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 نەو( بەنمودەوداو) ئەنفالى ناوچەى - یدکردنى گەرمیانجینۆسا

 
 زانا فەقێ

 رمیان زانكۆی گه -  رده روه كۆلێژی په
 

 شەکى:پێ
حکومەتى هەوڵەکانى  تان، یەکێکی تر بوو لەباشوورى کوردس جینۆسایدکردنى کورد لە

باشىىىىوورى  ى کىىىىورد لەيمەبەسىىىىتى لەنىىىىاوبردن و ىەوتانىىىىدنى یەک ىىىىار ک بەعسىىىىى عێر بىىىىى، بە
دیىاریکر و و  بەرنىامەیەکى لەکىرد،  پرۆسەى )ئەنفال(د  بەرجستەی کە لەکوردستان و عێر بد ، 

/ ٢٣کىرد، کە لە  ناغ و شىە  نىاوىەى جیىاو  د  جێێەجێىیبەسەر هەشت بۆ ژر ود ڕێن بۆ د الپ
هەمىىىوو جۆر کىىىانى هىىىا ، کۆتىىىایی  ١٩٨٨ئەیلىىىوول/ /٦کىىىرد، لە  پىىى  ید سىىىت ١٩٨٨شىىىوبا / 

سىێیەمى ئەنفىال  ى خۆى هەبىوو، بۆنىاغىکر ، هەر بۆناغێک تایێەتمەندي جینۆسایدى تێید  پەیڕ و
بىىىوو، لە   ئەنفىىىال ەکىىىانىغبۆنا سىىىاتتري  رمه مه پىىىڕ، ١٩٨٨ نیسىىىان/ /٢٠-٧)نىىىاوىەى مەرمیىىىان( 

 ۆرتىری   یىانى بەرکەو ، ى مەرمیان، نەکاناوىبوو لە  یەکێک(یش،  بۆناغەد ، ناوىەى )د وود
، در  و شىێوێندر  کىر ن، دیمۆمر ىیىاى نىاوىەکە تێىک ئەنفىال نزیکەى نیو ى د نیشتو نى ناوىەکە

 )جینۆسایدکردنى مەرمیان، ئەنفىالى نىاوىەىناونیشانى  ژینەو یەک بەپێویست   نر  توێ بۆیە بە
 نێتى ئەنفىىالکردنى نىىاوىەکە ويى ىىىۆنسىىتئەو ى بەشىىێو یەکى   ئەن ىىا  بىىد ی ، بىىۆ ، )د وود (

 جینۆسایدکردنیان بخەینەڕوو.

 ى بابەتەکە:يهۆکارى هەڵبژاردن و گرنک
ژینەو یەکى هیچ توێە، لەو د  خۆى د بینێتەو ، کە تائێستا ژینەو کيى و بایەخى توێمرنک

نەکىىر و ،  )د وود ( )جینۆسىىایدکردنى مەرمیىىان، ئەنفىىالى نىىاوىەى  نسىىتى، لەسىىەر ناونیشىىانى 
نەک لێکۆڵینەو ى تىایێە  و هەندێک پەرتووک و مۆڤارد  هاتوو ،  بەشێو یەکى مشتى لە وبەڵکو

نىىاوىەى ژینەو یەکى   نسىىتى لەبىىار ى ئەنفىىالى ئەمە  هۆکىىار بىىوو، بىىۆ ئەو ى تىىوێ   نسىىتى،
و  کەى ئەنفىىىىالکردنى نىىىىاوىەينیىىىىنە ئەن ىىىىا ، تىىىىا بەشىىىىێو یەکى   نسىىىىتى، ىىىىىۆنێتە)د وود ( بگەی

ق بە خەڵکىى د رهەد لەالیەن حکومەتى بەعسىى عێر بىى بەکارهێنانى هەموو جۆر کانى جینۆسای
 ڕوو.ناوىەى د وود  بخەینە

 ژینەوەکە: ئەمانجى توێ
پىىلەى  ، لە)د وود ( ن، ئەنفىىالى نىىاوىەى)جینۆسىىایدکردنى مەرمیىىاى تىىوێژینەو  ئامىىانل لە
ى ئەنفىىىالکردنى نىىىاوىەى د وود ، ئامىىىارى ئەنفالکر و کانیىىىان، يڕووى ىىىىۆنێت یەکەمىىىد ، خسىىىتنە
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ساید و یە، پاشان خستنەڕووى ىەمکى جینۆجینۆسایدکردنیان لەالیەن حکومەتى عێر بى بەعسە
کى تىىىىرى ئەن امىىىىد نى فىىىىال ئامىىىىان ێەتى، هەرو هىىىىا ناسىىىىاندنى بۆناغەکىىىىانى ئەنیو جۆر کىىىىانی

 ژینەو کەمان بوو .توێ

 ژینەوە: میتۆدى توێ
میتىىىۆدى  لە ، بىىىریتییەژینەو یەد  پشىىىتى پىىى  بەسىىىتر و ئەو میتىىىۆد و ڕێێىىىا  ى لە  تىىىوێ

ەى هەڵێن انى سەرىاو کان، سىەرىاو ى مرتىوو ، کە لەسەر بنچینى(، يبەرو ردکار -مێژوویی)
 سەرىاو  بەستوو .ژینەو کەیشمان پشتمان بە ىەندی ، بۆ توێ

 ژینەوەکە:ەردەم توێگرفتەکانى ب
سەرىاو ى  یستى بە، ىونکە پێوتمرىت نابێژینەو یەکى مێژوویی، ب  کێشە و توێهیچ 

)جینۆسىىىىایدکردنى ناونیشىىىىانى تىىىىوێژینەو کە، ئە  تىىىىوێژینەو ى ئىىىىێمە   بە پەیو سىىىىتد ر هەیە
 تەو ، لە و مرىىىىت بىىىىووووبەڕووى ىەنىىىدی  کێشىىىە ، ڕ)د وود ( مەرمیىىىان، ئەنفىىىالى نىىىاوىەى

ژینەو کەمىىىان لەالیەک، نەبىىىىوونى ونى سىىىىەرىاو ى تىىىایێە  د ربىىىىار ى توێنەبىىىو مرنگترینیىىىان
ى کىا ، يىئامارێکى دروستى ژمار ى ئەنفالکر و نى نىاوىەى د وود  لەالیەکىى تىر، هەرو هىا کەم

بەرهە   ەنەیشىىد  تو نیومىىانە توێژینەو کەمىىان بى توێژینەو کەمىىان بىىوو، لەمەم ئەمامرىتێکىىى تىىر
 بهێنی ، کە بەدڵنیاییەو  هەندێک کەلێ  و الیەن ماو  بسەى لەسەر بکرێت.

 گرنگترین سەرچاوە بەکارهاتووەکان:
جۆر وجىۆر و رمیىر و ، هەنىدێک ىەندی  سىەرىاو ى  لە سوود بۆ ئەن امد نى ئە  توێژینەو یە

کاتى پێویسىت  مۆڤار، نەخشە، ئەمانە  لە نامەى ماستەر، لەو سەرىاو نە بریتی  لە پەرتووک،
  سىىىەرىاو  بەاڵ  ىەنىىىدیئەو ى بەشىىىێو یەکى   نسىىىتى بخىىىرێنە بەربىىىا ، بەکىىىارهێنر و ، بىىىۆ 

   نىىا ىەبىى : جینوسىىاید لە) :  لەيبەسىىتر و ، ئەو نىىیش بىىریت پىى  بەشىىێو یەکى سىىەر کى پشىىتيان
 ؛٢٠١٢انەى یاد، سلێمانى، ە ، ىاپخباشوورى کوردستان، ئەنفالى مەرمیان بەنموونە، ىاپى یەک

ورد لەبەر ڕۆشىىىنایى یاسىىىاى تىىىىا  ى مىىىارو عىىىومەر مىىىوم )دکتىىىور(: جینۆسىىىىایدى مەلىىىى کىىى
؛ ٢٠٠٣ تی ی کوردسىىتان، سىىلێمانى، ود وڵەتانىىد ، ىىىاپى دوو  ، سىىەنتەرى لێکىىۆڵینەو ى سىىترنێ

 ، ى نێىود وڵەتییەو ، ىىاپی یەکەيئاو ر  حسێ : جینۆسىایدى کىورد لەڕو نىگەى یاسىای تاو نکىار
یاسىىىاکانى ڕێکخىىىر وى نەتەو   سىىىاالر باسىىىیر  )دکتىىىور(: جینۆسىىىاید لە؛ ىاپخىىىانەى حەمىىىدى

یەکگرتوو کىىان و بەنێىىىود وڵەتکردنى )کىىىورد و ک نمىىىوونە(، ىىىىاپى یەکە ، ىاپخىىىانەى کەمىىىال، 
ى لە نىىاوىەى کفىىرى، ىىىاپی یەکە ، يىىسىىهیخ خورشىىید عزیىىز: پاکتىىاوى ڕ مە ؛ ٢٠١٣سىىلێمانى،

حیکایەتەکىانى ئەنفىالى  )مەال هىاو ر(: بەشىێک لە ؛ هىاو ر عەبىا ٢٠١٣ىاپخانەى یاد، سلێمانى، 
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مىىىواڵڵەى مەرمیىىىان:  ؛٢٠٠٧ هەنىىىد، سىىىلێمانى، ىاپخىىىانەى ڕسىىى ، بەرمىىىى یەکە ، ىىىىاپی یەکە ، 
 (.٢٠١٥ى"، ىاپی یەکە ، ىاپخانەى ئا  دى، يى، ئەنفال، ئا  ديبەرمرموندى  ینانەى د وود  "

 پێکهاتەى توێژینەوەکە:
 سىىەرىاو کان وپێشىىەکى، دووبە ، ئەن ىىا ، لیسىىتى هىىاتوو  لە ) تۆێژینەو کەمىىان پێىىک

بە  جۆر   دێت، کە کە لە دووبە  پێکتوێژینەو ۆکى جۆرێک ناو ڕ ، بەپاشکۆى بەڵگەنامەکان(
 :کر و  د بە 

سىىاید و جۆر کىىانى، کە دووبىىا  کىىر و  بىىۆ باسىىکردن لە ىەمکىىى جینۆ تەرخىىانبەشىىى یەکە  
 ئەو نیش بریتی  لە:د مرێت، لەخۆ

جینۆسىىىىىاید( ڕوون کىىىىىر و تەو ، ىەمکىىىىىى جینۆسىىىىىاید: لە  باسىىىىىەد  )ىەمکىىىىىى باسىىىىىی یەکە : 
 ىەمکى جینۆساید. د ر، بەىەندی  سەرىاو ى پەیو ست ێەست  بەبەپشت

 يى سىته جهەد  جۆر کىانى جینۆسىاید )جینۆسىایدى لە  باسىباسى دوو  : جۆر کانى جینۆساید: 
 ى( ڕوونيى، جینۆسىىىایدى ئىىىابووريى، جینۆسىىىایدى کەلتىىىووري)ىیزیکىىىى(، جینۆسىىىایدى بىىىایلۆژ

جۆر کىانى  یەک لەىىنە ىو رىێىو ى هەر د ، تیشک خر و تە سەر ئەو تاو نىانەى، کە وهکر و تە
 جینۆساید.

ل، ئەنفىالى نىاوىەى )د وود ( )بۆناغەکىانى ئەنفىاکەمىان بە ناونیشىانى توێژینەو بەشی دوو مىى 
   لە:ي، ئەو نیش بریتدێت دوو با  پێک لە د مرێت.ۆلەخ

کىىىر و تەو ، بەپێىىىى  لە  باسىىىەد  بۆناغەکىىىانى ئەنفىىىال ڕوون ناغەکىىىانى ئەنفىىىال،باسىىىی یەکە : بۆ
شىىىااڵوى ئەنفىىىال  بۆنىىىاغە، لەمەم ئەو ناوىىىىانەى بەرو هێنىىىان بەيبەرو رى د سىىىترێکردن و کۆتای

 هێرشەکان ڕوون کر و تەو .ى پالن و ينێتەو  ىۆکەوتوون، لەڕێگەى نەخش

خسىىىتنە سىىىەر بىىىۆ تیشککىىىر و ،  ئە  باسىىىە تەرخىىىان سىىىى دوو  : ئەنفىىىالى نىىىاوىەى د وود ،با
ى ئەنفالکردنى ناوىەکە، ئامارى ئەنفالکر و ن، جێێەجێکردنى يمر ىیاى ناوىەى د وود ، ىۆنێتجو

 .ان، لەالیەن حکومەتى بەعسى عێر بییەو جۆر کانى جینۆسایدکردنی

 م: چەمکى جینۆساید و جۆرەکانىەکەبەشى ی
 چەمکى جینۆساید:باسى یەکەم/ 
هىىىاتوو ،  ە پێىىىکدوو وشىىى ەو ، لەی نیوڕووى  مىىىانەسىىىاید وشىىىەیەکى لێکىىىدر و ، لەۆجین

 ئەو نیش بریتی  لە:

mailto:acadj@garmian.edu.krd


   مجلة جامعة كرميان            Journal of Garmian University                    طؤظاري زانكؤي طةرميان

 

87 acadj@garmian.edu.krd                             Conference Paper (July, 2017) 

 

 ت.دێنەو ، ىە، و ىە، ە مە ، بنماناى ڕ بە ، وشەیەکى مریکییە،(GENOS) یەکە :
 (١).بردن، ىەوتان دێتوماناى کوشت ، لەنا بە یە،یوشەیەکى التین، (CIDER)دوو  : 

يى یىىىىىان کىىىىىوژمانىىىىىاى نەو  (، بەکىىىىىوردى بەGENOCIDE) ێکەو وشىىىىىەکە پىىىىىهەردوو 
کىىى مد  ىەوو مانەکىىانى ىارسىىى و ئىىورد یەکە لەيى دێىىت، لە هەرکىىوژيى یىىان ڕ مە کىىوژو ىە

و ىە یىىىان  مانىىىاى نەو  یىىىان  بىىىهکىىىوردى  ىەمىىىکە  بە  د هێنرێىىىت، ئە )نسىىىخ کشىىىى( بەکىىىار
ڕ ىێخ ى)يیاساناسىىىى پوڵەنىىىدلەالیەن  بىىىۆ یەکە  جىىىار ى جینۆسىىىایدىەمکىىى (٢).ى دێىىىتيکىىىوژڕ مە 
 )یاسىىىىاى میىىىىىو رى لە کىىىىد  بەنىىىىاوىێلەکتێێ (١٩٤٤)سىىىىاڵى ، لە(٣)(RPHAELEMKIN -لێمىىىىنک 

  هۆکارى بەکارهێنانى ئە    ر و یە لەالیەن لێمنک ، بىۆ ئەو (٤)بەکارهێنر ، د میرکردنى ئەوروپا(
لەسىىىىىەرد مى   وه ه(٥)(ئەنىىىىىد مانى خىىىىىانەو د کەى لەالیەن )نا ییەکىىىىىان د مەڕێىىىىىتەو   ۆرێىىىىىک لە

 (٧).کۆمەڵکوژ کر ند  (٦)()هیتلەرد سەاڵتى
ى، نەتەو  يکىىىىىىوژ)جینۆسىىىىىىاید( و ک ىەمکێکىىىىىىى کۆمەڵ دو ى بەکارهێنىىىىىىانى ىەمکىىىىىىى

 سىىەبار   بەارێکى د رکىىرد ى ئە  ىەمىىکە، بڕيىىیشىىناۆڕ ، لەژێىىر١٩٤٨سىىاڵى  یەکگرتوو کىىان لە
یاسىىىاکانى مىىىاىى مرۆڤىىىى  ئە  بڕیىىىار  لەى و سىىىز د نى بکەر کىىىانى، يکىىىوژد ن بە کۆمەڵڕێىىىگەنە

بڕیىىىارى   ، بەکىىىر و ( تومىىىار١٩٤٨ کىىىانوونى یەکە / /٩و یەکگرتوو کانىىىد  لە )ەڕێکخىىىر وى نەت
 ڕێکخىىىىىىىر وى نەتەو  ەدو ى پەسىىىىىىىەندکردنى و ک یاسىىىىىىىایەک ل (٨)،کىىىىىىىر و  ( پەسىىىىىىىەند٢٦٠)

ەسىىەر یاسىىاکە د وڵە  ڕ   مەنىىدییان ل (١١٠)، (١٩٥١ کىىانوونى دوو  / /١٢) لەیەکگرتوو کىىان 
لەنىىاوبردنى کۆمەڵگاکىىانى مىىرۆن و لەنىىاوبردنى مىىاىى لە  سىىاید بىىریتییەد ربڕیىىو ، بەو ى جینۆ

 (٩).هەموو توخم و ڕ مە  کانى مرۆڤایەتى ژیانى تاکەکانە لە
ى ينێوخىۆ ى لەسىەريە، کىاریگەرشێو یەکى ڕێکخر و و سیسىتماتیک بە ەجینۆساید تاو نێک

تىىاو نى کوشىىت  و ىەوتانىىدنە،  )جینۆسىىاید(، کە ى واڵتىىانى جیهىىان هەیە، ئە  تىىاو نەيو نێىىود وڵەت
 تێد پەڕێت، ئەو نیش بریتی  لە: د دوو بۆناغبە  هیچ پاساوێکى سیاسیى هەڵنامرێت،

