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 انباری جينۆسايد مرد وەفيق سامهڕائی وەك تاو
 

  عهلی مهحمووود محهمهد 
  

, سوپا ساالری ٢٠٢٢- ٨-٣٠-١٩٤٧-٧-١وەفيق عهجيل حهمود سامهڕائی  
راقی و گری ع وەبهری ههوا گيری بهڕ تۆمهتباری ژمارە     خانهنشين و ج

شهمه    ٤٢٣يهكی ليستی داواكراوانی ئهنفال له كۆی   كهسی داواكراوو, س
ر پهنجه مرد. له لهندەن به نهخ  ٢٠٢٢-٨-٣٠   ۆشی ش

سامهڕائيش وەفيق  خۆيهتی  ی  باری,     ج ز ئهرشهد  دوری,  عزەت  وەك 
بۆ  پرسهی  يان  ت  بمر كوردستان  له  ر,  عوز مهال   , شاوەيس  هادی 
ياد  نه  سا و  ت  بكر بۆ  مهزارگهی  گۆڕەكهی  لهسهر  يان  ت,  دابندر

تهوە.   بكر
نه گهورەكانی دی كهمن ئهوانهی له جيهاندا وەك تاوانباری جينۆسايد و تاوا

راق و كوردستان زۆرن,     جهنگ و دژ به مرۆڤايهتی دەمرن, وەل له ع
مردن وەك تاوانبار بۆ خۆی سزايهكی ئهبهدييه, ههرچهندە له ژياندا له سزا  
رزگاری بووە, بۆته هۆی ئازار و ناخۆشی بۆ كهسوكاری قوربانی, وەل  

كی نهنگييه.   ههر مردن
  
  

  ئهنفالكراوان نهوت وشهيهكی لهسهر چارەنووسی
  

كوردستان بۆ  هاتنی  ڕۆژەكانی  يهكهم  ديسهمبهری     له  پاش  ١٩٩٤له   ,
م هپهستۆكان لهسهر ڕژ ك به مانی ئهو    توند دەكرانهوە,   ئهوەی پا د ئوم

دەبوو, كهمتر  ڕۆژ  دوای  له  ڕۆژ  مه  فرياد    ڕژ وەك  سامهڕائی  وەفيق 
سهربا زە  ه دەكرا,  سهير  راق  ع سهرتاسهری  بۆ  ك  له ڕەس زييهكان 

ت, بهتاليۆن و تيپ و   ن كوردستان دەخرانه بهردەستی گوايه سهدام دەڕوخ
شمهرگه زەكانی پ له خزمهتيدا بوون, بۆ ئهوەی كودەتای سهربازی له     ه

لهسهر   بدات, اليهنه سياسييهكان دواڕۆژی سياسی خۆيان  ئهنجام  بهغداد 
ئهو ك   نهخشهكانی  ڕ له"  مه  ئ كاتهدا  لهو  دەنا,  ئاوارەو بنيات  خراوی 

كخست بۆ ئهوەی چارەنووسی   ئهنفالهكانی كوردستان"كهمپينمان له دژی ر
ئهنفالكراوەكانمان بۆ ئاشكرا بكات, تا ئهوكات ئهو كهمپينه بهرفراوانترين 

مهت دژ   هه ناو    بوو  پ له  راقی  ع ئۆپۆزسيۆنی  كهسايهتييهكی  به 
نكراو سهروش ب و  ئهنفالكراوان  چارەنووسی  وە دياريكردنی  بهڕ ان 
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ت " ئهوانهی ماندوو بوون بهو كهمپينهوە بهدرەدين  سهرباری خۆم (   ببردر
 , تۆفيق  سهرههد   , فهالح حهسهن  خاليد,  فهرهاد  مامۆستا  هح,  سا حهمه 
داوامان كرد, ئهگهر   مهتهكه  له هه  "  .... قهشقه, ڕزگار مام بۆرە  عادل 

ئه تاوانی  لهسهر  زانيارييهكان  ئهمڕۆ  سامهڕائی  ئاشكرا وەفيق  نفال 
سبهی له بهعس خراپتر به كورد دەكات, ديارە دەربڕين و ئاشكرا     نهكات,

گووتهی  به  كهوە  كهس اليهن  له  ئهنفال,  تاوانی  لهسهر  زانياری  كردنی 
ژەری   داڕ نهخشه  و  ئهندازيارانی سهرەكی  له  ك  يهك ئهنفال,  تاوانبارانی 

ت ئهستهمه هيچ ئاشكرا بكات, ههر    واشيكرد.ئۆپهراسيۆنهكه بوب
كن له   ئهم واژۆيانهی خوارەوە, مهته,  بهش بۆ فشار خستنه    دەقی ئهو هه

ئهنفالكراوان   چارەنووسی  كردنی  ئاشكرا  بۆ  سامهڕائی,  وەفيق  سهر 
هكانی   له رۆژنامهكانی " كوردستانی    ١٩٩٦-١٩٩٥ئهنجاممان دا, كه له سا

