
 1 

 
 ضـــــــؤن ئـــــةنـفـــال بـبـةيــنـــة

 نـــةتـةوة يــــةكـطـرتـووةكـــان
 

 برِيارةكانى دادطاى، و نامةثشت بةستووة بة بةلَطة ،ثرؤذةيةك بؤ بة دامةزراوةكردنى لةناوةوةو بة جيهانى كردنى لة دةرةوة

 .ذيَمى بةعسلةدواى رِوخانى رِ باالَى تاوانةكان و ئةجنومةنى نويَنةرانى عيَراق
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 :ثـيَشـةكــيـةكـى ثيـََويـست    
 .بؤضى ئةنفال ببةينة نةتةوة يةكطرتوةكان؟ 
 

ة ئةطـةر ووربانيـدان و كارةسـات   : ، لة دةرئةجنامى تويَذينةوةكانياندا طةيشتون بةو برِوايةى كـة شارةزايانى بوارى ميَذوو
ئةطةر  .ئةوا هيض طةليَك لةثيَش كوردانةوة نيية بؤئةوةى نةتةوةيةك  بةمافةكانى خؤى شادبيَت، دلَتةزيَنةكان ثيَوةريَك بن،

سـالَ ئـةبيَت دةردى خؤخـؤرى و دووبـةرةكى بـةرؤكى      ( 0573)فاكتةرة نيَوخؤييةكانى ليَ دةربكةين كة كورد بـؤ نييكـةى   
تةنانةت طويَيان بـةهيض دةالوـةو    ،يَ بةزةيي و بةرذةوةندخيواز بوونةنةكانى هيَندة بدوذملةئاستيَكى تريش دا  .بةرنةداوة

 .اليةنيَكى مرؤيي و خويَن رِذاندن و كاولكارييةك نةداوة
ى تارِادةيةك سةربةخؤى هةيةو، ئةويش دواى زياتر لة هةشـتا  (بةشيَك)هةريَميَك  داطريكراو، ثارضةى كوردوستانىلةضوار  

و، ئـةنفال و  ( عيَـراق -ئيَـران )و جةنط لةطـةَل ككومـةتى  مةركـةزيي عَيـراق و، كةوتنـة بةرداشـى شـةِرى         سالَ ملمالنيَ
طةيشتة جؤريَـك  ( 1991)طازبارانكردنى، ثاشان بةهؤى هةندىَ بارودؤخى جيهانى و ناوضةيي دواى جةنطى ساردةوة سالَى 

ئؤتؤنؤمى كورد لـة باشـورى كوردسـتان و، رِووخـانى سـةدا       جةنطى ناوخؤيي ساالَنى دواى  .لة ئؤتؤنؤمي و خؤبةرِيَوةبةريي
كوسةين سةرؤكى عيَراق و سيستةمى بةعسى عروبة، ثاشان كرانةوةى كؤمةالَيـةتى  و سياسـى و ئـابوريي زيـاتر بـةرِووى      

جؤراوجؤري تر،  كوردداو، ئةوجا دةرهيَنانى نةوت لة كانةكانى كوردوستان و، زؤربونى طةندةلَى و بيَدادى و، ئينجا ملمالنيَي
 .كورد و رِاى طشتى جيهانيشدا كالَ بوبيَتةوةخودى واى كردووة ئةنفال وةك جينؤسايديَكى كاشاهةلَنةطر لة يادةوةريي 

دؤسـيةى ئـةنفال وةك كةيسـيَكى    ليَرةوة، ئة  نووسينة، ئةركى ئةوةى طرتؤتة ئةستؤ كة لة شيَوةى ثرؤذةيةكى ستاندار دا، 
 (.؟ضؤن ئةنفال ببةينة نةتةوة يةكطرتووةكان)ئةويش بةو ناونيشانةى كات بة بابةتى تويَذينةوة، يَريَت و، بيطرنط هةلَبذ

بةلَكو نةوةى ئيَمةو مانان خبويَنيَتةوة، ئةوة نيية كتيَب و تويَذي( United Nation) نةتةوةيةكطرتوةكان ئاشكراشة كارى
 .ةطريَتئارةكان وةروةكو رِيَكخراويَكى جيهانى و نيَودةولَةتى سكاالَو ثيَشني

ثرؤذةكـة جيَطـةى خـؤى بطريَـت و، اليـةنى      تـاوةكو   ،سىَ فاكتةر يان شيَواز لةكاركردمنان طرتؤتـة بـةر  بؤ ئة  مةبةستة 
ثةيوةنديدار و دةستةبذيَرانى كؤمةلَطةش ليَي بنةون و، ئة  خةرمانة بة مةلَؤ و باوةشى ثرِ لة زانسـت و مرؤييانـةى خؤيـان    

 :طةورةتر بكةن
كؤمةلَطةى نيَودةولَـةتى و نةتـةوة   نيَو رِاى طشتى و بايةخ دان بةو سكاالَو ثيَشنيارو طلةييانةى كة دةنيَرريَت بؤ  : ميانيةكة 

 .يةكطرتووةكان
بةشـدارى   ئة  باسة بة ذمارةيةكى زؤر لةدؤكؤمينت و بةلَطةنامةو ويَنةو برِيارِى دادطاى باالَى تاوانةكانى عيَراق : دووةميان
هـةزار  دوو ( 2333)جينؤسايد و ليَكؤلَينةوة لةسةريان كة خؤى لةنييكةى وةك بة ناساندنى ئةنفال  نسةبارةت كةئةكات، 

ثيَناسةى ئةنفاىل بة ( 9/13/2332)كة لة  ى عيَراقئةمة جطةلة برِيارةكانى ثةرلةمان الثةرِة ئةدات لةبةردةستمانداية،
 .جينؤسايد كردووة

ــذكردن لةطــةلَ ضــةند ثســوؤرِيَك و ثةرلــةمانى كوردســتانبةدواداضــوون و رِا :يانســيَ يــةم  و وةزارةتــى شــةهيدان و  ويَ
 (. بؤ ئةوةى ثرؤذةكة شةرعيةت وةربطريَت)ئةنفالكراوانى ككومةتى هةريَمى كوردستان 

و ياسايي ة لةضوارضيَوةى سؤزو طريانةوة بؤ باسيَكى سياسي ( ئةنفال)دةركردنى  لة  ثرؤذةيةكى وا، ثيَش هةرشتيَك ئامانج  
وةبةرهَينانى ئاسـايش و ِرةفاهيةتـة لـة هـةناوى شكسـت و تراذيـدياوة، دواجـار هـةموو جينؤسـايديَك           و نيَو دةولَةتى،

تراذيديايةكى مرؤيية، مرؤظيش بؤ ئةوة نةكراوة جينؤسايد بكريَت، جا بؤ ئةوةى جاريَكى تر ئةمة بةسةر كورددا نةيةتةوة، 
ثرؤذةيةك بؤ بونيادى  هةروةها ئةكريَت ئةنفال ببيَتة. ووى نيَودةولَةتييةوة طرةنتى بكريَتبةالى كةمى ثيَويستى بةوةية لةرِ
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بةوة دةست . ثرسيارى ئةوةى ئايا كوردستان ئةبيَت بة دةولَةت؟ ،خؤيي و سةركةوتنو فاكتةرى سةربة ىينيشتيمانناسنامةى 
ى ميَذوويي و ناسنامةكةى دياربيَت، ئةنفال بةرئةجنامـةو  خؤ ئةبيَت بيانوو. ثيَدةكات،  كوردستان بؤضى ببيَت بة دةولَةت؟

 لةاليـةكى تـرةوة   . هؤكارةكةشى رِةتكردنةوةى جياوازيي نةتةوةيي و ناسنامةى نيشتيمانيية لة اليةن ككومةتى بةعسـةوة 
 ةرةبووكردنـةوة برِيـارى و  ،بكريَتةوة كردنةوةى زيان و كاولكارييةكانوةرةبو ى تةواوبةئةوة ئةدات ئة  ثرؤذةية ختوكةى 

ئةوة وةكو ثيَويسـت   بةالَ  طرفتيَكى زؤر هةية كة ،وةثةرلةمانى عيَراق دةرضو ةوة لة( 2339)سالَى ى ئةنفال لة( تةعويي)
و جيَبةجىَ نةكراوة، لةرِووى نيَودةولَةتييةوة وةك ضؤن نةتةوةيةكطرتوةكان عيَراوى دواى رِووخـانى سـةدا  كوسـةينى    نيية

كوةيت بكاتةوة كة لةشةرِى كةنداوى دووةمدا زيانيان بةركةوتووة، ساالَنة لةبودجةى عيَراق برِيَك بـؤ  ناضاركرد، وةرةبووى 
  .كوةيت دائةنريَت، ئاوهاش لةبودجةى ساالَنةى عيَراق دا وةرةبووى كوردستان بكةنةوة

بةشى يةكة ، تيَطةيشتنة لـة  ووة، هةربةشيَكيش لة ضةند ويَستطةيةك ثيَكهاتئة  هةولَة خؤى لة سيَ بةش دا ئةبينيَتةوة،  
و اليةنى ية بؤ خويَنةر( ويَنة)بةشى دووة ، دروستكردنى ئيمةيج . ئةنفال  وةك ثرؤسةيةك، هؤكار و ماناو دةرئةجنامةكانى

ا، لـة سـؤزو   ثةيوةنديدار، بةشى سيَهةميش هةنطاوةكانى بة نيَودةولَةتى كردنيةتى، وة بةرهيَنانة لة تراذيدياى ئةنفال د
هيوادار  ئةمة كاريَكى بضوك بيَـت  . يانةوة بةضةند ئاليةتيَك ئةيكات بة تيَييَكى سياسيي و ياسايي لة شانؤى جيهانى داطر

 .و، هةموان دةولَةمةندى بكةن
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 ةى ئةنفالكردنى كوردةكان لة عيَراق ثرؤس:  ويَستطةى يةكة 

  
بـةماناى دةسـكةوت و نةنيمـةى شـةِر دَيـت ،ككومـةتى بـةعس بـؤ          سورةتةكانى وورئانى ثـريؤز،  ئةنفال يةكيَكة لة    

دا كةوتـة ورِكردنـى ميللـةتى كـورد و لـةثاييى      ( 1922)شةرعيةتدان بةكارةكةى ئة  ناوةى هةلَبذاردو لة بةهارى سالَى 
ةساتة مةينةتباريية لـةالى هةنـدىَ كـةة وةك ئـةوة وايـة ضـركةيةكة       رئة  كا .كؤتايي بةشاالَوةكانى هيَنا لَداهةمان سا
لة  سـؤنطةيةوة   سالَة مندالَةكان بيَباوك و دايك بوون و دايك و باوكةكانيش جةرطيان سوتاوة،( 22)لةكاتيَكدا  رِوويداوة،