 یە.يسەر تا لەناوبردنى ئەو کۆمەڵە نەتەو ییە یان ئایینى یان ئەتنیکیەکە : 
خىودى تاو نکىار ن مەبەسىتیانە،  کە ئەو سیسىتمەىسەپاندنى پا  پروسەى لەناوبردن، دوو  : 

بىىىۆ تىىىاو نە یىىىان مەر ( شىىىێو  )سىىىەر ڕ ی ئەمە ، ىىىىو ر  (١٠)،ئەن امىىىد نى جینۆسىىىایدکردن لە
 کر و ، بە  شێو یەى الی خو ر و : نێود وڵەتییەکان دیاری

 / تاو نەکانى دژ بەمرۆڤایەتى.١
 ەکانى جەنگ./ تاو ن٢
 / تاو نەکانى دوژمنکارى.٣
 (١١)./ تاو نەکانى لەناوبردنى بەکۆمەم٤
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بىىۆ ،  ناناسىىرێ تاو نەکىىان و کوژر و کىىانى ژمىىار ى يىىئەمىىانە  بەکەمىىى و  ۆرهەمىىوو 
ئەو ى  رێىت، بى دد  هەنىد  جىار جینۆسىاید ئەن ىا  ووکى، بەڵ بىدرێ بکەر کانى پ  سز ئەو ى 

ى( د نانرێىىت، ئەمەر يژيى، مەلکىىوکىىوژجینۆسىىاید )کومەڵ ئەو  بەد  بکوژرێىىت، تەنیىىا مرۆڤێکىىى تێیىى
مەاڵیەتى یان بەشێکى مەل و کۆمەڵەکە وێر ن نەکر ، بە ۆوپێکى کئامان ەکە لەو د  نەبێت، مرو

 (١٢)،بوربىانى  ەێک بى ، کە د بىندنىىەيىان هەرئیتىر ژمىار ى بوربانین، دمەرجەکانى جینۆسایدکر
 لە: بریتی ڕێکەوتننامەکە  ى(٣مادد ى )سزد ن ، بەپێى  ىئەو بکەر نەى شیاو

 بۆ ئەن امد نى جینۆساید. انپالند ن// ١
 // سەرپەرشتیکردن و هاند ن بۆ ئەن امد نى جینۆساید.٢
 // هەوڵد ن بۆ ئەن امد نى جینۆساید.٣
 (١٣)د .ىو رىێو ى جینۆساید ى لەيگێڕ// پیالن٤

کە  ىەنىىىدی  کىىىرد و ى تىىىرى هىىىا ،مانىىىاى  بە ،دو ى د رکەوتنىىىى   ر و ى جینۆسىىىایدلە
(، ETHNIEپێکىىى نەتەو یىىى )ومرو ( لەنىىاوبردنى تەو وى یىىان بەشىىێکى کە  لەINTETHبەنیتىىى )
  ڕێکەوتننىىامەکە بەى (٢) بەپێىىى مىىادد ى (١٤)،ن امىىدرێتەئ  (AS SUCHى یىىان ئىىاینى )يىىڕ مە 

 جینۆسایدکردن د کا : لە شێو یەى الی خو ر و  با 
 .وپێکوکوشتنى ئەند مانى مریەکە : 

 نى.وستەیى یان د رو هوپە، لەڕووى جوکردنە سەر ئەند مانى ئەو مردوو  : د ستدرێژ
، کە خێکىى و د  بىژی دۆ پەکە، لەوپێک و ناىارکردنى ئەنىد مانى مىرووپەلکێشکردنى مرو سێیە :

 (١٥).پەکەوان یان تەو وى مروبێێتە هۆى لەناوبردنى بەشێکي
 پەکە.وێوون( لەناو مرویگرت  لە   و ێکردن )مند ڵسەپاندنى سز  بۆ ڕىو ر  : 

 پێکىىىى تىىىر و جیاکردنەو یىىىان لەووپێکەو  بىىىۆ مروومىىىر مو سىىىتنى منىىىد م لە پێىىىن ە : بە ۆر ڕ
 (١٦).خێز نەکانیان
ی و يد  مىىىىىىىا ساسىىىىىىى، وێر نکردنىىىىىىىى د موکردنئامىىىىىىىان ى نەخشىىىىىىىەى جینۆسىىىىىىىاید لە
ى مەلێىک، هەرو هىا يەستى نەتەو یی، ئىای ، ژیىانى ئىابوورییەکانە، کەلتوور و  مان، هتەيکۆمەاڵ

بىىۆیە  (١٧)،... تىىادکەر مەتىىى تىىاکى، بىىارى تەندروسىىتى و يوێر نکردنىىى ئاسایشىىى کەسىىى، ئىىا  د
مەبەسىتى لەنێىوبردنى  بەماناى لەناوبردنى ڕ مە ی مرۆن دێىت،  ی ، جینۆساید، بەێد تو نی  بڵ
دیاریکر و ، لەسىەر  وپێکىومر وپێکى بااڵد ست یانوسەپاندنى مرۆان، ئەمە  بۆ خيیەک ار کی

سىىەپاندنى  يان و ەودنتو نىىو   وه وسىىاندنه ىهئامىىان ى  بەکە  د سىىەاڵ ، و   مينىىه كهپێکىىى مروو
 بەسەریاند . ووپى د سەاڵتد رى مريبااڵد ست
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 ەکەم: چەمکى جینۆساید و جۆرەکانىبەشى ی
 :جۆرەکانى جینۆسایدباسی دووەم/  
ىەنىىدی  جىىۆر  ى،يد رکەوتنىىى ىەمکىىى جینۆسىىاید، و ک ىەمکێىىک بىىۆ کۆمەڵکىىوژدو ى 

کىر ، ىىونکە جینۆسىاید يى وسان، بۆ جینۆساید دیىارو، توێژ ر ن و یاساناسان و مێژوونلەالیەن
ى یىان ئىاینى يىکىى، ڕ مە يى کۆمەڵە خەڵکێکىى نەتەو یىی ئیتنيتەنیا ىەوتاندن و لەنێوبردنى ىیزیک

  لە:  کانیش بریتی رنییە، جۆ
 

د ن، کوشىت  بەهەر جۆرێىک بێىت، لەسىێد ر  :سىتەیی هجى زیکىى )بەد نىى(يى ىسایدیەکە : جینۆ
کوشىىت  و بەکارهێنىىانى ىەکىىى بڕکىىردن، و ک يی و بەکىىۆمەم هێرشىىی سىىەربا موللەبىىار نکردن، 

 (١٨).... تاديى، ىەکى ىسفۆرىەکى کیمیاو
 

ووپێکىىى  ۆربىىوون و پەر سىىەندنى مر ڕێگىىرت  لە یە لەيیتبىىر ى:يژۆلۆبىىای ىدوو  : جینۆسىىاید
،  یادکردنى ژمار ى خێز ن، لەیەک یی، لەڕێگەى د نانى سز  بۆ لەد یکێوونى مند م )  و  (مرۆ

 (١٩).خێز نەکانیان، جیاکردنەو ى ژن و مێرد لەیەکتر جیاکردنەو ى مند م لە

 

دنى مێژوو و شێو نو  کەلتوربەد غەکردنى  مان و  ە لەيبریتیى: يکەلتوور ىسێیە : جینۆساید
 تەو یىىىی و سىىىڕینەو ى خىىىاڵى و هىىىاوبە  و یەکگرتنىىىى نێىىىو نى نەيتسىىىڕینەو ى تایێەتمەنىىىدێ

ەتى کىىىۆنى يکىىىردن و لەنىىىاوبردنى شىىىوێنەو ر و شارسىىىتانیووپێکىىىى مرۆیىىىی دیىىىاریکر و، وێر نمر
 (٢٠).ى نەتەو یی د کەنيتایێەتەمەندێت نەتەو یەک، کە مو  رشت لە

 

وپێىىک یىىان وسىىەر مرورییە، بىىۆ ى ئىىابوۆمەبەسىىت لێىىی مەمىىار ى:يسىىایدى ئىىابوورىىىو ر  : جینۆ
وشىتى و بەروبىوومى ناوىەکىان، تىااڵنکردنى وکۆمەڵەیەکى دیىاریکر و، وێر نکردنىى سىامانى سر

سىىتەکانى  مىىااڵ  و کەرومەکی ناومىىاڵەو  تىىا د مىىاتە مەڕوشىىتو ى، هەر لەكىىمىىام و سىىامانى خەڵ
ت، کە بێێتە هىۆى برسیکردنى خەڵکە بەهەر جۆرێک بێى، يجینۆسایدى ئابوور ژیان، مەبەست لە

(ى ١٩٧٧توکىىۆڵى دوو مىىى سىىاڵى )پرۆ خۆ، هەرو هىىا لەبەشىىێویەکى لەسىىەرىەوتانىىدنی ژیانیىىان 
نىى و کردنى خەڵکىى مەد ( برسىي١٤(، بەنىدى )١٩٤٤پاشێەندى ڕێکەوتننامەى )ژنێف(ى سىاڵى )

 (٢١).بەد غە د کا  وێر نکردنى سەرىاو کانى ژیان

 

 (:داوودەئەنفالى ناوچەى )قۆناغەکانى ئەنفال و ووەم: بەشى د
 یەکەم// قۆناغەکانى ئەنفال:باسی 

، کە ئێىىر ن( -جەنگىىى هەشىىت سىىاڵەى نێىىو ن )عێىىر ق هىىات  بەدو ى نزیکێىىوونەو  لە کۆتایی
دروسىتێوونى  (٢٢)،بەتىایێەتى واڵتىى عێىر ق شىى شىەکەتى و بەیىر ن کردبىوو،دوو واڵتى تووهەر

لەنێىىىو ن سىىىەرجە  پىىىار  و ڕێکخر و کىىىانى باشىىىوورى کوردسىىىتان،  (٢٣)()بەر ى کوردسىىىتانى
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شىەڕکردنى لەمەم واڵتىى  لەى ئێر ن، ئار ستەى شەڕ کانى حکومەتى بەعسى عێر بى يبەپشتگیر
هەموو تو نایەکى  بەمەبەستى تۆڵەکردنەو ،  بەنێوخۆى واڵ  مۆڕى،  ، بۆ شەڕى کورد لەنێر ئ

 (٢٤).ئامان ى لەنێوبردنى یەک ار کییان ، بەکورد کەوتە وێز ىسەربا یی و سیاسییەو  
 لەکورد  يىەو ى کورد، سڕینەو ى یەک ار کدنەتى تو نينی حکومەتى بەعسى عێر بى بە

ناونىىا سەکەیشىىى مەیانىىد، پرۆدژى کىىورد ڕ  ى لەيکى سىىەربا سىىەیەۆباشىىوورى کوردسىىتان، پر
سىەى ۆپر شىت  و لەنىاوبردنوى کری  شىێو  تبێز ون بە کە بەوپەڕى دڕ ند ییەو ، (٢٥)(،)ئەنفال

مرۆڤىایەتى  مەور تىری  تاو نەکىانى دژ بە یەکێىک لە بە پرۆسەی ئەنفال (٢٦)،د  )ئەنفال(ى ئەن ا 
 سەیە بەسىەر هەشىت بۆناغىد  د بە ئە  پرۆ؛ مێژووى نەتەو ى کوردد  د د نرێت، بەتایێەتى لە

کىرد،  پى  د ستی ١٩٨٨شوباتى/ / ١٧کر   ۆربەى ناوىەکانى باشوورى کوردستانى مرتەو  لە 
بەسەر شە  ناوىەى جۆمر ىیاى باشوورى کوردسىتان  (٢٧)،ها  ییکۆتا ١٩٨٨/ ئەیلوول/ ٦لە 

، شار  وور، مەرمیان، بەر د غ، مەرمە، دۆڵى جاىایەتى، شارباژێڕ) ناوىەکانى (٢٨)،کر  جێێەج 
بزێنىى، د شىتى هەولێىر، سىکەر، ئىاغ ەلەر، شىو ن و شىێ   هپشد ر، د شىتى کىۆیە، مىۆپتەپە و ع

شىىناو تى، باڵەکىىایەتى، ئامێىىدى، ئىىاکر ، شىىێخان و الیسىىان، و رتىى  و ئىىاالن، نىىاوىەى خۆدۆڵىىى ب
سىىىەیەى ، ئە  پرۆهەمىىىوو تو نىىىایەکى سىىىەربا ییەو  حکىىىومەتى بەعىىى  بە (٢٩).مىىىرتەو  ی  خىىىۆ(
ی ئامىىان ى سىىڕینەو ى کىىورد، دروسىىتکردنى کێشىىەى جۆر وجىىۆر لەنێىىو کىىۆمەڵگە د ، بە ئەن ىىا 

،  ه)ئەنفىىال( و سىىەیۆهىىۆى پر بە (٣٠).نىىىوکورد و ریىىد ، بەتىىایێەتى کێشىىەى کىىۆمەاڵیەتى و د رو
باشىىىوورى کوردسىىىتان، هەڵتەکێنىىىر ن،  ۆرێىىىک لە مونىىىد کانى باشىىىوورى  بنەماکىىىانى ژیىىىان لە

 ىکە و شىار دێى خىاپوورۆ%( لەنێىوبر ن، ژمىار یەک لە شىار و شىار٩٠ڕێژ ى ) کوردستان بە
نىىىاوىە ئەنفالکر و کىىىان  ى کشىىىتوکاڵى لەيکىىىر ن، ىىىىاالک ڕێىىىژناوىەکىىىان مین کىىىر ن،  ۆرێىىىک لە

 (٣١).ناوىەکاند  نەمێنێت کرد ژیان لە ، ئەمە  و یى کۆتایی ها يبەتەو و
ى، لەالیەن حکىومەتى بەعسىى عێر بىى کىر یە ي)ئەنفال( و ک کرد یەکى سەربا  پرۆسەی

 -باشىىىىوورى کوردسىىىىتان ەمەبەسىىىىتى لەنێىىىىوبردنى کىىىىورد ل سىىىىەر باشىىىىوورى کوردسىىىىتان، بە
کردنى بێتىىىاو نى کىىىورد، بەبىىى  ڕ ىىىىاو ى( مرۆڤىىى١٨٢٠٠٠شىىىەو  )ەیکوردسىىىتانى عێىىىر ق، بەو هۆ

کىىىر ن، دیمۆمر ىیىىىاى باشىىىوورى  ( مونىىىد وێىىىر ن٤٥٠٠) )ڕ مە ، تەمەن(، ڕ پێچىىىى مەرر کىىىر ن،
 ۆربەى ناوىەکىانى  کىر ، لە ش بەسەر هەشىت بۆناغىد  جێێەجى یسەکەپرۆ کوردستانى مۆڕى، 

 بوون لە: ش بریتییبوناغەکانى خۆى هەبوو، يهەر بۆناغێک تایێەتمەندێت ورى کوردستان،باشو
 

 ١٩٨٨/ شوبا / ٢٣یەکەمی  بۆناغى ئەنفال، لە   ،ئەنفالى دۆڵى جاىایەتى :ى ئەنفالبۆناغى یەکەم
لە  بۆناغەد  حکومەتى بەعسىى عێر بىى،  (٣٢)،کرد پ  جاىایەتى د ستی ناوىەکانى دۆڵى بۆ سەر

 (٣٣)،ووو بەرمەڵىى ووى هێرشىىى کىىرد  سىىەر ناوىەکىىانى سىىەرمەڵيهەمىىوو تو نىىایەکى سىىەربا  بە
ورى نىىاوىەى وی سىىەختە، د کەوێىىتە سىىني، نىىاوىەیەکى شىىاخاوو، بەرمەڵىىوونىىاوىەى سىىەرمەڵو
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 مونىد، پێىک (١٥٠) لە سەر بەشارۆىکە دووکان، موند کانى ئە  شاروىکەیە نزیىکرد  ، وسو
ز کىىىانى بەعىىى  لەالیەن لیىىىو  هێ (٣٤)،شىىىااڵوى ئەنفىىىال کەوتىىى نىىىد کان بەر دێىىىت،  ۆرێىىىک لە مو

بەشىىێو یەکى پىىالن بىىۆ د ڕێىىژر و، پالنەکىىانى ، (٣٥)سىىەرکرد یەتى د کىىر )سىىوڵتان هاشىىم( وک ڕ
، بەالغى کۆتایی بۆناغى یەکەمى ١٩/٣/١٩٨٨لە   (٣٦)،کر  شااڵوى بۆناغى یەکەمى ئەنفال جێێەج 

 (٣٧).نر ەڕ مەیئەنفال، لەالیەن حکومەتى بەعسى عێر بى 
 

د خ،  با یىان، بەرلە  بۆنىاغەد  ناوىەکىانى ) د غ، ەرئەنفىالى نىاوىەى ب بۆناغى دوو مى ئەنفال:
 ١د، تىا کىر پى  ی/ ئىا  ر/ د سىت٢٢و یەکى ىەرمىى لە و ، ئە  بۆناغە بەشىێەد ربەندیخان(ى مرت

وکى  )ییىاد یىو  ڕلهێز کانى حکىومەتى بەعسىى عێر بىى لەالیەن،  (٣٨)نیسانى هەمان ساڵى خایاند،
هێىزى )یەرمىووک(،  بە دووى ناسىر وخلیخ  کى( سەرپەرشىتى د کىر ، کە ىەرمانىد ى ىەیلەبىى 

لە  بۆنىاغەد   (٣٩)،کردبىوو ەکانى بۆ شااڵوى بۆناغى دوو   ئامىاد يسەربا ی  ييهێد ویستهەموو پ
 بەکىارد نیشىتو نى نىاوىەکە  ى( دژ بەياویىحکومەتى بەعسى عێر بىى ىەکىى بەد غەکىر وى )کیم