گای كوردستان  وكراونهتهوە:   عهرەبی" -نوێ, ئهمڕۆ, ڕ   ب
  
  
    
  
    
  

راقی تدار و دەرەوەی    و   ئهم واژۆيانه پارتی ع كوردستانی, پارتی دەسه
ت, به و كرايهوە, ڕجا     دەسه كوردی و عهرەبی و زمانهكانی ديكهش ب

و تكای دنيامان له كهسی نزيكيهوە بۆی نارد, تهنها لهسهر چارەنووسی ئهو 
نيهك ئاشكرا بكا ك بدات, نه دوان ت, ئهگهر  كهسوكارانهمان ل ن ت و بدرك

ئهو   با  ديسانهوە  مردوون  ئهگهر  بكاتهوە,  نيا  د كهسوكاريان  ماون 
كی  ك له كهسوكاريان ژيان ت, تاكو بهش چاوەڕوانييه ئهبهدييه كۆتايی پ ب
ئهم   وەل  ن,  نهژ ئهبهديدا  چاوەڕوانی  له  و  بكهنهوە  دەستپ سهرلهنوێ 

كی  مان نهدايهوە, خۆی كهڕ تۆمهتبارە تهنها وشهيهكيشی نهدركاند, ئاوڕ ل
ههزاران   لهوالوە  كهچی  نهبوو,  داواكارييهكان  بيستی  گو كردو  الڵ  و 
كردە   بۆ  خزمهتييهوە  خرانه  ئهنفالكراو  كهسوكاری  و  كوڕ  ههزار 
كهسوكاری  پاڕانهوەی  و  فيغان  نه  ههبوو,  دادی  ڕجا  نه  سهربازيهكانی, 

نی رفهقای خۆی  نههاته خوارەو   قوربانيان, له كهلی شهيتانی بهعسيانه ە, نه
يشی نهكرد,   نهدركاند, تاوانهكانی ئاشكرا نهكرد, باسی يهك گۆڕی به كۆمه

ئهمه چ    يهك وشهشی لهسهر ئهنفال نهوت, ئادرەسی يهك گۆڕی نهدركاند,
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بۆيه   زيت,  بپار گۆڕ  ناو  تا  نيهكان  نه كه  بهعسيهت چ  ئهمه  ڕەقيهكه,  د
هكانمان سهری نهگرت.   ههو

  
  

  شهرمهزاركردن   بۆ  پاڕانهوەوەله 
  

ش روخانی  وەفيق سامهڕائی به پهيوەست بوونی به ڕيزەكانی ئۆپۆزسيۆن پ
تهوە, ئهگهر اليهنی سياسی كوردی له     بهعس له ههموو تاوانهكانی پاك ناب

نهوەستان,  بهوەشهوە  كه  بن,  خۆيان خۆش  بهرژەوەندی  به  خۆيان  مافی 
ژكاری سهربازی سهرۆك كۆ ت پاكی     مار,كرايه راو ئهوە دادگاييه دەتوان

مافی   بهرامبهر  له  بكاتهوە  يهكال  تاوانهكان  له  بوونی  بهری  ب و  ئهو 
بڕياری  ئهنجامی  له  تهنها  قوربانيان  كهسوكاری  بوردنی  ل قوربانيان, 
تاوانی   ب لهسهر  بڕيار  بهوەی  ت  دەب ئازادەوە  سهربهخۆی  دادگايهكی 

ئ پرۆسهی  له  ياخود  بدات,  كراو  ئهفريقا, گومانل باشوری  وەك  اشتهوايی 
له   كردن,  بوردن  ل داوای  و  تاوانهكان  سهرجهم  به  داننان  دوای  ئهويش 
وەك   تاوانبار  ت,  دەردەكهو خۆی  وەك  كهسه  ههر  ئاشتهواييدا  پرۆسهی 
له   وەك  نييه,  بوونی  گۆڕينهوە  رۆڵ  قوربانی,  وەك  قوربانيش  تاوانبار, 

ستای كوردستان بۆته دياردە, تاوانبار ب ی كوردستانهوە ئ ه مهراسيم و ئا
ت.  ژر   دەن

  
  ئاشكرا كردنی تاوانهكان

  
ی   سا وەفيق   ٢٠٠٢له  تاوانهكانی  ئاشكراكردنی  مهتی  هه و  گهشت  ەوە 

دواتر  كه  كرد,  دەستيپ ئهنفالهوە  و  هبجه  هه كهمپينی  اليهن  له  سامهڕائی 
ری كوردۆسايد, كه بهندە به   ناوەكهی گۆڕا بۆ ناوەندی چاك و دواتر چاود

وەی دەبرد, ههر لهو كاتهشدا اليهنه   ز پرۆفيسۆر ج ق بهڕ هاوكاری بهڕ
ی   سا راپڕينی  سهركووتكردنی  ناوبراو  پشكداری  بههۆی  شيعهكان 

