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پەیامی بەڕێوەبەرانی یادمانی 
ئەنفال و کیمیابارانی هەڵەبجە

بەرزڕاگرتنی یادی قوربانیانی
 ئەنفال و کیمیابارانی هەڵەبجە 

ئەرکێکی مێژووییە
ڕەزا ڕەحمەتیان_  بەڕێوەبەری 

ج����ام  ی����ی  میدیا دەزگای 
کوردی

ئاوڕدانەوە و لە بیرنەکردنی 
مرۆیی����ەکان  کارەس����اتە 

و پێویس����تیی پێداچوون����ەوە 
هەمەچەش����ن  لێکۆڵین����ەوەی  ن و  لێی����ا

و داڕش����تنەوەی ی����اد و بێرەوەری����ی قوربانی����ان و 
بەرکەوتوانی ل����ە ڕوانگ����ە جیاوازەکان����ەوە، ئەرکێکی 
مێژووییە کە لە ڕێگای زیندوو هێش����تنەوەی س����یمای 
ناخهەژێنی کارەساتە مرۆییەکان، تا ڕادەیەکی بەرچاو 
بەربەس����ت ب����ۆ دووبارەبوونەویان دروس����ت دەکات. 
پێداچوونەویەک بە ئەزموونی مێژووی پڕ لە تراژیدیای 
س����ەدەی بیس����تەم و کۆمەڵکوژییە نگریس����ەکانی ئەو 
ڕاس����تییەمان بۆ دردەخات کە ئینس����انی حەپەس����او و 
ماندوو لە جینۆس����اید و ڕەش����کوژی، بۆ دەربازبوون 
لە تارمایی ئەو دیوزمە ترسناکە لە باتی فەرامۆشی و 
بێدەنگی کە تەنیا باری ئازارەکانی قووڵتر و قورس����تر 
دەکرد، پەنا دەباتە بەر ڕۆحی داهێنەری خۆی و هەوڵ 
دەدات لە نێو چڕس����تانی تاریکی تراژیدیاکاندا مۆمێک 

هەڵبکات.
 بێگومان ش����ێوازی ڕووبەڕووبونەوەی داهێنەرانەی 
مرۆڤ بەرانبەر کارەسات و قەیرانەکان تاک ڕەهەندی 
و هاوشێوە نەبووە، بەڵکوو،هەر لە هونەر و موسیقاو 
و سینەماوە تا ئەدبیات و ڕۆمان و بیڕەوەری نووسی 
لە الیەک و سیاس����ەت و خەبات����ی مەدەنی و یاس����ایی 
لە الیەکی دیک����ەوە، پانتای����ی ڕۆح و ویژدان����ی مرۆڤی 
بەرپرسیان پێکهێناوە لە مەڕ پاراستنی یاد و بیرەوەری 
کارەساتەکان، تا کوو لەم ڕیگاوە هەم یادەکان پارێزراو 
بێت و لەوەش گرنگتر بە خوێندنەوە و داڕشتنەوەیان 
ل����ە دووتوێ����ی م����اف و یاس����ا نێوودەوڵەتییەکان����دا 
و بونیاتنان����ی ڕێکخ����راوە فەرم����ی و نافەرمییەکان����ی 
داکۆکی لە قوربانی����ان و بەرکەوتووان ، پێش����گری لە 

دووبارەبوونەوەی ڕووداوی هاوشێوە بکەن.
درێژە لە الپەڕەی 2

هەڵەبج����ە ناوێک����ە ئەم����ڕۆ 
لەگ����ەڵ هەم����وو ش����ارە 
دنی����ادا  ن����ی  مەزڵومەکا
دەستە خوش����کە. هەڵەبجە 
پێناس����ەی نەتەوەی کوردە 
و عێراق ویس����تی لە ڕێگای 
هەڵەبجەوە کورد بەکیمیایی 
بخنکێنێ����ت. ل����ە چەندی����ن 
خاڵدا، س����ەبارەت ب����ە پێگە 
و هەڵکەوت����ەی ئەو ش����ارە 

کۆمەڵێک تایبەتمەندی ڕوون دەکەمەوە.
١- هەڵەبجە کەوتوەتە کوردس����تانی باش����ور و لە ڕووی جوگرافیەوە پاڵی داوە 
بە ش����نروێ و باالنبۆوە لە بناری دەش����تی ش����ارەزوورەوە س����نورەکە پێش����تر 
هەورامان و بناری س����ورێن و دەربەندیخان و کەالر و س����نوری لەگەڵ کفری و 
خانەقین و پێنجوێن و تا سنوری چوارتا و بەرزنجە بەاڵم ئێستا ئەو جوگرافیایە 

بچوکبوەتەوە بۆ سنورێکی دیاریکراو.
2- س����نوری لەگەڵ ئێران لە سەرتەک و بەمۆ و پشتە دەس����تپێدەکات بەسنوری 
تەوێڵە و بیارە و خورماڵ و پێنجوێن و بانە لەگەڵ ئێران سنوری هاوبەشی هەیە.
٣- هەڵەبج����ە ناوەکەی چەند بۆچونی جیاجیای لەس����ەر ب����اس ئەکرێت، حەلەبی 
بچوک و یا حەل����ەب لە هەلی بەرزنج����ەوە یان لە جوانەوە زیات����ر بەالی هەڵەبجە 

یان حلە بچوک.
درێژە لە الپەڕەی 2

هەرک���ە بۆ خۆش���ی ی���ان ناخۆش���ی 
ن���اوی هەڵەبج���ە دێ ڕاس���تەوخۆ 
ن���ی  س���ەرنجەکان ب���ۆ س���ەر تاوا
کیمیابارانک���ردن دەگوازرێنەوە. ئەو 
تاوان���ە هێن���دە گەوریە، هاوش���ێوەی 
تاوانەکان���ی هیرۆش���یما و ناکازاک���ی 
لەسەر الپەڕەکانی مێژوو و ویژدانی 
مرۆڤایەتی���ش هەت���ا هەتای���ە ه���ەر 

دەمێنێتەوە.  
دیارە یازدە مانگ پێ���ش بوردومانکردنی ش���اری هەڵەبجە، رێ���ک لە ڕۆژی 
٤/١٦ی ١٩٨٧ رژێمی دیکتاتۆری س���ەدام حسین دۆڵی بالیس���انی لە قەزای 
ش���ەقاڵوە کیمیابارانک���رد و دواتری���ش جافایەت���ی و گۆپتەپ���ە و زۆرب���ەی 
دەڤەرەکانی تر ب���ەر ئەو هەڵمەت���ە درندانەیە کەوتن، بەاڵم ه���ەردوو کەمپی 
دژ بەیەکی  رۆژئاوا و رۆژهەاڵتی )سۆسیالس���تی و ئیمپریالیستی( ئەو کات 
نوززەیان لێوە نەهات و بێدەنگییان هەڵبژارد، بۆیە رژێمی سەدام حسین زاتی 
ئەوەی کرد کە پەرە بەو تاوانەی جینۆسایدە بدا و دواجار نۆرە گەیشتە سەر 

هەڵەبجە و لە ڕۆژی ١٩٨٨/٣/١6  ئەو کارەساتە گەورەیەی دروستکرد. 
لەبەر ئەوەی هەڵەبجە لەس���ەر س���نوری ئێران بوو، وێنەکانی ئ���ەو ڕوداوە 
مێژووییە بە هەموو دنیادا باڵوبونەوە  و هەڵوەس���تەیەکی مرۆڤانە لەسەرتا 
سەری جیهان هەستی پێکرا، بەاڵم هێشتاش دەگوترا هەڵەبجە لەسەر سنورە 
و مەیدانی شەڕ بووە، بۆیە وای بەسەر هێنراوە! ئەگەر هەڵەبجە لەمەیدانەکانی 
ش���ەڕیش نزیک بووبێ، خۆ دۆڵی بالیس���ان، جافایەتی، بادینان، سێوسێنان، 

دەشتی کۆیە، سەر سنور و نزیکی مەیدانەکانی جەنگ نەبوون؟
درێژە لە الپەڕەی 2

مەهدی شوشتەری
سەرکۆنسووڵی کۆماری ئیسالمی ئێران لە سلێمانی

بێگومان کارەساتی تاوانبارانە لە دژی خەڵکی زوڵم لێکراو و قارەمانی 
هەڵەبجە لە الیەن ڕژێمی تاوانباری بەعس و لە ڕێگای چەکی کیمیایی 
و کۆمەڵکوژی بەرهەمهاتووی ژمارەیەک لە واڵتانی ڕۆژئاوای بەناو 
الیەنگری مافی مرۆڤ، یەکێک لە تراژدیا گەورەکانی دژ بە مرۆڤایەتی 
بووە و کۆمەڵگای نێودەوڵەتی و مرۆڤایەتی لەم ڕووەوە قەرزداری 

هەڵەبجە و خەڵکە گەورەکەین.

وتار

هەڵەبجە، دەستە خوشکی شارە 
مەزڵوومەکانی دونیا

محەمەد حاجی مەحمود
سكرتێری حزبی سۆسیالست دیموكراتی كوردستان

هەڵەبجە، زامی مێژوو!
ئارێز عەبدوڵاڵ

 ئەندامی ئەنجومەنی سەرکردایەتی یەکێتی

فایلی تایبەت بە یادمانی 
کارەساتی ئەنفال و 
کیمیابارانی هەڵەبجە
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فایلی تایبەت بە یادمانی کارەساتی ئەنفال و کیمیابارانی هەڵەبجە
2

پەیامی بەڕێوەبەرانی یادمانی ئەنفال و کیمیابارانی هەڵەبجە

بەرزڕاگرتنی یادی قوربانیانی
 ئەنفال و کیمیابارانی هەڵەبجە 

ئەرکێکی مێژووییە
درێژەی الپەڕەی 1

کارەس����اتی ئەنفال����ی خەڵک����ی کوردس����تانی عێ����راق و 
کیمیابارانکردنی ش����اری هەڵەبجە بە دەستی دەوڵەتی 
بەعسی عێڕاق و لە چوارچیوەی پرۆژەی قەاڵچۆکردن و 
سڕینەوەی کوردانی واڵتی عێراق، بەشیکن لە ڕووداوە 
تاڵەکانی سەدەی بیستەم کە بە پێی پێوەرەکانی یاسای 
نێوەدەوڵەوتی جینۆس����ایدێکی هەمەالیەن����ی ئامانجدار 
بوو کە لە ئاکامدا بوو بە هۆی نزیک بە دووسەد هەزار 
قوربان����ی و تێکدانی ژینگ����ە و ژیان����ی کۆمەاڵنی خەڵکی 
کوردس����تانی عێ����راق و لەباربردن����ی دەرفەت����ی ژیانی 

ئاسایی. 
ئەمڕۆ کە پاش ٣٣ س����اڵ لە کیمیاباران����ی هەڵەبجە وەک 
دواپەردەی ئەو جینۆسایدە لەو کارەساتە دڵتەزێنە ئاوڕ 
دەدەینەوە و لە الیەنە مڕۆیی و دەروونی و کۆمەاڵیەتی 
و تەنانەت ژینگەییەکانی دەکۆڵینەوە، بە ڕوونی دەبینین 
کە ئەنفال و کیمیاباران هێشتا زامێکی ناسۆرن کە گیانی 
بەرکەوت����وان و بە جێماوان����ی ئازار دەدات و پێویس����تە 
کە ئەم����ڕۆ قووڵت����ر و بەرپرس����انەتر لە هەم����وو کات و 
ساتێکی دیکە بکرێتە تەوەرێکی س����ەرەکیی مژارەکانی 

ئەم سەردەمە. 
دەزگای میدیای����ی جام ک����وردی، لە پێناو هەس����تکردن 
ب����ەم بەرپرس����یارێتییە مێژوویی����ە، ه����اوکات ل����ە 
گ����ەڵ ٣٣می����ن س����اڵوەگەری کیمیاباران����ی هەڵەبجە، لە 
ڕێ����گای بەڕێوەبردن����ی یادمانێک����ی فەرهەنگ����ی، ئەدبی 
و هون����ەری ی����ادی قوربانیان����ی ئەنف����ال و کیمیاب����اران 
ب����ەرز ڕادەگرێت و سوپاس����ی س����ەرجەم نووس����ەران 
و هونەرمەن����دان و توێژەرانێ����ک دەکات ک����ە ل����ەم 
یادکردن����ەوەدا واڵمی بانگهێش����تەکەیان داین����ەوە و بە 
هەڵکردنی مۆمێک لە چەشنی ئەدەب و هونەر و زانست، 
ل����ە ڕووناک کردن����ەوەی ی����ادی قوربانیان����ی ئەنف����ال و 

کیمیاباران دا هاوڕێمان بوون.
هەزار ساڵو بۆ گیانی پاک و بێگەردی قوربانیانی ئەنفال 

و کیمیابارانی هەڵەبجە

وتار

درێژەی الپەڕەی 1
٤- ناوچەکە لە ئاین و مەزهەبی جیاجیادا و پێکەوە 
ژیانیان تێدابووە و زۆربەی مس����وڵمانەو ش����افیعی 
مەزهەب����ەو، ت����ا ئێس����تاش گەڕەکێ����ک ل����ە هەڵەبجە 
هەیە بەناوی گەڕەک����ی جولەکان و ل����ە ڕۆژهەاڵتی 

هەڵەبجەش کاکەییەکانی تێدایە. 
٥- لە بواری ئاینی����ەوە خانەقاکانی بی����ارە و تەوێڵە 
و نرگس����جاڕ و باخەکۆن و ش����ێخانی نەقش����بەندی 
جێگای خوا پەرس����تی و پەروەردەی پیاوانی ئاینی 
و حوجرەکانیان سەدان کەسایەتی گەورەری ئاینی 
پەروەردەکردووە ک����ە مەال کەریم����ی مودەڕیس و 
مەال مس����تەفای زەڵم����ی نموونەییان����ە و کاریگەری 
بەرزنج����ە و جێگاکان����ی ک����ەش لەس����ەری هەبووە، 
ئەوەش وایکردووە بۆ ماوەیەکی زۆر هەڵەبجە شان 
بەش����انی نەجەف و س����امەرا لەب����واری ئاینیدا جێگا 
پەنجەی دیار بووە لە فتواکان و ڕێنماییە ئاینیەکان و 
سەرەتای ڕێکخراوی برایانی مسوڵمان لە میسرەوە 
بۆ هەڵەبج����ەو لەکۆت����ای چلەکاندا لەگەڵ س����امەڕا 

هاوڕابوون.
٦- ل����ەڕوی بازرگان����ی هەڵەبجە لە نێوان موس����ڵ و 
هەم����ەدان و س����ەقزدا قۆناغێکی بازرگان����ی بووە و 

ئێستاش بەشێوەیەکە کە بازرگانی بەردەوامە.
٧- لە ب����واری کش����توکاڵدا س����ەرزەمینێکی بەپیت و 
بەرەکەت����ەو بۆ هەموو جۆرە کش����توکاڵ و دانەوێڵە 
و میوە و باخێک بەکاردێت و لە 1 ساڵدا ٣ بۆ ٤ جار 

زەویەکەی بەکار دێتەوە بۆ بەرهەمهێنان.
٨- کش����توکاڵ و لۆک����ەو توتن و کونج����ی و ماش و 
گوڵە ب����ەڕۆژە و هەم����وو جۆرە بەرهەمێک����ی تێدایە 
ئاژەڵداری و سەرچاوەی ئاوی گەورەی هەیە وەک: 
زەڵم ، ڕیش����ێن ، ش����یرەمەڕ و خورم����اڵ و چەقان و 

تانجەرۆ و سیروان و ڕیشێن چەی دەربەندیخان.
٩- جەم����اوەری ناوچەک����ەش بەگش����تی نیش����تمان 
پ����ەروەر و کوردایەتی تێیدا س����ەری هەڵداوە و هەر 
بۆیە هەمیشە دوژمن دژی ئەو ناوچەیە و لە 1٩٦٣ 
حکومەت����ی عێراقی زۆرب����ەی ناوچ����ەی هەڵەبجەی 
وێرانکرد و زۆری دێهاتەکانی س����وتاند و بەکۆمەڵ 
1٣ هاواڵت����ی کوش����تاری ل����ە خورم����اڵ ک����ردوو لە 
س����یارش مەالی مزگەوت و ٣٥ هاواڵتی گولە باران 
ک����رد و ل����ە 1٩٧٤ هەڵەبج����ە بەناپاڵ����م بۆردومانکرا 
لەالیەن بەعس����یەکانەوە، وە ل����ە 1٩٨٧/٥/1٣ زیاتر 
ل����ە 1٠٠ هاواڵتی زینە بەچاڵکرا لەالیەن بەعس����ەوە، 
وە ل����ە ٣/16/ 1٩٨٨ بەکیمیای����ی ل����ە هەڵەبج����ەی دا، 
بەعس����یەکان، ٥٠٠٠ ش����ەهید و1٠ هەزار برینداری 
ب����ەدوای خۆیدا جێهێش����ت هەموو گون����د و ناحیە و 
قەزاکانی سنوریان لەگەڵ جێگا پیرۆزەکان و لەگەڵ 
خاک یەکس����انکرد و جەماوەرەکەی گواس����تەوە بۆ 

ئۆردوگاکان.
لەڕوی ڕۆشنبیرییەوە هەڵەبجە خاوەنی ژمارەیەکی 
زۆر ڕۆش����نبیرە، کۆمەڵێ����ک ل����ە ش����اعیرانی وەک: 
ئەحمد موختار  بەگی جاف و تاهیر بەگ و گۆران و 
مەولەوی و بیوەی و سید هەورامی و مال حەسەنی 
قازی و شێخ محمد ئەمینی مردوخی و نالی و وەلی 
دێوانە و علی حەمە لیواش و ساڵح هەژار و عین عین 
شەونم و ... نموونەی شاعیرانی س����ەر بە ناوچەی 

هەڵەبجەن.
1٠ - هەڵەبج����ە ل����ە س����اڵی 1٨٨٩ز ل����ە س����ەردەمی 
عوسمانیەکاندا بووەتە قەزا ، عوسمان پاشای جاف 
بووەتە یەکەم قایمقامی هەڵەبجە و ئەمەش هاوکات 

