثَيبَلَيت؟
من ناوم عةبدولالق قادر عةزيز عةبدوالرمحن )بةثَيكةنينةوة 

ئةوة ناوي ضواريشم نةك سياني(.
بةالم تؤ ناوَيكي تريشت هةية؟ جاري ثيشوو بةو ناوةي ترةوة 

ديدارةكةمان بَلوكردةوة؟
لة  خؤي  وةخيت  ثيدةَلني  طةرميانيششم  مةمحود  بةَلَي 
ثَيشمةرطايةتي ئةوة ناوةيان لَيم نا، هاورَي حممود ئةوة ناوي 
حزبيمة. جا ئَيمة كاتي خؤي لة ناحَيي نةوجول بووين وخؤمان 

خةَلكي ئةوَيني.
ببورة ئةطةر لةثَيشئةوةي بضينة نةوجول ساَلي لة دايكبوونتم 

ثَيبَلَييت سوثاست دةكةم.
من لة دايكبووي ساَلي 1٩٥6 م ناحَيي نةوجول. 

بةَلَي ويستت باسي نةوجول بكةيت فةرموو؟
ئيمة بةئةسَل خةَلك نةوجولني ساَلي 1٩87 دَييةكة روخَيندرا.

بؤضي نةوجول دَي بوو يان ناحَي بوو؟
ساَلي 1٩72 -1٩73 بووة ناحَي.

ئيوة  روخا  كاتَيك  ثَيشمةرطةبوويت  ئةوةي  لةبةر  كةواتة 
دانيشتووي ئةوَي نةبوون و ضووبوونة طوندةكان؟

عةبدالالق قادر عةزيز ناسراو بة " هاورَي مةمحود"
من نامةكةي حوسين موبارةكم بيين، ئةو ناَلَيت لة وَلتي ميسر نني دةَلَي لةلي حكومةتي ميسر نني. 
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بووين.  شيوعي  ئَيمة  لةبةرئةوةي  بكةم  بؤ  قسةت  با 
ساَلي  بوو  شيوعي  هةر  طةورةكةم  برا  بوو،  شيوعي  باوكم 
بةرةيةكي  شيوعي  حزبي  و  ثارتي  و  عرياق  حكومةتي   1٩73
لَييكشايةوةوحزبي  ثارتي  كة  دواتر  كردةوةو  نيشتمانيان 
شيوعي نةكشايةوة ئيرت ثارتي راوماني نا نةيهَيشت لة نةوجول 
دابنيشني ئَيمةش ضووينة دوزخورماتوو، هةتا ساَلي 1٩7٩ ئةو 
كاتة باوكم شيوعي بوو، برا طةورةكةم شيوعي بوو، ئامؤزاكامن 

هةمووي شيوعي بوون ئيرت منيش بووم بةشيوعي. 
براكةت ناوي ضي بوو؟ 

برايم قادر. 
ئةو لةذياندا ماوة يان شةهيد بووة؟

نةخري لةذياندا نةماوة ئةويش ئةنفالكراوة.
بوويتة  ئايدؤلؤذيا  بريوباوةرو  وةك  شيوعي  بوويتة  ئةوكاتة 
لةريزي  ثَيشمةرطةيةك  بوويتة  هةرضويت  يان  شيوعي 

شيوعيةكاندا؟
وةال وةك ئةفكارو وةك ثَيشمةرطةيش بوومة شيوعي. ساَلي 
تَيكضوو  عرياقي  حكومةتي  لة  نيشتمانيةكة  بةرةي  كة   1٩76
منيش  طرت  شيوعيان  حزبي  وسةركردايةتي  كاديران  ئيرت 
خؤم  رؤيشتم  بووم  ئاشكرا  بووم  شيوعي  حزبي  ئةندامي 
شاردةوة. هةتا ساَلي 1٩7٩ هةر رؤذةي لة شارَيك بووم و هةر 
رؤذةي لة شوَينَيك بووم هةر خؤم نةدا بةدةستةوة ئيرت ئةوةبوو 
حزب  بةثَيشمةرطةي  بووم  دةرةوةو  رامكردة   1٩7٩/10/11
لةئةنفاليش  ئةنفالةكة.  كاتي  هةتا  بووم  ثَيشمةرطة  لةوساوة 

خؤم ِرادةست نةكردو هةرمامةوة.
ضةند  ئَيوة  كةوت  ئةنفال  بةرثةالماري  طةرميان  ئةوكاتةي 

سةرخَيزان بوون؟
دايكم  و  خوشكَيك  براو  دوو  بووين  سةرخيزان  ثَينج  ئَيمة 

وباوكم بووين برايةكم ذني هاوردو ئةويش جياوةبوو.
هةتا ساَلَي ضةند  ئيرت  بةثَيشمةرطة  بوويت  ِرؤيشتيت  تؤ  كة 

ماَلةوةتان لة دوزخورماتوو مانةوة؟
دةرةوة  هاتنة  ئةوانيش  راونا  ماملانيان   1٩83 ساَلي  هةتا 
كةريي  ترم  براكةي  لةوَيش  بوون.  نيشتةجَي  واراني  لةدَيي 
خؤم  لةبةرئةوةي  بةالم  هةالتووبوو  سةربازي  ئةويش  ناوبوو 
شيوعي بووم جةماعةتي يةكَييت بؤي دةهاتن ئيرت ضةندجارَيك 
زينانة  دَيي  لة  ِرؤيشتبوو  لةطةَلياندا  جارَيكيان  طرتبوويان 

براكةم  لةوَيدا  بيزانيت،  خؤشت  رةنطة  بوو  سةخت  شةرَيكي 
بوو  كةرت  فةرماندةي  هةبوو  كورَيك  ئةوكاتة  بينيبوو،  رؤَلي 
شَيخ جةمالي ناوبوو وتبووي ئةم كورة زؤر زيرةكة هةردةيكةم 
هةتا  بةيةكَييت  بوو  براكةم  بوو  ئةوة  يةكَييت  ثَيشمةرطةي  بة 
نةوجول  و  لةك  نَيوان  لة  ضوبوون  جارَيكيان   1٩87 ساَلي 
وخوَيندكاري  قوتاني  هاتبوو  سةيارةيةك  دانابوو  كةمينيان 
كوذرا،  لةخوَيندكارةنة  يةكَيك  لَييانكردبوو  تةقةيان  تَيدابوو 
ئةويش سةيري كردبوو كورة كوذراوةكة ئامؤزاي خؤمان بوو، 
ئيرت زؤري ثَيناخؤش دةبَي، قسةي كردبوو لةطةَل كورَيكي تردا 
شتَيكيان  يةكَيتيةكان  ئةوةبوو  ئيرت  سةفةربوو  مامؤستا  ناوي 
لةناو  شيوعني  خةمتائيلي  ئةمانة  وتيان  دروستكرد  بؤيان 
سجن  لةوَي  قةرةداغ  بؤ  بردبوويانن  و  طرتيانن  ئيرت  يةكَيتيدا 
بوون هةتا رؤذَيك ثَيش ئةوةي قةرةداغ بطريَيت لةالي يةكَييت 
مامؤستا  لةطةَل  ثَيشرت  رؤذَيك  بةالم  قةرةداغ  لة  بوون  سجن 

سةفةردا ئازاديان كردبوون. 
ئةوكاتةي ئةنفال دةسيت ثَيكرد تؤ لةطةرميان بوويت؟

ناوضةكة  بةزؤري  بووم،  ثَيشمةرطة  ئةوكاتة  من  بةَلَي 
ثَيشمةرطةي حزبي شيوعي ويةكَييت تَيدابوو يةكَيتيش بةزؤري 
لةشةري سةركردايةتيةكةيان بوون، ئةوةبوو لة نزيكةي 20 ئازار 
سةرطةَلوبةرطةَلوطريا،  هَيناو  شكسيت  يةكَييت  سةركردايةتي 
دواتر قةرةداغيش طريا، ئيرت دواي ئةوان لة 7ي نيسان ئةنفالي 
ناوضةكةي ئَيمةش دةسيت ثَيكرد، ئَيوارةكةي دةروي كاتذمري 
3 بوو لة باشتةثةو لوتفياغاوة جاش هريشيانكرد بؤ ناوضةي 
داودة، ئةوكاتة بةس ثَيشمةرطةي يةكَييت و شيوعي وخةَلكي 
رؤذة  ئةو  ئيرت  هةرنةيانكرد،  ثارتي  دةكرد،  شةريان  ناوضةكة 
ئةوان  لَينةبوو  يةكَيتيشي  ثَيشمةرطةي  هريشيانكرد  كة 
لةسةركردايةتي بوون ئةوةبوو لَييان هاتينة دةست و لَيماندان 
ماَلي  نةوجول  ئةوسا  نةوجول  ناو  هةتا  رايانكرد  شكاندمانن 
بؤبةياني  لَيبوو،  طةورةي  سةربازطةيةكي  بةالم  نةمابوو  تَيدا 
رؤذي 8 مانط سوثا خؤي ِرَيكخستةوةو جاشوجةيشَيكي زؤري 

كؤ كردةوةو لة ضوارالوة هَيزي هَيناية سةر ناوضةي داودة.
ئةطةر بكرَيت ثَيمبَلَييت لةكوَيوة هَيزي هَينا ضوار قؤَلةكة كوَي 

بوو؟
لة ناوضةي قوِري ضايي هَيزَيك هات، لة ناوضةي شؤراوةوة هَيز 
هات، لة ئاست نةوجولةوة بةالي تاالودا لةو اليشةوة لةبنارطلةوة 
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بةرةو تازةشار لةو ضوار قؤَلة سوثاو جاش هريشيان كرد، ئيرت 
شةر لةطةَل ئةو هَيزة زةبةالحة بةردةوام بوو هةتا 10 مانط ئيرت 
داودة  ناوضةي  سةر  هَيناية  زةبةالحي  زؤر  هَيزَيكي  حكومةت 
بؤية خةَلك ناوضةكةيان بةجَيهَيشت و رؤيشنت بةرةو ناوضةي 
بةجَيهَيشت  ناوضةكةيان  شَيوة  بةهةمان  ثَيشمةرطةش  زةنطنة 
لةطةَل خؤياندا  ئيرت ثَيشمةرطةش منداَل وخيزانةكاني خؤيان 
دَيي  لة  خةَلكةكة  زؤربةي  زةنطةنة  لةناوضةي  ئةوةبوو  دةبرد، 

قوليجاني سةرو خِربوونةوة.
زؤر ضةند؟

زؤر زؤر بَيئةندازة خةلك لةو دَيية خر ببوونةوةو نةياندةزاني 
ضي بكةن.

بةبرواي تؤ ضةندة كةس دةبوون 200؟ يان ٥00 ضةند؟ 
كةس  هةزار  هةشت   8000 تا  هةزار  حةوت   7000 رةنطة 
زؤربةي  ضونكة  لَيبوو.  خةَلكي  بَيئةندازة  كؤبووبنةوة.  لةوَي 

طوندةكاني ناوضةي داودة ِرؤيشتني بؤ ئةو دَيية. 
ضةندي مانط بوو؟

13ي  نةما  ضاري  خةَلك  كة  رؤذ  ئاخري  بابَلَيم  يان  رؤذة  ئةو 
تةسليمي  ملةسورةوة  لة  رؤيشنت  خةَلك  ئيرت  بوو،  نيسان 
حكومةت بوون، ئةوانةي بناري طليش رؤيشنت لة قادركةرةمةوة 

خؤيان تةسليم كرد كةضي دوايش ئاوايان بةسةرداهات.
ماَلي خؤتان ئةوكاتة كَي وكَي تةسليم بوون؟

من و باوكم وخوشكةكةم بووين.بةالم من تةسليم نةبووم.
خوشكةكةت مةبةستت عصمةتة؟

بةَلَي مةبةستم ئةوة، ضونكة هةر ئةو خوشكةمان هةبوو.
ئةي دايكت؟

كردبوو.  وةفاتي   1٩87 لة  ئةنفال  ثَيش  ساَلَيك  دايكم 
براكانيشم يةكيان ماَلي خؤي جيابوو براكةي تريشم ئةوةي ومت 
لةالي يةكَييت سجن بوو ئةوان نةهاتن بؤ قوليجان رؤيشتبوون 
و  خوشكةكةم  و  باوكم  ئيرت  كردبوو،  تةسليم  خؤيان  لةدوز 
تةسليم  خؤيان  ملةسورة  لة  رؤيشتبوون  خزمةكان  و  براكةم 
كردبوو لةوَيشةوة بردبويانن بؤ قةالي قؤرةتوو، وابزامن نزيكةي 
بؤ  بردبوويانن  ئينجا  هَيشتبوياننةوةو  قؤرةتوو  لة  هةفتةيةك 

تؤثزاواو لةوَيشةوة بؤ دوبز لةوَيش بردبويانن بؤ تكريت. 
ئةي كةس نةطةرايةوة بَلَيت بينيومن؟

ئةوةي طةرايةوة تةنها باوكم بوو ئةويش دواي شةش مانط لة 

نوطرةسةملان ئينجا بةربوو وتي بردومانيان بؤ دوبزو لةوَيشةوة 
جياكردةوة  لَيمان  طةجنةكانيان  لةوَي  تكريت  بؤ  بردومانيان 
ذَيرةوةيان  وفانيلةي  دةرثَي  تةنها  كردنةوة  وقوتيان  روت  و 
بؤ  بردمانيان  باركردوو  ئَيمةيان  ئينجا  هَيشتبوو  لةبةرياندا 
ئاوا  باوكم  لَيكرد  جَي  طةجنةكانيان  نازامن  ئيرت  نوطرةسةملان 

بؤي طريَِاينةوة.
تكريتيش  بؤ  خةَلكيان  كةواتة  طرنطة  زؤر  زانياريية  ئةو 

بردووة؟ بةالم نةيوت خةلكي كوَي بوون؟
تةنها  بوون  داودة  ناوضةي  خةَلكي  بةزؤري  وتي  با 
تةنها  كردووةتةوة  روتوقوت  هةمويانيان  بوون  طةجنةكانيش 

دةرثَي كورتةكانيان لةبةرياندا هَيشتبوو.
ئةي ئافرةتةكان نةي وت هةتا كوَي لةطةملاندا بوون؟

ئيرت  جياوةكرد.  لَيمان  ئافرةتةكانيان  لةدوبز  هةر  وتي  با 
باوكم ئاوا بؤي طرياينةوة ئةوةبوو ئةويش دوو ساَل دواي ئةوة 

خؤشي وةفاتي كرد.
ئةوسا كة وةفاتي كرد تؤ هاوسةر طرييت كردبوو؟ 

و  من  كرد.  طرييم  هاوسةر  ئةنفال  دواي  من ساَلي 1٩8٩  نا 
وهةر  ماَلَيك  لة  رؤذةي  هةر  بؤخؤمان  مابووين  بةتةنيا  باوكم 
رؤذةي لة شوَينَيك بوين و كةس نةبوو خزمةمتان بكات ئيرت من 

هاوسةر طرييم كرد.
ثَيشئةوةي هاوسةر طريي بكةيت بةزؤري لةض ماَلَيك دةمانةوة؟

ماَلي كورَيكي ئامؤزام وةستا فةهمي ناوة ماَلي لة كةركوكة. 
هةرلةماَل ئةوانيش ذمن خواست راستيةكةي ثَيش ئةنفال مارةم 
بيطوَيزمةوة  نةمتواني  بةسةردا  هات  ئةنفال  كة  بةالم  بريبوو 

هةتا وامان بةسةر هات.
ض  ئةي  نةكرد  تةسليم  خؤت  تؤمايتةوة  كرد  ئةوةت  باسي 

بِريارَيكت دا؟
من هةتا مانطي ٩ي ساَلي 1٩88 هةر مامةوةو خؤم تةسليم 
لةوةدا  بوو،  بةنهَيين  بةالم  دا  لَيبوردنَيكي  دواتر  نةكرد، 
جَي  بووني  تةسليم  بةالم  كرد،  تةسليم  خؤم  هامتةوةو  من 
ولَيبوردني ضي هةموو رؤذَيك بانطيان دةكردم بؤ ئةمن و لةكؤَل 

نةدةبوونةوة.
ضييان  داواي  دةويست  لَيت  ضيان  دةكرديت  بانطيان  كة 

دةكرد؟
ضةكيان  لةكوَيوة  و  لةكوَين  ثَيشمةرطةبوويت  تؤ  دةيانطوت 
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بؤدَيت و دةبَيت شوَينةكةيامنان ثَي بَلَييت. منيش هةر خةريك 
درؤ رَيكخسنت بووم دةمطوت من كابرايةكي فةالح بووم وئاطاو 
زؤر  بة  بةالم  بووم  ثشتطريي  بةَلَي  نية،  شتانة  لةم  خةبةرم 
بؤ  رؤذَيك  نةدةدا  كؤليان  ئةوان  بةالم  ثشتطريي  كردوميانةتة 
ئةمن رؤذَيك بع ئيستخبارات و رؤذَيك بؤ دوزو رؤذَيك بؤ تكريت 
هةتا برياري 36 و 37 هاتة ثَيشةوةو ئيرتمن طريام بةسةرباز 
كردم  رةوانةيان  بةسةرباز  بووم  يةكةجمار  بوو.  حاَل  ئةوة  من 
لةوَي  مانط   ٩ نزيكةي  لةعةمارة،   24 ليواي  سَي  فةوجي  بؤ 
بووم رؤذَيك لةوَيش بانطميان كرد وتيان تؤ شيوعيت ومت من 
شيوعيم  خؤشم  مةترسة  وتي  بوو  زابتَيك  نائيب  نيم  شيوعي 
تَيدا  خؤمي  وَينةي  دةستم  داية  فايلةكةي  شيوعيت  تؤ  بةالم 
بوو، هةرجةند ووتي من هةموو خزمو كةسوكارم شيوعني دواي 
هةر  دةدرَينم  فايلةكةت  ئيستا  ناثرسيتةوةو  لَيت  كةس  ئةمة 
جارَيكي  ئةطةر  وتي  و  دِري  فايلةكةي  خؤمةوة  بةثَيشضاوي 
بةالم من  لةطةَل دةكةم،  بانطتيان كردةوة كةواتة من درؤت  تر 
هةر باوةِرم ثَيي نةكردو هيضم نةدركاند راستيةكةي بانطميان 
نةكردةوة. هةتا وتي يةكدوو كةست لة قيادةي حزبي شيوعي 
ثَيدةَلَيم بزامن دةيان ناسيت؟ وتي ئةبوسلم دةناسيت ومت من 
ومت  خزممة  ئةوة  ئةبورةنا  وتي  بيانناسم  ضؤن  نيم  شيوعي 
نايناسم ئيرت بة برياري 736 و 737 تةسريح بووين و كتابيان 
لةتةجنيد  هَيشتا  دوومانط  دواي  بةالم  تةجنيد،  بؤ  بؤمانكرد 
كارةكامنان تةواو نةبوون كة بانطيان كردينةوة بؤ سةربازي ئيرت 
من طوَيم ثَيي نةداو نةضوومةوة بؤ سةربازي و فريارم كردةوة ئيرت 
ثةيوةنديم لةطةَل هَيزي ثَيشمةرطةو ئةو مةفرةزانةي لةخوارةوة 
بوون لةطةرميان لةطةَل برادةراني يةكَيتيش وهاوِرَيياني خؤمان 
ِراثةِرين ئيرت ئةوة  لة حزبي شيوعيش ئيرت مامةوة هةتا كاتي 
بوو راثةرينمان كردوو شارةكان ئازاد بوون و دواتر حكومةت 

هاتةوة ناوضةكاني طرتةوة.
هاوسةركةت خةَلكي كوَيية؟ خزمي خؤتة؟

نةوةال خزمم نية. خةَلكي كاني قادرة.
ئةها طوندةكةي واحيد كؤضاني؟

ئابةَلَي خةلك ئاواييةكةي واحيدة 
ئةويش هةركةسوكاري ئةنفالة؟
بةَلَي ئةويش برايةكي ئةنفالة.

ضةند منداَلتان هةية؟

ئَيستا 7 منداملان هةية 
دةزاني  مةمحود خؤت  هاوِرَي  طةورةبن.  خؤتاندا  ئامَيزي  لة 
طرنطة  بةالمةوة  من  دةزانيت،  ديدارةكة  و  سةردان  ئاماجني 
لةديداري  ئةوةي  بةجؤرَيك  بكةين  ئةو دؤسَيية  باسي  بةوردي 

ثَيشودا نةتووتووة لةم ديدارةدا باسي بكةين؟
ئينشااَللة بةسةرضاو 

تؤ براي عصمةت قادريت 
بةَلَي من براي عيصمةمت كةوا ناوي لةناو ئةو بةلطةنامةيةداية 
كةباسي ئةوة دةكات كضاني ئةنفال فرؤشراون بة والتي ميسر، 
يوسف  مامؤستا  بيستم  نوَي  كوردستاني  لة  من  خؤي سةرةتا 
بؤي هَينام وتي شتَيكي واي بلوكردووةتةوة كة خوَينمدمانةوة 
كةوتينة سؤراخي من و خةيروالو سامي وةلي تؤفيق بةشارةت 
بؤ  سلَيماني  بؤ  رؤيشتني  هةمزة  ئةمني  كةمال  هةمزةو  ئةمني 
بةَلَي  وتيان  ثرسي  عةبدوالمان  كاك  هةواَلي  نوَي  كوردستاني 
تةلةفؤنيان  نية  لرية  ئَيستا  بةالم  كردووةتةوة  بَلوي  ثياوة  ئةو 
بؤي كرد وتي من وام لةبةردةرطا ضاوةروانيان دةكةم ماَلةكةيان 
كةضوين  راستيدا  لة  بوو  نوَي  كوردستاني  لة شوقةكاني خوار 
ئيرت  طرتني،  رَيزي  زؤر  كردو  لَيمان  طةرمي  زؤر  ثَيشوازييةكي 
بةلطةي هةذدة كضةكةي ثيشامنانداو بةَلطةيةكي تريش بوو كة 
ناوي هةندَيك ثياوي الي خؤماني تَيدابوو باسي لةوة دةكرد كة 

لة موسَل لة سَيدارةدراون.
جا ئةوانةش هةر ئةنفالكرابوون؟ كة بةَلطةكة باسي لة ئيعدام 

كردنيان دةكرد؟
ئائا ئةنفالكرابوون.

كَي بوون ئةو كةسانة؟
عةلي  حاجي  عومةري  بوو،  فاتح  ئةمحةد  يةكَيكيان  ئةوانة 
بوو  ياسني  بوو  ئيرباهيم  جةالل  بوو  بابا  عةلي  حةسةني  بوو، 
موسَل  لة  لةلَيكؤَلينةوة  مانط  شةش  دواي  ثياوانة  ئةم  طواية 

طوللةباران كراون.
حةسةني عةلي بابا مريدي حةسيبة ئةمني هةمزةية واية؟

موخابةراتي  بةَلطةنامةكةي  لة  كةناوي  ئةوة  مريدي  بةَلَي 
كةركوكداية. 

ضيتانكردو  خؤتان  بيين  عةبدوالتان  كاك  ئةوةي  دواي  ئةي 
برياري ضيتاندا؟

دواي ئةوة كؤمةَلَيك ثارَيزةر هةبوون لةسلَيماني ئَيستا بريم 
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و  مقابلةميانكرد  اليان  بؤ  ضووم  بوو  ضي  ناويان  ضووةتةوة 
بةَلطةنامةكةم رادةستكردن بةالم ئيرت ئةوة بوو حمةمةد عورَييب 

وتي ئةو بةَلطةية كؤثييةو كاري لةسةر ناكرَيت..
حمةمةد عورَييب لةكوَي ئةمةي وت؟

لةدادطاي بةغدا وتي ئةي مةطةر من نةضووم بؤ بةغداد ضوم 
شايةتيمدا لةسةر سةدام و عةلي حةسةن مةجيد ئيرت ئةوةبوو 

وتيان ئةم بةَلطةية راست نية و كؤثييةو شيت وانية.
خؤتان وةك كةسوكاري ئةو مرؤظة بةرَيزانة هةتا ضةند باوةرتان 

بةوةية كة ئةوبةَلطةية راستة يان دروستكراوةو ساختةية؟
وةالهي من هيض لة ياساو شيت ياسايي نازامن، من ئَيستاش 
هةر دةَلَيم راستة ئةطينا ئةم ناوانة ضؤن ضونة ناو ئةو بةَلطةيةوة؟ 
هةموويان خةَلكي يةك دَين و مواليديان زؤر دورنية لةيةكةوةو 
ناوةكان هةمووي ناوي سيانيان تةواوة ئيرت بؤضي ساختةبَيت؟ 
ناوي سياني  عةزيز(  قادر  بؤمنونة خوشكةكةي من )عصمةت 
خؤي نوسراوة خؤراسان عةبدوال تؤفيق ناوي سياني نوسراوة 
ناوي  هةموويان  قةدرييةو  خةولةو  هةمزةو  ئةمني  حةسيبة  و 

سيانيان نوسراوة.
ئةوانةي لة بةَلطةنامةكةدا ناويان هاتووة هةموويان خزمن؟

بةَلَي طشتمان خزمني. هةموومشان خةَلك يةك دَيني 
تر  1٥كةسةي  ئةو  نايانناسَيت  كةس  ناوةي  سَي  جطةلةو 

هةمووتان خزمن؟
ئامؤزازاين.  ئامؤزاو  و  خزم  طشتمان  كةسة   1٥ ئةو  بةَلَي 
ئةمحةد  مامؤستا  وارانية  طوندي  خةَلك  نةبَيت  طوَلة  تةنها 
خةلك  هةموو  تر  ئةوانةي  جةاللة  خوشك  خواستوويةتي 

نةوجولن. 
ضةنديان  بةَلطةنامةكةداية  لة  ناويان  ئافرةتانةي  لةو 

ثياوةكانيشيان ئةنفالكراوة؟
لةوانة خؤراسان ثياوةكةي ئةنفالة مامؤستا سةفةر، حةسيبة 
هيدايةت هاوسةري بوو، حةسيبة ئةمني هةمزة حةسةن عةلي 
طوَلةية  مريدي  فةخرةدين  ئةمحةد  مامؤستا  بوو  هاوسةري 
هاوسةرةكانيشيان  كردووة  مريديان  ئةوانةي  زؤريان  وةال 

ئةنفالكراوة. ئَي زؤريشيان هةر منداَل بوون. 
وهةموويان  نةمابَيت  كةسَيكي  هيض  تَيداية  كةسيان 

ئةنفالكرابن؟
نا هةموويان كةسيان ماوة.

ئةي حةسيبة ئةمني هةمزة؟
ئةويش براكاني ماون. 

لةسةر  ئةوةي شايةتي  بؤ  بانطكرد  تؤيان  تةنها  باشة بؤضي 
بةَلطةكة بدةيت؟ 

وةال ئيرت نازامن ئةوةيان بؤضي بوو. 
نية؟  كورد  هةموو  هي  دؤسَيية  ئةو  مةطةر  ئةوةية  مةبةستم 
خؤئةوة شتَيك نية تةنها دةرهةق بةخانةوادةكاني ئَيوة كرابَي؟

وةال واية ئةوةي كوردبَي و شةرةيف هةبَي ئةو مةسةلةية بةهي 
خؤشي دةزانَي.

لَيكردوويت  ثرسيارةم  ئةو  ديداريش  يةكةم  مةمحود  هاوِرَي 
بةالم ثَيمباشة ئةجمارةش دووبارة لَيت بثرمسةوة كة يةكةجمار 
كة هةواَلي بةَلطةنامةنةكةت بةرطوَي كةوت و بةَلطةكةت بيين؟ 

دةتواني ثَيم بَلَييت هةستت ضؤن بوو؟ 
بةراسيت ثَيمناخؤش بوو، راستيت دةوَي هةسيت ئةوكاتةم 
بواية  بةكؤمةَلكاندا  لةناو طؤرة  ئةو خةَلكة  بوو وةك  ثَيمخؤش 
نةك ناوي لةناو ئةو بةَلطةيةدا بواية ئةوة هةسيت راستةقينةي 
من بوو، نةك بفرؤشرَيتة والتي ميسر والتَيكي ئيسلمي طواية 
ئةوكارةي  ميسر  ئةطةر  ثَيشكةوتوو،  شارستانيةتي  خاوةن 
كردبَيت زؤر تاوانبارة، بَيطومان هةموو والتاني عةرةبي ئةطةر 
هةروةك  بردبَيت  ئَيمةيان  ئافرتةكاني  سةداميانداوةو  يارمةتي 
عةقليةتي  بريو  لة  نية،  جياوازييةكيان  هيض  تاوانبارن  سةدام 
سةدام  وةك  بردبَيت  كوردي  ئافرةتي  حكومةتةي  ئةو  مندا 

حوسني تاوانبارة. 
بةالم ئةوة ضؤن لةطةَل بريوباوةري تؤ يةك دةطرَيتةوة؟ ضؤن 
بووة  ثَيت خؤش  كة  دةكةيت؟  مةرطي خوشكةكةت  ئارةزووي 

لةطؤري بةكؤمةَلدابَيت نةك لة ذياندا مابَي؟
من ئيستا شانازي دةكةم ئةطةر خوشكةكةم مابَيت وبَيتةوة 
بيخةمة بان سةرم، ئةوةي باسم كرد هةسيت ئةوكاتةم بوو كة 

بؤ يةكةجمار بيستم. 
ئةي بؤ يةكةجمار هةستت وابوو؟

راستيةكةي لة ثرَيكدا ثَيت بَلني ئنجا بةشَيوةيةكي زؤر ناشرين 
باسيانكردن كةوا لةبارةكاندان ئةوة بؤ ئَيمة زؤر ناخؤش بوو.

بةالم ئةوة بؤ هةموو ئينسانَيك وبؤهةموو كورد ناخؤش بوو، 
بةالم خؤئةوة شتَيك نية كورد ثَيي شةرمةزاربَيت ئةجنامدةراني 

تاوانةكة ثَيي ريسوا دةبن نةك قوربانيةكاني. 
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خوشكةكةي  خؤ  باشة  كردةوة  بريم  منيش  لةدوايي  راستة 
ئةو  ئيرت  بردوويةتي  بةزؤر  دةوَلةتَيك  نةرؤيشتووة  خؤي  من 
بَيتةوة شةرةفة  مابَيت  ئَيستا كةخوشكةكةم  دةسةالتي ضيية؟ 

بؤمن و بَيشةرةفية بؤ ئةجنامدةراني.
بَيطومان واية لَيكدانةوةيةكي جوان و بةجَيية 

و  خوشك  ناوي  ئةوانةي  بريدةكةنةوة  تؤ  وةك  ضةنديان 
كةسوكارةكةيان لةو بةلطةداية؟

هةموويان خزمةكامن وةك من بريلةو كَيشةية دةكةنةوة. 
كةواتة كةسَيكيان نية بَلَيت نامةوَيت بَيتةوة؟

نا باوةرناكةم كةسَيكيان هةبَيت وابريبكاتةوة نيانة. هةموويان 
حةزدةكةن بَينةوة.

خؤتان لةناوخؤتان باسي ئةوة دةكةن؟ هةمووتان برواتان واية 
ئةم بةَلطةية راستة؟

ئةو  كة  هةبوو  بةوة  قةناعةمت  زؤر  لةثَيشةوة  راستيةكةي 
بةَلطةية راستة بةالم ئَيستا زؤر قةناعةمت نية راستبَيت. 

بةضيدا طةيشتيتة ئةو قةناعةتة؟
ئةوة دوو  تَيكضوو  ئةوة والتي ميسر  ئَيستا  راستبواية  ئةطةر 
حكونةت طؤِرا ئةطةر وابواية لةو ئاَلوطؤرةدا شتَيك هةر دةردةكةوت. 

ئيرت نازامن لةالي كةساني مةدةني بن ئةوةيان جياوازة. 
با لريةدا ثرسيارَيكت روبةروو بكةمةوة، ثَيشرتيش لة ميذووي 
ئيسلمدا كةنيزةك هةبووة، تؤ ثَيت وانية ئةمة دوبارةكردنةوةي 

هةمان نةريتةكؤنةكاني سةردةمي كةنيزةكة؟ 
نةك  خراثرتيشة،  بطرة  شتةو  هةمان  بةخوا  بؤنا  بةلَي   

دوبارةكردنةوة بةَلكو سَي بارةكردنةوةشة. 
بؤضي سَي بارةية؟

هةتا  بؤدابنرَيت،  نرخي  ئينسان  ناكرَيت  لةبةرئةوةي 
بفرؤشرَيت، لةبةر ئةوةي ئينسان ئينسانة، بؤكرين ء فرؤشنت 

نةهاتووتة دنياوة. نابَيت بفرؤشرَيت.
تاضةند  مرؤظ  مايف  رَيكخراوةكاني  ذنان  رَيكخراوةكاني 

بةدةنطتانةوة هاتوون، ضييان بؤكردوون بؤ ئةم كَيشةية؟
بَيجطة  لةمايف مرؤظ هةية،  طلةيم  لَييان هةية،  طلةيم  زؤر   من 
مرؤظ  مايف  ئةنفالةكةدا  كاتي  لة  كوردستانيش  مرؤظي  لةمايف 
هةردوو ضاوي كوَيرببوو، داكؤكي لةم خةَلكة لَيقةوماوةي ذَير 
نةيانتوانيوة  راثةرينيشةوة  لةدواي  نةكرد.  ئةنفال  ضةثؤكي 
هيض شتَيك بكةن، نةك لةدواي راثةريين 11٩٩1وة بةَلكو لةدواي 

ِروخاني بةعسيشةوة تاوةكو ئَيستا مايف مرؤظ باسي مرؤظايةتي 
وةكو  نةكردووة،  ئةوةية هيضي  مةبةستم  لةم والتة  نةكردووة، 
ئافرةتي  هةذدة  تائَيستا  وايةلةاليان،  نةبني  مرؤظ  ئَيمة  ئةوةي 
ضيانكردووة؟!  فرؤشراوة  طةرميان  فريشتةي  هةذدة  كورد، 
ئَيستا  تا  بثرسَيتةوة؟  لةوان  دةبواية  هةبواية  مرؤظ  مايف  ئةطةر 
ئةمريكي  رَيكخراوي  ثرسيوم  ليان  رَيكخراوهاتوونة  ضةندين 
بةريتاني نازامن كوَيءكوَي هات ثيامن ووتوون كةضي كةسيان 
ئةمانة  واية  ماناي  بكةن!  دياري  ضارةنووسيان  نةيانتواني 

رَيكخراوي مايف مرظ نني. 
جارَيكيان بةتةلةفؤن ثَيتوومت كة مام جةالل نامةيةكي ناردووة 

بؤ حوسين موبارةك؟
ئا بةَلَي نامةكةي مام جةالل ئةوة لة كوردستاني نوَي بةشي 

عةرةبيةكةي بلوكرابووةوة.
ئيتحاد يان كوردستاني نوَي؟ 

ئَيستا  بةالم  لةالبوو  ذمارةكةشم  من  بَلوكرابووةوة  ئيتحاد 
لةالم نةماوة.

ضي نوسيبوو؟
ئةويش  ناردبوو  موبارةك  حوسين  بؤ  نامةيةكي  نازامن، 
ميسر  حكومةتي  لةالي  ذنانة  ئةو  وتبووي  دابووةوةو  وةالمي 
لة  ناَلَيت  ئةو  بيين  موبارةكم  نامةكةي حوسين  خؤم  من  نني. 
والتي ميسر نني دةَلَي لةالي حكومةتي ميسرنني. راستة لةالي 
خةَلكي  لةالي  بن  بازرطانَيك  لةالي  رةنطة  بةالم  نني  حكومةت 
دةوَلةمةندبن بةالم لةالي حكومةت نةبن. هةتا من بةبةرَيز مام 
ئَيمة  بووم  ئةنفال  كةسوكاري  نوَينةري  ئةوكاتة  ووت  جةالل 
22 كةس بووين ضوينةالي لةدوكان ثَيمطووت : مام جةالل تؤ 
ئافرةتةكان  دةربارةي  نوسيوة  موبارةك  بؤ حوسين  نامةيةكت 
الي  ئةودةَلَيت  الوازة  زؤر  موبارةك  حوسين  وةالمةكةي  بةالم 
دةوَلةت نني ناَلَيت لة ميسرنني، ئيرت مام جةالل وتي بةسةرمامة 
ئةو بةَلطةية درؤيةو شيت وانيةو ئةوة راست نية منيش ومت: 
سةرؤكي  والتَيكةو  سةرؤكي  سةركردةيةكةو  كة  ثياوة  ئةم 
هةموو والتان دةبينَيت ديارة شتَيك دةزانَي هةرلةخؤيةوة ئةم 

قسةية ناكات.
ئَيوة بة وةالمةكةي مام جةالل قانع بوون؟

قايل  ثَيي  نةوةال  خؤم  بةشبةحاَلي  بؤخؤم  من  راستيةكةي 
نةبووم. 
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ئةي ئةواني تر؟
قانع  كةمسان  نةبوون  قانع  هةر  تريش  ئةوانةي  وةالهي 

نةبووين. هةتا ئَيستاش هةر دودَلني لةم وةزةعةدا ماوين.
نةوةال هيض دلنيا نةبووين. 

بةالم لةو دانيشتنةدا مام جةالل لَيتان تورةببوو؟
بةَلَي من بؤخؤم دانيشتبووم تورة بوو وتي ئَيوة باوةِر بةمن 
ناكةن؟ من ثَيتان دةَلَيم درؤية. ئيرت من ثَيمووت بةرَيز مام جةالل 
بةرَيزت دةَلَيي درؤية ئةوكاك عةبدواليةش لةكوردستاني نوَي 
دةنوسَي بانطي بكةن بزانن ئةم بةَلطةيةي ضؤن دةستكةوتووةو 
بيسةملَينن ضؤن درؤية، تةنانةت ذمارة تةلةفؤنةكةيشيم داثَيي 
عومةر فةتاح لةاليةوة دانيشتبوو وتي عومةر ذمارةكةي بنوسةو 
هةربانطيان  بَيت  لةطةَل  ئَيستاشي  بةالم  بكةن  بانطي  دوايي 

نةكرد. 
لةالنيية؟  موبارةكت  حوسين  و  جةالل  مام  نامةكةي  ئةي 

ضؤنبتوامن بةدةسيت بهَينم؟
وةالهي من بووم بةالم ئَيستا نايدؤزمةوة ذمارةكةشي نازامن 
بريم نةماوة بةالم رةنطة ئةو ذمارةيةي االحتاد لةالي مامؤستا 

يوسف ببَيت. 
بؤ  نةبوو ضريؤكَيكي وات  ئةو كاتانةي سةرباز بوويت كةس 

بطريَيتةوة بَلَيت من ئافرةتي كوردم بينيوة لةبةسرة لة كوَيت؟
نانا نةمبيستووة كةس شيت واي بؤم باس نةكردووة. بةالم 
دوايي ئةويش لةم دواييانة باسي هةندَيك شتيان دةكرد طواية 
ذني  لةحةج  كردووة  ئةوةي  باسي  و  بؤحةج  ضووة  مةاليةك 

كوردي بينيوة. 
ئةطةر ئةوةي خانةقينة من ديدارم لةطةَل ئةو مةاليةدا كردووة، 

ئةوة مةال شةوكةتة.
ئائا ئةوة دةَلَيم ئةويش باسي شتَيكي واي كردووة. 

لةطةَل  ديدار  ضؤن  ئَيستا  كردووة  ئةويش  لةطةَل  ديدارم  من 
بةرَيزت دةكةم ئاوا لةطةَل ئةويش بةوردي ديدارَيكم كردووة. 

