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  و بیرەوەرییک

  !دا' ئنفال'' سای کارەساتی  24چند دیک لیادی 
 

  سیروان کاوسی       
 16/4/2013: ئۆسلۆ     
com.gmail@kawsi.Sirwan  

   

وشیکی عرەبیی و نوی سورەتی '' ئنفال''

  .ان قورئی ''٨''

ئنفال مانای دەستکوت و تانوبۆی جنگ و، 

'' موسمانان''ئایتک لدوای سرکوتنی لشکری 

  . وە ھاتووە''بدر''دا لئنجامی جنگی '' کافران''بسر  

ر نوی زنجیرەھرشکی بربوی سربازیی بوو بۆس'' ئنفال''گزپرست  وداگیرکریشدا، لرژمی بعسی عرەبی رە

   .کوردستان بمبستی قکردنی یکجارەکیی نتوەی کورد

زنجیرەی ئنفال .  شونبزرکران ھۆزی بارزانی 8000بڕوەچوو، بھۆیوە 30/9/1983نیوەشوی '' ئنفالی یک''

لئنجامی ھرشی دڕندانی سوپای داگیرکری عراقدا دانیشتوانی .  درژەی کشا26/10/1988تاکو 14/4/1988

نکانی ژنومنداوپیروالوی کورد لنو لم و زیخ182000اران گوندی کوردستان کۆکرانوە، ماوسامانیان بتاالن برا، ھز

خران ژر شکنج و زیندانکانی دیکی عراق، '' نۆگرەسلمان''قسابخانی انھزاری دیکش لسد ،عراقدا زیندەبچاکران

 شاھیدی مرگی یکتری سمونک و ئاوی پیس دەرخواردیان دەدرا بۆ ئوەی زۆر نژین و و سووکایتی و دەستدرژی و، رۆژی

 سگگلیدەبووە خۆراکی  مردن و، جستی بگیانیان  لماوەیکی کمداھزاران منداڵ و بساچووی نو بندیخانکان. بن

  . خواردنی گۆشتی الشی کوردان لدەوروبری زیندانکان کۆببوونوەناوچکان ک بۆ

 کوتندەستی 1991 وە لپاش راپڕینی شکۆداری بھاری ''ئنفال''کوژیی لبارەی کۆمزانیاریی تواو 

ھزار کیلۆ بگنامبوون و، لنو ئرشیوی داودەزگکانی 14 بکشی ە،کورد ک قوارەکی چوارملیۆن پڕ

ق ل  و، بنککانی فرماندەیتیی سوپای عرا''ئیستخبارات ''و'' ئمن''سیخوڕی و چوسنری بعس وەکو 

 یکتیی نیشتمانیی کوردستانوەنزیکی دەتن لالین .  دەستی کوردەوەکوردستان و عراق کوتن

لمانگی .   توانی دەستبگرت بسر چوارتن بگنامداپارتی دمۆکراتی کوردستانیشدەستیبسرداگیرا، 
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 Middle انی دا ب رکخراوەی یکتیی نیشتمانیی کوردستان زۆرکی ئو بگنام،1992گونی سای 

East Watch '' ڵ . ''واچمیدڵ ئیستگژی لوەندە گوتوبم نکاتی 250ئل نجامدا ککورددا ئ 

 270زانیاریی ئم کسان لگڵ بگنامکان لپرتۆککی . کۆمکوژییکاندا توانیبوویان خۆیان رزگار بکن

لئنجامی ناوەندەک .  چاپ و بوکرایوەزمانی ئینگلیزی بوە'' میدڵ ئیست واچ''لالین نوەندی 

پرۆسی ئنفال ھیچ جیاوازییکی لگلکوژیی '':  ئاوا باسی پاکتاوکردنی رەگزیی کورد دەکاتلکۆینوەیدا

وە نییکاندەستی نازییکان بکجوول!''.  

گنی شاراوەی لزتزاران چیرۆکی دنفالکراوان، ھرھاتی ئسکانی بنر لموزیخژل ک 

گانوەی بیرەوەریی ئو تاکوتورا کسانی لپرۆسی ئنفالی بدناو . کاکیبکاکیی وتی عرەبدا گۆڕکراون

  .جیھان ئاشکراکرددەی بیستم بۆ رزگاریان بوو، چیرۆکی خۆیان و کۆیلتی گلکیان لکۆتاییکانی س

بیرەوەریی یکک ل  ل''واچمیدڵ ئیست ''الپڕەیک لکتبی  چند لرەدا سرنجتان بۆ خوندنوەی

وەتوە بۆ باشوور و ا لئرانوە گڕھبج رادەکشم ک دوای کیمیابارانی  بناوی محممدئنفالکراوەکان

چارەنووسی نادیار  دوای گڕانوەی گیراوە و لالین ھزەکانی رژموە برەو ، سدانکسی دیکھروەک

