
ئةنفال سيمبوپصک بؤبةرةنطاري و مصذوويةک لة شةرمةزاري 

 بؤڤاشيزم و کةمتةرخةمي يةک لةدةسةلت
  

فةريدون حةمةأةشيد سويسرا  2006 

faraidun_73@hotmail.com
ي لةتةمةن  ة مصذووةکة ن ک وي وقصزةوة لم خوصنا زيک بة کي ن ان مصذووية ةضينةوة ناوأوداوةک ي د کي د ئةمأؤبؤجارص

مصردمنداپصکي ناو أووداوةکةتصناثةأصت،  أووداوصک لةذصرناوي لةدين وةرطةأاوةکان بةثشت بةست بةئايةتصک لةکتصبةکان

مصذوو بةدروشيصک کةتائصستاخوصن ليص ئةتکص بةثةيامي سةرو جةستةي مرؤڤةکان بؤئصمة ماپ وسامان وكةلوثةلةكانيان

 ، هةزار لة خةپکان سڤيل لةمنداپي بصطوناه ،لة ذن و ثيو  لو،بةرةومةرط 182بؤئصوةئةي نةوةي قادسيةي أاستةقينة

أاثصض دةکران،بؤکامثةکان کوشت، بؤلبؤرةکان کيميايي ،بؤ شوصنة تائصستاناديارةکان بةجؤرصک کةدافرام و شةتةرةکان

ناوو زومي کامصرا  لة بةرامبة ر وصناکردنصکي ئةوها وةحشيطةري لةکار دةکةوت ونةفرةت لة و ثصشکةووتنةي تة کنة لؤذ يا

ا تصئةثةأصت بةلم دأندةي و ئاسةواري أووداوةکة دةطرت کةدرووست کردووة،ئةمأؤهةذدةساپ بةسةرئةم هؤلؤکؤستة د

بةقةدئةوةي کاريطةري لةسةرمان جصهصشتووة لةبواري کؤمةليةت ،ئابووري،ذينطة،ئةوةندة بؤکؤمةپطاي کوردي بؤتاکي

ة.                                                                                                                   کورد نةکراوةتة ميتؤدصک وثرسيار  طةلصک 

ئةنفال بؤ

لةکؤتايي دةيةي هةشتاکان أذصمي هارونةطريسي بةعس لةکؤتايي جةنطصکي دؤأاوشکستابوو لةطةپ أذصمي کؤماري ئيسلمي

ئصران بؤية بةدووجةمسةر طةيشتبووةئةوباوأةفاشيةتةي  کةئيتردةبصت بةهةرسةرکصشييةکي دأندانةبووة وورةوجؤشصک

ت خةپکي اپ دةبص ون کةمةح ن لةوةدپنيابو ة بةعسيةکا دي کؤأي وةليد،ضوونک ةعقاع وخالي ان ق ة بةهصزةدؤأاوةک بداتةو

کوردستان و بزووتنةوةسياسييةکةي سةرةأاي ماندوبوون وشکستةکاتيةکان دةستبةرداري شؤأش وبةرةنطاري بب،بؤية

پکي سڤيل ي خة يةنةي کردةشةأ ةي شةأي تاکل ان بةر پکي کوردست ي خة ي شؤأشطصأانة ان ئيادة دا بؤتصکشک لةومانطة

ةشي  وي أ ، تالةمصذو ص ديفاع يان ب ن ماپوصرانيةکي 4/1988 /14وهاوولت ةنفال لةطةرميا مةليات ئ ان عة ئامانةک

ش و هةتاهةتايي ي أة ان ومصذوويةک پکي کوردست اي لصکةووتةوةبؤخة مي عةرةب_ثأتراذيذي ..ش بؤفاشيز

ة

ترس وئاسةوارةکان ئةنفال



بضووکترين أووداو لةمصذوودا لةهةرجصطةوکاتصکدا بؤخؤي کاردانةوةي نصطةتيڤ لةسةرثصطةي جوطرافيايي و ثةيوةنديةکان