بووە لەگەڵ بە قەزا بوونی شاری هەڵەبجە. 
11- لە بواری نەتەوەیی و نیش����تمانی و سیاسیدا ٢ 

ش����ۆڕش لە کوردس����تان بووە هەردوو شۆڕشەکە 
لە ناوچ����ەی ش����ارەزورو هەورام����ان و هەڵەبجەوە 
دەس����تی پێکردووە. لە س����اڵی 1٩٦1 و 1٩٧٦ وە لە 
بواری شۆڕش����گێڕیدا پێش����ەنگ بووە، هەر ئەوەش 
وایکردووە دوژمن بەتایبەتی ڕژێمی سەدام حسێن 
هەمیشە هەڵەبجە بکاتە هەدەف لە، 1٩٧٤ و 1٩٨٧و 
1٩٨٨. ب����ەاڵم هەڵەبجە لەگەڵ مان����ەوەی بریندارانی 
کیمیایی تا ئێس����تاش قوربانی ئەدەن بەاڵم هەڵەبجە 
وەک شارێکی زیندو لەگەڵ جەماوەرەکەی لە جێگا 
و ڕێگای خۆیان����ن و دوژمنانیش ل����ە ناوچوون و لە 
کاتێکدا یەک مانگی س����اڵ کارەس����ات مەرگهێنەری 
1٩٨٨/٣/1٦ یادی ئەکەینەوە بۆیە من پێم باش����ە لە 
دوای ٣٣ س����اڵ بەسەر ئەو کارەس����اتەدا کاتی ئەوە 
هاتووە فرمێس����کەکان بۆ ئەو کارەس����اتە کۆتایبێت 
و ئەو کارەس����اتە بکرێت بە چەکێک بە کارتێک دژی 
دوژمن و بەع����س و ڕژێمەک����ەی و ناحەزانی کورد 
بەکاربێت����ەوە و ببێت����ە کارتێک����ی مەزڵومی����ەت و بۆ 
میلەتێک����ی مەزڵوم����ی داگیرک����راوی بێ کی����ان و بێ 
دەوڵ����ەت و بە هەم����وو ش����ێوەیەک هەر ل����ە ناویان 
ئەب����ن بەتایبەت����ی ل����ەو هەلومەرجە نەخ����وازراوەدا 
تاوانەکان����ی کیمیای����ی و ئەنف����ال و زین����دە بەچ����اڵ 
کۆبکەیتەوە مەزڵومیەتی میلەتێک بەخاوەن ویژدانان 
بگەیەنن و دەس����تی ئاوەدانی زیاتر ب����ۆ هەڵەبجە و 
هەڵەبجەیی����ەکان و هەورمان و ش����ارەزووریەکان 

بگات.
ساڵو بۆ گیانی پاکی شەهدانی هەڵەبجە و سەرجەم 
شەهیدانی کوردستان و کەسوکاری سەر بەرزیان 

و شەهیدانی ون ناو و ونبووەکانی هەڵەبجە.
محەمەد حاجی مەحمود
گوڵەخانە

درێژەی الپەڕەی 1
پێش ئەو ڕووداوە رژێمی سەدام حسین ئەو چەکەی لە شەڕی 
عێراق - ئێران بە ناوی قڕک����ەری مێش و مەگەز بەکارهێنابو، 
لەالیەکی دیکەش ئەو بەرنامەی لە ناو بردنی گەلی کوردستانی 
دارشتبوو، بۆیە بە هەردوو پاساوی بێ دەنگی جیهان لە ئاست 
تاوانەکان و جەنگ لەگەڵ ئێرانی بەهەڵ زانین و بەو ش����ێوەیە 

ڕووبەڕووی خەڵکی بێ گوناه� و سڤیلی کوردستان بوەوە. 
کارەس����اتی هەڵەبج����ە و کارەس����اتەکانی تری����ش گ����ەورەن 
و هەرگی����ز ل����ە بی����ر ناچن����ەوە، ب����ەاڵم لەهەم����ان کاتیش����دا 
سەرنگوونبوونی ئەو رژێمە فاشیستە و لە سێدارەدانی سەدام 
حسین و هاوپیشەکانی لە بیر ناچنەوە، وەکو پەندێک بۆ هەموو 
ستەمکار و دیکتاتۆرەکان دەمێننەوە. گەلی ئێمە ڕووبەڕووی 
کیمیاب����اران و قڕان ب����وەوە، بەاڵم کۆڵ����ی نەدا، لەن����او نەچوو 
لە نزیکترین دەرفەتیش����دا هەس����تایەوە و ڕاپ����ەڕی. ڕاپەڕینی 
بەهاری 1٩٩1ی گەلی کوردس����تان وانەیەکی تری مێژووە و 
ئەوە دەردەخا، کە گەالنی زیندوو هەرگیز لەناو ناچن و ستەم 
و زەبر و زەنگی سەریشیان هەرچەندە بێ تا سەر بڕ ناکەن. 

دوای ڕاپەڕین کوردستان بەگش����تی و هەڵەبجەش بە تایبەت 
ئاوەدانکرای����ەوە، جوانکرای����ەوە، ب����ەرەو پێش����ەوە چ����وو و 

ستەمکارانیش بەرەو زەلکاوی مێژوو ڕاو نران. 
هەڵەبجە زامێکی مێژووە، بەاڵم لە هەمانکاتدا بەرەو پێشەوە 
هەنگاوی گەورە دەنێ.روحی ش����ەهیدان ش����ادبێ و ساڵو بۆ 

خۆڕاگری خەڵکی هەڵەبجە و تەواوی کوردستان.

هەڵەبجە، دەستە خوشکی شارە مەزڵوومەکانی دونیا
محەمەد حاجی مەحمود

سكرتێری حزبی سۆسیالست دیموكراتی كوردستان

هەڵەبجە، زامی مێژوو!
ئارێز عەبدوڵاڵ

 ئەندامی ئەنجومەنی سەرکردایەتی یەکێتی

هونەرکار: مەریوان پیرباڵ عەبدوڵاڵ
جۆرى هونەر: خۆشنووسی تێکەڵ نیگارکێشى
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د. ستار عەزیزی

 مافناس 

و مامۆستای زانکۆ

تاوان���ی جینۆس���اید کردەوەیەک���ە ب���ە مەبەس���تی 
قەاڵچۆکردنی کۆمەڵێکی نەتەوەی���ی، ئیتنیکی، ئایینی 
ی���ان ڕەچەڵەکی، ک���ە پاش ھەوڵ���ی ئەڵمانی���ای نازی 
بۆ ل���ە ناوبردن���ی یەھوودیی���ەکان جێ���گای خۆی لە 
نێ���و ئەدەب���ی سیاس���ی � مافی)حقوقی( دا ک���ردەوە. 
»ڕافائیل لیمکین« مافناس���ی یە ھوودی �� پۆلۆنی کە 
بە سەرھەڵدانی ش���ەڕی جیھانی دووھەم لە پۆلۆنیا 
ڕایکرد و ڕۆیشتە ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا 
لە بەرانبەر تاوانی ئەڵمانییەکان دژ بە یەھوودییەکان 

وشەی جینۆسایدی داھێنا.
ھەوڵ���ە ماندوونەناس���انەکانی لمکی���ن و الیەنگ���ری 
کاریگەری ڕای گش���تی و تەوژمی میدیا گەورەکانی 
س���ەردەم بوو بە ھۆی ئەوەی کێش���ەی جینۆساید و 
گونجاندنی لە نێو ڕێکەوتننامە بە مەبەستی بەرگری 
ل���ە دووپ���ات بوونەوەی ل���ە داھات���وودا و س���زادانی 
تاوانب���اران ،ل���ە س���ەرەتای دەس���ت بەکاربوون���ی 
رێکخراوە نێودەوڵەتییەکاندا بخریتە نێو کارووباری 
ئ���ەم رێکخراوەیە. بە پێ���ی کۆمەڵەی گش���تی نەتەوە 
یەکگرتووەکان لە بریارنامەی ژم���ارە ٩٦ی بڕیاری 
١١ دیسامبری١٩٤٦ دا بە کۆی دەنگ لە سەر گرنگی 
خەبات دژی جینۆساید جەخت کرا . لەم بڕیارنامەیەدا 
ھات���ووە: »جینوس���اید ڕەتکردنەوەی ماف���ی بوونی 
ھەموو گرووپە مروڤایەتیەکانە، ھەر وەک کوش���تن 
بە مانای حاش���اکردن لە مافی بەسەر بردنی ژیان بۆ 
تاکەکانی مرۆڤە. حاشاکردن لە مافی ژیانی گرووپە 
مرۆڤایەتییەکان ویژدان���ی مرۆڤایەتی ڕادەچڵەکێنێ، 
زیانی گ���ەورە لە مرۆڤایەتی دەدا و دژی رێس���اکانی 
ئ���اکار و ڕۆح و ئامانجەکان���ی جاڕنام���ەی نەت���ەوە 

یەکگرتووەکانە.«
ب���ەدوای ئ���ەو ھەواڵن���ە، ل���ە ڕیکخ���راوی  دوا
نەتەوەیەکگرت���ووەکان دا ل���ە ٩دیس���امبر١٩٤٨ دا 
کۆمەڵەی گش���تی بە کۆی دەن���گ ل���ە بریارنامەیەک 
دا »ڕیکەوتننام���ەی پێش���گری و س���زادانی تاوان���ی 

ژینوساید«یان پەسەند کرد.
ئەم ڕێکەوتننامەی���ە گرینگییەکی زۆری بۆ ناس���ینی 
بەرپرسیارێتی سزادانی تاکی تاوانبارانی جینۆساید 
و ئەرکی نێودەولەتیی دەوڵەتەکان لە بواری دادوەری 

نێودەوڵەتی دا دۆزییەوە. 
بە ھێنان���ەوەی نموونەیەک، بابەتی بەرپرس���یارێتی 
تاک���ی و دەوڵەت���ی پێک���ەوە ش���رۆڤە دەکەی���ن. پاش 
ھەڵوەش���انەوەی یوگوس���الڤیای ک���ۆن و ھەوڵ���ی 
کۆم���اری بۆس���نەوھرزەگۆڤین و کورواتی���ا بۆ جیا 
بوون���ەوە لە یوگۆس���الڤیای کۆن، ھێزی س���ەربازی 
ناوەندی ک���ە زۆربەیان لە س���ێربەکان پێک ھاتبوون 
ھاتن بۆ یارمەتی س���ێربەکانی  دانیشتووی بۆسنە و 
کورواتیا و لە س���ەردەمی ش���ەڕە ناوخۆییەکان لەم 
واڵتە کۆماریانەدا س���ێربە توندئاژۆکان  ھەوڵیان دا 
خەڵکی موس���وڵمانی بۆس���نە و کورواتی���ا النیکەم لە 
ھەندێ ش���وێن دا لە ناو ببەن ھەر بۆیە دەسیان دایە 
کوشتنیان. ئەنجومەنی ئاسایش لە پەرچەکردارێکی 
بەرانب���ەردا دادگا نێودەوڵەتییەکانی تایبەتی س���زای 
دامەزراند  تا تاوانبارانی ئەم کارەس���اتانە بە سزای 
تاوانەکانیان بگەیەنێت. س���ەرەڕای بە سزا گەیاندنی 
زۆرێک ل���ە بەرپرس���انی ئ���ەم کارەس���اتە دەوڵەتی 
بۆس���نیا و کورواتیا پاش وەرگرتنی س���ەربەخۆیی، 
لە دادگای بااڵی نێو دەوڵەتی دادوەریدا بە ھەڵوێست 
لە بەرانبەر ژێرپێکردنی یاس���ای ڕێکەوتنی پێشگری 
و س���زادانی تاوان���ی جینۆس���اید، س���کااڵیەکیان دژ 
ب���ە دەوڵەت���ی سێربس���تان)وەک دەوڵەت���ی جێگری 

یۆگۆسالڤیای کۆن( تۆمارکرد . دەوڵەتی سێربستان 
دەیگووت: ڕێکەوتنی پێش���گری لە جینۆساید تەنیا بۆ 
بە سزاگەیاندنی کەسانی تاوانباری تاوانی جینۆساید 
و دەرخس���تنی بەرپرس���یارێتیان پەس���ەند ک���راوە و 
ناکرێت لەم بارەیەوە حکوومەت  بەرپرسیار دابنرێت. 
پارێ���زەران وتیان ب���ە تێڕوانینی س���زای تاوانبارانی 
تاوانی ژینۆساید لە دادگای بااڵی سزای نێو دەوڵەتی 
یۆگۆس���الڤیای ک���ۆن )ICTY( ئیت���ر پێویس���ت ب���ە 
ئام���اژە کردن بە بەرپرس���یارێتی واڵتی سێربس���تان 

ل���ە ب���ارەی ک���ردەوە تاوانبارییەکانی���ان نیی���ە بەاڵم 
دادگای ب���ااڵی نێودەوڵەت���ی  وتەکان���ی پارێزەران���ی 
دەوڵەتی سێربس���تانی ڕەت کردەوە. بە بڕوای دادگا 
بە گریمانەی ئەوەی بە الیەنگری و کەڵک وەرگرتن لە 
کەرەستە ی دەوڵەتی، تاوانی جینۆساید ئەنجام بدرێت 
بەرپرس���یارێتی س���زای تاوانەکە دەکەوێتە ئەستۆی 
کەس���ی ئەنجام���دەر و بەرپرس���یارێتی نێودەوڵەتی 
دەکەوێت���ە ئەس���تۆی دەوڵ���ەت. لە ڕوویەک���ی ترەوە 
ئەوان���ەی دەس���یان لە تاوان���ی جینوس���ایددا ھەبووە 
بەرپرسیارێتی س���زایی یان دەبێت و لەالیەن دادگای 
تاوانە نێودەوڵەتییەکان یان ناوخۆییەوە دەبێت سزا 
بدرێ���ن. ھەروەھا ئەو حکوومەت���ەش تاوانەکەی تێدا 
ئەنجام دراوە لە باری مەدەنییەوە بەرپرسیارە و دەبی 
بە شێوازێکی گونجاو، کە لە بەشی بەرپرسیارێتی نێو 
دەوڵەەتی حکوومەتەکان ئام���اژەی پێکرا قەرەبووی 

زیانەکانیان بکاتەوە.
 دادگای بااڵی نێودەوڵەتی ش���ێوازی ھەڵسووکەوتی 
حکوومەتەکان���ی لەم بارەیەوە دەرخس���ت . بۆ نمونە 
واڵتی ئەڵمانی���ا پاش لە ناوبردن���ی نازییەکان لە چەن 
قۆناغدا ب���ە دانانی یاس���اگەلێک پاش قب���ووڵ کردنی 
بەرپرسیارێتی تاوانی جینۆس���ایدی یەھوودییەکان 
قەرەب���ووی جیماوەکان���ی جینوس���ایدی ک���ردەوە و 
مافی ش���ارۆمەندی ئەڵمانیای پێ بەخش���ین. ھەڵبەت 
س���ەرکردەکانی ئەڵمانی���ای ن���ازی پ���اش ش���ەڕی 
جیھانی دووەم ل���ە دادگای س���ەربازی نۆرینبێرگدا 
سزا درابوون . لە ئەس���تۆ گرتنی ڕەھەندی سزادانی 
تاوانەکە لە الیەن بکەرانی تاوانەک���ەوە نەبووە رێگر 
لەوەی واڵتی ئەڵمانی���ا خۆی لە بەرانب���ەر ئەو تاوانە 
بە بەرپرس نەزانێت. لە واقیعدا بەپێی یاس���ا ناسراوە 
نێودەوڵەتیی���ەکان، س���ەرەڕای گۆڕان���ی ڕژێمی���ش، 
بەرپرس���یارێتی کردەوە نایاس���اییەکانی حکوومەتی 
پێش���وو لە ناو ناچێت بەڵکوو ئەم پرس���ە لە ئەستۆی 
حکوومەت���دا دەمێنێت���ەوە و دەوڵت���ی ن���وێ دەبێ���ت 
قەرەبووی زیان���ی قوربانیەکانی کردەوە نایاس���اییە 

کان بکاتەوە.
پ���اش لەناوچوونی ڕژیمی س���ەدام حس���ێن، دادگای 
ب���ااڵی تاوانەکان���ی عێ���راق ب���ۆ س���زادانی س���ەدام 
و س���ەرکردەکانی رژێم���ی بەعس کە لە س���ەردەمی 
دەسەاڵتداریدا تاوانیان دژ بە خەڵکی عێراق بەتایبەت 
نەتەوەی کورد ئەنجام دابوو دانرا و بەدەر لە سەدام 
ھەندێک لە س���ەرکردەکانی تری بەع���س وەک عەلی 
حەسەن مەجید)ئامۆزای س���ەدام و ناسراو بە عەلی 
کیمیایی( بە حوکمی لە سیدارە دان سزا دران. دادگای 

ب���ااڵی تاوانەکانی عێراقبە ش���ێوازی تایب���ەت بابەتی 
کیمیابارانی ھەڵەبجە و تاوان���ی ئەنفالی تاوتوێ کرد 

و تاوانی ژینۆسایدی دژ بە نەتەوەی کورد سەلماند.
بە لە بەرچاو گرتنی ئەم س���زادانە ناوخۆییەی عێراق  
و ھەروەھا دەنگ���ی دادگای ناوخ���ۆی ھوڵەن���دا ل���ە 
کێشەی »وون ئارت«دا و ڕاپۆرتە جۆراوجۆرەکانی 
دەزگاکانی مافی مرۆڤ وەک: چاودێری مافی مرۆڤ، 
لێبوردنی نێ���و دەوڵەتی و کۆمس���یۆنی مافی مرۆڤی 
نەتەوە یەکگرتووەکان کردەوەی تاوانی ژینوس���اید 

