
 
 ئةنفالي ضوار ة يادطارييةكاني ثشكَيك بضوك ل

 
 عةلي مةحموود محةمةد 

 

ار بوو لة وسةرةتا و دةستثيَكي  ئؤثةراسيؤني ئةنفالي ض,   8811-5-3كيميابارانكردني طوندي طؤثتةثة لة بةرواري   
ي مةرطةسات مةرط برد و رِاثيَض ئةنفالةي دةيان  هةزار  هاووآلتي كوردي لةطةلَ خؤيدا  بؤ ةوئ, ثرؤسةي بةدناوي ئةنفال 

 1ئةو ئؤثةراسيؤنةي تةنها يةكيَك بوو لة كؤي , ووةكانيش ئاه بؤ ذيَر بيابانةكان دةخوازندمةرطةساتيَكي وا زين, كرد
سةدان طوندي لة دواي خؤيةوة بة رِوخاوي لة ثيَدةشتة نةبرِاوةكاني كةركووك و هةوليَرو هةلَةتةكاني , ئؤثةراسيؤني دي 

نزماني و ثيَ دةشتاييةكاني و و دؤلَةكاني ضةمي رِيَزان و  بنارة سةختةكاني دوكان و خةلةكان   قةآلسيَوكةو كيَووكؤيةو 
جيَدةسيت سوثاي ئةنفال , ضةثةكرتين طوندي ئةم كوردستانة ليَي  رِزطاري نةبوو , شوان و بناري قةرةضوغ  بةجيَ هيَشت 

ملؤزي , فاشيةتي شةرمةزاركرد, ة بوو  مةرطي ناشرين كرددة درِندانل ئةوةنئةنفا, بة بست بة بسيت ناوضةكةوة دياربوو
سوثاي , كةالوةي بةجيَهيَشتووةمةرطستان و ويَراني كردووة و  لة دواي خؤيةوة,  يةكشؤفةلَةكاني طةيشتووة بة هةر كويَ

كؤنرتين , هةلَدا  انيةت ليَيانةوة سةريئةو طوندانةي شارست, لة جياتي شارستانييةت و ئاوةداني كاولكارييان هيَنا ئةنفال 
كةضي ئةنفال هةمووياني , هؤالكؤ ويَرانياني نةكرد, بة دريَذايي ماوةي  هةزاران سالَ ئاوةدان بوون , طوندي جيهان بوون 

,  كشتوكالَ قؤناغي بؤ ئاوةداني و شارستانييةت و  دوو ناوي ناسراوي جيهانني,  ضةم رِيَزان  -ضةرموو ) خاثوور كرد 
 ( .كةوتوونةتة ئةم دةظةرةوة 

تاكو ليَوار و  كةنارةكاني  كةركووك و هةوليَر بة دريَذايي ئةمبةر , كرد سنووري ئةنفالي ضوار  لة بناري دوكانةوة دةسيت ثيَ 
ة بؤ دةم لة بةشي باكووري ضةمضةمالَةو, لةويَوة بؤ كلكةي قةرةضووغ , و ئةوبةري  زيَي بضووك شؤرِبوةوة  بؤ رِؤخي ثرديَ 

لةطةلَ خؤيدا سنووري نيَوان هةردوو ثاريَزطاي , ة ئةمبةرو ئةوبةري ئاوةدان بوو, ئةو زيَيةي بة دريَذايي ميَذوو , زيَي بضووك 
 .كةركووك و هةوليَري بةش دةكرد 

تةقتةق , ؤتةلَ ك, ئاغجةلةر , قةرةهةجنري , تةكية , ضةمضةمالَ ) ئةنفالي ضوار  سنووري ضةندين شاروشارؤضكةي طرتةوة  
لةو سنوورة ثان بةرينة لةم ماوةي ,  ...  ( مخوور  مة, خةلةكان  , دوكان , شوان , ثرديَ , ديَطةلَة , كؤية , قوشتةثة , 

هةر لةو طوندانةوة , مرؤظايةتي بة تةواوي  سرِايةوة ةيشويَنةواري شارستانييةت و ذياني هةزاران سالَ, ضةند رِؤذيَكدا
داهيَنان و , تي ي هةزاران سالَ ئاوةداني و خزمةتكردن بة مرؤظايةدوا, مرؤظايةتي طةشةيكرد , ي هةلَدا شارستانييةت سةر

لة ناو الديَ رِوخاوةكان شويَنةواري , كؤنرتين طوندةكاني جيهان هةمو تةخت كران, كران بة ويَرانة و كةالوة, ثيَشكةوتن
جار جارةش ثةلةوةر و طيانداريَكي تةريك , و جيقنةي مريشكةكان دةهاتهيَشتا بؤني طةوةرِو مةرِو ماآلت , مةرط دةبينرا 

خؤلَوميَشي سوتان و ,  داري سوتاو و الديَي رِوخاو,  ةزي ضؤلَ ضةم و رِ,  جطة لة دار تةلي شؤرِةوة بووي  كارةبا,  كةوتوو
دار و درةخت هةموو , ميَرولة و بالَندة , لَ مرؤظ و ئاذة, بؤطةني ئاذةلَ  و ثةلةوةري مردارةوة بوو   هيضي ديكة بة جيَ نةما 

ايانة ذيامنان بةرِيَكرد لة بؤني مةرطدا ئةو رؤذانةي لةناو ئةو تارم, جارِنامةي  مةرطيان بؤ درا, بةعس 8001بة ثيَي برِياري 
ييةكاني مةرط جاريَكي كاركردنة بؤ ئةوةي تارما, ثروسك  نيية بؤية كاركردن بؤ ئةنفال كاركردن لةسةر ئيَسك و, طيَذ  ببوين

 .ديكة نةبينينةوة



 الَةكانيوسةرباري هاتين هة,  رِؤذةي خةلَكي طؤثتةثة و دةظةرةكة ئةو , 8811سالَي ي5-3  ؤذي سيَشةممة بةرواريرِ 
" تبوو سةرباري ليَبوردنيَكي رِانةطةيةنراو بؤ خةلَكي ئةو ناوضانةي شاآلوي ئةنفال ثيَيان نةطةيش, يَرش بؤ سةر ناوضةكةيان ه

ئةوان لة زووةكةوة قالَبووي , دةوةرة ناككيد يهيض لة نبرييا, ش جطة لة ذيان و ئاساي,  " بةلَطةنامةكة لة خوارةوةية 
قالَبووي ناو ئازارةكاني ذيان و , رِاهاتبوون لةطةلَ مةرطة بة كؤمةلَةكان,  ثةجنة نةرمكردن بوون لةطةلَ كارةساتةكان

مابوو  و دةظةرةكة نيشتواني طؤثتةثة والَة ناخؤشةكان وةليَ  ئاسؤي ذيان هيَشتا الي داري هةسةربا, بةرةنطاربونةوة  بوون
 زسةو تاكدةغلَ و داني ناوضةكة تا ضاو برِ ب,  وةك ئةمسالَ بوو خؤش تةرِ و ثرِ و كةيرةهاب, بة قةمتاغةي مةرطةوة