مهتی كۆكردنهوەی زانياری لهسهر تاوانهكانی  ١٩٩١ دا, دەستيانكرد به هه
به دادگاييبردنی, بۆ ئهو مهبهستهش  ناوبراو و شهرمهزاركردن و بهرەو 

به  ئ دران  سامهڕائی  وەفيق  تاوانهكانی  به  بوون  پهيوەست  فايالنهی  هو 
زەرەوە كرا له لهندەن   هبجه و ئهنفال " هاوكات پهيوەندی به پار كهمپينی هه
و   كهس  هيچ  كاته  لهو  لهسهری,  فهرمی  ی  سكا تۆماركردنی  بۆ 

ك له     پشتيوانيان   اليهن ناوبراو  نزيكی  بههۆی  بگرە  ناكرد  مهته  هه لهو 
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بووختانيش   ەوە   كين و  تهشهر  و  تانه  مهتهكه     بۆ   زۆر  هه
دەبهسترا, ت    ق   ج   دكتۆر   جگه له كاك    هه زۆری     كه هاوكاريهكی   نهب

نووسينهوەی   و  كوردی  زمانی  بۆ  گهنامهكان  به ڕانی  وەرگ له  كردين 
و كردنهوەو داڕشتنهوەيان.    بهيانامهكان به زمانی عهرەبی و ب

  
  

  نموونهيهك له تاوانهكانی وەفيق سامهرشائیئاشكرا كردنی چهند 
  

تاوانانهی وەفيق سامهڕائی, كه له كاتی خۆيدا   له خوارەوە نموونهيهك لهو
ومانكردەوە دەخهمه بهردەستتان :    ب

  
بدولستار عه  من رائيدی پياده  ئيفاده  وهبانهو ميهره  ورهناوی خوای گه" به 

عه  ن  ئه حوس (فرقه   له   كه   لحميرييهبود  سه ٢٨ی  دانراوم  به )  ليوای ر 
يهم ، بهكهقی يهيله ) ی فه٧٠٥(پياده م و كهوجی يهكيلی ئامر فهوه  ی كهو پ

به  وهكانهرتهكه  ندی بهيوهری پهفسه ئه لهدهن دهبووم ،  م دادگای  ردهبهم 
وده هن زی گهنی رهچۆكردنگ وقهتی بۆ دادگايی كردنی تاوانبارانی جهو

ئاماده ئيفاده  مرۆڤ  بۆ  چونكه  بم  شايه   دانم،  پرۆسهمن  ی  حا كانی ت 
رانكردن بووم له له  كانی  وهكرده  و له بجهه شاری هه ناوبردن و كوشتن و و
ئامادهئه و  به نفال  و  زانياريدان  بۆ  ئهبارهله  وهكانهناوهشم  تاوانانهی  .  وهو 

ن عه) ناو: عهاده: رائيد( پيپله  ئيفاده لحميری پۆست:  بود ئهبدولستار حوس
: ليوای    كهكان يهرتهندی كهيوهری پهفسه می ئهكهوجی يهكيلی ئامر فهوه
ت تهمانهم دهكه قی يهيله ) فه ٢٨ی () فرقه ٧٠٧( ی و زانيارييانهواوی ئهو

نين: * يه رابگه  وهاييهرفيق سامهكانی ليوای روكن وهتاوانه  تن بهتايبه  كه
(له  ی  وه ١٩٩٠سا به)  ژنه كو  ل هۆبهرپرسی  ينهو  كۆ ل ورد  وهی  ی 

كيش راپهزراوهدامه  ژنهدام فه ، سه  رين كراوهو كات نانی ( ل كه ی رمانی پ
له ی  بهناوچه  ئيعدامات)  باكوور  وهرۆكايهسهكانی  روكن  ليوای  فيق تی 

ژ، ئهرايی داوهسامه خۆگرتبوو  ری ئيستخباراتی لهفسهك ئهيهژماره  يهنهو ل
عه وانهله  مهش  خزه ميد  كه  روان  كازم  بهير  وهفه   ناوبراو  فيق رمانی 

تيانی كوردی له يهرايی ژمارهسامه ناوهئافره  كی زۆری هاو   ت و مندا ه
لهژماره  كه له  س بووه) كه٤٥٠(  يان زياتر  د ئيعدام ری خاليعسكهمه  و 

شاردنه بۆ  و  ئهوهكراون  گۆرهی  بارهه كۆمهبه  و  قوتابخانهش  ی گای 
  . * ر بنياتنناوهسه ری خاليديان له عسكهكۆشتنكاری مه
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دهله  له دوای  راقی  ع سوپای  ئه  رچوونی  بهكويت  وهركی  تی رايهبهڕ
عه  به سكهئيستخباراتی  وه   ری  روكن  سامهليوای  ردفيق  سپ را  رايی 