دژ بە گەلی کورد سەلمێندرا. سەلماندنی ئەم بابەتە) 
کردەوەی تاوان���ی جینۆس���اید( کاریگ���ەری گەلێکی 
زۆری لە بواری یاساکانی مافی نێودەوڵەتیدا دەبێت. 
لە بەر ئەوەی تاوانی جینوس���اید ش���کێنەری ڕێس���ا 
 )Jusc gens دەس���توورییە نێودەوڵەتییەکان���ە )
نەک بۆ عێ���راق بەڵک���وو ب���ۆ واڵتانی ت���ری ئەندامی 
کۆمەڵَگەی نێودەوڵەتیش لە باری مافی مرۆڤەوە 
کاریگەری دەبێت، سەرەتا باس لە کاریگەریە کانی لە 

سەر عێراق دەکەین.
دەوڵەت���ی ئێس���تای عێ���راق دەبێ���ت ب���ە دەر ل���ە 
قەرەبووکردن���ەوەی م���ادی زیانەکان���ی قوربانیان و 
بەجێماوانی  تاوانی جینۆس���ایدی کوردس���تان پالنی 
پێویس���ت بۆ لە ناوبردنی کاریگەرییە نایاساییەکانی 
ئەم ک���ردوە دابڕێژێت. ب���ۆ نموونە یەکێک ل���ە الیەنە 
مادییەکانی تاوانی ژینۆساید قەاڵچۆ کردنی ئێتنیکی 
بە ئامانج���ی ل���ە ناوبردن���ی گرووپێک���ی ئێتنیکی یان 
نەتەوەیی���ە. ڕژێم���ی بەعس ب���ۆ لەناوبردن���ی بوونی 
کوردەکان لە ناوچە ھەس���تیارەکانی وەک کەرکوک 
قەاڵچۆ کردنی ئێتنیکی دەس پێکرد. ھەر بۆیە دەوڵەتی 
ئێس���تای عێراق دەبێ���ت قەرەب���ووی قوربانیانی ئەم 
تاوان���ە بکاتەوە و ڕێگا ب���ۆ گەڕانەوە ب���ۆ زێدەکانیان 

دابین بکات.
واڵتەکانی ت���ری ئەندامی کۆمەڵگ���ەی نێودەولەتیش 
ئ���ەرک و بەرپرس���یارێتیان س���ەبارەت ب���ەم تاوان���ە 
نێودەوڵەتیان���ە لە ئەس���تۆ دایە. ئ���ەم واڵتان���ە بەپێی 
مادەی ٤١ی پالنی بەرپرس���یارێتیە نێودەوڵەتییەکان 
)پەس���ەند ک���راوی س���الی ٢٠٠١ کمیس���یون ماف���ی 
نێودەوڵەت���ی( دەبێت،  یەکەم: دۆخی درووس���ت بوو 
بە ھۆی ش���کاندنی یاس���اکانی مافی نێودەوڵەتییەوە 
بە فەرم���ی نەناس���ن و ھەوڵ بۆ ڕاگرتن���ی ئەو دۆخە 
ن���ەدەن. دووھەم، ھەوڵ ب���ۆ س���ڕینەوەی دۆخەک���ە 
نەدەن. واڵتانی ت���ر وەک: ویالیەت���ە یەکگرتووەکانی 
ئەمری���کا و دەوڵەت���ە ئەوروپی���ەکان دەبێت ل���ە پێناو 
پاککردن���ەوەی کاریگەرییە نایاس���اییە جیماوەکانی 
تاوانی جینوس���ایدی ڕژێمی بەعس دژ ب���ە نەتەوەی 
کورد تێبکۆش���ێن. ھەروەھا دەبێت یارمەتیدەر بن تا 
ھەندێک لە ڕێساکانی یاسای بنەڕەتی ئێستای عێراق 
کە ھێش���تا بە کار نەھاتووە کەڵکی ل���ێ وەر بگیرێت. 
کەمتەرخەمیی ئەم واڵتانە لەم بارەیەوە یارمەتیدەری 
مانەوەی دۆخی نایاس���ایی و پێش���ێلکردنی یاس���ای 
نێ���و دەوڵەت���ی دەبێت و ب���ە پێ���ی م���ادەی ٤٠ پالنی 
بەرپرس���یارێتی نێودەوڵەتی واڵتەکان کردەوەیەکی 

سەرپێچی کارانەیە.

ئاکامەکانی بەرپرسیارێتی نێودەوڵەتی واڵتان 
لە مەڕ تاوانی جینۆسایدی کوردستان

پەلکە زێڕینەی هەڵەبجە
عەبدولڕەحمان تاوگۆزی

پەلکە زێڕینەی دوای بارانی گشت بەھارێک،
ھەڵەبجەیە.

مەکۆی ئازار،
دوانگەی خەم،

گەورەترین ژان و زامی سەدەی بیستەم،
ھەڵەبجەیە.

الی کانییەکەی کانی عاشقان،
لە مەملەکەتی مەولەوی و ئەحمەد موختار،

لە کۆاڵنەکەی گۆران دا،
ھەر ھاوار و نزا و ھانای

پێنج ھەزار کۆتری سپی و
پێنج ھەزار پەپوولەی کورد و

پێنج ھەزار دڵی پڕ لە ئەشکەنجەیە.
جاڕ دەدەن بە گوێی گەردووندا:

ناتوێینەوە،
پیاوان، ژنان، کوڕان، کچانی شنروێین

لە ھەموو شانزەی سێیەکدا
لە سەر بنجی ھەڵەبجەوە

ڕەسەن ئەڕوێین.

فرمێسكی كیمیاوی
كاوه  ساڵح محمد  

له  ھه شتاو ھه شته وه                                     
ھه موو ساڵێ

له شانزه ی سێ
سیروانی  ئه شك له  چاوی منه وه  

سه رچاوه  ئه گرێ
ئازاری شارێ له دڵی منه وه  

ناڵه  و ھاواری 
تا كه شكه النی فه له ك ئه برێ

زامی دڵم و بێ ئومێدی 
تا ھه تایه  

به ھیچ كه سێ چاری ناكرێ
چۆن چار ئه كرێ

له یه ك شه و له یه ك ڕۆژا
خه ڵكی یه ك كۆستی ئه كه وێ

من پێنج ھه زار
خه ڵكی یه ك جار پرسه  ئه گرێ

گشت  به ھارێ 
الی من تاڵه  

وه ك زه ھری مار
خه ڵكی یه ك ماڵی وێران ئه بێ

من ھه موو شار
خه ڵكی دوژمن ماڵی ئه بڕێ 

من دۆست ویار
خه ڵكی یه ك جار ئاواره  ئه بێ 

من ده یان جار
خه ڵكی یه ك درۆی بۆ ده كرێ 

من به ھه زار
خه ڵكی یه ك گۆڕی بۆ چێ ئه كرێ

من سه رتاپای شار
ئای )) ھه ڵه بجه  (( داخت سه خته  

ئه ڵێن ژیان ھه ر به  به خته 
ئه م به خته ی تۆ كه ی سه ر ئه یا

خه ڵكی شارم پشوویه  با.
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٣٣ س���اڵ لەمەوپێ���ش و ل���ە ١٦ ئ���ازاری ١٩٨٨دا 
ڕژێمی فاشست و جینۆس���ایدکاری عێراق بڕیاری 
لەناوبردن���ی ھەم���وو ش���تێکی دا ل���ە ھەڵەبج���ەو 
دەوروبەری���دا، ب���ە ڕۆژی ڕوون���اک و لەبەرچاوی 
دامەزراوەی نەتەوە یەکگرت���ووەکان و ڕێکخراوی 
کۆنگ���رەی جیھانی ئیس���امی و کۆم���کاری واڵتە 
عەرەبی���ەکان و س���ەرجەم واڵت���ان و س���ەرتاپای 
ڕێکخراوەکان���ی ماف���ی م���رۆڤ ل���ە جیھان���دا ئەم 
بڕیارەی جێبەجێ کرد و ل���ە ماوەیەکی زۆر کەمدا 
بە س���ود وەرگرتن لە بەکارھێنانی گازە ژەھ��راویە 
کیمیایی���ە قەدەغەک���راوەکان، ٥٠٠٠ مرۆڤی س���ڤیل 
و بێتاوان���ی لەن���او برد ک���ە زۆربەیان من���داڵ و ژن  
بوون، تەنان���ەت دەیان منداڵ کە ھێش���تا لە س���کی 
دایکیان���دا بوون ش���ەھید ک���ران پێش ئ���ەوەی چاو 
بە دونیای پڕ س���تەمی بەعس���دا ھەڵبێنن. ھەروەھا 
برینداربوونی زیات���ر لە ١٠٠٠٠ کەس ک���ە تا وەکو 
ئەمڕۆ سەدانیان لێ شەھید بوون و بێنازانە سەریان 
ناوەتەوە و زیاتر لە ٧٠٠٠٠ کەس���یش بەو ھۆیەوە 
وێڕای ماڵ وێ���ران بوون و لەناوچونی س���ەروەت 
و سامانەکانیان، بە ش���پرزەیی خۆیان دەرباز کرد 

ئاوارە بوون.
        لەو کاتەدا زۆرێک لە میدیاکانی دونیا ڕویان لەم 
ش���ارە کرد و ئەو وێنەو ھەوااڵنەی لە میدیاکانەوە 
پەخ���ش ک���ران ویژدان���ی مرۆڤ���ە ویژداندارەکانی 
دونی���ای ھەژاند و تووش���ی ش���ۆکی ک���ردن. دیارە 
ھەڵکەوت���ەی جوگراف���ی ھەڵەبج���ە و ھەورامان بە 
جۆرێک���ە مەودایەکی درێژی ھاوس���نووری لە گەڵ 

کۆماری ئێراندا ھەیە، لەماوەی ش���ەڕی ٨ س���اڵەی 
نێوان ئێران و عیراق دا، ب���ەردەوام ھەڵەبجە لە ژێر 
زەحمەتی پریش���کی ئاگری ئەم ش���ەڕە نەگریسەدا 

بوو کە دواجاریش بوویە سوتماک.

تاوان���ی ھەڵەبج���ە تاوانێ���ک بوو ک���ە ل���ە مێژووی 
مرۆڤایەتیدا ھاوشێوەی دەگمەنە، چونکە ئەم تاوانە 
لە الیەن خ���ودی بەڕێوەبەرانی واڵتێ���ک ئەنجامدرا 
بەرانبەر گەلەکەی خۆی کە ئەمەش سەرجەم پێوەر 

و بنەماکانی مافی مرۆڤ دەخاتە ژێر پرسیارەوە و 
جیھانی دەرەوە و بانگەشەکەرانی پاراستنی مافی 
مرۆڤیش لە ئاس���ت ئەم زوڵم و س���تەمە بێ دەنگ و 
بێ ھەڵوێست بوون و ھیچ ڕێگریەکیان لەم تاوانەی 

دەرھەق بە مرۆڤایەتی نەکرد.
 دیارە تاوانی جینۆس���ایدی گەلی کورد بە گشتی و 
ھەڵەبجە بە تایبەتی بەرنامە داڕێژراوێکی سەرانی 
بەعس بوو کە تا ھەنوکەش بۆتە مەینەتیەکی سەخت 
و دژوار بەس���ەر تاک بە تاک���ی کۆمەڵگەی کوردی 
چونکە ئ���ەو تاوانە ب���ە چەندین ش���ێواز کاریگەری 
نێگەتیڤی ل���ە دوای خۆی جێھێش���تووە بە جۆرێک 
گیرۆدە بوون بە ئازارەکانی جەستەیی و بارودۆخە 

نالەبارەکانی دەروونی و ھتد.
ئەوەی جێگ���ەی داخ و تێڕامانە لە الیەک کۆمەڵگەی 
نێودەوڵەت���ی و واڵتان���ی دەرەوە ت���ا ئێس���تاش ئەم 
پرس���ەیان وەک »جینۆس���اید« نەناس���اندووە، لە 
الیەکی دیکەش���ەوە  حکومەتی ئێس���تای عێراق کە 
میراتگ���ری پێش���ووی خۆیەت���ی خەمس���ارد بوون 
و ھی���چ ھەنگاوێک���ی جددی���ان نەن���اوە ل���ە پێن���او 
قەرەبوو کردنەوەی قوربانی���ان و بە دەمەوەھاتنی 

بەرکەوتووانی کیمیاباران.
لە کۆتایی���دا دەڵێین برینی قوربانیان���ی ئێمە بە ئاوڕ 
لێدانەوەی جدی سارێژ دەبێت و ڕۆحی شەھیدانمان 
بە گەیش���تنی گەلەکەمان بە مافی ڕەوای ئاسودەتر 
دەبێت و ھەمیشە خەونی دوژمنانی گەلی کورد، بە 
ھیمەتی ڕۆڵەکان و خۆ ڕاگرییان لە گۆڕ دەنرێت و 

ئاییندەیەکی گەش چاوەڕێی کورد و کوردستانە.

ئەندام����ی س����ەرکردایەتی کۆمەڵ����ی دادگ����ەری 
کوردس����تان، ھەولێر و بەغ����دا بە بەرپرس����یاری 
یەکەم دەزانێت لەوەی ھەڵەبجە ھێشتا نەبووە بە 
پارێزگا و داوای خزمەتگوزاری زیاتر و شایستە 
بۆ ھەڵەبج����ە و قوربانیانی کیمیاب����اران دەکات و 
س����وود وەرگرتن لەو پێوەندییەی لەگ����ەڵ ئێران 

ھەیە بە پێویست دەزانێت.
- وەکوو کوردێک لە ساڵوەگەری کیمیابارانی 
هەڵەبج����ەدا پێش هەر ش����تیک بیرتان بۆ چی 
دەچێ����ت و ئەوە چی����ە که بەر لە هر ش����تێ بە 

پێویستی بزانن باسی بکەن
+ شوان ڕابەر: کیمیاباران کردنی شاری ھەڵەبجە 
لە ١٩٨٨/2/١6 ل����ە الیەن رژیمی بەعس����ی عێراق 
کارەس����اتێکی گەورە و جەرگبڕ ب����وو و زیانێکی 
گەورە بەر کورد کەوت. لەکەیەکی گەورە بوو بە 
ناوچاوی حکومەتی ئەوس����ای عێراق، کە جێگەی 
پڕ نابێت����ەوە، زوڵمێک����ی زۆر لە ش����اری ھەڵەبجە 
کرا، کەم دەس����ەالت ئەوە لەگ����ەڵ میللەتی خۆیان 
دەکەن. ھەندێ بەرپرس����انی ئەوس����ای کوردیش 
لەو ڕووداوە کەمتەرخەم بوون. ئەوم کارەساتە 
بوو ب����ە ناس����نامە  و ھێم����ای مەزڵومییەتی کورد 
و ک����وردی ب����ە دونی����ا ناس����اند. بەس ب����ە داخەوە 
واڵتە زلهێزەکانی ئەوس����ا لە س����ەر کورد سزای 
حکوومەت����ی عێراقییان نەدا و ئێس����تاش لە س����ەر 
ھەڵەبج����ە الیەنە پێوەندی����دارەکان س����زا نادەن و 

قەرەبووی ھەڵەبجە ناکەنەوە.
- هەڵەبجە پاش ئەم هەموو س����اڵە و بەڵێن و 
دروش����م بۆ خزمەت و ئاوەدانی لە چ دۆخیک 
دایە؟ ئایا ئەوەی شایستە بێت بۆ قوربانیان و 
بە تایبەت بریندارانی هەڵەبجە کراوە، و دەبێ 

دەسەاڵت چی بۆ بکات؟
شوان ڕابەر: ھەڵەبجە ئێس����تاش لە ڕووی ژیانی 
و گوزەرانی خەڵک و خزمەتەوە لە بارودۆخێکی 
خراپدای����ە و وەکوو پێویس����ت خزمەت����ی ئەوتۆی 
ناکرێت. بۆی����ە پێویس����تە النی کەم ئ����ەم کارانەی 
ب����ۆ بکرێت: بکرێت����ە پارێ����زگا، پێداویس����تییەکانی 
پارێ����زگای تێی����دا ئام����ادە بک����رێ، چارەس����ەری 
بەرکەوتووان����ی کیمیاب����اران بکرێ����ت، خەرجیان 

ب����ۆ بک����رێ و قەرەب����وو بکرێن����ەوە، خانوویان بۆ 
بکڕێ، حیس����ابی خوێندی����ان بۆ بک����رێ، زەماڵەی 
نێودەوڵەتیی����ان بۆ دابین بک����رێ، ئاوارەکانیان بۆ 
بگەڕێندرێت����ەوە، گوم بووەکانی����ان بدۆزرێتەوە، 
پ����ڕۆژە و فەرمانگەیان بۆ بکرێ، ش����ەقامەکانیان 
بۆ خ����ۆش بکرێت و چەندین م����اف و ئیمتیازاتیان 

بۆ دابین بکرێت.
- هێشتاکە بە پارێزگابوونی هەڵەبجە یەکالیی 
نەبۆتەوە و ئەمەش دانیشتووانی لە زۆر شت 
بێبەش کردووە، کێش����ەکە لە چ����ی دایە ئایا 
بەرپرس و نوێنەرانی کورد کەمتەرخەم بوونە 
یا خود کێشەکە لە بەغدایە، دەبێ چی بکرێت؟

شوان ڕابەر: بەرس����ەبارەت بە پارێزگا نەبوونی 
ھەڵەبجە بە تەواوی حکوومەتی بەغدا و ھەرێمی 
کوردس����تان کەمتەرخەمن، لەبەر ئەوەی ملمانێ 
نێوان دوو حزب لە کوردستان ھەیە و  ھەر حزبە 
و حیسابی ناوچەی ژێر دەسەالتی و بەرژەوەندی 
خۆی دەکات و بۆیە تا ئێس����تا خەم لەم پارێزگایە 

نەخوراوە و نە گرنگی پێدراوە.
- ئیران وەک����وو گەلی خۆی لە کارەس����اتی 
هەڵەبجەدا هەڵەبجەییەکان����ی لە ئامێز گرت 
و پاشان لە پڕۆسەی دەرمان هاوکاری کردن. 