, كيَلَطةي بةريين طةمن و جؤ,  ي بة ثيت و بةرةكةتة طؤثتةثة خاوةند خاكيَكي كشت و كالَي بةراو و زةوي ديَم ,دةضوةوة 
, رِةزي هةجنري و قةيسي و هةنار, بامية و شوتي , طةي لؤكةو طولَة بةرِؤذة كيَلَ, طؤلي تةماتة و سةوزة, مةرةزةي سةوز 

,  ابوو بة سةري يةكةوة طولَة طةمن و جؤ  و طولَة بةرِؤذةكان سةريان ن, ئةو ناوةي نةخشاندبوو ...   سةوزايي طؤلة توتنةكان
, وةشتيَكي نةرم , ةكرد ثيَكرِا بة داماوييةوة  سةيري طؤثتةثةيان دهةموو , لة سوجدةدا بوون بؤ تيشكي زيَرِيين خؤرةتاو 
ةرياي سةوزاييةدا د طوليلكة نيسان لة ناو ئةو, بة هيَمين هةلَيكردبوو, كزة بايةكي غةمطني مذدةي هاويين ثيَ بوو

, كة ضاوت بة شيوو دؤلَ و دارةكان دةكةوت , يية بؤ ذيان سةمايان دةكرد دةغلَ و داني ئةو دةشتا, دةكرد كةرويَشكةيان 
, لة قواليي ئامسانيش ثةلَة هةوريَك بضوك نابينرا , و خؤش  لَاماسرِؤذيَكي   ,يةتي لة رِوحةوة  دةكردهةستت بة سوكنا

دةظةرة  وئة يو دان لَةغد نيَي بةجؤالرمة ةن ,هيَواشةكة باي وةشتة نوزةي كزة , شينايي ئامسان ئاوي لةضاو دادةهيَنا 
ليَ دلَيَك ثةيتا ثةيتا هةوالَي ناخؤشي بؤ , قوآليي دلَةوة ةشادي دةزاند رةوة كةرويَشكةي دةغلَ و دانةكةوة دل,  دركةد

طظةي ئةو شنة ,  لة دةست دابوو دلَةكاني ئةو رؤذانة ئارامييان, لة دورةوة طويَ بيسيت  ليَدانةكاني دةبوويو  دةهات
 .بايةيةي بؤني رِوبار و باخةكاني لةطةلَ خؤيدا بؤ هةناو  دةهيَنا

لَةت و تةختاييةكاني قةآلسيَوكةو شيَخ بزيَنيدا بة يةكساني هةزيَرِيين بةسةر دؤلَ و شيوو  يكشاوي ئةو ئيَوارانة  تيتؤرةخ
 لةطةلَ,  ر شان كضان ةي سةةي تةنةكتريسكةي تيشك دانةو , روباريش بة طةورةيي خؤي بةردرابوةوة, دةبةخشييةوة

يان لة طوليلكة نيساني بنار نياجو ,دةدايةوةزيَرِيين ةو باقي جلة رِةنطاورِةنطةكانيان لة دورةوة دةبينراو تريسكةي يقبر
 .دةوة نتةثؤلكةكان دةسة

ثةيام , هةواليان ثيَ دةطةيشت  هةوالَ لة دواي, ن ةردا دةذيااضةلَةكيَند ةلَكي دةظةرةكة ضةندين رِؤذ بوو لة دلَة رِاوكيَيةكيخ 
بة خيَرايي بة شاخ و هةلَةتةكاندا ,  خؤي دةكرد بة ناوضةكةدابروسكة ئاسا و  لة دواي ثةيام لة شارةكانةوة  دةهات 
هةمووو  ,ةكةيان هةمووي باسيان لة نزيكبوونةوةي هيَرش دةكرد بؤ سةر ناوض, طوزةري دةكرد و خؤي دةكرد بة ماآلندا

لة  ارةكانةوة شلة  ثةيتا ثةيتا, رةنووسي نادياري خؤيان اض خةلَكةكة  نيطةران بوون لة ,رط و مالَويَراني بوونهةوالَي مة
وةليَ  رِيَطاكاني دةربازبوون  هةموو , ن رِزطار بكةناخؤي ةييشت  بؤ ئةوةي ةس و كاريانةوة نامةو رِاسثاردةيان  ثيَ دةطك

لَيَك بةرثرس كة ةكؤم,  بوون بؤ خةلَكةكة نةمابووةوةرهيض رِيَطايةكي   رِزطا, دةروازةكاني ذيان  ثيَوة درابوون  ,طريابوون 
تاكو لة هيَرش بؤ سةر ,  و رزطار ببوندةظةرةكة نةمابوون ياخود مالَ و كةس و كاريان لة , زؤريان خةلَكي ناوضةكة نةبوون 

ةوة بؤ نيان  نةهيَشتبوهيض دةروازةيةكي  دةرضو, لة خؤ رِزطار كردني خةلَكةكة دةطرت رِيَطةيان , ناوضةكة لة دةسيت بدةن 
هيَرشةكان بة  هةرة سومبلةكاني قةرةمانيةتييان لة بةردةم شاالَوي, رشيشدا زةوي قوتياني دا يَكةضي لة كاتي ه, جةماوةر

دةرضونيان بؤ جةماوةر  تيايدا  ثرسطةي رِيَطة طرتن لة ةو شويَنانة بكةن   كة ل نةيان تواني يةك ضركة داكؤكي, ضؤكدا هاتن 
ةو بة وانيَكي نيَونةتةوةيينايان زاني ئةوةي دةيكةن تا, بةمةش هةزاران نيضرييان خستة بةردةست تاوانباران, دانابوو  



هةر كاريَك بكةن  نرابوونوا راهيَ ئةوان وايان دةزاني , بة بارمتة كردني خةلَك بؤ رزطار كردني خؤ, تاواني جةنط بة ناوبانطة
 .  لةبةر ئةوةي ثيَشمةرطةن ياسا نايانطريَتةوة, ئازادن

:  ي ئازايانة  باسي ئةم رِاستييةمان بؤ  دةكات بزانن ضؤن بةرِيَز مةالشاخ, وارِن نو جوان سةرن جبدةن و ب ةنةيركس 
وةستا )لة مالَي ( نةلَكاثة)دي ناخبانةكةي طولة بينايةي قوت(مامؤستا باثري)ر داواي ةلةس 8811-5-3اني رؤذي ةبةيلسةر)

 شنت بؤرِامة دانرةبة مةبةسيت شيكردنةوةي بارودؤخ و مةسةلةي خؤسازدان و ب ,ؤبونةوةيةكمان ئةجنامداك(سابري
 .كي ضاوةأوانكراو بؤ سةر سنوورةكانيَرشيَبةرثةرضدانةوةي هةر ه

اني ةكمن داوة كؤض بكةن بؤ ناوضاخيَز هةنديَ يؤن سةربةخؤ مؤلَةتض....رِةخنةي ئةوة لة بةندة طريا...ؤبونةوةية  داك ةول
 . 1008ثي يةكةم ضاال شاخي  ةم الي خالَخاآلن  نفئة(* *؟!ذيَميَر دةسةآلتي رِذ

بةرثرسان رِيَطريان لة خؤ دةربازكردني , لةمبةر و ئةوبةري زيَ , ةوة تةنها منوونةيةكة لة ناو دةيان منوونةي دي ديارة ئ
 .سنوورةكاني دةربازبونيان  لةبةردةم رِزطاربووني خةلَك داخست  , طرت خةلَك 