ومر ىیىاى نىاوىەکەى  د نیشتو نى موند کان ئەنفىالکر ن و  ۆرێىک لە ژمار یەکى  ۆر لە (٤٠)،هێنا
 (٤١).مرتەو ، دیمومر ىیاى ناوىەکەى مۆڕی

 

هىاتنى بۆنىاغى یەکە  و دوو مىى يپا  کۆتایئەنفالى ناوىەى مەرمیان:  :ى ئەنفالبۆناغى سێێەم
ترسىناکتری  هەر هەشىت  ، بەکىرد پى  مەرمیان د سىتیئەنفال، بۆناغى سێیە  بۆ سەر ناوىەى 

ئەنفىىال بىىوو،  ۆرتىىری   ئەنفىىال د د نرێىىت، مەور تىىری  و بەرىر و نتىىری  پرۆسىىەى ىبۆنىىاغەکە
شىااڵو کانى ئە  بۆنىاغە لە  (٤٢)،کر نبۆناغى سێیەمى ئەنفالد   لە سایدکر وى کوردژمار ى جینۆ

(ساڵەى د مە ر نىدنى حزبىى ٤١ەمەم یادى )بوو ل کرد، کە هاوکا  پ  د ستی ١٩٨٨ نیسان/ /٧
بدوڵاڵ حىاجى حنىتە(  همید ڕوک  ) بارق ع هى عيهێز کانى بەع  بەسەرکرد یەت ، (٤٤)((٤٣))بەع 

یەکە سىەربا ییەکانى و ک )ىیىربە، لیىو ، مستەشىار(  ژمار یەکى  ۆر لە ،(٤٥)سەرپەرشتى د کر 
ە و پىالن بىۆ د ڕێىژر و مکۆبەرنىامەیەکى تى بەپێىینى ئە  بۆنىاغە شىااڵو کا (٤٦)بوون تێید  بەشد ر

هێىىر  کىىر یە سىىەر مونىىد کانى ناوىەکىىانى ، (٤٧)( بىىوڵەو ١٣)لە کىىرد، بەشىىێو ک  پىى  د سىىتی
مونىىىد کانى  لە،  ۆرێىىىک (٥٠)و ناوىەکىىىانى )ىەمچەمىىىام((٤٩)( ۆکىىى هتیلىىىو  کەالر) ،(٤٨))سىىىەنگاو(

ڕ مە  و تەمەن، ڕ پێچىى مەرر ى يکر ن و د نیشتو نی مونىد کان، بەبى  جیىاو   مەرمیان تەخت
بەعسى  النێکى تۆکمە لەالیەن حکومەتىپ هۆى د ناني کەمد  بەماو یەکى  ، بەشێو ک لە(٥١)کر ن

 بوون لە: س  پالن د بینییەو  ئەو نیش بریتی خۆى لە عێر بى، کە
 

سى   هاتێوون لە ، هێرشەکانى ئە  پالنە پێکناوىەکانى )خورماتوو(ى ئەنفالکردنى یەکە // پالن
، (٥٢)سىىرى(( بەر و ئار سىىتەى )ىەمىىى ئاو لوىکەى )نەوجىىوشىىارۆ لە ،رشىىى یەکە هێهێىىر ، 

هێرشىى  لە ،(٥٣)ىى هێرشى دوو مە موند کانى ئەمێەر و ئەوبەرى ىەمى ئاو سری مىرتەو هەر
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(ی د وود  مىىى پالنىىى یەکەمىىى حکىىومەتى بەعسىىى عێر بىىى مونىىد کانى نىىاوىەى )ویەکە  و دو
هێزێکىى مەور  هێرشىیان کىرد  سىەر مونىد  وو، بەهەرىى هێرشى سىێیە  بى بەتەو وى مرتەو ،

 .(٥٤))تا   شار(
 

نىىىى ئەنفىىىالکردنى بىىىادر کەر   و بىىىاکوورى مەرمیىىىان: پالنىىىاوىەى  پالنىىىى ئەنفىىىالکردنى دوو  //
رى و   نىگەنە(ی کەر   و باکوورى مەرمیان(، ناوىەکانى هەر هىۆ ى )جەبىاناوىەکانى )بادر 
هێرشىى لە ناوىەکىان،  ەو  حکىومەتى بەعسىى عێر بىى هێرشىى کىرد  سىەرۆڵمرتەو ، لە سى  بى

( بە ئار سىتەى باشىوور کەرکووک -سەر ڕێگاى سەر کى )ىەمچەمامد  هێزێکى  ۆرى لەیەکەم
 ٥٦)،، مونىىدى )بىىر یم غىىوالمى( مىىرتەو ١٩٨٨ نیسىىان/ /١١هێرشىىى دوو مىىى لە ) (٥٥)،باڵوکىىرد و 

 د سىتی و )سىەنگاو ( نىاوىەى هێرشى سێیەمەو ، کە لەهۆى  پاشان موند کانى )  نگەنە(، بە
ى يى نیشىىتیمانيىى، هەرىەنىىد  پێشىىمەرمەکانى )یەکێت(٥٧)کردبىىوو، بەر شىىااڵوى ئەنفىىال کەوتىى  پىى 

ى يىو  ۆر ى هێىزيسەرئەن ا  بەهۆى السىەنگڕووبەرووى سوپاى بەع  بوونەو ،  کوردستان(
 ول، مەڕ و( شىىەهیدوناوىەکىىانى )بەیتىى ە لەسىىەربا  کانى بەعىى ، ىەنىىدی  پیشىىمەرمژمىىار ى 

 (٥٨).بوون
 

 پالنىىىى ئەنفىىىالکردنى سىىىێیە // پالنىىىى ئەنفىىىالکردنى نىىىاوىەى سىىىەنگاو و باشىىىوورى مەرمیىىىان:
  پالنەکىانى حکىومەتى ری  و مەترسىید رتریتناوىەکانى سىەنگاو و باشىوورى مەرمیىان، سىەخت

، ىىونکە  ۆربەى مونىد کانى (بۆناغى سێیەمى ئەنفال )ئەنفىالى نىاوىەى مەرمیىان بەع  بوو لە
د ر و ، بىانەمۆرد، پێىنل ) د نیشىتو نى مونىد کان لەنێىوبر ن، و ک مونىد کانى  ۆرێک لەمرتەو ، 

ئەنگوستى حاجى مىمد ئاغا، پێنل ئەنگوستى شىێ  مسىتەىا، هەن یىر ، سىێگومەتان، کىێلەبەر  ، 
 بە (٥٩)،سىىىتە کىىىر  هبەرجىىىد  یىىىتێ يان، هەمىىىوو جۆر کىىىانى جینۆسىىىایدد ر یىىىلە، بەاڵمە، د ربەڕوو(

ىو رىێىو ى پالنىى ئەنفىالکردنى نىاوىەى سىەنگاو و باشىوورى  لە ١٩٨٨نیسان/  /١٤رێک لەجۆ
هە  ر مىرۆن،  (٢٠ور (  یىاد لە)وملەسى مەجان و هجۆى حڵە)کو لە هەردوو موندیکوردستان، 
کانى سىەنگاو و پالنەکانى ئەنفالکردنى ناوىە، (٦٠)کردنى )تەمەن، ڕ مە (، ئەنفالکر نبەب  ڕ ىاو

هێرشىى یەکە ،  ، لەندر  ڵەو  ئەن ىا ىىو ر بىۆ ىو ر هێرشى جیىاو   لە باشوورى مەرمیان، لە
، (٦١)کىىرد پىى  ىکەى د ربەنىىدیخان د سىىتیبەر و خۆرئىىاو ى شىىارۆ  هناوىەکىىانى سىىەنگاو و لە

مونىىد کانى د وروبەرى  ، بەر و١٩٨٨ نیسىىان/ /٩هێرشىىی دوو  ، لە شىىارۆىکەى کفىىرییەو  لە 
، ١٩٨٨ نیسىان/ /٩لە   هەمىان ڕۆژد  و تىه لە ،(٦٢)موند کان ئەنفالکر ن کرد،  ۆرێک لە پ  د ستی

 ی لەيهێزێکىىىى سىىىەربا  ر ئیێىىىر هیم یاسىىىی (، بەينزو ئیىىىد مىىىڕى )يهێرشىىىى سىىىێیە  بە ىەرمانىىىد 
کىىۆى ژوور،  هد رىىىوون، هێرشىىیان کىىرد  سىىەر مونىىد کانى هەردوو )تیلىى  وه هشىىاروىکەى کەالر

 ،(٦٣)کىر ن نوێىر مونىد کانى  و کىۆ ه، هەردوو تیلى١٩٨٨نیسىان/ /١١و روو(، لە ڕۆژى کۆى خى هتیل
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  ئار سىىتەى شىىێ ڕۆژهەاڵتىىى مەرمیىىانەو  لە )پێێىىا ، پوڵىىونگە( بە ىىىو ر مە، لەهەرىىىى هێرشىىى 
لەمەم هێز کىىانى پێشىىمەرمە، تووشىىى هێز کىىانى بەعىى    کىىرد، هەرىەنىىد پىى  تەویىىخ د سىىتی

یان ئەنفىال نان تەو وى موند کان وێر ن بکەن، د نیشىتو نەکايتو نی ، بەاڵ بوون ووبونەو ڕووبەڕ
 نىاوىەى مەرمیىان،مونىد کانى  بۆ لەنىاوبردنى  ۆرێىک لە، ئە  هێرشانە بوو  هۆکارێک (٦٤)بکەن

 (٦٥).بر وهەموو بنەماکانى ژیان و ژیارى تێید  لەنا
ێر بىىى ىەنىىدی ، کردنى نىىاوىەکە، حکىىومەتى بەعسىىى عپالنىىى ئەنفىىالدو ى جێێەجێکردنىىى 

، کە (٦٦)مرى تایێەتى د نا بۆ کۆکردنەو ى ئەنفىالکر و نى نىاوىەى مەرمیىانکە سەنتەر و شوێ  و
ى )ڕ مە ، تەمەن( و )ئای (، ي( مرۆڤى بێتاو ن بوون، کە بەب  جیاو  ٨٠٠٠٠ژمار یان نزیکەى )
نى مىرتەو ، ڕووبەرى جومر ىیىاى نىاوىەى مەرمیىا ژمىار یەکى  ۆر لە، (٦٧)ڕ پێچى مەرر کىر ن

کۆتىىىایی بە بۆنىىىاغى  ١٩٨٨/ نیسىىىان/٢٠لە ، (٦٨)کە بەهىىىۆیەو ، دیمۆمر ىیىىىاى نىىىاوىەکەى مىىىۆڕى
 (٦٩).مەرمیان( ها  سێیەمى ئەنفال )ئەنفالى ناوىەى

 

ئە  بۆنىىاغە ناوىەکىانى کىۆیە، کەرکىىووک، بەاڵسىێو کە، شىێ  بزێنىىى : بۆنىاغى ىىو ر مى ئەنفىال
 شىىێو یەک حەو ى  ێىىى بچىىووک، بىىوو بە کىىرد، بە پىى  د سىىتی ١٩٨٨/ مىىای / ٣، لە (٧٠)مىىرتەو 

باکوورى ئەو ڕێگىا  ىر و نى لەمۆڕ پانى شااڵوى بۆناغى ىو ر  ، سەر ڕ ى ئەو ى ناوىەیەکى 
نێىىت، هەرو هىىا باشىىوورى یەیەک د مە مشىىتییەى مىىرتەو ، کە شىىارى کەرکىىووک و سىىلێمانى بە

ن، بەتایێەتى ناوىەکانى )ئاغ ەلەر، ناوشىو ؛ (٧١)د ریاىەى دووکانى مرتەو  -ڕێگاى نێو ن کۆیە
، حکىىومەتى بەعسىىى (٧٢)شىىااڵوى ئە  بۆنىىاغە کەوتىى ر ەق(، بەىەمىى ڕێىىز ن، د شىىتى کىىۆیە، تەبىىت
يى کرد، هەموو تو نایەکى سەربا  پ  ڵەو  د ستىەندی  بۆ عێر ق هێرشەکانى ئە  بۆناغەى لە

کىىىر ،  ردومىىىانۆى کیمیىىىاویی بىەکىىى پ تەپە( بە، بە جۆرێىىىک مونىىىدى )مىىىۆ(٧٣)هێنىىىا ێىىىد  بەکىىىارت
 کۆتىىایی بە ١٩٨٨ مىىای / /٨لە  ،(٧٤)بوربىىانى انى مونىىد کە بىىوون بەیىىي یەکى  ۆر لە هاواڵتژمىىار

 (٧٥).شااڵو کانى ئە  بۆناغە، بۆناغى ىو ر مى ئەنفال ها 

 

شىااڵو کانى ئە  بۆنىاغە، پارێزمىاى )هەولێىر(،  ئەنفىال:   و شەشىە  و حەوتەمىىبۆناغى پێن ە
بە  ى مونىىىد کانى سىىىەري، بەمشىىىتنىىىزیکەى نیىىىو ى جومر ىیىىىاى باشىىىوورى کوردسىىىتانى مىىىرتەو 

، ىو ربىوڕنە، هیىز ، ناوىەکانى )کۆیە، دێگەڵە، شەباڵو ، ڕ و ند ، ىۆمان، ىیای بەندیخ، ڕ نىیە
 ىەنىىدی  شىىوێنى تىىرى د ر( وابۆڵى، و رى، کاموسىىەک، ئەسىىرینىیىىاى بىىاو جى، نىىا  نی ، سىىم

 پى  ى د سىتیيىشىێو یەکى کرد  بە ١٩٨٨/ مىای /٢٣لە  ى پێن ە شااڵو کانى بۆناغ، (٧٦)مرتەو 
د نیشىتو نى نىاوىەکە بىوون  ن لە هە  رهۆیەو  بە د  بەکارهێنر ، کە ى تێيکرد، کە ىەکى کیمیاو

، (٧٧)بۆناغى پێن ە  هێنا کۆتایی بە ١٩٨٨ یر ن/حو  /٧بوربانى، حکومەتى بەعسى عێر بى لە  بە
 پى  د  د سىتی)تەممىو  و ئىا (شااڵو کانى بۆناغى )شەشە ، حەوتە ( لەنێو ن هەردوو مىانگى 
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؛ (٧٨)شناو، ڕ و ند ، سمابۆڵى، دۆڵى ئىاالنە و بالیسىان(ى مىرتەو ۆکرد، ناوىەکانى )شەباڵو ، خ
 لەى يد، ىەکى کیمیاوکر شێو یەکى بەرنامە بۆ د ڕێژر و پالنەکانى جێێەج  حکومەتى بەع  بە

ئىىا /  /٢٦لە  ،(٧٩)ک ار کییىىان مەبەسىىتى لەنىىاوبردنى يىه دژى د نیشىتو نى نىىاوىەکە بەکارهێنىا، بە
 (٨٠).ها  انکۆتایی بۆناغەکانى )پێن ە ، شەشە ، حەوتە ( ١٩٨٨

 

ى هاتنيئەنفالى ناوىەى بادینان، دو ى کۆتای ئەنفالى ناوىەى بادینان:  :ى ئەنفالبۆناغى هەشتەم 
بۆناغەکانى پێىن ە   هات  بەيکۆتای شیەک ڕۆژ پێ (، بە١٩٨٨ ئا / /٨ئێر ن( لە ) -)عێر قجەنگى 

شىىێو یەکى  بە ١٩٨٨ ئىىا / /٢٥لە   هو تىى، (٨١)کىىرد پىى  د سىىتی و شەشىىە  و حەوتەمىىى ئەنفىىال،
جۆرێىک سىنوورى ئە  شىااڵو  لە  بە ،(٨٢)کىرد پى  کردنى ناوىەى بادینىان د سىتیيى ئەنفالکرد 

ڕۆژهەاڵتیشىەو  شىێخان و ئىاکرێى مىرتەو ، بىۆ  بىۆو ، لە ى درێژي  خۆو  تا ئامێد ڕۆژئاو و  لە
 ،(٨٣)بەکارهێنىىا ىيئەن امىد نى ئە  شىااڵو  حکىومەتى بەعسىى عێر بىى، ىەنىدی  ىەیلەبىى سىەربا 

ى نىىاوىەى بادینىىان بىىوو، کە يى شىىوێنى سىىتر تیژيىىرنگکارهێنىىانى ئەو هێىىز   ۆر ، بەهىىۆى مبە
تورکیا( بوو، کە بەالى حکومەتى عێر بى بەعسىەو  نىاوىەیەکى مرنىگ  -نێو ن )عێر قسنوورى 

ئێىىر ن(  -ڵەى )عێىىر قهىىاتنى جەنگىىى هەشىىت سىىايبىىوو لەالیەکەو ، لەالیەکىىى تىىر و  بەهىىۆى کۆتای
د ،  ، ئەنفىىالکردنى ناوىەکەیىىان ئەن ىىا و پالنێکىىى دیىىاریکر وئە  هێىىز نە بەپێىىی بەرنىىامە ، (٨٤)بىىوو

هەرو هىا ىەنىدی   ى(،يجۆر وجۆرى تێیىد  بەکىارهێنر ، بەتىایێەتى ىەکىى )کیمیىاوىەندی  ىەکى 
 ، کۆتىایی بە١٩٨٨ ئەیلىوول/ /٦لە ، (٨٥)سەنتەر و کەمرى تایێە  بىۆ ئەنفىالکر و نى نىاوىەکە د نىر 

