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رِومالَى ضاالكيةكانى يادى( )29سالَةى (ئةنفاىل سيَ) لة رِؤذنامةوانيى بيسرتاوى طةرميان دا.
(تويَذينةوةيةكى وةسفيية)
م.ي يادطار على حممد
بةشى زمانى كوردى /كؤليَذى ثةروةردةى بنةرِةت /زانكؤى طةرميان

ثيَشةكى:
قؤناغى سيَيةمى ئةنفال؛ بةربالَوترين شاالَوى ئةنفال بو كة حكومةتى ثيَشوترى عيَراق بةناوى
(ثرؤسةى ئةنفال)ـةوة بؤ سةر خاكى باشورى كوردستان ئةجناميدا .لةم قؤناغةدا؛ زؤرترين هاوالَتى بيَتاوانى
كورد بة درِندانةترين شيَوة رِووبةرِووى مةرط كرانةوة و زؤرترين كاولكارى بةر طوندةكان و سةرتاثاى ذيارى
كؤمةالَيةتى و ئابورى ناوضةكة كةوت.
دواى بةرثابونى رِاثةرِينى بةهارى ()1991ـى كؤمةالَنى خةلَكى كوردستان بةرامبةر بة دةزطا و
دامةزراوةكانى حكومةتى ثيَشوترى عيَراق ،ساالَنة لةاليةن دةزطاكانى حكومةتى هةريَمى كوردستان ،كةسوكار و
واريسى ئةنفالكراوان و هاوالَتيانةوة ،وةك ِريَزليَنان لة طيانى قوربانيان و زيند و رِاطرتنى يادةكة ،بةشيَوازى
جؤراوجؤر يادى تاوانى ئةنفال دةكريَتةوة .هةرضى كةنالَةكانى رِاطةياندنيشة ،بةشيَوازى جؤراوجؤر رِومالَى
ضاالكيةكانى ثةيوةست بةو يادة نيشتيمانيية دةكةن .لةم تويَذينةوةيةدا؛ هةولَدراوة لةسةر بنةمايةكى زانستيي
ليَكؤلَينةوة لةسةر سروشت و جؤرى ئةو رِومالَة بكريَت كة دةزطاكانى رِاطةياندنى بيسرتاوى طةرميان لة ِريَطةى
ذانرى (هةوالَ) ـةوة بؤ تاوانةكةيان ئةجنامداوة.
كيَشةى تويَذينةوة:
كيَشةى سةرةكى تويَذينةوةكة بريتية لةوةالَمدانةوةى ثرسياريَكى سةرةكى ،ئةويش :ئايا ميديا
بيسرتاوةكانى شارى كةالر بةض جؤرو ئاستيَك رِومالَي ضاالكيةكانى يادى( )29سالَةى تاوانى ئةنفال( -قؤناغى
سيَي)يانكردوة؟
ئاماجنى تويَذينةوة:
لةثالَ ليَكؤلَينةوة و بةدةستهيَنانى وةالَمى زانستيي بؤ كيَشةى تويَذينةوةكة ،لةم تويَذينةوةيةدا؛
هةولَدراوة ضةند ئاماجنيَكى الوةكيش بةدةستبهيَنريَت ،طرنطرتينيان:
 .1زانينى ئاماجنةكانى حكومةتى ثيَشوترى عيَراق لة ئةجنامدانى شاالَوى (سيَى) ئةنفال لة طةرميان.
 .2دةستنيشانكردنى ئةو ناوضانةى كة حكومةتى ثيَشوترى عيَراق لةميانى ثرؤسةى ئةنفاىل ناوضةى طةرمياندا
رِوبةرِوى كاولكردنى كردنةوة.
 .3زانينى قةبارةى قوربانية مالَى و طيانيةكان لة ثرؤسةى ئةنفاىل (سيَى) ناوضةى طةرميان دا.
بوارةكانى تويَذينةوة:
دابةش دةبيَت بؤ س َى بوارى سةرةكى ،ئةوانيش:
 .1بوارى شويَن :رِاديؤى دةنط– كةالر  -ناوةندى ئيدارةى طةرميان.
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 .2بوارى كات :رِؤذى( – )2017/4/14رِؤذى تاوانى ئةنفال.
 .3بوارى بابةت :ذانرى (هةوالَ) لة سامثلَى تويَذينةوةكة.
كؤمةلَطة و سامثلَى تويَذينةوة:
كؤمةلَطةى تويَذينةوةكة ثيَكهاتوة لة هةر هةشت قؤناغةكةى شاالَوى ئةنفال كة لةسةر دةستى حكومةتى
ثيَشوترى عيَراق بةهةشت كاتى جيادا لة ناوضة جياجياكانى باشورى كوردستان ثيادة كراوة .هةرضى سامثلَى
تويَذينةوةكةشة ،بريتى ية لة (رؤذنامةوانى بيسرتاوى طةرميان – رِاديؤى دةنط*)
جؤر و ميتؤدى تويَذينةوة:
ئةم تويَذينةوةية لةجؤرى تويَذينةوة وةسفيةكانة .هةرضى ميتؤدى بةكارهاتوشة ،بريتية لة ميتؤدى رِوثيَو
بةشيَوازى شيكردنةوةى ناوةرِؤك بةمةبةستى دةرخستنى جؤر و ئاستى رِومالَى ضاالكيةكانى يادى ( )29سالَةى
تاوانى ئةنفاىل(سىَ) لة رِؤذنامةوانى بيسرتاودا.
زاراوةكانى تويَذينةوة:
لةم تويَذينةوةيةدا؛ (ثيَنج) زاراوةى سةرةكى بةرضاو دةكةون و ثيَويستيان بة ناساندن هةية ،ئةوانيش:
 .1رِومالَ :بريتية لة ثرؤسةى بةدةستهيَنانى هةوالَ و زانيارى و رِوداو لةشويَنى رِودانيدا لةاليةن
رِؤذنامةوانانةوة ،يان ثرؤسةى طواستنةوةى رِوداوة لة واقيعةوة بؤ هةوالَ و زانيارييةك كة شايستةى
بالَوكردنةوة بيَت.1
 .2ئةنفال :بريتية لة زجنريةيةك هيَرش و ثةالمارى نةخشةبؤكيَشراوى سةربازى سوثاى عيَراق بؤسةر بةشيَك
لةناوضةكانى باكورى ئةو والَتة ،سةرجةميان هةشت ثةالمار بو ،لة شةش ناوضةى جوطرافى جياوازدا
ئةجنامدرا ،لةنيَوان دوادواى شوبات و سةرةتاى ئةيلوىل سالَى 1988دا(.)2
 .3قؤناغى سيَيةمى ئةنفال :بةرفراوانرتين شاالَوى ئةنفال بو ،لة (7ـى نيسان – 20ـى نيسانى  )1988لةاليةن
حكومةتى ثيَشوترى عيَراقةوة بؤ سةر طوندةكانى سنورى طةرميان ئةجنامدرا .سةدان طوندى
ناوضةكانى(جةبارى ،زةنطةنة ،داودة و جافى رِؤغزايي)كةوتنة بةر شاالَوةكة .لةم قؤناغةدا؛ دةيان هةزار ذن،
مندالَ و ثياو دةستطريكران و بيَ سةروشويَنكران .سةدان و بطرة هةزارانى تريش هةر لةشويَنى طرتنةكةياندا
طوللةبارانكران .ئةوة بيَجطة لة ويَرانكردنى نزيكةى ( )1200طوند ،هؤبة ،هةوار و ئاوايي(.)3
 .4رِؤذنامةنوسى بيسرتاو – رِاديؤ :بةماناى بالَوكردنةوةى طشتيى ديَت ،جا ئيدى بابةتى هةوالَ ،رِؤشنبريى،
ثةروةردةيي ،بازرطانى و هةر بابةتيَكى تر بيَت ،كة لةيةككاتدا لة ِريَطةى بةكارهيَنانى ئاميَرى ثيَشوازى كردن
لة شةثؤلةكانى دةنط ،هةموو طويَطريَك لةسةرتاسةرى جيهان ثةيامةكة وةردةطريَت(.)4

*لةبةرئةوةى (يةكةمني رِاديؤى كؤمةلَطةيي ئةهلي (24كاتذميَر)ـية لةناوضةى طةرميان).

) ) ريَبةر طؤران و كاميل عومةر " :رِومالَى شةرِى داعش لة ميدياى ئةليكرتؤنى كورديدا" ،ذمارة( ،)10طؤظارى زانستيي زانكؤى طةرميان ،2016 ،ل.206
1

) ) ميدلَ ئيست وؤض" :جينؤسايد لة عيَراقدا – ثةالمارى ئةنفال بؤسةر كورد"،و .لةئينطليزييةوة :حممد محةسالَح توفيق،ضاثخانةى تيشك،سليَمانى ،2004،ل.100
2

) ) شؤرِش حاجى رِةسولَ:ئةنفال-كوردو دةولَةتى عيَراق"،ضاثى دووةم،وةزارةتى رِؤشنبريى-بةرِيَوةبةرايةتى طشتيي ضاث و بالَوكردنةوة،سليَمانى،2003،ل-99
.100
3

) )4ابراهيم امام" :االعالم االذاعي و التلفزيوني" ،ط ،2دارالفكر العربي ،القاهرة ،1985 ،ص.256
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 .5طةرميان :ناوضةيةكة كةوتوةتة سنورى ئيدارى و جوطرافى هةريَمى كوردستان .سنورى باشورى لةقةزاى
كفرييةوة دةستثيَدةكات ،تادةطاتة شارؤضكةى كةالر ،الى رِؤذهةالَتيشيةوة ِريَطاى سةرةكى نيَوان (كةالر -ثيَباز-
دةربةندخيان)دةطريَتةوة تا دةطاتة زجنرية ضياى قةرةداغ ،لةباكوريشةوة لة زجنرية ضياى سةطرمةوة
دةستثيَدةكات تادةطاتة كؤمةلَكةى(تةكية) و ِريَطاى سةرةكى نيَوان (ضةمضةمالَ  -كةركوك) ،لة خؤرئاواشةوة،
لةكةركوكةوة دةستثيَدةكات بةرةو ِريَطاى سةرةكى (كةركوك  -دوزخورماتو) تادةطاتة شارؤضكةى كفرى(.)5
-ضوارضيَوةى تيؤرى تويَذينةوة-

