 1-41رِؤذيَك بؤ يادةوةري تاواني ئةنفال

عةلي مةمحوود حمةمةد **
ئةنفال مةرطي لةسةرخؤي طةليَك بوو جار جارة لةسةر خؤو جاري ديش شيَتانة  ,ئةو تراذيدياي مةرطة  691رِؤذي
خاياند و دريَذ بوةوة بؤ ناو هةموو اليةنةكاني ذياني ئةواةي بةر شاآلوةكةي كةوتن  ,ئةوةشي بة رِيَكةوت رِزطاري بوو
ليَي ,دةردو مةينةتةكاني بةشيَوةو شيَوازي دي ئةنفالي كرد ,شويَنةواري لةسةر سةرتاثاي ذياني ئةم طةلة لة دواي خؤي
دانا ,رِذيَم شةوي دةداية دةم رِؤذةوة بؤ قةسابيكردني الديَنشيينةكان كوردستان بة هةموو ثيَكهاتةكانييةوة و سوتاندني خاك
و ويَرانكردني ئاوةداني و وشككردني سةوزايي و كانيي و نةهيَشتين مرؤظيَك بة ناوي هاووآلتي كوردستانةوة بة تايبةتيش
كورد ,سوثاي عيَراق لة سةرباز و جاش بة خةفيفةو مةفرةزة تايبةتييةكانةوة وةك حةزييايةكي ضةند سةرةي ئةفسانةكان
لة هةرضوار الوة ثةالماري تةواوي الديَكاني كوردستانيان دةدا ,ئةوةي بةر كةوت و رِِِزطاري نةبوو لةو رِؤذةوة قوتي داو
بربِياي بربِاي نةيامنان بينييةوة ,هةموو ضركة و لةحزةو سات و رِؤذةكاني ئةو ئؤثةراسيؤنة شومة ,مةرطةساتيَكي ترسناك
بوو بؤ خؤي ,رِؤذطارةكاني ثاشيشي ذياني ناو مةرطةساتةكاني تؤثزاو و نطرةسةملان ,ضالَ و ثةناطاي طولةبارانكردني بة
كؤمةلَي ئةنفالكراوان هةموو ميَذويةكي دانةبرِاون لة يةكرت  ,ميَذوويةك بوو ثرِ لة ياداوةري مةرط و تاوان ,جيَي خؤيةتي
يادي هةموو ئةو تاوان و كارةسات و قوربانيانة بكريَتةوة كة لةماوةي ئةو حةوت مانطةدا ئةجنام درا ,ئةوة ميَذوييةكي
ترسناك و ثرِ تاوانة ,ئةوةي لة ناوييا نةذيابيَت ,ئةوةي بة ضاوي خؤي ويَنة ترسناكةكاني نةبينيبيَت ,ئةوةي ئيَش و
ئازارةكاني نةضةشتبيَت ,ئةوةي ئةوةي رِؤذي نةدابيَتة دةم شةوةوة بؤ بينينةوةي خؤشةويستةكاني ,ئةوةي بة ثيَي خؤي
رِزطار نةبووبيَت  ,ناتوانيَت وينةي ضريؤكةكاني ئةو مةرطة ساتة بكيَشيَت ,ئاخر خةيالَداني برِ ناكات و ناتوانيَت ويَناي
كارةساتةكاني ,ئيَش و ئازارو درِندةييةكاني بكيَشيَت  ,ئةمة لة خةوني شاعريانة زؤر ئةوالتر و دوورترة ,ئةوة جيهاني
مةرطةساتي جينؤسايد و كؤمةلَكوذيية كة ناوي ئةنفالة.
هاوكات ناشتوانريَت هةموو رِؤذةكاني ئةنفال ,بكريَت بة شني و شةيثوري ياداوةرييةكاني ,ضونكة فةزايةك بؤ ذيان  ,كاتيَك
بؤ بريكردنةوة و هةنطاو نان بؤ ئايندة و دوارِوذ ,زةمةنيَك بؤ سارِيَذكردنةوةي زامةكان و هةلَسانةوة و دةستثيَكردنةوةي
ذيان ,ضركة ساتيَك بؤ ذياني دوا رِؤذ و زيندوبونةوة ناميَنيَت ,لة بريكردنةوةي ياداوةرييةكانيش ماناي لة بريكردني تاوان ,

لة ياد كردني خيانةت  ,لة بري كردني ميَذووي تالَ و شكستةكاني رِابردوو ديَت  ,طةليَكيش رِابردووي كارةساتةكاني لة بري
بكات ,ماناي رِازيية بة كوشت و برِةكاني داهاتووش ,ماناي ملكةض دةكات بؤ زةاللةت و قةسابيةكان ,لةبريكردني
ياداوةرييةكان ياني دةست ئاوالَة كردني داهاتووة بؤ دوبارة بوونةوةي كارةساتة ترسناكةكان ,ياني نرخ نةدانة بة زاكريةكان,
ياني هانداني دوبارة بونةوةي قةساخبانةكانة ,بؤ ئةوةي داهاتوو ,مةرطة سات و قةسابي كردنةكاني خؤمان لة ياد نةضيَت,
بؤ ئةوةي ئيَسكةكامنان لة بيابان و ناو حةوزي تيَزابةكان دةركةينةوةو تف لة حةجاج و حةجاجيةكان و هاورةفتارةكانيان
بكةين ,ثيَويستمان بةوة هةية لة رِيَطةي ياد كردنةوةي ئةنفالةوة خؤمان وةك طةليَكي بةردةوام لة ثرسة و خةبات كةر بؤ
دوارِؤذيَكي رِؤشن دانيَني  ,طةليَك ئامادةيي ئةوةي هةية رِابردووةكان خؤي خبويَنيَتةوة بؤ هةنطاوةكاني داهاتوو ,ئيَمة
ضاومان لة داهاتووة ,بؤية رِابردوو دةخويَنيينةوة بؤ ئةوةي داهاتويةكي رِون و طةش دابينبكةين بؤ نةوةكاني داهاتوو ,
دةنا دةزانني رابردوو بة خؤشةويستامنانةوة ناطةرِيَتةوة ,دةبيَت نيشتمان لةسةر شويَنةواري طؤرستانةكاني ئةنفال بنيات
بنيَينةوة كة نةكرا  ,هةرضةندة بووني تاوانباراني كورد لة ناومان بةردةوام ئازاري دةروونيمان زياد دةكات و
يادكردنةوةكامنان كالَة كةنةوة ,بةردةوام ئازارمان دةدةن ,وةليَ بيَ يادكردنةوةش تاوانباران رزطاريان دةبيَت لةو رؤذةي
تيَيايدا نةفرةت دةكريَن ,ئةو رؤذة بؤ تاوانباران و دالَدةدةران و طةندةلَكاران بووة دؤوةخي ئةنفال ,لةو رؤذةدا دادطايةكي نا
فةرمي دةكريَن ,لةو رؤذةدا ئةنفالكراوان ديَنةوة ضريؤكي ئةنفالكردنيان دةطيَرِنةوة ,بؤية دياريكردني ئةو رؤذة طرنط و
ثيَويست بوو.