سەرجە  بۆناغەکانى ئەنفال لەالیەن   هات  بە  بۆناغەيئەنفال ها ، بە کۆتای ىبۆناغى هەشتەم
 (٨٦).ەو  کۆتایی پێهێنر يسى عێر بیحکومەتى بەع

 
 بەشى دووەم: قۆناغەکانى ئەنفال و ئەنفالى ناوچەى )داوودە(:

 :داوودەئەنفالکردنى ناوچەى  / باسی دووەم
 ، پرۆسەى ئەنفالکردنى:د وود یەکە : جومر ىیاى ناوىەى 

 ێىىى تە سىىەر لێىىو رى  هکەوتىىوو ، نىىاوىەیەکى بەرىىىر و نە لە نىىاوىەى مەرمیىىان،د وود 
 خورماتوو(، لەنزیک شار دێی )بادرکەر  ، دوو  ۆخانە(، لەخو رووى ڕووبارى )ڕ بچووک، لە

، (٨٧)ووى ىیاکىانى حەمىری ڕتەو  بىۆ ەى درێىژ ئەبێىان، ئەو د شىتىکەى )کفرى(رۆڕۆژئاو ى شا
، د کەوێىىتە ڕۆژئىىاو ى باشىىوورى کەرکىىووک و بىىاکوورى ڕۆژئىىاو ى د وود ورى نىىاوىەى وسىىن

هەرو ها د کەوێتە نێو ن دۆڵى )هۆمەربىخ(، )ڕووبىارى  شار دێى خورماتوو، کفرى و باکوورى
ڕووى با رمىىىىىىانى و  ى مرنىىىىىىگ د د نرێىىىىىىت لەيکى سىىىىىىتر تیژشىىىىىىوێنێ ئەمە  بە ،(٨٨)ۆخىىىىىىانە(ڕ

یەک  بە ، ىىىىونکە ىەنىىىدی  پارێزمىىىا باشىىىوورى کوردسىىىتان و واڵتىىىى عێر بىىىد رییەو ، لەوئىىىابو
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 ورى جومر ىیىاکەى کەوتىوو ، کەوى سنيبەشێو ى الکێشە ، وه هتە نێو نیان هکەوتوونێت و  يهد مە
 : یاتر ڕوون د بێتەو   هلە  نەخشەى الى خو ر و

 
 

 :ئەو نیش بىریتی  لە، رى جومر ىیاکەیەو وناوىەى د وود ، ىەندی  موند د کەوێتە سنو
ڕۆمىى، امق ئاغىا، بىۆر، ىەىىان، نى، لفتى ئاغا، عار   ئاغىا، مومەتەسۆىىوور، ئومەرسحەید ر )

ل، ووجىىو هر، نىىوخىىدر و لىىى، شىىۆر و، سىىنگوو  ى، بوشىىەاڵن، لەک، جەر  ، ڕ    ئاغىىا، شىىێخە
ر بەر، ىەریق بەر، شەشەکان، سوممابە، عەلىى ئاغىا، کىولى وتااڵو، مۆمەیی، د ر  بەر، مەنسو

و، وى خىو ريىى سىەرو، و ر نيىو ر ن پار ، شاسىەیو ن ئەلێوسىەبا ،ە، تەپەسەو ، جنگاڵو، پار تەپ
و، پەڵکىىانەى سىىاد ، پەڵکىىانەى کىىوردى، پەڵکىىانەى سىىالم، شىىۆر و و،  نىىانەى خىىو رروژوى  نىىانە

بەر، بەاڵ، غەڕ ، نەهىىىر و ن، ود وحمىىى هى، سىىىاڵەیى، بىىىا  تەپە، مىىىيىىىریىىىچ، ىەور همىىىىەمەد غىىى
یەکە لە مونىىد کانى )بەو ڵىىى، پیر مەنىىى، بەاڵ ىەرمەڵە، عەلیىىان، ر، جىىگە لەو ى هە(٨٩)(چىىاىبوڕي

بە د وود ى کوردسىىىتانى )د وود (ن،  نىىىاوىەى سىىىەر بەک ( واخ، تىىىوعە یىىىز بىىىادر، ىىىىو ر شىىى
ىو رىێىىو ى  (، لە١٩٧٠ئىىا  ر/ /١١هىىۆى ئەو ى ئە  مونىىد نە بەپێىىی بەیاننىىامەى ) بەناسىىر ون، 
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ى لە هىىىۆ ى يىىىر ۆ ژمىىىار ى د نیشىىىتو نى ئە  مونىىىد نە بە، ونکىىىر  خىىىاکى کوردسىىىتان هەژمىىىار
تەو وى مونىىىد کان نىىىاوىەى ، نىىاوىەکەد  ى بىىىوونى ىەنىىد هىىىۆ ێکى تىىىر لە )د وود (ن، سىىەر ڕ

کىىر ون بە )دو ێىىى کوردسىىتان، د وود ى ناو ڕ سىىت، د وود ى سىىەرجاد (، لە   د بە د وود ، 
 د کەون: دیار نەخشەى خو ر  بە

 
 

 کردنى ناوىەى د وود : پرۆسەى جینۆسایدکردن و ئەنفال
، بەعەر بکىردن، )ڕ مو سىت مەبەستى جێێەجێکردنىى سیاسىەتەکانى  حکومەتى بەعسى عێر ق بە

رى کوردسىىتان، پرۆسىىەى کوشىىت  و ناوىەکىىانى باشىىوو لەلەنىىاوبردنى کىىورد بەبەعسىىیکردن(، 
 /٢٣ڕ مەیانىد، کە لە د )ئەنفىال(ى سایدکردنى ناوىەکىانى باشىوورى کوردسىتان، لەژێىر نىاوجینۆ

 د بەشىی د بەسەر هەشت بۆناغى خایاند،ى ١٩٨٨ ئەیلوول/ /٦کرد، تا  پ  د ستی ١٩٨٨ شوبا /
)ئەنفىالى باشوورى کوردسىتان مىرتەو ، تێیىد  بۆنىاغى سىێیە   کرد، شە  ناوىەى جیاو  ى لە

(، بە ترسىناکتری  بۆناغەکىانى ئەنفىال ١٩٨٨ نیسىان/ /٢٠ - ١٩٨٨نیسىان/ /٧) ناوىەى مەرمیىان(
سىتە کىر ،  ههەمىوو جۆر کىانى جێنوسىایدى تێیىد  بەرجى تری  شێو  ،ن ه، ىونکە بەبێز ود د نریت

لە   (٩٠)کىىر ن ى ڕ مە  تەمەن ڕ پێچىىى مەرريۆریىىنەى ژمىىار ى د نیشىىتو نەکەى بەبىى  جیىىاو   
، بەپێىىی ژمىىار ى و )د وود (، بەر شىىااڵوى ئەنفىىال کە ىشىىااڵو کانى بۆنىىاغى سىىێیەمد  نىىاوىە

mailto:acadj@garmian.edu.krd


   مجلة جامعة كرميان            Journal of Garmian University                    طؤظاري زانكؤي طةرميان

 

97 acadj@garmian.edu.krd                             Conference Paper (July, 2017) 

 

  ۆرتىىری  ژمىىار ى ئەنفىىالکر وى هەیە،ناوىەکىىانى تىىرى مەرمیىىان،  بەر ورد بە د نیشىىتو نى، بە
 حکىىومەتى بەعسىىی عێىىر ق، لە ىىىونکە نىىزیکەى نیىىو ى د نیشىىتو نى نىىاوىەى د وود  ئەنفىىالکر ن،

کىرد، پرۆسىەى  ىو رىێو ى پالنى ئەنفالکردنى ناوىەى مەرمیان، ناوىەى )د وود (یشى ئەنفال
 دوو ڕێگاى جیاو   لەیەک بوون، ئەو نیش بریتی بوون لە: ئەنفالکردنى مەرمیان بە

 

مەبەسىتى  هەو ڵى ناڕ ست(: حکومەتى عێر بى بەع ، بەباڵوکردنەو ى ى )يىەو شەکار یەکە :
 بەکىىىىىرد  د سىىىىىتی ،١٩٨٨لە مىىىىىانگى نیسىىىىىانى/دنى خەڵکىىىىىى ناوىەکىىىىىانى )د وود (، ئەنفىىىىىالکر

د و  خىىىانوو و  بەو ى حکىىىومە  بڕیىىىاریى، يباڵوکىىىردنەو ى هەو ڵىىىى ناڕ سىىىت و ىەو شىىىەکار
شىارۆىکەى )کفىرى(،  ناوى خۆیىان تۆمىار د کەن لە  كه ێەخشێت بەو کەسانەىسامانێکى  ۆر ب

د نیشىتو نى نىاوىەى د وود ، بڕو یىان بە  هەو ڵە  بىۆیە هەنىدێک لە)بىاعەکەى کفىرى(،  لە بینای
یشىتو نیان بىرد  )کفىرى( پاشىان، جىۆرى )پیکىا (، هەنىدێک لە د ن لى حکىومى لەۆتۆمێێکرد، بە ئ

بە  جىىىۆر  د نیشىىىتو نى نىىىاوىەکەى بەبىىى  سىىىەلمان(،  مر وتىىىوپ   و  و نىىى)بۆر تىىىوو(، دو تىىىر )
 (٩١).ى ڕ مە  و تەمەن ئەنفالکر نيجیاو  

 

و ى پالنى ئەنفالکردنى نىاوىەى حکومەتى بەعسى عێر بى لەىو رىێى: يدوو  : ڕێگاى سەربا 
ڵەو  هێرشىى ىەى )د وود ( د ڕشىت، لە ىەنىدی  بىۆمەرمیان، پالنى تایێەتى بۆ ئەنفىالکردنى نىاو

 ڵەکانیش بریتی بوون لە:تى ئەنفالکردن و لەناوبردنیان، بۆمەبەس بە  كهناوىە سەر  هکرد
 

 بەر و سەرووى ىەمى ئاو سری. ( و خورماتوو)ىکەى شارۆ بۆڵى یەکە : لە
 ول( و  بۆ موند کانى پاشتەپە و تااڵو.وله شار دێى )نەوج ڵى دوو  :بۆ

 .(٩٢)مخى )کۆرمۆر( و  بۆ موند کانى بنارلە موندبۆڵى سێیە : 
 .(٩٣) جى، با  تەپە، ئاو سری  : لە شارۆىکەى )کفرى(یەو  بەر و دوڕبۆڵى ىو ر

 

مەیشىىىتنە نىىىاوىەى د وود ،  ١٩٨٨ نیسىىىان/ /٨لە  هێز کىىىانى حکىىىومەتى بەعىىى  عێر بىىىى
( و ی.ن.ک -لەالیەن پیشىمەرمەکانى )یەکێتىىکىرد،  پى ەنفىالکردنى مونىد کان د سىت پرۆسەى ئ

بەرووى هێز کىانى بەعسىى عێر بىی بىوونەو ، و خەڵکىى نىاوىەکە ڕوو حشى(( -)حیزبى شیوعى
ى خۆیىىىىىان يهىىىىۆى کشىىىىىانەو ى هێز کىىىىىانى پیشىىىىىمەرمە، خەڵکىىىىىى نىىىىىاوىەکە بەناىىىىىىار بەاڵ  بە
لەهەمىىان ڕۆژد ، سىىوپاى  ،(٩٤)بنىىارى مىىخ( لفتىىى ئاغىىا،سىىتەو ، بەتىىایێەتى لە مونىىد کانى )د بەد 

 ى نیشىتیمانى )جىا ( پێىکي(ى بەرمر٢٠٠، ٨٥) تایێە ، ىەوجەکانىى (٦٥لیو ى )  لهعێر ق، کە 
( مونىىىدیان لە د ورووبەرى ١٧)اتێوون، ڕوویىىىان کىىىرد  مونىىىد کانى تىىىرى نىىىاوىەى د وود ، هىىى

 ۆرێک لە موند کانى ناوىەى  انپاش (٩٥)،کردئەنفال کرد، خەڵکەکەیان  وێر ن )ىەمى ئاو سری(
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لە خشىىتەى خىىو ر و  نىىاوى ئەنفىىال کىىرد،  خەڵىىکەکەی د وود ی مىىرتەو ، ژمىىار یەکى  ۆریىىان لە
 موند و ژمار ى ئەنفالکر و کانیان بەدیار د کەوێت:

 ژمار ى ئەنفالکر و ناوى موند ژ ژمار ى ئەنفالکر و ناوى موند ژ
 ١١٠ حەید ر  سوور ١٨ ١٢٧ ولونەوج ١
 ٣٦ د مه ىهئیما  م ١٩ ٢٧٢ مەرمک ٢
 ٩٤ ىيىەور ٢٠ ١٥٩  جىدووڕ ٣
 ٢٣ بەاڵ ٢١ ٢١٣ خو روو ینانەى  ٤
 ٢٥ ئۆمەر سۆىى ٢٢ ٢٠٧  ینانەى ژوور ٥
 ٥٣ لفتی ئاغا ٢٣ ١٠١ وى ژوورويو ر ن ٦
 ٢١ تا   شار ٢٤ ٩٥ تااڵو ٧
 ٢٢ با  تەپە ٢٥ ١٤٥ ى خو روويو ر ن ٨
 ٢٥   پەڵکبو ٢٦ ٩٣ ساڵەیی ٩
 ١٣ ر وسەرشۆ ٢٧ ٦٤ بەر ودوحم هم ١٠
 ١١ ئاو یی حەسەن ٢٨ ١٠١ بەو ڵى ١١
 ١ عار   ئاغا ٢٩ ٤٧ پەڵکانەى سالم ١٢
 ٢٨ نامق ئاغا ٣٠ ٢٢ با  تەپە ١٣
 ١ مومەتەبۆر ٣١ ٣٧٨ ک توو ١٤
  ٥ ىەىان ٣٢ ٩ خدر و لى ١٥
 ١٩٣ بەاڵ ىەرمەڵە ٣٣ ١٦٠ نى هو هپیر م ١٦
 (٩٦)٦١ عالیان ٣٤ ١١ ىاىبورى  ١٧

 

سىىىەنتەرى و نەى  هئەنفالکر و کىىىانى نىىىاوىەى د وود  ڕ بەرنىىىامەیەکى دیىىىاریکر و ىبەپێىىى 
سىىەنتەر نەیش تىىایێە  بىىوون بە ئەنفىىالکر و نى نىىاوىەى  د کىىر ن، ئەو کىىۆکردنەو ى ئەنفىىالکر ون

 بریتی بوون لە: )د وود (
 

 سىەنتەرى الو نىى سىەر بینىای سەنتەرى )مەرکە  شەبا (: ئە  سەنتەر  بریتی بوو، لەیەکە : 
 .شارى )خورماتوو(  بى لەحیزبى بەعسى عێر بە

ئە  سىىەنتەر  د کەوتە شىىارى )خورمىىاتوو(، تىىایێە  شىىید(:  يى ڕهدو ناو نىىددوو  : سىىەنتەرى )
 .(٩٧)( سام٥٠ -٢٥کە تەمەنیان لەنێو ن )، ڕ مە ى نێرینە کر بوو، بە

ان کىىر ن، بەتىىایێەتى کامرەکىىانى کىىکەمرەپىىا  کۆکردنەو یىىان لە  سىىەنتەر نەد ، ڕ و نەى 
جینۆسىىایدى بەد نىىى، هەمىىوو جۆر کىىانى جینۆسىىایدى و ک ) دبىى (،ز و، نىىومر  سىىەلمان، ب)تىىۆ

ى(، د رهەق بە خەڵکىىى يى، جینۆسىىایدى ئىىابووريلۆژۆى، جینۆسىىایدى بىىایيجینۆسىىایدى کەلتىىور
ئەشىىىىکەن ەد ن و سىىىىوکایەتیرێکردنیان، بەىاڵکردنیان، ، و ک  ینىىىىد (٩٨)کىىىىرد )د وود (نىىىاوىەى 
و بەکۆمەم کوشت  و بەکارهێنانى  بۆ سەریان یيردن، هێرشی سەربا د ن، موللەبار نکلەسێد ر 

 ۆربىىىىىوون و  ڕێگىىىىىرت  لەهەرو هىىىىىا ى، يدژیىىىىىان، و ک ىەکىىىىىى کیمیىىىىىاو ەلىەکىىىىىى بڕکىىىىىردن 
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خێز نەکانیىىىان، جیىىىاکردنەو ى ژن و مێىىىرد  پەر سىىىەندنیان، لەڕێىىىگەى جیىىىاکردنەو ى منىىىد م لە
يیان، سىڕینەو ى خىاڵى تو سىڕینەو ى تایێەتمەنىدێ روکەلتو مان و  شێو ندنى مێژوو ولەیەکتر، 
کىىىىىىردن و لەنىىىىىىاوبردنى شىىىىىىوێنەو ر و ەکگرتنىىىىىىى نێو نیىىىىىىان، سىىىىىىەر ڕ ى وێر نو ی هىىىىىىاوبە 
ڕێىىگەى  کىىرد، لە ژیانیىىانى وێىىر ن ان د کىىرد،یتایێەتەمەنىىدێتی ەتیان، کە مو  رشىىتى لەيشارسىىتانی