  ! دراوەنر

 -           -           -  

 - '' کنداتیی گشت دانیشتبووم، بیرملینشمتی و بدەسچارەنووسی نادیاری خۆم و بل 

وکی چاوشینی ریشسپی کالمکردەوە، پیا... لپشتموە ترپی پیک رایچکاندم. زیندانییکان دەکردەوە

رز لبوکردن و مبازیکبووەوە، پاش سن نتپرسینم، لواھر زەوییسوە لرووت ویشتم کقرەقوت  

  . دانیشت

  !ناوم عونیی، خکی گرمیانم: گوتی

  .سرچاوم ھاتی خاۆ عونی - 

  !باوککم بیستم خکی ھبجی

  .ب وای مام عونی  - 

  !بۆچی ھناویانی بۆ ئرە؟

ردووگاکانی ئران ھبکین، لبر ئوە بچاکمانزانی ک، نمانتوانی لئۆپاش کیمیابارانکردن: گوتم -

  .بگڕینوە بۆ کوردستان

  !کوڕەکم، خۆزیا بخۆزیای خوا منیش بماومندالوە لسر خاکی خۆمان ببۆمبای کیمیایی بکوژرایتم
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 زەوییش  وام خاۆ عونی گیان، ئوەی لئمروویدا یا خوا نلئوە و، نلھیچ مرۆڤکی سر ئم-

  ئی ئوەیان بۆھناوە بۆ ئرە؟! رووندات

کوڕەکانم ھر پنجیان ژنیان .... داخم گران رۆ: مام عونی ھناسیکی قووی ھکشا و گوتی - 

لپ رۆژک جیش و .  منداڵ بوون43بگشتیان خاوەنی . کچکانم ھردووکیان شوویان کردبوو. ھنابوو

بارانکردنی  لگوندەکمان نیزیکبوونوە، دەستیانکرد ب تق و، تۆپ''مید بارقع''جاش بسرکردەیتیی 

کوڕەکانم  وکچکانم لگڵ منداکانیان ھموویان روویانکردە .  گشتمان شپرزەبووین.گوندەک و دەوروبری

  .دبووتدا دروستکرشیوەکی بردەم ئاوایی ک بۆ رۆژی تقوتۆق و تنگان لودا پناگیکمان 
 ی ژنم، وتمان ''سلما ''، بم من وتق کمکم زیادیکرد تاکو ھموویان برەو حشارگک رۆیشتن

بینیم کاینی ماکما دەسووت، . پیربووین و کس کاری بسرمانوە نیی، بۆی لنو ماکدا ماینوە
لژر بنمیچی کاینکدا . د  تا دەریکممنیش بۆ رۆژی رەش ھندک پارەم لودا شاردبووەوە، خرا رامکر

منداکی تمن چوارسام بینی بسمینوە لنو چەدووکدا بوو، بکوڵ دەگریا و ھنسکی دەدا، 
ئیتر لسۆزی گریانی ئو مندا پووکم لبیرچوویوە، بھمت . ئاگرەکش خریکبوو لی نزیکدەبووەوە

لم کاتدا سیری شیوەکم کرد، دیم جیش و جاشکان . گرت و، ھنامدەرەوەباوەشم پداکرد و لئامزم 
ئوجا بنزین و نوتیان پدارژاندن و ئاگریان . ''ئارپی جی''پناگکیان دای بردەسژی گولل و چکی 

ند سرباز لپ چ. بچاوی خۆم بینیئالو کاتدا، مرگ و سووتانی ھموویانم . بردای جستی ھموویان
، ''ئیڤا''و جاشک دەوریانگرتم و، بچمکی فقیانکم راکشیان کردم بۆ نزیک ئۆتۆمۆبیلکی 
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دایی خۆشمی تپیرەکرزکردەوە بینیم ژنرمبو . س مدانم من ننن، ببستم لکند ویستیان مندالچ
 ،انگرتینلنو ئیڤاکدا رای. نیشیان سرخستسلمای خزانیشم خرا گرتیی ئامز و م. ھمدای نو ئیڤاکوە

پاشان لگڵ چند پیروپککوتی دیکی ئاواییکمان بردمانیان بۆ . ند برداوگ تواوی مانی ئاگریان ل
  . چمچماڵسربازگی 

 لم ماوەیدا کمک ھاتین.  رۆژ ماینوەسلوش . ی کورکووک'' تۆپزاوا''رۆژی دوایی بردمانیان بۆ 
ئیتر بۆنی ھموویانم نا ب بم . ئوسات زانیم مناک کوڕەزام و، مندای کوڕی سیمم. سرخۆمان

  .''!بچکۆالنی کمک سوکنایی دم دەداتوەئم لشسوپاس بۆ خوا یککیانم بۆ دەرچووە، '': گوتم. منداوە
. دەبوای تڕم بکردای بۆ ئوەی بخووست و مندالک بتوانت بیخوات. خواردنمان سمونی رەق بوو

 و، ھر ئو رۆژە ''سماوە ''دوای س رۆژەک، بردمانیان بۆ. خۆمان دمان گیرابوو، نماندەتوانی ھیچ بخۆین
م بیابانل م زیندانھاوردمانیان بۆ ئ!  