ان ئةنفال ي کوردست ش وةکووخةپک نص ،بؤئصمة ا دةسةثص ي دوورمةود دا بؤئايندةيةک واي خؤي ةت بةد کؤمةلي

لةکاردانةوةوئاسةوارة بصإفةأةکان ثانتايةکي زؤرفراوان لةکؤمةپطاي کوردي بةر جة ستة کرد ووة ،وة کو ئازارو مةينةتية

کؤمةليةتيةکةي ئةوةي بةثراکتيکي أاستةوخؤلةوکةتةسترؤفةوماپوصرانية بةشي بةرنةکة و تبصت لةئازارة کؤمةليةتيةکةي

صت وفامکردن ت ب ؤظ دؤس ة مر ک زةأ ةي ،ية و ئةو ت بةپک بؤئصمةنةبص ي   ا کةخةم يي ئةوةن ، ئةمةبةمانا ناطات

ئةنانيةت  نةبووبصت هةست ثصدةکات،بةلم أاشکاوانة هةرتةنا_ طڤةوبڤةبکات،ويذدان سأنةبووبصت،نوقمي تةنا منايةت

بةقةدئةوکةسانة نا، کةأاستةوخؤ کةسة هةرةنزيک وئازيزةکانيان لصجياکردنةوة بةب ماپئاوايي کردنصک لةيةک، بةبص

ة نةبةطووتار، مناک ومةينةتبار صندة خة ةنفال ه خصزان ئ ةت و اري کؤمةلي ، ئاسةو يةک بةيةک وةي أاسثاردة طؤأينة

نةبةأؤمانةکان، نةبةتابلؤ تراذيديةکان طووزارشت ناکرصت تةناأوواني و تصأامانصک لةکوبوونةوةيةکي ئاثؤرةي أةش

ثؤشي ذنان ئةنفال بدةين درک دةکةين کةض بصنازي يةک،ض ضاوةأوانيةک، ض ماپصک لةخاپي ،ض بةهارصک لةبص سةيران

مةترسي سياسي ئةنفال بؤهةموومان وةک يةک هةأةشةيةک بووبةوةي کةهةموومان لةبةردةم.،بةناوضةوانيانةوة ديارة

لن أةشةکوذيکردنيان ر ث ان خصرات صنة جوطرافيةکاني ات وشو ان ک ةلم ئةو ن ب ي جينؤسايدوةستابووي بةرنامةوثلنصک

نزيککردةوة،هةموومان دةکرا ئةنفالان بة سةرابسةثصنن بةلم کات وئاپوطؤأة سياسييةناوضةيي وجيهانيةکان ثصضةوانةي

کردةوة، هةموومان لةبةرامبةر ئاسةواري سياسي ئةنفال وةک يةکي لةبةردةم ئةوةداين ودةبصت أاشکاوانةدةست بؤبکصشي

ي جيهان ؤي هةذموونصک اوة بةه لس د ؤي مة ة بةپکووخ يي ثصنةهاتوو ة کؤتا عياق وناوضةک ية لة ةک هة کةمؤتةکةي

سأکردةوة ي   ص ئيجازةخؤ اري ب ةک م ص و ي نو ي وبةرذةوةند ڤ ديوکراس افةکان مرؤ ري م ..لةذصرناووطوشا

ة

دةسةلت وئةنفال                                                                                                   
ين ئاسةوارو ي بؤبکة ال نةمانتوانيوةثصناسةوخوصندنةوة يي ئةنف د تائيستالةبةرامبةرتراذيديا ةکو کور ن و أواي م بةب

ن کارةساتصکي ة ،دةمانتوا ن زؤرکردوو ةين لةبةرامبةرئةوأووداوةخةمسارديا ةن وکةوبک ةنفال ش ان ئ مةترسيةک

ساپي بةشي زؤري کوردستان (16) واطةورةبکةينة دةست مايةي دروستبوون دوودةوپةت کوردي،لةهةذدةساپي ئةومصذوةدا 

ت هةبوو صك دووحوکومة ةبري حوکومةت و ل ال هةبوو.ئازادبو ؤڤ وئةنف اف مر ت م و وةزارة صک دو يات وةزارةت لةج

