
 وةك تاوانباري جينؤسايد مرد وةفيق سامةِرائي
 

 عةلي مةمحووود حمةمةد
 

طريي , سوثا ساالري خانةنشني و جَي2022-8-30-1947-7-1سامةِرائي  عةجيل حةمود وةفيق
لة كؤي  ليسيت داواكراواني ئةنفالراقي و  تؤمةتباري ذمارة يةكي بةِرَيوةبةري هةواَلطري عَي

 .َير ثةجنة مردلة لةندةن بة نةخؤشي ش 2022-8-30ةمة سَيش, وكةسي داواكراو 423
جَيي خؤيةتي وةفيق سامةِرائيش  وةك عزةت دوري, ئةرشةد زَيباري, هادي شاوةيس , مةال 

ت مةزارطةي بؤ بكرَي يةكةةر طؤِريان لةس ,, لة كوردستان مبرَيت يان ثرسةي بؤ دابندرَيترعوزَي
 و ساآلنة ياد بكرَيتةوة.

ةكاني دي جةنط و دذ بة و تاوانة طةورندا وةك تاوانباري جينؤسايد لة جيهاةوانةي كةمن ئ
دةمرن, وةلَي لة عَيراق و كوردستان  زؤرن, مردن وةك تاوانبار بؤ خؤي سزايةكي مرؤظايةتي 

ناخؤشي بؤ كةسوكاري ئازار و اندا لة سزا رزطاري بووة, بؤتة هؤي ئةبةديية, هةرضةندة لة ذي
 َيكي نةنطيية.مردن  هةرَيوةل ,قورباني

 
 

 وشةيةكي لةسةر ضارةنووسي ئةنفالكراوان نةوت
 

, ثاش ئةوةي ثاَلةثةستؤكان 1994ديسةمبةري لة   ذةكاني هاتين بؤ كوردستانيةكةم ِرؤ لة
 , ودةبو كةمرتلة دواي ِرؤذ ,  ئومَيدَيك بة ماني ئةو ِرذَيمة ِرؤذ توند دةكرانةوة  ِرذَيملةسةر 

لة  ةكانيبؤ سةرتاسةري عَيراق سةير دةكرا, هَيزة سةربازي ك فرياد ِرةسَيكوةفيق سامةِرائي وة
اني ثَيشمةرطة  , بةتاليؤن و تيث و هَيزةكطواية سةدام دةِروخَينَيتدةخرانة بةردةسيت  كوردستان

ةكان ييةنة سياسي, الي سةربازي لة بةغداد ئةجنام بدات, بؤ ئةوةي كودةتالة خزمةتيدا بوون
" ِرَيكخراوي لةئَيمة لةو كاتةدا , لةسةر نةخشةكاني ئةو  بنيات دةناان خؤي سيدواِرؤذي سيا

وسي وكةمثينمان لة دذي رَيكخست بؤ ئةوةي ضارةن"كوردستانئاوارةو ئةنفالةكاني 
بوو دذ  بة  هةَلمةت رتين رفراوان, تا ئةوكات ئةو كةمثينة بةةنفالكراوةكامنان بؤ ئاشكرا بكاتئ

ي عَيراقي لة ثَيناو دياريكردني ضارةنووسي ئةنفالكراوان و يؤنةكي ئؤثؤزسيكةسايةتي
باري خؤم ) " ئةوانةي ماندوو بوون بةو كةمثينةوة  سةربةِرَيوة بربدرَيت  بَيسةروشَينكراوان

, هةد تؤفيق , عادل قةشقةسةن , سةر, فةالح حة, مامؤستا فةرهاد خاليدبةدرةدين حةمة ساَلةح
ةكان يير وةفيق سامةِرائي ئةمِرؤ زانيارئةطة ,داوامان كردمةتةكة ةَله لة م بؤرة .... "ِرزطار ما

, ديارة دةربِرين و دةكات,  سبةي لة بةعس خراثرت بة كورد اتلةسةر تاواني ئةنفال ئاشكرا نةك
, اراني ئةنفالتاوانب لة اليةن كةسَيكةوة بة طووتةي, ةنفالئئاشكرا كردني زانياري لةسةر تاواني 



هيض  ري ئؤثةراسيؤنةكة بوبَيت ئةستةمةي سةرةكي و نةخشة داِرَيذةانندازيارةئيةكَيك لة 
 ., هةر واشيكردئاشكرا بكات

فشار خستنة سةر وةفيق  لة  دةقي ئةو هةَلمةتة,  بؤ ن,  بةشَيكواذؤيانةي خوارةوة ئةم
-1995 انيلة ساَلةك كة ,وسي ئةنفالكراوان ئةجناممان دا, بؤ ئاشكرا كردني ضارةنوسامةِرائي

