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 ة جريمة االنفال و حلبجةمقابلة مع رائد االمن السابق صباح الحمداني حول

 علي محمود محمد

 

, يدعى انه شاهد على  خ الكوردياريت منها ما يتعلق بالمقابلة صعبة مع رجل يدعى بانه شاهد على حوادث مر بها العراق و

السابق بالوثائق  عترف  .الي  يتكلم عنهاالعصر   واقوال شاهدين حقيقين على  , الحلبجة و االنفال  جرائمحول    الصادر من نظام 

 . االحداث

 

الخفية التي وقعت في منتصف     االحداثية بالعديد من  كونوا على درالي،  ا االمقابلة معك  للقراء األكراديسعدني أن أنظم هذ

 . سريانالكلدان  و ال االكراد  والمدنيين ضحية من   200000، مما أدى إلى سقوط أكثر من خر الثمانينياتواحتى ا

نوات راح ران لمدة ثمان سجری فيها حرب بين العراق و ايحيث لثمانينيات وقع كبير فی تاريخ العراق المعاصر ،  كان لعقد ا 

، حيث قام  نيات وقع اكبر علی أڵشعب الكوردیمن اطراف العديدة ، ولثماني  هذه الحرب تغذية  ، وتم الطرفين فيها عدد كبير من

النظام بالعمليات  ، عرف فی االدبيات  الطفال االبرياء عزل كان كل ذنبهم هم االكراده للعوائل و ايات لالبادە الجماعينظام بعمل

ا السئة  نجراالنفال  الخفيه  نواحی  بعض  لكشف   ، الملصيت  احد  او  المطلعين  احدی  مع  اللقاء  هذا  ذلك  ی  لالحداث  عاصرين 

 نبدا الحوار :  ، نرحب الرائد االمن صباح الحمدانیالتاريخ

 

 اني؟س: من هو صباح حمد

االحتياط في   لخدمةعائي  دوتم است.  1989تقاعدت    -  1989  -1970اشتغل باالمن والجيش من    ،متقاعدرائد أمن عراقي   -ج

ا مع عائلتي ناويا العمل غادرت العراق هارب  1994وفي عام    1991واصبحت رائد في فوج دفاع واجبات السليمانية    1990

ستاني متمثال بالسيد كريم سنجاري شخصيا ولم ترحب بي  فصائل المعارضة , ورحب بي الحزب الديمقراطي الكردمضد صدا

 . الى تركيا ومنها الى اوروبا ح الدين . فغادرتفي مصيف صال

 

في    الوضاع, هل لك ان تصف لنا افي السليمانيةفي فوج دفاع الواجبات    1994الى    1991قلت قد خدمت فتره من  سؤال:  

 ؟ك عالقات مع االحزاب الكوردية انذاكهنا ت, وهل كانطقالمنا لكك الوقت و موقف الحكومة من تذل

  مستتب  االمن  وكان.  اشهر  6  البالغة  االحتياط  فترة  من  .السليمانية  في  لواجباتاو  الدفاع  فوج  في  فقط  اشهر3خدمت:    ج

  لي   وليس.. ..    لكرديا  الشعب  ومنها  العراق  في  انتفاضات  فقامت,  العراقي  الجيش  هزيمة  بعد1991  آذار  الى  النظام  لصالح

 . احد مع عالقة

 

 ؟ك الوقتال فی ذلمن كان مسؤو، 1986سنةالشمال فی   نةلجقبل تعين علی حسن المجيد مسوؤال علی س : 

 كما اتذكر : هناك دائرتين :   1988ال اعرف السنوات االخرى ولكن عام ج:
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 ية الشمالباعتباره رئيس جمهور (حسن المجيدي عل برئاسة)مكتب تنظيم الشمال  -

 لجنة شؤون الشمال : برئاسة العميد االمن عبد الرحمن الشكرجي ..  -2

, الذي تم تعيينه رئيسا او  من الشكرجيلقاء برعاية علي حسن المجيد من قبل عبد الرح  تولكن عقد  جنةلل ل   اتابعن  لم اك  انا

آذار   في  الشمال  شؤون  للجنة  شخص  1988سكرتيرا  الياوحضرته  قرارات  بتالوة  بالبدء  ق ,  حسين  وصدام  يادة 

  .بعمليات عسكرية من المخربين(الشمال)بتنظيف

 

، باالخص المعلومات عن العمليات االنفال  موخاصة قبل سقوط صدا  م عن هذە الجرائم للنظامولم تتكل  د كثيرامضی عقوس:

 ؟ يهالدولحيث ان هذه المعلومات كان يدين النظام فی المحافل 

ا م, وما بعد  يحك  نهاية عوائلنا المتواجدين في الموصل آنذاك ما دام النظام  االسرار واال يعني هذا   لبوح بهذهج: ال نستطيع 

 .  ال فقلنا ان القانون سياخذ مجراهسمعنا ان هناك محاكمات عن جرائم االنف 2003

 

لم تتقدم للشهادة    . لماذا(فران فان انراتوية)سلحة الكيمياالا ر ب , وقد جرى فيها محاكمة التاجهولنداانت تسكن في    سؤال:

 ا ؟ ر لنتفس ؟ هل لكمذلك  , او لم يكن لك معلومات علىفيها حتى ولو الرضاء الضمير

 . باالمر لي علم  وال االخبار تلك اتابع لم:  ج

  

 س:  لماذا تفصل األنفال عن حلبجة؟

اكيد ان العمليات كانت قد بدأت  ر الفاو  في تحري بعد انتصارات الجيش العراق  ج: انطلقت عمليات .. لتنظيف الشمال في حينه  

 . واستمرت طوال العام ..وهي بمحورين :  ... 1988في ربيع من اشهر طويلة ولكن التنفيذ الرئيسي كان 

رياء بين نيران الطرفين  حلبجة وضربها بالكيماوي .. المتبادل بين الجيش االيراني والجيش العراقي .ووقوع المدنيين االب  -1

 الضحايا   وسقوط االف

االمني { الذي يبدأ من دربنديخان  امنيا } الحزام    والقبض على االف المتواجدين في المناطق المحظورةعمليات ااالنفال     -2 

.. هو } اسكان   يط من السكان .. وكان المخطط .. المرسوم } الذي تم التبليغ ابتداءا عنهالى دهوك .  لتنظيف واخالء الشر

 } نفي قسري { . العصرية .. البعيدة عن الحزام االمني , ونقل  جزء منهم الى  المحافظات العربية  المحتجزين في القرى

 ذا قصدهم من تنظيف الشمال . هو

 

لماذا   ؟  عراق  الشمال  تقولسؤال:   كردستان  اقليم  ليست  بعد عام    و  فيدرال  2005مع علم  اقليم  كوردستان  ي حسب  اقليم 

 رة عفويه او نظرة قومية ؟دستور العراقي ؟ هل هذه النظ

  نذكر   يذكر   حيثما ..    كردستان  اقليم  اصبح  اكيد  ...  1991  بعد  وما   الشمال  اقول..    1991  قبل  ما   فترة  عن  اتحدث  عندما :    ج

 . , الواقع
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تقول   بان ضرب  س:  عبدهللا  حميد  الدكتور  مع  المقابله  الكيميا  حلبجةفی  بي  ويةباالسلحة  متبادلة  كيمياوية  ن  كانت ضربة 

نتاكد من ذلك  .عراق وااليران ان  لنا  تثبت ذلك؟؟ هل من وثاكيف  اال بالرجوع    ئق  تديلوث ی  فانها   ه ضرب  فی  عراق  الن  ائق 

  3-13حلبجة من    هالیاقصف  ب  فقد قام    یيراناال  لنظاملاما بالنسبة  يسمى بالعتاد الخاص,    ما  اوحلبجة باآلسلحة الكيمياوية  ل

و    3-16للغاية   ببالمدافع  و  قام   المسلحين  من  الوقت  ذلك  في  المنطقة  في  موجودين  ايرانين  اكراد  بحق  ن مدنييالمجزرة 

و    هم حسب اتفاقية جنيفتعامل معي  حيث لم  الحرب,    ریاكثر من مئتين شخص, بعض منهم كانوا اس  ممنهقتل    و  الجئينل

 .كبرىجريمة  اضاي اهذيعتبر 

 

لصديقي وابن محلتي في منظومة االستخبارات الشمالية } الرائد هاني   اطلعت عليه: كنت اتردديا اشهد بما  انا شخص  -ج   

ث عما يدور في الشمال .. وما يدور رسميا عبر البرقيات والمراسالت العاجلة. المتبادلة مع كنا نتبادل الحدي يونس جميل { و

العراقي وقد تم جلب    ايرانية ..تعرضت لها ضربة كيماوية    ووردنا ان هناك   االمنية واالستخباراتيةاالجهزة   الجيش  قطعات 

كانت تحاول تحرير حلبجة من الجيش االيراني وفشلت  تي  ال  ماوي االيرنييعدد من المصابين الجنود العراقيين متأثرين بالك

 بتوزيع قصاصات ترمى من السمتيات  عدة مرات .. ولهذا  جاء القرار بالرد باستخدام } العتاد الخاص{ .. وتم انذار السكان

 ن  ت النتائج كما تعرفوبدأ الرد وكانذا وهك التبليغ المباشر بوجوب اخالء المنطقة .. النها ستتعرض لهجوم كيماوي ايراني .و

 

العراقسنة     31سؤال:  بعد   بالكيمياوي وليس  الوثيقة  لكن  ,    ؟؟هل انت الزلت مؤمن بان االيران قد قصف حلبجة  حسب 

حلبجة و قتل  ية هو من قام بقصف مدينة  عراق الحكومة ال  , ان1988-3-23في    319م  االستخبارات العسكرية العامة رق   يرمد

 .من اهالي حلبجة 1500حرس والبسيج  و قتل ال مسلح من 1200ءها اثنا

 

  ورب ..    الكردي  الشعب  هو  والضحية...    االيراني  والجيش  العراقي   الجيش  بين  متبادل  كان  القصف  ان  اؤمن  انا..    نعم:    ج 

 االستقالل  الى للوصول..  الثمن تدفعوا ان يجب..   الحرية ثمن وهذا..  ةنافع ضارة

 

   كما    لكن   حرب،  جريمة  يعتبر   هذه   و  العزل،    المدنيين   يقصف  ايرانو    بالمدافع،  متبادل  كان    قصفال  ان  صحيح  له..  سؤال

 . لها  اشرت  ماك موجود، مستندات  حسب الخاص،   تادبالع حلبجة ضرب من هوبانه  يعترف العراق اشرت

  ان   بعد  ولكن.......,    بهذا  ويعترف  بهذا  يقول,..    هللا   رخي   عدنان..    الدفاع  لوزير   تسجيل..    وهناك...    شك  هناك  ليس:  جواب  

 ..   مصابين كركوك لمستشفى..  العراقي الجيش جنود من اعداد جلب..  لك وقلت..  مرة اول...  ايران ضربت

 :   اخيرا

 الجبوري  سليمان السيد المحامي مع الحوار اثناء سيعرض هللا خير عدنان  الدفاع يرلوز الصوتي التسجيل

   النظام رموز محاكمة وثائق من وهي - 47 الدقيقة في  وذلك الكيمياوي باستخدام ويعترف اليه ااشرن بما يقول وهو

 .    ادناه في  يوتيوب رابط في  النظام  قبل من  حلبجة لضرب والتطرق الحوار اثناء ستسمعونها

   بها ادلى تيل ا النظام رموز محامي - الجبوري سليمان السيد  شهادة من 1 الجزء ادناه -
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 . الفضائية الفلوجة لقناة حلقات 5 شكل ىعل

 -- البوسترات من عدد وكذلك- -

    الموضوع باسفل  ستجدونها 

watchhttps://www.youtube.com/ 

 

انها عمليه  ت االنفال بانها عمليات عشوائيهفسرت عملياس :   الحقيقه  القرار  منظمه ومدبرة ومق، وفی   4008ررە حسب 

التنظي بالتاريخ  الصادر من مكتب  الشمال  الشوؤن    1987  –  6  –  20م  فی مكتب  المجيد  فی وقت مسوؤلية علی حسن  ای 

  ، بقراالشمال  المكتب  المرقم  حيث عين علی مسوؤال عن  الثورة  قيادة  تنفذ  ب  اوقامو  1987  –  3  –  29فی    160ر مجلس 

 ؟  سبق االصرار و الترصدلها من قبل مع عمليات االنفال كان مخطط يوم، ان ( 24( االشهر و )10ليات بعد )العم

صغار الجيش والشرطة التنفيذ كان عشوائي ! فالمنفذ هو    قرارات القيادة منظمة والعمليات منظمة .. ال شك بهذا ! ولكن   -ج

والدورياتواال العسكري  واالنضباط  المن  على  االقبض  في  وخاصة  و.  واالشخاص  لمعسعوائل  خالد  جلبهم  و  الدبس  كري} 

الكردية وتمر{ للمحافظات  المؤدية  العامة  الشوارع  حتى على  والمستطرقين  السابلة  القبض على  يلقون  كانوا  }    الذين  في 

 الحزام االمني { . 