ةسازى بؤ ئةنفال كرابوو،ثيَشـرت و لـةكؤتايي هـةفتاكان و سـةرةتاى سـالَى      دةبيَت ئةو رِاستيية بيانني كة زوَر ثيَشرت ئاماد
دا هةشـت هـةزار   ( 1920)لـة سـالَى    هةشتاكاندا بةهةزاران كوردى فةيلى لة بةنداو شويَنةكانى تر طـريان و رِاطـويَيران،  

ـ سـةرؤكى  ( مةسعود بـارزانى )بارزانى كة لةناوياندا دوو براو ضةندين ئامؤزاو كةة و كارى   ارتى دميـوكراتى كوردسـتان  ث
بةشيَكى زؤر لـة سـةركردايةتى كؤمةلَـةى     لةسنورى سعودية خرانة ذيَر طلَةوة،" لية"دواتريش ئةمانة لة بيابانى  هةبوون،

لةدواى رِووخانى رِذيَمى بةعسةوة  .يةكيَتى نيشتمانى كوردستان كوذران و لة دار دران بة نرِةجندةرانى كوردستان كةدواتر بوو
 .هةموو ئةمانةش تةسليمى رِيَكخراوى ضاوديَريي مافى مرؤظ كراون تةن بةلَطةنامة دةستى بةرثرسانى كورد كةوتوون،( 12)

كـة   لةوانة كيميابارانكردنى هةلَةجبةى شـةهيد،  ديارة ئامادةسازى بؤ ئةنفال لةهةناويدا كارةساتى طةورةى هةلَطرتبوو،
لـة كوردسـتاندا بةسـةدان شـيعرو      ديَت و بوونةتة دةستة خوشك لةطؤى زةويـدا، ئةمرِؤ ئةو شارة لة طةلَ هيَرؤ شيمادا ناوى 

 .رؤشيمايان ثيَكةوة كؤكردؤتةوةشاعريى كورد ناوى هةلَةجبة و هيَ
وةك ثيَداويستةك بؤ تةواوكاريي نووسينةكة، بة كورتى وؤنانةكانى ئةنفال كردنى كورد لـة عيَـراق لةاليـةن ككومـةتى     

 :بةعسةوة ثؤليَن ئةكةين

 
كة ئةودة  ناوةندى دةسةالَتى يـةكيَتى لـةوىَ بوو،ئـة     " سةرطةلَو بةرطةلَو"دؤلَى جافايةتى  و  : ئةنفاىل يةكة 

دةستى ثيَكرد،لة  ثةالمارةدا جطة لة سوثاى بيَشومارى بةعس،تانك و فرِؤكةو ( 1922ى شوباتى 19)وؤنانة لة 
 .ندى خايا( 1922ى مارتى 19)هيَلى كؤثتةر بةكار هات و تا 

( 1922ى نيسانى 1بؤ  1922ى مارتى 22)ئة  وؤنانة ناوضةى وةرةداغ و سةنطاوى طرتةوة،لة  :ئةنفاىل دووة 
بةردةوا  بوو،لة  وؤنانةدا جطةلة ئةنفالكردنى دةيان بةكارهات،بةتايبةت كة ثيَشرت لةسيَوسيَنان كة طونديَكـة  

 .دةكةويَتة سنورى وةرةدانةوة كيميايي بةكارهيَنابوو

ى خاياند،زؤربةى ناوضةكانى طةرميان ( ى نيسان 23تا وةكو  1922ى نيسان  5)ئة  وؤنانة لة  :فاىل سيَية ئةن
ئـة   .هتـد ......و دةوروبةرى كةركوك،ناوضةى وادركةرة  و دوز وداوىَ و جةبارى و زةنطةنـة و كفـرى و وةرةتةثـة   

زؤرتـرين هـاوالَتى    ان لة  وؤنانـةدا بـووة،  زؤرترين زي وؤنانة بةناوبانطرتين و ترسناكرتين وؤنانى ئةنفالة،
شةنافية،،كةيدةريية،،سـةماوة،،لة  " زةبـى "بةرةو طؤرِةبةكؤمةلَةكان رِاثيَض كران دواتـر لةطؤرِةبةكؤمةلَـةكانى   

 .ئة  ناوضانة سنورى جوطرافيان نييك بوو لةككومةتى بةعسةوة..باشورى عيَراق شويَنةواريان دؤزرايةوة

سـةدان طونـدى   .ى خاياند( 1922ى مارسى  2-0)ؤنانة ضةند رِؤذيَكى كةمى خاياند،لة ئة  و :ئةنفاىل ضوارة 
لـة ضـةند ناوضـةيةكيش بةتايبـةتى لـة      .ناوضةكانى شوان و شيَخ بييَنى و تةوتـةق و دةشـتى كؤيـةى طرتـةوة    

 .وةالَسيَوكةو طوندةكانى عةسكةرو طوثتةثة،ضةكى كيَمياوى بةكارهات وسةدان هاوالَتى شةهيد بوون
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ى ( 1922ى ئـابى   22-ى مـايس  17)ئة  سىَ وؤنانة بةسةريةكةوة لـة   :ئةنفاىل ثيَنجة  و شةشة  و كةوتة 
ئيَران و باليسان و شـةوالَوةى طرتةوة،لـة     -خاياند و دؤلَى مساوؤلَى  و خةليفان و كةوزى سؤران و سنورى عيَراق

 .يسانوؤنانةشدا لةضةند شويَنيَك كيمياوى بةكارهات بةتايبةتى لةبال

تةواوى بادينان و سـنورى ثاريَيطـاى دهـؤك و موسلَيشـى     .ى خاياند( ى ئةيلول7-ى ئاب7)لة  :ئةنفاىل هةشتة 
 .طرتةوة

 

 
 

 ئةنفال وةك بةشيَك لة جوطرافياى بريكردنةوة:  ويَستطةى دووة      

 

ةو، رِاى طشتى جيهـاني، كةرةسـتةيةكى   وةك خؤى و، طةياندنى بؤ ناو ناوةندةكانى بريكردنةو( ئةنفال)ئيَمة بؤ رِا  كردنى  
خويَندنـةوةى ووردى ئـةو    ،و ترمان لة بةردةستدا نيية، جطـة لـة ِرزطاربوةكـانى شـاالَوةكةو، بؤضـونى نوخبـةى كـورديي       

هةر لة ضوارضيَوةى يادةوةرييةكى الوازدا نةبيَت، كة تا ئة  ثرسة  . بةلَطةنامانةى دواى رِووخانى بةعس بةر دةست كةوتوون
 .بضيَتةوةبري 

 رِؤماننوسـى كـورد  (. بةعس) ئةدةبياتى  ئةويش تيَطةيشتنة لة بؤ تيَطةيشنت لة ئةنفال تةنها يةك رِيَطامان لةبةردةمداية،
دزينةوةية لة خويَندنـةوةى   نةوةكو خؤ طيَرِانةوةى ئؤتؤماتيكى ئةنفال بؤ ئايني و فيكرى دينى، " :ةلَيَتئ "بةختيار عةىل"

مـن ثـيَو وايـة لةجةوهـةردا ئـايني خـؤى يةكَيكـة لـة          كـة  وةى طوناهةكانى بةعسة بؤ مل ئـايني، بةلَكو طواستنة بةعس،
 ."ووربانييةكانى بةعسة

، كةساالَنة لةيادى ئةنفالدا  2339-لة ثيَشةكى بابةتيَكى دا بؤ طؤظارى مانةوة ( عةبدولرةمحان سديق)نوسةرو رِوناكبري 
 بةزؤر لكانـدنى وياليـةتى موسـلَ بـةو دةولَةتـةوة،      ةولَةتى عيَراوى عةرةبيداو،لةطةلَ دامةزراندنى د: دةردةضيَت الى واية

بؤيـةش لـة    ككومةتة يةك لةدواى يةكةكانى عيَراق لةمة بةدواوة بةضاوى كةمينةيةكى ترسناكةوة لـة كورديـان رِوانيـوة،   
 .نةثاراستووة نا ياسايي و نامرؤظانة، خؤيان لة هيض شيَوازيَكى دواجاريش ورِكردنيدا، ،يَناو الوازكردن و كؤنرتؤلكردن وث

سـةردةميَكى ديـش بـة     سةردةميَكيش بةطوَرِينى ناوى شـارو طونـدةكانى،   سةردةميَك بةنكؤلَيكردن لةمافة رؤشنبريييةكانى،
 .جاريَكى تريش بةسومتاككردنى خاكى و ،دواجاريش بةناثالَو و كيميا ثياكردنى بةعةرةبكردن و جاريَكيش بةرِاطويَيان،

  كانطيَرانةوانـة  ةووس  ئيَستاش كةسانيَك ماون لةناوخؤى عيَراق و دةرةوةدا باوةرِ بةسةرةرِاى ئازارو تةطةرةكان،  ةواتة،ك 
ض " لـؤزان " و " سـايكس بيكـؤ  "بؤية لةسـةرووى ئةمـةوة ئـةبَيت كؤمةَلطـةى نَيودةوَلـةتى بـاش بيانَيـت كـة         !. .هيَننةن

 كوردورِان ثيَي وتني كة ثيَكةوة لكانى طةالن و تيَكةلَكردنى خاك و نيشتمانةكان، .كارةساتيَكيان بةسةرئة  كوردةدا هيَناوة
كؤمةلَطــةى نيَؤدةولَــةتى ئـةو رِيَطايــةيان لــة ثيَشــداية كـة مــافى ثيَكــةوة ذيــانى ئــارةزوو    هـةنطاويَكى كارةســاتهيَنة، 

 .مةندانةو،مافى برِيارى ضارةى خؤنووسني بؤ كورد بةرِةوا ببينن
يَك لة ئـارادا  ( زمان)هةتا (.والصلبنكو امجعني)يَك هةبيَت بلَيَت ( زمان؟)هةتا : ان كارةساتيَك بوو ثيَي وتينيكوردورِبؤية 

 (.سنقتل ابناءهم ونستحى نساءهم وانا فوقهم قاهرون: )بيَت،تاكيَك تيايدا بلَيَت

بةكؤمةلَكوذى و طةل وـرِان ناضـيَتةدواوةو،هةر    ئةوا(.انا ربكم االعلى)زةمينة ساز بيَت بؤ ئةو دةسةالَتةى كة دةلَيَت )هةتا 
 !!.ثيََشةوةى ئةويَت
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 مةترسييةكانى ئةنفال بؤسةر نةتةوةيةك: ويَستطةى سيَهة             
 
هـةر ئةمةشـة هامنـان ئـةدات ختوكـةى       طومان لةوةدا نيية ئةنفال بةهةموو مانايةك شكاندنى كةرامةتى نةتةوةيةكـة،  

بكةينةوة، كة طةليَكى بةشخوراو لةمةرِ داواكردنى مافـةكانى  يان لة  تراذيدياية ئاطادار بدةين و،  طةى نيَو دةولَةتىكوَمةلَ
بةثيَي ئاماريَكى وةزارةتى كاروبارى شةهيدان و ئةنفالكراوةكانى ككومةتى هـةريَمى كوردسـتان ئيَسـتا    . واى ليَ بةسةرديَت