بؤ 1-61
شيَخ وةسانان و بادينان و سةردةشت يةكةم شارو ناوضة بوون ,بةر ليَداني ضةكي كيميياوي كةوتن لة كوردستان ,بةآلم
هةلَةجبة كرا بة رِؤذي شةرمةزاركردني ضةكي كيمياوي لة كوردستان ,لة جيهانيش وةك يةكةم شاري قوربانيدةري ضةكي
كيمياوي ضووة ميَذوةوة لة ريَطاي ثةرتووكي طينزةوة ,دةمشانةويَت بيكةين بة رِؤذي قةدةغةكردني ضةكي كيمياوي لة
هةموو جيهان لة داهاتوو  ,ضونكة قةبارةي زيانةكاني طةورةتر بوو لة هةمووان و تاوانةكاني تر و ناسراوتر تربوو لةواني
ثيَشوتر و دواتر هةر بؤيةشة خراية ثةرتوكي طينسةوة لة سالَي  7002ةوة ,هةموو تاوانيَكي مةزن لة سةر ئاسيت طةل,
ثيَويستة رِؤذيَك هةبيَت بؤ يادكردنةوةي ,بووني رِؤذيَكي وا طرنطة بؤ ناوةنديدان بة يادةوةريةكة ,هةروةها طرنطيشة بؤ
بةردةوام هيَشتنةوةي لة زةيين نةوةكاني داهاتوو و باشرت كردني باري ذياني ئةوانةي ثةيوةسنت بةو تاوانةوة و قوربانني,
ئةنفاليش بةهةمان شيَوة دةبيَت رِؤذيَك تيايدا دياري بكريَت بؤ يادكردنةوةي ئةو تاوانة كة زياتر لة  %60ي طةلةكةماني
تيَدا كوشت و برِكرا ,نة يةكةم رِؤذي و نة دوا رِؤذي ئةو تاوانة ,تيايدا ئةو زيانة طةورةيةي نةبووة تا دياري بكريَن بةو
رِؤذة  ,طةورةترين قةبارةي كارةساتةكة لة ثرؤسةي ئةنفالي طةرميان ئةجنامدرا ( دياري كردني ئةو ذمارانةي رِذيَم بؤ
ئةنفالةكاني دياريكردووة بة كاريَكي باش نازامن  ,بةلَكة ئةنفالةكان ثيَويستة بة ناوي ناوضةكانيانةوة ناو زةد بكريَن).
ئةنفالي طةرميان كة لة رِؤذي رِةشي  2نيسان يادي دامةزراندني ثارتي بةعس دةسيت ثيَكرد و لة  1-70كؤتايي ثيَهات ,وةك
بةعس ئاسا درِندانةترين قؤناغي ئةنفالةكان بوو  ,هةرضةندة لةم شاآلوةيان بة ليَداني ضةكي كيمياوي دةسيت ثيَنةكرد وةك
زؤري ئةواني دي " لة تازةشار بةكار هات " ,كة سةرجةميان بة ليَداني ضةكي كيمياوي دةستيان ثيَكرد  ,وةليَ
ثيَدةشتةكاني طةرميان ئةو جوطرافياية نةبوو بؤ بةرةو رِوبونةوةي سوثاي بةعس و خيانةتي عةوامفريوانةي جاشةكان
بونة هؤي ئةوةي زيانةكان طةورة بن ,لةطوندي تازة شار ثيَشمةرطةكاني ينك و حشع قورباني طةورةيان دا ,بةآلم نةتوانرا
ثيَش بة هيَرشةكان بطرتريَت  ,قةبارةي سوثاي هيَرش بةر طةورةتر بوو لة تواناي بةرةنطاربوونةوة  ,كة ثيَشر لة دوو
ثرؤسةي ئةنفالدا تيَسرةواندني كاريطةريان بةر كةوت ,زياني طةورةي ئؤثةراسيؤنةكاني ئةنفال لةثرؤسةي ئةنفالي
طةرميان و لة رِؤذةكاني 6911-1—61-61-61دا بوو  ,بة تايبةتيش رِؤذي  , 1-61زيانةكاني ئةو رِؤذانةي كارةساتةكة
طةورةترين و زؤرترين زيان بوون كة بة سيَيةك بؤ نيوةي كؤي قوربانيةكاني هةموو تاواني ئةنفال مةزةندة دةكريَت ,
شةوي 61لةسةر  61ي  1بازنةي ئابلوقةداني خةلَك تةسككرايةوة ,لة ملةسوورة زؤربةي خةلَكةكة تةسليمكرانةوة  ,لة

رِؤذي  61نيساندا لةهةردوو طوندي ملةسورةو كولَة جؤي حاجي حةمةجان زؤربةي خةلَكي ناوضةكة ثاش تةنطكردنةوةي
بازنةي ئابلوقة لةسةريان هةموويان يان كؤكردةوة و ئةنفاليانيان كرد ,جاشةكان رِؤلَي كارايان هةبوو لة ئةنفالكردني ئةو
خةلَكة  ,بةو هانيانيان دا تةسليم بنةوة ,لةو رِؤذةدا نزيك بة  70000خةلَكي ناوضةكة كة بةشي زؤريان ذن و منالَ و ثري
و ثةككةوتة بوون كؤكرانةوة و بة ئيظاي سةربازي و تراكتؤرو ئؤتؤمؤبيَلي هاووآلتياني ئةنفالكراو طواسرتانةوة بؤ قؤرِةتوو
(قؤرِةتوو دةكةويَتة سنوري ناحيةي مةيداني شاري خانةقني ,ئةم ناوضةية لة دواي سالَي  6921ةوة تةعريب كراوة) .
