
  بؤمةلةرزي و ئةنفال
سةد مليون  2عةرةب و  ئةنفال  يةك ماناية ديارة زؤر كةس نيطةران دةيب لةم  بريكردنةوة كة عةرةب 

يم عةرةب و ئةنفال دؤر نية هةندي كةس بة پكةس دةيب ئاية هةمؤ دةسيت لة ئةنفالدا هةية وامن دة
ة من كةسيكي نةتةوةمي بةآلم لةسةر كةسيكي شوفيين و نةتةوة ثةرستم بزاين ئةمةش تا رادةيةك واي

يم عةرةب و ئةنفال  هةزارؤ  ضؤارسةد پبؤ دةيك نةتةوةيي نيم پالشةي هيض كةسيك و نةتةوةيةكو كؤمة
ةي  ئةنفال  لة  قورئان باس كراوة  لة  جةزيرةي  عةرةيب  واتا  لة بيابانيك  يا  ش ثيش  ئةمرؤ  ووپسا

وينة  نةبؤ  ئةؤ  ئاينةشي  نةبيستبؤ  ئايين  خؤي  هةبؤ  ئيتر  ئةؤ  ضؤلةواين عةرةبيدا  خؤ  كورد  لةؤ  ش
يبةيت  بؤ  وةك  عةرةب  ثيمان  ئاينة  نريراؤ  يب  يا  ضاكسازي  يب  واتة  كورد  خاوةين  بريؤ باوةري  تا

ةند  ض.. يا  ضؤلةكة هةنديك  لة عةرةب  بة نةوةي  جنوكة ناؤ مان  دةبةن  )ئاطر  ثةرست(ني  مةجوس دپ
لةؤ  دو سةد  مليونة بةشدارن لة ئةنفال  هةر  مليوين  عةرةب  هةزار  كوردي  ئةنفالكراؤي  بةردةكةوي  
ئةطةر  بة  وردي  لةو  كارةساتة  وورد بينةوة بؤمان  دةردةكةوي  بةزؤري  عةرةب  تاوانبارة بةؤ  

ا  هاتووة  ئةطةر  كةسيك  نيازي   ئيسالم  كة  عةرةب  خؤي  كردووة  بةخاوةين   لة  ئيسالمديياساية
يك  ئاطادار  بون  بةرةنطاريان  نةكرد  ئةو  كارة  نةكري  ئةطةر  كارةكة  پكوشتين  كةسيكي  هةبؤ  كومة

ئةجنام  درا  ئةوة  هةمؤ  ئةو  كةسانة  تاوانبارن  لةؤ  كوشتنة ئاشكراية  بةزوري  عةرةب  هةؤكاري  
تاندين  نزيكةي  شةش و  دو سةد  هةزار  مرؤظي كوردؤ روخاندنو س بة ئةنفال  كردينسةداميان  كردة 

هةزار  طوندو هةشت  هةزار  مزطةوتؤ  بةسةدان  هةزار  قورئانؤ  ثةرتؤكي  ئيسالمي  وة كؤشتين  
  ذةهراوي  كردين  دارو دارستانو  باخضةؤ  طولةكاين  ئةؤ  ؤمليونةها  ئاذةلو روح  لةبةر  سوتاندن

روا  دةكا  عةرةب  يب  ئاطا  يب  لةؤ  هةمؤ  كارةساتةدا   ضةند  لةؤ  دووسةد  مليونة ووآلتة  كي  ب
دةنطيان   بةرز  كردةوة  لة راطةياندنةكاين  دونيا  ئةي  كي  دةتواين  ئةؤ  راستية  بشاريتةوة  خؤ  

جي  دةكرد  ئةو  سةدام  بةدةسيت  خؤي  ئةنفايل  نةكرد  برياري  دةدا  ئةوانةي  بريارةكانيان  جيبة
ي  برا  عةرةبةكان  لة  عرياقي  عةرةيب  ئةي  پهةندي  كةس  ثيان  دةسةربازؤ  ئةفسةرانة نةبؤ  كة ئيستا  

ي  پكوردة  نيشتمان  فرؤشةكان  هاوكار  نةبؤن  لةؤ  ئةنفالةدا  ئيستا  دةبنة  نوينةري مندا
ئةي  كي  دةزاين  ضةند  سةد  مليون  دوالر  بؤ سةدام   .ئةنفالكراوةكان  لة  ثةرلةماين  كوردستاندا  