-

يةكةم :تاوانى ئةنفال و قؤناغى سيَيةمى ئةنفاىل طةرميان
ئةنفال و قؤناغةكانى ثيادةكردنى لة باشورى كوردستان
وشةي (ئةنفال) زاراوةيةكي ناو قورئانة و بة واتاى (غةنيمة – دةستكةوت) ديَت ،زؤربةي زانايان ِرايانواية؛
ئةنفال بةو مالَ ،سامان ،ئاذةلَ و كةلوثةالنة دةوتريَت كة لة سةردةمي خؤيدا شةرِكةرةكاني موسولَمانان لة
شةرِدا بةدةستيان هيَناوة ،وشةي (ئةنفال) ناوي سورةتي هةشتةمي قورئاني ثريؤزة ،زةمينةي هاتنة خوارةوةي
ئةم سورةتة دةطة ِريَتةوة بؤ سالَي دوةمي كؤضي بةرامبةر سالَي ()623ي زايين ،دواي جةنطي بةدري طةورة كة
لة نيَوان لةشكري موسولَمانان و بيَباوةرِاندا رويدا .لة دةقة قورئانيةكةدا ئةنفال مرؤظ ناطريَتةوة ،بةلَام الي
بةعسيةكان مرؤظ تاكة ئامانج بوةِ ،رذيَمي شؤظينيزمي بةعس لةدواي ثرت لة ( )1364سالَ جاريَكي تر ئةو
سورةتةي بة ديديَكي عةرةبيانةي بةعسيانةوة ،لة بةرضاوي ولَاتاني عةرةبي و ئيسالميدا ،لةسةر ميللةتي
كوردي موسولَمان جيَبةجيَي كرد(.)6
حكومةتى ثيَشوترى عيَراق بة هةشت قؤناغ شاالَوةكانى ئةنفاىل لة باشورى كوردستان ئةجنامدا .لة
( ،)1988/9/6 – 1988/2/21بةهاوكارى فةوجةكانى خةفيفةى "جاش" ،ثرؤسةكة سةراثاى ناوضة
ئازادكراوةكانى ذيَر دةسةالَتى ثيَشمةرطة و شؤرِشى طرتةوة ،كة ئةوانيش بريتيبون لة ناوضةكانى( :دؤلَى
جافايةتى ،شارباذيَرِ ،مةرطة ،ثشدةر ،قةرةداغ ،تةواوى طةرميان ،شارةزوور ،هةوارامان ،ثيَنجويَن ،طؤثتةثة،
عةسكةر ،دةشتى كؤية و دةشتى هةوليَر ،باليسان ،بالَةكايةتى و بادينان)(.)7
ليَردةدا بة كورتى رِوناكى دةخةينة سةر هةريةك لة و قؤناغانة ،ثاشان بة شيَوةيةكى وردتر لةسةر قؤناغى
(سيَيةم)ـى شاالَوةكة دةدويَني ،كة بة ئةنفاىل ناوضةى طةرميان دةناسريَت.
قؤناغةكانى ئةجنامدانى ثرؤسةى ئةنفال لة باشورى كوردستان:
ئةنفالي يةكةم :ناوضةى دؤلَى جافايةتى
ئةم قؤناغة لة (23ى شوباتى تا  19ى ئازارى )1988ى خاياند ،ثيَش دةستثيَكردنى ثةالمارةكة،
سةركردايةتى هيَزة ضةكدارةكانى عيَراق سةردانى ناوضةكةى كرد ،بةمةبةستى دارششتنى دوا نةخشةى
ثةالمارةكة( .)8هيَرشةكة كاتيَك دةستيثيَكرد كة حكومةتى بةعس بةبةشدارى فةيلةقى يةك و فةيلةقى ثيَنجى
) ) جاسم حممد حممد على ":ئةنفاىل طةر ميان" ،ضاثى يةكةم ،ضاثخانةى زانست ،سليَمانى ،2002 ،ل22
6
) ) ئةمحةد حةمة سالَح :ئةنفال؛ زاميَك لة زامة سارِيَذنةبوةكانى نيشتيمان" ،مالَثةرِى "سبةى" ،رِيَكةوتى بالَوبونةوة (.)2017/4/13
)(http://sbeiy.com/Article-38711
7
) ) عةبدوالَ كةريم" :هةشت قؤناغى ئةنفال لةماوةى سةدو نةوةدو هةشت رِؤذدا" ،بةبىَ شويَنى ضاث ،طؤظارى عةرعةر ،ذمارة ( ،)3سالَى سيَيةم ،2003 ،ل.100
8
) ) يوسف دزةيي" :ئةنفال كارةسات – ئةجنام و رةهةندةكانى" ،ضاثى يةكةم ،بةبىَ شويَنى ضاث ،هةوليَر ،2001 ،ل.84
5
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سوثاكةى و دةيان ليواى تايبةت و بةهاوكارى "جاش" ،هيَرشيَكى بةرفراوانى بؤسةر ناوضةكانى مةرطة ،دؤلَى
جافايةتى و بارةطاكانى هيَزى ثيَشمةرطةى كوردستان -يةكيَتيي نيشتيمانى كوردستان ئةجنامدا ،لةم هيَرشةدا؛
رذيَم ضةندين جؤر ضةكى كيمياوى بةكارهيَنا( .)9هيَرشةكة لة (نؤ) قؤلَةوة بو ،بةمشيَوةية(:)10
قؤلَى يةكةم :لة ِريَطاى سةرةكى كاريَزة بةرة و طوندى طاثيلؤن.
قؤلَى دوةم :لة دؤلَى رِوتةوة بةرة و قزلةر.
قؤلَى سيَيةم :لةسةر ِريَطاى سورداشةوة بةرة و زيَوىَ.
قؤلَى ضوارةم :لةسةر ِريَطاى سورداشةوة بؤ قؤلَى ثوشيَن -قولَة سةوز -كلكةى سثيلك ،لةويَشةوة بةرة و طوندى
شةدةلَة.
قؤلَى ثيَنجةم :لةسةر ِريَطاى دوكانةوة بؤ سورداشةى كؤن -هؤمةر -قةوم -شةدةلَة -شاخى دابان.
قؤلَى شةشةم :لةسةر ِريَطاى دوكانةوة بةرة و طوندى قةمضوغة -سةرمؤرد.
قؤناغى حةوتةم :لة قةرةسرتةوة بةرة و قةلَةم ثاشا -كالَوسثى.
قؤلَى هةشتةم :لةسةر ِريَطاى بنطردةوة بةرة و قةرةهةجنري -شارستيَن -سيَدةر -دؤلَةبى -هةوارة بةرزة.
قؤلَى نؤيةم :لة بنطردةوة بةرة و ئاوةذىَ -ضنارنة -سريوان.
لةم قؤناغةدا؛ بةشيَك لة طوندنشينان ئاوارةى والَتى ئيَران بون و نزيكةى( )250 – 200هاوالَتى
بيَتاوان لة ذن ،مندالَ و ثياو ئةنفالكران و هةرضى طوندةكانى سنورةكةش بو ،لةطةلَ خاكدا تةختكران.
ئةنفالي دووةم :ناوضةى قةرةداغ
هيَرشةكان بؤ سةر ناوضةي قةرةداغ ،لة 22ـي ئادار تا 1ـي نيساني  1988بةردةوام بو ،بةثيَي ضةند
زانيارييةك ذمارةي ئةو كةسانةى لةم ناوضةية دةستطريكران طةيشتوةتة ( )2000دوو هةزار كةس و دةسبةجيَ
ِرةوانةي ئةمين سليَماني كراون .سةركردايةتي طشتيي هيَزة ضةكدارةكاني رذيَمى عيَراق لة 22ـي نيسان
بةياننامةي ذمارةي ()3109ـي بلَاو كردةوة ،تيايدا؛ باسي لة ثاككردنةوةي تةواوي ناوضةي قةرةداغ دةكات،
دةلَيَت( :خيانةتكاران) و تيَكداني بنةكةكانيان لة (تةكيية ،بةلطجار ،ميَولي ،باني مورد ،ضرضةقةلَا ،بةلةكان،
دةبةندفةقرية ،قةرةداغ ،ئؤقلَا ،جافةران ،باوةخشيَن ،سيَوسيَنان ،زةردة ،كلؤش ،بيَركيَ ،كلَاو جومعة ،بةخشيَ،
دةربةند باسةرة ،سةرطرمة ،قؤثي قةرةداغ و ئاذةداخ)(.)11
ئةنفالي سيَيةم :ناوضةى طةرميان
ئةم شاالَوةى ئةنفال ناوضةى طةرميانى بة ضرِى طرتةوة ،بة بةرفراوانرتين و بةربالَوترين قؤناغى
ئةنفال دادةنريَت ،زؤرترين قوربانى مالَى و طيانى ليَكةوتةوة ،لة باسةكانى دواتردا؛ بة وردتر و بةئاماذةدان بة
سنورةكانى شاالَوةكة ،هؤكارةكانى ثةالمارةكة و زةرةر و زيانةكانى دةدويَني.

