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 قوربانیانی ئەنفالدامافی وماڵی پەروەری میدیا لە ڕناداد

 عومەر محەمەد
 

 پێشەکی
 ئەو کوورد وبووە مایەی کێشەی قوو  بوۆ دابین نەکرد، بەڵکو  فی کوردیما پەیمانی لۆزان
سووووووۆندەی دیوووووو ی  لە، دەوڵەتەکووووووان کە کوردسوووووو انیان ەرایەسووووووەر دەوڵەتووووووانە 

نەک هوی وتتەکوانی  ،ن وەک کێشوەی کوورد بیویووەهەمیشە کێشەکەیارەگەزپەرس انەیانەوە 
،مەترسوی ارترین ونقەیرانەکان قوو  دەبووەوەو سوووری نواوەۆ دەبەزێتا دێت بۆیە ەۆیان ! 

کە ریشوەی نێووان ئێوران وعێوراو بووو، جەندی ەوێواوی نجامی ئەو کێشەیەو بەدبیوی دەرئە
چەکوو اریەکەی شکسوو ی بووەوتوەوە و  ١٩٧٥ەوتووووامەی جەزائیووری سوواڵی ڕێککدەگەڕێوو ەوە بووۆ 

نەکواو  ەفا ئێوران چیو ی پشو یوانی مە مسو، ناوەرۆکی رێکەوتوەکە بری وی بووو لەوەی کورد
ەکە نەبورایەوەو دورگەی عەرەب هەڵدور،، بەت  کێشونیوەی  لەیش ا عێراو دەست لەبەرانبەر

 .جەندێکی درێژەایەنسەری کێشا بۆ
عێوراو بووونە هاوپەیموانی  دیهێوەە ئۆپەسویونەکانی کوورلە میانەی جەندەکەدا ڕاس ە        

بەت  ئەوە نابێ ە پاساو دوو وتت، ، بووە مەی انی جەندی هەریشکوردس انی باشورئێران و 
ی ەەیواڵی لە مێوژیوە بوارانکردو گوازلە ناو تەپ وتۆزی جەند ا شاری هەڵەبوجەی عێراو بۆ 
جێبەجێ کورد، ئەنفوا  لە تاوانی ئەنفال ا بەتۆمەتی بەکرێدیراوی ئێرانی ( جیوۆسای ی کورد)

سووەدەیەکی تووریش کوواریدەرییە سیاسووی ی بیسوو ە  بوووون، بەت  وهەڵەبووجە توواوانی سووەدە
ێکووی ڕۆڵمیوو یای بەعوو  توواوانەدا  لەوو دەرونیەکووانی بەزەقووی دەمێووووەوە،وکووۆمەتیەتی 

 ،یوانی گوازعێوراو بە پشو سوپای بیوی و  فاشیانەی لە هان انی جە دو ڕەشکردنی قوربانی ا
ببێو ە ەوە  ١٩٩١لە دوای ڕاپەڕیوی ئازاری دەبوو ئەمە ! .بردەوە، بەت  ئەەالقی دۆڕان  جەندی

بەعەدالەتوی رکوی میو یای دوای جەنوپ، پشو یوانی کردنوی چونکە ئە. پەن  بۆ می یای کوردی
دادگایی کردنوی دادگاکان بەمەبەس ی بۆ گەرانەوەی شکۆیە  ئیو یقالی و رێکخس وەوەی وتت و

ی هەبێووت لەهەسوو انەوەو بویاتوووانەوەی ڕۆڵووتاوانبوواران، هەتووا وەک ئووامرازێکی کوواریدەر 
بەت  ئەفسوس نەک ئەوەی نەکورد بەڵکوو زۆرجوار کۆمەڵدەو گەرانەوەی شکۆ بۆ هاوتتیان . 

 هەتا ئاس ێکی مەترسی ار پێچەوانە جوتوەتەوە . 
 