ى، كىى مىام و سىامانى خەڵشىتى و بەروبىوومى ناوىەکىان، تىااڵنکردنووێر نکردنى سىامانى سرو
مااڵ  و کەرستەکانى ژیىان، بىۆیە پرۆسىەى ئەنفىالى شتومەکی ناوماڵەو  تا د ماتە مەڕو هەر لە

 نیسىىان/ /٧ ، کە لە بۆنىىاغى سىىێیەمى ئەنفالىىد ری ، نىىاوىە بىىوو، لەتنىىاوىەى د وود ، پىىڕ کار سىىات
 .نیسانى هەمان ساڵى خایاند /٢٠کرد تا  پ  د ستی ١٩٨٨

 

  ئەنجام:دەر
 هىىىاتوو : پێىىىک   بىىىهدوو  ەو ، لەیسىىىاید وشىىىەیەکى لێکىىىد ر و ، لەڕووى  مىىىانە نیۆجین یەکە :

(GENOS) ،نێت و يىىىه مه دهنەو ، ىە، و ىە،  ه مە ، بنىىىو تىىىاى ڕ وشىىىەیەکى مىىىریکییە (CIDER) ،
 . هەردوو وشىىەکە پىىێکەو دێىىت دنبردن، ىەوتانىىومانىىاى کوشىىت ، لەنىىا یە، بەیىىوشىىەیەکى التین

(GENOCIDE ،) ى دێت، ىەمکى يکوژيى یان ڕ مە کوژيى یان و ىەکوژبەکوردى بەماناى نەو
RPHAELEMKIN)ڕ ىێىخ لێمىنک    ىيبىۆ یەکە  جىار لەالیەن یاساناسىى پوڵەنىد جینۆساید

 (، لە 
وپىىا( بەکىىارهێنر ، ود میرکردنىىى ئەور )یاسىىاى میىىىو رى لە کىىد  بەنىىاوىێ( لەکتێێ١٩٤٤) سىىاڵى
جینۆسىىایدى ىیزیکىىى، جینۆسىىایدى  :کىىر ، ئەو نىىیش اریىىىو ر جىىۆرى سىىەر کى بىىۆ دیىى انپاشىى
 ى.يى، جینۆسایدى ئابووريسایدى کەلتوورۆى، جینيلۆژۆبای

 

باشىىوورى کوردسىىتان،  حکىىومەتى بەعسىىى عێر بىىى، بەئامىىان ى لەنىىاوبردنى کىىورد لە دوو  :
)ئەنفىال(د ، کە ى بەپی  بەرنامە و پالنێکى تىایێەتى دیىاریکر و لەژێىر نىاوى يپرۆسەیەکى سەربا 

ى خایانىىىد، هەر بۆناغێىىىک ١٩٨٨ ئەیلىىىوول/ /٦تىىىا  و کىىىرد پىىى ى د سىىىت ١٩٨٨ شىىىوبا / /٢٣لە 
/ ٢٠  ٧ى خىىىۆى هەبىىىوو، تێیىىىد  بۆنىىىاغى سىىىێیە  )ئەنفىىىالى نىىىاوىەى مەرمیىىىان( يمەنىىىدێتتایێەت

د نیشىىتو نى  ی  بۆناغەکىىانى ئەنفىىال بىىوو، ىىىونکە ژمىىار یەکى  ۆر لەێارترکار سىىات ١٩٨٨نیسىىان/
 کىىىىر ن، دیمۆمر ىیىىىىاى  پێچىىىىى مەرريى ڕ مە  و تەمەن ڕمەرمیىىىىان، بەبىىىى  جیىىىىاو   نىىىىاوىەى
 وێندر .  شێ كهناوىە

 

 د بۆنىىاغى سىىێیەم ىو رىێىىو ى ، لە١٩٨٨نیسىىان/ /٨ئەنفىىالى نىىاوىەى د وود ، کە لە  سىىێیە :
ترینینان کار سىاتێارناوىەکىانى تىرى مەرمیىان،  بەر ورد بە بىوو، بە )ئەنفالى ناوىەى مەرمیان(

 کىر ن، هەمىوو جۆر کىانى جیۆسىاید لە و، ىونکە نزیکەى نیو ى د نیشىتو نى نىاوىەکە ئەنفىالبو
ان بەکىىىارهێنر ، هەرو هىىىا حکىىىومەتى بەعسىىىى عێر بىىىى بەپێىىىی بەرنىىىامە و پالنێکىىىى تىىىایێەتى يىىىدژ
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 ىەندی  بۆڵەو  پەالمىارى نىاوىەکەى د  د ، بە جۆرێک لە ئەنفالکردنى ناوىەى د وود ی ئەن ا 
 کرد. و تەمەن د نیشتو نى ناوىەکەى ئەنفال ى ڕ مە يڕێگایەک و بەب  جیاو  ىەند  بەو 

 

 پۆختە
جینۆسىىىایدکردنى کىىىورد لەباشىىىوورى کوردسىىىتان، یەکیکێىىىوو لەهەوڵەکىىىانى سیاسىىىەتى 
حکومەتى بەعسى عێر بى بۆ لەناوبردن و پاکتاوکردنى کورد لەباشوورى کوردسىتان و عێىر ق، 

کىىرد، تىىوێژینەو  د ربىىار ى پرۆسىىەى ئەنفىىال بەشىىێو یەکى کە لەپرۆسىىەى ئەنفالىىد  بەرجسىىتەى 
  نسىىىتى مرنکىىىى وبىىىایەخى خىىىۆی هەیە، ىىىىونکە پرۆسىىىەى ئەنفىىىالکردنى کىىىورد لەباشىىىوورى 
کوردستان، کە بەسەر هەشت بۆناغد  د بەشکر ، لەشىە  نىاوىەى جیىاو  د  لەالیەن حکىومەتى 

/ئەیلوول/ ٦د ستیرێکرد، لە  بەشێو یەکى کرد ى ١٩٨٨/شوبا /٢٣بەعسى عێر بى جێێەجێکر ، لە
هەمىىان سىىام کۆتىىایی هىىا ، هەمىىوو جۆر کىىانى جینۆسىىایدى تێىىد  جێێەجىى  و پەیڕ وکىىر و ، هەر 
بۆناغێىىک تایێەتمەنىىدێتى خىىۆى هەبىىوو ، بۆنىىاغى سىىێیەمى ئەنفىىال )ئەنفىىالى نىىاوىەى مەرمیىىان( 

 ک یەکێىىىک پڕکار سىىىاتێارتری  بۆناغەکىىىانى ئەنفىىىال بىىىوو ، لە  بۆنىىىاغەد  نىىىاوىەى )د وود ( و
لەناوىەکانى مەرمیان بەرشااڵوى ئەنفىال و جینۆسىایدکردن بىوو تەو ، لە  تىوێژینەو ى ئىێمەد  
بەناونیشىىىانى )جینوسىىىایدکردنى مەرمیىىىان، ئەنفىىىالى نىىىاوىەى )د وود ( بەنمىىىونە(، هەوڵمانىىىد و  
بەشىىێو یەکى   نسىىتى تىىوێژینەو یەک د ربىىار ى ناونیشىىانەکەمان ئەن ىىامى بىىد ی ، پێکهىىاتەى 

یژینەو کەمىىىىان پێکهێنىىىىاو  لە)پیشىىىىەکى، دووبە ، لیسىىىىتى سىىىىەرىاو ، ئەن ىىىىا ، پاشىىىىکۆى تو
 بەڵگەنامەکان(، بە  شێو یە د بەشمانکردوو :

 

 پێشەکى:
 بەشی یەکە : ىەمکى جینۆسایدو جۆر کانى:

 باسی یەکە : ىەمکى جینۆساید.
 باسی دوو  : جۆر کانى جینۆساید.

 ئەنفالى ناوىەى د وود .بەشی دوو  : بۆناغەکانى ئەنفال و 
 باسی یەکە : بۆناغەکانى ئەنفال.

 باسی دوو  : ئەنفالى ناوىەى د وود .
 ئەن ا :

 لیستى سەرىاو کان:
 پاشکۆى بەڵگەنامەکان:
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Abstract 

The genocide of the Kurds in Southern Kurdistan was one of the attempts made by the Iraq 

Ba’ath government to destroy and eradicate the Kurds in Southern Kurdistan and Iraq 

embodied in the process of Anfal. Researching scientifically about Anfal process in Southern 

Kurdistan has its own value and importance because it was divided into eight phases, and it is 

done in six different places by the Iraqi Ba’ath government. It practically started from Feb 

23
rd

, 1988 and ended in Oct 6
th

, 1988.  During this period, all types of genocide were 

performed and followed, and each phase had its own characteristics. The third phase of Anfal 

(The Anfal of Garmian province) was the most atrocious phase among all others. In this 

phase, Dawda province, for example, is one of the Garmian provinces  that were subjected to 

Anfal  and genocide. We tried to make a scientific research about our place (Garmian) and our 

research consists of (a preface, two chapters, list of references, conclusion, and appendix of 

evidences), we divided it as the following: 

 
 

 پەرواێزەکان:
تىىىا  ى ورد لەبەر ڕۆشىىىنایى یاسىىىاى مىىىارو عىىىومەر مىىىوم )دکتىىىور(: جینۆسىىىایدى مەلىىىى کىىى (١)
 .٩، ل٢٠٠٣تی ی کوردستان، سلێمانى، ود وڵەتاند ، ىاپى دوو  ، سەنتەرى لێکۆڵینەو ى سترنێ
ئاو ر  حسێ : جینۆسایدى کورد لەڕو نگەى یاسای تاو نکارى نێىود وڵەتییەو ، ىىاپی یەکە ،  (٢)

 .١١، ل٢٠١٧ىاپخانەى حەمدى، 
( لەد یکێىوو ، پىا  تەو وکردنىى ١٩٠٠) ڕ ىێخ لێمنک : هاواڵتیەکى بەڕ مە  پوڵەنىدییە، لەسىاڵى(٣)

بىىىىىوو  بەمامۆسىىىىىتاى   نکىىىىىۆ لە   نکوى)دیىىىىىوک ویىىىىىک( لەویىىىىىالیەتە  ١٩٤١  نکىىىىىۆ، لەسىىىىىاڵى 
، پەرتىىوکێکى ١٩٤٤یەکگرتوو کىىانى ئەمریکىىا، مىىاىى پەنىىابەرێتى سیاسىىى و رمرتىىوو ، لەسىىاڵى 

 اید(بەنىىاوى )یاسىىاى میىىىو رى لەد میرکردنىىى ئەوروپىىا(، بىىۆ یەکە  جىىار ىەمکىىى )جینۆسىى
(کە  لەخىىىىىىىانەو د کەى لە کۆمەڵکىىىىىىىوژى ٥٠بەکارهێنىىىىىىىاو ، ئەمە  بەهىىىىىىىۆى ئەو  بىىىىىىىوو  )

جینوسىىىاید لەباشىىىوورى )هۆلۆکۆسىىت(ى نا ییەکىىىان، لەنێوىىىىوو . )و رمیىىىر و  لە:   نىىا ىەبىىى : 
 (.٤٦، ل٢٠١٢کوردستان، ئەنفالى مەرمیان بەنموونە، ىاپى یەکە ، ىاپخانەى یاد، سلێمانى، 

ۆڤىىارى ەتىىى د مەڕێىىت، می: ئەنفىىال، و ک جینۆسىىایدێک لەئاینىىد د  بىىۆ ڕ و مىىۆر ن بابىىا عەلىىى (٤)
 .١٤٨، ل١٩٩٩(، ساڵى ٧ڕ هەند، ژمار  )

(: کىورتکر و ى "حزبىى ناسیۆنالسىتى سۆشیالسىتى کریکىار نى ئەڵمىان   NAZISMنا ییەکىان )(٥)
NATIONAL SOZIALIS TISCHE DEUT SCHE ARBEITERPARTEI " ١٩٢٠لەسىىىاڵى 

لەمیىىونی ، لەالیەن ئىىادۆڵف هیىىتلەر د مە ر ، پاشىىان کىىۆرتکر و کەى بىىوو بە )نىىا ى(، ئە  حىىزبە 
(، بىىوو بەىەرمىىانڕ و ى سەرتاسىىەرى ئەڵمانیىىا، بەهىىۆى شکسىىتى ١٩٤٥ ١٩٣٣لەنێىىو ن سىىااڵنى )

ئەڵمانیا لەجەنگى جیهانى دوو  ، کۆتایی بەکاروىاالکییەکىانى ئە  حیىزبە هىا . )و رمیىر و  لە: 
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ئاشورى، بەهائەددی  نورى )دکتور(: ىەرهەنگى نو ، و رمێڕ نى لەىارسىییەو / ىىاپى د ریو  
 (.٤٨-٤٧، لخ٢٠٠٣دوو  ، ىاپخانەى بان(، سلێمانى، 

لە موندى )برۆنۆى( واڵتى نەمسا، نزیىک لە شىارى باڤاریىاى  ١٨٨٩هیتلەر: لە نیسانى  ئادۆڵف(٦)
یکێىوو ، لەکىاتى جەنگىى یەکەمىى جیهىان ئەڵمانى، لەسىەرد مى ئیمر تىۆر )ىر نسىو  جو یىف( لەد 

بىوو   ١٩٢٠( و ک سەربا  بەشد ریکردوو ، پا  جەنگى جیهانى یەکە ، لەسىاڵى ١٩١٨-١٩١٤)
حزبىى ناسیۆنالسىىتى سۆشیالسىتى کریکىىار نى ئەڵمىان، پاشىىان بەهىۆى شکسىىتى کۆد تىىاى لەدژى 

ى )خەبىىىاتى مىىى (ى ،  ینىىىد نیکر و ، لە ینىىىد نە پەرتىىىووک١٩٢٣دژى د سىىىەاڵتى ئەڵمانیىىىا لەسىىىاڵى 
نوسیو ، هەموو تیڕو نینەکانى د ربار ى ڕ مە  پەرستى و نەژ دى ئارى و ىەلسەىە بخاتەڕوو، 

بەهاوکىىىارى) لۆنىىىدۆرو( ئىىىا  د د کرێىىىت، ناوبىىىانگى  ۆر پەیىىىد  د کىىىا ، بەهىىىۆى  ١٩٢٤لەسىىىاڵى 
 ١٩٣٣بەشد ریکردنى لەپەرلەمانى واڵتەکەى، لەناوبردنى هەموو حیزبەکانى ترى واڵ ، لەسىاڵى 

د بێىىتە سىىەرۆکى ئەڵمانیىىا، بەهىىۆى ڕ مە  پەرسىىتى و ىر و نخو   کىىانى هیىىتلەر جەنگىىى دوو مىىى 
( هەڵد میرسێت، لە  جەنگەد  ئەڵمانیا توشى شکست د بێت، ژیىانى هیىتلەر ١٩٤٥-١٩٣٩جیهان )

کۆتایی دێت. )بۆ   نیارى  یاتر بڕو نە: نو ر عێد لعزیز سلیمان: مێىژووى هىاوىەرخى ئەوروپىا، 
شۆڕشىىى ىەرنسىىىیەو تىىا جەنگىىىى دوو مىىى جیهىىىان، و رمێڕ نىىى خالىىىد هەرکىىى، ىىىىاپى یەکە ، لە

؛ مالیک مىو  ىەر: هیلىتەر، دیکتىاتور ىىۆن ٥٩٦-٥٩٢ىاپخانەى و   ر تى ڕوشنێیرى، هەولێر، ل
 (.٣٧-٢٩، لخ ٢٠٠٦د روست د ب ، و رمێڕ نى/سلێمان دڵسۆ ، ىاپى یەکە ، هەولێر، 

شىىوورى کوردسىىتان، ئەنفىىالى مەرمیىىان بەنمىىوونە، ىىىاپى یەکە ،   نىىا ىەبىى : جینوسىىاید لەبا (٧)
 .١٨، ل٢٠١٢ىاپخانەى یاد، سلێمانى، 

سىىىىاالر باسىىىىیر  )دکتىىىىور(: جینۆسىىىىاید لەیاسىىىىاکانى ڕێکخىىىىر وى نەتەو  یەکگرتوو کىىىىان و  (٨)
 .٢١، ل٢٠١٣بەنێود وڵەتکردنى )کورد و ک نموونە(، ىاپى یەکە ، ىاپخانەى کەمال، سلێمانى،

سىلێمان: کىورتەیەک لەمێىژووى جینۆسىایدى مەالن، ىىاپی یەکە ، ىاپخىانەى پیر مێىرد،  تەها (٩)
 .١٠، ل٢٠١٥لەباڵوکر و کانى د  مایى ڕوشنێیرى جەمال عیرىان، سلێمانى، 

ئەحمەد ىاتیح مىمەمەد: کورتەیەک لەسەر جینۆساید و تاو نکارى نێود وڵەتى، ىاپی یەکە ،  (١٠)
 .١٥، ل٢٠١٢ىاپخانەى کەمال،سلێمانى، 

سىىىىاالر باسىىىىیر  )دکتىىىىور(: جینۆسىىىىاید لەیاسىىىىاکانى ڕێکخىىىىر وى نەتەو  یەکگرتوو کىىىىان و (١١)
(، ٢مەرمیىىان، ژمىىار ) بەشىىى یەکە ، مۆڤىىارى   نکىىۆى بەنێىىود وڵەتکردنى )کىىورد و ک نمىىوونە(،

 .٢، ل٢٠١٣ساڵى 
 .٣هى ،  ، ل ساالر باسیر  )دکتور(:(١٢)
باشىوورى کوردسىتان " و ک نمىونە"، موڤىارى  –بیریڤان مەحمەد: جینۆسایدی مەلىى کىورد  (١٣)