) ) داود حممد حسني " :طةرميان لةشاالَوةكانى ئ ةنفال دا" ،ضاثى يةكةم ،ضاثخانةى ياد ،بةبىَ شويَنى بالَوكردنةوة ،2012 ،ل.32-31
10
) ) خةليل سةركانى" :ئةنفال لةيادةوةرى ثيَشمةرطةيةكدا ،ضاثى يةكةم ،ضاثخانةى طةنج ،سليَمانى ،2009 ،ل.34
9

) ) عةدالةت عومةر سالَح" :ثانؤرِاماى تاوانةكانى سةدام" –تويَذينةوة ،مالَثةرِ ى رِةمسى وةزارةتى كاروبارى شةهيدان و ئةنفالكراوانى حكومةتى هةريَمى
كوردستان ،رِيَكةوتى وةرطرتن (.)2017/5/15
(http://moma-krg.org/Default1.aspx?page=article&id=134&l=3).
11
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ئةنفالي ضوارةم :ئةنفاىل حةوزى زيَى بضوك
ئةنفاىل حةوزى زيَى بضوك 3ـى مايسى  1988ناوضةيةكى فراوانى لةباكورى ئةو ِريَطا طشتية طرتةوة
كة شارى كةركوك بة شارى سليَمانى دةطةيةنيَ و هةروةها باشورى ِريَطاى نيَوان كؤية -دةرياضةى دوكانيشى
طرتةوة ،كة بريتى بو لة ناوضةكانى (شوان ،شيَخ بزيَنى ،دةشتى كؤية ،طؤثتةثة ،عةسكةر ،ديَطةلَة و ئالَتون
كؤثرى)(.)12
ئةنفالي ثيَنجةم و شةشةم و حةوتةم :ئةنفاىل ناوضةكانى ثاريَزطاى هةوليَر
لة ( )1988/8/31 – 1988/5/24ئةجنامدرا ،ئةم سىَ شاالَوة نزيكةى نيوةى ثانتايي باشورى
كوردستانى طرتةوة ،بةشيَوةيةكى طشيت طوندةكانى سةر بةناحية و قةزاكانى (كؤية ،ناحيةى ديَطةلَة) لةطةلَ
هةنديَك لة طوندةكانى دةوروبةرى(هةوليَر ،شةقالَوة ،رِةواندز ،ضؤمان ،ضياى قةنديل ،رِانية ،ضوار قورِنة،
هيزؤث ،زجنرية ضياى باواجى) و ضةندين شويَنى تريشى طرتةوة( .)13قؤناغى (شةشةم و حةوتةم) ،لةنيَوان
هةردوو مانطى (تةمموز و ئاب) بةدريَذايي ناوضةكانى(شةقالَوة ،خؤشناو و رِةواندوز) ئةجنامدرا و ناوضةكانى
(مساقؤلَى ،دؤلَى ئاالنة و باليسانى) طرتةوة و ثاكتاوكران(.)14
ئةنفالي هةشتةم :ئةنفاىل بادينان

()15

ئةم شاالَوة لة 25ـى ئاب–6ـى ئةيلوىل 1988ى خاياند ،بةهيَرشيَكى كيمياويى لةناوضةى(زيَرةشكانى)
نزيك سنورى عيَراق و توركيا دةستيثيَكرد ،لةم قؤناغةدا؛ ضةند ناوضةيةك بةركةوتن ،لةوانة( :دهؤك ،زاخؤ،
كانى ماسى ،زيَوة ،ديَرةلوك ،ئةتروش و زاويَتة).
ئةنفاىل طةرميان:
قؤناغى سيَيةمى ئةنفال :ئةنفاىل ناوضةكانى طةرميان
سةخترتين و سامناكرتين قؤناغى ئةنفال بو ،لة (7ى نيسان – 20ى نيسانى  )1988ناوضةكانى (كةركوك،
دوزخورماتو ،كفرى ،كةالر ،دةربةندخيان ،زجنرية ضياى قةرةداغ ،تةكية ،ضةمضةمالَ و قةرةهةجنري)ـى طرتةوة.
حكومةتى ثيَشوترى عيَراق ئةم شاالَوةى لة ( )13قؤلَةوة ئةجنامدا ،قؤلَةكانيشى بةمشيَوةية دابةش كردبو(:)16
قؤلَى يةكةم :لة دوزخورماتوةوة بةرة و باشتةثة و ئاوةسثى.
قؤلَى دووةم :لة كفرييةوة بةرة و ئؤمةربل و عةزيز قادر.
قؤلَى سيَيةم :لةكفرييةوة بةرة و دةراجى.
قؤلَى ضوارةم :لة كةالرةوة بةرة و تيلةكؤ و كولَةجؤ.
قؤلَى ثيَنجةم :لة ثيَبازةوة بةرة و شيَخ تةويل.
قؤلَى شةشةم :لة ثونطةلَةوة بةرة و بةكربايةف.
( ) نازةنني حممد وهيب و ئةوانى تر ":ميَذوى نويَ و هاوضةرخ – ثؤلي دوازدةهةمى ئامادةيي ويَ ذةيي" ،ضاثى دةيةم ،بةرِيَوةبةرايةتى طشتى ثرؤطرام و
12

ضاثةمةنيةكان ،2014 ،ل.214
13
) ) زةمان عةبدة " :مةرطةساتى ئةنفال" ،بةرطى يةكةم ،ضاثى يةكةم ،ضاثخانةى وةزارةتى ثةروةردة ،هةوليَر ،2010 ،ل .71
) ) هيَمن كاميل رِةشيد" :ئةنفاىل ضوارو كاريطةريية كؤمةالَيةتيةكانى لةسةر طةجنى كةسوكارى ئةنفال" ،طؤظارى هةشتاو هةشت ،ذمارة ( ،2009 ،)15ل.62
14

) ) نازةنني حممد وهبى و ئةوانى تر ":هةمان سةرضاوةى ثيَشو" ،هةمان الثةرِة.
16
) ) شؤرِش حاجى رِةسولَ " :سةرضاوةى ثيَشو" ،ل.99
15
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قؤلَى حةوتةم :لة دةربةندخيانةوة بةرة و درؤزنة.
قؤلَى هةشتةم :لة ضياى قةرةداغةوة بةرة و تةثةكةروس.
قؤلَى نؤيةم :لة قادركةرةمةوة بةرة و ئيرباهيم غوالَم.
قؤلَى دةيةم :لة ضياى قةرةداغةوة بةرة و درؤزنة.
قؤلَى يانزةيةم :لة قةرةحةسةنةوة بةرة و هةنارة و مةمحود ثةريزاد.
قؤلَى دوازدةيةم :لة لةيالنةوة بةرة و تازةشار.
قؤلَى سيازدةيةم :لة سةنطاوةوة بةرة و سةرقةالَ.
ثالنةكانى ثةالمار لة ئةنفاىل (سيَ)ـى طةرميان دا:
حكومةتى ثيَشوترى عيَراق هةمو قؤلَةكانى ثةالمارى ناوضةجياوازةكانى طةرميانى بؤ سةر (سىَ) ثالنى
سةرةكى دابةشكردبو ،بةمشيَوةية:
يةكةم :ثالنةكانى ثةالمارى خورماتو:
بةرةبةيانى (7ى نيسان – 9ى نيسانى  )1988هيَزةكانى رِذيَمى بةعس بة هاوكارى و بةرضاو رِونى
فةوجةكانى"جاشةكان" ،لة كةركوك ،لةيالن ،ضةمضمةمالَ و سةنطاوةوة بةمةبةستى كؤنرتؤلَكردنى تةواوةتى
سنورى قةزاكة ،بةرةو دوزخورماتو دةستيان بةجولَةكرد ،بؤئةوةشى بةباشرتين شيَوة ثالنةكة جيَبةجيَبكةن،
هيَزةكانيان دابةشى (سىَ) بةرةى سةرةكى كرد ،ئةوانيش(:)17
بةرةى يةكةم :لة ناحيةى(نةوجول)ـةوة بةرةو (ضةمى ئاوةسثى) ،لةم هيَرشةدا دانيشتوانى طوندةكان ب َي
ئاطابون ،ضونكة زؤر لةناكاو و كتوثرِ بو ،لةئةجنامدا؛ سةرجةم طوندةكان خاثوركران و طوندنشينةكانيش
رِاثيَضى كامثةكان كران.
بةرةى دووةم :هيَرشيَكى بةرفراوانرت لةوةى يةكةم بؤسةر طوندةكانى ئةمبةر و ئةوبةرى ضةمى ئاوةسثى
دةستيثيَكرد ،لةم هيَرشةدا؛  17طوند بةتةواوى ويَرانكران و طوندنشينانيش بة تراكتؤرى خؤيان و ئيظاى
عةسكةرى ،بةرةو خورماتو بران و تائيَستاش ضارةنوسيان ناديارة.
بةرةى سيَيةم :هيَرشةكة لةاليةن هيَزيَكى هاوبةشةوة بؤ سةر طوندى(تازةشار) ئةجنامدرا ،كة تةنيا ( )20مالَى
تيَدابو ،لةم هيَرشةدا؛ هيَزة هاوبةشةكةى بةعس دوضارى بةرطرى هيَزةكانى ثيَشمةرطةى كوردستان – يةكيَتيي-
شيوعى بويةوة ،ثيَشمةرطةكان ذمارةيان تةنها ( )24ثيَشمةرطة بو)17( ،يان سةر بة يةكيَتى نيشتيمانى
كوردستان و ئةوانى تريشيان سةر بة حيزبى شيوعى كوردستان بون ،لةئةجنامى بةرطرى هيَزةكانى ثيَشمةرطة؛
سوثا ثةناى بؤ ضةكى كيمياوى برد و لةئةجنامدا؛ ( )24ثيَشمةرطة شةهيدبون و لةناوضةيةكى نزيك لة
خورماتو ،لةطؤ ِريَكى بةكؤمةلَدا خرانة ذيَر طلَةوة.

