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 پێشەکی

دەرهەق ە ەعسەوب رژێمى لەالیەن، لە گەورەترین ئەو تاوانانەی ێكهئەنفال یەك
 ،عس بوبۆ داڕێژراوی رژێمی به خشهكی نهیهپرۆسهنفال ئه .ئەنجامدرا کورد بەگەلی

ی و تاڵیهوارێكی كۆمهشوێنهئاسەوار و و  گشت ی كوردەوتهنه و لەناوبردنیوهبۆ سڕینه
 ساڵی شوباتی ی٢٣ له یهم پرۆسهئه. ی كوردیڵگهكۆمه و ئابوری و کلتوری تیمرۆڤایه

ی جیاوازی جوگرافیا یناوچه شەش ،لە هەشت قۆناغداو ستی پێکردده ١٩٨٨
و  قوربانى کردە دیکورهاواڵتی  هەزار ١٨٢لە زیاتر کوردستانی گرتەوەو تیایدا 

رۆژ بەردەوام  ٢٠٠. پرۆسەی ئەنفال زیاتر لە کران بێسەروشوێنژمارەیەکی زۆریش 
 كانیسەرجەم گونده پاش روخاندنی١٩٨٨ یلولیئه ی6 كانیش لهم قۆناغهرجهسهبو، 

 .هاتپێ كوردستان كۆتایی

 لە بەشێكهێشتا  ا،دگەورەیە تاوانە ئەو بەسەر ساڵ ٣٤ تێپەڕبونی لەدوایئێستا 
 و ئەنفالكراوەكانیان كەسوكارە روفاتی هێنانەوەی چاوەڕێی ئەنفالكراوان، كەسوكاری

ئەم  کۆمەڵگەى نێودەوڵەتیدەکەن  شداوا .ئەنفالن تاوانبارانی بەسزاگەیاندنی
تاوانە لەسەر ئاستى جیهان بە جینۆساید بناسێنێت و وەک کەیسێکى نێودەوڵەتى 

 .تامامەڵەى لەگەڵدا بک

 گرنگی توێژینەوەکە 

لەماوەی چەند  یەکان لەباشوری کوردستان،یگرنگە مێژو ئەنفال یەکێکە لەڕوداوە
بوەتە خاڵی  ، کەهەبوە کاریگەری وەک ڕوداوە گرنگەکان هێندە سەدەی ڕابردودا

ڕۆڵی هەبوە لەڕەنگ ڕێژکردنی مێژوی  ، هاوکاتجیاکەرەوەی قۆناغەکانی پێش خۆی
 بۆ، گەلی کوردو بزوتنەوەی ڕزگاری خواز ئەم ڕوداوە نەک هەر بۆ .گەلی کورددا

گەلی کورد لەسەردەستی  کاتەدا،تەواوی جیهان ڕوداوێکی ڕاچڵەکێنەر بوو لەو 
هەوڵی  وەوەویجینۆسایدێکی بەرنامە بۆ داڕێژراو ب حکومەتی عیراق ڕوبەڕوی

واڵتانی دراوسێ و کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی  سڕینەوەی ئەدرا لەسەر خاکی کوردستان،
بەپێی هەلومەرجی ڕۆژگار مامەڵەیان  وەانەهەریەکەیان لەڕوانگەی بەرژەوەندی خۆی

لەسەر  ە نەبوهیچ دەوڵەتێک یان زلهێزێکی دەرەکی ئاماد ،لەگەڵ ڕوداوەکەدا دەکرد



 
4 

 

تاوانەکانی  وەڕوداوانە گوێ لەسکااڵو داخوازیەکانی گەلی کورد بگرێت. بەو هۆیە ئەو
 .بونو بەردەوامیدا هەڵکشان لەڕژێمی بەعس ڕۆژانە لەدژی گەلی کورد 

 

 

 بابەتەکە هەڵبژاردنی هۆکاری  

توێژینەوە لەسەر بابەتێکی گرنگی وەک پرۆسەی ئەنفال پێویستیەکی گرنگی ئەم 
سەردەمەیە لەپێناو هەڵوێستە کردن لەسەر ئەو ڕوداو کارەساتە تراژیدیە کەلەو 

ڕودانی کارەساتەکە کاریگەری و لێکەوتەکانی  ،قۆناغەدا ڕوبەڕوی گەلی کورد بۆتەوە
 و لێ ورد بونەوەن، چونکە گەلێک هۆکاری نادیار لەپشت پرۆسەکەوە جێگەی تێڕامان

خاکی  بەرچاوی لەسەر خەڵک و وڵ وڕودانی کارەساتەکەش کاریگەری ق ،بون
لەناوەندە نێو  ی کورد هەبوەو دۆز ناوچەکەو بزوتنەوەی ڕزگاری خوازی کوردستان

 دەوڵەتیەکاندا، خواستی ئێمەش ئەوەبوو لەڕێگەی ئەم توێژینەوەیەوە بەوردی پەنجە
 بخەینەسەر هۆکارو دەرنجامی ڕوداوەکە.

 توێژینەوەیە ئەم میتۆدی 

هەوڵمانداوە زۆرترین کەرەستەو زانیاری  ینەوەیەوەلەئەنجامی ئەم توێژ
بەیەکتری و  لەسەربابەتەکە کۆبکەینەوە ، پاشان زانیاریە کانمان بەراورد کردوە

دواتر ڕاستیە مێژوویەکانمان لێ دەرهێناون، کەبۆ  هەڵسەنگاندنمان بۆ کردون،
مە لە ڕونتر بڵێین ئێ .پێکەوە گرێمان داون ،نوسینی توێژینەوەکە بەکەڵکبون

شیکاری هەڵهێنجانمان  و مێژویی و میتۆدی ئەنجامدانی ئەم توێژینەوەیەدا ڕێباز
 گرتوەتە بەر. 

 توێژینەوەکە سنوری 

 لەناوچەکانی کوردستان ،ئەم توێژینەوەیەسەرنجی خستوەتەسەر پرۆسەی ئەنفال
لەڕوی سنوری جوگرافیەوە دۆڵی جافایەتی، شارباژێڕ، مەرگەو پشدەرو  بەگشتی و

هەورامان پێنجوێن گۆپتەپە عەسکەر دەشتی و قەرەداغ، تەواوی گەرمیان شارەزور 
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 . بەتایبەتیهەولێر بالیسان باڵەکەیەتی و بادینانی 

 توێژینەوەیە ئەم گشتی ئامانجی  

ئەنفال وەک پرۆسەیەکی جینۆسایدو لەناساندنی  ئامانجی ئەو توێژینەوەیە بریتیە
پرۆسەی  ەکانیخراپ یەکاریگەری لێکەوتەو دەرخستنیکۆمەڵکوژی کورد، لەگەڵ 

ئامانجێکی تری ئەم  جیاجیاکانی کوردستان، ئەنفال لەسەر دانیشتوانی ناوچە
 هەوڵمانداوەئەم مەبەستە  بۆ .توێژینەوەیە دەرخستنی قۆناغەکانی پرۆسەی ئەنفالە

مان تیایدا چەند پرسیارێک، بەسەر چەند ئامانجێکی تایبەتدا ەینش بکبابەتەکە دابە
وەاڵمی ئامانجە  انەوەپرسیارئەو بۆئەوەی لەڕێگەی وەاڵم دانەوەی وروژاندوە، 

 لەوانەش" دەست بکەوێت. مانگشتیەکە

 

 جینۆسایدو پرۆسەی ئەنفال؟ 
 خوێندنەوەیەک بۆچەمکی ئەنفال لەڕوی مێژویەوە؟ 
  کورد لەسەردەمی بەعسدا؟مێژوی کۆمەڵکوژی 
 ؟قۆناغەکانی ئەنفال و ناوچە ئەنفالکراوەکان 
 کاریگەری پرۆسەی ئەنفال لەسەر خێزانە ئەنفال کراوەکان؟  
 ناوی تۆمەتبارانی کەیسی ئەنفال؟ 
 لێکەوتەو زیانەکانی ئەنفال؟ 

 
 کەتوێژینەوە کێشەی 

پرۆسەی  نەبونی سەنتەری توێژینەوەی زانستی، کەمی سەرچاوەی زانستی لەسەر
شیاری تاک لەسەر پرۆسەی ئەنفال، ۆنەبونی ه ،ئەنفال، نەبونی دیکۆمێنتی زانستی

دیارترین ئەو کێشانە بون  نەبونی داتایەکی دروست لەسەرزیانەکانی پرۆسەی ئەنفال
 کەهاتونەتە بەردەممان لەئەنجامدانی ئەم توێژینەوەیەدا.

 ئەنجامەکان و زانیاری گفتوگۆی شیکردنەوەی 
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ڕێکمان خستون  ،یاریانەی بەکارمان هێناون زانیاری سەرەتای بونزان ئەو
سود وەرگیراوە لەو هاوکات  بەشێوازێکی ڕون دامان ناون لەناو توێژینەوەکەدا،

و دەربارەی  باوەڕ پێکراون لەالیەن دەزگاحکومی و ناحکومیە کانەوە، زانیاریانەی
 .ئەنفال باڵوکراونەتەوە

ر بەکاری هێناوە لەتوێژینەوەکەدا زانیاریە لەسەر یەکێک لەو زانیاریانەی توێژە
دانیشتوانی ئەنفال کراو ئاماری وردی قوربانیەکان بەاڵم داتایەکی وردی قوربانیانی 

لەبەر گەلێک هۆکار لەوانە تێکەڵ بونی خەڵکی تر دانانی  دەست نەکەوتوە.
دی دابەش نەزانینی ژمارەی بێسەرو شوێن کراوان بەور بەشەهیدو قوربانی ئەنفال،

 بەتایبەتی، لەگەڵ جەندین هۆکاری دیکە.  بونی قوربانیەکان لەناو هێزە سیاسیەکاندا
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 مکەشی یەبە
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 وئەنفالجینۆسایدیەکەم. چەمکی 

و  كردننۆساید( لەبەرامبەر پرۆسەكانی قڕبەكارهێنانی زاراوەی )جی سەرەتایی     
ئەم چەمكە  ،دووەمی جیهانیكۆمەڵكوژیدا دەگەڕێتەوە بۆ سااڵنی پاش جەنگی 

خستنی  پشتگوێ دوایخرایە ناو یاسای سزای نێودەوڵەتییەوە، ئەمەش ئەوکات 
وەك ئەوەی كە لە جاڕنامەی مافی مرۆڤ لە ساڵی  ،سادەترین ماف كە مافی ژیانە

 .(٢٠)هەژار عەزیز سورمێ، الوە. (دا لە بەندی سێهەمدا باسی لێوە كرا1984)

( وەك زاراوە لە دوو وشە پێكهاتووە، یەكەم بریتییە Genocideجینۆساید )چەمکی     
( كە وشەیەكی گریكییەو بەواتای رەگەز یاخود بنەچە بەكارهاتووە، Genosلە )

( كە وشەیەكی التینییەو بەواتای )كوشتن( یاخود )فەوتاندن( Coederدووەمیش )
و بڕگەكەش واتای بە لێكدانەوەی هەردو  (.٢١مارف عومەر گوڵ، الد.). بەكارهاتووە

و رەگەز یاخود بنەچە( دەگەیەنێت، كە پەنای بۆ براوە بۆ لەناو بردن ی)لەناوبردن
لەریشەوە دەرهێنانی )نەتەوە یان ئەتنیك یان ئاین..هتد(ی جیاواز لەڕێگەی 

و  ڕێكخراو كە لە كۆتایدا مەبەست لێی كوشتن تاوانێكی بەبەرنامە بۆ داڕێژارو
 . (١٥-١٤)ئەحمەد فاتیح محمد، ال. پاساوێكی سیاسی هەڵناگرێتفەوتاندنەو هیچ 

 ،و تاوانەكانی ڕژێمی نازیزمكارەساتە تراژیدییەكانی ماوەی جەنگی دووەمی جیهانی
بونەوەی كردەی نە ی كرد كە هەنگاوبنێت بۆ دوبارەوایان لە كۆمەڵگەی نێودەوڵەت

نەی بەو كردەوانە هەڵدەستن، ی ئەواو دانانی ڕێوشوێنی یاسای بۆ سزادانكۆمەڵكوژی 
بەر (دا گیرایە96ژێر بڕیاری ژمارە ) دا لە11/12/1946یەكەم هەنگاوی كردەنیش لە 

لەڕێی ئەم بڕیارەوە كردەی  یەكگرتووەكانەوە، لەالیەن ئەنجومەنی گشتی نەتەوە
ونی كان 9لە دواتر   (.٨)د.جاسم تۆفیق، ال. و ڕەشە كوژی ئیدانە كراو جینۆسایدكۆمەڵ كوژی

دا ڕێكەوتن نامەی )قەدەغە كردنی تاوانی جینۆسایدو سزادانی 1948یەكەمی 
 1951یەكگرتووەكانەوە دەركراو ساڵی  تاوانباران( لە الیەن )كۆمەڵەی گشتی( نەتەوە

ناوی لێنرا پرۆژەی ئەم پرۆژەیەش  (.١٧)ئەحمەد فاتیح، ال چووە بواری جێبەجێكردنەوە
رۆژەیە لە ماددەی دووەمیدا بەم جۆرە پێناسەی ئەم پ .(Conventionكۆنفینسیۆن )

 پرۆسەی جینۆسایدی كردووە كە بریتییە لە : 
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و قڕ كردنی ئەندامانی )كۆمەڵە یان ئاین یان رەگەز..(ێك ناو دەبرێت كوشتن .1
 بەجینۆساید.

و یاخود فیكری ئەندامانی گروپ ،ونیردانی مەترسیداری جەستەی یان دەرئازا .2
 كۆمەڵەیەكی دیاریكراو.

و ەستەیەوشێك بۆ لەناوبردنی جو هێنانە ئارای ڕزیان گەیاندنی مەبەستدار  و
 كردن.قڕ

و هێنانە ئارای دیاردەی سەپاندنی ڕێوشوێنێك كە بێتە هۆی دروست بون .4
 نەزۆكی لەنێو كۆمەڵەیەكدا.

)د.جاسم تۆفیق،  ەڵێكی تر.مێكەوە بۆ كۆگواستنەوەی زۆرە ملێی مندااڵن لە كۆمەڵ .5

 (.٩-٨ال

، شێوەیەك لەخۆی دەگرێت جۆر و پرۆسەی جینۆساید بەچەندردەکەوێت کە دە وەلێرە 
ی، كەلتوری ججەستەیی، بایلۆ و بەدەنی و جینۆسایدی )فیزیكیلەوانەش 

 لێرەدا هەوڵدەدەین پێناسەکانیان بۆ بخەینەروو:  ...( ئابووری )نەتەوەیی(،

تاکەکان بەشێوەی .جینۆسایدی جەستەیی: بریتیە لە کوشتن و لەناو بردنی ۱
 .ناڕاستەوخۆ ڕاستەوخۆ یا

یان ڕێگری  ،.جینۆسایدی بایلۆجی: بریتیە لەڕێگری کردن لەوەچە خستنەوەو زۆر بون۲
بەهۆی نەزۆک کردن و لەباربردنی  ،لەگەشەسەندنی کۆمەڵە مرۆڤێکی یەک ڕەگەز

 .خەساندنی پیاوان لێکجیاکردنەوەی ژن و پیاو بۆماوەیەکی درێژ ئافرەت،

ۆ سایدی کلتوری: قەدەغەکردنی زمانی زگماگ و شێواندنی مێژو کلتوری کۆمەڵە .جین۳
 و مێژو دەگرێتەوە. یان سڕینەوەی شارستانیەت ،مرۆڤێک

یان تەخت کردنی  ،ە لەبرسی کردنی کۆمەڵێک خەڵکی.جینۆسایدی ئابوری: برتی٤
بۆ  لەناو بردنی سەرچاوەی ئاو ڕێگە گرتن لەکار کردن ،ەکانیکێڵگە کشتو کاڵی

 (.٢٤-٢٣)د.مارف عومەر گوڵ، الپەیداکردنی بژێوی لەناو بردنی هۆکارەکانی بەرهەم هێنان 

بەگشتی پرۆسەی جینۆساید هەروەك هەندێك بۆی دەچن لە الیەن كۆمەڵێك یان  
گروپێك دژی كۆمەڵێكی دیكە ئەنجام دەدرێت، دەشگوترێت كۆمەڵێك مەرج نییە تەنها 
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پرۆسەیە هەستابن، چونكە زۆر جار تاكەكان لە ڕێی تاكەكانی ئەو كۆمەڵەیە بەم 
ئەم  و لە ڕێی سوپاوە دەزگا نهێنییەكانی دەوڵەتەوەو دەزگا فەرمیەكانی دەوڵەتدام

و پرۆسەیە بەئەنجام دەگەیەنن كە لە ناو ئەو پێكهاتەو دەزگایەشدا نەتەوەو الیەن
اتا كۆمەڵێك لەپێناو چەند بەو (.١٧)ئەحمەد فاتیح، ال. ڕەگەزێكی دیاریكراو بااڵ دەستن

و مەزهەبی..( لە دژی و ئایینیو نەتەوەییبەرژەوەندیەكی دیاری كراوی )ڕەگەزی
و پاكتاوی الیەنی بەرامبەریان كاری و الیەنێكی دیكە بەئامانجی سڕینەوەگروپ

و لەسەردەكەن، خاڵێكی دیكە كە شایەنی ئاماژە پێدانە ئەوەیەكە كردەی ڕەشە كوژی
هەمیشە بەواتای لەناوبردنی یەكجارەكی سەرجەم ئەندامانی گروپێك یان جینۆساید 

گەلێك یان نەتەوەیەك ناگەیەنێت، بەڵكو هەر كردەوەیەك بچێتە چوارچێوەی ئەو 
پێنج خاڵەی كە لە بەندی دووەمی پرۆژەی )كۆنفیسنیۆن(دا باسی لێوە كراوە ئەو 

 . (٩سم تۆفیق، ال)د.جا. و كۆمەڵكوژی پێناسە دەكرێتبەكردەی جینۆساید

بەئاماژەکردن بۆ ئەو ناساندنە تیۆرییەی لەبارەی چەمکی جینۆساید و قرکردنی 
بەکۆمەڵ کەباسمانکرد، دەگەینە ئەوەی کەبڵێین ئەوەی هاونیشتیمانیانی کورد، 
لەسەر دەستی رژێمی بەعس لەماوەی سێ دەیەدا بەسەریاندا هات، دەچێتە 

ەش پشت بەست بەو پێوەرانەی رێکخراوە چوارچێوەی پرۆسەی جینۆسایدەوە، ئەو
ئەوەى بەنمونە  نێودەوڵەتییەکان لەناساندنی پرۆسەی جینۆسایددا تیۆریزەیان کردوە.

