
پرس
ژمارە )١(4/١4/ ٢٠٢١ ڕۆژنامەیەکى تایبەتە بەپرىس  ئەنفال و جینۆساید

سەرپەرشتیاراىن ڕۆژنامە : کاروخ  عومەر - الوان  ئەحمەد 

مەال بەختیار : پێویستە پرسى ئەنفال لە دەستی حیزبە 
سیاسییەكان دەربهێنرێت و لەبەزەیی مرۆییەوە بگۆڕدرێ 

بەپرسێكی نەتەوەیی ستراتیژی
تایبەت بە پرس 

مەال بەختیار- ئەندامى ئەنجومەىن بااڵى سیاىس 

و بەرژەوەن��دی یەکێت��ى  لە وتارێک��دا کە تایبەت 

بۆ ڕۆژنامەى )پرس(ى نووس��یووە باس لە گرنگى 

ئام��ادەكاری ب��ۆ كۆنگرەیەكی زانس��تی لەس��ەر 

ئەنف��ال دەکات ک��ە  تیایدا كەیس��ی ئەنفالكراوان 

لەبەزەیی مرۆییەوە بگۆڕدرێ بە پرسێكی نەتەوەیی 

س��راتیژی،هەروەها  دەنووسێت »پرسەكە  ناكرێ  

تەنها لە دەس��تی حیزبە سیاس��یەكاندا مبێنێتەوە ، 

چونكە ئەم حیزبانە دوای )33( س��اڵ نەیانتوانیبێ  

پرس��ەكە بكەنە پرسێكی س��راتیژی، تازە دوای لە 

دەستدانی ئەو سااڵنە.. بەتایبەتی لەدوای روخانی 

بەعس��دا و ل��ە نوس��ینی دەس��توری هەمیش��ەیی 

عێراقدا، نەیان توانیبێ ، پرسەكە بكەنە سراتیژی، 

لەم��ەو دواش پێی��ان ناكرێ  درێ��ژەى وتارەکە لە 

الەپەڕە )4( باڵو کراوەتەوە

كاوە لەتیف – نووسەر و پارێزە ،لە وتارێکیدا کە بۆ ڕۆژنامەى )پرس(ى نووسیووە 

تايب��ەت بە  تۆمەتب��اراىن کەیىس ئەنفال و دەس��تگیرنەکرادنیان دەنووس��ێت » 

پێویس��تە خەڵکی کوردستان و کەس و کاری سەربەرزی قوربانیانی ئەنفال بزانن 

ڕەنگە بە دادگایکردنی موستەش��ارەکان زۆر بابەت پەردەی لەس��ەر هەڵبدرێتەوە 

و زۆرکەس��ی تریش کە بە قارەم��ان و پاڵەوانی ئەم میللەت��ە ناویان دەرکردووە 

تێوەبگلێ��ن و مێ��ژووی زۆر پاڵەوانی ئەم میللەتە ئاوەژوو ببێتەوەو ڕاس��تییەکان 

دەربکەون«

هەروەه��ا دەنووس��ێت » خۆش��باوەری خەڵکی کوردس��تان ب��ە حکومەتەکەی و 

چەندبارە هەڵبژاردنەوەیان وپێشنەخس��تنی سیس��تەمێکی گونجاو بۆ ئیدارەدانی 

هەرێمی کوردس��تان کە تیایدا دادگا سەروەر بێت و بریارەکانی تەنها مورەکەبی 

سەر کاغەز نەبن هۆکارێکی ترە بۆ دەس��تگیرنەکردنی مستەشارە تۆمەتبارەکانی 

دوس��یەی ئەنف��ال بویە تاوەک��و خەڵکی هەرێمی کوردس��تان و ک��ەس و کاری 

سەربەرزی ئەنفالەکان بڕوایان بەو دەسەاڵتە هەبێت کە فەرمانڕەوای دەکات لە 

هەرێمی کوردستان و تاوەکو تێپەڕی ئەو عەقڵێتە حزبیە نەکرێت کە لە کوردستان 

پەیڕەو دەکرێت ئەوا تۆمەتبارانی کەیس��ی ئەنفال هەروا بە ئازادی دەسورێنەوە 

و زیات��ر زی��ان بە خەڵکی کوردس��تان دەگەیەن��ن » درێژەى وت��ار لەالپەڕە )٦( 

باڵوکراوەتەوە .

ڕەنگە بە دادگایکردنی موستەشارەکان مێژووی زۆر پاڵەوانی ئەم 
میللەتە ئاوەژوو ببێتەوەو ڕاستییەکان دەربکەون

تایبەت بە پرس

بە پشت بەسنت بە بڕیارى  ئەنجومەنی دادوەری هەرێمی 

کوردس��تان  لەالیەن )دادوەر هاوژین( دادوەری پێشووى 

دادگای بەرایی ش��اری كفری فەرماىن دەس��تگیرکردن بۆ 

سێ موستەش��ار دەرکراو  لە دوای جێبەجێكردنی بڕیاری 

دەس��تگیركردنەکە  ، رۆژ دوای رۆژ فش��ارەکان ب��ۆ س��ەر 

ئ��ەم دادوەرە ڕوو لە زیادبوون بوو ، تا گەیش��تە ئاس��تی 

بڕی��اری گواس��تنەوەی دادوەر هاوژین حامد لە ش��اری 

“كفری”یەوە بۆ ش��اری )ئامێ��دی(، ئەمەش ناڕەزایەتی لە 

نێو كەس و كاری قوربانیانی ئەنفال و زۆرێك لە چاالكوان 

و رێكخراوەكان��ی کۆمەڵ��ى م��ەدەىن لێکەوت��ەوە، ب��ەاڵم  

فش��ارەکان و هەڕەش��ەکان ئەم دادوەرەیان   نەوەس��تاند 

وسوور بوو لەس��ەر ئەوەى) تاوانبار و   بێتاوان( لە تاواىن 

ئەنفالدا یەکالبکاتەوەو  ئەوەی تاوانبار بوو س��زای خۆی 

وەربگرێ .بەاڵم لەبرى پش��تیوانیکردىن سزا دراو ناچار بە 

هەڵهاتنى لەکوردس��تان کراو تۆمەتبارانیش ئازاد کران لە 

دیدارێکى تایبەتدا لەگەڵ ڕۆژنامەى )پرس( ئەو دادوەرەى 

لەس��ەر دەس��تگیرکردىن جاش و مووستەش��ارەکان ناچار 

بەهەڵهات��ن کرا  بۆیەکەم جار نهێنیەکان  ئاش��کرا دەکات 

و دەڵێ��ت« بەدڵنیایەوە ئێس��تاش هەڕەش��ەی کوش��تنامن 

لەسەرە« درێژەى دیدارەکە لە الپەڕە )3( باڵو کراوەتەوە

ئەو دادوەرەى لەسەر دەستگیرکردنى جاش و موستەشارەکان ناچار بەهەڵهاتن کرا  
نهێنیەکان ئاشکرا دەکات و دەڵێت : بەدڵنیاییەوە ئێستاش هەڕەشەی کوشتنمان لەسەرە

تایبەت بە پرس  

لەدیدارێک��دا   - مس��تەفا  نەوش��یروان 

 ) ع��ەىل  )س��ەالم  ڕۆژنامەن��ووس  ک��ە 

ئەنجامى داوەو ب��ۆ یەکەمجار لە رێگەى 

ڕۆژنام��ەى )پ��رس(ەوە ب��اڵو دەکرێتەوە 

باس لە هەڕەش��ەکاىن بەعس دەکات پێش 

پرۆسەى ئەنفال و دەڵێت »پێش پرۆسەى 

ئەنفال زانی��اری ئەوەمان بۆ هات عێراق 

هێرش��ێكی  زۆر گه وره ی به ده س��ته وه یه، 

ئێمه  ئه مانزانی هێرش��ده كه ن و هێرشێكی 

دڕندانه ش ده كه ن بۆ سه رمان«  

نەوشیروان مستەفا لەوەاڵمى پرسیارەکاىن 

ئ��ەو ڕۆژنامەنووس��ە دەڵێت« پێش��ریش 

چه ن��د جارێ��ك بۆردومان��ی كیمیایی��ان 

ئه مانزان��ی  ئێم��ه   به ڵ��ی   ، كردبووی��ن 

دڕندان��ه ش  هێرش��ێكی  و  هێرش��ده كه ن 

ده ك��ه ن بۆ س��ه رمان، ئه مانزان��ی ئه وانه  

كاره س��اتێكی گه وره ی��ان به ده س��ته وه یه ، 

ب��ه اڵم دوو رێگه  له به رده م��امن بوو، یان 

ئه بوایه  بەرگرى  بكه ین یان ئه بێت ته سلیم 

بین، ئێمه  به هیچ جۆرێك ته سلیم بوومنان 

پێ باش نه ب��وو، له به ر ئ��ه وه  بڕیارماندا 

بەرگ��رى بكه ین«  لە الپەڕە )2( بەش��ێکى 

کورىت چاوپێکەوتنەکە بخوێنەرەوە...

محەمەد حاجى مەحمود : به بڕواى من جاش و 
موسته شاره كان جياوازيیان نيیه  هه موويان پياوى ڕژێم بوون

»لێبوردنه كه ی به ره ی  كوردستانی  به  پێی  بڕگه ی )٦(ی یاسای 
دادگای بااڵی تاوانه كانی عێراق  هیچ  شه رعیه تێكی نییه «

بۆچی سه رجه م موسته شاره كان به شدارن 
له  تاوانی جینۆسایدی ئه نفال؟

تەها سلێامن عه لی مه حمود محه مه  د

کاتێک نەوەی ئەنفالەکان یاخی دەبن
پرسى گۆڕەبەکۆمەڵەکان و هێنانەوەى ڕووفاتى ئەنفالکراوان چیڕۆكی هەڵگرتنی بوخچەكانی دوای ئەنفال 

جینۆسایدكردنی كوردستان
تاوانێك له ڕابووردوو،مه ترسییه ك له پێشماندا؟

بۆچى )پرس(؟
 س��ی و س��ێ س��اڵ بەس��ەر تاوانی 

   
بەگشتی  تێدەپەڕێت، دەسەاڵت  ئەنفالدا، 

و وەزارەتی ش��ەهیدان و ئەنفالکراوان و 

بەڕێوەبەرایەتییەکانی سەر بەم وەزارەتە 

پەیوەست بە ئەنفال نەیانتوانیوە قۆناغی  

ش��ین و ش��ەپۆڕ و کوالندن��ەوەی برینی 

بەجێاموانی قوربانیانی ئەنفال تێپەڕێنن 

ب��ێ بەرنامە و ب��ێ پالن لە ناس��اندنی 

کەیس��ی ئەنفال بە جینۆس��اید لەئاستی 

جیهانیدا ، هەروەها پێداگربن لە دادگایی 

کردنی جاش و موستەشارو تۆمەتبارانی 

کەیس��ی ئەنف��ال و ناچارکردن��ی عێراق 

بەقەربووکردنەوەیان ...

    ڕۆژنامەی )پرس( وەک ڕۆژنامەیەکی 

س��ەربەخۆی تایبەت بەپرسی جینۆساید 

دەنگ��ی  گەیاندن��ی  و  کۆمەڵک��وژی  و 

قوربانیان��ی  کەس��وکاری  نەبیس��راوی 

ئەنفال بەنەفەس��ێکی جیاوازی کارکردن 

ب��اڵو دەبێت��ەوە و هەوڵێ��ک دەبێت  بۆ 

تاوانی  دیوەش��اراوەکانی  خس��تنەڕووی 

ئەنفال و تێپەڕاندنی   قۆناغی کوالندنەوەی 

و  ئەنفالک��راوان  کەس��وکاری  برین��ی 

کەیس��ی  بەکارهێنانی  ل��ە  ڕێگریک��ردن 

ئەنفال بۆ دەستکەوتی حیزبی و سیاسی 

، موزایەدی سیاس��یەکانی ک��ورد، لێرەوە 

ئەرکی ڕۆژنامەی )پرس( دەستپێدەکات.

سەروتار

ئەم ژمارەیە لەسەر ئەرکى سەرۆکى کۆمارى عێراق 
)دکتۆر بەرهەم ساڵح( چاپکراوە 

)پرس( بۆ یەکەمجار دیدارێکى نەوشیروان مستەفا
 تایبەت بەئەنفال باڵو دەکاتەوە

چۆنێتی بەنێودەوڵەتی کردنی گۆڕە بەکۆمەڵەکان

چیرۆكه كانی ئه نفال و كوردی بێده ربه ست

تیراژ : ٢٠٠٠ دانە 
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تایبەت : بە پرس

سازداىن : سەالم عەىل

نەوش��یروان مس��تەفا - لەدیدارێک��دا ک��ە 

ڕۆژنامەن��ووس )س��ەالم ع��ەىل ( ئەنجامى 

داوەو ب��ۆ یەکەمجار لە رێگ��ەى ڕۆژنامەى 

ل��ە  ب��اس  دەکرێت��ەوە  ب��اڵو  )پ��رس(ەوە 

هەڕەش��ەکاىن بەعس دەکات پێش پرۆسەى 

ئەنف��ال و دەڵێ��ت »پێش پرۆس��ەى ئەنفال 

زانیاری ئەوەمان بۆ هات عێراق هێرش��ێكی  

زۆر گه وره ی به ده س��ته وه یه، ئێمه  ئه مانزانی 

هێرش��ده كه ن و هێرشێكی دڕندانه ش ده كه ن 

بۆ س��ه رمان«  لێرەدا بەشێک لە چاوپێکەوتنە 

باڵودەکەینەوە :

- كاك نه وشیروان پێش ئه نفال سه ركردایه تی 

یه كێتی��ی درك��ی به وه كردب��وو ك��ه  رژێ��م 

به نی��ازی هێرش��یکردنە له به رامب��ه ردا ئێوه  

چ ئاماده كارییه كت��ان هه بوو؟وه كو خۆش��ت 

بازنه دا(،  به ن��او  ) خوالن��ه وه   له كتێبه كه ت��دا 

نووس��یوته ، له دانیش��تنه كاندا عه لی حه سه ن 

مه جی��د چه ند هه ڕه ش��ه كی ئاڕاس��ته ی ئێوه  

كردووه ، ئه گه ر له هه ندێ خاڵدا رێكنه كه ون؟ 

نه وش��یروان مس��ته فا: ئێم��ه   پێ��ش ئه نفال 

زانیارى  ئه وه مان بۆهات عێراق هێرش��ێكی  

زۆر گه وره ی به ده س��ته وه یه ، پێشریش چه ند 

جارێ��ك بۆردومان��ی كیمیایی��ان كردبووین 

، به ڵ��ی ئێم��ه  ئه مانزان��ی هێرش��ده كه ن و 

هێرش��ێكی دڕندانه ش ده كه ن بۆ س��ه رمان، 

ئه مانزان��ی ئه وان��ه  كاره س��اتێكی گه وره یان 

به ده س��ته وه یه ، به اڵم دوو رێگه  له به رده مامن 

ب��وو، ی��ان ئه بوای��ه  بەرگ��رى  بكه ی��ن یان 

ئه بێت ته س��لیم بی��ن، ئێمه  به هی��چ جۆرێك 

ته س��لیم بوومنان پێ باش نه بوو، له به ر ئه وه  

بڕیارماندا بەرگرى بكه ین.

- ئه گ��ه ر بكرێت  باس��ێكی ئ��ه وه  بكه یت كه  

له كتێب��ی )خوالن��ه وه  له ناو بازنه دا(  باس��ی 

مفاوه زات و هه ڕه ش��ه کاىن عه لی حه س��ه ن 

مه جید کراوە  چ هه ڕه شه یه كی كردبوو؟

نه وشیروان مس��ته فا: عه لی حه سه ن مه جید 

نه بوو له راس��تیدا )تارق عه زیز( هه ڕه ش��ەی 

 )1984 مفاوه زاته ك��ه ی)  له كات��ی  كردب��وو، 

دا باس��ی ئه وه ی كردبوو باش��ر وایه  ئێستا 

له گه ڵامن رێكبكه ون چونكه  ئێستا پێویستیامن 

به ئێوه یه ، ئه گه ر ئێستا له گه ڵامن رێكنه كه ون 

دوای )ش��ه ڕی ئێ��ران – عێراق( ئ��ه و هێزە 

گه وره یی��ه ی دروس��تامن كردووه  بۆ ش��ه ڕی 

ئێران، ئه یهێنین شه ڕی ئێوه ی پێئه كه ین سەد   

هه زار كه سشامن لێبكوژرێت گرنگ نیه  به اڵم 

كۆتایی به مه س��ه له كه ی ئێوه  ئه هێنین، به اڵم 

م��ن نازان��م ئه وانه ی ره خن��ه  له ئێمه  ئه گرن 

گوای��ه  بیرێكی ترم��ان بكردایه ته وه ، چیامن 

بكردایه  ته سلیم بوینایه ، بەمەرجەکاىن ئه وان 

ڕازی بووینایه ، بچووبایەین بۆ ئێران؟ یه عنی 

چیامن بكردایه ؟، ئه گه ر به رگری ناكه یت چی 

ئه كه یت. 

- مه به سته كه  ئه وه یه   وه ك پێشر زانیاریتان 

هه بوو ، نه ئه كرا رێگه ی چاره ی تر بگرنه  به ر 

بۆ ئه وه ی خه ڵك ده رباز بكه ن و ئه و هه موو 

خه ڵ��ك و پێش��مه رگه یه  ئه نف��ال و ش��ه هید 

نه كرابان؟

نه وش��یروان مس��ته فا: زۆرتری��ن ژم��اره ی 

قوربانیه كانی ئه نف��ال لەناوچەى  گه رمیاندا 

هه ب��وو، وه ك بۆم باس��كردیت ئه نفال چه ند 

قۆناغێكی هه بوو ، هه موو رۆژێك زیاترمان 

لێئه ك��وژراو عێ��راق زیاتر ئه هاته  پێش��ه وه ، 

گەمارۆکاىن س��ەرمان زیاتر ئەب��وون ، ئێمه  

كه  كش��اینه وه  جگه  له چه ند كه س��ێك نه بێت 

یه كێك له وانه  ش��ێتێك بوو له گه ڵامن نه هات، 

ناوچه ك��ه ی ئێمه  ب��ه ره و ژووری 100 هه زار 

كه س��ێك تێداب��وو، پێ��ش خۆم��ان به ڕێامن 

كردن، واته  پێش ئه وه ی پێش��مه رگه  ناوچه كه  

چۆڵبكات و بكشێته وه  سه رتاپای ناوچه كه مان 

چۆڵك��رد، پێش ئه وه ی چۆڵیش��ی بكه ین، ئه و 

زه مانه  هه موو دێی��ه ك ئه نجومه نی ئاواییان 

ئه نجومه ن��ی  نوێن��ه ری  رۆژێ��ك  هه ب��وو، 

ئاواییه كان هاتن بۆ باره گاكه ی من، له منیان 

پرس��ی وتیان به ته مای چین؟، وه هه موویان 

له ماڵه كان��ی خۆیان رایانكردبوو، له ش��اخدا 

خۆیان ش��اردبووه وه ، چونك��ه  هیچ  خه ڵكی 

دێی��ه ك نه یانتوانی له ن��او دێیه كانی خۆیان 

بژی��ن، منی��ش پێم وت��ن« هه تاك��و بتوانین 

به رگری ئه كه ی��ن، به اڵم له وه  ناچێت بتوانین 

تاكو س��ه ر به رگری بكه ین ،ئێ��وه  ژماره یه ك 

ژن و مناڵ و پی��رو په ككه وته تان هه یه ، وتم 

خۆتان  س��ەر پش��ك بن   بۆ ئ��ه وه ی یه كێك 

له و دوورێگایه  هه ڵبژێرنه وه ، ئه گه ر ئه چنه وه  

بۆ عێ��راق ئێمه  هیچ رێگایه كت��ان لێناگرین، 

ل��ه چ رێگایه كه وه  ب��ڕۆن رێگه كه تان بۆ چۆڵ 

ئه كه ی��ن، ئه گه ر ئه چنه  ئێران کارئاس��انیتان  

بۆ ئه كه ین و رێگه تان بۆ ئاس��ان ئه كه ین بۆ 

ئ��ه وه ی بڕۆن ب��ۆ ئێران ، ب��ه اڵم له هه ردوو 

حاڵه ته ك��ه  ئ��ه وه  بزانن، ئێم��ه  دوژمنێكامن 

هه ی��ه  له دڕندایه تییه  له سه رتاس��ه ری دنیایه   

هه ی��ه   دۆستێكش��امن  نیی��ه ،وه   منوون��ه ی 

كه ئێرانه  له سه رتاس��ه ری دنی��ا منوونه ی نیه  

ب��ۆ بێ وه ف��ای، وتم له به ر ئ��ه وه  له هه ردوو 

حاڵه ته ك��ه  ئ��ه وه  بەهەن��د وه ربگ��رن، ئه وه  

ئه نجومه نه كان ماون ئه توانن بڕۆن قسه یان 

له گه ڵ بكه ن، كه چوونه وه  به جیا كۆبونه وه یان 

ك��رد، له كۆبونه وه كه ی خۆیان��دا بڕیاریاندا 

بگه ڕێنه وه  بۆ ئێران، رێگه مان بۆ كردنه وه  ....

- دا له رۆژنامه یه كدا بینیم به نزار خه زره جی  

پرسیاری ئه وەى لێكراوە لەكیمیا بارانكردنی 

هه ڵه بجه دا ئه و خۆی به وه  داده نا كه  ئه سڵه ن 

ئاگای لێنه بووه ؟

ئ��اگای  دوورنی��ه   مس��ته فا:  نه وش��یروان 

له كیمیابارانكردنی هه ڵه بجه  نه بووبێت،چونكه  

ئه وه  به ئه مری سه دام حسێن كراوه ، لە کردە 

س��ەربازییەکە  به ش��داری كردووه ، به اڵم له  

قه سفی ش��اری هه ڵه بجه  سه دام بڕیاره كه ی 

ده رك��ردووه ، واتا فه رمان��ی بۆردومانكردنی 

شاری هه ڵه بجه  به كیمیایی شه خسی سه دام 

حسێن ده ریكردوه .

نه وشیروان مسته فا : پێش ئەنفال ئه مانزانی ڕژێم كاره ساتێكی گه وره ى به ده سته وه یه 

نەوشیروان مستەفا

له تیف فاتیح فه ره ج 

ئه ش��كه وتی كونه كه متیار ، ئه ش��كه وتێكه  له  

نزیك هه ردوو گوندی نه ورۆزو داربه سه ره و 

له  س��نوری ناحيەى ق��ادر كه ره مدایه  ،ئه و 

پاراس��تنی  مانه وه و  ش��اهیدی  ئه ش��كه وته  

ش��ه ش خێزانی س��نوره كه یه  ب��ۆ زیاتر له  5 

مانگ، ژماره ی ئه ندامانی ئه و شه ش خێزانه  

زیاتر له  40 كه س بوونه و له  مانگی چواره وه  

تا مانگی نۆ له و ئه شكه وته  ماونه ته وه  ، هه ر 

له و ئه ش��كه وته دا مناڵێك ل��ه  دایك بووه  كه  

ئێستا پۆلیسی حكومه تی هه رێمی كوردستانه  

، هه روه ه��ا هاوس��ه رگیریه كیش ك��راوه  كه  

ئه وه ی��ان به رپه رچدانه وه یه ك��ی بوێرانه ی��ه  

به رانبه ر كرده ی له  ناودانی به عسیه كان .

هاوس��ه رگیریه كه  رێكه وتن��ی نێ��وان باوكی 

كچه ك��ه و كوڕه ك��ه  ب��ووه  ، بۆئ��ه وه ی وه ك 

خۆیان وتویانه  ئه گه ر مردن با به  ئاسوده یی 

مبرن ، ئێس��تا ئه و خێزان��ه  وه ك خێزانێكی 

كه ركوك��ی درێژه  ب��ه  ژی��ان ده ده ن ، كاتی 

خۆی ئ��ه م چیرۆكه م باڵوك��رده وه  ئه و كاته  

یه حی��ا به رزنج��ی رۆژنام��ه وان ه��ات بۆ 

كه ناڵی روداو س��تۆریه كی له سه ر كرد ، له م 

ماوانه ش��دا بۆ هه مان مه به س��ت محه مه د 

سه یدی هونه رمه ند په یوه ندی پێوه  كردم تا 

بۆ كه ناڵی كه ركوك كارێكیان له  س��ه ر بكات 

، ب��اوه ڕی من وایه  ئه و ژم��اره  خه ڵكه و ئه و 

چیرۆكه  چیرۆكی جوله كه  یان ئه رمه ن بوایه  

ئێس��تا ده یان فیلم و رۆمانی له  سه ركرابوو 

،ل��ێ  چونكه  په یوه س��ته  ب��ه  ك��ورده وه  زۆر 

بایه خی پێنه دراوه  .

ئه مه  منونه ی چیرۆكێكه  له  هه زاران چیرۆكی 

تر ، ك��ه  هه ریه كه و به  جۆرێ��ك تراژیدیای 

ئه نفامل��ان ب��ۆ ده گێڕن��ه وه  ، الی م��ن ئه م 

چیرۆك��ه  ته واو نابێ��ت و نه گێڕدراوه ته وه  تا 

رۆژێ  كه  چیرۆكی خێزانی ئه شكه وته كه تان 

ب��ه  ته واوه ت��ی ب��ۆ ده نوورسێته وه  ت��ا ئه و 

كاته ش گرنگه  هه ڵوه س��ته  له  س��ه ر هه ندێ  

روداوی نێو ئ��ه و تراژیدیایه  بكه ین ، ئه وان 

كه  ب��ۆ ماوه یه ك��ی درێژ له و ئه ش��كه وته دا 

ماونه ت��ه وه  چیرۆكی جیا جی��ا ده گێڕنه وه  ، 

بۆمنونه  ته نانه ت گوێدرێژه كه شیان كه  ئاوی 

پێده هێنن به  راوێ  له و شوێنه دا كه  ده كه وێته  

به رنیگای تۆپه كانی به عس به  رسوش��ت فێر 

ده بێ��ت كه  چوار په ل��ی بنوش��تێنێته وه و به  

چوار چه نگۆڵه  بڕوات، یانی هه مان السایی 

مرۆڤه كان ده كاته وه  ، ل��ه  ئه نفالدا چیرۆك 

گه لی س��ه یر له  ب��اره ی ئاژه ڵه كانه وه  هه یه  

ده مێكه  له  خه یاڵی ئ��ه وه دام ئه و چیرۆكانه  

هه مووله  دووتوێی كتێبێكا كۆبكه مه وه  به  نێو 

نیشانی » ئه نفال و ئاژه ڵ » ئه وه ش پڕۆژه ی 

خه مێكی تره  .

ئه و كوڕو كچه ی له و ئه ش��كه وته  هاوس��ه ر 

گیری��ان ك��ردووه ، به  ده ر له  ش��ه رم و دوره  

په رێزی خۆیان له  گێڕانه وه ی ئه و هاوس��ه ر 

گیری��ه  ، ئ��ه وان ب��ه و كاره  ب��ه  گه وره ترین 

شێوه  به  گژ به  عس��ا چونه ته وه  ،كاتی خۆی 

كه  ویس��تم چیرۆكه كه یان له  زاری خۆیانه وه  

بگوێزمه وه  شه رمیان ده كرد له  گێڕانه وه ی له  

كاتێكا هاوس��ه رگیریه كه  باوك��ی هه ردوكیان 

پێی هه س��تاون و ئامانجه ك��ه ش ئه وه  بووه  

باوك��ی كچه كه  وتویه تی پێ��ش ئه وه ی مبرم 

ده مه وێ  كچه كه م دامه زرێنم ،هه ردوو باوك 

مه الو قازی و ش��اهید بوون��ه و كاره كه یان 

ك��ردوه  ، ئ��ه وه  یه كێك��ه  ل��ه  گ��ه وره  ترین 

چیرۆكه كانی ئه نفال ده بوو حكومه تی هه رێم 

له  بۆنه یه كی تایبه تا ئه و دوو هاوسه ره و كۆی 

خه ڵكه كه ی ناو ئه ش��كه وتی كونه  كه متیاری 

رێز گرتبا ، من كاتی خۆی ئه وه م نووس��ی ، 

كێشه  ئه وه یه  ئه م حكومه ته  توانای گوێگرتنی 

نیه  ، راستیه كه  هه ر گوێی گوێگرتنی نیه  .

 كێش��ه كه  ه��ه ر حكوم��ه ت نی��ه  ب��ه  ته نێ  

و  بێده ربه س��ت  روه وه   ل��ه و  خه ڵكی��ش   ،

ل��ه   نایه وێ��ت  خه ڵكی��ش   ، كه مته رخه م��ه  

گه وره یی پرسی ئه نفال بگات و كۆی چیرۆك 

و به سه رهاته كان بپارێزێت ، بۆمنونه  هه موو 

گوندێك زیاتر له  خوێنه وارێكی هه یه  ئه وان 

ل��ه  ب��ری نوس��ینه وه ی حه كای��ه ت و چ��او 

پێكه وت��ن ده كرێت چیرۆكه كان بنووس��نه وه  

،جگه  له  نووس��ینه وه ی چیرۆكه كان ده كرێت 

ن��اوی هه موو كان��ی و گردو دۆڵ و ش��یوو 

ناوچه یه ك��ی گونده كانی خۆیان تۆمار بكه ن 

ئه و كاره  ده بێته  س��امانێكی گه وره  گوند نیه  

چه م و كانی و شیوو دۆڵ و گردو ته النه كانی 

ناوی��ان نه بێت هه ر ن��اوه ش چیرۆكی خۆی 

ئه مانه   هه ی��ه  كۆكردن��ه وه و نووس��ینه وه ی 

ئه ركێك��ی ئاكاریه  له  ی��اده وه ری زاره كیه وه  

ده خرێته  س��ه ر ڕووپ��ه ڕه و ده بێته  دیرۆك و 

سه رچاوه  .

ئه مه م بۆیه  باس��كرد كه  ناكرێ  سڵ له  هیچ 

گێڕانه وه و بابه تێكی تایبه ت به و پرسه  بكرێت 

، ناكرێت له  به ر ه��ه ر هۆیه ك چیرۆكه كان 

ل��ه  بیر بچنه وه و له  ن��او بچن ، تۆمار كردن 

و نووس��ینه وه ی چیرۆكه كان ئێمه  به  گش��تی 

ده كاته  به ش��ێكی دانه بڕاو له  پرسی ئه نفال 

و ناچارمان ده كات له  ڕووی ئاكاریه  خۆمان 

به  به رپرس��یاربزانین ل��ه  به رانبه ر ئه نفال و 

خۆمانی لێبه خاوه ن بكه ین .  

چیرۆك��ی كونه كه متیار ده كرێ��ت له  هۆلیۆد 

بكرێته  فیلمێكی س��ینه مای گه وره  ، ده كرێت 

ده رهێنه ره  نارساوو گه وره كانی دنیا به و كاره  

هه س��نت له  ب��ری نیش��اندانی كڕوزانه وه ی 

خه ڵك ده س��ه اڵت ده كرێت گه وره یی خه ڵك 

نیشان بدات ، گه وره یی خه ڵك له و په یوه ست 

بونه وه یه  به  مانه وه وژیانه وه  خۆزگا به همه نی 

قوبادی كاری له  سه ر ئه م چیرۆكانه  ده كرد .

»تۆمار كردن و 
نووسینه وه ی چیرۆكه كان 
ئێمه  به  گشتی ده كاته  
به شێكی دانه بڕاو له  پرسی 
ئه نفال و ناچارمان ده كات 
له  ڕووی ئاكاریه وە خۆمان 
به  به رپرسیار بزانین له  
به رانبه ر ئه نفال و خۆمانی 
لێ به خاوه ن بكه ین« . 

چیرۆكه كانی ئه نفال و كوردی بێده ربه ست



دادوەر  هاوژین حامد

سازداىن : پرس 

دواى ئەوەى  دادگای ب��ااڵی تاوانەکان  

بەیوەس��ت بە تاواىن ئەنف��ال بە بریاری 

س��زای   )200٧( س��اڵی  )1(ی  ژم��ارە 

لە س��یدارەدانی ب��ۆ چەن��د تاوانبارێک 

دەرکرد لەوانە ) عەلی حەس��ەن مەجید، 

س��وڵتان هاش��م و چەند تاوانبارێکی تر 

(، وەهەروەه��ا ب��ە بریاری ژم��ارە )10( 

بری��اری   )200٧/٦/24( ب��ەرواری  ل��ە 

دەس��تگیرکردنی بۆ 423 تۆمەتبار دەرکرد 

کە لەو ژمارەیە 258 کەسیان کورد بوون .

تۆمەتب��اران  دەس��تگیرکردنی  بری��اری 

ک��را   ڕەوان��ەى  هەرێم��ی کوردس��تان 

بۆجێبەجێ کردن ، وەهەروەها ئەنجومەنی 

دادوەری هەرێمی کوردستان بە بریاری 

ژم��ارە )943( ل��ە )2011/5/5( فەرمانی 

دەستگیرکردنی بۆ ئەوتۆمەتبارانە دەرکرد 

کە لە بری��اری دادگای بااڵی تاوانەکاندا 

ناویان هاتبوو، ، بەالم جێبەجێنەکردن و 

دەستگیرنەکردىن تۆمەتباران بووە مایەى 

نیگ��ەراىن الى کەس��وکارى قوربانی��اىن 

ئەنفال.

ب��ەاڵم  لەگەرمیان بە پش��ت بەس��نت بە 

بڕی��ارى  ئەنجومەنی دادوەری هەرێمی 

کوردس��تان  لەالی��ەن )دادوەر هاوژین( 

دادوەری دادگای بەرای��ی ش��اری كفری 

فەرماىن دەستگیرکردن بۆ سێ موستەشار 

دەرکرا  ل��ە دوای جێبەجێكردنی بڕیاری 

رۆژ  دوای  رۆژ  دەس��تگیركردنەکە، 

فش��ارەکان بۆ س��ەر ئ��ەم دادوەرە ڕوو 

ل��ە زیادبوون بوو ، تا گەیش��تە ئاس��تی 

بڕی��اری گواس��تنەوەى دادوەر هاوژین 

حامد لە ش��اری “كفری”یەوە بۆ ش��اری 

)ئامێ��دی(، ئەم��ەش ناڕەزایەتیەكانی لە 

نێو ك��ەس و كاری قوربانیانی ئەنفال و 

زۆرێ��ك لە چاالك��وان و رێكخراوەكانی, 

ئ��ەم  هەڕەش��ەکان  و  فش��ارەکان 

ب��وو  وس��وور  نەوس��تاند  دادوەرەی��ان 

لەس��ەر ئەوەى) تاوانب��ارو   بێتاوانن( لە 

تاواىن ئەنفال��دا یەکالبکاتەوەو  ئەوەی 

تاوانب��ار بوو س��زای خ��ۆی وەربگرێ .

بەاڵم لەبرى پش��تیوانیکردىن س��زا دراو 

ناچار ب��ە هەڵهاتن��ى کوردس��تان کراو 

تۆمەتبارانی��ش ئازاد ک��ران ..ڕۆژنامەى 

پرس وەک یەکەمی��ن رۆژنامەى کوردى 

لە )33( هەمین س��اڵەى تاواىن ئەنفالدا 

هەڤپەیڤینێک لەگ��ەڵ )دادوەر  هاوژین 

حامد ( سازدەکات : 

دادوەری  هاوژی��ن(  )دادوەر   : پ��رس 

پێش��ووی دادگای بەرایی ش��اری كفری 

فەرمانی دەستگیرکردن بۆ سێ موستەشار 

دەرکات  لە دوای جێبەجێكردنی بڕیاری 

دەس��تگیركردنەکەش ئیدی فشارەکان بۆ 

س��ەرتان دەست پێدەکات دەکرێ بزانین 

کێ بوون ئەوانەی فش��ارەیان دەکرد لەو 

کەیستەدا ؟

دادوەر هاوژی��ن : گوش��ارەکان لەالیەن 

کەسانێکی بەهێزەوە بوون کە تا ئێستاش 

حساب بۆ دەنگی ئەنفالکراوانیش ناکەن، 

ئەوان��ە گەورەتر خۆیان دەبینن تەنانەت 

ل��ە ئەنفالکراوانی��ش، چونک��ە دەنگ��ی 

ئەوانیش نابیسنت.

ب��ۆ ئ��ەوەی بزانین ک��ێ ب��وون ئەوانە، 

دەبێ��ت بپرس��ین کێ��ن ئەوان��ەی ک��ە 

دەستگیرکراوانیان ئازاد کرد؟

لەوە گرنگر ئەوەیە بپرسین کێن ئەوانەی 

ئێمەیان وەدەرنا، یان ئەو دەسەاڵتدارانە 

کێن ک��ە کاریان نەکردووە بۆ گەڕانەوەی 

ئێم��ە، چونکە ه��ەر دەس��ەاڵتدارێک کە 

کار ب��ۆ البردن��ی ئەو س��تەمە لەس��ەر 

ئەنفاڵک��راوان و ئێم��ەش ن��اکات، ئەوە 

هاوبەش��ی ئەو تاوانەی��ە. چونکە کاری 

دەس��ەاڵتدار البردنی ستەمە وەمانەوەی 

ئێمەش لەدەرەوە ستەمێکی گەورەیە.