چۆن دەبێ سوود لەم پێوەندییە بۆ بەردەوامی 
خزمەت بە هەڵەبجە ببینرێت؟

ش����وان ڕابەر:کات����ی کیمیاباران����ی ھەڵەبج����ە ک����ە 
ش����ەڕی نێوان عێراق و ئێران بوو، پێش����مەرگە و 
حزبەکانیش لە ئێران بوون، ئێران ھاوکاری زۆری 
خەڵکی ھەڵەبجەی کرد؛ ل����ە وەرگرتنیان، دەرمان 
کردنیان، گواستنەوەی خەڵک، ناساندنی تراژێدیا 
بە دونیای دەرەوە، دیکیۆمێنت کردنی ڕووداوەکە، 
لە چارسەر کردنی بەرکەوتووانی کیمیاباران، لە 

زۆر شتی تر.
بۆی����ە پێویس����تە ئێس����تاش حکومەت����ی ھەرێم����ی 
کوردستان و شاری ھەڵەبجە سوود لە پێوەندی 
خ����ۆی ببین����ێ لەگەڵ ئێ����ران. ب����ەوەی ک����ە داوای 
ھاوکاری لێ بکات کە پێوەندی لەگەڵ باش بێ کە 
س����نوورەکانی بپارێزێ و بازرگانی لەگەڵ یەکتر 
و ئاڵوگۆڕی کااڵ بک����ەن و بەرکەوتووان لە ئێران 
چارەسەر بکەن. گوم بووەکان لە ئێران بدۆزنەوە.
بەڵگەنامەکان لە ئێران وەربگرن����ەوە، زۆر کار و 
ھەماھەنگی لەگەڵ ئێراندا بکەن بە حوکمی ئەوەی 
ھاوس����نوور و دراوس����ێن و کار و بەرژەوەن����دی 
ھاوبەش����یان لە نێ����وان زۆرە و بۆ ھ����ەردووال بە 

قازانجە.

جینۆسایدی هەڵەبجە
لقمان عبدالقادر محمد

 سەرۆکی کۆمەڵەی قوربانیانی کیمیابارانی هەڵەبجە

هەولێر و بەغدا بەرپرسیارن لەوەی هەڵەبجە نەبووە بە پارێزگا
دیمانەیەک لە گەڵ شوان ڕابەر، ئەندامی سەرکردایەتی کۆمەڵی دادگەری کوردستان

هەڵەبجەی بێ ناز و 
زامی گەلێك!؟

فاروق محەممەد

دی���ارە رووداوە گرنگەکانی جیهان کە بەس���ەر گەل 
و نەتەوەکاندا دێت ب���ە تایبەت ئ���ەو ڕووداوانەی کە 
تراژیدیا و مەئس���اوین، لەو واڵتانەی کە گەلەکانیان 
مەینەت و کارەساتە سەختەکانیان بەسەردا دێت بە 
ئەوپەڕی لێبڕان و خەمخۆریەوە خزمەتیاندەکەن، بە 
ئەرکی سەرش���انی خۆیان دەزانن بەبێ منەت کردن 
و دانەوە بە ڕویاندا. لەبەرئەوەی بەش���ێک لە ناسۆر 
و غەمەکانیان لەس���ەر الب���ەرن، ھەرچەن���دە الیەنی 
مەعنەوی و ڕوحی بەھیچ ش���تێکی م���ادی قەرە بوو 

ناکرێتەوە .
بەداخ���ەوە ھەڵەبجە کەزام���ی گەلێکی س���تەم دیدەو 
ماف خ���وراوە دوای ٣٣ س���اڵ ل���ە کیمیابارانکردنی 
ھێش���تا بێنازیەک���ی زۆری پێوەدی���ارە لەئاس���ت ئەو 
زامەگەورەی���ەدا بێنازکراوە وەك پێویس���ت خزمەت 
ناکرێت لەالیەن دەس���ەالتدارانی ھەرێمەوە. کەئەمە 
جیگەی ھەڵوێس���تەکردن و تێرامانیک���ی گەورەیە کە 
دەبێ س���نوری پارێزگای ھەڵەبجە و ھەڵەبجەیەکان 
ئەمە قبوڵ نەکەن ، بەوەی پارێزگایەکی بێ پەل و پۆو 
بێ ئمتیاز واگوزەر بکات و ھیچ بەرەو پێش���چونێکی 

ھەمە چەشنە پیوە دیار نە بێت.
وەك ک���ورد واتەن���ی دەڵێ���ت؛ ناوێک���ی زل و دێیەکی 

وێران، ژیان ناچێتەسەر بۆ ھەموان.
ھیوادارم ئیت���ر بەس بێت ئ���ەم چاوەڕوانی���ە کۆتایی 
بێ���ت و بەرپرس���یاران و کاربەدەس���تان ھەس���تی 
بەرپرس���یاریەتیان زیندوو بێتەوە ل���ەدوای چەندین 

ساڵ مردن !؟
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محمد محم����د س����عيد محم����د ب����ارام خەلکی 
گوندی گۆمەالری سەربە ناحیەی خورماڵ و 
پارێزگای هەلەبجە، ساڵی 1982 لە دایکبووە 
و ئێستە لە مۆنۆمێنتی شەهیدانی کیمیابارانی 
هەڵەبجە وەک فەرمانبەر کار دەکات. محمد 
محمدسعید،  وەک ش����ایەتحالێکی زیندووی 
کیمیابارانی هەڵەبجە، رۆژانە چیرۆکی خۆی 

و تاوانکاریەکان����ی راب����ردووی س����ەددام بۆ 
میوانانی مۆنۆمێنتی شەهیدانی کیمیابارانی 

هەڵەبجە دەگێڕێتەوە. 
بە پێی وتەکانی خۆی: مەبەستی لە نوسینی 
ئ����ەم کتێ����ب و لێکۆڵینەوان����ە خزمەتکردنە بە 
شارەکەی و ئەو کەیسە گەورەیە کە هەیەتی 
و هەوڵ����ی بەردەوامیش دەدات لەس����ەر ئەو 

ئەرکەی کەلە س����ەر ش����انی خۆی دەزانێ بۆ 
خزم����ەت کردن����ی ش����اری هەڵەبج����ە. بەڕێز 
محمد محمدسعید پێی وایە کە لە کیمیابارانی 
هەلەبجەدا خودا شانس����ی ژیانی دووبارەی 
بۆیە پێ بەخش����یوە ت����ا وەک ش����ایەتحالێک 
تاوانکاریەکانی سەددام باس بکات و نەکرێن 

بەژێر پەردەوە.

 "مۆنۆمێنتی شەهیدانی 
هەڵەبجە، پێناسەیەک بۆ 

جینۆساید"

ناسنامەی کتێب: مۆنۆمێنتی ش����ەهیدانی هەڵەبجە، پێناسەیەک بۆ 
جینۆساید، محمد محمدسەعید گۆمەالری، هەڵەبجە، 2٠18.

ئەم کتێب����ە بەرهەمێکی دۆکۆمێنت����اری و رێبەرییە، بۆ ناس����اندنی 
تاوانەکانی رژێمی بەعس و پێناس����ەیەکی ڕون و خێرایە لە س����ەر 
مۆنۆمێنتی ش����ەهیدانی کیمیابارانی هەڵەبجە. بە ش����ێوەیەک قسە 
لەسەر کۆی  بوارەکانی مۆنۆمێنت دەکات و بەڕونی خوێنەر ئاشنا 
دەکات بە س����ەر  هۆڵەکانی مۆنۆمێنت و س����ەرجەم وێنەکانی نێو 
مۆنۆمێنت و سەرجەم ئەو دیاری کەنزە بەنرخانەی کە پێشکەش 
کراون بە مۆنۆمێنتی شەهیدانی کیمیابارانی هەڵەبجە. لە بەشێکی 
دیکەدا تیش����کی خستوەتە س����ەر وەفدە سیاس����ییەکان و نوێنەری 
واڵتان و س����ەرکردەکانی کوردس����تان و س����ەرجەم ناوەندەکانی 
خۆێندن و مامۆس����تایانی ئایینی و هتد، کە س����ەردانی مۆنۆمێنتی 
ش����ەهیدانی کیمیاباران����ی هەڵەبجە یان کردوە. کتێبەکە س����ەرجەم 
بەلگە گرنگەکانی نێو مۆنۆمێنتی لە خۆ گرتوە و دەتوانیت لە ڕێگەی 
ئەم کتێب����ە وە بە تەواوەتی ئاش����نابین ب����ە مۆنۆمێنتی ش����ەهیدانی 
کیمیابارانی هەڵەبجە وەک ئەوە وایە کە خۆت سەردانیت کردبێت 
و بەئاسانی وانەیەک لە جینۆسایدی گەلی کورد وەردەگریت. ئەم 
بەرهەمە سەرچاوەیەکی باشە بۆ سەرجەم ناوەندەکانی خوێندن 
کە سودی لێ وەر گرن بۆ ئاش����نابوون بە تاوانکاریەکانی رژێمی 

بەعس.

ناسنامەی کتێب: با یادگاری شەهیدەکانمان 
بپارێزی����ن، محمد محمدس����عید گۆمەالری، 

.2٠1٧
ئ����ەم کتێب����ە، باس����ێکە لە س����ەر پ����ڕۆژەی 
کۆکردن����ەوەی ک����ەل و پەل����ی بەجێم����اوی 
ش����ەهیدان کیمیابارانی هەڵەبجە. پڕۆژەی 
کۆکردن����ەوەی ک����ەل و پەل����ی بەجێم����اوی 
ش����ەهیدانی کیمیاب����اران، کارێک����ی تایبەتی 
بوو ک����ە لە س����اڵی 2٠14وە دەس����تم پێکرد 
و لەم پ����رۆژەدا ل����ە ڕێگەی دابەش����کردنی 
1٠٠٠ فۆرمی زانیاری بەسەر خانەوادەی 
ش����ەهیداندا، دەس����تم کرد بە کۆکردنەوەی 
ک����ەل و پەل����ی بەجێم����اوی ش����ەهیدانی 
کیمیاباران����ی هەڵەبج����ە و خۆش����بەختانە 
توانیم دەیان یادگاری بەجێماوی شەهیدان 

کۆبکەمەوە.
 لە م����اوەی س����اڵەکانی 2٠14 و 2٠15 ئەم 
کەلوپەالنەم لە نێو مالی خۆمدا پاراستووە 
و س����اڵی 2٠16 پێشکەش����ی مۆنۆمێنت����ی 
ش����ەهیدانی کیمیاباران����ی هەڵەبج����ەم کرد. 
ئێستا ئەم کەلوپەالنە بەشێکی زیندووی ئەم 
مۆنومێنتەیە و بینەر بە بینینیان دەگەڕێتەوە 
بۆ ش����اری هەڵەبج����ەی پێ����ش کیمیاباران. 
دەتوانیین بلێین کە ئەم یادگاریانە بە واقعی 

بۆنی شەهیدەکانی لە خۆ گرتووە.
چیرۆکی پش����تی ئەم کەلوپەالنەم لە کتێبی 
دۆکۆمێنتاری "با یادگاری ش����ەهیدکانمان 
بپارێزی����ن"دا بە چاپ گەیان����دوە، بۆ ئەوەی 
ئەگ����ەر ل����ە دوور م����ەودادا کەلوپەل����ەکان 
تووش����ی فەوت����ان هات����ن، کتێبەک����ە وەک 

ئەرش����یف بمێنێت����ەوە. ئ����ەم کارە هێش����تا 
بەردەوامە و تا دێت پڕۆژەکە دەولەمەندتر 

دەبێت.

"گۆڕە بە کۆمەڵەکانی هەڵەبجە"

ناس����نامەی کتێب: گۆڕە ب����ە کۆمەڵەکان����ی هەڵەبجە، محمد محمدس����ەعید 
گۆمەالری، هەڵەبجە، 2٠18.

مێژووی پڕ لە مەرگەساتی کیمیابارانکردنی هەڵەبجە پڕیەتی لە چیرۆکی 
ناخ هەژین، لە ناو چیرۆکەکانی 5٠٠٠  ش����ەهیدی ئەم ش����ارە، یەکێک لەو 
بابەتە گرنگانەی کە دەبوایە کاری لەس����ەر بکرایە، گ����ۆڕە بەکۆمەڵەکانی 
کیمیابارانی هەڵەبجە بوو ک����ە ژمارەیان 63 گ����ۆری بەکۆمەڵە کە روفاتی 

شەهیدانی کیمیابارانی هەڵەبجە لە خۆ دەگرێت.
ئەم گۆڕە بە کۆمەاڵن����ە بەجۆرێک لە جۆرەکان ل����ە روی دۆکیومێنتەوە تا 
رادەیەک بێ ناس����نامە بوون و تەنها هەندێکی����ان دیواربەندیان بۆ کرابوو. 
گۆرەکانیش ناوچەی جوگرافیان جیاوازە و قەب����ارەی گۆڕەکان جیاوازە 
و ژمارەی ش����ەهیدەکان لەڤنێو گۆڕەکان دا جیاوازە، هەربۆیە زۆر گرنگ 
بوو کە ئەم گۆڕە بە کۆمەاڵنەی ش����ەهیدانی کیمیابارانی هەڵەبجە چ لە نێو 
گۆڕەکانی هەلەبجەدا و چ لە نێو گۆڕس����تانەکانی ئێراندا وەک دۆکۆمێنت 

بناسێنرێن.
من وەک خاوەن شەش شەهیدی کیمیاباران و وەک شایەتحاڵی کیمیاباران 
لە مۆنۆمێنتی شەهیدانی کیمیاباران، هەوڵمدا ئەم ئەرکە بخەمە سەرشانی 
خۆم. لە ساڵی 2٠13 دەستم کرد بە کارەکەم و سەرەتا زانیاریم کۆکردەوە 
لە سەر گۆڕە بەکۆمەڵەکانی کیمیابارانی هەڵەبجە و سەرجەم شەهیدانی 
کیمیاباران و لێدوانم وەرگرت لە هەندی لەو خۆبەخش����انە ی کە لە دوای 
چەند ڕۆژیک لە ئاوارەیی لە واڵتی ئێران گەڕابوونەوە و بەشداربوون لە 
کۆکردنەوە و ئەسپەردەکردنی شەهیدانی کیمیاباران لە نێو گۆڕەکان دا. تا 
ڕادەیەک زانیاریەکانیان زۆر هاوکارم بووە لە سەرخستنی کارەکانمدا و 
پاشان دەستم کرد بە وێنەگرتنی سەرجەم گۆڕەکان و رووپێوی گۆڕەکان 
کراوە بە مەت����ر کە هەر گۆڕێ����ک چەند مەت����ری چوارگۆش����ەیە و قووڵیی 
گۆڕەکان چەند مەترە و چەند شەهیدیان تێدایە تۆمارم کردوە و ناوچەی 
جوگراف����ی گ����ۆڕەکان دەکەوێتە چ جێگایەکی ش����اری هەلەبج����ە، زانیاریم 
نوسیوە لەسەرئەوەی گۆڕەکان بەچی هەڵکەندراون، بەدەست یان بەشۆفل 
و حەفارە و بەهاوکاری بەڕێوەبەرایەتی گشتی شەهیدان و ئەنفالکراوان 
سلێمانی نەخشەی سەرجەم گۆڕەکان کراوە بە ئامێری GPS، بۆ ئەوەی 

لە نەخشەی گۆگل دا جیگای بکەمەوە.
جگە لە ناس����نامەی گۆرەکانی هەڵەبجە، هەر لەم کتێبەدا سەرجەم گۆری 
ش����ەهیدانی کیمیابارانی هەڵەبجەم ل����ە والتی ئێران بە وێن����ە و بە زانیاری 
تەواوە تۆمارکردوە کە ژمارەی ش����ەهیدەکانی هەلەبجە ل����ە والتی ئێران 

سەرو ٧٠٠ شەهیدە  و لە شارە جیاجیاکانی واڵتی ئێراندان.
ئەم بەرهەمە یەکەم کارە لەسەر ئەم کەیس����ە کراوە و دەتوانم بلێم کتێبی 
گۆڕە بەکۆمەڵەکانی کیمیابارانی هەڵەبجە بووەتە ناس����نامەیەکی کامڵ و 
خێرا بۆ ناساندنی گۆڕەکان بە خوێنەری کتێبەکە و سەرچاوەیەکی باشە 
بۆ خوێندکاران بە مەبەستی توێژینەوەی زانستی لە سەر تاوانکاریەکانی 
رژێمی بەعس. ئێس����تە ئ����ەم کتێبە ل����ە مۆنۆمێنتی ش����ەهیدانی کیمیابارانی 
هەڵەبجە بەر دەس����تە و بە هەدیە دەدرێتە قوتابخانەکان و ڕیکخراوەکانی 

گەشتیاری و هەندێ لەو وەفدە سیاسیانەی کە دێنە هەڵەبجە.