ثامشاوةي جل وبةرطةكانيان تا ناوةرِاسيت نةوةدةكانيش مابوون ,بةم هؤيةوة  1-61وةك رِؤذيَك تيايدا درِندةيي
ئؤثةراسيؤنةكاني ئةنفال طةيشتة ترؤثكي تاوان هةلَبذيَردرا بة رِؤذي رِةشي ئةنفال ,رِؤذيَك دةيان هةزار هاووآلتي ثاش
ئابلوقة دان و قةتيسكردنةوةيان لة ناو بازنةيةكي تةسك لة اليةن جاشةكانةوة لة ثيَشيانةوة فةتاح بةطي جاف تةسليم بة
بةعسكرانةوة ,بؤية كاتيَك  1-61ديَتة ثيَشةوة دةبيَت ناوي ئةو جاشانة لة ثيَشي ثيَشةوة بن بؤ دادطاييكردن  ,وة ملة
سوورةش ئةو جيَطةية بيَت تاوانباراني جاشي ليَ سزا بدريَت و تيايدا دادطايي بكريَن.

برِياري حكوومةت بؤ بة فةرمي ناسيين  1-61بة رؤذي ئةنفال
دياريكردني رِؤذي  1-61بة رِؤذي ئةنفال هةنطاويَكي طرنط بوو لةسةر دياريكردني رِاستة رِيَطايةكي درووست بؤ بة
جينؤسايدناسيين ئةنفال و بة ميَذووكردني و باشرت كردني باري ذياي بةجيَماوةكاني قوربانييةكاني ,كة ساآلنة لةو رؤذة لة
رو ناوخؤ داخوازييةكانيان ديَننة مةيدان ,رو لة دةرةوةش مةزلَوميةتي طةليَكي جينؤسايدكراو بة جيهان دةناسيَنن .
هةموو كات زيان هةتيوةو قازانج باوكي زؤرة  ,كة بؤيةكمجار داواكرا  1-61بكريَت بة رِؤذي ئةنفال ,تةلةفزيؤني ماآلني بؤ
فرؤشرا  ,ظيستيظالَةكاني تيَكدرا  ,الفيتةي ثيَضرايةوة  ,كةسيَك خؤي ناكرد بة خاوةندي  ,وةليَ كة هةولَي بيَثسانةوة دةطات
بة ئةجنام  ,لة هةموو اليةكةوة يةكيَك دةلَيَت منم ,نان و رؤني ثيَوة دةخؤن ,بازرطاني ثيَوة دةكةن و ثارةي ثيَ ثةيدا
دةكةن ,هةموو كات خةلَكاني بةرذةوةندخواست و هةلثةرست لة دواي هةولَةكان ئامادةن  ,بة قازاجني خؤيان
دةسكةوتةكان بدورنةوة  ,بة تايبةت لة ئاوهةوايةكي وةك ئةمرِؤ كةيسي ئةنفال باشرتين رِيَطاية بؤ بازرطاني
ثيَوةكردن و وةرطرتين ثلة و ثؤست.
دواي  69سالَ لة تاواني ئةنفال  ,دواي  61سالَ لة ئازادبووني كوردستان  ,دواي  67سالَ لة نووسينةوةي يةكةم بةياني
فةرمي كة تيايدا داواكراوة  1-61بة رِؤذي ئةنفال بناسريَت ,هةمان بةيان لة رِؤذي خؤيدا لة رِؤذنامةو دةزطاكاني رِاطةياندن
بة بةربآلوي بآلوكراوةتةوة  ,دواي ئةوةي ترسي هةرِةشةي كةس و كاري ئةنفالكراوةكان و شةرمةزاري بةرثرسان لة
نةهيَنانةوةي رِوفاتي ثريؤزي كةس و كارةكامنان تؤقاندياني  ,لة بةرواري 7002- 1-1برِيار لةسةر ئةوة درا  1-61بةرِؤذي
ئةنفال بناسريَت:
" پیشنیوهرۆی دوینی  ،7002/1/1ئهنجومهنی وهزیرانی كوردستان بهسهرۆكایهتیی نیچیرڤان بارزانی سهرۆكی
ئهنجومهنی وهزیران و عومهر فهتاح جیگری سهرۆكی ئهنجومهن ،لهتهالری ئهنجومهنی وهزیراندا كۆبوونهوهی
ئاسایی خۆی كرد.لهكۆبوونهوهكهدا رهزامهندیی لهسهر پرۆژهی بریاری دانانی رۆژی 1/61ی ههموو ساڵیك
بهرۆژی ئهنفالكراوهكان وهرگیرا ".

ضؤن  1-61بوو بة رِؤذي ئةنفال
ئةو ِرؤذانةي ئةنفال جيَي طرنطي ثيَداني كةسو اليةنةكان نةبوو  ,شةرِ لةسةر كؤنفرانس و كؤنطرة و دةعوةتنامةكان و
دةرضوون لة رِاطةياندنةكان لة ئارادا نةبوو ,شان باداني سةر شاشةكان بووني نةبوو !!!  ,كيَشةيةكي لة بريكراوي بيَ
خاوةند و تا بلَيَي بيَكةس بوو  ,ئةوةشي كاري لةسةر دةكرد بة ئيَسك ثةرست ناودةبراو طالَتةي ثيَدةكرا  ,ئةو

باسكردن و كاركردنانةي هةبوو ثةرتوبآلو بوو ,لةو رِؤذانةدا كؤمةلَ َيك ضاالكواني بة راسيت خؤبةخش و رؤشنبري و
هونةرموند و دلسؤزي ئةم طةلة  ,بة سكي برسي و ماندوةيةتي سةخيت ذيانةوة  ,لة ثالَ نةبووني و هةذاري خةمي
ئةنفالةكانيان لة كؤل نا و شةويان داية دةم رؤذةوة بؤ بة م َيذوو كردني ئةم تاوانة و دياري كردني رؤذ َيك بؤ ياداوةريةكة
وةك قةرةبوييةكي مةعنةوي كةسوكاري و نووسينةوةي ميَذووةكةي  ,تاكو لةو رِؤذةدا قورسايي بدريَتة يادكردنةوةي
تاوانةكة  ,ساآلنة لة كات و ساتي خؤيدا ياد بكريَتةوة ,ئةم ياداوةريية نةمريَنريَت ,لة بريي تاكةكاني طةلةكةمان بة زيندويي
مبيَنيَتةوة و ببيَتة رِضةي ناساندني لةئاسيت جيهانيدا .