ئ��ەو  دەس��تگیرکردنی  بری��اری  پ��رس: 

تۆمەتباران��ە لەگەرمیان بە پێی چ بنەماو 

بڕیارێک بوو؟

دادوەر هاوژی��ن : ت��ەواوی بڕیارەکانم 

لە یاد نەماوە، چونکە زۆرن و ۷ س��اڵیش 

تێپەڕیوە. ب��ەاڵم بڕیارەکان ل��ە دادگاوە 

ب��وون لە بەغ��دادەوە، وە پاش��ان بڕیار 

و فەرمان��ی پێدەرچ��وو ل��ە پەرلەمانی 

کوردس��تان و ئەنجومەن��ی وەزی��ران و 

وەزەرات��ی داد و ئەنجومەنی دادوەری. 

جگ��ە ل��ەوەش پ��اش دەرچوون��ی ئێمە، 

ئەنجومەن��ی دادوەری هەرێ��م دووبارە 

فەرمانی دەس��تگیرکردنیان ن��اردەوە بۆ 

دادگاکان، ئەگ��ەر ئەوان��ە عەفو کراون 

بۆچ��ی  دادوەری  ئەنجومەن��ی  ئی��دی 

گشتاندن دووبارە دەکاتەوە؟

دەسەاڵتی کوردی شەو و ڕۆژ لە بەغدان 

باس��ی دەستوور و یاس��ا و مافی مرۆڤ 

دەک��ەن، ئەم��ە بانێک��ە و  دوو ه��ەوا، 

ئاخر خۆ ئێمەش هەر باس��ی دەستوورو 

یاسامان دەکرد.

دادوەر   گواس��تنەوەی  بڕی��اری  پ��رس: 

هاوژین حامد بڕیارێ کارگێڕی بوو، یان 

سزادان بووە؟ چۆن؟

بنەم��ای  کارگێ��ڕی   : دادوەر هاوژی��ن 

خۆی هەیە، کەواتە کارگێری نەبوو. ئەوە 

تەنها خراپ  بەکارهێنانی دەسەاڵت بوو، 

س��زایەکی نایاس��ایی بوو، ه��ەر چەندە 

سزای گواس��تنەوە نابێت بەکاربهاتبایە و 

س��زایەک نیە بەناوی گواستنەوەوە، ئەوە 

سزا نەبوو، تەنها چاوترساندن بوو.

پ��رس : دادوەر  هاوژی��ن حام��د  کاتێ 

کوردس��تان جێدەهێڵێتاموەیەک ش��وێنی 

ئای��ا  ن��اکات  ئاش��کرا  نیش��تەجێبوونی 

هەڕەشەى جددیت لەسەر بوو بۆ منوونە 

هەڕەشەی کوشنت؟ 

دادوەر هاوژین : بێگومان من هەمیش��ە 

کاتێک قس��ە دەکەم یان کردەوەیەک کە 

بزانم س��وودی هەیە، بۆیە ئ��ەو کات و 

ئێس��تاش نامەوێت ش��تی تایبەتی خۆم 

باس بکەم، پێش ئەو کێش��انەش هەر بەو 

جۆرە بووم.

ب��ەاڵم مەنتقی بوو کە هی��چ باس نەکەم 

چونکە بەدڵنیایەوە ئێس��تاش هەڕەش��ەی 

کوش��نت هەی��ە لەس��ەرمان. کاتی خۆی 

ک��ە ب��ە ئاش��کرایی دژایەتی��م نەکرابوو 

هەڕەش��ەکانم ب��ە ج��ددی وەرنەدەگرت 

چونک��ە دەمزانی قورس��ە کارێکی ناڕەوا 

دژ بە دادوەرێک بکرێ��ت، واتا لە ڕووی 

سیاس��ی و کارگێڕیی��ەوە زۆر دەک��ەوت 

لەس��ەریان، بەاڵم دوای س��زادانەکەم ، 

ئیدی هەڕەش��ەکان فراوانب��وون چونکە 

منیش هەڕەشەی ئاش��کرا کردنیانم کرد 

ب��ەوەی ئ��ەوا ماف��ی گەلێک��ە وناکرێت 

دژایەتی گەل و منیش بکرێ،  سەرئەنجام 

ناچاربووین دەربچین لە کوردستان.

»بەدڵنیایيەوە 
ئێستاش 

هەڕەشەی 
کوشتنامن 

لەسەرە«

پ��رس : بەپی��ی لێدوانەکان��ی پێش��ووى 

تاوانەكانی  دادگای  س��ەرۆكی  بەڕێزتان 

كەركووك گەرمیان فش��اری خس��تووەتە  

ئ��ەوەی دەس��تگیركراوانی  بۆ  س��ەرتان 

ئەنفال ئ��ازاد بکرێن ,ه��ۆکاری ئەوە بۆ 

چی دەگەڕێنیتەوە؟ 

دادوەر هاوژی��ن : ئ��ەو فەرمانبەرێک��ە 

لە دەوڵەت��دا، پێویس��ت بوو لەس��ەروو 

خ��ۆی فەرمان وەربگرێ��ت، بەاڵم لە کێ 

نازانم،بەاڵم  بەدڵنیای��ەوە  وەریگرت��ووە، 

م��ن دەزانم ک��ە ک��ێ و لە چ ئاس��تێک 

دژایەت��ی منی ک��ردووە و دەزانم کێ لە 

هەمان دەڤەر پشتگیری کردووم، هەموو 

م��ن  دژی  س��لێامنی  دەس��ەاڵتدارانی 

نەبوون.

دادوەر  ئەکرەم��ی گەرمیان کاتی خۆی 

هەموو هەوڵی ئەوە بووە من لە گەرمیان 

دامبەزرێم، ئیدی ب��ۆ دژایەتیم دەکات؟ 

بێگوم��ان دژایەتیم ناکات و کەس��انێک 

ناچاریان کردووە ئەو کارە بکات لە دژی 

من، بەاڵم دەبوو قبوڵی نەکردایە.

پرس : دەوترێت جاش و موستەشارەکان 

لەالیەن بەرەی کوردستانییەوە بە بڕیارێ 

بۆدەرکراوە   لێبوردنیان  فەرمانی  پیش��ر 

ئایا هیچ الیەنێک مافی لێبوردنی گش��تی 

هەیە  لە جاش و موستەشار یان  لێبوردن 

ل��ەو تۆمەتباران��ە ل��ەرووی یاس��اییەوە  

گونجاوە یان دەکرێ؟ 

دادوەر هاوژی��ن : ب��ەرەی کوردس��تانی 

دەزگای دەوڵەتیی نی��ە، بۆ ئەوەی عەفو 

بکرێن دەبوو پەرلەم��ان عفویان بکات، 

یان دادگایەک بێتاوانیان بسەملێنێت.

پەردەپۆش  ئ��ەوەش هەندێ��ک  تەنانەت 

بکەی��ن، دووبارە فەرم��ان و بڕیارەکانی 

هەرێمامن بی��ر نەچێت ک��ە دووبارە لە 

حکوم��ەت و پەرلەمان و دادوەریش��ەوە 

داوای   ، س��ەددام  دادگاییەک��ەی  دوای 

دەستگیر کردنیان کرایەوە، ئەگەر ئەوانە 

عەفو ک��راون، ئیدی بۆچ��ی دەزگاکانی 

هەرێ��م فەرمان��ی دەس��تگیرکردنەکانی 

دادگای بەغدادی��ان قبوڵ کرد و داوایان 

ل��ە دادگا و پۆلیس��ی هەرێ��م ک��رد ب��ۆ 

دەستگیرکردنیان؟

جگە ل��ەوەش ل��ەم هەرێمە ئێمە ش��تى 

دادگای  دادوەرێک  هەیە،  سەرسوڕهێنەر 

س��ەدام دەکات پل��ەی باش��ر و ڕێزی 

لێدەنرێ��ت ، دادوەرێک بەردەس��تەکانی 

ش��اربەدەر  دەس��تگیردەکات  س��ەدام 

دەکرێت.

پرس : لەو ماوەی��ەدا لە دەرەوەی واڵتن 

هی��چ هەوڵێک هەبووە ب��ۆ گەڕاندنەوەى 

دادوەر  هاوژین بۆ کوردستان؟

دادوەر هاوژین : بێگومان چەندین کەس 

هەوڵی البردن��ی س��تەمیان داوە، بەاڵم 

بێئاکام بوو، وە ئێمەش لەسەر کەیسێکی 

ک��وردی لەژێ��ر دەس��ەاڵتی ک��وردی وا 

لەدەرەوەی��ن، جێی داخە لە دەس��ەاڵتی 

ک��وردی هەڵبێیت و لەس��ەر مافی گەلی 

کوردستانی.

»دادوەر  ئەکرەمى  
گەرمیان کاتی خۆی 
هەموو هەوڵی 
ئەوە بووە من لە 
گەرمیان دامبەزرێم، 
ئیدی بۆ دژایەتیم 
دەکات؟ بێگومان 
دژایەتیم ناکات و 
کەسانێک ناچاریان 
کردووە ئەو کارە 
بکات لە دژی من، 
بەاڵم دەبوو قبولی 
نەکردایە«.

»  لەم هەرێمەى 
ئێمە  شتى  
سەرسوڕهێنەر 
هەیە، دادوەرێک 
دادگای سەدام 
دەکات پلەی باشرت 
و ڕێزی لێدەنرێت 
، دادوەرێک 
بەردەستەکانی 
سەدام 
دەستگیردەکات 
شاربەدەر 
دەکرێت«.

3ژمارە )١(   4/١4/ ٢٠٢١ پرس

ئەو دادوەرەى لەسەر پرسى دادگایکردنى جاش و موستەشارەکان شار بەدەر کرا 
بۆ ڕۆژنامەى )پرس( نهێنیەکان ئاشکرا دەکات :

دادوەر هاوژین حامد : هەڕەشەکانى سەر ئێمە لەالیەن کەسانێکی دەست 
ڕۆشتووە بوون کە تا ئێستاش حساب بۆ دەنگی ئەنفالکراوانیش ناکەن..
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مەال بەختیار

4/14، س��اڵ رۆژی مەرگەس��اتی ئەنفالە. 

ئەنف��ال، لە دێر زەمانەوە، تیزاب ئاس��ا، 

مێ��ژووی ن��ەژاد و رەچەڵەك��ی ك��ورد، 

ت��ا زەمانی بەعس، خس��تۆتە ن��او ژانی 

هەمیشەییەوە. 

كوردس��تان،  سیاس��ەتی  س��ەركردایەتی 

بنەچەی  بۆ  زانس��تییان  خوێندنەوەیەكی 

چینایەتی بەعس و شوناسی ئایدۆلۆژیان، 

هەرگیز نەبووە. كە بنەچەی ناسیۆنالیزمی 

ش��ۆفێنی دوا كەوتووی عەرەبە، لەس��ەر 

رواب��ون.  مەزه��ەب  ئایی��ن-  بنج��ی 

ئایدۆلۆژیكەكەشیان بااڵدەستێتی نەژادی 

ع��ەرەب و پەیامی ئیس��المی عروبەوی 

بەعس��یانە بوو. كاتێك، ئایین- مەزهەب، 

نەتەوەی��ی  ئایدۆلۆژیەت��ی  ئاوێت��ەی 

گۆش��ەگیر دەكرێ، لەس��ەر دەسەاڵتدا و 

بۆ پاراستنی دەس��ەاڵت، بەرە بەرە بەرەو 

فاش��یەت دەخزێن. بۆیە زۆر زۆر گرنگە 

ئایین و دەسەاڵت لێك داببڕێن. 

نەناس��ینی بنەچەی چینایەتی و شوناسی 

لەس��ەرەتای  بەع��س،  ئایدۆل��ۆژی 

دامەزراندنیانەوە، كێشەی گەورەی حیزبە 

سیاس��یەكانی عێراق- س��وریا، ئینجا هی 

واڵتانی دیكەی عەرەبی بووە. تارادەیەك 

ب��ە چەپەكانیش��ەوە. بۆیە، ی��ان لەكاتی 

ئۆپۆزسیۆندا، زۆربەی الیەنە سیاسیەكانی 

ناوچەكە دۆس��تایەتییان ك��ردون، یاخود 

لە هاتنە س��ەر حوكومرانیان��دا، چونەتە 

ناو بەرەی سیاس��یەوە، لەگەڵیاندا. ئەمە 

ئایدۆلۆژیەتی  بەقوڵ��ی  ئەگەر  لەكاتێكدا 

نەدەب��وو هەر  لێكبدرایەت��ەوە،  بەع��س 

ئەم  پەرەس��ەندنی  بواری  لەس��ەرەتاوە، 

ئایدۆلۆژیەتە فاشیستیە درابا. 

تائێستاش، تێگەیشتنی زانستی، بۆ رەگەزە 

كۆمەاڵیەت��ی و سیاس��یەكانی فاش��یەتی 

رۆژهەاڵت��ی دواكەوت��وو، ل��ە ن��او هێزە 

سیاس��یەكاندا دی��اری نەك��راوە. بۆی��ە، 

لەقۆناغە جیاوازەكاندا، یان ناسیۆنالیزمی 

دواكەوتوو، بەناوی دەوڵەتی نەتەوەیی و 

یەكێتی نەتەوەییەوە، رای گشتی لە خشتە 

دەب��ەن، یاخ��ود، بزوتنەوەی س��ەلەفی 

دەتوان��ن بەن��اوی ئایی��ن- مەزهەبەوە، 

بزاڤێكی فاشی بسەپێنن. یاوەكو بەناوی 

خەباتی نیشتیامنییەوە، لەسەركوت كردنی 

دیموكراسیدا، رەفتاریان فاشیستیانەیە.

ئ��ەو رارایی��ە، لە ناس��ین و ناس��اندنی 

رەگەزەكان��ی فاش��یزمی دواكەوت��وو، تا 

رۆژهەاڵتی  الیەنەكانی  لەناو  هەنوكەش، 

ناوەڕاستدا بەردەوامە. بە كوردستانیشەوە. 

ه��ەر بۆی��ە تێزی ب��ێ  پێزی سیاس��ی – 

تی��ۆری جۆراوجۆر لە الیەن س��ەركردە و 

سەركردایەتی الیەنەكانەوە دەهۆنرێتەوە، 

هەتا ئەنفال نەكرێتە پرس��ێكی سیاسی- 

نەتەوەیی، لە سەر هەموو ئاستەكاندا. بە 

ئاستی سزادانی تاوانبارانی كوردیشەوە!

بەڕای بەندە، ئەم كوردە، پێویستی بەوەیە 

ئام��ادەكاری ب��ۆ كۆنگرەیەكی زانس��تی 

لەس��ەر ئەنفال ب��كات.. تیایدا، كەیس��ی 

مرۆیی��ەوە  لەبەزەی��ی  ئەنفالك��راوان، 

بگۆڕدرێ بە پرسێكی نەتەوەیی سراتیژی. 

پرس��ەكە، ناكرێ  تەنها لە دەستی حیزبە 

سیاس��یەكاندا مبێنێت��ەوە. چونك��ە ئ��ەم 

حیزبان��ە دوای )33( س��اڵ نەیانتوانیبێ  

پرس��ەكە بكەن��ە پرس��ێكی س��راتیژی، 

تازە، دوای لە دەس��تدانی ئەو س��ااڵنە.. 

بەتایبەتی لەدوای روخانی بەعس��دا و لە 

نوسینی دەس��توری هەمیشەیی عێراقدا، 

نەیان توانیبێ ، پرسەكە بكەنە سراتیژی، 

لەمەو دواش پێیان ناكرێ .

و  مەدەن��ی  خەمخۆران��ی  هەقوای��ە، 

س��ەربەخۆ،  و  ئەكادیم��ی  نوس��ەرانی 

بەس��راتیژیكردنی  كۆنگ��رەی  خەمێكی 

پرسی ئەنفال بخون.

دی��ارە، ئەنف��ال و كیمیاب��اران كردن��ی 

تراژیدی��ای  دوان��ەی  كوردس��تان، 

نەتەوەكەمان��ن.. ج��وێ  ناكرێنەوە. ئیر 

كاتێت��ی فش��اری رای گش��تی دروس��ت 

كۆنگرەیەك��ی  بەس��تنی  ب��ۆ  بك��رێ ، 

ئەنف��ال.. كۆنگرەیەك تیای��دا، لەهەموو 

بارێك��ی ئابوری، سیاس��ی، كۆمەاڵیەتی، 

كلتوری، س��ایكۆلۆژی و یاسایی، پرسەكە 

هەڵبس��ەنگێندرێ .. بەرەنجامەكەشی بەو 

ئاراس��تەیەدا گەاڵڵ��ە بكرێ  ك��ە ئەركی 

حكومەت��ی  و  گەلەكەم��ان  یەكەم��ی 

كوردستان و الیەنە سیاسیەكان، داكۆكی 

ب��ێ  ل��ە سیاس��ەتی قەرەبووكردن��ەوەی 

زیان��ە م��ادی و روحیەكان��ی ئەنف��ال، 

ب��ۆ  بەش��ێكی  قەرەبووكردنەوەك��ەش، 

قوربانی��ەكان ب��ێ ، وەك��و كەس��وكار و 

میراتگران��ی ئەنف��ال.. بەشێكیش��ی ب��ۆ 

بوژاندن��ەوەی ناوچ��ە ئەنفالك��راوەكان 

بێ .. لە سۆرانەوە بۆ بادینان. دەمێنێتەوە 

بڵێین: هەقوایە، مەترسیەكانی فاشیەت و 

دژایەتی دیموكراسی، بكرێتە وانەیەك و 

لە خوێندنگاكاندا بخوێرنێتەوە.

ئەنفال و ئەنفالی قەرەبوو

»بەڕای بەندە، ئەم كوردە، پێویستی بەوەیە ئامادەكاری بۆ كۆنگرەیەكی 
زانستی لەسەر ئەنفال بكات.. تیایدا، كەیسی ئەنفالكراوان، لەبەزەیی 

مرۆییەوە بگۆڕدرێ بە پرسێكی نەتەوەیی سرتاتیژی«

 گۆران عەلی محەمەد – کەالر 

هی��چ گ��ه ل و نه ته وه ی��ه ك خوازی��اری 

نه هامه تی و ماڵ وێران��ی نیه  به  تایبه ت 

میلله تێك خاوه نی قه واره ی س��ه ربه خۆی 

خ��ۆی نه بێت وەکو میلله ت��ی كورد ، به اڵم 

ڕوو  مه رگه س��اتێك  و  نه هامه ت��ی  ك��ه  

ده دات ، الن��ی ك��ه م ده بێ��ت بزانرێ��ت 

چ��ۆن هه ڵس��وكه وت بكرێ��ت ل��ه  گ��ه ڵ 

ده رهاوێش��ته كانی ئه و بابه ت��ه  له  هه موو 

ڕوویه كه وه  ، ئه وه ی من ده مه وێت ئاماژه ی 

پێبده م الیه نی یاس��ایی ئ��ه و تاوانه یه  كه  

به  داخه وه  تا ئێس��تا نه توانراوه  به  باش��ی 

مامه ڵه  بكرێت له  گ��ه ڵ ئه و ڕه هه ندانه ی 

کە ده كرێت بۆ كورد سوودی لێوه ربگرێت 

چی له  سه ر ئاس��تی ناوخۆ یان هه رێمی 

ی��ان نێوده وڵه ت��ی ، هۆكاره كه ی هه رچی 

بێت پاساو نیه  : 

أ -له  سه ر ئاستی ناوخۆی عێراق ، ده بوایه  

ل��ه  دوای س��اڵی 2003 حكومه تی عێراق 

ناچار بكرایه  به  داوای لێبووردن له  گه لی 

ك��ورد ) كه  ئه م��ه ش لێكه وته و س��وودی 

یاس��ای ده ب��وو ( چونك��ه  حكومه ته كانی 

ب��ه   پێش��وو  ڕژێم��ی  ڕووخان��ی  دوای 

میراتگری پێشوی خۆیان داده نرێن به  پێی 

ڕێسا و یاس��ا و جاڕنامه  نێوده وڵەتیه كان 

هه وه كو چۆن حكومه ته كانی دوای 2003 

خۆیان ب��ه  خاوه نی عێ��راق و مافه كانی 

عێ��راق ده زانن ، ده بێت له  س��ه ر هه مان 

ڕێس��ا خۆیان به  خاوه نی ئیلتیزاماته كانی 

عێراق بزان��ن ، هه روه ها ئه م حكومه تانه  

ه��ه رده م خۆیان دزیوەت��ه وه  له  قه ره بوو 

كردنه وی گه لی كوردس��تان له  س��ه ر ئه و 

هه م��وو زه ره رو زیانان��ه ی له و پرۆس��ه  

به دناوه  ده رهه ق ب��ه  كورد كرا ، وه  مافی 

قه ره بووش  سه ملێرناوه  به  بڕیاری دادگای 

بااڵی تاوانه كانی عێراق كه  به  پێی یاسای 

ژماره  10 ی س��اڵی 2005 پێكهێرنا تایبه ت 

به  لێكۆلینه وه  له  تاوه نه كانی ڕژێمی پێشوو 

، بێگومان ئه و بڕیاره ش پاڵپش��ت بوو به  

چه ندی��ن به ڵگ��ه  ، بۆی��ه  ده وڵه تی عێراق 

وه ك��و قه واره یه ك��ی مه عنه وی یاس��ایی 

به رپرسه  له  قه ره بووی گه لی كورد چونكه  

س��ه ملێرنا حكومه تی پێش��وو ئه و تاوانه ی 

ئه نجام��داوه  و ده بێت گه ل��ی زه ره رمه ند 

قه ره بوو بكرێته وه  . 

ب -له  سه ر ئاستی ده ره وه  ، سه ره ڕای ئه و 

هه م��وو ده زگا فه رمیان��ه ی چی حكومی 

یاخود حیزبی كه  كورد هه یبووه و هه یه تی  

، نه توان��راوه  وه كو پێویس��ت ئ��ه م تاوانه  

بنارسێت له  س��ه ر ئاس��تی جیهان یاخود 

بتوانرێت به  شێوه یه ك ئاراسته  بكرێت كه  

گه لی كورد بنارسێت وه كو س��ه ره كیرین 

سیاس��ه ته كانی  له   زه ره رمه ند  كاراكته ری 

رژێمی پێش��وو چونكه  هه موو ئه و تاوانه  

كه  له  یاسای ژماره  10 ی ساڵی 2005  وه  

ب��ه  دیاریكراوی له  ماده كانی ) 11 و 12 و 

13 و 14 ( دا هات��ووه  ، هه موو تاوانه كانی 

ده ره��ه ق ئ��ه م گه ل��ه  ئه نجام��دراوه  كه  

خۆیان ل��ه  تاوانه كانی ) پاكتاوی ڕه گه زی 

و دژه  مرۆڤایه ت��ی و تاوانه كان��ی جه نگ 

و س��ه رپێچی كردنی یاس��اكانی ناوخۆ ( 

دا خ��ۆی ده بینیه وه  ، كه  هه م��وو ئه مانه  

ده رفه تێ��ك ب��وون نه توان��راوه  تا ئێس��تا 

س��وودی لێوه ربگێرێت له  س��ه ر ئاس��تی 

ده ره وه  ، ئه م��ه  له  كاتێكدا ئ��ه م تاوانانه  

تاوانگه لێكن ئاستی ناوخویی تێده په ڕێنن 

و خه س��ڵه تی نێوده وڵتیان هه یه  و هه موو 

واڵتێك ده توانێت لێكۆڵینه وه ی تێدا بكات، 

ئه نجامدانی  كات��ی  به ڵگه ش  نزیكری��ن 

ڕیفران��دۆم هێچ واڵتێ��ك ڕێگای به  خۆی 

ن��ه دا و ئاماژه ی��ه ك بدات ب��ه وه ی كه  به  

پێی بڕی��اری كۆمه ڵ��ه ی گش��تی نه ته وه  

یه كگرت��ووه كان گه النی ژێرده س��ته  مافی 

دیاری كردنی چاره نووس��ی خۆیان هه یه  

، ئه م��ه ش بێگوم��ان به رپ��رس لێی پێش 

هه م��وو ك��ه س الیه ن��ه  فه رمییه كانن كه  

ده بوو ئه مه  كاری له  پێشینه یان بوایه  !.

بۆیه  پێش له  ده س��ت چوونی ده رفه ته كان 

ده بێت بزانین هه رچه ن��د ڕوودانی وه ها 

كۆستێك له  هه ڵبژاردنی گه لی كورد نه بووه  

به اڵم چۆنیه تی هه ڵسوكه ت كردن له  گه ڵ 

ده رهاوێش��ته كانی هه ڵبژاردنی خۆمانه  ، 

كه  به ڕای به ن��ده  ده بێت ئه م په یامه  پێش 

هه م��وو الیه نێك ب��ه  واڵتان��ی هه رێمی 

بگه یه نرێت و چی تر به  سۆز و سیاسه تی 

موجامه له  باس له م بابه ته  نه كرێت به ڵكو 

له  چ��وار چێوه ی ئه و هه م��وو ڕێكکه وتن 

و جاڕنامه و یاس��ا نێوده وڵتیه كان باس��ی 

لێ��وه  بكرێت كه  بێگوم��ان هه موویان له  

قازانج��ی نه ت��ه وه ی زه ره رمه ن��د ده بێت 

یان النی كه م بابه ته ك��ه  له  چوار چێوه ی 

سۆزو موجامه له  ده برێته  ئاستی یاسایی و 

سیاسی كه  به  قه ناعه تی من تا ئێستا به و 

ئاسته  نه براوه  ، به داخه وه  ! .    

» ڕوودانی وه ها كۆستێك 

له  هه ڵبژاردنی گه لی كورد 
نه بووه  به اڵم چۆنیه تی 
هه ڵسوكه ت كردن له  گه ڵ 
ده رهاوێشته كانی هه ڵبژاردنی 
خۆمانه«.

ئه نفال له  نێوان یاسا و موجامه له 

»له  سه ر ئاستی ده ره وه  ، سه ره ڕای ئه و هه موو ده زگا فه رمیانه ی چی حكومی 
یاخود حیزبی كه  كورد هه یبووه و هه یه تی  ، نه توانراوه  وه كو پێویست ئه م 

تاوانه  بنارسێت له  سه ر ئاستی جیهان یاخود بتوانرێت به  شێوه یه ك ئاراسته  
بكرێت كه  گه لی كورد بنارسێت وه كو سه ره كیرتین كاراكته ری زه ره رمه ند له  

سیاسه ته كانی رژێمی پێشوو«
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کاتێک نەوەی ئەنفالەکان یاخی دەبن

مەجید ساڵح

 رۆژی 3/1٦  ش��یرین ئەمی��ن ل��ە ن��او 

هۆڵ��ی پەرلەمان��ی کوردس��تاندا وێنەی 

ت��ارق رەمەزان��ی فڕۆکەوان��ی تۆمەتبار 

هەڵەبج��ەی  کردن��ی  کیمیاب��اران  ب��ە 

بەرز ک��ردەوە و داوای ک��رد تاوانبارانی 

کۆمەڵکوژی خەڵکی کوردس��تان بەس��زا 

بگەیەنرێن، نەک بەش��کۆوە ئازاد بکرێن؛ 

ژمارەیەک��ی زۆر ل��ە هاوپیش��ەکانی لە 

دەستخۆش��ی،  جیات��ی  ل��ە  پەرلەم��ان 

بەشێوەیەکی بێ بەزەییانە پەالماریانداو و 

هەرچی بەدەمیاندا هات نەیانگەڕاندەوە 

لە دژی. شیرین، بەتەنها دەربازبوویەکی 

تراژیدیای ئەنفالی بەعس و قوربانییەکی 

دەس��تی دەس��ەاڵتی کوردی نییە، بەڵکو 

هێامی��ە ب��ۆ ئ��ەو ناعەدالەتیی��ەی ک��ە 

قوربانییەکان��ی ئەنف��ال و هەڵەبجە تێدا 

دەژی��ن. خواس��تی ش��یرین ئەوەیە ئەم 

قوربانی��ی بوون��ە لە جێگەی��ەک کۆتایی 

پێبێت و نەگوێزرێت��ەوە بۆ منداڵەکەی و 

منداڵی منداڵەکەی.. بۆیە دەبێ گوێی لێ 

بگیرێت نەک پەالماری بدرێت.

لە س��ەدەی راب��ردوودا، چەندین گەل و 

نەتەوە، هاوش��ێوەی خەڵکی کوردس��تان 

تۆتالیتارییەکان��ەوە  رژێم��ە  بەدەس��ت 

قەتڵوع��ام ک��راون، ه��ەزاران قوربانی 

هاوش��ێوەی ش��یرن ئەمین لەو واڵتانەدا 

دەژی��ن، بەاڵم هەندێک ل��ەو واڵتانە زۆر 

بە ئاس��انی ل��ە رێگ��ەی جێبەجێکردنی 

ئینتیقالی(ی��ەوە  عەدالەت��ی  )سیس��تمی 

تێپەڕاندوە و قوربانییەکان  قۆناغەکەیان 

و  دەروون��ی  ئارام��ی  ب��ە  هەس��تیان 

ویژدان��ی ک��ردوە و کۆتای��ی ب��ە خەم و 

ئازارەکانیان هاتووە. بۆ منونە لە روەندا 

و ئەفریقای باش��ور، بەاڵم ئەو واڵتانەی 

نەک��ردوە،  پەی��ڕەو  سیس��تمەیان  ئ��ەو 

قوربانیی��ەکان ل��ە ئازارێک��ی دەروونی 

بەردەوام��دا دەژین و هەرگیز واڵتەکەش 

ئارامی بە خۆوە نەدیوە.

عەدالەتی ئینتیقالی چییە؟

بریتیە لەپاکێجێک لە رێوش��وێنی یاسایی 

و کۆمەاڵیەت��ی و دەروون��ی و دارایی بۆ 

کۆتایهێنان بە هەس��تی س��تەم لێکراویی 

کارەس��اتێکەوە.  قوربانیان��ی  لەالی��ەن 

عەدالەتی ئینتیقالی بۆ هەڵمژینی توڕەیی 

قوربانیەکانە لەو زوڵم و س��تەمەی لێیان 

کراوە، بەبێ ئەوەی تاوانباران بەس��زای 

خۆیان بگەن. جێبەجێ کردنی عەدالەتی 

ئینتیقالی، لەپاڵ ئەوەی الپەڕە رەشەکانی 

راب��ردوو دادەخ��ات، ب��اری دەروون��ی 

ه��ەر س��ەقامگیر  ن��ەک  قوربانی��ەکان 

دەکات، بەڵکو دەیانخاتە س��ەر ش��اڕێی 

خزمەتکردن��ی کۆمەڵ��گا و پێشخس��تنی 

واڵت. عەدالەت��ی ئینتیقال��ی ل��ە چەن��د 

بەشێک پێکدێت:

بەش��ی یاس��ایی: واتا دادگای��ی کردنی 

هەموو ئەوانەی لە پێشێلکردنی مافەکانی 

مرۆڤدا تێوەگالون و تاوانی کوش��تنی بە 

کۆمەڵ و تاوانی جەنگی��ان ئەنجامداوە. 

ئەو دادگایانە دەبێ ئاش��کرا و ش��ەفاف 

بن، دەبێ هەموو مەرجەکانی پرۆتۆکۆڵ 

و پەیامننام��ە نیودەوڵەتییەکانی تێدا بێ. 

ئامانج��ی ئەو دادگایی��ە ئەوەیە ماف بۆ 

قوربانیەکان بگەڕێنێتەوە و یاسا جێبەجێ 

بکرێ��ت، کە دادگا نەب��وو، قوربانییەکان 

ه��ەر هەلێکیان دەس��ت کەوێ��ت تۆڵەی 

خۆی��ان بەو ج��ۆری کە بۆی��ان دەلوێت 

دەکەنەوە. کاتێک شیرین ئەمین، دەبینێ 

س��تەمکارەکان و قاتڵەکان ئازاد دەکڕێن 

و ب��ە بێ ت��رس دەس��وڕێنەوە، حەمتەن 

لەو  کاردانەوەیەک��ی  چاوەڕێ��ی  دەب��ێ 

شێوەی لێ بکرێت، ئەوە هەر ئەو بەتەنیا 

نیی��ە وا بیردەکات��ەوە، قوربانی دیکەش 

زۆرن بەدوای تۆڵەدا دەگەڕێن، تۆڵەیەک 

لەوانەی��ە ل��ەوەی ش��یرین قورس��ر و 

کاریگەرتر بێ.

لە ئەفریقای باشور، دادگایی ئاشکرا دانرا 

ب��ۆ تاوانبارانی ئاپارتایت، بەش��ێوەیەک 

هەموو ئەوانەی دەستبەسەر زەوی وزار و 

موڵکەکانیاندا گیرابوو، دوای خستنەڕووی 

بەڵگە، بۆی��ان گەڕێرنایەوە. بەاڵم لە پاڵ 

دادگاکاندا کۆمیتەیەکیش بۆ ئاش��تەوایی 

و لێبوردەی��ی پێکهات و ه��ەزاران کەس 

ل��ە پێن��اوی بەرقەرارکردنی ئاش��تیدا لە 

دوای  خۆش��بوون،  خۆی��ان  مافەکان��ی 

ئەوەی س��تەمکارەکان داوای مەغفەرەت 

و بەخشیش��یان کرد. ل��ە رەونداش هەروا 

بوو، دادگایەک��ی نێودەوڵەتی بۆ دادگایی 

کردن��ی تاوانب��اران دان��را و بەهەزاران 

کەس مافەکانیان بۆ گەڕایەوە.

بەشی کۆمەاڵیەتی عەدالەتی ئینتیقالی:

بریتیە لەوەی پێ��ی دەوترێت )جیاکاری 

پۆزەتیڤ(. مەبەست لێی پڕکردنەوەی ئەو 

درزەیە کە بەهۆی سیاس��ەتەکانی رژێمی 

پێشوو دروس��ت بووە و کۆمەڵێک خەڵک 

لە مافەکانیان بێبەش کراون. بۆ منونە لە 

دامەزراندن لە فەرمانگەکانی حکومەتدا 

دەبێ ک��ەس و کاری ئەنفالەکان و کیمیا 

باران��ی هەڵەبجە و ش��وینەکانی دیکەی 

کوردستان، لە ریزی پێش��ەوەدا بن، یان 

ئ��اوەدان کردنەوەی ئ��ەو ناوچانەی بەر 

روخاندن و تەهجیر کەوتوون، لە پێش��ی 

ناوچەکانی دیکەدا بێ.

بەشی دەوونی عەدالەتی ئینتیقالی :

س��ەنتەری  دروس��تکردنی  ل��ە  بریتیی��ە 

چارەس��ەری دەروونی و بۆ قوربانییەکان 

و ئەوان��ەی مافەکانیان پێش��ێل کراوە و 

لەسەر  تاوانەکە کاریگەرییەکی قورس��ی 

جەس��تە و دەروونیان بەجێ هێش��تووە و 

بە چارەسەر نەکراوەیی ماوەتەوە. دەبێ 

لەو ناوچان��ەی کە زۆرتری��ن قوربانیان 

س��ەنتەری  و  خەس��تەخانە  هەب��ووە، 

تایبەت بکرێنەوە و پزیش��ک و شارەزای 

تایبەمتەندی��ان بۆ بهێرنێ��ت. بۆ ئەوەی 

کەس و کاری قوربانیەکان بتوانن ئارامی 

دەروونیان بۆ بگەڕێتەوە و وەک کەسێکی 

ئاس��ایی لە ناو کۆمەڵگادا ژیان بەس��ەر 

بەرن. ئەزموونی باشوری ئەفریقا لەوەدا 

پیشەنگ بووە.

بەش��ی قەرەبوو کردنەوەی مادی:بریتیە 

قوربانییەکان،  قەرەبوونکردن��ەوەی  ل��ە 

بۆ ئ��ەوەی بتوانن بژێ��وی ژیانیان وەک 

ئێم��ە  بەس��ەربەرن.  ئاس��ایی  خەڵک��ی 

دەزانین هەموو گوندەکانی کوردستان لە 

کاتی پەالماردەکانی ئەنفالدا روخێندراون 

ئەنفالەکان��دا  ل��ە  ی��ان  و خەڵکەک��ەی 

سەرنگوون کران، ئەوانەشیان دەربازیان 

بوو، ل��ە ئۆردوگاکاندا لەوپ��ەڕی خراپی 

ب��اری گوزەراندا دەژی��ان و دوای تێپەڕ 

بوون��ی 33 س��اڵ، هێش��تا نەوەکانی��ان 

ب��ەودەردەوە دەتلێن��ەوە، ئەوان��ە دەبێ 

لەالیەن حکومەتی مەرکەزییەوە قەرەبوو 

بکرێن��ەوە ب��ۆ ئ��ەوەی بتوان��ن رابردوە 

تاڵەکانی ژیانیان تێپەڕێنن و بە هیوایەکی 

نوێوە بڕواننە ئایندە.