 "منداڵە وونبوەکان"
ناسنامەی کتێب: منداڵە وونبوەکان، محمە محمدسەعید گۆمەالری، 
ل���ە هەلەبج���ەدا چەن���د کەیس���یکی تاوان���کاری هەیە کە ب���ە هۆی 

کیمیابارانی هەڵەبجەوە ڕوویان 
داوە، یەکێ���ک ل���ەو کەیس���انە 
ک���ە ل���ە دوای ئاوارەبوون���ی 
دانیشتووانی هەلەبجە بۆ والتی 
ئێران س���ەر هەڵدەدات، دابڕانی 
مندااڵن���ە ل���ە خانەوادەکانی���ان، 
کە بەجۆرێک لە ج���ۆرەکان ون 
دەبن یا خ���ود لە الی���ەن هەندێ 
خان���ەوادەوە وەک کارێک���ی 
خەی���ری هەڵدەگیرێن���ەوە و 

تەبەنی دەکرێن.
من لە دوای ئ���ەوەی کە ل���ە مۆنۆمێنت���ی ش���ەهیدانی کیمیابارانی 
هەڵەبج���ە وەک ش���ایەتحاڵی کیمیاب���اران کار دەکەم، س���ەرەڕای 
کاری خۆم، پێم باش بووە کە کارێک بکەم لەس���ەر ئەم کەیس���ە و 
لە ساڵی 2٠12 وەک یەکەم کار لەس���ەر ئەم کەیسە گرنگە و وەک 
یەکەم هەنگاو بۆ سەر پێ خستنی کەیسی منداڵە ونبوەکان دەستم 
کرد بە نوس���ینی کتێبی "مندالە وونبوەکان کان���ی هەڵەبجە"، کە لە 

کیمیابارانی هەلەبجەدا ون بوون.
ئەم کتێبە هەڵگری چیرۆکی 42 منداڵی ونبووە،  کە س���ەرجەمیان 
لە کاتی کیمیاباران���ی هەڵەبجەدا تەمەنیان لە خوار 18 س���ااڵنەوە 
بوون و لە نێو نەخۆش���خانەکانی ئێراندا وون ب���ون. ئەم کارە کە 
لەم کتێبەدا کراوە هۆکار بووە بۆ ناساندنی ئەم کەیسە گرنگە، بە 
شێوەیەک لە کۆی 8 منداڵی ونبووی هەڵەبجە  3منداڵیان چیرۆکی 
ونبوونیان، پێش دۆزینەوەیان لە کتێبەکەدا هەیە. ئەم کتێبە بە وەک 
هەولێک بۆ ناساندنی و بە نێودەولەتی کردنی ئەم کەیسە زیندوە، 
بە زمانەکانی فارسی و ئینگلیزی وەگێڕدراوەتەوە و لە چاپ دراوە 
و هەر وەها لە سالی 2٠1٧ بە زمانی عەرەبی تەرجەمە کراوە بەاڵم 

چاپ نەکراوە.
 لەم کتێبەدا ل���ە گەڵ خانەوادەی منداڵە ونبووەکان، س���ەبارەت بە 
چیرۆک و تەمەن و ش���وێنی ونبوون و ئاس���تی خوین���دەواری و 

رەگەز و چەندین ئاماری دیکە گفتوگۆ کراوە.

کتێب ناسی
محمد محمدسعيد؛ ئیرادەیەکی بێ وچان بۆ تۆمارکردنی

 بیرەوەری و ئاسەواری کیمیابارانی هەڵەبجە

 " با یادگاری شەهیدەکانمان بپارێزین"
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- زەحمەت نەبێ خۆتان بناسێنن:
+ من ناوم محمود حەمە ئەمین محمودە، 
لەدایک بووی س���اڵی ١٩٦٥ی ھەڵەبجەم، 
ل���ە گەڕەک���ی کان���ی قوڵک���ە کۆاڵن���ی دار 

االحسان.
- جەنابتان خوێن���دکاری زانکۆ بوون 
لە بەغدا چۆن بوو لە ٣/١٦ گەڕانەوە 

ھەڵەبجە ؟
+ بەڵێ ساڵی ١٩٨٨ خوێندکاری قۆناغی 
دوو بەشی کیمیا بووم لە شاری بەغدا، لە 
گەڵ نزیک بوونەوەی پشووی نەورۆزدا 
گەڕام���ەوە ھەڵەبج���ەو دوات���ر رێ���گای 
ھەڵەبج���ە - س���لێمانی گیراو کارەس���اتی 

٣/١٦ رویدا.
- باش���ە رۆژی کارەس���اتەکە چ���ۆن 

دەربازتان بوو لە ھەڵەبجە ؟
+ ئەو کاتە تەمەنم ٢٣ ساڵ بوو، ژمارەی 
خێزانەکەم���ان ٨ ک���ەس بووی���ن، خۆم و 
٤ براو دایک و باوک و خوش���کێکم، ئەوە 
بوو لە رێگای برایەکمەوە کە پێش���مەرگە 
بوو زانیم���ان رژێمی بەعس ب���ە کیمیایی 
بۆردومان���ی ھەڵەبجە ئ���ەکات، ئیتر دڵنیا 
بووین خۆحەشاردان لە ژێرزەمینەکانی 
شاردا سودی نیە بۆیە ھەر لە سەرەتای 
بۆردومانەک���ە ئێمە لە ش���ار دەرچووین 
و بۆ س���ەعات ١ی ھەم���ان رۆژ چووینە 
گون���دی عەبابەیل���ێ ل���ە ٥ کیلۆمەت���ری 

رۆژھەاڵتی ھەڵەبجە. 
- کەوات���ە ش���ارتان لەن���او دوکەڵی 

کیمیاییدا بینی لە دەرەوەی شار ؟
+ نەک ھەر ش���ارمان لە ناو چڕە دوکەڵی 
کیمیایی و بۆردومانی فڕۆکە جەنگیەکانی 
عێراقدا بینی، بەڵک���و لە رێگا ھەزاران  ژن 
و مناڵ و پی���رو الو مان بینی ب���ە خێزانی 
و کۆم���ەڵ کۆم���ەڵ و گ���روپ گ���روپ لە 
تەنیش���ت رێگاکاندا خۆیان تەختی زەوی 
ئەکرد لە ترس���ی ھاتوچۆو فەڕەی فڕۆکە 

جەنگیەکانی سەددام.
- دواتر بە چ ئاڕاستەیەکدا رۆشتن ؟

+ کاتێک بینیمان شاری ھەڵەبجە نوقمی 
کیمیای����ی و ب����اروت ب����وو، ئومێدمان بە 
گەڕان����ەوە نەم����ا، ھەموو ش����ار چۆڵکرا 
جگە لەوانەی ل����ە ک����ۆاڵن و ژێرزەمینی 
ماڵەکاندا ش����ەھیدو بریندار بوون، بۆیە 
ناچاری رێگای شاخی شنروێمان گرتە 
بەرو بە پێی رۆشتین تا گەشتینە دواین 
مەرزی شۆش����مێ ل����ە نێوان عێ����راق - 

ئێران.
- لە س���ەر مەرز بارودۆخ���ی ئاوارە 

ھەڵەبجەییەکان چۆن بوو ؟
+ زۆر قەرەباڵ���غ ب���وو، حەش���اماتێکی 
زۆر ل���ەوێ ب���وو وەک رۆژی قیامەت، لە 
بەرامب���ەردا پێش���وازی ئێرانی���ەکان لەو 
کات���ەدا زۆر باش بوو، رێگای���ان کردەوە 
بۆمان، خواردن و پێداویس���تیان پێداین، 
ئێمەش مان���دوو ش���ەکەت، ب���ێ پێخەف 
و برس���ی، ئەوە ب���وو ماش���ینی ئێرانیان 
بۆ ھێنای���ن و خێزانەکەی ئێمە ل���ە یەکتر 

دابڕاین.
- دواتر لە کوێ گیرسانەوە ؟

� دایکم و باوکم و خوشکێکم لە ئۆردوگای 
بەردەس���یری کرم���ان نیش���تەجێ بوون 
و منیش لەگ���ەڵ ٤ براکەم ل���ە ئۆردوگای 

ھەرسینی کرماشان جێگیر بووین.

- بارودۆختان چۆن بوو لە ئۆردوگای 
ھەرسین ؟

+ ل���ە روانگەی خ���واردن و پێویس���تیەوە 
کێش���ەمان نەب���وو، بووی���ن ب���ە خاوەنی 
چادری خۆم���ان و ھەندێک پێداویس���تی 
س���ەرەتاییمان ھەبوو ژیانمان ئەڕۆشت، 
ب���ەاڵم ب���ە ھۆی دابڕانم���ان ل���ە دای���ک و 
باوکم���ان زۆر بێتاق���ەت بووی���ن چەنەھا 
رۆژ ئەجووم���ە دەرەوەی ئ���ۆردوگا و 
تێرتێر ب���ۆ وون بوونی ب���اوک و دایک و 
خوشک و حاڵی خەڵکی ھەڵەبجە ئەگریام، 
بەاڵم بێ پ���ارە بووی���ن، تەنان���ەت بیرمە 
برایەکم ماوەی دوو مانگ جوتێک پێاڵوی 

تاکەوتاکی لە پێدا بوو.
- چ���ۆن لەگەڵ خێزانەک���ەت یەکتان 

گرتەوە ؟
+ دوای دوو مان���گ رۆژێکی���ان ب���ە نیاز 
بووی���ن بڕۆین���ە دەرەوە لە ئ���ۆردوگا بۆ 
دۆزینەوەی دایک و باوکم و خوشکەکەم 
لە پڕ لە چ���ادری تەبلیغاتی ئ���ۆردوگاوە 
بانگ���ەواز ک���راو ناوم���ان خوێنرای���ەوە، 
ئێمەش کە رۆش���تینە چ���ادری تەبلیغات 
ی���ک و باوک���م و  س���ەیر ئەکەی���ن دا
خوشکەکەم لە کرمانەوە گەڕاونەتەوە بۆ 
ئۆردوگای ھەرس���ین و ئیتر لە ھەرسین 
نیش���تەجێ بووین و دوای ٣ مانگ باوکم 
وەفات���ی ک���ردوو ھەر ل���ە ئ���ۆردوگای 

ھەرسین بە خاکمان سپارد.
- دواتر چی ؟

+ دواتر رژێمی عێراق بڕیاری لێبوردنی 
دەرک���ردو خەڵک���ی ھەڵەبج���ە زۆرینەی 
گەڕانەوە بۆ عێراق، بەاڵم ئێمە متمانەمان 
بە رژێم���ی بەع���س نەب���وو، ھەر بۆیە کە 
ئۆردوگاک���ە چۆڵک���را، دوای ٢ مان���گ 
داوامان کرد لە بەر ئاس���ودەیی رۆحمان 
نزی���ک بی���ن ل���ە گۆڕەک���ەی باوک���م و لە 

سنووری کرماشان بمێنینەوە.
ئەوە ب���وو بەرپرس���انی ئ���ۆردوگا رازی 
بوون بچینە ئۆردوگای گەلیاران لە نزیک 

شاری کەنگاوەر.
- ژیانتان لە ئ���ۆردوگای گەلیارانی 

کەنگاوەر چۆن بوو ؟
+ لە گەلیاران ژیانم���ان زۆر باش بوو لە 
چادر رزگارمان ب���وو، چوینە ناو خانوو، 
ب���ەاڵم دوای ٧ مانگ ئاغای عل���ی ئەکبەر 
موحتەش���یمی پور، وەزیری کیشوەر لە 
کابینەی میرحوس���ەینی موس���ەوی ئەو 
س���ەردەمە، لە رۆژنام���ەی فەرمی ئێران 
رایگەیاند« کە ئ���ەوەی عێراقیە ئەتوانیت 
س���ەفەر بکات بۆ دەرەوەی ئێران و ئێمە 
ھی���چ رێگرییەکی یاس���اییان ل���ێ ناکەین، 
ئ���ەوە ب���وو ئێم���ە ک���ە ٧ خێ���زان بووین 

رۆژنام���ە ئێرانیەکەم���ان ب���ردە ئیدارەی 
ئیتالعات و شەھرستانی کەنگاوەر دواتر 
چاوپێکەوتنێکی سادەیان لەگەڵ کردین و 
وتیان« ئازادن ھەرکات بتانەوێ ئەتوانن 
لیزە باس واتە  ئیج���ازەی خروج از ایران  
وەربگرن و س���ەفەر بکەن ب���ۆ دەرەوەی 

ئێران .
- دوای ئێران ئێوە چوونە چ واڵتێک ؟

+ ئێمە بەنیازی واڵتی سێیەم بووین لەوانە 
ئەمریکا، بەاڵم س���ەیر لەوەدا بوو ئەبوایە 
لە سەر گیرفانی خۆمان ڤیزا وەربگرین و 
مەعامەالت بکەین ئەوەش بۆ ئێمە سەخت 

بوو.
- دواتر چی ؟

+ دوات���ر ھەواڵم���ان بیس���ت ل���ە واڵت���ی 
پاکستان لە بەشی پەناھەندەکان ھەیە لە 
رێگای نەتەوە یەکگرتووەکانەوە ئەتوانن 
چاوپێکەوتنم���ان لەگ���ەڵ بک���ەن و فۆڕم 

پڕ بکەینەوەو بچینە ئەمری���کا، ئەوە بوو  
س���اڵی ١٩٩٠ چوینە ت���اران و موافەقەتی 
باڵیۆزخان���ەی پاکس���تانمان وەرگ���رت و 
دوات���ر تکتی پاکس���تانمان ب���ڕی و ھەر ٧ 
خێزانەکە چوینە ویالیەتی بەلوجستان لە 

شاری کویتە لە پاکستان.
- لە ش���اری کویتەی پاکستان چیتان 

کرد ؟
+ ل���ە کوەیت���ە چ���ەن قەومیەتێک���ی تیایە 
لەوانە ک���وردو ف���ارس و بەلوج ب���ۆ ئێمە 
ئاس���انتر بوو تەعامولیان لەگ���ەڵ بکەین 
چونکە فارس���یەکەمان باش ب���وو، بەاڵم 
کوردەکەی���ان ت���ەنھا ش���انازیان ئەکرد 
بەوەی کە باوباپیری���ان کوردە جگە لەوە 
ن���ە زمان���ی کوردی���ان ئەزانی ن���ە جل و 
بەرگی کوردیان ئەپۆشی، بەاڵم شۆرەت 
و نازناوەکانی���ان ھەر ل���ە س���ەر کونیەی 

کوردی بوو.
یەکەم مانگ چوینە خانوویەکی کرێ بەاڵم 
دواتر کە خۆمان ناساند ھەڵەبجەیین و لە 
ژێربۆردومانی کیمیایی رزگارمان بووە 
زۆر باش ھاتن بە دەمانەوەو مانگانەیەکی 
باش���یان ب���ۆ بڕین���ەوەو خەس���تەخانەو 
خوێن���دن و ھەم���وو پێویس���تیەکیان ب���ۆ 
دابین کردی���ن، لە ب���ارەی روداوی ٣/١٦ 
وە زانی���اری باش���یان ھەب���وو نەت���ەوە 

یەکگرتووەکانی پاکستان.
بەو ش���ێوەیە ماین���ەوە نەمانتوانی بچینە 
واڵتی س���ێیەم تا ٨ س���اڵ پاش���ان ھەموو 
ئەندامان���ی خێزانەکەم���ان چوونە واڵتی 

سێیەم واتە ئەمریکا جگە لە من .
ھۆکار چی بوو تۆ ١٩٩٨ نەچویت لەگەڵ 

خێزانەکەت بۆ ئەمریکا ؟
+ من لەو ماوەیەدا ب���ێ ئومێد بووم بچمە 

دەرەوەی واڵت ھەر بۆی���ە س���اڵی ١٩٩٦ 
ھەواڵم زانی کە لە واڵتی ڤغانس���تان واتە، 
نەتەوە یەکگرتووەکانی کابوڵی پایتەخت، 
بە ئاسانی چاوپێکەوتن ئەکەن و ئەتوانم  

بچمە واڵتی سێیەم.
ئەوە بوو من لەگەڵ کوڕێکی ئەڤغانستانی 
خۆم گەیاندە ش���اری مەزار ش���ەریف ی 
ئەڤفانس���تان و نەت���ەوە یەکگرت���ووەکان 
ل���ەوێ چاووپێکەوتنیان لەگ���ەڵ کردم و 

ماوەی ١ ساڵ لەوێ مامەوە.
- ژیانت لە مەزار شەریفی ئەڤغانستان 

چۆن بوو؟
+ ژی���ان چۆن���ە خ���ۆت بەت���ەنھا بژیت؟ 
بەاڵم ب���ە ئومێ���دەوە بووم بچم���ە واڵتی 
سێیەم بەاڵم رۆژ لە دوای رۆژ بێ ئومێد 
ئەب���ووم ل���ە نەت���ەوە یەکگرتووەکان���ی 
م���ەزار ش���ەریفی ئەڤغانس���تان، چونک���ە 
ئەڤغانس���تان بوو ب���ووە ملمالنێ���ی ھێزە 

ئیس���المیەکان، ئ���ەوە بوو دوای ١ س���اڵ 
لە م���ەزار ش���ەریف ھەڵھات���م و چوومە 
شاری تاش���قەن  لە واڵتی ئۆزبەگستان. 
ماوەی ٦ مانگ لەوێ مامەوە بە ئومێدی 
ئەوەی بچمە واڵتی ئۆکراین کە دراوسێی 
واڵتان���ی ئەوروپای���ە. لە پ���ڕ نامەیەکم بۆ 
ھات لە پاکستانەوە ئەو سەردەمە موبایل 
نەبوو نوسرابوو،بەھیە علی عبدولکەری، 
کە ن���اوی دایکمە ناوی دەرچ���ووە بچێتە 
ئەمریکا، ئیتر منیش تا گەڕامەوە ش���اری 
کوەیتەی پاکستان چەن مانگێکم پێ چوو، 
کاتێک گەش���تمە پاکستان س���ەیر ئەکەم 
دایکم و براکانم ھەرھەموویان لە رێگای 
نەتەوە یەکگرتوەکان���ەوە چونەتە واڵتی 

سێیەم و لە ئەمریکا نیشتەجێ بوون.
- ئەی چارەنوسی تۆ ؟

+ چارەنوس���ی م���ن نادی���ار ب���وو، دواتر 
س���ەردانی نەت���ەوە یەکگرتووەکانم کرد 
لە کوەیتەی پاکستان و وتیان« بۆ ئامادە 
نەبووی���ت ت���ازە ھەل���ی س���ەفەرکردنت 
لەدەس���ت داوە بۆ واڵتی س���ێ یەم ئەبێ 
ساڵێکی تر چاوەڕێ بکەیت، ھەرچەن وتم 
ژیانم نەڕۆش���تووە بۆیە چومەتە شاری 
پیشاوەر بۆ کارکردن ھیچ سودی نەبوو.

