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 ئەنفال و یادەوەریی

 سمكۆ سابیر
 

 
 

 سەرنج : 
ئەم لێكۆڵینەوەیە بەشێكە لەلێكۆڵینەوەیەكی درێژتر،بەمەبەستی  بەشداریكردن لەچوارەم كۆنفراسی زانستیی 
نێو دەوڵەتی زانكۆی گەرمیان،  كورت كراوەتەوە، كە بەناونیشانی:تاوانی جینۆسایدی گەلی كورد و 

 لەشاری كەالر بەڕێوەدەچێت .7/2017/ 3-2لێكەوتەكانی لەڕۆژانی 
 
 

ئەو كۆمەڵگایانەی مێژووییەكی درێژیان لەگەڵ توندووتیژیدا هەیە،یادەوەرییەكی الوازتریان لەكۆمەڵگاكانی 
 دیكە هەیە .

 بەختیار عەلی                                                                           
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 بەشی یەكەم : 
 

 وەریی  یادە
ئەو توانا مرۆییەیە كە لەڕێگەیەوە مرۆڤ دەتوانێـت زانیاریی و وێنە و دەنگ و رووداوەكان بەبیر 
بهێنێتەوە،كەرۆژانە بەسەریدا تێپەڕ دەبن.بێگومان ئەم توانایەش لەكەسێكەوە بۆ كەسێكی تر جیاوازە،چونكە 

 (.1لەبنەڕەتەوە كردارەكە مێشك ئەنجامی دەدات )
وزانیارییە دوور،یان  نزیكەكانی خۆی تۆمار  ەگەر لەزەینی، یاخود لە مێشكی خۆیدا ئەزموون مرۆڤ فێرنابێت ئ

ولەپەریشانیدا سەری  نەكات،ئەگەر هیچ لەوانە لەمێشكیدا نەمێنێت، توانای جیاكردنەوەی رووداوەكانی نابێت 
 (.2لێدەشێوێت )

 
 پێناسەكانی یادەوەریی 

 رابردووە، گواستنەوەی بۆ ئایندەیادەوەریی و مێژوو و تۆماركردنی  -1
 ( 3) د.محەمەد سەنعەتی                                                                          

یادەوەریی ، بە یادهاتنەوەی تاك دادەندرێت ،كەتەنها لەڕێگەی چوارچێوەیەكی كۆمەاڵیەتی دیاریكراودا   -2
یرۆكە باوەی كەوای دەبینێ كەیادەوەریی و كرداری بیرهاتنەوە كردارێكی گەاڵلە دەبێت ،بەپێچەوانەی ئەو ب

 بایلۆجی تاكە كەسی تەواوە .
   (4)مۆریس هاڵبواكس                                                                            

دەكەوێتەوە .ئەم موعجیزەیە  یادەوەریی واتە موعجیزەی بچووك كاتێك كە روداوێكی دیاریكراومان بیر -3
  .بەردەوام بەژیانی ئێمەدا تێپەڕ دەبێت تاروداوێكی رابردوومان بەبیر دێنێتەوە

 (5) پۆڵ ریكۆر .                                                                              
مێژووی هەڵگرتووە.بەبێ یادەوەریش  یادەوەریی راستەوخۆ دەمانبات بۆ مێژوو،چونكە لەهەناوی خۆیدا -4

 .زانستێك بەناوی )مێژوو( بوونی نەدەبوو
  (6)پۆڵ ریكۆر.                                                                              

یادەوەریی یەكێكە لەو كردە سەرەكییە ئەقڵیانەی كەتاك لەگشت هەڵوێستێكی رووبەڕوودا ئەنجامی  -5
 دات،چونكە واتا ئەو عەنباركراوەی كەدەتوانرێ لەهەڵوێستە هاوشێوەكاندا بەكاربێت. دە

 (7)سایكۆلۆژیای پەروەردەیی.                                                                      
ت،ئەو مرۆڤەی و زیرەكی لێپێكدێ یادەوەریی یەكێكە لەتوانا زۆر و زەبەندەكانی مێشك،كەهۆشمەندیی  -6 

 .و داهێنانی هەیە،خاوەن یادەوەرییەكی باشە توانای تێگەیشتن ،راڤەكردن،پێكەوە گرێدان،هەڵێنجان،خەیاڵ
 (   8)د.قاسم هادی                                                                                

mailto:acadj@garmian.edu.krd


  مجلة جامعة كرميان           Journal of Garmian University                               طؤظاري زانكؤي طةرميان

 

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

 

ە هەیە،ئاژەڵیش یادەوەریی هەیە،بۆنمونە رۆژی پێشتر یادەوەریی كردارێك نییە تەنها پەیوەندی بەمرۆڤەو -7
                               خواردنێكت بەئاژەڵێك دابێت،بۆ رۆژی دواتر بەئارامی و نەرمی لێت نزیكدەبێتەوە.

  ( 9)ئەنەس شەكەك .                                                                                 
                                                      یادەوەریی دەرخكردن و پاراستن و بیر هاتنەوە و گێڕانەوەی شارەزاییەكانی رابردووە. -8

 .  (10)ئەنەس شەكەك                                                                                 
و تێڕوانینی خەڵك بەرامبەر بەو  رابردوو بەرهەم ناهێنێتەوە، بەڵكو بۆچوون  یادەوەریی روداوەكانی -9

 رووداوە دەردەخات .
 . (11)التاریخ والزاكرە .محمد حبیدە                                                                   

 :  تڵێ هكات و د ئه  یادگهی میمۆری یان  پێناسه  یه م شێوه ری به نگی فری دیكشنه رهه فه -10
زموونی  وی ئه بیرهێنانه و پارستن و وه وه ندی هزری بۆ مانه ڵتی یان ناوه فاكه  له  بریتی یه
         http://www.thefreedictionary.com               (12)رابردوو.

       
 و ناساندن یادەوەریی چەمك 

و  زەمەنی رابردوو، و بەبیر هێنانەوەی ئەو رابردووە و ئەو رێچكانەی  چەمكی یادەوەری دەگەڕێتەوە بۆ ئالیەت 
 رۆڵی ئەو چەمكە دەبینن لەڕووی رۆشنبیری و كۆمەاڵیەتییەوە .

ساڵەدا بیر لەقسەكردن لەسەر یادەوەری كرایەوە،وەكو بابەتێكی مێژوویی .لەو 1978بۆیەكەم جار لەساڵی 
مێژوونووسی فەڕەنسی )پیر نورا( لێكۆڵینەوەیەكی بەناونیشانی )یادەوەری دەستەجەمعی ( یان كۆ یادەوەری 
لەدووتوێی كتێبی ) مێژووی نوێ ( و لەژێر چاودێری )جاك لۆگۆف ( باڵوكردەوە.دوای ئەویش چەندین 

یای یادەوەریی كەهەر بەو چەشنەی لێكۆڵینەوەو تێزی جیاواز پشت بەستوو بەچەمكە سەرەكییەكانی سایكۆلۆژ
زانای كۆمەڵناسی فەڕەنسی )مۆریس هاڵبۆكس( بنچینەكەی بۆداڕشتبوو،باڵوكرایەوە.وەگرنگترینیان)مێژوو و 

و )شوێنەكانی یادەوەری ( بوو كەچەند لێكۆڵەرێك لەژێر چاودێری )پیر نورا(  یادەوەری (جاك لۆگۆف 
(. 13و بیرچوونەوە( ی فەیلەسووفی فەرەنسی پۆڵ رێكۆر بوون )ئەنجامیان دابوو، وە ) یادەوەری و مێژوو 

و كاولكاری بوو،بەاڵم لەهەمانكاتدا مۆدێلێك  ئەگەرچی سەدەی بیستەم بەتەواوی ماناكەی،سەدەی توندوتیژی 
لەبۆنە و یادكردنەوەی بۆنەكان هاتەئاراوە،بەشێك لە یادەوەرییەكان بۆ بەبیرهێنانەوەی ئەم مێژووە پڕ ئازارە 

وو،بەاڵم بەئامانجی لەبیركردنی ئازارەكان و هێنانەكایەی یادەوەرییەكی هاوسەنگ لەنێوان تاكەكان بێتە ب
 (.14كایەوە)

و كەسانێك ببوریت كە  لەیادەوەریدا تەنها بەبیر هێنانەوەی رووداوەكان نییە،بەڵكودەكرێت لێبوردە بیت 
ان لەبیربكەیت ولەمێژوویەكی ماندوو، سەخت و پڕ ئازاریان داویت،بۆئەوەی بەویژدانێكی ئاسوودەوە ئازارەك