كورَيك  ووتي  سةعد  ضنار  بؤالي  ضووين  جارَيكيش  بةَلَي 
لةرانية خوشكةكةي خؤي لة كوَيت هَيناوةتةوةو ئَيستا شوي 

كردووة.
ئةم ضريؤكة ضنار سةعد وةزيري ثَيشووي شةهيدان ثَيي وتي؟

بةَلَي ئةو وتي كورَيك لةجةنطي كوَيتدا خوشكةكةي لة كوَيت 
ثياوَيكي  الي  وتي  بةذن  داوَييت  هَيناوَيتيةوةو  دؤزيوةتةوةو 

باش بووةو سوَيندي بؤ خواردوون بةرَيزةوة لةاليان بووةو وةك 
كضي خؤي تةماشاي كردووةو كةرامةتي ثارَيزراوةو هةر كضةو 

كةس دةسيت بؤي نةبردووة. 
ئَيستا حكومةت لةهةوَلي سؤراخداية هةوَلةكان ضؤن دةبيين؟

راستيةكةي حكومةت ئَيستا هةولدةدات ولة ئَيستادا جديية، 
لة  هةرَية3  حكومةتي  نوَينةري  ئةوة  مةالياسني  دوَييَن  بةالم 
كاك  بةالم  نةبوو  لَيي  طوَيم  خؤم  من  بووة  مقابلةي  تةلةفزيؤن 
نازم4 طوَيي لَيبووة وتوويةتي ئةمة راست نيةو هةوَليش بدةين 
ضاوشاركَييةكة  وةك  شتةكة  ديارة  دةستناكةوَيت  هيضمان 

لةطةملاندا دةيكةن.
من ثرسيارَيكي ترم هةية؟ ميسر تةنها ثايتةختةكةي قاهرية 
يان  ئيوةليذنةكة  دةذي  تيدا  خةَلكي  عرياق  هةموو  بةقةد 
رَيطاوميكانيزمَيك  بةض  ضؤن  شةهيدان  كاروباري  وةزارةتي 

دةيةوَي بةدواي ئةو كضانةدا دةطةرَيت؟ 
ثارةمان  كردووةو  دروست  خؤمامنان  خةَلكي  دةَلني  وةك 
خةَلكيان  طوايا  نارةمسي  و  بةرةمسي  كردوون  تةرخان  بؤ 
ئَيمة  بةالم  بةدواياندا.  دةطةرَيت  ميسر  لةناو  كردووة  دروست 
طوتي  ورةوان  رَيك  ئةو  كرد  قسةمان  ميسري  قونسوَلي  لةطةَل 
لةرَيطةي  طوتني  ثَيي  ورةوان  رَيك  قونسوَل  لَينازامن  هيضي  من 
حكومةتي ميسرييةوة هيضمان بؤ ناكرَيت ضونكة ئَيستا دؤخي 
روخاوة،  حكومةت  دوو  نية،  بةكةس  كةس  شَيواوةو  ميسر 
ئةوة حوسين موبارةكيشيان بةردا ئَي ئةوة ئةطةر دةربكةوَيت 
لةالشيان  ئةطةر  بؤية  دةكةوَيت  عرياقي  حكومةتي  لةسةر  زؤر 
راستةوخؤ  هةردةبَيت  بؤية  ناَلني.  راستيةكةي  هةر  ئةوان  بن 
زؤري  زؤر  بارةيةكي  راستةوخؤش  ئَي  بطةِرَين،  بةدواياندا 
طةرةكة جونكة ئةوسا دةبَيت ئيتخبارات وئةمن ئةوانة راسثريي 
خةرج  ئةوانةش  بؤ  ثارة  دةبَيت  تةنانةت  ثَيبدةيت  وثارةيان 
بارةكانةوة. هةر  ئةو مةبةستة دةضنة ضاخيانةو  بؤ  بكةيت كة 
ئةو  بؤ  راسثريدرَيت  ميسر  وخةَلكي  بةوشَيوةيةبَيت  دةبَيت 
كارة دةنا من بؤخؤم ئةندامي ليذنةكةم سبةي مبنرين بؤ ميسر 
تةنانةت  دةزامن  هيض  نة  شارةزام  ميسر  نة  ثَيدةكرَيت؟  ضيم 
نةضومن سودي ضيية.  و  ئيرت ضوون  نية  تةواو  عةرةبيةكةيشم 
ِرةنطة  كرد،  قسةم  حكومةتدا  لةطةَل  ِرؤيشتم  منيش  ئةوا 

نوَينةري  نةك  قاهرية  لة  كوردستانة  نيشتماني  يةكَييت  نوَينةري  ياسني  مةال   .3
حكومةتي هةرَيم بةالم هاورَي مةمحود دةلََيت نوَينةري حكومةت.

4. نازم براي قةدرييةية يةكَيك لةو ذنانةنةية وا ناواين لةبةلَطةنامةكةداهةية.
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بطرن  طوَي  نةبَيت  توانايةيان  و  تاقةت  ئةو  ئةوانةي سةفارةت 
بابةتةكة. والتي  و وةك كةسوكاري كضةكان دَلنيابنةوة لةسةر 

مسريش والتَيكي شَيواوةو كةس بةكةس نية.
دواي ئةوةي زجنريةي )نريان الصديقة( دةرضوو تؤبينيت؟

نةخري بةالم دواي ئةوة من بينيم كة لة تةلةفزيؤنةكاني خؤمان 
بؤمكرد  تةلةفؤني  تةها  هاوِرَي  ئةوة  دواي  بوو  ئةوة  دةرضوو. 
طوتي ئةتواني بَييت بؤ هةولري بؤالي وةزيري شةهيدان؟ منيش 
وةزير  بؤالي  ضوم  دوايانة  لةم  بوو  ئةوة  دةتوامن.  بةَليَ   طومت 
وةزير طوتي من خؤم زجنريةكةم  لةطةَل عةلي حممود ضووين. 
بينيوة ضةند ِرؤذة لةطةَل كاك عةلي تةماشاي دةكةين. ثاشان 
بوو  ئةوة  ميسر.  قونسوَلي  بؤالي  ئةضني  ثَيكةو  طوتي  وةزير 
ضوين بؤالي بةالم قونسوَل طوتي من هيض ئاطاداري ئةم بابةتة 

نيم، ميسر شيواوةو خؤتان دةزانن بارودؤخةكة ضؤنة.
ئةو زجنريةية بَيتاقةتي كردوون ياخود هيوايةكي ثَيبةخشيون؟

بَيتاقةتيةكةي لةوةدابوو حكومةتي  بَيتاقةت بووين،  زؤرثَيي 
هةرَيم دةيطوت ئةوة درؤية. مام جةالل دةيطوت بةضاوي مامةت 
ئةوة بووني نية، كاك مةسعود دةيطوت ئةو بةَلطةية تةزويرة. كة 
ئةمانةمان بيست طومتان ِرةنطة ئةمان باشرتي لَيبزانن، بةالم كة 
زجنريةكة دةرضوو طومتان طةر شتَيك بووني نةبَيت ئةم فيليمة 

لةسةر ضي دةردةكرَيت!!
بَيجطة لةو زجنريةية ئَيوة لة هيض شوَين و ناوةندَيكي ترطوَيتان 

لةوباسة بووة؟
ميسري  لةِرؤذنامةيةكي  دةَلَيت  كابراية  ئةو  تةنها  نةخري 
خوَيندومةتةوة، ئةطةر ئةو ئةوةي بينيبَيت ئةبَيت ِراست بَيت. 

كام كابراية؟
هةية  داوايةكةم  من  بةس  دةركردووة.  فيلمةكةي  ئةوةي 

ئةويش ئةوةية هةوَل بدرَيت ئةو ِرؤذنامةية دةستبكةوَيت. 
لة  ميسر  موخابةِراتي  لة  تر  كةسَيكي  لةوةية  ئاطات  تؤ  ئايا 

تةلةفزيؤن باسي كردوة؟
 نةخري، بةالم عةلي مةمحود باسي ئةوةي كرد كة لة فِرؤكةخانةي 
ئةملانيا بووة يان لة سويد، ذنَيكي بينيوة ثَييطوتوة كةمن ذني 
ثَيداوم  فِرؤكةوانةكةشي  تةلةفؤني  ذمارةي  هةتا  فِرؤكةوانَيكم 
فرؤكةوانةكةش طووتويةتي من  لةطةَل كردوة.  و منيش قسةم 

بةضاوي خؤم ئةوئافرةتانةم بينيوة٥. 
5. هةمان ضريؤك مستةفاي حةسةنة طةورةش دةيطرَيَيتةوة طواية ئةو ذني سؤزان 
موبةراكي بينيوةو ذمارة تةلةفؤنيان طؤريوةتةوةو قسةيان ثَيكةوة كردووة بةالم 

تؤتاضةند باوةِربةو قسةية دةكةيت؟
نازامن بَلَيم ضي!! ئةو خؤي دةَلَيت من بيستومة ثاشان ئةو لة 

رَيكخراوَيك ئيش دةكات كة خزمةت دةكات.
لةموخابةراتي  خورشيد(  )ئيعتماد  بةناوي  هةية  كةسَيك 
عبدالناصرةوةوة،  لةسةردةمي جةمال  كردووة  ئيشي  ميسري 
لةسةردةمي حوسين موبارةكيش بةهةمان شَيوة. ئةو لةساَلي 
رةخنةيةك  وةك  كردوة.  باسي  حيات  تةلةفزيؤني  لة   2012
هَيناوة  كورديان  ذني  كة  كردووة  باسي  حكومةتةكةي  لةسةر 

بؤ والتةكةمان. 
بةَليَ  ئةوة عةدالةت خان باسي كرد كةشتَيكي وا هةية.

واتا ئَيوة ئاطاتان لةوةش نية؟
نةخري ئاطاداري ئةوة نةبوين تا ئةو ِرؤذة ئةو خوشكة باسي 

كرد كةئةو كابراية هةيةو خانةنيشن بوة كة ضؤن بيدؤزينةوة.
هةوَلَيكتان  هيض  ئَيوة خؤتان  هةوالنةي حكومةت  لةو  بَيجطة 

هةية؟
ئَيمة هةمومان خةَلكَيكي  نية ضونكة  نةوةال هيض هةوَلَيكمان 
طوند نشينني ناتوانني لةِرَيطةي سةفةركردنةوة بِرؤين بؤ والتان 

و سؤراخي ئةوبابةتة بكةين.
بة  بكةيت  ئةوة  سةفةركردنةوة  لةِرَيطةي  نية  مةرج  بةالم 
منونة  بؤ  نةبَيت.  سودي  هةر  سةفةركردن  ِرةنطة  ثَيضةوانةوة 

ئَيستا كفري ضةند خوَيندكاري لة والتي ميسرة؟ 
وةال زؤر 

يان بابَلَيت هةموو طةرميان ضةند خوَيندكاري لةميسِرهةية؟
هةيةتي بةس نازامن ضةندة

زؤربةي ئةو خوَيندكارانة كةسوكاري ئةنفالكراوانن، بةالم كة 
هةوَليان لةطةَل نةدرَيت ئةوانيش بةكاري خؤياني نازانن.

ِراستة واية.
مواليدي  عزيز  قادر  عيسمةت  خوشكةكةت  مةمحود  كاك 

ضةندبوو؟
مواليدي 1٩4٥ 

لة  بووة  لةطةملاندا  كوَي  هةتا  بَلَيت عيسمةت  هةبوة  كةسَيك 
تؤثزاوا يان بَلَيت هةتا ئةويَ  لةطةملان بووة؟

لة نوطرةسةملان نةخري بةالم وابزامن لةتؤثزاوا بووة، ئافرةتَيك 
هةية خةَلكي ئةو طوندةية كة ئَيمةي لَيبوين خةَلكي وارانية ناوي 

ئيرت روننية كاميان خاوةني ضريؤركة راستةقينةكةن  
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الوالو محة محيدي ناوة. الوالو طوتي عيسمةت لةطةملان بوة 
ئةو كاتة ِرةمةزان بووة دوو سيَ  ِرؤذي ماوة بؤ جةذن ئةو كاتة 
لة ذورةكةي ئَيمةدا بوو بةالم ذورَيك بةرامبةرمان بوو عيسمةت 
طوتي من ئةضم بؤالي خزمةكامن لةو ذورةي بةرامبةرمان.الوالو 
ثاش  تيابوو  ئافرةتي  كؤمةَلَيك  بةرامبةرمان  ذورةكةي  طوتي 
ئةواني  هات  سةيارة  ِرؤذ  سيَ   دوو  بة  ذورة  ئةو  بؤ  ِرؤيشتين 
باركرد ئيرت ئَيمة وامانزاني ئةوان بةربون. ئةو طوتي ئَيمة ضؤن 
بؤ  هَينا  ئَيمةيان  ماوةيةك  ثاش  بةالم  ئةوان  بؤالي  نةضوين 

ضةمضةماَل بةريانداين.
ئةو ذنة ئَيستا ماوة لةذياندا؟

بةَليَ  ماوة ماَليان وا لة ِرزطاريية.
ئةتوامن بيبينم؟
بةَليَ  ئاسايية.

ِرات ضية لةسةر ئةو خؤثيشاندانانةي لةساَلي 2006 لة دذي 
قونسوَلي ميسر ئةجنامدرا بؤ قورسايي خستنة سةريان؟

ئةو قورسايي ية كارَيكي باش بوو، بةالم ضونكة بةردةوامي 
ميسريش  والتي  دةزاني  خؤت  نةبوو.  واي  ئةجنامَيكي  نةبوو 
بةئاساني ناضَيتة ذَير ئةوبارةوة ضونكة ئةو تاوانَيكي طةورةية 
تاوان  هةموي  عةرةب  هةرضةندة  وان  حسني  سةدام  وةك  هةر 
ئةو هةموو خةَلكة دةكوذَيت  ِرؤذانة  بارة.ئةواتة رذَيي سوريا 
ئةوكاتةش  عةرةب  دةكةن.ئةطةر  ثشتطريي  عةرةب  بةالم 
حسةين  سةدام  دةهَيشت  نةيان  بزانياية  ئينسانسةتسان 

كيميايي بةكار بهَينَيت بةالم ئةوان ئينسانيةت نازانن.
دوربَي  يان  سوك  بةضاوَيكي  هةية  كةس  تر؟  ثرسيارَيكي 

بريََِيزيتان ثَيبكات؟
ئةوةي  دواتر  هاوسؤزةلةطةملاندا  بةطشيت  خةَلك  نانةبووة 
خؤي  بةهي  ئةنفال  شةرةيف  دةبَيت  بَيت  بةشةرةف  و  كوردبَي 
كورد  شةرةيف  لةسةر  ئةنفال  ئافرةتاني  ضونكة  بزانَيت، 
ئةطةر  نةبووة  شةخسييان  كَيشةي  هيضيان  رؤيشتوون، 
ئافرةتانة  لةو  نةك  كراوة  لةكورد  ئةوا  لَيكرابَي  تةعداشيان 
جورئةتي  هةبَيت  كةسَيك  باوةرناكةم  بؤية  بةشةخصي، 

ئةوةبكات بةضاوَيكي خراث سةيرمان بكات. 
ضيرت هةية كة بتةوَيت باسي بكةين يان داواي بكةيت؟

دةكةم،  حكومةت  سةرؤكايةتيةكةي  لةهةرسَيك  داوا  من 
ئةوكضانة  كةسوكاري  ئَيمة  بؤئةوةي  بكةن  بؤ  جدي  كاري 

ئةطةر  بيزانن،  خؤي  وةك  ضؤنة  راستيةكةي  دَلنيابكةينةوةو 
راستة بدؤزرَينةوة كةدرؤش بَيت بيسةملَينن كةدرؤية، هةروةها 
كاري  دةكةم  مةدةني  كؤمةَلطةي  رَيكخراوةكاني  لةهةموو  داوا 
ضاوكراوةترن  دةستكراوةترو  ئةوان  ضونكة  بكةن  بؤ  جدي 
نةتوانني  ئَيمة  ناوشوَينةكانةوة  بضنة  بتوانن  ئةوان  رةنطة  و 
دَلنيا  ئَيمةش  بؤئةوةي  بدةن  جدي  هةوَلي  اليةك  بةهةموو 

بكةنةوة.
رؤَلي رَيكخراوةكاني طةرميان ضؤنة لةمةر ئةم دؤسَيية؟ 

ماوةيةك  بةالم  كاردةكةن  و  دةجوَلني  باشرتة  كةمَيك  ئَيستا 
ثَيش ئَيستا ثةكيان كةوتبوو هيض ئيشيان نةدةكرد

دواتر  و  بوون  لةنةوجول  ثَيشرت  بوون  لة دوزخورماتوو  ئيوة 
لةو  تؤ  خوشكةكةي  بروايةدايت  لةو  تؤ  واراني  هاتوونةتة 

ذينطةية طةورة بووبَيت بتوانَي فريي هونةري سةماكردن بَيت؟
نا هةرطيز لةو بروايةدا نيم، مةطةر منداَلةكان ئةطينا طةورةكان 
ناتوانن ضونكة زؤربةي ئةو ذنانة تةمةنيان لةسةروي 3٥ هةتا 40 
ساَلةوة بوو، رةنطة ئةطةر بردبَيتيشيان بؤ كاروباري كشتوكاَل 
و ئاذةَلداري بردبَيتيانن. بؤية قةناعةمت بةوة نية بردبَيتيانن بؤ 

بارةكان و سةمايان ثَيبكةن. ناتوانن هةرطيز بؤشيان ناكرَيت.
ئافرةتَيك  لةرؤذان  رؤذَيك  دةترسيت  سينارَيؤيةك  هيض  لة 

بهَيننةوةو بَلني ئةنفالة بةالم لةراستيدا ئةنفاليش نةبَي؟
خوادةكات  واببَيت،  شيت  باوةرناكةم  ناترسم  لةوة  من  نا 
شتَيكي وا دةست دةكةوَيت زؤر شتَيكي باشة. ضونكة ئةطةر 

ثَيشيانكردبَيت بةزؤر ثَييانكردبَيت.
مةبةستةكةم رونرت دةكةمةوة بؤمنونة كةسَيك دلَي بةكضَيكي 
ميسرييةوةية، يان بةسراوي يان بؤ هةر مةبةستيكي تايبةتي 
خؤم كضَيك لةوَيوة بهَينمةوةو بَلَيم ئةم كضةكوردةو كاتي خؤي 
ئةنفالكراوةو من هاوردومةتةوة بةالم لةراستيدا كضةكة ئةنفال 

نةبَي و كوردنةبَي؟ لةوةها فروفَيَلَيك ناترسيت؟
نا ناترسم شيت واببَيت. 

رؤذنامةنوسَيك ويسيت شتَيكي وابكات بريوراتان بةرانبةر ئةو 
سيناريؤيية ضي بوو؟

وةال ئةطةر بَيت وشتَيكي راسيت بَيت ئةي بؤ برواي ثَيناكةين؟
رؤذنامةنوسَيك  ئةي   2006 ساَلي  وتي  حممود  هاورَي  نانا 

نةيطوت لة ميسر بينيومن؟
بنج  ئَيمة ضوينة  كرد. ضونكة  درؤي  فةرمان  ئةَلَيي؟  فةرمان 
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وبنةواني ئةو قسةية هةر خؤي ونكرد، هةتا ئَيستاش هةر خؤي 
شاردةوة هةتا ئَيستا ئَيمة هةوَلدةدةين بيبينني نايبينني.
سالَي 2006 من شتَيكم لةسةر نوسيوة خوَيندووتةوة؟

نا نةخري لةسةرضي؟
دةربارةي سينارَيوكةي فةرمان بةضةندين بةَلطة سةملاندومة 

كة فةرمان راست ناكات.
نانةمبينيوة.

من هيض شتَيكم نةماوة ئةطةر بةرَيزت شتَيكت هةبَيت بؤ وتن 
و من بريم نةبووبَيت يان نةمثرسيبَيت؟

ئةركت  بوونت  ماندوو  بؤ  زؤر سوثاس  نةماوة  هيضم  منيش 

كَيشاوة. 
ئةم  قايليت  ئةوةية  دواثرسيارم  بةالم  سوثاس  دوبارة 

ديدارةمان بَلوببَيتةوة؟
بةَلَي قايلم بابَلو ببَيتةوة.

ماوةي  لة  كة  بوو  كورة  ئةو  جةوهةر  حمةمةد  كامةران 
ذمارةكاني  لة  بوو.  ِرَيثيشاندةرم  هاوكارو  طةشتةكةمدا 
ثَيشووةوة هةميشة ناوي لة الثةرةيةكي طؤظاري ئةنفالستاندا 
بَلودةكرَيتةوةو يةكَيكة لة هاوكارة هةميشةييةكاني طؤظارةكة. 
شةوةكةي  كرد  تةواو  تر  ئةواني  لةطةَل  ديدارم  ئةوةي  دواي 
سةرباري ماندووبونيشمان ديدارةكةم لةطةَل ئةويش ئةجنامداو 

بردني كضاني كورد لة مَيذووي عةرةبدا
ئيسلمةكان  عةرةبة  كة  خةتتابدا  كوِري  عومةري  لةسةردةمي 
سةدان  باري  كؤمةَلكوذكرد،  كورديان  و  هةورامان  طةيشتنة 
بةر  ثريؤزيان  زةردةشتيي  ئايين  ئاوَيستاي  كتَييب  حوشرت 
عومةر  خةليفة  بؤ  نامةيةك  )غةزو(  فةرمانداري  كةوت،  ضنط 
و  هةية  خؤيان  ئاينيي  كتَييب  قةومة  )ئةم  دةَلَيت  دةنوسَيت 
ئَيستا لة بةر دةستمداية، بةنيازم بؤتي بنريم( عومةر لة وةآلمدا 
دةَلَيت )عةزَييت خؤت مةدةو هةمووي بسووتَينة ضونكة ئةوةي 
باس  زيادةوة  بة  ئيسلمدا  قورئاني  لة  نووسراوة  كتَيبةدا  لةو 
كراوة!!!(.. شاعريَيكي زةردةشتيي ئةوسةردةمة شيعرَيك لةسةر 
ثَيسيت ئاذةَلَيك دةنووسَيت كة لة هةزارمريد دؤزرايةوة و تيادا 

دةَلَيت:

طةورةي  شاردةوة  وَيشيان  كذان،  ئاتةران  ِرمان  هورمزطان 
طةورةكان 

زؤر كار عارةب كردنة خاثؤؤر، كناي ثاَلةيي هةتا شارةزوور شن و 
كنيكا وةديل ثشينا، مريد ئازا تليي وةِروي هوَينا ِرةووشت زةردشرتا 

مانووة بَي كةس، بزيكا نيكا هورمز وة هويض كةس! 

واتاي شيعرةكة:
مزطةفتةكان ِرووخان، ئاطري ئاتةشطا كوذانةوةو، ثياوة طةورةكان 
شارةزووريان  تا  ثاَلةيي  زؤردارةكان  عارةبة  شاردةوة،  خؤيان 
خاثوركرد.... ذن و كضيان بة ديل برد، ثياوة ئازا و بةجةرطةكان 
لةخوَينا طةوزان ... ِرةوشيت "ئايين" زةردةشت بَيكةس مايةوة 

.. تةنانةت ئاهورا مةزداش بة زةيي بة هيض كةسَيكدا نةهاتةوة

زيز
ر ع
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ت 
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لە واڵی حەمە سەعید کەالرییەوە وەگیراوە
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داروخاوةكةي  و  كؤن  مةركةزشةبابة  ضوينة  دوايش  رؤذي  بؤ 
خورماتوو، كة لةسةر وةخيت ئةنفالدا ذن ومنداَلي طوندةكاني 
بةدواداضووني  ليذنةي  ئةندامي  كامةران  لَيكؤكرابووةوة. 
دؤسَيي هةذدة كض و ذنة ئةنفالكراوةكان بوو، كة تازة حكومةتي 
نيشتماني  يةكَييت  نوَينةري  مةالياسني  بةسةرؤكايةتي  هةرَيم 
كوردستان بؤ بةدواداضوون ثَيكيهَينابوو . لةم ديدارةدا كامةران 
ئةو  ناو  ئةنفالكراوةكاني  ذنة  و  كض  و  ئةنفال  باسي  بةدرَيذي 

دؤسَيية دةكات .
دةقي ديدارةكة:

ناوي سيانيت ضية؟
كامةران حمةمةد جةوهةر

سالي ضةند لةدايك بوويت ؟
1٩70/7/1

تؤش خةَلكي نةوجوليت؟
بةَلَي لة دايك بووي ناحيةي نةوجول 

بؤ  بدةييَت؟  زانياريم  هةندَيك  نةوجولةوة  بارةي  لة  ئةتواني 
منونة ضةند ماَل بوون و بة ضيةوة سةرقاَل بوون ؟

قةزاي  سةربة  كارطريَِييةوة  روي  لة  نةوجول،  ناحيةكةمان 
دووزخورماتووة )20-30( بيست تا سي كيلؤمةتر لة ناوةندي 
دوو سةد  نزيكةي  روخاندني  ثَيش  دورة،  قةزاي خورماتوةوة 

ماَل دةبوو.
ساَلَي ضةند روخا ؟ لةئةنفالدا يان ثَيش ئةنفال روخابوو ؟

ثَيش ئةنفال روخانديان .
ذيانيان بةضي دابني دةكرد ؟

زياتر بة كشت وكاَل و مةِرداري دارييةوة خةريك بووين هةندَي 
خةَلكيشمان هةبوو فةرمانبةر بوون و خوَيندكاريشمان هةبوو.

بةتةواوي  نةوجول  ضةند  ساَلي  نةومت  ثَيت  بةدياريكراوي 
ِروخَيندراو ئيرت لةسةر نةخشةي كارطريي نةما ؟

داوَيي  ناوضةي  دَيهاتةكاني  سةرجةم  بوو  ناحية  لةبةرئةوةي 
لةسةر بوو ثَيش هةشتا و حةوت دوو جار لةاليةن ثَيشمةرطةوة 
طريا، جارَيكيان ثَيشمةرطةكاني يةكَييت هاتن طرتيان جارَيكيان 

جار  دةيان  وة  طرتيان  هاتن  شيوعي  حيزبي  ثَيشمةرطةكاني 
جاش  بؤ  كةمينيان  دووز  نةوجول  سةرةكي  ِرَيطاي  لةسةر 
ئةو  لَينيشت،  ترسي  حوكمةت  هؤيةوة  بةو  دادةنا  وحوكمةت 
ناوضةية لة ساَلي هةشتاوحةوت برياري ضؤَلكردن و ِروخاندني 

درا.
هةر ئةوكاتةش بِريارةكة جَيبةجَيكراو روخَيندرا ؟ 

بةَلَي هةرئةوكاتة ئيرت ضؤَلكراو روخَيندرا .
تةنها  مةبةستم  ئةنفالكراوة  نةوجول  خةَلكي  لة  كةس  ضةند 

ناوناحيةي نةوجولة طوندةكاني دةوروبةري نالَيم؟
و  بةناو  هةية  ئةنفالكراومان  ثَينج  و  سي  و  سةد  كةس   13٥

بةَلطةوة.
ئةي شةهيدي سةنطةر ؟

هةية،  وسةنطةرمان  هاووالتي  شةهيدي  بيست   20  
شةهيدةكامنان لة شؤِرشي ئةيلولةوة هةتا ئَيستا دةطرَيتةوة.

ناوي نةوجول لة ضيةوة هاتووة ؟
من بةدواداضوومن بؤ نةكردووة، بةالم ئةوةي كة لة باب وباثريو 
لة  نةوجول  هاتووة   لةوةوة  بيستومة  خؤمانةوة  طةورةكاني 

كامةران حمةمةد جةوهةر:
لةوةدا  هةَلكشاوةو  تةمةنيان  هةندَيكيان  هاتووة  ناويان  لةبةَلطةنامةكةدا  ئةوةي 

نةماون كة بربَين بؤ ئةو شوَينانة. 
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سةردةماني زودا جولةكةي لَي بووة .
هيض سةرضاوةيةك نية لةسةر مَيذوي نةوجول ياخود ئةوةمان 

بؤ ِروون بكاتةوة كتَيبَيك ياخود سةرضاوةيةك ؟
من هيضم نةبينةوةو ئةطةر هةشبَيت ئةوة من ئاطاداري نيم.

بةردةوام لة ِراثؤرتةكاني هيؤمان ِرايست هؤض باسي نةوجول 
ِرؤذي  لة  طةرميان  لة  سَي  ئةنفالي  جوَلةي  يةكةم  كة  دةكرَيت 
منونة  بؤ  ثَيكراوة  دةسيت  نوجولةوة  لة  نيسانةوة  حةوتي 
ناوضةية  ئةم  جاش  فةوجي  دوو  لةطةَل  سةربازي  ليواي  دوو 
دةستثَيكي ئةنفالة و خةَلكيكي زؤريش لة ناوضةكة ئةنفالكراوة 
بةالوة  ناوضةكةت  طشيت  وَينةيةكي  ض  تؤ  نةوجول  لة  بَيجطة 
طرنطة باسي بكةيت ثَيش ئةوةي بَيينة سةر خَيزاني خؤتان و 

كاريطةري لةسةر ناوضةكة؟
ناوضةي  لة   1٩88/4/7 ِرؤذي  لة  ئةنفال  ئةزانيت  خؤت  وةك 
دووزةوة  ناوضةي  لة  بؤيةكةجمار  ثَيكرد،  دةسيت  ئَيمةوة 
نةوجولةوة  لة  بةالم  خوالند،  بنارطل  و  قةال  بةرةو  هَيزةةكاني 
ِرؤذَيك دواي دووز دةسيت ثَيكرد ، ئةوةش بؤئةوة بوو هَيزةكان 
يةك بطرنةوة، لة ئؤمةر بلةوة لة هةشيت ضوار دةسيت ثَيكرد. 

ئةوكاتة تؤ لةكوَي بوويت؟
ئةوكاتة ئَيمة لة طوندي كاني قادر بوين، شاخَيك لةو بةينة هةية 
و دوريشة لةوَيوة ، هةفتةيةك ثَيش ئةنفال من لة ماَل مامم بووم 
و هةندَي  ثَيشمةرطة  تةنانةت  ئةيزاني  ، خةَلك  واراني  دَيي  لة 
لة كاديرةكاني ثَيشمةرطةش دةيانزاني بةالم حةزيان نة دةكرد 
خةَلك  بَيتةوة،  تةسليم  و  حكومةت  باَلي  ذَير  بضَيتةوة  خةَلك 
بةخةَلكةوة  ثشَيويةك  ثَيشرت  هةفتةيةك  لَينيشتبوو  ترسَيكي 

دياربوو.
ثَيش طةرميان لة ناوضةي قةرةداغةوة ئةنفال دةسيت ثَيكرد 
بةشَيك  خستبووةوةو  كؤمةَلكوذي  كرابوو  كيمياباران  بوو، 
خةَلك  ضؤن  هاتبوون،  طةرمياندا  بةديوي  قةرةداغ  لةخةَلكي 

نةيتواني لةو ماوةيةدا مشوري خؤي خبوات ؟
وَينةي  طةِرامةوة  كة  بووم  واراني  لة  من  ئةوة  ثَيش  هةفتةيةك 
هةَلةجبةم بيين، ثَيشمةرطة وَينةي هةَلةجبةي ئةدا لة مزطةوتةكان 
لةسةركردايةتي شةِر  و  لةوَي  ئةها ضي كردووة؟  ئةيان وت  و 
بة  ثشَيوييةك  بةهةرحاَل  روويداوة،  ضي  سلَيماني  لة  و  بووة 
خةَلكةوة ديار بوو ، خةَلكيش هةبوو دوو بؤ سَي ِرؤذ لةكاني 

قادرةوة ئةِرؤشتنةوة بؤقادركرم و بةسةالمةتيش دةرضوون 
هيض ِرَيطريةك هةبوو لةاليةن ثَيشمةرطةوة بَلني نابَي بِرؤن ؟

دوو ِرؤذ ثَيشئةوةي شةِري تازةشار ِروبدات من نامةويَ  ناوي 
خةَلك بهَينم بةَليَ  خةَلك ويسيت بِرواتةوة نةيانهَيشت .

بةالم خؤ مةمحود سةنطاوي لة كتَيبةكةيدا دةَلَي طةورةترين 
شاخي  مةال   ، بِرواتةوة  خةَلك  هَيشت  نةمان  ئةوةبوو  هةَلة 
كاديرَيكي يةكَييت بوو وةئيستة ِراوَيذكاري مام جةالل سةرؤك 
كؤماري عرياقة باس لةوة دةكا دةَليَ  من ِرَيطةي خةَلكم دةدا و 
وةرةقةم بؤ دةكردن بةالم بةرثرسةكاني خؤمان لَيكؤَلينةوةيان 
لةطةَل دةكردم ئةيان وت بؤ ِرَيطةي خةَلكت داوة بِروات ئيرت تؤ 

باسي ناكةيت ؟
ِرؤذ  دوو  دواي  بِرواتةوة  خةَلك  نةيئةهَيشت  كةسةي  ئةو  هةر 
بةخؤمي وت بِرؤ ضارةسةري خؤت بكة بةالم تاوانةكة ئةوةندة 

طةورة بوو ئةو خةَلكة سةري لَي شَيوابوو.
ضةند كةس لة خَيزاني ئَيوة ئةنفالكراوة ؟

مامة  و  ئامؤزا  بة  ثَينج كةسة  و  لةو سةد و سي  وةكو خَيزان 
خؤ  ئةي  كةس  بيست  دةضَيتة  خَيزانةكانيانةوة  و  منداَل  و 

ناوةكانيان بَلوكراوةتةوة.
لةكوَي بَلوكراوةتةوة؟

 هةر لةطؤظاري ئةنفالستان بَلوكراوةتةوة .
ئةنفالكراوةم  ثَينج  و  و سيي  هةر سةد  ناوي  خؤم  من  بةَلَي 
هةية لة دواين ضاثي ئةنفالستانيشدا بَلومان كردؤتةوة، ثيمان 

خؤشة خؤت باسي بكةيت. 
بؤ  روخاني  فةرماني  حكومةتةوة  لةاليةن  نةوجول  كة  كاتيَ  
دةرضوو دة ِرؤذ ئيزني ئةو ماالنةيان دا حةمتةن هةندَي واستة 
بؤ  تكريت  ئةوساي  ثارَيزطاري  الي  كاريشكرا ضونة  واستة  و 
ئةوساي  ثارَيزطاري  بةالم  هةَلبوةشَيننةوة،  قةرارة  ئةو  ئةوةي 
وتبوي يةك شتتان بؤ دةكةم ئةويش ئةوةية من دة ِرؤذ ماوةتان 
ئةدةم كةل و ثةل و شتةكانتان دةربكةن، هةنديَ  ماَليان تةرحيل 
هاتنة  تريان  هةندَيكي  وة  بنةسَلوة  و  كةورطؤسك  بةرةو  كرد 
ناو دووزخورماتوو ئَيمة وةك ماَلي خؤمان ضوينة طوندي ئةبوو 
سةباح لة دووز خورماتوو بؤماَلي ئامؤزاي باوكم دة ِرؤذ لةويَ  
ئامر  بوو  داوَي  ِرةئيس عةشريةتي  كة  ئاغا  ماينةوة، مةدحةت 
سريةي جاش بوو مستةشار بوو لة نةوجول بة زؤر هةر ماَلة 
و ضةكَيكي دابوو ثَيي  باوكيشم ثيكابي ثَيبوو ئيشي دةكرد، 
نةيكردة شان  ِرؤذان  لة  ِرؤذ  يةك  بةالم  وةرطرتبوو  تفةنطةكةي 
بريمة ساَلي  لة  ثَيشمةرطايةتي  بؤ  بردم  طريسةكةوة  بة  من  وة 
)1٩87( يةكةم ِرؤذي جةذن بوو بةالم نازامن جةذني ِرةمةزان بوو 
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ياخود قوربان لةو ِرؤذةوة كة من ِرؤشتم بة دوو ِرؤذ دواي ئةوة 
هةموو عةشريةتةكةمان هاتن لةترسي مةدحةت ئاغا و لةترسي 
ئَيمة خةَلكي ترمان  ئةوةي كة من تفةنطةكةم برد ثَيشئةوةش 
)هارب(  كاتة  ئةو  ئةوان  ئامؤزاكامن  مامةكامن  بوون  دةشت  لة 
سةربازي هةالتوو بوون لة ترسي ئةوةي نةبرَين بؤ عةسكةري 
مامة  و  ئامؤزام  مامؤستا حممةد ي  و  يوسف  مامؤستا  لةوانة 
ضومة  من   ، بوون  دةرةوة  لة  بوو  عازب  ئةوكات  كة  سةرحةد 
سنوري كةرتي يةكي ثةجنا و يةكي طةرميان كة ئةوكاتة شةهيد 
نازمة بضكؤل بة ِرةمحةت بَي فةرماندةي كةرت بوو، كاك نازم 

كةركوكي جَيطري كةرت بوو 
ئةوكاتة تةمةنت ضةند بوو ؟

تةمةمن حةظدة ساَل بووم 
زؤربةي  ئةوةي  هؤي  بوبَيتة  ضةكة  ئةم  ناكةيت  هةست 

كةسوكارةكةت لةدةست بدةيت ؟
لةطةَل  بةتايبةت  لةكةسوكارةكةمان  زؤر  لةطةَل  ئةنفال  دواي 
كوِرَيكي ئامؤزامدا بةينمان نةبوو ئةيوت بةهؤي ئَيوةوة بةرئةم 
شاالوي ئةنفالة كةوتني تا بؤمان ِرون كردةوة سةردةمانَيك ثَيش 
ئةو خةَلكةي تر  بوون ئةي  لة دةرةوة  ئامؤزاكامن  ئَيمة مامة و 
تاواني ضي بوو ئةو سةد و هةشتاو دوو هةزار ئةنفالة خةتاي 

كَي بوو 
بةالم ئةو ضةكة سةبةبَيك نةبوو بؤ ئةوةي هةموو عةشرةتةكةت 

بَينة دةرةوة ؟
هاتن  ئاغا  مةدحةت  لةترسي  نةهاتن  لةترسي حكومةت  ئةوان 
ئةو  ئةطينا  كوا  ضةكةكة  وتبوي  سةريان  ضوبوة  زؤر  ضونكة 
بوو  هاروب  دةرةوة  لة  خؤي  براكةي  كرد  باسم  كة  ئامؤزايةم 
ِرويدا  ئةوةيش  بةالم  بَيت  ئةوةوة  بةهؤي  ناكةم  هست  من  وة 
نةتةوةيةك  ئةيةويَ   بةعس  تاوانيضكة  ئةمة  تَيطةشت  خؤي  تا 
ئةي  ثَيبَيت  كة ضةكت  نةبوو  ئةوةوة  بةهؤي  ئةمة  ببات  لةناو 
ئةو هةموو ذن و منداَل خؤ ضةكيان ثَينةبوو ئةيان ويست كورد 

نةهَيَلن 
كةي بويت بة ثَيشمةرطة ,,

لة تيثي ثةجناو يةكي طةرميان ، سةرةتا وةرميان نةطرت بةالم 
بووم،  ضةكداريشدا  لةشانةي  بووم  يةكَييت  اليةنطريي  ضونكة 
براي  صديق  مام  ِرةمةزاني  تةنها  لةشانةكةشدا  هاوِرَيكامن 
شةهيد ناميق ئيستا لة ذياندا نةماوة مامؤستا حممةد ماوة لة 
ِرزطارية، براي شةهيد يوسف ماوة لة كةركوكة بةداخةوة كاك 

حوسَيين كاني قادري نةماوة و ئةنفالكراوة ئاكؤي براي ماوة 
ئَيمة ثَينج كةس بووين لة شانةيةكدا بووين هةمويان ضوبونة 
دةرةوة تةنها من مابوم لة شاردا وة ئيعتيمادي تةواويان لةسةر 
من بوو وة ئةو كاتة اليةنطريبووم لة ثؤلَيكدا مامؤستا مةال تاهري 
سةرثةرشتيان دةكردين ئَيستة بةِرَيوةبةري كارتي زانيارية لة 
سلَيماني وة هةر ئةويش ثَيي ومت ثَيم باشة ضةكَيك بهَينيت و 
بَييتة دةرةوة و الي كاك شَيخ كةريةوة نامةم برد الي ماؤمستا 
لةطةَليان  جةولةيةكم  و  طرمت  وةريان  تا  برد  نامةم  ئيكرامةوة 
كرد بؤماوةي دة ِرؤذ دواي ئةوة ضةكةكةيان دايةوة ثَيم وتيان 
حيسابي  ئَيمة  بَي  خؤت  الي  با  لةماَلةوة  خؤت  بؤ  ضةكة  ئةو 
بؤ  وة  بوو  ساَل  حةظدة  تةمةمن  ضونكة  بؤئةكةين  ثَيشمةرطةت 

ماوةي شةش مانط لةطةَليان بوم 
ضةكةكةت نةوعي ضي بوو ؟

بوو،  سةوز  جوعبةكةشي  هةتا  بوو،  صيين  كَلشينكؤفَيكي 
ئةوةي سَي مةغزةني بوو.