 :عةرةبي"  بآلوكراونةتةوة-, ِرَيطاي كوردستان لة رؤذنامةكاني " كوردستاني نوَي, ئةمِرؤ 1996
 
 





 
 





 
 

, بة  كوردي و دةرةوةي دةسةآلتو دةسةآلتدار ثارتي كوردستاني,  و  ئةم واذؤيانة ثارتي عَيراقي 
, ةوة بؤي ناردينزيككةسي  مان لةنيارةبي و زمانةكاني ديكةش بآلو كرايةوة, ِرجا و تكاي دةع

, بدركَينَيتئاشكرا بكات و يةك ان لَيدوانَيك بدات, نهَينتةنها لةسةر ضارةنووسي ئةو كةسوكارانةم
ة ئةبةديية ييوان, ئةطةر مردوون ديسانةوة با ئةو ضاوةِرماون كةسوكاريان دَلنيا بكاتةوة ئةطةر

لةنوَي دةستثَيبكةنةوة و لة ضاوةِرواني ي سةرانَيك, تاكو بةشَيك لة كةسوكاريان ذيكؤتايي ثَي بَيت
وشةيةكيشي نةدركاند, ئاوِرَيكي لَيمان نةدايةوة, خؤي  تةنهائةم تؤمةتبارة , وةلَي دا نةذَينئةبةدي

لةوالوة هةزاران هةزار كوِر و كةسوكاري كةضي , و طوَيبيسيت داواكارييةكان نةبووكرد كةِر و الَل
و , نة فيغان ةكاني, نة ِرجا دادي هةبووكردة سةربازي بؤوة ةيخزمةتيئةنفالكراو خرانة 

, نهَيين رفةقاي نةهاتة خوارةوة ي بةعسيانة , لة كةلي شةيتانثاِرانةوةي كةسوكاري قوربانيان
يةك وشةشي باسي يةك طؤِري بة كؤمةَليشي نةكرد, , تاوانةكاني ئاشكرا نةكرد خؤي نةدركاند,

 َيكةيةتة, ئةمة ض بةعسِري نةدركاند,  ئةمة ض دَلِرةقيةكؤط, ئادرةسي يةك وتلةسةر ئةنفال نة
 ., بؤية هةوَلةكامنان سةري نةطرتةكان تا ناو طؤِر بثارَيزيتنهَيني

 

 

 لة ثاِرانةوةوة  بؤ  شةرمةزاركردن
 

لة هةموو  ثَيش روخاني بةعس  وةفيق سامةِرائي بة ثةيوةست بووني بة ِريزةكاني ئؤثؤزسيؤن
ؤيان بة بةرذةوةندي خؤيان ة مايف خل كوردي , ئةطةر اليةني سياسيتةوةَيبتاوانةكاني ثاك نا



ئةوة دادطايية   كة بةوةشةوة نةوةستان, كراية راوَيذكاري سةربازي سةرؤك كؤمار, ,خؤش بن
, ةوة لة بةرامبةر مايف قوربانيانبووني لة تاوانةكان يةكال بكات دةتوانَيت ثاكي ئةو و بَيبةري

 ِرياري دادطايةكي سةربةخؤي ئازادةوة دةبَيتي بلة ئةجنام ري قوربانيان تةنهالَيبوردني كةسوكا
, ياخود لة ثرؤسةي ئاشتةوايي وةك باشوري بةوةي بِريار لةسةر بَيتاواني طومانلَيكراو بدات

ئةفريقا, ئةويش دواي داننان بة سةرجةم تاوانةكان و داواي لَيبوردن كردن, لة ثرؤسةي 
ر وةك تاوانبار, قوربانيش وةك قورباني, ةكةوَيت, تاوانبادسة وةك خؤي دةرئاشتةواييدا هةر كة

, تاوانبار بة مةراسيم و ئاآلي , وةك لة ئَيستاي كوردستان بؤتة دياردةرؤَل طؤِرينةوة بووني نيية
 .كوردستانةوة دةنَيذرَيت

 
 ئاشكرا كردني تاوانةكان

 
تاوانةكاني وةفيق سامةِرائي لة اليةن ةوة طةشت و هةَلمةتي ئاشكراكردني  2002لة ساَلي 

ةندي ضاك و دواتر كة دواتر ناوةكةي طؤِرا بؤ ناو ,َلةجبة و ئةنفالةوة دةستيثَيكردكةمثيين هة
هةر لةو  ,ي دةبردكة بةندة بة هاوكاري بةِرَيز ثرؤفيسؤر ج ق بةِرَيوة ,ضاودَيري كوردؤسايد