ث َيويستة ئةو مرؤظة دلَسؤزانةي كة هةولَةكانيان بةري طرت بؤ دياريكردني ئةو رِؤذة بة رِؤذي ئةنفال  ,ناويان بض َيتة
م َيذووي بةطذدا ضونةوةي ئةنفال و ئةنفالضيةكان  ,منيش وةك ئاطادار َيكي زؤرتر لة هةر كةس َيكي ديكة لة بةشيَكي زؤري
ئةو ضاالكيانةو موبادري هةولَةكةو سةرثةرشتيكردنيان  ,ضةند د َير َيك لةم يادةوةريية دةخةمة سةر كاغةز ,بة داواي
ليَبوردن لة هةموو ئةو ناوانةي بة بيَ هيض هؤكاريَك لة ياديامن كردووة ,تةنها هؤكاريش ئةوةية ئاطاداري كارو
ضاالكيةكانيان نةبوومة يان ئاطادارم و ناويامن لة ياد كردووة  ,ضونكة تاوانة رِةجني كةسانيَك لة سةرةتادا بؤ بةميَذوو
كردني ئةنفال هةولَيان داوة و رِةجنيان داوة ,ضةندة هةولَةكةيان بضووكيش بيَت لة ياد بكريَن  ,بةري رِةجني كةساني دي
 ,هةولَ و ماندوبووني كةساني دي ئةطةر لةطةلَيانيشدا نةبيت لة يادبكريَت.
ثاش طةرِانيَكي وورد بة ناو رِؤذنامةكاني دواي رِاثةرِين  ,ئةوةي كةوتة بةر سةرجنم  ,يةكةم وتار لة سةر ئةو رؤذة
يذ
نووسرابيَت و تةئكيدي لةسةر كرابيَت كة ببيَتة رؤذي ئةنفال لة داهاتوودا بة رِيَز كاك " ِر .خ " لة كوردستاني نو َ
 11ي  6997-1-61دا نووسيويةتي  ,كة دوايي بؤم دةر كةوت ناوي بةريَزي كاك ِرةمحان خانيية لة شاري دةربةندخيان,
هةروةها دووةم بابةت لة ثةرتووكي توني مةرط كة بةرِيَز زياد عةبدرِةمحان "نةمجةدين فةقيَ عةبدوآل" نووسيويةتي
هاتووة (( ( )c.d.a.w.eلة سالَي  6991هةمان رِؤذي  1-61بة رِؤذي يادكردنةوةي هةرِةشةكاني ئةنفال داناوة ويادي
كردةوة ,لة هةمان رِؤذي سالَي  6991يش دا يادي ئةو رِؤذة لة سنووري ثاريَزطاي كةركووك لة طةرميان كرايةوة  ,ثيَدةضيَت
ئةو رِؤذة لة داهاتوودا ببيَتة يادي قرِ كردني بة كؤمةلَي طةلي كورد ( ثةرتووكي توني مةرط –ل )9ليَرةوة نووسةر
ئةطةريَك دادةنيَت بؤ بووني ئةم رِؤذة بة رِؤذي يادي قرِكردني بة كؤمةلَي طةلي كورد وةك دووةم هةولَ ,نةك بة كردني بة
رِؤذي ئةنفال( كتيَيب توني مةرط يةكةم هةولَي طةورةو مانفيستؤي كاركردن بوو بؤ ئةنفال و ئازايانة ناوي ئةنفالضيةكاني
بآلو كردةوة بؤية سةرةتايةكي ئازايانةو جيَطاي ستايشة) .
وةليَ كاك شيَخ سديق ليَكؤلَةر و ضاالك لة بواري ثرسي ئةنفال دةلَيَت  :لة  6991-1-61بة ثشتطريي ليذنةي
ثاريَزطاي كةركووكي حيزبي شيوعي كوردستان و مةلَبةندي دووي يةكيَيت نيشتماني كوردستان ئةو يادة كرايةوة لة
ئؤردوطاي مسود (رِزطاري )  ,ليذنةي ئامادةكار برييت بوون لة  :شيَخ سديق  ,دلَشاد تالَةباني  ,هيَمن كةركووكي
"سةبوور " ئةو يادة ظيستيظالَيَكي طةورة بوو  ,بةشيَك لة ضاالكيةكاني برييت بو لة :ئةجنامداني رِيَثيَوانيَك لة ناو
ئؤردوطاكةوة بؤ بةردةم قوتاخبانةيةك  ,رِيَثيَوانةكة بة تراكتؤر و ئؤتؤمؤبيَل منايشي تاواني ئةنفال بوو ,لةبةردةم
قوتاخبانةكة وتاري اليةنةكان خويَنرايةوة ,رِؤذي دواتريش لة كةالر ثيشانطايةك بةو بؤنةيةوة كرايةوة .
رِؤذنامةكان ئةو رِؤذانة باشرتين بةلَطة نامةن بؤ ئةوةي بزانني ئةم هةوآلنةي دراون بؤ دياريكردني رِؤذي  1-61بة رِؤذي
ئةنفال ضةند كاريطةر بونةو جيَطاي خؤيان طرتوةو طةيشتوونة بة جيَي مةبةست و توانيويانة ئةو داواكاريية بسةثيَنن.
رِؤذنامةكاني كوردستان تاكو سالَي  6991ئةو رِؤذةيان بة رِؤذي ئةنفال نةناساندووةو هيضيان لةبارةوة نةنوسيووة ,وةك
شايةدحالَيَكي زيندووي تاكة راطةياندني مونةزةم لةو رؤذطارةدا ,با ثيَكةوة بؤ راسيت بؤضونةكةمان ضاويَك بة ضةثكيَك
ناونيشان و مانشيَيت رِؤذنامةكاني ئةوكاتانة خبشيَنني .
كوردستاني نويَ ذمارة 110ي بةرواري  ,6991-1-61لة مانشيَتةكةيدا هاتووة ( بةيانامةي م س ينك بة بؤنةي كؤضي
دوايي هةظالَ رِةسولَ مةمةند )  ,ئيتحادي ذمارة  21ي بةرواري  6991-1-61يش هةمان بابةتة مانشيَتةكةي.
االحتادي ذمارة  672بةرواري  6991-1-61لة مانشيَتةكةي هاتووة ( ,امريكا قلقة علي حقوق االنسان خصوصا يف اقليم
الكردي برتكيا).

رِؤذنامةي يةكطرتوو ذمارة  11ي بةرواري  6991 -1-67لة مانشيَتةكةيدا هاتووة ( :فرة زماني و فرة رِةطةزي نيشانةي
طةورةيي خودان و دةبيَ بثاريَزريَن  ,رِيسوا بيَت سياسةتي جينؤسايد و قرِ كران ).