كيان لةدةست دابوو هةموو ورةية  ثارتييةكان , كة ينك  ة  الوة اليةنيَكي ديكة بة ثيَضةوانةي اليةنةكةي مةال شاخييةوةو ةل
ئيَستاش , كدارييان دةدا بة طويَي خةلَكةكةياوميَدي بةرطريي كردن  و كؤتايي خةباتي ضةئو بيَ  تار كردنوؤ قخبانطةوازي  , 

وانةي ريَطرييان كرد لة دةرباز بووني خةلَك بونةتة خاوةند وةك ضؤن ئة, !! خاوةندي سةروةرييةكاني خةباتي ضةكدارين 
 . كةسوكاري قوربانيان

كورِيَكي هةرزةكاري , ان كؤدةكردةوة  و خؤيطؤمةشني لة رِؤذاني ثيَش ئةنفالي ضوارةمدا ئةو ثيَشمةرطانةي لة خوار شكابوون هاتبوونة" 
ثيَشمةرطةي دةكرد كة لة سةرةتاي مايسدا لةو ناوةدا ( 300-100)مةزةندةي , كة لةو دةمةدا تةمةني سيانزة سالَ بوو , خةلَكي طؤمةشني 

خةلَكي , ينةكانيان طرتبوو بؤ طواستنةوة طوندنش راكتؤريرِؤذيَك دواي هيَرشة كيمياوييةكةي طؤثتةثة برِياريان دابوو برِؤن بؤ ئيَران و ت, بوون 
بةآلم , طؤمةشني دةستةو داميَنيان بوون زؤريان ليَ ثارِانةوة واز لة خةلَكةكة بيَنن و تاقة هؤكاري دةربازبوونيان لة دةست نةكةنةوة 

نيان طةرِانةوة و خةلَكي كةوتنة رِاكردن بةرةو فيَرةكاطةلَ شؤبة هةرحالَ دةمةوبةيان تراكتؤرةكان بة بةتالَي لة, ثيَشمةرطة طويَيان ثيَ نةدان 
 ( . 8888سالَي  313سليَماني  ل, وةرطيَرِاني سيامةند موفيت زادة , ثةالماري ئةنفال بؤ سةر كورد , جينؤسايد لة عيَراقدا   _الي كؤية 

ئةو سالَةش  ,تباراني خؤي بةسةر خاكدا دةباريَنيَ ييةن بةزبة ثيَضةوانةوة ئامسا, ة هةموو سالَة نةهامةتييةكاني كورد لة سةر زةوي ل
, ! بةلَام خؤشي سالَي هات  بةو خةلَكة ضي . خاك تيَرةو قولَثي رِشانةوةي ئاوي باران دةدات , بةهةمان شيَوةي سالَة سةرة خؤرةكاني ديكة 

امانةي بة رِةجني سةو سةروةت و ئ,  اغ دةبينييةوةدةرةقن و ةكاني طةرمياضناو نووسي خةلَكيةضار لة ئاويَنةي, خؤيان  ينووسةئةوان ضار
هيض ئوميَديَك  بة ذيان الي خةلَكي  ئةو  ,نايان  زاني ضي ليَبكةن , باري طران بوو بؤيان ئةو ضركة ساتة  , وةوة دبضةندين  نةوة كؤيان كر

 .لَكةكةدا شريين دةبوومةرط خةريك بوو وردة وردة لة دلَي خة, ذيان زؤر ناشرين ببوو , ناوضةية نةمابوو  
كورِم , رِسقي مين تيَدا نةماوة : لة وةآلمدا وتي , ومت  نةنة بؤ ؟؟ , سةربرِي بوو  مة مالَيَك ثرييَذن تاقة بةرانةكةي بؤمان وض

, ةن ةخيؤن جاشة خويَرِيةكان تاآلني دةكن بةآلم ئيَوة, ؟؟ ؟ةقؤ لة ملي خؤم بنيَم ضدةزاني كة سةريي دةبرِم وةك ئةوة واية 
طرتيان و كرديان "  جاشةكان " بؤ سبةي خويَرِييةكان "كةن نؤشي طياني ب, عافيةتتان بيَت كورِم , طؤشت قابيل بة هةلَؤية

ديار  بة,  ئاخي ذيان لة هةناويان كلَثي دةدا , رِاكشابوو  لة سةر تةثكي هةورازيَك  يشةمحةدئم ما , "بة دياري 
كةكةشي بة قورِط هةنس, هةنسك   سكي خؤي دةخواتةوة و نةرمة طرييانةكة دةكات بةيَرمف, طةمنةكةيةوة بة كولَ دةطريا 

, مي طةمةي بة سةماي ئةو طةمنة دةكرد رنةبة  لة طةلَ هةنسكي طرياندا ,  قوت دةداتةوة  و دةيكرد بة ورة و دةيشاردةوة 
لةبةر خؤشةويسيت , دةتطووت طيسكيَكي مالَيية  ,هيض ئوميَديَكي ثيَ نةمابوو , بةردةسيت كةرويَشكة سةماي دةكرد ة كة  ل

ةمنةكة بة ثيَضةوانةي خاوةندةكةي رِؤذ بة رِؤذ باآلي دةكردو  دةضوو بة ئامسانا ط, و هاجييةكةي قووت داوةخاوةنةكةي  هار



رِووي كردة  ,ةدا بةآلم خاوةندةكةي ضركة بة ضركة لة الوازي د, نايوزاني ويَشومةي ئةنفال ضةندة ترسناكة, ةو دةبوو لَةو ق
كةميَك ئاوي , (دةبيَت كيَ بتخوات؟؟؟: ) يطووت لة ئازارةوة  رِبة نةرمييةكي ث وةلَكيَشاهي قولَي بؤ كئامسان و هةناسةية

ثاشان ,  , لة لضي سةرةوة نةرم نةرم دةرذاية سةر لضي خوارةوةي, تنؤك تنؤك بة ليَويا هاتة خوارةوة, خواردةوة 
لة دلَي خؤيدا بريي لة ذياني ,لَساردييةوة ئةو جيَطةيةي بةجيَهيَشت بة د, بةرةو ناو ئاوايي كردةوة طؤضانةكةي تاو دايةوة 

طةورةترين كارةساتي ذيان , زاني دةكردةوة ئاوارةيي و طةرِيدةيي ثاش كارةساتةكةو لة دةستداني ئازيةوةو خؤ شاردن
, دةيزاني ثارةش بة كةلَكي ئةم رِؤذة رِةشة نايات , ةميَنيَت جلَةوي ذيان لة دةسيت خؤتدا ن,  لة ضركة ساتيَك , ئةوةية 

ي بةردانةوةي هيَشتا هةوالَ, ؤ ثةرِينةوةي مالَ و منالَةكةي  لة زيَكة دابني بكات ضؤن كةلَةكيَك ب, بريي لةوة دةكردةوة 
ئريةيي  , خؤي قوت دةدايةوة ليَ لة ترسي بةرثرسةكاني ثارتي دةسةآلتداري ناوضةكة بريؤكةكةي ,زيَكةي ثيَنةطةيشتبوو 

 .ويَنةي مندالَةكاني بةردةوام بةربينيان ثيَي دةطرت , بةهةموو شتيَك  دةبرد كة ئازاد بوون , بة ثاساري , بة با 
, كان ناوضةي قةرةداغ و طةرميان رزطاربووة وةي خةلَك و ثيَشمةرطةامشثا, ةو (ضوار)ؤذةكاني ثيَش ئةنفالي طؤثتةثة ر