عەدالەت��ی ئینتیقالی قۆناغێکی گرنگە بۆ 

دروستکردنی ئایندەی هەر کۆمەڵگایەک، 

بەتەنه��ا حکوم��ەت بەرپ��رس نیی��ە لێی 

کۆمەڵگ��ەی  رێکخراوەکان��ی  دەب��ێ  و 

مەدەن��ی، بە تایبەتی ئ��ەو رێکخراوانەی 

کە ئەرکی��ان خزمەتکردنی کەس و کاری 

قوربانیانی دەس��تی رژێمی پێش��ووە، لە 

رێگەی وەرگرتنی هاوکاری و پش��تیوانی 

نێو دەوڵەتی کار بۆ جێبەجێکردنی بکەن.

ئ��ەو واڵتانەی کە نەیانتوانییوە عەدالەتی 

ئینتقال��ی جێبەجێ بکەن، وەک س��ۆماڵ، 

و  س��ودان  دیموکراس��ی  کۆنگ��ۆی 

هەرگیز  قوربانییەکانی��ان  ئەفغانس��تان، 

نەیوانتوانی��وە ژیانێک��ی بەکەرام��ەت و  

ئاسایی بەسەربەرن.

عەدالەتی ئینتیقالی 
قۆناغێکی گرنگە بۆ 
دروستکردنی ئایندەی هەر 
کۆمەڵگایەک، بەتەنها 
حکومەت بەرپرس نییە 
لێی و دەبێ رێکخراوەکانی 
کۆمەڵگەی مەدەنی، بە 
تایبەتی ئەو رێکخراوانەی 
کە ئەرکیان خزمەتکردنی 
کەس و کاری قوربانیانی 
دەستی رژێمی پێشووە، لە 
رێگەی وەرگرتنی هاوکاری و 
پشتیوانی نێو دەوڵەتی کار 
بۆ جێبەجێکردنی بکەن.
ئەو واڵتانەی کە 
نەیانتوانییوە عەدالەتی 
ئینتقالی جێبەجێ 
بکەن، وەک سۆماڵ، 
کۆنگۆی دیموکراسی 
سودان و ئەفغانستان، 
قوربانییەکانیان هەرگیز 
نەیوانتوانیوە ژیانێکی 
بەکەرامەت و  ئاسایی 
بەسەربەرن

کاتێک شیرین ئەمین، دەبینێ ستەمکارەکان و قاتڵەکان 
ئازاد دەکڕێن و بە بێ ترس دەسوڕێنەوە، حەمتەن دەبێ 
چاوەڕێی کاردانەوەیەکی لەو ش��ێوەی لێ بکرێت، ئەوە 
هەر ئ��ەو بەتەنیا نییە وا بیردەکات��ەوە، قوربانی دیکەش 
لەوانەی��ە  تۆڵەی��ەک  دەگەڕێ��ن،  تۆڵ��ەدا  ب��ەدوای  زۆرن 

لەوەی شیرین قورسرت و کاریگەرتر بێ.

هەب��ووە،  قوربانی��ان  زۆرتری��ن  ک��ە  ناوچان��ەی  ل��ەو  دەب��ێ 
خەس��تەخانە و س��ەنتەری تایب��ەت بکرێن��ەوە و پزیش��ک و 
ش��ارەزای تایبەمتەندی��ان ب��ۆ بهێرنێت. بۆ ئ��ەوەی کەس و 
کاری قوربانیەکان بتوانن ئارامی دەروونیان بۆ بگەڕێتەوە و 
وەک کەسێکی ئاسایی لە ناو کۆمەڵگادا ژیان بەسەر بەرن. 

ئەزموونی باشوری ئەفریقا لەوەدا پیشەنگ بووە.
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کاوە لەتیف – پارێزەر  

لە پرۆسەی لێکۆڵینەوە و دادگایی کردنی 

تۆمەتبارانی ئەنفال دا ژمارەیەکی بەرچاو 

لە سەرۆک عەش��یرەت و خەڵکی دەست 

ڕۆشتووی س��ەردەمی )ڕژێمى سەدام(لە 

الیەن دادکای بااڵی تاوانەکانی عێراقەوە 

داواک��راون بە س��یفەتی تۆمەتب��ار و بە 

تۆمەتی بەشداریکردن لە پرۆسەی ئەنفال 

و کوش��نت و زیندەبەچاڵکردنی هەزاران 

کەس لەو پرۆس��ەیەدا دواتریش فەرمانی 

داس��تگیرکردنیان لەالی��ەن ئەنجوومەنی 

دادوەری هەرێمی کوردستانەوە گشتاندنی 

پێکراوە بۆ سەرجەم دادگاکانی لێکۆڵینەوە 

لە هەرێمی کوردس��تان لەو رێگایەشەوە 

بۆ سەرجەم دەزگاکانی پۆلیس و ئاسایش 

ل��ە هەرێم��ی کوردس��تان بە مەبەس��تی 

ڕادەس��تکردنیان  و  دەس��تگیرکردنیان 

ب��ە دادگای تایبەمتەن��د ب��ە مەبەس��تی 

دادگایی کردنیان ب��ەاڵم جگە لە دادگای 

لێکۆڵینەوەی کفری کە لەالیەن دادوەری 

لێکۆڵین��ەوی پێش��ووتری کف��ری ) حاکم 

هاوژین حامد ( دوو ل��ەو تۆمەتبارانەی 

دەس��تگیر کرد ل��ە هیچ ش��ۆێنێکی تری 

هەرێمی کوردس��تان ئەو بریارەی دادگا 

جێبەجێنەکراوە و هیچ کام لەو تۆمەتبارانە 

دادگا  ڕادەس��تی  و  دەس��تگیرنەکراون 

نەکراون دیارە هۆکاری ئەمەش بۆ چەند 

بابەتێک دەگەرێتەوە کە پێویس��تە خەڵکی 

کوردس��تان و کەس و کاری س��ەربەرزی 

قوربانیانی ئەنفال لێ��ی بەئاگابن لەوانە 

پێکهێنانی فەوجی جاش��ەکان  ش��ێوازی 

و ڕەزامەن��دی دەربڕینی س��ەرکردایەتی 

ک��ورد بۆ دروس��تکردنی ئ��ەو فەوجانەو 

پێوەندی نهێنی و ئاشکرای نێوان زۆرێک 

لە موستەش��ارەکان وسەرکردایەتی حزب 

و هێ��زی چەکداری ک��وردی کە ڕەنگە بە 

بابەت  زۆر  دادگایکردنی موستەشارەکان 

پەردەی لەسەر هەڵبدرێتەوە و زۆرکەسی 

تری��ش کە ب��ە قارەم��ان و پاڵەوانی ئەم 

میللەت��ە ناوی��ان دەرک��ردووە تێوەبگلێن 

و مێ��ژووی زۆر پاڵەوان��ی ئ��ەم میللەتە 

ئاوەژوو ببێتەوەو ڕاستییەکان دەربکەون .

»ڕەنگە بە دادگایکردنی 
موستەشارەکان زۆر 

بابەت پەردەی لەسەر 
هەڵبدرێتەوە و زۆرکەسی 

تریش کە بە قارەمان و 
پاڵەوانی ئەم میللەتە ناویان 

دەرکردووە تێوەبگلێن و 
مێژووی زۆر پاڵەوانی ئەم 
میللەتە ئاوەژوو ببێتەوەو 

ڕاستییەکان دەربکەون« .

»خۆشباوەری خەڵکی 
کوردستان بە حکومەتەکەی 
و چەندبارە هەڵبژاردنەوەیان 

وپێشنەخستنی سیستەمێکی 
گونجاو بۆ ئیدارەدانی 

هەرێمی کوردستان کە 
تیایدا دادگا سەروەر بێت و 
بریارەکانی تەنها مورەکەبی 
سەر کاغەز نەبن هۆکارێکی 

ترە بۆ دەستگیرنەکردنی 
مستەشارە تۆمەتبارەکانی 

دوسیەی ئەنفال«.

بابەتێکی تر کە گرنگە ئاماژەی پێ بکەین 

ئەوەیە کە پرۆسەی ئەنفال و کیمیابارانی 

شار و کۆندەکانی کوردستان وەکو بەشێک 

لە ش��ەڕی عێراق و ئێران سەیر دەکرێت 

کە سەرکردایەتی هێزی چەکداری کورد لە 

بەرەی ئێران بوون و سەدام ورژێمەکەی 

ب��ە نوێنەرایەتی و پاڵپش��تی ئەمەریکا و 

هاوپەیامنەکان��ی  ش��ەڕیان دەکرد بویە 

ئەمریکا و هاوپەیامنەکانی کە پاڵپش��تی 

تاوانەکانیان  بااڵی  دادگای  دروستکردنی 

دەکرد لە عێراق نەینویس��ت زیاتر لەسەر 

تاوانەکانی سەدام ورژێمەکەی بووەسنت 

چونکە زیاتر ڕووی راس��تەقینەی خویان 

و  بەش��داری  و  پ��الن  و  دەردەک��ەوت 

و  سیاس��ی  و  س��ەربازی  هاوکاریی��ە 

هەواڵگریەکانیان زیاتر ئاش��کرا دەبوو ، 

ه��ەر بوویە بە ش��انۆگەری دادگایکردنی  

سەدام  و چەند کەسێک لە سەرکردایەتی 

حزب��ی بەعس کوتایی پێهێن��ا و زیاتر لە 

س��ەر بابەتەکە نەچوون ، خۆش��باوەری 

حکومەتەکەی  ب��ە  کوردس��تان  خەڵک��ی 

هەڵبژاردنەوەی��ان  چەندب��ارە  و 

وپێشنەخس��تنی سیس��تەمێکی گونجاو بۆ 

ئیدارەدانی هەرێمی کوردستان کە تیایدا 

دادگا س��ەروەر بێ��ت و بریارەکانی تەنها 

مورەکەبی س��ەر کاغەز نەبن هۆکارێکی 

ت��رە ب��ۆ دەس��تگیرنەکردنی مستەش��ارە 

تۆمەتبارەکان��ی دوس��یەی ئەنف��ال بویە 

تاوەکو خەڵکی هەرێمی کوردستان و کەس 

و کاری س��ەربەرزی ئەنفالەکان بڕوایان 

بەو دەس��ەاڵتە هەبێت ک��ە فەرمانڕەوای 

دەکات لە هەرێمی کوردس��تان و تاوەکو 

تێپ��ەڕی ئ��ەو عەقڵێتە حزبی��ە نەکرێت 

کە لە کوردس��تان پەی��ڕەو دەکرێت ئەوا 

تۆمەتبارانی کەیس��ی ئەنف��ال هەروا بە 

ئ��ازادی دەس��ورێنەوە و زیات��ر زیان بە 

خەڵکی کوردستان دەگەێەنن بەاڵم ئەگەر 

خەڵک��ی کوردس��تان خوی��ان رێکبخنەوە 

و سیاس��ەتێکی نوێ��ی فەرمان��ڕەوای لە 

هەرێمی کوردستان پێش بخەن کە تیایدا 

دادگا س��ەروە و س��ەربەحۆ بێ��ت ئ��ەوە 

دۆسیەیەکی  موستەش��ارەکان  دۆس��یەی 

کاراوەیە و کاتی دادکایی کردنیانە 

»تاوەکو تێپەڕی ئەو 
عەقڵێتە حزبیە نەکرێت 
کە لە کوردستان 
پەیڕەو دەکرێت ئەوا 
تۆمەتبارانی کەیسی 
ئەنفال هەروا بە ئازادی 
دەسورێنەوە و زیاتر زیان 
بە خەڵکی کوردستان 
دەگەیەنن«.

کاتی دادگایى موستەشارەکانە

»ئەفسوس هێشتا کەسوکاری ئەو 

شەهیدانە هەر دەیانەوێ خەڵکی ترو 

حزب و حکومەت ببێتە زمانحاڵیان«

عومەر محەمەد 

رۆژی 5/2/ 2019 دوای ئەوەی س��یمنارێکم 

دەرب��ارەی ئەنفال ل��ە زانکۆی س��ۆران بۆ 

خوێندکارانی کۆلێژی ئاداب پێش��کەش کرد، 

س��یمنارەکەم دەربارەی کەمتەرخەمی چاپ 

وباڵوکردنەوەو هەڵەو هەڵپەی نوسەران بوو، 

بەبەڵگە چەند هەڵەیەکی زۆر زەقی کوشندەم 

لە نێو چەند کتێبێکدا خستەڕو، ئەم هەوڵەی 

من ئەگەرچ��ی زۆر دەستخۆش��یان لێکردم 

ب��ەاڵم، لەبری دڵخۆش��ی مای��ەی نیگەرانی 

ئامادەب��وان بوو، زۆریان پرس��یان کە داخۆ 

ئەم هەم��وو بێباکی وکەم تەرخەمییەی ئێمە 

هۆکارەک��ەی چییە، هەر ئ��ەو ڕۆژە بەدۆڵی 

ئاالنەو دۆڵی بالیساندا گەرامەوە بۆسلێامنی، 

زۆر دەمێک بوو سەردانی بالیسانم نەکردبوو، 

س��ااڵنی پێش��ر ب��ە ه��اوکاری رێکخراوی 

گرینک��رۆز  ڕێکخ��راوی  و  ئەڵامن��ی  وادی 

سەرپەرش��تی چەند پرۆژەیەک��ی بچوکم بۆ 

خەڵک��ی ئ��ەو دۆڵەکردب��وو، لەهەمووی��ان 

باش��رو دڵگیرت��ر کردن��ەوەو دامەزراندنی 

کتێبخانەیەک و خولێکی فێربوونی کۆمپیتەر 

بوو کە ب��ۆ گەنجەکانیان و خوێندکارەکانیان 

ئ��ەو  هاوکارییەک��ی  کردبوومان��ەوە، 

رۆژنامەیەش��امن ک��رد ک��ە بۆ نوس��ینەوەو 

دۆکیومێنتکردن��ی ناوچەکە دەردەچوو، بەاڵم 

کە بە دۆڵەکەدا تێپەڕیم توش��ی سەرس��امی 

و نیگەرانی بووم، ئەو ناوچەیە گەش��ەیەکی 

زۆری کردبوو، تەنانەت گوندی تازە لەس��ەر 

رێگەک��ە دامەزراب��وون و ڤیی��ەالو ب��اخ و 

باخات، هاوکات زۆرب��وون و گەورە کردنی 

مزگەوتەکان، بەاڵم ئەفسوس کاتێک المدایە 

کتێبخانەک��ەی گون��دی تومتە هەم��ان ئەو 

تابلۆیە بوو کە س��اڵی 2012 بۆخۆم بەکردم 

دابوو و بۆخۆش��م بەهاوکاری گەنجەکانیان 

ب��ە دی��واری کتێبخانەکەدا هەڵمواس��یبوو، 

هەرئەو تابلۆیە بوو، کە س��ەرمای زس��تان و 

هەت��اوی هاوی��ن گیانی تێدا نەهێش��تبوو ! 

س��ەیرە ئەو خەڵکە دەتوانن ب��اخ و باخات 

و مزگەوت��ی گەورە دروس��ت بک��ەن، بەالم 

ناتوان��ن تەنه��ا خانویەک ب��ۆ کۆکردنەوەی 

وێن��ەی ئەنفالکراوەکانیان و ش��ەهیدەکانی 

تەنان��ەت  ؟  بک��ەن  دروس��ت  کیمیاب��اران 

ناتوانن پارەی ئ��ەو گۆڤارەش بەهەرەوەزی 

دابی��ن بک��ەن ک��ە مێ��ژووی کیمیاباران��ی 

گوندەکەیان و ناوچەکەیان دەنوس��یتتەو ؟! 

لە دۆڵی بالیس��ان دوو گۆڤ��ار دەردەچوون 

بەناوی راز و خۆش��ناوەتی، بەاڵم ئەفسوس 

ئ��ەوەی حکوم��ەت هاوکارییان  بەبیان��وی 

ناکات، ئێس��تا هیچیان دەرناچن، ئەم ساڵی 

رابورد یادەکەش��یان نەکردەوە، بەپاس��اوی 

ئ��ەوەی حکوم��ەت نای��کات .. ئ��ەم بێباکی 

وکەمتەرخەمیانە هیچ پاساوێک قبوڵ ناکەن 

دەبوو خەڵک��ی ئەم دۆڵە هەرگی��ز ئەوەندە 

کەم تەرخەم نەبوونایە. ئێ باشە باحکومەت 

نەی��کات ئەی خەڵ��ک ئەی ڕۆش��نبیرەکانی 

؟ ئ��ەی ئەوانەی دژە حکومەت��ن ؟ ئەوان بۆ 

دەس��تی بۆنابەن و هەرچ��ی حکومەت پێی 

ناخۆشە بینوسن و دۆکێومێنتی بکەن ؟

ئەفسوس هێشتا کەس��وکاری ئەو شەهیدانە 

ه��ەر دەیان��ەوێ خەڵک��ی ت��رو ح��زب و 

حکومەت ببێت��ە زمانحاڵیان ؟! ل��ە کاتێکدا 

ئەوان دەتوانن بنب بەزۆر شت، بنب بەفریاد 

ڕەس��ی خۆیان ب��نب بەقس��ەکەری خۆیان، 

س��ااڵنێکی زۆر ببوم بەگوێی ئەوان  و ببووم 

بەزمانحاڵی ئەوان و دەنگی ئەوانم گەیاندە 

دونیا، ئەمری��کاو ئەوروپا تەنانەت چەندین 

ئەوروپی و بیانیم بردە س��ێبەری ماڵەکانیان 

و گوێیان بۆگرتن، کەچی هەرگیز نەیانبیست 

و نەیانویس��ت تێبگەن کە ئەوان دەبێت لەو 

پێستە بێنە دەرەوە. 

س��ەیرو  چیرۆک��ی  ئەنفالکراوان��دا  لەن��او 

س��ەر س��وڕهێنەر هەیە، لەم دۆڵی بالیسانە 

نەنورساو  بیس��راوی  چیرۆک��ی  ه��ەزاران 

هەی��ە، هەندێکی��ان ک��ە ئێس��تاش لەژیاندا 

م��اون ل��ە دۆزەخ خراپریان دیب��وو، بۆیە 

هەرگیز ئەو ئازارانەی��ان بیرناچێتەوە بەاڵم 

بەکوێامن دەگەیەنێ  ئازار  لەبیرنەچونەوەی 

ئەگەر هەوڵ بۆ شکاندنی نەدەین ؟ ئەگەر ئەو 

ئازارە توشی راچڵەکین و بەخۆداچونەوەمان 

ن��ەکات و نەمان��کات بەمرۆڤ��ی بەهێ��ز ؟ 

لەناو  ئازارچەشتوتریشامن  هەڵبەت مرۆڤی 

چیرۆک��ی جێنۆس��ایددا هەی��ە، هەندێکیان 

هەر تەواو سەرس��وڕهێنەرن ئەوانە رێک لە 

ژێ��ر تەرم و خوێ��ن هاتبوون��ە دەرەوەو بە 

ج��ل وبەرگ و جەس��تەی خوێناوی و رۆحی 

هەاله��ەالوە هاتبوون��ەوە ناوم��ان ! وەلێ 

رێزی��ان نەگیراو هەر بەدڵش��کاوی مانەوە. 

وا بەرەب��ەرە لێی��ان دەمرێ و بەدڵش��کاوی 

ئەم دونیای��ە بەجێدەهێڵن. ب��ەاڵم منیش و 

ئەوانیش هێش��تا س��ەرمان لەوە سوڕماوەو 

واقامن وڕماوە خەڵک بۆ لێامن تێناگەن خۆ 

ه��ەر بەزمانی خۆیان دەدوێی��ن؟ بۆ نازانن 

چیامن دەوێ ؟ هەر بەراست لە شکۆمەندی 

زیاتر چیامن دەوێ ؟!

هەندێکیش ڕەپ وڕاست پێم دەڵێن بەدوای 

کاڵوی بابردوکەوتووی، بۆ وازناهێنێ؟ منیش 

ب��ە زەردەخەن��ەوە وەاڵمیان  هەمووجارێک 

دەدەمەوە کە لەراس��تیدا پ��ڕە لەنیگەرانی و 

پێیاندەڵێ��م : هێش��تا کارێک��ی ئەوتۆمان بۆ 

ئەنفال نەکردووە هەتا دەستی لێهەڵبگرین . 

لەناو ئەنفالکراواندا چیرۆکی سەیرو سەر سوڕهێنەر هەیە

هێشتا کارێکی ئەوتۆمان بۆ ئەنفال نەکردووە هەتا دەستی لێهەڵبگرین



7ژمارە )١(   4/١4/ ٢٠٢١ پرس

ڕاپۆرىت : پرس

س��ەبارەت بە کەیس��ی ئەنفال ، دادگای 

بااڵی تاوانەکان لە دوای )٦1( دانیش��نت 

لەئەنجام��دا ب��ە بری��اری ژم��ارە )1(ی 

ساڵی )200٧( س��زای لە سیدارەدانی بۆ 

چەن��د تاوانبارێک دەرکرد لەوانە ) عەلی 

حەسەن مەجید، س��وڵتان هاشم و چەند 

تاوانبارێکی تر (، وەهەروەها بە بریاری 

ژمارە )10( ل��ە ب��ەرواری )24/200٧/٦( 

بریاری دەس��تگیرکردنی بۆ423 تۆمەتبار 

دەرک��رد کە لەو ژمارەیە )258( کەس��یان 

کورد ب��وون . بری��اری دەس��تگیرکردنی 

تۆمەتباران نێردرا بۆ هەرێمی کوردستان 

بۆجێبەجێ کردن ، وەهەروەها ئەنجومەنی 

دادوەری هەرێمی کوردستان بە بریاری 

ژم��ارە )943( ل��ە )2011/5/5( فەرمان��ی 

دەستگیرکردنی بۆ ئەوتۆمەتبارانە دەرکرد 

کە لە بری��اری دادگای بااڵی تاوانەکاندا 

ناویان هاتب��وو،   بەاڵم ئ��ەوەى مایەی 

نیگەرانی��ە ک��ە ت��ا ئێس��تا داواک��راوان 

دەستگیرنەکراون ،هەندێک پاساوى ئەمە 

بۆ لێبوردنه  گشتیه كه ی به ره ی كوردستانی 

لەم  )پ��رس(  ڕۆژنام��ەى  دەگەڕێنن��ەوە 

ڕاپۆرتەدا لەس��ەر ش��ەرعى و ناشەرعى 

ب��ه ره ی  گش��تیه كه ی  لێبوردن��ه   ب��ووىن 

كوردستانی دەوەستێت : 

ع��ەىل مەحم��ود نووس��ەر و چاالکوان - 

س��ەبارەت بە دادگای��ى نەکردىن جاش و 

موستەشارەکان و پاساوى لیبوردىن بەرەى 

کوردستاىن بە ڕؤژنامەى پرىس ڕاگەیاند« 

لێبوردنه  گش��تیه كه ی به ره ی كوردس��تانی 

ساڵی 1991 ه , به اڵم لێبوردنه كه ی به ره ی  

كوردستانی  س��اڵی 1991 به  پێی  بڕگه ی 

شه ش��ی یاسای دادگای بااڵی تاوانه كانی 

عێراقی هی��چ  ش��ه رعیه تێكی نییه , هه ر 

لێبوردنێ��ك  پێ��ش جێبه جێکردن��ی ئ��ه م 

یاس��ایه  ده رچوبێت ب��ۆ تۆمه تبارانی دوو 

توێی تاوانه كانی بڕگه كانی 11 و 12 و 13 

و 14 دادگای بااڵی تاوانه كان, كه  بریتین 

له  تاوانه كانی جینۆس��اید و تاوانی دژ به  

مرۆڤایه ت��ی و تاوانی جه ن��گ و تاوانی 

پێش��ێلكردنی یاس��ا عێراقیه كان, به  پێی 

ب��ااڵی تاوانه كانی  بریاره كان��ی دادگای 

عێراقی له سه ر تاوانباران عه لی حه سه ن 

مه جید و  س��وڵتان هاش��م و ....  تاوانی 

ئه نفال تاوانی جینۆس��اید و تاوانی دژ به  

جه ن��گ و تاوانی دژ به  مرۆڤایه تییه , ئه م 

تاوانانه ش به  تێپه ڕ  بوونی كات كۆن  نابن 

و به س��ه ر ناچن و بنه مای نێوده وڵه تییان 

هه یه , زم��كان« زه مان و مه كان« تۆمه ت 

له س��ه ر تۆمه تبار  هه ڵناگ��رن, وه  تاوانی 

نێونه ته وه یش��ن, له س��ه ر ئ��ه و بنه مای��ه  

دادگای تاوان��ی نێوده وڵه تی دامه زراوه و 

ئه م ج��ۆره  تاوانانه  ل��ه  تایبه مته ندیه تی, 

تۆمه تب��ار بۆ ك��وێ  هه ڵبێ��ت  ده ربازی 

نابێت له  س��زا,  ته نان��ه ت ناكرێت ماىف  

په نابه ریشی پێبدرێت , تۆمه تباری  ئه نفال 

مافی په نابه ری سیاس��یان پ��ێ نادرێت, 

به  پێ��ی رێكکه وتننام��ه ی قه ده غه كردنی 

جینۆسایدی ساڵی 1948, چونكه  به شدارن 

له  تاوانی جینۆساید, وه  سزا ده سه پێرنێت  

به س��ه ر هه م��وو  كه س��ێكی به ش��دار له  

پرۆس��ه ی پاكت��اوی ب��ه  كۆم��ه ڵ, نابێت 

رزگاریان بێت لێی, به و پێیه ی  ئه مانیش 

كه سانێكن به ش��داربوونه  له  ئه نجامدانی 

تاوانه ك��ه , بۆیه  وه ك به ش��داركه رێك له  

پرۆسه ی كۆكوژی ده بێت دادگایی بكرێن 

و تاوانباران له  سزا ده ربازیان نه بێت« 

ئه مان��ه  لێب��وردن  بۆی��ه    « وتي��ى 

نایانگرێته وه , به م هۆیه شه وه  ئه و بڕیاره ی 

ب��ه ره ی كوردس��تانی هی��چ بنه مایه ك��ی 

یاس��ایی و هێزێكی نییه , به داخه وه  جگه  

له  ده سه اڵتدارانی كوردستان له  عێراقیش  

بڕیاره كه  جێبه جێنه ك��راوه , هاتووانی ناو 

لیس��ته كه  له  به غدا پۆس��تی سه ربازی  و 

چونه ت��ه   و  وه رگرت��ووه   ته رشیعی��ان 

په رله مان��ه وه  و فه رمانده یی گرنگیان له  

س��وپا وه رگرت��ووه , یاس��ای بنه بڕكردنی 

پارت��ی به عس ئه مان��ی ل��ێ ده ركراوه و 

بڕیاره كانی نه یانی گرتۆته وه ».

دادوەری   - حام��د  هاوژی��ن  دادوەر 

پێش��ووى دادگای بەرایی ش��اری كفری 

ك��ە لەس��ەر  دەس��تگیرکردىن ج��اش و 

ب��ە  ناچ��ار  موستەش��ارەکان س��زادراو 

هەڵهات��ن کرا بۆ دەرەوەى واڵت لەبارەى  

لێبوردنه  گشتیه كه ی به ره ی كوردستانیەوە 

بە ڕۆژنامەى )پرس(ى ڕاگەیاند “ بەرەی 

کوردس��تانی دەزگای دەوڵەتی��ی نیە، بۆ 

ئەوەی عەف��و ىەربکات  دەبوو پەرلەمان 

عفویان ب��کات، یان دادگایەک بێتاوانیان 

بسەملێنێت«.

وتيى« دووبارە فەرم��ان و بڕیارەکانی 

هەرێم��امن بی��ر نەچێت ک��ە دووبارە لە 

حکوم��ەت و پەرلەمان و دادوەریش��ەوە 

داوای   ، س��ەددام  دادگاییەک��ەی  دوای 

دەستگیر کردنیان کرایەوە، ئەگەر ئەوانە 

عەفو ک��راون، ئیدی بۆچ��ی دەزگاکانی 

هەرێ��م فەرمان��ی دەس��تگیرکردنەکانی 

دادگای بەغدادی��ان قبوڵ کرد و داوایان 

ل��ە دادگا و پۆلیس��ی هەرێ��م ک��رد ب��ۆ 

دەستگیرکردنیان«.

محەم��ەد حاج��ى مەحمود - س��کرتێرى 

کوردس��تان  سۆسیالیس��تى  ح��زىب 

لەمبارەیەوە بە ڕۆژنامەى پرىس ڕاگەیاند 

»خۆ بەرەى کورس��تاىن  بەتەنها بڕیارى 

لیبوردىن گش��تى دەرنەک��ردووە، بریارى 

هەڵب��ژاردىن په ر له م��اىن كوردس��تانيش 

ه��ه ر بڕيارى ب��ه ره ى كوردس��تاىن بووه  

بۆيه  ئه گه ر به ره ى كوردس��تاىن شه رعێتى 

حكومه تي��ش  و  په رله م��ان  نه بووبێ��ت 

ش��ه رعێتى نيیه   بەبڕواى من ئەم پرس��ە  

دەبێت خه ڵكه  ياس��ايیه كه  بڕيارى لەسەر 

بدەن ئایا به ره ى كوردستاىن و بڕياره كاىن 

ش��ه رعى بوون��ه  يان ن��ا چونك��ه  به ره ى 

كوردس��تاىن خ��اوه ىن بڕيارى س��ياىس 

و س��ه ربازى و ئيدارى ب��وو وه  زياتر له  

ساڵێكيش ئيداره ى كوردستاىن كردوه »

»بەرەی کوردستانی 

دەزگای دەوڵەتیی 
نیە، بۆ ئەوەی عەفو 
ىەربکات  دەبوو 
پەرلەمان عفویان 
بکات، یان دادگایەک 
بێتاوانیان بسەملێنێت
دووبارە فەرمان و 
بڕیارەکانی هەرێمامن 
بیر نەچێت کە 
دووبارە لە حکومەت 
و پەرلەمان و 
دادوەریشەوە دوای 
دادگاییەکەی سەددام 
، داوای دەستگیر 
کردنیان کرایەوە، ئەگەر 
ئەوانە عەفو کراون، 
ئیدی بۆچی دەزگاکانی 
هەرێم فەرمانی 
دەستگیرکردنەکانی 
دادگای بەغدادیان 
قبوڵ کرد و داوایان 
لە دادگا و پۆلیسی 
هەرێم کرد بۆ 
دەستگیرکردنیان«.

بەرەی کوردستانی دەزگای دەوڵەتیی نیە، بۆ ئەوەی عەفو دەربکات 

لێبوردنه  گشتیه كه ی به ره ی كوردستانی لەنێوان شەرعى و ناشەرعى بووندا
له  دادگایكردنی جاش و موسته شاره كاندا

»لێبوردنه كه ی به ره ی  كوردستانی  به  پێی  بڕگه ی شه شی )٦(ی دادگای بااڵی تاوانه كانی عێراقی هیچ  شه رعیه تێكی نییه «

 وه ك به شداركه رێك له  پرۆسه ی كۆكوژی ده بێت دادگایی بكرێن و تاوانباران له  سزا ده ربازیان نه بێت.



ديدارى : پرس

 ل��ەم دیدارەدا ڕۆژنام��ەى )پرس( چەند 
پرس��ێکى  تایبەت بە دۆس��یەى  دادگایی 
نەک��ردىن ج��اش و موستەش��ارەکان لە 
ت��اواىن  ئەنف��ال و بڕی��اری لیب��وردىن 
ب��ەرەى کوردس��تاىن  , هەروەه��ا ئ��ەو 
بەعس  ڕژێم��ى  پەیامان��ەى  هەڕەش��ەو 
ئەنفال  پرۆس��ەى  دەس��تپێکردىن  پێ��ش 
ب��ۆ حزبە سیاس��یەکاىن ک��ورد و هێناىن 
سوپاى پاسداران  لەگەڵ محەمەد حاجى 
مەحمود - سکرتێرى حزىب سۆسیالیستى 

کوردستان گەنگەشە دەکات: 

پرس : ئاشکرایە دادگاى بااڵى تاوانەکان 
بڕی��ارى   200٧ لەس��اڵى  عێ��رق  ل��ە 
دەس��تگیرکردىن ب��ۆ )423( تۆمەتب��ار لە 
کەی��س ئەنفال دەک��رد ل��ەو ژمارەیەش 
)258( تۆمەتباری��ان ک��وردن , بری��اری 
دەس��تگیرکردنی تۆمەتبارانیش نێردرا بۆ 
کردن  بۆجێبەجێ  کوردس��تان  هەرێم��ی 
,بەاڵم ئ��ەوەى  جێى پرس��یارو نیگەراىن 
ئەوەی��ە  ئەنفالکراوان��ە  کارى  و  ک��ەس 
دەمان��ەوەێ  جێبەجێنەک��را  بڕیارەک��ە 
بۆچووىن بەڕێزتان لەوە بارەوە بزانین ؟ 
محەم��ەد حاجى مەحمود: س��ه باره ت به  
دادگايكردىن جاش و مووسته ش��اره كان , 
دادگاى بااڵى تاوان��ه كاىن عێراق خۆيان 
ئ��ه و  ده س��تگريكردىن  داواى  ده توان��ن 
تۆمه تباران��ه  بك��ه ن هه رچه ن��ده  ڕه نگ��ه  
زۆرێك له وانه  ئێس��تا لە ژیان��دا نەمابن 
, ب��ه اڵم كاىت خ��ۆى له الي��ه ن ب��ه ره ى 
كوردس��تانيه وه  بڕيارى لێخۆشبوونيان بۆ 
ده رچووه ، بۆي��ه  ئه و بڕي��اره  كاريگه رى 
له س��ه ر بابه ته ك��ه  هه يه  ده بێ��ت ئه وه ش 
بڵێني ئه و كاته ى به ره ى كوردس��تاىن ئه و 
بڕي��اره ى ده ركرد دادگا نه ب��وو , هه موو 
ته ركيزێک��ى هێزه  سياس��يه كان له س��ه ر 
كۆتايى هێنان بوو به  ده س��ه اڵىت به عس 
بیرش��امن نەچێت  زياتر له  )400( هه زار 
چه ك��دارى كورد  له گ��ه ڵ ڕژێمى به عس 
بوون ئه گه ر بێت و به ره ى كوردستاىن ئه و 
كاته  ئه و بڕيارى لێبووردنه ى ده رنه كردايه  
ڕه نگه  ئه وان له به رى ڕژێم مبانايه نه ته وه  
ڕه نگ��ه  ئ��ه م ڕاپه ڕي��ن ڕووينه داي��ه  ب��ه  
ئاساىن و ئه وكات خه ڵكێىك زۆر ده بوونه  
قورباىن، ئه و بڕيارى لێ بووردنه  وايكرد 
ئه و چه كدارانه ى هاوكارى ڕژێمى به عس 
بوون بگه ڕێن��ه وه  و  لوله ى تفه نگه كانيان 
بكه نه  ڕژێم ئه مه  له اليه ك له اليه ىك تره وه  
به ره ى كوردس��تاىن ئه و كاىت تواىن هێزه  
سياس��يه كان يه كبخات و ش��ه ڕى ناوخۆ 
نه هێڵێ��ت وت��واىن دوو بڕي��ارى گرنگ 
ده رب��كات لەوان��ە : بڕي��ارى لێبووردن 
ده ربكات بۆ هه موو چه كداره كاىن ڕژێمى 
عرياق هه روه ها بڕيارى ده ستاوده س��ت 
وه   خۆي��ه وه   ل��ه   ده س��ه اڵت  ك��ردىن 

هه ڵبژاردىن په رله ماىن كوردستان بكات.
پرس : باىس لێبوردىن گشتیت کرد لەالیەن 

بەرەى کوردستانییەوە ئایا ئەو بەرە  ماىف 
یاخود دەسەاڵىت یاسایی هەبوو لێبوردنی 
گش��تی بۆ تۆمەتباران ل��ە کەیىس ئەنفال 
دەر بکات  واتا ئەو ج��ۆرە لێبوردنە  لەو 
تۆمەتبارانە لەڕووی یاساییەوە گونجاوە ؟ 
محەم��ەد حاج��ى مەحم��ود :  دەمەوێ 
ئ��ەوە بڵێم خ��ۆ بری��ارى هەڵب��ژاردىن 
بڕيارى  په ر له ماىن كوردس��تانيش ه��ه ر 
ب��ه ره ى كوردس��تاىن ب��ووه  بۆي��ه  ئه گه ر 
نه بووبێت  ش��ه رعێتى  كوردستاىن  به ره ى 
په رله م��ان و حكومه تيش ش��ه رعێتى نيیه   
بەبڕواى من ئەم پرسیارە دەبێت   خه ڵكه  
ياس��ايیه كه  بڕيارى لەس��ەر ب��دەن ئایا 
به ره ى كوردستاىن و بڕياره كاىن شه رعى 
بوون��ه  يان نا چونكه  به ره ى كوردس��تاىن 
خ��اوه ىن بڕيارى س��ياىس و س��ه ربازى 
و ئي��دارى ب��وو وه  زياتر له  س��اڵێكيش 

ئيداره ى كوردستاىن كردوه  .