) ) زانا فةقىَ حممد " :جينؤسايد لة باشورى كوردستان – ئةنفاىل طةرميان بةمنونة"ضاثخانةى ياد ،2012 ،ل.40- 39
17
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دووةم :ثالنةكانى ثةالمارى قادر كةرةم و باكورى طةرميان:
ئةم ثةالمارة ئةو ناوضانةى طرتةوة كة هةردو هؤزى(جةبارى و زةنطةنة)ـى ىلَ طريسابونةوة و بةر
ترسناكرتين ثةالمار لة شاالَوةكانى ئةنفال كةوتن ،ثالنةكةش لة ِريَطةى (سىَ) هيَرشةوة بةئةجنام طةيةنرا،
()18
بةمشيَوةية
هيَرشى يةكةم :لة (10ـى نيسانى  )1988هيَزيَكى تايبةتى سوثاى عيَراق بةسةرثةرشتى عةميد (بارق عبدهلل
حنتة) لةناوضةكانى (كةركوك ،ضةمضةمالَ)ـةوة بةرةو ئاراستةى باشور جولَةيان ثيَكرا ،لةئةجنامدا؛ هةموو
طوندةكانيان ويَرانكرد.
هيَرشى دووةم :لة ( )1988/4/11هيَزيَكى ضةكدارى "جاشةكان" لة قادركةرةمةوة بؤ تيَكدانى طوندى(برايم
غوالَم)ـى هؤزى (زةنطةنة) جولَةى ثيَكرا ،سةربارى ئةوةى طوندنشينانى ناوضةكة ئاطادارى ثالنى ئةنفالكردنيان
بون و ناوضةكةيان جيَهيَشتبو ،كةضى لةئةجنامدا؛ بةهؤى نةبونى هيض دةرةتانيَكةوة ،خؤيان بةدةستةوةدا.
هيَرشى سيَيةم :لةبةردةوامى هيَرشةكانيان بؤ كؤنرتؤلَى تةواوةتى طةرميان ،هيَزيَكى هاوبةش لة سوثا و "جاش"
لة قؤلَى (سةنطاو)ـةوة ثةالمارى طوندةكانى (زةنطةنة)ياندا ،ئةوة بيَجطة لةوةى كة هيَزيَكى طةورةترى سوثا
بةدةيان تانكةوة لة ناحيةى(سةنطاو)ـةوة بةرةو رِؤذئاوا و بةمةبةستى دةستبةسةرداطرتنى بنكةيةكى
(ثيَشمةرطةكانى يةكيَتيي نيشتيمانيي كوردستان) لة دؤلَى (طولَباخ) جولَةيان ثيَكرا ،لةويَدا؛ شة ِريَكى قورس
رِويدا و سىَ ثيَشمةرطة لة (قةيتول) و حةوت ثيَشمةرطةى تريش لة (طةرِاو) شةهيدبون.
()19

سىَ يةم :ثالنةكانى سةنطاو و باشورى طةرميان

لةالى باشورى ئةوثةرِى طةرميانةوة كة هاوسنورة لةطةلَ ناوضة عةرةبكراوةكانى ديالة،
كاتذميَر()6:30ـى سةرلةبةيانى 9ـى نيسانى  ،1988رِةتلَى يةكةمى هيَزةكان بةسةرثةرشتى (عةميد سامى) -
لةفةيلةقى يةكى سوثا ،لةشارؤضكةى كفرييةوة كةوتةرِىَ .هةر لةهةمان بةيانيدا؛ رِةتلَةكانى تر لة
ثيَطةكانيانةوة كة لةكةالر ،ثيَبازو ثونطلَة بو كةوتنة ثيَشرِةوى ،سرتاتيذى سةرةكيشيان هةمان ئةوةى باكورى
طةرميان بو ،كةبريتى بو لة ثرؤسةى ئابلَوقةدانيَكى طةورة و فراوان لةضةندين الوة ،لةطةلَ دةستكردن بة
رِةشبطريى تةواوى ئةو خةلَكة مةدةنيةى طةمارؤيان داون و رِوخاندنى طوندةكانيان و كؤزةكردنيان بؤ سةر
ِريَطاوبانة سةرةكيةكان يان ئةو شويَنانةى ثيَشرت بؤ كؤكردنةوةيان دانرابون ،هةروةها ناضاركردنى ثيَشمةرطة تا
بةرة و شويَنة داخراوةكان برِؤن و ِريَى دةربازبونيان ليَبطرن ،ضونكة هةنطاوى يةكةم دةبو بنكة و سةنطةرةكانى
(يةكيَتى نيشتيمانيي كوردستان) تيَكبشكيَنن .سةربارى بةرطرى زؤرى ثيَشمةرطة و تيَكشكاندنى هيَزةكانى سوثا
و ثاشةكشةيان ،بةالَم دواجار ثيَشمةرطة بؤى دةركةوت بةرطريكردن بيَسودة و كشانةوة ،خةلَكةكةش
دةستيانكرد بة جيَهيَشتنى طوندةكان ،بةالَم لةوكاتةدا سوثا بةمةى زانى و دةوريطرتن و دةستطرييكردن و بة
ئيظاى سةربازى رِةوانةى كردن.

) ) زانا فةقىَ حمةمةد" :سةرضاوةى ثيَشو"  ،ل43
18

) ) ميدلَ ئيَست وؤض ":جينؤسايد لة عيَراقدا ..ثةالمارى ئةنفال بؤ سةر كورد" ،و.لةئينطليزييةوة :حمةمةد حةمةسالَح تؤفيق،ضاثخانةى تيشك ،سليَمانى،2004 ،
ل.212-206
19
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لة (11ى نيسانى  ،)1988هيَزي هاوبةشى دووةم بةفةرماندةيي (نةقيب عةبد عةواد) لةفةوجى
ثيادةى( )417لة رِةتلَةكةى جيابويةوة ،بةمةبةستى كؤنرتؤلَكردنى طوندى دورشاجى كة ماوةى ضةند ميليَك لة
رِؤذئاواى هؤمةربلةوة بو ،لةوكاتةدا؛ خةلَكةكة خؤيان رِادةستى هيَزةكة كرد و رِاطويَزران بؤ ئؤردوطايةك كة
بةتايبةت ئامادةكرابو لةنزيك فريقةى ثيادةى بيست و يةك ،بةثيَى رِاثؤرتى ئيستيخبارات مةبةست لةو شويَنة
تايبةتة قةالَكةى قؤرةتوة .هيَزةكةى عةوداى ئةو شةوة لة دورِاجى مايةوة و بؤ بةيانيةكةى طةرِاية دواوة و
لةطةلَ هيَزة سةرةكيةكةدا يةكيطرتةوة و لة ِريَطاكةشيدا؛ هةردو طوندى بةلةطةى طةورة و بضوكى سوتاند.
سةرلةبةيانى 9ـى نيسانى  1988هيَزيَكى ترى سوثاى عيَراق بة فةرماندةيي رِائيد (منذر ابراهيم
ياسني) لةكةالرةوة بةرةو هةردو طوندى تيلةكؤى خوار و سةرو جولَيَنرا ،لةبةيانى زووى 11ـى نيساندا؛ هةردو
طوندى كولَةجؤيان رِوخاند ،ليَرة هيَزةكة رِووبةرِوى بةرطرى بويةوة و ضوار سةرباز برينداربون ،ئةو طوندانة
ِريَطايان نةبو سوثا ناضاربو فرِؤكة بةكاربهيَنيَت ،هيَزةكة بةهةركويَدا طوزةرى دةكرد طوندةكانى دةرِوخاند ،ثاش
ئةوةى طوندى كولَةجؤيان رِوخاند ،هيَزةكة لةويَوة بةرةو باكورد ثيَشرِةوى كرد ،كاروانيَك بلدؤزةر و ئيظاى
بةتالَى شويَن خؤى خستبو ،زؤرى ثيَنةضو طةيشتة هةوارة بةرزة ،دواتر بةرةو طوندى كونةكؤتر ثيَشرِةويانكرد،
ئةم طوندة شةش مالَى ليَبو هةر بة ثةالمارةكةيان زانى طوندةكيان ضؤلَكرد و هةلَهاتن ،بةالَم دواتر كةوتنة نيَو
دةوريَيةكى سوثاوة ،ئةفسةريَك بةلَيَنى ثاراستين ثيَدابون ،بةالَم وادةرنةضو )36( ،كةسى ئةو شةش خيَزانة
بيَسةروشويَنكران.
(هيَزيَك تر لة خؤرهةالَتةوة بةسةرثةرشتى (حممد نازم حةسةن) لة (ثيَباز و ثونطلَة)بة ِريَككةوتن و
طوندى (شيَخ تةويل)يان ويَرانكرد .ثاشان خةلَكى ئةم ناوضةية كة بةهةزاران كةس دةبون ،لة طوندى(فةقىَ
مستةفا) بةسةرباز و "جاش" دةورةيان طرياو هةموويان رِاثيَضى قة َال سةربازييةكةى قؤرةتو كران)(.)20
طوندنشينانى بةر شاالَوةكانى ئةنفال ،دواى طةيشتنى دةستى سوثا و جاشةكان بة طوندةكانيان و
تةختكردنى مالَ و باخ و بةتاالَنربدنى سةروةت و سامانةكانيان ،بة ئؤتؤمبيلى خؤيان و سوثا ،رِاثيَضى ضةند
سةنتةر و كامثيَك دةكرانةوة ،تاوةكو بةثيَى بةرنامةيةكى ثالن بؤدانراو لةيةكرتيان جيابكةنةوة و رِةوانةى
ضارةنوسيَكى ناديار بكريَنةوة ،ليَرةدا ئاماذة بةطرنطرتين ئةو سةنتةر و كامثانة دةدةين(:)21
 .1سةنتةرى ملةسورة.
 .2سةنتةرى عةلياوا.
 .3سةنتةرى لةيالن.
 .4سةنتةرى قادر كةرةم.
 .5سةنتةرى مةركةز شةباب و دواناوةندى رِةشيد  -دوزخورماتو.
 .6سةنتةرى ضةمضةمالَ.
 .7كامثةكانى(دبس ،تكريت و تؤثزاوا).