- دوای ساڵێک لە کوەیتەی پاکستان 
چی رویدا ؟

+ دوب���ارە ل���ە پاکس���تان بووم���ەوە ب���ە 
پەناب���ەرو نوس���راوم الی برادەرێک���ی 
ئەڤغانیەوە ھێنا کە لە پیش���اوەر دوکانی 
ف���ەرش فرۆش���ی ھەبوو منی���ش الی ئەو 
کارم ئەک���رد، ئ���ەوە ب���وو دوای س���اڵێک 
ناوم ھات���ەوە س���ەفەر بک���ەم ب���ۆ واڵتی 
نیوزلەندا، بەاڵم من رەف���زم کردو وتم« 
من خێزانەکەم ل���ە ئەمریکایە تازە بڕۆمە 

نیوزلەنداو دیسان بە تەنھا بژیم؟! 
ئ���ەوە ب���وو س���ەفەرکردنم ب���ۆ واڵت���ی 
نیوزلەندا رەفز کردو دانیش���تم دەس���تم 
دای���ە کاری وەرگێڕان ل���ە کوردییەوە بۆ 
ئینگلیزی، چونکە ئەو س���ەردەمە نەتەوە 
یەکگرت���وووەکان وەرگێ���ڕی کوردی بۆ 
ئینگلیزیان نەب���وو، دوای ٢ س���اڵ لەگەڵ 
ستافی نەتەوەیەکگرتووەکان زۆر تێکەاڵو 
بووم وتم پێیان » کاکە ئ���ەوە حاڵی منە، 
خێزانەکەم لە ئەمریکایە کارێکم بۆ بکەن 
ب���ە خێزانەکەم ش���اد ببمەوە، ئ���ەوە بوو 
بەرپرس���ەکەیان دڵنی���ای کردم���ەوە ک���ە 
ئارامی ناوچەکە و بە تایبەتی کە لە نێوان 
عێ���راق و ئێران���دا ش���ەڕ نەم���اوە نەتەوە 
یەکگرتووەکان ھی���چ بیانوویەکی نیە بۆ 

گەیاندنی ئاوارەکان بە واڵتی سێیەم.
- ئەی چارەسەر ؟

+ ل���ە س���اڵی ٢٠٠٢ بی���رم ل���ە ژنھێن���ان 
ک���ردەوە، ھەر ل���ە کوەیت���ەی پاکس���تان 
خێزانێک���ی ک���وردی ھەولێ���ری ل���ێ بوو 
ل���ە دوورەوە یەکترم���ان ئەناس���ی، ئەوە 
ب���وو ل���ە رێ���گای ھاوڕێیەکم���ەوە ک���ە 
خەڵک���ی خۆش���ناوەتی ھەولێ���ر ب���وو، 
بابەتەک���ەم ک���ردەوە لەگەڵیان���داو دواتر 

ھاوسەرگیریمان کرد.
- تا کەی لە شاری کوەیتەی پاکستان 

مانەوە ؟
+ ت���ا س���اڵی ٢٠٠٦  ل���ە کوەیت���ە مامەوە 
درێژەم بە خوێندندا و خۆم سەرقاڵ کرد 

بە فێربوونی بەرنامەکانی کۆمپیوتەر.

چیرۆکی ١٦ ساڵ ژیانی دوای کیمیاباران لە نێوان ئێران و پاکستان و ئەڤغانستان و ئۆزبەگستاندا

خوالنەوەی گەنجێکی هەڵەبجەیی بە دوای ژیاندا

لە تافتان شتێکی سەیر لەو مەرزە رویدا ئەوە 
بوو کارمەندێکی ئیدارەی مەرزەکە لەکاتی 
پێدانی پاسپۆرتەکە ناوی کوڕەکەمی بینی 

نوسرابوو  هەرسین  پرسیاری لێ کردم و وتی« 
تۆ لە پاکستان ئەژیت و ئەم کوڕەت لەدایک بووی 
پاکستانە، ئەی ئەم ناوە چیە لێت ناوە هەرسین؟
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ـ کەی کوەیتەی پاکستانت جێھێشت ؟
+ س���اڵی ٢٠٠٦ ب���ێ ئومێد ب���ووم بڕۆمە 
واڵتی س���ێیەم ناچار بیرم لە گەڕانەوەی 
یەکجاری کردەوە بۆ عێ���راق و دواتر بۆ 
ھەرێمی کوردستان، ئەوە بوو لە پاکستان 
چوومە باڵیۆزخانەی عێراق و بە ئاسانی 
پاس���پۆرتی عێراقیان داپێم و بە شێوەی 

ترانزێت ڤیزای عێراقم وەرگرت.
- چۆن مـــەرزی تافتانی پاکســـتان و 

ئێرانت بڕی ؟
+ بیرم���ان نەچێت س���اڵی  ٢٠٠٣ کوڕێکم 
ب���وو وەک وەفای���ەک ب���ۆ ئ���ۆردوگای 
ھەرس���ین ک���ە گ���ۆڕی باوکمی ل���ێ بوو 
کوڕەکەم ناو نا ھەرسین، ساڵی ٢٠٠٧یش 
کوڕێکی ترم بوو ناوم نا ھەریاد، س���اڵی 
٢٠١٤ش کچێکم بوو بە ی���ادی گەلیارانی 

کەنگاوەر ناوم نا یاران.
ئەوە بوو ڤیزاک���ەی باڵیۆزخانەی عێراق 
بۆ ماوەی ٦ رۆژ بوو بە شێوەی ترازێت 
وات���ە  گوزەرکردن ب���وو بە ن���او ئێراندا، 
ئیتر سەرەتا لە شاری کوەیتەوە چوومە 
مەرزی  تافتان. لە تافتان ش���تێکی سەیر 
لەو مەرزە رویدا ئ���ەوە بوو کارمەندێکی 
ئی���دارەی مەرزەک���ە لەکات���ی پێدان���ی 

پاس���پۆرتەکە ن���اوی کوڕەکەم���ی بین���ی 
نوسرابوو  ھەرسین  پرسیاری لێ کردم 
و وتی« تۆ ل���ە پاکس���تان ئەژی���ت و ئەم 
کوڕەت لەدایک بووی پاکستانە، ئەی ئەم 

ناوە چیە لێت ناوە ھەرسین؟
منیش وتم« راس���تی روداوەک���ە ئەوەیە 
من ھەڵەبجەییم و لە روداوی کیمیابارانی 
ھەڵەبج���ەدا ل���ە ئ���ۆردوگای ھەرس���ینی 
کرماش���ان گیرس���اینەوە، وە باوکیش���م 
ل���ەو ئۆردوگای���ە وەفات���ی ک���ردووەو 
ناشتوومانە، منیش وەک وەفایەک بۆ ئەو 
س���اڵەی لەوێ ژیاوم ئەم کوڕەم ناوناوە 
ھەرس���ین. ھەر وام وت« کارمەن���دی 
مەرزە لە بڵندگۆی مەرزەکەوە بە دەنگی 
بەرز رایگەیاند: »ھیچ کەس کەلوپەلی ئەم 

خێزانە نەبشکنێت.«
- ھۆکارەکەی ناوی کوڕەکەت بوو ؟

+ ت���ەنھا ن���اوی کوڕەکەم نەب���وو، بەڵکو 
ھەس���تی بە وەفاداری ئێمە کرد بەرامبەر 
بە ئۆردوگای ھەرس���ین، ئەگینا ئاس���ان 
نەب���وو جانتاکانم���ان تەفتی���ش نەکرێت، 
تەنان���ەت ھەر ل���ەو کات���ەدا گۆرانیەک���ی 
س���وننەتی ئیش���ی ئەکرد الی ب���ردو وتی 
»ئەم گۆرانیە بە خۆشی گەڕانەوەی ئەم 

ماڵە ک���وردە وەفادارە بە ھەرس���ینیەکان 
ئەوا گۆرانیەکی کوردیم خس���تە سەر.« 

ئیتر زۆر خۆش بوو .
- دواتر چۆن گەیشتنە مەرزی باشماخ ؟
+ ئێم���ە ھەر ل���ە ش���اری کوەیت���ە ک���ە 
دەرچووی���ن برایەک���م ل���ە ئەمری���کاوە 
گەڕایەوە س���لێمانی و لە مەرزی باشماخ 
چاوەڕێم���ان ب���وو، ئێم���ەش ل���ە مەرزی 
پاکس���تانەوە چوینە ئەس���فەھان و دواتر 

بۆ شاری سنە و پاش���ان مەرزی باشماخ 
و دوات���ر دوای مانگێ���ک ل���ە س���لیمانی 
گەڕاینەوە سەر خانووە روخاوەکەمان لە 
گەڕەکی کانی قوڵکەی ھەڵەبجە. پاشان بە 
ھۆی زانینی زمانەکانی کوردی و فارسی 
و عەرەبی و ئینگلیزی و ل���ە رێگای چەن 
دۆس���تێکەوە ل���ە مۆنۆمێنت و م���ەزاری 
ھەڵەبج���ە ک���ە س���ومبولی قوربانیەکانی 
ش���ارەکەمانە بە ناونیش���انی بەرپرس���ی 

راگەیاندن و پەیوەندییەکان دامەزرام.
- ئێستا ئاسودەیت ؟

+ بەڵی زۆر ئاس���ودەم کە ئەتوانم ئەوەی 
فێرب���ووم ل���ە زم���ان و ل���ە بەرنامەکانی 
مۆنتاژ و کۆمپیوتەر خزمەتی پێ بکەم لە 

فەرمانگەکەم.
- سەرکەوتوو بیت.

+ سوپاس بۆ جام کوردی کە ئەم ھەلەی 
بۆ رەخساندم .

 

س���اڵی ٢٠٠4، پاش ڕوخان و تێکش���کانی س���ەدام، 
لە وەزارەت���ی مافی م���رۆڤ و کاروب���اری ئاوارەو 
ئەنفالەوە، داوام لێکرا، لەگەڵ ھاوڕێ و ھاوکارم کاک 
ئاراس عاب���د، دیدارێک ئەنجام ب���دەم لەگەڵ تیمێکی 

العربیةدا.
بە نوێنەری وەزارەت ،ک���ە ھاوەڵی تیمەکەی العربیة 
بوو، گوتم: كەناڵی العربیة چۆن ڕاستییەکانی تاوانی 
کیمیابارانی ھەڵەبجە و ئازارەکانمان دەگوازێتەوە بۆ 

دونیا؟! گوتیان: دڵنیابە باڵوی دەکاتەوە.
لەس���ەر ئ���ەو بنەمای���ە م���ن و کاک ئ���اراس نزیکەی 
٣ کاتژمێ���ر ھاوەڵی���ان بووی���ن و ھەم���وو ش���تێکی 
پێویس���تمان ب���ۆ ب���اس ک���ردن و تەنان���ەت گ���ۆڕە 
بەکۆمەڵەکان���ی ھەڵەبجەو ئ���ەو ژێرزەمینانەش کە 
بەکۆم���ەڵ خەڵکی س���ڤیلی ھەڵەبجەی تێدا ش���ەھید 

بووبوو پیشانماندان.
تیمەکەی العربیة ڕۆش���تنەوە، زۆر چاوەڕێمان کرد 
ئەو دی���دارەی ئێمەیان ھ���ەر باڵو نەک���ردەوە، یەک 
خولەکی کەناڵەکەیان نەبەخش���ی ب���ەو دیدارەمان، 

تاوەکو ئەمڕۆش ھەر چاوەڕێین! .
کەچ���ی کەناڵ���ی ئاس���مانی العربی���ة، ک���ە شانش���نی 
س���عودیەی عەرەب���ی پش���تیوانی دارای���ی دەکات، 
ل���ەم ڕۆژان���ەدا دیدارێک���ی دوور و درێ���ژی لەگەڵ 
کچی گ���ەورەی دیکتات���ۆر صدام حس���ین ئەنجامدا. 
دیدارێک کە ئامانج لێی سپیکردنەوەی ڕووی چڵکنی 

بەعسییەکان بەگشتی و بنەماڵەی "المجید" بەتایبەتی 
و خودی دیکتات���ۆر بەتایبەتیتر بوو. رغدە ویس���تی 
باوکی دڕندەی وەک فریشتەیەکی فریاد ڕەس وێنا 
بکات. ویستی باوکی وەک قارەمانێک وێنا بکات کە 
خۆی کردۆتە قوربانی سەربەرزی و خۆشگوزەرانی 

میللەتەکەی.
باوکی رغد خاکی عێراقی لێ کردین بە گۆڕستانێکی 
گەورە، لە ھەر کوێیەکدا خاکێک ھەڵ بدەیتەوە ئێسک 
و پروسکی ش���ەھیدێک دەردەکەوێت، کە بەدەستی 
باوکی خوێنڕێژی ئەو شەھیدکراوە، کەچی ئەو دێ 

و دەڵێت باوکی پیاوێکی دڕندە نەبووە.
ئەو واڵتە عەرەبیان���ەی خەرجی ش���ەڕی عێراقیان 
لە ئەس���تۆ گرت، ئەو واڵتە عەرەبیانەی پش���تیوانی 
دارایی و سەربازیان حکومەتی بەعسیان دەکرد بۆ 
قەالچۆکردنی گەلی کورد، ھەتا ئەمڕۆش پشتیوانی 
ھەتیوکەوتووەکان���ی ئ���ەو ڕژێم���ە س���ەرکوتکەرە 
نامرۆڤانە دەک���ەن. ھێنانە پێ���ش و میوانداریکردنی 
رغد و دایکی رغدیش لەالی���ەن ئەردەن و ھەندێک لە 

واڵتانی کەنداوەوە گەواھی ئەم وتانەی منن.
ئێس���تاش لەو ب���اوەڕەدام باوک���ی رغدە ئەگ���ەر تا 
ئەمڕۆش بمایە ھەواش���ی ل���ە قەدەغەدەکردین و لە 
ھەناس���ەدانیش مەحرومی دەکردی���ن، ھەموومانی 
ناچار بە ئەنجامدانی نەشتەرگەری چاندنی سییەکان 

دەکرد.

کاروان علی

جی���ا  ھەڵەبج���ە   
ل���ە گش���ت ش���ەڕ و 
کاولکاری���ەک ل���ە بری 
پ���وور  ئ���ەوەی ش���ار خا
بکری، ھەناس���ەی ژیان لەسەر دانیشتوانی شارەکە 
قەدەغەک���راو ب���ە دەس���تی ھەم���ان ئ���ەو واڵت���ەی 
مرۆڤەکانی ھەڵەبجە ھاونیشتمانی بوون، مەرگیان 

لە بری ژیان و پێشکەوتن کردە خەاڵت.
ھەڵەبجە ئەو کارەساتەیە ھاوشێوەی نیە لە جیهاندا، 
قەت نەب���ووە ئ���ەو وواڵتەی ک���ە خۆی ب���ە خاوەنی 
ش���ارێک بزانێت، مەرگێکی بە کۆمەڵی زۆر دڕاندانە 
ببەخش���ێتە ھاواڵتیان���ی خ���ۆی، بڕینی ھەناس���ە لە 
شارێک گەورەترین تراژیدیای سەدەی ڕابردووە کە 
نیوەی شارێکی لە س���اتەوەخێکی زۆر کەمدا بەرەو 

مەرگی یەکجاری کەمەندکێش کرد.
ھەرچەن���دە زۆری نەب���رد ل���ە دوای کارەس���اتەکە، 
ھەڵەبجە س���ەری ئ���ەو حکومەتە زاڵم���ەی خوارد و 

دەس���تی لەس���ەر فەرمانڕەوایی ئەو ش���ارە نەما و 
حوک���م و ژیانی کەوتە دەس���ت خەڵ���ک و حکومەتی 
واڵتی ڕەس���ەنی خۆی، بەاڵم بە داخ���ەوە ئەوەی بۆ 
ماوەی س���ێ یەکی س���ەدەیەکە، نەتوانرا ئەو شارە 
بگێڕنەوە بۆ پێش سەردەمی ئەو تراژیدیا نەگریسە 
و ھەتا ئەم س���اتە وەختە نەتوان���راوە تیماری برینی 

ساڕێژ نەبووی ئەو شارە بکرێ.
 تا ئەم ساتە وەختە و لەم سەردەمەی پێشکەوتنەدا 
نەتوانرا جوانی بگێڕنەوە بۆ ئەو ش���ارە ھاوشێوەی 
پێش خنکان���ی، ک���ە دەبوایە لە ب���ری ئ���ەو قوربانیە 
گەورەیی���ەی ک���ە بەخش���یویەتیە واڵتەک���ەی خۆی، 
ئەم ش���ارە ھاوش���ێوەی ش���ارە جوانەکان���ی دونیا 
بڕازێنرایەت���ەوە و بکرایەت���ە جوانتری���ن ش���اری 
واڵت، دوای ٢9 س���اڵ لە حکومڕانی کورد، ھەڵەبجە 
ھەتا ئێس���تا ش���ارێکی داخ���راوە و نەتوان���راوە ئەو 
دەروازان���ەی دەیکات���ە ش���ارێکی ک���راوە کاری بۆ 
نەک���راوە و بگ���رە زۆر پش���تگوێ خراوە ل���ە ڕووی 

ئاوەدانی و گەورە بوونەوە. 
ھەڵەبجە ئەو ش���ارەبوو ھەناس���ەی خۆی بەخشیە 
وواڵت، بەاڵم کاربەدەستانی واڵتەکەی لە گەورەیی 

ئەو بەخشین و قوربانیە تێنەگەیشتن.

کەناڵی العربیة، لە نێوان 
جەالد و قوربانیدا

کامیل عەبدولقادر- وتەبێژی قوربانیانی کیمیابارانی ھەڵەبجە

دوا هەناسەی شارێکی خنکاو 
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شیعرێک بۆ هەڵەبجە
فەرەیدوون سامان

گڕێک خۆی دەسووتێنێت
گەیشتی بە کاروانی فریشتە سپی پۆشەکان

بە مێرگی عیشقی پیرۆزو
ئاوی جاویدانیت خواردەوە،
باش بوو زوو سەفەرت کرد

لەو سەرزەمینە رەشپۆشە وشکەاڵنە
درەختەکان لە ھەر کوێیەک بن

لە بنجەوە ھەڵدەکەنرێن
رۆژێ نییە
ساتێ نییە

سەری کۆترەکان نەبڕێن
پەرستگا...