بەرانبەر بەپێکهاتەى ، ناوچە ئەنفال کراوەکان لە گەرمیان و گوندەکانى دەوروبەرى
ندااڵن و ی کچان و مکورد ڕویداوە لە کوشتن و ڕفاندن و زیندە بەچاڵ کردن و فرۆشتن

 سڕینەوەى مۆرکى ئیتنیکى هەوڵدان بۆتەختکردنی الدێ و گوندەکان، بریتی بوە لە
جینۆسایدى نێو پرۆسەی دەچێتە چوارچێوەى ئەمەش راستەوخۆ  نەتەوەیەک،
سەردا بەەکانی یتەواوى خاڵ وبڕگەو مادەکانى بڕیارنامەى نێونەتەوەی .دەوڵەتیەوە
 . دەچەسپێت

پێی ناوەرۆکی پەیماننامەی قەدەغەکردنی تاوانی جینۆسایدو سزادانی هاوکات 
کە لەالیەن كۆمەڵەی گشتی  1948ی دیسمبەری ساڵی ”9“تاوانكارەکانی هاتوون لە 

( واژۆکراوەو 260، وەكو بڕیارێكی تایبەت بە ژمارەی )واژۆکراوەگەالنەوە 
زۆربەی تاوانەكانی دژ بە  باڵوكراوەتەوە، لەبەر رۆشنایی ئەو پەیماننامەیە دەتوانین
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و گازبارانی هەڵەبجەو و پێشتریش کۆمەڵکوژی و  ١٩٨٨ئەنفالی “گەلی كورد 
و کۆمەڵکوژی پیاوانی بارزانی و  بۆمبارانکردنی  ١٩٨٠راگواستنی کوردە فەیلیەكان 

و راگواستنی پشدەرو دەوروبەری، راگواستنی قەزای سەید سادق،  ١٩٧٤قەالدزێ 
راگواستنی خەڵکی کوردنیشینی پارێزگای كەركوك و گوندەکانی راگواستنی مەخمور، 

بەگاز،  رویاندا هەروەها بۆردومانکردنی ئۆردوگای زێوە١٩٨٨دەوروبەری کە لەساڵی 
كۆمەڵكوژی كوردانی ئێزدی “كۆمەڵكوژی ئەشكەوتی دەكان و زۆری تر، دواترینیشیان 

ی ئەو ”2“، بە پێی ماددەی بە جینۆساید بناسێندرێن” لە قەزای شەنگال و دەوروبەری
 :پەیماننامەیە كەبەم شێوەیە باس لەجینۆساید دەكات

جینۆساید هەموو ئەو كردەوانەی خوارەوە دەگرێتەوە كە مەبەستی لەناوبردنی تەواو 
ەزی و ئاینی ئەنجام دەدرێت، یان بەشێك لەگروپێكی نەتەوەیی، ئەتنیكی، ڕەگ

 :ونەبۆنم

 كوشتنی ئەندامانی گروپەكە. 
 گەیاندنی گیانی یا ڕۆحی ترسناك بەئەندامانی گروپەكە زیان. 
  بەئەنقەست خستنە ناو بارودۆخێكی واوە كەببێتە هۆی فەوتاندنی بەشێك یان

تەواوی ئەندامەكانی. گروپە دەستنیشانکراوەکە. ) وەک ئەوەی لە زیندانی 
 (دوبزو نوگرەسەلمان رویدا

 جیاکردنەوەی ژن و پیاو(  كە.ردن )منداڵ بوون( لەنێو گروپەپێشگرتن لەزاوزێك(
 .کوشتنی پیاوەکان و هێشتنەوەی ژنەکان

  دابڕانی بەزۆری مندااڵن و گواستنەوەیان لەوگروپەکەوە بۆ ناو
 .”دورخستنەوەیان لە خانەوادەی خۆیان جیاكردنەوەو هەاڵواردن و”گروپێكیتر

نی وەكە بۆجینۆساید لێكبدرێتەوە، بەڕئەگەر سەرجەم بڕگەو خاڵەكانی پێناس
دەردەكەوێت كە زۆربەی پەالمارەكانی دژ بەگەلی كورد  دەچنە خانەی تاوانی 

 )ئەنفالستان، کورتە پێناسەیەک بۆ تاوانی جینۆساید(. .جینۆسایدەوە

دوای روخاندنی رژێمی بەعس، ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق، ئەنفالی بەجینۆساید 
ناساند، بەاڵم ئەم دۆسیەیەی تائێستا لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی بەجینۆساید 



 
12 

 

ساڵ لە ئەنجامدانى  ٢٠دواى نەناسێندراوە. حکومەتی هەرێمی کوردستانیش 
( و ٢٠٠٨-٤-١٤لە )پەرلەمانى کوردستان بەبریارێکی تاوانەکانى ئەنفال، 

، ئەنفالیان بە ٢٠٠٨( لە ساڵى ١٣سەرۆکایەتى هەرێمى کوردستان بە بریارى )
 .جینۆساید ناساند

دانیشتنی دادگای بااڵی تاوانەکانی عێراق، بریاری  ٦١لەالیکی دیکەوە دوای 
قەرەبوکردنەوەی کەسوکاری ئەنفالکراوان و بەجینۆسایدکردنی ئەنفال دەرچو. 

قەرەبوی کەسوکاری ئەنفالکراوان دروستکراو و هەڵسەنگاندنی لیژنەیەکیش بۆ 
دا راپۆرتەکە ٢٠٠٩ملیار دۆالر خەمڵێندرا. لەکۆتایی ساڵی  ٨زیانەکانی ئەنفال بە 

رەوانەی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق کرا، بەاڵم بەبیانوی نەبونی پارەو بودجە 
ەمیشەیی عێراق لەمادەی کارکردن بەم پرۆژەکە راگیرا. لەکاتێکدا بەپێی دەستوری ه

ی دەستوردا باس لەوەکراوە کەبەشێک لەداهاتی نەوتی عێراق بۆ ١١٢و  ١١١
 (.١١٠-١٠٩)ستارە عارف، ال زیانلێکەوتوانی سەردەمی رژێم دابین بکرێت. 

 

 ژووێک منفال وهئەچەمکی  دوەم.

واتا  دێت، ئەنفال وشەیەکی عەرەبییە. کۆی وشەی )نفل(ە، بە واتای )غنیمە(
بۆ سەرەتای  زۆرێک لەزانایان لێکدانەوەى جیاواز (.١٧)ستارە عارف، ال  دەستکەوت.

الی  بەکارهێنانی چەمکی ئەنفال دەکەن لەروی زمانەوانیەوە لەنێو عەرەبدا.
، پێش هاتنى ئاینى ئیسالم دەگەڕێتەوە بۆ مێژوەکەیزاراوەیە  هەندێکیان ئەم

جەنگ ی اتنى ئاینی ئیسالم بەواتاى تااڵنپێش هبەپێیەی ئەنفال الی عەرەبەکان، 
رهێندراوە. مەبەستیش لەجەنگ و شەرکردن و شکاندنی دوژمن و گرتنی دیل و بەکا

لەالی عەرەب لەروی زاراوەیشەوە  (.١٧)هەمان سەرچاوە ال دەستخستنی سامان و ماڵ بوە. 
کەبەشەڕ ئەنفال واتای زیادە دەستکەوت بوە، واتە ئەو دەستکەوت و ماڵ و سامانەی 

لەبەرامبەر دەسەندرێت، لەپێش هاتنی ئاینی ئیسالمدا ئەنفال جگە لەسامان و ماڵ و 
ئەم  هەندێکی دیکەش (.٢٥)یوسف دزەیی، الچەک و دارایی و ئافرەتیشی گرتوەتەوە. 

لەناو  بەوپێیەی ئەم وشەیە دەگێرنەوە بۆ دوای دەرکەوتنی ئاینی ئیسالم،چەمکە 
ناوی هەشتەم سوڕەتی قورئانی پیرۆزە. لە تەفسیری  بەکارهاتوەوی پیرۆزدا قورئان
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ئەو گوزارشتەدا هاتوە کە پەروەردگار فەرمویەتی )یسألونک عن االنفال، قل االنفال 
للە و رسولە( ئەنفال بەواتای )غنائم( هاتوە. واتای قەسەکە ئەوەیە: ئەی موحەمەد 

ردا بەدەستت هێناوە، لێت یاوەرانت لەبارەی ئەو دەستکەوتانەی لە شەڕی بەد
ئەنفال، بەڵگەی جینۆسایدی  سامان کەریم) .دەپرسن: بۆ کێیە؟ بڵی بۆ خوا و پێغەمبەرەکەیەتی

جەنگى بەدرى  کاتێک ،دەگەڕێتەوە بۆساڵى دووەمى کۆچى ەشمێژوئەم  .(نەتەوەیەکە
لەو سەرکەوتنى موسوڵمانان دوای  .نێوان موسوڵمانان و بێباوەڕەکاندا ڕویدالەگەورە 

لە سەر ئەو کەلو پەل و  دەبو،دروست  داکێشە لەنێوانیان ک بویخەر ،جەنگەدا
بۆچارە سەرى ئەم کێشەیە خواى گەورە  ،شمەکانەى کەلە سوپاى بێباوەڕان جێ مابو

 .ئەم سورەتەى دابەزاند

لەزمانی عەرەبیدا بەرامبەر ئەنفال کەچەمکی ، گرنگە ئەوەیە لێرەدائەوەی  دواجار
ساڵ  ٤٠٦دوای هەزار و  داعێراقیش. لەبەکارهاتوەبەواتای دەستکەوتەکانی شەڕ 

دا ئەو ناوە لە پرۆسەیەکی ١٩٨٨لەدابەزینی ئەو سورەتەی قورئان و لە شوباتی 
نزار خەزرەجی سەرۆکی ئەرکانی سوپای عێراق  .پاکتاویی کورددا بەکارهێنرا

فەریق ڕوكن "دەڵێت:ونانی ئەنفال لە یاداشتەکانیدا لەبارەی نالەسەردەمی ئەنفالدا 
ناوی ، ردەی فەیلەقی )یەک(ی سوپای عێراقسەرک( )كامل ساجت عزيز الجنابي

( لە قورئانی پیرۆز األنفالەتی )سورست پشت بەە، ئەوەش )ئەنفال(ی لەو پرۆسەیە ناو
  .)هەمان سەرچاوە(

 

 کۆمەڵکوژی کورد لەسەردەمی بەعسداسێهەم. 

هێزە سەربازیەکانى دەوڵەتى عیراق ، رانداێراق ئێساڵەى علەماوەى جەنگى هەشت 
لەکوشت و بڕو  ،لەهەر پەالمارێکدا بۆسەر ناوچە ئازاد کراوەکانى هێزى پێشمەرگە

شکستى دەخوارد سەربازانى  یشلەهەر شوێنێک ،کیمیابارانى کورد سڵى نەدەکردەوە
تیانى بێتاوانى کورد تۆڵەى خۆیان لە هاوواڵ ،بەهاوکارى جاش و موستە شارەکان رژێم

پێشمەرگەى بە ناوچەى قەدەغەکراو  ەکانیناوچەى ئازاد کراوکەبەتایبەت  .دەکردەوە
 .ئەم ناوچە قەدەغە کراوانەش زۆر تر گوندو الدێ دورە دەستە کانى دەگرتەوە ،دادەنا



 
14 

 

 (.٩٣)عەبدواڵ کەریم محمود، ال .کە شوێنى حەوانەوەى پێشمەرگە بون

ی ویش ڕێگهئه ،مدایهدهەبەرمان لیهک ڕێگهنها یهفال تهنئه یشتن لهتێگه بۆ
 کۆی دیاردهنفال بهناتوانین ئه عس()به یشتن لهبە بێ تێگه عس()بهله  یشتنهتێگه

رهۆکارێکی نفال ههئه .وهینهگرێ بده وهکانی دیکه رونیهتی و دهاڵیهمێژووی و کۆمه
دا ناوهو ههندی ئهنێوهناوی)بەعسیزم(دا ڕابردون لهههبه و هۆکارانهبێت پێشتر ئههه

)بەختیار  عس.لتوری بهکه ک لهێشبه تهبونه رگرتوهیان وهی نوێ مۆرکێکی تازهشێوه

 (.٩عەلی، ال

 رنامهزمونێکی بهڵکو ئهبه بو،ی جینۆسایدی کتوپڕی کورد نهنیا پرۆسهنفال تهئه
کی ڵهچهی ڕهوهناوبردن وتواندنهله رباڵو بۆکی بهیهخشهرنهسهله ،بۆداڕێژراو بوو

  .ب و شێواندنی دیمۆگرافیای کوردستانرهزی کورد بۆ عهگهگۆڕینی ره کوردو

ن دو ڕوناکبیروخاوهروشوێن کردنی مرۆڤی کورگرتن و بێسه وهکانهستهتای شهرهسهله
وی یرهرا پهی تاک و تهشیوهبه وهکانهعسیهن بهالیهلهن ری بێالیهڵوێست و تێکۆشههه

ی ( هیئه1) سجنی ژماره لمان،سه ، نوگرهسرو نهایهکانی )قهندیخانهبه .لێکراوه
 دهۆک، ولیر،هه تکریت، ڵ،سمو ،دیالهله زیلیههن ،منی عامهئه بوغرێب،ئه رکوک،که

 .رانهو تێکۆشهپڕکرابون له(، یان شوێنی ترده ...سلێمانی یکهسوره منهئهو حامیه
 کراوچاڵ دهبه زینده خودیا دەدا،ستدهدا گیانی لهنجهشکهژێر ئهگیرا یان لهی ئهوهئه

 .(٤٥)مەال شاخی، ال .اکرشی ون دهکهرمهته وهبینرایهدهجارێکی تر نه

کوردستان له (1963ساڵی )له کاندا عسیهەمی بردهسهلهکورد لەعێراق ڵکوژی کۆمه
یان واندوز( ده، ڕهکۆیه رکوک،که مانی،ێ)سل کان لهیهیومس قهرهحه. داەڵری هسه

ند چه عیم سدیق()زه سلێمانیله. چاڵیانکردنبه زیندهو هاونیشتمانی کوردیان گرت 
 بارانی کردن. گوله یبێ دادگایبه ورهێناده ی خۆیانکانناو ماڵهکی لههاونیشتمانیه
 .(٢٣)وریا رەحمانی، ال

کی دیاری کراو یهخشهپێی نهعس بهە(ڕژێمی ب1980-1970تای ساڵی )رهسهله
ی کوردە فەیلییەکاندا گرت و پەرتەوازەی ر ماڵ و موڵکسهستی بهبیانوی جیاجیا دهبه

 ن و ی شوێن بزرکردکاننجهگهو گرت  یکانیلیهفه کوردهکردن. دواتر ژمارەیەکی زۆری 
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 ئامارەکان. لەوچوارچێوەیەدا ی ئێران کردکانیانی ئاواره نهمهتهمنداڵ و پیرو به ژن و
 . ئەوەشبۆ ئێران ،اونێزرکوردی فەیلی ڕاگوهاواڵتی  هەزار ٤٠زیاتر لە دەڵێن 

، ۱٩٨٠لەدرێژەی ئەو پرۆسەیەدا ساڵی . تەنانەت بەبیانوی ئەوەی ڕەچەڵکیان ئێرانیە

بەسەر  لێسەندرایەوە وەدەست لەعێراقدا افی هاواڵتی بونیانم ٦٦٦بەپێی بڕیاری ژم 
بو وەک  داساڵ (۲٨بۆ  ۱٨ئەو گەنجانەیان کەتەمەنیان لەنێوان)  .ماڵو سامانیان گیرا

هەر بەپێی ئەو  .ئەوانەی تریان ڕەوانەی ئێران کران .دەست بەسەر الی ڕژێم مانەوە
ری دا هەرپیاوێکی عێراقی ژنەکەی فەیلی بێت دەبێت بڕیارە حکومەتی عێراقی بڕیا

 ت.گەر سەرباز بێ ،پێدەدرێت عێراقی دیناری ٤٠٠٠ لەبەرانبەردا .لێی جیابێتەوە
 . ئەم پرۆسەیە بەردەوام بو، تادیناری پێدەدرێت ٢٥٠٠ئەگەر خەڵکی سڤیلیش بێت

ئامارێکی  بەپێی .کوردی فەیلی بەکۆمەڵ لەناو برانپێنج هەزار دا دا ١٩٨٠لەساڵی
ی رژێمەکانی قوربانی ئەو سیاسەتە تەکوردی فەیلی بونە (٤٠٠٠٠٠خاچی سور )

 .)٤٠بۆ ۳٥ال ویسی ساڵح ئەحمەد ئەمین ...،)عێراق. 

پرۆسەی جینۆسایدی کورد لەعێراق لەسەر دەستی رژێمی بەعس بەردەوام بو، ئەوەبو، 
 مانهکران. ئه رو شوێنێسهبارزانی بهاواڵتی زار شت هه( هه1983ساڵی )له
 ،پهملێکانی )قوشته ردوگا زۆرهۆکانیان یان زێدی خۆیان ڕاگوازرابون بۆ ئگوندهله
 ڕژێم بەهێزێکی گەورەوە گەمارۆی هەردو ۱٩٨۳دیانا( ساڵی  ،حرکهبه ،ریرهه

کەبارزانیەکان تێیدا  ،کۆمەڵگای زۆرملێی قودس و قادسیەیدا لەشارۆچکەی قوشتەپە
کەتەمەنیان  ،ئەو کۆمەڵگایانە پیاوانیبەگرتنی سەرجەم د ەستی کرد ،نیشتە جێ بون

لەهەمان ساڵدا  .ڕاپێچی کردن بەرەو شوێنی نادیار ،بو (ساڵیدا٩٠بۆ ۱٥لەنێوان) 
 ، لەویش پیاوەکانیپەالماری کۆمەڵگە زۆرە ملێکانی بەحرکەو هەریرو دیانیدا

پیاوی  (٨٠٠٠لەو پەالمارانەدا ) ،نادیارەکانی کردن دەستگیر کردنو ڕاپێچی شوێن
هەندێکیانی لەسێدارەداو هەندێکیانی ڕەوانەی  ،بارزانی بێسەرو شوێن کران

بیابانەکانی )ئەبو جەلدو ئەلیە بوسەیە(لەباشوری ڕوژئاوای عێراق کران و لەوێ 
 .بێسەروشوێن کران

ی ئازاد کراوانه و ناوچهرتاپای ئهسه دەستیپێکردو نفالی ئهپرۆسه دا(1988ی )اڵسله
بریتی بون لە ش و ناوچانهدا بون ئهرگهاڵتی هێزی پێشمهسهژێر دهلهکه وهگرته
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و  زورشاره ،رمیانواوی گهداغ، تهرهر ،قهو پشدهرگهمه شارباژێڕ، تی ،)دۆڵی جافایه
و تی کایهباڵه بالیسان، ولێر،شتی ههده ر،سکه، عهپهگۆپته پێنجوێن، ورامان،هه

 کهچارهنفال بوو کهی ئهترین وسامناک ترین پرۆسهورهگه یهم پرۆسهئه. بادینان(
کانی مادیه ڕای زیانهرهرو شوێن کرد .سهملیۆنێک مرۆڤی کوردی بێتاوانی بێسه

 (.٤٠-۳٩ال هەمان سەرچاوە،) یاند.گه و ناوچانهزیانی  به ،یان ملیۆن دیناردهبهکه
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 دوەم بەشی

  



 
18 

 

 ئەنفالدەستپێکی پرۆسەی یەکەم: 

و ین دەسەاڵتی بەعس بوو لە عێراقداکە بەرزتر ،ئەنجومەنی سەرکردایەتی شۆڕش
ی ئاداری ٢٩( لە رۆژی ١٦٠خودی سەددام حسێن سەرۆکی بوو، بە فەرمانی ژمارە )

سینگەی هەروەها نو .دا بڕیاری دەستپێکردنی پرۆسەی ئەنفالی دەرکرد١٩٨٧
باکوری حزبی بەعس نووسراوێکی بە ئیمزای )عەلی حەسەن مەجید( و بە رێکخستنی 

دەرکردووە و تیایدا فەرمانی کردوە بە  ١٩٨٧ی حوزەیرانی ٢٠( لە ٤٠٠٨ژمارە )
گرتنەبەری سیاسەتی زەوی سوتاو لە کوردستان و کوشتن و لەسێدارەدانی هەر 

ێت و تەمەنی لەنێوان کوردێک بەبێ دادگاییکردن کە لەگوندەکانی کوردستاندا ببینر
 )سامان کەریم، سەرچاوەی پێشو(. .( ساڵیدا بێت٧٠-١٥)

پرۆسەکە بەهەشت قۆناغی جیاواز ئەنجامدرا و ماوەی نزیکەی حەوت مانگی خایاند 
ەگەڵ کوشتن و زیندانی سیاسی بوو، ل-یەکی سەربازی(. پرۆسە١٩٨٨-٩-٦بۆ  ١٩٨٨-٢-٩)

پرۆسەکە، دوو لەسەر سێی خاکی  دوای .و شەڕدا، چەکی کیمیاویش بەکارهێنرا
باشوری کوردستان بووە ناوچەی قەدەغەکراو. واتا، هەر کەسێک لەو ناوچانەدا 
ببینرایە، دەکوژرا. ئابووری و کشتوکاڵی کوردستان بەرەنجامی ئەو شااڵوە لەبنەوە 

