
 بانطةواز بوو هزرا طشتييا عرياقي و عةرةيب و جيهاين
 ذ اليص كةمثينا ناظنةتةوةيي ذ بوو هةلَةثضةو ئةنفال

 
ِرؤلص ذ  "وةفيق السامةِرائي"  عرياقصثشيت كوو سةرؤكص بةرص يص ئيستيخباراتا

جص جبص , بوو هايت دةستنيشانكرن ذ اليص ِرذميا دةسةالَتدارا  فاشست لعرياقص
ن تاوانصن شةرِِصن مةزن بةرامبةر مرؤظايةتيص لعرياقص و بةشداريب كري و ثالنص

و سةدان ) 1988 ي ئادارا 16(لكيميا بارانا باذصرص هةلَةثضة ل بةشةك مةزن 
 ب ضةكصن 1988 و 1987هةرصمصن دن ل كوردستانا عرياقص نافبةرا سالصن 

 هةتا  ي ِرةشةمص23ل  هصرشصن ئةنفال ئصن هووظانة هةر وةسا. قةدةغةكري
ص طوالنا هةمان سالَ كة بوو ئةطةرا  شةهيدكرنا سةدان هزار خةلكص سظيل و 6

 هزار 182ئةظة ذ بلي بزركرنا  , صن كوردان سةدان طوند و باذصروصران كرنا 
 ساالَن ذي ضارةنظيسا وان 14كةسصن سظيل كة هةتا هناش و ثشيت تصثةِربينا 

.هةر يا بزرة  
ِرذصما دةسةالَتدار ل بةغدا هةرصمصن دن ذي ل  و وةفيق السامةِرائيتاوانصن 

عرياقص طرتنةظة بتايبةت ل باشوورص عرياقص وةك بصذي دذي هةرصمةك 
ةنطةك وةسا ِروص دةظةرص هةمي وصرانكرن بداطريكري شةِر دكة و ئاظطركصن 

.  نةبةدةكة د ديرووكا عرياقص  
  هندةك هايت ديرخسنت ل دةسةالَتص ل بةر وةفيق السامةِرائي ثشيت كو

ئةطةرصن ثةيوةنديدار ب ِرةوشتا ِرذصما عرياقص و ترسا درستكرنا كوودةتايةك 
 نةك ل بةر هةبينا  وي ل سةر ضةندين هنصنيصن ِرذصمص وسةربازي و ئاطاهيا

 يان ذي دذيةتا وي بوو ِرصظةريص , دةِرذصمصفكري د نافبةرا وي و جودايةك 
ما كو ئةف تاوانبارة دةركةفيت ل دة ذيد طةل ظص ئصكص .  ضةواتيا برصظةبرنصو

بةس . عرياقص ثصشوازيةك مةزن ذصرة هات كرن ذاليص ئوثوزسيوونا عرياقي ظة
ذصرة هاتني درصذكرن ضويص وة ثصظة نةضوو طاز ل وان دةستان دة ئةوصن كوو 

سةر هزرصن خوو ئصن ِرةطةزثةرستانة و  و ل ناف برنص ِرزطاركري و ظةطةِرياف
كة ل ديف ,  ب كةرب و دووبةرةكيص دناف طةلصن ذصك جودا بةالف كرنا  هزرصن

ياسا طةلصن شارستاين وةك بريتانيا ئةوا مافص ثةنابةريا سياسي ذصرةداي 
. سزاداندةبصت بص  



 بوو نيشتةجص كرنا فةلةسينيان ل عيؤاقص دكةظة وةفيق السامةِرائي  داخازا 
اقص ب هةموو هةمان خانا ضاندنا ِرق و دوذمناتيص دناف بةرا طةلص عري

نةتةوصن خوةظة و طةلص فةلةستيين يص هةذار و بةلَطةية ل سةر بةردةواميا وي 
ل سةر ِرصبازا خوة يا بةرص و ئامادةيا وي بوو ل بن ثص كرنا هةمي ثريؤزيا  

.داكو ل سةر دةسةالَتص مبينيت  
ِرةوشةنبري , جظاكي, كةمثينا ئةنفال و هةلَةثضة داخازص ل هةمي هصزصن سياسي

 بةرامبةر توركومان و ئاشووري د كة,  كورد, كةسايةتيصن عرياقي ئصن عةرةبو
وةفيق ةظانيص دذي  ظص داخازا طومان لصكري ِراوةسنت و داخازنامةكا داد

 و توخم و تاوانصن دذ ب  بلند بكةن داكو وةك تاوانبارةك شةِرالسامةِرائي
. سزادانمرؤظايةتيص ل كوردستان و باشوورص عيؤاقص  بص داد كرن و  

ةيب ذي د كةين دذي ظي ثرؤذص  دن ظة داخازص ل هزرا طشيت يا عةرل ئالةك
 دذ ب طةلص كةظن و ئاشكةراكةن كة ئةف ثرؤذة دةروةفيق السامةِرائي

هةر وةسا .  ية ذيدرستكرنا دةولةتا خوة ل سةر عةردص خوةفةلةستني و 
 خوة و نةتةوصن داخازص ل هزرا جيهاين ذي دكةين فشارص دابنصن سةر حكومةتصن

 بفةجرينيت ئصكطريت داكوو بِريارةك تايبةت دذبةر تاوانبارصن شةِر ل عرياقص 
داكوو بصن سزادان و رص ل بةردةظ كةسصن وةسا بص طرتن دةسةالَتص بطرنة دةست 

 د كةين وةفيق  ذيو داخازص ل دادطةها بريتاين. كارةساتان دروست بكةنو 
 ة ئامادةين ئصنو ئةم ذي ذ ئاليص خوةظةداخازي دادطةهص بكة  السامةِرائي

داكو ئةف تاوانبارة بصنت سزادان ل بةر , بةلَطةهصن ثصتظي د خزمةتا وةدا دابصني
.كريارصن وي بةرامبةر طةلص مة يص بص طونةه  
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