) ) مةال تةحسني طةرميانى":بريةوةرييةكامن و بةشيَك لة تراذيدياكانى ئةنفال" ،ضاثخانةى رِةهةند ،سليَمانى ،2003 ،ل.16
21
) ) زانا فةقىَ حممد" :سةرضاوةى ثيَشو" ،ل.48-47
20
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ئةجنامةكانى شاالَوى قؤناغى سيَيةمى ئةنفال – ئةنفاىل ناوضةى طةرميان و كاريطةرييةكانى:
بةثيَى ئةو ئامارة نافةرميانةى تائيَستا لةسةر زةرةر و زيانةكانى شاالَوةكانى ئةنفال بؤ سةر باشورى
كوردستان رِاطةيةنراون ،ناوضةى طةرميان زؤرترين قوربانى طيانى و ماددى بةركةوتوة ،كة ئةمانةن(:)22
 45 .1هةزارو  777خيَزان ئاوارةو بةندو ب َي سةروشويَن كران.
 871 .2طوندو شةش ناوةندى ناحية سوتيَنران و لةطةلَ خاكدا يةكسانكران.
 39 .3هةزارو  178خانو 381 ،قوتاخبانة 657 ،مزطةوت و  69نةخؤشخانة ويَرانكران.
 52 .4عةمارى ئاو و ماتؤرِى ئاو 47 ،مةكينةى ئاش و  135كاريَز و ئةستيَ َل تةقيَنرانةوة.
 157 .5تةكية ،خانةقا ،مةرقةد و شويَنةوارى ثريؤز ويَرانكران.
 1435 .6رِةز سوتيَنران 570 ،هةزار تؤن طةمن و جؤ و دانةويَلَة لةطةلَ  17هةزار و  220تراكتؤر و
مةكينةى جؤراوجؤر بةتاالَن بران.
 472 .7هةزار و  770سةر مةرِو بزن ،لةطةلَ  15هةزار سةر رةشةوالَخ بةتاالَنربان.
 .8لةبارةى زيانة طيانيةكانةوة ،هةنديَك سةرضاوة ئاماذة بة بيَسةروشويَن بوونى ( )80 – 70هةزار مرؤظى
كورد دةكةن لةم قؤناغةدا(.)23
هؤكارةكانى ثشت ئةجنامدانى ثرؤسةى ئةنفال :ئةنفاىل ناوضةى طةرميان
تويَذةران و ثسثؤرانى بوارى جينؤسايد و ئةنفال ئاماذةيان بة طةليَك هؤكار كردوة كة حكومةتى ثيَشوترى
عيَراقى واليَكردوة ،ثةنا بباتة بةر ئةجنامدانى ثرؤسةى ئةنفال لة باشورى كوردستان بةطشتى و ناوضةى
طةرميان بةتايبةتى ،كة ئةمانةى خوارةوة طرنطرتينيانن:
 .1نيازو مةرامى ثرؤسةى ئةنفال لة طةرميان دا زؤر رِون و ئاشكراية ،بةتايبةتى لةوةدا بو كة دةبو تةواوى
()24
شويَنةوارى نيشتةجيَبوونى مرؤظى كورد لةناوضةكة بس ِريَتةوة
 .2بةعس ثيَيوابوة ثيَويستة دانيشتوانى ناوضةكانى دةوروبةرى كةركوك كةمةبةستى ناوضةكانى ئةنفاىل سيَى
طةرميانة كةمبكاتةوة ،وةك عةىل حةسةن ئةملةجيد ،دةلَيَت :تؤ دةتوانى نيو مليؤن كورد لة هةوليَر بكوذى،
بةالَم ئةوة هيض لةمةسةلةكة ناطؤ ِريَت ،ضونكة هةوليَر هةر بة كوردى دةميَنيَتةوة ،بةالَم كوشتنى  50هةزار
()25
كورد لة كةركوك بؤ هةتا هةتاية كؤتايي بةكيَشةى كةركوك دةهيَنيَت"
 .3هةر لةسةرةتاى دروستبونى دةولَةتى عيَراقةوة ئةمرِؤشى لةطةلَدا بيَت ،لةطةلَ دةولَةتى عيَراق و دنياى
دةرةوة (نةوت) فاكتةرى سةرةكى ناكؤكيةكان و ضةوساندنةوة و ثاكتاوكردنى طةىل كورد بوة(.)26
 .4هؤكارةكانى وةك (سنورى جوطرايف ،تؤبؤطرافيا ،سياسيي ،ئابورى) طةرميان ،بةمشيَوةية:27
جوطرافى :نزيكى سنورى ناوضةى طةرميان لة سنورى دةسةالَتى بةعس ،كة بةئاسانى دةيتوانى هيَرشبكاتة
سةرى و ثرؤسةى ئةنفاىل تيَدا ئةجنام بدات.
) ) زانا فةقىَ حممد ":هةمان سةرضاوةى ثيَشو"  ،ل.49
22

) ) نازةنني حممد وهيب و ئةوانى تر ":سةرضاوةى ثيَشو" ،ل.213
24
) ) عومةر حمةمةد ":ئةنفاىل طةرميان – سياسةتيَك و دوو ئامانج" ،ضاثخانةى هيَلَ ،سليَمانى ،2010 ،ل.111
23

) ) هةمان سةرضاوةى ثيَشو ،ل .53
25

) ) هةمان سةرضاوةى ثيَشو ،ل.27
27
) ) زانا فةقىَ حممد ":سةرضاوةى ثيَشو" ،ل.57-53
26
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تؤبؤطرافيا:ناوضةى طةرميان بةشيَوةيةكى طشتى()1000 – 200مةتر لةسةر ئاستى رِوى دةرياوة بةرزة،
ئةمةش وادةكات ناوضةيةكى بةرزو ئالَؤز نةبيَت بؤ مجوجولَى سةربازى ،دةرفةت دةدات بة دوذمن تا لةهةمو
ثةالمارةكانيدا سةركةوتوبيَت.
سياسيي :ناوضةى طةرميان مةلَبةندى شؤرِشى نويَ بو ،ئةمةش بةهؤى ثةيوةستبونى خةلَكى ناوضةكة بوة بة
شؤرِش ،ضونكة دانيشتوانى ناوضةكة لةميَذة ثةيوةندى ثتةويان بة بزوتنةوةى رِزطارخيوازى كوردةوة هةبوة،
ئةوةش وايكردوة بةردةوام لةبةردةم هةرِةشةو ثةالمار و مالَويَرانيدابن.
ئابورى :ئةمةيان لةسةر دوو ئاست بةدةردةكةويَت ،يةكةميان هةبونى نةوت لةناوضةكة كة لةثيَشوتردا بامسان
ليَوةكرد ،دوةميشيان؛ بةرهةمهيَنانى كشتوكالَى و ئاذةلَدارية ،ئةم ناوضةية بةهؤى بةثيتى خاكةكةى و
لةبارى ئاووهةواكةى ،زؤرترين جؤرى بةروبوم و دانةويَلَةى ليَ دةضيَنريَت ،هةروةك لةوةرِطايةكى باشيشة
بؤ بةبةخيَوكردنى ئاذة َل و مةرِوماالَت.
لةسةر ئاستة طشتيةكةش ،هؤكارةكان بريتيبون لة :دابرِينى بةشيَك لة جوطرافياى هةريَمى كوردستان لةاليةن
هيَزى ثيَشمةرطةى كوردستانةوة ،بؤ منونة زؤربةى ناوضة شاخاوييةكانى كوردستان كةناوضةى سةخت و ياخني
بؤ بةرةنطارى و شةرِ ،لةبةرذةوةندى ثيَشمةرطةدا بو .هةروةها نةتةوةى كورد لةاليةن رِذيَمى عيَراقةوة ،وةك
كؤسث و ِريَطريَك لةبةردةم يةكيَتى نةتةوةيي عةرةب بينراوة .ئةوة بيَجطة لة مةبةستى رِذيَم لة تيَكدانى
هاوسةنطى تةمةن لةنيَوان طةجنانى كورد و طةجنةكانى ناوةرِاست و باشورى عيَراق ،ضونكة لة ِريَطةى شةرِةوة
بةشيَكى زؤرى تويَذى طةجنان دةكوذريَن ،هةرضى بارودؤخى سياسى و سةربازى ئةوساى كوردو عيَراق بو
يةكيَكى تر بو لةهؤكارةكانى ئةجنامدانى شاالَوةكانى ئةنفال لة باشورى كوردستان ،ضونكة كؤمةلَطةى
نيَودةولَةتى يارمةتى سياسى و سةربازى و دارايي ثيَشكةش بة عيَراق دةكرد ،دةبيَت ئةوةمشان برينةضيَت كة
سايكؤلؤجيةتى سةركردايةتى حكومةتى عيَراق و فةرهةنطة سياسيةكةى سةرانى رِذيَمى عيَراقى لةبةر طةلَيَك
هؤكارى سياسى ،كؤمةالَيةتى و سةربازى هةر لةسةرةتاوة عةقلَيةتيَكى شةرِةنطخوازانةيان الدروست ببو(.)28
دووةم :رِؤذنامةوانى بيسرتاو  -رِاديؤ
تايبةمتةنديةكانى رِؤذنامةوانى بيسرتاو
دةتوانني تايبةمتةنديةكانى رِاديؤ ،وةك سةرةكيرتين ئامرازيَكى رِؤذنامةوانى بيسرتاو لةم اليةنانةى
خوارةوةدا كورت بكريَتةوة(:)29
 .1رِاديؤ دةتوانيَت بريو ئةنديَشةى طويَطر بكاتةوة و بةب َى بةربةست بيجولَيَنيَت.
 .2طويَطرتن لة رِاديؤ ثيَويستى بة هةولَ و ماندوبون نية ،بةثيَضةوانةى خويَندنةوةى رِؤذنامة و سةيركردنى
تةلةظزيؤن.
 .3رِاديؤ دةبيَتة دةرفةتيَكى باش بؤ هةمو ئةو كةسانةى كة ناتوانن خبويَننةوة و بنوسن ،تا لة ِريَطةيةوة
دةستيان بةزانيارى رِؤشنبريى طشتى و ئةو ضاالكيانة بطات لةناوةوة و دةرةوةى والَت ئةجنام دةدريَن.

) ) نازةنني حممد وهيب و ئةوانى تر ":سةرضاوةى ثيَشو" ،ل211 - 210
29
) ) عبدهلل محمد زلطة" :الكتابة للراديو و التلفزيون" ،دارالفكر العربي ،القاهرة ،2003 ،ص.72
28
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 .4رِاديؤ هونةريَكى ويذدانى سؤزئاميَزة ،هةر بؤية حكومةتةكان هةستيان بةم طرنطيةى كردوة و زؤرجار
لةكاتى رِودانى قةيرانةكان و جةنطةكان ،بؤ هيَوركردنةوةى اليةنى عاتيفى رِايطشتى ،طؤرانى و سرودى
نيشتيمانيي و حةماسى لة ِريَطةى رِاديؤوة ثيَشكةش دةكريَت.
 .5طويَطر دةتوانيَت لةكاتى طويَبيستبونى رِاديؤدا ،ضاالكى تريش ئةجنام بدات.
 .6رِاديؤ دةتوانيَت كةشيَكى رِاستطؤيانة لةنيَوان خؤى و وةرطرانى دروستبكات ،هةربؤية كاتيَك طويَطر طويَ لة
رِاديؤ دةطريَت ،هةستدةكات ئةوةى لة ِريَطةيةوة ثيَيدةطات رِاستيي و حةقيقةتة.
 .7ئةوةى لة رِاديؤوة ثةخشدةكريَت ئةو هةستة بة وةرطر دةدات كة رِاستةوخؤية ،واتة :هةستى طويَطر بؤ
بةرنامةو بابةتةكانى رِاديؤ واية كة تةنانةت بةرنامة تؤماركراوةكانيش سةرجةميان زيندو و ئيَستايني.
 .8رِاديؤ هةميشة رِاثؤرتةكانى لةسةر دوا ثيَشهات و طؤرِانكارية ،نةك طةرِانةوة بؤ رِابردوو.
 .9لةكاتى طويَطرتن لة رِاديؤ تةنها هةستى بيسنت سةرقالَة و هةمو هةستةكانى تر دةتوانن بةباشى ئةركةكانى
خؤيان رِاثة ِريَنن.
 .10رِاديؤ قةبارةى بضوكة و هةلَطرتن و طواستنةوةى لةشويَنيَكةوة بؤ شويَنيَكى تر ئاسانة.
 .11رِاديؤ لةبوارى ريكالم بؤ كاالَ و بةرهةم ،كاريطةرى طةورةى هةية و شارةزايانى بوارى رِاطةياندن بة
ئامرازيَكى طرنط لةبوارى كرِين دايدةنيَن.
 .12بؤ رِيكالمكاران و سازيَنةرانى بوارى رِاطةياندن ،رِاديؤ ئاميَريَكى خيَراية و دةمودةست دةتوانريَت تيَكستى
بؤ بنوسريَت و بطةيةنريَت بة طويَطر ،دةشتوانريَت تا خولةكةكانى كؤتايي ،طؤرِانكارى لة تيَكستى ئةو
بابةتانةيدا بكريَت كة برِيارة لة رِاديؤوة ثيَشكةش بكريَت.
رِاديؤى دةنط