گهله  بهج وهی  تهبهڕ  ) شوو  پ يهعهری   ،( نووری  كردهكهت  كه وهم    ش 
سامهوه ئهفيق  بهرايی  بوو  كردن  گومان  دا    ركرده سه  نجامی 
عيسمهوانه له  وهكانهرييهسكهعه   ) روكن  ليوای  سه ش  سابر)  رۆكی ت 
، و به رهنداوی عه كانی كهوهركانی كردهئه ئهبی   ش كه اپۆرتانهو رهۆی 

له سامه نووسيوهسه رايی  بۆسه  ری  بهو  روكن   وهرزكردۆتهدامی  ليوا   ،
كۆمهعيسمه كراو  ئيعدام  سابر  ئهت  ديكه فسه ك  دهری  ستگيركران ش 

ئهوانهله  روكنی  ليوای  ئهش  ساجت  كامل  له لجه وكات   * ی بارهنابی. 
ئ  وهتولهيندييهزای سدهی قه كهرينهراپه ليوا روكن وهه،  رايی فيق سامهوا 

زهركردايه سه  می لهكهی يهسرييه س جمهوری)  رهلعابد ( حهكانی ئهتی ه
بدو م ( عه دهموقه كهئامری سرييه له ی كهو گۆمانههۆی ئهئيعدام كرد به

، بۆيهتركی حتحوت ) هه ته ئه  يبوو  ئيعدام   كهربازانی سرييهواوی سهو 
  كران. 
موستهئيفاده ئيفادهكورده  شارهی  له كان   : ش)  گ.  (م.  راوی  به  ی 

رائيد   زای زاخۆ بهقه  الل له ندك جه) موختاری گوندی كه١٩٨٨/ ١٠/٦(
حه حمهئه مستهسه د  ئه ن  سهفسه فا  ئيستخباراتی  زهركردايهری  ه كانی  تی 

عه عومه راگهبدولعهر  كهزيز  هه١٩(  ياند  ئه)  كهنهواتوو  ت  يانهدهی  و
نهبگه بهگۆنده  وهڕ رهكانيان  ئهگو بوردنی  ل بڕياری  نی نجومهی 
شۆرشهركردايه سه ئهوهتی  رائيد  حه حمه.  به سهد  كهن  ك  ز چوار   له   ه

كهاتبوو گهسرييه ل ئه ی بهوهو داوی ئهكهگونده  يشتنهی مغاوير پ ی وانهف
نيا كرده  وهله  بوردن ده   كه  وهد تهبڕياری ل   كه سه) كه١٩ر (، هه  وهيانگر
نماييهن مستهسهد حهحمهسليم بوون ، رائيد ئهته زی  فرهكانی ئامری مهفا ر

ندهفيق سامهئيعدام ( وه ش ئهر له و ههوهرايی ) خو ئيعدام   سه) كه ١٩و (و
  كران. 
له ی موستهئيفاده الب):  (ا.ا. ح.  قه ترهسه شار  ئهسابخانهای  ،    وهنفالهكانی 

فهفيق سامهوه بهرايی  دا  ئهمهميد محهعه   رمانی  ياسين  ئامری د  لجبوری 
دووه زی  له ه تهته   می  به ق  گونده  ق  رانكردنی  سه و بهكانی  و   كۆيه   ر 

ت و كۆكردنهرداگرتنی مهسهستبهده ئهی خهوهڕو ما و   و گوندانهكانی 
بارههوگواستنه بۆ  سهيان  فه ركردايهگای  يه يله تی  ژمارهكهقی  ئه م،  و ی 
(گوندانه ده ٢٠ش  گوند  به )  مان  سل رائيد   . وهبوون  هۆبه بهڕ ی ری 

ر ( هه   ی باكوور لهنزوومهمه و ئه) له ١٩٩١-١٩٨٤ول ی رانه سهستبهو دهن
گوندانهئه له گهده  وهو  گومانی  بكردابوايه  ڕاو  دههد  كوێ  و ستگيری  كرد 
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ی فهبه ر سه ر حوكمی ئيعدامی بهكسهش يهوهراييهفپق سامهكانی وهرمانهپ
به ش چاوی خهله  كرد ، بۆيهج دهج س وجوودی منيش دوو كه  كی و بهپ

زا.  عرووف ئيسماعيل رهـ مه ٢ـ حاجی جاجی ئاغا.  ١ناوی:  ئيعدام كران به
. "  
  

جار چهند  وكردنهوەی  عهرەبی,  ب و  كوردی  زمانی  به  ئيفادانه,  ئهم  ەی 
له   دەست  بهوەی  نهكرد  واداريانی  ند,  نهجو كورديهكانی  پارته  ويژدانی 

بگرن گهی دادگاوە ئهم     هاوكاری و پشتيوانی ئهو تۆمهتبارە هه تاكو له ڕ
  گومانانه يهكال دەبنهوە. 

