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َنةرةكانى دةستثيَكى تاوانى ئةنفال
ثال
(ضةمى زةنطةنة بةمنونة)
هونةر امني حسن و طؤران سالم حممد و سؤران زاهر عبداللة و هةذار هوشيارمهدى
زانكؤى ضةرموو ،سةنتةرى تويَذينةوةى زانكؤى ضةرموو بؤ تاوانةكانى ئةنفال وجينؤسايد ،هةريَما كوردستانيَ-عرياق
((ميَذوويا رةزامةنديا بةالظكرنىَ 10 :كانونا دووێ))2021 ،

ثوختة
َةتى عيَراقدا تاواني جؤراوجؤر لةبةرامبةر نةتةوةى كورد ئةجنامدراوة.تاوانةكانيش لةاليةن ئةو
لة ميَذووى دامةزراندنى دةول
دةسةآلتدارانةوةئةجنامدراوة ،كة هاتوونةتة سةر حوكم .ئةويش بة ثيَى دةسةآلتيان و بارودؤخى ووآلتانى ناوضةكة لةطةأل يةكرت
كاريطةرى راستةوخؤيان هةبووة لةسةر ضؤنيةتي ئةجنامدانى ئةو تاوانة.ئةوةش ئايا مةبةستيان لة ناوبردنى هةموو كورد بووة يان
بةشيَكى نةتةوةى كورد؟ برياردانيش لةو بارةيةوة كاريَكى هةروا ئاسان نيةوثيَويستى بة ريَكارةكانى زانستى و دادطايي هةية بؤ
سةملاندنى مةبةستى تاوانكارى و دةرخستنى كاريطةريةخراثةكانى ئةو تاوانانة لةسةر مرظايةتى بةطشتى بؤ ريَطة ليَطرتنى و
دووبارةنةبوونةوةى بةتايبةتى بةرامبةر نةتةوةى كورد .تاوانى ئةنفاليش لةو رةهةندةوة،كة يةكيَكة لةو تاوانانةى مرؤظايةتى
بةطشتى و ووآلتانى باآلدةست بةتايبةتى شةرمةزارن لةبةرامبةريدا ،ثيَويستى بة تويَذينةوةى زانستية لة هؤكارةكانى ئةجنامدان و
ئاشكراكردنى مةبةستى تاوانكاران ودياريكردنى تةواوى ئةو ئامادةكاريانةى كة طرياونةتةبةر بؤجيَبةجيَكردنى ئةو تاوانة و
ضؤنيتى هاوبةشى كردنى طروثى تاوانكار .تاوانى ضةمى زةنطة نةش وةك يةكيَك لةتاوانةكانى ثيَش دةستثيَكى ئةنفال لة باشورى
َنةرةكانى دةستثيَكى تاوانى ئةنفال لة كوردستان.
كوردستان رِؤلَ و كاريطةرى بووة لةسةر دياريكردنى ثال
َةتى ،جينؤسايد.
َةتى ،ياساى نيَودةول
ووشةكليليةكان :ئةنفال  ،ضةمى زةنطةنة ،تاوانى نيَودةول

كةلةميَذووى خؤيدارِووبةرِووى ضةندين تاوانى

ثيَشةكى
َةتيةكان
لةورِوانطةيةوةكةتاوانةنيَودةول
كاريطةرى رِاستةوخؤى هةية لةسةرهةرنةتةوةيةك
بةرامبةرى ئةجنام دةدريَت ،هؤكارةبؤتيَكضوونى
ئاشتى

وئاسايشى

كوردستانيش

وةك

ناوضةيى

َةتى،
ونيَودةول

يةكيَك

لةوناوضانةى

َةتى بؤتةوةو لةثالَ هةريةك لةم تاوانانةدا
نيَودةول
َنةرهةيةكةبوونةتةهؤكارى رِوودانى
ذمارةيةك ثال
ئةم تاوانانة.
ليَرةشدا تاوانى ئةنفال وةك يةكيَك لةديارترين
َ نةةةرى
تاوانةكان دذى نةتةوةى كوردكؤمةَليَك ثال
خؤى هةبووة واى كردووةكة ئةوتاوا نةةة ئةةةجنام
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بةةدريَت وبوونة تةةةهؤى دة سةةتثيَكى ئةجنا مةةدانى
تاوانةكانى ئةنفال .بؤيةلةبةرضاوطرتنى ئةجنامدانى

تةةاوانى

َةتى دذى
تةةرى نيَودةو لة

طةةة

َينةوةى لةبارةوةدةكريَت.
كوردليَكؤل

تاوانى ضةمى زةنطة نةةةوهؤكارةكانى ئةجنا مةةدانى
تةةاوانى ئةوناو ضةةةية دةبيَ تةةة بة شةيَكى طرن طةةى
َينةوةكة وةك يةكةم تويَذي نةةةوةى زان سةةتى
ليَكؤل
لةسةرئةوناوضةيةديَتةبةرهةم ،ئةويش بةةةوجؤرةى

َمى بةشيَكى
لةرِيَطةى ئةم تويَذينةوةيةوة وةال

َى ( )1987طو نةةدةكانى
كةدواى ئةوةى لة سةةال

زؤرى

دةدةينةوةكةدةكريَت

ناوضةى (قةرةحةسةن) لةاليةن رِذيَمى عيَراق يةةةوة

سةبارةت بةتاوانةكانى ثيَش دةستثيَكردنى تاوانى

رِووخيَندران ،ذمارةيةك لةدانيشتووانى سنوورةكة

ئةنفال كة وةك تاقيكردنةوةودةستثيَكى ئةنفال

ثةنايان بردةبةرخؤحةشاردان لةباخ و مةةةزراكانى

بوونيان هةية ،رِووداوى (ضةمى زةنطةنة) يةكيَكة

ناو ضةةةكةدابؤدريَذةدان بةةةذيان ،بةرة بةةةيانى

ئةنفال،

ئةوثرسيارانة

لةرِووداوةفةرامؤشكراوةكانى

تاوانى

َتن كؤ مةةةليَك
هةةةموورِؤذيَك بةرلةخؤر هةةةال

كةتائيَستالةاليةن هيض دامةزراوةيةكى حكومى

َكى
َى خةةةل
ئؤتؤمبيَلى ناضةكةبةرهةمى ك شةةتوكال

وزانستيةوة تويَذينةوةى لةسةرنةكراوة ،بةمةش

ناضةكةيان دةبردبؤ شةةارى كةةةركوك بةمةبة سةةتى

يةكيَك لةتاوانة ترسناكةكانى ترئاشكرادةكريَت

ساغكردنةوةى بةرهةمةكانيان وكرِينى ثيَداويستى

كةبةرامبةربةكوردئةجنامدراوة.

رِؤذا

نةةةودواى خؤر

دةطةرِانةوةبؤطو

سةةةرئةجنام

رِؤذى( )1987/9/13ليواى ()66ي ثارا سةةتنى

َنةرانةدابطةرِيَت كةبوونةتةهؤى ئةجنامدانى
ئةوثال

سةةةيةكى

َنةرةكانى ئةجنامدانى تاوانى
تاوانى ئةنفال وثال

َكةداناولةبةرة بةةةيانى ئةةةورِؤذةدا()12
بؤئةوخةل

(ضةمى زةنطةنة) وةك دةستثيَك وهؤكارةكانى

شةةينيان

ئةجنامدانى ئةوتاوانة ،بةراوردكردنى تاوانى ئةنفال

تيَدابووكةوتنةبؤسةكةوةودة

سةةتطريكران.

َتيةكان
و ئةم تاوانة لةطةلَ بنةماياسايية نيَودةول

لةبةر ئةةةوة ئةةةورِووداوة وةك

سةةةرةتايةكى

بؤطةيشنت بةرِاستى ئةم جؤرةتاوانة وةك تاوانى

دةستثيَكى تاوانى ئةنفال لةكورد سةةتاندا بةةؤ ئةةةم

جينؤسايدة ،بؤيةئاماجنمانة لةرِيَطةى ئةجنامدانى

بابةتةلةبةرضاودةطرييَت وتةواوى ئةوهؤكارا نةةةى

تويَذينةوةيةكى زانستى لةسةرتاوانةكةوناساندنى

َنةربووةبؤئةجنامدانى ئةةةم تاوانةودة سةةتثيَكى
كةثال

تاوانةكة وةك دةستثيَكى ثرؤسةكانى ئةنفال

ئؤتؤمب

َية

نةةدةكان،

ئةةاوابوون

ئاماجنةكانى تويَذينةوةكة:
ئةم تويَذينةوةيةهةولَ دةدات بةدواى تةواوى

نةةةوتى ع
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طرنطى تويَذينةوةكة:

يةَراق بؤ
كةةة()71سةرن
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وةطرنطى شويَنى جوطرافى ئةم ناوضةية
َبذاردنى ئةم تاوانة.
بؤهةل

َةتى دذبةطة كورد دةكات وة روانطةى
نيَودةول
ياسايي تاوانى ئةنفال بةرامبةر بةطة

طرميانةى تويَذينةوةكة:

كةةورد وةك

َةتى .لةبة شةةى دووة مةةى
تةةاوانيَكى نيَودةو لة
يةةة

َ نةةةرةكانى ئةجنا مةةدانى تةاوانى
تويَذينةوةكةدا ثال

تويَذينةوةكةلة

سةةةرئةم طرميانة

ئةةةنفال

َنةرةكانى ث شةةت
ئةنفال لةكوردستان وهؤكاروثال

دارِيَذراوةكةئةطةرتاوا

نةةةكانى

َنةروهؤكارى ديارى كةةراوى خةةؤى هةةةبيَت
ثال

ئةجنامدانى تاوانى ضةمى زةنطة نةةة وةك تةةاوانيَكى

نةةة)

ديارى ثيَش ئةجنامدانى تاوانى ئةةةنفال ،ضةةؤنيةتى

َنةرةسةرةكيةكانى دةستثيَكى تةةاوانى
يةكيَكةلةثال

كؤكردنةوةى قوربان يةةان ودابة شةةكردنيان بةةةثيَى

ئةةةنفال لةكوردستانداو سةةةرةتاى دا نةةانى ثال نةةى

تة مةةةن ورِة

هةةةر

تةواوةتى جىَ بةجيَكردنى قؤناغةكانى ئةنفالة.

لةتويَذينةوة كةةةدا خ شةةتةوزانيارى ثيَوي سةةت

ئةةةوةتاوانى (

ضةةةمى زةنطة

رِيَبازى تويَذينةوةكة:

طةةةزى كة

لةةةبارةى ئةجنا

سةةةكان و

نةةة

مةةدانى ئةوتاوا

لةم تويَذينةوةيةدا سةرةرِاى سةردانى مةيدانى

دةخريَتةرِووكةلةهةمانكاتدا سةرضاوةيةكى ديارى

تويَذةرةكان بؤ شويَنةكانى ئةجنامدانى ئةم تاوانة و

تويَذينةوةكةية .لةةةثاش ليَكدا نةةةوةى تةةةواوى

ضاوثيَكةتين راستةوخؤيان لةطةلَ تاوانليَكراوان و

بابةتةكانى ثةيوةست بةم تويَذينةوةيةليَكدا نةةةوةى

كةس و كارى قوربانيان ،سوودلةضةند رِيَبازيَكى

هةموواليةنةكانى و ليَكةوتةكانى لة سةةةركورد و

تويَذينةوةبينراوة وةك شيكارى ياسايى ورِيَبازى

ضؤنيةتى طيَرِانةوةى مافةيا سةةاييةكان بؤنة تةةةوةى

وةصفى ورِيَبازى ميَذوويى كةبةثيَى ثيَويستى

مةةةكانى

تويَذينةوةكةلةكات

وشويَنى

ثيَويستدابةكاردةهيَندريَت.
هةيكة تويَذينةوةكة:
بؤباشرت تيَطةيشنت لةتويَذينةوةكة ،تويَذينةوةكة
دابة شةةكراوة بة سةةةر دوو بة شةةى سةةةرةكيدا
بةجؤريَك هةربةشةودابة شةةدةكريَت بة سةةةر دوو
باسدا .لةبةشى يةكةمدابةطشتى باس لةنا سةةاندنى
َت يةةةكان
تويَذينةوةكةوم يةَذووى تاوانةنيَودةولة
وئةجنا مةةدانى تةةاوانى جينؤ سةةايد وةك تةةاوانيَكى

كةةورد ،بةخ

سةةتنةرِووى دةرئةجنا

تويَذينةوةكةكؤتايى بةتويَذينةوةكةهاتووة.