دەستی نزاو پاڕانەوەی
ھەرچی گەدا و شێت و ئاوارەیە،

زەمین، زەلکاوێکی بۆگەنە
خواوەندی شار

مێشوولەی خوێن مژو
ژەھر بەخشە

سەراپا خاکی پاکی پێ دەشت و چیاو کانی
ھەڵوشیوە،

نیگەران مەبە
لەو ئاگرەی خۆی دەسووتێنێ

لەو رووبارەی بە دەستی خۆی
کەنارەکانی جێ دەھێڵێ

شەپۆلەکانی وشک دەکاتەوە
لەو خۆرەتاوی بێ وادە

ھەر لە کازێوەرا ئاوا دەبێ
لەو کەوانەی یەکتر راو دەکەن
سەری خۆیان دەکەنە دیاری

بۆ خوانی راوکەران...
دڵگیر مەبە

لە کوێربوونەوەی کانیلەی کوێستان و
توانەوەی بەفری لوتکە

لەو ھەڵدێرانەی کە رێبواران
خۆیانی لێ ھەڵدەدێرن

لە دیواری سەر شەقام و
شوورای شاری نەفرەت لێکراو

لە پەیامی رۆژانەی لیستی مردووان
ئیدی بۆچی نیگەرانی

کە لوتکە سەری لوتکە ببڕێ
کێو بەگژ کێودا  بچێ!

بۆچ نیگەرانی
لە ژنانی رەشپۆشی شارەکەت

بوونەتە زیوانی ھەمیشەیی گۆڕستان،
ھەر تۆ تەنیا نیت

لە واڵتی پشت ھەورو
خەونی پەلکە زێڕینە و زارۆڵەکان
لە واڵتی ھەزاران تابلۆی غەمگینی

ئەستێرە چاو گەشەکان
لەوێ نەسیخوڕێ ھەیە

راپۆرت بنووسێ
نە ریکۆردی نھێنی

نە یاساوڵەکان

شمشێرو تفەنگ بە دەستن
نە لە سەر ھەر بست خاکێ

زیندانێ چێنراوە
نە لە نێوان ھەنگاو ھەنگاوێک

ھەزاران مین ڕواوە
نە براکان تف لە ئاوی جۆگەی خۆشویس���تی 

یەکدی دەکەن
نە کەسێ بە فرمێسکی ئەویدی پێ دەکەنێ

نە بازگەیەک لە ناسنامە دەپرسێ
نە شۆفەڵ ماڵت بەسەردا دەڕمێنێ

نە تەوشی زمانی پیرەژن
رۆحی فەرھادەکان دەبڕێتەوە

نە تۆش ب���ە دووی س���ێبەری دزراوی خۆت 
دەگەڕێی

نە لە دووی زەردەخەنەی تۆراوی خۆت وێڵی
دڵگیرمەبە لەو سەفەرەت

سەفەری جاویدانی و سەرفرازییە
مێژوو بۆ خۆی نێچیری قوربانییە

لە ئاس���ت درۆی شاخداری پادش���ا و قامچی 
سوڵتانەکان

مێژوو لە بوونی خۆی شەرمەزارە
لە خوێندنەوەی ھەڵەبجەی جەلالدەکان

دڵگیر مەبە 
تۆ تەنیا نەبوویت

ئەوا
زەردەشت

عیسا
حەلالج

لە خەنجەرو خاچ و تەنوورەکەیان بپرسە
لە کفن و خوێن و خۆڵەمێش و

کتێبە پیرۆزەکان بپرسە

ھەرتۆ تەنیا نەبوویت
ئەی پەرچەمی بڵندی رەنگاو رەنگی

واڵتە بێ ناسنامەکەت
ئۆغرت خێر

لەوێ لە پشت ھەور و
ئەو دیوم باڵی ئەستێرە چاوبزەکان

پێیان بڵێ
ئێستا دیاکۆ

تاجی سەرفرازی میدیای لە سەرناوە
 بەقەد نمەمی گەورەی

کێوە سەرکەشەکان
بە قەد بااڵی درێژی

رووباری خوێنی کۆترەکان
گەورەبووە.

ئۆغرت خێر...

  كیمیاب���اران كردن���ی ھه ڵه بج���ه  وات���ه  ئ���ه و ڕۆژە ی 
ھه م���وو به ھایەک���ی مرۆڤایه ت���ی و مرۆڤ دۆس���تی و 
مرۆڤ په روه ری پێش���ێل كرا، بۆیه  ل���ه  1988/3/16 دا 
قیزه ونترین چه كی كۆمه ڵكوژی به رامبه ر به  مرۆڤایه تی 
ھه ڵس���ه نگێنرا، تاقیكرای���ه وه ، بۆیه  ھه موو س���اڵێك له و 
ڕۆژە دا كۆمه ڵێك یاده وه ری ناخۆش به  بیركردنه وه ماندا 
دێ���ت و ده قێكی تراژیدا دێت���ه  ئ���ارا وه . بیركردنه وه  له و 
تراژیدیایان���ه  ده مان باته وه  بۆ س���ه رده می س���ەددامی 
دیكتات���ۆر، كه ھیچ به ھایه ك���ی مرۆڤایه ت���ی به رامبه ر به  
نه ت���ه وه ی ك���ورد نەپاراس���تووە، بۆیه  له  ھ���زر و ناخی 
ھه ڵه بجه یه كان���دا ن���اوی تێکەڵە ب���ە دونیای���ه ك وێنه ی 

تراژیدیا.
          س���ه باره ت ب���ه  پێش���ێلكردنی م���اڤ و تاوانكاری 
به رامبه ر به  گه لی ك���ورد، به ھه م���وو تاوانه كانی  وه ك: 
ئه نف���ال، كیمیاب���اران، راگواس���تن، ته عری���ب ك���ردن، 
كۆمه ڵك���وژی، ئه نفال���ی به رزانیی���ه كان، ڕاگواس���تنی 
فه یلی���ه كان، بۆمب���اران كردنی ق���ه اڵدزێ، ڕاگواس���تنی 
پش���ده ر و ده ورووب���ه ری، ڕاگواس���تنی سه یس���ادق، 
ڕاگواس���تنی مخم���ور، بۆردوومان���ی ئۆردووگاكان���ی 
زێ���وێ، كۆمه ڵك���وژی ئه ش���كه وتی ده كان و گون���دی 
س���ۆریا، چه نده ھ���ا تاوانیت���ر،  ل���ه  ب���ه ر ڕۆش���نایی ئه و 
پێ���وه ر و پێوانانه ی ك���ه  ل���ه  په یماننامه ی پێش���گرتن و 
س���زادانی تاوانكاری جینۆس���ایددا ھاتوون، کە له  9ی 
دیس���مبه ری س���اڵی 1948 له  الی���ه ن كۆمه ڵه ی گش���تی 
نه ته وه  یه كگرتووه كانه وه  وه ك بڕیاری تایبه ت به  ژماره  
260 باڵوكراوه ت���ه وه ، ده توانرێت کۆی ئ���ەو تاوانانەی 
به رامبه ر  گه لی كورد كراون، به  جینۆس���ایید بناسرێن. 
به پێی مادده ی 2ی ئه و په ییماننامه یه  كه به م شێوه  باس 
له  جینۆس���اید ده كات: جینۆس���اید ھه موو ئه و تاوان و 
كرده وانه ی س���ه ره و و خواره  ده گرێته وه  كه  ده رحه ق 
به  گه لی كورد كراوه ، به  مه به س���تی له  ناوبردنی ته واو 
یان له  ناوبردنی به شێك له  گروپێكی نه ته وه یی، ئه تنیكی 
ڕە گ���ه زی و ئاین���ی ئه نجام ده درێ���ت، له وانه  كوش���تنی 
ئه دامانی ئ���ه م گرووپان���ه ، گه یاندنی زیان���ی گیانی یان 
ڕۆحی به  ئه ندامانی گروپه كان، پێشگرتن له  زاوزێكردن 
واته  مناڵب���وون له  گرووپه كان���دا، ئه مان���ە و چه ندێكیتر 
پێش���ێلكاری بوون به رامبه ر به  گه لی كورد، ئه گه ر بێت 
و سه رجه م بڕگه  و خاڵه كانی جینۆساید لێك بدرێته وه  

به ته واوی و به  ڕوونی ئه وه مان بۆ ڕوون ده بێته وه  یان 
ده رده كه وێت س���ه رجه م ئه م تاوانانه ی له  شااڵوه كانی 
دژ به گه لی كورد له  كوشتن و له  ناوبردن و ئه نجامدانی 
تاوان كه  له س���ه ره وه  ناومان ھێناون به رامبه ر به  گه لی 
كورد ده چنه  چوارچێوه ی جینۆس���ایده وه . ھه روه ك له  
مادده ی 3ی ڕیكه وتننامه كاندا باس له و تاوانانه  ده كات 
كه  ئه نجام ده درێن و پێویس���ته  بك���ه ر و ئه نجام ده رانی 
سزای یاس���ایی بدرێن، كه  ئه م كاراكته رانه  بوون، بكه ر 
و ئه نجامدان و رێخه رانی كیمباب���اران كردنی ھه ڵه بجه  
له الیه ن ده وڵه تی به عس���ی و دیكتاتۆری فاشزمه وه كه  
بووه  ھۆی ش���ه ھیدبوونی 5000 ژن و منداڵ و گەنج و 
بیرمه ندان و خاوه ن پێداویستیه  تایبه ته كان له  كیمیابارن 
كردنی ھه ڵه بجه دا، بۆیه  ھه ڵه بجه  به  سیمبۆڵی ھێرۆشیما 

و شاری شه ھیدان به  ته واوی ھه موو جیهان ناسێنرا.
له كیمیاران كردن���ی ھه ڵه بجه دا ھه ر تاكێكی ئه و ش���اره  
بهێنین���ه  قس���ه كردن دونیای���ه ك وێن���ه ی تراژی���دی و 
مه رسیه نامه  له  ھزر و زەینیدا ماوه ته وه ، من خۆم وه ك 
منداڵێكی شاری ش���ه ھیدان له كاتی كیمیاراراندا ته مه نم 
س���ێ س���اڵ بووه  كه ھیچم له  بیرنایه ته وه  به اڵم به ھۆی 
گێڕانه وه ی ب���اوك و دایكمانه وه  وێن���ه ی كیمیاباران له  
مێشكمادا كێشراوه ، چ چه رمه س���ه ری و نه ھامه تییه ك 
به سه ر گه لی كوردی به دبه ختتدا ھاتووه ، باوكم ده ڵێت: 
ئ���ه وڕۆژە ی كیمیاباران كراین ھه موو گ���ه ڕە ك له  ماڵی 
ئێمه دابوون به  حوكم���ی ئه وه ی ئێمه  ل���ه  خانوه كه ماندا 
ژێرخانم���ان ھه ب���ووه  ی���ان ژێرزه می���ن، كه ئێس���تاش 
ھه ربه ھه مان شێوه  ئه و خانوه مان پاراستووه  كه  چه ند 
خێزانێك له  كاتی بۆمبارانی ھه ڵه بجه دا تێیدا ماونه ته وه ، 
كه  ژێرخانێكی بچوك ب���ووه  له گه ڵ ئه وه ش���دا بووه  به  
قه ڵغانێك بۆ نزیكه ی 15 خێزان له  خزم و كه س وكار و 

ھاوسێكانمان.
 كیمیابارانكردنی ھه ڵه بجه دونیایه ك له م ترژیدیایانه  له  
خۆده گرێت. ھه ر سه باره ت به  كورد، علی حسن مه جید،  
ده ڵێ���ت: ڕاگواس���تنی ك���ورد ڕاناوه س���تێنم ھه ركاتێك 
له  ڕاگوێ���زان بووین���ه وه  له  ھه موو ش���وێنێك ده س���ت 
ده كه ین به  په الماردانیان، له  جێگایه كی تردا ده ڵێت: من 
ھه موویان به  چه كی كیمیاوی له  ن���او ئه به م واته  تاقیان 
لێ ئه بڕم، بزانم كێ قسه  ده كات؟ كۆمه ڵی نێوده وڵه تی؟ 
یان واڵتانی دووه لی عه ره بی؟ بۆیه  ده ڵێت: گوێ له كه س 
ناگرم بۆ له ناوبردن���ی گه لی كورد، به ع���س و صدام بۆ 
گش���ت ئه ندامان���ی ھه ره م���ی پێكهات���ه  تۆتالیتارییه كان 
ده س���ه اڵتی ته واوی���ان پێدرابو و بۆ ل���ه  ناوبردنی كورد 

ونه ته وه ی كورد و شوناسی كورد. 

چه مكی كیمیاباران و 
خه ونی جینۆساید

د. هێمن كریم 

م. زانكۆ له  زانكۆی هه ڵه بجه

 كۆلێژی په روه رده ی شاره زوور

ڕێبوار خالید
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لە پازدەی مارسی 1988 دا سەدام حسێن 
حاکم���ی بێڕەحم و دڵڕەقی ئێراق دەس���تی 
دایە بۆردوومانی کیمیایی شاری هەڵەبجە 
و خەڵکەکەی قەراچۆ کرد. ئەم کارەس���اتە 
ن���اخ هەژێن���ە مێژوویی���ە الپەڕەیەک���ی 
پڕش���وورەیی لە مێژووی مرۆڤایەتییە کە 
جگە لە سەدام حس���ێن، ئەو وەاڵتانەش وا 
چەکی کوشتاری بەکۆمەڵیان لە ئیختیاردا 
داناوە لەم کارەس���اتەدا ڕۆڵی بەرچاویان 

هەبووە.
لەم ب���ارەوە دیمانەیەکمان لەگ���ەڵ بەڕێز 
دوکت���ور حەمی���د ڕەزا موج���ەڕەدی پێک 
هێن���اوە. ئ���ەو ک���ە ئێس���تاکە مامۆس���تای 
ل���ە  کرماش���انە،  نک���ۆی  زا جیهادی���ی 
کات���ی بۆردوومان���ی هەڵەبجە ل���ە یەکەم 
گرووپەکان بوو وا چووە ناو ئەم ش���ارە. 
پوخت���ە  و ئاکام���ی گفتوگۆکەم���ان پێکەوە 

دەخوێنینەوە؛
کاک دوکت����ۆر تکایە س����ەرەتا خۆتان 
بناس����ێنن و پێمان بڵێن لە کاتی ش����ەڕ 
لەگەڵ ڕژێمی بەعس چ ڕۆڵێکتان دەگێڕا؟
من حەمید ڕەزا موجەڕەدی، مامۆس���تای 
جەهادی زانکۆی کرماشانم. خەڵکی گیالن 
غەرب یەکێ لە ش���ارۆچکەکانی پارێزگای 
کرماش���ان و نیشتەجێی ش���اری سنەم. لە 
کاتی شەڕ لەگەڵ ڕژێمی بەعس، زۆرتر لە 
بەشی داڕمان و ش���ەڕی مین ئەندازیاری 
ڕەزمی لە ش���وێنە جی���ا جی���اکان بریتی لە 
دێهل���ۆران و مێهران، قەس���ری ش���یرین و 
گیالنی غ���ەرب و س���ەرپۆل زەه���او، پاوە 
و هەورامان���ات و...خزمەت���م دەک���رد. 
ماوەیەکی���ش ل���ە بنک���ەی یه ک���ه ی نیزامی 
ل���ه  رێکخس���تنه کانی ئه رت���ه ش دا خزمەتم 

کردووە.
بە پێی س����ەرنج دان بە جینۆس����اید و 
کوش����تاری بە کۆمەڵ����ی ڕژێمی بەعس 
لە کارەس����اتی ئەنف����ال و کیمیابارانی 
هەڵەبجە، ڕۆڵی هێزەکانی ئێران چۆن 

دەبینن؟
من لەگ���ەڵ دوو هاوڕێ���م ل���ە بەرەبەیانی 
ش���ەوی بۆمبارانەکە، واتە دوای ڕوودانی 
ئەم کارەس���اتە و بۆمبارانی وەحشیانەی 
خەڵکی بێ تاوان و بێ دەسەاڵتی هەڵەبجە، 
چووینە ئەم شارە. بە بڕوای من بۆمبارانی 
هەڵەبج���ە، ئەنفالی دووهەم���ی کوردەکان 
ب���وو. سەرش���ۆڕییەکە بە س���ەر مێژووی 
مرۆڤایەتیەوە کە لە الیەن س���ەدامییەکان 
و بەعس���ییە کافرەکان���ەوە ڕووی دا. م���ن 
هەن���دێ دیمەنم بە چ���اوی خ���ۆم بینی کە 
هەتا ماوم بیرم ناچێتەوە. هەزاران هەزار 
ژن و من���داڵ و پی���ر و گەنجی بێ ت���اوان و 
مەزڵووم دەک���وژران ی���ان ب���ە گیانەاڵوە 
بوون. بێ هیچ الیەنگری و دەمارگرییەوە، 
من ش���اهیدی ئەوە بووم ک���ە دوای هاتنی 
هێ���زە ئێرانییەکان ب���ۆ ناو ش���ار ئەوانەی 
و  هەڵەبج���ە  خەڵک���ی  ب���وون،  بەجێما
دێهاتەکانی دەورب���ەری بە تایبەت دێهاتی 
عەنەب بە سەیارە گۆزرانەوە بەرەو پاوە. 
دۆخ و جەوەک���ە ئەوەندە ن���اخ هەژێن بوو 
کە دڵی ه���ەر مرۆڤێکی برین���دار دەکرد. بە 
ڕاس���تی هێزە ئێرانییەکان تەواوی هەوڵی 
خۆیان بۆ یارمەتی دان ب���ە کارهێنا، بەاڵم 
کارەس���اتەکە ئەوەندە جەرگب���ڕ و گەورە 
بوو کە پێویست بە کات و هەوڵدانی زۆرتر 

بوو. 