»حكومه ىت عرياقى 
داواى لێ بووردىن 
له  ده وڵه ىت كويت 
كردوه  ئێستا پاره ى 

خه ڵىك ئه نفال كراو 
ده دات به  قه ره بووى 

خه ڵىك كويت دا 
ئه مه  له كاتێكدايه  

ميلله ته كه ى خۆى خۆى 
له ناوى بردوه  ئاماده  

نيه  داواى لێ بووردن 
له  ميلله ته كه ى خۆى 

بكات«
پرس: دەمانەوێ جیا لە بڕیارى لیبوردىن 
محەمەد  هەڵویستى  کوردس��تاىن  بەرەى 
حاج��ى مەحم��ود - س��کرتێرى ح��زىب 
سۆسیالیس��تى کوردس��تان بزانین لەسەر  
جاش و موستەش��ار و پ��رىس دادگاى و 

دادگاینەکردنیان ؟  
محەمەد حاجى مەحم��ود: به بڕواى من 
ج��اش و موسته ش��اره كان جياوازي��ه ىك 
ئه وتۆي��ان نيیه  هه مووي��ان پياوى ڕژێم 
بوون ،دەزانین  له گه رميان و شوێنه كاىن 
تر ده س��وڕێنه وه  ڕه نگه  بوت��رێ ئه مه يان 
كه م��ر ده س��تى هه ب��ووە ل��ه  ت��اواىن 
ئه نفال دا به اڵم بیرم��ان نەچێت دواجار 
هه رهه موويان چه كيان بۆ ڕژێمى به عس 
هه ڵگ��رت  ئ��ه م بابه ت��ه  ده بێ��ت دادگا 
يه كالی بكات��ه وه  و تاوانب��ارو بێ تاوان 
لەی��ەک جیابکاتەوە ،ل��ه م ڕۆژانه  يه كێك 
له و س��ه رۆك جاش��انه  له  كۆي��ه  مردوه  
كه  )35( پێش��مه رگه ى ئێم��ه   له گه ڵ )10( 
پێش��مه رگه ى يه كێت��ى له ده ش��تى كۆيه  و 
هه ولێ��ر وته قته ق به  كوش��ت داوه  به اڵم 
بينيامن مه راس��يمێكيان بۆ كرد بەش��ێوە 
بە ش��ان و باڵیدا دەهات��ن وه ك ئه وه ى 
كوردس��تان ئ��ه و ئ��ازادى كردبێت به اڵم 

ده ڵێى چى ئير !
پ��رس: ب��ە پێ��ى ع��ورف و ڕێککەوتن��ە 
نێودەوڵەتیەکان حکومەىت ئێستاى عێراق 
وارس و میراتگ��رى حکومەت��ەکاىن پێش 
خۆیەىت , بەاڵم تا ئێستا قەرەبووى ماددى 
و مەعن��ەوەى  ک��ەس و کارو قوربانیاىن 
بەڕێزتان  بەب��ڕواى  نەک��ردووە  ئەنفاىل 

هۆکارى ئەمە بۆ چى دەگەڕێتەوە ؟
محەم��ەد حاج��ى مەحم��ود : پێويس��ت 
ب��وو په رله م��اىن عێراق  ي��ان حكومه ىت 
عێراقى يان نوێنه راىن كورد له  به غدا له و 

م��اوه  دوور و درێ��ژه ى دواى ڕووخاىن 
ڕژێمى به ع��س هه وڵيان بدايه  حكومه ىت 
عێ��راق داواى ل��ێ ب��ووردن ل��ه  كه س و 

كارى قورباني��اىن ئه نفال ب��كات چونكه  
حكومه ىت عرياقى داواى لێ بووردىن له  
ده وڵه ىت كويت كردوه  ئێستا پاره ى خه ڵىك 
ئه نفال كراو ده دات به  قه ره بووى خه ڵىك 
كويت دا ئه مه  له كاتێكداي��ه  ميلله ته كه ى 
خ��ۆى خۆى له ن��اوى بردوه  ئام��اده  نيه  
داواى لێ بووردن ل��ه  ميلله ته كه ى خۆى 
ب��كات بۆ ئه وه ى ببێت به پرس��ێىك گه وره  

كه  پ��رىس له ناوبردىن مرۆڤه  من پێموايه  
له برينه كان الى  به ش��ێك  س��ارێژكردىن 
حكوم��ه ىت عێراق و نوێن��ه ره كاىن كورده  
له  به غدا كه  فش��ار دروست بكه ن خه ڵىك 
ئه نفال و كه سوكاريان قه ره بووبكرێنه وه . 

»بڕیارى هەڵبژاردىن 
په ر له ماىن 

كوردستانيش 
هه ر بڕيارى به ره ى 
كوردستاىن بووه  
بۆيه  ئه گه ر به ره ى 

كوردستاىن شه رعێتى 
نه بووبێت په رله مان و 

حكومه تيش شه رعێتى 
نيیه«  

پ��رس : وه زاره ىت ش��ه هيدان و ئه نف��ال 
ك��راوان ئێس��تا الى  حزبه ك��ه ى ئێوه ي��ه  
 ) کوردس��تان  سۆسیالیس��تى  ح��زىب   (
ئای��ا ئێ��وە وەزیرت��ان وەرگرت��ووە یان 
وەزارەت  دوات��ر كارنام��ه ى چاكس��ازى 
ئێ��وه  چیيه   لەخزمەتکردىن کەس و کارى 

ئەنفالکراوان و کەسوکارى شەهیدان؟ 
به ڵ��ێ  مەحم��ود:  حاج��ى  محەم��ەد 
بەئامانج��ى خزمەتک��ردن وەزیرەکەمان 
ئ��ەو وەزارەت��ەى وەرگرت��ووە  به اڵم خۆ 
هه م��وو وه زاره ته ك��ه  ه��ى  ئێم��ه  نيیه،  
ئێمه  هه ر وه زيره كه  و چه ند كه س��ێكامن 
له وێي��ه  ئ��ه واىن ت��ر هه مووى پ��ارىت و 
يه كێتني به اڵم به تەئکید وه زيره كه ى ئێمه  
به رنامه ى چاكسازى خۆى هه يه  و ده ستى  
به جێبه جێك��ردىن به رنامه ك��ەى   كردووه  
وته نها وه زاره تێك له م كابينه يه دا ده ستى 
به  چاكس��ازى كردوه  وه زاره ىت شه هيدان 
و ئه نفال كراوانه  بۆمنونه  پێشر مووچه ى 
ش��ه هيدان حزبه كان ئه يانخسته  فه رده  و 
له  باره گاى حزبه كانيان دابه شيان ده كرد 
وات��ا وه ك ده زگايه ك نه ب��ووه  وه زاره ىت 

ش��ه هيدان زياتر وه ك��و باره گايه ك بووه  
به اڵم ئێس��تا هه موويان ناس��نامه يان بۆ 
كراوه  و له  بانك مووچه كانيان وه رده گرن 

ئه مه  وه ك منونه يه ك ...
پ��رس : په يوه س��ت به  پرۆس��ه ى ئه نفال 
هه ن��دێ ش��ت ب��اس ده ك��رێ بۆمنوونه  
ڕێگ��رى كردن له  خه ڵك ب��ۆ ده ربازبوون 
له  پرۆسه كه  هه روه ها حزبه  سياسیيه كان 
ڕۆڵي��ان هه ب��ووه  ل��ه  هێناىن س��وپاىس 
پاس��داران بۆس��نوورى كفرى و هه ندێ 
شوێن تر دەوترێ ئه م كارانە هۆكار بووه  
بۆ ئه وه ى عێراقى ئه و تاوانە بەرامبەر بە 

کورد  ئه نجامبدات ؟
محەمەد حاجى مەحمود: خۆى حكومه ىت 
عێراق��ى چه ن��د جارێك نام��ه ى نارد بۆ 
هێزه  سياسيه كان ، به اڵم نامه كه ى زياتر  
ه��ه ڕه ش ئامێ��ز ب��وو، له نامه كاندا باس 

له وه كرابوو كه  ئه گه ر ئێوه  پێش جه نگى 
ئێ��ران و عێراق لەگ��ەل ئێمه ڕێکنەکەون 
 ئێمە شه ڕمان وه ستان له گه ڵ ئێران هه موو 
ش��تێكتان له گه ڵ ده كه ين، ب��ه اڵم ئه وان 
نه وه س��تان بۆ ئه وه ى وه اڵميان بدرێته وه  
نامه كاني��ش ماون كاىت خ��ۆى له ڕێگه ى 
دكتۆر موكه ڕه م تاڵه باىن و ش��ێخ عه تاى 
تاڵه باىن ڕاده ستى شێخ محه مه د شاكه ىل 
ك��راون ،ب��ه اڵم ن��ا حكوم��ه ىت عێراقى 
ده يويس��ت كورد له ناو به رێت و وه اڵتێىك 
س��ووتاومان ب��ۆ به جێبێڵ��ت ،وه  ئه وه ى 
له ده س��تى هات به رامبه ر كورد ئه نجامى 
دا ، سه باره ت به  سوپاى پاسدارنيش ڕه نگه  
له  س��نوره كاىن هه ڵه بجه  و هه ندێ شوێن 
ئه وه  كرابێت ب��ه اڵم پێموانيه  له  گه رميان 
پاس��دار له و  س��نوره  ب��ووىن هه بووبێت 
به اڵم هێزێىك ئه نجومه ىن بااڵى ئيسالمى 
ك��ه  هێزى ب��ه در ب��وون كه  ئێس��تا )49( 
په رله مانتاريان هه يه  له  په رله ماىن عێراق   
هێ��زى ئۆپۆزس��يۆىن عرياقى ب��وون  له  
براوه ل و ق��ه اڵى ته په گ��ه روس بوونيان 
هه ب��وو ،ڕێككه وتنيان هه بوو له گه ڵ هێزه  
كوردیي��ه كان تەنانەت  باره گاكانيان هاته  
سه راى سوپحان ئاغا و ناڵ پارێز و بەاڵم  
 باره گاى سه ره كيان له  قه اڵى ته په گه ڕوس 
بوو كه  ئه ويش عێراقى بوون نه ك سوپاى 
پاسداران بۆيه  پێموانيه  له گه رميان شه ڕى 
ئێ��ران و عێ��راق كاريگ��ه رى هه بووب��ێ 

له سه ر پرۆسەى ئەنفال ...
پاشاموە دیدار  بۆ الپەڕە )9(

»خۆى حكومه ىت عێراقى چه ند 
جارێك نامه ى نارد بۆ هێزه  
سياسيه كان ، به اڵم نامه كه ى 
زياتر  هه ڕه ش ئامێز بوو، 
له نامه كاندا باس له وه كرابوو 
كه  ئه گه ر ئێوه  پێش جه نگى 
ئێران و عێراق لەگەل ئێمه 
ڕێکنەکەون  ئێمە شه ڕمان 
وه ستان له گه ڵ ئێران هه موو 
شتێكتان له گه ڵ ده كه ين«

پرس8 ژمارە )١(   ١4/4/ ٢٠٢١ 

محەمەد حاجى مەحمود - سکرتێرى حزبى سۆسیالیستى کوردستان لەدیدارێکى تایبەت بە ڕۆژنامەى )پرس(:

به بڕواى من جاش و موسته شاره كان جياوازيیه ىك ئه وتۆيان نيیه  
هه موويان پياوى ڕژێم بوون

محەمەد حاجی مەحمود - سکرتێری حزبی سۆسیالیستی کوردستان -گوڵە خانە 



پ��رس : پێتوايه  هي��چ ڕێگه يه ك هه بوو بۆ 
ڕێگرى ل��ه و تاوانه  به تايب��ه ت له ڕێگه ى 
دانووس��تان و وه اڵم دانه وه ى هه ندێ له 

داواكاری و مەرجەکاىن ڕژێم  ؟
محەمەد حاج��ى مەحمود: ئێمه  جوامبان 
دايه وه ، ومتان ئامادەىن بۆ دانوس��تان ، 
بەاڵم ئ��ەوان ئامادە نەب��وون و بڕیارى 
خۆیان دابوو ، پێش��ریش وتم نامەکاىن 
بەع��س هەمووى هەڕەش��ە ب��وو ،  ئیر 
جەنگى ئێران –عێراق وەستا و تەنازووىل 
ب��ۆ ئێران ک��رد ، کەچی ه��ات میللەتەى 

خۆى لە ناوبرد. 
پ��رس : کاک محەمەد بەب��ڕواى تۆ بەبێ 
چاوس��اغى ج��اش و موستەش��ار بەعس 
دەیتواىن پرۆس��ەکە ب��ەو زیانە گەورەییە 

وەک خۆى جێبەجیبکات؟ 
محەم��ەد حاج��ى مەحم��ود : بەتەئکید 
ه��ەزار   )400( نزیک��ەى  بەش��دارى 
چەکدارى کورد شانبەشاىن سوپاى عێراق 
لە پرۆسەکە بەشداربوونە ئەوە کاریگەرى 

خۆى هەبووە.
پ��رس : دەتوانی��ن بڵێن ئەنف��ال کۆتایی 

ئەگەرێک��ى  هەمیش��ە  ی��ان  ؟  هات��ووە 
کراوەیە؟ 

خ��ۆى   : مەحم��ود  حاج��ى  محەم��ەد 
لەڕاس��تیدا ش��وێنەوارى ئەنفال بەدەیان 
س��اڵى تر س��ارێژ نابێت ، ئاسانیش نییە 
بە زووى س��ارێژ بکرێ ، بەاڵم بۆ وەاڵمى 
پرس��یارەکە دەتوانم بڵێ��م نیەتەکە هەیە 
، بەاڵم بڕواناک��ەم جارێکى تر ئەنفال و 
کیمیابارانک��ردىن کورد دووب��ارە بێتەوە ، 
چونک��ە پێیانناکرێ ، گۆڕان��کارى گەورە 
لەناوچەکە ڕوویداوە ئێس��تا دونیا دونیاى 

فرەجەمس��ەرە ، بۆیە زەحمەتە بتوانرێت 
جارێک��ى ت��ر بێک��ەس و زیندەبەچاڵ و 

واڵتەکەمان وێران بکرێ. 
پرس : بەبڕواى بەڕێزتان  نوێنەراىن کورد 
ل��ە بەغدا بۆچى نەیانتوانییەوە ئەنفال بە 
جینۆساید بناسێنن الىن کەم لە عێراقدا ؟

محەم��ەد حاج��ى مەحم��ود : نوێنەراىن 
ک��ورد لە بەغ��دا نەک ه��ەر نەیانتوانیوە 
ئەنفال بە جینۆساید بناسێنن و حکومەىت 
عێ��راق ناچار بە لێب��وردن بکەن ، بەڵکو 
نەیانتوانیوە ڕێککەوتننامەى ساڵ 1984ى 

عێراق – تورکیا هەڵبوەشێننەوە کە بەپێى 
ئەو ڕێککەوتنامەی��ە تورکیا بۆ جواڵندىن 
هێز بۆ س��نوورەکاىن عێ��راق و هەرێمى 
کورستان  پێویستى بە ڕەزامەندى عێراق 
نیی��ە بەڵک��و ڕەزامەندى ل��ە پەرلەماىن 
تورکی��ا وەردەگرێت، نوێن��ەراىن کورد بۆ 
ناوچە جێناکۆک��ەکان چییانکردووە ؟ زۆر 

بابەىت تریش .....

پاشماوەى دیدارى ... محەمەد حاجى مەحمود - سکرتێرى حزبى سۆسیالیستى کوردستان

9ژمارە )١(   4/١4/ ٢٠٢١ پرس

پرسى گۆڕە بەکۆمەڵەکان و هێنانەوەى ڕووفاتى ئەنفالکراوان 

عادل مه ال ساڵح - به ڕێوه به رى 
ڕاگه ياندىن وه زاره ىت شه هيدان

بەدواداچووىن : پرس

ناوچ��ە جیاجیاکانی عێراق پڕن لە گۆڕی 

بە کۆمەڵ، بەاڵم تا ئێستا تەنها ژمارەیەکی 

ل��ەو گۆڕان��ە هەڵدراونەت��ەوە و  ک��ەم 

ڕووفاتەکانی ل��ێ دەرهێرناوە، لەکاتێکدا 

بەس��ەدان گ��ۆڕی ت��ری بە کۆم��ەڵ لە 

ناوچەکانی ناوەڕاست و خوارووی عێراق 

دۆزراونەتەوە و تائێستا هەڵنەدراونەتەوە.

بە پێ��ى زانیارییەکاىن ڕۆژنامەى )پرس( 

ت��ا ئێس��تا تەنه��ا 5 گ��ۆڕی بەکۆم��ەڵ 

ب��ۆ  هەڵدراونەت��ەوە و ڕووفاتەکانی��ان 

گەرمیان و دوکان هێرناونەتەوە، لەکاتێکدا 

هێش��تا س��ەدان گۆڕی تری ب��ە کۆمەڵ 

ماون، تەنها لە سنوری شاخی حەمرین، 

لەنێ��وان خورمات��و و تکری��ت، نزیکەی 

500 گ��ۆڕی بەکۆمەڵ��ی ئەنفالکراوەکان 

هەن، تەنها گۆڕێکیان هەڵدراوەتەوە، کە 

ڕووفاتی 15٦ ژن و منداڵی تێدابوو ,هەر  

بەپێى زانیارییەکاىن )پرس( لە س��نوری 

پارێزگاى س��ەماوە، نزیکەی 100 گۆڕی 

تری بەکۆمەڵ بوونیان هەیە ، عادل مه ال 

س��اڵح وته بێژ و به ڕێوه به رى ڕاگه ياندن 

و په يوه ندي��ه كاىن وه زاره ىت كاروب��ارى 

شه هيدان و ئه نفال كراوان تیشک دەخاتە 

س��ەر بەرنامە و پ��الىن وەزارەتەکەى لە 

هێنانەوە و هەڵدانەوەى ئەو گۆڕانە 

پ��رس :  هي��چ ئاماده كاريی��ه ك ك��راوه  

ب��ۆ هێنان��ه وه ى ڕووفاىت ن��او ئه و گۆڕه  

دا  ل��ه  ڕاب��ردوو  ك��ه   ب��ه  كۆمه اڵن��ه ى 

دۆزراونه ته وه  ؟

ع��ادل م��ه ال س��اڵح : عێ��راق به ه��ۆى 

حكوم��ڕاىن ڕژێمه  فاشيس��ته كانيه و هه ر 

ل��ه  دێرزه مانه وه  بووه ته  گۆڕس��تانێك بۆ 

خه ڵ��كاىن ئازاديخ��واز و رزگارى خواز 

، ئس��تاش ڕۆژان��ه  په يوه ن��دى ده ك��رێ 

به وه زاره متان كه  له  بيابانه كاىن باشورى 

عرياق گۆڕى به كۆم��ه ڵ دۆزراونه ته وه  و 

جلوبه رگى كوردیيان له به ردايه    ...

به ڵ��ێ دواهه م��ني گ��ۆڕى به كۆمه ڵ كه  

وه زاره مت��ان  ش��اندى  به ئاماده ب��ووىن 

هه ڵدراي��ه وه  گ��ۆڕى )تل الش��يخية( بوو 

له بيابانه كاىن پارێزگاى س��ه ماوه  له  23 / 

٧ / 2019 به هه ماهه نگ��ى له گه ڵ ده زگاى 

ش��ه هيداىن عرياقى فيدڕاڵ و پزيش��ىك 

بغ��داد و اليه ن��ه  په يوه ندي��داره كاىن تر، 

له و پرۆسه يه دا رووفاىت 1٧1 ئه نفالكراو 

رێ��كارى  و  ده رهێرنن��ه وه   به ڕي��زه وه  

زانستى و پزيش��كيامن بۆ ئه نجامداوه  و 

بهێرنێنه وه   ڕابردووه   له ساڵى  بڕياروابوو 

بۆب��اوه ىش نيش��تامن ب��ه اڵم به داخه وه  

بارودۆخ��ه  ته ندروس��تيه كه پالنه كه ى بۆ 

ماوه یەکى  كاىت ڕاگرتووين و س��وورين 

له سه ر هێنانه وه يان له كاتێىك گونجاودا .

ب��ۆ  چیي��ه   وه زاره ت  پ��ال ىن  پ��رس:  

هه ڵدانه وه ى گۆڕه  به كۆمه ڵه كاىن تر ؟

عادل م��ه ال س��اڵح: وه زاره ىت كاروبارى 

وه زاره ىت  ئه نفالك��راوان  و  ش��ه هيدان 

قه ڕنێك نه هامه ىت و كاره ساىت ميلله تێكه  

.. نه خش��ه  و پالىن ورد و باش��امن هه يه  

ب��ۆ خزمه تكردىن زيات��رى كه س و كارى 

ش��ه هيدان و له ناويش��ياندا كاركردن بۆ 

كه سوكاره   به كۆمه ڵه كاىن  گۆڕه   دۆزينه وه  

جينۆس��ایدكراوه كامنان ج��ا له  هه ركوێ 

بن ..

ساڵى 2005 ڕاسته وخۆ له پاش ڕووخاندىن 

رژێم ده س��تامن ك��رد ب��ه  هه ڵدانه وەى   

گۆڕه به كۆمه ڵ��ه كان له  بياباىن ) بصیب ( 

له پارێزگاى سه ماوه  و به رده واميشني له  

كاركردن و هه روه ها هه ماهه نگى له گه ڵ 

اليه ن��ه  په يوه ندي��داره  فيدراڵيی��ه كان و 

ڕێكخراوى ) icmp ( نێوده وڵه ىت ..

هه ربۆگرنگيدان ب��ه م بابه ته  وه زاره متان 

به هه ماهه نگى اليه نه كاىن تر توانيوومانه  

تائێس��تا س��ێ كۆنگ��ره ى نێوده وڵه ىت بۆ 

پ��رىس گۆڕه به كۆمه ڵه كان ل��ه  هه ولێر و 

به غ��داد و بەريتاني��ا ڕێكبخه ين و تيايدا 

چه ندين توێژينه وه ى ياس��ايى و زانستى  

پێش��كه ش ك��راون و ل��ه  هه وڵه كاني��ش 

به رده وامني ..

پرس : کارکردن بە ش��ێوەیەکى زانس��تى 

لەس��ەر ئەم گۆڕەبە کۆمەاڵنە کاریگەرى 

دەبێت لە س��ەر بە جینۆس��اید ناساندىن 

ئەنفال ، دەپرس��ین  بەرنامەى وەزارەىت 

ش��ەهیدان و ئەنفالک��راوان  چیی��ە ب��ۆ  

ناساندىن دۆسییەى ئەنفال بە جینۆساید؟

ع��ادل مه ال س��اڵح : بابه ىت جينۆس��ايد 

بابه تێيىك ياسايى و س��ياىس زۆر گه وره  

و گرن��گ الى وه زاره ته كه مان و ئه مه ش 

وايك��ردووه  كه  وه زاره متان ده س��ته يه ىك 

تايبه ت دروست بكات به فه رماىن جه ناىب 

وه زير به ناوى ده سته ى جينۆسايد ، دياره  

په رله ماىن عێ��راق له  دانش��تنى فه رمى 

خۆيدا بڕيارى به  جينۆس��ايد ناس��اندىن 

تاوانه كاىن ئه نفال و كيامباراىن هه ڵه بجه  

و ئه نف��اىل بارزانيی��ه كان و فه يليه كاىن 

دا به اڵم له  ڕووى ياس��ايى و سياسيیه وه  

هێن��ده  ب��ه س ني��ه،  ئه گ��ه ر چ��ى ئه مه  

پاڵپشتێىك ياسايه  بۆ كه يىس نه ته وه ميان 

به اڵم ڕێكاره كاىن دواى ئه م به جينۆسايد 

ناس��اندنه  گرنگ��ره  كه  دروس��ت كردىن 

و  ڕێگرت��ن  ب��ۆ  ياس��ايه   زه مانه تێ��ىك 

دووباره  نه بوونه وه ى ئه و جينۆس��ايده  و 

قه ره بووكردنه وه  ماددى زيان لێكه وتووان 

و پابه ندكردىن حكومه ىت عرياق به داواى 

لێبوردن كردن له  گه ىل كوردستان .

حكومه ىت هه رێ��م و وه زاره ىت كاربارى 

ش��ه هيدان ، هه وڵه كانيان به رده وامە بۆ 

ناساندىن كه يىس ئه نفال و كيمياياران و 

یەزیدیيه كانيش له سه ر ئاستى نێوده وڵه ىت 

له په رله م��اىن  هه ندێ��ك   تاهه نووك��ه ش 

جينۆس��ايدى  ب��ه   داني��ان  وه اڵت��ان 

گه له كه مانداناوه  و شاندى وه زاره تيشامن 

س��ه رداىن چه ندي��ن واڵىت ئه وروپ��ى و 

نێوده وڵه تى��ه كاىن  دادگا  و  ئه مري��ىك 

كردووه  بۆ ئه م بابه ته  ...

»دواهه مني گۆڕى 
به كۆمه ڵ كه  
به ئاماده بووىن شاندى 
وه زاره متان هه ڵدرايه وه  
گۆڕى )تل الشيخية( بوو 
له بيابانه كاىن پارێزگاى 
سه ماوه  له  ٢3 / 7 / ٢٠١9 
به هه ماهه نگى له گه ڵ 
ده زگاى شه هيداىن 
عرياقى فيدڕاڵ و 
پزيشىك بغداد و اليه نه  
په يوه نديداره كاىن تر، 
له و پرۆسه يه دا رووفاىت 
١7١ ئه نفالكراو به ڕيزه وه  
ده رهێرننه وه  و رێكارى 
زانستى و پزيشكيامن بۆ 
ئه نجامداوه  و بڕياروابوو 
له ساڵى ڕابردووه  
بهێرنێنه وه  بۆباوه ىش 
نيشتامن به اڵم به داخه وه  
بارودۆخه  ته ندروستيه كه 
پالنه كه ى بۆ ماوه یەکى  
كاىت ڕاگرتووين و 
سوورين له سه ر 
هێنانه وه يان له كاتێىك 
گونجاودا«.

به ڕێوه به رى ڕاگه ياندىن  وه زاره ىت كاروبارى شه هيدان و ئه نفال كراوان : نەخشەو پالىن باشامن هەیە  
بۆ دۆزينه وه ى  گۆڕه  به كۆمه ڵه كاىن كه سوكاره  جينۆسایدكراوه كامنان جا له  هه ركوێ بن

گۆڕێکى بە کۆمەڵى ئەنفالکراوان



له رێكه وت��ی 20-٦-198٧دا, بیرۆی باكووری 

ده كات,  كۆبونه وه ی��ه ك  به ع��س,  پارت��ی 

ل��ه و كۆبونه وه ی��ه دا  بڕیارێ��ك ده دات, به و 

بڕیاره  ژیانی گه لێك به  ت��ه واوی ده گۆرێت, 

ئه وی��ش  بڕی��اری ژم��اره  4008 ب��وو, ئه م 

گه ل��ی  جینۆس��ایدی  مانفیس��تۆی  بڕی��اره  

كوردس��تان بوو, س��ه ره تایه كه  بۆ ده ستپێكی 

جینۆسایدكردنی خه ڵكی كوردستان به شێوه ی 

سسته ماتیك و نه خش��ه  بۆ داڕێژراو, كوشت 

و بڕو ده رك��ردن خرایه  چوارچێوه ی بڕیاری 

فه رمیی��ه وه , به  پێی بڕیاره كه  س��ه رجه م ئه و 

تاك��و  رێكه وت��ی  22-٦-198٧  گوندان��ه ی 

ده س��تیان لێنه دراب��وو ده بێ��ت بڕوخێرنێن, 

ش��اره كان  ده ره وه ی  ناوچه كان��ی  هه م��وو 

گون��دی  قه ده غه ك��راو,  ناوچ��ه ی  بكرێن��ه  

قه ده غه كراو هه موو  ئه و گوندانه  ده گرێته وه  

له  ده ره وه ی ده س��ه اڵتی سه ربازیدا بوو له و 

كاته دا, رژێم ته نها س��ه نته ری ش��اره كان و 

به ش��ێك له  رێگاكانی به ده س��ته وه  مابوو, له  

روی ئاسایش��ه وه   نابێت ئ��ه و ناوچانه  هیچ 

مرۆڤ و ئاژه ڵێكی  تێدا مبێنێت و ژیانی تێدا 

یاساغ كرا, هاتو چۆو كشتوكاڵی تێدا قه ده غه  

ك��را, هێ��زی ئاس��امنی چاودێ��ری زه وییه  

كش��توكاڵیه كان و رێگاكانی به  چڕی ده كرد, 

ئه وه ی به ربكه وتایه  ژیانی لێ ده س��ه نده وه , 

سیاس��ه تی زه وی س��وتاندن په ی��ڕه و ك��را, 

هێ��زه كان ده س��تكراوه  ك��ران بۆ كوش��تنی 

خه ڵكی ئه و ناوچانه  له  زه وی و ئاس��امنه وه , 

بڕیاره كه  هه وڵدانێك بوو بۆ ئه وه ی  زۆرترین 

ژماره یان ل��ێ بكوژرێت, به  تفه نگ یان تۆپ  

یان رۆكێت وه  یاخود له  ئاسامنه وه  به  جۆره ها  

كۆپته رو فڕۆكه ی جه نگی پیراتۆز, به  چه كی 

ئاس��ایی یان هیش��ۆیی و كیمی��اوی, یان له  

كاتی ده س��تگیركردندا له سه ر رێگاو بانه كان 

یان له  هێرش��ه كاندا ب��ۆ ناوچه كانیان گوله  

باران بكرێن, ئه وانه ی ته مه نیان له  نێوان 15 

س��اڵ بۆ ٧0 س��اڵ  بوو, بڕیاردرا له  سێداره  

بدرێن له  ده ره وه ی دادگا, ده ستنیشان كران 

ب��ۆ له ناو ب��ردن, بێ ئه وه ی یه ك كه س��یان 

لێ دادگایی بكرێت, به مه ش دۆس��یه كانیان 

نه چووه  خانه ی یاسای تاوانه وه , توانای هیچ 

داكۆكیكردنێكی یاساییان له  خۆیان نه بوو.

 لێره وه   زۆربه ی ده س��تكه وته كان كه  تااڵنی 

الدێنش��ینانی كوردس��تان بوو, كه  به ده س��ت 

ده هێرنان  له  سه روه ت و سامان  بۆ فه وجی 

جاش��ه كان و هێزه كان��ی حكومه تی عێراقی  

بوون به  پێ��ی  بڕیاره كه , هێزه كان عێراق به  

ته واوی ده ستكراوه  كران بۆ فه رهودو تااڵنی, 

به  تایبه ت فه وجه كانی جاشه كان, كه  ئه وان 

دواتر ناوی ئه نفالیان لێ نا, به  پێی بڕیاری 

4008 ته قه ك��ردن ئازاد بوو بۆ به ئه نقه س��ت 

كوش��تنی هاوواڵتی��ان, ب��ه  تایبه تیش خاڵی 

5ی بڕی��اری 4008, گفتوگ��ۆی زۆر له س��ه ر 

بوو, ب��ه رده وام ته ئكی��دی لێكراوه ته وه , ئه و 

خاڵ��ه  بریتی بوو ل��ه  ئیعدامكردنی گش��تی 

" هه م��وو ئ��ه و كه س��انه ی  ل��ه و گوندان��ه  

ده س��تگیر ده كرێن, ده بێت لێكۆڵینه وه یان له  

گه ڵدا  بكرێت له  الیه ن ده زگا ئه منیه كانه وه , 

ئه وانه ی ته مه نیان له  نێوان 15 بۆ ٧0 س��اڵه  

پێویسته  ئیعدام بكرێن پاش ئه وه ی زانیاری 

به  كه ڵكیان لێوه رده گرترێت و له  كاتی خۆیدا 

ئاگادار بكرێینه وه ".

هه رچی خاڵی حه وت  له  بڕیاری 4008 بوو, 

جاش��ه كانی سه رپش��ك كرد ل��ه  تااڵنكردن" 

هه موو ئه و ش��تومه كانه ی كه وا فه وجه كانی 

جه نگاوه ره كانی��ان  نیش��تامنی  به رگ��ری 

ده س��تیان ده كه وێت بۆ خۆیان ده بێت ته نها 

چه كه  قورس��ه كان و چه كی ئه سناد و چه كی 

م��ام ناوه ندی نه بێ��ت چه كه  س��وكه كان بۆ 

خۆیان ده بێ��ت, ئێمه ی لێئ��اگادار كه نه وه و 

ته نه��ا ژماره كانی��ان تۆمار بكه ن. پێویس��ته  

له سه ر فه رمانده ی جحافله كان چاالك بن و 

بۆ ئاگاداركردنه وه ی هه موو موسته شاره كان 

و فه رمان��ده ی رسییه كان و مه فره زه كانیان, 

بكرێین��ه وه   ئ��اگادار  ئێم��ه   وردی  ب��ه   وه  

ل��ه  چاالكییه كان��ی فه وجه كان��ی به رگ��ری 

نیشتامنی.". 

له  رێكه وت��ی 8-9-198٧ به  نوورساوی ژماره  

5٧31ی بی��رۆی باك��وور, بڕی��ار درا ته نه��ا 

50%ی پێكهات��ه ی فه وج��ه  خه فیف��ه كان له  

باره گا جێگیره كانی��ان و ره بایه كان مبێننه وه , 

ئه وی دی به كار بهێرنێن بۆ په الماری گونده  

قه ده غه ك��راوه كان, ب��ۆ ئ��ه وه ی په الم��اری 

پێشمه رگه و دانیشتووانه  سڤیله كه ی بده ن, له  

هێرش��ه كاندا  جاش��ه كان پێش سوپا كه وتن, 

به ش��داریان كرد له  په الم��اری هاوواڵتیانی 

سڤیلی الدێ نش��ین, خانووی هاوواڵتیانیان 

قوتابخان��ه و  و  مزگ��ه وت  روخان��د, 

نه خۆش��خانه یان وێ��ران كرد, ل��ه  تااڵنیش 

ده ستیان نه پاراس��ت, بڕیاری 4008یش له و 

ب��اره وه  ئازادیانی ك��رد له  تااڵنك��ردن, واتا 

ب��ه رده وام چاره ك��ی كۆی ژم��اره ی فه وجه  

خه فیف��ه كان  له  م��اوه ی ئ��ه و 3٦4  رۆژه دا 

ل��ه  ئه ركدا ب��وون ل��ه  پانتای��ی جوگرافیای 

كوردستان, وێڕای چاره كێكی دیكه  زیاتریان 

به رده وام ل��ه  باره گاو ره بایه كاندا پارێزگاری 

حكومه تی��ان ده كرد و بۆس��ه یان داده نایه وه  

له سه ر رێگاكان بۆ پێش��مه رگه و هاوواڵتیان, 

ده ی��ان و س��ه دان تاوان��ی جه رگبڕیان له و 

بۆس��انه  ئه نجام��دا, ل��ه  ته واوی پرۆس��ه ی 

ئه نفاله كان و قۆڵه كانیه وه , سه ره تا جاشه كان 

چونه ت��ه  گون��ده كان و هه ڵه ت و ش��یو دۆڵ 

و ناو ئه ش��كه وته كان و س��ه ر چیاكان دواتر 

س��وپا, به مه ش ده رده كه وێت ته واوی فه وجه  

جاش��ه كان ل��ه  پرۆس��ه ی ئه نفال��دا الن��ی 

كه م چه ندی��ن ج��ار به ش��دارییان كردووه  

ل��ه  تاوانه ك��ه و تۆمه تبارن ب��ه  ئه نجامدانی 

جینۆس��اید, ناویان له  لیس��تی تۆمه تبارانی 

ئه نفال نوورسابێت  یان  نا.