( )30

ئةم رِاديؤية رِؤذى( )2010/2/6لة سةنتةرى شارى كةالرى ناوةندى ئيدارةى طةرميان دامةزراوة.
رِاديؤيةكى ئةهليي كؤمةلَطةيية ،ئاماجنى بريتية لة ثةرةثيَدانى دميوكراسيي ،بةرزكردنةوةى ئاستى هؤشياريي
هاولَاتيانى سنورى طةرميان لةريَطةى ئةو بةرنامة ،هةوالَ و بابةتانةى كة بةدواداضونيان بؤ دةكات.
راديؤكة ،بة نوسراوى ذمارة ( )265لة بةروارى ( )2010/2/2و بةريَطةثيَدانى وةزارةتى طواستنةوة و
طةياندن بؤ شةثؤلي راديؤكة بة نوسراوى ذمارة ( )368لة بةروارى ( )2010/2/2مؤلَةتى كاركردنى
وةرطرتوة .لةئيَستادا رِؤذانة ()24كاتذميَر لة سنورى طةرميان ،لةسةر شةثؤلي( )FM 99.9ثةخشي
بةرنامةكانى دةكات.
لةرِوى داراييةوة ،رِاديؤى دةنط قازانج نةويستة ،بؤ بة ِريَوةبردنيشي ثشت بة داهاتى ريكالمي
بازرطانيي ،ثرؤذة و هاوكاريي ريَكخراوة ناحكوميي و نا حزبيةكانى ناوخؤ و دةرةوة و هةروةها ثيتاكى هاولَاتيان
دةبةستيَت ،بةو مةرجةى كاريطةريي نةكاتة سةر ريَرِةويي ئيشكردنى راديؤكة.
) )30مالَثةرِى رِاديؤى دةنط" :دةربارة" ،رِيَكةوتى()2017/11/3
(http://radiodang.org/drezha.aspx?code=75).
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راديؤي دةنط ،خاوةنى خزمةتطوزاريي ئؤناليين رِاديؤكةية ،تيايدا هةمو ئةو هةوالَ ،بةرنامة ،راثؤرت،
ديدار و بةداواداضونانة بلَاودةكريَتةوة ،كة راديؤكة لةسةر شةثؤلي زةميين خؤي ثةخشي دةكات .هاوكات،
هةنديَك بةرهةم و بابةتى ديكةش تايبةت بة مالَثةرِةكة بلَاودةكاتةوة .ئةم مالَثةرِة ،بة هاوكاريي دارايي سندوقي
نيشتمانى بؤ دميوكراسيي( )NEDدروستكراوة و كارى تيَدا دةكريَت.
ئةجنامى شيكارى تويَذينةوة:
رِاديؤى دةنط بة دريَذايي رِؤذيَكى تةواو ،واتة لة ( )24كاتذميَردا ،دوو طةشتى سةرةكى هةوالَةكانى
هةية ،طةشيت يةكةميان كاتذميَر ()10ى سةرلةبةيانى بالَودةبيَتةوة و لةكاتذميَر ( )12ى نيوةرِؤى هةمان رِؤذ
دوبارة دةبيَتةوة .هةروةها طةشتيَكى ترى سةرةكى هةوالَةكان لةرِاديؤى دةنط كاتذميَر ()4ى ثاشنيوةرِؤ
بالَودةبيَتةوةو لةكاتذميَر ()6ى ئيَوارةى هةمان رِؤذ بالَودةبيَتةوة .لةطةلَ دوو طةشتة سةرةكيةشدا؛ رِاديؤى
دةنط لةكاتذميَر ()11ى نيوةرِوان و كاتذميَر ()5ى ئيَواران دوو كورتة طةشتى هةوالَى هةية ،ئةوة جطة لة
كؤبةندى هةوالَةكان كة بريتية لة كؤكراوةو ثوختةى طرنطرتني هةوالَة ثيَشكةشكراوةكان كةلة دوو طةشتة
سةرةكيةكةى رِؤذدا ثةخشكراون ،ئةم كؤبةندة؛ لة كاتذميَر ()8:30ى شةو بالَودةكريَتةوة.
ليَرةدا تويَذةر تةنها (دوو) طةشتة سةرةكيةكةى هةوالَى لة رِاديؤى (دةنط) بةمنونة وةرطرتوة ،ضونكة
سامثلَى رِاستةقينةى رِومالَى هةوالَ و بابةت و ثيَشهاتةكانن و كورتةى هةوالَةكان و كؤبةندى هةوالَةكان ناتوانن
ئةو رِؤلَة ببينن ،ضونكة يةكةميان تةنها كورتةى هةوالَة و دووةميشيان؛ ثةخشكردنةوةى هةردوو طةشتةكةية
بةشيَوةيةكى دووبارة و بةتؤماركراوى.
 .1هةوالَةثةخشكراوةكان
خشتةى()1
برِطةكان

ذمارة
5

%45

ئةنفال

6

%55

تيَكرِا

11

%100

طشتى

رِيَذةى سةدى

ثلة
دووةم
يةكةم

بةثيَى ئةجنامى خشتةى ذمارة ( ،)1رِاديؤى دةنط لةماوةى ()24ى كاتذميَرى رِؤذى ()2017/4/14
كة دةكاتة رِؤذى تاوانى ئةنفال ،بةتيَكرِا ( )11هةوالَى بالَوكردوةتةوة ،لةو ِريَذةيةش ئةو هةواالَنةى تايبةت
بوون بة ثرسى ئةنفال ذمارةيان ( )6هةوالَ بوة و ثلةى يةكةميان طرتوة بة ِريَذةى( ،)%55ئةو هةواالَنةشى كة
طشتيني و ثةيوةنديان بةو ثرسةوة نةبوة ،ذمارةيان( )5هةوالَ بوة و ثلةى دوةميان بة ِريَذةى( )%45طرتوة.

)Conference Paper (July, 2017

acadj@garmian.edu.krd

76

طؤظاري زانكؤي طةرميان

Journal of Garmian University

مجلة جامعة كرميان

.2جوطرافياى هةوالَةكان
خشتةى ()2
برِطةكان

ذمارة
7

%63.63

كوردستان

4

%36.36

دووةم

جيهان

0

%0

سيَ يةم

تيَكرِا

11

%100

طةرميان

رِيَذةى سةدى

ثلة
يةكةم

لةئةجنامى خشتةكةى سةرةوة دةردةكةويَت ،رِاديؤى دةنط لةرِووى جوطرايف (بةهاى هةوالَ -جوطرافى)
زياتر طرنطى بةو هةوالَ و بابةتانة داوة كة ثةيوةسنت بة ناوضةى طةرميان بة ِريَذةى ( )%63.63بةثلةى يةكةم،
هةرضى هةوالَةطشتيةكانى كوردستانيشة لةثلةى دوةمدا ديَت بة ِريَذةى( ،)%36.36هةوالَة جيهانيةكانيش
بةهيض شيَوةيةك طرنطى ثيَنةدراوة .بةثيَى ئةجنامةكان دةردةكةويَت رِاديؤى دةنط سةركةوتو بوة لةوةى كة
وةك كةنالَيَكى بيسرتاوى ناوضةيى بةثلةى يةكةم طرنطى و بايةخى بةو ثرسانة دةدات كة لةناوضةكة رِودةدةن.
.3سروشتى هةوالَةكان
خشتةى ()3
برِطةكان

ذمارة
1

%9.09

كؤمةالَيةتى

2

%18.18

دووةم

ئابورى

1

%9.09

سيَ يةم

هةمةرِةنط

1

%9.09

سيَ يةم

وةرزشيي

0

%0

ضوارةم

ئةنفال

6

%54.54

يةكةم

تيَكرِا

11

%100

سياسيي

رِيَذةى سةدى

ثلة
سيَ يةم

لةخشتةى ذمارة( )3دةردةكةويَت ،رِاديؤى دةنط لةطرنطيدان بةبوار و بابةتة جؤراوجؤرةكان ،بةثلةى
يةكةم طرنطى بة ثرسى(ئةنفال) داوة ،بة ِريَذةى ( ،)%54.54لةثلةى دوةميش طرنطى بة بوارى كؤمةالَيةتى داوة
بة ِريَذةى( ،)%18.18هةرضى بوارى ئابورى  ،سياسيي و هةمةرِةنطيشة لةثلةى سيَيةمدا ديَن بة ِريَذةى()%9.09
و بوارى وةرزشيش لةثلةى ضوارةم و كؤتاييداية و هيض طرنطيةكى ثيَنةدراوة .ئةمةش ماناى ئةوة دةطةيةنيَت
كة ثرسى ئةنفال لةو رِؤذةدا ثيَش هةر ثرس و بابةتيَكى تر بوة بةالى ئةو كةنالَةوة.
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.4سةرضاوةى هةوالَةكان
خشتةى ()4
برِطةكان