َنةروهؤكارةكاني تاواني
بةشي يةكةم /ثال
َةتي.
ئةنفال وةك تاوانيَكي نيَودةول
َةتيةكان و
تةوةري يةكةم /ميَذووي تاوانة نيَودةول
ئةجنامةكاني لة كوردستان.
يةكيَك لة لقةكاني ياسا ،ياساي تاوانة كة
ئةميش لقيَكة لة لقةكاني ياساي طشيت ،تاواني
َةتي
َةتيش كة ياساي تاواني نيَودةول
نيَودةول
69

گوڤارا زانكویا دهوك ،پەربەندا ،24 :ژمارە( ،1 :زانستێن مروڤایەتی وكومەلناسی) ،بپ ( 2021 ،89-67ژمارەكا تایبەت)
كۆنفرانسێ زانستیێ نیڤدەولەتیێ دووێ ل دۆر جینوسایدێ ،سەنتەرێ بێشكچی بۆ ڤەكۆلینێن مرۆڤایەتی
و سەنتەرێ جینوسایدێ  -زانكۆیا دهۆك -28-27 ،کانونا دووێ2021 ،

حوكمي دةكات و بنةماكاني دياريكردووة

رِوودةدةن و هةرِةشةن بؤ ئاشيت و ئاسايشي

َةتي ،ثيَناسةي
دةطةرِيَتةوة بؤ ياساي طشيت نيَودةول

َةتي دةبيَت بةثيَي بنةماكاني ياساي تاوانى
نيَودةول

َةتي دةكةن بةوةي كة
ياساي تاواني نيَودةول

َةتي ئةو كارة بةتاوان دانرابيَت و
نيَودةول

َةتي هةمووكاريَكة يان
مةبةست لة تاواني نيَودةول

سزاكةشى دياريكراوبيَت ،كة لة ئيَستادا ئةم

رِةفتاريَكة ( اجيابي يان سليب ) كة ياساي تاواني

جؤرة لة ياسا بة شيَوةيةكي باش طةشةي كردووة

َةتي قةدةغةي كردووة و برِياري سزاي
نيَودةول

َةتي ضةسثيوة،
و بنةماكاني لة سةرئاسيت نيَودةول

تاواني بؤ ئةجنامدةرةكةي دياريكردووة ,كةئامانج

َم ئةوةي ليَرةدا ثيَويستة بؤي بطةرِيَينةوة
بةال

َةتي بريتية لة
ومةبةستى ياساي تاواني نيَودةول

َةتيةكانة لةسةر ئاسيت
ميَذووي تاوانة نيَودةول

َكان و جةوهةريةكاني
ثاراستين بةرذةوةندية باال

َتاني جيهان وة ثاشان ميَذووي ئةجنامداني ئةم
وال

َةتي كةنا توانريَت بةبيَ بووني
َطةي نيَودةل
كؤمةل

جؤرة تاوانةية بةرامبةربةكورد ،بؤية لة دوواليةنى

ئةو

ياسايةثاريَزراوبيَت.

لة

كاتي

بووني

ئةومةترسية لةهةراليةكةوة بيَت بةثيَي بنةماكاني
ئةو ياساية سزابدريَ ،وةلةكاتي جيَبةجيَكردني
َةتي ثيَويسيت بة
بنةماكاني ياساي تاواني نيَودةول
طةرِانةوةية بؤ حوكم و بنةماكاني ياساي تاواني
ناوخؤيي بةهؤي بووني هةمان رِووكين تاوان لة
َةتيةكانيشدا جطة لةوةي كةلة
تاوانة نيَودةول
َةتيدا رِووكين مادي و مةعنةوي
تاواني نيَودةول
َة تيشمان هةية لةكاتي بووني
رووكين نيَودةول
َةتي[ ،]1لةو رِووانطةيةوة كة
تاواني نيَودةول
ياساي تاوان بريتيةلةكؤمةَليَك بنةمايي ياسایی
َةت واي دادةنيَت بؤ ثاريَزطاري ماف و
كةدةول
دياريكردني سزا بةو واتايةي كة هةركاريَك يان
رِةفتاريَك دةبيَت بة ثيَي بنةماكاني ياساى سزادان
بة تاوان دادةنريَت و سزاكةشي دياريكرابيَت[،]2

ئةو تاوانانةي كة لةسةر ئاسيت نيَودةولةتي
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سةرةكيةوة ئةم بابةتة شى دةكةينةوة:

يةكةم /كورتةيةك لة ميَذووي تاواني
َةتي -:
نيَودةول
لة م يةَذووي مرؤظايةت يةةدا كات يةَك بةةاس لةةة
دێرینترررين تاوان دةكريَت ،دةطةرِيَينةوةبؤ تاواني
كوشتين (هابي ) لة اليةن (قابي )ى برا يةةةوة [،]3
َةتي بة ضةةةندين
َم وةك ميَذووي تاواني نيَودةول
بةال
قؤناغدا تيَ ثةةةرِيوة تا ئةةةوةي كة لةةة ضوار ضةيَوةي
يا سةةادا دارِ يةَذراوة و بؤ تةةةتاوانيَك وةك تةةاواني
َدابكريَت ،كةئةمةيش
َةى لةطةل
َةتي مامةل
نيَودةول
َي ضةةةندين طةةةل و شار سةةتانيةتي
بةهؤي هةةةول
كؤ نةةةوة بةةوو تا ئةةةوةي ب تةةوانن دة سةةتةيةكي
ثةسةندكراو دا مبةةةزريَنن و ثةيوةند يةةةكانيان بةةؤ
رِيَكب خةةات بةةة جؤر يةَك كةثادا شةةت و سةةزاي
تيَدابيَت .سةرةتاي ئةةةم ريَكخ سةةتنانةش دة سةةيت
َي ئةغريقيةكان و رؤمان يةةةكان،
ثيَكردووة بةهةول
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ثاشان بةهؤي طة شةةة كرد نةةي فيق هةةي ئي سةةالمي

َةت بةودووالية نةةةوةطرنطي
بةةؤ ثارا سةةتين دةو لة

وثرِؤذةكاني يةةةكيَيت كري سةةتيانيةكان تاطةي شةةتة

َة تةةةكان
ثيَبدريَت[ ،]5بؤية بةدريَذايي ميَذوو دةول

ئةمريكاو ثاشان بؤ شؤرِشي فةرةنسى ئةو هةةةموو

َةتي
َيانداوة بنةماياساييةكاني تاواني نيَودةو لة
هةول

هؤكارانة كاريطةريان بووة لة سةةةر د يةةاريكردني

دياريبكةن ،تاطةيشتؤتة ئةةةو طة شةةةكردنةي كةةة

َةتي ،دوا تةةر
م يةَذووي يا سةةاي تةةاواني نيَودةو لة

ئيَستا بووني هةية .واتة بنةماكاني يا سةةاي تةةاواني

طةشةكردني بةجؤريَك كةثيَويستة بطةرِيَنةوة بةةؤ

َةتي طةيشتؤتة ئةةةو رِادة يةةةي كةةة بؤ تةةة
نيَودةول

َةتي
جيَبةجيَكردني بنةماكاني ياساي تاواني نيَودةول

هؤ كةةاري دامةزرا نةةدني داد طةةاي تاوان كةةاري

َطةية بؤ ميَذووي ئةم جؤرة تاوانة لةةةرِووي
كة بةل

َةت يةةو د يةةارترين
َةتي ،دادطايةكى نيَودةول
نيَودةول

ياساييةوة بةةؤ ية كةةةم جةةار جيَ بةةةجيَكردني لةةة

دادطاية ،كة برِيار دةدات لةسةر ضةةؤنيَيت يةةةكال

َةتي دةطةرِيَتةوة بةةؤ م يةَذووي
دادطايةكي نيَودةول

َةتيةكان لةسةر ئةساسي
كردنةوةي تاوانة نيَودةول

َي (1286ث.ز) كة ئةةةويش
ميسري كةةؤن سةةال

بنةماكاني دادطاكة و كاربةسةرضاوةو ب نةةةماكاني

دادطايي كردني (سرييز ياس) ثاشا ( يودا ) بةةوو

َةتي دة كةةات .ثةمياننا مةةةي
ياساي تاواني نيَودةول

لة اليةن (نبوخز نصر ) ثاشاى بابليةكان[ ،]4بةو

نةتةوةيةكطرتووةكان لة ئيَ سةةتادا وةك د يةةارترين

َةتي لةةة رِووي
ةجةؤرة يا سةةاى تةةاواني نيَودةو لة

َةتى لةبةر ضةةاوةو
سةر ضةةاوةى يا سةةاى نيَودةو لة

ميَذوو يةةةوة طة شةةةي كةةردووة لةةة سةةةدةكانى

َتي داوة تةةة ئةجنوو مةةةني ئاساي شةةي
دة سةةةال

َةت ج يةةاواز بةةوو بةةة
ناوةرِاستدا ملمالنيَي دةول

َةتي بؤ درو سةةتكردني هةةةر دادطا يةةةكي
نيَودةول

َةت
جؤريَك كة دوواليةنة بووة لة ال يةةةك دةو لة

َةتي بؤ هةر تاوان يةَك كةةة ئةوئةجنوومة نةةة
نيَودةول

َتي تةةةواوي خةةؤي بة سةةةر
َي ئةدا دة سةةةال
هةول

بطا

نةةة

َةتةكةيداب سةةةثيَنيَت لةةة ثيَ نةةاو
بةشةكاني ناودةول

َةتي
هةرِةشةيةبؤسةرئا شةةيت وئاساي شةةي نيَودةو لة

َةتة كةةةي،
ثارا سةةتين يةكثار ضةةةي خةةاكي دةول

َي
ضونكةبةرثرسياريَيت سةةةرةكي بةةة ث يةَي فة سةل

َتي
لةاليةكي ترةوة رِووبةرِووبوو نةةةوةي دة سةةةال

حةوتةمي ئةو رِيَكةوتنامةية لة ئةستؤي ئةجنوومةني

كةني سةةة بةةؤ ئةةةوةي بتوان يةَت سةةةربةخؤي

ئاسايش].]6

َتي
َةت وجيابوو نةةةوةي لةةة دة سةةةال
تةواوبؤدةول

دووةم /ئةجنا

كةني

سةةةى بةدة

سةةت بهيَن

يةَت،

بةةةم

تةةة ئةوبرِوا

يةةةي كةئةوتاوا

مةةدان و م

يةَذووي تاوا

نةةة

َةتيةكان لة باشوري كوردستان
نيَودةول

َةتي
جؤرةلةوسةردةمةدا ياساي تةةاواني نيَودةو لة

بيَطومان نةتةوةى كورد بةدر يةَذايي سةةةدةى

هةولَ دةدرا لةو ضوارضيَوانة دا جيَطةي بكريَتةوة

بيست ضةندين جار توشي جينؤ سةةايدو قرِ كةةردن
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ولةناوبردن بؤتةوةئةطةر تةةةنها بةةاس لةو سةةنورة

َي()2014دا كةتيايدا ()3000ذن وكض
لةسال

جوطرافيةبكةين ،كةةة ئيَ سةةتا ث يةَي دة طةةوترىَ

دةست دريَذي كراية سةريان()400هةزاريشيان

كوردستانى عيَراق سةدان منونةى ئةو تاوانا نةةةمان
لةبةردةستة بؤئةم مةبةستةش دةكرىَ ضةندين منونة

عيَراق

َى()1932سوثاى
سال

بؤردومانى

لة سةةةدةى بي سةةتدا وةرب طةةرين لةةةطرنطرتين

َنةوةى شيَخ (ئةمحةدى بارزانى)
ناوضةكانى جوال

ئةوانةش:

كردوو ()79طوندى ويَران كرد لةناو ئةوانةدا

َى
هيَرشي (فازلَ ثاشاى داغستانى) لةسال

( )382مالَ بةركةوتن .ئةم هيَرشانة بةدريَذاى

( )1907بةناوى عومسانيةكانةوةهيَرشى كردةسةر

ضةندين دةية بةردةوام بوو لة ()1961دا

بارزانيةكان بةمةبةستى لةناوبردنيان .ئةويش

لةزجنرية

كوردستان

تاوانيَكى درِندانةى لةدذ ئةجنامدان و وةك

()3000كةس كوذران ( 100هةزاريش)

تاوانيَكى بيَناو لةشيَوةي تاوانى جينؤسايددا

ئاوارةبوون()150طونديش سوتيَنران .تةنانةت

َم لةناونةضوون[ ،]7ئيَزيدييةكانيش
ليَيدان بةال

لةنيَوان ()1966-1965دا طازى ذةهراوى

وةك رِةطةزيَكى كؤنى كوردى بةدريَذاي

بةكارهيَنا[ ،]11ئةمة لةكاتيَكدا حكومةتى عيَراق

َةتيةكانى
ميَذوو()74جار بةثيَى ثيَوةرة نيَودةول

َي( )1957رِيَكةوتننامةى قةدةغةكردنى
لةسال

َةتى
ياساي تاوان ليَدراون و تاوانى نيَودةول

جينؤسايدى ئيمزاكرد[.]12

هيَرشيَكدا

بؤ

سةر

بةرامبةريان ئةجنامدراوة .لةناو ئةوانةشدا ضةندين

هةةروةها بة عةةةرةبكردن وةك داهيَ نةةانيَكى

جاريان لةسةر دةستى حكومةتة يةك لةدواى

بةعسيانة و بةطةرانةوة بؤ ثيَناسةى ياسايي تةةاوانى

يةكةكانى عيَراق بووة لةسةدةى بيستدا.

