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خوێنەریهێژا:ئەمكتێبەبەرهەمێكیكۆكراوەیەسەبارەتبەشاریهەڵەبجە.لە
بریتینووسەرێك،چەندیننووسەرولەجیاتیبوارێك،چەندینبواریهەڵەبجەی

لەخۆگرتووە.
بەپێچەوانەیئەوتەرزەكتێبوباڵوكراوانەیكەسااڵنێكیزۆرەلەمیانەیكارەساتەوە
ولەڕێیئینشاوەمێژوویشارمانبۆدەگێڕنەوە،ئەمكتێبەسەرباریهەڵوەستەكردن
لەسەرئەوكۆستەنەتەوەییە،هەوڵدانێكەبەمەبەستیپیشاندانوناساندنیهەڵەبجە

وەكوشارێكیزیندوو،وەكومەملەكەتیژیان.
هەڵەبجەهەربەتەنهاشاریكارەساتەگەورەكانیمێژوویئێمەنیە،ئاخرهەڵەبجە
شارێكبووەبەدرێژاییالنیكەمسەدساڵیپێشوو،مەیدانیچەندینجواڵنەوەی
سیاسیوخاوەنیچەندینكەسایەتیدیارومەكۆیئەدەبوهونەروناوەندێكی

بازرگانیوكۆمەاڵیەتیهەڵكەوتووبووە.
هەڵەبجەچوەكوشار،چوەكجڤات،هەمیشەجۆرێكلەسەربەخۆییوتایبەتمەندی
خۆیهەبووە.ستایڵیژیانیهەڵەبجەییانەستایڵێكیكراوەوتۆلێرانسبووە.ئەم
گازی  بە شارەكەش خنكاندنی پاش تەنانەت بووە ژیاندۆست ئەوەندە ستایڵە

ژەهراویكەچیژیانتیایداكۆتایینەهات.
درێژەدانبەژیانوجوانكردنیماناكانیپێشهەرشتێكیدیكەخەمێكیكولتورییە،
پڕۆژەكەیئێمە،ئەمكتێبەیبەردەستتان،بەشێكیبچووكیئەوخەمەگەورەیەیە.
بەمەبەستی بوو دەستەجەمعی كارێكی ئەنجامدانی ئێمە خواستی نایشارینەوە،
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بەرهەمهێنانیکتێبێکیشێوهئینسكلۆپیدیبۆهەڵەبجە،نەكهەربەكوردی،بە
زمانەكانیئینگلیزیوعەرەبیشئامادەوچاپوباڵوبكرایەتەوە.مەخابن،وێڕای
نەبوونیئەرشیفێكینەتەوەییوكەمیكات،بەاڵملەهەموویناخۆشتروسەرەڕای
و چاالك زۆری ژمارەیەكی خۆخۆیی و ناتەبایی بەڕێزێكیان، چەند هاوكاریكردنی
رووناكبیرەكانیهەڵەبجە،رێگریسەرەكیئەنجامدانیخواستێكیلەوجۆرەبوون.
ستافیئامادهکاریئهمپرۆژهیهههوڵێکیزۆریدابهرههمێکیپوختوبێههڵه
بخاتهبهردهستخوێنهرهکانی،بهاڵمبههۆیئهوههمووههڵهوپهڵهیهیکهلهوتار
ولێکۆڵینهوهینووسهرهبهڕێزهکانداههبوونوسهرهڕایههوڵوماندووبوونێکیبێ
لهیهکخستنیرێنووسوداڕشتنوپاککردنهوهینووسینهکان، پهروایستافهکه

دڵنیاینهێشتالێرهولهوێههندێکههڵهمانلێیاخیبوون.
و هاتن دەنگمانەوە بە ئەوانەی هەموو بۆ زۆرمان پێزانینی و سوپاس لەگەڵ 
لەبەرئەوەشکهژیانلەهەڵەبجەبەردەوامە،هیوامانزۆرەبۆئاییندەخەونەكەمان

بێتەدی.


ستافىئامادهکاریپڕۆژەی
هەڵەبجە..مەملەكەتیژیان
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پێشەكی
مێژوویسیاسیكۆمەاڵیەتیكوردستانلەسەرجەمقۆناغەمێژووییەكانداهەڵگریچەندین
تایبەتمەندوخاسیەتن،كەدەتوانرێتبەمهۆیەوەلەگەڵقۆناغەكانیپێشخۆیودوای
دەردەكەوێت. كورد نوێی مێژووی نوسینی لە بەراوردەش ئەم بكەینەوە، جیایی خۆی
هەڵەبجەیەكێكلەوشارۆچكانەیەكەبەدرێژاییماوەیحوكومڕانیپاشایەتی)1921-
لەزۆربەیگۆڕانكاریوڕووداوەمێژووییەكانیكوردستانی بینیوە 1958(ڕوڵیگرنگی
مێژووییەكانی هەڵوێستە هەروەها عێراقیشدا، سیاسیەكانی ڕوداوە لە تەنانەت عێراق،
هەڵەبجەوەكبەژداریەكانیلەشەڕەكانیعەرەب-ئیسرائیل،لەساڵی1948مێژوویەكی

تریئەمشارۆچكەیەدەردەخاتلەسەرئاستیدەرەوەیكوردستانوعێراق.
توێژینەوەئەكادیمیەكاندەربارەیبارودۆخیسیاسیهەڵەبجە،لەماوەیسااڵنیحكومڕانی
پاشایەتیلەعێراقداتاوەكوئەمڕۆشلەئاستێكدانیەكەهاوتەریبیاخودهاوسەنگبێت
باسە ئەم هەڵبژاردنی سەرەكی هۆكارێكی ئەمەش هەڵەبجەدا، ڕۆڵی و خەبات لەگەڵ

بووە.
لێكۆڵینەوەكەدابەشكراوەتەسەرسێبەشوبەئەنجامەكانولیستیسەرچاوەكان
هەڵەبجە، كۆمەاڵیەتی بارودۆخی سەر دەخاتە تیشك یەكەم بەشی هاتووە، كۆتایی
لەسەردەمیحوكمڕانیپاشایەتیلەعێراقداوخستنەڕوویڕایجیاوازدەربارەیناوی

هەڵەبجە
خەرمانەیەكیمێژوویی

ئەملێكۆڵینەوەیەپێشكەشبەشارەوانیهەڵەبجە

سەالمئەولقادرحەمەسەعید
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ئاین و دانیشتوانەكەیوسەرباریڕەوشیخوێندن دابەشبوونی و پێكهاتە و هەڵەبجە
بەتیشكخستنە لەبارودۆخیسیاسیهەڵەبجە لەشارەكەدا.بەشیدووەمباسكردنە
بەڕیتانیوسەردەمی ئینتیدابی داگیركردنو لە سەرقۆناغەسیاسیەجیاجیاكانهەر
لەعێراقداوبەشیسێیەموكۆتاییشتەرخانكراوەبۆباسكردنی حوكمڕانینیشتیمانی

الیەنیكارگێریئەوشارۆچكەیە.
وەرگیراوە جۆر جۆراو سەرچاوەی چەندین لە سوود لێكۆڵینەوەیە ئەم نووسینی بۆ
بەتایبەنیكتێبی)هەڵەبجەلەئامێزیمێژوودا(هەروەها)كەسایەتییەناودارەكانیهەڵەبجە(

كەزۆرترینسوودملێوەرگرتوونلەلێكۆڵینەوەكەدا.
ماوەتەوەبڵێمكەلێكۆلینەوەكەبەدەرنییەلەكەموكورتیوناتەواوی،بەاڵمهیوادارم
تەواویبابەتەكەبەچاوێكیزانستیانەسەیربكرێتوهەڵبسەنگێندرێ،چونكەبێگومان

ڕەخنەیزانستیوبنیاتنەردەبنەهۆیهەنگاونانبەرەورێیڕاستودروست.

توێژەر        
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بەشییەكەم   
الیەنیكۆمەاڵیەتی 

هەڵكەوتنیشوێنیجوگرافیهەڵەبجە:
پلەی درێژی)46( هێڵی لەسەر عێراق. ڕۆژهەاڵتی باكوری دەكەوێتە هەڵەبجە، شاری
كم دووری)76( دەكەوێتە و باكور1 )36- 35( پانی بازنەی دوو نێوان و ڕۆژهەاڵت
ڕووبەری و بەرزە دەریاوە لەئاستی سلیمانی2.)736(م شاری ڕۆژهەاڵتی باشووری لە
خاكەكەی)1523(كم.ئاووهەوایمامناوەندییە.تەنیالەوەرزیزستانداساردەولەوەرزی
هاوینداگەرمە،بەشێوەیەكیگشتیلەوەرزەكانیبەهاروپایزكەشوهەوایخۆشو

لەباریهەیەوناوچەیەكیباراناوییەلەساڵدا)750(ملمبارانیلێئەبارێت3.
سەبارەتبەالیەنیتۆبۆگرافیشدەكەوێتەبەشیباشوریڕۆژهەاڵتیدەشتیشارەزوور.4
هەڵەبجەبەچەندچیایەكدەورەدراوەوەكچیاسەركەشەكانی)سورێن،شرام،ڕەنگین،
نەوەر..(5.چواردەوریبەباختەنراوە،دووشەقامیڕاستوچەپشارەكەدادەبڕێت6.

ناویهەڵەبجە:
سەبارەتبەڕێوڕەچەڵەكیناویهەڵەبجەچەندینبیروڕایجیاواز

هەیەلەوانە:
)3500پ.ز(سارگۆنیئەكەدی،هێرشیبردۆتەسەردەڤەریهەڵەبجەوشارەزوور،ئەو
كاتەبەهەڵەبجەووتراوەهارهار،دوایجەنگێكیخوێناویگرتیان،سارگۆنناویناوە

)كارشارۆكین(بەمانایشاریسارگۆن7.
هەروەهامێژوونووسئەمینزەكیبەگ،لەمێژووەكەیدادەڵێت:ڕەنگەشاریسارگۆن
)هەڵەبجە(یئێستابووبێت8.هەڵەبجەلەسەردەمیهۆریەكانفەرمانڕەوایەتیكراوەكە
لەوسەردەمەدابەناوی)كارداخار(ناونراوەكەبەهەمانشاری)خارخار(ناسراوە،كەلە

1.فەیروزحەسەنهەڵەبجەیی،هەڵەبجە-نشینگەیجافوگۆران،هەڵەبجە»گۆڤار«،ژ)1(،2002،سلیمانی،ل4.2.
2.عەبدواڵغەفوو،فەرهەنگجوگرافیایكوردستان،چ)1(دەزگایچاپوپەخشیسەردەم،سلیمانی،2002،ل114.

3.حەكیممەالساڵح،هەڵەبجەلەئامێزیمێژوودا،چ)1(،چاپخانەیمنارە،هەولێر،2004،ل10.
4.فەیرۆزحسن،س.پ.ل6.

5.تۆفیقهەورامانعلی،هەڵەبجەكارەساتیكیمیابارانیساڵی1988،چ)1(،دەزگایچاپئلراس،هەولیر،2000،ل6.
6.علیسەیدۆگەورانی،لەعەممانەوەبۆئامێدی،چ)1(سلیمانی،2000،ل63.

7.مهردۆخ،مێژوویكوردوكوردستان،و:محەمەدفرا،چاپخانەیسەركەوتن،چ)1(،بغداد،1958،ل48.
8.كەریمزەند،جوگرافیایكوردستان،چ)1(،سلێمانی،2001،ل446.
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نووسینەكانیئاشورییەكانداناویهاتووەوكەوتۆتەسەرڕوویڕوباریسیروان.ئەمخار
خارەشهەرهارهارە9دەڵێنهەڵەبجەلەووشەی)هەڵوژە(وەهاتووە،چونكەهەڵەبجە
كاتیخۆیهەڵوژەیتێدابووە،بەڵگەشبۆئەمەئەوەیەكەتائێستاالدێكانیدەوروبەری
هەڵەبجەبەهەڵەبجەدەڵێنهەڵەوجەكەلەووشەیهەڵوژەوەنزیكە.هەروەهاكابرایەك
پێشهەمووكەسهاتووەوئاوەدانیكردۆتەوەناوی)هەڵۆبەگ(بووە،ووردەووردەئەو
ناوەبەهۆیگەشەكردنیزمانیكوردیبووەبە)هەڵۆجا(دواتریشبووەبەهەڵەبجە10.

بارودۆخیكۆمەاڵیەتیهەڵەبجە:
و زانیاری ئەو بەپێی هەیە11 كۆنی مێژوویەكی كوردستانە، دێرینی شارێكی هەڵەبجە
شوێنەوارەكۆنانەدەركەوتووەكەلەدێرزەمانەوەهەڵەبجەمەڵبەندیژیانوئاوەدانی
بووە،پاشچەندجارێكوێرانی،لەدەوروبەریساڵی)1650ز(لەالیەنبنەماڵەی)حمە
چاوش(ئاوەدانكراوەتەوەلەساڵی)1650-1750ز(12،)حمەچاوش(وهەرسێكورەكەی
)پیرۆتوسلێمانوعەواڵ(لەوانەشچەندكوڕوكوڕەزابوونەوەكەبوونبە)13(ماڵەی

هەڵەبجەوتائێستاشبنەماڵەكەیانلەهەڵەبجەبە13ماڵەناسراوە13.

9.عەبدوڵاڵمەالعەلیقەرەداغی،هەڵەبجەلەكاڵوڕۆژنەیمێژووەوە،چ)1(،سوید،1999،ل12.
10.شەوكەتیحاجیمشیر،كارەساتیكیمیابارانیهەڵەبجە،چ)1(،1988،ل51.

11.فەیرۆزحسن،س.پ.ل12.
12.ئەیوبڕۆستم،هەگبەوهەوارگە،چ)1(،سلیمانی،2004،ل36-35.

13.شەوكەتیحاجیمشیر،س.پ.ل51.
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13ماڵەدەستیانهەبووەلەبەرهەمهێنانیكشتوكاڵوباخوگەنموجۆیانچاندووە،
داریخۆخوقەیسیانچاندووە،بەمكارەششوێنەكەیانبوژاندۆتەوە14.

كە دادەنێن، هەڵەبجە شاری بونیادنەری و دروستكەر بە جاف عەشیرەتی مێژوونووسان،
شوێنە ئەم ووردە ووردە پاشان شارەزووردا، لەدەشتی نیشتەجێبوون سنوورە لەم هاتوون
ئاوەدان زیاتر ئەڕوانێتەسەردەشتیشارەزوور كە ئاوداریوخۆشیوشوێنەكەیەوە بەهۆی

بۆتەوە.
سەرەتا)خێڵەكانیجاف(لەهەڵەبجەبوون،دەكرێبڵێین،هەڵەبجەمەڵبەندیجافەكان
بووە15.چەندبنەماڵەیەكیجولەكەشلەخورماڵهاتوونولەدەوروپشتیمزگەوتی)تەكیە(

خانوویاندروستكردووە.
جوولەكەكان،بەدووەمینبنەماڵەدادەنێنلەدروستكردنیشاریهەڵەبجە16لەسەردەمی
لە و هاتووە تر بەگزادەیجافی ماڵی ژمارەیەك پاشایجاف(دا دەسەاڵتی)مەحمود
چەند و هەڵداوە ڕەشماڵیان پاشا( )گەڕەكی دەوترێت پێی ئێستا كە خۆیان شوێنی

ماڵێكیشیاندروستكردووە17.
هەندێسەرچاوەشئاماژەبەوەدەكەنكەهەڵەبجەیئێستالەسەردەمیفەرمانڕەوایەتی
عوسمانیەكاندابونیادنراوەتەوە18هەندێسەرچاوەباسلەوەدەكەنكەئەوانەیهەڵەبجەیان
ئاوهدانكردۆتەوەلەڕۆژهەاڵتیكوردستانەوەهاتوونلەئەنجامیشەڕوشۆڕوبرسیەتی
هاتوونبەمدیوداولەوشوێنەیپێیدەڵێنهەڵەبجەنیشتەجێبوون19هەڵەبجەهەرلەسەرەتای
پێشكەوتن لە ڕوو بەردەوام بووە، ئاوەدان هۆكار گەلی لەبەر هەمیشە دروستبوونیەوە
بووە،ڕوویەكیشارستانیوەرگرتووە،بەردەواملەجموجۆڵوتێكەاڵویدابووە،ئەمەش

كاریكردۆتەسەرخەڵكیهەڵەبجەوهەڵسوكەوتوخووڕەوشتیان20.
هەڵەبجەمەڵبەندیجافەكانبووەكەبەالیكەمەوەسێلەسەرچواریڕێژەیدانیشتوانی
ئەمقەزایەیانپێكدەهێنا،جافەكانپێیانوتراوەكوردیڕەسەن،گرنگترینهۆزیباشووری
كوردستانبوون،كەدووتیرەیگرنگیئەمهۆزەلەوسەردەمەدابەتەواویلەگوندەكانیان

14.حەكیممەالساڵح،س.پ.ل11.
.ďđǃ Û ČĔĔđ ¡(Č)ǋ ÛƞǾƛǸǲƪǩƗ ǯƘƢƽƳƸǥ Ǻǝ ƞǩǸƩ Ƿƍ ƞǽƳƘǮǖǩƗ ǺǩƗ ǯƘǮǕ ǰǭ ÛǼǱƗƷǸǦǩƗ ƴǾƽ ǺǪǕ¬ďđǧ Ûعەلیسەیدو¡ س.پ .ČĐ

16.ئەیوبرۆستەم،س.پ.ل35—17.36.حەكیممەالسالح،س.پ.ل11.
18بەكرحمەسدیقعارف،الپەڕەیەكلەمێژوویهەڵەبجە،چ)1(،سلیمانی،1997،ل7.
19.گۆرانهەڵەبجەیی،هەڵەبجەوكارەسات،پەیڤ)گۆڤار(،ژ)11-10(،1989،1036

20عەبدولكریمحەمیدعەبدولكەریم،ئەحمەدموختارجاف)شاعیرومرۆڤ(،چ1،سلیمانی،2000،ل103.
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نیشتەجێبوونكەتیرەكانی)نەوڕۆڵیویەزدانبەخشی(یەكانبوون21.
بەپێیسەرژمێریساڵی)1946ز(ژمارەیخانووەكانیهەڵەبجەبریتیبوونلە)470(

خانوو،ژمارەیدانیشتوانەكەشیلەساڵی)1947ز()2300(كەسبوون.
خەڵكانیهەڵەبجەلەودەمەدابەوەناسراونكەهەموویانوەكیەكخێزانژیاونوهیچ
ماڵێكیانشەوانەدەرگایخۆیدانەخستووە،چونكەبەتەواوەتیلەسەروماڵیخۆیان

دڵنیابوون22.

ڕەوشیئاینیلەهەڵەبجە:
لەبەرئەوەیخەڵكیهەمووكوردستانیخوارووزۆربەیانبەئاینئیسالمنوڕێژەیەكیزۆر
كەمیشیباقیئاینەكانیترنوەكوگاوروجولەكە،كاكەیی،یەزیدیەتجاهەڵەبجەشوەكو
بەشێكلەكوردستانبەهەمانشێوەڕێژەیئاینەكانیبەسەردادابەشبوون،بەوشێوەی

خوارەوە:
لە كە جاف هۆزی وەكو شافعین، و موسڵمان هەڵەبجە خەڵكی زۆربەی ئیسالم: 

پەیرەوانیئیسالمولەسەرئاینزایسوننیشافیعیمەزهەببوون23.
هەرلەكۆنەوەواهاتووەموسڵمانەكانخاوەنیهەڵەبجەنوئەوانئاوەدانیانكردۆتەوە،
خانوودا یەكەم دروستكردنی لەگەڵ كە نەسرواڵ(یە سەید )تەكیەی بەڵگەش چاكترین

دروستكراوە24.
جولەكە:وەكلەسەرچاوەكانئاماژەیبۆدەكرێت،جولەكەكانیهەڵەبجەبەڕەسەن
لێژدەبێتدێنە لەزۆرجێیجیهانجێپێیان ئەوەیكە بەڵكوپاش نین، هەڵەبجەیی
پاڵموسڵمانەكانوبەسەربەستیدەژین،هەڵەبجەیەكێكبووەلەوناوەندومەڵبەندە
سەرەكیانەیكەژمارەیەكیزۆرجولەكەیتێدادەژیا25.بەڕادەیەكجولەكەكاندووەمین

بنەماڵەبوونلەدروستكردنیهەڵەبجەینوێدا.
هەروەها)مێجەرسۆن(باسلەوەدەكاتجگەلەڕەگەزیكوردڕەگەزیجولەكەشلە

21.هەردووناوچەینەوڕۆڵیویەزدانبەخشی)شەمێران(دەكەونەڕۆژئاوایشاریهەڵەبجەوە.ناوچەكانینەوڕۆڵیدەكەونە
نێوانهەڵەبجەوشەمێران.

22.ئەیوبڕۆستم،س.پ.ل38.
23.س.ئیدمۆنس،كورد،تورك،عەرەب،وحامیدگەوهەری،چ)2(دەزگایچاپوباڵوكردنەوەیئاراس،هەولێر،2004،ل182.

24.بەكرحمەسدیقعارف،س.پ.ل25.
25.ئەحمەدباوەڕ،جولەكەكانیكوردستان)بنەچینەیان،دابونەریتیان،هۆیكۆچكردنیان(چاپخانەیوەزارەتیڕۆشنبیری،هەولێر،2000،ل54.
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هەڵەبجەهەبووە،بەڵگەشبۆئەمەبوونیجولەكەكانلەهەڵەبجەوخانوویجولەكەكان
لەهەڵەبجەكەلەپشتخانوویموسڵمانەكانەوەبووە.كڵێسایتایبەتیخۆیانهەبووە
وخواپەرەستیتایبەتیخۆیانیانتێیداكردووەئەوكڵێسایەئێستاشماوەكراوەبە
جەبر ساڵح بەفەرمانی دا )1948( لەساڵی كە )ئەحمەدی( مزگەوتی بەناوی مزگەوت
دەكەن، كۆچ ئیسرائیل بەرەو ئەمانەش و دەسەنرێتەوە لێ رەگەزنامەیان جولەكەكان
تاساڵی)1958(كڵێساكەیانچۆڵئەبێتدەكرێتەمزگەوت.جولەكەكانبەپیاوانیئاینی
خۆیانیاندەگوت)مالوم(بەواتای)مامۆستا(دێت،ئەممالومانەخوێندنیئاینیخۆیان

بەمندااڵنیجولەكەدەووتەوە26.
جولەكەكانزمانی)ئارامی(یانبەكاردەهێنا27گۆڕستانەكەشیانلەگەڕەكی)مۆردانە(
لەگەڵ بووە خراپ هەم و بووە باش هەم پەیوەندیان كاسبكاربوون، جولەكەكان بوو.
خەڵكیهەڵەبجە،ئەوەیزۆرموسڵمانبووبێمامەڵەوسەوداوتەنانەتقسەشیانلەگەڵ
نەكردونوبگرەهەندێجارئازاریانداون،ئەوانەشكەبیروباوەڕیئاینیانزۆربەهێزنەبوو
بەگشتیكەس لەگەڵكردوون28. مامەڵەیەكیان وهەمووچەشنە تێكەڵبوون لەگەڵیاندا
لێیانخوازراوەبەومەرجەیموسڵمانببن ژنینەداونەتێ،بەپێچەوانەوەهەندێجار
جولەكەكانسێجۆرەجەژنیانهەبووە)كەپرەشێنە،جەژنەچەقالە،جەژنیكفتە(29.

ماڵ )500( لە 1930 ساڵی تا هەڵەبجە ماڵەكانی ژمارەی بە سەبارەت گەڕەكەكان: 
تێنەدەپەری،ئەمژمارەكەمەبۆشارێكلەبەرئەمەتەنها)چوارگەڕەكیسەرەكیهەبووە(:

1.گەڕەكیپاشا:لەسەنتەریشارداوگەڕەكیسەرەكیشاربووە.
2.پیرمحەمەد:لەكۆتاییشاردابووە،مێژوویەكیكۆنیهەیەساڵی)1956-1945(
شوێنیقوتابخانەیسەرەتایییەكەمیهەڵەبجەوشوێنیدایرەی)ڕەی(لەپاشداكۆتایی
هەڵەبجەبووە..لەدوایساڵەكانی)50(ەوەخوارپیرمحەمەدیشئاوەدانكراوەتەوەلە

ساڵی1957بەدوازۆرفراوانبووە30.

26.سەالحیحەمەیزەینەب،هەندێكلەجولەكەكانخەڵكیئەمشارەوشاریهەڵەبجەن،سلیمانی)گۆڤار(ژ)73(،2006،ل44.
27.ڕشادمیران،ڕەوشیئاینیونەتەوەییلەكوردستاندا،چ)2(،كوردستان،ل31.

28.چاوپێكەوتنلەگەڵ)علیشاویس(لە2008/12/5.
29.بەكرسدیقعارف،س.پ.ل27.

30.ئازادحەمەدیقادر،هەڵبجەوكەسایەتیەكان)مشتێكلەخەروارێك(،چ)1(چاپخانەیبابان،سلیمانی2005.
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3.گەڕەكیكانیعاشقان:مێژوویدروستبوونیكۆنە،لەكۆندازۆربەیقورساییلەسەر
ناوچەیەكیدیاریكراوبووەكەئێستابەشێكیدەكەوێتەگەڕەكیجولەكانبەدیویكانی

عاشقاندا31.
4.گەڕەكیجولەكان:كەوتۆتەچەقیگەڕەكەكانیناوهەڵەبجەكەنشینەییتایبەتیان

هەبووە..نزیكناوبازاڕبووە،نزیكەی50-60ماڵێكبووە32.
ئاوەڕۆكەی ئاوو بازرگانیەوە لەڕوویكاروبارو بوویەوە ئاوەدان پاشئەوەیهەڵەبجە

تەواوبووەگەڕەكەكانیتردروستكران.
سەبارەتبەگەڕەكیپاشادیارترینئەوبنەمااڵنەیتیایدانیشتەجێبوونئەمانەن:

مەالمحەمەدیسۆفیحەسەنەسورلەدائیرەیكارەبائەحمەدیقازیلەحەمامیبچوك
حمەعلیجزەوازباوكیمامۆستائەحمەد،شێخكەریمعەبدولڕەحمان،حەمەیزێبا،
حاجیئیبراهیمقەسابهەروەهاسەبارەتبەدانیشتوانیگەڕەكیپیرمحمەمەددەتوانین

ئاماژەبەمبنەمااڵنەبكەین:
كاكەحەمەیغەفور،حمەشریفنانەوا،مەالكریمتەوقە،حەمەینانەوا،ئامەیبەشەر،
مامۆستاسەیدكازم،شێخمستەفا،باوەمفتی،شێخڕەسول،قالەحەالو،عەلیپەری.

دانیشتوانیگەڕەكیكانیعاشقان:
سەعەیجەواهیر،حاجیحمەئەمینمریەم،حەمەیهاجەر،وەستافەتاح،بلەهەجحی،

ماڵیشەفیق،سۆفیسەعید،مچەیخانەلی،حەسەنتەیارە،ساڵحئاڵتون33.
ماڵیجولەكەكان:

شیالن)پیاوبوو(میرانباڵیخەیات،مامیمیخائیل،ساڵحمامیشێوەخەیات،ڕەحیم
شێلە،حسقێلسەروپێچی،بلەجوكوتاڵگێڕ،شالوم،شەمامژنبووەدەرمانیچاوی

ئەكرد،بابلی،یاقوت،دوودە،حەكیمیخواجەدكتۆر34....
و بینیووە گەورەی كۆمەاڵیەتی دەورێكی مزگەوت هەڵەبجە لەشاری مزگەوتەكان:
چەندەهاكێشەوگیروگرفتچارەسەردەكرانلەناومزگەوتەكاندالەسەردەستیزاناو
مامۆستازیرەكەكاندابۆیەكەمجارلەمزگەوتێكیهەڵەبجەكۆبونەوەیسیاسیئەنجامدرالە

31.هەمانسەرچاوەل38.
32.چاوپێكەوتنلەگەڵ)عەلیشاوەیس(.لە2008/12/5.

33.بۆزانیاریزیاتربڕوانە،ئازادحەمەدیسەیدقادر،سەرچاوەیپێشوو،ل43-39.
34.هەمانسەرچاوەل46،47.



19

ساڵی)1953(بووبۆباڵوكردنەوەیكۆمەڵەیدەعوەبرایان،لەسەرەتایئاوەدانبونەوەی
هەڵەبجەچەندمزگەوتێكیشدروستكراوە،بەمەبەستیدەرسودەوروخوێندنیئەركەكانی
ئیسالم،وسەرەڕایچارەسەركردنیزۆركێشەوگرفتەكانیناوكۆمەڵلەسەردەستی
زاناومامۆستازیرەكەكانداچارەسەریگونجاویانبۆداناوەوناوەندیگەورەترینچاالكی

زانستەشەرعیەكانبووە35.
ناوبانگ بە مەدرەسەی)خەرپانی(و)عەبابەیلێ(و)پریس(و)سازان(و)هەڵەبجە(
وزۆردیاربوونلەسەردەستیاندازۆرمەالیشارەزاوپایەبەرزوشاعیرپێگەیشتوون.

ژمارەیمزگەوتەكانتاساڵی)1958(نزیكەیهەشتمزگەوتبوون
1.مزگەوتیپاشالەالیەنوەسمانپاشاوەدروستكراوە.

2.مزگەوتیتەكیەلەنزیكیباخیمیرەوەلەالیەنباپیریسەیدنەسرواڵوەدروستكراوە
زۆركاتجێگایزیكرودەروێشەكانیبووە)فهتحوڵاڵ(وانەیتێداوتۆتەوەپاشانمحەمەد
كوڕی)مەالعەبدوڵاڵ(كوڕیشێخقادریعەبابەیلێنەقشبەندیوانەیتێداوتۆتەوە36.
3.مزگەوتیخانم:خانمیوەسمانپاشادروستیكردووەكەبەپارەیخۆیمەسرەفی

كردووەوخزمەتیكردووە.37
4.مزگەوتیجامیعە:لەخوارسەراسووتاوەكەوەدروستكراوەئەیڕوانیبەسەرگەڕەكی
ڕۆڵێكی جامیعە مزگەوتی دروستكراوە، 1712 ساڵی لە كراوە باس عاشقاندا، كانی
كۆمەاڵیەتیبەرزیلەشاریهەڵەبجەوناوچەكەدابینیوە،ئەممزگەوتەكاتێكدروست
بووبەشێوەیەكیزۆرسادەوساكاریهەبوو،لەناودارودوكەڵیئاگردادیوارەكەیتەواو
هێنا پێدا دەستێكیان یەكەم جاری بۆ )1924( ساڵی لەبەرئەوەی بووەوە، بوو ڕەش
تازەیانكردەوە.جارێكیكەلەساڵی)1940(تازەیانكردەوەئەمجارەهەربەقوڕو
بەرددروستیانكردەوە.بەاڵمجاریسێیەمكەتازەیانكردەوە)1952-1953(بوو،

ئەمجارەبەبەردوچیمەنتۆدروستكرایەوە38.
5.مزگەوتیئەحمەدی:كەلەپێشداكەنیسەیجوولەكەكانبوو،لەگەڕەكیجوولەكەكان
پاشكۆچكردنیجوولەكەكانبۆفەڵەستینلەساڵی1948كرابەمزگەوتیئەحمەد.

35.بەكرحەمەسدیقعارفالپەڕەیەكلەمێژوویهەڵەبجە)1700-1958ز(،چ)1(سلێمانی1997ل39.
36 . عماد عبدالسالم رؤوف، مراكز ثقافية مغمورة في كوردستان، بغداد، 1997، ص40.

37.بەكرسدیقعارف،س.پ،ل32
38.ئازادیحەمەدیقادر،س.پ،ل57و58.
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ڕۆڵێكی زۆر گەلەدا ئەم پیاوانی نەوەو پێگەیاندنی لە مزگەوت گشتی بەشێوەیەكی
گەورەیهەبوو،ئەوەندەبەسەزۆربەیگەورەشاعیروئەدیبیكوردزادەیباوەشیگەرمی

مزگەوتن،بەهەواوزیكروفیكریمزگەوتگۆشكرابوون39.
تەكیەوخانەقا:

زیاتر سەرەتادا لە بەاڵم دروستكرابێت، هەڵەبجە مزگەوتەلە یەكەم تەكیە، مزگەوتی
دەوریتەكیەیبینیوە،واتائەهلی)تەسەووف(كاریانتێدادەكردوتەهلیلەومەراسیمی
لە پێكهاتبوو. هەیوانێك ژوورو دوو لە دەبرد. بەڕێوە تێدا خۆیانیان دەروێشایەتی
هەڵەبجەداتەكیەیەكیترهەبووەپێیانووتوە)تەكیەیخەلیفە(،)نەسرەدینباوكیشێخ

سڵە(سەرپەرشتیكردووە،ئەمتەكیەلەمزگەوتدانەبووە40..
بە نەبوو گەورەیان كۆمەاڵیەتی دەورێكی بوون ناوچەكەدا لە كە تەكیەیە دوو ئەم
كەمدەستی هەژارو فەقیرو داڵدەی ببووە كە لە)بیارە( پێچەوانەیخانەقاكەیشێخ
ناوچەكە،هەروەهاخانەقاكەی)شێخئەحمەد(لە)كانیعاشقان(ڕۆڵێكیكۆمەاڵیەتی

گرنگیهەبووە41.
حوجرە:

پێشئەوەیهەڵەبجە،قوتابخانەیتێدابكرێتەوە،تەنهاهۆیەكیفێروونیخوێندەواری
حوجرەوتەكیەومزگەوتەكانبووە،هەتائێستاشدەوریئەمدەزگیانەلەفێربوونیزانستە
شەرعیەكاندائاشكراودیارە،كاتیخۆیئەوەیدەچووەحوجرەنەكهەرخوێندەواری

بەڵكوفێریزانستیشەرعیشدەبوو.
حەرەمی بە سەر دەكرێتو دروست مزگەوتەوە پاڵ بە ژوورێك لە بریتیە حوجرە
مزگەوتەكەیە.جارانبۆئەوەدروستدەكراكەمامۆستافەقێیتێداڕاگیربكاتودەرسو
دەوریفەقێیایەتیانپێبڵێتەوە،دوایدەرچوونیانببنەمەال.چەندكەسێكلەوپیاوانەی
كەلەساڵی1925لەحوجرە)گوڵستانیسەعدی(یانلەبەركردووە)حەمەیباوڵو
فەیزوڵاڵ(بوون.مزگەوتیتەكیە)مامۆستامەالمستەفا(ساڵی1935حوجرەیداناوە
لەمزگەوتیخانمدا لەالیەكیترمەال)شێخجەمیل(یش ودەرسیبەفەقێوتۆتەوە.

39.بەكرسدیقعارف،س.پ،ل32
40.هەمانسەرچاوە،ل32.

41.چاوپێكەوتنلەگەڵمامۆستاتایەربامۆكی،لە2008/12/5.
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)حوجرە(دروستدەكاتودەستبەدەرسووتنەوەدەكات.حوجرەكاندەورێكیبااڵیان
هەبووەلەباڵوكردنەوەیزانستەشەرعیەكاندا42.

قوتابخانەكان:
سەبارەتبەدامەزراندنیقوتابخانەكاندەگەڕێتەوەبۆساڵی1919،یەكەمقوتابخانەی
هەڵەبجە( مەكتەبی ئیمانەی )كۆمەڵەی شار خەڵكی لە كۆمەڵی دامەزراوە43 كوڕان
دروستدەكەنكە)ئەحمەدموختارجاف(یەكێكبوولەئەندامانیولەكەناریشارەوە
ناوی قوتابخانەكە دوایی كردووە پێشكەش مەبەستە ئەم بۆ خۆی یەكی زەوی پارچە
دەكرێتبە)سیروان(تاوەكوسەرەتایشەستەكانمابووپاشانلەبەرشڕوبڕیلەالیەن

خەڵكەوەناونراوە)قوتابخانەیپەڕۆ(.
و مامۆستا یەكەم دروستكراوە، ساڵی)1932( لە كچانیش قوتابخانەی یەكەم
ناوەندیشلەساڵی)1945(كرایەوە44. بەڕێوەبەرەكەی)مامۆستانهعیمە(بوو،یەكەم
پاشانقوتابخانەیەكیتێكەاڵوكرایەوەبەناوی)موختەڵەت(لەساڵی)1951(كچانیش
بەڕێژەیەكیكەمتیایدادەیانخوێند،بەڕێوەبەریقوتابخانەكە)مامۆستاسادقبەهادین(
بوو،ژمارەیقوتابیەكانتەنها)30(كەسبوون،ئەمقوتابخانەیەلەقوڕدروستكرابوو.

42.بەكرسدیقعارف،س.پ،ل37-36.
43.عمرحاجیعینایەتهەڵەبجەیی،هەڵەبجەوشارستانیەت،چ)1(،2008،سلێمانی،ل11.

44.ئازادحەمەدیقادرس.پ.ك34.
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1952 ساڵی بوو یەكەم( )هەڵەبجەی قوتابخانەی ناوی كە شاڵی عەزیز قوتابخانەی
دروستكراوتاساڵی)1960(مایەوەوشوێنەكەیپشتسەرابووە،لەبەرئەوەشپێیان

ووتوە)مەكتەبیسەرا(.
قوتابخانەیهەڵەبجەیسەرەتاییكچانئێستاشوێنەكەی)قوتابخانەیشاهۆ(یەساڵی
- 1951 لەساڵی بەاڵم بوو. مامۆستا)شكریەخان( بەڕێوەبەرەكەی و دروستكرا 1956
قوتابخانەكانی قوتابیانەوە، داخلی( ناوخۆیی)اقسام بەشی كردنەوەی بەهۆی دا 1957
هەڵەبجەقەرەباڵغبوونوخەرجیتایبەتیانبۆدابیندەكراوبەوجۆرەكەمێكئاستی
بژێویقوتابیانبەرزبۆوەوە.هەروەهاقوتابخانەی)ǌǪƢƲǭ(ساڵی1956دروستكراو
شۆڕشی)14(ی دوای بوو، بەگ( سەعید حەمە عەلی حەمە )مامۆستا بەڕێوەبەرەكەی

تەموزساڵی)1958(البراولەجیاتیئەو)مامۆستاشێخسەفائەدین(كرایەبەڕێوەبەری45.
ناوەندیباڵوكردنەوە:

شاریهەڵەبجە،لەساڵی)1950-1951(داكاتێناوەندیهەڵەبجەگوازرایەوەبیناكەی
)فازیلخەیات(لەوێژورێكیانبەتایبەتیتەرخانكردبۆپەیامنێریگۆڤارێكیئەمریكی
مەڵبەندەی ئەو سەرپەرشتی پیاوێك اعالن(، و )نشر مەڵبەندی ناونا ژوورەكەیان و
دەكردبەناوی)ڤدە(كابرایەكیگاوریبیانیبوو،ئەمپیاوەئەوژوورەیپڕكردبوولە
جۆرەهاباڵوكراوەوگۆڤاریجوانیئەمەریكیوبۆزیاترسەرنجڕاكێشانیقوتابیانو

گەنجەكانی.
هەروەهاهەرلەسااڵنیدوای)1956(بەپێیبڕیارێكهەمووكتێبخانەكانخرانەسەر
وەزارەتیناوخۆ،كتێبخانەبۆچەندقەزایەكیعێراقدەرچوولەوانەكۆیەوهەڵەبجەلە
كوردستانبەركەوتنشایەنیباسەكتێبخانەیهەڵەبجەلەكاتیخۆیدایەكێكبوولەكتێبخانە

هەرەگەورەكانیكوردستانوسەدانجۆرسەرچاوەیزانستیگرنگیتێدابوو46.
هونەریبیناسازیوقەیسەریلەهەڵەبجە:

هەڵەبجە،هەرلەدێرزەمانەوەشێوازیشارستانیپێوەدیاربوو،ماڵیوەسمانپاشای
جافنموونەیبەرچاویهونەریبیناسازیئەوسەردەمەیكوردستانبووە47.

لەوسەردەمەهەڵەبجەدووقەیسەریتێدابووە،كەبیناسازیەكیجواندەیاندوكانی
45.بەكرحەمەسدیقعارف،س.پ،ل39.

46.بەكرحەمەسدیقعارفس.پ،ل41-40.
47.هەمانسەرچاوە،ل10.
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تێدابووەبۆجۆرەهاكاسبیوەكوبازرگانی،خەیاتی،بەزازی،شتیوردەفڕۆشیو)قەیسەری
پاشاوقەیسەریحامیدبەگ(لەساڵی)1934(دروستكراوە،ئەودووقەیسەرییەمەگەر

لەشارەكۆنەكانیئێرانهەبووبێ48.
قەیسەریحامیدبەگەلەسەردەمیقایمقامیەتەكەیدوایسااڵنی1936دروستیكردووە،
لەسەرشێوازیتاقبەخشتچنراوە..ئەودوكاندارانەیكاسبیاندەكردلەگەڵیانداچەند

جولەكەیەكلەودوكانانەداهەبوون،لەودوكاندارانەدەتوانینئاماژەبكەینبۆ:
-شێخسەعیدموفتی،ووردەواڵەفرۆش.

-كەریمئەوبەری،بەزازی.
-حاجیسەیدكەریمتاوگۆزی،زەنگیانەفرۆش.

-ئەمینعەلیخەیات،لەپاشداوەستاعەلیشاگردیسەرپەرشتیاریكڕینیماڵیحامید
بەگبووە.

-مامۆستامەالشەفیق،بازرگان.
-حەمەیوەستاغەفور،خەیات.

-سەیدمحەمەدباوكیسەیدباقی،كاڵوفڕۆش.
-حەمەئەمینئاغاوەیس،خەیاتیكەواوسەڵتەیژنان.

48.هەمانسەرچاوەوالپەرە.
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-غەفورشەریف،عەتار.
-تۆفیقفاتمەكوێر،چایچی.

ئەوقەیسەریەپێكهاتبوولەنزیكەی60دوكان،لەمبەروئەوبەریەكەوە،ڕاڕەوێكبەپانی
چوارمەتركەلەنێواندوكانەكانداهەبوو.

قەیسەریوەسمانپاشا:
لەدوایساڵەكانی1889كەدەسەاڵتداروقائیمقامبووەدروستكراوەكەئەمیشلەچەند
دوكانپێكهاتووەهەندێلەمدوكانانەدواترگوێزراونەتەوەبۆقەیسەریحامیدبەگئەم

كەسانەتێیداكاریانكردووە:
-حاجیسالحلەیالن،عەتار.
-پاشاینەخشین،خەیات.
-مەجیدعاسم،دەالك.

-حاجیحەمەعەلی،بازرگانوتاجر.
-وەستائەمینسراج.

-مەالئەورەحمان،چایچی49
دیمەنێكیتریڕواڵەتیشارستانیشاریهەڵەبجە،بوونیژمارەیەكئاشبووەكەلە
الیەكەوەبزوێنەریژیانولەالیەكیتریشەوەهێمایەكیشارستانیهەڵەبجەبوو،كەلە
چەمیبامۆكەوەئاویانبۆهاتووە،وەك:ئاشیسی،ئاشیشێخحەمەئەمین،ئاشیشێخ

میرزائەواڵ،ئاشیكەریمزێروونی،ئاشیمەحمودییاروەیس،وچەندینیتر50.
بیناوسەراوپۆلیسخانەیهەڵەبجەساڵی)1930(دروستكراوە..بەاڵمپێشئەوەش
)سەراكۆنی(عوسمانیەكانهەبووەوپێیدەگووترا)سەراكۆنەكە(...دەكەوێتەپشت

مزگەوتیجامیعەوبەسەركانیعاشقاندادەڕوانێ51.
لە تێدابوو52. ئوتومبێلی وگەراجێكی ئوتێلێك دەبوو، ماڵ كاتەهەڵەبجە)500( ئەو
ساڵی1940دائامێریكارەباییهەڵەبجەڕووناكیبەشاردەبەخشێت،شوێنیئەوئامێرە
لەبەردەمباخیگشتیدابوو،لەمزگەوتیجامیعەخەزنەیەكیئاویاندروستكردناویاننا

49.ئازادحەمەدیقادر،س.پ،ل13-12.

50.بەكرحەمەسدیقعارف،س.پ،ل13.
51.كەشكۆڵهەڵەبجەیی،لەهەڵدێریمێژوودا،خەرمان)گۆڤار(،ژمارە)8(،ساڵی1993،ل4.

52.شاكرفەتاح،گەشتیهەڵەبجەوهەورامان،چ)1(،1933،سلیمانی،ل14.
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)حوشترگەلۆ(وەكوفوارەئاویبەدەوریخۆیداهەڵدەدا.پاشانبەهەوڵێكیزۆرپرۆژەی
بۆ ئاویان شار ماڵەكانی زۆربەی تەواوبووە، )1929( ساڵی لە هەڵەبجە ئاوی ڕەسمی

ڕاكێشرا53.
یەكەمڕێگاهاتەهەڵەبجەحامیدبەگهێنایوكاتێئوتومبێلەكەیانگەیشتەهەڵەبجە،

خەڵكیشارهاتنەسەرجادەوكۆاڵنەكانوبەچەپڵەڕێزانپێشوازیانلێكرد.
دامەزرا تێهات ڕێگای ئەوساڵەی هەر واتە خانە(ساڵی)1924( )تەلهگراف دائیرەی
وشارڕوویەكیشارستانیگونجاوتریوەرگرت.ساڵی1934بەبەرنامەیئینگلیزەكان
جادەیناوشاردروستكراوەكەلەنەخۆشخانەكەیسەرسەراوەبۆپیرمحەمەدبوو.
ساڵی)1954(ئەكرەمیحامیدبەگیجافئینحساریتوتنیدامەزراند،لەساڵەكانی1950دا
بەڕێز)كەمالخەفاف(كارگەیسۆدەوسیۆنیدانا،لەوێوەساردیبۆسلێمانیوناو
شارەكانیتردەچوو،ناویساردییەكانیشبریتیبوولە)حەسیر،پیرەمەگرون(54لەساڵی
1929یەكەمنەخۆشخانەلەگەڕەكیسەراكراوەتەوەلەدامێنیعەبابەیلێدائەوپزیشكانەی
كاریانتێداكردووە)خەسرەونەسرواڵ،پیەرعەجۆ،عەرەبێك،میسریەكان،جەمالڕەشید،
باخەوان كەریمی بووەوشێخ لەوێخزمەتگوزار رەعنا دایە هتد( .. و.. عادل دكتۆر

باخەكەیبەشێوەیەكیجوانهێناوەتەبەرهەم55.

53.ساجدئاوارە،)نامەیژیان(،چ)1(،سلیمانی،1985،ل105-102.
54.ساجدئاوارە،س)1(،ل105-102.
55.ئازادحەمەیقادر،س.پ،ل16.
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بەشیدووەم    
الیەنیسیاسی   

كورتەیەكدەربارەیبارودۆخیسیاسیلەنێوانسااڵنی)1918-1914(:
ماوەینێوان)1914-1918(دادەنرێتبەسەردەمێكیگرنگلەژیانیسیاسیهەڵەبجە
وبەتایبەتیوهەمووناوچەیشارەزووردابەگشتی.چونكەلەوسااڵنەدادەسەاڵتدارانی
بەگزادەكانیجافوەكهێزێكیگەورەیسیاسیلەمناوچەیەداحوكمیانكردووە،وەك
عادیلەخانم،خێزانیوەسمانپاشاوەكسیاسیەكیژنونەیارێكیسەرخستنیشێخ
مەحمودبووكەلەناوچەكانی)سنە(ەوەتا)قزرابات(حوكمیدەكردوهەمووعێلیجاف
ملكەچیبوون56.بەگزادەكانیجافوحوكمڕانەكانیانبەتایبەتوعادیلەخانمبەتایبەتتر
هەستیانبەوەدەكردكەخانەدانوگەورەوبەگزادەن،بنەماڵەیەكنمێژوویەكیدێرین
وڕەسەنیانهەیە،خاوەندەسەاڵتێكیگەورەوكەسوپیاووچەكدارێكیزۆربەهێزن،
كەوابووئەمانیشخاوەنكیانوبنكەیتایبەتنومەڵبەندیخۆیانهەیەوئیترلەبەر
پایەیەكی و پلە نەبنەخاوەن بۆچی بن، فەرمانڕەواییشێخاندا و لەژێردەسەاڵت چی

سەربەخۆ57.
شێخمەحمودبەمەبەستیپێكهێنانیدەسەاڵتیكوردیپەیوەندیبەئینگلیزەكانكرد58.
لەمیانەیدەسەاڵتدارێتیشێخمەحمود،گەلیكوردلەڕێگایشەریفپاشاوەكگەلێكی
ژێردەستلەپێناوبەدیهێنانیمافەكانیداواكارییەكانیخستەبەردەمكۆنگرەیئاشتیلە

پاریسبەسترالەكانوونیدووەمی1919بۆچارەسەركردنیكێشەكانیجەنگ.
دەسەاڵتییەكەمحكومەتیشێخمەحمودبەگشتیهەرلەناوەندیسلێمانیوقەزاكانی
هەڵەبجەوڕانیەوشارباژێروسەنگاوقەتیسبووبوولەوماوەیەداعادیلەخانمبەنیازی

پاراستنیهەڵەبجەپەیوەندیلەگەڵئینگلیزەكانبەست59.
و عوسمانی دەوڵەتی هێزەكانی تێكشكانی و كردن پاشەكشی 1918پاش لەساڵی
داگیركردنیویالیەتەكانی)بەغداد،بەسرە،موسڵ(ودواتریەكخستنیانلەالیەنهێزەكانی
ئینگلیزەوە،هەڵەبجەلەسیاسەتیقەڵەمڕەویخانمیوەسمانپاشادابوووناوبراوبەسەر

   ناوچەكەداڕادەگەیشت60
56.بەكرسدیقعارف،س.پ،ل70.

57.عەبدولكەریمحەمیدعەبدولكەریم،س.پ،ل232.
.17ǃ،1990،58.مسعودالبارزانی،البارزانیوالحركەالتحرریەالكردیە)الكردثورة14تموز(،كوردستان

59.میرزامحمەمەدئەمینمەنگوڕی،حقائقیبەسەرهاتیشێخمەحمودلەپەنایئیستقاللیكورددا،سلێمانی،2003،ل10.
60.كەشكۆڵهەڵەبجەیی،س.پ،ل4.
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ڕەوشیسیاسیلەهەڵەبجەلەسااڵنی19121–1945:
ئەو )1945- 1939( جیهانی دووەمی جەنگی هاتنی كۆتایی پاش عێراق كوردستانی
كاری مەڵبەندێكی وەك بینی، بەخۆوەی عێراق گۆڕەپانیسیاسی كە گۆرانكارییانەی
سیاسییوجەماوەرییلەسەرشانۆیسیاسیعێراقدادەركەوت،بەتایبەتیشدوایئەوەی
ڕیكخستنی و پێكهێنان شیوازی پێنەدرا، ئاشكرای كاری ڕێگای كوردی حیزبێكی هیچ
ڕێكخراووپارتیسیاسینهێنیقۆناغێكیگرنگیبەخۆوەبینی،لەئەنجامداچەندحیزب

وڕێكخراویسیاسیوجەماوەریدروستبوون61.
هاتە ڕۆشنبیر كوردێكی كۆمەڵە الیەن لە كە بوو، هیوا حیزبی حیزبانە لەو یەك
ئەفسەر لە ژمارەیەك داركەر كۆمەڵەی دەستپێشخەری بە 1929 ساڵی لە دامەزراندن
سەرچاوە هەندێك دامەزرا62 هیوا حیزبی بەناو سیاسی حیزبێكی كورد ڕۆشنبیرانی و
)هیوا(بەدرێژبوەوەی)داركەر(دادەنێن،سەرەتایهەردووكیانبۆ1937وسەرەتای
1939دەگەڕێننەوە.ئەمحیزبەپەرەیسەندوگشتتوێژەكانیكۆمەڵیگرتەوە،وەك
قوتابیانوكاسبكارانوئەفسەرانو...ئەوحیزبەخەباتیدەكردبۆسەربەخۆیینەتەوەیی
ودامەزراندنیحكومەتێكیكوردیوخەباتدژیفاشیزم،ئەوخەباتەشزۆرلەچینی
لە سیاسی حیزبی سەرهەڵدانی مەسەلهی كۆكردبوویەوە63 خۆی دەوری لە كۆمەڵگەی
چوارچێوەیجموجوڵیسیاسیداهێمایدەستپێكردنیوەچەرخانێكیسیاسینوێیەلەهەر
لەناوچەیەكدا،هەڵەبجەوەكباسمانكردمەنزڵگایعێلیجافانبووە،هەرلەمحمود
پاشاوەبۆوەسمانپاشاوعادیلەخانموحامیدبەگوتایەربەگئەحمەدبەگیكوڕانی
هەبووە، مەركەزییەوە دەسەاڵتی بە پەیوەندییان ساتێ هەموو جاف پاشای وەسمان
لەسااڵنی1924دا)شێخئەحمەدیواینێ(كەیەكێكبوولەسەرانیبەرەنگاریكردنی
سیاسەتی)كەمالئەتاتورك(هاتۆتەهەڵەبجەو)شێخنەجمەدینیبیارە(ژنیداوەتێ.
كاری سەرگەرمی هەڵەبجەدا ناوشاری لە ئەحمەد( )ئیبراهیم مامۆستا چلەكانیشدا لە
سیاسینهێنیبوونوچەندینجارلەگەڵهەندێكەسیتردالەباخیمیرداكۆبوونەتەوە
بۆئەومەبەستە64.هەتاساڵی1935هیچحیزبێكیسیاسیلەهەڵەبجەداتەشكیلنەبوو

61.مەهدیمحەمەدقادر،پێشهاتەسیاسییەكانیعیراق1945–1958،چ)1(،سلێمانی،2005،ل55
62.سەعیدمەموزینی،بەركۆمەڵێكلەمیژوویكوردوكوردستان،چ)1(،چاپخانەیمنارەهەولێر،2007،ل224

63.فیسەڵدەباغ،حیزبی)هیوا(وشۆڕشیساڵی1942–1945(یبارزان،چ)1(،دەزگایڕاگەیاندن)گواڵن(،هەولێر1997،ل11-9.
64.چاوپێكەوتنلەگەڵ)عەلیشاوەیس(،لە2008/12/25.
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بوو،لەكۆتاییساڵی)1935(یەكەمشانەیحیزبیهیوادامەزراوە،لەماوەیسەرەتای
چلەكانداگەورەترینوبەهێزترینپارتوحیزبیكوردیبووەوتاناوەڕاستیچلەكان

چاالكیبەردەوامیخۆیهەبوو65.
فەرمانبەری و ڕۆشنبیر كۆمەڵێ ئێواران ئەحمەد ئیبراهیم مامۆستا سەردەمەدا لەو
نهێنی كۆبوونەوەی و دەڕازاندەوە خواردنیان و سفرە میر( لە)باخی و كۆدەكردەوە
پێدەكردن،چاالكیوەكوبەشێكلەكاریحزبی)كۆمەڵەیژیانەوەیكوردستان-ژ.ك(
دەدا،لەپاشدائەمڕێكخراوەسەریلەحیزبی)دیموكراتیكورد(ەوەدەرچوووئامانجیان
لە)سەربەخۆییكوردستان(بوو،لەناوەڕاستیچلەكاندائەمحیزبە،كەلەدواییداپێیان
دەوت)پارت(لەگەڵحیزبێكیتردابەناویحیزبی)تەحەرور(دەركەوتنوئەندامێكی
زۆریانبەدەورداخڕبووەوە،لەناودارترینئەندامنیپارت)ڕەوفیحاجیحهمەعەلی
ساڵحهەژارونورینانەوا(كەلەدواییدابووبەشیوعی،ناودارترینئەندامانی)تەحەرور(
بریتیبوولە)عارفیحاجیفەرەج،مەحمودیحاجیڕەحیم،عەلیحەسەنجاف،كەمال
عەلیباپیر(شانەیسەرەكیهەردووحیزبەكەلەكۆتاییساڵی1946دالەهەڵەبجەدا
دروستبوو،لەساڵی1953شداپاشئەوەی)شێخمحەمەدیمەحمودسەواف(سەردانی
هەڵەبجەیكردلەهەمانساڵدایەكەمشانەیحیزبی)اخوانالمسلمین(لەهەڵەبجەدا
دروستبوو،مامۆستامەالعوسمانعبدولعەزیزومامۆستامەالساڵحیگەورەومامۆستا
مەالعەلیعەبدولعەزیزلەپیاوەناودارەكانیبوون،پاشانچەندینگەنجیانبەدەوردا
خڕبووەوە.ئەمحیزبانەهەرچەندەلەڕوویئایدۆلۆژیاوسیاسەتەوەجیاوازبوون،بەاڵم
لەدۆزەنیشتمانیەكاندایەكبوون.لەساڵی1958داكاتێسەردەمیپاشایەتیڕووخاو

كوردهەستیبەمەترسی)یەكێتیعەرەب(كرد66.
ڕۆڵیخەڵكیهەڵەبجەلەشەڕیعەرەبوئیسرائیل1948:

لەسەرەتاكانیسەدەیبیستەمبزوتنەوەینیشتمانیلەواڵتانیعەرەبدووهەڵوێستی
جیاوازیتێدادەركەوت،بەتایبەتیشدوایئەوەیدووچاریشكستیسیاسیوسەربازی
هۆكارێكی بووە كە 1948 ساڵی لە ئیسرائیل( – )عەرەب نێوان شەڕی لە بوون،

ڕاستەوخۆینەمانیمتمانەیجەماوەریعەرەبیبەسیستەمەكانیحوكم67.
65.هیواعزیزسەعید،كۆمەڵەیخۆیبوون–پارتیهیوا–كۆمەڵەیژیكاف،چ)1(چاپخانەییاد،سلێمانی2006ل51

66.سەالحەرەش،هەڵەبجەنما،چ)1(،چاپخانەیقانع،سلێمانی،2008،ل10
67.عمرحاجیعینایەت،س.پ،ل22.
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لەساڵی)1948(دالەگەڵجاڕدانیحكومەتیزایۆنیلەفەلەستیندا،لەهەمووجێیەكی
ئەوەبوو دەستیپێكرد، دەربڕین ناڕەزایی و خۆپیشاندان عەرەبیەوە و ئیسالمی جیهانی
حكومەتیئەوكاتانەیعەرەبنەیانتوانیلەژیرفشاریجەماوەریدابوەستن،یەكێلەو
واڵتانەعێراقبوو،كەلەژیرسیاسەتی)حلف(یبەغدابوو،لەالیەكیترەوەڕوویەكی
تریبەریتانیایگەورەبوو،بەاڵملەعێراقیشوەكوهەمووجێگەكانیترفشاریناڕەزایی
دەربڕیندەستیپێكردلەئەنجامداكوردستانبەلیوایەكیتەواوبەشداریلەوشەڕەداكرد
وئاگاهیجەنگلێدرا.لەهەمووالیەكەوەخەڵكبەپیریبانگەوازەكەوەچوونوخۆیان
بەخشكرد.سەركردەیلیواكە)عومەرعەلی(بووكەیەكێكەلەكوردەكانیكەركوكو
خاوەنغیرەتێكیئیسالمیزۆرگەورەبوو،لەشاریهەڵەبجەشهەندێگەنجیخوێنگەرم
بۆتۆڵەسەندنەوەلەجولەكەخۆیانخۆبەخشكرد،لەگەڵلیواكەی)عومەرعەلی(بەرەو
گەورەكانی لەشارە زۆر سەرچاوەكان لە كراوە لێوە باسی وەك بەڕێكەوتن، فەلەستین
ئیسرائیلدەگرنوگەمارۆی)تەلئەبیب(یپایتەختدەدەن،لەوەدائەبێتهەمووشت
كۆتاییپێبێنێتبەپیالنێكینێودەوڵەتیهەمووسوپاكانپاشەكشێیانپێدەكرێهێرشی

موسوڵمانانبۆسەرجولەكەكوتاییپێدێت68.
هەندێلەوكەسانەیلەوشەڕەبەشداریانكردووەدەتوانینناویانبهێنینوەك:ئەكرەم
ئەحمەدمەحمود)سەرباز(،ئەحمەدئەوڕەحیم)سەرباز(،حاجیسەیدمحەمەدئەحمەد

)سەربازیمخابر(،جەبارفەتاح،حەمەڕەزا،شێخحەیدەرڕەشیدكۆكۆیی69.
كۆتاییهاتنیسەردەمیپاشایەتی:

دیارەلەگەڵكۆتاییهاتنیدەسەاڵتیمەلیكایەتیقۆناغێكینوێلەژیانیخەڵكیعێراق
زیانیان كۆماری سەردەمی بەهاتنی كەس زۆر دەستپێدەكات. تایبەت بە كوردستان و
مومارەسەی ڕیسایەكی مەلیكایەتی وایە باوەڕیان زۆرینەن كە هەندێكیش و پێدەگات
حوكمیكۆنەوپێویستەبەشێوەیەكینوێڕژێمیدەوڵەتسیستەمەكانیدابڕێژێتەوە،لەو
كاتانەداخەڵكیشارەزووروهەڵەبجەبەشێوەیەكیگشتیپێیانناخۆشبووەكەڕژێمی
ڕژێمی حەقیقەتی بە دەركنەكردن و هەڵە بۆچوونی هەندێ لەبەر بڕوخێ مەلیكایەتی
جەوهەری گۆرانكارییەكی نەیتوانی هات ئەو دوای كە كۆماریش ڕژێمی بەاڵم مەلەكی
لەژیانیخەڵكدابكات،لەبەرئەوەماوەیەكیشدوایڕووخانیڕژێمیپاشایەتیلەعێراق

68.بەكرحمەسدیقعارف،س.پ،ل74.
69.چاوپێكەوتنلەگەڵ)بەڕێزعەبدولقادر(،لە2008/12/7.
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هەرماتودڵبەئەسەفبوون70.
كە هەڵەبجە ناودارەكانی پیاوە لە یەكێك هەلوێستی بۆ دەهێننەوە نمونەیەك لێرەدا
لە ڕەسمیە بەڵگەنامەیەكی هەبووە، لەوەوپێش پاكی مێژوویەكی و خەباتە خاوەنی
بەڵگەنامەكانیبەریتانیایگەورە،نوسەرێكبەناوی)وەلیدمحەمەدسەعیدئەلئەعزەمی(

كۆیكردوونەتەوە،)دەقیبروسكەكەبەمشێوەیەیە(:
هاوڕێیخۆشەویستم)مەبەستیهارۆڵدیماكمیالنسەرۆكوەزیرانیبەریتانیالەبەرواری
18یتەموزیساڵی1958لەبەرئەوەهەندێكەسایەتیناودارلەكوردستاندالەوەدەترسن
ئاشكرا بە یەكبگرێت، یەكگرتوو عەرەبی كۆماری لەگەڵ عێراق كۆماری حكومەتی كە
ئیعالنیگومانودڵەڕاوكێیخۆیاندەكەنبۆحكومەتیبەریتانیا،چونكتەنهاكوردبە
هاتنیڕژێمیكۆماریزەرەریانكردووە،چونكەكورد)جەمالعەبدولناسر(یانخۆشناوێت
ناشیانەوێلەناوقەوارەیەكیگەورەیوەكیەكێتیكۆمارەعەرەبیەیەكگرتووەكان،بوونی
ئەمیشبچووكببێتەوەولەداهاتووداهیچحسابێكیبۆنەكرێت.لەساڵی1958كە
سەردەمیپاشایەتیڕووخاوكوردهەستیبەمەترسییەكێتیعەرەبكرد،یاداشتێكیان
بۆ بوو، بەریتانیا وەزیرانی سەرۆك كاتە ئەو كە مەكسیالن( )هارۆڵد بەردەم خستە
ناڕەزاییدەربڕینلەساڵی1957)50(كەسلەڕۆشنبیروپیاوماقوڵوسیاسەتمەداری
هەڵەبجەلەباریبارودۆخیكوردستانەوەیاداشتێكیناڕەزاییاندابەپەرلەمانعێراق.لە
دوایسەردەمیپاشایەتیلەناوچەكەداتەنها)پارت(و)تەحەرور(مانەوە.تەحەروریش
ناوەكەیگۆرابۆحیزبیكۆمونیستیعێراق،لەپاشانبووە)حیزبیشیوعیعێراقی(بە
حوكمیگۆرانكارییەسیاسیەكانیكوردستان71.ساڵی1952زهەڵەبجەییەكاندژیستەمی
كاربەدەستیڕژێمیمەلیكیعێراقڕاپەڕیون،لەوشەڕەداجوامێرێكیهەڵەبجەییبەناوی

)ئەحمەدیحاجیڕەحیم(سەرپەرشتیكردوون72.
چەند هەڵگری كورد گەلی نەتەوەیی مێژووی قۆناغەكانی لە قۆناغێك هەر بێگومان
تایبەتمەندیەكبووەكەبەهۆیجیابوونەوەیلەگەڵقۆناغەكانیپێشخۆیودوایخۆی،
كوردستانی لە چەكداری شۆڕشێكی هیچ )1958- 1945( سااڵنی لەنێوان چەندە هەر
بە جەماوەرییەكاندا سیاسیە چاالكیە و خەبات لەڕووی بەاڵم سەریهەڵنەداوە، عێراق

70.بەكرحەمەسدیقعارف،س،پ75
71.سەالحەڕەش،س،پ،ل11-10.
72.ئەیوبڕۆستەم،س،پ،ل164.
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دەوڵەمەندترینماوەئەژمێردرێتبەدرێژاییمێژوویحوكمرانیپاشایەتی)1958-1921(
لەعێراقدا73.

پەیوەندینێوانهەڵەبجەودەسەاڵتیبەریتانی:
پەرەی زیاتر بیستەمەوە سەدەی سەرەتای لە كوردستان بە ئینگلیزەكان بایەخدانی
بایەخەزۆربووكەئینگلیزبە لەئەنجامیدۆزینەوەینەوتبووئەو سەندوئەمەش
میسۆپۆتامیایدابووكەدەیانویستبیلكێننبەباشووریكوردستانوبیكەنەبنكەیەكی
ئەو بەپێی ناوەڕاستدا74. ڕۆژهەاڵتی لە دەسەاڵتیان پاراستنی باڵوكردنەوەی گرنگی
سەرچاوەمێژووییانەیكەهەیەلەبەرگرنگیئەوناوچەیە،هەڵەبجەهەمیشەجێیتەماعی
ناوچەی بڕیووەتە تەماعیان چاوی ئینگلیزەكان لەزووەوە هەر بووە، دەوروپشتەكانی
هەڵەبجەلەبەرگرنگیوپەیوەندییەسنوریئێرانەوە.ئینگلیزەكانهەرلەدوایشەڕی
یەكەمیجیهانیەوەهەوڵیداوەكەسەرۆكهۆزەكانوكۆمەاڵنیخەڵكبەالیخۆیاندا

ڕابكێشنلەهەمانكاتدادژیتوركەكانبووەستن75.
بۆیە بەكاربهێنن خۆیان بەرژەوەندی بۆ جافەكان هەوڵیانداوە عوسمانی دەسەاڵتی
لەگەڵدابكەن،خانم تەماحیانخستۆتەبەردەمسەرۆكهۆزەكانیجافتاهاوكارییان
لەناو ناوچەكە پاراستنی بۆ دەیەوێت و دەكات گۆرانكارییانە ئەم چاودێری ووردی بە
ملمالنێیدەوڵەتیعوسمانیئینگلیزەكانسیاسەتێكیڕازیكردنبگرێتەبەر76.ئینگلیزەكان
دەمێكبوو)مێجوسۆن(یانبۆئەوەگۆشكردبووكەفرمانێكیتایبەتیپێبسپێرن،كە
كاربەدەستێكیگەورەیسیخوڕیبوو،ئەوەبووهەرلەگەشتەكەیدالەساڵی1909بەناوی
ڕۆیشتە شیرازی( غواڵمحسەین )میرزا بەناوی ئێرانی كەسێكی بەرگی لە بازرگانیەوە
هەڵەبجەوماوەیەكلەناوجافەكاندامایەوەوپەیوەندییەكیگەرمكیپەیداكردلەگەڵ
خانموكوڕەكانیدا.هەردوایكۆتاییهاتنیشەڕیشبەناویسیاسیبەریتانیاڕۆڵێكی

گەورەیلەچەسپاندنیدەسەاڵتیئینگلیزەكانلەباشوریكوردستاندابینی77.
لەكۆتاییجەنگیجیهانییەكەمداعێراقهەموویكەوتەژێركۆنترۆڵیئینگلیزوسووپای
لیفیئەوەبووئینگلیزسلێمانیگرتوبەرەوشارەزووروهەڵەبجەشكەوتەڕێ،هەتا

73.مەهدیمحەمەدقادر،س.پ،ل164
74.عادلسدیق،هەڵەبجە،)1889-1930(،چ)1(سلێمانی،2008،ل144.

75.هەمانسەرچاوە
76.كەریمبەگیفەتاحبەگ،تەئریخیجاف،چ)1(بەغدا،1995،ل89.

77.كەمالمەزهەر،چەندالپەڕەیەكلەمێژوویگەلیكورد،بەغدا،1985،بەرگییەكەم،ل17.
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گەیشتەنزیكخورماڵ،لەوێداتووشیچەكدارەكانی)مەحمودخانیدزڵی(دێنوشەڕێكی
بەرەو ئینگلیزدا،چەكدارەكان تفاقی و ئەنجامیزۆریوچەك لە ڕوودەدات. خوێناوی
ناوچەی)بەڵخە(پاشەكشێدەكەنوفڕۆكەیئینگلیزئەوڕۆژەبۆردومانێكیخەستیدێی
بەڵخەدەكات.چەندەهاهاواڵتیبێتاواندەكوژێت78.پاشانسوپایئینگلیزبەچاوساغی
چەندكوردێكبەرەومەڵبەندی)جاف(دەكەونەڕێو)خانم(هیچموعارەزەیانناكات
پاشچەندڕۆژێكسوپایگەرەیئینگلیزئۆردووگایەكیسەربازیگەورەهەڵدەدەنلە

نزیكدێی)باوەكۆچ(79.
خانمپەیوەندیبەستلەگەڵئینگلیزەكان،ئەگەرخانمنەبوایەهەرگیزئینگلیزنەیدەتوانی
بەئاسانیكۆنترۆڵیناوچەكەبكاتچونكەپشتگیریوالیەنیهەڵەبجەییەكانبۆ)شێخ
پشتیوانی لە حەزیان هەموو خەڵكەوە، دەروونی و ناخ چووبووە حەفید ی مەحمود(
شۆڕشەكەكردووە.ونیگەرانبوونلەهێنانیسوپایئینگلیزودەستئەدەنەبەرەنگاری

وچەكهەڵگرتن80.
ئەمهاوكاریەیخانموالەئینگلیزەكاندەكاتتەواومتمانەیپێبكەننازناوێكیهەرە
گەورەیخۆیانیپێببەخشنكە)خانبەهادور(ەواتە)پاڵەوانیناز(ئەونازناوەشبەكەم
كەسدراوەوئەوەشلەجیاتیئەوهەمووخزمەتەبووەكەخانمپێشكەشبەبەریتانیای
كەریم، )شێخ كرد: ئینگلیزیان سوپای دژایەتی كە كەسانەی لەو كردووە. گەورەی

باوەموفتی،سەیدقادر،شێخڕەشید،مەحمودخانیدزڵی،حەمەیسانئەحمەد(81.
شەڕیدەربەندیئەشكەوەڵ:

داستانیشەڕەخوێناویەكەیدەربەندیئەشكەوەڵهەتائێستاشلەسەرزاریپیروڕیش
سپیانیشاریهەڵەبجەهەرماوە.سەرگوزشتەیئەوداستانەدەگەڕێتەوەبۆكۆتاییساڵی
)1921(.كاتێسوپایشێخمەحمودلەشەڕیخوێناویەكەیبازیانداشكستدێنێئیتر
هیچبەربەستێكلەبەردەمئینگلیزدانامێنێڕێلەهاتنیبگرێتبەرەوحەوزیشارەزوور.
پاشانسوپایئینگلیزبەیارمەتیهەندێلەسەرانیجافوعادیلەخانمهاتنەهەڵەبجە
وسەربازگەیانتێداهەڵدا،نامەوباڵوكراوەیخۆیانناردبۆهەرچوارالیهەڵەبجەبۆ

78.بەكرحەمەسدیقعارف،س.پ،ل66.
79.چاوپێكەوتنلەگەڵ)عەلیشاوەیس(لە2008/12/5.

80.بەكرسدیقعارف،س.پ،ل63.
81.هەمانسەرچاوە،ل36.
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عەبابەیلێ دابنێن82.خەڵكی وچەك بكەن تەسلیم هەتاخۆیان عەشیرەتەكان سەرۆك
وعەشایریناوچەكەوەاڵمینامەكانیاندایەوەكەنایانەوێتەسلیمبەسوپایئینگلیز
ببن،وهەڕەشەیانكردبوولەسوپاكەكەدەبێتهەڵەبجەبەجێبهێڵێت.ئەموەاڵمەڕقی
ئینگلیزەكانیهەڵساند،سووپایەكی)500(كەسیان،بەسەركردایەتی)قاسمخان(خستە
ڕێوژمارەیكیزۆرواڵخیبارهەڵگروچەكوتفاقیانلەگەڵخۆیانبردبوو،لەنزیكدێی
)عەبابەیلێ(بارگەدەخەنوخۆیانئامادەئەكەنبۆتەمێكردنیئەوچەكدارانەیكە
لەگەڵشێخكەریموڕەشیدیعەبابەیلێیدابەرەوچیایشنروێودەربەندیئەشكەوەڵ
هەڵهاتوون83.چەكدارەعەشایرەكانگرنگترینیانوەكولەسەرزاریخەڵكیدێیعەبابەیلێ
ودێیهاوارەوەدەیگێڕنەوەئەمانەبوون:شێخڕەشیدعەبابەیلێ-شێخكەریمیعەبابەیلێ
)ئەمدووانەسەركردایەتیخەڵكەڕاپەڕیووەكەیانكردووە(حامیدبەگ،باقیحاجیموراد
خان،عەلیحەمەئازیز،مامتۆفیقهاواری،كەرەمهاواری،هەیاسهاواری،ئەلیئیران
پەنا،سەیموردهاواری،سەیدقادریكەچ،شێخعوسمانعەبابەیلێ،ئەورحمانیمینە.
بەندی سەنگەر ئەشكەوەڵ( )دەربەندی ئەوبەری و لەمبەر ڕاپەڕیووەكان چەكدارە
نەكەن84. هیچ ئەمان )هاوار( دێی نەڕواتە ئینگلیز سوپای هەتا دەدەن وبڕیار دەكەن
سوپایئینگلیزبێشەڕدەچێتەدێی)هاوار(لەوێخەڵكلەترساندادێیەكەبەجێدێڵن
و دەكەن هێستری سواری بەكەڵكە ئەوی سووتێنن دەی تێدایە هەرچی ئینگلیزیش و
گەڕانەوەداچەكدارەشۆڕشگێڕەكاندەستێكی لە دەگەڕێنەوە. ئەشكەوەڵدا بەدەربەندی
باشیانلێدەوەشێننولەئەنجامداسوپایئینگلیزبەتەواویشپرزەدەبێتووژمارەی

)70-80(پیاویلێدەكوژرێت85.
كاتێخەبەریشكانیسوپاكەدەگاتەگوێیئینگلیزەكانئەوڕۆژەچوارفڕۆكەیهێزی
لەئەنجامدا)سێ(ژندەكوژرێنو بەریتانیادێیعەبابەیلێبۆردووماندەكات هەوایی
زیانێكیماڵیزۆرلەخەڵكدەكەوێت،چەكدارەشۆڕشگێڕەكانیشبەرەوناوچەی)باراماوا(

ی)مەحمودخانیدزلێ(لەئیرانهەڵدێن86.

82.بەكرسدیقعارف،س،پ،ل67.
83.چاوپێكەوتنلەگەڵ)عەلیشاوەیس(لە2008/12/5.

84.ئازادحەمەدیقادر،س،پ،ل75.
85.چاوپێكەوتنلەگەڵ)عەلیشاوەیس(لە2008/12/5

86.چاوپێكەوتنلەگەڵ)خدركەریممحەمەد(لە2008/12/12.
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پاش)10(ڕۆژلەوشەڕەخوێناوییەدووفڕۆكەیجەنگیتریبەریتانیهێرشدەبەنەسەر
دێی)كانیكەوە(لەوێچەكدارەكانی)حەمەیانئەحمەد(بەتفەنگیماوزەڕتەیارەشكێن
یەكێكیاندەخەنەخوارەوەوفڕۆكەوانەكەبەهەزارزەحمەتدەربازدەبێت.شۆڕشگێڕان
دوایئەودەرسەیبەئینگلیزیاندادەڕۆنە)باراماوا(بەاڵملەوێشبۆماوەیەكیكەمجێیان
بووەوە،چونكەدەسەاڵتیئینگلیزهەمووناوچەكەیگرتبووەوەوئەویسەرپێچیلەگەڵ
كوردەكان عەشایەرە و هۆز ترەوە لەالیەكی دەبرد. ناویان لە بكردایە ئینگلیز سوپای
شەڕەكەرەكانی چارەنوسی لە گەورەی زەرەرێكی ئەمەش هەبوو. نێوان لە ناكۆكیان
دەربەندیئەشكەوەڵدا.پاشماوەیەكچەنددانوستانێككراوسەرانیشەڕكەرخۆیان

بەدەستەوەداوبەڵێنیدانیشتنوئاشوبنەنانەوەیانبەئینگلیزدا87.

87.ئازادحەمەدیقادر،س،پ،ل94.
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بەشیسێیەم
الیەنیكارگێڕی

دەڵێن دەكەن جاف عەشیرەتی مێژووی لە باس مێژووییانەی سەرچاوە ئەو بەگشتی
بێ بووە. هەڵەبجە قائیمقامی یەكەم جاف، خێڵی سەرۆكی جاف( پاشای )محەمەد
قائیمقامەدا ئەم لەسەردەمی بەاڵم نییە، دیار ئەو ساڵی و مانگ مێژووی دیاریكردنی

سەرایەكیتیادروستكراوە،لەپاشدائینگلیزەكاندەستكارییانكردووە88.
هەڵەبجە تورك فرمانی بە دا 1889 ساڵی لە هاتووەكە وا مێژووییەكاندا لەبەڵگە
قەزای واتە قەزایی( )ئەڵەبجە ووتراوە پێی عوسمانیەكاندا زەمانی لە  بەقەزا89 كراوە
ئەڵەبجەنەك)هەڵەبجە(90.وەوسمانپاشاكوڕیمحەمەدپاشایجافكرابەقائیمقامی
هەڵەبجە،بەاڵملەبەرسەرقاڵیزۆریبەسەفەركردنعادیلەخانمیخێزانیبووەجێگری
هاتا وەرگرت وردە وردە ڕامیاری دەسەاڵتی و ئیدار كردووە91.جڵەوی فەرمانڕەوایی و
وایلێهاتهەرلەژیانی)وەسمانپاشا(خۆیداحوكمرانیدەكردوكاروباریناوچەكەی
بەڕێوەدەبرد،هەتاوایلێهاتدوایكۆچی)وەسمانپاشا(ئیترجڵەویفەرمانڕەوایەتی
كەوتەدەست،دەستیكردبەهەندێكاریئاوەدانكردنەوەوبەهێزكردنیمەركەزیەتی
خۆیلەبەرئەوەدادگایەكیبەسەرۆكایەتیخۆیلەناوشارداناوهەندێدوكانوبازاڕی
لەیاسا بۆ كرد دروست هەڵەبجە لە بەندیخانەیەكی خۆبەهێزكردن بەمەبەستی كردەوە
دەرچوانوئەودەمەشكاتینویكردنەوەیئینگلیزبوولەناوچەكەودەسەاڵتی)تورك(

لەوێدانەمابوو.
لەماوەینێوان)1919-1923ز(داواتەهەتادروستبونیحكومەتیعەرەبیلەجیاتی
ئیدارەوكارگێڕینوێنەریئەفسەریبەریتانیحوكمڕانیلەهەڵەبجەدەكرد.بەیارمەتی
تەلهگراف و پۆست پاشا وەسمان خانمی هاوكاری بە ئینگلیزەكانەوە لەالیەن خانم،
دامەزرا،كەلەالیەنبەڕێوەبەرایەتیپۆستەوەسەرپەرشتیاریكراوەلەسەردەستیبەڕێز
حەمەچاوەشدابووە....لەپاشئەوحسینودواترئەورحمانبەڕێوەیبردووە.پاشان
كاكمستەفایباراموحەمەئەمینمستەفامەریوانی)..(وچەندبەڕێزێكیترتێیدا

88.عمریحاجیعنایەت،س،پ،ل12.
89.سەالحەڕەش،س،پ،ل6.

90.جەمالكاكەبرا،خەزان"گۆڤار"ژ،)6(،2003ل24.
91.بەكرحەمەسدیقعارف،س،پ،ل15.
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كاریانكردووە.
ساڵی)1923(لەگەاڵدروستبونییەكەمحكومەتیعێراقیدادوایهاتنیئینگلیز)تایەر
ئەو بەدوای دوا داوەفاتیكرد. لەساڵی)1924( بەاڵم قایمقام. بە كرا بەگیشاعیر(
حكومەتی لە )نائب( كرابە ماوەیەك پاش و قایمقام بە كرا جاف موختار ئەورحمان
عێراقیداوچووبۆبەغدابەدەمكاریەوە.لەجیاتیئەوجێگرەكەیحامیدبەگبوولە
ساڵی1924چووەسەركاربووبەقائممەقام.لەجیاتیئەوكاتەیحامیدبەگهاتە
سەركارئاژاوەكەتبووەناوشار،لەبەرئەوەیاسایەكیتوندوتیژیبەكارهێنابۆئەوەی
شارهێمنبكاتەوەولەدەستپیاوخراپوڕێگروهەندێكاریناشرینهەرخۆیبەناو

شاردادەگەڕاوسەرپەرشتیكاروباریهەڵەبجەیدەكرد92.
بۆنمونەجارێكیاندزێكیدیووەماڵەجولەكەیەكیتااڵنكردووە،گرتوویەتیگوێیەكی
بڕیوە.یەكەمقوتابخانەشلەساڵی1929بەهەوڵیحامیدبەگلەهەڵەبجەدادروستكراوە
لەبەرئەوەیخەڵكەیناوهەڵەبجەڕوویلەزیادبوونبووئاویكانیاوەكانیانبەكاردەهێنا
بۆخواردنەوەبەهەوڵیحامیدبەگتوانراپرۆژەیئاویهەڵەبجەلەساڵی1929تەواو
عوسمانیەكان بوو. قایمقام 1932 ساڵی تا بوو. بامۆك لەسەرچاوەكەكانی كە بكات
بایەخیانبەهەڵەبجەدەداوبنكەیپۆلیسوسوپایاندامەزراند تایبەتی بەشێوەیەكی
بووكەپێیدەوترا)سەراكۆنەكە(.بەاڵملەالیەندەوڵەتیعێراقیەوەلەساڵی)1930(دا
یەكەمبینابۆپۆلیسخانەیهەڵەبجەدروستكرا93.پاشانحامیدبەگقایمقامیكەهاتنە

سەركاروماوەناماوەیەكقایمقامەكاندەگۆڕانبەمشێوەیەیخوارەوە:
1932-1934مرادرحمتالله.
1934-1936ناجیهورمزی.

1936-1937ئەحمەدفەخریموستەفاپاشا.
1937-1938سدیقئەلقادری.

1938-1939حەمەسەعیدقەزاربریكاریقایمقام.
1939-1942سەعیدعهبدولقادركەركوكی.

1942-1944شاكرفەتاح،نوسەریگەورەیكورد.

92.بەكرحەمەسدیقعارف،س،پ،ل16.
93.جەمالكاكەبرا،س،پ،ل24.
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1944-1945ڕەشیدغەفورقۆلچی94.
1945-1949حسێنمحەمەدبەغدادی،كابرایەكیعەرەببووە.

1949-1950جەمالڕەفعەت.
1950-1951ئیسماعیلشێخە.

1951-1952ڕەشیدغەفورقۆڵچی،دووبارە.
1952-1954عومەرئاغابریكاریقائیمقام.

1954-1956خالیدنەقشبەندی.
1956-1957ئیسماعیلحەقی.

1957-1958بایزئاغا.
بەمشێوەیەقائیمقامەكانیەكلەدواییەكدەبوونبەقائیمقاموكەسایەتیلێهاتووو
ناوداروخاوەنبڕوانامەیئەوسەردەمەبوون،هەرئەوەنەبووهەركەسەبۆخۆیبێت

وببێتەقائیمقاموزۆربەیانكەسایەتیلێهاتوویخودیهەڵەبجەبوون95.
دەرئەنجام

لەئەنجامیئەملێكۆڵینەوەیەوەدەگەینەئەمئەنجامانەیخوارەوە:
1.هەڵەبجەیەكێكبووەلەمشارۆچكانەیكوردستانیعێراقدانەبڕاوەلەمگۆرانانەیكە

كوردستانلەسەردەمیپاشایەتیبەخۆیەوەدیووە.
2.لەڕوویزانستیهەڵەبجەیەكێكبووەلەناوچەكانیكوردستانكەگرنگیبەالیەنی

زانستیداوەوچەندانزاناوكەسایەتیلێهاتوویتێدادەركەوتووە.
3.هەڵەبجەوەكشارێكیكوردیلەڕووداوەكانیعەرەبیڕۆڵیخۆیبینیوە،كەئەمەش
لەچوارچێوەیدڵسۆزیبووەبۆئاینیئیسالموەكبەشداریلەشەڕیعەرەب-ئیسرائیل1948.
4.هەڵەبجەیەكێكبووەلەمشارانەیكوردستانكەشوێنیخەباتیسیاسیوڕێكخراوەیی

بووەپارتەسیاسیەكانیكوردستانچاالكیخۆیانتێدانواندووە.
5.هەڵەبجەپشتگیریئەوهەڵوێستەنیشتمانیانەیانكردووەكەلەكوردستانوعێراقدا

دژیڕژێمیپاشایەتیئەنجامدراونوەكڕاپەڕینەكانبەتایبەتیلەشاریبەغدا.

94.چاوپێكەوتنلەگەڵخدركریممحەمەد،لە2008/12/12.
95.چاوپێكەوتنلەگەڵسەرۆكیشارەوانیهەڵەبجەیشەهید)خدركریممحەمەد(،لە2008/12/12.
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ڕەنگە كۆنەو زۆر مێژووەكەی هەڵەبجە ناوچەی فەرمانڕەوایەتی و فەرمانداری
لێرەدا ئێمە بەاڵم زایینی، لە بەر بۆ دەگەڕێتەوە بڵێین گەر نەكەین زیادەڕەوی
بە و نوێدا لە هەڵەبجە ناوچەی فەرمانڕەوایەتی سەر دەخەینە خێرا تیشكێكی

پێشەكییەكیخێرادەستپێدەكەین.
یەكەمفەرمانڕەواییناوچەكەدەگەڕێتەوەبۆ)بەكربەگسڵێمانبەگیبابان(كە
بەبەكرەسوورناوبانگیدەركردووەویەكێكبووەلەبەگەبەناوبانگەكانیبابانو
لەدوایسڵێمانبەگیباوكیلەساڵی1602ژیاوەوپایتەختیفەرمانڕەواییەكەشی

لەبەكراوایهەڵەبجەدابووە.
وردەوردەسنوریناوچەكەیفراوانكردووەوتاوەكودواجارلەسیروانەوەتازێی
كۆیەیگرتووەتەوە.پاشانلەناوچەكەداكوڕێكیخۆیبەجێهێشتووەولەخورماڵدا
فەرمانداریكردووە،خۆشیگەڕاوەتەوەبۆناوچەیقەاڵچواالنوپاشانیشچووەتە
ناوچەیبەكرەجۆوئەوناوچەیەشیهەربەناویخۆیەوەئاوەدانكردوەتەوە.دەڵێن
بەكربەگچاویبڕیوەتەكەركوكوویستوویەتیبیهێنێتەوەژێردەسەاڵتیخۆی،

بەوهۆیەوەلەگەڵعوسمانییەكانداتێكچووەولەساڵی1609زداكوژراوە.
دەسەاڵتی ژێر كەوتووەتە بەبە خاكی ساڵێك پێنج ماوەی بۆ دوا لەوەو جا
لەدەستیسەندونەتەوەو بەكربەگ برازای عوسمانییەكان،دواتر)خانەپاشا(ی

هێناویەتییەوەژێردەسەاڵتیخۆماڵی.

کڕنۆلۆژیایفهرمانڕهوایهتی
ههڵهبجه

دالوەرنهوڕۆڵی



42

ئیترلەوەبەدواناوچەكەدوایگواستنەوەیبابانەكانبۆسلێمانیدروستكردنیشار
لەوجێگایەیئێستاوكۆچیجافەكانبۆناوچەكەلەژێردەسەاڵتیجافەكاندابووە
زاهیربەگیجافوقادربەگومهحمهدپاشایجافولەكۆتایدابەناویقایمقامەوە

سەرۆكایەتیجافوناوچەكەیانكردووە.
دووەمقایمقاممهحمودپاشایجافەلەساڵی1880زبەبڕیاریدەوڵەتیعوسمانی

لەگوڵعەنبەردابووە.
دوایئەویشعوسمانپاشامحەمەدپاشایەولەساڵی1889-1909لەهەڵەبجەدا
بووەوخانووبیناوكۆشكیگەورەیدروستكردووەوسەرایبۆفەرمانڕەوایەتییەكەی

كردوەتەوەبەشێوەیەكینیزامیوتۆكمە.
پاشانعادیلەخانملەكۆچیدواییوەسمانپاشاوەلەساڵی1909بۆماوەیەكی
زۆركاروباریئیداریناوچەكەیكردووەتاوەكوتاهیربەگیوەسمانپاشالەساڵی

1917-1919وەكقائیمقامبووە.
1919-1922ئەحمەدموختاربەگیجاف

1923-1932حامیدبەگیمەجیدبەگیجاف
1932-1934مورادرەحمەتوڵاڵ
1932-1936ناجیهورمزی

1936-1937ئەحمەدفەخریمستەفاپاشا
1937-1938سدیقئەلقادری

1938-1939حەمەسەعیدقەزاز-بریكاری
1939-1942سعیدعەبدولقادركەركوكی

1942-1944شاكیرفەتاح
1944-1945رەشیدغەفورقۆڵچی

1945-1949حەسەنمحەمەدبەغدادی
1949-1950جەمالرەفعەت
1950-1951ئیسماعیلشێخە

1951-1952رەشیدغەفورقۆڵچی-جارێكیتر
1952-1954عومەرئاغا-بریكار
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1954-1956خالیدنەقشبەندی
1956-1957ئیسماعیلحەقی

1957-1958بایزئاغا
1959بۆماوەی8مانگێك)حەمەسەعید(كارووباریئیداریكردووە

1959فەوزیسائیب3مانگێكقائیمقامبووە
1960-1961سوعادتاڵەبانی
1961-1962كانەبیدزەیی

1962-1963سەعیدمحەمەدعەرب
1963-1966رەشیدجەعفەری

1966-1970شێخحەمەئەمینشێخعەبدوڵاڵ
1970-1974جەمالنامیق

فەراغشۆڕشیكوردستانخۆیبەرێوەیبردووە1976-1974
1976-1979ئەبوئەلقائد

1979-1982عەبدلمونعیمبادی
1982-1986هۆشمەندمستەفافەتاح
1986-1987تەلعەتهادیئەحمەد

1987-1987/12/20عەبدولفەتاحعەبدولمەجید
1987-1988شێخیەحیائەلبەرزنجی

لەساڵی1988داكیمیابارانكراوەوناوچەكەبەتەواوەتیمافیژیانیلێسەندراوەتەوە
وهیچیاسایەكیتێدابەڕێوەنەچووە.تاوەكودوایڕاپەڕینەمەزنەكەیساڵی1991
جارێكیترهەڵەبجەئاوەدانكراوەتەوەولەالیەنبەرەیكوردستانییەوەقائیمقامی

بۆدیاریكراوە.
1991-1993ئەكرەمحەمەعەلی
1994-1995جەعفەرمستەفا

1996-2005جەمیلعەبدولڕەحمانمحەمەد
2006-2009فوئادساڵحرەزا

2009-2010شاهۆعوسمان)بەوەكالەت(
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ستراتیژ جێگا لەو بووە یەكێك جاف، پاشای وەسمان كۆشكی یان پاشا ماڵی
دەگمەن و ئەندازەیی بەشكڵێكی كۆشكە ئەم هەبووە، لەناوچەكەدا گرنگانەی و
دروستكراوە.لەالیەنوەسمانپاشایجافەوەبەمەبەستینیشتەجێبوونیانوبوونە

قائمقامیقەزایهەڵەبجە.
دوایئەوەیوەسمانپاشادەبێتەقائیمقامودەیەوێتخێزانینوێدروستبكات،
بەئامادەبوونی هەڵەبجەدا جەرگەی لەناو دیاریدەكات  و لەبار گونجاو شوێنێكی

كۆشكیوەسمانپاشایجافو
عادیلەخانم

جوامێرئەحمەد

كۆشكیوەسمانپاشایجاف
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زۆرێكلەدارودەستەكەیوباشوەستاكانیئەوكاتەیكەلەهەڵەبجەدابوون.
بۆئەممەبەستەوەستایگەورەیسنەییئامادەكردووەلەساڵی1883ز،دەستكراوە

بەدروستكردنیوساڵی1901زتەواوبووە.واتەبۆماوەیهەشتساڵ.
ڕیزە هەڵەبجەوە بێتە دوورەوە لە ئەوەی دەڵێت: ڕۆژنامەنووس فەتاحی شاكیر
خانوویەكیبەرچاودەكەوێ،شارێكلەشارەڕازاوەكانیڕۆژئاوایدێتەوەبیر،ئەم
خانووانەهی)وەسمانپاشا(و)تاهیربەگ(و)حامیدبەگ(ودەوڵەمەندەكانی

تریجافوهەڵەبجەیین.
بوو، بەرز نهۆم دوو بوو، ناوازە كۆشكێكی بەڕاستی دەڵێت: تر شوێنێكی لە
فراوان، بەرهەیوانی لەسەرەوە پان، و گەورە گەورە دااڵنی و تارمە لەخوارەوە
هەرچوارالیكۆشكەكەیڕازاندبووە،ژوورەكانیەكلەسەریەكبوون،دەرەوەیان
بەئاوێنەبەندیومیناكاریپڕنەخشونیگار،بەڕەنگیئااڵووااڵ،ناوەوەیانبە

ئاڵەتوئاوێنەكاریی،پەنجەرەوبنمیچەكانودیوارەكانیانجوانكرابوون.
ئەمەیمامۆستاشاكیرفەتاحدەڵێ:لەساڵی1936داسەردانیكردووەكاتێككە
35ساڵتێپەڕیووەبەسەردروستكردنیدا.وەكدەزانرێبەهۆیگەرماوسەرماو
كارەساتوڕوداوەوەشپرزەودژواریڕوودەدات،كاتێكوەسمانپاشاوعادیلە
خانمیشاژنیكوردنەماوەوكەوتۆتەدەستیكوڕوكوڕەزا.ئەیئەبێتماڵێكبۆ
بووكیتازەدروستبكرێتچۆندروستدەكرێتوچۆندەڕازێنرێتەوە.بۆكێش؟
عادیلەخانمژنیئیدارییوكچیمیرێكیگەورەیئەردەاڵنیەكان،كچیعەبدولقادر
بەگیڕۆستەمبەگیئەحمەدبەگیساحێبقڕانیسنە.نهۆمیخوارەوە)784(مەتر
ولەبەردەمدیواریكۆشكەكەشدابەشێوازێكیهیاللی-بازنەیباریكوتەسكبە

بەردوگەچدروستكراوە.
دا ناوەوەشی لەبەشی و دووەم قاتی سەرەوەی چوونە بۆ دانراوە لێ پلیكانەی
دەروازەیەكیچواردەرگایهەبوو،كەدەكەوتەسەردەرگایخوارەوە.لەتەنیشتیشی

دادووژووریلێجیادەبوویەوە،.واتەبەشیڕۆژئاواوڕۆژهەاڵت.
)7( بوو دڵگیر و ڕازاوە بڵێی تا بوو ڕۆژهەاڵتی كەدەرگای هۆڵەشی ژوورو ئەو
پەنجەرەیڕازاوەیتیادادانرابووزۆرترینكاتیعادیلەخانملەوژوورەدابەسەری

دەبرد.
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لەتەختەوشوشەیڕەنگاوڕەنگنەخشونیگاریتیادروستكرابوووهەڵواسرابوو
گرنگیەكیزۆریدرابووبەناوەوەودەرەوەیكۆشكەكە.بەپێچەوانەیئەوكۆشكانەی

ئەمڕۆكەتەنهادەرەوەیگرنگیپێدەدرێت.
بەهارانوهاوینانلەسەرەوەژیانیانبردووەبەڕێوەوهەمیشەوەكوئەوەیلەناو
باخوبێستاندابنئەوەندەهەوایفێنكیهەبووەوبۆنوبەرامەیتیاداهاتوچۆیان
پاییزانوزستانان.هەورەبانێكیسەرەوەشی بۆ ژێرەوەشی كردووەوژوورەكانی
لە دەبوو. لەبەردەست ناوچەكەت هەموو و ئەوێ دەچوویتە بەدەرگایەك هەبووە
دووالوەوەسەیریخانووەكەتبكردایەواتدەزانیئەمەیانڕوویكۆشكەكەیە،چونكە
ڕووی لە لێی. ژوورەوە دەچوویتە ڕازێنرابوویەوە. دەرەوەی ڕووی هەردووالوە لە
سەرەوەیبەئەندازەی)14م(بەچواردەوریبیناكەداوەكبەرهەیوانبوو،سەقفی

بۆدانەنرابووئەمەشسەربانیقاتیخوارەوەیدروستدەكرد.
تەواوبوونی ڕۆژی كە نوسرابوو نوسراوە ئەم ناوەڕاستیدا لەدەروازەی و دووەم نهۆمی لە

دەردەخات.
)انافتحنالكفتحامبينا–قدختمهذاالبناءالعاليفيشهرمحرمفيالسنةالهجرية
1321(،واتەلەساڵی1901تەواوبووەلەكارەكەیانكەدروستكردنیئەمكۆشكەبووە

لەهەڵەبجەدا.
لەمكۆشكەداوەسمانپاشایجافقائیمقامیهەڵەبجەوعادیلەخانمشاژنیكورد
وتاهیربەگیجافوئەحمەدموختارجافیشاعیریشۆڕشگێڕتیاگەورەبوونو
حكومیانكردووەوسەدانوهەزارانسەردانوڕۆژهەاڵتناسەكانچوونەتەناویەوە
ئەدمۆنزو نیكێتیروسیو باسیل زانیاریەكان لەوەرگرتنی بوون وسوودمەند

تۆمابواومیجەرسۆنوسەدانیترسەردانیئێرەیانكردووە.
ئەمكۆشكەمایەوەتاوەكوساڵەكانیكیمیابارانیهەڵەبجەولەساڵی1959وە
تەنهاپیاوێكزیاترلەوێماوەتەوەبەناوی)عزیزمجیدمحمد(بووەوپارێزگاریئەو
جێگایەیكردووە،كەڕەنگەپەیوەندیەكیخزمایەتیهەبووبێتلەگەڵماڵیپاشادا.
دواترڕۆژلەدوایڕۆژئەوجێگایەبەرەوخراپوداڕووخانهاتووەتاوەكولەدواجاردا
بەتەواوەتیڕووخاوەولەنەوەدەكانەوەبووەتەزەویەكیرووتوزبڵوخاشاكیئەو

بازاڕوناوەیتێدەكرێت.
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عادیلەخانم،شاژنیشارەزور
خاوەنیمەدالیایبەریتانیایگەورە1859ز-1924ز

عادیلەخانم،كچیعەبدولقادربەگیرۆستەمبەگیكوڕیئەحمەدبەگیساحێبقرانە.
لەدایكبووە،حەسەنفەهمی ئێران لەساڵی)1859(لەشاریسنەیكوردستانی
پاش لە سلێمانییە، خەڵكی و ساحێبقڕانە بەگزادەكانی لە خانم دەڵێت: جاف
روخاندنیبابانەكانقادربەگیباوكیچاویبەرایینەهاتووەوكۆچیكردووەبۆ

شاریسنەوعادیلەلەوێلەدایكبووە.
عادیلەخانم،یەكێكبووەلەژنەهەڵكەوتوووناودارەكانیكوردلەساڵی)1859(
گرێیهاوسەرگیریلەگەڵعوسمانپاشایكوڕیحەمەپاشایجافدادەبەستێت،بە
شێوازێكیشكۆمەندیورازاوەوەدەیگوازێتەوەبۆناوچەیجافایەتیلەهەڵەبجە.
لە بوو ئازادیخواز و سەربەست شۆخێكی و لێهاتووە و زیرەك كەسێكی خانم،
بنەماڵەیەكیرەسەنوقارەمانیكوردەواریبنەماڵەیساحێبقرانیسلێمانیوپاشان
ناوچەی ئیداریوسیاسی لەكاروباری وگۆڵ وگورج تەدبیر و بەعەقڵ سنەی
جافدابەتایبەتلەدوایكۆچیدواییعوسمانپاشایهاوسەری.هەرلەسەردەمی
عوسمانییەكانداوهەروەهالەژیانیهاوسەرێتیدالەگەڵعوسمانپاشایمێردیدازۆر

لەكاروبارەكانیناوچەكەبەدەستوراوێژیئەمچووەبەڕێوە.
خانم،دوایگەیشتنیبەناوچەیهەڵەبجە
وبوونیبەخانمییەكەملەناوچەكەدابە
ئافرەتێكیئاشتیخوازوبلیمەتونمونەی
ئیحترامی و ڕێز و بەرچاو هاتووەتە بەرز
لەالیەنعوسمانپاشایمێردیودامودەزگای
و لێگیراوە جافەوە عەشایری و ئیداری
زۆر دانراوە. بۆ تایبەتی شوێنی جێگاو
ڕێزیبەگزادەكانیجافیگرتووەوهەوڵو
توانایخۆیبەكارهێناوەلەئاشتكردنەوەو
ئاشتەوایینێوانیان.لەكاروباریناوماڵی
خۆیداخۆشیلەخەڵكیناوچەكەوفارسە
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ئاوارەكانیناوهەڵەبجەدەگرتوزۆرمەیلیبەتوركەكاننەدەداوخۆشیلێیان
نەدەهات،خزمەتگوزارەكانیسێلەسەرچواریفارسبوونوتەنهایەكتوركلەناو

كۆشكوتەالرەكەینەبوو.
كۆشكوتەالریوەسمانپاشاكەبۆپێشوازیخانمدروستكرابوو،خانوویەكیزۆر
گەورەوباڵەخانەیەكیچلژووروسێنهۆمبووجمەیدەهاتلەپیاووئافرەتانی
ماقوڵوخزمەتگوزاروبەردەستەكانیخانموهەریەكەیانبەگوێڕایەڵیتەواوبۆخانمئامادە

باشبوون.
هەڵەبجە،بەتایبەتیدوایكۆچیدواییعوسمانپاشایجاف،خانم،بەتەواوەتی
نەك خانم فەرمانەكانی بوو، دەستا لەژێر ناوچەكەی گشت و هەڵەبجە كاروباری
تەنهالەهەڵەبجەوناوچەكەدا،بەڵكولەسنەوناوچەكانیئێرانیشدابەرقەرار
بووە.دوایهاتنیهێزیبەریتانییەكانبۆناوچەیسلێمانیهەروەهاهەڵەبجە،خانم

دەوریئاشتیخوازیكاریگەریبینیوخەاڵتیبەریتانیاییپێبەخشرا.
هاتووەتە )1913(دا ساڵی لە كە رووسی ڕۆژهەاڵتناسی زانای مینۆرسكی، 
ژنە لەو یەكێك بە چاوم خۆم من دەڵێت: دەربارەی دیووە خانمی و هەڵەبجە
سەرنجراكێشانەكەوتلەناوچەیهەڵەبجە)عادیلەخانم(كەئینگلیزەكانناویانبە
)لەیدیعادیلە(دەبرد.ئەمخانمەسەرنجیخەڵكیبەرەوالیخۆیراكێشابووبەو
كارەیكەناوچەكەیپاراستبووبەهۆیرزگاركردنیئەفسەرەبەریتانییەكانلەمردن
خان(یان )بەهادور نازناوی ئینگلیزەكانەوە قوماندانی لەالیەن شاكارەشی بەو و
پێبەخشیوە،خانمبەمكارەیتەحەمولیگشتئەوپێشهاتورووداوەسیاسییانەی
كردووەكەروودەدەن،لەدوایداكاتێكهوروژمیسوپایئینگلیزهاتووەتەناوچەكە
زیرەكانە تورك، كاتەی ئەو هێزەكانی و دراوسێكان لەدزی ناوچەكە پاراستنی و
هەنگاویهەڵێناوەبۆرووداوەكانوتارادەیەكیباشیشنەهێڵراوەزەرەروزیانبە

ناوچەكەبگەیەنرێت.
مێجەرسۆن،حاكمیسیاسیسلێمانیونوێنەریبەریتانیادوایئەوەیباسیژنی
كورددەكاتدەڵێت،ئەمنموونانەلەكوردستانداكەژنشوێنێكیسەربەخۆیانهەیە
زۆرهەڵدەكەون.ژنانلەنێوڕەشماڵەكانیاندابەچشانازییەكیبێوێنەوەپێشوازی
لەمیواندەكەنوزۆرجارهەڵكەوتووەژنیكوردكاروباریئێرەوكۆمەڵگەیخۆی
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سەركەوتوانەبەڕێوەبردووە.
دیارەئەمشایەتییەیمێجەرسۆنلەناوواڵتیخۆیوواڵتانیدونیادانەبووەیان
نەیدیووە،بۆیەواباسیژنیكوردوعادیلەخانمدەكات.خانملەچاویئەدمۆندزیشەوە

ئاوەهابووە:عادیلەخانم،شاژنیشارەزورهكەمندیومە.
محەمەدئەمینزەگیمێژونووسیشدەربارەیوتویەتیخانمیوەسمانپاشادەستی
رۆشتووەبەسەرگشتكاروبارەكانیشارەزوورداوهەمووهۆزەكانیجافلەژێر
فەرمانیداكۆكردۆتەوە،كاروبارەكانیانخۆیبەڕێوەیبردوون.مەرجێكیدانابووبۆ

باشوخراپبەمكارەشیببووەخانمیناوچەكە.

هەندێكلەكارەدیارەكانیخانملەهەڵەبجە:
1.بەڕێوەبردنیكاروباریخێڵیجافوكۆكردنەوەیانلەدەوریخۆیوپرسو

ڕاوێژبەیەكتریزۆربەژیریوحەكیمیونیازپاكی.
2.كردنەوەیماڵەگەورەكەیخۆیودیوەخانەرازاوەكەیبەڕوویزاناوپیاوماقوڵ
ژوانگەی كردبووە هەڵەبجەی كارەشی بەم كورد، گەورەكانی ئەدیبە و شاعیر و

النكەیشیعروشاعیرانوهەرلەوەوەهەڵەبجەناونراوەشاریشاعیران.
3.كردنەوەیدەرگایمەدەنیەتوشارستانیەتبەڕوویهەڵەبجەوناوچەكەدا،

وەكدروستكردنیباڵەخانەوقەیسەریوحەمام.
4.دروستكردنیدووخانوویگەورەیزۆرجوانلەسەرشێوازیسنەییانەوبەدەستو
پەنجەیوەستاسنەییەكانكەلەوكاتەدانمونەیئەوخانوانەلەسلێمانیشدانەبووە.

موسوڵمانەكان و ئاینییەكان مامۆستا لە ڕێزێك وەك مزگەوت دروستكردنی .5
كەئێستائەومزگەوتەماوەتەوەوناویمزگەوتی)خانم(ەلەگەڕەكی)پیرمحەمەد(

ەلەنزیكشەقامەسەرەكییەكە.
خێڵ و بەناوچەكە خزمەتكردن لەڕێگای ئەوانەی بۆ بەندیخانە دروستكردنی .6
وعەشرەتالدەدەنولەڕێگایخراپوسیخوڕییەوەزەرەروزیانبەناوچەكە

دەگەیەنن.
7.یارمەتیدانوكۆمەكیدانیشتوانەجوولەكەكانیشاریهەڵەبجەوچاككردنو

ئاوەدانیلەگەڕەكوناوچەكەیانداوبەڕێوەبردنیكاروبارەكانیژیانیان.
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8.بەهێزكردنیشارەوانیشارلەسەردەمیخانمدازۆرالیەنیشاریهەڵەبجەجوان
وباشكراوەلەڕێگەوئاو.

هەروەها و دامەزراندن و ئیش و كار خستنەسەر وەك هەژاران یارمەتیدانی .9
ناو بە دەگەڕا پێنجشەممانێك هەموو دەگێڕنەوە پیرەكان هاوكاری و بەخشیش
بازاڕدابەقەسابەكانیدەووتئەمڕۆگۆشتەكانتانلەسەرخانمبدەنەهەژاروڕێبوار

ولێقەوماوەكان.

مێجەرسۆنبەمجۆرەوەسفیخانمدەكات:
بۆیەكەمجاركەبوومەمیوانیخانم،بینیملەژوورەكەیخۆیدادوانزەخادیمەو

بەردەستیلەبەردەستدابوو.
قوماشێكی بە كورسیەكە سەری دەكێشا جگەرەی دانیشتبوو كورسییەك لەسەر
ئاوریشمداپۆشرابووكوردییەتیوكوردانەیپێوەدیاربوو.رووسیمایسپیودەم
وچاوێكیهێلكەییهەبوو.كەمێكدەمیگەورەدیاربوو،چاوێكیڕەشوگەش،
لوتیباریكوكەمێكچەماوەبوو،بااڵیەكیباریكومێزەرێكیجوانورازاوەو
تێكەاڵوبەدەستەسڕیئاوریشمبەسەرەوەبوو،چەندتاڵێكیلەپرچوقەنافیزی
شۆركردبووەوەبەالجانیدا،پۆشاكیئاوریشمیلەبەركردبوو.پانوپۆڕوفراوانو

مهزاریعادیلهخانم
فۆتۆ:ستاف
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فشۆڵ.هەردووقاچەكانیشیگرتبووەخەنە.
زۆرخۆیدەرازاندەوەوملوانكەیمرواریوخاڵخاڵوموورتكوموورویبەخۆوە
دەكرد.لەپەنجەكانیدا)17(ئەموستیلەیگەوهەرداریلەپەنجەكردبوو.گەردنو
ملیبەمرواریڕازاندبووەوە.بەڕێزوساڵوێكیسنەییانەوەاڵمیسەالمیدەدایەوەو

تەنهاشدەبووبەفارسینوێژبكرایەلەناوكۆشكەكەدا.
نزیك هەورامانەوە رووی لە عەبابەیلێ گوندی لە خانم( ئارامگای)عادیلە و گۆر
و شاعیر جگەرگۆشەی هەردوو لەگەڵ سەرەوە بە كەمێك عەبابەیلێ گۆڕەكەی

خۆشەویستی)تاهیربەگوئەحمەدموختارجاف(دانێژراوە.

سەرچاوەكان:

1.رحلةالمتنكربالدمابينالنهرين،ميجرسون.

2.مێژوویهۆزیجاف،حسینعەزیزمحەمەد.
.Ǽǥƹ ǰǾǭƗ ƴǮƮǭ ÛǯƘƢƽƳƸǥǷ ƳƸǥ ưǽƷƘơ ǴǅȆƱ.3

4.مشاهيركرد،ايةاللهمردؤخي.
5.ئافرەتەناودارەكانیكورد،جەبارجەباری.
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بەراییوناساندن
مێژوویجولەكەلەكوردستاندامێژوویەكیكۆنەوبەپێیتەلموود2800ساڵلەمەوبەر
لە ڕاگوێزراوەكانی جوولەكە پ.ز، 824-858 سێهەم شەلمانسەری ئاشوورییەكان
كوردستاندانیشتەجێكردووە.كەڕێبەمەرجەعەجوولەكەكانیشدراوەبانگەوازی
باشیان دەستكەوتی ئەوەش پاش باڵوبكەنەوە، كوردەكاندا ناو لە جولەكایەتی
بووەلەبانگكەوازەكەیاندا،ئەمەلەالیەكلەالیەكیترەوەمێژووزانانیجوولەكە
یەكڕابوونەتەوەلەسەرئەوەیكەلەسەرەتاوەلەدەستپێكیسەدەیدوویزاینیدا

جوولەكهبنجیخۆیداكوتاوەلەناوكوردستاندا.
چەند و هەولێر و دهۆك ناوچەی لە بەزۆریش و كوردستاندا ناو لە جۆرە بەو
لە هەڵەبجە جوولەكەكانیشاری بردووەتەسەر، ژیانیان جیاواز تری ناوچەیەكی
بنەڕەتداخەڵكیشارەكەنینولەدوایئاوەدانكردنەوەیهەڵەبجەوبوونەقەزا
وپاشئاوەدانكردنەوەیلەالیەنبەگزادەكانیجافەوەناوچەیەكیانپێدراوەوبۆ
خۆیانخانوویانتیادادروستكردووەولەوەبەدوابەگەڕەكیجوولەكەكانناسراوە

وتاوەكوئێستاشگەڕەكەكەیانلەهەڵەبجەهەربەوناوەوەدەناسرێت.
جامیعەوە مزگەوتی نێوان لە كە زەویەك پارچە لە بووە بریتی گەڕەكە ئەم

دەالقەیەكبەرووی
جولەكەكانیشاریهەڵەبجەدا

1951-1890
عەبدولقادرشادی
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دەستپێدەكاتبەرەوسەراوبەتەنیشتیباخیمیریجاراندادرێژبوەتەوەتاوەكو
مزگەوتیتەكیەیسەیدنەسرواڵوبەتەنیشتشەقامیگشتیهەڵەبجەداهاتووەتەوە
تاوەكومەزادخانەكەومزگەوتیجامیعەیئێستاوبریتیبووەلە)50(خانوویەك

كەهەندێكیاندووقاتدروستكرابوون.

الیەنیكۆمەاڵیەتیجووەكانیهەڵەبجە:
جوولەكەكانیشاریهەڵەبجەلەسەرەتادابریتیبوونلە)20(ماڵووەكسەرژمێری

جوولەكەكانیشلەچلەكاندا)200(جوولەكەدەبوون.
كۆیجوولەكەكانلەكاتیگەڕانەوەیاندابۆفەلەستینلەساڵی1948-1951بریتی

بووەلە)54(ماڵكەنزیكەی)180-200(كەسێكبووە.
لەڕوویئاینداریوتەقالیدەكانیئایینییەوەجوولەكەكانلەهەڵەبجەدائازادبوون
وكاریخۆیانكردووەوجەژنوبۆنەكانیخۆیانبەئازادانەگێڕاوەوسەردانو

هاتووچۆیانكردووە.
ماڵەكانیانداقسەیاندەكرد و ناوپەرستگە لە تایبەتیخۆیان زمانێكی بەمجۆرە
كەپێیدەوترێتئارامییانسریانی)واتەئاشووری(،بەاڵملەناوبازاڕولەگەڵ
خەڵكیتردابەزمانیدووەمقسەومامەڵەیاندەكرد،بەشدارییانلەبەڕێوەبردنی

بازاڕوشتومەككردووە،وەكبازاڕیعەتاریوزەڕەنگەریو.......هتد.
ئازادانەئیشی لەكۆنداجوولەكەكانیكوردستانبەكاروباریخۆیانهەستاونو
خۆیانبەڕێوەبردووە،وەكدروستكردنیپەرستگاوقوتابخانەوكردنەوەیدوكان
ومەیخانە،ئەوەتایەكێتیجیهانیئیسرائیللەساڵی1906داچەندقوتابخانەو
خوێندنگەیەكیكردەوەلەناوكوردستانداومندااڵنیكوردیشتیایدافێریخوێندەواری
بوونوبەردەوامتاوەكودروستكردنیدەوڵەتیئیسرائیلوبانگكردنەوەیگشتی
جولەكەكانیكوردستانبۆناوخاكیفەلەستین،پاشانبەچەندوەجبەیەككۆچیان
تایبەتیخۆیانو بەڕێوەدەبەنوەكجەژنی لەوێژیانیڕۆژانەیخۆیان كردو
ویستی بە ئەگەر جولەكەكان لە زۆرێك كە جوولەكایەتی ئایینپەروەری كاروباری
خۆیانبوونایەئەوەحەزیاننەدەكردبڕۆنەوەبۆفەلەستین.بەاڵمهەمئیسرائیل
داوایلێكردنكۆچبكەنوهەمئەوحكومەتەناشرهگهزنامهکانیانیپووچەڵكردنەوە
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وبەزۆرناردنیانەوەبەتایبەتدەوڵەتیعێراقوكوردستانبەڕێژەیتایبەتو
بەرچاوڕۆیشتنەوە.

خواردنەوەی و خواردن دڵییەك، دوو هیچ بەبێ هەڵەبجە خەڵكی و جووەكان
ئاڵوگۆڕكردووە،هەروەهالەسەردەمیشێخحسامەدین یەكتریانوەرگرتووەو
نەقشبەندیداڕەزامەندیوەردەگرنبۆكردنەوەیكڵێسایەكلەناوگەڕەكەكەیانداو
دوایكردنەوەشیجەژنوتەعزیەوبۆنەكانیخۆیانتیادائەنجامداوەوكڵێسای
تایبەتیخۆیانبووەكەئایندارییانتیاداكردووەولەپاشبڕیارەكەیساڵحجەبرلە
پوچەڵكردنەوەیرهگهزنامهیعێراقیلێیانوگەڕانەوەیهەمووجولەكەكانبۆواڵتی
فەلەستین،پاشساڵی1958كراوەبەمزگەوتوناوینراوەمزگەوتیئەحمەدیو
مامۆستامەالعومەرعەبدولعەزیزدەبێتبەئیماموبەرنوێژیخەڵكیگەڕەكەكەوتا
كارەساتیكیمیابارانی1988یهەڵەبجەشهەرمابوو،بەاڵمئەویشلەكیمیاییەكەدا

لەناوچووەوبیناكەڕووخاوەوئێستاشبەڕووخاویپاشماوەكەیهەرماوە.
كاتێككۆچیانكردوڕۆیشتنەوەبۆفەلەستینلەگەڵدانیشتوانیشاردایەكتریان
ماچدەكردوداوایگەردنئازادییانلەیەكتریدەكردئەوانیشبۆهەڵەبجەدەگریان

وحەزیاننەدەكردبەجێیبهێڵن.
هەڵەبجە خەڵكی بنەڕەتدا لە و بوون غەریب گەرچی هەڵەبجە جوولەكانەی ئەم
نەبوون،بەاڵموەكودانیشتوانیئەسڵیناوچەكەكاریانكردووەوخەڵكیهەڵەبجەش
بەشداریپرسەوناخۆشیوهەروەهاخۆشییەكانیئەوانیانكردووەولەخۆیان
جیایاننەكردونەتەوەومامەڵەیانلەگەڵداكراوە.هەروەهاژنوژنخوازییانلەگەڵدا
كەریمی مەالئەمینی خێزانی هەروەها بەگیجاف تاهیر خێزانی نمونەی كردوون،
ڕەزایسادانیهەروەهاحەالوەخانیخوشكیئیبراهیم)بلەییەعقوب(كەشووی

كردووەبەحامیدبەگمەجیدبەگیجافلەساڵی1923.
جولەكەكانیهەڵەبجەلەبواریمادیدازۆرترینیاندەوڵەمەندبوونوهەروەهابە
بەگدا حامید بازاڕی لە دوكانیان و بوون خەریك زەڕەنگەری تایبەت و بازرگانی
هەبووە،هەروەهازۆرێكیشچاوشەكرودانەوێڵەیانفرۆشتووەوهەرزانفرۆشیش
زۆرجار ئەوجوولەكانە گوایە دەگێڕنەوەكە بەتەمەنەكانیهەڵەبجە و پیر بوون.
وتوویانەئێمەگونیەیخواردنەكەمانبۆبمێنێتەوەبەسەوقازانجمانە.بۆیەبازارێكی
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كراوەوهەمیشەییانهەبووە،دانیشتوانیئەوكاتەشڕوویانتێكردوونوسوودو
قازانجیانبەخۆشیانوئەوانیشگەیاندووە.

بەجیاهەبووەكەدەكەوێتە جولەكەكانیهەڵەبجەگۆڕستانوقەبرستانیخۆیان
گەڕەكیمۆردانەوهەتاسااڵنیپێشهەشتاكانیشجێگاكەیدیاربووەوپێیدەوترا
گۆڕیجووەكان،پاشاندوایفراوانیشارگەڕەكەكەفراوانبووەوخانوویتیادا
كرایەوەوبەگۆڕستاننەما،وەكچۆنگەڕەكیپیرمحەمەدقەبرستانەكەیكەهی

موسڵمانەكانیشبوونەماوبووەتەگەڕەكوخانوو.

بۆنەوجەژنەكانیجوولەكەلەهەڵەبجەدا
جەژنیچەقالە–كەپرەشینە-كفتە–گرنگترینبۆنەوجەژنەكانیجوولەكەكان
بوون،جوولەكەكانلەمجەژنەیدواییانداهەرچیكەلوپەلوقاپوقاچاخی
خۆیاندەبوودەیانهێنایەبازاڕوهەرزانفرۆشیاندەكردوشتینوێوتازەیان

بۆخۆیاندەكڕییەوە.
ساسۆنیجوولەكەدەڵێ:بەپێیمێژووقسەیپیرەپیاوانیجوولەكەكانیكوردستان
نەتەوەیكوردزیاترلەهەموونەتەوەكانیترقەدریجوولەكەیانگرتووەووەكو
هاواڵتییەكیكوردستانسەیریانكردوونوپاراستویاننوهیچكاتبەچاویسووك
هەروا هەڵەبجەش لە ئەڵبەتە نەكردووە. جوولەكەكانیان كوردە سەیری بێگانە و

بووە.
چەندینژنەجوولەكەیدانیشتوویئەمشارەشكاریبازرگانیودوكاندارییاندەكرد
تائەوەبووژنەكوردەموسڵمانەكانیشئەمڕێچكەیەیانگرتووەوزۆربێپەروایانە

وەكپیاوەكانكاروباریكاسبیوبازرگانیاندەكرد.
كردە ناوی و موسڵمان بووە دوایدا لە بوو ناویخجڵ هەبوو جوولەكە پیاوێكی

)میرزامحەمەد(وكاریزاخاودانەوەیمسیدەكرد.
سیاسۆنجوولەكەبوو)بەنی(ڕەنگدەكردودەیكردەمەوجوبەرماڵ.قەسابخانەی

تایبەتیخۆیانهەبووە.
هەروەهادەگێڕنەوەكاتێكجوولەكەكانگەڕاونەتەوەبۆفەلەستینوكۆچییەكجارەكی
یانكردووەهەمووشتەكانیانفرۆشتووەوكردوویانەتەپارەوتەنهاپارەیانلەگەڵ
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لەبەرئەوەی دیارە كڕیویانە هەڵەبجە دانیشتوانی و موسڵمان كە بردووە، خۆیان
زانیویانەئەماندەیفرۆشنومەجبورنبیفرۆشن،لەبەركۆنەیەتیشیپارەیكەمیان
داوەپێیان،ساڵحەجووشهەبووشێتبوودەیوت:هەرزانلەئێمەیدەكڕنو

دەمانخەڵەتێننئەیئێوەبۆكوێیدەبەنیانكێهەیەلەئێوەیبكڕێت.

تێبینیلەسەركار–كەسایەتیمنداڵكوڕ-كچناویپیاوز

یەكێكبووەلەئەشراف،كوڕەكەشییەعقووب)ياقوب(1
الزاریپۆلیسبووە.

یەكێكبووەلەئەشراف.بابلێ2

خومخانەچی،باپیرەیعەزەیووسوناتان3

داود)دوودە(و4
)دەدە(

دوودەیانپێوتووە.1كوڕیهەبووە
جۆاڵ-خومخانەچی.ناویكوڕەكەی

نەزانراوه.

حەكیمخواجە5
)حەكیمخواهە(.

پزیشكبووە.

یەكێكبووەلەئەشراف.دانیاڵبابا)دایناڵ(6

میرانخەیاتبووە،ساڵحسەڕافتۆفیقوساڵحمیرانبابلێ7
بووە.

هاروونبازرگانبووەوكوڕێكیبووەهاروونبابلێ8
بەناویداوود.

عەزیز9

ساڵحشێالن10

جۆاڵ-خومخانەچی.ئەلیاهوحەیوم11

ساڵحبنەییەعقوب12
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ناسراوەبەمێرێلەگوندەكاندامیخائیل13
وردەواڵەیدەفرۆشت.

14 مامی)شێوە(یخەیاتبووە.ساڵح

ئیسحاقئاشێر15

رەحیمشێالن16
مۆردخایشێالن

ناسرابووەبەرەحیمشێلە.
مۆردخایبازرگانبووە.

خومخانەچینێرگزیەعقوبالریەعقوبالر17

18 سەروپێخانەحسقێل

19 ماڵەكەیانلەتەنیشتیكڵێسادابوو.مالوم
خانووەكانیشێخكازم.

كوتاڵفرۆشیدەستگێڕ.ئیبراهیم)بلەجوو(20

عەتاردێودەیچرچە21

لێفەدروودانەیموسا22

23 شالوممەیخانەیهەبوولەماڵەوە.شەمامشالووم
شەمامجوانكاریئافرەتانیدەكرد.

ناسراوبوەبەشەمەیشاوڵ
وەردەواڵەفرۆشسلێمان.منداڵبووە24

25 كەسێكیرواڵەتجوانبووەووەكعەزیزەكۆسە
ژنوابووە.

گۆڕێڵ)گەروێڵ26

قەساب–دواترمەیخانەیهەبووە.سەلمانشووبە27

28 عەتاربابا)بابە(
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29 لەخانووەكەیحەمەعەلیبەگوئیسحاق
كاكعارفدابووە.

جوڕناڵ)جرتاڵ(30

بنیامینوخدرو31
 مۆراڵ

ئەمانەخوشكوبرابوون.

غەریبیكەحێلە32

رەشانجولەكەبووە.ئەحمەدرەشان33

34 كچێكیخەیاتبووە.شێوە

ئەوانەیموسڵمانبوون

تێبینیلەسەركار–كەسایەتیناویپیاوز

ئەمپیاوەبەخجڵناسراوبووە.میرزامحەمەد)ناوەكەیگۆڕیوە(1

2 باپیرەیمامۆستا)ع.ع.شەونم(وسۆفیمحەمەد)ناوەكەیگۆڕیوە(
ساڵحشارەزووریشاعیربووە.

3 خێزانیحامیدبەگیجافودایكیحەالوەخان
ئەختەروبەهیەخانوئەكرەمبەگ

بووە.
4 نازانمناوەئەسڵیەكەیچیبووە،حەمەرەشید)ناوەكەیگۆڕیوە(

رەنگەدوایموسڵمانبوونیباوكیلە
دایكبووبێت.

5 ئەحمەدموسڵمانبووەوئەویشئەحمەدرەشان
كچێكیبووەبەناویفاتمە.

6 موسڵمانبووە.نەمانزانیناوەدایكیحەمەشەل
ئەسڵیەكەیچیبووە.
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پ:بەرلەهەمووشتێكبابزانینلەیادی22ساڵەیكیمیابارانیهەڵەبجەچیمان
پێدەڵێیت؟

پێویستەساڵبەساڵبیگۆڕینبەشێوازێك،بۆئەوەیشتیدووبارەبووەنەبێت،
هەرساڵێكیشیادیدەكەینەوەپێویستەئیمتیازێكبدرێتبەهەڵەبجە،كردنیبە
پارێزگابێت،یانكردنەوەیزانكۆبێت،خزمەتگوزاریزیاترلەوەیپێویستەباشتر
بێتلەوەالدێیەكانیدەوروبەریئاوەدانبكرێتەوە،دەبێتكەرەستەیخزمەتگوزاریان
بۆببرێت،ئەویادەدەكەینەوەبەڕێكوپێكیماوەتەوەسەرئەوەیئەمشتانەی
وەكوئێوەدەیكەندەستانخۆشبێتبچێتەئەرشیفەوە،لەنێوانساڵێكوساڵێكی

ههڵهبجه،شارێکیزیندووبووه
دیمانهیهکلەگەڵحەكیمیمەالساڵحدا

دانارەشید

لەنێو بڵێسەی هەموو رووداوەكاندا، هەڵەبجە ناسنامەی مەزڵومییەتی گەلی كورد 
رۆڵی  كوردایەتیدا  بزووتنەوەی  لە  شارە  ئەم  بەرخۆدانە.  و  قوربانی  سیمبولی  و 
سەیری  مەعریفییەوە  و  زانیاری  زانستی  و  كاڵوڕۆژنەی  لە  گەر  هەبووە،  دیاری 
دەڤەری هەڵەبجە بكەین، شاری شاعیران و هونەر و روناكبیران بووە. لە هەموو 
دیدگەكانەوە درك بە زیندوێتی ئەم شارە دەكەین، بۆ قسەكردن لە سەر الیەنە هەمە 
جۆرەكانی ئەم شارە، بە پێویستمان زانی گفتوگۆیەك لەگەڵ بەرپرسی سەنتەری 

رۆشنبیری هەڵەبجە و سەرنووسەری گۆڤاری )هەڵەبجە(. بە ئاكام بگەیەنین.....
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ترلەیادیهەڵەبجە،بۆئەوەیبزانرێتچیكراوەبۆهەڵەبجە؟چیترپێویستە
بكرێت؟

پ:مامۆستاتیشكتخستەسەرشتێكلەهەڵەبجەكەیادەكانجیاوازبێتدەكرێت
ناسنامەیهەڵەبجەلەمەزڵومیەتەوەبگۆڕینبۆناسنامەیئاوەدانیوشارستانی؟
و:دەكرێت،ئەمڕۆدنیایماددیەتلەسەرهەمووشتەكانەوەحوكمدەكات،لەواڵتە
بەڕێكوپێكی تاماددەیانزۆربێت،واڵت لەبەرئەوە گەورەكانیوەكئەمریكاش
دەبرێتبەڕێوە،منبەرلەئێستالەگەڵئیدارەیهەڵەبجەقسەمكردووە،ووتومە
كاتیخۆیشارێكبووەشانبەشانیسلێمانیلەبزاڤیرۆشنبیریدابووە،لەهونەری

شانۆومۆسیقاوسیاسەتوشیعروچیرۆكو....هتد،جوڵەیهەبووە.
زۆرسوودمانلەوشارستانییەتەوەرگرتووە،لەگەڵهاتۆتەسلێمانیگوێزراوەتەوە
بگرێت قەاڵدزێ یان رانیە یان كۆیە رێگەی ئەوەی پێچەوانەی بە هەڵەبجە، بۆ
راستەئەمشارەخزمەتگوزاریپێگەیشتووە،لەروویشەقاموبیناسازیوپارك
بەشار، نابێت بەوانەوە هەر بەاڵمشار قوتابخانەخزمەتكراوە، نەخۆشخانەو  و
دەبێتئەقڵیوشارستانیەتیتیابێت.بۆنمونەشارمدیوەلەئێراندابەناوی
)قوم(تابڵێیشەقاموبااڵخانەوتەالریبەرزیجوانیتێدایە،پڕەلەپارەو
خۆشیوبەختەوەری،بەاڵمئەقڵیتێدانییە!!هەرئەوەنەدەزاننسااڵنەكەی
دەبیننشارێكیچەپەكی بۆحەزرەتیحسێن، دەكوتن دێتسنگ عاشورا كاتی
وەكوبانەكەهیچخزمەتگوزاریەكیپێنەكراوەلەالیەنرژێمەوە،بەاڵمئەقڵیتیایە
رۆماننوسیتێدایەدووفیلمسازیگەورەیتیایەیەكێكیان)بەهمەنیقوبادی(كە
چەندخەاڵتیوەرگرتووەچەندشاعیریباشیتێدایەئەنجومەنیئەدەبییانهەیە
كەهەفتانەكۆبونەوەدەكەن،رەخنەولێكۆڵینەوەلەسەربابەتەكانیخۆیاندەكەن
بابەتباڵودەكەنەوە،كەواتەئێوەئەگەردەتانەوێتهەڵەبجەئاوەدانبكەنەوە،نە
دەبێتوەكو)قوم(بێتنەدەبێتوەكو)بانە(بێت،دەبێتوەكوهەردوكیانبێت،
لەپاڵیشیدابایەخێكیزۆربەسەنتەرەرۆشنبیریەكانوبەبنكەروناكبیرییەكان
والیەنەروشنبیرییەكانبدرێت،بۆئەوەیشارەكەلەگەڵبینایجوانوشەقامی
جوانوشتەجوانەكانیتریژیانیرۆژانەیخەڵكدائەقڵەكەشیتێدابێتوبارە
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رۆشنبیریەكەشیتێدابێت.