 

 

 

الجيش و,  يذ  كان بمخطط وبالتسلسلتنفال:  سؤال   قادة  تقول,شعو ليست  كانت عمليات منظمة  وبحضور  فقط     وائية كما 

 ؟ عمليات االنفالل معاصرينللتذكير انا واحد من الناجين و ال 

 فاال  على  القبض  عمليات  تنفيذ  في  ئيةشواالع  عن  قلته  وما..    الجيش  لقطعات  الهجوم  في  عشوائية  هناك  ليس  مؤكدا:  ج

 . ككركو في{  ودبس  خالد}  معسكري الى بهم االمر وانتهى..  عشوائي بشكل االكراد

 

في    : )األنفال عمليات عشوائية  فيها   شهادات خاصة مع د.حميد عبدهلل الحلقة الثالثة ,تقولفي برنامج     س:حسب شهادتك

إطا  ,الشمال بعد المذبحة التي ارتكبت في التون كوبري وكفري    لعراقيةر رّد فعل من جانب القوات ا ارتُكبت بدافع الثأر في 

ـ جماعة ج اليكيتي  أيدي قوات  العلى  النظام  شائر عربية(ق عوائل وعطالباني بحالل  الرسمية والصادرة من  الوثائق  ولكن 

  , هل لك ان توضح ذالك ؟لهاالسابق تقول غير ذالك كما اشرت 

ر الرسمية للنظام او العداء النظام :  انا كنت في معسكر خالد وهو قريب  حدث : وليس لي عالقة باالمو  هد بماانا اشجواب:  

الحويجة . حيث كانت تج كركوك ومعارض الس من بوابة   المقبوض عليهم, يارات باتجاه  وكنت مسؤول عن  لب هناك عوائل 

م اضابيرهم وصورهم مخابرات .. وتنظيالستخبارات والاو  منالامن    هويتاهم عن طريق} محققين {من  تحقيق  الاطعامهم و

 ومستمسكاتهم .

} كردية جرى تعريبها بجلب { عرب من  قرى  كوبري.. وهيبعة اللتون  التا  اثناء ذلك وقعت حادثتين متالحقتين في احد القرى

امتداد خطة النفط .. بيت  شمر الجنوب } شمر طوكة { ويسكنون شمال } خط النفط { وكان يسكن في جنوب خط النفط .. و

https://www.youtube.com/watch
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} عش ظلمااختي   { الدولة  وقامت   .. الموصل  من شمر  وهم   } الهثمي  ونايف حواس  منيف  الشيخ   { بطرد    يرة   } وبهتانا 

اضي تتاخم خط  السكان االصليين الكرد ومنحت االراضي والقرى .. من سربشاخ وبلكانة الى قرية ديبكة .. وهي قرى وار

 ة . انبوب النفط  لهذه العشير

ا ال  قرية  الهجوم على }  تم  .  وعند  وقد  نفط سربشاخ  .} تسكن شمال سلسلة وانبوب  اسمها { يسكنها شمر طوكة  عرف 

القالهج في  يكن  لم  مفاوم  فهاجمتهم    .. تنسيقية  المور  المحافظة  في  اجتماع  الى  الرجال  دعيت  وقد  العوائل  رز  رية سوى 

تعود انها  قيل  قتل جمي  كردية  . وتم  بالمطلليكتي {  النساء واالطفال  ..وقد شع  التي لق  االمن  مديرية  في  الفلم  اهدت شريط 

عت بانها تعرضت لهجوم على غرار  هجوم التون كوبري , وقتل  فلم ارى وانما سمصورت الفيلم .. اما قرية تابعة لكفري ...  

 هللا اعلم  ضحية .. .{ و 200م } ال اظن يزيدون عن العرب  هناك ..ولم احصي االعداد بشكل عا

 

 ذريعةذه الحادثة نظام اتخذ من هال, وقلت ان كيتى لقرية قريبة من التون كوبرىبطت بين قتل قوات اليخالل المقابلة ر سؤال:

, هل كان  سنوات  3ل باى قبل عمليات االنفا1985, ولكن ولتصحيح المعلومة اقول ان الحادثة قد وقعت عام  ليات االنفالللعم

 تقال؟االعمعسكرات في   موجودين  السنوات طيلة هذهالمحتجزين 

  المقابر  تنفيذ  في  والبدء  تالتبريرا  من  ايام  قبل   1988  في...    منفصلة  حادثة  عن  اتكلم  بل...    1985  عن  اتحدث  ال  انا:    ج

 .الجماعية

 

 .عشوائيا؟  كان  التنفيذ ان تعرف حتىالقتال  جبهات في كتهل شار: سؤال

 المجيد  حسن علي  اسماها كما{  الشمال تنظيف }عمليات تنفيذ اشاهد ولم...  اعاله ذكرتها كما العشوائية: .. ج

 

: )   -س المحجوزين في عمبدأت عم  1988في    تحدثت عن ضحايا االنفال وقلت  العشوائية , وتم تصفية  ليات  ليات االنفال 

الف حسب زعم الكورد , هذا   182الف (شخص حسب تقديراتي الشخصية وليس    15االنفال في الشمال وكان عددهم نحو)  

  ير صحيح ( ؟الرقم غ

شخص      13653المؤنفلين  في بهدينان عدد    كيف عرفت بان هذا الرقم غير صحيح ؟ هل تعرف  حسب و ثيقة رسمية فقط  

شخص ,  28550ين انفال الرابع شوان و كويسنجق  حسب كتاب رسمي بتوقيع لواء الركن يونس محمد ذرب, و عدد مؤنفل

 . عددار كثثالث االنفال الايست وج, وكان ا حسب ميدل

الف    20عن    نن ال يزيدو ن في المعسكريجديتواوكان المري} الدبس وخالد {ج _ انا تحدثت عن حصيلة المؤنفلين في معسك

.. 

العم من  هذا  وسمعت   .. العوائل  بقتل   .. المجيد  حسن  علي  قرار  جاء   .. وعندها   . انقطاع  بال  تجلبهم  السيارات  يد  وكانت 

صو بتسجيل  ابلغهم  الذي  عندي  الشكرجي   المدونة  على  موجود  والشريط   .. عوائلهم  ودفن  بقتل  المجيد  حسن  لعلي  تي 

 ر على اليو تيوب  .ومنشو

 اما المؤنفلين في قواطع اخرى ال علم لي باعدادهم .  
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عن قصد او انت ال ادرى  طفال,و اال نساء  الااللف شخص من    17000ذكرت في المقابلة ان عدد المتحجزين حوالى  سؤال :  

بالمقابل تف   .حداث بصورة صحيحةالطلع على اغير مت المؤنفلين و  العرب ودد ضحاث عن عحدتمرة تقلل من عدد  تزيد    يا 

 ماذا تقول في ذلك؟ .ضعافاعددهم الى اربعة 

  واطعام   احصاء  عملية  عن  مسؤول  كنت  وانا,    فقط  تقريبية  هي  بل..    الحقيقي  لالحصاء  تخضع  ال..    التقديرات  تبقى:    ج

  االمن }    دادغب  الى  واالنتقال  ..  الواجب  تركي  حد  الى  كان..     التقريبي..    واالحصاء  الرقم  وهذا..    المحتجزين  اتهوي   وتدقيق

  الوظيفية   السيرة..    مدونتي{    راجعوا.. }    تموز  بداية   في  انتهت  والتي  نيسان  في  المركزة  الثافية  بالدورة  لالشتراك{    العامة

 ..  العامة  مناال في  الدورة..  دخولي..  حددت حيث

 

  نعم ـ كيف تقول بانها عشوائية ؟ة ؟ اذا الجواب ب, لها البداية والخاتمةمرحل 8هل تعرف بان عمليات االنفال كانت -س

   .يذاوضحت انها عشوائية في التنف -ج 

 

 مراحل؟  8 جاء وضح لنا هل انت على علم بان عمليات االنفال جرت علىرسؤال:  

  م الحزا}  نفيذ لت.   ع....الدفا  وافواج  للجيش  عمليات   هي..    بعدها  وما   قبلها   وما ..    فقط ...    1988  في.  .  االنفال  اعرف  انا:    ج

 ..  1988 قبل سنوات من بدأت  وقد .. والكنائس الجوامع وغلق وبناء وبساتين تفصيالت من فيه ما كل ومحو{ االمني

 

برئاسة علي حسن المجيد وعضوية اللواء عبد  وك  كرك  –شمالشؤون الته شخصيا في لجنة  " ُعقد اجتماع حضرولس :تق

يته { كان الشكرجي مديرا ألمن اربيل وتم ترق مخابرات  -أمن  -من} استخبارات  الشكرجي وحضور عدد من الضباطالرحمن  

كامل دء بتحرير  ائد صدام حسين بالبتم قراءة توجيه القلقد  حسن المجيد.    تحت قيادة عليؤون الشمال{رئيس لجنة شليصبح}

 .ذاك الوقت ؟ بيشمركة ة من قبلمدن محررفي الشمال. لكن ما كان اي  , والقضاء على كل احزاب التمّردالمدن الكردية

.. ه  -ج االجتماع  في  الشمال  ما ورد  قطعات  و تنظيف  العراقيالمصاحب لهجوم  الى  الجيش  المعقلين والمحتجزين  , وجلب 

   .المعسكرات

 

.  اربيل –السليمانية  –في كركوك  وهي اراضي تقعاضي} الحزام االمني {يتواجد في ارتقول " يلقى القبض على كل من س: 

  ات  صالح ظ محاف ا  ضقرار ايال , هل شمل  حرام ال يجوز العيش فيها وال المرور فيها "  يش باعتبارها مناطقكان قد حددها الج

 .موا بالعمليات؟؟؟قا و االكراد في القرى و القصباتد وج, او اين موصل دين, ديالى, دهوك,ال

ارب  -ج   قاطع  المقبوض عليهم حتى من  كانوا يجلبون   .. اتذكر  كانت  يل ودهوك والسليمكما  التي  للكتب  ,  وذلك وفقا  انية 

 { وغيرها . نضباطالشرطة واالتجلبها المفارز} 

 

.. المقبوض عليهم  تدقيق هوية   .. المطلوب  تقول "كان   : اعمارهم  س  .. وتحديد  .   .. وتحقيق هويتهم  اضابيرهم  وتنظيم 

 . واطعامهم ومبيتهم .. في قاعات الجنود
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نقله سيتم  لنا  الى وقيل  العم  القرى  ب}  التي  االمصرية  الحزام  منطقة  خارج  الفترة  تلك  في  بان  ني",  نيت  تذكر  لم  ولكن 

 ماذا تقول في ذلك ؟  ذ اليوم االول من االحتجازمنتلهم  الى عمليات التجويع و اغتصاب النساءو ق  االمحتجزين قد تعرضو

  النظام  اكره انا.. ممنهج بشكل..  عربي او كردي فرد  الي تجويع او اغتصاب اي يجري لم..  يوم  20 حوالي  وجودي طيلة: ج

..    بالعكس  يؤدي..    الغةوالمب  الكذب  ان..    اضيف   ان  واريد..    هذا  بعمل  يسمحوا  او  يفعلوا  ان  العقيدة   من  ليس  ولكن..    وصدام

  القتل   يف   عليه  يكذب  انه  يعني..    االغتصاب  في  النظام  على  يكذب  ومن..    يحصل  لم  هذا  ان  نعرف  ألننا..    لنظاما  خدمة  الى

  ..   صدام يخدم.. الكذب ان فاقول  لهذا..  الناس وابادة

 

 .عملية االنفال؟؟؟دورك  في ما س:  

في   -ج    متواجد  كنت   ,, اعاله  الغراضالمع  حددته  {  سكرين  هويات  تدقيق  ا}  لنقلالوفتح  والتهيئ   القرى  الى    مهضابير 

العربية المدن  او  فوجئنا العصرية  ولكن  با   .  مقابر    ورصدخبار  الحقا  في  ودفنهم  بقتلهم  المجيد  حسن  وعلي  صدام  اوامر 

 .  جماعية في محافظات اخرى

 

 في عملية االنفال؟   السلطة )جحوش( س ما دور االكراد- 

وكما فهمت الحقا ان لبعضهم اقارب قبض عليهم وجلبوا الى المعسكرين  يات التمشيط  هؤالء شاركوا مع الجيش في عمل   -ج

في  }د ولهذا اسمعت وانا في بغدا  وهم انفسهم من اثاروا شكاوي كثيرة عن مصير العوائل  الق سراحهم دأوا يطالبون باطوب

بدأوالدورة{ وانهم  توقف  قد  القتل  يوزعوان  الناسا  السلمان}  ن  نقرة  والى  المدن  كور{  ذ  رجال  على  توزع  والعوائل 

 { لعدة سنوات . العربية}نفي

 

العربية ؟ هل لك ان توضع او تذكر لنا اسماء   وقف و بداوا في توزيعهم في مدند تمليات القتل ق من سمعت بان عم سؤال :  

  ة ؟المدن العربيى

  على  العوائل   بتوزيع  والبدء  فالاالن  عمليات  في  الناس   واعتقال  خطف   عمليات   بتوقف   سمعت  بغداد  في  كنت   عندما:    ج

 .الكردية الدفاع افواجقبل  من تزكيتهم يجري  نمم ايضامنهم  البعض سراح واطالق العربية المحافظات

 

عمليات قام بها  ل ل. هل كان ذلك رد فع ينيبارزانالفيليين و  البحق االكراد    هكبير  ائمبعث بجرنظام  االنفال قام    عمليات  س: قبل

 ؟علومات، اذا كان جوابك بنعم فهل من ملكورديهعارضه اقوات الم

 .تات او حشرا لبشر حيوانبر اعتوي يقتل الجل االبادة دموي  نظام  -ج

 