جينؤسايد وةك ئازاردانيَكى جة سةةتةيي و هةةزري

َي
لةكاتيَكدا كة يةكةم جينؤسايديان لةسال

ئة نةةدامانى نة تةةةوةى كةةورد و دانان يةةان لةةةذيَر

(بةدرةدين

باودؤخيَكى سةةةختدا بةمةبة سةةيت لةةةناوبردنيان

َةتى
دةول

بةشيَك بوو لةئايدؤلؤذياى رِذيَمى ثيَشوى عيَراق.

ئيسالمى لةعيَراق وشام (داعش)بوولة()2014

َةتى
هةر ضةةةندة لةةةثيَش درو سةةت بةةونى دةو لة

تريش

عيَراقيشةوة لةسةردةمى فتوحاتى ئي سةةالمى ها تةةة

بةرامبةريان بةدريَذايي ميَذوو لةسةر دةستى

َطةكان ثيَش هاتنى سوثاى
كوردستان ،كةبةثيَي بةل

ئيسالميةكان ئةجنامدراوة[ ،]9كؤتاهيَرشيشيان

عةرةبى ئيسالمى بؤكوردوستان هيض عةرةبيَك لة

َتى ئيَزيدى
بووة هؤى كوذرانى ( )2000هاوال

خاكى كوردستانى عيَراق نةةةذياوة ،لةدرو سةةت

()1242

بووة

لؤلؤ)[،]8

كؤتاهيَرشيش

ئةجناميدا.
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َ ئاوارةبوو[.]10

هةروةها

لةسةردةستى

()35

تائيَستا
تاوانى
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بونى عيَراق و هةةاتنى بةع سةةةوة بة عةةةرةبكردن و

(200

رِاطواسنت طةيشتة ترؤثك بؤمنو نةةة لةةة(-1957

()116طو نةةدورِاطويَزانى ( 25هةةةزار) كة سةى

عةةةرة ()%56

هةةةروةها م يةَذووى

 )1977لةمو سة َ رِ يةَذةى

هةةةزار) و

ئيَز يةةدى لة

شةةنطال

خةةاثوركردنى

بةةؤ( )%76و لة كةةةركوك ( )%28بةةؤ()%44

كوردلةخويَندن قةدةغةكراوةكتيَبة ميَذووي يةةةكانى

تةةاوانى

سوتيَنراوةورِاطواسنت()1222طوندى طرتؤتةوة.

َةتى جينؤسايد لةبةرامبةر نةتةوةى كةةوردا
نيَودةول

َي ( )1980رِذ يةَم بازرطا نةةةكوردة
لة سةةال

َانى ()1989-1963
ئةجنامدراوة .لةماوةى سال

فةيليةكانى رِاثيَضى زيندان كردوو دةست بةسةر

حكومةتي عيَراق ()3840طوندى رِاطويَزاوة كةةة

مو

سةةامانةكانيانداطريا[،]15

( )221829خيَزان و()1021758كةس بووة,

هةرلةهةشتاكاندا ( 130هةةةزار)كوردى فةةةيلى

َي ( )1963لةناو ضةةةى كة نةةديناوة
تةنهالة سةةال

رِاطويَزران بؤ ئيَران وبةشيَكي شةةيان ثةناهة نةةدةى

لةةةدوبز()21

بةةوون[،]16

بةرزبؤ تةةةوة [ ،]13ئةما نةةةش وةك

طةةويَزراوة

()32طو نةةد رِا

طوندرِوخيَنراوة()1500خيَزانيش بيَسةرو شةةويَن
بوون لة ( )1963/7/ 10دا (40هةزار)كوردى
دةورو

بةةةرى كر

كةةوك دةر

بةةةدةركراوة

تةنهالة( )1963/6/11بةةؤ ()1963 /7/21دا

َك و
لة

دةرةوة
لةةة()1983حكو مةةةت(8

هةةةزار)بارزانى

ئةنفالكردو
()150طوندى ئةوناوضةيةى رِاطويَزا[.]17

لةةة (  2/23تةةا  )1988/9/6حكو مةةةت

()875طوند لةكورد سةةتان ويَران كةةراوة .بةةةثيَي

لةتةواوى كوردستانى عيَراقدا بةهة شةةت قؤ نةةا

َةى نيَونةتةوةيى لةلةندةن لةةةنيَوان
رِاثؤرتى كؤمةل

َتى ئةةةنفال كةةرد[،]18
( 182هةةةزار) هةةاوال

َنى( )1970-1960حكو مةةةت ( 4هةةةزار)
ساال

لةوهةشت قؤناغةشدا قؤناغى ( )3بةتر سةةناكرتين

َي كةةوردو()700طو نةةدى ويَران كةةردوة
مةةال

هةةةذمار كةةراوة لة بةةةر زؤرى ذ مةةارةى

قؤ نةةا

[،]14تةنهالةرِؤذى ()1963 /7/9لة سةةليَمانى

قوربان يةةةكانى

( 83كةةةس) طول لةةةبارانكراوة (5هةزار) كةةةس

لة()1988/3/16كا تةةذميَر ( )11:35خو لةةةك

دةستطريكراون و()276كةسيان بيَ سةرو شةةويَن

ثيَش ن يةةوةرِؤ دة يةةان فرِؤ كةةةى رِذيَ مةةى بةةةع

َةى ث شةةتطريى كرد نةةى طةةةالنى
كراون .كؤمةل

َة يةةةيان بؤردو مةةانكرد و
()15جار شةةارى هةل

َي ()1975
َمانيا لة سةةال
ضةو سةةاوة لةةة ئةةةل

طازى (خةردةل و سيانيدو فؤسفؤرِ)يان بةكارهيَنا

َةندارِايانطةيا نةةد
َةى مرؤظ لةهؤل
بةهاوبةشي كؤمةل

َتى بوو نةةة قور بةةانى طيان يةةان
( 5هةةةزار) هةةاوال

شةةتؤتة

لةدةستدا[ ،]19لة( )1988 /4/14ليذنةيةك لة

ذ مةةارةى رِا

طةةويَزراوانى كوردطةي

هةةةر لة

هةةةمان

سةةالَ و
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سةةةردانى

َةتي طشيت هةبيَت كةزؤريَك لةياساناسان
نيَودةول

زان كةةوى) (gentی بةةةىيكى

َة يةةة
كوردستانى كردوو رِايطةيا نةةدوة ،كةةة هةل

ثيَيان واية ئةوة هؤكارة بؤ تاوانباركردني طروثيَك

َي بةسةردا كيَ شةةاوة[ ،]20لةوكا تةةةدا
مةرط بال

َةتي و
يان اليةنيَكي تاوانكار بة تاواني نيَودةول

َت ضةكى هةمةجؤر لةنيَويدا ضةةةكى
()196ووال

لةطةلَ ئةوةيشدا هؤكارة بؤ بيَ تاواني و

َكوذيان بةةةعيَراق فرؤ شةةتوة لةوا نةةة (
كؤ مةةةل

رِيَطريطرتن لةبةر ثرسياريةتي .ليَرةداولةو

ئةمريكا ،بةريتانيا ،ئيتاليا ،ئيسثانيا ،نةمسا ،سويد،

رِوانطةيةوة كة تةشريع سةرضاوةي تةنها نية بؤ

سويسرا )[.]21

َةتي تا ئةوةي كة بتوانيت لة
ياساى تاواني نيَودةول

تةوةري دووةم  /ئةنفال وةك تاوانى
َةتى و ناساندنى.
نيَودةول
بؤ ئةوةي بتوانني ئةنفال وةك تاوانيَك شي
بكةينةوةوة طرنطة لة رِووكنةكاني تاواني
َةتي تيَ بطةين و شي بكةينةوة بؤ
نيَودةول
ليَكدانةوةي تاواني ئةنفال وةك تاوانيَكي
َةتي.
نيَودةول
لةياساي تاواندا دوو رِةطةزي سةرةكي هةية،
كةدةبيَت لة كاتي بووني تاواندا بوونيان هةبيَت
ئةوانيش رِوكين مادي و رِوكنى مةعنةوي،
رِةطةزي مادي ئةجنامداني كاريَكة يان نةكردني
كاريَكة ،كةياسا بةتاواني داناوة رِةطةزي
مةعنةوي بووني مةبةسيت ئةجنامداني ئةوتاوانةية و
ئةجنامةكةي لةطةلَ مةبةسيت ئةجنامدةرةكةدابيَت
وئةو ئةجنامة بيَتةدي كة بةهؤي ئةو كردارةوة
كةوتؤتةوة نةك بةهؤي كاري ترةوة[،]22
سةرةراي ئةم دووثايةي كة ياساي تاوان بؤ
َةتي
هةرتاوانيَكي دياريكردووة بؤ تاواني نيَودةول
هاوشاني ئةم دوو ثايةية دةبيَت تاوانةكة ثايةي
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ضوارضيَوةي

دةقةكاني

ياساي

َةتي
نيَودةول

َةتي بة يةكيَك
َكو عوريف نيَودةول
دةرنةضني ،بةل
ياساى

لةسةرضاوةبنةرِتيةكاني

َةتي
نيَودةول

دادةنريَت كة تةفسريي فراوان لةخؤي دةطريَت
جؤريَك

بة

كةزؤربةي

رِيَكةوتنامة

َةتيةكانيش كة سةرضاوةي سةرةكي
نيَودةول
َةتني لة بنةرِةتدا لة رِيَطاي عوريف
ياساي نيَودةول
َةتيةوة دادةرِيَذريَت و دةبنةرِيَككةوتنامة و
نيَودةول
َةتي [،]23
سةرضاوة بؤ ياساي نيَودةول

َةتي،
بةو جؤرة سةرضاوةكاني ياساى نيَودةو لة
كة ثيَوي سةةنت بةةؤ د يةةاريكردني هةةةر تةةاوانيَكي
َةتي بريتني لةةة سةر ضةةاوة بنةرِةت يةةةكان و
نيَودةول
سةر ضةةاوة يارمةت يةةدةرةكان كةةة ية كةةةميان لةةة
َةتيةكان و عورف و بنةماكاني
رِيَكةوتنامة نيَودةول
ياسايي ط شةةيت خةةؤي دةبينيَ تةةةوة وة دووةم يةةان
برِياري دادطاكان وة رِيَ بةةازي دانةرة طةةةورةكان،
ب

نةةةماكاني يةك

بنةماط

سةةاني وداد ثةةةروةري وة

شةةتيةكان لةيا

َةت يةةدا.
سةةاي نيَودةول

َةتيةكانن بة
هةمووئةمانةسةرضاوةكاني ياسانيَودةول
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جؤر يةَك ،كةةة سةر ضةةاوةبنةرِةتيةكان ه يةَزي