پ.سەرەتایمێژوویهەڵەبجەبۆكەیدەگەڕێتەوە؟
و:بەداخەوەزۆررووننییە،ئەومێژووەیئێستاهەیەهەڵەبجەدەگەڕێتەوەبۆ
ساڵی)1700(ەكانبۆدواوە.ئەویشزۆردیاریكراونییەبنەماڵەیەكلێیانقەوماوە
لەشارباژێڕەوەلەناوچەیشیوەكەڵەوەهاتوونولێرەگیرساونەتەوەوگەڕەكێكیان
دروستكردووەكەسیانزەماڵبووە،پاشانبیستماڵیجولەكە،هاتوونبەكۆچ
كە زۆریان ژمارەیەكی جاف، بەگزادەی دوای دروستكردووە خانوویان لەپاڵیان
دەنێن ناوی دەبن نیشتەجێ گەڕەكێكدا لە سنورە لەم بووە ئەوان قەڵەمڕەوی
گەڕەكیپاشادوایمەالعەبدوڵاڵیخەرپانیبەخۆیودەستوپێوەندەكانییەوە
ئاوەدان پیرمحەمەد گەڕەكی كەسوكارەیان  و  خزم لەو كۆمەڵێك لەگەڵ دێن
بەاڵم بووە، دروست تر گەڕەكەكانی دوایی تا سەرەتاوە لە هەر ئەمە دەكەنەوە
وەكوشوێنەوارەكۆنەكانكەبەدواداچوونمانبۆكردوونپیشانیدەدەنكەبەرلەم
هەڵەبجەیە،هەڵەبجەهەرهەبووەژیانیتێدابووە،چونكەبەپێیئەوگۆڕستانانەی
كەدۆزراونەتەوەبەپێیئەوشوێنەوارەدێرینوخانووانەیكەلەژێرزەویداهەنو

بوونبەژێرزەوییەوە،هەموونیشانەیئەوەنكەهەڵەبجەبووە،بەاڵمكەی؟!
مێژووەكەیكۆنە،دەبێتبگەڕێینەوەبۆالپەڕەكانیمێژوویكۆن،كەبەداخەوە
باشی تەعقیبی ئێستاش تا نەنوسراوەتەوە، پوختی بە ئێستا تا كوردی مێژووی
زانستیانەوئەكادیمیانەلەسەرشوێنەوارەدێرینەكاننەكراوە،كەئەوەخەسارەتێكی
گەورەیبەئێمەگەیاندووە،كەپێویستەخەڵكیپسپۆڕبەئامێروتەكنیكیتازەوە
بێتەسەرئەوشوێنەوارانەساڵوتەمەنوشتەكانیانهەموودیاریبكاتئەوكاتە

مێژووەكەیمێژوویەكیدرەوشاوهدەردەچێتوگرفتمانلەبەردەمدانامێنێت.

پ:سەرهەڵدانیرەوتیهونەریبۆنمونەبواریشانۆگەری،كەدەڵێنلەكۆندا
لەهەڵەبجهسینەمایهاوینیهەبووە،واتەسینەمایوەرزیزیاترلەكەیداگەشەو

نمایبەخۆیەوەبینی؟
سینەمایان دێ بیرم بە خۆم من بەتایبەتی بووە، پەیدا زیاتر لەپەنجاكاندا و:
دەكرێت، كشتوكاڵ چین وەكو واڵتێكی لە نمونە بۆ دەكرد فیلمی باسی دەهێنا
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هەڵەبجەششارێكیكشتوكاڵییەوشارەزووریلەبەردەمدایەبۆئەوەیخەڵكەكەی
لۆكەو توتنو بەرهەمهێنانیگەنموجۆو بكەونە فیلمەوەربگرنكە لەو سوود
باستكرد، كە شانۆ وەكو كۆندا لە بەاڵم كشتوكاڵ، تری بەرهەمەكانی و كونجی
پێشئەمشانۆهونەرییەیكەدابێتلەسەرقوتابخانەكانیبرێختوسانسالفسكی
ومایرهۆڵدوئەوانیترشانۆلەهەڵەبجەهەرهەبووەئەویشلەزەمانیئەحمەد
موختارجافدا،ئەوسااڵنەلەنەورۆزداخەڵكێكیزۆروزەبەندیكۆكردۆتەوەچوون

رۆژی لە سەربردووە، بە خۆشیان كاتێكی لەوێ هەڵەبجە پشتی دەشتەكانی بۆ
تاوانبار(  و  ئەوانەدامەسەلەی)حاكم لەناو نەورۆزداشانۆگەریپێشكەشكراوە
یان)شوانوبەرغەل(.خەڵكەكەدەورەیانداونئەوانیشهونەریاننواندووەیان
هونەرمەندێكیتیابووەدەمامكیدروستكردووەلەسەرپەنجەكانیالسایكردنەوەی
تۆنیقسەكردنیگۆڕیوەلەدەنگیپیاوەوەبۆئافرەتومنداڵبەپێچەوانەوەیان
بۆدەنگیئاژەڵێكنواندنێكیجوانینمایشكردووە.بەاڵمدواترولەنیوەییەكەمی
هەڵەبجە بۆ دەگوێزرێتەوە یەكسەر سلێمانی، دێتە شانۆ كاتێك رابردوو سەدەی
ئەوسەرپەرشتیاری ماوە، ژیاندا لە ئێستا كاتەمامۆستا)ع.ع.شەونم(كە ئەو
كردووە، گەشەی هەڵەبجەدا لە پێشكەشكراوە شانۆگەری  و كردووە كارەكانی
بازرگانیڤینیسیا،كەیەكێكەلەشاكارەجیهانییەكانلەهەڵەبجەدابۆماوەیپێنج
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هەروەها دادەمەزرێت هەڵەبجە شانۆی تیپی ئەوە دوای ئیتر پێشكەشكراوە رۆژ
مامۆستا)عەلیجۆاڵورەئوفیەحیا(لێرەبوونوئەوانیشرۆڵیانهەبووە.لەم
و موزیك تیپی دوو تێدابوو، شانۆیی تیپی سێ كیمیابارانەكە پێش دواییانەدا
هەروەهاگۆرانیبێژیوەكو)عوسمانهەورامیومحمدئیبراهیمعەبدولیناسراو
تەلەفزیۆنیكەركوك بە بەرهەمەكانیانپێشكەش باشیهەبووە، قوتو( بەحەمە
كردوە،هونەرلەجوڵەیەكیباشدابوولەهەمووبۆنەنیشتیمانییەكاندالێرەئێمە
ماوەی بۆ ئەوان ئێمە تیپیشانۆمانهەبووشانۆگەریمانپێشكەشدەكردپێش
كاتژمێرێكمۆسیقایانپێشكەشدەكرد،دەبووبەرۆژێكیخۆشبۆئەوخەڵكەو

زۆرچێژلێوەردەگرت.

ئەمە تۆ بۆچوونی بە قایمقام، بە دەبێت ژنێك كۆندا لەسەردەمی دەبینی پ:
كرانەوەیهەڵەبجەنییەبەرویجیهاندا؟

و:بائەوەبەهەڵەتۆمارنەبێتلەمێژوودا،مێردەكەیقایمقامبووە،وەسمان
پاشایجاف،بەاڵمكاتێكوەسمانپاشایجافلەژیانداماوە،خانمێكیهوشیار
دەبێتوئەوەندەبەدەمخزمەتیخەڵكەوەدەبێت،بەشێكلەحوكمڕانیمێردەكەی
دوایی كۆچی مێردەكەی كە دا 1909 ساڵی لە پاشان خۆی، ئەستۆی دەگرێتە
ئەم بردووە، بەرێوە جافی هۆزی و هەڵەبجە كاروبارەكانی لێرەوە ئیتر دەكات،
بە دروستكردنیكۆشكێك. لەوانە: كردووە گەلێكخزمەتیشارستانیانەی خانمە
چراخانكردنیشەویبازاڕودروستكردنیحەماموقەیسەریوقوتابخانەوئەمانە
هەمووبەرهەمیئەوبوون،كەتوانیدروستیبكات،ئینجاخەڵكەكەبەگشتیخەڵكی
شارەزووروهەورامانوهەڵەبجەئیلتیزامێكیتەواویانپێیەوەهەبووە،چونكە

بۆیاندەركەوتووەكەخانمێكیراستگۆیەولەكاروبارەكانیداچوستوچاالكە.
ئەقڵییەتێكێ بە هەڵەبجەدا لە دەسەاڵتدارێك وەكو خانمە ئەو قبوڵكردنی پ:

شارستانیخەڵكیهەڵەبجەینازانی؟
كۆشكی یەكەمی چینی لەبەرهەم، پڕبووە دیوەخانەكەی هەمیشە وابووە بەڵێ
پاشا،گەنجینەبووەئەمگەنجینەیەبرنجوگەنموجۆونیسكونۆكوبلوێنە
دیوەخانەكەش بەڕێوەبردنی بۆ هەڵگرتووە. تێدا هتد و.... قەیسی  و ماش و
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هەمبۆكۆمەككردنیهەژارانتەنانەتشێخرەزایتاڵەبانیلەكەركوكەوەسااڵنە
لەوگەنجینەیەبەشیخۆیهەبووەهاتووەبردوویەتی)مەالكاكەحەمەیبێلو(،
)ناریشاعیر(لەمەریوانەوەهاتووەبردوویەتی،بێجگەلەوەچەندكەسێكیدیار
لەهەڵەبجەكەدەستیكاسبیاننەبووەیانكەمئەندامبوونلەوگەنجینەیەبەشیان

بۆبڕاوەتەوە.
نهۆمیدووەمیشیهیمیوانداریوبەڕێوەبردنیمیوانبووە.نهۆمیسێیەمیش
تایبەتبووەبەدیوەخانێكیگەورەكەلەپاڵیداچەندژوورێكیتێدابووە،بنەماڵەی
هاودەمی)ئەحمەد بەسەربردووە،)حیلمی(شاعیرێكی تێدا ژیانیان پاشاخۆیان
موختارجاف(بووە،تاسااڵنیهەشتاكانمابوودەیگێڕایەوەدەیگووت،ئەگەرهەوا
یان لەسەرشیعردەكرد دادەنیشتینقسەمان باخیمیر لە بوایەدەچوین خۆش
شیعرمانبۆیەكتردەخوێنەوەئەگەرزستانیشبوایەئەوەدەچوینەدیوەخانەكەی
)ئەحمەدموختارجاف(،هەمووخزمەتێكیدەكردینبۆئەوەیكۆڕەئەدەبیەكەمان
لەمەوپێش ساڵ حەفتا لە بەر شارستانیەتە ئەوپەڕی ئەمە بەڕێوە، ببەین لەوێ
بتوانیلەشارێكیبچكۆلەیوەكوهەڵەبجەئاوارەوتوبزافیرۆشنبیریئاراستە

بكەیت.

پ:رەوتیوەرزشوسەرهەڵدانیلەهەڵەبجەدادەگەڕێتەوەبۆكەی؟لەالیەكی
كەشافەی بەشداری پەنجاكان ساڵی سەردەمی خوێندنگاكانی دەبینین ترهوه

قوبخانەكانیانپێكردونلێكدانەوەتچیەلەوبارەیەوە؟
و:وەرزشلەهەڵەبجەدابەدووقۆناغتێدەپەڕێت،وەرزشیفۆلكلۆریمانهەیە،
وەكوتۆپقارێنوجوغزێنوسێبازویەكەوحەیزەرارنوقێلوبەردوئەمجۆرە
یارییانەهەربووە،بەاڵمپاشانوەرزشینوێوەكوتۆپیپێبەتایبەتیبالەوباسكە
ئەوەكەلەسلێمانیداهەبووەلەهەڵەبجەشدالەساڵی1958بۆیەكەمجارتیپێكی
وەرزشیدروستبووەبەناوی)ئازادی(،یارییانلەگەڵتیپەكانیسلێمانیكردووە
وبەدوایداتیپیهیوالەساڵی1959دامەزرائەودووتیپەشلەگەڵیەكتردایاری
دەكەنوئیترلەساڵیحەفتاكانبەدواوەتیپیبالەوباسكەیتێدادروستبوو.

پ:چەندكەسایەتییەكلەئیتیحادوتەرەقیوكۆمەڵەیهیواوكۆماریمەهاباد
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رۆڵیانهەبووەگەرتیشكێكبخەیتەسەرئەوكەسایەتییانە؟
و:هەستیشۆڕشگێڕیلەهەڵەبجەدادەگەڕێتەوەبۆئەوسەردەمەیكەدەسەاڵتی
قەڵەمڕەویجافكەبەدەستی)مەحمودپاشایجاف(ەوەبووەویەكەمینقایمقامی
رەسمیشلەالیەندەوڵەتیعوسمانییەوەبەپلەپێیدرابێت،یەكەمپلەیپاشایەتی
بووە،دووەمپلەیقایمقامیەتیهەڵەبجە.سوڵتانعەبدولحەمیدیعوسمانیبانگی
دەكاتدەستبەسەریدەكەنوەكوزینداننا،بەاڵمهەربواریناداتبگەڕێتەوە
سنوریخۆیئەویشكاتێكهەستبەوەدەكاتبەناوئەستەمبوڵدادەگەڕێبنەماڵەی

بەدرخانیەكاندەدۆزێتەوەدەزانێترێكخراوێكیسیاسییاندروستكردووەبەناوی
)تەعالیوتەرەقی(،ئەویشپەیوەندیانپێوەدەكاتوفێریپەیامەكەدەبێتو
زۆرباشئیستیعابیدەكاتوپاشانجلوبەرگیپاشاییلەبەرخۆیدادەكەنێت
وجلوبەرگیهەژارانەلەبەردەكاتودێتەكوردستانیئێرانولەئێرانەوەدێتەوە
دێتەوەهەڵەبجە كە دەبێت رزگاری عەبدولحەمید لەدەسەاڵتیسوڵتان ئێرە. بۆ
ئێرانەوە ودەچنە دەبەزێنێت تەنانەتسنور لێدەكرێت گەورەی زۆر پێشوازیەكی
وخەڵكێكیزۆروزەبەندیجاف.كەدێتەوەئێرەدوایماوەیەكیكەمماڵیلە
دووئاوانەكەیزەڵمدەبێتلەشارەزوور،پیرەمێردلەرۆژنامەیژیندانوسیویەتی
دەڵێت:یەكەمینكۆبونەوەیفراوانكەكرابێتبۆرۆشنبیرانوپیاوماقواڵنیكورد
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ئەوكۆنگرەیەبوو،كەمهحمودپاشالەماڵەكەیخۆیدالەدووئاوانەكەیزەڵمدا
بەستیورێكخراوێكیتیاداراگەیاند،ئیتروردەوردەدوایئەوەدەسەاڵتدەگۆڕێت
رێكخراوەكەشنامێنێت،لەوەوەدەستپێدەكاتتابڵێینحیزبیهیوادروستدەبێت
چەندكەسێكلەهەڵەبجەوەكومامۆستامەالحەسەنیقازیناسراوبە)شاهۆ(
شاعیرێكیبەرزەوەكوعەلیشاوەیسئەمانەپەیوەندیدەكەنبەوحیزبەوەولە
ئیتر ئەوە بۆكۆماریمەهابادیش باڵودەكەنەوەهەروەها پەیامەكە ناوهەڵەبجەدا
روونەكەخەڵكیوەكومامۆستا)شێخحەمەئەمینكاردۆخی(شاعیروهەندێ
پەیامەكەیان و كردووە مەهابادەوە كۆماری بە پەیوەندیان تریان لەبرادەرەكانی
وەرگرتووە،پەیامەكەشدەنێردرێتەئەمدیو،كۆمەڵەیهیواهەڵدەوەشێتەوەوحیزبی
لەوێشدەكەونە و ئەڵقەیەكیدەچێتەهەڵەبجە و دیموكراتجێگەیدەگرێتەوە

چاالكینواندنورۆڵێكیباشیانبینیوە.

بزووتنەوەیكوردایەتیسەرهەڵدانیچۆنلەم ئایدیایچەپو پ:سەبارەتبە
ناوچەیەوەسەرچاوەیگرتووە؟

و:چەپ،كاتێك)فەهد(ئیختیفادەبێتدێتەهەڵەبجە،لێرەوەكوپیرەمێردەكان
دەیانگێڕایەوەنەیانناسیوەكەئەوەكێیە؟،ئەولوقمەقازیفرۆشتووەدواییكە
حیزبیشیوعیدەكەوێتەدەسەاڵتەوەووێنەیدەردەكەوێتدەڵێنئەوەفەهدبوو
كەلێرەبوو،ئەویەكەمكەسكابرایەكیجولەكەیرێكخستووەبەناوی)بابلی(كە
خۆیلەناوخەڵكداناوناوەتۆفیقیبابلی،ئەوەیەكەمینئەڵقەیبووەدوایئەویش
چونكە كردووە، پێوە پەیوەندییان خەڵك كۆمەڵێك جوڵە كەوتۆتە وردە وردە
بنچینەیگەشەكردنیرەوتەكۆمۆنیستییەكەیان)باڵەچەپەكە(لەسەرئەوەبووە
بەگزادەیجافلەوتەمەنەداخەڵكیانلێمابووەوەولەحوكمڕانیداتوندبوون،
وەكوپێشینەیخۆیانحوكمڕانییەكەیاننەرمونیاننەبوو،خزمەتنەبووەلەگەڵ
لێقەوماو، كردنیخەڵكی كۆمەك و وجوتیار وچەوساوە هەژار وچینی خەڵك
ئەوبنەڕەتیباڵیچەپیشلەسەردژایەتیكردنیدەسەاڵتدارێتیبەرزوپشتگیری
كردنلەچینیهەژاردروستبووەبەهۆیئەمەشگەشەیانكردووە،بەاڵمبەهەموو
گەشەكردنێكیشیانەوەنەیانتوانیوەشوێنپێیهەستەكوردایەتییەكەلەقبكەنو
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نەیهێڵن،لەبەرامبەریداپارتیهەرلەبزافدابووە،ئیترهەڵەبجەنزیكەیبیستساڵ
بەكێشەیپارتیوشیوعیتێپەڕیوە،جارهەبووەكارگەیشتۆتەشەڕوخوێنیشی

تێدارژاوە،بەكوشتننا،بەاڵمشەڕیداروچەقۆوەشاندن.
الیەنگری زۆرتر دینی پێوەری بە بەاڵم ماون، نێوانەدا لەو مەالكانیش هەروەها
پارتییانگرتووەتاكۆمۆنیستەكان،پێیانقبوڵنەكراوەوالیەنگریپارتییانكردووە

وپارتیلەگەشەدابووەوشیوعیشبەرامبەربەوانلەكاروچاالكیخۆیانبووە
تاوایلێهاتووەشارەكەلەروویسیاسیەوەشارێكیرۆشنبووە،بۆیەدەبینینلە
شۆڕشیئەیلولدایەكەمینمەفرەزەكەناوەكانیانئاشكرایە،دەچنەدەرەوەلەچیای
بارەگاودەكەونەچاالكیو بە بەناوی)وەزگێڵ(دەیكەن لێیە كانیاوێكی شنروێ
گەشەدەكاتتاكۆتاییهێنانیشۆڕشیئەیلول.لەدوایئەمەشیەكەمینمەفرەزە
پێشەوە لە سورێن چیای چوونە دەزانین ناوەكانیان دەرچوو هەڵەبجەوە لە هەر
سیاسی رابەر كە عەلی( )شێخ كاك هوشیاركردنەوە چاالكی بە كرد دەستیان
مەفرەزەكەبوو،كۆبونەوەیبەگوندەكاندەكردكەنەبنەبەعسیوالیەنینیشتمان
پشتگیری ئێمە ئەوە هەڵگرتەوەو چەكمان و جوڵە كەوتەوە كوردایەتی و بگرن
بارانەوە لەو و دەكەین ئێوە پێناوی لە خزمەت و دەكەین لەئێوە پشتیوانی  و
مەفرەزەكە وردە وردە تا كردبوو الدێیەكان بە جوانیان ئامۆژگاری كۆبونەوەی
یەكەمین كە كراوە تۆمار نیشتیمانیشدا یەكێتی مێژووی لە دەبینی كرد گەشەی
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شەهیدیسەنگەرشەهید)فاتیحیشێخحەیدەر(بووەلەناوجەرگەیشارەزووردا.

بیانی تری وەفدەكانی فەیسەڵو مەلیك وەكو مەلیكەكان زۆربەی ئەبینین پ:
سەردانیهەڵەبجەیانكردووە،ئایائەمەخۆیهۆكارێكنییەبۆزیندوێتیوبایەخدان

بەمشارە؟
و:هەڵەبجەشارێكیزیندووجواڵوبووەشارستانیەتیتیابووەلەبەرئەوەبایەخیزۆر
پێدراوەبۆنمونەهەرلەپێشمەلیكیەوەهەرلەزەمانیدەسەاڵتدارێتیئینگلیزەكاندا
بۆیەكەمجارلەوخەتیبناریشارەزوورەوەجادەیاندروستكردووەئۆتۆمبێلیان
تەیارە( )جێ ئەڵێن پێی شوێنەكەی ئێستا كە تیابووە فڕۆكەخانەی هێناوە بۆ
رادیۆیبۆهێنراوە،گرامافۆنیبۆهێنراوەلەرێگەیخانمیوەسمانپاشاوەپۆستو
تەلەگرافیتیادروستكراوەئیتربنەماڵەیجافیشبۆخۆیانبەگزادەكانئۆتۆمبێلیان
كڕیوەهاتوچۆیانبۆخەڵكبۆسلێمانیئاسانبووە،ئەمەنیشانەیئەوەیەشارەكە
ناوبووەبۆیەروویانلێناوەوسەردانیانكردووەوئەوانیشهەوڵیانداوەلەرێگەی
خۆیانەوەخزمەتیزیاتریتیابكەنوكردوشیانەودیاریشەوشوێنەوارەكانیماوە.
پ:ئەگەربگەڕێینەوەبۆدیوەخانەكەیمەالعەبدولكەریمیمودەڕیسولە)گۆران(
یشاعیرولە)ئەحمەدموختاربەگیجاف(...هتد،دەبینینخەڵكیئەمناوچەیەن.

كاتێكگوێتلەمراستییەدەبێتچیمانپێدەڵێیت؟
و:راستییەكەیمێژوویشیعرلەهەڵەبجەدەگەڕێتەوەبۆپترلەهەشتسەدساڵ
بەرلەئێستائەویشقوتابخانەیكاكەییەكانە،یەكەمیندەسپێشكەریشلەوبوارەدا
بەاڵم خشتەكییەكە، چوار پارچە چەند بەجێمابێت لێ شیعر وەكو بەرهەمی كە
پڕەلەحیكمەتوتەسەوفوعیرفانیخۆیانئەویشهی)باوەناوسسەرگەتی(
ە،)باوەناوس(دەبێتبەسەرقافڵەیكۆمەڵێكشاعیریكاكەییلەدەوروبەری
خۆیدا،ئەوەقۆناغییەكەمیشیعربووەلەسنوریهەڵەبجەدابەدوای)باوەناوس(
ناو لە دەفتەرێك هەتا هەڵدەكەوێت جاف( )عابدین كاكەییەكاندا لەناو هەر دا،
كاكەییەكانداهەیەبەناویدەورەیعابدینپیاوێكیگەورەیخوێنەواریزۆربەرز
دەبێتشاعیرێكیچاكیشدەبێتكۆمەڵێكشاعیرلەالیئەوشیعرەكانیاندەدەنلە
سەنگیمەحەكوهەڵسەنگاندنیانبۆدەكاتوهانیاندەداتبۆئەوەیزیاترلەوە
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خزمەتبەبواریشیعربكەن،دوایئەوەقۆناغیسەردەمیمەولەویهاتەگۆڕێ.
لەسەردەستیمەولەویكۆمەڵێكشاعیرلەناوچەكەداپێگەیشتون،شیعریجوانیان
هەیەوەكوشێخحەسەنیسازانیوكاك)ئەحمەدیپریسییوسفبەگیئیمامی
ئەو ئەوانەكۆمەڵێكشاعیری یاروەیس(ی، نیزامومەالچراغومەحمود ومەال
قۆناغەنواتە)مەولەوی(لەناویانداسەرمەشقبووەوسەرتۆپبووەئەوانلەالی
)مەولەوی(توانیویانەسودلەهونەریشیعروتنیمەولەویوەربگرن،لەقۆناغی
دوایئەویشداوردەوردەكزییەكبەشیعرەوەدیارە،بەاڵمزۆربەوئەندازەیەش
دەبێت، دروست جاف( بەگی تایەر ( دەیەكاندا لە دەیەكان. سەر دێتە تا نا،
شاعیرێكیگەورەبەدوایدا)ئەحمەدموختارجاف(لەگەڵئەودا)گۆرانیشاعیر،
شاهۆ،كاردۆخی،حیلمی(ئەمانەشاعیریئەوقۆناغەبوونكەبەمیوانداریشیانبە
حوكمیوەزیفەیەكدووشاعیریتروەكو)فایەقبێكەسوكەمالی(وئەوانەش
لەهەڵەبجەدایەكیبۆماوەیبیستبۆچلساڵێكماونەتەوە،تەنانەت)شێركۆ
هەڵەبجەییان شاعیری وەكو ئەوانەش هەڵەبجەیە، شاری دایكبوی لە بێكەس(
لێهاتووەلەوسەردەمەدالەناوهەمووكوردستانداهەڵەبجەنازناویشاریشاعیران
بچكۆلەی شارێكی تیابووە شاعیری دەنگی دوانزە بەجارێك چونكە وەردەگرێت،
ئەوسەردەمەزۆربووەئەمهەمووشیعرەیتیابێتئەوەسەردەمیزێڕینیشیعر
بووە،ئێستەششیعرهەرلەقۆناغیخۆیدابەهێزە،وەكو)رۆژهەڵەبجەیی،ئاری
لە كە دەنوسن پەرداخ تۆكمەو بەراستیشیعری ئەمانە هەیە مان عەبدوللەتیف(

فیستیڤاڵەكاندابەشداریدەكەنوخەاڵتیبەرزوەردەگرن.
ئەگەرلەبارەینۆڤلێتەوەقسەبكەین،یەكەمنۆڤلێتیكوردلەسلێمانینوسراوە
لەسەردەستی)جەمیلسائیب(هەرلەوسااڵنەدادووەمیننۆڤلێتلەسەردەستی
ئەحمەدموختارجافدادەنوسرێت،واتەبواریمەبەستەكەمئەوەیەكەهەڵەبجە

لەروویرۆشنبیرییەوەقەرزاریدووسەرچاوەیە:
یەك:بەگزادەیجاف.

گوێزراوەتەوە بێت كرد سلێمانی لە رووی شارستانییەك چ سلێمانی، دووەم:
لەیەكەوەپەیوەندیكۆمەاڵیەتیزۆرە.بەگزادەی بۆهەڵەبجەلەبەرئەوەینزیكن
جافیشسنگیانفراوانبووەبۆوەرگرتنئەوهەمووشەپۆلەشیعریوشانۆییو
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ئەدەبیوهونەرییەیكەبەرەوشارەكەیاندێتوپێشوازیگەرمیانلێكردووە.

پ:هەڵەبجەشاریقوربانیدانوبەرخودانبووە،هەرلەبۆردومانی1974ەوەبۆ
راپەڕینەكانی1987/5/13وتادەگاتەكارەساتی1988/3/16،دەكرێتتیشكێك

بخەیتەسەرئەوكارەساتونەهامەتیانەیكەبەسەرهەڵەبجەداهاتووە؟
و:كارەساتەكانزۆرنهەریەكەوبۆقۆناغیخۆیدەگەڕێتەوە،خەڵكیهەڵەبجە
ودەوروبەرەكەیشەهیدیزۆریانداوەلەپێناویدا،واتەناوچەكەلەسەردەمێكدا
هەبووە خۆمان حكومەتی هەڵەبجە لە خۆی كاتی چونكە راپەڕین، شاری ناونرا
كەبەگزادەیجافبووە،حكومەتێكیخۆماڵیچاكبووەخزمەتیباشیكردوین،
ئیتردوایئەوەحكومەتێكیترهاتووەهەنگاوێكیالریدانابێتخەڵكەكەناڕەزایی
دەربڕیوەودەستیانكردووەبەراپەڕینوخۆپیشاندان،ئەوەوایكردووەشارەكە
شارێكیراپەڕیوبێت،ئینجابوونیحیزبەكانتیایداكەلەچاالكینواندندابوون
ئەوانەوایكردووەهەمیشەكارەساتیگەورەبەسەرهەڵەبجەداهاتووەبەتایبەتی
كارەساتێكی سدیق زەعیم كارەساتی ئەیلولەدا شۆڕشی لەم خۆی هەڵەبجە هەر
گەورەبووشەهیدیزۆریتیادراهەروەهاكۆمەڵێكخەڵكیزۆریتیاماڵوێرانبوو
سامانەكانیانلەدەستدا.هێرشەكەیزەعیمسدیقبەبڕیاریحكومەتیعێراقبوو
بۆنەهێشتنیپێشمەرگەلەوسنورەبەواتایئەوەیكەپێشمەرگەلەمسنورەدا
نەمائیترپێشمەرگەنامێنێتلەكوردستاندا،بەاڵملەشكرەكەرێگەیلێگیرالەپردی
زەڵمداپێشمەرگەبەچەكیسوكەوەرێگەیانلەولەشكرەگرتسێرۆژپێشگیریان
و تانك تەواوی ئیمكانیاتی بە ئەوان بەاڵم بێتەهەڵەبجەوە، نەیانهێشت و لێكرد
زریپۆشوچەكتوانیانپێشڕەویبكەنبەرەوناوشارئیترهەرلەپێشگەیشتنە
ناوشارەوەلەشكرەكەدەستیكردبەتۆپبارانیوشارودەوروبەرەكەی،شاربووبە
دۆزەخ،خۆمبیرمدێتكەهاتنەناوشاریش)منعالتجول(قەدەغەكردنیهاتوچۆ
دەستیپێكردماڵبەماڵدەگەڕانكۆمەڵێكخەڵكیزۆریانگرتوكۆمەڵێكیان

زیانیجەستەییوماڵییانپێگەیشتئەوەكارەساتێكیگەورەبوو.
كارەساتیساڵی1974كەبەچەكیقەدەغەكراویئەوسەردەمەناپاڵمراستو
تیایداشەهید نزیكەی)51–52(كەس زۆركە لێیدراكۆمەڵێكخەڵكی چەپ
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بووكۆمەڵێكیزۆریشبەبرینداریمانەوەودواییشخەڵكەكەیهەموویئاوارەی
كوردستانیئێرانبوون.تانسكۆیشۆڕشیئەیلولگەڕاینەوە،لەساڵی1977دا
دژیئەوەیكەحكومەتیعێراقگوندەكانیشارەزووریراگواستخەڵكیهەڵەبجەو
شارەزور،راپەڕین1987دژیئەوبڕیارەخۆپیشاندانێكیچەندرۆژیكەقوربانیدانی
)TNT(زۆریبەدواوەبوودەستیپێكرد،بەاڵمدوایحكومەتبەكۆپتەروتانكو
گەڕەكیكانیعاشقانیتەقاندەوەراپەڕینەكەیسەركوتكردبەشێكیزۆریخەڵكی
شارەكەدیسانئاوارەیئێرانبوونەوەتاساڵبووبە1988دیسانلەالیەنهێزی
پێشمەرگەوبەهاوكاریحكومەتیئێرانهەڵەبجەئازادكراوخەڵكەكەیپێشوازیان
لەوئازادیەكرد،بەاڵمئەوەبوورژێمهاتبەوچەكەكوشندەیەئەوتاوانەگەورەیەی

تیاتۆماركردكەمێژوولەبیریناكات.
كارەساتەوە ئەو بەبۆنەی وەرگرتووە نازناویشاریشەهیدانی بۆخۆی هەڵەبجە

بەسەریاهاتووەسااڵنەشبەڕێزەوەیادیدەكەنەوە.

مێژوودا( ئامێزی لە كوردیدایە،)هەڵەبجە كتێبخانەی لە كتێبێكت مامۆستا پ:
دیارەبایەخوگرنگیخۆیهەیە،ئایابەرگیتریهەیە؟گەرهەیەلەچتەوەرێكدا

خۆیدەبینێتەوە؟
و:چەندبەرگێكە،ئێستابەرگیدووەمیئامادەیچاپەبڕیاریانداوەبۆمچاپ
پێ دركم ئەوەندەی كۆنەوە مێژووی لە نوسەران، و شاعیران بە تایبەتە بكەن،
كردبێتلە)بابەناوسسەرگەتی(یەوەتاكارەساتەكەبەشەهیدكردنیمامۆستای
لەگەڵشەهیدجەاللعازەبانیكە بووە پایەبەرز)ساڵحشارەزوری(كەشاعیر
چونكە گەورەیە، زۆر قەبارەكەی دووهەمیەتی بەرگی ئەمە بووە، شاعیر ئەویش
شاعیرمانلەقۆناغەجیاوازەكانیناوچەكەزۆربوون،بەرگیكیترمداناوەبۆشانۆ،
بەرگێكبۆهونەریمۆسیقا،بەرگێكبۆفۆلكلۆروبەرگێكبۆسەرهەڵدانیوەرزش
یانبەسەركردنەوەیئەووەرزشەكۆنانەیهەڵەبجەوەكوفۆلكلۆرباوبوون،چۆن
لەگەڵ بەسەركردۆتەوە ئەوانەم كراون، دا لەكوێ كراون، وەرزێكدا لەچ كراون،

وەرزشینوێداكەلەچایخانەكانەوەدەستیپێكردووە.
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پ:سەنتەریرۆشنبیریهەڵەبجەهەیەوتاچەندهەوڵتانداوەخەڵكیهەڵەبجە
ولهناویشیانداتوێژیگەنجانلەدەوریئەوسەنتەرەكۆبكەنەوە؟

و وەرزییە )هەڵەبجە(ەوە ناوی بە گەورە بۆ دەردەكەین گەورە گۆڤارێكی و:
)گۆران(بۆمندااڵنە،منكاتێكهاتمەوەهەڵەبجەزانیممندااڵنیشارەكەمبێبەشن
لەبەهرەیەكیلەوجۆرەزۆربەزەییمجواڵتایەكەمژمارەمبۆدەركردنبەمەرجێك
هەر نەبڕاوەتەوە بۆ تایبەتی بودجەیەكی خۆمان سەرەوەی الیەن لە ئێستا تا
لەدەمیخۆمانیدەگێڕینەوەبۆ لەسەربودجەیگۆڤارەگەورەكەدەریدەكەین
ئەوەچونكەدەزانمجێگەیەكیباشیگرتووەلەناومندااڵنیهەڵەبجەداوبەبەالش
بۆ خولمان چەندین هەیە ترمان چاالكی هەروەها بەسەریاندا، دەكەین دابەشی
زمانیئینگلیزیكردۆتەوەوهەروەهابۆفێربوونیكۆمپیوتەركردۆتەوەئەوانەش

خزمەتێكنجموجۆڵێكیبەرچاویخستۆتەناوشارەكەوە.

لەكۆتاییداسوپاسیبەڕێزتدەكەینكەئەمدەرفەتەتبۆرەخسانینبەهیوای
تەمەندرێژیوخوازیارینلەیەزدانكەقەڵەمەكەتهەربەبڕشتبێت.

زۆرسوپاسهیواخوازمبەردەوامبنوهەرلەگەشەكردندابنبۆخزمەتكردنی.
گەلەكەمان.

حهكیممەالساڵح
ساڵی1954لەهەڵەبجەلەدایكبووە،لەساڵی1968ەوە
نیشتیمانی ڕزگاری بزوتنەوەی لە هەیە بەرچاوی ڕۆڵی
پاش لە ئیسالمییە، پەیمانگای دەرچووی كوردا،
تەواوكردنیخوێندندەبێتەفەرمانبەرلەبانكیهەڵەبجە،
پاشانلەساڵی1976بۆ1982ەوەئەركیبەڕێوەبەری

تیپیشانۆیهەڵەبجەدەگرێتەئەستۆ،هەروەهابەڕێوەبەریچەندینكۆڕیئەدەبی
ورووناكبیریبووە،ئەركیئێستاشیپەرپرسیسەنتەریڕۆشنبیریهەڵەبجەیە.



75

مێژوویجموجۆڵیسیاسیلەهەڵەبجەدا....بەكرحەمەسدیق
ڕاپەڕینەمەزنەكەی1987/5/13،

خاڵیوەرچەرخانبوو.......................عەبدولقادرشادی

سیاسی
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لەساڵی1889وەشاریهەڵەبجەجێگەیملمالنێیوهەژمونخوازینێوانجاف
ونەیارەكانیبووە،دەسەاڵتیتوركویستوویەتیئارەزوویسەرەكخێڵەكانیجاف
بەالیخۆیداڕابكێشێتولەمالشەوەئینگلیزهەوڵیداوەچاوەكانیخۆیبنێرێتە

ناوچەكەوچاودێرییەكیوردیڕەوشەكەبكاتكەلەدواسەرەنجامدالە)میرزاغواڵم
حسێنشیرازییخزمەتكارەوە(سەریلەگەورەئەفسەریبەریتانی)میجەرسۆن(ە
وەدەرچووەكەلەدواییداپاشهاتنیئینگلیزەكانكرایە)حاكمی(رەهایناوچەكە،

مێژوویجموجۆڵیسیاسی
لەهەڵەبجەدا

بەكرحەمەسدیق
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ئەمچاودێرییەیئینگلیزەكانبۆناوچەكەبەشێكبووەلەوچاودێرییەیكەتایبەت
بووەبەمیراتیدەوڵەتەنەخۆشەكەی)عوسمانلی(لەئەستەمبوڵ،هەڵەبجەشهەر
لەسەرەتایدروستبوونیەوەلەسەنتەریدەسەاڵتیسیاسینزیكبووەومەڵبەندی
سەرهەڵدانیچەندینچاالكیڕۆشنبیریوسیاسیبووەلەكۆنداگوتویانەهەڵەبجە
لەپارێزگایسلێمانیوكۆیەلەپارێزگایهەولێرهەمیشەلەمەڵبەندیبڕیاریسیاسی
وهۆشیاریوچاالكیئەدەبیوهونەرییەوەنزیكبووە.لەالیەكیدیكەوەسیاسەت
وەكوپیادەكردنیدەسەاڵتوهۆشیاریسیاسیلەكەسێتیپیاوانیجافدابەئاشكرا
ڕەنگیدەدایەوە،هاوكاتچاوتێبڕینیتوركەكانوهاتنیسوپایئینگلیزودەست
پێكردنیسەرەتایبزوتنەوەیكوردایەتیوهەستینیشتمانپەروەرێتیئەوەندەیتر
مرۆڤیناوچەكەیلەجموجۆڵیسیاسینزیكتردەكردەوە،)مهحمودپاشایجاف(
نزیكشارۆچكەی تازەدێی لەگوندی كەكوڕەگەورەی)محهمهدپاشایجاف(ە
خورماڵنیشتەجێبووە،لەكۆتاییبیستەكانداپێشچەندمانگێكلەكۆچیدوایی،
خەڵكیناوچەكەوچەندینكەسێتیڕۆشنبیروناوداركۆدەكاتەوەولەناوچەیزەڵمدا
بەدیهاتنی پێش بەاڵم دەكات، بۆ كوردیان قەوارەی دروستكردنی بیرۆكەی باسی
ئەوئاواتەدەمرێتوخەونەكەیلەگەڵخۆیدادەباتەژێرگڵەوە1.)عادیلەخانم(
لەساڵی1909تاساڵی1924گەورەتریندەسەاڵتیسیاسیلەناوچەكەداهەبووەو
لەناوگەمەسیاسیەكاندامامەڵەبكات، توانیویەتیوەكسیاسەتمەدارێكیكارامە
الیەنگریشۆڕشەكەی دەوروبەری ناوچەكانی و هەڵەبجە بەرامبەریشداخەڵكی لە
)شێخمەحمودیحەفید(بوونولەوپێناوەداشەڕیخوێناویانكردووە،وەكشەڕی
)دەربەندیئەشكەوەڵ(كەلەپشتشاخیشنروێلەنێوانگوندی)عەبابەیلێ(
و)هاوار(داروویداوەلەساڵی1921داهەڵەبجەیەكانبە)32(كەسیچەكدارەوە
سوپایەكی)500(كەسیئینگلیزەكاندەشكێنن2.لەساڵی1924دادوایئەوەی
ئەو پیاوەكانی لە یەكێك هێنا، هەرەسی نەهری عوبهیدوڵاڵی شێخ شۆڕشەكەی
شۆڕشەبەناویشێخمحهمهدیوانیهاتەبیارەوپاشانلەگوندیعەبابەیلێنزیك
هەڵەبجەگیرسایەوەلەسەردەستیئەمپیاوەدائەحمەدموختارجافوگۆرانو

1.لەسەرزاریبەڕێز)مهحمودئهحمهد(ناسراوبەمەالمەحمودیئەوقاف
2.بەكرحەمەسدیقالپەڕەیەكلەمێژوویهەڵەبجە،چاپییەكەمل70-66
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بێكەسوتایەربەگیجافوعەلیباپیرئاغاومامۆستاباباڕەسوڵبێدەنیوشێخ
سەالمیعازەبیفێریسیاسەتبوون،لەچلەكانیشداسیاسەتمەداریكوردمامۆستا
ئیبراهیمئەحمەدبەحوكمیكارەكەیلەهەڵەبجەدابەنهێنیخەڵكیكۆدەكردەوە

وهۆشیاریسیاسیپێدەدان.
سەردەمی سیاسیەكانی دوورخراوە مەنزڵگای ببوە هەڵەبجە سااڵنەدا لەو هەر
مەلەكی،وەكفائقالسامرائیومحمدبحرالعلوموچەندینیترلەبەرەكەیترەوە
خەڵكیهەڵەبجەهەژموونیبەردەوامیانلەناوحكومەتیمەركەزیداهەبووە،وەك
حامیدبەگیجافوحەسەنفەهمیبەگوئەحمەدبەگیحمەساڵحبەگوئەحمەد

موختارجافهەرجارەییەكێكیاندەبوەنائبلەپەرلەمانیعێراقیدا.
ئاشنایەتی پێشتر هەڵەبجە ڕۆشنبیریشەوە بواری هۆشیاریسیاسیو ڕووی لە
پەیداكردووەلەگەڵیدا،لەتایەربەگەوەبۆئەحمەدموختارجافوگۆرانودەیان
شاعیروهونەروخەڵكیڕۆشنبیریشارەكەتادەگاتەكاروانیحیلمیوهەژارو
ناتقسیاسەتمەدارەكانیشار،هەڵەبجەلێوانلێوبووەلەمرۆڤیڕۆشنبیر،هەربۆیە
حیزبی و سیاسی چاالكی سەرهەڵدانی سەرەتای رۆشنبیریەدا ئاستە ئەم لەگەڵ
لەساڵی1935ەوەدەستیپێكردووەلەوساڵەدایەكەمشانەیحیزبی)هیوا(
دامەزراوەلەهەڵەبجەدا،ئەمحیزبەلەناوهەڵەبجەداتاناوەڕاستیچلەكانچاالكیی
بەردەوامیهەبوو،لەودەمەدامامۆستائیبراهیمئەحمەدئێوارانكۆمەڵێرۆشنبیرو
فەرمانبەریكۆدەكردەوەولەباخیمیرسفرەوخوانیاندەرازاندەوەوكۆبونەوەی
نهێنیپێدەكردن،چاالكیوەكوبەشێكلەكاریحیزبیكۆمەڵەیژیانەوەیكوردستان
)ژ.ك(ئەنجامدەدالەپاشاندائەمرێكخراوەسەریلە)حیزبیدیموكراتیكورد(
ەوەدەرچووە،ئامانجیان)سەربەخۆییكوردستان(بوو،لەناوەڕاستیچلەكاندائەم
بەناوی)حیزبی تردا لەگەڵحیزبێكی پێیاندەوت:)پارت( دواییدا لە كە حیزبە
تەحەرور(دەركەوتنوئەندامێكیزۆریانبەدەورداخڕبوەوەلەناودارترینئەندامانی
پارترەئوفیحاجیحهمەعەلیوساڵحهەژارونوریحهمەینانەواكەلەداوییدا
حاجی عارفی لە: بوون بریتی )تەحەرور( ئەندامانی ناودارترین شیوعی بە بوو
فەرەج،مەحمودیحاجیرەحیم،عهلیحهسهنجاف،كهمالعهلیباپیرشانەی
سەرەكیهەردووحیزبەكەلەكۆتاییساڵی1946دالەهەڵەبجەدادروستبوون،لە



80

ساڵی1952شداپاشئەوەیشێخمەحەمەدمەحمودسەوافسەردانیهەڵەبجەی
كردلەهەمانساڵدایەكەمشانەیحیزبی)اخوانمسلمون(لەهەڵەبجەدادروستبوو،
مامۆستامەالعوسمانعهبدولعهزیزومامۆستامەالساڵحیگەورەومامۆستامەال
بەدەوردا پاشانچەندینگەنجیان بوون، ناودارەكانی پیاوە لە عەلیعهبدولعهزیز

خڕبوەوە.
ئەمحیزبانەهەرچەندەلەڕوویئایدۆلۆژیاوسیاسەتەوەجیاوازبوون،بەاڵملەدۆزە
نیشتمانیەكاندایەكبوونلەساڵی1958داكاتیسەردەمیپاشایەتیرووخاوكورد
هەستیبەمەترسی)یەكێتیعەرەبی(كرد،یاداشتێكیانخستەبەردەم)هارۆڵد
لە ناڕەزاییدەربڕین بۆ بوو، بەریتانیا وەزیرانی كاتەسەرەك ئەو مەكمیالن(كە

ساڵی1957یشداپهنجاكەسیرۆشنبیروپیاوماقوڵوسیاسەتمەداریهەڵەبجە
لەباریبارودۆخیكوردستانەوەیاداشتێكیناڕەزاییاندابەپەرلەمانیعێراق،ئەم

یاداشتنامەیەلەگۆڤاری)شهفهق(داباڵوكراوەتەوە.
مانەوە و)تەحەرور( )پارت( تەنها ناوچەكەدا لە پاشایەتی سەردەمی لەدوای
)تەحەرور(یشناوەكەیگۆڕابۆ)حیزبیكۆمۆنیستیعێراق(پاشانبووە)حیزبی
شاری ناوچەكە، كوردستان، سیاسیەكانی گۆڕنگاریە بەحوكمی عێراق( شیوعی
هەڵەبجەپشكیگەورەیلەوگۆڕانكارییوجموجۆاڵنەبەركەوتووەلەساڵی1961
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خوێن گەنجی كۆمەڵێك كورددا نوێی شۆڕشی دەستپێكردنی سەرەتای لەگەڵ دا
گەرمیهەڵەبجەیبەچەكوتفاقیسادەوساكارییخۆیانەوەبڕیاریانداڕووبەڕووی
سوپایزەبەلالحیعێراقبوەستنەوەكەئەوكاتدەیویستبەرەوكوردستانبێت،
هەرلەوساڵەدافڕۆكەیعێراقیبۆردومانیكردنوچەندكەسێكیلێبرینداركردن
یەكێك پارچەی كرد، هەڵەبجەیان شاری بۆردومانی فڕۆكەكان ئەوەش سەرباری
لەوبۆمبانەلەباخی)مهحمودیباروەیس(داتاسەرەتایهەشتاكانمابوەوە،لە
ساڵی1963داكەسەرەتایسەرهەڵدانیزەعیمیبەدناو)زهعیمسدیق(بوولەسەر
دەستیسوپاكەیئەوداوبەهاوكاریكۆمەڵێچەكداریخۆفرۆشباخەجوانەكەی
)باخیمیر(یسوتاندوڕیزەدوكانەكانیناوبازاڕیشیگڕتێبەرداوخەڵكیشار
ئەوبەروارەشەڕو دوابەدوای بوون، هەڵەبجە دەوروبەری دۆڵەكانی ئاوارەیچیاو
هەڵەبجە یشدا لەساڵی1974 دورنەكەوتۆتەوە ناوچەیە لەو پێكدادان كوشتارو
بووەمەنزڵگایكۆبونەوەودروستكردنیبارەگایپێشمەرگەیكوردستانوكوانووی
هەڵگیرسانیشۆڕش،لەسزایئەوەداڕژێمبەفڕۆكەیهەواییلەڕۆژی1974/4/26
داودووڕۆژپاشبۆردومانەخوێناویەكەی)قەاڵدزێ(شاریهەڵەبجەشیبۆردومان
كردەوە،لەئەنجامدا)52(كەسیبێگوناهوبێدیفاعیخەڵكیشارەكەیشەهید
بریندار سەدان شارەكە، خانووبەرەی لە زۆر بەشێكی وێرانكردنی سەرباری كرد،
پاش دا 1987/5/12 ڕۆژی لە هەروەها خستەوە خۆیی لەدوایی سەقەتیشی و
زنجیرەیەكخۆپیشاندانونارەزاییخەڵكیقارەمانیشارەكەهێزەكانیڕژێمیبەعس
بەهەشتكۆپتەریجەنگیپاڵپشتیچەندینزرێپۆشودەبابەهێرشیكردەسەر
خۆپیشاندەرانوبۆردومانیگەڕەكی)شێخسمایل(و)خوردانە(یكرد،زیاترلە
)12(كەسیشەهیدكرد،بۆشەوەكەشیهەرچیبرینداروبەركەوتەیخەستەخانە
هەبوولەگەڵچاودێرەكانیاندا،هێزەكانیئەمنیڕژێمڕاپێچیانكردنوهەرئەوشەوە
لەنزیكسەربازگەكەیگوندی)بامۆك(زیندەبەچاڵیانكردن،هەندێكیتریشیان
بێسەروشوێنكردنبۆسەربازگەی)شانەدەری(نزیكشارۆچكەی)سیدسادق(
لە نان، لەوێپاشگوللەبارانكردنبەجلوبەرگەوەبەشۆڤڵژێرخاكیان و
ساڵی1977لەڕێگەیجوتیارێكەوەتەرمەكانیاندۆزرایەوە،.هەڵەبجەیدوایئەو
ڕوداوەچاوەڕوانیكارەساتێكیشوومبوو،ڕژێملەبۆسەدابووبۆبەهانەیوێرانكردنی
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دەگەڕا،لەسالێ1980تاساڵی1988زۆربەیساڵەكان،قوتابیانوخەڵكیشار
بۆناڕەزاییدەربڕیندژبەسیاسەتەكانیڕژێمخۆپیشاندانیجۆراوجۆریانسازدەدا،
ڕژێمیشبەگوللەوئاگروهێلیكۆپتەروەاڵمیدەدانەوە،تاساڵی1988وبەهارەپڕ
لەخەمەكەیكورد،وەكخەزانیساردەپاییزهەڵوەریوگیانیزیاترلە)5000(

پێنجهەزارژنومناڵوپیروگەنجیشارهەڵوەری...
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ڕاپەڕینەمەزنەكەی1987/5/13
خاڵیوەرچەرخانبوو

یەكێكە عێراق، كۆمەڵگای لەسەر بەعس مێژووی ڕەشەكانی الپەڕە هەڵدانەوەی
لەکاریتوێژەرانولێكۆڵەڕهوانوبەڵگەیەكەبەدەستیانەوەبۆزیاتربەبابەت
كردنوڕسواكردنیدكتاتۆرێكی،وەكسهدامحسێنودارودەستەكەی.ڕووداوی
1987/5/13یەكێكەلەوڕووداوانەیكەدەستیڕەشیحكومەتیبەعسیلەناوچەی

هەڵەبجەدادیارەپێیەوە.

ڕووداوەكەچۆنبوو؟
هەرلەسەرەتایهەشتاكانەوەوداگرتنیالدێكانیكوردستاندژایەتیدەستیپێكردوە

لەالیەنحكومەتیبەعسەوەبۆناوچەكە.بەمشێوەیانەیالیخوارەوە:
1.داوایسەرژمێریكردنیقوتابیانوخوێندكارانیپۆلیسێیەموشەشەمیئامادەیی،

وەكلەبەڵگەنامەیژمارە7282/ی1981/2/22داهاتووە.
و هەڵەبجە ئیسالمی خوێندنگای و مزگەوت و ئاینی زانایانی چاودێریكردنی .2

ناوچەكە،وەكلەبەڵگەیژمارە308ی1986/2/4هاتووە.
3.گرتنیكەسوكاریپێشمەرگەیكوردستانوئەزیەتدانیانلەالیەندەزگائەمنیو
ههواڵگریناوچەكەوەبەتایبەتیپێشمەرگەی)ی.ن.ك(لەسێدارەدانیان،بەڵگەی

ژمارە11.كوردقڕانل25
4.گرتنیمامۆستاوكەسایەتیهەڵەبجەوگواستنەوەیانلەشوێنیكاروناوچەی

عهبدولقادرشادی
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خۆیانبۆجێگایدوورتر،وەكلەسەرزۆرلەمامۆستاوكەسایەتیەكانیناوچەكە
ئەنجامیاندا.

لە)216( گوندەكانیدەوروبەریهەڵەبجە گواستنەوەی و دابەزاندن 5.هەروەها
گوندەوەتەنها)18(گوندیانماوەتەوە.

6.بڕیاریكوشتنوگرتنبۆدانیشتوانیشاریهەڵەبجەوبەتایبەتبریندارەكانی
گەڕەكیكانیعاشقان،وەكلەبەڵگەنامەیژمارە)2856(لەبەرواری1987/5/13
كردن بەچاڵ زیندە و كوشتن و گرتن توشی كەسێك )17( تیایدا هاتووە- دا

هاتوون.

سەرەتایەكبۆڕووداوەكە:
ڕۆژانێكلەهەڵەبجەگشتدانیشتوانیشارودەوروبەرەكەیژیانیانبەخۆشیو
دوورلەهیچجۆرەگرفتوناخۆشیەكبەسەردەبرد.لەناكاوێكدامقۆمقۆیەككە
یەكێكبوولەكارەهەمیشەییەكانیڕژێمخۆیكەوتەناوخەڵكیەوەگوایەحكومەت
بەنیازەهەڵەبجەبگوازێتەوەبۆناوچەیەكیتروئێرەشبكاتەمەیدانیشەڕیعێراق
–ئێران.هەرلەمبارەشەوەچەندكارێكڕووداوەكەیئەسەلماند،وەكهاتوچۆكردنی
ئۆتۆمبێلەسەربازیەكانیخۆیانلەشەوداوگەیاندنیهێزیلیوایدەرەوەیناوچەكە
وتوندوتۆڵكردنیناوچەیسەربازگەیسەرەوەیشاروگەڕەكیسەرایهەڵەبجە،
چونكەگشتبهرپرسهکانوئەمنوئیستخباراتیحكومەتلەوێدانیشتەجێبوون.
بەمەبەستیپاراستنیگیانوماڵیانچەندینشەوپشكنینیاندەكردلەناوگەڕەك
وماڵەكانداوداوالەهێزەخەفیفەكاندەكراكەجەردیخۆیانبكەنوهێزەكانیان

توندوتۆڵبكەنەوە.تاوەكوئاگاداریگشتجوڵەوهاتوچۆكانبن.
دەرگایمزگەوتەكانبەشەواندادەخراونوێژیخەوتناننەدەكرا.ڕۆژانەچیرۆكو

داستانیسەیروسهمهرهكەلەشەوداڕوویاندەدادەگێڕدرانەوە.
تاڕۆژگەیشتەسەرەتاكانیمانگی1987/5ڕاپەڕینێكیجەماوەریڕویداوسەرەتا
لەگەڕەكیكانیعاشقانەوەدەستیپێكردوپاشانكەڕەگیكانیقوڵكەودواتر
ڕیزی هاتنە تر ...هتدجێگاكانی گشتشاریهەڵەبجەوسیروانوخورماڵو

جەماوەریڕاپەڕیوەوە.
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حكومەتبەجەیشوجاشەوەشڵەژانونەیانزانیوەزعەكەچۆندەڕواتبەڕێوە.
هاتوچۆیانقەدەغەکرد،لەهەركوێیەكجەماوەروكۆبونەوەیەكڕوویبدایەبە

پەلەڕوویاندەكردەئەوێبەمەبەستیكپكردنوباڵوەپێكردنیخەڵكەكە.
ڕاپەڕینەكەلە95%الوانبوونوكارەكەیانبەڕێوەدەبرد.داواكراهێزیتربگەیەنرێتە

هەڵەبجەوكۆمەكیتربكرێنبۆكپكردنەوەیڕاپەڕینەكە.
حەسەن )عەلی بەقیادەی )43( لیوای هێزی بەعس ڕژێمی مەبەستەش ئەو بۆ
مەجید(ڕەوانەیناوچەكەكردبەچەندینتانکوزرێپۆشوچەكیقورسوسووك

وسەدانسەربازكەلەناویانداجەیشیئوردونیشهەبوون.
سێچواركۆپتەریعێراقیئامادەكراودەستیانكردبەسەرئاسمانیهەڵەبجەدا
لەمەشەوە كردن. ڕێژی ناپاڵم و كرد نیشان دەست جێگای هەندێ ئەوەبوو و
جێگاو هەندێ و بوون بریندار منداڵەوە و ژن پیاو لە بێتاوان هاواڵتی چەندین
ماڵیشتوشیزەرەرهاتن.بریندارەكانڕەوانەینەخۆشخانەیگشتیعەنەبكران
بەمەبەستیچارەسەركردنیان،دوایئەوەیبرانەنەخۆشخانە،ئەمنەكانئاگاداری
لێ كەسیان هێڵن نەش و نەكەن كەچارەسەریان كرد نەخۆشخانەكەیان ئیدارەی
بچێتەدەرەوە،ئەوانەشیكەهاتوونلەگەڵیاندا،بۆیەهەروابووچەندكەسێكیكەم
نەبێتهاتنەدەرەوەكەسیاننەهاتنەوەبۆناوماڵوخێزانەكانیانودواتربڕیاری
زیندەبەچاڵكردنیسەپاندبەسەریاندابەبڕیارێكیعهلیحهسهنمهجید)عهلی
كیمیایی(بەسودوەرگرتنلەشۆفڵوسەیارەیئەمنوئیستخباراتلەپارچەزەوییەك
لەڕێگایسازانلەپشتیگوندیبامۆكەوە*.دەستكرابەگرتنوپشكنینیگشتماڵ
وجێگاكانیناوهەڵەبجەبەمەبەستیكپكردنەوەیڕاپەڕینەكەبۆئەوكارەبینای
هەڵەبجە ئێستای دائیرەكانی كۆمەڵگای كەدەكەوتەپشت هەڵەبجە، ئیستخباراتی
پڕكرالەمرۆڤیبێتاوانیپیروالویدانیشتوان،كەلەتەمەنی14ساڵیەوەبۆتەمەنی
70ساڵیتیادابوو.نزیكەی20كەسدەبوونمنكەنووسەریئەمبابەتەمخۆم
لەجێگایەكی بەاڵم تێدابوو.هەرلەوێشدەوتراكەكچوژنیشگیراون، باوكمی و
بە و كەوت كارەسات بەر یەكەم بەپلەی عاشقان كانی گەڕەكەكانی دانراون. تر
بڕیارێككەماوەیسەعاتێككەمترماڵەكانیانچۆڵبكەنئینجا)350(خانووبە
هەندێك كران. یەكسان زەویدا لەگەڵ حكومەت كاتەی ئەو شۆفڵەكانی و ناپاڵم
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ئەوە ماڵەكانیان لەناو دەرەوە نەیەنە كەئەگەر دەزانی باش بە ئەوەیان هەبوون
عەفودەكرێنوخانووەكانیانناڕوخێنن،بەاڵمئەوانبەحكومیبڕیارەكەیسەرەوە
گشتیانتەقاندەوەوتاوەكوكاك)حاجیئەحمەد(ودایە)قەدحە(بوونەیەكێك
لەوانەیلەناوماڵەكانیانخانووەكانیانڕووخانبەسەریانداوبوونەژێرەوەهەروەها

خەڵكێكیزۆرئاوارەییئێرانبوون.
نەوشیروانمستەفالەكتێبەكەیدادەڵێ:"لەڕۆژانی12و1987/5/13لەسەیدسادقو
خورماڵوسیروانوهەڵەبجە،دانیشتوانیناوچەكەڕاپەریبوونوهەڵگەڕانەوەیەكی
گەورەشلەناوڕیزەكانیجاشەكاندابووبوو،بەاڵمزۆرزوودەستیانگرتبووەوەبە
سەرناوچەكەدا.چەندسەدكەسێلەچەكدارەكوردەكانیڕژێموچەندهەزاركەسێ

لەدانیشتوانیناوچەكەهەاڵتبوونبۆئێران"**
ئێران ئاوارەی زۆر گیرایەوەخەڵكانێكی لەالیەنحكومەتشار بوو هەرزوو بەڵێ
بوونوباقیەكەیتریشژێردەستەیڕژێمبوونەوە،دواترحكومەتحسابێكیتری
بۆناوچەكەكردووباشترلەستراتیژیكارەكانیخۆیداینا.سەردانیقوتابخانەو
خوێندنگاكانیبەبەردەوامیدەكردوداوایهەڵواسینیوێنەیدیكتاتۆریلێدەكردن،
نەخۆشخانەكانیناوچەكەیباشترچاودێریدەكردتاوەكوبزانێبریندارودەرمان
ناكرێتبۆ)پێشمەرگە(مامۆستاكانیخوێندنگاكانیدەگواستەوەوشوێن ئامادە
گۆركێیپێدەكردن.ئاگاداریمزگەوتەكانیدەكردكەوتارەكانیهەینینوسخەی
لێبنێرنبۆمعاونیەتوئیستخباراتیناوچەكە.مەالكانیكێشدەكردتاوەكولەالی

قائیمقامیەتوئەمنمووچەیمانگانەكانیانوەرگرن.
ناوبەناوداوایپێناسوهەویەیانلەالووپیاوەكاندەكرد.لەنیوەیساڵداكاتی
و تەدریب بۆ دەكرد پەلكێشیسەربازگەكانیان و پشووخوێندكارەكانیاندەگرت

ئەزیەتدانیان.
بە هاتوو بەسەردا كیمیابارانەكەشی كارەساتی تاوەكو بوو، بەردەوام كارە ئەم
تەواوەتیهەمووناوچەكەبووبەقەدەغەوپێنجهەزارشەهیدوپانزەهەزاربریندار

وحەفتاهەزارئاوارەیلێلێكەوتەوە.
دواترخەڵكیهەڵەبجەگەڕانەوەشوێنەكانیخۆیانودەستیانكردەوەبەژیانی
خۆیانوگەڕەكماڵەكانیخۆیانیانوەكسەرەتاترینژیانبەسەربرد.لەمكاتەشدا
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ئاوڕێكی عاشقان كانی گەڕەكی و ناوچەكە كردە ڕوویان خێرخوازەكان ڕێكخراوە
خێریلێدرایەوە.هەندێپڕۆژەیبۆئەنجامدرا،وەكئەمانەیخوارەوە:
•دروستكردنی)200(خانوولەالیەنڕێكخراوی)چلدرنریلیف(ەوە.
•بنكەیتەندروستیكۆكۆییلەالیەنڕێكخراویقەندیلیسویدی.

•دروستكردنیئاوەڕۆیسنوقیهەڵەبجە.
•نەخۆشخانەوقوتابخانەیەك.

•مزگەوت–دەزگایفریاگوزاریئیسالمیجیهانی.

پەراوێز:
وەزارەتیڕۆشنبیری– بكرحەمەسدیقعارف– بیرەوەریەكانیهەڵەبجە، *

خانەیوەرگێران.
**خوالنەوەلەناوبازنەدا،نەوشیروانمستەفا،چاپیدووەم،ل1999/129.

سوودلەمسەرچاوانەوەرگیراوە:
1.كوردقڕان،لەتیففاتیحومەجیدساڵح/بەرگییەكەم،2003–بۆ

بەڵگەكان.
2.مرثيةحلبجة،ƟƸǆǱاللةمحمودزادە،چاپیدووەم/1988.

3.خوالنەوەلەناوبازنەدا،نەشیروانمستەفا،چاپیدووەم،/1999.
4.ملحمەمجلدالتفسیرالعددالرابع/1989.

ناویبرینداربوانوبزربوانوشەهیدانوزیندەبەچاڵەكانیسنوریهەڵەبجەوهەورامان
وشارەزوورلەڕاپەڕینەمەزنەكەی1987/5/13دا

كوژراوزیندەبەچاڵەكانیهەڵەبجە:
1.محەمەدرەسولهەروەهادایكیشی

2.محەمەدعەزیزبارام
3.میدیاعوسمانعەلی

4.سدیقمستەفامەعروف
5.حەمەشەریفحەمەعلی

6.فاتمەسەعیدحەمەكەریم
7.حەمزەسڵێمانعوسمان
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8.مەریوانرەشید
9.عەبدولقادرئەحمەد

1.جەمیلرەشیدمحەمەد
11.فەیمەعەبدوڵاڵقادر

12.عەبدولرەحیمرەشیدحەمەئهمین
13.جەاللفەتاحقادر

14.فرمانفەتاحمستەفا
15.كەژالفەتاحمستەفا
16.عەلیعەبدوڵاڵفەتاح

17.ئیسماعیلعەبدوڵاڵقادر
18.جەمالحەمیدفەرهج
19.عوسمانعەلیكەریم
20.عوسمانعەلیئەحمەد
21.حەسیبەعەبدوڵاڵقادر

22.حەیدەرمەحمودئەحمەد
23.زوڵێخاجەمالعەبدولقادر
24.میدیاجەمالعەبدولقادر

25.نادیەسەیدفەرهج
26.فریشتەحەمەئەمین*

27.فەرەجعەبدوڵاڵعەلی**

كوژراووزیندەبەچاڵەكانیهەورامان:
1.حەسەنسەعید/هانەیقوڵ
2.فازیلمحێدین/هانەیقوڵ

3.حاجیمەجیدكەریم/هانەیقوڵ
4.عەبدوڵاڵئەحمەد/گوندیزەڵم
5.عوسمانشەمسەدین/زەڵم



91

6.سەركەوتمحەمەد/زەڵم
7.عومەرشمسەدین/زەڵم
8.سامانشەمسەدین/زەڵم

9.ئازادحسێن/زەڵم
10.زەینەدینحەمەساڵح،ئەحمەدئاوا
11.ئەحمەدئیسماعیل/ئەحمەدئاوا
12.حەمەساڵحمحەمەد/ئەحمەدئاوا
13.فەرحانئەحمەدمارف/یااڵنپێ
14.مەنسورمحەمەدعیزەت/یااڵنپێ
15.جەمالحامیدساڵح/یااڵنپێ

16.سەالمحەمەئهمینعەلی/یااڵنپێ
17.تەیبسەلیمحەمەرەشید/یااڵنپێ
18.جەمالعەلیسەرگەت/سەرگەت
19.عەبدوڵاڵمەحمودعەزیز/سەرگەت

20.حەمەكەریمحەمەشەریف/سەرگەت
21.نوریمحەمەدحەسەن/دێكۆن
22.نادرحەمەساڵحمەجید/دێكۆن

23.حەمەنەجیبحەمەخانعەزیز/دەرەیمەڕ
24.رەحمانقادر/درەیمەڕ

25.یونسرەحیمعەبدوڵاڵ/دەرەیمەڕ

برینداربووەكانیشارۆچكەیسیروان:
1.مەلیحەتوفیقتەمر–بریندار.

2.نەوزادحاجیعەبدولقادر–بریندار.
3.ئەحمەدعەبدولكەریم–بریندار.

4.غوالممارف–بریندار.
5.فایقمحەمەدخەلیفە–بریندار.
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برینداروشەهیدەكانیسهیدسادق:
1.حەسەنمەالرەحیم-شەهید
2.حەمەیحاجیسدیق-شەهید

3.عەیناخێزانیحەمەنوریخانەقینی-شەهید
4.گوڵچینحاجیمەحمود–خویندكار-شەهید
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هەڵەبجەوەكناوچەیەكیزیندوهەرلەزۆركۆنەوەبگرەلەسەدانساڵلەمەوپێش
ناوەندێكیرۆشنبیریوخوێندەواریبووە،ئەویشدەگەڕێتەوەبۆدانیشتوانەكەی
كەهەرلەكۆنەوەزۆرحەزیانلەخوێندنكردووەوتامەزرۆیئەوەبوونكەچاك
لەنامەپەروەردگارییەكانبگەنبەتایبەتیقورئانهەروەهازۆرگرنگییانبەشیعر
هەر بۆیە رۆحانی و عیرفانی شیعری بەتایبەتی داوە لێكوڵینەوە و فەلسەفە و
كاتێكخوێندنیانمەڵبەندیرۆشنبیریكراوەتەوەزۆربەپەرۆشەوەبوونبۆی،
هەربۆیەلەودەڤەردادیارترینشاعیرونووسەریتێدابووەوهەروەهامەڵبەندی
باسیان و ئاگادارن مێژوونوسان كە ئەوەی بەپێی بوو. ناوچەیەدا لەو ئاینی
مەولەوی عەبدولڕەحیم وەك هەڵكەوتووە تیادا فەیلەسوفی و شاعیر لێكردووە
تاوەگۆزی.هەرلەزۆركۆنەوەلەخوێندگائاینییەكانسەدانزاناوعالمیگەورەی
تیاداهەڵكەوتووەهەرلەمەدرەسەكەیشێخعەبدوڵاڵخرپانیكەحەزرەتیمەوالنا
خالیدیمیكایلینەقشبەندیتیایداخوێندویەتیتاوەكوئەگاتەمەڵبەندوخانەقاو
رۆشنبیرەكانیعەهدوزەمانیحەزرەتیشێخعوسمانیسەراجەددینلەتەویڵەكە
بە تێكردووە رویان متەسەوفان و دۆستان عیلم و الیەكەوەشارەزایان هەموو لە
تایبەتیلەهەمووناوچەكانیكوردستانیگەورە)توركیاوئێرانوسوریاوعێراق(
ومیسروتوركمانسەحراوبەڵگەیزیندووشبۆئەوەهەرلەشێخئەحمەدی
ئەعقرەعیمیسریتاوەكوشێخیبورهانلەمهابادوشێخئەحمەدبەرەجیكلە

پەروەردە
لەهەڵەبجەوناوچەكانی

عەفانحاجیشێخعوسمانشێخحسامەدیننەقشبەندی
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توركیاودەیانشاعیرونووسەروزانایانیروولەخواوەكمەالحامیدیكاتبو
موفتیدشەوشێخمحەمەدیمەحمودیوحاجیشێخئەمینیخاڵومەالنەزیری
وشێخ هەولێری ئەبوبكری شێخ و هەولێری چۆلی محەمەدی شیخ و گەورە
عەبدوڵاڵیهەولێریودەیانپیاوانیشارەزاهاتوونەتەدەڤەریهەورامان.هەرلە
شارەكانیكوردستانیعێراقوئیران)هەولێر،سلیمانی،سنە،مهاباد(بەمەبەستی
سوودوەرگرتنلەعیلمورۆشنبیریوتەسەوفئەمەشئەگەرێتەوەبۆفەزلیعالمی
بەمەوالناخالید ناسراو بەناوبانگحەزرەتیشێخخالیدیشارەزووری متسەوفی
ئەویشلەشێخعەبدوڵاڵیدەهلەویوەرگرتووە،پاشانروویكردۆتەهەورامانو
هاتەوەالیموریدومتەسەوفیدڵسۆزیشێخعوسمانیسەراجەدینییەكەمبۆیە
و فەیلەسوفان و زانایان و رۆشنبیران قیبلەگای بە بوو ناوچەیەش ئەو هەر
كردنەوەیمەدارسیدینیورۆشنبیریكەبەتایبەتیلەشارۆچكەیبیارەهەرلە
كتێبخانەی پەنجاكان و چل سااڵنی تا نەقشبندی زیائەدین عومەر شێخ زەمانی
هەموو كە دەستنووس كتێبی )3000( چاپكراو كتێبی )15000( لە زیاتر بیارە
ئەوەی هەروەها لێوەرگرتووە، سوودیان كوردستان قوژبنێكی و كون لە زانایان
نەشاراوەیەلەزەمانیسوڵتانعەبدولحەمیدكەپەیوەندیهەبووەلەگەڵتەسەوف
بیارە ناردوەبۆحەزرەتیشێخعومەری باری)70(هێستركتێبیجۆراوجۆری
ئەمەیشسەرچاوەیەكیڕوونیزانیاریبووەكەخوێندەوارورۆشنبیرانسوودیان
تاوەكو یەكەم سەراجەدینی عوسمانی شێخ لە هەورامان شێخانی وەرگرتووە لێ
شێخمحەمەدبەهادینوحاجیشێخئەحمەدوشێخنەجمەدینوشێخحسامەدین
وشێخعەالدینوتادەگاتەسەرشێخعوسمانیسەراجەدینیدووەم،تەوێڵەو
بیارەوباخەكۆنمەڵبەندیرۆشنبیریوئاینیبوونهەرلەزەمانیئەماندابووە
پێدراوە، گرنگیان یەكیانگرتووە ئایینی خوێندنی رۆشنبیری مەڵبەندی و خانەقا
هەربۆیەئەمناوچەیەسەربەهەڵەبجەیەوهەڵەبجەشجێگایعیلمومەعریفەت
لە رۆشنبیری و خوێندن كە ئەوەبوون ئارەزوومەندی زۆر بووە خوێندن و
كردووە، شارە لەم روویان رۆژهەاڵتناسەكان بۆیەش هەر باڵوبێتەوە ناوچەكەیاندا
سعادەت، سەرجن )مێجەرسۆن، وەك ماونەتەوە. تیایدا و پێدراوە گرنگیان
چەكمەن(هەرچەندەبۆكاریسیاسیتایبەتمەندیخۆیانهاتوونودەیانیتر.
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لە زیاتر كردووە خوێندن لە حەزیان زۆر دەڤەرە ئەم دانیشتوانی تر، لەالیەكی
مندااڵنی قوتابخانەكاندا كردنەوی كاتی لە هەربۆیە كوردستان، ناوچەكانی هەموو
دانیشتوانیهەڵەبجەوگوندەكانیدەوروبەرزۆربەپەرۆشەوەرۆڵەكانیانئەناردبۆ
وەك شاعیرانی كەڵە بیرنەچوو لە زیندووی بەڵگەی زانست، و عیلم وەرگرتنی
ئەحمەدموختارجافوتاهیربەگیجافوعەبدوڵاڵگۆرانومامۆستاقانیعو
و هەژارر ساڵح و باپیر كەمال عەلی وەك دوایش تا  ئاوارە ساجد مامۆستا
ئەمە ژیاون تیایدا بابان،دەیانمامۆستاوشارەزاوسیاسەتمەداران خورشیدە
بووكورتەیەكلەپێشەكیرۆشنبیرانیهەڵەبجەودەوروبەری.بەاڵمپاشئەوەی
دێینەسەرباسەكەیخۆمانئەویشهەڵەبجەوپەروەردەیە.كەلەسااڵنێكیزوو
حەزیانلەخوێندنوخوێندەواریكردووەبەاڵمبەپێیئەوبیروەریوڕاپرسیانەی
هەڵەبجە لە قوتابخانە جار یەكەم بۆ 1928- 1924 ساڵەكانی لە كردوومانە كە
بەشێوەیفەرمیكراوەتەوە،ئەوكاتەلەزۆرشوێنەكانیتریكوردستانداقوتابخانە
نەبوو.هەربۆیەزۆربەیزۆریرۆڵەكانیهەڵەبجەوچواردەوریروویانلەقوتابخانە
قوتابخانە كردنەوەی بۆ بوو زۆر زۆر ژنان و ئافرەتان داواكاری هەروەها كردووە
بۆیان،بۆئەوەیئەوانیشبێبەشنەبنلەخوێندنورۆشنبیریلەوسەردەمانەدا
هەربۆیەلەساڵەكانیدوای1938بۆیەكەمجارلەشاریهەڵەبجەكرایەوە،دوا
بەدوایئەویشلەشارۆچكەیتەوێڵەوپاشماوەیەكلەبیارەلەساڵەكانی1960
لەخورماڵوعەبابەیلێقوتابخانەیكچانكرایەوەودواترناوەندیودواناوەندی.
كچەكانیان بەوەی سەردەمانەەدا لەو هەبوو رۆلیان دیارەكان خانەوادە لە زۆر
ئەناردەبەرخوێندن،ئەوەیبیرەوەریئێمەبێتقوتابخانەیشاهۆیكچانئەوكاتە
مامۆستاشكریەبووخێزانیفەرجەمندیبەرێوەبەربوو.هەربۆیەششارەزایانو
رۆشنبیرانی و مامۆستایان لەگەڵ هەبووە رۆشنبیریان پەیوەندیكی مامۆستایان
سلێمانیوسنەوموكریانوساباڵخوكۆیەدا.لەسەردەمیعوسمانییەكاندازۆر
ئەو ئێستایە.چونكە لەئەستانەكردووەكەئەستەمبوڵی رووییان لەرۆشنبیران
كاتەیحكومڕانیزۆربەیوواڵتەئیسالمیەكانلەوشارەوەبووە،هەربۆیەشاعیری
حاجی و هەڵەبجەیە بە سەر كە خۆڵ و خاك دێی خەڵكی كە نالی گەورەمان
ماونەتەوە، تیایدا و شاركردووە لەو روویان شارەزابوون بۆ پیرەمێرد تۆفیقی
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لەوێ، بووە ماوەیەكمامۆستا قوتابخانەفەرمیەكانمامۆستاگۆران پێشكردنەوە
ئەوەیئێمەبیستومانەكەلەهەڵەبجەئەوەیمامۆستابووبێتلەساڵەكانینیوان
1930–1940مامۆستائەحمەدسەبریوپاشترمامۆستانوریمحەمەدئەمینكە
ناسراوبەنوریسەرسپیپاشئەومامۆستافەرەجیحاجیحەمەعەلی،لەساڵی
دواییكردووە، كۆچی لەوێش هەر و مامۆستابووە بێكەس فایق مامۆستا 1949
شێخ مامۆستا كراوەتەوە گوڵپ قوتابخانەی كە 1938 لەساڵەكانی هەروەها
عەبدولرەحماننسیبپاشانمامۆستائەحمەدهەردیمامۆستابوونوهەروەهالە
گوندەكانیتەوێڵەوبیارەمامۆستائەبوبەكرهەوریومامۆستافایەقبێكەسو
مامۆستاشیخسەفادینومامۆستامحەمەدحاجینادرومامۆستاعەلیقادرئاغا
ومامۆستامحێدینحاجیسەلیموماموستائیسماعیلمحەمەدومامۆستامەحمود
مامۆستا غەفور محەمەد حسێن مامۆستا مستەفا هۆشمەند مامۆستا عەبدولرحیم
عەبدوڵاڵعەلیمامۆستاجەمالحەمەكەرەممامۆستاعەبدولخالقبابالەمامۆستا
عومەرمحەمەدحسێنمامۆستامحەمەدمەالعارفمامۆستامحەمەدمەالساحب
حەمە مستەفا مامۆستا عەبدولحەمید زاهیر مامۆستا ئەسكەندەر كەمال مامۆستا
تاهیر مامۆستا حەسەن مەهدی مامۆستا عەبدولرەحیم ئەحمەد مامۆستا كەرەم
عەبدوڵاڵمامۆستاسابیرقادرمامۆستائەحمەدمەالنیزاممامۆستاكەریمحاجی
محەمەدمامۆستاحەمەئەمینرەئوفمامۆستاعەبدوڵاڵحەمەعەلیمامۆستامەال
بیارە شارۆچكەی لە قوتابخانە 1930 ساڵەكانی لە بوون، نەزیر عارف كامیل
كراوەتەوە،مامۆستامحەمەدئەمینكاردۆخیومامۆستاقوتبەدینشێخزەینەدین
مامۆستامحەمەدئەمینمەولودمامۆستاعەلیعەبدوڵاڵبەگمامۆستامحەمەدمەال
حسێنمامۆستابوونلەوێتاكۆتاییساڵەكانیحەفتاكانمامۆستامحەمەدعەلی
فەتاحوحەبیبفەریدونوئیقبالیمیرزامامۆستاتوفیققادرئەحمەدمامۆستا
ئەحمەد حامی مامۆستا بانەیی محەمەد زاهیر مامۆستا بەگ عەبدوڵاڵ كەمال
عەبدوڵاڵ تاهیر مامۆستا عەبدوڵاڵ نیزام مامۆستا بەگ عەبدوڵاڵ مەهدی مامۆستا
مامۆستاتوفیققادرودەیانمامۆستایئەوناوچەیەكەناوەكانیانئێستالەیادمان
گوندی لە هەروەها دەرچوون، ناوچەیە لەو پزیشك و ئەندازیار دەیان بە نییە،
گوڵپكەكۆمەڵێكمامۆستاوشارەزاییەكلەدواییەكهاتوونتاساڵەكانی
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و عەتار فەرج مامۆستا و نسیب عەبدولرەحمان مامۆستا ئەوانیش  حەفتاكان
ئاغا رەشید حەمە مامۆستا شەریف مەحمود مامۆستا و موفتی كەمال مامۆستا
بەگمامۆستائەحمەدیمەالحسێنمامۆستاحەمەتوفیقمەالمحەمەدمامۆستا
عەبدوڵاڵحەمەعەلیمامۆستائەكرەمیشیخفەرجومامۆستامەالرەسوڵیشێخ
عوسمانومامۆستاعەفاننەقشبەندیومامۆستامەجیدئەحمەدمامۆستافەتاح
قادرومامۆستاحسێنسعیدومامۆستاخالیدفەقیغەفورومامۆستامەالزاهیر
عەبدولكەریمودەیانودەیانمامۆستایتركەدرێژهیانبەخوێندنداوەلەمگوندە،
مامۆستا، یەكەم  كراوەتەوە 1941 ساڵی لە خورماڵ قوتابخانەی بە سەبارەت
لە كە بووە دڵشاد عەبدولغەفور محەمەد مامۆستا پاشان بووە ناوێك عەبدوڵاڵ
ساڵەكانی1946-1947پەیوەندیبەكۆماریكوردستانلەمهابادكردووە،پاشان
و عەبار شێخ محەمەد غەزوب مامۆستا عەبدوڵاڵ ئەمین محەمەد شێخ مامۆستا
مامۆستا و بەگ سعید حەمە عەلی حەمە مامۆستا ئەلیاس شەمعون مامۆستا
ئەحمەدمەحمودمامعزیزوحەمەالوبەرزنجیمامۆستاعومەرعەلیئەمینولە
ساڵەكانیشەستەكاندامامۆستامحەمەدنەجیبناجیوەكبەرێوەبەربووە،پاشان
پاشان حسێن حەمە عومەر مامۆستا ئەوە دوای و عەلی مەال جەمالی مامۆستا
مامۆستایانی بوونوچەند بەرێوەبەر دواترجەمالسەعید و  نەقشبندی عەفان
عەرەبوبادینیوەكخەلیلبادینانوعیسافەندیویوسفئەحمەدسوعادەی
1940 ساڵەكانی لە عەبابەیلێ شارۆچكەی حەمە، كاكە جەمال مامۆستا دهۆكی
قوتابخانەیبۆكراوەتەوەمامۆستادیارەكانیئەمدێیەمامۆستاكەریمزەندەكە
هەرلەوێوەپەیوەندیبەكۆماریكوردستانلەمهابادكردووە،لەساڵی1946
مامۆستاشێخعارفوشیخئەحمەد.مامۆستافاتحشێخئەحمەدمامۆستاحەمە
شێخ ئەنور مامۆستا و ئیبراهیم شێخ محەمەد مامۆستا و حەسەن شێخ توفیق
دوای لە یەك رەسول ناسیحشێخ مامۆستا عومەر فایقشێخ مامۆستا ئیبراهیم
لێ پزیشكیان و مامۆستا و ئەندازیار و خوێندەوار دەیان بەرێوەبەربوون، یەك
ئەوەندە بەاڵم هەڵەبجەوە، لە بووە نزیك زۆر عەبابەیلێ هەرچەندە هەڵكەوتووە.
مامۆستا بكرێتەوە، بۆ قوتابخانەیان داوە، هەوڵیان بووە خوێندن لە حەزیان

دیارەكانیانكەدەوریرۆشنبیریانبووەوەكعەلیعەبدوڵاڵشەونم.
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هەڵەبجە،هەرلەكۆنەوەجێگایجواڵنەوەیسیاسیبووەبەتایبەتیجواڵنەوەی
شیوعیەتوكوردایەتیوپارتایەتیوئاینیئیسالم،هەرلەبەررۆشنبیریشیانبوە
هەرشاعیرونوسەرەكانیانوەكئەحمەدموختارجافتاهیربەگیجافنیشتمان
بوون باش وەرگێرێگی نوسەرێك جاف فەهمی حەسەن هەروەها و پەروەربوون
عەلیكەمالباپیروساڵحهەژاروخورشیدەبابانوساڵحشارەزووریوساجد
ئاوارەشاعیرونووسەربوون،هەرلەدروستبوونیئەنجومەنینوابیعێراقچەند

ئەندامێكیناوچەكەئەندامیئەوئەنجومەنەبوونوەك:
1.حامیدبەگیمەجیدبەگجاف
2.حەسەنبەگعەلیبەگجاف

3.ئەحمەدبەگیحەمەساڵحبەگجاف
4.شێخخالیدیمەوالناشێخعەالدیننەقشبەندی

هەروەهالەشاژنەبەناوبانگەكانیكوردكەحەزیانلەخوێندنوپەروەردەكردوەو
پاڵپشتیبوون)عادیلەخانم(بەناوبانگبووەبەخانمیعوسمانپاشایارمەتیداوەبە
دابینكردنیزەویبۆدروستكردنیقوتابخانەكانهەروەكشێخمحەمەدشێخحسامەدین
نەقشبەندیلەسەرئەركیخۆیقوتابخانەیگوڵپوخورماڵیدروستكردووەهەر
بۆیەشلەدەڤەریهەڵەبجەبەزوویمامۆستایانپێگەیشتنزۆربوونزۆربەیشیان
رۆڵینیشتمانپەروەریانهەبووەلەجواڵنەوەكانداگیراورەوانەكراویخواروویعێراق

كراون.
مامۆستایانی یەكێتی دروستبوونی پاش لە هەر هەڵەبجە ناوچەی مامۆستایانی
وەك كرد رێكخراوە بەو نهێنیان پەیوەندی زۆربەیان 1962 ساڵی لە كوردستان
مامۆستاسەیدحەسەنسەیدمحەمەد)سەیدحەسەنبەرزنجی(لەوپەیوەندیان
لەو مامۆستایان زۆربەی توانرا هەبوو باشی دەوری مامۆستا یەكێتی مامۆستایان
تاوەكومانگیشەشیساڵی1970پاشرێكەوتنامەی11ی رێكخراوەرێكبخرێت،
ئادارلەشاریهەڵەبجەهەڵبژاردنكرابۆدەستەیئیشوكاریرێكخراوەكەلەوانەی
كەهەڵبژیرا،مامۆستانەجیبیحاجیناجیومامۆستاعەفاننەقشبەندیمامۆستا
عەبدوڵاڵعەبدولقادرومامۆستامەاللەتیفمەولودومامۆستاحەبیبفەرەیدونهەروەها
مامۆستارەئوفئەحمەدباراممامۆستاساڵحمحەمەددەستبەكاربونبۆئیشوكاری
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مامۆستایانوگەیاندنیكێشەكانیمامۆستایانبۆپەروەردەولقەكانیمامۆستایان
لەسلێمانیتاوەكومانگیهەشتیساڵی1970كۆنگریسێیەمیمامۆستایانبەسترا
لەناوپردان،نوێنەرانیهەموومامۆستایانتێدابەشداربوون،مامۆستانەجیبحاجی
ناجیومامۆستاعەفاننەقشبەندیمامۆستاعەبدوڵاڵعەبدولقادرومامۆستاحەبیب
فەریدونمامۆستامەاللەتیفبەشداریانكردكەكۆنگرەیەكیزۆرگەورەوگرنگبوو
لەالیەنسەركردەیگەلیكوردبارزانینەمركرایەوە،نوێنەرانیهەمووالیەنیپارتە
سەندیكای عەرەب مامۆستایانی سەندیكای نوێنەری لەوانە بوو تێدا سیاسیەكان
و بەدرخان رەوشەن و بەدرخان كامەران وەك كەسایەتی و عێراق مامۆستایانی
مامۆستایانیدیاریوەكدكتۆرەپاكیزەرەفیقحیلمیوپەیمانمەعروفچاوگ
هەڵبژێردرا سكرتاریەت مەكتەبی رۆژ سێ لەپاش بەشداربوون عەلی مەال نەجات
لە ئەوەبوو قسەبكەن، عێراق مامۆستایانی سەندیكای لەگەڵ پێدرا سەاڵحیاتی
كۆنگرەیدووەمنیوەیساڵكەچوینەبەغدارێكنەكەوتینبایكۆتمانكرد،پاش
ئەوەیرێككەوتنكرائیعترافكرابەیەكێتیمامۆستایانیكوردستانودەزگاو
لقەكانیلەكوردستاننوێنەریمامۆستایانیكوردستانبێتمەكتەبیسكرتاریەتی
مامۆستایانبارەگایلەبەغدادبێتدووسێگۆنگرەیانكرد،بەتایبەتیگۆنگرەكانی
سلێمانیوهەولێرودووكۆنگرەیبەغداجێگریسەرۆكیسەندیكایمامۆستایانی
عێراقكوردبوو،ئەویشمامۆستاعەزیزشوانبوو،ساڵی1974شەریبەسەرداهات
مێژووی بەكورتی ئەمە كۆنگرانەدا لەم هەبوو رۆڵی باشترین وشاندیهەڵەبجە
تێدابێت، نییەكەموكورتی لەدەڤەریهەڵەبجە،ئەمەشزۆردوور بوو پەروەردە
بەاڵمبەداخەوەمێژوونوسانوشارەزایانبیریانلەوەنەكردووەتەوەكەئەوناوچەیە
تایبەتمەندیەكیزۆریهەیەئەوانەیلەبواریخوێندنورۆشنبیریكاریانكردووە
یانهەڵەیەكهەبێتچاك ئەگەركەموكورتییەك داواكارم بیرنەكرێن،دووبارە لە
لەسەر هەیە شارەزا زیاتر لەمن زۆر بەراستی چونكە سوپاسە زۆرجێگای بكرێت
لە بكەم ئەومامۆستایانە یادێكیسەرجەم باشە پێم ناوچەكەوشاریهەڵەبجە
پەروەردەیان و خوێندن كردووە خزمەتیان هەڵەبجە شاری و هەڵەبجە ناوچەی
گەیاندوەبەرۆڵەكانیئەوناوچەیەئەوشارەزایانەیكەلەوناوچەیەهەڵكەوتوونو
لەقوتابخانەكانیدەرچوونلەشاریهەڵەبجەجگەلەومامۆستایانەیكەناویان
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هاتووەلەراپۆرتەكەدانینكەئەممامۆستابەرێزانەن:
1.مامۆستاعەبدوڵاڵسەبری

2.مامۆستانوریمحەمەدئەمین
3.مامۆستافەرەجحاجیحەمەعەلی
4.مامۆستائەحمەدمەحمودمامعەزیز
5.مامۆستاشێخفاتیحشێخئەحمەد
6.مامۆستاشێخعارفشێخئەحمەد

7.مامۆستاحەمەعەلیحسێن
8.مامۆستامحەمەدمەالحسێن

9.مامۆستاحەمەسەعیدحاجیئەمین
10.مامۆستائەحمەدحەمەرەشیدئەفندی

11.مامۆستائەحمەدمحەمەدقادر
12.مامۆستانەجیبحاجیناجی
13.مامۆستاعومەرخالۆئەحمەد
14.مامۆستاساڵحمەالمحەمەد

15.مامۆستاسەیدكازم
16.مامۆستائەحمەدحاجیعەلیسادق

17.مامۆستاحاجیسادق
18.مامۆستاسەعدەدینئەدیب
19.مامۆستائیحسانحیكمەت

20.مامۆستامستەفامەالسەعید
21.مامۆستاحافزئەنورمائی

22.مامۆستاسەیدمحێدینسەیدئەحمەد
23.مامۆستاشێخساحبشێخمحەمەدزەكی

24.مامۆستاسەعدیرەئوفنەقشبەندی
25.مامۆستاحەیدرعوسمان

26.مامۆستامحەمەدشێخموحسێن
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27.مامۆستائەنورشێخبرایم
28.مامۆستاحەمەسعیدحاجیعینایەت
29.مامۆستاسەیدحەسەنبەرزنجی
30.مامۆستاسەیدحەسەنمەوالنا

31.مامۆستاجەعفەرمستەفا
32.مامۆستائەنوەرشێخفەرەج
33.مامۆستائەكرەمشێخفەرەج
34.مامۆستائەنوەرشێخحەسەن
35.مامۆستاعەبدوڵاڵشێخئەحمەد

36.مامۆستاحەمەتوفیقمەالمحەمەد
37.مامۆستاماجیدشێخئەحمەد
38.مامۆستامحەمەدشێخئەحمەد

39.مامۆستائەحمەدحەمەرەشیدئەفەندی
40.مامۆستاحەمەسعیدحاجیئەمین
41.مامۆستاعومەریخاڵۆئەحمەد
42.مامۆستاعوسمانخاڵۆئەحمەد
43.مامۆستارەئوفئەحمەدبارام
44.مامۆستامحەمەدحەمەسەعید

45.مامۆستاعەبدوڵاڵمحەمەدئەمین
46.مامۆستاعەلیحەسەن

47.مامۆستاحمەسعیدرەشیدبانەیی
48.مامۆستامحەمەدرەشیدبامۆكی

49.مامۆستاعەبدولكەریمحاجیئەحمەدقەدەفەری
50.مامۆستاشێخمحەمەدشێخعەالدین

51.مامۆستامحەمەدشێخبرایم
52.مامۆستاعوسمانشەریف

53.مامۆستامەالعەلیكۆكۆیی



104

54.مامۆستامەالقادرشەمێرانی
55.ماموستامەالشەریفكەریمخان

56.مامۆستامەالڕەسولشێخعوسمان
57.مامۆستاعومەرشێخعوسمان
58.مامۆستامەهدیشێخرەئوف

59.مامۆستانوریحەمەیمەحمودئەفەندی
60.مامۆستانوریشێخفەرەج

61.مامۆستائەحمەدمحەمەدقادر
62.مامۆستاكەمالعەلیحەمامچی
63.مامۆستاحەمەئەمینغەفور
64.مامۆستاعەزیزعینایەتبەگ
65.مامۆستائەحمەدمەالحسێن
66.ماموستامحەمەدمەالحسێن

67.مامۆستاسەالححیلمی
68.مامۆستاهیواحیلمیبەكیمیاییشەهیدبوو)زۆربەداخەوەناویمامۆستایانی

شەهیدیكیمیاییماننەزانی(
69.مامۆستائازادحەمەكەریمكوردستانیبەبۆردومانشەهیدبوو

70.مامۆستامەالعومەرڕێشاوی
71.مامۆستاسدیقعەبدولعەزیز

72.مامۆستحەبیبمحەمەدسەعیدنوسەرووەرگێر
73.مامۆستاجەمالحەبیبوڵاڵنوسەر
74.مامۆستاشێخعەزیزپاڕەزانینوسەر

75.مامۆستاحەمەساڵحفەتحوڵاڵ
76.مامۆستائیبراهیمڕیشاوی

77.مامۆستاسدیقعەبدولعەزیز
78.مامۆستامحەمەدحەمەسادقعەبدولقادر

79.مامۆستائەسعەدئەحمەدئاغا
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80.مامۆستاعوسمانئەحمەدئاغاشەهیدبوو
81.مامۆستاعەبدوڵاڵعەبدولعەزیز
82.مامۆستائەكرمشێخعەلی
83.مامۆستائازادمەالخالید
84.مامۆستاتاهیرمەحمود

85.مامۆستاتاهیرحەمەعەلی
86.مامۆستارەشیدعەبدولقادر
87.مامۆستانەزیفباباحاجی
88.مامۆستاوشیارباباحاجی

89.مامۆستاكاوانشێخحەمەسەعید
90.مامۆستاوشیارئەنوەرئەفراسیاب

91.مامۆستاسەربەستبەرپرسیمامۆستایانیهەڵەبجە
92.مامۆستاحەمەفەرەجئەحمەد
93.مامۆستامەحمودحەمەساڵح

94.مامۆستائازادحەمدی
95.مامۆستاكەریمعەبدوڵاڵشەعبیشەهیدبووەلەساڵی1968

96.مامۆستارزگارئەندامیلقیمامۆستایان
97.مامۆستاحەمەرەئوفسەیدمحەمەد

98.مامۆستافاتیحكەرەمهاواری
99.مامۆستادڵشادشێخقادر
100.مامۆستائازادشێخقادر

101.مامۆستاشێخمەحمودشێخساحب
102.مامۆستائەنوەرعەزیز

103.مامۆستافەیسەلئەفەندی
104.مامۆستاعومەرئەفەندیعاشق
105.مامۆستاساڵحمەالمحەمەد

106.مامۆستاغەریبمحەمەدغواڵم
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107.مامۆستاتاهیرشێخرەئوف
108.مامۆستاعومەرحەمەسەعیدعەبدوڵاڵئاغا
109.مامۆستاعەبدوڵاڵمحەمەدئەمینسوور
110.مامۆستاجەمالشێخكازمنەقشبەندی

111.مامۆستاشاهۆشیخحەمەئەمیننەقشبەندی
112.مامۆستامحەمەدشێخساحبنەقشبەندی

113.مامۆستانوریشێخمحەمەدعوسماننەقشبەندی
114.مامۆستاموعتەسمشێخمحەمەدعوسماننەقشبەندی

115.مامۆستافەرهادنەقشبەندی
116.مامۆستاحسێنمحەمەدبەهادین
117.مامۆستاسەالحمحەمەدبەهادین

118.مامۆستاعەبدوڵاڵحاجیمحەمەدشەریف
119.مامۆستاعارفسەیدئەمین

120.مامۆستاعەباسمحەمەدئەمینعەدە
121.مامۆستائەنوەرمحەمەدباول
122.مامۆستابورهانمحەمەدباول

123.مامۆستاعەینەدینشێخنەجمەدین
124.مامۆستامەهدیغەفورشریف
125.مامۆستائەحمەدعەلیجواز

126.مامۆستاكەریمحاجیعوسمان
127.مامۆستاشەهیدسەیفەدین

128.مامۆستائەنوەرمحەمەدئەمینعەنەبی
129.مامۆستامەالسدیقمەالعەبدولعەزیز

130.مامۆستاجەاللمەالساڵح
131.مامۆستاساڵح

132.مامۆستامەالقادر
133.مامۆستاشێخعەزیزپارەزانی
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134.مامۆستاقازیڕەحیمی
135.مامۆستاكەمالشێخحەمەساڵحبەرپرسیارێتیمامۆستایانیهەبوو

136.مامۆستاتاریقمحەمەدگوڵپی
137.مامۆستائیمتیاز

138.مامۆستاحەمەغەریبمحەمەدئەمینشەمێرانی
ئەممامۆستابەرێزانەیكەناویاننوسراوە،لەسەرەوەهەرلەوناوچەیەخوێندویانە
پیاوە ئەو پەروەردە، خزمەتی بۆ بوو زۆریان دەورێكی ناوچەیەش لەو هەر و
رۆشنبیروهەڵكەوتوانەیشاریهەڵەبجەكەرۆڵیانهەبووەلەحكومەتیعێراق
وەكبورهانجاف،ئەنوەرجاف،ئەفراسیابجافوئەوانەیماوەیەكیزۆرنوێنەری
عێراقبوونلەدەرەوەوەكوبەرێزانعارفیحاجیحەمەعەلیوحەمەئەمینبەگی
ئەحمەدبەگوئەكرەمجافئەوانەیكەدەوریانهەبووەلەخوێندنیئەكادیمیو
مامۆستایزانكۆكانبوونودكتۆرئازادمحەمەدئەمیننەقشبەندیدكتۆرحەمید
وەستامەجیدودكتۆرمحەمەدعارفدكتۆرداراجافوپیاویشارەزاوهەڵكەوتوو
فەرهەنگجەاللبەمجۆرەئەوەیزانیمانپێشارەزابووینسەبارەتبەرۆشنبیری
هەڵەبجەبەكورتیباسمانكرددووبارەداوایلێبوردندەكەملەوبەرێزانەیكە
پاشكەوتووە و نووسینەكانمانداپێش لە و  نەبوون لەیادمان و نەهێناون ناومان

دووبارەسوپاسیبێپایانمانوداوایلێبوردندەكەین

عەفانشێخعوسمانشێخحسامەدیننەقشبەندی

خانەی دەرچووی لەدایكبووە، هەورامان ناوچەی باخەكۆنی دێی لە 1939 ساڵی
مامۆستایانە،31ساڵلەڕێیوانەوتنەوەلەناوچەجیاجیاكانیكوردستانخزمەتی
میللەتەكەیكردووە،ساڵی1992هەتا2005ئەندامیپەرلەمانیكوردستانبووە.
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كوڕی بەگ سلێمان كوڕی )عهبدوڵاڵ ناوی گۆران  
عهبدوڵاڵبەگ(ە،باوكیبەسلێمانبەگیكاتبفارسی
ناوبانگیدەركردووە،لەساڵی1904لەشاریهەڵەبجە
لەدایكبووە،لەعەشیرەتیجافن،خوێندنیبەراییالی
باوكیبووە،لەدواییدالەحوجرەیمزگەوتیپاشابووە
بەرنامەكانی پاشان فەقێیەتی قۆناغی تا هەڵەبجە لە

حوجرەیمزگەوتیتەواوكردووە.
هەروەهاگۆراندووبرایهەبوون،بەناوەكانی)عەلی

گەنجی بە وشەمسە( ناوی)شەمسە(،)عەلی بە لەگەڵخوشكێك محەمەد( و
مردوون،ساڵی1919كاتێكگۆرانلەبههاریژیاندابووەباوكیكۆچیدواییدەكات
وبەجێیاندەهێڵێت،حەمەبەگیكاكیدەبێتەگەورەیخێزانەكەیانولەساڵی
1921گۆراندەخاتە)مەدرەسەیعیلمی(ەوەلەكەركوكلەهەمانساڵدا)حەمە
بەگ(یكاكیدەكوژرێتوگۆرانیشناچاردەستلەخوێندندەشواتودەگەڕێتەوە

بۆهەڵەبجە.
لەوماوەیەدائاسۆیهیوایڕەشدادەگەڕێت،هەژاریوبێكەسیتەنگیپێهەڵدەچنن.
لەڕووناكیخوێندندووردەكەوێتەوەوبەتەنهادایكیدەمێنێتەوەپشێویواڵتو
قاتوقڕیوگرانیوپاشەلەقەیشەڕییەكەمیجیهانیوداگیركردنیناوچەكە

گۆران
شاعیریسروشتوجوانی

ئەدیبەعوسمان
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بەشاخەكانی ئاوارەبوونی و داگیركەران بڕۆی و تااڵن و ئینگلیزەكانەوە لەالیەن
هەورامانەوەدوایماوەیەكمردنیدایكیوهەمووئەمانەدەبنەهەوێنیرسکاندنی
ئەوخەمەقوڵەیلەناخیدەروونیشاعیردا،لەبەرئەوەگۆراندەستلەخوێندن

هەڵدەگرێتلەساڵی1922-1925گەلێکدەستەنگیدەچێژێت.
گۆران،بۆیەكەمجارلەساڵی1925بەمامۆستاییلەقوتابخانەیهەڵەبجە
دامەزراوەتاساڵی1937لەقوتابخانەكانیناوچەكەداماوەتەوە،هەرلەوكاتەوە
پێیان كە كات ئەو كۆنەپەرستەكانی لە هەندێك لەالیەن كراوە، شاعیر دژایەتی
وابووقوتابخانەشتێكیخراپوزیانبەخشە،گۆرانبەزیرەكیولێهاتووییخۆی
خوێندن كە تێبگەیەنێت كەسوكاریان و باوك و دایك و قوتابیەكان توانیویەتی

شتێكیباشەوبەكەڵكوپیرۆزە.
لەدوایئەوەجێیكاریگواستۆتەوەبۆدامودەزگایدەوڵەتوبووەبەكارگێڕی
ڕێگاوبانلەشاریهەولێر،ماوەیجەنگیدووەمیگێتیبۆماوەیەكلەنێوانسااڵنی
كاری فەڵەستین )یافا(ی لەشاری ڕۆژهەاڵت ڕادیۆی ئێستگەی لە 1945- 1942
كردووە،كەئەمئێستگەیەلەالیەنئینگلیزەكانەوەبۆپڕوپاگەندەدژیئەڵمانیای
نازیدامەزرابوو.لەڕۆژنامەی)ژین(دادەمەزرێت،دووساڵلەوێدەمێنێتەوە،بەاڵم
لەالیەنكەسوكاری)پیرەمێرد(ەوەلەڕۆژنامەگەرییدەردەكرێت،چونكەگۆرانلەو
ماوەیەیكاركردنیداوەككەسێكیگۆشكراوبەبیروباوەڕیماركسیكاردەكات.

پاشانلەساڵی1954لەگەڵهەندێلەهاوڕێیانیلەسەرسیاسەتلەشاریسلێمانی
بەندیخانەكانی لە ماوەیهك بۆدەردەچێت، بەندكردنی بڕیاریساڵێك و دەگیرێت
سلێمانیوكەركوكوكوتوبەعقوبەونوگرەسەلماندەباتەسەر،ساڵێكیش
دوایئازادبوونیلە)بەدرە(لەژێرچاودێریپۆلیسداژیانبەسەردەبات،پاشان
لەدوانزەیئەیلولی1956ئازاددەكرێت،پاشانڕوولەشاریبەغداددەكاتلەڕێی
د.مارفخەزنەدارئاشنایەتیلەگەڵشاعیریناوداریعێڕاقی)بەدرشاكرسەییاب(
پەیدادەكات،دواتردەگەڕێتەوەبۆكەركوكولەوێعورفیكەركوكبڕیاریسێ

ساڵزیندانیبۆدەردەكات.
لەساڵی1958دالەئەنجامیسەركەوتنیشۆڕشی14یتەموزئازاددەكرێتەوە
لهگهڵشاندێكیمیللیسەردانی ئینجادەگەڕێتەوەبۆسلێمانیوماوەیەكدواتر
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یەكێتیسۆڤیەتیجارانوچینیمیللیوكۆریایدیموكراتیدەكات.لەسەرەتای
ساڵی1959دادەبێتبەسەرپەرشتیگۆڤاریشەفەقوبەناویبەیاندەریدەكات،
تاساڵی1960خەریكیئەمكارەدەبێت،بەاڵمبەبیانوویەكلەكارالدەبرێت.لە
ساڵی1960دادهبێتەوەئەندامیدەستەینووسەرانیڕۆژنامەیئازادی،لەسەرەتای
ساڵی1962دائاگاداردەبێتكەگەدەیتووشینەخۆشیشێرپەنجەبووە،پاشان
نەشتەرگەرییەكلەبەغدادولەبەرهەڵدانەوەیشێرپەنجەكەڕوولەمۆسكۆدەكات
پاش كەم ماوەیەكی پزیشكی ژێرچاودێری دەكەوێتە كریملن نەخۆشخانەی لە و
گەڕانەوەبۆعێڕاقنەخۆشیەكەیسەرلەنوێیەخەیدەگرێتولەبەرەبەیانیڕۆژی

1962/11/18ماڵئاواییلهژیاندەكات.

گەشتەكانیگۆرانبۆ)هەورامانوقەرەداغ(
گەشتوگوزاریەكێكەلەحاڵەتەكانیژیانیمرۆڤیكۆنوهاوچەرخ،مرۆڤلە
هەركوێبێتلەئانوساتیلەدایكبوونیەوەتائانوساتیمردنیهەمیشەپڕۆژەیەكی
و گوزەران شوێنی ژیانیدا لە جار چەندین لەوانەیە و گەشتكردن بۆ ئامادەیە
گەشت شوێنی و گەشتكردنەكە بۆ شوێنی كەواتە بگۆڕێت، نیشتەجێبوونی
لێكردنەكەلەوانەیەبەشێوەیەكیڕاستەوخۆببێتەسەرچاوەیئیلهامبەخشینبە
بیروبیركردنەوەیشاعیر،بەمشێوەیەگەشتكردندەبێتەسەرچاوەیەكیگرنگبۆ
لەدایكبوونیچەندینهۆنراوە،كەدەتوانینبڵێینگەشتكردنبەهەمووجۆرەكانی
گەشتوگوزار،فەرمانبەرێتی،فێركاریوزانستیوناچاریلەبەرنەخۆشیویان،
ئەمانەهەموودەبنەسەرچاوەیگرنگ نالهباریسیاسیوكۆمەاڵیەتی بارودۆخی
بەالیهۆزانڤانەوەلەبیناكردنیوێنەیهۆنراوەكانیدا.لەمڕوانگەیەوەگەشتەكەی

گۆرانسەرچاوەیدروستبوونیجوانترینهۆنراوەکانیئهون.
هەروەهامرۆڤیهۆزانڤانخاوەنیهەستێكیناسكوبیرێكیتیژەوچاوكراوەیە
هەندێڕووداووحاڵەتیهەستپێكراوكاریلێدەكات،زۆرجارلەڕێیهۆنراوەیەكەوە
بەرجەستەیاندەكات،ئەگەرئەمجۆرەگەشتانەنەبوونایەئەوجۆرەهۆنراوەسەرنج

ڕاكێشەوكاریگەرانەهەرگیزلەدایكنەدەبوون.
گۆرانلەهۆنراوەی)گەشتلەهەورامان(داكەوالەسەرەتایسااڵنیسییەكانی
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سەدەیڕابردوودانووسیویەتی،پاشگەشتێكبەناوناوچەدڵڕفێنەكەیهەوراماندا
توانیویەتیدوانزەوێنەیشیعریکەلەدهدیمەنوشەستویەكبەیتیشیعریی
پێكهاتووەبەرجەستەیانبكاتكەزۆربەیهۆنراوەكانیئەمگەشتەیوێنەیوەسفین

لەمەڕسروشتیناوچەكەوجوانیكچانوژنانیهەورامان.
لەهۆنراوەی)بەیان(دیمەنێكیجوانیئاسمانیگوندەكەلەكاتیگزنگولەكاتی

ئاوابوونیمانگوئەستێرەكاندادەخاتەڕوو:

مانگی بەجێ  ماو لە سەفەری شەو
زەردە لە ترسی قاسپە قاسپی كەو!

ئەستێرەی مەغریب وەك قەترەی ئەمەل 
كزكز ئەتكێتە ناو بەفری سەر كەل!

لە ڕێ  ی ئەوبەری شاخ دەنگی زەنگ دێ ، 
لە شوێنی ڕاوكەر تەقەی تفەنگ دێ !

وا بە تەواوی دونیا ڕووناكە
هەر سیحری ڕووتە سروشت ئێستاكە
لەسەر جۆگەی ئاویش قازو مراوی 

چاوی ڕۆژن هەڵبێنێ  چاوی
بەاڵم تا خوڵقی نەكا چێشتەنگاو
نایاتە ناو دێ  پڕشنگی هەتاو!....


ژنانمانبۆ لەهۆنراوەی)كانیژنان(دا،دیمەنێكیزۆرجوانیكانییەكی یان 
دەنەخشێنێتبەشێوەیەككەئەمكانییەدیوارێكیبەبەردهەڵچنراودەوریداوەو
لەمكانییەداژنانهاتوچۆیبۆدەكەنبەمەبەستیجێبەجێكردنیپێویستیەكانیان،
سەرەڕێیئەمكانییەبۆتەجێژوانلەسەرڕێگەیالوانیگوندەكەبەكۆمەڵكۆمەڵ

كەئەمدیاردەیەلەئێوارانزۆربەڕوونیبەدیاردەكەوێت:


سەرچاوەی ئاوێك كەڵەكێك لەسەر
ژنێك تێی ئەچێ ، ژنێك دێتە دەر...



113

ئەمەش لە دێدا كانی ژنانە، 
قیبلەی دڵداری هەرزەكارانە!

ئێواران پۆل پۆل الوی كاكۆڵ لوول، 
سەرە ڕێ  ئەگرن سەر گەرم و عەجول، 
هەرچەند هاڕەی دێ  هەیاسەی جوانێك 

لە هێالنی دەم ئەفڕێ ، ئامانێك!...


ڕەنگە)گۆران(یهۆزانڤانلەكاتیتێپەڕبوونیبەمشوێنەدا،ئەووێنەیهاتوچۆی
ژنانیبۆئەمكانییەبەهەلزانیبێتبۆهۆنینەوەیهۆنراوەكەیبەشێوەیەككە
خوێنەروێنەیەكیڕاستودروستیئەودیمەنەیدێتەپێشچاوكەلەهۆنراوەكەدا
لە خوازەیەوە شادی و گەشبینی و هیوا لە پڕ دڵە بەو هۆزانڤان نەخشێنراوە.
هەورامانیجوانیدالەنێوكچەبااڵبەرزوچاوڕهشەكانیجافدالەخۆشیجوانی

بێهاوتاشاگەشكەدەبێتوڕهحمەتدەبارێنێ:

گۆرانی
عەشقی ئێوارەی سەرە ڕێی كانی، 

بەرئەداتە چەم كڵپەی گۆرانی!
ڕۆژ ئاوا ئەبێ ، چەم تاریك دایە، 
دەنگی )كنالەیل( هەر دوای نایە...
مانگ لە تریفەی ناو دێ  ئەكا كەیل
هێشتا هەر گەرمە ناڵەی )كنالەیل(

))سیا چەمانە... سیا چەمانە...((
بەهەشتی عەشقە ئەم هەورامانە

ئەوەندەی دار و بەردی ئەم هەورامان، 
ڕەحمەت لە ژنی بەژن و بااڵ جوان!

))سیا چەمانە... سیا چەمانە...((
هەورامان جێگای سیا چەمانە!
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الیگۆرانسروشتوئادەمیزادیپاكدوودیمەنیڕاستین،ئەولەدیمەنێكی
سروشتداجابەهاربێت،پایز،هاوینیانزستانڕوویەكیجوانیموتلەقدەبینێت
یەكال بۆ موتلەقەمان جوانی بینینی ئەم وەرزیكدا هەر تابلۆی پیشاندانێ لە و

دەكاتەوە.
شیعرهوەسفییهکانیگۆرانلهمهڕسروشتوئافرەتونیشتیمانتاههنوکهپیهسی
یهکجارزیندوون،هەروەهاگۆرانلەگەشتەكەیدابۆناوچەیقەرەداغبیستویەك
دیمەنیهۆنراوەییلەناو171بەیتیهۆنراوەییپێشكەشكردووەولەمهۆنراوانەیدا
زیاترپەنابۆلێكچواندندەبات.كاروانیوێنەگرتنیهۆنراوەییگۆرانلەقەرەداغ
جیاوازەلەهۆنراوەكانیگەشتلەهەورامانچونكەگۆرانلەهۆنراوەكانیگەشت
لەقەرەداغچاویشیعریخۆیلەناوشاریسلێمانیەوەوەكیەكەمخاڵیبازنەی
تەواو سێوسێنان دێی لە گەشتەكە دواشوێنی و بەكاردەهێنێت گەشتكردنەكەی
نابێت،بەڵكوسەردانوبینینیقۆپیقەرەداخکهدارستانێكیچڕیبەناوبانگەو
كوێستانیبەرزیداریزەردوپەیكەریمێژووییدەربەندگاوریشیلەسەربوو،خۆی
دەڵێتداخەكەمبۆمڕێكنەكەوتئەودیمەنەجوانانەشبەچەندبەندێكبكەمبە

مایەیڕازاندنەوەیگەشتنامەکه.
بە پێدەكات دەست سلێمانییەوە شاری لەناو گەشتەكەی سەرەتای گۆران   
قەرەداخ بەرەو سلێمانییەوە لە كە زوودا بەیانییەكی لە هۆنراوەكانی هۆنینەوەی
دەكەوێتەڕێهەرشتێكلەدەوروبەریڕێگاچاویپێكەوتبێتبەوردیوبەدرێژی
ئەم وێنەی لێهاتوو، و باش وێنەكێشێكی وەك بینیویەتی هەرچی كردووە باسی

دیمەنانەکێشاوه.

عاسمانی شین و ئەستێرەكانی 
پێدەكەنین بۆ بەری بەیانی 
گلۆپەكانی سەرجادەو كۆاڵن

زەرد هەڵگەڕابوون كزكز ئەسووتان
دەڕژا لە سەردا كزە بای بەیان
ئەیلەراندەوە كولەو پەردەكان
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شاری پەنجەرەو دەرگا داخستو
وەك بەگ گیاندار و بێ  گیان تیا نووستوو.

لەمهۆنراوەیەداگۆرانلەبارەیشەویسلێمانیدەدوێت،خەندەوپێكەنینی
ڕوو، دەخاتە تێدا ڕۆژی هەڵهاتنی بۆ ئەستێرەكان و ئاسمان شینی و بێدەنگی
دواتروێنەیگڵۆپەكانیسەرشەقامەكانلەكاتیهەڵهاتنیبەیاندادەنەخشێنێت
كەچۆنئەوتیشكەبریقەدارانەیگڵۆپەكانبۆڕەنگێكیزەردوبێبریقەدەگۆڕن
لەگەڵتەشەنەكردنیتیشكیزێڕینیڕۆژكاتێكبەرەبەرەلەشكریڕۆژبەسەردوا
دەستپێكردنی سەرەتای باسی هەروەها سەردەكەوێ، شەودا لەشكری بەشەكانی
گەشتەكەیدەكات،كەخەڵكیبێدەنگوبێخەمخەوتونووەكگیاندارێكیبێ

خەمشەوبەسەردەبەنوچاوەڕێیهاتنەدەرەوەیتیشكیڕۆژدەكەن.
لەدیمەنیسێیەمیشدادوادوووێنەیلێكچواندنووێنەیەكیخواستنووێنەیەكی
وەسفیلەسێبەیتیبەدواییەكترداهاتوولەبارەیشوێنی)تەكیە(ینێوان

كوێستانی)سەیوان(وناوشاری)سلێمانی(بەمشێوەیەپێشكەشدەكات:

شینایی دەشتی تەكیە بەرەو خوار 
پاراو بۆ چەشنی ئەگریجەی نازدار!
گوڵە بەڕۆژەی قژزەردی چاو كاڵ 

مل كەچ وەستابوو سەرگەرمی خەیاڵ!
لەسەر قەبرەكان داری ئەرخەوان 
وەك بووكی تارا سەوزی ئاو دامان.

بە ئەوگۆڕستانە لەسەر ئەرخەوان هۆنراوەیەداگۆرانوەستانیدرەختی لەم   
وەستانیبوكێكیپۆشاكسەوزدەچوێنێ،هەروەهاگوڵەبەڕۆژەوگەاڵسەوزەكانی
و زەرد قژی و زەرد ڕەنگی و دەكات بەرجەستە خواستنەوە وێنەیەكی ڕێی لە
چاویكاڵبەگوڵەبەڕۆژەدەخوازێتلەوكاتەیبەبااڵبەرزیوەستاوەونوقمی
ئەندێشەكانیخۆیبووە.گۆرانلەهەژدەهەمیندیمەنینێوئەموێنەشیعرییهدا
و هەڵپەڕین ڕۆژی و زاوا بۆ بووكەوە گواستنەوەی بارەی لە شیعریی وێنەیەكی
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سەمایبەیانیانلهژێرخەیاڵیئاوریشمیدادهنهخشێنێت،گۆراندەڵێت:

بووكی ژێر تارای ڕەنگ ئەرخەوانی
شۆخ و شەنگە وەك گوڵی بەیانی!

ئێمەش )لەشكری(ین بۆ خوای دڵداری!
خاتوو زین ئەبەین بۆ مەم بە دیاری!

ئاخۆ )كیوبید( دیاری جوانی
بۆ ژیان ئەوێ  یان بۆ قوربانی. 

گۆرانلەمهۆنراوەیەداپەنابۆدامەزراندنیناوەرۆكیداستانیدڵداری)مەمو
زین(دەبات،هەروەهاپەنابۆئەفسانەیدەباتولەمبوارەداسودلەئەفسانەی
)كیوبید(یخواوەندیخۆشەویستیوتیروكەوانیدڵڕفێنیدڵیكچەجوانەكانی
نێوئەفسانەگریكییەكانوەردەگرێت.دەتوانینبڵێینگۆرانلەهەردووهۆنراوەی
1935- 1930 سااڵنی لە كەوا دا قەرەداغ( لە )گەشت و هەورامان( لە )گەشت
جوان هۆنراوەی وێنەگرتنی لە ڕوو خستۆتە خۆی شیعری توانای هۆنیونیەوە،
فیلمێكی لە خۆی هەورامان(دا لە )گەشت له خوێنەر ڕادەیەك بە كاریگەردا، و
و ودرەخت ئاو ژیانی زیندووی وێنەیەكی دەبینێتهوه،چونكەگۆران سینەماییدا
باڵندەكانومرۆڤوەكبڵێیبەردوزیخیسەرەڕێگادێنەگۆههتابهدەنگیناڵەی

ژێرپێیئەسپوقاترەكانیشدهگات.
ئەگەربێتوئێمەلەزۆربەیشیعرەكانیتریوردبینەوەوباسیانبكەین،ئەواسەرجەم
راستییهکهی تێدایە. نوێگەرییەكی چ كە دەدات ئەوە شایەدی گۆران دیوانەكەی
گۆرانرێبهرینوێگهریشیعریهاوچهرخیکوردییه،شیعرهکانیئهمبۆسروشتو

جوانیهیئهوهنچهندینلێکۆڵینهوهیانلهبارهوهبکرێت.
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بلیمەتبووە،زۆرهۆنراوەوشیعریلەبۆنەكاندا تایەربەگهۆنەرێكیگەورەو
وتووە.شیعروهۆنراوەئەڤینودڵداریەكانی،شاعیریخستووەتەڕیزیپێشەوەو

دەستوپەنجەیڕەنگینكردووە.
شاعیرلەجوانیشاخوداخیكوردستانوناوچەكەیخۆیسۆزوشیعرومیهری

خۆیچریوە.
شاعیر،دانیشتویشاریهەڵەبجەبووەولەهۆزی
لهزمانیدایک،سێ گەورەیجافبووە،جگه
فەرەنسی( عەرەبی، زانیوه)فارسی، تری زمانی
هۆز ناو لە بووە ناودار كەسێكی پلەوپایەدا لە
وعەشیرەتیجافدا،لەسهرانسهریكوردستاندا
و زۆربۆنە لە و ناسراوە كورد شاعیرێكی وەك
ئاهەنگوگۆرانیداشیعروهۆنراوەكانیباسو

خواستیلەسەربووە.
لەساڵی1875لەهەڵەبجەلەدایكبووەلە1917

لهستایشیپیریشاعیرانی
ههڵهبجه

تایەربەگیجافدا

شاکارمحهمهد
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كۆچیدواییكردووەواتە)42ساڵ(ژیاوە،ئاشنایەتیلەگەڵئاینوئایندارانداهەبووه.
قایمقامی بووە،ماوەیەك باوكی بەگیجاف(كە لەدوایكۆچیدوایی)عوسمان

هەڵەبجەبووە.
كەسێكیپاكبووە،دادپەروەرومیهرەبانبووە،كەسایەتیخۆیپاراستووەولەگەڵ
مێجهرسۆندالەماڵیخۆیانداژیاوەوزیرەكیوبلیمەتیالیمێجهرسۆندەركەوتووە
چاودێرلەسەرمێجهرسۆنداناوەودواتربۆیدەركەوتووكەئەمەكەسێكیئاسایی

نییەوداوایلێكردووەڕاستێتیكەسایەتیخۆیئاشكرابكات.
مێجهرسۆنیشدوایئەوەیگرنتیپاراستنیخۆیلێوەردەگرێتخۆیبۆئاشكرا
دەكاتوئەویشبەڵێنەكەیدەباتەسەروداوایلێدەكرێتناوچەكەبەجێبهێڵێ

وئەویشدەرواتوبەجێیدەهێڵێت.
شایەنیباسەتایەربەگلەخانەوادەیەكیبەگزادەوعیلمپەروەربووەوهەمووكات
ووەختێكزاناوگەورەپیاوومەالوشێخوبەگزادەكانیجافوبابانوئەردەاڵن

لەوێبوون،لەعیلموزانیاریوئەقڵوڕاوێژیانسوودمەندبوون.
مامۆستاعهالئەددینسوجادیلەكتێبەكەیخۆیداجێگایتایبەتیبۆتایەربەگ
و لێهاتووی و زرنگ و دەكاتەوە وااڵ بۆ شاعیرمان نەستی و هەست كردۆتەوە

جوامێریتایەربەگیانپێدەناسێنێوئاشنایاندەكات.
تایەربەگلەژیانداخێزانیدروستكردووەونەوەیخستۆتەوە،هەروەهاخاوەنی

كۆمەڵەشیعرودیوانێكیجوانوبەنرخیلەدوابەجێماوە.
دیوانەكەیشاعیرلەمبەشانەیخوارەوەپێكدێت:

شیعروهۆنراوەیدڵداری،مێژوویبەسەرهات،ئاینیوفەلسەفیهەروەهابەهەردوو
زمانیكوردیوفارسیگەلێشیعروهۆنراوەیجوانیهەیە.