قرية قرب التون كوبرى,  اذا كان ذريعت النظام في بدء بقتل و ابادة  المحتجزين في معسكرات بعمليات قتل اهالى السؤال :  

 ؟ كورد الفيليين و البارزانييند الالنظام في عملياته ضذا استندت فبما
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 اسمع   ولم ..    بسنوات  اقدم..    اربيل   في  نيينرزاالب   وقصة..    نيينوالبارزا  الفيليين  الكرد  عن   معلومات  عندي  ليس :    ج

 ..  ؟. بتفاصيلها

 خدمة } عمرب  شباب  وجود  حالة  وفي,  ايران  الى  ةالعراقي  الجنسية  يحمل  ال  من  للتسفير  تعرضوا  فانهم..    االكراد  الفيلية  اما

  ايران الى    يصلوا  ال ي  ك..    الشباب  ينسفرالم  االيرانيين  مثل   بسواء  سواء  وقتلهم  تصفيتهم  قرر  النظام  فان{العسكرية

 . سمعته ما هذا .العراقي الجيش ضد للقتال ويتطوعوا عسكريين جنود ويصبحوا

 

 مان؟؟قساوتها بحق المؤنفلين في نكرة سل  س: هل سمعت باسم حجاج  في نكرة سلمان و 

ا  -ج انهم  الذكور من عمر  رسلواكما سمعت  ا  50الى    15}  الى نكرة  اء ومن يهرب منه تقل في الصحرو مع, وهلسلمان{ 

 من الجوع والعطش    يموت

 

 .س : اغتصاب  المؤنفلين  خاصة  في نكرة سلمان كان عملية االعتيادية , هل سمعت بها؟

 غير مسموح به نهائيا ..   ب .. والحقيقة هذا الشيءباي اغتصا لم اسمع -ج

 

 ؟ی عمليات االنفال ی ف دارك ولو كامشار كونك هل تعتذر للشعب الكردي ؟مذنبس : هل تعتبر نفسك  

اداري , ولو ك  -ج   الدموي وموقعي واضح امني  الفعل  .. اني نظيف من هذا  النطق  الحمد هلل  نت متورطا اصال لسكت عن 

  , الكشفها للعالم فقط للتذكير منذ اكثر ذه االحداث وهي في طور نشوئهان قريبا من ه, ويشاء هللا ان اكوائم النظامجرح  وفض

اشهر يجري وقف الصفحة نتيجة شكاوي اتباع  ا اكتب على الفيسبوك , وباسمي او باسم اخر .. ولكن بعد  سنوات وان  10من  

 ام او اللطامين على صدام حسين .صدام , المنتشرين وانا اطلق عليهم } ايت

 

كين و المتهمين ى المشارزرجي احدنزار الخالسم  ارى انك في موقف دفاع عن النظام السابق, الدليل على ذلك ذكرى  ؤال:  س

شخص , هل    17000-  15000  بين    شخص و تاتي انت تقول بان عددهم  250000االنفال بان الضحايا عددهم    في عمليات 

 بالمستندات ؟  لك ان توضح ذلك  

..   يقولت  وقلت..    هانم  قريب  انا  التي  الزاوية  من  اشهد  انا{    اعداد  اجمع  وال  ارقام  اجمع   وال  ؤ  بالعموم}    اتكلم  ال   انا:    ج

..    الجرائم  تلك  على  اطلعوا  وعسكريين  عرب   له  يقوله  بل..    االكراد  يتناقله  كالم  فقط   الجرائم  تبقى   كيال..    وللحق  وهلل   للتاريخ

 بعد  من  والموت  الدم  نحصد  نحن  وها..    والموت  الدم  زرع  و   الدماء  سفك  و  لبشرا  اباد..    نظام  على  كردي  و  عربي  دمين  كيل

  التي    العرب  السنة  محافظات  من..  باالنتقام  وايران  الجوار  دول  الهداف  تنفيذا  او  االنتقام  ببسب  مضاعفة  عافاضا  2003

 .  يقولون كما صدام دعمت

 

قتلىالفلم الذي شهدته ع  س: تقول " سأشرح لكم  { من الجنوب والتي استقدمت لتعريب  العربية}من شّمر طوكةالقرية    ن 

ك  ماية انابيب النفط الى تركيا ..وصودف ان رجال العشيرة كانوا نازلين الى كركوللحزام االمني وحالمنطقة والقرى المتاخمة  

اجتماع ع  في  محسوبة  مفارز  فاستغل   .. المحافظة  مبنى  في  مسلحيلى}اليكيتي{عام  فهاجم  الفراغ  ..وتمت هذا  العوائل  ه 
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,  وكان باقي رجال,  توجد اجتماعات  ال  يلل الفي    و  ,ليلفي    تعملية كان ال  ان  حيح هوصال ونساءا وفتيان"لكن الابادتهم اطفا

يستغل    لم يكونوا  بيشمركةالو    هميبين من خدمة العسكرية, حتى يخافون من هجوم حكومة علواكثرية رجال القرية كانوا هار

الن القرية,  رجال  نزول  العسكرية    فراغ  عمليات  بمئات  قاموا  مجربين  مسلحين  ف ناجحةالهم  انا  وقت,   معارضكنت  ها  ي 

والواعتبر    ية,لللعم جريمة.  تقولاعملية  السياس}"نت  القيادة  آنذاك  يةغباء  العالم  على  إعالميا  الشريط  بعرض  تسمح  ال   :

هو  ليس في خدمة االنسانية ,  الجريمة     هذه  نشر  ان  قر امنيا !! {, هل تعرفلعراق مستوالعذر الُمساق بعدم النشر هو ان ا

 .ا ؟؟لماذا كانت تريد نشره

اتكل  -ج البراء وعوائل  انا  قتل  بعمليات  ما  تقوم مجموعىة  .. عندما  كدولة  تم  م  او  انهم سكنوا  اال  ذنب  لديهم  ليس  واطفال 

ريب {  فهذا ارهاب ضد الدين واالعراف والنتيجة معروفة .. هو انتقام ظالم  اسكانهم من قبل ازواجهم تنفيذا لقرار ظالم } التع

 النظام , ليس له حدود متوقع من 

ان ش شلو  او  قانون  باي   .. بالقوة  ليسكنه  وجاء   .. بستانك  على  اعتدى  اشك  خص  ال   , عائلته  وتبيد  بستانه  تهجم   .. رع 

قام  التي  الكبرى  التعريب هو االفة والفتنة  .بالعكس هذا زاد في    شخصيا ان  النظام . ولن يموت حق االكراد او غيرهم  بها 

لدنيا فانتهى  ة الكردية , بهذه الجرائم , وهللا يمهل وال يهمل وهكذا دارت اعالمي .وخدم القضيمظلوميتهم امام الرأي العام ال

لذي كان من المقربين لصدام حسين   النظام بقضه وقضيضه . ولطالما .. تخاصمت مع زوج اختي .. الشيخ منيف الحواس .. ا

قاطع سربشاخ   . وطوّ   -وبلكانه    -الذي سكن  التعريب   الدووديبكة حول  االف  باسمه  مملوكة  لضحايا طردوا  ب  انم وهي 

ولطالم  , اراضيهم  ملكية  بماليين  وانتزعت  لهم  ليست  اراضي  باعوا  حيث   .. الحرام  المال  ياكلون  انهم  والوالده  له  قلت  ا 

لحد االن { في بغداد والجنوب .. وهي بماليين الدوالرات .. وlEE,Sوحاليا اقاموا } مجموعة وسلسلة مطاعن }  الدوالرات  

 هذا هو السحت الحرام . اقول لهم

 

ي وفي منطقة كفري على  :في اليوم الثانالعوائل العربية في كفريحق  ب  تينجزررتكب ما" اليكتي"" مفارز حزبس : تقول

{..يوجد عشائر عربية ايضا تم جلبها ضمن سياسة }التعريب الغاشمة{ وهم من شرق سليمان بيك  العظيم}  –طريق كركوك

ر مشاهد فظيعة  وتم تصوي   تل حتى االطفالوق   حدث في التون كوبريبحقهم مجزرة مشابهة لما    . وقد ارتكبتنوبلجعشائر ا

بحق   افتراء و جريمة  اهذهل  مقتولين؟  العدد   لقرية واسم ا  هل تتمكن ان تذكر لنا ,  لهذه المجزرة أيضا, هذه  العملية اليوجد

 .التاريخ ؟؟

ذب  النظام غير موجود الكو  ولن اكذب لصالح احد  عوائل الجدبس وخالد ها كما اتذكر  تذكرت وانا شاهد واقيقة: جرهذه ح  -ج

 ولينكرها من ينكرها   فعال ذبا الحداث شهدتها وموجودةوال يهمني اكاذيب او نفي ك لصالحه وانا اشهد وانا تحت يمين هللا

يقاتل  كانوا  انهم  ولو   .. االخطاء  وقوع  نكران  االكراد  مصلحة  من  استردادوليس  اجل  من  ...   ون  واراضيهم    حقوقهم 

 ل شاهد .  السياسيون يكذبون ... وانا لست سياسي ب

 

ى قد عقد في الليل وليس في النهار؟  هل لك ان توضح لنا لماذا كان االجتماع بالرجل قرية كورزةيى قرب التون كوبر سؤال:   

  ؟لتصديقداث صحيح وقابلة لالشهاده على االح اذا يتوفر لديك مستند يثبت ذلك يمكن ان نتطلع عليها ؟ ليكون

 . ايضا نهارا كان{ العرب يسكنها التي}الكردية القرية ىعل والهجوم نهارا كان االجتماع:  ج

 

{! لم يكن في  عوائلهمونبيد    نقتل   -ة الدموي}قتلوا عوائلنا ئم اليكتي ! قرار القيادس : تقول "رد النظام االجرامي على جرا

ولنقل انهم قتلوا  كتي{بح}اليالمقبوض عليهم في معسكري خالد والدبس !ابدا,ردا على مذايجري اعدام جموع    ٌحسبان احد ان



 10 

وتم االتفاق على قتل    المجيد بالرئيسري يتصل علي حسن  ! وازاء ما حصل في التون كوبري وكفمن االبرياء  شخص  200

العرب في كفري   بمعالعوائل ردا على قتل عوائل  اليكتي{ والتون كوبري  نسمة في كال  200ال يزيد عن  يقتل ما  !  نى آخر} 

باباالعم الرد  فيكون  ودمويليتين  اخالقي  ال  شيء  االلوف؟  دولة  !دة  كنتم  دواذا  البعث{}  انحطلة  مستوى  الى  اط  اتنزلون 

االطفال؟؟االرها وتقتلوا   ! الدبيين  رئيس  الشمال{يا  جمهورية  المجيد}رئيس  حسن  علي  ويا  االطولة  وتبيدون  .اتقتلون  فال 

ها  قام ب  نفالعملية االرهابي؟؟تعتبر يكيتي حزب االهل انت     لسياسية الحكيمة ؟" سؤالياهذه هي القيادة ابرمتها ؟  وائلع

يكيتي,    , و قبل قلت  ال يوجد قرية  في منطقة كفري هاجم عليهم قواتيسنوات من هجوم على  قرية كورزةي  3بعث  بعد  

القرية هذه  هاجموا  بعفقط  مر  د,  عدد  انضرهم  يريدون  اتان  االصلي,  للصاحبهم  القرية  مبرر,  اخالء  يوجد  ل  للعم  وال 

, كردية مع ايراناحزاب ال  الفعل للعمليات المشتركة للبعض  , االنفال هو رد قول شي اخر, لكن عراق في بالغاتها يجرامياال

 .وليس رد فعل مقابل  عمليات  هجوم على قرى معربة؟؟

الدين وال االعراف تجيز له ان يبيد عائل هو ارهابيالعون يقتل االبرياء وكائن من يكون م  -ج . جوابي هو ئل كاملةوا, ال 

 اطع التون كوبري . ضمن قمذبحة عوائل عشيرة }شمر طوكة{ . عن شهادتي عن حقيقةالسابق نفس جوابي

 

ي :  سؤال ذلك  لالثبات  مستندات  لديك  كان  اذا   , دقيقة  غير  الحادث  امعلوماتك حول  الن   , معاصر  رجى عرضها  كشخص  نا 

 ؟ 1988و ليس  1985التون كوبرى قد وقع عام  ة قربلالحداث لم يقع اي عملية في  كفري , وحادثة قري

   .االمريكان لدى الموجودة الوثائق تلك او2003 بعد ما{ النظام} عليها   يسيطر لم وثائق هناك وهل:  ج

, بان ضرب قرية كورزه  ات جئت بها اوقولتها في المقابلةومود ان اصحح لك معللالحداث ومطلع عليها ,ا: انا كمعاصر  ؤالس

صول هجوم  , وحول ما تدعى بالح  1988و ليس في    1985ب التون كوبري كان في الليل و ليس في النهار وفي عام  يى قر

 ؟   1988و ال سنة  1985على قرية معربة قرب كفرى لم تحدث هكذا احداث ابدا ال في سنة 

 

  الذي   هو  القاريء  خلي  و  لاقو  كما  اجابتي  اكتب.1988  عن  شهادتي  هي  وهذه  اخرى  حادثة  عن  دثتتح  انك  اكرر:  وابج