دياريكردني تاوانةكان لةسة ر ئاسيت نةةاوخؤيي و

ئيلزاميان هةية لة جيَبةجيَكردنداوبوونة تةةة هةةؤي

لةسةرئاسيت نيَودةولةتي هةروا كةةاريَكي ئا سةةان

َةتي و ئةو
جيَطريبووني بنةماكاني ياساي نيَودةول

َي نةةةوةي يا سةةايي
نيةو بةبيَ طةرِا نةةةوة بةةؤ ليَكؤل

َةتاني دون يةةا
بةةاوةرِةي الي تةةةواوي دةو لة

دووردةب يةَت لةدةرخ سةةتين رِووي رِا سةةتةقينةو

دروستكردووة.
سةرثيَ

نةةةماكاني

رِاستيانةي طروثي تاوانكارةوةبيَت يان لةةةرِووي

ضةةينةوةي

د يةةاريكردنيَكي طرو ثةةي تةةاوان ليَكراوةوةب يةَت

َةتيان دةكاتةوة[ ،]24هاو كةةات بة شةيَكي
نيَودةول

دواجار هؤكار دةبيَت بؤ نا دادثةروةري يا سةةايي

زؤري ئةورِيَكةوتنانةي ،كةسةرضاوةيةكي د يةةاري

َةتي بيَ يان نةةاوخؤي،
جا ل لةسةرئاسيت نيَودةول

َةتني كيَشةيةكي ديارن بؤ تةةةواوي
ياساي نيَودةول

ضونكة بؤ ئةوةي ب تةةوانني طوجنا نةةدنيَكي يا سةةايي

ئةونةتةوانةي خاوةنى ضوارضيَوةيةكي دياريكراوي

درو سةةت بةةؤ هةةةر تاوان يةَك ب كةةةين ثيَوي سةةتة

سةربةخؤي خؤيان نني ،ئةطةر ضي لة دة قةةةكاني

بطةرِيَينةوة بؤ تةواوي ئةو سةرضاوانةي كةةة ئةةةو

ئةو رِيَكةوتنامانةي وةك مايف ضارةي خؤنوو سيين

ياسايةيان ليَ ثيَك هةةاتووة و ئةوبنةمايا نةةةي ،ئةةةو

َم لة
طةالن باس لةمايف نةتةوةكان دةكريَت ،بةال

َةتي دا نةةاوة،
جؤرةكارةيان بةةة تةةاواني نيَودةو لة

ضوارضيَوةي جيَبةجيَكرد نةةدا ئة طةةةر ئةةةو طة لةةة

َةتيا نةةةي
تادةطا تةةة ب نةةةماكاني ئةةةودادطا نيَودةول

َةتي سةةةربةخؤي نةةةبيَت
كةسايةتيةكي نيَودةو لة

كةبوونيان هةية و دامةزراون بؤ يةكالكرد نةةةوةي

ناتوانيَت سوودمةندبيَت لةةة ثةةةنابردن بةةؤ ئةةةو

َةتييةكان وة يةةان هةةةر دادطا يةةةكي
تاوانة نيَودةول

رِيَكةوتننامانة بؤ يةكاليي كرد نةةةوةي كيَ شةةةكان

تركةبةثيَي برِياريَكي تايبةت لةال يةةةن ئةجنو مةةةني

كة ريَكةتنامةي نةتةوةيةكطرتووةكان ديارترينيانة.

ئاسايشي نةتةوةيةكطرتووةكانةوة درو سةةتدةبيَت،

لة مادةي (  ) 1برِ طةةةي دوودا بةةاس لةةة مةايف

كة دروست بووني ئةو جؤرةدادطايانةش لة سةةةر

َم لةةة
ضارةي خؤ نووسينى طةالن كةةراوة ،بةةةال

َةتي ميَذوو يةةةكي د يةَريين هة يةةة و
ئاسيت نيَودةول

بنةرِةتدا ئةطةر ئةو نةتةوةية خاوةني قةوارة يةةةكى

بةجؤريَك كة ثيَش جةنطي جي هةةاني دووةم لةةة

سةربةخؤي خؤي نةبيَت ناتوان يةَت لةةة بةرام بةةةر

ثةمياننامةي سيظةردا كةةة لةةة ( ) 1919/6/26

ريَك خةةراوي نةتةوة يةةةكطرتووةكان كيَ شةةةكاني

مؤركرا دةقي داوة لة سةةةر ثيَكهيَ نةةاني داد طةةاي

َةتي ئةو تاوانانةي
بطةيةنيَت و دادطايةكي نيَودةول

َةتي بؤ ئةوكةسانةي كةةة بةرثر سةةياريةتي
نيَودةول

كة بةرامبةري دةكريَت يةةةكاليى بكا تةةةوة[،]25

تاواني جةنطيان دراوةتة ثالَ [ ،]26بةم جؤرة ئةو

ئةويا

ضةةي كرد

ياسايي تاوانةكة جةةال لةةةرِووي د يةةاريكردنيَكي
نةةي ب

سةةايانةرِووبةرِووي سزاوليَثيَ

75

گوڤارا زانكویا دهوك ،پەربەندا ،24 :ژمارە( ،1 :زانستێن مروڤایەتی وكومەلناسی) ،بپ ( 2021 ،89-67ژمارەكا تایبەت)
كۆنفرانسێ زانستیێ نیڤدەولەتیێ دووێ ل دۆر جینوسایدێ ،سەنتەرێ بێشكچی بۆ ڤەكۆلینێن مرۆڤایەتی
و سەنتەرێ جینوسایدێ  -زانكۆیا دهۆك -28-27 ،کانونا دووێ2021 ،

جؤرة تاوانانةي ديكةيش بون يةةان هة يةةة دةب يةَت

ئةنفال كؤي و شةةةي (ن فة )ة نف لةةيش وا تةةا(

بنةمايةك هةبيَت،كة بؤمان ببيَتة ث يةَوةر و ب تةةوانني

الغنيمة) بةكوردي دةستكةوت مةبةست (زيادة)ية

شيكاريَكي دروسيت يا سةةايي لة سةةةركةين ،بؤ يةةة

(الراغب االصفهاني) لة كتيَبى ( مفردات ألفر

بةطةرِانةوة بؤتةواوي ئةو تاوانا نةةةي كةبةرام بةةةر

القرءان )دا ثيَى واية ( النف  :اي الزيادة ع لةةى

كورد رِوويان داوة ثيَوي سةةتمان بةةة د يةةاريكردني

الوا جةةب ) ل يةَرةوة ئةةةوةي وة كةةو ئةةةرك

هةرتاوانيَك و شةةي كردنةوةوطوجنا نةةدنى يا سةةايية

ئةجنامدةدريَت ثيَي دةوتر يةَت (واجب)ئةوةي شةةي

تابطةينة ئةوئاماجنةي كةمةبةستمانةبزانني ئاياتاواني

كةئارةزوو مةندان وة خؤبةخشانة ئةجنا مةةدةدريَت

َةت يةةة كةةام
َةتية؟ وة ئةطةر تاواني نيَودةول
نيَوةدةول

ثيَ دةوتريَت (ناف ) ،بؤية بةو نويَذة سونةتانةى كة

َةتي ؟
جؤرةية لة تاواني نيَودةول

ثيَش و ثاش نويَذة فةةةرزةكان دةكر يةَت (ناف لةةة)

ئةوةي ئيَمة دةمانةويَت لةم تويَذينةوةيةدا
شيكاري بؤ بكةين تاواني ئةنفالةكةبةرامبةر

ضوونكة (واجب)نني ،ئةم وشةية بؤ ثةةيش هةةاتين
ئيسالم دةطةرِيَتةوة.

نةتةوةي كورد ئةجنامدراوة ،بؤية بؤ تيَطةشنت لة

ئةم ووشةية عةةرةبية وعةرةبةكان ووشةي

بابةتةكةو اليةنةكاني و ليَكةوتةكاني ئةنفال دةبيَت

َن و برِؤي جةنط
ئةنفال يان بةواتاي تاال

َينةوة ضةمكى
لةم رِةهةندانةي خوارةوة ليَي بكؤل

بةكارهيَناوة[ ،]28زاناياني ئيسالم بؤ واتاكةى

ئةنفال وةك زاراوة ،تاواني ئةنفال ،ئةنفال وةك

َةي
دةَليَن :ئةنفال غةنيمةية واتا بريتية لةو مال

َةتي.
تاوانيَكي نيَودةول

َكي
َمانان دةكةويَت لة خةل
كةدةست موسول

ضةمكي ئةنــــــــفال :

شةرِكةرلةمةيداني جةنطدا ،لة قورئاني ثريؤزدا

لةرِووي

زمانةوانيةوة

ئةنفال

وشةيةكي

لةسورةتي ئةنفال لةئايةتيَكدا دةفةرموويَت:

عةرةبيية كؤي ( نف )ة كة بة واتاي ( غنيمة )

[ يساُلونك عن االنفال ق االنفال للةو

لةرِووي زاراوةوة

الرسول فاتقوا اللة واصلحواذات بينكم واطيعوا

ئةنفال ناوي سورةتي هةشتةمة لة قورئانــي ثريؤز

اللة و رسولة ان كنتم موّمنني ] واتة  //لةبارةي

) 114سورةت ثيَكهاتووة  ,ئةم

َيَ ئةنفال بؤ
ئةنفالةوة دةَليَت دةثرسن بل

َي
سوورةتة لة (  )75ئايةت ثيَكهاتووة لة سال

خوداوثيَغةمبةرةكةيةتي فةرمانى خودا جيَ بة جيَ

( )2كـــؤضي بةرامبةر ( )624زايين لةشةرِي

َي
بكةن و لة نيَوان خؤتاندا ضاك ببنةوة طويَرِايةل

طةورةي بةدر دابةزيووة[.]27

خودا و ثيَغةمبةربن ئةطةر ئيَوة برِوادارن[]29

دةستكةوت هاتووة ،بةآلم

كة لة (

هؤكاري هاتنة خوارةوةي ئةوسورةتةش بةثيَي
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تةفسريي ( ابن كثير ) دةطةرِيَتةوة بؤ ئةوةي كة

ئاساني دانةناوة بؤئةوةي رِةواي يا سةةايي و ئةةايين

ثيَغةمبةر (دروودي خواي لةسةر بيَت )بيين

بداتة ئةو ثرؤسةي جينؤسايد كردني طة كوردة،

َني ناكؤكي كةوتؤتة نيَوانيان لةسةر ئةو
هاوةال

دياري كردني ضةةةمكي ئةةةنفال لةال يةةةن فةةةري

سوثاي

رِوكن ( كامي ساجد عةزيز ئةىةنابي ) بوو كةةة

كةلوثةلوشتومةكانةي

كةلةاليةن

بيَباوةرِانةوة بة جيَماوة ،بؤ ضارةسةري ئةو

ثياويَكي شارةزا لة ئاين بوووةدواترناوبراولةاليةن

ناكؤكي و كيَشةية خواي طةورة ئةو سورةتةي

( قو سةةةي ) كةةورِة ب ضةةوكي

سةةدام لةةة

دابةزاند.

(  )1988/4/26لة سيَدارةدرا[.]31

َيَني ئةنفال لة رِوانطةي ئايين ثريؤزي
دةتوانني بل
ئيسالمةوة بةم شيَوةيةي خوارةوة ليَكدراوةتةوة:
-1ئةنفال

حسني) و ئةجنوومةني سةركردايةتي شةةورش بةةة

ئةودةستكةوتانةديَت

برِ يةةاري ذ مةةارة ( )160لةةة ()1987/3/29دا

َمانةكان لةكاتي شةرِدا
كةجةنطاوةرة موسل

( عةةةلي حة سةةةن مةج يةةد)ي كةةردة سةةرؤكي

لةطةلَ بيَ باوةرِان لةمالَ و سامان ئاذةلَ

نووسينطةي ريَكخستين بةةاكور (ر ئةةي

مك تةةب

وديلةكاني جةنط دةستيان دةكةوت.

تنظرريم مشال ) لةشاري كةركوك .ئةم برِ يةةارة بةةة

 -2ئةو اليةنةي كة دةستكةوتةكاني ليَدةطرييَت

واذؤي سةدام ح سةةني بةةوو كةةة لةةة ( )5خةةالَ

َيَكي بيَ باوةرِو كافربن [،]30
دةبيَ كؤمةل

َتى سةربازي و رِامياري
ثيَكهاتبوو تةواوي دةسةال

لةطةأل ئةوةشدا ئةطةر ئةنفال الى حكومةتى

داوة بة ( عةلي حسن مةجيد ) لةو سنورة .هةةةر

رذيَمى بةعسى عيَراقى شى بكةينةوة ئةوا دةبيَت

بؤية ئةويش برِياري ( )4008ذمارة()8004/28

بطةريَينةوة بؤ ئةوةى كة ئةنفال ثرِؤسةيةكي ثالن

لة بةةةرواري( )1987/6/20بةةةواذؤي ( عةةةلي

دارِيَذرِاوبوو لةاليةن رِذيَميَكةوة بؤ لةرِةط و

حسن مةجيد) بوو بؤسةركردايةتي فةيلةقي يةةةك،

َكيَشاني نةتةوةي كورد لةرِووي
رِيشة هةل

سةةةركردايةتيي فةي لةةةقي دوو ،سةةةركردايةتي

َيةتي و رِامياري وكةلتووري هزرى
كؤمةال

فةيلةقي ثيَنج كة ئةم برِيارةلة ( )7خالَ ثيَكهاتبوو

وئايندةيي و ئابووريش تا دةطاتة ئةو رِادةيةي

بة دياري كردني هةموو طوندةكاني كورد سةةتان

َلَ كردني مالَ و سامان و
بةكافركردنيان وحةال

بةناوضةي قةدة غةةة كةراو دادةنر يةَت لةةةرِووي

خويَين ئةم نةتةوةي كوردة.