 .١٥٥، ل٢٠١٧(، ٣جینۆساید، ژمار  )
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وو  ، سىلێمانى، عەبدولاڵ کەریم مىمود: ر شەباى ژ هىر و ئەنفىال، بەرمىى دوو  ، ىىاپى د (١٤)
 .١١، ل٢٠٠٤

مىىىۆر ن شىىىێ  مسىىىتەىا: کىىىاریگەرییە ئابوورییەکىىىانى جینۆسىىىاید لەمەرمیىىىان، ىىىىاپی یەکە ،  (١٥)
 .٢٦، ل٢٠١٠ىاپخانەى هێڵ، سلێمانى، 

؛ حسی  سۆر ن: ئەنفال لەمەنفاکانى ٢١  نا ىەب  : جینۆسایدکردنى باشوورى کوردستان، ل (١٦)
، ٢٠١٠ناسیۆنالیزمەو  بۆ کوشتنى  مان و جەسىتە، ىىاپی یەکە ، ىاپخىانەى ڕ هەنىد، سىلێمانى،

 .١٥٥؛ بیریڤان مەحمەد:  ، پ، ل٦٢ل
 .٢ساالر باسیر :  ، پ، مۆڤارى   نکۆى مەرمیان، ل (١٧)
 .١١مارو عومەر موم )دکتور(:  ، پ، ل (١٨)
 .٢٢  نا ىەب  : جینۆسایدکردنى باشوورى کوردستان ، ل (١٩)
باوکى عومەر: تىاو نى ئەنفىال لەڕو نىگەى یاسىاى مشىتى نێىود وڵەتیەو ، و رمێڕ نىى، دالو ر  (٢٠)

 ، ٢٠٠٦(، ساڵى ١٧عوسمان، مۆڤارى سەرو ر، ژمار  )
؛ مىۆر ن شىێ  مسىتەىا:  ، پ، لىخ ٢٢اشوورى کوردستان ، ل  نا ىەب  : جینۆسایدکردنى ب (٢١)

٣٢ ٣١. 
ىىىاتیح ر سىىوم: بچیىىنەى مێىىژووى بیىىرۆکەى ىەپ لەکوردسىىتان، ىىىاپی دوو  ، ىاپخىىانەى  (٢٢)

 .٣٦٧، ل٢٠٠٥ىو رىر ، سلیمانى، 
بەر ى کوردسىىىتانى: پىىىا  مۆڕ نکارییەکىىىانى نىىىاوىەکە و جەنگىىىى نێىىىو ن )عێىىىر ق   ئێىىىر ن(، (٢٣)

کخستنى تو ناى سەرجە  حیز  و ڕێکخر و کانى باشوورى کوردسىتان، لە دژى بەمەبەستى یە
(، بانگەشىەى )بەر ى کوردسىتان(ى د سىتیرێکرد، ١٩٨٧/نیسان/٢٢حکومەتى بەعسى عێر بى لە)

پا  ىەندی  د نوستان و کۆبوونەو ى نێو ن حیز  و الیەنەکان، سەرئەن ا  بەپشتیو نى واڵتى 
ل تاڵەبانى، ئیدری  بار  نى( لە تهڕ نى پایتەختى واڵتىى ئێىر ن، )ئێر ن( پا  کۆبوونەو ى )جەال

(، بەر ى کوردستانى لەنێو ن هەر یەکە لەحیزبەکانى )یەکێتى نیشتیمانى ١٩٨٨/حو  یر ن/١٩لە)
حشىى( )ل ىىى  -کوردسىىتان  ینىىک، پىىارتى دیمىىوکر تى کوردسىىتان پدک، حزبىىى شىىیوعى عێر بىىى

، پىارتى سۆسیالسىتى کورد پاسىۆک، پىارتى کوردستان( حزبى سۆسیالستى کوردستان حسىک
دیموکر تى مەلى کوردستان  پدمک( دروستێوو. ) بۆ  نیارى  یاتر لەسىەر بەر ى کوردسىتانى 

(، ١٩٩١ ١٩٧٥و ىونێتى دروستێوونى بڕو نە:   نا ىەب : پارتى سۆسیالستى کىورد  پاسىۆک )
، ٢٠١٦نکىىىۆى سىىىلێمانى، نىىىامەى ماسىىىتەر، تىىىوێژینەو یەکى مێژوویی سیاسىىىیە، باڵونەکىىىر و ،   

(، ١٩٩١ ١٩٨٠؛ سىىىىرو  بىىىىادر سىىىىمایخ: ئە مىىىىوونى کىىىىارى بەر ى لەکوردسىىىىتان)١٢١-١١٦لىىىىخ
؛ ٧٢ ٦٦، لىخ٢٠١٠توێژینەویەکى مێژوویی سیاسیە، نامەى ماستەر، باڵونەکر و ،   نکۆى کۆیە، 
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سەال  عێدولکەریم: ژیانى سیاسىی لەباشىوورى کوردسىتان، ىىاپی یەکە ، ىىاپ و باڵوکىر و ى 
 (.١٩٤ ١٨٣، لخ٢٠١١ رىر ، ىو

سىىەندنى سیاسىىیی و پشىىکووتنى  مەر   ئىىاڕ . ڤىىى . ستانسىىڵفید: کوردسىىتانى عێىىر ق )پەر (٢٤)
دیمىىوکر  (، و رمێڕ نىىى لەئینگلیىىزییەو ، پرۆىیسىىۆر. ی. د. یاسىىی  سەرد شىىتیی، ىىىاپى یەکە ، 

 .٢٤، ل٢٠١٠
ئەنفال: وشەیەکى عەر بیە، پێش هاتنى ئاینى ئیسال  وبورئان بۆ ناوىەکە، لەنێىو ىەرهەنگىى  (٢٥)

عەر بیىىد  )سىىەرد مى جىىاهیلى( بىىوونى هەبىىوو ، شىىاعیرى دیىىارى سىىەرد مى جىىاهیلى )عنتىىرى 
کوڕى شەد د(، لەیەکێک لەهونر و کانید  ئاماژ ى بە ووشەى ئەنفال کردوو ، نوسیویەتى :" إنىا 

غى نرو  ل نىا .. ونىى  و عنىد ت اسىم  النفىال"، هەرو هىا ئەنفىال لەبورئانىد  هىاتوو ، إذ  حم   لو
هەشتەمی  سىور تى بورئىانە، کىۆى )نفىخ( ، بە و تىاى د سىتکەو  هىاتوو . )بىۆ   نیىارى  یىاتر 
بڕو نە د ربار ى وشەى ئەنفال : بورئانى پیىرو ، سىور تى هەشىتەمى بورئىان؛ سىۆ  ن کەریىم 

(، سىىاڵى ٢فىىال لەئایىىدولوژیاى بەعسىىد ، مۆڤىىارى   نکىىۆى مەرمیىىان، ژمىىار  )مسىىتەىا)دکتور(: ئەن
؛ مىمد عمر عێد لعزیز: ئەنفال و  ١٦؛   نا ىەب : جینۆساید لەباشورى کوردستان، ل٩٦، ل٢٠١٣

 (.١٧، ل٢٠٠٥ڕ هەند  سۆسیۆلۆجى یەکان، ىاپی یەکە ، ىاپخانەى تیشک، سلێمانى، 
سىىتریاى تونىىدڕ وى د وڵە ، مۆڤىىىارى پەیىىامى مرۆڤىىىایەتى، لەتیىىف ىىىاتیح ىەر  : ئەنفىىىال هی( ٢٦)

 .٩٩، ل١٩٩٩(، ٨سلێمانى، کۆلێ ى   نستە مرۆڤایەتییەکان، ژمار  )
مۆڤار جینۆساید: جینۆساید لەباشىوور کوردسىتان، ڕ بىردوو، ئێسىتا و ئاینىد ، ئامىاد کردنى،  (٢٧)

 .٢٦، ل ٢٠١٧(، ٣مۆڤارى جینوساید، ژمار )
کان، کۆشىت  و لەنێىوبردنى  )پەالمىار  مەترسىید ر ق یز: جینۆساید لەعێر ەهۆشیار عەبدل ع( ٢٨)

 .٢١٩، ل٢٠١٧(، ٣، مۆڤاری جینۆساید، ژمار  )کورد بەئەن ەست(
 .٢٤: جینۆساید لەباشوورى کوردستان، ل  نا ىەب  ( ٢٩)
، عەد لە  عىىومەر لىىالح: ئەنفىىال و ئىىاىر تى کىىورد، ىاپخىىانەى و   ر تىىى پەرو رد ، هەولێىىر( ٣٠)

 .٤٩،ل٢٠٠٠
مىمد رئوو: پاکیز کانى ئەنفال، ىىاپی یەکە ، ىاپخىانەى کەمىال، لەباڵوکر و کىانى د  مىاى  (٣١)

 .٤٣، ل٢٠١٤جەمال عیرىان، 
 .١٦٦( ئاو ر  حسێ :  ، پ، ل٣٢)
ستە و سڕینەو ى نەتەو ، مۆڤارى مواڵن، هەولێر، ساڵى ەنامق هەور مى: ئەنفال کوشتنى ج (٣٣)

 .٥٣، ل٢٠٠٦(، ٥٩٨)سیا د هە ، ژمار  
مێىىىژووى بۆناغەکىىىانى شىىىااڵو کانى تىىىاو نى ئەنفىىىال: ئامىىىاد کردنى سەرنوسىىىەرى مۆڤىىىارى  (٣٤)

 .١١٠، ل٢٠١٥(، ساڵى ١جینوساید، ژمار  )

mailto:acadj@garmian.edu.krd


   مجلة جامعة كرميان            Journal of Garmian University                    طؤظاري زانكؤي طةرميان

 

105 acadj@garmian.edu.krd                             Conference Paper (July, 2017) 

 

، ١٩٨٨هێىىر  مەغدیىىد ئەحىىمەد، ڕ مىىارئەنو ر حىىزر: شىىااڵوى ئەنفىىال لەکوردسىىتان سىىاڵى  (٣٥)
 .١٣٨، ل٢٠١٧(، ساڵى ٣مۆڤارى جینۆساید ، ژمار )

بىىۆ   نیىىارى  یىىاتر د ربىىار ى ىىىونێتى ئەن امىىد نى پرۆسىىەى بۆنىىاغى یەکەمىىى ئەنفىىال رو نە: (٣٦)
 ( لەپاشکۆى بەڵگەنامەکان١نەخشەى ژمار  )

 .٢٦  نا ىەب  : جینۆساید لەباشوورى کوردستان، ل (٣٧)
مەلى کورد )پشکنی  .. ئامارو   نیارى .. دیکۆمێنت(، ىاپی یکە ،  ىتەها سلێمان: جینۆساید (٣٨)

 .٥٠، ل٢٠١٤ىاپخانەى بینایی، 
  مىىىان عەبىىىد : مەرمەسىىىاتى ئەنفىىىال، بەرمىىىى یەکە ، ىىىىاپى یەکە ، ىاپخىىىانەى و   ر تىىىى  (٣٩)

 .٥٣، ل٢٠٠٥پەرو رد ، هەولێر، 
دوو  ، ىاپخىانەى شىڤان، شۆڕ  حاجى ڕ سول : ئەنفال   کوردو د وڵەتى عێر ق، ىىاپی  (٤٠)

 .٩٨، ل٢٠٠٣
و نە: بىڕبۆ   نیارى  یاتر د ربىار ى ىىونێتى ئەن امىد نى پرۆسىەى بۆنىاغى دوو مىى ئەنفىال (٤١)

 .( لەپاشکۆى بەڵگەنامەکان١نەخشەى ژمار  )
تەهىىا سىىلێمان: جینۆسىىایدى کىىورد "تىىاو نى ئەنفىىال" نوسىىی ، ؛ ١٧٠ئىىاو ر  حسىىێ :  ، پ، ل (٤٢)

 .٥٦، ل٢٠١٦ىاپی یەکە ، ىاپخانەى بنیایی،  دۆکۆمێنت،   نیارى،
)میشىىخ عەىلىىق، سىىەال  بەیتىىار، مەدحە  الیەن هەر یەکە لە حزبىىى بەعىى   لە حزبىىى بەعىى :(٤٣)

لە واڵتىىى سىىوریا،  ١٩٤٧/نیسىىان/٤پىىا  بەسىىتنى کىىۆنگر ى یەکەمىىى بەعىى  لە بەیىىتەر( د مە ر ،
بەدیهێنىىانى حزبىىى امىىان ى ، ئ١٩٤٧/نیسىىان/٧د رکردنىىى یەکەمىىی  بەیاننىىامەى د مە ر نىىدنیان لە 

، خىۆى بەتىاکە نىۆێنەرى ناسىیونالیزمى عەر بىى د   نىى،  لەسىەر بوو یەکیتى نیشتیمانى عەر  
د یویسىىت هەمىىوو عەر   لە یەک د وڵەتىىد  کۆبکىىاتەو ، بەدیهێنىىانى بنەمىىاى  بەهىىۆى ئەو ى لە 

بریتیێىىوون لە سىىەر سىى  بنەمىىای سىىەر کى بىىوو، ئەو نىىیش لە یەکێتىىى عەر   لەدیىىد ى  بەعىى 
سىۆ  ن کەریىم مسىتەىا:  عەلىى کەنىدى: بۆ   نیارى  یىاتر بىڕو نە )یەکێتى، ئا  دى، سۆسیالز (.

؛ ٥٨-٥٦، لىخ٢٠٠٧بەعسیز  و کورد، ىاپی یەکە ، د  مای ىاپ و پەخشىی سىەرد  ، سىلێمانى 
 ئەلێێر  عیسا )دکتور(: خۆیندنەو ى بەع  بۆ ىاشیزمى مێژوو،ىاپی یەکە ، ىاپخانەى ڕوون،

، ٢٠٠٧ونامە، بەرمى یەکە ، ىاپى یەکە ، ىاپخىانەى منىار ، هەولێىر، ومێژ : ١٥٥-١٥٣، لخ٢٠٠٤
 .٥٠٧ل
ید لەعێر بد  پەالمارى ئەنفال بۆ سەرکورد،و رمێڕ نى/ مىمد حىمە امێدم ئیست ووچ: جینۆس (٤٤)

  نىىاىەب : جینۆسىىاید لەباشىىىوورى ؛ ١٩٧، ل٢٠٠٤لىىالح تۆىیىىق، ىاپخىىانەى تیشىىىک، سىىلێمانى، 
 .٣٦ردستان، لکو
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عىىومەر مىمىىد: ئەنفىىالى مەرمیىىان، سیاسىىەتێک و دووئامىىانل، سىىلێمانى، ىاپخىىانەى ڕ هێىىڵ،  (٤٥)
 .٦٧، ل٢٠١٠

 .١٥٩ ١٥٤شڕۆ  حاجى ڕسول:  ، پ، لخ  (٤٦)
بۆ   نیارى  یاتر د ربار ى ئەو بواڵنەى بەع  هێرشى لێو  کرد بۆ سەرناوىەى مەرمیان  (٤٧)

 .٣٨؛   نا ىەب : جینوساید لەباشوورى مەرمیان، ل٥٠ل  مان عێد :  ، پ، بڕو نە: 
بۆ   نیارى  یاتر د ربار ى ئەو مونىد نەى لەناوىەى)سىەنگاو( بەر شىااڵو پرۆسىەى ئەنفىال  (٤٨)

 ( لەپاشکۆى بەڵگەنامەکان.٢کەوت ، لەبۆناغى سێیەمى ئەنفال بڕو نە: نەخشەى ژمار  )
پرۆسىەى  ىلەنىاوىەى)کەالر، تیلکىۆ( بەر شىااڵوبۆ   نیارى  یاتر د ربىار ى ئەو مونىد نەى  (٤٩)

 ( لەپاشکۆى بەڵگەنامەکان.٣ئەنفال کەوت ، لەبۆناغى سێیەمى ئەنفال بڕو نە: نەخشەى ژمار  )
پرۆسىىەى  ىبىىۆ   نیىىارى  یىىاتر د ربىىار ى ئەو مونىىد نەى لەناوىەى)ىەمچەمىىام( بەر شىىااڵو (٥٠)

 ( لەپاشکۆى بەڵگەنامەکان.٤ەى ژمار  )ئەنفال کەوت ، لەبۆناغى سێیەمى ئەنفال بڕو نە: نەخش
پرۆسەى ئەنفىال  ىشااڵولەناوىەى مەرمیان بەر بۆ   نیارى  یاتر د ربار ى ئەو موند نەى  (٥١)

 ( لەپاشکۆى بەڵگەنامەکان.٥کەوت ، لەبۆناغى سێیەمى ئەنفال بڕو نە: نەخشەى ژمار  )
، ٢٠٠٢ئەنفالى مەرمیان، ىاپی یەکە ، ىاپخانەى   نست، سلێمانى، : جاسم مىمد مىمد على (٥٢)
 .٢٤ل
ناهیىىد  تاڵەبىىانى و جاسىىم مىمىىد مىمىىد علىىى: ئەنفىىالى مەرمیىىان و ڕ هەنىىد  دیموکر سىىی و  (٥٣)