, دا1991راثِريين ساَلي ركووتكردني ةسكاتةشدا اليةنة شيعةكان بةهؤي ثشكداري ناوبراو 
كؤكردنةوةي زانياري لةسةر تاوانةكاني ناوبراو و شةرمةزاركردن و دةستيانكرد بة هةَلمةتي 

, بؤ ئةو مةبةستةش ئةو فايالنةي ثةيوةست بوون بة تاوانةكاني وةفيق بة دادطاييربدنيبةرةو 
دي بة ثارَيزةرةوة كرا لة لةندةن ثةيوةن هاوكات سامةِرائي دران بة كةمثيين هةَلةجبة و ئةنفال "

, لةو كاتة هيض كةس و اليةنَيك  ثشتيوانيان  لةو ي فةرمي لةسةريبؤ تؤماركردني سكاآل
و بووختانيش  بؤ   بطرة بةهؤي نزيكي ناوبراو لة ينك  ةوة  زؤر تانة و تةشةر هةَلمةتة ناكرد

لة  ينةكي  زؤري كردت  كة هاوكارينةبَي ج  ق   جطة لة كاك  دكتؤر  ,هةَلمةتةكة هةَلدةبةسرتا
و بآلو وسينةوةي بةيانامةكان بة زماني عةرةبي ونامةكان بؤ زماني كوردي و نوةرطَيِراني بةَلطة

 .كردنةوةو داِرشتنةوةيان
 
 

 ئاشكرا كردني ضةند منوونةيةك لة تاوانةكاني وةفيق سامةرشائي
 

 بآلومانكردةوة دالة كاتي خؤي كة, مةِرائيي وةفيق ساتاوانانة منوونةيةك لةو لة خوارةوة 
 دةخةمة بةردةستتان :

 

بود  بدولستار حوسێن عه عه  ئیدى پیاده من را  ئیفاده   وه بانه و میهره   ورهناوى خواى گه به "   

و م ، به كهقى یهیله( ى فه 705)پیاده  لیواىر به ( دانراوم سه28ى ) فرقه  له  كه  لحمیرییه ئه 

ڵێن  بووم ، به  وه كانه رته كه  ندى به یوهرى په فسهئه  م وكهوجى یه كیلى ئامر فه وه   ى كهپێیه 

لهدهده نێ مردهبه م  تاوانبارانى جه وڵه ودهدادگاى  كردنى  دادگایی  بۆ  وقه تى  اڵچۆكردنى نگ 



 بردن وناوكانى له ت حاڵى پرۆسه من شایه  ، چونكه دانم  بم بۆ ئیفاده  مرۆڤ ئاماده  زىگهره

له بووم  وێرانكردن  و  هه كوشتن  لهبجه ڵه شارى  ئه وهكرده  و  ئامادهكانى  و  بۆ   شمنفال 

بدولستار  ( ناو: عه رائید) پیاده  :پله   . ئیفادهوهو تاوانانه ى ئه باره له  وهه كانناوه زانیاریدان و به 

عه  ئه حوسێن  وه بود  پۆست:  فه لحمیرى  ئامر  ئه كهیه  وجىكیلى  پهفسهمى  ندى  ه یورى 

یه رته كه )   كهكان  لیواى  فرقه 707:   ) ( یه یلهفه  (28ى  دهكه قى  ته مانه م  ئه وێت  و واوى 

كهنه زانیارییا  به تایبه   ى  وه تاوانه  تن  روكن  لیواى  سامهكانى  *  یهرابگه  وه راییه فیق  نین: 

)له به وه  (1990ساڵى  لێژنه كو  هۆبه رپرسى  لێكۆڵینه و  دامهى  وه ی  كاتێكیش  زراوهورد  و 

 كانى باكوورناوچه   ى ئیعدامات( ى لهرمانى پێكهێنانى ) لێژنه دام فه، سه  كراوه  رینراپه 

وه رۆكایه سهه ب روكن  لیواى  سامه تى  داوه فیق  ئه رایی  لێژنه ،  رى  فسهئه كیه ژماره  یه و 

له  لهئیستخباراتى  عه وانه خۆگرتبوو  مهش  خزهمید  به   كه كازمیر  روان  رمانى  فه  ناوبراو 

سامه وه  ژمارهفیق  له یه رایی  كوردى  هاواڵتیانى  زۆرى  هێناوه ئافره كى  منداأل  و   كه   ت 

له ژماره زیاتر  كه450)  یان  بووه (  له  س  بۆ عسكهمه و  و  كراون  ئیعدام  خالید  رى 

یان رى خالید عسكه رى مه ى كۆشتنكاقوتابخانه  گاىش باره ڵهكۆمهبه   و گۆره ى ئه وهشاردنه 