  
  

ن ؟    بۆچی دان به تاوانهكان نان
  

يان دا, لهگهڵ ئهو بهتاوانباركردنهی  ئهم تاوانانهی له سهرەوە   ئاماژەمان پ
ت له دادگا  له دادگا لهسهر زاری تاوانكارانی ئهنفالهوە ڕاگهيهنران, دەكر

خاوەند وە  نهوە,  بكر ئهوەی    يهكال  بۆ  دادگا  بۆ  ن  بكر بانگ  ئيفادەكان 
دروستی   و  ڕاستی  له  بكهنهوە,  شكهش  پ دوبارە  شايهدييهكانيان 

بك  دوای  شايهدييهكانيان  له  ئيفادانه  ئهم  ههموو  نييه  مهرجيش  تهوە,  ر ۆ
ينهوە كۆ ت له     ل ڕاست دەرچن, ياخود وەفيق سامهڕائی تاوانباری يهكهم ب

ينهوەو دەركهوتنی   كۆ ت, وەل له ئاكامی ل ئهنجامدانيان و بكهريان بووب
تاوانانهوەن,  ئهم  ئهنجامدانی  پشت  له  دەردەكهون  ك  كهسان ڕاستييهكان, 

يهكه سزای  گرنگ ئ ن, تاوانبار ههر ك هوەيه خودی تاوانهكان ئاشكرا بكر
گای دادگاوە ت, له ر ن, هيچ     خۆی وەربگر نت بكر تاوانهكان به دۆكۆم

شهی كهسی نه له گهڵ وەفيق سامهڕائيدا ههيه نه كهسی دی, ئهوەی  كهس ك
گهو پلهو پۆست له سهردەمی   ت, پ ت له سزا رزگاری ب ههيه تاوانكار ناب

  بهعس گومان دەخاته سهر بهشدارييان له تاواندا. 
جگار زۆر له بهرپرسانی سهربازی و ئهمن و ئيستخبارات   ژمارەيهكی ئ
ك  و بهعسی گالونهته ئهو تاوانانهی بهرامبهر به كورد ئهنجامدراون, يهك
شهنگانهی له ئهنجامدانی ئهو  ی پ ت ڕۆ دەكر لهوانهی گريمانهی ئهوەی ل

تداريدا  تاوانانهدا ههبوب گهكهی له ههرەمی دەسه گه و پ ت, به حوكمی ج
شك   وەفيق سامهڕائييه, تيش بهو ههموو    ب گه گرنگهوەی و دەسه لهو پ

كيهوە, ئهمه دادگا يهكالی دەكاتهوە, وەل تا   دڕندەيهوەی ههر گالوەته بهش
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تهوە ئهوا گومانهكان زۆرن  ن تووی له بهرامبهر دادگا دەم   ئهوكاتهی به هه
ت.   و زياتر وەك تاوانبار دەرە كهو

ی ههستيار به ب تاوان بهدەست ناهات لهسهردەمی   گهيشتن به پۆستی با
  بهعسدا. 

  
  

  له وەفيق سامهڕائی   سكا تۆماركردن
  

ی   هنداوە  ٢٠٠٦ديسهمبهری سا شتا    له سهردانم له هۆ بۆ كوردستان كه ه
ماندوويهتی ژە     له  در دوورو  گا  ئۆتۆمۆبيل   ٤٠٠٠ڕ به  يهكه  كم 

ژە در دورو  گا  ر ئهو  ماندويهتی  له    نهحهسابومهوە,  دەرنهچوبوو 
كردنی ب    گهشتی   ڕۆژ  ٤له ئاكامی     جهستهم, بهردەوامی شهو ڕۆژ ڕ

تهلهفۆنهك ناكاو زەنگی  له  ل,  ناو ئۆتۆمۆب دا,  پشوو و بهردەوامی  ی  ل هم 
زت هاتوويتهتهوە بۆ كوردستان بۆ به دادگايی گهياندنی  وتيان ڕاسته بهڕ
ڕاپۆرتدا   كوردستان  ڕۆژنامهی  تی  مانش له  وەك  سامهڕائی؟,  وەفيق 

سامهڕائی وەفيق  گوايا   ," "    نووسراوە  دادگا  ته  دەدر ئيوەوە  اليهن  له 
ك له ناكاو بوو بۆ من و انيم ناكرد, ئاوا  قهت لهو لهحزەيه چاوەڕو    پرسيار

مدانهوەی  رايی بهرەو روی ببمهوە, وە خۆشم ئامادە نهكردبوو بۆ وە به خ
شتر له كۆبونهوەی ناوەندی چاك  پرسياری قورسی لهو چهشنه, ههرچهندە پ

تاك پا مهوەو    له  بگهڕ دابوو  نهم  به ئهو  وە منيش  دابوو  بڕيارەمان  ئهو 
له  نا,  راييه  بهو خ م  به بكهم,  ی  بهج به    ج ی وتم:  د دوو  ب  مدا  وە