 .لێبوردەیی لەئازار دەربچیت وهاوكات وانەیەكی ئەخالقی گەورە پێشكەش بكەیت لە
 گرنگی یادەوەریی بۆداڕشتنەوەی شوناسی نەتەوەیی
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و   كورد بەهیچ شێوەیەك هەوڵی نەدا ئەنفال بەرێتە دەرەوەی خۆی،بەدەستی خۆی ئەم دۆسیە گرنگەی فەرامۆش
پشتگوێ خست.لەهیچ بۆنەو دانوستانێكدا ئەنفالی نەكردە مەرج و فشار و لەسەر مێزێك دایبنێت.بەدرێژایی 

ساڵی رابردوو هەر كەسێك بەمەبەستی وەرگرتنی پۆست روویكردبێتە بەغدا هێندەی وەك عێراقیەك خۆی  14
ی نەكردووە ئەوە بەرهەمی خوێن و نیشانداوە،هێندە لەخەمی كورد و دۆسیەكانی نەتەوەكەی خۆی نەبووە،هەست

 قوربانی ئەوانە ئەوی گەیاندۆتە ئەم شوێنە.ئەم بێباكی و خەمساردییە لەزۆربەیان رەنگیداوەتەوە.
هەموو ئەو كەسانەی كراون بەنوێنەری هەرێم لەواڵتان هێندەی لەخەم و هەوڵی ئەوەدابوون ژیانی  خۆیان 

 ئێستای میللەتەكەیان نەبوون . وبەختەوەربكەن هێندە لەخەمی رابردوو و باش 
ئەمە ئەگەر كاری سیاسییەكان بێت،كاری هونەرمەندو ئەدیب و شاعیر و نوسەرەكانیش لەمان باشتر 
نەبوون،بۆنموونە:ئەگەر سەیری گەلی ئەرمەن بكەین،بەدەیان و سەدان شێوازی هونەری گوزارشت لە كۆمەڵكوژی 

یان هیچ نەماوە بۆ ئەو مێژووە نەیكەن، كۆمەڵكوژییەكە هەمیشە ئەرمەن دەكەن .هونەرمەندە گەورەو ناسراوەكان
 لەژیانیان رەنگدەداتەوە،بەگشتی هونەرو سیاسەت وكۆی كایەكانی كۆمەڵگە لەخزمەتی دۆسیەكەیاندایە .

جگە لەمەش لەبواری كاری رێكخراوەیی  جولەكەكان  تەنانەت لەكاتی نانخواردنیش ئاماژە بەهۆلۆكۆست دەكەن،
بەاڵم كورد  ماوە نەیگرنەبەر. رێگاکەم  لەبواری دیكۆمێنتیش شانۆو سینەماو ئەدەب رەنگیداوەتەوە،و هونەری 

تەنانەت ئەو سروود  و بۆهیچ دۆسیەیەكی تری تاوانەكان و جینۆساید نەكردووە لەكوردستان. ئەمەی بۆئەنفال 
اپترین شێوە ئەنجام دەدرێن،الوازن ودۆسیەكانی تری جینۆساید دەوترین زۆریان بەخر و گۆرانیانەی بۆ ئەنفال 

وەكو كورد دەقی ناوازەمان كەمە،چەند كەسێك ك بەپەنجەی دەستەكان دەژمێردرێن،وەك  لەهەموو روێكەوە،
و رەفیق سابیر بۆ هەڵەبجە .رەنگەبەرهەمی تر هەبن ،كەبێگومان  و جەماڵ غەمبار بۆ ئەنفال  شێركۆ بێكەس 

بەگشتی كۆی بەرهەم و نوسینەكان زۆر الوازن نی چراکانی شیرکۆ بێکەس جگە لە گۆرستاهەن و نوسراون بەاڵم 
 (. 15و لەئاستی گەورەیی دۆسیەكان نییە)

 
 یادەوەریی لەمێژووی گەالندا

و پێشكەوتنی ئێستایان بۆ  یادەورەیی لەمێژووی گەالندا جۆرێك لەپیرۆزی وەر گرتووە، مەرجی سەركەوتن 
و رابردووی پڕ لەستەم ورۆژە  دەگەڕێنەوە،ئەزموون و سوودی زۆریان لەشكت و رێزگرتن لەم مێژووە  یادەوەریی 

رووداوە سرووشتییەكان .نەخۆشی و كۆمەڵكوژییەكان هەریەكەو  و ماڵوێرانیەكان، جەنگ  سەختەكان وەرگرتووە،
كوژی یادەوەریی گەالنی دونیادا بوونی هەیە، ئەرمەنەكان دوای سەد ساڵ گەیشتن بەوەی كۆمەڵ بەجۆرێك لە

بەفەرمیی وەك جینۆساید بیناسێنن،ماوەی سەد ساڵە  ،نجامدراوەگەلەكەیان كەلەسەر دەستی توركەكان ئە
گۆرانی بەبااڵی قوربانییەكانی خۆیان دەڵێنەوە كۆڵیان نەدا.جولەكەكان لەسەر ئاستی دونیا زۆرترین كاریان 

ت قەدەغە كراوە كەبڵێیتههۆلۆكۆست تەنانەت لەدەیان واڵ بۆ بەیادەوەریی كردنی هۆلۆكۆست ئەنجامداوە،
دوای  ژاپۆنییەكان تائێستا بۆمبارانكردنی هیرۆشیماو ناكازاكی لەیادەوەرییاندا دەزرنگێتەوە، جینۆساید نییە.

ئەم تاوانە،بڕیاریاندا بەجۆرێكی تر بجەنگن بۆ سەركەوتنێكی گەورەتر.بێگومان لەیەك كاتدا هەم 
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زۆر  ییەو هەم سەركەوتن و پێشكەوتن بۆ ئاستێكی باشترو شایستەتر.رووداوەكەیان خستە یادەوەریی جیهان
بەداخەوە مێژووی گەلی كورد،شارستانیەتی ناوچەكە لەزۆربەی واڵتانی ناوچەكە كۆنترو رەسەنترە،بەاڵم ئێمە 
لەیادەوەریی جیهانی پێگەیەكی الوازمان هەیە،شەرمنین ،بێباك و كەمتەرخەمین لەئاست بەیادەوەریی كردنی 

ۆست و تاوانەكانی كەبەسەر میللەتی ئێمەدا هاتووە،تاڕادەیەك تاوانی هەڵەبجە لەچەند واڵتێك لەڕووی ك
مرۆییەوە ناسراوە،بەاڵم سەرباری ئەم تاوانە گەورەیە هێشتا نەبۆتە بەشێك لەیادەوەریی جیهانی .ئەنفالیش 

وو تاوانێكی وەك ئەنفال لەسەر وەك دۆسیەیەكی سەربەخۆ بۆ ئەم مەبەستە چەند كارێكی كەمی بۆكراوە،دەب
ئاستی نێو دەوڵەتی یادەوەرییەكی باشتری هەبوایە،جیهان دوو روو نەبوایە لەئاست ئەنفالدا،دەبوو دوای 

لەالیەن دادگای بااڵی تاوانەكانی عێراقەوە، جیهانیش 2007ناسینی ئەنفال وەك جینۆساید لەدوای ساڵی 
ووایە.ئەگەر چەند نمونەیەك وەربگرین لەشۆڕشی گەالن مامەڵەی لەگەڵ ئەم دۆسیەیە بەجۆرێكی تر ب

-1789كەتائێستا سەرباری ئەنجامەكانی شۆڕشەكە بەاڵم وەك یادەوەریی ماوەتەوە.شۆڕشی فەڕەنسا 
ی روسیا كەلینین رابەرایەتی دەكرد بەماویەكی كەم لەیادەوەریدا  1917(.شۆڕشی ئۆكتۆبەری 8)1799

( .هەروەها جەنگەكانی یەكەم و دووەمی جیهانی 16داوێكی جیهانی )جیهاندا پێگەی خۆی گرت و بوو بەڕو
.لەگەڵ چەندین رووداو و شۆڕشی جیهان كەلەیادەوەریی جیهاندا  1939-1945. 1918 -1914،

 ماونەتەوەو دەمێننەوە.
 