َك و ئةةاذةلَ
ئةمن يةةةوة ،و قةدة غةةةكردني خةةةل

رِذيَمي بةع

بةواتاي

رِذيَمي بةعسي بةسةرؤكايةتي خودي ( سةةةدام

و خةةودي سةةةرؤكةكةي( سةةةدام

ودةركردنيان لةسةرئاووخاكى خؤ يةةان وو يةَران

حسني ) دياري كرد نةةي ضةةةمكي( ئةةةنفال ) بةةة

سةةةرجةم الديَ كةةانى كورد سةةتان

كرد نةةي
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ورِاثيَ

شةةتووانةكةى

ضةةكردنى داني

بؤئؤردوطازؤرةمليَكان [.]32

رِةطةزةكاني هةبووني هةةةرتاوانيَك وةك تةةاواني

بةشى دووةم /رِوانطةى ياسايي ئةنفال و
تاوانةكانى ثيَش ئةجنامدانى تاوانى ئةنفال
وةك دةستثيَكى ئةو تاوانة
تةوةري يةكةم  /رِوانطةى ياسايي تاوانى
ئةنفال و رِووداوى ضةمى زةنطةنة لةرِووى
كات و شويَنةوة.
بؤ ئةوةي بطةينة درو سةةيت دة قةةة يا سةةاييةكان
لةسةر ئةنفال بةوةي ئايا ئةنفال تاوانة؟ لة ثيَ شةةدا
تاوان و ثيَناسةي تاوان لة هةريةكيَك لةةة يا سةةاي
َةتي رِوونكراوة تةةةوة لة طةةةلَ
ناوخؤيي ونيَودةو لة
سةرجةم ئةو ثايانةي كةياساي تاوان بؤ ئةجنامداني
هةرتاوانيَكي داناوة ،لةبةر ئةوةي بةتيَطةيشنت لةو
بابةتانة دةتوانني ئةنفال لةرِوانطةي ياساي تةةاواني
َةتي و بةتايبةتي وةك تر سةةناكرتين تةةاواني
نيَودةول
َةتي كة جينؤسايدة شةةي بكةي نةةةوة .بةةؤ
نيَودةول
ئةوةي بطةينة ئةو رِاستيةي كة ئا يةةا ئةةةنفال لةةة
كوردستاندا ضي جؤرة تاوانيَكة؟ ئةنفال زجنريةيةك
هيَرشي سةربازي بوو بؤ سةر نةتةوةي كورد لةةة
ةبةاكوري عــ ـةةـيَراق
( )1988/2/18دة

كةةة لةةة بةةةرواري
سةةيت ثيَ

كةةردووة

بؤ()1989/9/6كؤتايي هاتووة ئةم هيَر شةةانةيش
خؤيان لة هةشت قؤناغدابينيوةتةوة[ .]33ليَرةوة
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بؤ ئةوةي لة ئةنفال وةك تاوانيَك تيَبطةين دةب يةةت
َةتي جينؤسايد بوونيان هةبيَت.
نيَودةول
لةثيَناسةي ياسايي تاواني جينؤسايد كة لة
بةندي

دووةمي

رِيَكةوتنامةي(

)1948بؤ

رِيَطةطرتن لة تاواني جينؤسايد و ئةجنامدةراني
دةرضووة لة مادةي دووةمي ئةو رِيَكةوتنامةيةدا
ثيَناسةي تاواني جينؤسايد وةك تاوانيَكي
َةتي دةكات بةوةي كة « هةركاريَك لةو
نيَودةول
كارانةي لةم مادةيةدا دياريكراوة بةمةبةسيت
َي مرؤظايةتي
لةناوبردني هةموويان بةشيَكي كؤمةل
لـــةذيَر سيفاتي نةتةوةيي  ,رِةطةزي ,نةذادي ,
ئايين  ,كارةكانيش :
 -1لةناو بردني ئةنداماني ئةو طروثانة
بةهةررِيَطايةك لة رِيَطاكاني لةناوبردن.
 -2زيان طةياندن بة جةستة وشيَواندني بريي
ئةنداماني ئةو طروثة.
-3بةئةنقةست داناني ئةو طروثانة لةذيَر
باروودؤخيَكي سةختدا كة ببيَتة هؤي لةناوبردني
هةموويان يان بةشيَكيان.
 -4تةطةرة خستنة بةردةم زيادبووني ئةنداماني
َبوون
ئةو طروثانة بةهةرِيَطايةك لة رِيَطاكاني مندال
 -5بةزؤر رِاطواستين مندالَ لة طروثيَكةوة بؤ
طروثيَكي تر»[.]34
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لةوثيَناسةية دةكريَت جياكةرةوةكاني تاواني

َةتي بةوثَيةى كةمةبةست لةم جؤرة تاوانة
نيَودةول

َنةي خوارةوةدا
َتي جينؤسايد لةم خاال
نيَودةولة

دا هةموو يان بةشيَكي

دياريبكةين :

ئةوطروثةدايةكةتاوانةكةي بةرامبةر دةكريَت،

َةتي
 -1تاوانليَكراو :لة تاواني نيَودةول

دةبيَتة جياكةرةوةيةكي طرنطي ئةم جؤرة تاوانة

جينؤسايدا دةبيَت ئةو طروثةي دةكةويَتة

لةطةلَ تاوانة ناوخؤيةكانيشدا.

َةت بيَت يان نا
بةرتاوانةكة  ،جا ئةطةر دةول

-4تاوانبار  -:دةبيَت ئاوكةسةي كة تاوانةكةي

يةكيَك بيَت لةو طروثانةي كةلةو ثيَناسةيةدا

ئةجنامداوة ،وةك لة ياساي تاواني زؤربةي

دياريكراوة كةضـــوار طروث دةطريَتةوة ،ئةمة

َة
َتاندا دياريكراوة و لةياساي تاواني نيَودةول
ووال

سةرةرِاي بووني سةرجةم ثايةكاني تري تاوان لةو

تيشدا ئةوة ضةسثاوة كةدةبيَت تةمةني كة سةكة (
تةواوكردبيَت[ ،]35بؤ زياتر

تاوانةدا.

َي
) 18سال

 -2ئةجنامداني يةكيَك لةوكارانةي كة لة مادةي

روونكردنةوةى جياكةرةوةكانى ئةنفال و تاوانى

دووةمدا ئةجنامدرا وة بريتني لةهةر يةكيَك

ضةمى زةنطةنة دةبيَت لةم اليةنانةى خوارةو

لةوكارانةى لة ثيشرتو لةثيَناسةى ياسايي تاوانى

َينةوة:
بكؤل

جينؤسايد دا روونكراوةتةوة كة بريتني لة (ثيَنض)

َةتي و جينؤسايد
يةكةم /ئةنفال و تاواني نيَودةول

َةتى وةك تاوانى
كردار و بة ثيَى ياساي نيَودةول

بةطةرِانةوة بؤ بنةماكاني ياساي تاواني

َدا كراوة لةو كاتةدا
َةيان لةطةل
َةتى مامةل
نيَو دةول

َةتي و ثايةكاني تاواني جينؤسايد ئةنفال لة
نيَودةول

ئةجنامدةرةكةى

رِوانطةي شيكاري ياساييةوة دةمانطةيةنيَتة ئةم

بسةمليَندريَت لةاليةن دادطايةكةوة كة بؤ

تاواني

كة

بتوانريَت

لةناوبردنى

هةموو

مةبةستى
يان

بةشيَكى

شيكاريانة

لة

ثيناسةي

ياساي

طروثى

َةتيةوةكةئةنفال كاريَكة ئةجنامدراوةبةثيَي
نيَودةول

بةئاماجنكراوة ،ئةويش بةجؤريَك لةهةريةكيَك لةم

ياسا قةدةغةكراوة و سزاي تاوانةكةش بة ثيَي

كارانةدا دةكريَت بةبووني تةنهايةكيَك لةم كارانة

َةتةكان و بنةماكاني
بنةماكاني ياسا نيَودةول

تاواني جينؤسايد رووبدات وبنةماكاني ئةو

َةتي دياري كراوة
دادطاي تاوانكاري نيَودةول
لةرِووي

تاوانةوةدةمانطةيةنيَتة

ئةو

رِيَكةوتنامةيةي بةسةردا جيَ بةجيَ ببيَت .

كةئةمة

 -3مةبةست  :يةكيَك لة قورسرتين ثايةكاني يان

َةتيية بةبووني
رِاستيةي كة ئةنفال تاوانيَكي نيَودةول

جياكةرةوةكاني تاواني جينؤسايد وةك تاوانيَكي

رِووكين مادي كة ئةجنامداني تاوانةكةية لةرِووي
مادي و كرداريةوة بؤ كوشنت و لة ناوبردني
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بةشيَكي نةتةوةي كورد و ويَرانكردنى طوند و
نةخؤشخانةو مزطةوت وقوتاخبانة[،]36

وة

هاتنةدي

ئةجنامي

وةردةطريَت[.]40

ئةوكارانةي

كة

ئةجناميانداوة كة مةبةستيان بووة لةوكارانةي ثيَي
هةستاون بةمةبةسيت تةواوي رِووكنةكاني تاوان
تيادةستةبةر دةبيَت[]37

دووةم /شويَنى جوطرافى و تاوانى ضةمى
زةنطةنة
َتى
(ضةمى زةنطةنة) دةكةويَتة خؤرهةال
كةركوك و نزيكةى ()15كم لةسةنتةرى شارى

ليَرةوة دةطةينة يا سةةايي بةةووني ئةةةنفال وةك

كةركوكةوة دوورةونزيكةى ()1.5كم دةكةويَتة

َةتيَكي خةةاوةن
تاوان و بةوثيَيةي كةلة اليةن دةول

َةوة
باشوورى رِيَطاى نيَوان كةركوك ضةمضةمال

سيادةوة بةرامبةر نةتةوةيةكي تر ئةجنامدراوة جةةا

نزيك بةناحيةى قةرةهةجنرية[ ،]41بةثيَى ئةو

َةتي هةبيَت يةةان نةةة
ئةو نةتةوةية سيادةي نيَودةول

زانياريانةى ( ت هير عومةرحسني ) لةدايك بووى

بةةووني

 1965دانيشتوى طوندو ئةجنومةنى طوندةكة لة(

َةتي
تاوانةكةوةردةطريَت ودةبيَتة تاوانيَكي نيَودةول

 ) 2019/6/15ئاماذةى بؤكرد بؤ بنةرةتى ناوى

َةتي
ضــونكة سةرضاوةي يةكةمي ياساى نيَودةو لة

طوندةكة ،كة ثيَش ( )250سالَ سىَ برا

رِيَكةوتنامةكانةو بة ث يةَي ضةةةندين رِيَكةوتنا مةةةي

بةناوةكانى ( عة  ،وةليد ،جةلي ) دانيشتوى

َةتيش ثاراستين مايف ضةةارةي خؤنوو سةةيين
نيَودةول

طوندى ( قةيتول )ي سةربةناوضةى قادركةرةم

َتاني دنيا
طةالن ثيَويستيةكةكة دةبيَت تةواوي وال

بونةو هاتوونةتة ئةم طوندة و ئاوةدانيان

ثابةندبن ث يةَوةي ضةةونكة سةر ضةةاوةي ب نةةةرِةتني

كردؤتةوة ،ئةم سىَ براية سةر بة هؤزى زةنطةنة

َةتي لةوا نةةة ثةمياننا مةةي نة تةةةوة
بؤياساي نيَودةول

بوون لةبةر ئةوة ناوى طوندةكةيان بةناوى

َي( )1945لةةة مادة كةةاني
يةكطرتووةكاني سةةال

زةنطةنةوة ناوناوة ،لة رِووى ئيداريةوة ثيَشرت سةر

()1،55،73،76دا هةةاتووة[ ،]38ثةمياننا مةةةي

َى
بةناحيةى (لةيالن) بووة بةآلم لةدواى سال

َي( )1966لة
مافةشارستاني و مةدةنيةكان لةسال

( )1980وة كراوةتة سةر ناحيةى (قةرةهةجنري).

مادةي ( )1باس لة مةايف ضةةارةي خةةؤ نو سةةيين

ضةمى زةنطةنةش سةر بةسنورى طوندى

طةالن دةكات[ ،]39ئةمة جطة لة ثةمياننا مةةةكاني

زةنطةنةية و بةدوورى 2.5كم دوورة لة

ثيش جةنطي دووةمي جيهاني وةك سةةـيظةر كةةة

طوندةكةوة.