ئهو من  ههرچهندە  بهرچاو    ڕاسته,  ڕاپۆرتم  كوردستان  ژمارەيهی 
ئهو  وكردنهوەی  ب له  ئاگام  وە  وكردبوەوە,  ب هكهی  ههوا نهكهوتبوو كه 

ك نهبوو ه بههيچ جۆر يانی دابوو,   ههوا چاوەڕوانيشم     كه كاك قادر نادر پ
ت بكر و  ب زوييه  بهو  وا  شتی  نام  ناكرد  بكردايه  م  پ پرسيان  ئهگهر  هوە, 

هكه   ههوا ت,  ڕابگهيهنر ڕۆژنامهيهكهوە  تی  مانش له  بهتايبهتيش  شت,  ه
من بۆ  بوو  گران  جدييهوە    و   زۆر  ی  ههو بهردەم  به     خستميه  بۆ 

ئهمهش  ت,  بكر پهيدا  زەر  پار دەبوايا  يهكهم  ههنگاوی  بۆ  پراتيككردنی, 
ك  زەر پار ت  بتوانر بۆ  پهيدا    گران بوو  ت,  گهياندنی    بكر دادگايی  به 

ت" لهو كاتهدا كه ترس زياتر  كهسايهتيهك " موستهشاری سهرۆك كۆمار ب
پۆپهدا   له  پۆسته  ئهو  لهگهڵ  جهماوەر  ههنگوينی  مانگی  شتا  ه وە  بوو 

زەران   بوو, پار له  نهبوون   كهس  بدەنه   ئامادە  كهيسه     شان  ئهو  شانی 
ك ز م  كه زۆر قسهی گهو   گهورەيه, بهر رە له بارەی ئهنفالهوە دەكات, پ
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رم,  ناو و  ناكهم  وا  كاری  تهداخولی  وتی  وام,  كی  كار خهريكی  وت: 
كی ياخی بوون  ت نهشكابوو, تهنها چهند كهس شتا سامی دەسه ئهوكات ه
بۆ  ر  ههول گهڕامهوە  پهله  به  دەدا,  كارانه  وە  ش ئهو  قهرەی  له  خۆمان 

  ڕاپهڕاندنی كارەكه. 
تهكهی رۆژنامهی كوردستان ڕاپۆرت   كاك قادر نادر كه سهرچاوەی مانش

ڕای چاالكوانان و ستافی   كارە, و ئهو  بۆ  نهری سهرەكيم  پا و  هاندەر  و 
ناوەندی چاك له دەرەوە كه ههموو به سهرو ماڵ له گهڵ ئهو كارانهدا بوون  

زەريمان بۆ بكات به خۆڕايی,     زۆريان, وتی كاك گۆڤهند بابان ئامادەيه پار
و له دوای گهڕانهوەم بۆ بهم ش منيش  دابين بكات,  زەريش  پار ەيه توانی 
ر, بۆ   ههول چووم  هاته    يهكسهر  ئازايانه  زۆر  كه  گۆڤهند  كاك  الی 
شهوە كم بۆی كرد:  و  پ   وەكالهت

    
  
  

ی خۆشهويستم " رزگار مام  ت, هاوڕ ژوو ئهوەشم له ياد بچ ت بۆ م ناب
تا سهر ه , وەك ههميشه  لهو كارە   " م بۆرە  ل لهحزەش  م بوو, يهك  اوڕ

دانهبڕا, تاكو تهواوی كارەكانم ئهنجامدا, رزگار نووسين و شتی وای له  
كه غيرەتی له بوارەكه ههيه. واتا له دەرەوە جگه  بواری جينۆسايد نييه, به

ری كوردۆسايد به تايبهتيش كخراوەكهمان چاود قادر نادر     له تهواوی ر
كاكه گۆڤهند بابان تاكه پشتيوانم بوون,   و   رزگار مام بۆرە   له ناوەوەش

مهترسيدارو كارەكه  رۆژگارە  لهو  بهر,  نهدايه  شانی  دی  قورس    كهسی 
ستاش قسه زۆرە بهالم پشت دانه بهر كاری وا به تايبهت  بوو, ههرچهندە ئ

  كهمه.   دادگايی تاوانباران ههر نييه يان زۆر
  
  

  كهس ههقی خۆی نهسهند 
  

بۆرەدا مام  رزگار  گهڵ  بازاڕەوە  له  بۆ    له  كۆيه  ڕ  سهر  بۆ  چووين 
ی  كر تاكسيهكه  ری  شۆف ر,  ههول دووەمی  دادنووسی  فهرمانگهی 

گاكهی مان نهسهند, وتی دەتناسم و دەست خۆش بۆ قسهكانت ههموو    ڕ ل
ههقی   نووس  عهريزە  الی  چوينه  دەيانكهيت,  تهلهفزيۆنهوە  له  ك  جار

