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دانيشتووی   1940-7-3لهدايك بووی    Neama Hussain AL-mihiwai Faris   فارس نيعمه محياوی
ی   , له پاڵ بهشداريكردنی 5و    1وە فهرماندەی فهيلهقی  ە  1983شاری ڤيهنای پايتهختی نهمسا, له سا

راقی بوو, فهرماندەيی   1سهردەمی فهجری دوو سهركردەی فهيلهقی      له پرۆسهی ئهنفال له سوپای ع
له   بارزانيش  جاشهكان,  هاوكاری  به  دوو  فهجری  پرۆسهی  له  كرد  گردمهندی  چيای  گرتنهوەی 

زەكان دەدات"ه پ  ئاماژەی  خۆيدا  موحسين  ياداشتهكانی  و  شيرازی  اليهن  له  ران  ئ ی 
ن فارس    رەزاييهوە راقيش له اليهن فهريق روكن, نهعمه حوس زەكانی ع فهرماندەيی دەكران, ه

ديانای  سهردانی  خۆيشی  سهددام  دەكران.  سهرپهرشتيی  نجهوە  پ فهيلهقی  فهرماندەی  ئهلمحياوی, 
نا راق چهكی كيميايی بهكار ه و بزووتنهوەی رزگاريخوازی كورد   بارزانی-كردبوو, لهم شهڕە ع

ن  1990-1975بهرگی چوارەم  -  ". 205ل  -شۆڕشی گو
نبزركردنيان ناوبراو بڕيار دەربووە,  هاوكات له پهالماردانی بارزانييه سڤيلهكانی ناوچهی دياناو شو

راق پاش ئهم تاوانه، له ئابی   انی ، به فهرم١٩٨٣وەك عهلی تهتهر ئاماژەی پ دەدات" حكومهتی ع
ن به ههماههنگی له   راق، ليوای روكن نهعمهت فارس حوس سهركردەی فهيلهقی يهكی سوپای ع
ليژنهيهكيان، به سهرۆكايهتيی عهميدی روكن ئيحسان   بهعس  لهشكری حزبی  باكووری  لقی  گهڵ 
كی ئهمنی له سهر ههموو  نا بوو، كه كارەكهيان بريتی بوو، له ئهنجامدانی ئامار كه كامل شهبيب پ

ويست بۆ  ني نی پ وشو بووانی قهزای سۆران و ناحيهی ديانا و گوندەكانی دەوروبهر، بۆ ر شتهج
دۆزينهوەی  و  ئهوان  دەربڕينی  ی  پ به   » گيراوان  بهكر و  »خائين  بزاڤی  بۆ  راددەيهك  دانانی 
زين.   تهوە كه ئاسانتر بتوانن بيانپار راق بۆی بگوازر گايهك، كه يهكهكانی لهشكری و ئيداری ع ج

كی تهواويان    ١٩٨٣ی ئابی  ٩ههروەها بۆ بهرەنگاربوونهوەی ههر كردەوەيهكی نائاسايی، له   ز ه
وەيه حكومهتی  ك. بهم ش شهات كی ئهمنييان دانابوو بۆ بهرەنگاربوونهوەی ههر پ نا بوو، و پيالن كه پ

دەنگ  ی له سهر تاوانهكانی دژ به مرۆڤايهتی و گهلی كورد له ب راق الپهڕەيهكی نو گای ع ی كۆمه
گای كورديدا ماوە. بهالم دوای  نهوارەكانی بهسهر كومه ستاش شو هتی تۆمار كرد كه تا ئ ودەو ن
كوژی بارزانييهكان، ههر يهك له عهلی حهسهن ئهلمهجيد، تارق  راق، لهسهر كۆمه ئازادكردنی ع

، حامد يوسف عهزيز عيسا، سهعدون شاكر مهحموود، سهفيان ماهرحهسهن، وەتبان ئيبراهيم حهسهن
كوژی   راق به تاوانی كۆمه حهمادی و حكمهت مزبان ئيبراهيم لهاليهن دادگای باالی تاوانهكانی ع

كران   عهلی  -دادگايی  دكتور  هاريكار  پرۆفيسۆری  بارزانييهكان  جينۆسايدی  و  راق  ع حكومهتی 
نوسيويهتی-تهتهر گوالن  بۆ  گهی    -تايبهت  كۆمه دەنگی  ب و  بارزانيهكان  كوژی  هتی كۆمه ودەو ن