رِيَذةى سةدى

ثلة

سةرضاوةى رِةمسى

دوبارةبونةوة
2

دووةم

%33.33

سةرضاوةى نارِةمسى

0

%0

سيَ يةم

ميدياكان

0

%0

سيَ يةم

بيَ سةرضاوة

4

%66.66

يةكةم

تيَكرِا

6

%100

ئةجنامى خشتةى ذمارة( )4دةريدةخات ،ئةو هةواالَنةى كة رِاديؤى دةنط لةميانى رِؤذى تاوانى
()29سالَةى ئةنفالدا بالَويكردونةتةوة ،زؤرينةى هةرة زؤريان سةرضاوةيان نية و لةثلةى يةكةم و
بة ِريَذةى( )%66.66هاتون ،ئةو هةواالَنةشى كة سةرضاوةى رِةمسى و باوةرِثيَكراويان هةية لةثلةى دوةمدان
بة ِريَذةى( )%33.33و هيض هةوالَيَكيش بةثشتبةسنت بة سةرضاوةى نارِةمسى يان ميدياكانى تر لةو ماوةيةدا
بالَونةكراوةتةوة .ثشتبةسنت بةسةرضاوةى رِةمسى يةكيَكة لة اليةنة بةهيَزو ثيشةييةكان كة ثيَويستة كةنالَةكان
لةكاتى طواستنةوةى رِووداو و زانياريدا ثشتى ثيَببةسنت و ئاماذةشى ثيَبدةن.
.5ذانرة بةكارهاتوةكان
خشتةى ()5
برِطةكان

ذمارة
6

%100

رِاثؤرت

0

%0

دووةم

رِيثؤرتاذ

0

%0

دووةم

ضاوثيَكةوتن

0

%0

دووةم

تيَكرِا

6

%100

هةوالَ

رِيَذةى سةدى

ثلة
يةكةم

لة رِومالَكردنى رِوداوةكانى ثةيوةست بة ثرسى ئةنفاىل ناوضةى طةرميان ،رِاديؤى دةنط بةثلةى يةكةم
و كؤتايي ثشتى بة ذانرى(هةوالَ) بةستوة ،بة ِريَذةى ( )%100و هةموو ذانرةكانى ترى لة نيَو طةشتى
هةوالَةكان ثشتطويَخستوة .ئةوةش دةريدةخات كة ئةو كةنالَة زياترة كةنالَيَكى هةوالَيية و لةطواستنةوةى رِوداو
و ثرسةكاندا ئةوةندةى ثشت بةو ذانرة دةبةستيَت ،ثشت بةوانى تر نابةستيَت ،لةكاتيَكدا؛ دةكريَت لةنيَو
طةشتى هةوالَةكان و بةثيَى سروشتى بابةت و رِوداو جؤرى ترى ذانريش بؤ رِومالَكردن بةكاربهيَنريَت.
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.6قؤناغةكانى ئةنفال
خشتةى ()6
برِطةكان

رِيَذةى سةدى

ثلة

قؤناغى يةكةم

ذمارة
0

دووةم

%0

قؤناغى دووةم

0

%0

دووةم

قؤناغى سيَيةم

6

%100

يةكةم

قؤناغى ضوارةم

0

%0

دووةم

قؤناغى ثيَنجةم ،شةشةم و حةوتةم

0

%0

دووةم

قؤناغى هةشتةم

0

%0

دووةم

تيَكرِا

6

%100

بةثيَى ئةجنامى خشتةى ذمارة ( ،)5لة رِومالَكردنى شاالَوةكانى ئةنفاىل باشورى كوردستاندا ،رِاديؤى
دةنط بةتةنها و بةثلةى يةكةم طرنطى بة ضاالكي و بابةتةكانى ثةيوةست بة ئةنفاىل(سيَ) -ئةنفاىل ناوضةى
طةرميان داوة و بةهيض شيَوةيةط طرنطى بة حةوت قؤناغةكةى ترى ئةنفال نةداوة .ئةوةش بةلَطةى
ناوضةييبونى ثةخشى رِاديؤكةية كة جطة لةبةشيَكى زؤرى ناوضةى طةرميان ،ناطاتة ئةو ناوضانةى تر كة
رِوبةرِوى قؤناغةكانى ترى ئةنفال بونةتةوة.
.7رِومالَ بةثيَى شويَن:
خشتةى ()7
برِطةكان

رِيَذةى سةدى

ثلة

قةزاى كةالر

دوبارةبونةوة
6

يةكةم

%100

قةزاى كفرى

0

%0

دووةم

قةزاى ضةمضةمالَ

0

%0

دووةم

قةزاى خورماتو

0

%0

دووةم

كةركوك

0

%0

دووةم

قةزاى قةرةداغ

0

%0

دووةم

تيَكرِا

6

%100

خشتةى ذمارة( )5دةريدةخات ،رِأديؤى دةنط بةثلةى يةكةم و بة ِريَذةى ( )%100رِومالَى ئةو ضاالكى و
بابةتة ثةيوةنديدارانةى ثرسى ئةنفاىل سيَ كردوة كة لةسنورى قةزاى كةالرو ناحيةكانى ئةجنامدراون،
بةثيَضةوانةوة ضاالكيةكانى هةموو ئةو قةزايانةى ترى رِومالَنةكردوة كة لةهةمان قؤناغ بةر شاالَوةكانى ئةنفال
كةوتوون .هؤكارةكةشى نةطةيشتنى ثةخشى بةرنامة و هةوالَةكانى رِاديؤكةية بة زؤربةى ئةو قةزايانة ،جطة لة
قةزاى كفرى.
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.8ئارِاستة
خشتةى ()8
برِطةكان

دوبارةبونةوة
1

%16.66

اليةنطر

1

%16.66

دووةم

دذ

4

%66.66

يةكةم

تيَكرِا

6

%100

بيَاليةن

رِيَذةى سةدى

ثلة
دووةم

رِاديؤى دةنط لة رِومالَكردنى رِووداو و ضاالكيةكانى ثةيوةست بة يادى ()29سالَةى تاوانى ئةنفاىل سيَي
ناوضةى طةرميان ،هاوشان لةطةلَ رِومالَكردنيان ،بةالَم بةثلةى يةكةم و بة ِريَذةى ( )%66.66رِةخنةى لة
شيَوازى كردنةوةى يادةكة ،ضاالكيةكان ،وتارى بةرثرسانى حكومى و كةسوكارى ئةنفالكراوان نيَو يادةكة بوة،
لةثالَ ئةوةشدا؛ بةثلةى دوةم و بة ِريَذةى ( )%16.66رِوداوةكانى وةك خؤى و بةبىَ هيض رِايةك لةسةريان
رِومالَكردوة ،وةكضؤن بةهةمان ثلة و ِريَذةش هاوسؤز بوة لةطةلَ ضاالكيةكانى يادةكة.
.9هاوسةنطى
خشتةى ()9
برِطةكان

دوبارةبونةوة
4

%66.66

زياتر لة ديديَك

1

%16.66

دووةم

هيض ديديَك

1

%16.66

دووةم

تيَكرِا

6

%100

ديديَك

رِيَذةى سةدى

ثلة
يةكةم

بةثيَى ئةجنامى خشتةى ذمارة( ،)7رِاديؤى دةنط لةرِومالَى هةوالَةكانيدا؛ بةثلةى يةكةم تةنها لة ديدو
رِةهةنديَكةوة لة ضاالكيةكانى رِوانيوة و اليةنى بةرامبةرى بؤ ثرسةكان وةرنةطرتوة ،لةثالَ ئةوةشدا؛ بةثلةى
دوةم و بة ِريَذةى( )%16.66لةرِومالَى ضاالكيةكاندا زياتر لةديديَكى وةرطرتوة ،بةهةمان ِريَذة و ثلةش هيض
ديديَكى وةرنةطرتوة و تةنيا زانياريةكانى طواستوةتةوة بةب َى ئةوةى هيض ديدو بؤضونيَك ئاماذة ثيَبدات.
.10سةرديَرِةكان
خشتةى ()10
برِطةكان