يب يةَت رِوو

َةتي
كةةين نيَودةو لة

باس لة مايف نةتةوةكان دةكات بؤية هةةةرتاوانيَك
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لةبةرامبةرنة

تةةةوة

شةةكلي نيَودةو

َةتي
لة
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(قادركةرةم) ئةجنام درا لةطةلَ ( )4ضوار

تاوانى ضةمى زةنطةنة
رِيَكةوتى ()1987/9/13واتةنزيكةى (ثيَنج)
مانط ثيَش رِووداوى تاوانى ئةنفال لةسةردةمى
جةنطى نيَوان (ئيَران عيَراق)دا ئةم رِووداوة
لةضوارضيَوةيةكى بةرنامة بؤ داريَذراودا لةاليةن
حكومةتى عيَراقيةوة دذ بة طوند نشينانى ئةو
ناوضةية ئةجنامدراوة.
ئةجنامدةرى تاوانةكة :سوثاى رِذيَ مةةى ثيَ شةةووى
عيَراق و دةزطا كةانى سةةةر بةةة رِذيَ مةةى بةةةع
بةديارى كراوى ل يةةواى ()66ى سةربةثارا سةةتنى
نةوتى كةركوك،كةلةاليةن (بارق عةبدوال حاجى
حنتة) سةرثةرشتى دةكراودواتريش زؤردةز طةةاى
تر بةشدارى تاوانة كةةةبوون .ئةوةج طةةة لةةةوةى
كةهةر

لةةةجيَطاى رِووداوةكةو

لةةةكؤتايى

رِووداوةكةولةطرتنى سةيارةى كؤتاييدا هيَزيَ كةةى
مةفرةزةخاسة(جاش)كة مةبةست لةةةو ضةةةكدارة
كوردانةية سةر بةرِذيَمى بةعسى عيَرا قةةى بةةوون
بةجلى كورد يةةةوة شانبة شةةانى سةةوثاي ع يةَراق
بةشداريان كرد لة شاآلوةكانى ئةنفال و تةةةواوى
تاوانةكانى ترى كوردستان ،كةةة ئةوا نةةةى لةةةم
رووداوةدا بة شةةداريان

كةةرد سةربة(يو سة

َ) بوون ،كةيةكيَك لةةة ئامر مةةةفرةزةكانى
فةحتوال
ئةوكا تةةةى

سةةةر بةةةرذيَمى بةةةع

بةةوون و

ئامادةطيان هةبووة [.]42

َكى ( )11طوندى
ئةم تاوانة دةرهةق بةخةل
ناوضةى قةرةحةسةن و( )1طوندى ناوضةى

ضةكدارى مةفرةزةخاسة (جاش) كةسةر بةفةوجي
سةيد (تاهري جةبارى) بوون ،كة بؤ ثشوو
َى خؤيان و ناسنامةيان ديارنية،
دةطةرانةوة بؤ مال
لةطةلَ طوندنشينةكاندا براون و ضارةنووسيان
ديار نية.
طوندةكان بريتني لةمانةى الى خوارةوة:
َؤبازيانى،شيَخ جريى سةروو ،شيَخ جريى
( خال
َة،
َخى سةروو ،تةميةزاوا ،كةوةل
خواروو ،باشبال
ئؤمةرةطةدة ،جافان ،حةفتاضةمشة ،وةمسانةلةكة،
تةرجي  ،تؤثخانةى قادركةرةم )
َى()1987طو نةةدةكانى
دواى ئةةةوةى لة سةةال
ناوضةى (قةرةحةسةن) لةاليةن رِذيَمى ئةوكا تةةةى
عيَراقةوة رِووخيَندران ،ذمارة يةةةك لةداني شةةتوانى
ناوضةكة ثةنايان بردةبةرخؤحة شةةاردان لةةةناوباخ
و مةةةزراكانى ناو ضةةةكة .بؤدر يةَذةدان بةةةذيانيان
بةرة بةةةيانى

َتن
هةةةموورِؤذيَك بةرلةخؤر هةةةال

َيَك ئؤ تةةؤمبيَلى ناو ضةةةكة بةر هةةةمى
كؤ مةةةل
َكيان دة بةةرد بةةؤ
َى طوندةكان و خةةةل
كشتوكال
شارى كةةةركوك بةمةبة سةةتى سةةا كرد نةةةوةى
بةرهةمةكانيان وكرِينى ثيَداويستى رِؤذا نةةةودواى
خؤرئاوابوون دةطةرِانةوةبؤطوندةكان ،سةرئةجنام
رِؤذى ( )1987/9/13ليواى ()66ي ثاراستنى
َ حةةاجى حن تةةة)
نةوتى سةةةربة ( بةةارق عة بةةدوال
بؤسةيةكيان بؤدانيشتوانى طوندةكانى ئةوناوضةية
داناولةبةرةبةيانى ئةةةورِؤذةدا()12ئؤتؤمب َية

كةةة
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شةةينيان

َى ثيَ شةةرتئاماذةى ثةىَ دراوة ،لة طةةةلَ
كة لةةةخال

( )71سةرن

تيَدابووكةوتنةبؤسةكةوةودةستطريكران.كة()49ك

َى يةك ئاماذةى
ئةو( )2دووثياوة بةتةمةنةى لةخال

ة سةةيان لةرِة طةةةزى ن يةَرو()22كة سةةى تر يةةان

بؤكرا ،دواى نزيكةى ( )20رِؤذ زيندانى كةةردن

لةرِة طةةةزى مةىَ بةةوون[ ]43كة سةةةرجةمى

لةشارةكانى (كةركوك ،سليَمانى ،هةوليَر) دواتر

قوربانيةكان دابةشكران بؤضوارضني بةم شةيَوةى

َى كةس وكاريان
َة فرِيَدران وبةهةول
بران لةديَطةل
دؤزرا نةةةوةو دوا تةةر بة

الى خوارةوة:
ضةةينى ية كةةةم ثياووطة جنةةةكان بةةوون

شادبوونةوة[ ،]46ضينى ضوارةم كةةةبريتى بةةوون

كةسةرجةميان ()36كةس بوون لةةةدواى ضةةةند

كةةةدواى (دوازدة)

لةةة()6

كةةةس

مانطيَك زيندانى كردن سةةةرجةميان طو لةةةباران

َم هةرلة شةةويَنى
سةيارةكةدة سةةطريكران ،بةةةال
سةيَكى

ةكةران و لةةةدواى ثرؤ سةةةى ئةةازادى ع يةَراق

رِووداوةكةلةال

يةةةن كة

تةر مةةةكانيان لةطؤرِ سةةتانى ( شةيَخ حمةةى ا لةةدين

سةربةمةفرةزةخا

سةةةوة

)لة شةةارى كةةةركوك دؤزرا نةةةوة ،لةةةم ضةةينة

ونةطةيشتنةزيندان[ ،]47تةةةواوى ئةةةم كارا نةةةى

َةوةبوون
دووثياوكةتة مةةةنيان لة سةةةروو 60سةةال

بةرامبةر بة دانيشتوانى ئةو طوندا نةةة كةةراوة لةةة

ئازادكران ،بةرلةطوللةباران كردنيان ()1كةسى

ئةجنامى ئةو بؤ سةةةيةى كةةة حكو مةةةتى عيَرا قةةي

تةةر

لةضةمى زةنطةنة بؤى دانابوون ،بة شيكردنةوةى

طريابووئازادكراوتائيَستالةذيان مةةاوة ،وا تةةة ئةةةم

ياسايي ضى لةسةر ئاستى ناوخؤى عيَراق و ضةةى

ضينة ()33كةسيان طوللةباران كران[ ،]44ضينى

َةتى بةثيَى بنةما يا سةةاييةكان
لةسةر ئاستى نيَودةول

َى
دووةم ئافرة تةةةكان بةةوون لة طةةةلَ دووم نةةدال

سةرثيَضى بنةماكانةو دةضيَتة ضوارضيَوةى تاوانةوة

شريةخؤرةبوون ولةدايكيان جيانةكرابوونةوة ،ئةم

ضونكة روكنى مادى و مةعنةوى تةةاوان بوون يةةان

ضينة بةةران بؤ( سةةةماوة) و يةةةك سةةالَ وبي سةةت

هةيةو ئةجنامى تاوانةكةش كةلةناوبردنى ئةندامانى

ودوورِؤذزي نةةدانى كةةران ودواى طوا سةةتنةوةيان

طروثيَكى نةتةوةيية كة ئةةةوانيش كةةوردن ،بؤ يةةة

بؤ ضةةةند بةندينخانة يةةةك دواترلةشارؤ ضةةكةى

دةتوانني بةبوونى تةواوى ئةو بنةمايانة بة تةةاوانى

(عةربةت) كةةة لةةةرووى ئيدار يةةةوة سةةةر بةةة

ضةمى زةنطةنة ناوى ببةين ،وةك ديارترين تةةاوانى

ثاريَزطاى سليَمانية ئازادكران[ ]45ضينى سةيَيةم

ثيَش ئةجنامدانى شاآلوةكانى ئةنفال.

تر يةةان كةبةتة

مندا

َةكان
لة

سةةكةرةى كة

بةةوون ،كة

سةيَكى

سةةةرجةميان

َةشريةخؤرةكة
َبوون ،جطة لةدوومندال
()17مندال
82

كةةةس وكار يةةان

ئةةازادكران
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َنةرةكان و هؤكارةكانى ئةجنامدانى ئةم
ثال
َةتى
تاوانة و بةراوردكردنى بة تاواني نيَودةول
جينؤسايد:

حيزبى بةع

و حكومةتى عيرياقى بةتايبةت

لةشةرى نيَوانيان لةطةلَ ئيَراندا.
بةثيَى مادةى دووةمى ريَكةوتننامةى نةتةوة

بةطةرانةوة بؤ تاوانى ئةنفال و كاتى

يةكطرتووةكان لة ثيَناسةى تاوانى جينؤسايد دا

دةستثيَكردنى لةرووى كاتةوة تيَدةطةين لةوةى

لةو كارانةى كة ديارييكراوة و بةتاوانى جينؤسايد

كة ماوةى نيَوان ئةم دوو تاوانة ضةند مانطيَكةو

ئةذماردةكريَت بةتةواوى بةسةر ئةم تاوانةشدا

ئةمةش دةكريَت دابنريَت بة يةكيَك لة

جيَبةجىَ دةبيَت بةتايبةت لةو اليةنةوة كة

هؤكارةكانى ئةجنامدانى ئةم تاوانة بةوةى كة

كوشتنى ئةندامانى نةتةوةى كوردة بة ريَطاكانى

تاقيكرنةوةيةكى سةرةتايي بووة بؤ ئةجنامدانى

لة ناو بردن و وة دانانى ئةو كةسانةى كة

تاوانيَكى طةورةتر كةئةمةش تايبةمتةندى ئةوة

دةستطريكرابوون بةمةبةستى لةناو بردنيان

ئةدات بةو تاوانة تا طروثى تاوانكار لة رووى

ئةجمؤرة تاوانةمان جطة لةوةى وةك تاوان بؤ

ئةجنامدانى ئةم تاوانةو ضؤنيةتى دةستطريكردنى

دةسةمليَنيَت دةبيَتة ديارترين و درندانةترين تاوانى

ئةندامانى طروثى بة ئاماجنكراو لةهةموو

َةتيش كة جينؤسايدة ،بؤيةسةركةوتنى ئةم
نيَودةول

كارئاسانى

َنةرى سةرةكى بوو بؤ ئةجنامدانى
تاوانة ثال

دياريكردنى تواناى سةربازى بؤ هةر ثالنيَكى

َى بةهيَزى سةملاندنى ئة
شاآلوةكانى ئةنفال ،خال

سةربازى تر و بةكارهيَنانى جؤرةكانى ضةك

راستيةش ئةوةية كة سةركردايةتى هةردوو

بةهةموو جؤرةكانيةوة.

تاوانةكة لةاليةن يةك بةرثرسي سةربازيةوة بةريَوة

روانطةكانةوة

رووندةكاتةوة

و

لةكاتى جةنطى نيَوان عيَراق ئرياندا بووة بؤ

ضووة و بةفةرمانى ئةوبووة كة ئةويش ( بارق

َك و
لةناوبردن و ترساندنى تةواوى ئةو هيَزوخةل

عةبدوَال حاجى حنتة ) ية.