باسي طوندي كاني قادرت كرد وتت لةويَ  نيشتةجَي بووم ؟
لة  مةمجوعةيةك  بووين،  تةوزيع  دةرةوة  هاتينة  كة  ئَيمة 
ئامؤزاكامن ضونة دَيي حةيدةرة سور ئَيمة لةكاني قادري )شَيخ 
حةميدي( ثَي دةَلني لةوَي ماينةوة و ماَلي مامةيةكم لة ئاوايي 
شَيخ حةميد مانةوة مامةكاني ترم هاتنة طوندي واراني ذور و 

واراني خوارو .
ئةو طوندةي ئَيوة لَيي مانةوة ئةو طوندةي واحيد بوو كة لة 

طؤِري بةكؤمةَل دةرباز بوو ؟
نازامن 

يةكَيك لة طؤِري بة كؤمةَل دةربازي بوو لة ِرومادي ناوي واحيدة 
كاميانة ضونكة سَي  نازامن خةَلكي  بةالم  ئةناسم  واحيد  كاك 
روخا  ثَيشرت  كة  هةية  كةالوة  قادري  كاني   ، هةية  قادر  كاني 
بوو، )كاني قادري قةال( هةية ئةوة كاني قادر نةوتةكةية، كاني 
قادر جينطَلوة، هةية كة ثَيي دةَلني )شَيخ حةميد( ئَيمة لةمةي 

سَيهةميان بوين
ئةو نزيكي ئةوةي نةوتةكةية 

ئةوة كاني قادري قةالية و نزيكة لة يةكةوة 
قادر  كاني  لة  ضةنَيك  و  ثَيكرد  دةسيت  ئةنفال  ضةنَيك  دواي 

مانةوة ؟
ئَيمة ساَلَيك و شةش مانط لةو طوندة ماينةوة و دواي ساَلَيك 
و ضوار مانط ئةنفال دةسيت ثَيكرد و ئةو ماَل وَيرانية بةسةر 
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كورد و نةتةوةكةماندا هات و ئةو تاوانة دِرندة و طةورةية و ثِر 
لة ئازار و مةينةتية باس ناكرَي بةئاساني وة تراذيدياي زؤري 
تيداية من ثَيشمةرطةي هاوِرَيم هةبوو ئةيوت ئةم ضةكة ضيلَيبكةم 
و ضةكةكةي خؤي لَيبوبو بةبار ثَيم وت نازاني ضيلَيبكةيت فِرَيي 

بدة ، من ئةمةوَي باسي شةِرةكةي تازة شارت بؤ بكةم 
كةسي  ضةند  قادر  كاني  شار  تازة  سةر  بضينة  ئةوةي  ثَيش 

ئةنفال كراوة ؟
قادر  لة  قادر  كاني  خةَلكي  ضونكة  ثياوةكان  بةتايبةتي  زؤر 
كةرةم تةسليم بوين و لة شوَينةكاني تر ئةهؤن تربوو بةتايبةت 
بؤ ذن و منداَل وة من ئةو عةشاماتةي قادر كةرةمم بيين كؤثتةر 
ضؤن سوِري ئةخوارد و جاش ضؤن دةوري ئةو خةَلكةي دابوو 
وةك ئَيستة لةبةرضاومة تةنانةت مانطاو سةطةكانيش لةترسي 

تةيارة هاوريان دةكرد و خؤيان ئةشاردةوة
ئةو ديةنة ضية كة لة بريت ناضَيتةوة ؟

ثةجناو  تيثي  ثَيشمةرطةي  مرد،  تةغاري  حةفت  كةريم  دايكي 
داقوقة  ئاسايشي  بةِرَيوةبةري  ئَيستة  بوو  حةمرين  يةكي 
دةيوت  ئةو  كردبوو  ضؤَلي  دَي  هةموو  نةبوو  تةواو  عةقَليشي 
من دَيكة جَيناهَيَلم و جَيشي نةهَيشت دوايي جاش هَينايةوة. 

لةوَي مايةوة ؟
لةوَي  بوين  مةمجوعةيةك  ئَيمة  لةطةَلي  هةوملاندا  ضةند 
كة  موخَليس  نامق  شةهيد  براي  ِرةمةزاني  من  مابوينةوة 
برايةكي ثَيشمةرطةي كةرتي ثَينج بوو ناوي حةمة كاني خان 
بؤ  ثشطريي  هَيزي  وةك  موخَليس  براي  خالدي  و  ماجد  بوو 
لةطةَل دوو  قادر  لة كاني  ثَييةو طةجنني  تازة شار كة ضةكمان 
ثَيشمةرطةي كةرتي يةك وة لةكاني قادرةكةي تريش كؤمةَلَيكي 
تريش بةو شَيوةية بوون بةالم ئةوةندة هَيزةكة بَيشومار بوو وة 
ئةوةندة خةَلكةكة ورةي لةدةست دابوو وة ئةوةندة ِرؤذةكة تاَل 
بوو لة هةموو اليةكةوة هَيز هاتبوو حكومةت لة دايؤوة هجومي 
قادركةرميشةوة  لة  وة  هاتبوو  تةختةمينةوة  و  تاالو  لة  كردبو 
هاتبوو ورة بةتةواوةتي لةدةست درابوو وة ديةنَيكي تريشم 
لةبةرضاوة كة قةت لةبةرضاوم الناضَي شةهيد كةمال مرد دواي 
ئةوةي لة ئةنفال نةجاتي بوو وتيان كيمياوي لَيي داوة لة تازة 
لة  ومت  كة  خةَلكةي  مةمجوعة  ئةو  و  مام صديق  و  من   ، شار 
دَيكة مابوينةوة لةسةر بةرةيةك بوين ئَيستةش بةِرةكة ماوة لة 
و  تر  قادرةكةي  كاني  و  شار  تازة  سةيري  لةوَيوة  قادر  كاني 
ئاوايي شَيخ حةمةمينمان دةكرد شاخَيكي بةرز لة بةينيايةتي 
ضؤن  دةبيين  كؤثتةرةكامنان  ئَيمة  بةالم  بيبيين  ناهَيَلَيت  كة 

بوو  مةغريب  دةوري  ِرؤذَيك  بة  شةِرةكة  دواي  دةكرد،  ِرةمي 
كةماملان بيين كة لة شةِرةكة دةربازي بوبو هةموو طياني خوَين 

بوو ضاوي لوتي طوَيضكةي 
مةبةستت شةِري تازة شارة ؟

بةَلَي ضونكة لةوَي بيست و دوو ثَيشمةرطة شةو ِرؤذَيك بة تةواوي 
بةرطريان كربوو تا فيشةكيان ثَيمابوو هةندَي كةس هةية دةَلَي 
كيمياويشي لَيدراوة و من هةست دةكةم كيمياويشي لَيدرابَيت 
بوو  يةكَييت  دوانزةيان  كرد  شةِريان  قارةمانانة  ئةوانة  ضونكة 
لةويَ   كةمال  ، شةهيد  بوون  دانةشيان حيزبي شيوعي  هةشت 
دةربازي بوو هةر لةدورةوة بينيمان مام صديق بة مين وت ئةوة 
كةمال نية ومت نازامن ئةوة زةالمَيكة هةموو طياني خوَينة و بةثاَل 
بةِرةكان و شاخةكة ئةهات تا نزيك بويةوة ومت خؤيةتي لةطةَل 
ِرةمةزاني ئامؤزاي ضووين بةرةو ثريي مام صديق وتي بؤ وات 
لَيهاتووة كوا ياسني ضونكة ياسني ئامؤزاي خؤي بوو كضي مام 
صديقيش خَيزاني بوو ئةويش داي بةسةريداو وتي ياسيين ضي 
ثَيشمةرطةي ضي هةمووي ِرؤيي خؤتان و من دةركةن و با بِرؤين  
لةوةوة ئَيمة ورةمان ثَينةماو بةِرَيكةوتني و ضوينة قادر كةرةم ، ئةم 
دوو شتةم قةت لةياد ناضَي وة دايم ئةمةم بؤ كةمال باس دةكرد 
ئيستةش  شاردا  لة  بيين  يةكمان  طةِراينةوةو  كة  ئةنفال  دواي 
كة ماَل باوكي ئةمبينن زؤر موتةئةسريين ضونكة ئةو ِرؤذة زؤر 
بةكةَلكي هامت و بةو برينداريةوة لةطةَلي ِرؤشتم تا نزيكي قادر 
كةرةم ئةو برايةكي ئامر سرية بوو خستية ناوسةيارة و بردي 
باش بوو فرياي كةوت بةالم دوايي مرد، تةسةور ئةكةم ئةطةر 
لَيدابوون كة بَيهؤشيان  غازي كيمياويش لَيي نةدابن شتَيكيان 
بكات ضونكة كاك كةمال توشي نةخؤشي سةرةتان بوو هةناسةي 
طريابوو وةك ئةوةي شتَيكي خواردبَيت يان بؤني شتَيكي كردبَيت  

من بةَلطةي تةواوم لةسةري نية بةالم شتَيكيان لَييان كردبوو 
دواي ئةوةي ناوضةكة بةتةواوي طريا ماوةي ضةند لةجةوةَلةكان 

و هةردةكان مانةوة ؟
هةتا  ضوين  كرد  باسم  ثَيشرت  كة  خةَلكةي  ئةوكؤمةَلة  لةطةَل 
كةريم باسام بؤئةوةي لةطةَل ثَيشمةرطة بِرؤين و لةويَ  كاك شَيخ 
كةريم مان بيين ناسراو بة كةريم ضاوِرةش خؤي و منداَلةكاني 
بؤ  بةسةرهاتةكةي  كةمال  بوو  دا  لةطةَل  ثَيشمةرطةشي  دوو  و 
كاك كةريم طريَِايةوة و ئةويش وتي ئَيوة كةمال ضارةسةر بكةن 
ئَيمة ومتان دَيني لةطةَلتان ئةويش وتي ئةمة ئةو ِرؤذةية كةس 

بة كةس نية ئَيوةش ضارةسةري خؤتان بكةن
ئةوكاتة شَيخ كةريم بةرثرسيارَييت ضي بوو ؟
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جَيطري تيثي ثةجناو يةكي طةرميان بوو لةوةشدا بوو ببَيت بة 
سةرتيث 

ئَيستة ماوة ؟
بةَلَي ماوة و زؤر بةِرَيزة و زؤر ِرَيزم لَيدةطرَي ضونكة كةضةكةكةم 
برد يةكةم جار ئةوم بيين وتي طةجنَيكي وةك تؤ خوَيندكاري 
تةواو  خوَيندنت  نةهاتيتاية  خؤزطة  بَيت  ناوةندي  سَيي  ثؤلي 

بكرداية ئَيمة لةشار ثَيوَيستمان ثَيت بوو، نةك لرية. 
خؤي خوَيندةوار بوو ؟

خةتي هةبوو شيت ئةنوسي
مةبةستم ئةوةية خوَيندني تةواو نةكردبوو كة ضوبوة دةرةوة ؟

نازامن بةالم نامةي نوسي بؤم برد بؤ شوَينَيك ئَيستةش لةبريمة 
كة ضي نوسي بوو ، كة ئَيمة بةرةو ئةوَي ِرؤشتني و كةماملان 
هَينا برايةكي كةمال ئامر سرية بوو لة ِرَيطةي قادر كةرةمةوة 

خةَلك ئةهاتة ثَيشوازيان 
ناوي براكةي ضي بوو ؟

خستة  مان  كةمال  مرد،  ِرؤذانةدا  لةم  بوو  ناو  ي  عبداهلل 
لة  هةرةشةيان  زؤر  بةداخةوة   ، ِرؤشنت  ئةوان  و  ناوسةيارةكة 
وت  ناميقيان  شةهيد  براكةي  بة  كرد  صديق  مام  كوِرةكةي 
لةطةملاندا وةرة، ئةوان تةسليم بونةوة، من ثَيشرت ويستم لةطةَل 
وحةزي  بةدوامدا  هاتبوو  باوكم  لةوكاتةشدا  بِرؤم  كةريم  شَيخ 
نةدةكرد لةطةَل ثَيشمةرطة بِرؤم ئةيوت مناَليت و ئةفةوتَيت و 
تةحةمول ناكةيت نةيهَيشت بِرؤم، ئةوةبوو لةطةَل ئةوخةَلكانةي 
بة  نةبوينةوة،  تةسليم  ئَيمة  بةالم  قادركةرةم  باسم كرد ضوينة 
بَلندطؤي مزطةوتةكان هاواريان دةكرد لَيبوردنةو خؤتان تسليم 
بكةنةوة، بةالم ئَيمة نةضوين لة ماَلي خزمَيكمان دوو ِرؤذ خؤمان 
حةشارداو باوكم ذمارة تةلةفؤني خزميَيكماني البو ناوي حمةمةد 
ثياوة  ئةو  ئَيمة  ِروحي  دةرناضني  ثياوةتي  لة  قةت  خورشيدة 
سةندييةوة ئةوكاتة ئةفسةري تةجنيدي داقوق بوو، لة شةِري 
ئريان و عرياقدا بريندار ببوو قاضَيكي بِرابويةوة ئَيستاش ماوة 
تةلةفؤني  قادركةرةمةوة  لة  باوكم  كة  ثارتيية،  دةذي  لةهةولري 
ئةو  بةناو  هات  سؤثةرةكةي  بة  بوو.  لةكةركوك  ماَلي  بؤكرد 
هةموو جةيش و جاشةدا ئَيمةي رزطاركرد،سوثاسي دةكةين .

بة جلي مةدةنيةوة هات يان عةسكةري ؟
بةجلي عةسكةريةوة هات سؤثةرَيكي سثي ثَيبوو بردمانية ماَلي 

خؤي و ماوةيةكي زؤريش لةوَي ماينةوة وخؤمان حةشاردا
كة خزمةكانتان ئةنفال كرا ئَيوة ئاطاتان لَييان نةما ؟

خةَلكي  لة  هةم  دابراين  لةيةك  كة  دابرانةبوو  ئةو  هةر   ، ئةبةد 
يةكمان  ئيرت  كار  و  كةس  و  خزم  لة  هةم  قادر  كاني  دَيكةي 
نةبينيةوة ، من بؤ خؤم كةسم نةبينيةوة و باوكيشم بة هةمان 
شَيوة ئَيمة توشي دوو شت بوين كة ِرزطاريشمان بوو لة مةدحةت 
ئاغا دةترساين لةسةر ئةو ضةكة كَيشةي طةورةمان بؤ دروست 
بكات هةم لة ترسي حكومةتيش خؤمان حةشاردابوو ، باوكم 
الي كوِرَيكي خزممان كة ئامر سرية بوو الي مةدحةت ئاغا ناوي 
عادل زينالية خؤي  حةشاردابوو من و دايكم هةردو خوشكةكةم 
بوبوين بة ضوار بِرةوة فةترةيةك لة ضةمضةماَل بوين فةترةيةك 
لة داقوق بوين فةترةيةك لة دووز بوين ، وةخيت وا هةبوو كة 
ئةمانويست يةك بطرينةوة ئةوكاتة وةك ئَيستا تةلةفون نةبوو 
بؤ  ئَيمة خةبةرمان  هةبوو،  نؤرماَل  هَيَلي  ماَلدا  هةندَي  لة  تنها 
منونة  بؤ  خؤمانةوة  نزيكي  كةساني  ِرَيطةي  لة  ئةنارد  يةكرت 
ئةمانوت با لةماَلي كاك عومةر لة ضةمضةماَل يةك ببينني لةوَي 
جيادةبووينةوة  ئةخواردو  ثَيكةوة  ونانَيكمان  ئةطرت  يةكمان 
هةركةسَيك بؤجَيطا وِرَيطاي خؤي وبةو كولةمةرطية ذياين هةتا 

لَيبوردنة طشتييةكة. 
ئةطةر مةدحةت ئاغا ئَيوةي بدياية ئةيناسينةوة ؟

دةورو  لة  ئَيمة  دةناسي،  بةباشي  باوكمي  بةالم  نةدةناسي  مين 
طرفيت  ئةوكاتة  1٩71م  لةدايكبووي  من  دةترساين،   بةرةكةي 
سةربازيم نةبوو دووساَل دويي ينجا دةبوو بضمة خزمةتي سةربازي.

خؤتن  هاوتةمةني  و  كراون  ئةنفال  كة  كةسانةي  ئةو  لةناو 
كاميان زؤر هاوِرَيي خؤشةويستت بوو ؟

مةبةستت لة بنةماَلةكةي خؤماندا ؟ 
لة بنةماَلةكةي خؤت و لة طوندةكةتان يان لة طوندي كاني قادر 

يان لة ثَيشمةرطايةتي ؟
لة ثَيشمةرطايةتي كةرتي يةك هةمويان بةتايبةت شةهيد غاليب 
طوندةكةمشاندا  لة  قادري،  كاني  وئيحسان  نازام  شةهيد  و 
بووين  برا  وةكو  ناميق  شةهيد  براي  صديق  مام  ِرةمةزاني 
سةرجَيشمان  و  خواردن  نان  لة  ثَيكةوةبوين  شتَيك  هةموو  لة 
برا  لة  و  ئةخةومت  لةاليان  ئةرؤيشتم  من  هَينابوو  ذني  تازة   ،
براتربوين ، برايةكي شةهيد ئيحسان هةبوو ناوي حوسني بوو، 
لةبريم  و  بوون  هةمويان خؤشةويست  بوون  هاوِرَيم  ئةمانة  من 
قادريشم،  كاني  دةَلَيم  زؤرجار  بةالم  نةوجولبيم  من  ناضنةوة، 
ئةوةندة خؤشةويستيم هةية بؤيان ئةوةندةي ئةضم بؤكاني قادر 

وديةنة جوانةكاني، ئةوةندة ناضمةوة بؤدَيكةي خؤمان . 
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كاني قادرضةند لريةوة دورة ؟
بؤ قادر كةرةم نزيكةي شةش كيلؤمةتر دةبَي 

و  نةبوة  لة هةست و شعورتا  هيض كضَيكي هاوتةمةني خؤت 
و  بة هاوسةري خؤت  بيكةي  و ويستبَيتت  خؤشت ويستبَيت 

ئَيستة ئةنفالكرابَيت ؟
نا بة تةماي كةسيك بوم لة طوندةكةي خؤمان بةالم ئةو ماوةو 

ِرَيك نةكةوت 
هيض دوو خؤشةويستَيكت لة ياد نية يةكَيكيان يان هةردوكيان 
دوانة  برايةكي  خوشكو  ياخود  دابرابن  لةيةك  و  ئةنفالكرابن 

يةكَيكيان ئةنفالكرابَيت وئةوي تريان مابَيت ؟
تازة ذني  )ِرةمةزاني مام صديق(  ثَيدةزامن  تةنها ذن و مريدَيك 
هَينابوو خَيزانةكةي حاميلة بوو، يةكرتيان زؤر خؤشدةويست 
زؤريش دَلي بةو مناَلة خؤش بوو كةوا هَيشتا لةسكي ذنةكةيدا 

بوو بةالم بةداخةوة ئةنفال هات و منداَلةكةي نةيبيين 
ذنةكةشي ئةنفالكرا يان ئَيستا لةذياندا ماوة ؟

ذنةكةي ماوةو شوي كردؤتةوة، بةالم كضةكةي ماوةو ئَيستا بة 
من دةَلَي مامة 

بكةيت  باسي  كة  هةية  شتَيكت  ض  ياخود  يادةوةريةك  ضي 
و ضةنديان  كضة  هةذة  ئةو  باسي  بَيينة سةر  ِراستةخؤ  ياخود 

خزمي تؤن ؟
نازانني سيانيان هي  ئَيستا  تا  بةداخةوة  بةالم  خؤيان هةذدةن 
كني وة من هةوملداوة لة نفوسي دووز و سةرقةال و كةالر و لة 
بة  داوة  ناوةكانيامن  و  ِراسثاردووة  خةَلكم  تريش  شوَينةكاني 
كةناَلةكاني ِراطةياندن بةالم جارَي نازانني كني بةالم ثانزةكةي 
لة خاَلؤزا  يةكني جطة  ئامؤزاي  ثَينج ثشت هةمومان  بة  تريان 
و ثورزا وة لةناوياندا سيانيان زؤر نزيكن لة منةوة يةكَيكيان 
من  و  عةباسة  نازم  ضيمةن  يةكَيكيان  جةوهةرة  عةباس  لةيل 
هةمويان ئةناسم لةطةَل هةمويان دانيشتوم و غةريب نني بة من 

تؤ لةضي كاتَيكدا بريي ئةوكةسانة ئةكةيت ؟
هةمووكاتَيك ِراستة من كةسي ثلةيةكي ئةوان نيم بةالم هةموو 
نةوجول  ئةنفالكراوةي   13٥ ئةو  ئةزامن  خؤم  بةخةمي  ئةنفال 
بةخوشك وبراي خؤم دةزامن ، مامةيةكم ودووكوري ئةنفالكراون 

ئةوة كاريطةري زؤرة بةسةرمةوة. 
ناويان ضية ؟

لةو 13٥كةسةي   ، برا طةورةي مامؤستا يوسفة  حسني يونس 
ئامؤزازاو  و  و  ئامؤزا  و  مام  كةمسان    20-1٥ نةوجول 

ذنةكانيانن، مام يونس باوكي مامؤستا يوسف لة نوطرةسةملان 
بة بةرضاوي خةَلكةوة سةطة ِرةشةكة خواردويةتي، مامةيةكي 
ترم ناوي سةرحةد فةتاح جةوهةرة و برايةكي مامؤستا يوسف 
مامةيةكي  ماَلي  كوِري،  ودوو  خؤي  دةكات،  من  ئامؤزاي  كة 
جةوهةر  رةفعةت  شوكر  و  جةوهةر  رةفعةت  ناويان حممد  ترم 
جةوهةر  عةباس  لةيل  خيزانةكةي  و  ئامؤزامن  هةر  ئةمانيش 
لةطةَل هةموو خَيزانةكةي ئةنفالة وشوكر  ئامؤزامة  وناميقيش 
لةطةَل هةموو خَيزانةكةي ئةنفالة و دوو ئامؤذمن لةنوطرةسةملان 
هاتنةوة دواي شةش مانط مردن لةبةرئةوةي لة نوطرة سةملان 

عةزابَيكي زؤريان ضةشتبوو.  
نةكرد  ئةوةيان  باسي  لةنوطرة سةملان طةِرانةوة  ئةوانةي كة 

كة ئةمانة تا كوَي لةطةملان بوون ؟
نةخري بةالم حاجي يونس لة ئةنفال دةربازي بوبو تةمةني حةفتا 
دوو  لةماوةي  و  طرتيان  دوزز  لة  حةفتةيةك  دواي  دةبوو  ساَل 
ِرؤذدا طةيانديانة نوطرة سةملان ، ميم زايةكي خؤم بةتةمةن بوو 
ئةوةي  بوو دواي  ناوي عةلي جةبار  نوطرة سةملان هاتةوة  لة 
دةطريَِايةوة  بؤم  زؤري  ضريؤكي  وة  مرد  باشتةثة  لة  طةِرايةوة 
بةداخةوة  بةالم  نوسيبوو  دةفتةرَيكدا  لة  ئةوانةم  من  وة 
لةو  يةكَيك   ، بوو  ون  لَي  ئازاديدا  ثرؤسةي  لة  دةفتةرةم  ئةو 
بةسةرهاتانة ئةوةبوو ضةند هةزار كةسَيك لة قاعةيةكدا بوون و 
ضةند ِرؤذ جارَيك لةتَيك سةمون و ئاويان داوة ثَييان و توشي 
نةخؤشي بون و ئةو كابرايةي ثَيي دةَلني حةجاج ِرؤذانة ئةوةي 
جوان بووة بردويةتي سةماي ثَيكردوون و بردويين بؤ خؤيان 

لَيكردون  ئةوكضانةم ديوةو ثرسيارةم  لة كةسوكاري  زؤر  من 
تؤ  هاتووة  كةركوكدا  موخابةراتي  نوسراوةكةي  لة  ناويان  كة 

وةك طةجنَيك هةستت ضؤن بوو كاتَيك ئةوةت بيست ؟
كاتَيك ئةو بةَلطةنامةية بَلو كرايةوة توشي شؤك بووم و بِروام 
ئةنفال  هةزار  دوو  و  هةشتا  و  سةد  لة  بؤضي  ئايا  نةدةكرد 
ضوينة  ئَيمة  حةفتةيةك  ثاش  بَلوكرايةوة،  بةَلطةية  ئةو  تةنها 
الي ئةو ئةو ِرؤذنامةنوسة ناوي )عبداللة( لةالي من دوو باَلي 
هةية يةكةم ئةوةية كة بؤ ئَيمة ناخؤش بوو، دواي ئةوةندة ساَل 
تَيدابَيت،  ئَيمةي  كةسةكاني  ناوي  كة  ببَيتةوة  بَلو  بةَلطةيةك 
ئةوةي دوةميشيان ئةوية ئةوة هي ئَيمة نية بةتةنها ئةوة هي 
ميلةتَيكن هي نةتةوةيةكن هي والتَيكن كة ثَيي دةَلني كوردستان 

بةالم بةداخةوة حكومةتَيكي زاَل ئةوةي ئةجنامداوة .
باس  كةبةَلطةنامةكة  ئةوةية  كردي  بَيتاقةتي  زؤر  كة  ئةوةي 
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لةوةدةكا كة بةم شَيوة نريدراون بؤ ميسر ؟ ياخود ئةطةر بةو 
ئامادة  بؤ  ئافرةمتان  ئةوةندة  وتاية  بيان  و  نةبواية  شَيوةية 
كردون تا لة كَيَلطةيةكي كشتوكاَليدا، كاريان ثَيبكةن هةر بةم 

شَيوة توشي شؤك دةبويت ؟
هاتووة  ناويان  لةبةَلطةنامةكةدا  وا  ئةوانةي  ئةوةية  كَيشةكة 
هةندَيكيان تةمةنيان هةَلكشاوةو لةوةدا نةماون كة بربَين بؤئةو 

شوَينانة. 
كامةيان لةوانة تةمةني هةَلكشاوة ؟

عةبا  لةيل  ناوي  يةكة  و  ثةجنا  مواليدي  من  ئامؤزايةكي 
عةلي  ئيرباهيم  قةدرية  جةوهرو  عبداهلل  خوراسان  جةوهةرة، 

وئةمانة بةتةمةنن، تةنانةت قةدرية شةل بوو.
بؤضي شةل بوو ؟ بةهؤي برينداربوونةوة ؟

نانا هةر لة زكماكيةوة قاضَيكي شةل بوو، ئةمانة نيوةيان دايكن 
ثةجناكانداية،  بؤ  ضلةكان  نيوان  لة  مواليديان  و  بةتةمةنن  و 
كضةكانيش هةيانة دووساَلة و هةيانة سَي ساَل هةتا ضواردة 
كاك  الي  ضوينة  بلكرايةوة  بةَلطةنامةكة  كة   ، تَيداية  ساَلي 
الي  ئةصليةكة  نوسخة  ووتي  ثَيمان  دا  نوسخةيةكي  عبداهلل 

خؤمة بةالم بةداخةوة دوايي دةركةوت كةالي نية. 
دةَلَي ئةصلية ثيشاني داوم،   ئةو نوسخةيةي كة كاك عةبدوال 
خاالنةي  لةو  يةكَيك  و  كؤثية  ئةطينا  ِرونرتة،  تر  لةواني  تةنها 
كة ئَيمة ناتوانني ئةوة ثشت ِراست بكةينةوة بةوةي كة نازانني 
ِرةنطي مؤرةكةي ضؤنة و ِرةنطي مؤري موخابةرات بةشَيوةيةكي 

طشيت سوربوو. 
لةطةَل  و  كرد  مةوزوعة  ئةو  بؤ  بةدواداضومنان  ئَيمة 
و  شةهيدان  وةزيري  ضنارخان  الي  ضوينة  كةسوكارةكانيان 
كردوةو  قسةم  لةطةَلي  بةتةنها  ثَيشرتيش خؤم  و  ئةنفالكراوان 
وداوامان  بةردةسيت  خستوةتة  دؤكؤمَينتم  و  بةَلطة  هةندَي 
ببينني،  ياخود سةرؤكي هةرَيم  لَييكرد كة سةرؤكي حكومةت 
بةالم بةداخةوة نةمان بيين و ئيرت خؤي بةدوادا ضوني بؤ نةكرد، 
دوايش لة وةزارةت نةما، ئةوةيان نازانني ، ئَيمة لة زؤرشوَين 
داواكاريان كرد لةِرَيي ِرَيكخراوةكان و ِرؤذنامةنوسان و دادطاي 
وبةَلطةكةي  ئةويَ   ضوية  مةمحود  هاوِريَ   كة  تاوانةكان  باالي 
دراما  كة  ئةوكاتةي  هةتا  بؤكرد  بةدواداضومنان  زؤر  و  برد 
كوالندةوة  برينمانيان  ديسانةوة  لةسةردةرضوو،  ميسرييةكةي 
و بةضةندين شَيوة باسي لَيوةكرايةوة ئةطةر بةَلطةكةش ِراست 
دةرهَينةر  ِراستة، ضونكة  دراماية  ئةو  دةَلَيم  ئَيستة  نةبَيت من 

ناتواني بة قسة و قسةَلؤك فيلمَيكي بةم شَيوة بةرهةم بهَينَيت 
ضي  ئةزانني  ئَيمة  وت  قونسوَل  بة  من  ميسر  ضوينة  كاتَيك  و 
ضي  ئَيستةش  موبارةكدا،  حوسين  لةكاتي  بووة  سةردةمَيك 
بَيت  ئةمانةوة  بةهاني  ميسر  دةكةين  ئومَيد  و  سةردةمَيكة 
كةسوكارةكةشم  وةك  و  خؤم  وةك  من  مرؤيي،  كارَيكي  وةك 
لةوفيكرة  هَينينةوةو  ئةيان  بةشةرةفةوة  بطةِرَينةوة  ئةوان  طةر 
وكضانة  ذن  ئةو  ثرسيارةكة  ئةوة  دةرضووة،  خؤمان  كؤنانةي 
بؤضي ِرؤشنت و بؤضي وايان لَيهات ؟ ئةمة كَيشةي نةتةوةيةك 
و ميلةتَيكة و بةزؤربراون وستةميان لَيكراوة ئةوان دةسةالتيان 

ضيية ؟ بَيطومان دةسلةتيان نية. 
بكةن  ثَيداطري  تؤ  وةك  ئامادةن  كةسوكارةكةشيان  ئايا 

لةسةريان؟
بة  نةوجول  كةسةكةي  ثانزة  و  ئَيمة  كارةكةي  و  كةس  بةلَي 
دَلنياييةوة ئامادةين ضونكة ئةوانة كةسي خؤشةويسيت ئَيمةن 
و بيست ساَل بيست و ثَينج ساَل لَيمانةوة دوربن، ئةي ضؤن 
ناضني بيان هَينينةوة و ئةوة شةرةفة بؤ ئَيمة ضونكة ئَيمة لةسةر 
نةتةوةكةمان و ميلةتةكةمان ئةوةمان بةسةرهاتووة و ئةو كاتة 

دوو حكومةتي دِرندة ئةم كارةيان كردووة 
خةَلكي تر تا ضةند بة هاناتانةوة دَي ؟

لة ِراستيدا زؤر كةس هاتوة بةهانامانةوة و سؤراغيان كردووة 
و حةزيان كردووة ئةوانةي ئَيمة سةرةداوَيك بَيت بؤ دؤزينةوةي 
هةموو ئةوانةي تريش ضونكة كةس و كاري ئةوانيش تا ئَيستة 

ضاوةِروانن 
دةوري ِراطةياندنتان ثَي ضؤن بوو لةسةر ئةم دؤسيةية ؟

ِرؤذنامة  من  دةَلَي  هةَلئةسَي  هةركةسَيك  ِرؤذةدا  لةم  بةداخةوة 
ويستيان  لةسةرةتاوة  ِراطةيلندنةكان  و  نوسةرم  من  و  نوسم 
باسيان  شَيوة  بةو  كة  بوو  ثَيناخؤش  زؤرمان  ئَيمة  بيوروذَينن 
كة  هاتووة  شَيوةية  بةو  بةَلطةنامةكةدا  لة  هةرضةندة  دةكرد 
ئَيمة  لة  بني  ئةمانة  ئةوةي  بَي  ميسر  مةلاكاني  بة  فرؤشراون 
كةسَيك  و  بكةن  ِرةقص  هةبووة  توانايان  ئةمانة  ئايا  بثرسن 
تةمةني ضل و ثَينج ساَل بَيت و شةش منداَلي هةبيضت تواناي 
و  دةكات  دروست  ِراقيصة  خؤي  ميسر  بةَلكو  هةية  ئةوةي 

دةينريَيت بؤ والتةكاني تر 
نية  سوكايةتي  مايةي  نةك  ِراقيصة  ميسر  لة  ثَيضةوانةوة  بة 
بةَلكو هونةرَيكي طةورةية، من خؤم داوام لة ِراطةياندةكان كرد 
بة شَيوةيةك باسي بكةن كة ئَيمة بريندار نةكةن و بةشَيوةيةك 
وةهامان  و  بكةين  نيطةراني  بة  هةست  ئَيمة  نةكةنةوة  بَلوي 
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هةذدة  دةَلني  ئةوان   ، نةكةين  ِراطةياندةكانيش  بؤ  قسة  لَيبَيت 
تَيداية و منداَليان  ئافرةت و ذنيان  بةَلكو ثاكيزة نني و  ثاكيزة 
ناوي  تَيداية  منداَلي  ساالنةو  سَي  و  ساَل  دوو  تةمةني  تَيداية 

كوَيستانة مواليدي هةشتا و حةوتة
مةبةستت ئةوةية نابَيت ِراطةياندةكان زمان حاَلي بةعس بن ؟

فرؤشراون  بَلني  و  بطؤِرن  مةلايانة  ئةو  ئةتوانن  دَلنياييةوة  بة 
كةسَيكي  لة  جوانرتبَيت  ِراطةياندن  قسةي  ئةبَي  و  ميسر  بة 
زؤر  و  نةديوة  تاوانةي  ئةم  كة  كةسَيك  و  بازاِر  ناو  و  من  وةك 
بةَلكو  ئةنفال  دةَلَيت  تةنها  و  نةديوة  تاوانةي  ئةم  هةية  كةس 
لة ئةنفال تَينةطةشتوةو نازانيَ  ئةنفال لة ضيةوة هاتوةو بؤضي 
ئةنفالكراوةو كَي ئةنفالكراوة و ئةوةي كة ئةنفالكراوة كورد نية 
و برا و كةس و كاري ئةو نية ، ئةنفال هةر ئةوة نية بكوذرَين 
ئةنفال  بةَلكو  بضن  لةناو  و  بفرؤشرَين  و  زيندةبةضاَلبكرَين  و 
ئةنفال  ثَيش  خةَلكاني  هَيناوة  خؤي  لةطةَل  تري  نةهامةتي 
ِرؤحي  مةردايةتي  و  كوردايةتي  و  تةبيعةت  بون  بةشَيوةيةك 
يارمةتي و ئينسانيةتيان بةشَيوةيةك بوو ئةوانةي دواي ئةنفال 
بؤ  و  هةية  نَيوانياندا  لة  زؤر  جياوازيةكي  و  ترن  بةشَيوةيةكي 

منونة مام حةسةن
مام حةسةن تةعامول و هةَلسوكةوتي لةطةَل ذن و كةس و كار 

و منداَلةكاني ضؤن بووة ؟
ئةم  لةناو  ناويان  ذنةكةي  لةطةَل  كضي  دوو  حةسةن  مام 
ِرؤح  و  فةقري  زؤر  كةسَيكي  مام حةسةن  و  هةية  بةَلطةنامةيةدا 
سوك و خؤشةويست بوو وة لةطةَل منداَلةكاني دا وةك هاوِرَي 

بوو حةوت كضي هةبوو تةنها كوِرَيكي هةبوو ناوي بورهان بوو
ئةوكاتة طةنج بوة بؤ ثَييان وتوة مام حةسةن ؟

ِراستة طةنج بوو بةالم هةر بةو شَيوة ناومان دةهَينا
لة  تر  كةسَيكي  ضةند  و  حةسةن  مام  كة  كرد  ئةوةت  باسي 

بةَلطةنامةيةكدا دةركةوتون كة لة موصل ئيعدام كراون ؟
ضووين  ئَيمة  بَلوكردةوة  بةَلطةنامةكةي  عبداهلل  كاك  كاتَيك 
بؤالي، لة ماَلي خؤيان بةَلطةنامةيةكي تري ثيشانداين بَيئةوةي 
بزانَيت كة ئةوانن و كةسةيرمان كرد لةناو بةَلطةنامةكةدا ثانزة 
كةس ياخود شانزة كةسن كاتي خؤي طرياون و دواي تةحقيق 
لة موصل ئيعدام كراون لةناو ئةوانةشدا ناوي كةسوكارةكةمان 
وخاَلؤزاي  وئامؤزا  نةوجولن  خةَلكي  كةسيان  و شةش  هاتووة 
فاتح  وئةمحةد  تؤفيق  عبداهلل  ِرةفيق  لةوانة  يةكَيك  و  ئَيمةن 
جةبار  وةيسي  دَيكةمانةهةرةها  خةَلكي  وداودجاسم  رةحيم 

لةطةَل باوكيدا.  
كاك بةشارةت شتَيكي زؤر جواني وروذاند بزانني بؤضوني تؤ 
ضية لةسةر ئةم بابةتة و وتي بؤضي ئةو ذنانةي فرؤشراون هةر 
ئةبَي خزمةكاني ئَيمةبن و ئةوانةي لة ئةنفال ئيعدام كراون كةس 
بةَلطةناميةكي لةبةردةستدا نية كة بَلَي ئةمانة دةبَي بكوذرَين و 

تؤ ضؤن ئةم بابةتي هةَلدةسةنطَيين ؟
بةَلطةنامةيةكي  ئَيمة  و  بوة  دروست  لةال  ثرسيارةم  ئةو  منيش 
تريشمان الية بة مؤري موخابةراتي كةركوك هةمان مؤر و هةمان 

بةروار ديسانةوة ناوي كةسوكارةكةي ئَيمةي تَيداية 
موخابةراتي موصل ياخود كةركوك ؟

ئيعدام  لةوَي  و  داويانةتة موصل  كةركوك ودوايي  موخابةراتي 
تةحقيق  لة  مانط  شةش  دواي  دةَلَي  بةَلطةنامةكة  و  كراون 

دةركةوتوة ئةمانة هيضيان لةسةرنية بةالم ئيعدام كراون 
ضي تر هةية كة تؤ بتةويَ  باسي بكةيت ؟

لةميسر  هةزاروشةش  دوو  ساَلي  بوو  فةرمان  ناوي  كوِرَيك 
ئةويش  كردبوو  يوسف  بؤمامؤستا  وتةلةفؤني  هاتبوةوة 
ثةيوةندي بة منةوة كردو ثَيكةوة ضوين بينيمان طواية لة ميسر 
بووة وخةَلكي بينيوة لةوانةو كضَيكي بينيوة لة ِراستيدا ناوي 
ثَي  ِرمسَيكي  و  سةحةر  بة  طؤِريوة  خؤي  ناوي  بوةو  ِرؤذطار 

ثيشانداين و وابزامن لة ِرؤذنامةي ميديا بَلوي كردؤتةوة 
تؤ ثَيت واية فةرمان ِراست بكات ؟

كردووة  ئةوةي  بؤثارة  دةَلني  فةرمان  لةسةر  هةية  هةندَيك شت 
دووساَل  لةسةرةوماوةي  تري  ودةعواي  نية  ِرؤذنامةنوس  و 
ديارنةماو من ومامؤستا يوسف زؤر بةدوايدا طةِراين، يةكةجمار 
هاوكاريشت  و  ئةدةييَن  ثارةشت  ئَيمة  ثَيمانوت  بينيمان  كة 
دةكةين يةكَيكمان ببة بؤميسر بائةو كضة ببينني ياخود بضؤرة 
دووساَل  بةداخةوة  بةالم  بكةين  لةطةَل  قسةي  لةوَيوة  با  ئةويَ  
طةِراوةتةوةو  تازة  و  بووة  يؤنان  لة  وتي  برادةرَيكم  ديارنةما 
باالي  دادطاي  و  مرؤظايةتي  بة  دذ  تاوانَيكة  ئةنفال   ، بينيومة 
بؤضوني  بة  بةالم  كردووة  تيدا  باشي  ئيشي  تاوانةكانيش 
تايبةتي من بؤئةنفال هيضي نةكرد وحةقبوو بةجيا دادطايةكي 

بؤ دابنراية .
بةالم ئةو دادطاية تايبةت بوو لةسةر ئةنفال ؟

هةموو شتَيك   لة  بوايةو  تايبةتي  زؤر  هةر  ئةوةية  مةبةستم  من 
بكؤلَيتةوة.