 . *  ر بنیاتنناوه سهله

له ده دواىله عێراقى  سوپاى  ئه   رچوونى  به كویت  ئ رایهبه ڕێوه ركى  یستخباراتى  تى 

وه   به  رىسكهعه  روكن  سامه لیواى  لهفیق  سپێردرا  به جێگه رایی  )  به ڕێوه ى  پێشوو  رى 

 نجامى دا گومان كردن بوو به رایی ئه مه فیق ساوه  ش كه وهم كردهكه نوورى (، یه  ت ڵعهته 

) عیسمه وانه له  وه كانه رییه سكهعه   ركردهسه لیواى روكن  ركانى  ئه رۆكىت سابر( سهش 

كه وهكرده عه كانى  به رهنداوى  و   ، ئه بى  راپۆرتانه هۆى  كهو  لهسامه  ش  رى  سهرایی 

بۆسه   نووسیوه  به و  ع   وه رزكردۆته دامى  لیوا روكن  سابریسمه ،  كراو كۆمه  ت  ڵێك ئیعدام 

ئه وانه ستگیركران لهش دهرى دیكه فسهئه  ئه  وكات ش لیواى روكنى  .  نابى لجهكامل ساجت 

له راپه باره *  قهكه رینه ى  سدهى  وه ئه ،  وه تولهیندییه زاى  روكن  لیوا  سامهوا  رایی  فیق 

یه سرییه  لهكه ى  هێزه ركردایهسه  مى  حهلعابئه  كانىتى   ( كرد رهد  ئیعدام  جمهورى(  س 

بوو ،  یبدوڵاڵ تركى حتحوت ( هه م ) عه دهموقه   كهسرییه  ئامرى  لهى كه و گۆمانه هۆى ئه به 

 ئیعدام كران.  كهربازانى سرییه سه  واوىو ته ئه بۆیه 

  ( موختارى 1988/ 6/ 10راوى ) به   ش( : له  ى )م. گ.كان ئیفادهكورده  شاره ى موسته ئیفاده

كه  جهگوندى  لهندك  زاخۆقه  الل  ئه  به  زاى  حهحمهرائید  مسته سهد  ئهن  رى  فسهفا 

سه  هێزه ركردایهئیستخباراتى  عهعومه  انىكتى  راگه بدولعهر  كه زیز  هه 19)  یاند  اڵتوو  ( 

كه وانه ئه  به گۆنده  وه ڕێنه بگه  وێت یانه دهى  ئه گوێرهكانیان  لێبوردنى  بڕیارى    نى نجومه ى 

ئه وه شۆرشه  تىركردایه سه رائید  حهحمه.  به سهد  كهن  سرییه   له  هێزێك  مغاویر  چوار  ى 

ئه كهگونده   یشتنه گه  پێكهاتبوو داوى  به وه و  ئه ى  له وانهفێل  كرده  وهى  بڕیارى   كه  وه دڵنیا 

فا ستهن مسهحهد  حمهئه  سلیم بوون ، رائید ته   كهسه( كه 19ر )، هه  وه یانگرێته لێبوردن ده

مه رێنماییه  ئامرى  وه فرهكانى   ( ئیعدام  سامه زى  هه وه خوێنده ( راییفیق  له و  ئه ر  و وێش 

 ئیعدام كران.  سه( كه 19)

رایی  فیق سامه، وه  وه نفاله كانى ئه سابخانه تاى قه رهسه ح. الب(: له شار )ا.ا.ى موسته ئیفاده

به  رمانىفه محه عه  دا  یمهمید  ئه د  هێز اسین  ئامرى  دووه لجبورى  له ى  ته ته  مى  بهق   ق 

به كانى سه وێرانكردنى گونده  ده   كۆیه   ر  ى وه كۆكردنه ڕو مااڵت ورداگرتنى مه سهستبه و 

یهیله فه  تىركردایهگاى سه یان بۆ باره وه و گواستنه   و گوندانه ڵكانى ئه خه ى  م، ژمارهكه قى 

ى باكوور  نزوومه ى مهرى هۆبه به ڕێوهبه  بوون . رائید سلێمانده( گوند 20ش )و گوندانه ئه 

) هه  له له1991-1984ولێر  ئه (  ئهرانه سهستبه ده ونێو  له گهده  وه و گوندانه ى   ڕاو گومانى 

بكردابوایه  دهده كوێ  بهستگیرى  و  فه كرد  وه رمانه پێی  سامه كانى  یهوهراییه فپق  ر  كسه ش 

وجوودى منیش    ڵكى و بهپێش چاوى خه له  كرد ، بۆیه جێ دهر جێبهسهبه   ئیعدامى حوكمى