  ئامانج

ی میو یای پوا  ڕۆڵبەڵکو یە،  نیمارو چۆنێ ی کۆمەڵکوژیەکە ئائامانجی ئە  بابەتە   
، تیشو  یورۆدەنحکوومەت و کوۆمەڵدە پێووەی گقوربانیەکوانە کە ئێسو ا   چیرۆکیجەنپ و 

https://doi.org/10.24271/garmian.81 
 

http://garmian.edu.krd 

mailto:acadj@garmian.edu.krd


  مجلة جامعة كرميان                                 Journal of Garmian University                               طؤظاري زانكؤي طةرميان

 

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

 

میو یا ئەرکوی هەتوا  لە روماڵو ا.دادپەروەری وبێبواکی ی ەراپوی میو یاو نوا ڕۆڵور سە ەس وە
 ربووانی لەئەسوو ۆ بوێووت و چیوو ی دەسووت وپووێ سوو ی نەمێوێوو ەوەو بەگەرانەوەی شووکۆی قو
 ئومێ  بەەشوبێ و می یای دوای جەنپ لەوەدایە،حیکمەتی چونکە نەکات. نەشارەزایی روما  

 هەڵیس ێوێ ەوە سەرپێ. و تراژی یادا نەهێڵێ ەوەقوربانی لەناو 

 

 چەند نمونەیەک لە تایتڵی ڕۆژنامەو گۆڤارو ماڵپەڕەکان .

تواوانی گەورەی جیوۆسوای  لە ناموسوی کەسوەکان ا کوورت دەکواتەوەو بەت  می یای کوشوو ە 
، شاشووەکان پردەکووات لە وێوووەی فەرامووۆ  دەکوواو زیرەکەکووان قارەمانەکووان و شووایەتحاڵە

مانشوویت وهەواڵووی  ترسووواک و ئێسووکەکانی نوواوگۆری بەکووۆمە  بەمە  مووو اتن دەتووۆقێوێ .
تەمومژاوی لە پێواوی فرۆش و ا باڵودەکاتەوەو بێباکە لە بێ ئومێ  بوونی ەەڵ  . باسوەرن  

 ب ەیوە چەن  تای ڵێکی می یایی : 

  (٢٧٩ژمارە ) ەلهاکانی مصرن ! رۆژنامەی می یاژنانی کورد لە م .1

 قێە  لەو کەسانە دەبێ ەوە کەکار بۆ دۆسێی ئەنفا  دەکەن   ماڵ ەڕی ئاوێوە رۆژی  .2

( رۆژی ٤٥٠ژمارە )ڕۆژنامەی هاوتتی  ودەوڵەتیەکان دەدرێوە دادگا !دادگا نێ جاشەکان لە
لەکاتێک ا هەموو کەسێکی شارەزا لەیاسا دەزانێت ئەمە درۆیەکی گەورەیە ) ٢٠/٨/٢٠٠٨

چونکە دادگای نێودەوڵەتی بۆ دادگایی کردنی جا  دانەمەزراوە لەگە  ەوێوەردا دەکرێت 
  (.ان دەکۆڵێ ەوەبەڵکولە  دۆسێی نێوان وتت

ی ڕۆژنامە ن !شایەتحاڵەکانی ئەنفا  لەدادگای باتی تاوانەکان  وازن و نازانن قسە بکە .3
 . ٢٠٠٦ئابی  ٣٠ رادیو نەوا . هەروەها ٢٠٠٦ی ئاب ٢٩ ٢٣٧هەوا  

-)ڕادیۆنەوا نازانێ قسە بکات، مویان نەبرد بەت  ژنێکی دەمخواریان بردووە بۆ دادگا .4
٣٠/٨/٢٠٠٦) 

 

 میدیا وەک مینبەرێک بۆ بازرگانی وساختەکارانی دۆسێی ئەنفال 
هوی  کە لە پێواوی بەرژەوەن ی ەۆیان ا سڵ لە، انساە ەکاربازرگان و بەریمی یا بووەتە میو

ی کووردی میو یابێدومان هی  دەزگایەکی می یایی نیە هەڵەی پێ ا تێووەپەڕ، بەت   ناکەنەوە.
 . ییەنۆز  هێوانەوەئامادەی پلەدوای دەرکەوتوی راس یش 

 