 .٣١، ل٢٠٠٢ئابوورى و کۆمەاڵیەتییەکان، ىاپی یەکە ، ىاپخانەى وشە، سلێمانى، 
 .٣٦:  ، پ، لعلى ناهید  تاڵەبانى و جاسم مىمد مىمد (٥٤)
 .٤١جینۆساید لەباشوورى کوردستان، ل   نا ىەب  : (٥٥)
 .٣٢:  ، پ، لناهید  تاڵەبانى و جاسم مىمد مىمد على (٥٦)
بەشىىێک لە ئەنفىىالى مەرمیىىان، ىىىاپی یەکە ، ىاپخىىانەى نەورۆ ، کەرکىىووک، حسىى  بىىار  :  (٥٧)

 .١٤١، ل٢٠٠٧
ناو ڕ ست: عێر ق و تاو نى جینۆساید، شااڵوى ئەنفال ڕێکخر وى ماىى مرۆن  خۆرهەاڵتى  (٥٨)

 .١١٥، ل٢٠٠٧دژی کورد، و رمێڕ نى/ جەمال میر   عە یز، بەرلی ، 
یوسىىىف د  یىىىی: ئەنفىىىال. کار سىىىا  و ئەن ىىىا  و ڕ هەنىىىد کانى، ىىىىاپی یەکە ، ىاخىىىانەى  (٥٩)

 .٤٣ل جینۆساید لەباشوورى کوردستان، ؛   نا ىەب  :١٠٨، ل٢٠١١پەرو رد ، هەولیر، 
ىاپى  بیر و رییەکانم و بەشێک لەتر ژیدیاى ئەنفال،حسی  مەرمیانى: ەال تەمو رمیر و  لە:  (٦٠)

 .١٠٣؛ ویسف د  یی:  ، پ، ل١٦، ل٢٠٠٣یەکە ، ىاپخانەى ڕ هەند، سلێمانى، 
 .٤٨:  ، پ، لجاسم مىمد مىمد على (٦١)
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ىەرهىىاد عێىىد لرحم  و کرمىىانل شىىێر  د: کىىاریگەرى شىىااڵو کانى ئەنفىىال لەسىىەر ىوڵێىىوونى  (٦٢)
 .١٤٣، ل٢٠٠٩(، ساڵى ىو ر  ، ٤الدییەکانى سەنگاو، موڤارى عەرعەر، ژمار )

 .١٥٥، ل ، پعومەر مىمد: ( ٦٣)
 .٥٠مىمد رئوو عزیز:  ،پ، ل(٦٤)
بۆ  یاتر   نیارى د ربار ى ئەو موند نەى، لەناوىەى مەرمیان بەر پرۆسەى شااڵوى ئەنفىخ  (٦٥)

 (، لەپاشکۆى بەڵگەنامەکان.٦کەوت ، بڕو نە: نەخشەى ژمار  )
حکىىومەتى بەعسىىى عێر بىىى بەپێىىى بەرنىىامەیەکى دیىىاریکر و و پىىالن بىىۆ د ڕێىىژر و، ىەنىىدی   (٦٦)

تێیىد ، ئەو نىیش بریتىی بىوون  نفالکر و کىانى مەرمیىانسەنتەرى تایێەتى د نا بىۆ کىۆکردنەو ى ئە
سىىەنتەرى علیىىاو ، سىىەنتەرى لەیىىالن، سىىەنتەرى بىىادرکەر  ، سىىەنتەرى ملەسىىور، سىىەنتەرى لە)

، پاشىان بەپى  ڕ مە  و دو ناو ندى ر شید، سىەنتەرى مەرکە  شىەبا ، سىەنتەرى ىەمچەمىام(
تىوپز و ، دبى ، تکریىت(، مرەکىانى ) اک مرە تایێەتییەکان کىر ، و کاتەمەن جیاکر نەو ، ڕو نەى ک

و نەى )نىومر  سىلمان( کىر ن. )بىۆ  یىان، ڕدو تر ژمىاریەکى  ۆر لە ئەنفىالکر و نى نىاوىەى مەرم
  نیىىارى  یىىاتر د ربىىار ى سىىەنتەر و کەمرەکىىان بىىڕو نە:   نىىا ىەبىى : جینۆسىىاید لەباشىىوورى 

 (.٤٨ ٤٦کوردستان، لخ 
هۆکار کىىىانى  ۆرى ژمىىىار ى بوربانییەکىىىانى، موڤىىىارى ئەنفىىىالى مەرمیىىىان و مامۆسىىىتا د ود: (٦٧)

 .١٨٩(، ل٨ئەنفالستان، ژمار )
بۆ  نیارى  یاتر د ربار ى ىونێتى جێێەجێکردنى پالنى ئەنفالکردنى ناوىەى مەرمیىان، ئەو  (٦٨)

 ( لەپاشکۆى بەڵگەنامەکان.٧ڕووبەر ى مرتەو ، بڕو نە: نەخشەى ژمار )
( ٧ۆسەى بۆناغى ىو ر مى ئەنفىال بىڕو نە: نەخشىەى ژمىار  )بۆ   نیارى  یاتر د ربار ى پر(٦٩)

 لەپاشکۆى بەڵگەنامەکان.
هێم  کامیخ: ئەنفالى ىو رو کاریگەرییە کۆمەاڵیەتیەکانى لە سەر مەن ى کەسوکارى ئەنفىال، (٧٠)

 .٤٨، ل٢٠١١ىاپى یەکە ، ىاپخانەى کارۆ، 
 .١٥٨، ل٢٠٧نۆڤی ، سلێمانى، خلیخ عەبدول: بەجینۆساید ناساندنى ئەنفال، مۆڤارى  (٧١) 
 .29  نا ىەب  : جینۆسایدکردنى باشوورى کوردستان، ل(٧٢)
اڵنەى حکىىىومەتى بەعىى ، بىىىۆ جێێەجێکردنىىى بۆنىىىاغى ۆبىىۆ   نیىىىارى  یىىاتر د ربىىىار ى ئەو بىى(٧٣)

 .٧٨-٧٤ىو ر مى ئەنفال پەیڕ ویکرد، بڕو نە: ىنار نامق،  ، پ، لخ
بىىىااڵى تاو نەکىىىانى عێىىر ق، ىىىىاپى یەکە ، ىاپخىىىانەى مەال شىىاخى: ئەنفىىىالى ىىىىو ر لەد دمىىاى (٧٤)

 .١٦نەورۆ ، ل
 .٢٤١؛ میدم ئیست ووچ:  ، پ، ل٦٠تەها سلێمان : جینۆسایدى کورد تاو نى ئەنفال، ل (٧٥)
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بىىىۆ   نیىىىارى  یىىىاتر د ربىىىار ى ئەو شىىىوێنانە و ىىىىونێتى جیێەجێکردنىىىى پرۆسىىىەى ئەنفىىىالى (٧٦)
( لەپاشىىىکۆى ٨ئەنفىىىال بىىىڕو نە: نەخشىىىەى ژمىىىار  )بۆناغەکىىىانى )پێىىىن ە ، شەشىىىە ، حەوتە (ى 

 بەڵگەنامەکان.
 ؛٢٠-١٩، لىىخ٢٠٠٧مەالى شىىاخى: ئەنفىىالى ڕ  ، ىىىاپى یەکە ، ىاپخىىانەى کىىارۆخ، سىىلێمانى،  (٧٧)

 .٨٠ىنار نامق:  ،پ، ل
هىىێم  کامیىىخ: ئەنفىىالى ىىىو رو کىىاریگەرییە کۆمەاڵیەتیەکىىانى لە سىىەر مەن ىىى کەسىىوکارى  (٧٨)

 .٦٢، ل٢٠٠٩(، ساڵى سێیە ، بەهارى ١٥شتاوهەشت(، ژمار )ئەنفال، مۆڤارى )هە
کىىا   عێێىىود: د دمىىاى ئەنفىىال، و رمێر نىىى/ مىمىىد مىىۆمەیی، ىىىاپى یەکە ، سىىلێمانى،   وهیىىر (٧٩)

 .١٤٦، ل٢٠١٠
ڕێکىىىار  مزویىىىرى: مێىىىژووى جینۆسىىىایدى مەلىىىى کىىىورد، ىىىىاپی یەکە ، ىاپخىىىانەى کىىىارۆ،   (٨٠)

 .٥٣، ل٢٠١٣کەرکووک، 
 .١٧٨حسێ :  ، پ، لئاو ر  (٨١) 
(، ىاپخىىانەى ٦، ٥سىىەرکەو  شىىریف ئیسىىماعیخ: ئەنفىىال، مۆڤىىارى هەشتاوهەشىىت، ژمىىار )  (٨٢)

 .١٨، ل٢٠٠٦بان(، سلێمانى، 
 .٨٦ىنار نامق:  ،پ، ل(٨٣)
یوسىىت هێڵتەرمىىان: کىىارێکى ژهىىر وى، و رمێر نىىى/ مىمىىد حىىمە لىىالح تۆىیىىق، ىىىاپی یەکە ، (٨٤)

 .١٧٦، ٢٠٠٨ىاپخانە و پەخشى سەرد  ، 
بۆ   نیار  یاتر لەسەر ىونێتى پالنىى ئەنفىالکردنى نىاوىەى بادینىان و سىەنتەرى کىۆکردنەو  (٨٥)

 (، لەپاشکۆى بەڵگەنامەکان.٩نەخشەى ژمار )ئەنفالکر و ن، کامرە تایێەتیەکان، بڕو نە: 
عەلى تەتەر نێرو ى )دکتىور(: بز ڤىى ڕ مىاریخو  ى نەتەو ى کىورد، لەکوردسىتانى عێىر ق   (٨٦)

(، ىىاپى یەکە ، ىاپخىانەى حىاجى هاشىم، ١٩٨٨ ١٩٨٠لەساڵەکانى جەنگى عێىر ق و ئێىر ن د ، )
 .٥٥٥ل، ٢٠٠٨هەولێر، 

هاشم عاسی سەعید: کەرکووک و کوردستان و ىەنىد سىەرىاو یەک، مۆڤىارى کەرکىووک،  (٨٧)
 .٨١، ل٢٠٠٣(، ساڵى ىو ر  ، بەهارى ١٦ار )ژم
 .٣بورهان مىمد: لیکۆڵینەیەو یەک د ربار ى هۆ ى د وود ، باڵونەکر و ، ل (٨٨)
و رمیر و  لە: ئەحەد حەمید مەرمکى: شىارى خورمىاتوو، کىورتەیەکى جىومر ىى، مێژوویىی  (٨٩)

 .٩٣، ل٢٠٠٥ىاپی یەکە ، ىاپخانەى ڕوون،  ئید ریى نەتەو یى شارى خورماتوو،
 .١٧٠ئاو ر  حسێ :  ، پ، ل(٩٠)
 .٨٦  نا ىەب : جینۆساید لەباشوورى کوردستان، ل (٩١)

mailto:acadj@garmian.edu.krd


   مجلة جامعة كرميان            Journal of Garmian University                    طؤظاري زانكؤي طةرميان

 

109 acadj@garmian.edu.krd                             Conference Paper (July, 2017) 

 

سىىهیخ خورشىىید عزیىىز: پاکتىىاوى ڕ مە ى لە نىىاوىەى کفىىرى، ىىىاپی یەکە ، ىاپخىىانەى یىىاد،  (٩٢)
مىمىىود سىىەنگاوى: بیر و ریەکىىانى سىىەنگاوى، ىىىاپی یەکە ، ىاپخىىانەى ؛ ٤٠، ل٢٠١٣سىىلێمانى، 
 .٣٠٨-٣٠٧، لخ٢٠٠٤سلێمانى، تیشک، 

، بەرمىىى یەکە ، ىىىاپی هىىاو ر عەبىىا )مەال هىىاو ر(: بەشىىێک لەحیکایەتەکىىانى ئەنفىىالى سىى ( ٩٣)
 .٢٦، ل٢٠٠٧یەکە ، ىاپخانەى ر هەند، سلێمانى، 

مىىواڵڵەى مەرمیىىان: موونىىدى  ینىىانەى د وود  " بەرمىىرى، ئەنفىىال، ئىىا  دى"، ىىىاپی یەکە ،  (٩٤)
 .٩٢-٩١لخ  ،٢٠١٥ىاپخانەى ئا  دى، 

 .٢٣هاو ر عەبا )مەال هاو ر(:  ، پ، ل(٩٥)
ژمىىىار ى ئەنفىىىالکر و نى ئەو مونىىىد نەى نىىىىاوىەى دو وود ، لەلیسىىىتەکەد  ناویىىىان هىىىىاتوو ، ( ٩٦)

مىمد نورى  ۆر  : س  دێى ئەنفىالکر وى د وود  لەکىرد ى ئەنفالىد ، ىاپخىانەى و رمیر و  لە: 
هىىاو ر عەبىىا :  ، پ،   ؛١٧٨-١٣١مەرمیىىان:  ، پ، لىىخمىىواڵڵەى ؛ ٩٥ -٦٣، لىىخ ٢٠٠٨ڕ هەنىىد، 

؛   نىىا ٢٧٢ ١٠٥؛ سىىهیخ خورشىىید عزیىىز: پاکتىىاوى ڕ مە ى لە نىىاوىەى کفىىرى، لىىخ٣٣٧-١٩٥لىىخ
 .١٥٧-١٢٧خىەب : جینۆساید لەباشوورى کوردستان، ل

 .١٧٢-١٧١حس  بار  :  ، پ، لخ(٩٧)
 .٤٧-٤٦  نا ىەب : جینۆساید لەباشوورى کوردستان، لخ(٩٨)
 

 ستى سەرچاوەکان:لی
 بورئانى پیرو ، سور تى هەشتەمى بورئان. یەکە  :

 دوو  : پەرتووکەکان:
ئەحىىىمەد حەمیىىىد مەرمکىىىى: شىىىارى خورمىىىاتوو، کىىىورتەیەکى جىىىومر ىى، مێژوویىىىی ئیىىىد ریى  .1

 .٢٠٠٥نەتەو یى شارى خورماتوو، ىاپی یەکە ، ىاپخانەى ڕوون، 
و تاو نکىىارى نێىىود وڵەتى، ىىىاپی ئەحىىمەد ىىىاتیح مىىىمەمەد: کىىورتەیەک لەسىىەر جینۆسىىاید  .2

 .٢٠١٢یەکە ، ىاپخانەى کەمال،سلێمانى، 
ئەلێێر  عیسىا )دکتىور(: خۆینىدنەو ى بەعى  بىۆ ىاشىیزمى مێژوو،ىىاپی یەکە ، ىاپخىانەى  .3

 .٢٠٠٤ڕوون، 
ئاو ر  حسێ : جینۆسایدى کورد لەڕو نگەى یاسای تاو نکارى نێود وڵەتییەو ، ىاپی یەکە ،  .4

 .٢٠١٧ىاپخانەى حەمدى، 
 بورهان عادل: لیکۆڵینەیەو یەک د ربار ى هۆ ى د وود ، باڵونەکر و  .5
تەها سلێمان: جینۆسایدى کورد "تاو نى ئەنفال" نوسىی ، دۆکۆمێنىت،   نیىارى، ىىاپی یەکە ،  .6

 .٢٠١٦ىاپخانەى بنیایی، 
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تەهىىا سىىلێمان: جینۆسىىایدى مەلىىى کىىورد )پشىىکنی  .. ئامىىارو   نیىىارى .. دیکۆمێنىىت(، ىىىاپی  .7
 .٢٠١٤پخانەى بینایی، یکە ، ىا

تەها سلێمان: کورتەیەک لەمێژووى جینۆسىایدى مەالن، ىىاپی یەکە ، ىاپخىانەى پیر مێىرد،  .8
 .٢٠١٥لەباڵوکر و کانى د  مایى ڕوشنێیرى جەمال عیرىان، سلێمانى، 

 .٢٠٠٢جاسم مىمد مىمد على: ئەنفالى مەرمیان، ىاپی یەکە ، ىاپخانەى   نست، سلێمانى،  .9
 .٢٠٠٧ىاپی یەکە ، ىاپخانەى نەورۆ ، کەرکووک، ک لە ئەنفالى مەرمیان،حس  بار  :بەشێ .10
حسىىی  سىىۆر ن: ئەنفىىال لەمەنفاکىىانى ناسىىیۆنالیزمەو  بىىۆ کوشىىتنى  مىىان و جەسىىتە، ىىىاپی  .11

 .٢٠١٠یەکە ، ىاپخانەى ڕ هەند، سلێمانى،
 خالد هەرکى، ىاپى یەکە ، ىاپخانەى و   ر تى ڕوشنێیرى، هەولێر. .12
ائەددی  نىورى )دکتىور(: ىەرهەنگىى نىو ، و رمێڕ نىى لەىارسىییەو / د ریو  ئاشورى، بەه .13

 .٢٠٠٣ىاپى دوو  ، ىاپخانەى بان(، سلێمانى، 
ڕێکىىىار  مزویىىىرى: مێىىىژووى جینۆسىىىایدى مەلىىىى کىىىورد، ىىىىاپی یەکە ، ىاپخىىىانەى کىىىارۆ،  .14

 .٢٠١٣کەرکووک، 

ى ڕێکخىىر وى مىىاىى مىىرۆن  خىىۆرهەاڵتى ناو ڕ سىىت: عێىىر ق و تىىاو نى جینۆسىىاید، شىىااڵو .15
 .٢٠٠٧ئەنفال دژی کورد، و رمێڕ نى/ جەمال میر   عە یز، بەرلی ، 