ته واوی ش��ایه دحاڵه كانیش  ئه وه  ده ره خه ن, 

له الی��ه ن  ی��ان  خه ڵ��ك   زۆرین��ه ی  ك��ه  

جاش��ه كانه وه   راسته وخۆ ده ستگیر كراون له  

كاتی خۆ شاردنه وه , یاخود له  الیه ن ئه وانه وه  

ته س��لیم كراونه ته وه , یاخ��ود پڕۆپاگه نده ی 

درۆی��ان ك��ردووه  بۆ خۆ به  ده س��ته وه دان , 

له  كاتێكدا  له  هه م��وو قۆناغه كانی ئه نفال, 

ئه منی پارێ��زگاكان پێش��ر  ئاگادارایانیان 

كردۆته وه  كه  لێبوردن  هاوواڵتیانی ناوچه ی 

ناو پرۆسه ی  ئه نفال ناگرێته وه  .

دادگاییكردنی  تاوانبارانی ئه نفال

هێام بیركارییه كان ب��ۆ ژماردنی تاوانه كانی 

ئه نف��ال كڵۆڵ��ه , هێن��ده  تاوان��ه كان زه ق و 

گ��ه وره و زۆرن, یاس��اكانیش ل��ه  ئاس��تیدا 

زه بوونن بۆ پێناس��ی یاس��اییان, به ڵگه نامه و 

فلی��م و دیدنام��ه كان الوازن, كۆمه ڵكوژی, 

ب��ه   دورخس��تنه وه ی  مه یدان��ی,  كوش��تنی 

زۆری دانیش��تووان, زیندانیكردن و كوشتنی 

ته واوی ئه و خه ڵكه  س��ڤیله  پ��اش گرتنیان و 

گواس��تنه وه یان ب��ۆ ناوه ن��دی كۆكردنه وه ی 

تۆپزاوه و ش��وێنه كان دی, دواتر كوش��تنیان 

له  گۆڕه  ب��ه  كۆمه ڵه كان, ته رمی به ش��ێكیان 

ل��ه  موس��ڵ و س��ه ماوه  دۆزرای��ه وه  و ل��ه  

الی��ه ن پس��پۆری نێوده وڵه تی مای��كل تربیل 

و ئه وان��ی دیی��ه وه  ده رهێ��رنا, زۆرینه ی��ان 

ت��ا ئێس��تا گۆڕه كانیش��یان نه دۆزراونه ته وه , 

بێبه ریك��ردن ل��ه  پێداویس��تییه كان ژی��ان, 

و  ده س��تدرێژی سێكس��ی  ئه ش��كه نجه دان, 

په الم��اردان و القه كردن, س��زادانی گروپ 

به  هۆی جیاوازی نه ته وه ییه وه , په الماردانی 

ناوچه ی س��ڤیل به  چه كی كۆكوژی كیمیاوی 

و هیش��ۆیی و چه كی كالس��یك, په الماردانی 

گونده كان و بێهۆكار روخاندنی نه خۆشخانه  

و قوتابخانه و مزگه وت, به زۆر گواس��تنه وه و 

س��ه پاندنی نیش��ته جێبوونی زۆره  مل��ێ ل��ه  

ئ��ۆردوگاكان و بێبه ریكردن ل��ه  هه لی كار و 

پێداویس��تی ژی��ان, توندوتی��ژ جواڵنه وه  له  

گه ڵ هاوواڵتیانی س��ڤیل تا ئاس��تی كوشتنی 

به  ئه نقه س��تی ب��ه  كۆمه ڵی��ان, بێرێزیكردن 

ب��ه  ته رم��ی مردووه كانیان, م��ردن به هۆی  

برسێتی و تێنوێتی و  گه رما و بێ ده رمانی و 

كه ره سته ی  بێبایه خرین  نه بوونی  پیسییه وه , 

ژی��ان له ناو زیندان��ه كان, هێرش بۆ س��ه ر 

هاوواڵتیانی س��ڤیل كه  هیچ به ش��داریه كیان 

له  چاالكی س��ه ربازی نه ب��ووه , وێرانكردنی 

ماڵیان و تااڵنكردنی��ان, جیاكردنه وه ی ژنان 

و پیاوان و رێگا گرتن له  به یه ك گه یش��تنیان, 

بۆ ئ��ه وه ی منداڵیان نه بێ��ت, توندوتیژی به  

نه خشه , زیانی جه س��ته یی و عه قڵی, وێرای 

م��ردن زۆرێ��ك ل��ه  ئه نفالكراوان تووش��ی 

كه مئه ندام��ی ب��وون ل��ه  زین��دان, بێهۆكار 

په الماردان��ی خه ڵك��ی س��ڤیل, كوش��تنی به  

نابه ج��ێ,  كوش��تنی  ئه نقه س��ت,  ده س��تی 

بێبه شكردنی توند له  هه موو پێداویستییه كی 

ته ندروس��تی و ژیان, ده س��تگرتن به س��ه ر 

س��ه روه ت و س��امان له ناویاندا به روبوومی 

كشتوكاڵی هه ڵگیراو, نه هێشتنی سه ره وه ت و 

سامانی ئاژه ڵداری, كوێركردنه وه ی كانیاو پڕ 

په یڕه وكردنی سیاسه تی  بیره كان,  كردنه وه ی 

زه وی س��وتاندن, بۆردومان كردنی گوند به  

خه ڵكه كه یه وه , له  زیندانه كان و ش��وێنه كانی 

كۆكردنه وه  ئ��اوی خواردنه وه ی پیس, كه می 

خۆراك و برس��یكردن, نه بوون��ی ده رمان و 

چاره سه ری پزیش��كی, س��ه پاندنی ژیان له  

گه رم��ای به تین��دا, ته عریبكردن.......ئه مانه  

منوونه یه ك كه م بوون, تا ش��وێنپێی هه موو 

ناتوانرێ��ت   هه ڵنه گرترێ��ت  قوربانیی��ه كان 

هه م��وی بنورسێت��ه وه , بۆی��ه  به ڵگه نام��ه و 

فلی��م و دیدنام��ه و ن��وورساوه كان ناتوانن 

ده رب��ڕی گه وره ی��ی تاوانه ك��ه  ب��ن, كاتێك 

ئاماده ی هه ڵدانه وه ی گ��ۆڕه  به  كۆمه ڵه كان 

ده بی��ت ده زانیت چ تاوانێ��ك ئه نجامدراوه , 

ده زانیت چ جه هه نه مێ��ك له  ژێر بیابانه كان 

شاردراوه ته وه .

دادگای  ل��ه   ئه نف��ال   دۆس��یه ی  دادگای 

ب��ااڵی تاوان��ه كان ل��ه  رۆژی دووش��ه ممه  

رێكه وت��ی  21-8-200٦  ده س��تی پێكرد,ل��ه   

٦1  دانیش��تندا, كۆی گشتی 1193 سكاڵكه رو 

دیده ر و پس��پۆڕی ناوخۆیی و بیانی, سكااڵو 

 52 له وان��ه    ك��رد,  پێش��كه ش  ش��ایه دییان 

س��كااڵكه ر, 10 رزگاربووی گۆڕی به  كۆمه ڵ, 

8 دی��ده ر, 4  پس��پرۆی بیان��ی " كالیكۆلون 

سنۆ  1928 ئۆكالهۆما واڵته  یه كگرتووه كانی 

زانس��تی  ب��واری  ئه مه ریكا......زان��ای 

جیهان,   ئاس��تی  له س��ه ر  بایۆلۆژی,پس��پۆر 

گۆڕی ب��ه  كۆمه ڵ��ی كرۆم��ی هه ڵدابوه وه و  

كاری له س��ه ر قوربانیان��ی كیمیابارانكردنی 

گوندی فرجین��ی كردبوو كه  چه كی كیمیاوی 

تێ��دا به كار هاتب��وو, ئه س��فه ندیار ئه حمه د  

ش��كری  توێژینه وه ی له سه ر ئه و  ئاوارانه ی 

دی��ار به كر و ماردین كردب��وو, كه   كیمیاوی 

لێیانی دابوو, مایكل كۆمفر تره مبیل پس��پۆر 

ل��ه  ب��واری پزیش��كی رێوش��وێنی دی��ارده  

س��زاییه كان له  موس��ڵ  و موسه نا گۆڕی  به  

كۆمه ڵ��ی ئه نفالكراوان��ی هه ڵداوه ت��ه وه , به  

هاوكاری پسپۆڕانی ئه مه ریكی و كۆستاریكی 

و ئوس��رالی و كه نه دی, دۆگالس س��كوتی- 

ئه مه ریكی پس��پۆر له  بواری چه ك و زانستی 

ل��ه   به ش��دارییان   راس��ته وخۆ  س��زایی", 

دادگاییه ك��ه  ك��رد و وته یان پێشكه ش��كرد له  

ب��ه رده م دادوه ره كان, ل��ه  رێكه وت��ی 24-٦-

200٧  بڕیاری دادگا ده رچ��وو, له  رێكه وتی 

4-9-200٧ بڕی��اری كۆت��ا درا, تاوانكاران به  

ئه نجامدان��ی تاوان��ی جینۆس��اید و تاوانی 

جه نگ و تاوانی دژ به  مرۆڤایه تی سزا دران.

ل��ه  پرۆس��ه ی دادگاییه كه  ح��ه وت تۆمه تبار 

دادگاییك��ران, وه  ژماره ی��ه ك تۆمه تباری��ش 

له  هه ن��گاوی یه كه م��دا دیاریكراب��وون بۆ 

دادگاییك��ردن ل��ێ ئاماده  نه ب��وون وه ك له  

تاوانه كان��دا  ب��ااڵی  دادگای  نام��ه ی  دوو 

ناوی��ان هات��ووه  " به  پێی ن��وورساوی ف2  

دادگای  ی    2005-12-18 رێكه وت��ی   1445

بااڵی تاوان��ه كان, بڕیاری گرتن بۆ 24 كه س 

ده رچوو, كه  بریتی بوون  له " نزار خه زره جی, 

یونس ئه لدرب, ئه ی��اد خه لیل زه كی, ره مزی 

مه حم��ود, س��ه عید مه حمود باریكه , قاس��م 

دڕه یی, معته س��ه م به رزنجی, یاسین ره ئوف, 

ته حسین ش��اوه یس, قاسم ئاغای كۆیه , بایز 

عه بدالڕه حامن, عه لی ئه حمه د ره شید, نیعمه  

ف��ارس, حه مید ش��ه عبان, نه ج��م عه بدواڵ 

دوری, عیس��مه ت س��ابیر, عه دنان جه باری, 

جیهان موس��ا, ره فعه ت گلی, عوسامن شێخ 

س��ه عید, ش��ێرزاد س��اڵه ح, تۆفی��ق جه بار 

قاره مان, حوس��ێن ش��ێخ س��ه عید, حه سیب 

حه مه  ئینجه ".  

هه روه ها "له  رێكه وتی 21-12-2005, به  پێی 

ن��ورساوی دادگای بااڵی تاوان��ه كان  ژماره  

ف2  14٧4, داوای ناوی سیانی و ناونیشانی 

18 تاوانب��ار ده كات  كه  بریتین له " س��ه عید 

مه حم��ود باریك��ه , عه دنان جه باری, ش��ێخ 

ره ئوف, شێخ جه عفه ر, شێخ ره مه زان, قاسم 

دڕه یی, جیهان موس��ا, معته س��ه م به رزنجی, 

ره فعه ت گلی, یاس��ین ره ئوف, غه سان شێخ 

سه عید, ته حسین ش��اوه یس, شێرزاد ساڵه ح, 

قاس��م ئاغای كۆیه , تۆفیق جه بار قاره مان, 

بایز عه بدالڕه حامن, حوس��ێن شێخ سه عید, 

عه لی ئه حمه د ره شید, حوسێن حه مه  ئینجه ".

ح��ه وت كه س��ه كه ی دادگایی كران, پێش��ر 

زیندانیب��وون,  بریت��ی ب��وون له : س��ه دام 

حس��ێن ئه مله جید ئه لحه س��ه ن عه بدالغه فور 

س��ه رۆك   ئه لتكریتی  ئه لنارسی  عه بدالقادر 

كۆماری عێراق  كه  رۆژی ش��ه ممه  رێكه وتی  

30-12-200٦  له س��ه ر تاوان��ی دوجه ی��ل له  

س��ێداره  درا بۆیه  تۆمه تی ئه نفالی له س��ه ر 

هه ڵگیرا, عه لی حه سه ن ئه مله جید ئه لحه سه ن 

ئه لن��ارسی  عه بدالق��ادر  عه بدالغه ف��ور 

ئه لتكریتی به رپرس��ی بیرۆی باكوری پارتی 

به ع��س, لی��وا روك��ن س��ابیر عه بدالعه زیز 

به ڕێوه ب��ه ری  دوری  عه ل��ی  حوس��ێن 

هه واڵگری گش��تی س��ه ربازی, فه ریق روكن 

حوسێن ره ش��ید محه مه د عه ره ب ئه لتكریتی 

یاریده ده ری ئه ركانی سوپا بۆ كاروباره كانی 

ئۆپه راس��یۆنه كان, لیوا روكن سوڵتان هاشم 

ئه حمه د محه مه د حه مه د  ئه لحه مه د ئه لتانی 

فه رمان��ده ی فه یله قی یه ك��ه م, تاهیر تۆفیق 

ئه لحاج یوس��ف ئه لعانی س��كرتێری لیژنه ی 

كاروب��اری بك��وور و  پارێزگاری موس��ڵ , 

عه قی��دی روك��ن فه رحان موتڵه گ س��اڵه ح 

خه ڵه ف ئه لجب��وری به ڕێوه به ری رێكخراوی 

هه واڵگری رۆژهه اڵت.

خ��واره وه ,  ش��ێوه یه ی  ب��ه م  تۆمه تب��اران  

پاش س��اغبونه وه ی تاوان له س��ه ریان س��زا 

دران: عه ل��ی حه س��ه ن ئه مله جید 5 س��زای 

له  س��ێداره دان, یه ك  زیندان��ی به ند بوون 

تا پاش��اموه ی ژیانی, یه ك س��زای 15س��اڵ 

زیندان��ی,2 س��زای زیندان��ی 10 س��اڵی و 

2سزای زیندانی ٧ ساڵی.

س��زای   4 هاش��م  س��وڵتان  روك��ن  لی��وا   

له سێداره دان, 2 س��زای زیندانی به ند بوون 

تا پاش��اموه ی ژیانی, 1 س��زای زیندانی 15 

س��اڵی, یه ك س��زای زیندانی 10 س��اڵی و 

2سزای زیندانی ٧ساڵی. 

فه ری��ق روك��ن حوس��ێن ره ش��ید 4 س��زای 

له سێداره دان و سزایه كی ٧ ساڵی زیندانی.

 س��ابیر عه بدالعه زی��ز حوس��ێن 3 س��زای 

زیندان��ی به ند بوون تا پاش��اموه ی ژیانی و 

سزایه كی زیندانی 10 ساڵی.

 عه قی��دی روكن فه رحان موتڵه گ 2 س��زای 

زیندان��ی به ند بوون تا پاش��اموه ی ژیانی و 

سزایه كی زیندانی 10 ساڵی.

 تۆمه تب��ار تاهی��ر تۆفی��ق ئه لحاج یوس��ف 

ئه لعان��ی بڕی��اری  بێتاوان��ی ل��ه  تۆمه تی 

به شداری له  تاوانی ئه نفالی بۆ ده رچوو.

ناوبراوان  به  ئه نجامدانی تاوانی جینۆساید 

و تاوان��ی جه نگ و تاوانی دژ به  مرۆڤایه تی 

له  پرۆسه ی تاوانی ئه نفال  تاوانبار كران.

تاوانب��اران عه قیدی روكن فه رحان موتڵه گ 

له  رێكه وتی 30-3-2013  له

 ... پاشامرە بۆ ل 11
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بۆچی سه رجه م موسته شاره كان به شدارن له  تاوانی جینۆسایدی ئه نفال؟

عه لی مه حمود محه مه د

»به داخه وه  جگه  له  ده سه اڵتدارانی 
كوردستان له  عێراقیش  بڕیاره كه  

جێبه جێنه كراوه , هاتووانی ناو لیسته كه  
له  به غدا پۆستی سه ربازی  و ته رشیعیان 

وه رگرتووه  و چونه ته  په رله مانه وه  و 
فه رمانده یی گرنگیان له  سوپا وه رگرتووه« 



دیدار: سمکۆ سابیر
فەیمە سێ سەری دەڵێت:تازە شوم بەحوسێن 
كردب��وو )ب��اوك كوردس��تان( ئ��ەم جالنەی 
لەناوچ��ەی زەنگاباد بۆ كڕێم لەبان س��ندوق 
.ئەو كاتە فیراری عەس��كەری بوو كەهاتەوە 
بۆ ماڵەوە بۆ گوندی س��پی سەر ئەم جالنەی 
لەگەڵ خۆی��دا بەدیاری بۆ هێنابووم . یەكێك 
لەجۆرەكان��ی ئەم جالن��ە پێیدەڵێین : كرێم ، 
كەوای تەنووریی ،ئاوریشم ،پەڕۆیەكەی بان 
چاویش��م ماوە،كەلەكاتی بۆكێن��ی ئەیاندایە 
س��ەر دەم و چ��اوت، ب��ەاڵم رەنگەكەی كاڵ 
بۆت��ەوە . كەواك��ەی تری��ش لەماڵ��ی باوكم 
بۆی��ان كڕیبووم ،كاتێك گەنج بووم و هێش��تا 
هاوسەرگیرم نەكردبوو . هەرلەكفری بۆمیان 
دووری پێیدەڵێ��ن :تول��ە م��ار، چونك��ە ئەم 
جۆرانە لەو س��ەردەمەدا مۆدێل بوون . چەند 
س��اڵێك بەر لەئەنف��ال بوو ، وابزانم س��اڵی 
1985 ب��وو .هەرچەندە هاوس��ەرەكەم فیرار 
بوو ب��ەاڵم دڵامن بەژیان خ��ۆش بوو . تەنها 
بۆماوەی چوار س��اڵ لەگ��ەڵ پیاوەكەم بووم 

ئیر ئەنفال كرا .
: م��ن لەس��اڵی  فەیم��ە رۆس��تەم دەڵێ��ت 
19٦3لەگوندی فەقێ  مس��تەفا لەدایكبووم و 
لەتی��رەی )زەند(ین . گوندەكەم��ان نزیكەی 
نەوەد ماڵ دەبوو.كەوتب��ووە نێوان دوو چەم 
، چەمی ئاوەس��پی و چەمی مامران . فەقێ  
مس��تەفا یەكێكە لەگوندە جوان و بەسودەكان 
نزیك��ەو  ئاوەس��پی  لەچەم��ی  بەتایبەت��ی 
خەڵكەكەشی بەكشتوكاڵ خەریكبوو .گوندێكی 
بەپی��ت و بەداه��ات بوو . س��ەبارەت بەوەی 
پێكهێناوە،فەیمە  ژیان��ی هاس��ەرگیری  چۆن 
دەڵێ��ت : پیاوەكەم لەعەس��كەری رایكردبوو، 
ماڵی برایەكی لەس��پی س��ەر ب��وو، ئێمەش 
ئ��ەوكات لەگون��دی فەقێ  مس��تەفا بووین، 
ئی��ر بەه��ۆی هاوسەرگیرییەوەس��اڵی 1984 
قس��مەتم رۆیش��ت بۆ س��پی س��ەر . حسێنی 
هاوس��ەرم دوای ئ��ەوەی لەس��ەربازی رژێم 
فیراری كرد،ئیر گەڕایەوە ناوچەی زەنگابادو 
بەنهێنی پێش��مەرگەی دەبرد بۆ ئەو ناوچاناو 
چاوس��اغی و هاوكاری دەكردن،هەتا ئەنفال 
بەمش��ێوەیە مایەوە .ئەو یەكێت��ی بوو لەالی 
م��ام ج��ەالل ب��ووە و پێش��مەرگەی ئەویش 
ب��ووە. خێزانەكەی ئێمە لەش��ەش خوش��ك و 
دووب��را پێكهاتب��وو، باوكم لەنوگرە س��ەملان 
گەڕای��ەوە ، عەج��اج  لەكات��ی ئازادكردنەكە 
بانگی كردبوو، بەاڵم باوك��م نەیوێرا وتبووی 
دمانخەن��ە بەحرەك��ەوە ب��ۆ ئەوەی ماس��ی 
مبانخوات،بۆیە خۆی شاردبووەوە عەجاجیش 
لەداخ��ا خس��تبوویە دووا قافڵ��ەو دوواكەس 

ب��وو كەلە نوگرە س��ەملان گەڕای��ەوە .حەوت 
س��اڵ بەر لەئێس��تا كۆچ��ی دوایی ك��ردووە. 
مردووەكان��ی  زۆرب��ەی  دەیگ��ووت  باوك��م 
نوگرە ەس��ەملان بەدەس��تی من و هاوڕێكانم 
دەنێرژران . بەهۆی عەرەبانەیەكی دەس��تی 
دەڕۆیش��تین لە نزیك قەاڵك��ە كەمێك ملامن 
بەس��ەر دادەكردن و تەنها دەمانش��اردنەوە . 
كەسوكاریش��م زۆر ئەنفالك��راون دوو مامەم 
بەن��اوی مەجی��د و فەتاح بەش��ەش حەوت 
س��ەر خێزانەوە ئەنفالكراون، مامەم مەجید 
پێنج كوڕو دوو كچ و خێزانەكەش��ی دوو گیان 
بوو،مامەكەی تریشم فەتاح پێنج كوڕو دایك 
و باوكیشی لەنوگرە سەملان گەڕانەوەو كۆچی 
دوواییان كردووە، كەس نییە ئەنفاالنەش��یان 
ب��ۆ وەربگرێ��ت.  س��ەبارەت ب��ەوەی چۆن 
تائێس��تاو دوای تێپەڕبوون��ی زیاتر لە س��ی 
س��اڵ ئەم جالنەی پاراس��تووە و نەیهێشتووە 
لەن��او بچێت،گووت��ی : من لەخۆشەویس��تی 
باوكی كوردس��تان ئەم جالنەم پاراس��تووە و 
دەش��یپارێزم . لەگەڵ كوردستانی كچم تەنها 
ئەم یادگارییەمان م��اوە . زۆر زۆر بەنرخەو 
ئەگەر س��اڵی جارێكیش لەب��ەری بكەم هەر 
پێیدڵخۆش��م و ش��انازی ب��ەم یادگاریی��ەوە 
دەك��ەم . ئ��ەو زۆر ح��ەزی لەڕەنگی س��وور 
ب��وو، زۆرب��ەی دیارییەكانی رەنگی س��وور 
بوون . ئێس��تا ئەم جالنە دەپارێزم وادەزانم 
ئەو چ��اوی لێمەوەیە و هەس��تی پێدەكات و 
پێیدەزانێت . زۆر دڵخۆش��م بەپاراستنی ئەم 
بوخچەیە،ی��ادگاری پیاوێكی خۆشەویس��ت و 
هاوس��ەرم بوو. زۆر كەم بەیەك��ەوە ژیاوین 
. بۆیە ل��ەدوای ئەنفال چەندی��ن جار هاتنە 
داوام ب��ۆ هاوس��ەرگیری ، رێزم ب��ۆ هەموو 
پیاوێك هەیە، بەاڵم دوای باوك كوردس��تان ، 
چاوم هیچ پیاوێكی تری نەبیی . وامزانی ئیر 
دونیا تەنها حوسێنی تێدابوو . زیاد لە دە جار 
هاتوون بۆ داواكردنی م��ن ، هەموو جارێك 
كە ڕەمتدەكردەوە ش��وو بكەم ،لەگەڵ ئەوەش 
زۆر دەگری��ام ،پیاوەك��ەم بی��ر دەكەوت��ەوە 
.خۆشەویستی ئەو بۆمن دەهاتەوە بەر چاوم 
. ئی��ر چ��اوم بەرای��ی ن��ەدەدا بەخەیاڵیش 
بیرلەش��وكردن بكەمەوە . فەیمە باس لەوەش 
حوس��ێنی  لەخەوم��ا  بەكەم��ی  زۆر  دەكات 
ئەنفالك��راو هاتۆت��ە خەون��ی .دەڵێ��ت زۆر 
بەكەمی هاتۆتە خەونم . س��ەرم لەوە س��ووڕ 
ماوە بۆچی ك��ەم هاتۆتە خەونم .چونكە زۆر 
لەالی یەك��ری خۆشەویس��ت بووین، رێزی 
یەكری��امن زۆر دەگرت، كەچی بەقەدەر ئەو 
خۆشەویستییە نەهاتۆتە خەونم . سەبارەت بە 
س��ەردەمی ئەنفال و چۆنیەتی خۆ ئامادەكرد 

لەكاتی ش��ااڵوەكە، دایكی كوردس��تان ئاماژە 
ب��ەوە دەكات كە لەالیەن كادیرێكی سیاس��ی 
یەكێتی بەناوی مەال س��ەعید كەبەر لە چەند 
ساڵێك سەرپەرشتیاری ئیدارەی گەرمیان بووە 
و خەڵكی قەزای كفری یە،ئاگاداركراینەوە كە 
دەبێت لەئاوایی دەربچین ، چونكە مەترس��ی 
ئەوە هەی��ە فڕۆكەكانی عێ��راق بۆمبابارانی 
گوندە بكەن و ژیامنان بكەوێتە مەترس��ییەوە 
.بۆی��ە لەئاوای��ی دەرچووین و ب��ەرەو قادر 
كەرەم رۆیش��تین ،خوش��كێكم لەگەڵ دابوو، 
خۆش��م دووگیان بووم . دونیا ش��ڵەژیا بووە 
گ��ۆم زرێب��ارو ب��ووە رۆژی ح��ەرش ،منیش 
لەچاوەڕوانی مناڵبوون بووم ،لەسات و كاتی 
خۆمدا بووم ، ئیر كە دەرچووین كوردس��تان 
مناڵ بوو لەباوەش��مدا بوو.ئەمناوە هەمووی 
س��وپاو جاش ب��وو، هەموو خەڵك��ی ئاوایی 
لەڕێگە مەكینەی  بەیەكەوە دەرچووین،ئێم��ە 
خۆمامن��ان پێبوو،ل��ەو ه��ەردە پەكی كەوت 
و جێامنهێش��ت .كەنزی��ك بووین��ەوە لەقادر 
كەرەم ، ژمارەیەك جاش��ی تەحسین شاوەیش 
هاتنە پیریامنەوە،وتیان بێنە الی ئێمە خۆتان 
تەس��لیم بكەنەوە، هەر لەوێ  س��امیل عەزیز 
ئاغای زەنگنەش وتی ناوەرن خۆتان الی ئێمە 

تەس��لیم بكەنەوە ،ئەو زەنگنە بوو،پیاوەكەشم 
زەنگنە بوو، ل��ەالی بیر ئاوەكەی قادر كەرەم 
بووە ش��ەڕو دەمەقاڵە لەس��ەر ئێمە هەردوو 
موستەش��ار دەیانگ��ووت دەبێ��ت الی ئێم��ە 
خۆتان تەس��لیم بكەن . ئێمەش خوا خوامانە 
پیاوەكامنان بەسەالمەتی دەربچن و هیچیان 
پێنەی��ەت .ئی��ر چووین ب��ۆ ماڵ��ی پیاوێك 
بەناوی قادر ئەحمەد لەق��ادر كەرەم .دواتر 
پیاوەكانیان لێجیاكردینەوە زانیامن كەلەالیەن 
بارقەوە براون .دواتر پیاوەكەی من و پیاوێ: 
بەناوی نامیق رۆیش��نت بۆ ئەوەی مەكینەكە 
بهێنن��ەوە و بۆ ئەوەی هەمووم��ان بەیەكەوە 
بین .كە گەڕانەوە پیاوەكان برابوون ،كەسیان 
ل��ەوێ  نەمابوون ،ئیر نامیق توڕەبوو وتی بۆ 
بەجێیانهێش��تووین و ئێمە بەتەنیا ماینەتەوە 
،ئێس��تا ئێمە روو لەكوێ  بكەین .ئیر حوسێن 
و نامیق لەگەڵ كۆمەڵ��ە خەڵكێكی تردا بران 
. ئیر ئێم��ە بەتەنیا ماین��ەوە ،كەس نەیزانی 
ئ��ەو پیاوان��ە چییان لێه��ات ،ئ��او بردونی ، 
زەوی قووتی��دان ، بەناچ��اری چووی��ن ب��ۆ 
ن��او كەالوەیەكی ش��ڕ،لەخوار ق��ادر كەرەم 
كەب��ەرەو داویە دەڕۆیت، ب��اران بوو،الیەكی 
رووخاب��وو، قامیش��ەكانی س��ەر خانووەك��ە 

هاتب��ووە خ��وارەوە . لەنی��وەی ش��ەودا ژان 
گرمتی ، جاش و س��وپاش لەمناوە دەهات و 
دەچوون،میمكێكم  كەئەویش هەموو تەمەنی 
بۆ دوو كوڕەكەی تەرخانكردو دواتر ئەوانیش 
ئەنفالكران،لەگەڵامنداب��وو داوام ك��رد بێت 
بۆالم ، شوبرایەكیش��م لەگەڵ ئێمە مابوویەوە 
، ن��اوی ماو ئەواڵ ب��وو، پێموت ب��ڕۆ میمك 
نەش��میل م بۆ بهێنە، كە میمك نەشمیل هات 
ب��ۆالم گیانی دەلەرزی ، دوو ك��وڕی برابوو، 
هەم��وو گەنج��ی خۆی نایە س��ەر ئ��ەم دوو 
ك��وڕەی ، خەتاب و بەبان ، س��امیلی عەزیز 
ئاغ��ا بردیان��ی ،میمكم وەزع��ی زۆر خراپ 
ب��وو، ئیر ل��ەو كەالوەی��ە منداڵ��م بوو،كوڕ 
بوو. بارانیش بەردەوام بوو، میمك نەش��میل 
وت��ی ئەم مناڵە ت��ەواو نییە،منداڵەكەش هەر 
دەیقیژاندو میمكیش��م لەب��ەر دوو كوڕەكەی 
ئاگای لەهیچ نەمابوو،وتی من دەڕۆم بۆ الی 
س��امیلی عەزیز ئاغای زەنگنە بەڵكو ش��تێكم 
بۆبكات خەتاب و بەبانم بۆ ئازاد بكات ، ئیر 
منی بەجێهێش��ت .ماو ئ��ەواڵش هاتە ژورەو 
منداڵەك��ەی ب��ردو وتی منداڵەك��ە مردووە ، 
ئی��ر لێمیان دوورخس��تەوە . ئی��ر دڵنیا نیم 
منداڵەكەم س��ەگ خواردی ، سوپاكەی بارق 
بردی ، خ��ۆی مردبوو، بەدڵنیایی��ەوە نازانم 
ئەم منداڵەم چی بەس��ەر ه��ات . هەرچەندە 
مام ئەواڵ دەیوت منداڵەكە مردووە بەاڵم من 
قەناع��ەت ناك��ەم مردبێت .چونك��ە من زۆر 
دەگریام بۆ منداڵەكە ئەویش دەیوت مردووە 
. میمكم نەشمیل هەتا مردیش هەر پێیدەوتم 
منداڵەكەت مرد بەاڵم من گومانم لێیاندەكرد.

كوردستانی كچم هەتا شوشی كرد دەیوت دایە 
براك��ەم دێتەوە و لەژیاندایە .من زۆر گومان 
دەكەم س��وپاكەی بارق ئ��ەم منداڵەی منی 
بردبێ��ت . لەكۆتاییدا فەیمە داوا لەحكومەتی 
هەرێمی كوردستان دەكات ،منداڵەكانیان بۆ 
دامبەزرێنن،چونكە ئەوان بەدەردەس��ەری و 
بەگوڵە چنەو چنینی دەس��كە نۆك و كرێكاری 
قورس ئەم مندااڵنەیان گەورە و بەخاوەن كرد 
،كەچی دوای تەواو كردنی خوێندن لەماڵەوە 
دانیش��توون و دانامەزرێ��ن . بۆكوردس��تانی 
كچم گوڵە چنەم بۆ دەك��رد بۆ ئەوەی قەڵەم 
پەیامنگ��ەی  .ئێس��تا  بۆبك��ڕم  دەفت��ەری  و 
ژمێریاری لە 2013 تەواو كردووە، ئەڵێن بەبێ  
واس��یتە كردن دانامەزرێ��ت، ئێمەش مەگەر 
واسیتەمان خوا بێت . دایكی كوردستان باسی 
ئەوەش��ی كرد كە كاتێ  منداڵ ب��ووە لەكاتی 
نانخواردندا دەیگووت دایە ئەی بەشی باوكم 
بۆ هەڵناگرێت ، دواتر گەورەبوو تێگەیشت كە 

ئیر باوكی ئەنفالكراوەو ئیر ناگەڕێتەوە .
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چیڕۆكی هەڵگرتنی بوخچەكانی دوای ئەنفال 
فەیمە رۆستەم مەحمود گوندی سپی سەر :

دڵخۆشم بەپاراستنی ئەم بوخچەیە،یادگاری پیاوێكی خۆشەویستە کە هاوسەرم بوو..!

فەیمە رۆستەم مەحمود

پاشماوە .... بۆچی سه رجه م موسته شاره كان  به شدارن له  تاوانی جینۆسایدی ئه نفال
 گرتوخان��ه ی موس��ڵ  و  س��وڵتان  هاش��م 

یش  له  نه خۆش��خانه یه كی شاری نارسیه   له  

رێكه وتی 19-٧-2020  م��ردن و بڕیاره كانی  

دادگای بااڵی تاوانه كانیان له س��ه ر جێبه جێ 

نه كرا.

هه روه ه��ا له  رێكه وت��ی 20-5-200٧ دادگای 

بااڵی تاوانه كان به  فه رمی لیس��تێكی به  423 

ن��اوی راگه یان��د وه ك تۆمه تباران��ی تاوانی 

جینۆس��ایدی ئه نفال, كه  تاكو ئێستا بڕیاری 

گرت��ن ودادگاییكردن��ی ئ��ه و تۆمه تباران��ه  

جێبه ج��ێ نه ك��راوه  چ ل��ه  عێ��راق یاخ��ود  

كوردس��تان, ك��ه  258 كه س��یان هاوواڵت��ی 

هه رێمی كوردس��تانن, چ به  لیست, وه  چ  به  

كه س��ی  بڕیاری گرتنیان بۆ ده رچووه , تاكو 

هه نووكه  هیچ یه كێ��ك له و تۆمه تبارانه  بانگ 

نه كراون ب��ۆ لێكۆڵینه وه , دووجار رێكخراوی 

كوردستان بێ جینۆساید له  رێگای داواكاری 

ل��ه  ش��اری هه ولێ��ر س��كااڵی  گش��تییه وه  

له سه ریان تۆماركردووه , وه لێ له  ژێر فشاری 

ده س��ه اڵتداره وه   ده سرۆیشتووی  كه س��انی 

داوكاری گشتی بێ ئیراده  كراوه و له  سكااڵكه  

نه  پررساوه ته وه .

به هانه  بۆ لێپرسینه وه   له  تۆمه تباران, لێبوردنه  

گشتیه كه ی به ره ی كوردس��تانی ساڵی 1991 

ه , ب��ه اڵم لێبوردنه كه ی به ره ی  كوردس��تانی  

س��اڵی 1991 به  پێی  بڕگه ی شه ش��ی یاسای 

دادگای ب��ااڵی تاوانه كان��ی عێراق��ی هیچ  

ش��ه رعیه تێكی نیی��ه , ه��ه ر لێبوردنێك  پێش 

جێبه جێردن��ی ئ��ه م یاس��ایه  ده رچوبێت  بۆ 

تۆمه تبارانی دوو توێی تاوانه كانی بڕگه كانی 

11 و 12 و 13 و 14 دادگای بااڵی تاوانه كان, 

ك��ه  بریتی��ن ل��ه  تاوانه كانی جینۆس��اید و 

تاوان��ی دژ به  مرۆڤایه ت��ی و تاوانی جه نگ 

و تاوانی پێشێلكردنی یاس��ا عێراقیه كان, به  

پێ��ی بریاره كانی دادگای ب��ااڵی تاوانه كانی 

عێراقی له س��ه ر تاوانباران عه لی حه س��ه ن 

مه جید و  سوڵتان هاشم و ....  تاوانی ئه نفال 

تاوانی جینۆس��اید و تاوان��ی دژ به  جه نگ و 

تاوانی دژ به  مرۆڤایه تیی��ه , ئه م تاوانانه ش 

ب��ه  تێپه ڕ  بوونی كات كۆن  نابن و به س��ه ر 

ناچن و بنه مای نێوده وڵه تییان هه یه , زمكان" 

زه م��ان و مه كان" تۆمه ت له س��ه ر تۆمه تبار  

هه ڵناگرن, وه  تاوانی نێونه ته وه یشن, له سه ر 

ئ��ه و بنه مای��ه  دادگای تاوان��ی نێوده وڵه تی 

ل��ه   تاوانان��ه   ج��ۆره   ئ��ه م  دام��ه زراوه و 

تایبه مته ندیه ت��ی, تۆمه تبار بۆ كوێ  هه ڵبێت  

ده رب��ازی نابێت له  س��زا,  ته نانه ت ناكرێت 

په نابه ریش��ی پێبدرێت , تۆمه تباری  ئه نفال 

ماف��ی په ناب��ه ری سیاس��یان پی��چ نادرێت, 

قه ده غه كردن��ی  رێكه وتننام��ه ی  پێ��ی  ب��ه  

جینۆسایدی س��اڵی 1948, چونكه  به شدارن 

له  تاوانی جینۆس��اید, وه  س��زا ده سه پێرنێت  

به سه ر هه موو  كه سێكی به شدار له  پرۆسه ی 

پاكتاوی ب��ه  كۆمه ڵ, نابێ��ت رزگاریان بێت 

لێ��ی, ب��ه و پێی��ه ی  ئه مانی��ش كه س��انێكن 

به شداربوونه  له  ئه نجامدانی تاوانه كه , بۆیه  

وه ك به ش��داركه رێك له  پرۆس��ه ی كۆكوژی 

ده بێت دادگایی بكرێن و تاوانباران له  س��زا 

ده ربازیان نه بێت. 