الیەن لە ترینیان. دوا باڵوكراوەتەوە و جارچاپ ئێستاچوار تاوەكو دیوانهکهی
حهسهنگۆران)كۆكردنەوەساغكردنەوەی(بۆكراوەولەچاپێكیجوانوڕازاوەدا

لەساڵی2002داباڵوكراوەتەوە.
نمونەیشیعریتایەربەگیجاف...
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قوربانی روحت بم كە شكستی بە قەمەردا 
حەیرانی لەبت بم كەڕەواجی بەشەكەردا 

 هەر لەحزە ئەدەی وەعدەیی وەصڵ و نیەئەصڵێ  
كارت وەكو دنیایە هەر ئەمرۆیە بەفەردا

مەقسودی لەسەر كوشتنی عوششاقی زەعیفە
وەختێ  كەدەكا خەنجەری تیژی بەكەمەردا

هەرچەندە دەكەم سەعی، لەبەر خوێنی سریشكم
خاكێ  نیە بیكەم بە هەوەس گاهێ  بەسەردا 
ناحەق نیە ناوەستێ  ئەگەر پردی تەحموول 
سیروانی سریشكم كە ئەكا هاژە لەسەردا 
دڵ رۆویوە قوربان لەوجوودم بە خەیااڵت
دایم لە سەفەردایە ئەگەر چی لەحەزەردا 
مەیلت هەیە )تاهر( كە بپرسی لە برینم 
بڕوانە كە ئەو شۆخە چ تیری لەجگەردا

یاندەڵێت...
نەماوە شاری بابل چاهی هارووت

لە كوێ  خوێندویە ئەفسون چاوی جادووت
دەڵێی تۆراوە قیبلەی عاشقانت

كە ئەمڕۆ كە چ بووە میحرابی ئەبرووت
وەكو مەرجانی ئاڵە ڕەنگی ئەشكم

لەناو ڕوخساری لەعل و لێوی یاقووت
مەكە مەنعم لە شە هدی لێوی ئاڵت

دەزانی خۆ كە كەس ناژی بەبێ  قووت
عەجەب پێكەوەن هەم تاق و هەم جووت

وەرە )تاهر(مەبەستە دڵ بە دونیا
بەزاهیر جوان و باتین پیرو فەرتووت 
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لەوشاعیرەبەرز ئەحمهدموختاربەگیجاف،یەكێكە
وشۆڕشگێڕوبەرزانەیكوردكەتاوەكولەژیانیدابوو
كۆمەڵێكئەركوسمبولیژیانیتۆماركرد.بەهۆنراوە
بەسۆزەكانیشوێنێكیڕەنگینیبۆخۆیبەجێهێشتووە
تریشەوە الیەكی لە الیەك لە ئەمە كوردیدا، لەئەدەبی

دەستێكیبااڵیهەبوەلەنوسینیچیرۆكدا.
محەمەد كوڕی پاشا عوسمان كوڕی موختار ئەحمهد
پاشایجافەوباوكیبەگوقایمقامیهەڵەبجەبووە،
منداڵیدا لە پاشایه، وەسمان خانمی عادیلە كوڕی ئهو
چاویلەناوكۆشكیپاشایەكیگەورەوبەویقاربەژیان
هەڵهێناوەی،لهگهڵدایكێكیكارامەوبلیمەتوبرایەكی
شاعیروفەیلەسوفداچاویكراوەتەوەلەوژیانەخۆشو
پڕلەشارستانیەتومەدەنیەتداگەورەبووە،لەسەرەتادا

شاعیریجوانەمەرگو
گەورەیكورد

ئهحمهدموختاربەگیجاف
1897ــ1935

عهبدولقادرشادی
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لەالیسلێمانبەگیكاتبومەالقادرمەالموئمینوچەندمامۆستایەكیبەرزی
ترلەیەكێكلەژورەكانیماڵیخۆیاندادەرسیخوێندەواریفێربووە،هەروەهافێری
سوارچاكیوتیرئەندازیتفەنگچێتیبووە.هەمیشەلەگەڵدایكیوتاهیربەگی
الوی لەتەمەنی تاوەكو بەڕێوەچووە، ژیانی هاتووچۆكاندا و لەسەفەرەكان برایدا
داجوانەمەرگدەبێتوبەناهەقلەكەناریسیروانداكوژراوەلەساڵی1935،
شاعیرمانلەتەمەنێكیمێردمنداڵیدازمانیشیعروهۆنراوەیپژاوە،هەروەهازۆر
سەركەوتوانەشهاتووەتەمەیدانیپیاوانەوەوهەرزوودەركەوتووەلەناوبەگزادەكان
وعەشیرەتیگەورەیجافداوەكئەستێرەیئاسماندرەوشاوەتەوەوكاتوسات
لەپرشنگدانەوەدابووە،تاوەكولەوەختێكدابووە.هەمووبەگزادەوجافایەتی

لەكەسایەتیئەحمەدموختارجافداكۆبووەتەوە.
هەندێجاروردەكاریشاعیرانەیوادەبینیلەشیعروهۆنراوەكانیداكەالیشاعیرە

گەورەكانیانالیهیچكەسنایبینیت.
وێنهیشیعریواهەستپێدەكەینلەدیوانەكەیداكەتەنها)ئەحمەدموختارجاف(
گەیاندویەتییە كوردانە و چایخانە بەبڵنگۆی پاشان و داوە گیشگڵەی لەدەرونیدا

گوێیمرۆڤایەتی،وەكدەڵێ:

گڕپە و گڕەی تەنورە، بڵێسەی هەناوەكەم
سیروان و تانجەرۆیە خوڕەی ئاوی چاوەكەم

شێواوی زوڵفی خاوی كەسێكم منی هەژار
بۆ پێ پەشێوە ئێستە كە بیری باڵودەكەم

ڕۆژێ  بەپێكەنینەوە، یار پێی وتم وەرە
بۆ پاسی نیوە شەو، سەگی قوول و هەڵگەڕاوەكەم

ئەم كۆمەڵی گواڵڵە كەسورە لەدەشت و كێو
ئاویان دراوە گشتی بە خوێنی ڕژاوەكەم

تۆ بی خودا دەسا وەرە ئەی نووری چاوەكەم
ساڕێژ كە زامی لەت لەتی جەرگی بڕاوەكەم

یان لەشیعرێكی كەدا دەڵێ :
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لەخەو هەستن درەنگە میللەتی كورد، خەو زەرەرتانە
هەموو تەئریخی عالەم شاهیدی فەزڵ و هونەرتانە
دەسا تێكۆشن ئەی قەومی نەجیبی بێكەس مەزڵوم
بەگورجی قەتعی كەن ئەو ڕێگە دورە، وا لەبەرتانە
بخوێنن چونكە خوێندن بۆ دیفاعی تیغی دوشمنتانە

هەموو ئان وسەعاتێ  عەینی قەڵغان وسوپەرتانە
بە خۆڕای لە دەستی بەر مەدەن ئەم خاكە مەحبوبە

كە تۆزی وەك جەوهر ، سورمەو كوحلی بەسەر تانە
بەسەر چەرخا ئەگەر نازیش بكەن حەقتانە، ئەی كوردان

تەماشای سێبەری ئەم شاخ وكێوانەی لەسەرتانە
گواڵڵەی سوری ئەم سەحرایە خوێناوی جگەرتانە!

دومێكە ئەم واڵتە وائەسیری پەنجەی جەهلە
لەسایەی عیلمەوە ئیمڕۆ ئیتر نۆبەی زەفەرتانە

زمانی حاڵی )ئەحمەد( هەر ئەڵێ  وریابن ئەی میللەت!
بزانن بەردی ئەم سەحرایە ئەڵماس وگەوهەرتانە.

فەلسەفەی و ئەتەقێتەوە بەرزتر خەیاڵی بۆمبای بابەتانەوە لەم شاعیرمان بۆیە
ئەندێشەوخەیااڵتیباشترڕووندەكاتەوە.

شایەنیوتنەئەحمەدموختارجافتەقەیداوەلەتەوەرەیەكیتریژانریئەدەبی
ولەوێشدابۆجارێكیترسەركەوتوانەئەوڕێگایەیبڕیوە،ئەویشبواریچیرۆكە،
بۆیەدەستیداوەتەچیرۆكنوسینلەچیرۆكی)مەسەلەیویژدان(پەیامیئەدەبیو
ڕەخنەییوئیعالمیخۆیگەیاندووەولەمچیرۆكەشداشوێنێكناونجیهەیە،واتە
لەنێوانڕۆمانوكورتەچیرۆكدایەوئەمەشچیرۆكیدرێژیپێدەڵێنوئەمبابەتەش
لەم چیرۆكی Nouvelle )porist(story دەڵێن: پێی ئەوروپیدا لەزمانی
بابەتەشبەشێوەیەكدائەڕێژرێتكەڕووداوەكانیماوەیەكیدوورودرێژداگیردەكەن

لەیەكیاندووكسداباسەكەتەواودەبێت.
قارەمانەكانی نوسیویەتی جاف( موختار )ئەحمەد چیرۆكەی و سەرگوشتە ئەم
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لەیەكدوكهسزیاترەوهەمەڕەنگنلەپایەیكۆمەاڵیەتیوخوڕهوشتیاندا.
هەروەهاسەركەوتنیچیرۆكنوسیشلەوەدایەكەچۆنیەتیپاڵەوانەكانیناوچیرۆكەكە
هەڵبژێرێودایانبنێتكەئەحمەدموختاریشلەمەدابەڕاستینمونەیپیشانداوە

لەچیرۆكەكەیدا.
و یەكەوە بە بەستوەتەوە جوان زۆر بەشێوەی كردنەكانیشی گفتوگۆ هەروەها
نوسیویەتیەوە.باشقوڵبووەتەوەلەكێشەكۆمەاڵیەتیەكانونەفسیەتیكەسەكانی

دیاریكردووەوهاوبەشیكردوەلەلەدەستدانیویژدانوئابڕویاندا.
ئەممەسەلەیویژدانەشكە)ئەحمەدموختارجاف(لەوڕۆژگارەداوروژاندویەتی
لەڕاستیداکودهتاوشۆڕشێكبووەبەگوێیكاربەدەستوبهرپرسهكاندادراوەهەر

وەكوچۆنبەگوێیگشتهاواڵتیاندادراوە.
هەروەهاچیرۆكەكەشلەگیانێكیئازادانەیشۆڕشگێڕانەداهەڵقوڵیوەولەدایكبووە

اف
ست
ۆ:
فۆت
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وبەمشاكارەیتر)ئەحمەدموختار(دەبێتەوەبەپێشەنگوجارێكیترلەژانری
ئەدەبیداهێزبەبەریادەچەسپێت،ئەمەگەرتەنهابوارەئەدەبیەكەیبژمێرین.دەنا
گەرلەوەوەبڕوانین)ئەحمەدموختارجاف(وەكبەگزادەیەكئهژماربكەین.ئەوە
ڕێژییەبەسەرسیستەمیدەرەبەگایەتی لەبەرنامە پڕ گەورەو ترکودهتایهکی جارێكی

ڕزیویمۆدەیچەرخیڕابردووە.
ماوەتەوەبڵێین:نوسەرانوتوێژەرەوانلەسەرئەمچیرۆكەوچیرۆكی)لەخەومدا(
یجهمالسائیبوتووێژیانزۆركردووەوباسییەكەمچیرۆكیانكردووە.ئایا
چیرۆكی)مەسەلەیویژدان(یەكەمچیرۆكیكوردیەیان)لەخەومدا(یجهمالسائیب؟
لەدواترگەیشتونەتەئەوەیكەبڵێن:یەكەمینچیرۆكیكوردی،چیرۆكیلەخەومدای
جهمالسائیبە،بەاڵمگەر)مەسەلەیویژدان(لەكاتیخۆیداچاپوباڵوبكرابایەوە

ئەوە)مەسەلەیویژدان(یەكەمینچیرۆكیكوردیئەبوو.
چیرۆكی ئەوەیە گرنگ كوردیە، چیۆكی یەكەمین كامیان نییە گرنگ لێرەدا ئێمە
ئەو و بووە تیادا ئەدەبدۆستی ژانری كوردەواری و بڕیوە باشی بوارێكی كوردی
بوارەیبڕیوەوكەسانیبلیمەتوپێشەنگیگەورەیتیاداهەڵكەوتووە،ئەمەش
گرنگیچیرۆكەكەمانبۆدیاریدەكات،واتاچیرۆكی)مەسەلەیویژدان(یئەحمەد

موختاربەگیجاف.
ئەحمەدموختارجاف

ئەمڕۆژانەلەژیانیداهاتووە:
*1898لەهەڵەبجەلەدایكبووە.

*1919-1922قائیمقامیهەڵەبجەبووە.
*1922لەخولییەكەمیپەڕلەمانیئێراقدابەشداریكردوە.

شاری نوێنەری وەك كردووە، بەشداری عێراقدا پەڕلەمانی سێهەمی لەخولی 1928*
سلێمانی.

*1934لەگەڵچەندهاوەڵێكیچەكداریدادەدەنەشاخولەمیریاخیدەبن.
*1935لەسەرڕوباریسیروانلەنزیكگوندیمۆردینەوەشەهیددەكرێتودواتر
جەنازەكەیدەهێننەوەبۆگۆڕستانیعەبابەیلێولەنزیكدایكی)عادیلەخانم(و

تاهیربەگیبرایدادەنێژرێت.
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-سەرگوزشتەیەكلەروداویهەڵەبجە/كوردی/حەسەنحمەئەمینپێنجوێنی/چیرۆك/
1989

-فاجعەحلبجە/عەرەبی/فاتیحكرێكار/سیاسی/1990
-خەزانیهەڵەبجە/كوردی/بارامیوەڵەدبەگی/شیعر/1989

-هەڵەبجەیخوێنین/فارسی/كوردی/سدیقیسەیفیزادە/شیعر/1991
-ناڵەیهەڵەبجە/كوردی/جەمالحەبیبوڵاڵبێدار/شیعر/1990

-شیوەنیئینسانی/فارسی/كوردی/مارفئاغاییرۆمی/شیعر/1991
-هەڵەبجەنوێژیمنە!/كوردی/عومەرعنایەت/چیرۆك/1992

-ئەنفالچیە؟/كوردی/عومەرعەبدوڵاڵسەرگەتی/سیاسی/1993
-شلمجەتاحلبجە/فارسی/عومەردرودیان/سیاسی/1995
-مرثيةحلبجة/فارسی/ئاغاییوحیداللەیی/مێژوویی/1995

/ توێژینەوە سورمێ/ عەزیزی نەژاد كوردی/ ئیبادەكردن/ و جینۆساید و كورد -
1996

بیبلۆگرافیایبهشێک
لهوباڵوکراوانهی

دهربارهیههڵهبجهنووسراون
ستافیپرۆژه
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-الپەڕەیەكلەمێژویهەڵەبجە/كوردی/بەكرسدیقعارف/مێژووی/1997
مێژووی مشیر/ حاجی شەوكەتی كوردی/ /1988 هەڵەبجە كیمیابارانی كارەساتی -

سیاسی/1998
-بەهارەگریان/كوردی/نەجیبەئەحمەد)ژووان(/شیعر/1993

-مەرگیبێكۆتا/كوردی/رزگاركەریم/رۆمان/2002
-هەڵەبجەوئەنفال/كوردی/ساالرحەمەسورباسیرە/رامیاری/2003

-شایەتحاڵەكان/كوردی/عارفقوربانی/رامیاری/2003
كوردی/ بەراوردێك/ و كوردستاندا ئاوەدانكردنەوەی بەرنامەی ناو لە هەڵەبجە -

هەڵەبجەییەك/توێژینەوە/2003
-هەڵەبجەلەئامێزیمێژوودا/كوردی/حەكیممەالساڵح/مێژووی/2003

-بیرەوەرییەكانیهەڵەبجە/كوردی/بەكرحەمەسدیقعارف/مێژووی/2004/وەرگێڕا
بۆئینگلیزیوفارسیوعەرەبی

-جینۆسایدلەعێراقدا/ئینگلیزی/میدڵئیستئۆچ/رامیاری/2004/محەمەدحەمە
ساڵحتۆفیقبۆعەرەبی

-قبورغیرهادئە/ئینگلیزی/هیومانرایتس/مافیمرۆڤ/2004/محەمەدحەمەساڵح
تۆفیقبۆكوردی

-كۆڕاڵێكلەدەنگ/كوردی/رێبوارسەعید/وێنەیی/2004
-كوردقڕان1988/كوردی/لەتیففاتیحومەجیدساڵح/بەڵگەنامە/2005

بۆ وەرگێڕان وێنەیی/2006/ ئیبراهیمهەورامانی/ هەڵەبجە/كوردی/ یادگاریەكانی -
ئینگلیزینەریمانعەلی

-جینۆسایدیگەلیكورد/كوردی/د.مارفعومەرگوڵ/توێژینەوە/2006
-هەڵەبجە/عەرەبی/تەهاخەلیل/چامە)قەسیدە(/2005/لەتیفهەڵمەتكردویەتی

بەكوردی
لێكۆڵینەوە/2005/ العراق/كوردی/شۆڕشحاجیرەسوڵ/ الكوردودولە االنفال -

خانەیوەرگێڕانكردویەتیبەعەرەبی
-الكتاباالسودǫƗƴǆǩحسین/ئینگلیزی/كۆمەڵێكنوسەروتوێژەربەسەرپەرشتی

كریسكۆچێرا/مافیمرۆڤ/2008/خسرەوبۆتانیكردویەتیبەعەرەبی
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-كارێكیژەهراوی/ئینگلیزی/یوستهێلتەرمان/مافیمرۆڤ/2008/محەمەدحەمە
ساڵحتۆفیقكردویەتیبەكوردی

-تاوانیهەڵەبجە/كوردی/مافیمرۆڤ/2004/وەرگێڕانیبۆكوردی
-هەڵەبجەنما/كوردی،عەرەبی،ئینگلیزی/بەكرحەمەسدیق/باڵوكراوەیەكیتایبەتە

بەكۆنفرانسیشارەوانییەكانیجیهانبۆئاشتی/2008
-كوردستانگەورەترینهێرشبەچەكیكوشندەیكیمیایی/كوردی/لەئەڵمانییەوە:

ناسحئیبراهیمدزەیی/2008/دەزگایتوێژینەوەوباڵوكردنەوەیموكریان
-شارەزوورولورستانیباكورلەسەدەكانیناوەڕاستدا/كوردی/لەعەرەبییەوە:رەنج

-ئەبوبەكرمحەمەد/لێكۆڵینەوەشارستانی/2008
-هەڵەبجە/كوردی/عادلسدیقعەلی/لێكۆڵینەوەیەكیمێژووییسیاسی/2008
-كارەساتیهەڵەبجە/كوردی/فریشتەكەوە/توێژینەوەیسایكۆلۆژییە/2008

-جنگشیمیاییعراقوتجاربپزشكیان/فارسی/د.سیدعەباسفروتن/یاداشت
ƚǾƜǍپزشكی/2008/نشر

-عادیلەخانم/كوردی/عادلسدیقعەلی/توێژینەوە/2010.
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ئەوڕۆژەیكەهەمووشتەكانیان
لێسەندمەوە!.........................م.كامیلعهبدولقادر

سەرگوزەشتەیەكلەرووداوی
هەڵەبجە1988........................حەسەنپێنجوێنی

بارانیمەرگ
مەرگیشارێكهەرلەخەوندەچوو....سهنگهرعەبدوڵاڵ

ئەفسانەیڕەشەبایژەهر!!.............عەبدوڵاڵكەریممهحمود
چیرۆكیمەرگەساتیخانەوادەی

حاجیرەشید...........................رهنجعهبدوڵاڵ

كارەساتویادەوەری
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چهندرۆژێکپێشکیمیابارانیههڵهبجه
زستانلەخۆئامادەكردندابووبۆماڵئاواییلێكردنمان،مانگمانگیئازاربوو
دەشتودەروكێوەكانبەنیازیپۆشینیبەرگیسەوزبوون،جوتیارەكانلەخۆسازداندا
بوونبۆوەرزینوێیڕەنجوكار،خەڵكیبەتاسەوەچاوەڕێیهاتنیبەهاریاندەكرد،
بەنیازبوونپۆلپۆلبچنەخزمەتجوانیەكانیهەڵەبجەولەدامێنیچیاكانیولە

كەنارئاووكانیاوەكانیدابەدڵگیریسروشتمەستببن.
منیشئەوكاتتازەبەتازەپێمنابووەقۆناغیالوێتییەوە،تەمەنمچواردەساڵ
وچەندمانگێكدەبوولەپۆلیسێیەمیناوەندیبووم،هێندەیژمارەیمووەكانی
سەرمحەزوئاواتلەناخمداهەبووبەهیوابوومئەمبەهارەجیاوازلەبەهارەكانی

ڕابوردوبەخۆشیكاتەكانمبەسەربەرم.
خێزانەكەمپێكهاتبوولە)9(كەس،بە)بەهرە(یتەمەنیەكساڵوچەند
)كاك لە بێجگە كەس )10( بە دەبووین خوشكمەوە )گواڵڵە(ی كچی مانگێكی

جەاللم،دادەبەدیعەم،دادەڕابیعەم،دادەهەاڵڵەم(.
ئەمسێخوشكوبرایەمئەوكاتلەماڵنەبوون،چونكەخوشكەكانمشوویان

كردبوووبراكەشمژنیهێنابوووماڵیانجیابوو.

ئەوڕۆژەیكەهەمووشتەكانیان
لێسەندمەوە!

مامۆستاكامیلعەبدولقادروەیسمحەمەد
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وەیس عەبدولقادر )حاجی بوو: شێوەیە بەم كەسە هەشت ئەم تەمەنی   
موحەممەد)65(سااڵن)باوكم(،جەیرانعەبدولڕەحمانموحەممەد)45(سااڵن
)دایكم(،جەمیلعەبدولقادر)19(سااڵن،گواڵڵەعەبدولقادر)17(سااڵن،ڕۆشنا
)6( عەبدولقادر شەهێن سااڵن، )10( عەبدولقادر شنۆ سااڵن، )13( عەبدولقادر

سااڵن،شلێرعبدالقادر)3(سااڵن.
خەریكی ڕابگوێزرێین خواروو( )زەمەقی گوندەكەمان لە ئەوەی پێش باوكم  
جوتیاریبووبەاڵمكەڕاگوێزراینبۆشاریهەڵەبجەلەالیەنڕژێمیبەعسەوەلە
ساڵی1987دابێكارمابووەوە،دایكیشمژنیماڵەوەبوو)جەمیل(یشكاسببوو
ماڵ بۆ هاتبووەوە بەسەردان و هەبوو مانگانەشی كوڕێكی)9( هێنابوو ژنی و
باوكمان،خێزانوكوڕەكەشیچووبوونەوەبۆماڵباوكیخێزانەكەی،)گواڵڵە(ش
شوویكردبووبەاڵمئەویشبەسەردانهاتبووەوەبۆماڵ،)ڕۆشنا(شكچیماڵەوە
بووودەستیلەخوێندنهەڵگرتبوو)شنۆ(شقوتابیپۆلیپێنجەمیسەرەتایی

بوو)شەهێن(و)شلێر(یشمنداڵبوون.
دەرفـەت بۆ هەردووال نەگەیشتبوو كۆتایی بە هێشتا ئێران ـ عێراق جەنگی  
دەگەڕانبۆزەبرلێدانولەناوبردنییەكتری.
ئێرانچەندمانگێكبووخەریكیخۆسازدانبووبۆهێرشكردنەسەرناوچەی
هەڵەبجەوهەورامانوشارەزوور،بۆهێنانەدیئەممەرامەشلەهەوڵیدروستكردنی
لە سازانەوە گوندی سنوری لە و سیروان ڕووباری لەسەر بوو پەڕینەوەدا پردی
بە بوو ڕێگە هێنانەخوارەوەی خــەریكی هـەروەها هەڵەبجە، ڕۆژئاوای باكووری
)كێویهەوراماندالەڕوویمڵەخوردەوە(لەباشووریخۆرهەاڵتیهەڵەبجە،ڕژێمی

عێراقیشجاربەجارتۆپبارانیئەوڕێگەوپردانەیدەكرد.
لەمانگیئازاری1988دائێرانهەوڵەكانیچڕتركردەوەبۆدەستبەسەراگرتنی
بەعسیەكان، لەژێرچنگی ئازادكردنیخەڵكەكە بەنیازی پێشمەرگەش و ناوچەكە
لە كرد بەشداریان عێراق ئیسالمی شۆرشی بااڵی ئەنجومەنی هێزەكانی هەروەها

دەستبەسەراگرتنیناوچەكەدا.
بەردەوامعێراقوئێرانهێزیانلەسنورەكانمۆڵدەدابۆڕووبەڕووبوونەوە
هەر وجاشەكانەوە بەسەرباز عێراق هێزەكانی بەرپاكرد كەجەنگیشیان هەر و
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لەسەنگەریپێشەوەی بەزووییتێكشكانوهەڵهاتوبەشپرزەییەكیزۆرەوە
جەنگداڕاونرانوبۆدواوەپاشەكشەیانپێكرا،بەمشێوەیەششـــەڕەكــەیاننزیك

هەڵەبجەكردەوەوتەنگیانبەخەڵكیهەڵەبجەودەوروبەریهەڵچنی
لە)13یئازاری1988(ەوەلەهەمووالیەكیچیاكانیچواردەوریهەڵەبجەوە
گڕبارانبوو،سوپایعێراقلەناوماڵەكانیهەڵەبجەوەولەخوارشارەوەولەالیماڵە
جەیششەعبییەكانەوەتۆپبارانیهێزەكانـیئێرانیدەكرد،سوپایئێرانیشكوێرانە
تۆپبارانیناوچەكەوهەڵەبجەیدەكرد،شەویشبۆردومانهەربەردەوامبووڕوژی
)14یئازار(هەمووخەڵكیهەڵەبجەدەستیانلەكارەكانیانهەڵگرتوقوتابخانە
ترسی لە هەمووان وچۆڵكران، لەكاركەوتن فەرمانگەكان سەرجەم و خوێندنگە و
تۆپبارانیئێرانخزانەنێوژێرزەمینەكان،ئەوژێرزەمینانەیكەهەڵەبجەییەكانلە
بۆ كردبوون دروستیان ئێرانەوە ـ عێراق دەستپێكردنیشـەڕی لە هەر و مێژەوە

خۆپاراستنلەمەترسیبۆردوومانەكان.
منیشلەگەڵماڵیخۆمانداپەنامانبردبۆژێرزەمینەكەیماڵ)كاكفەرەجی
علیمراد(یدراوسێمانوپاشچەندینكاتژمێرمانەوەلەوژێرزەمینەدابێزاربووم
وحەزمدەكردبێمەدەرەوە،كەهاتمەدەرەوە)بەختیارحەمەئەمینمەحمود(ی
دراوسێمانمبینیلەبەردەركیماڵكاكفەرەجدانیشتبوومنیشلەگەڵیدادانیشتم،
چەند و كرد بوون زیاد لە ڕووی تۆپبارانەكە بوو بەردەوام هەر تۆپباران بەاڵم
گوللەتۆپێكبەركۆاڵنیپشتەوەوپێشەوەمانكەوت،ترسدایگرتموداواملە
بەختیاركردوگوتم:)بابچینەژوورەوەئەمجارەبەركۆاڵنیخۆماندەكەوێتو
پارچەیەكمانبەردەكەوێت!(،بەاڵموەكئەوەیچاوەڕێیمەرگبكاتبەژێرلێوەوە
بەمنیگوت:)تۆبڕۆرەژوورەوەمنیشكەمێكیتردێم،هێشتانەگەیشتبوومەكۆتا
پلەیژێرزەمینەكەوەزرمەیەكیگەورەهاتوئەوانەیلەژێرزەمینەكەدابوونكە
ژمارەیاننزیكەی)50كەس(دەبووبەمنیانگوت:)كەسلەدەرەوەیە؟!(،گوتم:
)بەختیارلەدەرەوەیە!(،كەچوونـەدەرەوەبینیانگوللەتۆپێكلەنزیكدەرگاكە
كەوتووەوبەختیاریشەهیدكردووە!،بەختیارخەڵتانیخوێنبووبوووهەردوو

قاچیشیقرتابوو!.
ئەوڕۆژەمانلەژێرزەمیندابەسەربردكەشەوداهاتگەڕاینەوەبۆماڵیخۆمان،
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هەرچەندەتۆپبارانبەشەویشداهەرهەبووهەرچۆنێكبێتدانمانبەخۆمانداگرت
تاوەكوڕۆژبوویەوە،ئەوشەوەجموجوڵێكیسەربازیهێجگارزۆرلەهەڵەبجەدا
هەبوودەنگوهەرایتانكەكانوهاتووچۆیبەردەوامیانوەڕەسیانكردین)دیاربوو
هێزەكانیعێراقهەڵدەهاتنوپاشەكشەیاندەكرد(،كەپێماننایەڕۆژی)15ی
ئازار(ەوەهەرلەبەرەبەیانەوەتۆپبارانزۆریبۆهێناین،ناچارباوكم)بەڕەحمەت
شاری ڕۆژهەاڵتی دەكەوێتە )كە بەرین عەنەب( )گوندی بۆ پەنا بڕیاریدا بێت(
لێیەوەدوورە(،هەڵهاتینبۆئەوگوندەو هەڵەبجەوەوتەنهادووسێكیلۆمەتر
لەوێشەوەڕۆیشتینبۆگوندیبیاوێڵە)كەچەندسەدمەترێكلەسەروویگوندی
عەنەبەوەیە(،لەتراكتۆرەكەماندابەزینوخۆمانگەیاندەئەوزاخانەیكەلەدەوری
گوندەكەولەقەدپاڵیكێووبەرزاییەكانهەبوونوسەرەتاڕۆیشتینەئەوزاخانەی
كەڕوویانلەڕۆژهەاڵتبووچونكەبەوشێوەپشتماندەكردەبۆردومانەكە،هێندەی
پێنەچوولە)دڕۆڵە(ولەباكووریڕۆژئاوایهەڵەبجەشەوەدراینەبەرڕاجیمەوبەم

شیوەشلەهەردووالوەبۆردوماندەكراین!.
زۆردانمانبەخۆمانداگرتوبەتەمایخۆماننەبوینتابۆردومانەكەڕاوەستا،
ئەوجابەهەلمانزانیبگەڕێینەوەبۆگوندیعەنەبوگوتمانلەوێشەوەدەچینەوە
بۆهەڵەبجە،گەڕاینەوەوهەركەگەیشتینەگوندەكەوناوباخەكانی،دەیانسەربازی
عێراقیلەبەرزاییەكانیعەنەبەوەهەڵهاتنوبەڕاكردنخۆیانگەیاندەناوباخەكانی
گوندەكە،هەرئەوەندەمانزانیچواردەورمانبەئاگرتەنراوڕاجیمەبارانكراینەوە،
هەریەكەوبەالیەكداهەڵهاتین،منخۆمگەیاندەماڵەكانیعەنەبوخۆمكردبە
ژووریپشت وچوومە ژوورەوە ڕۆیشتمە نەیدەگرتەوە!، بۆردومانەكە كە ماڵێكدا
كە زانیم دەستبەجێ ژوورەكە، دیواری كراوەتە گەورە كونێكی بینیم هەیوانەكە،
زاخەیە)زاخە:بریتیەلەچاڵیكیاخودكونێككەلەقەدپاڵیبەرزاییوكێوەكان
هەڵدەكەنرێتوهەڵدەكۆڵرێتبۆخۆپاراستنلەمەترسیبۆردومان(،بەاڵمدەرگای
زاخـەكەگیرابووكردمەوەبۆئەوەیبچمەناوی،كەكردمەوەتەماشامكردچەند
كەسێكیلێیەوتفەنگوجیهازیالسلكیانپێیە!،زۆرسەرسامبوونلەمن،بەاڵم
هیچیاننەوت،لەڕاستیدامنیشزۆرترساموهەڵهاتم)دواترلەدڵیخۆمداگوتم
ئەوپیاوانەیزاخەكەپێدەچێتڕەسەدیبۆردومانەكەبووبن،یاخودپێشمەرگەی
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دیموكراتیئێرانبووبنولەوێداخۆیانحەشاردابێت!(.
پەنایەكی دوای بە وگەڕام بەجێهێشت ئەوشوێنەم پاشان و ڕامام ماوەیەك  
دیكەدا،بەاڵمدەستمنەكەوتوبەناچاریپاڵمدایەوەبەدیواریماڵێكەوە.
یەكدا بەدوای گەڕان ماوەیەك پاش و ڕاوەستا بۆردومانەكە نەبرد هێندەی  
یەكتریماندۆزیەوەودواترگەڕاینەوەبۆقوتابخانەكەیگوندیعەنەب،لەبەرئەوەی
بینایەكیدوونهۆمیسەقفكۆنكرێتبووولەچاوخانووەگڵەكانیگوندەكەدازۆر

باشتربووبۆخۆپاراستنلەبۆردومانەكان.
شەڕپەرەیسەندوسوپایعێراقپاش)48(كاتژمێربەرەنگاربوونەوەتێكشان
وكەوتنەپاشەكشەكردنیتەواوجێهێشتنیشاریهەڵەبجەودانپێدانانبەدۆڕاندنی
شەڕەكە،ڕژێمبەكۆپتەرەكانیسەربازەهەڵهاتووەكانیبەزۆردەهێنایەوەولەسەر
ئەوەندەی هەر بەاڵم خوارەوە، دەدانە فڕێی عەنەب گوندی سەرو بەرزایەكانی

دەكەوتنەزەویڕووبەڕوویدۆزەخێكدەبوونەوەوخێراهەڵدەهاتنەوە.
پاشنیوەڕۆی)15یئازار(پاشماوەیبەجێهێڵراویهێزەكانیعێراقبەتەواوی
توانایبەرگریاننەما،هەستمانكردكەبەدوایڕێگەیەكدادەگەڕێنلێیەوەهەڵبێن
وهەردووڕێگەیدەرچوونیخوارهەڵەبجەیانلێگیرابووكەبریتیبوولەڕێگەی
زەڵمودەریاچەیسیروان،وەككۆتاچارەیانڕوویانلەڕێگەیعەنەبكردتاوەكو
وێنەیئەندامانیخێزانەكەیكامیل
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لەوێوەهەڵبێن.
واز( و ئیڤا و زریپۆش و )تانك كاروانی  
بەرەو ڕێگە كەوتنە هەڵەبجەوە لە ەكانیان
چڕی بە ئێرانییەكانیش عەنەب، گوندی
كاروانەكە كرد، كاروانەكەیان راجیمەبارانی
ئەوانەیان لێكەوت، زۆری زیانێكی و زەرەر
لەگەروویمەرگ ئەوانەشیان و كوژراكوژرا
دەربازبوونپەنایانبۆقوتابخانەكەیعەنەب
هەڵەبجەیی خێزانی چەندین و ئێمە كە هێنا
ناویاندا لە بوو لێ هەڵهاتووی و دەربەدەر
وەك بوو تێدا پلەداری ئەفسەری چەندین
عەقیدوموقەددەموڕائیدونەقیبو...هتد.
دەستبەجێ قوتابخانەكە گەیشتنە كە هەر 
دۆخێكی كرا، قوتابخانەكە پڕبۆردومانی
هاتوهاوار لێكردین، ڕووی لەمەترسی

شووشەی و كەوت قوتابخانەكە بەر راجیمەیەك بوویەوە، بەرز هەمووالیــەكەوە
پەنجەرەكانوردبوونوكەوتنبەسەرماندا،كوڕێكیهاوتەمەنملەتەنیشتدابوو
ورد كە برینداربووم!(، هاوار )ئەی دەیگوت: و دەگریا بوو خوێناوی ڕوخساری
بووینەوەلێیبۆماندەركەوتكەپارچەیشووشەیپەنجەرەكەینزیكمانبرینداری
پاش15خولەك و كردەوە خاوێن ڕوخساریمان و بەرنەكەوتووە پارچەی و كردووە
بۆردومانەكەڕاگیراوبارودۆخەكەهێوربوویەوە،كەمێكهەستمانبەئارامیكرد،
كرد، ئەفسەرەكان بەتایبەتی و سەربازەكان بەشپرزەتربوونی هەستمان لەناكاو
دەستیانكردبەچوونەدەرەوەلەقوتابخانەكە،هەركەچوونەدەرەوەگوێمانلێ

بووهاواریانلێكردن:)چەكەكانتاندانێنودەستانبەرزكەنەوەونەجوڵێن!(.
بینیمان ڕوویداوە!، بزانینچی تا بووچووینەدەرەوە لەمدەنگە كەگوێمان
خۆیان بەناچاری ئەوانیش و لێگرتوون سەنگەری پاسدارێك چەند و پێشمەرگە
دواتر بردنیان، بەروو دانیانە و كوشتن نەیان پێشمەرگەكان بەدەستەوە، دەدەن
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و عەنەب ماڵەكانی ناو بچینەوە زانی بەباشمان و بوویەوە هێورتر بارودۆخەكە
چووینەماڵ)حاجیعەبدولكەریمعەنەبی(بەڕەحمەتبێت،ناوبراوناسراومانبوو

خێزانەكەیپوریئامۆزاكانمبوووشەولەماڵیانماینەوە.
شەوبەبەردەوامیبۆردوومانهەبووبەاڵمزۆرنزیكیئێمەنەبوولەگەڵئەوەشدا

هەردەترساین،كەشەودرەنگیكردهەرچۆنێكبووخەوتین.
اللەاكبر(بەخەبەرهاتین!، نزیكیڕۆژبوونەوەبەدەنگوهاواری)اللەاكبر،
گەورەكانگوتیان:وەاڵئەوەدەنگیئێرانیەكانەودیارەناوچەكەهەموویدەستی

بەسەرداگیراوە!
كەبەتەواویڕۆژبوویەوەبەچاویخۆمانپێشمەرگەوچەندپاسدارێكمانلەناو
گوندەكەودەورووبەریدادەبینیوئاساییدەجواڵنەوە.ئاگاملێبووژنەكانیگوندەكە
زۆرخەمباربوون،پرسیارمكردئەوەچیبووە؟!،گوتیان:لەبۆردومانەكەیدوێنێدا

)پورەقەدحە(شەهیدبووە!.
كات)16یئازاری1988(بووكاتژمێر)8(یبەیانیبووباوكمكۆیكردینەوە
شتێك هەموو و نەماوە )بۆردومان گوتی: و هەڵەبجە بۆ بگەڕێینەوە بڕیاریدا و
یەكالبووەتەوەلەهەڵەبجەدا،لەبەرئەوەدەچینەوەبۆماڵیخۆمان(،ئێمەشهەمان

بۆچوونیباوكمانهەبوولەبەرئەوەبڕیارماندابگەڕێینەوەبۆهەڵەبجە.
)جەمیل(یبرامتراكتۆرەكەمانیهێناوكەوتینەڕێگەبۆگەڕانەوە،بەسواری
تراكتۆرەكەوبەناوباخەكانیعەنەبدادەگەڕاینەوەچاومبەوردیدەگێڕابەوناوەداو
ئەمویستبزانمبۆردومانەكەیدوێنێیئەمشوێنەچیلێكەوتۆتەوە،چەندیندیمەنی
زۆرترسناكمبینیویەكێكلەوانەدیمەنیكوژرانیچەندینسەربازیعێراقیبوو
كەلەدەوروبەریڕێگەكەداكوژرابوونوكەوتبوون،بەشێوەیەكیگەلێكترسناك،
یەكێكیانپارچەیڕاجیمەلەپشتیدابووسیەكانیلەدووریدوومەترلەخۆیەوە
كەوتبوون!،بەئەسپاییبەجەمیلیبرامگوت:)ئەوتەرمانەدەبینی؟!(،ئەویش
گوتی:)بێدەنگبەبائافرەتەكاننەزاننئەوانبەرگەیئەمدیمەنانەناگرن!(.

گەڕاینەوەوهێندەینەخایاندگەیشتینەوەهەڵەبجە،دیتمانشاربێدەنگەو
هەمووشتێككۆتاییپێهاتووەوهیچجۆرەبەرگریەكیتێدانەماوە.

چووینەوەبۆماڵیخۆمانوكەمێكحەساینەوە،بەاڵموەكهەمووخەڵكیشار
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لەالیەكەوەزۆردڵخۆشبووینبەڕزگاربوونمانلەژێرچنگیبەعسولەالیەكی
دیكەشەوەزۆردەترساینلەدەستوەشاندنیوەحشیانەیڕژێمیبەعسلەخەڵكی
قارەمانیئەمشارەوبەتایبەتیكەپێشتربۆهەلێكدەگەڕابۆقەالچۆكردنمان.
هەموومانلەترسودڵەڕاوكێدابووین،نەمتوانیلەماڵەوەدانیشمهاتمەدەرەوە
پێی و هێنا سەرمدا بە دەستی دەرەوەو هاتە باوكم نەبرد هێندەی كۆاڵن، بۆ
زۆر بارودۆخەكە بێت،چونكە لەخۆت ئاگات و مەكەوەرەوە دوور گوتم:)كوڕم
ئاڵۆزە!(،منیشگوێڕایەڵیمكردولەبەردەركیماڵیخۆمانمامەوە،هەندێكلە
ئێرانی سەربازی دوو كۆاڵنەكەمانەوە لەسەری بوون، كۆاڵن لە دراوسێكانیشمان
لەكۆاڵنبوونالیانداو نزیكمانالیهەندێكدراوسێمانكە هاتن،كەگەیشتنە
لەچۆنیەتی دەكەن ئامۆژگاریان بینیم الیان، بۆ وچووم پێڕانەگیرا منیشخۆم
و تێكەن خەڵوزی و بێنن )لەفاف دەیانگوت: كیمیایی!، چەكی لە خۆپاراستن
لوتتانەوە و دەم بە بیگرن بەكارهێنا كیمیایی عێراق كە هەر و بكەن ئامادەی
بەرچەكرداری بۆ بكەن ئامادە خۆتان و بن )وریا گوتیان: و دەبینن لێ سودی
سەددام،چونكەگومانیتێدانیەكەسەددامبەچەكیكیمیاییدەداتلەمشارە!(
ودەشیانگوت:)ئێمەهەرشوێنێكمانكۆنترۆڵكردبێتسوپایعێراقبەچەكی

كیمیاییلێیداوە!(،پاشانڕۆیشتن.
ئێمەشهەندێكمانبەگوێمانكردنوهەندێكیشمانبەگوێیانماننەكرد،ئەوانەی
بەگوێیانماننەكردلەبەرئەوەنەبووكەباوەڕمانوابووبێتسەددامهێندەدڕندە
نیەوسوودلەچەكیكیمیاییوەرناگرێت،بەڵكولەبەرئەوەی)بەقسەیخەڵكی(
سەدانسەربازیعێراقیدەستگیركرابوونوهێشتابەدەستئێرانیەكانەوەبوونلە
دەوروبەریشاردا،گوتمانلەپێناونەكوژرانیئەوسەربازانەیداچەكیكیمیاییبەكار
ناهێنێت،بەاڵملەهەمانكاتداباوەڕمانوابووكەلەڕێگەیبۆردومانیفڕۆكەكانیو

موشەكبارانوتۆپبارانەوەهەوڵیقەالچۆكردنیچیلەمشارەداهەیەدەیدات.
كاتنزیكینیوەڕۆبوو،لەكۆاڵنەكەماندابووم،نزیكیكاتینانخواردنینیوەڕۆ
بووماڵەوەبانگیانلێكردمگوتیان:)خواردنئامادەیەوەرەنانەكەتبخۆ(،منیش
لەڕاستیداهێندەدەترساملەداهاتووخواردنمپێنەدەخوراوگوتم:)نانناخۆم،

برسیمنیە!(.
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بۆمبارانوکیمیابارانیفڕۆکهکانیبهعس
كاتژمێرلە)11:30(خولەكتێپەڕیبوودڵمپێیگوتمسەیریئاسمانكە،كە
ڕوانیمەئاسماندووفڕۆكەیجەنگیمبەئاسمانەوەبینیكەبەدواییەكترەوەبوون
وهەردووكیانبەرزبوونویەكێكیانلەئەویكەیانبەرزتربووودەنگێكیوەهایان
نەبوودیارەفڕۆكەكانزۆربوون،بەاڵممنهەرئەوەندەملێوەدیاربوولەوكاتەدا
ویستمپڕبەگەرومهاواربكەموئەودراوسێیانەمانئاگاداركەمكەلەكۆاڵندابوون
لەبوونیئەو)2(فڕۆكەلەئاسمانیهەڵەبجەدا،بەاڵمفڕۆكەكانبواریانپێنەدام

ودەستبەجێدەستیانبەبۆردومانكرد،ئیترشارشڵەژا!،
بەرەوماڵی بۆماڵهەڵبێم لەبریئەوەی لەترسان بوو بۆردومانەكەهێندەچڕ
)حاجیرەشیدعەلیبارام(یدراوسێمانڕامكرد،كەگەیشتمەبەردەركیماڵیان
فشاریئەوموشەكانەیفڕۆكەكانهاویشتیانوكێشایانبەكۆاڵنیپشتەوەماندا
چەندمەترێكلەدەرگاكەوەبۆناوماڵوبۆپێشەوەهەڵیدام،زۆرئازارمپێگەیشت
بە كرد وسەالمكردنخۆم پرس بێ و هەستامەوە بوو گەرم لەترسانالشەم و
ژێرزەمینەكەیاندا،بەدوایمنداخاوەنماڵوماڵی)مامۆستاموحەممەد(یزاوای
خاوەنماڵوماڵكاك)حەمەیعەلیبارام(یبرایخاوەنماڵودواتریشماڵی
نزیكەی ژمارەمان ژێرزەمینەكەدا، بە بەشپرزەییخۆیانكرد و لێـشاو بە خۆمان

)34(كەسدەبووكەمنداڵوژنزۆرینەیئەوژمارەیپێكدەهێنا.
ئەوژێرزەمینەزۆربچكۆلەبوولەناچاریداولەحەیبەتیگیانیخۆماننەبوایە

جێگەیسێیەكمانیتێدانەدەبوویەوە!.
فڕۆكەكانكەبەدەنگیگەورەیانداهەستماندەكردكەزۆرزۆربوونلەپەساو
بێوچانبەردەوامبوونلەهێرشكردنبۆسەرخەڵكیبێدیفاعیهەڵەبجەوهێجگار
دڕندانەبەموشەكوبۆمبوناپاڵمیگەورەكەوتنەكوشتوبڕیهەمووان،لە
هیچ هەوایی دژە چەكی لەالیەن نەدەكرا لێ ئەوتۆیان بەرگریەكی هیچ كاتێكدا
الیەكەوەوئێرانلەڕۆژییەكەمداچەكیدژەهەواییكاریگەرینەهێنابووەمەیدانی

شەڕەكەوە.
پێشمەرگەش و عێراق ئیسالمی بااڵیشۆرشی ئەنجومەنی و ئێرانیەكان هێزە  
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بەزووییكشانەوەبۆشاخەكانیدەوروبەریهەڵەبجە.
وەكپێشترگوتمهیچچەكێكیبەكاریدژەئاسمانینەهێنرابووەدەوروبەری
بە ڕاویكۆاڵن فڕۆكەكان لەبەرئەوە پێشمەرگەوە، و ئێرانیەكان لەالیەن هەڵەبجە
كۆاڵنوماڵبەماڵوتاكبەتاكوبستبەبستیشاریاندەكرد!،گرمەوزرمە
وناڵەیفڕۆكەكانئاسمانوزەویناوچەكەیداگیركردبوو!،زەویوخانووەكان

تەنانەتژێرزەمینەكانیشدەلەرینەوە!.
پۆلپۆلفڕۆكەیجەنگیسوپایعێراقیجۆربەجۆریوێنەیمیكوسیخۆ
دەهاتنبۆوێرانكردنیشاروبۆساتێكیشئاسمانیشاریانبەجێنەدەهێشت!،هات
وهاواریخەڵكیوقیژەیژنوگریەوزیڕەیمندااڵندەگەیشتەحەوتتەبەقەی

ئاسمان!.
چەندینكەسبەهۆیناپاڵموموشەكەوەشەهیدبوونوچەندەهاشبوونبەژێر
خانووەوەوخنكانودەیانكەسیشبەهۆیپارچەیبۆمبەكانەوەبرینداربوون.
لەوژێرزەمینەداهەمووماندەترساینولەترساندازەردهەڵگەڕابووینوبەردەوام
لەخوادەپاڕاینەوەكەبمانپارێزێت،بەاڵمژنومنداڵەكانهێجگاردەترسانوتوانای

بەرگەگرتنیئەوهەمووترسوبیمەیاننەبوو!.
ژێرزەمینەكەبچوكبووئەوژمارەزۆرەینەدەگرتوجێگەمانتەنگبووئەژنۆم
بەئەژنۆی)ساڵحیحاجیرەشیدعەلیبارام(ەوەبووكەنەخۆشیدەروونیهەبوو
كەلەترسانئەژنۆكانیدەلەرزینئەژنۆكانیمنیشیدەلەرزاندەوە!،گەروومانوشك
بووبووڕوخسارمانهەڵبڕسكابوولەترسانڕەنگیمردوومانلێنیشتبووهەركە
پۆلێكفڕۆكەدەهاتبۆبۆردومانكردندەستبەجێشایەتومانماندەهێناودەستمان
دەگرتبەگوێمانەوەوبەتەمایژیاننەدەماین!،هەركەفڕۆكەكاندەگەڕانەوە
نەچووین!، لەناو چۆن بۆردومانە هەموو ئەو سەرەڕای لەوەی سوڕدەما سەرمان
شاریان پەالماری گەلەگورگ وێنەی دیكە فڕۆكەی پۆلێك نەدەچوو پێ هێندەی

دەدایەوەوبۆردومانیاندەكردەوە.
بەژووریتەنیشتژووریسەرو بۆردومانەكاندابۆمبێككێشای لە لەیەكێك 
دراوسێی بەماڵی ناپاڵمێكیشكێشای بوو هێنا بۆ پەنامان كە زەمینەی ژێر ئەو

سەروترمانداولەبندەریهێنا!،ئیتربەتەواوەتیورەماننەماوتۆقاین!.
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لەناوئەمهەمووترسوبیموناڕەحەتیەدا)بەهرە(یكچی)گواڵڵە(یخوشكم
كەتەمەنییەكساڵوچەندمانگێكدەبووجاربەجاردەهاتوباوەشیبەمندا
دەكردوپێدەكەنیبۆم،وەكئەوەیحەزكاتدواساتیتەمەنیبەیاریكردنلەگەڵ

خاڵیدابەسەربەرێت!.
منتاوەكوئێستاشلەهەڵسوكەوتیئەومنداڵەولەوكاتەهەستیارەولەوتەمەنە
ولەوشوێنەداكەزۆرجیاوازبوولەهەڵسوكەوتیهەمووانسەرمسوڕدەمێنێتو
دەڵێمئاخۆزانیبێتیكەتەنهامنلەناویانداڕزگاردەبموویستبێتییادەوەریەكالی

منبەجێبهێڵێت)كەهەرگیزلەبیرمناچێت!(.
بیرمدێتچۆنچۆنیبەڕوخساریسوروسپیفریشتەییوبەدەمەوردیلەوچاوە
كاڵەكانیەوەدەستەومالنیمندەبووپڕبەهەموودونیابەرائەتیلێدەباری!.
پێشكاتژمێر)2(یپاشنیوەڕۆئۆقرەمانلێبڕاوپێمانبەجەرگیخۆماندانا
وهاتینەدەرەوەوویستمانبەتراكتۆرەكەمانهەڵبێین،بەاڵمفڕۆكەكاندیسانەوە
وبۆجاریچەندهەمینجارگەڕانەوەولەترساندادیسانەوەخۆمانكردەوەبە
ژێرزەمینەكەدا،ئەمجارەیانفڕۆكەكانجیاوازلەجارانیپێشوودەنگیانزۆرگەورەتر
بوو!،كەهەستماندەكردزۆرنزمبووبوونەوەكەبۆردومانیاندەكردلەگەڵئەوەشدا
كەبۆردومانیاندەكردیندەنگیتەقینەوەیبۆمبەكانهێندەكپبووواماندەزانی
بۆمبەكانناتەقنەوە،بەاڵملەگەڵئەمدەنگەكپەیاندابۆنێكیناخۆشدەهات،كە

هەناسەماندەدابەئاسانیهەوایسیەكانمانبۆنەدەكرایەدەرەوە.
بارام(گوتی:ڕەنگەئەودەنگەكپەی لەمكاتەداكاك)هیوایحەمەیعەلی
موشەكەكانهیئەوەبێتكەنەتەقیبنەوەوبۆئەوەیبزانێتبەركوێكەوتوونلە
ژێرزەمینەكەچویەدەرەوە،بەاڵمبەزووییگەڕایەوەوپێیڕاگەیاندینكەهەست
بەبۆنێكیناخۆشدەكاتوئێمەشگوتمانهەستبەوبۆنەدەكەین!،كاكهیوا
سەرسامیەوە بە دەیانڕوانی زاق و بوونەوە بوو سور چاوی هەردوو حاڵێكدا لە

دانیشت.
لەوالیمنەوەولەتەنیشتباوكمەوەكاك)ئیبراهیمیحاجیرەشیدیعەلی
بارام(دانیشتبوو،چپانیبەگوێیباوكمداوبەدەمگریانەوەپێیگوت:مامەحاجی
بەخواهەموومانتیاچووین!،باوكمپێیگوت:بۆكوڕم؟!،گوتی:ئەوبۆنەبۆنی
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گازیكیمیاییەوكیمیاییشلەالیەنهەركەسێكەوەهەڵمژرێتئەوادەیكوژێتوبە
هیچشێوەیەكبواریڕزگاربوونینیە!.

باوكمزۆرسەغڵەتبوووچاوەكانیپڕبوونلەفرمێسك،بەاڵمتكایلێكردكە
ئارامبێتتاوەكوژنومنداڵەكانلەوەزیاترنەترسن.

لەڕاستیداكارەساتەكەزۆرلەوەگەورەتربووكەبشاررێتەوە،نەشاررایەوەو
ئاشكرابووهەمووانزانیانودەستیانبەگریانیكوڵكردوباوەشیانبەیەكداكرد

وكەوتنەخۆسپاردنبەمەرگ!.
ماڵیحاجیڕەشیدكاریانبەئامۆژگاریدووپاسدارەكەیكۆاڵنكردبوو)چونكە
خەڵوزیان و ئامادەكردبوو لەفافیان دەیان و بوون( مامۆستا سیانێكیان دووان،
تێكردبوودابەشیانكردبەسەرهەموواندا،بەاڵمبەشییەكێكنەماومنیشوام
بەباشزانیكەئەویەكەمنبم،بەاڵم)گواڵڵە(یخوشكملەتەنیشتمدابووئەوەی
خۆیجاربەجاردەدابەدەستمەوەتاوەكونەخنكێمومنیشپاشكەمێكدەمدایەوە
)بەهرە(ی بەدەمی لەفافی دەبوایە خۆی وێڕای گواڵڵە بووین، بەردەوام ئاوا و

كچیشیەوەبگرتایە!.
لەمكاتەداكاك)هیوایحەمەیالسلكی(خاوەنیسینەماكەیهەڵەبجەكەماڵیان
بەرامبەرماڵمانبووخۆیكردبەژێرزەمینەكەداوبەدەمهـاواروگریانەوەداوایلە
باوكمكردكەچیترچاوەڕێیمەرگنەكەینوبڕۆینەدەرەوەوهەڵبێینوگوتی:با
هیچنەبێتكەمردینخەڵكیپێمانبزانێتوبماننێژن!،بەاڵمباوكموهەمووانلە
ترسیبۆردومانیفڕۆكەكانبەباشماننەزانیبچینەدەرەوەوئەویشبەجێیهێشتین
وهەڵهاتلەگەڵخێزانەكەیداودواترزانیمكەكاكهیوالەهەوڵەكەیداسەركەوتوو
بووەوئێرانیەكانبەهانایانەوەهاتوونلەدەرەوەیشارەوەوبردویاننبۆئێران.
باوكمداوایكردهەرچۆنێكبێتشتێكدروستبكرێتوبیخۆینوخۆمانئامادە

بكەینبۆدەرچوونلەشاروگوتی:بالەڕێگەدالەبرسانداپەكماننەكەوێت.
لەژێرزەمینەكەدادەستمانبە لێناو برنجێكیان ئازایانە ژنانهەرچۆنێكبوو
خواردنیكرد،منزۆرشەرمنبوومڕوومنەدەهاتدەستبۆبرنجەكەدرێژبكەم
وپاروبكەم،گواڵڵەیخوشكمزووهەستیپێكردموپاروویەكیگەورەیبۆكردم
وگوتی:)بۆناخۆیت؟!،ئەوپارووەبخۆبەخوادەزانمشەرمدەكەیت!(،منیش
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گازە بە تێكەڵ خواردنە ئەو )تومەز خواردم و وەرگرت دەست لە پارووەكەم
ژەهراوییەكیمیاییەكانبووەوئەوئاوەیپێیلێنراوەتێكەڵەیەبووەلەكیمیایی

وئاو!(.
هەرچۆنێكبوودانمانبەخۆمانداگرتوگوتمانكەدنیاتاریكیكردفڕۆكەكان
ئیترنایەنەوەوئێمەشئەوهەلەدەقۆزینەوەوهەڵدێین،هەرلەبەرئەوەشچاوەڕێمان
كردتادونیاتاریكیكرد،بەاڵمشەوداهاتوفڕۆكەكانلەجارانزیاتردەهاتنو

بۆردومانیاندەكرد!،بگرەتادەهاتژمارەشیانزۆرتردەبوو.

ههڵهاتنلهمهرگ،ههوڵدانبۆرزگاربوون
ناچارلەژێرزەمینەكەهاتینەدەرەوە،بەاڵمكەهاتینەدەرەوەهێندەسەرسام
وەك نەبوو بیر لە كەسی كەس ،! هەڵبێین الوە كام لە نەماندەزانی بووبووین
سەرخۆشمانلێهاتبوو!،كۆاڵنەكەمانچووبووبەیەكداوبەالشەوكەرەستەیخانو
ڕێگەوكۆاڵنەكانگیرابوون!،هەریەكەوبەجیابۆخۆیهەڵهاتوبۆخوارەوەی
كۆاڵنەكەمانڕامانكرد،ویستمانبۆخوارشارهەڵبێین،بەاڵمفڕۆكەكانزۆریان
لە ماڵێكدا ژێرزەمینی بە كرد خۆم لەترسان كردین، پەرتەوازەیان و هێناین بۆ
گەڕەكی)كانیقوڵكە(كۆاڵنیخواركۆاڵنیمزگەوتی)داراالحسان(،كەچوومە
بینیم بوو تاریك و قەرەباڵغ زۆر بەاڵم گەورەبوو ژێرزەمینەكە ژێرزەمینەكەوە،
خەڵكێكیهێجگارزۆریتێدایەووەكئەوەیكەسێكیزۆرنزیكیانلێمردبێت
هەڵبێن، لەوەدان ئەوانیش دیتم و بووبوویەوە بەرز لێ هاواریان و هات و گریان
دیمەنەكەوەكئەوڕۆژیحەشرەوابووكەلەقورئانیپیرۆزداباسیكراوە،چەند

سەرسامبوومهێندەیترسەرسامبووم!
لەمسەرسامیەدابوومگوێملێبوویەكێكلەدەرەوەبانگیلێكردمومنیشچووم
بەدەمیەوەوبینیمیەكێكەلەماڵیخۆمانوبەتراكتۆرەكەوەچاوەڕێمدەكەن،
سەركەوتملەگەڵیانداوبەڕێكەوتینوبەنیازیهەڵهاتنبەرەوئێرانبەڕوویگوندی
)عەبابەیلێ(ولەالیخانووەزاتیەكانەوەبەرەوڕۆژهەاڵتیهەڵەبجەهەڵهاتین)دیارە
چوونە دەروازەكانی هەموو لە هەڵەبجە دانیشتوی هەزار دەیان ئێمەش لە جگە
دەرەوەیشارەوەكەوتنەهەڵهاتنوملیڕێگەگرتنەبەربەڕوویواڵتیئێراندا(،بەاڵم
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ڕێگەمانلێهەڵەبوووكاتێكمانزانیڕووبەڕوویئەوشیوودۆاڵنەینزیكگوندی
)جەلیلە(ینولەوێداگیرمانخوارد.

شەوداهاتوفڕۆكەكانئەیانزانیدنیاتاریكیكردلەشارهەڵدێین،لەبەرئەوە
بۆردومانەكانیانگواستەوەبۆئەوڕێگەوشوێنانەیخەڵكیلێیەوەلەشارهەڵدەهاتن
وبۆئەوەیئامانجەكانیانبەباشیبپێكنئەمجارەیانپێشبۆردومانكردنیانبۆمبی
ڕوناككەرەوەیانبەكاردەهێنا!،كەبەكاریاندەهێنائەوناوچەیەڕۆشندەبوویەوەو
لەگەڵڕۆشنبوونەوەیشدافڕۆكەكانبەكۆمەڵهێرشیاندەكردەسەرئەوخەڵكەبێ
دەستەاڵتەوبێكەسوبێدڵسۆزەوبەهۆیئەوڕۆشناییەیكەبۆمبەكاندروستیان
دەكردبەچاویخۆمدەیانالشەیژنومنداڵوپیاومدەبینیكەبەپاڵەپەستۆی
ناپاڵموبۆمبەكانچەندینمەتربەرزدەبوونەوەبۆئاسمانوپاشاندەكەوتنەوە
زەوی،هەزارانخەڵكبەوشەوەئەودەشتەیاندابووەبەرووەكئەوەیشێرێكی
برسیدوایانكەوتبێبەڕاكردنهەریەكەوبۆخۆیهەڵدەهاتوباوكودایكژنو
مێردومنداڵوخوشكوبرایەكتریانبەجێدەهێشت!،دیمەنێكبووڕەنگەپێشتر

لەخەونمدابمبینایەزیڕەمبكردایەوبمردبایەم!.
ناچاربووینلەتراكتۆرەكەماندابەزینوهەریەكەوبەالیەكداهەڵهاتین،كە
یەكتری ناوهێنانی و هاواركردن و هات بە بوویەوە كپ كەمێك بۆردومانەكەش
یەكتریماندۆزیەوەوسواریتراكتۆرەكەبووینەوە،بەاڵمزۆرنەڕۆیشتینشیووكەن

هاتنەپێشمانلەنزیك)گوندیجەلیلە(.
و كەن نەكەوینە تراكتۆرەكەوە بە با دەچم پێشتانەوە لە من گوتی: باوكم  
شیوێكەوە،چونكەدنیازۆرتاریكبووونەشماندەتوانیسوودلەالیتیتراكتۆرەكە
ببینینوهەڵیبكەینلەترسیفڕۆكەكانولەبەرئەوەیباوكمنەیدەتوانیبەباشی
ڕێنوێنیمانبكاتوچاویبەباشینەیدەبینی!،لەبەرگەورەییتەمەنیداوامكرد
ڕێگەمپێبدەنكەمنپێشتراكتۆرەكەبكەوم،كەپێشیانكەوتمزۆرنەڕۆیشتین
ڕووبەڕوویكەنوشیوێكیگەورەبوومەوە،هاوارمكردڕاوەستنئیتربواریڕۆیشتنی
تایەیەكی ڕێگەكەمانهەڵەكردبوو ئەوەی وێڕای تراكتۆرەكەمان نەماوە!، تراكتۆر
پەنچەربووبوووجەمیلیبرامتایەكەیهەڵواسیبوووبەهیچشێوەیەكبەكەڵكی

ئەوبارودۆخوڕێگەیەنەدەهات.
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هەموومان بەاڵم شار!، بۆ بگەڕێینەوە كە بەباشزانی ئەوەی باوكم سەرەنجام  
ڕازینەبووینوگوتمانتازەناگەڕێینەوە،چونكەگەربگەڕێینەوەمردنمانسەدجار
مسۆگەرتردەبێت!،لەبەرئەوەڕێگەیبەردەوامهەڵهاتنمانهەڵبژاردوبەوشێوەیە
تراكتۆرەكەمانبەجێهێشتوبۆگوندی)عەبابەیلێ(و)كێویشنروێ(بەڕێكەوتین
تەندروستیمان باری لەویادا بەاڵم دا، بەگوندی)عەبابەیلێ( تاوەكوخۆمانكرد
هێجگارخراپتربوووساتبەساتزیاترتواناماننەدەما،چاوەكانماندەسوتانەوەو
هەڵئاوسابوونودەرپەڕیبوونوكەمكەمتوانایبینینماننەدەما!،واهەستمان
دەكردكەهەمووپێستیالشەماندەسوتێت!،هەناسەمانبەناڕەحەتیبۆدەدراو
ڕشانەوەماندەهات،بەاڵمبەهەمووتوانامانەوەهێڵنجماندەداكەچینەدەڕشاینەوەو
ئەژنۆوماسولكەكانمانماندووببوونوهێزمانتیانەمابوو!،نەماندەتوانیسەركەوین

بەكێوی)شنروێ(دا.
باوكمبەرزبوونەوەیپەستانیخوێنیلەگەڵدابوو،لەگەڵدایكمدازیاترتەنگەنەفەس
دەبوون!،لەبەرئەوەجەمیلیڕەحمەتیبرامئەركەكانیبەسەرخۆیومندادابەشكرد
لەبەرئەوەیهەرئەودووكوڕەبووین،پێیوتم:تۆبەدەستێكتدەستیڕۆشنابگرە،
بەدەستەكەیدیكەشتدەستیشنۆبگرە،شەهێنیشبگرەبەكۆڵەوە،ڕۆشناش
بادەستیشنۆبگرێت،منیشباوكمودایكموشلێربەكۆڵدێنمەسەرەوەخەمت
نەبێت!،گواڵڵەشهەركچەكەیبۆهەڵدەگیرێكەلەسەرەمەرگدایەوهێشتاپێی

نەزانیوە!.
بەاڵمپاشكەمێكڕێكردنخوشكەكانمدەستیانبەرداموپاڵیاندایەوەوگوتیان
چیترناتوانینڕێگەببڕینوبالێرەدابمرین!،زۆرئێڵنجماندەدابەاڵمنەدەڕشاینەوە،
تەنهاشەهێننەبێتكەبەكۆڵمەوەبووهەركەدەڕشایەوەبەسەرمداڕشانەوەكەی
لەپشتملمەوەجۆگەلەیدەبەستولەپاژنەپێمەوەدەهاتەخوارەوە!.
تكایزۆرملەڕۆشناوشنۆكردوپێمگوتن:)ئازابنوهەستنبابڕۆین،ئەهائەو
خەڵكەچۆنڕێدەكا،سەیریئەوكچەكەنكەلەئێوەمنداڵترە،بەاڵمچەندئازایە

!(،ئەمویستهانیانبدەم،بەاڵمبێسوودبوو!.
لەمكاتەداجەمیلیجوانەمەرگیبرامهاتبۆالموبەدەمگریانەوەگوتی:)بەهرە
لەباوەشیگواڵڵەبگرەگیاندەسپێرێتبالەباوەشیدانەمرێتشێتدەبێت!،لێی
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ناتوانین بستێنەگەربزانێتدەبێتهەمووماندەستكەینبەشیوەنوپاشانیش
چیترڕێكەینوهەڵبێین!(،منیشبەهرەملەگواڵڵەوەرگرتوگوتم:)بایارمەتیت
بدەم(،ئەویشهێندەماندووسەرسامبووداواكەمیبەجێهێناودایەدەستم،بەاڵم
كەدایەدەستمچەندمەترێكدووركەوتمەوەوڕوانیمەڕوخسارەپەپوولەئاساكەی
وكانیەكفرمێسكلەچاوەكانمتەقینودیتمڕۆحەپاكوبێگەردەكەیهێواش

هێواشبۆئاسماندەفڕێت!.
دەكردم بۆی ژێرزەمینەكەدا لە كە یاریكردنەی و خنەخن ئەو نهێنی ئەوجا  
بۆمدەركەوتلەوێداوزانیمكەئەوكارەیجۆرێكبووەلەماڵئاواییلێكردنمبۆ

دواجار!.
نەمدەتوانیڕێگەبكەم،بەیەكجاریئەژنۆمشكا،هێندەشپرزەببوومجوانەمەرگەی
برامهەستیپێكردموهاواریلێمكرد:)باوكەگیانتۆش؟!(،گوتم:ناتوانمڕێكەم
وبەردەوامبم،ئەویشبەهرەیلەدەستوەرگرتموگوتی:)بەقوربانتبم،ئومێدم

تۆبووتۆشتواناتنەما؟!(.
پاشانداوایلێكردمكەهەقمبەكەسەوەنەبێتوڕێبكەمتادەگەمەلوتكەی

شاخیشنروێوگوتیلەوێچاوەڕێكەتاهەموویانسەردەخەم.
منیشبەتەنهاوبێخواحافیزیلێكردنبەجێمهێشتن)كەهەتامردنئەوشوێن
وكاتوساتەملەبیرناچێتوویژدانمسزامدەداتوپێمدەڵێت:بۆچیبەگوێی
جەمیلتكردوبەجێیانتهێشت،یانبۆدواجارتێرماچتنەكردنوخواحافیزیت

لێنەكردن؟!(.
بەشنروێدابەهیالكیوشەكەتیوتێكشكاویەوەهێدیهێدیسەركەوتم،بەدەم
گریانوئازارەوەجنێومبەسەددامویارمەتیدەرانیدەداكەئەممەرگەساتەیان

بەسەرهێناین!.
بەوشەوەترسناكوتاریكەئەوڕێگەیەجمەیدەهاتلەخەڵكوهەزارانكەس
ڕێگەیهەڵهاتنیانلەدەستمەرگگرتبووەبەرودەیانكەسلەسەرڕێگەكەدا
كەوتبوونوهاواریاندەكردیەكێكبچێتبەهانایانەوەبەاڵمكەسنەبوو!،كاتژمێر
)9بۆ10(یشەوهاتوهاواریژنومنداڵلەوشاخەداولەوشەوەدازەویو
ئاسمانیگرتبووەوبەكۆیدەنگنەفرەتیانلەویژدانیڕێكخراوەكانیمافیمرۆڤی
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نێودەوڵەتیونەتەوەیەكگرتووەكانوحكومەتەبەناوئیسالمیوواڵتەعەرەبیەكان
وبەناوڕۆشنبیرانیعەرەبودنیاوگەمەكەرانبەچارەنووسیگەالنوسەركردە

ناكامڵەكانماندەكرد!.
وچاوەڕێم دانیشتم لەوێدا كێویشنروێ، لوتكەی گەیشتمە بوو هەرچۆنێك  
دەكردن،گەلێكچاوەڕێبوومبەاڵمهەرنەهاتن،ناچاربێئومێدبووموگەڕامەوە
بۆئەوشوێنەیكەبەجێمهێشتبوونلێیوبەڕێگەداناوییەكبەیەكیانمدەهێناو
هاوارملێدەكردنبەڵكویەكێكیانوەاڵممبدەنەوە!،بەاڵمكەسیانوەاڵمینەدامەوە،
ئیتردڵمزۆرتەنگبووچونكەوەكمەلێكملێهاتكەهێشتاتوانایفڕینینەهاتبێت
ووونبووبێتوبەتەنهامابێتەوەوهەموودڕندەكانیدونیاشهەڵمەتیانهێنابێت
بۆیبۆلەتوپەتكردنی!،كەسمبەدینەدەكردئەمكارەساتەیبۆباسبكەم
وكەسیشنەبووگوێملێبگرێتوهەریەكەوهەوڵیڕزگاركردنیخۆیدەدا،وەك
 ǬćǶǲĈǭ ąƊǻƸǭĈƗ ĈǨ ćǦĈǩ[:خوایگەورەلەباسیخەڵكیدالەڕۆژیحەشردادەفەرمووێت
ǴǾǲǚćǽ ĄǯƎ[،لەبەرئەمانەدەستمبەگریانكردوبێئومێدبووملەدیتنەوەیان Ćǁ ąƶĈƖĆǭǸĆǽ
ودواتربەوەدڵیخۆممڕازیكردكەئەوانڕەنگەبەالیمنداتێپەڕیبنومنلەو

كاتەدالەهۆشچووبووموپێمنەزانیبنوهەستمپێنەكردبن.
بێئومێدیهێندەیتركەبێتوانایكردموبەتەنهاكەوتمەوەڕێكردنبەڕووی
قسە ئەو لەوێدا هەبێت!، شارەزاییەكم هیچ ئەوەی بێ شنروێدا كێوی دیوی ئەو
دڵخۆشكەرەیجەمیلیبرامهاتەوەبیرلەكاتێدائێمەزۆرتینوومانبوووئەویش
دەیگوتخەمتاننەبێتهەركەگەیشتینەئەودیوكێویشنروێتێرئاودەخۆینو
لەوێئاویزۆریلێیە!،لەوێدابۆمدەركەوتكەئەوقسەیەجگەلەدڵخۆشكردنو

وورەبەرزكردنەوەمانهیچیكەنەبوو!،چونكەئاویخواردنەوەیلێنەبوو!.
تراكتۆرێكهاتوبەپەلەدەستمگرتبەوزنجیرەیكەبەدەرگایعەرەبانەكەیەوە
بووزنجیرەكەمگرتوتراكتۆرەكەبەوڕێگەپێچاوپێچەداوبەڕوویچەمیتاوێرەدا
هێنامیەخوارەوە،چاوەكانملێڵدەیانبینیوبەوشەوەشكێشەكەمئەوەندەیكە
گەورەتربووبووەوە،لەوچەمەیتاوێرەداخەڵكیزۆریلێبووتراكتۆروئۆتۆمبیلیلێ
بوودیاربوولەمێژەوەهاتبوونەئەوێچونكەكیمیاییانبەرنەكەوتبووحەزمدەكرد
ڕاكشێموكەمێكوچانبدەم،بەناچاریچومەناوعەرەبانەیتراكتۆرێكەوەڕاكشێم،
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بەاڵمكەلێیانپرسیمبۆئاواشپرزەبوویتوچیتە؟!،درۆملەگەڵدانەكردنو
گوتملەكاتژمێر)2(یپاشنیوەڕۆوەكیمیاییلێیداوموبەڕێگەشدابەردەوام
بەهانامەوە بێتەوەو بەزەییانپێمدا لەبریئەوەی ئەوانیش كیمیاییمهەڵمژیوە!،
بێنویارمەتیمبدەن،لەترسیگیانیخۆیانگوتیان:)بەخوالەمعەرەبانەیئێمەدا

ڕاناكشێیتودەریانكردم!(.
ئاگرێكدا بەدەوری كە چووم كەسێك چەند بەرەو خوارەوەو هاتمە ناچار  
دانیشتبوون،زۆرسەرمامبوولەبەرئەوەلێیاننزیكبوومەوەولەتەنیشتكوڕێكدا
بەچاوم ئازاریان ئاگرەكە دوكەڵی و گەرمایی دانیشتم، بوو هاوتەمەنیخۆم كە
دەگەیاند،لەبەرئەوەكەمێكدووركەوتمەوەلێی،بەاڵمپێشئەوەیالیئاگرەكە
بەجێبهێڵملەوكوڕەهاوتەمەنەمكەسبەیلەگەڵخۆیاندابمبەنولەمشیوەداو
بەمحاڵەوبەمكوێریەبەجێمنەهێڵن!.ئەویشبەڵێنیپێدامبەاڵمبەداخەوەدواتر

بەڵێنەكەینەبردەسەر.
لەوەبەدواوەهیچمبەبیردانایەتلەوشەوە،بەاڵمزۆرباوەڕموایەكەلەهۆشخۆم

چووبم،چونكەهێجگارنەخۆشوماندووبووم.
بەگەرماییخۆریبەیانخەبەرمبوویەوەیانڕاستربەهۆشهاتم!،بەچواردەورمدا
ڕوانیمتەنهاخێزانێكمبەدیكردكەلەوێدابەجێمابووپیاوێكبەژنەكەیدەگوت:
)خێراكەڕۆژبووەتەوەوئەوەندەناباتفڕۆكەكاندێنەوەگیانمانولێرەدابەدیمـان

بكەندەمانسوتێننو!،پەلەكەبازووخۆمانبگەیەنینە)هاوارەكۆن(.
منیشهەركەگوێملێیانبووبەهەلمزانیدوایانكەومتادەگەمەگوندیڕاگوێزراوی
هاوارەكۆن،چونكەمنشارەزایهاوارەكۆننەبووم،تەنهائەوەندەمدەزانیكەئەو
گوندەزۆرنزیكیسنوریئێرانەولەوێوەدەچیتبۆگوندیشێخانودواترلەوێشەوە

دەچیتەئەوبەریڕوباریسیروانودەچیتەخاكیئێرانەوە.
بەدوایئەوخێزانەداڕۆیشتموكەوتمەڕێگەبڕین.كەمكەمدەڕۆیشتموئەوانیش
بەپێچەوانەیمنەوەوخێراتردووردەكەوتنەوە.تاكارگەیشتبەوەیلێمبزر

بوون!بەاڵمهەركۆڵمنەداوبەردەوامبووملەسەرڕێكردن.
ئەمەلەالیەكولەالیەكیدیكەشەوەئازاریچاومزۆریبۆهێنامولێڵدەمبینی
وتواناوئاستیبینینمتادەهاتكەمتردەبوویەوە،تاكارگەیشتبەوەیلەنزیك
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چەمێكدابەتەواویتوانایبینینمنەماوكوێربووموكەوتمەچەمەكەوە.
کوێربوونوسهرگهردانیودابڕانلهکهسوکار

دەنگێك گوێبیستی بەگریان دەم بووم، تەڕ تەواوەتی بە کهوتمهچهمهکهوه که
بووم،هەستمكردكەسێكلەوناوەدایە،دەستبەجێهاوارملێكردوگوتم:هەر
دەستم توخوا كەوێت!، فریات خوا كەوە فریام بەدەممەوەو وەرە هەیت كەسێك
بگرەچاوەكانمكوێربوونولەماڵخۆمانونبووموزۆرناساغوسەرگەردانموگەر

هاوكاریمنەكەیتلێرەدابەبێكەسیدەمرموسەردەنێمەوە!.
كەسەكەلێمنزیكبوویەوەودەستیگرتمولەئاوەكەهێنامیەدەرەوەوگوتی:
ڕۆڵەمننامپەرژێتوهێستروبارمپێیەوناتوانمهەڵتگرم،بەاڵمدەتخەمەسەر
ئەمڕێگەباریكەوهێواشهێواشوزۆرلەسەرخۆڕێگەبكەوئەمالوئەوالنەكەی

تادەگەیتەبارەگایپێشمەرگەكان.
منیشكارمبەئامۆژگاریەكەیكردوهێواشهێواشوبەوریاییەوەبەردەوامبووم
لەسەرڕۆیشتنتاوەكوگوێملەدەنگەدەنگێكەوەبووئالەوێدادەستمكردبەهاوار

وگوتم:وەرنبەدەممەوەناتوانمڕێگەبكەمكوێرم!.
یەكێكهاتدەستیگرتموبردمیەژورێكەوە،هەستمكردژورەكەچەندكەسێكی
پێم:چیتە؟، گوتی بێت پێشمەرگەكان بەرپرسی پێدەچوو كە یەكێكیان بوو لێ
منیشبەدەمیگریانەوەباسیحاڵیخۆممبۆكرد،ئەویشگوتی:وەاڵئێمەلێرەدا

هیچمانپێناكرێتبۆتیئەنجامبدەین!.
دواترپێشمەرگەیەكیبانگكردوپێیگوت:ئەمكوڕەسواریئێسترەكەبكەوبیبە

بۆهاوارەكۆنبۆالیدكتۆر.
ئەویشكەمێكبەپێبردمیوسواریئێسترەكەینەكردموپاشانیشداوای
لێكردموگوتی:)ئالێرەدادانیشەمنكەمێكئیشمهەیەوهەرئێستاكەدێمەوە!(،
بزانمبۆ لەداخانبەتەواوەتیلەگیانیخۆمبێزاربووموئەمجارەیانبێئەوەی
كوێوەڕێگەدەكەمكەوتمەڕۆیشتن،كەمێكڕۆیشتم،بەاڵملەپڕبەدەمداچوومو

بۆخوارەوەتلبوومەوە!.
تومەزلەدوورەوەخەڵكێكبەمشێوەیەدەمبینن،دەستیانكردبەهاوارلێكردنم
فریات تا نەجوڵێیتەوە و میندایت كێڵگەی ناو لە گوت: دەیان بەرز بەدەنگی و
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دەكەوین!.
منیشگوێڕایەڵیمكردنونەجواڵمەوەتاوەكویەكێكهاتەڕاسەرموبەناویخۆمەوە

بانگیكردموگوتیپێم:كامیلئەوەچیتەوبۆوابەربوویتەوەخوارەوە؟
منیشلەحاڵیخۆمتێمگەیاندوگوتم:تۆكێیت؟،گوتی:)منعوسمانیدەرەشیشیم(،
هەربەزووییناسیمەوە،چونكەپێشكیمیابارانئەوانپاسكیلخانەیانهەبوومنیش
شانبەشانیخوێندنەكەمعەرەبانەمدەگێڕاوكەسابەتمدەكرد،كەعەرەبانەكەم
پێویستیبەچاككردنەوەهەبوایەدەمبردبۆالیعوسمانوبراكانیچاكیاندەكردەوە،

بەوبۆنەیەوەئاشناییەكبووبووینویەكتریمانباشدەناسی.
پاشانعوسمان)ماڵیسەدكەڕەتئاوابێت(هەستانمیەسەرپێوبردمیبۆالی
باوكودایكیوئەوان،كەگەیاندمیەالیانگوتم:برسیمەعوسمان!،ئەویشنانێكی
بردمیانە و گرتم كردبووەوەدەستیان ئاگریان گوتم:سەرمامە!، دواتر هێنام، بۆ
نزیكئاگرەكەوە،بەاڵمدوكەڵوگەرماییئاگرەكەئازاریچاومیاندەدالەبەرئەوە
داواملێكردنكەدوورمخەنەوەلەئاگرەكە،بەاڵمهەرسەرمامبووناچارعوسمان
لەبەرئەوەی جا بوویەوە، گەرمم كەمێك تا بەسەرشانمدا دا خۆی قەمسەڵەكەی
هەموولەشوجلەكانملەچەمەكەداتەڕبووبوونوئەوشەوەشسەرمامبووبوو

هەمووگیانمگرژبووبوو.
لەمەدابووینوئەوەندەمانزانیلەپڕفڕۆكەكانهاتنەوەوبەدەنگیتۆقێنەرو

زرمەیبۆردومانەكانیانكۆتاییانبەكپیئەوناوچەیەهێنا.
سەرەتابۆردومانیفڕۆكەكانبەئاڕاستەیئێمەنەبووبەاڵمهێندەینەخایاند
فڕۆكەكانهاتنوهێرشیانكردەسەرمانولەوێدازۆرشپرزەبووین،بەتایبەتی
منكەچاومنەیدەبینیتاوەكوخۆمحەشاردەم!،هەرئەوەندەمپێكراكەلەجێی
خۆمدانیشتمودەستمبەگریانكردولەخوادەپاڕامەوەكەبمپارێزێتووامدەزانی

هەرهەمووئەوفڕۆكانەبەتەنهابۆردومانیمندەكەن!.
نەكوژراینوفڕۆكەكانگەڕانەوە،پاشانتكاملەعوسمانكردوگوتمكەدەڕۆن
منبەجێمەهێڵن!،ئەویشداوایكردلەباوكیكەڕێگەبداتمنلەگەڵخۆیان
بەرن،باوكیشیگوتی:ڕۆڵەخۆتدەزانیمنداڵمانپێیەوئەمكوڕەشپێویستیبە
یەكێكەكەدەستیبگرێت،لەبەرئەوەناتوانینلەگەڵخۆمانبیبەین،دەیگەیەنینە
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فڕۆكەكان بوون قسانەدا لەم بخۆن، ئەوانخەمی تاوەكو پێشمەرگەكان بارەگای
دیسانەوەهاتنەوە،عوسمانوباوكیهاتنەژێرباڵموبەڕاكردنبردمیانبۆشوێنێك
دایانناموبەجێیانهێشتم،شوێنەكەزۆرقەرەباڵغبووتەنگبوووپڕی ولەوێ
بوولەژنومنداڵوبەردەواملەترسانداهاواروگریانیانبوو!،لەوێدافڕۆكەكان
لەو بینیمنەوەو بەخەستیبۆردومانیانكردین)بەوتەیئەوانەیكەبەمدوایانە
كاتەدالەوێبووبوونومنیانلەوێبەكوێریبینیبووفڕۆكەكانكەهاتبوونەوە
هێندەنزمبووبوونەوەودەنگیانگەورەوترسناكبوومنداڵێكلەترساندازیڕەیكرد
بوومردبوو!ودەیانگێڕایەوەكەفڕۆكەكانچەندبۆمبێكیكیمیاییاندابووبەو
شاخوشیووچەمەداكەڕەنگیشینبووبوووئەوناوچەیەیشینكردبووەوە!(.
لەوشوێنەقەرەباڵغەدابووملەناكاویەكیكبانگیلێكردموگوتی:كامیلئەوە
چیدەكەیتلەوێداماڵتوێران؟!،منیشگوتم:چاوەكانمكوێربوونولەماڵی
خۆمانبزربووموخەڵكیلەبەرخواهێناومیانبۆئێرە،ئەویشهێنامیەدەرەوەو
دەستیگرتموگوتی:مننەوزادیخزمتانم)كاكنەوزادخاڵۆزازایباوكمبوو(،
پاشانبردمیەسەرئاوێككەزۆرخوڕبوودەستودەموچاومیشتولەپەسا

ئاویبەڕومەتمدادەدا.
لەمكاتەدافڕۆكەكاندیسانەوەهاتنەوە،ئەویشلەترسانهەڵهاتولەوێدابە
تەنهامامەوەوهەمووخەڵكیئەوناوەیانبەجێهێشت!،بەاڵمخواكردیفڕۆكەكان
ئەمجارەیانبۆردومانیئێمەیاننەكردوبەسەرمانداتێپەڕینومنیشهیچئومێدێكم
نەمابەناچاریودەمبەگریانێكیبەكوڵەوەكەوتمەڕێكردنوبەجێهێشتنیئەو
شوێنەبێئەوەیبزانمبۆچیالیەكڕێگەدەكەم!ودەترسامفڕۆكەكانبگەڕێنەوە
وئەمجارەیانبمكوژن،هەردەڕۆیشتمودەگریام،دەكەوتموپاشانهەڵدەستامەوە،
زۆر و گەورەوە چاڵێكی ناو كەوتمە دواجار ،! كەوتبێتم جار( 200( ڕەنگە كە
گریانم دەنگی دوورەوە لە كە بەشێوەیەك و گریام كوڵ بە و پێگەیشت ئازارم

دەبیسترا!.
هێندەیپێنەچوویەكێك)كەپاشانزانیمپێشمەرگەبوو(هاتەسەرچاڵەكەو
پێیگوتم:)ئەرێكاكەبۆواكەوتویتەئەمچاڵەوە؟،منلەدورەوەبەدیمكردیكە
هەردەڕۆیشتیتودەكەوتیتبەدەمدا،چیتەپێمناڵێیت؟(،بەدەمیپڕگریانەوە
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پێمگوت:)كاكەكوێربوومولەماڵیخۆماندابڕاوموهەمووگازەژەهراویەكانم
بەركەوتووەوهەڵممژیوەوگشتالشەمدەئێشێوپێستمدەكزێتەوەوهەناسەمزۆر
كورتە(،ئەویشگەلێكخەفەتیبۆخواردموهەناسەیەكیقوڵیهەڵكێشاوگوتی:
)كاكەگیانمەگریەوهیچخەفەتمەخۆوهیچخەمتنەبێتوبەڵێنبێتمن
تانەتگەیەنمەدەست جێگایگشتكەسەكانتبۆبگرمەوەوسوێندبێتبەخوا
ئێرانیەكانوتیمەكانیفریاكەوتنیانبەجێتناهێڵمودەستبەردارتنابم(،منیش
بەوقسانەیكەمێكهێوربوومەوە،پێشمەرگەكەزۆرقارەمانانەهاتەژێرباڵمو
لەگەڵخۆیدابردمی،زۆرڕۆیشتینوهەركەدەگەیشتینبەكەمێكئاودەستبەجێ

دەستودەموچاویدەشـتم.
نزیك بۆردومانەكانیانزۆر بۆردومانیاندەكردین، لەپەسادەهاتنو فڕۆكەكان
بووئەوپێشمەرگەزۆردڵسۆزمبوولەوتەنگانەمداباوكوبرابووبۆمن،لەگەڵ
خۆیداهەمووجارێكدەیدامبەزەویدالەبەرئەوەیپارچەمبەرنەكەوێت،كەلێشم
بۆردومانیخۆمانی نا بۆردومانیخۆمانیكرد؟(،دەیگوت:)نا دەپرسی:)ئەوە
ناوچانەدا ئەم شاخەكانی ڕەبایەكانی لە عێراقی سەربازێكی چەند بەڵكو نەكرد،
بە هەڵدەستن ئێرانیش فڕۆكەكانی و دەستەوە بە نادەن خۆیان و ماون هێشتا
بۆردومانكردنیان!(،بەاڵملەڕاستیدادەمزانیكەوانیەوئەوفڕۆكانەشفڕۆكەی

عێراقنوبۆردومانماندەكەن!.
بۆردومانیفڕۆكەكانزۆرنزیكبوویەوەلێمان،جارێكیانكەفڕۆكەكانبۆردومانیان
كردینلەگەڵخۆیدادامیبەزەویداودواتركەفڕۆكەكانگەڕانەوەگوتی:)ئەمجارەیان
نەیانتوانیبمانكوژنئیترناتوانن!(،لەوێدالەسەداسەدزانیموهیچگومانمنەماكە

چەندێكەبۆردومانەبۆردومانیئێمەیە!.
بەردەوامبووینلەهەڵهاتنوڕێگەبڕینوجاربەجارلێمدەپرسی:)چیبوو
هەرنەگەیشتین؟(ئەویشدەیگوت:)زۆركەممانماوە(،بەاڵمڕێگەكەهەركۆتایی

پێدەهاتومنیشتادەهاتزیاترماندوونەخۆشدەبووم!.
لەسەرڕێگەكە بووو ناڵیان ناڵە تێپەڕینكە لەڕێگەدابەالیهەندێكەسدا  
پێشمەرگە ئەو بوو پیرەژنێك یەكێكیان بكەن، ڕێگە نەیاندەتوانی و كەوتبوون
قارەمانەپێیگوت:)دایەگیانڕێگەمبدەبالەگەڵخۆمبتبەم(،ئەویشزۆرتوڕە
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بوووبەدڵیپڕخەفەتەوەهەندێقسەیپێوتوگوتی:)بۆوابەمدەردەتان
بردین؟!(.

بڵێن بەخواهەرچیەك گیان دایەوەوگوتی:)دایە هێندەوەاڵمی ئەویشهەر  
ناتوانێتبەرگەی هەقیخۆتانە،چونكەئەمكارەساتەبەسەرتانداهێنامانكەس

بگرێت!(.
ئەوپێشمەرگەفریشتەئاسایەبەڵێنەكەیخۆیبردەسەرولەپێناوڕزگاركردنی
مندایاریلەگەڵمەرگدادەكردوپێشمەرگدەكەوتوگوێیبەوهەمووفڕۆكەو
بۆردومانوكیمیابارانانەنەدەداوبەجێینەهێاڵمتاگەیاندمیەدەستئێرانیەكان

لەسەرسنوور.
دەنگە بوو گریان هاوارو و هات قەرەباڵغ، شوێنێكی گەیاندمیە كۆتاییدا لە  
دەنگیئۆتۆمبیلدەهات،لەوێداگوێملێبووپێشمەرگەكەلێیانپاڕایەوەوگوتی
پێیان:)ئەمكوڕەباریتەندروستیزۆرخراپەوكوێربووەوهەمووجۆرەگازە
كیمیاییەكانیبەركەوتووەولەماڵیخۆیاندابڕاوەوئەگەردووكاتژمێریدیكە
نەگەیەنرێتەالیدكتۆرونەخۆشخانەوفریاینەكەونبێگومانگیاندەسپێرێت!(.
ئەوانیشگوتیان:)بریندارەكانزۆرنباسەرەیبێتبەسەرچاوچیپێویست
بكاتبۆیئەنجامدەدەین(،لەوێداچاوەڕێماندەكردوالشەمدەبرژاودەكزایەوە،
داوامكردكەخۆرەكەئازارمدەداتبمبەنەسێبەرێكەوەئەوانیشبردمیانەشوێنێكی

سێبەرەوە.
پاشانچاوەڕێمانكردتاوەكوسەرەمهات،كەسەرەمهاتئێرانیەكانخستمیانە
سەرنەقالەولەخوارەوەئەژنۆیانبەستمولەسەرەوەشسنگیانبەستموخستمیانە
كە پێشمەرگەكە دواجاریش بۆ بێت، ئەمبواڵنس پێدەچوو كە ئۆتۆمبیلێكەوە ناو

بەڕاستیپێشمەرگەبووخواحافیزیلێكردم.
ئۆتۆمبیلەكەدەستیبەڕۆیشتنكرد،بەاڵمزۆرخێرادەڕۆیشتومنیشلەبەرئەوەی
لەشۆفێرەكەدەكردكەهێواش تكام لەحەیبەتانا ئازارمدەبوو الشەمسوتابوو
بڕوات،بەاڵمئەوگوێیپێنەدەداموبەردەوامخێراتریشدەڕۆیشت،ناچاربەقسەی

ناخۆشهاوارملێدەكردودەمگوتهێواشبڕۆئازارمهەیەو...هتد!.
ئەودەیزانیكەباریتەندروستیمچەندخراپومەترسیدارەلەبەرئەوەگوێی
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بەقسەیخۆشوناخۆشوهاتوهاواریمننەدەداتاوەكوگەیاندمیەكرماشان.
لەكرماشانلەئۆتۆمبیلەكەدایانگرتمودەستیانگرتموبردمیانبۆگەرماوێك
پێشەوەو )بڕۆ گوتیان: و داكەندم لەبەر پۆشاكەكانیان و ژورەوە بردمیانە و
دەستبگەڕێنەوبەلوعەوتەشتوجامەكەبدۆزەرەوەوئاوبكەبەسەروالشەتدابۆ

تەندروستیتباشە!(.
زۆرهەوڵمداتاوەكوبەلوعەوتەشتوجامەكەمدۆزیەوە،بەاڵمكەتەشتەكەم
ئاوتێدەكردوبەرزمدەكردەوەبۆئەوەیئاوبكەمبەخۆمدا)لەبەرئەوەیهێزملێ
بڕابوو(نەمدەتوانیوتەشتەكەملەدەستدەكەوتەخوارەوەوچەندجارێكئەم

هەوڵەمدووبارەكردەوەبەاڵمنەمتوانیوبێسودبوو!.
ئیتربێئومێدبووموزۆربێزاربووموهەستامەسەرپێوهاوارمكرد:

)پۆشاكەكانمبكەنەوەبەرمنئاوناكەمبەخۆمدا!(،بەاڵمكەسنەهاتبەالمەوە
وداواكەمجێبەجێنەكرا.

لههۆشخۆچوونموئهوههواڵنهیدرابۆرزگارکردنملهمهرگ
لهنهخۆشخانهکانیتاران

تومەزلەوێدالەهۆشخۆمچووموكەوتومەتەزەویودواتربەپەلەبردومیانەتە
فڕۆكەخانەیكرماشانولەوێشەوەدەستبەجێبەفڕۆكەبۆتارانبەڕێخراوم.

خەواندبومیان لەوێدا و علی( )بو نەخۆشخانەی بردبومیانە سەرەتا تاران لە  
برینداریكیمیایی لەبەرزۆری لەگەیشتنم بەبێهۆشیوپاش)24(كاتژمێریش
هەڵەبجەییلەونەخۆشخانەداوسەختیحاڵەتەكەمگوازرابوومەوەبۆنەخۆشخانەی

)شەهیدمودەڕیس(لەتاران.
لەونەخۆشخانەداهەرهۆشمنەكردبووەوەتاوەكو)5(شەووڕۆژ،لەگەرماوەكەی
كرماشانەوەبێهۆشبوومتاوەكو)6(ڕۆژوشەویتەواو!)هەمووئەمزانیاریانەش
لە خوێندمەوە نەخۆشیەكەمدا تۆماری لە گەڕایەوە بۆ بینینم ئەوەی دوای

نەخۆشخانە(.
چاوەكانم نامۆدام، شوێنێكی لە دەكرد هەستم كردەوە، هۆشم كە دێ بیرم  
نەیاندەبینی!،دەستمگێڕابەالشەمداهەستمكردهەمووالشەمسوتاوەوزامدارە!،
بێجگەلەقوماشێكیناسكهیچشتێكیترمبەسەرەوەنەبوودەستمكردبەجواڵن،
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گەرومزامداربوودەنگمنوسابوونەمدەتوانیهاواربكەم،ئەوانەیلەچواردەورم
بوونبەزمانیفارسیقسەیاندەكرد،كەهەستیانكردبەجواڵنەوەمبەلێشاو

هاتنەسەرمودەستیانكردبەپرسیارلێكردنمودەیانپرسی:
)بەچەییكوجایی؟!،كوجاییهەستی؟،ئیسمیتونچیە؟،ئیسمیپدەرتون؟!،
ئیسمیمادەرتون؟!(ولەناویخۆمودایكوباوكمیاندەپرسیودەیانگوتخەڵكی

كوێیت.
منیشئەوكاتنەمدەتواتیونەمدەزانیوەاڵمیانبدەمەوەولێووزمانوناودەمم
دەنگم و بوون هەواییەكانیسییەكانمسوتا بۆرێچكە و بۆری و گەرو تەنانەت و

نەدەهاتەدەرەوە.
ئیـتربەردەوامنوزەمدەهاتودەگریام،ئەوانیشبەزمانیخۆیانوبەشێوازی
جۆراوجۆرهەوڵیاندەدائاشتمكەنەوەوچیترنەگریەم،بەاڵمهەوڵەكانیانبێسود

بوو.
بەدەنگەدەنگوناڵەناڵداهەستمدەكردكەلەوشوێنەدامنبەتەنهابرینداری

كیمیایینیمونەخۆشوبرینداریكیمیاییدیكەشیلێیە.
و پێنەدەدام هیچخواردنێكیان هەفتە دوو لە زیاتر تاوەكو نەخۆشخانەدا لەو  
دەیانگوت:)قەدەغەیەهەرجۆرەخواردنێكتپێبدرێت!(وبەردەوامموغەزییان
و دەپێوام لەشیان گەرمایی جارێك كاتژمێر هەرچەند پاشان و هەڵدەواسیم بۆ
ڕۆژانە هەروەها دەدام، لێ دەرزیان و دەدام پێ گوالجیان و چەندینجۆرحەب
زیاترلەچوارجارقەترەیاندەكردەهەردووچاوموهەركەقەترەكانیاندەكردە
چاومفرمێسكلەچاوەكانمجۆگەلەیدەبەستوبەسەركوڵممدادەهاتەخوارەوە
برینپێچە ڕۆژێكیش هەموو هەروەها دەسڕیم، گۆنایان لەپەسا سستەرەكانیش و
پیاوەكاندووجاردەیانشۆردموپاششۆردنەكەشسوراحیەكگەورەدەرمانی
پاكژكەرەوەیاندەهێناودەیانكردبەسەرمداودەیانكردبەهەمووالشەمدا،الشەم
كەفیدەكردوبرینەكانمدەبرژانەوەولەحەیبەتانادەلەرزیموهاوارمدەكرد،هاوارم
لەهەمووخەستەخانەكەدادەنگیدەدایەوە!وبۆئەوەینەكەومەزەویدەستیان
دەگرتم،پاشانوشكیاندەكردمەوەولەدواییداسەرتاپامیاندەگرتەمەرهەمێكی
سپیوبەومەرهەمەشالشەمكەمێكسڕدەبوووئازارەكانمتاچەندكاتژمێرێك
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كەمدەبوویەوە.
لەسەرەتادانەمدەزانیبەحەبیئازارودەرزیئازارچیدەڵێنوهەرچیداوام
دەكردنلێمتێنەدەگەیشتن،ناچارگوێمگرتبۆئەوانەیكەبرینداربوونولەو
)ئەمپول دەكرد: داوایان دەكرد هاواریان كە بوون فارس و بوون لەگەڵم ژورەدا
دەرد!(،پاشكەمێكهێوردەبوونەوەكەدیاربووشتێكیانبۆكردوون،پەیمبەوەبرد
كە)ئەمپولدەرد(دەرزیئازارەكەیالیخۆمانەودەستبەجێداوایئەمپولدەردم
كردوئەوانیشدەرزیەكیئازاریانبۆكردموبەوشێوەشچەندكاتژمێرێكئازارم
دەرزیان بدەن لێ ئازارم هاوارمدەكرددەرزی دواترهەرچی بەاڵم بوویەوە، كەم
بۆنەدەكردمكەلێشیاندەپاڕامەوەدەیانگوت:)نەمیشە،سەئاتدوازدە!(ولە
بیستوچواركاتژمێرداتەنهادوودەرزیانبۆدەكردمولەبەرئەوەیئێجگارئازارمزۆر

بووئەودوودەرزیەئازارینەدەشكاندم.
پێستوالشەمسوتابوووهـەموویبووبووبەبلۆقودەكزایەوە،ئەومەرهەمەشكە
لێیاندەدامتا)دوو-سێكاتژمێر(ئازاریكەمدەكردمەوە،بەاڵمكەمەرهەمەكەم
پێوەوشكدەبوویەوەوتاوەكودەیانبردمەوەبۆشۆرینودوایشۆرینوپاكژكردنەوە

مەرهەمیانلێدەدامەوەئازارمچەندكەڕەتدەبوویەوە!.
پاشهەمووشۆردنێكیشمگشتئەوقوماشوشتانەیكەپێمەوەپێچرابوویاخود

لەسەرجێگەكەمبوودەیانگۆڕین.
هەمووڕۆژێكیشبەسرنجخوێنیانلێوەردەگرتمبۆپشكنینوبەكوێریزووبە

زوودەیانبردمبۆپشكنینیجۆراوجۆروئەشیعەیانبۆدەگرتمو...هتد.
لەسەرەتادالەبەرئەوەینەمدەتوانیلەسەرقەرەوێرەكەمبێمەخوارەوەوهاتووچۆ
بۆ بردم دەیان بەقەرەوێرەكەوە و بوو! قەرەوێرەكە لەسەر هەمووشتێكم بكەم

پشكنینەكان.
بەردەوامبەدەمئازارەوەدەگریاموهاوارمدەكردوبەئەستەمخەوملێدەكەوت،
ئەگەركەمێكیشخەوملێبكەوتایەیانبەهاواریبریندارەكانیتربەخەبەردەهاتم
یانخەویناخۆشمدەبینیوپێشترچیمبەسەرهاتبووبەزیادەوەدەهاتەوەخەوم،
وەكچۆنێتیبۆردومانەكەوقیژەوهاواریخەڵكیودەنگوگرمـەوزرمەیفڕۆكەكان

ودابڕانملەماڵخۆمانوگەڕانمبەدوایماڵخۆمانداو...هتد.
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زۆربرسیمبووهەرچەندەداوایخواردنمدەكردلێیاننەیاندەداپێمودەیان
گوتخواردنتلێقەدەغەكراوەلەالیەندكتۆرەوە.

رۆژێكیانزۆرداوایخواردنمكردوپاڕامەوە،لەناكاوژنێكهاتەالموبەكوردیو
بەدەنگێكینەخۆشوكزۆڵەوەلێیپرسیم:)كاكەگیانتۆكوڕیكێیت؟!(،منیش
بێنەتۆلەكوێمندەناسیت؟!،كەیكاتیئەو بێزاربووموگوتموازملێ زۆر
پرسیارەیە؟!،ئەویشگوتی:)ڕۆڵەبەخواڕەحممبۆتدەجوڵێتوواهەستدەكەم
كوڕی)حاجی )كامیل(ەو ناوم گوتم: منیش دەگەین(، یەك بە بەخزمایەتی كە
)جەیران( كوڕی )تۆ گوتی: ئەویش خواروو(م، )زەمەقی گوندی عەبدولقادر(ی
گوتم: حەمەئەمین؟!(، میرزا خوشكی )جەیرانی گوتی: )بەڵێ(، گوتم: یت؟!(،
)بەڵێخۆیم!(،گوتی:)دەیڕۆڵەگیانمنوتۆخزمینومن)زەكیە(مخێزانی

)فەتاح(یخاڵۆزایدایكت!(.
پاشانكەمێكباسیداماویخۆیبۆكردموچیبەسەرهاتووەوگوتیمنیش
بەاڵمكەمكەمهەڵسوكەوت زۆرخراپە، تەندروستیم باری بەركەوتووەو كیمیاییم
دەكەموكەمێكیشدەبینم،پاشانلێیپرسیم:)برسیتە؟!(،گوتم:)بەڵێزۆرم
گیان )ڕۆڵە گوتی: ئەویش نەخواردووە!(، هیچم دەرچووم هەڵەبجە لە برسیەو
پاش دەكەم(، پەیدا بۆ شتێكت هەردەڕۆم بەاڵم كراوە، قەدەغە لێ خواردنمان
كەمێكگەڕایەوەوكەمپوتێك)ئاومیوەیقوتو(یبۆهێناموسەریهەڵبچڕیو

دایەدەستموخواردم.
لەوقاوشەداكەچەندینبرینداریكیمیاییدیكەیلێبووهەمیشەپێكەوەناڵە
ناڵمانبوووبەپێیدەنگەكانتەنهامنوزەكیەخانلەنێویانداكوردبووینو
ئەوانیدیكەهەمویانفارسبوونوپاسداربوونولەناوچەیهەڵەبجەبەركیمیایی

كەوتبوون.
خۆم هۆشی لە بوو خەریك بەیەكداو دەهات دڵم بووم، هێز بێ زۆر ڕۆژێك  
دەچووم،لەوكاتەدا)ئاغایئیكرادی(كەكوردیكیدڵسۆزیمەهابادبوولێمنزیك
بوویەوەوسەیریپێڵویچاومیكردوزۆرترساوخێراڕایكردوبتڵێكخوێنیهێناو
بۆیهەڵواسیم،كەبوتڵەكەتەواوبووپێیگوتمباشبووی؟،منیشگوتمنەوەاڵ!،
بەپەلەڕۆیشتوبتڵێكیتریبۆهێناموبۆیهەڵواسیم،پاشتەواوبوونیبتڵەكە
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لێیپرسیمەوە:)ئێستاچۆنی؟!(،گوتم:)كەمێكباشبووم(،ئەویشپێكەنیوبۆ
ئەوەیبۆیەكەمجارزەردەخەنەبخاتەسەرلێوەزامدارەكانمگوتی:)مەگەرهەموو

خوێنیبیمارستانەكەتبۆبێنم؟!(.
شەوێكیانزۆربەناڕەحەتیوبەشپرزیپاسدارەكانیانبردەدەرەوەبێجگەلە
نەخۆشخانەكانی فریای ئەوەی بۆ بردبوونیان كە زانیم دواتر )ئاغایموسەویی(،

ئەوروپایانخەن،بەاڵمفریانەكەوتبوونولەڕێگەدامردبوون.
لەونەخۆشخانەیەدازۆرپێویستیمبەفێربوونیزمانیفارسیبووچونكەئەوانەی
كەلەنەخۆشخانەكەدابوونفارسبوونبێجگەلە)ئاغایئیكرادی(كەیاریدەدەری
پزیشكیبوووەلێمتێنەدەگەیشتن،هەرلەبەرئەوەشناچاربوومكەكەمكەمخۆم
فێریزمانیفارسیبكەم،بەتایبەتیئەووشانەیكەزۆرپێویستیمپێیانبوولەو

نەخۆشخانەیەدا.
ڕۆژێكیاندووكارمەندینەخۆشخانەكەهاتنەالموپێیانگوتم:)نازانیـزەكیە

ـبۆكوێچووە؟!(،منیشگوتم:)منچۆندەزانمكەنابینم؟!(.
پاشچەندكاتژمێرێكهاتنەوەبۆالموپێیانگوتمكەزەكیەچاكبۆتەوەوبە
پێیخۆشیچووەتەوەبۆناوكەسوخزمانی!،تومەززەكیەشەوتەنگەنەفەس
بووەودوایچەندینهەوڵیپزیشكەكانبۆڕزگاركردنیلەخنكانخنكاوەوشەهید
بووە!وپێدەچووئەوانواهەستیانكردبێتكەزەكیەكەسێكیزۆرنزیكیمنبوو
بێتوەكئەوەیدایكمیانخوشكمبووبێتوهەواڵیمردنیكاریگەریترسناكلە
سەردەروونمبەجێبهێڵێتووەكفێڵێكلەمنبۆئەوەینەزانمچیبەسەرهاتووە

سەبارەتبەزەكیەئەوپرسیارەیانلەمنكرد!.
سەرئەنجاملەكۆیئەو)8(برینداریكیمیاییەیلەوقاوشەدابووینتەنهامنو
)ئاغایموسەویی(كەپاسدارێكیخەڵكیشاریمەشهەدبووماینەوەوئەوانیدیكە

بەدواییەكداشەهیدبوون!.
پاشئەوەیباریتەندروستیمانباشتربووولەقۆناغیزۆرمەترسیدارڕزگارمان

بوودواترهەردووكمانیانبردەژورێكیدووقەرەوێڵەییەوە.
پاشچەندینشەووڕۆژكوێریوداماویولەچارەسەروچاودێریوردلەالیەن
چەندیندكتۆریئێرانیەوەكەمكەمچاوەكانمكەوتنەوەبینین،بەاڵمبەلێڵیدەمبینی
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وئەولێڵیەشڕۆژبەڕۆژكەمتردەبوویەوەوتاگەیشتمبەوئاستەیدوایمانگێكی
تەواوبەڕوونیدەمبینیوئەمەشبووەمایەیدڵخۆشیموكەمێكدڵیدامەوە.

ڕۆژانەچەندینكەسلەخەڵكیتاراندەهاتنەالم)هەرچەندەقەدەغەبووخەڵكی
ڕێگەی هەركەسێكیش و لەڕۆژنامەنوسان بێجگە المان بێنە نەخۆشخانە دەرەوەی
پێبدرایەبهاتایەژورەكەماندەبووادەمولوتیخۆیهەڵببەستێت!(،بەاڵمهەر
بەو گوێیان نەبێت بریندار ئێمە هەستی لەبەرئەوەی هەندێكیان و المان دەهاتنە
هاوارم و دەگریام وكە دەگرتین لێ گوێیان و دەهاتنەالمان نەدەداو ڕێنماییانە
دەكردزۆرهەوڵیاندەداكەئاشتمكەنەوە،بەاڵمكەهەوڵەكانیانشكستیدەهێنا
ئەوانیشدەستیاندەكردبەگریانوبەدەمیپڕگریانەوەقسەوجنێویانبەسەددام
لەسەدامبسەنێتو دەگوتودوعایانلێدەكردودەیانگوت:)خواهەقتان

نابوتیكات،منداڵیواچیكردووەتابەمدەردەببرێت؟!(.
رۆژێكیانپیاوێكیمێزەرەڕەشبەسەریئێرانیكەخەڵكێكیزۆریلەگەڵدابوو
هاتەالمونێوچاویماچكردموگریا!،بەاڵمنەمدەزانیكێیەوپاشانیشبەجێی

هێشتم.
ڕۆژێكیشكابرایەكخۆیكردبەژوورەكەمانداوڕوویلێكردینوبەكوردی
بەئەسپایی كردەوەو بەرز دەستم منیش تیایە؟(، )هەڵەبجەییتان گوتی: عێراقی
گوتم:)منهەڵەبجەییم(،نزیكمبوویەوەوگوتی:)كاكەگیانمنـنەبەردجافـم
چیتدەوێتلەخزمەتتدام؟(،زۆردڵخۆشبووموداواملێكردكەبەجێمنەهێڵێت،
دێمەوە بەزوویی كە دەدەمێ بەڵێنت بەاڵم بڕۆم، دەبێت )ئێستا گوتی: ئەویش
بۆالت(،پاشانڕۆیشت،زۆرچاوەڕێمكردبێتەوەبۆالم،بەاڵمتائەمڕۆشهەر

نەگەڕاوەتەوە!.
هەرلەوماوەیەداچەندینڕۆژنامەنووسیئێرانیوواڵتانیجیهاندەهاتنەالم،
ڕۆژێكڕۆژنامەنووسێكیئێرانیهاتەالموبەسەرهاتەكەمیكەمتازۆرپێگێڕامەوەو
بەتایبەتیباسیچۆنیەتیبرینداربوونمبەچەكیكیمیاییودابڕانیخۆممبۆكرد
لەگەڵباوكودایكوبراوخوشكەكانمداوتكاملێكردكەهەواڵیانبزانێتوبەزوویی

ئاگادارمبكاتەوە.
بونیادی بۆئەومەبەستەشهەموونەخۆشخانەكانو بەڵێنیپێدامو ئەویش
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شەهیدوپزیشكقانونیتارانگەڕابوووچارەنوسیانیزانیبووكەهەموویانشەهید
هەواڵی كە گوتبوو نەخۆشخانەكەی كارمەندانی بە و نەماون! كەسیان و بوون
ماڵەوەمانیزانیوەكەكەسماننەماوە!،بەاڵمگوتبوویهەرگیزناتوانملەوبارودۆخە
لە تكای بەاڵم بدەم!، بەستەزمانە كوڕە بەو برە جەرگ هەواڵە ئەم ناسكەیدا
كارمەندانینەخۆشخانەكەكردبووكەگرنگیزیاترمپێبدەنوئەمهەواڵەشمبۆ

نەگێڕنەوە.
ڕۆژێكیشپترلە)15(ڕۆژنامەنووسیئێرانیوجیهانیهاتنەالموداوایان
لێكردمكەوەاڵمیچەندپرسیارێكیانبدەمەوە،منیشئامادەییمدەربڕیووەاڵمی
بوو نەرویجی ڕۆژنامەنووسێكی لەڕۆژنامەنووسەكان یەكێك دایەوە، پرسیارەكانیانم
لێدوانانەیمنبۆمدابوونلەگۆڤارێكینەرویجیداباڵویكردبوویەوە، كەدواترئەو
كەجالیە لەوێ چارەسەر، بۆ نەرویج برابووە كیمیایی بەبرینداری خزمێكیشمان
بۆ منی بەسەرهاتەی ئەو باسی یەكێكیان دیداری چووبوونە نەرویج كوردەكانی
داوای ئەویش خوێندبویەوە، نەرویجیەكەدا گۆڤارە لە كە گێڕابووەوە خزمەكەمان
ناوە ئەو ئەگەر كە گوتبوو پێیانی و بدەن پیشان گۆڤارەكەی كە كردبوون لێ
بۆی دواییانەدا لەم وەك ـ منە كوڕەخزمی ئەو ئەوا دەكەن لێوە باسی كە بێ
گێڕامەوەكەگۆڤارەكەیانبۆهێنابوو،تەماشایوێنەكەمیكردبووگوتبوی:وەاڵهی
ئەویش ئەممنداڵەڕەشەو نیە،چونكە ئەو ئەوەبەاڵمبەشێوەیدا ناوەكەیدا بە
كوڕێكیسوركەالنەیەـ،لەڕاستیشداهەرخۆمبوومبەاڵمالشەمواسوتابووڕەنگم
لەگەڵمداسازی گۆڤارەكە ئەو دیمانەی ئەو دواتریش نەدەناسرامەوە!، و گۆڕابوو

كردبووبوویەتاكەهۆیدۆزینەوەملەالیەنئامۆزایەكمەوە.
بەو منیان هاتبوون،كە نەخۆشیخۆیان بۆالی تارانی پیاوی ڕۆژێكیاندوو  
شێوەیەبینیزۆرسۆزیانبەرامبەرمنواندوبەڵێنیانپێدامكەهەمووڕۆژێكبێنە

دیدارموگوتیانهەرچیەكیشتپێویستبێتبەسەرسەربۆتیدابیندەكەین.
ئەودووپیاوەبەڕێزەبەڵێنەكەیانبردەسەروڕۆژانەبەیانیوئێوارەدەهاتنەالم
بگریامایەزۆرهەوڵیاندەدا بێتاقەتیش ئازارو لەبەر ودڵیانخۆشدەكردم،كە
ئەوانیشدەستیاندەكردبەگریان!، نەدەبوومەوە ئاشتمكەنەوە،بەاڵمكەئاشت
ئەمدووپیاوەئەمەپیشەیانبووتاوەكولەنەخۆشخانەدەرچووم!،یەكێكیانبۆ
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دڵخۆشكردنمچەندینجاردەیگوتتازەئیترئەگەركەسوكاریشتبتدۆزنەوەمن
ناتدەمەوەوكچێكیخۆمتدەدەمێودەتكەمبەكوڕیخۆم!.

جارێكیشیانژنێكیتەمەنچلوپێنجساڵیتارانیگوێیلەهاواروگریانمبوو
هاتەژوورەكەموهاتەسەرقەرەوێرەكەمونزیكبوویەوەلێمودەستیبەگریان
كردودەستیكردبەجانتاكەیداوبڕێكیزۆرپارەیئێرانیتێدابووهێنایەدەرەوەو
گوتی:)كوڕمتۆلەوانەیەلەشوێنیخۆتدابەشیخۆتانتانهەبووبێتوپێویستیتان
بەهاوكاریكەسنەبوبێت،بەاڵملێرەدالێتقەوماوەولەهەمووكەسوشتێك
بوویتودەستتبەكەسناگاتوزۆرپێویستیشتبەخەرجیهەیەبەتایبەتیكەلە
نەخۆشخانەدەرچوویت،لەبەرهەمووئەمانەیكەباسمكردئەمپارەیەلە)دایكی

خۆت(وەربگرە!(.
منیشزۆرسوپاسمكردوبڕەپارەكەملێوەرنەگرت،هەرچەندەهەوڵیداوتكای
لێكردمیەكتمەنملێوەرنەگرت،لەڕاستیشدازۆرپێویستمپێیبووبەاڵمنەفسم

ڕێگەیپێنەدام!.
منوئاغایموسەوییمەشهەدیكەمكەمكەوتینەدوانلەگەڵیەكتر،موسەویی
هەرجارێكئازارینەبووایەدڵیدەدامەوەودەیگوتترسیمردنتنەبێتوئیشەاڵ

چاكدەبیتەوەوهەركەلەنەخۆشخانەشدەرچوویتكەسوكارتدەدۆزیەوە.
ئێوارەیەكپیاوێكیتارانیهاتبۆالموكەمێكدانیشتوپاشانپێیگوتم:
)ئەمشەوكاتژمێر11بەدواوەسەددامموشەكبارانیتاراندەكاتتۆنەترسیت

خوادەتپارێزێت!(.
ئەو كاتێكدا چ لە كە دەكرد چاوەڕێم و نیشت لێ ترسم ئێوارەوە لە هەر  
موشەكبارانەدەستپێدەكات،كاتژمێرگەیشتە11یشەووموشەكبارانیسەددام
دەستیپێكرد،هەمووئەوانەیلەنەخۆشخانەكەدابوون،بەكارگوزارودكتۆرو
كارمەندانەوە،تەنانەتئەونەخۆشانەشكەتوانایهەڵسوكەوتوهەڵهاتنیانهەبوو
ڕایانكردبۆژێرزەمینینەخۆشخانەكە،منوموسەویشلەبەرئەوەیتوانایڕاكردنمان
نەبووبەتەنهاماینەوەوكەوتینەبەرڕەحمەتیموشەكەكانی)حسێن(و)عەباس(ی
سەددام،تەنهاكەسێكبەدەمهەڵهاتنەوەهاتەالمان)ئاغایئیكرادی(بووكەپێی

گوتم:)نەترسی،هیچنیەوجاربەجاردێمەوەالتوسەرتلێدەدەم!(.
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عەباس( و موشەكەكانی)حسێن تاراناو بە كێشا دەیان بەڕێژنە موشەكەكان  
ئەوشەوەشیلێكردینبەقیامەتبەتایبەتیبۆمنوئاغایموسەویكەتوانای

ڕاكردنماننەبوو!.
موشەكێكدەنگیكەمبوودووردابوویبەزەویدالەناكاوموشەكێكلەنزیكمان
دەیدابەزەویداوشوشەیپەنجەرەیژورەكەمانیدەهاڕیبەسەرمانداوخەریكبوو

پاڵەپەستۆكەیلەپەنجەرەكەوەهەڵمانداتەخوارەوە!.
ئەوشەوەتاوەكوبەیانیوڕاوەستانیمووشەكبارانیتارانبەتەمایمانەوە
نەبووینلەژیانداوهەرچركەیەكمانمەرگێكبووئەمپواڵنسوئۆتۆمبیلەكانیفریاكەوتن
بەلێشاوخۆیاندەكردبەنەخۆشخانەكەداودەنگیانودەنگیئۆتۆمبیلەكانیئاگر
كوژاندنەوەهێندەیتردەیترساندینوتاوەكوبەیانینەخەوتین،بەكۆمەڵبرینداریان

دەهێنایەنەخۆشخانەكە!.
بەاڵم بوویەوە، لێ ڕۆژمان و تێپەڕی بەسەرماندا بوو هەرچۆنێك شەوە ئەو  
بە دەكرد بەبرینداری پاسداریان بەلێشاو كە كرد هەستمان ڕۆژێك چەند دوای
نەخۆشخانەكەدا،كەپرسیارمانكرد:ئەوەچیڕویداوە؟!،گوتیان:سوپایعێراقلە
)دورگەیبۆبیان(ولە)فاو(ەوەهێرشیانكردۆتەسەرسوپایئێرانوبە)چەكی
و تیاچووە تیاچووە ئەوەی و ئێران لەسوپای داویانە لێزەر( تیشكی و كیمیایی
ئەوەشیكەلەمەرگڕزگاریبووەبەمشێوەدەرچووەكەدەیبینین،بریندارەكان

بارودۆخیانزۆرخراپوترسنـاكبووكەدەتبینینلێیاندەترسایت!.
پاشئەوەیباریتەندروستیمانباشبووسێژەمەخواردنیچاكیانبۆدەهێناین
وخانمێكیبەتەمەنیتارانیكەلەچێشتخانەینەخۆشخانەكەداكاریدەكردناو
بەناودەهاتبۆالمودڵیدەدامەوەودەیگوتهەركاتێكحەزتلەهەرخواردنێك
داماویم بۆ و دادەنیشت لەالم هەبوو واش جاری و دێنم بۆت من بڵێ پێم بوو

دەگریا!.
كەسوكاریئاغایموسەویشكەلەالیبوونوچاودێریاندەكردزۆربەدەممەوە
ئاغایموسەویكەهاوتەمەنی برای بەتایبەتیعەلی بوونوخزمەتیاندەكردم،
منبووزۆرهاوكاریدەكردموبەوكورسیەیكەتایبەتەبەكەمئەندامانڕۆژانە

دەیگێڕاموبەوشێوەشكەمێكباریدەرونیمسوكدەبوو.
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ئێوارەیەكعەلیبەپەلەخۆیكردبەژورەكەداوگوتیهەستەبابتخەمەسەر
پێشكەش فڕۆكەوانانە لەو یەكێك لێدوانی تەلەفزیۆنەكە بۆالی بتبەم كورسیەكەو
دەكاتكەدواوەبۆیان،خستمیەسەركورسیەكەوبردمیبۆبەردەمتەلەفزیۆنەكە،
ئەفسەرێكیفڕۆكەوانیعێراققسەیدەكردوباسیلەوەدەكردكەكاتژمێرئەوەندە
لەفڕۆكەخانەیبەسرەوەبەفڕۆكەكەیهەستاوەوبەمەبەستیبۆردومانكردنیشاری
هەڵەبجەهاتووەتەئاسمانیهەڵەبجە،بەاڵملەالیەندژەئاسمانییەئێرانیەكانەوە

تەقەیلێكراوەوفڕۆكەكەیانبەرداوەتەخوارەوەوئێستادیلەالیئێرانیەكان.
دكتۆرەكەمداوایلێكردمكەپێویستەبجوڵێمودەستبەدیوارەوەبگرموبگەڕێم
وەگەرنامەترسیئەوەملەسەردروستدەبێتكەدواترنەتوانمبەپێوەبوەستم

یانبگەڕێم.
ناچارهەرچۆنێكبووهەستامودەستمبەدیوارەكەوەدەگرتوبەهێواشیوكەم
كەمهەنگاومدەناوعەلیشلەنزیكمادەوەستاوچاودێریدەكردمنەدابابكەوم،پاش

كەمێكماندوودەبووموعەلیدەیبردمەوەبۆسەرجێگاكەم.
پاشچەندهەفتەیەككەمكەمفێریئاخاوتنبوومبەزمانیفارسیوئێرانیەكانیش

لەوزووفێربوونەمسەریانسوڕدەما!.
دوو سەرەوە لەو گرتبوو هاتووچۆكەوە ڕێڕەوی بەدیواری دەستم جارێكیان  
دكتۆرمبەدیكردكەیەكێكیانپیاوبوووئەویدیكەیانژن،سەیریمنیاندەكردو
زۆر و دێ ڕۆیشتنەكەم بەچۆنیەتی پێكەنینیان وامدەزانی لەڕاستیدا پێدەكەنین،
دڵتەنگبووم،بەرەوڕوومهاتنوسەالمیانلێكردموگوتیان:ئێمەدەناسیت؟،
گوتیان: ئەوانیش ناسم؟!، بتان كوێ لە بینیون نەم ئێستا تاوەكو من گوتم:
ڕاستدەكەیتتۆئێمەتنەدیوە،بەاڵمئێمەتۆمانبینیوەوڕۆژێكلەبارودۆخێكی
تەندروستیهێجگارمەترسیدارداتۆیانكردبەئەمنەخۆشخانەیەداوهەناسەیەكی
زۆركورتتدەداوكوێربوویتئێمەو)5(دكتۆریتركەوتینەخۆبۆڕزگاركردنت
لەمەرگ،پاشچەندینڕۆژلەهەوڵیبەردەواممان)5(دكتۆرەكەبێئومێدبوون
وگوتیانتازەدەربازبوونیلەمەرگنیەوهیچشتێكسودینیەلەگەڵیداودەسیان
لەمەلەفەكەتكێشایەوە،بەاڵمئێمەزۆربەزەییمانپێتداهاتەوەوگوتمانلەگەڵ
ئەوهەناسەكورتەیدادەڕۆینیانئەویشینامێنێتوگیاندەسپێرێتیانڕزگاری
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دەكەین،دواترهەوڵەكەمانسەركەوتنیبەدەستهێناولەمەرگڕزگارمانكردیو
ئێستاكەدەبینینتۆهەستاویتەسەرپێودەگەڕێیتزۆردڵمانخۆشبووومایەی
قەدرزانی و دەنرخێنم بەرز هەواڵنەتان ئەو من گوتم: منیش ئێمە، بۆ شانازییە
خۆمتانبۆدەردەبڕموهەرگیزلەبیرمناچنولەبەرئەوەیلێرەداهیچمپێناكرێت
بۆتانیبكەم،هێندەدەتوانمبڵێممەمنونتانموزۆرسوپاستاندەكەم!،پاشانخوا

حافیزیانكردوڕۆیشتن.
بەبۆنەیكەسوكاریئاغایموسەویەوەكەمێكباریگرانیسەرشانمسووك
بووبوولەوتەنیاییەمداگەلێكباشبوونبۆمن،بەاڵمڕۆژێكیانكەباوكیهاتبۆ
دیداریئاگاملێبووپێیدەگوت:)كوڕممەشهەدلەتارانەوەزۆردوورەوناتوانین
هەمانخزمەت مەشهەدیشدا نەخۆشخانەكانی لە و بین بەدەمتەوە پێویست وەك
دەكرێیت،لەبەرئەوەپێمباشەبتبەینەوەبۆئەوێولەوێچیتپێویستبێئەنجامی

دەدەنبۆت(،موسەویشبۆچونەكەیپەسەندكردووگوتیزۆرباشە.
لەڕاستیدازۆرپێمخۆشبووموسەوییبچێتەوەبۆشارەكەیخۆیوبۆناو
كەسوكاری،بەاڵملەالیەكیترەوەلەبەرئەوەیبەتەنهادەمامەوەهێندەیدیكە
خەمباریبەسەرمدا!،موسەوییوعەلیبرایوباوكیهەستیانكردمنبەهەواڵی
چوونیئەوانخەمباربووم،هاتنەالموگوتیان:كامیلتۆشلەگەڵخۆماندەبەین
بۆمەشهەدتاوەكولەنزیكەوەئاگامانلێتبێتوخزمەتتبكەین!،بەاڵممنملم
نەداوگوتملەتاراندابمباشترە،بەڵكوكەسوكارمبمدۆزنەوەوزۆرسوپاسیشتان
دەكەمكەلەمماوەیڕابووردووداولەمتەنگانەیمنداهەرچیەكتانپێكرابۆمن
بۆ بەختەوەریش و موسەوی بۆ خواست بوونەوەم چاك هیوای نەكردو درێغیتان

خانەوادەكەی.
ڕۆژیدواییخۆیانپێچایەوەوخواحافیزیانكردوڕۆیشتنەوەبۆمەشهەد،منیش

بەتەنهامامەوەلەوژوورەدا،چەندڕۆژێكمبەتەنهاییگوزەراند.
ئاساییم نەخۆشی ئاساییە بڕوایەیكە ئەو پزیشكەكانگەیشتنە ئەوەی پاش 
لەگەڵدابێتلەوژوورەمدازۆریپێنەچوونەخۆشێكیانهێناولەجێگایپێشوی

موسەوییدایاننا.
نەخۆشی كە دەركەوت بۆم گەڵمدا لە دوان كەوتە كە بوو بەتەمەن پیاوێكی  
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شەكرەیهەیە،ئەمپیاوەبەتەمەنەهەرچەندەنەخۆشبووبەاڵمتابڵێیڕووخۆش
وسروشتگەنجبوو!وزۆركراوەبوولەگەڵمدا.

ئەوپیاوەناویملەبیرنەماوە،بەاڵممایەیدڵنەواییبووبۆمن،هەوڵیدەدا
خەفەتنەخۆموزووزووقسەیخۆشیبۆدەكردم.

و بەجێهێشت نەخۆشخانەی بوویەوەو باش كەمێك ئەویش هەفتەیەك پاش  
ماڵئاواییلێكردمودیسانەوەبەتەنهامامەوە!.