 جۆرەكانی یادەوەریی 
 نی هەیە :بەختیار عەلی لەدیمانەیەكدا پێیوایە لەكولتووری ئێمەدا سێ جۆر یادەوەریی بوو

یەكەم : یادەوەریی ئایینی ئەو بەشەیە لەیادەوەریی كەلتووری دینی و رەمزەكانی دەپارێزێت،بەحوكمی ئەوەی 
ئەنفال هەڵگری هەندێك رەهەندی دینیشە،ئەو بەشە لەپرسی ئەنفالدا چاالك نەبوو.ئەوەی ئەنفالی 

ەیە رەهەندە ئینسانییەكانی ئەم پاراستووەوهەڵیگرتووە یادەوەریی ناسیۆنالیستی ئێمەیە،كێشەكە ئەو
یادەوەرییە ناسیۆنالیستە زۆر الوازە هاوكات ئەم یادەوەرییە باس لە كوشتن و قڕانكردن دەكات بۆ 

 (.17وسیاسی دەگەڕێت .ئیدی قوڵكردنەوەی رەهەندە ئینسانیەكانی بۆ گرنگ نییە) دەستكەوتێكی حیزبی 
 دووەم: یادەوەریی نەتەوەیی 

یشتیمانییەكانی گەلی كورد، نەورۆز و سەری ساڵی كوردی .یادەوەریی دۆسیەكانی تاوان و و ن بۆنە نەتەوەیی 
كۆمەڵكوژییەكان .رووداوە خۆش و ناخۆشەكان .زۆر جێگەی داخە سااڵنێكە بەمەبەست كار لەسەر كاڵكردنەوەی 

ەوە كارەسات ترچی ئەم بۆنە نەتەوەییانە دەكرێت و گەیشتۆتە ئاستێك كە هەوڵی حەرامكردنی دراوە .ئەبێت ل
بێت،گەنجێكی كەسوكار ئەنفال لەئێستادا لەڕیزەكانی داعش تەقە لەمیللەتەكەی خۆی بكات و پێیوابێت 

 ئەركێكی پیرۆز و شەرعییە.
  ( 18) و كۆ یادەوەریی( و مرۆڤایەتی )یادەوەریی   سێیەم: یادەوەریی گشتی مرۆڤ 
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ەوەی تری جینۆساید كراودا هەن، بەاڵم ئەوە كوردە چەندین خاڵی هاوبەشی نێوان گەلی كوردو چەندین نەت
نەیتوانیوە لەیادەوەریی جیهانیدا پشكێكی باشتری هەبێت.كورد گوێبیستی دەیان  بۆنەی جۆراو بووە كە وەك 
یادەوەریی جیهانیی تەماشاكراوە، بەاڵم زۆر كەمن ئەو واڵت و نەتەوانەی یادەوەریی كوردیان وەك خۆی 

ووێكەوە وەك پێویست كاریان لەسەر كردبێت .. ئەگەر نمونەیەك وەربگرین لە یادەوەریی وەرگرتبێت و لەهیچ ر
وباسی میدیا  جیهانی ،ئێمە لەهەموو ساتێكماندا چ لەبواری پڕۆگرامی پەەروەردەیی ،چی لەرۆژانە هەواڵ 

ەوەریی جیهانیەكان و بەمیدیای كوردییەوە،باس لڕوداوە جیهانیەكان دەكات و بووە بەبەشێك لە یاد
ئێمەو،جێگەی گرتووە،بەاڵم بەپێچەوانەوە كورد هەرچەندە دۆسیەو پرسەكانی لەگەالنی تر گەورەترو و گرنگ 

 تر بووە كەچی نەمانتوانیوە لەو یادەوەرییە جیهانیەدا پێگە وجێگە بگرین .
 

 بەشی دووەم:
 

 ئەنفال لەیادەوەریی كوردیدا
،كۆمەڵگەیەكی دابەشبوولە ڕووی  سیاسی ،جوگرافی ئەنفال لەیادەوەریی كوردیدا پرسێكی ناجێگیرە

،ئایدەلۆژیی كاریكردۆتە سەر پرسی یادەوەریی دۆسیە و پرسە جیاوازەكان.هێشتا كۆمەڵگەی كوردی نەیتوانیوە 
ئەنفال لەنێو خودی خۆیدا بناسێنێت،نەیتوانیوە بیكاتە بە یادەوەرییەكی لۆكاڵی گشتی ،تاوەكو تاكەكانی 

ەستی پێبكەن،زۆرێك لەكۆمەڵگەی كوردی پێیوایە ئەنفال تەنها پرسێك وئازارێكی لەیادەوەرییاندا ه
ناوچەییەو هیچی تر،چونكە ئێمە نەمانتوانیوە لەیادكردنەوەی سااڵنەی ئەم تاوانەو كۆی تاوانەكانی 
 تر،ئەنفال وەك خۆی بناسێن،چونكە لەبنەڕەتدا كاری جددی دەكرێت بۆ ئەوەی ئەنفال لەیادەورەیدا كاڵتر

 وهێشتنەوەدوزینئەم یادكردنەوانە بۆ بێتەوە.وەك بۆچوونی ئەو پێرژنەی كەسوكاری ئەنفال لە چەمچەماڵ وتی:
بەڵكو بۆ لەبیر بردنەوەن .لەسەر ئاستی كوردستانیش ئەنفال نەبووەتە خەمی گشتی ،نەبۆتە باسێكی  نین،

بەی گەلی كورد تەنها ناوی ئەنفالی هەمیشەیی .بەڵكو تەنها لەسات و كاتێكی جیاواز یادی دەكرێتەوە .زۆر
بیستووە،بەاڵم بەچەند دێرێك ناتوانێ گوزراشت لەتاوانەكە بكات .یان داڕشتنێك لەسەر تاوانی ئەنفال 

و ئەم بۆشاییە  بنوسێت . دەبێت دامەزراوەیەكی راستەقینەی نیشتیمانی ،نەك حیزبی بەم كارە گرنگە هەڵبستێت
وسروودەكانی سەردەمی  بكاتەوە.هەموومان تائێستا بەشێكی زۆری چیرۆك پڕ بكاتەوە.یادەوەریی خاڵیمان پڕ

مناڵیمان لەبیر ماوە،ئەی چۆن دەبێت تاوانێكی وەك ئەنفال بەو قەبارەوە لەبیر بكرێت و پێگەیەكی شیاوی 
نەبێت لەیادەوەریماندا .سەنتەری دیكیۆمێنتەری سااڵنە بەرهەمەكانی خۆی نمایش بكات و شتی نوێ بخاتە 

رو هزری تاكەكانەوە.شیكاری نوێ بكات ،خوێندنەوەی بۆ ناسین و ناساندنی ئەنفال بكات.شرۆڤەی جددی بی
و حیكایەتە  هەبێت لەم بوارەدا.لەیەك كاتدا قسەی جددی هەبێت لەسەر كۆی ئەو پرسانەی پەیوەندی چیڕۆك 

پەروەردەو فێركردنیش لەكۆی  فەرامۆشكراوەكان هەیە و ئیتر نەهێلێت كەمتەرخەمییەكان بەردەوام بن .بواری
قۆناغە جیاوازەكانیدا ئەم مێژووەی تێدا هەڵبگیرێت و بكرێت بەپڕۆگرام .یادكردنەوەی نیشتیمانی سەرتاسەری 
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كوردستان پێویستییەكە ،بۆ ئەوەی چیتریادەكان تەنها لەناوچەیەكەوە قەتیس  بۆ تاوان و كۆمەڵكوژیی لە
و ناوچەیی  ییەكانی خۆی بكاتەوە،ئەو ئازارە هەر بەلۆكاڵی نەكرێت،تاناوچەیەك یادی ئازارو مەینەت

لەكاتێكدا ئازارەكە هی هەموو  دەمێنێتەوە،خەمی ناوچەیەك و جوگرافیایەكی تایبەت دەبێت،
 میللەتەكەیە،بەجیاوازی پێكهاتەكانی .