كوردستاني نويَي ذمارة  11ي بةرواري  6997-1-61لة مانشيَتةكةي هاتووة( :سةركةوتنيَك لةطةلَ رِذيَم بةهاي ئةو
كاغةزةي نابيَت كة لة سةري مؤر دةكريَت ).
كوردستاني نويَ ذمارة  917بةرواري  6991-1-61مانشيَتةكةي برييت بوو لة( :لة ذيَر رِؤشنايي رِاثؤرتةكةي ئةكيوسدا
برِياربوو دويَينَ ئةجنومةني ئاسايش ثرِؤذةي فرؤشتين بةشيَك لة نةوتي عيَراق ثةسةند دةكات) (هةرضةندة لةم ذمارةيةدا
بابةتي زؤر لةسةر ئةنفال لة الثةرِةكاني ناوةوة بآلو كراوةتةوة  ,لة ناويشياندا بةياننامةي رِيَكخراوي ئاوارةو ئةنفالةكان
لةسةر  1-61و ضاالكيةكاني ظيستيظالَي يةكةمي ئةنفالةكان )ي تيَداية ,كوردستاني نويَي ذمارة  6717رِؤذي يةك شةمةي
بةرواري  6991-1-61لة مانشيَتةكةيدا هاتووة (تةنها بة دادطاييكردني ئةنفالضييةكان رِوحي شةهيدامنان شاد دةبيَت ) .
ئاآلي ئازادي ذمارة  11ي بةرواري  6991-1-66دا لة مانشيَتةكةي ئةمةي خوارةوة هاتووة  :بة سةرخستين دةست
ثَشخةري  ,pkkبةرنامةي هاوبةش و هاوكاري سياسي  ,ئةركيَكي نةتةوايةتيية .
بةآلم لة ئاآلي ئازادي ذمارة  611ي بةرواري  6991-1-61دا هاتووة (ئةنفال بةلَطةي خؤرِاطري ميللةتةكةمان و درِندةيي
دوذمنانة ).
لة بؤ ثيَشةوةي ذمارة  61ي نيساني ( 6991با يةكي ئايار بكةينة رِؤذي بةرثاكردني بزووتنةوةي شورايي جةماوةري بؤ
كؤتايي هيَنان بةشةرِ و برسيَيت  ,هاوكات بابةتيَكي بضوك لة سةرةوة نوسراوة بة ناوي (كارةساتي ئةنفال و وةحشييةتي
ناسيؤناليزم).
هةرضي رِؤذنامةي برايةتي ذمارة  6970بةرواري  6991-1-61ة لة مانشيَتةكةي هاتووة (هيَذا مسعود بارزاني لة ثرسةي
خواليَخؤشبوو رسول مامةند ئامادة دةبيَت) ,هةرضةندة ثةيامي برايةتي لةسةر تاواني ئةنفالة ,بةآلم هيض ئاماذةيةك بة
بةرواري  1-61وةك رِؤذي ئةنفال نةكراوة  .بةآلم لة رِؤذنامةي ووآلتي بةرواري  6991-1-61ذمارة  616دا هاتووة (يادي
ئةنفالةكان هاندةريَكة بؤ سوور بوون لةسةر خةبات) .هةرضي رِؤذنامةي رِيَطاي كوردستاني ذمارة  7ي سالَي  11ي سالَي
 6997هاتووة(ثرِؤذةي بةلَطةنامةي بةرنامةي , )..هةرضي ذمارة 91ي بةرواري  6991-1-67هاتووة (هةلومةرجي
ي)  ,ليَ لة
كوردستان وا دةخوازيَ كة بة ثةلة هةولَي بةستين كؤبونةوةي سةركردايةتي سياسي بةرةي كوردستاني بدر َ
رِيَطاي كوردستاني ذمارة  601ي بةرواري 6991-1-69دا هاتووة (بة بؤنةي يادي شةشةمني سالَرِؤذي شاآلوي ئةنفالة
بةدناوةكان ثيَويستة بايةخيَكي زياد بة  617000ئةنفالكراوو كةس و كارةكانييان بدةين ).
سةرباري ئةوةي بابةتي رِيَطامان لةسةر ئةنفالة  ,وةليَ رِيَطاي كوردستاني ذمارة  617ي بةرواري  6991-1-66لة
مانشيَتةكةي هاتووة ( 61ي نيسان سالَطةردي ئةنفالة شوومةكان و رِةمزي طةورةترين تاواني سةدام دذ بة طةلةكةمان
)(رِؤذي  61نيسان رِؤذيَكي هةرطيز لة ياد نةضووة لة بريو هزري رؤلَةكاني طةلةكةمان  ,ئةم رِؤذة هيَمايةكة بؤ طةورةترين
تاوان كة رِذيَمة شؤفينيستيةكةي سةدام دذ بة طةلةكةمان ئةجنامي دا ) .بةم جؤرة دةبينيني لة سالَي  6991ةوة لة مانطي
نيسان باسي ئةنفال كراوة  ,بةآلم لة سالَي  6991ةوة جةخت لةسةر دياريكردني ئةم رِؤذة بة رِؤذي ئةنفال كراوةتةوة لة
هةفتةنامةي ريَطاي كوردستان ,لة هةموو رؤذنامةكاني ئةوكات زياتر طرنطي بة ثرسةكة داوة.
لة سالَي  6991دا لة ذيَر دروومشي (دياريكردني ضارةنووسي ئةنفالكراوةكان ) كؤميتةي باآلي يادكردنةوةي رِؤذاني ئةنفال
لة يادي  1ةمني سالَةي كارةساتي رِؤذاني رِةشي ئةنفالة بةدناوةكاني بةعس ,لة رِؤذاني  6991-1-61-61زجنرية
ضاالكييةكي لة كةالر و مسود ئةجنامدا  ,ليذنةي سةرثةرشيت يادةكة لة اليةن مةلَبةندي كةركوكي ينك و هاورِيَياني حشكع-
كةركووك و يةكيَيت هونةرمةنداني كوردستان سازدرا بوو (كوردستاني نويَ  6991-1-61ذمارة .)111
ليَرةدا ثيَويستة ئةوة رِابطةيةنني لة ساآلني  6991و  , 6991بة داواكاري ئيَمة لة رِاطةياندنةكان  1-61وةك رِؤذي
ئةنفال ناسيَنرا و ضووة مانشيَتةكانةوة  ,ثاش سةردانيكردني هةر هةموويان.