 باس دەکەین :بۆ نمونە  چیرۆکدوو 
 (١ ) 

ئەنفالکراوەکەوە داتاشوی ە کچ ١٨کێکی ساە ەی لەبارەی چیرۆ رۆژنامەنوس فەرمان عەلی : 
 بە مانشێ ێکی گەورەو کەرامەت شکێن بالوی کردووەتەوە .( ٢٦٧ژمارە )می یا و هەفەنامەی 
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 (٢) 

دراموای لە هەتی راگەیانو ن وموتەحیو ە،ئەلەاوەنی كۆم انیوای عواد  روش ی سەعی  جاف 
( كو  و ژنوی ١٨دۆسوێی )رگوانی بە بازهەوڵیو ا ی قۆسو ەوەو (CBCنیران ص یقەی کەناڵی ) 

دوای گرێبەسو ی نێوانیوان سواە ەکردو ی ڤیو ۆی ەکیگرتەیچەن  ، ەوە بکاتئەنفالكراوی كورد
 . نیە سەرئەنجا  دەرکەوت راستوئەنفالکراوانی دا، بەت   ی انەهپیشانی وەزارەتی ش

 
لە   بێرێەیە کرد، هەڵبەت لەرسیوەوەیان لێ حکومەتمی یا پۆزشی هێوایەوەو نە بەداەەوە نە

 ا چیرۆکوی بوێ بوەمایوان ناو می یای کوردی ا نمونەی تر زۆرن، کە لە پێواوی پارەو ناوباندو
 . و مافی قوربانیەکان داوەگورزی کوشو ەیان لە دۆسێکەو تەوەدووەباڵوکر

 

 فەرامۆشکردنی قارەمانەکان 
 ١٩٧٦جوتیارێکی گون ی نارجەڵەی ناوچەی هەورامانە ساڵی  )حاجی ڕەحمانی نارنجەڵە(

هەموو ەانەوادەکەی بەرچەکی کیمیایی کەوتن و  ١٦/٣/١٩٨٨راگوێەران بۆ ناحێی سیروان لە 
بریو اربوون، تەنانەت زۆربەی مو اڵەکانی بیواییان لەدەس  ا، لەوکاتەدا کە سوپای عێراو 

چەکەکەی فڕێ او ەۆی بەناوی )ەالی  عب الکریم علوان(  عیراقیێکی سەربازشکس ی هێوا، 
بەماڵی حاجی رەحمان ا کردو )ەاتر اللە ەاتراللە( داوای هاوکاری لێکرد حاجی نەک بیری 
لە تۆڵەکردنەوە نەکردەوە بەڵکو دەس ی  جلی کوردی لەبەرکردو کردی بەکوڕی ەۆی و 

نەوە بۆ عێراو، ئێس ا  ەالی  لەگە  ەۆی ا گەیان یە کەم ەکانی ئێران و دوایی گەڕا
پەن ێکی گەورەیە بۆ لێبوردەیی و ئاش ی نێوان نەتەوەکان و لەنەجەف دەژی ئەمە 

ڕەتکردنەوەی بەکردەوەی فاشیەمە ئە  چیرۆکە هە  رێەگرتوێکی بەکردەوەی قوربانیەکانمانە 
 . ؟! و هە  شانازییەکی گەورەیە بۆ هەموومان. کەچی عەجایەب ! میی یا بایەەی پێوەدا

ەکانیان و دا هەموو تەلەفەیونەکان پێکەوە ەالی  بخەنە سەرشاش ٣/١٦چەن  جوانە لە رۆژی 
 ١١ بروانە ئەنفالس ان ژمارە .چیرۆکی ەۆی بدێرێ ەوە

 
 شێخ حوسێنی هەزارکانی

 ١٠و  ی گەرمیان بوو، ەۆی و هەردو ژنەکەیهەزارکانی پیاوێکی ناسراوشێخ حسێوی 
سەرۆک جا  هەوڵیان لەگەڵ ا کە کوروکچی ئەنفالکران، پێش پە ماری ئەنفا ، هەن ێ  

