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 !ئةنفالتان لة ياد يبَ 
 

 حةمةسةعيد حةسةن

 
 .دؤزةخ بةتايبةيت بؤ كورد درووست كراوة

 .ئةفسةريَكي بةعسي

 .كوردةكان دةطيَم وةك خةيار لةتيان دةكةم
 .عةيل كيمياوي 

 هةموو شيتَ تةواو بوو شؤِرش كؤتايي هات،
 

 .ئيَمة ناتوانني بة دةسيت ِروويت شةِري ضةكي كيمياوي بكةين

 بارزاينمةسعود 

 

خؤرهةالَيت /شاالَوي ئةنفال دذي كورد، كتيَبيَكة بةرهةمي نزيكةي سيَ سالَ تويَذينةوةي ِريَكخراوي مايف مرؤظ /عيَراق و تاواين جينؤسايد
. دؤتةوةضاث و بالَوي كر ] زانكؤي ئازاد /بةرلني [جةمال مريزا عةزيز لة ئينطليزييةوة كردووية بة كوردي و طؤظاري هاظيبوون   . نيَوةِراستة

بالَوكردنةوةي ئةم كتيَبة تا هةنووكة باشترين كاري طؤظاري هاظيبوونة، بؤية جيَي خؤيةيت دةست خؤشي لة وةرطيَِري كتيَبةكة ولة دةستةي   
 .نووسةراين كؤظارةكة بكريَ  

ئاماذة بؤ سةرضاوةكةي، بةشيَكي    ئؤرطاين ي،ن،ك يبَ ثرس و ِرةزامةندي هاظيبوون و يبَ    / دا ِرؤذنامةي كوردستاين نويَ  2001لة ئةثريلَي 
كة دةستةي نووسةراين هاظيبوون بة نووسراويَك كوردستاين نويَي لةو كارة نابةجيَية    . بة هةشت ئةلَقة بالَوكردةوة طرنطي ئةم كتيَبةي

بريوِرا دةربِرين، نة نامةكةي   ئاطادار كردةوة، سةرنووسةرةكةي كوردستاين نويَ نامؤ بة ذياين دميوكراسي و ِريَزطرتن لة مايف مرؤظ وئازادي   
دةستةي نووسةراين طؤظارةكة كرد و نة هيض نرخيَكي بؤ ماندووبووين وةرطيَِري كتيَبةكةش   هاظيبووين بالَوكردةوة، نةداواي يلَ بوردين لة

 .دانا

 آ
 عةيل   1991خؤي بةكار نةهيَناوة سالَي بة دريَذايي ميَذوو بيَجطة لة عيَراق هيض ِرذيَميَ ضةكي كيمياوي دذي دانيشتواين ذيَر دةسةالَيت 

وتويَذي نيَوان بةعس و بةرةي كوردستاين، داين بةوةدا نا كة بزركراوةكاين ئةنفال تةهنا سةد هةزار كةسن، نةك  كيمياوي، سةروةخيت
 !سةدوهةشتاودوو هةزار وةك كورد بؤي ضوة

 سةددام حسيَن 1993.  بكريَتةوة و بة بلَدؤزةر بة ذيَر خؤلَوة بكريَنلة ِروانطةي عةيل كيمياوييةوة كورد سةطن، بؤية دةيبَ سةريان ثان
هةزار بارزانيةكةي قوش تةثة، طويت ناثاكيان لة والَت كرد و ثةميانيان شكاند، بؤية بيَبةزةييانة ِرةوانةي     دةربارةي ثيَنج شةش

بةدلَ و بة : [ كورد كة ديَنة قسة لة برييان ناضيَ كة بلَيَن  ِرذيَمي عيَراق ئةم دوذمنة سةرسةختةي كوردة، كةضي سةراين . دؤزةمخان كردن
 .]طيان ثاريَزطاريي لة يةكيَيت خاكي عيَراق دةكةين  

 آ

ك يان يلَ .ن. ِرذيَم هيَرشيَكي بةر بالَوي كردة سةر سةرطةلَوو و بةر طةلَوو كة سةركردايةيت و طرنطترين بنكةكاين ي23/2/1988لة 
 بة قوربانيدانيَكي مةزن جؤرة بةرطريةكيان لةو ناوضانة كرد، مةطةر لة تواناي ِرؤماننووسيَكي وةك تؤَلَستؤيدا    ثيَشمةرطةكاين يةكيَيت.بوو