بەپێی هەندێک بەڵگەنامە و سەرچاوە و لێکۆڵینەوە. حکومەتی عێراق  .هەڵتەکێنرا
بەردەوامی  ری کردبوو بۆ ئەوەی پرۆسەی ئەنفال بەچەند قۆناغێکی تریشئامادەکا

نەوەی کێشەکان لەگەڵ واڵتانی عەرەبی لەکەنداوی فارس، پێبدات. بەاڵم، قوڵبو
بەتایبەت کوەیت، کە دواتریش شەڕی کوەیتی لێکەوتەوە. یەکێک لە هۆکارەکانی 

 )هەمان سەرچاوە(. .دواخستنی پرۆسەکانی تری ئەنفالی کورد دادەنرێت

و  دەستگیرکردن ، پرۆسەیلەدواى کۆتای هاتنى دواهەمین قۆناغەکانى ئەنفال
ردنیان لە کسەرەتا لە شوێنى دەست گیردەستیپێکردو، کۆکردنەوەى هاوواڵتیان 

دواى  ،دواتر دەبران بۆ کامپی سەربازى تایبەت ،کان کۆدەکرانەوەیەسەنتەرى ناحی
بەپێی تەمەن و ڕەگەز بەم  ،لێکجیاکردنەوەیانیان دەست دەکرا بەشکۆکردنەوە

 :شێوەیە

 ڵسا 45ساڵ تا  12. تەمەنى 1
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 ساڵ بۆسەرەوە 50. تەمەنى 2
 . ژن و منداڵ 3
 (٤٤، الئەنفالپاکیزەکانی )محمد رەئوف،  . کچ بەجیا4

زیندە و بران بۆ گولەباران کردن ، لەدواى جیاکردنەوەیان پیاوەکان و گەنجەکان
 .فرۆشران زۆرێکیان نوگرەسەلمان کچانیش بۆ یشو پیاوە پیرەکانژن  ،بەچاڵ کردن

 لەگەڵ دەست پێکردنى پەالمارەکانى ئەنفالدا سەربازو جاشەکان سوکایەتیان بەکچان
و گوێیان  ئاڵتونیان لەدەست ،و ئەنفال دەکرد بەزۆر پارەو زێڕیان لێدەسەندن

زیندە بەچاڵ و زۆرێک لەمنداڵ و ژن کرانە ژێر خۆڵ  ،بۆخۆیان دەیان برد ،دەکردەوە
لەناو زیندانەکانى . هاوکات ئەوانی دیکەش راقێلەبیابانەکانى خواروى ع کران،

هەندێک لە قوربانیەکان  وەوڕوبەڕوى دەست درێژى بونە، تۆپزاواو نوگرەسەلمان
وگرە لە ناو زیندانەکانى ن ،دى ئەوە دەدەن کەدەست درێژى سێکسیان دیوەێشاه

چونکە  ن.لەو کچ و ژنانە بازرگانیان پێوە کراو فرۆشرا یشهەندێک .و تۆپزاوادا سەلمان
 یانلەناوەندە عەرەبیەکانیشدا کورد، بەعس وەک غەنیمەى جەنگ سەیرى کردون

 .(٧٣)رێکار مزوری، ال .و ژنو کچیان حەاڵڵ کردن سەروماڵ وبەکافر ناساند

رد لەناو زیندانەکانى ترساندنى ژنان وکچان ى کوسەرەڕاى لێدان و ئەشکەنجە دان و 
بەپێی هەندێک گێڕانەوە زۆر لە کچانو ژنان ڕوبەڕوى  ،بس و نوگرە سەلمانتۆپزاواو د

دەست درێژى سێکسی بونەتەوە هەمو ئەو دەست درێژیانەش لەڕێگەى زۆر 
یان گەورە ترین کارێگەرى سایکۆلۆجو کردنەوەبون لەو پەڕى ئازارو نەهامەتیدا بون 

چونکە لە کۆمەڵگەى کوردیدا دەست درێژى بەیەکێک  ،بەجێ هێشتوە لەسەر قوربانیان
لە کارە قێزەونەکان هەژمار دەکرێت هەر بۆیە ئەو حاڵەتانەى لەالیەن بەندیەکانەوە 

. بەشی کەوە نەگێڕدراوەتەوە ئاماژەى پێنەکراوەگێڕدرێتەوە لەالیەن هیچ قوربانیەدە
کران و نەگەرانەوە لەرەگەزی مێ بون و تەمەنیان زۆری ئەو کەسانەشی ئەنفال

ساڵیدا بوە، دەربارەی چارەنوسی کچان و ژنە گەنجەکانیش، یان  ٣٠بۆ  ١٢لەنێوان 
ئیست )میدڵ ڕیکخراوى (. ١٠٠ال ،پاکیزەکانى ئەنفال ،محمد روف)زیدەبەچاڵ کراون یان فۆشراون 

 بارەى کۆمەڵێک کچى لەو بڕوایە دایە کەدەنگو باسی زۆر ترسناک هەیە لە( ۆچ
و کانى تر دایان ناون گوایا لەالیەن ئەمنەکانەوە بەجیا لە بەندیەگەنجەوە، 
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تانە یەکێک لەو ئافرە کارگەیشتوەتە ئەوەی .ێژیان کراوەتە سەربەردەوام دەست در
  .خۆى کوشتوە
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، لێرەو لەوێ دەبیسترا، بەاڵم فرۆشتنی کچانی ئەنفال لەالیەن رژێمی بەعسەوەپرسی 
بۆیەکەمجار ئەم بابەتە لەالیەن بەرەی کوردستانیەوە بەئاشکراراگەیەندراو 

 ١٩٨٩-٢-٢٤لەراپۆرتێکی بەرەی کوردستانی کە لەشەش حیزب پێکهاتبو لە
لەیاداشتێکدا لیستێک لەقوربانیانی ئەنفالی گوندەکانی هەردو پارێزگای کەرکوک و 

فی مرۆڤی نەتەوە یەکگرتوەکان ناردوەو لەخاڵێکیدا هاتوە، سلێمانی بۆ لیژنەی ما
منداڵ لەگەڵ ئافرەتاندا کەدەیانیان لێ مردون، مندااڵنی شەش مانگ تا یەک  ٤٥٦٠

 (.١٠٢)هەمان سەرچاوە، الدینار فرۆشراون.  ٥٠ساڵی هەریەکەی بە 

ر سهی لهلهپهبەنهێنی و زۆر  كه 1989(ی ساڵی 1601) رهژما ینامهڵگهبه پێیبه
رواری به ركوك لهواڵگری پارێزگای كهتی ههرایهوبهێڕن بهالیه له نوسراوه

( 18ر داوای واڵتی میسر )سه راتی گشتی لهتی موخابهرایهڕێوبهبۆ به 10/12/1989
 له ، كهکردوە.ئەو واڵتە  شەوانەکانیڕوانەى یانە یان نفالكراوی كوردكچی ئه

رواری به ركوك لهراتی پارێزگای كهری موخابهڕێوبهئیمزای بهكانیان بهناوه وهخواره
 :كانهنی كچهمهش ناو وتهمه. ئهوهرزی كردۆتهبه 20/12/1989

 ساڵ 24 زبز ت قادر عهعیسمه 10 ساڵ  17 حیم الوێژ عادل رهگه 1

 ساڵ 18 لی ن عهسهحه جیبهنه  11 ساڵ  23 باس ن نازم عهچیمه 2

3 

باس یال عهله
 ساڵ 21 ر وههجه

12 
 ساڵ 29  مزهمین حهئه سیبهحه

 ساڵ  20 لی ن عهسهشلێر حه 13 ساڵ19 باس نازم عه میعهله 4

5 

یمان شوكور په
 ساڵ16 فا مسته

14 
 ساڵ 27 د مهم محهرۆسته شوكریه 

6 

 بدللهخۆراسان عه 
 ساڵ20 تۆفیق 

15 
 ساڵ15 ت ئیبراهیم هیدایه سیبهحه

7 

د حمهئه دریهقه
 ساڵ  17 ئیبراهیم 

16 
 ساڵ  17 ریم عوسمان كه سروه

8 

گولیلك ئیبراهیم 
 ساڵ 19 لی عه

17 
 ساڵ 26 ولود  باس مهكوێستان عه

9 

د حمهئه ولهخه
 ساڵ  25 دین فخره

18 
 ساڵ 29 سیم جید بهمه سۆزه
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 .)ئەنفال... دۆسیەی سەدە(
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جینۆساید کراوانى تاوانى  لەبەر نەبونى داتایەکى دروست سەبارەت بە قوربانیان و
لەبارەی ژمارەو رەگەزی نەتوانراوە ئامارێکى وردو دروست ، تائێستا ئەنفال

ئەنفالکراون، بەتەواوی بەدەست بخرێت و ئەو ژمارانەشی باڵوکراونەتەوەو 
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 باڵودەکرێنەوە برێک لەیەکدی جیاوازن. 

 نفال ی ئەکانی پرۆسەقۆناغە دوەم:

سەردەمی لە بو بڕیار دەسەاڵتی بەرزترین کە ،شۆڕش سەرکردایەتی ئەنجومەنی
 ژمارە بڕیاری ١٩٨٧ ئازاری ی٢٩ رێکەوتی لە ،بو سەرۆکی حوسێن سەددام و بەعس

 دەستپێکی پێش. رائەنجامد ئەنفال پرۆسەی بڕیارە ئەو پێی بە و دەرکرد ی١٦٠
 ناوی رژێم کە ناوچانەی ئەو تۆپبارانی لە ئازادبون عێراق سوپای هێزەکانی پرۆسەکە

 ،ئەلمەجید حەسەن عەلی بڕیارێکی بەپێی هەروەها قەدەغەکراوەکان، ناوچە نابو
 جگە موڵکی خۆیانە، جاشەکان دەست دەکەوێتە لەئەنفالدا سامانەی و شتومەک ئەو
 نەبو، سبەی(. ساڕێژ زامێکی.. )ئەنفال .قورسەکان چەکە لە

 و ترینتازهبه كیچه پڕ وورهگه هێزێكی رژێم شیهپرۆسه مئه كردنیپیاده بۆ
 هێزه نالیهله نفالئه كانیالمارهپه و هێرش كارهێنا،به شێوه ترسناكترین

 یكهیه پاڵپشتی به نجامدران،ئه وهپێنجه و كیه قییلهفه ردوهه كانینیزامیه
 قۆناغی شداریبه كۆماریش گاردی بون،نه ئێراندا ڕریەش ریبهله كه تر كانیقهیلهفه
 قوات) تتایبه هێزی كرد، ریانشدابه كه تریش یكانهیه وئه كرد، نفالیئه میكهیه

 هێزه پاڵله(. واریطال قوات) پڕ و كوت هێزی و( مغاویر) كۆماندۆ هێزی و( الخاصه
 .انەکانی(قۆناغەکانی پرۆسەی ئەنفال و زیرەئوف،  محەمەد) .عێراق تیحكومه كانیربازیهسه

 پێكهاتبوو له وهوئیستخباراتیهربازی كی سهموو توانا و قورسایههه سوپای عێراقی به
لیوا  5ـ3 كیش لهیهر فیرقههه و فیرقه 5ـ 3 قێك لهیلهر فهقی نیزامی وههیلهفه 8

ی هاتن وژمارهپێك ده سریه 5ـ3 وجێك لهرفهوج وههفه 5ـ3 كیش لهر لیوایهوهه
قێكی یلهفه له جگه مه، ئههات رباز پێك دهسه50یكش لهر سریهكانی ههربازهسه

 600 زیاتر له پاڵپشتی هێزی ئاسمانی كه( و بهوانی كۆمارینی ـ پاسهتهس وههرحه)
 شداری كردووهبه ڵگر كهر و بارههڕكهری شهلیكۆپتههه 1500نگی وی جهفڕۆكه

 24ولێر شاری ههنها لهشداربوون تهت ونهێنی وجۆراوجۆر بهی تایبهزهفرهیان مهوده
 (5) كۆشاری ده خۆ گرتبوو له ی لهر جاش()سوپه 1154ە ت كی تایبهزهفرهمه
ە ك زهفرهمه 26شاری سلێمانیش  خۆگرتبوو له ت(له)جاشی تایبه 177 كهزهفرهمه
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ی شیكی زۆركان بهرخستنی ئۆپراسیۆنهسه خۆگرتبوو له ی لهت() جاشی تایبه 496
چاوساغی  بوون و ساتهم كارهشداری ئهبه وه( هناوی )جاش بهكدارانی كورد چه
 له نی( كهتهناو )دیفاع وه وجی جاشی به( فه362تا  300) زیاتر له میان كرد كهێرژ
 )ئەنفال.. دۆسیەی سەدە(.نجا جاش پێك هاتبوون. د وپهوسه( دو250000)

 هەشت رسهبه پێکردو ستیده 1988 شوباتی ی23 له ،نفالئه یپرۆسهبەمجۆرە 
 6 له كانیشقۆناغه مرجهسهجیاوازدا،  جوگرافیا یناوچه شەشله شیكرددابه ناغداۆق
  .هات كۆتایی كوردستان كانیگونده موهه روخاندنی پاش 1988 یلولیئه ی

 قۆناغەکانیش بەمجۆرە بون:

 ک:نفالی یهئه 

ئەم شااڵوە بە  .ی خایاند١٩٨٨ئازاری ١٩کو وەتا دەستیپێکردو و ١٩٨٨ی شوبات ٢٣لە 
 .دەستیپێکرد جافایەتی دۆڵی بەرگەڵویی سەرگەڵوو ەێرشکردن بۆ سەر گوندەکانیه

 بو، یەتیجافا دۆڵی گوندی( 30-25) وێرانکردنی ناوبردن لە هێرشە ئەم ئامانجی
 و و قەالچواالن و سەرچنار و بنگرد دوکان و سورداش) شارۆچکەکانی سنوری شااڵوەکە

 بوو( ئەحمەد هاشم سوڵتان) روکن لیوا هێرشەکە سەرپەرشتیاری گرتەوە، ی(چوارتا
 30 مانەش لە جگە فەوج( 60) و لیوا( 20) لە پێکهاتبوون بەشداربووەکان هێزە

 و هێرش 100 لە زیاتر هێزانە ئەو هەموو ،1945 موالیدەکانی سەربەخۆی فەوجی
، کردو وێران داگیر ناوچانەیان گوندو ئەم ئەنجامدا لە برد ناوچەکە بۆ پەالماریان

 مەوالن، قەرەنگوێ، قزلەر، رووت، دۆڵە رەش، شاخە قەمچوغە،) ئەوانیش گوندەکانی
 شەدەڵە، قەرەچەتان، ئاسۆس، پاشا، قەڵەم مازەلە، دۆڵی پیرباز، قەرەسەرد،

 گوندانەش ئەم هەروەها ،(شارستێن مەرگەو دابان، گەڕەدێ، زێوێ، پیرەمەگرون،
 چااڵوە، تو، کانی بەرگەڵو، بو، ماڵ 500 کە سەرگەڵو،) داەهێرش هەمان لە وێرانکران

 گاپێلۆن، میوالکە، سنگر، خوارو، قەیوانی سەرو، قەیوانی یاخسەمەڕ، چوخماخ، یاخیان
(بەر لو واڵخ و سیدەر کوێرەکانی قۆمەرغان، چالخ، سێکانیان، هەڵەدن، گوێزلی، باڵخ،

 نزیکەی کوژران کەس 250-200 دا یەک ئەنفالی گەمارۆدانی لە شااڵوەکە کەوتن.
 .مردن باران بەفرو سەرماو هۆی بە رۆیشتن ئێران بەرەو کە لەڕێگادا کەس 160

 زامێکی.. )ئەنفال .وچۆهات قەدەغەكراوی ناوچەی نەکەئەنفالکران بو ناوچانەش ئەو هەموو

https://ckb.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%DB%95%D8%B1%DA%AF%DB%95%DA%B5%D9%88&action=edit&redlink=1
https://ckb.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%DB%95%D8%B1%DA%AF%DB%95%DA%B5%D9%88&action=edit&redlink=1
https://ckb.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%DB%95%D8%B1%DA%AF%DB%95%DA%B5%D9%88%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://ckb.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%DB%95%D8%B1%DA%AF%DB%95%DA%B5%D9%88%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 نەبو، سبەی(. ساڕێژ

 نفالی دوو:ئه 

ئەم  بەردەوامبو. ١٩٨٨ی نیسانی ١تا  دەستیپێکردو ی ئازار٢٢لە ئەم پرۆسەیە 
سێوسێنان،  سەگرمە،  دەربندباسەڕە،  لە تەکیە، ،هێرشە ناوچەی قەرەداغی گرتەوە

قۆپی قەڕاغ و چەند شوێنی تر، گشت گوند و ئاوەدانییەکانی ئەم ناوچە جوگرافیایەی 
 كیمیاوی هێرشی به نفالئه قۆناغێكی رهه تایرهسه رژێم خۆی ریتینه كووهگرتەوە. 

 گوندی 1988/  3 /22 له بجهڵههه ساتیكاره دوای رۆژشەش  بۆیه كرد،پێده ستیده
 بو كهچه مئه بۆیه. كیمیاوی ربه درایه عسیانهبه شێوازی به وختیسهبه( سێوسێنان)

 قۆناغی ستپێكیده به هێرشه مئه بهێنرێت، كاربه كورد دژی كه كچه سامناكترینبه
 بو زۆر، مادی زیانێكی وێڕای داكیمیابارانه مئه نجامیئهله ،نرێدائه نفالئه میدوه
 ناو له تر یانیده بونی بریندار و سكه( 66) له زیاد بونی هیدشه هۆیبه
 كردبو داگیر ییهناوچه مئه رژێم یوهئه پاش. بون مناڵ یان(30) كانداهیدهشه
 كه خانو( 2241) گوندو( 80) ینزیكه كه روخاند ییهناوچه مئه كانیگونده مرجهسه

 نفالئه شااڵوی ربه سكه( 5637) ینزیكه یان،ده دایهناوچه مله سكه( 12254)
 .(، پەیسەرقۆناغەکانی پرۆسەی ئەنفال و زیانەکانی) .كران رنگومسه و وتنكه

ەستەوە، ئەو هاواڵتیە کوردانەی کە گیران یان خۆیان دا بە د دالە ئەنفالی قەرەداغ
گواسترانەوە، کە نزیکەی هەشت هەزار کەس بوون لە ژن  ()قۆڕەتوویان سەربازگەیبۆ 

 (.لە نزیک کەرکوک و منداڵ و پیر و گەنج، پاشان گواسترانەوە بۆ سەربازگەی )تۆبزاوە
لەوێ گەنجەکان لەوانی تر جیاکرانەوە بەرەوشوێنی نادیار ڕەوانەکران، خەڵکەکەی 

ەکان  بەاڵم  پیرەژن و  پیرەمێرد ،زیندانەوە منداڵ وکچی گەنج خرانە تر لەژن و
سەماوە گواسترانەوە، کە لەوێ ژمارەیەکی یەکجار  بۆ)نوگرەسەلمان(ی  بیابانی

زۆریان لە برسان و تێنوێتی و نەخۆشی دەمردن و تەرمەکانیان فڕێدەدرانە دەرەوی 
 )کارەساتی ئەنفال(.زیندانەکە.