بۆی��ه  ئه مانه لێب��وردن نایانگرێت��ه وه , ب��ه م 

هۆیه ش��ه وه  ئه و بڕیاره ی به ره ی كوردستانی 

هی��چ بنه مایه ك��ی یاس��ایی و هێزێكی نییه , 

به داخه وه  جگه  له  ده سه اڵتدارانی كوردستان 

ل��ه  عێراقی��ش  بڕیاره ك��ه  جێبه جێنه كراوه , 

هاتووان��ی ناو لیس��ته كه  له  به غدا پۆس��تی 

سه ربازی  و ته رشیعیان وه رگرتووه  و چونه ته  

په رله مانه وه  و فه رمانده یی گرنگیان له  سوپا 

وه رگرتووه , یاسای بنه بڕكردنی پارتی به عس 

ئه مان��ی لێ ده رك��راوه و بڕیاره كانی نه یانی 

گرتۆته وه .
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مراحل أسفرت عن القتل العمد لخمسني 
ألف��ا عىل األق��ل ، ورمبا مائ��ة ألف من 
الک��ورد , اس��تخدمت الق��وات العراقية 
يف حملة األنفال أس��لحة كياموية مرات 
عديدة ضد األكراد , وقد اس��تمرت حملة 
األنف��ال م��ن أواخر فرباير/ش��باط إىل 
أوائل سبتمرب/أيلول 1988, ووقع االختيار 
ع��ىل الضحايا الذي��ن كان منهم نس��اء 
وأطفال وش��يوخ ألنهم كانوا ک��ورد بقوا 
يف مسقط رأسهم يف أراض خارج نطاق 
املناطق الت��ي تحكمها بغداد , وأس��فرت 
تحريات وتحقيقات منظمة هيومن رايتس 
ووت��ش لحقوق اإلنس��ان يف عامي 1992 
و1993 عن تصنيف األنفال كجرمية إبادة 
جامعي��ة ضد جانب من الس��كان الکورد 

العراقيني يف شاميل البالد.  
مراحل جرمية االنفال

املرحل��ة األوىل : ابت��دأت بالهجوم عىل 
منطقة )رسكلو( و )بركلو( وقد اس��تغرقت 

هذه املرحلة 3 اسابيع.
املرحل��ة الثاني��ة : ابتدأت ه��ذه املرحلة 
عندم��ا ق��ام النظام العراق��ي )يف عهد 
صدام حسني( بش��ن هجوم عىل منطقة 
قره داغ واس��تمرت ه��ذه العملية من 22 

اذار إىل 30 اذار من سنة 1988.
املرحل��ة الثالث��ة : ابت��دأت بالهجوم عىل 

منطقة كرميان يف محافظة كركوك.
املرحل��ة الرابع��ة : ابت��دأت عندم��ا قام 
النظام العراقي الس��ابق بشن هجوم عىل 

منطقة حوض الزاب الصغري.
املرحل��ة الخامس��ة : حيث ق��ام النظام 
العراقي بشن هجوم عىل املناطق الجبلية 
ل محافظ��ة اربيل وج��رى تدمري القرى 

الكردية هناك.
املرحل��ة السادس��ة : وهي اخ��ر املراحل 

عمليات االنف��ال ابتدأت هذه العملية يف 
25 من شهر آب \ أغسطس سنة 1988 وقد 
ش��ملت منطقة بهدنان وقد استمرت هذه 
العملي��ة حتى ٦ من ايلول \ س��بتمرب من 

نفس العام.
املجرمون الذين نفذوا جرمية االنفال

) الرئيس الس��ابق صدام حسني ( ) عيل 
حس��ن املجيد، أمني رس مكتب الش��امل 
لح��زب البع��ث الع��ريب االش��رايك  ( ) 
س��لطان هاش��م أحمد، القائد العسكري 
للحمل��ة ( )  صابر عب��د العزيز الدوري؛ 
رئيس االس��تخبارات العسكرية ( ) حسني 
رش��يد التكريت��ي، نائب قائ��د العمليات 
بالقوات املسلحة العراقية ( ) طاهر توفيق 
العاين، محافظ املوصل ( ) فرحان مطلق 
الجبوري، مسؤول االستخبارات العسكرية 

يف شاميل العراق (
نتائج عملية االنفال

1. تدمري أكرث من ) 4500 ( قرية ومنطقة  
۲. تدم��ري املؤسس��ات الديني��ة واملدنية 

والخدمية .
  3. بل��غ عدد ضحاي��ا األنفال قرابة ال ) 

۱۸۲۰۰۰ ( ضحية قتال أو إخفاءا .
4. ترشيد أكرث من ) 50000۰ ( إنسان .

5 . خلف��ت ع��رشات االالف من الجرحى 
واملرىض واملعاقني .

القوان��ني الت��ي خرقه��ا مرتكبي جرمية 
االنفال

أ- إتفاقية جنيف بش��أن حامية األشخاص 
املدنيني يف وقت الحرب املؤرخة يف ۱۲ / 

أب / ۱۹4۹ والتي نصت :
امل��ادة ) ۳ ( : يف حالة قيام نزاع مس��لح 
لي��س ل��ه طاب��ع دويل يف أرايض أح��د 
األطراف الس��امية املتعاق��دة ، يلتزم كل 
طرف يف الن��زاع بأن يطب��ق كحد أدىن 

األحكام التالية :
يش��ركون  ال  الذي��ن  األش��خاص   )1(
مب��ارشة يف األع��امل العدائي��ة ، مب��ن 
فيهم أفراد القوات املس��لحة الذين ألقوا 
عنهم أسلحتهم ، واألش��خاص العاجزون 
ع��ن القتال بس��بب امل��رض أو الجرح أو 
االحتجاز أو ألي سبب آخر ، يعاملون يف 
جميع األحوال معاملة إنس��انية ، دون أي 
متييز ض��ار يقوم عىل العنرص أو اللون ، 
أو الدي��ن أو املعتقد  أو الجنس ، أو املولد 
أو الرثوة أو أي معيار مامثل آخر , ولهذا 

الغرض ، تحظر األفعال التالية فيام يتعلق 
باألش��خاص املذكوري��ن أع��اله ، وتبقى 
محظ��ورة يف جميع األوق��ات واألماكن : 
) االعتداء عىل الحياة والسالمة البدنية ، 
وبخاصة القتل بجميع أش��كاله ، والتشويه 
، واملعامل��ة القاس��ية ، والتعذيب ( ) أخذ 
الرهائ��ن ( ) االعت��داء ع��ىل الكرام��ة 
الش��خصية ( ) إص��دار األح��كام وتنفيذ 
العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام 
محكمة مش��كلة تش��كيال قانوني��ة ( ) ۲ ( 

يجمع الجرحى واملرىض ويعتني بهم .
 ب - اإلع��الن العامل��ي لحقوق اإلنس��ان 

والتي جاء يف بنوده ماييل : 
امل��ادة ) 3 ( : لكل فرد الح��ق يف الحياة 

والحرية وسالمة شخصه .
املادة ) 5 ( : اليعرض أي إنس��ان للتعذيب 
وال للعقوب��ات أو املعام��الت القاس��ية أو 
الوحشية أو الحاطة بالكرامة . املادة ) 9 ( 
: ال يجوز القبض عىل أي إنسان أو حجزه 

أو نفيه تعسفا .
اإلج��راءات الت��ي قام��ت به��ا املحاكم 

العراقية
يف حزي��ران / يونيو لع��ام 200٦، أعلنت 
املحكم��ة العراقي��ة الخاص��ة أن صدام 
حسني وس��تة متهمني آخرين سيحاكمون 
يف 21 آب/أغسطس لعام 200٦ فيام يتعلق 
بحملة األنفال, ويف كانون األول/ديسمرب 
لع��ام 200٦، متت محاكم��ة صدام بتهمة 
اإلب��ادة الجامعية خالل عملي��ة األنفال, 
وكان��ت املحاكمة لحملة األنف��ال ال تزال 
جارية يف 30 كانون األول/ديس��مرب لعام 
200٦ عندما أُعدم صدام حس��ني لدوره 

يف مذبحة الدجيل.
يف 23 حزيران/يوني��و من ع��ام 200٧، 
أُدين عيل حسن املجيد واثنني آخرين من 
املتّهمني هام سلطان هاشم أحمد وحسني 
رش��يد محمد بتهم��ة اإلب��ادة الجامعية 
وبتهم أخرى وحكم عليهام باإلعدام شنًقا 
, وُحكم عىل اثن��ني آخرين من املتهمني 
وه��ام فرح��ان الجب��وري وصاب��ر عبد 
العزيز ال��دوري بالس��جن املؤبد، ومتت 
تربئة طاهر توفيق العاين بناًءا عىل طلب 
النيابة. اتُّهم املجيد بجرائم حرٍب وجرائم 
ضد اإلنسانية وجرائم إبادٍة جامعية، وقد 
أُدي��ن يف حزيران/يوني��و من عام 200٧ 

وُحكم عليه باإلعدام.
اإلج��راءات الواجب ع��ىل منظمة األمم 

املتحدة القيام بها
1- اعتبار جرمية اإلبادة الجامعية 

)االنف��ال( م��ن الجرائم األش��د خطورة 
والتي تث��ري قلق املجتمع ال��دويل بأرسة 
وفقا مل��ا جاء يف ديباجة نظ��ام املحكمة 
الجنائي��ة الدولية لع��ام ۱۹۹۸ ويف املادة 

الخامسة منه .
۲- اعتبار جرمية اإلبادة الجامعية 

)االنف��ال( انته��اكا لحقوق اإلنس��ان قد 
يصل وصفها اىل ) تهدید للس��لم واألمن 
الدوليني ( تس��توجب تدخل مجلس األمن 
اس��تنادا للفصل الس��ابع من ميثاق األمم 

املتحدة .
باالختص��اص  ال��دويل  االع��راف   -  3
الش��امل والذي يعن��ي مالحق��ة الفاعل 
ومقاضاتة أمام املحاكم الجنائية الوطنية 
برصف النظر عن مكان ارتكاب االنتهاك 

أو جنسية الفاعل أو الضحية نفسها .
4- اعتبار قاعدة ) أما التسليم أو املحاكمة 
ملرتكب��ي االنفال ( قاعدة معرف بها عىل 
املس��توى الدويل حيث تل��زم الدولة يف 
حالة عدم محاكمة فاعل الجرمية بتسليمة 
للقضاء الدويل بأعتبار هذا االخري قضاء 
مكم��ال للقضاء الوطن��ي وفقا ملا جاء يف 
) نظ��ام روما ( للمحكمة الجنائية الدولية 

عام ۱۹۹۸ .
5- ع��دم اعتب��ار جرمي��ة االنف��ال من 
الجرائ��م السياس��ية لكونه��ا ال ميكن أن 

تنضوي تحت غطاء العمل السيايس.
٦- التأكي��د عىل منع ج��واز منح املتهمني 
بهذه الجرائ��م الحامية واللجوء يف كافة 

الدول .

»يجب تعويض 
مترضري االنفال من 
قبل الدولة العراقية 

كونهم مترضرين اسوة 
بقية الرشائح املترضرة 

كرشيحة السجناء 
السياسيني ومترضري 

رفحاء والشهداء 
وغريهم« .

القرارات الدولية حول االنفال باعتبارها 
ابادة الجامعية  وعقوباتها

توج��د العديد م��ن النص��وص االتفاقية 
الدولية ح��ول جرمية اإلب��ادة الجامعية 

أهمها : 
1- معاهدة حظر االب��ادة واملعاقبة عليها 

لعام ۱۹۹۸ .
 ۲- معاهدة حظر األبارتهيد لس��نة ۱۹۷۳ 
والت��ي نص��ت يف امل��ادة ) ۲ ( منها عىل 
اعتب��ار قتل أعضاء م��ن مجموعة برشية 

جرمية دولية .
 ۳- م��رشوع تقنني الجرائم ضد الس��الم 

وأمن االنسانية لعام ۱۹۹٦ .
 4 - نظ��ام روما بش��أن املحكمة الجنائية 
الدولي��ة لع��ام ۱۹۹۸ وال��ذي دخل حيز 

النفاذ يف عام 2002 .
حق ضحايا جرمية االنفال يف التعويض

يقصد بالتعويض دفع مبلغ مايل للضحية 
عن اإلصابات الجس��دية أو النفس��ية أو 
غريها من األرضار املتكبدة جراء الجرمية 
الدولية املرتكبة ، وميثل التعويض اعراف 
ب��األذى الذي ح��ل به��م نتيج��ة الفعل 
اإلجرامي املرتكب و يتحمل مسؤولية دفع 
التعويض من حيث املبدأ الشخص املدان 
أو الجهة التي تتحمل املسؤولية عن أفعاله  

او م��ن صناديق خاصة بدف��ع التعويض 
للضحايا يف حالة عدم وجود موارد کافية 
لدى الش��خص املدان الستغاللها يف دفع 
التعويض ومتثل هذه النقطة أحد املبادئ 
األساس��ية الت��ي وردت يف إعالن األمم 
املتحدة لتوف��ري العدالة لضحايا الجرمية 
و إس��اءة استعامل الس��لطة ، إذ جاء فيه 
حينام ال يك��ون من املمكن الحصول عىل 
تعويض کامل م��ن املحرم أو من مصادر 
أخرى ، ينبغي للدول أن تسعى إىل تقديم 
تعويض مايل إىل  الضحايا الذين أصيبوا 
بإصابات جسدية بالغة ، أو أي عىل أخرى 
, ألرس األش��خاص املتوف��ني او الذي��ن 
أصبح��وا عاجزين بدني��ا أو عقليا نتيجة 
لإليذاء ، و خاصة من كانوا يعتمدون يف 

إعالتهم .
ومل تخال��ف اتفاقي��ة روم��ا ه��ذا املبدأ 
، إذ اعتم��دت الفك��رة نفس��ها يف دف��ع 
التعويض��ات للضحاي��ا ، حيث قررت يف 
الفقرة 2 من املادة ٧5 اختصاص املحكمة 
الجنائية الدولي��ة بأن تصدر أمرا مبارشا 
ضد ش��خص مدان تحدد في��ه دفع مبلغ 
مخدد كتعويض��ات للضحية ، كام أجازت 
لها أيضا أن تأم��ر بدفع تلك التعويضات 
ع��ن طري��ق الصندوق االس��تئامين وفق 
املادة ٧9 من النظام األس��ايس للمحكمة 
الجنائية الدولية حينام كان ذلك مناس��با 
، و بالت��ايل ف��إن املحكم��ة ال تلج��أ إىل 
دفع التعويض��ات عن طري��ق الصندوق 
االس��تئامين ، إال إذا عج��زت عن دفعها 
كاملة من أموال الش��خص امل��دان ، أما 
من غري الصندوق االستئامين و الشخص 
املدان ، فال يجوز للمحكمة أن تصدر أمرا 

بدفع التعويضات ألي جهة أخرى .
التوصيات حول مترضري االنفال

1- يج��ب تعويض مت��رضري االنفال من 
قبل الدول��ة العراقية كونه��م مترضرين 
اس��وة بقية الرشائح املت��رضرة كرشيحة 
الس��جناء السياس��يني ومترضري رفحاء 

والشهداء وغريهم .
2- ان تكون التعويضات مادية ويخصص 
لها راتب ش��هري مس��تمر او مبلغ معني 
دفعة واحدة وفق القوانني املدرجة ضمن 
االتفاقي��ات العاملية بتعوي��ض مترضري 

اإلبادة الجامعية .
3- أن تك��ون له��م امتي��ازات متع��ددة 
اس��وة بأقرانه��م م��ن ناحي��ة تخصيص 
قط��ع األرايض واكامل الدراس��ات العليا 
والوظائ��ف واالولوية له��م كتعويض عام 

تسبب لهم النظام البائد من ارضار.
4- وضع قوانني صارمة وعقوبات جديدة 
ملن��ع تك��رار هك��ذا جرائم بح��ق رشائح 
األقلي��ات او بقي��ة الرشائ��ح الكردية او 

العراقية بشكل عام .
5- معاقب��ة الجن��اة الذي��ن ارتكبوا هذه 
الجرمية مم��ن مل تتم معاقبتهم من قبل 
الع��راق او الدول املوقع��ة عىل اتفاقيات 
حقوق االنس��ان ومنظامت األمم املتحدة 

بخصوص اإلبادة الجامعية .

جريمة االنفال
پرس12 ژمارە )١(   ١4/4/ ٢٠٢١ 
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ساالر مەحمود

رۆژی روخانی رژێمی سەدام حسێن لە عیراق، 

هێڵێکی جیاکەرەوە بوو لە مێژووی ئەم واڵتەدا. 

دوای ئ��ەو بەروارە زۆرێک لە مرۆڤایەتی ئینجا 

زانی��ان چ تاوانێک��ی دەگم��ەن و مەترس��یدار 

دەره��ەق بە خەڵکی س��ڤیل و هاونیش��تامنیان 

ئەنجام دراوە.

گۆڕی بەکۆمەڵ لە عیراقدا هەیە، لەسەردەمی 

حوکمڕان��ی رژێم��ی بەع��س ل��ە ۱۹٦۸_۲00۳ 

زیندەبەچاڵک��ردن  و  کۆمەڵک��وژی  زۆرتری��ن 

لەالیەن خودی رژێمەکەوە دەرهەق بە خەڵکی 

واڵتەکە ئەنجام دراوە. لەناو ئەو تاوانانەدا کورد 

قوربانی یەکەمی ئەو سیاسەتی قڕکردنەیە.

ل��ە دوای روخانی رژێمی س��ەدام حس��ێنەوە 

لە۹/4/۲00۳ بەمەبەستی بەهێزکردنی دۆسیەی 

دادگاییکردن��ی س��ەدام حس��ێن و تاوانبارانی 

ت��ر ل��ەدادگای ب��ااڵی تاوانەکان��ی عی��راق، 

ئەمریکاییەکان دەستیان کرد بە گەڕان بەدوای 

دۆزینەوەی گ��ۆڕە بەکۆمەڵەکان��دا ئەنجام لە 

ناوچەی محاویل و سەماوەو حەمرین چەندین 

گ��ۆڕی بەکۆم��ەڵ دۆزرانەوەو چەن��د گۆڕێک 

هەڵدرانەوە. بەڵگەو ئێسک و پروسکەکان کرانە 

بەڵگەی تاوانی گۆڕی بەکۆمەڵ و کۆمەڵکوژی، 

بە تایبەتی لە دۆس��یەی ئەنفال و بارزانیەکان 

و فەیلیەکاندا.

پرسیاری جەوهەری لێرەدا ئەوەیە ئایا توانراوە 

پرس��ی گ��ۆڕە بەکۆمەڵ��ەکان بربێت��ە ئاس��تی 

نێودەوڵەتی و لەناوەندە جیهانیەکاندا بنارسێ 

و بەرپرسیارێتی گەردوونی بۆ دروست بکرێ؟

ئایا ه��ەوڵ دراوە؟ لەچ ئاس��تێکدا ب��ووە؟ ئایا 

حکومەتەکان��ی عیراق و هەرێمی کوردس��تان 

راس��پاردەکانی  لێکۆڵین��ەوەو  ل��ە  س��ودیان 

ش��ارەزایانی بوارەکە بینیوە بۆ پرسی ناساندنی 

جینۆس��ایدی گەالنی عیراق و گەل��ی کورد بە 

دونیای دەرەوە؟

بۆ واڵمی ئەم پرس��یارە دەگەڕێین��ەوە بۆ هەر 

سێ )کۆنگرەی نێودەوڵەتی گۆڕەبەکۆمەڵەکانی 

عیراق)

لەس��ااڵنی راب��روودا س��ێ کۆنگ��رەی بەن��او 

نێودەوڵەتی بەس��ران تایبەت بە پرس��ی گۆڕە 

بەکۆمەڵ��ەکان لەالی��ەن ه��ەردوو حکومەت و 

رێکخراوەکانی تایبەت بەپرسی جینۆساید.

یەکەم :_  لەلەندەنی پایتەختی بەریتانیا یەکەم 

کۆنگرەی قوربانیانی گ��ۆڕی بەکۆمەڵی عیراق 

ئەنجام درا. کۆنگرەکە لە ۱٦/۹/۲00٦ دەس��تی 

پێک��رد. بەپێی راگەیەن��راوی کۆتایی کۆنگرەکە 

ئامانج لەو چاالکیە، پەیام گەیاندنە بە ویژدانی 

مرۆڤایەت��ی و بەگوێدان��ی هەم��وو جیه��ان 

لەجۆرو مەترسی ئەو تاوانانەی رژێمی سەدام 

حسێن ئەنجامی داوە. 

لێ��رەدا بەپێویس��تی دەزان��م دەق��ی بەیان��ی 

کۆتای��ی یەکەمین کۆنگ��رەی قوربانیانی گۆڕە 

بەکۆمەڵ��ەکان وەک خ��ۆی و بەزمانی عەرەبی 

بخەمە روو:_

واعرب املشاركون يف املؤمتر عن ما ييل :

1. نثمن هذه املبادرة التي أطلقها )مركز العراق 

الجديد لإلعالم والدراسات يف بريطانيا( وهي 

األوىل م��ن نوعها يف الع��راق خاصة ومنطقة 

الرشق األوسط والعامل اإلس��المي عامة ونعربرِّ 

عن تقديرنا للجهود الكبرية التي بذلها )املركز ( 

إلنج��اح املؤمتر باعتباره فريداً من نوعه لكونه 

أول مؤمتر عاملي تعقده جهة غري حكومية رغم 

مرور أكرث من ثالث سنوات عىل سقوط النظام 

الديكتاتوري البائد يف العراق. وكذلك يعترب هذا 

املؤمتراالول من نوعه بسبب طبيعة املوضوعات 

الت��ي نوقش��ت فيه ون��وع الحض��ور الذي مل 

يقترص عىل النخب السياس��ية التي تشكل عادة 

واجهة املؤمترات، بل ش��اركت فيه أيضاً النخب 

الثقافية والك��وادر األكادميية وأه��ايل املقابر 

الجامعية ومعتقل��ون نجوا بإعجوبة من الدفن 

أحياءاً أو من اعدامات جامعية.

2. نحذر وبقلق ش��ديد من أن املس��ؤولني عن 

جرائم اإلب��ادة الجامعية للجن��س البرشي يف 

الع��راق مازالوا يتمتع��ون بالحري��ة بعيداً عن 

املحاسبة والعقاب وندعوا لحملة عاملية العتقال 

من مارسوا عمليات القتل الجامعي يف العراق 

وأولئك الذين شاركوا فيها أو أعانوا عليها ممن 

ه��م يف داخل الع��راق أو خارجه لضامن أمن 

الش��عب العراق��ي وإنص��اف أملظلومني وعدم 

تكرار جرائم اب��ادة أخرى للجنس البرشي  يف 

العراق ويف املنطقة.

3. تحدي��د يوٍم يف الس��نة إلحياء ذكرى ضحايا 

املقاب��ر الجامعية وإبادة الجن��س البرشي يف 

الع��راق وتقديم العزاء إلهايل الضحايا وتجديد 

اإلدانة لنظام صدام وحزبه البعثي الفاشس��تي 

، واعت��رب املؤمترون هذا اليوم الس��ادس عرش 

م��ن آذار - مارس من كل عام هو ) يوم املقابر 

الجامعية يف العراق(. 

4.  يطال��ب املؤمت��رون جميع ال��دول وجامعة 

ال��دول العربي��ة ومنظم��ة املؤمتر اإلس��المي 

واملنظ��امت املختص��ة بحقوق اإلنس��ان والتي 

ساهمت وس��كتت عن جرائم االبادة الجامعية 

يف العراق يف ظل نظام حزب البعث البائد، أن 

تقدم اعتذارا للش��عب العراقي عموماً وألهايل 

ضحاي��ا املقابر الجامعية بش��كل خاص، إذ أن 

مهادنة تلك األطراف للنظام الصدامي السابق 

كان واضحاً ال لبس فيه.  

5.العمل عىل جعل مأساة املقابر الجامعية جزءاً 

من الثقافة العراقية ومناه��ج الربية والتعليم 

كتجرب��ة مري��رة مر به��ا العراق ق��ادت إليها 

أخطاء كثرية، ولتذكري االجيال بخطورة األنظمة 

الدكتاتوري��ة الطائفي��ة كالنظ��ام الصدام��ي 

الدموي.

٦. التأكي��د عىل تطبيق وتفعي��ل قانون اجتثاث 

البع��ث إىل أق��ى ح��دوده وط��رد املجرمني 

البعثيني ممن تلوثت أيديهم بدماء األبرياء من 

ش��عبنا من أي وظائف عليا وحساس��ة وسيادية 

وخاصة األمنية والعس��كرية منها لضامن عدم 

عودتهم ملامرس��ة جرائم أكرث وحشية، ولينالوا 

جزاءهم العادل ج��راء ما اقرفته أيديهم وفقاً 

للقوانيني والعقوبات الجزائية الدستورية.

٧. إقامة مؤسسة بإس��م املقابر الجامعية تعنى 

بإع��داد ملف عن املقاب��ر الجامعية من خالل 

عرض وثائ��ق اإلدان��ة واألدل��ة القانونية عىل 

اإلعالم املحيل والعاملي، وتدعم هذه املؤسس��ة 

مالي��اً من قبل ال��دول الداعمة إلع��ادة إعامر 

العراق.

8. الحفاظ عىل املقابر الجامعية ومنع نبشها إال 

ألسباب توثيقية ومن جهات متخصصة وقانونية 

وتس��يجيها وصيانة ما تعرض م��ن هذه املقابر 

من عملي��ات حفر عش��وائية وغلقه��ا إإل عىل 

الزوار وأملهتمني فقط.

9. ينبغي إقامة املتاحف تضم مقتنيات الشهداء 

ومالبس��هم أثن��اء عمليات اإلع��دام الجامعية. 

وإقامة النصب التذكارية يف املدن التي فقدت 

من أبنائها يف هذه الجرمية الكربى. 

10. يناش��د املؤمترون جمي��ع الكتاب واملثقفني 

والفنانني واألدباء بإطالق حملة إعالمية منظمة 

وواس��عة لفتح ملف املقابر الجامعية. كام يدعو 

املؤمترون الحكومة اىل تشجيع النتاجات األدبية 

كالقص��ة القص��رية والرواي��ة والعمل املرسحي 

والتي لها عالقة مبآيس املقابر الجامعية. 

11.يطالب املؤمت��رون جميع الدول التي فقدت 

أع��زاًء لها يف املقابر الجامعي��ة عىل يد نظام 

البائ��د وحزب��ه اإلجرام��ي وخاصة الش��قيقة 

الكوي��ت حكوم��ة وش��عباً والتي اكت��وت هي 

األخرى بع��دوان وطغيان اإلره��اب الصدامي 

املقي��ت بأن متد يد العون واملس��اعدة بتزويدنا 

بالوثائق والبيانات الخاصة بالشهداء والتنسيق 

يف هذا اإلطار .

ل��ەو یان��زە خاڵ��ەی ک��ە ل��ە کۆتای��ی کاری 

کۆنگرەکەدا خراوەتە روو بۆ کارو ئەرکی ئایندە. 

چەند  راپەڕاندن��ی  لەس��ەر  جەختکراوەت��ەوە 

هەنگاوێک لە ئاس��تی نێودەوڵەتی و ناوخۆیی. 

بەاڵم هێش��تاو دوای تێپەڕبوونی نزیکەی دوو 

دەی��ە زۆر لە خاڵەکان هێش��تا هەر مەرەکەبی 

سەر کاغەزن.

ئەم راس��تیەش ئەوە دەردەخ��ات کە ئەرکەکان 

م��اون و بەرپرس��یارێتیەکە ک��ۆن نابێ چونکە 

رسوشتی تاوانەکە کۆن نابێ.

کۆنگ��رەی یەکەم بۆ س��اتەوەختی خۆی گرنگ 

بوو س��ەدایەکی زۆری هەبوو ک��ە لە واڵتێکی 

وەک بەریتانیا یەکەم چاالکی بەناوی کۆنگرەی 

نێودەوڵەت��ی ب��ۆ قوربانیانی گ��ۆڕی بەکۆمەڵ 

ئەنجام بدرێت.

»دەسەاڵتی یاسادانان 

راسپێردراوە بۆ دەرکردنی یاسای 

قەرەبوکردنەوەی کەسوکاری 

قوربانیان. گۆڕە بەکۆمەڵەکان 

بخرێنە پرۆگرامەکانی خوێندنەوە 

ئەم خااڵنە لە گرنگرتین 

راسپاردەکانن کە هێشتا 

مورەکەبی سەر کاغەزن«.

راس��پاردەکانی کۆنگ��رەی یەک��ەم ب��ۆ ئ��ەم 

چونکە  گونج��اون،  زۆرینەیان  س��اتەوەختەش 

بەش��ی زۆری راس��پاردەکان کاری��ان لەس��ەر 

نەکراوە.

الی  دەچین��ەوە  بابەت��ە  ب��ەم  س��ەبارەت 

گ��ۆڕە  دووەم��ی  کۆنگ��رەی  راس��پاردەکانی 

بەکۆمەڵەکان کەلەشاری نەجەف ئەنجام درا. 

ئەمە دەقی رسپاردەکانە بە زمانی عەرەبی:-

1. ي��ويص املؤمتر بإنش��اء هيئة علي��ا للمقابر 

الجامعي��ة ، تعمل يف إطار مؤسس��ات املجتمع 

امل��دين ومنظامت حقوق اإلنس��ان، ويكون لها 

ف��روع يف أنحاء العراق كاف��ة ، ودعوة الجهد 

الدويل للتعاون معها . 

2. مطالبة األم��م املتحدة باالع��راف بجرائم 

املقابر الجامعية يف الع��راق، واعتبارها كارثة 

إنسانية، وإبادة جامعية ومأساة أممية . 

3. مطالبة األمم املتح��دة ببناء متاحف ونصب 

تذكارية يف مقراتها ، تخليداً للأمس��اة ، وليكون 

عمله��ا مواس��اة م��ن املجتمع ال��دويل لذوي 

الضحايا ، واعتبار يوم 1٦/أيار ) اليوم الوطني 

للمقابر الجامعية يف العراق من كل عام ( يوماً 

دولياً.

4. نطالب مجلس النواب العراقي بصياغة مواد 

قانوني��ة تجرّم كل من يش��ّكك ويس��ّفه جرمية 

املقابر الجامعية . 

5.مطالب��ة الحكومة العراقي��ة بتخصيص قطع 

أرايض إلقامة النصب التذكارية باس��م املقابر 

الجامعي��ة بع��د إع��الن جائزة ك��ربى ألفضل 

تصميم فني . 

٦. دعوة وزارة الثقاف��ة العراقية إىل تخصيص 

جائزة س��نوية عىل املس��توى الوطني والدويل، 

بعد اإلعالن عن مس��ابقة أدبي��ة وفنية خاصة 

باملقابر الجامعية . 

٧.دع��وة وزارة الربي��ة ووزارة التعلي��م العايل 

والبح��ث العلم��ي إىل تضمني مأس��اة املقابر 

الجامعي��ة يف املناه��ج الربوي��ة والتعليمي��ة 

الدراس��ية وتعريف املتعلم��ني يف املراحل كافة 

بها. 

8.مطالب��ة الحكومة العراقية ب��اإلرساع برعاية 

وتكريم ذوي الضحايا من املقابر الجامعية، مع 

األخذ بالحس��بان عدد الضحايا ، وحجم الرضر 

لكل عائل��ة ، والتنفيذ الكامل لقانون الش��هداء 

رقم 3 لسنة 200٦ م . 

9. دعوة الحكومة العراقية إىل مساعدة الضحايا 

وذويهم عىل إقامة شكاوى يف املحاكم املختصة 

عىل الرشكات املسؤولة عن تزويد النظام البائد 

بأس��لحة الدمار الش��امل التي اس��تخدمت يف 

إبادة الش��عب العراقي وامل��واد التي تدخل يف 

صناعتها . 

10. دعوة القوى السياس��ية اىل اإلرساع بقانون 

املساءلة والعدالة. 

11. دع��وة الحكوم��ة العراقي��ة إلع��داد البنى 

التحتي��ة للتنقيب عن املقاب��ر الجامعية بتوفري 

مخت��ربات فحص الحم��ض الن��ووي وقواعد 

البيانات. دعوة املؤسسات الترشيعية إىل إنضاج 

القوان��ني العراقي��ة النافذة يف مج��ال تأهيل 

وتعوي��ض ذوي الضحاي��ا واإلرساع بإق��رار ) 

قانون التعويضات (.

2. نطالب املؤسس��ات اإلعالمية الرسمية وغري 

الرس��مية بإبراز جرمية اإلبادة الجامعية عىل 

املستوى الوطني واإلقليمي والدويل . 

13. نطال��ب وزارة النق��ل واملواصالت بتصميم 

واس��تعامل طابع بريدي وطني يخص مأس��اة 

املقابر الجامعية . 

14.نطالب وزارة التخطيط بتثبيت فقرات ملعرفة 

ع��دد املفقودي��ن والحالة املادي��ة واالجتامعية 

لذويه��م من خ��الل اإلحصاء الس��كاين املزمع 

إجراؤه يف العراق . 

15. تش��كيل لجنة ملتابعة تنفيذ توصيات املؤمتر 

واإلعداد للمؤمتر القادم بإذنه تعاىل.

کۆنگرەی سێیەمی گۆڕە بە کۆمەڵەکان لە شاری 

نەجەف ئەنج��ام درا. بەچەندین راس��پاردەی 

گرنگەوە کۆتایی بەکاەکانی هێرناوە. 

لە خاڵی یانزەی راس��پاردەکاندا باسی گرنگی 

فەحسی DNA بۆ کەسوکاری قوربانیان و        

خودی قوربانیانی گۆڕەبەکۆمەڵەکان کراوە.

دەسەاڵتی یاسادانان راسپێردراوە بۆ دەرکردنی 

یاسای قەرەبوکردنەوەی کەسوکاری قوربانیان. 

گ��ۆڕە بەکۆمەڵ��ەکان بخرێن��ە پرۆگرامەکانی 

گرنگری��ن  ل��ە  خااڵن��ە  ئ��ەم  خوێندن��ەوە 

راس��پاردەکانن کە هێش��تا وەکەرەکەبی س��ەر 

کاغەز وان.

گ��ۆڕە  س��ێیەمی  کۆنگ��رەی  ب��ە  س��ەبارەت 

بەکۆمەڵ��ەکان کەلە ش��اری هەولێر بەس��را. 

چەندان کەسایەتی ناوخۆیی و شارەزای دەرەوە 

بەش��داریان کرد، چەندین لێکۆڵینەوەو فیلمی 

دیکۆمێنتاری پێشکەش کران. بەهەمان شێوەی 

هەردوو کۆنگرەی رابردوو چەند راسپاردەیەک 

دەرکران. لە گرنگرینیان بریتی بوو لە

ب��ەردەوام بوون��ی دادگای ب��ااڵی تاوان��ەکان 

لەس��ەر تەواو کردنی هەموو ئەو دۆس��یانەی 

تاوانی مەترسیدارن و لەالیەن رژێمی بەعسەوە 

ئەنجامدراون. تەواوکردنی سکااڵکانی پێشکەش 

بەدادگاکە کراوە. راسپاردنی پەرلەمانی عیراق 

بەدەرکردنی یاس��ایەک بۆ س��زادانی ئەوانەی 

گومان دروس��ت دەک��ەن لەس��ەر تاوانەکانی 

جینۆس��اید و حەج��م و قوربان��ی تاوانەکان. 

کارکردن بۆ ناس��اندنی کۆمەڵ��ی نێودەوڵەتی 

ب��ە تاوانی گ��ۆڕە بەکۆمەڵ��ەکان. ئەنجامدانی 

پش��کنینی DNA ب��ۆ کەس��وکاری قوربانیانی 

گۆڕەبەکۆمەڵەکان.