)دكتۆررزوانی(كەسەرپەرشتیچارەسەركردنەكەیدەكردمزۆردڵسۆزمبوو
جاریواهەبووكاتژمێرێلەگەڵمدادەنیشتودڵیدەدامەوەوجاریواشهەبوو
دەگریابۆم!،بەشێوەیەكیگشتیهەمووكارمەندانینەخۆشخانەكەسۆزێكیڕاددە
بەدەریانهەبووبۆم،لەهەمووانزیاتر:)ئاغایئیكرادیمەهاباتیوخانمگوالبی

وخانمئەسالنی(.
نزیكەی)50(ڕۆژێكدەبووكەلەونەخۆشخانەیەدابووم،نیوەڕۆیەكیانخانمی
منیش ،! بۆالت هاتون كەست و خزم كامیل گوتی: و ژورەكەم هاتە گوالبی
بەاڵم نازانم، گوتی: چیە؟!، ناوی گوتم: بكەم، گەشكە بوو خەریك خۆشیدا لە

هەرئێستەدەیهێنمبۆالت.
لەڕاستیداوامدانابووكەباوكمبێـتیانجەمیلیبرام،بەاڵمكەهاتەژورەوە
بینیمكاكعوسمانیئامۆزامەوهەركەهاتەژورەوەومنیبەونەخۆشیوداماویە
بینیخۆمانپێڕانەگیراودەستمانكردبەگریانولەگەڵیشمانداخانمیگوالبی

تێرگریا!.
كاكعوسمانزۆرخەفەتیخواردكەمنیبەوشێوەیەبینی،زۆرپەلەمبووكە
هەواڵیماڵەوەمانیلێبپرسم،لەبەرئەوەدەستبەجێدەستمكردبەپرسیار
لێیمپرسی:هەواڵیباوكودایكموئەواندەزانی؟!،گوتی:بەڵێ كردنلێیو
خەمتنەبێتئەوانزۆرباشـنوئەوەتانلەئۆردوگای)كرمان(وتەنهائەوەندە
هەیەبەدوایتۆدادەگەڕێنومامموجەمیلشارەوشاربەشوێنتدادەگەڕێنوهیچ

خەمێكیاننیەجگەلەخەمیتۆ!.
زۆرحەزمدەكردئەوهەواڵەیكەپێیدامڕاستبێت،بەاڵمئەوەیڕاستبێتلە
ناخمداباوەڕمپێنەكردوبەگومانبووملەقسەكانیبەتایبەتیلەكاتێكداتەماشای
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دەكردموماتدەبوولەڕووخساریداهەستمبەنهێنیگەورەوشتیشاراوەدەكردو
نەدەچوویەئەقڵمەوەكەكەسوكارملەدۆخێكیئاواهیئاسایدابن،چونكەكەلەیەك
دابڕاینلەكێویشنروێدابارودۆخیتەندروستیانزۆرخراپبووولەمەرگەوەنزیكتر
كێشەیەكی هیچ من لەسۆراخكردنی دەگونجێجگە ئیترچۆن ژیان لە تا بوون

دیكەیاننەبێت!.
كاكعوسمانپێیڕاگەیاندمكەماڵئەوانپێشكیمیابارانەكەبەرەوشارۆچكەی
سیدسادقهەڵهاتبوونولەپردیزەڵمداخەریكبووەبەبۆردومانیچڕیڕاجیمەی
ئێرانیتیابچنوبەشێوەیەكیكاتیوبۆچەندڕۆژێكلەسەیدسادقبوونودواتر

باریانكردووەبۆئۆردوگایزۆرەملێی)نەسر(.
هەروەهاگوتیبۆهەواڵزانینیئێوەمنلەقەندیلەوەوبەنێوڕەبایەكانیسوپای

عێراقوجاشداخۆمگەیاندوەتەسنوریئێرانوهاتومەتەناوخاكیئێرانەوە.
كاكعوسمانئەوەشیپێگوتم:كەزۆرێكلەنەخۆشخانەكانیشارەكانیئێران

گەڕاوەبۆدۆزینەوەمبەاڵمهیچوەاڵمێكیدەستنەكەوتووە.
دواترچووەبۆسەردانی)مامەسالح(كەئامۆزایباوكمانبوووبەبرینداریكیمیایی
برابووەنەرویچبۆچارەسەروپاشچەندهەفتەیەكگەڕێنرابووەبۆتارانوئەویش
پێیگوتوەكەكامیللەنەخۆشخانەیەكیتاراندایەوباریتەندروستیزۆرخراپەو
داوایلێكردبووكەسەفەربكاتبۆتارانوسەردانینەخۆشخانەكانیتارانبكات
مندەدۆزێتەوەوپێشیگوتبووكەئەوهەواڵیمنیلەنەرویجزانیوە،)وەكلە

الپەڕە)37(دائاماژەمبۆكردووە(.
بەكاكعوسمانمگوت:باخۆمكۆكەمەوەودەرچینلەنەخۆشخانەوسەفەركەین
بۆ)كرمان(وبچینبۆالیباوكموئەوان،چونكەزۆرتامەزرۆیبینینیانم،چونكە
چییان دابڕاین یەك لە ئەوەی دوای نازانم نەمبینیون، مانگە دوو نزیكەی ئەوە

بەسەرهات؟!.
باری كە گوت ئەوەندەی هەر بەاڵم بوو پڕ دڵی كرد هەستم عوسمان كاك  
كاتی هێشتا بمێنمەوەو نەخۆشخانەدا لە دەكات پێویست نیەو باش تەندروستیم
ئەوەمنەهاتووەلەنەخۆشخانەبێمەدەرەوە،هەروەهاگوتیخەمیماڵتنەبێتمن
دەگەڕێمەوەبۆالیانوهەواڵیتۆیانپێدەدەمودواترلەگەڵخۆمدەیانهێنمبۆالت،
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گوتمتەندروستیمباشەوبەچاكیشیدەزانملەنەخۆشخانەبچینەدەرەوە،گوتیبا
بڕۆمبۆالیدكتۆرەكەتبزانمئەوچیدەڵێت.

ڕۆیشتوپاشچەندخولەكێكگەڕایەوەبۆالموگوتیكاكەدكتۆرەكەتبەهیچ
شێوەیەكڕازینیەتۆلەمكاتەداوبەمشێوەیەبڕۆیتەدەرەوەلەنەخۆشخانە،بەاڵم
بەڵێنیپێداومكەمنبچمەوەوپاش10ڕۆژیدیكەبێمەوەبۆالتولەگەڵخۆم

بتبەمەوە.
ئەو)10ڕۆژە(بەالیمنەوەزۆردوورودرێژبوونوهەرتەواونەدەبوون!،بەاڵم
هەاڵڵەی مێردی ئیبراهیمی كاك هاتەوەو عوسمان كاك تێپەڕین، بوو هەرچۆنێك
خوشكمیلەگەڵخۆیداهێنابوونەباوكمنەهیچیەكێكلەئەندامانیخێزانەكەمی
نەیان گوتی گەڵتدا لە نەهاتن ئەوان بۆ پرسیم كە بوو!، نەهێنا خۆیدا لەگەڵ
پەرژاوخەمتنەبێتهەریەكتریدەبیننەوە!،پاشانهەردوكیانبەمنیانگوتلە
نەخۆشخانەدابمێنیتەوەباشترەبۆتوهەركاتێكبەتەواویچاكبوویتەوەئەوجا
دێینەوەودەتبەینەوە،منیشگوتمچیترتاقەتمچووەوبیشمرمهەرلەنەخۆشخانە
دەردەچم،گوتیانبابڵێینبەدكتۆر،گوتمپێیبڵێنبەاڵمبەخواڕازیبێتوڕازی

نەبێتهەرلەنەخۆشخانەدەردەچم!.
هاتنەوەوگوتیاندكتۆرەكەتدەڵێتڕازینابمئەوكوڕەبەرنەوەچونكەهێشتا

زۆرمەترسیمەرگیلەسەرەوتەندروستیباشنیە.
ڕۆیشتمبۆالیدكتۆرەكەمكەڕێگەمپێبداتوڕازیبێتكەلەنەخۆشخانە
زۆر و بهێڵیت بەجێ نەخۆشخانە ماوە زۆرت هێشتا تۆ گوتی ئەویش دەربچم،
زۆرم تكای نەهێناو لێ وازم هەر بەاڵم هەیە!، پزیشكی چاودێری بە پێویستیت
لێكردوئەویشبەكاكعوسمانوكاكئیبراهیمیگوت:منئەمكوڕەملەلێواری
ڕازی بەمەرج و بمرێت بیبەنەوەو ناهێڵم ئاسانی بە هەروا ڕزگاركردووەو مەرگ
ئەودەرمانانەی و بكەن باشی ئەمكوڕەخزمەتی ئەمەیەكە دەبم،مەرجەكەشم
كەبۆیدەنوسمبەڕێكوپێكیبیدەنێوڕۆژانەدەبێتدووجاربیشۆرنوپاش
هەردووشۆردنەكەشمەرهەمبەباشیبدەنلەبرینەكانیوپاشدووسێهەفتەی
دیكەشبیهێننەوەبۆالمتاوەكوبیبینموبزانمنەخۆشیەكەیبەچئاقارێكداچووە،
ئەوانیشگوتیانبەسەرچاوئەوەیجەنابتفەرمووتبۆیجێبەجێیدەكەینو



172

فەرمایشتەكانیبەڕێزتانفەرامۆشناكەین.
ڕۆژیدواییلەنەخۆشخانەدەرچووینوچووینبۆترمیناڵیغەربوپاشئەوەی
بلیتمانبڕیوچەندكاتژمێرێكچاوەڕوانیمانكردتاكاتیبەرێكەوتنیپاسەكەمان
هات،ئەوجاسواریپاسبووینوبەڕێكەوتینبۆشاری)پاوە(ولەوێشەوەبۆ
و عێراق لەسنوری دوورە كیلۆمەترێك پاوەكەچەند نزیك گوندی)نۆریاو(ی

گوندی)تەوێڵە(وە.
دوایئەوەیبەتەواویشەوبەڕێگەوەبووینوپاشنزیكەی11كاتژمێرمانەوە
لەناوپاسداودەمەوبەیانگەیشتینەشاریپاوەولەوێشەوەبەئۆتۆمبیلێكیتر
گەیشتینەگوندی)نۆریاو(كەماڵیئیبراهیمیزاواموهەاڵڵەیخوشكموهەروەها
)گوندی گوندەكەمانی خەڵكی ماڵی چەندین و خوشكم هەاڵڵەی خەزورەی ماڵی
زەمەقیخواروو(لێبووكەلەساڵی1987داولەپاششكستهێنانیڕاپەڕینی
هەڵەبجەدژبەحكومەتیبەعسلەترسیگیانیخۆیانوماڵومنداڵیانهەڵهاتبوون

بۆواڵتیئێرانولەوێولەخانویكرێدانیشتەجێبووبوون.
كەگەیشتینەماڵیهەاڵڵەیخوشكمهەاڵڵەبەگریانێكیبەكوڵەوەهاتوپێشوازی
لێكردم!،بەگریانەكەیدابۆمدەركەوتكەكارەساتێكیگەورەمانلێقەوماوە،گەرووم
وشكبووڕەنگمپێنەماوگوتمهەاڵڵەچیبووە؟!،خەڵكەكەنەیانهێشتهیچمپێ
بڵێتوگوتیانوازیلێبێنەداماوەجارێكانماندووەوهیالكیڕێگەیدەرنەچووە

وكاتیقسەگێڕانەوەنیەبۆی!.
ئەوڕۆژەتەواوبوو،شەوهاتبەسەریدانەیانهێشتهەاڵڵەهیچمپێبڵێت،
كەڕۆژبوویەوەهەاڵڵەفرسەتیهێناولەبێئاگاییئەوانداالمدانیشتوبەدەمی
گریانەوەچەندپرسیارێكیسەیریلێكردمودەیپرسی:تۆتاكەیلەگەڵباوكمو
لەبەردا چی شلێر لەبەردابوو؟!، چی شەهێن كیمیاییەكە ڕۆژی بووی؟!، ئەواندا
چیان نازانیت نازانیت؟!، هەواڵیان تۆ دەپرسیم لێی هەموویسەیرتر لە بوو؟!،
و بڕا لێ توانام هێزو و هەژاندمی ناخەوە لە پرسیارانە ئەم هاتووە؟!، بەسەردا
الشەمگەرمگەرمبووكەوتمەگومانلەهەمووشتووشەیەكودەستبەجێ
چەندپرسیارێكملێكردوگوتمپێی:مەگەرئێوەهەواڵیاننازانن؟!،ئەیئێوەناڵێن
هاتووە؟!، بەسەردا هیچیان كەسیان بڵێ پێم كرمانن؟!، ئۆردوگای لە هەموویان
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كەسیانشەهیدبوون؟!.
لەوەدابوووەاڵممبداتەوەوهەواڵیانمپێبدات،بەاڵملەمكاتەداهاتنەژورەوەبۆ
المونەیانهێشتهەاڵڵەهیچمپێبڵێتوقسەكانیانپێبڕیوگوتیانباسیچی

الدەكەیت؟،وازیلێبێنەقوڕبەسەرە،نەخۆشە!.
ڕۆژیدواترپێشئەوەینیوەڕۆبێتهەمووماندانیشتبووینوسەرقاڵیقسەكردن
فڕۆكەكان دەنگی چركە بە چركە هات، جەنگی فڕۆكەی دەنگی لەناكاو بووین،
بۆ فڕۆكانەفڕۆكەیعێراقنو ئەو گەورەتردەبوودەستبەجێدڵمپێیگوتمكە
بۆردومانهاتوون!،هاوارمكردهەمووبابچینەدەرەوەبۆژێرزەمینێكئەوفڕۆكانە
بۆردوماندەكەن!،قسەكەمیانپێسەیربوووگوێیانپێنەدا،بەاڵممنچونكەلە
هەڵەبجەزۆرترسابووملەفڕۆكەخۆممپێڕانەگیراوبەڕاكردنلەسەرخانەكەوەهاتمە
ژێرخانەكەوهەركەمنگەیشتمەئەوێفڕۆكەكاندەستیانبەبۆردومانكردوهاوكات
لەالیەن كردنیان لێ تەقە وێڕای فڕۆكەكان ژێرخانەكەدا، بە كرد ئەوانیشخۆیان
دژەهەواییەكانیئێرانەوەبەئارەزویخۆیانبۆردومانیانكردوئەوجاگەڕانەوەبۆ

عێراق.
تا پرسین هەواڵ كەوتنە خەڵكەكە و ژێرخانەكە هاتینەوە بۆردومانەكە پاش  
بزاننفڕۆكەكانچیانبەسەرخەڵكیداهێنا؟!،بۆماندەركەوتكەفڕۆكەكانیعێراق
بۆردومانیشاریپاوەیانكردووەبەتایبەتیبۆردومانیبەندیخانەكەیپاوەیانكردووە
وچەندینماڵپێوەبووەوچەندەهاكەسیششەهیدوبرینداربووەوفڕۆكەكان
بەوەشەوەنەوەستاونولەڕێگەیگەڕانەوەیاندابۆردومانیگوندەكانیسەرڕێگەی

گەڕانەوەیانیانكردووە!.
تۆ ئەوە ئەرێ پرسیم: لێیان بووەوە بوو ئاسایی هەمووشتێك كە لەدواییدا  
كاتێك هەڵەبجەدا لە گوتم منیش دەكەن؟!، بۆردومان فڕۆكانە ئەو زانی چۆنت
فڕۆكەكان هەڵدەهاتین كە ڕێگەكاندا كێوو و لەدەشت و بووین ژێرزەمینەكەدا لە

كەدەهاتنبۆبۆردومانكردنماندەنگیانبەوشێوەیەبوو!.

و خێزانهکهم ئهندامانی سهرجهم شههیدبوونی زانینی ههواڵ
درێژهدانبهژیانیتهنیایی
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دایە و هێنام بۆ وێنەیەكی خوشكم هەاڵڵەی نۆریاو( )گوندی لە سێیەمم ڕۆژی
دەستموگوتیتەماشایئەومندااڵنەبكەكەلەووێنەیەدانوشەهیدبوونبزانە
كەسیاندەناسیت!،منیشدیمەنیئەومنداڵەپەپوالنەهەژاندمیكەبەشێوەیەك
شەهیدبووبوونوەكئەوەوابوولەتەنیشتیەكداخەویانلێكەوتبێت،بەاڵم
ڕەنگیانگۆڕابوووەڕوخساریانهەڵئاوسابووگوتمبەهەاڵڵەنەوەاڵكەسیانناناسم،
گوتیبەجلەكانیانیشدانایانناسیتەوە؟!،گوتمبۆتۆوادەزانیتكێن؟!،گریاوگوتی
ئەومندااڵنەشەهێنوشلێروبەهرەن!،منیشحەپەساموگوتممەگەرئێوەناڵێن
هەر مەشڵەژێ گوتی نەهاتووە؟!، بەسەر هیچیان و سەالمەتن و ساغ هەموویان
بە گەیشت گریانم دەنگی و گریان بە كرد دەستم بوون!، سیانەیانشەهید ئەم
ماڵبەماڵیگوندەكەوهەمووانكۆبوونەوەلەڕاسەرموگوتیانكاكەگیانتۆزۆر
ناساغیتوبەرگەیگریانوخەفەتناگریتوئەگەرگریانوخەفەتیەكێكیانیبۆ
بهێناینەوەهەموومانبەردەوامدەگریاینوتازەكارەساتێكەوهاتووەبەسەرمانداو
هەرتۆشنیتبەڵكوهەزارانخەڵكیتروەكتۆنوبگرەخراپتریشیانبەسەر
هاتووە!،هەرچۆنێكبووپاشئەوەیهێندەگریامچاوەكانمسوربونەوەوماندو
بوونبەئامۆژگاریوقسەیئەوانكەمێكئارامیمبۆهاتوهێوربوومەوە،بەاڵم
گوتم:توخواپێمبڵێنكێیدیكەمانشەهیدبووە؟!،گوتیانباوەڕبكەهەرئەو

سێمنداڵەن.
ڕۆژیچوارەمكاكەملەئۆردوگای)سەرابفەش(ینزیكشاری)كەنگاوەر(
یسەربەپارێزگای)كرماشان(ەوەهاتبۆالملەگوندینۆریاووزۆرگریابەسەرمدا
پاشانداوایلێكردمكەلەگەڵیابگەڕێمەوەبۆئۆردوگایناوبراوولەوێلەگەڵیاندابم

بەشێوەیەكیكاتیتالەگەڵماڵخۆماندایەكدەگرینەوە.
منیشگوتمباشەوپاشنیوەڕۆلەگەڵیداسەفەرمكردبۆئۆردوگای)سەراب
بە ویست ئەیان ئۆردوگاكە پاسەوانانی داهاتبو شەو ئەوێ گەیشتینە تا فەش(،
ئۆتۆمبیلەكەوەنەچینەوەناوئۆردوگاكەودابەزینوبەپێبڕۆین،بەاڵمكاكەمباسی
منیبۆكردنوگوتیبریندارەوناتوانێتبەپێبڕواتوسەرئەنجامڕێگەیانپێداین
وهاتینەناوئۆردوگاوگەیشتینەچادرەكەیكاكەمودابەزینوچووینەناوماڵەوە

ونانێكمانخواردوپاشانخەوتین.



175

بارو دەوروبەرم لە بوومەوە وورد چادرەكەو لە دەرەوە هاتمە بوویەوە كەڕۆژ  
گوزەرانیئەوخەڵكەلەوئۆردوگایەدا،ئۆردوگاكەزیاترلەهەزارچادربووخەڵكی
زۆرچارەڕەشوداماووبێكەسوبێدەستبوون!،تەنانەتخەڵكیسەرەیان
گرتبووبۆنانوەرگرتن!،كۆمەڵێكیشالی)w.c(یەكانداڕیزبووبوونوهەریەكەو
هەموو بۆ بەشێوەیەكیگشتیسەرەیان بەستبوو!، مەسینەیەكەوەسەرەیان بە

شتێكگرتبووولەبارودۆخێكیتراژیدیداڕۆژیانبەڕێدەكرد.
ئۆردوگاكەیانڕاسترچادرگاكەنزیكەی)1000(چادرێكدەبووئێمەكەوتبووینە
بەشیخوارەوەیئۆردوگاكەوە،لەسەرەتایئۆردوگاكەداخەڵكیبازاڕێكیبچكۆلەیان
دروستكردبووهەندێكلەوكەسانەیكەكەسوكاریانشەهیدوبریندارنەبووبوو
دەچونبۆشاری)كەنگاوەر(ولەوێشتیاندەهێناولەوبازاڕچەدادەیانفرۆشت،
خوارئۆردوگاكەكانیوئاووباخبووژنانكۆمەڵیاندەكردلەسەركانیەكەوجلوبەرگ
كانیەكەوە دووری لە كەمێك دەشۆری،پیاوانیش كەوچكیان و مەنجەڵ و قاپ و
كاسبكارێكی مزگەوتەكەشدا نزیك لە هەر كردبوو دروست ناچارییان مزگەوتێكی
تەندروستی بنكەیەكی مەترێكسەرتر )100( بوو دانا كەبابخانەیەكی هەڵەبجەیی
هەڵەبجەیی دكتۆرەیەكی و دەكردن لێ ڕووی زۆر نەخۆشێكی ڕۆژانە بوو بچكۆلە
ئاوارەوچەندبرینپێچێكیژنوپیاویهەڵەبجەییئاوارەوئێرانیلەوێدابەكرێ

خزمەتیانبەوخەڵكەداماوەدەكرد.
ڕۆژانەبۆدەركردنیكەمێكلەوبێتاقەتیەزۆرەمهێواشهێواشخۆمدەگەیاندە
سەرئەوكانیوئاوومزگەوتە،زۆرجاریشدوورلەخەڵكەكەولەسوچێكدابێدەنگ
تێرتێربۆداماویوبێكەسیخۆمدەگریام!،كەئێوارێنزیكدەبووەوەدەگەڕامەوە

بۆچادرەكەمان.
كەباریتەندروستیمڕوویلەخراپتردەكردتاكەپەنامخواوپاشانئەوبنكە
تەندروستیەیئۆردوگاكەبووهەرچەندەئەوانیششتێكیئەوتۆیانپێنەدەكرابۆم

بەاڵملەهیچباشتربوو!.
لەبەرئەوەیكاكەمماڵیخەسووشیلەگەڵدابووجێگەمانتەنگبووهەاڵڵەی
بەنیازنبێنبۆ ناباتو نۆریاوداتاقەت لەگوندی ناردبووكە خوشكیشمجوابی
ئۆردوگاكەمان،لەبەرئەوەداواملەكاكەمكردكەماڵهەاڵڵەهاتنلەگەڵئەواندا
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چادرێكمبۆوەرگرێتولەنزیكیاندابۆمهەڵدات.
خۆشیاندا لەنزیك هەڵداو چادرێكیان و هاتن هەاڵڵە ماڵ ڕۆژێك چەند پاش  

چادرێكیانبۆمنهەڵدا.
لەڕاستیداباریدەروونیمزۆرپەشێوبووبزەلەلێومباریكردبووهەمیشەحەزم

بەتەنهاییدەكرد.
چیترتوانامنەماكەدانبەخۆمدابگرموگوتم:كاكەبەڕاستیپێمبڵێنماڵۆمان
چیانبەسەرهاتووە؟!،بۆدیاریاننەبوو؟!،بۆنایەنبۆئێرە؟!.گوتیكاكەگیان
ڕاستیتدەوێتچاوەڕێیكەسیانمەكەوكەسیاننەماونوباوكمودادەم)دایكم(
وشنۆوشەهێنوشلێروبەهرەیگواڵڵەلەنەخۆشخانەیپاوەداپاشسێڕۆژ
هێنراونەتە بـەشەهیدی هەر بەهرەش و باوكم ئەشڵیـن بوون، شەهید مانەوەیان
نەخۆشخانەكەوجەمیلوگواڵڵەوڕۆشناشبراونەتەتارانولەنەخۆشخانەكانی

تاراندابەبرینداریولەماوەی)15ڕۆژدا(بەدواییەكداشەهیدبوون!.
لەڕاستیداكەئەوقسانەمبیستلەكاكەمحەپەساموگەرووموشكبوو!،هیچ
قسەمبۆنەكرا!،پاشاندەستمكردبەگریانوبەدەنگیبەرزوئەوانیشبەهەمان

لەچەپەوە:شلێروشەهێنیخوشكم،سێیەمیانبەهرەیگواڵڵەیخوشكم.
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شێوەیمندەستیانبەگریانكرد!،خەڵكێكیزۆریئۆردوگاكەبەلێشاوهاتنبۆ
چادرەكەمانوزۆربەیانگومانیئەوەیانكردبووكەمنمردبم!.

بەاڵم بكەنەوە، ئاشت من هەمووشێوەیەك بە هەوڵیاندا زۆر ئۆردوگاكە خەڵكی
هەوڵەكانیانبێسودبووناچارئەوانیشخۆیانپێڕانەگیراودەستیانبـەگریانو

تفونەعلەتكردنكردلەسەدداملەئەنجامدانیئەوكارەساتەدا.
پاشچەندكاتژمێرێكلەگریانوباوكەڕۆوبراڕۆچاوەكانمسوورسوورهەڵگەڕان
وماندووبوونوسەرمدایەئازارێكیزۆروپاشئەوەیبەتەواویدەنگمنووسالە

گریانكەوتم!.
دواترناچاربوومدانبەئەمریواقیعدابنێموڕازیبمبەوقەدەرەیبەسەرمدا
هاتبووبەاڵمنەمدەتوانیوێنەیانلەبەرچاویخۆمونبكەموهەرگیزیشناتوانمو

تەنهامەرگدەتوانێلەبیرمدانەیانهێڵێ!.
پاشتێپەڕبوونی)45ڕۆژ(لەدەرچوونملەنەخۆشخانەكەیتارانلەگەڵكاكەمدا
بەمەبەستیبینینەوەملەالیەندكتۆرەكەمەوەسەفەرمانكردبۆتارانوئێوارەیەك
لەشاریكەنگاوەرەوەبەپاسیگەورەكەوتینەڕێودەمەوبەیانگەیشتینەتاران.
دواترتەكسیمانگرتوناونیشانینەخۆشخانەكەمانپێداوئەویشگەیاندینیە

دیمەنیبەخاكسپاردنیباوكمودایكموشنۆوشەهێنوشلێروبەهرەلە)گۆڕستانی
ئەو پیاوماقواڵنی ڕۆشنبیرو و ئاینی مامۆستایانی لەالیەن پاوە( شاری مەنسوری مەال

شارەوە.



178

مەزاریشەهیدانیهەڵەبجەلەپارچەگۆڕستانی)ژمارە25(یبەهەشتیزەهرالەتاران
كەئارامگاینزیـكەی)60(شەهیدیدیكەیكیمیابارانیهەڵەبجەیلێیە.

پارچەگۆڕستانی)ژمارە40(یگۆڕستانی)بەهەشتیزەهرا(لەتارانكەئارامگایپترلە
)100(شەهیدیكیمیابارانیهەڵەبجەیلێیەولەنێویاندائارامگایجەمیلیبراموڕۆشناو

گواڵڵەیخوشكم.
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دیمەنیمەزاریشەهیدانیهەڵەبجەلەنزیكەوە

لەوێ نەخۆشخانەكەو استعالماتی چووینە مودەڕیس(و )شەهید نەخۆشخانەی
بینی منی هەركە دانیشتبوو نەخۆشخانەكەدا پرسگەی لە خانمێك دانیشتین،
باری لە بەخێرهاتنێكیگەرمیلێكردینوزۆر بەپەرۆشەوەهاتو بەپیرمانەوە

تەندروستیمنیپرسیودیاربوومنیبەباشیدەناسی.

ئەوئافرەتەفەرمانبەرەلێمیپرسی:چارەنووسیبــاوكودایكتوئەوانتزانی؟،
بەكزیەكەوەگوتم:بەڵێهەواڵیانمزانی،بەاڵمهەرهەموویانشەهیدبوون!.

ئافرەتەكەزۆردڵتەنگبووچاوەكانیپڕبوونلەفرمێسكودەستیبەگریانكردو
تاچەندخولەكێكهیچقسەیبۆنەكرا،پاشانكەوتەدڵدانەوەمودوعایخێركردن

بۆشەهیدەكانمودوعاكردنلەسەددام.
پاشانپرسی:)ئەگەرئەمرێكتانهەیەبفەرموونبابۆتانیجێبەجێبكەم(و
ئێمەشگوتماندەمانەوێتدكتۆررزوانیببینینەوەوئەویشبردینیبۆئەونهۆمەی
كارەكەی سەر بۆ گەڕایەوە و كرد دكتۆری ئاگاداری و دەكرد لێ كاری ئەو كە

خۆی.
ماوەیەكچاوەڕێمانكردتاوەكودكتۆركارەكەیتەواوبوووهاتبۆالمان،هەر
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لەدوورەوەمنیبەدیكرددەستیكردبەپێكەنینوخۆشیدەربڕینوئەوانەیلە
نەخۆشخانەكەداپێشترئاگاداریبارودۆخیمنبوونهەرهەموویانیبانگكردوپێی

گوتنوەرنتەماشاكەنكامیلچەندچاكبووەتەوە!.
هەموویانهاتنبۆالموگوتیانشوكربۆخوازۆرباشبوویت!،كاكەشمبەبێزاریەوە
گوتی:)كامچاكبوونەوە؟!،خۆداماوەبەردەوامدەكۆكێوتەنگەنەفەسەوجاری
واشهەیەلەوەدایەبخنكێتوزۆربێهێزوالوازە!(،دكتۆرڕزوانیشگوتی:)باوكم
تۆچوزانیئەمكوڕەلەچبارودۆخێكدابووكاتێكهێنایانوسپاردیانبەئێمە!،
ئەمكوڕەهەرمردبوووكەسبەتەمانەبووبمێنێوڕۆژێكبێتوبەقاچیخۆی

بگەڕێت!،ئێستازۆرزۆرباشەلەچاوجاران!(.
دواترلێیپرسیمكەهەواڵیكەسوكارمزانیوەیاخودنا؟،منیشهەواڵمپێدان

وئەوانیشزۆردڵتەنگبوونوهاوغەمیخۆیاندەربڕی.
پاشانلەبارودۆخیتەندروستیمیپرسیومنیشپێمڕاگەیاندكەقسەكانی

كاكەمڕاستنوتەندروستیمزۆرخراپە!.
بەهەرحاڵهەندێكپشكنینیپزیشكیبۆكردموپاشانپێیگوتم:)باشگوێم
بۆبگرەكامیل،ئەوچەكەیلەئێوەدراوەچەكێكیئاسایینەبووەوهەزارانكەسی

ئارامگای)جەمیل(یبراملە)گۆڕستانیبەهەشتیزەهرالەتاران(.
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لەخەڵكیشارەكەتشەهیدكردووەبەخانەوادەكەیتۆشەوە!وهەرواوبەخێرایی
وبەئاسانیچاكنابیتەوە،بەاڵمبەچاودێریپزیشكیوردودەرمانبەكارهێنان
ئومێدزۆرەكەباشتربیتبەاڵمهەرگیزوەكپێشكیمیاییەكەتلێنایەتەوە!(و

گوتی:)دەبێتهەموو)45ڕۆژ(جارێكبێیتەوەتارانوبتبینمەوە(.
پاشانخواحافیزیمانلێكردنولەنەخۆشخانەكەهاتینەدەرەوەوتاكسیمانگرت

وچووینبۆمەیدانئازادی.
لە)مەیدانیئازادی(داجلوبەرگیكوردیملەبەردابووئەفسەرێككەبەرگی
سەربازیپیرۆزەییلەبەردابوووچەندكەسێكیلەگەڵدابووئاگاملێبووبانگی
لێمنزیك لێكردمبەفارسی،منیشهێندەخەمباربوومخۆمملێبێئاگاكرد،
بوویەوەولەپشتەوەدەستیخستەسەرشانموبەفارسیلێیپرسیم:)تۆخەڵكی
كوێیت؟(،منیشبۆئەوەیپرسیاریزیاترملێنەكاتبەبێزاریەكەوەگوتم:سنەییم
ـبۆئەوەینەزانێتعێراقیموپرسیاریزۆرملێنەكاـ،گوتی:)باشەسنەییت
پشتگیریەكی كراسەكەمداو بەگیرفانی كرد دەستم منیش بدەرێ؟!(، پێناسەكەتم
بونیادشەهیدیپاوەمپێبووكەپێشترلەكاكەمموەرگرتبوووەتیایداداواكرابوو

ئارامگایباوكملەدەستیڕاستموئارامگایدایكملەدەستیچەپملەودیوئەوگۆڕەی
تەنیشتموئارامگایخوشكەكانملەبەردەممدا)گۆڕستانیمەالمەقسودیپاوە(.
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كەهەركارمەندوسەربازێكیحكومەتپێویستەهاوكاریهەڵگرەكەیبكاتوتیایدا
ئاماژەبەشەهیدەكانمكرابووئەفسەرەكەهەركەئەمنوسراوەیلەدەستوەرگرتم
لەبریئەوەیڕامگرێتزۆرداوایلێبووردنیلێكردموتاچەندمەترێكهەردەڕۆیشت

وداوایلێبووردنیلێدەكردم!.
كاكەملەوبـەرمەوەسەرسامبووبووكەئەوانڕۆیشتنهاتەالموگوتی:)ئەرێ

ئەوەچیبوو؟(،منیشمەسەلەكەمبۆگێڕایەوە.
شەوداهاتولەبەرئەوەیكەشوهەواخۆشبوووشارەزایتاراننەبووینو
ناچار نەبوو!، تیا هێندەی گیرفانیشمان و كوێدان لە هۆتێلەكان دەزانی نەشمان
شەولەچیمەنیبەردەمدیمەنەشێوەسێگۆشەكەیمەیدانئازادیدالێیخەوتین
تاكوبەیانیودواترلەترمیناڵیغەرببلیتیپاسمانبڕیوئێوارەگەڕاینەوەبۆ

كەنگاوەرودەمەوبەیانگەیشتینەوەئەوێودواترچووینەوەبۆئۆردوگا.
ڕۆژانەلەچادرەكەیخۆمدادەگریام،ئەوچادرنشینانەیدراوسێمانبوونزۆرێكیان
خزمیدایكمبوون،كەگوێیانلەگریانمدەبوودەهاتنبۆالموزۆرهەوڵیانلەگەڵدا
دەدامكەدەستلەگریانهەڵگرم،بەاڵممنبەدەستیخۆمنەبوونەمدەتوانی
نەگریەم،چونكەبۆمنگریانلەنانوئاوپێویستربوو!،دەگریاموتوڕەدەبووم
لێیانودەمگوتالمبەجێبهێڵنوبڕۆن!،ئەوانیشخۆیانپێڕانەدەگیراوبەكوڵ
دەگریانوگوێملێبووهەیانبووبەدەمیگریانەوەدەیگوت:)توخوابەستەزمانە

لەخەفەتاناعەقڵەكەشیلەدەستداوە!(.
ئەوخەڵكەزۆرباشبوونلەگەڵمداوبەردەوامدڵنەواییاندەكردمودڵنەواییئەوان

نەبوایەهەرگیزبەرگەیكارەساتیدەگمەنوهێجگارگەورەیوامنەدەگرت.
هەستمدەكردكەباریتەندروستیمڕوولەباشبوونناكاتوخەمێكیگەورەی

دیكەچووەسەرخەرمانیخەمم.
جارێكیانبەئەمبواڵنسوبەپەلەلەئێوارەیەكیغەریبیداگەیاندمیانەنەخۆشخانەی
)شەهیدچەمران(یشاریكەنگاوەرولەوێشهێندەیپێیانكراخزمەتیانكردموبە
شێوەیەكیكاتیكەمێكباشبوومودواترلەنەخۆشخانەدەركراموهێنامیانەوە

بۆئۆردوگا.
چیترتوانایبارودۆخیدژواریئۆردوگاماننەماوپاشنزیكەیدوومانگمانەوەم
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لەوئۆردوگایەداماڵهەاڵڵەیخوشكمباریانكردبۆشاریجوانڕۆوڕۆیشتنبۆالی
ماڵخەزورانیكەزۆرنەبوولەنۆریاوەوەباریانكردبووبۆشاری)جوانڕۆ(ومنیش

لەگەڵیانداسەفەرمكرد.
كورد خەڵكەكەی ئەوەی پێی بە دەكردو بەئارامی هەستم زیاتر جوانڕۆدا لە  
بوونوخووڕەوشتوهەڵسوكەوتیانزۆرنزیكتربوولەخەڵكیهەڵەبجەتاوەكو
خەڵكیكەنگاوەرلەبەرئەوەدەروونمئاسودەتربووزۆربەیكاتلەناوبازاڕداڕۆژم
بەسەردەبردوجارجارێكیشدەچوومبۆئەوئۆردوگایەیلەنزیكجوانڕۆدابوووچەند

سەدخێزانێكیئاوارەیهەڵەبجەییتیانیشتەجێكرابوو.
ماوەیەكحكومەتیئێرانمۆلەتنامەیەكیدەكردبۆهەڵەبجەییەكانكەبچنەوە
بۆهەڵەبجەوبەگەاڵبەكەلوپەلوپێداویستیەكانیان)ئەوەیكەنەدزرابوون!(
بیهێننبۆئێرانبۆئەوەیلەوحاڵەتینەبوونیوداماویوبێبەرگیوپێخەفیە

ڕزگاریانبێت!.
بۆئەومەبەستەكاكئیبراهیمیزاوامسەفەریكردەوەبۆهەڵەبجەوهەرچیەكمان
و كەل نەبوونی و نەداری لەبەر دواتر جوانڕۆو بۆ هێنای نەدزرابوو! و مابووەوە

پەلەكانمانلەجوانڕۆداتااڵنفرۆشكرد.
لە گرتبوو كرماشان ئێزگەی لە گوێم كردبووەوەو ڕادیۆم ڕۆژێكیان دێت بیرم  
پڕپەخشەكەوەستێنراوبێژەرێكیئێزگەكەداوایلەخەڵكیكرماشاندەكردكە
لەبەرئەوەیفڕۆكەكانیعێراقبەڕێوەنبۆبۆردومانكردنیكرماشانبچنەپەناگاكان
بۆپاراستنیگیانیان،پاشچەندخولەكێكپەخشەكەئاساییبوویەوەوبێژەرەكە
ئەمجارەیانداوایلەشارۆچكەسنووریەكانیكرماشانكردبەتایبەتیجوانڕۆكەبچنە
پەناگاكانەوەنەوەكفڕۆكەكاننیازیبۆردومانكردنیانهەبێتلەكاتیگەڕانەوەیاندا،
هێندەینەخایاندفڕۆكەكانهاتنەسەرجوانڕۆوترسێكیزۆرملێنیشتونەمدەزانی
پەنابۆكوێبەرمبەاڵمخواكردیبۆردومانیاننەكردوتێپەڕینوگەڕانەوە،لەدڵی
خۆمداگوتمئەمسەددامەسەگبابەوابڕواتلەگۆڕیشداوازمانلێناهێنێتوبۆهەر

كوێیەكبڕۆینبەدوامانەوەیە!.
ڕۆژێكداواملەهەاڵڵەیخوشكمكردكەبچینەزیارەتیئارامگایباوكمودایكم
وخوشكەكانملەوگۆڕستانەیپاوەكەلێینێژرابوون،ڕۆیشتینبۆپاوەولەوێشەوە
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خوشكم هەاڵڵەی بوو نێژرا لێ ئەوانی و باوكم كە گۆڕستانەی ئەو بۆ چووین
ئەوانەیبەشداریان بەقسەی لەبەردەستماندایە ئارامگایكە دەیگوت:ئەمچەند
لەناشتنیانداكردووەئارامگایباوكمودایكموشنۆوشەهێنوشلێروبەهرەیە،
بەاڵمكێلەكانیانهیچیلێنەنوسرابوولەكاتیخۆیشیداوپاشبەخاكسپاردنیان
ناسنامەوكاتژمێرەكەیباوكمیاندابووەوەبەهەاڵڵەیخوشكموگوتبوویانپێیكە
ئەمئارامگایانەهیخاوەنیئەمناسنامەوكاتژمێرەیەلەگەڵئەوژنومندااڵنەیكە
لەگەڵیدابوون،كاتێكیشهەاڵڵەپرسیبوویلێیانكەژنەكەهیچشتێكیپێنەبووە
گەلێك دایكم لەڕاستیدا بەاڵم نەبووە، پێ شتێكی هیچ گوتبوویان بناسرێتەوە؟،
تەواوم باوەڕی و دەرچووین هەڵەبجە لە كاتێك بوو لەكۆڵكرد پارەی و ئاڵتوون
هەیەكەهەرچیبەدایكمبووەكەسێكدزیویەتی،بەاڵمئەوكەسەكێیە؟!،ئەوەیان

وەاڵمەكەیمەگەرلەقیامەتوەرگرینەوە!.
لەو بیرم گریانەوە بەدەم گریام، زۆر بێنازەكانیان ئارامگا لەسەر بەهەرحاڵ  
ڕۆژگارەڕەشەدەكردەوەكەبەناهەقولەبێئاگاییدابەسەریانهێناینبەهەموو

الیەكەوە!.
هێندەگریامپیاوێكیپاوەییكەلەئەوسەریگۆرستانەكەوەبووهاتبۆالمو
گوتی:)كاكەگیانمەگریەتازەگریانهیچیانناگێڕێتەوەودوعایخێریانبۆبكە
هەرچەندەبەخوائەمانەهەرهەموویانشەهیدنوئێمەیتاوانبارپێویستمانبە
شەفاعەتیئەمانهەیە!(،گەلێكئامۆژگاریكردموئارامیكردمەوەولەگەڵخۆیدا
هێنامیەوەبۆناوشاریپاوە،پاشانلەگەڵهەاڵڵەداگەڕاینەوەبۆشاریجوانڕۆ.

زۆر كاتێك ناچار دكتۆرو بۆالی تاران بۆ بچمەوە نەمدەتوانی دەكرد هەرچیم  
نەدەبینی، بۆنەخۆشخانەكەیجوانڕۆكەهیچسودملێ نەخۆشدەبوومدەچووم
تەنانەتجارێكیاندكتۆرێكیهیندیلێبووكەلەنەخۆشخانەكەدادەوامیدەكردكە
گوتمپێیمندەرئەنجامیبەركەوتنیگازیخەردەلوگازەكیمیاییەكانیترتوشی
ئەمنەخۆشیەبوومدكتۆرەكەلێمتوڕەبوووگوتی:تۆشێتیتودرۆدەكەیتئەگەر
وایەچۆنتۆماویتئەگەرڕاستدەكەیت!ودواترهیچدەرمانێكیبۆنەنووسیم
وگوتی:بڕۆرەدەرەوە!،منیشلەداخانداپێكەنینمبەوڕۆژگارەدەهاتكەتێی
كەوتوینوبێئومێدانەگەڕامەوەونەخۆشخانەكەیدكتۆرەبێئاگاكەمبەجێهێشت!.
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لەمانگیئابداعێراقوئێرانپاشئەوەیسەریهەڵەبجەیانخواردكۆتاییانبە
جەنگینێوانیانهێنا،وەكئەوەیلەبەدبەختیمانئامانجیشەڕەكانیانقەالچۆكردنی

خەڵكیهەڵەبجەبووبێت!.
سەددامی دواتر ماینەوە، جوانڕۆدا لە 1988 ئەیلولی مانگی نزیكەی تاوەكو  
نالەباروتاوانباروەكئەوەیئێمەتاوانباربینبڕیاریلێبوردنیبۆدەركردین!،بۆ
ئەوهەڵەبجەییانەیكەلەكاتیكارەساتەكەدابەڕوویئێرانداهەڵهاتبوونوماوەی
و خوشكم هەاڵڵەی ماڵ بگەڕێنەوە، خەڵكە ئەو تاوەكو دابوو مۆڵەت مانگێكی
خەزورانیوبگرەهەمووئەوكەسوكارەمكەلەئاوارەییئێراندابوونلەداخی
غوربەتوژیانیكولەمەرگیدابڕیاریانداكەبگەڕێنەوەبۆعێراقودەیانگوتسەددام

بڕیاریداوەئەگەربێتوبگەڕێینەوەلەهەڵەبجەدانیشتەجێماندەكاتەوە!.
منیشبەهەمانئومێدیئەوانەوەولەبەرئەوەشهیچكەسێكیزیندووملەئێراندا

نەدەمایەوەوهەموویاندەگەڕانەوەملكەچبوومبۆگەڕانەوە.
لەكۆتاییەكانیمانگیئەیلولداكەلوپەلمانخستەناوگەاڵبەولەسنوری

تەوێڵەوەهاتینەخاكیعێراقەوە.
بەاڵمنەمدەزانیلەودیوسنوریئێرانەوەئیڤاوئۆتۆمبیلەسەربازیەكانیعێراق

لەچاوەڕێماندان.

یاداشتهبهشێکهلهکتێبێکیگهورهکهلهداهاتوویهکینزیکداچاپوباڵو ئهم
دهکرێتهوه
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سەرگوزەشتەیرووداویهەڵەبجەساڵی1988
بەرایی

سێڕۆژیمابووبۆنەورۆز،كەریمهەستیدەكردبەهاریئەمساڵوەكسااڵنی
پێشیننییە،شارەكەیبەرگیخەموماتەمینیداكەندووەوپۆشاكینوێیپۆشیوە
بۆشاییوزەماوەندیگەیشتنبەدڵخواز..ئەوڕۆژەجەژنوشادیبوو،چونكە
برابەبرا،منداڵبەباوك،ژنبەمێرد،دایكوباوكبەكوڕیجگەرگۆشەیانشاد
بوبونەوە،ئەوخۆشەویستانەیزۆرلەمێژبووچاوەڕوانیانبوونوئاواتەخوازبوون
ڕۆژێكیوابێتەپێش،واهــاتــووەكابووسیشووممێردەزمەیئێسكگرانیانلێ
دووركەوتوەتەوە،ئیتردێهاتەكانئاوەداندەكەنەوەكانیوسەرچاوەپڕكراوەكان
بەسیمانوچیمەنتۆپاكدەكەنەوە،جارێكیترهاژەیشەتاوەكاندەبیستی،باخ
ئاوەداندەبنەوەوكااڵیسەوزدەپۆشنو تر بووەكانجارێكی وكێلگەووشك
بەرهەمیپڕپیتوبەرەكەتیاندەدەن..بەڵێلەمهەمووخۆشیوشادییەدابوون،
خەیاڵلەگەڵئاواتداتێكەڵبووبوو،لەئاسۆوەكامەرانیوبەختەوەریبەدیدەكرا،
چونكەزاڵمبارگەوبنەیپێچابوەوە،ڕسواوسەرشۆڕبووبوو،ئەوەیتیاچوو
تیاچوو،ئەوەیهەڵهاتدەرچوو،ئەوەیگیراگیرا،ئەوەیدیلبوودیلبوو....

سەرگوزەشتەیەكلەرووداوی
هەڵەبجە1988

حەسەنمحەمەدئەمینپێنجوێنی
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كیمیابارانیهەڵەبجە1988
باگوێلەكەریمبگرینگۆشەیەكلەوڕووداوەدڵتەزێنەمانبۆباسبكات،كە

بەسەرخەڵكیهەڵەبجەداهات.....
بەڵێبرایانئەوڕۆژە،خۆشیوشادیبوو،نەمانزانیكەبەهاریڕاستەقینەمانئەو
بەهارەیبیستوپێنجساڵبـــــوو،خۆیلێشاردبــــوینەوە،نەمانزانیكەتەنیا
ئەزموونیان ئەوانەی بوون، دیدە دنیا ئەوانەی نــــییە!!!هەڵبەت تەمەنی ڕۆژێك
و ڕەق دڵ و ڕەحم بــــێ چ كە دەیانزانی و دەناسی دوژمنیان ئەوانەی هەبوو،

دڕندەیەكەهاواریاندەكرد:
كوڕەخەڵكینە،برایانباقایمەیەكبكەین،ماوەیەكخۆماندووربخەینەوە،بۆ

چەندڕۆژێكیشبێتشارچۆڵبكەین!!!
بەڵێدووڕۆژیمابوو،بۆنەورۆزدرەختەكانچرۆیانكردبوو،دەشتیشارەزوور
ڕۆژەدا ئالەم دەكردەوە سەوزیان پاڵەكان قەد بـــــوو... پۆشی سەوزی تارای
بــــــوو،دەستیدووژمنیقەسەمخوردەدەستیئەهریمەنیداخلەدڵبەفڕۆكەی
سۆڤیتیوسیانۆریئینگلیزیوخیبرەكانیفەرەنساوبەپشتیوانیئەمریكاییەكان
ئاواتیانسوتاندینوشاییوشادیانكردینەكارەسات،پێكەنینەكانیانسەربڕینو

بەرگیبوكێنییاندزینوبەهاریانكردینەپایز.
ئایاتۆچۆن ... دایــــــن بۆفڕێ ناردیندیاری بۆ زاڵم،دیاری بەڵێدوژمنی 
چـــــۆن لەدڵ داخ دوژمنی دیاری بێ، بەخەیاڵتـا چی دەبێ بیردەكەیتەوە؟

بــــــێ؟!
بەڵێفڕۆكەكانبۆمباییناپاڵموقومبەلەیهێشوویناوشاریانداگــــرتەوە...ناڵە
ناڵیسیخۆوناڵەیمیكوزرمەیڕۆكێتوزرمەیناپاڵمچـــــیاكانیدەلەراندەوە..
پیاویبێچەك بوو،سەدەهــــاژنومنداڵو ڕیزەماڵسارایگڵ چـــەندەها

شەهیدبوون.....
ئەوكاتەپیشنیوەڕۆبوو،وادیاربوو،بەوكەتنەیدڵیسوكنایینەهاتبــــوو،
بۆیەلەدەماودەمینیوەڕۆدالەكاتینانخواردنداكەسفرەوخوانڕاخرابـــــوو،
دووبارەفڕۆكەكانیناردەوەسەرمان،وامانزانیئەمجارەشبۆمباراندەكات،بۆیە
خۆمانكوتابۆژێرزەمینەكانوپەناگاكان،دیاربووفێڵیلێكردین،بۆئەوەیباش
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خۆمانقایمبكەینوسەرەنجامبەتەواویبنەبڕببینوقڕمانتێبخات.
هەروابووفڕۆكەكانهاتنوڕۆشتن،دڵمانخۆشبوو،ئەمجارەبۆمبارانیاننەكرد....
بۆمبایی كوشندەتر... ناپاڵم لە زۆر بۆخستبووین بۆمبایەكیان نەمانزانی كەچی
دەستیكردە چاومان تا نەهات دەنگی چونكە نەزانی پێمان بەڵێ .... كیمیایی
سوتانەوە،بۆگەنێكمانهاتەلووت،وەكبۆنیسێو،لەوانەیكەشارەزاییانبوو،
هاواریانكردگازیكیمیاییە،دەموچاوتانتەڕكەنبێنەشوێنەبەرزاییەكان....كە

هاتینەدەرەوەدیمانناوشاربەتەمودوكەڵیكیمیایـــــیداپۆشراوە..
دووكەڵیكیمیایییەكەبەزۆریگەڕەكی)كانیقوڵكە(بەرەوعەنەبیگرتەوە،ئەم
ناوەلەهەمووشوێنێكیترگازیزیاترپیاكرا..ئێمەشهاتینەدەرەوەنەماندەزانی

چیبكەین،وەكشێتمانلێهاتبووبەرەوعەنەبڕاماندەكرد.
لــــەقـورئانوفـەرموودەدابـاســیڕۆژیقیامەتمانبۆكراوە،ئەوڕۆژەیەتەواوی
نموونەیەكیبچووكیڕۆژیقیامەتبوو،ئەگەرمنبڵێمسەدهەزاركەس،تۆبڵێ
سەدوپەنجاهەزاركەسئەبوو،وەكمنداڵێكدەستیلەدەستیباوكیبەرببوایە،
بۆچ؟دەدۆزرایەوە؟...خەڵكەكەزۆریلەوڕێگەیەداكەوتووتوانایڕۆیشتنینەما،
بۆكوێرەوەریجارێكیترفڕۆكەكانهاتنەوەودەوری)عەنەب(یانبەدەرمان
ڕژان،لێشاویخەڵكەكەبەرەودواوەهاتەوەلەوگەڕانەوەدائێمەلەیەكدابڕاین،
هەرچەندەگەڕامبۆدایكمباوكمنەمتوانیپەیدایانبكەم....خوشكەبچكۆلەكەمو
براكەیتریشمكەلەخۆمبچوكتربوو،لێموونبوونهاتینەوەبۆڕێگەیعەبابەیلێ،

ئیترمننەمزانیدوایئەوەچـــیقەوماوە؟
پیاما بەزەییان ئۆتۆمبێلێك دەچم خۆم لەهۆش و دەكەوم جادەكە لە تومەز 
كە سنوور، سەرپێییەكانیسەر نەخۆشخانە دەمگەیەننە و دەگرن هەڵم دێتەوە،
چاومكردەوەلەناوچادرێكدام....خواپاداشتیانبداتەوە،تیماریانكردموتووش
بوونەكەمزۆركەسكوننەبوو..بۆسبەینێدەرچووملەنەخۆشخانەئینجاخەمی
دایكموباوكمملێهاتبوو،خەمیبراوخوشكەكەمبوو،ئاخۆچیانلێهاتبێ؟زۆر
بەزەییمبەدایكموباوكمدادەهاتەوە،چونكەزۆرلەمێژنەبوو،جەرگیانلەالیەن
بەعسیەكانەوەهەڵچزێنرابوو،كاكمیانلەسێدارەدابوو،ئەودڕندانەهاتنپولو
پارەیفیشەكەكانیانلەباوكمسەندونەشیانهێشتپرسەیبۆدابنێینوبەدزیەوە
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تەرمەكەیمانناشت،زامیجەرگیدایكموباوكمنوێبوو،هێشتاخوێنیلێدەتكا
كەئەملێقەوماویەمانبەسەرداهات.

لەهەمووڕێگاكانەوەخەڵكیبەرەوهەڵەبجەكەوتبوونەڕێتاهەواڵیكەسوكاریان
دیم من ئەوەی یاخوا برایان ڕۆشتمەوە منیش ماون؟ یان مردوون؟ ئایا بزانن...
دوژمنتاننەیبینێ،بەسواریگەاڵبەیەكەوەبووم...قەسەمبەخواكۆمەڵكۆمەڵ
خەڵكلەناوجادەولەمبەروئەوبەریجادەكەوەكەوتبوون،وەكگەاڵڕێزانیپایز
جوانوپیرومنداڵكەوتبوون...گەاڵبەنەیتوانیبڕوات،ناچاردابەزینمەیتمان
الدا،ئەڵبەتلەپێشئێمەشەوەزۆریترالدرابوو،جائیتربیهێنەرەوەپێشچاوی
خۆت،بەناومەیتەكانداهاتین،دیتمخوشكوبراكەملەگەڵكۆمەڵێمنداڵیتردالە
ڕێگەیعەبابەیلێداكەوتوونچاویانبڕیوەتەئاسمان،وەكئەوەیلەخوابپاڕێنەوە

وبڵێن:
و كارمانسەرشۆڕ لەدڵەكانبستێنی،خوایەسەبەب داخ لە تۆڵەمان خوایە

تڕۆكەیت،ئێمەلەبەرئەوەینەوەیسەالحەدینبووین،وایانلێكردین؟؟؟!!
كۆمەڵێمنداڵیتریشلەنزیكئەوانەوەالڵوپاڵكەوتبوون،ئەوبرادەرەی
لەگەڵمابوو،لەپەنایمنداڵەكاندادەستیكردەگریانوگووتی:لەڕۆژیقیامەتا
چ ؟! كوژران بەچ دەپرسێ؟: بێتاوانانە لەم و دەكات زاڵمان مەحكەمەی خوا

تاوانێكیانبوو:)واذاالموؤدةسئلتبايذنبقتلت(سورەالتكویر)9-8(
چاڵمانبۆهەڵكەندنوئەسپەردەیخاكمانكردن،ئینجابەشوێندایكموباوكمدا
دی دڵتەزێنم زۆر شتی گەڕانەمدا كاتی لەو نەمدۆزینەوە، گەڕام زۆر دەگەڕام،
بوو، سپارد گیانیان دەوریا بە منداڵەكانیشی بوو، مرد خۆی بینی ئافرەتێكم
ئەوانی بوو، دەرچوو گیانی دایكییەوە بەسەرسنگی بوو، مەمكان بەر یەكێكیان
تریشوەكگواڵڵەسوورەبەدەوریدایكیانداكەوتبوون،ئەوەیزۆركاریگەربوو،
ئێشیبەتەواویگەیاندبەدڵم،دیمەنیعومەرحمەساڵحبوو،كەبەعومەریخاوەر

بەناوبانگبــوو..
ئەمپیاوەنۆكچیهەبوو،زۆرئاواتەخوازبوو،خواكوڕێكیپێببەخشێتهەزار
ئەمالوالوشێخومەشایخوشارەوشاروپیرودكتۆریكرد،بەڵكوكوڕێكی

ببێ...قەدەریخواوابوو،ژنەكەیبەسكێدووكوڕیبوو...
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دەستیان ئەگەر بوون، خۆشەویست زۆر هاتبوون، دا كچ نۆ بەدوای كوڕانە ئەم
گەرمببوایەباوكودایكونۆكچ،چەندەهاجارخۆیاندەگێڕابەدەوریاندالە
كاتیكیمیاییەكەداكاكعومەر،یەكێكیاندەگرێتەباوەشیوخێزانەكەشیئەوی
تریان..لەماڵدەرچووبوونتاخۆیانبگەیەننەپەنایەكودەربازبن،بەاڵملەسەر
لفكەی بە گرتبوو، لەباوەش توند منداڵەكەی كەوتبوو، عومەر كاك كۆاڵنەكەدا
جامەدانەكەیدەمولووتیپێچابوو،منداڵەكەیوالەئامێزگرتبوو،بەمردوویلێی

نەدەكرایەوە.....
وەكئەوەیویستبێتیخۆیبكاتەقوربانیكوڕەكەیوپشتیوانی)9(نۆكچەكەی
...بەاڵمهەردووكیانبوونەنەفرینیهەمیشەییناوچەوانیسەداموبەعسیخوانەناس،

ئیترنازانمكچەكانیچیانبەسەرهات؟
ئەووێنەیبوەتەنیشانەیكۆمەڵكوژیهەڵەبجەوكۆرپەكەیلەباوەشیایەوێنەی

عومەریخاوەرە.....
ئافرەتێكیتریشلەوالوەكەوتبوووابزانمخێزانەكەیعومەریخاوەربوو،بەاڵم
دڵنیانەبووم..چاوینابووبەیەكداوكۆرپەكەیلەباوەشگرتبوو،تادەستیشل
بووبوو،كۆرپەكەشیوادیاربوو،پاشدایكیمردبوو،چونكەسەریكردبووە،سەر

باسكیدایكیوچاویبڕیبووەئاسمان،وەكئەوەیهاواربكاتەخواوبڵێ:
خوایەتۆڵەیئەمهەمووبێتاوانە!!!تۆڵەیئەودایكەجگەرسووتاووباوكەپشت
شكاووخوشكەكۆستكەوتوانەیبێباوكوبراكەوتوانەلەستەمكارانیسەدەی

بیستەمدابستێنی...
بەڵێزۆربەشوێنباوكمودایكمداگەڕامبەاڵمنەمدۆزینەوە،تالەئەنجامداباوكم

لەنەخۆشخانەكەیتاراندادۆزیەوەودایكیشمئێوەخۆش!!
دەنگی حاڵ بەهەزار بوو، گیرا گەرووی ناو بوو، بوو كوێر چاوی هەردوو باوكم

دەبیسترا...
پێشئەوەیگیانیپاكیدەرچێوبەسەرجیهانیمادیدابەرەومەلەكووتیپیرۆزی

پەروەردگاربفڕێتئەموەسیەتەیكرد:
كوڕمدەستمبەدامێنتئەمسكااڵیەبدەبەگوێیخەڵكیجیهاندا،هەروەكدەزانی
مندەمەوێهاواربكەم،بەاڵمدەنگمدەرنایە،دەمەوێچاوبكەمەوەچاومسوتاوە
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وبیناییتیانەماوە،لەڕەشیموتڵەقبەوالوەشتیترنابینم..قاچوقولمتوانای
لێكراویخۆمانبۆ خۆگرتنیاننییەوهێزیڕۆشتنیانتیانەماوە،تابڕۆمستەم
خەڵكیدنیاباسبكەم...كوڕەخۆشەویستەكەمكوڕەبێباوكودایكوخوشك
وبراكەوتووەكەم،تكاتلێدەكەم،تكالەهەمووموسڵمانێكیبەشەرەفدەكەم:

لەجیاتیمنبەكۆمەڵەیمافیمرۆڤ)جمعیەحقوقالبشر(بڵێن:
ئەوەبۆچخۆیحەشارداوە؟بۆچفزەیلەخۆیبڕیوە؟!

ئایالەڕوانگەیئەوەوەمیللەتیكوردمرۆڤنییە؟!
مرۆڤمان بە نایەڵن ئاغاكانی و ڕۆژئاوایە و ئەمریكا گوێی لە ئەڵقە ئەویش ئایا

بزانێ؟!!
توخوائەگەرلەجیاتیئێمە)5000(پێنجهەزارئاسكەكێویبونایەوئاوەهابەگازی
سیانووروخەردەلتیاچوونایە،كۆمەڵەیپارێزگاریلەئاژەڵدنیاینەدەشڵەژاند؟!!
بەاڵموادیارەكوفریجیهانیبەهەمووڕەنگوڕەگەزوبیرێكیانەوەئاژەڵیانبەالوە

بەڕێزتربێت،تائادەمیزادەكانیجیهانیسێهەم:
بڵێنبەخاچیسوورینێودەوڵەتان:ئەوەكوادەنگیمرۆڤدۆستانەتان؟!بۆچ
خۆتانكەڕوكوێركردووە؟!توخواپڕبەدەمهاواربكەنوبڕۆنەڤاتیكانبەپاپا
ژانپۆڵیشەشەمبڵێن:ئەمەیەمرۆڤدۆستیوئاشتیویستییەكەتان؟!!لەحەنای
كۆمەڵكوژی)5000(پێنجهەزاركوژراویبێتاوانیمنداڵوپیروئافرەتوالوانی

هەڵەبجەیدابێدەنگببنوقسەنەكەن؟
هیچمەترسنوبڵێن:ئێوەشمانبۆدەركەوتكە:چگورگێكنولەپێستیفریشتەدا
خۆتانپیشاندەدەن؟!زووتردەمانبیستكەكلیلیقوفڵیدەمیئێوەلەگیرفانی
بەڕێوەبەرانیكۆشكیڕەشیئەمریكادایە،نەماندەتوانیبیسەلمێنین..ئەواواقیع

بۆیسەلمانین..
دۆستانلەدەمیپیرەپیاوێكیهەڵەبجەییەوە،كەلەنەخۆشخانەیخەموغەریبیدا
كەوتووەولەدواهەناسەیژیاندایە،بەپشتیوانەدرۆزنەكانیكرێكاروجوتیارانبە

)چینوشوورەوی(بڵێن:
ئەواسەرمایەدارەكانیڕۆژئاواداخلەدڵوخوێنمژندەنگناكەن،جێگەیسەرسامیمان
نییە،ئەیئێوەبۆنقەتانلەخۆتانبڕیوە؟!واقیعناوەڕۆكیئێوەشیدەرخست..بۆ



193

بەدبەختیئەوانەیقەاڵچۆیئیسالموموسڵمانانیڕاستەقینەدەكەن،ئالەمكاتەدا
كۆنگرەدەبەستنوبەناویدەوڵەتانیئیسالمییەوەكۆدەبنەوە،بەڵێكۆنگرەكەیان
كردەسەرپۆشێكبۆئەوتاوانەگەورەیەیبەعسوخۆیانكردەشەریكوهاوبەشی
 ǯƘǎǾǁ ǠƮǩƗ ǰǕ ƠǥƘƾǩƗ(بەعسونقەیانلەخۆیانبڕیوبوونەشەیتانیالڵ

.)ƻƸƱƗ
كوڕەتەنیاكەوتووەكەملەدەمباوكیبەسااڵچوویجەرگهەڵقرچاویدڵسوتاوی
كەسبۆنەماویخۆتەوە،كەبەتەمایئەوەنەماوەفڕۆكەیەكبیباتبۆئەوپەڕی
و لەدەسچووی بینایی كۆمپیوتەریسایەی نەخۆشخانەیەكی بیگەیەنێتە و جیهان
دەروویفەوتاویتیاچوویبەدەستبێنێتەوە،تابۆخۆیبگریوبناڵێنێوهاوار
بۆماڵومنداڵیقڕتێكەوتوویبكاتوسكااڵیحاڵیخێریبۆخەڵكیجیهان

بكات..
نەخێربەتەمایئەوەنەماوم،باشحاڵیبوومچاكتێگەیشتمكەلەمجیهانەدا
عەدالەتودادگەریلەژێرئااڵیڕاستەقینەیئیسالمدانەبێلەهیچجێگایەكیدنیادا

دەستناكەوێت..
بەڵێڕووسێككەفڕۆكەیمیكیپێشكەوتووسیخۆبەبەعسبدات،فەڕەنسیەك
میراجوڕاجیمەیچلچلیبداتێ،ئینگلیزێگازیخەردەلیپێببەخشێ،ئەڵمانیایەك
سیانۆریبۆبنێرێ،ئەمریكایەكبەملیاردۆالربخاتەژێردەستی،چۆنبەتەمابم
ئەوتاوانكارانەسەگیپاسیخۆیانتاوانباربكەن،هەرگیزلەبیرتاننەچێتدوژمنی
ئێمەتەنیابەعسنییە،بەڵكوئەوتەنیابەكرێگیراوێكەبۆئەنجامدانیئەوتاوانە،
دەناهەرئەودەستەیناكازاكیوهێرۆشیمایویرانكردهەرهەماندەستیشبوو،

هەڵەبجەیوێرانكرد...
لەوكاتەداكەباوكمئەموەسیەتەیبۆكردمئەوەیشیگوت:كوڕمدوژمنیخۆتان

باشبناسن..
دوایئەوەگوتی:)الالهاالالله(وگیانیپاكیبەرەوبەهەشتیبەرینهەڵفڕی..
ئێمەشدەڵێین:هەزارڕەحمەتلەگیانیپاكیبێت،بەڕاستیدوژمنیڕاستەقینەی
سەلمان وەك یەكێكی ئەمریكا بۆ دەبینین ئەوەتا ناسیوە.. باش میللەتەكەمانی
روشدیبەكرێگیراویخۆیانكەهێشتانەكوژراوەهەموودەوڵەتانیئەوروپایڕۆژئاوا
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باڵیۆزەكانیخۆیانبانگكردووە،بەاڵمبۆكوشتنی)5000(پێنجهەزاركەسو
برینداربوونی)10000(دەهەزاركەسوئاوارەبوونی)70000(حەفتاهەزارماڵسەد

یەكێكیئەوهەڵوێستەیاننەبوو..
دوژمنت باش بەڕاستی كەریم، باوكی لەگۆڕت ڕەحمەت دەڵێین: تریش جارێكی

ناسیوە..
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ئەنجامساڵحهەژارلەساڵی1961دالەگەڕەكیپیرمحمدلەهەڵەبجەلەدایك
بووە،لەبارەیمەرگەساتیكیمیابارانیهەڵەبجەونەهامەتییەكانیدوایژەهرباران
وئاوارەیئێرانوگەڕانەوەیانبۆكوردستان،دەستگیركردنوگواستنەوەیانبۆ

نوگرەسەلمانئاماژەیبەوەكرد:
سەعات11:45دەقیقەفڕۆكەجەنگیەكانیعێراقگەیشتنەسەرئاسمانیهەڵەبجە
نزیك لە بووم هەڵەبجەدا بازاڕی لەناو من كاتەدا لەو كرد، بۆردومانیشاریان و
ڕووم ڕاكردن بە بوون، گەورە زۆر بۆمبەكان تەقینەوەی دەنگی گشتی، باخی
كردەژێرزەمینەكەیبەڕێوەبەرایەتیئاووئاوەڕۆیهەڵەبجە،بۆردومانەكەبەردەوام
شارەوە ناوەڕاستی كەوتبووەوە چونكە بهێڵم، بەجێ شوێنە ئەو دا هەوڵم بوو،
لە خۆمان ماڵی كردە ڕووم كۆاڵنەكەوە لە دەیگرتەوە، چڕی بە بۆردومانەكە و
یەكەم خوارەوەی الی ڕێگا لە خۆمان، ماڵی بگەمە دەمویست سەرا، گەڕەكی
ماڵیگەڕەكیخۆمانپاسدارێكمبینیپاسەوانیبۆمبایەكینەتەقیبووەوەیدهکرد،
كردم ئاگاداری پاسدارە ئەو كاتەدا لەو خۆمان ماڵی الی بەرەو دەكرد ڕام من
كەلەوبۆمبانەتەقیوەدووربكەومەوە،ڕەنگیبۆمباكەشوشەیەكیئاویبوو،بە
زەحمەتێكیزۆرخۆمگەیاندەماڵیحاجیعەلیمستەفاخانەلیدراوسێمان،ئەوان
ژێرزەمینێكیانهەبوو،هەركاتێكتۆپبارانبووایە،ئێمەوزۆرلەخەڵكیگەڕەك
خۆماندەگەیاندەژێرزەمینەكەیئەوان،پێموتن:خانەوادەیحاجیعەلیلێرەن؟

بارانیمەرگ
مەرگیشارێكهەرلەخەوندەچوو

سهنگهرعهبدوڵاڵ
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وتیان:نەخێرئەوانچوونبۆماڵیخاڵەعوسمانتلەگەڕەكیكانیقولكە،ئینجا
بیرمكەوتەوەكەبەیانیەكەیماڵیئێمەپێیانوتم:)ئێمەدەچینەماڵیخاڵە
بچینە نەدەدا بواری بوو بەردەوام بۆردومانەكەهەر باڵەخانە(. عوسماندەروێش
دەرەوەیانشوێنەكەمانبگۆڕین،دوایماوەیەكدەنگیتەقینەوەیەكیزۆربەهێز
بەرگوێمانكەوت،لەرینەوەكەیئەوەندەتوندبوودەرگایسەالجەیئەوماڵەی
كەوتبوو، جادەكە لەسەر بینی گەورەمان بۆمبێكی دەرەوە، چوینە كە كردەوە،
قیرەكەدەكواڵ،هیچنیشانەیەكیپارچەمانبەدیوارەكەوەنەبینی،هەرچەندەئەم
بۆمبەزۆرگەورەبوو،بەاڵمنەهیچشوێنێكیڕوخاندبوو،نەشوێنەكەیشیزۆرچاڵ
كردبووهیچپارچەیەكیتیژمانلەتەقینەوەیئەمبۆمبەدانەبینی،منسەرملە
تایبەتمەندیەكانیئەمبۆمبەسوڕما،ئەوكاتەدووبەرمیلنەوتلەنزیكسەرڕێگای
بامۆكدانرابوو،بەرمیلەكانگڕیانگرتوسیمیكارەباكانپچڕابوونوكەوتبوونە
سەرزەوی،دەبوایەزۆربەوریاییبەوشوێنانەداڕاببورینایەبەرەوپشتیماڵەكان،
بەشیناوخۆیالیباخیمیربوولەبینایەكیسێنهۆموژێرزەمینێكپێكهاتبوو
كەگەیشتمەئەوێنزیكەی400ژنومناڵلەوبینایەدابوونبۆردومانەكەبەردەوام
لەوەدەكردەوەدەبێهەمووتوانای بیرم زیاتربوو، ئێوارە بوولەسەعات4ی
بگەیەنمە خۆم نەمدەتوانی چونكە دەرچم، شار لە ئەوەی بۆ گەڕ بخەمە خۆم
ماڵیخاڵەعوسمانملەكانیقولكە،هەوڵمدابەناوئەوهەمووبۆردومانەچڕەدا
بیرداهاتئەگەرئەواندەرچوبن باوەكۆچەك،ئەوەمبە خۆمبگەیەنمەگواڵنو
ئەوادەیاندۆزمەوە،ئەوكاتانەیكەفڕۆكەجەنگیەكانبۆمبەكانیانهەڵدەڕشتو
دەگەڕانەوە،منبەڕاكردنلەشوێنەكەیخۆمەوەڕوومدەكردەشوێنێكیتربەناو
كانیعاشقانداخۆمگەیاندەگواڵن،لەگواڵنەوەڕوانیمەهەڵەبجەئاسمانیهەڵەبجە
هەموویببووبەتۆزوخاكەكەیبەرەوقواڵییئاسمانبەرزبوبووەوە،ئەوساتانە
زانیمكەفڕۆكەكانچەندبەوردوچڕیهەڵەبجەیانبۆردومانكردووە،ئەودەمانەی
تا لوتمەوە بە گرتبوو تەڕم خاولیەكی بەردەوامی بە بووم هەڵەبجەدا ناو لە كە
لەو ماوەیەك سەروو گواڵنی دەڵێن شوێنە بەو هەڵەبجە، سەرقەبرانی گەیشتمە
باخەدادانیشتم،بۆئەوەیبۆردومانەكەكەمببێتەوەوبگەڕێمەوەبۆماڵیخۆمانبۆ
ناوشاریهەڵەبجەلەوێهەواڵێكیخانەوادەكەیخۆمانبزانم،چاوەڕوانیەكەیمن
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بێسودبوو،چونكەفڕۆكەكانتائێوارەهەربۆردومانیاندەكردوبواریاننەدەدا
كەسبجوڵێتەوە،بۆردومانەكانئەوەندەچڕووردوبەردەوامبوودیاربوونەخشە

وبەرنامەكەیانبۆئەوەبووهەمووخەڵكیشاربەتەواویڕەشەكوژبكەن.
چەندانئۆتۆمبیلیپڕلەبریندارمدەدیلەناوشارەوەبەرەودەرەوەیشاردەچوون،
زۆرلەبریندارەكانلەهۆشخۆیانچووبوون،چاویانئاوسابوو،خوێنیانتێزابوو،
ئێرانمبینیجلوبەرگی چەندئۆتۆمبێلێكیتیمیفریاكەوتنیكۆماریئیسالمی
دژبەكیمیاییانلەبەردابوو،دهمامکیانبەستبوو،دەستملێڕاگرتن،پێمدەوتن:
)منیشلەگەڵخۆتانداببەنەوەبۆهەڵەبجە(ئەواندەیانوت:ئێمەخەڵكوبریندار
لەناوهەڵەبجەوەدەردەكەین،تۆچۆندەبەینبۆهەڵەبجەهەمووشوێنەكانیناو
شاركیمیاییە،گەرلەناوشاردابیتیەكسەرلەشوێنیخۆتدەكەویتودەمریت،
تەنانەتمریشكوواڵخوباڵندەشهەموویبەالداهاتوون،دنیاتاریكبوو،كە
دەمڕوانیەقواڵییشەوەكەوقواڵییخەونییەكجاریخەڵكیشارەكەموامدەزانی
لەناوقواڵییخەوێكیقوڵداموبێدارنابمەوە،ئەوهەمووشەپۆلەخەڵكەمدەبینی
و قسەیسەیر خۆیانەوە لەبەر هەندێكیان بەستبوو ڕێچكەیان بانانە و ڕێگا لەو
سەمەرەیاندەكرد،هەندێكیتریانپێدەكەنینوپەالماریئاویاندەدابۆئەوەی
دەموچاویانبشۆن،دیمەنیئەوخەڵكەشكەكۆچوڕەویاندەكردالیمنوەك
و دەهاتن بەالدا ڕێگایانە لەو بریندارەكان لە هەندێ وابوو، هەڵبزڕكاو خەونێكی
گیانیاندەسپارد،دواترهێزەكانیئێرانگەاڵبەوالندكرۆزەریاندەهێناوبریندارو
خەڵكیانپێدەگواستەوە،منیشڕوومكردەگوندیمۆردینكەكەوتبووەباشوری

ڕۆژهەاڵتیهەڵەبجەوە.
لە3/17دافڕۆكەجەنگیەكانیعێراقملەئاسماندابینیدژەهەواییەكانیئێران
لەسەربەرزاییەكانیڕوباریسیروانەوەدەسڕێژیانلێدەكردن،ئێمەلەگەڵشەپۆلی
گەیشتینە زۆر بەزەحمەتێكی دەچووین، ڕوباریسیروان گوێ و بەرە خەڵكەكەدا
و خاو بە زۆر دەپەڕینەوە، قەیاغ بە خەڵكەكە ڕوبارەكە، كەناری بۆ خوارەوە
خلیچكییەوەئەوخەڵكەیانلەمبەرئاوەكەوەدەپەڕاندەوەبۆئەوبەرئاوەكە،بریندار
كۆبوبوەوە، لێ زۆری خەڵكی ئەوەندە ئاوەكە ئەوبەر بوو، بێشومار خەڵكەكە و
هەموویانچاوەڕوانیئۆتۆمبێلیفریاكەوتنبوون،ئەوتاكتاكئۆتۆمبیلەیدەهاتن
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بەهانایخەڵكەكەوەلەئاستیئەوڕوداوەگەورەیەدانەبوون،ئەوكاتەیكەلەسەر
قەیاغەكەئافرەتێكمناڵیبوو،داوایچەقۆیانكردبۆئەوەیناوكیمناڵەكەببڕن،
لەوبەرئاوەكەبەگەاڵبەوئەسعافخەڵكەكەیاندەگواستەوەبۆشارەكانیئێران،
لەبەرئەوەیشەوبوولەوێنەماندەزانیلەكامجێگاولەكامشاریندواترزانیمان
ئەوشوێنەقەزایكەنگاوەرە،لەقوتابخانەیەكیئەوێدانراین،لەوێتاهەفتەیەك
نەیاندەهێشتكەسلێماننزیكبێتەوە،خەڵكیئەوێحەزیاندەكردلەنزیكەوە
دەكردین، بەحەزەرەوەسەردانیان دەبوونەوە نزیك لێمان كە بكەن، هاوكاریمان
بە بدەن ڕێگەمان دەمانویست زۆربەمان دابڕابوون، لەیەكتر خێزانەكان زوربەی
دوایاندابگەڕێینوبیاندۆزینەوە،نەماندەزانیئەوژمارەبێشومارەلەوماوەكورتەدا
شەهیدوبرینداركراوە،لێپرسراوانیئێراندەیانزانیشەهیدوبریندارەكانزۆرنو
چەندانكەسونبوون،هەواڵەكانیانلەئێمەدەشاردەوەئەمڕۆژبۆئەوڕۆژیانپێ
دەكردین،دەیانوتبۆتاندەدۆزینەوە،منلەوبەڵێنەبێزاربووم،ڕوومكردەتاران
سەردانینەخۆشخانەی)رازی(و)لباقینەژاد(وچەندیننەخۆشخانەیترمانكرد،
نەخۆشخانەكانپڕبووبوونلەبریندارچەندانبرینداریانبەهۆیكاریگەریزۆری
برینەكانیانەوەدواهەناسەیانسپاردبوو،لەبەرئەوەیهەندێكیانهیچناسنامەیەكو
كەسێكیانلەوێلەگەڵدانەبوولەلیستیشەهیدەكاندانوسرابوو)مجهولالهویە(بە
خاكسپێرابوون،هەندێكیانكەسوكارەكانیانهاتبوونبەوشوێنیانداتەرمەكانیان
بردبووەوە،ڕۆژێكلەوبیمارستانانەداكارگوزارێكیهاوكاریكردین،بەنهێنیهەندێك
لەوتەبەاڵنەینەخۆشخانەكەینیشانداین،منسەیریزۆربەیتەبەڵەكانمكرد،بە
دوایناویئەندامانیخانەوادەكەماندادەگەڕام،چەندانشتیسەیروسەمەرەملەو
تەبەاڵنەدابینی،هەندێكیانئافرەتبوونپارەیانپێبووە،هۆشیانلەدەستدابوو،
)خانم نووسرابوو تەبەڵەكەیان لەسەر بكەن، تۆمار خۆیان ناوی بوو نەیانتوانی
مجهولالهویە(،بەاڵمباسیشێوەیدەموچاوڕەنگیقژوبااڵوتەمەنیانبۆتۆمار
كرابوو،ڕێژەیئەوپارەیەیكەپیانبووهەرلەتەبەڵەكەداتۆماركرابوو،هەندێكی
ترناویخۆیلەسەرتەبەڵەكەنوسیبوو،بەاڵملەزۆربەیتەبەڵەكاننوسرابوو
)ازپخشعفونیزنانبەشهادترسید(،دواترمنچومەكەرەج،وتیانخەڵكی
زۆربراوەتەئەوێ،لەوێبۆ)نقاهتگایایرانخودرو(ڕۆیشتین،مەجلیسیئەعالی



199

لێبوو،زۆریارمەتیانداینوڕێنماییانكردین،لەمەجلسیئهعالبەشیكوردی
هەبووزۆرڕێنماییانكردینوتیانبڕۆنە)نقاهتگایایرانخودرو(كەچوینەئەوێ،
لەوێبینایەكمانبینی،چوینەژوورەوە،لەوێسەربازێكبەجلوبەرگیسەربازییەوە
بەردەممان، خستە دا ناوەكان لەگەڵ وێنەكانی گرتینو لێ ڕیزی دانیشتبوو،
لەبەرئەوەیشێوەیڕووخساریانشێوابووكەسماننەدەناسیەوە،چواردەوریچاوی
هەموویانسپیببوونازانمچیلێدرابووچەوركرابوویاندەرمانیلێدرابوو،وێنەی
دەموچاوەكانلەوێنەكاندابەهۆیكاریگەریكیمیاییەكەشێوابوو،ناوەكانیشیان
بەخەتێكیفارسیناشریننوسرابوون،گەڕاینبەناویاندازۆرهیالكبووین،هیچ
ببوونو شەهید هەندێكیان دەناسی، ناوانەم لەو زۆر نەكەوت دەست ئەنجامێكم
ئۆردوگاكانی بۆ گەڕابونەوە كردن چارەسەر دوای ببون، بریندار تریان هەندێكی
)هەرسینوسەنقورد(دوایمانگێكلەژنێكیهەڵەبجەییمبیستكەخانەوادەكەی
ئێمەلەگەڵخانەوادەیخاڵمكەژمارەیان)21(كەسبوونهەرهەموویانپێكەوە
و وەرگرت ڕێگام مۆڵەتی هەڵەبجە، بۆ بگەڕێمەوە دا بڕیارم سپاردووە، گیانیان
گەڕامەوە،كەگەیشتمەماڵیخۆمانلەگەڕەكیپیرمحمددوایئەوهەمووشەهیدە،
كەلوپەلوشتەكانیماڵەكەشمانتااڵنكرابوونزۆرشتیتریماڵەكەمانیانلەمالو
ئەوالباڵوكرابوەوە،وتیانحاجیباقیخانەوادەیئێوەیبەخاكسپاردوە،سەردانم
كردوتی:نەخێرمنئاگاملەوەنیە،چوومبۆالیمەهدیلەعەبابەیلێوتیان:ئەو
دەزانێكەچوومبۆالیهیچیپێنەوتم،لەكاتیگەڕانەوەدازۆربێزارودڵتەنگ
بووم،حەیوانملەناوڕێگایڕانێكیعەبابەیلێدابینیكوێرببو،چاوەكانینەیدەبینی
وەك،بەردڕەقببوون،ئەوەندەیتردڵمگوشرا،دنیاملێتاڵبوو،دواترڕوومكردە
ئەوژێرزەمینەیكەخانەوادەیخۆمانوخاڵەعوسمانیتێدابوو،بۆنێكیئەوەندە
توندیلێوەدەهاتبەپەلەپشتوێنەكەیخۆمبەتوندیگرتبەدەمولوتمەوە،
بەاڵمهەرنەمدەتوانیبەپلیكانەكاندابچمەخوارەوەبۆژێرزەمینەكە،چونكە
وتیانیەكتەرمیتیاماوە،سەیریدیوارەكانمكردقژەسەروهەندێلەپێستی
شەهیدەكانبەدیوارەكانەوەمابوو،دیاربووماوەیەكیزۆرئەوشەهیدانەپاڵیانبە
دیوارەكەوەدابوەوە،ئەمقەسابخانەكۆمەڵكوژییەیناوهەڵەبجەئەوەندەگەورەبوو،
بیان خۆیدا لەكاتی نەدەكەوتن ئەوە فریای كۆدەكردەوە شەهیدەكانیان كەتەرمی
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نێژن.
بێهیوابووملەئەندامانیخانەوادەكەمكەلەژیاندامابێت،هەندێلەوكەلوپەالنەی
كەلەماڵیخۆماندامابوونگواستەوەبۆبیارە،لەوێشەوەگەیاندمەئێران،سێ
مانگلەئێرانمامەوە،لەوتەنیایەداڕۆژانەدەچوومەشوێنێكیچۆڵەوەودەستم

دەكردبەگریان،كەسنەبوودڵنەواییەكمبكات.
تەنیادووبراودووخوشكممابوونلەسلێمانیبوون،بیرملەوەكردەوەبگەڕێمەوە
بۆالیئەوانبۆئەوەیئاهێكمبەبەردابێتەوە،لەوكاتەداشەڕیعێراق–ئێران
وەستا،منسەربازیهەاڵتووبوومكەگەڕامەوەڕووبەڕوویئەنفالبوومەوەكەشەڕی
عێراق–ئێرانوەستاخەڵكیهەڵەبجەلەناوئۆردوگاكانیئێراندازۆربێزاربوون،
ئەوانبەوجۆرەژیانەڕانەهاتبوونكەلەناوئۆردوگاكانداهەرلەزینداندەچوو،لەناو
ئۆردوگاكاندامقۆمقۆیئەوەباڵوببوەوە،كەواڕژێمخەڵكدەباتەوەبۆهەڵەبجەو
خێمەیانبۆدابیندەكات،ئێرانیشگەاڵبەولۆریبۆئەوخانەوادانەدابیندەكرد
كەدەگەڕانەوە،منناویخۆموئامۆزایەكمكەپێنجمنداڵیوردیهەبوولەیەكێك

لەوكاروانانەدانوسیبۆگەڕانەوە.
لەسەرەتایمانگی7ی1988دا،لەسەریاسەوەگەڕاینەوەبۆسنوریئێران–
عێراقلەمەرزیتەوێڵەوەگەیشتینەسەرسنور،سەربازەعێراقیەكانموەكدڕندە
دەهاتەبەرچاو،هەستمكردگەڕانەوەكەمانلەباشناچێتئەوكاتەنمایندەیئێران
)مهمانشهریحلبجە(بوولەسەریاسەوەلەگەڵمانداهاتبۆسەرسنور،لەوێ
زنجیرەیناویئەوانەیكەلەئێرانگەڕابوینەوەدایەدەستئەفسەرەعێراقیەكەو
گەڕایەوەبۆهێنانیكاروانێكیتر،ئێمەلەسەرئەومەرزەبێخواردنوخواردنەوە
دانیشتین،دوایسێڕۆژبەكاروانێكیگەورەگوێزراینەوەبۆ)ǻƷƗǸǍ ǼǲǭƗ(ی
سلێمانیلەوێهەڵسوكەوتیانوەك،تاوانبارلەگەڵدادەكردینولەناوگۆڕەپانی
تەوارییەكەدادایانناین،كەلوپەلوشتیخەڵكیوەكئێمەلەالیەكیتەوارییەكە
كەڵەكەكرابوو،دیاربووئەوانەیانلێرەوەگواستبوەوەبۆشوێنیتروبواریانپێ
تەلەفزێونو و كەلوپەل ئێمە وەك زۆری بگوێزنەوە، كەلوپەلەكانیان نەدابوون
سەالجەوغەسالەوشتیتریانلەئێرانكڕیبوو،بۆئەوەیماڵێكینوێبۆخۆیان

پێكبهێننەوە،چونكەدوایكیمیابارانیهەڵەبجەزۆرماڵتااڵنكرا.
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بەاڵملەوێناویهەمووشتەكانیانتۆماركردوهەرهەموویانتااڵنكرد،ڕۆژانە
بەكێبڵلیاندەداینوئیهانەدەكراین،خواردننەبوو،شلەیەكیانبەسەردادابەش
دەكردین،ئاوێكیبێتامیڕوونبووهەندێكیانتوشینەخۆشیسكچوونبوون،
شەوانەتاسەعات2:30چەندجارێكسەرژمێریئەوخەڵكەیاندەكرد،ناویچواری
وساڵیلەدایكبوونوجۆریئیشیانلەهەمووماندەپرسیوتۆماریاندەكرد،من
پێنجشەولەوێخەوملێنەوكەوت،دواجارتوانامنەماخەوملێكەوت،كەخەبەرم
بوەوەلەسەرشارەمێرولەیەكخەوتبووم،مێرولەكانئەوەندەیانگەستبومهەموو
گیانمسوورببوەوە،ئێوارەیەكیانچەندپاسێكوئۆتۆمبیلیتایبەتیتەواریانهێنا،
بەیانیەكەیهەموومانیانلەناوگۆڕەپانیناوتەوارییەكەدابەڕیزكۆكردەوەلیژنەی
دانیشتبوون تایبەتیدا ژوورێكی لە هەڵەبجە ئەمنی بەهاوكاری سلێمانیو ئەمنی
كۆبونەوەیاندەكرد،منلەڕیزیدواوەبوومخۆمگەیاندەپێشەوە،دووئەمنلە
)خەڵكی دەڵێن: ئەمانە وتی: ئەمنێكیان دەكرد، قسەیان عەرەبی بە نزیكمەوە
هەڵەبجەین،بەاڵمخەڵكیهەڵەبجەكواماوە،ئەمانەخانەوادەیموخەریبن(،لەمەوە
بۆشوێنێكی بەن ئەڵاڵیی،دەمان ئۆردوگاكانی بۆ نابەن ئێمە بۆدەركەوتكەوا
دوورینادیارونازانینچارەنووسمانچیلێدێت،ئەمنەكانیتەواریژنوپیاویان
لەدووڕیزیجیاداڕێكخستویەكبەیەكبەجیاسواریپاسەكانیانكردینئەمنێک
دەمانچەیەكیبەدەستەوەبووسەرپەرشتیپاسەكەیئێمەیدەكرد،بەبەردەوامی
كامجنێوزۆرسوكەپێیدەووتینلەپێشیپاسەكاننوسرابوو)ǌǞǲǩƗ  ǳƷƗƹǷ(بۆ
ئەوەیهەركەسێئێمەیلەوپاسەداببینێوابزانێئێمەسەربەوەزارەتینەوتین.
پاسەكانكەوتنەڕێیەكێكلەپیاوەكانلەڕێگاداوتی:بۆكوێماندەبەن،ئەمنەكە
بەتوڕییەكەوەكەدەربڕینەكەیئیهانەكردنێكیوابووبۆئەوەیجارێكیترپرسیار
نەكەینەوەوتی:)دەتانبەینبۆئەوشوێنەیسوارییەكترتاندەكەین(،پاسەكان
ڕێگایكەركوكیگرتەبەرلەتۆبزاوەالیانداوناویاننوسینبەغداد،پەنجەرەكانی
پاسەكەلە)25*15(سمدەبوو،لەترسیئەمنەكەكەسنەیدەوێراسەیریدەرەوە
بكات،مانگیتەمموزبوو،دنیابەجۆرێكگەرمبووئێمەلەناوپاسەكەداعەرەق
بەهەمووجەستەماندادەهاتەخوارەوە،كاروانیئۆتۆمبیلەكانبەبەردەوامیڕێگای
دەبڕینەماندەزانیگەیشتوینەتەكوێ،دوایچەندسەعاتێكگەیشتینەشوێنێك
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زۆرماینەوە،ئەوئەمنانەیكەلەگەڵماندابووگەڕانەوە،ئەینجازانیمئێرەبەغدادە،
ڕێ كەوتنە وەستان بەبێ پاسەكان )سەماوە( ئەمنی بە سپارد ئێمەیان لەوێ
بەڕێگاوە هەر بەردەوامی بە ئۆتۆمبیلەكان بوو شەو كەوت، لێ خەومان ڕێگا لە
بیابانێكی لە جگە نەبینی شتێكمان هیچ بووەوە، ڕووناك كەدنیا كاتێك بوون،
چۆڵوهۆڵ،لەسەعات)9(یبەیانگەیشتینەشوێنێكئەمناونیشانەلەسەر
السعودیە بلدیە لەقەراغجادەكەچەقێنرابووخوێندەوە)حدود ئاسن پارچەیەك
ناحیەسلمان(،ئۆتۆمبیلەكانهەردەڕۆیشتنلەدورەوەقەاڵیەكیگەورەمانبینی،لە
هەرچوارالوەقوللەیچاودێریهەبوو،لەدەرگایگەراجێكیتەلبەندكراونزیكەی
20ئۆتۆمبیلچوینەژوورەوە،لەوكاتەداكەڕیزیاندەكردینجەلالدێكیانبەكێبڵ
ئەوە لەبەر دا، بەسەری دەكێشا بەتوندی كێبڵەكانی داگرتەوە، هاواری پیاوێكی
تووشیخوێنبەربوونیناوەوەبووهەرئەوشەوەگیانیلەدەستدا.لەوێهەموو
ئێمەیان ئەستورەكانەوەسەیری بەندە پەنجەرەیشیش لە بینی كوردانەمان ئەو
دەكرد،مشكیوجامانەیانبەستبوو،ژنەكانیشجلیكوردیانلەبەردابوو،یەكبە
یەكناویاندەخوێندینەوەوبەسەرهۆڵەكاندادابەشكراین،هۆڵەكانیئەوێزۆر
پیسبوو،لەبەرئەوەهەموومانهۆڵەكانیخۆمانبەبێئاوپاككردەوەلەوێبێ
ئاونانماینەوە،ناوبەناویەكێكلەجەلالدەكاندەهاتیەكێكانیدەبردەدەرەوە
تێروپڕیانلێدەداودەیانهێنایەوەشوێنەكەیخۆی،ئەمزیندانەدوونهۆمبوو
بریتیبوولە32هۆڵ،بەشێوەیچوارگۆشەیبەرامبەربەیەكبوون،گۆڕەپانێكی
گەورەلەناوەڕاستیدابوو،23كۆڵەكەیئاسندانرابوونبۆهەڵواسینوئەشكەنجە
دانیزیندانیەكان،هەمووڕۆژێكبەیانییەكسەمونوئێوارەیەكسەمونبۆیەك
زیندانیلەگەڵنەختێكئاو،كەتەنكەرەزەردەكەیشارەوانیدەیهێنا،هەندێكجار
ئەوئاوەیكەدەیهێنائەوەندەپیسوتاڵبووبەزەحمەتزیندانیەكانلەناچاری

ولەتینوادەیانخواردەوە.
ئەوانەیئەمئاوەیاندەخواردەوەدوای24سەعاتگیانیانلەدەستدەدا،هۆڵەكانی

ترپڕبوونلەخەڵكیگوندەكانیگەرمیانوقەرەداغ.
لەوێئەوانبۆیانباسكردینكەزۆربوون،زۆربەیانلەبرساولەبەرنەخۆشی

گیانیانسپاردووە.
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هەندێلەوانەپیاووژنیپیربوونبۆكچوكوڕەكانیاندەگریانكەلەتۆپزاوە
جیاكرابوونەوەوكەسنەیبینیونەتەوەلەوێجوتیارێكیخەڵكییەكێكلەگوندەكان
بەكزییەكەوەپێیوتم:منچوومبۆشاربۆئەوەیهەندێپیداویستیبكڕم،لە
پاسێك دەكرد، ئۆتۆمبیلم چاوەڕوانی وەستابووم جادەكە سەر لە دا گەڕانەوەم
هاتدەستملێڕاگرت،وەستاسواریانكردمپڕبوولەخەڵكیگوندەكان،هەركە
گەیشتمەئەوێهەرچەندهاوارمكرددادەبەزمكەسگوێیلێنەدەگرتم،دواتر

هێنامیانبۆئێرە،هیچهەواڵێكیخانەوادەكەمنازانم.
ژیانیئەوێمردنێكیبەردەوامبوو،هیچهۆیەكلەهۆیەكانیژیانیتیانەبوو،لەوێ
چاییوگۆشتیقوتویانبەمقەباوپەڕۆكۆنونایلۆنلێدەناوگەرمدەكردەوە،
پۆلیسەكانبەدزییەوەلەدەرەوەشتێكیانبۆئەوكەسانەدەكڕیكەپارەیانپێیە،
بەاڵمبەچەندقاتلەنرخیخۆیپیاندەفرۆشتنەوە،شەوانلەوهۆڵەداتەنیا
یەكگڵۆپی60واتیتیابوو،ئەویشیاندەكوژانەوەبۆئەوەیدوپشكەكاننەبینین
وپێوەمانبدات،شەوانچەندكەسێكدوپشكپێوەیدەدا،بەرپرسیئەمزیندانە
ناویحەجاجبوو،پیاوێكیبااڵبەرزیچاوڕەش،سۆپەرێكیسووریهەبوو،ئەم
جەلالدەچێژیلەكوشتنوئەشكەنجەدانوئیهانەكردنیزیندانیەكاندەبینی،بە

بەردەوامیخەریكیبەدڕەوشتیبوو.
شەمخیلەبەردەستحەجاجدابوو،ڕەشێكیبااڵمامناوەندیبووئەمیشبەد
ڕەوشتبوو،عەقیدێكیپۆلیسوچەندپۆلیسێكیشلەوێپاسەوانینوگرەسەلمان

بوون.
لەوكاتانەدانەخۆشیمندااڵنباڵوبوەوە،منداڵەكاننەخۆشكەوتن،هەندێكیان
كۆرپەبوون،هەندێكیتریانلەوێلەدایكببوون،لەبەرئەوەیدایكیئەومندااڵنە
وشك مەمكیان مابوو، ئێسكەكانیان تەنیا بیخۆن، نەبوو وایان خواردنێكی هیچ
ببوو،ئەوكۆرپەومندااڵنەهیچیاننەبووبیخۆنچاویانچووبووبەقواڵبەدەم
برسێتیوئازارینەخۆشیەوەگیانیاندەسپاردمندااڵنی3بۆ4ساڵیشتوشیسك
چوونبوون،ڕۆژانەچەندمنداڵێكدەمرد،هەرهەموویاندەبردنەدەرەوەیزیندان
سەگەكان شەو دەشاردەوە، دەبوو مەتر نیو كە لمدا چاڵێكی لە تەرمەكانیان و
تەرمەكانیاندەردەهێناودەیانخواردن،كولێرەوتاعونباڵوبوەوەلەماوەیمانگێك
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لە)17( زیاتر وابوو ڕۆژی گیانیانسپارد، هەڵەبجە 70كەسیخەڵكی نزیكەی
كەسیخەڵكیهەڵەبجەوگەرمیانلەوێدەمردن.

نوێنەری بە كرام بوو، خۆش خەتەكەشم دەزانیو عەرەبیم من ئەوەی لەبەر
بەخێزانوسەڵتەوە،منسەمون لە165كەس كەپیكهاتبوو هۆڵەكەیخۆمان
هۆڵەكەدا بەسەر وەردەگرتو چام جار یەك هەفتەیەكدا لە وەردەگرت، ئاوم و

دابەشمدەكرد.
ئاوەكانیان هاتن، پزیشكی لیژنەیەكی ڕۆژێك دەرچوو، گشتی لێبوردنی دواتر
پشكنیوتیانئاوەكانهەرهەموویبڕێژن،ئەوئاوانەبۆجلشتنیشنابێت،چونكە
ئاوبەزەحمەتدەستگیردەبوو،هەندێلەزیندانیەكاندڵیاننەدەهاتئەوئاوەش
بڕێژن،بەزۆرپیانڕشتن،دواترلەبەرلێبوردنەكەولەبەربڕیاریدكتۆرەكان
ئاویپاكیانبۆدەهێناین.دوایلێبوردنەكەئێمەهەرچاوەڕوانبووینئازادبكرێن،
ئەیلولدا لەمانگی نەكردینوكەوتینەگومانەوە، ئازاد بەاڵمهیچكەسێكیانلێ
پیرەكانیگەرمیانمدەنوسی، ناوی كردەهۆڵەكان،من ڕوومان دا لەگەڵحەجاج
حەجاجكێبڵێكیڕەشیئەستووری)2(ئینجیبەدەستەوەگرتبوو،یەكبەیەك
زیندانیەكانیدەژمارد،ناوبەناوبەپێیمەزاجیخۆیكێبڵەكەیدەدابەسەر

پیاوەپیرەكاندامشكییەكەیبەردەدانەوە.
بینی،هەندێ نوگرەسەلمان لەگۆڕەپانی بەتەمەنی پێاوێكی •ڕۆژێكحەجاج
شتیبەدزییەوەلەپۆلیسەكانكڕیبوو،بەستیبەشیشیگۆڕەپانەكەوە،76
كێبڵیكێشابەناوچاووسەریدا،ئەوپیاوەتوشیخوێنبەربوونیناوەوەبوو،

گیانیسپارد.
•ڕۆژێكیترحەجاجبانگیكردمبۆژورەتایبەتیەكەیخۆیپێوتم:ئەوئامارانەم
نوسراو، و گەورە تۆماری لە بوو پڕ كردەوە دۆاڵبێكیانم دەرگای بكە ئامادە بۆ
دەبوایەناویئەوانەیكەمردونبەپێیلیستیتایبەتیمردووەكان،لەتۆمارەكەدا
تایبەتی فایلی لە ناوەكەیم و بهێنایە دا ناوەكەی ژێر بە بەقەڵەمیسوورهێڵم
مردوەكانیشداتۆماربكردایە،حەجاجبەكێبڵەكەیەوەچووەدەرەوەبۆگۆڕەپانی
زیندانەكە،هەندێجارفرسەتمدەهێناسەیریفایلیتۆمارەكۆنەكانمدەكردپڕبوو
لەناویخەڵكینەجەف،كەربەال،عمارەوچەندفایلێكیشپڕبوولەناویكوردە
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فەیلییەكانهەرهەموویاندیاربووپێشوترلێرەزیندانیبوونوبێسەروشوێن
كرابوون.

•بەپێیبڕیاریحەجاجدوایلێبووردنەكەدەبوایەهەمووهەفتەیەكلیستیناوی
تایبەت فایلێكی لە لەوێ هەڵەبجەم خەڵكی كەسی 150 گەرمیانو كەسی 250
تۆماربكردایە،بۆئەوەیبەكاروانێكئازادبكرانایە،پێشئەوەیبگەنەسلێمانی،
ماوەیهەفتەیەكلەنەخۆشخانەیەكیسەماوەدەمانەوە،كەپێشوترچۆڵكرابووبۆ
زیندانەكانینوگرەسەلماندانرابوولەوێپشكنینیلەهەمووڕوویەكەوەبۆدەكرا،
سێژەمەخواردنیباشیانپێدەدان،بۆئەوەیئەوجەستەوشكوهەاڵتوانەیكە

پڕبوونلەكەمیفیتامینووزە،كەمێكتەوژمیچاالكیانبۆبگەڕێتەوە.
ئێوارەیەكیانناوی250كەسیگەرمیانو150كەسیهەڵەبجەملەدوولیستی
جیاجیادابۆحەجاجتۆماركرد،سەعات11یشەولیستەكەمتەواوكرد،لەبەرئەوە
بڕیاریدابووكەیتەواوتكردبۆمبهێنە،ئەوڕۆژەلیژنەیەكیپزیشكیلەسەماوەوە
هاتبوونبۆچارەسەركردنیئەوزیندانیانەیئەوێكەتووشیسكچوونوڕشانەوە
ئەسمەرەكەی عەرەبە جوانە قەڵەوە سستەرە ژنە ژوورەكەی چوومە كە ببون،
خەڵكیسەماوەمبینی،دیاربووحەجاجبەزۆرگلیدابوەوە،نەیهێشتبوولەگەڵ
لیژنەكەدابڕواتەوە،چەندقوتوەبیرەیەكلەبەردەمحەجاجدادانرابوو،سستەرەكە
بەكزییەوەدەگریا،حەجاجهەنارێكیقاژكراویبۆگرتبووبەدەستەوە،دەیویست
بیداتێ،كەحەجاجمنیبینیبەدەموچاوێكیتوڕەوەوتی:)بڕۆبۆهۆڵەكەی
خۆتبەیانیناوەكانمبۆبهێنە(،دوایهەفتەیەكناویخۆمو72كەسیترمنوسی،
ئێمەیانبردبۆنەخۆشخانەیسەماوە،هەفتەیەكلەوێماینەوەدواترگوێزراینەوە
ژنو لێرە وتم پێی بوو، لەگەڵ پیرمان گەرمیانی لەوێجوتیارێكی تۆبزاوە، بۆ
منداڵەكانیانلێمدابڕی،بڕۆملەكوێداوابكەم،بزانمئەوانلەكوێنوكەیوەك
ئێمەئازاددەكرێن،مننەمدەزانیچیپێبڵێم،لەپرسیارەكەیبێدەنگبووم،لەو
الترەوەبەئەمنێكمانوت:ژنومنداڵەكەیمنلەكوێن،ئەمنەكەتاهێزیتیابوو
پاڵێكیبەپیاوەكەوەنافڕێیداوپیاوەكەبەپشتاكەوت،هەستایەوە،بەقوڕگێكی

پڕلەگریانیئەوپەڕینائومێدییەوە،وتی:تازەدوایئەوانژیانمبۆچییە.
باینجان، بۆ برد هەندێكیان سلێمانی، یاریگای بۆ برد تۆبزاوە لە هەموومانیان



206

منلەیاریگایسلێمانیەوەڕوووەوناوشارهەڵكشام،نەمدەزانیڕووبكەمەكوێ،
كەسوكارەكەملەهەڵەبجەخنكابوونوسەربازیهەاڵتوبومدەترسامدەستگیربكرێم

بمبەنەوەبۆزیندان.
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چیرۆكیزمناكۆمحەمەدئەحمەدئەفسانەیەكیپڕلەنهێنیوپەنهانیژەهربارانی
هەڵەبجەونامۆییدوای22ساڵ)عەلیكیانیپور(لەمەشهەدەوەگەڕایەوەبۆ
سەرخێزان، 8 لە هەڵەبجەیە، مانگی كۆرپەیەكیسێ ئەفسانەی ئەمە هەڵەبجە،
تاران، دەگەیەنرێتە برینداری بە كوڕی زمناكۆی و خان فاتمە ڕێكەوت بە تەنیا
دواییچارەسەر،فاتمەخاندوایچەندمانگێكدەگەڕێتەوەبۆسلێمانیوزمناكۆی
كۆرپەلەلەتارانەوەدەگاتەمەشهەد،كوبراحەمیدپوردەبێتەدایكێكیمیهرەبانو
)محەمەد(دەگرێتەخۆیبەخێویدەكات،دوایی)21(ساڵعەلیلەمەشهەدەوە
دەگەڕێتەوەوبەفاتمەخانیدایكیشاددەبێتەوە،ئەمەئەفسانەیەكەلەسەدان
دایكی لەگەڵ باپێكەوە نیشتمانەكەمان، ئەنفال-ی ئەفسانەیڕەشەبایژەهرو

زمناكۆدائەفسانەكانیعەلیبگرینەباوەش.

دابڕان
شەوی)13/12-3-1988(هێزەكانیسوپایعێراقلەسەرسنورودەوروبەرو
بەرەی پێشمەرگەی هێزی )1988/3/15( ئێوارەی تێكشكان، هەڵەبجە ناوشاری
لە پێشوازیان گەرمترین شار خەڵكی كرد، ئازاد هەڵەبجەیان شاری كوردستانی
پێشمەرگەكرد،هەستیانبەئازادییوئارامیكرد،بەاڵملەالیەكیترەوەئەوان
خاوەنئەزمونیچارەكەسەدەیەكیڕووبەڕووبونەوەیڕژێمەتوتالیتارەكانیعێراق

ئەفسانەی
ڕەشەبایژەهر!!

عەبدوڵاڵكەریممهحمود
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ترسناكیان تراژیدیایەكی پێشبینی بوونەوە، ئاڵۆز بارودۆخێكی ڕووبەڕووی بوون،
دەكرد،ئەوانبۆردومانیفرۆكەجەنگییەكانیعێراقیانلە)1974/4/26(وتاوانی
بوو، یاد لە عاشقیان كانی خاپوركردنی و 1987 مایسی كۆمەڵكوژی و گرتن
دەیانزانیرژێمیتۆتالیتاریعێراقتاوانێكیپڕلەجینۆسایدبەرامبەرشارەكەیان

بەرپادەكات.
لە هاتبوو پێك كە محەمەد ئەحمەد محەمەد خانەوادەی )1988/3/16( بەیانی
فاتمە)حەمەساڵحمەحمود(یهاوسەریوهەرشەشجگەرگۆشەكەیان)سەرتیپ،
خۆیان، ماڵی ژێرخانەكەی كردە ڕوویان زمناكۆ( خەرامان، ئاكۆ، قازی، سەركۆ،
ئەحمەد )ئیبراهیم ژێرخانەكەیان كردە ڕوویان تریش ماڵی چوار بەیانیە ئەو
فەتاح،ئەحمەد،محەمەدحسین،سۆیبەعەبدوڵاڵ(سەعات)11:45(دەقیقەفرۆكە
جەنگییەكانیعێراقگەیشتنەسەرئاسمانیهەڵەبجە،بۆمبارانیناوئەوشارەیان
كرد،دەنگیتەقینەوەیبۆمبەكانشاریانهەژاند،تائێوارەكەیفرۆكەكانناوبە
ناوبەبەردەوامیزنجیرەیەكبۆردومانیئەوشارەیانكرد،لەسەعات)4:30(ی
ئێوارەوەدەنگیتەقینەوەبۆردمانیفرۆكەكانلەدەنگیبەرزەوەگۆڕابەدەنگی

تڵپ....تڵپینزم.
فاتمەچەندجارێكبەمحەمەدیهاوسەریوتبالەگەڵمنداڵەكانداڕووبكەینە

دەرەوەیهەڵەبجە!!
محەمەددەیوت:ژێرخانەكەیخۆمانلەهەمووشوێنێكباشترە.

دوایئەوەیفڕۆكەكانبۆمبەكانیانبەسەرگەرەكوكۆاڵنوشەقامەكانیشاردا
بەردایەوە،دەنگینزمیتەقینەوەیبۆمبەكەبووەهۆیئەوەیخەڵكیشارلەژێرخان

وحەشارگەكانیانبێنەدەرەوە.
بۆ دەرەوە هاتنە ژێرخانەكە لە هەرشەشجگەرگۆشەكەیان و فاتمە و محەمەد
ئەوەیلەشاردەربچنوڕێگایعەنەببگرنەبەر،هەركەلەدەرگایحەوشەوە
هەنگاویاننایەكۆاڵنونزیكەی)50(مەتریانبڕی،دەیانتەرمیانلەمالوئەوالی

كۆاڵنەكەبینی،هەستیانبەهەناسەتەنگیوئازارونارەحەتیەككرد.
محەمەدبەفاتمەیهاوسەریوت:ئەمبۆنەلەكیمیاییدەچێت،ئەوەتادوكەڵی
باشە وا دەبێتەوە، بەرز بەچڕی گەڕەك و ماڵەكەمان دەوروبەری لە كیمیایەكە
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بگەرێنەوەبۆماڵیخۆمان،گەرئێمەشبڕۆین،وەكئەوانەیلەكۆاڵنەكانبەالدا
هاتونتیادەچین،هیچبوارێكماننییەدەرچین.

فاتمەدەڵێكاتێكگەڕاینەوەوگەیشتینەبەردەرگایخۆمانئاوڕمدایەوە)سەركۆ
كۆاڵنەكەدا لە لەوالترەوە نین، ئێمەدا لەگەڵ خەسوم وسۆیبە(ی قازی و ئاكۆ و
دەتوانی نەمان بڕیبوین، لێ هێزی جۆرێك بە كیمیایەكە ژەهری بەالداهاتون،

تەرمەكانیانبەدوایخۆمانداڕاكێشینبەرەوماڵەوە.
لەوكاتەداكەلەدەرگایحەوشەوەهەنگاوماننابەرەوماڵەوە،)خەرمانی(یكچم
باوەشیخۆمەوە بە بوو مانگ تەمەنیسێ زمناكۆش بوو، باوكیەوە باوەشی بە
ناوهڕاستی لە گەورەم كوڕە )سەرتیپ(ی ناوحەوشەكە گەیشتینە كە هەر بوو،

حەوشەكەدابوو،هاواریكرد:
-دایكەسوتام!

محەمەدیهاوسەرموتی:بۆئەوەیخۆمانلەژەهریكیمیاییەكەبپارێزین،پێمباشە
هەموومانبچینەسەربان.

منیشپێشوترزمناكۆم)قوماد(كردبوو،لەبەرهەیوانەكەدامناوپەڕۆیەكیتەڕم
خستەسەردەموچاوولوتی،بیستبومپەڕۆیتەڕوئاوباشەبۆكەمكردنەوەی

كاریگەریژەهریكیمیایی.
بەسەتڵە هەڵگۆزی، بیریحەوشەكەمان لە ئاوم وسەتڵێك بیرەكە كردە ڕووم
ئازاری دەم بە ئەوەی بۆ كرد كوڕم )سەرتیپ(ی هاوكاری دەستمەوە، ئاوەكەی
سوتانەوەیجەستیەوەبەپەیژەكەداسەركەوێتبۆسەربان،دواترخۆشمبەسەتڵە
ئاوەكەگەیشمەسەربان،هەستمدەكرد،سەرمقورسبوو،وردەوردەهۆشملە
دەستدەدا،گوێملەدەنگیكۆرپەساواكەمبوولەهەیوانەكەلەخوارەوەدەگریا،
و باوەش بگرمە ئەویش و بچمەخوارەوە پەیژەكەدا بە نەبوو ئەوەم توانای بەاڵم

بیگەیەنمەسەربان.
خەڵكە ئەو وەك ئێمەش كە راگەیاند هاوسەرەكەم بە جار چەند لەبەیانییەوە
رووبكەینەدەرەوەیشار،بەاڵمئەولەبەرئەوەیژێرزەمینمانهەبوو،دەیگوت:نا

ژێرزمینەكەیخۆمانلەهەمووشوێنێكباشترە!
نەیدەویستڕووبكەینەهیچشوێنێك،ئێستاشدوادەنگودواوەسیەتیمێردەكەم
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لەیادماوەوتی:)هەڵەیمنبووئێوەمنەبردەدەرەوە،داواتانلێدەكەمگەردنم
ئازادبكەن(.

لەوكاتەدامنیشلەتەنیشتئەوەوەبووم،هەرچەندمكردنەمتوانیوەاڵمیبدەمەوە،
دەمویستقسەبكەم،قورگمگیربوو،زمانمبەجۆرێكشكابوونەمدەتوانیهیچبڵێم،
ئیترئاگاملەهیچشتێكنەما،كاتێكتۆزێكهۆشمپێداهاتەوەلەنەخۆشخانەیەكی
شاریكرماشانبووم،بەاڵمنەمدەزانیئەوێنەخۆشخانەیەوئێرانە،دوایشەوو
ڕۆژێكچارەسەروتەداویبەردەوامئەمجاكەمێكهۆشمپیاداهاتەوە،بەاڵمنەمدەزانی
لەكوێم،چاوەكانمنەیدەبینی،بەدەمئازاریتوندیجەستەموچاوەكانمەوەگوێملە
هاواروگریانیژنومنداڵبوو،لەبەرئەوەیباریتەندروستیئێمەزۆرقورسبوو،
ژەهریكیمیاییەكەبەچڕیكاریكردبووەسەرمێشكوچاووجەستەمان،ئێمەیان
گواستبوەوەبۆنەخۆشخانەیەكیتاران،لەوێشهەربێئاگابووم،دوایچوارڕۆژ
چارەسەریبەردەوام،تارادەیەككەمێكهۆشمبەبەرداهاتەوە،وەكلەخەونێكی
قوڵدابم،دیمەنییادەوەرییەتاڵەكانموەكوێنەیەكیكاڵدەهاتەوەبەرچاوم،هەستم
كردمنلەگەڵهاوسەرەكەموجگەرگۆشەكانمدالەماڵیخۆمانبووملەهەڵەبجە،
چۆنگەیشتومەتەئەمشوێنە؟كێمنیهێناوەبۆئێرە؟ئەوپرسیارانەبروسكە
ئاسا،زنجیرەیبیركردنەوەیمنیكردەوە،دیمەنیژیرزەمینەكەیخۆمانمهاتەوە
یاد،دواتردەرچونمانبۆكۆاڵنودیمەنیتەرمەكانیكۆاڵنوبەالداهاتنیهەرسێ
و بیرەكە و پەیژە دیمەنی خۆمان حەوشەوەكەی بۆ گەڕانەوەمان و منداڵەكەم

سەربانووەسیەتیهاوسەرمهاتەوەیاد.
لەوكاتەدادیمەنی)سەرتیپ(یكوڕمهاتەوەیاد،كەبەسەتڵەكەئاومدەكردبە
سەریاوتاهیزمتیابوودەمقیژان،كەسگوێیلەهاواریئێمەنەبووهەستم
كردهیچكاملەئەندامانیخێزانەكەملەگەڵدانیەهەرخۆمبەتەنیالەگەڵچەند
هۆڵێكی لە ئەو كە یەناخی عەبدولعەزیز عەبدوڵاڵ مامۆستا تریوەك بریندارێكی
تردابوو،دوایچەندڕۆژێككەگڕوتینێكمپێداهاتەوەلەسەرقەرەوێڵەكەمهەستام
نەخۆشخانەن هەمان لە مندا لەگەڵ خانەوادەكەشم ئەندامانی هەموو دەزانی وام
نەخۆشخانەكەچەندنهۆمێكبووسەركەوتمبۆهەموونهۆمەكانیەكبەیەكهەموو
قەرەوێڵەكانمبەسەركردەوەبەتەواویسەیریروخساریهەمووبریندارەكانمكرد
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روخساریهیچكاملەئەندامانیخانەوادەكەملەوێنەبینیەوەهەستمبەخەمێكی
قواڵوئازارێكیتونددەكرد20ڕۆژلەونەخۆشخانەیەلەژێرچارەسەروتەداوی
بەردەوامدابووملەوماوەیەداهەرهۆشمالیهاوسەروجگەرگۆشەكانمبوودواتر
منوچەندبریندارێكیتریانبەپاسیگەورەبردبۆشاریسنغوردسەعات3ی
شەوگەیشتینەئەوێئێمەیانبردەیەكێكلەقوتابخانەكانیئەوشارەكەچوومە
ژورەوەپڕبوولەژنوپیاومنداڵیهەڵەبجەئەوەندەقەرەباڵغبووشوێنێكمانچنگ
نەكەوتتیابسرەوینئەوشەوەمزۆربەزەحمەتبەڕێكردسپێدەیبەیانیەكەی
روومكردەناوگۆڕەپانیقوتابخانەكەبۆئەوەیهیچنەبێتیەكێكلەئەندامانی
خەڵكی لە پڕبوون گەڕام قوتابخانەكە پۆلەكانی هەموو ببینمەوە خانەوادەكەم
شارەكەمبەاڵمسۆراخیكەسیانمنەكردهیچهیوایەكمنەماتائەوكاتەیحەمۆمین

پورزایهاوسەرەكەملەوێبینی.
وتی:هادادەفاتمكواكاكمحەمەدومنداڵەكانمنیشپێموتمنبرینداربووم
چەندڕۆژەلەنەخۆشخانەیەكیتارانكەوتومهیچهەواڵێكیاننازانمهەرلەهەڵەبجە

لەیەكدابڕاوینتۆهیچهەوڵێكیاننازانی؟
ئەویشوتیمنپێشمەرگەبووملەشەڕێكدابرینداربووملەنەخۆشخانەبووملەبەرئەوەی

هیچهەواڵێكیئێوەمنەدەزانیهاتوومبۆئەوەیسۆراخێكیئێوەبكەم.
بەحەمۆمینموت:منلیرەبەتەنیامبەڵكویەكێكلەكەسوكارەكەمبۆبدۆزیتەوە

بۆئەوەیالیانبگیرسێمەوە.
حەمۆمینمنیبردبۆالیمحەمەدیئامۆزایهاوسەرەكەملەسنغوردسێڕۆژلەالی
ئەوانمامەوەدواترئێمەیانگواستەوەبۆشاری)هەرسین(لەوێچومەالیحەمە
سەعیدیئامۆزایمێردەكەمكەبەخاوخێزانەوەلەیەكێكلەقوتابخانەكانیهەرسین

بوونئەویشپڕبوولەخەڵكیهەڵەبجە.
كەنگاوەر لە هاوسەرم محەمەدی مامەوەخاڵەحەسەنخاڵی لەوێ ڕۆژێك چەند
بووكەهەواڵیزانیمنلە)هەرسین(ملەكەنگاوەرەوەهاتبۆهەرسینبۆالمو
منیبردبۆالیخۆیان،مانگێكلەالیئەوانیشمامەوە،ئەختەریدشمخوشكی
مێردەكەمئەوكاتەلەئۆردوگایسەقزبووكەهەواڵیمنیزانیبوووالیهاوسەری
محەمەدی زانیبوی والی كاك مامەوە ئەوانیش ڕۆژیشالی 25 بەشوێنمدا، نارد
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هاوسەرمومنداڵەكانمشەهیدبوونبەاڵمنەبەهاوسەرومنداڵەكانیوتبوونەبە
منیشیدەوت.

ئەوكاتانەماڵیباوكملەشاریسەیدسادقبوو،دوایكیمیابارانیهەڵەبجەڕژێمی
عێراقئەوشارەیهەموویخاپوركردخەڵكیشارەكەیانڕاگواستبووبۆئۆردوگای
باریكەونەسر،ماڵیباوكمرویانكردبووەگەڕەكیهەوارەبەرزەلەسلێمانی،من
لەگەاڵخاڵەحەسەنداهەمووئۆردوگاكانیئێرانبۆهاوسەروجگەرگۆشەكانمگەڕام،
هیچسۆراخێكیانمنەكرد،تەنیاهەواڵیسەرتیپیكوڕەگەورەموخەرامان-یكچملە
ئەحمەدعەلیكڵكنیبیست،ئەووتی:سەرتیپوخەرامانبەهۆیكاریگەریژەهری
هەڵەبجە خەڵكی دابوو، لەدەست گیانیان خۆتان سەربانەكەی لە كیمیاییەكەوە

تەرمیهەردووكیانیلەناوحەوشەكەیماڵیخۆتاندابەخاكسپاردبوو.
فاتمەخانوتی:شەووڕۆژلەتەنیاییدالەگۆڕەپانیقوتابخانەكەدابۆهاوسەرەكەم
وجگەرگۆشەكانمدەگریام،هیچهیوایەكمبەژیاننەمابوو،هەندێجاردڵیخۆم
بەوەدەدایەوەكەهەردەبێبیانبینمەوەوبەیەكترشادبینەوە،تا1988/8/6لە

ئۆردوگایسەقزلەئێرانمامەوە.
ماڵیباوكمهەواڵیئەوەیانپێگەیشتبوو،كەهاوسەروجگەرگۆشەكانمهەموویان
لەناوماڵیخۆمانلەهەڵەبجەشەهیدبوون،تەنیامنماوموبەهۆیكاریگەریی
ژەهریكیمیاییەكەوەهۆشملەدەستداوە،دواترباوكم،ئیبراهیمیبرامیبەڕێگەی
دوای ماومەتەوە، لەوێ هەر من بوو زانی وایان ئەوان كەنگاوەر، بۆ نارد قاچاغ
ئەویش زاوامان فاتیحی و برام )برایم(ی پێگەیشتبوو تەواویان زانیاری ئەوەی
لەسنوریقەندیل- دایكیدادەگەڕاروویانكردەسەقز،پێكەوە بەدوایسۆراخی
ەوە،لەقەاڵدزێورانیەوەگەیشتینەناوشاریسلێمانی،لەماڵیباوكممامەوە،هیچ
سۆراخێكیئەندامانیخانەوادەكەمدەستنەكەوت،شەوورۆژچاوەڕوانیهەواڵێكیان
بووم،دوایئەوهەموونەهامەتیانەنەمدەتوانیبەئاشكرابگەڕێم،هەواڵیانلەكەس
هەڵەبجەی خەڵكی بۆ ئەوەیان بواری عێراق رژێمی مانگێك چەند دوای بپرسم،
ئاوارەیسلێمانیوهەولێرونەسروباریكەوزەڕاینرەخساندبۆئەوەیسەردانی
خانوەكانیانلەهەڵەبجەبكەن،چییانماوەلەكەلوپەلوپێداویستیەكانیانلەگەاڵ
خۆیاندابهێنن،چونكەئەوانبەنیازنهەرهەموویخاپوربكەن،بۆسڕینەوەیئەو
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شارەوونكردنیسیمایئەوشارەبۆهەتاهەتایە،ئێمەلەگەاڵچەندخزمێكمسەردانی
خانووەكەیخۆمانمكردبۆئەوەیروفاتیسەرتیپوخەرمانلەحەوشەكەیخۆمان
دەربهێنینوبیگوێزینەوەبۆگۆڕستانیشەهیدان،بەهاوكاریخزمەكانمتوانیمان
ئەوكارەجێبەجێبكەین.دوایئەوەیبەدڵێكیبرینداروخەمێكیگەورەیقواڵ

ویادەوەرییەكیتاڵەوە،بەماتیومەلولییەوە،لەهۆشیخۆمچووموگەڕاینەوەبۆ
سلێمانی.

ئەوكاتانەیرژێمیعێراقلێبوردنیبۆخەڵكیهەڵەبجەوكەسوكاریئەنفالەكان
لەئێراندەركرد،هەمووهەستوهۆشیمنلەالیئەوخانەوادانەبووكەلەئێران
دەگەڕانەوە،خۆمگەیاندەالیزۆرخانەوادەیانبەاڵمهیچكامیانهەواڵیئەوانیان
نەدەزانی،چەندساڵێكملەماڵیباوكملەئۆردوگاینەسربەڕێكرد،شەوێكیان
لەماڵیخۆماندانیشتبووملەكەناڵی)كوردسات(ەوەگوێملەهەواڵیدۆزینەوەی
منداڵێكیشاریهەڵەبجەبوو،كەئەوكاتەیئەومنداڵەلەهەڵەبجەوەگەیەنراوەتە
ئێرانتەمەنیسێمانگبوو،ئێستاتەمەنی)22(ساڵە،هەرلەوكاتەداوێنەی
قسەكانی وەرگێڕەكە دەكرد، قسەی فارسی بە شاشەكە لەسەر دا نیشان عەلی
ناو لە ئاساروخساریعەلی بروسكە كاتە ئەو یەكسەر بەكوردی، ئەویدەكرد

زمناکۆمحهمهدئهحمهد)عهلی(
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چوارچێوەیشاشەكەولەناوكامێرایچاویمندابووەوبەزمناكۆسێمانگەكەی
)1988/3/16(ئەوكاتەیلەهەیوانەكەیماڵیخۆماندامنا،دەگریا،دڵمپڕبوو
هیچمپێنەدەگوترا،ئەوەیمایەیتێڕامانەروخساریعەلیهەرلەدەموچاوی

)سەرتیپ(یكوڕەگەورەمدەچوو.

هەواڵەكەیكوردسات
یەكسەرروومكردەمامۆستارەئوف-یهاوسەریئێستاموپێموت:

رەئوفشێوەیقسەكردنوروخساریئەوكوڕەهەستورۆحودڵمدەهەژێنێت،
ئەوكاتەی بێت، كوڕم زمناكۆی یە، - عەلی ئەم دەكەم گومان سنور لە زیاد

عابید ئاراس بۆ بكەم تەلەفۆن رایگەیاندم: پێی دامنا.هاوسەرەكەم لەهەیوانەكە
ئاراس بۆ تەلەفۆنم هەڵەبجە. كیمیابارانی قوربانیانی كۆمەڵەی بەرپرسی جێگری

عابیدكرد.
ئەویشژمارەیتەلەفۆنیماڵیئێمەو.......هەمووئەوزانیاریانەیكەمنهەمبوو
لەسەرزمناكۆیكوڕمالیخۆیتۆماریكرد،پێموت:عەلیئێستابەونیشانانەوە

زۆرلەزمناكۆیكۆرپەیسێمانگمەوەنزیكە.
ئەویشوتی:سبەینێعەلیدێننبۆمۆنۆمێنتیهەڵەبجەلەوێدەتوانیبیبینی.بۆ
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رۆژیدوایكەگەیشتمەئەوێچەندخانەوادەیەكیتریخەڵكیهەڵەبجەلەوێبوو،
ئەوانیشوەكمنلەرۆژی1988/3/16جگەرگۆشەكانیانلەهەڵەبجەوناوئێران
ونبوە،هەرهەموومانلەوێلەبارودۆخێكیپڕلەدوودڵیوپڕلەشادمانیدابووین
كەئێستاماوەیەكیترجگەرگۆشەونەكەیخۆماندەدۆزینەوە،هەركە)عەلی(
بكەم، لێ گوزارشتی زمانێك چ بە نازانم هەژا، ناخم بەجۆرێك بینیم، لەوێ م
نەمدەزانیبەچزمانێكپڕبەگەروم،پڕبەهەڵەبجە،دنیاهاواربكەم،ئەمەعەلی
-یە،زمناكۆكەیمنە.....لەدڵیخۆمدالێكمدایەوە.....كێبڕوابەوزمانودڵ
وناخوسۆزورۆحەدایكایەتیيەیمندەكات؟تابەشێوەیەكیزانستیراستیەكان
خۆیاندەرنەكەون،چركەبەچركەحاڵەتیمنزیاتردژواروپڕلەگومانونا

ئارامدەبوو،وەكئەوكاتەملێهاتبووكەبەئۆردوگاكاندابەدواییەكبەیەكی
جگەرگۆشەكانمدادەگەڕام،هەركەكۆرپەیەكمبەباوەشیهەردایكێكەوەبدیایە،
بێت، من زمناكۆكەی نەك دەموت دەكرد، دڵمسەیرم بە پڕ نزیكیەوە، دەچومە

ماچێكمدەكرد،هەناسەیەكیپڕلەنائومێدیمهەڵدەكێشا.
هەمووئەوخانەوادانەیكەلەوێبووندڵیانهەروەكدڵیمنقوڵپیدەداوهەر
هەمووئەوخانەوادانەیكەلەوێئامادەبوونوگومانیاندەكردعەلیكوڕیئەوان
بێتیاكوڕیئەواننەبێت،داواكارییەكەیئێمەرووبەرویبەرێوەبەرایەتیشەهیدان
وئەنفالكراوەكانیهەڵەبجەكرایەوەبۆئەوەیهەرهەموومانبەشێوەیەكیفەرمی
ئەوەی بۆ كرد، تۆمار لەوێسكااڵیخۆمان هەموومان ببینەوە، دادگا رووبەروی
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بزانین)عەلی(كوڕیكامانە،دادگایهەڵەبجەوبەرێوەبەرایەتیگشتیشەهیدانو
ئەنفالبەوپەڕیرێزوبەپەرۆشیەوە،بەدواداچونییاساییانبۆداواكەیئێمەخستە
ئەوانیش كردەوە، سلێمانیان دادوەری پزیشكی رووی بە ڕوو پەرۆشەوە بە ڕوو،
و دا )عەلی( خوێنی لەگەڵ وەرگرت خانەوادانە ئەو هەموو لە خوێنیان نمونەی
ناردیانبۆئوردونبۆئەوەیپشكنینیخوێنیDNAیبۆبكەن،دوایماوەیەك

وەاڵمیئەنجامیپشكنینەكەلەئوردونەوەگەڕایەوەبۆسلێمانی.
لەرێورەسمێكیشایستەدابەئامادەبوونینوێنەریحكومەتوحیزبەسیاسییەكان
وكەناڵیئاسمانیكوردساتوسەرجەمكەناڵەكانیكوردستانلە2009/12/3دالە
ناومۆنۆمێنتەكەیهەڵەبجەدا،دوایخوێندنەوەیچەندوتارێكئەنجامیپشكنینەكە
لەالیەندادوەرەكەیەوەخوێنرایەوە،كەعەلیكوڕیفاتمەحەمەساڵحمەحمود-ە
لە بێت ئاشكرا پشكنینەكە ئەنجامی ئەوەی پێش خان فاتمە ،)%98( بەڕێژەی
بارێكیدەروونیزۆرئاڵۆزدابوو،هەركەگوێیلەناویعەلیبووكوڕیخۆیەتی،لە

خۆشیالەهۆشخۆیچوو.