 

 .وجینۆسایدی كوردەوە باسی یەكەم:چەردەیەك لەبارەی ئەنفال 
جینۆساید و  ەڵ سەرهەڵدانی بیری شەڕانگێزی مرۆڤایەتی ،كورد پەالمار دراوە،لەگ ئێمە، بەدرێژایی مێژووی

و لەناوبردنی بەسەردا تاقیكراوەتەوە،هەرجارە و بیانوویەك  كۆمەڵكوژ كراوە،هەموو فۆڕمەكانی كوشتن 
ا پاساوێك بۆ لەناوبردنی هێندراوەتەوە .بەتایبەتی ئەگەر بەكورتی چاوێك بە رووداوەكانی سەدەی بیستد

بگێڕین،گەلی كورد نەك تەنها لەباشووری كوردستان،بەڵكو لەهەموو پارچە داگیركراوەكان،دووچاری 
و قڕكردن و تاوانی گەورە بووەتەوە.لەباشووری كوردستاندا جینۆسایدی كوردانی فەیلی ،  كۆمەڵكوژیی 

رژێمی بەعس بوون، ئەمە بارزانییەكان، تاوانی كیمیابارانی هەڵەبجە و تاوانی ئەنفال ، نمونەی دڕندەیی 
جگە لەپرۆسەی بەعەرەبكردن و بەبەعسیكردن و راگواستنی زۆرەملێیی  لەئاستی هەموو پارێزگانی هەرێمی 
كوردستان پیادەكراوە .بەعس خراپترین و ترسناكترین جۆری چەكی لەم پەالمارانە بەكارهێناوە، بەتایبەتی 

تان بەكارهێناوە. .ئەگەر بۆ سی بەرامبەر بەخەڵكی كوردجار 40چەكە كۆكوژەكان،كەبەالیەنی كەم زیاتر لە 
و سەفەوییەكان بەڵگەیەكی ترە بۆ  ی نێوان عوسمانی 1514مێژووی كۆنیش بگەڕێینەوە،شەڕی چاڵدێرانی 

و بەتایبەتیش دوای هاتنە  چەوساندنەوەی كورد لەقۆناغێكی تردا.لەسەردەمی دروستبوونی دەوڵەتی عێراق 
 -1979وەبەتایبەتی تریش كاتێك سەدام حسێن لە  2003-1968لەساڵی دەسەاڵتی بەعسییەكان 

دەسەاڵتی رەهای كەوتە دەست،گەلی كورد لەباشووری كوردستان هەوڵی دا كۆی ئامانجەكانی حزبی  2003
دامەزرابوو،بیهێنێتە دی لەسەر سڕینەوەی نەتەوەكانی تر بۆ قازانجی عەرەبی  1947بەعس كەلەساڵی 
( .چونكە تێڕوانینی 19تەواو بوو) 1990ڕتگێزەكانی بەپەالمارو گرتنی كوەیت لەساڵی سووننە،كە كارە شە

حزبی بەعس ئەوەبوو بۆ كورد،كەكوردیش وەك هەموو كەمە نەتەوایەتییەكانی تری واڵتانی عەرەبی 
،لەقۆناغێكی مێژوودا لەسەر خاكی عەرەب گیرساوەتەوە،هەرتاقمێك یان نەتەوەیەك لەگەڵ حزبی بەعس 

ت بۆ گەیشتن بەئامانجەكانی ،ئەوا لەدیدی بەعسەوە بەدوژمنی خاك و نەتەوەی عەرەب لەقەڵەم دەدرێت نەبێ
و شێخ مەحمودی نەمرو شێخ  شێخ عوبەیدواڵی نەهری  1963پێش شۆڕشی ئەیلوولی  سال  ( .دەیان20) 

ارچەكان كۆمەڵكوژو سەعیدی پیران و شەهید قازی محەمەد داوای سەربەخۆییان دەكرد،چونكە كورد لەهەموو پ
جینۆساید كراوە، بۆیە لەهەوڵی كیانێكی سەربەخۆدابووە بۆ ئەوەی رزگاری بێت لەدەست ئەو هەموو جەورو 

تاكۆتایی ئەو  1980سەدەی رابردوو بەدیاری كراوی سەرەتای ساڵی  .(   21ستەمەی بەردەوام لێیكراوە)
ئەنجامدراوە،ئەو پرۆسەی كورد كوژییە پێكەوە  دەیە تاوانی جینۆساید لەزیاد جارێك دژ بەگەلی كوردستان

گرێدانی مەرگی نەتەوەیەك بوو،لەدەڤەری بادینانەوە بۆ دەڤەری گەرمیان ،خەڵكی بەجۆرێك كەوتنە 
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ئەوەی نەكۆمەڵگەی نێو   بەرپەالماری سوپا كەمەرگی دەستەجەمعی نەتەوەیەك ئامانجی بوو،بەبێ
خۆیان هەڵبستن ،بێ ئەوەی پەیماننامە نێو نەتەوەییەكان كەبۆ  ونەجیهانی ئیسالمی عەرەبی بەئەركی دەوڵەتی

وحزبی بەعس  ورێگە لەملهوڕییەكانی دەوڵەتی عێراق قەدەغەكردنی ئەو تاوانە هەبوون،بەفریادی كورد بكەون
 (.22بگرن ) 

 

 ورەنگدانەوەی لەسەرناسنامەی نەتەوەیی  باسی دووەم:یادەوەریی ئەنفال 
وتایبەتمەندییەی  و كولتوریی  للەتێك بریتی بێت لەكۆی ئەو پێكهاتە مێژوویی ئەگەر ناسنامەی هەموو می

و  (،ئەوا نەتەوەی كورد زۆر تایبەتمەندی هەیە تابیكات بەناسنامەی خۆی 23كەهەر نەتەوەیەك هەیەتی )
ەتەوەیی شانازی پێوەبكات .بەاڵم بەداخەوە سیاسەت و كولتووری كورد نەیتوانیوە ئەنفال بكات بە ناسنامەی ن

و رێگا ئەنفال بكرێت بەناسنامەی سەرجەم تاكەكانی  ،دەیتوانی سااڵنە لەیادی ئەنفالدا بەچەندین فۆڕم 
وپێكهاتە هاوبەشانەی كۆمەڵگەو تاكەكانی ، ئەنفال بكرێت  و ئەو خەسڵەت  كۆمەڵگە،لەڕێگەی كوردبوون 

ن.بەداخەوە وەك بەختیار عەلی بەناسنامەی تاكەكان بەبێ جیاوازی و شوناسێكی نەتەوەیی پێببەخشی
دەڵێت:كولتوور و رۆشنبیرو سیاسەتی كوردی لەتوانایدا نییە هەڵگری یادەوەریی ئەو كۆست و تاوانانە 
بێت.لەتوانیدا نییە ببێت بەنوێنەری ئەم دۆسیە نەتەوەییانە .كوردبوونی ئێمە بەس بوو بۆ ئەوەی ناسنامەی 

نمان لەخۆمان لەرابردوو و ئێستا و داهاتوومان.ئەقڵی سیاسی نەتەوەیی خۆمانمان هەبێـت بۆ داكۆكی كرد
نەیتوانی كوردایەتی بكات بەناسنامەو لەهەموو سەفەرێكی بیخاتە توێی جانتا دبلۆماسیەكەیەوە .بۆیە ئەگەر 
ئێمە بەدوای ناسنامەی خۆماندا بگەڕێین پێویستمان بەبڕیارێكی دەستە جەمعیە .ئینجا بەوردی كار لەسەر 

و هەموو شتێك زیندوو بكەینەوە تەنانەت یادەوەریی قوربانیەكانیش بەجۆرێك بێت كەفاكتەرێك  بكرێت رابردوو
 و بەیەكەوە ژیان  بێت بۆ زیندووبوونەوەو ژیاندۆستی و پەرەپێدانی بیری لێبوردەیی 

 
 بەشی سێیەم :

 

 وكایەكانی كۆمەڵگەی كوردی باسی یەكەم : رەهەندەكانی یادەوەریی ئەنفال 
و درووستكردنی یەكەم پەیكەری دامەزراوەیی لەهەرێمی  1992ی داخە لەدوای ساڵی جێگە

كوردستان،كەدامەزراندنی حكومەتی هەرێمی كوردستانە، گوتاری كوردی نەیتوانی گوتاری ئایینی لەكوردستان 
نیشتیمانی بەالی خۆیدا رابكێشێت لەپرسی ئەنفال .بۆ ئەوەی رەوتی ئایینی لەكوردستان لەچوارچێوەو سیاقی 

و نەتەوەیی دەرنەچێت و لەخزمەتی دۆزەكەیدا بمێنێتەوە.میللەتی كورد باجێكی قورسیدا بەم كارە،چونكە 
لەهەناوی رەوتی ئایینی لەكوردستان،بیری توندوتیژی سەری هەڵدا كەدوواجار بوو بەمایەی سەرئێشەو گرفتی 

ەسوكار ئەنفال لەگوندەكەیدا سەدان كەس مەترسیدار بۆ سەر ژیانی هاوواڵتیان.كاتێك دەبینین كەسێكی ك
و رێز لەقوربانیانی خۆی  ئەنفال كراوە بەاڵم ئەو لەجێگەی ئەوەی داكۆكیكار بێت لەدۆسیەكەی خۆی 

بگرێت،ریزەكانی داعش هەڵدەبژێرێت.كۆمەڵگەی ئێمە خۆی لەزۆر شت خەواندووە دەیەوێت هەموو شتێكی بێتە 
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ۆی هەوڵی ئەوەی نەدا گوتاری ئایینی بخاتە ژێر ركێفی خۆی و بەردەست،لەو پرسەشدا هەروایكردووە، خ
و گونجاو بەكاری بێنێت، لەئێستاشدا مەترسیەكان قوڵتر دەبنەوە،ئەم گوتارە ئاینییە  بەئاراستەیەكی باش 