 نفالی سێ:ئه 

 ناوچەبەردەوام بو،  ١٩٨٨ نیسانی ی٢٠ تا ٧ ەئەم قۆناغە ل
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 و زیانترین پڕ به نفالئه یقۆناغه مئه .گرتەوە گەرمیانی جیاوازەکانی
 نفالكرا،ئه تیادا كوردی مرۆڤی زۆرترین كه نرێتداده نفالئه یپرۆسه ترسناكترین

 و ركوككه وتیپڕنه شاری نێوان شاڕێی رۆژئاواوه له یهناوچه مئه سنوری
 الیله ماڵ،مچهچه – ركوككه رێگای وهباكوره له ،دوزخورماتوه یشارۆچكه

 كفری الروكه یشارۆچكه رسێهه وهباشوریشه له و داغرهقه چیاكانی وهاڵتهرۆژهه
 تڵمههه زیانترینبه و ترینكوشنده و رترینكاریگهبه هێرشه مئه پێبازه و

 ،كفری دوز، م،رهقادركه نگاو،سه ماڵ،مچهچه) كانیناوچه ربۆسه میشئه نرێتداده
 رسه ناوچانه مئه ،(ئاغجەلەر ناوچەی لە بەشێک و كۆتیله بێباز، الر،كه
 هێرشی فراوانترین میشئه بون،( ەدیال ،سلێمانی ركوك،كه) پارێزگای رسێههبه
 رۆژی له. ناحیه 4 ختكردنیته ڕایرهسه وهگرته گوندی( 500) له پتر كه بو نفالئه
 یكۆمیته) ماڵندنیخه پێیبه دارۆژه مله بو، نفالئه هێرشی یلوتكه( 14/4/1988)

 پیرو و پیاو و ژن له زارهه(20) ینزیكه( نفالئه قوربانیانی مافی له رگریكردنبه
 اڵقه یوانهره كانگوندنشیه تراكتۆری و ربازیسه ئیڤایبه ووهكۆكرانه مناڵ
 رهه رۆیشتن، نادیار نوسیچاره ورهبه وهوێشهله و كران( توقوره) یكهربازیهسه

 نەبو(. ساڕێژ زامێکی.. )ئەنفال (.كاننفالهئه) رۆژیبه كرا رۆژه مئه بۆیه

رمیانی بۆچی دوژمن گهلێرەدا پرسیارێک دێتە پێشەوە، ئەویش ئەوەیە کە 
 ؟انەی بۆ ئەنجامداو ئەو هێرشە بەرفراوزانی ترسی ئهمهکی پڕ لهیهناوچهبه

 .زۆر چاالک بون یهو ناوچهله هرگشمهێکانی پی تیپهوهر ئهبهله .1
 انە.و ناوچله (دیاله تکریت ، رکوک،کانی )که وتهنه نزیکی بیره .2
 .کنفالی یهدوای ئهله یهو ناوچهبۆ ئه رگهی هێزی پیشمهوهڕانهگه .3

کی چرو پڕی یهخشهنهو بهکی تۆکمهیهرنامهبهدوژمن به م هۆکارانهر ئهبهله
کی ەیبازنه وکرد ێست پده وهکهند الیهچه له یهو ناچهری هێرشی بۆ ئهسکهعه
نفالی سێی ی ئهپرۆسهدوژمن  رمیاندا دروست کرد،وری گهچوار دهری بهسکهعه
می کی زۆر کهیهجیکرد ژمارهرمیان جێبهگهد لهسه داسه له کی دڕندانهیهشێوهبه
  ت قوتاریان بوو.حمهزهکی سڤیل بهەڵخ
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 روخێنرا، ماونه پێوه به رمیانداگه له گوند كیه دامسێیه قۆناغی یهێرشه مهل
 لیعه) قۆناغه مئه واوبونیته پاش ووهكۆكرانه مرههك قادرله زۆریبه شیكهڵكهخه
 قادر له كه یگیراوانه وئه یریسه بۆ هاتن( هاشم سوڵتان و بارق و جیدمه نسهحه
 پیشانیئەم دیمەنانەی  رژێم كانینهۆفیزیلهته رۆژێك ندچه. وهكۆكرابونه مرهكه
 .(سەرچاوەی پێشو ،رەئوف محەمەد) .دانئه

ەهۆى زۆرى ژمارەى قوربانییەکانی ئەم قۆناغە، بەپێى بڕیارى سەرۆکایەتى ژمارە لب
ژمارەیەک ئەفسەر و فەرماندەى سەربازى و سەرۆک  ١٩٨٨ى ئۆکتۆبەرى ٢٣لە  ١٠١٤

جاش مەدالیاى ئازایەتییان لەالیەن سەدام حوسێنەوە پێ بەخشرا لە پاداشتى 
 )قۆناغە رەشەکەی ئەنفال چۆن رویدا(. .ئەنفالى سێدا بەشدارى کاریگەرانەیان لە

 نفالی چوارئه:  

و هێزێکی بێشوماری پالنێکی تۆکمهڕژێم به (1988-5-5) ( بۆ1988-4-20رواری )بهله
 بۆ رنامهر هێرشێکی بهلی کۆپتهێه ،یکی کیمیایتانک و تۆپ و چهک بهپڕچه

و ر لههه ،کردێپ ستده پهگۆپ ته و رسکهعهسنوری  بۆ بەکیمیابارانکردنی داڕێژراوی
 چەمچەماڵ هێرشیانکردە سەر میحوەرەکانی هێزێکی گەورەی سوپاو جاش داالمارهپه
ی درێژهله رهه ،ئامانج کرانهو شوان و پردێ و تەقتەق و کۆیە و قوشتەپە رلهئاغجهو 
 ،شێخانه رچما،،سهمایله)یمیابارانی ک (1988-5-3) رواریبهدا لهالمارهو پهئه
سوپای  (1988-5-4رواری )بهله .یان کرد( رزیزه باڵخ،قوچه می رێزان،چه ،شێرهڵهکه
 ،وکهێاڵس)قه کانیر ناوچهجی( هێرشێکی بۆسهزرهرشتی )نزار خهر پهسهراقی بهێع

و چەند گوندێکی  رزیدۆڵی بازیان، زه ،شتی کۆیهده ،سەرو خوارو شێخ بزێنی شوان،
و لەوێش هێزەکانی رژێم روبەروی بەرگری هێزی ست پێکرد( دهدۆڵی سورداش

 پێشمەرگەو جەماوەر بونەوە. 

هەزار کەس بەر شااڵوی ئەنفال کەوتن و نزیکەی  ١٠نزیکەی بەگشتی لەم قۆناغەدا 
)مەال حەوت هەزار کەسیان لەبیابانەکانی خوارو ناوەراستی عێراق کۆمەڵکوژکران. 

 (٢٢شاخی، ال

  پێنج و شەش و حەوتئەنفالی 
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ی ئایار تا ١٥لە  ەوە دەستیپێکردودۆڵی چیاکانی شەقاڵوە و ڕەواندوزئەم قۆناغە لە
 قییلهفه یرماندهفه رشتیرپهسهبه شالمارهپه مهبەردەوام بو.ئ ١٩٨٨ی ئابی ٢٦

رەئوف،  محەمەد) بو. رب(زه محمد یونس) نفالئه یقۆناغه مئه رشتیاریرپهسه و(5)

 .(سەرچاوەی پێشو

( بوو، کە دوا ڕۆژی مانگی ڕەمەزان بوو. ١٩٨٨ی ئایاری ١٥سەرەتای هێرشەکە لە ) 
وەرە،  نازەنین،  کاموسک،  )چەند فڕۆکەیەک کەوتنە کیمیابارانکردنی گوندەکانی 

زۆری انی ژمارەیەکی ، بووە هۆی گیان لەدەستد(سماقولیسپیندارە،  عەلیاوە،  
دانیشتوانی گوندەکان و مرداربوونی ئاژەڵەکانیان. توندترین هێرشی سوپای عێراق بۆ 

اڵم زیانی گیانی بە بەراورد لە گەڵ هێرشەکانی پێشو ەناوچەی دۆڵی بالیسان بوو، ب
کەمتربوو، چونکە زۆربەی ئەو ناوچانەی سەر بە پارێزگای هەولێر چۆڵ کرابوون، 

رەترین زیان لەم ناوچەیە بەر گوندی بلەی خواروو خەڵکەکەی ڕاگوێزرابوون. گەو
ی حوزەیران  شااڵوی ئەنفالی پێنج ٧کەوت، خەڵکەکەی شوێن بزر کران، لە ڕۆژی  

 )قۆناغەکانی ئەفال و هەڵوێستەکانی حکومەتی هەرێم، سەرچاوەی پێشو( .کۆتایی هات

دۆڵی )ی تەمووز( بە بۆردومانکردنی ناوچەکانی ٢٦سەرەتای ئەنفالی شەش لە )
بە چەکی کیمیاوی  (بالیسان و دۆڵێ مەلەکان و دۆڵی وەرتێ و دۆڵی هیران و سماقولی

دەستی پێکرد خەڵکەکەی دەرپەڕاند، پاشان لە الیەن حکومەتەوە ناوچکە دەگیرکرا، 
داواشیان لە خەڵک کرد خۆیان بە دەستەوە بدەن، لێبوردنی گشتی هەیە، بۆیە 

دا بە دەستەوە، دوای گرتنیان شوێن ان، خۆیانزۆری خەڵکەکە هەڵخەڵەت ژمارەیەکی
( گوند لە ناحیەی ٥٢(، )٧، ٦، ٥الەکانی )فبزر کران. لەمیانەی شااڵوەکانی ئەن

 .( بوو٢٦٠٢کانیان )ەوێرانکران، کە سەرجەم خێزان (خەلیفان و رەواندوز و خۆشناو)
 )قۆناغەکانی ئەنفال، سەرچاوەی پێشو(.

  هەشت ئەنفالی 

نفالدا ی ئهکانی پرۆسهالمارهی پهی زنجیرهرنامهدوا بهله 198-8-31 عس لهەڕژێمی ب
 ئاکرێ، کانی )ئامێدی،ر ناوچهسه هێرشیان کرده. سەرەتا الماری سنوری بادینانیداپه

 ،گوند 10زاخۆله ،گوند 19شێخان له، گوندسێ ئامێدی  دهۆک( لهو زاخۆ شێخان،
س زار که( هه16000) دا زیاتر لهم شااڵوهله. کرد و خاپور گوندیان تااڵن 63دهۆک له
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 زیاتر له. کانی واڵتی )ئێران وتورکیا(بون بۆ سنوره ڵگرت و ئاوارهریان ههسه
اڵی )نزار قه وانهستگیر کران و ڕهربازبن دهخسا دهڕهنه تیان بۆرفهس ده( که13000)

و هید کران بلۆک شهکانیان بهنجهگه هکی زۆر لیهژماره هاوکات .دهۆک کێ( کران له
 .(٤٠)ویسی ساڵح محمد امین ... ال کانیشیان شوێن بزر کران.باران کران پیاوهندێکیان گولههه

 

 نفالی ئەپرۆسە لێکەوتەو زیانەکانی سێهەم: 

ترسی ی و مهوهو بڕانهنفال قڕکردنی مرۆڤی کوردی ئهتی پرۆسهڕهئامانجی بنه
لەم پرۆسەیەشدا زیانێکی . تایهتا ههی ڕزگاری خوازی بۆههوهی بزوتنهوهڵدانهرههسه

زۆر بەرهاواڵتیانی کوردگەیشت چ لەسەر ئاستی زیانی گیانی، چی لەسەر ئاستی 
 زیانی مادی، کەلێرەدا ئاماژە بۆ هەندێکیان دەکەین:

 زیانەکان جۆرى 

زیانەکانى تاوان و شااڵوەکانى ئەنفال، بەچەند جۆرێک دیاریکراون لە دیارترینیان 
زیانى مرۆیى، زیانى دارایى کەسى، زیانى ژینگەیى، زیانى ناڕاستەوخۆ، زیانى )

پڕۆژەى جۆراو جۆرى گشتى، زیانى کشت و کاڵى و ئاژەڵدارى، زیانى دراو، زیانى زێڕو 
 .ەتى"، کە بە نۆ زیان دیاریکراوەزیو، زیانى کۆمپانیاو بەڵێندەرای

لە چوارچێوەی هەڵمەتەکانی بەپێی زانیارییەکانی ڕێکخراوی چاودێری مافی مرۆڤ، 
 :دا حوکمەتی عێراقی ئەم کردەوانەی ئەنجام داوەئەنفال

هەزار کەسی مەدەنی بێ چەک کە لە  ١٠٠هەزار بۆ  ٥٠بە کۆمەڵ کوشتنی  .1
بەاڵم سەرچاوە کوردییە فەرمییەکان ون. ێوانیان دا ئافرەت و منداڵیش هەبن

 .دەکەن هەزار کەس ١٨٢ئاماژە بەوە دەکەن کە ژمارەکە 
لەڕێگای وێرانکردنی گوندەکان و کێڵگە  ژێرخانی ئابوری کوردستان، ینیداتەپ .2

 سامانی ئاژەڵی ناوچە بەتااڵنبردنی سەرو ماڵ و کشتوکاڵیەکان
  گوندنشینەکانی کوردستان بەم جۆرە:

 محمد رەئوف، . ( ناحیه30زا، )(قه4(گوند، )٤٥٠٠) ینزیكه وێران كردنی(
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 سەرچاوەی پێشو(

 ر دو ملیۆن سهنزیکەی  تااڵن بردنیبه ئاژەڵداری و تیرواڵه شێواندنی
 )هەمان سەرچاوە( .ڵڕو مااڵت و ئاژهمه

  ٢٧ و مزگەوت ٢٤٥٠ نەخۆشخانە، ٢٧٠ قوتابخانە، ١٧٥٤لەناوبردنی 
  .کلێسا

 کردنی ەوم و پەیڕزو چهباخ و ره فراوان له رێكیروبه ناوبردنیله
راویکردنی سەرچاوەکانی ەهسیاستی زەوی سووتاندن، بە کیمیاباران و ژ

 .ژیان لەم ناوچانەدا شوێنەوارێکیسڕینەوەی هەموو و ئاو
  لەناوبردنی بنەماکانی ژیانی گوندنشینەکان و نیشتەجێکردنیان لە

یەکان و گۆڕینی تاکی کوردی لە بەرهەمهێنەوە بۆ کۆمەڵگا زۆرەملێ
استی بژێوی دانیشتوانە ڕزگار بەکاربەر، کاری کردە سەر دابەزاندی ئ

 (.ئەنجامەکانی ئەنفال و کاریگەریەکانی لەسەر کوردستان) .کەەبو
 
 خەماڵندنى زیانەکان 

 بە پێى خەماڵندنێک کە لەالیەن لیژنەیەکى راسپێدراوى وەزارەتى شەهیدان و
بە پشت بەستن بە لێکۆڵینەوەیەکى ن، اوانى حکومەتى هەرێمى کوردستائەنفالکر

مەیدانى لە سەرتاسەرى سنوورى جوگرافى شااڵوەکانى تاوانى ئەنفال، زیانەکان بەم 
 :شێوەیەیى خوارەوە دیاریکراوە

زیانى خێزان "دارایى" بە لەبەرچاوگرتنى هەمووالیەنەکانى گۆڕانکارییەکانى  .1
ێزانەکانى بەرکەوتووى شااڵوەکانى تاوانى ئەنفال و زیانە تایبەت بە خ

ئابورییەکانیان وەک "کشت و کاڵ، سامانى ئاژەڵ، بازرگانى، کەرەستەو ئامێرى 
جۆراو جۆر، پێداویستیەکانى ناوماڵ، زیانى زێڕو دراوو زیو"، ئەم زیانەش بە 

و سێسەدو " دۆالر، "پێنج ملیارو هەشت سەدو بیست ملیۆن 5، 820، 329، 820"
  ."نۆزدە هەزارو هەشت سەدو بیست دۆالر

کۆى زیانلێکەوتوانى شااڵوەکانى تاوانى ئەنفال، کە پێویستە حکومەتى عێراقى  .2
" هەشت ملیار 8000000000بە کەس و کارى قوربانیەکانى بدات، بە بڕى "
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  .دۆالر خەمڵێنراوە
زیانى "شەهید ى سەرەوە ئاماژەى بۆ کراوە، قەرەبوو لە ئەو بڕەى وەک قەرەب .3

وەک کەسى، ژینگە، زیانى ناڕاستەوخۆ، زیانەکانى موڵکەکانى حکومەت 
ناگرێتەوە"، کە لەالیەن خودى حکومەتى عێراقى خۆیەوە وێران و خاپور کراون 

  و تێکدراون.

 

 كانیشااڵوه)له نوسێنفال دهئه كانیشااڵوه یربارهنداڵ نزان( ده)د. كه كروههه
و هستریا ئه یوهئه كێنران، دوایڵتهكوردستان ههژیان له ماكانینهنفالدا بئه

 كوردستان و زیاتر له كانیگونده %( ی90هات ) كورد كۆتایی جینۆسایدی یشێتانه
( ملیۆن 15) كان بهگوندنشینه ، ناوچهوهسڕانه خشهر نهسهله ( شارو شارۆچكه20)

م بو ستهئه دا كارێكیناوچانه له كشتوكاڵی ش چاالكیهم جۆرمین مینڕێژكران، به
 %( ی10) ی، نزیكهوهملێكان گوێزرانه گوندنشین بۆ ئۆردوگا زۆره ( ملیۆن كوردی1,5)

ی ش نزیكهمهبه. (٤٣، الپاکیزەکانی ئەنفال)محمد رەئوف،  .نێوبران عێراق له دانیشتوانی كوردی
نفال كانی ئهرێمی كوردستانی عێراق تووشی شااڵوهری ههرووبه (كم دوجار له7729)

 )ئەنفال.. دۆسیەی سەدە، سەرچاوەی پێشو(..وهبوه

نفال ی ئهپرۆسهدەڵێت:"لە)میدڵ ئێست ووچ( ، رێکخراوی نفالكانی ئهزیانه لەبارەی
اوانترین دا فریهماوه له ،ی خایاند 1988یلولی ساڵی ی ئه6تا  وهی شوباته 23 له

زار مرۆڤی ( هه200) ر لهپتو  وتر شااڵوی تێكدان وراپێچان كهی كوردستان بهناوچه
 هاوکات ئەنفال بوە (٤١، الئەنفالپاکیزەکانی )محمد رەئوف، ،ەو شااڵوەدا بونە قوربانیكورد ل

وت ( مزگه3100و) ( ناحیه30زا و)( قه4( گوند و )4000ی )هۆی وێرانكردنی نزیكه
ر ( ملیون سه2تااڵن بردنی ) هۆی به بووه وهروی گیاندارییهله ، ( كلێسا100و)
ناو بردنی  هۆی له ی كوردستانیش بووهر ژینگهسه ری لهكاریگه ڵ وهڕومااڵت و ئاژهمه

 (.٤٣هەمان سەرچاوە، ال)ەم. ز وچباخ و ڕه رێكی فراوان لهرۆبه

ساڵ بەسەر کارەساتی ئەنفال و  ٣٤سەرئەنجام، وەک دەبینین سەرەرای تێپەربونی 
دا، سەرەرای بونی بریاری حکومەتی ناوەند بۆ روخانى رژێمى بەعس ساڵ بەسەر ١٨

تا ئێستا کەسوکارى  قەرەبونی کەسوکارو و زایانلێکەوتوانی کارەساتی ئەنفال، بەاڵم
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 .تەوەنەنەکراوقەرەبو ئەنفالکراوان 

 

  تانداژمارەی ئەو گوندانەی بەر شااڵوی کۆمەڵکوژی و راگواستن بونەوە لەکوردسچوارەم: 

 ژمارەی گوند شارو شارۆچکە پارێزگا
 ٨٣ کۆیە هەولێر

 ٣٧ وجولنە -خورماتو  سەاڵحەدین
 ٤٩ قەرەداغ سلێمانی
 ٤٩ شوان -چەمچەماڵ کەرکوک
 ٥٢ نگاوسە -چەمچەماڵ کەرکوک
 ٧٦ لەرئاغجە -چەمچەماڵ کەرکوک
 ٤٤ تیلەکۆ -کەالر سلێمانی
 ٣٩ پێباز -کەالر سلێمانی
 ٢٧ ەرەحەسەنق -چەمچەماڵ کەرکوک
 ٣٤ سورداش سلێمانی
 ٢٣ کفری_ سەرقەال دیالە

 ٨٥ ادر کەرەمق -چەمچەماڵ کەرکوک
 ١٠ ماوەت -چوارتا سلێمانی
 ١٣ لیسانبا -شەقاڵوە هەولێر
 ٢٣ ئامێدی دهۆک
 ٣٥ ئاکرێ دهۆک
 ١٩ شێخان موسڵ
 ١٠٠ زاخۆ دهۆک
 ٦٣ ---- دهۆک