ئ��ەم راس��پاردانە ل��ە گرنگری��ن تەوەرەکانی 

کۆنگرەی س��ێیەمی گ��ۆڕە بەکۆمەڵ��ەکان بوو. 

ئەمەش دەقی راسپاردەکانی کۆنگرەی سێیەمی 

گۆڕە بەکۆمەڵەکانە:

1.   متابع��ة التوصيات أم��ر ذات أهمية كبرية 

لتحقي��ق أه��داف املؤمتر ل��ذا ق��ررت اللجنة 

املنظمة تسمية لجنة متابعة التوصيات و املكونة 

حرصا م��ن الجهات التي ش��اركت يف اإلعداد 

والتحضري للمؤمتر .

2.   تكليف وزارة حقوق اإلنس��ان يف الحكومة 

اإلتحادي��ة والدوائ��ر املعنية باس��تكامل العمل 

باملرك��ز العراقي للمفقودين م��ن أجل الرشوع 

بوض��ع قاع��دة بيان��ات مفصل��ة للمفقودي��ن 

العراقيني .

3.   يطالب املؤمترون املحكمة الجنائية العراقية 

العلي��ا القيام بدورها املختص بها بفتح التحقيق 

يف املقاب��ر الجامعي��ة ، وعىل االدع��اء العام 

املكلف بحامية مصالح الشعب القيام بدوره يف 

ه��ذا املجال ، ويطالب املؤمت��رون عدم حل أو 

إلغاء املحكمة .

4.  دعم مؤسسة الشهداء يف الحكومة اإلتحادية 

ووزارة الش��هداء واملؤنفل��ني يف حكومة إقليم 

كردستان يف السعي لخدمة ذوي شهداء املقابر 

الجامعية ومبا يتناس��ب و حجم ونوع التضحية 

التي ضحى بها شهداء العراق عامة و املقابر    

چۆنێتی بەنێودەوڵەتی کردنی گۆڕە بەکۆمەڵەکان



پرس14 ژمارە )١(   ١4/4/ ٢٠٢١ 

ته ها سلێامن 
به رخوردێك بۆ چه مكی جینۆساید

تا س��اڵی 1944 تاوانی جینۆس��اید، تاوانێك 
بوو به بێ  ناو، زۆربه ی توێژه رو لێكۆڵه رانیش 
جینۆس��اید  رایه ی��ی  ئ��ه و  له س��ه ر  كۆك��ن 
چه مكێكی نوێیه  بۆ تاوانێكی كۆن، به و پێیه ی 
پێش 1944و له  مێژووی مرۆڤایه تیدا چه ندین 
تاوان��ی كۆمه ڵكوژی و قڕكردن و له ناو بردن 
كۆمه ڵ��ه ی  ل��ه 12-11-194٦  ئه نجام��دراوه . 
نه ته وه یه كگرتوه كان بڕی��اری ژماره   گش��تی 
»9٦«ی ده ركردو به  پێی ناوه ڕۆكی بڕیاره كه  
»جینۆس��اید، به تاوان له  یاسای نێوده وڵتیدا 
ناوزه دكردن��ی  ی��ان  ناس��اندن  دان��راوه ». 
كۆمه ڵكوژی به )جینۆس��اید( و ته وزیفكردنی 
له یاس��ای نێوده وڵه تیدا، ب��ۆ جاری دووه م و 
ل��ه دوای جه نگ��ی دووه می جیهان��ی په ره ی 
پ��ێ  دراو ل��ه 9-12-1948 به بڕی��اری ژم��اره  
قه ده غه كردن��ی  رێككه وتنام��ه ی   »2٦0«
جینۆس��ایدو س��زدانی تاوانكارو بكه ره كانی 
له  پاریس��ی پایته ختی فه ره نسا ده ركردو ئه م 
رێككه وتنامه ی��ه  ل��ه  »19« ماده پێك هاتوه و 
له  12-1-1951وه  كاری پێده كرێ  و تا ئێس��تا 
»14٧« ده وڵ��ه ت واژۆی��ان له س��ه ر ك��ردوه . 
كه  تێی��دا گرنگرین م��اف كه مافی بوون و 
ژیانه ، له  به ندی سێیه م له جاڕنامه ی جیهانی 
مافه كان��ی مرۆڤ له س��اڵی 1948 پێداگیری 
له س��ه ركراوه  ده رهه ق به  هه ن��دێ  گروپ و 
نه ته وه و كۆمه ڵ، كه  ڕوو به ڕووی جینۆس��اید 

كراونه ته وه .
 بۆ زیاتر به رچاو روونی، زاراوه ی جینۆساید 
پێكهات��ووه ،  بڕگ��ه   ل��ه دوو   )Genocide(
یه كه می��ان )Genos( ی یۆنان��ی ب��ه  واتای 
ره گ��ه زو دووه م )cide(ی یونانی��ه ، وات��ای 
ی��ان  به س��ه ریه كه وه ،  ده گه یه ن��ێ   كوش��نت 
مانای كوش��تنی ره گه زی مرۆڤ ده به خشێت 
و ل��ه  چه مك��ه  بنه ڕه تیه كه ی��دا هه ڵگر یاخود 

مه به ستی كوشتنی به كۆمه ڵ یا قڕكردنه .
بۆیه كه می��ن ج��ارو یه كه مین ك��ه س كه ئه م 
جێگیریك��رد  به كارهێن��او  زاراوه یه ی��ی 
)RafalLemkeln( بوو، به ڕه چه ڵه ك پۆلۆنی 
و هاوكات هه ڵگری ره گه زنامه ی »ئه مریكی« 
ب��وو، ل��ه دوای جه نگ��ی دووه م��ی جیهانی، 
پله ی راوێژكاری وه زاره ت��ی جه نگی والیه ته  
پێبه خرشابوو.  ئه مری��كای  یه كگرتووه كان��ی 
ره نگ��ه  ئه وه ی زیاتر وای ل��ه و زانایه  كردبێ  
كه بیر ل��ه و زاراوه یه  بكات��ه وه و به  دیارترین 
تاوان یان تاوانی تاوانه كان پێناس��ه ی بكات 
و بیناسێنێت، به ده رله وه ی كه خۆی شاره زای 
ئه و بواره  ب��وه ، ئه وه بوبێت كه  خانه واده كه ی 
دوای ئ��ه وه ی كه وتنه  ده س��تی »نازییه كان« 
كۆمه ڵكوژكران، وه ك سه دان هه زار جوله كه  

كه  جینۆسایدكران.
ئ��ه و بڕی��اره ی كۆمه ڵ��ه ی گش��تی نه ت��ه وه  
یه كگرت��ووه كان ك��ه  س��اڵی 1948 ده رچ��وو 
دڵنیایی��دا، له س��ه ربنه ما نێوده وڵه تیه كان كه  
دادگای »نوێرنبێ��رگ«ه  دان��ی پێ��دا ناوه و 
داوای ده ست نیش��انكردنی گشت بنه ماكانی 
ك��رد كه دان��ی پێ��دا ن��اوه  له »میام��ی« و 

»دادگا«وه   له حوكمی  »نوێرنبێرگ«و  دادگای 
له بریاری دووه م.

گش��تی  كۆمه ڵ��ه ی  رۆژدا  له هه م��ان   
نه ته وه یه كگرتووه كان دڵنیاییدا كه جینۆس��اید 
و   م��رۆڤ  كۆمه ڵگاكان��ی  له ناوبردن��ی 
له ناوبردنی ماف��ی ژیانی تاكه كانه  له هه موو 
توخ��م و ره گه زه كان��ی مرۆڤایه ت��ی و ل��ه م 
ده رب��اره ی  رێكه وتننامه ی��ه ك  باره ش��ه وه  
جینۆساید جێبه جێكرا له  12ی كانونی دووه م 
ساڵی 1951، »110« ده وڵه ت ره زامه ندیان له  
س��ه ری ده رب��ڕی و وه ك ئاماژه مان بۆ كرد 
دواتر بوو ب��ه  »14٧« ده وڵه ت. له  پێش��ه كی 
بڕی��اری  ده ستنیش��انی  رێكه وتننامه ك��ه دا 
نه ته وه یه كگرتووه كان��ی  گش��تی  كۆمه ڵ��ه ی 
له ب��ه رواری 1948/12/11 كه تیایدا  ك��ردووه  
هات��ووه  »جینۆس��اید تاوانه  به پێی یاس��ای 
نێوده وڵه ت��ی، وه  پێچه وانه ی��ه  له گه ڵ ئامانج 
نه ته وه یه كگرت��ووه كان،  مه به س��ته كانی  و 
حاش��ای  شارس��تانی  جیهان��ی  هه روه ه��ا 
لێك��ردووه ». كه  هه تا ئێس��تاش ل��ه  زۆربه ی 
حاڵه ته كان��دا، وه ك مه رجێك��ی س��ه ره كی و 

ئیلتزام له سه رشانی ده وڵه ته كان داده نرێت.
له  س��اڵی 1950 لیژنه ی یاس��ای نێوده وڵه تی 
یه كگرتووه كان��ه   س��ه ربه نه ته وه   ك��ه  
پرنس��یپه كانی یاس��ای نێوده وڵه تی داڕش��ت 
ك��ه  پێناس��ه و ش��ێكردنه وه ی ب��ۆ ك��راوه  له  
یاس��ای »نوێرنبێرگ«و ریزبه ندی بۆ تاوانی 
جینۆس��ایدكردوه ،  ك��ه  ل��ه دژی م��رۆڤ و 
مرۆڤایه ت��ی ئه نجام دراوه ، وه ك تاوانێك كه  
بكه رو ئه نجامده رانی سزای یاسایی  ده درێن 
به  پێی یاس��ای نێوده وڵه تی و له و پرنسیپانه  
كه  باس له  جینۆساید ده كات، وه كو تاوانێكی 
سه ربه خۆو دژ به  كۆڕو كۆمه ڵ و مرۆڤایه تی. 

پێناسه ی جینۆساید
له ب��ه ر ڕۆش��نایی ئ��ه و پێ��وه رو پێوانانه ی 
ك��ه  له په یامننامه ی پێش��گرتن و س��زادانی 
تاوان��كاری جینۆس��ایدا هات��وون له  »9«ی 
دیس��مبه ری س��اڵی 1948 له الیه ن كۆمه ڵه ی 
گش��تی نه ت��ه وه  یه كگرتووه كان��ه وه  هاتووه ، 
وه ك��و بڕیارێك��ی تایب��ه ت به ژم��اره  )2٦0( 
باڵوكراوه ت��ه وه ، ده توانین ك��ۆی تاوانه كانی 
»ئه نف��ال،  وه ك  ك��ورد  گه ل��ی  ب��ه   دژ 
كیمیاباران��ی  به رزانی��ه كان،  جینۆس��ایدی 
راگواس��تنی  و  كۆمه ڵك��وژی  هه ڵه بج��ه ، 
فه یلیه كان، راگواستنی پشده رو ده وروبه ری، 
بۆمبارانكردنی قه اڵدزێ ، راگواس��تنی سه ید 
س��ادق، راگواس��تنی مه خمور، راگواس��تنی 
كه ركوك و ده وروبه ری، بۆردومانی ئۆردوگای 
زی��وێ ، كۆمه ڵك��وژی ئه ش��كه وتی ده كان و 
گون��دی س��ۆریا«و زۆری ترله سه رده س��تی 
حكومه ته كان��ی عێ��راق به گش��تی و به عس 
به تایب��ه ت، و ل��ه  نوێرینی��ان »كۆمه ڵكوژی 
و  ش��ه نگال  ق��ه زای  و  ئێ��زدی  كوردان��ی 
ده وروبه ری و پێكهاته كانی وه ك مه سیحی و 
ش��ه به ك و كاكه ی، له سه رده ستی داعش« به  
جینۆساید بناس��ێنین، به  پێی مادده ی »2«ی 
ئ��ه و په یامننامه ی��ه  كه به م ش��ێوه یه  باس له  

جینۆساید ده كات:
جینۆس��اید هه موو ئه و كرده وانه ی خواره وه  
ده گرێته وه  كه  مه به س��تی له ناوبردنی ته واو 
یان به شێك له  گروپێكی نه ته وه یی، ئه تنیكی، 
ڕه گه زی و ئاینی ئه نجام ده درێت، بۆمنوونه :

1-كوشتنی ئه ندامانی گروپه كه .
2-گه یاندنی زیانی گیانی یا ڕۆحی ترس��ناك 

به ئه ندامانی گروپه كه .
3-به مه به س��ت دانان��ی ئه ندامانی گروپه كه  

له ژێ��ر بارودۆخێك��ی وادا كه ببێت��ه  ه��ۆی 
فه وتاندنی به شێك یان ته واوی ئه ندامه كانی. 
4-پێش��گرتن له  زاوزێكردن )منداڵ بوون( له  

نێو گروپه كه . 
5-دابڕانی به زۆری مندااڵن و گواستنه وه یان 
له وگروپ��ه  بۆگروپێكی تر«جیاكردنه وه یان له  

خانه واده ی خۆیان«.
ئه گه ر س��ه رجه م بڕگه و خاڵه كانی پێناسه كه  
و  به ت��ه واوی  لێكبدرێت��ه وه ،  بۆجینۆس��اید 
به ڕوونی ئه وه مان بۆده رده كه وێت كه  سه رجه م 
ئه مانه  له  ش��ااڵوه كانی دژبه گه ل��ی كورد له  
»كوش��نت، له ن��اودان، ئه نجامدان��ی تاوان، 
گه یاندنی زیانی گیان��ی و مادی، رێگری له  
زاوزێ ، جیاكردن��ه وه ی ژن و مناڵ له خێزان، 
س��ه ودای نامرۆڤان��ه  به  م��رۆڤ به تایبه ت 
ئافره تان و ژنان و كچان، سووتاندنی ژینگه و 
ده س��تگرتن به س��ه ر س��ه روه ت و س��امانی 
ره زوب��اخ،  س��ووتاندنی  س��ڤیل،  هاواڵت��ی 
ناسنامه ، هه ڵته كاندنی ژێرخانی  سڕینه وه ی 
ئابووری« كه  له س��ه ره وه  باس��ی به شێكیامن 
كردو ناوم��ان هێنا به رامب��ه ر به گه لی كورد 
ده چنه  چوارچێوه ی تاوانی جینۆس��اید، دژی 

مرۆیی، جه نگ«ه وه . 
له ماده ی »3«ی ڕێككه وتننامه كه دا  هه روه ك 
باس له و تاوانانه  ده كات كه  ئه نجام ده درێن 
و پێویس��ته  بك��ه رو ئه نجامده ران��ی س��زای 
یاس��ایی بدرێن و وه ربگ��رن، ئه وانه ش ئه م 

كاراكته رانه ن:
1-جینۆس��اید » چه مك و قه ب��اره ی تاوانه كه  
ك��ه  ئه نجام��دراوه  ب��ه  پێی ته واوی پێناس��ه  

نێوده وڵه تیه كان بۆ تاوانی جینۆساید«
2-پالندان��ان بۆ تاوانی جینۆس��اید »ئه وه ی 

كه وا پالنی تاوانه كه  داده نێ »
3-هاندانی راس��ته وخۆو ئاش��كرا بۆ تاوانی 
جینۆس��اید »ئه وه ی وا به ئاشكراو راسته وخۆ 

هانی كرده وه ی تاوانی جینۆساید ئه دات«.
4-هه وڵدان ب��ۆ تاوانی جینۆس��اید »ئه وه ی 
وا هه وڵ��ی ئه نجامدان��ی تاوانی جینۆس��اید 

ئه دات«. 
جینۆس��اید  تاوان��ی  ل��ه   5-به ش��داریكردن 
»ئه وانه ی كه وا به ش��داری ل��ه  ئه نجامدانی 
تاوانی جینۆس��اید ده كه ن، ج��ا له هه ر پله و 

پایه و پۆستێكدابن«. 
به پوختی، پێناسه ی جینۆساید به پێی بڕیاری 
ڕێكخراوی نه ته وه  یه كگرتووه كان كه  بڕیاری 
ژم��اره  )2٦0( ب��وو ل��ه  1948/12/9 ده ركرا، 
س��ه باره ت ب��ه وه ی كه جینۆس��اید  تاوانێكه  
بنه ماكانی یاس��ای نێوده وڵه تی ده به زێنێت و 
دژی ئامانجه كانی نه ت��ه وه  یه كگرتووه كانه و 
پێش��ێلكردنی  تاوان��ه   ئ��ه م  له به رئ��ه وه ی 
ت��ه واوی مافه كانی مرۆڤه و  زۆر ترس��ناكه و 
ل��ه دژی ماف��ی ژیان��ه و تێكده ری ئاش��تی 
و ئاسایش��ی  نێونه ته وه یی��ه ، بۆی��ه  بڕیاری 
ئه وه ی له س��ه ردراوه  كه  تاوانێك��ی دڕندانه و 
كۆمه ڵه ی  مرۆڤایه ت��ی.  له دژی  هه ڕه ش��ه یه  
گش��تی ڕێكخ��راوی  نه ته وه یه كگرت��ووه كان 
كه پش��ت به به ندی«٦«شه ش��ه می بنه ماكانی 
دادگای »نوێرنبێرگ«ده به ستێت كه جینۆساید 
وات��ه  ره تكردنه وه ی مافی بوونی س��ه رجه م 
كۆمه ڵ��گای مرۆڤایه ت��ی، ه��ه روه ك چ��ۆن 
نیش��انه ی ره تكردنه وه ی ماڤ��ی بونی ژیانه ، 
ئه وی��ش ره دكردن��ه وه ی دانپێدانانه  به مافی 
به س��ه رجه م  س��وكایه تیكردنه   و  ب��وون 
مرۆڤایه ت��ی و ژیانێك��ی پڕ ل��ه  نه هامه تی 

به رهه م دێنێ .
نێوده وڵه ت��ی  دادگای  باره ی��ه وه   هه رل��ه م 

یه كگرت��ووه كان«  نه ت��ه وه   »رێكخ��راوی 
دانان��ی  ه��ۆكاری  ك��ه   دا   1951-5-28 ل��ه  
ئ��ه و په یامننامه ی��ه  ئامانج��ی رێكخ��راوی 
نه ته وه یه كگرتووه كانه  كه جینۆس��اید مه حكوم 
ب��كات و س��زای بخاته س��ه ر، وه ك تاوانێك 
له  یاس��ای نێوده وڵه تیدا. كه واته  جینۆس��اید  
ته نی��ا فه وتاندنی فیزیك��ی كۆمه ڵێ  خه ڵكی 
نه ته وه یی و ئیتنیك��ی و ئاینی و ڕه گه زی نیه  

به ڵكو هه ڕه شه یه  بۆ سه ركۆی مرۆڤایه تی.
 ،1948 س��اڵی  رێكه وتننام��ه ی  ل��ه   جگ��ه  
ته م��ووزی  1٧ی  رۆم��ای  رێكه وتننام��ه ی 
1998مان هه ی��ه ، كه  له  25ی س��یپته مبه ری 
هه مان ساڵ ده نگی له سه ردراوه و بوه  به  بنه ما 
بۆ دامه زراندنی دادگای تاوانی نێوده وڵه تی، 
ئه مه ش له به ر رۆشنایی رێكه وتننامه ی 1948. 
دادگای تاوانی نێوده وڵه تی له  س��اڵی 2002 
ه��ه زار دام��ه زراوه و ده س��تی به كاره كان��ی 
ك��ردوه و تا ئێس��تا زیات��ر ل��ه  120 ده وڵه ت 
رێككه وتنامه ی رۆم��ای 1998 ی واژۆكردوه . 
ئه توانین بڵێی��ن دادگای تاوانی نێوده وڵه تی 
یه كێكه  له  هه وڵه  ش��لگێرو نوێییه كان بۆ روو 
به ڕوو بوون��ه وه ی تاوانه كانی »جینۆس��اید، 
ماف��ی م��رۆڤ، دووژمنكاران��ه »و هاوكات 
زه مینه  سازییه كی ته واو نێوده وڵه تیه  بۆ رێگه  
گرتن ل��ه  ئه نجامدان و دووب��اره  بوونه وه ی 
تاوانی جینۆس��ایدو هاوشێوه یه كانی له  هه ر 

شوێنێكی دنیا بێت.  

ئه وتاوانانه ی كه  
له الیه ن حكومه تی 

عێراق »به عس«و 
پێش به عسیش 

ئه نجام دراوه ، به  پێی 
هه موو یاساو پێوه ره  

نێوده وڵه تیه كان، 
له یه ك كاتدا )تاوانی 

جینۆساید، تاوانی دژی 
مرۆڤایه تی، تاوانی 

جه نگ(ه .

ئه وه تانێ  له  ماده ی »5«ی رێككه وتنامه كه دا، 
ب��ه م ش��ێوه یه  ئ��ه رك و تایبه مته ندییه كانی 
دادگای تاوان��ی نێوده وڵه ت��ی چڕده كاته وه و 

ده ست نیشانی ده كات:
یه كه م: تاوانی كۆمه ڵكوژی »جینۆساید«

دووه م: تاوانی دژی مرۆڤایه تی 
سێیه م: تاوانی جه نگ

چواره م: تاوانی دووژمنكارانه . 
كه  ه��ه ر یه ك ل��ه  تاوانه كانی »جینۆس��اید، 
دژی مرۆڤایه تی، جه نگ« له  رێككه وتنامه ی 
س��اڵی 1948 به  روونی ده ست نیشان كراون 
و له س��ه ره وه  ئاماژه مان بۆكرد، به اڵم تاوانی 
دووژمنكارانه  چه مكێك��ی تازه یه  بۆ تاوانێك 
ك��ه  ده وڵه تێك یان ل��ه  ده وڵه تێك زیاتر دژی 
ده وڵه تێك��ی تر به  ش��ێوه یه كی دووژمنكارانه  
»عدوان��ی« ئه نجام��ی ده دات، ب��ۆ ئه مه ش 
یاس��او پێ��وه ر ب��ۆ ناس��ینه وه ی تاوانه ك��ه و 

سزادانی بكه ره كه ی دانراوه . 
ئه وه ی ك��ه  زۆر گرنگ��ه و پێویس��ته  به وردی 
قس��ه و گفتووگ��ۆی له باره وه  بك��رێ ، ئه وه یه  

ه��ه ر واڵتێك واژۆی له س��ه ر رێككه وتنامه ی 
رۆم��ای 1998 نه كردبێ��ت، نه بوه ت��ه  ئه ندام 
ل��ه  دادگای تاوان��ی نێوده وڵه ت��ی؟ ئه مه ش 
ده س��تی دادگای تاوانی نێوده وڵه تی به ستوه ، 
كه بتوانێ  له  واڵتێكا كه  ئه ندامی دادگا نه بێت 
و ئه و تاوانانه ی سه ره وه  به  جینۆسایدیشه وه  
تیای��دا ئه نجام ب��درێ ، بتوان��ێ  ده وڵه ت و 
س��ه رانی ده وڵه ته كه  راپێچی به رده م دادگاكه  
بكات بۆ لێپێچینه وه و سزادان؟ بۆیه  تا ئێستا 
ده یان ده وڵه ت، له  نێویاندا ده وڵه تی عێراق، 
بان روونر ئه و چوار ده وڵه تی كوردستانیان 
داگیركردوه  »عێراق، س��وریا، توركیا، ئێران« 
ئاماده نی��ن هه م رێككه وتنام��ه ی رۆما واژۆ 
بك��ه ن و هه میش ئینزمام بك��ه ن بۆ دادگای 
تاوانی نێوده وڵه تی؟ ئه مه ش له الیه ك نیه تی 
به رده وام��ی ئ��ه و ده وڵه تانه  بۆ جینۆس��اید 
دووپ��ات ده كاته وه و له الیه ك��ی تریش كورد 
مه ترس��ییه كی  ل��ه  چوارچێ��وه ی  هه میش��ه  
بوون��ه وه ی  دووب��اره   ب��ۆ  چاوه ڕوانیدای��ه  
تاوانی جینۆس��اید ل��ه دژی له الیه ن ده وڵه ته  

داگیركه ره كانی نیشتامن و خاكه كه ی؟ 
ب��ا لێ��ره وه  به كورت��ی باس��ی تاوانه كان��ی 
جینۆساید دژی كوردو كوردستان له  »باشور« 
بكه ی��ن و دوات��ر هه مووم��ان سه رپش��كین 
به راوردی��ان بكه ی��ن ب��ه  پێ��ی ئه و یاس��او 

رێسایانه ی كه  له سه ره وه  باسامنكرد؟ 
كورته یه ك له  مێژووی ئه نجامدانی جینۆساید

له  مێ��ژووی مرۆڤایه تیدا، ده یان وێس��تگه ی 
و  »كۆمه ڵك��وژی  جێنۆس��اید  ئه نجامدان��ی 
ت��اوان« بوونی هه یه و ئه نجام��دراوه ، ره نگه  
درووس��ت بێ��ت لێ��ره دا ئام��اژه  ب��ه  چه ند 

وێستگه یه كیان بكه ین له وانه  
-«جینۆس��ایدی هندیه  سووره كان كه  له  كۆی 
زیاتر له  »50« ملی��ون بۆ »90« ملیۆن كه س 
ئێس��تا له  سه رتاسه ری جیهان نزیكه ی »4 بۆ 

5« ملیۆن كه سیان لێاموه ته وه 
- هۆڵۆكۆس��ت كه  جینۆس��ایدی جوله كه كانه  
چه ندین ملیۆن كه سیان له الیه ن نازییه كانه وه  
ل��ێ كۆمه ڵكوژك��راوه ، ب��ۆ منوون��ه  ته نها له  
واڵت��ی پۆلۆنی��او له  ش��اری »ئ��اوش فێچ« 
زیات��ر له  »1« ملیۆن كه س��یان لێكۆمه ڵكوژو 
به  س��ه دان هه زاریان لێ كه م ئه ندام كراوه ، 
ئه مه  جگه له  ش��وێنه كانی تر وه ك »ئه ڵامنیاو 

سویدو نه مسا«و هتد.
- هێرش��ی كیمی��اوی بۆ س��ه ر هێرۆش��یامو 
هێرۆش��یامو  جینۆس��ایدی  یان  ناكازاك��ی، 
یه كگرتوه كانی  واڵت��ه   كه له الیه ن  ناكازاك��ی 
ئه مریكا بۆ س��ه ر واڵتی یاب��ان ئه نجامدراو 
زیاتر »140« هه زار كه س له  هێرۆش��یام، 80 

هه زار كه س له  ناكازاكی بوون به  قوربانی.
عێ��راق  ل��ه   ئاش��وریه كان  جینۆس��ایدی   -
ب��ه   ئام��اژه   س��ه رچاوه كان  ژێ��ده رو  ك��ه  
ده كه ن  ئاش��وری  هه زاران  كۆمه ڵكوژكردنی 
له  سه ره تای سااڵنی سییه كاندا، ته نها له  به ر 

هۆكاری ئاین و زمان و جیاوازییان.
- ی��ان جینۆس��ایدی ئه رمه ن��ه كان له الیه ن 
ده وڵه تی عوس��امنی له  س��اڵی 1915و دوای 
جه نگ��ی جیهانی یه كه م كه  خۆی له  زیاتر له  

یه ك ملیۆن و نیو ده دا.
- هه روه ك له  مانگی 3و 4-1994 كۆمه ڵێك له  
س��ه ركرده ی تووندڕه و له  كۆمه ڵه ی »هۆتۆ«، 
كه  نوێنه رایه تی زۆرینه یان له  رواندا ده كرد، 
شااڵوی كۆمه ڵكوژی »جینۆساید«یان له  دژی 
كه مینه ی ئه و واڵته  »توتسی« ده ست پێكردو 
له  ماوه یه ك��ی دیاریكراو ك��ه  »100« رۆژی 

تێپه ڕنه كرد   .... درێژە بۆ ل )15(

جینۆسایدكردنی كوردستان
تاوانێك له ڕابووردوو، مه ترسییه ك له پێشماندا؟



الجامعية خاصة و    إنضاج الترشيعات املتعلقة 

بالهي��كل اإلداري و القان��وين وامل��ايل له��ذه 

املؤسسات .

5.   إضافة تضحية الش��عب العراقي يف اإلبادة 

الجامعي��ة أي��ام نظ��ام البعث املقب��ور ضمن 

املناهج التعليمية ل��وزارة الربية ووزارة التعليم 

الع��ايل والبحث العلم��ي يف العراق ويف إقليم 

كردس��تان و تكليف لجن��ة متابع��ة التوصيات 

لالتصال بالوزارات املعني��ة و اتخاذ االجرءات 

الالزمة يف هذا املجال.

٦.دع��م إجراءات الهيئة الوطنية العليا املس��قلة 

للمس��اءلة و العدالة و مبا يكفل حامية القطاع 

العام ممن س��اهموا بتلك الجرائم البشعة التي 

ارتكبها النظام السابق بحق الشعب العراقي.

٧.االتص��ال بلجن��ة الش��هداء و لجن��ة حقوق 

اإلنسان و اللجنة القانونية يف الربملان  العراقي 

لترشيع قانون يجرم كل من يش��كك بتضحيات 

الشعب العراقي يف املقابر الجامعية و األنفال 

أو يس��تخف بها أو يق��دم معلومات غري دقيقة 

عنها إىل الرأي العام ، و اس��تصدار قرار يعترب 

جرمي��ة املقابر الجامعية يف الع��راق ، جرائم 

ضد اإلنسانية وإبادة جامعية .

8.   العمل عىل حص��ول اعراف دويل بجرائم 

املقاب��ر الجامعية يف الع��راق من خالل جهود 

حكومي��ة أو أي جهات عراقية أو صديقة ميكن 

من خاللها تحقيق هذا الهدف .

9.   تكل��ف لجن��ة متابعة التوصي��ات باالتصال 

ب��وزارة الثقافة م��ن اجل أن تك��ون تضحيات 

املش��اركات  جمي��ع  يف  ح��ارضة  العراقي��ني 

واألنشطة الثقافية داخل و خارج العراق، و عىل 

لجنة متابع��ة التوصيات التواصل مع الفعاليات 

الثقافي��ة كنقابة الفنانني و الصحفيني و اتحاد 

األدب��اء و العم��ل عىل إنت��اج مش��اريع ثقافية 

و فني��ة توث��ق ملرحلة التضحي��ات العراقية يف 

س��بيل اإلنسانية مع اإلشارة أن املشاريع املنجزة 

لح��د اآلن ال تلبي الطم��وح وال تتالءم و حجم 

التضحية.

10.االتصال مبؤسس��ات العدال��ة االنتقالية يف 

العراق و يف الخارج من اجل دفع عجلة العدالة 

االنتقالي��ة يف الع��راق إىل اإلمام و العمل عىل 

تأهيل اإلفراد و املجتمع لتجاوز تحديات املرحلة 

مع األخذ بع��ني االعتبار التأخ��ر الحاصل يف 

هذا املجال عىل املستوى الوطني و بحث قضية 

تش��كيل مجل��س العدالة االنتقالي��ة يف العراق 

لتنسيق جهود مؤسسات العدالة االنتقالية للعمل 

املشرك يف هذا املجال املهم.

11. دعوة الحكومة العراقية اىل تكثيف الجهود 

من أجل جلب مختربات )DNA( وتأهيل كوادر 

وطنية الستعاملها ، استكامالً لإلجراءات الفنية 

الخاصة مبلف املقابر الجامعية .

12.  ح��ث الحكومة العراقي��ة عىل التوقيع عىل 

االتفاق��ات الدولية التي من ش��أنها منع تكرار 

جرائم اإلبادة الجامعية .

13.  ح��ث الحكوم��ة عىل التع��اون مع منظمة 

البحث ع��ن املفقودين الدولي��ة )ICMP( يف 

مجال التحقيق والبحث عن املفقودين .

 املؤمت��ر الدويل الثال��ث للمقابر الجامعية يف 

العراق

أربيل 1٧-19 نيسان 2011.

ئاکام ئەم راسپاردانە دەتوانرێ چەند جارێکی 

ترو ل��ە بۆنەی جیاوازدا ببنە داخوازی گش��تی 

ل��ە پێناو بەنێودەوڵەتی کردنی دۆس��یەی گۆڕە 

ئامانجەکان��ی  بەدیهێنان��ی  و  بەکۆمەڵ��ەکان 

گەلی کوردستان بەتایبەتی و قەرەبوکردنەوەی 

ئ��ەو زوڵم��ە گەورەیەی لەو خەڵکە س��ڤیلە کرا 

بەتایبەتی لە شااڵوەکانی ئەنفال و تاوانەکانی 

تری کۆمەڵکوژیدا لە عیراق.

15ژمارە )١(   4/١4/ ٢٠٢١ پرس

پاشماوەى..... چۆنێتی بەنێودەوڵەتی کردنی گۆڕە بەکۆمەڵەکان

، نزیكه ی »000، 800« هه زاركه سیان كوشت 
و به هه زاران ئاف��ره ت روو به  ڕووی ئازارو 
ئه شكه نجه و ده ست درێژی سیكسی بوونه وه .

جینۆسایدكردنی گه لی كوردستان 
ل��ه   كوردس��تان  گه ل��ی  -مه علومیش��ه  
باك��وور،  »باش��وور،  هه رچوارپارچه ك��ه ی 
رۆژه��ه اڵت، رۆژئ��اوا« قوربانی سیاس��ه تی 
جینۆسایدی رژێمه  داگیركه ره كانی بوه  وه ك 

»عێراق، ئێران، توركیا، سوریا«.
له  عێراقدا »باش��ووری كوردستان« جگه  له  
ڕاگواس��نت و ده ربه ده ركردنی سه دان هه زار 
خێزان ل��ه  شاروش��ارۆچكه كانی »كه ركوك، 
خانه قین، موسڵ، شه نگال، به دره و جه سان، 
خوورمات��وو، مه خموور«و تێ��ك و پێكدانی 
ه��ه زاران گووند، دیارترین و ترس��ناكرین 
وێس��تگه كانی جینۆس��اید ئه مانه ی خواره وه  

بوون:
- جینۆس��ایدی به رزانی��ه كان ك��ه  زیاتر له  

»9000« هه زاركه سیان لێ  جینۆسایدكرا.
ده ربه ده ركردن��ی كوردان��ی  - جینۆس��ایدو 
فه یلی كه  به  »٧00« حه ودس��ه د هه زار كه س 
ئه ژمارو تۆمارك��راون، و 25 هه زار گه نجیان 
چه كی كیمیاوییان به سه ردا تاقی كراوه ته وه .

كه جگ��ه   هه ڵه بج��ه   -كیمیابارانكردن��ی 
له جینۆس��ایدكردنی »5000« ه��ه زار كه س، 
به  هه زارانی تریش��ی كه م ئه ندام كرد، و تا 
ئێستاش كاریگه ری جۆراو جۆری لێده بێته وه .