كاك سةردار عةبدللة يةكيَك لة ضاالكواناني ئةوكاتي ئةنفال ثيَي راطةياندم  :بؤ سالي دواتر مةبةسيت سالَي  6991ة ,
كة بينيمان لة  1-61لة هةول َير يادي ئةنفال بة بةرفراواني كرايةوة  ,ئ َيمةش لةوة بة دواوة سور بوين لةسةر دياريكردني
1-61وةك رؤذي ئةنفال .

نابيَت ئةوةش لة ياد بكةين لة ئاياري سالَي  6991شانؤطةري وةرزيَكي شووم لة شاري هةوليَر ثيَشكةشكرا كة بةرِيَزان
فةخرةدين طةرمياني و خالَة حةمرين (يادي بةخيَر) و اللؤ رِةجنة و كؤمةلَيَك دلَسؤزي ديكة رِؤلَيان تيَيدا هةبوو ,
طوزارشيت لة تاواني ئةنفال دةكرد  ,وةليَ بة ئاماجني دياريكردني  1-61نةبوو بة رِؤذي ئةنفال و هاوكات لةو رِؤذةشدا
منايش نةكرا.
بانطةوازي ظيستيظالي يةكةمي ئةنفالةكان لة  1-67بؤ ئةجنام داني يةكةم ظيستيظال لة هةول َير بآلو كرايةوة  ,كة لة 1-61
ظيستيظالَةكة بؤ ماوةي يةك هةفتة لة هؤلي مديا بةردةوام بوو ,ئةم بةريَزانة رؤليان لة ئامادة كردن و سةركةوتين يدا
هةبوو((حممد مال سديق –اللؤ رةجندةر –سةدرةدين خؤشناو-فاتيح شةيدا-كةريم غةفور " كةرميؤك" –قادر نادر-فرياد
هرياني-ئاشتية سور و هاوسةرةكةي" دارا و ثايزة" " رؤذنامةي ئةمرِؤ"  ,حمةمةد مشري -هاوار مستةفا -سؤزان مامة-
بدرالدين ساحل -نيهاد دزةيي -كةريم سةركةش-هةردي سةردةم –دةشيت سةردةم – فةالح حةسةن –عاديل قةشقة- -مامؤستا
رةحيم-عومسان عمر( عومساني خةمت ) -رزطار مام بؤرة -مامؤستا فرهاد خاليد-نهاد جامي –تةحسني فايةق-ئاوارة خان-
كةريم مةال-مامؤستا كمال غةمبار -هونةرمةند حمةمةد ئيسماعيل -ثاريَزةر دليَر حمةمةد شةريف -سةالح مةزن -مامؤستا
عةبدالرةمحان سديق -ئازاد سل َيمان و رةوان شاد هاوكار و ه َيمن حةساري و شةفيق حاجي خدر و كنيَر جةميل و شةوقي
دارةتوو و جةمالَ شوشة و عةدنان كؤضةر و ........هتد .هةروةها بةر َيزان رزطار شواني و رزطار حةساري و فواد سديق لة
ي و كاك غازي
ريَ طاي كوردستان و كاك سرتان عبدللة و كاك دلشاد عبدللة و ئيسماعيل عةبدالكةريم لة كوردستاني نو َ
حةسةن و ئيدريس شةيداهؤ و كاك ب َيكةس حةمةد قادر لة ئاآلي ئازادي بةشداري كاريطةريان كرد لة رِيَطةي
رِؤذنامةكانيانةوة  ,بةوةي كاريطةريان لةسةر رِؤذنامة و رِاطةياندنةكانيان دانا بؤ ئةوةي  1-61وةكو رِؤذي ئةنفال بناسن و
طرنطي ثيَبدةن و مانشيَيت لةسةر دابنيَن ويَرِاي لة ضاالكيةكانيشدا رؤلَيان هةبوو .
بؤ سالي دواتر واتا  , 6991جطة لةو بةريَزانةي ناويان لة ظيستيظالَي يةكةمدا هاتووة  ,بةريَزان سةرهةد تؤفيق –شوان
داودي –غازي حةسةن -طرفتار كاكةيي -هةردوو مامؤستاي ه َيذاو ت َيكؤشةر خاليد دل َير و سةعيد ناكام و حمةمةد سالَةيي
و هةندريَن حةمةدةمني شةقآلوةيي و ثالَةي خاليد دليَر و هيوا ناسيح و ئةسكةندةر جةالل و فةرحان و خاليد كاويَس و
ئازاد و  ,,,,هتد بةشدار بوون  ,ئةو سالَة بة داواكاري ئ َيمةو بة هاوكاري بةريَز كاوة نادر ثارت و ريَكخراوة سياسي و
رؤشنبرييةكان دةيان بةياننامةيان لة  1-2ةوة دةركرد بة بؤنةي  1-61و ناساندني وةك رِؤذي ئةنفال  ,لةوة بة دواوة ئيرت
 1-61وةك رؤذي ئةنفال بو بة ئةمري واقيع ض لة بواري سياسي يان جةماوةري .
سالَي  6991يةكةم بةياننامة بة بؤنةي  1-61رِؤذي ئةنفال ,رِيَكخراوي ئاوارةو ئةنفالةكاني كوردستان" من نوسيمةوة"
دةركرا ,دواتر دةزطاي ناوةندي رِاطةياندني يةكطرتووي ئيسالمي كوردستان بةياننامةيان دةركرد وةك دووةم بةياننامة بؤ
ئةنفال دةركرابيَت ,هةرضةندة لة بةياننامةكةي يةكطرتوودا هاتووة ( ئيَمة لة ئاوا رِؤذيَكدا كة يادي ئةو كارةساتة بيَ ديين
ية دةكةينةوة ,داوا لة هةموو دةزطاكاني رِاطةياندمنان دةكةين ,كة وةك تاوانة جينؤسايدييةكاني سةدةكاني ناوةرِاست و ,
جةنطة جيهانييةكان و ,كارة بة كؤمةلَ كوذييةكاني ستالني و هيتلةر  ,لة قةلَةمي بدةن و ,طآلوي نيازي رِذيَم لة
بةكارهيَناني وشةي (ئةنفال)رِسوا بكةن و ,وشةو زاراوةيةكي بؤ بةكار بيَنن كة رِيَسي ثيالني هةلَوةشيَنيَتةوة – بةشيَك لة
بةياننامةي مةكتةبي رِاطةياندن بة بؤنةي يادي كارةساتي بةناو ئةنفالةوة – يةكطرتوو ذمارة  , ) 12ديارة ئةم هةولَةش لة
اليةكةوة دلَسؤزيية بؤ ثرؤسةكة  ,لة اليةكي ديكةوة بةشيَك بوو لة نةخشةكاني ثارت و اليةنة ئيسالميةكان بؤ سرِينةوةي
وشةي ئةنفال و بةكارنةهيَناني و مانةوةي بة ثريؤزي لة كؤمةلَطاي كورديدا و نة ضةسثيين لة طةلَ تاوانةكةدا ,كة بة برِواي
ئةوكاتي ئةوان لةطةلَ بةها ئاينيةكاندا ناهاتةوة .