گهی بۆ ئهنفالی گهرميان و كيمياباران خۆشكرد سياسی ژمارە (    ". ٢٠١٣  ٢٥/  ٨/  ٥)  ٩٤٠ر
  
حسين)   فارس  (نعمه  الركن  الفريق  بارزانييهكان,  جينۆسايدی  پرۆسهی  له  تاوانهكانی  سهرباری 

كه له داواكراوانی كهيسی كه له تۆمهتبارە سهرەكييه داواكراوەكانی  يهك خولی يهكهمی  ئهنفال, يهك
ناوی   تاوانهكاندا  ی  با دادگای  داوانامهی  له  ی نووسراوی ف  24دادگا,  به پ   2تاوانبار هاتووە" 

كهوتی    1445 ی تاوانهكان, ژمارەی فايل    2005- 12-18ر له    9102و    9101ی دادگای با
بۆ    9302كۆی   گرتن  بڕياری  ئهنفال,  تاوانی  كهيسی  له  دادگا  بۆ  ئامادەكراو  تاوانبار   24فايلی 

ينهوە, لهو داوا نامهيهدا, نيعمه فارس ژمارە   كۆ ەيه, (ناوی له  13دەرچووە لهسهر داوای دادوەری ل
الفريق الركن (نعمه فارس حسين) معاون -  86ژمارە     تۆمهتباری ئهنفال هاتووە به  423ليستی  
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پرۆسهی  ليوا   تان هاشم سهركردايهتی  پاڵ كهماڵ ساجت و سو له  ن محياوی  فارس حوس روكن 
هاشمدا ناوی    ", له دانپيچنانهكانی سولچتان1988-3-19بۆ    1988-2-23ئهنفالی يهكی كردووە " 

  . 8179بۆ  8147هاتووە 
ری كوردۆ كخراوی چاود راق له نهمسا, له اليهن ر زی ع و ته با سايد چاك ەوە, ناوبراو دواتر دەب

ی ياسايی لهسهر تۆمار كرا, وەل بههۆی پشتگوێ خستنهوە له اليهن   كی ئهنفال سكا وەك تۆمهتبار
دادگای باالی تاوانهكانهوە كه هوكاری داواكاری گشتی نهمسايان نهكردووە له پهيوەندييان به دادگاوە, 

يهش وەك سكا لهسهر   تۆمهتبارەكهی ديكهی ئهنفالی    422تهنانهت سهردانيان بۆ دادگا, ئهو سكا
كهوتی  ی له اليهن سكاالكهرانهوە, له ر هات, پشت راستی ئهو تۆمهتانه نهكرانهوە كه خرابوونه پا ل

يان ههبوو له    11-9-2007 كهران گهيشتبووە دەست دەزگاكانی نهمسا " ئهوانهی رۆ سكاالی سكا
خشبوو ناجی عهقراوی, و ف له نهمسا زانياری هاو   پرۆسهی سكاالكه: خوال والتييهكی عهرەب 

هبجهيی, دەرسيم ديبهگهيی, قادر نادر,   تايبهت به تاوانباری كۆكردەوە, شاخهوان شۆڕش, گۆران هه
گهنامهيهكی   عهلی مهحمود", ههروەها كاك رەزا حهمهی شاعير ڕايه سهر زمانی    چهند به وەرگ

مانی خۆبهخشانه.    ئه
له ليستی تاوانبارانی بارزانی له ئاستی نهبوونی ناوی نزار    ناوی فارس نعمه محياوی   نهبوونی

پرسياريشه و  گومان  گای  ج وە  ئهنفال  تاوانبارانی  ليستی  له  كۆی    خهزرەجييه  لهسهر 
  دادگاييهكه.   پرۆسهی

هاوكات هاوكارينهكردنی داواكاری گشتی نهمساوی و پرۆسهی دادگاييهكه له اليهن سهرانی كورد  
شهيهك سهفهری نهمسا دەكهن جيگای پرسيارە. پارتي   به تايبهتی   يهوە كه بۆ ددان ئ

وەنانی   رەييه بهعسيهيه به پ ن ههمان ئهو ئهفسهرە دوو ئهست گوله به سنگی   9نيعمه فارس حوس
نا له پرۆسهی   سهرۆك وەزيران عهبدالكهريم قاسمهوە, له ناوەندی راديۆی بهغدا, كۆتايی به ژيانی ه

راق.   , ناوبراو963-3-8كودەتا شومهكهی  ستا به پلهی ليوا خانهنشينه له ع   ئ
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