نريراوة  لة  بياباين  عةرةبيةوة  لةكايت  ئةنفالةكةدا  ضةند  ئةفسةرؤ  زاناياين  عةرةب  بةشداري  لة 
دارشتنؤ  كارةساتةكةدا  كردووة  لة  ووآلتاين  عةرةبيدا  كي  دةتواين  ئةو  راستيانة  بشاريتةوة  كة  بة 

اران  كض و ذن ؤ مندايل  ئةنفالكراؤ  بةخشراوة  بةؤ  ووآلتانة  وةك  ئةوةي  لةميسر  ئاشكرا  بؤ  هةز
ني  ئةو كاتة  عةرةب  ئاطاداري  ئةؤ  كارةساتة  نةبؤن  خؤ  لة نةماين  سةدامةوة  هةمؤ  پطةر  دة..

ي  كارةساتةكةؤ  ثشت  طريي  شتيك  ئاشكرا  بؤ  ضةند  لةؤ  دوو سةد  مليونة  دةنطي  بةرز  كردةوة  دذ
كي  بةناؤ  شورشطريي  عةرةب   نوسيان  لةسةر  پكةسؤ  كاري  ئةنفاليان  كرد ضةند   قةلةم  بةدةستؤ خة

 كةوا  ئةنفال   ئةي  دةيب  ئةؤ  نيشتمان  فرؤش وفايلضيةكان  ضةند  تاوانبار  بن  لة  كارةسايت  ئةنفال  
  د  لة كورد  تاوانبارة  لة هؤ  كارةكاين  ئةنفال  ئةمرؤ  نوينةري  كوردن   ئةي  ضةن

بؤ   كة  تا  ئةم  ساتة  زيانةكاين  )) ئاسيا ((  ئةوةي  سةرجني  راكيشام  زياتر  ئةؤ  بومة لةرزيةي...
نةطةشتوتة  زياين  ئةنفالةكاين  كورد  نيوةي  ئاوي  هةمؤ  دونيا  شلةقاوةتةوة  ئةو  زيانةي  نةداوة  كة  

  دوالريان  بؤ  كوكردوتةوة  ون ئةوةتا  هةر  لة  بياباين  عةرةيب  بة  ملي1988  كةوت  سايل  لة كورد
لريةدا  هةست  .هةرضي  راطةياندين  دونيا  هةية  ئةو  كارةساتة  بؤتة  سةر  ديري  يةكةمي  باسةكانيان  

 ئةو كارة  ساتةي  ئةنفايل  بةكةم  تةرخةمي  كورو  نوينةراين  كورد  دةردةكةوي  كة نةيانتووانيوة 
ئةي  دةيب  بةقةد  ئةم  ثارةيةش  بة ناؤي  ئةنفالةوة  وةرنةطريايب  لة اليةن  كورد  بة دونيا  بطةيةين  

  \نوينةرانةوة  طةر  وايب  لةضي  سةرف  كرايب  خؤ  دةيب  بةشيكي  ئةؤ  ثارةية  لة  شةري  كورد
راوةكاين ثي  كوذرايب  كة  لة برسا  دةبؤن  بة  ثيشمةرطة   ئةطةر  ي  ئةنفالك اپكوذيدا  بةكار  هاتيب  مند



وانية  بؤ  ئةؤ  نوينةرانة  لة دوزينةوةي  ئةؤ  هةمؤ  طورة  بةكومةلةي  دوزرايةوة  ثاش  نةماين  سةدام  
نةيانكردة  مةسةلةيةكي  بةهيز  بؤ  كورد  زياتر  عةرةبةكان  خويان  كردة  خاوةين  طؤرة بة 

  ةكان  ضؤنكة  لة  خاكي  عةرةبدا  لة ضال  نرابؤن  كؤمةل
  ئاية  مرؤظي  كورد  ئةوةندة  خويين  يب  نرخة  هةستةكاين  دونيا  بؤيان  نةجواليةوة 

  بةآلم  مروظةكان  جياواز  بؤن  راستيةكةي  ئةنفال  لة بؤمةرزيةكةي  ئاسيا  خةراثتر  بؤ 
   6,1,2005  بازرطانةكاين  كورديش  يب  دةنط  بؤن 