بيَطومـان  يان عـةرةبى شـيعةن، كـة    %( 23)يان كوردن و %( 23)راودا هةن، كة لة طؤرِى بةكؤمةلَ لةعيَ تسىَ سة( 033)
( عاصـى مسـتةفا ئةمحـةد   )هةر بؤمنونـة لـةدواى هيَرشـى ئةنفالـةكان كاتيَـك هـاوالَتى        واى ثيَكردوون، رِذيَمى بةعس 

ـ    ةنيَريَت بؤ سـةرؤكى عيَـراق سـةدا  كوسـةين تـاكو     ئنوسراويَك  ديـوانى   ةكانى بيانيَـت، ضارةنووسـى خيَيانةكـةى و منالَ
ةداتةوة كة خيَيانةكـةى و منالَـةكانى لـةكاتى هيَرشـةكانى     ئدا وةالَمى ( 29/13/1993)سةرؤكايةتى كؤمارى عيَراق لة 

   .وونبوونة( 1922)ئةنفالةكاندا لة سالَى 

 "عاسى مستةفا"
 

ة " ناوةنـدى ضـاك  "و بةريَوةبـةرى  " ستانئةنفال"كة طؤظاريَكيشيان هةية بةناوى ( عومةر حمةمةد وادر)لة  بارةيةشةوة 
ى سةر لةبانى هةمان بـةروارى يـةكرت بينيمـان     2سةعات " عاصى مستةفا"ئةو: لةنوسينيَكيدا بؤئيَمة دةلَيَت لةكوردستان،

لةدواى هةشت سالَى ديليَتى طةيشتبووةوة نيشتمان، ئةو بةروارةى منء ئةو يةكمان تيَدا ناسـى هـةمان ئـةو     27/2/1993
رةية كة تيايدا ئازادبووة، بةآل  ئازادى ضىء نيشتمانى ضى ؟ ئةوكاتيَك طةيشتةوة نيشتمان،  بةسةر هةوارى خالَيـدا  بةروا

طةرايةوة بؤ كوردستان، نةطوند مابوو، نةمالَء نة ذنء مندالَ هةموويان ثيَكةوة ببونة ئاماجنى ئةو سوثايةى درؤى لةطـةلَ  
ــةن  ــردوو هاونيشــتمانيانى خــؤى ئ ــناكء   نيشــتمان ك ــة زؤر ترس ــةو كيكايةت ــوو ل ــةكيَك ب فالكرد، عاصــى مســتةفا ي

سةرجنراكيَشانةى ميدياكانى جيهان، ئةو ثياوة سةربازيَكى يةدةطى سوثاى عيَراق بوو، لةبةرةكانى جةنطى عيَراق ئيَرانـدا  
دا  كسيَن كة بة سةرؤكى بةديلى كةوتبووة بةردةستى ئيَرانيةكان، لةهةمان كاتدا بووة باشرتين بةلَطةى بةدرؤخستنةوةى ص

واتة ئةو ئةو جـةنطاوةرةى  (  من يقاتل بالشرف يستحق المجد : )سةركةوتنء ئاشتى ناو زةد دةكرا، ئةو سةرؤكةى دةيطوت
كةضى عاصى مسـتةفا خـؤى لةبـةرةكانى جـةنطى وادصـيةدا،  طـرياو مـاَلء        (  بة شةرةفةوة دةجةنطىَ شايستةى سةروةرية

ئيَستاشى لةطةلَ بيَت رؤيشنتء نةبينرانةوة، نةخؤيانء نةتةرمـةكانيان  . نء بيَسةروشويَنكرانمندالةكةشى لةئةنفالدا طريا
  .نةهاتوونةتةوة بؤ نيشتمان

 (بؤ ككومةتى بةعس، كة داواى ضارةنوسى منالَةكانى ئةكات عاسى موستةفاويَنةيةك لة نامةى )
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 (.كؤمارى عيَراق، بة مةرسومى كؤماريي بؤ عاسى مستةفا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
لةميانـةى وسـةكردنى بـؤ     كةكارةكانيان تايبةمتةندة بةدؤسيةى ئةنفال و جينؤسايد، ، بةرِيَوةبةرى ناوةندى ضاكبؤية، 

يامى ئيَمة نامةيةكى ئاشتييانةية،ئةطةر كؤمـةلَطاى  ثة: بو، طوتىبةردةوا   ، ثرؤذةى بةنيَودةولَةتى كردنى كةيسى ئةنفال
رِاطةياندنـةكاني   ةكان و، بةعسـيش سـنور  بة هةمان شـيَوة   لة  تاوانة طةورةية بيَدةنط بووة، لة كاتى خؤيدانيَودةولَةتى 

كؤمةلَكوذيةكـة  ضونكة رِاسـتة   ساتة جةرط برِة بكةنةوة،ت هةموو اليةك وةرةبووى ئة  كارةئةبيَئيَستا لةسةر داخستبووين،
تةنانـةت تـاكو ئيَسـتا ثةمياننامـةكانى      مرؤظايةتيشـى تيَيـدا لةكـةدار كـراوة،     ئابرِووىبةالَ   دةرهةق بةكورد كراوة،

وة ثةمياننامـةى سـالَى    ى جنيَـ  بـؤ وةدةنـةكردنى ضـةكى كيميـايي،     ( 1927)نيَودةولَةتى وةكو ثةمياننامةى سـالَى  
وةنـةك جارَيـك بـةَلكو ضـةند جارَيـك كـورد بـةر ثـةالمارى          يد عةيبدار بوو،بؤ وةدةنةكردنى تاوانى جينؤسا( 1942)

 . ،لةكاتيَكدا ئة  ثةمياننامانة لةطؤرِىَ بوووةجيَبةجيَ كرابةسةريدا  جينوَسايد كةوت و 
شـتا  ئةكريَت دةريايـةك ببيَتـة مةرةكـةب و هيَ    لة ضوارضيَوةى مةترسيةكانى ئةنفالدا بؤ سةر نةتةوةيةكى ئة  طؤى زةوية،

هـةر بؤمنونـة لـة     .هيَشتا زيان و كاولكارى و ليَكةوتةكانى ئةنفال نةهيَتة تةواوبوون تاوان و كردة ويَيةونةكانى بةعس،
 ثةيوةندى و مانا كؤمةالَيةتيةكان بةتةواوى تيَكضـوون،  كارةساتى ئةنفالدا هةزاران خيَيانى كورد بةتةواوى هةلَوةشايةوة،

هـةزاران   كة ئةمة بؤ كؤمةلَطةيةكى داخراوى وةك كورد طرفتيَكـى طـةورةى خولَنانـدووة،    وة،ذنةكانى كورد بيَ هاوسةر مانة
 .دياردةكـانى الدان و هـةذارى و نـةدارايي ثـةرةى سـةند      بارى دةروونى هةموو اليةك تيَكضوو، مندالَ بيَباوك و دايك بوون،
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لةو ثرؤسةيةدا طوند هةبوو بةتـةواوةتى   :ةنوسيَتئكة خاوةنى ضةند كتيَبيَكة سةبارةت بةئةنفال " لةتي  فاتيح فةرةج"
طؤثتةثة  كةسى ىلَ ئةنفال كرا،( 052)بؤمنونة طوندى جةلةموَرد لةسنورى ثاريَيطاى كةركوك  دانيشتوانةكةى ئةنفال كرا،

 لةبةردةسـتدان تـةنها لةسـنورى ثاريَيطـاى كـةركوك      بةثيَي هةندىَ ئامار كة .كةة( 233) افةوىَ مستةف كةة،( 004)
سـليَمانى و   سنورى ثاريَيطـاى هـةوليَرو   لة ئةمة جطة .كةة بةتةواوةتى لةناودرانشةست هةزارو كةفتاو يةك ( 23351)

 . موسلَ و دهؤك
تا ئةمرِؤ شـويَنةوارى   .و دةروونى و كؤمةالَيةتى كردةوة ئابوريي  وةيرانيَكى طةورةى كوردستانى رِووبةرِووى  ،ئة  كارةساتة 

 .كشتوكالَ و ئاذةلَدارى نةهيَشـت  كة ذيَرخان و سةرخانى ثيَكةوة تووشى دارِمان كرد، .ى كورديةوة ديارةكؤمةلَطةبةجةستةي 
اى سةدا  ئامؤز" عةىل كةسةن مةجيد" ئةوةتا  لةهيض شتيَك نةثاراست، دةسيت ضونكة ككومةتى بةعس بةرانبةر كوردةكان

لـةناودانى كوردةكـان بوو،لـة كاسـيَتيَكى دةنطيـدا كـة        بةرثرسـي ثرؤسـةى ئـةنفال و   كـة   ،و ناسراو بة عةىل كيمياويي
بةشـؤفلَ دايـان    دةيانكةمـة ذيَـر خؤلَـةوة،    هـةموويان دةكوذ ،لـةناويان دةدة ،  : "ةلَيَتئئةوسةردةمة كةوتة دةستى كورد 

 .هةرواشى كرد". دةثؤشو
بـةثيَي ئـةو ئامارانـةى لةبةردةسـتدان      ونةبؤمن ديارة  لة دريَذةى ئة  ماوةيةدا زيانيَكى طةورةى طيانى و مالَى لةكورد درا،

 :تةنها لةناوضةى كةركوكدا
 خـانوو، ( 09152) هةزار خيَيان ئاوارةو بةندو بيَ سةروشـويَن كـران،  ( 47555) هةزار تةن دانةويَلَة سوتيَنران،( 753)
سـةر مـةرِو   ( 452553) طونـد سـوتيَنران،  ( 521) نةخؤشخانة ويَرانكـران، ( 9) ميطةوت،( 275) ووتاخبانة،( 021)

مةكينـةى  ( 45)عةماراوو ماتؤرِى ئـاو و  ( 72) رِةزو باخ خاثوركران،( 1407) هةزار رِةشةوالَخ تاالَكران،( 17) ،ماالَت و
( 133)زياتر لـة  . تةكيةو خانةواو مةروةد و شويَنةوارى ئايينى ويَرانكران( 175) ئةستيَل تةويَنرانةوة،( 017)ئاش و 

 .دةيان هةزاريش ثةنايان بؤ توركيا برد ئيَران و،هةزار كةة رِوويانكردة 
بـةالَ  ليـوا    هةزار كةة باسدةكةن،( 122)ناوةندة سةرذميَريةكانى ترى ئةنفال لةكوردستاندا ذمارةى ئةنفالكراوةكان بة 

كةة زيـاتر  هةزار ( 233)ذمارةيان بة  سةرؤكى ئةوكاتةى ئيستخباراتى سةربازيي رِذيَمى بةعس،( وةفيق سامةرِايي)رِوكن 
هـةزار كةسـة بـةالَ      233ئةمة هةلَةيةو ذمارةيان ثـرت لـة    هةزارة، 122ذمارةيان  اليواية كورد ):  و ئةلَيَت باة دةكات،