 " . زا.عرووف ئیسماعیل ره ـ مه2ـ حاجى جاجى ئاغا.  1ناوى:  س ئیعدام كران به كه  دوو



 
داني ثارتة , ويذ, بة زماني كوردي و عةرةبيردنةوةي ضةند جارةي ئةم ئيفادانةبآلوك
تؤمةتبارة  بةوةي دةست لة هاوكاري و ثشتيواني ئةوني نةكرد , وادارياةكاني نةجوآلندكوردي

 .انانة يةكال دةبنةوةطاوة ئةم طومهةَلبطرن  تاكو لة ِرَيطةي داد
 
 

 بؤضي دان بة تاوانةكان نانَين ؟
 

, لةطةَل ئةو بةتاوانباركردنةي لة دادطا لةسةر زاري ئاماذةمان ثَييان دا لة سةرةوة يئةم تاوانانة
بانط  يفادةكان, وة خاوةند  ئلة دادطا يةكال بكرَينةوةةكرَيت د ,ة ِراطةيةنرانئةنفالةو وانكارانيتا

 و دروسيت يتلة ِراس ,بكةنةوةثَيشكةش ةكانيان دوبارة يبؤ ئةوةي شايةدي دادطابكرَين بؤ 
دواي لَيكؤَلينةوة  ِراست  مةرجيش نيية هةموو ئةم ئيفادانة لة ,ةكانيان بكؤَلرَيتةوةييشايةد

, وةلَي بَيتبووو بكةريان  وةفيق سامةِرائي تاوانباري يةكةم بَيت لة ئةجنامدانيان , ياخوددةرضن
ثشت ئةجنامداني ئةم  , كةسانَيك دةردةكةون لةةكانييكؤَلينةوةو دةركةوتين ِراستي لَيلة ئاكام

 سزاي خؤي هةر كَييةكة, تاوانبار ن, طرنط ئةوةية خودي تاوانةكان ئاشكرا بكرَيتاوانانةوةن
نة لة  كةسي كَيشةيكةس هيض  لة رَيطاي دادطاوة  تاوانةكان بة دؤكؤمَينت بكرَين, ,َيتوةربطر

, ئةوةي هةية تاوانكار نابَيت لة سزا رزطاري بَيت ,نة كةسي دي َل وةفيق سامةِرائيدا هةيةطة
 .ة تاواندار بةشدارييان للة سةردةمي بةعس طومان دةخاتة سة طةو ثلةو ثؤستثَي

و بةعسي طالونةتة ئةو ت ذمارةيةكي ئَيجطار زؤر لة بةرثرساني سةربازي و ئةمن و ئيستخبارا
َيت ِرؤَلي , يةكَيك لةوانةي طرميانةي ئةوةي لَيدةكركورد ئةجنامدراونتاوانانةي بةرامبةر بة 

جَيطة و ثَيطةكةي لة هةرةمي  , بة حوكميامداني ئةو تاوانانةدا هةبوبَيتثَيشةنطانةي لة ئةجن
تيش بةو هةموو لةو ثَيطة طرنطةوةي و دةسةآل بَيشك   ,دةسةآلتداريدا وةفيق سامةِرائيية

وكاتةي بة ة, ئةمة دادطا يةكالي دةكاتةوة, وةلَي تا ئةوةطالوةتة بةشَيكي ةوةي هةردِرندةي
 .زياتر وةك تاوانبار دةرة كةوَيت و هةآلتووي لة بةرامبةر دادطا دةمَينَيتةوة ئةوا طومانةكان زؤرن

 ةعسدا.طةيشنت بة ثؤسيت باآلي هةستيار بة بَي تاوان بةدةست ناهات لةسةردةمي ب
 
 

 سكاآل تؤماركردن  لة وةفيق سامةِرائي
 

لة ماندوويةتي  هَيشتا كة بؤ كوردستان   سةردامن لة هؤَلةنداوةلة  2006ديسةمبةري ساَلي 
دورو  رَيطائةو ةتي ماندوي ,ةوةمنةحةسابو يةكة بة ئؤتؤمؤبيل مك 4000ِرَيطا دوورو درَيذة 

 ِرؤذ  طةشيت  بةردةوامي شةو ِرؤذ ِرَيكردني بَي 4,  لة ئاكامي لة جةستةم دةرنةضوبوو  درَيذة
, وتيان ِراستة بةِرَيزت لَيي دا اكاو زةنطي تةلةفؤنةكةملة نثشوو و بةردةوامي ناو ئؤتؤمؤبَيل, 



لة مانشَييت  ؟, وةكطةياندني وةفيق سامةِرائي ادطاييد وردستان بؤ بةهاتوويتةتةوة بؤ ك
لة اليةن ئيوةوة دةدرَيتة دادطا ", طوايا وةفيق سامةِرائي   ِراثؤرتدا نووسراوة ِرؤذنامةي كوردستان