بؤضوني دداطا لةسةر بةَلطةنامةكة ضي بوو ؟
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بةَلطةكةي  مةمحود  هاوِرَي  نةكرد،  ثَي  بِرواي  دادطا  نةبوو،  هيض 
يةكةم  هةبوو  لةسةري  تَيبينييان  سَي  ئةوان  بردو  خؤي  لةطةَل 
وتبويان ئةمة كؤثية دووةم وتبويان ئةم مؤرة مؤري موخابةراتي 
ئةوكاتة نية و سَييةم موديري موخابةرات وعةلي كيمياوي و صةدام 
وتبويان ئَيمة شيت وةهامان نةكردووةو ئةوان داواي ئةصلةكةيان 

كرد بةالم بةداخةوة ئَيمة ئةصلةكةيان دةست نةكةوت . 
ئةوساي  حاكمي  بريةر  ثؤل  بة  درابوو  ئةصليةكةي  بةالم 

عرياق.؟ 
كاك  بؤالي  ضوين  ئةصلةكةي  بؤ  طةِراينةوة  ئَيمة  ئةوةي  دواي 
عبداهلل ئةو ثَيشرت وتي ئةصلةكةيم الية بةالم كة ضوينةوة بؤالي 

وتي الم نية .
بوو،  كؤثي  ئةوة  بةالم  دام،  ثيشاني  لَيكرد  داوام  منيش 
بةَلَي  وتي  بةدَلنياييةوة  ئةو  )ئةصلية(  ئةمة  تؤدَلنياي  ثَيموت 
تةنانةت  دلنيابووم كة كؤثيية  بةالم من  ئةوة نسخةي ئةصلي، 
و  ِرةش  ئةمة  ومت  منيش  دةزانيت؟  ضؤن  وتي:  توِرةبوو  لَيشم 
سثية ئةطةر ئةصلي بَيت ئةبَي مؤرةكة يان شني بَيت يان سور 
يان سةوز بَيت و مؤري موخابةراتيش بةطشيت سورة و ئينجا 

قةناعةتي كرد، وتي من هةر ئةمةم الية.
لةم ِرؤذانةدا حاكم لةتيف باسي ئةوةي كرد كة ضةند تةنَيك بةَلطة 
و  ثةرلةمانتارةكان  و  هةرَيم  بريةرة،  حةقواية حكومةتي  الي 

ِرؤذنامة نوسةكان ئةم بةَلطانة ثشتطوَي نةخةن
دوو  و  نةوةد  وساَلي  ئةمريكاية  الي  بةَلكو  نية  بريةر  الي 
ئست  ميدل  دا  خؤيان  بةَلطةنامةكاني  يةكَييت  و  ثارتي  كاتَيك 
ؤض ئةوان برديان بؤ ئةمريكا بةالم ئةم بةَلطةيةي باس لة هةذدة 
كضةكة دةكات دراوة بة بريةر ئةوة زةكية ئيسماعيل حةقي كة 

بةَلطةكةي دةست كةوتووة دةَلَي داومة بة بريةر 
بةحكومةت  بةَلكو  نادؤزرَيتةوة  ئَيمة  بة  بةالم  زؤرن  بةَلطةكان 

دةدؤزرَيتةوة 
تؤ ثَيت واية حكوميت هةرَيم دةسةالتي ئةوةي هةية ئةم دؤسية 

يةكليي بكاتةوة ؟
لة ِروي حكومةت و قانون و ياساوة نةخري بةالم حكومةتي عرياق 
و  ِرةمسي  بةشَيوةيةكي  نةك  موخابةراتي  بةشَيوةي  دةتوانيَ  
حكومةتي ميسر بةو هةموو توانايةيةوة ضؤن ئةضَيتة ذَير باري 

ئةو تاوانة طةورة
شك  ِرَيطايةك  ض  تؤ  بكات  ئةوكارة  نةيتواني  حكومةت  ئةطةر 

ئةبةيت تا بيكةيت ؟

ئَيمة خؤمان بِريارمان داوة ئةطةر حكومةتي هةرَيم و ثةرلةمان و 
حكومةتي عرياقي هيضي نةكرد ئةبَي خؤمان بطةينة قةناعةت و 

لةسةرئةركي خؤمان بةدواداضوني بؤ دةكةين 
تؤ هيض شتَيكت ماوة بيَلَييت ؟

داوام لة حكومةتي هةرَيم ئةوةية بةدواداضوون بؤ بضوكرتين شيت 
ناسنامةي  و  نةتةوةية  ناسنامةي  ئةنفال  ضونكة  بكةن  ئةنفال 
ميلةتَيكة و ئةو ئةنفالةية ميلةتي كوردي طةياندة ئَيستة وة طلةيي 
ئامارَيكي  ئَيستا  تا  ضونكة  هةرَيم  حكومةتي  لة  هةية  زؤريشم 
تا  يةكةوة خاوةني حكومةتني  و  نةوةد  لة ساَلي  و  نية  ئةنفالي 
ئَيستا نةخراوةتة بواري خوَيندنةوة تا نةوةكاني داهاتوو بزانن 
كراوة  كَي  بة  و دةرهةق  كَي كردويةتي  و  بووة  تاوانة ضؤن  ئةم 
و لةبةرضي كراوة وة تا ئَيستا ئاوِري لةو كةسانة نةداوةتةوة كة 
كار لةسةر دؤسيةي ئةنفال دةكةن و ئةو كةيسانةي لةسةر ئةنفال 

دروست كراوة وةكو دؤكؤمَينت كؤي بكاتةوة 
ئةتواني ثَيم بَلَييت ِرؤَلي ِرَيكخراوةكان ضؤنة بةالتانةوة ؟

بةطشيت كؤمةَلَيك ِرَيكخراو هةية لةبواري ئةنفالدا ئيش دةكةن 
ئةنفال  قوربانياني  لة  داكؤكي  و كؤمةَلةي  ئةنفال  وةك ساباتي 
كة خؤم ئةندامم تَيايدا وة ِرَيكخراوي ضواردةي ضوارو كؤمةَلَيك 
ِرؤذنامةنوس بةطشيت خراث نني، لة 20% باشن لة80% خراثن 
سةر  ِرَيكخراوة  هةر  و  ئاماجنَيك  هيض  بة  نةطةشتون  ضونكة 
خؤي  لةبةرذةوةندي  بةكةسانَيكة  سةر  ياخود  بةحيزبَيكة 
ضوار  ضواردةي  ِرَيكخراوي  لة  هةن  كةسانَيك   ، كاردةكات 
كاردةكةن لَييان بثرسة ضواردةي ضوار لةضيةوة هاتووة، نازانن .

لةضييةوة هاتووة ؟ 
كؤكراوةتةوةودوايي  سورة  لةملة  كةس  زؤرترين  ِرؤذةدا  لةو 

ئةنفالكراوة بؤية يادي ئةنفال لةو رؤذةدا دةكةينةوة . 
شةبابةكةي  مةركةز  لةناو  ديدارةكةمان  دووةمي  بةشي 
تايبةتي  طرنطييةكي  شوَينة  ئةو  ئةجنامدا،  خورماتوودا 
هةزاران  كؤكردنةوةي  شوَيين  شةبابةكة  مةركةز  ضونكة  هةية 
ناومةركز  طةيشتينة  كة  هةر  بوو  داودة  ناوضةي  ئةنفالكراوي 
شوَينة  ئةم   : وتي  بةقسةكردةوةو  دةسيت  كامةران  شةبابةكة 
مةركةز شةبابي ثَيدةَلني و ئَيستة وَيران كراوة ، ئةو شوَينةية لة 
مانطي ضواري ساَلي هةشتا وهةشت، سةرجةم ئةنفالكراوةكاني 

ناوضةي )داودة( لرية كؤكرانةوة.
بريتان لةوة كردؤتةوة ئرية بكةن بةمؤنؤمَينت ؟

من داوام كردووة ئةطةر نةكرَيت بة مؤنؤمَينتيش ثاك بكرَيتةوة. 
لةاليةن  وثيسي،  ثامشاوة  جَيطاي  بؤتة  ئَيستة  بةداخةوة  بةالم 
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حكومةتي عرياقةوة ثارةي بؤتةرخانكراوة نوَي بكرَيتةوة و بكرَيت 
بة مةركز شةباب بؤ فريبوني كؤمثيوتةرو وةرزش وهونةر، ئةطةر 
بكرَيتة ئةوشتانة منداَلي كورد سودي لَيدةبينَيت وثَيمان خؤشة 

ئةوةيان  باسي  بوو  رزطاريان  كة  ئةنفالكراوةكان  لة  هةندَيك 
بؤكردووم كة منداَلةكانيان لةسةر ئةو ديوارةوة هةَلداوةتة ئةو 

ديووة بةو شَيوةية دةربازبوون ؟
هةمان  هةيةتي،  ئَيستة  كة  ديوارةي  ئةم  بةالم  راستة  ئةوة 
ئةوسا  كراوةتةوة،  دروست  وتازة  نية  جاران  ديوارةكةي 
ئةنفالكراوةكان  طريابوو  بةجاشوجةيش  ديوارة  ئةم  دةوري 
ئةوة  بةالم  لريةمانةوة  ِرؤذَيك  ضةند  بؤماوةي  كؤكرانةوة  لرية 
بؤهةموويان وةك يةك نةبوو، ضونكة هةندَيكيان هةروا بؤماوةي 
نةمديوة  خؤم  بةضاوي  من  هَيَلدرانةوة.  لرية  سةعاتَيك  ضةند 
لةم  هةية  خةَلكمان  دةطريَِنةوة،  واي  خورماتوو  خةَلكي  بةالم 
شوَينة طرياوةو ئازادكراوة دةبَيت ئةو راستية بَلَيني كةوا هةندَي 
لةجاشةكان هاوكاري خةَلكيان كرد بؤئةوةي دةربازبن و خؤيان 
بدزنةوة هةندَي لة خةَلكي دَلسؤز هاوكارياني كردووة، تةنانةت 
لرية سوكة موزاهةرةيةك دروست بوو، تةقةشي تَيداكرا ويستيان 
ئازاديان بكةن بةالم ئةمن و جاش و دَلسؤزةكاني بةعس نةيان 
بةم  ئَيستا  شوَينة  ئةم   ، ببَيت  ئازاد  بةزؤري  خةَلكةكة  هَيشت 
وةك  ئةبَي  وتووة  قائيمقامم  بة  جار  دوو  من  ماوةتةوة  شَيوةية 
تر،  بةهيض شتَيكي  بكرَيت  بدرَيت  ِرَيطة  خؤي مبَينَيتةوةونابَي 
ضونكة ئَيستة ثارةي بؤتةرخانكراوة نؤذةن بكرَيتةوة بةالم من 
داوام كردووة ئرية ئةم بينايةي مةركةز شةباب وةك مؤنؤمَينتَيك 
تةنانةت  و  ئةنفال  شتَيكي  هةموو  و  بةكاربهَيندرَيت  ئةنفال  بؤ 
ديار  ثَيوة  بةعسي  حكومةتي  و  ئةنفالضيان  ِرةشي  جَيدةسيت 

بَيت لةراستيدا هةقة ئاوا مبَينَيتةوة.
دووز  ئةنفالكراواني  و  شةهيدان  دةزطاي  لة  نزيكة  شوَينة  ئةم 
طرت  خانوةم  ئةم  خؤم  بوم  بةِرَيوةبةر  كاتَيك  من  خورماتووةوة 
بؤ ئةم دائريةية بؤئةوةي ئةوانةي كة دَين سةردامنان دةكةن و 
معاش وةردةطرن ئةمةيان برينةضَيتةوة ضونكة كةسوكارةكامنان 

لريةوة باركراون لريةوة ئةنفالكراون و زيندة بةضاَل كراون 
باسي ئةوةت كرد ئةنفال بةها جوانةكاني لةدةست داوة

ئةنفال هةرئةوة نةبوو كةسَيك رابطوَيزَي و زيندةبةضاَليان بكات و 
دَيهات بِروخَييَن بةَلكو بةها جوانةكان و ِرةوشتة جوانةكانيشي 
و  بون  ساكار  سادةو  سةردةمة  ئةو  خةَلكي  برد  خؤيدا  لةطةَل 

ئةطةر كةسَيك خانوي سواق  بؤ منونة  بون،  يةكرتيةوة  بةتةنط 
نيوةِرؤش  و  هاوكاري كردني  ئةضونة  دَيية هةمووي  ئةو  بداية 
لةويَ  نانيان دةخوارد، ئةطةر كةسَيك ئيشي كشتوكاَل بواية بة 
هةمان شَيوة هةموو ئةضوون هاوكاريان دةكرد ئةطةر ثرسةيةك 
هةبواية "خَيمة" ضادر هةَلدةدرا و حةوت ِرؤذ لةطةَليدا دةمانةوة 
لَيدةدرا، بةالم بةداخةوة  ِرؤذ دةهؤَل و زورنا  وة بؤشايش سَي 
ئةنفال كةماَل وَيراني هَينا بةها جوانةكانيشي لةطةَل خؤيدا برد.

دةتواني زياتر لةو بارةية بؤم بدوَييت ؟
كاكة ئةنفال هيضي نةهَيشت باشتَيكت بؤ بطريمةوة نةوةي ئةنفال 
كوِري ئةنفال كة باوكي ئةنفالكراوة هاتووةتة الم، ثَيمووتوة تؤ 
دةبَيت وةها هةَلسوكةوت نةكيت لةبةر ئةوةي باوكت ئةنفالكراوة 

بةالم لةوةالمدا وتويةتي: باوكم بؤخؤي ئةنفالكراوة .
تؤ ئةوة بؤضي دةطرييتةوة ؟ 

تَينةطةيشتووة  بةعس  زوملي  و  ئةنفال  لة  لةبةرئةوةي 
ئَيمة  نةيديوةو  خؤي  بةضاوي  و  نازانَيت  ئةفال  واتاي  هَيشتا 
نةطةشتوينةتة ئةو دةرئةجنامةي ئةنفال وةك خؤي خبوَينينةوة 
لةكوَيية، خةَلك  كوَيية وشتة خراثةكاني  لة  بةها جوانةكاني  و 
بينيوة  وغةريبايةتيةي  وَين  ئةو  طةِراوةتةوة  لةنوطرةسةملان 
ئةو بَي نان وئاووعةزابةي بينيوة وئةو هةموو شتة ناشرينانةي 
لةطةَل  هاتؤتةوةو  ئَيستة  كةضي  كراوة  كةبةرامبةريان  بينيوة 
منداَلةكانيدا باش نية، ئةنفال ماَل وَيرانيية برينَيكي قوَلةو بة 

ئاساني ساِرَيذ نابَيت 
ئةنفالكراوةكان  لة  ريز  ئةوةي  بؤ  خةلك  ئةوةية  مةبةستت 
منداَلةكاني  لةطةَل  دةبَيت  جياوازبَيت  بةعسيةكان  لة  و  بطرَيت 

خؤشيدا نةرمونيان بَيت .
بةَلَي بَيطومان مةبةستم ئةوةية .

ناوةوةي مةركةز شةباب
ئرية تا ساَلي ضةند ماَلي تَيدا بوو؟

تا كؤتايي دوو هةزار ودووماَلي تَيدابوو 
ماَلي كورد؟

بوون  كرَيضي  كةس  هةندَيك  ئازادي  ثرؤسةي  دواي  بةَليَ ، 
ماَلي  دوو  و  نزيكةي سي  ناوي،  هاتنة  قؤستةوةو  وهةلةكةيان 

تَيدابوو وة هةركةسةو بةشَيكي بؤخؤي جياكردةوة .
دةكرَيت مؤنؤمَينتيش بَيت

و  دةرةوة  ساحةكةي  لة  كردووة  دياري  بؤ  شوَينمان  بةَلَي 
ِرةمزَيك دروست بكرَيت
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ئەندامی  فەتواو  هەمیشەیی  لیژنەی  ئەندامی  فەوزان  ساڵح  شیخ 
حەرم  کەنیزەک  ئیسالم  دەڵێت:  سعودیە  زانایانی  بااڵی  دەستەی 
ناکات،  ئەوەی بەحەرامی دەزانێت کافرو جاهیلە، هەروەها لە تویتر 
باڵوی کردووەتەوە : ئەمە حوکمەو پابەندە بەقورئان دەرفەتی البردنی 

نیەو هەتا جیهاد هەبێت لەپێناوی خودادا بەردەوام دەبێت.
وتیشی ئەوە فەرمانی خودایە نە هاوسۆزییە و نە روپاماییە بۆکەس، 
بوایە ئیسالم حەرامی دەکرد وەک چۆن  ئەمە کارێکی خراپ  ئەگەر 

سوخواردن و زینای حەرام کردووە.
ئیسالم ئازایەو روپامایی بۆکەس ناکات، ئەمەش لەدوای راگەیاندنی 
کۆیلەو  لەبازاری  گرتووەو  بەکەنیزەک  ئێزدیانی  ژنانی  کە  داعشەوە 

خزمەتکاراندا، فرۆشتوونی. 

عضو هيئة علماء السعودية: سيب النساء حالل ومن ينادي بتحرميه ملحد

الشيخ السعودي "صاحل الفوزان" كتب  حمرر األقباط متحدون 
الدائمة  اللجنة  عضو  الفوزان"  "صاحل  السعودي  الشيخ  قال 
السعودية:  العربية  باململكة  العلماء  كبار  هيئة  وعضو  لإلفتاء 
إن اإلسالم مل حيرم سيب النساء ومن ينادي بتحريم السيب هو 
جاهل وملحد. وأضاف عربتغريدة قصرية له بتويرت: إن هذا احلكم 
مرتبط بالقرآن وال ميكن إلغاؤه طاملا استمر اجلهاد يف سبيل اهلل. 

شیخ ساڵح فەوزان: کەنیزەککردنی ژنان حەاڵڵەو ئەوەی دوای حەرامکردنی دەکات کافرە.

یەکێک لە ژنە ئێزدییەکان کە لەدەستی داعش هەالتووە دەگڕیتەوە 
: داعشێكی ئوسترالییان لەگەلدا بوو، زوو زوو سەردانی ئەمیری 
جارێک  هەموو  دەكرد،  عێراقی"  محمەد  ئەبو  "شێخ  زیندانەكە 
پێی  عێراقیەکە  ئەمیرە  بەاڵم  پێبدات،  منی  لێدەكرد،  داوای 

دەوت، نایفرۆشمە كەس.
وكچە  من  وتەنیا  فڕۆیشت  ئافرەتەكانیان  هەموو  كۆتایدا  لە 
مامەكەم مابووینەوە، ئێمەشیان برد بۆ زیندانێكی تر كە زیاتر 
لە "250" ئافرەتی تیدابوو، ئەم ئافرەتانە ئێزدی نەبوون بەڵکو 
موسڵمان بوون و لە بەر پابەند نەبونیان بە بنەماكانی ئیسالمەوە 
داعشدا  ریزی  لە  مێردەكەی  بوو  تیاشیاندا  دەستگیركرابوون، 
ڕۆژانە،  بە  دەكرا  هاوسەرگیری  پرۆسەی  لێرەش  بوو،  كوژرا 
داعشێك دەهات یەكێكی هەڵدەبژاردو ئەگەر رازیبوایە قورعانێك 

گرێبەستەكەیان بوو، ئەگەریش نا یەكێكی تری هەڵدەبژارد
لە کتێبی: جینۆسایدی ئێزدییەكان - گوندی كۆجۆ. 

وەرگێڕان و ئامادەكردن تەها سلێمان .

ئةكرَيت مؤنؤمَينتيش بَيت و سةنتةريش بَيت 
ئَيمة داواي ئةوةمان كردووة و داوامشان كردووة شوَينَيكي لَي 
تةرخان بكرَيت بؤ لَيكؤَلينةوة لةسةر ئةنفال و هةموو شتةكان 

بكرَيت بة دؤكؤمَينت
شتَيكت  بةرَيزت  ئةطةر  نةماوة  هيضم  من  بَيت  دةستاخنؤش 

مابَيت باسي بكةيت ؟
منيش هيضم نةماوة و زؤر بةخريبني و سوثاست دةكةم .

وتابع بقوله: "ذلك حكم اهلل، ال حماباة وال جماملة ألحد ولو كان 
الرق باطاًل لكان اإلسالم قد صرح بذلك كما فعل يف الربا والزنا، 
فاإلسالم شجاع وال جيامل الناس". جاء ذلك عقب إعالن داعش 
الرقيق  األيزيديات سبايا وباعوهن يف سوق  لنساء  عن إختاذها 

واجلواري.

http://hakaek.net/?p=5567  بروانە: ماڵپەری
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هةواَل  دةرضوو  لةضاث  ئةنفالستان  )10(ى  ذمارة  ثاشئةوةى 
لة  ئَيستا  كة  سةرطةَلو  خةَلكى  ثياوَيكى  كةوا  ثَيدام  ئةوةيان 
كؤمةَلطاى ثريةمةطروون نيشتةجَيية، ساَل 1٩٩1 كة سةربازبووة 
كضَيكى ئةنفالكراوى طوندةكةى خؤيانى لة وآلتى كوَيت بينيوةو 
قسةى لةطةَلدا كردووة، بؤئةو مةبةستة ثاشنيوةرؤيةكى درةنط 
بؤ  ضوين  سَيكانى  ئةكرةم  كاك  سابريو  مسكؤ  هاوكارم  لةطةَل 

ماَليان، ئةم ديدارةمان ئةجنامدا. 
ئةطةر خؤت بناسَينيت؟

ئةكرةم حممد ئةمني ئةمحةد
تةمةنت ضةندةو خةَلكى ض طوندَيكى؟

لة  هةر  سةرطةَلووم.  طوندى  خةَلكى  ساَل1٩68  لةدايكبوى 
كؤنةوة لة سةرطةَلويني.

وتت بؤخؤم بريندارى ضةكى كيمياويم؟ لةكوَى بةركةوتوويت 
ء كاريطةريةكةى بةسةرتةوة ضية؟

من لة شاناخسَى زؤر بةسةختى بةركةومت.
ثَيشمةرطة بوويت وا لة شاناخسَى بوويت؟

بةَل ثَيشمةرطة بووم رؤذى 24ى ئازارى ساَل 1٩88 بةركةومت 
بؤ  نارديانني  كةبةركةوتني  بووم.  شاناخسَى  لة  رؤذة  ئةو 

نةخؤشخانةيةك لةشارى بانة لةوَيشةوة نارديانني بؤ تاران.
نازانى خةستةخانةكانى تاران ناويان ضى بوو؟

رؤذ   1٥ ماوةى  يةكةميان  بووين،  خةستةخانة   3 لة  لةوَى 
ناوى  تريان  ئةوةى  برينية،  ناويم  ئةوةيان  بووم  بَيهؤش  من 

بيمارستانى ئازادى بوو لةوَى دوو مانط مامةوة.
كَيي ترت لةطةَل بوو، ناسياوى خؤت بريندار بووبَى؟

بوو  كيمياوى  ضةكى  بريندارى  ئةويش  برية  ترم  كورَيكى 
ناوى ناصر بوو. دواى ئةوةش نارديانينةوة بؤ بانة لةوَيشةوة 
مامةوة  لةوَى  ماوةيةك  طةرامةوة  كة  يةكَيتى  بارةطايةكى  بؤ 
لةبةرئةوةى زؤر هيلك بووم بةكةَلكى ثَيشمةرطايةتى نةمابووم، 
تر  خةستةخانةيةكى  بؤ  نارديامنةوة  ئيرت  ببووم،  كةمئةندام 
ئةوةيان لة تةبرَيز بوو، طةرةكَيك بووثَييان دةطووت: )تونى اللة( 

ماوةى سَى مانط لةوَى مامةوة.
دواى ئةوة ضيت بةسةرهات؟

ساَل 1٩٩0  هةتا  مامةوة  حاَلة  بةو  ئيرت  نةبوو،  باش  وةزعم   
كرديامن  نةكرد،  ئسراحةمت  بةآلم  طةرامةوة،  طشتى  بةلَيبوردنى 
بةعةسكةر ماوةيةكى زؤر لة بةسرة بووم دوايي رةوانةى كوَيتيان 

كردين.
ئةنفالكراوت  كضَيكى  كوَيت  لة  دةَلني  هاتووم  ئةوة  بؤ  منيش 

بينيوة؟
بةَل!!! 

ئةوة ضؤن بوو دةتوانى بةوردى بؤم بطرييتةوة؟ 
من لةكوَيت بووم من دةمتوانى بطةرَيم ئةوةش بؤ هةموو كةس 

نةدةلوا.
بؤضى تؤ دةتتوانىء خةَلكى تر نةيدةتوانى؟

ثزيشكي  ليذنةى  راثؤرتى  بوومء  كةمئةندام  من  لةبةرئةوةى 
بةغدام هةبوو، بةبَى مؤَلةتيش دةمتوانى بضمة دةرةوةو دابةزم.

لةو دابةزينء طةرانةدا ئةو كضةت بينى؟
بةَلَ 

هةربؤخؤت بووى يان كةسى ترت لةطةَلدابوو؟ 
كورَيكى ترم لةطةَلدابوو، ناوى سوارة بوو.

سوارة خةَلكى كوَيية ناوى باوكءباثريى ضية؟ 

ئةكرةم محةئةمني ئةمحةد
ئةوكاتةي لةكوَيت سةرباز بووم، كةذاَل مين ناسييةوة من ئةوم نةناسي 

ديدار : عومةر حمةمةد
هاوكار: مسكؤ سابري

شوَين : كؤمةَلطاي ثريةمةطرون. ماَلَي ئةكرةم 
رؤذي 2٥ي ئابي 2013 
كات : 4ي ثاش نيوةِرؤ 
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سوارة خةَلكى رانية بوو، ناوى باوكيم برينةماوة.
لةبازار  ماآلن  ضوونة  بوو  برسيتان  بينيتانةوة؟  ضؤن  ئينجا 

بينيتان ضؤن بوو؟
دةزانى ضؤن بوو منء سوارة ثَيكةوة بووين مؤلةمتان ثَينةبوو 
تةنها وةرةقةى كةمئةنداميمان ثَيبوو، لةوكاتةدا ئينزبات هاتن 
بةدواى سةربازدا دةطةران ضونكة ئةوكاتة قةدةغة بوو سةرباز 
بةبَى وةرقة بَيتة ناوكوَيتةوة، كة سوارة ئةوةى بينى راى كرد، 
بةآلم من رامنةكرد، كة ئينزباتةكان هاتن داواى مؤلةتيان لَيكردم 
وةرقةى ثزيشكيةكامن ثَيدان قسةيان نةكرد، ووتيان بِرؤ ماوةيةك 
رؤيشتم ثردَيك هةبوو، سةروذَيرى جادة بوو، بةنزخيانةيةك لة 

نزيكى بوو، لةوَى ئةو ئافرةتةم بةوجؤرة بينى.
بةكاجمؤرة بينيت؟

من نةمناسى ئةو منى ناسييةوة، رةنطة بةوسةماعةيةى طوَيم 
سةماعةيةم  ئةم  هةشتاكانةوة  لةساآلنى  ناسيبميةوة،ضونكة 

لةطوَيداية، ئةوةتا هةتا ئَيستاش هةر لة طوَيداية.
باشة ئةطةر هات بؤالت ضى ثَيووتى؟

لةثَيشةوة هةر سةيرى كردم، لةوكاتةدا دوسَى كةسى تريش 
هات  لةبةردابوو،  مةدةنييان  جلى  ئةوان  بةآلم  رؤيشنت  لةوَيوة 

ووتى تؤ كاك ئةكرةمى؟ منيش وومت بةَل، تؤ كَييت؟
كةواتة ئةو تؤى لة نزيكةوة تؤى ناسيووة.

بةَلَ، بةَلَ منيش بةسةرسوِرمانةوة وومت تؤ ضؤن من دةناسيت؟ 
تؤكَييت؟ ضى دةكةى لرية؟ 

ووتى: من كةذاَل خةَلكى سةرطةَلووم خةَلكى دَييةكةى خؤتامن. 
ئةى نةتثرسى تؤكضى كَيى؟

بةو  ئافرةتةم  ئةو  منيش  دةطةراو  ئينزبات  ضونكة  نةمثرسى 
جؤرةبينى نةمثرسى مةجال ئةوةندة نةبوو هةتا كة قسةم لةطةَل 
ئةوة  ناَلَيم  من  ديوة  ئةوةندةم  من  وومت  كرد  باكيشى  دايكء 

كضةكةى ئَيوةية بةآلم من كضَيكم ديوة بةوحاَلة.
تؤ تصورت كرد ئةو كةذاَلة كضى كَى بَى؟

ئةوةى  ديوة  ضيم  ناَليم  زيادةى  من  بةآلم  كَيية  كضى  نازامن 
دةطريمةوة، ئةو ثَيى نةطومت كضى كَيية بةآلم قسةم لةطةَل داكىء 

بابيشى كردووة هةموو ناونيشانةكةيم ثَيطووتوون.
كةى ثَيت طوتن؟

لةساَل 1٩٩3 
ئةى بؤضى ساَل 1٩٩1 ثَيت نةطووتن مادام هةرخةَلكى دَييةكى 

خؤتان بوون؟

وةك  بوو  تر  باروزروفَيكى  وةختة  ئةو  بكةم  باسى  نةموَيرا 
ئَيستا نةبوو. 

يةكةجمار ئةم ضريؤكةت بؤكَي طريايةوة؟
هةر  ئةويش  طريايةوة  خؤمم  خزمَيكى  بؤ  كةس  يةكةم 

سةرطةَلوويية.
عةل ضى تؤية 

بآلوى  ئةو  باسكرد  بؤئةوم  جار  يةكةم  دايكمة.  مامى  كوِرى 
كردةوة دةنا من لةسةرخةيال نةبووم.

عةل ناوى باوكى ضيية بةضى ناسراوة؟
باسى  سةرطةلوى.ئةو  بةعةل  ناسراوة  ئةمني  حممةد  عةل 

كردبوو ئينجا دايكء باوكى زانيان.
ئةو  ووتيان  تؤكرد  بةضريؤكةكةى  باوةريان  باوكى  دايكىء 

ناونيشانانة هى كضةكةى ئَيمةية؟
بةَل وتيان ئةوة كضةكةى ئَيمةية ناونيشانةكةشى تةواوة هةر ئةوة.

ئَيستا دايكىء باوكى لةكوَين؟
لة سةرطةَلوون. ئةوكاتة لةسةرطةَلوو بوون ئَيستا نازامن لةكوَين.

ناونيشانةكانى ضى بوون كة بةدايكءباوكيت ووتووة؟
ثَيمطووتن ئافرةتَيكى طةنج بوو، جوانء كةمَيك باآلبةرزو قذى 

كةمَيك خورمايى بوو؟
جلءبةرطةكةى ضى بوو ضؤن بوو؟

جلى عةرةبى لةبةربوو، ئةوةى بةغدايى لةبةرى دةكةن عةباى 
ثَيوة نةبوو، ثانتؤَل لةثَى بوو، سةرثؤشَيكى سثى ثَيوة بوو.

جلةكانى رةش بوو؟ 
كةمَيك شينايى هةبوو. ئافرةتَيكى تريشى لةطةَلدا بوو، بةآلم 

ئةو هيض قسةى نةكرد.
َل ثرسى دةزانى ئرية  وومت ئةى تؤضى دةكةى لرية؟ كةمَيكم 

كوَيتة عرياق نية؟
لةكوَيوة  نازامن  هَيناويامن  خؤى  لةوةختى  دةزامن  بةَل  وتى 
هَيناويامن بؤ لرية ثياوم هةبوو، منداَلَيكم هةبوو، ئةمة قسةى كضةكة 
جياكردينةوةومنيان  لَيكيان  ووتى  منداَلةكةت  ئةى  ومت  بوو، 
هَيناوة بؤ ئرية. لَيمثرسى ضةند منداَلت هةبوو، ووتى يةك منداَل 
سةيارةوةو  خستياننة  عةزييةتداو  كةيان  ئةوانى  وتى  هةبوو. 

منيان هَينا بؤ ئريةءضاوم ثَييان نةكةوتةوة.
كةواتة كةذاَل لرية مريدومنداَل خؤى هةبووة.

ئةى نةتثرسى ماَلتان لةكوَى ية؟
نةيطووت ووتى ماملان ئةوةتا لةواليةية. بةآلم من دةزامن لةالى 
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طةراجى جةهراوة بوو، من بؤخؤم لة ئةمحةدى بووم ليواكةمان 
لةوَى بوو. ئيرت نةطووتى وةربؤماملان نةهيضى تر. سال 1٩٩8 
بؤمطريانةوة  هاتن  ئةوكضة  دايكى  لةطةَل  كؤَيتى  رَيكخراوَيكى 

ئةوانيش ووتيان هةموو قسةكانت تةواوة.
ضؤن ئةو رَيكخراوة كوَيتية تؤيان دؤزييةوة؟ 

من نازامن لةطةَل دايكى ئةوكضة هاتن بؤالم، ئيرت هيض وةآلمَيكى 
منيان نةدايةوة نازامن ضييان بة دايكء باوكيشيان ووتووة.

كَى بانطى تؤى كرد بؤالى ئةو رَيكخراوة كوَيتية؟
من نازامن بةالم يةكَيتى زانايانى ئيسلمى بانطيانكردم. وتيان 

هةوَلَيكى بؤ دةدةين ئيرت نازامن ضى هةولَيكيان داوة. 
 ثاشئةوةى ئةوكضةت توش بوو، هيض جارَيكى تر هةوَلت نةدا 

كةبيبينيتةوة؟
بيبينمةوة،  تر  جارَيكى  لةوةنةكردةوة،  بريم  نةداو  هةوَل  نا، 
بةآلم بريم لةوة دةكردةوة ئةطةر قاضاخ نةمبء بةجلى مةدةنيةوة 

بضم بةدوايدا بطةرَيم.
بؤ خؤت قةناعةتت كرد كة ئةو كضة كوردة و راست دةكات؟

ئةى ضؤن قةناعةتى ثَينةكةم لةوآلتَيكى عةرةبيدا كة ئةوناوم 
بزانَىء بَلى من كوردمء ناوم كةذاَلة.

ماوةى ضةند لةكوَيت مايتةوة؟
زؤر نةمامةوة فريارم كرد.

ئةى نةتثرسى مريدت كردووة يان كارةكةرى ماآلنى؟ 
رؤيشتون  ئةوان  تَيدابوو  ئرية شةرى  كة  طوت  ئةوةى  نابةس 

بةجَييان هَيشتووم. من لةوماآلنة ماومةوة.
ترهاتووة  كَيى  كوَيتيةكة  لةرَيكخراوة  بَيجطة  ئَيستا  هةتا 

دةربارةى ضريؤكى ئةو كضة ثرسيارت َل بكات.؟
زؤركةس هاتوون ضةندين جار مقابلةيان كردووم؟

تةلةفزيونةكانيش هاتوون؟
نةمديوة كةس بآلوى بكاتةوة.

ثرسيار  بؤ  بؤالت  هاتوون  كاروبارى شةهيدان  وةزارةتى  ئةى 
لةوبارةيةوة؟

رةنطة نةيانزانيبَى نةخري نةهاتوون.
ئةى رَيكخراوةكانى تايبةت بةئةنفال؟

زانايانى  كوَيتيةكةويةكَيتى  لةرَيكخراوة  بَيجطة  نةهاتوون 
ئيسلمى لةالى مزطةوتى طةورة نازامن هى كؤمةَل ئيسلمى بوو 

ضى بوو نازامن ضى بوو ئةوجارة دايكءباوكيشيان لةطةَل بوو. 
رَيكخراوة كوَيتيةكةو يةكَيتى زانايان ثَيكةوة لَييانثرسي؟

نا ريكخراوة كوَيتيةكة ساَل 1٩٩8 بوو يةكَيتى زانايان ساَل 
2000 بوو

كةذال ووتى ئَيمة ئةنفالكراوين؟
و  لةثياو  ئرية  بؤ  هَيناويانني  وتى  نةكرد،  ئةنفال  ئةوباسى 

مندالةكانيان جياكردوينةتةوةو ئيرت نةمبينيونةتةوة.
جيايان  لةوانةى  بيكوذن  بينيوة  كةسم  نةيطوت  ئةى 

كردوونةتةوة؟
باسى كوشتنى نةكرد بةآلم طوتى ثياوةكانيان جياكردووةتةوةو 

عةزَيتيان داونء ضاوم ثَييان نةكةوتووةوة.
ضيرت هةية بيلَييت؟

هةر  لةبةرئةوةى  برؤم  لةسةر  زياترى  ناتوامن  نيةو  تر  هيضى 
ئةوةندة زانياريم لةسةر ئةو كضةهةية.

هةرلة بارةى ضريؤكى )كةذاَل(ةوة ثياوَيكى ترى طوندى سَيكانيان 
بة ناوى ئةكرةم عةل كة دراوسَى طوندنء يةكرتى دةناسن ئةكرةم 
دؤَل  ناوضةى  ئةنفال  ثرسى  بؤ  رَيطا  ناوةندى  ئةندامى  سَيكانى 
جافايةتى، قسةى بؤكردم ء ئةوةى ثشرتاستكردةوة كةوا كةذاَلء 
مريدةكةى دةناسَىء مريدةكةى ناوى حاميدة. ئةوةش دةزانى كةوا 
لةثاش لَيبوردنى طشتى لة ئريانةوة طةرانةوة بؤ كوردستان، بةآلم لة 
سة يتةرةكةى سونَى ثشتى قةآلدزَى لةطةَل خانةوادةكةى ئةكرةمء 
خاَلو خاَلؤذنى ئةودابوون، شايانى باسة دايكىء خوشكى ئةكرةم  لة 
طؤرة بةكؤمةَلةكةى ناوضةى حةزةرى ثارَيزطاى موصل تةرمةكانيان 
ئةوةى  باسى  طةرايةوةو  نوطرةسةملان  لة  خاَلؤذنى  دؤزرايةوةو 
كردبوو كة حاميدو كةذاَل لةطةَلدا بووةو دواتر جياكراونةتةوةو ئيرت 

ئاطاى لَيى نةماوة.
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يان  راسيت  لةسةر  بِريار  زووة  هَيشتا  كة  بِروايةي  ئةو  طةيشتمة  بةدواداضوونةكامندا  طةشتء  لةسةرةجنامي 
ساختةبوونى بةلَطةكة بدةين، لة خوارةوة سةرنجء تَيبينييةكامن لةمةِر دؤسييةكةء بةلَطةو ضريؤكء شايةحتالَةكانء 

كاري ليذنةكةي حكومةت دةدةم.

طومان لةسةر بةَلطةكة:
كةسواليةن  هةندَيك  لةالي  كةركوك  موخابةراتي  نوسراوةكةي 
بؤ  بةَلطةيةك  لةوةها  طومانكردن  لةراستيدا  طومانة،  جَيطةي 
كةسانَيك كة بةوردي كاريان لةدؤسَيي ئةنفالدا كردووة واقعيةو 
لة  هةر  بؤئةوةي  ثاساو  خريو  بووةتة  طومانةكة  بؤهةندَيكيش 
ئةودؤسَيية  لةسةر  نايانةوَي  بكةنةوة، ضونكة  رةتي  بنةرةتةوة 
بةرذةوةنديان لةطةَل والتي مصر بكةوَيتة مةترسييةوة، يان هةر 
بكرَي  ئةنفالدا  دؤسَيي  لة  كار  بةوردي  نايانةوَي  بنةرةتةوة  لة 
ثَيش  لة  ئةستؤيان  بكةوَيتة  بةرثرسيارَييت  كةمرتين  بؤئةوةي 
هةموويانةوة دةوَلةتي عرياقء اليةنة عةرةبيةكان كة جطةلةوةي 
ئابروشكانَيكي بؤ ئةوان تَيداية قةرةبووكردنةوةشيان دةكةوَيتة 
نايانةوَي  ثةيوةنديدارةكاني كورديشن،  ئةستؤ، هةرضي اليةنة 
لةسةر رابوردوو كَيشة لةطةَل دنياي عةرةبي بةطشيت و عةرةبي 
دؤسَيي  دةيانةوَي  بةَلكو  تَيكبدةن  بةتايبةتي  عرياقي  سونةي 
ئةنفال بة رؤتيين ببيينن و هةوَلدةدةن نةبَيتة مايةي سةرئَيشة 

بؤيانء خؤيان لةبةر ثرسيارَييت بدزنةوة.
بةالم  دةكةم،  بةَلطةنامةكة  تةماشاي  بةطومانةوة  بؤخؤم  من 
هةتا بلوَي بةرثرسيارانة مامةَلةم لةتةكدا كردووة، زؤر بةوردي 
بةثَيي  تَيرِياماومء  زؤر  ماوةيةكي  روانيووةو  نامةكةم  لةبةَلطة 
ئةو  طةيشتوومةتة  كردووةو  بؤ  بةدواداضوومن  خؤم  تواناي 
نزيكة  زؤر  طومانانةش  ئةو  سةرباري  بةَلطةكة  كة  ئةجنامةي 
لةِراستيةوة. طوماني من لةبةروارو شوَيين كةسةكانء قؤناغي 
لرية  كةسةكانداية  ناساندني  لة  هةروةها  ئةنفالكردنيانداية، 
روو  دةياخنةمة  دواتر  كة  وردةكانيشم  تَيبينية  سةرباري 
شَيوةيةي  بةم  بكةم  خؤم  بةطومانةكاني  ئاماذة  هةوَلدةدةم 

خوارةوة : 
لةكاتَيكدا  كردووة،  ناونوس  بةكض  هةمووياني  نوسراوةكة   -1
محزةو  ئةمني  حسيبة  لةوانة  منداَلة،  سَي  دايكي  تيايانداية 
نةجيبةو شلري حسن ئةنداماني يةك خانةوادةنء شيلرونةجيبة 
لةدايكبوني  ساَلي  بةالم  هةمزةن،  ئةمني  حسيبةن  كضي  حسن 
حةسيبة ءكضةكاني طومان هةَلطرة لة نوسراوةكةي موخابةراتدا 
ساَل،  شلري20  ساَلةو   18 نةجيبة  ساَلء   2٩ حسيبة  ضونكة 

كردبَي  هاوسةرطريي  بةمنداَلي  زؤر  حةسيبة  يان  دةبَي  كةواتة 
يان ئةو ذمارانة ناراسنت.