 . يقرر

يقوم   لجنة  نشكل  ان  مستعد  و1988  سنة  في  الحادثةلم يحدث هذه  :  سؤال  مع    الموضوع حتی   في     قي حق بالت   تحقيقية 

 اليه. اشرت الذي  عشيرةال

 

 . . بأس فال...  طيعتست كنت اذا جواب:   

 

 لالنسانية و للمستقبل  نتكلم نحن: سؤال

 

الحقيقة  تتوصل ان    يمكنو    لهم   واستمع  المذكورة  رة بالعشي  اتصل :  جواب     االنسانية  اليها  تستند   التي  هي   للحقيقة, 

 . لتحدد االنسانية وتاتي الحقيقة اذكر. مستقبلوال
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 .للتاريخ  اقوالك  تصحح و  دورك  ياتيس ا،صحيح  لم يكن اذا لكن ة،الحقيق  اجل  من   تحقيق  ريدا  لهذه  نعم سؤال: 

...    احد  عن  فعادا  وال.,,..    مال  اجل  من  ليس...    اعرفها  كما  الحقيقة  حكيت  انا....    نفسي  على  اكذب  ان  استطيع  ال  انا  جواب:

 كذبة}  اكذب  لن.  {هللا  يمين}والقسم  اليمين  تحت  شهادتي  ان  تؤمن   ال...    ماركسي  انت....    هلل  تطّوع  هو ...    احد  ضد  وال

 ...  باهلل االشراك تساوي هللا عند{الزور

 من اجل الحقيقة للتاريخ االنسانی.  هذا للتاريخ.  حيتصح  هذا كذب. يعتبر  ال هذا : سؤال

  كل ...  هلل  اكتب  وقعدت..    االليم  الماضي  الستذكر  قعدت  انا.....    الكذب  من..    اجنيها  فوائد  او....    اغراض  لدي  ستلي  جواب:  

  هم....    طوكة  شمر  وذبح   قتل  الذي  ان  ويثبت  يؤيد  ما  لي   جلبت  اذا  اال.. !      عليه  مطلع  وانا..    جرى   الذي  هو ...    به  تكلمت  ام

 ..  اتذكرها كما..  شهادتي تبقى...  االن لحد...  ممكن هذا...  لك  اقول عندها....  نظاملل عصابة او....  نفسه االمن جهاز

 . 12 ساعة قبل للي ل ا في  تكان  عمليةال شخص و  54 كان  القتلی  عدد و 1985 سنة  في  هذا  حدث  كنل سؤال:

... ...  1987  في  كركوك  امن  الى   نقلت  انا..  النجف  امن   في  كنت..    1985  في  انا.....    1988  في....     طوكة  شمر  ذبح:  جواب

  فكيف ...    موجود  غير  كنت  اصال  وانا...    سابقة  شغلة  لكنها...    هذه  وعوق ...    انكر  ال   حينه  ... انا  في  جريمة  باي..    اسمع  ولم

....    النفط  بانبو  سلسلة  من..    الثاني  الجانب  على  اختي  بيت  في   حتى  واتذكرها..    باللحظة  اعيشها  احداث  واسمع..    فلم  ارى

 ....  بلكانة في

 

 .جريمة  هو  عمليةال  و موجود،   كان  ما سابقا،  اشرت كما بح،ص لكن  قتل،  يوجد كان: سؤال

..   المصير  تقرير  في  وحقهم  االكراد   احب  فانا.    اقوله  لن  صدقني..    يحدث  لم..    االمر  ان  لو..    وللتاريخ  هلل  شهادة  جواب:هي

 ...  ايران حكم من تخلص اقله..  تانكردس دولة قيام اويد انا بل

 

حسن المجيد الى العميد عبد الرحمن    بوش مدير مكتب عليس :  تقول :في يوم بائس عابس ! ورد تبليغ من طاهر جليل الح

بتوزي بالبدء..    ! تفد من  الشكرجي  الموقوفين  لنقل  االخرى ! وبدأت سيارات خاصة  المحافظات  الى   ! المحتجزة  العوائل  ع 

االمحا نكرة  ". هل  الناصرية  في صحراء  السلمان{  نكرة  الى}  نقلهم  يجري  انه  والحجة   ! الوجبات  لنقل  في فظات  لسلمان 

 .ة او السماوة ؟؟؟الناسري

 

في مدونتي } تسجيل صوتي { لعلي حسن المجيد وهو يأمر بقتل عوائل } كثر   نعم سمعت هذا .. وهذا االمر موجود تراه  -ج

 وانه سيرسل لهم } الشفالت والبوكالينات { لقتلهم ودفنهم .. { وتوزيعهم للمحافظات 

 

 ؟ تقع ة العراقيةمحافظ  في ايو سؤال: اين نكرة سلمان 

 .  يوما اراها ولم..  عنها اسمع كما..  والناصرية السماوة بين ما..  الصحراء في:  ج
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الناس في معسكر خالد و   التون كوبري و ك  لتيناالثناء حدث مشك  ا هذ  وفي  توبزاوةس : تقول حجزوا  غير    اهذ  .فريفي 

في معسكر خالد, لكن    ة حجزوا مئات الناسبعد الحادث  .لحادثريخها يرجع الي بعد ثالث سنوات لهذه ااالنفال تا الن    صحيح

 .مليات االنفالعولكن ليس من ضمن لقوا سراحهم, بعدها اط

في التون كوبري وكفري .واطلعت على تفصيالتها    1988:  ال اتحدث عن جريمة قديمة .. بل جريمة حديثة حدثت  في    -ج

, وكان الناس يتكلمون عن  يكوبر تتكرر عليهم جريمة التونن من ا ين خائف وا كانالى بيت اختي في بلكانة .. و .وبعد ايام ذهبت

 لها . تفاصي 

 

في معسكر خالد و توبزاو  االثناء   في هذاالد, تقول  ما حجزوا مؤنفلين في معسكر خ  , اصالةس : تقول حجزوا  مؤنفلين  

مشكلتين  حد التوث  في  الحادثة   , غير صحيح  هذه   , كفري  و  كوبري  التون  لفي  كوبري حدث  ق ن  سنواتكن  ثالث    من   بل 

لوماتك  مع  . اناض, ايةهجوم على قرى مستعربك  مشابهة ابدااي حوادث  فري  في منطقة كلم يحدث  و    بطالض االنفال ب عمليات  

فرد, لكن اليوجد   54 هاي قتل فيفي قرية كورزةيحدث    ذيلفي حادثة التون كوبري اف .ير صحيحةحول حادثة التون كوبري غ

قبل  عملية   االهالي  ال  قامة  حادثالالذبح,  بانذار  اكثر  او  مرات  عدد  م ا  عودواي  كيبيشمركة  الجنوب طولى  في  االصلي  نهم 

حق,  على    ك ى مبرر يبين انالقتل اذا كان عندك حت  في  د حق عملية مؤلمة الن اليوجال   تللنداء, و كان  يستجيبوا  لمالعراق, لكن  

اذا   الحرب  ماالن  القانون  البدأ  ابعكس صحيح  ال,  ينتهي  اشدبدا  بشكل  القانون  يبدا  ليسال ,  لحرب  بها    حرب  غابة,  قانون 

 . مرضيحق مدنيين واسري و خاصة بن قواني

 

انا اصر واشهد باهلل ان الحجز كان في معسكري خالد والدبس ! وانه لم يحجز مدنيين في معسكر خالد   كون ي  نج : انت تكذّب

كردية تعسرت في مستشفى والدة كركوك .. اضطررنا الى نقلها    ت مرة والدة امراةوانني كنت ازور المعسكر يوميا .. وحضر

مر فقالوا ..  ال عطي  المستشفى .. وطالبتني المستشفى بكتاب حتى نثبت ميالد الطفل .. وذهبت الى اللجنة .. وطرحت اال  الى

 كتاب .. واعتبر المولود لم يولد . 

 

 حداث و متابع ؟.حح ؟ انا شاهد  االسؤال :  عفوا انا ما اكذب انا فقط اص

 

 عندي   بشيء  اتكلم  دائما  ولكنني   بالذات  الكردي  الشعب  ومع  العراقيين  مع  منمتضا  وانا..    معرفتي   قدر  على  اجيب  انا:    ج 

  ومات معل  بل..    وثائق  عندي  وليس.    واالستخبارات  االمن  لدوائر  قراراتن  او  تعليمات  او  الزماتن  ذاك  في  قرأته  او  عليه  اطالع

 .  هاعلي اطلعت.. 

 

للكو المجاورة   القرى  متاسفين  س:اهالي  كانوا  منهم  و  ليةلعملرزةيي,  بعض  والفي    واشارك  حتى  جثث راح    تعازي  مع 

,  احوا اخذوا اراض االكراد, انتم بريئينس عشيرتهم بالنص   قال لهم " هم رالضحايا الى موطنهم في جنوب العراق و رئي

العم العراقية  حك ال  قام  ليةبعد   بااعدبومة  اخرين  احد  باسم ظاهر صابر صالح  و  سجن  يام مواطن  بة ’ عندي  لسم نجات 

ط كم فق   30, و قرية كورزةيي كان  يلللذلك اليلة, كما قلت ؟, هل معقول يكون االجتماع با  يترجال ما كانوا بالب  سؤال لماذا

ك العملية  الناس   ؟ يوجد شك من بعض   المدينة  قبل  يبعد من مركز  مدبرة من  اهاليالحكومةانت  من كانوا هاربين    ه, الن 

 .رع فتنة القومية؟؟يريدون ز و الجيش و شيعة
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ومة ! النه لو كان مدبّر كر مدبر من الح, وال اعتقد ان االم, وال عرف شيء عن}كورزئي{ 1988مجزرة  انا اتكلم عن    :  ج

 باخطاؤنا . لعرفت بالتدبير وانه حادث مفتعل .. آن االوان ان نعترف 

 

 كل المؤنفلين؟  بحقذلك قية حكومة العراال نفذ , هلاتمحاكم بدون اتاعدامتم سياق يعني الب س :حس

, فهذا من ضمن المقابر الجماعية والفردية  لهاله  ولم يعد له ذكر ولم تسلم جثته  1988الى    1980فى ..من  كل من اخت  -ج  

 المجيد  نالتي ابتدعها صدام وفاضل وعلي حس

 

لضباط او المراتب تنفيذ  , هل حصل و ان رفض احدى ازعمكملين في معسكرات دبس و خالد حسب  اثناء وجود المعتقس:  

 االوامر الصادرة بحق المعتقلين ؟

د في  ويوجى المحافظات الصحراوية ... }فيها صحاري{ون الل سل .. فانهم .. يرئل ورجا: من عواللذين قتلوا باالنفال جواب:  

صحاري للتنفيذ .  ة متخصصين ..} شفالت وسواق شفالت { وحفارات .. ويذهبون الى ال. مفرزواستخبارية  كل دائرة امنية

 .. النهم يمارسون هذا .  وهم عدد محدود من رجال االمن .. ممن يحصلون على مخصصات اضافية خاصة ومكرمات 

 

وانت شاهد ومشارك في  اك وهل حققوا معك  من استقبلك هن   .لت الى اقليم كوردستان مع عائلتكوص 1993في عام    ؤال:سـ

  امن السابق ؟ االجتماع مهم يقرر عمليات  االنفال ورائد

ى اراضي كردستان بعبوري الزاب  , رتبت امور تسللي الي شهادتي مع برنامج شهادات خاصةكما قلت واستذكرت ف جواب:  

البارتي  و.  باتجاه عقرة للحزب  مقر  هناك  كان  مفي عقرة  اخذت ورقة  ب .   .. تعرض  من نهم عدم  اعتباري وعائلتي الجيء 

نتأخر نصف ساعة وغادرنا الى دهوك .. وفي دهوك اليوم الثاني راجعت مقر الحزب   النظام وبينت لهم شغلي السابق , ولم

ان    طبعا ال يمكن  جلست معهم  نصف ساعة .. ادليت لهم بانني كنت ضابط في االمن وتقاعدت وها انا اهرب  الكردستاني .. و

النظ ضد  التاتحدث  يمكن  وال   .. القاطع  في  وآذان  عيون  للنظام  ان  اعرف  فانا  االخبار  ام  وستصل  النظام  جرائم  عن  حدث 

وبعد اسبوع , وصلتني دعوة الى مصيف صالح  ل مع المعارضة ! وسيكون االنتقام من العائلة ..  ولكنني ابديت رغبتي بالعم

السيد كريم سنجاري وقابلت   السالدين  من  له عن   يد كريم وبعدها كريم شخصياخاللها سكرتير  يدور وقلت  وتحادثنا عما 

دم لك اي دعم مطلوب  تي بالسيد مجيد الخوئي .. والذي لديه تنسيق مع الجلبي والمؤتمر .. فقال لي اذهب لهم ونحن سنقعالق 

 : 

ساعدات التموينية مع  { منحوني بعض الم  الدعم : اوصى مفارز البيشمركة بمراقبة وحماية منزلي في دهوك } استأجرته-

 دوالر انذاك لكل فرد بالعائلة { .  200الرسوم }  موافقة وسماح بالعبور الى تركيا بدون دفع

 

 ؟  و عادالائبا باالبادة الجماعية, تعتبرها قرارا ص حولة تسمية عمليات االنفالالعراقية قرار محكمة الجنائية رايك ب ماس :