نووسينی به  سهربهرزم  وتی  سهند  نه  خاوەند   دەستيان  عهريزەيه,  ئهم 
پارە    فۆتۆكۆپی گهورەيه چۆن  كارە  ئهم  ئاست  له  وتی:  وە  ش ههمان  به 
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يهك ك ههر  الی  دەكهوته  مان  ڕ  , كارەكه,     وەردەگرم  تهواوكردنی  بۆ 
يان بۆمان دەخسته سهر گازی پشت و كارەكهيان ب   ههمووی دەرگای د

گهر مه  ئ له  ههموو  ئهنجامدەدا,  خۆڕايی  به  بۆ بهرامبهر  بوون  متر 
ز    دۆزەكه, ه ستكانيان  و هه كارەكه,  ئهنجامدانی  بۆ  بوون  پهرۆشتر  به 

  بهخشين بوو بۆمان . 
ر  ٢٠٠٦-١٢-٦ڕۆژی   كاتژم و   ١٠٬٣٧,  ر  ههول دادگای  له  خولهك 

مان نووسی , به ههمان     كابينهی عهريزە نووسی و فۆتۆكۆپيهكانهوە, سكا
ست و خاوەند شووتر, تايپ وەی ئهوانی پ كۆپيهكه ب بهرامبهر ئهنجاميان   ش

  دا. 
  
  
   

  عهريزەيهكی سادەو بهالم كاريگهر 
  

پارە به  جيۆسايد  بواری  دەستكهوتهكانی  كات  نههاتوون,    هيچ  بهدەست 
كردووە, خۆيان  كاری  سۆزی  د و  ری  دەيبينن,    بو خوارەوە  له  وەك 

ی ی كاريگهر, عهريزەيهك له دەرگايهك   سادە, وەل   عهريزەيهكی تاكو ب
سكا   ههتايه  ههتا  بۆ  تاوانبارانهوە,  دادگايی  ژووی  م چووە  بهرينهوە 
كراوی خسته ڕيزی تاوانبارانهوە, دوای مردنی چووە ريزی ئهوانهی به   ل
ن تكريتی وەفيق سامهڕائی  ی وتهی حوس تاوانی جينۆسايد تۆمهتبارن , به پ

ساجت كهماڵ  كه  ئهنفال,  ئۆپهراسيۆنی  بيرۆكهی  ناوی    دواجار   خاوەند 
ئهنفالی بهدناوی ل نا, ديارە ناوبراو له كوشتنی تاوانبار كهماڵ ساجتيش 

  گومان لهسهری ههيه: 
   
  
  
  

  چوون بۆ دادگا
  

ر  چهند   ك له كاتژم ی نيوەڕۆ اليداوە, له ترسی تهواو بوونی    ١٢خولهك
كهمان  دەوام, لهگهڵ "ڕزگار مام بۆرە ", به پهله تاكسيهكمان گرت و سكا

ری ههول نووسينگهی  بۆ  ندەرێ      برد  لهو  , تاوانهكان  ی  با دادگای 
نامهكهيان مان وەرگرت, له كارەكه    سكا   زۆر به سارد و سڕی و سادەيی ل
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سهر   له  سكا  سادەييه  بهم  ئايا  وتم  خۆمدا  ی  د له  گومانهوە,  كهوتمه 
م  كهی ل زەی سكا ت؟, بهو بهڕ كهسايهتيهكی وا كاريگهر و گهورە دەكر
يهی تۆمارم  كم بدەن له بهرامبهر ئهم سكا وەرگرت وتم: پارچه كاغهز

كخراوەكهمان, چون كانم له ر رمهوە بۆ هاوڕ من    كهكردووە, بۆ ئهوەی بين
م ل نامهكهی  سكا زەی  بهڕ ئهو  ئهوانم,  نهری  به     وەرگرت   نو وتی: 
گهی خۆی, ت دەيگهيهنينه ج ئهم پارچه كاغهزۆكه     سهرچاو, خهمت نهب

  دام, كه بينيم يهكجاری متمانهم نهما :  پ  خوارەوەشی  بچوكهی
  
  
  
   
  

ستا   ئ ر    ٢٠٠٦-١٢-٦ل  له   ١٢٬٤٣كاتژم سكا  فهرمی  به  خولهكهو 
ئاسايی  ڕەوتی  دادگا  كراوە,  تۆمار  سامهڕائی  وەفيق  ئهنفال  ئهندازياری 

  خۆی وەرگرتووە. 
  