كضة  دوو  لةم  بَيجطة  حةسيبة  كةوا  ئاماذةية  جَيطةي   -2
كورَيكيشي هةبوو بةناوي بورهان، كة بةيةك رؤذ لةسةر ضةمي 
ئاوةسثي لة ناوضةي داودة سةرباز طرتوونيء ئةنفالكرانءحسن 
ئةنفالكراو  ئةوةساثي  لةوبةري  رؤذ  هةمان  مريديشي  عةلي 
دواتر تةرمةكةي لةطؤرة بةكؤمةَلةكةي ناوضةي حةزةري سةربة 
ثاريزطاي موصل دؤزرايةوةو بورهانيش هَيشتا بَي سةروشوَينة. 
راستة بةثَيي قسةي خزمةكاني حةسيبة زؤر ذنَيكي هةَلكةوتوو 
منداَل   7 دايكي  ئةنفالكردنيدا  لةكاتي  ئةو  بةالم  بووة  جوان 
ئةم  نوسيوَييت.  موخابةرات  نوسراوةكةي  وةكو  كض  نةك  بووة 
خانةوادةية خةَلكي ناحَيي نةوجولن بةالم كاتي ئةنفال لةطوندي 
واراني لةطةَل ماَلي سةفةرئةمني هةمزةي براي حةسيبة ثَيكةوة 
دةذيان لةبةرئةوةي حسن عةلي سةربازي هةالتوو بوو. سةفةر 
ئةمينيش بةناوي حةسيبة هيدايةت ناوي لةهةمان بةَلطةنامةداية 

واتا هةردوو حةسيبة ذن بوون و دش وبراذن بوون. 
3- هةروةها عصمت قادر عةزيز لةدايكبووي سالي 1٩4٥ بةالم 

لةبةَلطة نامةكةدا تةمةني بة 24 ساَل هاتووة. 
4- نوسراوةكة ماذةي بةشوَيين طرتنيان كردووة لة ثةالمارةكاني 
ئةنفالي يةكةمء دووهةمدا بةالم 1٥ كةس لةو ئافرةتانة خةَلكي 
ناونيشاننء  بَي  سيانيشيان  نء  )نةوجول(  ناحَيي  طوندةكاني 
ئةنفالدا  لةكاتي  نةوجول  ناحَيي  ناديارة،  كةسوكاريان  هَيشتا 
خةَلكةكةي  وَيرانكرابوو  ئةنفال  ثَيش  سالَيك  بةَلكو  نةمابوو 
سورو  حةيدةرة  و  واراني  طوندةكاني  بؤ  ضووبوون  هةندَيكيان 
هةندَيكيشيان لة خورماتوو بوون و هةندَيكيشيان راطوازرابوون 
و  واراني  طوندةكاني  هةولري  الي  بنةسَلوةي  كؤمةَلطاي  بؤ 
حةيدةرة سور دةكةونة ناو جوغرافياي ثةالماري سَيي ئةنفالةوة 
نةك يةكء دوو كة دؤَلي جافايةتيء ناوضةي قةرةداغ دةطرَيتةوة. 
بةَلطةكةي  بنةماية  ئةو  لةسةر  تاوانةكان  باالي  دادطاي   -5
بةساختة ناوبردووة كة ثيشاني راوَيذكاري سةربازي داون بةالم 
نةك  دةرضووة  كةركوكةوة  موخابةراتي  لةاليةن  نوسراوة  ئةو 

يةكة سةربازيةكان. 
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6- نوسراوةكة باس لةبردنيان دةكات بؤ ناديةكاني شةوانةي 
مصر، نةك باس لة رادةستكردنيان بة موخابةراتي مصر بؤ ئةو 
لةتوانايدا هةية  يان طشيت  ئايا موخابةراتي كةركوك  مةبةستة 

خةَلك بطةيةنَيتة ئةو ناديانة؟ 
7- هَيشتا ضاثي بنةرةتي ئةو بةَلطةية ناديارة تةنيا سةرضاوة 
دةست  داومةتة  دةَلَيت  كة  ية  حقي  ئيسماعيل  زةكية  دكتؤرة 
)ثؤل بريةر( ي حاكمي كاتي ئةوساي هرياق بةدةر لة كؤثي ئةو 
نةكةوتووة  بةردةست  هاوشَيوة  تري  بةَلطةيةكي  هيض  نوسراوة 
ئافرةتاني  لةبووني  باس  لةكاتَيكدا  وابكات  لةحاَلةتي  باس  كة 

ئةنفالكراوي كورد دةكرَيت لةوالتاني تر.
بةَلطةية  ئةم  واية  بروام  ئةو طومانانةم هَيشتا  سةرباري هةموو 
ئافرةتي  دةزامن  ضونكة  نزيكة  لةراستيةوة  نيةو  بَيبنةما 
عةشايةرةكاني  شيخة  بازارةكانء  لةناو  تةنانةت  ئةنفالكراو 

عةرةبدا دابةشكراون.

تَيبيين ورد لةسةر بةَلطةنامةكة:
هةَلطرة،  تَيبيين  هةتابَلَيي  كةركوك  موخابةراتي  بةَلطةنامةكةي 
سةرباري ئةوةي ناوي زؤربةيان بةراسيت نوسراوةو ئاشكران بةالم 
هةندَيكيان ناوي باثرييان بةهةَلة نوسراوة و هةمووشيان تةمةنيان 
ناراستة يان زؤرطةورةكراون يان زؤر بضوككراونةتةوة بةشَيوةيةك 
بةتةمةن  لةدايكيان  زؤر  كضةكان  كة  عةيبدارة  دةستكارييةكة 
لةدايكي  طوليلك شةش ساَل  كضي  ئةمحةد  بؤمنونة خةولة  ترن 
بةتةمةنرتة. ئةمة سةرباري ئةوةي بةَلطةكةي موخابراتي كةركوك 
نوسيوَييت ئةم ئافرةتانة لة ثةالماري ئةنفالي دووهةمدا طرياون، 
ئةوثةالمارةش بؤ ناوضةي قةرةداغ بوو نةك بؤ طةرميان بةالم بووني 
كة  هَيزةضةكدارةكان  طشيت  فةرماندةيي  )(ي  ذمارة  بةَلطةنامةي 
باس لةدابةشكردني ئةنفالكراوةكان دةكات بةثَيي رةطةز بومنونة 
ثياوان بؤ فةيلةقي 4 و ذنان بؤ فةيلةقي 3 و منداالن بؤ مةلبةندي 
مةشقي زرَي ثؤش لةتكريت )مركز التدريب درع يف تكريت( ناتوانني 

بةئاساني بَلَيني بةَلطةنامةكة ساختةو دةستكردة ! 
و  ذنن  بةعس  ناوبةَلطةنامةكةي  ئافرةتةكاني  زؤربةي   .1

هةندَيكيان دايكي منداَلَيك يان زياترن.
ئةمحةدو  خةولة  لةناوياندا  منداَلن.  بةطشيت  كضةكان   .2

كوَيستان عةباس تةمةنيان لةنيوان 3 بؤ ٥ ساَليداية.
3. كةمينةيةكيان طةجنن.

جةوهةرة  عةباس  نازم  هاوسةري  توفيق  عةبدوال  خؤراسان   .4

نازم  )ضيمةن  كوربوون  ودوو  دووكض  كة  منداَلة   4 دايكي  و 
لةبةَلطةنامةكةدا  ناوي  خؤيدا  لةطةَل  لةوانةي  يةكَيكة  عةباس( 
هاتووة، منداَلةكاني تري بةناوةكاني )ئيلهام و ئارام و بةختيار( 
لة  ناوي  )ضيمةن(  تةنها  ئةنفالكراون  خؤيدا  لةطةَل  هةموويان 

بةَلطةنامةكةداهاتووة.
دايكي  بووةو  ئةمني هةمزة هاوسةري حسن عةلي  ٥. حةسيبة 
7 منداَلة شةش كض وكورَيك بةناوي بورهان و كضةكاني برييت 
ناويان  دوانة  ئةم   " حسن  شلري  و  حسن  )نةجيبة  لة  بوون 
ئةم  غةريبة.(  و  ثةروين  و  نعمةت  و  توران  لةبةلطةنامةكةداية" 
خانةوادةي  واتة  ئةنفالكراون.  باوكييشيان  و  بورهان  كضانةو 
هاتووة  ناويان  لةبةَلطةنامةكةدا  سَيكةسيان  عةلي  حةسةن 
دةبَيت  سةروشوَينن.  بَي  تريش  وئةواني  ودايكيان  دووكض 
جَيطةي  ذنانةش  ئةم  ثياوةكاني  كة  بكةين  ئةوةش  تَيبيين 
هاوشَيوةدا  تري  لةبةَلطةنامةيةكي  كةزؤربةيان  هةلوَيستةن 
لةالي  ئةوبةَلطةية  دراون  لةسَيدارة  لةموصَل  كة  هاتووة  ناويان 
خورماتوو  بؤ  لةطةشتةكةمدا  بةداخةوة  هةية  كةسوكاريشيان 
عةبدوال  لةالي  بةَلطة  هةمان  ثَيمبدةن  بيدؤزنةوةو  نةيانتواني 
نةبوو  ئامادة  ئةويش  بةداخةوة  هةية،  رؤذنامةنوس  كةريي 

كؤثييةكةيم ثَيبدات وتي بؤ كتَيبةكةي خؤمم دةوَيت. 
6. حةسيبة هيدايةت لةدايكبووي ساَلي 1٩٥8 و براذني حةسيبة 
ئةمني هةمزة بووةو ثَيكةوة لة خانوويةكي طوندي وارانيدا ذياون 
وهةر ثَيكةوة طرياون وئةنفالكراون، حةسيبةهيدايةت هاوسةري 
سةفةرئةمني هةمزةية كةواتة ئةويش كض نةبووة بةَلكو ذنة بةالم 

منداَليان نةبووة. 
ساَلي  يةو   1٩٥3 بووي  دايك  لة  عةلي  ئيرباهيم  قةدرية   .7
دايكي  كردووةو  ئامؤزايةكي خؤي  لةطةَل  هاوسةرطريي   1٩76
بةرهةم،  وةليد،  )خاليد،  بةناوةكاني  بووة.  كوروكضَيك  ضوار 
كةناويان  نةطرياوة  ئةوكةسانةشدا  لةطةَل  ثةيان(  ئومَيد، 
لةبةَلطةنامةكةداية بةَلكو دواي 20 شةو لة تةواو بووني ثرؤسةي 
لةو  ضونكة  طرياون،  وكوروكضةكاني  ثياوةكةي  لةطةَل  ئةنفال 
بةهؤي  شاردووةتةوةو  خؤيان  طةرمياندا  جةوةالنةي  و  دةشت 
كؤثتةر  و  بوون  ئاشكرا  دروستكردنةوة  وخواردن  دوكةَل 
سؤراخيان  تر  جارَيكي  و  ئةنفالكران  و  طريان  دؤزيبوونيةوةو 
بةلطةنامةكةداية.  لة  ناويان  كضي  وثةياني  خؤي  تةنها  نةبوو 
باوك  ناوي  بةَلطةنامةكةدا قةدرية  لة  تَيبيين ئةوةم كردووة  من 
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زؤرطرنطة  خاَلة  ئةم  بووة!  ئاَلوطؤر  طوليلك  لةطةَل  وباثريي 
بكاتةوة  روني  كردووة  تةزوير  بةَلطةكةي  كة  تؤمةتبارةكة 
طواية  كة  نوسيون؟  ناوانةي  ئةو  بنةمايةك  ض  لةسةر  و  ضؤن 
تةمةني  دروستكردووة!  خؤي  بةرذةوةندي  بؤ  بةَلطةنامةكةي 
قةدرية لةبةَلطةنامةكةدا بة 17 ساَل نوسراوة، بةالم ئةو لةكاتي 
ئةنفالدا تةمةني 3٥ ساَل بووة، ثةيانيش تةمةني بة 16 ساَل 

نوسراوةو ناوي باثريةشي لةبري موسا نوسراوة مستةفا !
8. شوكرية عةلي ِرؤستةم هاوسةري عةباس مةوالبووةو دايكي 
بة)شكرية  ناوي  لةبةَلطةنامةكةدا  مةوالية،  عةباس  كوَيستان 
ناوةراستةكةي  هةَلةية  ئةمةش   ! نوسراوة   )! رؤستةم حمةمةد 

"شكرية رؤستةم عةلي"ية. 
9.  كوَيستان عةباس مةوال تةمةني )3( ساَل كضي شوكرية عةلي 
باثريي  ناوي  هةم  بةالم  بةَلطةنامةكةداية،  لة  ناوي  رؤستةمة، 
بةهةَلةنوسراوةو لةبري مةوال نوسراوة مةولود ! هةم تةمةنةكةي 
لةبةرئةوةي  طةورةكراوة  تةمةني  23ساَل  نوسراوةو  ساَل   26
كوَيستان  نةبووة  هاوسةرطرييان  طرَيبةسيت  ودايكي  باوك 
ثَيناسي باري كةسَييت نَيةو ناوي لة تؤماري فةرمي فةرمانطةي 

باري كةسَيتيدانية.
10. طوليلك زؤر جَيطةي تريَِامانة ئةو لة تةسكةرةو رةطةزنامةدا 
ناوي ثريؤزةو دايكي لةخؤشةويستيةوة ثَيي طوتووة )طوليلك( 
وخةلكي طوندو خزمانيش هةروا لةزماني ئةوةوة ثَييانطوتووة 
سةيرة  بةالم   ! ثريؤزة  ناوي  تؤمار  ثَيناسةو  بة  بةالم  طوليلك 
ناوي باوك وباثرييان لةطةَل قةدرية ئاَلوطؤِر بووة ثريؤز ئةمحةد 
ئيرباهيم ناوي راسيت خؤيةتي بةالم لةبةلطةنامةكةدا جطةلةوةي 
نوسراوة  نازناوةكةي  نةنوسراوةو  خؤي  راستةقينةكةي  ناوة 
ئيرباهيم  )طوليلك  نوسراوة  ناويان  بةهةَلة  وباثرييشي  باوك 
عةلي(؟! لةكاتَيكدا ئيرباهيم عةلي ناوي باوك وباثريي )قةدري(

بة2٥  تةمةني  فةخرةدين  ئةمحةد  خةولة  لةبةَلطةنامةكةدا   ! ية 
 ! بووة  ساَل   ٥ تةنها  تةمةني  ئةو  راستيةكةي  نوسراوة  ساَل 
بةوثَييةبَيت دةبَيت شةش ساَل لةدايكي طةورةتربَيت !. جَيطةي 
شةهلية  ناوي  هةية  تري  كضَيكي  ثريؤز  يان  طوليلك  ئاماذةية 

بةالم ناوي لةبةَلطةنامةكةدا نية !
11. لةناويشياندا سَيكةس لةو ذن وكضانة هيض كةسوكارَيكيان 

ديارنية.
رةفيق  هاوسةري  بوو  مندال   8 دايكي  عباس(.  )لعلية   .12

ناوي  كة  عةبدوالية  خؤراسان  براذني  و  تويق  عةبدوال 
)نةوزاد(  لة  بوون  برييت  لعلية  منداَلةكاني  لةبةَلطةكةداهاتووة 
تري  مناَلةكاني  و  طةورةكةي  كضة  )مةلَيحة(  طةورةكةي  كورة 
منداَلي  دواين  وة  دَلشاد(  و  دلري  و  وكاوة  سةبَيحة  و  )شريزاد 
بووة  ئةواندا  لةطةَل  هةر  ئةويش  بوو،  ساَلَيك  دةوري  تةمةني 
بةالم ناوي لةو بةَلطةنامةيةدا نية، كةضي قةدريية ئيرباهيم لةطةَل 
ئةنفالي  ثرؤسةي  بووني  تةواو  دواي  رؤذ   20 نةبووةو  ئةواندا 

طةرميان طرياوة ناوي لةو بةَلطةنامةيةداية.
تَيبيين زياتر لةسةر كض ودايكةكاني ناوبةَلطةنامةكة 

ئيلهام  بةناوةكاني  مندالةكاني  توفيق  عةبدوال  خؤراسان   .1
تةنها  بةالم  ئةنفالكراون  هةموويان  وبةختياروضيمةن  ئارام  و 
لةبةَلطةنامةكةي  ناوي  عةباس(  نازم  )ضيمةن  بةناوي  كضَيكي 

موخابةراتي كةركوكدا هاتووة. 
2. حةسيبة ئةمني هةمزة، دايكي 7 منداَلة شةش كض وكورَيك 
بةناوةكاني بورهان و توران و نعمةت و ثةروين و غةريبة نةجيبةو 
شلري.( لةطةَل حسةن عةلي باوكيان هةموويان ئةنفالكراون بةالم 
ناويان  خؤيدا  شلري(لةطةَل  )نةجيبةو  بةناوةكاني  كضي  دوو 

لةبةَلطةنامةكةي موخابةراتي كةركوكدا هاتووة. 
هاوسةري  و   1٩٥8 ساَلي  لةدايكبووي  هيدايةت  حةسيبة   .3
سةفةرئةمني هةمزةية و منداَليان نةبووة. براذني حةسيبة ئةمني 

هةمزةية 
و  وةليد  و  )خاليد  كوروكضَيكة.  ضوار  دايكي  قةدريية   .4

ئةميدوبةرهةم( كضةكةي بةناوي ثةيان لةطةليداية
٥. شوكريةعةلي رؤستةم دايكي تاقة كضَيكي سَي ساالنة بةناوي 

)كوَيستان عةباس مةوال( ناوي لةبةَلطةنامةكةدا هاتووة.
6. لةيل عةباس جةوهةر لةدايك بووي 1٩٥٥ هاوسةرطريي لةطةَل 
)شكور رةفعت( كردووةو منداَلي نةبووة. ثريؤز ئةمحةد ئيرباهيم 
ناوي لة بةلطةنامةكةدا بة )طوليلك(هاتووةو دايكي دوو كض بووة 
بةناوةكاني )خةولةو شةهل( تةنها )خةولة ئةمحةد فةخرةدين( 

ناوي لةبةَلطةنامةكةدا هاتووةو ضارةنوسي شةهل ناديارة. 
تَيبيين:

كاتي  واتا  بووةو   1٩4٥ دايكبووي  لة  قادرعةزيز  عصمت   .1
ئةنفال تةمةني 43 ساَل بووة. مارةبرابوو. 

2. ضيمةن نازم عةباس منداَل بووةو تةمةني 11 ساَل بووة 
3. كوَيستان عةباس مةوال تةمةني سَي ساالن بووة.
4. ثةيان شكر موسا تةمةني 8 بؤ 10 ساالن بووة.
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٥. خةولة ئةمحةد فةخرةدين تةمةني ٥ ساالن بووة.
6. طةالوَيذ عادل رةحيم تةمةني 7 ساَل بووة.

سةرئةجنامي دؤسَيكة :
مرؤظ  مايف  ثَيشَيلكارييةكاني  جينؤسايدا  تاواني  لة  بَيطومان 
بةئةندازةيةكي زؤر هةَلدةكشني و جطةلةو كؤمةَلكوذية ترسناكةي 
وا  جةرطربي  ضريؤكي  روبةروي  كؤمةَلطاشي  دةركةوت  دواتر 
كة  دةركةوتووة  شؤك،  ئاسيت  طةيشتنة  جار  هةندَيك  كردةوة 
تايبةمتةنديةكاني  لة  يةكَيكة  منداالنةوة  و  ذنان  بة  بازرطاني 
لة  ذنان  دابةشكردني  و  طرتن  ئةنفالدا  لة  جينؤسايد.  تاواني 
بؤ  بوو  ئاسان  رَيطةيةكي  عةرةبييةوة  كؤني  كلتوري  سؤنطةي 
بدةن  وةحشيانةية  تاوانة  بةو  شةرعيةت  كة  دةوَلةت  ثياواني 
طرتن  ئةوا  مابنةوة  طوماندا  لة  ضريؤكانة  ئةو  هةموو  ئةطةر 
و  كض  هةزاران  و  سةدان  فرؤشتين  و  سَيكسي  دةستدرَيذي  و 
ذني كورداني ئَيزدي ئةو طومانةشيان نةهَيشتةوة. بؤية نابَيت 
ئةو جؤرة دؤسَييانة رةوانةي ناوخانةوادةكانيان بكرَينةوةو لة 
خَيَلةكي  بةكَيشةي  بكرَينةوة  ونةتةوةييةوة  ئينساني  دؤسَيي 
رؤشنبرييةكان  دةزطا  ميدياو  ثَيويستة  خانةوادةكانيان،  و 
ثَيبكةن  دةست  هؤشياري  هةملةتي  مرؤظ  مايف  ورَيكخراوةكاني 
نةك  تاوانةكة  ئةجنامدةراني  بؤ  بطرينةوة  شةرمةزاريية  ئةم  و 
كلتوري  بةيةخةي  دةبَيت  بشكَينَيت،  قوربانيةكان  شكؤي 
عةرةبي وثياواني بةعس وداعش و فةرماندةكاني بةعس وئةمريو 

خةليفةكاني داعشدا بكرَين. 
و  مرؤظ  مايف  رَيكخراوةكاني  ونة  كوردي  ميدياي  نة  بةداخةوة 
ليذنةي  تةنانةت  كَيشا  نة  ئةركيان  كةمرتين  ئةنفال  ضاالكاني 
وةها  هَينابوو  ثَيكي  حكومةت  كة  دؤسَيكةش  بةدواداضوني 
مايف  بؤ  ئيجرائاتانةي  ئةو  نةزانيوة،  ثَيويست  بة  هةملةتَيكي 
و  رؤتني  كاري  كردووة،  ثَيشنياريان  قوربانيةكان  كةسوكاري 
بةدةم  درؤيان  ئةوكةسانةي  سزاداني  منونة  بؤ  بَيكاريطةرن، 
دؤسَيكةوة كردووةو بؤ بةرذةوةندي خؤيان بةكاريان هَيناوة هةر 
مايف قوربانيةكان و كةسوكاريان نية بةَلكو مايف طشتيشة، دةبَيت 
سزا بدرَين بةالم لةو هةنطاوةشدا بَيديقةت بوون و رةش وسثيان 
كةريم  )عةبدؤال  نوس  ِرؤذنامة  راكَيشاني  منونةش  تَيكةَلكرد، 
سيناريؤضيةكان  و  وساختةضي  بةبازرطان  تَيكةَل  كة  حممود(ة 
راكَيشاني  كردووة،  لةتةكدا  مامةَلةيان  يةك  وةك  كراوةو 
ليذنةكةية،  بَيباكي  بَيبنةماو  بنةرةتةوة  لة  كةريم  عةبدوال 
ساختة،  يا  بَيت  راست  لةبةردةستة  ئَيستا  بةَلطةنامةيةي  ئةم 
فروشتين كضاني كورد لة سةردةمي ئةنفالدا نةك بةوالتي ميسر 

بةَلكو لة ناخؤي عرياقيشدا راستةو بةَلطةو سةرةداوي ترهةن و 
حكومةت و كؤمةَلطةي كوردي طوَيي خؤي لَيخةواندووة ئةوةي 
نةك  بةَلطةنامةيةكة  كؤثي  خستنةروي  كردوويةتي  عةبدوال 
دروستكردني بةَلطةيةكي ساختة. ئةطةر طومانَيكيش هةبووبَيت 
ئةوا  هةَلبةسرتاون  ساختةو  وبةلطةنامةية  ضريؤك  ئةم  لةوةي 
هيض  ئَيزدي  وكضاني  ذنان  وضارةنوسي  شةنطال  ثةالماري 
ضةكداراني  بَلَيت  دةتوانَيت  كَي  ئيرت  نةهَيشتةوة،  طومانَيكي 
بةعس وداعش لة رقبوونةوة لة كوردو ثيادةكردني توندوتيذي 
سةردةمي  لةطةَل  جياوازي  ض  ئَيستا  ئايا  هةية؟  جياوازييان 
نة  و  ئةنفال  سةروةخيت  نة  ئةوان  هةية   1٩88 ساَلي  ئةنفالي 
نة  دةستيان  نةكردووةو  بةكورد  هيض رةمحَيكيان  ئةنفال  دواي 
ثاراستووة، ئةو كؤمةَلكوذي وثةالمارةي داعش لة سةرةتاي ئابي 
ساَلي 2014 كة بة هةزاران ذن و كضي كوردي ئَيزيدي رفَيندران 
درَيذكراوةي هةمان سياسةتي ئةنفال بوو، ئةجمارة نةك بة وتي 
وتي و بةَلطةي طوماناوي بةَلكو بة ئاشكراو بة شةرعيةت ثَيداني 
بؤ  نرخيان  ورةقةدا  موسَل  لةبازارةكاني  و  فروشران  ئاينييةوة 
دياريكرا؟ ئيدي شينطريان و بةدرؤخستنةوةي بةَلطةي فرؤشتين 
ئةو  ئةوةية  ضارةسةريش  و  نادات  كةس  دادي  ئةنفال  كضاني 
ثَيشيلكارييانة وةك دؤسَيي نةتةوةيي تةماشا بكةين نةك وةك 
دؤسَيي خَيلةكي و خانةوادةيي ئةوةي بةعس و داعش دةيكةن 
لةطةَل  ثَيداوةو  شةرعيةتيان  ئاين  بة  عةرةبةو  كؤني  نةريتَيكي 
هةموو سةردةمَيك بة هؤي شةرعيةتي ئايين دةيطوجنَينن، ئيدي 
ض طومانَيك لة فرؤشتين ذنان و كضاني كوردا نةماوةو خؤالدان 

لَيي ئازايةتي نية.
داعشدا  ئَيستاي  و  بةعس  سةردةمي  نَيوان  لة  كة  جياوازييةك 
و  كردن  ثةيوةندي  ئامرازةكاني  ئَيستا  ئةوةيةكة  تةنها  هةية 
بة دونياي دةرةوة خرياترن  ثَيشكةوتين تةكنةلؤذياي طةياندن 
ئةم  ئةنفالدا  سةردةمي  لة  كة  روداوةكاندا  رووي  خستنة  لة 
لة  تراذيدياكةشي  كوردو  بؤية  نةبوو  لةئارادا  ثَيشكةوتنة 
بَيدةنطيدا خَينكَينراو هةر مرؤظةكاني زيندةبةضاَل نةكران بةَلكو 
مَيذووي خوَيناويشي وةك خؤي نةطةيشتة دنياو زيندةبةضاَلكرا 
ئاقارةدا  بةم  فروشراويش  و  رفَينرا  كضاني  ضارةنوسي  بؤية 

رؤيشت.
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ضارةنوسي ئايشَي
من  كةوا  زاني  بةثَيويستم  لةخورماتوو  طةرانةوةم  دواي  رؤذَيك 
هةر  لةسةرةتاوة  جبوَلَينم  خوازراوة(  ناوي  )ئايشَي-  دؤسَيي 
نامةيةكم  فةيسبوك  كؤمةاليةتي  تؤري  لة  خؤمةوة  واالكةي  لة 
ئارام  ئةنفالكراون  و  شةهيدان  كاروباري  وةزيري  ئاراستةي 

ئةمحةد كرد.
 ئةمةش دةقي نامةكراوةكةية 

بؤ بةرَيز وةزيري كاروباري شةهيدان و ئةنفالكراوان. 
منيش كضَيك ثَيدةزامن 

بةرَيز مامؤستا ئارام وةزيري كاروباري شةهيدانء ئةنفالكراوت 
ثاش سَلورَيز 

دةمةويَ  بريتان خبةمةوة كةوا لة كؤنفرانسي سَيهةمي ناوةندي 
ضاك لة هؤتيل بلور رَيكةوتي 2012/11/24 كة بةرَيزتان لةطةَل 
2٩0 كةسي تر ميواني بوون، لة ميانةي ضاالكيةكاني ناوةندي 
ضريؤكي  خانةوادةكةي  بووني  ئامادة  بة  شؤ  بةداتا  ضاكدا 
دؤزينةوةي ئةو كضة ئةنفالكراوةمان لة ثاريزطاي بةسرة خستة 
بةرضاوتان و لةو كؤنفرانسةدا رومن كردةوة كةوا ماوةي دوو ساَلة 
بؤ  بهَينرَيتةوة  ئةوةي  بؤ  داين  ح(  )ع.  طةراندنةوةي  هةوَلي  لة 
كوردستان  و لةطةَل كةسوكاريدا ضاويان بةيةكرتي بكةويتةوة. 
بةالم  بووة،  ساالن  سيانزة  تةمةني  ئةنفالدا  لةكاتي  كضة  ئةو 
لةوةدا بةخيت هةبووة كة وا ئةفسةرَيكي دَلنةرم فرياي دةكةوَيت 
ماَلي خؤي،  بؤ  دةيباتةوة   و كضةكة دةخاتة الندكرؤزةكةيةوةو 
خؤي   دةيطرَيتة  لَيقةوماوَيك  وةك  ئَيمة  زانياريةكاني  بةثَيي 
ياسا  بة  دَيت  مريديشي  وةخيت  كاتَيك  دةدات .  داَلدةي  و 
بؤيةك جاريش  ئَيستا  هةتا  بةداخةوة  دةيداتة خزمَيكي خؤي. 
دؤزينةوةي  بؤ  ليذنةكةشتان  و  نةثرسيوةتةوة  دؤسَييةت  لةو 
ضارةنوسي كضة ئةنفالكراوةكان، نازامن هؤي ضية كة نايانةويَ  
لةم دؤسَيية بثرسنةوة !! بؤ زانياريتان ماوةي 3 مانط زياترة 
ئةم دؤسَييةم ثَيشكةش بة كاك مةال بةهادين بةرَيوةبةري طشيت 

سلَيماني كاروباري شةهيدان وئةنفالكراوان كردووة.
 تيبيين : ناوي سياني ثارَيزراوةو خانةوادةكةشي ناسراون. 

لةطةَل ريزدا 
عومةر حمةمةد
2013/8/2٥ 

بؤ  كرد،  شةهيدامن  وةزيري  ئاراستةي  نامةيةي  ئةو  ثاش 
ليذنةكة  ئةندامي  عةزيز  ثةري  ئَيوارة  دةمةو  بةيانيةكةي 
هةندَيك  كردو  دؤسَيكة  لةبارةي  قسةمان  كردمء  بؤ  تةلةفؤني 
لَيكرد  بَيدةنطةي  ئيرت  رونكردةوة،  بؤ  كؤسثةكامن  رَيءشوَينء 
هةتا رؤذي 1ي ئةيلولي 2013 ئةنداماني ليذنةي بة دواداضوني 
كضة ئةنفالكراوةكان لة وةزارةتي شةهيدانةوة بؤ كاري خؤيان 
بؤئةوةي  بؤكردم  تةلةفؤنيان  بةيانبةكةي  بؤ سلَيماني  هاتبوون 
بة تةنها  ببينني، بةالم من داوام كرد يةكرتبينينةكةمان  يةكرتي 
تري  خوشكةكةي  ناسكةو  لةماَلي  بةَلكو  نةبَيت،  من  لةطةَل 
و  دةربِري  رةزامةندييان  ئةوانيش  كاكةمةند،  تةكيةي  لة  بَيت 
منيش هةر دواي تةلةفؤنةكةي ئةوان تةلةفؤمن بؤ ناسكة خاني 
بؤ  هةَلبذَيرَيت  شوَينَيك  لَيكرد  داوام  كرد(   - )عايشة  خوشكي 
كاكةمةند  تةكيةي  من  كة  ثَيطوت  ئةوةشم  بةالم  بينني  يةكرت 
نية(  )عةييب  وتي:  دةربري  رةزامةندي  ئةويش  دةزامن،  بةباش 
ئيرت رَيك كةوتني لةسةر شوَينةكةو داوام كرد مةال جةعفةريش 
ثاشنيوةرؤ  3ي  كاتذمري  دانيشتنة.  ئةو  بؤ  بكات  بانطهَيشت 
لة كؤبونةوةيةكي فيدراسيوني رَيكخراوةكاني كؤمةَلي  دةبواية 
بوين  بةرَيطةوة  مورادخان  فةالح  منء  بةشداربوماية،  مةدةني 
ئَيمة  ووتي  كردمء  بؤ  تةلةفؤني  خان  ثةري  كة  بؤكؤبونةوةكة 
دابةزيمء  ناضار  ئةوخانةوادةية،  بينيين  بؤ  بضني  ئامادةين 
نةضووم بؤ كؤبوونةوةي رَيكخراوةكاني فيدراسيؤن و رؤيشتني 
هةندَيك  دانيشتنيء  ثَيكةوة  ماوةيةك  طةيشتني  كة  تةكية،  بؤ 
طفتوطؤمان لةبارةي ضارةنوسي ئةو كضةو كؤسثةكاني كرد، ئيرت 
هةستاين ماَلئاوايان كرد ئةوان رؤيشتنةوة بؤ هةولريو منيش 
بة تةكسيةك هامتةوة بؤسلَيماني وئاوبَينةو دةست بشؤ، نةليذنة 
دةنطيان ماو نةسةردانَيكي ماَلي كضةشيان كردةوة بَلني ضيمان 

كردووةو بةكوَي طةيشتووين هةتا ئَيستاش بَي ئةجنامة.!
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قسةي لةقوتونراو
كاروباري   باالي   ئةجنومةني   سةرؤكي   زةنطةنة  ثةخشان 
خامنان لة هةرَيي  كوردستان رؤذي 4ي ئابي 2013 لة بارةي 
فيلمةكةو بة دواداضووني ئةو 18 كةضة بةماَلثةري )شةهيدان(

يةكشةممةوة 4- 8 - 2013  ِرؤذي   لة   " كةوا  راطةياندووة  ي 
ئاشكراكردني   و  دةرخسنت  بؤ  دةخةنةكار  هةوَلةكانيان  هةموو 
ثةيوةنديدةكةن  كات  زووترين  بة  وتيشي "  ِراستيةكان." 
بةكونسوَلطةري  ميسرةوة لة هةرَيي  كوردستان و باَليؤزخانةي  
بؤبةدواداضوون  عةرةبي ،  والتاني   كؤمكاري   عرياق و  لة  ميسر 
هةندَيك  ديسانةوة  ِراستييةكان."  دؤزينةوةي   ئةودراماية و  بؤ 
لةبةردةم  ئةنفال  بةناو ضالكواني  ثةرلةمان و هةندَيك  كانديدي 
كامرياكان سنطيان دةردةثةراندو دةيانطوت ئةجمارة وازناهَينني 
! بةالم ئةوة ماوةيةكي زؤر بةسةر ئةم قسانةي زةنطةنةو ئةوان 

تردا تَيدةثةرَي بَي ئةوةي هيض ئةجنامَيك دةستبكةوَي !

بةرضاو روني
بةديدي  كضة   18 ئةو  دؤسَيي  دةكةين  طةورة  هةَلةيةكي 
هةردوو  ثياواني  بةوجؤرةي  ببينني،  ناموسثةرستانة 
بةهةمان  ئَيمةش  بةكاال  كردويانن  عرياق  مصرو  موخابةراتي 
بيطؤرين  نَيودةوَلةتيةوة  تاوانَيكي  لة  كؤنةثةرةستانةوة  ديدي 
مصر  خانةوادةكانيان،  وطرفيت  خَيَلةكي  كَيشةيةكي  بة 
كردني  جينؤسايد  تاواني  لة  كردن  بةشداري  بة  تؤمةتبارة 
كيمياييان  مادةي  كةرةستةو  والتانةي  هةمووئةو  وةك  كورد، 
بةعرياق فرؤشتووة. بؤية ئةركمانة لةطةَل كةسوكاري ئةو مرؤظة 
بةرَيزانة كة ناويان لة بةَلطةنامةكةدا هاتووة سنور بؤ كةساني 
ياري  خؤيان  كةيفي  بة  نةدةين  رَيطة  دابنَيني و  بةرثرسيار  نا 

بةكةرامةت و هةست و سؤزيانةوة بكةن. كةناَلي)KNNC( بةشَيكي 
دواهةمني لَيدواني حمةمةد ئةمني رازي " نوسةري دراماي )نريان 
كضة  "ئةو  دةَلَيت  كورديء  زماني  بؤ  وةرطريَِاوة  صديقة(ي 
بة  ثَيكردوون،  ئاماذةم  دراماكةمدا  لة  ئةنفالكراوانةي  كوردة 
خؤم  وةكوهاوسؤزييةكي  وتةنها  نني  واقعي  شتَيكي  تةواوي 
هةبووة،  كورد  طةلي  لةسةر  ئةوضةوسانةوةيةي  بؤ دةرخستين 
خستومةتة ِروو" بةالم ديقةت بدةن ئةو دةَلَيت بةتةواوي شتَيكي 
واقعي نني؟ كةواتة هةندَيكي واقعني ! ئةو قسةيةشي ِراست نية 
كة دةَلَيت طواية هيض بةَلطةيةكي سةملَينةري لةبةردةستدا نيية 
بؤ ثشرِتاستكردنةوةي دؤسيةي كضة كوردة ئةنفالكراوةكان، ئةم 

لَيدوانة طومان هةَلطرة، با نوسةري دراماكة كاريشي لةطةَل اليةنة 
ئةمنييةكاندا نةكردبَي. بةالم خؤداني بة ِراستيةكي طرنطدا ناوة 
باسكردنيانة  ئةويش  بووة،  شاراوة  كورد  ئَيمةي  لة  ثَيشرت  كة 
سةرسوِرمانةو  طومانء  مايةي  ئةمة  مصردا،  لةرؤذنامةكاني 
ثرسيار دَينَيتة ثَيشَي ئةي ضؤنة ئاطاي لةوةية كةوا لة ساالني 
كضة  ئةو  هَيناني  لة  باسيان  مصر  رؤذنامةكاني  هةشتاكاندا 
بَيئاطابي  دةبَي  بةَلطة؟ضؤن  نابنة  ئةم  لةالي  كردووةو  كوردانة 
ئةحليات  كةناَلي  لة  كة  خورشيد(  )اعتيماد  لةدانثَيداناني 
لة  موخابةراتيشي  بةرَيوةبةري  كردوونء  باسي  بةراشكاوي 
بةشداري هَيناني ئةو كضانة تؤمةتباركردووة، بؤية لَيدوانةكةي 
دؤسَيية  لةو  بؤخؤدورةثةرَيزطرتنة  هَيندةي  زاري  ئةمني  حممد 
بةوةدا  دان  كة  بةتايبةتيش  نية،  نزيك  ِراستيةوة  لة  ئةوةندة 
ثَيمواية  دةكرَي؟  طةورة  ئةوةندة  مةسةلةكة  نةيزانيوة  دةنَيت 
نا  بةدةرخؤنةكردنيَبء  ديزة  مةبةسيت  بة  زاريش  ئةمني  حممد 
لة روداوةكاني ناودراماكةي دةكات ضونكة  بةرثرسيارانة باس 
كردبَي،  طةورةيان  كوردةكان  نةك  طةورةية  بؤخؤي  تاوانةكة 

ئةطةر وانةبواية ئةويش نةيدةكردة زةخريةي دراماكةي.
دادطاي باالي تاوانةكان كؤثي بةَلطةنامة كةي بة هةند نةطرت، 
تاَلة،  واقعَيكي  بةَلكو  نية  تاكءتةنيا  بةَلطةكة  ئَيستا  بةالم 
جيهانة  ئةم  شوَينَيكي  هةموو  لة  زانياريةكان  دةتوانني  بؤية 
نوسةري  ثاساوةكةي  بة  ببينني  دؤكؤمَينت  ِراسيت و  وةك 
تاواني  لة  كورد  ذناني  فرؤشتين  دةنط وباسي  دراماكةشةوة 
ئةنفالدا بووةتة جَيطةي باسي مصريةكانيش هةروةك لة شةوي 
)2012/8/٩(دا ذنة هونةرمةندي مصري )ئيعتيماد خورشيد( كة 
لةسةروةخيت جةمال عةبدولناسرةوة بة يةكَيك لة كةسايةتيية 
زانياريي  دادةنرَي  مصري  موخابةراتي  دةزطاي  نزيكةكاني 
بةرثرسةكاني  موخابةرات و  دةزطاي  لةسةر  مةترسيداري 
ئةلشةريف( )سةفوةت  لةسةر  بةتايبةتيش  بَلوكردةوةتةوة، 

موبارةك،  حسين  سةردةمي  شوراي  ئةجنومةني  سةرؤكي  ي 
ئيعتماد خورشيد لة بةرنامةيةكي كةناَلي )ئةحلةيات(دا بةِروني 
باسي لة بردني كضة ئةنفالكراوةكاني كورد كردووة بؤ والتةكةي 
كة موخابةراتي مصرو سةفوةت ئةلشةريف )( لة ثشتيةوة بون. 
مصرةوة  ناوخمابةراتي  لة  كة  طرنطة  بةَلطةيةكي  ئةوة  ئيدي 

هاتووة.
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ضارةسةر 
كة  بنني  بةِراستيدا  دان  بنوَينني و  ئازايةتي  ثَيوَيستة 
خؤمان  تراذيدياي  نةمانتوانيوة  لةرابوردودا  ميللةتَيكني 
ئيرت  بَلَيني  كة  بكةين  ئةوة  ئريادةي  خبوَينينةوةولَييتَيبطةين، 
بنوسينةوةو  خؤمان  تراذيدياي  خؤمان  بةوةية  ثَيويستيمان 
قةمتاغةي برينمان هةَلبدةينةوة. دةبَي تَيبطةين بة ض بارودؤخَيكي 
مةترسيداردا تَي ثةِريوين و ض تاوانَيكمان دةرهةق كراوة، ئيرت 
كاتي ئةوة هاتووة دةستبةرداري ئةم بَي هةيبةتيء بَيدةنطيةبني 
ولةوة زياتر ثَيوةي طريؤدة نةبني، بةدرَيذايي سةدةكان بَيدةنط 
بةثَيضةوانةوة  كةوتيَب  ضنط  سودَيكمان  هيض  بَيئةوةي  بووين، 
ماوينةتةوة  ثةريز  بةرهةمءبَي  هةربَي  بَيدةنطبومنا  لةسايةي 
ستةمكاري ءضةوسانةوة و لووت بةرزي ءخؤسةثاندني ئةواني 
دي بةسةرمانةوةيةو هةر بةردةوامة. وةخيت ئةوةهاتووة ئازايانة 
طوَي  هةنوكة  تا  ئَيمة  كةوا  بنَيني  كوشندةيةدا  بةودةردة  دان 
لةخؤمان ناطرين وهةموو كارَيكي خؤمان بةالوة سوك  وهةرزانة. 
بؤ  مَيذومان  ئةوانيرتة  لةدةسيت  ضاومان  هةميشة  هةربؤية 

بنوسنةوةو بامسان بكةن جابامشان لةسةر بلني يان خراث. 
ثَيشرت  مةرجة  بكةينةوة  ساغ  يةك  دؤسَي  هةر  مبانةويَ   ئةطةر 
ئازايانة دامنان بةالوازيةكاني خؤماندا نابَي، ثرسيار لة خؤمان 
بكةين ئايا لة تواناماندا هةية بةثَيضةوانةي بَيباكي رابوردومان 
بطؤِرَيني، دان بةوةدا بنَيني ئةطةر هةوَلي دبلؤماسيش هةبووبيَ  
بؤ دؤزينةوةي ئةو كضانة ئةوا الوازونا كارا بوون. بةكارةكاني 
)ناوةندي ضاك( كةي خؤمشانةوة كة ثربون لة هةالوهاتوهاوارو 
بَي سةروبةرةيي، ئؤثزسيؤنيش هةموو ئةركة كة نةخاتة ئةستؤي 
حكومةت بةَلكو بؤخؤشي تَيبكؤشَيءلةرَيطةو كةناَلي جياوازةوة 
بَيباكي و  لة  كورديش  دةسةالتي  بكات،  دؤسَيية  ئةو  كاربؤ 
بهَيندرَيتةوةو  وةخةبةر  طرنطةكان  دؤسَي  خستين  ثشتطوَي 
ئةوةبَي  دةستبةرداري  نا  يان  جائازادبن  كورديش  راطةياندني 
خةَلك  لة  بةهار  بكةوَي.  دةست  وروذاندن  بؤ  هةربابةتَيكي  كة 
رَيكخراوة  كوردستان و  هةرَيي  حكومةتي  ضؤكان.  نةهَينَيتة 
بَيبايةخ  طرنطيان  زؤر  دؤسَيي  لةرابوردودا  وةكو  مةدةنيةكان، 
عرياقيش  لةناو  تةنانةت  مصر  نةهةرلة  دةنا  فةرامؤشكردووة، 
ئافرةتي ئةنفالكراو هةن و بةهةنديان نةطرتوون، لة ثارَيزطاكاني 
هةن و  ئةنفالكراو  ذني  شةنافيةوديوانية  شةترةو  لة  و  بةسرة 

نةحكومةت و نةرَيكخراوةكان مَيشيان ميوان نية.