  نىىا ىەبىى : جینوسىىاید لەباشىىوورى کوردسىىتان، ئەنفىىالى مەرمیىىان بەنمىىوونە، ىىىاپى یەکە ،  .16
 .٢٠١٢ىاپخانەى یاد، سلێمانى، 

 .٢٠١٠و رمێر نى/ مىمد مۆمەیی، ىاپى یەکە ، سلێمانى، کا   عێێود:د دماى ئەنفال،  وهیر .17

  مىىىان عەبىىىد : مەرمەسىىىاتى ئەنفىىىال، بەرمىىىى یەکە ، ىىىىاپى یەکە ، ىاپخىىىانەى و   ر تىىىى  .18
 .٢٠٠٥پەرو رد ، هەولێر، 

 ،٢٠٠٤ یاد عێدولر حمان: توونى مەرر، ىاپی دوو  ،  .19
سىىىىاالر باسىىىىیر  )دکتىىىىور(: جینۆسىىىىاید لەیاسىىىىاکانى ڕێکخىىىىر وى نەتەو  یەکگرتوو کىىىىان و  .20

 .٢٠١٣ىاپى یەکە ، ىاپخانەى کەمال، سلێمانى،بەنێود وڵەتکردنى )کورد و ک نموونە(، 

سهیخ خورشىید عزیىز: پاکتىاوى ڕ مە ى لە نىاوىەى کفىرى، ىىاپی یەکە ، ىاپخىانەى یىاد،  .21
 .٢٠١٣سلێمانى، 

سۆ  ن کەریم مستەىا: بەعسیز  و کورد، ىاپی یەکە ، د  مای ىاپ و پەخشىی سىەرد  ،  .22
 .٢٠٠٧سلێمانى 

وورى کوردسىىىىتان، ىىىىىاپی یەکە ، ىىىىىاپ و سىىىىەال  عێىىىىدولکەریم: ژیىىىىانى سیاسىىىىی لەباشىىىى .23
 .٢٠١١باڵوکر و ى ىو رىر ، 

 .٢٠٠٣ىاپخانەى شڤان،کوردود وڵەتى عێر ق،ىاپی دوو  ، -ئەنفال:شۆڕ  حاجى ڕ سول .24

mailto:acadj@garmian.edu.krd


   مجلة جامعة كرميان            Journal of Garmian University                    طؤظاري زانكؤي طةرميان

 

111 acadj@garmian.edu.krd                             Conference Paper (July, 2017) 

 

 .٢٠١٠سیاسەتێک و دووئامانل، سلێمانى، ىاپخانەى ڕ هێڵ، عومەر مىمد:ئەنفالى مەرمیان، .25

 .٢٠٠٤رمى دوو  ،ىاپى دوو  ،سلێمانى،ر شەباى ژ هروئەنفال،بەعەبدولاڵ کەریم مىمود: .26

 .٢٠٠٠ئەنفال وئاىر تى کورد،ىاپخانەى و   ر تى پەرو رد ،هەولێر،د لە  عومەر لالح:عە .27
عەلى تەتەر نێىرو ى )دکتىور(: بز ڤىى ڕ مىاریخو  ى نەتەو ى کىورد، لەکوردسىتانى عێىر ق  .28

انەى حىاجى هاشىم، (، ىاپى یەکە ، ىاپخى١٩٨٨ ١٩٨٠لەساڵەکانى جەنگى عێر ق و ئێر ن د ، )
 .٢٠٠٨هەولێر، 

 .٢٠٠٧هەولێر،لى کەندى )دکتور(:مێژوونامە،بەرمى یەکە ، ىاپى یەکە ،ىاپخانەى منار ،عە .29
ىىىاتیح ر سىىوم: بچیىىنەى مێىىژووى بیىىرۆکەى ىەپ لەکوردسىىتان، ىىىاپی دوو  ، ىاپخىىانەى  .30

 .٢٠٠٥ىو رىر ، سلیمانى، 
 .٢٠٠٥ ١٩١٤ىەرید ئەسەسەرد: ئەتڵەسى هەرێمى کوردستان  .31
مىىواڵڵەى مەرمیىىان: موونىىدى  ینىىانەى د وود  " بەرمىىرى، ئەنفىىال، ئىىا  دى"، ىىىاپی یەکە ،  .32

 ىاپخانەى ئا  دى.

مىىىۆر ن شىىىێ  مسىىىتەىا: کىىىاریگەرییە ئابوورییەکىىىانى جینۆسىىىاید لەمەرمیىىىان، ىىىىاپی یەکە ،  .33
 .٢٠١٠ىاپخانەى هێڵ، سلێمانى، 

ەر سىىەندنى سیاسىىیی و پشىىکووتنى مەر   ئىىاڕ . ڤىىى . ستانسىىڵفید: کوردسىىتانى عێىىر ق )پ .34
 .٢٠١٠یاسی  سەرد شتیی، ىاپى یەکە ، لەئینگلیزییەو ، پ.ی.د.دیموکر  (، و رمێڕ نى 

مىىارو عىىومەر مىىوم )دکتىىور(: جینۆسىىایدى مەلىىى کىىورد لەبەر ڕۆشىىنایى یاسىىاى تىىا  ى  .35
 .٢٠٠٣نێود وڵەتاند ،ىاپى دوو  ، سەنتەرى لێکۆڵینەو ى ستر تی ی کوردستان، سلێمانى،

الیک مو  ىەر: هیلتەر، دیکتاتور ىۆن د روست د بى ، و رمێڕ نى/سىلێمان دڵسىۆ ، ىىاپى م .36
 .٢٠٠٦یەکە ، هەولێر، 

مىمد رئوو: پاکیز کانى ئەنفال، ىاپی یەکە ، ىاپخانەى کەمال، لەباڵوکر و کىانى د  مىاى  .37
 .٢٠١٤جەمال عیرىان، 

ی یەکە ، ىاپخىىانەى مىمىىد عمىىر عێىىد لعزیز: ئەنفىىال و ڕ هەنىىد  سۆسىىیۆلۆجى یەکىىان، ىىىاپ .38
 .٢٠٠٥تیشک، سلێمانى، 

  .٢٠٠٨ىاپخانەى ڕ هەند،لکر وى د وود  لەکرد ى ئەنفالد ،س  دێى ئەنفامىمدنورى  ۆر  : .39

 .٢٠٠٤ىاپخانەى تیشک، سلێمانى، مىمود سەنگاوى:بیر و ریەکانى سەنگاوى،ىاپی یەکە ، .40

سەرکورد،و رمێڕ نى/ مىمد حمە مێدم ئیست ووچ: جینۆساید لەعێر بد  پەالمارى ئەنفال بۆ  .41
 .٢٠٠٤لالح تۆىیق، ىاپخانەى تیشک، سلێمانى، 

مەال تەحسىىىی  مەرمیىىىانى: بیر و رییەکىىىانم و بەشىىىێک لەتر ژیىىىدیاى ئەنفىىىال، ىىىىاپى یەکە ،  .42
 .٢٠٠٣ىاپخانەى ڕ هەند، سلێمانى، 
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 .ورۆ ىاپخانەى نەەد دماى بااڵى تاو نەکانى عێر ق،ىاپى یەکە ،ئەنفالى ىو ر لمەال شاخى: .43

 .٢٠٠٧مەالى شاخى: ئەنفالى ڕ  ، ىاپى یەکە ، ىاپخانەى کارۆخ، سلێمانى،  .44

ناهیىىد  تاڵەبىىانى و جاسىىم مىمىىد مىمىىد علىىى: ئەنفىىالى مەرمیىىان و ڕ هەنىىد  دیموکر سىىی و  .45
 .٢٠٠٢ئابوورى و کۆمەاڵیەتییەکان، ىاپی یەکە ، ىاپخانەى وشە، سلێمانى، 

ەتەکىىانى ئەنفىىالى سىى ، بەرمىىى یەکە ، ىىىاپی هىىاو ر عەبىىا )مەال هىىاو ر(: بەشىىێک لەحیکای .46
 .٢٠٠٧یەکە ، ىاپخانەى ر هەند، سلێمانى، 

هىىێم  کامیىىخ: ئەنفىىالى ىىىو رو کىىاریگەرییە کۆمەاڵیەتیەکىىانى لە سىىەر مەن ىىى کەسىىوکارى  .47
 .٢٠١١ئەنفال، ىاپى یەکە ، ىاپخانەى کارۆ، 

ىىىاپی یەکە ، یوسىىت هێڵتەرمىىان: کىىارێکى ژهىىر وى، و رمێر نىىى/ مىمىىد حىىمە لىىالح تۆىیىىق،  .48
 .٢٠٠٨ىاپخانە و پەخشى سەرد  ، 

یوسىىىف د  یىىىی: ئەنفىىىال. کار سىىىا  و ئەن ىىىا  و ڕ هەنىىىد کانى، ىىىىاپی یەکە ، ىاخىىىانەى  .49
 .٢٠١١پەرو رد ، هەولیر، 

 

 سێیەم: نامەى زانکۆیی:
(، نىىىىامەى ماسىىىىتەر، ١٩٩١ ١٩٧٥  نىىىىا ىەبىىىى : پىىىىارتى سۆسیالسىىىىتى کىىىىورد  پاسىىىىۆک ) .1

 .٢٠١٦یە، باڵونەکر و ،   نکۆى سلێمانى، توێژینەو یەکى مێژوویی سیاس
(، تىىوێژینەویەکى ١٩٩١ ١٩٨٠سىىرو  بىىادر سىىمایخ: ئە مىىوونى کىىارى بەر ى لەکوردسىىتان). ٢

 .٢٠١٠مێژوویی سیاسیە، نامەى ماستەر، باڵونەکر و ،   نکۆى کۆیە، 
 

 چوارەم: گۆڤارەکان: 
باوکى عومەر: تاو نى ئەنفال لەڕو نگەى یاساى مشتى نێود وڵەتیەو ، و رمێڕ نى، دالو ر . ١

 . ٢٠٠٦(، ساڵى ١٧عوسمان، مۆڤارى سەرو ر، ژمار  )
باشوورى کوردستان " و ک نمونە"، موڤارى  –بیریڤان مەحمەد: جینۆسایدی مەلى کورد . ٢

 .٢٠١٧(، ٣جینۆساید، ژمار  )
 .٢٠١٥(، ساڵى ١ئاماد کردنى سەرنوسەرى مۆڤارى جینوساید، ژمار  )تاو نى ئەنفال: . ٣
 .٢٠٠٧خلیخ عەبدول: بەجینۆساید ناساندنى ئەنفال، مۆڤارى نۆڤی ، سلێمانى، . ٤

سىىىاالر باسىىىیر  )دکتىىىور(: جینۆسىىىاید لەیاسىىىاکانى ڕێکخىىىر وى نەتەو  یەکگرتوو کىىىان و . ٥
(، ٢، مۆڤىارى   نکىۆى مەرمیىان، ژمىار )بەنێود وڵەتکردنى )کورد و ک نموونە(، بەشى یەکە 

 .٢٠١٣ساڵى 

mailto:acadj@garmian.edu.krd


   مجلة جامعة كرميان            Journal of Garmian University                    طؤظاري زانكؤي طةرميان

 

113 acadj@garmian.edu.krd                             Conference Paper (July, 2017) 

 

سىىهیخ خۆرشىىید: نەخشىىەى پاکتىىاوى ڕ مە ى لەنىىاوىەى مەرمیىىان، ىىىاپی یەکە ، مۆڤىىارى . ٦
 .٢٠١١کوردستان پۆست، 

سۆ  ن کەریم مستەىا)دکتور(: ئەنفىال لەئایىدولوژیاى بەعسىد ، مۆڤىارى   نکىۆى مەرمیىان، . ٧
 .٢٠١٣(، ساڵى ٢ژمار  )

(، ىاپخىىانەى ٦، ٥شىىریف ئیسىىماعیخ: ئەنفىىال، مۆڤىىارى هەشتاوهەشىىت، ژمىىار ) سىىەرکەو . ٨
 .٢٠٠٦بان(، سلێمانى، 

ىەرهىىاد عێىىد لرحم  و کرمىىانل شىىێر  د: کىىاریگەرى شىىااڵو کانى ئەنفىىال لەسىىەر ىوڵێىىوونى . ٩
 .٢٠٠٩(، ساڵى ىو ر  ، ٤الدییەکانى سەنگاو، موڤارى عەرعەر، ژمار )

و ک جینۆسىایدێک لەئاینىد د  بىۆ ڕ و یەتىى د مەڕێىت، مۆڤىارى  مۆر ن بابا عەلى: ئەنفىال،. ١٠
 .١٩٩٩(، ساڵى ٧ڕ هەند، ژمار  )

مۆڤىىىىار جینۆسىىىىاید: جینۆسىىىىاید لەباشىىىىوور کوردسىىىىتان، ڕ بىىىىردوو، ئێسىىىىتا و ئاینىىىىد ، . ١١
 .٢٠١٧(، ٣ئاماد کردنى، مۆڤارى جینوساید، ژمار )

ە ، مۆڤىارى پەیىىامى مرۆڤىىایەتى، لەتیىف ىىىاتیح ىەر  : ئەنفىال هیسىىتریاى تونىىدڕ وى د وڵ. ١٢
 .١٩٩٩(، ٨سلێمانى، کۆلێ ى   نستە مرۆڤایەتییەکان، ژمار  )

مامۆسىىتا د ود: ئەنفىىالى مەرمیىىان و هۆکار کىىانى  ۆرى ژمىىار ى بوربانییەکىىانى، موڤىىارى . ١٣
 (.٨ئەنفالستان، ژمار )

ن، هەولێىر، نامق هەور مىى: ئەنفىال کوشىتنى جەسىتە و سىڕینەو ى نەتەو ، مۆڤىارى مىواڵ. ١٤
 .٢٠٠٦(، ٥٩٨ساڵى سیا د هە ، ژمار  )

هاشم عاسی سەعید: کەرکووک و کوردستان و ىەند سەرىاو یەک، مۆڤارى کەرکووک، . ١٥
 .٢٠٠٣(، ساڵى ىو ر  ، بەهارى ١٦ژمار )

هۆشىىىیار عەبىىىدل عە یىىىز: جینۆسىىىاید لەعێىىىر ق )پەالمىىىار  مەترسىىىید ر کان، کۆشىىىت  و . ١٦
 .٢٠١٧(، ٣بەئەن ەست(، مۆڤاری جینۆساید، ژمار  )لەنێوبردنى کورد 

، ١٩٨٨هێر  مەغدیىد ئەحىمەد، ڕ مىارئەنو ر حىزر: شىااڵوى ئەنفىال لەکوردسىتان سىاڵى . ١٧
 .٢٠١٧(، ساڵى ٣مۆڤارى جینۆساید ، ژمار )

هىىێم  کامیىىخ: ئەنفىىالى ىىىو رو کىىاریگەرییە کۆمەاڵیەتیەکىىانى لە سىىەر مەن ىىى کەسىىوکارى . ١٨
 .٢٠٠٩(، ساڵى سێیە ، بەهارى ١٥)هەشتاوهەشت(، ژمار )ئەنفال، مۆڤارى 
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 پاشکۆى بەڵگەنامەکان
   

 (،  بۆناغەکانى ئەنفالى )یەکە  و دوو  (.١نەخشەى ژمار  )

 
 .١٥٣، ل٢٠٠٥ ١٩١٤و رمیر و  لە: ىەرید ئەسەسەرد: ئەتڵەسى هەرێمى کوردستان 

 

 ناوىەى )ىمچەمام(:(، نەخشەى ئەنفالکردنى موند کانى ٢نەخشەى ژمار  )

 
 .١٢٠، ل٢٠٠٤ یاد عێدولر حمان: توونى مەرر، ىاپی دوو  ، 
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 (، نەخشەى ئەنفالکردنى موند کانى ناوىەى )کەالر، تیلکۆ(:٣نەخشەى ژمار  )

 
 .١٢٠ یاد عێدولر حمان:  ،پ، ل

 

 (، نەخشەى ئەنفالکردنى موند کانى ناوىەى )سەنگاو(:٤نەخشەى ژمار  )

 .١٢٢عێدولر حمان:  ،پ، ل یاد 
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 (، ئەو موند نەى بەر شااڵوى ئەنفال کەوت ، لەبۆناغى سێیەمى ئەنفالد .٥نەخشەى ژمار  )

 
لەنىىىاوىەى مەرمیىىىان، ىىىىاپی یەکە ، مۆڤىىىارى نەخشىىىەى پاکتىىىاوى ڕ مە ى سىىىهیخ خۆرشىىىید: رمیىىىر و  لە:  و

 .٢٠١١کوردستان پۆست، 
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 (.ناوىەى مەرمیان)بۆناغى سێیەمى ئەنفال (،٦نەخشەى ژمار )

 
 .١٥٦و رمیر و  لە: ىەرید ئەسەسەرد:  ،پ، ل
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 ئەنفالى بۆناغى )ىو ر  ((، ٧نەخشەى ژمار  )

 
 .١٥٧و رمیر و  لە: ىەرید ئەسەسەرد:  ،پ، ل
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 :(پێن ە ، شەشە ، حەوتە (،  بۆناغەکانى ئەنفالى )٨نەخشەى ژمار  )

 

 .١٥٨و رمیر و  لە: ىەرید ئەسەسەرد:  ،پ، ل
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 :(هەشتە (،  بۆناغى ئەنفالى)٩نەخشەى ژمار  )

 

 .١٥٩و رمیر و  لە: ىەرید ئەسەسەرد:  ،پ، ل
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