 (.؟..ضارةنووسيان ليَلَةو ئةجناميان نازامن
دستان ئاماذةى بـةوة  بةثيَي ئةو ئامارانةشى كة لةبةردةستدان وةزارةتى كاروبارى شةهيدان و ئةنفالكراوةكانى هةريَمى كور

يشـيان عــةرةبى  %( 23)يـان كـوردن و   %( 23)كـة   طـؤرِى بةكؤمـةلَ لـة عيَراوـدا هـةن،     ( 033)كـردووة كـة تائيَسـتا    
كـةة  ( 222)شدا طةورةترين طؤرِى بةكؤمةلَ لةثاريَيطاى ئةنبار دؤزرايةوة،كة رِووفـاتى  ( 17/4/2311)شيعةن،لةرِؤذى 

( 933)بةالَ  كةسة تةكنيكيةكان ثيَشبينى ئـةوة دةكـةن ذمـارةى رِووفاتـةكان بطاتـة      "لةو طؤرِةبةكؤمةلَةدا دؤزراوةتةوة،
باسيش لةوة كراوة كة ذمارةيـةك لةتةرمـةكان جـل و بـةرطى كورديـان لةبةردايـةو هةنـدَيكيش بـةرطى ئاسـاييان          .تةر 

 .نةوةوة ذمارةيةكيشيان شويَنةوارى ئةوةيان ثيَوة ديارة كة طوللة نراوة بةسةريا .لةبةرداية
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  شايةحتالَةكان و كؤمةلَكوذيي طةىل كورد: بةشى دووة               
 

 ئةرشي  كردنى جينوَسايدى طةىل كورد : يةكة ويَستطةى           
 

وةزارةتـى كاروبـارى   ةوة، ( 2330)لـةدواى ثرؤسـةى ئـازادى عيَـراق      ثرؤذةى ئةرشي  كردنى جينوَسايدى طةىل كـورد،    
ئـةوةى   .دا ثرؤسةيةكى بؤ ئةرشي  كردنى دؤسيةي ئةنفال ئةجنا الكراوةكانى ككومةتى هةريَمى كوردستان شةهيدان و نف

واويـ  شـاهيدة كـة    !. يـان هةيـة  ي كةة و كارى ئةنفالكراوةكان نةخؤش( 2751)%جيَي سةرجنة بةثيَي ئة  رِوومالَكردنة 
دواى ئـة  كارةسـاتة لـة خـة  و      ة بةضـالَكراوةكان، ى زينـد بةشيَكى كـةة و كـار  لةتاو كةسةنييك و جطةرطؤشةكانياندا 

ت وةك خؤيان ئةلَيَن خستنة ةبةثيَي ئة  ثرؤذةية كة وةزار نةهامةتيدا تووشى ليَدانى جةلَدةو نةخؤشى كتوثرِ بوون و مردن،
دا وةزارةتى شةهيدان كة دواتر لة دووتويَي كتيَبيَك .ووردترين زانياريية سةبارةت بةجينوسايدى طةىل كورد زؤرترين و  رِووى 

تيايـدا هـاتووة دةربـارةى     .، ضاثكراوة4-و ئةنفالكراوةكان  بةناوى ثرؤذةى ئةرشيفكردنى جينؤسايدى طةىل كورد زجنرية
يـان طرفتـى   (  41%)ى كةة و كارى ئةنفالكراوةكان كيَشـةى ئـاوى خواردنـةوةيان هةيـة و     (  43%)  خيمةتطوزارييةكان

كيَشـةى  (  07521%)ئة  ئامارة دةرخيستووة لة ئاستى ذيانـدا   شةى خويَندنيان لةبةردةمداية،يان كيَ(  07%)رِيَطاوبان و 
(  5523%) ى ئـةو ماالَنـة خانووةكانيـان لـة وـورِو دار دروسـتكراوة،      (  91527%) خيمةتطوزارى تةندروسـتيان هةيـة،  

ككومـةتى هـةريَو    مـدراوة، ئةطةرضـى  دا ئةجنا( 2313)ئة  رِوومالَـةى ككومـةتى هـةريَو لةسـالَى      خانوةكانيان سةبة،
. بةمدوايية لةناوضةكانى طةرميان و ضةمضةمالَ زياتر لة دة هةزار خانووى بؤ كةة و كارى ئـةنفالكراوةكان دروسـتكردووة  

 .بةالَ  ثيَدةضيَت طرفتةكان رِوويان لة زيادبون كردبيَت
رِيَـذةى بـةرزيان ئـافرةتى    (  9525%)كة دةكاتـة   جطةلةمةش زؤرترين رِيَذةى كةة و كارى ئةنفالكراوةكانيش كاسبكارن،

هـةروةها دةرخيسـتووة زؤرتـرين رِيَـذةى      ى كةة و كـارى ئةنفالـةكان نةخؤشـيان هةيـة،     (2751%)وة رِيَذةى  مالَةوةن،
 كـة  زؤرترين رِيَذةى ووربانيان لة سنورى ثاريَيطـاى سـليَمانيية،  ..(15572%) كة دةكاتة ووربانيانى ئةنفال سةلَت بوون،

ثاريَيطاى هةوليَريش بةثلةى دووة  ديَت و لـةرِووى ذمـارةى ووربانيـانى ئةنفالـةوة دةكاتـة      .(41504%)رِيَذةيان دةكاتة 
ى  (12%)لـةثاريَيطاى دهـؤكيش نييكـةى     ( 21520% ) ، ثاريَيطاى كةركوكيش رِيَذةى ووربانيةكانى دةطاتة(%72524)

 .نيَر بووةتة ووربانى لة هةموو ثاريَيطاكانداوة دةريش كةوتووة بةطشتى رِةطةزى  بةركةوتووة،
     
 
 نيشاندانى ويَنةكان بة جيهانى دةرةوة  : دووة ويَستطةى   

ئةنفال وةك ثرؤذةيةك، جطة لةوةى ثيَويستى بة تيؤرييةكردن هةية، بؤ ئةوةى ميتؤديَكى لـةناو ئاكادمييـاو ئينسـتيوتة    
ـ   ة ئاسـتى مةيدانيشـدا توَيـذةر وَينـةى تراذيـدياكان ببينَيـت و، ديـدارو        بةناوبانطةكاندا بؤ دروست بكريَت، ثيَويسـتة ل

وةك خؤى تؤمار و دؤكيؤميَنت بكات، ليَرةدا يـادةوةريي  ( ئةوةى بطوجنيَت)ضاوثيَكةوتن بكات، دؤخى ذيان و بةسةرهاتةكان 
بـة رِيَكخـراوة جيهانييـةكان    وةناعـةت   توانيويةتى ئةوةندةى  ةوة( 2311)لةسالَى  ئة  ثرؤذةيةكة ووربانيةكان زؤرن، 

 :، ئيشى لةسةر كردووةو، سةرنج يان رِابكيَشيَت بكات
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 ثورة فةهيمةو وازة ميَينةكان :  ويَنةى يةكة   
 
و هةمان دةق لـة بـةرطى طؤظـارى مانـةوةدا نوسـراوة       دةويَكمان دةرهيَناوة" ئةو نامانةى بةفرميَسك نوسراون" لة كتيَبى "
 لةدايك بـوو ، ( وادركةرة )  لة ناكيةى ( ئامينة كاجى سةعيد)من ...ن نازانيَت بيَنازى باوك ضؤنةكةة بةوةد م  :ةليَتئ

زوو زوو بـاوكو   تا ئيَستاش بينينى باوكو و يارييةكامن ديَتةوة يـاد،  ئةو كاتةى باوكو ئةنفال كرا تةمةمن دوو ساالَن بوو،
كةة بةوةدةر من  .وورِطو طريان ئةبيَت و ضاو  فرميَسك ئةرِيَذيَت بؤية ئيَستاش ثشيلة ببينو ثرِ ،(ثشةطيان)بةمنى دةووت 

تكاية فريامان بكةون، ئةمـة كـالَ    .ئةطةر باوكت نةبيَت وةك ئةوة واية ذيانت نةبيَت نازانيَت بيَنازى باوك ضةند ناخؤشة،
 ." نيية ئيَمةى تيا ئةذين

بةتةنها ئةذى، رِيَكخراويَكى خيَرخوازى ضووبونة طوندةكةيان  ، و كة مندالَةكانى هةموو ئةنفالن( ثورة سةبرى)يادةوةرى   -
ئةويش لةطةرِانةوةيدا دةضيَتة سةر رَِيطـةيان و جنَيويـان ثَيدـةدات كـة بـؤ جـل و بـةرطيان         جل و بةرطيان دابةش كردبوو،

لةكاتيَكـدا  !!.ذنةى تيانييـة  هيض منالَيَكى ئة  بةالَ  كة تيمةكة تةماشاى ليستةكةيان كردبوو، بةمندالَةكانى ئةو نةداوة،
لة خةيالَى ثورة سةبرى دا و لةطةلَ ذيانى رِؤذانةى خؤيدا لةطةلَ مراويةك و ثشيلةيةكداية،ئةمانةى كردبـوو بةمنالَـةكانى   

ئةويش زؤر بةثةرؤشةوة ليَيانى وةرطرتبوو،وةكو ئةوةى كـة بـؤ منالَـةكانى     دواجار تيمةكة دوو وات جليان دابووية، خؤى،
 .توةربطريَ

هةموو رِؤذيَـك لـةدةورى وازةكـانى     ى سةربة ناكيةى وادركةرة  دةذى،" كؤرو مؤر"كة لةطوندى ( ثورة فةهيمة)يادةوةرى  -
ئـةو كـض و   ....وازة نيَرةكانى بةناوى كورِةكانيةوة ناوناوة، وة وازة ميَ يـةكانى بـةناوى كضـةكانيةوة ناونـاوة     دةطةرِيَت،

( وـازة ميَيـةكان  )بؤية ئيَستا بةرِيَطةى مازراو كانييةوة هةموو رِؤذيَك جاريَـك كضـةكانى   ...كورِةكانى رِؤيشتوون و نايةنةوة
 .ئةيانبا بؤ ئةو شويَنانةى كة لةكاتى خؤيدا كورِةكانى لةوىَ كاريان كردووة  دةباتة كانى و بةهةمان رِيَطادا ئةيانهيَنيَتةوة،

ئةطةرضى كةة و كارى زؤر داواى ليَدةكـةن بيبةنـة الى    ئةذى،" ثةطؤبتة"تاوى تةنها لة  كة بة( ثورة كةبية)يادةوةرى  -
كة كاتى خؤى بةسـةر كؤنكريَتةكـةدا رِايـانكردووةو     تةنها بةديار ثيَيةكانى ئةو ثشيالنةوة دانيشتووة، ،نايةتةوة، خؤيان

 .كضةكانى بةدوايدا رِؤيشتوون و رِاويان ناوة
 

 