- شااڵوه كانی ئه نفالی 1988 كه  »182« هه زار 
مرۆڤی زینده  به چاڵ و جینۆسایدكرد«، ئه مه  
جگ��ه  له  چه ندین ش��ااڵوی تری جینۆس��اید 
كه  قوربانییه كان��ی به  ده یان هه زار ئه ژمارو 

تۆماركراون.
جینۆسایدی  زیوێ ،  ئۆردگای  -جینۆس��ایدی 
ئه ش��كه وتی ده كان، جینۆس��ایدی گوون��دی 
سۆریا، جینۆس��ایدی مه سیحییه كانی قه زای 

سمێًل. 
-جینۆسایدی ش��اری سه رده شت )هێرشه كه  
ل��ه  رۆژی 2٧-٦-198٧ كاتژمێ��ر »4«و پانزه  
خوله كی دوانیوه ڕۆ ده ستی پێكردوه ، سه ره تا 
ده ركه وتن��ی فڕۆك��ه  جه نگیه كان��ی عێراق و 
دواتری��ش خه ڵك ل��ه  پێناوی خۆپاراس��نت 
زۆربه یان ب��ه ره و په ناگه كانیان ده ڕۆن، رێك 
له م كاته دا دوور له  هه موو به ها مرۆییه كان 
و یاس��او رێس��ا نێوده وڵه تی��ه  مه ده ن��ی و 
جه نگیی��ه كان، چه ندی��ن بۆمب��ی كیمی��اوی 
به س��ه ر ش��اره كه دا ده بارێن��ن و خه ڵتان��ی 
خوێن و مه رگی ده ك��ه ن. هه روه ك زیاتر له  
سه رچاوه یه ك باسی ئه وه  ده كه ن كه  له كاتی 
كیمیابارانكردن��ه دا »114« هاواڵت��ی گی��ان 
له ده ست ده ده ن و هه زارانی تریش بریندار 
ده ب��ن. ئه گه رچ��ی پێچه وان��ه ی ئ��ه و ژماره  

»114« هاواڵتی ش��ه هید، له  به ڵگه نامه یه كی 
به عس��دا هاتوه  كه  ژماره ی ئه وانه ی گیانیان 

له ده ستداوه  »155«(.
- له  توركیاش��دا »باكوری كوردستان« ته نها 
له  س��اڵی 1925 بۆ 1928 ل��ه  »12« ناوچه ی 
ه��ه زارو  هه ش��ت   »8243« نش��ین  ك��ورد 
دووسه دوچل و س��ێ  گووند خاپوورو وێران 
كراون و »13٧88« سیانزه  هه زارو حه وسه دو 
هه ش��تاو هه شت كه س��یش جینۆسایدكراون. 
له  س��اڵی 193٧ »10« ه��ه زار هاواڵتی و له  
ساڵی 1938 »٦« شه ش هه زارو »8٦8« كه س 
جینۆس��ایكراون، ك��ه  ئه مه  به جینۆس��ایدی 
»ده رسیم« ناوبانگی ده ركردوه . ئه مه جگه  له  
جینۆس��ایدی »خاك و كلتوورو زمان« كه  له  
1914وه  بۆ ئێستا به  شێوه یه كی سیستامتیك و 

به رنامه  بۆداڕێژراو به رده وامی هه یه .
- ل��ه  س��وریادا »رۆژئاوای كوردس��تان« له  
س��اڵی 194٦وه  به  ش��ێوه یه كی سیس��تامتیك 
جینۆس��ایدی گه لی كورد ده س��تی پێكردوه ، 
بۆمنوونه  هه رله وس��اڵه دا »150« هه زار كورد 
به  بێگان��ه  له  قه ڵ��ه م دران و ناس��نامه یان 
لێس��ه ندرایه وه و ل��ه  س��اڵی 1945 ت��ا 1958 
»15000« هه زار خێزانی عه ره ب ده هێرنێته  
ناوچه  كوردییه كان و نیشته جێده كرێن، ئه مه  
جگه  له وه ی ل��ه  »90%ی خێزانه  كوردییه كان 
لێوه رده گیرێته وه و  كوردبوونیان  ناس��نامه ی 
ب��ه  زۆر ده كرێن ب��ه  ع��ه ره ب، بۆمنوونه  له  
پارێ��زگای جه زی��ره دا »200« ه��ه زار كورد 
ناس��نامه ی نه ته وه یی��ان لێده س��ه نرێ�ته وه ، 
هاوكات به  بیانووی پش��تێنه ی ئه منی سنوور 
»٦0« هه زار كوردی تر بێناس��نامه  ده كرێن، 
به هه زاران جوتیاری ك��ورد له  گونده كان به  
زۆره  مل��ێ  هه ڵكه ن��دراون و راگوێزراون و 
شوێن و جێگاكانیان به  عه ره ب پڕ كراوه ته وه .

ئێ��ران  منوون��ه   مبان��ه وێ   ئه گه ری��ش   -
»رۆژهه اڵت��ی كوردس��تان« وه ربگرین ئه وه  
به س��ه  كه  ئه وه  بخه ینه  روو، ته نها له  ماوه ی 
ده س��اڵتی »12« س��اڵی كۆماری ئیس��المی 
ئێران��دا »ل��ه  10٧9 ب��ۆ 1991 »50« هه زار 
ك��ورد به  تاك و كۆم��ه ڵ و گرووپ كوژراون 
و جینۆس��اید ك��راون، ل��ه  س��اڵی 1991 بۆ 
ئێس��تا 2014 زیات��ر ل��ه  »100« هه زاركه س 
ل��ه  س��ێداره دراون و كۆمه ڵكوژكراون، ئه مه  
جگه  له  سیاس��ه تی چۆڵكردن و راگواس��تنی 
ناوچ��ه  كوردس��تانیه كان ك��ه  به  ه��ه زاران 
و  تۆمارك��راون  و  ئه ژمارده كرێ��ن  كون��د 
دانیشتوانه كه شی ناچاری جۆره ها سیاسه تی 
كوش��نت و بڕین و برسیكردن و ڕاگواسنت و 

هه اڵتن كراونه ته وه .
ل��ه دژی  جینۆس��اید  ك��رده ی  نوێری��ن   -
ئێزدیی��ه كان له  س��ه ره تای مانگ��ی 2014-8 

له الیه ن ده وڵه تی ئیس��المی له  عێراق و شام 
»داعش« له  ناوچه ی ش��ه نگال و ده وربه ری 

ئه نجامدرا.
واژۆنه كردنی ڕێككه وتننامه كان؟ 

رێكه وتنام��ه ی 1948 و رێككه وتننامه ی رۆما 
1998، دوو ل��ه  ڕێككه وتننام��ه  گرنگه كان��ی 
تایب��ه ت ب��ه  ڕێگریكردن��ن ل��ه  تاوانه كانی 
»جینۆس��اید، تاوانی دژی مرۆی��ی، تاوانی 
جه نگ« و نوێرینیشیان تاوانی دووژمنكارانه . 
كه  له  به شه كانی سه ره وه  هه ندێ  ورده كاری 
ئه و دوو ڕێككه وتنه مان باسكرد وه ك به رچاو 
ڕوونی. ڕه نگه  لێره دا پێویست بێ  ئه و پرسیاره  
دووباره  بكه ینه وه : بۆچی ئه م دوو ڕێككه وتنه  
گرنگن؟ گرنگی واژۆكردن و په یوه ست بوون 

به م دوو ڕێككه وتنه  چییه ؟ 
تا ئێس��تا كه  باسی مه ترس��ییه كانی دووباره  
»جینۆس��اید،  تاوانه كان��ی  بوون��ه وه ی 
تاوان��ی  جه ن��گ،  تاوان��ی  مرۆی��ی،  دژی 
دووژمنكاران��ه » ئه كه ی��ن، یه كه مین خاڵ كه  
له پێش��چاوی ئه گرین و پێویس��ته  له س��ه ری 
ڕاوه ستین، ئه وه یه  كه  هه ر یه ك له و واڵتانه ی 
كوردس��تانیان داگیركردوه و ت��اوان له  دژی 
»عێراق،  ئ��ه ده ن،  ئه نجام  دانیش��توانه كه ی 
توركی��ا، س��وریا، ئێ��ران«ن و هیچكامی��ان 
واژۆی��ان له س��ه ر ڕێككه وتن��ه كان نه كردوه ، 
ئه وانه ش��یان واژۆی��ان  له س��ه ره تاوه   ی��ان 
نه ت��ه وه   1948ی  ڕێككه وتننام��ه ی  له س��ه ر 
یه كگرتوه كان ك��رد، دواجار لێی په ش��یامن 
بوون��ه وه و ئیلتزامیان به  واژۆكانی خۆیانه وه  
نه كرد، چجای ئه وه ی ڕێككه وتنامه ی ڕۆمای 
1998 كه  نوێرینیانه و تا ئێستا نه ك واژۆیان 
نه یانتوانی��وه   به ڵك��و  نه ك��ردوه ،  له س��ه ری 

ئاماده یی گفتوگۆشی له باره وه  ده ربڕن.
بۆی��ه  هه تا ئه م ده وڵه تانه  ئیلتزام نه كه ن به و 
دوو ڕێككه وتنه  به تایب��ه ت ڕێكه وتنی رۆماو 
واژۆی له س��ه ر نه ك��ه ن و نه بن��ه  ئه ندام له  
دادگای تاوانی نێوده وڵه تی، مه ترس��ییه كانی 
دووباره  بوونه وه ی تاوانی جینۆسایدو تاوانی 
دژی مرۆی��ی و تاوان��ی جه ن��گ و تاوان��ی 
دووژمنكارانه ، له  ئه گه ره  هه ره  به هێزه كانه و 
بۆی هه یه  له  هه موو كات و س��اتێك دووباره  
بێته وه ، وه ك ئه وه ی له س��ه ر ده س��تی ڕژێمه  
ی��ه ك ل��ه دوای یه كه كانی توركی��او ئێران و 
عێراق و س��وریا ل��ه دژی گه لی كوردس��تان 
به  گش��تی و گه لی كورد ب��ه  تایبه ت ئه نجام 

ئه درێن. 
 ده ره نجام

له م گه ڕان و پش��كنینه ماندا، له سه ردۆسیه ی 
ك��وردو  گه ل��ی  جینۆس��ایدكردنی  تاوان��ی 
پش��كنین،  نه ریت��ی  وه ك  كوردس��تان 
به پێویس��تامن زانی ئ��ه م ده ره نجامانه  وه ك 

بۆچ��وون بخه ین��ه  ڕوو، چونك��ه  له كۆتای��دا 
یارمه تیامن ده كات بۆ تێگه یشنت و كارئاسانی 
ل��ه  ئامانج��ی كرده وه كه و ج��ۆرو قه باره ی 

تاوانه كه ، به تایبه ت له  باشووری كوردستان:
یه ك��ه م: ئه وتاوانانه ی كه  له الیه ن حكومه تی 
عێراق »به ع��س«و پێش به عس��یش ئه نجام 
ب��ه  پێ��ی هه م��وو یاس��او پێ��وه ره   دراوه ، 
نێوده وڵه تی��ه كان، له ی��ه ك كات��دا »تاوان��ی 
جینۆس��اید، تاوانی دژی مرۆڤایه تی، تاوانی 

جه نگ«ه .
دووه م: ئامان��ج له  ئه نجامدانی ئه م تاوانانه  
له الی��ه ن حكومه ت��ی عێ��راق، له ناوبردن��ی 
ئه مه ش��ی  ب��وه و  كوردب��وون  ناس��نامه ی 
به شێوه یه كی سیستامتیك و پالن بۆ دارێژارو 

ئه نجام داوه .
له س��ه ربنه مای  تاوان��ه كان  س��ێیه م: 
ئایدۆلۆژی��ای پ��ان عه ره بی��زم و له هه ندێ  
ش��وێن و جێگا به بااڵدابڕینی به رگی ئاینی و 

به  سوود وه رگرتن لێیان ئه نجامدراوه .
ئه نجامدان��ی  له چوارچێ��وه ی  چ��واره م: 
تاوانه كان��دا، ب��ه  ده یان ه��ه زار »پیاو، ژن، 
مناڵ، پیر« ل��ه  خه ڵكی س��یڤیل كۆمه ڵكوژو 

زینده  به چاڵكراون.
پێنجه م: له په المارو شااڵوه كانی ئه نجامدانی 
تاوانه كاندا، زیاتر به هه زاران گوند یه كسانی 
زه وی كراوه و به هه زاران ره زو باخ سوێرناوه و 

هه زاران سه رچاوه ی ئاو كۆر كراونه ته وه .
شه ش��ه م: جگه له  به ڵگه نام��ه كان، له  زمانی 
تاوانب��اره كان خۆیان��ه وه  به ڕوون��ی دان به  
تاوانه كان و ئه نجامدانیدا نراوه و پشتڕاست 
كراوه ت��ه وه  بۆمنوون��ه  »دۆس��یه ی ئه نفال، 

هه ڵه بجه ، به رزانیه كان، فه یلیه كان«.
چه ندی��ن  تاوانه ك��ه ،  ل��ه دوای  حه وت��ه م: 
و  كۆمه اڵیه ت��ی  و  ئاب��وری  كاریگ��ه ری 
ده روون��ی، له نێوكه س و كاری قوربانیه كانی 
تاوانه كه  س��ه ریان هه ڵداوه و به  ئێستاشه وه  

ئاماده بونیان هه یه .
هه ش��ته م: س��ه ره ڕای ئه وه ی دادگای بااڵی 
تاوانه كان��ی عێ��راق، به فه رم��ی بڕیداره وه  
»تاوانی ئه نف��ال، تاوان��ی كیمیابارانكردنی 
هه ڵه بجه ، تاوانی جینۆسایدكردنی فه یلیه كان، 
به رزانی��ه كان«  جینۆس��ایدكردنی  تاوان��ی 
تاوانی »جینۆس��اید، تاوان��ی دژی مرۆیی، 
تاوانی جه ن��گ«ه ، و ئه نجومه نی نوێنه رانی 
عێراق و س��ه رۆكایه تی كۆماری عێراق، ئه م 
بڕیاره ی��ان پشتڕاس��ت كردوه ت��ه وه ، كه چی 
هێشتا حكومه تی عێراقی ئاماده  نیه  ئیلتزام 
به ناوه ڕۆك��ی بڕیاره كه  به  قه ره بووكردنه وه ی 
زیان لێكه وت��وان و داوای لێبوردن له  گه لی 

كوردستان و كه س و كاری قوربانیان.
نۆیه م: له باره ی دۆس��یه ی ئه نفال، تا ئێس��تا 

جگه  ل��ه  »٦« تۆمه تب��ارو تاوانب��ار، »423« 
كه س كه له الیه ن دادگای ب��ااڵی تاوانه كانی 
عێراقه وه ، به  تۆمه تی به شداری له  په المارو 
ش��ااڵوه كانی ئه نفال داواكراون، راده س��تی 
دادگا نه كران یان ته سلیم نه بوون و دادگایی 
نه كراون، و له عێراق و هه رێمی كوردستان به  
ئازادانه  ده س��وڕێنه وه . ئه مه  جگه  له  سه دان 
تۆمه تب��اری تر، كه  له الی��ه ن دادگاوه  به هیچ 
ش��ێوه یه ك باس نه كراون و ناویان نه هاتوه . 
ئه مه  بۆ دۆس��یه ی هه ڵه بجه و فه یلییه كان و 

بارزانیه كانیش هه ر ڕاسته و وایه .
ده یه م: س��ه ره ڕای هه وڵی دڵسۆزانه ی تاك، 
لێكۆڵین��ه وه و  له ب��واری  كارك��ردن  هێش��تا 
ئه رشیفكردن له  باره ی تاوانه كانی جینۆسایدو 
كیمیاب��اران، به  ش��ێوه ی ده زگایی بونی نیه ، 
ئه مه ش یه كێكه  له  گرفت و كێش��ه گه وره كانی 

دۆسیه ی دكیۆمێنتكردنی تاوانه كان.
یانزه ی��ه م: جگ��ه  له  هه وڵ��ی پچڕپچڕو دان 
پیانانی چه ند ده وڵه تێ��ك به تاوانه كان وه ك 
جینۆس��اید بۆ منوون��ه  »به ریتانیا، س��وئید، 
فله ندا، كۆریای باك��ور، به لجیكا، هۆڵه ندا«، 
و  نه ته وه یه كگرت��وه كان  دنی��او  واڵتان��ی 
ئه نجومه نی ئاس��ایش، به ش��ێوه ی فه رمی و 
نافه رم��ی تاوانه كانیان وه ك جینۆس��اید دژ 
به گه ل��ی كوردو كوردس��تان نه س��ه ملاندوه و 

نه ناسیوه .
دوانزه ی��ه م: ب��ه  ده ی��ان ت��ه ن به ڵگه نامه ی 
»نورساو، بیرناو، بیس��راو« جگه  له  قس��ه ی 
زاره ك��ی س��كااڵكارو ش��ایه تحاڵ و تاانبارو 
تۆمه تباره كان هه یه  له سه ر تاوانه كان، به اڵم 
ت��ا ئێس��تا كه مرین رێژه ی ل��ێ  پارێزراوه و 
هاوكات كه مرین كارو پشكنینی له سه ركراوه .

س��یانزه یه م: زۆرب��ه ی ه��ه ره  زۆری گ��ۆڕه  
به كۆمه ڵه كان��ی تاوانه كان، له  ناوه ڕاس��ت و 
خوارووی عێراقن، تا ئێس��تا كه مرینیان لێ 
هێرناوه ته وه   رووفاته كانیان  هه ڵدراوه ته وه و 

بۆ كوردستان.
چوارده ی��ه م: هێش��تا حكومه تی عێ��راق، نه  
به فه رم��ی داوای لێبوردن��ی ل��ه  گه لی كورد 
ك��ردوه و ن��ه ش ئاماده یه  قه ره ب��ووی زیان 
لێكه وتوان��ی چوارچێ��وه ی تاوانه كه  بكاته وه  
پێش��ووی  حكومه ت��ی  میراتگ��ره وه ی  وه ك 

عێراق.
 تێبینی: وه ك ئامانه ت پێویس��ته  ئاماژه  به وه  
بك��ه م كه  بۆ ئه م باس��ه  چه ندین س��ه رچاوه  
ب��ه كار هات��وه و ئه مه ی به رده س��ت كورته ی 
باسه كه یه و له كاتی پێویس��ت و ته واوكردنی 
لێكۆڵینه وه ك��ه  هه م��وو س��ه رچاوه كان ب��ه  

په راوێزه وه  ئه نووسینه وه . 

پاشماوە ... جینۆسایدكردنی كوردستان



پرس
ژمارە )١( 4/١4/ ٢٠٢١ ڕۆژنامەیەکى تایبەتە بە پرىس ئەنفال و جینۆساید

سەرپەرشتیاراىن ڕۆژنامە :

 الوان ئەحمەد -کاروخ عمر 

بۆچی تائێستا حکومەتی عێراق قەرەبووی کەسوکاری ئەنفالکراوانی نەکردووەتەوە؟! 

ئەم س��اڵ 33 س��اڵ بەس��ەر تاوانە دڕندانەکەی ئەنفالدا تێدەپەڕێت،کە هاوکات 18 ساڵیش��ە 

حکومەت��ی بەعس��ی دڕن��دە ک��ە ئ��ەو تاوان��ەی دژ ب��ە هاواڵتیان��ی بێتاوان��ی گەلەکەمان 

ئەنجامدا،ڕووخاوە. 

لەماوەی ئەو 18 س��اڵەی ڕووخانی ڕێمی بەعس و هاتنەکایەی حکومەتی نوێی عێراق، هێشتا 

هیچ حکومەت و سەرۆک وەزیرانێکی عێراق دەستی بۆ کەیسی قەرەبووکردنەوەی کەسوکاری 

ئەنفالکراوان نەبردووە. 

لێرەدا ئەمەوێت ئاماژەیەکی کورت بە گرنگرین وە هەندێک لەو هۆکارانە بدەم کە وایکردووە 

حکومەتی عێراق بیر لە قەرەبووکردنەوەی کەسوکاری ئەنفالکراوان نەکاتەوە. 

خاڵی یەکەم، نەبوونی نیەتێکی جدی لەالیەن حکومەتی  هەرێمی کوردس��تانەوە کە لەماوەی 

18 ساڵی ڕابردوودا نەیتوانیوە بەش��ێوەیەکی ڕەسمی و بەوەفدێکی حکومی تایبەت سەردانی 

بەغدا بکات و ئەو کەیس��ە بجوڵێنێت و کاری لەس��ەر بکات، ئەوەشی هەبووە تەنها داوایەکی 

شەرمنانە بووە تەنها لە کەناڵەکانی ڕاگەیاندنەوە بۆ ڕازیکردنی کەسوکاری ئەنفالکراوان بووە، 

خۆ ئەگەر لە ماوەی ئەو س��ااڵنەدا هاوش��ێوەی ئەوەی کە ئەم ساڵ بۆ بەشەبودجەی هەرێم 

لەگ��ەڵ حکومەتی عێ��راق کردی تەنها چەن��د جارێکی کەمیش ئەوەی بکردای��ە و چوار جار 

وەفدی ڕەسمی حکومەتی هەرێم لە ئاستی بااڵدا تایبەت بۆ ئەو کەیسە بچوایەتە بەغدا، ئەوا 

بێگومان حکومەتی عێراق دەهاتە ژێر بار و بڕیارێکی لەو شێوەیەی دەدا.

خاڵ��ی دووەم دەگەڕێتەوە بۆ ئاس��ت و ئ��ەدای نوێنەرانی کورد لە بەغدا لەماوەی س��ااڵنی 

ڕابردوودا و نەبوونی خەمخۆرێکی ڕاس��تەقینەی کەس��وکاری ئەنفالکراوان تێیاندا، 18 س��اڵە 

ک��ورد لە حکوم��ەت و پەرلەمان و پێگە جیاوازەکانی عێراقدا بەش��دارە، بەاڵم زۆربەی زۆری 

ئەوان��ەی کە ل��ەو ماوەیەدا نوێنەرایەتی کوردی��ان کردووە هیچ خەمێکی ڕاس��تییان نەبووەو 

ب��ە تەنها وش��ەیەکیش نەک لەگ��ەڵ حکومەتی عێراق، بەڵک��و لەگەڵ ڕاگەیاندن��ە عێراقی و 

جیهانییەکانیش باسیان لەو بابەتە نەکردووە، بەشێکی زۆری ئەو نوێنەرانەش بەداخەوە تەنها 

کاتی��ان بەڕێک��ردووە، لەالیەکەوە بوون بە بارگرانی بەس��ەر حکومەت��ی هەرێم و حکومەتی 

عێراقەوەو لەالیەکی تریشەوە ڕێگە و جێگەی کەسانی دڵسۆز و خەمخۆریان بۆ خۆیان بردووە 

و نەیانهێش��تووە ئەوان بچنە پێش��ەوەو ئەو ڕۆڵە ببینن، ڕێزی زۆرم ب��ۆ لەو نوێنەرانەی کورد 

هەیە کە بە پەنجەی دەست دەژمێردرێن و لەسەر ئاستی تاکەکەس هەوڵی خۆیان داوە، بەاڵم 

وەک کورد ئەڵێت)چەپڵە بە دەستێک لێنادرێت(� 

خاڵی سێیەم دیسان بۆ بێباکی حکومەتی هەرێم دەگەڕێتەوە، چۆن؟! 

دوای ڕووخان��ی ڕژێم��ی بەع��س، لەالی��ەن دادگای ب��ااڵی تاوانەکانی عێراق��ەوە فەرمانی 

دەس��تگیرکردن بۆ ژمارەیەکی زۆر لەو جاش و موستەشارە کوردانە دەرکرا کە دەستیان هەبوو 

لە پرۆس��ەی ئەنفالدا، فەرمانەکەش ئاراس��تەی حکومەتی هەرێم کرا بۆ جێبەجێکردن، بەاڵم 

بەهۆی داڵدەدانی زۆرێک لەوانە لەالیەن حزبە سیاس��ییەکانی کوردستانەوە بەهیچ شێوەیەک 

دەس��ت بۆ ئەو کەیسە نەبراو ناش��ربێت، کاتێکیش حکومەتی عێراق ئەم بێباکییەی حکومەتی 

هەرێم و حزبەکانی کوردس��تانی بینی لە ئاس��ت ئەو تاوانبارانە و داوای ڕەوای کەس��وکاری 

ئەنفالکراوان بۆ دادگاییکردنیان، ئەوکات بۆی ڕوون بووەوە کە بەرپرس��انی هەرێم لە هەموو 

الیەنەکانی کەیس��ی ئەنفال بێباکن و ئەگەریش قەرەبووەک��ە نەکاتەوە ئەوا حکومەتی هەرێم 

دەنگێکی جدی لێوە نایەت. 

خاڵی چوارەم، بەشێکی کەمیش لە هۆکارەکان بۆ ئێمەی کەسوکاری ئەنفالکراوان دەگەڕێتەوە، 

لەبەرئەوەی لەگەڵ ئەوەی حکومەتی هەرێمی کوردس��تان نیەتێکی جدی نەبووە بۆ پەس��تان 

خس��تنە س��ەر بەغدا، ئێمەش دەنگێک و ناڕەزایەتییەک��ی بەرفراوان��ی یەکگرتوومان نەبووە 

بۆئ��ەوەی حکومەتی هەرێم ناچار بکەین هەڵوێس��تی جدی بەرامب��ەر بەغدا هەبێت، ئەوەی 

هەب��ووە لەماوەی ڕابردوودا زۆر کات تەنها بەیاننامەیەک بووەو لەیادەکانی 4/14 دا دەرمان 

ک��ردووە و لەژێر لێوەوە ئەو داوایەمان ئاراس��تەی حکومەتەکانی هەرێ��م و بەغدا کردووە.  

دەمێنێتەوە بڵێین ئەم ئەرکە بە پلەی یەکەم، ئەرکی حکومەتی هەرێمە، ئێس��تاش دەرفەت بۆ 

ئەو کارە ماوەو پێویس��تە هەوڵی جدی بۆ بدات تا حکومەتی عێراق ناچار بکات کەس��وکاری 

ئەنفالکراوان قەرەبوو بکاتەوە. 

ئەرسەالن پەرۆش

خالد حاجى وادى
ک��ورد تاک��ە نەت��ەوەی دونیای��ە ک��ە 
2٧00 س��اڵە ب��ەردەوام لەناو)کردەی 
ئەنفال( ک��ردن دایە، تائێس��تا ئەنفال 
لەپێش��یەوەیەتی نەیتوانی��وە ئەنف��ال 
بەو  تێپەڕان��دن  ئەڵب��ەت  تێپەڕێن��ێ، 
مانایە نا کەلە هزرماندا دایشۆرینەوەو 
پێچەوان��ەوە  ب��ە  بەڵک��و؛  نەمێن��ێ، 
دەب��ێ لەهزرمان��دا هێندە هەڵکش��ێ 
ب��کات  تەقینەوەیەک��ی وادروس��ت  و 

لەخەوی غەفڵەت بێدارمان بکاتەوە. 
ئەنفال ببێ بەو پرسیارەی کە:

 ئایا ئێمە بۆ ئەنفال دەکرێین!؟. 

ئایا ئێمە تاوانبارین بەوەی بەدرێژایی 
مێژوو لەناو “ کردەی ئەنفال” دابین!؟. 
ئەنفال��ە  ئ��ەم هەم��وو  ژان��ی  ئای��ا 
نەب��وو  ئ��ەوە  ه��ی  بەبەردەوام��ی 
ببێت��ە  ب��کاو  دروس��ت  ڕاچڵەکێن��ێ 
ڕاپسکانێک لەکۆتوبەندی زەلیلی و ژێر 

دەستەیی!؟. 
ئایا تاکەی ئێمە بەبەردەوامی بۆ ئەنفال 
کردمن��ان پاس��اوو بیان��وی گەوجانە 
بهێنینەوە بۆ دوژمنەکامنان، بەجۆرێک 
ڕەوایەتی��ان بدەینێ و بگرە خۆش��امن 
ببین بەک��رێ گی��راو و  جێبەجێکاری 

پەالماری وەحشی گەرانەی دوژمن!؟.
ئای��ا لەمێ��ژوودا هی��چ نەتەوەیەک��ی 

وەک ئێمە پڕ س��ەیرو سەمەرەتر هەیە 
لەس��ەر لێدانی سەگ و کەڵەشێرەکەی 
دوژمنایەتی نەبڕاوە بەرپابکات لەگەڵ 
هاونەت��ەوەو کەس��ی خ��ۆی، کەچ��ی 
دوژمنە نەتەوەییەکەی خاکەکەی داگیر 
بکات نەک الی ئاس��ایی بێ بەڵکوببێ 

بەنۆکەرو پیاو کوژ بۆی!؟.  
بێگومان هەتا کورد خۆی وەک نەتەوە 
نەناسێنێ و دەس بەرداری،  کۆیلەیەتی 
و پاشکۆیەتی تورک و عەرەب و فارس 
نەبێ و بەدوژمنی داگیر کەرو دڕندەو 
تااڵنچ��ی و خوێ��ن خۆری��ان نەزانی، 
هەرگیز ؛ ل��ە )ک��ردەی ئەنفال(کردن 

ڕزگاری نابێ.

ئایا کورد ئەنفال بەجێ دەهێڵێ؟ تكا له به رده م یه زداندا 
مه هدی ساڵح مه جید

من ل��ە ڕۆژێكی خۆش��ی بەهاردا و، ب��ە بەرچاوی 

ئێوە و هەموو جیهان و ش��ینایی ئاسامنەوە )٧000( 

كەس��م بە گازی كیمی��اوی لێ دەك��وژن و هەر بۆ 

بەیانییەكەی )182000( كەس��م بە كارەساتی ئەنفال 

ل��ێ قەتڵ و ع��ام دەك��ەن و هیچ كەس��ێكیش لەم 

دونیای��ەدا ڕاناچڵەكێ و، ورتەی ل��ە دەمەوە نایەتە 

دەر، تەنانەت )هەموو ڕۆژنام��ە و ڕاگەیاندنەكانی 

جیهانیش؛ ئەوەندەی سەرقاڵی ئەوە بوون كە دەنگ 

و باس��ی یارییەك��ی تۆپ تۆپێن ب��اڵو بكەنەوە یان 

چیرۆكی ئەو ژنە ئەمەریكییە بگێڕنەوە كە لە كۆشكی 

س��پیدایەو »س��ەگەكەی« ب��ە ڕووداوی دڵتەزێن��ی 

ئۆتۆمبیل مردووە .. یان بە درێژایی ساڵێك بە تەنها 

باس��ی پەیوەندییەكی سێكس��ی )بێل كلنتۆن( بكەن 

لەگەڵ كچێكی ئەمەریكایدا، بەاڵم نەیانپەرژایە سەر 

ئەوەی باسی كوش��تنی بە كۆماڵی  )182000( كورد 

بكەن كە فاشیس��تێكی ع��ەرەب بەوپەڕی دڕندانەوە 

و بە پاڵپش��تی هەموو هێزی عەرەبییەوە شمش��ێری 

خەالفەتی ئیس��المی ل��ێ ڕاكێش��اوین و، زیاتر لە 

چارەك��ە س��ەدەیەكە ب��ە بەرچاوی ئێ��وە و هەموو 

جیهانەوە قەتڵ و عامامن دەكات و، ئەم كارەساتەو 

دەی��ان كارەس��اتی تری ب��ێ وێنە لە چارەنووس��ی 

بندەس��تی ئێمەدا تۆمار دەكات، تاقە گوناهی ئێمە 

ئ��ەوە بووە كە تەنها  گووتومان��ە ئێمە كوردین و بە 

كوردی لە دایك بووینە - لێامن بگەڕێن با بە كوردی 

قسان بكەین و بە كوردیش مبرین و هیچی تر.

akarlawan@yahoo.com     07725428086  -   07725428108

  ره فعه ت محه مه د ره شید 

پرۆس��ه كانی جینۆسایدی ئه نفال له  ساڵی 

1988 ك��ه  به  هه ش��ت قۆن��اغ ونزیكه ی 8 

مانگ به رده وامبوو، به  هه زاره ها چیرۆكی 

تراژیدی��ای دڵته زێن��ی تێدایه  ك��ه  ڕه نگه  

ه��ه ر دڵ��ی ك��ورد بتوانێت به رگ��ه ی ئه و 

تراژییدیایه  بگرێت . جینۆسایدی ئه نفالی 

88 تونها پرۆس��ه یه كی سه ربازی نه بوو كه  

س��وپای رژێمێكی سه ركوتكه ر و چه ككراو 

به  نوێرین و پێشكه وتووترین كه ره سته ی 

سه ربازی له واڵتانی ڕۆژئاوا و ڕۆژهه اڵتی 

ئه وروپ��ا و ئه مری��كا و واڵتانی عه ره بیش 

ئه نجام��ی دابێ��ت ل��ه  دژی میلله تێك كه  

به ته نه��ا به رگرییه ك��ی س��اده ی لۆكاڵ��ی 

به رگه ی ئه و هێرشه  سه ربازییه ی ده كرد . 

له  پرۆس��ه ی جینۆس��ایدی ئه نفال��دا , به  

هه زاره ها گوند ڕوخێرنان وتااڵن كران كه  

به داخ و حه رسه تێكی گه وره  به ش��ێك له و  

تااڵنچییانه  جاشه  كورده كان بوون . 

چوار س��اڵ ل��ه  پ��اش پرۆس��ه ی ئه نفال 

ول��ه  ماڵێكی س��ارد و س��ڕی نه بوونه یی 

زس��تانی س��اڵی 1992 )پ��ووره  ئامینه( م 

بینی و هه وڵم دا كه مێ��ك له و بێ  ده نگیه  

هه میشه ییه كه ی بشكێنم و هه ندێك باسی 

گونده كه یان و س��اته وه ختی مه حش��ه ری 

ئه نفامل ب��ۆ ب��كات دوای چاوه ڕوانییه كی 

چه ند خووله كی، ئاوڕییه كی دایه وه  . وتی 

, باس��ی چیت بۆ بكه م ؟ باس��ی من قه ت 

ته واو نابێت و ده رد و خه فه تم زۆره ،به س 

ئێ]س��تا با باس��ی ش��تێكت ب��ۆ بكه م و 

منیش له دم جاش��ێكی ناس��یاوی خۆمان 

بیس��توومه ،دوای چه ند رۆژێك له  ئه نفال 

و چۆڵكردنی ئاواییه كه مان ،س��ه گه كه مان 

ب��ه  ته نه��ا مای��ه وه  ل��ه  ن��او حه وش��ه ی 

خانووه كه م��ان بێ  ن��ان و ئاو وخزمه تێك 

وادیاره  كه  دڵنیا بووه  ئاوایی چۆڵه  وكه سی 

تێ��دا نه م��اوه  , ئه و س��ه گه  حه ره س��یاتی 

خانووه كه ی ده ك��رد ، دوای چه ند ڕۆژێك 

هێزه كانی س��وپای عێراق و فه وجه كانی 

خه فیفه ی جاشه كان ده چنه  نێو ئاوایی بۆ 

پش��كنین و تااڵن كردن و ئه وه ی ده ستیان 

كه وت له ناو ماڵه كان��دا هه موویان ده برد 

بۆ خۆیان ،كاتێك جاشه كان و سه ربازانی 

س��وپای عێراق��ی ده چنه  نێو حه وش��ه ی 

ده وه ڕێت��ه   س��ه گه كه   خانووه كه م��ان، 

جاش��ه كان وس��ه ربازه كان  ناهێڵێت بچنه  

نێو ژووره كان وده س��ت به  دزین و تااڵنی 

بكه ن  . س��ه ره تا جاش��ه كان به رد ده گرنه  

س��ه گه كه  بۆ ترس��اندن ودووركه وتنه وه ی 

, ب��ه اڵم س��ه گه كه  ك��ۆڵ ن��ادات زیات��ر 

ڕێگرییان لێ  ده كات،ئه مجاره  جاش��ه كان 

ته قه  ده كه ن��ه  ده ورووبه ری س��ه گه كه  بۆ 

زیاتر ترس��اندنی به اڵم س��وودی نابێت و 

په المارێكی  ده كاته   ده س��ت  س��ه گه كه ش 

توندی جاش��ه كان  ودواجاری��ش یه كێك 

له  جاش��ه كان  پاڵه وان ئاسا یه ك سه له ی 

فیشه ك ده نێته  سه گه كه  وخه ڵتانی خوێنی 

ده كات و دوات��ر جاش��ه كان  به ئاس��انی 

ده چنه  نێو ژووره كان ب��ۆ دزین و تااڵنی، 

له  بیستنی ده نگی ته قه كردن ئه فسه رێكی 

سوپا خۆی ده گه ێنێته  ئه و شوێنه  به شێك له  

سه ربازه كان ئه و ڕووداوه  بۆ ئه فسه ره كه ی 

ئه فس��ه ره كه ش  ده گێڕن��ه وه    خۆی��ان 

كه  دیمه ن��ی س��ه گه  كوژراوه كه  وجاش��ه  

تااڵنچییه كان ده بینێت هیچ قس��ه یه كی بۆ 

نایه ت وه ك وه ی له  ناخه وه  بڵێت , خۆزگه  

ئێ��وه ش غیره تی ئه و س��ه گه  به وه فایه تان 

هه بوایه  , پ��ووره  ئامینه  ب��ه  خه رسه ته وه  

كۆتایی ب��ه  گێڕانه وه ی ئه و چیرۆكه  هێنا ، 

ساڵ هات و ڕۆیشت) پووره  ئامینه( كۆچی 

دوای��ی كرد و به  ح��ه رسه ت و بێ  ده نگی 

و به ئاواتی گه ڕان��ه وه  و بینینی كوڕ و كچ 

و ك��وڕه زا و كچه زاكان��ی س��ه ری نایه وه، 

به شێك له  جاشه كانیش سااڵنه  له  به هاردا 

ب��ه و گوندانه  گه ش��تی به هاران��ه  ده كه ن 

و هه ندێكیانی��ش ڕه نگه  خاوه ن پۆس��ت و 

پله ی به رز بن ...  له گه ڵ ئه وه شدا هه رگیز 

چیرۆكی غیره تی ئه و س��ه گه و خیانه ت و 

نیشتامن فرۆشی جاشه كان ون نابێت

» ئەفسه ره كه كه  
دیمه نی سه گه  
كوژراوه كه  وجاشه  
تااڵنچییه كان 
ده بینێت ، هیچ 
قسه یه كی بۆ 
نایه ت وه ك وه ی 
له  ناخه وه  بڵێت 
, خۆزگه  ئێوه ش 
غیره تی ئه و سه گه  
به وه فایه تان 
هه بوایه« 

غیره تی سه گێك و خیانه تی جاشه  تااڵنچییه كان  
چیرۆكێك له  پرۆسه كانی جینۆسایدی ئه نفالی )3(ى گه رمیانه وه  