ترسناكە تادێت رابردوومان لێدەكات بەوەهم ودەیەوێت ئەنفالیش لەیادەوەریی میللەتدا كاڵ بكاتەوە.گوتاری 
نی كورد بۆ گوتارە ئاینییەكە ی لەكوردستان باش هەست بەوە دەكات كەبەشێك لە هۆكارەكانی ئەنفالكردئایین

دەگەڕێتەوە بۆیە هەوڵدەدەن خۆیان بێدەنگ بكەن و هەست وجوڵە لەخۆیان دەبڕن .نایانەوێت بەگژ زۆر شتدا 
كچ  1988بچنەوە كەقازانجی ئەوانی تێدا نییە،ئەگینا دەبوو هەرهیچ نەبێت فتوای ئەوە بدەن هەر واڵتێك لە

ئەگەر چارەنووسیان ئاشكرا نەكات،تاوانبارو گوناهبار دەبێت لەگەڵ  و ژنی لەئەنفال وەك غەنیمە وەرگرتبێت
 . ( 24)زۆر الیەنی تر

 

 وكارلەسەركردنی لەالیەن میدیای كوردییەوە. باسی دووەم:یادەوەریی ئەنفال 
 لە رووی میدیاییەوە چۆن كار لەسەر پرسی یادەوەریی  ئەنفال و جینۆساید بكرێت:

یدیای كوردی پەیامی بۆ ناوخۆ بووە و نەیتوانیوە لە ئاستی تاوانەكانی بە شێوەیەكی گشتی تا ئێستا م
كۆمەڵكوژی و ئەنفالدا پەیام بە زمانە زیندووەكانی جیهان بگەیەنێت و لە ناوخۆشدا كارێكی رووكارییانەی 
كردووە و قووڵ نەبووەتەوە بۆ بنج و بناوانی پرسەكانی پەیوەست بە تاوانەكانەوە و توانا و سەلیقەی 

 بەدواداچوون و دۆزینەوەی چیرۆكە ئینسانییەكانی نەبووە.
 دەكرێت شێوازی كاری میدیای لە چەند خاڵێكدا كورت بكەینەوە:

یەكەم: تەنیا لە بۆنە و یادەكاندا بە پیشاندانەوەی وێنەدووبارەكان و باڵوكردنەوەی تۆماری دەنگی و 
كار كراوە و لە رووی لۆژیكی و مەعریفییەوە الواندنەوە و شیعر كاركردن لەسەر بزواندنی هەستی خەڵك 

كارێكی ئەوتۆ نەكراوە النیكەم نەوەی نوێ لە قەبارەی ئەو تاوانانە تێ بگات و بزانێت نەتەوەكەی و 
 خەڵكەكەی لە رابردووی نزیكدا رووبەڕووی چ مەرگەساتێك بوونەتەوە.

كیۆمێنتاری و بەرنامەی فرە رەهەند و دووەم: جگە لە سازكردنی چەند بەرنامەیەكی سەرپێیانە تا ئێستا دۆ
 قوڵی ئەوتۆ پێشكەش نەكراوون كە ماهییەتی تاوانەكان روونبكەنەوە.

سێیەم: هێشتا نەتوانراوە رایگشتی لە بارەی بە سزاگەیاندنی تاوانباران و مستەشارە راكردووەكان لە یاسا 
ت كە تێوەگالوون لە ئەنجامدانی ئەو یەكبخرێت بە جۆرێك خەڵك بە گشتی داوای سزادانی هەموو ئەوانە بكا

تاوانانەدا و ئەو كەسانە لە كۆمەڵگەدا جێیان نەبێتەوە و تەنانەت وایان لێبكرێت كە النیكەم پەشیمانی 
دەربڕن و داوای لێبوردن بكەن، دیارترین نموونەیان قاسم ئاغای كۆیە بوو، كە تا ئێستاش بەرگری لەوە 

ییە لەو تاوانانە و هێشتا سەدام حوسێن بە رابەر و سەركردەی خۆی دەكات كە ئەنجامیداوە و پەشیمان ن
 دەزانێت.
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چوارەم: بۆ دنیای دەرەوە تا ئێستا میدیای ئێمە نەیتوانیوە وەبەرهێنان لەو بوارە بكات و لە رێی بەرنامە و 
نەكان و مێژوویان بابەتە میدیاییەكانییەوە كارێك بكات النیكەم وەرگرانی واڵتانی دراوسێمان لە قەبارەی تاوا

 و چیرۆكی ئەو هەزاران ئینسانە كوردە تێبگەن كە بێ تاوان راپێچی گۆڕە بە كۆمەڵەكان كران.
پێنجەم: تا ئێستا میدیای كوردی نەیتوانیوە ببێتە سەرچاوەی زانیاری بۆ میدیای جیهانی و هیچ داتا و چیرۆك 

 .( 25)ی جیهانی بتوانێت پشتی پێ ببەستێتو راپۆرت و زانییارییەكی ئەوتۆی نەخستووەتە ڕوو كە میدیا
شەشەم: هێشتا میدیای كوردی نەیتوانیوە لە قاڵبی حیكایەتخوانی دەربازی بێت و كار بۆ ئەوە بكات وەك 
ئەرمەنەكان و جووەكان، پرسەكانی ئەنفال و جینۆساید بباتە ناوەندە میدیاییەكانی جیهان و كار بۆ ئەوە 

ەوە سپۆنسەری دەیان بەرنامە و فیلمی دۆكیۆمێنتاری و كورتە فیلم و فیلمی بكرێت چ لە ناوخۆ و چ لە دەر
درێژی سینەمایی بكرێت بۆ ئەوەی لەو رێگەیەوە پەردە لە رووی ستەملێكراوی نەتەوەیەك البدرێت و رایگشتی 

 (.26واڵتانی جیهان و نێودەوڵەتی لە قازانجی دۆزی نیشتیمانی كورد بجوڵێندرێت )
 

 ورەوتی ئایینی لەكوردستان ال یادەوەریی ئەنف
و درووستكردنی یەكەم پەیكەری دامەزراوەیی لەهەرێمی  1992جێگەی داخە لەدوای ساڵی 

كوردستان،كەدامەزراندنی حكومەتی هەرێمی كوردستانە، گوتاری كوردی نەیتوانی گوتاری ئایینی لەكوردستان 
یینی لەكوردستان لەچوارچێوەو سیاقی نیشتیمانی بەالی خۆیدا رابكێشێت لەپرسی ئەنفالدا،بۆ ئەوەی رەوتی ئا

و نەتەوەیی دەرنەچێت و لەخزمەتی دۆزەكەیدا بمێنێتەوە.میللەتی كورد باجێكی قورسیدا بەم كارە،چونكە 
لەهەناوی رەوتی ئایینی لەكوردستان،بیری توندوتیژی سەری هەڵدا كەدوواجار بوو بەمایەی سەرئێشەو گرفتی 

هاوواڵتیان.كاتێك دەبینین كەسێكی كەسوكار ئەنفال لەگوندەكەیدا سەدان كەس  مەترسیدار بۆ سەر ژیانی
و رێز لەقوربانیانی خۆی  ئەنفال كراوە بەاڵم ئەو لەجێگەی ئەوەی داكۆكیكار بێت لەدۆسیەكەی خۆی 

بگرێت،ریزەكانی داعش هەڵدەبژێرێت.كۆمەڵگەی ئێمە خۆی لەزۆر شت خەواندووە دەیەوێت هەموو شتێكی بێتە 
ەردەست،لەو پرسەشدا هەروایكردووە، خۆی هەوڵی ئەوەی نەدا گوتاری ئایینی بخاتە ژێر ركێفی خۆی و ب

و گونجاو بەكاری بێنێت، لەئێستاشدا مەترسیەكان قوڵتر دەبنەوە،ئەم گوتارە ئاینییە  بەئاراستەیەكی باش 
میللەتدا كاڵ بكاتەوە.گوتاری  ترسناكە تادێت رابردوومان لێدەكات بەوەهم ودەیەوێت ئەنفالیش لەیادەوەریی

ئایینی لەكوردستان باش هەست بەوە دەكات كەبەشێك لە هۆكارەكانی ئەنفالكردنی كورد بۆ گوتارە ئاینییەكە 
دەگەڕێتەوە بۆیە هەوڵدەدەن خۆیان بێدەنگ بكەن و هەست وجوڵە لەخۆیان دەبڕن .نایانەوێت بەگژ زۆر شتدا 