 .هةيبَ، بيطيَِريَتةوة

سةركردايةيت ينك يبَ ئاطا لةوةي كة ئةم هيَرشة بريتيية لة سةرةتاي قةالضؤ كردين خةلَكي كورد و بيَباك لة هةِرةشةي سيَ ضوار سالَ  
ئةطةر لة جةنطي نيَوان عيَراق و ئيَراندا، اليةين ئيَران بطرن، خؤتان و طوندةكانتان لة ناو      : [ ري تاريق عةزيز كة ثيَي طونبوونثيَشت
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بةو مةبةستةي عيَراق بةشيَك لة هِيزةكاين لة طؤِرةثاين شةِرةكة بِؤ داكؤكيكردن لة هةلَةجبة بكشيَتةوة، بة هاوكاري ئيَران  .] دةبةين
 . هةلَةجبةي داثةالماري

هةلَةجبة لة اليةن يةكيَيت و ثاسدارانةوة، نةك هةر نةبووة هؤي كةمكردنةوةي طوشار لةسةر سةركردايةيت ينك و ِريَطر ! ئازادكردين
ة دةست  ئةطةرضي لةبةر ِرؤشنايي ئةو بةلَطةنامانةدا ك. يةكدا، بةلَكو كارةسايت كيميا باراين هةلَبجةشي بة دوادا هات لةبةردهم ئةنفايل

كةوتوون، كيمياباراين ئةو شارة لة بةرنامةي كاري ئةنفالدا نةبوو، ضونكة ئاماجني ئةنفال وةك بة هةِرةشةي تاريق عةزيزيشدا  
دةردةكةويَ، كاولكردين طوندةكاين كوردستان و قةالضؤ كردين طوندنشينةكان بوو، هةر بؤية ِرذيَم هةلَبجةيية هةالَتوةكاين نةدةطرت،  

هةلَة كوشندةيةي نةك هةر مةترسي لة دؤلَي جافةيت   يةكيَيت بةو. جبة شار بوو، مةبةسيت ئةنفاليش قِركردين ديَهايت بووئاخر هةلَة
ليَكدانةوةي من نيية، بؤضووين  ئةمة. دوور نةخستةوة، بةلَكو بيانووي كيميابارانكردين هةلَةجبةشي داية دةست بةعسي فاشست  

 .درووسيت دةزامننووسةراين كتيَبةكةية و منيش بة 

 آ
ِراويَذكاران يان ِراستتر سةرةك جاشان، ئةوانةي ضاوساغي ئةنفال بوون، بة تةحسني شاوةيسيشةوة، دواي ِراثةِرين، بوون بة بةشيَك لة   

اساييةوة  ثيَشمةرطة كافرن، نةك هةر شت و مةكيان، ذنةكانيشيان لة ِرووي ي    : ِرذيَم بة جاشةكاين طوتبوو  ! هيَزي ثيَشمةرطةي كوردستان
لة كايت بةرةو باشوور ِرةوانةكردين ديلةكاندا، خةلَكي بويَري ضةمضةمالَ ِرابوون و هيَرشيان كردة سةر كاروانيَك و بة . حةالَلَي ئيَوةن

 سةر  سةرجنة دةسةالَيت كوردي، دةروازةي ئاميَزي دلَي بؤ سةرةكجاشان خستة  جيَي. خويَين خؤيان ضةندين كةسيان لة ئةنفال ِرزطار كرد
ئةوي هيضيشي سةبارةت بة ئةنفال نةبيستيبَ، لة ِريَي .طازةراي ثشت، وةيلَ تةنانةت ئاوي خواردنةوةشي بؤ خةلَكي ضةمضةمالَ دابني نةكرد   

ة  ئةم كتيَبةوة كة شياوي ئةوةية هةموو كورديَ بيخويَنيَتةوة، لة نزيكةوة شارةزاييةكي ضاك دةربارةي هؤلؤكؤسيت كوردان ثةيدا دةكات و ب 
 .كرؤكي رَذيَمي بةعس ئاشنا دةبيَت

 سةرنج
 .بةزةبري ئةم نووسينة، سةرنووسةري كوردستاين نويَ، بة نووسراويَك داواي يلَ بوردين لة هاظيبوون كرد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