 ٨٦١ ---- کۆی گشتی
 (١٩٥التێگەیشتن لەئەنفال، )تەها سڵێمان، 

گوندە، لەگەڵ خستنەروی ژمارەی ئەنفالکراون  ٤٢ئەم خشتەیە نمونەی ئەنفالکردنی 
 لەهەردو رەگەزی نێرو مێ، لەپیاو لەژن و منداڵ و پیروپەکەوتە

 رەگەزی مێ رەگەزی نێر ژمارەی ئەنفالکراو ناوی گوند ژمارە
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 ٤٢ ٧٣ ١١٥ نەوجول 1
 ١٠٠ ١٧٢ ٢٧٢ گەرمک 2
 ٤٠ ١١٩ ١٥٩ دوڕاجی 3
 ٣٩ ١٣٤ ١٦٣ زینانە یەک 4
 ١٠٨ ١٠٧ ٢١٥ عەزیزی قادر 5
 ٨٤ ١٠٩ ١٩٣ زینانە دو 6
 ٣٤ ٦٧ ١٠١ وارانی یەک 7
 ٢٦ ٦٩ ٩٥ تااڵو 8
 ٦٣ ٦٩ ١٢٩ وارانی دو 9
 ٣٠ ٦٠ ٩٠ ساڵەیی 10
 ١٨ ٤٢ ٦٠ مەحمود بەگ 11
 ٤٩ ٥٢ ١٠١ قەواڵی 12
 ٢٠ ٢٧ ٤٧ پەڵکانە یەک 13
 ٧ ٩ ١٦ باشتەپە 14
 ٧ ١٦ ٢٣ قومپەڵک دو 15
 ٢ ١١ ١٣ شۆراو 16
 ٣ ٩ ١١ تەپەچەرمو 17
 ---- ١ ١ عارەب ئاغا 18
 ٣ ١ ٤ نامیق 19
 ---- ١ ١ گومەتە بۆر 20
 ---- ٤ ٤ چەچان 21
 ٥٢ ٥٧ ١١٠ حەیدەرە سور 22
 ١٤ ٢٢ ٣٦ ئیمام محمد 23
 ٣٠ ٥٩ ٨٩ چەوری 24
 ١٠ ١٣ ٢٣ قەاڵ 25
 ٩ ١٦ ٢٥ ئۆمەر سۆفی 26
 ٢١ ٣٢ ٥٣ لفتی ئاغا 27
 ---- ٢١ ٢١ تازە شار 28
 ---- ٤٨ ٤٨ کانی قادر قەاڵ 29
 ٢ ٢٢ ٢٤ کۆشک 30
 ٢ ٤٢ ٤٤ ئاوباریک 31
 ---- ١٧ ١٧ سۆفی رەزا 32
 ٣٥ ٢١ ٥٦ عەزیز بەگ 33
 ---- ١٩ ١٩ شێخ جەالل 34
 ١ ٤٣ ٤٤ شێخ حەمید 35
 ---- ٣٧ ٣٧ کانی قادری ژورو 36
 ١ ٢٢ ٢٣ کۆرموۆر یەک 37
 ---- ٣٥ ٣٥ کانی قادر کەالوە 38
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 ٢ ٢٢ ٢٤ دارەتو 39
 ١٣ ٢٩ ٤٢ کۆرمۆر دو 40
 ______ -_____ _____- بنەکە 41
 ٨٩٨ ١٧٢٩ ٢٥٧٥ سەرجەم 42

 (١٩٩-١٩٨، السەرچاوەی پێشو)تەها سلێمان،  

 

 

 مشی سێهەبە
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 تاوانبارو تۆمەتبارانی تاوانی ئەنفال

 له زۆری كییهژماره و راقیێع سوپایپلەداری سەربازی  ندینچه دانفالئهلەپرۆسەی 
ەکان جاش رۆكسه وتراده پێیان كه، عسبه به رسه یكاته وئه كانیكورده شارهموسته

 بااڵی دادگای عس،به رژێمیروخانی  دوابەداوای تیایدا. ئەوەبوبەشداربون 
 نبارهتاوا دادگاییكردنی به ستكراده دادادگایه وەل پێكهێنراو عیراق كانیتاوانه

ی یش یەکێک بو لەو دۆسیانەنفالئه یدۆسییه، عسبه رژێمی كانیورهگه
 .کەلەودادگایەدا لێکۆڵینەوەی لەبارەوە کرا

چەند  وێداله ووهكرایه تبارێكتۆمه ندچه ڕویروبه تتۆمه نفالدائه یدۆسیه له
، سزادرانناسێندران و  نفالئهدۆسیەی  تاوانباری  کەسێک وەک بەرپرسی یەکەم و

 كه (یبیعوره دمهمحه) رەدادو 2007 یرانیحوزه ی24 ممهكشهیه رۆژی لهئەوەبو 
 یدادگاكه بڕیاری كرد،ده نفالیئه تاوانبارانی دادگایكردنی یپرۆسه رشتیرپهسه
امێکی ساڕێژ نەبو، ئەنفال.. ز) :ئەوانیش بریتی بون لە و وهخوێنده كانداتاوانباره رسهبه

 سەرچاوەی پێشو(.

 حەسەن مەجید لیعه .１

مەریكا، ئه یكهداواكراوه سییهكه 5٥ و لیستهله بوه كێكیهناسراو بە عەلی كیمیایی، 
 لێپرسراوی تهكراوه ،1987 مارسیله سەدام حسێن بو،  عەلی حەسەن مەجید، ئامۆزای

 كانیشااڵوه یماوهله كۆماری رۆكسه اڵتیسهده وعسبه حیزبی باكوری ینوسینگه
 زیریوه . پێشتریشبوه باكور رێكخراوی ینوسینگه و لێپرسراویخشراوهپێبه نفالدائه

 تی و ساڵیخۆجێیه حوكمی زیریوه تەكراوه نفالیشئه كانیشااڵوه . دوایبوه ناوخۆ
 .باشور كانیشاره ڕینیراپه ركوتكردنیسهله گێڕاوه كیرهسه رۆڵێكی ،1991

 نیدهمه لێپرسراوهكه دۆسیەی ئەنفال بوە، لێپرسراوی بااڵترین عەلی حەسەن مەجید،
 عەلی حەسەن مەجید .ستاونهه پێی رێكخستنی یوسینگهنله ی رژێمكانربازییهسه و

دادگای ، لەالیەن ٢٠٠٧ ساڵی ی حوزەیرانی٢٤ڕۆژی   ستگیركراوده 2003 ئابی ی21 له
لەسێدارەدانی بۆ  ئەنفال، بڕیاری یتایبەت بە تاوان ،بااڵی تاوانەکانی عێراق

 .درا لەسێدارە لەبەغدا دا٢٠٠٦ یەکەمی کانونی ی٣٠ لەبەرەبەیانی دەرکردو
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 دحمهئه هاشم سوڵتان. 2

 تاوانباره مئه ،بوه كیه قییلهفه قائید ،1988 یلولیئه مانگی تا 1987 تایرهسهله
 1995 ساڵی ریق،فه تهبوه وكردوه تیخزمه عیراقدا سوپای ڕیزیله ساڵ 41 یماوه

 ربازیسه یپله یاسا، پێیبه سزادانی جیاتیله رگریبه زیریوه تهكراوه
 یماوهله كیه قییلهفه ربازانیسه كانیتاوانه نجامیئهله وهتهرزكراوهبه

 .نفالدائه كانیشااڵوه

 بووه مه27 ژماره وكرد مەریكائه كانیهێزهبه سلیمته خۆی موسڵله 18/9/2003 رۆژی

بااڵی دادگا لەالیەن  2007 ی ساڵییرانی حوزه24 له. داكهسییهكه 55 لیستهله

و تی مرۆڤایه ژ بهدنجامدانی تاوانی هۆی ئه به درابڕیار ،تاوانەکانی عێراق

 سزای لەسێدارەدانیڵكوژی هاوواڵتیانی كورد نفال و كۆمهرشتیكردنی تاوانی ئهرپهسه

هۆی  اڵم بهبدرێت، به سێدارهله 2007 ییلوولی ئه11 بڕیار بوو لهبۆ دەرکرا.

جێ جێبه كهارهبڕیلەوکاتەدا  رۆك كۆماری عێراقرۆك و جێگری سهیارێتی سهنه

هۆی  د بهحمهسوڵتان هاشم ئه ٢٠٢٠ی تەموزی ١٩سەرئەنجام لەرۆژی  كرا.نه

 كۆچی دواییكرد. ی زیقاركیهانهخۆشخنه ی دڵ لهنۆره تووشبوونی به

  تکریتی دمهمحه شیدره حسێن. ٣

 شدارییبه. نفالدائه كانیشااڵوه كاتیله بوه عێراق سوپای ركانیئه رۆكسه جێگری
 كێكیه. كردوه نفالیئه كانیشااڵوه بۆ پالندانبه تتایبه كانیوهكۆبونه موهه
 وئه بۆ بوه نگیجه یستهرهكه دابینكردنی لێپرسراوی كانشااڵوه رانیپالنداڕێژهله
بااڵی  دادگالەالیەن  2007 ی ساڵییرانی حوزه24 هل .بون كوردستانله یكانهیه

 ، سزای لەسێدارەدانی بۆ دەرکرا.تاوانەکانی عێراق

 :جبوری گهموتڵه رحانفه تاوانبار. ٤

 بووه وخۆراسته رپرسیاریبه و اڵتخۆرهه ئیستخباراتی ینزومهمه ریبهڕێوهبه
 .جیدمه نسهحه لیعه وهویشهئه ورسهله و لدوریئه سابر تاوانبار مردهبهله
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 وئه یبارهله خۆی رووسه كانیلێپرسراوه بۆ ییاداشتنامه كیهزنجیره تاوانباره مئه
 دادگالەالیەن  2007 ی ساڵییرانی حوزه24 له .كردووه وانهره كراون وێران یگوندانه

، لەسەر دۆسیەی ئەنفال سزای زیندانی هەتا هەتایی بۆ بااڵی تاوانەکانی عێراق
 دەرکرد.

 

 
 
 لدوریئه زیزبدولعهعه سابیر. ٥

ی 24 له .نفالدائه كانیشااڵوه كاتیله بوه ربازییسه ئیستخباراتی ریبهڕێوهبه
، لەسەر دۆسیەی بااڵی تاوانەکانی عێراق دادگالەالیەن  2007 ی ساڵییرانحوزه

 ئەنفال سزای زیندانی هەتا هەتایی بۆ دەرکرد.

(. هەرچەندە دواتر نەینەواموسڵ ) ئەوکاتەی پارێزگاری ئەلعانی تۆفیق تاهر . ٦
  بەمەرج ئازادکرا.

 
 راقێع كانیتاوانه بااڵی دادگای رۆكیسه ،ساڵدا مانهه یلولیئه ی24 له دواجار     

 وئه مرجهسه وەوجێبەجێکرا كیمیاوی لیعه دانیسێدارهله رمانیفه كه ئاشكرایكرد
 رسهبه نفالدائه تاوانبارانی دادگاییكردنی یپرۆسه له كه ندكراونسهپه ەشحوكمان

 .راوندپێنسه كانداتاوانباره

 

 ئەنفالناوی تۆمەتبارانی 

لەکاتى دەرکردنى بریارى حوکمى شەش تۆمەتبارى  ٢٠٠٧ى حوزەیرانى ٢٤لە رۆژى 
 دیکەی( تۆمەتبارى ٤٢٣دادگاى بااڵى تاوانەکانى عێراق، ناوى )، سەرەکى ئەنفال

کەسیان ئەو کوردە ئەنفالچییانەن کە  ٢٥٨دۆسیەى ئەنفالى ئاشکراکرد، کە 
تا  بەاڵم .بکرێن دادگایی پێویستە کە کردووە، ئەنفالدا شااڵوەکانى  بەشدارییان لە
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ئێستا هیچ كام لەم تۆمەتبارانەی لە الیەن دادگای بااڵی تاوانەكانەوە ناویان 
نەچونەتە بەردەم دادگا،  ،وەك تۆمەتباری ئەنفال ،دیارییكراوە
 .هەر هۆكارێك بێتبە لیستەكەوە نەچوەتە هەر ناویان زۆرتریشیان  ژمارەیەكی

ئێستا هەوڵ نەدراوە لە الیەن حكومەتی هەرێمی كوردستانەوە ناویان تا هاوکات 
بدرێتە پۆلیسی ئینتەرپۆل كە چەندین جار داواكراوە، لە كوردستانیش لە وەزارەتی 

 )داوای .داد و ئەنجومەنی دادوەریی و داواكاری گشتی ئەمانە وەک تۆمەتبار نەناسراون

 رێت، رۆژنیوز(.دەک ئەنفال تۆمەتبارانی سزادانی و دادگایی

 

 

 

 

 ئەنفال:  ی دۆسیەیتۆمەتبار ٤٢٣ی ناوی زنجیرە

 نتۆمەتباراناوی  ژمارە تۆمەتباران ناوی ژمارە

1 
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 ٢٠٩شار فوج مست –كلی انور میرزا ابراهیم  305 ١ء الركن )سعد شمس الدین خالص( قائد فق جح د و /اللوا 93

 ٢٢ستشار فوج م –ابراهیم احمد ابراهیم منتك  306 ٤قائد فق / ء الركن )عصمت صابر عمر(اللوا 94

 مستشار –ابوبكر فقی الصالحی  307 ٣٩( قائد فق /ء الركن )علی محمد شاللاللوا 95

96 
ء الركن )غائب حسون غائب( قائد القوە البحریە )عظو القیاد اللوا

 308 العامە للقوات المسلحە(
و نەوت شجاعەی  ٢١٣ستشاری فوج م –بایز عزیز رشید باوەجان 

 وەرگرتووە

 ١١ستشار فوج م –بارام محمد عبدالرحمن محمد  309 ٣٥وفیق( قائد فق /ء الركن )محمد طاهر تاللوا 97

 ٢٣٨ستشار فوج م –هاورامی برهان توفیق بابكر  310 ٤٢زی( قائد قوات /ء ق خ )ایاد شعبان رماللوا 98

 ٧٠ستشار فوج م –توفیق حمە فرج حمە رستم نورولی  311 ١١٢ستشار )بابكر وسو محمد( فوج الدفاع الوگنی /م -ال 99

100 

ستشار )جمال خزر خالد الدوبردانی( فوج الدفاع م -ال
 ١١٣ستشار فوج م –توفیق سلیمان یاسین برواری  312 ١١٠الوگنی/

 ١٩٠٢١ستشار فوج م –تارق سعید براهیم مزوری  313 ٩٧مستشار )جمال فقی حسین( ف د و / -ال 101

 ٢٠٣ستشار فوج م –تیب محمد عثمان )شیخ تەیب (  314 ١٠٩ستشار )خلیل عبداللە ابراهیم الشرفانی( ف د و /م -ال 102

 ٢٢٥ستشار فوج م –محمد فارس محمد جاسم  315 ٩٨ستشار )سلیم مهند رسول ئاغا( فوج الدفاع الوگنی /م -ال 103

 ١٥٦ستشار فوج م –كركیس حمید حیدر  316 ٢٣٩ستشار )سوارە فتاج مزح الجاف( ف د و /م -ال 104

 ٧٩ستشار فوج م –جالل اسعد رزا جرمكایی  317 ١٣٦ستشار )شریف محمود معروف( ف د و /م -ال 105

 ١٣٥ستشار فوج م –جالل شیخ نجم الدین كریم  318 ٦١ستشار )شیخ مجید بایز حسن( كف د و /م -ال 106

 ١٩٨ستشار فوج م –جالل محمد عبدالرحمن هاللی  319 ٢ستشار )صابر احمد رقیب محمد السورجی( ف د و /م -ال 107

 ٢٣٢ستشار فوج م –جالل محمود صالح برادوستی  320 ٩١ستشار )عباس بایز بالواغا( فوج الدفاع الوطنی /م -ال 108

109 

ستشار )عباس حاجی اغا سرسیان( فوج الدفاع الوطنی م -ال
 ٣٥٧ستشار فوج م –جمال نصرالدین عزیز  321 ٦٦/

 ٢٩ستشار فوج م –جمیل كریم مجید اغا كوری  322 ١٦٥ستشار )عسمان عبدالرحمن فتح اللە( ف د و /م -ال 110

 ٣٠٥مستشار فوج  – جعفر انور سلیمان 323 ١٧١ستشار )عمر احمد علی( ف د و /م -ال 111

 ٩ستشار فوج م –حسین جهانكیر جادر مزوری  324 ١١٤ستشار ) عمر بابكر سلیم( فوج الدفاع الوطنی /م -ال 112

 ١٢٠ستشار فوج م –حسین حمە فتاح قادر  325 ١٣٣ستشار )فخری اسماعیل عبد القادر( ف د و /م -ال 113

 ٦وج مستشار ف –حسین خدر حمد  326 ٦٣ستشار )قادر شفیق نعمان( ف د و /م -ال 114

 ١٩٩ستشار فوج م –حلمی سعید قادر محمد جاف  327 ٨٥فی اغا( ف د و /طستشار )قاسم فارس تاهر مصم -ال- 115

116 

ستشار )للطیف احمد محمد الزیباری( فوج الدفاع م -ال
 ٧١ستشار فوج م –حمود عمر صالح تاجالدین میرانی  328 ١الوگنی/

 ٢٧٠ستشار فوج م –خالد قاسم محمد امین  329 ٥١مستشار )مامند حمد مولود( ف د و / -ال 117

 ٢٢٦ستشار فوج م –خالد شیخو مراد  330 ١٠٧ستشار )محمد طاهر یونس محمد )ریكاوی( ف د و /م -ال 118

 ٢١٠ ار فوجمستش –خضر عبداللە حسین  331 ١٤٨ستشار )محمد علی رسول( فوج الدفاع الوطنی/م -ال 119

 ٢٥٣ستشار فوج م –خورشید اسعد رسول  332 ٢٦ستشار )محمود حمه رسول اغا( فوج الدفاع الوطنی/م -ال 120

 ٢٤٤ستشار فوج م –رحیم كریم قادر  333 ٤ستشار )نوزاد انور بتواتە( فوج الدفاع الوطنی /م -ال 121

 ٢٣٥ستشار فوج م –خضر مینە بلباس  دلسوز 334 الدفاع الوطنی ٨٦ستشار مام یحیی )كویە( فوج م -ال 122

123 

 ٢٠٧ستشار فوج م –ستشار میرزا اسماعیل شرف رضا م -ال
 ٢٢٧ستشار فوج م –رشید صالح رشید اتروشی  335 دفاع وگنی
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 ١٥٠ستشار فوج م –ڤاهر تاهر توفیق  336 ١٧٥ستشار )حسین محمد عسمان( فوج الدفاع الوطنی /م -ال 124

 ٥٤ستشار فوج م –سمكو عبدی حسن زدكی  337 ١٤٧ستشار ف و /م –كانبی بالواغا( معاون المقاتل )محمد  125

126 

المقدم )ادریس سعید محمد( امین سر قیادە شعبە زاخو 
 ٢٧٢ستشار فوج م –شكر جندی عنتر مزوری  338 العسكریە

127 

المقدم )اسماعیل محمود عبد خلف( امین سر قیادە شعبە 
 ٣٦تشار فوج مس –صادق زیرو امین  339 المنصور العسكریە

128 

المقدم )حاتم مطنی العواد( امین سر قیادە شعبە السلیمانیە 
 ٢٥٥ستشار فوج م –صالح احمد اسماعیل  340 العسكریە االولی

 ٣٥١ستشار فوج م –صباح اسماعیل خدر  341 ١المقدم )حسن احمد عبداللە( امر د ج ق ق جح د و / 129

 ٢٤٥ستشار فوج م –صدیق علی محمد امین هارونی  342 ٤١)درع( )عبدالكریم عبدالهادی سالم( امر ك د ب /المقدم  130