سالَي  6991بةهؤي سةركةوتن و دةنطدانةوةي ظيستيظالَي يةكةمي ئةنفالةكان هةولَةكان طةورةترةوة بوون  ,بة هةولَ و
كؤششي رِيَكخراوي ئاوارة و ئةنفالةكان ليذنةي سةرثةرشيت لة هةوليَرو شةقآلوة دروست كرا  ,هةروةها داوا لة حزب و
رِيَكخراوة سياسي و جةماوةري و رِؤشنبريييةكان كوردستان كرا  ,بةياننامة بةبؤنةي  1-61دةربكةن و الفيتة لةو يادةدا
هةلَواسن  ,بؤ ئةوةي شاري هةوليَر سيماي ئازييةت باري طشيت بة خؤوة بطريَت  ,لة سالَي  6991ليذنةي كاري هاوبةشي
حيزبة كوردستانيةكان لة  1-6ةوة بةياننامةي هاوبةشيان دةركرد لةسةر  1-61و ناساندني وةكو رِؤذي ئةنفال  ,كة لة 2
حيزبي كوردستاني ثيَك هاتبوون  ,سةرباري ئةم اليةنانةي خوارةوة  :بزوتنةوي موسلَماناني كوردي فةيلي –سةركردايةتي

شؤرِطيَرِ –-حزبي احتادي توركماني--كؤمةلَةي جويَلؤجي كوردستان-يةكيَيت مامؤستاياني كوردستان-يةكطرتووي ئيسالمي
كوردستان-رِيَكخراوي ئاوارةو ئةنفالةكاني كوردستان-حزبي سؤسيالسيت كوردستان-يةكيَيت نةتةوةيي دميوكراتي كوردستان-
دةستةيةك لة رِابةراني بزووتنةوةي كريَكاري-كؤمةلَةي رِوناكبريي كؤمةآليةتي طةرمةسيَر  .سةرباري ئةوةي دةيان ثارت و
رِيَكخراوي سياسي الفيتةيان بة داواكاري ئيَمة لةناو ظيستيظالَةكةو شةقامةكاني هةوليَر و بةردةم بنكةو بارةطاكانيان
هةلَواسي ,ئةو باياننامانةش بة سوثاسةوة بة داواكاري ئيَمة دةركراون ,بة ث َي بارةطا بة بارةطا بةندة زؤر جاريش لة طةلَ
مامؤستا بةدرةدين طةرِاوين و ثارِاوينةتةوة تا بة دوي داواكارييةكامنانةوة هاتن.
لة بواري رِاطةياندندا رِؤذنامةكاني ووآلت  ,ئاآلي ئازادي  ,يةكطرتوو  ,ثالَة مانشيَتةكةيان ئةوسالَة لةسةر ئةنفال بوو ِ ,ريَطاي
كوردستانيش سةرتاثاي بة رِةش دةرضوو و مانشيَتةكةشي لةسةر ئةنفال بوو .
ئةم بروسكةي ثشتطرييانةش طةيشتنة ظيستيظالَةكة  ( :دةستةي رِؤذنامة نووساني ئازاد-حزبي االحتادي توركماني-مكتب
سياسيي --تيثي شانؤي نيشتمان-مةكتةبي ثةيوةنديةكاني يةكطرتووي ئيسالمي كوردستان-حزب االخا توركماني –مكتب
سياسي --بزاظي خويَندكارو الواني كوردستان-سكرتاريةتي باآل --حيزبي رِزطاري كوردستان-مةكتةبي سياسي –-مةلَبةندي
رِؤشنبريي ميزؤثؤتامييا-يةكيَيت ثيَشةنطاني كوردستان-كؤمةلَةي جةنطاوةراني ثيَشةنطي كوردستان -كؤمةلَةي جيؤلؤجي
كوردستان-يةكيَيت بيَكاراني كوردستان-كؤمةلَةي ئاوارةكاني كوردستان-رِيَكخراوي جيهاني بؤداكؤكي كردن لةمايف
مرؤظ(ئةمينداري طشيت)-بزوتنةوةي رِؤشنبرياني ئاشتيخواز-هةوليَر—كؤمةلَةي نةتةوةيي كورد-مةلَبةندي ضوار—كؤميتةي
رِيَكخستين هةوليَري حيزي كؤمؤنيسيت كريَكاري عيَراق—كؤمةلَةي فةرهةنط و ئاوةدان كردنةوةي بالَةكةياتي—يةكيَيت
ذناني كوردستان-مةكتةبي سكرتاريةت—ئةجنومةني ثاريَزةراني كوردستان—تيثي شانؤي رِؤذي نويَ—بزووتنةوي
دميوكراتي طةلي كوردستان—كؤمةلَةي زيندانية سياسيةكان—مةكتةبي تةنفيزي يةكيَيت جوتياراني كوردستان—
خويَندكاراني يةكيَيت نةتةوةيي دميوكراتي كوردستان—كؤميتةي ثاريَزطاي هةوليَري حيزبي شيوعي كوردستان—كؤمةلَيَك
لة رِؤشنبرياني شاري هةوليَر—كؤميتةي تايبةتي مةكتةبي سياسي ي ن ك—خويَندكاراني ثةميانطاي هونةرة جوانةكان—
رِيَكخراوي ئاوارةو ئةنفالةكاني كوردستان—لةشكري  61دةشيت هةوليَر ينك—تيثي شانؤي حةمرين—كؤمةلَةي
ئافرةتاني كوردستان—رِيَكخراوي ضاوديَري مايف مرؤظ لة كوردستان (كوردستان ؤض)—ناوةندي هةوليَري ثارتي كاري
سةربةخؤيي كوردستان –رِاديؤي رِيَطاي كوردستان—رِيَكخراوي تيَكؤشاني رِةجندةراني كوردستان—رِيَكخراوي رِةوتي
بةلشةفيك—يةكيَيت طشيت قوتابياني كوردستان).