اليةنانةى كة مةترسيي بوون بؤ سةر ئاسايشى

تةوةرى دووةم /زانيارية كؤكراوةكان لةسةر

شارةكانى عيَراق بةتايبةتى شاري كةركوك تا لةو

ئةجنامدانى تاوانى ضةمى زةنطةنة ( خشتةكان و

ريَطةيةوة

دانيشتوانى

ئةو

شارةو

ئةو

َطةنامة و برِيارةكان )
بةل

طوندنشينانةش كة سةردانى (كةركوك)يان دةكرد

لةم باسةدا بةشيَكى ئةو داتايانة و دابةشكردنى

ملكةل بن بؤ هةمووبرياريَكى حكومةتى عيَراقى

طوندنشينةكان و ضارةنووسيان دةخةينة روو كة

و نةبنة كؤسث لةبةردةم بةديهاتنى داخوازيةكانى

لةئةجنامى ئةوتاوانة لةناوبراون و كوذراون.

83

گوڤارا زانكویا دهوك ،پەربەندا ،24 :ژمارە( ،1 :زانستێن مروڤایەتی وكومەلناسی) ،بپ ( 2021 ،89-67ژمارەكا تایبەت)
كۆنفرانسێ زانستیێ نیڤدەولەتیێ دووێ ل دۆر جینوسایدێ ،سەنتەرێ بێشكچی بۆ ڤەكۆلینێن مرۆڤایەتی
و سەنتەرێ جینوسایدێ  -زانكۆیا دهۆك -28-27 ،کانونا دووێ2021 ،

خشتەی ذمارة ( :)1دابەشبوونی (ڕەگەز) بە پێی ڕێژەی سەدی بۆتاوانەكە
رِةطةز

ذمارة

رِيَذةى سةدى

نيَر

49

%69.01

مىَ

22

%30.99

كؤ

71

%100

خشتةی ذمارة( :)2دابةشبوونى (تةمةن) بە پێی ڕێژەی سەدی بۆتاوانەكە
4–0

9-5

14-10

19-15

8

3

11

9

-20
24
1

29-25

34-30

39-35

44-40

49-45

54-50

59-55

64-60

69-65

70+

نەزانراو

كۆ

0

3

6

5

5

3

3

2

5

3

4

71

خشتةي ذمارة ( :)3شوینی نیشتەجێبوونی قوربانییان لە پێش جینۆسایدەكەدا
گوندنشین

شارنشین

گوندنشین و شارنشین(دووبنە)

نەزانراو

كۆ

62

5

5

4

71

خشتةى ذمارة ( :)4شوینی نیشتەجێبوونی خێزان لە دوای جینۆسایدەكەدا
گوندنشین

شارنشین

1

32

گوندنشین و شارنشین(دووبنە)

كۆ

نەزانراو

33

خشتەی ذمارة ( :)5دابەشبوونی (باری كۆمەاڵیەتی) پێش ڕووداوەكە
بێوەژن

سەڵت

خێزاندار

1

11

10

بێوەپیاو

مێ

سەڵت

خێزاندار

نەزانراو

كۆ

22

23

4

71

نێر

نێر

خشتەی ذمارة ( :)6دابەشبوونی (باری كۆمەاڵیەتی) دوای ڕووداوەكە
بێوەژن

سەڵت

خێزاندار

4

2

14

بێوەپیاو

مێ

سەڵت

خێزاندار

كۆ

13

33

نێر

خشتةى ذمارة ( :)7ڕێژەی نەمانی سەرۆك خێزان لە جینۆسایدەكەدا
ژمارەی سەرۆك
خێزانەكان پێش
ڕووداوەكە

ڕزگاربوونی
سەرۆكی خێزان

ئەنفال كردنی
سەرۆكی خێزان

نەزانراو

24

3

21

4

نەزانراوە كە
سەرۆكی خێزان
بوونە یان سەڵت.
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كۆ

تێبینی

24

ڕزگاربووە
سێ
ئەو
•
دووانیان ئەو دوو پێرەمێردەن كە
بەهۆی زۆری تەمەنیانەوە لەگەڵ
منداڵەكاندا ئازاد كراون و تەمەنیان
لەسەرووی ) (70ساڵیەوە بووە
وبەپێی یاساكانی ئەوكاتی ڕژێم هیچ
سزایەكیان بەسەردا نەسەپێنراوە.
سێیەمیان بریتیە لە ژنیك كە
•
هەر ئەوكات مێردەكەی لەژیاندا
نەماوە و ڕۆڵی سەرۆك خێزانی بینیوە
و دوای ساڵێك زیندانی لەسەماوە
لەگەڵ ژنەكانی دیكەدا ئازاد كراوە.
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خشتةى ذمارة( :)8چارەنوسی قوربانییەكان (پیاو وگەنجەكان) ()1
كۆی
گشتی

نەگەڕاوە گەڕاوە
33

34

تێبینی
بەرزان ئەحمد كەریم لەناو گەنج و پیاوەكان گەڕاوەتەوە بەهۆی ئەوەی ناوبراو لەڕاستیدا
-1
لە دایك بووی  1969بووە هەڵهاتوو (فیرار) بووە ،لە ترسی حكومەت ڕۆژی ڕووداوەكە پێناسی
براكەی هەڵگرتووە كە لە دایك بووی  1973بووە ئەو ساڵەش بە منداڵ ئەژماركراوە ،بەاڵم لە
كاتی تۆماركردنی ناوی زیندانییەكاندا بەرزان بەهەڵە دەڵێت لە دایك بووی 1972م ،چونكە الی
وابووە براكەی 1972ە بەهۆی ئەم هەڵەیەوە بەرزان لەگەڵ چینی منداڵەكاندا ئازاد ناكرێت ،بۆ
چەند مانگێك لەگەڵ پیاوەكاندا زیندانی بووە لەكۆتایدا لەالیەن زیندانییەكی هاوڕێی بەرزانەوە بە
ڕێكەوت تەماشای پێناسی بەرزان دەكرێت و ئاشكرای دەكات كە لە دایك بووی  1973یە نەك
 ،1972ئەمەش دەبێتە هۆی ڕزگاركردنی بەرزان ،بەاڵم تەواوی ئەوانی دیكە لەناودەبرێن.

1

َيدا لةاليةن تويَذةرانى سةنتةرةوة.
سةرضاوة:زانياريةكان لةاليةن (بةرزان ئةمحةد كريم )وةرطرياوة لةكاتى ضاوثيَكةوتن لةطةل

خشتةى ذمارة( :)9چارەنوسی قوربانییەكان (ژنەكان) ()2
كۆی گشتی

نەگەڕاوە

گەڕاوە

12

0

12

تێبینی
ژمارەی ژنەكان ( )10كەس بوونە ( )2لە منداڵەكان
لەبەر كەمی تەمەنیان لەگەڵ دایكیان براون بۆ سەماوەو
ئەم چینە بوونە بە ( )12كەس

خشتةى ذمارة( :)10چارەنوسی قوربانییەكان (منداڵەكان لە هەردوو ڕەگەز) ()3
كۆی
گشتی
19

نەگەڕاوە گەڕاوە
0

تێبینی
ژمارەی منداڵەكان ( )17كەس بوونە ( )2پیرەمێرد بەناوەكانی (لەتیف ئیسماعیل عەبدوڵاڵ
 )1909و (نوری حەسەن ئەحمەد  )1912لەبەر زۆری تەمەنیان كە بە ووتەی شایەتحاڵەكان
پەكیان كەوتوە خراونەتە پاڵ منداڵەكان ،چونكە بە پێی یاساكانی ئەوكاتی ڕژێم هیچ سزایەك
نەیگرتوونەتەوە و تەمەنیان لە سەرووی حەفتا ساڵییەوە بووە.

19

َةكان لةاليةن تويَذةرانةوة.
سةرضاوة:زانيارى لةسةر (لتي امساعي عبداللة)(,نورى خسن امحد)ضاوثيَكةوتن لةطةلَ مندال

خشتةى ذمارة( :)11چارەنوسی قوربانییەكان (ڕزگاركراوەكان) ()4
كۆی
گشتی

نەگەڕاوە

گەڕاوە

تێبینی

6

0

6

ئەم چینە بریتین لە ( ) 6كەس كە لە شوینی ڕووداوەكە لەالیەن كەسێكی سەر بە مەفرەزەیەكی
تایبەتەوە ئازادكراون و نەگیشتونەتە زیندان ،چونكە ئەمان نزیكەی نیوەڕۆی ڕۆژی 9/23
گەیشتونەتە ئەو شوێنەی كە بەرەبەیان ئەوانەی دیكەی لێ دەستگیركراوە لەوكاتەی ئەمانیش
گەیشتون ڕێوشوێنە ئەمنیەكان و بازگەكان بەشێكیان هەڵگیراون.

خشتەی ذمارة :)12ئەو شوێنانەی كە قوربانییەكانی تێدا زیندانی كراون
ژ
1
2
3
4
5
6
7

ناوی شوێن
مەیدان ڕەمی
تسفیرات
األمن العامە
مركز
الشرطة
األمن
المنصور
مركز المثنی
مركز
میسلون

پارێزگا
كەركوك
كەركوك
كەركوك
كەركوك

-1
-2
بینیبێت.

تێبینی
مەرج نیە هەموو قوربانییەكان ،تەواوی زیندانیەكانیان بینیبێت.
تا چەند مانگێك چارەنوسی  33پیاوەكە زانراوە ،ئەگەری هەیە زیندانی دیكەیان

كەركوك
كەركوك
كەركوك
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8

زیندانی
سەماوە
تسفیرات
تسفیرات
تسفیرات
مركز
عەربەت

9
10
11
12

سەماوە
بەغداد
هەولێر
سلێمانی
سلێمانی

خشتەی ذمارة ( :)13دابەشبوونی گوندەكان بەپێی (ناوچەو یەكەی بەڕێوەبەری).
ژ

ناوی گوند

1

خاڵۆبازیانی
جافان
تەیمەزئاوا
كەوەڵە
شێخ جیری سەروو

6

شێخ جیری
خواروو
ئۆمەرەگەدە
باشباڵخی خواروو

ناوچەی قەرەحەسەن
ناوچەی قەرەحەسەن

9

حەفتاچەشمە

ناوچەی جەباری

ناحیەی قەرەحەسەن

10

وەسمانەلەكە

ناوچەی قەرەحەسەن

ناحیەی قەرەحەسەن

11

تۆپخانەی قادر
كەرەم
تەرجل

ناوچەی قادركەرەم

ناحیەی قادركەرەم

ناوچەی قەرەحەسەن

ناحیەی قەرەحەسەن

2
3
4
5

7
8

12

سنوری جوگرافی گوند
(ناوچە)
ناوچەی قەرەحەسەن
ناوچەی قەرەحەسەن
ناوچەی قەرەحەسەن
ناوچەی قەرەحەسەن
ناوچەی قەرەحەسەن

یەكەی بەڕێوەبەری
گوند
ناحیەی قەرەحەسەن
ناحیەی قەرەحەسەن
ناحیەی قەرەحەسەن
ناحیەی قەرەحەسەن
ناحیەی قەرەحەسەن

ناوچەی قەرەحەسەن

ناحیەی قەرەحەسەن
ناحیەی قەرەحەسەن
ناحیەی قەرەحەسەن

چوار كەس لە قوربانیەكان
•
زانیاری لەسەر ناوی گوندەكەیان
نەزانراوە ،بەو پێیەی كە ئەوان لەكاتی
ڕووداوەكەدا (جاش) بوونە.

َطةنامةكان لة ثاشكؤى
بريارو بةل

لةكوردستان ،كةئةمةش

تويَذينةوةكةداية.

تويَذنةوةكةيةو ئةو ئاماجنةية كة لةثيَناويدا

كؤتايي و دةرئةجنام
 – 1ئةم تويَذينةوةية دةمانطةيةنيَتة ئةو ئةجنامةى
كة ئةجنامدانى تاوانى ئةنفال ثالنى تةواوةتى
ثيَشوةختى بؤ لة بةرضاو طرياوة و ئامادةكارى بؤ
ئةجنامدانى كراوة ،لةوانة تاوانى ضةمى زةنطةنةية
َنةريَكى
كةبةثيَى دةرئةجنامى ئةم تويَذينةوةية ثال
سةرةكى بووة بؤ دةستثيَكى تاوانى ئةنفال
86

تێبینی

سةمليَنةرى طرميانةى

تويَذينةوةكة ئةجنامدراوة.
 – 2بةحوكمى ثيَطةى جوطرايف ناوضةكة كةسةر
بة خودى ناوةندى ثاريَزطاى كةركوكة ئةجنامدانى
ئةم تاوانة بؤ بةمةبةستى راطواستنى كوردةكانى
ئةم ناوضانةو جيَبةجيَكردنى سياسةتى بة
عةربكردن و راطواسنت بووة لة سةر خاكى كورد
و دوورخستنةوةى مةترسي بووة لةهةموو
روويةكةوة لةسةر شارى كةركوك كة بةدريَذايي
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ميَذووى حكومةتة يةك لةدواى يةكةكانى عيَراق
بةردةوام ثالنيان داناوة كة ضؤن بتوانن ثيَطةى
كورد لةوشارةدا كةمبكةنةوة و بةوةش كةمرتين
مةترسي لةسةربيَت بةهؤى كوردةوة.