لةم طوند بؤ ئةو طوند  ,  رؤذهةآلتي كؤيةو وا لة ناوضةكاني شوان و شيَخ بزيَين و قةآلسيَوكة , بووة لة مةرط رييان رِزطا ئةوانةي
 يةوئة, ووردة ووردة لة دةظةري طةرميان و قةراغةوة ثةرِينةوة بؤ ناوضةكة,  لة ناوةرِاسيت مانطي ضوارةوة , دةخوليَنةوة 

وةليَ بةاليانةوة ئاسايي بوو هةموو لة ضاوةرِواني بةردانياندا ,  رة و ئةنفالكراوةاري بزكةس و ك, ة و سةري ساغةووخؤي دةرض
هيض كةس لةو سةروبةندة , ئةو كةسانةي كة طرترابوون ئيرت نةيانبينينةوة , لةو رِؤذطارة ئةوةي بريي ليَيَناكرايةوة, بوون

نة قةبارةي زيانةكانيش ذمارةيةكيان , ر دةطرترا بة هةند وةةي ئةنفال نة وش, هةسيت بة طةورةيي قةبارةي تاوانةكة ناكرد 
, خؤرةية لة ثيَش طةورةكانةوة لة ناو حةوزي تيَزابدا بتاويَنريَنةوة  ةشرية ة دةكردةوة ئةو هةموو مندالَولة يريبكيَ , هةبوو 

ةس لة ئيَمة لةو رِؤذطارةدا ك,  فرؤشريَنلةداريدا بخوات و ثاكيزةكانيش لة بازارِةكاني كؤي ثريةكان سةط بيان, يان ببةخشريَن 
دةنا ويَنةيةكمان , نفالي ليَنرابوو  ئةوةندة  طةورة بيَت ئةي  كة ناوي ةناارستايي ئةو تاوب , ئامان زاني و ثةميان ثيَي نابرد ,  

اوة مان لةطةلَ نوو ئاشنايةتيلةو رِؤذطارةدا ئةنفال هةمووي ضةند هةفتةيةك ب, ليَي دةطرت و دةنطيَكمان زةبت دةكرد
 . بة بةري كورددا برِيبووي  ساجت كامل  تازة, كوردةوارييةكةي  ثةيدا كردبوو

 ةربازي هةآلتو بوو لة مالَيس كة  ,  (( ( يارةسحماجيدي كةريم خةيات )) ثاش نيوةرِؤية لةطةلَ هاورِيَيةكمدا بةناوي    ئةو
قوتاخبانةو  مندالَي  و  يكانةؤشخ ذةؤيادطاري  رِ, دةكرد ثيَكةوة ثياسةمان, خوشكةكةي لة طوندي جةلةمؤرد دةذيا

 تيَكؤشةرة شيوعيية  باسي تةزبيَحةكةي واجيدة فةني و تيَكؤشاني باوكة, حةسريةكةو ئيمام قامسمان  بؤ يةكرت دةطيَرِايةوة
خةلَكةكة , ديار نةبوو  ئامسان ثةلَة هةور  بة دةم و ضاويةوة, ثاش عةسرانيَكي خؤش ,   قيادة مةركةزييةكةميان دةكرد

لة , تة رِزطاريان بكات لة دةردو مةرطةسا وبكةويَت  ناكو لةو رِةمةزانة رِؤذووةكة فريايات, ضاوةرِواني بانطي ئيَوارةيان دةكرد 
ة سةر يَك هاتنةرة ناكاو ضةند كؤثتل, رِؤذي سةختيدا ئاسايية سرووتي ئايين زياتر زالَ دةبيَت بةسةر بري و هؤشي مرؤظةكاندا 

 5330ثاش ضةند دةقةيةك نزيك بة كاتذميَر  ,خوليَكيان بةسةر  طؤثتةيا داو  بةخيَرايي طةرِانةوة, مساني ناوضةكة ئا

طوندي عةسكةر بؤ خؤي  3  اة ستونيَك دوكةلَي سثي لة ئاسماني بةري عةسكةرةوة ضوو بة ئاسمانئيَوار

 3كةس لة طوندي عةسكةر ببون بة قورباني  8انيمان دواي ز3 كةوتبووة ثةناطةوة  3 ليَمانةوة ديار نةبوو 
د بة نوكةلَي قيين ثةنط خواردويان باراد, ثة ؤثتةهاتنة سةر ئامساني ط( ئةوةي من لة دورةوة بينيم) فرِؤكة  6,  اش كةيََك ث

ثاشان , ي ليَلَ كردبوو دوكةلَيَكي سثي ئامساني طؤثتةثة, نةرِةي فرِؤكةكان زؤر طةورةتر بوو لة دةنطي بؤمبةكان , سةريدا 
و باقي تةنةكةي ئاوي نة بريقة, ةكة بوو دوكةلَةكة ووردة ووردة بةرةو ئامسان هةلَكشا سواري سةري شينايي ئامسانة سامالَ

, رانةكة لة بةر ضاومة باا ميطةردةلولي كي,  ةهار ما ب ش ئيَوارانياث نة تيشكي زيَرِيين خؤرةتاوي ,سةر شاني كيذاني  هيَشت 



سكي لة  زةوي , لة قورساييدا  ئاوس ببوو , ئةوةندة ضرِ بوو ,  ازي مةرطي بة كؤمةلَي  دةدا دورةوة  ضيَطاكةي بانطةو لة
بالَندةكان لة ناو دوكةلَي كيمياييةكة مةلةيان دةكرد و ,  بة طرانيي  سةردةكةوت بؤ بان و دةضوو بة ئامساندا, نابوو

ارالدا ثةلي دةهاويشت و بة دواي مةرطدا دةطةرِا  تاكو بة يةكساني  بةسةر خةلَكةكةدا دوكةلَةكة  بة هةر ضو, بةردةبوونةوة 
هيض جؤرة زيندةوةريَكي لة مةرطي خؤي  رِزطار , و كون و كةلةبةريَكي دةظةرةكةدا سةري دةكرد بة هةمو, ت دابةشي بكا

,  مةرطةكةي دابةش دةكرد بةسةر هةموواندا  يلَبة يةكساني دوكة, (( تةنانةت زةوي   –رِووةك  -ئاذةلَ –مرؤظ )) ناكرد 
و دةولَةمةندي ثيَكةوة بةردةدايةوة  ر هةذا, ن يَكسشيَخ و م, و هيض شتيَك  بيَ بةري بكات لة مةرطةساتةكةي   سكة تنايةويس

ةي كةنةت, ةكة دةم زيَي بوةوة بؤ ؤرغلا ؤآلنةكان طؤثتةيةدكو نابة  ويَشومةي مةرطةكة , رِوبارةكة  , ناو كيَلَطة , سةر زةوي 
ثشيلةو , ة  دةياني دا  بة زةويداكة  مةمكي دايكي  بة دةمييةوة بوو  ثيَكةو,  دايك و  مندالَ   , ئاوو كضؤلَةي تازة هةلَضوو 

رد   هةمووياني لةطةلَ زةويدا ضووتك, ري نةكرد لة كارةساتةكان خؤي بةيضياني بيَ ه,  دهت...... ةط و كةر و كؤتر و مةرِ بزنس
. 