الک ک مند. رۆژی تنیا یک سموونمان ھبوو بۆ خواردن. وباوک بۆ مندالکلرە ئیتر من بووم بدایک
 دوو سمونی کۆن  وتڕ و –بردە بر ئاودەسک و، لوێ دەگڕام، بوای یک برسی دەبوو، ناچارپنام دە

مک کڕاویم دەدۆزییوە، ئوجا بچقۆیک دامدەتاشی تاکو پیسی و کڕووەکم لدەکردەوە، بئاو ک
ککی مندالخواردنی ژەمڕمدەکرد و دەمکرد بدا بوو، . تگم لم مندالئ رازیبووم، چۆنک م ژیانشتا بھ

  .وامدەزانی ھموو کوڕەزا و کچزاکانم لگدان
 بۆ ئوەی دەستکی تڕ مندالکم بردە بردەم تانکیی ئاوی حوشکوە. نرۆژک گرما زۆری بۆ ھنای

 لژوورەکیوە ک بسر ھۆکانی زینداندا دەیوانی، ''مالزم حجاج''کاتکمزانی . دا بنمبدەموچاوی
 کرد، بالم تماشایکردین، نڕەی لھسا، ترس شژاندمی و رامکردە دواوە و خۆم تکی زیندانییکانی دیک

من زیاتر ترسا و بچواردەوری مندالک بنڕەی حجاج و ھتنی . تم و جمھشتفریای مندالک نکو
مندالک بدەم گریانوە .  رووبڕووی منداک وەستامالزم حجاج ھات و. دەقیژاند  وانیخۆیدا دەیو

  ''؟ ئم سگی کی؟!ئم مندای کی'': حجاج ھاواریکرد. لیدەڕوانی
بۆچی بدەنگ نابت؟ بۆ : تیگو .گورەم مندای من: منیش پم لجرگی خۆم نا، چووم پش و گوتم

کبلکی دەستی  حجاجلم کاتدا  !قوربان مندال لھیچ تناگات: منیش وەرامیمدایوە؟ !ناترست من دەبینت
.  کرد و بدەم جنودانوە کشای بپشتی ئو بستزماندا و تختی زەویزۆر ببزەییانبرزکردەوە و، 

زییموو ھھوەستا بوە نوەشو وەبقاندە نو، دەمی چ کدەمی مندایدا بی ھکپۆستاب 
  ...قوڕەچکاوەکی بر تنکی ئاوەکوە

خاۆ عونی بۆ چن ساتک بدەنگبوو، ئوجا دای لپرمی گریان، لکاتکدا فرمسک بچاوەکانیدا 

  !...مرگی ئم مندالشم بچاوی خۆم بینی... مرگی ئم : دەھاتنخوار گوتی

عونی و خۆم  بۆ کۆلی و داماویی خاۆ...موەنا ب ئژنۆکانممنیش ھردوودەستم لئژنۆم گیرکرد، سر

   .''...گریام کسوکارو شارەکم و



 5 

                                            -           -           - 
ک بقۆناخی 1887یی لسای  ھرل شۆرشکی شخ عوبیدۆ شمزینخوشکوبرای ئازیزی کوردم،
شخ  شۆرشیل دەژمردرت، نتوەی کورد، نک جارک، بکو گلکماننو شۆرشی رزگاریخوازیی 

 ھوەشاندنوەی کۆماری کوردستانی سۆر لالین ستالین دیکتاتۆری سۆڤتی رووخاو و، سعیدی پیران،
 شۆرشی درسیم،  شۆرشکی ئحساننووری پاشا،ا،راگوزانی سدانھزار کورد بۆ ناوچدوورەکانی رووسی

 ھروەھا دوای کۆماری مھاباد، بسروشونکردن و، دەرکردنی ھزاران کوردی فیلی لبغدا و خانقین،
، سرباری ،  بسردا سپندراوە و کۆچوڕەویحوت جاری دیک جنۆسایدھرەسھنانی شۆرشی ئیلوول، 

بروبووی بتان   و سامانی سرزەوی و کانزارەب و ترک و فارسکراوە، خاکی کوردستان بعئمانش
 ، زیندان وۆی کۆمکوژ و پگ و لشگرگ وبراوە و، نیشتمانکی کراوەت جبخان و ھماری چکوچ