دةبووئصستاکارةسات ئةنفال وةک جينؤسايدي نةتةوةيةک لةناودام و دةزطا وکؤأو کؤمةپة نصودةوپةتيةکان بةأةسي

ا أؤذي ةنفالداية کةضؤن 24/4بناسراية،ب اري ئ دةي بةرو ؤذي ئاين ن کةهةرلةدةأ ص وةربطري ن ل دةين ئةزموو ت ب ديقة

ئةرمةنةکان توانيان بيکةنةأؤذي أةشةکوذي خؤيان وهةموساپأؤذصک ميديايي جيهان بةناضاري وةک ئةرکصکي أاطةياندن

بةئةرشيإف وديکؤمصنتةکان ئةومصذووةدا بضصتةوة ديبلؤمات و کةسايةتيةکان جيهان بةتاجةطوپينةوة بضنةسةرمؤنؤمصنت

ئةرمةن ،بؤيةسةرةأاي کةمتةرخةمي و بةهةدةربردن کاتصکي زؤر،ئةمأؤئيتر کةمترخةمي لةئاست بةجيهانيکردن  أووداوي

يةو هيض کي دةستبةجص نفال ئةرکص ةي ئة و ثاشاو ة بةکةسوکار ة و ي وثيداضوون است بذصو دن ئ ئةنفال وباشترکر

بةهانةوقسةکردنصک هةپناطرصت،ئصستا هةموومان دةزاني  کةئصستا دةسةلت لةهةمووکاتصک دةوپةمةترو دةستأؤيشتووترة

کردنةوةي ضةندان مةپبةندي تووصذينةوة و ئةرشيفي_1بؤيةدةبصت خةمؤرانةکاري دةستبةجص وهةنطاوي خصرابنصت بؤ  

نفال    وئاسةوارةکان ي وئةوبةرهةمانةي تايبةت_2.تايبةت بة خوصندنةوةي ئة کردنةوةي سةنتةري ئةدةب بؤنووس

کردنةوةي سةنتةري وةرطصأان تايبةت بةئةدةبيات ئةنفال و وةرطصأان  بؤسةرزمانةزيندووةکان_3. بةئةنفال دةنوسرصت

هةوپدانصکي بةرفراوان جيهان بةهةرنرخصک بووة بؤبةجيهان بوون ئةنفال وةک أؤذي جينؤسايدي طةل_4.جيهان

تانةوةي نوص بزانصت ئةنفال مصذووةکةي.لةقؤناغصک لةقؤناغةکان خوصندن ئةنفال برصتةناو ثرؤطرامي خوصندن_5. کورد

ة  ي لصدةکةوصتةو دن ض مةينةتباريةک م ويةکترقبوپنةکر ،عةقپي ڤاشيز ص کردي دن ثاشاوةو_ 6ضي يةوک خؤشطوزةرانکر

ن  اري طوناوبؤيا ةل ک ن ه فال وأةخساند ي ئةن اپ کردن_7.کةسوکار ن و بةکشتوک وةي زةويةکانيا بووذاندنة



ناوضةکانيان بةسوودوةرطرتن لةتةکنةلؤذياي سةردةم، هةتادةست بؤئةم ئةرکةنةبرصت ناتوني خوصندنةوةأاظةکردنان

رين و تةنادةبصتةأؤذصک ووي أابط ةنفاپ بةزيند ي ئ و ناتوان فال نةبو بؤئةن ن   ة خوصندنةوةشا ، ک ال هةبصت بؤئةنف

لةأؤذةکان ثشووي ناولثةأةي ساپنامةکان،بؤيةدةبصت هةمووئةم داواکاريانةووزؤرئةرکي طةورةتر بؤئةنفال بصتةئةرزي

واقيع وکاري هةرئصستابصت،تاوةکو ئةنفال بؤ هةتاهةتاية ببصتة  مصذووي أةتکردنةوةي ثاکتاوي نةذادي بؤخةپکي کوردستان

ة.   .                                                                                              وشةرمةزاري مرؤڤايةت بؤ ناسيونال فاشيست عةرةب

                                                                                                                         