ئةم اليةنانةي سةرةوة ناويان هاتووة  ,زؤربةشيان بة هةلَواسيين الفيتة لة دةرةوةي هؤلَي ظيستيظالَ بةشداريان كرد  ,شاري
هةوليَر تا ئةوكاتة هيض بؤنةيةكي واي تيَدا نةكرابوو  ,بةو ئةندازةية الفيتةي تيَدا هةلَبواسريَت  ,بة دريَذايي ضةندين كم
بةمالو ئةوالي هؤلَي ميديادا  ,سيماي ئازييةت باري طشيت بةخشي بة شار ئةو ضةند رؤذة.
ئةم اليةنانةي خوارةوةش تةنها الفيتةيان لة ظيستيظالَةكةدا هةبوو  ( :بريؤي ثارتي كاري سةربةخؤيي كوردستان -يةكيَيت
نةتةوةيي دميوكراتي كوردستان -رِؤذنامةي ووآلت-رِؤذنامةي مشس وةتةن-حيزبي شيوعي عيَراق-ثارتي كريَكاراني كوردستان-
ليذنةي ثاريَزطاي كةركوكي حيزبي شيوعي كوردستان-يةكيَيت ئافرةتاني زةمحةتكيَشان-لقي هةوليَري حيزبي زةمحةتكيَشاني
كوردستان-كؤمةلَةي خويَندكاراني كوردستان-رِاديؤي نيشتمان-حيزبي شيوعي كوردستان مةكتةبي سياسي-كؤمةلَةي
رِوناكبريي كؤمةآليةتي كةركووك -كؤمةلَةي رِوناكبريي و كؤمةآليةتي طةرمةسيَر –مةكتةبي مايف مرؤظي ي ن ك-يةكطرتووي
خوشكاني ئيسالمي كوردستان)  ,هةروةها ئةم هونةرمةندانةش بة تابلؤ بةشدارييان كرد لة ثيشانطاي كورد قرِان ( :جوهةر
حمةمةد خدر-دارا حمةمةد عةلي-دليَر حمةمةد شةريف—سليَمان شاكر—سةربةست عومةر—سؤران-جعفر حممد غريب-
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ديارة ئاماذةم بة زؤر ناو دا  ,كةساني تيَدا بوو وةك بةدرةدين حةمةسالَةح و كاك نيهاد دزةيي و سةرهة تؤفيق زؤر
ماندوو بوون  ,كةساني ديكةش بةشداريةكي رِةمزيان كرد ,ثشتيوانييةكي مةعنةوي بوون بؤ ياداوةرييةكة .
هةرضةندة ظيستيظالَي دووةم ياساغكرا و رِيَطة لة ئةجنامداني طريدرا لة شاري هةوليَر ( بةهؤي بةرثرساني ئةوكاتي دةزطاي
روناكبريي و كؤمةآليةتي كةركوك  ,ئةو يادكردنةوةيةشيان ليَمان بة رةوا نابيين و دذ بة دياريكردني  1-61بوون بة رؤذي

ئةنفال)  ,وةليَ كة مةمنوع كرا زياتر مةرغوب بوو و دةنطدانةوةي زياتري بوو ,ظيستيظالَة كارتؤنيةكةي ئةوانيش دةيان جار
ئيمكاناتي زياتري بؤ تةرخان كرابوو ضؤلَ و هؤلَ كةم كةس بة اليدا ضوو ,لةسةر ثارةش بووة شةرِيان)  ,بة داخةوة زؤري
ئةو ضاالكييانةي بؤ ئةو بوارة دةكريَن تا ئيَستا شةفاف نني و لة ثالَ ئةو ياداوةريانةوة طريفانةكان ثرِة كريَن ,تا ئةوكات
ريَكخراوي ئاوارةو ئةنفالةكان ضاالكرتين ريَكخراوي مةدةني و جةماوةري بوو لة كوردستان وةليَ يةك فلس بودجةي نةبوو
هةموو كارةكاني لةسةر طريفاني بةندة بوو.
طرنط ئةوةية ثةيامةكاني يادةكة ضةسثي و لة كؤتاييدا رِؤذيَك دياريكرا بة رِؤذي ئةنفالكراوةكامنان كة  1-61بوو
ديريكرا ,لةو رِؤذةدا خةم و داواكارييةكامنان يةك دةخةين ,بة ضاو بؤ ئازيزامنان دةطريَني ,بة بري رِيَطايةك دةدؤزينةوة بؤ
بة بة ميَذووكردني ,بة دةست و دةنطيَكي بةرزيش ئازايانة دةلَيَني سةرجةم تاوانكاران بيَجياوازي بؤ بةردةم دادطا,
ثةيامةكاني  1-61لة بةجينؤسايد ناسيين ئةنفال و بة دادطايي طة ياندني تاوانباران و باشرت كردني باري ذياني
قوربانيان هةر دةطاتة بةر ,بة هاتنة مةيداني بنةمالَةي قوربانيان.
لة كؤتادا دةمةويَت رابطةيةمن بؤ ئةجنامداني ياداوةرييةكة  ,ظيستيظالَي يةكةم يةكطرتووي ئيسالمي كوردستان و حيزبي
شيوعي و ينك" حاكم قادر" هاوكاري مادييان ثيَشكةش كرد ,بؤ دووةميش هةمان دوو حيزب و يةكيَيت نيشتماني كوردستان
" بةريَز فوئاد مةعسوم" ,ظيستيظالَي شةقآلوةش ثارتي دميوكرات مةسرةيف كيَِِشا ئيَمة دةستمان لة ثارةكةي نةدا ,ظيستيظالَي
يةكةم زؤربةي خةرجييةكاني لة ئةستؤي بةندة بوو ,هاوكارييةكان كةم بوون ,ثارةو داهاتةكاني زؤر شةفافانة وةرطرتران و
خةرجكران ,مامؤستايةكي دةست ثاك رةوانشاد خاليد دليَر سةرثةرشيت دةكرد ,بة دةستنويَذيشةوة دةسيت لة ثارةكان نادا,
لة شةقآلوةش مامؤستا رةوان شاد مامؤستا مسكؤ ناكام هةمان تةسةرويف دةكرد ,تةنها بة ضاوةكانيان ئاطاداري بوون روحيان
شاد ,دةتوت دوذمندارييان لة طةلَ شتيَك هةية ناوي ثارةية ,سةرجةم هاورِيَياني ديش هةمان تةسةروفيان هةبوو ,بةسكي
برسييةوة كارةكانيان رادةثةرِاند.

يةكةم كؤبونةوة بؤ سازداني يةكةم ظيستيظالَي ئةنفال