 كرين خالد والدبس مقابر جماعية الطفال بعمر الورود ومنها من ولد في قاعات المعسها ابادة جماعية وال شك بانجواب: 

  

 ت خطأ, هل  بهذا الشكل تفكر ؟؟س : يقولون انت تعترف بالجريمة القبيحة ..ويبرء القيادات بان االوامر فهم
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در احدد االرقام ممكن اقل وممكن شخص ال اق   200قتل  اوامر القيادة وصدام شخصيا واضحة  بقتل العوائل ردا على  جواب :  

الرقا بالنسبة  وكذلك   ... بالدورة  اكثر  بغداد  الى  اغادر  ان  قبل   .. كركوك  في  المعسكرين  نيسان    م ضحايا  كانت    1988في 

 الف ,, عندما بدأت عملية .. توزيعهم على المحافظات الغربية والجنوبية  20قد فاقت ال اعدادهم 

 

 ا الكلية للعملية االنفال, بعد  حوارنا؟.حاي ض ديرك للعدد السؤال: تق

 .  يعلم فاهلل..  اعرفها ال انا اخرى ارقام مع جمعتها اذا ولكن..  الف 20 ال عن تزيد وال 15 من اكثر اكيد:  ج

 

 ذه الفكرە يخدم االنسانيه ؟ : بماذا تفسر قولك كان يجب ان تستغلها اعالميا  ، هل هس 

رهابي .. اعرض االمر على ابية ضد المدنيين واالطفال , فبدال من ان انتقم واصبح مجرم وا ا تحدث عمليات ارهعندمجواب :  

ون تخويف } العرب الوافدين { في عمليات التعريب..  االعالم والناس لتعرف ما يجري .. وهم ال يريدون هذا , النهم ال يريد

 فالمخطط كان توسيع عمليات التعريب

 

معسكرات  د ضمن  معلومات لم يكن معسكر خالولكن حسب ال  حصرا الستقبال المعتقلينمعسكر)خالد و دبس(س : حضرت  

 ؟ تقلين بل كانوا فی دبس و طوبزاوەالمع

.. وال اعرف اسم طوبزاوة } ممكن المقصود منه نفسه }  ي اراها االن بام عينيها وكأننوعشتمعلوماتي دقيقة وصحيحة    -ج

 وك . ة معارض كركوك باتجاه الحويجة والقرى العربية في جنوب غرب كركذكره قريب من مدينمعسكر خالد } فانا ات

 

لمتواجدين ضمن تطاق الحزام ، كان هناك تعليمات و اوامر لقطعات الجيش بالقبض علی الكل اس : حسبما ذكرت فی المقابله

ومات كان القوات الجيش يتعامل  ، ولكن وحسب المعلاالمنی و بدون االستثناء و معالجه ای مقامه للمسلحين والقضاء عليهم 

، اما من كان بحوزە السالح فكان يقتل، من سلحين و يتم نقلهم الی المعسكراتالغير الم  باالذدواجيه ، حيث كان يقبض علی

ذلك فی    ، حدثشخاص احياء من الطائرات السمتياتعلی ذلك قام قوات خاصه تابعة )قوات بارق حاج حنطه( برمی ااالمثله  

   .  4سنجق ضمن نطاق عمليات االنفال منطقه كوي

ه  خ الرائد هاني يونس جميل } منظومة االستخبارات الشمالية { واسمع منت تقريبا يوميا التقي باالكما قلت من قبل ... كن -ج

رهاب  . الرهاب الناس وااالخبار وكيف قام بارق .. برمي المسلحين المقبوض عليهم  من الطائرات السمتية للقوات الخاصة .

 المسلحين  

 

بامر من  صدام حسين على كل جرائم بارق الذي قام   مجلس تحقيقي غلق 1988-6-2في   10814سؤال: حسب الكتاب مرقم 

و بسرق    1988-5-12ن طائرة في  ن فوج فتاح اغا  و كويسنجق برمي المسجونين مجحوش م  3بها في مدينة كالر بحق  

و وضعهم  الحبل  الرجل و المراة با و مام يحي و ميرزا في كويسنجق و ربط  غبيوت جحوش قاسم او ذهب في    مبالغ نقدية

السيارة   االسفي صندوق  مدير  الركن  الواء  قبل  من  موثق  كتاب  االهالي..حسب  امام  في  و ضربهم  العامة  -5-21تخبارت 

 .يهتحقيقال هان, هذا عدالة النظام و لج1197قم بالر  1988
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.   1979  من...    اليوم  هذا  حتى  يقتل  من  كل  انه  نعترف  ان  وعلينا..    العراقيين  ماليين  ماءد  سفك  مجرم  من  عدلال  وقعتت  ال:    ج

  كل  ووزر  وزرها  فعليه  سيئة  سنة  سنّ   من}    يقول  بويالن  الحديث..    حسين  صدام...    هللا  امام  مسؤوليتها  يتحمل  بالنتيجة  هي

  لماذا  ربي  لسألني   العراق  سواد  في  دابة  عثرت  لو.. }    عنه  هللا  رضي  خطاب ال   بن  عمر  وقال{    القيامة  يوم   حتى   بها  يعمل  من

 . هللا امام المسؤولية ستحمل انه يعني{ ..   الطريق لها  تعبّد لم

  

( الف شخص ومنهم من ولد فی المعسكر 15خاص الموجودين فی معسكر خالد  ب )فی نفس المقابله قدرت عدد االش  س :

ت اخری مثل  النه حسب المصادر العوائل الموانفلة كانوا فی معسكراعلومات ،  ضيح اكثر لذلك المالمهات حوامل، نرجو التو

 د ؟ نگرە السلمان .. الخ( وليس فی معسكر خال-قورەتوو  –قلعة نزاركی   –توبزاوە  –)دبس 

معسكجواب:   في   } والمحتجزون  عليهم  المقبوض   { بتوزيع  بدأت  الجماعية  والمقابر  االنفال   : {  اكرر  وخالد  الدبس  ري 

..    50الى عمر    15. ارسل اليها بعض الشباب من عمر  واالماكن االخرى ال اعرف عنها شيء , واقول ان نكرة السلمان ..

الن رائحتها وفضائحها { بدأت تخلق عالمات استفاهم .. والشكاوي .. وراجعت بعد ان توقفت عمليات المقابر الجماعية ..}  

تموز   عودت  1988في  الدوبعد   { بغداد  من  الي  االف  فيه   } كيس   { فوجدت   .. الشمال  شؤون  لجنة   } الثقافية  شكاوي   رة 

ا شؤون  لجنة  الى  فيحيلونها  بغداد  او  للحزب  او  للقيادات  ترد  والتي  االهالي  عن  عن  للباحثين  تبحث  والناس   .... لشمال 

   رة السلمان للشبابارسال الى نك -المفقودين ... وهكذا استعيض عن القتل واالبادة ... ب 

المحافظات   - الى  االعدام  من  نجت  التي  الكردية  العوائل  ..    توزيع  اتذكره  ما  هذا   } لهم  وابعاد  نفي   { للسكن وهي  العربية 

وهذا الكالم من الزاوية التي رأيت منها 1988ور الجماعية لالنفال .. في نيسان ومايس  بالضبط .. وهذه حقيقة االنفال والقب

ة االنفال واعداد المؤنفلين  ويمكنكم ربط االحداث مع احداث المحافظات االخرى لتخرجوا بحقيق. وفي كركوك ....  االحداث ...

 .. وال حول وال قوة اال باهلل  

 

, وهل هذه  الى دول عربية وباالخص دولة مصر  فتيات قد ارسلوامن العلم بان بعض  هل انت على    معلوماتكمحسب  سؤال:  

 ؟الفتيات لبيوتهم كخدم اوالمتنفذين قد اخذ صحيح ان بعض الضباط

  يصدقها  ممكن..    الكردية  القضية  يخدم  ال  االكذب  ان  قلت  وكما..    المنطق  يقبلها  ال  فقط   اشاعات  وهي..    صحيح  غير  هذا:    ج

...   االكاذيبب  عليها  نزيد  ان  بال..    تكفي  النظام  فجرائم..    الحقيقة  نقل  في  صادقين  فلنكن..    االخرين  بها  شككي  ولكن  واحد

 !  عفيف شريف  كان وصدام كذب المواضيع كل اذن...  كذب انه ظهر{   الفالني االمر ان}   لك ليقول  شخص يفيأت

 

ما     : بين  النوع  هو  س  و  بينك  احزب  العالقة  احزاب كوردييلكوردستانالديمقراطي  لديك عالقات مع  مثال اخرى    ه, وهل 

 اتحاد الوطنى الكوردستانى 

.   وانسانية  جدا  جيدة..    الحزب  ممارسات  وكانت..    البارتي  وفيها ..    وعقرة  دهوك  طريق  عن  1994  في  يعبور  كان:    ج

 ..  الكردستاني الوطني االتحاد مع عالقة لي وليس

 ات و المعلومات وهذه اللقاء.سؤال :  شكرا لك على التوضيح 

,,   وبلكانه  وسربشاخ  ديبكة  قاطع  في  وعشيرته..    امصد  اسكنه  قد  كان  الذي..    الحواس  منيف  الشيخ....    اختي  زوج  هذا

  عشرات..  منهم وجلب اربيل قاطع   في االكراد على عشيرته مع بالهجوم قام ألنه..  صدام احبه الرجل  هذا :  اقول  وهلل للتاريخ

  عدب  سراحهم   واطلق..    االبرياء  بخطف  فقام...    المنطقة  مغادرة  بضرورة..    العشيرة  استلمتها  تهديدات  على  ردا..    خطوفينالم
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...    والطغيان  الظلم  هو  هذا.....    االكراد  دونمات  من  االف  تصبتاغ  التي  لعشيرته  التعرض  بعدم  اربيل  في  االكراد   له  تعهد  ان

 {  نفسك على ولو الحق قل}  يقول االسالمي ديننا حقيقته لتعرف ناسلل اقوله..  مثال اال ليس وهذا

 دبس معتقل طوبزاوا وة جريمة االنفال و مقابلة مع رائد االمن السابق صباح الحمداني حول

 علي محمود محمد

 

الخفية التي وقعت في منتصف     االحداثية بالعديد من  كونوا على درالي،  ا االمقابلة معك  للقراء األكراديسعدني أن أنظم هذ

 . سريانالكلدان  و ال االكراد  والمدنيين ضحية من   200000من  ، مما أدى إلى سقوط أكثرخر الثمانينياتواحتى ا

نوات راح ران لمدة ثمان سجری فيها حرب بين العراق و ايحيث العراق المعاصر ،   لثمانينيات وقع كبير فی تاريخكان لعقد ا 

، حيث قام  الكوردیر علی أڵشعب نيات وقع اكبمن اطراف العديدة ، ولثماني  هذه الحرب تغذية  ، وتم الطرفين فيها عدد كبير من

النظام بالعمليات  ، عرف فی االدبيات  نبهم هم االكرادالطفال االبرياء عزل كان كل ذه للعوائل و ايات لالبادە الجماعينظام بعمل

ا السئة  نجر لصيتاالنفال  الخفيه  نواحی  بعض  لكشف  الم،  احد  او  المطلعين  احدی  مع  اللقاء  هذا  ذلك  ی  لالحداث  عاصرين 

 نبدا الحوار :  ، نرحب الرائد االمن صباح الحمدانیاريخالت

 

(، ذكرت ان في اجتماع للجنة شؤون الشمال، التي كان شهادات خاصة)في برنامج  بدهللادكتور حميد ع: في المقابلة مع س

ر حول  يدويث  حديرأسها عبدرالرحمن شكرجى، و حضرها علي حسن مجيد، وانت كنت احد المشاركين في االجتماع، كانت ال

ع في  اي وقت  هذه االجتما ،المكان في معسكر خالد و دبس يئةلته ،سكريةعمليات الع هترافق ،بدأ عمليات تنضيف الشمال

 ؟و مكان االجتماع و شنوا كان قرارات االجتماع كان و من حاضرين

 

الشمال الواقعة على نهر }   ضباط من االستخبارات واالمن والمخابرات وانا كنت ممثل امن كركوك  في لجنة شؤونج: 

  .. 1988.. في نهاية شهر شباط  1988ن كركوك في الخاصة { مجاور لمديرية ام

 

  والقرار كما اوردته في

https://sabahalhamdany1.blogspot.com/p/1988_28.html 

 

 

 ؟ االجراءات معهمكان  ، فماالمؤنفلين الى معسكر طوبزاوةبياَتون   كما ذكرت سابقا، في البداية كانوا: س

 

لجنود , بعد فصل العوائل عن الرجال .. وتوفير االرزاق لهم , وتوزيع الفراش}  اسكان المحجوزين في قاعة تدريب اج: 

بطانيات {  لكل عائلة والقيام بعمل } تحقيق صحائف اعمال لكل شخص ولكل عائلة وربط الهويات التي كانوا يحملونها في  

غلبهم لم يقبض عليهم في المنطفة اب تواجدهم في منطقة الحزام االمني الممنوعة , وكان ااضبارة لكل عائلة ! واسب
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الممنوعة , بل تقبض عليهمم مفارز الجيش , على الشوارع وفي السيطرات , } النهم ال يعرفون { مصيرهم ...وال انهم 

  ... سيقتلون

 

  اضافةمركز قتال دبس؟ دبس بمعنى أخر يرسلون الى كر الى معس س: هل من معسكر طوبزاوة يرسلون النساء و االطفال 