131 

المقدم )صالح صبری محمود( امین سر قیادە شعبە السلیمانیە 
 ٢٤١ستشار فوج م –صالح الدین خدر رسول  343 العسكریە الثانیە

 ٢٠٦ستشار فوج م –عادل توفیق رشید  344 ١جح د و /المقدم )زاری عبدالكریم هادی( ڤ امن ق ق  132

133 

المقدم )عبدالستار جواد حمزەالحدیثی( مدیر ادارە فرع 
 ٣٢٢ستشار فوج م –عبدالرحمن عاصی عزالدین  345 عموریە العسكریە

 ١٨٢فوج تشار مس –عبدالقادر مصطفی محمد  346 ٢٢المقدم )مدم( )حسین فظاللدین عبدالقادر( امر ك م م / 134

 ٣٤٦ستشار فوج م –عبدالكریم حسین خالد  347 ١٠المقدم )مدم( )صحاب جدوع زیاب( امر ك م م / 135

 ٣٣٣ستشار فوج م –عبداللە فیصل عبداللە ماوانی  348 ٦٦٢المقدم )مدم( )صالح الدین محمد عبدالكریم( امر ك مدم / 136

 ٢٨٥ستشار فوج م –عبدالكریم سعدی سلیمان سعدی  349 ٣٦المقدم الركن )حسین علی حمید( امر ل / 137

 ٢٣١ستشار فوج م –عدنان عبداللە احمد جبارە  350 المقدم الطیار )محمد فوزی حسن محمود( 138

 ٢١٨ستشار فوج م –عرب صالح عمر قادر  351 المقدم الطیار )احمد رشید فتنە المعازیدی( 139

 ٣٠٦مستشار فوج  –و محمد امین عیسی عال 352 المقدم الطیار )خزیر عیسی جواد( 140

 ٩٣ستشار فوج م –علی احمد حاجی شعبان  353 ١المقدم الطیار )عبدالرزاق ابراهیم عبدالرزاق( ج ت ج / 141

 ٢٢٤ستشار فوج م –علی سلیمان حسین  354 ٥١المالزم )فرهاد مامند حمد( ف د و / 142

 ٥٩ستشار فوج م –علی عبوش عبدی غزالە  355 ١٠٧السرب/المالزم الطیار )حسام ابراهیم حمود(  143

 ١٠٣ستشار فوج م –عونی حاجی مصطفی جبرائیل  356 ٢المالزم الطیار )خالد مال اللە مردان( السرب / 144

 ١٩٧ستشار فوج م –علی احمد محمد هارونی  357 ٤المالزم الطیار )رزوان غازی احمد( السرب / 145

 ١٦٨ستشار فوج م –علی اورحمان حسن  358 ٢)عماد شلبی محمد( السرب/المالزم الطیار  146

 ١١٦ستشار فوج م –عمر مردخان جلیلە  359 ٢المالزم الطیار )عماد عباس محسن( السرب / 147

 ٢٤٦تشار فوج مس –عمر مجمد حیدر  360 ٢المالزم الطیار )فازل عباس محسن( السرب / 148

 ١٥٢تشار فوج مس –عمر بشار صالح  361 ٢علی( السرب / النقیب )اسلحە( )وعد محمد 149

150 

النقیب )عبدالكریم صالح جواد( ممپل من منظومە االستخبارات 
 ٢٨ستشار فوج م –عمر حسن رسول كردی  362 العسكریە

 ١٥٧ستشار فوج م –عصمت دینو بیری  363 ١٧النقیب )ق خ( )حمزە خضر حمزە( امر بت خ / 151

 ١١٣مستشار فوج  – -غیاس توفیق سلیمان یاسین 364 ١٥١ستشار ف د و /م –ف( )عبدللە حسن صالح( النقیب )ق  152

 ٣٥٤ستشار فوج م –فاتح تاهر مستەفا عبدالقادر  365 ٢النقیب التیار )صباح علی حسن( السرب / 153

 ١٩٦فوج  مستشار –فاروق رشید علی محمد نورولی  366 ٢النقیب التیار )غالب شایع زیارە( السرب / 154

 ٢٠٨ستشار فوج م –فازل مصطفی حسن برواری  367 انور محمد رضا محمود الجاف 155

 ٣٥ستشار فوج م –فرهاد مامند حمد مولود  368 برهان شوانی 156

 ٣١ستشار فوج م –قادر محمود خلیفە عبدالصمد  369 بكر علی حاج مشیر 157

 ٢٥٢ستشار فوج م –عبدالقادر قادر محمد رشید  370 بكر كریم غفور 158

 ٢٣٧ستشار فوج م –قاسم كریم احمد محمود  371 توفیق جبار قارمان 159

 ٤٠ستشار فوج م –كریم خان محمود خلیفە  372 سامر نصیف جاسم محافظ كركوك 160
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 ٣٦٤ستشار فوج م –مجید سلیمان احمد جاف  373 جاسم محمد زیباری 161

 ٦١ستشار فوج م –شیخ بایز حسن  مجید 374 جبار شیخ هادی 162

 ١٠٨ستشار فوج م –محمد جوهر اسماعیل صالح  375 جبار موسی قەره هنجیری )جیهاد( 163

 ٤٩ستشار فوج م –محمد شیخ معروف بیر داود  376 جعفر عبدالكریم البرزنجی محافظ السلیمانیە 164

 ١٥٥ستشار فوج م –محسن محمد یاسین  377 جمال حسین دوزی 165

 ٢٥٤ستشار فوج م –محمد تاهر رشید حمە امین  378 جوهر محی جهانكیر هركی 166

 ٢١٦ستشار فوج م –محمد حمە امین حسین زراری  379 چیا سورجی 167

 ١١٨ستشار فوج م –محمد سعید محمود شمیرانی  380 حجاج عبدالغفور خالد دوبه ردانی 168

 ٨١ستشار فوج م –عمر امین جمیل ) باساكی ( محمد  381 حسن محمود بك امین هه ورامی 169

 ١١٩مستشار فوج  –ء الدین محمد نجیب صادق بها 382 حسیب محمد نجم جباری 170

 ٢٠٤ستشار فوج م –محمد حمزە زازلەیی  383 حمدامین حمە شاسوار مختار قریە )كانی میل( 171

 ١٢٢ستشار فوج م –محمود احمد شریف غوارە  384 حمزە عباس مامند ئاكو 172

 ٣٥٦ستشار فوج م –محمود حسین محمود علی  385 حمەی حاجی حسین 173

 ٢٤٢ستشار فوج م –محی الدین عزیز محمد بابا علی  386 خالد محمود احمد علی غوارە 174

 ٤٦ستشار فوج م –مشیر ابراهیم احمد  387 خضر فتاح حسین قامیش 175

 ٤٨ستشار فوج م –مشیر هادی حمد اغا  388 خیراللە دوزی استخبارات 176

 ١٧٤ستشار فوج م –نجم الدین صالح محمد برزنجی  389 رسول مامند قیردولی 177

 ١١١ستشار فوج م –نوری حسن مراد برزنجی  390 زید سورجی 178

 ٨٣ستشار فوج م –هلكورد عبدالكریم الكنزانی  391 سعید عدنان جباری 179

 ٢١٥ستشار فوج م –هوشیار سلیم احمد باشا  392 زنكنەسعید محی الدین احمد  180

 ١٥٣ستشار فوج م –وهاب رحمان حمد امین  393 مستشار سید رەزا سەید تەها )سید مانكا( 181

 ٢٤٣ستشار فوج م –یونس رمزان غوارە  394 سید مجنون 182

183 
 395 شامل درویش

الجمهوری حمە خان دارا رشید منح نوط الشجاعە بموجب المرسوم 
 ( ٨٠٨رقم ) 

 حمە رشید عبدالرحمن عبدالرحیم 396 شریف حمە شریف )شەفەی خاتون( 184

 خضیر رشید بحری خلەی رەشەبەحری 397 شریف محمد كرداوی 185

 ساالر نصراللە قادر 398 شهاب احمد وایرمن 186

 سعید احمد شیشە 399 شیخ احمد برزنجی 187

 سعید قادر محمد الجاف 400 )زراین(شیخ برهان مدیر ناحیە  188

 شیخ محمود سید كول 401 شیخ جالل صالیی 189

 صالح احمد حسین 402 شیخ روناك 190

 عباس حاجی اغا رسول 403 شیخ سعاد طالبانی 191

 فتاح كریم فتاح 404 شیخ صالح نقشبندی 192

 كریم عبداللە محمد 405 شیخ كریم شیخ شهاب 193

 كیسری محمد سعید محمد فتاح 406 بەلەكەشیرزاد علی  194

 محمد حسن علی میرزا 407 تارق شفیع كافروش 195

 محمود حمە امین حمە صالح 408 طارق عزیز رضا ئاغا 196

 ابراهیم علی ملو الزوری 409 ٥٣وج /ف–تاهر عسمان روستم  امر سریە  197

 تحسین شاویس سعید 410 عاصف احمد زیباری 198

 رشید حمد امین عزیز 411 حمە دیزە استخباراتعاصی  199

200 

عبدالجبار محسن مدیر التوجیە السیاسی یحزر اجتماعا 
 رضا محی الدین 412 القیادە العامە للقوات المسلحە
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 رفعت محمد علی 413 عبدالكریم محمد سلیم شوشی زیباری 201

 زیرك تاهر سعید 414 عبداللە كاك امیر )عەبە كەركوكی( 202

 سعاد فیزاللە محمد 415 عبد محمد عبداللە مدیر امن شقالوە 203

 طاهر علی عبدالرحمن 416 عبداللە حسن صالح بابان 204

 محمد سلیم قادر عوپمان 417 عبدالمجید حسین اسماعیل شیخكی 205

 مدحت توفیق منصور 418 عدنان عبداللە نجم الجاف 206

 عبدالكریم حسینمعتصم  419 عزیز حسن فتاح 207

 420 علی حسن عزیز قائمقام جمجمال و عظو فرع 208
محمد صادق محمد شوانی منح نوط الشجاعە بموجب المرسوم الجمهوری رقم ) 

٨٠٩ ) 

 عمر محمود محمد ماموی 421 علی لوت ماسی 209

 422 عمر حاجی بادینان 210
المرسوم ابراهیم نصرالدین عزیز البرزنجی منح نوط الشجاعە بموجب 

 (١٠١٤الجمهوری رقم )

 محمد عیسی برویس عیسی الجاف 423 عمر حاجی صالح 211

   محمد سعید احمد محمد الهارونی  212
 (١٧-٤)تەها سلێمان، تۆمەتبارو تاوانبارانی دۆسیەی ئەنفال، ال

 لە پرۆسەى ئەنفالدا  ەکانڕۆڵى جاش

ڕژێمى بەعس جێ  وئەنجام درابی بەبیرێکى شۆڤێنى عەرە ی ئەنفالتاوانهەرچەندە 
بەجێی کرد ،بەاڵم نابێت ئەوەمان لە یاد بچێت کەدەیان و سەدان سەرۆک جاشی 

کەرژێمی بەعس لەرێگەیەوە ئەنفال و ڕۆڵى پێشەنگى ئەو سوپایەیان بینى  د،کور
ڕژێم پەناى بردە بەردروست کردنى یەکەیەکى  کۆمەڵکوژی کوردی پێ ئەنجامدا.

ئەمانە  ،کانى کوردزە خاسەو جاشە بەکرێ گیراوەلە مەفرەچەکدارى کەپێکهاتبوو 
بەڵکو ڕۆڵى توند تریان دەبینى  ،نەک هەر بەشێکى پیادە کەرى نەخشەى ئەنفال بون

 دا. جاشەکانکردنى خاکى کوردستانوێرانلە ، بەتایبەتداگیرکەر سەربازانی رژێمی لە
و بیستراو دەزگاى بینراڕژێم لەڕێگەى ، دڵسۆزیەوە خزمەتى ڕژێمیان دەکرد بەوپەڕى

بۆ رۆڵ و دڵسۆزی  ئاماژە ، کەدیکۆمێنت کراون،داانکانى خۆینوسراوەوە لەبەڵگەنامە
گەڵ لە تەنانەت جاشەکان جاشەکان دەکات بۆ رژێم لەپرۆسەی ئەنفالدا،

ی کوردستان پێشرەویان پێشمەرگەهێزەکانی سەر  هێرش بۆلەهەنگاوەکانى سوپادا 
بەدروست کردنى فەوجى جاش زیاتر  دەو هێزە دەستى کربرەودان ب ڕژێم بۆدەکرد. 

ترین ئیمتیازى ئەم هێزە گەورە ،( فەوجى جاشایاتى لەکوردستان دروست کرد500لە)
 نکە دەبرا ،ناو هێزە نیزامیەکانى سوپاى عێراق جگە لە پارەو تااڵنى نەچونیان بو بۆ

ى ئەم فەوجانەى . لەالیەکى ترەوە دروست کردندابۆبەرەکانى جەنگ لەگەڵ ئێران
ئەم ی کوردستانەوە. ێم کە خەڵکى ناچنە ڕیزى پێشمەرگەجاش دڵنیایی دەدایە ڕژ
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و بونێکى خێراو بەپەلە بێ ماندو بون انەى جاشیەتى بونە هۆى دەوڵەمەندجفەو
لەڕوی جاشەکان ئەم هۆکارە بویە هۆى ئەوەى کە  .پارەو ئیمتیازیان پێدەدرابەردەوام 
کان لەوەدا خۆى ئەرکى جاشە، هێزە شۆڕشگێڕەکان بونچەند بەرابەرى ژمارەوە 

 ،کانیان پێدەسپیردرایان پێبوو پارێزگارى شوێنە گرنگەدەبینیەوە کە چەکى سوک
تااڵن  وپێشمەرگەبونەوە لەگەڵ هێزە کانى و ڕوبەڕو گەوبانێکارى پاراستنى ڕهاوکات 

 (3٣-28ال)ئارى عوسمان کەریم  یان لەئەستۆ بو.کانکردنى گوندە ئەنفال کراوە

بونەوەى ڕوبەڕو سودى زۆری بینى لە دروست کردنى ئەم فەو جانە بۆ رژێمی بەعس
لە پرۆسەى ، هاوکات گواستنەوەى شەڕ بۆناوچە کوردیەکانهێزى پێشمەرگەو 

مەفرەزەى  فەوجى دیفاع وەتەنى، 362ڕۆڵیان هەبو لەوانە ، جۆر جاش سێ ،ئەنفالدا
ەفرەزەى م 26  ،بون کەسەر بە دائیرەى ئەمن بون لەسلێمانى تەوارى ئەو جاشانە

مەفرەزەى خاسە پێک هاتبون لە 24بەاڵم لە هەولێر ، جاش 496خاسە پێکهاتبون 
ئەمانە لەناو شارە  ،جاش بون177مەفرەزە خاسە هەبوو  پێنج  ە دهۆکل ،جاش 1154

رگرتنی سەرانە وە کان ونى خەڵکى گوندەپەالماردا کاندا باڵوەیان پێکرابوو بۆ
بۆنەچونیان بۆ  بە وەرگرتنی پارە ڕێکەوتن لەگەڵ خەڵکىلەخەڵکی پارەدار 

هەمان ) چاوپۆشی لەسەرپێچییەکانیان دەکرد. حکومەتلەبەرامبەردا  ،سەربازى

 .(39-28ل سەرچاوە،

)جاش و مستەشارە  ەئەنفال دیکەی تۆمەتباری 258ی خوارەوەش ناوی انەئەم
 ناردووه یرێمناوخۆی هه تیزارهبۆ وهکەدادگای بااڵی تاوانەکانی عێراق ، کوردەکان(
 .كراوهنه و كارهاڵم تائێستا ئهستگیركردنیان، بهده سستیبهمهبه ٢٠٠٧لەساڵی 

کوردستانیان بەجێهێشتوە، هەندێکیشیان  لەئێستاشدا بەشێک لە وداواکراوانە
 بەاڵم تائێستا ن،وی هەرێمی كوردستاندانیشت لەژیاندا نەماون و هەندێکیشیان هێشتا

 .اوندادگایی نەکرلەسەر دۆسیەی ئەنفال حكومەتی هەرێمی كوردستان 
 
 

 ناوی تۆمەتباران ژمارە ناوی تۆمەتباران ژمارە ناوی تۆمەتباران ژمارە ناوی تۆمەتباران ژمارە

امین  حسن محمود بگ  131 ان غوارەضیونس رم  66 كریم شوش زێباری محمد  1
 هواری

 عمید فتاح بك جاف  196

 67 أسعد رسول خورشید  2
كیسری محمد سعید محمد  

 فتاح
 یحیی جاف  197 حسیب محمد نجم جباری  132

 مان روستمثاهر عط  198 مامند حمد مولود  133 محمد حسن علی میرزا  68 عبدالله حسین خدر  3
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 بابكر وسو محمد  199 محمد علی رسول  134 تحسین شاویس سعید  69 شیخۆ مراد خالد  4
 ر خالدضجمال خ  200 محمود حمە رسول اغا  135 ابراهیم علی ملو الزوری  70 قاسم محمدأمین خالد  5

6 
عمر صالح تاج الدین  حمود 

 میرنی
71 

امین حمە  محمود حمە 
 صالح

 جمال فقی حسین  201 نوزاد انور بیتواتە  136

 خلیل عبالله ابراهیم  202 (مام یحی)كویە  137 رشید حمە امین عزیز  72 جافسعید قادر محمد  حلمی  7

 203 أسعد سلیم حاجی ئاغا  138 ها محی الدینەرەزا ت  73 خدر حمد حسین  8
توفیق سلیمان یاسین  

 برواری
 أحمد جمیل امین  204 أحمد كویخا رجب  139 رفعت محمد علی  74 حمە فتاح قادر حسین  9

 140 زیرك گاهر سعید  75 رقیب سورچی نامق  10
أحمد صوفی اسماعیل  

 حسین حمە سور اغا  205 صالح

 ئاوات احمد حسن رش  206 حمە بوخجی  141 الله محمد ضسعاد فی  76 احمد زیباری عاصف  11

12 
محمد سلیم شوش  عبدالكریم 

 زیباری
 207 میرزا حسن  142 عاصی حمە دیزە  77

حمە روسم توفیق حمە فرج  
 نورولی

13 
كاك امیر)عەبە  عبدالله 

 (كەركوكی
 208 أنور حسو  143 دلسوز خدر مینە بلباس  78

بهرام محمد عبدالرحمن  
 محمد

 79 حسن صالح بابان عبدالله  14
فازل مصته فی حسن  

 برواری
 باییز عزیز رشید باوەجانی  209 محمد كاوانی  144

 80 عبدالله نجم الجاف عدنان  15
فاروق رشید علی محمد  

 نورولی
 ابوبكر فقی صالحی  210 (عمر حسن)عمر عرب  145

محمود رسول ئاغە  اسماعیل  16
 پشدری

 ابراهیم احمد ابراهیم منتك  211 سید قدرت  146 كریم عبدالله محمد  81

 ابراهیم گلیأنور میرزا   212 عمر صوفی  147 فتاح كریم فتاح  82 عزیز ئاغە زنگەنە اسماعیل  17
 یر میرانضأنور رشید خ  213 صالح شینە  148 عباس حاجی اغا رسول  83 أحمد بیجۆ  18
 سیو محمد أمین عیعال  214 عمر اغا  149 صالح احمد حسین  84 أحمد جبار جباری  19
 قادرعرب صالح عمر   215 هوشیار سلیم أحمد پاشا  150 جبار شیخ هادی  85 محمد جوهر گۆران  20

 151 خیرالله دوزی  86 (كمال محمد حیدر)كمال شمە  21
هلگورد عبدالكریم  

 عدنان عبدالله احمد جبارە  216 الكسنزانی

 87 كمال حمە مام سورانی  22
خالد محمود أحمد علی  

 غوارە
 قاسم رشید دزەیی  217 نوری حسن مراد برزنجی  152

 153 محمود سید گولشیخ   88 (كامران أحمد)كامران سور  23
نجم الدین صالح محمد  

 غیاپ توفیق سلیمان یاسین  218 برزنجی

 عصمت دینو بیری  219 مشیر هادی حمد اغا  154 سعید قادر محمد الجاف  89 محمد شێخ عبدالكریم برزنجی  24
 كردیعمر حسن رسول   220 مشیر ابراهیم احمد  155 سعید احمد شیشە  90 عمر حاجی بادینان  25