كچ  1988ئەگینا دەبوو هەرهیچ نەبێت فتوای ئەوە بدەن هەر واڵتێك لەبچنەوە كەقازانجی ئەوانی تێدا نییە،
و ژنی لەئەنفال وەك غەنیمە وەرگرتبێت ئەگەر چارەنووسیان ئاشكرا نەكات،تاوانبارو گوناهبار دەبێت لەگەڵ 

 زۆر الیەنی تر. 
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 رۆڵی زانكۆو ناوەندە مەعریفییەكان لەیادەوەریی ئەنفالدا
ی زانكۆكانی كوردستان لەمەڕ تاوان و كۆمەڵكوژییەكان كەمتەرخەم و گومانی تێدا نییە بەگشت

وئەكادیمی دەتوانێت كۆمەڵێك كێشەی  و بێباكن.زانكۆ وەك گرنگترین دامەزراوەی مەعریفی  هەژارن،كەمزانیاری 
رابردوو چارەسەر بكات،ئەویش لەڕێگەی سەنتەرێكی دیكیۆمێنتەری كارا،بەهۆی تیم و ستاڤێكی شارەزا 

وچەكە چیڕۆكە دابەشبووەكان كۆبكەنەوە،حیكایەتە پەرتەوازەكان لەیەكتری بدەنەوە،دیكۆمێنتێكی باش لەنا
و دواتر  لەناوچەكە هەیە دەستی بۆبەرن و هەوڵی ئەوەبدەن لەڕێگەی داتابەیس و ئەرشیفكردنەوە تۆماربكرێن

ە بگۆڕدرێت بۆ هەنگاوێكی باشتر لەساڵیادەكان نمایش بكرێن ،بەمشێوەیە دەتوانن سنووری كالسیكی یادكردنەو
و گرنگتر بۆ بەیادەوەریكردنی ئەنفال .ساڵیادەكانیش جیاواز دەبن و رزگارمان دەبێت لەم فۆڕمە یادكردنەوەیە 
كەهیچ بەرهەمێكی نییە.بۆنموونە :زانكۆیەكی وەكو گەرمیان دەتوانێـت لەرشێگەی سەنتەرێكی جینۆسایدەوە 

تا بەسەدان و هەزاران چیڕۆك هەیە تۆمارنەكراون،لەئەرشیفی ئەنفالدا زۆرترین كار بكات بۆ ئەنفال،هێش
نین.بەمجۆرە كارانەدەتوانین لەڕێگەی بوونی ناسنامەیەكەوە بەرگری لەئەنفال بكەین،زۆر رەمز هەن كەدەبێت 

ێت تۆماربكرێن و قسەی جددیان لەسەر بكرێتـ،پیرژنێكی كەسوكار ئەنفال،كەسی نەماوە،بۆ ئەوەی بەتەنیا نەب
ومنداڵەكەی ئەنفال  چەند دانە قازێكی كڕیوە،قازەكانی بەناوی مناڵەكانیەوە ناوە،پیاوێكی تر هاوسەر

كراوە،لەهاوسەرگیری دووەمدا ناوی هەمان منداڵی لەمنداڵەكانی ناوە،ئەوە زیندووبوونەوەیە 
ن،ئەم هەموو چیڕۆكانە ،خۆراگرییە،بەردەوامییە بەژیان،بەچۆك دانەدان بەرامبەر بەو بیرەی كەئەنفالیكردی

شایەنی ئەوەن كاریان لەسەر بكرێت،چونكەی نموونەی گرنگی یادەوەریی زیندووی خانەوادەكانی 
ئەنفالن.هەروەهانمونەی بەرز راگرتنی شكۆی مرۆڤە،وانەیەكی گرنگن بۆ كۆمەڵگەو بەزیندوویی هێشتنەوەی ئەم 

وەرییە بگوازرێتەوە بۆ نەوەكانی تر.بۆ ئەوەی هەموو یادەوەرییە لەبیری خانەوادەیەكدا .بۆیە دەبێـت ئەو یادە
 . (27)كۆمەڵگە ئیرادەی بەرزو بەهێز بێت و بڕوای بەوە بێت كەدەبێت خۆڕاگرو پتەو بێت

 

 بەشی چوارەم:
 

 ئەنفال لەیادەوەریی جیهاندا
ە بەهەمانگی بەو پێیەی ئەنفال تاوانێكی نێودەوڵەتیە دەتوانین یادەوەریەكەش بخەینە ساحەی نێودەوڵەتیەو

لەگەڵ نەتەوە جینۆسایدكراوەكان، لە فرۆشتنی نەوتدا، لە كاری لۆبی و دبلۆماسیەتدا، بەتایبەتی كوردانی 
 ٢٠٠٠ئەوروپاو ئەمریكا دەتوانن رۆلی گرنگ وكاریگەر بگێڕن، هاوشیوەی ئەوەی ناوەندی چاك لە سەرەتای 

 ،  (28)اەكان دەستی دابووەیە، بەاڵم بەدیوێكی زانستی وئەكادیمید
وهەموو جۆرەكانی  وەكو لەسەرەوە ئاماژەمان پێكردووە، تاوانی ئەنفال،وەك تاوانێكی نێو دەوڵەتی  

جینۆسایدی بەسەردا جێبەجێكراوە، تائێستا لەسەر ئاستی نێو دەوڵەتی وەك دۆسیەیەكی جینۆساید مامەڵەی 
هانی ،چەند واڵتێك لەسەر ئاستی لەگەڵدا ناكرێت،ئەمەش وایكردووە ئەنفال بێبەش بێت لەیادەوەریی جی

پەرلەمانەكانیان كەلەپەنجەی یەك دەستدا تێپەڕنابن،بەفەرمیی ئەنفالیان وەك جینۆساید ناساندووە وئەم 
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الیەنەش تائێستا مشتومڕی زۆری لەسەرە.لەبەرامبەردا حكومەتی عێراق كەبەفەرمی ئەنفالی وەك جینۆساید 
داویەتی سەبارەت بەجینۆساید ناساندنی  2007و بڕیارەی لەناسیوە،هیچ هەوڵێكی نەداوە بۆ ئەوەی ئە

 . ەیان هێندە كەمتەرخەمە لەئاستیدائەنفال لەدنیای دەرەوەی خۆیدا بەجینۆساید بناسرێت.حكومەتی هەرێمیش د
 

 وگەالنی دراوسێدا باسی یەكەم :ئەنفال لەیادەوەریی عەرەب 
و گەالنی دراوسێدا،زۆر هۆكاری  ی نەتەوەی عەرەب رەنگە هۆكاری الوازیی یادەوەریی ئەنفال لەیادەوەری

هەبێت،بەاڵم ئێمە لێرە تەنها كار لەسەر دوو رەهەندی دەكەین،رەهەندی ئایینی ،بەو پێیەی رژێمی بەعس 
ئایینی بەكار هێنا بۆ كۆمەڵكوژیی و جێبەجێكردنی شااڵوەكە،بەمەش بەعس توانی بەیەك هەنگاو چەند 

ێنێت.هاوكات بەشداربوونی واڵتانی عەرەبی لەپرۆسەی ئەنفالدا بەهاوكاری ئامانجێكی ترسناك بەدەست به
و دارایی .ئەمەش فۆڕمێكە لەڕەویەتیدان بەئەنجامدانی تاوانەكەو سەلماندنی بەشدارییان  لۆجستی و سەربازیی 

فلەق لەتاوانەكە .رەهەندێكی ترئەوەیەهبیری شۆڤێنی و مەزهەبی الی عەرەب هێندە ترسناكە،وەك میشێل عە
راشكاوانە هەموو نەتەوە بچووكەكانی بەخزمەتكاری نەتەوەی عەرەب لەقەڵمداوە و لەفەرهەنگ و كولتووری 
بەعس بێ پێگەبووە .ئەم بیرە شۆڤێنییە تەنها عێراقی نەگرتۆتەوە،ئەوەتا دوای بیست و نۆ ساڵ 

بەخەون و دەستكەوت و  لەئەنجامدانی تاوانەكە،هێشتا بیری شۆڤێنی عەرەب زاڵەو لەهەموو الیەكەوە دژ
و ژنی كوردی نەكڕیبێت،یاوەكو غەنیمە  داخوازییەكانی گەلی كوردن.كەم واڵتی عەرەبی هەیە لەئەنفالدا كچ 

وەری نەگرتبێت،چەندین بەڵگەی روونیش لەمبارەیەوە هەیەو سەلمێنراوە .ئەوە جگە لەوەی لەشارەكانی خواروو 
رد وەك غەنیمەی جەنگ دراون بەئەفسەرەكانی سوپای عێراق و و ناوەڕاستی عێراقیش ژنانی ئەنفالكراوی كو

 دارو دەستەكەیان .
 