ێت لەکە ر دابویشێت بەت  ئەو داواکەی رەتکردنەوە، کە چگون ەکەی بەجێبهێڵێت و ب
هەواڵەکەیان گەیان ە عەەت قەتی قۆرەتوو، هەر ئەو دۆس انەی  دەس دیرکران و گەیەنرانە

ی چووەتە ی سەدا  و داوای ئازادکردنی کردووە، سەدا  بروسکەی کردبوو دوری بۆەۆدوری، 
شێخ حوسێن مەرجی کە شیخ حوسێن ومو اڵەکانی ئازاد بکەن، بەت   ٢١بۆ پیشەوای فیرقەی 

تەنانەت ئازاد بکرێت،  ،گوتبووی هەموو ئەوەەڵکەی لە قەتی قۆرەتوو گیراون هەبوو،
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ئێرە بەجێ ئازادت بکەین و دەبێت ئەوە ئەمری سەرۆک سەدامەو ئەفسەرەکە پێی گوتبوو 
ارەیەک دەکە  و دەتانبە  بۆکە ر، هەردو ژنەکەت ومو اڵەکانت سواری سەیو ەۆت  ،بهێڵیت

ئەمری بەئێوە کردووەو مویش ئەمر بەەۆ  دەکە  مردن وژیانم  بەت  شێخ وتبوی سەدا 
 لەگە  ئە  ەەڵکەیە .

  قایل نەبوو، بۆیە ەۆی و بو  نەکردو ئەمیش بە بریارەکەی سەدائەوان مەرجەکەیان ق    
ئە  قارەمانەشی فەرامۆ   هەمووئەنفالکران . کەچی می یاومو اڵەکانی  هەردووهاوژین

، ەبتەکیەو دەروێشەکانی دەکی بهێووە پێشەوە باسی دیوەەان و باسکردووەو ئەگەر 
 ەی.!بەرزەک نەکهەڵویس ە

شێخ ” ئەردەن هەتا ( لێرەوە چووبوون بۆپڕ بیوەری )ڕوداو لەوە کوشو ەتر کەناڵی   
تۆمەتباری ئەنفا  قسە لە ڕۆڵی ئازایانەو نیش مان ەروەری ئە  مرۆڤە “ جەعفەر بەرزنجی

 !  بەهەڵویس ەیان بۆ بکات
 

 ناداد پەروەری لە روماڵدا 
 لەدی ارێکی نێوانمان اە ، کەهادارەکەی عارفی گون ی کلێسە پێویس ەقسە بگللەیی و لێرەدا 
یادی ئەنفا  دەکرێ ەوەو  ساڵی جارێ ی پەتاتەمان نیە، چونکە : ئێمە بەهای چ سگوتی

تەنها دوو دەقە مافی قسەکردنمان پێ ەدەن، بەت  چ سی پەتاتە هەموو سەری سەعاتێ  
 ە.قە لەسەر شاشەیپێو  دە

 

 چیرۆکی بوخچەکان
 نەری یوداب بەگەرمیان وئامۆزای یەک رین،کەنیشکی گون ی تیلەکۆی مرییە  وفریا دوو 

بەرلە پە ماری مریە  بۆ ئەنوەرو فریا  بۆ کەریم،  .راوەژنیان پێک ژن بە کۆمەتیەتی
شیریویان رێکەوتوی دەس دیرانەکان او  رەوایی بە ١٩٨٧یسی ساڵی مە ی گون  لەمائەنفا  

یودەی لە یەن نوسسەرگون ەکان،گە  بریاری گەمارۆی هاوکات بوو لەە ئەمەواردەوە. 
 لەشارەوە بۆگون و بەپێچەوانەوە قەدەغە بوو. کە هاتوچۆ  باکوری حەبی بەعسەوە

 .کۆچی دوایی کرد ٢٠٠٩ساڵی  ١٩٦٩لە دایکبووی ساڵی مریە  ساڵح 
 .١٩٦٨لەدایکبووی ساڵی فریا سابیر کەریم 