    دەركردنی بهياننامه
  
كوردستانهوە  له  گهڕانهوەم  دوای  هندا,   له  هۆ چاك     بۆ  ناوەندی 

يه به ههردوو زمانی كوردی و عهرەبی     بهياننامهيهكی لهسهر ئهم سكا
و كردەوە, كه كاك هيشام ئاكر زانی خۆی نووسی, خۆشبهختانه ب ەيی به ل

دواتر   ڕۆژی  سعودی,  اليومی  و  لهندەنی  ئهوسهتی  شهرق  ڕۆژنامهی 
جار   چهندين  منيش  هاوكات  كردەوە,  وی  ب عهرەبيهكهيان  بهياننامه 
كهمان  سكا گهياند  ڕايان  تاوانهكانهوە,  ی  با دادگای  به  كرد  پهيوەنديم 

نی مهبهست.    گهيشتووەته شو
https://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=١٠٢٦١&article=٤٠٥٧٣٠&fbclid
=IwAR٢hfxY-
UQ٣GRWDnxAHgKvwgeTLFVVVoO٤٩UtMVs_s٧LYxgALkMEjDN٠Afo#.Yw٥٧j
XZByM٩ 
 
https://www.alyaum.com/articles/٤٦٣٢٦٦/%D٨٪A٧٪D٨٪AA%D٨٧٪٩٪D٨٪A٧٪D٩
%٨٥-%D٨٥٪٩٪D٨٪B٣٪D٨٪AA%D٨٪B٤٪D٨٪A٧٪D٨٪B١-
%D٨٪A٧٪D٨٤٪٩٪D٨٪B١٪D٨٪A٦٪D٨٪٩A%D٨٪B٣-
%D٨٪A٧٪D٨٤٪٩٪D٨٪B٩٪D٨٪B١٪D٨٪A٧٪D٨٢٪٩٪D٨٪٩A-
%D٨٪A٨٪D٨٪A٧٪D٨٤٪٩٪D٨٪AA%D٨٨٪٩٪D٨٪B١٪D٨٪B٧-%D٨١٪٩٪D٨٪٩A-
%D٨٪B٩٪D٨٥٪٩٪D٨٤٪٩٪D٨٪٩A%D٨٪A٩-
%D٨٪A٧٪D٨٤٪٩٪D٨٪A٧٪D٨٦٪٩٪D٨١٪٩٪D٨٪A٧٪D٨٤٪٩ 
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http://akhbarkurdistan.blogspot.com/٢٠٠٩/٠٤/blog-post_١٦.html 

  و
  

  ١تۆمهتباری ژمارە 
  

ئهوە   بای  راقی  ئهركانی سوپای ع گيری سهرۆكی  كه ج ن رەشيد  حوس
زانياری ههيه كه ك خاوەند بيرۆكهی تاوانه گهورەكهيه كه دواتر ناوی 

نرا ئهنفال, وەل بههۆی نزيكی له دەزگا سيخوڕييهكانهوە پاكيان كردەوە   ل
هاينيش  ی  رۆ سامهڕائی  وەفيق  تكريتی  ن  حوس وتهی  به  تۆمهت,  له 
ڕا له پالنی دوا چارەسهری هۆلۆكۆست بۆ ئهنفال, كهچی دواتر  هيملهری گ
كۆشكی  برديانه  پۆست,  بهرزترين  گهيشته  ئهنفالكراوان  دەنگی  به  ههر 

ت چهند ج ت؟؟؟. سهالم, كۆشكی سهالم دەب دا بووب   هالدی ديكهی ت
  

ی تاوانهكان بڕياری دادگای لهسهر تاوانباران ك دادگای با ندەوە     كات خو
كرد, ئهمهش دەربڕی     , ليستی بانگ كراوان به وەفيق سامهڕائی دەستی پ

ك  تدار دەسه ههر  بهرامبهر  له  تيهك  هاوو ههموو  ی  سكا  , بوو  ئهوە 
ت ن خۆی دەگ  چهندە بهرز ب ت, ئهگهر دادگاكهشو ت.  ر ك جدی ب   كهم

  
وەك    له دوای ئهوەی وەفيق سامهڕائی ناوی له ڕيزی ليستی تاوانكاران

ريزبهندی   له  ١تۆمهتباری  ترسان  له  پۆسته      هاتهوە,  و  ت  هه راق  ع
و   دانيشتن  بۆنهو  ههموو  له  سهرەتادا  له  شت,  ه بهج كهی  با

سياسی   ژيانی  له  بوو,  بزر  كهوتنهكان  دەرەوە, چاوپ درايه  فڕ ته  و ئهم 
دوايی م  به گۆڕی,  خۆی  ژيان  ن  ی    شو با دادگای  بڕيارەكانی  كه 

هاتهوە ئهويش وردە وردە  نهكرا,  پ  له     تاوانهكان كاری  و  خهت  سهر 
ن   شدا به راگهياندنهكان دەركهوتهوە, دواتر له دادگاييهكی روكهش و له پ

كهوتی   دراودا له ر ل تازە    ان كرد له تاوانهكانی,ب تاواني  ٢٠٠٨-٣-٦پ
بۆ ههتا ههتايه تارمايی ئهنفالكراوان بهسهر سهرييهوە دەبن وەك تاوانباری  

ژووەوە.   جينۆسايد   چووە م
ئهندامی   وەك  كردمان  ئهوكارانهی  ههموو  م  ب ماوەتهوە  كۆتاييدا  له 

ساين, ههموو ئهندامانی ئهوكات خاوەند دۆسيهكهن.  ی هه ك پ كخراو   ر
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