 باسی دووەم:گرنگی بەجیهانیكردنی یادەوەریی ئەنفال
هەتا نەبین بەبەشێك لەیادەوەریی جیهانی ،نابین بەبەشێك لەكۆمەڵگەی نێو دەوڵەتی ،هەتا 

ناسرێت و مامەڵەیەكی فەرمیی دوور لەبەزەیی دۆسیەگرنگەكانی رابردووی میللەتی ئێمە وەكو جینۆساید نە
و هەرەشەی لەسەرە.نەك لەالیەن واڵتانی دراوسێیەوە،بگرە لەالیەن هێزە  لەگەڵدا نەكرێت،ئایندەمان مەترسی 

نێوخۆیی و شۆڤێنییەكانی نەتەوەی عەرەبەوە .یان هەر نەتەوەیەكی ترەوە.ئەبێت دان بەو راستیەدا بنێن 
ك،هیوایەك .لەئارادا نییە بەالیەنی كەمەوە بۆ هەوڵدان لەم نێوەندەدا.دامەزراوەیەك كەلەئێستادا هیچ ئومێدێ

و  نییە كاربكات بۆ ئەوەی تاوانی ئەنفال بخاتە یادەوەریی جیهانییەوە،نەخشە رێگاكانی ونن،دیار نین 
 نابیندرێن.

دستاندا، ئەوا دەتوانێ بۆنموونەهئەگەر دۆسێی ئەنفال وهەڵەبجە ببێتە یادەوەرییەكی سەرتاسەری لەكور 
سنوری ناوخۆش ببرێت و لەسەر ئاستی دنیاش رەنگ بداتەوە، بەالی كەمەوە یەكێك لە رەگەزەكانی یادەوەریی 

 بۆنمونە )لێبوردەیی( لەجیهاندا جێكەوتە ببێت.
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 بەشی پێنجەم:
 

 ویادەوەریی  دیكۆمێنت 
،كەكاری لەسەر بكرێت،بۆ ئەوەی لەیەك كاتدا و حیكایەتی كاریگەرو تراژیدی ئامێز هەبوون زۆر وێنەو چیڕۆك 

ئەنفال لەیادەوەریی خۆمان و ئەوانی دیكەدا بەزیندوویی بمێنێتەوە،ئەوەش لەبەر ئەوەنا كەڕێگەی تۆڵە 
بگرێنە بەرو هەمان توندو تیژی بەعس بكەین بەڕەفتاری خۆمان و نەوەكانی ئایندەمان،بۆ ئەوەی لەیادەوەریی 

و قوربانیش شایانی  چ نەبێت یادیان بەرز رابگیرێت،چونكە ئەوان دوواجار قوربانین ئێمە بۆ قوربانیان هەرهی
 و ژیانێكی شكۆمەندن. رێزگرتن و هاوكات كەسوكارەكانیشیان بەهەمان ئەندازە شایانی رێزو خۆشەویستی 

 

رەو بەنرخی لەڕێگەی وێنەوە چەند گوزراشتێك دەخەینەڕوو كەدەبوو لەڕێگەی ئەم دیكۆمێنتە گرنگە كاری گەو
 لەسەر بكرایە،بۆ ئەوەی لەیادەوەریی كوردی و جیهانی پێگەیەكی شیاوتر و بەشكۆتری هەبووایە.

 
 وێنەی یەكەم : شێخ حسێنی هەزار كانی لەیادەوەریی ئێمەدا زیندووە .؟
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 وێنەی دووەم :
اوە،رۆژانە شوانە عەرەبەكان شەقی تێهەڵدەدەن ئەمە جل و بەرگی گوندنشینانی هەزار كانی یە. ئەو گوندەی شێخ حسێن تێیدا ژی

..لەهەموو كوردستان تاكە گوندێكیشە كەئاوەدان نەكرابێتەوە...... هەرهیچ نەبوایە دەبوو وەك گەرمیانیيەكان هەریەكەو 
 وێنەیەكمان لەماڵەكانی خۆمان هەڵبواسیبوایە..بۆپەرستن نا،بەڵكو بۆ ئەوەی لەیادەوەریماندا بمێنێتەوە .

 
 

 مریەم ساڵەح كەرەم عەبدوڵڕەحمان . نەی سێیەم :وێ
ی دەستگیرانەكەی خۆی كردو ئامادە نەبوو بەوەی   ئەگەر چی ئێمە پێشتر بوخچەكەی مریەم مان بیستبوو كەتامرد چاوەڕێ

كەدەستگیرانەكەی لەژیاندا نەماوەو ئیتر ناگەڕێتەوە،بۆیە هەمیشە بوخچەكەی لەتەنیشت خۆی دانابوو .بەو هیوایەی 
ساڵ  29بەدەستگرانەكەی شاد بێتەوە. زۆرن ئەوانەی وەكو مریەم بوخچەی دیاری كەسانی ئازیزو خۆشەویستیان تائێستا و دوای 

 .هەڵگرتووە 
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 وێنەیەكی تر :مریەم لەكاتی مارەبڕینی .

 
 

ی منە.ئەم وێنەیە بەكامێرای وێنەیەكی تر : جل و بەرگەكانی مریەم بەشێكی لەئەمنە سورەكە پارێزراوە،بەشێكی لەئێستادا ال
 گیراوە.  خۆم
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 وێنەی چوارەم :
تائێستا بوخچەكەی  سەر . هاوسەری ئەنفالكراوە. ئەم ژنە چەند ساڵێك لەبەر لەئەنفال هاوسەرگیری دەكات،  فەیمە سپێ

هاوسەرگیری  1984ىڵسا.پاراستووە و ساڵی یەك جاریش جلەكان لەبەر دەكات وەك یادەوەریی بۆ هاوسەرە ئەنفالكراوەكەی .
لەالیەن هاوسەرەكەیەوە حسێن ئەحمەد سەمین  1985كردوە و فەیمە تەنها كچێكی هەیە بەناوی كوردستان ئەو جالنەی ساڵی 

فەیمە لەكاتی ئەنفالدا مناڵێكی ساوا كەتازە لەدایكبووە ناوی ناوە كۆچەر بەناچاری لەشێوێكدا  لەكوڵەجۆی زەنگاباد كڕاوە،
 گوتەنی تائێستا نازانی مناڵەی لەبرسا مردووە ،یا سەربازەكان بردوویانە،یا ئاژەڵی كێوی خواردوویانە.بەجێیدەهێڵێت،خۆی 

 
 

 لەكاتی پۆشینی دیاری هاوسەركەی . وێنەیەكی تری فەهیمە سپی سەری .
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 وێنەی پێنجەم : گوندی باشتەپە: ناوچەی داویە.خورماتوو. لەئێستادا سەر بە ناحیەی زینانەیە
ك ناوی ئەنفالكراوانی خانەوادەكەی لەسەر دیواری مزگەتی گوندەكە تۆماركردووە.دوای ئەوەی مزگەوتەكە درووست .مناڵێ

دەكرێت،هێشتا دیواری مزگەوتە تەڕە،منداڵەكە داوای لەكەسوكاری خۆی كردووە كەژمارەی ئەنفالكراوانی پێبدەن .بەپەلە 
 وەریدەگرێت و لەسەر دیوارەكە دەینوسێت .

 

 
 

 میمكە شەوكەتی قەاڵ چەرمەڵە، ی ژمارە شەش .وێنە
میمكە شەوكەتی قەاڵ چەرمەڵە،لەنوگرە سەلمان گەڕاوەتەوە،:هیچ كەسێكی لەخانەوادەكەی ژیاندا نەماوە،لەئێستادا لەالی 

اوەتەوە برازایەكی دەژیت،ئەمەش كۆشك و تەالرەكەیەتی . ئەمە وەك پۆستێكی سەربەخۆ لەفەیسبووك مانگێگ بەر لەئێستا باڵوكر
.میمكە ژیانی ئێستای هیچ جیاوازییەكی هەیە لەگەڵ نوگرە سەلمان ..  یەكێك لەو كۆمێنتانەی بۆ میمكە شەوكەت نوسرابوو:ئەرێ

 شەوكەت هەتا خەوی لێدەكەوێت،خۆی گووتەنی:تاچاوم شەكەت دەبێت،سەیری وێنەی كوڕەكەم دەكەم و ئینجا دەخەوم ..
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 ی .!وێنەیەكی میمكە شەوكەت و ماڵەكە

 
 
 

 مەال رەحیمی سەرقەاڵ ! وێنەی حەوتەم :
و رووخان .ئیرادەو  و شكست،بەردەوامیی  چیڕۆكە فەرامۆشكراوەكانی پارتیزانەكانی گەرمیان لەنێوان مەرگ و ژیان،سەركەوتن 

 بێهیوایی ...
 نین.مەال رەحیمی سەرقەاڵ زیاد لەچیڕۆك و ئازارێكی لەهەناوی خۆیدا هەڵگرتووە . بەاڵم پێینازا

سااڵنێكە دوای بیستنی چیڕۆكەكەی نەبات كەلەدووبز تاكە نەعلێكی سەوزی خستە دەمی مناڵەكەی تاگیانی سپارد،چونكە  -
 مناڵەكە خەیارێكی بینی بەدەست سەربازێكەوە .