محی الدین عزیز محمد   156 ساالر نصرالله قادر  91 علی لوت ماسی  26
 باباعلی

 عمر بشار صالح  221

 222 محمود حسین محمود علی  157 خچیر رشید بحری  92 عمر خدر حمد سورچی  27
شریف حمە شریف)شەفەی  

 (خاتون
 شریف حمد كرداوی  223 احمد شریف غوارە محمود  158 (سعید غیدان )حمە سعید  93 فۆاد كریم بایز هموند  28

29 
فارس محمد قادر عزیز  

 شیخ احمد برزنجی  224 محمد حمزە زازلەیی  159 زاهر اغا كویە  94 سورچی

 160 عدنان دیسكو  95 عادل توفیق رشید  30
محمد نجیب صادق  

 والدینبها
 شهاب احمد وایرمن  225

 161 غیدان مجید  96 عبدالله حسن صالح  31
محمد عمر امین  

 (جمیل)باساكی
226 

صدیق علی محمد أمین  
 هارونی

 رظصباح اسماعیل خ  227 تاهر علی عبدالرحمن  162 ارق كاكەییط  97 جالل محمد عبدالرحمن هاللی  32
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 228 محمد سلیم قادر عپمان  163 صباح سورچی  98 جالل شیخ نجم الدین كریم  33
صالح احمد اسماعیل  

 الرفعی

 99 جالل أسعد ره زا چەرمەگایی  34
عبدالكریم سعدی سلیمان  

 سعدی
 صادق زید وایرمن  229 ابراهیم بالول اغا  164

 100 گركیس حمید حیدر  35
عبدالله فیصل عبدالله  

 ماوانی
 شكر جندی عنترمزوری  230 مانثعقید حمید ع  165

محمد شیخ معروف   166 خالد عبدالكریم حسین  101 جاسم محمد فارس محمد  36
 بیرداود

 رشید صالح رشید أتروشی  231

37 
ته یب محمد عوسمان )شێخ  

 زاهر تاهر توفیق  232 مجید سلیمان احمد جاف  167 عبدالقادر مصته فا محمد  102 (ته یب

 سمكو عبدی حسن زدكی  233 كریم خان محمود خلیفە  168 عبدالرحمن عاصی عزالدین  103 عمر محمود محمد مامویی  38
 تارق سعید ابراهیم مزوری  234 قاسم كریم أحمد محمود  169 حمدامین حمە شاسوار  104 محمد صادق محمد شوانی  39

 170 حمزە عباس مامند ئاكو  105 عمر محمد حیدر  40
قادر محمود خلیفە  

 عبدالصمد
235 

حسین جیهانكیر جادر  
 مزوری

 171 قالەی عەزە نالبند  106 عمر مردخان جلیلە  41
قادر محمد رشید  

 عبدالقادر
 جعفر أنور سلیمان  236

 جمیل كریم مجید اغا كوری  237 فرهاد مامند حمد مولود  172 مدحت توفیق داودی  107 علی أورحمان أسعد  42

 173 مال عوزیر  108 علی أحمد محمد هارونی  43
فی طاهر مصطفاتح  

 عبدالقادر
238 

عیسی بیرویس عیسی محمد  
 الجاف

 239 وهاب رحمان حمدأمین  174 محسن كرچی رحی  109 عونی حاجی مصگفی جبرائیل  44
ابراهیم نصرالدین عزیز  

 البرزنجی
 جمال نصالدین عزیز  240 اضمیرزا اسماعیل شرف ر  175 صباح نازم رقیب السورچی  110 علی عبوش عبدی غزالە  45
 جالل محمود صالح دوستی  241 خدر فتاح حسین گامیش  176 محمد كلحی ریكان  111 علی سلیمان حسین  46
 صابر احمد رقیب  242 رسول مامند قیردولی  177 محمد قادر اغا سورجی  112 علی أحمد حاجی شعبان  47
 عباس باییز بالو اغا  243 زید سورچی  178 فرهاد مامند حمد  113 شیخ برهان  48
 عباس حاجی أخاسر سیان  244 سعید عدنان جباری  179 شیرزاد علی بەلەكە  114 صالەیی شیخ جالل  49

 180 تارق شفیع كافروش  115 شیخ سعاد تالنی  50
سعید محی الدین احمد  

 زنكنه
 مان عبدالرحمن فتح اللهثع  245

سید ره زا سید ته ها)سید   181 زا اغاەتارق عزیز ر  116 شیخ روناك  51
 (مانكا

 عمر احمد علی  246

 عمر بابكر سلیم  247 جبار دریز  182 شیخ صالح نقشبندی  117 عمر حمە رستم  52

 118 كامل شیخ هادی  53
أنور محمد رچا محمود  

 الجاف
 فخری اسماعیل عبدالقادر  248 حاج علی نبیاوە  183

 قادر شفیق نعمان  249 علی سلمە چوارتایی  184 برهان شوانی  119 عمر حاجی صالح  54

55 
عبدالمجید حسین اسماعیل  

 رحیم كریم قادر  250 اسعد جانكیز هركی  185 بكر علی حاج مشیر  120 شیخكی

محمد جوهر اسماعیل   186 بكر كریم غفور  121 مال حسن روغزایی  56
 صالح

قاسم فاوس تاهر مسته فا   251
 اغا

 252 جوهر محی جانكیز هركی  187 زیباریجاسم محمد   122 شیخ كریم شیخ شهاب  57
له تیف احمد محمد  

 الزیباری
 سلیم مهند رسول  253 ارشد احمد الزیباری  188 محی الدین حمە رحیم  123 سید مجنون  58

 189 نامق عبدالكریم  124 شامل درویش  59
محمد سعید محمود  

 254 شمیرانی
محمد تاهر یونس  

 (محمد)رینكاوی

 125 حاجی حسینحمەی   60
حمە رشید عبدالرحمان  

 عبدالرحیم
190 

محمد حمەامین حسین  
 زراری

 سوارە فتاح فرج الجاف  255

 شریف محمود معروف  256محمد تاهر رشید   191 شمال رفعت كلی  126جبار موسی   61
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 حمەامین (قرەهەنجیری)جیهاد
 شیخ مجید باییز حسن  257 محمد یاسینمحسن   192 مامند قشقە  127 جعفر عبدالكریم برزنجی  62
 صالح الدین خدر رسول  258 محمد كانبی بانو اغا  193 عمر حمە علی چەرمەگا  128 جمال حسین دوزیی  63
     حسین محمد عپمان  194 فا سلیمان وزەتەسم  129 چیا سورچی  64

65 
حجاج عبدالغفور خالد  

 حمەخان دارە رشید  195 حمە كریم حمە فرج  130 دوبەردانی
    

 (٢٥-١٩)تەها سلێمان، سەرچاوەی پێشو، ال

ساڵ هێشتا تۆمەتبارانی ئەنفال  ٣٤دۆخەکە هەر لەو ئاستەدا نەوەستاوە، کەدوای 
بەئازادی دەسورێنەوەو سزای تاوانەکانیان وەرنەگرتوە، تەنانەت سێ پارتی سیاسی 

سوپا ساالری ئەو سەردەمەی هەرێمی کوردستان، ئەستۆپاکیان بۆ نزار خەزرەخی 
یەکێک لەگەورە تاوانبارانی رژێمی پێشوی رژێمی بەعس دەرکرد، لەکاتێکدا ناوبراو 

ر سهكاتێك له 2001ساڵی عێراق لەسەر دۆسیەی ئەنفال و هەڵەبجە. ئەوەبو لە 
نجامدانی جینۆساید تی ئهتۆمهبهیمارک، لەواڵتی دانری كورد نابهندین پهسكااڵی چه

ئەوەی جێگەی سەرنج اڵم به، جی كرازرهی خهداوای دادگایكردن ،لی كوردر گهامبهربه
نزار ان بۆ یی پاكانهی كوردستان نامهدا سێ حزبی دیاری باشوورو ساڵهر لهههبو، 
ناوبراو ی وهبۆئه ەو رەوانەی وەزیری دادی دانیمارکیان کردوە،جی نوسیوزرهخه

تەنانەت خودی نزار  .وهبێتهڕووی دادگایكردن نهڕوبه وهاركهتی دانیمن حكومهالیههل
ضرو الماضي( خەزرەجی لەکتێبەکەی )غسان شربل( کە لەژێر ناوی )دفاتر الحا

دەربارەی نزار خەزرەجی نوسیویەتی و لەسەر زاری خەزرەجیەوە دەیگێڕێتەوە 
کەباس لەوە دەکات ئەو تۆمەتباری دۆسیەی ئەنفال و هەڵەبجە نییە، تەنانەت 
کەدراوەتە دادگای دانیمارک هەرسێ پارتی)یەکێتی نیشتیمانی و پارتی دیموکرات و 

ن بۆ نوسیم و رەوانەی وەزیری دادی دانیمارکیان بزوتنەوەی ئیسالمی( نامەی پاکانەیا
 (90ضرو الماضي، صدفاتر الحا)غسان شربل، کرد. 

واژۆی فازڵ میرانی، پارتی دیموكراتی كوردستان كهله كهریههه ی كهیهو نامهله
الل واژۆی جه كێتیی نیشتمانیی كوردستان كه، یهو حزبهبی سیاسی ئهكتهسكرتێری مه

جی زرهبۆ نزار خه ، تیایدا پاكانهرهسهكێتی لهانی، سكرتێری كۆچكردووی یهبتاڵه
ی وهی بزوتنهوهرهكانی دهندییهیوهرپرسی پهزیز، بهبدولعهئیحسان عه هاوکات .كراوه

یدا كهنامهله جی نوسیوهزرهی بۆ خهی پاكانهكهحزبه كه ،ئیسالمی كوردستان
و بجهڵهساتی ههكارهله جی بێتاوانهزرهڕێز خهی بهوهین لهدهدڵنیاییده ڵێ:"ئێمهده
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 .ئەنفال، شارپرێس( جەالدەكەی.. خەزرەجی )نزار ."رهروهسێكی نیشتیمانپهنفال، كهئه

 ی نیشتمانیی کوردستانیەکێت سیاسیەندامی ئۆفیسی (، ئ)فوئاد مەعسوم هاوکات
لەنامەیەکدا کە رۆژی )کەدواتر بوە سەرۆک کۆماری عێراق(، بەهەمان شێوە ئەویش 

، یری دادی دانمارکی )فرانک یەنسن(ی ناردووە( بۆ وەز2001-10-10) چوارشەممە
 وبەهەمان شێوە ئەستۆپاکی بۆ نزار خەزرەجی کردوە لەسەر تاوانی ئەنفال 

: )فەریقی یەکەمی روکن، نزار ئەلخەزرەجی، لەالی ئێمە وەکو لەنامەکەیدا نووسیوێتی
(. 1کەسایەتییەکی سەربازی نیشتمانیی بێوێنەو خاوەن ناوبانگێکی باش ناسراوە)

بەگوێرەی زانیارییەکانی ئێمە ئەو )خەزرەجی( هیچ رۆڵێکی نەبووە لەلێدانی 
داری شااڵوەکانی ئەنفالیشی نەکردووە لە هەڵەبجە بەچەکی کیمیاوی، هەروەها بەش

( هەزار هاوواڵتی کورد تیایدا بوونە قوربانی، ئەو 182کوردستانی ئێراق، کە نزیکەی )
)نزار خەزرەجی( بەوە ناسرابوو کە دژی تاوانی جەنگ بوو، هەروەها خاوەنی 

بۆ وەزیری دەرەوەی نامەی فواد مەعسوم  )بروانە دەقی: (.کەسایەتییەکە کە شایستەی رێزو ستایشە

 (دانیمارک

دۆخەکە هەر لەم ئاستەدا، نەوەستاوە تەنانەت نزار خەزرەجی کەباس لەپالنی 
بەجێهێشتنی عێراق دەکات، باس لەوەش دەکات کەلەرێگەی کوردستانەوە کارئاسانی 

بەبیانوی  ١٩٩٦ی ئازاری ١٤چونە دەرەوەی بۆکراوە. نزار خەزرەجی دەڵێت:"لە 
موسڵ، دواتر دو شەو لەناوچەی عەقرە مامەوە، دواتر چومە زاخۆ تەعزێیەکەوە چومە 

ی ئازار چومە تورکیاو لەوێوە گەیشتمە عومان". غەسان ٢١و لەرێگەی زاخۆشەوە لە
شربل لێی دەپرسێت لەکوردستان کێت بینی؟، نزار خەزرەجی لەوەاڵمدا دەڵێت:"نامەێ 

م من لەرێگەی حیمایەوە ناوی کەس بێنم و کەس بەهۆی منەوە زیانی پێ بگات، بەاڵ
  (.١٠٠_٩٩غسان شربل، المصدر السابق، ص) لە کوردستانەوە چومە دەرەوە".

سەرەرای بەردەستبونی ناوی ئەم تۆمەتبارانە، کە لەالیەن دادگای بااڵی تاوانەکانی 
عێراقەوە، بەتۆمەتی بەشداریکردن لەتوانی ئەنفالدا باڵوکراونەتەوە، بەاڵم ئەگەر 
لێکۆڵینەوەو بەدواداچونی زیاتر لەسەر ئەم دۆسیەیەی بکرێت، دەردەکەوێت، کە 

سەرۆک جاش و  ٣٦٦نفال نین، بەنمونە نزیکەی تەنها ئەمانە تۆمەتباری تاوانی ئە
جێگری سەرۆک جاش لەکوردستان ناویان هەیە، کەبەشداربون لەتوانی ئەنفالدا، ئەوە 
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جگە لەسەدان کەس لەمەفرەزە تایبەتەکان و دەزگاکانی ئەمن و جەیش شەعبی وکە 
توە، ئەوانیش بەشداربون لەو تاوانەدا بەاڵم ناویان لەم لیستانەی عێراقدا نەها

بێگومان ئەگەر بەدواداچونی زیاتر بکرێت ناوەکان زۆر زیاترو چەند هێندە دەبن لەو 
)تەها ناوی تاوانبارەی کەلەالیەن دادگای بااڵی تاوانەکانی عێراق باڵوکراونەتەوە.  ٦٨١

 (٤سلێمان، ال

 می و فواد مەعسوم()بروانە دەقی هەرچوار نامەکەی یەکێتی نیشتیمانی، پارتی دیموکرات، بزوتنەوەی ئیسال 
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 کانراسپاردە

 ، ی رژێمی بەعس بوداڕێژراو بۆ رنامهبه کی دورودرێژویهنفال پرۆسهئه پرۆسەی .1
لەسنوری لی کورد ناو بردنی گهقڕکردن و لهسرینەوەو  پاکتاو ستیبهمهبە 

 باشوری کوردستاندا.
ویست ساڵی رابردودا وەک پێ ٣٠لەماوەی زیاتر لە  رێم دارانی ههاڵتسههد .2

دنەوەی سەرخان و ژێرخانی ئەو ناوچانە بدەن اننەیانتوانیەوە گرنگی بەبوژ
پێویستە بوژاندنەوەو خزمەتکردنی گوندو  کەبەرشااڵوەکانی ئەنفال کەوتون.

 ناوچە ئەنفالکراوەکان ببێتە ئەولەویەتی کارەکانی حکومەتی هەرێم.
 یسهم کهکی زانستی بۆ ئهیهوهخوێندنه وهیتوانیویست نهێک پلی کورد وهگه .3

ناوەندێکی زانیاری و ئەرشیف نین، کە ئامارو نی هیچ خاوهو تائێستا بکات 
 ی زانستی لەبارەی ئەنفال تێداکۆکرابێتەوە. دیکۆمێنتداتاو 

ئەنجامدانی کۆرو کۆربەندو کۆنفرانسی گەورە لەسەر ئەنفال لەسەر ئاستی  .4
ە، لەپێناو زیاتر ناساندنی کەیسی ئەنفال و عێراق و واڵتانی دەرەو

 چرنەکردنەوەی ئەم پرسە تەنها لەسنوری هەرێمی کوردستاندا.
کارو کانی کەسوتائێستا هەوڵنەدراوە چارەسەری گرفتە ئابوری و کۆمەاڵیەتییە .5

بەرکەوتانی شااڵوی ئەنفال بکرێت. بۆیە پێویستە رێگا چارەیەک بۆ ئەم گرفت 
وەو هەوڵبدرێت لەسەر ئاستی عێراق قەرەبویان بۆ و لێکەوتانە بدۆزرێتە

لەالیەکی دیکەوە کەسوکاری  دابینبکرێت و ژیانێکی شایستەیان بۆ دابینبکرێت.
. لەناو رێنینگوزهرونیدا ژیان دهده خراپی بارێكیهێشتا له ئەنفالکراوان

 ستدهبه دا چوەتە تەمەنەوەوئێستالە یهڵك ههخهتاقانەکانی ئەنفالدا 
 تیخزمه وهنزیكه له سێك نییهكه ێت، بەاڵمناڵێنده وهشەخۆشیندین نهچه

ۆ دروستکردنی بلەگەڵ هەوڵدان بێت،  وستیندرته و باریژیان و ئاگاداریبكات
زۆرترین کە یو سنوورانه، بەتایبەت لەتتایبه كییهخۆشخانهند نهچه
  انی تێدایە.ونفالكرائه سوكاریكه

لەئاستێکدا قوربانیانی ئەنفال  کەسوکاری یموچهپێویستە حکومەتی هەرێم  .6
لەگەڵ خزمەتکردنیان  .ەنوست بكدر پێ شایستەی ژیانێكی اننبتو دابنێت کە

 و شوێنی ژیانکردن،شاری نمونەیی بەپێدانی زەوی و دروستکردنی خانو 
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بۆ کەسوکارو بەرکەوتوانی شااڵوی ئەنفال، ئەمەش  لەناوچە ئەنفالکراوەکاندا،
ئاسودەکردنی گیانی  و ەکانیلەکەسوکاری قوربانی رێزگرتنکەمترین کارێکە بۆ 

  ەکان.شەهیدان
 اتبك و خوێندكارانهئه ویواته وكاریهاپێویستە حکومەتی هەرێم هەوڵبدات   .7

. نو بكهواته ییوتوركهسه بهتا بتوانن خوێندن  وهنفالكراسوكاریان ئهكه كه
لەگەڵ وان، نفالكرائه سوكاریكه رونییو دهوستیندرته باری ت بهبارهسه

لەگەڵ پێدانی  .نفالئه قوربانییانی یوهاشماپ ۆب كاری لیهه رەخساندانی
ی قەرزی دورمەودا بەگەنجان و کەسوکاری ئەنفال بۆ ئەوەی بتوانن هاوسەرگیر

 و ژیانی نوێ دروستبکەن و لەسەر پێی خۆیان بوەستن.
هەوڵدان بۆ دروستکردنی مۆزەخانەیەکی نیشتیمانی تایبەت بە ئەنفال،  .8

لەگەڵ کۆکردنەوەی بەڵگەو دێکۆمێنت لەسەر کەیسی ئەنفال، لەپێناو 
خشڵ، سەعات، ئەنگوستیلە، )وەك  کەلوپەل و شتومەکانەیهەمو ئەو پاراستنی 

لە گۆڕە بە كۆمەڵەكاندا کە  ،دیكە(شمەکێکی و هەرو ناسنامەقۆپچە
 ئەم کەلوپەالنەدەدۆزرێنەوە لە مۆزەخانەیەكدا دیكیۆمێنت بكرێن، چونكە 

و دەبنە بەڵگە بۆ بەجینۆساید  ی زیندو لەسەر کەیسی ئەنفالدەبنە شوناس
  نێودەوڵەتی.كۆمەڵگەی  ئەو تاوانە گەورەیە بە یدانپیشانناساندو 

لەسەر ئاستی دادگای نێودەوڵەتی،  کەیسی ئەنفاللۆبی کردن بۆ هەوڵدان بۆ  .9
لەپێناو بەجینۆساید ناساندنی ئەنفال لەسەر ئاستی جیهان و چونە پاڵ ئەو 

 ستاشتائێ بەجینۆساید ناسێندراون. ،لەسەر ئاستی جیهانکە کەیسانەی 
 ،ی کوردجینۆسایدتاوانێکی کۆمەڵکوژی و  وەک ئەنفال ناساندنی بۆ هەوڵەکان

و کورد تائێستا نەیتوانیوە نەکراوە بەدامەزراوەیی ونیە پێویستدا ئاستی لە
ئەنفال وەک خۆی بەرامبەر بەجیهانی دەرەوە بناسێنێت، ئەمەش هەوڵ و 

 نەتەوەیی و نیشتمانی بەرپرسیارێتی و پێویستە زیاتری نیشتمانیی پالنێکی
 .دەخوازێت زیاتر

هەوڵدان بۆ سودوەرگرتن لە ئەرشیفەکەی رژێمی بەعس لەسەر دۆسیەی   .10
ئەنفال، کەبەم دوایانە لەالیەن ئەمەریکاوە گەرێندرایەوە بۆ حکومەتی عێراق. 
بەشێک لە بەڵگەنامەکان پەیوەندیان بە کورد و پڕۆسەکانى ئەنفال و کیمیاوى 
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 لە. ە کوردهەڵەبجەوە هەیە، بەڵگەن لەسەر تاوانەکانى بەعس دەرحەق ب
 کورد توێژەرانى و نوسەر بەغدا بۆ ئەرشیفە ئەو گەڕانەوەى بە ئیستاشدا
ە بارەى ئەنفالەوە زانیارى وەرگرن، هەروەها ئەم ل دیکۆمێنت بە دەتوانن

بەڵگەنامانە بۆ کەسو کارى بێسەروشوێنانی ئەنفالیش سودى خۆى 
بەزمانى خۆى، رشیف و بەڵگەنامەیە لەوەدایە، کە مێژو ئە ئەم گرنگییهەیە.