جلی بووکێویەکانیوان گەیەنورایەوە گونو ی زەحمەتێکی زۆربە دا، ئاڵۆزێکی تەواو لەدۆە      
 ئەوی تر( زەماوەن  بکەین" نیاز بووین ئە  )هەف ەنا،بەدەڵێت : تیلەکۆ. باوکی فریا 

لەگە  یش تیلەكووۆ کەوتە بەرپە موواری ئەنفووا ،ئەنوەرو كەریموو ١٩٨٨بەهوواری سوواڵی       
مرییە ( بەرێوکەوت وفریوا)ئی ر جارێکی ترنەبیورانەوە،ئەنفالکران و گون نشیوەکان ا گیران و 

و  مایەوە و هەرگیە نەگەیش ە ئاکوا ڕزگاریان بوو، ئی ی ەەونی دەس دیرانەکان هەرلەدتن ا 
 .چیرۆکی بوەچەکەی مریە  درەندانێ  گەیش ەناو می یای کوردی
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خوۆ  بووون بە ڵزۆر د .ان بووو  دیرانەکانیچواوەڕوانی دەسو سواتنێکی زۆرکە فریاو موریە  
 ر روەان جارێکی تری دیک اتۆەکانپەیکەرکە  ٢٠٠٣ساڵی ، بوو چاوەڕوانی هەربەت  ڕاپەڕین، 

ئومێوو ەکانی کوشوو ن و گووۆری بەكووۆمە   هەڵوو انەوەیهەر زوو ، بەت   یان پەیوو ابووەوەێووئوم
وە کە بووۆ هەتووا ئەبەد شووکاوی بوەچەکانیووان وا پێچووایەڵدبە کۆتووایی بە چوواوەڕوانی هێووواو 

 .اوسەرگیری لەگە  کەسی دی نەكەنئامۆزاكانیان هلە دوای و نەیکەنەوە
یەکی بەنرخ ی وەک یادگارییەکەجلەكانی بوکێو ٢٠٠٦)فریا(یش وەكو )مرییە ( هەتا ساڵی  

ێك لە بەشی ، ناچارچویو هەژاری تەندی پیێهەڵ ەۆشی ، بەت  كاتێك نەپاراست لە ی ەۆی
 !جەس ەی فرۆشتی جلی بوكیێویەكەی بۆەەرجی نەش ەرگەر

هی  برگەیەکی تێ انیە بۆ مافی  ی شەهی ان وئەنفالکراوان،یاسای ماف وئیم یازی کەسوکار
لەبەرئەوەی ؟ چی یە گرفت بەت  می یا لێی بێئاگایە . کەسانی هاوشێوەی ئە  دوو مرۆڤە.

هی  ماف وئیم یازێکی و مە یەک پێکی هێواون نیەلەدادگادا گیرییان گرێبەس ی هاوسەر
 نایاندرێ ەوە.ئەنفالکراوان 

کردووە بەئەس یرەو ئەوی یەکێکیانی ناداد پەروەرانە مامەڵەی لەگەڵ ا کردوون می یا بەت  
 .  کەچی لە چیرۆک ا یەکسانن فەرامۆ  کردووە.دی 

 دەرئەنجا  :
بە گەرانێکووی کە  بەنوواو میوو یادا ) بیوووراو بیسوو راو نوسووراو( دا دەیووان تای ووڵ لە ) هەژاری 
نوسوووین، کەرامەتشوووکان نی ئاگایوووانەو نائاگایوووانە، بەقارەموووانکردنی جە دو بێبەهووواکردنی 
قوربووانی، بەکە  وپەلکردنووی قوربووانی و بووێ بەهوواکردنی ئیوسووان تووا دەگوواتە پە موواردانی 

دی ( هەموووو ئەمووانە لە میوو یای کوردیوو ا بە زەقووی بەرچوواو دەکەون .  فاشوویانەی مووافی ئەوی 
 کەلێرە بەدواوە نمونەیان لە دەەەمە ڕوو، لە  سەرەتایەوە چەن  ەاڵێ  دەکەمە دەروازە : 

 

  ا، ەواس ی دادپەروەریدۆسێی ئەنفالناسان نی لە بیوی یکی ەراپی ڕۆڵمی یای کوردی  .1
 لە ئیم یازو موچەدا کورتکردەوە.