بەسێمانگیگەیشتەتارانومەشهەد
زمناكۆمحەمەدئەحمەدمحەمەدلە1987/12/22لەهەڵەبجەلەدایكبووە،تەمەنی
ئەمكۆرپەیەسێمانگبووە،لەئێوارەی1988/3/16ئەوكاتەفرۆكەجەنگیەكانی
عێراق،دوایبۆمبارانیهەڵەبجەكیمیابارانیدەكەن،بەباوەشی)فاتمەحەمەساڵح
مەحمود(یدایكییەوەدەبێت،لەهەیوانەكەیماڵیخۆیاندایدەنێتلەوكاتەوەلە
خانەوادەكەیدابڕاوە،تیمیفریاكەوتنئەمكۆرپەبریندارەوچەندانبرینداریتر
لەهەڵەبجەوەدەگەیەننەنەخۆشخانەیەكیكرماشان،لەبەركاریگەریبرینەكانیان
دەگەیەنرێنەنەخۆشخانەیەكیتاران،دواجارئەمكۆرپەیەوچەندمنداڵێكیتریان

بردۆتەنەخۆشخانەیئیمامرەزالەشاریمەشهەد.
لەنەخۆشخانەیئیمامرەزایمەشهەد)7(منداڵیانبەهۆیچڕیكاریگەریژەهری
كۆرپەیە ئەم تەندروستی باری دوایهەفتەیەك گیانیانسپاردووە، كیمیاییەكەوە
باشتربوە،بردویانەتە)النەیبەخێوكردنیمندااڵنیشەهیدوبێسەرپەرشتیاران(
لەمەشهەد،سەیدحەسەنیحسێنیلێپرسراویئەوخانەیەناویئەوكۆرپەسێ
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مانگەیناوناوە)عەلی(وساڵیلەدایكبوونەكەبە1366/1/1تۆماركردووە.
هاوسەری دایكبووە لە عەبادان شاری لە دا 1331 ساڵی لە پور حەمید كوبرا
)مورتەزاكیانیپور(بوو،ئەمانلەشاریعەباداندەژیان،لەساڵی1977دا،سێ
ساڵپێشئەوەیشەڕیعێراق-ئێرانهەڵگیرسێ،مورتەزاكیانیپور-یهاوسەری
بەهۆینەخۆشیگورچیلەوەگیانلەدەستدەدات،كوبراخۆیسەعیدیكوڕیكە
لەدایكبووی1352وفەریدیكوڕیكەلەدایكبووی1355بەخێودەكات،كەشەڕی
لەمانگی1980/10/9بەرپادەبێت،بەهۆیبۆردومانوتۆپبارانی ئێران عێراق
تونیعەبادانەوەلەالیەنهێزەكانیسوپایعێراقەوە،كوبراحەمیدپوروهەردوو
نیشتەجێدەبن، لەوێ كوڕەكەیسەعیدوفەریدەروودەكەنەشاریمەشهەدو
كوبراخانمژنێكیزۆرمیهرەبانوهەستناسكبووە،بەخۆبەخشانەروودەكاتە
خانەیمندااڵنیشەهیدوبێسەرپەرشتارانولەوێلەگەڵچەندژنێكدادەبنبە
دایكیئەومندااڵنەوخزمەتیاندەكەن،هەركەئەوكۆرپەسێمانگەدەبینێت
سۆزوخۆشەویستیدایكانەیقوڵپدەداتوئاغایسەیدحەسەنیحسێنیپێی
دەڵێت:ئەمكۆرپەیەمنناومنا)عەلی(دایكوباوكیلەكیمیابارانیهەڵەبجەدا

شەهیدكراون.
كوبراخانمیەكسەر،داوالەسەیدحەسەنیلێپرسراویخانەكەدەكات،دەڵێت:من
ئەمكۆرپەسێمانگەهەڵەبجەییەدەبەمەالیخۆمودەبمبەدایكیوخۆمبەدڵ

وبەگیانبەخێویدەكەم.
كوبراحەمیدپور،عەلیبردەماڵەكەیخۆیلەگەڕەكیبلواری22یبهمن/مجتمع
مسكونیپردیس/بلۆكیسێ/پالكی103،ئەمشوقەیەلەنهۆمیدووەمبوو،بریتی

بوولەیەكژوورینوستنوهۆڵێكوموبەقێكومشتەمەالت.
عەلیلەباوەشیمیهرەبانوسۆزیكوبراخانمدا،هەستیبەسۆزیدایكایەتیو
میهرەبانیوخۆشەویستییەكیبێسنوردەكرد،وایدەزانیئەودایكیەتیوفەرید

وسەعدیشبراین.
كوبراخان،عەلیلەتەمەنی)5(ساڵیداخستەباخچەیساوایانی)مهدیكودكی
بونیادیشەهید(لەوتەمەنەداعەلیپرسیاریباوكیلەكوبراخانیدایكیكردووە،
ساڵێك چەند گورچیلەوە نەخۆشی بەهۆی باوكت مورتەزای وتووە پێی ئەویش
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لەمەوبەركۆچیدواییكردووە،بژێویژیانیئێمەشلەسەرئەوبڕەپارەیەیەكە
هەمووساڵێككۆمپانیایدڵنیاییپێماندەدات،لەبەرئەوەیباوكتلەنەوتیعەبادان

بوو.
بە هەستم من دەكردم، لەگەڵدا هەڵسوكەوتی جۆرێك بە دایكم دەڵێت: عەلی
شادمانیوبەختەوەریدەكردلەگەڵهەردووبراگەورەكەمدا،ڕۆژێلەڕۆژانئەوان
كەسێكی وەك یاخود بكەم، گومان من تا نەكردووە نامۆیان وا هەڵسوكەوتێكی

دەرەوەیخانەوادەكەیانرەفتارملەگەڵدابنوێنن.
كۆمەاڵیەتی توێژەری سەردانی دایكی ساڵی )6( بە بوو تەمەنی عەلی كە هەر
پسپۆریوردیكرد،چیرۆكیعەلیبێدایكوباوكیهەڵەبجەییبۆگێرایەوە،چۆن
وەكهەستیمرۆیانەعەلیلەخانەیمندااڵنیشەهیدوبێسەرپەرشتانەوەبردۆتە
الیخۆیلەوكاتەوەكە)6(ساڵدەكات،عەلیهەروادەزانێكوبراحەمیدپور

دایكیەتیوكوڕیئەوخانەوادەیەیە.
توێژەریكۆمەاڵیەتییەكەپێیوتبوو:بەپێىدەرفەتیگونجاولەبارهەوڵبدەنلەعەلی
بگەیەننئەوخەڵكیهەڵەبجەیەودایكیوباوكیلەوشارەدابەهۆیكیمیابارانی

فرۆكەجەنگییەكانیعێراقەوەشەهیدكراون.
بەاڵمئەوە)6(ساڵەتۆكوڕیمنی،مندایكیتۆم،فەریدوسەعیدبرایتۆن،
هیچجیاوازیەكلەنێوانهیچكامتاننییە،بەاڵمئەگەرنهێنیئەمچیرۆكەپڕلە
تراژیدیایەلەعەلیبشارنەوە،لەتەمەنیگەورەییدابەونهێنیهئاڵۆزەبزانێ،زۆر
زەحمەتدەبێتودەبێتەهۆیشۆكوگرێیئاڵۆزوكارلەكەسێتیئەودەكات.
عەلیدەڵێ:كوبراحەمیدپوریدایكمنەخوێندەواربوو،بەاڵمئەزمونیتاڵیژیان
وایقاڵكردبووزۆرزیرەكووریابوو،یەكسەروكتوپرنهێنییەكەیپێنەوتم،
لەتەمەنی)6(ساڵیدا،بەشێوەیەكیزۆرسروشتیهەستمكردمنمنداڵیئەو
خانەوادەیەنیم،بەاڵمكوبراحەمیدپورهەرئەودایكەمیهرەبانوپڕسۆزەبووكە
لەتەمەنیسێمانگییەوەلەباوەشیخۆیداگەورەیكردم،براكانمهەربراكانیجاران
بوو،هەستمبەهیچخەمێكیبێنازیدایكموبراكانمنەكرد،هەڵسوكەوتەكانیان

هەمانهەڵسوكەوتینازوخۆشەویستیومهیهرەبانیجارانبوون.
فەریدیبرام)11(ساڵلەمنگەورەتربوو،بڕوانامەیدبلۆمیوەرگرتبوو،سەعیدی
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برام)14(ساڵلەمنگەورەتربوونخوێندنیسەرەتاییتەواوكردبوو،
لەبەرئەوەمنبرابچوكیانبووم،زۆریانخۆشدەویستم،نازیبرایانەیاندەكێشام.لە
منداڵییەوەحەزملەیاریدووگۆڵیبوو،لەگەڵعەلیدادیهاوڕێمداپێكەوەدەگەڕاین،
یاریماندەكرد،ئەوخۆشەویسترینهاوڕێمبوو،مندااڵنیگەرەكتیپێكمانلەكۆاڵنی
)كارخانەیماكارونیئادیش(دروستكردوزۆربەیئێوارانیاریدووگۆڵیمانلەگەڵ
تیپیكۆاڵنوگەڕەكەكانیتردادەكرد.لەئێرانقۆناغیخوێندنیسەرەتایی)5(

ساڵەولەقوتابخانەیشاهیدی)17(یسەرەتاییمتەواوكرد.
لەتەمەنی)7(ساڵیدا،كارتیسەوزیانبۆدەرهێناومبەناوی)اتباعیخارجی(،

دواترئەوكارتەسەوزەیانكردبەكارتیسپی.
جمهوریاسالمیایران

كارتهویتویژەاتباعخارجی922260732

نام:علی
نامخانودگی:كیانیپور

ǼǊơƸǭ:نامپدر
تاریختولد1366/01/01تابعت:عراقاجازەدارد

تاتاریخ1388/12/29درشهرستانمشهد
اقامتوترددنماید:استانخراسان

سیدتقیقاتمی
مدیركلاموراتباعمهاجرینخارجی

لەبەرئەوەدایكممیهرەبانیوهەستیدایكایەتییەكەیزۆرگەورەبووكەلەقوتابخانە
دەگەڕامەوە،خواردنیبۆئامادەدەكردم،سۆزیخۆشەویستیدایكایەتیبەجۆرێك
پێدەبەخشیم،پێكەوەنانماندەخوارد،دواتردەچووموانەكانمئامادەدەكردو
دەمخوێندویاریمدەكرد،هیچكاتێكهەستمبەبێدایكینەكردووە،هەربیریشم

لەوەنەدەدەكردەوەكەئەمەدایكیخۆمنیيە!
هیچكاملەهاوڕێكانیپۆلەكەملەقوتابخانەكەمنەیاندەزانیمنهەڵەبجەییمتەنیا
میهرەبانییەوە دڵسۆزو بە هەمیشە ئەوانیش نەبێت، مامۆستاكان و بەڕێوەبەر
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هەڵسوكەوتیانلەگەڵمدادەكرد،هەردووبراگەورەكەمژنیانهێنابوو،ماڵیخۆیان
هەبوو،تەنیامندایكمپێكەوەدەژیاین،لەساڵی1377چومەقۆناغیناوەندی
لەرێنمایی)شاهدی13(لەمحلەیشەهیدشیرودی،بەسێساڵیشئەمقۆناغەم
ئەم فیردەوسی دبیرستانیشاهدی لە دواناوەندی قۆناغی دواترچومە تەواوكرد،
قۆناغەچوارساڵە،دوایتەواوكردنیدبیرستانبڕوانامەیدبلۆمملەساڵی)1385

-1386(وەرگرت.
هێشتاخوێندكاریقۆناغیچوارەمیدبیرستانبووم،لە)1385/11/17(ماتۆرێك
لەكۆاڵنیماڵیخۆمانبەتیژیوتوندیلەالقیڕاستیدایكمیدا،ئێسقانیرانو
شانیشكاندبوو،ئەوكاتەدایكمتەمەنی)55(ساڵبوو،سێمانگدایكمبەدەم
قورسەوە خەمێكی بەدەم منیش دەتالیەوە، پێخەفەكەی لەسەر رانییەوە ئازاری
لە دایكم 1385/11/17 لە جەستەمەوەیە بە ئەو ئازارەكانی هەموو دەزانی وام
مشهد( رەزای )بهشتی گۆڕستانی لە 1385/11/19 لە سپارد گیانی نەخۆشخانە
بەخاكمانسپارد،ئەوڕۆژەیدایكمگیانیسپاردلەتاوابەتوندیدەستمكێشا
بەشوشەیپەنجەرەكەدا،شوشەكەشكاوپەنجەمیبڕیتائێستاششوێنەواری

برینەكەبەپەنجەمەوەدیارە.

تەنیایی
كەدایكمماڵئاوایییەكجاریلێكردم،تەمەنم18ساڵدەبوو،سەردانیبراكانم
بەوە هەستم مانگێكیش تا دەژیا، ویژدانمدا و ناخ لە جۆرێك بە دایكم دەكرد،
نەدەكردمردووە،دواترهەستمبەتەنیاییوبێكەسیدەكرد،زیاترلە7مانگجلی
ڕەشمپۆشی،ڕیشمنەتاشی،دایكمهەمووهیواوئاواتێكمبوو،ئەومنیجۆرێك
و جوانەكان بەها و مهیرەبانی و وخۆشەویستی هەمووسۆز كردبوو، پەروەردە
مرۆڤایەتیوژیانملەزمانیشیرینیئەودادەبینی،باوەشیدایكایەتیوڕێنمایەكانی
ئەوبۆمنقیبلەنمابوو،ئەوفێریكردمبڕوامبەخۆمهەبێ،خۆمداڕێژم،پشتبە
خۆمببەستم،دەبێبەسەرئاستەنگەكانیژیاندازاڵبمڕۆژێكپورەفاتیمەحومید
تۆم دایكت وەك هەر منیش بژی، ئێمەدا لەگەڵ وەرە عەلی - وتی: بینی پورم
خۆشدەوێت،تۆشوەككوڕوكچەكانیخۆمخۆشدەوێت،چیتبوێت،بۆتدابین
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دەكەم،ئامادەمقۆناغیزانكۆتپێتەواوبكەم!
هەرچەندەپورمزۆرخۆشدەویست،دەمزانیئەویشدڵسۆزمەبەاڵمنەمتوانیداواكەی
پەسەندبكەم،بەپێیڕێنماییەكانیدایكمدەمویستپشتبەخۆمببەستم،كەس
نەخەمەزەحمەتەوە،بەهۆیئەوهەلومەرجەدژوارونائاسایيانەوەڕووبەروویمن

بونەوەنەمتوانیزانكۆتەواوبكەم.
دوایمەرگیپڕلەتراژیدیایدایكمبۆیەكەمجاردەستمكردبەكاركردنلەگەڵ
ئەوئەندازیاروشارەزایانەیكەڕوپێویرێگاوبانەكانیاندەكرد،مانگیبە100هەزار
تمەن،ساڵێكیتەواوبەبەردەوامیئەوكارەمكرد،بۆساڵیدووەمبوومبەكارمەند
لەدەزگایەكیهونەری)موئەسەسەیهونەریەسریر(دیزاینیپۆستەروفلێكسو

چاپكردنبوو،مانگیبە100هەزارتمەن.
لەوكاتەوەیتەمەنمبەرەوهەڵكشاندەچوو،زانیمخەڵكیشاریهەڵەبجەموپێیان
وتم:دایكوباوكملەهەڵەبجەبەهۆیكیمیابارانیفڕۆكەجەنگییەكانیعێراقەوە

شەهیدكراونومنیشبەبرینداریوبەڕێكەوتڕزگاركراوم.
هەندێكجارخۆملەگەڵناخوزمانیخۆمدادەدوام،چەندینپرسیارلەالمسەریان
هەڵدەدا،بەاڵمپرسیارەكانتەنیالەناخیخۆمدادەمایەوە،بەپێىئەوەیڕۆژێكلە
ڕۆژانرووبەڕوویهیچكەسێكیبكەمەوە،پرسیارەئاڵۆزەبێوەاڵمەكانیناخمبە
جۆرێكدڵتەنگیدەكردم،وامدەزانیماناكانیژیانپڕنلەگومانونائارامی،بەاڵم
وادڵخۆشیخۆمدەدایەوە، بیردەكەوتەوە، دایكم ئامۆژگاریەكانی ڕێنماییو كە
)مرۆڤدەبێتلەهەمووكێشەوخەموئازاروتاڵییەكانیژیانبەهێزتربێت(.

دوایماڵئاواییدایكشمهەرلەوشوقەیەدادەژیام،كەهەمووتەمەنمتیابەڕێكردبوو،
هەستمكردپێویستیبەچاككردنەبەاڵمپارەیچاكردنەوەیمنەبوو،ناسنامەیباری
شارێكی هیچ سەردانی نەبوو پێ وام پارەیەكی نەبوو، پەساپۆرتم و شارستانی
تەنیا دەهێنا دەستم بە كارەكەم لە كەمانگانە پارەیەی ئەو بكەم، كوردستان
بەشیپێداویستیەكانیژیانیخۆمیدەكرد،هیچملێپاشكەوتنەدەكەوتتابتوانم

بەرنامەیەكیتریپێجێبیەجێبكەم.
ئیمێڵەكەنهێنیگرێكانیكردەوە

دا،دیمەنیمەرگەساتیكیمیابارانی یادیكیمیابارانیهەڵەبجە لە هەمووساڵێك
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شارەكەمسەراپابیروهۆشیداگیردەكردم،مەرگیبەكۆمەڵئەوشارەبەجۆرێك
ئەو خەڵكی من دەكردەوە لەوە بیرم دەكرد، شەرمەزار مرۆڤایەتی ویژدانی بوو،
شارەموبەكۆرپەیونبوم،دایكموباوكموخەڵكیشارەكەملەوێداشەهیدبوون،
دەكردم، داگیر ناخی قوڵ خەمێكی چۆنە، دایكم و باوكم ڕوخساری نەمدەزانی
ئازارێكیتاڵوتیژدڵومێشكمیبەجۆرێكدەهەژاند..لەونهێنیەنەدەگەیشتم..
چۆنكۆرپەیەكیسێمانگیوەكمنلەناوئەوهەموتەمیژەهرەدابەبرینداری
پوور حەمید كوبرا بوو، گەورە پەنهانیەكی لە پڕ نهێنی كراوە، قوتار مەرگ لە
بەهای وجوانەكانی قوڵ مانا لە خستەگەڕ خۆی توانای هەموو و دایكم بە بوو
میهرەبانیسۆزیدایكایەتیبگەم،تادواهەناسەمیادەوەرییەبەخشندەییەكانیملە

یادناچێتەوە.
دواترعەلیتوانیخۆیفێریكۆمپیوتەربكات،لەئەنترنێتەوەبەڕێگایئیمێڵەوە
هەمووهەوڵوتواناكانیخۆیبخاتەكاربۆئەوەیوەاڵمینهێنیئەوپرسیارەبێ
وەاڵمەكەڵەكەبوانەیناوناخیكپكراویخۆیبداتەوە،بەڕێگەیئێمێڵەوەنامەی
نارد نامەیەكی دواتر بڕەوێنێتەوە، پرسیارەكانی وەاڵمی ساید، چەندین بۆ نارد
بۆسایتیئەنجومەنیحمیایەتیقوربانیانیبۆمبابارانیكیمیایی،بەڕێوەبەرەكەیان

)دكتۆرشهریاریخاتری(بوولەتاران.
ئەمەشدەقیئێمێڵەكەیعەلی-یەبەكوردی

ساڵو
منعەلیكیانیپورلەدایكبووی1366هەتاویلەكۆرپەییداولەتەمەنی3مانگی
داباوكودایكملەبۆمبارانیكیمیاییهەڵەبجەلەدەستداوە،ئێستاژیانێكیسەخت
بەسەردەبەم،نەئێرانیمونەعێراقی،لەبەرئەوەخۆمبەقوربانیانیكیمیابارنی

هەڵەبجەدەزانم،داوالەئێوەیبەڕێزدەكەمئێمێڵمبۆناردنهاوكاریمبكەن.
ئیمێڵ:ali_pajiro@yahoo.comعلیكیانیپور

بەڕێوەبەری خاتری شهریاری دكتۆر الیەن لە -یە عەلی نامەكەی دەقی ئەمەش
ئەنجومەنیحیمایەتیقوربانیبۆمبارانیكیمیایی-یە.

بەناسینیئێوەزۆرخۆشحاڵبووم،حەزدەكەمبەزوترینكاتیەكتریببینین،
ئەمەشژمارەیتەلەفونیمنە،تەلەفونیئۆفیسیدەزگایە،دەتوانیپەیوەندیمپێوە
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بكەیت،تاپێكەوەزیاتربتوانینلەگەڵیەكقسەبكەین،زیاتریەكتربناسین،تا
بزانینچۆنچۆنیهاوكاریتانبكەم.

تەلەفونیئۆفیس02122417327دكتورشهریاریخاتری

لەوكاتەوەكەعەلینامەیپڕموعاناتیخۆیدەناردبۆسایدەكانبۆئەوەیكار
ئاسانیبۆبكرێتودەرفەتێكیگونجاودابگەڕێتەوەبۆشارەكەیسۆراخیهەواڵی
دایكوباوكیبكات،زۆركەسلەوەاڵمینامەكانیداپێیاندەوت:ئێمەهاوكاری

وكارئاسانینتبۆدەكەین،بەاڵمئەووەاڵموبەڵێنانەیاننەگەیشتنەئەنجام.
تارانكرد،ئەویشپێی لە بۆدكتۆرشهریاریخاتری تەلەفۆنی تارۆژێكعەلی
وتبوو:)هەوڵبدەبێیتبۆتارانبۆئەوەیلەنزیكەوەلەبارەیئەوكێشەئاڵۆزەوە
بدوێینوڕێگەیەكیگونجاودیاریبكەینبۆچارەسەركردن،بۆئەوەیژیانیتۆلەمە

زیاتردژواروپڕلەگومانوچاوەڕوانینەبێت.
عەلیكەگوێیلەموەاڵمەیدكتۆرشهریاریخاتریدەبێتهیوایەكیگەورەبەدی
بكاتەوە ژیانی ئاڵوەزەكانی گرێ ڕێگەیەك تەنیا باوەڕەی ئەو دەگاتە و دەكات
دكتۆرخاترییە،لەساڵی1383-1384بەشەمەندەفەردەچێتبۆتارانوڕوو
دەكاتەئۆفیسەكەیدكتۆرخاتریلە)مقدسیاردبیل(،دوایئەوەیچیرۆكیپڕلە
مەرگەساتیخۆیدەگێڕێتەوە،لەكۆرپەییەوەتائەوكاتەیالیئەواندانیشتبوو،
ئەوانبەجۆرێكتێكەڵبەئازاروتاڵییەكانیژیانیعەلیبوونبەڵێنیانپێدابە

پێیتوانایخۆیانچییانپێبكرێتهاوكاریبكەن.
پاسدارانی نێوسوپای بەشدارانی لە بووە یەكێك خاتری شهریاری دكتۆر ئاغای
كۆماریئیسالمیئێران،خۆیبەشداریلەگرتنیهەڵەبجەداكردبوو،ئەولەهەموو
روەكانیبواریجوگرافیایئەوشارەوكلتوروكۆمەاڵیەتیوباریئابوریهەڵەبجە
ودەوروبەریشارەزابوو،چەندانوێنەیكیمیابارانیناوشاریهەڵەبجەینیشانی
عەلیدا،دكتۆرخاتریپزیشكیپسۆریچەكیكۆكوژیكیمیاییبوو،نامیلكەیەكی
وێنەیڕەنگاوڕەنگیكیمیابارانیشاریهەڵەبجەیپێشكەشبەعەلیكردكەلەالیەن
هونەرمەندەفۆتۆگرافەكانیئێرانەوەڕاستەوخۆلەكاریڕۆژنامەوانیمەیدانیلەناو

تراژیدیایهەڵەبجەداگرتبوویان.
لەمدیدارەداعەلیبەپەرۆشەوەوبەخەمێكیقوڵەوەوەاڵمیهەمووپرسیارەكانی
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دەدامەوە،هەرچەندەپرسیارەكانزیاتریادەوەرییەتاڵەپڕلەتراژیدیاكانیئەویان
ئەوەی بۆ دەگەیشت، ئێمە مەبەستی لە ئەو بەاڵم كرد، ماندومان زۆر و هەژاند

بتوانینپەیبەهەموونهێنیەپڕلەپەنهانەكانیئەوببەین.
عەلی3-4ساڵلەگەڵدكتۆرشهریاریخاتریبەهۆیئیمێڵەوەپەیوەندیانبەردەوام
بوو،بوونبەهاوڕێییەكتری،عەلیدەڵێ:چەندجارێكسەردانیدكتۆرشهریاری
خاتریمكردووەوتەلەفۆنمبۆكردووە،تادواجارخاتووچنارسەعدوەزیریشەهیدان
وئەنفال-یحكومەتیهەرێمیكوردستانسەردانیتاران-یكردبوو،ئاغایدكتۆر
كات زووترین بە ڕاگەیاندم:)هەوڵبدە پێی كردم، پێوە پەیوەندی خاتری شهریار
وەزیری نزیكەوەخاتووچنارسەعدی لە ئەوەی بۆ تاران بگەیتە مەشهەدەوە لە

شەهیدانوئەنفالببینیت،ئەوچارەسەرێكیگونجاوتبۆدیاریبكات(.
وەزیری ئەوكات تاران، دەگەیەنێتە خۆی مەشهەدەوە لە بەخێرایی عەلی دواتر
شەهیدانوئەنفاللەئوتێل)هویزە(لەچوارڕیانیخیابانیتالەقانیبوولەتاران،
خاتوو بە تەلەفون بە خاتری ئاغایشهریار تاران گەیشتمە من كاتەی ئەو هەر
چناریگەیاندبوو:)كوڕێكیخەڵكیهەڵەبجەیلەمەشهەدەوەئێستاگەیشتوەتە

تاران،دەمێكەدەیەوێتبتبینێت(.
ئەویشوتبوی:منلەئوتێل)هویزە(م،بابێتبۆئەوێلەوێچاوەڕوانیدەكەم،

بۆئەوەیلەنزیكەوەبیبینموگوێملەموعاناتیبێت.
عەلیلەدیدارێكیتایبەتیدابەئامادەبوونیدكتۆرشهریارخاتریوچەندلێپرسراوێكی
دەزگایشەهیدانیئێرانیەكتریانبینی،عەلیلەوێچیرۆكیتاڵیپڕلەمەرگەساتی

خۆیبەوردیبۆوەزیرگێڕایەوە.
چنارخانپێیوتبوو:بەپێیئەوئامارەیكەلەوەزارەتیشەهیدانوئەنفالالمان
هەڵەبجەوە كیمیابارانەكەی ڕۆژی لە هەڵەبجە خانەوادەكانی لە زۆر كراوە، تۆمار
منداڵەكانیانلێونبووە،تائێستاشعەوداڵیسۆراخیانن،عەلیتۆلەروخسارتدا
شاد هەڵەبجە شاری بە و خوار كوردستانی بگەڕێیتەوە دەبێت كوردیت! دیارە

بیتەوە،بۆئەوەیبەخانەوادەوكەسوكارەكەتشادبیتەوە.
دكتۆر مانگ دوو دوای بگەڕێمەوە ناتوانم نییە، پاسپۆرتم من وتوە: پێی عەلی
شهریارخاتریمۆڵەتیگوزەریبۆعەلیدەرهێنا،بۆئەوەیبگەڕێتەوەبۆهەڵەبجە،
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بواریپێدرا ئێرانەوە لەشاریمەشهەدی هاتوچۆیەعەلی بەڵگەی بەومۆڵەتە
بگاتەشاریسلێمانیوپاشانهەڵەبجە،عەلیلە1388/7/20وەلەگەڵئاغای
فروغیوتەقیپور-یدەزگایشەهیدانیئێرانەوەلەمەرزیباشماغەوەلەسنوری

قەزایپێنجوێنەوەگەیشتوەتەوەكوردستانیباشور.
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جەاللحاجیرەشیدساڵح،لەساڵی)1947(لەگەڕەكیپیرمحمەدلەهەڵەبجە
لەدایكبووە،بنەماڵەیحاجیرەشیدلەچلەكاندالەخورماڵدەژیان،لەوێجوتیار
بوونوسەرقاڵیكاریجوتیاریبوونوسەرقاڵیكاریكشتوكاڵیبوونلەزەویو
زارەكشتوكاڵیەكانیخۆیاندا،)دایكوباوكی(جهاللهەرلە)خوڕماڵ(داماڵئاواییان
لەژیانكردووەدوایخۆیان)4(كوڕوكچێكیانلەپاشبەجێماوەهەرچواركوڕەكەی
سەرەتایی قوتابخانەی لەوێ جهالل كاك داماوەتەوە لەخورماڵ ڕهشید( )حاجی
ئامادەیی لە )1980- 1970( لەساڵی كردووە تەواو لە)هەڵەبجە( ناوەندیشی و
پیشەسازی)سلێمانی(تەواوكردووەلەساڵی)1973(دالەبەڕێوەبەرایەتیكشتوكاڵی
)سلێمانی(بەپلەی)تێبینەریهونەری(یدامەزراوەدواترگوێزراوەتەوەبۆپڕۆژەی
كشتوكاڵی)سیروان(كراوەبەلێپرسراویمیكانیكلەبەرواری)1980/9/20(كە
جەنگی)عێراق-ئێران(هەڵگیرسالەبەرئەوەیخورماڵوئەوناوچانەیدەروبەری
لەسەرسنوریئێرانبوولەوشەڕەداكەوتنەژێرزەبریتوندیتۆپخانەیئێرانو
بەبەردەوامیتۆپباراندەكرائەمانیشبەناچاربۆپاراستنیژیانیانلە)1981(
ڕویانكردەشاری)هەڵەبجە(كاكجهاللوهاوسەروجگەرگۆشەكانیلەیەكێك
لەخانوەكانیبەڕێوەبەرایەتیكشتوكاڵی)هەڵەبجە(جێگیربوونكەدەكەوێتەگەڕەكی
ساڵی تا مانەوە لەوێ ڕژێم ئەوسای شەعبی جەیشی قاتعی پشتی پیرمحەمەد،

.)1988(

چیرۆكیمەرگەساتی
خانەوادەیحاجیرەشید

رهنجعەبدوڵاڵ
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تۆپەدوورهاوێژەكان
و بەوردی شارەكەیەوە و خانەوادەكەی مەرگەساتی چیرۆكی لەبارەی جهالل
بەهێمنیەوەكارەساتەكانیبۆگێراینەوەدووسێڕۆژبەرلەهێرشهێزیپێشمەرگە
وپاسدارانیئێراندەنگوباسیئەوهێرشەلەناو)هەڵەبجە(داباڵوبوەوە،بەاڵم
خەڵكی)هەڵەبجە(زۆرگرنگیانبەوبارودۆخەنائاساییەكتوپڕەنەدەدا،چونكە
و قوربانی ڕوبەڕوی گەلەكەمان خوێناویەكانی تراژیدیانە درێژایی بە )هەڵەبجە(
دەربەدەریخاپوركردنبووەلە)1988/3/13(ئێمەلەناو)هەڵەبجەوە(گوێمان
لەدەنگیتەقینەوەتۆپبارانیچڕووپڕوقوڵوبەرباڵوبوودەوروبەری)هەڵەبجەی(
14 لەشەوی ئەگرتەوە هەڵەبجەشی ناو تۆپبارانە ئەو جار هەندێك دەگرتەوە،
سەر زیاتر تۆپبارانەكەش زیاتربوو، پاسداران و پێشمەرگە هێرشی 3/15 لەسەر
پردەكەیزەڵمناوچەی)نەوڕۆڵیوشەمێرانی(یبەچڕتردەگرتەوەئێراندەیویست
گەمارۆی)هەڵەبجە(بداتتۆپخانەكەیئێرانبەشێوەیەكیوائەوناوچانەیتۆپباران
دەكردبوارینەدەداهێزەكانیعێراقلەسەیدسادقسلێمانیەوەبێنبەهانایهێزە
تێكشكاوەكانیانەوەئەوكاتانەهێزەكانیفەیلەقییەكوفەیلەقیپێنجبەنوێترین
جافایەتی دەكردەسەردۆڵی هێرشیان یەكدا لەئەنفالی نویی تەكنەلۆژیایی چەكی
دەوروپشتی ناوچەی)سیروان(و زیاتر چڕكە تۆبارانە )1988/3/15( لە ومەرگە
)هەڵەبجەی(ئەگرتەوەبەتایبەتی)دەڵەمەڕوبامۆكوسازان(هێزیپێشمەرگە
لەقۆڵێكی بااڵمبۆ سنوری سەربەرزایەكانی گەیشتە سازان پردی لە پاسداران و
ترەوەهێزەكانپەالماریناوچەی)نەورۆڵیوسیروانیان(دابەشێوەیەكهێزەكانی
سوپایعێراقیانبەتەواویلە)ڕویمادیومەعنەوییەوە(تێكشاندلەڕۆژی)14،
و راجیمە سەربازی ئوتومبێلێكی چەند و دەبابە و قاتیلە چەند )1988/3/15
تۆپیانپێبوولەناوچەیپیرمحەمەدلەسەرجادەكەبەرەوشەڕگەكەجواڵنئەوەی
مایەیتێرامانەهێزیئاسمانیعێراقلەماوەیەداهیچجۆرەجموجوڵێكیاننەكرد
لە)1988/3/1(هێزیپێشمەرگەوپاسدارانگەیشتنەدەوروبەری)هەڵەبجە(لەو
عەبابەیلێ( و ناوچەی)دەڵەمەڕ بۆردومانی دووجار عێراق ئاسمانی هێزی كاتەدا
چەند عێراق كۆپتەری سێ ماوەیەدا لەو هەر كرد بامۆكیان گوندی بەرزایەكانی
جارێكلەپشتیعەنەبئینزالیانكردچەندسەربازێكیاندابەزاندلەماوەێكیكورت
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هەمووئەوسەربازانەلەناوبران.
ئێوارەی)1988/3/15(هێزیپێشمەرگەوسوپایپاسدارانیئێرانگەیشتەناو
شاری)هەڵەبجە(وبەناوشارداباڵوبونەوەخانەوادەیئێمەبریتیبوونلەخۆمو
پاكیزەمحهمهدڕهشیدیهاوسەرموچواركوڕمبەناوەكانی)ئومێدوئاسۆوهاوڕێ

وئاوات(وكچەكانمبەناوەكانی)فاتمەونیشتیمانوژیان(.
سەعات)9(بەیانیتۆپبارانیئێرانلەسەرقاتعیجەیششەعبیەكەچڕوپرتربوو
ئەوشوێنەنزیكماڵیئێمەبوو،ئێمەشبەناچاریڕومانكردەماڵیكاكجهاللی
براملەگەڕەكیپاشالەنزیكگەراجیسلێمانیتادەمەوئێوارەلەوێماینەوە.

ماڵەكەمیانتااڵنكرد
پاسداران و پێشمەرگە بوو تایبەت زۆر شەوێكی )3/16 سەر لە 15( شەوی
لەناو)هەڵەبجە(دابوونمن)3(سێهەزاردیناریسویسریملەبانكی)هەڵەبجە(
بۆ دەگەڕان بانكەكە كلیلی بۆ گیرابوو پێشمەرگە بە بانكە ئەو بەردەم دانابوو
ئەوەیبانكەكەبكەنەوەكلیلیبانكەكەالیبەڕێوەبەریبانكی)هەڵەبجە(بوومنیش
الیپێشمەرگەكانوەستامچاوەڕوانیكردنەوەیبانكەكەماندەكرد،ئەوكاتەچەند
پۆلیسێكیعربلەناوبانكەكەدامابونەوە،دواترپۆلیسەكاندەرگاكانیانكردەوەو
هاتنەدەرەوەپێشمەرگەكانپۆلیسەكانیانگرت،منتوشیحاڵەتێكیزۆردوودڵیو
بێزاریبووم،بەتەواویدەستملەپارەكەمشۆردكەڕەنجیچەندساڵماندوبوونیخۆم
وخانەوادەكەمبوو،دواتردووپۆلیسەكەیبانكەكەودووپێشمەرگەپاسەوانەكەم
ڕۆیشتن، بردوو پۆلیسەكەیان دوو پاسەوانەكان خوارد، نانیان ماڵەوە بۆ بردەوە
منیشگەڕامەوەبۆماڵەوە،ئەوشەوەچوینبۆماڵیكاكمولەوێماینەوە،بۆ
بەیانی)1988/3/16(هەوڵمدادەرفەتێكبدۆزمەوەماڵومنداڵەكەیخۆموكاكم
دەربكەم،سەعات)10(یبەیانی)ع.س.ك(یخزمیخۆمان،خۆیگەیاندەالم
وپێیوتمچەندپاسدارێكلەگەڕەكیجیششەعبیەكانچونەتەسەرماڵەكەمو
خەریكنتااڵنیدەكەن،منیشگوێمنەدایە،سەرمانلێشێوا،هەوڵماندادەرچینلە
شارئۆتۆمبێلنەبوو،دەنگباڵوبووكەپردیزەڵمكەڕێگایسلێمانیوهەڵەبجەی
بەیەكەوەئەبەستەوەڕوخینراوە،لەبەرئەوەیكەسنەیدەتوانیلەهەڵەبجەوەبگاتە
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گومانیان و دڵی دوو ئەوەی بۆ نەدەبرد شتێكمشك هیچ كاتەدا لەو سلێمانی،
برەوێنمەوە،بۆهێوركردنەوەیمنداڵەكانپێموتنخۆتانكۆبكەنەوەبالەهەڵەبجە

دەرچینوڕووبكەینەدەرەوە.
پێشنیوڕۆبۆردومانییەكەمدەستیپێكرد،چەندفڕۆكەیەكیجەنگیبەڕەشاش
بیردا بە ئەوەم كاتەدا لەو نەما، بۆردومان ئەوە دوای دابێژا، سەرایان گەڕەكی
هات،پێشئەوەیڕووبكەمەدەرەوەیشارسەردانێكیماڵەكەمبكەم،كەگەیشتمە
كەلوپەلی و كەرەستە هەرچی بینی، ماڵەكەمدا لەناو پاسدارێكم چەند ماڵەكەم،
تااڵنی ئەوەی بۆ پێچابوویانەوە و كۆكردبوەوە هەموویان هەر بوو تێدا بەنرخی

بكەن.
تۆ وتیان ئەمكەلوپەالنەدەبەن، یاسایەك بەچ ئێوە ماڵیمنە ئەمە وتن: پێم
سەربازیت،وتمئەمەناسنامەكەمە،ڕویانكردەدەرەوە،دواترمنلەوێمامەوە،
عێراق جەنگی فڕۆكەیەكی چەند دواتر كانتۆرەكە، خستەوە منداڵەكانم كەلوپەلی
گەیشتنەسەرئاسمانیهەڵەبجە،بۆردومانیناوشاریانكرد،ئەمجارەیانبەهەموو
ناوهەڵەبجەیانداگرتەوە،بەچاویخۆمسەیریئاسمانمدەكرد، جۆرەچەكێك
لە كە دەپێكا كەسانەی ئەو ڕەشاش بە فڕۆكەیەكیان ڕاكێشام سەرنجی ئەوەی
كۆاڵنوسەرشەقامەكانلەترسیبۆردومانیفڕۆكەكانهەڵدەهاتن،فڕۆكەكانیتر
ناپاڵمیانبەسەرماڵوكۆاڵنوگەڕەكوشەقاموبازاڕدادەباراند،بۆتێكشكانی
ناو بە ناو بەردەوامانە ئەم وخاپوركردنیشارەكە، ماڵەكان پەنجەرەی و دەرگا
بەردەوامبوو،پۆلێفڕۆكەبۆردومانیاندەكردوودەگەڕانەوە،دوایماوەیەكیدیاری
كراوپۆلێكیتردەهاتنەوە،خەڵكیشارلەترساهەرچەندخانەوادەیەكولەژێر

زەمینیماڵێكداخۆیانحەشاردابوو.
بەكپی بۆمبەكان تەقینەوەی ئێوارەی)3/16(دەنگی نزیكسەعات)4(ی لە
دەبیسترا،ئێمەلەسەرەتاداواماندەزانیئەمبۆمبانەچروكنوناتەقنەوە،بەاڵم
كاڵ زەردی دوكەڵێكی بۆمبەكان، خوارەوە كەوتە لەگەڵ ڕاكێشام سەرنجی ئەوە
لەسەرزەویەكەوەبەرەوئاسمانبەرزدەبوەوبەچواردەرویخۆیداباڵودەبوەوە،
لەوكاتەدائۆقرەملێبڕا،هەمووهۆشمالیهاوسەروجگەرگۆشەكانموخانەوادەی
كاكمبوو،تاهێزمتیابووڕامكرد،بۆئەوەیبگەمەالیان،لەوكاتەدافڕۆكەكانبە
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نزمیچەندجارێكبۆردومانیاندەكرد،منهەرخۆمبۆنەدەگیرا،هەمووهۆشم
الیئەوانبوو،لەگەڕەكیجەیششەعبیەكەوەبەرەوحاجیمحەمەددەرچووم،
كرابونەوە،چەندان)پیاوو بینی ماڵەكانم گەیشتمەكۆاڵنیمزگەوتەكە،دەرگای
ژنومنداڵوپیروگەنج(مبینیلەبەردەمیدەرگاكانداكەتبوونمنیشوەك
كاتەدا لەو بووم، وشك كتوپڕەدا كارەساتە ئەو لەبەردەم خۆم شوێنی لە بت
ئەوەیبەالمەوەسەیربووبۆچیئەمانواكتوپڕلەشوێنیخۆیانوەكپەیكەر
كاتەدا لەو هیچشتێك، بۆمبن پارچەی نە بوو پێوە خۆێنیان نە دەبوون وشك
بۆنێكیناخۆشمێشكیكاسكردم،ئەمجابیرمبۆژەهریكیمیاییچوو،هەوڵمدا
هەرچۆنێكبێتدەموقوڕگمدابخەم،بۆئەوەیژەهریكیمیاییەكەهەڵنەمژم،لەكوێوە
بزانمبۆكوێدەچم،هەربەكۆاڵنەكاندا هاتبوومبەڕاكردنگەڕامەوە،بێئەوەی
و ماندووبوون تاو لە لەوێ بومەوە بەنزینخانەی)هەڵەبجە( نزیك تا دەكرد، ڕام
كاریگەریكیمیاییەكەپاڵمدابەستونێكیكارەباوەبێئەوەیبەخۆمبزانمدانیشتم،
بەسەرەوە كەسێكی چەند هات تراكتۆرێك پێنەچووە ئەوەندەی ماوەیەك دوای
لەسەر كیمیایەكە دیاربوو دابەزین تراكتۆرەكەوەستا، گەیشتنەالم ئەوان بەبوو،
ببوو ڕەش وچاویان دەم پشتی كەوتبوون، الوالدا بەم كەوتبوون هەموویان هەر
كەفبەدەمولوتیاندائەهاتەخوارەوەلەماوەیچەندچركەیەكدالەشوێنیخۆیان
وشكبوون،لەوكاتەداهەستمبەئازارێكیتوندلەناوكاسەیسەرمدادەكردلەبەر
ئەوەیهۆشملەدەستدابووتوانایبیركردنەوەمنەبوو.لەوچركانەداوەكلەخەوێكی
ئیستیخبارات و ئەمن ئێستا باشەگەر لەوەدەكردەوە بیرم بەترسەوە قوڵدابووم
بگەنەسەرمولێرەدەسگیرمبكەنپێمدەڵێنتۆئەمانەتكوشتووە.منچۆنبتوانم
زۆرم هەرچەند نییە بەمنەوە بەیوەندیەكی هیچ ئەمانە كوشتنی بسەلمێنم پێیان
لەخۆمكردلەوشوێنەوەبجوڵێمڕووبكەمەشوێنێكیتر،چەندهەوڵمدانەمتوانی
هێزی لەگۆخستبوو هۆشی نەك بوو توند بەجۆرێك كیمیایەكە ژەهری كاریگەری
ئەژنۆشمیشكاندبوو.هەمووجەستەموهۆشمیئیفلیجكردبوو،ئەوشەوەلەوكۆاڵنەی
نزیكبەنزینخانەكەدابەتەنیامامەوە،بەدرێژایئەوشەوەهەستمدەكردكاریگەری
كیمیاییەكەلەسەرهۆشوجەستەمزیاتردەبوو،نەمدەتوانیهیچجۆرەجموجوڵێك
بكەم،دەستوقاچمبەتەواویڕەقبوونزمانمشكابەیانی)1988/3/11(گوێم
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لەتەپەیپێیخەڵكبوو.بەاڵمتێدەپەڕین،نەمدەتوانیهاواربكەم،چاوەكانم
هیچینەدەبینیگوێملەدەنگیئەوانبوو.بەاڵمخۆمیەكبڕگەووشەمبۆنەدەوترا،
فریاكەوتن تیمەكانی دواتر زانیم دواتر خۆم، لەشوێنی ئاگابووم بێ بەتەواوی تا
ئەوكاتانەیكەتەرمەكانیناوشاریهەڵەبجەیانكۆدەكردەوە،زانیاندڵیمنلە
لێداننەكەوتووە،تەنیاجەستەوهۆشملەگۆكەوتووە،منهەڵدەگرنەوە،كاتێ
چارەسەری وتیان ئەوێ دكتۆرەكانی بینیەوە خۆم )نەهاوەند( لە كردەوە هۆشم
برای)حەمەیحاجیمحەمەد( لەوێبەڕێكەوت)حەسەنعلی( نییە، كیمیایمان
یبامۆكیمبینی،ئەودەمانەتۆزێكهۆشمبەبەرداهاتبوەوە،بەاڵمنەمدەتوانیلە
شۆێنیخۆمدابجوڵێم،ئەوزانیحاڵیمنزۆرلەمەترسیدایە،هەوڵیزۆریلەگەڵ
تیمیفریاكەوتنداكەبەزوترینكاتبمگەیەننەنەخۆشخانەكانیناوئێران،دوای
لەگەڵچەندانبرینداریتردائێمەیانگەیاندەكرمانشان،یەكسەرلەوێجلەكانیان
لەبەرداكەندینوهەمومانیانخستەناوحەمامەوە،بۆئەوەیخۆمانبشۆین،من
نەمدەتوانیخۆمبشۆم،دووكەسیخەڵكیمنیانشۆرد،دواتردەستێبیجامەو
جوتێنەعلیانداینێ،لەوێوەئێمەیانگەیاندەنەخۆشخانەیهەمەدان،هەموومانیان
لەوێخەواند،نوریحیلمیوكوڕینوریحیلمیملەگەڵدابوو،ئەواندوایماوەیەك
من بووین، هۆڵێكدا لە بریندار حەوت نزیكەی ئێمە دەرچوون، بوونەوەو چاك
فارسیمدەزانیبەدكتۆرەكەموت:منناتوانمهەناسەبدەم،دكتۆرەكەوتی:ئێستا
ئاوە ناو كردە سرنج بە دەرمانێكی چەند دواتر هەڵدەواسم، بۆ كانۆال بە ئاوت
هەڵواسراوەكەوە،هەستمكردبەهەڵواسینیئاوەكەباریتەندروستیمبەرەوباشی
دەچوو،دەمتوانیهەناسەبدەمئەمئاوەیانبۆماوەیدەڕۆژبۆهەڵواسیم،هەموو
پێستەكەیپشتیدەستمداماڵرا،بەجۆرێكسوتابوەوەكونكونبووبووناوگەڵو
ژێرباڵموبەینیهەردووڕانمبەجۆرێكسوتابوەوەوەكتێزابیپێداڕژابێتوابوو،
ئازارەكانیجەستەمئەوەندەتوندوتیژبووناتوانمگوزارشتیلێبكەم،تادواهەناسەم
هەڵوێستیجوامێریوبەپەرۆشیخەڵكیهەمەدانملەبیرناچێتەوە،پزیشكو

كارمەندانینەخۆشخانەیهەمەدانیش.
خەڵكیهەمەدانسەردانیاندەكردینولەهەمووڕویەكەوەسەردانیاندەكردین.
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دوودڵیوگومانێكیبەردەوام
ئازارەوەلەنەخۆشخانەیهەمەداندەتالمەوەژنێكسەردانیكردم ڕۆژێكبەدەم
لێیپرسیم:بۆچیئاواتانبەسەرهات؟بۆڕاتاننەكرد؟پێموت:ئێستامنخەمی
بە فرمێسك یەكسەر بەچكەكەمە حەوت و هاوسەرەكەم الی لە دڵم نییە خۆمم
چاوەكانیداهاتەخوارەوە،وەكئازیزترینكەسیخۆمباوەشیسۆزوخۆشەویستی
بۆخەمەئاڵۆزەكەیمنكردەوەوگریا،ئەوژنەمیهرەبانەمەرهەمێكیلەجانتاكەی
دەرهێناووتی:ڕۆژانەدەموچاوتبەمەچەوربكەچاكدەبیتەوەدوایدووڕۆژ
كاژەڕەشەسوتاوەكەیدەموچاومفڕێداوهەستمبەچاككردنەوەیكردبەاڵملە
چاووسنگمداهەستمبەئازارێكیتونددەكرد،بەبەردەوامیبەڵغەممفڕێدەدا
بە ناو دەخنكام،چاوەكانم دەگیرا،خەریكبوو قوڕگمدا لە بەڵغەمەكە زۆرجار ،
ناوبۆماوەیەكیكورتدەبینیودواتربەتەواویتەڵخدەبوو،ئازارێكیتوندلە
سەرمیداوسەرمیهەڵدەدا،كاسەیسەرمیقورسكردبوو،لەناوئازارداچەند
ئینجاسەرمدەخستەسەرپشتیەكانوبۆتاوێك پشتیەكملەسەریەكدادەنا
هەستبەپشویەكدەكرد،لەبەرئازاریسنگموهەناسەتەنگیمنەمدەتوانیڕاكشێم
وچاوەكانمبچنەخەوهەستمدەكردهەمووسنگموسیەكانمپڕەلەبرینوبە
بەیانیەك مێشكم، لە دەیدا ئازارەكان بروسكە دەكوالنەوەو برینەكانم بەردەوامی
هەستامچارەسەروەربگرملەوكاتەداموزەمیدەكەهاتەالمەوە،لەوكاتەداشێخ
موحسینیشێخحەكیمیگوڵپلەپاڵمدابوولەناكاوموزەمیدەكەبەپەرۆشەوەزۆر
بەاڵمهەوڵەكانیبێسوود هەوڵیلەگەڵدەدامهەناسەدانیسەناعیبۆدروستبكاتـ
بوودوایچەندچركەیەكلەوێدادواهەناسەیسپاردناخۆشترینساتالیئێمە
ئەودیمەنەبووبەبەرچاویهەمومانەوەتەرمەساردوسڕەكەیانلەهۆڵەكەبردە
دەرەوە،لەوكاتەدائێمەكەسمانلەناوهۆڵەكەدابەتەمایخۆماننەماینچەندڕۆژێك
لەوێماینەوەبەدرێژایئەوكاتانەهەستوهۆشونەستمهەرالیخانەوادەكەم
بووهەمووبریندارانیكیمیابارانی)هەڵەبجە(لەهۆڵەكەیخۆموهۆڵەكانیترچاك
بونەوەودەرچوونوگەڕانەوەبۆئۆردوگاكان،تەنیامنمامەوە،دكتۆرەكەپێیوتم:

تۆهێشتاپێویستتبەچارەسەریترماوە.
زەمەنەكانیناوهۆڵیلێنەدەڕۆیشت،زۆربێزاربووم،لەبارێكیدەرونیپڕلەدوو
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دڵیوگوماندادەژیام.
بەیانیەكیاندكتۆرەكەسەردانیكردمووتم:دكتۆرگیانمندەمێكەلەخانەوادەكەم
سۆراغێكیان ئەوەی بۆ دەرچم بفەرمویت بەڵكو نازانم، هەواڵێكیان هیچ دابڕاوم،

بكەم.
هێشتابرینەكانمبەتەواویچاكنەبوەوە،دكتۆرەكەڕەزامەندینیشاندادەرچم،
بەئیسعافێكمنیانگەیاندەئۆردوگای)هەرسین(لەنزیكقەزای)هەرسین(كە
كەوتۆتەخوارویڕۆژهەاڵتیكرمانشان،لەوێهەڵەبجەیەكانمبینی،پرسیاریهاوسەر
ومنداڵەكانملەهەمویاندەكرد،پێیاندەوتمئێمەهیچهەواڵێكیئەواننازانین
هیچیانلەبارەیئەوانەوەبەمننەدەوت،كەوتمەگومانەوە،هەستمبەنهێنیەك
دەكرد،لەوەاڵمیپرسیارەكانمخۆیاندەدزیەوە،لەبەرئەوەیبرینەكانمبەتەواوی
چارەسەرنەكرابوو،هیچهەواڵێكیخانەوادەكەشمنەزانیڕووبەڕوویحاڵەتیگومان
ودوودڵیبوومەوە،بێهیوایەكیبێسنوروخەفەتێكیزۆرهەستوهۆشیداگیر
بە كرد، خراپ زۆر تەندروستیمی باری برینەكانیجەستەم توندی ئازاری كردم،
خێراییگەیاندمیانەنەخۆشخانەیئۆردوگاكە،بۆڕۆژیدواییبەپاسگویزرامەوەبۆ
كرمان،كەسواریپاسەكەبووم،سەرمبۆڕانەدەگیرا،لەتاوئازارداسەرمخستە
سەرشانیپاسدارێك،لەبەرئەوەیزۆرناڕەحەتبووم،دواترمنیانبردە)ئاراك(
سەعات چوار و بیست )24( ماوەی بۆ كرمان، بۆ براین شەمەندەفەر بە لەوێ
لەوشەمەندەفەرەدابووین،كەگەیشتینە)ئاراك(لەوێبەپاسئێمەیانبردبۆ
ئۆردوگای)بەردەسیر(،هەرلەپاسەكەدابەزیمسەروەروجەمالیبرازاممبینی،دڵم
كرایەوەوتم:مادامئەمانماونكەواتەئەوانیتریشماون،باوەشمانكردبەیەكدا،
زۆربەكوڵگریاین،سەروەرلەوێچادروپێداویستیەكانیبۆوەرگرتم،چادرەكەیان
بۆهەڵدام،سەروەرلەگەڵخانەوادەیخاڵە)محەمەدعنایەت(وخانەوادەی)خالید
عەلیكەریم(یكوڕیخاڵمدابوو،زۆرهاوكاریانكردم،ئەمجاپرسیاریهاوسەرەكەم

وجگەرگۆشەكانموماڵیكاكملەسەروەركرد.
وتی:منلەشوێنیتربوومكەگەڕاومەتەوەبۆالیانتەنیاتەرمیباوكممبینیەوە،
بە نەمتوانی و گرتبوەوە چڕی بە ئەوانی شوێنەی ئەو كیمیاییەكە لەبەرئەوەی
هەڵداوەتە خۆم پەلە بە بووم، بریندار كیمیاییەكە لە منیش بگەڕێم، شوێنیاندا
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ناوعەرەبانەیتراكتۆرێكەوەودوایچارەسەرهاتوومبۆئێرە،)12(دوانزەڕۆژ
بۆ دەكرد ئۆردوگامان لیژنەیسەرپەرشتی ڕۆژێسەردانی هەموو ماینەوە، لەوێ
نێرێتەوە،دواترپاسیانبۆهێناینلەسەرحسابیخۆمانگەڕاینەوە ئەوەیبمان
لەگەڵ گوێزراینەوە، كەنگاوەر ئۆردوگای قوتابخانەی بۆ لەوێشەوە كرمانشان بۆ
بكات بۆ ناسنامەیەكمان كە كرد ئۆردوگاكە لێپرسراوی لە داوام برازام سەروەری
بۆئەوەیبچینبۆبازارشتبكرین،بەوناسنامەیەگەڕاینەوەبۆپاوە،سەروەری
برازامبردبۆماڵیچەندخزمێكیدایكیدامناوپێموتتۆ:لێرەبەمندەچمبۆ

نەخۆشخانەكانیتارانوشارەكانیتربەڵكوسۆراغێكیئازیزانمانبزانم.

هەمووبیمارستانەكانگەڕام
)ئهبو نەخۆشخانەكانی سەردانی دوایی ڕۆژی بەیانی بۆ تاران، ڕوومكردە دواتر
خارجی( كیشورهای )ئیعزام نوسینگەی خومەینی( ئیمام بیمارستانی – عەلی
یەكپرسیاریئەندامانیخانەوادەكەمكرد،ئەوانلەوێسەیریناویئامارەكانو

تۆمارەكانیانكردوتیان:ئەمناوانەیكەتۆدەڵێیهیچیانالیئێمەنین.
دواترگەڕامەوەوڕوومكردەتۆپخانەلەتاران،لەوێلەئوتێلمامەوە،شەولەوێ
برادەرێكیكوردیخەڵكیبانەمناسی،ئەولەناوتارانداهاوكاریوڕێنماییكردم،
بۆبەیانیڕۆژیدواییلەگەڵكاكناسردازۆربەینەخۆشخانەكانیتارانگەڕاین،

پرسیاریزۆرمانكردهیچزانیاریەكماندەستنەكەوت.

كۆرپەیەكیهەڵەبجەییلەشیراز
نیوەڕۆیەكیانچوومبۆگەراجیباشووریتارانلەوێسواریئۆتۆمبێلبوومڕووە
وشاریمەشهەد،)15(پانزەسەعاتبەڕێگەوەبووین،بەیانییەكەیگەیشتینەئەو
شارە،لەوێوەچوومبۆنەخۆشخانەیمەشهەدلەوێچەندبریندارێكیخەڵكیهەڵەبجەم
بینی،قاچودەستیزۆربەیانپەڕیبوو،لەوێ)حەسەنزیرەك(مبینیگەنجێكی
هەڵەبجەییبووباڵێكیپەڕیبوو،لەوێشهیچزانیاریەكمدەستنەكەوت،ڕوومكردە
ئەسفەهان،لەوێشڕوومكردەنەخۆشخانەیەكچەندپێشمەرگەیەكی)ی.ن.ك(ی
برینداریچەكیكیمیاییلێبوو،لەوێشهیچزانیاریەكمچنگنەكەوت،چومبۆ
شیراز،لەوێش)ئیبراهیمپاكنیەت(یتوركیبووبەهاوڕێمئەوزۆرهاوكاریكردم،
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ئەوشەومنیبردەوەبۆماڵیخۆیان،لەگەڵئەمپیاوەهەستناسكەدازۆرگەڕاین
پێكەوەچوینەنوسینگەی)دەفتەریئیمداتودەرمانیجەنگی(لەمنوسینگەیەدا
لێرە ئەوانەش ناوی ئێرەو هێنراوەتە كە كراوە تۆمار بریندارانە ئەو هەموو ناوی
تۆماركراوەلێپرسراوینوسینگەكەلێیپرسیم؟لەناوئەومندااڵنەیتۆداكەوون
بوونكۆرپەیشیرەخۆرەیتێدایەوتم:بەڵێ،وتی:كوڕبوویانكچ؟وتم:كوڕ
بوو،وتی:ئەمشەویشدەبێتۆمیوانیمنبیت،كەشەوچوومبۆماڵیان،دوای
پشووینانخواردنبەژنەكەیوت:ئەومنداڵبهێنە،منداڵەكەبەسەرفەرشەكەدا
گاوڵكێیدەكرد،بەفارسیپێیوتم:)ئاغادەقیقەننیگایئینبچەكنببیننمی
بووم دڵنیا گریان، لە پڕبوو ناخم و دڵ دیمەنەدا ئەو لەبەردەم منیش شناسی(
ئەمكۆرپەیەهەڵەبجەییە،گرتمەباوەشموتێرتێرگریامبۆمندااڵنیهەڵەبجە،بۆ
شارەكەم،بۆئەوڕۆژگارەیكەوائێمەیبەمشێوەیەتوشیپەرتەوازەییومەرگ
ونامۆبوونكرد،لەوكاتەدائەوەمبەبیرداهاتبڵێیدایكوباوكوئازیزانیئەم
كۆرپەیەمابن،یائەوانیشوەكمنعەوداڵیجگەرگۆشەكانیانن،وتم:ئەمەكۆرپەی
مننییە،وتی:ئهمەحەوتمنداڵبوون،ئێمەلەناوكۆاڵنەكانیهەڵەبجەدابینیمان
وهەڵمانگرتنەوەوبەفڕۆكەناردیانبۆئێرە،منبەتەنیایەكمنداڵمهەبوو،
ئەمیشملەگەڵخۆمداهێنایەوەبۆماڵەوە،لەبەرئەوەیئەوڕۆژەجەژنیمەولودی
پێغەمبەربووناومنامحەمەدوكردمانبەكوڕیخۆمان،ئەملێپرسراوینوسینگەی
)دەفتەریئیمداتودەرمانیجەنگییەزۆرهاوكاریكردمزۆرهەوڵیداپارەمبداتێ
وەرمنەگرتوتی:مادەمپارەملێوەرناگریتدەبێتدیاریەكملێوەربگریت،پێكەوە
چوینبۆبازاڕوتی:حەزدەكەیتبچینبۆكوێ؟وتم:منشارەزایئەمشارەیتۆ
نیملەوكاتەدابەالیحەسارێكداتێپەڕیمدیوارەكەیزۆركۆنبوودیمەنیدیوارەكەی
زۆرسەرنجیڕاكێشاموتم:ئاغائەمحەسارەكۆنەهیكامسەردەمە؟وتی:ئەمە
پایەگایكەریمخانیزەندبووەلێمپرسیئاغابەبۆچونیئێوەكەریمخانیزەند
كوردبووەیانفارسبووە؟وتی:ئێرانیبووەوتمشاعیرێكیگەرورەیئەمواڵتەی

ئێوەالیئێمەزۆربەناوبانگاوەودەبێتئارامگایلەكوێبێت؟
وتیتۆكێدەڵێیت؟

وتم:سەعدیشیرازیوتی:بەڵێسەعدیشیرازیوحافزشیرازیلێریە
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هەردووكمانبەسێتمەنچوینەژورەوەئەوەیمایەیتیاڕامانبووبەشێوەیەكی
زۆرجوانئارامگاكانیاننەخشاندبوو،گومەزیسەرئارامگاكانیانبەشیعرەكانیان
ڕازانبوەوە،كانیەكلەنێوانسەعدیوحافزداهەبوودواترهەردووكمانگەڕاینەوە
وتی:بابچینبۆبازاڕدیسانەوەئاغاوتی:لەبەرئەویتۆپارەملێوەرناگریتبەاڵم
بۆ بۆبكرم دیاریەكتلەسەرحەزیدیاریكردنیخۆت بدەیت بوارمپێ دەبێت
كتێبخانەیەك بۆ پێكەوەچوین بكڕە بۆ كتێبێكیسەعدیشیرازیم وتم: یادگاری
دیاریەك وەك كریم بۆ شیرازی سەعدی شیعرەكانی هەموو تەواوی دیوانێكی
پێشكەشیكردوبەقەڵەمەكەیدەستیلەسەرینوسیدواترپێكەوەگەڕاینەوە
مۆری بە كردم بۆ نوسراوێكی دواتر لێدا نوسینگەكەشی مۆری نوسینگەكەی بۆ
نوسینگەكەیەوەلەنوسراوەكەدائەمەتۆماركرابووڕەشیدساڵحخەڵكیهەڵەبجەیەبە
شوێنكەسوكارەونبوەكانیدادەگەڕێالیئێمەبووەكەسدەستنەهێنێتەڕێیو
ڕێزیبگرنوهاوكاریبكەنئەمپیاوەخاوەنهەڵوێستەلەگەڵمداهاتبۆفڕۆكەخانەی
شیرازوپارەیفڕۆكەكەیبۆداموتی:نابێتبەئوتومبێلبگەڕێتەوەبۆ)تاران(هەر
چەندەدڵشكستیئێمەهەرچیەكتبۆبكەیندڵیتۆئاسودەناكاتدواترلەگەڵ
بەسەعات تاران بۆ گەڕامەوە كردم لێ ماڵئاواییان فڕۆكەخانە لە هاوسەرەكەیدا
ونیوێكگەیشتمەتاراندواترلەوێبەپاسڕومكردوەكرمانشانلەوێشەوەچوومە
سونغوریكولیاییكەقەزایەكیسەربەكرمانشانەلەخوارویڕۆژهەاڵتیكرماشانە
دواهەناسەی هەڵەبجەدا كیمیابارانی لەناو خۆی برام ئەكرەمی ماڵی چومە لەوێ
سپاردتەنیاهاوسەرومنداڵەكانیلەوێبوونلەوێپرسەمانداناتالێبوردنەكە

دەرچووگەڕاینەوەبۆسلێمانی.
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تاوانەكانیبەعسلەبەررۆشنایی
بەڵگەنامەنێودەوڵەتییەكاندا...............خهلیلعهبدوڵاڵ
تراژیدیاكەیهەڵەبجە.......................د.ساالرباسیره

جینۆسایدوەكتاوانێكینێودەوڵەتی
بەرامبەربەگەلیكورد......................شادیغازی

چەكیكیمیایی...............................نەریمانعەلی
ئاسەوارەدرێژخایەنەكانیبەكارهێنانی

چەكیكیمیاییلەكوردستانیعێراقدا......د.فوئادبابان
یەپریس.....................................نەریمانعەلی

جینۆساید
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سەرەتایەكیمێژوویی
ئەو لەسەرەتای دەبینین بدەینەوە، هەاڵ مرۆڤایەتی مێژووی الپەڕەكانی ئەگەر
هێزو خاوەن كەمینەی واتە دەبەخشران، هێز بنەمای لەسەر مافەكان مێژووەدا
هەژار خەڵكی زۆرینەی دەبینیو رەوا بەخۆیان مافێكیان هەموو دەسەاڵتداران
كار تەنانەت دەیانچەوساندنەوە، دەكردو بێبەش مافەكان لە بێدەسەاڵتیان و
كااڵیەكی وەك كۆیلەو كردبووە مرۆڤەكانیان زۆری بەشێكی ئەوەی گەیشتبووە
بێگیانبازرگانییانپێوەدەكردن.بەاڵمپێشكەوتنیكۆمەڵگەیمرۆڤایەتی،رۆڵی
دیاریلەچەكەرەكردنوبەرجەستەبوونیتێزینوێبۆپاراستنیمافەكانیمرۆڤ
هەبوو،تەنانەتمەسەلەیپاراستنیمافەكانیمرۆڤسنووریسەروەریدەوڵەتانی
بەڵگەنامەی رێكەوتننامەو لەچەندین نێودەوڵەتیو مەسەلەیەكی بووە بەزاندو
نێودەوڵەتیدارەنگیدایەوەوبووەپێوەریدیموكراسیلەسنووریدەوڵەتاندا.

گەیشتنیمەسەلەیپاراستنیمافەكانیمرۆڤبۆئەوئاستەبەرزەنێودەوڵەتییە
نێودەوڵەتییەكان رێكخراوە بیرمەندانو و گەالن تێكۆشانی خەباتو بەرەنجامی

تاوانەكانیبەعس
لەبەررۆشناییبەڵگەنامە

نێودەوڵەتییەكاندا
   

خەلیلعەبدوڵاڵ
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ورێكخراوەناحكومییەكانە.
لەسەرەتادارێنیسانسیئەوروپیوەكشۆڕشێكیفیكریورووناكبیریرۆڵیدیار
وبەرچاویلەبەرجەستەبوونودەركەوتنیتێزوبنەماكانیپاراستنیمافەكانی
مرۆڤوئازادییەئەساسییەكانهەبوو،ئەوەشلەدەستووریدەوڵەتانیخۆرئاوادا

رەنگیدایەوە.

لەوچوارچێوەیەدادەكرێتئاماژەبەهەوڵیبیرمەندانوفەیلەسووفەكانیوەك)جۆن
ئەمەریكی تۆماسجێڤهرسونی فەرەنسیو رۆسۆی ئینگلیزیوجانجاك لۆكی
واڵتانی لەسەرانسەری مرۆڤ مافەكانی پێشخستنی لە دیاریان رۆڵی كە بكەین(

خۆرئاواداهەبوو.
هەرلەوقۆناغەداچەندینراگەیاندنوبەڵگەنامەباڵوكرانەوەكەجەختیانلەسەر
،1215 ساڵی مەزنی بەڵگەنامەی لەوانە دەكردەوە، مرۆڤ مافەكانی پاراستنی
،1689 ساڵی گشتییەكانی مافە بانگەوازی ،1628 ساڵی گشتی مافی یاداشتی
یاسایتەسوییەیساڵی1701،راگەیاندنیسەربەخۆییئەمەریكایساڵی1776،

راگەیاندنیمافەكانیمرۆڤلەفەرەنسالەساڵی1798.
دواتربایەخدانبەمافەكانیمرۆڤرەهەندێكینێودەوڵەتیوەرگرتوپەیماننامەی



243

كە دادەنرێت، نوێ چەرخی بەڵگەنامەی یەكەم بە 1648 ساڵی )وێستڤالیا(ی
پیادەكردنی ئازادی لەوانە كردووە، مرۆڤی مافەكانی الیەنی هەندێك چارەسەری
ئیمزا پەیماننامەیان ئەو دەوڵەتانەی ئەو هەرێمی لەناو جۆراوجۆر عیبادەتی

كردبوو.
دەرچوون، نێودەوڵەتی رێكەوتننامەی چەندین 19(دا ،17( سەدەی دوو لەهەر
لەوانەپەیماننامەیڤیەننایساڵی1815،كەدووكاریزۆرگرنگیكردئەوانیش
قەدەغەكردنیبازرگانیكۆیلەورێگەدانبەئازادییئاینیبوو،پەیماننامەیبەرلینی
ساڵی1878زۆربەڕوونیئاماژەیبەمافیكەمینەكانكردووەوسیفەتیگشتگیری

بەومافانەبەخشیوە.
هێناو مرۆڤایەتیدا بەسەر زۆری ماڵوێرانییەكی بەاڵو جیهانی یەكەمی جەنگی

بەشێوەیەكیبەرفراوانمافەكانیمرۆڤپێشێلكران.
هەوڵێكیزۆردرابۆئەوەیرێگەنەدرێتمرۆڤایەتیرووبەڕوویكارەساتێكیدیكەی
ئەو بۆ بكرێت، پێشێل مرۆڤ مافەكانی قێزەوەنە بەوشێوە ببێتەوە، لەوجۆرە
مەبەستەشهەواڵدراپاراستنیئەومافانەلەچوارچێوەییاسایەكینێودەوڵەتییدا
بەتەواویبەرجەستەبكرێتودەوڵەتانیجیهانپاپەندبنپێوەیوپێشێلینەكەن،
دەستووری كە بوو ئەوە بوو، قوواڵ تێڕامانی نیگەرانیو جێگەی ئەوەی بەاڵم
نەكرد، مرۆڤ مافەكانی بەپاراستنی تۆی ئەو ئاماژەیەكی هیچ گەالن كۆمەڵەی
پەیماننانەیڤێرسایساڵی1919پاراستنیمافەكانیمرۆڤیخستبووەسەرشانی
وەك جەنگیش براوەی دەوڵەتانی جیهانو یەكەمی جەنگی دۆڕاوی دەوڵەتانی
بەرزەكیبانانبۆیدەرچوون.سەرەڕایئەوەشئەوسیستمەیكەلەپەیماننامەی
ڤێرسایداهاتبووكاریگەریگەورەیلەسەرپەیماننامەكانیتریتایبەتبەكەمینەكان
هەبوو،كەبنەماكانییەكسانیكەمینەوزۆرینەیلەبەردەمیاساوزامنیئازادیی

ئاینیورۆشنبیریوپیادەكردنیدابونەریتەكانیرێكخستبوو.
،1919 لەساڵی نەمسا هاوپەیمانانو نێوان پەیماننامەی پەیماننامانەش لەو
پەیماننامەی)تریانو(لەگەڵهەنگاریا)1920(،پەیماننامەیسیڤەرلەگەڵیۆنان

.)1920(
ئەوپەیماننامانەزەمانەتوئامڕازیبۆپاراستنیمافەكانیمرۆڤوپێشێلنەكردنی
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بەپاراستنی پابەندبوون لەسەر كردبۆوە جەختی لەوچوارچێوەیەدا لەخۆگرتبوو،
مافیكەمینەكانورێگەدانپێیانبۆپێشكەشكردنیسكااڵكانیانبۆئەنجومەنی
كۆمەڵەیگەالنوهەروەهادادگایدادینێودەوڵەتیبەالیەنیپسپۆڕیشیكردنەوە
وچارەسەركردنیكێشەكانیتایبەتبەجێبەجێكردنیرێكەوتننامەنێودەوڵەتییەكان

دانابوو.
هەر دا، مرۆڤایەتی مرۆڤو لەسامانی گەورەی زیانێكی جیهان دووەمی جەنگی
مرۆڤ مافەكانی بەپاراستنی زۆر بایەخێكی جەنگە ئەو بڕانەوەی لەدوای بۆیەش
ومافیكەمینەكاندراولەوچوارچێوەیەداچەندسیستمێكییاساییبۆپاراستنی

كەمینەكاندانرالەوانە:
1.پاراستنییاساییكەمینەكانلەرێیئەنجومەنیئەوروپا:ئەمئەنجومەنەلەساڵی
1949دامەزراوەوئامانجیسەرەكیپاراستنیپرنسیپەكانیدیموكراسیومافەكانی
مرۆڤوهاندانیلێكگەیشتنینێوانئەوگەالنەبووەكەكلتورورۆشنبیرییانلەیەكتر

جیاوازبووە.
یەكێتییە ئەم ئامانجی ئەوروپا: یەكێتی لەرێی كەمینەكان یاسایی پاراستنی .2
پاراستنیئازادیودیموكراسیورێزگرتنیمافەكانیمرۆڤوئازادییەئەساسییەكان

وپرنسیپیدەوڵەتییاسابووە.
3.پاراستنییاساییلەچوارچێوەیرێكخراویئاسایشوكاریهاوبەشیئەوروپا:

ئەمرێكخراوەلەسەربنەمایپاراستنیهاوواڵتییانیكەمینەكاندامەزراوە.

مافەكانیمرۆڤوئازادییەئەساسییەكانلەپەیماننامەی
نەتەوەیەكگرتووەكاندا

ئەگەربەوردیسەیریپەیماننامەینەتەوەیەكگرتووەكانبكەین،دەبینینلەچەندین
ماددەوبڕگەیئەوپەیماننامەیەدائاماژەبەمافەكانیمرۆڤوئازادییەئەساسییەكان

كراوە.
لەدیباجەیپەیماننامەكەداجەختلەسەرسووربوونینەتەوەیەكگرتووەكانلەسەر
پاراستنیمافەكانیمرۆڤوشكۆمەندیویەكسانینێوانتاكەكانوگەالنبەبێ

جیاوازیكراوەتەوە.
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نەتەوەیەكگرتووەكان پرنسیپەكانی ئامانجو بۆ كە پەیماننامەكە یەكەمی بەشی
نەتەوەیكگرتووەكان ئامانجی كە كراوەتەوە لەوە جەخت تێیدا تەرخانكراوە،
بەدیهێنانیهاریكارینێودەوڵەتییەبۆبەرجەستەكردنیرێزگرتنیمافەكانیمرۆڤو

ئازادییەئەساسییەكانبەبێجیاوازیرەگەزوزمانوئاین.
گشتی كۆمەڵەی دەسەاڵتەكانی فەرمانو بۆ كە پەیماننامەكە چوارەمی بەشی
نەتەوەیەكگرتووەكانتەرخانكراوەئاماژەبەوەدەكاتلەكۆمەڵەیگشتیلێكۆڵینەوە

وراسپاردەیهەیەبۆگەشەپێدانیهاریكارینێودەوڵەتیلەمەیدانەجیاجیاكانو
لەپێناوبەدیهێنانیمافەكانیمرۆڤوئازادییەئەساسییەكانبۆهەمووخەڵكبەبێ

جیاوازی.
لەبەشینۆیەمیپەیماننامەكەداجەختلەسەرپرنسیپییەكسانینێوانمافیگەالن
بەمەبەستیچەسپاندنی ئەمەش كراوەتەوە، مافیچارەیخۆنووسین لەناویاندا و
جێگیریوخۆشگوزەرانیولەپێناوبەستنیپەیوەندیئاشتیانەینێواننەتەوەكان
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وبەرجەستەكردنیپرنسیپیرێزگرتنلەمافەكانیمرۆڤوئازادییەئەساسییەكان.
دەسەاڵتەكانی فەرمانو بۆ كە پەیماننامەكەدا 12(ی ،11 ،10( لەبەشەكانی
ئەنجومەنیئابووریوكۆمەاڵیەتیوسیستمیراسپاردەینێودەوڵەتیوناوچەكانی
بێحوكمیزاتیتەرخانكراوە،جارێكیترجەختلەسەررێزگرتنلەمافەكانیمرۆڤ
مرۆڤ مافەكانی مەسەلەی ئەوەی سەرباری كراوەتەوە. ئەساسییەكان ئازادییە و
نەتەوەیەكگرتووەكان پەیماننامەی ماددانەی بڕگەو لەو ئەساسییەكان ئازادییە و
ئاماژەیانپێكراوەوجەختیانلەسەركراوەتەوە،بەاڵملەگەاڵئەوەشداناتوانینوای
لێكبدەینەوەكەئەوبڕگەوماددانەپابەندییەكییاساییلەسەردەوڵەتانیئەندامی
بڕگەو ئەو بەپێیئەحكامەكانی بۆئەوەی نەتەوەیەكگرتووەكاندروستدەكات،
ماددانەمامەڵەلەگەاڵهاوواڵتیانیخۆیانبكەن،یاخودیاسایبابەتیوئیجرائیبۆ

جێبەجێكردنیاندابنێن.
لەالیەكیترەوەبڕگەیحەوتیماددەیدوویپەیماننامەكەجەختیلەسەرپێویستی
رێزگرتنلەوكاروبارانەكردۆتەوە،كەبەكرۆكیپسپۆڕیناوخۆییدەوڵەتاندادەنرێت،
ئەوەشبواریبۆلێكدانەوەوشیكردنەوەیجیاجیارەخساندسەبارەتبەچۆنیەتی
پەیماننامەكەدا لە وەك مرۆڤ مافەكانی بەمەسەلەكانی دەوڵەتان پابەندبوونی

هاتووە.
بەتەنها نەتەوەیەكگرتووەكان، پەیماننامەی كە سەلماند راستیەی ئەو ئەمەش
ناتوانێتزامنیپاراستنیمافەكانیمرۆڤبكات،هەربۆیەشچەندینرێكەوتننامە

وپەیماننامەیدیكەیسەبارەتبەومەسەلەیەدەرچوونلەوانە:

1.رێكەوتننامەیتایبەتبەقەدەغەكردنیتاوانیلەناوبردنیبە
كۆمەڵ)جینۆساید(وسزادانیتاوانبارانی:

گشتی كۆمەڵەی لەالیەن 1948 یەكەمی كانوونی 9ی لە رێكەوتننامەیە ئەم 
نەتەوەیەكگرتووەكانەوەبەكۆیدەنگدەرچووە.بەپێیئەمرێكەوتننامەیەجینۆساید
یاخودئاشتیدائەنجام لەكاتیشەڕ لەقەڵەمدەدرێت،كە نێودەوڵەتی بەتاوانێكی
نەتەوەیەكگرتووەكاندا ئامانجەكانی پرنسیپو لەگەاڵ تاوانە ئەم چونكە درابێت،

ناگونجێت.
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ئەنجامدەرانیئەمتاوانەكەسانیئاسایییافەرمانبەریگشتییاخوددەسەاڵتداربن
بەپێیدەستووریواڵتەكانیانوبەپێییاساسزادەدرێن.

بەڵێننامەلەودەوڵەتانەوەردەگیرێكەئەورێكەوتننامەیەئیمزادەكەنودەبێت
لەناوخۆیواڵتیشدایاسایپێویستدەربكەنبۆئەكتیڤكردنیدەقەكانوسزادانی

ئەنجامدەرانیتاوانەكە.
هەربەپێیئەمرێكەوتننامەیە،تاوانیجینۆسایدبەتاوانیسیاسیدانانرێت،بەوەش
مافیپەنابەرێتیسیاسیبەئەنجامدەرانیئەوتاوانەنادرێتودەبێتئەوتاوانبارانە
تەسلیمبەودەوڵەتەبكرێنەوەكەتاوانەكەیتێدائەنجامدراوەیاخودتەسلیمبە

دادگایتاوانینێودەوڵەتیبكرێنەوە..

2.جارنامەیجیهانیمافەكانیمرۆڤ:
جارنامەیەی ئەم نەتەوەیەكگرتووەكان گشتی كۆمەڵەی 1948 /12 /10 رۆژی 
مرۆڤ مافەكانی بەپاراستنی تایبەتە كە پێكهاتووە، ماددە )30( لە كە دەركرد

لەسەرانسەریجیهاندا.
ماددەكانی)1-2(جارنامەكەسروشتێكیگشتیهەیە.

ماددەكانی)3-21(بەشێكیزۆریمافەسیاسیومەدەنییەكانیلەخۆگرتووە.

ماددەكانی)22-27(تایبەتنبەمافەئابووریوكۆمەاڵیەتیورۆشنبیرییەكان.
ماددەكانی)28-30(تایبەتنبەدابینكردنیسیستمێكیكۆمەاڵیەتیونێودەوڵەتی

بۆهەموومرۆڤێك.
3.هەردووپەیماننامەینێودەوڵەتیپاراستنیمافەكانیمرۆڤیساڵی1966:

كۆمەاڵیەتیو ئابووریو مافە بەپەیماننامەی تایبەتن دووپەیماننامەیە ئەم
)27( سیاسییەكان.ماددەی مەدەنیو مافە پەیماننامەی رۆشنبیرییەكانو
سەبارەت سیاسییەكان مەدەنیو بەمافە تایبەت نێودەوڵەتی پەیماننامەی ی
تێدایە، زمانی ئاینیو عرقو كەمینەی دەوڵەتانەی )ئەو دەڵێت: بەكەمینەكان
ناكرێتهاوواڵتییەكانیانلەمافیرۆشنبیریوئاینیوسازدانیبۆنەئاینییەكانیانو

بەكارهێنانیزمانیتایبەتبەخۆیانبێبەشبكەن(.
4.رێكەوتننامەكانیتایبەتبەقەدەغەكردنیجیاكاریرەگەزیلەوانە:
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رێكەوتننامەیقەدەغەكردنیلەناوبردنیبەكۆمەاڵ)1948(وراگەیاندنینەهێشتنی
راگەیاندنەدا ئەم یەكی لەماددەی )1963 ( رەگەزی تەمیزی شێوازێكی هەموو
هاتووە)جیاوازیكردنبەهۆیعرق،رەنگ،رەچەڵەك،رەگەز،بەسووكایەتیكردن
بەكەرامەتیهەموومرۆڤایەتیدادەنرێت،لەبەرئەوەپێویستەئیدانەبكرێت،چونكە
ئەوجیاوازیكردنەپێشێلكردنیپرنسیپەكانینەتەوەیەكگرتووەكانومافەكانیمرۆڤ
ئەوەش مرۆڤە، مافەكانی توێیجارنامەیجیهانی دوو ئەساسییەكانی ئازادییە و
نێوان ئاشتیخوازانەی باشو پەیوەندی بوونی دروست بەردەم كۆسپی دەبێتە

نەتەوەكانودەبێتەهۆیتێكدانیئاشتیوئاسایشینێوانگەالن(.
رەگەزی پاكتاوی تاوانی بەسەركوتكردنی تایبەت نێودەوڵەتی رێكەوتننامەی .5

.)1973(
جۆرەكانی هەموو بەنەهێشتنی سەبارەت نەتەوەیەكگرتووەكان راگەیاندنی .6

دەمارگیریوجیاكاریلەسەربنچینەیئاینیوبڕوا)1981(.
نەتەوەییو بەكەمینە مافەكانیكەسانیسەر بەپاراستنی تایبەت راگەیاندنی .7

عرقیوزمانیوئاینیەكان)1992(.

عێراقوپابەندێتینێودەوڵەتیسەبارەتبەپاراستنیمافەكانی
مرۆڤ

بەپاراستنی پەیوەندیدار نێودەوڵەتی بەڵگەنامەی رێكەوتننامەو چەندین عێراق
لەو لەئەستۆدایە نێودەوڵەتی ئیلتزامێكی بەوەش مۆركردووە، مرۆڤی مافەكانی

بوارەدا.
مۆری عێراق كە نێودەوڵەتییانەی بەڵگەنامە رێكەوتننامەو لەو بەشێكە ئەمەش

كردوون:
1.هەردووپەیماننامەینێودەوڵەتیمافەمەدەنیوسیاسییەكانومافەئابووری
هەردوو عێراق 1969 ساڵی ، 1966 ساڵی رۆشنبیرییەكانی كۆمەاڵیەتیو و
رێكەوتننامەكەیئیمزاكردووە،ساڵی1970پەسەندیكردوون،ساڵی1971بەرەسمی

پەیوەندیپێوەكردوون.
2.رێكەوتننامەیقەدەغەكردنوسزادانیتاوانبارانیتاوانیجینۆساید)1948(.
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نەژادی تەمییزی جۆرەكانی هەموو نەهێشتنی نێودەوڵەتی رێكەوتننامەی .3 
.)1965(

4.رێكەوتننامەینێودەوڵەتیسەركوتكردنیتاوانیپاكتاوینەژادی)1973(.
5.ئەورێكەوتننامانەیكەعێراقالیەنێكەتێیداوپابەندێتینێودەوڵەتیسەبارەت

بەپاراستنیمافەكانیمرۆڤلەخۆگرتووە.
6.عێراقبەوسیفەتەیئەندامیرێكخراوینەتەوەیەكگرتووەكانە،ئەوپابەندییانەی
سەبارەت نەتەوەیەكگرتووەكاندا پەیماننامەی توێی لەدوو كە ئەستۆ دەكەوێتە

بەپاراستنیمافەكانیمرۆڤهاتووە.
دەوڵەتێكەوە كەلەالیەن نێودەوڵەتی هەررێكەوتننامەیەكی یاساییەوە لەرووی
مامەڵەی ناوخۆیی یاسایەكی وەك ئیدی دەكرێت، پەسەند رەسمی بەشێوەیەكی

لەگەڵدادەكرێتوپێویستەئەودەوڵەتەپێوەیپابەندبێت.
دروست نێودەوڵەتی لێپرسراوێتی یاسایە، ئەو لەئەحكامەكانی سەرپێچیكردن

دەكات.
گشتی كۆمەڵەی دەستەی نەتەوەیەكگرتووەكان، پەیماننامەی بەپێی
نەتەوەیەكگرتووەكانوئەندامەكانی،كارلەپێناویبەدیهێنانیئەوئامانجانەدادەكەن
بكەن جێبەجێ پابەندییانە ئەو دەوڵەتان دەبێت هاتوونو لەپەیماننامەكەدا كە
كەبەپێیپەیماننامەكەدەخرێتەئەستۆیانكۆمەڵەیگشتینەتەوەیەكگرتووەكان
لەسەرراسپاردەیئەنجومەنیئاسایشینێودەوڵەتیدەتوانێتبەهۆیپێشێلكردنی
فەسڵی یاخود هەڵپەسێرێت، دەوڵەتێك ئەندامێتی پەیماننامەكەوە، پرنسیپەكانی

بكات.
هەربۆیەشدەبووعێراقبەپێیئەوپابەندییەنێودەوڵەتیانەرێزیلەمافەكانیمرۆڤ
بگرتایە،چونكەعێراقبەئیرادەیئازادیخۆیپەسەندكردوونوئیمزایكردوون.
لەالیەكیترەوەولەسەرئاستیناوخۆ،عێراقبەرامبەربەگەلیكوردوكەمینەكانی
تریواڵتبەڵێنیجێبەجێكردنیچەندرێكەوتنوراگەیاندنێكیتریداوە،لەوانە:
لەم یەكەمی1922، كانونی لە24ی بەریتانیاوعێراق راگەیاندنیهاوبەشی .1
راگەیاندنەداهەردووحكومەتیبەریتانیاوعێراقدانیانبەمافیگەلیكوردینیشتەجێی

سنووریعێراقداناوەبۆدروستكردنیحكومەتێكیكوردیلەوسنورەدا.
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عێراقخۆی لەساڵی1925دا، ئەنجومەنیكۆمەڵەیگەالن بڕیاری بەگوێرەی .2
پابەندكردووەكەمافەسیاسیورۆشنبیرییەكانیگەلیكورددابینبكات.

3.بەگوێرەیراگەیاندنیكۆمەڵەیگەالنلە30مارسی1932دا،عێراقبووەئەندامی
ئەورێكخراوەولەئینتدابیبەریتانیرزگاریبوو،لەبەرامبەرئەوەداعێراقبەڵێنیدا

كەكوردحوكمیزاتیخۆیهەبێتومافیكەمینەكانیشپارێزراوبێت.

عێراقوپێشلكردنیرێكەوتننامەنێودەوڵەتییەكان
ئەوەشی بەحوكمی كردووەو ئیمزا نێودەوڵەتی رێكەوتننامەی چەندین عێراق
پەیماننامەی ناوەڕۆكی پابەندی دەبوو ، نەتەوەیەكگرتووەكانە رێكخراوی ئەندامی

نەتەوەیەكگرتووەكانبێتلەپاراستنیمافەكانیمرۆڤومافیكەمینەكان.
رێكەوتننامەو ئەو زۆربەی ناوەڕۆكی بەعس رژێمی ئەوەوە بەپێچەوانەی كەچی
بەچەند ئاماژە چوارچێوەیەدا لەو كردووە، پێشێل نێودەوڵەتییانەی بەڵگەنامە

پێشێلكارییەكدەكەینلەوانە:
1.ئەنجامدانیپرۆسەیشووموبەدناویئەنفاللەالیەنرژێمیبەعسەوەكەزیاتر
چەند كردنی بەپێشێل كرا، شوێن بێسەرو تێدا كوردی مرۆڤی هەزار )182( لە
ساڵی جینۆسایدی تاوانی قەدەغەكردنی رێكەوتننامەی دووی ماددەی بڕگەیەكی
1948دادەنرێت،كەعێراقئەورێكەوتننامەیەیئیمزاوپەسەندكردووەودەبوایە

پێوەیپابەندبوایەوپێشێلینەكردایە.
2.بەكارهێنانیچەكیكۆكوژلەدژیگەلیكوردستانلەهەڵەبجەوچەندناوچەیەكی
تریكوردستانلەالیەنرژێمیبەعسەوە،لەرووینێودەوڵەتییەوەقەدەغەیەودەبوو

عێراقپابەندیبەڵگەنامەنێودەوڵەتییەكانیئەوبوارەبوایە.
3.شااڵویپاكتاوكردنیرەگەزیوراگواستنیهاوواڵتیانیكوردوتوركمانوكلدۆ
ئاشووریوپەیڕەوكردنیسیاسەتیتەعریبلەالیەنرژێمیبەعسەوەبەپێشێلكردنی
رێكەوتننامەنێودەوڵەتیەكاندادەنرێت،بەتایبەترێكەوتننامەینەهێشتنیهەموو

شێوازێكیتەمییزینەژادیكەعێراقبەرەسمیئیمزایكردووە.
4.گرتنوراونانوكوشتنیهەزارانمرۆڤیكوردونەتەوەكانیترلەالیەنرژێمی
بەعسەوەپێشێلكردنئاشكرایجارنامەیجیهانیمافەكانیمرۆڤورێكەوتننامەكانی
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تریتایبەتبەپاراستنیمافیمرۆڤومافیكەمینەكانوئازادییەئەساسییەكان
دادەنرێت.

سەرچاوەكان
أ.سەرچاوەعەرەبییەكان:

.čċċč /ǨǾƛƷƗ Û ƞǾƛƸƢǩƗ ƝƷƗƹǷ ƞǖƜǎǭ ÛǟƗƸǖǩƗ ǯƘƢƽƳƷǸǥ ǬǾǪǡȅ ǼǱǸǱƘǢǩƗ ǔǉǸǩƗ ÛǻƷƘƜǽƺǩƗ ǯƘǮǾǪƽ ǰǮƭƸǩƗƴƜǕ .Č
.www.qendil.net ǔǡǸǭ ÛƞǾǩǷƴǩƗ ǠǾƥƗǸǮǩƗǷ ƟƘǾǡƘǞơȅƗ Ǽǝ ƟƘǾǪǡȅƗ ǟǸǢƭ ÛǼǱƘƲǾǁ ƷƗƴǲǽƳ .č

3.زیانجولبر،تحقیقحقوقاالقلیاتوفقالعهدالدولیللحقوقالمدنیەوالسیاسیەلعام1966،رسالە
مقدمەالیجامعەبون–المانیە،كجزومنƟƘƜǪǎƢǭنیلدرجەالماجستیرفیالقانونالدولیالمقارن،

.www.efrin.netموقع
ب:سەرچاوەكوردییەكان:

،سلێمانی/ رۆشنبیری وەزارەتی چاپخانەی نەتەوەیەیەكگرتووەكان، پەیماننامەی ، عەبدول شێخ .1
.2003

باڵوكراوەكانی ، نەتەوەیەكگرتووەكاندا لەپەیماننامەی دەستێوەرنەدان پرنسیپی عەبدوڵاڵ، خەلیل .2
مەكتەبیبیروهۆشیاری)ی.ن.ك(،سلێمانی/2004.
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كارەساتەكەیهەڵەبجەچیپیشانداین؟
لەگەڵ من كە ڤیدیۆییەی وتوێژە لەو بریتیە دەیخوێنیتەوە كە باسەی ئەم
شاری لە كۆنفرەنسێك چوارچێوەی لە داوە ئەنجامم بەلجیكی تۆكسیكۆلۆجی
كرابوو بانگهێشت لەكوردستانداكە مافیمرۆڤ ناونیشانی لەژێر برێمن/ئەڵمانیا
ناوچەكانی و هەڵەبجە بۆ وەفدەكەی و لێكۆڵینەوەیەكیخۆی پێشكەشكردنی بۆ
كیمیابارانلەكوردستانیعێراق،هەروەهالەبەشێكیئەووتارەیكەپرۆفیسۆری
ناوبراولەكۆنفرەنسەكەداپێشكەشیكردوبابەتەكەیلەگەڵئەوانەیتردادواتر
بالوكرانەوە.منكورتەیەكیزۆركەمیهەردوو ئەڵمانی بەزمانی و كتێبێك كرانە

بەشەكەبەمشێوەیەیخوارەوەبۆبەرێزتاندەگێڕمەوە:

تراژیدیاكەیهەڵەبجە
پرۆفیسۆرهێندریكس

UNسەرۆكییەكەموەفدەكەی
بەمشێوەیەباسیگەشتەكەیهەڵەبجەیبۆكردم

د.ساالرباسیرە
پسپۆرلەبواریزانستەسیاسیەكاندا
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لەدوایكارەساتەكەیهەڵەبجەرێكخراوینەتەوەیەكگرتوەكانیەكەموەفدیخۆی
بۆ عێراق كوردستانی ناردە )Aubi Heyndricks( پرۆفیسۆر بەسەرۆكایەتی
لێكۆڵینەوەلەكارەساتەكەیهەڵەبجەودەوروبەر.لەرۆژیدووشەمەیرێكەوتی
بەرێگەی تۆكسیكۆلۆجیدا و پزیشكی بواری لە شارەزا وەفدێكی 1988/4/11
ئاوبین،سەرۆكیبەشی كرماشانەوەرۆیشتنەهەڵەبجەبەسەرۆكایەتیپرۆفیسۆر
تۆكسیكۆلۆجلەزانكۆیپێنتیبەلجیكالە10-1988/4/14خایاندبۆلێكۆڵینەوە

لەمكارەساتە.پرۆفیسۆرئاوبینبەمشێوەیەدەربارەیدووا:
"بەهەلیكۆپتەرێكلەئێرانەوەبراینەهەڵەبجەولەرۆژی1988/4/11لەكاتژمێری
ئامرازی خۆماندا لەگەڵ لێكۆلینەوەكەمان. ئەنجامدانی بۆ ئەوێ گەیشتینە 30و10
پێویستیمانبردبوووەكجلوبەرگیتایبەتوقیناعیغازوشتیتریپێویست
خۆماندا لەگەڵ بردنەوەیان بۆ ژەهراویەكان كەرەسە لە هەندێ كۆكردنەوەی بۆ
كەبەهیچ مردو و بەجێهێلراو تەواو شارێكی ناو هاتینە لەسەرەتادا بەلجیكا. بۆ
شێوەیەكژیانیتێدانەمابوو.چەندسەربازێك)دیارەمەبەستیسەربازیئێرانیە–
نوسەر(و10پیاویكوردیلێبووكەلەشاخەكانەوەهاتبونەخوارێ.لۆریەكیئێرانی
لەسەرشەقامەكەبووكەلەالیەنكوردەكانیدەوروبەرەوەبەكرێگیرابووپركرابوو
لەمۆبیلیاتوكەرەسەیماڵكەبیانباتەناوئێران.پێشەكیلەژێركەرەسەیخانوە
،وهەروەهاالشەی بینیكەبۆگەنیانكردبوو گیانلەبەرێكمان روخاوەكانداكۆمەڵە
مرۆڤێكلەژێركەرەسەیخانوەكەداكەدەستیهاتبوەدەرێونینۆكەكانیشین
بە كە دەهات مادەیەك شتێك، بۆنی رۆیشتین ماڵەكاندا بەبەردەم كە ببونەوە.
بۆچوونیمنبۆنیالشەیمرۆڤبوو.بەپێیپرسیاروزانیارییەكانیئێمەوزانیاری
یاریدەدەرێكیپزیشكیی)medicinssansfrontieres(پێیوتینكەهەتائەوكاتە
زیاترلە3800كوژراو،زیاترلە10هەزاربریندارهەبوە.بەاڵملەوبارودۆخەداكاتەكە
زۆركورتبوەكەبتوانرێتسەرژمێریالشەكانبكرێن.زۆربەیزۆریالشەكانبەپێی
شەریعەتیئاینیینێژرابوون.نەسوتێندرابوونوبەكۆمەڵنەنێژرابوونوبكرێنبەژێر
خاكەوە.خەڵكەكەشوێنەكانیاننیشاندەداینوئێمەشدەچووینەالیالشەكان.
لەكوژراوەكانولەخۆڵیزەویوجلوبەرگەبەجێماوەكانوقژیمردووەكانهی
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ژنێك،یانهیمنداڵێكولەپاشماوەیبۆمباكانوبەردوروەكەسوتاوەكان،لەهەر
یەكەیانشتێكمانلێدەكردنەناوقتویتایبەتەوە.هەمووكەرەستەوەرگرتوەكانمان
بەباشیتۆماردەكردوسەریماندادەخستبۆئەنجامدانیلێكۆڵینەوەدەربارەیان
لەبەشیتۆكسیكۆلۆجییلەزانكۆیپێنتلەبەلجیكا.لەتارانبەرێگەیوەرگێری
زمانەوەپرسیارمانلەدووكچیكوردكردسەبارەتبەچۆنیەتیروداوەكە.ئەمدوو
لەرۆژیهەینی بۆیانباسكردینكە بەتەواوی ئاسانبەالمزۆر كچەكوردەزۆر
و پێكردووە دەستی نیوەرۆ بۆردومانكردنەكەن كاتی شاهیدی خۆیان كە 3/16
هەتائێوارەیخایاندبوو.10جارهێرشیبۆمباكرابوو،هیگازیژەهراویوچەكی
ئاسایی.ئەمدووكچەكەناوییەكێكیانتەمەنی14ساڵبوو،وئەوەیترتەمەن
22ساڵبەناویلەیالحەبیبوالوهەردووكیانخەڵكیهەڵەبجەبوون.بەرجۆریگازی
زەنف)YPERITE(كەوتبوون.هەردووكیانهیوایمانەوەیانبەژیانزۆركەم
بوو.هەندێكەسكەلەماڵەوەیانهەالتبوونبۆیانباسكردمكەكچیانبینیبوو
دەكەوتنودەمردن،ئیتربەپێیئەوەیكێوبەرچجۆرەژهرێكیكیمیاییكەوتوە.
هەندێخەڵكیترلەشەقامێكیتریتەنیشتبەرجۆرەبۆمبایەكیتریكیمیایی
كەوتبوونكەزۆربەئەشكەنجەوئازارەوەمردبوون.چاوەكانیانوەكسەریدەرزی
لەدەمیانەوەهاتبووەدەرێ.هێزیئەژنۆیانشكابووودوای دەرپەڕیبوو،خوێن
neurotoxik(چەندخولەكێكگیانیاندەرچووبوو.ئەمەگازیئەعساببووە
كە ببوو دروست بۆ پێستدا و چاو بەشی لە كێشەیان تریان هەندێكی .)gas
گازیزەنفهۆیسەرەكیئەمدیاردەیەبووە.لەوشەقامانەیتركەسەردانیمان
كردن،لەشەقامیكانیقوڵكەلەگەڕەكیپاشاهەمانئەعرازمانبەدیكردوەك
داینهەروەك بۆ ئەمشتەیان كوردیششایەتیی تركەسێ ئەوەیشەقامەكەی
چۆندووكچەكوردەكەیخەستەخانەیعەسكەرییتارانهەمانشتیانبۆباس
كردین.ئەمقسانەهەموویلەگەڵسەرنجولێكۆڵینەوەكانیئێمەداگونجاوبوونو
هەموویراستبوون.ژنێكیتەمەن30ساڵەیخەڵكیشەقامیپیرموحەمەدلە
گەڕەكیپاشائەمیشبەرگازیزێنفكەوتبوو.شایەتەكانیئێمە،كەبەبرینداریی
لەچەكیژهراویرزگاریانببوولەمردنوەسفیئەعرازەكانیشەڕیمانومردنی
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لێكۆڵینەوەكانی ئەمژهرەیانبۆكردین.وەسفەكانیانبەتەواویدەگونجانلەگەڵ
ئێمەوراستیبەرهەمیئەنجامەكانیبەتەوایخستەڕووبۆمان.دوایهەڵەبجەبە
هەلیكۆپتەربەسەرچەنددێهاتێكیترداهاتوچۆمانكردوەك)دۆژینە،خورماڵ،
عەنەب(.ئەمشوێنانەوەكناوچەیمردوووابوونچونكەدانیشتوانەكانیهەموو
لە بنیشینەوە گوندانە لەم نەمانتوانی ئێمە كیمیاییهەالتبوون. لەترسیچەكی
ترسیچاالكیوپێكدادانیسەربازی.لەخەستەخانەیعەسكەرییلەتارانوتوێژمان
لەگەڵكچێكیتەمەن12ساڵەیخەڵكیگوندیدۆژینەكردكەزۆربەخەستی
بەرگازیزێنفكەوتبوو.كارەساتەكەیدۆژینەیبۆگێراینەوەكەمرۆڤدەتوانێت
ناو گەڕاینەوە هەلیكۆپتەرەكە بە نیوەڕۆكەی ببات. نێوی گەورە تراژیدیایەكی بە
سنوریئێرانودواتربەفڕۆكەیەكیئاساییگەڕاینەوەبۆتاران.لەهەڵەبجەپێیان
راگەیاندینكەگوندێكیتریشبەخەستییبەرچەكیكیمیاییكەوتوەبەڵكوبتوانین
دەكرد لەگەڵخۆمان.حەزمان لێكۆڵینەوە بۆ بەرین پێویست لەوێشكەرەستەی
بەمكارەهەستینبەالملەبەرهۆیئاسایشوترسیچاالكیسەربازیینەمانتوانی
بگەینەگوندەكە.دەمەوێتلێرەدائیشارەبەوەبدەمكەگوێزانەوەیكوردەبەچەكی
كیمیاییكەوتوەكانبەپاسلەهەڵەبجەوەبۆكرماشانبەوشێوەگواستنەوەیەی
ئەشكەنجەی و ئازار ئەو لێرەدا ئێمە ویستوە. كاتژمێری نزیكەی24 قۆناغە ئەو
ئەممرۆڤانەوملمالنێوزۆرانبازییانلەگەڵژیاندادەخەینەبەرچاویخۆمانكە
و ئۆرگانەكانیان لە ژەهردەركردن توانای نەبوونی و درێژە رێگە ئەو بووە. چۆن
چارەسەرنەكردنیپزیشكییاندەبێتبۆخەڵكەزامدارەكانزۆربەئازاربوبێت.زۆرلەم
مرۆڤەكوردانەبەرێگەوەلەناوپاسداگیانیانلەدەستداوە.تەنیاژمارەیەكیكەمیان
توانراوەبەهەلیكۆپتەرلەجێگەنشینەكانیخۆیانەوەبگوێزرێنەوە،ئەگەرمرۆڤ
ئەووەزعیەتەبهێنێتەبەرچاویخۆیكەبەهەزارانبەرچەكیكیمیاییكەوتوون
ژمارە88/ بەراپۆرتی ئاماژە لێرەدا من كراوە. دیاری هەلیكۆپتەریش توانای و
WHO/(0491ید.رفیقخاندەكەموەكرێكخەریدەسگایتەندروستی/RN

UNHCR(هیبەرواری1988/4/10(".
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راستییە و نەتەوەیی ئاسایشی بۆ گرنگ بەلگەنامەیەكی
مێژوییەكان

خوێنەریبەرێز:منلێرەداناچمەسەرتەرجومەكردنییەكەیەكەیراپۆرتیئەنجامە
پزیشكییەكانیئەمتیمەلەناوچەكانیهەڵەبجەودەوروبەركەدوایلێكۆڵینەوەكەی
زانكۆیناوبراویبەلجیكالەبەشیتایبەتوالیكەسانیپسپۆر.چونكەژمارەیان
زۆرەوكاتوشوێنیتایبەتیخۆیدەوێت.پرۆفیسۆرAUBINدوایگەرانەوەی
لەئەڵمانیابۆبەلجیكادووكتێبیقەبەیبەزمانیئینگلیزیبۆناردمكەسەرجەم
ئەنجاموراپۆرتەپزیشكییەكانیتێداتۆماركراونوزیاترلەهەزارالپەڕەدەبێتو
هەموویبەژمارەوناوەوەزانستانەتۆماركراون.منئەمەبەبەڵگەنامەیەكیپزیشكی
ومێژوییوسیاسیلەقەڵەمدەدەمبۆكوردبۆبەكارهێنانیووانەخوێندنلەسەری
ودانانیلەپەڕتوكخانەیوالتیخۆمانبۆكەڵكوەرگرتنلێیلەبوارەجیاجیاكاندا.
خراوەتە ئەنجامەكەی كورت بەراپۆرتێكی پزیشكیی لێكۆڵینەوەیەكی هەر دوای
بەردەم.منلێرەداچەندسەرنجێكیكەمیتەنیایەكێكلەمراپۆرتانەدەنوسمەوە،
بەالمنەكئەنجامەپزیشكیەكەی.)پرۆفیسۆرئاوبین:"سەرجەمئەوفەحسانەیكە
كردوماننهیكوردەكانیهەڵەبجەوناوچەیدەوروبەربەهیچشێوەیەكگومانیتێدا
نیەكەلەمناوچانەچەكیكیمیاییبەكارهێنراوەوئەممرۆڤانەلەئەنجامیئەم
چەكەكوژراون،یانزامداربوون.گازیزەنف)YPERITE(ئۆرگانێكیفۆسفاتە
ACETYLCHOLINESTERASE-)TABUN.–وپالزمایخوێنلەكاردەخات
SARIN(یانبابەتیلەمجۆرەژەهرانەبەكارهێنراون.سەبارەتبەلێكۆلینەوەی
ئەو هەمان دۆزیماننەوە روخاوەكاندا ماڵە كەلەناو )مەعدەنی(بۆمباكە مێتالی
بەرواری هی )CTA/PJ1984. 2( ژمارە لەراپۆرتی خۆی كاتی كە مەعدەنەیە
1984/7/1كەلەدورگەیمەجنوونلەئێرانوەسفمانكردوەوبەكارهێنرابوون.
هەندێلەوبریندارەكوردانەیكەئێمەلەئێرانبینیماننهەمانئەوئەعرازانەیان
هەبووكەلەراپۆرتەكەی1984/7/1ئاماژەمانپێداكەلەخەستەخانەیپێنتبۆ
ناردبوونی ئێران ئێرانیانەیكەحكومەتی ئەو هێنرابوون)بەواتا چارەسەركردن
ناوچەكوردییەكانیعێراق ناوبراو-نوسەر(. بۆخەستەخانەی بۆچارەسەركردن
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لێكۆڵینەوەمان وردی بە بوارە ئەم پسپۆری وەك ئێمە هەلیكۆپتەریشەوە لە كە
كە لەوەی نەهێشتۆتەوە گومانی بەتەواوی دایێ سەرنجمان و ئەنجامدا دەربارەی
ئەمچەكەكیمیاییانەوبۆردومانكردنەكانلەالیەنرژێمیعێراقەوەئەنجامدراوون.

."HEYNDRICKSAUBINپێنت،1988/4/27–بەئیمزایپرۆفیسۆر

ئەنجامیلێكۆڵینەوەیوەفدەكە
خۆی یەكگرتوەكان نەتەوە رێكخراوی كە پسپۆرە تیمە ئەم لێكۆڵینەوەكەی لە
ناردونیبۆكوردستانوئەنجامەكەیخرایەبەردەمئەوگومانەینەهێشتەوەكە:

بێ مەدەنی بەخەلكی بەرامبەر و كوردستان، لە هاتوە بەكار كیمیایی 1(چەكی
دەسەالتلەژنوپیاوومندالدالەناوقوالییژیانیئاساییرۆژانەیاندا.

ئێران كاتیشەری ئەوانەی1984ی لەگەل و هێناوە بەكاری عێراقی رژێمی )2
–عێراقیشیەكتردەگرنەوەكەزیاترلە50هەزارسەربازیئێرانیتێدابەچەكی

كیمیاییلەالیەنرژێمیعێراقەوەكوژران.
3(ئەمچەكەكوشندەیەیكەبەپێیبریاری)1925/9/17(یجنێفكەبەكارهێنانی
لەجیهانداقەدەغەیە،نەكهەبوونی.بریارێككەدەولەتیعێراقلەساڵی1931
وەئیمزایكردوە.ئەوچەكەیبەكارهێنراهەرچەندەبەپێیبریاریژمارە2826ی
)1971/12/16(ینەتەوەیەكگرتوەكان،برگەی26كەدەبێتخەڵكیبێچەكلە
شەردابپارێزرێت،بەیاسایژمارە2827ی)UN(یهەمانبریاردەبێتكۆنترۆلی
كەواتە ئەی دەكەم: پرسیارە ئەو من بۆبەكارنەهێنانی. بكرێت كیمیایی چەكی
ئاالكەی لەسەر كێ بۆ و بۆچی یاسایانەی ئەم یەكگرتووەكان نەتەوە رێكخراوی
كردوە ئیمزا رێككەوتننامانەیان ئەم بۆچی جیهان دەوڵەتانەی ئەم نوسیوەتەوە؟
ولەمانەشخراپترئەوەیەئەیبۆچیئەمرێكخراوەینەتەوەیەكگرتوەكانكەدەبێت
خاوەنیبریاروهێزودەسەالتیقانونینێودەوڵەتیبێترژێمیعێراقیتاوانبارو
مەحكومنەكردكەئەنجامیلێكۆلینەوەیبەكارهێنانیچەكیكیمیاییلەكوردستان
لەالیەنبەغداوەبەرامبەربەكوردلەسەرمێزەكەیدایە؟هیوەفدێككەئەمرێكخراوە
خۆیئۆپەراسیۆنەكەیپێسپاردوەوئەنجامەكەیشیلەبەردەمدایە.بۆچی؟؟گوایە
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دەبێتدەولەتێكداوایەكبەرەسمیپێشكەشبەرێكخراوینەتەوەیەكگرتوەكان
لەكێشەی بكرێت. دەربارەی وتووێژ كاتە ئەو و وەربگیرێت داواكاریەكە و بكات
هەڵەبجەوكیمیابارانیكوردستانداپرۆفیسۆرئاوبینپێیوتمكە"هیچدەولەتێك،
هیچحكومەتێكئەمدواكاریەیپێشكەشنەكرد".لێرەپرسیارێكیزۆردێتەپێش
كەبۆچیدەبێتیاساكەبەمشێوەیەبێتونهێنیئەمشتەلەچیدایە؟خۆئەمە
یانەیوەرزشنیە،بەڵكوپەیوەندەبەچارەنوسیمرۆڤونەتەوەكانەوە،بەمەسەلەی
ژیانومردنوپاراستنیكەرامەتومافیمرۆڤەوە.بەمیاسایەبێتكەواتەدەكرێت
لێ هەزاریشیان سەدان بە و بخنكێنێت بەژهر كوردیش ملیۆن 2 سەدام رژێمی
ئەنفالبكاتوكەسیشنەبێتبەرگریتلێبكات.ئەمتاوانەلەهیچیاسایەكیئاسمانی
دایك كردۆتە یەكگرتوەكانخۆی نەتەوە رێكخراوی نابێتەوە. زەمینیداجێگەی و
وباوكیئەمچەندملیاردمرۆڤەیسەرروویزەمین،ئەینابێتئەركیدایكو
و بكات پەروەردە باش السارەكانی مندالە و بهێنێت بەجێ باوكایەتیەكەیخۆی
لەكاتیپێویستداسزایبەزانیسنوریخورەوشتیانبدات.بەالمتەجروبەنیشانیدا
كەئەمدایكوباوكەبەئەركیپێویستیخۆیانبەرامبەرمنداڵەكانیانهەڵنەستاون
نێودەولەتیە رێكخراوە ئەم هۆیە ئەم هەرلەبەر پەروەردەكەیخراپە. وسستەمی
)UN(بەمستروكتورەیئێستەیهەتاسەرناتوانێتبربكاتوكێشەیمرۆڤایەتی
تەركیبەی بەرنامەو بەم ناكرێت بوندایە قەبە و بوون لەبەتینتر رۆژ بە كەرۆژ
ئەمرۆیچارەسەربكرێن.ناووناوەرۆكیئەمرێكخراوەدژبەیەكترن،لەنێوانتیۆریو
پراكتیكدا.بەالمكوردلەبەربێكەسیخۆیهەمیشەناچاربوەسەربەكۆشیهەموو
دەزگاورێكخراوێكدابكاتبۆمانەوەیلەسەرژیان.بەباشیدەزانمكەلێرەداكەمێك

یاساكانینەتەوەیەكگرتوەكانخۆیسەبارەتبەجینۆسایدبەیادبهێنمەوە:

نەبرینداریونەخوێنلەسەرجەستەیكوژراوەكاندەبینران
ULRICH( د. یەكگرتوەكان نەتەوە رێكخراوی پسپۆری 1988/1 لەمانگی
بەر كە عێراق كوردستانی لە كرد ناوچانەی ئەو گەشتی )JANOBERSTEG
چەكیكیمیاییعێراقكەوتن،بەواتاپێشروداوەكەیهەڵەبجەبەدوومانگ.د.
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ئولریشبەرامبەربەبەشەكانیمیدیابەمجۆرەهەستیخۆیدەربریووتی:"ئەم
وێنانەمهەرگیزلەبەرچاوالناچن".

گروپێكلەرۆژنامەوانیبێگانەكەدوایروداویكیمیاییەكەلەئێرانەوەدەچنەهەڵەبجە
ناسراویهەفتانەی بەگۆڤاری بەرامبەر ژەهراوی بەكوژراوەكانیگازی سەبارەت
ئەڵمانی)شتێرن(لەبەرواری1988/3/30دەلێن:"نەبرینداریونەخوێنلەسەر
جەستەیژنانوپیاوانومنداالندەبیندرێكەهێشتالەسەرشەقاموكۆالنەكان
نیشتوە،چاوەكانیان لێ سەیریان رەنگێكی مردوەكان كەوتون. ماڵەكاندا لەناو و
دەرواننەبۆشایی،لیكێكیسپیلەدەمیانهاتۆتەدەروگەنجەكانیانرەقبوونلە

شەریمانومردندا...".
رۆژنامەنوسیگاردیانیلەندەنیدێڤیدهیرستدەنوسێ:"هەندێكیانهێزیئەوەیان
ئیتر تیامابووخۆیانبگەیەننەدەرگایدەرەوەیماڵەوەودوایچەندهەنگاوێك
هێزیئەژنۆیانلەكاركەوتبو،دایكێكهەرهێشتاباوەشیبەمنداڵەكانیداكردبوو،

پیاوێكیپیرهەوڵیدابووكوڕەساواكەیبەجەستەیخۆیبپارێزێت...".
بدەن پێ حسێنی سەدامی وەك رژێمێكی نەهێنا ئەوەی هەمووی ئەمانە بەلێ
و مرۆڤایەتی ویژدانی تاقیكردنەوەی ئەنفال و هەڵەبجە نێودەوڵەتی. دادگەی بە
دامودەزگانێودەوڵەتیەكانبوو.هەڵەبجەوئەنفالدووتراژیدیایدیوییەكسیاسەتی
جینۆسایدەویەككێشەینەتەوەییهاوبەشەوچەكێكیسیاسینەتەوەییگرنگە
بەدەستكوردەوەبۆئاسایشینەتەوەییخۆیوبەكارهێنانیلەسەرئاستیعێراق
وناوچەونێودەولەتیی.بافاكتەرییەكێتیویەكگرتنینەتەوەییوسیاسیمان
بێتوبۆپێكهێنانیستراتیجیەتێكیهاوبەشبۆكۆكردنەوەمانلەژێریەكچەتری
پرەنسیب. ببنە تیرۆریش و قڕكردن سیاسەتی بە دژ و نەتەوەییدا و سیاسی
ئێمەوالتیكەسمانداگیرنەكردوەوناچاریبەرگریكردنلەخۆكراوینوبۆمافی
مرۆڤایەتیخۆمانتێدەكۆشینوئەمەشیاسایسروشتەومافیشەرعیونەتەوەیی

ومرۆڤانەیخۆمانە.
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جینۆسایدلەیاساكانیمافـیمرۆڤیرێكخراوینەتەوە
یەكگرتوەكان.هندییەسورەكانوكوردبەنمونە

جینۆسایدئەمرۆكەوشەیەكیبەربالوەولەزمانییاسادابەكاردەهینرێ.وشەیەكی
بە راپۆرتانەیسەبارەت ئەو رۆشنایی لەبەر دیت. كوژی گەل بەواتای و التینیە
جینۆسایدلەالیەنرژیمینازییەوەبەتایبەتبەرامبەربەیەهودەكانكەبەهۆلۆكاوست
بریارێكی 1948 سالی لە یەكگرتوەكان نەتەوە ریكخراوی ئەنجامدراون، ناسراوە
دەركردسەبارەتبەریگەنەدانوسزادانیئەنجامدانیگەلكوژی)جینۆساید(.
لەیاساكانیمافـیمرۆڤیرێكخراوینەتەوەیەكگرتوەكانداكەلە1948/12/9تۆمار
كراوەولەبریاری260پەسەندكراوەولە1951/1/12بوەبەیاسا،جینۆسایدلە
بەشێكی یان وێرانكردنیسەرجەم ئامانجی بە كە پیناسەكراوە خاڵەكانیدا گشت
نەتەوەیەك،كەمایەتیەك،رەگەزێكیانگروپێكیكۆمەالیەتیوئاینیئەنجامبدرێن.
لەناوبردنیعەمدیونەخشەكێشراوبەرامبەربەگەلێكوگروپەكۆمەالیەتیەكانلەبەر

رۆشناییئەوخاالنەیكەئاماژەمپێدانوبەمشێوەیەیخوارەوە:
أ(ئەنجامدانیزیانیگیانیورۆحی.
ب(كوشتنیئەندامانیكۆمەلگە.

ج(بەعەمدەنشێوەیەكیتریژیانبەسەرئەوكۆمەلگەیەدابسەپینێتكەپێشتر
دەزانرێتدەبێتەهۆیلەناوبردنیگیانییسەرجەمیانبەشێكیكۆمەڵگەكە.
د(فەرماندەركردنبۆگرتنەبەریئیجرائاتبۆرێگەگرتنلەمنداڵبوون.

جینۆسایدبەزۆروكەمیژمارەیكوژراوپیناسەناكرێكەئەوكۆمەڵكوژەگوناهبار
بكرێبەكرداریكۆمەلكوژی.جینۆسایددەكریئەنجامبدرێبێئەوەیتەنیایەك
مرۆڤیشتێیدابكوژرێت.ئەوەبەجینۆساید)گەلكوژی(دانانرێتئەگەرئامانجەكە
بكرێ وێران وكۆمەڵەكە گەل بەشێكی یان كۆمەالیەتی گروپێكی نەبێت لەوەدا
بەمەرجەكانیجینۆسایدكردنئیترژمارەیئەوانەهەرچەندێكبنكەدەكوژرێن.ئەم
ئیجرائاتانەشجینۆسایدنیەئەگەرئامانجەكەیلەوەدانەبێتگروپیكیكۆمەالیەتی
بەتەواویوێراننەكرێكەسیفەتینەتەوەییوئیتنیورەگەزیوئاینیتیداپیناسە
نەكرابێت.جاریگەردونیمافـیمرۆگكەلە1948/12/10وەرگیراوەبریاریئەوەی
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بپارپزرێت ماف دەسەإلتی ریگەی بە مرۆگ مافـی جەوهەریە شتێكی تیدایە:… 
وەك نەبیت راپەرین ناچاری چەوساندنەوە و درندەیی دژی لە مرۆگ ئەوەی بۆ
دوائامرازیبەرگریكردنلەخۆ.لەبەرئەوەیمافـیمرۆگلەكوردستانداپاریزراو
نەبوەگەلیكوردناچاربوەلەدژیدرندەییوچەوساندنەوەراپەریتوبەرگری
لەخۆیبكاتووەكدوائامرازریگەیوەاڵمدانەوەیگونجاوبۆخۆیهەلبژێرێت
بەرامبەربەودەوڵەتانەیمافەكانیگەلیكوردیانزەوتكردوە.لەمادەییەكیئەم
بریارەداهاتوە:"هەموونەتەوەیەكمافـیدیاریكردنیچارەیخۆنووسینیهەیە...
كەلەئازادیداگەشەبەمافـیسیاسی،ئابوریوكۆمەإلیەتیوكەلتوریخۆیبدات".
سەرەوە تێڕوانینەكانی بوونی مەرجی بە چارەنوس مافـی پراكـتیزەكردنی بەواتا
بەندن.مافـیچارەنوسبەبەدەستهێنانیسەربەخۆییكۆتایینایەت،بەڵكولەدوای
بەدیهێنانوپێدانیتەواویسەربەخۆیییاساییوسیاسیوئابوریوكۆمەاڵیەتی
وكەلتوریدەبێت.بەدەستهێنانیمافـیچارەنوسمەرجێكیپێویستەبۆمانەوەی
فیعلیمافـیمرۆڤوسەربەستییەسەرەكیەكان.بەپێییاساكەهەمووئەندامێكی
نەتەوەیەكگرتوەكانرێگەیپێدراوەپشتگیریلەمافەكانینەتەوەیكوردیشبۆ

دیاریكردنیمافـیچارەیخۆنوسینبكات.

جینۆسایدكردنیهندیەسورەكانیئەمریكا
لەساڵی1492ئەمریكالەالیەنكریستۆفكۆلۆمبوسدۆزرایەوە.بەپێیتەقدیری
110 نزیكەی ئەمریكا، كیشوەری لە خۆی كاتی سەرەتاییەكان كۆمەڵە زانیارانی
ملیۆنهندیژیاون.لەكاتیگەیشتنیئەوروپیەكاندورگەكانیئەنتیللەكەنداوی
30 ئینكا ناوچەی لە ملیۆن، 25 خۆی مەكسیك لە هندی، ملیۆن 8 مەكسیك
لیۆن،لەویالیەتەیەكگرتوەكانیئەمرۆنزیكەی18ملیۆنوئەوانەیترلەناوچە
گەورەكەیئەمەزۆناوكەنەدایئەمرۆكەدەژیان.دواییكۆلۆنیالیستەئەوروپیەكان
هاتنوكەوتنەقەسابكردنێكیبێوینەیدانیشتوانیئەسلییناوچەكەكەهندیە
سورەكانن.بەتەنیالەسەرویئەمریكاژمارەیهندیەكانلە18ملیۆنەوەلەسالی
1500ودوایجەنگەكانیهندیەكانلە1900گەیشتە250هەزاركەس.ئەمژمارەیە
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بەشێوەیەكیخێرالەدورگەكانیئەنتیلنبەدیدەكرا،لەوشوێنەیكەدووچاریكاری
كۆیالیەتیكران.بەتەنیالە35ساڵداژمارەیدانیشتوانیئەسلییلەهایتیلەسالی
1502كەبریتیبوەلە3ملیۆنهەتاسالی1537تەنیا200هەزاریماوەتەوە.
نرخیئەسپێكیباشبەقەد80كۆیلەیهندیسووربوو.لەكۆلۆنی)مستعمرە(
یئینگلتەرەینوێكۆیلەكاندەفرۆشران.40پاوەنبۆهەریەكێكودوایی100
پاوەنبۆهەریەكێكیگەورەیبەتواناوشەڕكەر.خراپترینئەمبارودۆخەئەو
نەخۆشیانەبوونوەككۆلێراومەالریاوئاوڵەونەخۆشیساریتركەتوشیانهاتن.
ئەونەخۆشیانەیكەهندیەسورەكانبەرهەڵستیسروشتیاننەبوولەدژی.تەنانەت
بەتانیتوشبووبەنەخۆشی)….(دابەشدەكرانبەسەریانداهەربەئامانجیلەناو
هندیەكانیان لەوێ بەر. گیرایە تر رێگەی ئەمریكا سەروی لە هندییەكان. بردنی
لەمجمعاتداتێكترشاندبووبەسەریەكدا،ئەومرۆڤانەیكەخەلكیئەسڵیئەمواڵتە
بوونوئەمواڵتەهیئەمانبوە.لەساڵی1990ژمارەیهندیەكاندووبارەگەیشتە

دووملیۆنكەلە90%یانبێكاربوون.
دەرئەنجام

ئەوەیكەلێرەدابەڕوونیدەردەكەوێتئەوراستیەیەكەهندیەسورەكانیخەڵكی
ئەسڵیئەمواڵتەلەالیەندەسەاڵتیكەوەبەمیتۆدیهەمەچەشنەونەخشەكێشراوو
عەمدیرێگەیجینۆسایدكردنیانگیرایەبەر.هەوڵیلەناوبردنوگۆرینیكەلتور
وفەرهەنگونەریتوبەهاكانیاندرا.لەسەرزەویونیشتمانیخۆیانهەڵكەندران
بەسەردا ژیانیان نیشتەجێدەكرانوشێوەیەكیتری ملەییەكان زۆرە لەشوینە و
سەپێندرا،هەمووئەمانەجگەلەئازاریرۆحیوجەستەییبەمەبەستیگۆرینی

ناسنامەینەتەوەیشیانبوە.

بەعسوبەجینۆسایدكردنیگەلیكوردستانیعیراق
ئەنفالكردنوبەكارهێنانیچەكیكیمیایی،وێرانكردنیچەندهەزارگوندودەربەدەر
كردنیدانیشتوانەكەیبۆ)مجمعات(ەكانلەسەرخاكیكوردخۆیوەكئەوانەیبۆ
هندیەسورەكانلەئەمریكادروستكرابوون،هەروەهاتەرحیلكردنیانبۆخواروی
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عیراقوسەپاندنیكەلتوروزمانوفەرهەنگینەتەوەیعەرەببەسەریدا.بەپێی
پیناسەكانیرێكخراوینەتەوەیەكگرتوەكانئەوەیبەرامبەربەگەلیكوردئەنجامدرا
لەهەرێمیكوردستانیعێراقدادەچێتەخانەیجینۆسایدكردنەوەچونكەئەمیش
عەمدیونەخشەكێشراوبووبۆگۆرینیناسنامەینەتەوەییگەلێكلەسەرخاكی
ئەوەیەبۆچی لێرەدا نەتەوەییەكانیخۆیەوە.پرسیارەكە بەهەمووسیفاتە خۆی
ئەمدەزگانێودەولەتیەبەپیچەوانەیبریارەكانیخۆیمامەڵەیكردلەنەگرتنەبەری
رێگەیسزادانوقەدەغەكردنیرژێمیبەعسیبۆئەنجامنەدانیگەلكوژیبەرامبەر

بەكورد.

ساالرحەمەسورباسیرە د.

لەساڵی1976لەئەڵمانیادەژیهەرلەوێشقۆناغەكانی
دكتۆرایە بڕوانامەی هەڵگری كردووە، تەواو خوێندنی
لە ئێستامامۆستایە زانستەسیاسییەكاندا، بواری لە

زانكۆیسلێمانی.
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بەشییەكەم:جینۆسایدوەكتاوانێكینێودەوڵەتی

باسییەكەم:یاسایتاوانكارینێودەوڵەتیودادگاكانی
یەكەم:یاسایتاوانكارینێودەوڵەتی:

یاسایتاوانكارینێودەوڵەتیئەویاسایەیەكەپێكهاتووەلەكاریدەوڵەتانو
سزادانیتاوانبارلەكاتیتاوانەكەدا،واتەیاسایەكینێودەوڵەتییەدەبێتبەكاربێت

لەسنوریڕوداویتاوانكارینێودەوڵەتی.
گیروگرفتەكانیملمالنێییاساكانیتاوانكاریپێشووبەپێیشوێنبارێكیسەپێنراوی
الیەنێكیبیانیتێدادەردەكەوێت،ئەگەرئەمدەركەوتنەیالیەنەبیانییەكەلەبواری
دەكات فەرمانڕەوایی كە یاساییەكانی لەبنەما ئەوا بێت، تاكەكانەوە پەیوەندییە
یاسایەكیتاوانكارینێودەوڵەتیدێتەئاراوەوئەگەرئەمدەركەوتنەیالیەنەبیانییەكە
یاساییەكانیكە بنەما ئەوا نێوانواڵتەكاندایە، لە لەبواریپەیوەندییەوەبێتكە
بوارەدا لەم و نێودەوڵەتی تاوانكاری یاسایەكی بە دەبێت دەكات فەرمانڕەوایی
الیەنەبیانییەكەلەئاستیپەیوەندینێودەوڵەتیدابەئاشكرادەردەكەوێت.لەیاسای
نێودەوڵەتیدابۆئەوەیهەرواقیعەكبەتاوانلەقەڵەمبدرێوسزایلەبەرامبەردا

جینۆسایدوەكتاوانێكی
نێودەوڵەتیبەرامبەربەگەلیكورد

شادیغازی
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دیاریبكرێیاسایتاوانكارینێودەوڵەتیدەخوازێكەپرۆسەیەكیئیداریبێولە
یاساداوەكواقیعەیەكیقەدەغەكراوسەرپێچیكراوئاماژەیپێكرابێتهەروەكچۆن

پێویستەبكەرێكیدیاریهەبێتوسزایلەبەرامبەردادیاریكرابێت.
كە كەسە لەو دەكات وا هەمیشە نێودەوڵەتیدا تاوانكاری یاسای لە بۆیە هەر
كە بمێنێتەوە بازنەیەدا لەو نییە مەرج كردویەتی، كە تاوانەی لەو بێت بەرپرس
تاوانەكەیتێداكردووەجاریواهەیەدەردەچێتەدەرەوەبەمەشبەپێییاساسزای

بەسەردادەسەپێنرێت.
دووەم:دادگاكانیتاوانكارینێودەوڵەتی

بەشێوەیەكیگشتیچەنددادگایەكیتاوانكارینێودەوڵەتیدانراونبۆئەوانەیكە
تاوانینێودەوڵەتیئەنجامدەدەنكەئەوانیشئەمانەیالیخوارەوەن:

1.دادگاكانیتاوانكارینێودەوڵەتیلەیوگسالفیا.
تاقیكردنەوەیەكیزانستیبووبۆداڕشتنیدادگایتاوانكارینێودەوڵەتیكەبنەما
یاساییەكانوپێشینەدادوەرییەكانیپێشخستودەوڵەتانیلەناكۆكیچەكداری
یارمەتی كە بووەوە رون لەمەوە لێپرسراوێتی، بۆ گواستەوە نێودەوڵەتییەوە نا

دەوڵەتانپێویستەبۆلێكۆڵینەوەوگرتنیتاوانباران.
لەبەرواری22/فێبرایەری1993ز،ئەنجومەنیئاسایشبریاریژمارە93/808
نێودەوڵەتیبۆدادگاكردنیئەوكەسە تاوانی مدەركردبۆپێكهێنانیدادگایەكی
لە كردووە مرۆڤ مافی بە بەرامبەر ترسناكیان پێشێلكاری كە تاوانبارانەی
دەژمێردرێت بڕیار یەكەمین بە بڕیارە ئەم 1991ز ساڵی لە پێشوو یوگسالفیای
لەكاتی 1946ز ساڵی تۆكیۆ 1945ز ساڵی لە نۆرمبێرگ دادگاییەكانی دوای لە
جەنگیجیهانیدووەم.قانونیسزاگەلـییوگسالفیایفیدراڵیجارانلەماددەكانی

)148،154،142،143،146(
داسزایبۆپێشێلكاریزلدەرهەقبەرێكەوتننامەكانیساڵی1949یجنێف

بەتایبەتیرێكەوتننامەیچوارەمداناوەوتاوانیدیكەشیخستووەتەپاڵیان.