 حال المؤنفلين في المعسكرين؟كانت ف كي

 

كل معسكر يستلم السيارات الوافدة من القطعات التي قبضت عليهم مصحوبين باالنضباط العسكري ’ الن اغلب المقبوض  ج: 

  ,  االوسع 1988االنفال في آذار  عليهم يأتون من القطعات العسكرية التي بدأت تنفيذ الواجب مع هجوم

 

يجب   ،مدير مكتب علي حسن مجيد طاهير حبوشعبدالرحمن شكرجي ابلغك، بانه حسب تبليغ من  ذكرت سابقا، أنس: 

وفي  و قتل و الدفن  بدون محاكمة هماعدام (حسب السياق القصد من ) ،للمحافضات و بعثوهم حسب السياقم المؤنفلين يسلت

 . قرارال  ذهه أي تاريخ جاءكم

كنت اراجع اللجنة , ومعي احصائيات المحجوزين .. وخالصات عنهم  , وان  -1988كل ما اقوله لك .. في شهر آذار ج:  

  وجد  مع المحتجزين تركمان او عرب او من قوميات اخرى , فيطلق سراحهم . وكان هذا جدا قليل .. } معدودين {

.ولكن بعد احداث هجمات  ظات العربية .انهم في مجمعات بالقوة, او نقلهم للمحاف كانت التعليمات بالبداية انهم سيجري اسك

على القرى المستعربة في التون كوبري وكفري ... جاءت تعليمات الى اللجنة وابلغني في حينها العميد عبد الرحمن  

وفعال بدأت تأتي سيارات نقل   انه سيجري توزيعهم على المحافظات, السباب } حسب السياق{ !  الشكرجي , وضباط اللجنة

من  لتأخذ} الوجبات {  الى المحافظات التي فيها صحاري ..وبدأنا نفهم ان الشغلة تصفيات ومقابر  الموقوفين من مديريات اال

 . { جماعية

 

 

 المجيد؟ علي حسن  كم مرة قابلت ،علي حسن مجيدقبل من  صدر ذكرت ان قتل المؤنفلينس: 

 

و اول آذار,  في االجتماع التحضيري .  لجنة شؤون الشمال في نهاية شباط ا علي حسن المجيد  فيمرة واحدة ... حضر  :ج

  وبعدها لم اراه

 

المؤنفلين وتجهيزهم   الهوياتفي و تحقيق   ضباط  يقومون بعملية جرد، اشرت الى ان مع دكتور حميد تكابلفي المق س:

د  وهشالك ه الى المؤنفلين و أضافة الى ذهو األسئلة التي يوجهونو تحقيق في أي شيئ و ما بمستلزمات المنام.. تدقيق

حتي   ،في قاعات  كبيرة و مزدحمة بدون اي خدماتكانت عيش ال ،يقولون اليوجد المنام األعيان التي نجو من المعسكرات،

 .كيفات هواء و منام فوق االرضو م ءو الما اليوجد  تواليت
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فل عليها القاعات اما في النهار  في القاعات ليال , وتق عبارة عن بطانيات فقط , والنومالخدمات موجودة والفراش موجود ج: 

فلهم الحرية داخل المعسكر , وهناك تواليتات ومياه الن القاعات خاصة لتدريب الجنود المستجدين . والجو كان آذار .. ويوجد  

 مدافيء في القاعات 

 

  

 اكمة أصولية.بدون أي مح هو الموتو ئمصير كلهم نفس شي كان اذ نفلينأو األحصاء المؤ : لماذا يقومون بالجردس

 

ال احد يعرف ان مصيرهم الموت  بل ان العملية تدقيق هويات ,  وتنسيق اضابير وانتظار االوامر, وقيل في حينه   : ج

 لمخربين { كما قيل عنهمسيجري توزيعهم للمحافظات العربية او القرى والمجمعات العصرية  للسكن هناك لوقف دعمهم } ل

. 

 

نساء  و  رجال وشباب  أو المؤنفلين على مجاميع حسب فئات العمرية، مثال:العوائل  زيعيتم تو كانت س: في طوبزاوة

 ؟ و شيوخ .... لماذا ،واالطفال

  .... : هكذا هي التعليمات  كما اتذكرهاج

 

 منه.هذا التوزيع حسب الفئات العمرية، ما كانت الغاية لماذا  :س

.. اال في حالة التحقيق معهم وامالء صحائف االعمال , وال يجري جمعهم  الرجال :: يبقون في القاعات ... بدون خروج .ج:  

  . مع العوائل الن العوائل كلها نساء وبنات واطفال

 

 رتبتك في ذلك الوقت؟ ماذا كانت س:

 كنت برتبة نقيب في امن كركوكج: 

 

 حصلت داخل المعسكرات.غتصاب األ تابعمليس: هل شفت أو سمعت 

  ... ذا وال يسمح باالغتصاب او التحرشنهائيا ال يجري ه: ج

 

 منسق؟ك كواجبات  ، ماهوكنت منسق المعسكرين دبس و طوبزاوة ذكرت بأنك س:
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في شهر آذار  التنسيق .. صحائف االعمال , وتوفير االرزاق بالتنسيق مع الجيش , واعطاء االعداد للمحتجزين ..واتذكر  ج:  

  الدورات -واجب والتحقت الى االمن العامة الف نسمة .حينما تركت ال10كانوا اكثر من 

 

 ؟والدة الطفل اثناء اعتقالأو صادفك : هل حضرت س

قلت انه ارسلنا امرأة حامل للمستشفى النسائية , ورفضوا استقبالها اال بكتاب رسمي , فراجعت انا المستشفى ومعي  ج: 

  ... مي من امن كركوك .. باعتبارها محتجزة على امن كركوككتاب  رس

 

 دبس؟ال المعسكر قتال في  ، األطفال يموتون بكثرةس: هل مات احد اثناء وجودهم في المعسكرين؟ حسب شهادات

  .. اسابيع 3لم تحصل اية وفيات ... انا بقيت اراجعهم بحدود  ج: 

 

 س: هل يعالجون المرضي؟

  بمعالجة المرضى .. وتوزيع الدواءللمعسكر وتقوم  هناك مفرزة طبية ج:

 

 اتصال  مع  عوائلهم؟وحتى  ،دفن موتاهم ى وعالج  مرضنوع الطعمة و ال:  كيف  كان وؤس

  } االكل هو مثل وجبات الجنود والعسكريين { والمعسكر يقوم بترتيب هذا النهم  محسوبين ضيف على الوحدات العسكريةج:

 

 ؟كرينوجودهم  في المعس و فلينء تواجد مؤنت للمؤنفلين, اثناس: هل يجري محاكما

ال يوجد محاكمات نهائيا .. وال تحقيق وال ضرب وال اي اجراءات .. فالناس غير متهمين باية تهمة ... سوى تحقيق   ج:

  ل سيتم ابعادهاالهوية واسباب وجوده في مناطق الحزا االمني وكيف قبض عليه , وال احد ينظر لهم كمتهمين , بل عوائ

 

 ة لهم؟م دينييو مراسللموتى م دفن يمراسيجري كانت هل  س:

  لم ارى اي وفاة في تلك االسابيع ج: 

 

 ؟هميبذو تع المعتقلينيوجد ضرب  تكان هل س:

  .. ال يوجد نهائيج:
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 ؟تاريخ نقلك الي امن عامة للدورة المركزةماهو س: 

بالدورة الثقافية المركزية  المني { لاللتحاق ت الى االمن العام  } مركز التطوير افي االسبوع االخير من شهر آذار التحق ج:

  ... 1988التي انتهت في  اول تموز   1988

  : استدراك

المالء الوقود من المقر الن سيارتي خاصة بالدائرة ولكنها   الدورة.كنت في  االليات واما -اثناء ذهابي الى االمن العامة   -1

ة { وكان عليها عشرات او مئات االطالقات فسئلت  الشخصي , شاهدت في االليات سيارة } نقل موقوفين مغلقباستخدامي 

  . فقيل لها انها كانت في كركوك لنقل موقوفين , وتعرضت للهروب , فقتل كل من فيها ! لمنع الهروب

 

2-  

تم  نقل االلوف الى مديرات االمن االخرى  , , وكان المعسكر كما علمت فارغ حيث  1988عدت الى امن كركوك في تموز  

  ئات العوائل الى محافظات العربية ممن تخلصوا من قرار الموتونقلت  م

 

 . للسكن هناك , حيث كان قد توقفت المقابر الجماعية ,  والرجال قسم منه نقلوا نكرة السلمان

 شؤون الشمال ! والناس تبحث عن العوائل وعن اوالدهاوكانت قد وردت مئات الشكاوي عن المفقودين , واحلناها الى لجنة 

  

 

 طوبزاوا.  ىال  نينفلؤالم  رابع  وصلال لكن من شهرس: 

غادرت الى بغداد . وفي   3بدأ وصول المحتجزين ,.,, وال انسى .. هذا ابدا ... وفي نهاية شهر  3بالضبط .... في شهر  ج:

 ية ... انا متأكد نهاية شهر آذار بدأت التصفيات والمقابر الجماع

 

  عمليات أترابع  بدالمن  شهر  . .بشكل واسع يننفل ؤم  وجدي نفال  اول  الاأل اتيعمل  فيحسب الوثائق وشعود االعيان  س:

 ض على سكان القرى أي المؤنفلين. قب  القاء

داومت في االمن العامة ...   ... 1988-4-1. بالضبط ولن انسى الن انا في بداية   3انا اقسم باهلل ان االمر بدأ في شهر  ج:

 ... ايام . ليكدام ... .. الرتب امور دورتي .. وانا عائلتي 5-4ان اخذ .. اجازة  .. يعني عادي لةوللعلم الدورة طوي 

https://www.youtube.com/watch?v=tLekim43ZIk&t=4s 

 

 العدد من المؤنفلين. ، هذا دخل  معسكر  خالد ي  لمرابع  الشهر  ال  ىلكن  حت ...حيحصس: 

 .. ما اقوله دقيق جدا ! النني كنت مسؤول عن االحصاء, ومجموع الموجودين... .. على كل هذا ما اعرفه .. من جانبيج:  

https://www.youtube.com/watch?v=tLekim43ZIk&t=4s
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  النها في البداية يأخذون بهم الى معسكردبس،  باالخص   ن،يللمعسكر  نينفل ؤدخل  ملم يتم أ  سانيشهر  ن  ىلكن  حت س: 

 . االطفال  للدبس نساء و قلنيتم فقط طوبزاوا، بعدها 

كيف تصدقني .. اخ علي .... وتقول } لم يدخل { !! وانا بيدي وذهبت مع امرأة كردية محتجزة ...  .. للوالدة في  ج: 

جنة شؤون الشمال للمحجوزين ... حتى االسبوع االخير من مستشفى كركوك . وبيدي .. نقلت االحصائيات الى مقر رئاسة ل 

مركز التطوير االمني ..  صدقني معلوماتك غير دقيقة .... وانا ال   -في االمن العامة  4-1.. .  . وانا داومت في  رآذاشهر 

 ! انسى واالحداث في ذهني مترابطة تماما

 

 ؟سارم 22بدآت في المرحلة  ذاوه ،أحتجاز المؤنفلين أتبداالنفال   اتيعملالمرحلة الثانية من  في ،نفالاأل ميقوتحسب س: 

اخ علي : هناك تلفيقات وهناك .. كالم غير صحيح , وهناك , كذب ... كثير .. وهناك حقائق مغيبة ! وكلها تستند الى   ج:

في التوقيتات .. ال استفيد منه وال مصادر .. غير دقيقة .. .. انا شاهد وانا اتذكر تماما .. ولن اضحك على نفسي ... ولتغيير 

كرها تماما ! ولهذا لن تجد ... عمليات قتل مئاتمن  بدو عشيرة } شمر طوكة { في التون كبري ,  اتضرر ... واالحداث .. اتذ

ولن تجد مقتل العشرات في كفري .... الن هناك كذب .... وهناك تلفيق ....  البعض ... يريد ان يكشف جرائم صدام .... 

اية جرائم اخرى ! ولكن يبقى القتل واالبادة .. للعوائل   الدولة .... هي اخطر واقسى  من رائموينسى جرائمه ! ال شك ان ج

واالطفال ... لصدام ضد االكراد اضعاف الف مرة .. مما قتله االكراد من العرب ..... المطلوب .. من ناس يخافون هللا .. ان  

 .. ال ان يتالعبوا بعنصرية ., هذا تاريخيؤرخوا الحقيقة كما هي ..... 