ليذنةكة  لةطةَل  وئةنفالكراوان  شةهيدان  وةزارةتي 
بـةهةَلبةسرتاو  زانيارييةكان  هةموو  و  هاوهةَلوَيسنت 

دةزانن !
ئَيوارةي  وةزيران  ئةجنومةني  خؤيدا  ئاسايي  كؤبؤنةوةي  لة 
هةرَيي  وةزيراني  سةرؤك  سةرؤكايةتي  بة   16/7/2014
كوردستاندا.مةال ياسني نوَينةري يةكَيتيي نَيشتمانيي كوردستان 
فةرماني  لةسةر  ثَيشرت  ساَلَيك  كة  ئامادةبوو  ميسر  والتي  لة 
سةرؤك وةزيران، سةرؤكايةتيي ليذنةيةكي ثَيسثريدرابوو بؤ بة 
بة  كورد  ئةنفالكراوي  كضاني  فرؤشتين  دؤسيةي  دواداضووني 

والتي ميسر.
مةال ياسني دةرةجنامي كاري ليذنةكةي ثَيشكةش بةئةجنومةني 
بة  ساَلَيك  دواي  كة  كردةوة  لةوة  جةخيت  كردو  وةزيران 
بؤاين  كوردستان،  لة  ض  ميسرو  لة  ض  دؤسَيكة  بؤ  دواداضوون 
لةبارةي 18  نيةو ئةوةي  بنةمايةكي  دةركةوتووة ثرسةكة هيض 
راستييةكةوة  هةموو  لة  نيةو  بنةمايةكي  هيض  وتراوة  كضةكةوة 

دوورة .
وةزارةتي كاروباري شةهيدان و ئةنفالكراوان لةماوةي 11 مانطدا 
كؤَليداو رايطةياند بؤمان دةركةوت ضريؤكي 18 ثاكيزةكة هيض 
لة  بةدواداضوون  وردو  لَيكؤَلينةوةي  نيية  ودواي  بـنةمايةكي 
ناوخؤي كوردستان و ميسر، دةركةوت ديكؤمَينتةكة ساختةيةو 
بينيوة  كضانةيان  ئةو  وتيان  كة  ئةوانةيشي  هةموو  قسةي 
وةزارةت  بةداخةوة  دةرنةضوو.  راست  دةزانن،  شوَينيان  يان 
و  نةبوون  سةركةوتوو  لةهةوَلةكانيان  بةدواداضوون  وليذنةي 
ئةنفالدا  لةدؤسَيي  كة  من  كةرنية.  قايل  راطةياندنةكةشيان 
بؤيةكجاريش  سةرقاَل  ثَيةوة  زؤرة  ماوةيةكي  و  كاردةكةم 
بةثَيضةوانةوة  لَينةكردووم،  ثرسيارَيكيان  وليذنةكة  وةزارةت 
رادةستم  كة  كرا،  فةرامؤش  ئةنفالكراوةش  ئةوكضة  دؤسَيي 
كردبوون و نامةي كراوةو تايبةمت ئاراستةي وةزيري كاروباري 
شةهيدان وئةنفالكراون كرد، لةكاتَيكدا كضةكة لةدةرةوةي عرياق 
نةبوو بةَلكو لةناوعرياقداية باشة بؤ دؤسَييةكي ناوخؤ هةنطاوي 
بةدواداضووني  ضؤن  نةكةن  بةدواداضوون  و  نةهاون  ثَيويست 

وورد لةدةرةوةي هةرَيم دةكةن؟! 
وةزارةت  راطةياندنةكةي  رؤذنامةنووسةكة  درؤي  بة  سةبارةت 

وليذنةي بةدواداضوون نوسيوَييت:
يانة  لةو  لةيةكَيك  دةَلَيت:  ع(  )ف.  بةناوي  رؤذنامةنووسَيك 
شةوانانةي ميسر سةماكارَيكم بينيووة بةناوي سةحةر كورديو 
قسةم لةطةَلدا كردووةو وتوَييت من لةو 18 ثاكيزةيةم كة ثَيشرت 
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فرشراوينةتة ميسرو لرية كاردةكةم.
ضةند  لةميسر  ئيديعايكرد  ج(  س.  )ر.  بةناوي  بازرطانَيكيش 
دةزانَيت  داواي  شوَينيان  بينيووةو  كضانةي  لةو  ذمارةيةك 
لةحكومةت كرد بودجةي بؤ تةرخانبكةن تا ئةم راستيية ئاشكرا 
ئةمكارةي  ثارة  بؤ  ثياوة  ئةو  دةركةوت  دواتر  بةالم  بكات، 

كردووةو قسةكاني هيض بنةمايةكي نيية.
mbc هةوَلةكاني ناوةندي ضاك و دراماكةي

لة ئازارو نيساني ساَلي 2006 ناوةندي هةَلةجبة دذبةئةنفالكردن 
جياببنةوة  لَيك  بةرلةوةي  كورد-ضاك  طةلي  وجينؤسايدكردني 
كةوتنة ضاالكي و هةموو والتاني ئةوروثايان هةذاند، بةالم هيض 
وحكومةتي  شةهيدان  كاروباري  بةوةزارةتي  هةلوةستةيةكي 
بةلطةنامةكة  بَلني  كة  ئةوةنةبَيت  نةكرد،  كوردستان  هةرَيي 
رةمةزاندا  مانطي  لةماوةي   2013 هاويين  لة  كةضي  درؤية، 
)نريان صديقة(  بةناوي  ثَيشكةشكرد  درامايةكي    mbc  كةناَلي
لةو درامايةدا باسي  كضاني كوردي كرد كة لةاليةن موخابةراتي 
عرياقييةوة فرؤشراون. ئةم دراماية نةك هةر ميدياي كوردستاني 
حكومةت  بةَلكو  كردةوة  طةرم  هةواَلةكاني  سةرقاَلكردو 
لة  ئةوةبوو  سةرخةت  هَيناية  وةزيرانيشي  وئةجنومةني 
2013/8/7 بةنووسراوي 770٥ فةرماني ثَيكهَيناني ليذنةيةكي 
بؤ  ئةنفالكراواني  شةهيدان و  كاروباري  وةزارةتي  دةركردو 
دواداضوون  بة  بةمةبةسيت  راسثارد  ليذنة  دوو  ثَيكهَيناني 
وةزارةتي  بةالم  ميسر.  والتي  لة  كوردستان و  لةناوخؤي 
كض  كةسوكاري  جطةلة  خةمساردييةوة  بةبَيباكي  شةهيدانيش 
بةهيض  راوَيزذي  هاتبوو  ناويان  لةبةَلطةنامةكةدا  كة  وذنةكان 
كةسواليةك نةكرد وريكخراوةكانيشي فةرامؤش كرد! ئةوةشي 
برادةري  جطةلة  دةبرا  ناوي  مةدةنييةوة  رَيكخراوي  بةناوي 
وةزيرو كةركوك ضَييت هيض طايةكي لةو طريةيةدا نةدةطةرا ! بةالم 
بَيئةوةي كةس بزانَيت بةض شَيوةيةك وبةض تةكنيك و وردبينيةك 
لَيكؤَلينةوة لة بةَلطةنامةكةي موخابةرات كراوة؟ كةس نةيزاني 

ضؤن بة دواداضوون بؤ ئةم ثرسةكراوة؟ 
ئةم  سةرةداوي  وةزارةت  ليذنةكةي  زانيارييةكان  بةثَيي 
نووسراوةي  ئةم  دةردةكةوَيت  دةستدةكةوَيت و  نووسراوةيان 
لةسةرةوة باسكراوة لةدواي راثةِرين لةاليةن كةسَيكةوة بةناوي 
بةعس  ثَيشمةرطةو  بؤ  بووة  دووسةرة  جاسوسي  كة  »ئ.ئ« 
كوردستان  هةواَلطرييةكاني  دةزطا  فرؤشتؤتة  نووسراوةي  ئةم 
بةالم  سةردةمو.  ئةو  عرياقي  ضاثي  ي  هةزار   ٩0 لةبةرامبةر 
كةس نةيزاني جاسوسة دوو سةرةكة ضارةنوسي ضي بوو كةوا 

بازرطاني بةهةسيت نةتةوةيةك كردووة؟ كةس نازانَيت سزاكةي 
ضييةو ضؤنة؟!

يةكَيكي ديكة لةو سةرضاوانةي ليذنةي لَيكؤَلينةوةكة بةكاريهينا 
بؤ طةيشنت بةِراستييةكان، راثؤرتي رؤذنامةوانيي رؤذنامةنووسَيك 
ئامسانيي  لةكةنةَلَيكي  رؤذنامةنوسة  ئةم  ع(  )ف.  بةناوي  بوو 
 2006 لةئاياري  لةِراثؤرتَيكيدا  كاريكردووةو  كوردستان 
بَلويكردؤتةوة، طواية دووان لةو كضانةي كضانةي بينيوة لةيةكَيك 

لةيانة شاوانةكاني قاهرية سةمايان كردووة.
لةو  دووان   2006 ئاياري  لة14ي  رؤذنامةنووسة  ئةو  بةوتةي 
كضة ئةنفالكراوانةي لةهؤتَيل شةهرةزاد لةقاهرية بينيووةو دواي 
هةوَلي زؤر توانيوَييت قسة لةطةَل يةكَيكيان بكات و سةماكارةكة 
)سةحةر  ناوم  لرية  رؤذطارةو  راستةقينةم  ناوي  من  ثَييوتووة 
كورديية(و لةساَلي 1٩88 كاتَيك بةسةردان لةماَلي باثريةي بووة 
لةنزيك كؤية لةوَيوة لةاليةن سوثاي عرياق لةطةَل كةسوكارةكةي 
بؤ  بردويانن  بةفِرؤكة  هةفتةيةك  نزيكةي  دواي  ئةنفالكراوةو 

والتي ميسري عةرةبي و فرؤشراونةتة يانةكاني ئةو والتة
اليةني  ئةو  كة  بَلويكردؤتةوة  لةوكاتة  رؤذنامةنووسة  ئةم 
وةالمي  كةضي  ئاطاداركردؤتةوة  راستيية  لةم  ثةيوةنديداريي 
لَيكؤَلينةوةي وةزارةت كة وَينةيةكي  نةدراوةتةوة! بةالم بةثَيي 
لةبةري  بةِرووني دةَلَيت »سةر  ثارَيزراوة  الي كوردستاني نويَ  
بنةمايةكي  هيض  سةروبةرةو  بَي  رؤذنامةنووسةكة  قسةكاني 
راستيي نيية، ض وةك زانياريي ض وةك راستيي ضوون و بينيين 
شةهيدان  كاروباري  وةزارةتي  ئَيستا  ئةوةي  لةميسر!  كضةكان 
لةمانطي  بؤخؤم  دةفرؤشيتةوة  بةخةلكي  بةدواداضون  وةك 
كة  سةملاندوومة  بةلطة  بةدةيان  2006دا  سالي  حوزةيراني 
بةتةواوي  وهةولةكةي  ضريؤكةكةي  و  ناكات  راست  ع(  )ف. 

طوماناويية.
لةوةزارةتي  تايبةت  )ليذنةيةكي  نوسيوَييت  ميديا  ثيوكةي 
دةبينَيت و  جافة(  روشدي  )مةبةسيت  ثياوة  ئةم  شةهيدان 
ئةنفالكراوةكانن  ثاكيزة  وَينةي  ظيديؤييانةي طواية  ئةوكاسَيتة 
نييةو  بنةمايةكي  هيض  قسةكاني  دةردةكةوَيت  دةثشكنن و 
تايبةت ئةم كارةي كردووة. وةزارةت  بؤ مةبةستَيكي  ناِراسنت! 
كارةي  ئةم  ثارة  هةنديَ   دةستكةوتين  بؤ  ثياوة  ئةم  دةَلَيت: 
ئةنفال  قسةيانكردووة،  لةظيديؤكانيدا  ئةوانةي  كردووةو 
بةهاووالتيي  شويان  بوون و  كورد  كضي  بةَلكو  نةكراون، 
سةرضاوةيةكي   .1٩٩0 ساَلي  لةسةرةتاي  كردووة  ميسر 
بينيوةو  ذنةكةيان  وتي  شةهيدان  لةوةزارةتي  باوةِرثَيكراويش 
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ثارةي  ثَيداني  ثةياني  بازرطانةكة  كة  ئاشكرايكردووة  ئةو 
ثَيداوة لةبةرامبةر خؤكردني بةيةكَيك لةثاكيزة ئةنفالكراوةكان( 
سةيرة لةهةمان لَيكؤلينةوةمدا ثَيشبيين ئةم رةفتارةي روشدي 
كردبوو  وكةللةسةرم  ئيسك  وبازرطانةكاني  سةعيدجاف 
تردا  سينارَيويةكي  لة  ترو  رؤذَيكي  ضؤنة  )ئةي  نوسيومة: 
ثةيوةندييةكي  والتانة  لةو  عةرةبَيك  كضة  كورد  كورَيكي  ئةطةر 
تايبةتي خؤيان بةست و هاتن و ووتيان ئةمةش كضة ئةنفالَيكي 
بةالم  بدؤزينةوة؟!!  ضريؤكة  ئةو  ناِراسيت  ِراسيت و  ضؤن  ترة؟ 
هةموو  كردووةتةوة  بَلوي  ئةوبراية  لةجمؤرةي  سينارَيويةكي 
ثوض  ماية  ئةوهةوالنةش  بةخوري،  دةكاتةوة  تريش  ريسةكاني 
دةكاتةوة كة تا ئَيستا دراون، ئةمة جطة لةوةي نيازي حكومةتي 
تاوانَيكي  ثؤشكردني  ثةردة  لة  مةيسةردةكات  ميسريش 
كؤمةَلطةي  دةزانَيت  ميسركة  حكومةتي  دةَلَيت  كَي  لةجمؤرة، 
بريدةكاتةوة  بةعاتيفة  ئةخلقيية و  كؤمةَلطةيةكي  كوردي 
بَي  بَيكةَلك و  راقيصةي  هةذدة  وةرن  بَلَيت  ثَيمان  نية  مةبةسيت 
مستةوا و فاشلي ميسرتان دةدةميَ  و بيانبةن و لة كؤملم ببنةوة، 
لةبري هةذدة ثاكيزة، هةذدة مرؤظي طةرمياني، هةذدة ئينساني 
قارةماني ئةنفالكراو هةذدة ئينساني تَيكشكاوو بةكاالكراومان 
رةدةلَ   بةكاالو  بكةن  ئافرةتان  تر  جارَيكي  كةوا  بنرينةوة،  بؤ 
قايليان  نائةخلقي  ئاوا  سيناريويةكي  بة  ثَيبكةن و  وبةدةَليان 
بكةن هةَلبةتة ثَيشَيلكاريةكي ئاواي مايف مرؤظ و ئةم سينارَيويانة 
بؤ  بيكةن،  ئاسانن  طةمةيةكي  زؤر  كؤنةثةرستةكان  بؤحكومةتة 
باسي  ضيدي  بني و  وةرس  لةهةوَلةكامنان  ئيرت  ئَيمةش  ئةوةي 
ئةوكضانةمان وداواي ضارةنوسي ئةوئينسانانةمان نةكةينةوة.( 

ليذنةي بةدواداضون خراثرتين كار كةكرديان ئةوةية بةراشكاوي 
ورةهايي رايانطةياند ئةوةي لةبارةي فرؤشتين كضاني ئةنفالكراو 
بةم  قسةكردن  وهةَلبةسرتاوة،  ناراست  هةمووي  ميسر  بةوالتي 
رةهايية بةرثرسيارَيتيةكي طةورةيةو نةدةبوو ئةوة بكةن دةكرا 
ضونكة  نةكةوت،  ضنط  قايلكةرمان  سةرةداوَيكي  هيج   : بَلني 
ئَيستا ئةوان بةَلطةيةكي فةرمييانداية دةست ميسر بةتايبةتي و 
والتاني تري عةرةب بةطشيت بةوةي هةرضي لةبارةي فرؤشتين 
كضاني كورد وتراوة كوردةكان و حكومةتةكةي خؤيان بةدرؤيان 
خستووةتةوة. لةكاتَيكدا ميسر لةم تاوانةش بَيطوناه بَيت لةوةدا 
بَيطوناه نيةكة لةسةردةمي رذَيي سةدام وموبارةكدا هاوكارَيكي 
ومةوادي جةنطي  كةمةوة ضةك  بةالي  بوو،  راستةوخؤي عرياق 

دةداية رذَيي بةعس و طوماني مادةي كيمياييش هةية.
حزبة  سةركردايةتي  ئَيستاي  قسةي  ئةوة  وةنةبَي 

نوَينةري   2006 ساَلي  لة  هةرزوو  كوردبَي  دةسةالتدارةكاني 
ميسر  والتي  لة  يوسفي(  )حازم  كوردستان  نيشتماني  يةكَييت 
لةسةرةتاي  ميسربن،  لةوالتي  كورد  كضاني  رةتكردةوة  ئةوةي 
دامةزراندني ليذنةكةشدا نوَينةري يةكَييت نيشتماني كوردستان 
هةمان  ثَيسثريدرابوو  ليذنةكةشي  سةرؤكايةتي  كة  ياسني  مةال 
قسةي دوبارةكردةوة! ئيرت طةشبيين بؤ دؤزينةوةي ضارةنوسي 
كة  ئافرةتَيك  كؤمةَلة  ولةناويشياندا  بَيسةروشوَينكراوان 
بضوككرابووةوة  نَيودةوَلةتيةوة  طةورةي  تاواني  لة  دؤسَيكةيان 

بؤ دؤسَيي ناموسي خانةوادةكانيان بةم عةقلَيتةوة بَيهودةية. 
لةكاتَيكدا  باشرتنةبوو،  لةوان  ديوكراتيش  ثارتي  هةَلوَيسيت 
سةعد  ضنار  و  عرياق  دةرةوةي  وةزيري  زيباري  وشيار 
هيض  بوو،  وئةنفالكراون  شةهيدان  كاروباري  وةزيري  عةبدوال 
بةبَي  راستةوخؤ  سةعد  ضنار  بةثَيجةوانةوة  نةنا  هةنطاوَيكيان 
هيض  بةَلطةية  ئةو  طوتبوو  بةكةسوكارياني  بةدواداضونَيك  هيض 
بنةمايةكي نية. هةر لةو كاتةوة ئةم بةَلطة نامةية بَلوكراوةتةوة 
لة اليةن سةركردايةتي سياسي كوردةوة وتوويانة بةَلطةنامةكة 
ساختةية، لة ساَلي 2003 وة تا ئَيستا كار لةسةر رةتكردنةوةي 
طريانةي  ئةطةر  درووستكراوة.  و  ساختةية  دةَلني  و  دةكرَي 
بووني  ساختة  بةالم  بةَلطةيةساختةية،  ئةو  كة  بكةين  ئةوة 
ئةم  كة  برياريانداوة  خؤيانةوة  لةالي  تةنها  نةسةملَيندراوة، 
نة  بؤكراوة  شيكارييةكي  نة  دةنا  ساختةية  بةَلطةنامةية 

بةدواداضونَيكي وردوقايلكاري بؤكراوة. 
لةكاتَيكدا  شَيوة  بةهةمان  كوردستانيش  ئيسلميةكاني 
بَيدَين  و  عةملاني  كةبةعس  دةكةنةوة  لةوة  جةخت  زؤر  ئةوان 
هةربؤ  كةضي  سورة  هَيَلي  بةالوة  ناموسيان  مةسةلةي  بووةو 
ريسواكردني بةعسي بَيدينش بَيت لةو والتة عةرةبيانة هةوَلَيكي 
وناراسيت  راسيت  سةرةداوي  دؤزينةوةي  بؤ  نةدا  سةرةتاييان 
لةئارادابوون،  كوردةوة  كضاني  فرؤشتين  لةبارةي  قسانةي  ئةو 
ثشتيواني  بؤ  طةورةيان  خؤثيشانداني  مانؤرو  لرية  بةالم 
و  بَيباكي  بةَلطةي  باشرتين  بةرَيدةخست.  وفةلةستني  مورسي 
قةردةاخية  عةلي  د.  هةَلوَيستةكاني  نةتةوةيي  ينتينمايي  بَي 
كة لرية بةكلش و شاَل وكَلو جامادانَيوة خؤي منايش دةكات 
و لةوالتة عةرةبيةكانيش بة عةطالةوة وةك لة فرؤشتين كضاني 
تةقينةوةو  بةرانبةر  لة  بوو،  هةَلويست  بَي  و  بَيدةنط  ئيزدي 
كؤمةَلكوذيةكةي سةركؤباني بَيدةنط بوو كةضي بؤ تةقينةوةكةي 
بوون  كةم  زؤر  لةضاوكؤبانَي  قوربانيةكاني  كة  كوَيت  والتي 

بةدةنطي بةرزهاواري دةكردو مةحكومي دةكرد.
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ثاشئةوةي طرتةيةك لة دراماي نريان صديقة بَلوكرايةوة هةواَلي 
ئةوةش بلوكرايةوة طواية بازرطانَيكي كورد لةوالتي ميسر ئةو 

ذنانةي دؤزيوةتةوةو بةمزوانة دةيانهَينَيتةوة بؤ كوردستان.
ئةو رؤذةي هةواَلةكة بَلوكرايةوة من لة ديدارَيكي رؤذنامةوانيدا 
بووم لةطةَل براي يةكَيك لةو كضانة بةناوي نازم كة براي )قةدرية( 
دووجار  عةبدولالق  كاك  حممود(  )هاوِرَي  لةوكاتةدا  بوو 
ديدارةكةمان  و  رابطرم  ظيديؤكة  نةمدةويست  بةالم  لَيدا  زةنطي 
سَيهةمي  زةنطي  عةبدولالق  كاك  دسانةوة  بووةستَينني، 
ديدارةكةمان  كردوو،  نازم  كاك  لة  لَيبوردمن  داواي  ناضار  لَيدا 
 : ووتي  عةبدولاق  كاك  دايةوة  زةنطةكةم  وةالمي  وةستاندو 
كة  بَلوكراوةتةوة  ئةوة  هةواَلي  ئةوة  ثَيية  خؤشم  مذدةيةكي 
كضةكامنان دؤزراونةتةوة، ئةو لة جؤشء خرؤشَيكي زؤردا بوو، 
ثرسياري سةرضاوةي  كة  بةالم  بةهةواَلةكة،  ببوو  دَلؤش  زؤر 
دةَلني  ووتي  خرؤشةوة  جؤشء  هةمان  بة  ئةو  كرد  هةواَلةكةم 
من  بازرطان  ووتي  هةركة  بةداخةوة  دؤزيويونيةوة،  بازرطانَيك 
يةكسةر دَل راضةني و هةواَلةكة بةهايةكي نةما لةالم ئةطةر كاك 
وريابني  دةبَي  وومت  بدةن  بؤ  طةواهيم  نازم  كاك  و  عةبدولالق 

نةوةكا حيلة بَيت و تةماحي نةوت و دؤالربَيت.
روشدي  وةك  ساختةضيةكي  دةَلَيت  كَي  وومت  ئةوكاتة  هةر   

دَلنيابووم  ثياوةية  ئةو  دةركةوت  كة  دواتريش  نية؟  سةعيد 
هةواَلة  ئةو  راسيت  بؤ  كة  ئةطةرَيك  تةنها  درؤدةكات  كة  لةوةي 
لة  دةسيت  رةنطة  خؤشي  كاتي  كة  بوو  ئةوة  هَيشتبوومةوة 
ناردنيان هةبووبَي و فيلمةكةش بة سثؤنسةري ئةو بةرهةمهاتيَب 
و وةك ضؤن لة بردنيان سودمةند بووبَي ئاوا لة هَينانةوةشياندا 

سود مةندبَيت. 
موتةحيدة  عادل  كؤمثانياي  دةركةوتووة خاوةني  كة  ئَيستاش 
روشدي سةعيد، ساختةكاري كردووةو ويستوويةتي بازرطاني 
بة ذمارةيةك طرتةي ظيدؤييةوة بكات لة ذَير ثةردةي هةواَلي ئةو 
سود  تايبةتيش  بة  ناديارة  ضارةنوسيان  ئةنفالكراوانةي  ذنة 
وةرطرتن لة دؤسَيي )18( كض و ذني ئةنفالكراوي كوردستان كة 

باس لةوة دةكرَيت لة والتي ميسرن. 
زانياريية  و  ظيديؤيي  طرتة  ئةو  بَلوكردنةوةي   ! سةيرة  زؤر 
هةالنة و بةكارهَيناني ئةو دؤسَي هةستيارة نةتةوةيي و مرؤيية 
لة بةرذةوةندي تايبةتي و بؤ قازاجني تاكةكةسي خؤي، لةاليةن 
هةرهيض  نةكرا.!!  بؤي حساب  تاوان  وةك  هةرَيةوة  حكومةتي 
طشيت  بة  قوربانيان  كةسوكاري  بةرامبةر  تاوان  وةك  نةبَيت 
ثرؤذة  لةسةر  كةضي  تايبةتي  بة  خانةوادةية   18 ئةو  مايف  و 
ئابورييةكاني تةنطي ثَيهةَلضنراو لةكوردستان راونرا؟! ثَيويستة 
بكرَيت  طةَلدا  لة  لَيكؤَلينةوةي  ئةوةي  بؤ  دادطا  بدرَيتة  روشدي 
لةسةر بَلوكردنةوةي طرتة ظيديؤكاني. ئةوةي كةدةَلني سكاالي 
ياسايي لةسةرة لةدرؤيةك زياتر نية سيناريؤيةكة وةك جاشةكان 

كة سكاالشيان لةسةرةو بةئازاديش دةسوِرَينةوة. 
دؤسيةي  لةسةر  موتةحيدة  عادل  كؤمثانياي  خاوةني  سةيرة 
18 كضة ئةنفالكراوةكان لةمةر دؤسَيي ئةنفالء بازرطاني كردن 
دواكةوتين  و  كةمتةرخي  بةهؤي  بةالم  دادطا  نادرَيتة  ثَييةوة 
روشدي  ثِرؤذةكاني  سةرجةم  دةستبةسةر  ثِرؤذةكاني 
لَيي  ثِرؤذة  بؤ  ثَيدرابوو  زةويانةي  ئةو  و  دادةطريَيت  سةعيد 
مايف  جينؤسايدو  دؤسَيي  لة  تَيطةيشتنة  ئةم  سةندراوةتةوة. 
قوربانيةكاني هةر بةتةنها نائومَيدي لَيناكةوَيتةوة، بةَلكو ثةردة 
هةَلدةماَلَي  رَيكخراوانةش  ئةو  هةموو  ثروثاطةندةي  لةسةر 
جينؤسايدكردنةوة  و  ئةنفال  دؤسَيي  مرؤظء  مايف  بةناوي  كة 
طةشتوطوزارن  و  حكومي  ثؤسيت  بةدةستهَيناني  خةريكي 

بؤدةرةوةي والت.

ذناني ئةنفال و ساختةكارييةكاني رووشدي جاف



415

ئةنفالستان -  ذمارة )11 -12(          

بروسكةى نهَينى و بةثةلة
لة : ثارَيزطاى )التأميم( / ليذنةى ثِركردنةوة

بؤ : ثارَيزطاى )التأميم( / شارةوانيةكان
دامودةزطاى طشتى نةوتى باكور

دامةزراوةى طشتى نيشتةجَي بوونى باكور
دامةزراوةى طشتى بؤثرؤذةى ئاوى سةدام

بةِرَيوةبةرايةتى شارةوانى كةركوك
بةِرَيوةبةرايةتى ِرَيطاوبانى ثارَيزطاى )التأميم(

نوسينطةى خاليد
ذمارةى دامةزراو / خ / 244

بةروار / 1٩٨7/4/23
لة  شؤفريةكانيان  لةطةَل  هاتووة  خوارةوة  لة  كة  ئةندازيارى  كةلوثةل  كردنى  دابني  بة  بِرياردرا  توندوتؤَل  ئاسايشَيكى  بارى  بؤ 
بةِرَيوةبةرايةتيةكانتانةوة بؤبةكارهَينانيان لةثرؤسةى طةشةثَيدانى ناوضةى باكورةوة ثَيويستى دابينكردنى بةشَيك لةكارى ثاَلثشتى 
جةنطى هةتا ئةوكاتةى بة زريثؤشةكانتان دةطوازرَينةوة بؤ بةِرَيوةبةرايةتى ناحيةى قةرة حةسةن وة بطاتة ناحيةكة لة كاتذمري هةشت 

لةبةيانى ِرؤذى سبةييَن بةرامبةر )1٩٨7/4/24( وة بةهيض شيوةيةك هيض هؤيةك بؤ دواكةوتن قبوَل ناكرَي ...
 تكاية لةجَيبةجَيكردنى وةاَلممان بةنةوة .. لةطةَل ِرَيزدا .

                                                                                                                                منذر نصيف جاسم
                                                                                                                             ثارَيزطارى )التأميم(

                                                                                                                        سةرؤكى ليذنةى ثِركردنةوة

ذمارةى دام و دةزطا دابني كراوةكانناوى بةِرَيوةبةرايةتى
)1( بلدؤزةر لةطةَل شؤفرَيةكةىثارَيزطاى )التأميم( شارةوانيةكان
)2( بلدؤزةر وة )1( شؤفَل )( لةطةَل شؤفرَيةكانياندام و دةزطاى طشتى نةوتى باكور

)1( بلدؤزةردامةزراوةى طشتى نيشتةجَي بوونى باكور
)2( بلدؤزةر وة )1( شؤفَل )( لةطةَل شؤفرَيةكانياندامةزراوةى طشتى بؤ ثرؤذةى ئاوى سةدام

)1( بلدؤزةر لةطةَل شؤفرَيةكةىبةِرَيوةبةرايةتى شارةوانى كةركوك
)2( بلدؤزةر لةطةَل شؤفرَيةكانيانبةِرَيوةبةرايةتى ِرَيطاوبانى ثارَيزطاى )التأميم(

هةمَلةتي كؤكردنةوةي طوندةكانء ضةند بةَلطةنامةيةكي طرنط

ئەم بەڵگەنامانە مشتێکن لە خەرواری کۆمەڵێک بەڵگەنامەی 
ترن كە ساڵنامەی ئەنفالستان بەدەستی هێناون، لەناویاندا 
ژمارەی  تەنانەت  و  شۆفڵەکان  گەاڵبانەو  شۆڤێری  ناوی 
بێگار  بە  کە  خۆگرتووە ،  لە  ئامێرەكانیشی  سەیارەو 
بردوویانن و لە ئەنفالدا بەشداری كۆكردنەوەو گواستنەوەی 
گوندەكانیان پێكردوون ، بەڵگەکان کە هەندێکیان بەئیمزای 
سەلمێنەری  واژۆكراون،  بەعس  بااڵكانی  بەرپرسە  سەوزی 

لە  عێراق  گەالنی  هەموو  داوە  هەوڵیاندان  کە چۆن  ئەوەن 
لەبەڵگەنامەکاندا  یەکێک  لە  هەروەک  بگلێنن،  تاوانەکەوە 
قادسیە  شەهیدی  وەک  شەهیدەکانیان  بریندارو  هاتووە 
ئەژمار بکرێن. بەاڵم بە پێچەوانەی نیازەکانی بەعسەوە، هیچ 
کام لەو کەسانەی بەزۆر بەناوی )مجهود الحربی(یەوە براون 
تاوانبار  نابنە  نیە  خۆیان  هی  کە  ئەرکێک  ئەنجامدانی  بۆ 
بەڵکو ئەوانیش بەشیوەیەک لە شێوەکان ستەمیان لێکراوە.
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ثارَيزطاى )التأميم(                                                كؤمارى عرياق                                               ذمارة / خ / 24٥
ليذنةى ثِركردنةوة                                                                                                                     بةروار / 1٩87/4/24

نهَينى و بة ثةلة
بؤ : ثارَيزطاى )التأميم( / شارةوانيةكان

دام و دةزطاى طشتى نةوتى باكور
دامةزراوةى طشتى نيشتةجَي بوونى باكور

دامةزراوةى ِرَيطاوبانى باكور
دامةزراوةى طشتى بؤ ثرؤذةى ئاوى سةدام

بةِرَيوةبةرايةتى شارةوانى كةركوك
 بابةت / دابني كردنى كةل و ثةل ئةندازيارى

 لةبةر بةرذةوةندى طشتى وة بؤ ثَيويستى ئاسايشَيكى توند و تؤَل .. بِرياردرا بة دابني كردنى هةموو بلدؤزةر و شؤفَلة )( سةر بة 
بةِرَيوةبةرايةتيةكانتان بؤ بةكارهَينانى لة ثرؤسةى طةشةثَيدانى ناوضةى باكور وة بة ثةلة بنريدرَيت بة هؤى زريثؤشةكانى تايبةت 
بة بةِرَيوةبةرايةتيةكان وة بدرَيت بة بةِرَيوةبةرايةتى ناحيةى قةرة حةسةن تا كاتَيكى تر .. تكامان واية بابةتةكة طرنطيةكى زؤرى 

ثَيبدرَيت وة لة جَيبةجَيكردنى ئاطادارمان بكةنةوة .... لةطةَل ِرَيزدا .