هةنديَك كةسي ديكة  كةوتنة , بوون  لة كاتيَكدا  هةنديَكيان خةريكي كشت و كالَي,  ا مردن دلةسةر كيَلَطةو مةزراكانيان بة دةور يةك خةلَكيَكي زؤر
ثيَشرت , رِذيَم هةردةم لةكاتي هيَرشةكاني بؤسةر ناوضةكة , ض ئاوةكة لة دوكانةوة بة نةخشة بةردرابوةوة , زيَيةكة  زياديكردبوو , زيَيةكةوة 

دواتر ضةندين الشة لة رِوبارةكة , لَةكة دارينةكان تاكو ثيَشمةرطةو خةلَكي دةظةرةكة نةتوانن ئةمبةر و ئةوبةر بكةن بة كة, ئاوةكةي بةردةدايةوة 
من دايكيَكم بيين , ئةواني تر ئاسايي بوون بةآلم رِةق بووبوون , هةنديَكيان دةم و ضاويان رِةش هةلَطةرِابوو بة دووكةلَ داثؤشرابوو )) ,دؤزرانةوة 

وةرطيَرِاني سيامةند موفيت , ثةالماري ئةنفال بؤ سةر كورد , لة عيَراقدا يد جينؤسا -مةمكي لة دةمي كؤرثةكةيدا بوو  و لةو دؤخةدا رِةق بووبوو  
ناوي وةك قوربانياني طوندي طؤثتةثة  "ئةنفالكراو 168, قورباني كيمياوي  808" ليستيَكي (( . 8888سالَي  383سليَماني  ل, زادة 

 .  ثيَشكةشكرا 
ئيَستا وا , ن بةياني  منةكيامن كردبوو خةلَكةي هةما ئةو,  يضم ثيَ ناكرا بةآلم ه, يم تاوانةكة لةرزطةورةيي لةبةردةم  يةكةجمار
كتيَبةكان كؤلَم هيض ضارةسةريَكيان ثيَ نةبوو بؤ ئةو , يي مةرطيان  بة كؤمةلَ بة ضاوةكاني خؤم دةبينم اة شولة دورة

يةتي و ارؤظم,  رانةكة جولَةيان ناكردبارس كيميا ت ةرِستة  شؤرِشطريانةكان لة ناو ثةرتووكةكان ل,  مةرطةساتة طةورةية 
 .نيَونةتةوةيي لةو ضركة ساتةدا هةمووي  بة فلسيَك 

بةدواي هةوالَي مةرطي ئةو زاروك و ذن و خةلَكةيا طةرِام كة بة , لة رِؤذهةآلتةوة بؤ رِؤذئاوا , و لةم ئيزطةوة بؤ ئةوي ديكةةش
,  يةكي ديكة ئةم مةرطةساتة رِوي داوةتطووت لة ئةستيَرةةد, د ران نةكهيض رِادويَيةك باسي ئةم هةوالَةي, ضاوي خؤم بينيم 

طةشةي , دادطاييكردني ثؤلثؤت , شةرِة بةردي غةزةو ثاريس , است رِو يَك ليَداني بةرثرساني ضةث هةموو باسيان لة ث
 .  دان دةكرةياموسرِيشي  خومةيين و ئ, بةرهةمي نةتةوةيي 

 ,ي ئامسان ايينش ,ةوتة كوشتين تيشكي خؤرةتاوي بان طوندةكةئةوجا ك,بوةوة بؤ ئامسان  دوكةلَةكة بةرزش هيَواش هيَوا
بةبان ثشت دوكةلَي  ةدادة خؤي ككاتيَك تيشكي خؤرةتاوة ,مةرط برديانييةوة سةرتاثا ثيَكةوة هةموو  , ي بالَندةوةريج

رِوحي مرؤظة باش و خراثةكان ثيَكةوة , شابوو ياني كيَكيمياكة  ئاوس بوو بةو هةموو رِوحةي هةلَي, كيمياوييةكة  دةطةشايةوة 
ئةوانةي لة , رِوحيانةتي هةذار و دةولَةمةندةكان ثيَكةوة دةفرِين    ,بة بان ثشيت ذةهرةكةيا دةضوون بؤ جيهانيَكي ديكة , 

 , ئةو ضركة ساتة يةكسان بوون ئاغاو جوتيار ئةو رؤذة تةنها, شيَخ و مسكيَن , هةموو ذيانياندا كيَشةيان لةطةلَ يةكدا هةبوو 
 . تنؤك تنؤك خويَين ليَ دةتكايةوة , طريان و بةضؤكدا هاتبوو  هاتبووة ,  طؤثتةثةش بة ديار ئةو كارةساتة طةورةيةوة 

زياي ئةنفال بةرةو ةحرِؤذي دواتر بريندارةكانيش ,  و برينداري ليَكةوتةوة  هاوآلتي شةهيد 300زياتر لة ,  طونديَكي وةك طؤثتةثة  ةلئةم تاوانة 
ئاخر , تواني خؤيان رِزطار بكةن  نةيانبةهؤي بريندارييانةوة , هيَرشكراية سةريان بة دةم ترس و برينداري رِؤذي ثيَشرتةوة , مةرطياني هةلَكيَشا 



بؤ " بةآلم بة كؤمةلَ طرتران  , ار بكةن بة تولة رِيَي بناري زيَكةيا ويستيان خؤ رِزط, زيندووةكان هةموو طرتران نةك بريندارةكان ,  ضؤن بتوانن 
طوندي طؤثتةثةي رِوخاند و الشةي كوذراواني بؤردوماني رِؤذي ثيَشرتيشي بة شؤفةلَ خستة , د هيَرشي زةميين دةسيت ثيَكر 8811-5-8رِؤذي 

, ئةجنام و رِةهةندةكاني , كارةسات  –ئةنفال )) "لة ترسي ئةوةي نةوةك زيان بة تةندروسيت ثياواني رِذيَم بطةيةنيَ , ناو طؤرِيَكي بة كؤمةلَةوة 
 (( .  888ل -ثخانةي موكريانضا,  1008ضاثي يةكةم , يوسف دزةيي 

مان بؤ ضارةنووسيَكي ناديار ؤخ, ابوو شيَةلةمؤرددا كج سةر طونديةب يكايي بؤليَلَي بةيان  بالَيريَشتا تاه, اين تلة خةو هةلَس ووزؤذ رِ ةيسبؤ ب
كة بة ثةرِؤ لة , ئاآلند كردةمة تورطةكةي كؤلَمةوة ضنطيَك خويَشم لة اليلؤنيَك, بابؤلَةيةك طةورةم ثيَضايةوةو دانةيةكيشم كردة طريفامن ,  ئامادة كرد

وضةوانيم  نةرمة ماضيَكي نا, ضومة ديار ماجيدي هاورِيَم كة شةو ثيَكةوة خةوتبووين  , جياتي كؤلَة ثشيت دروستم كردبوو بؤ كتيَب و دةفتةرةكامن 
, كةضي ئةوي بيَ تاوان بووة قؤضي قورباني , لةو كاتةدا  وام دةزاني ضارةنووسي من لة  مةترسيداية , و بؤ دواجار بةجيَم هيَشت كرد