2.دادگایتاوانكارینێودەوڵەتیلەڕواندا.
نەتەوە كە تاوانەكان دادگاییكردنی لە دادەنرێت دادگا بەدووەم ڕواندا، دادگای
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نێودەوڵەتییەوە، ئاسایشی كۆنگرەی ڕێگەی لە دایانمەزراندووە یەگرتووەكان
پێشووە. یوگسالفیای نێودەوڵەتی دادگای ئەركی وەكو ئەركەكانی دادگایە ئەم
ڕابردوویەكیزۆرگرنگیپێكهێناوەلەدامەزراندنیدادگایتاوانەنێودەوڵەتییەكان،
هەروەهاتاقیكردنەوەیەكیگرنگیپێكهێناوەلەسزادانیسەرپێچییاساییمرۆڤی
كراوە تێدا تاوانەكانی كە لەوشوێنەی بەچاوپۆشین ئاستیجیهاندا لە جیهانی
توانی كۆمەڵكوژی، تاوانی بواری لە پێشكەوت دادگاییەكان پێشینەی هەروەها ،

دادگاییگەورەلێپرسراوەكانبكاتلەنێوانیانداسەرۆكیوەزیران.

3.دادگایتاوانكارینێودەوڵەتی.
لەبارەی بنێت بەرباڵو و گرنگ هەنگاوێكی چەند توانی نێودەوڵەتی كۆمەڵگەی
بڕیاردانیدامەزراندنیدادگایتاوانكارینێودەوڵەتیخاوەنتایبەتمەندیەكیبەرباڵو

بۆهـەمووئـەوانـەیتاوانینێودەوڵەتیئەنجامدەدەن.
وەرگرتنی بۆ بوو كۆتایی ماوەی 2000/12/31 هەتاوەكو واژۆكرا دادگایە ئەم
داڕشتنی ئامانجی بە ،)1998( رۆما پەیماننامەی لەسەر دەوڵەت 139 واژۆكان،
یاسایتاوانكارینێودەوڵەتی،پشتراستكرایەوەلەبەرواری12شوباتی2001هیچ
دەوڵەتیكیعەرەبیواژۆینەكرد،دوایتێپەڕبوونی)60(ڕۆژكە)60(،دەوڵەت
واژۆیانكرد،رێكەوتنامەكەئامادەیبەكارهێنانبوو.بارەگایدادگاكەلەالهایەلە

هۆڵەندا.
واژۆكردنلەسەررێكەوتنیڕۆمابۆپێكهێنانیدادگایەكیتاوانكارینێودەوڵەتی
هاندەرێكیباشبوو،كەپشتگیریەكیفراوانیبۆئەمرێكخراوەنێودەوڵەتییەهەیە
هەربۆیەدادگایتاوانكارینێودەوڵەتیلەساڵی)2002(دامەزراوەكیەكەمیندادگا
دادەنرێتكەدەتوانێئەركیدادگاییكردنسەبارەتبەتاوانیدژیمرۆڤایەتییان

تاوانیجەنگبگرێتەئەستۆودادگاكەسێكتۆمەتباربكات.
ئەمدادگایەهەڵدەستێبەتەواوكردنیپرۆسەیدادگاییەكانكەناتوانێتبڕیارە
دادگاییەكانجێبەجێبكاتكاتێكدادگاییەنیشتیمانییەكانبڕیاریانلەسەرنەبێت
یانویستیلەسەرنەبێتیانبێتوانایەبەرامبەربەلێكۆڵینەوەیانبانگێشتكردن
دژیئەوڕووداوانە.هەروەهاتوانایدادگاییكەمدەبێتەوەبەتێڕوانینلەوتاوانانەكە
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كراونلەدوایئەیلول/تەموزیساڵی2002،كاتێكیاسایڕۆمایدادگایتاوانكاری
نێودەوڵەتیكەوتەبواریجێبەجێكردنەوە.

باسیدووەم:تـاوانــەنێودەوڵەتییــەكـــان
ئاسایشی و ئاشتی سەر بۆ كە درێژییەك دەست )هەر نێودەوڵەتی تاوانی 
یاخود هەرێم سنوری جۆرێك بە گشتی نێودەوڵەتی یاسای بەپێی نێودەوڵەتی
دەوڵەتەكاندەبەزێنێوبەهۆیئاسەوارەكانییەوەكۆمەڵگەینێودەوڵەتیدەخاتە

بەرمەترسیەكیگەورە(.تاوانەنێودەوڵەتییەكانیشچوارجۆرن:
یەكەم:تاوانەكانیدژبەمرۆڤایەتی:

تاوانەكانیدژبەمرۆڤایەتیئەوكردارانەلەخۆدەگرێتكەلەسەرئاگاداریدوژمنایەتی
زەقدژیكەسێكیانئاراستەیكۆمەڵێكمرۆڤیدەستنیشانكراودەكرێت.

نۆرمبێرگدا دادگاییەكانی هەڵپێچراوەكانی بنەما لە ) ج /6( لەبەندی ئەمەش
هاتووەوەككوشتنیخەڵكیباژێرڤانیولەنێوبردنیان)هەركارێكینامرۆڤانە(و
هەرچەوسانەوەیەككەبەسەبەبیسیاسیوتایفەگەریوئاینییەوەبێتبەمەرجێك
ئەگەرتاوانكردنەكەبەرامبەریەككەسبێت،ئەوادەبێتبەسیفەتیئینتمایئەو

كەسەوەبێتبۆگروپێكیبەشەڕیئۆلتایبەتیوجیاواز.
ئەمتاوانانەلەبەرگییەكەملەكتێبیدووەملەژێرناونیشانی)تاواندژیمرۆڤایەتی(

بابەتی)5(الپەڕە)211بۆ213(هاتووەكەسێبابەتلەخۆدەگرێت.
یەكەمتاوانیلەناوبردنیڕەگەزی.دووەمتاوانەكانیدژیمرۆڤایەتی،سێیەمیان

هەندێیاسایگشتیلەخۆدەگرێ.
دادگای تایبەتی سیستەمی لە بەتایبەتی نێودەوڵەتی، گشتی بابەتێكی كۆمەڵە

سەربازینێودەوڵەتیلە
جیهانی، دووەمی جەنگی تاوانبارانی دادگاییكردنی بۆ )نورمبرگ( لە خۆدەگرێ
پاشكۆیرێكەوتنیلەندەنلەئۆگۆستیساڵی1945بەهۆیئەمبابەتانەوەدادگای
لەناوبردنویاسایدەرچوولە26دیسەمبەریسالی1964دژیتاوانەكانیمرۆڤایەتی

دەرچوو.
دەسەاڵتی نێودەوڵەتی دادگای ئەساسی پەیڕەوی )5(ی ماددەی بەپێی  
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كۆیلە، جینۆساید، لە)كوشتن، بەرپرسن كە هەیە كەسانەی ئەو دادگاییكردنی
زیندانیكردن،ئەشكەنجەدان،چەوساندنەوە(لەبەرهۆكاریسیاسییانئاینییان
ئیتنی،كاروكردەوەیدیكەینائینسانیدەرهەقبەخەڵكیسڤیلجاچلەملمالنێی
تاوانانە ئەم ناوخۆ. بەسروشتی یان ڕوبدات نێودەوڵەتی سروشتی بە چەكدارانە
جۆرەمەترسییەكیرێژەییانهەیەلەجغزوبازنەینیشتمانیدەچنەدەرێوسەر
لەبەریمرۆڤایەتیدەگرنەوەوخۆیانلەوپاڵنەروهۆكارانەلەودیویئەنجامدانی
ئەوتاوانانەهەن،دەبینێنەوەووادەكەنئەمتاوانانەبەتاوانگەلیقانونیگشتی

بژمێردرێن.

دووەم:تـاوانـەكـانــیلـەنـاوبـردنــیبـەكــۆمــەل
بەوەپێناسەدەكرێتكەهەركردەیەكلەوكردارانەیكەبەمەبەستیكۆتاییهێنان
بەبەشێكیانتەوایكۆمەڵەمرڤێكئەنجامدەدرێتبەلەبەرچاوگرتنیئاكارە

نیشتمانیوڕەگەزیوئایینیەكان.
ئەندامانیكۆمەڵێكوهێرشودەستدرێژیجەستەییو ئەمەشوەككوشتنی
سایكۆلۆژیبۆسەریان،هەروەهاخستنەژێرباریگوزەرانێكیئەوتۆیكۆمەڵێككە
بێتەهۆیقڕبوونوئاسەواربڕانەوەیخڕیاپشكێكیانگواستنەوەیمنداڵنبەزۆرو

زەبرلەكۆمەڵەیەكەوەبۆكۆمەڵەیەكیدیكە....هتد.
تەعبیری)لەناوبردن(وەرگیراوەلەوەرگێرانیوشەی)genocide(كەئەمەش
)ceder(یۆنانیواتەمۆركیمرڤایەتی،برگەیدووەم)genos(دروستبووەلە
بەواتایكوشتنوهەردووبڕگەكەبەسەریەكەوەواتاكوشتنیڕەگەزیمرۆڤایەتیو
بەشێوەیەكیگشتیواتایبێسەروشوێنكردنیكۆمەڵگەیمرۆڤایەتیدەگەیەنێت،

لەبەرئەوەیئەنجامدەرانیئەمكارەمافیمرۆڤایەتیبوونڕەتدەكەنەوە.

سێیەم:تاوانەكانیجەنگ:
تێبینی ئەوەدا لەگەڵ بەاڵم تاوانیجەنگ، پێناسەكردنی بۆ هەیە زۆر جیاوازی
ئەوەدەكەینكەپێناسەیدادگاینۆرنبێرگباشترینپێناسەیەكەبریتییە)لەو

كردارانەیكەپێشێلییاساوزانیارییەكانیشەڕینێودەوڵەتیدەكات(.
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ئەمەشبەمانایئەوتاوانانەیكەلەجەنگدادەكرێنوەكلەناوبردنیموڵكو
ماڵودەستبەسەراگرتنی،دوژمنایەتیوسەوداوهەڵسوكەوتینامرۆڤانەلەگەڵ
نەخۆشوبرینداروئیخسیرەكانیشەڕوتێكدانیدامەزراوەگشتییەكانوڕفاندنی
لەگەڵ خراپ مامەڵەكردنی ئابڕوبەر، و خراپ ئیشی بۆ ناچاركردنیان و ئافرەتان
خەڵكیباژێرڤانیلەهەرێمێكیدیاریكراودا،ژەهراویكردنیئاو،بەكارهێنانیچەكی
قەدەغەكراوكوشتنیبەكۆمەڵودزیوڕاووڕوتلەموڵكوماڵیدەوڵەتوتێكدانی
گوندوسەپاندنیباجوڕسومیناڕەواوهەرگەورەكەتنێكیتركەتخونییاسای

شەڕوزەرورەتیسەربازیپێویستببەزینیت.
كەڕەچەڵەكەكەیلەنەریتینێودەوڵەتیرێكەوتنامەكانیالهایسالی1907،1899
ولەچوارڕێكەوتنامەیجنێفدایەكەلەڕۆژی12ئابیساڵی1949دائیمزاكراوەئەوانیش:

1.ڕێكەوتنامەیجنێف،سەبارەتبەمامەڵەكردنیدیلەكانیجەنگ
2.ڕێكەتنامەیجنێف،سەبارەتبەباریبریندارانونەخۆشوخنكاوەكانیهێزە

چەكدارەكانلەدەریاكاندا.
3.ڕێكەوتنامەیجنیف،سەبارەتبەمامەڵەكردنیدیلەكانیجەنگ.

4.ڕێكەوتنامەیجنیف،سەبارەتبەپاراستنیكەسانیمەدەنی،لەكاتیجەنگدا.
ئەمچوارڕێكەوتنامەیەتاوانەمەترسیدارەكان)پێشێلكاریە(گەورەكانیلەخۆگرتوو
ئەودەوڵەتانەیڕێكەوتنامەكانیشیانئیمزاكردووەپابەنددەبنبەتاوانباركردنیو

بەڵێنیانداوەكەسزایگونجاولەبوارییاسادانانیاندابۆئەومەسەلەیەدابنێن.

چوارەم:تاوانكاریدوژمنكاری
یاسای لە جۆری شێوەو كە نەكراوە دیاری بێت تاوانەوە بە پەیوەندی ئەوەی
سەرەكیدادگاییوەكتاوانەكانیتر،لەبەرئەوەیدادگایتاوانكارینێودەوڵەتی
تایبەتەكانیخۆیبەرامبەربەمتاوانانەبەكاردێنێتوبریارلەسەرپێناسیدوژمنكاری

دەدرێتوئەوبەندانەكەپەیوەستنبۆبەكارهێنانیدادگابۆئەمبوارە.
كۆمەڵەیگشتینەتەوەیەگرتووەكانبەبێهیچبەربەستێكلە1974/12/14دا
ڕێكەوتلەسەرپرۆژەیپێناسەكرنیدوژمنكاریولیژنەیەكیتایبەتهەستابەمبڕیارە

كەپێكهێنرابووبۆئەممەبەستەبەبڕیاری)2330(لەبەرواری1967/12/18.
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كۆمەڵگەیگشتیپێناسەیدوژمنكاریكردبەوەی:كەبەكارهێنانیهێزیچەكداری
لەالیەندەوڵەتێكەوەدژیسەروەریویەكپارچەیخاكیهەرێمییانسەربەخۆیی
سیاسیدەوڵەتێكیتر،یانبەهەرڕێگەیەكبێتكەلەگەڵبەڵگەنامەینەتەوە

یەگرتووەكاندایەكناگرێتەوە.
بۆ بكات پێویست هەركاتێك كرد ئاراستە پێناسەیەی ئەم ئاسایش ئەنجومەنی

دیاریكردنیهەركارێكیدوژمنكاری.
ئەمبڕیارەینەتەوەیەگرتووەكانبەڕەزامەندییانلەسەرپێناسەیدوژمنكاریبە

ڕووداوێكیمێژوویگرنگدادەنرێت.

باسیسێیەم:پرسەگشتییەكاندەربارەیجینۆساید
سەرەكیەوە بەشی بەسێ دەكەین جینۆساید دەربارەی گشتییەكان پرەنسیپە

وەك:

یەكەم:پێناسەیجینۆساید
جینۆسایدگەورەترینكارەساتیترسناكبوولەئاستینێودەوڵەتیداكەزۆرترین
و چەسپاند زاراوەیەی ئەم كـــە كــــەس یەكەمین گەیاند، مرۆڤایەتی بە زیانی
جێگیریكرد)RaphaelLemkin(رافایللیمكینبووكـەبەئەسڵپۆلۆنــیبە
ڕەگەزنامەئەمەریكاییبوو،لەدوایشەڕیجیهـــــانیدووەمەوەپلەیڕاویژكاری
وەزارەتیجەنگیویالیەتەیەگرتووەكانیئەمەریكایپێبەخشرابوو،ڕەنگەئەوەی
زیاتروایلێكردبێتكەبیرلەوزاراوەیەبكاتەوەوبەشایتاوانەكانیــــانتاوانی
كە بووە( بوارە ئەم بۆخۆیشارەزاییەكی كە لەوەی بزانیت)بەدەر تاوانەكانی
خانەوادەكــەیدوایئەوەیكەكەوتونەتەدەستینازیەكانقەتلوعامكراون.

تاوانێكــــی وەكـــــو بۆیە مرۆڤایەتی، لەدژی دڕندانەیە تاوانێكی جینۆساید
نێونەتەوەییلەیاساینێودەڵەتاندابەمانـــــایفەوتاندنیبەشێكییانسەرجەم

كۆمەڵەمرۆڤێكیدیاریكراوە.
كە )Genos(:پێكهاتووە بڕگە دوو لە گریكییە لێكدراوی وشەیەكی جینۆساید
بەواتایڕەگەزیانبنەچەدێتوبەشەكەیتریش)Cide(،یان)Caedere(یالتینییە،
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كەواتایكوشتنولەناوبردندەگەیەنێت،بەلێكدانیهەردووبڕگەكەواتایكوشتنی
ڕەگەزیمروڤدەگەیەنێت،بەشێوەیەكیگشتیچەمكیجینۆسایدكوشتنیبەكۆمەڵ

یانقڕكردنینەتەوەدەگەیەنێت.
ئەنجومەنیگشتینەتەوەیەگرتووەكانلەبڕیاری96ی1946/12/11دارایگەیاندكە
جینۆسایدتاوانێكەدەرهەقبەمافیجیهانیوبەپێچەوانەیگیانوئامانجینەتەوە

یەگرتووەكانەولەالیەندونیایپێشكەوتووەوەئیدانەكراوە.
ئەمەشڕەنگدانەوەیهەبوولەوپەیماننامەیساڵی1948دەرچووكەتـــــــایبەت
ئەو خستنەسەر سزا و )جینۆساید( ڕەشەكوژی تاوانی قەدەغەكردنی بە بــوو
تاوانبارانەیكەبەوتاوانەهەڵدەستن،جینۆسایدبەواتای)لەناوبردنیبەئەنقەستی،
یان ئیتینكی تایفەیی، ئاینی، ڕەگەزی، كەمایەتیەكی بەشێكــــــی، یان هەموو
سیاسی،لەالیەنحكومەتێكەوەیاندامودەزگاوپیاوەكانیەوەوهەرتەنهاكوشتنی
بەسەراگرتنی دەست و ڕاگوێزان زۆر بە برسیكردن، بەڵكو ناگرێتەوە، بەكۆمەڵ

سیاسیوئابوریوبــــــــایەلۆژیشدەگـــــرێتەوە.
كۆمەڵێكـــی بەنقەستی لەناوبردنێكی جینۆساید، دەڵێت: زەكی ئەحمەد دكتور
لەكاتی زۆرجار رامیاریە، یان ئایینی كۆمەڵەیەكی یان رەگەزی، نەتەوەیی،
تاوانی بەهۆی دووەمیشەوە جیهانی جەنگی لەدوای دەكـــــرێ، پیادە جەنگدا
فاشیستەكانەوەلـــــەیاساییتـــــازەیدەوڵەتاندائەوپرەنسیپەبەتەواویجێگیر
بوو،كەجینۆسایدتاوانێكیدڕندانەیەلــــەدژیمرۆڤایەتی،بۆیەنەكهەرواڵتی
دەكرێن تاوانبار جینۆســـاید ئەنجامدانی بە كە كەسانەش ئەو بەڵكو تاوانكار،
لێپرسینەوەییاسایینێونەتەوەییدەكەوێتەئەستۆیان،كۆمەڵەیگشتیڕێكخراوی
نۆرنبێرگ دادگـــــــایی دەستوری بەندیشەشەمــی بە نەتەوەیەگرتووەكانپشت
كۆمەڵەی سەرجەمی بوونی مــافی ڕەتكردنەوەی واتە جینۆساید كە دەبەستێ،
مرۆڤایەتی،هەروەكوچۆنفەوتاندنیمرۆڤنیشانەیرەتكــردنەوەیمــــــافیبوونی
ژیـــــــانەوئەوەشڕەفزكردنەوەیدانپێدانانەبەمافیبوون،سوكایەتیكردنەبــــە
یــــــاسای لــــــــەدژی و دروست قەرەنەبوو ژیانێكــی مرۆڤــــــایەتی سەرجەمی

ڕەوشتونـــــــاوەڕۆكومەبەستینەتەوەیەگرتووەكانڕادەوەستی.
شایانیباسە،كەبنەماكانیمەحكومكردنیجینۆسایدوەكوتاوانێكیدڕندانەلەدژی
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ئەو بەسەر بۆیە هەر )Juscogncy( هەیە بااڵیان خەسڵەتێكی مرۆڤایەتی،
واڵتانەشدادەكرێتەمەرج)دەسەپێنرێ(كەبەشدارنینلەپەیماننامەیقەدەغەكردنی
نەتەوەیەگرتووەكان، ی 1968 تاوانكاری سەر خستنە سزا و جینۆساید تاوانی
پێیوایە كە دەكەین ریشتەیف( )یوئە. یاساناس رای پشتگیری بارەیەشەوە لەو
و نێودەوڵەتانە یاسای بااڵكانی بنەما لە جینۆساید تاوانی كردنی بەرهەڵستی
سەرچاوەهەڵدەگری،كەمەرجەبۆهەموواڵتێك،بەبێڕەچاوكردنیجینۆسایدو
سزاخستنەسەرتاوانكاری،بەاڵملەگەڵئەوەشداڕێكەوتننامەكەمۆركراوە،زۆربەی
كانونیدووەمی لە20ی عێراق نین، ئەحكامەكانی و ناوەڕۆك پابەندی دەوڵەتان
1959چووەڕیزیئەودەوڵەتانەیڕێكەوتنامەیجینۆسایدیانمۆركردووە،ئەوەی
كەچی كردبوو، پەسەندی دا لە1948 نەتەوەیەگرتووەكان گشتی كۆمەڵەی كەوا
حكومەتیعێراقلەنێوان1987وسەرەتای1989دابەئاشكراجینۆسایدیدژی

میللەتیكوردئەنجامدا،بـــێئەوەیهیچناڕازیبونێكنیشانبدات.
جینۆسایدتەنهافەوتاندنیفیزیكیكۆمەلەخەڵكێكینەتەوەیی،ئینتینكی،رەگەزی

یانئاینینییە،بەڵكوجینۆسایدچەندجۆریكە:
1.جینۆسایدیفیزیكی)بەدەنی(:كوشتن:هەرشێوازێكوجۆرێكبێت،ئیعدام
چەكی بەكارهێنانی و رەشەكوژی و سەربازی هێرشی كردن، گوللەباران كردن،

قركردنوەكوكیمیاییوفۆسفۆریوژەهر.....هتد
و پێشكەوتن لە مرۆڤێك كۆمەلە هەر بەربەستكردنی بایولۆژی: جینۆساید .2
زیادبوونوەكبەربەستكردنیمناڵبوونیانلەیەكدابڕینیپیاووئافرەتدابەشكردنی

كەسانیخێزانی.
و رۆشنبیری و زمان قەدەغەكردنی نەتەوەیی:وەكو كولتوری جینۆسایدی .3
هاوبەشی یەكیتی، نەهێشتنی نەتەوەیی تایبەتمەندی فەوتاندنی مێژوو، شێواندنی

نێوانخەڵكووێرانكردنیشوینەوارەدێرینەكان.
و سامان وێرانكردنی (:واتە ئابووری )وێرانكردنی یان ئابووری جینۆسایدی .4
سروشتوبەروبومیناوچەكانوتااڵنكردنوفەرهودكردنیماڵوسامانیخەڵكی،

هەروەهاگەمارۆیئابووریبەمەبەستیبرسیكردنیخەڵك.
بەپێیمادەی)2(رێكەوتننامەیجینۆساید،مەبەستلەجینۆسایدهەركارێكەلەو
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كارانەیخوارەوەكەبەمەبەستیلەناوبردنیبەشێكیانسەرجەمكۆمەڵگەیەكی
هاونیشتمانییانڕەگەزییانئاینیئەنجامدەدرێتوبریتینلە:

أ.كوشتنیچەندتاكێكیئەمكۆمەاڵنە.
ب.زیانگەیاندنیجەستەیییانعەقڵیزۆرتوندبەتاكەكانیئەمكومەاڵنە.

بژین وادا ژیانێكی بارودۆخی لە ئەوەی بۆ كۆمەاڵنە ئەمجۆرە ناچاركردنی ج.
بەشێك یان تەواو جەستەی لەناوبردنی بۆ  بێ ئامادەكردنیان مەبەست كە

لەجەستەیان.
د.سەپاندنیكۆمەڵێكرداریئەوتۆكەمەبەستلێیانقەدەغەكردنیزاوزێكردنی
لەمیانەی جینۆساید تاوانی مادەیە ئەم بەمجۆرە بێ كۆمەڵگەیە ئەم ئەندامانی
ژمارەیئەوكارانەیبەهۆیئەمتاوانەوەئەنجامدەدرێتولەرێگایئاشكراكردنی
ئەوە سەرەوەدا لەمادەی ئەنجامدانی، بۆ پێویستە تاوانبارێتیەیە ئەو مەبەستی

دەردەكەوێكەپێناسەیەكیووردیتاوانەكەدەكات.
بە تایبەتكراو 1977 ساڵی لەپەیماننامەی ڕوونكردنەوە زیاتر بۆ لەوەش بێ
دەگەیەنن. سروشت بە كەزیان ئامرازانەی ئەو و جەنگ ئامرازی قەدەغەكردنی
كەتاوانیفەوتاندنیژینگەبەتاوانێكینێونەتەوەییدیاریدەكات.دیارەفەوتاندنی
ژینگەشدەبێتەهۆیفەوتاندنیكیلەسەرخۆیمروڤ،چونكەشێواندنیژینگەش
دەبێتەهۆی)بیۆساید(واتــــــــە:فەوتاندنیژیــــــــــان،ئەوەشكاردەكـــــــــاتە
هەموو بوونی بەڵكو ناوچانەدا، لەو ژیــــــانی و مرۆڤ بـــــوونی هەر نەك سەر
گیانلەبەرێكوچۆنیەتیشێوەیئاساییسروشتیش،بۆیەجینۆسایدلەیاسایتازەی
تاوانی لەگەڵ هەیە تایبەتمەندیجیاوازی تاوانێكیسەربەخۆ وەكو نێودەوڵەتاندا
دیكەدادیاریكراوە،هەربۆیەشلەتاوانیجینۆسایددادووپێكهاتەزۆرگرنگنكە

دەبێلەروویمەبەستوژمارەیقوربانییەوەسەیربكرێ:
سەرەكی مەبەستی چونكە دیكە، تاوانی لە جیاوازە تاوانە ئەم مەبەست: .1
مەبەستی جا مرۆڤێكە، كۆمەڵە سەرجەمی یان بەشێك فەوتاندنی جینۆساید
نەهێشتنیكومەڵەمروڤێكیانبەشێكییانسەرجەمی،خەسلەتێكیتایبەتیبە

جینۆسایددەداولەتاوانیتریجیادەكاتەوە.
2.ژمارەیقوربانی:لەبەرئەوەیكەجینۆساید،مەبەستفەوتاندنە،بۆیەژمارەی
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قوربانیلەبەرچاوناگیرێ.
كەواتەهەبوونیپیشنیازلەفەوتاندنیهەركومەڵەمروڤێكبێت،ئیترمەبەستەكە
لەئارادایەوئەنجامدانیتاوانەكەشمەرجنییەقوربانیزۆریهەبێ،كەموزۆر

گرنگنییەولەبەرچاوناگیرێبۆدیاریكردنیتاوانیجینۆسایدوتاوانكارانی.

دووەم:پوختەیەكیكورتدەربارەیمێژوویجینۆساید
بەووردبوونەوەلەگەردونداچەندینكاریدژبەیەك)پێچەوانە(مانبۆبەدیار
بەوەی دەنوینێت مروڤدا جۆربەجۆرەكانی هەڵسوكەوتە لە خۆی كە دەكەوێت
لە تر لەالیەكی و الیەك لە كردووە دابین خۆی مانەوەی و ژیان هۆكارەكانی
پێشبركێیەكیبەردەوامەبۆداهێنانیئامێرینوێیوێرانكار،ئەوەتالەمروانگەیەدا
مرۆڤتوانیخۆیبگەیەنێتەگەردوونیدەرەكیولەكاریپێگەیاندنیخۆیبەردەوام
بێتبەمەبەستیبەشارستانییەتكردنیكۆمەڵگەداولەهەمانكاتدابیریخۆی

تەرخانكردووەبۆبەرهەمهێنانیئامێری

وێرانكاریبەتواناترلەهیكۆنوموشەكەبالیستیوئەتۆمییەكان...گەواهیدەری
بە ئەمراستیەنبەچاوپێخشاندنیكیخێرایالپەڕەكانیڕۆژگارداڕاستیەكزۆر
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لە مرۆڤ ئاسایی بەكارێكی كۆنەوە لە هەر كوشتن كە دەسەپێنی خۆی ڕوونی
قەڵەمدراوەوەكهەمووكارەئاساییەكانیرۆژانەیداومرۆڤیشهەستیبەكوشتنو
تاوانكردووە،لەوەتەیژیانبووەوهەستیپێكردووەولەگەڵئەمپێشكەوتنە
شارستانیەیكەمرۆڤایەتیبەخۆیەوەبینیوەلەگشتبوارەكانیژیاندا،بەاڵمئەم
كە دابنرێت بەردەوامانە پێشێلكاریە ئەم بۆ سنورێك نەیتوانیوە شارستانییەتەی
ڕۆژانەلەمیدیاكانیجیهانتۆماردەكرێتكەخۆیلە:شەڕیوێرانكارولەناوبردنی
بەكۆمەڵوچەندینكاریتیرۆركەئەنجامەكەیتەنهالەچركەیەكداچەندینتاوان

ولەناوبردنڕوودەداتكەبەدەستیمروڤدژبەمروڤئەنجامدەدریت.
لەسەردەمی بەتایبەتی هەیە كۆنی مێژوویەكی نەژادی پاكتاوی یان جینۆساید
ئەوروپاییەكان كە دەستپێدەكات رۆژەوە لەو دیارتر شێوەیەكی بە هاوچەرخ،
)1492( لەساڵی تایبەتی بە ئەوروپا لە دوور واڵتانی داگیركردنی بۆ كەوتنەخۆ
زاینیكە)كریسیوفكۆلۆمبس(كەكیشوەریئەمریكایدۆزیەوەواتاهێرشبۆ
كاتەوە لەو ئاستێك هەموو لەسەر دەستپێدەكات لەوێوە زەوی هەسارەی سەر
شارستانیەتیخەڵكەڕەسەنەكانیهەمووكیشوەریئەمەریكایباكوروباشوریان
سڕییەوەئەمهێرشەشدرێژەیبەزۆرشێوەیترسناكتروەكبرسیكردنوگەمارۆی
ئابووریوپشتگیریكردنیڕژێمەدیكتاتۆریدژیگەلەكانیانودەستخستنەناو

كاروباریئابووریوسەربازیلەهەمووشوێنێكلەجیهاندا.
لەنێوبردنیبەكومەڵیانڕەشەكوژیبەجینۆسایدناوبراوە،هەرلەكۆنەوەتا
ئیستاوەكوتاوانێكینێودەوڵەتیترسناكبیریزۆربەیزانایانومرۆڤدۆستانی
سەرقاڵكردووەبەهۆیئەمەیكەئەمدیاردەیەوەكودیاردەیەكینوێیخەتەرناك

هەڕەشەلەڕێڕەووپاشەرۆژیمرۆڤایەتیدەكات.
جینۆساید كە ئەوەن گەواهیدەری كۆمەڵەكان و توێژ گشت بە مرۆڤدۆستەكان
وەكوتاوانێكینێودەوڵەتیهەڵقواڵویئەمسەدەیەنییەونەبووە،چونكەگەڕانەوە
بۆمێژوووادەبینینكەلەساڵی586پ.زپاشایبابل)نەبوخوزنەسەر(هەڵسا
بەلەناوبردنیمەملەكەتیئیسرائیللەفەلەستینوباڵوەیپێكردنبۆمەملەكەتی
تەختی سەر هاتە ئیمپراتۆر یانوس(ی )دقلد ئەوە دوای هەروەها دەوروبەر،
ئیمپراتۆریەتیرۆمانیساڵی)284پ.ز(كەپێیپەرتبووفەرمانیدەركردبە
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روخاندنیكڵیساكانوسوتاندنیئیخلییەكانولەكارخستنیهەمووئەوفەرمانبەرە
گشتیانەیلەسەرئاینیمەسیحن.دواترقبتییەمیدییەكاننارەزاییاندەربڕیلەم
لەسێدارەدانی و بەگرتن دەركرد فەرمانی ناوبراو ئیمپراتۆری زۆرداریانەی ڕواندنە
هەمووئەوانەیناڕەزاییاندەربڕیبوو...زۆریلێكوشتنهەرلەبەرئەمەكڵیساكانی
قیبتی )تقویم(ی ڕۆژمێر بەسەرەتای دانا یان ز میسرساڵی)284( لە قیبتی
كەئەمساڵەبووئیمپراتۆر)دقدیانوس(هاتەسەرتەختوئەمسەدەیەناونرابە

)سەدەیشەهیدەكان(.
لەساڵی612پ.زبابلیەكان،قەسابخانەیەكیبەكومەڵیانبۆئاشوریەكاننایەوە
یانتەواوخاپورو نەینەواوزوربەیانقڕكردوڕەشكردەوەو)نەینەوا( لەشاری
وێرانكرد،بەشێوەیەك)گەزنەفۆنی(سەركردەیسەربازییۆنانیلەسااڵنی)427
-335پ.ز(لەدوای)200(ساڵبەخۆیودەهەزارسەربازییەوەبەپێشپاشماوە
وشوێنەوارینەینەواداتێپەڕبوو،بۆیڕووننەبوەتەوەكەڕۆژێكلەڕۆژانشارێكی

ئاوەدانبووبێت.
لەگەڵداگیركردنیكوردستانلەالیەنعێراق،ئێران،توركیاو،سوریامەسەلەی
كوردتاوەكوئێستابەچارەسەرنەكراویماوەتەوەوگەلیكوردبەدابەشكراویبەر
شااڵویدڕندانەیقڕكردنێكیسەراپاگیركەوتووە،بەمەشمەسەلەیكوردكەوتووەتە
چارەسەرنەكردنی شێوێندراوە. كوردستان ئابوری و كەلتور مێژوو و مەترسیەوە
بەشێوەیەكی كورد نەتەوەی یەكێتی پرۆسەی سەر دەكاتە كار كورد مەسەلەی
جینۆسایدی كوردستانەوە داگیركەرەكانی ڕژێمە الیەن لە بەمەش نێگەتیڤ،

هەمەالیەنیبەرنامەڕێژكراوبەرامبەربەكوردستانجێبەجێكراوەودەكرێ.
سیاسەتیكوردقڕان،هەرلەگەڵدامەزراندنیدەوڵەتیعێراقبەرنامەیبۆداڕێژراوەو
پیادەدەكرا،ئەموێرانكردنوكوردقرانوكوشتنوبڕینەنەكهەرلەكاتیشۆرش
وڕاپەڕیندا،بەڵكولەكاتیئاشتیوئارامیشدابەرنامەیانبۆداڕشتووەوپیادەكراوە.
قڕكردنیكوردلەعێراقساڵی1987-1988شێوەوقوناغیكیتایبەتیبەخۆوە
گرت،چونكەكاریگەرتروئاشكراتربوو،تاوانەكانیشبەشێوەیەكیئێجگارزۆرزیادی
كرد،هەرلەسەرەتاینیسانی1987ونیشانەیسەرتاپاگیریشااڵوەكانبەدیدەكرا،
بۆ مەبەستەش ئەم بۆ بوو، 1988 سالی بەرباڵوەكەی شااڵوە رێخۆشكەری كە
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پاكتاوكردنوسڕینەوەیناسنامەینەتەوەیكوردلەمناوچەیەداحكومەتیعێراق
كومەڵێكرێنمایدەركردبووچلەالیەنسەركردایەتییەوە،یاخودلەالیەنرێكخراوی
كرابوون ئەمنییەكان و سوپایی دامودەزگا ئاراستەی كە بەعس حیزبی باكوری

بەئاشكرایانبەنهێنی.

سێیەم:ڕایەڵەكانیلەناوبردنیبەكۆمەڵ
لێرەدائاماژەبەسێڕایەڵیگرنگدەكەینكەڕایەڵەكانیكوشتنیبەكۆمەڵەكە

ئەمانەن:
لە كردووە ڕایەڵە بەم ئاماژەی لەناوبردن ڕێكەتننامەی مادی، ڕایەڵی یەكەم:
هەردووماددەی)3.2(كەپێكهاتووەلەهەركارێككەئامانجیتاوانبارلەدوایئەم
كارەئەوەیەكەكومەڵێكئادەمیزادلەناوبەرێت،بەهۆیهۆكاریڕەگەزیوئاینی
ونیشتیمانیونەتەوایەتیلەناوبردنەكەلەوانەیەبەشێكیانیانهەموویانبگرێتەوە،
بەندیدووەمیڕێكەوتننامەكەئاماژەیبۆئەوئامرازانەیكەلەئەنجامیڕایەڵیمادی
تاوانی ڕەوشتی وێنەكانی ڕێكەوتننامەكە لە سێیەم لەبەندی بەاڵم كایەوە، دێتە
ڕوونكردۆتەوە،لێرەدایەكەمجارباسیئامرازەكانیڕەوشتیتاواندەكەینئینجا
باسیوێنەكانیڕەوشتیتاواندەكەینلەڕایەڵیمادیلەبۆتاوانیلەناوبردن.

دووەمی بەندی لە لەناوبردن ڕێكەوتننامەی تاوانكردن: ڕەوشتی ئامرازەكانی .1
بەهەرپێنجبڕگەكەیەوەباسیئامرازەكانیڕەوشتیتاوانیكردووەبەمشێوەیەی

خوارەوە:
كۆمەڵێكی لەناوبردنی بە ئاماژە بڕگەیە ئەم كۆمەڵەكە: ئەندامانی كوشتنی أ.
لەناوبردنی واتە تاكەكانییەوە،كوشتن لەڕێگەیكوشتنی دەستنیشانكراودەكات
دەستنیشان كوشتنەكان ئامرازی ئەوەی بەبێ هۆ، بەبێ زیندوو مرۆڤێكی ڕوحی
لە تاك یان كۆمەڵ بە كوشتنی ڕێگەی لە ئەویش دێتەكایەوە كوشتن كرابێت،

كۆمەڵگەدا.
ب.دەستدرێژیكاریگەرلەتاكەكانیكۆمەڵێكجەستەییبێتیاندەروونی:

كۆمەڵێك تاكەكانی توشی كە زیانە جۆر دوو بڕگەیەوە بەم پەیوەستە ئەوەی
دەبێت،یەكەمیانزیانیجەستەییوئەویتریانزیانیعەقڵییە،ئەوجۆرەزیانانەی
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دەچنەپاڵزیانیعەقڵیڕووننینشرۆڤەكەرانوەسفیزیانیجەستەییدەكەنو
دەیبەستنەوەبەجۆرێكلەزیانیمادی،بەاڵمزیانیعەقڵیبەستراوەتەوەبەچەند
جارێكلەتوانایعەقڵیمرۆڤزیانیجەستەیییاندەروونیكەتووشیتاكەكانی
كۆمەڵێكدەبندەبێتلەپلەیەكیكاریگەربێتدەبێتەهۆیلەناوبردنیكۆمەڵەكە
ج.ملكەچكردنیكۆمەڵێكبەئەنقەستبۆبارودۆخێكیژیانكەببێتەهۆیلە
پێكردنی چۆڵ جۆرە ئەم بۆ نمونە ڕونترین هەموویان: یان بەشێكیان ناوبردنی
زۆرەملێیە،واتەدەركردنیدانیشتوانیناوچەیەككەشوێنیباوباپیرانیانبێتوبۆ
ناوچەیەكیدییانجێگیركردنیانلەسەربازگەیزۆرەملێ،ئەمكارەدەبێتەهۆی
لەناوبردنیتاكەكانیكۆمەڵبەشێوەیەكیماددی،لیژنەییاسایینێودەوڵەتیشدانی

بەممەسەلەیەداناوە.
د.بەكارهێنانیهەندێكئامرازكەدەبێتەهۆیزاوزێكردنیئەندامانیكۆمەڵێكی

دیاریكراو،بەمەبەستیكەمكردنەوەیڕێژەیئەوكومەڵە.
2.وینەكانیڕەوشتیتاوان:ئەمكارانەدەگرێتەوە:.

أ.لەناوبردنیڕەگەز
ب.ڕێككەوتنبەمەبەستیلەناوبردنیڕەگەز

ج.هاندانبەئاشكراوڕاستەوخۆبۆلەناوبردنیڕەگەز
د.شەرعیەتدانبەلەناوبردنیڕەگەز.

هۆی دەبێتە كە كەسێك الی لە تاوان نیەتی واتە مەعنەوی: ڕایەڵی دووەم:
نەهێشتنینەوەیەكلەبوونداواتەلەناوبردنیگشتیكۆمەڵێكیانبەشێكیلەبەر

هۆیئاینی،ڕەگەزی،نەتەوەیی.
ڕایەڵیسێیەم:ڕایەڵینێودەوڵەتی:ئەمەلەكاتێكدائەگەرهاتووتاوانێكینێودەوڵەتی
ئەنجامدراوەكدەستدرێژیكردنەسەربەرژەوەندیمافێككەیاساینێودەوڵەتی
تاوانبپارێزێت،لێرەدائەمڕایەڵەبوونیبەدەستدێنێتلەوجۆرەبەرژەوەندیو

مافانەكەتەعدادەكەبەدەستیدێنێت.
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بەشیدووەم:تاوانیجینۆسایدلەكوردستان

باسییەكەم:بەعەرەبكردنوڕاگواستنیناوچەكوردییەكان
لەكوردستانیعێراقداسێكوچكەیڕاگواستنوبەعەرەبكردنوبەبەعسیكردن
كورد، نەتەوەی نەتەوایەتی بوونی لە هەڕەشەی كە بوون گەورە مەترسی سێ
دەكردكەسیاسەتیشۆڤێنانەوڕەگەزپەرستانیڕژێمیبەعسلەسەرئەمسێ
لەكوردستانیعێراقداو نەتەوەیكوردە تواندنەوەی بۆ پایەوەستابوو،ئەمەش
سڕینەوەیدواشوێنەواریكوردستانیبوونیئەمپارچەیەینیشتمانەكەبەزۆربە
پێینەخشەیەكیئیمپریالیستیانەبەعێراقەوەلكێنراوە،ئەمسیاسەتەلەئەنجامی
بڕیارێكیسەرپێییانتاكتیكییەوەنەهاتووە،بەڵكوبەقوڵیلەبیروبۆچوونو

لێكدانەوەیبەعسداڕەگیخۆیداكوتابوودژبەگەلیكورد.
یەكەم:بەعەرەبكردن)تەعریب(

سەر بۆ نەتەوەیەك هەر نیشتمانی و نەتەوەیی ناسنامەی گۆڕینی پرۆسەی 
ناسنامەینەتەوەییونیشتمانیعەرەب،بەشێوازیجۆراوجۆرجارێكیانبەفریودان
وهەڵخەڵەتاندنودەستبڕین،جارێكیتربەپشتگوێخستنوچاوسوركردنەوەو
ترساندنوتۆقاندنوزەبروزەنگولەناوبردن.كوچكەیەكیتری)سێ(كوچكەی
ڕاگواستنوبەعەرەبكردنوبەبەعسیكردن،سیاسەتیبەعەرەبكردنیكوردستانە،
كەڕوولەداگیركردنیخاكیكوردستانوتواندنەوەینەتەوەیكوردە،ڕوولەوەیە
مێژووی خاكی بكاتە كورد نیشتمانی و بدا قەڵەم لە بەعەرەب كورد شێكی بە
عەرەب،تالەالیەكەوەچەندبۆیدەلوێكوردستانیعێراقپارچەپارچەبكاتو
بەعەرەبلەالیەكیتریشەوەبەشێكلەنەتەوەیكوردبكاتەعەرەببەگۆڕینی
نەخشەودیموگرافیكوردستانیعێراقلەبیریستراتیجیبەعسدابەعەرەبكردنی
خاكیكوردستانشوێنگەیەكیگرنگیهەیە،چونكەبەعس،عێراقبەبەشێكلە
ئەوخاكەیە، میوانی نیشتمانەو و دادەنێ،كوردیشبێخاك نیشتمانیعەرەب
بۆئەوەیعەرەببتوانێئەوخاكەیگەلیكوردیلەسەرەبخاتەژێردەسەاڵتو
قەڵەمڕەویخۆییەوە،بەعەرەبكردنیكوردستانبەالیبەعسەوەبەكارێكیپێویست

دادەنرێت.
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شوێنكی لە كۆچەرن، بەڵكو نین ناوچەكە ڕەسەنی خەڵكی عەرەب دانیشتوانی
ترەوەبۆهەرێمیكوردستانهاتوونكەحكومەتیعێراقبەردەواملەهەوڵیئەوەدا
بووەكەهۆزەكۆچەرەكانیعەرەبڕوولەناوچەكەبكەنئەمەشبەمەبەستیدەست
بەسەراگرتنیخاكونیشتمانیكوردبووە،لەبەرئەوەیحكومەتیتازەدامەزراوی
و نازانێ عێراق لە بەشێك بە واڵتەكەی كورد كە كردبوو، بەوە هەستی عێراق

لەگەڵیدانییە.
لە1963/7/10)40000(چلهەزاركوردیدەوروبەریشاریكەركوكدەربەدەركران،
لەجێگەیان ڕاگوێزرانوعەرەبیخێڵەكیان دانیشتوانیگوندەكانیئەومەڵبەندە
و خەڵكەكە بێستانی سوتاندنی و كوردییەكان ناوە تەعریبكردنی كەوتنە دانا،

بەتااڵنبردنیسەروەتوسامانیان
ئەو عێراق حكومەتی كە جەزائیر رێككەوتنامەی دوای لە 1975 ئاداری لە
هەلومەرجەیبەهەلزانیگوندیدیكەیكوردانزیاتركاولبكاتوعەرەبیانلەجێگا
نیشتەجێبكاتتەنیالەوساڵەدا)1266(گوندتێكدراوخەڵكەكەیڕەوانەیباشور
كرد،هەروەهادوایگواستنەوەیكوردەكانبۆشوێنیدیكەیانبۆخواروویعێراق

ژمارەیەكیزۆرلەفەرمانبەریعەرەبلەفەرمانگەكاندادامەزرا.
دابەشكردنیقۆناغەكانیبەعەرەبكردنلەكوردستاندابەمشێوەیەیخوارەوە:

1.قۆنــاغـــییــەكـــەم:لـەرۆژگــاریوالیعوسمانیلەبەغدادمەدحتپاشالـە
ساڵـی1869–1914دەستپێدەكات.

2.قۆناغیدووەم:لەساڵی1925–1958لەوڕۆژەوەیكوردستانیباشوربەخشرا
بەعێراق.

3.قۆناغیسێیەم:لەساڵی1958–1963–1975.
4.قۆناغیچوارەم:لەساڵی1963–1985،بەردەوامەترسناكترینقۆناغه.

دەربەدەركردنی و كورد ماڵی هەزاران رووخاندنی سەرباری كەركوك شاری لە 
لەدواكەوتوترینماڵەعەرەب خەڵكەكەی،بەپشتێنەیەكی)20000(بیستهەزار
عـەرەبـە ئەو تێكرایسەرژمێری دراوە، ئابڵوقە ئۆردوگایسەربازی و رەبایە بە
بە سەر كەسانی زۆربەشیان كەس، )10080( نزیكەی دەگـاتە نیشتەجێـكراوانە
رژێمنودژبەكوردپەروەردەكراونبەمەشتـاكـۆتـایـیسـاڵـی1986بـەهۆی
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سیاسـەتیڕاگـواسـتنووێرانكــردنـەوەزیـاترلـە)42.488كم2(واتە)41،
4%(یخاكیكوردستانیعێراقتەعریبكراوە.

دووەم:ڕاگــواســتـن:
هەرلەسەرەتایپەیدابوونیئادەمیزادلەسەرزەویدیاردەیكۆچكردنوگواستنەوە
لەشوێنێكەوەبۆشوێنێكیترهەبووەواتەدیاردەیەكیزۆركۆنەكەبۆمەبەستی
تایبەتولەبەرهۆكاریجیاجیالەناوچەیەكەوەبۆناوچەیەكیتركۆچیانكردووە
ئەوشێوەكۆچكردنەولەوسەردەمانەدابۆپەیداكردنیپێداویستییەكانیژیانیان
و ئادەمیزاد ژمارەی زیادبوونی لەگەڵ پاشان بووە، رووداوەسروشتییەكان لەبەر
نیشتەجێبوونیانبەشێوەیكۆمەڵكۆمەڵلێرەولەوێئینجادیاردەیداگیركردنی
دەركردنیان و خۆیان لە بەهێزتر كۆمەڵەی الیەن لە بێهزەكان كۆمەڵە شوێنی

سەریهەڵدا.
و دواتر قۆناغەكانی لە جیاجیا بەشێوەی ڕاگواستن و دەركردن شێوەیە بەم
بەتابیەتلەگەڵدروستبوونیدەوڵەتداهەربەردەوامبووە.راگواستنیبەزۆرەملێ،
بێئەوەیخۆیان لەوجێگایە بونیان نیشتەجێ و بۆجێگایەك ڕاگواستنیخەڵكە
ئارەزوویئەوجێگایەبكەنئەمەشدیارەیەكیتازەنییەبەنیسبەتگەلیكوردەوە

بەدرێژاییمێژووئەمڕاگواستنەهەبووەهەرلەسەردەمیفتوحاتیئیسالمی.
بۆ دەگەڕێتەوە و كۆنە دیاردەیەكی ڕاگواستن مێژوی كە وتمان وەك هەروەها
ڕۆژانیماوەیفەرمانڕەواییئەمەوییەكانبەتایبەتیلەسەردەمی)عەبدولمەلیك
ئیبنمەروان(وهەروەهالەسەردەمیحەجاجكوڕییوسفیسەقەفیوالیعێراق،
ئیسالمی دەوڵەتی یەكێتی پاراستنی ئامانجی بە ڕێوشوێنی )أجرائات( كۆمەڵێك

گرتۆتەبەر.
بە دەكەوێ بەرچاو ڕاگواستن دووشێوەی یان جۆر دوو دنیادا لەواڵتانی دیارە

مەبەستیكۆكردنەوەیگوندوالدێكان.
یەكێكیان:كۆكردنەوەیئەوكەندوالدێیانەیبەمەبەستێكیئابووریوكۆمەاڵیەتی
وشارستانیەتییامرۆڤوزەویبەجۆرێكارلێكبكەنهەمبەباشترینشێوەزەوی
رەنێوبێهنرێوهەمبەرزترینئاستیگوزارشدابیبكرێواتەڕاگواستنشێوەكانی
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ئارەزوومەندانەبەخۆوەدەگرێكەلەپێناویپەرەپێدانیناوچەدواكەتووەكانگشت
واڵتەكەدایە،بەاڵملێرەشداچەندفاكتەرێكرۆڵیخۆیاندەگێڕن.

1.دەبێگوندنشینەكانرۆلێكیسەرەكیلەپرۆسەیپەرەپێدانیالدێدابگێڕن.
بە نەك بێ، خەلك داخوازی لەسەر حكومەت دەستێوەردانی دەبێ .2

پێچەوانەشەوە.
3.دەبێتوخمەبنچینەییەكانپەرەپێدانیهیهەمانناوچەبن.

واتەكۆكردنەوەوگردكردنەوەیگوندوالدێكاندەبێلەشوێنێكبێنزیكبەزەوی
وزارومەزراكانیانبێ،جۆریخانووبەرەوژیانیشیانلەگەڵئاستیگەشەكردنیان
وسایكۆلۆژیخەڵكەكەدابگونجێبۆئەوەیلەپرسەیپەرەپێدانیگشتواڵتو
زیادكردنیداهاتینەتەوەیدارۆلێكیبەرچاوگرنگیانهەبێتوپەیتاپەیتاهەوڵی

بەرزكردنەوەیئاستیگشتیژیانیانبدرێ.
و كۆلۆنیالیست داگیركەرە ڕژێمە كە زۆرەملێیە ڕاگواستنی دووەمـیــان:
زەوتكەرەكانیمافیمرۆڤایەتیدژیگەالنیرزگاریخوازبەكاریدەهێننبۆئەوەی:
*دانشتوانیناوچەجۆراوجۆروگرنگەكانلەهێزەشۆرشگێرەكانچەكدارەكان
دووربخەنەوەلەشوێنێكداكۆیانبكەنەوەكەلەشێوەیگرتوخانەدایە،تاهەمیشە

لەژێركۆنترۆلیدامودەزگاداداپڵۆسێنەرەكانیاندابمێنێتەوە.
*لەبواریبەرهەمهێناندوریانبخەنەوەوبیانكەنەهێزێكیبەرخۆر.

*لەالیەكیتریشەوەبۆئەوەیلەدەرفەتیشیاووگونجاوداچەكداریانبكەنو
بەگژشۆڕشگێڕەكانیاندابكەنەوە.

ئاشكرایەكەڕاگواستنیگوندوالدێكانیكوردستانبۆجۆریدووەمیڕاگواستنەوەكە
دەگەرێتەوە،جوتیاریكوردیلەرەگوریشەیهەڵكەندراودەنێردرانەئۆردوگایژێر
دەسەاڵتیحكومەتبەدرێژاییرێگاوبانەسەرەكییەكان،خەڵكیخێڵەكانیعەرەبیش
لەباشوریعیراقەوەبەیارمەتیدانوسودبەخشینیحكومەتبۆنیشتەجێكردنیان
دەمیانچەوردەكراودەخرانەسەركەڵكەڵەیئەوەیبگوێزرێتەوەبۆباكوربەشێكی
باشوری وچۆڵەكانی دەشتایی ناوچە بۆ راگوێزران زۆرەملێ بە كورد لە زۆریش

عیراق.
ساڵی1975لەدوایهەرەسهێنانیبزوتنەوەیكوردیبەكۆمەلڕاگواستنیخەلكی
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كوردستانبەرەوخوارویعیراقدەستیپێكرد)20000(بیستهەزاركوردبەزیلو
لەمانگی)11(ی1975داكۆمەڵەیپشتگیریكردنی لۆریڕەوانەكرانهەروەكو
گەالنیچەوساوەلەئەڵمانیا)گویتنگ(لەگەڵكۆمەڵەیمافیمرۆڤلەهۆڵەندا
رایانگەیاندژمارەیراگوێزراوانگەیشتووەتە)200000(دووسەدهەزاركەسو)116(
لە یەزیدیش پێنجهەزاركوردی وێرانكراون)25000(بیستو سەدوشانزەگوند

سنجارراگوێزراون.

سێیەم:وێــرانكــردنـــیگــونـدەكــــان
بلدۆزەر و پیادە هێزەكانی بالیسان، دۆلی كیمیاییەكەی هێرشە پاش رۆژ پێنج
چوونبۆكاولكردنیسەدانلەگوندەكانیكوردستان،بەالیەنیكەمەوە)7.3(گوند
لەهێرشی1987دالەنەخشەدانەهێشتبوولەمانە)219(گوندلەناوچەیهەولێر
)122(لەدەشتەپرگردۆڵكەكانیناسراوبەگەرمیانلەباشوریرۆژهەاڵتیكەركوك
و)320(لەناوچەهەمەجۆرەكانیپارێزگایسلێمانی.بادینانیشهەروەهالێیدرا،
هەرچەندەبەدڕندەیەكیكەمترەوەبوو.كۆمەڵەیئاوەدانكردنەوەوگەشەپێدانی
كوردستان)kurds(كەدەزگایەكیخزمەتگوازاریخۆجێیە)50(گوندیلیست
یەكەم قۆناغی گوندانە ئەو زۆربەی كراون، وێران دهۆكدا لەپارێزگای كە كردووە
بەعلیكیمیاییروخێنرا، ناسراو ودووەمیشااڵوەكەی)عەلیحەسەنمەجید(
كەوتبونەرێگەسەرەكییەكانیژێركۆنترۆڵیحكومەتەوە،نەهێشتنیانكاریگەریەكی
ماددیهەبووكەزیانیبەناوچەدێهاتییەكانیژێركۆنتڕۆڵیپێشمەرگەدەگەیاند
حكومەتەوە لەالیەن هەبوو زۆر بەرباڵو دەسەاڵتێكی و هێز بە پێویستی ئەمەش
بۆ زۆر ئێجگار لەمچەشنەدەبوودەوڵەتیعێراقكەرەسەیەكی وێرانكاریەكی بۆ
وێرانكردنێكیلەسەرئەممەودایەبەكاربهێنێلەگەڵئەوەشدا،جیاوازیگرنگهەبوو
لەنێوانگوندڕاماڵینەكانیبەهاری1987وشااڵویئەنفالیساڵیدواییدا،گرنگترینی
ئەمانەپەیوەندیهەبووبەچارەسەركردنیدانیشتوانەكانیئەوگوندانەیكەسوپا
پێدابوون چاوی لەبەر ئەلتەرناتیڤێكی 1987 هێرشەكەی ئەگەرچی كاولیكردبوو،
لەرووی گوندنشینەكان نەدانێ ئەوەشی ئەنفال بەاڵم بووبێت تاڵیش هەرچەندە
مادیەوەزەرەرمەندنەبوونوهەندێقەرەبوویڕەمزییانپێدەدراهەرچەندەلەوانەیە
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ئەوەشنەدرابێتئەگەرخێزانێكرازینەبوایەبەوەیكەرابگوێزرێتبۆشارۆچكەو
رادەگەیەنرا ڕژێم نییەتی پێشەكی كردنەوەی ئاگادار جاریش هەندێ ئۆردوگاكان
كاری هەمیشە وەختە پێش ئاگاداركردنە ئەو هەرچەندە گوندەكە وێرانكردنی بۆ
قادر ناحیەی لە كۆن، قشراغی گوندی گوندنشیەكانی بە نموونە بۆ پێنەئەكرا
كەرەمیگەرمیانیانراگەیاندبوو،كەپانزەرۆژیانماوەهەیەبۆچۆڵكردنیگوندەكە،
گوندەكەداو بەناو كردبوو سوپاخۆی مۆڵەت دوا بەسەرچوونی پێش ڕاستیدا لە
لە گێڕایەوە: گوندە ئەو خەڵكی پیاوێكی تەختكردبوو زەوی لەگەڵ ماڵەكانیان
ئەپڕێلی1987هێزەكانیسوپاكشانەناوناوچەكەوخێڵیزەنگەنەیكوردیتیادا
گوندی 100 بۆ 70 تەقاندنەوەی و بلدۆزەر بە تەختكردنی بە دەستیانكرد دەژیا
كەرەم، قادر بوون بەیەك نزیك ناحیەی بەسێ كەسەر رێگاسەرەكییەكە سەر
هەڵبژاردنێكی بەردەم خرابوونە گوندنشیەكان لە زۆر قەرەهەنجیر، قەرەحەسەن،
سنوردارەوەلەالیەنسەربازەكانیانجاشەكانەوەبڕۆنبۆالیتێكدەرەكان،یان
وەرنبۆالیحكومەت،ئەمەئەوپەیامەبووكەدرابووبەگوندێكیخێڵیجەباری
لەقادركەرەم،رێگەبەهیچبێالیەنێكنەئەدراولەوكاتەشبەدواوەشوێنیبوونی
هەمووكەسێكبەبەڵگەیئینتیمایسیاسیدائەنرا،هاتنەوەبۆالیحكومەتبە
گەڕانەوەیبۆریزینیشتمانیباسدەكرائەمەشرستەیەكەبەدووبارەكردنەوەیەكی
زۆرەوەلەسەرەتای1987وبەردەواملەناودۆكیۆمێنتەرەسمیەكاندادەردەكەوێت.
وەفایسیاسیپێشترهیچپەیوەندیدارنەبووبەمنەخشەتازەیەیهێڵەكانیشەڕەوە،
قەبارەیچارەسەركردنەكەشهەربەوشێوەیەبوو،لەماوەیهێرشەكەی1987دا،
لەدانیشتوانەكانیانپاككرانەوە،یانوێرانكرانیانپاككردنەوەو چەندینناحیەی
وێرانكردنپێكەوەكرانلەوانە،نەوجول،قەرەداخ،قەرەهەنجیر،كۆكسوسەنگاو،
لەمانگیسێپتەمبەرداناحیەیشوانیشیانبەدواداهاتلەپارێزگایدهۆك،لەباكور
ناحیەكانیماسیچۆڵكراووێرانكراندیاربوولەتۆڵەیئەودەستبەسەراگرتنە
شەشرۆژەیهێزی)پ.د.ك(بووهەندێلەمناحیانەشارۆچكەیچەندهەزار

كەسیبوون.

بــاسـیدووەم:)كـیمیـابـارانـیهـهڵهبـجـە(
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دروستبونیهەڵەبجەلەڕوویمێژووییەوەدەگەڕێتەوەبۆكۆتاییساڵەكانی1650ز،
خێلەكانی)جاف(هاتوونلەمسنورەنیشتەجێبوونلەدەشتیشارەزوورداپاشان
وردەوردەئەمشوێنەیهەڵەبجەبەهۆیئاوداریخۆشیشوێنەكەیەوەكەدەڕوانێت
بەسەردەشتیشارەزووردازیاترئاوەدانبۆتەوەسەرەتاتەنها)خێلەكانیجاف(ی
تێدابووەومەركەزیئاوەدانیشارەزووربووەپاشانخەڵكیترهاتوونپاڵیانداوە

بەهۆزەكانی)جاف(ەوەزیاترئاوەدانبۆتەوە.
هەڵەبجەشارۆچكەیەكیكوردنیشنیقەرەباڵغوبازارێكیبازرگانیگەرمیهەبوو
لەبەر هەڵەبجە دانیشتوانی ژمارەی نێرابوو حكومەتیشی دامودەزگای ژمارەیەك

ئەوەیدێهاتیشیزۆریبۆراگوێزرابووگەلێزیادیكردبوولەنێوان)40-60(هەزار
كەسیانزیاتربوون.

یەكێتی كە ئەوەی لەپاش هەڵەبجە، سەر بۆ كیمیایی هێرشی بە سەبارەت 
نیشتمانیكوردستانناچاربووكەبەرەیەكیدووەمبكاتەوەبەپاڵپشتیهێزی
سەربازیئێران،پێشمەرگەهەڵەبجەیانهەڵبژاردكەچەندمیلێكلەسنورەوەوەك
چاوبەستییەكبۆكشانەوەیهێزەكانیهەرلەبەرئەوەشهەردووالرێكەوتنلەسەر
ئەوەیبەهاوبەشیهێرشبكەنەسەرهەڵەبجەودەوروبەریوشارپاكبكرێتەوە
یارمەتیحیزبەكوردستانییەكانوەك)پارتی بە بۆیەهەردووال عێراق رژێمی لە
ئیسالمی( بزوتنەوەی كوردستان، سۆسیالیستی حیزبی كوردستان، دیموكراتی
توانیانهێرشێكیچروپربكەنەسەررەبایەومۆڵگەكانیحكومەتیعیراقیولە
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هەمووالیەكەوەسوپایعێراقیلەناوچەكانیخۆیاندەكشانەوه.
پێشمەرگە هێزی دەست كەوتە تەواوەتی بە شارەكە 1988/3/15 رۆژی بۆیە
وسوپایئێرانەوەهەرلەهەمانرۆژداپردیزەڵمكەتاكەرێگەبووهەڵەبجەبە
شارەكانیترەوەدەبەستێتەوە،لەالیەنهێزیپیشمەرگەوەگیراوتەقێنرایەوە،بۆیە
ئیترهێزیعیراقینەیتوانیپیادەیبهێنێتبۆناوچەكەرۆژی)15(یمانگشار

ئازادكراوهەوایئازادیهەڵمژێ.
لەشەوی16/15ی/1988/3بۆردومانیتۆپوراجیمەیدوورهاوێژبۆناو
شاردەستیپێكرد،بەهەمانشێوەشلەسنورەكانیئێرانەوەووەاڵمدەدرانەوەبە
هەڵدەستان جەنگی و هلیكۆپتەر فرۆكەی جارێكیش چەند دوورهاوێژ تۆپخانەی
بەسەرناوچەكەداودەسوڕانەوەوتۆڕیڕوناكیانهەڵدەدابەسەررێگاوبانەكان
وەكرۆژرووناكیاندەكردەوەخەڵێكێكیزۆرلەرۆژانیپێشوترشاریانبەجێهشتبو
خەڵكی شێوە بەهەمان دا 3/16 رۆژی لەبەیانی سەر شار دەرەوەی چووبونە
بەردەوامبوونلەسەرچۆلكردنیشار،بەاڵملەسەعات)11(یپێشنیوەرۆلە
ناپاڵم و رۆكێت بە هاتنەسەرشارو عیراق رژێمی فرۆكەیجەنگی ناكاوحەوت
گەرەكیسەرایانبۆردومانكرد،كەژمارەیەكخەڵكیتیاداكوژراوخانوبەرەیەكی
زۆریشوێرانبوو،لەوكاتەدائیترهەستكراكەدوژمننیازیخراپیهەیەوبەتەوای
هێرشیچڕوپڕەهەربۆیەهێزیپێشمەرگەهەوڵیانداكەئەوخەڵكەیلەناوشاردا
مابونەوەئاگاداریانبكەنەوەبەدەرچوونلەشاروچۆڵكردنیبۆئەوەیتەنهاهێزی
بەاڵم لەشارەكە، پارێزگاریكردن بۆ بمێنێتەوە تیادا ئێرانی پێشمەرگەوسوپای
خەڵێكێكیزۆرهەرلەشاردامانەوەولەترسیبۆمبارانخۆیانلەژێرزەمینداقایم
تەنها بەڵكو نەبوو، كیمیایی هیچی )11( سەعات بۆمبانەی ئەو چونكە كردبوو،
لەگەڵ بریادرا شێوەیەك هەموو بە ئیتر بوو، ناپاڵم گەورەو بۆمبی و تەقینەوە
خۆرئاوابونداشارلەخەڵكیچۆڵبكرێتبۆئەوەیسودلەتاریكیشەووەربگرێو
فرۆكەكانیرژێمنەیانبینێت،بەردەوامفرۆكەكانیڕژێمبەسەرئاسمانیناوچەكەوە
بوون.بەاڵمرژێمئەودەرفەتەینەدابەخەڵكبۆخۆرزگاركردنبۆیەهەرلەعەسری
كەوتنە شارو ئاسمانی سەر دابەزینە بەنزمی زۆر رژێم فرۆكەكانی رۆژدا هەمان
نەدەچون، پێشووتر بۆمباكانی لە بۆمبایانە ئەم بەاڵم شارەكە، كردنی بۆردومان



288

چونكەئەمبۆمبایانەكەدەیاندابەزەویدا)تەپەیان(دەهاتودوكەڵیسپیبەرز
دەبویەوە،كەدوكەڵەكەشبەرزدەبویەوەیەكسەردادەبەزیودەنیشتەوەبەسەر
شاردابەهێواشیباڵودەبویەوە،لەهەمانكاتدابۆنیسێووسیروگیایگەنیوی
لێدەهات،بەمشێوەیەهێرشیفرۆكەكەكانیبەردەوامبووكەهەرجارەودەستەیەك
دەوروبەریان شارەكەو بۆردوومانی كیمیای بەگازی هەمووشیان و دەهات فرۆكە
دەكرد،كەهەر)چلوپێنجدەقیقە(جارێكدەستەیەكدەهاتنبۆبۆدرومانكردن
بۆردومانەكە بوو، بەردەوام بۆردومانكردن بەیانی ئەوشەوەهەتا بەبەردەوامی،
تەنهابەناوشارەوەنەوەستا،بەلكوهەمووئەورێگاوبانانەشیگرتەوەكەخەڵكی
لێوەیدەردەچوونبۆدەرەوەیشاروبەرەوسنورەكانیئێرانوەكورێگەیشنروێ
ورێگەیعەنەبكەلەمدووجێگەیەشداخەڵێكێكیزۆرتێداچووبەهێرشیكیمیایی
وفرۆكەكانیرژێمبیانزانیایەلەهەرشوێنێكەوەخەڵكیبۆدەرەوەیشاردەردەچن،
بەفرۆكەكیمیابارانیدەكردن،بۆئەوەیهیچكەسێكلەشارەكەدابەزیندویینەچێتە
دەرەوە،لەگەڵئەمهەمووهێرشیفرۆكەوكیمیابارانەشداتۆپبارانهەربەردەوام

بووبۆسەرشار،لەهەردووبەرەیئێرانوعێراقەوە.
یەكەمبۆردومانیكیمیابارانسەعات)5.20(ی3/16یعەسردەستیپێكرد
تاسەرلەبەیانیرۆژی1988/3/17)14(جارفڕۆكەبەدەستەئەهاتنەسەرناوچەكە
وبەبەردەوامیبۆردومانیاندەكرد.سەرئەنجامئەمبۆردومانەچڕەدڕاندانەبووبەهۆی
شەهیدكردنیزیادلەپێنجهەزارشەهیدیبێتاوانیلەپیاوژنومنداڵوگەنجو
پیریلێكەوتەوە،هەروەهابرینداربوونیزیاترلە)10(هەزاركەسوئاوارەبوونی
خەڵكیناوچەكەبۆنێوخاكیئێرانوناوچەكانیتریوەكسلێمانیودەوروبەری
هەڵەبجەدا كردنی كیمیاباران كارەساتی لەناو و تەواوی بە شارەكە كاولكردنی و
دیمەنێككەزۆرسەرەنجراكێشەكەئەویشدیمەنیباوكوكۆرپەیەكیبچوكەو
كاتێكدیمەنیئەوباوكوكۆرپەیەببینیهەستبەبێتاوانیئەوباوكوكۆرپەیە
دەكەیتوهەستدەكەیتبەوەیكەواچتاوانێكبەرامبەرخەڵكیبێگوناهیئەو
شارەبەكارهاتووەعومەریخاوەركەلەخێزانێكی)12(ئەندامیپێكهاتبووكە)8(
كچو)2(كوریهەبووئەودووكوڕەیساڵێكپێشكیمیابارانكردنیهەڵەبجە
لەدایكببونولەكاتیرووداوەكەدایەكێكلەكورەكانیخۆیهەڵیدەگرێتوئەوی
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تریانخێزانەكەی،خۆیدەداتبەسەركۆرپەكەیداهەتالەمردنرزگاریبكات،بەاڵم
ژەهریكیمیاییرێگەیپێنەدانەخۆینەخێزانەكەیلەناوژەهرەكەدادەربچن.

دابنرێو بەهێمایهەڵەبجە ئەوەیكەواعومەریخاوەر بوەهۆی ئەمەش هەر
ئەودەمانەیهەڵەبجەنوقمیگازیژەهربوو،هەزارەهاكەسلەكۆاڵنوشەقام
كامێرای لەچاوی تراژیدیانە ئەم ئاوداخنكان، قەراغ بانەكانی رێگاو و گەرەك و
كۆماریئیسالمیئیرانوزۆرلەواڵتانیترخرایەروو،ئەوەیمایەیتێڕامانەجێی
داخەدادگاینێودەوڵەتیومافیمرۆڤوهەمووئەودەوڵەتانەیكەچەندانهەواڵو
راپۆرتەهەواڵرێپۆرتاژیرۆژنامەنوسیانلەسەرئەمكارەساتەیهەڵەبجەبەوێنەی
فۆتۆگرافوكامێرایڤیدیۆییەوەتۆماركرد،بەاڵمهیچهەڵوێستێكیانبەرامبەربە

عێراقنەنواندكەلەئاستیرووداوەكەدابێت،تاداگیركردنیكوێتلەالیەنعیراقەوە
ئەنجامدرائەمجارەواڵتانیهاوپەیمانیئابڵوقەیئابوریانخستەسەرعیراقوسوپای

واڵتانیهاوپەیمانیسوپایداگیركەریعێراقیانلەكوێتتێكشكاند.
باسیچوارەم:دادگاییكردنیتاوانباران:

دادگایبااڵیتاوانەكانیعێراق،لەژێرناویدادگایتایبەتیعێراقلەالیەندەسەاڵتی
كاتیهاوپەیمانان)CPA(لەژێرسەرپەرشتیئەمەریكاوئەنجومەنیحوكمیكاتی
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دامەزرابوو دا كۆتاییساڵی2003 لە پێكهێنرابوو، ئەمەریكاوە لەالیەن كە عێراق
پاشانبەكردەوەلەساڵی2005دەستیبەركاركرد،دامەزراندنیدادگاكەبەپرس
وڕاسپاردەیئەنجومەنیئاسایشی)UN(نەبوو.بەڵكوراستەوخۆرێكەوتنێكبوو
لەنێواندەسەاڵتیهاوپەیمانان)لەژێرسەرپەرشتیئەمەریكا(وئەنجومەنیكاتی،
كە دەخواست ئەوەی عێراق عەرەبەكانی و ئەمەریكا ڕامیارییەكانی بەرژەوەندییە
ڕامیاریەكانیعێراقیدوای بەرژەوەندییە لەگەڵ بەپێیڕەوتێكبێتكە دادگاكە

سەدامگونجاوە.
یەكەمدانیشتنیدادگالەكاتژمێردوانزەینیوەڕۆی2006/8/21دادادگایبااڵی
تاوانەكانلەعێراقبەتۆمەتیئەنفالسەدامحسێنوعەلیحەسەنمەجیدوچەند
تاوانبارێكیتریئەنجامدەریشااڵوەكانیئەنفالیساڵیهەشتاوهەشتیبانگهێشتی

بەردەمدادگاكرد.
ئەمدادگاییكردنەئەگەربەراوردبكرێتبەدادگاینۆرمبێرگكەماوەی)11(مانگ
و)20(ڕۆژبەردەوامبوولە1946/11/20گوێبیستی)96(شاهدبوونو)143(
شایەتینوسراوبینراو،لیژنەیەكیتایبەتبەلێكۆڵینەوەلەكاتوحاڵەتیڕێكخراوە
لە لێكۆڵینەوەی بوو، شاهد )100( گرێبەستی لیژنەیە ئەم پێكهات، تاوانبارەكان
)109(نوسراوكردوچەندتەنبەڵگەیڕێكخستن،دوایوەرگیرانیلێكۆڵینەوەی
لەسەركرا،ئەمدادگایە)400(دانیشتنیبۆكراوژمارەیپەڕەكانیلێكۆڵینەوەكەی

گەیشتە)15(هەزارپەڕەوئەوانەیدادگاییكران)22(سەركردەینازیبوون.
بەاڵمدوایئەوەیداواكاریگشتیباسیدۆسیەیئەنفالیكردكەتیایدا)182000(
سەدوهەشتاودووهەزاركەسیلەكاتیئەوهەڵمەتەداگیانیانلەدەستداكەڕژێمی
دێكانسەراپا هەموو وتی گشتی داواكاری )ئەنفال( نابوو ناوی ئەوكاتە عێراقی
تەختیزەویبوونوچەندجارێكگازەژەهراوییەكانیتێدابەكارهێنراوەبەسااڵچوان
وئافرەتانومنداڵتوشیبارودۆخیمەترسێداروترسناكبوونلەگرتووخانەكاندا،
ئەوكارانەیناوبردبە)بەربەری(سەدامبەتورییەوەبەرپەچیوتەكانیداواكاری

گشتیدایەوەسەبارەتبەدەستدرێژیكردنەسەرئافرەتانلەگرتوخانەكاندا.
شانزەتەنبەڵگەنامەیدامودەزگاكانیڕژێمكەلەراپەرینی1991داگیرانودواتر
ڕەوانەیواڵتەیەگرتووەكانیئەمریكاكران،لەوێشەوەدرانەڕێكخراویچاودێریمافی
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مرۆڤو)میدڵئیستوۆچ(یشبەگەشتنیبەڵگەنامەكانكەپێنجملێۆنالپەڕەی
هەمەالیەنەكاریلەسەریانكرد.

كردنی بێسەروشوێن و فەیلی كوردی )200000( دەربەدەركردنی لە ئەمەجگە
)8000(بارزانیولەسێدارەدانیچەندەهاكوردیبێتاوانبێدادگاییكردنیان.

كردنی دادگایی نۆرمبێرگدا دادگای بە بەراورد بە دەردەكەوێت بۆمان لەمانەوە
تاوانبارانیئەنفالوكیمیابارانپێویستەزۆرلەوەزیاتركاریبۆبكرایەوبكرێت.

داواكردنی و حسین( )سەدام گەورەتاوانبار لەسێدارەدانی دوای لە هەربۆیە
لەسێدارەدانیچەندتاوانبارێكیترلەسەرودۆسیەیئەنفالوكیمیاباران،بەگومانەوە
و ئەنفال دۆسیەی چونكە یاسایی، عەدالەتی و دادگاكە بڕیارەكانی دەڕواندرێتە
لەسەر عێراقیشی و كورد ئایندەی دەشێت بەرزانییەكان هەڵەبجەو كیمیبارانی
بنیاتبنرێتەوە،بۆیەلەسەرئاستینێودەوڵەتیوناوخۆیشهەوڵبدرێتكەڕێكخراوە
و ڕێڕە لەسەر هەبێت كاریگەریان بەجینۆساید دژ ئینتەرناسیۆنالەكان و لۆكاڵی

ئەنجامیعادیالنەیدادگاییكردنەكە.
سروشتومەبەستیئەنجامدانیتاوانیهەڵەبجەلەتاوانیئاساییجیاوازە،دادگای
بااڵیتاوانەكانیشلەمدادگاییكردنەدایاساناوخوییوعێراقییەكانبەكاردەهێنن،
لەدیارترینیانیاسایسزادانیعێراقیژمارە11یساڵی1969بەپێیماددەی406
كوشتنیبەمەبەست.بەاڵمتاوانیكیمبارانیهەڵەبجەسروشتێكینێودەوڵەتیهەیە
نەكناوخۆی.بۆپاڵپشتیئەمبۆچونەشماددەی5یبرگەی1لەیاسایدادگای
خۆیەوە، تایبەتمەندی دەخاتە جینۆساید تاوانی بنەماكانی نێودەوڵەتی تاوانی

هەروەهاماددەی6یبرگەیدیاریدەكاتكەلەهەڵەبجەداهاتەدی.
سەبارەتبەدادگاینیشتمانیونێودەوڵەتیهەندیكبۆگەیاندنیدەنگودۆزی
كوردبەجیهانوناساندنیتاوانەكانبەدونیاوگواستنەوەیكیشەكانبۆمەحفەلی
نێودەوڵەتیپێیانوابوودادگاییكردنیتاوانبارانلەدادگاینێودەوڵەتیداباشترە
ئەنجامبدرێت.بەاڵمڕایفرەالیەنئەوەبوولەناوخۆداتاوانباراندادگاییبكرێت
چونكەدادگایعێراقیدەرفەتیسزایئیعداموتوندترینسزایتێدایەبۆتاوانباران

ئەمەجگەلەساڕێژبوونیبرینیخەڵكیكوردستانوعێراق.....هتد
دەرئەنجامدادگایبااڵیتاوانەكانلەعێراقلەالیەنڕایگشتیناوخۆییەوەپێشوازی
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شادیغازیعەبولكەریم
كۆلێژی دەرچووی دایكبووە، لە دووز لە 1983 ساڵی
زانكۆی مرۆڤایەتییەكانی زانستە بەشی رامیاری و یاسا
سلێمانییە،لەدوایتەواوكردنیخوێندن،دەبێتەفەرمانبەر
لەبەڕێوەبەرایەتیشەهیدانیهەڵەبجە،كاریرۆژنامەنووسی
دەكاتلەڕۆژنامەیئااڵیئازادی،چەندكەسێكیشەهیدو

ئەنفالە.

بپارێزێوەك قورساییخۆی و توانیسەنگ دادگا لێكراو، وجەماوەری یاسایی
تۆمەتبارێكیئاساییمامەڵەیلەگەڵگەورەدیكتاتۆرداكرد.
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ڕاگەیاندنیالهای هەیە، كۆنی مێژوویەكی ژەهروەكچەك بەكارهێنانی مەترسی
نەهێشتنی لێی ئامانج كە ژەهردار( بەكارهێنانی)چەكی لە ڕێگای 1899 ساڵی

بەكارهێنانیگازیكوشندەوژەهراویبوو،گرت.
كۆنگرەیدووەمیالهایلەساڵی1907داڕێگەیلەبەكارهێنانی)ژەهروچەكی
ژەهراوی(گرت،بەاڵملەگەڵئەمانەشداگازبەتایبەتی)ماستەردگاز(بەشێوەیەكی
فراوانلەجەنگیجیهانییەكەمدابەكارهاتووە،كەئەمەشترسێكیهەمەالیەنەی

دروستكرد.
لەدەرەنجامیئەمانەشداپرۆتۆكۆڵیجنێف،واتە)پڕۆتۆكۆڵیڕێگرتنلەبەكارهێنانی
هەرگازێكیژەهراوییاخنكێنەرویاخودمیكرۆبیجەنگی(لەساڵی1925داگەاڵڵە
كراكەئامڕازەكانیخۆیبۆڕێگرتنلەباڵوبونەوەیچەكفراوانتركردبەشێوەیەك
كەچەكی)میكرۆبیش(یدەگرتەوە،بەاڵمهیچجۆرەئاستەنگێكیدانەنابوولە
سەرگەشەپێدانوبەرهەمهێنانوكۆكردنەوەیچەك،چونكەهەندێكلەدەوڵەتان
كە بەدەستهێنا مافەیان ئەو ڕاشكاوانە بە كردوە پرۆتۆكۆڵەكەیان تەسدیقی كە
چەكەقەدەغەكراوەكانلەدژیئەوواڵتەنەیارانەبەكاربهێننكەئەندامنینلە
پڕۆتۆكۆڵەكەدایانوەكتۆڵەسەندنەوەلەواڵتێككەبەكاریدەهێنێتوپێشێلی

پرۆتۆكۆڵەكەدەكات.
الیەن لە بەكارهێنانی  وەك بەكارهاتوە، جەنگەكاندا  كاتی لە كیمیایی چەكی
و ئەسیوپیا لە ئیتالیاوە الیەن لە بەكارهێنانی و مەراكیش دژی لە ئیسپانیاوە

چەكیكیمیایی
لەئینگلیزییەوە:نەریمانعهلی
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بەكارهێنانیلەالیەنیابانەوەدژیچین.
گازیژەهراویلەجەنگیجیهانیدووەمداملیۆنەهاكەسیلەكەمپەزۆرەملێیەكانی
نازییەكانداكوشت،بهاڵملەئەوروپادالەخودیجەنگەكاندابەكارنەهێراوە.چەكی
كیمیاییشلەكیشوەریئاسیادابەكارهاتووە،وەكلەكۆتاییجەنگینێوان)میسر
ویەمەنلە1963-1967(دالەالیەنمیسرەوەبەكارهێنراولەجەنگینێوان
ئەم عێراق حكومەتی هەروەها بەكارهێنراوە. -1988(دا 1980 ئێران - )عێراق
جگە بەكارهێناوە. خۆی واڵتەكەی كوردی مەدەنی دانیشتوانی دژی لە چەكەی

لەمەشلەجەنگیڤێتنامداگازی)CS(لەالیەنئەمریكاوەبەكارهێنراوە.
لەگەڵئەوەیكەواڵتانبەكارهێنەرانیسەرەكیچەكیكیمیایین،بەاڵمنیگەرانی

ئێستابریتییەلەبەكارهێنانیئەمچەكەلەالیەنتیرۆریستانەوە.

پەیماننامەیچەكیكیمیایی
)CWC(Thechemicalweaponsconvention
لەپاش20ساڵلەگفتوگۆكردن.سەرەنجامئەولەمپەرانەیكەدانراونلەبەردەم
كەوتە كیمیایی چەكی بەكارهێنانی و كۆكردنەوە و بەرهەمهێنان و گەشەپێدان
بینینیڕۆڵوكاریگەریخۆیئەمەشكاتێكبووكەبەشێوەی)پەیماننامەیچەكی

كیمیایی)CWC(هاتەئاراوە.
ئەم پەیماننامەیەدا، لەم بوون بەشدار  الیەن 178 دا، 2006 ساڵی مارتی لە
پەیماننامەیەشخەسڵەتێكیدانپێدانراویگرنگیهەیەبەوەیداوالەواڵتەئەندامەكان
دەكات،كەسەرجەمچەكەكیمیاییەكانیانئاشكرابكەنوپاشانتێكیانبشكێنن
لەماوەی10ساڵلەكەوتنەكاریئەمپەیماننامەیەدا)واتەتاساڵی2007(.دەشكرێت
ئەمماوەیەدرێژبكرێتەوەبۆپێنجساڵیدیكە،واتە2012.هەروەهاخاڵێكیگرنگی
و بەرهەمهێنان و گەشەپێدان لە ڕێدەگرێت كە ئەوەیە پەیماننامەیە ئەم دیكەی

كۆكردنەوەوگواستنەوەوبەكارهێنانیئەمچەكەلەداهاتوودا.
جگەلەمەشئەمپەیماننامەیەبەپێچەوانەی)پەیماننامەیڕێگرتنلەباڵوبونەوەی
چەكیئەتۆمی)NPT(ەوەیە،كەڕێگەدەداتبەپێنجواڵتكەچەكیئەتۆمییان
هەبێت.بەشێوەیەكسەرجەمڕێساكانی)CWC(بەیەكسانیدەچەسپێتبەسەر
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هەمووواڵتانداكەگەورەبنیاخودبچوك.
كە ئەوەیە )NPT(و )CWC(پەیماننامەكە هەردوو نێوان دیكەی جیاوازییەكی
)CWC(دەسەاڵتێكیڕوونیبنیادناوە،كەخۆیدەبینێتەوەلە)كۆنفرانسیواڵتە
بەشداربوەكانوئەنجومەنێكیجێبەجێكاروسكرتاریەتێكیتەكنیكی(كەسەرجەمی

ئەمانەبەرپرسنلەكاركردنوجێبەجێبوونیپەیماننامەكە.
ڕێگرتنیتەواوەتیلەبەدەستهێنانوبەرهەمهێنانوبەكارهێنانیچەكیكیمیایی
وەك ماوە، هێشتا ڕێگری ژمارەیەك هەرچەندە سەركەوتنێكە، خۆیدا لە خۆی
ئەوانەیدەستنیشانكراونلەكۆنفرانسیساڵی2003دا،كەلەدۆكیۆمێنتێكودوو
پالنیكاركردنداخۆیدەبینیەوەولەكۆنفرانسەكەشدائاماژەدرابەوكێشانەشكە

ئەمانەیخوارەوەن:
چەكە سەرجەم تێكشكاندنی بۆ كراوە دیاری كە ماوەیەی لەو سەرنەكەوتن .1

كیمیاییەكان.
2.هەندێكلەدەوڵەتانهێشتانەهاتونەتەناوپەیماننامەكەوە.

3.ئارەزویهەندێكلەدەوڵەتانلەگەشەپێدانیچەكیناكیمیایی.
4.بوونیكەموكورتیلەچاالكیجێبەجیبوونولێكۆلینەوەكاندا.

5.جێبەجێبوونێكیسنورداریئەمپەیماننامەیەبەسەركاركردەنادەوڵەتیەكان
)تیرۆریستان(.

6.نایەكسانیلەجێبەجێبوونیدالەنێواندەوڵەتاندا.

تێكشكاندنیكۆگایچەكەكیمیاییەكان
تەنهابەتێكشكاندنیتەواوەتیسەرجەمچەكەكیمیاییەكاندەتوانرێتدڵنیاییئەوە
بكرێت،كەئەمچەكەناتوانرێتلەالیەنواڵتانوتیرۆریستانەوەبەكارنایەت،یان

هیچدەرفەتێكنیەبۆبەكارهێنانی.
ئەمپەیماننامەیەداوالەلەواڵتانیئەندامیدەكاتكەسەرجەمچەكەكیمیاییەكانیان
بخەنەڕووپاشانیشتێكیانبشكێننتاساڵی2007.ئەمەشبەپێیخشتەیەكی
زەمەنیدیاریكراو.هەرچەندەزۆربەیكێشەكانیجێبەجێبوونیئەمپەیماننامەیە
كیمیایی چەكی  جبەخانانەی هەموو ئەو هێواشی بە زۆر و ماوەتەوە هێشتا
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تێكدەشكێنرێتكەلەكاتیجەنگیسارددالەنێوانئەمەریكاویەكێتیسۆڤیەتدا
بونیادنراونویانئەوانەیكەیابانلەچیندابەجێیهێشتوونلەجەنگیجیهانی

دووەمدا.
تێچوونیزۆربۆتێكشكاندنوهەروەهامەترسیلەسەرژینگەوسەالمەتیدەوروبەر
ئەمەش كە لێیانەوە نزیكن كە ناوچانەی ئەو دانیشتوانی نیگەرانی هۆی بووەتە

هۆكارێكەبۆدواكەوتنلەلەناوبردنیئەوچەكانەدا.
لە لەناوبراوە،الیەنیبەرپرس نزیكەی40%یكۆگاكانیچەكیكیمیاییئەمریكا
حكومەتیئەمەریكائەوەیڕاگەیاندووەكەلەناوبردنیئەوچەكانەلەساڵی2012دا
كۆتاییدێت.هۆكاریئەودواكەوتنەشلەئەمەریكادەگەڕێتەوەبۆالیەنیژینگە
وسەالمەتیلەجێبەجێكردنیئەوكارەدا،بۆروسیاشبەرەوپێشچوونێكیكەمتر
هەیەبەشێوەیەكتەنها4%لەو40000چلهەزارتۆنەكیمیاییانەیكەهەیەتی

لەناوبراوە.
بەرنامەیلەناوبردنیچەكلەڕوسیاداهاوكاریولەالیەن)ئەمەریكا(و)بەرنامەی

هاوكاریوكەمكردنەوەیمەترسی(یەكێتیئەوروپاوەكۆمەككراوە.
هۆكارەكانیدرەنگلەناوچوونیئەوچەكانەشلەروسیادادەگەڕێتەوەبۆنزمیئاستی
بودجەیدابینكراووخراپیهاوكاریدەرەكیوكێشەیبەردەوامیبیرۆكراسی.

هەرچەندەلەساڵی2005داهەندێكبەرەوپێشچوونیئیجابیلەپرۆگرامیتێكشكاندنی
باری باشبوونی ئەمانەو لەگەڵ هێشتا بەاڵم بینراوە، ڕوسیادا لە كیمیایی چەكی
لە چەك ناوبردنی لە بەرنامەی بۆ دەرەكی هاریكاری بەردەوامبوونی و ئابوری
چەكە سەرجەم 2012 ساڵی تا كە لێناكرێت ئەوەی ئەگەری هێشتا ، ڕوسیادا

كیمیاییەكانیروسیابەتەواویلەناوبرابێت.
سەرەڕایبەرنامەیلەناوبردنیچەكیكیمیاییلەهەریەكەلەواڵتەیەكگرتوەكانی
ئەمریكاوڕوسیادا،لەواڵتانیدیكەیشئەمبەرنامەیەجێبەجێكراوەلەوانەشواڵتانی
بەردەوامە باشور(هەروەهاهەوڵوكۆشیش لیبیاوكۆریای )ئەلبانیاوهیندو
بۆلەناوبردنیئەوچەكەكیمیاییانەیكەیابانلەجەنگیجیهانیدووەمدالەچین

بەجێیهێشتوون.
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سەرچاوە:
كتێبیweaponsofterrorلەئامادەكردنیكۆمیسیۆنیتایبەتبەچەكەكۆكوژەكان.ل131-128.

ساڵی2006.
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لەم گۆراوە ئەوەی هێناوە، بەكار شەڕدا لە كیمیایی گازی مێژە لە زۆر مرۆڤ
سەردەمەداتەنهاجۆریكاراكانو)عوامل(وشێوەیبەكارهێنانیانە،هەرەكۆنیان
ئەوەبووكەهیندیەسوورەكان)الهنودالحمر(بەكاریانئەهێناوئەیانكردبەسەری
گۆگردیان ئەورپێیەكان واڵتە )Curare( كورار ئەوترێت پێی رمەكانەوە نووكی
بەكارئەهێنالەسااڵنی1300یزایینیدالەگرتنیشارەكاندا.لەشەڕیجیهانیی
ی % 4،9 ئەكاتە كە ناوچوون لە كیمیایی بەگازی كەس )1296853( یەكەمدا

ئەوانەیلەوشەڕەداكوژرانلەسااڵنی1914–1918دا
گازیكیمیاییچەندجۆریكەوەك:

1.گازیدەمار)Nervegas()ƙƘǆǕ ȅƗ ƹƘǙ(.بۆنموونە:تابون،سارین،و
ڤیئایكسن.

2.گازیتلۆقكردنیپێست)غازالفقاعات(بۆنموونەموستاردولیوزایت.
3.گازیخنكێنەربۆنموونە:ڤۆسجین)الغازاتالخانقە(.

ئاسەوارەدرێژخایەنەكانی
بەكارهێنانیچەكیكیمیایی
لەكوردستانیعێراقدا

)FRCP(د.فوئادئەحمەدبابان
هاوڕێوئەندامیكۆلێجیپزیشكیپاشاییبەریتانیا
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4.گازیگشتیبۆنموونە:هایدرۆجینوسیانید.
بەاڵمئەوەیلەهەڵەبجەروویدائەوەیەكەئەمگازەبەرامبەرشەڕەكەرەكانبەكار

نەهێنرابەڵكوبەرامبەرخەڵكیمەدەنیكەلەشەڕدا
نەبوونبۆیەتایبەتمەندیئەمكارەساتەگەورەیەئەوەیەكەبەرامبەرخەڵكیبێ

تاوانوئاساییكرا،بەهێمنیدانیشتبوونولەشەڕدانەبوونوبەشێكنەبوونلە
لەشكریئێرانوعێراق.

ئێرانەوئەكەوێتەنزیكبەنداویدەربەندیخانەوە شاریهەڵەبجەنزیكسنووری
كەگرنگیەكیزۆریهەیە،بۆپایتەختیعێراق)بغداد(وەكسەرچاوەیەكیئاوو
كارەباوەهەمبۆپاراستنیبەغدالەالفاویناوەختلەماوەی37ساڵیپێش
كیمیابارانیهەڵەبجەدائەمناوچەیەالنەیەكیگرنگیشەڕیپێشمەرگایەتیبوو،
نەبەردی رۆڵەی چەندین كراوە، تۆمار ناوچانەدا لەو سەروەری داستانی سەدان

گەلەكەمانگیانیپاكیانبەخاكسپاردبەدرێژاییئەوچەندساڵە.
و ئێران شەڕی هەفتەیەك چەند بە هەڵەبجە كیمیابارانی دەستپێكردنی لە بەر
عێراقلەوپەڕیسەختیدابوو)شەڕیشارەكان(بەرۆكێتیدوورهاوێژگەیشتبووە
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لەماوەی37 .چەندجار كرا تیا هەڵەبجەششەڕیخوێناوی ناوچەی و لوتكە
ساڵیرابردوودائەمناوچەیەبەفرۆكەوتانكبۆمبابارانكراوەلەمانگی1987/5دوو

گەڕەكیئەمشارەكاولكران)كانیعاشقانومۆردانە(.
دانیشتوانیناوشاریهەڵەبجەساڵی1988بریتیبوونلە)41442(كەس،بەرە
لە ئاسایی رۆكێتی بە هەڵەبجە بەتۆپبارانی دەستكرا 1988/3/16 رۆژی بەیانی
سەرەتادا،پاشانچەندپۆلەفڕۆكەیەككەهەرپۆلێكلەشەشفڕۆكەپێكهاتبوون

شاریانبۆ
دەمار گازی مۆستارد گازی دەركەوتووە وەك كیمیایی بۆمبای بە بۆمبابارانكرد

)سارین(بەكارهێنراوە.
ئەمكارەساتەدژبەمرۆڤانەیەبووەهۆیگیانلەدەستدانیچەندهەزارێكلە
خەڵكیبێگوناهیئەمشارەكەژمارەیانلەنێوان)4-7(هەزارمەزەندەدەكرێتو
ئەوەیكەگیانیتێدامابووسەریخۆیانهەڵگرتوووروویانكردەدەوروپشتیشار
پاشانبریندارەكانلەخەستەخانەكانیئێرانچارەكرانوهەندێكلەبریندارەكان
گەیشتنەچەندخەستەخانەیەكیوواڵتەرۆژئاوایەكانهەریەكێكلەمشارەدازۆریان
زەرەیان بۆمباكانەوە باڵبوونەوەی لەجێگای یان نزیكی و دوور بەپێی كەم یان
بەركەوتكەنیشانەكانیجۆراوجوربوونلەوانەبرینداریسوتاندنیدەمووچاووپێست
وقورگوبۆریەكانیهەناسەوسیەكانیورشانەوەوسكچوونومیزیخۆێناوی
بێهێزیتێكچوونیهەستوهۆشیاریواڵوازیماسوولكەجۆرەهانیشانەیتێكدانی
مێشكوكۆئەندامیدەمار)ŮƜǆǖǩƗ ƹƘǶƪǩƗ(ئەوەیئێستاالمانگرنگەئەوەیەئایا
ئەمكارەساتەبەمەكۆتاییهاتووەوبەس؟هەرئەوەندەیەكەهەمووساڵیكچەند
رۆژێكیادبكرێتەوەوبچینەسەرگۆریشەهیدانوفرمێسكیبەكوڵیانبۆهەڵڕێژین
وداوابكەینلەكۆمەڵگاینیودەوڵەتینەیەڵنئەمتاوانەدووبارەبێتەوە،بەداخەوە
ئەمەوایەتەنهابۆئەوانەیكەلەهەڵەبجەنەبوونلەوكاتەدابەاڵمبۆئەوانەیكەماون
ولەژیاندانلەوانەیكیمیاییانبەركەووتوەئەبێتدەستمانلەسەردڵمانبێتبۆیان
كەچییانبەسەردێتوسەرچاوەیئەمترسەشلەوەوەهاتووەكەدەركەوتووەگازی
لەبەرانی ئەكاتەسەرمرۆڤوگیان كیمیاییهۆكارێكیگرنگەوكاریدرێژخایەن
ترشی ناووكە پەالماردانی لەرێی لەشەوە خانەیەكی هەموو تێكدانی بەهۆی تر
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)ǻǷǸǲǩƗ ǈǭƘƮǩƗ()NucleicAcid(هەمووخانەكانیلەشەوەوئەمەشئەبێتە
)Embryocelldivision(هۆیتێكدانیكۆرپەلەوشێواندنیدابەشبوونیخانەكان
ئەمگۆڕانەشلەوشێوەگۆڕانانەئەچێتكەبۆمبیئەتۆمیهەیەتیوەكچۆنتا
كەلە كارەساتەی ئەو بەدەست ئەناڵێنن هەر وناكازاكی هێرۆشیما خەڵكی ئێستا
شەریجیهانییدووهەمدابەسەریانداهات،لەسەرەتایساڵی1988بەڕێزخاتوو
)كریستینگوزدون(كەپڕۆفیسۆریزانكۆیلیڤەرپوولەوشارەزایەكیبەناوبانگی
بەریتانییەلەزانستەبۆماوەییەكانداوراوێژكاریسەرۆكوەزیرانیبەریتانیابوولە
لێكۆڵینەوەی كاروباریكۆپیكردنیمرۆڤدا،پەیوەندیپێوەكردمبۆئەنجامدانی
یەكیزانستیانەلەنیشانەدرێژخایەنەكانیگازیكیمیاییلەسەردانیشتوانیخەڵكی
هەڵەبجە،ئەوەبوولەمانگییەكیهەمانساڵداپڕفیسۆریناوبراولەگەڵتیمێكی
ڕۆبەرت( كوین بەناوبانگ تەلەفیزیونی دەرهێنەری بەرپرسێتی )بە تەلەفزیۆنیدا
گەیشتنەهەڵەبجەوپێكەوەدەستمانكردبەڵێكۆڵینەوەیەكیبەرفراوانبەیارمەتی
لە ئیسالمیی بزوتنەوەی و كوردستان نیشتمانیی یەكێتی راگەیاندنی دەزگاكانی
كوردستانودكتۆرەبەڕێزەكانیهەڵەبجەوەكدكتۆر:عادلكەریمودكتۆرمەحمود
وبەیارمەتیخوالێخۆشبووانبەڕێزكاكشەوكەتیحاجیمشیروبەڕێزمامۆستامەال
یارمەتیدەرێكیگەورەبوونبۆبەجێهێنانیئەمئەركەكە عەلیعەبدولعەزیز
نزیكەی)470(نەخۆشمانبینیئەمانەشتەنهانموونەیەكنلەوچەندهەزاركەسەی
كەكاتیكارەساتەكەگازیكیمیاییانبەركەوتوبەباشیئەزانمكەبەشیكلە
نوسینەكەیپڕفیسۆرگوزدنبنوسمەوەكەپێشهاتنیبۆهەڵەبجەبۆینوسیبووم
رۆژی1998/1/7ئەڵێت:)پێویستەوانەودووربینیتازەلەهەڵەبجەوفێربینو
بەقوڵیلێیبكۆلینەوەولێوەیفێربینوزۆربەپەلە(.لەهەمانكاتداپرۆگرامێكی
تەلەفیزیۆنیسازكراكەلەبریتانیاوئەمریكاوچەندواڵتێكیترباڵوكراوەیەوەبۆ
ئەوەیلەكۆمەلگاینیودەوڵەتیبگەیەنینكەكارەساتیهەڵەبجەتائێستاپاش
دەیانساڵهەرزیندووەوهەزارانكەسئەناڵێننبەدەستجۆرەهانەخۆشیوكەم
وكوورییەوە،ئەمەشپێویستیبەیارمەتیهەیەنەكتەنهادابەشكردنیخۆراك

وهەندێكەلوپەلیتر.
پاشلێكۆلینەوەكەبۆماندەركەوتكەدانیشتوانیهەڵەبجەدووچاریكۆمەڵێك
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بەركەوتنیان بەهۆی ئەكرێن دابەش بەشانەیخوارەوەدا لەم بوونكە نەخۆشی
بەگازیكیمیایی.

Brain &Nervous system( دەمار وكۆئەندامی مێشك سەر كاریگەری .1
effects(چەندیننەخۆشماندۆزیەوەكەنیشانەی
نەخۆشیەكانیئەمكۆئەندامەیانپێوەدیاربوو.

2.شێرپەنجە)Cancer(بەهۆیئەوەیروونبۆتەوەكەگازیكیمیاییكاریگەریەكی
خراپیهەیەلەسەرهەندێكجینیتایبەتكە

suppressor Tumor( یان شێرپەنجە كەرەوەی كپ )چینی ئەوترێت پێی
gene()ئەوەیبۆماندەركەوتكەرێژەیتووشبوونیشێرپەنجەلەهەڵەبجە
زۆرترەبەبەراووردكردنلەگەڵئەوشارانەیلەناوچەیسلێمانیدانوكیمیاییان
بەرنەكەوتووەوەكچەمچەماڵبەتایبەتیشێرپەنجەیپێستوخۆێنوریخۆڵەی
گەورە.ئەبێئەوەبەبیربێنینەوە10%یئەوكەسانەیلەجەنگیجیهانییەكەمدا

گازیكیمیاییانبەركەوتبووپاشانتووشیشێرپەنجەیسیەكانبوون.
لەشیان زگماكی شێوانی چەندەها هەریەكەیان كە مناڵ بوونی دایك لە .3
هەیە)Congenitalanomalies(ژمارەیەكیزۆرترلەژنانیهەڵەبجەمناڵیان
لەبارئەچێتزیاترلەوەیلەشارەكانیترداهەنوچەندژنیكچەندەهاجاربەبێ
هۆیەكیدیارچەندجارمناڵیانلەبارچووەوئەمانەئەوانەنكەپێشدەساڵ

كیمیاییانبەركەوتووەهەندێكیانئەوكاتەشوویاننەكردبوو.
چەندەها )effect on the skin&eyes(:چاو و پێست سەر كاریگەریی .4
گەلێك بەدەست ئەناڵێنن ساڵ دە پاش كە دۆزیەوە چاومان و پێست نەخۆشی

نەخۆشیئەمكۆئەندامانەوە.
)effect on respiratory system( هەناسە كۆئەندامی سەر كاریگەری .5
ژمارەیەكیزۆرتووشینەخۆشیرەبووهەناسەتەنگبوونوهەندێكیانسیەكانیان

لەكاركەوتووەوپێویستیانبەچاندنیسییەكانیانهەیە.
6.ژمارەیپیاووژنینەزۆكلەهەڵەبجە)Infertility(لەپەرەسەندنایەوبۆ
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ئەوەیئەمژمارانەبەهەندوەربگیرێتلەروویزاننستیەوەبەراوردمانكردلەگەڵ
خەڵكیناوشاریسلیمانیوچەمچەماڵ،هەرچەندەگەلێكلەدانیشتوانیشاری

سلێمانیخەڵكیهەڵەبجەنلەوانەیكاتیخۆیكیمیاییانبەركەوتووە
بۆیەگەربەوردیلەمنیشانانەیسەرەوەبكۆڵینەوەبۆماندەرئەكەۆێتكەگازی
كیمیاییچەندەهانەخۆشیترسناكوبێچارەیبۆبەجێهێشتووینكەنەكهەر
ئێستابەڵكوتادوارۆژێكیدوورودرێژهەرئەناڵێننبەدەستیەوەكەئەمەرووی
راستیئەمكارەساتەمانبۆدەرئەخات.ئەمگۆڕانانەبەسەرهەمووگیانلەبەرێكا
هاتووەكەلەوناوچەیەدائەژین،نەكهەرئەوەبەڵكوكاریگەریەكیخراپروویداوە
لەسەرروەكیئەمناوچەیەوتائێستاشنازانینئایاهەمووئەوبەرهەمانەیلە
هەڵەبجەهەنیانئاویئەوناوچەیەئەشێتبۆخواردنوخواردنەوەلەراستیدائەمە
تەنهاسەرەتایەكەوئەمكارەپێوستیبەلێكۆلینەوەیدوورودرێژهەیەبۆئەوەی
بەركەوتووە كیمیاییان كاتیخۆی بكەینكە ئەوانە بزانینچۆنچاودێریهەموو
( ئەنجامدراوە جیاجیادا ناوچەی لەگەلێك تاوانە ئەم ئاشكرایە كوردستاندا لە
كەنزیكەی150دێهاتیكوردستانە(ئەمەپێویستیبەیارمەتیەكینێودەوڵەتیهەیە
كەپرۆگرامێكیدرێژخایەندابنرێتبۆئەمكەسانەكەكیمیاییانبەركەوتووەئەبێت
مافیئەوەیانهەبێتداواكاریدادگاییتۆماربكەننەكهەردژیرژێمیبەغداد
بەڵكودژیهەمووئەوكۆمپانیایانەیكەكاتیخۆیبەشدارییانكردووەلەفرۆشتنی

چەكیكیمیاییبەرژێمیبەغدا.
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و ناودار شارە لە یەكێكە شارە، ئەم
واڵتی لە فلێمیش هەرێمی جوانەكانی
بەلجیكا.لەڕویجوگرافییەوەدەكەوێتە
و واڵتە ئەو ڕۆژئاوای باكوری گۆشەی
بەریتانیا لە هەریەك لەگەڵ هاوسنورە
ساڵی ئاماری پێی بە فەڕەنسا. و
نزدیكەی دانیشتوانی ژمارەی 2006
هەر یەپریس، بووە. كەس هەزار 35
ئابووری و سیاسی پێگەی كۆنەوە لە
بووە یەكێك هەبوە ئەوروپادا لە خۆی
لەوشارانەیئەوروپاكەلەسەدەكانی
ناوەڕاستدابەڕستنوچنینبەناوبانگ
بووەژمارەیدانیشتوانیلەوكاتەداپتر

لە40000كەسدەبوولەدوایهەردووشاری)گەنتوبرۆكیس(گەورەترینشاربوو
لەهەرێمیفالندەر.بەرهەمەكانیئەمشارەتاناوەڕاستیڕوسیادەگەشتنهەندیك
جاربازرگانییەپریسدەهاتەنێوبازارەكانیواڵتیشاموواڵتانیدیكەیڕۆژهەاڵتی

یەپریس
یەكەمشاریقوربانیچەكیكیمیایی

ئا:نەریمانعهلیمحهمهد
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ناوەڕاستیئێستا.
لەساڵی1241بەهۆیئاگرێكیگەورەوەبەشێكیزۆریشارەكۆنەكەسوتابەمەش
لەڕوویئابوریەوەزیانیكیگەورەیلێكەوت.ئەمشارەشلەكۆنەوەكەوتوەتەنێو
جەنگەكانی)گۆڵدن گرنگەوەوەك ڕێكەوتنامەی چەندین پاشان و جەنگ چەندین
سپورسوسالگبیجكاسڵوڤریدیفان(،قەاڵكانیبەرەنگاربوونەوەشلەیەپریس

تائەمڕۆئاسەواریانماوەكەمێژوەكەیاندەگەڕێتوەبۆساڵی1385.
لە و داگیركرد یەپریسی فەرەنسا، چواردەیەمی لویسی 1678 ئازاری 25 لە
ئیمپراتۆری 1782 ساڵی لە و ئیسپانیەكان دەست كەوتە شارەكە 1713 ساڵی
1792 ساڵی لە پاشان لە و شكاند یەپریسی شوراكانی دووەم( نەمسا)جۆزیفی

فەرەنسیەكانلەشەری)هاوپەیمانی(داتونیانشارەكەداگیربكەن.

یەپریسلەجەنگیجیهانییەكەمدا:
بەر لە هەبوو گرنگی ستراتیجی پێگەیەكی یەكەمدا جیهانی جەنگی لە یەپریس
ئەوەیڕێگایەكبوولەبەردەمئەڵمانیەكاندابۆچونەناوتەواویبەلجیكاونزدیك
بونەوەلەواڵتیفەڕەنسا،لەپێشتردابەلجیكاواڵتێكیبێالیەنبوولەجەنگ
بەاڵمداگیركردنیلەالیەنئەڵمانیاوەبەریتانیایهاندابۆهاتنەناوجەنگ.سوپای
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سوپای بەرانبەریشدا لە یەپریس شاری بۆمبارانی كەوتە الوە سێ لە ئەڵمانیا
ئەڵمانیا. سوپای توندی وەاڵمدانەوەی كەوتنە هاوپەیمانان و فەرەنسا بەریتانیاو
بەدرێژاییجەنگیجیهانییەكەمشارییەپریسبوەمەیدانیجەنگلەنێوانالیەنە
نەیارەكانكەبوەهۆیكاولبونیشارەكەبەتەواویوگیانلەدەستدانیپتر
لەنیوملیۆنكەسوبرینداربونیسەدانهەزاركەسیدیكە،ئەمەشوایكردكە
شارەكەبەیەكیكلەشارەقوربانیەكانیئەوجەنگەبناسرێت.لەوجەنگانەیكەلە

یەپریسداڕویاندابریتینلەسێجەنگیخوێناویكەئەمانەن:
دەوترێت نۆڤەمبەری1914 تا22 ئۆكتۆبەر بە13 یەپریس، یەكەمی 1.جەنگی
جەنگییەكەمییەپریسكەهاوپەیمانانلەمجەنگەداتوانیانشارەكەلەئەڵمانیا

بسێننەوە.
2.جەنگیدووەمییەپریس،یەكەمبەكارهێنانیچەكیكیمیاوی.

دژی لە كیمیاوی چەكی ئەڵمانیا سوپای جار یەكەم بۆ 1915 مایسی /22 لە
سنوری لە زەرد هەورێكی پاشنیوەڕۆ 2ی كاتژمێر هێنا.لە كار بە هاوپەیمانان
ئەڵمانیەكانەوەبەهۆیباوەتەنیوەوەبەرەوسوپایفەڕەنسالەدەوروبەریشاری
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یەپریس،سەربازەفەڕەنسیەكانینزدیكلەئەڵمانیەكانەوەلەپاشكەمێكتوانای
كە دەبینران ئەڵمانیەكان سەربازە نزدیكەوە لە دەبوو ناڕەحەت هەناسەدانیان
)كلۆرین( گازی لە بوو بریتی بەكارهێنرابوو كە گازەی بەستبوو.ئەو ماسكیان
ڕێژەی ئەگەر بەاڵم هەناسەدان سیستمی و چاو زۆری ئازارێكی هۆی دەبوە كە
بەركەوتنیكەسەكەزۆربوایەئەوادەبوەهۆیمردن.لەپاشئەمهێرشەسوپای
ئەڵمانیالەڕۆژی24-مایسی1915بۆدووەمجارچەكیكیمیاویبەكارهێنا،ئەم
جارەیانكەتیبەكانیسوپایكەنەدالەیەپریسبەركەوتنكەبوەهۆیشپرزەبونیان

وپاشانپاشەكشەیان.
3.سێیەمجەنگییەپریسلە31یتەمووزتا10یكانوونییەكەمی1917درێژەی
كێشائەمماوەیەخوێناویترینسەردەمبووكەیەپریسیپێداتێپەریوقۆناغی
كۆتاییجەنگبوولەنێوانالیەنەنەیارەكانداكەسەرەنجامبەشكستیئەڵمانیا
كۆتاییهات.لەمجەنگەشدابۆیەكەمجارلەپایزیساڵی1917داگازیخەردەل
ڕژێنرا ئەڵمانیاوە الیەن لە دەوروبەری و یەپریس بەسەرشاری گاز( )ماستەرد
بۆ ناودەبرێتكەدەگەڕێتوە بەگازی)یەپریت( ئەمگازەهەندیجار هەربۆیە

یەكەمبەكارهێنانیلە)یەپریس(.
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یەپریسلەئەمڕۆدا:
دوابەدوایكۆتاییهاتنیجەنگیجیهانییەكەملەساڵی1919دابۆیەكەمجار
ژیانەوەی دووبارە سەرەتای مەش بە شارەكەو ناو گەڕانەوە خانەوادەیەك چەند
شارەكە نانەوەی بنیاد كردنەوە، قەرەبوو وەك هەروەها، پێكرد دەستی شارەكە
كەوتەئەستۆیئەڵمانیائەمەشبوەهۆیدوبارەئاوەدانیشارەكەوبنیادنانەوەی
ژێرخانیئابووریودروستكردنیدەیانپڕۆژەیستراتیژیوگرنگلەیەپریسدا.

یەپریسویادیقوربانیان:
لەناوشارییەپریسودەوروبەریپترلە12مۆنۆمێنتودەیانگۆڕیبەكۆمەڵی
قوڵی برینی هەرگیز كە شارەیە ئەو یەپریس هەیە، شارەكە كارەساتەكانی
شارەدا ئەو دوكانێكی و كۆاڵن كوچەو هەر لە بیرناچێتەوە خۆی كارەساتەكانی
ساڵی لە دەكەن، پێوە شانازی و پارێزراوە جەنگە ئەو پاشماوەی لە كۆمەڵێك
بەپیادەڕەوی یەپریس لەخەڵكی تائەمڕۆهەمووشەوێككۆمەڵێك 1927ەوە
وون سەربازە مۆنۆمێنتی سەر لە گوڵ خۆیان نیشتمانی سرودی خوێندنی بە و
بوەكاندادەنێنكەناوی)55000(سەربازیونبوویئەوجەنگەیلەسەرتۆماركراوە،
دیارترینیادكردنەوەشبریتیەلەڕۆژی11مانگینۆڤەمبەر.كەبە)ڕۆژیئاشتی(
ناودەبرێت.ئەوڕۆژەیكەجەنگیجیهانییەكەمیتێداوەستا.كەسااڵنەنزدیكەی
یەكملیۆنكەسبەشداریتیادادەكەنونوێنەریواڵتەهاوپەیمانەكانیجەنگی
یەپریسمەراسیمێكیبەرفراونلەسەرمۆنۆمێنتیسەربازەوونبوەكاندەگێڕنو
تاجەگوڵینەیڕێزلێنانیانلەسەردادەنێن.ئەوەیشایانیباسەئەوەیەكەیەكێك
لەوواڵتانەیبەشداردەبێتخودیواڵتیئەڵمانیایەوتاجەگوڵینەلەسەرمۆنۆمێنتی

ئەوسەربازانەدادەنێتكەلەالیەنئەڵمانیایئەوسەردەمەوەكوژراون.
ئەمڕۆیەپریسبوەتەسیمبوڵیئاشتیلەجیهاندا.یەكێكەلەوشارانەیلەدەستەی
بەڕێوەبەردنیشارەوانیەكانیجیهانبۆئاشتیدایەوسەردەستەیكەمپینی2020
یچەكداماڵینیچەكیكۆكوژیجیهانە.چەندینكۆنفرانسیئاشتیلەوشارەدا
لەو ئاشتی بۆ جیهان شارەوانیەكانی كۆنفرانسی دا 2008/11/11 لە بەستراوە،
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شارەدابەستراكەسەرۆكیشارەوانیهەڵەبجەونوێنەرییادگاریهەڵەبجەتیایدا
شاری هەردوو نیوان پەیوەندی دروستكردنی بۆ دەروازەیك بووە و بەشداربوون

كارەساتبار.
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بەتەنیشت)كارێكیژەهراوی(یەوە......عومهرمحهمهد

خوێندنەوە
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پێشەكی
بەرزورۆچونێكیقوڵ بەهەستێكی پێویستی مرۆڤبوون، لەمرۆڤدۆستیو ڕامان
هەیە،تێگەیشتنلەمرۆڤوبەهاومافەكانی،پێویستیبەروحێكهەیەكەمرۆڤ
دەخاتەبەردەمیدوڕێیانێكیانئەوەتابەهەمووتاوانونادادپەروەریوگەندەڵی
وپیسوپۆخەڵیەكیژیانقایلدەبیولەبەرامبەرپێشیلكاریەكانملكەچە،یان
ئەوەتارێزلەهەستوبونیمرۆڤبوونیخۆیدەگرێتوبێگوێدانەمەترسیەكانی
بەردەمیروبەڕودەبیتەوە،یەكێكلەوداكۆكیكارانەیمافیمرۆڤ،جیهانبەگشتی
كتێبی هەردوو نوسەری ە هێڵتەرمان" یوست " قەرزدارێتی، بەتایبەتی كورد و
جینۆسایدلەعێراقوپەالماریئەنفالبۆسەركوردوكارێكیژەهراویئەمریكاو

عێراقوگازبارانیهەڵەبجەیە.
مندڵنیامكتێبەكەییوستهێڵتەرمانگەلێكلەوەبەبایەختروپڕزانیاریترە
كەوەهاخوێندنەوەیەكیوەكوئەوەیمنلەوێزەیبێت،ئەگەرچیكارەكەیخۆشم
بەكەمناگرم،بەاڵمبەوپەڕیتەوازوعەوەئەوڕاستیەپێلێدەنێمهەرگیزلەتوانایدا

بەتەنیشت
)كارێكیژەهراوی(یەوە

ئەمەریكاوعێراقگازبارانكردنیهەڵەبجە

عومهرمحهمهد
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نیەوردودرشتییانهەمووكونوكەلەبەرێكیخودیكتێبەكەوبەشێكیكەمی
تاوانەكەشیتەڵبكاتەوە،بۆبەدەشێتئەمخوێندنەوەیەشمبەدووهەمینرێزلێنانی
منبژمێردرێتبۆهەوڵەپڕبایەخەكەییوستهیلتەرمانبەپلەییەكەمومامۆستا

محهمەدحەمەساڵحبەپلەیدووەم.
پێوەدیارە، پەلەپروزەیەكی بەردەستە، لە ئێستا خویندنەوەیەی ئەم لەراستیدا
لەبەرئەوەیمنبەنیازنەبوومئاوابەچەندالپەرەیەكئەمئەركەگرنگەلەكۆڵخۆم
بكەمەوە،بەڵكوبەنیازبوومبەئیسراحەتولەكاتێكیگونجاودادەستیبۆبەرمكەوا
بەتەواویهەقیخۆیبدەمێ،بەاڵمكاتێكپرۆژەكەملەدەمترازا،كارلەكارترازاو
برایبەرێزمكاك)خەباتعەبدواڵ(ناچاریكردمملبەداواكارییەكەیبدەموبەڵێنی

بدەمێكەلەدەرفەتێكیگونجاودا،ئەمخوێندنەوەیبۆتەواوبكەم.
لە خۆم كەمەوە بەالی البەرم، بەشانە ئەو كەوا ناچاربووم دیسانەوە بۆیە 
كۆتاییەكەیببوێرمكەزیادلەپێویستوردبوونەوەهەڵدەگرێ،بەهیوامبەمچەند
الپەرەیەتوانیبیتمرێزلە"یوستهێڵتەرمان"توێژەرەماندووەكەیجینۆسایدیكورد
كەموكوڕی و خەوش بێ هەوڵەكەم دڵنیاشم بگرم. پرۆژهیه ئەم خوێنەرانی و
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بەالی خوینەر سەرنجی بتوانم دەكرێ بۆم چەندی ئەوەیە من نیازی بەاڵم نیە،
هێڵتەرمان دنیای ناو بكەمە پەلكێش خوێنەر لەوێشەوە و رابكێشم كتێبەكەدا
بتوانم خۆم بەپێی منیش ژەهراوی، گازی بریندارانی و ئەنفال قوربانیەكانی و
خوێنەرانبانگهێشتبكەمەناوجیهانیكتێبەكەوەوتابەوتاوانەگەورەیهئاشناتربێت
لێكردووە، بێدەنگی خۆیەوە تایبەتی بەرژەوەندی لەسۆنگەی جیهان بەشێكی كە
رژێمێكدا،كە بەالی نەبوو،سۆزوالیەنداری بێدەنگی تاوانێككههەرگیزشایانی
بە نامرۆڤانەیدەرهەق تاوانی گەورەترین رژێمێك نەكسۆز، بوو نەفرت شایانی
میللەتەكەمكردووە.میللەتێكلەوەتایهەیەغەدریلێدەكرێ،وەلێئەفسوس...!
قەتماغەی دەبێت سارێژ برینێكی هەتا دەكات، خۆی لە غەدر هەمیشە خۆشی
یەكێكیترهەڵدەداتەوەوبرینینوێدەكاتەوەجەستەیخۆی..لەبریئەوەیلە
دوایهەڵەبجەوئەنفالخۆشەویستیبەرهەمبهێنێتەوە،لەهەردەرفەتێكدابۆیبلوێ

ئامادەیشەڕیناوخۆیە.
"یوستهێڵتەرمان"JoostHiltermannپیاوێكیبەڕەگەزهۆڵندیەوكەسایەتیەكی
ڕۆژهەاڵتی بەئەزموونی و ئەكتیڤ توێژەرێكی هەروەها جیهاندا، لە ناوبانگە بە
ناوەراستە،لەسەرەتاینەوەدەكانەوە،لەگەڵتوێژەرێكیتریخاوەنئەزموون،جێمێرا
ڕۆنJemeraRoneماوەیشەشمانگیانلەكوردستانیباشوربەسەربردووەلە
نێواننیسانوئەیلوولی1992دا،كەتێیداخەریكیكۆكردنەوەیبەڵگەوزانیاری
بەرێوەبەر بەسیفەتی سەرئەنجام لێكۆڵینەوە، بەمەبەستی ئەنفال سەر لە بوون
رایتس ناوەراست،)هیومان ڕۆژهەاڵتی مرۆڤی مافی گرنگەكەیچاودێری لەپڕۆژە
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ۆچ(دەستبەكاربووە،كەپڕۆژەیەكیتایبەتبووبەتاوانیجینۆسایدلەعێراقو
پەالمارەكانیئەنفالبۆسەركورد،سەرئەنجامكارەكەیرێكخراویمیدلئێستۆچ
وهیومانرایتسۆچسەركەوتنێكیگەورەیبەخۆیەوەبینی،چونكەئەوراپۆرتە
گرنگەیلێكەوتەوەكەتیایداوێنەیتەواویجینۆسایدكردنیبەشێكلەگەلیكوردی
تێداخرایەڕوو،لەوڕاپۆرتەگرنگەدا،كەلەماوەیهەژدەمانگزیاترداكۆكراوەتەوە،
میدڵئیستوۆچوهیڵتەرماندەگەنەئەوقەناعەتەیكەئێستابەدلنییایەوەنیازو
مەبەستیتەواویحكومەتیسەدامحسێنیاندەرخستووەسەبارەتبەلەناوبردنی
كوردیعێراقلەڕێگەیبەكۆمەڵكوشتنیبەشێكیەوە.بێگومانكوردكۆمەڵێكی
ئەتنییجیاوازنولەزۆرینەیدانیشتوانیعەرەبیعێراقجودان،هەرچەندەیوست
لەسەرئاستی كەچ لەوەی بەكتێبەكە سەبارەت هەیە جیاوازی ڕایەكی هێڵتەرمان
ناوخۆوچلەسەرئاستیجیهانپێشوازییەكیئەوتۆیلێنەكراوە.بەاڵممنیشوەكو
كەسێككەماوەیچەندساڵێكیژیانوتەمەنیخۆمبۆهەمانئەودۆسێیەتەرخان
كردووەڕایەكیترمهەیەولێرەوەتەواولەبۆچوونەكەینوسەریئەمكتێبەجیاوازم،
بەتایبەتیلەسەرئاستیناوخۆهەردووكتێبەكەی)جینۆسایدلەعێراقوپەالماری
ئەنفالبۆسەركورد،هەروەهاكتێبیكارێكیژەهراویئەمریكاوعێراقوگازبارانی
هەلەبجە(گرنگیەكیتەواویانپێدراوە،بەتایبەتیلەالیەنئەوكەسانەوەدەیانەوێت
لەوردەكاریەكانیهەردووتاوانیئەنفالوهەڵەبجەتێبگەنودورلەدەمارگیریو
هاتوهاوارمامەڵەلەگەڵئەودۆسییانەدابكەن،ئەوەندەیمنبزانمكتێبییەكەمی
لەدوادوایسااڵنینەوەدەكانەوەهەركەكتێبەكەكەوتەبەردیدەیخوێندەوارانو
هاتووەتەناوكتێبخانەیكوردیەوە،بەهەردووزمانیكوردیوعەرەبیلەمیانەیئەو
لەعێراقوكوردستانچاپكراوەووەرگێردراوەتەسەر لەجارێك راپۆرتەدازیاد
زمانیكوردی،ئەمەششانسێكەرەنگەكەمكتێبونوسەربتوواننبەدەستیبێنن،
كەچیكتێبەبەنرخەكەییوستهێلتەرماندووجارلەالیەنمامۆستا)محمدحەمە
جەمال مامۆستا لەالیەن دووجاریش لەچاپدراوە و وەرگێردراوە تۆفیق(ەوە ساڵح
عەزیزەوەكەجارێكبەزمانیعەرەبیوجارێكیشبۆسەرزمانیكوردیوەرگێراوە
كارێكی دەكەین، لەبارەیەوە كتێبەشیكەحاڵیحازرقسەی ئەم لەچاپدراوە. و
دانسقەیەووایبۆدەچمكوردبەبەیاخەوەتەماشایدەكەن،بەتایبەتیكەبەرهەمی
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هەشتساڵیبەدوداچوونوگەرانیواڵتانیجیهانبێت،تازانیاریەكان،باییئەوەبن
كتێبیكیوەهایلێبەرهەمبێت،مندڵنیاملەوەینیگەرانیەكەییوستبۆئەوەنیەچەند
كەسپێیووتووەیانلەنامەیەكیئەلەكترۆنیدابۆینوسراوەدەستتخۆشكاریكی
باشتكردووە،بەڵكوداوایهیلتەرمانئەوەیەجیهانبەدادگایعەدلینیودەولەتی
ورێكخراوینەتەوەیەكگرتووەكانیشەوەبشڵەژێنێوبێنبەدوایقوربانیوجەالددا
لە خەڵكیش و پێبهێنرێت كۆتایی جینۆساید تاوانی هەتایە هەتا بۆ و بگەرین

سەروەرییاسابەهەرمەندبن.