دوبارةبونةوة
4

%66.66

طشتى

2

%33.33

تيَكرِا

6

%100

ئةنفال

)Conference Paper (July, 2017

رِيَذةى سةدى

ثلة
يةكةم
دووةم

acadj@garmian.edu.krd

80

طؤظاري زانكؤي طةرميان

Journal of Garmian University

مجلة جامعة كرميان

ئةجنامى خشتةى ذمارة( )8ئةوةى دةردةخات كة رِاديؤى دةنط لة ناونيشان يان سةرديَرِى هةوالَةكانيدا،
بةثلةى يةكةم و بة ِريَذةى( )%66.66ئةو هةواالَنةى كردوة بة سةرديَرِ كة تايبةت بوون بة ثرسى ئةنفال ،لةثالَ
ئةوةشدا؛ بةثلةى دوةم و بة ِريَذةى( )%33.33ئةو هةواالَنةى كردوة بةسةرديَرِ كة بابةتى طشتني و
ثةيوةنديةكيان بة ثرسى ئةنفالةوة نيية.
ئةجنام:
 .1حكومةتى بةعسى عيَراقى لة ئةجنامدانى شاالَوى سيَيةمى ئةنفال لة ناوضةى طةرميان ،بيَجطة لةوةى
مةبةستى سةرةكى سرِينةوةى نةتةوةى كورد بو ،مةبةستيشى بوة ذمارةى دانيشتوانى ناوضةكانى سةر بة
ثاريَزطاى كةركوكى دةولَةمةند بة نةوت كةمبكاتةوة ،ئةوة جطة لة طرنطى ناوضةى طةرميان لةرِوى سياسى،
تؤبؤطرافى و جوطرافيةوة.
 .2ئةنفاىل سيَى ناوضةى طةرميان هاوشيَوةى قؤناغةكانى ترى ئةنفال بة ثالن و بةرنامةى ورد و نةخشة بؤ
كيَشراو و لةضةندين قؤلَةوة ئةجنامدراوة ،ئةوةى جياى دةكاتةوة لة قؤناغةكانى ترى ئةنفال؛ لةم قؤناغةدا
زيانة ماددى و طيانيةكان زؤرتر مةترسيدارتر و سامناكرتن.
 .3كةنالَةكانى رِاطةياندنى بيسرتاوى طةرميان بةشيَوةيةكى بةرضاو لةرِووى ضةنديَتى يةوة طرنطيان بةرِومالَى
هةوالَةكانى ثةيوةست بة ضاالكيةكانى تايبةت بة يادى( )29سالَةى تاوانى ئةنفاىل سيَى طةرميان داوة و
زؤرترين هةوالَةكانيان بؤ ئةو مةبةستة تةرخانكردوة.
 .4لة طرنطيدان بة سروشتى هةوالَ ،رِاديؤى دةنط بةثلةى يةكةم طرنطى بة هةوالَةكانى ثةيوةست بة ئةنفاىل
سيَى ناوضةى طةرميان داوة ،دواتر هةوالَة كؤمةالَيةتى ،سياسى ،ئابورى ،هةمةرِةنطةكان.
 .5لةطواستنةوةى هةوالَةكانى ثةيوةست بة قؤناغى سيَيةمى ئةنفال – طةرميان ،رِاطةياندنى بيسرتاوى طةرميان
بة ِريَذةيةكى زؤر كةم ثشتى بةسةرضاوة بةستوة.
 .6ذانرى (هةوالَ) تةنها ذانرى هونةرى رِؤذنامةنوسيية كة رِاديؤى دةنط هةوالَةكانى ثةيوةست بة رِومالَى
ضاالكيةكانى تايبةت بة ثرسى ئةنفاىل طةرميانى لة ِريَطةيةوة ئةجنامداوة.
 .7رِاديؤى دةنط هيض طرنطى و بايةخيَكى بة ضاالكيةكانى ثةيوةست بةيادى ( )29سالَةى قؤناغةكانى ترى
ئةنفال نةداوة و ئةو هةواالَنةى كة ثةيوةسنت بة ئةنفال و رِومالَيكردون ،بة ِريَذةى رِةها ( )%100ثةيوةسنت
بة ئةنفاىل ناوضةى طةرميان.
 .8رِاديؤى دةنط بةثلةى يةكةم و بة ِريَذةى ( ،)%100ئةو ضاالكيانةى رِومالَكردوة كة لةسنورى شارى كةالرو
دةوروبةرى بؤ يادى ( )29سالَةى تاوانى ئةنفال ئةجنامدراون ،لةكاتيَكدا؛ ئةنفاىل سيَ سنورى
قةزاكانى(كفرى ،ضةمضةمالَ ،قةرةداغ ،ثاريَزطاى كةركوك ،دوزخورماتو)يشى طرتوةتةوة.
 .9لةزؤربةى ئةو ضاالكيانةى كة رِاديؤى دةنط ،وةك هةوالَ لةسةر قؤناغى سيَيةمى ئةنفال بالَويكردونةتةوة،
تيَرِوانينى دذو نةريَنى بةرامبةريان هةبوة ،لةطةلَ ئةوةشدا؛ تةنها يةك ديدى لةهةوالَةكانيدا وةرطرتوة و
اليةنى بةرامبةرى ثشتطويَخستوة.
 .10رِاديؤى دةنط بةثلةى يةكةم و ِريَذةى ()%66.66ى سةرديَرِى هةوالَةكانى لة رِؤذى تاوانى ئةنفال(،)4/14
بؤ هةوالَةكانى ثةيوةست بة ئةنفاىل سيَى ناوضةى طةرميان تةرخانكردوة.
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رِاسثاردة:
.1
.2
.3
.4

.5

لةطواستنةوةى هةوالَ بةطشتى و هةوالَةكانى ثةيوةست بة ثرسة نيشتيمانى و نةتةوةييةكان ثشت بة
سةرضاوةى رِةمسى ببةسرتيَت بؤ رِومالَكردن.
دةكريَت بؤ خستنةرِوى ثرس و بابةتةكان ثشت بة زياتر لة ذانريَكى رِؤذنامةنوسيي ببةسرتيَت بةثيَى
سروشتى بابةتةكان.
قؤناغةكانى ترى ئةنفال تةواوكةرى تاوانى ئةنفاىل سيَيةمى طةرميانن و دةكريَت كةنالَةكانى رِاطةياندنى
بيسرتاوى طةرميان طرنطى بة رِومالَكردنى ضاالكيةكانى ئةو قؤناغانةش بدةن و بة هاوالَتيانى ئاشنا بكةن.
دةكريَت لة رِومالَكردنى ضاالكيةكانى يادى ( )29سالَةى تاوانى ئةنفاىل ناوضةى طةرميان دا ،رِومالَى ضاالكى
ئةو ناوضانةى تريش بكريَت كة بةرشاالَوةكانى ئةنفاىل ئةم قؤناغة كةوتون ،بةتايبةت ئةو ناوضانةى كة
ثةخشى كةنالَة بيسرتاوةكانى طةرميان دةيطاتىَ.
دةكريَت ئةم تويَذينةوة لةسةر كةنالَةكانى ترى نوسرا و بينراويش ثراكتيزة بكريَت .هةروةك تويَذينةوةى
هاوشيَوة لةسةر رِةنطدانةوةى قؤناغةكانى ترى ئةنفال لة راطةياندنةكاندا بةئةجنام بطةيةنريَت.

سةرضاوةكان:
يةكةم  :سةرضاوة كورديةكان:
أ .كتيَب
 .1ميدلَ ئيست وؤض" :جينؤسايد لة عيَراقدا – ثةالمارى ئةنفال بؤسةر كورد" ،و .لةئينطليزييةوة :حممد
محةسالَح توفيق ،ضاثخانةى تيشك ،سليَمانى.2004 ،
 .2شؤرِش حاجى رِةسولَ :ئةنفال -كورد و دةولَةتى عيَراق" ،ضاثى دووةم ،وةزارةتى رِؤشنبريى-بة ِريَوةبةرايةتى
طشتيي ضاث و بالَوكردنةوة ،سليَمانى.2003 ،
 .3جاسم حممد حممد على ":ئةنفاىل طةرميان" ،ضاثى يةكةم ،ضاثخانةى زانست ،سليَمانى.2002 ،
 .4يوسف دزةيي" :ئةنفال كارةسات – ئةجنام و رةهةندةكانى"،ضاثى يةكةم،بةبىَ شويَنى ضاث ،هةوليَر.2001 ،
 .5داود حممد حسني ":طةرميان لةشاالَوةكانى ئةنفال دا" ،ضاثى يةكةم ،ضاثخانةى ياد ،بةبىَ شويَنى
بالَوكردنةوة.2012،
.6خةليل سةركانى" :ئةنفال لةيادةوةرى ثيَشمةرطةيةكدا ،ضاثى يةكةم ،ضاثخانةى طةنج ،سليَمانى.2009 ،
.7نازةنني حممد وهيب و ئةوانى تر ":ميَذوى نويَ و هاوضةرخ – ثؤلي دوازدةهةمى ئامادةيي ويَذةيي" ،ضاثى
دةيةم ،بة ِريَوةبةرايةتى طشتى ثرؤطرام و ضاثةمةنيةكان.2014 ،
.8زةمان عةبدة":مةرطةساتى ئةنفال"،بةرطى يةكةم،ضاثى يةكةم،ضاثخانةى وةزارةتى ثةروةردة،هةوليَر.2010 ،
.9ميدلَ ئيَست وؤض ":جينؤسايد لة عيَراقدا ..ثةالمارى ئةنفال بؤ سةر كورد" ،و.لةئينطليزييةوة :حمةمةد
حةمةسالَح تؤفيق،ضاثخانةى تيشك ،سليَمانى ،2004 ،ل.212 – 206
.10مةال تةحسني طةرميانى":بريةوةرييةكامن و بةشيَك لة تراذيدياكانى ئةنفال"،ضاثخانةى رِةهةند،سليَمانى،
.2003
.11عومةر حمةمةد ":ئةنفاىل طةرميان – سياسةتيَك و دوو ئامانج" ،ضاثخانةى هيَلَ ،سليَمانى.2010 ،
.12زانا فةقىَ حممد " :جينؤسايد لة باشورى كوردستان – ئةنفاىل طةرميان بةمنونة"ضاثخانةى ياد.2012 ،
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ب :طؤظار
.1هيَمن كاميل رِةشيد" :ئةنفاىل ضوارو كاريطةريية كؤمةالَيةتيةكانى لةسةر طةجنى كةسوكارى ئةنفال" ،طؤظارى
هةشتاو هةشت ،ذمارة (.2009 ،)15
 .2عةبدوالَ كةريم" :هةشت قؤناغى ئةنفال لةماوةى سةدو نةوةدو هةشت رِؤذدا" ،بةبىَ شويَنى ضاث ،طؤظارى
عةرعةر ،ذمارة ( ،)3سالَى سيَيةم.2003 ،
 .3ريَبةر طؤران و كاميل عومةر " :رِومالَى شةرِى داعش لة ميدياى ئةليكرتؤنى كورديدا" ،ذمارة( ،)10طؤظارى
زانستيي زانكؤى طةرميان.2016 ،
دووةم :سةرضاوة عةرةبيةكان:
.1ابراهيم امام" :االعالم االذاعي و التلفزيوني" ،ط ،2دارالفكر العربي ،القاهرة.1985 ،
.2عبدهلل محمد زلطة" :الكتابة للراديو و التلفزيون" ،دارالفكر العربي ،القاهرة.2003 ،
سىَ يةم :مالَثةرِة ئةليكرتؤنيةكان:
 .1ئةمحةد حةمة سالَح :ئةنفال؛ زاميَك لة زامة سا ِريَذنةبوةكانى نيشتيمان" ،مالَثةرِى "سبةى"ِ ،ريَكةوتى
بالَوبونةوة (.)2017/4/13
)(http://sbeiy.com/Article-38711

 .2عةدالةت عومةر سالَح" :ثانؤرِاماى تاوانةكانى سةدام" –تويَذينةوة ،مالَثةرِى رِةمسى وةزارةتى كاروبارى
شةهيدان و ئةنفالكراوانى حكومةتى هةريَمى كوردستان ،رِيَكةوتى وةرطرتن (.)2017/5/15
(http://moma-krg.org/Default1.aspx?page=article&id=134&l=3).

 .3مالَثةرِى رِاديؤى دةنط" :دةربارة"ِ ،ريَكةوتى()2017/11/3
(http://radiodang.org/drezha.aspx?code=75).
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