 .اكو ئيَستاش لةو ضركة ساتةي ئةو دةمةدا  دةذيَت خؤشةويستيم بؤ ئةو ت
 

" هاندةران لةناو جةلةمؤرد  هاواري دةكرد  لةو بؤ ليَلَي بةيانيانة سةربةستة دريَذ دواي خؤي طةياندة

 لةو ضركة ساتةوة ئيتر ببِراي ببِر  دواتر بؤ هةتا هةتاية,  هيَرش نيية يض  نيةشيوعييةكان ترسنؤكن  ه

ئةمةش  ثاش ئةوةي مامؤستا عةلي زةنطةنةو ئةوان ويستيان بثةِريَنةوة بؤ دةشتي هةوليَر ريَطا " نةبينرايةوة 

 .ة بؤ المانطيرابوو طةِرانةو

 

بة ئةندازةي ئيَمةش , ئةوانةي  دةسةآلتدار و فريعةوني دةظةرةكة بوون, هةموو تيَمان قوضان,  ئيَمة قارةماناني ثيَشرت 
, ئاسؤ هيَشتا سوور بوو  , لةطةلَ دةركةوتين يةكةم ثرشنطي بةياني لة طوندةوة  بة دواي يةكدا دةرضووين , بةرطةيان نةطرت

 10لة بةر ضاومة ثرييذنيَيَكي   ,كةكةش مقؤ مقؤيان تيَكةوت بة دواي ئيَمةشدا خةلَ, ن طؤثتةثةوة دةركةوت ثاشان هةتاو لة با
. غةدارن  , حةرةس قةومي ديَت خؤتان رِزطار بكةن : سيماي غةمطيين بة دةموضاوييةوة دةبينرا و هاواري دةكرد , اآلنة  س

ك بة دةستيَكييةوة و كرتييةك ضاي  ةلَة كولَيَةجنم, راسةكةي  لةبةر ثيَي دةخشا داماني ك,  زمان لة بن دةرديَنن , سةر دةبرِن 
ياني ديكة بةهةمان شيَوة بةو سةحةرة ةد, دةيةويست لة تاآلني جاشةكان رِزطارييان بكات , بة دةستةكةي ديكةيةوة  بوو 

جطة لة  ,هةموو مالَةكانيان بةجيَهيَشت ,  االك بوون جولَةي ئةو ثري و منداآلنة كة  لة ضاو تةمةنيانا زؤر ضوست و ض, دةبينران 
 فرياي هةنطاوةكاني دايك, مندالَ بة دةم كروزةي طرييانةوة بة دةست دايكيةوة هاواري دةكرد ,  جاشةكان دزي ديكة نةمابوو 

يانةوة  و بة توندي بة بة ثيَي ثةتي بةدةم طر, ضاوي هيَشتا بة  خةوي خؤشي بةيانياني بةهارةوة بوو , و باوكيان ناكةوتن
ضارشيَوة لةسةري كؤلَ  يذنان, يست طوندةكةيان بةجيَ بهيَلَن خؤيان طران كردبوو نايان و, دواي دايك و باوكيانا  رِادةكيَشران 

ديَكيان هةن, منداآلني نيمضةش بة نةرمة غار بة دواي دايك و باوكيانةوة رِيَيان  دةكرد , لة ثشت و ضارؤطة لة ملي ثرِ لة خوَراك 
كؤلَيَك لة كؤلَيان  و يةكي ديكة  لة بن ثياوةكانيش هةريةكةيان , تورةطة ثرِ لة خؤراك و مةتارة ئاو بة دةستيانةوة بوو

ثيَكةوة هةنطاويان دةنا تاكو , دةمووضاويان بؤ ضارةنووسيَكي ناديار لة ترسي هةذاري و مةرط غةزةبي ليَ دةباري , هةنطلَيان 
, ن كردبوو ثيَشمةرطةي رِوخاو كة هةمان بةياني منةكيانيا, وةليَ  نةيانزاني جاشةكان , ةشار بدةن خؤيان بشارنةوةو  ح

دةيانكةن , هةموويان دةدؤزنةوة , بةردي ناوضةكة بةلَةد  بوون  بن  بةرد  بة بنة, شارةزايي كون و كةلةبةري دةظةرةكة بون
دةكرد  الويَك  لةسةر رِيَطاكة رِاكشا بوو ضاوةرِواني هاتين يارةكةي,  ةوة ضاوم طرِدا مام ئةمحةدم نةبينيو, بة دياري بؤ مةرط 

بةلَيَ  , بة حةثةساوييةوة سةيري خةلَكةكةي دةكرد, كةميَك لة ئاوي مةتارةكةي نؤش بكرد ,  دواجار تيَي برِوانيَت  تاكو بؤ, 
, كةندرِ و تاويَرةكان , لةناو هةردةو ضياكان , ةآلسيَوكا جاشةكان هةمويانيان لةو كون و كةلةبةرانةي ق, ئةو خةلَكة بيَ تاوانة 

بابة روتةي جةلةمؤرد بووة دوا ويَستطةي ذياني , ليانيان كردناةنفئؤلَةكانا دؤزييةوة و  بة كؤمةلَ  اخ و ئةشكةوت و دشكونة 
 810جةلةمؤرد بة , الي ضواري ليَنرا لةثالَ هةزاران  مرؤظي ديكة بة كؤمةلَ بوونة خؤراكي ئةو ئؤثةراسيؤنةي ناوي ئةنف, ئةوان



, ئيَمة دوا شاهيدي زيندو بوين ئةو رؤذة لة طةلَيان , ئةنفالكراوةوة بووة سةرقافلَةي طوندة ئةنفالكراوةكاني كوردستان
ةمؤرد لة طةرمةي ئةم كارةدا واتة ليَسةندني ثارة و زيَرِ و شيت بة نرخ لة طوندي جةل" ئةوةشي هةيان بوو  هةموو تاآلنكرا 

ئةو خةلَكانة بؤ كوشنت دةبريَن ناتوانن ثارة و : ئةفسةريَكي سوثاش بة تورِةيي طوتبووي  جاشيَك نارِةزايي دةربرِيوة 
سةرةرِاي ئةمةش جاشةكة , (( ضونكة ياساي دةولَةت دةلَيَت دةبيَ ئةمانة لةناو بربيَن  , ئالَتونةكانيان  لةطةلَ خؤيان ببةن 

ل  –ضاثخانةي موكريان ,  1008ضاثي يةكةم , يوسف دزةيي , ئةجنام و رِةهةندةكاني , كارةسات  –ئةنفال )) ضةك كرا  
813   . )) 

مسانا لةو رِؤذطارة دذوارة  كةس اوةك هةَلم ضوون بة ئ,  هةموو ئةوانةي ثيَشرت رِيَطاي دةرضوون و خؤرِزطاربوونيان لة خةَلكةكة طرت 
, ئةواني ديش بةشيَكيان لة سنورةكانيش خؤيان نةطرتةوة , ان بوونة ضاوساغي رِاوكردني خةَلكةكةضةنديَكيتةنانةت , نةياني بينييةوة 

ومت  كارةساتة يان دةفرِين و دةبني بة .... ضيمان بةسةر ديَت  " هاتة تةنيشمةوة وتي  هاورِيَ قاسم نؤكاني, كة ئةنفال دةسيت ثيَكرد
 .  ....."ئيَرانةوةدةوَلةت يان دةترِين  بة هؤي هيَناني سوثاي 