، هێو ەی تێکۆشاوە سۆز بکاتە بوەما بەو ئەن ازەیە ەس وەروی چیرۆکەکانی ئەنفال الە  .2
نەی وانی ئە  چەوتی  ا یشداعشدژی جەندی لە لۆژیکی هەس انەوە دورکەوتووەتەوە، لە 

بە میوبەری داعش. ەوە بە بەناراس ەوەۆ بووە، بەڵکو راس بکاتەوتێدەیش وەی 
لێکی هەمیشەیی و دوبارە پیشان انەوەی هەمان ئەو پێشان انەوەی قوربانیەکان وەک زەلی

وێوانەی داعش بە دیجی ا  دەیدرتن و بەمەبەس ی جەندێکی دەرونی وشکس  ێهێوان باڵوی 
دەکردنەوە، کەچی می یای کوردی لە توی ەرو تۆری کۆمەتیەتی فەیسبوکەوە دەیخس ەوە 

! بێ ئاگا لەوەی ئە  سەر شاشەی تیڤیەکان و ڕوپەری ماڵ ەرو رۆژنامەو گۆڤارەکان 
 وێوانە هەتا کەسێ  رادەچڵەکێون بۆ بەرەنداری سەدکەس بەچۆک ا دەهێون.
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ئاس ی دروس کردنی یادەوەری دەس ەجەمعی ا کە  تەرەە  وبێباک بووە، چونکە لە .3
كە تاچەن  یادەوەری باتی کردووە..؟   تێدەیش وی هەرمیللەتێك بەوەدا دەردەكەو،

 یمان نیە.یادەوەریی سەراسەری ەوێواوین بەت  مێژوویەکبەداەەوە ەاوەنی 
می یای كوردی ڕۆنەچووەتە ناو دۆسێی جیوۆسای ەوە،بەڵكو بە ەوێوساردی و بێباکییەوە  .4

لەبری بە ی ا گوزەری كردووە، بۆیە هەرگیە لەوەشی نەپرسیوەتەوە کەوا دۆسێی ئەنفا  
 تایبەتی.و كارتی بەرژەوەن ی  وپە  كراوەتە كە دەس کەوتی سەراسەری 

دژی دەسەتت ومی یای ئۆپەسیون و ئەهلیش لە ەبمی یای حەبی بۆ بەرژەوەن ی ح .5
 بەكاریان هێواوە.

 

 سەرچاوەکان :
 http://www.awene.com/DirejeyGoshe.aspx?Jimare=827ماڵ ەڕی ئاوێوە رۆژی  .1

 ٢٠/٨/٢٠٠٨( رۆژی ٤٥٠ڕۆژنامەی هاوتتی ژمارە ) .2
 لڤین(ی سبەی، ماڵ ەری پێووسەکان،)ماڵ ەرو رۆژنامەی ئاوێوە، ماڵ ەر .3
 .ڕۆژنامەو ماڵ ەڕی هەوا  بەنمونە هاوکات  .4
 ) بۆ ماوەی نەیکەی هەف ەیەک ئە  قسەکەرامەتشکێوانەی لێ ایەوە(  ٨/٢٠٠٦/ ٣٠ڕادیۆ نەوا .5
  ١٨/٤/٢٠٠٦( ٢٧٩رۆژنامەی می یا ژمارە ) .6
 (١١. ٩. ٨. ٧گۆڤاری ئەنفالس ان ژمارە ) .7
 دی ار لەگە  رۆژنامە نوس ئەرسە ن رەحمان  ١١بروانە ئەنفالس ان ژمارە  .8
 ٥  ١٦/٧/٢٠٠٦( رۆژی  ٤٠٢١)ڕۆژنامەی کوردس انی نو، ژمارە  .9
 ١٣/٧/٢٠٠٦( رۆژی ٤٠١٩رۆژنامەی کوردس انی نو، ژمارە ) .11
 فیلمی دۆکۆمێو اری )عەڵقەی بوکێویم( دەرهێوانی محەمەد سەی  .  .11
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