 بم.  بکرگیراویان بسرتاسری کوردستاندا بوکردووەتوە، سدانھزار سرباز و ویتۆڕی سیخوڕ
   . ھشتا ئاسۆی رزگاری  وسربخۆییمان ل و تاریکتپڕبوونی ئم مژووە پکارەسات و خوناویی، پاش

کردە ھونی  یکمینیان نتوەی جوو گلکوژی و نھامتییک بسریانھات، - دەیان نتوەی بندەست
، سربخۆیی، بم ئمی کورد گیشتن بئازادی و ئامانجیبراکشانی پشتیوانی نونتوەیی یکگرتن و 

 زاین و، دوای می لبیرچووەتوە، بکو لسرەتای ھزارەی سی نک ھرکۆمکوژییکانی رابردوومان
 رژمی داگیرکری تورک لبرامبر شۆرشی بدەرەتانبوونی  پاشرووخانی رژمی ئنفالچی عراق و

 سرۆکی ربوی نونتوەیی بۆ سر ئران، گوشاری ب پاشبورکانئاسای باکووری کوردستان و،
، رژمی وەجوگرافیای سیاسی والتانی داگیرکر دەکن  جخت لسر پارزگاریکردنیحیزبکانمان

 و ''برایتی''بنیاددەننوە، درۆشمی ناسیاسیان و نازانستان و نانتوەییانی وەک رووخاویان بۆ 
 و ''گڕانوە بۆ پیامکی ئایتۆ خومینی'' و ''یزەکردنی رژمی تورکدمۆکرات'' و ''پکوەژیانی ھاوبش''
ھتد بگوی نتوەی کوردی ...  و،''فیدراسیۆنی گالنی رۆژھتی ناوەڕاست'' و ''خودگردانی'' و ''فیدرای''

مانجی  داسپاندنی ویست و ئا.دەدەنسرلشوندراو و کۆمگی نونتوەیی و نیارانی کورددا 
 بسر نتوەی کورددا، تاکو ئمۆ یاریکردن و بزیکردن بووە لگڵ  ویست و سرۆکایتیی حیزبکان

   . داخوازیی لمژین و چارەنووسی نتوەی چارەرەشی کورد

   ؟!سرۆکایتیی کورد چۆن دەتوانت قرەبووی ھلکانی رابردووی کاتوە

چاککردنی الینی دەروونی کسوکاری ی ئنفالکراوەکاندا، لپوەندیی لگڵ بریندار و کسوکار
زەرانیان، دادگییکردنی تواوی سرۆکجاش و ئو بکرگیراوە لکراوان، باشکردنی باری ژیان و گوئنفا

 لالین ی کارا دەستنیشانکردنی کۆمیتیکئوجاکوردانی بشداریی ئنفالکردنی نتوەکیان کردووە، 
، سازکردنی لۆبی  لئاستی نونتوەییلکۆمیتی بجنۆسایدناساندنی ئنفامانوە بناوی حکوومت و پرل

 دەوتی سربخۆی کوردستان پرۆژەیو، راکشانی پشتیوانیی نونتوەیی بۆ ئم مبست بئامانجی 
 ک یوەییانتژوویی و نگرنگ و م رکو ئریزی ئدەستانیلم دەبوو وەک کاربرھینی  ھی بنگخا
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بھزر و باوەڕی نتوەییوە ل ئستاش درنبووە ئگر .  حکوومتکیان دەستنیشانیکنبرنامی سیاسی
دەساڵ تاقیکردنوەی شکستخواردووی پکوەژیان لعراقی تازە ئزموونیان وەرگرتبت، ئوا لباتی 

 بۆ  داڕژن پالنھتد،...  و140ی یاسا و مادەی سرقاکردنی بسمری خۆیان و نتوەکیان ب جبجکردن
گانوەی خرای ناوچدابندراوەکان و خۆشکردنی زەوینی رفراندۆمک بچاودریی کۆملی 

 بتوان لئازادیدا دەنگ بۆ ئازادی و  نتوەی کوردبۆ ئوەی رتووەکان و وتانی دنیای ئازاد،نتوەیکگ
بکورتی، رزگاربوونی کورد لبندەستی و دامزراندنی دەوتی . ۆیبداتدیاریکردنی چارەنووسی سیاسی خ

سربخۆی کوردستان، تاک رگچارەی نتوەیی و مرۆڤی و ژیرانی ک نتوەی کورد و نیشتمانکی 
  !لھڕەش و پاکتاوکردنی رەگزیی لالین داگیرکرانی خونژ و فزان و پیالنگییوە دەپارزت

  

  !کوردستانلسرتاسری  ھیدانی ئنفال و ھموو شھیداناران سو بۆ گیانی پاکی شھز
  ! پیرۆزی رزگاری و سربخۆیی کوردستان و ھرشکاوەبت ئای برز

  