ئاوا بة خَيرايي بةرةو  ,ت لةو لةحزةية ضاوةِروانيم ناكردقة  " ثرسيارَيك لة ناكاو بوو بؤ من و
, لةو ضةشنة انةوةي ثرسياري قورسيؤشم ئامادة نةكردبوو بؤ وةآلمدوة خ بمةوة,روي ب

وة منيش ئةو  ئةو بِريارةمان دابوو لة ثاَلتاك  هةرضةندة ثَيشرت لة كؤبونةوةي ناوةندي ضاك
: دَلي ومتبَي دوو  لة وةآلمدا ,ة نابةآلم بةو خَيرايي ,جَيبةجَيي بكةم بطةِرَيمةوةوبةَلَينةم دابوو 

هةواَلةكةي  تبوو كةنةكةو ئةو  ذمارةيةي كوردستان ِراثؤرمت بةرضاومن , هةرضةندة ةَلَي ِراستةب
كة كاك قادر نادر  هةواَلة بةهيض جؤرَيك نةبوو  ئاطام لة بآلوكردنةوةي ئةو , وةبآلوكردبوةوة
داية ن ثَيم بكريائةطةر ثرس, ةشيت وا بةو زويية بآلو بكرَيتةو,  ضاوةِروانيشم ناكرد ثَيياني دابوو

, هةواَلةكة زؤر طران بوو بؤ من  يةكةوة ِرابطةيةنرَيت, بةتايبةتيش لة مانشَييت ِرؤذنامةنام هَيشت
م دةبوايا ثارَيزةر , بؤ هةنطاوي يةكةوَلي جدييةوة  بؤ بة ثراتيككردنيو  خستمية بةردةم هة

, بؤ  بة دادطايي طةياندني رَيتيدا بكثة  نرَيت ثارَيزةرَيك طران بوو بتوا, ئةمةش ثةيدا بكرَيت
ي ة ترس زياتر بوو وة هَيشتا مانطلةو كاتةدا ك" كةسايةتيةك " موستةشاري سةرؤك كؤمار بَيت

,  كةس لة ثارَيزةران  ئامادة نةبوون  شان هةنطويين جةماوةر لةطةَل ئةو ثؤستة لة ثؤثةدا بوو
, طةورة لة بارةي ئةنفالةوة دةكات كة زؤر قسةي ةرَيزَيك , بورةيةدةنة  شاني ئةو كةيسة طةب

ئةوكات هَيشتا سامي , و ناوَيرم, وتي تةداخولي كاري وا ناكةم : خةريكي كارَيكي وامثَيم وت
بة  دةسةآلت نةشكابوو, تةنها ضةند كةسَيكي ياخي بوون خؤمان لة قةرةي ئةو شَيوة كارانة دةدا,

 .ةكةر بؤ ِراثةِراندني كارثةلة طةِرامةوة هةولَي
و هاندةر و ثاَلنةري كوردستان ِراثؤرت رؤذنامةي قادر نادر كة سةرضاوةي مانشَيتةكةي  ككا

كة هةموو بة سةرو  ضاك لة دةرةوةناوةندي اي ضاالكوانان و ستايف ِر, وَيسةرةكيم بؤ ئةو كارة
كات بة ثارَيزةرميان بؤ بكاك طؤظةند بابان ئامادةية  وتي  ,ماَل لة طةَل ئةو كارانةدا بوون زؤريان

,  ةوةم بؤ هةولَيرش لة دواي طةِران, منيةية تواني ثارَيزةريش دابني بكات, بةم شَيوخؤِرايي
 :ك طؤظةند كة زؤر ئازايانة هاتة ثَيشةوة  و  وةكالةتَيكم بؤي كرديةكسةر ضووم بؤ  الي كا



  
 
 

, وةك كارة " لةو ة م بؤر, هاوِرَيي خؤشةويستم " رزطار مانابَيت بؤ مَيذوو ئةوةشم لة ياد بضَيت
رزطار  ,تاكو تةواوي كارةكامن ئةجنامدا ,, يةك لةحزةش لَيم دانةبِرابوو هةميشة تا سةر هاوِرَيم

واتا لة دةرةوة  .كة غريةتي لة بوارةكة هةيةنووسني و شيت واي لة بواري جينؤسايد نيية, بةَل
قادر نادر لة ناوةوةش    جطة لة تةواوي رَيكخراوةكةمان ضاودَيري كوردؤسايد بة تايبةتيش

, لةو , كةسي دي شاني نةداية بةررزطار مام بؤرة  و كاكة طؤظةند بابان تاكة ثشتيوامن بوون
ثشت دانة بةر  ستاش قسة زؤرة بةالمرضةندة ئَيةورس بوو, هرؤذطارة كارةكة مةترسيدارو  ق