فةرماندةيي هيَزةكاني : ئةم هيَزانة سةرباري ضةندين مةفرةزة خاسةي جاش ثشكدار بوون ,  لة ئؤثةراسيؤني ئةنفالي ضواردا 
. ةد حمةمةد بةسةرؤكايةتي عةميد عةلي ئةمح 86هيَزةكاني , نةسر بة سةرؤكايةتي عةميد رِوكن خاليد ئةمحةد ئيرباهيم 

,  31تيثي , فةرماندةيي هيَزةكاني ثاريَزطاريي نةوت بة سةرؤكايةتي عةميد بارق  . 8لي ديفاعي وةتةني فةرماندةيي جةحاف
بة سةرؤكايةتي عةميد رِوكن عةال  8ئامريةي مةواقعي فةيلةقي . ,  1تيثي ثيادةي ,  1تيثي ثيادةي ,  5تيثي ثيادةي ئالي 

فريقةي . 8ي فةيلةقي  8ليواي مةغاويري . 86ليواي ثيادةي ئالي . 880ليواي ثيادةي . 888ثيادةي ليواي . حمةمةد تةها 
فةوجي  12. 11فةوجي مةغاويري فريقةي . 86ليواي زريَثؤشي . 61و  66و  65ليواي قوات خاسةي ذمارة . 80مةغاويري 

ري و  ذمارةيةك هيَزي ي كيمياوي و يةكةكاني هةوالَطهيَزي ئامساني و كةرت, جاش و مةفرةزةي تةواري سليَماني و كةركووك 
 .جؤراو جؤري تر

ضةندين كم وةك مار ثيَضي دةدايةوة و خولي دةخواردةوة ,  ئةو سوحبة تةث و تؤزي ئؤتؤمؤبيَلي جاشةكان لة دورةوة دةبينرا 
, مةرط  كاروانةكاني, ناوضةكة دةكرد  لة دورةوة هةرِةشةيان لة جةماوةري, سةروبنيان ديارنةبوو , لةهةرضوارالوة دةهاتن , 

لة كيَربِكيَي هيَرشدا بوون بؤ كاولكردن و ,  كة جاشةكان لةناو بةرازيلي و شؤفرليَتة سورةكانييانةوة  لة ثيَشةوةي بوون
 .سوتاندني كوندةكان  و طرتين خةلَكةكةي و تاآلنكردني سةروةت و سامانةكةيان 

شيَخ  –كاني عارةبان ) لة ضةمضةمالَةوة بة سيَ قؤلَ بؤ ,  ئةوةي لة يادمة, رش دةستثيَكرا لة هةرضوار الوة هيَ, ئةو رِؤذة 
, بناري حاجي قةآل  –شةوطيَرِ ) كؤية بؤ , ( جطيلة , خمةرِةس  –قةرةناو ) لة تةقتةقةوة سيَ قؤلَ , (ثالَكة رِةش   –ثالَةوان 
لة طؤثالَةوة بؤ طةورةديَ  , بؤ سةرخاسة قةرةهةجنري , ( بان كةل  -ةيان عةلي ب, جوحلان ) شوان , ( بةري رِؤذئاوا , تيمارؤك 

 –طةلَؤزي  -ضيا ضةرمي ) لة ثرديَوة بؤ ,  لة دوكانةوة بؤ كليَسة , ( ضةمي سورقاوشان   -عةواآلن ) لة سوسيَوة بؤ , 
, ..... , ية لة هةوليَرةوة بؤ رِؤذئاواي كؤ ,( دةشيت هةوليَر  _كةلي قةشقة ) لة قوشتةثةوة بؤ , ( دةشيت هةوليَر  , تولَكي 

 (  . نارِوجة  –توركمان باخ ) لة شيوةسورةوة بؤ 

, دوكةلَ و طةردةلولي شؤفةلَةكان ئامساني ئةو ناوضةيةي  داطرتبوو , بة بةرضاومانةوة طوندةكان دةسوتاو طرِي تيَ بةردةدرا  
لةو ناوضة ثان و , دةياندؤزينةوة  يةوة دةكرد و دةريان دةهيَنان وكام شويَين ضةثةكة جاشةكان بؤنيان بة مرؤظةكان ناوي

هةر ضركةي هةوالَي طرتين هاووآلتياني بة كؤمةلَي  , ثنتيَك نةمابوو بؤ خؤ حةشاردان و خؤشاردنةوةي خةلَكةكة,  بةرينة
 .يست مان دةب... نامةردي طروثيَكي ضةكدار , خيانةتي سومبليَكي قارةمانييةتي , طونديَك 



هيوا رةشيش , كؤثتةريش لة دورمانةوة دةسورِايةوة , ئارثيَجييةوة خاآلن بة دوو طولة ئيَمة خؤمان طةياندة سةر خالَ
ئةو خةلَكةي  ,ئةواني دي هةموو ورةيان توانبوةوة, بةرةيي لة ئاسيت ئيَمةدا نةبوو  18ليَ ثةالماري , مةفرةزةيةكي  برد

 .يان ليَبكةنش  داكؤكبؤ ضركة ساتيَكيريَطري رزطاربونيان ليَكرابوو نةيان تواني 
نةك ذيان بطرة  كازيوةو نةسيمي بةيانيشي نة , لة دواي ئةنفال  دنيايةكي تازة بوو , ئةو ئؤثةراسيؤنة وةك قةلة رِةشي شووم 

لة ناو ثامشاوةي طوندي رِوخاوو ,  كةس نةمابوو جطة لة رِيَبواران و ثيَشمةرطةي تاك و تةرا , بيَ خشثة رِيَمان دةكرد , هيَشت 
دارستاني رِةشي , طوندي كاول كوردستان ببوة  ,  كيَلَطةي تةرك كراو رِيَمان دةكرد , باخضةي وشكةوة بوو ,   ي رِماوديوار, 

 ,تةنها باوةرِ بة ذيان , هيض نةمابوو ,  ضؤلَ  و كيَلَطةي فةرامؤشكراو ضيايداري سوتاو  و  طرياو كوضةي, قةرةبلووت 
لة قارةمانة رِوخاوةكان كة ناوضةكة وةك , لة جاش , طومان لة هةموو شتيَك ترس و  ,بةناوترس و طوماندا رِيَمان دةكرد  

, لة هةموو ئةوانةي لة شيَوةدا مرؤظ بوون , قةت نابوايا دووجار بة يةك تولة رِيَدا برِويشتينايا , ناولةثي خؤيان شارةزا بوون 
 . دةهاتن لةو رِؤذطارة  لةجياتي رِيَوي هةردةم كةرويَشك بةرةو ثريميان

بؤية عيَراقي مكورِتر  كرد لةسةر دريَذةدان بة ئؤثةراسيؤنةكاني , عيَراق  –ئةنفالي ضوار ثاش سةركةوتنةكاني عيَراق هات لة بةرةكاني شةرِي ئيَران 
 . ئةنفال 

تةنها رِةتلَي سوسيَ لة " ردبوو  ي ضؤلَكحكوومةت ناوضةكة, كة سالَي ثيَشرت وةك لة بةلَطةنامةيةكدا دةيبينن , هيض بةرطرييةك لةو دةظةرة نةكرا 
, كارةسات  –ئةنفال )) وةك لة طوندةكاني سوورقاوشان و عةوداآلن و كةلةبةش كة ثاشرت ويَران كران , ضةمي رِيَزان بةرهةلَسيت سوثا دةكرا 