الدكتور ماهر عبد شويش الدرة ،شرح ق نون العقوب ت ،القسم
الخ ص ،المكتبة الق نونية ،الطبعة االولى ( 1988
) الطبعة الث نية( التوجد السنة ) ،بغداد ,ص. 4
دكتور على عبدالقادر القهوجي ،سةرضاوةى ثيَشوو ,ل.45
الدكتور زياد عتيانى ,احملكمة اىنائية الدولية و تطور الق نون
الدولي الجن ئي ،منشورات احلليب احلقوقية 2009

 – 3ئةم تاوانة دواى دةركردنى بريارى دانانى(
علي حسن جميد ) بوو بةبةريوبةري نووسينطةى
باكور لةشارى كةركوك كة بة ذمارة

ص.23
الدكتور زياد عيتاني ،هةمان سةرضاوةى ثيَشوو,ص.25
د.مورشيد ئةمحةد ئةلسةيد ،ئةمحةدغازى هورمزى ،وةرطيَرانى
َةتى تاوانكارى ،ضاثى يةكةم
ئاسؤ كريم ،دادطةى نيَودةول

()4008لة( ) 1987/6/29كة سةبارةت بة
قةدةغةكردن

و

ناوضة

َكردنى
ضؤل

كوردنشينةكان بوو ،وةك هةنطاويَكى يةكةم بؤ
لةناوبردنى

و

هةركةس

شتيَك

كةلةو

ناوضةقةدةكراوانةدا مبيَننةوة.
جينؤسايدة

بةثيَى

ثيَوةرةكانى ريَكةوتنامةى

ريَطةطرتن

لة

جينؤسايدي

َى()1948ئةويش
سال

بة

َ ،جينؤسايدى بارزانيةكان لةسةدةى
َال
رِيَبوار رِةمةزان عةبدول
بيستدا،ضاثخانةى منارة،هةوليَر،2011،ال.181
د.سروةر عبدالرمحن عمر ،سنجار أمام الفتاوى الرينية واحلمالن
التوسعية،ت/بيستون على كريم ،مطبعة سردم
السليمانية2018ال.74-33

َةتى
 – 4تاوانى ضةمى زةنطةنة تاوانيكى نيَودةول
تاوانى

,كوردستان  ,2005ل.12

جياكردنةوةي

طرياوةكانى طوندنشينةكان بةثيَى رةطةزةكان
وتةمةن و لة ناوبردنى رةطةزى نيَرينةكان و
دانانى طوندنشينةكان لة بارودؤخيَكى سةختدا
كة بؤتة هؤى لة ناوبردنيان ،ئةمةش بةثيَى
ثيَناسةى ياسايي تاوانى جينؤسايد تةواوى
ئةوكارانةى تيَداية كة لةرووى ياساييةوة
دياريكراوة.

سةرضاوةو ثةراويَزةكان
دكتور على عبدالقادر القهوجى ،القانون الدو اىنائى أهم
الجرائم الدولية ،المح كم الدولية الجن ئية ،الطبعة
األولى , 2001ص.7

د.سروةرعبدالرمحن عمر،االبادة اىماعية لاليزيديني يف التاريخ
اسبابهاونتائجها ،ت/بيستون على كريم /مطبعة سردم
السليمانية ,2018،ل.27
[ ]10د.سةروةر عبدالرمحن عومةر ،ذنانى ئيَزيدى وةك كةنيزةك
،ضاثخانةى سةردةم ،سليَمانى ،2016ال(.)37-32
خةبات

َ،كوردو
َال
عةبدول

ديكة،ضاثخانةى

ئةوانى

رِةنج،سليَمانى،2010،ال.157-155
لةتي

فاتيح فةرةج،كوردوكركوك،ل،2ضاثخانةى شةهيد ئازاد
هةورامى ،كةركوك،2013،ال.13-12

د.سؤزان كريم مستةفا،بةعسيزم وكورد-1947،
1957ضاثخانةى حةمدى ،سليَمانى ، 2007،ال.231
حممد رِةئوف عةزيز ،ئةنفال ورِةهةندة سؤسيؤلؤجيةكان،ضاثخانةى
تيشك،سليَمانى،2005،ال.44-43
د.مارف عمر طولَ،جينؤسايدى طة كورد،ل،4دةزطاى ئاراس،
هةوليَر،2007،ال.35-30
سؤران

عومسان

عارف،رِاطواسنت

و

بةعةرةبكردنى

كةركوك،طؤظارى ،88ذ2005 4ال.71-67
مةال

شاخى،ئةنفا

َن،ضاثخانةى
َخاال
خال

داناز،سليَمانى2001ال.3
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نةوشريوان مستةفا ئةمني،خوالنةوة لةناو بازنةدا،ضاثخانةى

احملامى ط رق جامباز,ضحايا عمليات االنفال  1988ال 40بيان
رقم ()3109صادر من القيادة العامة للقوات املصلحة.

َبةندى ئاوةدانى،1999،ال.47
مةل
َيةتيةكانى لةسةر
هيَمن كامي ،ئةنفا ضوارو كاريطةريية كؤمةال
طةنج و كةسوكارى ئةنفال ،ضاثخانةى كارؤ ،سليَمانى

أتفاقية منع جرمية االبادة اىماعية واملعاقبة عليها ص.2
د .هونةر أمني حسن ،ئافتةريفريات ،تاوانى جينؤسايدلةعرياقدا
كيَشةكانى بةرثرسياريةتى تاوانكارى ،مؤسكؤ 2015

،2011،ال. 8
طؤران سالم حمةمةد،ئةنفال وةك جينؤسايدى كورد لةياساو برِيارى
،رِؤذنامةى

َةتاندا
نيَودةول

بابة

رِوشة

،ذ3ئايارى

،2019ال.5

ل. 16
هةمان سةرضاوة ال 24
ا الدكتور على حسني خل  ,ملبادئ العامة فى القانوون

عةبدولكةريم مةمحود ،رِةشةباى ذةهرو ئةنفال،2 ،ضاثخانةى
ثريةميَرد،سليَمانى 2003،ال.104
االستاز الدكتور على حسني خل  ،االست ذ المس عد الدكتور
سلط ن عبدالق در الش وي ،املبادئ العامة فى القانون
العقوبات ،جامعة بغداد  1987ص.137
القهوجي ،سةرضاوةى ثيَشوو ص.61
أ.د .صالح الدين أمحد ،دراسات فى القانون الدو العام،
ج معة جيه ن الخ صة-أربيل ،الطبعة الث لثة2011
ص .79
َى .1945
ثةمياننامةى نةتةوة يةكطرتووةكان سال
َةتى،سةرضاوةى
د .مورشيدئةمحةد ئةلسةيد,روانطةى نيودةول
ثيَشوو ال .392
تةفسريى رامان لةماناو مةبةستى قورئان ،ئةمحةد كاكة مةمحود،
ضاثى دووةم ،ضاثخانة دارالفكر -بةيروت ،لوبنان
 2009ال 372
ابو القاسم احلسني بن حممد ( الراغب االصفهاني ) مفردات ألف
القرءان دار القلم  ،دمشق جلد  1ص . 885
قورئانى ثريؤز ،تةفسريي ئاسان ،سورةتى ئةنفال جوزئى  9ال 177
حمةمةد رةوف ،ثاكيزةكانى ئةنفال ،ضاثى يةكةم ،ضاثخانةى كةمال
 ،لةبآلوكراوةكانى دةزطاى رؤشنبريي مجال عريفان
 2014ال.14-13
َنةرى رِةطةزى كوردلةثاريَزطاى
د .شيَركؤ كرمانج,ئةنفال وثال
َى 2018
َنامةى ئةنفالناسى ذمارة( )2ى سال
كركوك,سال
ال. 57
(جينؤسايدى طة

كورد لةرِوانطةى ياساى تاوانكارى

َةتيةوة) ,ئاوارة حسني ,ضاثخانةى حةمدى ,ضاثى
نيَودةول
يةكةم 2017,ال. 24
88

العقوبات ,سةرضاوةى ثيَشوو ,ل . 137
َى .1945
ثةمياننامةى نةتةوة يةكطرتووةكان سال
َى 1986
ريَككةوتننامةى مافةشارستانى و مةدةنيةكان سال
ثةمياننامةى سيظةر سالَى 1920
ابراهيم

جميد

,

َؤبازيانى
خال

ئةنفال.طؤفارى

وطيَذاوى

َى حةوتةمى .2016
ئةنفالنامة,ذمارة ()71ى سال
ضاوثيَكةوتنى تويَذةران لةطةلَ (وةها
1975

َؤبازيانى,
خال

َح),ضةمضةمالَ,
فاتح صال
ضاوثيَكةوتن

بةروارى

لة.2019/6/13
ضاوثيَكةوتنى تويَذةران لةطةلَ (بةرزان امحد كريم),كةركوك,
 1969جافان ,بةروارى ضاوثيَكةوتن لة .2019/6/24
ضاوثيَكةوتنى

تويَذةران

لةطةلَ

(كاوة

كريم

َؤبازيانى .بةروارى ضاوثيَكةوتن لة
فارس),1972,خال
.2019/6/20
ضاوثيَكةوتنى تويَذةران لةطةلَ (زاهدة حممد امحد) ,ضةمضةمالَ,
1951

َؤبازيانى.
خال

بةروارى

ضاوثيَكةوتن

لة

.2019/6/17
ضاوثيَكةوتنى تويَذةران لةطةلَ (نازم فاتح غفور),كةركوك1975,
شيَخ جريى سةروو .بةروارى ضاوثيَكةوتن لة
.2019/6/24
ضاوثيَكةوتنى تويَذةران لةطةلَ (رمحة يون
َؤبازيانى.
,1953,خال
.2019/6/20

بةروارى

حممد),سليَمانى
ضاوثيَكةوتن

لة
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الخالصة

في تاريخ تأسيس الدولة العراقية ارتكبت جرائم مختلفة ضد القومية الكوردية من قبل السلطات

الموجودة على الحكم آنذاك .و بموجب سلطتهم والظروف الدولية للمنطقة تأثر بعضها ببعضها مباشرة على

كيفية ارتكاب تلك الجرائم ،وللتأكد من نية الجرم من حيث نية التدمير الكلي أم نية التدمير الجزئي

للجريمة ،فالقرار حول تلك العملية ليس بأمر سهل ،بل يحتاج ذلك إلى عمليات علمية وقضائية ،إلثبات نية
المجرم في إجرامه ،وذلك بإظهار التأثيرات السلبية لتلك الجرائم على اإلنسانية عموما ،لوجوب منع
مرتكبيها ،وعدم تكرار مثل تلك الجرائم باألخص ضد الشعب الكوردي .واختص البحث بذكر جريمة األنفال،

كونها واحدة من تلك الجرائم اإلنسانية عامة ضد القوم الكوردي ،وموقف الدول العظمى تحديدا في هذا
الموضوع .يحتاج هذه الدراسة إلى البحث عن أسباب ارتكابها و اظهار تلك النوايا االجرامية ،ذاكرا كل

االجراءات المتبعة والمتخذة لتنفيذ تلك الجريمة وكيفية المساهمة مع المجموعة المساندة للجريمة في

وادي (زنكنه) كإحدى تلك الجرائم قبل بدء عملية أنفال في جنوب كوردستان ،الذي ساهم دورأ رئيسيا في
تحديد الدوافع للبدء بجريمة األنفال في كوردستان.

الكلمات المفتاحية :األنفال ،القانون الدولي ،الجرائم الدولية ،اإلبادة الجماعية.
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ABSTRACT
In the history of Iraqi government, various crimes were committed against Kurdish.
Consequently, such crimes had direct and indirect effect on the demographic of the area.
?However, one can’t find the explicit evidence and reason on why did they commit those crimes
Additionally, finding answers depends on scientific and judicial analysis. Fortunately, finding
the answer will lead to the prevention of similar crimes on Kurdish or any other nation.
Historically, Various crimes which led to killing thousands of innocent people. Unfortunately,
the powerful countries have deafened and blinded themselves from addressing and enlisting
Anfal in Genocide scale. Many Kurdish villagers experienced this unspeakable violence. Anfal in
Zangana Cham is considered by many as a pre-attempt to for beginning Anfal process. Clearly
investigating the events they happened in this area will provide solid information to find the
clear answer.
KEY WORDS: Anfal- Genocide -international law - International crimes

89