 
 !يكو و باوكو و سيَ برا  ئةنفالندا: ويَنةى دووة     
  

لة طوندى طـةرمك   شويَنى نيشتةجىَ بومن ئيَستا وةزاي دووزة، سةر بةثاريَيطاى تكريت،  ة،( عةىل عةبدوالَ وةىل)من ناو   
 بيةبت رِؤذو مانطى لةدايكبومن وةك خؤى ديار نيية، ضونكة هاتنة دنياى من سـالَيَكى نـةبردة  لةدايكبومة، ( 1925)سالَى 
بـووة كـة ئـةوان     شـيتَ كـةمرت   تةمـةمن يـةك سـالَ    .كرا لةاليةن رِذيَمـى بةعسـةوة   برا  ئةنفال( 0)دايكو و باوكو و سةر 

لةيةك سالَيةوة دايكو و ئةوامن نةديوة لـةوةش ئةضـيَت    لةناودراون و من لةالى دايةطةورةو باوة طةورةمةوة وةخاوةن كراو ،
من ئيَستا خويَندكار  لةبةر هةذارى و بيَكةسى لةخويَندن  .نةخيَر هةر نايانبينمةوة.( ثاش كةميَك وةستان...)نةيانبينمةوة

لـة   ( 2330)لةبةرئةوةشى ككومةتى بـةعس هـةتا ثرؤسـةى ئـازادى عيَـراق       دواكةوتوو ، دةرضووى سيَيةمى ناوةنديو،
 مى كوردستان خيمةتى ئيَمةى كردووة،دواى رِووخانى بةعس،ككومةتى هةريَ .ناوضةيةى ئيَمة بوو هيض مافيَكى ئيَمةى نةئةدا

 ضونكة جاريَك نـةبوونني و خانووشـو نييـة،    بةالَ  من هاوسةرطرييو نةكردووة، .مووضةمان هةية و ئةرزةى بؤ دابني كردووين
ضةوسـاندنةوة ئـازاريَكى    بةوانةيةك بؤ طةىل كوردو طةالنى دونيا تابيانني ستة  ضـةند ناخؤشـة،   ةداواكار  ئةنفال بكريَت
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طةورةو شويَنيَكى زؤرى لة ميَذووى كوردا هةية،تكا  واية ئةنفال بكريَتة مةنهةج و لة خويَندنطاكانـدا خبويَنريَت،بؤئـةوةى   
ئةبيَت ئةنفال بكريَتة تاوانيَكى وةها تـا لـة ئاسـتى نيَـو      نةوةكانى كةدواى ئيَمة ديَن بيانن ئة  كارةساتة بةدناوة ضيية،

هةروةك ئة  سالَ دادطاى باالَى تاوانةكانى عيَراق بـةرةمسى   بناسريَت،" جينوَسايد "اندا بة دةولَةتى و نةتةوةيةكطرتووةك
من داواكار  لةهةموو ئةوانةى طوَييـان لـةدةنطو هةيـةو دةنطـو ئةطةيـةنن كـة طـَورة         وة .ئةنفاىل بةجينوَسايد ناساندووة

هةمووى كةة و كارى ئيَمةى تياية بيطةرِيَننةوة بـؤ والَت و  بةكؤمةلَةكان بةتايبةتى ئةو طوَرِة بةكؤمةالَنةى كة لة كةمرينن 
ــوة بــةرز   .نيشــتمان و شــارةكةى خؤمــان شويَنيشــمان بؤيــان ئامــادةكردووة ئــةبيَت ئــيرت ئــةنفال لةاليــةن نــةوةى نويَ

ـ  رِابطريىَ،هةرضةند كارةساتةكة زؤر كؤن نيية، ى جةسـتةييةوة  هيَشتا و هيَشتا ئاسةوارةكانى لةرِووى كؤمةالَيةتى و دةروون
ئةنفال ئةبيَت نيشـانة  ..؟...ئةبيَت هةموومان طردبينةوة تاوةكو بلَيَني ضى بكةين بؤ ئةنفال .زؤر بة بة بةدةنى ئيَمةوة ديارة

 .بيَت بؤ دوذمن كة ئيَمة وةد لةناوناضني ئةبيَت مافى خؤمان وةربطرين

 
 

 !كيشو لةداخا دلَى تةوىباوكو و سيَ براو خوشكيَكو ئةنفالةو نةن: ويَنةى سيَ ية    
 

لـة ئؤردوطـاى شـؤرش      ،لـةدايكبو  شارؤضـكةى سـةنطاو  لـة   ( 1955)سـالَى  ة، ( مستةفا مةمحودئةمحةد سعود)من ناو  
ئؤردوطايـةكى ووربانيـدةرة لـة ناوضـةى     " شـؤرش "كـة   لة نيَوان سليَمانى و كةركوكـدا،  نيشتةجيَو لة وةزاى ضةمضةمالَ،

ئة  شويَنانة بةهؤى نييكى سنورى جوطرافى لةككومـةتى عيَراويـةوة طـةورةترين    ( رزطارى)طةرمياندا دواى ناكيةى مسود 
كةة ئةنفال كراون لة زمنى شاالَوى نةطريسى ئةنفاىل سـىَ دا كـة   ( 0333)لة  شويَنةى ئيَمة نييكةى  زيانى بةركةوتووة،

وة ثوريَكو (  زانا و ديارى و ئارى و ظيان)وةكانى برا و يةك خوشكو بةنا( 0)من باوكو و  بةئةنفاىل طةرميان و رِةش ناسراوة،
دواى لةناوضـونى بـاوكو و كـةة و كارةكـة  لـة طـةلَ        ئةنفال كراوة و زيندةبةضـالَن، (  صبيحة مستةفا مةمحود)بةناوى 

وى و خوشكيَكو كة مندالَ بوو لةالى نةنكو و باثرية  ماينةوة،دواى ماوةيةك ئةمانيش بةهؤى خـة  و خةفةتـةوة دلَيـان تـة    
ئيرت ئيَمة كةوتينة كولةمةرطى و لة بةردةرطاى خةلَكيدا ئةماينةوة،بةنةهامةتى دةردو خةمةوة، بةبىَ دايك و بـاوك   مردن،

طةورة بووين،خيَيانةكةمان ثةرتةوازة بوو،تائيَستا دوو براى تر  هةية دابرِاوين و نازامن كة كتو مـت لـةض شـاريَكن،ئيَمة    
ــالَى  ــ( 1999)تاس ــتان   لةطرانيةكةش ــةريَمى كوردس ــةتى ه ــةوة ككوم ــيةتييةكى زؤردا بووين،لةكات ــازارو برس ــة ئ دا ل

هاوكارييةكى مانطانةى كةمى بؤ كةة و كارى ئةنفال دياريكرد كة ئيَستا زياترو خيمةتطوزاري زياتريشمان بؤ كراوة،ئيَمـة  
نـةطرى ئةكـة  وةكـو الويَـك،وة     بةو بِرة ثارة كةمة خانويـةكمان بـةكرَى طـرت خـؤ  و خووشكةكة ،ئَيسـتا مـن كـارى وَي       

 .شاعري ،جطةلةمةش سةرثةرشتى رِيَكخراوى داكوَكيكردن لةكةة وكارى  ووربانيانى ئةنفال ئةكة 
داواو ثيَشــنيارى مــن ئةوةيــة كــة ئــةنفال وةكــو تــاوانيَكى طــةورة بةجينوســايد بناســريَت لــةدونياى دةرةوةو  ئاســتى   

انى ئةنفال كةماون دادطايي بكريَن و سياى خؤيان وةربطـرن،وة تـةر  و رووفـاتى    نيَودةولَةتيدا،وة تاوانباران و ئةجنامدةر
ئةنفالةكان ئةوانةى كة نةهيَراونةتةوة لة بيابانةكانى عةرعةرو نوطرةسةملان خوارووى عيَـراق بيانهيَننـةوة بـؤ باوةشـى     

 .كة ئةوان لةكاتى خؤيدا زيندة بةضالَكراون.نيشتمانةكةيان 

 
     
 
 .باوك و دوو ما  و ثوريَكى بة ثيَنج منالَةوة ئةنفالن: ارة ويَنةى ضو  
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ى وةزاى كفـرى لـة   " سةروةالَ"لة طوندى كانى مارانى سةر بةناكيةى ( 1920)ة، سالَى  (سامان كةسيب فةتاح)من ناو    
ـ ( 130)دايك بوو ، باوكو نةماوةو ئةنفالة،لةو الديَ يةى كة ئيَمةى ليَبووين  راوةو بيَسـةرو شـويَنن،   كةمسان ليَ ئةنفال ك

هةموو ناوةكامن لة لةالية،جطة لة باوكو دوو مامو و ثوريَكو بة ثيَنج مندالَةوة ئةنفالن، ئيَمة لة كولةمةرطى و ناخؤشيةكى 
زؤردا ذياوين و مندالَيمان بةسةر بردووة تا ئيَستا، لةناوبردنى كةة وكارةكانى ئيَمةو كـورد بةطشـتى بةبةلَطـةوة هةيـة و     

داواكار  نةتةوة  نةدريَكى طةورة لة كورد و ذيانى ئيَمة كراوة، باالَى تاوانةكانى ئةنفال بة جينوَسايدى ناساندووة، دادطاى
من ئيَستا  يةكطرتووةكان و مةكفةىل دةوىل ئةنفال وةك جينوسايد بناسيَنن و بةتةنط كوردةوة بيَن،كة داخوازى رِةواى هةية،

ةكردووة بة كاركردن لةمندالَيةوة،ئيَستا لة وةزاى كةالر دائةنيشو،خيَيامن لةطـةلَ كضـة     ،خؤ  خؤ  طةور( مساح)رِووثَيو 
ئةنفاليَكى ئامؤزامدا ثيَكةوة ناوة،تكا  واية ككومةتى هةريَمى كوردستان وةك ضؤن كارى باشى بـؤ كـةة و كـارى ئـةنفال     

ضـونكة ئيَمـة    توانايـان زيـاتر بكـات و خبـويَنن،    كردووة كارى باشرتيش بكةن،خؤيَندكارة بيَباوكةكان بنيَرنة دةرةوة تـا  
بةتايبةتى ككومةتة يـةك لـةدواى يةكـةكانى     رابردوومان هةمووى زولَو و خؤيَن رِشتنمان بووة لةاليةن دوذمنةكامنانةوة،

عيَراوةوة،ئةوان بةهةموو شَيوةيةك ويسـتيان ئيَمـة بسـرِنةوة،لةو كاتـةدا نةيانهَيشـت هـاوار بكـةين بـؤ هـيض كـةة و           
ةولَةتيَكيش تاوةكو بةتةنطمانةوة بيَن،هةموو ريَطةيةكيان ليَطرتني،ئةمرؤ دونيا كراوةتةوة بؤية دةنطمان ئةطةيـةنني بـة   د