 

 

 ؟قةيعن  الحقال  انا  ادور  س: 

اخي علي ... اذكر شهادتي كما هي ..... وبالنص والتي اقسمت وحلفت باهلل العلي العظيم بتفاصيلها وتواريخها ...وال ج: 

كن صادقة ومخلصة للتاريخ وللناس ..  تنسى  ان ما نقوله للعراقيين كورد وعرب وتركمان وهم يتذكرون االحداث ... فلت

العراق  منبع الصراعات والقتل والعنصرية والطائفية والعرقية ... والظلم وانعدام االنسانية ... شيء واحد مهم ... ان  يبقى

 هكذا يريدنا الغرب !  وهكذا يريدوننا مستقبلنا ... ممحي من الوجود

 

  ،مهيلمقبوض  ع   أشخاص  وجد، الينفالأ مرحلة االولى من فيأن متاكد  س: أعتذر على االصرار في هذا السؤوال، ألني

 4_1  ةيلغا 3_22من   وتاريخ بدئ هذا المرحلة نفالالثانية لعمليات األ أت في مرحلةبدألن عمليات القبض 

, وليس شاهد  اخي علي : كل ما سمعته ..  من االخرين دعه على جنب  فانا شاهد عيان .. عاش اسابيع في الحدث    ج:

عن التواريخ دقيق جدا ... ومن حسن الصدف ان يكون التحاقي بدورة في  عام .. !  وما اقوله ..  33شاهد حادث سيارة  قبل 

اشخاص عندما ننتقل الى بغداد ونسكن هناك مؤقتا  في بغداد   6العام ! هي الحد الفاصل .. وانت تعلم انا وعائلتي من  ناالم

بالتفاصيل مع زوجتي  ونحن قد  تا وتحضيرات  وتفاصيل ونقل اوالد للمدارس !!! وقد تذاكرت هذا ... كل هذا يتطلب وق 

ال بالحادث وال بتجميع الوف المقبوض عليه ..  وهللا العظيم اتذكرها مثل فلم   اءعشناه بالتفاصيل ... ولهذا ال يوجد اي اخط 

ام .. ع 50-15عسكرين .. جائتنا تعليمات بفرز  الشباب من عمره من سينمائي{ وهللا العظيم .. قبل اسبوع من مغادرتي ... الم
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.. واوصيت هذا }  14.. اسجله  18 هوشككت في حينه } انه سيجري اعدامهم { فقمت بتصغير الشباب الذي عمر

 …المعاوني

 

 ؟بفرز الشباب حسب العمر قومون ي  نيمعسكرال كالفي س: 

تتح ...  وبعد اسبوعين  سكر خالد هو االول الذي اف المعسكرين ... الدبس وخالد ... ومع اخي ... انا كنت استلم تعليمات لكالج:

 تقريبا  افتتح الثاني } الدبس { لكثرة المحتجزين 

 

 .العمر الشباب حسب زاقصد  فر س:

 ... نعم التعليمات لكال المعسكرين : ج

 

 فقط؟  االطفالللنساء  و  مكان  مختص  كونأم   نيهل افتتح معسكر  دبس  لكثرة  محتجزس: 

ستيعاب العوائل والرجال والنساء ... الى حد انتقالي الى بغداد ... بعدها ال اعلم  كال المعسكرين ... كانا مخصصان  ال: ج

مجهول !!!   انبالتفاصيل .... وفي االسبوع االخير قبل مغادرتي ... بدأت السيارات لنقل المعتقلين تأتي وتنقل العوائل  الى مك

 انها قد بدأت } المقابر الجماعية {  وعندها قلنا

 

 في ذلك الوقت؟  تقريبا دبس يف ني المحتجزدد عكانت كم : س

 ... ال اتذكر  ج:

 

في كال     ينموجود واكان معتقل، كم نقلك ومي   ىحت  باي،  يعني  تقر ذكرت بانك مهامك هو جرد وأحصاء المعتقلينس: 

 ن؟يمعسكرال

 الف محتجز 15يهن اكثر من كرين كان الموجود بيعني بالعموم المعس :ج

 

 

 ؟ نيفلؤنكل الم عددكانت  كم  ركي بتقدس: 

 الف  نسمة ! وكم وصل الرقم الحقا .. ال اعلم  10قبل ان اغادر المعسكرين ..في نهاية آذار  كانوا اكثر من  :ج

 

 ن؟ييقادة  العسكر   هازوريهل   ول  عن  معسكر  طوبزاوة؟ؤمن كان مسس: 
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الشكرجي .... رئيس لجنة شؤون الشمال ... ومن  المباشر }  العميد ... عبد الرحمن  . مسؤول عن معسكري طوبزاةلا ج:

 فوقه على حسن المجيد 

 .. 

 ن؟يمعسكرال  زوروني   نييهل  قادة  العسكرس: 

 الداري .. والحماية والتنظيفيوجد ضباط عسكريين ... تابعين للمعسكر .. وهؤالء ليس لهم عالقة باالمر ... فقط الجانب ا :ج

.. 

 

 طوبزاوة؟ معسكر ادةيللق   اي لجنة  عل   وجديكان  ؟ هلاالنفال اتيللعمل  ةيخلف ال ادةية  ق كان معسكر  طوبزاو قولونيس: 

. اسابيع ...والقيادة .. كانت في مركز } لجنة شؤن الشمال .. . 3غير صحيح ... لم ارى وال ضابط واحد منهم ؟؟؟؟ طيلة   ج: 

على   وغيرهمد ... البدء بالمقابر الجماعية .. وتوزيع  العوائل واثناء تجميع .. المحتجزين والعوائل .... قرر علي حسن المجي

المحافظات  ... واستلم مهمة .. المقابر مديريات امن المحافظات .. حيث بدأت  مديريات االمن بالدرجة االولى .. ارسال  

نتكلم عن معسكري الدبس  سيارات نقل الموقوفين المتوفرة لديها .. الستالم حصصها من المحتجزين ........  ودائما }  

 .... ومعسكر خالد { كمعسكر واحد

 

  كل  قطاعات، ما عدا يف  ن ينفلؤكل  م عيمركز  للتجم طفال، لكن  طوبزاوااألنساء  وال  فيهادبس  كان  فقط   ال معسكر: س

 ؟ دهوكمحافظة 

.. كانت السيارات العسكرية وسيارات الشرطة واالمن واالستخبارات  1988حقيقة ,, في فترة وجودي .. خالل شهر آذار ج: 

وهم على االغلب عوائل .. وترسل مباشرة من دوائر االنضباط العسكري } االغلبية { من عندهم  .. تجلب المقبوض عليهم , 

  ..االغلبية من المقبوض عليهم عوائل  } ,,,كرين ... والمعسكرات تستقبل الجميع.. الن هم مبلغين .. بان يرسلوها الى المعس

   ..!نوا شباب% عوائل ... ونادر ان يكو99ويجري فرزهم ... خالل وجودي  {

 

 معسكرات؟ ال  زوري  ديهل  علي  حسن  مجس: 

 لم اسمع بهذا  ج:

 

 بدائرة امن  كركوك؟ نيمعسكرالعالقة ماهو س: 

 .. بقية دوائر االمن في المحافظات  ,,, التي استلمت وجبات ... للمقابر .. الجماعية ال يوجد عالقة ......  لكن مثل ج:

 

و  نيالمعسكر فكيف كنت منسق من كركوك،أدائرة ل  منتسبانت ك من كركوك بالمعسكرين،لدائرة األ اذا ماكو عالقة س:

 اء؟صول االحؤمس
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...  من دوائر االمن واالستخبارات واالمن  في كركوك ... .. ضابط ومفوض  20طلبوا ضباط مع } مفوضين { .. بحدود : ج

 ... شؤون الشمال { التي يراسها عبد الرحمن الشكرجيفقط ,.. في لجنة االستقبال والتنسيق ... للعمل في } لجنة 

 

 ؟ ناألم دائرةكلهم  من  كاناو  ن؟ييكرمعسال دارةأ يف   يةعسكرعناصر ال  وجديهل   س:

 االصلي الذي يدير المعسكر موجود ولكن ليس لهم عالقة بالموضوع الكادر العسكري  ج:

 

 ؟و النساءاالطفال مكان أعتقال كان التي دبس المعسكر  هل هذا نفس شيئ بالنسبة ل س:

 نفس الشيء ! وكان المحتجزين بعهدة لجنة شؤون الشمال ج: 

 

 ون الشمال؟ؤلجنة  شالامن كركوك  ب ةيريمد عالقةوع ماهو ن :س

يوجد عالقة : رسمية .. وال ادارية .. بل من خالل علي حسن المجيد .. الذي هو } رئيس جمهورية الشمال { الذي   ال: ج

 .... وامره لكل الدوائر العاملة في الشمال ومن ضمنها كركوك !  فتنفذيصدر ا

 

 ؤنفلين؟ دد  كل  المللع  رقم محدد كيهل  لد ؟المؤنفليناء صواالح  نيللمعسكر  ق يتنسل ؤومس بما انك كنتس: 

 الدورة .. ال اعرف الرقم .. .. كما قلت في السابق  -الني غادرت الى بغداد ج:

 

 المؤنفلين؟   ريمص  لكم حول هاتيتوج صدري كانت نأيمن س: 

 من لجنة شؤون الشمال المرتبطة بعلي حسن المجيد ج:

 

 ؟هل كانت يختلف من معسكر ألخر ؟نمهام التنسيق بين معسكري ماهوس: 

 نفس الشيء ... ما يطبق بهذا يطبق بهذا  ج: 

 

 بس؟ طوبزاوا  و د  نيمعسكر  نيب قي تنس كانت فيكقصدي واضح؟   سيجواب  ل س:

..  50الى  - 15عمر معسكرين يعودون لواجب واحد !  والواجب واحد , بالبداية .. كان على اساس عزل الرجال .. من  :ج

  ولكنلعوائل الى المحافظات العربية .. او القرى العصرية .. ليكونوا تحت الرقابة ... الرسالهم الى نكرة السلمان .. ونقل ا

ومقتل عرب التعريب ..... وردت اوامر علي حسن المجيد ..  بالمقابر  الجماعية عمليات التون كوبري وكفري ..  
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گتلهم جيبولياها ..على راسي... لكن رعايتهم....   .............ادناه  تسجيل واوامر علي حسن المجيد ... ......................

 ..أدفنهم بالشفالت..هاي رعايتهم...يگولون أعرضهم بالتلفزيون

 .وله سلمو...!!!! يعني راح أخليهم طيبين يااخي...؟؟هذ .

 . !! { زين وين أحطهم.. هالبشر هالكثر.. } هالكثر ..

  " گلينات ادزها والشفالتأوزع بيهم عل المحافظات..ولهناك من هينه الب گمت

  .... خافوا 

  ! يلفظ من قول اال لديه رقيب عتيد وما

lI-https://www.youtube.com/watch?v=AvGVXMCw 

 

 1985 سنة كوبري يعود الىالتون  اتنا قبلها قلت عملي أ ؟معسكر دبس س: لماذا

   - 1المي دقيق جدا ... وهللا على ما اقول شهيد ... وانا شفت الفلم وانا في امن كركوك ... التي اشتغلت فيها .. من شهر ك ج:

الحقيقة ...   يدونادث .حقيقة ينكرها البعض السباب ... انهم ال يخافون هللا ... وال ير.... والح 1989....  7....شهر  - 1987

ا انسان صادق مع هللا .. وصادق في شهاداتي  ... وهي هلل ... ولم استفد وال اريد فائدة ... وال اريد  اال ما يعجبهم ..... ! ان

 ..... شكوراجزاء ... وال 

 

.. كانت ذالك  ةيلهذه  العمل  ينمعارض من اشدو  كنت  ،بضع  كيلومتراتمسافة ون كوبري بالت  حادثمن   بيانا كنت قر س: 

 . 1985في سنة 

 ,,,,, 1988.... انت غير هذه .... التي انا اقصدها حدثت  في آذار عمليتك .ج: 

 

قري منطقة التون   ، لكن في هذا التاريخ، كانت1988من سنة  الثالث  في  شهر س: أنت تقول أن حادثة التون كوبري حدثت

 كوبري خالية من سكان.. الن القرى كانت مهجرة. 

 اخي عمليات ... جاؤوا نفذوا وغادروا  ج:

 

 دبس؟المعسكر  فلماذا  ة،يعوائل  للمدن  العربالارسال  الرجال لنكرة سلمان و دونيري  واكان اذا: س

 جب ونفس المهمةن للتجميع .... لتجميع المحتجزين .... لنفس الوااخي المعسكري ج: 

 

صلوا  اطفال  و نساء  و   ف    بعد ذلك طوبزاوا، في البداية اخذوا بهم الى قولونالذين نجوا، يدبس الفي   حتجزينالم س:

 دبس؟ ى الم الهوارسل

https://www.youtube.com/watch?v=AvGVXMCw-lI
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كانت تجلب وجبات المقبوض عليهم ... ومنهم من   ممكن تصير مناقالت بيناتهم ... هذا وارد ... لكن السيارات العسكرية:ج

ور ... اسابيع .. وغادرت .. وال اعرف تطورات االم 3الحظ انا بقيت معهم بحدود ,  سلونه الى دبس ومنهم لمعسكر خالدير

 ! ممكن صارت اشياء انا ال اعرفها

 

 دبس  والطوبزاوا؟ نيللمعسكر نيريمد او ن، يولؤمس سماءهل تتذكر أس: 

المعسكرين يقومون .. بتنظيم امور المحتجزين وصحائف اعمالهم  يوجد مسؤولين مباشرين ... بل ضباط متواجدين في  ال: ج

لواء او العميد عبد الرحمن الشكرجي ... هو رئيس لجنة شؤون الشمال ...  واضابيرهم ...  .... المسؤولية هي خاضعة .. لل

 .... اط اللجنةهو كان المسؤول المباشر .,,, ومعه عدد من ضب

 

 قرارات؟  ذيو تنف  ةيوماليون  ؤول  عن  شؤمس  نيمعسكرال كال  جود شخص فيلكن الزم و، كلالول ؤمس يشكرج س:

 ... . اكيد كان اكو ضباط اخرين ... لكن ال اتذكر اسمائهمسنة .. 32اخي علي ... هذا من  ج: 

 ... وكهناك ضباط مخابرات واستخبارات ... وانا كنت ممثل امن كرك

 ...... .. وواحد ابو سيف من االستخبارات  ... مثالاسماء واحد ابو حال من المخابرات ...  ..