منوهێلتەرمان
ئەوكاتەینوسەریكتێبیكارێكیژەهراویئەمریكاوعێراقوگازبارانیهەڵەبجە
ئێوارە بۆ "یۆستهێڵتەرمان"سەردانیكوردستانیكردبوو،رۆژی2008/10/25
كۆرێكیخۆیلەشاریهەڵەبجەداوەتیكردم،كەكۆمپانیایئاوێنەورادیۆدەنگی
نوێلەهۆڵیئەحمەدموختاربۆیانسازكردبوو،بەونیازەیلەكۆرەكەدالەسەر
كتێبەبەنرخەكەیقسەبكەم،بەاڵممنبێجگەلەوەیتەندروستیمتەواونەبوو،هێشتا
خوێندنەوەیەكیئەوتۆشمبۆنەكردبووكەشایانیهەوڵەگرنگەكەینوسەروكتێبە
بەنرخەكەیبێت،بۆیەهەرلەوئێوارەكۆڕەدابەڵێنیئەوەمداكەوالەداهاتوودا
خوێندنەوەیەكیتایبەتلەسەرئەمكارەگرنگوپڕبایەخەینوسەربكەم،ئەوبریارەشم
تەنهالەبەرئەوەنەبووكەنوسەرلەسەرتاوانێكینوسیوەكەدژینەتەوەكەیمن
)وەكوكوردێك(ئەنجامدراوە،بەڵكولەبەرئەوەیبرینیگەلەكەمبەبرینیمرۆڤایەتیو
هەوڵەكەینوسەریشوەكوغەیرەكوردێكبەپەیامێكیمرۆڤانەیهاوبەشدەنرخێنم.
بەبروایمنهاتنەدەنگیكەسانیوەكویوستهێڵتەرمانهەرلەوەداگرنگنییەكە
شارەزاوكەسێكیبەئەزموونیمافیمرۆڤە،بەڵكولەوەداگرنگەكەغەیرەكوردێك
بێالیەنانەدەیەوێتباسلەتاوانیهەڵەبجەبكاتوهەوڵەكانیلەوەداچربكاتەوەكە
پێشبەمتاوانانەبگرێت.بۆیەلەوئێوارەكۆرەشدائەوەمبەئامادەبوانیكۆرەكە
راگەیاندووتم،ئامادەبوونملێرەجگەلەرێزگرتنلەهەوڵەپڕبایەخەكەینوسەرو
وەرگێڕیكتێبەكەوكۆمپانیایئاوێنەشتێكیترنەبوو.چونكەلەباریئەخالقیەوە
كتێبە لەم تێگەیشتنیش و خوێندنەوە تەنانەت هەڵسەنگاندن نەك بۆچووم وای
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بۆ دەستی بەخۆبوونێكەوە بروا و بەبەرپرسیارێتی پێویستە جدی وابۆخوێنەری
بەرێچجایئەوەیگێالنەچاوبەالپەرەكانیدابخشێنیودواتریشبەدەبەنگییەوە
جورئەتیئەوەبكەیتوبڵێیت:)نوسەریئەمكتێبەنەخشەبۆجینۆسایدكردنەوەی
گەلیكورددادەرێژێ(ئەگەرچیئەمقسەیەتەنهالەوكەسانەدەوەشێتەوەجیاوازی

لەنێوانزێروزبڵداناكەنوپتربەبۆنیزبڵدەخرۆشێن.
پڕۆژەكانییوستهێڵتەرمان،لەمەڕئەنفالوكیمیابارانكردنیكوردەوەیانراستتروایە
بڵێمناوەرۆكیهەردووكتێبەكەیبریتینلەشۆربوونەوەیەكیئەخالقیبەشێوەیەكی
دژ نێونەتەوەیی تاوانی بێگومان تاواندا، پانتایەكانی بەناو بەڵگەدار و زانستی
بەگەلێكیگەورەكەسەرلەبەریمێژوویبەتاوانیگەورەدەورەدراوە،ئەوتاوانانەی
دەبوایەزووكۆمەڵگەینێودەوڵەتیبۆبهێنێتەسەرخەت،بەاڵمئێمەلێرەداقسەی
سەرەكیمانلەسەردواكتێبیهێڵتەرمان)كارێكیژەهراوی،ئەمهریكاوعێراقو
سەرەڕای مامناوەندی، قەبارە الپەرەی لە)385( بریتییە كە هەڵەبجە( گازبارانی
دەرئەنجامێك و نۆبەش لە بەرایییەكان، بابەتە و نوسەر پێزی بە پێشەكیەكی
لە جگە ڕوو، خراوەتە تێدا باسەكەی مەبەستی كاكڵەی تیایدا كە پێكهاتووە،
لەمانەشووتەیانقسەیكۆتاییوبیبلۆگرافیچاوپێكەوتنەكانیشینمایشكردووە.
بێگومانیوستهێڵتەرمانبۆنوسینیئەوكتێبەلەسەرسنگڕانەكشاوە،تاالپەرە
زانیاریەكانی بەدەستهێنانی بۆ گەڕاوە، سااڵنێك بێپسانەوە بەڵكو رەشیكاتەوە،
ئەوتاوانەداكەبەهەمووپێوانەیەكدەچێتەخانەیتاوانیجینۆسایدەوەوهەموو
دەردەكەوێ كتێبەكەدا دوتوێی لە وەكو خۆگرتووە، لە تاوانەی ئەو رەگەزەكانی
پەنجا سەدو )150( لە زیاتر كە كردووە، زۆردا خەڵكێكی لەگەڵ چاوپێكەوتنی
كەسن،لەهەمووچاوپێكەوتنێكیدالەگەڵئەوكەسەجۆراوجۆرانەدازانیاریپێویست
كەسایەتیانە شایەتحاڵو لەو هەندێك بەداخەوە كە وەرگرتوون، لێ بەكەڵكی و
بێگومان ماونەتەوە خوازراوەوە بەناوی یان بەنهێنی و یاداشتنەكراوە ناوەكانیان
ئەوەشلەسەرداوایخۆیانولەبەرسەالمەتیژیانیانبووەكەدیسانەوەئەوەشبۆ

خۆیكێشەیەكیتریئازادیەكانیخەڵكەجالەهەرواڵتێكداژیابن.
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دەروازەیكتێبەكە
یوستهێڵتەرمانلە)پێشەكیدانەربۆوەرگێڕانەكوردیەكە(كەبەشێكیكتێبەكەیەتی
ومنبەدەروازەیدەچوێنم،گەلێكخاڵیگرنگوبایەخداردەوروژێنێكەتیایدا
جەوهەریجدیەتوئازایەتیهێڵتەرمانبەدیدەكەین،هەرلەگەڕانوپشكنینی
نوێودەوڵەتی بێدەنگیكۆمەڵگەی و گازباران بەدوایهۆكارەكانی پەرۆشی و ورد
دۆزینەوەی هەتا دەوڵەتدا، بێ و قەوارە بێ گەورەی لەنەتەوەیەكی زوڵمكردن و
دەرەتانێكبۆئاسوودەییمرۆڤایەتییانرونتربڵێینلەپێناویئایندەیمرۆڤایەتیدا،
و بێدەنگبوون لێی تاوانەكاندا رودانی لەكاتی زلهێزەكان واڵتە بەرژەوەندی كە
هەربێدەنگیئەوانیشبووەهۆیئەوەیكەواكوردكیمیابارانوئەنفالبكرێو
مرۆڤایەتیبەمدەردەبچێ،بێدەنگینێودەوڵەتیبەئەندازەیەكنوسەریكتێبەكەی
هەراسانكردووە،كەخودیبێدەنگیدەبێتەوەهەوێنیسەرلەنوێتێهەڵچوونەوەیبۆ
وردەكاریەكانیتاوانێككەئابڕویكۆمەڵگایمرۆڤایەتیلەكەداركردووە،هەروەك
دەبینینكەلەپێشەكییوەرگێرانەكوردیەكەدا،ئاماژەیپێدەكاتكەبەدڵساردیەوە
بۆ دەگێڕێتەوە ئەودڵساردیەش بردووە،هۆكاری كتێبەی ئەم بۆنوسینی دەستی
ئەوەیبۆچینوسینوبەدۆكۆمینتكردنیوەهاتاوانێكنەیتوانیوەهەستیخەڵك
بوروژێنێ..؟چونكەنوسەرپێشتریشلەساڵی)1993(كتێبێكیتریلەبارەیئەنفال
نوسیبوو)تاوانیجینۆسایدلەعێراقوپەالماریئەنفالبۆسەركورد(كەلەالیەن
رێكخراویچاودێریماڤیمرۆڤەوەگرنگیپێدراوەوباڵوكراوەتەوە،ئەوەیگرنگە
ئاماژەیپێدەموبەبایەخەوەلێیبروانینئەوەیەكەواهەردووكتێبەكەوێرایئەوەی
بەوردەكاریودیكۆمێنتیگرنگەوەتاوانیجینوسایددژبەنەتەوەیكوردیەكالیی
دەكاتەوە،سەرئەنجامەكەشیبۆدادگایەكیتایبەتمەندبەجێدیڵیوچاوەڕوانیدادگای
تاوانبارانی لە لێپچینەوە و كردن بەدادگایی كارەكەی دەكات نێودەوڵەتی عەدلی
ئەنفالبەسەرئەنجامبگەیەنن،ئەگەرچییوستهیڵتەرماهەرزووبیرواریخۆی
دەربارەیتاوانبارانیئەنفالوهەڵەبجەراگەیاندبوو،وەكولەگەڵهەردوورێكخراوی
میدلئێستۆچوهیومانرایتسۆچرایانگەیاندبووكەواباڵوكردنەوەیراپۆرتەكەیان
یان نیشانەیەكە ئەنفالبۆسەركورد(خۆی لەعێراقپەالماری )كتێبیجینۆساید
بەڵگەیەكەبۆتاوانەكە،بەاڵمئەنجاموكۆتاییتائێستادیارنییە.تەنهائەوانەی
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كەبەرپرسن.هەردوك،حكوومەتبەگشتیوئەوكەسانەشكەئەقڵیئاڕاستە
كردنوجێبەجێكردنیئەنفالیانلەئەستۆبووە،بدرێنەدادگا،ئەوكاتەكارەكەبە
ئەنجامدەگاتوتەواودەبێت.بەاڵمبەهۆینەبوونیدادگایەكینێودەوڵەتیبۆ
تاوانكاران،كەوادەسەاڵتیدادگاییكردنیئەوانەیهەببێتكەبەرپرسنلەوتاوانە
سامناكانەیلێرەداباسیانلێوەكراوە،سێبوارخۆیاندەخەنەڕوو.بێگومانئەو
كاتەیمیدلئێستۆچباسلەوسێخاڵەدەكاتهێشتارژێمیسداملەكاردابوو
نیشتمانیی دادگایەكی یەكەمیان دەنوسن: و بۆیچوون هەروا ئەوانیش هەروەك
عێراقی،لەهەلومەرجیئێستادا،كەسەرۆكسەدامحسێنوحیزبیبەعسهێشتا
هەرلەدەسەاڵتدابن،ئەمەیانتاڕادەیەكڕێیتێناچێتئاوهاكارێكبڕەخسێت.
دووەمیانهیوایەكهەیەدادگایەكبۆئەممەبەستەبەسەرپەرشتییئەنجومەنی
ئاسایشینەتەوەیەكگرتووەكانببەسترێتوگوێبگرێتلەبەشێكیانگشتئەو
تاوانكاریانەیسەرەوە،لەسەربناغەیئەوبەڵگەوشایەتیانەیلەالیەندەستەیەكی
الیەن لە پێشنیارێك ئاوها كاتێكدا لە دەدرێن. ئەنجام تایبەتەوە لێكۆڵینەوەی
دەستەیبەڕێوەبەرێتییكلینتۆنەوەخراوەتەبەردەستیئەنجومەنیئاسایشینەتەوە
یەكگرتووەكانبەاڵمبەدیهێنانیجێیگومانەوبەندیشەبەڕاڕاییسیاسەتیهێزە
سەرەكیەكانلەنەتەوەیەكگرتووەكاندا.كەواتەهەرئەوكاتەیرژێمیسهدامحسین
لەبەردەمهەرەشەیئەمریكادابوو،یوستهێلتەرمانبەروونیتیشكدەخاتەسەر
سیاسەتیئەمریكاودودڵیورارایینەتەوەیەكگرتووەكانكەبۆوەهاتاوانێكبێنە

سەرخەت.
)InternationalCourtofJustic( )ICJ( نێودەوڵەتییە یاسایی دادگای دواهەمینیش،
لەالهایدادگایەكیجیهانییەوبەشێكەلەسیستەمینەتەوەیەكگرتووەكانوبۆ
ئەوەدامەزراوەكەكێشەوگرفتینێوانواڵتانچارەسەربكات،ئەگەرپەیمانشكێنی
بەبڕوای نێودەوڵەتیدا. ڕێكەوتننامەیەكی لە ڕووبدات پاشگەزبوونەوەیەك یان
هێڵتەرمانكێشەیكوردلەعێراقداشایستەیچارەسەركردنەبەالیكەمەوەدەتوانرێ
حهسانەیەكیئەوتۆینێونەتەوەییبۆدابمەزرێچونكەئەمەلەگەڵڕێكەوتننامەی
نەتەوەیەكگرتووەكانیشدالەساڵی1951داگونجاوەبۆڕێگەگرتنوسزادانیتاوانی
جینۆساید،كەعێراقو107دەوڵەتیترداتیایدابەشدارن.ئەوەیكەهێڵتەرمان
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داوایكردووەلەرێگەیراپۆرتەكەیهیومانرایتسۆچەوەمەحاڵێكنەبوو،بەڵكو
حوكمدانی و دەسەاڵت بەمافی دانی عێراق چونكە رەوابووە تەواو مەسەلەیەكی
نەتەوەیەكگرتووەكانداناوەكێشەوگرفتەكانیجینۆساید،كەلەالیەندەوڵەتێكیتری
هێڵتەرمان یوست ڕای بە بەرزدەكرێتەوە. لەسەر ئەو،سكااڵی وەك بەشداربووی
ئەگەریئەمڕێگایەیانلەبارترەبۆكێشەیئەنفال.بەدواداچوونیئەمبوارەیانئەوە
ناگەیەنێكەوازلەبواروڕێگەكانیتربێنینوپەكیانبخەین،ئەمانەدەتوانن
تەواوكەرییەكتربن.ICJ،تەنهادەسەاڵتیدادگایینێواندەوڵەتانیهەیەنەك
تاكەكەس،بەاڵمبەپێچەوانەیبەهەڵەتێگەیشتنیگشتییICJدەتوانێسوودی
كاتیی ئیجرائاتی داواكردنی نموونە بۆ ـ بگەیەنێ عێراق كوردی بە پراكتیكیانە
پارێزگاریی)كەدەوڵەتێكیبەشداریانبەشدارانیڕێكەوتننامەیجینۆسایددەكرێ
بۆكوردبكەونەكار(یانداوایئەوەبكەنكەحوكوومەتزەرەروزیانیقوربانیەكان
و پێنەداوە ئەوتۆی گرنگیەكی هیچ نێودەوڵەتی عەدلی دادگای كەچی ببژێرێت.
هەستیخەڵكیناوروژێنێ،لەكاتێكدازۆرگرنگیبەجینۆسایدەكانیپێشتربەتایبەتی
ئەورپای جولەكەكانی بەكۆمەڵی لەناوبردنی كە درابوو، جولەكەكان هۆڵۆكۆستی
تاوانانە لەم پەندێكی هیچ جیهان ئاخۆ " دەڵێت هێلتەرمان وەكو لێكەوتەوە،
وەرنەگرتووە"؟لێرەداخەونیهیڵتەرمانئەوەیەتاوانیجینۆسایدكردنیكوردوەكو
هۆلۆكۆستیجولەكەكانكۆمەڵگاینێودەوڵەتیودادگایعەدلینێودەوڵەتیبهەژێنێ،
وێرای ناوەستێ حاڵەشەوە بەو بێدەنگە..! لەئاستیدا دنیا بەپێچەوانەوە كەچی
دڵساردیەكەیشیهێشتاجموجۆڵینوسەربەوهەمووزانیاریەوەلەخەمدەرخسێو
بەزانیاریەكیزۆروزەوەندەوەچاپدەكرێوكتێبیكارێكیژەهراویدەكەوێتەوە
بەردیدەیخوێندەواران،ئەمجارەنهینیەكانیئیدارەیریگانوگفتوگۆكانیشۆلزی
وەزیریدەرەوەیئەوكاتیئەمهریكایتێدادەخرێنەڕوو،ئەوسەروەختەییوست
ئەنفالیشبەردەوامبوون،ئیدارەی هیلتەرمانلەگەرمەیگەڕاندابوو،پەالمارەكانی
ریگانچاویلەوتاوانەگەورەیەدەپۆشیكەدژبەكوردەكانئەنجامدەدرا،ئەنفال
نەكویژدانینەجواڵندوونبەڵكوبەگەرموگوریەوەپشتیعێراقیگرتبوو،بەالی
پێنج هەر بێدەنگی هۆكاری هەروەها دەكرد، تاوانەكانی لە چاوپۆشی كەمەوە
لە بێدەنگیان و رەخنە بەر دەخاتە ئاسایش ئەنجومەنی هەمیشەییەكەی ئەندامە
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تاوانیهەڵەبجەوبەكارهێنانیگازیكیمیاییدەخاتەڕوو،ئەوەیلەالیهێلتەرمان
پرسیارەجێگەیخۆیەتیبۆهەموومرۆڤایەتیمایەیتێڕامانبێتوبەكۆدەنگیەكی
زۆرەوەلەپێناویئایندەیمرۆڤایەتیپێشبەوتاوانەكۆمەڵكوژیانەبگرێت،لەدوای
جەنگیساردەوەبۆیەكەمجاربووەكەچوارئەنداملەپێنجئەندامەهەمیشەیەكەی
یەكێتی و یەكگرتووەكان بەویالیەتە یەكگرتووەكان نەتەوە ئاسایشی ئەنجومەنی
كۆببنەوە، بەرەیەكدا لە و بكەن شەركەرەكان الیەنێكی الیەنگری سۆڤیەتیشەوە
تێدانەبوو، مرۆڤایەتی بەرژەوەندی هیچ ئاسایش ئەنجومەنی هەماهەنگییەی ئەم
بەڵكومەینەتیەكیگەورەیلێكەوتەوەبەتایبەتیبۆكوردوسەربازەئێرانییەكان
كەلەجەنگیئێران-عێراقدا،یانبەتەنیشتئەوجەنگەوەیانلەسۆنگەیەوەگازی
قازانجیخۆیانەوە لە تەنهاچاویان زلهێزەكانیش بەكاردەهێنراودەوڵەتە كیمیاوی
بوو،دەناچیشتێكیترجگەلەبەرژەوەندیواڵتەكانیانلەئارادابووهەتاپشتگیری
لەعێراقبكەن،لەناوئەندامانیئەنجومەنیشتەنها)چین(بەبێالیەنیمابووەوە،
بەاڵمهەرچوارئەندامەكەیتریئەنجومەنیئاسایشلەدژیدەسەاڵتیفراوانخوازانەی
ئێران،چاوپۆشیانلەپێشیلكاریەكانیعێراقوبەكارهێنانیچەكیكیمیاویدەكردو
دەكردو عێراق ترسناكەكانی لەتاوانە چاوپۆشیان بەرچاوانەوە بە زەق بەئاشكراو

الیەنگریعێراقبوون.
بێدەنگی جەنگەكانەوە لەپشت دەڵێت: پێمان ژەهراوی كارێكی كتێبهی ئەم
الیەنداری و پشتگیری و نیودەوڵەتیەكان خروقاتە و پێشیلكاری لە هەڵبژاردن
هەرنابێتەهۆیتاوانگەلێكینائاساییوكۆمەڵكوژیوجینۆساید،بەڵكودەبێتەهۆی
درۆیگەورەگەورەش،ئەوبێدەنگیەیكەلەمەڕتاوانیبەكارهێنانیچەكیكیمیایی
لەبریڕێگە لێكەوتەوەو ئەنفالیشی لەئارادابوو،سەرئەنجامپەالمارەكانی هەڵەبجە
پێگرتنیملهوریزیاترلەالیەنعێراقەوەهاتەپێشەوەوسەرئەنجاملەساتەوەختی
جەنگەكەدالەبریسەركۆنەكردنیعێراق،چاوپۆشیلێكرا،ئەمەشبەبەرژەوەندی
لەمەڕ ئامانجەكەی بێدەنگیەوە ئەو لەسۆنگەی تاڕادەیەكیش و شكایەوە عێراقدا
گەیاند، بەسەرخستن نەگریسەكانی سەربازیە پرۆسە و هێنایەدی عێراق كوردی
بێگومانئەویشبەهۆیئەوچاوپۆشیەنیودەوڵەتیەوەبووكەبۆبەچۆكداهێنانی
كیمیاوی بێسڵكردنەوەچەكی ئەنفالدا، قۆناغەكانی پەالمارێكی هەر لەپێش كورد
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بەكاردەهێنراوگوندنشینەكانبەتۆقیویوترسودڵەراوكێیەكیزۆرەوەدەچوونەوە
بندەستیحكومەتوئەویشبێترسودوودڵیپۆلێنكاریتێدادەكردنوڕەوانەی

بیابانەكانیخوارویعێراقودواجارگۆرەبەكۆمەڵەكانیدەكردن.
لەمكتێبەداپۆلینكردنودیاریكردنیهەنگاوەكانیعێراقلەبەكارهێنانیپەالمارەكانی
گازبارانوهێرشیچەكیكیمیاوی،وردەكارییەكیزۆرینوسەریپێوەدیارە،بەرادەیەك
خوێنەریجدیتوشیسەرسوڕمانێكیگەورەدەكاتلەتواناوسەلیقەوپەرۆشی..
ئەوەمەسەلەیەكیگومانهەڵنەگرەكەپەرۆشیهیلتەرمانبۆمافەكانیمرۆڤنەبێت
دەبێچوایلێبكاتلەخۆرئاواوەئەمواڵتەوواڵتبگەرێ،لەرێگەیبەدواداچوونەكانی
یوستهێلتەرمانەوەبەتایبەتیلەنێوالپەرەكانیئەمكتێبەدادەبینینكەعێراقچۆن
قۆناغەكانیبەكارهێنانیچەكیكیمیاویتاقیدەكاتەوە،لەگازیفرمێسكڕێژەوە
كارەمەترسیدارەكەئەزموندەكرێوچاوەڕوانیكاردنەوەیدەرەكیە،وەلێلەبێدەنگی
كۆمەڵگەینێودەوڵەتیدابارێكیتارادەیەكهەڵكەوتوودەبینێودواتریشكاردەگاتە
تاقیكردنەوەیخەردەلوسارینولەوێشەوەشۆربوونەوەبۆجەنگیكۆمەڵكوژی
-ڤی دووناوكمزدوج كیمیایی بەكارهێنانی بەگەرخستنیدەمارەگازوكەمێكیش و
هێنانەوەكانی پاساو و بێدەنگی گازانەو ئەم بەكارهێنانی چۆنیەتی )vx(ئێكس

ئیدارەی)ڕێگان(كەنووسەرئازایانەدەستیتۆمەتباریانبۆڕادەكێشێ.
بەم دەرهەق تاوانەی ئەو كراون، یاداشت كتێبەدا لەم زانیاریانەی هەموو ئەو 
مەگەر نەگرین، بەهەندی ئێمە نییە مەسەلەیەك ئەنجامدراون، كورد" " میللەتە
خەمساردیهەڵمانداتەئەودیویویژدانوخۆلەبیرچونەوەوە،بەپێچەوانەوەكورد
لەدنیای بێت هەرچییەك رێگەی و جێگە ئەمرۆ تاوانەكەیە یەكەمی قوربانی كە
بگرێ لەنگەر سەركردە هەندێك مەزاجی و الوەكی بەپاساوی ناكرێت سیاسەتدا
بۆ زەمینەی نێودەوڵەتی كۆمەڵگەی بێدەنگی ئەگەر لێوەنەیات. دەنگی هیچ و
دەوڵەتیعێراقسازكردبێلەوەیملهوریزیاتربكرێوسوپازیادەرۆییبكات،
ئەوالەدوایئەنفالوكیمیابارانیشبێدەنگیهەڵبژاردنزەرەرێكمانلێدەاتهییوا
لەتاوانەكەكەمترنەبێت،بەالیكەمەوەكوردبۆهەتاهەتایەلەبەردەمیهەرەشەكان
دەمێنێتەوەولەهەردەرفەتێكیهەڵكەوتووداگورزیكوشندەتردەخوا،نوسەری
بێدەنگی و دڵرەقی بانگەكەیدا بەناو لەكتێبە مەكیە كەنعان عێراقی گەورەی
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ئەوە بەڵكو كردبوو، بێدەنگ كەخەڵكی نەبوو عێراق دكتاتۆرییەتی ئەوە دەڵێت:
بێدەنگیخەڵكبووكەدكتاتۆرییەتیعێراقیبەرهەمهێنابوو،بێگومانئەمقسەیە
بۆسەردەمیسهدامنەنوسراوەبەڵكولەهەمووكاتوساتێكدابێدەنگیباجیدەوێ،
ئەوا لێبكەوێتەوە دەستكەوتێكی نەبوون بێدەنگ یان بەرزكردنەوە، دەنگ ئەگەر
بەپێچەوانەوەبێدەنگیلەتاوانمەینەتیزیاتریبەدوادادێت،بێدەنگیلەبەكارهێنانی
چەكیكیمیاویلەجەنگیئێران-عێراقدا،هەربەكوشتنوبەركەوتنی11000هەزار
كۆمەڵكوژی و كیمیابارانكردن زەمینەی بەڵكو نەهات، كۆتایی ئێرانی سەربازی
گەلیكوردیشیبەدوایخۆیداهێنا،چونكەزەمینەیتاوانەكانیدواتریسازكردكە
ملهوریودكتاتۆریەتگەیشتەئاستێكتەنانەتلەدژیهێزەبەرهەڵستكارەكانی
ناوخۆشدابەكاریبهێنێت.پێمباشەلەكۆتاییئەمبەشەدالێرەداسەرنجبخەمەسەر
خاڵیككەنوسەرلەپێشەكیكتێبەكەیداوەكدیاردەیەكباسیكردوون،ئەویش
دەربریووە، لەكارەكانی گومانیان جۆراوجۆر نامەی و بەئیمایل كە ئەوكەسانەن
بێگومانمەبەستمئەورۆشنبیروسیاسیانەیبەچاویگومانەوەدەڕواننەهەوڵەكانی
شتێكدا لەهەموو و ئەسكوێن كاسەیەكدا لەهەموو كەسانەی ئەو نەوەك نوسەر،
بیروراكانی سەر ڕابگوێزمە دەكەن، قسەلەبارەیەوە و بەناودەكەون بەگێلێتیەوە
نوسەرلەبارەیكەركوكوبارودۆخیئێستایكوردستان،كەهەندێككەسبەراستی
لەمەبەستەكەیتێنەگەیشتوونوهەندێكیشیانبەناخەزانەتێڕوانینەكانیبەرتانەو
مرۆڤ بۆ ئارامی و سەالمەتی داوای هێلتەرمان یوست لەكاتێكدا تەشەردەدەن،
دەكاتلەوانەكوردیشوەكبەشێكلەكۆیمرۆڤایەتی،تائەمدەرفەتەلەدەست
نەدەین،هیلتەرمانئازایانەبەدوایپرسیجینۆسایدوتاوانەكەكەوتووە،هەروەك
كە ڕو، دەخاتە كوردستان، بۆسەربەخۆیی خۆی پێشنیاری ئازایەنەش دەبینین
گروپی )رێكخراوی سەرچاوانەی لێكۆلینەوەو بەو پشت زۆرەوە كاریەكی بەوردە
قەیرانەنێودەوڵەتیەكان(دەبەستێتكەتیایداهاتوونوبەئاشكراشرایدەگەیەنێ
كەئەولەئامرازوهۆكارەكانیسەربەخۆیدالەگەڵسەركردایەتیسیاسیكوردستان
ناكۆكەنەكلەئامانجدا،ئەگەرچیمنبڕوایخۆموایەسەركردایەتیسیاسیكورد
لەداهاتی بێت شەریكەبەش دەیەوێت ئەو نیەو كوردستانی سەربەخۆی ئامانجی
باسیان كوردستان سیاسی سەركردایەتی كاتێك هیچ چونكە عێراقدا، دەوڵەتی
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لەدەولەتیسەربەخۆیكوردستاننەكردووە،ئەگەرباسیشیانلێوەكردبێت،بەنەرێ
بووەنەكبەبەڵێ،هەتائێستائەوەیزەقبەبەرچاوانەوەیەئەوانسەهمیاننەك
چەندساڵەو ئەم ئەزموونی عێراقدا، دەوڵەتی لە بێت شەریكەبەش نەتەوە وەكو

لێدوانەكانیانگومانێكیانلەمبۆچوونەنەهێشتووەتەوە.

یەكەمتاقیكردنەوەدژبەكورد
لەكتێبەكەداخالێكجێگەیسەرنجە،تاقیكردنەوەی)چەكیكیمیاییلەسەركورد(
بەكارهێنانیچەكیكیمیاویلەسەرەتایسااڵنیجەنگەكەدابەدووشێوازجارێك
لەالیەنئێرانەوەكەحیزبیدیموكراتیئێرانباسیدەكات،جارێكیتریشلەبەرەی
بەرپرسیارێتیەوە و وریایی بە ئەوەیە مەبەستم بێگومان ئۆمەران، جەنگیحاجی
باس كاتێك رۆشنبیرانیش بەناو سەركردەو لە زۆر چونكە بروانین، تاوانانە لەو
هەیە دەستەواژە رستەو هەندێك بەگشتی دەكەن عێراق دەولەتی لەتاوانەكانی
بەردەوامبەكاریدەهێننەوە،)لەهەڵەبجەپێنجهەزاركەسمانبەچەكیكیمیاوی
كوژراون(كەچینازانێلەگوندێكیبچوكیوەكوتازەشارداكەبەهەموو20ماڵبوون
كەمەوە بەالی بەكارهاتووەو كیمیاوی چەكی پێشمەرگەدا لەبەرەنگاربوونەوەیەكی
22كەسكوژراون،یانبەزۆریباسلە16یئازاریساڵی1988دەكرێت،بەاڵم
بێئاگالەوەیلەساڵی1987گوندەكانیبالیسانوشێخوەسانانولەكوردستانی
هەتا دەستداوەو لە گیانیان كەس 200 نزیكەی لەشاریسەردەشت رۆژهەاڵتیشدا
ئێستابریندارەكانیانبەدەمئازارەوەدەتلێنەوە.چجایئەوەیبزاننیەكەمپەالماری

چەكیكیمیاویلەبەرەكانیحاجیئۆمەراندابووە.
هەرچیسەبارەتبەگازیانبەكارهێنانیچەكیكیمیاویەلەالیەنئێرانەوەنوسەرناگاتە
گریمانەیەكی فۆسفۆرە، بەكارهێنانی كەبۆ گریمانەیەك ئەنجامێكجگەلە سەرهیچ
لەسەروەستانە، و تێرامان مایەی بەتەواوی گرنگەو منەوە كەبەالی هەیە تریشی
چونكەنوسەربەراشكاویدەلێت:ئەگەریئەوەهەیەكەئێرانلەژێرفشاریهێرشی
گازیعێراقدادەستیكردبێتەبەرهەمهێنانیتوخمیكیمیاویولەوكاتەدابەشێوەی
تاقیكردنەوەلەدژیكوردەیاخیبووەكانیدژبەخۆیبەكاریهێنابێ،بەاڵمبەهۆی
لەالیەن پشتراستكەرەوە و راست بەڵگەی نەگۆڕو راستگۆو شایەتحاڵی نەبوونی
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ئەودكتۆرانەیلەوكاتەدائاگاداریئەوبارودۆخەبوون،ناگاتەئەنجامومەسەلەكە
لەئەگەردادەهێلێتەوەولەتەمومژدادەمێنێتەوەوبۆیەنوسەریكتێبەكەئیدیعاكانی
كورد لەدژی كیمیاوی چەكی كارهێنانی بە راستی كە دەزانێ بەناتەواو )حدكا(
بسەلمینێ،سەبارەتبەتاقیكردنەوەیكاریگەریچەكیكیمیاویلەسەركوردەكان
قسەیەكیوالەسەرعێراقیشهەبووگوایەلەپارێزگایدیالەلەنزیكیخانەقیهێزێكی
سەربازیلەدۆڵێكدائەمگازەیانلەسەر1000كوردیزیندانیتاقیكردووەتەوە،ئەم
روداوەلەالیەنئەفسەرێكیئەوساوەپشتراستدەكرێتەوەمنبەشبەحاڵیخۆم
زۆرهەولمدائەوئەفسەرەبدۆزمەوەگوایەلەجەوالدەژیوئامادەیچاوپێكەوتنیشبووە،
بەاڵمسەرئەنجامدەستنەكەوتوواوەاڵمیاندامەوەئەفسەرەكەلەترسیتیرۆرستان
ناویرێئەومەسەلەیەبۆراگەیاندنبدركێنێ،بەاڵمهەرچیبەكارهێنانێتیلەالیەن
عێراقەوەیەكەمتۆماریلەبەرەیشەریحاجیئۆمەراندابووەكەهێزەكانیپارتی
دیموكراتیكوردستان،پێشەنگبوونولەبەرەیەكیهاوبەشدابۆسەرسەنگەرەكانی
سوپایعێراق،كەبەركەوتووەكانبریتیبوونلەوجەنگاوەرەكوردانەیلەوشەڕەدا
لەدەسەاڵتی ئیتر عێراق سەرنجی جێگە بووە بێدەنگی كە كردووە، بەشدارییان
خۆیداعەلیحەسەنمەجیدیشدەستئاوااڵتربوولەبەكارهێنانیچەكەتایبەتەكەی
دەستیكەوایەدەتوانینئێستابڵێینلەخۆڕانەبووكەعەلیحەسەنمەجیدقۆڵی
كە وتووە )بەموستەشارەكانم گوتوویەتی: بەئاشكرا هەڵكردبوو، بەكارهێنانی لە
لەوانەیەبڵێنگوندەكانیانخۆشدەوێتونایانەوێتچۆڵیبكەن،وتمناتوانمبهێڵم
گوندەكانتانبمێنێتەوەلەبەرئەوەیبەچەكیكیمیاویپەالماریاندەدەم،دەبێت
لەئێستاوە دەبێت دەمرن، وخێزانەكانتان بۆیەخۆتان بكەن، ئێستاوەچۆڵی لە
چۆڵیبكەن،لەبەرئەوەیئەورۆژەیدەمەوێتبەچەكیكیمیاویپەالماریانبدەم
ناتوانمپێتانبڵێم،هەموویانبەچەكیكیمیاویدەكوژم!كێقسەدەكات؟كۆمەڵی
لێدەگرن(ئەوكاتەی لەوانەشیگوێیان نێودەوڵەتی؟لەكۆمەڵینێودەوڵەتیبەمو
عەلیحەسەنمەجیدئەمقسەیەیبەموستەشارەكانگوتبوودەمێكبووچەكی
كیمیاییبەشێوەیەكیبەرباڵولەكوردستانئەزمنكردبوو،بەرهەمەكەشیبینیبوو،
هەروەكولەسالی1987یدۆڵیبالیسانولەكوردستانیرۆژهەاڵتیشلەشارۆچكەی
سەردەشتولەساڵی1988یشدالەشاریهەڵەبجەولەپەالمارەكانیئەنفالدا،
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بۆیەشە هەر زۆریانخستبووەوە، كۆمەڵكوژیەكی هەریەكەیان لە هێنابوو بەكاری
بەئاسانیئەمچەكەكۆكوژانەیدەخستەگەڕ،كەسەرئەنجاملەڕوبەروبوونەوەیەكی
ئاسایینێوانسوپاوپێشمەرگەشدابەكارهێنانیچەكیكیمیاییوەكومەسەلەیەكی
نێودەوڵەتی، بۆجینۆسایدوتاوانی شۆردەبنەوە تاوانەكان بۆیە لێهاتبوو، رۆتینی
كەچیوەزارەتیدەرەوەیئەمەریكابەچنگونیۆكلەوسەروەختەداتێكۆشاوەبۆ
تاوانباركردنیئێرانلەپەالمارەكیمیایەكاندا،ئەمەشیلەپێناویسووككردنیبڕیاری

ئەنجومەنیئاسایشبوولەسەرعێراق،سەرئەنجامهاتنەدیمەبەستەكەی.

گەشتینوسەربۆهەڵەبجە
چەكی لەقوربانیەكانی جگە كە بەدەستهێناوە سەركەوتنی لەوەدا نوسەر هەوڵی
كیمیاوی،لەبریندارنیكوردوسەربازانیئێرانیپشتیبەگەلێكشایەتحاڵیجۆراوجۆری
تربەستووەلەوپزیشكەئێرانیوبیانیانەیكەچارەسەرینەخۆشوبریندارەكانیان
لەمەیدانی ئەوانەی پێشمەرگە سەركردەی جەنگ، مەیدانی ئەفسەرانی كردووە،
شەرەكانیكوردستاندارۆڵیدیاروبەرچاویانهەبووە،هەروەهالەدوایروخانی
رژێمیبەعسیشسەربازوئەفسەرانیسوپایعێراق،كەسایەتیپلەداریهەواڵگریو
دبلۆماتەكان،بەشێكیگرنگیشایەتحاڵەكانیئەوتاوانەگەورانەنكەدەرهەقبەكورد

كراون(.
پێویستەئەوەبلێینكەواهیڵتەرمانجگەلەوشایتحاڵەجیاجیانەیبینونییودیداری
لەگەڵداسازكردوونپشتیبەگەلێكدۆكۆمێنتیشبەستووەكەكاتیخۆیلەساڵی
واڵتەیەكگرتووەكانی گەیەنرانە دواتر و كەوتبوون كوردیەكان 1991دەستحیزبە
كوردەكان كەوا كردووە بەوە كتێبەهەستی ئەم نوسەری هەرلەوكاتەوە ئەمریكا،
پێشترگرنگیانبەودۆكۆمینتانەنەداوەكەدەستیانكەوتووەبەڵكوبەزۆرییبە
دوایئەوسەرچاوانەدادەگەڕانكەپەیوەندییبەخۆیانەوەهەبووبۆدۆزینەوەیئەو
پیاوخراپانەیدزەیانكردبووەناویانەوەو،هەروەكلەراپۆرتەكەیمیدلئیستۆچ
رایانگەیاندبووكەواكەمكەسلەكوردهەبووبیرلەئەنفالبكاتەوە،لەگەڵئەوەشداكە
هێشتاهەردووساڵونیوێكبەسەرتاوانەكانداتێپەڕیبوو.ئەگەرچیهەتائەمرۆش
گۆرەبەكۆمەلەكانیش دەركەوتنی تەنانەت و ڕەسمیەكان بەڵگەنامە بەدەستهێنانی
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نەبووەتەمەسەلەیەكیئەوتۆبەاڵمتاوتوێكردنیانبووەتەمەسەلەیەكیگرنگلەالی
توێژەرانێكیوەكویوستهیلتەرمان،بۆئەوەیدەرفەتێكیانببێتلەگەڵدەربازبوانی
پێشێلكردنیمافیمرۆڤدابدوێنولەگەڵتیمیپزیشكیدادوەریئێسكوپرووسكی
ئەوانەبپشكننكەڕزگارنەبوونولەگۆرەبەكۆمەڵەكانداراكشاون.هەروەكدەبینین
خوێندنەوەیڕاپۆرتەڕەسمیەكاندەربارەیئەوتاوانەیكەلەكوردستانداڕوویدابوو،
دەتوانینبڵێینراپۆرتەكەیمیدلئێستۆچكەهێڵتەرمانبەرێوەبەریبووتاقە
مافی پێشیلكاریەكانی تۆماركردنی سەر لە بوو سەركەوتوو لێكۆڵینەوەی ڕێگای
مرۆڤ،ئەوكارەگرنگانەیهیلتەرمانلەكاتێكدائەوڕژێمەیئەمهەمووستەمو

پێشێلكردنەیئەنجامدابووهێشتاهەرلەدەسەاڵتدابوو.
مەیدانیەكانێتی، گەشتە هێڵتەرمان یوست سەركەوتنی هۆكارەكانی لە یەكێك
گەڕانەبەدوایبەڵگەیسەلمێنەروقایلكەردا،ئەولەدورەوەلەسەرهەڵەبجەقسەی
نەكردووە،تەنهاپشتیشیبەسەرچاوەینوسراونەبەستووە،بەڵكوبۆخۆیگەراوەو
جیاجیاكان ناوچە بۆ لەوگەشتانەشیدا كردووە، دنیادا شوێنی بەگەلێك گەشتی
سەردانی لەجارێك زیاد لەوجێگایانەی یەكێك زانیاری، بەكۆكردنەوەی سەبارەت
كردووەناوچەیروداوەكەیە)شاریهەڵەبجەیبەگازلێدراو(لەحوەزەیرانیساڵی
)1992(دایوستهێلتەرمانسەردانیكردووەوهاتووەبەچاویخۆیبیبینێ،ئەو
زوودەركیبەوەكردووەكەوالێكدابڕانیكوردبەهۆیجوگرافیایشاخاوییانو
لەالیەن زاڵبە ناهەمواریانەوەوپەیڕەویكردنیسیاسەتیپەرتكەو باریسیاسیی
حكومەتەكانیناوچەكەوەكارێكیكردبووكەكەمكەسلەخودیكورددركیبەومەودا
پتەوەیڕێكخستنوسەرتاپاگیریەیئەنفالوتاوانەگەوەركەیجینۆسایددەكرد.ئەو
تەنهالەتێوردامەسەلەكەتاوتۆێناكاتبەڵكوگەلێكشایەتحاڵیبینیوە،بێگومان
هەوڵیداوەبچوكترینچەواشەكاریوبێدیقەتیهەواڵدەرەكانیتایبەتبەمتاوانە
فەرامۆشنەكات،پێشهەرشتێكئەوەبۆڕۆژنامەكانڕاستدەكاتەوەكەهەڵەبجە
گوندنییە،بەڵكوشارە،ئەمەشكاتێكبووەتەمایەیسەرنجیكەلەمانشێتو
سەردێریڕۆژنامەكانداباسیلێدانیچەكیكیمیاییهەڵەبجەكراوە،دیارەئەوانیدی
بەگوندێكیبچوكناویانبردووەجابەمەبەستبووبێیانبەناشارەزاییهەڵەبجەیان
بەگوندێكناوبردووەوناساندوە،كەچیهێڵتەرمانپێچەوانەكەیدەبینێودەڵێ
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ۆچدا ئێست میدڵ راپۆرتەكەی لە هەروا پێشتریش گوند..! نەك شارە هەڵەبجە
جەختیلەسەرئەمبەشاربوونەیهەڵەبجەكردووەتەوە)هەڵەبجەشارۆچكەیەكی
كوردنشینیقەرەباڵغوبازاڕێكیبازرگانییگەرمیهەبوووژمارەیەكدامودەزگای
دێهاتنشینێكی لەبەرئەوەی هەڵەبجە، دانیشتوانی ژمارەی تێدابوو. حكومەتیشی
زۆریبۆڕاگوێزرابووگەلێزیادیكردبوو(بۆیەدەتوانینبلێینگرنگترینكەسایەتی
لەوتوێژەرەوانەكەهەتائێستاسەرنجیمن-)نوسەریئەمبابەتە(یراكێشابێیوست
هێلتەرمانەدیارەبەرێزێكیزۆرەوەتەماشایهەوڵەكانیتریشدەكەم،بەهەرحال
نەك بووەتەوە، ڕوون ال زیاتر رووداوتاوانەكەی ڕاستی خۆی بەهاتنی هیڵتەرمان
هەرئەوەندەبگرەزۆربەدیقەتوووردەكاری،وێنەیهەڵكەوتەیجوگرافیناوچەكەو
هەڵەبجەدەكێشێوباسلەكەشوهەواوپێكهاتەیجوگرافیهەڵەبجەدەكاتوبە
دەرەوە دنیای بە میواندۆستیان، و دابونەریت و دێهاتەكان زۆرەوە شارەزاییەكی
دەناسێنێت،وەكوبلێیئامانجیبووەبەدنیایدەرەوەبلێتئەوانەیلەهەلەبجەگاز
خنكاندوونینەپاسداریئێرانیبوونونەبەكرێگیراویئێرانی،بەڵكوئەوخەڵكە
مەدەنیەمیواندۆستومەینەتبارەبوونكەبەناهەقگازبارانكرانودنیایدەرەوەش
لەكۆمەڵكوژییانبێدەربەستوبێباكبوو،دەیەوێتهەڵەبجەوەكوتاوانێكی
لێكۆڵینەوە ساڵ هەشت پاش دەرەوە. دنیای بەرچاوی بخاتەوە لەئەندازەبەدەر
هەریەك سەردانی )2000( ساڵی لە كۆڵبدات، نییە ئامادە و نابێ ماندوو یوست
بەدەستهێنانی بەمەبەستی ئیسرائیل(دەكات ئوردن، لەواڵتانی)ئێران،كوێت،
زانیاریوبەڵگەودۆكیۆمێنتكردنیتاوانیكیمیابارانكردنیشارێكیكوردنشینو
ساڵ دوو تێپەرینی لەپاش تر جارێكی پەراوێزخراو. میللەتێكی جینۆسایدكردنی
لەتارانساڵی مانەوەیدا لەماوەیسێهەفتەی و ئێراندەكاتەوە سەردانیواڵتی
)2002(دەتوانێئەوپزیشكانەشببینێتكەچارەسەریبریندارانیچەكیكیمیاییان
كردووە،رەنگەئەمانەزیاترزانیاریببەخشنەكتێبەكە،كەلەماوەیجەنگیئێران
گازە كە شەرگەكان ناوچەی جوگرافیایی نەخشەی پاشكۆیەكی نووسەر عێراقدا.
چەند لە خستوەتەڕوو، وردەوە بەدیاریكردنێكی تێدابەكارهێنراوە كیمیاییەكانی
لەگەڵ ناونیشانی)مشتومڕیهەڵەبجە( لەژێر باسێكداكەنوسەركورتیكردوەتەوە
شاهیدحاڵێكدا)ئەحمەدناتقی(كەوێنەگریسەرەكیبووەلەئاژانسیهەواڵیئێراندا
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دەكەوێتەگفتوگۆوباسلەگازبارانەكەیهەڵەبجەوئاوارەتۆقیوەكانوسنوورە
شكێنراوەكاندەكات،هەروەهاتیشكدەخاتەسەرهەشتراپۆرتیپسپۆرینەتەوە
یەكگرتوەكانودانپیدانانیكاربەدەستانیپایەبەرزیعێراقوئەفسەروفرۆكەوانانی
دەخەمڵێنرێت، تەن هەژدە بە كە نهێنی بەڵگەنامەی تەن چەندین و سەربازی
شایانیباسەكەنووسەربۆخۆیوەكنوێنەرێكیهیومانرایتسۆچهاوسەفەری
دووهەمینكاروانیگواستنەوەیئەوبەڵگەنامانەبووە،كەلەفرۆكەیەكدابووەلە

گواستنەوەیاندابۆواڵتەیەكگرتووەكانیئەمهریكا.

گەشتبۆئێران
دۆزیویەتیەوە، كەخۆی پێدەناسێنێ كۆمەڵگەیەكمان بۆتاران یەكەمیدا گەشتی لە
بێگانەشیان ژمارەیەكیكەمی و یەكترن ئاشنای تەنهاخۆیان ئەوكۆمەڵەكەسە
بیانینن كەمینەیەكی و ئێرانی دكتۆری هەندێك كۆمەلەكەسەش ئەم لەگەڵدایە،
ژەهراوی گازی درێژماوەی لەسەركاریگەری بۆلێكۆلینەوە تەرخانكردووە، كەخۆیان
لەسەرفیسۆلۆژیایمرۆڤ،ئەمدكتۆرانەلەرێگایچارەسەركردنیقوربانیانیگازی
خەردەلەوەكەعێراقلەبەرەكانیجەنگدایانلەدژیكوردەسڤیلەكانبەكاریهێناون،
لەسەرئاستێكیزۆربەرزهاوكاریزانستیپزیشكیدەكەن،ئەمەچەندەكارێكی
گرنگەبەاڵمجێگەینێگەرانیوداخینوسەرەكەئەوكارەگرنگەبۆنوخبەیەك
ئەنجامدەدەن،تەنهابۆژمارەیەكیزۆركەمیپرۆفیشناڵلێكۆلینەوەكانیانئەنجام
دەدەن،یانلەگۆڤارەزانستیەكانداباڵویدەكەنەوەسەرنجیداوەتەئەوخاڵەشكەوا
بۆگشتمەبەستەپراكتیكیەكانهەتائەمرۆ)ساڵی2002(تاقەیەكتاقیگەهەیە،
بۆقوربانیەئێرانیوكوردەكانیبەركەوتوویهێرشیگازیكیمیاوی،بۆتویژینەوەی
عێراق لەئێرانوكوردستانی دكتۆر ژمارەیەكیكەمی تەنها كیمیاوی شەروكوشتاری
هەلبژێردراونبۆئەمبوارەیكاركردن..ئەگەرئەمەسەرنجییوستهێلتەرمانبێت
لەساڵی2002دائەودوایروخانیبەعسوتەنانەتوائێستالەساڵی2010داین
نەحكومەتیهەرێمیكوردستانونەحكومەتیعێراقیشهیچهەنگاوێكیلەوجۆرەیان
ئەگەرچی لەعێراوكوردستاندا، كیمیاوی چەكی بریندارانی چارەسەری بۆ نەناوە
بەردەوامپارەشبەهەدەردەرێتبۆدەرچوونلەمقەیرانیچارەسەركردنە..بۆنمونە
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دژبەئەنفال هەلەبجە ناوەندی دا دانیماركی رێكخراوێكی لەگەڵ دا 2008 لەساڵی
وەزرارەتی بە پێشكەش پرۆژەیەكیان – چاك - كورد گەلی جینۆسایدكردنی و
تەندروستیحكومەتیهەرێمیكوردستانكرد،كەتەواومایەیدلخۆشیوتەنانەت
سەرسوڕمانیوەزیریتەندروستیشبوو،پەلەكرالەئامادەكردنیتیمێكیتەندروستی
و ئەزموونكردنی بۆ دانیمارك واڵتی بچنە تا پزیشكی یاریدەدەری و دكتۆر لە
بەزووترینكاتئاراستەیسەرۆكایەتیهەرێمیكوردستانكرا،كەچیبەپێیزانیاری
خۆمهەتاكوئێستاوەاڵمیناوەندیچاكووەزارەتیتەندروستیشنەدراوەتەوە..

دكتۆرحەمیدیسوهرابپور
ئەودكتۆرەئێرانیەیكەهیلتەرمانگرنگیپێداوەوجێگەیەكیتایبەتیلەكتێبەكەیدا
و بەرز پیاوێكی نوسەرەوە بەالی كە پور(ە، سوهراب )حەمید دكتۆر داناوە بۆ
میهرەبانەویەكەمینپزیشكیگازیكیمیاوییبووەلەسەروەختیجەنگی)ئێران
لە لە1970كاندا و سی نەخۆشیەكانی لە بووە پسپۆر حمید دكتۆر دا –عێراق(
نەخۆشخانەیجەبەلسینالەشارینیوركولەنەخۆشخانەیمیتۆدیستلەبرۆكلین
ساڵی ئێران بۆ گەراوەتەوە شۆڕشدا هەالیسانی لەگەڵ بینیوە، راهێنانی كۆرسی
بۆچاودێری گرتبوو، ئەمریكایان كەسەفارەتی خویندكارانەوە ئەو لەالیەن 1979
كە دەبێ دكتۆرە ئەو بۆیەگویبیستی دەستنیشانكرابوو، بارمتەكان چارەسەری و
چۆنباسلەحاڵیبەركەوتووانیچەكیكیمیاویدەكاتونیشانەكانیان،چۆنیەتی
مردنیبەركەوتووەكانوقوربانیەكانیاداشتدەكاتكەبۆیدەگێرێتەوەوئەویش
شارەزایانەلەكتێبەكەیدابۆبەرچاویدنیادەیانخاتەڕوو،بەوهیوایەیئەمجارەدنیای
لێبەئاگابهێنێتەوە،لەراستیشداگرنگیئەمكارەودكتۆرەكەشبەتەنهائەوەنیە
ساڵ كە22 دكتۆرەكەیە شارەزایی گرنگە بەڵكوئەوەی بەس، و كەشایەتحاڵیكە
خەریكیبریندارانیچەكیكیمیاویبووە،لەبەرانبەریشدایوستهیڵتەرمانوێنەیەكی
رونیوتەیئەوبریندارانەیخستووەتەبەردیدەكەلەنەخۆشخانەكانیتارانبەچاوی
خۆیبینیونی،دواتربەهەگبەیباسێكەوەكەزەخیرەیدوانزەساڵیئەونوسەرەی
تیدایە،لەسنووریئێرانەوەدەپەرێتەوەبۆشاریوێرانكراویهەڵەبجە،بەمەبەستی
پركردنەوەیئەوكەلێنانەیلەزانیاریباسەكەیداهەستیانپێدەكات.رەنگەیوست
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هیڵتەرمانیەكەمكەسبێتكەلەزاریدكتۆر)حهمیدپورەوە(یەكەمینبرینداری
چەكیكیمیاییلەدژیكوردەكانیحاجیئۆمەرانیاداشتكردووە،"ئەوكوردانەی
كەشەریانلەگەڵحكومەتەكەیخۆیاندەكرد"ئەمبەركەوتنەمایەیسەرسوڕمانی
دكتۆرحهمیدسهرابپوربووەلەبەرئەوەیپێشتربرینوحاڵەتیلەوجۆرەینەبینیوە،
لەپێشەوەنەدكتۆر)حهمید(وتەنانەتخودیبەركەوتووەكانیشنەیانزانیوەكەچەكی
كیمیاویانلەدژبەكارهاتووە،)ئیمەنەماندەزانیئەمەچدەردێكەتوشیئەوخەڵكە
بینیوە دەردەوە بەهەمان خۆشیان ئێرانیەكانی سەربازە لێهاتووە وای تا بووە(
لەبەردەمی گرفتە ئەوەی هێشتا بەاڵم چییە. مەسەلە دەردەكەوێ بۆیان ئینجا
كام و جۆر كام بەاڵم كیمیاییە چەكی مەسەلە دەزانن ئەوەیە چارەسەركردندا
لە گازەی ئەو راگەیاندووە هێلتەرمانی یوست بە پور سوهراب دكتۆر ماددە..؟!
بووە، بەكارهاتووە،هەرزوودەركەوتكەگازیخەردەلیسولفەر ئۆمەران حاجی
كەبریتیەلەشلەیەكیچەوروبۆنیسیریلێدێت،ئەمگازەزوودەبێتبەهەڵم
بەاڵمبەرهەرشوێنێكبكەوێت،بۆماوەیچەندسەعاتێكیانتاچەندرۆژێكیشهەر
مەترسیدارە.ئەوهەڵمەبەزووییبەئاسمانداباڵودەبێتەوەوكارەساتیلێدەكەوێتەوە.

گەشتبۆعەممان:
سێساڵدوایروخانیرژێمیعێراقلەالیەنواڵتەیەكگرتووەكانیئەمریكاوە،ئیتر
بەئاسانیدەتوانێبچێتەعێراقوواڵتەعەرەبیەكان،وەكوكارمەندێكیانراستروایە
نێودەوڵەتیەكان قەیرانە گروپی رێكخراوی هەرێمایەتی بەرێوەبەری وەكو بڵێن
كەرێكخراوێكیرێگرەلەناكۆكیەكان،لەساڵی)2006(بۆهەمانمەبەستبەسەردانێك
سەربازی ئەفسەرو )گەلێك لەوێش دەلێت وەكو "عەمان" ئوردن وواڵتی دەچێتە
عێراقیمبینوەكەلەتوانایانداهەبوو،وردەكاریرۆژەبەرۆژیئۆپەراسیونیبەكارهێنانی
چەكیكیمیاویمبدەنێ(لێرەشكۆمەڵیكبەڵگەنامەیئەمەریكیوعێراقیدەستی
كەوتووە،كەوردەكاریەكانیئۆپەراسیۆنیسەربازیوبەكارهێنانیچەكیكیمیایی
لەالیەنعێراقیتێدایاداشتكراوەكەڕۆژبەڕۆژلەالیەنئەفسەرانیسوپایعێراقەوە
وەكو ڕوو، خراونەتە كتێبەدا لەم رژێم ڕووخانی لەپاش هەتا پێكراوە، كاریان
نوسیوێتیئیترلێرەوەچیرۆكیمنوگەشتەكانمكۆتاییاندێوئیترقسەوچیرۆكی
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لەالیەندەربازبووەكوردەكان، ئەوچیرۆكانەی ئەوكارەكتەرانەدەستپێدەكات.
ئەنجامدەرەعێراقیەكان،دەستەیپزیشكانیئێرانیوشیكارانیهەواڵگریئەمریكی
وعێراقیوئیسرائیلیوگەلێكیتریش،كەلەناوكوردەكانداگرنگترینیانئەوشەش
كوردەدەربازبووەیناوگۆرەبەكۆمەڵەكانبوون،لەكۆمەڵكوژیئەنفالدا.كەهەرلەم
دەربازبوانە بەو پێشكەش هەولەگرنگوپربایەخەی ئەم نوسەر تر بەشەداجارێكی
كردووە دیاری ناویانی بەپیت تر كتێبەكەداجارێكی لەپێشەوەی دەكاتەوە.وەك

)ف،ع،ت،ر،و،(

تەمومژیجەنگ
ئەمناونیشانەینوسەرگەلێكمایەیتێڕامانەچونكەلەسەرلەقاندنێكیخانەخوێكەی
عێراق نوینەری ئەوكاتەی هێنجاوە، هەلی وە )نایتالین( تەلەفزیونیەكەی بەرنامە
لەنەتەوەیەكگرتووەكانبانگدەكرێتبۆبەرنامەكەلەمەربەكارهێنانیچەكیكیمیاوی
دەكەوێتەپەلەقاژەیرزگاربوونلەبەرانبەرپرسیارەكاندا،بەاڵمئەوكاتەینوێنەرەكەی
لەالیەن تەنها دەلێت)تاوانباركردنیمەسەلەیهەڵەبجە ئەنباری عبدالئەمیر عێراق
ئێرانوجەاللتاڵەبانیەوەیە،كەهاوكاروهاوپەیمانەلەگەڵئێراندا(لەوكاتەدا)تێد
كۆپیڵ(سەریكیبۆلەقاندوگووتی)كەوایەتەمومژێكهەیەلەممەسەلەتایبەتەدا(
بێگومانسەرلەقاندنیتێدكۆپیلهەروالەخۆرانەبوو،بەڵكوكتومتئەوسیاسەتە
لەالیەنعێراقەوە بەكارهێنانیچەكیكیمیاوی ریگاندەیەویست ئیدارەی بووكە
بخاتەملیئێران،بەالیكەمەوەبیخاتەتەمومژیئەوەیئاخۆكامیانبوونئێران
یانعێراقگازیكردووەبەسەرهەڵەبجەدا،لەوكتێبەیدانوسەرباسلەوەدەكات
عێراق كەسوپای كردووتەوە، باڵوی ئێران راستەوخۆ كیمیاییەكە هێرشە كەدوای
هاواڵتیانیخۆیبوردماندەكات،هەروهائاماژەبەوەدەكاتكەئێرانتاكەسەرچاوە
بووە،بۆباڵوكردنەوەوراگەیاندنیروداوەكان،كەمالخەرەزایكەئەوكاتەوەزیری
ڕاگەیاندنبوو،هەرواچەندكاتژمێرێكدوایلێدانەكیمیاویەكەرایگەیاندكەعێراق
خەتابارەوشاریهەڵەبجەیكوردنشینیبەچەكیكیمیاییبۆمبارانكردووە،تائەو
كاتەیسەركردەییەكێتینیشتمانیكوردستان)جەاللتاڵەبانی(كەوتەگەشتبە
ئەوروپاداودواتریشدەچێتەئەمەریكابۆپشتراستكردنەوەیهەواڵەكەیئێران،
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كەبەپشتبەستنبەپێشمەرگەكانیناوچەكەهەواڵەكانیبۆپشتڕاستدەكرایەوە،
ئەمەشلەكاتێكدابووكەئەمریكاوخۆرئاواشسۆزیانبەالیعێراقدابوو،عێراقیشرەتی
دەكردەوەوبێئاگاییخۆیلەهەمووجۆرەهێرشوبەگژاچونەوەیەكلەناوچەكەدا
دەردەبری.بۆیەنەگەشتەكانیتاڵەبانیونەئەووێنەودۆكۆمینتانەیلەبەردەست
بوونكاریانلەسۆزیئیدارەیریگاننەكرد،چونكەئەوكاتەجەاللتاڵەبانیپێگەیەكی
بەعس لۆجیكی بەهەمان بەڵكو لێبگیرێت، گوێی ئەمریكاوە لەالیەن نەبوو وای
بەتێكدەروبەكرێگیراویئێرانیشیاندەزانی.ئەمەشلەكاتێكدابووكەئیدارەیریگان
خۆیان سوكبكات، لەسەرعێراق تۆمەتەكان سەرتاوانەكەو تەمومژبخاتە دەیەویست
زۆرباشدەیانزانیكەواعێراقلەسەرەتایجەنگەكەوەبەرێژەیدیاریكراوچەكی
كیمیاویلەدژیئێرانیەكانبەكاردەهێنێ،بەاڵمئەمملهوریەیسهدامورژێمەكەی
تەنهالەمەیدانەكانیجەنگدانەمایەوەبەڵكورویوەرگیرایەسەرخەڵكیسڤیلوبێ
چەكیشهەروەكبەئاشكرالەدۆڵیبالیسانلەسالی1987بەوچەكەكۆمەڵكوژی
خستبووەوە،كەدواتریشبۆسەلماندنیبەكارهێنانیگازیكیمیاویلەالیەنعێراقەوە
هەشتراپۆرتیپسپۆرینەتەوەیەكگرتووەكانلەئارادابوون،كەدانپێدانانیسەربازی،
هەموو لەدوای عێراقی، فرۆكەوانی ئەفسەرو عێراقی، پایەبەرزی كاربەدەستانی
خۆڵەی ئەو نمونەی عێراقی، بەڵگەنامەی تەن 18 دەستبەسەرداگرتنی ئەمانەش
كەلەالیەننیردراوەكانینەتەوەیەكگرتووەكانەوە"پرۆفیسۆرهاندرێكس"شیكاریلە
بەسەر مادەیەی ئەو كە روندەكاتەوە راستیەكان هەموو بەلجیكا گێنتی زانكۆی
خۆلەكانەوەیەهەمانئەومادەیەیەكەلەبۆمبەنەتەقیوەكانیعێراقدابوون.بەاڵم
ئەوەیهەتائێستامشتومریلەسەرەئەوەیەكەئێرانلەكاتیرودانیداناوچەكەیان
تیمەكانی جگەلە روداوەكە شوێنی بچێتە كەس نەداوە رێگەیان كۆنترۆلكردووەو
خۆی.ئەمەشتارادەیەكیزۆربیانوهێنانەوەیەچونكەلەدوایكارەساتەكەیهەڵەبجە
كیمیاوی چەكی بەكارهێنانی دوای هەقتە سێ یەكگرتوەكان نەتەوە ڕێكخراوی
لەشاریهەڵەبجەیەكەموەفدیخۆیبەسەرۆكایەتیپڕۆفیسۆرئاوبینهاندرێكس
)AubinHeyndricks(ناردەكوردستانیعێراقبۆلێكۆڵینەوەلەگازبارانیهەڵەبجە

ودەوروبەری.)بروانەبەشیلێوشینولێوسور(
ئێران دەیویست كە)ڕێگان( سەرئەوگومانانەی دەخاتە پەنجە بەروونی هێلتەرمان
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تاوانباربكات.
ئەو لەنزیكی كیمیاویەكە هێرشە كە وابوو بروای بوو خەرەزای هەرچی
عێراقیان هێزەكانی كە 10 وەلفجر بەناوی ئێرانەوەبوو پۆپەراسیونەسەربازیەی
لەراستیدا بەاڵم ناوبردبوو، عێراق بەزینی بەتۆڵەكردنەوەو ئەمەشی تێكشكاند،
دانیشتوانیمەدەنیكوردلەشاریهەلەبجەچئیرادەیەكیانلەوكەینوبەینەینیوان
ئێرانوهێزەكانیپێشمەرگەوجەنگەكەدانەبوو،ئەمەخەونێكیعێراقیشبووتا
بكات، تەمبێی و لێبوەشینێ گورزێكی لەنیوبازنەیشەرەكەدا داوەوەو كوردبخاتە
وەكونوسەریكتێبەكەشباسیكردووەئامانجیهێرشەكانیوەلفجر10هەرچیەك
بووبێهێزەكانیعێراقیلەناوخاكیخۆیداتێكشاندبوو،ئەمەشلەالیەكبووەهۆی
ئەوەیهەتائەمرۆشتەمومژبخاتەسەرئەوتاوانەیبەهۆیتورەكردنیسەركردایەتی
عێراق،كەتۆلەیخۆیانلەهەلەبجەكردەوە،كەچیعێراقوایپروپاگەندەیدەكرد
ئێرانیشی پروپاگەندەكانی بەڵكو نەبووە، ناوچەیهدا لەو عێراقی هێزێكی هیچ كە
لەوێرانكردنی خۆی بۆئەوەی ئیدعایەدەكات ئەم كەبۆیە دەدایەوە بەرپەرچ بەوە
شاریهەلەبجەبدزێتەوەوبیخاتەئەستۆیعێراق،لەراستیدائەودانپێدانانەیعێراق

زۆرگرنگبووكەلە17یمانگداهیچهێزێكیانلەناوچەیهەڵەبجەنەبووە.
پاشئەوەیئێرانریگەیكردەوەبۆرۆژنامەنوسانلە20یمارتداواتەچواررۆژ
دوایئەنجامدانیتاوانەكەهیلیكۆپتەریئێرانییەكەمینگروپیگواستەوەبۆشاری
راستیانەش ئەم بەاڵم دەركەوتن.. راستیەكان هەموو ئیتر وێرانكراو، هەڵەبجەی
لەالیەنعێراقەوە ئیدارەیرێگانیاننەهێنایەسەرئەوقەناعەتەیبەكارهێنانیگاز
تاوانیگەورەتریبەدوادادێتوبێدەنگەكردنلێیڕویهەموومرۆڤایەتیناشرین
ئێرانی راگەیاندنی دەزگای بەپشتگیری میدیا كە لەكاتێكدابوو ئەمە دەكات.
شلەژانێكیتەواویبۆئیدارەیئەمریكادروستكردبوو،لەوەهاحاڵیكدابووكەرۆژی
بە" گوناهباركرد عێراقی دەرەوە وەزیری وتەبێژی رێدمانی چارلس مارت 22ی
تایبەتیومەترسیدار" پێشیلكردنیپرۆتۆكۆڵیجنێفی1925/9/17بەشێوەیەكی
بەاڵمراگەیاندنەكەیئەمریكابەروونیهەوڵیئەوەیتێدابەدیدەكراكەعێراق
لەوتاوانەببوێرێچونكەتەبیژەكەوتبووی:)بەڵگەیئەوەلەئاراداهەیەكەواڕەنگە
كیمیای چەكی هەرەشەی ئیتر لەمەوال  بەكارهێنابێت( كیمیایی چەكی ئێرانیش
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عیراقدەركەوتبۆسەرشارەگەورەكانیئێرانلەبەرامبەرگازبارانكردنیهەڵەبجەدا،
بەمەشعێراقتوانیئێرانبترسێنێتتابەئاگربەستڕازیبێتلەشەڕیهەشت
هەڵەبجە كیمیابارانكردنی تاوانی تۆمەتی ترەو لەالێكی و لەالیەك عێراق ساڵەی
شارێكی هەرەشەیەشدا، ئەم كردنی پراكتیك لە تەنانەت بخاتەوە، دوور لەخۆی
كوردنشینبووەتاقیگەیچەكەكۆمەڵكوژیەكەیعێراقوترساندنیئێرانكەئەویش
شاریكوردنشینیسەردەشتبوولەسەرسنوریعێراقئێرانبووكەلەساڵی1987

كیمیابارانكراوزۆربەیهەرەزۆریقوربانیەكانیشكوردبوون.
رژیمیعێراقلەگەرماوگەرمیتاوانەكەدابێدەنگیهەلبژاردبوو،كەچیلەپرێكداكەوتە
ئەمریكاوەبوو، پشتیوانیەی ئەو هەرلەسۆنگەی هاوارئەوەش و هات و دەنگەدەنگ
لە عێراق نوێنەری ئەلئەنباری )عەبدولئەمیر دەلێت هێلتەرمان یوست وەكو
نەتەوەیەكگرتووەكانلەڕوبەرووبونەوەیەكیسەختیڕەخنەگرتندالەبەرنامەی"الیت
كە گرتبوو بەوپەتەوە دەستی قاژەو پەلە كەوتبووە )ABC( تەلەفزیونی الین"
چاكە دەیووت: هەلیدابوو، بوو دەمێك شەرمەزاریە لەو رزگاركردنیان بۆ ئەمریكا
كردووە ئەگەری بەڵگەو هەندێك باسی ریدمان میستەر كەوا بهێنمەوە بابیرتان
كەلەراستیدالەئەگەرزیاترن،كەوائێرانتۆپیكیمیاویبەكارهێناوەبەاڵمئەوكاتەی
تێدكۆپێڵووتی:ئەگەرراستبێتئێرانچەكیكیمیاویبەكارهێنابێلەدژیعێراق،
بەدلنیاییەوە لەدوایدا ئەوا هەلەبجەدا لەگازبارانی خەتاباربێت ئێران عێراق لەبری
حكومەتیعێراققازانجلەلێكۆلینەوەینەتەوەیەكگرتووەكاندەكات،كەچیئەل
ئەنباریكەمێكپاشگەزبووەوگوتی:رازینەبوونیئێرانبەئاگربەستودرێژەدان
بەجەنگرەوایەتیدەداتەعێراقبۆهەردرندەییییەككەعێراقئەنجامیبدات،

هەرلەكۆیئەمبابەتانەدانوسەرگرنگیمەسەلەكەدەگێرێتەوەبۆئەوەیكەلەشەڕی
جیهانییەكەمەوەعێراقیەكەمینواڵتبووە،كەگازیلەشەڕدابەكارهێناوەكەئەمەش
توخمیگاریگەرتریبەرهەمهێنا،هەروەهانەبوونیئیدانەینێودەوڵەتیلەسەرعێراق

وپاڵپشتیكردنیڕۆژئاوابۆعێراقڕووندەكاتەوەلەبەكارهێنانیئەمچەكەدا.
ئێرانەوە شای كەلەڕیێ دەكات، بۆكوردەكان ئەمەریكاش پشتگیریەی لەو باس 
بێ مستەفا( )مەال وشۆڕشی رێكدەكەوێت عێراق لەگەڵ بەاڵم دابوو، یارمەتیانی
دابووە لەرێكەوتنامەیجەزائیریسالی1975 كەئەمەش بەجێدەهێڵێت، پشتیوان
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مەینەتیەكەیگەرەبۆكوردودەشێتهۆكاریسەرەكیهەالیسانیجەنگەكەینیوان
عێراقوئێرانیشبێت.

– )ئێران جەنگی خراونەتەڕوو تێدا باسانەی ئەم كتێیبەكەدا یەكەمی لەبەشی
عێراق(وپێویستیعێراقبەچەكینوێ،یەكەمینهێرشیتۆماركراویگازیخەردەل
بەكاربهێنرێت تێدا دەمارەگازی كە جیهاندا یەكەمینشەركەلە لەهاوینی)1983(
ئاماژەبەپشتگیریئەمەریكا زستانی)1984(كەلەسەرجەمباسەكاندانووسەر
بۆعێراقدەكات،دژبەئێرانوبێدەنگبوونی)ڕێگان(لەبەرامبەربەكارهێنانی
گازەكیمیاویەكانلەالیەنعێراقەوەوتاوانباركردنیعەربستانیسعودیەوكویتو
ئوردنبەناردنیچەكوتفاقبۆسوپایعێراق،هەروەهاگوێزانەوەیهاوكاریەكان
كەلەواڵتەجۆربەجۆەكانیڕۆژئاواوەبەئەمەریكاوەبەمسێواڵتەداهەروەهاباس
لەیەكەمینتۆمارەكانیپەالمارگازیخەردەلدەكاتلەسەرشێوازوچۆنیەتیو
بەكار هەروەها لەسەربەركەوتووان، ئەوگازانە بەجێماوەكانی ئاسەوارە چەندایەتی
هێنانیدەمارەگازدەخاتەرووكەبۆیەكەمینجاربووەلەجیهاندالەشەرگەكاندا
بەكارهاتبێتوفەرماندەعێراقیەكانبە)سەدامحسێن(یشەوەبەشانازیەوەباسی
لێوەدەكەنبێهیچئیدانەكردنێكینێودەوڵەتیكەلەماوەیهەفتەیەكدابووەتەهۆی

مردنی)2001-2002(جەنگاوەریئێرانی.
)كاردانەوەی ناونیشانی لەژێر بابەتەكان كەسەرجەم كتێبەكەدا دووەمی لەبەشی
ویالیەتەیەگرتووەكان–دانانیڤۆڵیۆمكۆنترۆڵ(خۆیدەبینێتەوە،پەردەالدان
لەڕوویبەرێوەبەرایەتیئیدارەی)ڕێگان(دەخاتەروو،كەباسلەهێرشەكانیئێران
دەكاتبۆسەرعێراقوبەكارهێنانیگازیژەهراویلەالیەنعێراقەوەكەدەبێتەهۆی
مردنیچوارتیپیئێرانیكەهەریەكەیان)12-15(سەربازبوونولێرەشداباس
لەبێدەنگیئیدارەی)ڕێگان(دەكاتەوەكەلەمتاوانەشئاگاداربوونلەگواستنەوەی
چەكەكانلەكۆمپانیاكانیئەڵمانیایڕۆژئاواوەبۆعێراق،لەباسێكیتریبەشەكەدا
لەالیەنداریەكیپەرەسەندوودەكاتلەجۆریپشتگیریئەمەریكابۆعێراق، باس
بەوەیكەهیچالیەكنەیبەنەوەتەنهایەكترماندووبكەن،"واتەهاوسەنگیجەنگەكەی
راگرتووە"بەمەشستراتیژیەتی)ئەمەریكا،ئیسرائیل،نەوت(بەجێگیریبمێنێتەوەو
باسلەوزانیاریانەشدەكاتكە)سیئایئەی(بەعێراقیداوەلەكاتیشەڕەكەدا
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ئیسرائیلەوە لەرێگەی كەئەمەریكا دەخاتەڕوو شاراوانەش زانیاریە ئەو هەروەها
چەكیبۆئێرانناردووەهەروەهالەسەردانیدۆناڵدرامسفێڵدبۆبەغداد،تایبەت
لەگازەكان، كەباسكردن دەخاتەروو سەردانەكە هەنگاوەكانی كیمیایی بەچەكی
بەجۆرێك بووە..!كەئەمەش وپەراوێزخراویسەردانەكە چۆنمەسەلەیكیالوەكی
لەسیاسەتیگەرمكردنیجەنگەكەیدەبینێوئاوابەخوێنەرەكانیدەناسیدەناسێنێت
بۆ هاندانی و یارمەتی وەك عێراق داوەتە قەرزی دۆالر بلیۆن دوو كەئەمەریكا
و ناكازاكی مەسەلەی عێراق گازەكەدا لەقەدەغەكردنێكی جەنگەكە، گەرمكردنی
هێرۆشیمادەداتەوەبەڕویئەمەریكاداكەدواتربۆئارامكردنەوەیعێراقبەبانگهێشتی
كۆشكیسپیعێراق،رێكەوتننامەیەكلەگەڵئەمەریكائیمزادەكات،كەئەمەش
لەتەواوكردنیكارەكەسیاسەتیئەمەریكالەساڵی)1984(دانوسەرباسیانلێوە
دەخاتە تیشك دەكات لێكۆلێنەوە یەكگرتووەكان نەتەوە لەباسی دواتر دەكات
بەكارهێنانی بەرامبەر كردونەتەوە، باڵوی سوور كەخاچی بەیاننامانەی ئەو سەر
وەرنەگرتنی بۆ ئەمەریكا پاساوەكانی و عێراقەوە لەالیەن قەدەغەكراوەكان چەكە
لێكۆڵینەوەكانئاشكرادەكات،سەرەرایالبردنیبەشێكلەوراپۆرتانەیكەلەسەر
پاراستن خۆ بۆ ماسكانەی و كەلوپەل بەو تایبەت كرابوون ئامادە بابەتە ئەم

لەبەرەكانیشەردابینرابوون.
لەدواباسیبەشەكەیدانووسەرئەودەرفەتەلەدەستچووانەدەخاتەڕووكەنەتەوە
یەكگرتووەكانوئیدارەی)ڕێگان(دەیانتوانیپێشبەهێرشەكیمیاویەكانبگرن،
بەاڵمخۆیانلێبێدەنگكردوهاوكاریعێراقیشیاندەكردلشلگیریئەوهەناردانەی

بۆعێراقدەرۆنئەمەسەرەڕاییارمەتیوقەرزدانبەعێراق.
لەبەشیسێیەمیباسەكەداكەهێرشوداگیركاریەكانلەالیەنهەردووواڵتەوەدەخاتە
روو،ئەویشلەژێرناونیشانی)ناوبڕیكیمیاوی(داباسلەچریبەكارهێنانیگازەكان
وچۆنیەتیبەكارهێنانیانوئەوچاكسازیانەشدەكات،واتەلەتوانایتەقینەوەكاندا،
هەروەهالەشارەزابوونیعێراقیەكانوبەكارهێنانیئەوچەكەقەدەغەكراوانەدا،كەتێدا
ئاماژەبەوەدەكاتكەعێراقیەكانلەبەرەكانیپشتەوەیجەنگهێرشەكانیئێرانیان
گازباراندەكردوچۆنێتیبەكارهێنانیگازیسیانیدیشرووندەكاتەوەكەنەتوانراوە
بسەلمێنرێتچونكەزوودەبێتهەڵموتوشبووانیشیلەماوەی)2-3(دەقیقەدا
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دەمردن.
گازبارانی شەردا لەم دەخەمڵێنرێت جار كەبە)32( عێراق هێرشەكانی هەروەها
بەرەكانیشەریانكردووەلەپاشساڵێكلەمهێرشانەدا،نووسەرئاماژەبەداگیركردنی
فاودەكاتكەبەركەوتوانیهێرشەكیمیاویەكەدەخاتەڕووكەنزیكەیدوانزەهەزار
سەربازیكوشتووەشایانیباسەباسلەبیستویەكفرۆكەشدەكاتكەئەوبۆمبا
فاو سنورەكانی توانیویەتی ئێران لەبەرئەوەی خوارەوە، پێخراوەتە كیمیاویانەیان
بەشەدا هەرلەم بدات، ئوردنوسعودیەگەمارۆ و ببەزێنێتوسنورەكانیكویت
زیانێكی و بووە دیل كەلەئێران ڕوو دەخاتە عێراقیش فرۆكەوانێكی دانپیانانێكی
هاتووەتە لێ ئاسایشی ئەنجومەنی نكە چو گەیاندووە عێراق بەڕژێمی گەورەی

دەنگ.
لەشەڕەكەدا ئەمەریكا رووەكانی دەرخستنی سەرەرای بەشەكەدا تری باسێكی لە
وتەكانیكۆمەڵێكلەفەرماندیەكانیعێراقنیشاندەداتلەسەرووهەمویانەوەتاریق
عەزیزیوەزیریدەرەوەیعێراقكەدەڵێت:)ئەگەرئەتۆمیشمانهەبووایەبەكارمان
دەهێنا،كەئەمەشبەمەسەلەی)ئێران–كۆنترا(ناسرا،هەروەهانووسەرئاماژە
دواتر عێراق، تورەبوونی هۆی كەبووتە دەكات ئەمەریكا ئێران بەپەیوەندیەكانی
پەالماریكویتیلێدەكەوێتەوەكەئەمەشبەرنامەیئاگربەستیپێرادەگەێنرێتو
عێراقپێشوازیلێدەكاتوئێرانیشڕەتیدەكاتەوەلەكۆتاییباسەكەداكەبەریگا
دانانێكینوێئاماژەیبۆكراوە،نوسەرباسلەوەدەكاتكەچۆنهەواداریئەمەریكا
قەدەغە هەمووجۆرە بەكارهێنانی و عێراق راكێشانی پێ هۆی بووتە، عێراق بۆ

كراوێك.
لەوباسەیدا كتێبەكەیە، چوارەمی بەشی بابەتەكانی سەردێری لەكوردستاندا شەڕ
ئەو مەبەستی بەوردی زۆر نوسەر ئێرانە، كوردەكانی سەر بۆ گاز هێرشی
ژیانی گوێدانە بێ هێناوە بەكاریان وئێران عێراق كە روو دەخاتە هێرشەگازیانە
لەبەڵگەنامە كۆمەڵێك نوسەر باسەدا لەم هەر گشتیەكان شوێنە و مەدەنیەكان
پێی یەكگرتوەكانی نەتەوە و ئاسایش كەئەنجومەنی دەكات، ئاشكرا نهێنیەكان
و توشبووان نیشانەی جۆری و قوربانیان و لەهێرشەكان زۆر دەكرێت، تاوانبار
مردنیاندەخاتەبەردیدەیخوێنەران،باسیئەوهۆكارانەشدەكاتكەگازبارانكردنی
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زۆركەچی قوربانیەكی وێرای هێرشەكمیاویەدا لەو كوردنشین، شاریسەردەشتی
پشتگۆیخراوە،لێرەوەبەگەورەترینمیلەتیبێواڵتئاماژەبەكورددەكات،دواتر
بەروداوەمێژوویەكانداشۆڕدەبێتەوەوهۆكارەكانیدابەشبوونوپارچەپارچەكردنی
كوردستاندەخاتەروو،باسیئۆتۆنۆمیكورددێنێتەپێشەوەوهۆكاریسەرنەكەوتنی
كورددەخاتەرووكەتایبەتیدەكاتبەمەسەلەیكەركوكەوە،هەروەهائاماژەبە
هۆكارەكانیگۆرینیپۆستی)عەلیكیمیاوی(دەكاتوئەوپەالمارەبەدیاریكردنێكی
ناوچەكوردنشینەكانلەخەڵكیدێهاتەكانو وردەوەدەخاتەرووكەكراوەتەسەر
دەكات ئاشكرا بریارەش ئەو پشت نیازومەبەستەكانی هەروەها و شارنشینەكان
كەلەالیەنعەلیكیمیاویەودەركراوەسەبارەتبەكوشتنیئەوكەسانەیكەلەناوچە

قەدەغەكراوەكاندا)كوردنشینەكان(دەژین.
لەباسیمەسەلەناوخۆیەكاندادوودەقیهێجگارگرنگنیشاندەدات،كەیەكەمیان
راپۆرتێكی دووەمیان موخابەراتەو و ئەركان سەرۆكایەتی هاوبەشی راپۆرتێكی
)سیئایئەی(ەكەئاماژەبەئاگاداریئەمەریكالەهێرشەكیمیاویەكانوتاوانی
جینۆسایدووێرانكاریوراگوێزانیدێهاتەكانەكەپشتگیریلەبەكارهێنانیگازەكان
كەناڵی بەتایبەت ئاشكرادەكات، بەرەكان نوسەروشەنهێنیەكانی هەروەها دەكات،
پەیوەندی)تایبەت(كەلەسەرجەمدانپێدانیفرۆكەوانەدیلەكانیعێراقدائاماژەیە

بۆگازوكیمیابارانكردن.
دەكات عێراق سەرنەكەوتنی لەهۆكارەكانی باس نوسەر ئەوبەشەدا لەكۆتایی
كە لەگوێكان ئەڵقە واڵتە بەرامبەر ڕۆژئاوا كوێتداودەستوەردانی لەداگیركردنی

عێراقیشیەكێكەلەوواڵتانە.
وتەوتۆماركراوی كۆمەڵێك سەرتا بەهەڵەبجە، تایبەتە بابەتەكە پێنجەمی بەشی
)عەباسیڤیدیۆ(دەخاتەرووكەلەعێراقدابووەوتۆماریمردنوئاوارەبوونەكانی
كردووەكەنوسەربەگێرانەوەكانیدەتباتەوەناوڕووداوەكان،لەبابەتییەكەمیئەم
بەشەدارێكەوتنەكانلەنێوانحیزبەكوردیەكانوئێرانكەهەردووكالیەكئامانجیان
هەبووە،ئەویشراوەدونانیرژێمیعێراقبووە،دواترلەباسوخواسیشەرەكەدا
لەكیمیابارانیشاریهەڵەبجەشدا سەرجەمالیەنەكانیهێرشەكانرووندەكاتەوە،
لەباسینێوان)دووجیاواز(داباسلەوالیانانەدەكاتكەلەهێرشەكەدائێراندەڵێت
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لە)17(یمارتداهەڵەبجەیگرتووەوپێشمەرگەشدەڵێتلە)15(یمارتدابووەو
روون باسەكە دژواریەكانی مارتدابووە، لە)16(ی گازبارانەكەش ئاشكرایە وەك
دەكاتەوەلەگێرانەوەیەكیئەلتەرناتیڤدانوسەرباسەكانینێوانئێرانوپێشمەرگە
هەریەكەش وردەو باسێكی لەمانە كەهەریەك كوردیەكانەوە، حیزبە بەسەرجەم
كەپێشرەویەكەبۆخۆیدەگەرێنێتەوە،وەلەبەشیكۆتاییباسەكەدائەومەسەالنە
ئاشكرادەكاتكەلەناوفەرماندەیحزبەكوردیەكاندابووتەهۆیپەالمارەكیمیاییەكەی
رژێمیسهدامحوسینلەوناوچانەیخەڵكیلێنیشتەجێیەوهەروەهائێرانخەتابار
دەكاتبەداخستنیسنورەكانیبۆماوەیڕۆژێكبەرلەهێرشەكەلەكاتێكداكەگومانی
وەهاهێرشێكیشلەئارادابوو،هەروەهائێرانوئێرانیەكانبەتااڵنیەكانیحەڤدەی

مارتتاوانباردەكات.
بەشی سەردێری كە هەڵەبجەیە رەوشی كاریگەری یەكەمی باسی دوكەڵ چرە
یەكرتووەكان كەویالیەتە دەكات، ئاشكرا هۆكارانە ئەو نوسەرتێدا شەشەمێتی،
ئەنجومەنی بریارەكانی داوەو عێراقدا تاوانەكانی بەسەر پەردەیان بەهۆیەوە
ئاسایشتایبەتبەبەكارهێنانیگازلەناوچەمەدەنیەكاندادیاریدەكات.لەبابەتیگاز
دوای لە دەكات پێشمەرگە ورەروخانی لە باس ئەنفال تەواوكەری بەشێكی وەك
كیمیابارانكردنیهەڵەبجەوەهەروەهابەوردەكارییەكلەدواییەكشوێنوكات
وچۆنیەتیرووداوەكانیئەنفال،لەدەمیپێنچپیاوكورێكیدەربازبووی"چاڵەكانی
سامەرایی( زاری)وەفیق لەسەر هەرەوەها دەگێرێتەوە. گۆرەبەكۆمەڵەكان مەرگ"
كە دەكات ڕوندەكاتەوەوئاشكرای لەئەنفالدا حسن سەدام مەبەستەكانی یشەوە
ئاماژەیەبەكوژرانیكوردەكانیدەوروبەریكەركوكلەجیاتیهەمووكوردەكانیهەولێر
یانهەرشارێكیتریكوردستان،چونكەئەوشارانەبەكوردنشینیهەردەمێنێتەوە،
بەاڵمكوشتنیكوردەكانیكەركوكگرنگیەكەیلەوەدایەكەكەركوكدەكاتەشارێكی
عەرەبی،لەباسیئەنفالوموخابەراتیئەمەریكاداكەئەمەریكایەكانئاگاداریئەنفال
بوونلەرێگەیوێنەسەتەالیتیەكانیانلەهەمانكاتدابێدەنگبوونودواترئاماژە
توانیویانە بەجەنگیكەنداودەكاتكەبەهەلرێكخستنێكیدادەنێتكەكوردەكان
خۆیانیتیابدۆزنەوەولەباسیبەكارهێنانیگازبۆكۆتاییپێهێنانیجەنكئاماژە
دەكا،بەوەیكەعێراقهەرەشەیبەگازیتێكەڵلەگەڵ)VX(لەشارەگەورەكانی
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ئێرانكردووەكەئەمەشبووەتەرازیبوونیئێرانبەئاگربەستكەخومەینیلەمئاگر
بەستەدالەوتەیەكیداوتویەتی)كەدەبێتبەناچاریلەوپەرداخەژەهرەبخواتەوە(

كەنوسەرئەمەشبەهەرشەیگازبارانكردنیتاراندەستنیشانیدەكات.
لەبەشیحەوتەمداكەسەرجەمیباسەكانیلەژێرناویشانی)ئێرانوبەكارهێنانی
گاز(دیاریكردووە،نوسەرئاماژەیكردووەبەوتارێكیئەنجومەنیئاسایشبەرامبەر
بەئێرانكەدەڵێت)كەرەدێزەكەیكۆمەڵینێودەوڵەتی(لەبەرئەمەشبووە
كەعەمبارەكانیكیمیاییبەروویعێراقداوااڵكردووەتاكوئێرانبەچۆكابهێنێتهەر
ئەمەشبوووایلەعێراقكردكەدەستكراوەبێتلەهەرهێرشێكیگازبۆهەرواڵتێك
كەبیەوێت،ئەمباسانەوچەندینوەردەكاریترلەباسیدێزەدانوسەرئاشكرایكردووە
ئایائێرانگازیبەكارهێناوەكۆمەڵێكوردەكاریوبەڵگەوسەلماندنی ولەباسی
خستەوەتەڕوولەسەربەكارهێنانیگازلەالیەنئێرانەوەكەدژبەناوچەكوردیەكان
وهێزەكانی)حدكا(بەكاریهێنابن،لەبابەتێكیتریباسەكەدانوسەربەڵگەكانی
بەهۆی گازەكان گەرانەوەی سەرەرای گازەكان بەكارهێنانی سەر لە روو دەخاتە
باوەبەسەربەرەكانیعێراقخۆیانداكەئەمانەئەنجومەنیئاسایشكردوونیەبەڵگە
بۆسەلماندنیبەكارهێنانیگازلەالیەنئێرانەوە،دواترلەهەردووباسی)ئێران–
عێراق–هەڵەبجە(دالەگەڵهاوسەنگیزانیاریەكانڕادەیتۆمەتباریەكانیهەردوو
واڵتدەردەخاتلەسەرزاریفەرماندەییەكانیئاسمانیعێراقەوەوباسلەوكێشە
بەریان هەڵەبجەدا بەسەر نێردراوەكان دەكات،كەفرۆكە كیمیاوی بۆمبی خەیاڵیەی

داوەتەوەكەبە)5....(كیلۆگراممەزندەدەكرێت.

ساختەكاریلەبەڵگەدا:
بەشیهەشتەمیكتێبەكەلەوەداگرنگەكەسەرجەمبابەتەكانیتێداگەاڵڵەكراوەتەوە،
سەر سەلیقەیەكی بە یوست وەرگرتوە، بەڵگەدا(ی لە )ساختەكاری ناونیشانی
سوڕهێنەرەوەئەوەمانبۆرووندەكاتەوەكەلەالیەندەزگایموخابەراتیبەرگری
ئەمریكیەوەسیئایئەی()C.I.A()و)پنتاگۆن(ەوەچەواشەكاریكراوەسەرەتای
ئەمبەشەیبەپەرەگرافێكدەستپێدەكاتكەلەلۆسئەنجلستایمزیبەرواری
)پتر پێدەكات دەست شێوەیە كەبەم وەرگرتووە، ی 2006 حوزەیرانی 25ی
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لەسالێكپاشوتاردانەكەیكۆڵنپاوڵ)شوباتی2003(ودوایلێكۆلینەوەیەككە
لەوەناكەواهەڵگەراوەیەكیعێراقی ئایئەی(پێی سێكیشوەریگرتەوە)سی
بەناویخوازراوی(كێرڤۆڵەوەكابرایەكیساختەچیبووە،لەعێراقتەكسیلێخوڕیوەو
زانیاریئەندازەییخستووەتەكاربۆهۆنینەوەیچیرۆكێكیخەیاڵی)بەاڵمبەڕێو
جێ(لەبارەیكارگەنهێنیەكانیچەكیبایلۆجییەوەلەسەرپێچكە،هەرچەندەهیچ
ئەمریكیەكوبەهیچكلۆجێچاوپێكەوتنیلەگەڵدانەكردووە،كەچیلێكۆلەرەوانی
هەواڵدەرە ئەم تەكنیكیەكانی وەسفە كە كردووە، بەوە باوەریان ئەی ئای سی
ئەوەندەوردەكارییانتێدایە،كەوالەگومانیهەڵبستنەوەدورن،تایلەردەرهێنەری
ئەفسەریپایەبەرزیبیروراجیاوازیسیئایئەی(دەڵێخەڵكچیدەڵێنبابلێن،
ئەمكەسانەتەواوپابەندیمەسەلەكەنودەكرێپێمانبلێنخۆئێوەزانانین،لێی
تێناگەن(وایبۆدەچمناونیشانیبەشیهەشتەملەكتێبەكەییوستهیلتەرماندا
زۆرشتمانبۆروندەكاتەوەبەتایبەتیشكەلەدوایەوەئەمسیناریویەیلۆسئەنجلس

تایمزیباڵوكردووەتەوە.
هەروەكیوستدەڵیئەمرۆكەمچاودێرهەیەئەمرۆلەوەدڵنیانەبێتكەئەوەی
گازبارانیهەلەبجەیكردووە،عێراقبووە،بەتایبەتیشلەدوایبریاریدادگایبااڵی
تاوانەكانیعێراقەوەگومانهەڵگرتندەچێتەخانەیسەرلێتێكچوونەوە،هەرچەندە
بەپێچەوانەی ئەمریكا تەنانەت بووەتەوە، یەكالیی رژێمیش بەرلەڕوخانی ئەمە
ئیدارەیسەردەمیریگانەوەبەهاوارەوەدەلێتعێراقگازبارانیكوردەكانیكردووە،
كەگەلەكەی پیاوەیە ئەو سهدام راگەیاند ئەوەی لەلێدوانێكیدا جۆربۆش هەروەكو
خۆیگازبارانكردووە،لەمبەشەدایوستهیڵتەرمانئاواتیشكدەخاتەسەرتەموو
یاداشتی كە هەلەبجە شایەتحاڵیكی بەقسەی بەستن پشت بە پێشوو، مژەكانی
نوقاند،چونكە لەهەلەبجە لەساڵی1988داچاویخۆیان ئەوان كردووەدەلێت:
سهدامدوژمنیئێرانبوو،ئێستاشئەمدوژمنیانەوشارەكەموەكبەهانەبەكاردێنن

ئێمەهەستێكیتاڵمانالدروستبووە،بەراستیقێزماندێتەوە(.
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لێوشینولێوسور
لێوشینلەبەرامبەرلێوسوردابابەتێكیتریكتێبەكەییوستهیڵتەرمانە،مەبەست
لەمدەستەواژەیەئەوەیەكەوابەركەوتوانیچەكیكیمیاویبەزۆریئەودووحاڵەتەیان
پزیشكان سەرنجی بەپێی لەهەلەبجە مردبوون بەگاز كەوائەوانەی دیاربووە پێوە
لێویانیانكوڵمیانسوریانشینهەڵگەڕاون،وەكونوسیوێتیباشەسەبارەتبە
كەمەوە بەالی ئێران كەوا بلێین چی واشنتۆن پروپاگەندەكانی سێهەمی بنەمای
تارادەیەكدەبێتجێیلۆمەبێت،لەسەركوشتاریهەلەبجەبەگازباران..؟ئەمەش
لەوێوەسەرچاوەدەگرێتكەوابەسەرنجدانیرۆژنامەنوسەبیانیەكانوئەوپسپۆڕە
پزیشكیانەوەهەیە،كەلەگەرماوگەرمیدوایپەالمارەكەداوەختێكتەماشایانكردووە
دەستوقاچیقوربانیەكان"مردووەكان"ڕەنگیانشینهەڵگەراوە،بەتایبەتیش
دیاردەكەی پنتاگۆن بیرورایانەش بەم سەبارەت پەنجەیان.. سەری و لێویان
والێكدایەوەكەوابەڵگەبێتبەژەهراویبوونبەگازیسیانیدولەبەرانبەریشداجەختی
لەسەرئەوەدەكردەوەكەئەمئەنجامەئەوەدەسەلمێنێتئێرانتاوانباریسەرەكی
بووە،چونكەئەمریكاوایرادەگەیاندكەوائێرانچەكیسیانیدیهەیەنەكعێراق.
بەبروایهێلتەرمانتاقەبەڵگەیسەلمێندراولەمئیدیعایانەدائەوەیەكەواهەندێك
ئیدعاكانیترهەموویهەرمەزندەو لەمردووەكانرەنگیانشینباویدەنوانددەنا

ڕەمڵلێدانەوبنەمایەكیزانستیالوازیهەیەیانهەرلەبنەرەتەوەنیەتی.
ئەمباسەپێشتریشلەالیەنتیمێكینێردراوینەتەوەیەكگرتووەكانبۆشاریهەلەبجە
كرابووەمەسەلەیەكیگرنگلەراپۆرتەكەیاندا،لێرەشدامشتومرێكیگەرمسازكراوە
لەبارەیدۆزینەوەودیاریكردنیجۆریقوربانیەكانبەچمادەیەكیكیمیاوی،قسەو
سەرنجیچەندپزیشكدێنێتەناوباسەكەوەكەكۆششیانلەوپێناوەداكردووەجۆری
ئەوگازانەدەستنیشانبكەنكەلەشەڕەكاندابەكارهێنراوە،سەرئەنجاممشتومری
پزیشكەكانوادەكەوێتەوەكەلەسەرتێكەڵێكلەگازەكانرێككەوتوونئەمەشبەهۆی

جیاوازیبرینوشێوازیمردنوجیاوازیمانەوەیتوشبووەكانەوەبووە.
ئەوەدەگەیەننكەوا لەراستیدا راپۆرتەسەرەتاییەكانیهەلەبجەشن بەاڵمهەرچی
ئاژانسیهەواڵی مارتدا لە21ی عێراقیەكانسیانیدیانكردووەبەسەرشارەكەدا،
كۆماریئیسالمیئێرانجەختیلەمەكردەوە،بەاڵمبێوردەكاری،خۆلەبنەرەتیشدا
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ئەوەیبەبەرچاویخەڵكیناوچەكەوەیەجگەلەعێراقگومانێكلەسەرئێراننەبوو،
وەكو بەاڵم دورنیە، ئەگەرێكی ئێرانیشەوە لەالیەن گاز بەكارهێنانی ئەگەرچی
هەواڵەكانی هەرچی لەئارادانیە، ئەتۆ شتێكی هیچ لەبەردەستدابێت بەڵگەیەك
قسەی هەواڵەكەیان سەرچاوەی پێدەچێت بووە ئێران ئیسالمی كۆماری ئاژانسی
دكتۆرێكیئێرانیبێتبەناویعباسیفروتانكەدكتۆرێكیسەربازیبووەلەبەرەكانی
جەنگ،بەاڵمقسەكانیئەمدكتۆرەبووەتەجێگەمتمانەیڕۆژنامەیگاردیانكە
گازی بەكارهێنانی نیشانەی كتوپڕ مەرگی دیمەنی وتوویەتی كە گواستوویەتیەوە
سیانیدە،ئەمەودەستنیشانكردنەكەیدكتۆرفروتانخێرالەالیەنجاكدیمیلیانۆو
ئەلمانی یەكێكیان بوون رۆژئاوایی رێجیناڵدمۆریڵەوەپەسەندكرا،كەدوودكتۆری
وئەویتریانفەرەنسیبوو،لەرێكخراویپزیشكانیبێسنوردادەستبەجێپاش
سەردانێكی ئەوەی لەپش ئێران، گەیاندە خۆیان بەفرۆكەیەك هەواڵەكە بیستنی
شاریهەلەبجەدەكەنلەكۆنگرەیەكیرۆژنامەنوسیدارۆژی26یمارتی1988دا
باسیهەندێكلەوئەنجامەكلینكیانەیانكردبوو،كەبەدەستیانهێناوەرومەتشین
هەندێك پێستی هەڵگەرابوون، شین قاچ گەورەی پەنجە نینۆكی و پەنجەكان و
منداڵتلۆقیانكردبوو(ئەمەشئەوراستیەیساغكردەوەكەواهەواڵەكانیئاژانسی
ئێرانراستنوخەڵكەكەكتوپڕمردبوون،لێرەوەیوستهیلتەرمانپێماندەڵێت،
بەكارهێنانیگازلەدژیخەڵكێكیمەدەنی)هەڵتلۆقینیپشتیمنداڵ(مەسەلەیەكی
راستودروستەوتەنهاپروپاگەندەیالیەنێكیشەركەرنیەلەدژیئەویدی،هەروەكو
گازێكی قەناعەتەی ئەو بگەنە كەوا كردبوو لەدكتۆرەكان وای دیمەنانەش ئەو
كوشندەیكیمیاویوژەهراویلەدژیئەوخەڵكەبەكارهێنراوە،هەرچەندەئیدارەی
ریگانبەزۆریئیدیعایئەوەیكردووەكەواگازیسیانیدلەهەلەبجەلەالیەنئێرانەوە
خەردەلیشیان نیشانەی هەندێك بێسنور پزیشكانی رێكخراوی بەاڵم بەكارهاتووە،
ئاشكراكردبوو،كەچیواشنتۆنهەرسۆزیبەالیعێراقدابوو،دیسانەوەلەڕۆژیدوو
شەمەیڕێكەوتی1988/4/11وەفدێكیشارەزالەبواریپزیشكیوتۆكسیكۆلۆجیدا
بەڕێگایكرماشانەوەڕۆیشتنەهەڵەبجەلەژێرسەرۆكایەتیپڕۆفیسۆرئاوبین،سەرۆكی
خایاندبوو رۆژی چوار سەردانەكە بەلجیكا گێنتی لەزانكۆی تۆكسیكۆلۆج بەشی
لە)10-1988/4/14(بۆلێكۆلینەوەتیمەكەیئاوبینهاندرێكستبەهەموویمانگێك
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بەسەرتاوانەكەداتێنەپەریبووكەچووبوونەهەلەبجەوبەچاویخۆیانمەلوبالندەی
مردارەوەبوویانبینیبوو،دواتریشلەراپۆرتەشیكاریەكەیاندابەبەلگەیقایلكەرەوە
دەنوسێت: باسیرە سااڵر دكتۆر بارەیەوە لەم یەكگرتووەكان. نەتەوە دابوویانە
قەبەی دووكتێبی بەلجیكا بۆ ئەڵمانیا لە گەڕانەوەی دوای AUBIN )پرۆفیسۆر
بەزمانیئینگلیزیبۆناردمكەسەرجەمئەنجاموڕاپۆرتەپزیشكیەكانیتێداتۆمار
كراوونوزیاترلەهەزاراڵپەڕەدەبێتوهەموویبەژمارەوناوەوەزانستیانەتۆمار
كراون.منئەمەبەبەڵگەنامەیەكیپزیشكیومێژووییوسیاسیلەقەڵەمئەدەمبۆ
كوردبۆبەكارهێنانیووانەخوێندنلەسەریودانانیلەپەڕتوكخانەیواڵتیخۆمان

بۆكەڵكوەرگرتنلێیلەبوارەجیاجیاكاندا(.

لەناوپنتاگۆندا
بابەتێكیتركەلەكتێبەكەییوستهیلتەرمانداجێگەیگرتووەبەشێكەلەژێرناونیشانی
)لەناوپنتاگۆندا(،ئەگەرچیلێرەداگومانێكلەسەرتاقیكردنەوەكانیپرۆفیسۆرئاوبین
هاندرێكس داخۆ پرسیارێكەوە دەمانخاتەبەردەمی بەاڵم دروستناكات، هاندرێكس
بەدەرلەكاریپزیشكیویستوویەتیالیەنداریبكاتلەسیاسەتدابەتایبەتیبەالی
ئایاگومانێكهەیەلەسەرئەوەی سیاسەتیواڵتەیەكگرتووەكاندابیشكێنێتەوە..؟
لەبارەی من زانیاریانەی ئەو بەپێی بەكارنەهێنراوە..؟ سیانید گازی لەهەلەبجە
پرۆقیسۆرهاندرێكسەوەدەستمكەوتوون،ماوەی10ساڵیرەبەقخەریكیشیكاری
مادەكیمیاویەكانیئەوبۆمبانەبووەكەبەرهەلەبجەكەوتوون،بەتایبەتیشلەوگڵو
خۆاڵنەیلەشوێنیبۆمبەكانهەڵگیراونەتەوە،یانلەوپارەچەیجلوبەرگوتەنانەت
لەوقژەسەرانەیلەسەریقوربانیەكانبڕدراونوبەمەبەستیتاقیكردنەوەبراونبۆ
بەلجیكاولەزانكۆیغێنتشیكاریانبۆكراوە،لەراستیدامنبۆخۆمهیچملەبارەی
هاندرێكسەوەنەبیستووەكەوالەشوێنێكئەوەیدركاندبێتكەئێرانگازیسیانیدی
بەكارهێنابێمەسەلەیلۆمەكردنلەروویزمانەوانیویاساییەوەجیاوزایەكیزۆریان
هەیەلەتۆمەتباركردنوتاوانباركردنیالیەنێكیشەرەكە،بەپێیئەوزانیاریانەیمن
لەبارەیهاندرێكسەوەدەیزانمكاتێكوەفدێكیناوەندیچاكچووبوونەالیبەمەبەستی
ئەوەیئامادەبێتلەدادگایهەلەبجەئامادەبێت،ئەوهیچدودڵیەكیپیشاننەدابوو
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ئەوەشی جگەلەوەی بووە، عێراق بەكارهێنراون هەلەبجە لە كەئەومادانەی لەوەی
ئەوئەنجامەی ئەوگەیشتووەتە شیكاریەكەیدا دەساڵی لەئەنجامی كەوا راگەیاندبوو
كەواهەمووئەومادەكیمیاویانەیلەهەلەبجەبەكارهاتوونعێراقینوهیچگومانێكی
نەخستبووەسەرئێران.خۆئەگەربۆچونوشیكاریەكانیشیواكەوتبێتنەوەئەمریكا
بۆبەرژەوەندیخۆیبەكاریهێنابێناشێتهیچگوناهێكیئەویانتێدابێ،هەرچی
یوستهیڵتەرمانەبروایوایەكەشیكردنەوەیزانیاریولێكۆلینەوەهەرگیزپاكو
بێگەردنەبوون،ئەمەشلەبەرئەوەبووەكەوادەستەوتاقمەكانیناوئیدارەیرێگان
عێراقەوە جەنگی لەپشتی بەتوندی بەرگری موخابەراتی دەزگای بەتایبەتیش و
بوونلەدژیئێران،تەنانەتلەگەڵئەوەشدابوونكەئەگەرگەلێكەسوایانپێ
روداوێك هەر لەسەر زانیاری بۆنمونە عێراق، لەرژێمی بەدوربگرن خۆ بوایە باش
دوای كەمەوە بەالی یان بگرێت عێراق بەسەركەوتنێكی پێش بووبێت كەلەتوانیدا
دەبوایەسەركوتبكرایەو بكات لەئێران پشتگیری لەشێوەكان بەشێوەیەك و بخات
ئەنجومەنی بێدەنگی بەشێكی كە بزانین ئەوە دەتوانین لێرەوە تێكبشكێندرایە،
گرتبێ لەوێوەسەرچاوەی ئەنفال هەڵەبجەو كەكیمیابارانی ئەوەبووە ئاسایش

كەحزبەكوردیەكانهاوپەیمانوپشتیوانیئێرانبوون.
ئەمریكا لەمبەشەدایوستهیلتەرمانسەرنجدەخاتەسەرسیاسەتمەدارانی هەر
كەپاشماوەیەكیكەملەداگیركردنیكوێتبەدەنگدێن)كێكوێتیلەدەستدا..؟
پشی و راگرتن دڵ بە بەهێزكرد..؟ عێراقی دكتاتۆرێتی كێ كرد..؟ داگیری كێ
پشی..؟(بێگومانئەوپرسیارانەوەاڵمەكانیانئاسانەولەنێوخۆیسیاسەتمەدارانی
ئەمهریكادەرناچێكەچیپێشتربەئیدانەكردنێكشلەتاوانەكەیهەڵبجەهەلوێستیان
بەپێداگری هەر هەلەبجە لەسەر و دەكرد ئێرانیان بۆ لەوپروپاگەندانەی نەبوو،
خۆیانمانەوەلێیپەشیماننەبوونەوە،هێلتەرمانبەراشكاویدەلێتئەوانەئێستا
هەروەها بوون، ئەمریكاخانەنشین موخابەراتی دەزگای لەكۆلیجیجەنگیسوپاو
ئێران-هەلەبجە تێزی لەبەرچاوترینپشتیوانانی لێكۆڵینەوەكانیدووكەس و باس
دەكاتكەستیڤنپێلیتایەروكۆڵۆنیڵواڵتەر)پات(النگدەكات،كەڕۆژنامەنوسێكە
و بیركڵی( كالیفۆرنیا- لەزانكۆی سیاسیەكاندا لەزانستە دكترا بەنامەی بەراهێنان
لەگەڵلێكۆلەرەوەیەكەی)سیئایئەی(كەبەپیشەخەریكیكاروباریعێراقبوو
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بۆدەزگاكەی،ئەمدووانەلەسەرۆكایەتیەوەنزیكبوون،كەچیویرایدورەپەرێزیو
نارەزایەتیبەردەوامیپێلیتایەركەچیبەپێیقسەیالنگپاتكەلەپەیوەندیەكی
تەلەفۆنیدالەساڵی2000داكەواسیئایئەیبەالیكوردادایدەشكێنێكەچی
هێشتاپێداگریكردووە)جەختیلەسەرئەوەكردووەتەوەكەوالەسەردەمیگازبارانی
لەهەلەبجەدا كیمیاوی چەكی ئێرانیش كەوا هەبووە، هاوبەش زانیاری هەلەبجەدا
بەكارهێناوە،بەاڵملەبەرئەوەیبەڵگەكانبۆكتێبەكەیساڵی1990داینابوونشایانی
لێرەدا نەبوون، باش نەتەوەیی بۆبەرژەوەندیوپارستنی چونكە نەبوون بنینین
گەلێكمایەیهەلوەستەكردنەكەوەكبلێیكۆمەڵكوژیلەهەلەبجەیكوردنشیندا
لەبەرژەوەندینەتەوەییئەواندابووبێ،كەچیناوەرۆكیلێكۆلینەوەكەدزەیكردووەو
پۆست، واشنتۆن لەرۆژنامەی رۆژنامەنوس تایلەری پاتریك دەست كەوتوونەتە
ئەمەشلەرێگەیهەندێككەسەوەلەناوپنتاگۆندادزەیانكردبوو،مەبەستیشلەو
لێكۆلینەوەیكۆلیجیجەنگدیاریكردنوهەلسەنگاندنێكبووەلەبارەیئەوەی
كیمیاویان چەكی باروزروفێكدا چ لەژێر كردووەو شەریان چۆن عێراقیەكان كەوا
بەكارهێناوە..ئەمەشیانلەوكاتەدابوو،كەوائەمریكائامادەسازیدەكردبۆئەوەی
جەنگلەگەڵعێراقدابەرپابكات،هێزەكانیعێراقلەكوێتدەرپەرێنێ،پێلیتایەر
كاتێك بەاڵم بەكارهێناوە، كیمیاوی چەكی عیێراق كەوا لەسەرئەوەی سوربوو
ئەوەیزەق زەروورەتدا(كەچی ئەوپەری لەحاڵەتی و بوبێ پێویستیانپێی كە

بەبەرچاوانەوەبووعێراقلەشەریپێشمەرگەشدائەمگازەیبەكاردەهێنا.

رێگایەكبەرەوكوێت
چونكەسەرجەمی بەشێتی گرنگترین كە كتێبەكەیە، كۆتایی و نۆیەم بەشی ئەمە
باسەكانیتێداكۆكراونەتەوە،نووسەربەسەلیقەیەكیگەورەوەلەوردەكاریەكانی
ئەوگەمەیەدەكۆلێتەوە،پاشئەوەیلەساڵی1988جەنگكۆتاییدێت،بەاڵمئەمە
پەیوەندینێوانبەغداوئیدارەیرێگانیشیتێكدا،وەكنوسەردەڵێتلەشەورۆژێكدا
كەلە نەكردبوو، بەمە دركی عێراق هێشتا گۆڕی، پەیوەندیەكەی رێسای یاساو
قۆناغیهەشتەمیئەنفالدابووفرۆكەكانیچەندینبۆمبیكیماییانبەسەرگوندەكانی
كوردستان دیموكراتی پارتی دەسەاڵتی ژێر لە ناوچەكە باراند، بادیناندا ناوچەی
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ئاوارەكان بەواڵتیتوركیاوەبوو،كاتێكبەهۆیئەمپەالمارانەوەكوردە وسنوری
واشنتۆن ئەمجارەیان هاتەوە، بەئاگا تاوانە لەم جیهان توركیاوە ناوخاكی رژانە
هەیانبوو، عێراق رژێمی لەگەڵ لەونزیكایەتیەی بوون، پەشیمان و نیگەران زۆر
ئیدارەی یەكەمجار هەرچەندە برایەوە، و بێت بەس ئیتر با بریاریاندا لەبەرئەوە
لێكدەدایەوە وایان بۆسەركوردەكان سەربازییەوە ئۆپەراسیونە ئەو لەبارەی ریگان
گوایەئەمەپەرچەكردارێكیسەربازیعێراقەدژییاخیبووەكوردەكان،هەرچەندە
ئەنفال كەپەالمارەكانی هەبووبێ وای تێگەیشتنێكی واشنتۆن لەسەرەتاوە رەنگە
دەیزانی باش كەوا هەلناگرێ گومان هیچ بەاڵم بوبێ، كورد یاخبووەكانی دژی
لەالیەن عێراق رۆژنامەكانی رۆژانە چونكە هەیە درێژەی مارتەوە لەمانگی ئەنفال
دەزگایوەرگیرانیسیئائەیوەردەگیردرانوپوختەیهەواڵەكانیانلەسەرئەنفال
وەردەگرت،كەرۆژنامەكانیعێراقنەیاندەشاردنەوەبگرەبەئازایەتیوخۆیبە
پاڵەوانزانیوەباسیئەنفالیاندەكرد،بۆیەئەمهریكازانیاریتەواویهەبوولەسەر
بەكارهێنانیگازیژەهراویلەئەنفالیشدا،چجایلەهەڵەبجەكەشارێكیقەرەباڵغ
بوو،لەراستیداعێراقیەكانیشپاشئەوەیزانیانلەمیانەیجەنگیاندالەگەڵئێران
دەرفەتەكەیان داگیرساوە بۆ كیمیاییەوە بەكارهێنانی لەبارەی سەوزیان نیشانەی
قۆستەوەونەیانویستبیوەستێننەوەتاكوبەیەكجاریكێشەیكوردیشریشەكێش
نەكەن،بۆیەسڵیانلەهیچسنوربەزاندینێكنەدەكردەوەوئەوەیلەتوانایاندا
بووكردیانوگوێیانبەرێكەوتنامەنێودەوڵەتیەكاننەدا.بەاڵمئەوەینەیانزانی
وردترچاودیری ئیتر ئەمریكا و گۆراون بەرژەوەندیەكان هاوكێشەی كەوا ئەوەبوو
عێراقدەكاتولەمەوالكارێكیئەوتۆیپێینەماوە،بەهەمانئەولۆجیكەكوردیەی
لەبارەیجاشەوەهەبوو،ئەگەرپێشمەرگەنەمابێجاشلەپایچیئەمەبۆعێراقیش
هەمانلۆجیكبوو،مادامجەنگلەدژیئێراننەمائیترچاوپۆشیلەعێراقلەپای
چی،بۆیەئەوكاتەیئەولەقۆناغیهەشتەمیئەنفالداگازبارانیگوندەكانیبادینانی
دەكردئەمریكاوردترچاودێریجموجۆلیعێراقیدەكرد،سەرباریئەوەیلەكۆتایی
پەالمارەكەدالەرژی7یئەیلولیسالی1988بریاریلێبوردنێكیگشتییەكمانگەی
دەركرد،بەاڵمتائەوكاتەنزیكەی80000هەشتاهەزارئاوارەیكوردگەیشتبوونە
كردبێت نیگەرانی ئەمریكایتوشی ئیدارەی هەوااڵنەی لەو یەكێك رەنگە توركیا،
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بریندارانیچەكیكیمیاویبووبن،هەروەكو ئاوارەكانو هەمانئەوژمارەزۆرەی
رایدەگەیەنی)شاالویدژە لەیاداشتێكدا وەزیریدەروە یاریدەدەری لێدوانەی ئەو
بەكارهێنانی لە كردووەوباس راگوێزان ناچاری كەسی هەهەزاران كە مەدەنیەكان
چەكیكیمیاویدەكەن،وادیارەپێشیلكاریجدیلەخۆگرتووەلەمەرپێوەرەكانی
قورسەوە دۆخێكی هاوپەیمانمانیخستووەتە توركیای مرۆڤەوە مافی نێودەولەتی
بەتەواویجیگەی ئەوەش بوو، واشنتۆن گرنگی هاوپەیمانێكی توركیا بیگومان "
مەترسیبووكەواپەالمارەكانیئەنفالكێشەوگرفتلەنیوكوردەكانیواڵتیتوركیابۆ
بەكارهێنانی دەربارەی راستی توركیاش حكومەتی برەخسینێ، توركیا حكومەتی
كوشندەی گازی عێراق لەكاتێكدا دەشاردەوە، عێراقەوە لەالیەن كیمیایی چەكی
بەجۆرێك كردبوو شپرزە ئاوارەكانی تەواو دەماری توخمە سارینی بەكارهێنابوو
ئەوانەیبەركەوتبووننەدەگەیشتنەسنوروزۆریشیانبەبرینیچەكیكیمیاویەوە
گەیشتبوونەناوخاكینوركیا.لەهەولێكیتریسەرنەكەوتوداتوركیابۆشاردنەوەیئەم
تاوانەیعێراقریگەگرتنبوولەچاودێرەبیانیەكانتائاوارەكانببینن،بەاڵمهەرگیز
نەیدەتوانیرێگەلەدبلۆماتەئەمریكیەكانبگرێتكەیەكێكلەوانەپیتەرگالبریس
بوو،كەئەوسەروەختەیاریدەدەریسەرۆكیكۆمیتەیدەرەوەیسەنات)ئەنجومەنی
چوبوونە كردبوو، عێراقی سەردانی 1987 - 1984 سالی جگەلەوە بوو(. پیران
سەرسنوربۆئەوەیباسوخواسیچەكیكیمیاییوبەكارهێنانیبزاننلەورپۆرتەیاندا
ئەوكەسانەی ئەوەشدا، لەگەڵ بەاڵم كردبوو، زیادەرۆیی گوێیجیهانیاندادا كەبە
تورەكردكەهەواداریمافیمرۆڤن.هێرشەكیمیاییەكانیعێراقدواجارزەنگیبە
توركیادا لە بادینان ناوچەی ئاوارەكانی كە كاتەدا لەو زیادكرد. ئاگاهێنانەوەیان
بوونلێشاوێكراپۆرتیراگەیاندنلەسەرهوروژمیئاوارەكوردەكانبۆناوتوركیا
فشاریانخستەسەربەرێوەبەرایەتیرێگان،تاكارگەیشتەئەوڕادەیەیكەواجۆرج
شولزئیشارەتیتوندیناردبووبۆئەپریڵگالسپییباڵیۆزیتازەدامەزراویئەمریكا
راگواستنانەی ئەو عێراقەوە لەالیەن كیمیاوی چەكی بەكارهێنانی كەوا لەبەغدا
هۆی )دەبنە نیەو كردن قبوڵ قابیلی چیتر لەئارادان بەكوردەكان دەرهەق كەوا
نارەزایەتیەكیتوندینێودەوڵەتی(مەبەستلەوەیەكەوابالوێزنارەزایەتیبگەیەنێتە
كەپەكیشوانم واتامن كەپەنك..؟ باران لەپاش دەڵی كورد عێراقی، حكومەتی
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مت و كت ئەمریكاش نارەزایەتیەی ئەم بۆچیمە، بوو تەواو باران كە بارانە بۆ
بالویزی شۆلز جۆرج بەڵكو نارازین ئێمە نالێت ئەویش كودیەكەیە، پەندە وەكو
ئاگاداركردووەتەوەكەوارەفتاریعێراقنارەزایەتینێودەولەتیلێدەكەوێتەوە.نەك
نارەزایەتیئیدارەیئەمریكی.یوستهیلتەرمانزۆربەروونیتیگەیشتنیئەمریكای
بارودۆخەكە كە تێدەگەین لەوە )ئێمە رو: خستووەتە كورد و عێراق دەربارەی
ئاڵۆزەورەگێكیمێژووییقوڵیهەیەوئەوەبووەتەمایەیپەیدابوونییاخیبوونێكی
وای ئێمە ئێران، هاوپەیمانی كردووەتە خۆیان تیایدا كوردەكان كە وا چەكداری
دەبیننینكەعێراقیەكانچەنددەرسیاندابدرێتشتێكیئەوتۆیلێسەوزنابێت،
بەاڵمدەمانەوێئەوەیانبۆرونبكەینەوەكەبێدەنگنابینلەبەرانبەرپێشیلكردنی
لەوچەشنەیمافیمرۆڤداوبێگومانئەمەكاریگەرییەكیپێچەوانەیدەبێتلەسەر
توانایئێمەبۆپەرەپێدانیپەیوەندیەكیدوقۆڵیتوندترینێوانمان(ئیتركاربەوەندە
نەوەستایەوەكەواچاوپۆشیلەبەكارهێنانیچەكیكیمیاویدژبەكوردبكرێتبۆیە
رەوشی گۆرینی بەلەبەرچاوگرتنی ئەیلولدا لە8ی ئەمریكاش دەرەوەی وەزارەتی
كەوا كرد ئاشكرای بەتەواوی وەزارەتەكەوە وتەبێژی لەزاری هاوپەیمانێتیەكەیان
واڵتەیەكگرتووەكان)قەناعەتیبەوەهێناوەكەواعێراقچەكیكیمیاویبەكارهێناوە
ئەو بگەینە دەتوانین لێرەوە  بەگەریالكوردەكان( لەهەمەتەسەربازییەكەیدادژ
ئەنفالداشكستی 6و7ی پەالمارەكانی لە عێراق حكومەتی ئەگەربهاتبایە ئەنجامە
هاوپەیمانی توركیای ئاوارەی خەڵكی و بادینان نەگەیشتایەتە ئەنفال بخواردایەو
چونكە نەدەگرت، بەهەند پێشیلكاریەكانی ئەوەندە ئەمریكا نەبووایە ئەمریكا
لەكۆینیازەكانیئەمریكادالەدووتوێیئەمكتێبەدابەروونیدەردەكەوێئەوەندە
بەتەنگبەرژەوەندیتوركیاوەیەئەوەندەبەتەنگپێشیلكاریەكانیمافیمرۆڤەوەنیە
لەكوردستان.پاشئەوەجۆرجشولزهەمانرۆژیراگەیاندنەكەیوەزارەتیدەرەوەی
ئەمریكادەربارەیبەكارهێنانیچەكیكیمیاویسەعدونحمادیوەزیریدەوڵەتی
بۆكاروباریدەرەوەیعێراقیبانگهێشتكردولەمبارەیەوەسەرزەنشتیكردبوو،یوست
هیلتەرماندەنوسێت)بەقسەیخۆیكارێكیپێكردووەنەبێتەوە(بەپییسەرنجی
" كەوا وتووە: بەحەممادی شۆلز كۆبوونەوەكە تێبینیەكانی و هیلتەرمان یوست
جیهانی لەجەنگی كیمیاوی چەكی بەكارهێنانی دوابەدوای نیودەولەتی نارەزایی
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ئێستا وا كەچی دایخست( )سندوقەوەو خستیە درێژ دورو بۆماوەیەكی یەكەمدا
واشنتۆن كەوا كردبووەوە لەوەش بكرێت(جەختی دەبێخەفە سەرهەڵدەداتەوەو
بەڵگەیحاشاهەڵنەگریهەیەكەعێراقكوردەكانیكیمیابارانكردووە.هەرچەندە
سەعدوونحمادینكۆلیلەوەكردبووگازیانبەكارهێنابێبەاڵمشۆلزناچاریكردبوو
كەواملبداتبەاڵمتارقعەزیزتەنازولیزیاتریكردووملیدابەوەیعێراقپابەندی
پرۆتۆكۆڵی1925یجنیفبێتوچەكیكیمیاویبەكارنەهێنن،واشنتۆنداوای
لەبەغداكردكەرونكردنەوەبداتلەسەرئەوەیبەڵینەكەیكوردیشدەگرێتەوە.چونكە
پرۆتۆكۆلەكەملمالنێیناوخۆناگرێتەوە،لە3یئۆكتۆبەرداملیدابەاڵمداوایەكی
نەتەوەیەكگرتووەكان بەلێكۆلینەوەیەكی سەبارەت رەتكردەوە والتەیەكگرتووەكانی

چونكەعەزیزئەمەیبەپێشیلكردنێكینابەجێیسەروەریعێراقلەقەلەمدا.


قەدەغەكردنیتاوانیجینۆساید
ئیترلەموەرچەرخانیئاڵوگۆریپەیوەندیەكانینێوانعێراقوئەمریكاوملدانەكانی
عێراقدامەسەلەیپەیماننامەیقەددەغەكردنیجینۆساید"هاتەوەگۆڕێكەوالە9ی
سسێپتەمبەردائەمریكازللەیەكیتوندیلەبناگوییعێراقسرەواندبەوەیسەنات
كاتدا لەهەمان كرد، قبوڵ جینۆسایدی قەدەغەكردنی یاسای پیران( )ئەنجومەنی
ئەو ئەگەر بەرباس، خرایە نوێنەران ئەنجومەنی لە هاوشێوەش یاسایەكی پرۆژە
پرۆژەیاساهاوبەشلەهەردووئەنجومەنیپیرانونوێنەرانرەزامەندیوەربگرتایە
قەرز، هەناردە، سەر بخستایەتە قەدەغەی یەكگرتووەكان واڵتە دەبوایە ئەوا
قەرزیگرەنتیوشیوەكانیتریهاوكاریویارمەتیوهاوردەینەوتیعێراقیشی
قەدەغەبكردایە،بەاڵمدیسانەوەووشەیجینۆسایدبووەوەبەكۆسپووەكو)ئااڵی
بەئاشكرا پرمەترسیخۆیكردەوەسەردۆزیكوردخاوەخاوەكردنی سور(كاری
هەلی نەكردو یاساكەی پرۆژە پشتگیری بەردەستەكان زانیاریە كەوا پێوەیاربوو،
كە پیتەرگالبرێس، وەكو رەخنەگرانی بەر دایەوە گوری هیزو بەاڵم وەشاندەوە،
لەگەل 2000دا ساڵی كەلەچاوپێكەوتنێكی بكات راپۆرتەكە رەوای لەمافی داكۆكی
هیلتەرماندەردەكەوێتكەوافشاردەباتوداكۆكیلەراپۆرتەكەیدەكاتدژبەعێراق،
)ئێمەئاگامانلەلەوێرانكردنیبەسیستماتیكیگوندەكوردنشینەكانیعێراقبوو،
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كیمیاوی چەكی هێرشەكانی و رەزوباخ و فەرهەنگیەكان دەزگا بەئامانجكردنی
دژبەكوردكوشتوكوشتارچبەكیمیایییانبەئعدامكردن،لێشاویهەاڵتنیئاوارەكان
بۆتوركیابەشێوەیەككەلەوەدەچووجینۆسایدبێت(بەهەرحالكۆسپخرایەبەردەم
لەمەڕعێراقوكوردەكان هەلسەنگاندنەكەی تاوتوێی و پیتەرگالبرێس راپۆرتەكەی
لەسەربنەمایچەندبەلگەیەكئەنجامدراكەجینۆسایدیكوردیاننەسەلماند،بەاڵم
پاشگرژیزیاترلەنیوانعیراقوئەمریكاوروداوەكانیئاززاریسالی1991پەردە
لەسەرراستیەكانالچوونوكاتێكلێكۆلەرەوانیسەربەخۆدەهاتنەكوردستانو
دەیانتوانیبەئازادیسەرلەكوردستانبدەنراستیەكانرونبوونەوە،لەسالی1995یشدا
راوێژكارییاساییوەزارەتیدەرەوەگەیشتەئەوقەناعەتەیكەوائەوەیلەكوردستان
رویداوەلەماوەیئەنفالدابەجینۆسایددادەنرێت.هەرچەندەلەتێگەیشتنیئەمجارەی
ئەمریكاداتەمومژێكیدیدەخوێندرێتەوەكەواهیلتەرمانبەیانیكردووە)ئەوەی
لەماوەیئەنفالدارویداوەبەجینۆسایددادەنرێت(تیگەیشتنەكەلەسەركوردستاننییە
بەڵكولەسەربەشێكیكوردستانەكەناوچەقەدەغەكراوەكاندەگرێتەوە،نەكبەكار
هێنانیچەكیكیمیاویلەشاریهەڵەبجەچونكەئەوكاتەیهەڵەبجەكیمیابارانكرا
نیوسەرەتای ئەگەرچیكەوتە نەبوو، قەدەغەكراودا ناوچەی لەسنوری ئەوشارە
بەاڵم یەكەوە ئەنفالی پەالماری چوارچیوەی كەوتە واتە ئەنفالەوە پەالمارەكانی
هەلەبجەلەلۆجیكیئەنفالدانەبوو،بەڵكولەنیوتەپوتۆزیجەنگیعێراقداتاوانەكە
ئەنجامدرا.بەاڵمنابێتئەوەشلەبیربكەینكەپیتەرگالبرێسلەراپۆرتەكەیدازیادە
رۆییزۆریكردبووهیلتەرمانووتەنیدۆنكیشۆتانەبوو،ئەوایباسكردبووعێراق
هەمووشتێكیرامالیووە...ئەمەشگەلێكلەكاربەدەستانیواشنتۆنیتورەكردبوو،
ئەگەرچیپیتەرگالبریسسەرسەختانەداكۆكیلەراپۆرتەكەیولەكوردیشكردبوو
بەاڵمزۆرلەسیناتۆرەكانیشكەپێشترپشتگیریپرۆژەكەیانكردبوو،رایانگۆریو
پاشگەزبوونەوە.بەاڵمئەمەدەشێتوانەیەكیگرنگبێتبۆخۆشمانوەكوقوربانی
جینۆسایدكەزیادەپێوەنانكاریكیناپەسەندونەخوازراوەوەكوئەوەیلەماوەی
دەكرد، تاوانەكان قوربانیانی ژمارەی لەگەڵ مامەلەمان بەگۆترەكاری رابوردوودا
لەچەشنی182000ئەنفالكراو.بێگومانمەبستملەقسەیبێبنەماوبەڵگەیەدەنامن
بۆخۆمبرواموایەئەوەیلەهەڵەبجەوئەنفالتێداچووننزیكەی200000هەزاركەس
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دەبن.
بەهەرحالوەكویوستهێلتەرمانیاداشتیكردووەپاشئەوەیلە21یئۆكتۆبەردا
ئەوە لەبری دەوەستێتەوە، لەدژی بەتوندی ئیدارە و شكستدێنێ یاساكە پرۆژە
ئیدارەیریگانپێشنیارێكیناپابەندیانكردبۆئیدانەكردنیعێراقبەاڵمهیچشتێكی
ئەوتۆیلێنەكەوتەوە،لەچاوپێكەوتنێكیدالەگەڵپیتەرگالبریسبەداخوخەفەتێكی
زۆرەوەلەساڵی2000دادەلێت:شتێكیپڕشورەییرویداوجێگەیگومانبوو
چونكەكاردانەوەیواشنتۆننەكهیچینەكرد،بەڵكورێگریلەهەوڵوكۆششیخەڵكی
تریشكردبۆئەوەیهیچنەكرێت،بەپاساویئەوەیسزایەكالیەنەكانكاریگەرییان
نیە(بەاڵمگالتەجارییەكەیئیدارەیریگانلەوەدازیاترخۆینواندكەواپایزیساڵی
1988بۆجاریدووەهەمئیدانەیبەكارهێنانیچەكیكیمیاییعێراقیكرد،ئەوكاتەی
هەمووشتێكتەواوببوو.بەاڵمئەگەرئیدارەیرێگانوكۆنگریسیئەمریكازووتر
راستتر یان بەرچاویان پیتەرگالبریسخستبوویە ئەوەی ببوایەوەك كاردانەوەیان
بڵێینوەكوئەوەیئەودەیەویستبەالیكەمەوەرێگردەبوونلەئەنفالوبەالی

كوردەوەباشتربووئەگەرزەرەرلەنیوەشداببرایەتەوە.
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ئەووێنەیەی)دنیا(یهەژاند.............ئیبراهیمههورامانی
كێنئەوانەیئهموێنانەیانگرتووە؟

وێنەوەكوشایەتحاڵ
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عومەرحەمەساڵحئەحمەدسلێمانناسراوبەعومەریخاوەر-1988/3/16-1937(
الیەن لە هەڵەبجە شاری ژەهربارانكردنی هێرشی بەهۆی شەهیدانەی لەو یەكێكە
ڕژێمیبەعسەوەلەڕۆژی1988/3/16دالەگەڵكوڕەساواكەیدابوونەسیمبولی

شەهیدانیهەڵەبجە...شەهیدانیكوردستان.
گواستنەوەیدیمەنیشەهیدبوونیعومەریخاوەروكۆرپەكەیلەزوومیكامێرای
ڕۆژنامەنووسانەوەبۆمیدیاكانیجیهان..بووبەهۆكارێكیگرنگبۆزیاترناساندنی
دۆسیەیڕەوایگەلەكەمانوزیاترخستنەڕوویڕفتاروبەرنامەدژیبەشەرییەكانی
سیاسیەكانەوە چاودێرە زۆربەی بەالی گەلەكەمان.. بەرامبەر بەعسی ڕژێمی
ژەهربارانكردنیهەڵەبجەبووبەهۆكاریبەرەوپێشەوەبردنوناساندنیمەسەلەی

ئەووێنەیەی)دنیا(یهەژان
ئیبراهیمهەورامانی
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بزوتنەوەینەتەوایەتیگەلەكەمانلەگۆڕپانیسیاسیهەرێمایەتیونێودەوڵەتیكە
دواجارڕاپەرینیبەهاری1991یگەلەكەمانوڕوخاندنیدەسەاڵتیدیكتاتۆریانەی
دادگایكردنی بۆ عێراق لە تاوانەكان بااڵی دادگای دامەزراندنی و بەعس ڕژێمی
سەرانیڕژیموسزادانیانودواجاریشلەسێدارەدانیگەورەدیكتاتۆرسەدامحسێن

وعەلیحهسهنئەلمەجید))عەلیكیمیایی((...هتدبەدواداهات.