 (( .  810ل  –ضاثخانةي موكريان ,  1008ضاثي يةكةم , يوسف دزةيي , ئةجنام و رِةهةندةكاني 
ذمارةيان ) كؤمةلَيَك ضةكدار  , (( ضةمي طوندي ئاوباريك )) لة دةظةري  سةر خاسة  8811-5-6دواتر واتا لة  و رِؤذيود

ثاش ثةيوةنديكردنيان بة هةوالَطريي ضةمضةمالَةوة بة , خةلَكي طوندي طولَمكةوةو دةوروبةري بوون (  ضةكدار بوو  20نزيك 
بة تايبةتيش ئةوان عةودالَي  ,بة بةردة بازي ليَخؤشبوونيان لة الي رِذيَم  ان كةنويستيان مب, ( عة -مةجيد ) سةرثةرشيت 

ليَ بة هوشيارييةوة نةخشةكةيامنان ثوضةلَ  , وةك مالزم سةعد دةيان ويست بيبةنةوة, كةولَي هاورِيَ عةمار عارةب بوون
دواجار  هاورِيَ , ي نياز خراثي ئةواني ثيَمان رِاطةياند هةوالَ س لة سةرةتادا كاك م, كردةوةو خؤمان لة طةمارؤكةيان رِزطار كرد 

وةليَ هةر  كة طةرِايةوة المان نةخشةكةياني بؤمان , ثةمياني هاوكاري ثيَيان دا  ,لة خشتةياني بردةوة بة ذيري و  زيرةكيي ج
وك و خؤراك و فيشةك و كةل و ثةلي بة كؤلَيَكي ثرِ لة  ثةرتو, ثاش رِاكردنيَكي نؤ كاتذميَري, ئاشكراكرد و وتي ئاطادار بن

ئةوةي شاياني باسة رؤذي ثيَشرت لة كونة كةمتياريَك نزيك هيَزةكاني رذيَم , خةوتنةوة خؤمان طةياندة هةلَةتةكاني ماسقةالَن 
كيش مذةكيَ بزن, بووبةياني كة هةستاين ذيَرمان ئاو , بة فةرماندةي هيوا رةش كةس بوو 88مان ذمارة, ئيختيفامان كردبوو

ئةوةندةي لة بزن , خاسةش لةسةر هةمان تةثؤلكة بوون ئيَمة لة قةدي خؤمان حةشار دابووقوات , زماني نابوو بة لوتي منةوة
 .خةريك بوو خؤمان ئاشكرا بكةين, لةبةر ثيَكةنني, ئاطام لة حكومةت برِا بوو, مذةكةكة دةترسام 

بةداخةوة  لةطةلَ , ةوة  رِذيَم  ليَيان خؤش نةبوو نكة رِؤيشت, وة بؤ رِذيَم  رانة   كة نةيانتواني ئيَمة بة دياري ببةنةئةو ضةكدا
 .ةموويان شويَن بزر كران  هئةنفالكراوةكاندا 

وةرطيَرِاني , ةر كورد ثةالماري ئةنفال بؤ س, جينؤسايد لة عيَراقدا  -كؤتايي ثيَ هات   8مايسدا ئؤثةراسيؤني  ئةنفالي  1لة 
 (( . 382ل  -8888سالَي  383سليَماني  ل, سيامةند موفيت زادة 



, يوسف دزةيي , ئةجنام و رِةهةندةكاني , كارةسات  –ئةنفال )) طوند لةو ناوضةية لة ئؤثةراسيؤني ئةنفالي ضوار خاثوور كران  132كؤي طشيت 
   (( .816ل  –ضاثخانةي موكريان ,  1008ضاثي يةكةم 

رةكان و ئةو شاجطة لة هةلَاتواني شةرِي خةلَكي , لة خةلَكي ناوضةكة طرتران  كةس 8862* كؤي ةمك يالن (خالَ خاآلن)تةنها   لة  ناوضةي 
كاني , قزلو , كاني بي , بؤطد , كليَسة ) كةس لة طوندةكاني   8610هةروةها  , ( جطة لة ناوضةي كؤيةو دةشيت هةوليَر )ثريانةي دواتر بةردران 

ل -ضاثخانةي موكريان,  1008ضاثي يةكةم , يوسف دزةيي , ئةجنام و رِةهةندةكاني , كارةسات  –ئةنفال )) ئةنفالكران  ( هةجنري و طؤمةشني 
   . "8بابة روتة ذمارة " كةسيش  لة طوندةكاني بناري خالَخاآلن   8618وة , (( 810

يوسف , و رِةهةندةكاني  ئةجنام, كارةسات  –ئةنفال )) كةس لة ناوضةي كؤية ئةنفالكران  1500بة ثيَي خةمآلندن "    
كةس ئةنفال  11550نزيك بة  8كؤي طشيت لة ئةنفالي , ((  816ل  -ضاثخانةي موكريان,  1008ضاثي يةكةم , يي دزة

    ...... ( .نص الالئحة االيظاحية المقدمة من قبل هيئة الدفاع ) كران 
لة  دام دةادلَسؤزانة كارةكاني ئةجنة ةندئةو ,بردرا  ةرِيَيَوةبذيَر فةرماندةيي نزار خةزرةجي  بةشيَكي لة ةئةو كردارة سةربازيي

 .سالَةي ثان كردةوة  8طؤثتةثة بة شايةدي كاك مودير عةلي بة ثؤستالَةكاني سةري مندالَيَكي  يطوند
نة ثؤستالَ ,  كةضي ئةجنامدةران و  بكةراني بة مايةي خؤيانةوة ليَي دةرضوون, لةو ئؤثةراسيؤنة هةزاران مرؤظ بوونة قورباني 

نا جاشة سةرنشينةكاني بةرازيلي و شؤفرليَتة سورةكان لة طولَ خراثرتيان ثيَ , ةك نةزار خةزرةجي دادطاييكرا لة ثيَيةكي و
بة قؤناغة نيَزة بؤ ي  نة ئةو ثيَشمةرطانةي سةدان خيَزان, دةيان سكاآليان لةسةر تؤماركراو بانط نةكران بؤ دادطا , وترا 

نة ئةوانةشي كةلَةكةكانيان بة ئاوادا , رِاندةوة بؤ طوندةكةيان كة دوايي ئةنفالكران   ليَثرسينةوةيان لةطةلَدا كرا ئةنفالكردن طة
 .تاكو جةماوةر رِزطاري نةبيَت قسةيةكيان لة طةلَدا كرا  

 8و  3ي ناوضةي ئةنفالي بةم شيَوةية خةلَك, دواي ئةنفالي سيَ , ئةفالي ضوار دووةم زياني مرؤيي ئةنفالةكاني ليَكةوتةوة
 .ضونكة داطريكةران ئةوةندةي دوذمين جوطرافيان ئةوةندة لة مرؤظةكةي سةري نا , بوونة قورباني جوطرافيا 

 .لة بةلَطة نامةكاني بةعسةوة  8ئةنفالي 



 
 
 

 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 

 

 

 

 





 
 

 

 