هةموو دةولَةتيَك و هةموو رِيَكخراوة نيَودةولَةتيةكانى جيهان تا بةتةنط هاوكارى كردنى ميللةتى كوردةوة بـيَن تابتوانيَـت   
امـان بةسـةردا نةياتةوة،ضــونكة مَيـذووى دوور و نييكـى ئيَمـة شـاهيدة كـة ضــييان        خـؤى بينـا بكـات و كارةسـاتى وةه    

 .بؤئةوةى ستة  رِةت بكةينةوة ئةبيَت بةتةنط يةكرتيةوة بيَني.ليَكردووين
 

      
 خوشك و برايةك لةبرسا مردن: ويَنةى ثيَنجة  
،لـةدايك بـووى سـالَى    (كةمة سةعيد كةمة سالَةحجواميَر )يةكيَكة لةو كةسانةى كةخؤى بةدة  ئةنفالةكانةوة رِؤيشتبوو، 
 :ةلَيَتئخؤى دةيطيَرِيَتةوة و ( 1957)

دواى ئـةوةى بردمانيانـة ضةمضـةمالَ و خسـتمانيانة      من منالَبوو  و تازة هةلَدةضوو  ، لةووتاخبانةى سـةرةتايي بـوو ،  
وو طةجنـةكانيان بةبةرضـاومانةوة خسـتة    هـةم  ،لةوىَ باوكميان لة ئيَمة جياكردةوة،(تؤبياوة)سةيارةى عةسكةرييةوة بؤ 

هـةر ئـةو    طواستيانةوة نةمانيانى بـؤ كويَيـان ئةبـةن،    سةيارةكةوةو بةالَ  جلةكانيان لةبةر داكةندن و رِووتيان كردنةوة،
 .تا ئيَستاش كةسيَك نيية بةسؤرانيان بيانيَت .جياكردنةوةية بوو ئيرت نةمانبينينةوة

بـةالَ  بـةباالَ    ساالَن بـوو ، ( 10)من هةرضةندة  ياكردةوة و ئةوةى كةهةراش بوو برديان،شةويَكيان ئيَمةيان لةدايكمان ج
ئيَمة  بؤمان هةبوو لةهؤلَةكانيش بضينة دةرةوة، لة هؤلَيَكدا دايانناين، ئيَمةيان بردة نوطرة سةملان، بضووك بوو  نةميانربد،

ئيَمة ئاشـكرامان كـرد كـة     .رةكان و ثريةكانى خؤمان ئةبردةوةمنالَبووين سةرمان ئةكرد بةهةموو كونيَكاو خةبةرمان بؤطةو
هةريـةكيَك رردايـة    لـةدةرةوةى هؤلَـةكان،   كوَمةلَىَ سةطى زؤر طةورةو درِبـوون،  ،(سةطة رِةشةكان)مردووةكامنان ئةدةنة 

هـةر ئيَسـكةكةيان   ئـةدرِى و   هةريةك و دوو سةطةكان هـةلَيان  سةرةتا كة  دةمرد، .كةيان ئةخستة بةردة  سةطةكانتةرمة
 .بةالَ  دوايي مردوو ئةوةندة زؤربوو سةطةكانيش ليَي بيَياربوون .ئةهيَشتةوة

 رِؤذىَ من كؤمةلَىَ منالَ بووين ويستمان وفلَى يةكىَ لةو ذوورانـة يشـكيَنني،   لةذيَر هؤلَةكاندا هةموو ذوور بوو وفلَى ليَدرابوو،
كـة شـكامنان كابرايـةكى رِيـش دريَـذ بـةزجنري        ئاودةسـت، بكـةين بـة   كة لةتةنيشت ئاودةستةكانةوة بوو تاوةكو ئـةويش  

 رِامانكردةوة هؤلَةكةو بؤ ئـةوامنان باسـكرد،   نةمانيانى ضى بوو، بةالَ  هةردووكيان رِؤكيان لةبةر نةمابوو، بةسرتابؤيةوة،
 ،مـةيان برسـي تـر دةكـرد    تادةهـات ئـةوان ئيَ  ...ّ!!.لةوة دةضوو هةموو ذوورةكانى تريش شتى وايان تيا بـووبيَ  ترساين،
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 دواى ماوةيــةكى زؤر ئيَمــةيان جيــاكردةوة بــةالَ  هــةر بــةرووح زينــدوو بــووين،  خوشــكيَكو و برايــةكو لةبرســا مــردن،
بةالَ  لـةثاش ضـى زؤربـةيان     وتيان عافوات دراوة، .هاوردمانيانةوة بوَ كةركوك و دواتر بؤ ضةمضةمالَ و لةوىَ بةريانداين

 .كردنةوة تا ئيَستا ئةطةر بةمردوويش بيَت ضاوةرِوانيان ئةكةين بيَنةوة ئةوانةشى جيايان مردن،
 
 

              
 .ئةنفال و ئارِاستةيةكى نيَو دةولَةتى: بةشى سيَهة     
 
 .ئةنفال و باسى جينؤسايد: ويَستطةى يةكة  

ةرلةمانى عيَـراويش لــة  تائيَســتا كـؤكن لةسـةر ئــةوةى كـة بةهــةموو مانايـةك ئـةنفال جينوَســايدة،ث      طشـت اليـةك،  
لةوةى دادطـاى بـاالَى تاوانـةكانى عيَـراويش      ئةمة جطة ثيَناسةى تاوانى ئةنفاىل بةجينؤسايد كردووة،( 9/13/2332)

و ثةرلةمانيش ي باالَى تاوانةكانى عيَراق دةوى برِيارةكةى دادطائة  ثرؤذةية  هاوكات) .ئةنفاىل بة جينؤ سايد ناساندووة
 ثةرلةمانى عيَراق ياساى وةرةبووكردنةوةى ئةنفال و زيانةكانى دةركردووة، هةروةها (.و بةلَطةنامةيةكوةك هاوثيَض كراوة 

تايبةت و ثةيوةند  بـة   ، بةالَ  لة ئيَستادا منؤ منؤكة لةسةر ئةوةية كة ئة  وةرةبووة زؤر كةمةو لةئاستى تاوانةكةدا نيية
دروست كردنـى دادطـاى    :اى ليَكؤلَينةوةى دةستورى لة ئةمريكا ثيَي وايةسةرؤكى ثةميانط" مايكلَ كيَلَى"باسةش ثرِؤفيسؤر 

لةبةرئةوةى رِذيَمـى سـةددا  تـاوانيَكى نيَـو      دةبواية دادطايةكى نيَودةولَةتى بوواية، باالَى تاوانةكان بؤ عيَراق زؤر الوازة،
دادطاييكردنى تاوانةكانى جينؤسايدى جيهـانى  دادطاى عيَراق بةهيض شيَوةيةك لة نةك تاوانيَكى لؤكالَى، دةولَةتى كردووة،

" كيَلَـى " نـةك تـةنها بةرامبـةر بـةكورد،     لةبةر ئةوة ئةو تاوانة دةرهـةق بةهـةموو جيهـان كـراوة،     .بةشدارى نةكردووة
 ،دةبوواية نةتةوة يةكطرتووةكان دادطايةكى تايبةتى بؤ وةزيةى جينؤسايد لةعيَراودا درووست بكرداية: ةلَيَتئبةردةوامةو 

 نةيويست لةعيَراق دادطايةكى لةو شيَوةية دروست بكات،( UN)بؤية  داطريكردنى عيَراق لةاليةن ئةمريكاوة نا ياسايي بوو،
  .بؤ وةرةبوو كردنةوةى ئةوة دادطاى باالَى تاوانةكانى لةعيَراق دروستكرد

بـةو هؤيـةوة    لةسةر دوجةيل لـة سـيَدارة درا،  مةترسيدارترين شت ئةوة بوو سةدا  : ئةلَيَت "مايكلَ كيَلَى" ئةوةتا هةرخؤى 
 .سةدا  لةسةر دؤسيةى ئةنفال تاوانبار نة كرا

لـة كؤنفرانسـيَكدا   ( 1902)سالَى " Raphal Lemkin"ٌٌٌرِافايل ليمكني  ديارة بؤ يةكة  جار نوسةرو ياساناسى ثؤلَةندى
كة بـةماناى فةوتانـدنى رِةطـةز     ؤمارى كردووة،ت( 1944)مةدريد ووشةى جينؤسايدى بةكارهيَناوة و بةنوسينيش سالَى  لة

 .ديَت
بارودؤخى كورد لةضـةند بابـةتيَكى   )ثسوؤرِ لة  بوارةو ياساى طشتى نيَودةولَةتيدا،لةكتيَبةكةى " مارف عومةر طولَ"دكتؤر 

ــدا ــاى نيَودةولَةتان ــردووة  (ياس ــاة ك ــايدى ب ــيَوةكانى جينؤس ــة ش ــوار جــؤرى ل ــى  :،ض ــايدى فيييك ــةدةنى)جينؤس -ب
كة بةهةموو ئـة  مانايانـة رِذيَمـى بـةعس     ..،،جينوَسايدى ئابورى،جينؤسايدى بيؤلؤذى،،جينؤسايدى كةلتورى(تةييجةس

 .كارى بؤ فةوتاندنى طةىل كورد كردووة
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ئةوا ليَرةدا بةطويَرةى بةلَطةنامةيةكى رِةمسى رِذيَو كـة ئيَمـة وةك    ئةطةر بةتةنها منونة لة جينوَسايدى فيييكى وةربطرين،
( 27120)بةلَطةنامةى نهيَنى بةرِيَوةبةرايةتى ئةمنى سليَمانى ذمارة : دةيكةينة شايةت بؤ كوشتارى بةكؤمةلَ ئةويش خؤى 
بـةطويَرةى وسـةكردنيَكى تةلـةفؤنى     رِوونى دةكاتةوة، دا بؤ بةرِيَوةبةرى ئةمنى ناوضةى ئؤتؤنؤمى،( 29/13/1922)لة 

 :ئة  كارانة ئةجنا  دراون
 .ئيعدا  كراون( نوسينطةى رِيَكخستنى باكور)رةى برِيارى نؤ تاوانبار،بةطويَ -1
ئاسايشـى رِيَكخسـتنى   )نؤزدة طوناهبار،لةبةرئةوةى لة ديَهاتـة وةدةنةكراوةكانـدا بوون،بـةطويَرةى بروسـكةى      -2

 .دا ئيعدا  كراون( 23/2/1925)لة ( 4332)ذمارة ( باكوور
 .دةرضووة( رؤكايةتى دادطاى شؤرِشةوةسة)ضل و كةوت طوناهبار لة ( 45)فةرمانى ئيعدا  كردنى  -0

نـؤ  ( 95303)هةزارو هةشت سـةدو نـؤ خيَـيان كـة ذمارةيـان      ( 22951)دوو هةزار و ثيَنج سةدو سى و دوو كةة و  -4
هةزارو سى كةة بوون،لةكاتى ئةنفالةكاندا دةستطريكراون و رِةوانةى ئؤردوطاى سـةربازى كـراون لـة ثاريَيطـاى     

 .تةئميو

،ئةجنومـةنى ئـابورى و كؤمةالَيـةتى ذمـارة     (UN)بةلَطةنامـةى  )ويَنـةر ئـةتوانيَت برِوانيَتـة    بؤ زانيـارى زيـاتر خ  
(52.p.01/1992/4.cnُُ/E ) ئةجنومةنى ئاسايش لة يوئيَن هةروةها بةلَطةنامةى(UN ). 