نەكە دەسوڕێتەوە و جارێك بەدەوری گۆڕستا ڕێلەكەالرەوە بەرەو گۆڕستانی دێبنە دەكەوێتە   مەال رەحیمی سەرقەاڵ سااڵنە بەپێ -
 و هەربەپێش دەگەڕێتەوە بۆكەالر.

 و سەردەمیی پارتیزانی لەهەناوی خۆیدا هەڵگرتووە . مەال رەحیمی سەرقەاڵ دەیان چیڕۆكی دوای ئەنفال  -
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 وێنەیەكی تری پێشمەرگەو پارتیزانێكی دوای ئەنفال . بەناوی حەمە رەشید توكنی .
كاتژمێر  15تۆماركردنی رۆژانی سەردەمی پارتیزانی و پێشمەرگایەتی . نزیكەی  ئەم وێنەیە یەكێكە لەو وێنانەی لەكاتی

 دیمانەی لەگەڵدا كراوە ..

 
 
 

 وێنەو یادەوەریی 
ساڵ وتویانە هەر وێنەیەك بەقەد سەدان وشەیە، بەاڵم گومانی تێدا نییە لەئێستادا  3000چینییەكان 

زۆر جار وێنەیەك دۆسیەیەكی  سیەیەكی وەكو ئەنفال .كاریگەری وشە بەقەد هەزاران وشەیە.بەتایبەتی لەدۆ
بەداخەوە بەختیار عەلی وتەنی :ئێمە دیكۆمێنتەكانمان تەنها بۆ ئەوە  گەورەی جیهانی درووست دەكات ..

دەوێت بۆ ئەوەی بڵێین دەبینن بەعس چی بەئێمە كردووە لەكاتێكدا دەكرێت بینای یادەوەریی لەسەر ئەو 
انە بینا بكەین .هاوكات رێز گرتنە لەقوربانی و كەسوكارەكانیان ئەگەر كەسێكیان بەڵگەنامە فەرامۆشكراو

 لەژیاندا مابێت ..
 

  وێنەی یەكەم: گوندی تەپە سەوز
 كەس ، هەموویان ئەنفالكراون  جگە لە سێ 1986كفری  –بنەماڵەیەك بەر لەئەنفال لەگوندی تەپە سەوز 
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 وێنەی دووەم:
.مناڵەكە نەناسراوە.پیرۆز خەڵكی ئۆمەرمل 1945لەالی راستەوە:حەمدیە فەرەج سەعید 1988گوندی عەلیانی گەورە. 

 ئەنفالكراوە. 1977وخۆشی لەنوگرە سەلمان گەڕاوەتەوە.عومەر عەلی حەمید  هاوسەرو مناڵەكانی ئەنفال كراون 

 
 

. سەبریە عەبدولكەریم. لیمۆ . لەالی راستەوە: سامان عەبدولكەریم 1985گوندی سەر رەش . گەرمیان . وێنەی سێیەم :
 عەبدولكەریم .كامیل عەبدولقادر.هەموویان ئەنفالكراون

 
 
 اسپاردەڕ
 ى ئاست بخوێندرێت.  كاركردن لەبواری ئەنفال لەهەموو قۆناغەكانی خوێندن بەپێ -1
 و سەنتەری نیشتیمانی كارا بكرێت. سەنتەرە تەقلیدییەكان نەهێڵدرێن  -2
ستەقینە لەبواری بەدیكۆمێنت كردنی وردەكارییەكانی ئەنفال ،نەك وتار نووسین و گەڕانەوە بۆ پرۆسەی را-3

 پەخشان .
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ئەوانەشی  . بهێنن بۆ سوودی خۆیان بەكاری رێ .كب بازرگانی بەدۆسیەی ئەنفالەوە نابێت رێگە بدرێت -4
ی میدیاو سمینارو هەتا ئێستا وایان کردەووەو بەبەڵگە لەسەریان ساغ بووەتەوە ریگەنەدرێن لە کەنالەکان

 بەیاسا مامەڵەیان لەگەڵدا بكرێت.کۆنفرانسەکاندا قسەبکەن . هەرچییان لەسەر ساغ بووەوە 
بۆ یادەوەریی بۆ  وچەندین دەزگای بچوکی سەربەو دەزگایە نیشتیمانیسەرەکی وسەرتا سەری دەزگایەكی  -5

 رووداو و زانیارییەكان یاداشت بكات .كۆی دۆسیەكانی جینۆساید لەكوردستان پێكبهێندرێت.كەهەوڵ بدات كۆی 
یادكردنەوەی تاوانی ئەنفال بەمشێوە كالسیكی یە رێگەی لێبگیرێت و ببێتە هۆكاری بنیاتنانەوە و  -6

 لێبوردەیی نێوان پێكهاتەكانی كوردستان.
 هەر لێبوردنێكی گشتی دەربكرێت بخرێـتە رۆژی دۆسیەیەكی جینۆساید لەكوردستان . -7
 

 :ئەنجام 
كۆتاییدا دەگەین بەو ئەنجامەی كە كۆمەڵگەی كوردی لەڕووی یادەوەرییەوە زۆر الوازەو هەر ئەمەش لە 

وایكردوە تاوان و كۆمەڵكوژییەكان بەسەریدا چەند بارە ببنەوە ،نەدەبوایە دوای ئەنفال،شەنگال جینۆساید و 
 بێوەفابننە پێش میللەت و كۆمەڵكوژ بكرێت،نەدەبوو هێزەكان لەدوای ئەنفالەوە بەرژەوەندی خۆیان بخە

بەرامبەر بەخوێنی شەهیدان و ئەنفالكراوانی كوردستان.نەدەبوو رۆژێك لەرۆژێك لەرۆژان ببینین سوكایەتی 
بەخەڵكی كوردستان بكرێت،بەتایبەتی درووستكردنی قەیرانی سیاسیی دەستكردو گوماناوی .لەگەڵ ئەم 

هەڵسانەوە هەبێـت،ئینگلیز گووتەنی: هیچ كاتێك درەنگ و  راستییەشدا ئەگەر میللەتێك بڕوای بەچاكسازیی 
 نییە بۆ ئەوەی كارێك ئەنجام بدەیت.

 
 سەرچاوەكان

 www.almawdud.comپێگەی ئەلكترۆنی ئەنتەرنێت، -1
  34ل 1988التزكر والنسیان د.قاسم هادی العوادی  -2
 سایتی خاگرات.و/ لەفارسیەوە عومەر عەبدولكەریم -3
  2017توێژینەوەی هەورامان فەریق زانكۆی تاران  مۆریس هالبواكس -4
 39ل  2009الزاكرە .التاریخ. النسیان پۆڵ ریكۆر .و/ د. جۆرج زیناتی  -5
 59هەمان سەرچاوە ل  -6
سایكۆلۆژی پەروەردەیی ،تیۆروپیادەكردنی سەرەكی ن/ دكتۆر عەبدوڵڕەحمان عەدەس،دكتۆر یوسف  -7

 365ل  2013ئەلقتامی و/سەاڵح سەعدی 
 68-64ل 1988التزكر والنسیان د.قاسم هادی العوادی  -8
 7ل  2010ماهی الزاكرە، انس شكك ، -9

 هەمان سەرچاوەی پێشوو -10
 التاریخ والزاكرە .د.محمد حبیدە ،ئەنتەرنێت .پێگەی ئەلكترۆنی ئەنتەرنێت .ئینبن خەلدوون  -11
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 www. the freedicttion. Comئە نتەرنێت              -12
 التاریخ والزاكرە .د.محمد حبیدە ،ئەنتەرنێت .پێگەی ئەلكترۆنی ئەنتەرنێت .ئینبن خەلدوون -13
 هەمان سەرچاوەی پێشوو  -14
  23/6/2017دیمانەیەكی تایبەت بەلێكۆڵینەوەكە لەگەڵ نووسەر ئاوات محەمەد  -15
 185ل  2013شۆڕشەكانی جیهان .ئا/و شێرزاد هەینی هەولێر  -16
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