 ن؟يداعشالباالسماء  شبهيهذه  االسماء  س:

 رة .... بذاك الوقت ... وابو حال كان من المخابرات ... والثاني كان من المنظومةاسماء دايج: 

 ؟ةيق يالحق اسمائهم هل تتذكر س:

 ال ج:

 

 ؟ينللمعسكر  نيولؤاسماء  مس  عرفيال  أن جوزيء  اصباالمن  و  منسق  و  مسئول  االح بينقس: 

 

 

 محتجزين من قوميات اخرى؟  بينس: هل كان يوجد 

 ب وتركمان } عدة عوائل او اشخاص {  وبعد التأكد من هوياتهم يطلق سراحهم  نعم .. عر

 

 

 ون المحاكمة؟ ن حسب السياق  يعني ارسالهم للموت دامر توزيع معتقلي جاءكمس: في اي تاريخ 
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ب  الشمال , وهناك سمعت بان علي حسن المجيد قد امر بهم } حسشؤون  -ج: راجعت قبل سفري الى بغداد مقر اللجنة 

 التي تم تعريبها   -السياق { .. ردا على قتل عوائل القرى العربية 

 

 كان معاونك في تسجيل؟ س: من

 مفوضين , ال اتذكر اسمائهم وال اعرفهم اصال .. من عدة دوائر .  ج: مجموعة من ال 

 

 لية تنسيق؟وبقيت في المسؤ كم من وقت، س: بعد فتح معسكر دبس

 اسابيع ..  3ج: كل بقائي كان  

  ..دأتل المعتقلين تأتي وتنقل العوائل الى مكان مجهول! وعندها قلنا انها قد بس: قلت في اسبوع االخير بدأت السيارات لنق 

 من دبس او من طوبزاوا؟   المحتجزين نقلفي البداية بدأت 

وتأخذهم على اساس   لمحافظات } مديريات االمن والمخابرات بدأت تستلم موقوفينج: نعم: علمت بان سيارات الموقوفين ل

 نقلهم الى نكرة السلمان . 

 

 تنسيق بين المعسكرين؟ مهام ماهوس: 

 جري لمعسكر الدبس  ج: نفس ما يجري لهذا المعسكر , ي

 

 يا رقم صحيح؟  ف "اال  15االف  و  10لك الوقت "الموجودين في المعسكرين  في ذين  لعدد رقمس: ذكرت 

 

 ..  الف 10ج: هو تقديرات .. لكن اكثر من 

 

 من الجنود  الي كبار. وجودين معك في ادارة المعسكرين ؟مالس: اذا تذكرين اسماء االشخاص 

 م .. اتذكر اثنين واحد ابو حال وابوسيف وهم ضباط . ج : ال اتذكر اسمائه

 

دة ذلك   , بع1988و ليس اذار   1985في شهر شبات  انتالتون كوبري كفي يي رزوس: اذا اثبتنا لك ان عمليات  قرية ك

 كيف تفسر قتل االبرياء المؤنفلين؟

 



 28 

شيء اخر وعمليات  1988العرب ... ولكن في  كنت في امن النجف ولم اسمع  بعمليات قتل 1986و 1985ج : اكرر.. انا في 

ي ي كركوك .. وانا شفت الفلم , عدا هذا , فاني زرت بيت اختاخرى تواكبت مع تمدد مقاتلي اليكتي الى حوض اربيل وحوال

ا  في بلكانة ... وكانت العوائل خائفة .. من ان يصير مصيرهم مثل مصير } شمر طوكة باطراف  التون كوبري ... { وتحدثو

اقرنها بذكريات عائلية .... عن جريمة االستفراد بعوائلهم وقتلهم وذبح اطفالهم .. وانا اكتب لك اتذكر االحداث بالتفصيل .. و 

 ية لسلسلة التلول الحاوية النبوب النفط .. يعني بينهم كيلومترات بسيطة .. وقرية بلكانة من الجهة الثان

 

 أذا تتذكر؟ رة؟يعشس: قتل المدنيين في كفري كانوا من يا 

وا ضمن منطقة تعريب ويحميهم الجيش  ج : كفري كانت خارج نطاق امن كركوك وتابعة الى امن ديالى ... وال اعرف لكن كان

 ا ايضا لهجمات في حينه . الشعبي .. الذين تعرضو

 

قرار   أدت إلىبأنها  تدعي كما 1988 في آذار  ريوكف  التون كوبريل لديكم أي دليل على أن الجرائم التي ارتكبت في س: ه

 بها اسماءهم و تاريخ موتهم؟لضحايا ا لمقبرة ةأو حتى صور؟ وثيقة أو شخص ما لدعم أقوالك معتقلي األنفالل لقتل الجماعي

.. اي دليل .. سوى شهادتي .. ! واالخرين صامتين .. يمكن منهم حاليا في كردستان ! من الضباط .. مثل عبد   ال يوجدج: 

شفت ضحايا   شكرجي نفسه !! } رئيس لجنة شؤون الشمال { فليتكلم .....  وهناك االفالم .لتصوير الجرائم .. الننيالرحمن ال

صودرت من قبل االمريكان .. وغيرهم وليس من مصلحتهم ذكر الحقيقة التون كوبري .. ولكن هذه االشرطة  -شمر طوكة 

لمقابل فقط .... ال يوجد عراقي  شريف .. يحكي الصدق } على نفسه وعلى  .... النه ال احد يبحث عن الحقيقة .. فقط .. حرق ا

جرم االساسي والرئيسي ... هو ح .. السباب قومية او عنصرية او طائفية .. وال شك ان المغيره { لنضع االصبع على الجر 

لكان العراق يعيش الخير والتطور مثل صدام ... فلوكان شريفا .. وانفق واردات العراق للعراقيين .. ولم يدخلنا في الحروب !  

 ح ضد الحكم .. ال كردي وال شيعي وال شيوعي !الخليج بل افضل من الخليج الف مرة ..... ولما رفع احدا السال

 

 شكرجي و شنوا كان منصبه في وقت االنفال؟ عبدالرحمن  ش االن س: اين يعي

لشمال  } المسؤول المباشر عن معسكري الدبس وخالد .. ......  ذكرت هذا مرارا .... الشكرجي .. هو رئيس لجنة شؤون ا ج:

 يد ...  وال اعرف اين هو االن ؟؟؟ .. ويعتبر الشخص الثاني بعد علي حسن المج

 

عن عملية االنفال االولى ما يلي” أن قوات   ١٩/٣/١٩٨٨رد في أفتتاحية جريدة الثورة المؤرخة في و صباح الحمداني :

األول البطل وقوات بدر الباسلة وقوات القعقاع الشجاعة وقوات المعتصم الظافرة وافواج الدفاع  جحافل الدفاع الوطني 

ا لمهاجمة مقر التمرد الذي يقوده الخائن جالل الطالباني  ي المقتدرة قد نفذت أمس عملية )انفال(، حيث اندفعت قواتنالوطن

طقة سركلو وبركلو وزيوه والمناطق الجبلية والوعرة ضمن العميل للنظام األيراني ، عدو العرب واالكراد ،وذلك في من

لقاء القبض على  ن ظهر أمس تمكنت قواتنا الباسلة من احتالل مقر التمرد وامحافظة السليمانية .. وفي الساعة الواحدة م

 أعداد من الضالين والخونة بعد أن قتل منهم من قتل وهرب منهم من هرب”.

ورد فيها“ أزف إليكم    ١٩/٣/١٩٨٨اك اللواء سلطان هاشم أحمد الى الرئيس برقية بتاريخ وابرق قائد الفيلق األول انذ

يث تم بعون هللا تعالى تدمير مقرات المخربين  ت المشاركة في عملية األنفال على فلول بعض عمالء ايران حانتصار القطعا

  –ياغ سمر  -جوخماخ  –ياخان   –جاالو  –دن هل –كاني تو  –قمر خان  –موالن  –في المناطق ) سركلو , بركلو , زيوة 
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أبناء  لشجعان أبناء القادسية من القطعات العسكرية والغيارى من قزلر ( والمناطق والمرتفعات المحيطة بها من قبل رجالك ا

تعاونت مع شعبنا الكردي المتمثلة بمنتسبي أفواج الدفاع الوطني الذين آلوا على أنفسهم إال أن يجتثوا هذه الحثالة التي 

هاربين باتجاه أسيادهم وتم  األجنبي لتدنيس أرض الوطن حيث تم قتل أعداد منهم ومطاردة االخرين الذين الذوا بالفرار 

للعمالء وأعداد من األسلحة والمعدات والتجهيزات والعجالت .سيدي الرئيس القائد حفظكم هللا  االستيالء على أجهزة االذاعة 

من منتسبي رجال المشاة والدروع والمدفعية وطيران الجيش والهندسة والصنوف االخرى من  لقد قاتل جنودكم األبطال

قوات القعقاع وقيادة قوات المعتصم وبتعاون واسناد  قوات جحفل الدفاع الوطني األول وقيادة قوات بدر وقيادة   منتسبي قيادة

توجيه مباشر من السيد نائب القائد العام للقوات المسلحة  تام من قيادة الفيلق األول البطل وقيادة الفيلق الخامس البطل وب 

يد العسكري .وفق  العامة للقوات المسلحة ومشاركة التنظيم الحزبي لفرع الرشوالسيد رئيس أركان الجيش وأعضاء القيادة 

ئة الضالة حتى تعود  هللا الجميع لخدمة عراقنا الحبيب بقيادتكم الفذة ونعاهدكم على االستمرار بالطرق على رؤوس هذه الف

الهزيمة بالمقاتلين األكراد، تم انجاز   الى صوت الحق” .بعد اتمام الجيش المهمة األولى الموجزة له وهي كما قلنا الحاق

 ي ازالة أو تدمير قرى تلك المنطقة وكانت منها سركلو ,بركلو ,ياغ سمر, بنكرد، مالومة، هلدن وزيوه. المهمة األخرى وه

 ....  1988بهذا ان االنفال بدأ من آخر شباط .. الثبت .. لك .. 

 

صلوا  وو   ذار  من  منطقة  قرداغ..األ 22في  أتبدات األعتقال عملي شباط، لكن   23من  أتنفال  بداأل  حيصح علي :

داد قليلة  اذا وجد يكون باع اعتقاالت وجدياالنفال  االول  ال  اتي الن  في عمل. .سانيشهر ن  ةيطوبزاوا  في بدا للمعسكر

 وليس مئات  وال االف.

 

 واء ... وكانت .. مترابطةخطأ ..... االعتقاالت بدأت مع عمليات االنفال ........ س صباح :

 اء  و الوثائق صهذا، انا  اتعامل  مع  االح  قولي   ايللضحا   وجدياالحصاء علي : 

 

 يحزنون .... انت تتكلم مع شاهد عيان .... اخي ... انا شاهد عيان .... ال يوجد لدي ال كتاب  وال هم صباح: 

 . االنفال اتليعم  نييشفت  بع ،نينفلؤلكن  في  معسكر  الم ان،يشاهد ع  ضايانا  ا علي :

 

...... انتهت المرحلة االولى لحملة االنفال التي بدأ في نهاية شباط ........ اين ذهب المعتقلون    1988 -  3 - 19في...  صباح :

 لمقبوض عليهم ..... ارجوك علي .... شغل ... تفكيرك .......... والمحتجزون وا

التي   في االنفال  الثانيةمرحلة    اعتقال  في أت.....بداذا وجد اعداد  قليلة انفال  االول  اتيفي  عمل   نيمعتقل  وجديال علي:

 ن نيسان او اول من اسبوع الثاني.ع االول ماواخر االسبو إليطوبزاوا بدأت في اواخر األذار وقد تم أيداعهم يتم ايداعهم في 

 

جزين !  وهناك االف من المحت 1988في االسبوع االخير من آذار  اذن ارجو اعتبار كل كالمي كذب ... النني غادرتصباح : 

الدورة   ! وحضرت في مستشفى والدة كركوك المرأة ..من المحتجزات ... والتحقت الى بغداد قبل نيسان بايام .. للمشاركة في

..... 
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 يق. احنا  نناقش، ماكو  كذب والصح،  نصحح  المعلومات  للتوثعلي: 

 

 

 .للمقابلة  اليشكرا  جز س: 

تي .. وكل كالم اقوله .. الن انا اخبرتك عليه يمين هللا ... انا اخاف من هللا احلف  اهال وسهال ... اخ علي .. الزم تثق بشهاد :ج

اشهد به .... هو هلل  االحق لومة الئم ..... وما اكتبه ... وم ذكره اقوله .. وال اخاف في قولةيمين كذب ليش ؟؟؟؟ انا الذي ات

% انا واثق منه .. الن عشته  100شكور ... كل كالم قلته .. لك  ... فقط ... وللناس حتى تعرف الحقيقة ... وال اريد جزاء وال

 عام .. ...  تحياتي 38هذا من  بتفاصيله ....واتذكره ... اكيد هناك امور نسيتها ...

 

 

 

 

 

 نص كالم واقوال رائد  صباح الحمداني

https://www.facebook.com/UtvIraq/videos/338833503924865 
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