نـدكردنى  لة رِيَكخراوى نةتةوةيةكطرتووةكان ثةمياننامةى بةربة( 9/12/1942)رِؤذى  ئةوةى كة ثيَويستة بوتريَت،
 رِؤذى دواى ئيمياكردن لةسـةر ئـةو ثةمياننامةيـة ،    جينؤسايد و سيا خستنة سةر تاوانكارانى جينؤسايد بالَوكرايةوة،

 هةر لة رِيَكخراوى نةتةوة يةكطرتووةكان جـارِى طـةردونى مافـةكانى مـرؤظ بالَوكرايـةوة،     ( 13/12/1942)واتة لة 
كة دةولَةتانى دونيا بةهؤى كارةساتةكانى   ك لةدواى يةك ئةوة دةطةيةنيَتبالَوكردنةوةى ئة  دوو بةلَطةنامة طرنطة ية

 .ئاشتى و ئاسايشى مرؤظايةتى طةيشتؤتة ئاستيَكى سةخت و ئالَؤز .جةنطةوة ضةند مةترسى يةخةى طرتوون
ةوة ( 2332)الَى ئة  دادطاية لةو تاوانانة دةكؤلَيَتةوة كة لةدواى س .دادطاى الهاى دروست بووة شدا،( 2332)لةسالَى 

ئة  هاوكيَشةية يان ئة  طرفتة  بؤ...كةواتة نايبينيَت...كارةسات و تاوانى ئةنفاليش ثيَش ئةنفال رِوويداوة رِوودةدةن،
ةوةكةتايبةمتةندن بةئةنفال و جينؤسايد و زياتر كارةكانيان لةدةرةوة ئةجنا  " ضاك"ثةيوةندميان كرد بةناوةندى 

بةالَ  خؤ تاوانى جينؤسايد تايبةمتةندى يان خةسلَةتيَكى هةيـة   رِاستة ئةمة واية،: ووتني ثيَي( عومةر وادر..)ئةدةن
دامـةزرابيَت و دؤسـيةى دواى خؤيشـى    ( 2332)با ئةو دادطايـة سـالَى    ئةويش بةتيَوةرِبوونى كات دؤسيةكة داناخات،

بةالَ  تـاوانى   كةة بؤى نيية داواى بكات، سالَ( 27)بيَت دواى ( تاك)بؤمنونة تاوانيَكى جيهانى كة كوشتنى  ببينيَت،
بـةلَكو تـةنها    لة اليةكى تريشةوة ذمارةى ووربـانى ليَـرة نابيَتـة ثيَـوةر،     جينؤسايد ئة  رِيَطرييةى لةبةردةما نيية،

 .ةكة بةسة بؤئةوةى بلَيَني جينؤسايدة (النية)نيازةكة 
 

    
 سياسي و ياساييلة سؤز و طريانةوة بؤ كيَشةيةكى  :ويَستطةى دووة     
 

ى كـار لةسـةر ئـة  بابةتـة بكات،ككومـةتى هـةريَو لةرَِيطـةى ئـةو         يككومةتى هةريَو ئةبيَت بـة خيَرايـي و بةجـد   
 :ثيَـي وايـة  " سـاالر باسـرية  : د"لـة  رِووةوة  .نويَنةرايةتيانةى هةيةتى لة ئاستى ديبلؤماسيدا دةبيَت هةولَى بؤ بدات

مةتى هةريَمةوة بطرييَت تا ئةو كؤموانيا ئةلَمانيانةى ضةكى كيمياوييان بة صةدا  دةبيَت ثاريَيةرى شارةزا لةاليةن ككو
كوسَين فرؤشتووة دادطايي بكرَين و سةراثا كَيشةى ئـةنفال بكةنـة كَيشـةيةكى سياسـي و كـوَنطرةى رِؤذنامـةوانى بـؤ        



 12 

راوة كوردييةكانى دةرةوةى تى رِيَكخهةتا ئيَستا بةشيَوةيةكى فةرمى ئةجنا  نةدراوة،ئةوةى كراوة لةسةر ئاس.ببةسرتيَت
ئةطةر ئةمةش لة  ئان و ساتةدا نةكريَت ئةوا رِاى طشتى و شةوامى كوردى بابةتى بةسياسي نةكردن و بة .دةسةالَت بووة

 .جينؤسايد نة ناساندنى ئةنفال لةسةر ئاستى دةرةوةدا ئةخةنة ئةستؤى دةسةالَتى كوردى و هةردوو كيبى دةسةالَتدار
دا بةثيَي دةستورى عيَراق،هةريَمى كوردستان بؤى هةية لة باليؤزخانةكانى عيَـراق نوسـينطة بكاتـةوة بـةالَ      لةكاتيَك

بوونى ئة  نوسينطانة كاريطةرييةكى طةورةترى دةبيَـت بـؤ كـورد لـةرِووى ياسـاي نيَـو       " باسرية"بةرِاى ....نايكاتةوة
كومةتى هةريَو لةرِيَطةى ئةو خويَندكارانةى كة دةنيَرريَنـة دةرةوة  ثيَمان واية ك( وةك تويَذةر)وةىلَ ئيَمةش .دةولَةتيةوة

يان لةدةرةوةن لةضوارضيَوةى ثرؤذةى تواناسازى خويَندنى باالَدا ئةكريَت هانيان بدةن كـة بـاة و ليَكؤلَينـةوةكانيان    
وة كـاريش  .نةتةوةييمان ئةكريَت ئةنفال بكةين بة ثرؤذةيةكى طةورة بؤ ئاسايشى.سةبارةت بةئةنفال و جينؤسايد بيَت

 .بؤئةوة بكريَت كة لةسةر ئاستى عيَراويش ككومةتى عيَراق داواى ليَبوردن لةطةىل كورد بكات
 

 
 كـــوردو ئاستى نيَودةولَةتى: ويَستطةى سيَهة    

واى بةخؤى و كوَمةلَطةكةى و ككومـةتى هةريَمةكةيـةوة بةشـيَوةيةكى طشـتى لـة د     ( باكورى عيَراق) باشورى كوردستان
نويَنةرايـةتى و   كرانةوةيةكى سياسـى و ئـابورى و كؤمةالَيـةتى باشـى بةخؤيـةوة دى،      ،ةوة( 2330)ثرؤسةى ئازادى 

ثةيوةنديـةكى  ..نوسينطةو بارةطاى نةتةوةيةكطرتووةكانيشى ليَيـة  سةفارةتى دةيان والَتى جيهان لةكوردستان هةية،
وةك ميَـذوو كلتـورو بريوبـاوةرِيَكى خؤيشـى هةيـة لةطـةلَ       هـةر ..ديبلؤماسى تايبةت بةخؤى لةئاسـتى دةرةوةدا هةيـة  

 .ةرت ثةرتكراوى كوردستانى طةورةداجوطرافيايةكى ث
شارةزايان اليان واية تا طرفتى كورد لةناوضةكةدا ضارةسةر نةكريَت كيَشةكانى رِؤذهـةالَتى ناوةرِاسـت بةهةلَواسـراوى    

بؤيــة ثيَويسـتى بةكارتيَكــة تـا ئاينــدةى خـؤى ثــيَ    .هـةروةك بةجــدى طرفتيَكـى ديــارى ناوضةكةشـة    ئةميَننـةوة، 
كة دكتؤراكةى سةبارةت بةسيستةمى سياسـي رذيَمـى بةعسـة بـؤ ئـة       " ساالر باسرية"بدؤزيَتةوة،ثةيوةند بةمة دكتؤر 

كوشتنى بةكؤمةلَى يةهودييةكان لةاليةن نازييةكانى  سةبارةت بة: ةلَيَتئباسةمان منونةى يةهودييةكان دةهيَنيَتةوةو 
يةهودييـةكان   ئةلَمانةوة بةسـةدان فـيلو و رِاثـؤرتى بةَلطةنامـةو شـانؤو رِؤمـان و كؤنفرانسـى بةخؤيـةوة طرتـووة،         
يةهودييـةكان   منالَةكانيان و نةوةى نوىَ بةشيَوةيةك ثةروةردة ئةكةن هةروةك ئة  كارةسـاتة ئةمرِؤكـة رِووى دابيَـت،   

يةوة طؤرِيويانة بؤ ئاستيَكى سياسـي و نيَودةولَـةتى و ياسـايي و    هةتا ئيَستاش لةسةر جينؤسايد ئةذين و لةسؤزو بةزةي
 .ثيَويستة كورديش وابكات.سووديشيان ىلَ وةرطرتووة

مةسةلةى كورد، لةدواى بةهارى عةرةبيةوة، هةنطاوى ناوة بـؤ وؤنـانيَكى ثيَشـكةوتووتر، لـة دواى نسـكؤى شؤرِشـى       
. ئايا كـورد ئـةميَنيَت يـان ناميَنيَـت؟    : تةمدا، وسةكة ئةوة بوو، لة ساالَنى هةشتاكانى سةدةى بيس( 1957)ئةيلوىل 

ئةمةش ئةطةرِيَتـةوة بـؤ رِووداوة طـةورةكانى    ..!. ئيَستا ثرسيارةكة طةيشتوة بةوةى ئايا كورد ئةبيَت بة دةولَةت يان نا
وةها خيَرا طةيشنت بة هةر.. ةوة( 2310)بةهارى عةرةبي، شةرِى تريؤريي  لة عيَراق و سوريا لةدواى : ناوضةكة، وةكو 

 . ميدياى ئةليكرتؤنى بةطشتىبةرِاى طشتى بةهؤى ئامرازةكانى سؤشيال ميدياو 
ةوة، نةوتى كوردستان، ئةوسا نازى سروشـتى ئـة  ناوضـةية، لةاليـةن     ( 2332)لة رِووى ئابورييةوة، لةدواى سالَى 

ــة  ( 25) ــةوة، ل ــةزى زةبةالك ــرة رِةط ــاى ف ــة  جيه( 25)كؤمواني ــةتى ئ ــة، دةولَ ــدارى و ( 72)ان ــتى بةش طريَبةس
ئةمةش هةريَمى وا ليَكردووة بري لة بازارِيكردنى ووزة بكاتةوةو، ووولَرت بضيَتة دونياوةو، . بةرهةمهيَنانيان لةطةلَ كراوة