 خۆى دەگێڕێتەوە، بە بەڵگە و نوسراو و دیکۆمێنت.
بکات، بۆ دۆزینەوەی گۆڕە  دواداچونبهحکومەتی هەرێم زیاتر  .11

بەپێی ئەنفالکراو، زیاتری شەهیدانی بەکۆمەڵەکان و گێرانەوەی روفاتی 
لێدوانی وەزارەتی شەهیدان و ئەنفالکراوان لەدوای پرۆسەی ئازادییەوە 

شەهیدی ئەنفال گەرێنداوەتەوە.  ٧٣٧تەنها روفاتی سێ هەزارو  ٢٠٠٣لەساڵی 
هەڵدانەوەی گۆڕە هاوکات هەوڵبدرێت بەهەماهەنگی لەگەڵ حکومەتی ناوەند، 

 ئەنجامبدرێن وبەکۆمەڵەکان بەشێوەیەکی زانستی و لەالیەن لیژنەی پسپۆڕەوە 
ی بەندیخانەکانبەندیخانەی نوگرەسەلمان و  وشوێنی گۆڕە بەکۆمەڵەکان 

نیشاندان و ناساندنی بۆ سومبولێک وەک بۆ ئەنفال، دیکە، بکرێنە مۆنۆمێنتێک 
  .کورد کراوەکەلەو ناوەندانەدا دەرهەق بەگەلی ئەو ستەمەی 

ی و بێ سەروشوێنانی تاوان نوسى ونبوانچارهپێویستە حکومەتی هەرێم  .12
بەتایبەت دروستکردنی لیژنەیەکی  .كانىوياتى كارهولهئه بكاته ئەنفال

 تایبەت بۆ بەدواداچونی دۆسیەی کچە فرۆشراوەکان.
ئەو تۆمەتبارانەی ناویان لە دادگای هەوڵدان بۆ بەسزا گەیاندنی هەمو  .13

 کەسیشیان 258كەسەو  ٦٨١ژمارەیان کە ی عێراقدا هاتوە،بااڵی تاوانەكان
لیستی ە پێویستە بۆی .دانهەرێمی كوردستانسنوری دەسەاڵتی حکومەتی لە

وڵەتی ئینتەرپول بۆ گەلی كورد بدرێتە پۆلیسی نێو دەئەنفالی تۆمەتبارانی 
دەستگیربکرێن. هاوکات پێویستە ەكانیان لە دەرەوەی واڵت ئەوەی هەاڵتو

بڕیارەكانی دادگای بااڵی تاوانەكان جێبەجێ  یشكوردستانحکومەتی هەرێمی 
تۆمەتبارانە  ئەو هەموو دادگایی  بكات و بەئەركی یاسایی خۆی هەڵبستێت

 . ئەنجامداوەدژ بەگەلەکەیان  گەورەیان نێونەتەوەیی تاوانی بکات، کە
ئەستۆپاكی خۆیان لە بوونی  ی کوردستانپارتە سیاسییەكانپێویستە  .14
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  .لە ریزەكانیان رابگەیەنن ی ئەنفالتۆمەتباران
ۆ ئەوەی پێویستە حكومەتی هەرێم فشار بخاتە سەر حكومەتی ناوەندی ب .15

 پەیماننامەی رۆما واژۆ بكات و ببێتە ئەندامی دادگای تاوانی نێو دەوڵەتی
ICC. و کۆمەڵکوژی دژ بەگەلی کوردستان دوبارە نەبێتەوە تاوان چیتر بۆئەوەى 

بەناوی ، وەک میراتگری حکومەتی پێشو عێراقی حکومەتی پێویستە .16
بکات، بەرامبەر  کوردستان گەلی لە لێبوردن دەوڵەتی عێراقەوە، داوای

ئەوکارەساتە گەورانەی رژێمە یەک لەدوای یەکەکانی عێراق، بەسەر گەلی 
کوردیان هێناوە. هاوکات پێویتسە حکومەتی هەرێم و نوێنەرانی کورد لەبەغدا، 
هەوڵبدەن بۆ دروستکردنی فشاری زیاتر لەسەر حکومەتی عێراق، لەپێناو 

 كانى عێراقبااڵى تاوانهدادگاى جێبەجێکردنی ئەو بریارەی کەلەالیەن 
، تى و جينۆسايد ناساندوهڤايهتاوانى دژى مرۆ نفالى بهكانى ئهشااڵوه دەرچوەو

لەپێناو قەرەبوکردنەوەی مادی و مەعنەوی کەسوکار و زیانلێکەوتانی ئەنفال، 
 لەزوترین کاتدا.
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  نجامرئەده
گەلی کورد نەیتوانیوە  ، هێشتاساڵ بەسەر کارەساتی ئەنفالدا ٣٤دوای تێپەربونی 

لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی پشتگیری بۆ ئەم کەیسە بەدەستبهێنێت و ئەم کارەساتە 
گەورەیە بەجینۆساید بناسێنێت. لەسەر ئاستی عێراقیش سەرەرای بونی بریاری 
دادگای بااڵی تاوانەکان و بریاری پەرلەمان بۆ قەرەبوکردنەوەی زیانلێکەوتوان و 

ەاڵم تائێستا حکومەتی عێراق، نەداوای لێبوردی لەوتاوانە کەسوکاری ئەنفال، ب
 کردوە، نەقەرەبوی کەسوکاری ئەنفالکراوانی کردوەتەوە. 

لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستانیش، حکومەتی هەرێم وەک پێویست خزمەتی 
 کەسوکاری ئەنفالکراوانی نەکردوە، ئەوە جگە لەوەی بەرکەوتوانی کارەساتی ئەنفال

اڵم ، بهوهكرێتهنفال دهئه (دا یادی14/4) له سااڵنه، ژینرونیدا دهده راپیخ بارێكیله
 یوهنهبوو نوێوهیادكردنه له جگه و رۆژه، ئهیوهرانن لهوان نیگهنفالكرائه سوكاریكه

و هئ سوكاریكه ت بهپێویستدا خزمه ئاستیتا له ،یهنی دیكه كانیان هیچیزامه
 .نێتیهبگه قوربانییانه

قەد گەورەیی تاوانی ئەنفال، لەسەر ئاستی مرۆیی و کۆمەاڵیەتی و سیاسی بەتائێستا 
کە  نەکراون ئەو ناوچانەخزمەتی کەسوکاری ئەنفالکراو و ئیداریی و ئاوەدانکردنەوە 

کراوەکان و ناوچەکانیان ئەنفال کەسوکاری هێشتا .ئەنفالیان تێدا ئەنجامدراوە
 ، تا ئەم ساتەوەختەەکانی ژیانکردنماف سەرەتاییترین لە مەحرومنسادەترین لە

ن، و پەراوێزخراوکەسوکاری ئەنفال بەهۆی هەژاریی و نەبونییەوە گرفتار زۆرینەی
سادەترین خزمەتگوزارییەکانی ژیان لەو ناوچەیەی کە قوربانییەکی زۆری پێشکەشی 

 . ی کردوە نەهاتوەتەدیهەرێمی کوردستان بەتایبەتی و عێراق بەگشت
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لەالیەکی دیکەوە ئەوەی کەبوەتە هۆکاری قوڵکردنەوەی برینی کەسوکاری قوربانیانی 
نەکردن و بەسزانەگەیاندن و داڵدەدان و چاوپۆشی دادگایی لەئەنفال، بریتییە 

 تاوانیشدارییان لهبه یسانهكهمستەشارو و  رۆك جاشسهبەرپرس و  لێکردنی ئەو
سەرەرای بونی بریاری دادگای باالی تاوانەکانی عێراق و  .كردوهنفالدا ئه

باڵوکردنەوەی ناوەکانیان بۆ دادگایی کردنیان. بەاڵم بەسزانەگەیاندنی تاوانبار و 
و نفالئه ر قوربانییانیرامبهبه ترین بێڕێزیورهگهتۆمەتبارانی کەیسی ئەنفال، وەک 

مرۆڤ  مافی پێشێلكردنیتاوانەکە و  و بچوکردنەوەی قوربانییان سوكاریكه
  دەخوێندرێتەوە.
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 وێنەو بەڵگەنامەکانی ئەنفال



 
65 

 

 



 
66 

 

 

  



 
67 

 



 
68 

 

 



 
69 

 

 



 
70 

 

 



 
71 

 

 



 
72 

 

 



 
73 

 

 



 
74 

 

 



 
75 

 

 



 
76 

 



 
77 

 



 
78 

 



 
79 

 

 



 
80 

 

 

 



 
81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
82 

 

  



 
83 

 

  



 
84 

 

  



 
85 

 

  



 
86 

 



 
87 

 

  

  



 
88 

 

  



 
89 

 

  



 
90 

 

 

 



 
91 

 

 کان رچاوهسە
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 .2001- هجري1422 ،القاهرە و بع اولىط السادس،
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 .2002حوارات، جريدة الحيات، يكشف، سلسلة 

 سەرچاوەی ئەنتەرنێت

 ، پەیسەر، سایتی:هەرێم حكومەتی هەڵوێستەكانی و ئەنفال قۆناغەكانی .1
https://www.peyserpress.com/detail/5139 

 سایتی: نەتەوەیەکە، جینۆسایدی بەڵگەی سامان کەریم، ئەنفال، .2
http://agc.garmian.edu.krd/%D8%A6%DB%95%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%84-
%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%B1/ 

 ی:، سایتکورتە پێناسەیەک بۆ تاوانی جینۆساید، ئەنفالستان .3
http://www.anfalistan.com/2018/06/05/%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%aa%db%95-
%d9%be%db%8e%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%95%db%8... 

 ئەنفال، سایتی: تۆمەتبارانی ناوی .4
http://www.anfalistan.com/2019/04/10/%d9%86%d8%a7%d9%88%db%8c-
%d8%aa%db%86%d... 

 ، سبەی، سایتی:رامۆش كراوفه ساتێكینفال كارهئه .5
https://archive.sbeiy.com/ku/Inter_Report_Detail.aspx?id=408&cat=1&title=1 

 زیانەکانی، سایتی: پرۆسەکەو قۆناغەکانی.. رەئوف، ئەنفال محەمەد .6
https://archive.sbeiy.com/Detail.aspx?id=44499&LinkID=4 

 دەکرێ، سایتی: ئەنفال تۆمەتبارانی سزادانی و دادگایی داوای .7

https://rojnews.news/%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D
9%86/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF 

 بەڵگەنامەکانی بەعس و سەدام گەرێنرانەوە بەغدا، سایتی: .8
https://www.sbeiy.com/Details.aspx?jimare=26307 

 نەبو، سایتی: ساڕێژ زامێکی.. ئەنفال .9
https://archive.sbeiy.com/Detail.aspx?id=30571&LinkID=14 

جینۆساید(؛ جوگرافیای شااڵوەکانی ئەنفال، ئەنجامەکانی ئەنفال و کاریگەریەکانی لەسەر ) .10
 ، سایتی:کوردستان

https://kurdizanist.com/%D8%A8%DB%95%D8%B4%DB%8C-%D8%B3%DB%8C-

https://www.peyserpress.com/detail/5139
http://agc.garmian.edu.krd/%D8%A6%DB%95%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%B1/
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http://www.anfalistan.com/2019/04/10/%d9%86%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%aa%db%86%25d...
http://www.anfalistan.com/2019/04/10/%d9%86%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%aa%db%86%25d...
https://archive.sbeiy.com/Detail.aspx?id=44499&LinkID=4
https://www.sbeiy.com/Details.aspx?jimare=26307
https://archive.sbeiy.com/Detail.aspx?id=30571&LinkID=14
https://kurdizanist.com/%D8%A8%DB%95%D8%B4%DB%8C-%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%88%DB%8C%DB%95%D9%85%DB%8C-%DA%98%DB%8C%D9%86%DB%86%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%DB%8C%D9%86%DB%86%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%9B-%D8%AC/
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%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%88%DB%8C%DB%95%D9%85%D 

 ئیسالمی بزووتنەوەی ویەكێتی  وتیپار پیاوەی ئەو ئەنفال جەالدەكەی.. خەزرەجی نزار .11
 كرد، سایتی: بۆ پاكانەیان

https://www.sharpress.net/all-detail.aspx?Jimare=142517 

 ، سایتی:دهسه یدۆسییه …نفال ئه .12

http://www.anfalistan.com/2015/03/17/%D8%A6%D9%87%E2%80%8C-
%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%84- 
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https://www.sbeiy.com/Details.aspx?jimare=16801 

 ئەنفال زامێکی لەبیرنەکراو، سایتی: .16
https://www.sbeiy.com/Details.aspx?jimare=22216 

 ت، سایتی:حکومەری هەرێم داوای قەرەبوکردنەوەی ئەنفال لەحکومەتی عێراق دەکا .17
https://www.sbeiy.com/Details.aspx?jimare=16697 

 ساڵ بەسەر تاوانی ئەنفالدا تێپەردەبێت، سایتی: ٣١ .18
https://www.sbeiy.com/Details.aspx?jimare=13519 

 ، سایتی:پشتگیریی الیەنەکانی باشوور بۆ ئازادکردنی نزار خەزرەجی .19
https://www.kurdipedia.org/default.aspx?q=2013060113035978396&lng=3 

 ، سایتی:م بۆ وەزیری دەرەوەی دانیمارکنامەی فواد مەعسو .20
https://www.kurdipedia.org/default.aspx?q=20150925185654127138&lng=3 

 ، سایتی:و ناساندنیشتن پیناسهنفال تێگهئه وان شۆڕش،شاخه .21
http://kadirshorsh.com/?p=936 

 روویدا؟، سایتی: چۆن ئەنفال رەشەکەى قۆناغە .22
https://nrttv.com/News.aspx?id=28721&MapID=1 

 سایتی: جینۆساید و ئەنفال .23
https://www.kurdistanpost.nu/?mod=news&id=87665 

 اللە الرسول محمد هێرشی ناوی جافایەتی بۆسەردۆڵی ئەنفال سەربازی پەالماری یەكەمین .24
 بووە، سایتی:

 

http://www.anfalistan.com/2015/03/18/%db%8c%db%95%d9%83%db%95%d9%85%db
%8c%d9%86-%d9%be%db%95%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%  

 گرنگ، سایتی: بەاڵم سادە، بەڵگەیەكی .25
http://www.anfalistan.com/2015/04/09/%d8%a8%db%95%da%b5%da%af%db%95%db
%8c%db%95%d9%83%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%af%db%95%d 

 باکور، سایتی: نوسینگەی ی( ٤٠٠٨ بریاری.. ) ترسناکەکە بەڵگە .26
http://www.anfalistan.com/2015/04/11/%d8%a8%db%95%da%b5%da%af%db%95-

https://kurdizanist.com/%D8%A8%DB%95%D8%B4%DB%8C-%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%88%DB%8C%DB%95%D9%85%DB%8C-%DA%98%DB%8C%D9%86%DB%86%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%DB%8C%D9%86%DB%86%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%9B-%D8%AC/
https://www.sharpress.net/all-detail.aspx?Jimare=142517
http://www.anfalistan.com/2015/03/17/%D8%A6%D9%87%E2%80%8C-%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%AF%DB%86%D8%B3%DB%8C%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%E2%80%8C/
http://www.anfalistan.com/2015/03/17/%D8%A6%D9%87%E2%80%8C-%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%AF%DB%86%D8%B3%DB%8C%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%E2%80%8C/
https://www.sbeiy.com/Details.aspx?jimare=13543
https://www.sbeiy.com/Details.aspx?jimare=16801
https://www.sbeiy.com/Details.aspx?jimare=22216
https://www.sbeiy.com/Details.aspx?jimare=16697
https://www.sbeiy.com/Details.aspx?jimare=13519
https://www.kurdipedia.org/default.aspx?q=2013060113035978396&lng=3
https://www.kurdipedia.org/default.aspx?q=20150925185654127138&lng=3
http://kadirshorsh.com/?p=936
https://www.kurdistanpost.nu/?mod=news&authorid=13664
http://www.anfalistan.com/2015/03/18/%db%8c%db%95%d9%83%db%95%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%be%db%95%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%db%95%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a6%db%95%d9%86%d9%81%d8%a7%d9%84-%d8%a8%db%86%d8%b3%db%95/
http://www.anfalistan.com/2015/03/18/%db%8c%db%95%d9%83%db%95%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%be%db%95%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%db%95%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a6%db%95%d9%86%d9%81%d8%a7%d9%84-%d8%a8%db%86%d8%b3%db%95/
http://www.anfalistan.com/2015/04/09/%d8%a8%db%95%da%b5%da%af%db%95%db%8c%db%95%d9%83%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%af%db%95%d8%8c-%d8%a8%db%95%da%b5%d8%a7%d9%85-%da%af%d8%b1%d9%86%da%af/
http://www.anfalistan.com/2015/04/09/%d8%a8%db%95%da%b5%da%af%db%95%db%8c%db%95%d9%83%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%af%db%95%d8%8c-%d8%a8%db%95%da%b5%d8%a7%d9%85-%da%af%d8%b1%d9%86%da%af/
http://www.anfalistan.com/2015/04/11/%d8%a8%db%95%da%b5%da%af%db%95-%d8%aa%d8%b1%d8%b3%d9%86%d8%a7%da%a9%db%95%da%a9%db%95-%d8%a8%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%a4%d9%a0%d9%a0%d9%a8-%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%86%da%af%db%95/


 
94 
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 نوگرەسەلمان، سایتی: قەاڵی لە مردن.. بەڵگەنامەكانەوە زمانی لە .27
http://www.anfalistan.com/2015/04/16/%d9%84%db%95-
%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%db%95%da%b5%da%af% 

 ئەمنیەکان، سایتی: دەزگا و ئەنفال دەربارەی بەعس بەڵگەی کۆمەڵێک .28
http://www.anfalistan.com/2015/05/07/%da%a9%db%86%d9%85%db%95%da%b5%db
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