                                                                                                                                منذر نصيف جاسم
                                                                                                                                ثارَيزطارى )التأميم(

                                                                                                                            سةرؤكى ليذنةى ثِركردنةوة
بةيانيان / 24 / 4

بةناوى خواى بةخشندة و ميهرةبان
ثارَيزطاى )التأميم(                                                كؤمارى عرياق                                             ذمارة / 21 / ٥42٩

نوسينطةى ثارَيزطار                                                                                                                 بةروار / 1٩87/6/23
زؤر نهَينى

فةرمانى كارطريَِى
لةسةر بنةماى ئةوةى كة هاتووة لة بِرطةى )ب( لة نوسراوى وةزارةتى بةرطرى )بةِرَيوةبةرايةتى ثِركردنةوة و سةرذمريى كردن( ذمارة 
)ش 6 / ق 4 / 138 / 142٥( لة )21(ى مايس كة ئاطادارمان دةكاتةوة بة نوسراوى وةزارةتى بِريارى ناوخؤيي )دةستةى طةشةثَيدانى 

ناوضةى باكور( ذمارة )س / 3227( لة )1٩87/6/2(
بِريارمان دا بة دروست كردنى ليذنةيةك بةسةرؤكايةتى وة ئةندامَيتى ئةو بةِرَيزانةى كة لة خوارةوة ناويان هاتووة ئةركيان هةستانة 
بة ِرَيكخستنى ليستةكانى بةكرَي طرتنى ئةندازيارى وة ئةو كةل و ثةالنةى كة سةر بة كةرتى تايبةتة و بةشدارى كردووة لة ثرؤسةى 
طةشةثَيدانى ناوضةى باكور وة هةذماركردنى تَيضوةكانيان بة ثَيى نرخ دانانى فةرمى بِريار لةسةر دراو لةاليةن ليذنةى ِرَيكخستنى 

بازرطانى )ئامريى ناوخؤيى بؤ نرخةكان( .
                                                                                                                                منذر نصيف جاسم
                                                                                                                                    ثارَيزطارى )التأميم(
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جَيطرى ثارَيزطار / سةرؤكبةِرَيز حممد عثمان عبداهلادى1
بةِرَيوةبةرى خةزينةى بةِرَيوةبةردنى ناوخؤيي / ئةندامبةِرَيز يونس مصطفى حممد أمني2
ئةندامملزمى يةكى هاتوضؤ كردى جمول زيدان3
كارمةند لة ليذنةى ثِركردنةوة / ئةندامصبحى حممد عمر4

وَينةيةك بؤ /

وةزارةتى بِرياردانى ناوخؤيي  - دةستةى طةشةثَيدانى ناوضةى باكور - نوسراوَيكى ِروون لةبارةيةوة بفةرموون بؤ بةرضاو ِرونى 
بةِرَيزتان 

بةِرَيوةبةرايةتى ثِركدنةوة و سةرذمريى لة وةزارةتى بةرطرى - نوسراوةكان ئاماذة ثَيكراوة لة سةرةوة بفةرموون بؤ بةرضاو ِرونى 
لةطةَل ِرَيزدا

ثارَيزطاى )التأميم( - ليذنةى ثِركردنةوة بؤ زانياري وة )( ثَيويست تكاية
بةِرَيز سةرؤكى ليذنة - وةك خؤى نوسراوى وةزارةتى بةرطرى / بةِرَيوةبةرايةتى ثِركردنةوة و سةرذمريى )( لة سةرةوة بؤ ئاطاداريتان 

و كاركردن بةوةى ثَيويستة دةربارةى وة ئاطاداركردنةوةمان تكاية
بةِرَيوةبةرايةتى هاتوضؤى ثارَيزطاى )التأميم( -  تكاية ئامري و كةل و ثةل تايبةت بة كةرتى تايبةت  بؤ ليذنةى دابني كردن دابني 

بكةن كة بةشداريان كردووة لة ثرؤسةكةدا بة ثَيى ئةم منونةيةى خوارةوة و ئاطادارمان بكةنةوة

بةناوى خواى بةخشندة و ميهرةبان
                                                                                                                               وةزارةتى بةرطرى

                                                                                                                                        ديوان
                                                                                               ذمارة / ناخوَينرَيتةوة / ت ت / ناخوَينرَيتةوة / 17141

                                                                                                                                  ناخوَينرَيتةوة
بؤ / سةرؤكايةتى ديوانى سةرؤكايةتى
بابةت / بةكارهَينانى ئامري وكةل و ثةل

نوسراوى نهَينى سةرؤكايةتى ديوانى بةِرَيزتان )ص / 7 / 2883٩( لة )٥/1٩87/7(
1- رةزامةنديتان طشتَينرا بة نوسراوي سةرؤكايةتي ديوان )20813( كة لة )14 / ئايار / 1٩87(  دةرضووة بؤ وةزارةتي خؤجَييةتي  
هةموو وةزراتةكان ، ثابةندن بة نوسراوي بةِرَيوةبةرايةتي ئامارو سةرذمريي نهَيين هة تا )142٥( لة )21/ مايس / 87( )ناخوَينرَيتةوة( لة 
كةرتي طشيت و ناردني مامةَلةي شةهيدان بؤ بةِرَيوةبةرايةتي كارطريَِي ثلة بةنديةكان بؤ جَي بةجَي كردني مامةَلةكانيان، خانةنشيين

2- ثشطريي ئةو انة دةكةين كة ِراسثريدراون بة ئةرك لة هةملةتي طةشةثَيداني ناوضةي باكور لة كةرتي تايبةت ، لة ثشتيواناني 
جةنط ) جمهود احلربي( بة فةرماني هةظاَل ئةندامي ثَيشةوايةتي هةرَيم ِرازطري  نوسينطةي ِرَيكخستين باكور، بؤ طرنيت مافةكانييان 
كاتَيك  بريندار  ياخود شةهيد دةبن  لة كاتي جَي بةجَي كردني ئةركةكانيان لة قؤَلةكاني فةيلةقةوة هةتا كاتي تةواو بوني ثرؤسةكةبؤ 

زانيارى بةِرَيزتان .. لةطةَل ِرَيزدا
هاوثَيضةكان /

)ناخوَينرَيتةوة( نوسراوى بةِرَيوةبةرايةتى ثِركردنةوة و سةرذمريى
                                                                                                                                    ليوا روكن

                                                                                                                              حممود شكر شاهني
                                                                                                               و . رازطري  طشتى وةزارةتى بةرطرى
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ثارتى بةعسى عةرةبى سؤشياليستى                                                      نةتةوةى عةرةب يةكة و 
             هةرَيى عرياقى                                                                          ثةياميشى يةكة

ثَيشةوايةتى نوسينطةى ِرَيكخستنى باكور
ذمارة / ٥247 / )نوسينطةى سكرتاريةت(                                                     )نهَينى و بة ثةلة(

)1٩87 / 8 / 2( 
سَلوَيكى هاوِرَييانة

بؤ / ثارَيزطاى )التأميم(
بابةت / بةكارهَينانى ئامري و كةلوثةل

جةخت دةكةينةوة نوسراوي )نهَيين و بة ثةلة( )4660( لة )٥/1٩87/7(
تكاية وةاَلمي بة ثةلةمان بدةنةوة و ئاطادارمان بكةنةوة ..... لةطةَل ِرَيزدا

                                                                                                                                   طاهر توفيق
                                                                                                                    سكرتريى ليذنةى كاروبارى باكور

وَينةيةك بؤ / 

ثاريزطاكانى )ديالة - سلَيمانى - اربيل - دهؤك( بؤ ئاطاداريتان بؤ مةبةستى سةرةوة ... لةطةَل ِرَيزدا .

بةناوى خواى بةخشندة و ميهرةبان
         كؤمارى عرياق

           ئةجنومةنى                                                                                                              ذمارة / 134٩0/21
     ثَيشةوايةتى شؤرش                                                                                                         بةروار / )7/6(

  ليذنةى كاروبارى باكور 
نهَينى وة بةثةلة

ذمارة / 40 / 4660
بةروار / ٥/1٩87/7

بؤ / ثارَيزطارى يةكةمى )نينوى(
بابةت / بةكارهَينانى ئامري و كةل و ثةل

تكاية بؤمان ِرونبكةنةوة ئةطةر ثارةتان لةبةردةست داية و ئةتوانن خةرجى بكةن بؤ خاوةنى ئامرية )( كة بةكارهَينراون لة ثرؤسةى 
ئةو  بؤ  ثَيويستة  بِرةى كة داواكراوة،   بةو  ئاطادارمان بكةنةوة  نبوو تكاية  لةبةردةست  ئةوةتان  ئةطةر  كؤكردنةوةى طوندةكان وة 

مةبةستةى كة لة سةرةوة بامسان كرد )( .... لةطةَل ِرَيزدا

                                                                                                                                   طاهر توفيق
                                                                                                                    سكرتريى ليذنةى كاروبارى باكور

وَينةيةك بؤ /
ثارَيزطاكانى )التأميم - صلح الدين - ديال - السليمانية - اربيل - دهوك( تكاية ئاطاداربن بؤ هةمان مةبةستى سةرةوة ..... لةطةَل 

ِرَيزدا
ذمرييارى
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شوفلةكان
ليستَيك بة ناوى ئةو شؤفلنةى كةسةر بةكةرتى تايبةتن و بةشداربوون لة هةملةتى طةشةثَيدانى ناوضةى باكور

ماوةى كاركردنى لة نَيوانناوى خاوةنةكةىذمارةى شؤفلجؤرى شؤفلذمارة

)1٩٨7/5/1٠( تا )1٩٨7/6/٩(رشيد صال امحدنيةتىكاواساكى 17٠.

)1٩٨7/5/1٠( تا )1٩٨7/5/15( )1٩٨7/5/25( تا )1٩٨7/6/4(شاكر امحد حممودنيةتىكاواساكى 27٠.

)1٩٨7/5/1٠( تا )1٩٨7/5/26( )1٩٨7/6/3( تا )1٩٨7/6/٩(حسني العزونيةتىكاواساكى 37٠.

)1٩٨7/5/1٠( تا )1٩٨7/5/15(  )1٩٨7/5/1٨( تا )1٩٨7/6/16(صابر كريم فتاحنيةتىكاواساكى 47٠.

)1٩٨7/5/11( تا )1٩٨7/6/16(عبدالواحد خليل على5٩6كرت بر5.

)1٩٨7/5/11( تا )1٩٨7/5/1٩(فخرالدين عثماننيةتىئةمَلانياى ِرؤذهةاَلت6.

)1٩٨7/5/1٠( تا )1٩٨7/5/16(ناظم عارفنيةتىكاواساكى 77٠.

)1٩٨7/4/22( تا )1٩٨7/6/3(شيخ حسني امحد2٨ صلح الدينكاواساكى ٨7٠.

)1٩٨7/4/2٠( تا )1٩٨7/6/17(خورشيد محة رشيدنيةتىكرت بلر٩.

)1٩٨7/5/11( تا )1٩٨7/6/5(شاكر املقاولنيةتىكاواساكى 1٠7٠.

)1٩٨7/4/1٩( تا )1٩٨7/5/23(  )1٩٨7/5/2٩( تا )1٩٨7/6/16(فرج محيد فظيل12 صلح الدينكاواساكى 117٠.

)1٩٨7/4/23( تا )1٩٨7/5/1( )1٩٨7/5/5( تا )1٩٨7/6/1(سعيد ابوبكر1٠2 تأميمكاواساكى 127٠.

)1٩٨7/5/14( تا )1٩٨7/5/16( فاضل رفيقنيةتىئةنرت ناشفال13.

)1٩٨7/5/1( تا )1٩٨7/5/14(لطيف بهاء الدين175 تأميمئةنرت ناشفال14.

)1٩٨7/5/٩( تا )1٩٨7/5/21(حممد كريم2٩ تأميمئةنرت ناشفال15.

)1٩٨7/5/2( تا )1٩٨7/5/14(حقي امساعيل75 أربيلئةنرت ناشفال16.

)1٩٨7/4/2٠( تا )1٩٨7/6/1٠(مولود حممد٨5 تأميمكاواساكى 177٠.

)1٩٨7/4/2٠( تا )1٩٨7/5/15( )1٩٨7/5/1٨( تا )1٩٨7/6/1٨(جميد امحد حسن5٩ تأميمكاواساكى 1٨7٠.

)1٩٨7/5/13( تا )1٩٨7/5/17(طاهر سامل عزيزفحصكاواساكى 1٩7٠.

)1٩٨7/5/13( تا )1٩٨7/6/17(سعيد حممد17٩ تأميمكاواساكى 2٠7٠.

)1٩٨7/4/25( تا )1٩٨7/5/25(رحيم مرداننيةتىكاواساكى 217٠.

)1٩٨7/4/27( تا )1٩٨7/5/7(عبداهلل عزيز7٨ تأميمكاواساكى 227٠.

)1٩٨7/5/14( تا )1٩٨7/5/22(سلمان حسننيةتىكاواساكى 237٠.

)1٩٨7/5/1( تا )1٩٨7/5/15(كريم حمي الديننيةتىكاواساكى 247٠.

)1٩٨7/4/22( تا )1٩٨7/5/5(فةرمان امحد قادر٨٠ تأميمكاواساكى 257٠.

)1٩٨7/4/22( تا )1٩٨7/5/16(لطيف حممد قادر47 كشتوكاَلكاواساكى 267٠.

)1٩٨7/5/11( تا )1٩٨7/5/2٩(فخرالدين عثمانفحصكاواساكى 277٠.

)1٩٨7/4/27( تا )1٩٨7/5/٨(  )1٩٨7/5/12( تا )ناخوينرَيتةوة(جنني جميد عبداهلل1375 بغدادكاواساكى 2٨7٠.

)1٩٨7/4/22( تا )1٩٨7/5/12(لطيف حممد قادر163 تأميمكاواساكى 2٩7٠.

)1٩٨7/5/14( تا )1٩٨7/6/7(رشيد حممد خضر145 تأميمكاواساكى 3٠٨٠.
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بةَلطةنامةكان

شۆخی کاتی نەخشەسازیی.
لەکاتی دانانی ئەم بەڵگانە کە باسی شۆفڵەکان دەکات، کاک ئازاد حاجی دیزاینەر، بزەیەکی هاتێ و وتی بابچین جگەرەیەک بکێشین 
شتێکی خۆشت بۆ دەگێڕمەوە، وتی: کەمنداڵ بووین ماڵمان لە قەاڵتدزێ بوو، لەگەڵ ئامۆزایەکم لە پۆلی سێی سەرەتایی بووین، 
لەمەکتەب مامۆستاکان لە ئامۆزاکەمیان پرسی بوو باوکت ئیشی چییە؟ ئەویش وتبووی خانوی مااڵن تێک دەدات! مامۆستاکان زۆر 
سەرسام ببوون، بۆیە ناردیان بەدوای مندا وتیان مامت ئیشی چییە؟ وتم نازانم. ئینجا ناردیان بەدوای ماممدا، مامم بەهەڵەداوان هات 
بۆ مەکتەب مامۆستاکان بە سەرسورمانەوە لێیان پرسی کاکە تۆچ کارەی؟ ئەویش وتبووی من سایەق شۆفڵم، بۆچی دەفەرموون؟ 
مامۆستا وتبووی )حەمە(ی کوڕت دەڵێت باوکم ماڵی خەڵک دەروخێنێ؟! باوکیشی دەستی کردبوو بەپێکەنین وتبووی کاکە ئەوە 
رۆژێک ماڵی دراوسێکەمان بەتەمای تەعمیری خانوەکەیان بوون منیش هەر لەرای خوای نوکەشۆفڵێکم بۆ لەدیوارەکانیاندا دیوارەکانم 

بۆ روخاندن.
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ثارَيزةرى خؤبةخش ئةياد ئيسماعيل كاكةيي 
لةدايكبووي 1975 هةولري - طوندي سوفةية 

ثيشة : ثارَيزةر - سةرؤكى لقى هةولريى سةنديكاى 
ثارَيزةرانى كوردستان.

شوَينى نيشتةجَيبون - ثارَيزطاى هةولري. 
ئةدرةس : هةولري - ذورى ثارَيزةران لةدادطاى هةولري

ذمارة تةلةفؤن : 07٥0446067
كاري  بةخؤبةخش  ةوة   2004 ساَلي  لة  كاكةيي 
ئةنفالكراوان  و  شةهيدان  كةسوكاري  بؤ  ثارَيزةري 
دةكات. ثاريزةرة لة دؤسَيي ئةنفال. لة يةكةمني قؤناغي 
لَيكؤلينةوةوة هةتا رؤذي سزاداني تاوانباراني ئةنفال 

لة 24ي حوزةيرانى ساَل 2007.
لة  بارزانييةكانة  كؤمةَلكوذي  دؤسيةي  ثارَيزةري 
 2011/5/3 رَيكةوتي  لة  كة  تاوانةكان.  باآلي  دادطاي 

يةكةمني دانيشتين بؤسازدرا. 
تومةتبار  تيايدا  كة   2 نفالي  ئة  لةدؤسيةي  ثارَيزةر 
بةردةم  هَينراية  ئةملكصوصي  صادق صوباللة حممد 

برياري   2011 ساَلي  حوزةيراني  لةمانكي  دادطاو 
ناوبراو  هةرضةندة  دةرضوو،  لةبارةيةوة  بَيتاواني 
وةرطرتبوو،  الشجاعة(ي  )نوط  ئازايةتي  مةدالياي 
423ي  لةو  بوو  يةكيك  ئةمحةدو  هاشم  سولتان  لةطةَل 

تؤمةتبارانةي تاواني ئةنفال. 
ثارَيزةرة لةدؤسية ي ثشدةر

ثارَيزةرة لة دؤسية ي راطواستين قةالدزي
ثارَيزةرة لة دؤسية ي وَيرانكردني سيد صادق

تاواني  باالي  دادكاي  لة  دؤسَييانة  ئةم  هةموو  كة 
عرياقدا وةك دؤسَيي جينؤسايد دةبينرَين. 

كريكاراني  سةنديكاي  بؤ  خؤبةخش  ثارَيزةري 
كوردستان لقي هةولري

ثارَيزةري خؤبةخش بؤ يةكييت نابيناياني كوردستان 
لة ساَلي )2005(وة

ثارَيزةر لة دؤسيةي كؤمةَلكوذي طوندي صؤريا. 
طؤظاري ئةنفالستان هيواي سةركةوتين بؤ دةخوازَيت.
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عةليان يةكَيك لةوطوندانةي بةعس خاثورو وَيراني كردو 
ئةنفالكرد. لَي  بَيديفاعي  كةسي  بيست  سةدو  نزيكةي 

قةزاي  باكوري  لة  كيلؤمةتر  بيست  تةنها  عةليان  طوندي 
كفرييةوة دورة و كةوتؤتة سةر رَيطاي سةرةكي ذمارةيةك 
داودةو  هؤزةكاني  تريةو  زَيدي  ناوضةكةو  تري  طوندي 
جافء زةنطنة. بةرلةوةي ئةنفال بكرَيت، نزيكةي 25 ماَلي 
ء  بووون  يةكرت  خزمي  كةسوكارو  زؤربةي   و   تَيدابووة 

ذيانَيكي سادة ذياون.

رذَيم  بِريارَيكي  بةر     1٩87 ساَلي  بةعس  رذَيي   
كَيشايةوة،  مامؤستاكاني  ء  داخبران  خوَيندنطاكان 
بِريارو  طوَيِرايةَلي  ئةوطوندانة  ئةوةي  بيانوي  بة  ئةوةش 
شؤِرش  بِرياري  بة  دواتر  بةاَلم   . نني  بةعس  فةرمانةكاني 
ناويان  دةكرَيتء  دابني  بؤئةوطوندانة  خوَيندةوار  كاديري 
تاكاتي  ثرؤسةيةش  ئةو  شؤِرش  مامؤستاي  لَيدةندرَيت 
شااَلوي ئةنفال درَيذةي بوو. طوندي عةليانيش مامؤستاي 
شؤِرشي بؤ دادةندرَيتء ثرؤسةي خوَيندني تَيدا بةردةوام 

دةبَيت. 

ئةنفالكراوةو كةسَيكيشي  111 كةسي  عةليان     طوندي 
لة كؤمةَلكوذي دةربازبووة بةناوي )ئةمحةد عةلي ئةمحةد 

خةليل( ناسراو بةحةمة عةلي عةليان.

)عةليانى  1٩56دانيشتوى  ساَل  دايكبوى  لة  حةمةعةل 
بضوك(ى بوو ئةوكات كة ئةنفال كران مريدى دووذن وباوكى 
لةطةَل   1٩٨٨ نيسانى  ناوةِراستى  لة  بوو.  منداَل   )7  (
ئيرت جارَيكى  يةك جياكراونةوة،  لة  توثزاوة  لة  مناَلةكانى 

تر يةكرتيان نةبينيةوة

لة 1٩٩3/12/26 حةمة عةلي لةشةِري ناوةخؤ شةهيد بوو. 
ئةوةش روداوَيكي ئاسايي نةبوو بةَلكو زيانَيكي طةورةبوو 
دةربازبووي  ضونكة  كةوت  ئةنفال  دؤسَيي  كوردؤ  بةر 
بؤية  بوو،  طرنط  شايةحتاَلَيكي  و  ئةنفال  كؤمةلكوذييةكي 
كورد بؤ هةتا هةتاية شايةحتاَلَيكي طرنطي لةدةست ضوو 

كة بةضاوي خؤي بينيبوي خةَلكي كوردستان ضؤن دةبرَينة 
بيابانةكان لةوَي كؤمةَلكوذ دةكرَين. ئةو قوربانييةي شةري 
باسكردنةو  شاياني  كة  دةربازببووة  بةشَيوةيةك  نَيوخؤ 
خبرَيتةوة  كورد  بؤخوَينةري  جار  دةيان  ترو  جارَيكي 
لة  ثَيشرتيش  عةليان  عةلي  حةمة  بةرديدةي،وردةكاري 
باسي كراوة،  بة درَيذي  ئةنفالستان  )٨( ي طؤظاري  ذمارة 
ناكرَيت  هةيةو  خؤي  تايبةمتةندي  طرنطيء  باسكردني 

فةرامؤش بكرَيت. 

ئةنفال ضى بة طوندى عةليان كرد؟!  
مسكؤ سابري
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ناوى سيانى زناوى سيانى ز

عةلي حمةمةد حةسةن3٨.   ثرشنك حمةمةد ستار1.       

قانع حمةمةد حةسةن3٩.   ئيسماعيل عةلي حمةمةد2.       

سةيوان حمةمةد حةسةن4٠.   نةسرين عةلي حمةمةد3.       

جةبار حةميد وةهاب41.   هَيمن عةلي حمةمةد4.       

غريبة ئةمحةد طولََي42.   هيوا عةلي م حةمةد5.       

ستار جةبار حةميد43.   ثةروين عةلي حمةمةد6.       

كيذان جةبار حةميد44.   مةمحود عةلي حمةمةد7.       

جلل جةبار حةميد45.   حةمة سال حمةمةد٨.       

سردار جةبار حةميد46.   حةسةن عةلي حمةمةد٩.       

دارا جةبار حةميد47.   حسنَي عةلي حمةمةد1٠.   

طةالوَيذ جةبار حةميد4٨.   حمةمةد عةلي حمةمةد11.   

سارا جةبار حةميد4٩.   حةميد عةلي حمةمةد12.   

شيلن جةبار حةميد5٠.   فةهيمةئيرباهيم عةلي13.   

ئيرباهيم حةسةن حمةمةد51.   شنؤ حةسةن عةلي14.   

بةهية رةشيد قادر52.   كاوة حةسةن عةلي15.   

هَيمن ئيرباهيم حةميد53.   نةجم حمةمةد عةلي16.   

هيوا ئيرباهيم حةميد54.   شنؤ حسنَي عةلي17.   

حةميد حةسةن حمةمةد55.   عةلي رةشيد عةزيز1٨.   

حةالو عةلي حسنَي56.   ئةمحةد رةشيد عةزيز1٩.   

كاوه محيد حسن57.   مةليحة رةشيد عةزيز2٠.   

ثةرذين حةميد حةسةن5٨.   تةليعة رةشيد عةزيز21.   

رةمةزان فةتاح عةزيز5٩.   فةهيمة عةلي بةدةن22.   

بَيطةرد عةبدولل عةلي6٠.   بةهيية ئةمحةد حمةمةد23.   

ئاوات رةمةزان فةتاح61.   سةركةوت حمةمةد فةرةج24.   

بةفراو فةرةج عةلي62.   رةمحة ئيرباهيم حةمةد25.   

هيوا صاَل هلج63.   طولَباخ ئةمحةد حمةمةد26.   

كوردستان صال هةالج64.   هرَيؤ ئةمحةد حمةمةد27.   

رَيبةر صال هةالج65.   حمةمةد ئةمحةد حمةمةد2٨.   

طةرميان صال هةالج66.   يةمةن فائق قادر2٩.   

كاروان صال هةالج67.   ئةسكةندةر حممد امحد3٠.   

شاخةوان صال هةالج6٨.   شؤِرش حمةمةد ئةمحةد31.   

حةسةن حمةمةد ئةمني7٠                 ساَل خورشيد حمةمةد32.   

ئةختةر تاهري عةزيز71جربائيل خورشيد حمةمةد33.   

دلبةر حةسةن حمةمةد72مةليعة حمةمةد عةزيز34.   

حمةمةد ساَل خورشيد73ئةمحةد ساَل خورشيد35.   

عةباس حسنَي حمةمةد74.   نازدار حمةمةد حسنَي36.

حةميد حسنَي حمةمةد75.   ثةروين ساَل خورشيد37.   

ناوى سيانى زناوى سيانى ز

حمةمةد فةرةج )حةمةشؤخ(1٠٩.           نازدار صاَل خورشيد76.   

حمةمةد حسنَي حمةمةد11٠.           عومسان حةسةن حمةمةد77.   

فاتيمة حةمةغةريب زاهري111حةسةن عةلي حمةمةد7٨.   

مةمحود عةلي حمةمةد7٩.   

بةيان سةمني حةمة ئةمني٨٠.   

خةياَل حمةمةد حمةمةد عةلي٨1.   

سةالم سةمني حةمة ئةمني٨2.   

سةرطوَل عةلي حسنَي٨3.   

بَيطةرد سةالم سةمني٨4.   

ئةمني سةمني حةمة ئةمني٨5.   

شوكرية حمةمةد كةريم٨6.   

سامان ئةمني سةمني٨7.   

سؤران ئةمني سةمني٨٨.   

هرَيؤ ئةمني سةمني٨٩.   

سؤما ئةمني سةمني٩٠.   

حةمدية خورشيد حمةمةد٩1.   

نةمجةدين حمةمةد حةسةن٩2.   

عزةدين حمةمةد حةسةن٩3.   

نةصرةدين حمةمةد حةسةن٩4.   

شوكر حمةمةد حةسةن٩5.   

رةجندةر حةسةن حمةمةد٩6.   

شنؤ حةسةن حمةمةد٩7.   

ئاوات حةسةن حمةمةد٩٨.   

قادر حسنَي حمةمةد٩٩.   

جةميلة عةبدولقادر صاَل 1٠٠.           

ئاسو قادر حسنَي1٠1.           

ئاكو قادر حسنَي1٠2.           

ملكؤ قادر حسنَي1٠3.           

شاخةوان قادر حسنَي1٠4

كؤسرةت حمةمةد فةرةج1٠5

سةردار حمةمةد فةرةج1٠6

فكرية حةسةن مةمحود1٠7

شيلن حمةمةد فةرةج1٠٨
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ئێوە بن چی بۆ دەنوسن ؟
ئەم پیاوە بەرلەوەی وەفات بکات، ماڵ و منداڵی هەلپێجاوە 
بێن بۆ سلێمانی و سەردانم بکات، تۆمەس نهێنیی ئەو 
ئاسایی!  سەردانێکی  لە  بووە  گرنگتر  زۆر  سەردانەی 
تازە حاجی فاتمی هاوسەری ئەو نهێنیە دەدرکێنێ کەوا 
داناوە،  ئەنفالستان  بۆ  کۆمەکی  ئەمین  حەمە  حاجی 
بەاڵم بەداخەوە فریا نەکەوت بەدەستی خۆی بیبەخشی و 

کۆچی دوایی کرد.
مامۆستا شوخانی کچی تەلەفۆنی بۆ کردم وتی: دایکم 
هەر  دەمێکە  بکات،  دەیەوێت سەردانت  و  هەڵیپێچاوین 
پێمان دەڵێت دەترسم منیش وەک باوکتان بمرم و ئەو 

ئەو  نەگاتە  بابتان  ئامانەتەی 
کتیبەی کە باسی کورەکانی تێدا 
مەبەست  )کتێبەکە  دەنوسرێ 
کورەکانیش  ئەنفالستانەو 
مەبەستی کورە ئەنفالکراوەکانێتی( 
بەراستی نازانم چی بنوسم چەندە 

بەختەوەرم کە دۆستەکانم لەو مرۆڤانەن کە پول وسامان 
نەیبەزاندوون .. 

سالو لەگیانت حاجی حەمە ئەمینی هۆمەر قەوم.
تۆش تەمەن درێژو تەندروست بیت حاجی فاتم.

حەمەی  كاكە  شێخ  مەلەك   
هەزاركانی، خوشكی  شێخ حسێن 
هەزاركانی كەسایەتییەكی دیارو 
دانیشتووی  گەرمیانەو  ناوداری 
بووە.بەهۆی  هەزاركانی  گوندی 
پێگە و ناوبانگی، شێخ حسێنی 
سێی  قۆناغی  لە  هەزاركانی 
ئەنفالدا، لەقەاڵی قۆرەتوو، كە شوێنی كۆكردنەوەی ئەنفالكراوانی 
ئازاد  بڕیاری  حوسێنەوە  سەدام  خودی  لەالیەن  بوو،  گەرمیان 
خەڵكی  هەموو  كە  دانا  ئەوەی  مەرجی  شێخ  بەاڵم  درا،  كردنی 
نێوقەاڵی قۆرەتوو لەگەڵیدا ئازادبن دەنا ئامادەنییە تەنها خۆی و 
مناڵەکانی ئازادبن و خەڵك لەتەنگانەدا بەجێبهێڵێت. بەعسیەکان 

بە مەرجەکەی قایل نەبوون، بۆیە خۆی و هەردوو هاوسەری و لەگەڵ 
10 منداڵی ئەنفالکران. 

لەكاتی سەردانیكردنی بۆمەزاری كەسوكارەكەی لەگوندی هەزاركانی 
مەلەك خانی تاقانەم بینی باسی گۆڤاری ئەنفالستانم بۆ كرد کە 
تایبەتە بەدۆسێی ئەنفال و بەكۆمەكی كەسوكاری ئەنفالكراوان  و 
لێبکەین  داوای  بێئەوەی  ئەنفال دەردەچێت،  خەمخۆری دۆسیەی 
هاوكاری  سااڵنە  ئامادەیە  كەوا  دەربڕی  هەڵوێستی  خان  مەلەك 
ماددی و مەعنەوی ئەو گۆڤارە بكات.. ئازایانە ووتی هەموو ساڵێك 
رەمزێك  وەك  ئەمەش  دەبەخشم.  بەئەنفالستان  هەزار  چواردە  بڕی 
بۆیادی 14/ 4 كە ساڵیادی ئەنفالەو وەك ئاماژەیەك كە )14( كەس 

لەئەندامانی خێزانەكەم ئەنفالكراون .

شتَيكي جوانة كةسَيك داواي ثَيويستيةكيت لَيبكات و ثَيي ببةخشي، 
بةَلم جوانرت و ناوازةتر لةوة ئةوةية ثَيويسيت كةسَيك دابني بكةيت 

كة خؤت هةستت ثَيي كردوة و داواي لَي نةكردووي!
                                                  جربان خليل جربان

شتَيكي جوانة داواي هاوكارييةكت لَيبكرَي بؤ ضاثكردني ئةنفالستان 
بةبَي  خؤت  ئةوةية  ئازايةنةتر  و  جوانرت  بةَلم  ببةخشي،  ثَيي  تؤش 
هةستت  خؤت  كة  بكةيت  دابني  هاوكارييةك  ِرولَينان  و  ثَيطوتن 

ثَييكردوة!"
                                               خوَينةرَيكي ئةنفالستان.

سەرنوسەر

مەلەك شێخ كاكە حەمەی هەزاركانی:  
هەموو ساڵێك بڕی )14000( كۆمەك بە ئەنفالستان دەبەخشم!

جەالل هەزارکانی

 ئەگەر نەڵێن هەموو، ئەوا بە دڵنیاییەوە زۆربەی هەرە زۆریان 
و  قات  سێ  کردووە،  ئەنفالستانیان  کۆمەکی  بەرێزانەی  لەو 
پێمان  ئێمە  بەاڵم  بەئەنفالستان  بەخشیووە  زیاتریان  چوارقات 

کەم کردوونەتەوە، سوپاسی هەستیان دەکەین.

راستیەک بۆ مێژوو

/http://www.anfalistan.com
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سَيى  لةثةالمارى   1970 لةدايكبووى: 
ترى  كةسى   152 لةطةَل  طةرمياندا 
سةربةناحَيى  قةيتول  لة  طوندةكةياندا 
فةرةيدون  ضريؤكى  ئةنفالكران.  قادركةرةم 
و خانةوادةكةى زؤر تراذيدى و كاريطةرة، 
طريى  هاوسةر  زوو  فةرةيدون  ضونكة 
ذيان  بةناوى  هاوسةرةكةى  كردووة، 

بة  بووة  دوطيان  كة  بوو  رؤذ   )18( تةنها 
لة  هاوسةرى  فةرةيدونى  كة  كضةكةيانةوة 
كاتَيك  ئةنفالكراوة،  ساَليدا   )18( تةمةنى 
بةآلم  )نور(  نا  ناويان  لةدايكبوو  كضةكةش 
نةبينى  خؤى  باوكى  وةك  نور  بةداخةوة 
 2013 ساَل  ئةنفالةوة  تاوانى  بةهؤى 

دايكيشى طيانى لةدةستدا.

ئةنفالكراو: فةرةيدون مةجيد مةلسةعيد 

بؤضى

 18000 هةزار  دةبةخشم ؟

سلو كاك عومةر سةرنوسةرى طؤظارى ئةنفالستان كاتَيك بةوردي باسي طوظاري 
ئةنفالستانت بؤكردم، زؤر ثَيمخؤش بوو هاوكارَيكى طؤظارى ئةنفالستان مب، بةبرَيك 
لةسةر  زؤر  بريكردنةوةيةكي  دواي  بةآلم  طةياندني،  بةضاث  بؤ  بكةم  بةشداري  ثارة 

جؤري هاوكارييةكةم و طوجناندنى لةطةَل شتيكدا كةلةناخةوة ئاسودةم كات. 
بةناوى  خيزانةكةي  بوو،  سال   18 تةمةني  ئةنفالكرا  برام  فةرةيدونى  ئةوكاتةي 
)ذيان( دوطيان بوو بةيةكةم منداليانةوة، ئةوكاتة مانطي يةكةمى بوو كة مندالةكةي 
بؤية  ئةنفالكرابوو  باوكى  كة  بوو  رؤذ   18 تةنها  )نور(  نا  بووناومان  دايك كضَيك  لة 
بريارمدا بري 18 هةزار  ببةخشم بؤ دةرضوونى هةر ذمارةيةكى داهاتووى هةتا لة 

ذياندا مامب . 
هةم بة نوسني و هةم بةثارة هاوكارى بكةم. بةداخةوة زةمةن بواري نةدا خيزانةكةشي 
زؤر بذيت و ماَلئاوايي لةذيان كردـ فةرةيدون، ئَيستا تةنها كضيكي لةذياندا هةيةو 
لةطةَل  ئيستا  طيان،  برا  تؤش خؤش  دةسيت  ثركردوينةتةوة،  بؤ  براكةمي  جيطاي 
نوسيين ئةم وشانة بؤ جةنابت دَل ثِرة لةطريان و فرمَيسكي ضاوةكامن وةك نةرمة 
ثةثولةي  هةزار   182 بؤ  طريان  الثتؤثةكةم،  سةر  ئةتكَينة  هَيمين  بة  ثايز  باراني 
ضاَلةكاني  لةناو  ئَيستا  تا  كورد  حوكمِراني  ساَل   23 دواي  كة  والتةكةم،  بَيتاواني 

بياباندا ل ئَيسك و ثروسكيان هةَلدةوةرَيين. 
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کۆمەکبەخشانی ئەنفالستان
كؤمةكى هةلَةجبة

ئةنفالكراوانى هةلَةجبة ئةوانةى لةناو نوطرةسةملان 
دةستبةسةر بوون 

برى كؤمةكناوى سيانىز
ثةجنا هةزارسةروةت عةزيز حمةمةد  1
بيست و شةش هةزار عةىل عارف ئةمحةد2
بيست و شةش هةزارفةريد عةبدوآل3
دة هةزار سلمان اللة كةرةم مري ئةمحةد4
دة هةزار حممةد حةمة سةعيد حةسةن5
دة هةزار فةريق حةمة رةشيد ئةمحةد6
دة هةزار عومةر حمةمةد سوحبان7
دة هةزار كةمال حمةمةد عبداهلل٨

دة هةزار جةبار عةزيز حمةمةد٩

دة هةزار عومةرعةزيزحمةمةد1٠
دة هةزار عائشة عةزيز حمةمةد11
دة هةزارحامد عومةرحمةمةد12
دة هةزارعةبدلرةحيم ئةمحةد حةسةن13
دة هةزارموعتةسةم جافر عةىل14
دة هةزارئيسماعيل حةمة ِرةشيد عةبدولرحيم15
دة هةزارئامينة حوسني ئةمحةد16
دة هةزاررزطار حمةمةد قادر17
 شةش هةزار حمةمةد عةىل قادر1٨
ثَينج هةزارشاهؤئةنوةرعارف1٩
ثَينج هةزارحمةمةد عومةرحةمة سةليم2٠
ثَينج هةزارعومةرعةزيز عبداهلل21
ثَينج هةزارعدنان عبدالكريم ئةمحةد22
ثَينج هةزارحممود توفيق حمةمةد23
ثَينج هةزارئيدريس حامدسان ئةمحةد24
ثَينج هةزارنةرميان مشري مستةفا25
ثَينج هةزارناجح ئةمحةد صادق26
ثَينج هةزارئةرسة الن عةبدولرمحان حةمة صال27

ثَينج هةزارِرةفعةت رحيم حمةمةد2٨
ثَينج هةزارمةريوان ِرةشيد ئةمحةد2٩
دوو هةزار سريوان حةمة صال حةمة حةسةن3٠
دوو هةزار حةميد حمةمةد قادر31
دوو هةزار لةوالوحةمةِرةشيد ئةمحةد32
يةك هةزار يوسف قادر ئةبوبةكر33
يةك هةزار حمةمةد عومةر ئةمحةد34

هةشت 24٨ كةس هةريةكةو برى يةك هةزارى بةخشيوة  ضلو  دوسةدو 
هةزار .

پەجناو كؤى طشتى سةدو  ثَينج 
نؤ هةزار 

کۆمەکی گۆپتەپەی شەهیدان    
برى كؤمةكناوى سيانىز
سەد هەزار مفوز احمد سالح1
پەنجا هەزارفەرمان مەجید سەالم2
سی هەزار کۆمیتەی ح.ش. کوردستان . کۆیە3
بیست هەزارجەالل ئەحمەد جەمیل4
دوانزە هەزارم. هێمن عەبدوال5
دە هەزار هاوراز حاكم ريبوار6
دە هەزار زرار مەحمود7
دە هەزار هونەر ساالر٨

دە هەزار ئومێد تۆفیق حەمەد٩

دە هەزار هیوا حەمە کاوێز1٠
پێنج هەزار عوسمان حەمە ئەمین11

كؤي طشيت
267 دوسەدو شەست وحەوت هەزار

كؤمةكى هةلَةجبة
ئةنفالكراوانى هةلَةجبة ئةوانةى لةناو نوطرةسةملان  دةستبةسةر بوون 

برى كؤمةكناوى سيانىز
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کۆمەک بەخشانی کەالر – لستی یەکەم 
پشكۆ محمد رۆستم

برى كؤمةكناوى سيانىز

سةنتةرة 1 بةِرَيوبةرَيتى 
ِرؤشنبريييةكانى طةرميان

دووسةد هةزار .

مةحةمةد 2 شرَيكؤ  حاجى 
ِرؤستةم

ضواردة هةزار 

ضواردة هةزار .ثشكؤ مةحةمةد ِرؤستةم3
ضواردة هةزار .سةركؤ مةحةمةد ِرؤستةم4
ثَينج هةزار.شريين شةوكةت5
ثَينج هةزار .شةهاب ئةمحةد6
ثَينج هةزار .زةريا مةحةمةد7
ثَينج هةزار .سامان يونس٨
ثَينج هةزارساالر مةالحةسةن .٩
ثَينج هةزار .شةميا عةبدولآَل1٠
ثَينج هةزار .ِرَيكةوت ئيسماعيل11
ثَينج هةزار كؤيان مسكؤ.12
ثَينج هةزار .سةردار سلَيمان13
ثَينج هةزار .مةحةمةد ئةكرةم14
ثَينج هةزار .سامل غوآلم15
ثَينج هةزار .ئةركارن فةرةج16
ثَينج هةزار .جةالل مجعة17
ثَينج هةزار .سةرياس مةحةمةد1٨
ثَينج هةزار .كاروخ كةريم1٩
ثَينج هةزار .ناسياو مةحةمةد2٠
ثَينج هةزار .شةومن مةجيد21
ثَينج هةزار .سوعاد مةمحود22
ثَينج هةزار .سؤران تؤفيق23
ثَينج هةزار .سةردار شةوكةت24
ثَينج هةزار .جةبار عةبدولآَل25
ثةجنا هةزارهةردى عةىل جاف 26

كؤى طشتى 
سَي سةدو نةوةدو حةوت هةزار 

کۆمەکی شاری کفری و کەالر 
ئەحمەد عەلی گوندی بەکرە شەل

برى كؤمةكناوى سيانىز

)سەرپەرشتیاری 1 كوێخا  سەالح 
ئیدارەی گەرمیان(

دوسەدو پەنجا هەزار

دووسەد هەزار فارس عزیز )فارس گاڵڵی (2
)100$( سەد دوالرشاكر حاجی ئەشرف3

پەرلەمانی 4 ئەندام  محمود  ساالر 
كوردستان

))100$( سەد دوالر

بیست و پێنج هەزارئارام فقی رحیم5
سەد هەزارد / فەرهاد قادر6
پەنجا هەزارسیروان ستار اسماعیل7

میران ٨ رشید  محمد  سروە 
سەرپەرشتیاری ناحیەی سەرقەاڵ

پەنجا هەزار

پەنجا هەزارعبداللە انوەر عبداللە٩
پەنجا هەزارعلی خورشید فەرەج1٠
پەنجا هەزاردینارقدریە فتاح ئەحمەد11
بیست و پێنج هەزارخلیل كارێزی12
بیست و پێنج هەزاررحیم كریم ئەحمەد13
بیست و پێنج هەزارجێگر محمد نوری14
بیستوپێنج هەزارمحمد حمە امین )م/محمد تەپەسپی(15
20 دۆالرناسر ئەحمەد علی / مەال ناسر16
دە هەزار قادر محمود سعید ئەحمەد17
دە هەزارمحمد عبداللە1٨
پانزە هەزارمحمد محمود محمد فتاح1٩
پانزە هەزارقازی نجم الدین غنی2٠
دە هەزارانوەر اسماعیل جبار21
دە هەزارفاروق حەمكوڵ22
دە هەزارلوقمان مجید سعید عزیز قادر23
دە هەزارنشات محمد سعید24
دە هەزارد / ئاكۆ ابراهیم25
دە هەزارهەڤاڵ ئەحمەد محمود26
دە هەزارمامۆستا دڵگیر ئەحمەد محمود27
دە هەزارحسن محمد2٨
دە هەزار قادر سعدون عبدول2٩
نۆ هەزارلیال حمە عزیز3٠
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سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستان بری 800000 هەشت سەد 
هەزاردیناریان بۆ پشتیوانی دەرچوونی ساڵنامەی ئەنفالستان 
بەبێ  پێزانینە  جێگەی  دەڵێین  بەسوپاسەوە  رەوانەکرد، 
ئەوەی نەبەزارەکی و نەبەنوسراو هیچ داوایەکیان ئاراستە 
سەرەوەی  بری  کوردستان  پەرلەمانی  سەرۆکایەتی  بکەین 

ناردووە.  