 .كةمة  بة تايبةت دادطايي تاوانباران هةر نيية يان زؤر وا كاري
 
 

 س هةقي خؤي نةسةندكة
 



رمانطةي دادنووسي دووةمي ِرَيَي كؤية بؤ فةضووين بؤ سةر بازاِرةوة   دا لةمام بؤرة طةَل رزطار لة
 , وتي دةتناسم و دةست خؤش بؤكرَيي ِرَيطاكةي  لَيمان نةسةند يةكةهةولَير, شؤفَيري تاكس

ريزة نووس هةقي دةستيان , ضوينة الي عةارَيك لة تةلةفزيؤنةوة دةيانكةيتقسةكانت هةموو ج
: لة ةند فؤتؤكؤثي  بة هةمان شَيوة وتي, خاوربةرزم بة نووسيين ئةم عةريزةيةنة سةند وتي سة

ةر كَييةك  بؤ تةواوكردني ئاست ئةم كارة طةورةية ضؤن ثارة وةردةطرم , ِرَيمان دةكةوتة الي ه
 رةكةيان بَي بةرامبةر بة, هةمووي دةرطاي دَليان بؤمان دةخستة سةر طازي ثشت و كاكارةكة

بة ثةرؤشرت بوون بؤ ئةجنامداني   ,بؤ دؤزةكة لة ئَيمة طةرمرت بوون , هةمووئةجنامدةدا خؤِرايي
 . , هةَلوَيستكانيان هَيز بةخشني بوو بؤمانكارةكة
وسي و ي عةريزة نوابينةخولةك لة دادطاي هةولَير و ك 10,37, كاتذمَير 2006-12-6ِرؤذي 

د بة هةمان شَيوةي ئةواني ثَيشووتر, تايثَيست و خاوةنمان نووسي , سكاآل  ,ةفؤتؤكؤثيةكانةو
 .بةرامبةر ئةجناميان دا كؤثيةكة بَي

 
 
  

 عةريزةيةكي سادةو بةالم كاريطةر
 

و دَلسؤزي كاري  ريهيض كات دةستكةوتةكاني بواري جيؤسايد بة ثارة  بةدةست نةهاتوون, بوَي
, كاريطةر  , وةلَيي  سادة, عةريزةيةكي تاكو بَلَيدةيبينن وةك لة خوارةوة خؤيان كردووة, 

, بؤ هةتا هةتاية سكاآل ة مَيذووي دادطايي تاوانبارانةوةعةريزةيةك لة دةرطايةكي بةرينةوة ضوو
دواي مردني ضووة ريزي ئةوانةي بة تاواني جينؤسايد , كراوي خستة ِريزي تاوانبارانةوةلَي
ائي خاوةند بريؤكةي ئؤثةراسيؤني َين تكرييت وةفيق سامةِري وتةي حوسؤمةتبارن , بة ثَيت

نا, ديارة ناوبراو لة كوشتين تاوانبار  لَيئةنفالي بةدناوي ساجت  دواجار ناوي  ئةنفال, كة كةماَل
 :ساجتيش طومان لةسةري هةية كةماَل



 
 
 
 

 ضوون بؤ دادطا
 



ِرزطار "لةطةَل  ,امتةواو بووني دةوترسي لة , ي نيوةِرؤ اليداوة 12ر ضةند خولةكَيك لة كاتذمَي
دادطاي باآلي برد بؤ نووسينطةي هةولَيري    يةكمان طرت و سكاآلكةمانبة ثةلة تاكس ,مام بؤرة "
 , لة كارةكةوةرطرت انزؤر بة سارد و سِري و سادةيي لَيم سكاآلنامةكةيان  ندةرَي, لةوَيتاوانةكان 

 كاريطةر و ةكي واكةسايةتيسةر بةم سادةيية سكاآل لة ا , لة دَلي خؤمدا ومت ئايكةومتة طومانةوة
مبةر : ثارضة كاغةزَيكم بدةنَي لة بةراَيزةي سكاآلكةي لَيم وةرطرت ومت, بةو بةِرطةورة دةكرَيت؟

وة بؤ هاوِرَيكامن لة رَيكخراوةكةمان, ضونكة  من بؤ ئةوةي بينَيرمة, ئةم سكاآليةي تؤمارم كردووة
, خةمت نةبَيت رضاو: بة سةزةي سكاآلنامةكةي لَيم  وةرطرت  وتيِرَيئةو بةنوَينةري ئةوامن, 
م, كة بينيم دا  خوارةوةشي  ثَي  بضوكةي ,  ئةم ثارضة كاغةزؤكةطةي خؤيدةيطةيةنينة جَي

