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 كورتة ئاماژةيةك بة كةمپةيين ئةنفال و هةصةجبة    
 خةتاب سابري

 
كةمپةيين ئةنفال وهةصةجبة بذيار بوو كةمپةينثكي سةرتاپاگري بثت و هةموو كةس و اليةنثكي       

ئيسالمي سياسي نةك خةصكي       ( سياسي دةتوانثت تيايدا بةشدار بثت جگة لة ئيسالميةكان       
ار مب لة يةكةم قسةلةسةركردنيةوة لة ژووري         كةمپيةنةكة وةكو من ئاگاد    ). موسصمان

پثشكةوتوخوازان لة پاصتؤك، ئاوها بوو كة لةژثر ناوي هيچ كةس و اليةنثكدا نةبثت، بةناوي                 
بةألم كؤمةصيك كةسايةيت كورد لة ژثر ناوي        . سةرجةم قوربانياين ئةنفال و ئازادخيوازانةوة بثت  

 ئةوروپا كردووة، كة دةبواية الين كةم بصثن لة    خؤياندا بانگةوازثكيان ئاذاستةي كوردنشينةكاين   
كار گةيشت بةوةي كاك سةالم عةبدوأل پاشةكشة بكات، لة داخي ئةو           . جيايت كةمپةيين ئةنفال    

 كة دةبواية نةكشايةتةوة، چونكة ئةوة بةقازاجني كةمپةينةكة ناياتةوة        . ميتؤدة
ةنوس سازة، چ بةوةي ئةمريكا لة       ئةمساص ياد كردنةوةي ئةنفال و هةصةجبة زؤر گرينگ و چار     

هةموو كات زياتر جدي ترة لة لثداين عثراق و بة نيازة سةدامي ديكتاتؤر ئاص و وثص بكات بة            
ئةنفالچيةك لة چةشين خةزرةجي، چ بةوةي خةزرةجي بكرثتة گاضثك بؤ كردنةوةي دؤسيةي                 

 . سةرة زلةكاين وةكو سةدام و عةيل كيمياوي    
 

ردةكةوثت كة دانيمارك گصؤپي سةوزي دابثت بة خةزرةجي، تا دةربچثت،      بةپثي هةواصةكان، وا دة  
ئةمة ذثكوذةوان ئةوة دةردةخات كة ئةمريكا لة پشت ئةم كارةوةية، جا كةسثكي وةكو مةمحود                 
ذةزا لة ساييت هةصةجبةدا كة دؤو دؤشاو تثكةص دةكات، قسةكاين پاريت دةكاتةوة بة ذةنگثكي          

ت گثچةص بة خةزرةجي نةكةين، چونكة چيتر هاشم سوصتان و               سةوزةوة، ئامؤژگارميان دةكا  
ئةگةر بيوروژثنني ئةوا سةدام قازاجني لث دةكات، لة ذاستيدا            .   هتد ناقوچثنن  . . . . .  . ئةياد ذاوي 

بة پثچةوانةوة، دةرگايةكي تر لة دادگايي سةدام نزيك دةبينةوة، هةروةها سةرةتايةكيش دةبثت                 
فال و هةصةجبة لة مثژوودا، نةك سةدام پثي خؤش دةبثت، يان      بؤ بة دؤكيومثنت كردين ئةن   

ئةوةي كة گومان دةخةنة سةر كوردةكاين هةندةران و قسةكاين خةزرةجي دةكةنةوة كة               
 . موخابةرايت عثراقي هانيان دةدات؟   

 
لةم كةمپةينةدا، دةبثت ناكؤكية سياسي و فيكريةكامنان البةرين، دةبثت كار بكةين بؤ            

ةياندين ئاماجنةكان و ئةو خاألنةي دياريكراوة، ئةمةش لثبووردين لة هةموو       بةسةرةجنام گ
دةبثت كار بؤ ئةوة بكرثت كة  . اليةك دةوثت و پةرؤش بوون و بة تةنگةوة هاتنثكي زؤري دةوثت  

 . زؤرترين كةس لة دةوري جةم بكرثت    
 