بةالَ  ئـة  ثرؤسـانة بـيَ تةلَةزطـةو مةترسـيي      .. ناوضةكةش خباتة بةردة  ديفاكتؤى سةربةخؤيي سياسيي و ئابوريي
هيَشتا كوردةكان لة دواى كارةساتى ئةنفالةوة نةيانتوانى خؤيان كؤبكةنةوة، بة ثيَضةوانةوة : ني، يةك لةوانةطةورة ني
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بةربونة طيانى يةكرت و شةرِى ناوخؤييان كرد، دواتريش لةبرى بونيادنـانى ذيَرخـانى ئـابوريي ثتـةو و، دامـةزراوةى      
ةياندنيان، دةستيان كرد بة دانانى ثاالَوطةى نـةوتيي كةسـيي و   ليربالَ و، سةرثيَخستنى نةوةكانى دواى ئةنفال و ثيَط

كـةركوك و  : كيبي و، طروثي مافيايي و ضاوضنؤكى سياسيي يان بةرداية طيانى خةلَكى ناوضة ئةنفال نشـينةكانى وةك 
بؤيـة مةسـةلةى بـة نَيودةوَلـةتى كردنـى ثرسـَيكى وةك ئـةنفال، بـةالى كـةمى ثَيويسـتى بـة            ..طةرميان بةطشـتى 

مةزراوةكردنى خـودى ئـةنفال خؤيـةتى لةاليـةن سيسـتةمَيكى كـواليَتى بـةرزةوة، كوردةكـانيش هَيشـتا كـواليَتى           دا
 .سيستةمةكةيان زؤر ني  و لةدواية

 
 ميكانييمةكانى طةيشنت بة نةتةوة يةكطرتوةكان: ويَستطةى ضوارة 

 ،هاوكـار بيَـت  ةتى عيَراوى بيَتة سةرخةت و بةنيَو دةولَةتى كردنى كةيسى ئةنفال ئةوةية تةنها ككومبؤ  ةكانئاليةت 
لة  وؤنانةشدا ثةرلةمان لةهةنطاوى يةكةميدا لةطةلَ دادطاى باالَى تاوانةكان مةسـةلةى ئـةنفاليان بةكؤمـةلَكوذ و    

ئةمة هةنطاويَكى طةورةو باوةرِثيَكراوة وةكو اليةنة ياسايي يةكةو لةئاستى نيَودةولَةتيشـدا   ناوزةندكردووة، جينؤسايد
بؤية ئةبيَت فشار خبةينة سةر ثةرلةمان و ككومةتى عيَراوـى كةئةمـة بباتـة نةتـةوة      ئةمة لةمةوال نكؤلَى ناكريَت،

ضـونكة عيَـراق    ئةمة تاكة رِيَطةية و ئةبيَت ثةرلةمانى كوردستانيش داواكارو مودةعى بيَت لةطةلَيـدا،  يةكطرتووةكان،
ئةطةر ئة  كةيسـة لةرِيَطـةى ككومـةتى     يا ثيَويستيان بةعيَراق ئةبيَت،دةولَةتانى دون ية،يدةولَةتيَكى نةوتى و ئابور

دا ئـةوا  ( UN)عيَراويةوة جبولَينريَت لةمـةرِ بةجينؤسايدناسـاندن و وةرةبووكردنـةوة لةئاسـتى نيَـو دةولَـةتى و       
 .ةطريَتئسةر

نةتةوة يةكطرتووةكان نةيةنـة  ئةطةر ئة  دادطايةو ، "طةياندنى كةيسى ئةنفال بة نةتةوة يةكطرتوةكان" بؤ ثرؤذةى 
ئةوا يةك ووتةى زؤر جـوانى رِافايـل لـيمكني هةيـة كـة دةرهـةق بةبةدواداضـوونى بـؤ          ثريى ئة  كةيسةى ئةنفالةوة،

شارَيكدا لةدادطايةك زيـاتر هةيـة بـؤ لَيورسـينةوة لـة كوشـنت يـان         بؤضى لة: )مةسةلةى ئةرمةنةكان ووتويةتى
ةهةموو جيهاندا دادطايةك نيية بؤ ليَورسينةوة لة لةناوبردن و رِيشةكيَش كردنى بةالَ  ل لةناوبردنى تاوة كةسيَك،

طةىل كورديش بؤ كؤن نةبوونى ئة  هةوةو لةبريمانةوةى ئة  كارةسـاتة ثيَويسـتة ئـةنفال     .(نةتةوةيةك يان طةليَك
ةسـةرى دةروونـى و رِؤكـى    ضـةندين سـةنتةرى ضار  ..خباتة نيَو كتيَب و بةرنامةى خويَندنى ووتاخبانةو زانكؤكانـةوة 

كو لةبةندا و بةلَكو ثيَويستة مؤزةخانةى تايبةت بةئةنفال نةك لةكوردستان بةلَ..لةناوضةكانى ئةنفالدا دروست بكات
نةوةكانى داهاتوومانيش لة  تراذيدياية تيَبطةن و ميوانانى بيانيش  تا ..ناوضةكةو جيهاندا بكاتةوةو هةولَى بؤبدات

 .بيبينن
 :يةتةكانى طةيشتنى ئةنفال بؤ سةر شانؤى نيَودةولَةتى، ثشت ئةبةستيَتة سةر دوو هؤكاربةطشتى، ئال

بة دامةزراوةكردنى ئةنفال و دكيؤميَنت كردنى لةناوةوة، ضوارضيَوةى تيؤريي و ياسـايي و سياسـيي بـؤ دروسـت     : يةكة 
 (ئة  ثرؤذةيةى ئيَمة هةولَيداوة ئةوة بكات)بكريَت 
كة لة  وؤنانـةدا، يةكةكـةكان لـة    . ن بؤ بارودؤخى ئيَستاى جيهانى و، سيستةمى نيَودةولَةتىخويَندنةوة كرد: دووة 

 Unit and Subunit in International -الوكـدات   العالوـات الدوليـة   ) ثةيوةندييـة نيَودةولَةتيـةكان   

relations .)اى فرة رِةطةز بيَت، رِيَكخـراوى  تاك بيَت، طروث بيَت، كؤمواني:  ئة  يةكانة ئيَستا هةمة ضةشن، ئةكريَت
 .وة يان دامةزراوةى تويَذينةوةو ئاكادمييي بيَت. ككومى و نا ككومى ناوخؤيي يان هةريَمى بن، ياخود دةولَةت بيَت
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 ســـكاالَ وثيـَشنـيـارةكـان :ويَستطةى ثيَنجة           

 
بؤيـة داوا   ى ناسـنامةى نةتـةوةيي طـةىل كـورد،    ئؤثراسيؤنيَكى عةمدى و نةخشةبؤ كيَشراوبوو بـؤ طـؤرِين   ،ئةنفال -1

 .لةرِيَكخراوى نةتةوة يةكطرتووةكان ئةكةين مةسةلةى ئةنفال بةجينؤسايد بناسيَنيَت
ئاوهـاش ثيَويسـتة    ى كوةيـت بكريَتـةوة،  ( تـةعويي )نةتةوة يةكطرتووةكان وةك ضوَن كارى كرد بؤ ئةوةى وةرةبوو  -2

 .سةبارةت بة دؤزى كورد وسةى خؤى هةبيَت

وةض نةتةوة يةكطرتووةكان و ئارِاو دادطاكانى تايبةت بة  باسة داوا لةككومةتى عيَراوى  ئةبيَت ض دةسةالَتى كوردى، -0
تـا بةتـةواوى هـةموو     .؟..بكةن و فشارى خبةنة سةر تاوةكو شويَنى ئةو ئةنفالكراوانة بـيانن و ضـيان بةسـةرهات   

 .شتةكان ئاشكرابيَت

تـا بةتـةواوى ليَكؤلَينـةوة لـةو      .نيَودةولَةتى دروست بكات بؤ وةزيةى ئـةنفال  نةتةوة يةكطرتووةكان دادطايةكى  -4
 .تاوةكو مافةكانى خؤى وةربطريَتةوة دؤسيةية بكريَت و بيانريَت لةسةرضى وا بةكوردةكان ئةكريَت،

كى طشت ئةو كؤموانياو واَلت و اليةنانةى كـة هاوكـارى ِرذيَمـى بـةعس و سـةدا  كوسـَين بـوون لـة فرؤشـتنى ضـة           -7
ردة  ياسـادا كـوكمى   وةدةنةكراوى كيميايي و هةر بؤمبيَكى تر،بةهةر شيَوةيةك بووبيَت،دةست نيشان بكريَن و لةبة

 .مافيش بؤ كوردةكان بطيَرِنةوةخؤيان وةربطرن و، 

 
   
 
 :ثةراويَيةكان 

  ،ماو لةدواى شـاالَوةكانى  ضاوثيَكةوتنى كورتى دةنط و رِةنط، لةطةلَ سيَ نةوةى بة جيَ بةشيَوةى مةيدانى ثرؤذةكة
 .ئةنفال كردووة، هةروةها ديدار لةطةلَ هةريةكة لة ناوةندى ضاك و ثرِؤفيسؤر ساالر باسرية

  ثرؤذةكة سوودى لة دةوي برِيارةكانى دادطاى باالَى تاوانةكانى عيَراق و، برِياري بة جينؤسايد ناساندنى ئةنفال و
 .دةركراوة( 24/2/2335)الثةرِةدا ئةبينيَتةوة، بةروارى ( 1357)طازبارانى هةلَةجبة، وةرطرتووة، كة خؤى لة 

 ثرؤذةكة شريةى لة برِيارى ثةرلةمانى عيَراق، بؤ بةجينؤسايد ناساندنى كةيسى ئةنفال وةرطرتووة. 

  بؤ دادطـاى  ( 23/9/2332)لني بادينان وةرطرتوة لة  -ضاكثرؤذةكة سوودى لة رِاثؤرتى وردبينى كراوى ناوةندى
 .تاوانةكان بة فةرمى نيَردراوةباالَى 

  دةست كوردو اليةنةكان كةوتون( 2330)ئةو دؤكيؤميَنتانةى كة لةدواى رِووخانى ككومةتى بةعس لة عيَراق. 

  ــتان ــارى ئةنفالســ ــايد  ) طؤظــ ــةنفال و جينؤســ ــة ئــ ــةت بــ ــالَنامةيةكى تايبــ ــارة (. ســ و 11)ذمــ
12.)www.anfalistan.com 

 
 :لة  سةرضاوانة وةرطرتووةو ياداشتيشى كردون بة زمانى ئينطليييي ثرؤذةكة سوودى

- Maggy Zanger (2002): Refugees in their own country, Anfal (N.2), P55-60.  
- Maarf Omer Gull (2002). Anfal, A stage of practicing genocide, Anuual Anfal Magazine, 

N.2. P.42-54. 



 19 

- The Center of Halabje against Anfalization and Genocide of the Kurds( Chak), The Iraqi 
State’s genocide against the Kurds. Feb,2007.  

- Iraq’s crime of genocide’ by Human Rights Watch 1994, p.266 – 268 
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