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 دةوصةيت عثراق دةوصةيت ئةنفال
 

çbØóïïäaŒŠbi@ðä†‹ÙÜbÑäó÷@ðîbî†ˆa‹m 
µàó÷@òìbØ 
پذؤسةي ئةنفالكردين كورد لةاليةن دةوصةيت عثراقةوة مثژوويةكي دوورودرثژيي هةية، تةهنا ئةوةية كة 

الةوة  دا بة ئاشكرا ناوي پرؤسةي پاكتاوكردين كوردي بةناوي ئةنف1988ذژمثي سةددام حسثن لة ساصي 
ناوزةد كرد، تا بتوانثت لةو ذثگةيةوة ذةوايةيت دينيش بة تاوانةكاين بدات، ئيتر هةر لة ژثر ناوي  
ناسيؤناليزمي عروبة ويةكگرتنةوةي وةتةين عةرةبيةوة كارة نامرؤضايةتيةكانيان ئةجنام نةدةدا بةصكو   

ين ئيسالمن و بتوانن ئةگةر دةيانويست وانيشان بدةن كة ئةوان مرياتگري سةردةمي بآلوكردنةوةي ئاي
 . كةسثكيش گوماين لةم تاوانانة هةبثت ئةوا لة ذثگةي شةرع و ديننةوة بذوايان پثبهثنن

كوردة فةيليةكان بة شثوةيةكي سيستةماتيك دوچاري ئةنفالكردن بوونةتةوة و تا ئثستاش هةزاران 
 . كةسيان چارةنوسيان ديارنيية

يمان پةرةوة لة سةرتاسةري سةدةي ذابردودا بة گژ دامودةستگاكاين  بارزانييةكان وةكو عةشريةتثكي نيشت
دةوصةيت كؤلؤنياليسيت عثراقدا چوونةوة و چةندين شؤذشيان بةدژي دةوصةيت عثراقي هةصگريساندووة، 
بة تايبةيت ذؤصي سةرؤك مستةفا بارزاين جثگايةكي دياري هةية كة سةركردايةيت مةزنترين شؤذشي  

 . ئةويش شؤذشي ئةيلوويل مةزنةگةيل كوردي كرد كة 
بارزانييةكان بةهؤي سةرشؤذنةكردنيان بؤ دةوصةيت عثراق و بةتايبةيت بةهؤي خةبايت مستةفا بارزاين و 
ناو ناوبانگيةوة، لةاليةن عثراقةوة وةكو دوژمن چاويان لثكراوة، تةنانةت ئةوانةي كة هيچ پةيوةنديةكي  

ووة دوچاري ئةنفالكردن و ذاگواسنت بوونةتةوة، تةنانةت  فيزيكيان بة شؤذشةكاين بارزانييةوة نةب
 . ئةوانةشيان كة خؤيان دابووة پاص ذژمث وةكو عوبةيدوصصة بارزاين لةاليةن سةددامةومة كوژرا

 هثزةكاين ذژمث بة هةموو شثوةكانيانةوة و بة پاصپشيت تانك و فرؤكةي 1983/ 31/7بةرةبةياين ذؤژي 
وردةوة، چواردةوري ئؤردوگاي قوشتةپةيان گرت، هةر نثرينةيةك كة  جةنگي و جاشة خؤفرؤشةكاين ك

تةمةين لة نثوان دة تا هةشتا ساصيدا بوو بةزؤرةملث سواري ئيضا سةربازيةكانيان دةكردن و بةرةو  
جثگايةكي ناديار ذةوانةيان دةكردن، بةو شثوةية زياتر لة هةشت هةزار بارزانيان ئةنفالكرد، تا كايت  

 .  ذژمثي بةعس هيچ جؤرة هةواص و زانياريةك لةسةر ئةو ئةنفالكراوانة بآلونةكرايةوةگؤذبةگؤذكردين
هةر ئةوة نةبوو كة ژمارةيةك كورد لة كؤذثكي هاوبةشدا دةكران  ) پياوةكانيان(ئةنفالكردين بارزانيةكان 