 : يةكجاري متمانةم نةما
 
 
 

 

 
فال ي سكاآل لة ئةندازياري ئةنخولةكةو بة فةرم 12,43كاتذمَير  2006-12-6لَي ئَيستا 

 .خؤي وةرطرتووة , دادطا ِرةوتي ئاساييفيق سامةِرائي تؤمار كراوةوة
 

 دةركردني بةياننامة 
 
,  ناوةندي ضاك بةياننامةيةكي  لةسةر ئةم وةم لة كوردستانةوة  بؤ هؤَلةندالة دواي طةِرانة 

ؤي بة لَيزاني خكة كاك هيشام ئاكرةيي  ,سكاآلية بة هةردوو زماني كوردي و عةرةبي بآلو كردةوة



, ِرؤذي دواتر و اليومي سعودي ِرؤذنامةي شةرق ئةوسةتي لةندةني خؤشبةختانة ,وسينو
رد بة دادطاي ضةندين جار ثةيوةنديم ك منيش, هاوكات بآلوي كردةوة انيةكةيرةببةياننامة عة

 .مةبةست شوَيينطةيشتووةتة  ةمانِرايان طةياند سكاآلك ,باآلي تاوانةكانةوة
https://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=10261&article

-=405730&fbclid=IwAR2hfxY
UtMVs_s7LYxgALkMEjDN0UQ3GRWDnxAHgKvwgeTLFVVVoO49

Afo#.Yw57jXZByM9 
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-http://akhbarkurdistan.blogspot.com/2009/04/blog
post_16.html 
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 1تؤمةتباري ذمارة 
 

 ية كة كَيباي ئةوة زانياري هة اني سوثاي عَيراقيحوسَين رةشيد كة جَيطريي سةرؤكي ئةرك
, وةلَي بةهؤي نزيكي لة دةزطا طةورةكةية كة دواتر ناوي لَينرا ئةنفال خاوةند بريؤكةي تاوانة

ائي رؤَلي بة وتةي حوسَين تكرييت وةفيق سامةِر, ييةكانةوة ثاكيان كردةوة لة تؤمةتيخوِرس
كةضي دواتر هةر بة بؤ ئةنفال,  ا لة ثالني دوا ضارةسةري هؤلؤكؤستهاينيش هيملةري طَيِر
دةبَيت , برديانة كؤشكي سةالم, كؤشكي سةالم طةيشتة بةرزترين ثؤستدةنطي ئةنفالكراوان 

 .؟؟؟دا بووبَيتي ديكةي تَيةند جةالدض
 

دادطاي لةسةر تاوانباران  خوَيندةوة , ليسيت بانط كراوان  كاتَيك دادطاي باآلي تاوانةكان بِرياري
ةك لة ةوة بوو , سكاآلي هةموو هاووآلتي, ئةمةش دةربِري ئِرائي دةسيت ثَيكردبة  وةفيق سامة

كةمَيك  , ئةطةر دادطاكة خؤي دةطرَيتشوَين  دةسةآلتدارَيك ضةندة بةرز بَيت  بةرامبةر هةر
 .جدي بَيت
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 1 ريزبةندي تاوانكاران  وةك تؤمةتباري ائي ناوي لة ِريزي ليسيتلة دواي ئةوةي وةفيق سامةِر
هةموو بؤنةو لة  سةرةتادا , لةو ثؤستة باآلكةي بةجَيهَيشتعَيراق هةآلت  ترسان لة  , لةهاتةوة

, شوَين ذيان اسي ئةم وآلتة فِرَيدراية دةرةوةلة ذياني سي ,دانيشنت و ضاوثَيكةوتنةكان بزر بوو
وردة ئةويش  ,كاري ثَي نةكرا دوايي  كة بِريارةكاني دادطاي باآلي تاوانةكان بةآلم خؤي طؤِري,

دواتر لة دادطاييةكي روكةش و لة , هاتةوة  سةر خةت و لة راطةياندنةكان دةركةوتةوة وردة
لَي تازة بؤ هةتا   ,تاوانيان كرد لة تاوانةكاني بَي 2008-3-6رَيكةوتي دراودا لة ن ثَيَيشدا بةَلثَي

 .وةوةوذوةك تاوانباري جينؤسايد  ضووة مَيايي ئةنفالكراوان بةسةر سةرييةوة دةبن هةتاية تارم
لة كؤتاييدا ماوةتةوة بَلَيم هةموو ئةوكارانةي كردمان وةك ئةندامي رَيكخراوَيك ثَيي هةَلساين, 

 خاوةند دؤسيةكةن.ئةوكات داماني هةموو ئةن
  

 