برى كؤمةكناوى سيانىز
پێنج هەزاررێبوار ابوبكر خورشید31        

پێنج هەزارسەیوان عباس عبدالقادر32
پێنج هەزارمامۆستا/ سەردار جبار فرج33
پێنج هەزاررۆستم عبدالكریم علی34
پێنج هەزارعزیز فقی رحیم35
پێنج هەزارامین حسن كریم36
پێنج هەزارئاكۆ رسوڵ محمد شریف37

کۆی گشتی 

یەک ملیۆن و سەدو نۆ هەزار دینار
دوو سەدو بیست دۆالر

کۆمەکی سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستان

کۆمەکی تاقانەکانی ئەنفال

برى كؤمةكناوى سيانىز
بيست ء ثَينج هةزار جةزا حمةمةد رةشيد 1
بيست ء ثَينج هةزارعةىل مةجيد حةمة جان 2
بيست ء ثَينج هةزار كاوة حمةمةد حةمة سالَةح 3
بيست ء ثَينج هةزارحمةمةد عةىل عةبدولقادر4
بيست ء ثَينج هةزار كاوة رةشيد حةمة سالَةح5
بيست ء ثَينج هةزاربةكر مةعروف رؤستةم حمةمةد6
بيست ء ثَينج هةزار سةباح نةمجةدين حمةمةد 7
بيست ء ثَينج هةزارسالَةح رؤستةم ناميق ٨
بيست ء ثَينج هةزاروةهاب ئةمحةد٩
ثانزة هةزارحةسةن عةىل فةرةج 1٠
 دة هةزار دينار بةختيار مةمحود كةريم11
دة هةزار دينارثةروين سابري شوكر12
دة هةزار ديناركامةران فاتيح حةميد13
دة هةزار ديناررؤستةم عةبدولكةريم عةىل14
دة هةزار دينارفةرهاد رةشيد ئةمني15
دة هةزار دينارسريوان نةجيب حمةمةد16
دة هةزار ديناررةمسية ئةمحةد كاكى 17

کۆی گشتی

سَي سةدو دة هةزار

كؤمةكى بنةمالَة شةهيد قادر شؤِرش  

برى كؤمةكناوى سيانىز
 1٠٠ كرؤن ئارام قادر شؤِرش           1
 1٠٠  كرؤننةبةز قادر شؤِرش           2
  1٠٠ كرؤنثةخشان قادر شؤِرش      3
 1٠٠ كرؤنذيان قادر شؤِرش           4
 1٠٠ كرؤندرةخشان قادر شؤِرش     5
1٠٠  كرؤنسوَلية حمةمةد خدر       6
1٠٠  كرؤنضيا شاهؤ                    7
1٠٠ كرؤنهةرمان شاهؤ                ٨
 1٠٠ كرؤنشاد شاهؤ                    ٩
1٠٠  كرؤن شاهؤ هةمةدةمني           1٠
1٠٠  كرؤن رةوشةن قادر شؤِرش      11
 1٠٠ كرؤن  شاخةوان قادر شؤِرش   12

کۆی گشتی

هةزارو دوو سةد كرؤني سويدي

ئەفسوس لەم دوو ژمارەیەدا شوێن دەستتان ونە

 رۆحتان شاد
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    ليستى كؤمةكى  كةالر... 
 حمةمةد سابري - جةالل هةزاركانى 

برى كؤمةكناوى سيانىز

دكتۆر فەرهاد قادر.ئەندامی 1
پەرلەمانی عێراق

پەنجا  سەدو  دوو 
هەزار

پەنجا هەزارجەالل محەمەد عەزیز2
پەنجا هەزارسەردار فەقی محەمەد3
پەنجا هەزار عوسمان نەجاڕ4
سی هەزار ك.ك. دەروناسان . گەرمیان 5
بیست  وپێنج هەزاردلێر عەگید 6

پێنج كەژان جەالل 7 بیست  و 
هەزار

پێنج جواد وادی سەعید ٨ بیست  و 
دینار 

هەزار عەقید حەمەڕەشید توکنی٩ بیستوپێنج 
دینار

هەزار پاریزەر کاوە لەتیف1٠ بیستوپێنج 
دینار

ڕزگار محمود )رزگاری شەهید حەمە 11
نەگرەیی (

بیست هەزار دینار

بیست هەزارستارعەزیز جەبراوە12
دە هەزارفریاد حسێن13
دە هەزارنامیق عەلی باباخان14
دە هەزاركەریم حسێن15
چواردە هەزارمەلەك شێخ كاكە حەمە هەزاركانی16
چواردە هەزارمحمەد عەلی مراد17

هەزار سۆران مەجید1٨ چواردە 
دینار

هەزار سەالح گەرمیانی لە کفری1٩ چواردە 
دینار

چواردە هەزارعوسمان حاجی برایم شاتری2٠
چواردە هەزار جەالل محەمەد ئەمین 21
چواردە هەزارتەحسین حاجی ئەحمەد22
چواردە هەزارمەالرەحیمی سەرقەاڵ23
چواردە هەزارنەوزاد حەداد24
چواردە هەزاركامەران فایەق25
چواردە هەزاروەستا ئازاد تەنەكچی26
چواردە هەزارمەریوان مامە سالە27
چواردە هەزارمحەمەد حەسەن2٨

چواردە هەزارساڵح هەلالج2٩
چواردە هەزارسمكۆ سابیر3٠
چواردە هەزارم.جەالل مەلەك31
پانزە هەزارمحەمەد ساڵح عەزیز 32
پانزە هەزارسەربەست رەحیم عەلی 33
چواردە هەزارئاسۆ وەهاب34
چواردە هەزارمحەمەد سابیر گومەر35
چواردە هەزارئازاد عوسمان36
چواردە هەزار-Rega tv گەرمیان37
دەهەزارم. جمال سەعید 3٨
دە هەزار دینارئەنوەر حمەالو3٩
دە هەزار دیناردارا ئەحمەد سەمین4٠
دەهەزارد.جەالل سەعدوڵال41
دەهەزارم. جەبار محەمەد عەلی 42
شەش هەزاردلێر کەریم 43
پێنج هەزارمحەمەد عومەر ئەحمەد44
پێنج هەزار دینارسیامەند سەالم عارف 45
پێنج هەزار دینارشیالن ئەنوەر حمەالو46
پێنج هەزار دینارسیامەند سەالم مارف47
پێنج هەزار دینارئاسۆ نامیق حسێن4٨
پێنج هەزار دینارگەرمیان فازل ئیبراهیم4٩
پێنج هەزار دینارسەنگەر سەالح جەالل5٠
پێنج هەزار دینارهەژار مەجید نجم51
پێنج هەزار دینارعەلی عادل محەمەد52
پێنج هەزار دینارسامان عەزیز عەبدولاڵ53
پێنج هەزار دینارمحەمەد عەلی موراد54
پێنج هەزار دینارعەلی عادل محەمەد55
پێنج هەزار دینارهەژار نوری دەرەواری56
پێنج هەزار دیناررەسول بارام 57
پێنج هەزار دینارسەباح عەلی سلێمان 5٨
پێنج هەزار دینارشێركۆ خەیات 5٩
پێنج هەزار دینارسوارە ئاغا عەلی 6٠

برى كؤمةكناوى سيانىز
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پێنج هەزار دینارفەتحواڵلە شەمسولال61
پێنج هەزار دیناركۆڕەنگ جاسم شەریف62
پێنج هەزار دینارتەڵعەت سەعدواڵلە63
پێنج هەزار دینارجیهاد دەلۆیی64
پێنج هەزار دیناردەشتی ئەنوەر ستار65
پێنج هەزار دینارمحەمەد رەحیم كەریم66
پێنج هەزار دینارفازل رەحیم حەمەد 67
پێنج هەزار دینارشیركۆ فەقێ 6٨
پێنج هەزار دینارئیسماعیل حسێن فەرحان6٩
پێنج هەزار دینارفازل رەحیم حەمەد 7٠
پێنج هەزاربرایم محەمەد هەواس71
پێنج هەزارئاسكە ئەحمەد72
پێنج هەزارحەنان محەمەد جومعە73
پێنج هەزاریاد محەمەد سابیر 74
پێنج هەزارسیروان سابیر گومەر 75
پێنج هەزارئەحمەدسابیر گومەر 76
پێنج هەزارئەحمەدساڵح رسول 77
پێنج هەزارشۆخان عەبدولال 7٨
پێنج هەزارگەردە ئەحمەد ساڵح 7٩
پێنج هەزارئەحمەد شاكەرەم چراغ٨٠
پێنج هەزارجەالل عومەرساڵح ٨1
پێنج هەزارمحەمەد كەریم شارەزووری ٨2
پێنج هەزارئەنوەر فەتاح محەمەد مێوەكە٨3
پێنج هەزاررەیحان محەمەد ساڵح ٨4
پێنج هەزاربەدیعە شێخ شەهاب٨5
پێنج هەزارحسێن محەمەد ئەحمەد٨6
پێنج هەزارعەلی محەمەد محەمەد ئەمین ٨7
پێنج هەزارئیبراهیم محەمەد عەبدولقادر٨٨
پێنج هەزارعومەرئەحمەد سلێمان ٨٩
پێنج هەزارحاجی سیروان ئەحمەد ٩٠
پێنج هەزاررۆبیتان ئەحمەد ٩1
پێنج هەزارسەرحەد محەمەدرەشید٩2
پێنج هەزارتالیب ئەسكەندەر ٩3
پێنج هەزارئەركان سابیرشكور٩4

سێ  هەزارریاز رەزا محەمەد٩5
سێ  هەزارسەعید حەسەن ٩6

كؤى طشتى 

یەک ملیون و دوسەدوپەنجاو حەوت هەزار

برى كؤمةكناوى سيانىزبرى كؤمةكناوى سيانىز

کۆمەک بەخشانی دوزخورماتوو /على حممد وىل

برى كؤمةكناوى سيانىز
ثَينج هةزار م. على حممد وىل1.
بيست و ثَينج هةزار طارق حممد خليل2.
دوو هةزار سطوان محيد ابراهيم3.
دوو هةزار سدرة سطوان محيد4.
دوو هةزار الرة سطوان محيد5.
سَي هةزار بشرى على حممد6.
دوو هةزار محيد ابراهيم لفتة7.
دوو هةزار برهان محيد ابراهيم٨.
سَي هةزار حممود طارق حممد٩.
دوو هةزار سرهنط حممود طارق1٠.
دوو هةزار سرود حممود طارق11.
سَي هةزار إسراء على حممد12.
سَي هةزار عسام على حممد13.
سَي هةزار سلوان على حممد14.
ثَينج هةزار حسني على حممد15.
ثَينج هةزار خبتيار على حممد16.
دوو هةزار حممد خبتيار على17.
سَي هةزار شادان عبداهلل على1٨.
ثَينج هةزار مال كريم حاجى حممد وىل1٩.
ثَينج هةزار عاشق كامل امحد2٠.
ثَينج هةزار أمين عاشق كامل21.
دوو هةزار عبدالكريم حممد على22.
سَي هةزار جالل حممد حسني23.
دوو هةزار هيمن عادل حممد24.
سَي هةزار زانا امحد على25.
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سَي هةزار حممد حسن حسني26.

سَي هةزار كامران شامل مسني27.

دوو هةزار يسرى عاصى وهاب2٨.

دوو هةزار كوثر عباس حممد على2٩.

سَي هةزار عبدالصمد غفور امحد3٠.

دوو هةزار سامان حممد امحد31.

دوو هةزار حممد شهاب حممد32.

دوو هةزار حسني انور زين العابدين33.

سَي هةزار مجعة فرج غيدان34.

دوو هةزار عمر امحد رحيم35.

ضوار هةزار كريم حممد حسني36.

ضوار هةزار رحيم حممد حسني37.

سَي هةزار على عزيز حمسن3٨.

ثَينج هةزار ناجحة امحد عباس3٩.
سَي هةزار شكور جميد ابراهيم4٠.
دوو هةزار ذيان شكور جميد41.
دوو هةزار شاكر عدنان صاحل42.
سَي هةزار حممد صاحل قادر43.
سَي هةزار صابر خضر امحد44.
دوو هةزار كامل محيد حممود45.
دوو هةزار ثروين حممد شكور46.
دوو هةزار عاصى على امحد47.
ثَينج هةزار نورى ابراهيم سعيد4٨.
ثَينج هةزار ساالر على حممد4٩.
سَي هةزار حسني طه طؤمةيى5٠.
دوو هةزار طالب عاصى عبدل51.
ثَينج هةزار مجعة خورشيد رشيد52.
ثَينج هةزار مجعة حسني على53.
دوو هةزار كاروان احسان عزيز54.
سَي هةزار رشيد فؤاد حسني55.
سَي هةزار جميد حممد امين56.
سَي هةزار عماد خورشيد حسني57.
دوو هةزار نهاد خورشيد حسني5٨.

سَي هةزار فايق ابراهيم مسني5٩.

سَي هةزار حسيلة امحد محيد6٠.

دوو هةزار سرخيل فايق ابراهيم61.

سَي هةزار حممد ستار صاحل املشرف62.

ضوار هةزار سالم حممد صاحل عزيز63.

دوو هةزار دلري رحيم عبدالقادر64.

دوو هةزار حممد شاكر65.

سَي هةزار وحيدة ابراهيم على66.

سَي هةزار كاوة عادل حسن67.

دوو هةزار على امساعيل امحد6٨.

دوو هةزار ابتسام خليل رخوان6٩.
كؤى طشتى

دوو سةدو بيستء ثَينج هةزار

برى كؤمةكناوى سيانىزبرى كؤمةكناوى سيانىز

كۆمەككارانی رانیە و حاجیاوا - جەبار عەزیز

برى كؤمةكناوى سيانىز
دوو سەدوو پەنجا هەزارد. جەعفەر عەلی 1.
بیست  و پێنج هەزارم.عەبدولڕەحمان قەرەتەپەیی 2.
دە هەزارجەبار عەزیز3.
دە هەزارخالید مستەفا  4.
پێنج هەزار كاوە عەبدوڵاڵ    5.
پێنج هەزارمحەمەد حسێن6.
پێنج هەزارهەردی عەلی7.
پێنج هەزارئیبراهیم رەسوڵ ٨.
پێنج هەزارهندرێن شێخ راغب٩.

كؤى طشتى
سێ سەدو بیست هەزار دینار

ضؤن كؤمةكى ئةنفالستان دةكةيت؟

تكاية هةركةسَيك كةثَيشرت لةريزةكانى بةعسدا بوبَى  كؤمةكء نوسينيان لةم 
سالَنامةية رةتدةكرَيتةوة. 

ئةطةر بريارتدا كؤمةك بكةيت داوا مةكة ناوت نةنوسرَيتء بريلةوة مةكةرةوة 
زؤر ببةخشيت،  دةرضوونى ئةنفالستان بةكؤمةكى دةستةجةمعى )ئاماجندارة( 
بؤ ئةوةى زؤرترين هاوآلتى بةشدار بكات لة نوسينةوةى مَيذووى خؤيداء متمانة 

بطرَييتةوة .     
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کۆمەک بەخشانی دوزخورماتوو / کامەران محمد جوهر

برى كؤمةكناوى سيانىز
ثةجنا هةزارمةال حسن طةرميانى1
بيست و شةشكامةران شةهيدان2
بيست وثَينجكريم حسني3
بيست هةزارهاورَى حممود عةبدوخلالق4
دوانزة هةزاررزطار برايم تااَلوي5
دە هەزارحسني عاصي6
دە هەزارحةسةن بارام7
دە هەزارخالد قادر٨
دە هەزارعةباس عةزيز عةىل٩
پێنج هەزارقابيل حممد حسنَي1٠
پێنج هەزارسريوان حةبيب11
پێنج هەزارقانع خدر12
پێنج هەزاربةشارات ئةمني هةمزة13
پێنج هەزارعلى حسني يونس14
پێنج هەزارحسنَي حممد عةبدوآل15
پێنج هەزاركامةران فاتح16
پێنج هەزارمامؤستا ئةركان رةمةزان17
پێنج هەزارعلى عبداللة نصيف1٨
پێنج هەزارهيمن عواد1٩
پێنج هەزارهشام عبدالكريم2٠
پێنج هەزارصبار ستاركريم21
پێنج هەزارحممد ئةمحد22
پێنج هەزارعلي سيد ولي23
پێنج هەزارهةلَؤ حممد يونس24
پێنج هەزارمامؤستا فواد25

دوو سەدو پەنجاو سێ كؤى طشتى
هەزار

كؤمةكى سليمانى 

برى كؤمةكناوى سيانىز
سەدوپەنجا  دۆالرحەمید هەنجیرە1.
سەدو هەشتاو دوو هەزارفەرەیدون چاوشین2.
سەدوپەنجا هەزار دیناركاوان فەرەج3.
سەدوپەنجا هەزار دینارئاكۆ وەهبی4.
پەنجا دۆالرحاجی حەمەئەمین حەمەسەعید 5.
پەنجا دۆالرحاجی فاتمە عومەر عزەت6.
پەنجا هەزار دینارسەید ئەحمەد حەمەالو ماوەتی7.
بیست و حەوت هەزارعومەر محەمەد٨.
بیست و حەوت هەزاردێرین تارق٩.
بیست و شەش هەزاروەستا عەتای چێشتخانەی خاوێ1٠.
بیستوپێنج هەزار دینارسوعاد ئاورەحمان 11.
بیستوپێنج هەزار دینارفەالح مورادخان 12.
بیستوپێنج هەزار دینارئاودێر زۆراب محەمەد13.
چواردە هەزار دیناربەختیار شێخ عوسمان14.
چواردە هەزار دینارژیلوان ئەحمەد سەید حمەالو15.
چواردە هەزار دینارلۆڤان عومەر محەمەد16.
چواردە هەزار دینارالس عومەرمحەمەد17.
چواردە هەزار دینارلەرێ عومەر محەمەد1٨.
چواردە هەزار دینارئیبراهیم عەبدواڵ الزیانی1٩.
چواردە هەزار دینارشام توفیق محمد2٠.
چواردە هەزار دینارپەروین عەزیز سەعید21.
دوانزە هەزار دینارعوسمان ساڵح22.
دوانزە هەزار دینارئەلەند عوسمان23.
دوانزە هەزار دیناررەوەند عوسمان24.
دوانزە هەزار دینارهاشم محەمەد رەشید25.
دوانزە هەزار دینارحیكمەت مەعروف قادر26.
دوانزە هەزار دیناركانی محەمەد عەلی27.
دە هەزار دینارسەلوا حەمەمحمود2٨.
دە هەزار دینارحاجی جەزا ساڵەیی2٩.
دە هەزار دینارعومەر محەمەد عەلی3٠.
دە هەزار دینارخیاڵن مستەفا محەمەد31.
شەش هەزارحەفسە حەمە ئەمین32.
پێنج هەزار دینارگۆران عەلی كەریم33.
پێنج هەزار دینارفەرهاد محەمەد34.
یەک هەزار دینارئاالن ئەحمەد رەسوڵ35.

کۆی گشتی

928000 نۆسەدو بیستو هەشت هەزار دینار و $250

بری تێچووی چاپی ئەم دوو ژمارەیە 6600000 شەش ملیون و 
شەش سەد هەزار دینار.
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لیستی كۆمەك كارانی شاری هەولێر  - رزگار ئەحمەد

برى كؤمةكناوى سيانىز
100 دۆالر عەدالەت عومەر  سالح1.
پەنجا هەزارسەعد خالید2.
پەنجا هەزار بەڵێن عەبدولاڵ3.
پەنجا هەزار ئەرسەالن رەحمان 4.
بیست و پێنج هەزار گۆران جەالل ئیبراهیم 5.
بیست و پێنج هەزاردڵزارعەبدولال 6.
بیست هەزاردینار بێكەس قادر7.
بیست هەزارحەسەن مستەفا٨.
پانزە هەزار نیشتیمان كەمال ٩.
پانزە هەزار حەمید عەسكەری 1٠.
دەهەزارهەڤاڵ عەبدولال11.
دە هەزارعەلی محەمەد عەلی 12.
دە هەزارواحید ئەحمەد قاسم 13.
دە هەزار سەیفەدین نەجمەدین 14.
دە هەزار هۆشمەند نەجمەدین 15.
دە هەزار فەرهاد قادر مام شێخ 16.
دە هەزاریاسین محەمەد مەولود17.
دە هەزار مەریوان سابیر شەریف 1٨.
دەهەزار رزگارئەحمەد ئیبراهیم 1٩.
دە هەزار كەمال حوسێن عەلی 2٠.
دە هەزار جەمال حوسێن 21.
دە هەزار نایف رەحمان 22.
دە هەزار ئامانج عەلی 23.
دە هەزار عەلی عەبدولاڵ24.
دە هەزار كرمانج عەوێنەیی 25.
دە هەزار شاخەوان عەبدولاڵ26.
دە هەزار زەیتۆ ئیسماعیل 27.
دە هەزار جێگر عومەر 2٨.
دە هەزار هەوراز سابیر 2٩.
پێنج هەزار ئیبراهیم محەمەد عەلی پاشا3٠.
پێنج هەزارنافع محەمەد سەعدون 31.
پێنج هەزار سەرباز عەبدولال حەمەدەمین 32.

کۆی گشتی

475000 چوار سەدو حەفتاو پێنج هەزار دینار 

سەد دۆالر 100 $

کۆمەک بەخشەکانی ئەوروپا 

برى كؤمةكناوى سيانىز
50 $ ساالر حەمە ڕەش 1.
50 دۆالرشێرزاد جافەر حوسێن 2.
50 دۆالرکەژال مستەفا دایکی ئارین وئەوین 3.
50 دۆالرئارین شێرزاد جافەر حوسێن 4.
50 دۆالرئەوین شێرزاد جافەر حوسێن 5.
25 یۆرۆ عەبدواڵ سەید گوڵ  -ئەڵمان 6.
25 یۆرۆسەیران – ئەڵمان 7.
27000 هەزارهاوبیر خالد موسی٨.
27000 هەزار بەتول محمد حسن٩.
25000 هەزار شەیدا هاوبیر خالد 1٠.
25000 هەزارشەنگە هاوبیر خالد11
27000 هەزارئەمیر قادر 12.
27000 هەزار پەروین محەمەد قادر13.
25000 هەزارهەنگاو ئەمیر قادر14.
25000 هەزار سۆلین ئەمیر قادر 15.
25000 هەزارتاهیر رەحیم 16.
25000 هەزار نەسرین بابان17.
10000 دەهەزار دینارنوسەر ئاسۆ بیارەیی1٨.
10000 دەهەزار دینارنەرمین ئەمین )دایکی اللۆ(1٩.
10000 دەهەزار دیناراللۆ ئاسۆ بیارەیی2٠.

کۆی گشتی

288000 دوو سەدو هەشتاو و هەشت هەزار دینار 

دوو سەدو پەنجا دۆالر 250 $

پەنجا یۆرۆ

جوان و  هەستی  بەخشیندا  كۆمەك  لەجۆری  دەیبینین  خشتەكاندا  لە  وەك 
 )182000( و   )14000( و   )12000( بری  لەناویاندا  هەیە،  بەرپرسیارانە 
ئەمسالیش بری 27 هەزار دینار دەبینرێن!! ئەمەش مایەی تێرامانە، بۆچی؟ 
چونكە ئەوانەی بری 12 هەزار دیناریان بەخشیوە، لە داهاتی خۆیان مانگی 

تەنها یەك هەزار دیناریان بۆ ئەم ساڵنامەیە داناوە.  
 هەندێكیان وەك رەمزێك مامەڵەیان لەتەكدا كردووەو بری 14 هەزار دیناریان 
بەخشیوە، كە گوزارشت لە رۆژی ئەنفال دەكات، ئەمسالیش زۆربەیان بری 27 
هەزار دیناریان بەخشیوە كە گوزارشت لەیادی بیست و حەوت ساڵەی تاوانی 

ئەنفال دەكەن. بڕی 182000 ئاماژەیە بۆ ژمارەی ئەنفالکراوان.
وەزارەتی  نە  بەخشەكاندا  كۆمەك  لەناو  پرسیارە  جێگەی  ئەوەی  بەاڵم   
تایبەت   رێكخراوەكانی  لە  كام  هیچ  نە  رۆشنبیری و  وەزارەتی  نە  شەهیدان و 

بەئەنفال و جینۆسایدی تێدا نییە؟!

هەڵوەستەیەك لەسەر كۆمەك بەخشەكانی ئەنفالستان!
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من طؤظاري ئةنفالستامن 
نوسيين : عومةر حمةمةد سوحبان

هة طبةي خةمي كوردستامن 
ئازارو ذاني طةلَيكة

وا لة دوو توَيي ثةِره كامن
منم فةرهةنطؤكي ئازار

ضةند ضريؤكي ناو زيندامن
ياهةمبانة بؤرينةكة ي
مام هةذاري مؤكريامن
منم بينيم تاراي سثي

لة ذَير ثؤستاَل رةش ببوو
منم نوسيم ضارةنوسَي

كةناديارةو بةش بةش ببوو
من ئةوهاوارةم بَي وةَلم
لةضوارديواردا كث كرا

من ئةودةست و ثةجنةي بووكةم
بةخةنةوةلةخاك كرا

من ئةوجامانة ثوتوركةم
ئَيستاش وام لةنوطرةسةملان
يان شيالنةي ئةوكيذؤَلةم
لةمل وخوَي بوو ئاوَيزان
منم طؤظاري ئةنفالستان

باس و نوسينم ئَيشةو خةمةو ذان
هةمبانةم مَيذووي ئازارة
دةنطي دياري ناديارة

دووتوَيي ثةِرةم لَيوان لَيوه
)حةجاج(ة، )شةخمي(يةخَيوه
من ئةو ئاهةم كةبؤي مردم

طةرووي ثاراوي وشك كردم
من زستاني بةهارَيكم

تابلؤو هَيماي نيطارَيكم
منم هةَلطري ناسنامةي
بَيسةروشوَين هةزارامن

خاوةني ضةندين بةسةرهات
تراذيدياي ناو زيندامن
من وَلتي ئةنفالستامن

مَيذووي خه َلكي كوردستامن
طؤظاري هزروو ويذدامن
طؤظاري هزروو ويذدامن

لة  يةكَيكة  هةَلةجبةيي  حمةمةد  عومةر  مامؤستا 
مانط  ضوار  ماوةي  هةَلةجبةو  ئةنفاللكراوةكاني 
لةضاوةِرواني مةرط ولة ذَير ترس وضةثؤكي حةجاج 
بوون  بةعس  ئةفسةري  دوو  ئةوانة  بووة،  شةخمي  و 
لةقةَلي نوطرةسةملان كاتَيك زانيوَييت من )سةرنوسةري 
ئةم  نيية  باش  تةندروستيم  باري  ئةنفالستان(  طؤظاري 

هؤنراوةيةي بؤنوسيوم زؤر سوثاسي هةسيت دةكةم .

تةمةننا دةكةم لةثةروةردطار
خامةي ِرةنطينت بكةوَيتةوةكار
بةلةشي ضالك بةتةندروسيت

هةردةم مبَينيت بؤ وةتةن دؤسيت 
هةركات ئةبينم نوسراوةكانت
ياخود طؤظاري ئةنفالستانت
ئةكةوَيتة ِروو تاواني ناديار

ساَلولةخؤت ولةخامةو طؤظار

دةربازبووةيةكي ئةنفالي هةَلةجبة ئةم هؤنراوةيةي ثَيشكةشي طؤظاري ئةنفالستان 

كردووة.
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سةرنوسةر 

دةمزانى ئؤثَلة ثري ماندوء ثةرَيشانةو بة بةنزينى خراثء 
طرانبةهاوة دةخوازَيت بيسةملَينَيت كة هَيشتا بة سودترة 
بَيخةمء  و  بَيباك  ثياوى  طرانبةهايانةى  ئؤتؤمبيلة  لةو 
يادانةو  ئةم  نَيو  دةطوازَيتةوة  هؤتيلةكان  ناو  خةمساردى 
رَيطاى  تؤزوخؤَل  تَيدةثةرنء  تةنيشتيدا  بة  تيذرةوى  بة 
ناو  كةالوةكاني   نَيو  لة  ئةوانةى  زؤريشن  دةكةن.  بةسةردا 
ئؤردوطاكانةوة هاتوون كة زياتر لة 25 ساَلة تيايدا دةذينء 
دةسووتني..  ئةنفالكراوةكانياندا  لةضاوةِروانى  رؤذانة 
لة  ئاوِر  خؤيان  ئازارى  تاوى  لة  لةوانيش  كام  هيض  وةلَي 
ثَيى  دةستء  لة  كةسَيك  هيض  نادةنةوة..  نشينانى  سةر 
مريةكاني   بازرطانء  و  ئةفسةر  خوَينخؤرةكان و  خوداوةندة 
خةندةو  خوَين و  خةيالَ  و  خةون و  راوكةراني   جةنط، 
خؤزطةكاني  خةَلكاني  ناوئؤردوطا زؤرةملَيكانء طةِرةكةكاني  
ئةم  سةرنشينى  كة  ناكرن  ثولَيك  بة  ضريؤكانة  ئةو  دؤزةخ 
ئةنفالكراو  بةناوضةى  ناوضة  بةطوندو  طوند  ثرية  ئؤثَلة 
دواتر  تؤماردةكرَين و  هاكةزايى  ريكؤردةرى  بة  دةطةِرَىء 
دةخرَينة سةركاغةزو دةنوسرَينةوة، تةنانةت لةو وَينانةش 
خةمء  طرياونء  هةرزانبايى  كامريايةكى  بة  كة  هةَلناٍروانن 
بيستةميان  سةدةى  ئةنفالكراوى  ميللةتَيكى  تراذيدياى 

بةروخسارةوة ماوةتةوة.. 

هةر هةموويان كةِرو كوندو دَل مردوو.. هريَِو كةيل و بَيئاطا 
بارةى  لة  قسة  نةدةزانن  نةبَى  مؤتيلةكان  هؤتيلء  ناو  لة 
تراذيديايةك  ض  ئةنفالدا  لةناو  نةدةشزانن  بكةن  ئةنفالةوة 
بةجَيهَيشتووين؟!  بؤ  تراذيديايةكى  ضى  ئَيستا  طوزةراوةو 
كةضى لة يادةكانيشدا بة قاتء سةيارةى كةشخةوة دَينء 
دةكةنء  تيظيةكان  كامرياى  مايكء  سةر  ضونة  هةَلثةي  
مةينةتبارانةو  مرؤظة  ئةم  خةمى  خةونء  بةسةر  خؤيان 
ناو ملى  بةجَيماوى  كةللةسةري   ثرووسك و  ئَيسك و  بةسةر 
و  جةرط  نائومَيد و  ناضار و  ئَيمةى  بادةدةن..  بيابانةكةوة 
كوَيستانيش..  طةرميانء  ئةنفالكراوةكانى  دَلسووتاوى 
بةسةر ضةندين ثلني  ِرةش و نهَيين  ئةو مرؤظة بَيباكانةوة 
ضاالكواناندا  بةرثرسيارَيتى  نا  و  خؤثةرستى  بةسةر 

خةَلكة  ئةو  خةونى  لةخةمء  بازبدةينء  دةمانةوَى 
حيكايةتة  نوسينةوةى  خةريكى  دَلطةرمانة  نزيكبينةوةو 
تراذيديةكانيانني بة زةمحةت دةتوانني لة دةروازةى هةميشة 
دةزانن  ئةوانيش  ضونكة  ذورةوة،  بضينة  كراوةيانةوة 
حةواندويياننةوة  خزمةتيانكردوونء  دوَينَى  ئةوانةى 
فرؤشتين   بؤ  كؤمثانياى  نوسينطةو  هةريةكةو  ئةمرؤ 
رووبار و مريط و شاخ و خوَين و نامووسي  خاك و خؤزطةكاني  
كةندووي   سةردةم.  فريعةونى  بووةتة  كردووةتةوةو  خةَلك  
بةتاَلي  بَيوةذن و خةياَلي  زؤر شةرمين  قةيرة كضاني  جَيماو و 
طرِ و  حةسرةت و  بة  ئافاتةكان..  ئةنفال و  دواي   لة  ئافةرؤز 
هاواري  خنكاوتر لة هةناسةي خنكاوةكاني  بيابان و بةزؤرو 
ملي   خؤلَ و  ذَير  طؤِرنراوي   لة  بةكؤمةَل  كوذراو  كؤمةَل  بة 
بيابانةكان لة رومادى و لةحةزةر لة سةرسنورى سعوديةو 

كوَيت لة "عةرعةر".

لة  لةيةكَيك  بوو  خةومن  بووةو  ماندوو  ثري  ئؤثَلة 
بةميللةتةكةم  مَيذوو  بؤ  و  دايبنَيم  ئةنفال  مؤنؤمَينتةكانى 
بلَيم مَيذوو تةنها قةَلةمة هةذارةكان بةراستى دةينوسنةوة، 
ئةم ئؤثَلة ئةملانية كةنةفتة دةبَيت لة يادةوةرى كةسوكارى 
ئةنفالكراواندا مبَينَيتةوةو لة يادةكانى ئةنفاليشدا بةهةموو 
ئةوسةرنشينانة بَلَيت ئَيوة جطةلة كؤمةَلة كةسَيكى بَيباك و 
درؤزن و فشةكةر واوةتر شتَيكى تر نني. دةبوو ئؤثَلةثريةكةى 
ذمارةكانى  هةموو  لةوَيدابنرايةو  بةرَيزةوة  ئةنفالستان 
ئةو  هةرميوانَيكى  هةَلبواسيبايةو  بةخؤيدا  ئةنفالستانى 
مؤنؤمَينتة بيزانيباية كةسانَيك هةن بةو دةروَيشيية كاريان 

بؤ نوسينةوةى حيكايةتةكانى ئةنفالكردووة

خةونى منء ئؤثَلة ثي 
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كؤنفرانسي  يةكةمني  ساَل  ئةم  ئابي  مانطي  ناوةِراسيت  لة  وابِريارة 
زانسيت ئةكادميي بؤ ثرسي جينؤسايدو ئةنفال لة طةرميان سازبكرَي، 
لَيكؤلَينةوة  ثةرلةماني كوردستان، دةزطاي  بةضاودَيري سةرؤكايةتي 
و  ِرؤشنبريي  بةِرَيو بةرايةتي طشيت  بةهاوكاري  ئةنفال  و  بؤجينؤسايد 

هونةري طةرميان، سازدةكرَيت.”
دةزطاي  بةرثرسي  سلَيمان،  تةها  كؤنفرانسةكةوة  ئاماجني  لةبارةي 
ئَيمة  وتي:”  ئةنفالستان  بؤ  ئةنفال،  جينؤسايدو  بؤ  لَيكؤلَينةوة 
راظةكردني  و  خوَيندنةوة  كؤنفرانسةوة  ئةم  ِرَيطاي  لة  مةبةستمانة 
تَيطةيشنت  كلتووري  بكةينة  طةلةكةمان  ئةنفالي  و  جينؤسايد 
دةمشانةويَ   هةروةك  كراوة،  طةلةكةمان  لةدذي  كة  لةتاوانةكاني 
بطريَيت،  بوونةوةيان  دووبارة  لة  ِرَيطا  ِراظةكردنةكان  بةخوَيندنةوه  و 
كؤدةنطي  و  ميلي  هؤشياري  بة  ثَيويسيت  ثِرؤذةيةكة  و  ثرس  ئةمة 

تةواوي ناوةندةكانة بؤ كاركردن لةسةري و ضةسثاندني.”
ئاماذةي بؤ ئةوةش كرد:” لة كؤنفرانسةكةدا زياتر لة 17 لَيكؤلَينةوة 
وبابةت لةاليةن نوسةرو لَيكؤلَةري شارةزاي بواري جينؤسايد و ئةنفال 

ثَيشكةش دةكرَين، كة رةهةند و اليةني جياجيا لةخؤدةطرن.”
كؤنفرانسةكةدا،  لةضوارضَيوةي  وتيشي:  سلَيمان  تةها  هةروةها 
"خواروو،  زينانةي  طوندي  هةردوو  ئةنفالكراوةكاني  مؤنؤمَينيت 
درووستكراوةو  شايستة  بةشَيوةيةكي  كة  دةكرَيتةوة،  ذوورو"ش 
خةرجي تَيضوونةكةشي لةاليةن “طولَناز عةزيز قادر” ناسراو بة طواَللَةي 
طةرميان دابني كراوة. وتييشي لةسةرئاسيت كوردستان ضةندين ميواني 
تايبةت و شارةزا لة بواري جينؤسايدو ئةنفال بةشداري كؤنفرانسةكة 
بؤ  كؤنفرانسةكة  بةرنامةي  ئةجَينداو  كاتدا  لةنزيكرتين  و  دةكةن 

هةمووان بَلو دةكةينةوة.

طةرميان، يةكةمني كؤنفرانسي زانسيت ئةكادميي بؤ ثرسي جينؤسايد و ئةنفال سازدةكرَي 

زانكۆی گه رمیان بۆ 27 هه مین ساڵیادی ئه نفال، ئەمساڵ له  به رامبه ر 
ئه و خزمه ته ی به  دۆسێی ئه نفال و ناساندنی ئه و دۆسییه یان كردووه ، 
خه اڵتی رێزلێنان پێشكه ش به : چەند نوسەرو چاالکوان و کەسوکارێکی 

ئەنفال.
ئیداره ی  سه رپه رشتیاری  جێگری  ئه نوه ر،  عه بدوڵاڵ  ئاماده بوونی  به  
د.  و  گه رمیان  زانكۆی  سه رۆكی  عه بدوڵاڵ  فاروق  د.  و  گه رمیان 
سیروان حه سه ن یاریده ده ری سه رۆكی زانكۆ، ئه مڕۆ دووشه ممه  20ی 
نیسانی 2015، له  درێژه ی چاالكییه كانیدا زانكۆی گه رمیان 27 هه مین 
ساڵیادی تاوانی ئه نفالی کردووە، شه ش كه س له  نووسه رو چاالكوان 
گه رمیانیان  زانكۆی  رێزلێنانی  خه اڵتی  ئه نفالکراوان،  كه سوكاری  و 

پێشكه شكرا.
ئه و كه سانه ی خه اڵتی رێزلێنانی زانكۆی گه رمیان -یان پێشكه شكرا، 
سه رۆكی  قوربانی  عارف  رۆژنامەنوس  )نوسەرو  له :  بریتیبوون 
ماڵپەڕو  سەرنوسەری  محەمەد  عومەر  و  خه ندان  دامه زراوه ی 

ئەنفالستان  گۆڤاری 
سەرۆکی  سلیمان  وتەها 
جینۆسایدو  دەزگای 
مالپەرو  سەرنوسەری 
کورد  جینۆساید  گۆڤاری 

پێشمه رگه و  مه ال شكور  كۆچه ر  و  ئه حمه د  هونەرمەند سه ربه ست  و 
كه سوكاری ئه نفال، شازاده  حوسێن كه سوكاری ئه نفال(.

شیعرو  خوێندنه وه ی  و  شانۆیی  نمایشێکی  مه راسیمه دا  له و  هه ر 
نمایشكردنی  و  گه رمیان  زانكۆی  خوێندكارانی  له الیه ن  په خشان 
چه ندین كتێب سه باره ت به  دۆسیه ی ئه نفال له الیه ن به ڕێوه به رایه تی 

كتێبخانه ی ناوه ندی زانكۆ، پێشكه شكران.
ئەمساڵ سەرنوسەری  ئەنفالدا  تاوانی  لە ساڵیادی  ئاماژەیە  جێگەی 
قەشقەی  گوندی  ئەنفالکراوانی  کەسوکاری  خەالتی  ئەنفالستان 

پێبەخشرا

زانکۆی گەرمیان خەالتی رێزلێنانی بەخشییە چەند نوسەرێکی بواری ئەنفال