، بؤئةوةي ئةو  بة ژثر خاكةوة، بةصكو ذژمث ذةنگة بة زاناييةوة ئةو تاوانةي بةو شثوةية ئةجنام دابثت
كؤمةصة خةصكةي كة تةهنا ژنان و منداآلين ژثر دةساص ذزگاريان بوو، دوچاري كارةساتثكي كؤمةآليةيت 
ببنةوة و تاقيكردنةوةيةكةيش بثت بؤ ئةوةي بزانثت ئاخؤ گةيل كورد تاچ ذادةيةك خؤي دةكات بة 

يشتيمانپةروةراين هةندثك لة   ئةگةرچي لثرةوة لةوث باسي پياوةيت و هةسيت ن. خاوةين قوربانيةكاين
خةصكاين هةولثر و دةوروبةري دةكرثت، لة هاوكاريكردين خثزانةكاين بارزانيةكان، بةآلم ئةو هاوكارية   
لة ئاسيت ئةو تاوانة مرؤضايةتيةدا زؤر كةمتربوو، بؤية لة قافصةكاين ئةنفايل دوايدا تةنانةت مندصي سةر   

ةكؤمةصةكاندا سةدان مةمكةمژة و جلي منداصي يةك مانگة و بثشكةش ذزگاري نةبوو، ئةوةتا لة گؤرة ب
 . سةروتر دةؤزارونةتةوة

بيست ساصة، هةزاران ژن و زارؤكي بارزانييةكان لة دصةذاوكة و ترس و چاوةذواين كةسوكارةكانيان ژيان  
يست بةذاسيت ب. دةبةنة سةر، ئةو منداآلنةي كة تةمةنيان يةك مانگي بووة ئثستا بوونةتة بيست ساص

ذژمثي . ساص ژيان بردنة سةر لة ژثر فشاري دةروين و هةژاريدا، شتثكة بة دةميش خؤش نيية بووترثت
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عثراقي تةهنا مةبةسيت ئةوة نةبووة كة زةرةر لة شؤذشي كورد بدات وةكو هةندثك باس لثوةدةكةن،   
 ئةگةريش نا لة  ئةوان مةبةستيان ئةوة بوو كة كورد لة باشووري كوردستاندا وةكو گةلثك نةهثصن و

كؤمةصگايةكي سةقةت و ناضرؤضانةدا، لة بازنةيةكي ترسدا بياهنثصثتةوة و ئةو كارةشي بة چاكي بؤ چووة  
سةر، هةتا خواي كرد و سةددام پةالماري كوةييت دا و ئةوةش خاصي دةستپثكردين كؤتايي هاتين ذژمثثك 

ةوةك چؤن نازيزم نةفةوتا و لة فؤرمي بوو وةكو سيستةمثكي بةذثوةبردن، دةنا پثناچثت بةعسيزم هةر
 . نوثدا سةري هةصدايةوة، ئةوانيش لةشثوةي نوثدا ئةگةر بةالوازيش بثت سةرهةصدةدةنةوة

ئةنفال بة هةموو لقةكاين و گؤرة بةكؤمةصةكانيةوة، بة هةموو ئةو كارةساتة كؤمةآليةتيانةي كة لة پاش  
ة دادگايي سةددام حسثنيشةوة، بؤية دةبثت  خؤي بةجثي هثشتووة حماصة ساذثژبكرثت، تةنانةت ب

دةوصةيت عثراق كة دةوصةتثكي ساختةو دز و تاوانة، دةبثت هةصبوةشثتةوة و دادگايي بكرثت، تةنانةت  
داواي دادگاي كردين ئةو دةوصةتة عةرةيب و جيهانيانةي تر بكرثت كة بةشثوةيةك لة شثوةكان لةو 

جثگايي . يانة ماديةكاين كة لة گةيل كوردستان دراوة، بكرثتةوةتاوانةدا بةشداريان كردووة و قةرةبووي ز
توانج و گومانة كة بؤ ئةجنومةين حوكومي عثراق كة پثنج كورديش لةخؤگرتووة تا ئثستا بة ذةمسي  

 . داواي لثبووردنيان لة گةيل كورد و خاكي كوردستان نةكردووة
چني و توثژو پارت و ذثكخراوة مةدةنيةكانيةوة  دةبثت زةمينةي ئةوة خؤشبكرثت كة گةيل كورد بة هةموو 

هةموو چارةسةرثكي تر كايت دةبن و . لة ذيفراندؤمثكي ئازاد و ئازايانة بذياري چارةنووسي خؤي بدات 
 . درةنگ يان زوو مثژووةكان دوبارة دةبنةوة
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