ئەوڕۆژنامەنووسانەیلەهەڵەبجەگەڕانەوە
هەڵەبجەبویەمەیدانیجەنگێكینابەرامبەر،بویەجێنیشانەیبەعسیانبۆقەتڵ
وعامكردنیگەلێكبۆسڕینهوەینەخشەیشارێك،ئهوەبوولەكاتژمێر11.35
وسۆخۆی باجەڕ جۆر لە جەنگیەكانییەوە فڕۆكە بەهۆی بەعس ڕژێمی خولەكدا
كەوتەجێبەجێكردنیپیالنوبەرنامەداڕێژراوەكەی..لەمهێرشەداڕژێمیبەعس
بەهۆیبەكارهێنانیدەیانفڕۆكەیجەنگییەوەچەندینجۆربۆمبیكیمیاییوبۆمبی

ئاسایی)تقلیدی(وبۆمبیكیمیایی)سیانید،خەردەل(.
ناپاڵمەكان تەقلیدو بۆمبە بەكارهێنانی بە لەمهێرشەیداسەرەتا ڕژێمیبەعس،
دەستیپێكردوپاشتێپەڕبوونیكەمترلەسێسەعاتبۆمبیكیمیاییبەكارهێنا

كەزیاتربەبۆمبیكیمیایی))خەردەل((بۆردوومانیشارەكەیكرد
بێدیفاعی بۆسەرخەڵكی بەعس ڕژێمی وەحشیانەی هێرشە ئەم دەرئەنجامی لە
بە و ژن و منداڵ زۆربەیان كە بوون هاواڵتیشەهید هەزار لە5 زیاتر هەڵەبجە
سااڵچووبوونلەگەڵبرینداربوونیزیاترلە10000دەهەزارهاواڵتیدیكەوئاوارەو
دەربەدەربوونیسەرجەمدانیشتوانیشارەكەبۆواڵتیئێرانونیشتەجێبوونیان
لەئۆردوگاكانیشارەجیاجیاكانیئەوواڵتە.باڵوبوونەوەیهەواڵیكارەساتێكیلەم
چەشنەلەسەدەیبیستەمداكەبەیەكەمینتاواندێتلەجیهاندالەپاشجەنگی
لەم جیهان..... رۆژنامەنوسانی لە زۆرێك گرنگی مایەی بە بوو دووەم جیهانی
ڕوانگەیەوەژمارەگەلێكلەرۆژنامەنووسانیئێرانیوبیانیكەبۆكەناڵەجیاجیاكانی
میدیاكاریاندەكردسەردانیهەڵەبجەیانكرد.....ئەمسەردانەبۆژمارەیەكلەو
ڕۆژنامەنووسانەڕێگەیكیپڕمەترسیبووكەدواجاربووەمایەیگیانلەدەستدانیان
ڕۆژنامەنووسی برینداربوونی و جانبزرگ سەعیدی ئێرانی ڕۆژنامەنووسی وەك
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ئێرانیئەحمەدیناتقیكەتائێستاشكاریگەریلەسەركۆئەندامیهەناسەدانی
هەیەرۆژنامەنووسینەرویجیئەرستۆكاڵشن.زۆرنژمارەیئەورۆژنامەنووسانەی
میدیاكان بۆ هەڵەبجە شاری ژەهربارانكردنی هەواڵی گواستنەوەی بەمەبەستی
سەردانیشارەكەیانكردووەلەبەرواروواڵتیجیاجیاوەئەوەندەیمنتوانیومە
لەماوەیزیاترلە5ساڵیكاركردنملەمبوارەداناویچەندڕۆژنامەنووسێكساغ
بكەمەوەتائێستاشدیداریڕۆژنامەنووسیملەگەڵڕەمەزانئۆزتوركوئەحمەدی

ناتقیوعەباسعەبدولرەزاقوئەنجامبدەم.

ناویئەوڕۆژنامەنووسانەیكەسەردانیشاریهەڵەبجەیانكردووەبەرواروناوی
واڵتەكەیانلەبەرامبەرناوەكانیانبەمشێوەیە:

1.ئەحمەدناتقی1988/3/15واڵتیئێران
2.سەعیدسادقی1988/3/15واڵتیئێران
3.هیدایەتبەهبودی1988/3/15واڵتیئێران
1988/3/17واڵتیئێران 4.سەعیدجانبزرگ
5.مەهدیجەمشیدی1988/3/18واڵتیئێران
6.عەلیفەرەیدوونی1988/3/18واڵتیئێران
7.غوالمڕەزاشیرمحەمەدپور1988/3/18واڵتیئێران
8.ساسانموئییدی1988/3/18واڵتیئێران
1988/3/18واڵتیئێران 9.یەدوڵاڵیچراخی
10.ئەحمەدنبكشانی1988/3/18واڵتیئێران
1988/3/18واڵتیئێران 11.پەرویزپەجوهندە

12.عەباسعەبدولرەزاق)ڤیدیۆ(1988/3/18كوردستانیئێران
گەشتنی لەگەڵ و بووە پ.م لەیاخسەمەر هێرشەدا ئەو لەكاتی ڤیدیۆ( )عەباس
هەواڵەكەبەمەبەستیتۆماركردنیئەوكارەساتەبەرەوهەڵەبجەكەوتۆتەڕێو
لەوبەروارەداگەشتۆتەشارەكەوتاماوەیزیاترلەهەفتەیەكماوەتەوەوكاری

ڕۆژنامەنوسیكردووە.
1988/3/18واڵتیئێران 13.سەیفوڵاڵتاهیری
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1988/3/18واڵتیئێران 14.ئیحسانڕەجەبی
15.جاسمگەزبەنپور1988/3/18واڵتیئێران

16.یوسیڤوتیال1988/3/18فنلندا
17.ئەرستۆكاڵشن1988/3/18نەرویج

18.ڕەمەزانئۆزتورك1988/3/18كوردستانیتوركیا
19.كاوەگلستان1988/3/18واڵتیئێران

BBCڕۆژنامەنووس)كاوەگلستانلەپڕۆسەیئازادكردنیعێراقداكاریلەگەڵ
دەكردووبەداخەوەلەكاتیكاركردنیڕۆژنامەنووسیدالەشاریكفریشەهیدبوو.

20.ماجیدكەریمیان1988/3/18واڵتیئێران
21.ستێڤانهرێتین1988/3/18سوید

سنوریەكانەوە شارە لە ئەوانەی تایبەتی بە ئاسایی هاواڵتی لە ژمارەیەك ئەمەو
بۆهاوكاریكردنیشاردنەوەیتەرمیئەوهەزارانشەهیدەسەردانیهەڵەبجەیان
كردووەوبەكامێرایئاساییخۆیانوێنەیانگرتووە...هەرچەندەژمارەیكیزۆرلەو
وێنانەیباڵوبونەتەوەبەاڵمبەداخەوەخاوەنەكانیان)ئەوانەیئهووێنانەیانگرتووە(
تا كردووە شارەیان ئەم سەردانی ڕۆژنامەنووسانەی لەو زۆرێك و نەبۆتەوە ساغ
ئێستانەتوانراوەناوەكانیانساغبكرێتەوە،بۆیەمنلێرەوەپێموایەهێشتاكاتمان
ماوەبۆساغكردنەوەیناویئەوڕۆژنامەنووسانە..بەاڵمكاتێكیكەم،لێرەشەوە

پێویستمانبەهەوڵیهەمووانە..

ئەوكامێرایانهیوێنەیهەڵەبجەیانپێگیراوە
هەندێكلەڕۆژنامەنووسانەیلەساڵی1988دابەكامێراكانیانوێنەهەواڵیتاوانی
ئەو ئێستا تا دەكرێت جیهان میدیاكانی گەیاندە هەڵەبجەیان بارانكردنی ژەهر
هەندێكیشیان لەالی یاخود كەوتوون... لەكار یان بێت، نەما ال لە كامێرانەیان
بۆتەسمبولێكبۆكاركردنیانوپارێزگاریمانلێكردووە،هەندێكیشیانبەخشیویانە

لەوانە:
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1.ڕەمەزانئۆزتورك
هەواڵی 1988/3/16 لەڕۆژی ئۆزتورك( )ڕەمەزان ڕۆژنامەنووس كامێرایەی ئەو
هەڵەبجەیبۆجیهانگواستەوەلەجۆریniconfaeبووەوتوانیویەتیپارێزگار
دیاریەك وەك 2009/4 مانگی لە هەڵەبجە بۆشاری دا لەسەردانێكی و لێبكات
لەوێ ئێستا و هەڵەبجە( بەخشیە)مۆنۆمێنتی كارەساتەكە لەسەر ودۆكیۆمێنتێك

پارێزراوە.

2.عهباسعهبدولرهزاق
عهباسعهبدولرهزاقناسراوبە)عهباسیڤیدیۆ(یەكێكیترەلەوڕۆژنامەنوسانەی
كامێرا بەهۆی بووە بەشدار هەڵەبجەدا كیمیابارانكردنی هەواڵی گواستنەوەی لە
ڤیدیۆییەكەیەوەلەجۆریناشناڵa2بووەوسەرباریژیانیسەختیپێشمەرگایەتی

توانیویەتیپارێزگاریلێبكاتوبەخشیویەتییەئەرشیفینەتەوەییلەسلێمانی.

3.ئەحمەدناتقی
بۆ كاری سەردەمەدا لەو و ئێرانییە ڕۆژنامەنوسێكی ناتقی ئیسماعیل ئەحمەد
لە بكات، كامێراكەیەوە بە پارێزگاری توانیویەتی كردووە، ئێرانی ئاژانسی)ارنا(
سەردانێكیدابۆشاریهەڵەبجەلە2009/3/16بۆماوەیشەووڕۆژیكپێكەوە

ئەحمەدناتقی
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بوینوهەواڵیئەوكامێرایەملێپرسی:لەوەاڵمدائەوەیخستەڕووتائێستالەالی
خۆیپارێزاوە.

4.سـتێڤـانهرێتین
ئەمڕۆژنامەنووسەخەڵكیوواڵتیسویدەبەشداریلەگواستنەوەیدیمەنوڕووداوی
ژەهربارانكردنیشاریهەڵەبجەداكردووەئهوكامێرایەیلەوسەردەمەدابۆكاری
ڕۆژنامەنوسیبەكاریهێناوەلەجۆری)مینەڵتا(بووەتائەمڕۆشپارێزگاریلێكراوە
لەڕۆژی2009/11/14ولەكاتیسەردانیوەفدێكیئۆفیسیهەڵەبجەیڕێكخراوی
شارەوانییەكانیجیهانبۆئاشتی)ستێڤان(یڕۆژنامەنووسكامێراكەیلەڕێگەی
بەڕێزانخدركهریمونەریمانعهلییەوەدەگەیەنێتەمۆنۆمێنتیهەڵەبجەتاوەك

بەڵگەنامەیەكیزیندووبخرێتەڕووپارێزگاریلێوەبكرێت.

ئەوڕۆژنامەنووسانەیوێنەیشەهیدعومەریخاوەریانگرتووە
لەكاتیسەردانەكەیاندابۆشاریهەڵەبجەوبەمەبەستیگەیاندنیهەواڵیكارەساتەكە
بەكەناڵەجیاجیاكانیمیدیایجیهانڕۆژنامەنووسەكانلەڕێیزومیكامێراكەیانەوە
بەدیمەنیشەهیدبوونیعومەریخاوەروكۆرپەكەیدەداو بەیانگرنگیان زۆر
دەیاننووسینوچیرۆكیتاوانەكەلەوێوەبۆجیهانبگێڕنەوە.لێرەدامننەمتوانیوە
لەماوەیئەم)5(ساڵیكاركردنەمداتەواویناویئەوڕۆژنامەنووسانەساغبكەمەوە
کەوێنەیشەهیدعومەریخاوەریانلەچەندگۆشەیەكیجیاجیایانلەیەكگۆشە
ولەیەككاتیجیاجیاگرتووەئەوەنەیهەوڵمداوەوبۆمڕەخساوەوتوانیومەبە
بەڵگەووێنەوەناویئەوڕۆژنامەنووسەوێنەگرانەساغبكەمەوەكەتوانیویانەبە
هۆیكامێراكانیانەوەئەودیمەنەسەرنجڕاكێشانەیشەهیدبوونیعومهریخاوەرو

كۆرپەكەیبگوازنەوەبۆمیدیاكانیانوباڵویبكەنەوە.
تائێستاتوانیومانەناویكامێرامانەڕۆژنامەنووسانەساغبكەمەوەكەبریتینلە:

1.ڕەمەزانئۆزتورك
2.ئەحمەدناتقی

3.ساسانموئهییدی
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4.ماجیدیكهریمیان
5.مەهدیجەمشیدی

جیاجیادا گۆشەیەكی چەند لە هێناوە ناویانم سەرەوە لە ڕۆژنامەنووسانەی ئەم
توانیویانەگرنگیبەودیمەنەبدەنولەڕێیدیمەنیشەهیدبوونیعومهریخاوەر
وكۆرپەكەیچیرۆكیژەهربارانكردنیشارێكیانبابڵێن)گەرمتریندۆزەخیسەر

زەوی(بۆجیهانبگوازنەوە.
سەلیقەی بە توانیویانە كە هەیە زیاتر رۆژنامەنووسی ژمارەیەك لەوەدا گومانم
ئێمەیە كهمتەرخەمی ئەوە بەاڵم جیهان بگەیەننە ئەودیمەنە خۆیان رۆژنامەوانی
كەنەمانتوانیوەكارلەسەرئەمزانستیدۆكیۆمێنتەبكەینوخزمەتبەگەورەیی

كەیسەكەمانبكەینكەكیمیابارانكردنیشاریهەڵەبجەیە.
لێرەوەمنڕایدەگەیەنملەمپێناوەداولەپێناوبەدۆكیۆمێنتكردنیئەمكەیسەدا
لەبواریوێنەیڕۆژنامەنوسییەوەههوڵیزیاتربخەمەگەڕودرێژەبەمپرۆژەیەم

بدەم.

شەهید)عومەریخاوەر(ویەكەمینوێنەگر.......
عومەری وێنەكەی كە نەبوو ڕۆژنامەنووسێك تەنها بڵێن كە ناكرێت لەوە نكۆڵی
خاوەروكۆرپەكەیبۆجیهانگواستەوە،ئەوەندەیهەوڵمداوتوانیومەتائێستا
ژەهر پاش لە توانیویانە كە بكەمەوە ساغ ڕۆژنامەنووسانە لەو پێنج )5( ناوی
بارانكردنیهەڵەبجەداكاریگەرتریندیمەنیئەوكارەساتەكەشەهیدبونیعومەری

خاوەروكۆرپەكەیبوووێنەبگرن.
بەپێیئەوكاركردنەیلەمبوارەداهەوڵملەگەڵداداوەبەراوردكاریەكیڕۆژنامەنووسیانەم
كردوەلەودیدارانەیتائێستالەگەڵرۆژنامەنوسكاندائەنجاممداونەبۆمدەركەوتوە
بوونی بگاتەشوێنیشەهید توانی یەكەمجار بۆ وێنەگرەرۆژنامەنووسەیكە ئەو
شەقامی كەوتۆتە كە جهالل كهمال شەهید ماڵی كۆرپەكەی و خاوەر عومەری

عومەریخاوەریئێستالەڕێیكامێرایەكەوەوێنەیبگرێتكێیە؟
پێشئەوەیئەنجامیساغكردنەوەیئەمبەڵگەیەبخەمەڕوودەبێتبەرواریسەردانی
ئەوڕۆژنامەنووسانەبەراوردبكەینتاپێكەوەوڕاستگۆیانەبگەینەئەوحەقیقەتەی
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یەكەموێنەگركێبوو؟وێنەیدیمەنیشەهیدبوونیعومەریخاوەروكۆرپەكەی
بەكامێراكەیتۆماركرد.

لێرەشەوەدەمەوێتئەوەروونبكەمەوەمننامەوێتلەهەوڵوتوانایئەووێنەگرە
كەمبكەمەوەكەشانسیزیاتریهەبووەلەباڵوكردنەوەیوێنەیدیمەنەكە،ئەوەی
دەیخەمەرووئەركیڕۆژنامەنووسییانەیخۆمەودەمەوێتوەكمێژووهەوڵو
و نەخرێت كەنار بەر خاوەر عومەری شەهید وێنەكەی وێنەگری یەكەمین ئەركی

هیچیتر........
لەالیزۆرمانئەوەئاشكراوروونەكاتێكلێماندەپرسنیەكەمینوێنەگركێبوو
وێنەیشەهیدعومەریخاوەروكۆرپەكەیگرت؟بێوەستانودوودڵیلەوەاڵمدا

دەڵێنوێنەگرڕەمەزانئۆزتوركە.
منلێرەدادەمەوێتراستیوەاڵمیئەمپرسیارەلەالیهەموانەزیاترروونوئاشكرا

بێتودێمەسەرناوەڕۆكیئەمباسە.

•ڕەمەزانئۆزتورككێیە؟
ڕەمەزانئۆزتوركلەدایكبوویساڵی)1956(لەگوندیپیتورگیكوردستانیباکوره،
لەتەمەنیدوانزەساڵییەوەچوەتەشاریئەستەمبوڵوبروانامەیبكالۆرێسیلە
وێنەگر ڕۆژنامەنووسێكی وەك ساڵییەوە شانزە تەمەنی لە وەرگرتووە. كارگێڕیدا
كاریوێنەگرتنیبۆڕۆژنامەوگۆڤارەتوركیەكانیوەك)ڕۆژنامە،ئەستەمبول،دنیا،
گیونئادن،سەباح،یەنیبینین،ستار،یەنیشەفەق(كردووە.ماوەیچەندینساڵ
وەكڕۆژنامەنووسیجەنگكاریكردووە...سەردانیبەرەكانیشەڕیعێراق-ئێران
وسەنگەرەكانیپێشمەرگەیكردوەولەساڵی)1987(دیداریلەگەڵهەڤاڵ)مام

جەالل(ئەنجامداوە.
لەڕۆژی)1988/3/18(لەڕێیواڵتیئێرانوبەهاوكاریتیمیڕاگەیاندنیتایبەتی
جەنگیئێرانسەردانیشاریهەڵەبجەیكردوە.لەبواریوێنەیڕۆژنامەنووسیدا
ئەمەریكا، ڕۆژنامەنوسانی )یەكێتی لەوانەخەاڵتی بەدەستهێناوە چەندینخەاڵتی
خەاڵتیئەتڵەنتیسیتی،خەاڵتیگۆڤاریتایموگۆڤارینیوزیكوگۆڤاریالیڤ
یەكێتا و شتەن گۆڤاری و دانیماك جیهانی/ وێنەگرانی یەكێتی و ئەمەریكی
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هێناوەخەاڵتیسیپا بەدەستی بەناوبانگترینخەاڵتێك و توركیا ڕۆژنامەنوسانی
پرێس/ئاژانسیفۆتۆگراڤلەسەروێنەیعومەریخاوەر(.ناوبراووەكشاهید
حاڵێكلەسەردۆسیەیهەڵەبجەبەشداریلەدانیشتنیدادگایبااڵیتاوانەكانلە

عێراقلەدۆسیەیهەڵەبجەداكردوە.

•ئەحمەدئیسماعیلناتقی
ئەحمەدناتقیلەدایكبوویساڵی)1944(لەتارانیپایتەختیكۆماریئیسالمی
ئێرانە.بروانامەیدكتۆراییلەهونەریوێنەگرتندابەدەستهێناوە.لەساڵی1984
سەرۆكیبەشیوێنەگرانی)ارنا(یئێرانبووە.ماوەی)15(پانزەساڵبەڕێوەبەری
خانەیوێنەگرانیئێرانبووەودامەزرێنەروبۆماوەی)12(دوانزەساڵبەڕێوەبەری
ئەنجومەنیوێنەگرانیالوانیسبەیبووە.لەدوایشۆڕشیئیسالمیئێرانەوەوەك
دیمەنی و هەواڵ گواستنەوەی بەشداری و كردوە كاری ڕۆژنامەوانی وێنەگرێكی
زۆربەیمەیدانەكانیجەنگیئێرانیكردوەلەوانەجەنگی)كەربەال–شەلمچە-
هێرشەكانیبیتالمقدس–فتحمبین–فاو–والفجر10–لەداوەریزۆرێكلە

ڤیستیڤاڵهكانیتایبەتبەهونەریوێنەگرتنبووە(.
خەاڵتیڕێكخراویوینسكۆلەشاریشنگهایواڵتیچینلەسەروێنەیعومەری

خاوەروەرگرتووە.
كاری بە رۆژێك چەند بۆ و هەڵەبجە شاری هاتۆتە )1988/3/15( ڕۆژی لە

وێنەگرییەوەماوەتەوەتابەهۆیكاریگەریچەكیكیمیاییبرینداربووە.
ئێستاشلەتارانیپایتەختسەرقاڵیكاریوێنەگرتنیڕۆژنامەوانییە.

لەنێوانناتقیوئۆزتوركدا،وەاڵمێك
بوونیعومەریخاوەرو وێنەیدیمەنیشەهید وێنەگرێككە یەكەم پێموایە من

كۆرپەكەیگرتبێتد.ناتقییەنەكئۆزتورك...
روداوەكەدا لەناو ڕاستەوخۆ و هەڵبجە هاتۆتە )3/15( لە ناتقی د. لەبەرئەوەی
بووەوەكخۆیوتەنی:پاش)5(پێنجخولەكلەشەهیدبوونیعومەریخاوەرو
كۆرپەكەیوێنەكەمگرتووەتائەوڕادەیەیهەستتدەكردتازەنوستون.هەروەها
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د.ناتقیلەالیەنئێرانیانەوەڕێپێدراوبووەوسەربەستانەلەناوشەڕداسەرقاڵی
كاریوێنەگرتنبووە،بەاڵمئۆزتوركلەڕۆژی)1988/3/18(دابەیاوەریتیمێكی
تایبەتیئێرانیانهاتۆتەهەڵەبجەوماوەیچەندكاتژمێرێكولەژێرچاودێریدا
بەزۆر لێدەكردمومنخاومدەكرد پەلەیان بەردەوام بووەوەكخۆیدەڵێ:

بردومیانەوە.
لەڕاستیداكاتێكئۆزتوركگەیشتۆتەهەڵەبجە،دوورۆژبەسەرئەوكارەساتەدا
تێپەڕبووە.نكۆڵیلەوڕاستییەناكرێتبەهۆیكرانەوەیدەوڵەتیتوركیالەبەرامبەر
دنیاوخراپیباریسیاسیواڵتیئێراندەرفەتبۆئۆزتوركڕەخساوولەباربوو

توانیوێنەكەبەرلەناتقیبگەیەنێتەمیدیاكانیوواڵتانیڕۆژئاوا.
ئەم گواستنەوەی لە ناوبراو ڕۆژنامەنووسی هەردوو كاری ماندووبوونی و هەوڵ
دیمەنەدائەركوكارێكیهەروائاسانوسادەنەبوو،بەڵكولەمپێناوەداماندوێتی
بگەیەننە پەیامەكەیان بەسەركەوتویی توانیویانە و كێشاوە زۆریان نارەحەتی و
جیهان،هەربۆیەناوبراولەدووشوێنیجیاولەالیەندووئۆرگانیجیاوەباشترین
خەاڵتیوێنەیڕۆژنامەنووسیساڵی)1988(ئەوئۆرگانەیانپێبەخشراوە.بەاڵم
لەڕاستیدادەگەینەئەوراستیەید.ئەحمەدناتقییەكەمینوێنەگربووەكەوێنەی
دیمەنیشەهیدبوونیعومەریخاوەروكۆرپەكەیبەكامێراكەیگرتووەوڕەمەزان
ئۆزتوركیشیەكەمینوێنەگربووەئەووێنەیەیلەمیدیاكانیڕۆژئاواوئەمەریكادا

باڵوكردبویەوە.
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كێنئەوانەی
ئهموێنانەیانگرتووە؟
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فۆتۆ:سهعیدجانبزرگ
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فۆتۆ:سهعیدجانبزرگ
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فۆتۆ:ئهحمهدیناتقی
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فۆتۆ:ئهحمهدیناتقی

فۆتۆ:ئهحمهدبناکاشانی
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فۆتۆ:ئهحمهدبناکاشانی

فۆتۆ:یهدوڵاڵچراغی
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فۆتۆ:پهرویزیپهجوههنده

فۆتۆ:عهلیفهرهیدونی
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فۆتۆ:سهعیدیسادقیوێنهیئهحمهدیناتقیگرتووه

فۆتۆ:غواڵمڕهزامهسعودی
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فۆتۆ:ماجدجهمشیدی

فۆتۆ:ماجدکرمانی

وێنهکانلهئهرشیفیئیبراهیمههورامانیوهرگیراوه
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شارێكلەدادگادا.........................هیوارەحیم
دیمانهیهکلهگهڵپارێزەر

گۆرانئەدهەم.............................دیارکهریم
دادگاییكردنیئانرات

وتوێژێکلهگهڵپارێزهرچێنهرجۆاڵ...دیارکهریم

دادگاوقوربانی
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خوێنەری خۆشەویست ئەم نووسینەی بەردەستان دەقی چاوپێكەوتنێكە لەگەڵ 
كەیسی  قوربانیانی  لە  بەرگری  تیمی  ئەندامی  سدیق  حەمە  بەكر  پارێزەر 
لە ڕووی ڕۆژنامەوانییەوە بە شێوەی ستۆری  هەڵەبجە، بەاڵم پێمان باشبوو 

دایبڕێژینەوە جیا لە شێوە تەقلیدیەكەی  پرسیار و وەاڵم.
بەچەكی هەڵەبجە بۆردومانكردنی بە تایبەتە هەڵەبجە كیمیابارانكردنی دۆسیەی
پێوەبوون هەڵەبجەی زۆری خەڵكێكی هۆیەوە بەو كە ،1988/3/16 لە كیمیایی
وزیاترلە5000هەزاركەسشەهیدبوون،هەروەها10دههەزاركەسیشبریندار

ببن.

شەڕبەرامبەرئینگلیزەكان
ئەگەربگەڕێینەوەبۆقواڵییمێژوو،دەبینینشاریهەڵەبجەیەكێكەلەوشارانەیكە
جواڵنەوەیەكیڕۆشنبیریوسیاسیبەهێزیتێدابووەهەرلەبیستەكانیسەدەی
عێراق حكومەتی ئەوەی پێش لەساڵی1920  كیمیابارانكردن. ڕۆژی هەتا رابردوو
الشەوە لەم بگرن، هەڵبجە شاری ئەوەیاندا هەوڵی ئینگلیزەكان بكرێت، دروست
هەمووهێزەكانیشێخمەحمودپاشەكشێیانكردبوولەكوردستانتەنهاكۆمەلێك
خەڵكیناوچەیعەبابەیلێوشەمێرانوهاواروزەردۆیمابوون،ئەمانەشالدێكانی
هاوسنوریهەڵەبجەنوبەسەركردایەتیشێخرەشیدیعەبابەیلێلەساڵی1921دا
بەرەنگاریسوپایئینگلیزبوونەوەولەشەڕێكیخوێناویكەبەشەڕیدەربەندی

شارێكلەدادگادا

سازدانی:هیوارەحیم
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ئەشكەوەڵبەنێوبانگە70الشەیانبەئینگلیزەكانبەجێهێشت،ئەوەسەروەرییەكی
بۆردومانێكردنیچڕوپڕیعەبابەیلیو ئینگلیزەكان ئەوەدا لەهەمبەر گەورەبوو.
هاواروشاریهەڵەبجەیانكرد.هەتاساڵی)70(كانیشیەكێكلەپارچەكانیبۆمبی
یاروەیس(دا )محمود لەباخەكەی و هەڵەبجەدا لەشاری ئینگلیزییەكان فڕۆكەوانە
مابۆوە،لەسااڵنیسیشداوردەوردەجواڵنەوەیسیاسیلەهەڵەبجەسەریهەڵدا.
زەبەالح زۆر لیوایەكی لە كە عێراق، پیادەی هێزی دیكە لەساڵی1963جارێكی
پێكدەهاتبەسەركردایەتی)زعیمسدیق(هاتەوەشاریهەڵەبجە،ئەمهێزەهیچ
بەرینەئەگرت،ئەوكاتەهێزیبەرگریكوردتوانایڕووبەڕووبوونەوەیتانكینەبوو
قەتلوعامێكی و سلێمانی ڕویكردبووە  1963/6/9 ڕۆژی لە و پێشتر هێزە ئەم
زۆریكردبووكەخۆیدەدالەنزیكەی300هاواڵتی،لەناوئەوانەدا36كەسیلە
ناویحامیەیەكەیسلێمانیكەئێستاكراوەبەپاركێكیگشتیگولەبارانكرد،كە
هاتەهەڵەبجەبەهەمانشێوەیسلێمانی،دەستینەپاراستنەكتەنهالەمرۆڤ
بەڵكوباخەجوانەكەی)میر(،كەناسرابووبەباخیمیروكانیعاشقانویەكێك
لەسومبولووێنەجوانەكانیشاریسووتان،دووڕۆژپاشبوردومانیقەاڵدزێلە
1974/4/24ولە1974/4/26داپاشئەوەیكەبزوتنەوەیرزگاریكورددەستی
زیاتر ئیوارە لەسەعات4ی عێراق هەوایی هێزی ، كردبووە بەخەباتیچەكداری
40گەرەكوماڵێكیگەورەیلەناوشاریهەڵەبجەوێرانكردو52هاواڵتیسڤیلیش

شەهیدبوون.

پێشكارەسات
عەرەبكردنو بە راگواستنو شااڵوەكانی سیاسەتی كە شدا 1979 لەساڵی 
دابەزینرانە سنووریەكان شارە هۆیەوە بە هەر  پێكرد، دەستی بەعسیكردن بە

خوارەوە.
لە)1987/3/29(بڕیاری)160(*دەرچوو،بەپێیئەمبڕیارەعەلیحەسەنمەجید*
بووبەبەرپرسی)ǧƘǮǁ ǬǾǒǲơ ƚƢǦǭ(*كەسنووریكاریپێكهاتبوولەپارێزگاكانی
)موسل،دهوك،هەولێر،سلێمانی،كەركوك(،ئەندامەسەركردایەتییەكەیڕژێمەكە
و هەوایی هێزەكانی هەموو بەكارهێنانی بە پێدرابوو تەواوی دەسەاڵتێكی هەموو
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زەمینیوهەواڵگریوجیششعبیبۆسەركوتكردنیهەمووجۆرەبەرهەڵستیەك.
بۆیەیەكەمهەنگاویلەدوایگرتنەدەستیپۆستەكەیەوەدروستكردنیناوچەقەدەغە
نازییەكان چونكە بوون، ئەڵمانیا نازییەكانی هاوشێوەی مەشدا بوو،لە كراوەكان
پێیانوابوولەناوبردنیكۆمەڵێكخەڵكیپەڕاگەندەبەسێقۆناغدەكرێت)1.
پێناسەكردنیئەوانەیكەلەناوبردندەیانگرێتەوە،2.كۆكردنەوەیان،3.لەناو
بردنیان(.نەخشەكەیعەلیحەسەنمەجیدلەسێقۆناغپێكهاتبووهەروەكلە
ژمارەی و دەرچووە 1987/6/3 ڕۆژی كە شیمالدا تەنزیمی مەكتەبی نامەیەكی
3650بەسەرەوەیەوداینابووقۆناغییەكەمودووەمیكۆكردنەوەیگوندەكانو

دروستكردنیناوچەقەدەغەكراوەكانلە1987/6/20تەواوببێت.
رژێمەكە كۆپتەرەكانی ڕۆژانە و ئەمسیاسەتەوە كەوتەچوارچێوەی هەڵەبجەش 
دەچوونبۆردومانیالدێكانیدەوروبەریهەڵەبجەیاندەكرد.هاوكاتئەمسیاسەتە
لەناوچەكانیتریكوردستاندەستیپێكردبوو،بەاڵملەشاریهەڵەبجەئەوسیاسەتە
بەچەندقۆناغێكدەستیپێكرد،قۆناغییەكەمیداگرتنیالدێكانیسنوریهەڵەبجە
بوو،كەهاوسنوورنلەگەڵئێراندا.چونكەشاریهەڵەبجەنزیكترینخاڵیسنووری
ئێران. سنورەكانی ئەگەیتە سازانەوە لەرێگەی )16(كم بە ئێراندا، لەگەڵ هەیە
قۆناغیدووەمیدروستكردنیكامپەكانیزۆرەملێبوولەسااڵنی)83،82(وەكو
ئەو داگیركردنی بۆ كامپانە ئەم زەمەق( سیروان، خورماڵ، )عەنەب، كامپەكانی
الدێوشارانەبوون،كەشریتیسنووریبوون.لەساڵی)1987(دادەنگۆیئەوە
باڵوبوەوەكەهەمانسیاسەتیراگواستنوكاولكردنشاریهەڵەبجەدەگرێتەوە.
كەس بیارە باركرابوو تەوێلە داگیرابوو، پێنجوین كە ئەوەی بەحوكمی ئەمەش
نەیدەتوانیتیایدابژیبەرتۆپئەكەوتهەڵەبجەشبەرتۆپباراندەكەوت.بۆیە
لە)1987/5/12(داكەالدێكانیدەوروبەریناوچەیشەشكۆوشارەزوریانباردەكرد
خۆپیشاندانێكلەهەڵەبجەدادروستبوو،رژێمیشلەپایئەمەدابە)8(هەلی
كۆپتەربۆردومانیگەرەكیكانیعاشقانیكرد،پاشانیش)12(كەسبرینداربوونو
)52(هاواڵتیسڤیلیش،كەلەناوچەكانیدەوروبەریبەكراواوزەمەقیوسیروان
دەگەرانەوە هەڵەبجە بۆ ئەهاتن زەڵمەوە لەپردی ئەوكەسانەی هەتا و وخورماڵ

لەالیەنتیمەكانیمەرگەوەگیرانوكۆتاییبەچارەنووسیانهات.
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بگیرایە شوێنانەدا لەو هەركەسێك ،*)4008( ژمارە بە ڕژێمەكە بڕیاری بەپێی
مەكتەبی بڕیارەی ئەم دەكرا، گولەباران مەرگەوە تیمەكانی الیەن لە دەمودەست
تەنزیمیشیماللەڕۆژی1987/6/20دەرچووەبووبەبناغەیمامەڵەكردنلەگەڵ
خەڵكیگوندەكان.هەروەكلەبڕگەیپێنجیبڕیارەكەداهاتووەكەهەركەسێكلەو
ناوچانەداگیرادەمودەستبیكوژندواتردەڵێتزۆرترینكەسیمەدەنیبكوژنلەو
و پێنجوێن بگرەهەتاهەڵەبجەو لەشارباژێرەوە لەوچوارچێوەیەدا  ناوچانەدا،
هەورامانكەناوچەكانیسەربەپارێزگایسلێمانینچەندینكەسكۆتاییبەژیانیان
دادگایەكی تەنها دادگاشدا بوونی ئەگەری لە ببینن دادگا ئەوەی بێ بە هێنراوە
رووكەشیانەیزۆرخێرابووە*،تۆمەتبارنەیئەتوانیپارێزەربگرێت.ئەمانەسەرەتا
دروستبوونی هۆی بوەوە هەروەها عاشقان كانی ڕاپەڕینی دروستبوونی بۆ بوون
خورپەیەكلەناخیخەڵكیهەڵەبجەداكەحكومەتیبەعسبەنیازەلەداهاتوودا
شارەكەتەختبكاتوهەروەهائەوەشباڵببوەوەكەبڕیارێكهاتووەبۆتەختكردنی
خورماڵوتەنانەتسڕینەوەیلەسەرنەخشەیجوگرافی.لەساڵی1988هێزی
پێشمەرگەیكوردستانلەئامادەكاریئەوەدابوون،كەهەڵەبجەرزگاربكەن،بە
عێراق جارێك درێژخایەندابوون جەنگێكی لە ئێران عێراقو دەمە ئەو تایبەتیش

ئەچووەناوخاكیئێران،جارێكئێرانبەپێچەوانەوە.

كیمیابارانیهەڵەبجەدەچێتەكوێیتاوانەنێودەوڵەتییەكانەوە؟
بەكارهێنانیچەكیكیمیاییلەروویتاوانەنێودەوڵەتییەكانەوەسێپولێنیبۆكراوە،
پۆلینێكیانتاوانەكانیجینۆسایدەكەتاوانیكۆمەڵكوژە،تاوانیدووەمیانتاوانیدژ
بەمرۆڤایەتی،تاوانیدژبەمرۆڤایەتییەكێكەلەوتاوانانەیبەهەمانشێوەجیاوازی
نیەلەڕوویئەحكاموئاسەوارەوەلەگەڵتاوانیجینۆسایداتەنهاجیاوازییەكەیان
ئەبێ ئیبادەكردندا لەعەمەلی پاڵنەریسەرەكی ئەوەیە، تاوانیجینۆسایدا لەگەڵ
پاڵنەرینەتەوەیی،ئیتنی،دینی،تایفیبێت.بەاڵملەتاوانیدژبەمرۆڤایەتیدا
مەدەنی خەڵكانێكی بەاڵم تێدایە، رەگەزی پاكتاوی بڕگەكانی شێوەی هەمان بە
لەیەكتری. تاوانەیە تووشیئەمحاڵتەبوون.ئەمەخاڵیجیاكەرەوەیئەودوو
پێیاندەوتریێت پۆلێنكردنە ئەم تاوانەكانیجەنگ. بە تایبەتە تاوانیسیێەمیان
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تاوانەنێودەوڵەتیەكان.ئەمســێتاوانەحكومەتیبـەعسیعێراقیلەكاتیخۆیدا
ئەنجامیداوەدژبەگەالنیعێراقوبەتاییەتیدژبەگەلیكورد.لەبریئەوەی
لەگەڵ قانونیانەمامەڵە بەشێوازێكیسیاسیانەودەستوریانەو حكومەتیعێراق
كوردابكات،بەشێوازێكیعەسكەریانەمامەڵەیلەگەڵكورداكردووە،مامەڵەكردن
مرۆڤایەتیەكاندا ئیتنیو و نەتەوایەتی كێشەی لەگەڵ عەسكەریانە شێوازی بە

برینەكانقوڵتردەكاتەوەوكێشەكانئاڵوزتردەكات.


بەكارهێنانیچەكیكیمیاییبۆلەناوبردنینەتەوەیكورد
لە و حكومەتدا كاربەدەستانی لەگەڵ كۆبونەوەیەكیدا لە مەجید حەسەن عەلی
بارەگاكەیمەكتەبیتەنزیمیشیماللەڕۆژی1987/6/5زۆربەڕاشكاویئەوەی
دەرخستكەئەگەرخەڵكیگوندەكانیخۆیانچۆڵنەكەنئەوابەكیمیاییلێیان

دەدات.
رژێمەكەپێشئەوەیچەكیكیمیاویلەهەڵەبجەبەكاربهێنێت،لەهەندێكناوچەی
عێراق هەوایی هێزەكانی 1987/4/16 ڕۆژی هێنابوو، كاری بە كوردستان تری
320 و كیمیایی چەكی بە بۆردومانكرد وەسانانیان شێخ و بالیسان گوندەكانی

هاواڵتیسڤیلشەهیدبوون.
كیمیابارانتەنهاناوچەكوردنشینەكانیعێراقینەگرتەوەبەڵكولەمانگی)6(
ی)1987(داشاریسەردەشتیكوردنشینیئێرانیشیكیمیابارانكردوزیاترلە
دەست بە بەڵگەیەك بە بوو ئەمە دواتر كە بوون، شەهید سڤیل كەسی )130(
تەنها لەمەدامەبەستی دادگادابەوەیرژێمەكە لە بەرگریكاریقوربانیانەوە تیمی
لەناوبردنیكوردبووەچونكەتیمیپارێزەرانیقوربانیانپۆچوونیئەوەیانهەبوو
كەبۆردومانكردنبەچەكیقەدەغەناوچەعەرەبنشینەكانیئێرانینەگرتۆتەوە،
عەرەب ناوچەیەكی هیچ بووكە دادگاش ئەندامانی لە هەندێك بۆچوونی هەروەها
نشینیئێرانچەكیكیمیاییتێدابەكارنەهێنرابوو.تەنهاناوچەكوردنشینەكانئەم
چەكەیتیابەكارهێنرابوو،بەبەڵگەیئەوەیهەمووئەوشریتەسنورەیانەیكە
عەرەبیئێرانتێیداهاوسنوورەلەگەاڵعێراقچەندینجارعێراقهاتۆتەناوئەو
شوێنانەوگرتویەتیپاشەكشەیكردووەلەیەكجێگەشداكیمیاباراننەكراوە،بەاڵم



384

دادگابەئاراستەیئەوەدارۆیشتكەهەڵەبجەبۆیەلێیدراوەبەچەكیكیمیاوی
لەبەرئەوەیمەدەنیبوون.بەاڵمئەمەخۆیلەخۆیدادەرسێكبووەبۆئێرانكە
عێراقچەكیكیمیاویپێیە.ئەوكاتەیكەلەهەڵەبجەدرا،فاوگیرابووبەدەست
ئەگەر كە ئێران بۆ بوو رۆشن نامەیەكی هەڵەبجە كیمیابارانی ئێران، هێزەكانی
پاشەكشەنەكاتچاوەڕێیهەمانچارەنووسیهەڵەبجەبكات.هەرواشبووزووبە
زووپەیامەكەگەیشت،ئەوەبوولەمانگی7ی1988داهەرسێمانگدوایگرتنی
هەڵەبجەئێرانپاشەكشەیكرد،بەبێهیچجۆرەشەرێك،پاشئەوەیهەندێكلە
نابێت هەروەها مەدەنیەكانەوە، دامەزاروە تەواوی بە تەقاندەوە ناوچەكانیشاری
ئەوەمانلەبیربچێتكەپرۆسەیتەقاندنەوەیشاریهەڵەبجە،عێراقكردوویەتی
نەكئێران،ئەمەبەدوایخۆیدادەربەدەربوونوئاوارەبوونیخەڵكەكەیلێكەوتەوە،
دوایدەربەدەربونەكەلەمانگی8ڕژێمەكەبڕیارێكیلێخۆشبوونینهێنیدەركرد،
هەندێكلەخەڵكەكەهاتەوە،هەندێكلەوانەكەوتنەبەرشااڵویراپێچكردنبەرەو
نوگرەسەلمانئەمەشلەڕووەیاساییەەكەیەوەسەیریبكەیندەچێتەچوارچێوەی
اخفایƸǆǡیەوە،پاشانبریارێكدەرچووبۆبێبەشكردنیهەڵەبجەییەكانلەهەموو
ئیمتیازاتێكووەزیفەیەك،ئەمەشجۆرێكەلەنانیبڕینیخەڵكیهەروەكولەیاسای
ژمارە)11(دابەكۆمەڵكوژیپێناسەكراوە،كەدەڵێ)هەمووجۆرەرێگایەكبۆ
نانبڕینیخەڵكیپێیدەوترێتكۆمەڵكوژییانیەكێكەلەهۆكارەكانیكۆمەڵكوژی(
بۆیەمەرجنییەكۆمەڵكوژیتەنهاكوشتنبێت.هەندێكجاربەكارهێنانیهۆكاری
كوشتنە،چونكەكەنانیكەسێكتبریمانایئەوەیەكەئەیكوژی.ئەمانەهەمووی
كۆمەڵیكخاڵیزۆرگرنگن،هەروەهابۆدیاریكردنیڕۆژیبۆردومانیهەڵەبجەكە
3/16وگۆڕینیبۆ3/13كەرۆژیهێرشەكەیئێرانەبۆشاریهەڵەبجە،هەروەكو
ئەبینینلەهەمووئەدەبیاتیرژێمەكەدارۆژیبۆردومانكردنیهەڵەبجە3/13یەو
3/16ئەمەشجۆرێكەلەشاردنەوەیڕاستیەكانبۆئەوەیخەڵكێكهاتئەرشیفی

عێراقداگەڕاچاویبەوەنەكەوێتكەلە3/16دابۆردومانیهەڵەبجەكراوە.
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بەرەودادگا
ساڵی2004كەیسیهەڵەبجەهاتەگۆڕێ،ئەویشپاشئەوەیكەلەساڵی2005دا
دەوترێت پێی كە نا ئێستای ناوەی بەم بەس دروستبوو، تاوانەكان بااڵ دادگای
بە ناوبراو دادگای هەبوو، كەی ناوێكی كات ئەو العلیا، العراقیە جنائیە محكەمە
یاسایژمارە10یساڵی2005پێكهاتوپەیكەریدادگاكەیپێدامەزراوپێكهاتبوو
لەچەنددەستەیەك،دەستەیدووهەمكەیسیهەڵەبجەیدەبینیودەستەیپێنجەم
كەیسیكانیعاشقانیدەبینی،كەیسیكانیعاشقانوكەیسیهەڵەبجەیهەریەك

بەجیاكەیسێكیسەربەخۆبوون.
یەكەم قۆناغی بینی، داد ڕۆژی تا ڕۆیشت قۆناغدا سێ بە هەڵەبجە كەیسی
رەوانەكردنیكەیسەكەلەالیەنحاكمیتحقیقەوەبووبۆبەردەمدادگاوسێساڵی
خایاند)2006،2005،2004(دواترلە2007داقۆناغیمداولەكردنبوووكۆتاقۆناغی
ئامادەكاریبریتیبوودیاریكردنیڕۆژیدادبینیكە2008/12/21دانرابەیەكەم
بوونیچوارتۆمەتباریسەرەكی بەئامادە لەكەیسیهەڵەبجەدا، بینی داد رۆژی
 ƚƢǦǭ(كەپێكهاتبوونلەعەلیحەسەنمەجیدبەسیفەتیئەوەیكەبەرپرسی
ǧƘǮǂǩƗ ǬǾǒǲơ(وحاكمیبااڵدەستیڕژێمەكەبوولەباكوریعێراقداتۆمەتباریدووەم
سولتانهاشمئەحمەدبووكەبەسیفەتیفەرماندەیفەیلەقیەكوشەشئامادە
بوو،سێیەمتۆمەتبارسابرعەبدولعەزیزئەلدوریبەڕێوەبەریهەواڵگریسەربازی
بوو،ئەودەزگایەیكەكاریكۆكردنەوەیزانیاریپێشكاتودوایكاتیرووداوەكە
وبەرزكردنەوەیبۆسەركردایەتیڕژێمەكەوبەڕۆڵیخۆیدیاریكردنیئامانجەكان
لەڕوویدیاریكردنیژمارەیالیەنیبەرامبەروولێدانیانیانیئەوئامانجانە.ئەم
لە پێكهاتبوون كە خۆی خوار دەزگای* دوو سەر ئەخستە ئیعتیمادی دەزگایە
مەنزومەیاستخباراتیشەرقكەبارەگاكەیلەكەركوكبوو،عەمیدروكنخالید
محەمەدعەباسلێپسراویبوو،مەنزومەیاستخباراتیشیمالبارەگاكەیلەموسڵ
بووعەمیدروكنفەرحانمتڵەكجبورییەكەتۆمەتباریچوارەمەبەرپرسیبوو،
ماددەی كران، دادگا رەوانەی مادەكە بەهەرسێ لەسەرەتادا تۆمەتبارە چوار ئەم
تاوانەكانی ماددەی13 مرۆڤایەتییە بە دژ تاوانی كە ماددەی12 11جینۆساید،
جەنگە،هەرمادەیەكیان17برگەیەتیایە،برگەكانییەكێكیاننانبڕینەیەكێكیان
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كۆمەڵكوژیەویەكێكیانكوشتنیبەبێهۆ،یەكێكیانڕاگواستنیزۆرەملێیەیەكێكیان
دورخستنەوەیە یەكێكیان راونانە یەكێكیان بێبەشكردنە یەكێكیان Ƹǆǡە اعفای
یەكێكیانملكەچپێكردنەبۆبارودۆخێكیژیانیزۆرخراپوزۆرنارەحەتئەمانە

برگەییاساینلەدادگادا.
دادگاسیوچواردانیشتنیبینیلەكەیسەكەدا،زیاترلە300شكایەتكارسكااڵیان
هەبوولەكەیسیهەڵەبجەداو90شایەتحاڵهەبوون،بەسهەندێكلەشایەتحاڵەكان
لەكاتیخۆیدائامادەنەبوونچونكەخۆمانهەندێكشایەتیترمانهێنابوولەناو

ئەوانەشداچەندینشایەتحاڵیبیانیهەبوون.

تۆمەتباریسەرەكیتەنهاعێراقە
تۆمەتبارەسەرەكیەكاننكۆڵیئەوەیانئەكردكەعێراقپەیوەندیبەكیمیاباران
ئێران و نیە تۆمەتبار عێراق كە بیسەلمێنن ویست ئەیان و هەبێ كەیسەكەوە و
لە پارێزەران، تیمی سەرەكییە تۆمەتباری عێراق كە ئەوەی سەلماندنی بۆ بووە
ڕێگەیرێكخراویچاكەوەناویهەندێكفڕۆكەوانیپێگەیشت،تیمیناوبراوداوالە
دادگادەكاتفەرمانیگرتنیئەوفڕۆكەوانانەدەربكات،بەومەبەستەفڕۆكەوانێك
دەزگای لە كە كەسدا دوو لەگەڵ بووە هەڵەبجە كیمیابارانی ئاگاداری خۆی كە
ئەم بوون، عێراق فڕۆكەكانی جموجۆڵی ئاگاداری و دەكرد كاریان عێراق راداری
ڕاستیسەلماندیان بە گۆڕی هەڵەبجەیان كەیسی رێرەوی بەتەواوەتی كەسە سێ
كەهێزیهەواییعێراقبەفەرماندەیەیڕاستەوخۆوبەئاگاداریعەلیحەسەن
مەجیدودەزگایهەواڵگریسەربازیوهەمووهێزەكانلەوسەعاتەداهەستاونبە
بۆردومانكردنیشاریهەڵەبجەبەبۆمبیكیمیایی،ناوبراوانخزمەتێكیگەورەیان
بەكەیسەكەكردبەوەیكەناویفڕۆكەخانەكەوفرۆكەوانوژمارەیفڕۆكەكانیان
بەكارهێنراوە كە وت مۆمبانەشیان ئەو چەندێتی هەروەها دادگا، بۆ كرد ئاشكرا
الیەن لە بەلەد و كەركوك و موسڵ فڕۆكەخانەكانی تەكریمكردنی بڕیاری لەگەڵ
سەرۆكیڕژێمەكەوە،تەكریمكردنیئەوفڕۆكەخانانەلەگەڵئیفادیشایەتحاڵەكاندا
راستدەرچووكەئەیانووتفڕۆكەكانلەسەرشارۆچكەیدەربندیخانەوەهاتوون
هەرئەوێشڕێگەیگەڕانەوەیانبووە.ئەمەشبەڕۆڵیخۆیدیاریكردنیڕێڕەوی
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هاتنوچوونیفڕۆكەكانەچونكەیەكێكلەشایەتحاڵەكانئەوەیسەلماندكەشوێنی
هەڵەبجەلەڕوویجوگرافیاییوتۆبۆگرافییەوەئەوڕێگریەدروستدەكاتلەڕووی
سەربازییەوەكەئێرانبتوانێبۆردومانیهەڵەبجەبكات،ئەمەیەكێكبوولەخاڵە
زۆرگرنگەكانوئەوپرسیارەدروستدەكاتچۆنئێراندەتوانێتبۆماوەیسێڕۆژ
بۆردوومانیشارێكبكاتكەلەڕوویجوگرافییەوەشاخەكانیدەوروبەریشارەكە
بەرزنوزۆرلەقواڵیدایەهەروەهاچۆنئەبێئەوفڕۆكانەقواڵییخاكیعێراقەببڕن
وبڕۆنەوە،ناشكرێتفڕۆكەلەماوەیسێڕۆژدائەوەندەبۆردوومانبكات،بۆیە
ئەمانەوكۆمەڵێكبەڵگەیدیكەیتركەبەڵگەینوسراوبوونهەندێكیانبەڵگەیی
ڤیدیۆییبوونهەندێكیانبەڵگەیبیستراوبوونهەندێكیدیكەیانشەیەتحاڵیبیانی

بوونسەلماندیانكەهێزیهەواییعێراقە.تۆمەتباریسەرەكیە.
بەسەر تۆمەتەكەیە ساغكردنەوەی قوربانیان لە بەرگری تیمی دووەمی هەنگاوی
هەریەكێكلەوچوارتۆمەتبارەداكەئەمەلەیاساداپێیدەڵێنمهبهستیگشتیو
مهبهستیتایبەت.تیمیبەرگریلەقوربانیانزۆرهەوڵیداكەبۆدادگایبسەلمێنێت
كەكێشەیشەخسینییەلەگەڵئەمچوارتۆمەتبارەدابەڵكوكێشەكەلەوەدایەكە
ئەمانەهەریەكبەڕۆڵیخۆیسیفەیەكیوەزیفیهەیەئەمەسیفەیەكیجەنەڕاڵی
سەربازییەئەویانسەرۆكیدەزگایهەواڵگریسەربازییە،ئەویانسەرۆكیفەیلەقە
ئەمەیانبەرپرسیمەكتەبیتەنزیمیشیمالە،ئەمانەسیفەیوەزیفیهێناونێتەئێرە،
هاوكاتدادگاپەڕاویلێكۆلینەوەیكردەوەبۆئەوكۆمەڵەفڕۆكەوانەیكەبۆردومانی

هەڵەبجەیانكردووە.

هەندێكشوێنیهەڵهبجەتائێستابۆنیچەكیكیمیاییلێدێت
بۆكەشفی هەڵەبجە ناردە ڕۆژی6/1 لە تیمێكی دانیشتنخۆی پاش34 دادگا
مەیدانیگۆرەبەكۆمەڵەكان،لەسەرهەندێكشوێنتیمیدادگائەوەیبۆروون
ئەوەش دێت، لێ كیمیایی بۆنی ئێستا هەتا هەڵەبجە هەندێكشوێنی كە بوەوە
دیاردەیەكیزۆرسەرسورهێنەربوولەهەڵەبجەدا،ماڵیهاواڵتیلوقمانیحاجی

عەبدولقادریەكێكبوولەوشوێنانە.
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كانیعاشقان
كەیسی تەواوبوونی پێش عاشقانیش كانی كەیسی
پێنجەم دەستەی كە كرا دادگا رەوانەی هەڵەبجە،
دەبینیبەسەرۆكایەتیدادوەرعەبودمستەفاحەمامیو
تۆمەتباریسەرەكیشلەمكەیسەداتەنهاعەلیحەسەن
لە 2010/1/25 لە تۆمەتبارە ئەم بەاڵم بوو، مەجید
سێدارەدرابەمردنیناوبراوكەیسیكانیعاشقانكۆتایی
پێدێت،بەاڵمتەنهالەڕوویجەزائیەوەكۆتاییپێدێت
وبەشەمەدەنییەكەیدەمێنێت،شكایەتكارەكانبۆیان
ئەبوو بەاڵم دادگابكەن. لە داوایمافیخۆیان هەیە
كەیسیكانیعاشقانیشتەواوبكرێت،ئینجالەسێدارە
بدرێتچونكەئەورێوشوێنانەبەپێیقانوونلەگەڵ

كەسێكدادەوەسێنرێتكەلەژیاندانەمێنێت.

بڕیاریدادگا
لەڕۆژی2010/1/17دادگادوابڕیاریخۆیدالەبارەی
كەیسیهەڵەبجەوەبەمشێوەیەپێناسەیدەكاتكە

دا هەڵەبجە لە كۆمەڵكوژی و جینۆساید پرۆسەیەكی
بەڕێوەچووەوڕژێمەكەبەرپرسیسەرەكیبووە.تیمی
كە بچەسپێنێت ئەوە دەیویست قوربانیان لە بەرگری
ماددەی11بدرێتەكەیسەكەكەماددەیجینۆسایدە.
هەرچەندەئەحكامەكانیوەكویەكەبەاڵمتیمیبەرگری
لەقوربانیانبۆچوونیوابووكەپاڵنەریسەرەكیالیەنە
بەسێ مەجید حەسەن عەلی دادگا بووە، ئیتنیكیەكە
ئیعدامی بڕگەیەكیاندا لە كە حوكمدا، یاسایی بڕگەی
بڕگەیەكیاندا لە ساڵ 5 بڕگەیەكیاندا لە دەرچوو، بۆ
10ساڵیبۆدەرچوو،هاوكاتسابرعەبدولعەزیزدوری
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لە هاشم سوڵتان دەرچوو، بۆ 15ساڵی بڕگەیەكیاندا لە ساڵ 7 بڕگەیەكیاندا لە
بڕگەیەكیاندا10ساڵولەبڕگەیەكیاندا15یبۆدەرچوو،فەرحانمتڵەكجبوریش

لەبڕگەیەكیاندا7ساڵولەبڕگەیەكیاندا10ساڵیبۆدەرچوو.
كە ئەوەی پاساوی بە كرەوە تەمیز دادگای بڕیارەكەی بەرگری تیمی كۆتایدا لە
بڕیارەكەجارێكیترلەالیەندادگاوەپێدابچنەوەتاوەكووەكوجینۆسایدوەسف
بكرێت.تەمیزكردنەكەشلەسەربنچینەیكۆمەڵێكبۆچوونبوو،بەوەیپێویستە
ئیزافەیئەوەبكرێتكەتاوانەكەتاوانیدژمرۆڤایەتییە،هەروەهاپێویستەتەعریفی
بەو داوە، ڕووی هەڵەبجەدا لە جینۆساید تاوانی چونكە پاڵ بچێتە جینۆسایدی
مانایەیكەلەهەڵەبجەدراوەبەدووپاڵنەریسەرەكی،یەكەمخەڵكێكیمەدەنی
وسڤیلكەلەناوهیچمعادەلەیەكیسەربازیدانەبووە،دووەمپاڵنەرئەوەیەهەڵەبجە
یەعنی كورد، سیمبولەكانی لە سیمبولێكە كوردانە، نیشتیمانی و كوردانە خاكی
تیابوایەڕژێمەكەلێینەئەدا،ئەوەش ئەگەرشارێكیكوردنیشیننەبوایەعەرەبی
سەلمێنرالەبەردەمدادگادا،چونكەدادگاقەناعەتیوابوولەبەرپاڵنەرەمەدەنیەكە

لێیدراوە.

قەرەبوو
خۆ لە الپەڕە بڕیارەكە97 گرنگەكانی بڕگە لە بوو بڕگەیەك قەرەبووكردنەوەش
هاواڵتیانی هەموو ئەڵێت دەكات لەوە باس گرنگی بڕگەیەكی هەروەك دەگرێت،
زیانلێكەوتوویشاریهەڵەبجەودەوروبەریوبەركەوتەیكیمیاییبۆیانهەیە

لەبەردەمدادگایمەدەنیداداوایقەرەبووبكەن.

تێبینیەكیگرنگ:لەكاتیچاپكردنیئەمكتێبەدادادگایبااڵیتاوانەكان
بۆ بگۆڕێت مرۆڤایەتییەوە بە دژ تاوانی لە هەڵەبجە كەیسی كە ئەوەیدا بڕیاری

جینۆساید.
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پەراوێز:
پێوەیە ڕژێمەكەی سەرۆكی خودی ئیمزای و دەرچووە دا 1987/3/29 لە كە 160 بڕیارە دەقی *

بەمجۆرەیە:
یەكەم:عەلیحەسەنمەجیدئەندامیسەركردایەتیحیزبیبەعسهەرێمیعێراق،ئەركینوێنەرایەتی
كردنیحیزبوئەنجومەنیسەركردایەتیشۆڕشلەئەستۆدەگرێتبۆجێبەجێكردنیسیاسەتەكانیانلە
هەمووناوچەكانیباكوردا،ناوچەیكوردستانوناوچەیئۆتۆنۆمیبەمەبەستیپارێزگاریئاسایشو

نیزامودەستەبەركردنیوچەسپاندنییاسایئۆتۆنۆمیلەناوچەیەدا.
هەموو دەكات، بڕیارە ئەو ئامانجەكانی بەدیهێنانی سەرپەرشتی سەركردایەتی ئەندامی هەڤاڵ دووم:
دەسەاڵتێكیهەیەكەپەیوەستنبەمبڕیارەوەلەسەرهەموودەزگامەدەنیوسەربازیوئەمنییەكانی
دەوڵەتیهەیە،تایبەتیئەوەیكەتایبەتەبەكاروباریئەمنینەتەوەییولیژنەیكاروباریباكورەوە.

سێیەم:لەناوچەیباكورهەمووئەوالیەنانەیپەیوەندیداردەبنبەهەڤاڵئەندامیسەركردایەتیهەرێمی
حیزبیبەعسەوەوئیلتزامبەبڕیاروڕاسپاردەكانیەوەدەكەنوئەركەكانیانجێبەجێدەكەنهەروەكولە

بڕیارەكەداهاتووە:
•ئەنجومەنیجێبەجێكردنلەناوچەیكوردستانبۆئۆتۆنۆمی.

•پارێزگاریشارەكان،سەرۆكییەكەئیدارییەكانكەسەربەوەزارەتوئیدارەیخۆجێیەتین.
•دەزگاكانیهەواڵگری،هێزەكانیئاسایشیناوخۆ،هەواڵگریسەربازی.

•سەركردایەتیسوپایمیللی.
ئەندامی هەڤاڵ فەرمانداری بە دەبن پەیوەست ناوچەكە سەربازییەكانی پێشەوا هەموو چوارەم:

سەركردایەتیهەرێم،بۆهەمووئەومەسەالنەیپەیوەندیدارنبەبڕگەییەكەملەمبڕیارەدا.
پێنجەم:كاربەمبڕیارەدەكرێتلەبەرواریدەرچوونیەوەهەتاكاتێكینادیارهەڵوەشاندنەوەیكارەكە

بەحكوكمێكییاساییكەناكۆكبێتبەمبڕیارە.
*عەلیحەسەنمەجیدپێشئەوەیلێپسراویتیئەممەكتەبەبگرێتەئەستۆكۆمەڵێكئەركیدیكەی
لەئەستۆگرتووەلەوانە:)ئەندامیمەكتەبیعەسكەریحیزبیبەعس،بەرێوەبەریگشتیئەمیندارێتی
گشتیحیزبیبەعسهەرێمیعێراق،لێپسراویڕێكخراوەكانیدەرەوە،لێپرسراویدەورەسەربازییەكان،
ئەنجومەنی ئەندامی عێراق، هەرێمی بەعس حیزبی سەركردایەتی ئەندامی ئەمن، گشتی بەڕێوەبەری

سەركردایەتیشۆڕش.(
*سەركردایەتیهەرێمیعێراقیحیزبیبەعسپێنجمەكتەبیهەبووبۆسەرپەرشتیكردنیكاروباری

ڕێكخستنلەناوشاروشارۆچكەكانیعێراقدائەوانیش:
دانرابوو. نەینەوا( هەولێر،دهۆك، پارێزگاكانی)سلێمانی،كەركوك، بۆ تەنزیمیشیمال 1.مەكتەبی
لێپرسراوەكانیئەممەكتەبەهەتاگەیشتەعەلیحەسەنمەجیدبریتیبوونلە)سەعدیمەهدیسالح،
محەمەدحەمزەزوبێدی،عەلیحەسەنمەجید(ئەندامانیمەكتەبیتەنزیمیشیماللەوكاتەداپێكهاتبوون
لە)عەلیحەسەنمەجیدلێپسراویمەكتەب،رازیحەسەنسەلمانجێگریلێپسراویمەكتەب،سوبحی
یونسخەلیل، نزار ئیبراهیمعەبدوڵاڵ، عەبدولعەزیزعەباس،حائیل كافی،خزر تاریق عەلیخەڵەف،
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عەبدولسەالمحامیدعەناس،عەبدوڵاڵعەباسحەسەن،(
2.مەكتەبیتەنزیمیناوەڕاستبۆپارێزگاكانی)تكریت،ئەنبار،دیالە(.

3.مەكتەبیتەنزیمیبەغدادبۆپارێزگایبەغداد.
4.مەكتەبیڕێكخستنیفوراتیناوەڕاستبۆپارێزگاكانی)بابل،نەجەف،كەربەال،قادسیە،موسەننا(.

5.مەكتەبیرێكخستنیباشووربۆپارێزگاكانی)بەسرە،میسان،زیقار،واست(.
*دەقیبڕیاری4008بەمجۆرەیە:1.هەمووگوندەكانیكوردستانیعێراقبەناوچەیقەدەغەكراولە
قەڵەمدەدرێن.2.ئەوناوچانەبەناوچەیشەڕدادەنرێنوتەقەكردنتیایاندائازادە.3.هاتوچۆبۆئەوێ
ولەوێوەبۆشارەكانبەتەواویقەدەغەیە.4.دەبێتهێزیسوپابەردەوامبەڕۆژوشەوبەكیمیایی
لەوگوندانەبداتبۆكوشتنیزۆرترینژمارەیخەڵك.5.هەركەسێكلەوناوچانەبێتدەبێتبگیرێتو

تەمەنیلەنێوان70/15ساڵدابێتدوایلێكۆڵینەوەلەگەڵیاندەبێتیەكسەرگوللەبارانبكرێت.
*دادگایسەورەلە1982/2/1دامەزرابۆدادگایكردنیئەوانەیكەلەعێراقدەگیرانوتاوانەكانیان
پەیوەندیبەئاسایشیعێراقەوەهەبوو،لەكاتیدامەزراندنیداموسلیمهادیموساسەرۆكیبوو،عەقید
داودسەلمانشەهاب،موقەدەمیاسینعەباسئەحمەدئەندامیئەمدەزگایەبوون،لەساڵی1986عەواد

بەندەربووبەسەرۆكیدەزگاكەهەروەهاعەقیدهاشمتەهاحەمەدداواكاریگشتیبوو.
*ناویكۆمەڵێكلەئەفسەرەبەرزەكانیهەردوومەنزومەكە

مەنزومەیئیستخباراتیشەرقی:
1.موقەدەمروكنسەلمانعەبدعەلو.

2.موقەدەمفازیلعەلیسلێمان.
3.موقەدەمئەحمەدعەبدرەشید.
4.موقەدەمنەزهانحامیدزێدان.

5.ڕائیدحاتەمعەبدوڵاڵ.
6.ڕائیدغازیڕەشیدفەرمان.

7.نەقیبحاریسئەحمەدرەشید.
8.نەقیبعەبدولكەریمساڵحجەواد.
9.نەقیبنەسرەتسڵێمانموسا.

مەنزومەیئیستخباراتیشیمال:
1.عەمیدروكنمحەمەدرەزاغثيث.

2.عەقیدئەسعەدجاسمعەبدوللەتیف
3.عەقیدروكنعامیرفلەیحعەلی.

4.عەقیدروكنساڵحمەهدیمحەمەد.
5.عەقیدخەلیلئەحمەدحوسێن.

6.موقەدەمروكنعادلمەجیدعەلی.
7.موقەدەمروكننەجیبسەعید.
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پاش تێپەڕبوونی 22 ساڵ بەسەر كیمیابارنكردنی شاری هەڵەبجە و چاوەڕوانییەكی 
زۆر و31 دانیشتنی دادگا كە لە 2008/12/21 ەوە بۆ 2010/1/17 ی خایاند، بە 
لەسێدارەدانی تاوانبار )عەلی حەسەن مەجید( و سزادانی تاوانبارەكانی تر كەیسی 
هەڵەبجە كۆتایی نەهاتووە و بەو ئاقارەدا نەشكایەوە كە خەڵكی هەڵەبجە چاوەڕێی 
بوون،چونكە تا ئێستا چەندین تاوانبار و چەندین كۆمپانیای بیانی هەن كە یارمەتی 
فاشیزمی بەعسییان داوە، كەچی دادگایی نەكراون و بەسزای خۆیان نەگەیشتوون، 
لە هەموو ئەمانەش گرنگتر تاوانەكە بە تاوانی جینۆساید نەناسێنراوە،*بەڵكو بە 
تاوانی دژی مرۆڤایەتی لە قەڵەم دراوە، سەرەڕای پیشاندان و كۆكردنەوەی چەندین 
بەڵگەنامە و شایەتیدانی چەندین شایەتحاڵ سەبارەت بەو كارەساتە، ئێستا تاكە 

هیوای خەڵكی هەڵەبجە تەمیزكردنەوەی بڕیارەكەیە.
لە دادگای بااڵی  بۆ زانیاری ورد سەبارەت بە چۆنیەتی بەڕێوەچوونی كەیسەكە 
لە  بوو  یەكێك  كە  ئەدهەم(  )گۆران  پارێزەر  الی  چووینە  عێراق  تاوانەكانی 

پارێزەرەكانی كەیسی كیمیابارانی شاری هەڵەبجە و چەند پرسیارێكمان لێكرد:

تائێستادەنگیمناڵەشیرەخۆرەكەملەگوێچكەمدادەزرنگێتەوە
دایكێكیشایەتحاڵ

سازدانی:دیارکهریم

دیمانهیهکلهگهڵ
پارێزەرگۆرانئەدهەم
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قوربانیانی كەسوكاری ئامادەنەبوونی هۆكاری
شەهیدانیهەڵەبجەلەكاتیلەسێدارەدانیتاوانبار

عەلیحەسەنمەجیدبۆچیدەگەڕێتەوە؟

دەگەڕێتەوەبۆرووەیاساییەكەی،هەرچەندەنوریمالكی
پێشتربەڵێنیبەوەداكەهەڵەبجەییەكپەتەكەبكاتەملی
عەلیحەسەنمەجیدبەاڵموەكوالیەنییاساییكۆمەڵێك
كەسدەستنیشانكراوەبەپێیئەومادەیاساییانەلە
یاسای)ƟƘǭƴǢǮǩƗ ǧǸǅƗ(كەئامادەیلەسێدارەدانەكە
لیژنەی سەرۆكی و لێكۆڵینەوە دادوەری بوون،
دكتۆرێك و دادوەرێك لە پێكهاتووە كە جێبەجێكردن
ونوێنەریوەزارەتیدادونوێنەرێكیوەزارەتیناوخۆ
لەگەڵبەڕێوەبەریبەندینخانە.تاوانبارلە2010/1/25دا
تەسلیمكراوەوكاتژمێر5یئێوارەجێبەجێكرا.تاوانبار
ئەنفالدا تاوانی لە لەسەربوو 6-7حوكمیسێدارەی
لەكەیسینوێژیهەینیدا2حوكمیبەسەردادرا،لە 3حوكمیبەسەردادرا،
راپەڕینی1991حوكمێكیلەسەرەولەتاوانیهەڵەبجەشداحوكمیلەسەردەرچوو،
بەاڵمئەوەیبەفەرمیجێبەجێكرالەسەرتاوانیئەنفالبوولەبەرئەوەی3حوكمی
تیابوولێكۆڵینەوەییاساییتەواوكرابووهەروەهاسەرۆكایەتیكۆماروئەنجومەنی
وەزیرانودادگایتەمیزیشتەصدیقیكردبوو.هەرچەندەماوەیتەمیزیشیمابوو
حوكمی زۆرە ماوەیەكی چونكە بەسەردا، درا حوكمەكەی تەواوبێت ئەوەی پێش
سێدارەیدەرچووەوحوكمەكانلەسەریزۆربوون،ئەوەیگرنگبووبەالیئێمەوە
لەرێگەیجەنابی)مامجەالل(ەوەلەرێگەی)نوریمالكی(یەوەجێبەجێكردنەكەیمان
راگرتبووبۆئەوەیتاوانیهەڵەبجەئەنجامەكەیدەربچێت،چونكەبەالیخەڵكی
كوردستانوهەڵەبجەوەگرنگبووبمێنێتەوەتاحوكمیهەڵەبجەیبەسەردابدرێت.
جێبەجێكردنەكەشتێكیئاساییەكۆمەڵێكئەحكامیلەسەرەونەشدەكرابمێنێتەوە
دا تاوانەكان بااڵی دادگای لە دەعواكان زۆربەی و زۆرن تاوانەكانی لەبەرئەوەی

پارێزهرگۆرانئهدههم
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)عەلیحەسەنمەجید(یتێدایەلەبەرئەوەبەچەندینساڵیتردەعواكانتەواو
نەدەبوون.

ئایاقەرەبووكردنەوەیخەڵكانیزیانلێكەوتوولەالیەنحكومەتی
بەو سەبارەت هەیە یاسایەك هیچ یان باسكراوە عێراقییەوە

بابەتە؟

مەسەلەیقەرەبوولەفەقەرەیبڕیارەكەهەیەوحەقیداوەبەهەمووزەرەرمەندانی
نكۆڵی نابێت ئەوە بكەن، مەدەنی مەحكەمەی موراجەعەی كە هەڵەبجە خەڵكی
لێبكرێتهەرچەندەلەكاتیحوكمەكەنەخوێنرایەوەبەاڵمئەوەفەقەرەیەكیسەرەكییە
بەیاسایەكدەرچووەلەالیەنحكومەتیعێراقییەوەقەرەبوویخەڵكیزیانلێكەوتوو
لێكۆڵینەوەی كۆمەڵێك یاساییەكەی الیەنە قەرەبوكردنەوە مەسەلەی دەكاتەوە.
دەوێتئەوالیەنەیكەقەرەبووەكەدەداتحكومەتیعێراقییە،یانوەزارەتیدارایی
دەستنیشاندەكرێت.دەعواكەلەمەحاكمیمەدەنیدەردەچێتنەكدادگایبااڵی
تاوانەكانوەئەوكەسەبەپێیزەرەرەكەیقەرەبوودەكرێتەوە،بۆیەماوەتەوەتا
بەشێوەیەكیگشتیهەمووخەڵكەزیانلێكەوتووەكاندەعواتۆماردەكاتلەسەر

حكومەتیعێراقی.

جیاوازیچییەلەنێوانسزادانلەسەرتاوانیدژیمرۆڤایەتیو
جینۆساید تاوانی لەسەر تاوانبار ئەگەر یان جینۆساید تاوانی

سزابدرایەبەهەمانشێوەسزادەدرا؟

ئەگەرتاوانبارلەسەرتاوانیجینۆسایدیشحوكمبدرایەهەرلەسێدارەدەدرا،تاوانی
دژیمرۆڤایەتیلەیاساینێودەوڵەتیداسێتاوانیسەرەكیهەیەدادگاینێودەوڵەتی

ودادگایناوخۆدەستنیشانكراوەبۆئەوەیدادگاییبكرێنوسزابدرێن.
تاوانیجینۆسایدلەیاسایدادگایبااڵیتاوانەكانیعێراقیلەمادەی11داهاتووە
دەڵێت:"تاوانیجینۆسایدمەبەستلێیئەوەیەكەكۆمەڵێكیاننەتەوەیەكیان
یان لەناوببرێن لەالیەنكۆمەڵێكیترەوە ئاینییەوەجیاوازن لەرووی گروپێككە
لەناوببرێن"، بەشێكیان یان گشتی بەشێوەیەكی یان بدرێت لەناوبردنیان هەوڵی
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واتەئەگەربەشێكیمیللەتێكیشلەناوببرێتمەرجنییەهەموومیللەتلەناوببرێت،
لەبەروەسفەقەومیەكەیە تاوانەكەجینۆسایدەو وابووكە ئێمەپێمان لەبەرئەوە
لەناوبرانوكیمیاییان لەبەرئەوەیكوردبوون تاوانەجینۆسایدە ئێمەدەڵێینئەم
كە نییە مەرج بوون خەڵك كە لەبەرئەوەی نەخێر دەڵێت دادگا بەاڵم لێدراوە،
كوردبن،تاوانیدژیمرۆڤایەتیشتاوانێكیكەمنییەیەكێكەلەسەرەكیترینئەو
تاوانانەیكەلەدادگاینێودەوڵەتیداسزایهەیەولەدادگایناوخۆشتاوانیدژی
یاسایەك بە تاوانە سێ ئەم جینۆساید تاوانی و جەنگ تاوانەكانی و مرۆڤایەتی
قەدەغەكراوە.بەیاسایقەدەغەكراویكۆمەڵكوژیكەلەساڵی1948لەجنێف
ئیمزایانلەسەركردووە نێودەوڵەتی لەپێناوكۆمەڵگای دەرچووەدەوڵەتەكانیش
عێراقیشلەساڵی1959ئیمزایلەسەركردووە،لەبەرئەوەئەوتاوانانەدەچنەپاڵ

تاوانەنێودەوڵەتیەكانەوە.

بەڕێزتانچیتانكردووەبۆناساندنیتاوانەكەبەتاوانیجینۆساید
بەواتایەكیترمەبەستلەتەمیزكردنەوەیحوكمەكەچییە؟ئایا

هیچهیوایەكتانپێیهەیە؟

ئێمەهیوایەكیباشمانبەمتەمیزەهەیەوبەڵگەیتەواومانپێشكەشكردووەكەلە
2010/1/27ەوەپێشكەشمانكردووەكاتیتەعدیلیدیارنییەوكەوتۆتەسەردادگا
لەدووالیەنەوەداوامانكردووەتعدیلبكرێت،یەكەم:داوایگۆڕینیئەومادەیەمان
كردووەكەتاوانبارەكانیپێحوكمدراوەلەتاوانیدژیمرۆڤایەتییەوەبۆتاوانەكانی

جەنگ.
دووەم:زیادكردنیسزایئەودووتاوانبارەیتركەسوڵتانهاشمدووسزایهەیە
یەكێكیان7ساڵوئەویتریان15ساڵكەلەسەرراگواستنیخەڵكیهەڵەبجەو
ونكردنوشاردنەوەیخەڵكێكیزۆریهەڵەبجەلەنوگرەسەلمانوشوێنەكانیتردا
و)سابیرئەلدوری(شبەهەمانشێوەیەكێكیان7ساڵو15ساڵلەسەرئەودوو

مادەیەبەپێیمادەی12ییاسایدادگایبااڵیتاوانەكانیعێراقی.

ئایا بوو؟ چەند ژمارەیان و كۆكردەوە شایەتحاڵەكانتان چۆن
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لەسەر هەبوو كاریگەرییان چەند تا تێدابوو؟ بیانی خەڵكانی
كەیسەكە؟

نزیكەی38شایەتحاڵوسكااڵكارمانبردووەبەپلەییەكەمكەسوكاریشەهیدان
ئەوەیكەزانیومانەزیاترئیفادەكەیبەهێزترەوگرنگەزۆربەیزۆریخێزانەكەیان
شەهیدبووەبەداواكاریئەماندایەدادگائێمەلەقۆناغیلێكۆڵینەوەدالە2004ەوە
تاتەموزی2007دادگایلێكۆڵینەوە325سكااڵو70شاهیدیوەرگرتووە،لەناو
شایەتحاڵەكانداكەسانیبیانیوتوركیئەوانیشدكتۆرێكینەمساویباسیئەوەی
لە كە كردووە چارەسەر ئێرانی كۆمەڵێكسەربازی 1984 ساڵی پێشتر كە كرد
هەروەهاساڵی تر، گازەكانی و گازیخەردەل بە بەركەوتووە كیمیاوییان شەڕدا
1988یشكۆمەڵێكخەڵكیهەڵەبجەیچارەسەركردوەكەلەئێرانەوەرۆیشتبوونە
الیولەناویشیاناكوڕێكیچارەسەركردبووبەناویكەیوانهەتائێستاشچارەسەری
دەكاتئیسپاتیكردكەئەمگازەیبەكارهاتووەلەمكیمیاییەداهەمانماددەیەكە
بەرامبەرخەڵكیهەڵەبجەبەكارهاتووەكەوەكوالیەنیزانستیتەئسیراتیچەكی

رهمهزانئۆزتورک،پارێزهربهکرحهمهسدیق،پاریزهرگۆرانئهدههم



398

دەكەم داوا من وتی، ئیفادەكەیدا كۆتایی لە تەنانەت و مرۆڤدا بەسەر كیمیایی
دەوڵەتێك هیچ لە نەهێڵرێت و چەكە ئەم قەدەغەكردنی بۆ هەبێت رێككەوتنێك
بەكاربهێنرێت،لەبەرئەوەیزیانلێكەوتوانیچارەسەرینییەئیفادەكەیزۆربەهێزبوو

لەگەڵئافرەتێكیئەمریكیكەتوێژینەوەیانهەبوولەوبوارەدا.
كۆمەڵێكرۆژنامەنوسیشئامادەبوون،لەوانەبەلجیكیەكوفینلەندییەكوكەسێكی
ئیسپانیورۆژنامەنووسێكینەرویجیورۆژنامەنووسێكیكوردیتوركیا)رەمەزان
ئوزتورك(كەدوورۆژدوایكیمیابارانیهەڵەبجەهاتۆتەهەڵەبجەوەوكۆمەڵێك
وێنەیتازەیهێنابووبۆدادگاكەبەتەواویئیسپاتیتاوانەكەیانكردوچەندین
وتاریانلەسەرئەوتاوانەنوسیوەوتارادەیەكیزۆرواڵتیئێرانهاوكاریئەوتیمە
رۆژنامەنووسیانەیكردووەبۆئەوەیئامادەبنراپۆرتیخۆیانبدەنكەهەریەكەیان
خۆیان وتارەكانی زۆربەیان ئەوروپاوە لە كردووە، كاریان راگەیاندن الیەنێكی بۆ
هێنابوولەگەڵكۆمەڵێكوێنەداپێشانیانداوەكوبەڵگەیەكیسەرەكیتاوانەكە.

ئێمەهەوڵمانداكامشایەتحاڵەیزۆركەسیشەهیدەوكامیانوردەكاریكیمیاباران
ورۆشتنیانبۆئێرانوراپۆرتیپزیشكییانهەیەوكامیانزۆرئیسپاتیتاوانەكان
دەكەنلەسەررژێمیپێشوبەچەندقۆناغێكلەسەرداوایدادگایاخودكۆمەڵەی
سكااڵكارمانهەبووكامئیفادەیلەروویسۆزدارییەوەكاریگەریهەبووبۆسەر

دادگا،ئامادەماندەكرد.
لەیەكەمدانیشتندالەبەرواری2008/12/21پێمانباشبووبەئیفادەیبەهێزەوە
دەستپێبكەینلەبەرئەوە)فاتمەحەمەساڵح(مانهەبووئەوەیكوڕەكەیلەئێران
دۆزرایەوەوتمانبائەوەیەكەمئیفادەبێت،چونكەمناڵەكانیومێردەكەیهەمووی
شەهیدببوون،ئیفادەكەیزۆربەدرێژیداووتی:تائێستاشدەنگیئەومناڵە
شیرەخۆرەملەگوێچكەمدادەزرنگێتەوەوئەمئافرەتەدوووشەیلەگەڵمێردەكەیدا
وتووەكەمێردەكەیوتوویەتیگەردنمئازادكەنمننەمتوانیوەكەئێوەلێرەدەركەم
كەهەرپێنجشەشمناڵەكەیلەبەردەمیدابەركیمیاییكەوتوونكەهۆشیهاتبۆوە
لێهاتووە، نەیزانیبوومناڵەكانیچی ببوو، لەنەخۆشخانە بەخۆیدادوایسێرۆژ
و تێبینیچیهەیەهەستام ووتی زمانیكوردیحاكم وەرنەگێڕدرایەسەر بەاڵم
ووتم،تێبینیملەسەروەرگێڕەكەیە،چونكەئەمئافرەتەرستەیەكیوتووەكەزۆر
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كاریگەریهەیەلەروویسۆزدارییەودەڵێت،تائێستادەنگیمناڵەشیرەخۆرەكەم
لەگوێچكەمدادەزرنگێتەوەبەدەقاودەقیوەریناگێڕێت،حاكمەكەوتیزۆرباشەو
مناڵەكە كە ئەوەبوو پاشان ئامادەكرد ترمان وەرگێڕی تۆماركرد،خۆمان ئەوەیان
دۆزرایەوەئەم)عەلی(یەبووكەئەوەمقەتبیرناچێتولەهەمووئیفادەیەكیئەو
دەكات بەوە هەست وابوو كەپێم هەبوو قسەیە ئەو لەسەر تێبینیم شایەتحاڵەدا

كەكوڕەكەیماوەئەوەبوودۆزرایەوە.
شتێكیتركەزۆركاریتێكردمئیفادەیمامۆستافەخرەدینەهەممامۆستایەو
دەركردنی هەوڵی وەشێنراوە كیمیاییەكە كە دەڵێت ئەو بووە، خۆشم مامۆستای
مناڵەكانیدابوولەگەڵمناڵەكانیداهەوڵیدابوودەرچێت،بەاڵمرێگەیانهەڵەكردووە
چووبوونەكانیعاشقاندەڵێتكەكیمیاییەكەوەشێنراوەهەرئەمجالنەملەبەردابووە
بووە، كاتداكوێریش لەهەمان پێوەبووە،چونكە كیمیایی نەیزانیوەجلەكانی بەاڵم
مناڵەكانیتەندروستیانباشبووە،بەاڵمخەفەتیئەوەدەخۆمهەردوومناڵەكەم
تا نوستوون تری دەستەكەی لەسەر تریان یەكێكی و دەستم لەسەر یەكێكیان
دڵتەزێنە كارەساتێكی بەڕاستی شەهیدبوون هەردووكیان بەیانی بەاڵم بەیانی،

ئەوەندەكاریگەریهەبووەبەسەرمانەوەمرۆڤتەحەمولینامێنێت.

شاری كیمیابارانكردنی كاتێكدا لە كۆكردەوە بەڵگەكانت چۆن
هەڵەبجەبەنهێنیكراوە؟

خۆمگەڕاومبۆبەڵگەكانوكۆمكردوونەتەوەزیاترلەئەرشیفیكەناڵیكوردساتو
گەلیكوردستانوكۆمەڵێكیترهەروەهاكۆمەڵێكفیلمیتازەلەئێرانەوەهاتبوون
فیلمێكیتركەبۆیەكەمجاربوونمایشبكرێتلەرێگەیكەسێكەوەبەناویواحیدی
رەحیمیكەلەرێگەیكۆمەڵەیقوربانیانیهەڵەبجەوەتوانییانبۆمانئامادەبكەن

كاریگەرییەكیزۆریهەبووچونكەیەكەمجاربوونمایشبكرێت.
كۆكردنەوەی بۆ كردووە لەسەر كارمان الیەكەوە چەند لە كۆمپانیاكان دەربارەی
لەسەر الیە لە توێژینەوەمان چەندین كردووە ئەوروپاوە بە پەیوەندیمان زانیاری
چەكیكیمیاییعێراقراپۆرتینەتەوەیەكگرتووەكانمانالیەكۆمەڵێكگۆڤاركەلە
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ئەو ئەڵمانی،خشتەی گۆڤاریشپیگڵی نموونە بۆ دەرچووە 1991- 1990 ساڵی
كۆمپانیایانەیكەهاوكاریحكومەتیعێراقیانكردووەچبەكەرەستەیخاموەكو
بەتایبەتیمونشەئەیموسەناو كیمیاییچوەكودروستكردنیمونشەئات چەكی
قەعقاعوناویكۆمەڵێمونشەئاتیترمانالیەهەمووكاریاندروستكردنیچەكی
كیمیاییبووەبەتایبەتینزیكسامەڕامونشەئەیموسەنناكەگەورەترینمونشەئەی
دروستكردنیچەكیكیمیاییبووەلەعێراقداونزیكەلەمونشەئەیسامەڕابۆدەرمان
كەئیستیغاللیئەوەیانكردووەكەنزیكەلەوێوەوەكوپەردەیەككەگوایەدەرمان
دروستدەكاتلەالیەكیتریشەوەكیمیاییدروستكردووە.ئەوەیكەزۆرگرنگبێت
ئێمەتوانیمانلەئەوراقیمەحكەمەبگەڕێینولەناوئەوئیفادانەیكەهەیەلەكەیسی
راپەڕینیساڵی1991پێكهاتبوولەدووبەش.لەبەشیدووەمدائیفادەیكەسێكمان
دۆزییەوەناوی)مەحمودسامەڕائی(یە،لێپرسراویتاقیگەكانیمونشەئەیموسەننا
بووەلەساڵەكانی1987-1991ئەندازیاربووەپسپۆڕیچەكیكیمیاییبووەلەو
باسی درێژی بە هەیە كیمیاییەوە بەچەكی پەیوەندی كردووەكە ئیشی بەشانە
دروستكردنیچەكیكیمیاییلەمونشەئەیموسەنناوچەندجۆریاندروستكردوە
وەكوسارینوتابونو...هتد.پاشاندەچێتەسەرئەوەیتەنانەتكیمیاییمزدەوەج
هەیە،ئێمەبەستمانەوەبەیەكێكلەدەنگەتۆماركراوەكانی)عەلیحهسهنمەجید(
ئەم دەڵێت و دەكات مزدەوەج كیمیایی باسی لەوێشدا كە دادگا بە دامان هەیە
كوردەحەقەلەناویانبەرنبەوچەكەتازەیەكەكیمیاییمزدەوەجەمادەیكیمیایی
مزدەوەجكاتێككەفەرمانیبۆردومانكردندەدرێتمادەكانتێكەڵدەكرێتبۆئەوەی
راستەوخۆكاریگەریزیاتربێتلەسەرزەوی.حەوتكەسیتریشماندۆزییەوەكە
لەگەڵ)مەحمودئەلسامەڕائی(بووەلەوانە)مزاحمسەعبئەلحەسەن(كەئامۆزای
سەدامەئەویشلەمونشەئەیتەسنیعیعەسكەریدائیشیكردووەجێگریحسێن

كاملبووە.لێكۆڵینەوەمانبەرامبەركردوونشكاتمانلێكردوون.
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چەندینكۆمپانیاوالیەنوكەسیترهەنكەتائێستادادگایی
نەكراونئێوەچیتانكردووەبۆدادگاییكردنیئەوكەسانەیان

ئەوكۆمپانیابیانییانە؟

ئێمەناویسەدانكەسمانداوەبەدادگاناویفڕۆكەوانوناویلێپرسراویسەركردە
ئاسمانیەكانولێپرسراویئیستیخباراتوئەوانەیكەنەوتوشوجاعەیوەرگرتووە
لەتەوەرەكانی یەكێك چونكە تر، ناوی سەدان و هەڵەبجە كیمیابارانی لەسەر
بكرێت یاسایی لێكۆڵینەوەی دەڵێت هەڵەبجە دەربارەی دەرچوو كە بڕیارەی ئەو
كە ئەوانەی چ دۆسیەكەدا لە هاتووە ناویان كە كەسانەی ئەو هەموو بەرامبەر
ئێمەپێشكەشمانكردووەچئەوانەیلەسەروتەیشاهیدوسكااڵكارەكانهاتونچ
ئەوانەیناویانلەبەڵگەكانداهەیە،یەكێكلەوشتەسەرەكیانەیپشتمانپێبەست
بەڵگەیئیستیخباراتبووكەمەنزومەیئیستیخباراتیمەنتیقەیشەرقیكەیەكێك
سەرپەرشتی كردووەو الجبوری(سەرپەرشتی موتلەگ )فەرحان تاوانبارەكان لە
تاوانبارەوە ئەو ناوچەیهەڵەبجەدەكەوێتەژێردەستی كۆمەڵێكشوێنیكردووەو
ئەویشراستەوخۆپەیوەندیبەتاوانبارێكەوەهەیەكە)سابرئەلدوری(یەبەڕێوەبەری

ئیستیخباراتیعەسكەریگشتی.
كۆمەڵێكیزۆرلەوبەڵگانەیهەڵەبجەبەتایبەتیدوایكیمیابارانیشاریهەڵەبجە
دەڵێت تێدایە ئیعترافی كە ئیستیخباراتیە نامەی بەڵگە كەوتووە دەستمان كە
ئەوەندە كرد هەڵەبجەی شاری كیمیابارانی نمان سەربازییەكا یەكە ئەوەی دوای
كەسیشەهیدوئەوەندەكەسیمەدەنیكوژراوە،ئەمەبەڵگەیسەرەكیئێمەبوولە

دەعواكەداوهەروەهائیفادەیتاوانبارەكانخۆشیان.
لەكتێبخانەكانداگەڕاومبەناوكۆمەڵێكلەرۆژنامەكانیرژێمیپێشوووەكوسەورە
وجمهوریەوقادسیەبۆنمونەلەرۆژنامەیسەورەپێویستمبەوەبووبزانمدوای
كیمیابارانیهەڵەبجەكێنەوتئەلشوجاعەیدراوەتێلەهێزیئاسمانیلەبەرئەوەی
بەڵگەنەبووكیمیابارانیهەڵەبجەشبەشەفەهیكراوە،تەنانەتنیشانەكانیشمان
الیەبەچیناویانبردوونیەكێكلەونیشانانەیئیشارەتبەچەكیكیمیاییدرابێت،
كێشەكان لە یەكێك بردووە. ناویان جاسم بە یان خاس عەتادی وتووە پێیان
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ئەوەیەحكومەتیعێراقیلەبەكارهێنانیچەكیكیمیاییدائەوەیەزۆربەنهێنی
لێكۆڵینەوەكانیتیابكرێت.كتابیسەرۆكایەتیئەركانیسوپایوەزارەتیبەرگری
ساڵی1984مدەرهێناوەبۆنمونەبۆچەندفەیلەقێكیناردووە،دەڵێتهیچكاتێك
چەكی دەربارەی ئەوەی مراسەلەكانتاندا، لە كیمیایی چەكی بە نەدەن ئیشارەت
كیمیاییئەنوسرێتدەبێتبەدەستبنوسرێتواتەدەستنوسبێتوبەدەستیش
تەسلیمبكرێتبۆئەوەیئەومەسەلەیەنەچێتەدەرەوە،لەبەرئەوەكۆمەڵێكرۆژنامە
گەڕاملە1988/6/28كۆمەڵێكفڕۆكەوانتەكریمكرابوونزیاترلە30فڕۆكەوان،
ناوی كۆمەڵێك وەرگرتبوو. ئەلشوجاعەی نەوت حەوت جارێ بە تیابوو وای هی
تریشمالبوو،بووبەپەنجاوپێنجناو،هەوڵمداسوودلەراگەیاندنەكانوەربگرم
بۆئەوەییەكێكیانیەكتربناسنیانناویخۆیگوێلێبێتناوەكانمخوێندەوە
لەسەرتەلەفزیۆنتەنانەتدادوەرەكەووتیتۆدەتەوێتهەمووهێزیئاسمانیعێراق
بانگبكەیبۆناودادگا؟.خۆمگومانمهەبووبەاڵموتمهەوڵێكەودەیدەمئەوەبوو
كەناوەكانمخوێندەوە،یەكێكیانلەكوردستانبووگوێیلەناوەكەیخۆیبوبوو
یەكسەرپەیوەندیپێوەكردبووممنلەبەغدادبووموتبوویزۆرگرنگەبیبینمچونكە
زانیاریمالیە،یەكێكبوولەوانەیحەوتنەوتئەلشوجاعەیوەرگرتبوولەگەڵوسام
بوو باش زۆر تێگەیشتوو زۆر كوڕێكی كرد لەگەڵدا وقسەم بینیم كە رافیدەین،
دەیویستهاوكاریمانبكات،وتیبەڵێمنلەودانیشتنەدابوومكە)سەدامحسێن(
باسیبەكارهێنانیچەكیكیمیاییكردووەیەكێكبەناوی)محەمەدئەحمەدئەلدمیری(
لێپرسراویقاعیدەیكەركوكبووەوئێستالەدەرەوەیعێراقەولەودانیشتنەدا
بەسەدامیوتوەئێمەلەماوەیكاتژمێرێكدابەپەلەبەبێئەوەیدەستكێشمان
لەدەستدابێتچەكەتەقلیدیەكەمانلەفڕۆكەكانداگرتووەعەتادەكانیانگۆڕیوە
خۆیەتی هەقی بێنن. بەكاری هەڵەبجەدا شاری لە ئەوەی بۆ كیمیایی بەچەكی
هەمووئەوئەندازیارانەیكەچەكەكەیانباركردووەئیمتیازاتوەرگرن،واتەداوای
ئیمتیازاتیكردووەبۆیان.وتیمنلەوكاتەدازانیمكەهەڵەبجەخۆمانكیمیابارانمان
لە دابێتمان كە دەكەین لەوەدا ئینكاری ئێمە وتویەتی )سەدام(یش و كردووە
هەڵەبجەوچەكیكیمیاوییمانهەبێتولەتەلەفزیۆنباسیئەوەدەكەین.وتیكە
گەڕامەوەشەوسەیریتەلەفزیۆنمكردكۆبونەوەكەمانیپیشاندا،بەاڵمئەوگرتەیان
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لێپچڕاندبوو.ئەوكەسەشاهیدێكیسەرەكیكەیسەكەبوو،ناوەكەیباڵونەكرایەوە،
چەكی كە كرد ئیسپاتی دا بەهێزی زۆر ئیفادەیەكی ئامادەبوو دادگادا لە بەاڵم
كیمیاییهیحكومەتیعێراقییەوبەكاریهێناوەوسەدامیشئاگایلێبووەتەنانەت
باسیلەبەهێزیهێزیئاسمانیعێراقیكردبەژمارەالیبوودەرچوونەئاسمانییەكانی
فڕۆكەوانیعێراقیچەندبووەلەساڵەكانی1987-1988تەنانەتباسیشیلەوەكرد
كەهیچفڕۆكەیەكیئێرانیلەوسااڵنەدانەیتوانیوەبێتەناوعێراقەوە،چونكەزۆرجار
تاوانبارەكاندەیانووتئێمەنازانینتەیارەیئێرانبووە.بەاڵمكەئەوئیفادانەهەبوو
ئەوانیشكەوتنەخۆیانبۆئەوەیتاوانەكەلەخۆیاندوورخەنەوەودانیانبەوەدانا،
بەاڵمهەندێكیاندانیانبەوەدانەنا.)سابیرئەلدوریش(كەبەڕێوەبەریئیستخبارات
بوو،وتیبەڵگەكاندەڵێتعێراقبووە)فەرحانموتڵەگئەلجبوری(شبەڕێوەبەری
ناوچەیشەرقیبووە،وتیمندانبەتاوانەكەدادەنێموئەوئەمرانەهەموویلە
سەروویمنەوەدەرچووەئاگاشملێیەتی،)عەلیحەسەنمەجید(یشبوووتی،من
تەحەمولیبەشێكلەمەسئولیەتەكەدەكەممەسئولیەتیلێدانیهەڵەبجە،بەاڵممن
نەبوومو)نزارخەزرەجی(بووەوئەوباسیكردووەلەالم.)نزارخەزرەجی(جێگری
فەرمانی و كەنداوە دەوڵەتێكی لە ئێستا بووە عێراقی ئەركانیجەیشی سەرۆكی
گرتنیهەیە.توانیمانئەوەبكەینهەرچوارتاوانبارەكەسزابدرێنویەكەمدەعوایە

كەهەمووتاونبارەكانحوكمدەدرێن.

بۆتەواوكردنیكەیسیهەڵەبجەئایاهەرهەماندادگایانهەمان
تر تاوانبارەكانی دادگاییكردنی بە كۆتایی پێشوو پارێزەرانی

دەهێنێتیاندەبێتدادگایەكیتردروستبێت؟

بۆتەواوكرنیئیشوكارەكانیكەیسیهەڵەبجەئەگەرئەمدادگایەكۆتاییپێبێت
و دادگایە ئەم پێكهێنانی كۆتایی بۆ دەرچێت یاسایەك پەرلەمانەوە لە دەبێت
یاسایەكدەبێتدەستنیشانیبكاتچدادگایەكئەودەعوایانەدەبینێت،ئێمەلەپاڵ
ئەمكەیسەدافایلمانبۆحەوتكەسكردۆتەوەسەدانناومانداوەچەندینئەفسەری
سەربازیوفڕۆكەوانوسەركردەیسەربازیهەرلە)عیزەتدوریەوە(پێداهاتوین
تا)تاریقعەزیز(تا)عامرمحەمەدرەشید(كەكاتیخۆیوەزیریتەسنیعبووە
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جێگری)حسێنكامل(بووەوتەوقیفیشنولێكۆڵینەوەیانبەرامبەردەكرێت،بەاڵم
مەسەلەیدادگاییكردنەكەكەوتۆتەسەرحكومەتوپەرلەمانیعێراقیوكەوتۆتە
سەرشانیئەندامپەرلەمانەكانمانلەبەغدادئێمەوەكوپارێزەرانیكەیسیهەڵەبجە
یارمەتیاندەدەینوزانیاریاندەدەینێ،تەنانەتناویئەوكۆمپانیابیانیانەیكە
هاوكاریحكومەتیبەعسیانكردووەلەیاساكەداچەندرێگریەكهەیەكەدادگای
عێراقیناتوانێتئەودەعوایانەببینێتلەسەركۆمپانیاكە1.لەبەرئەوەیكۆمپانیا
كەسێكیئاسایینییەومەعنەوییەلەدادگایجەزائیداناتوانیكۆمپانیادادگایی
ئەو دادگای لە یان بكرێت دەوڵەتیدا دادگایەكی لە پێویستە ئەوە لەبەر بكەی
ئەوەیە، هەر چارەسەر یاسایی الیەنی وەكو تێدایە كۆمپانیاكانی كە دەوڵەتانەی
بەاڵملەپاڵئەوەشدا460كۆمپانیامانداوەبەدادگا.چبەدروستكردنیمونشەئاتی
كیمیاییچبەهاوكاریمادیومەعنەویچبەناردنیخەڵكیشارەزابۆفێركردنی

كەسانیتر.
ئێمەتارادەیەكیزۆركارئاسانیمانكردووەوزۆربەیزۆریئیشەكانمانتەواوكردووە
تەنانەتلەگەڵكۆمەڵەیدادوەرانینێودەوڵەتیدادادوەریبەریتانیوسویسریو
نەرویجیئەوانەهەموویانئامادەبوون،ئایاچیبكەینباشەبۆئەوەیدەعواقەید
بكەین.تەنانەتباسیئەوەمانكردووەئەگەرسجالتیزەریبیئەوكۆمپانیایانەهەبێت
دەتوانیبچیتەوەسەریبۆئەوەیبزانیچەندكەرەستەیكیمیاییانفرۆشتووەلەبەر
حكومەتی و ئەلمالكی( )نوری ئیشكردن. بۆ دەوێت باشی بەرنامەیەكی ئەمانە
عێراقیبڕیاریانداوەبەدواداچونیدۆسیەیئەوكۆمپانیایانەودۆسیەیهەڵەبجە
بكەنلەدادگاكانیدەرەوەدا.)عەلیدەباغیش(كەقسەكەریحكومەتیعێراقییە
لێدوانیداوەودەڵێتئێمەبڕیارمانداوەبەدواداچوونیئەوكۆمپانیایانەبكەین.لە
ئەنجومەنیوەزیرانیعێراقیئەوبڕیارانەهەیە،ئێمەزووزووبیریاندەخەینەوە،

بەاڵمتائێستاهەنگاویجدینەنراوە.
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*لەسەروبەندیچاپكردنیئەمكتێبەدابووینكەدادگایبااڵیتاوانەكانیعێراق
لە2010/3/1دا،بەرەسمیكارەساتیكیمیابارانیهەڵەبجەیبەجینۆسایدناساند.
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زۆر كۆمپانیا و دەوڵەت هاوبەشییان  
لە پڕچەككردنی سەدام و رژێمەكەیدا 
كرد  كۆكوژ  و  قەدەغەكراو  چەكی  بە 
و ئەو رژێمەش تەواوی ئەو چەكانەی 
خۆیدا  گەلەكەی  سەركوتكردنی  لە 
بەكارهێنا. لە ساڵی 2006دا دۆسیەی 
ئەو بازرگانە هۆڵەندییە ئاشكرا كرا كە 
یەكێك بوو لەو بازرگانە تاوانبارانەی 
چەككردنی  پڕ  لە  هەبووە  دەستی 
مەبەستەش  ئەم  بۆ  بەعسدا.  رژێمی 
)چێنەر  پارێزەر  لەگەڵ  دیمانەیەكمان 
عەلی جۆاڵ( سەبارەت بە كەیسی ئەو 

تاوانبارە ئەنجامدا.

دادگاییكردنیئانرات
وتوێژێکلهگهڵپارێزهرچێنهرجۆاڵ

سازدانی:دیاركەریم

ڤانئانرات
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فرانسڤانئانراتكێیە؟كێدۆسییەكەیئاشكراكرد؟

فرانسڤانئانراتبازرگانێكیهۆڵەندییەولەهەشتاكانیسەدەیرابردوودالە
پرۆسەیخۆپڕچەككردنیعێراقبەچەكەكۆكوژەكانوبەتایبەتیشچەكیكیمیایی
لەرێگەیدابینكردنیماددەسەرەتاییەكانیئەوچەكەودواتریشگواستنەوەیبۆ
عێراقبەشدارێكیسەرەكیبووە،تەنانەتباسلەوەشدەكرێتكەلەراپۆرتەكانی
لە هەبووەو راپۆرتەكانیاندا لە ناوی عێراق چەكەكانی بەدوای گەڕان تیمەكانی
عێراقداماوەتەوەتاوەكوپرۆسەیرزگاریعێراق،دواییلەعێراقهەڵدێوپاشتر
دەستگیردەكرێت،ئەوەیپەیوەندیبەئاشكراكردنیدۆسییەیناوبراویشەوەهەیە
بێگوماندەزگاپەیوەندیدارەكانیهۆڵەندەرۆڵیانهەبووە،لەگەڵهەمووئەوانەی
كەبەشدارییانلەئامادەكردنیدۆسیەیدادگاییكردنەكانهەبووە،سەرباریفشارو

رۆڵیرەوەندەكوردییەكانورێكخراوەكانیان.

ئەومیكانیزمانەچیبوونكەوایكرددادگایهۆڵەندیلەالهای
رازیبكاتدادگاییفرانسڤانئانراتبكات؟

تۆمەتبارە ئەو بەراییدا لە ئانرات دادگاییكردنی بنەماكانی ئالیەتو دەربارەی
)ǼƕȅǸǩƗ  ǃƘǆƢƱȅƗ( وەالئی دەسەاڵتی بەپێی بۆیە هۆڵەندییە، هاواڵتییەكی

رێوڕەسمیبەڕێوەچوونیدادگاییكردنیئانرات
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دەتوانێتدادگاییهەرهاواڵتیەكبكاتكەرەگەزنامەیهۆڵەندیهەبێتوتاوانێكی
كردبێت،ئەمەلەالیەكلەالیەكیتریشەوەوبەپێیبنەمایهەرێمایەتییاسایجینائی
)اقلیمیەالقانونالجنائی(دادگایهۆڵەندیدەسەاڵتیدادگاییكردنیئەوتۆمەتبارەی
تاوانەكانلەسەرخاكیواڵتیهۆڵەندەئەنجام لە هەیەبەوپێوەرەیكەبەشێك
دراون،لەبەرامبەریشدادادگاكانیهەندێكلەواڵتانیئەوروپادەسەاڵتیبینینو
دادگایكردنیانلەودۆسییانەداهەیەكەتاوانەكانیسروشتیتاوانینێودەوڵەتییان
هەبێتوەكتاوانیكۆمەڵكوژی،تاوانەكانیجەنگوتاوانەكانیدژبەمرۆڤایەتی
كەهەركاتێكتۆمەتبارلەسەرخاكەكانیاندەستگیربكەندەتوانندادگاییانبكەن

بەبێگوێدانبەرەگەزنامەیتۆمەتبار.

گرنگیدادگاییفرانسڤانئانراتلەچیدایە؟

دادگایكردنی سەر بۆ كاریگەری ئانرات دادگایكردنی كە نیە لەوەدا گومان
تۆمەتبارانیبەعسیشدەبێتبەوپێوەرەیكەیەكێكلەدۆسییەسەرەكیوگرنگ
وبنەڕەتییەكانكیمیابارانكردنیكوردستانە،بۆیەئەمبڕیارەدەتوانرێتوەكیەكێك
لەبەڵگەكانبەكاربهێنرێتبەتایبەتیكەلەبڕیاریدادگایهۆڵەندیدائەوەهاتووە
كەئەوماددەكیمیاییانەیئانراتداویەتیوفرۆشتویەتیبەعێراقلەكوردستاندا
بەكارهێنراون،دیارەزانیارییەكیلەمجۆرەشیانئەوەتاتۆمەتبارخۆیدانیبەوەدا

ناوەیاخوددادگابەبەڵگەیجۆراوجۆرئەوزانیارییەیبۆسەلماوە.

تر تاوانبارانی نێودەوڵتیەوە دادگای لەرێگەی دەتوانین چۆن
ڕووبەروویدادگابكرێنەوە؟

لەو دەستیان كە ئەوانەی تر تۆمەتبارانی بۆ یاسایی شوێنكەوتنی دەربارەی 
تاوانانەداهەبوولەدژیگەلیكوردستانوگەالنیعێراقبەوپێوەرەیكەدادگای
بااڵیجینائیعێراقبەرپرسەلەوبوارەدالەبەرئەوەیبەپێیماددە)10(لەسیستمی
یاسایدادگاكەدەتوانێتدادگاییئەوكەسانەشبكاتكەعێراقینەبنوتاوانیان
لەخاكیعێراقدائەنجامدابێتبەمەرجێكلەخاكیعێراقدابن،بۆیەهەركەسێك
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لەوانەدەتوانرێتلەعێراقدادادگاییبكرێنئەگەرهاتوولەدەرەوەیعێراقدابوون
ئەوابەهەمانشێوەلەڕێگەیدادگاكانیواڵتەكانیانیاندادگاكانیئەوواڵتانەی
داوای دەتوانرێت یاخود بكرێت لێ وشكاتیان بكرێن دادگایی نیشتەجێن لێی كە
تەسلیمكردنیانبەدادگاكانیعێراقبكرێت،بەاڵملەمبوارەداپێویستەرێكەوتننامەی
هاوشێوە مامەڵەی بنەمای یان یەكتری بە تاوانباران تەسلیمكردنی بۆ دووقۆڵی
)المعاملەبالمپل(هەبێت.دەربارەیدادگاینێودەوڵەتیشلەبەرئەوەیدادگایەكی
یەكگرتووەكان نەتەوە ئاسایشی ئەنجومەنی بڕیارێكی بە پێویستی نێودەوڵەتییە
هەیە.بۆیەزەحمەتەلەوبوارەداكاربكرێتچونكەدادگایواڵتانودادگایعێراقی

دەتواننئەورۆڵوئەركەبگێڕن.

ئایاكوردتوانایداواكردنیقەرەبووكردنەوەیهەیە؟

مافی بە داواكار یان بەركەوتوویەك زیان هەموو قەرەبوووكردنەوەی دەربارەی
كەسێتیدەتوانێتداوایقەرەبوووبكاتەوەئەمەلەالیەكولەالیەكیتریشەوەچاكتر
وایەكەبەشێوەیەكیرێكخراوویاساییكارلەوبوارەدابكرێتبەجۆرێككەهەموو
ئەوالیەنوكۆمپانیاوواڵتانەیدەستیانلەوكاروتاوانانەداهەبوو،قەرەبووویزیان
پێكەوتوانبكەنەوە،كەئەمەشپێویستیبەبڕیارینەتەوەیەكگرتووەكانهەیەبۆ
پێكهێنانیسندوقێكیقەرەبوووكردنەوەیهاوشێوەیسندوقیقەرەبوووكردنەوەی
كوێت،كەتاوەكوئەمڕۆشعێراقبەشێكلەداهاتینەوتەكەیدەچێتەئەوسندوقەوە
ئەمەلەالیەكولەالیەكیتریشەوەدادگاجۆراوجۆرەكانیئەوواڵتانەدەتواننبڕیاری
قەرەبووكردنەوەبدەن،بەاڵملێرەدابوارەكەبەرتەسكدەبێتەوەتەنهابۆئەوكەسانەی

كەشكاتیانكردووە.

پێداچوونەوەیئەوحوكمەكەلەماوەیچواردەرۆژدائیستئناف
بكرێهیچشتێكلەدادگاییەكەیدەگۆڕێت؟

دەربارەیپێداچوونەوەیبڕیارئەمەبەشێكەیانبنەمایەكیدادگاییكردنیعادیالنەیە
بۆیەتۆمەتبارمافیپێداچوونەوەیبڕیاریدادگایدەبێتوسەبارەتبەمدۆسێیە
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نەبینیوەبەاڵمپێشبینیئەوەدەكەمكەهیچ ناوەڕۆكیدۆسێیەكەی وئەگەرچی
كاریگەریكیلەسەربڕیارەكەنەبێت.

ئایاتەنهابازرگانەژاپۆنییەكانیارمەتیانداوەیاندەستیچەند
ئەیسزای بووە لەپشتەوە تری كەسانێكی یانچەند دەوڵەتێك

ئەوانەچییە؟ئایازیاترلەسەریدەكۆڵرێتەوە؟

دەربارەیالیەنەكانیتێوەگالولەودۆسێیە،شاراوەنیەكەپرۆسەیپڕچەككردنی
عێراقپرۆسەیەكیبنەفراوانیهەمەالیەنەبووكەدەستوتێوەگالنیدەوڵەتانو
كۆمپانیاكانوتەنانەتبازرگانەبچوكەكانیشیتێدایەكەبۆماوەیەكیدرێژخایەن
بەردەوامبووەوئەمەشبەدەرنەبووەلەهاوكێشەوبەرژەوەندییەسیاسییەكانی
لەو بەشدارییان رادەی تریشەوە لەالیەكی ناوچەكەو لە هێز تەرازوی واڵتانیو
هەندێكی  كردووە عێراقیان پشتگیری پارە بە هەندێكیان بووە جیاواز پرۆسەیە
تربەمەوادیسەرەتاییوهەندێكیشبەشارەزاییودابینكردنیكادریپێویست
یانمەشقكردنبەعێراقییەكان،بۆیەئەوپرۆسەیەزۆرئاڵۆزەوكاریگەریسیاسی
بەسەرەوەیە.لەبەرئەوەمنبەشبەحاڵیخۆمدەربارەیسزاكانیواڵتانكارێكی

رەوەندیكوردیلەبەردەمهۆڵیدادگاكە
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ئەنجومەنی بڕیاری بە پێویستی الیەنە ئەو لەبەرئەوەی دەزانم قورس و بەدوور
ئاسایشینەتەوەیەكگرتووەكانهەیە،حكومەتینوێیعێراقلەپێگەوبنكەیەكی
سیاسیوابەهێزدانیەكەبتوانێتئەوكارەبكاتبەتایبەتیكەحكومەتیعێراق
بەدوایراگیركردنەوەیپێگەیسیاسیخۆیدادەگەڕێتلەناوچەكەولەسەرئاستی
بەاڵم بكات، واڵتێك هیچ دژایەتی نەتوانێت كە دەكات وا ئەمەش نێودەوڵەتی،
سەبارەتبەكۆمپانیاوتاكەكاندەتوانرێتشكاتییاساییوبەدواداچوونییاساییان

لەدژبكرێت.

ئایائەمەنابێتبەبەڵگەیئەوەیسەداملەهەشتاكانداخاوەنی
بانگەشەی پارێزەرەكانیسەدام لەكاتێكدا بووە ئەوجۆرەچەكە

ئەوەیاندەكردكەئێرانخاوەنیئەوچەكەبووە؟

بوونیئەمچەكانەلەالیسەدامورژێمیپێشووپێویستیبەبەڵگەنیە،چونكە
لە عێراق پێدانانەكانی دان خودی یەكگرتووەكانو نەتەوە بڕیارەكانی بە ئەوە

دۆسییەكانیگەڕانبەدوایچەكەكۆكوژەكانداسەلماوە.

پێتانوایەئەوپارانەیوەكوقەرەبووونەوەدەدرێتەكەسوكاری
ئەو یانئەوسزایەیكەبەسەریداسەپاوەشایستەی قوربانیان

تاوانەبێت؟

دەربارەیقەرەبوویقوربانیانبێگومانئەوقەرەبووانەزامیبرینوئاسەواری
ترسناكیئەوتاوانانەناسڕنەوە،بۆیەخودیبڕیاریبەندكردنەكەدەتوانینبڵێین
كەجۆرێكلەسەبوریوقەرەبوویمەعنەوییبۆزیانبەركەوتوانیتێدایەسەرباری
ئەوەیكەدادپەروەریشوێنیخۆیگرتلەوەیكەهەمووتۆمەتباروتاوانبارێك

سزایدادپەروەرانەیخۆیوبەپێییاساوبنەماكانوەربگرێت.
قوربانیانی هۆڵەندیو دادگای سەركەوتنی بە ئانرات دادگاییكردنی بۆیە
چەكەكۆكوژەكانوهاواڵتیانیكوردستاندادەنرێتوسزاكەشیسزایەكیگونجاوە.

پرۆسەیپڕچەككردنیرژێمیبەعسبەچەكیكۆمەڵكوژلەالیەن
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ئەم ئایا بوو، رۆژئاواییەوە زەبەالحی كۆمپانیای كۆمەڵێك
راپێچی كۆمپانیایانە ئەو كە ئەوەی هۆی دەبێتە دادگاییكردنە

بەردەمدادگابكرێت؟

بەدواداچوونوشكاتكردنلەكۆمپانیاكانجاسەربەهەرچواڵتێكبنكارێكی
شیاوە،بەاڵمكارێكیلەوجۆرەپێویستیبەبەرنامەوماندووبوونوبەدواداچوونی

بەردەوامدەوێت،هەروەهاكاركردنلەسەرسێخەتیسەرەكی:
یەكەمیان:هێڵیسیاسی.
دووەمیان:هێڵییاسایی.

سێهەمیان:هێڵیرایگشتیورێكخراوەكانیكۆمەڵگەیمەدەنیوبوارەكانیمافی
مرۆڤە،كەئەمەشئەركیبەپلەییەكەمحكومەتیعێراقوهەرێمیكوردستانەكە

دەبێتئەودۆسیانەئامادەبكەنوشكاتوبەدواداچوونیبۆبكەن.
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دۆکیومێنت

لهئهرشیفیفاشییهکانهوه...............ستافیپرۆژه
دهقیوتهکهیکۆلنپاوڵ................ستافیپرۆژه

دەربارەیمۆنۆمێنتەكانیجیهان
بۆئاشتی................................مهحمودحهمهئهمین
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لهئهرشیفیفاشییهکانهوه

ستافیپرۆژه
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دهقیوتهکهیکۆلنپاوڵ

ستافیپرۆژه

هەڵەبجە–عێراق–ئەیلول/سێبتمبر.
كۆڵنپاوڵلەسەردانەكەیدابۆعێراقئامادەبوولەڕێوڕەسمیهەڵبەستنیپەیكەری
مەزاریقوربانیانیقەسابخانەیهەڵەبجەدا،كەرژێمیسەدام5000گیانیپیاووژن
ومنداڵیكوردیبەگازیژەهراویلەناوبرد.ئەمئاهەنگەگەورەیەلەسەرمەزاری
مەسعود بەڕێزان له ههریهک ئامادەبوونی بە بوو هەڵەبجە شەهیدانی بەكۆمەڵی
بارزانیوجەاللتاڵەبانیود.بەرهەمساڵحلەگەڵباڵیۆز)پۆڵبریمەر(سەركردەی

دەسەاڵتیهاوپەیمانیكاتیلەعێراق.
كۆڵنپاوڵلهوتارهکهیداوتی:

شەرەفێكی من، لە رێزلێنانتان و وتە بۆ دەكەم بارزانی جەنابی سوپاسی زۆر
گەورەیەكەئامادەملێرەبۆبینینیئەوهاواڵتییانەكەدەمیانهەڵبەستبووناویان
باسی بڵێم، نازانمچی تایبەتەدا لەمجێگه ئارامگهجوانە ئەم مێژووەوە، چووە
ئەودایكانەكەخنكاونومنداڵەكانیانناوەبەسنگیانەوەخۆتاندەیزاننیانباسی
سەدامیخوێنڕێژكەخۆتاندەیناسن،یانبڵێمپێویستبووجیهانپێشترواتە
زووترهەڵوێستیانهەبوایە.پێویستناكاتباسیئەوانەشكەلەژیاندانوژەهراوی
نابێتەوە دووبارە هەرگیز 1988 رووداوی بڵێم دەتوانم بەاڵم دەناڵێنن، و بوون
ئەموعەلیكیمیاییلەقەفەزیبەندیخانەدایەوچاوەڕێیبڕیاریدادگایە،سەدام
وەكومشكخۆیحەشارداوەوناتوانێتخۆیدەربخاتتادەیگرینیاندەیكوژین،



424

دەستوریئەمانەلەسەربناغەیكودەتاوپیالنگێڕانوكوشتنوبڕینداڕێژراوە،
ئەمڕۆعێراقییەكانلەگشتمیللەتوئاینەكانحوكمیعێراقدەبەنبەڕێوە.بەم
زووانەلەسەردەستورێكیهەمیشەییرێكدەكەونودەنگدەدەنبۆحكومەتێكی
نوێ،كەداواكاریگەلجێبەجێبكاتومیللەتلێیدەپرسێتەوە،ئەگەرزۆردارێك
لەپاشەڕۆژداویستیسوپابكاتبەگژمیللەتدائەوابێگوماندەبینێتسوپاسوێندی
خواردووەكەپشتیمیللەتبەرنەدات،بەڵكودەستورینوێدەپارێزێت.ئەوژنو
پیاوومندااڵنەئەو5000شەهیدەلەیادیخەڵكیدادەژین.ئەوانەكەدەیانناسن
یادیان بەردەوامی بە تاخەڵكانیتریش یەیاندروستكردووە بۆیەئەممۆزەخانە

بكهنەوە.
دروستكردنیئەممۆزەخانەییادكردنەوەیەجەختكردنەوەیەكەلەیادیانناكەنو
دنیاشلەیادیانناكات،منیشهەمیشەیادیشەهیدانیهەڵەبجەدەكەمەوە.زۆر

سوپاسبۆئێوە.
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هەڵەبجە مۆنۆمێنتی بدەم هەوڵ كە بوو دروست ال ئەوەم بیرۆكەی ئەوەی دوای
لەئاستێكیجیهانیدابناسرێتوەكهەوڵێكبۆزیاترناساندنیكارەساتیكیمیاباران
بۆ دەبێت گرنگیش هەنگاوێكی بێگومان كە دەرەوە بەجیهانی ئاسەوارەكانی و
بەجیهانیكردنیكارەساتەكەوبەجینۆسایدناساندنی،بۆیەبڕیارمداپەیوەندییەكانمچڕ
بكەمەوەلەگەڵدنیایدەرەوەبەتایبەتلەگەڵئەومۆنۆمێنتوڕێكخراوەجیهانیانەی
كەهاوشێوەیئەوەیهەڵەبجەلەئاكامیكۆمەڵكوژیوكارەساتەمرۆییەكاندروست
بوون.ئەوەبوودوایشەشمانگهەوڵیبێووچانوپەیوەندیكردنمبەمۆنۆمێنتەكانی
جیهانوگۆڕینەوەیبیروڕالەگەڵڕێكخراویمۆنۆمێنتەكانیجیهانبۆئاشتی،دواجار
توانرامۆنۆمێنتەكەمانببێتەئەنداملەتۆڕیمۆنۆمێنتەكانیجیهانبۆئاشتی،بۆیە
لە2009/11/17دائەمڕێكخراوەبەخۆشحاڵیەكیزۆرەوەبەئەندامبوونیئێمەشی
ڕاگەیاندولەسایتەكەیانكە100مۆنۆمێنتیئاشتیجیهانیتێیدابەشدارنبەوێنە
Halabjahmonumentandpeace.ونوسینمۆنۆمێنتیهەڵەبجەیانناساند

museum
ئێستا تاوەكو و دامەزراوە 1992 لەساڵی و جیهانییە ڕێكخراوێكی ڕێكخراوە ئەم
شەشكۆنفرانسیجیهانییانبەستووەوشەشەمینكۆنفرانسیانلەواڵتییابانبووە
كە300ئەندامیئەمڕێكخراوەبەشدارییانتێداكردووەوحەوتەمینكۆنفرانسیان
لەشاریبەرشلۆنەیواڵتیئیسپانیادەبێتوبێگومانمۆنۆمێنتیهەڵەبجەوەك

دەربارەیمۆنۆمێنتەكانی
جیهانبۆئاشتی

مەحمودحەمەئەمین
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مۆنۆمێنتێكیئاشتیجیهانیلەمكۆنفرانسەدابەشداریدەكاتوهەنگاوێكیگرنگ
دەبێتبۆزیاترناساندنیدۆسیەیهەڵەبجە.

شایانیباسەئەممۆنۆمێنتانەلەئاكامیجەنگوكۆمەڵكوژییەكاندروستبوونو
پەیامیانپەیامیئاشتیوباڵوكردنوەیبیرۆكەیئاشتیوپێكەوەژیانە.

دەستەیكارگێڕیئەمڕێكخراوەبریتییەلە)12(كەس،سكرتێریڕێكخراوەكەناوی
)دكتورپیتەرفاندێن(ەومەڵبەندیسەرەكیڕێكخراوەكەلەواڵتیبەرتانیایە.

  
لەنێوانمۆنۆمێنتەكانی لەدروستكردنیپەیوەندی بریتییە ڕێكخراوە ئەم ئامانجی
ئاشتیداوگۆڕینەوەیزانیاریوبیروڕاوباڵوكردنوەیبیرۆكەیئاشتیوپێكەوەژیان
كە كۆبوونەوەیانەی و كۆڕ و پیشانگە ئەو و جیهانییەكان كۆنفرانسە ڕێگەی لە

ئەنجامیدەدەن.
هەروەهایەكێكلەكارەهەرەگرنگەكانیتریانبریتییەلەدروستكردنیمۆنۆمێنتی
لەو یەكێكە تاران ئاشتی مۆنۆمێنتی كە دونیادا سەرانسەری لە زیاتر ئاشتی
مۆنۆمێنتەئاشتیانەیلەالیەنئەمڕێكخراوەوەهاوكاریكراوەوئەندامێكیكارایئەم

ڕێكخراوەیە.
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دهقیبوونهئهندامیمۆنۆمێنتی
ههڵهبجهلهتۆڕیمۆنۆمێنتهکانیجیهانبۆئاشتی

Bradford 17th November 2009

To 
Mr. Sarkhel Gafar
Director
Halabja Monument & Peace Museum

Dear Mr. Gafar,

Membership of Halabja Monument & Peace Museum in International 
Network of Museums for Peace (INMP)

I was happy to learn of the decision of the directorate of the Halabja 
Monument to transform itself into a Peace Museum.

This transformation will make it possible for your organisation to join the 
International Network of Museums for Peace.

INMP up to now has been a rather loose network, with no formal 
membership. But as mentioned in my email of 3rd November, this is about 
to change. INMP is in the process of professionalization, including the 
opening of a secretariat in The Hague.
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The first issue the secretariat will address is the introduction of a formal 
membership system.

For the time being, you can consider your organisation as already 
belonging to the network and INMP is very glad to have your organisation 
join it. The Halabja Monument & Peace Museum has been included in the 
list of members on INMP’s website – please see www.museumsforpeace.
org

INMP will contact you early in the new year when the formal membership 
system is expected to be introduced.

With best wishes.

Yours sincerely,

Dr. Peter van den Dungen
General Co-ordinator
International Network of Museums for Peace
c/o Department of Peace Studies
University of Bradford, UK
P.Vandendungen@bradford.ac.uk
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