کەواتە جەنابت لە یەکەم گرووپەکان بوون 
ک���ە دوای بۆمبارانەکە چوون���ە هەڵەبجە، 
تکایە زۆرتر بۆمان باسی ئەو دۆخە بکەن 

وا لەوێ شاهیدی بوون:
ش���ەوی بۆردوومانەکە لە کوێستانەکانی 
بیارە لە مەقەڕ بووین کە مەودایەک زۆری 
لەگ���ەڵ هەڵەبج���ە هەب���وو. ک���ە بۆمباران 
کرا دوای چەن���د دەقە هەس���تمان بە بۆنی 
غازە ژەحراوییەکان کرد و دەس���ت بەجێ 
هەم���وو، دەمامکی دژە غازم���ان لێدا. نیوە 
ش���ەوێ بە س���ەیارەیەکی لە جۆری جیب 
لە کوێس���تانەکانی بیارە ب���ەرەو هەڵەبجە 
بەڕێکەوتین. لە تاری���ک و لێڵی بەرەبەیاندا 
هەندێ کەس و بنەماڵ���ە بەرچاو دەکەوتن 
کە توانیبوویان لە هەڵەبجە هەڵێن. باوکێک 
دەبینرا کە تەرمی منداڵەکەی بە دەستانەوە 
ب���وو. بنەماڵەیەک���ت دەبینی ک���ە خەریکی 
هەڵقەندن���ی قەبر ب���ۆ ئازیزەکەی���ان بوون 
و... هەر چی زیاتر ب���ەرەو پێش دەچووین 
کارەساتەکە سەختتر و جەرگبڕتر دەبوو.  
کاتیک کە ڕۆش���تینە نێو ش���اری هەڵەبجە 
یەکەم دیمەنێک کە س���ەرنجی ڕاکێش���ام؛ 
بنەماڵەیەک���ی چوار کەس���ی)ژن و مێرد و 
دوو منداڵ( لە حاڵەتی چوونە دەر لە ماڵدا 
ل���ە ن���او ئوتوومبێلەکەیاندا بوون. س���ەرم 
س���ووڕما کە بۆچ���ی ن���اڕۆن؟! چاوڕەێی 
کێن؟ کە چووینە پێشتر دیتمان هەموویان 
بە ه���ۆی غازەک���ەوە خن���کاون.  بێدەنگ و 
مەزڵووم هەموویان مردبوون. هەر کۆاڵن 
و ش���ەقام و ماڵێکت دەدی پڕ بوو لە تەرم. 
گوندی عەنەب ک���ە لە نزیک���ی هەڵەبجەیە 
خەڵکێکی زۆر لە ترسی بۆمباران پەنایان 
ب���ۆ ئ���ەوێ بردب���وو. ب���ەرەو عەن���ەب کە 
دەڕۆیش���تین ئەوەندەی تەرم لێ کەوتبوو 
کە مەجبوور بووین درێژەی ڕێگاکە بە پێ 
بڕۆین. دۆخەکە زۆر ل���ە هەڵەبجە خراپتر 
بوو. تەپۆڵکەی���ەک هاوش���ێوەی دەرگا لە 
پش���ت گوندەک���ەوە بوو ه���ەر ل���ە داوێنی 
تەپۆڵکەکە ت���ا لووتکەکەی ت���ەرم بوو،  بە 
تایبەت تەرم���ی مێرمندااڵن ����� وەبەر چاو 
دەکەوت. زۆرینەیان بە کۆمەڵ و بنەماڵەیی 
لە ناو دێ ل���ە دەوری یەک ک���ۆ ببوونەوە 
و هەموویان خنکابوون. جی���ا کردنەوە و 

ناس���ینەوەی بنەماڵەکان زۆر ئاسان بوو. 
ل���ە داوێنی دایکێ���ک منداڵێکی چ���وار، پێنج 
سااڵنم بینی کە زیندوویە. دایکەکە لە پەنای 
جۆگەلەیەکی ئاو، جلەکانی و نەختێ پەڕۆ 
و مەالفەی)چەرچەف( تەڕ کردبوو و جگەر 
گۆش���ەکەی لەوێ هاویش���تبوو. بۆخۆی 
ئەندامان���ی بنەماڵەک���ەی ب���ە مەزڵووم���ی 
مردب���وون، ب���ەاڵم کۆرپەلەک���ەی زیندوو 
مابوو. کۆرپەلەکەم هێن���ا و تا ئێوارێ الی 

خۆم ڕامگرت. ئێوارێ دیتمان هەندێ کوڕ 
و کچ لە الی چۆم���ی دەربەندیخانەوە دێن 
ک���ە الواز و نیوەم���ردوو ب���وون و داوای 
یارمەتیان دەکرد. حاڵیان زۆر باش نەبوو 
و دەرمانداو ببوون، بەاڵم زیندوو مابوون. 
یەکێ لە کوڕەکان کە لەوانی تر بەتەمەنتر 
بوو منداڵەک���ەی وا الی من بوو ناس���یەوە 
و منداڵ���ەش ئ���ەوی ناس���ی، گوت���ی مامی 
ئەو منداڵەیە و داوای لێک���ردم منداڵەکەی 
بدەمێ، منداڵ���ەم دایێ و خێرا بە س���ەیارە 
بە مەبەستی  چارەسەر کردن بەرەو پاوە 
بەڕێمان کردن. ئەوان���ەی بۆم باس کردن 
هەر چەند دیمەنی کەم لەم کارەساتە بوون. 
زمان و قەڵەم���ی ناقس و س���ەقەتی من لە 

نووسینی ئەوانەی دیتوومە کڵۆڵن. 
بۆچوونی نێونەتەوەیی س����ەبارەت بە 
کارەس����اتی کیمیاباران����ی هەڵەبجه و 
نەسڵ کوژی و ڕەگەزکوژی لەم قۆناغی 

زەمەنی چۆن بوو؟
بەداخەوە، کۆمەڵگەی نێونەتەوەیی هەموو 
هونەرەکەی هەر دەرکردنی بڕیارنامەیە. 

دنی���ا پڕ ب���ووە ل���ە زوڵ���م و زۆر، قازانج و 
کەرەستەی سیاس���ی و ئابووری، سەرتر 
لە ح���ەق و بەرگری ل���ە حەق���ە. بڕیارنامە 
دەر کردن هیچ دەردێک لە دەردی خەڵکی 
مەزڵووم دەرم���ان ناکا و گی���ان و ماڵی لە 
دەس���ت چوویان بۆ ناگەڕێنێت���ەوە. من لە 
س���ەر ئەم بڕوایەم ک���ە دونیا ق���ەرزدار و 
منەتب���اری هەڵەبجەیە. ئ���ەم واڵتانەش وا 
چەکی کیمیاییان بۆ ئەم کۆمەڵ کوژیەیان 
خس���تۆتە ئیختیار ڕژێمی بەعس و ئەنجام 
دان و تووش بوون بەم جەنایەتە تاوانبار 

و شەریکن.
بۆچوونی ئێوە سەبارەت بە پێشگیری 
لە باڵو بوون����ەوە و لە ناوبردنی چەکی 

ناوەکی، میکڕۆبی و کیمیایی چییە؟ 
مەنع و پێ���ش گرتن ب���ە چەکی کوش���ت و 
کوش���تاری بە کۆمەڵ درۆیەک زیاتر نییە. 
ئەم واڵتانەی خاوەن ئەم چەکانەن زۆرتر 
لە هەموو واڵت���ی دیکە ل���ەم چەکانەیان لە 
ئیختیاردایە. ئ���ەم ج���ۆرە کۆمەڵ کوژیانە 
دواڕۆژی مرۆڤایەتی بەرەو لە ناو چوون 

دەبەن.
 جێگای باس���ە م���ن و خەڵکی ئاس���ایی بە 
جی���دی دژی ب���او بوونەوەی ئ���ەم جۆرە 
چەکانەین، بەاڵم دژایەتی ئێمە بە تەنیا بەس 
نییە. ئیرادە و ویس���تی جیهانی لەم بارەوە 
نییە و ئ���ەم بابەت���ە تێکەڵ بە سیاس���ەت و 
سوودی ئابوورییە، کەواتە بۆ ئەوە نابێ لە 

سەری حساب کەین و هیوادار بین. 
وەکوو مامۆستایەکی زانکۆ پێمان بڵێن 
پێش����ینەی کەڵک وەرگرتن لەم چەکانە 

بۆ چ کاتێک دەگەڕێتەوە؟
بەبێگوم���ان، بۆمباران���ی هیرۆش���یما و 
ناکازاکی لە ساڵی 19٤٥ لە ژاپۆن یەکێ لە 
کارەساتە تاڵەکانی مێژووی مرۆڤایەتییە 
کە بووە هۆی کوشت و کوشتاری زیاتر لە 
220هەزار ک���ەس. بۆمبارانی زۆری دیکە 
لە ش���ەڕەکاندا ڕوویان دا، بەاڵم جیاوازی 
هەمووی ئەوانە لەگەڵ بۆمبارانیی کیمیایی 
هەڵەبج���ە لەوەدایە ک���ە ل���ە بۆردوومانی 
هەڵەبجە ئامانج کوش���تنی خەڵک بوو نەک 

هێزە نیزامییەکان.
بۆ پێش گرتن لە پەرەسەندنیان دەبێ چ 

کارێک بکرێ؟ 
بۆ پێ���ش گرت���ن ل���ە پەرەس���ەندنی چەکی 
کوش���تاری بەکۆمەڵ، پێویس���ت بە ئیرادە 
و هێ���زی نێونەتەوەیی���ە. زۆر گ���ەش بین 
نیم؛ ئەگەر کۆمەڵگەی جیهانیی بە ڕاس���تی 
دژی پەرەس���ەندنی ئ���ەم چەکانەی���ە، ئەی 
بۆچی ئ���ەم چەک���ە وێرانکەرانە دروس���ت 
دەک���ەن. دژایەت���ی کاتێک مان���ای هەیە کە 
هەم���وو کارخانەکانی س���از کردن���ی ئەم 
جۆرە چەکانە لە ناو بەرن و ئیزنی دروست 
کردنیان ب���ە هی���چ واڵتێک ن���ەدرێ. بەاڵم 
سەدان و لەوانەیە هەزاران کارخانە شەو 
و ڕۆژ خەریکی دروست کردنی ئەم جۆرە 
چەکانەن. من لە سەر ئەم بڕوایەم کە هەر 
ش���تێک پێوەندی ب���ە دۆخی ئاب���ووری  و 
سیاس���ەتەوە بێ دژایەتی و ل���ە ناو بردنی 

ئاسان نییە.
بۆچوونتان سەبارەت بە هێمنایەتی و 
ئاشتی جیهانی و دۆستایەتی لە نێوان 

هەموو واڵتانی جیهان چییە؟ 
بە گشتی، ئاش���تی یەکێ لە ئاواتەکان و لە 
ناخی مرۆڤدایە، بەاڵم بە تێپەڕ بوونی کات 
و لە بیرکردنی ئەم ئاواتە بەنرخەش وەکوو 
ئاوات و ئارەزووە بێگ���ەرد و پیرۆزەکانی 
دیکە فەرامۆش کراوە. ئەمڕۆکە مرۆڤایەتی 
تینووی سوڵح و ئاش���تییە، بەاڵم هەر چی 
زیاتر کات تێدەپەڕێ زیاتر لە بیر دەچێتەوە 

و بە دەست هێنانی دژوارتر دەبێ.
ڕوانینتان س����ەبارەت بە دۆس����تایەتی 
و برایەتی لە نێ����وان کوردانی ئێران و 

ئێراق چۆنە؟
کوردەکانی ئێراق و ئێران لە یەک ڕەچڵەک 
و ی���ەک ڕەس���ەن و پێوەن���دی خزمایەتی 
زۆر لە نێویاندای���ە. ک���وردەکان هیچ کات 
ش���ەڕخواز نەبوون و نی���ن، ب���ەاڵم دایمە 

کەوتوونە داوی زوڵم و زۆرەوە. 
ئایا ئەزموونێکیشتان لەم بارەوە هەیە؟ 
لە کات���ی خزمەت���م ل���ە جیه���ادی زانکۆی 
ناوەن���دی کوردس���تان، ب���ە ه���اوکاری 
توێژینگەی ڕوویان، لە نەخۆشخانەی ژینی 
شاری هەولێر، نوێنەرایەتی بانکی خوێنی 
بەن���ی ناوک���ی ڕوویانم���ان ک���ردەوە. ئەم 
نوێنەرایەتییە لە خوازی���ارەکان نموونەی 
خوێنی بەنی ناوک���ی منداڵیان دەگرت و بۆ 
خەزن ک���ردن دەمانناردنە دام���ەزراوەی 
بەنی ناوکی ڕوویان لە تاران. خوێنی بەنی 
ناوک بەخشش���ێکی ئیالهییە کە بەداخەوە 
ل���ە کات���ی من���داڵ بوون���دا، وەک���وو زبڵی 
بیۆلۆژیکی ف���ڕێ دەدرێ. ئ���ەم خوێنە بۆ 
دەرمانی زۆرێک لە نەخۆشییەکان وەکوو 
تاالس���می، چاو، دڵ، پێس���ت و... بەکەڵکە. 
لەگ���ەڵ س���ەرهەڵدانی داع���ش و نائەم���ن 
بوونی ناوچ���ە، بەداخەوە بنکەک���ە داخرا. 
کارەساتی هەڵەبجە خودی سەدام کردی. 
دوو نەتەوەی ئێران و ئێراق دوو دراوسێی 
خاوەن پێوەندی لەمێژینەن. ئێرانییەکان و 
کوردەکانی ئێران ئ���ەم جەنایەتە لە چاوی 

خەڵک و کەسی تر نابینن.
 ئینشاڵا حکوومەت و دەوڵەتەکانی ئێراق، 
زوڵ���م و زۆر و جەنایەتەکانی س���ەدام لە 
بیر نەکەن و ل���ە بیری تۆڵە س���تاندنەوەدا 
بن. بێگوم���ان ک���ە مان���ەوەی واڵتانێک کە 
پێکهاتەی چەن نەتەوەن، بەزۆری پێرەوی 

پاراستنی مافی نەتەوەکانی خۆیەتی.
سازدانی وتووێژ: بابەک قەنبەری

دیمانەیەک لە گەڵ دوکتۆر حەمیدڕەزا موجەڕەدی

دونیا قەرزدار و منەتباری هەڵەبجەیە

کاتیک کە ڕۆشتینە نێو شاری 
هەڵەبجە یەکەم دیمەنێک کە 

سەرنجی ڕاکێشام؛ بنەماڵەیەکی 
چوار کەسی)ژن و مێرد و دوو 

منداڵ( لە حاڵەتی چوونە دەر لە 
ماڵدا لە ناو ئوتوومبێلەکەیاندا 
بوون. سەرم سووڕما کە بۆچی 
ناڕۆن؟! چاوڕەێی کێن؟ کە 

چووینە پێشتر دیتمان هەموویان 
بە هۆی غازەکەوە خنکاون.
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 ناسنامەی ئەنفالەکانی عیراق
هونەرمەند: ئاودێر عوسمان
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کامیل محمد
 خاوەنی چاپخانەی

 چوارچرا- سلێمانی

دیارە کارەس���اتی مەرگب���اری ھەڵەبجە، 
زامێ���ک نیی���ە ھەرگی���ز زەم���ەن بتوان���ی 
ساڕێژی بکات. ھەر تاکێکی کورد بدوێنی، 
بەشی خۆی لەو ئازارەدا بەشدارە. لێرەدا 
نامەوێت باس ل���ە ڕووداوو و ئازارەکان 
بکەم، چوونکە زۆرجار دووبارە و چەند 
بارە کراوەتەوە. دەمەوێت تشیک بخەمە 
سەر ئەو الیەنەی ئێمە چەندە توانیومانە 
سوود لەو کارەساتە وەرگرین. چوونکە 
زۆرن ئ���ەو ڕووداوان���ەی ل���ە مێ���ژوودا 
ڕوویان���داوە. ب���ۆ وێن���ە: ھێرۆش���یما، 
ھۆلۆکۆس���ت و چەندانی دیک���ەش ھەن. 

کە ئەمانە بوونەتە س���ومبول و شوناسی  
نەتەوەی���ی ئ���ەو گەالن���ە و توانیویانە بۆ 

سوودی خۆیان کەڵکی لێ وەرگرن.
ئەگەر کەسێک سەردانی دەرەوەی واڵتی 
کردب���ێ، بەتایبەت���ی واڵتانی ئیس���امی، 
دەزان���ێ ک���ە وا س���ەالحەدینی ئەیوب���ی، 
شوناسێکی بەرزی نەتەوەیی کوردە. من 
بۆ خۆم جارێک سەردانی واڵتی میسرم 
کرد کاتێ���ک لەگ���ەڵ خەڵک���ی ئەکەوتینە 
وتووێژ، کاتێک پرسیار دەکراو و دەموت 
ک���وردم، بەش���ێک لەخەڵ���ک کوردی���ان 
نەدەناس���ی، تەنھا ناوی س���ەالحەدین و 

ھەڵەبجەیان بیستبوو.
ھەمان ڕووداو ل���ە واڵتی س���عودیە بۆم 
دووبارە ب���ووەوە، ھەڵب���ەت وەک وتمان 
خەڵکانی ئاسایی، تەنانەت ھەندێک کەس 
پرس���یاری کارەس���اتەکەیان دەک���رد و 
دواتر پرس���یاری ئەوەی���ان دەکرد، دەبێ 
ئێستا ئەوش���ارە بە چ شێوەیەک ئاوەدان 
کرابێتەوە؟ ئا لێرەدا بوو ئیدی تووش���ی 
سەرس���وڕمان دەبووم. چوونکە ئەوەی 
من لێرە بینیبووم و ئەوەی ئەوان باسیان 
دەک���رد، جیاوازییەکەی���ان ئاس���مان و 

ڕێسمان بوو. 
جارێکیتر لەگەڵ کەس���ێکی خۆمان کەوا 
دەمێک س���اڵ بوو ڕۆیش���تبووە ئەوروپا 
و نەگەڕابوەوە، سەبارەت بە ھەڵەبجە و 

جوانکردنی شارەکە کەوتینە گفتوگۆ. ئەو 
پێی وابوو دەبێ ئێستا ش���اری ھەڵەبجە، 
ش���ان بدات لە ش���انی ش���ارە جوانەکانی 
دونیا، چوونکە ئ���اگای لە ھەندێک ش���ت 
ھەبوو، کە لە دەرەوە بۆ ھەڵەبجە کراوە. 
کاتێک وتم: برام ئەوەی تۆ باس���یدەکەی 
خەیاڵێکی پاڵوە، س���ەری سوڕما. کەواتە 
دەتوانی���ن بڵێن: ئێمە نەماتوانیوە س���وود 
ل���ەو پێناس���ە راس���تەقینەیە وەرگرین و 

س���ەرنجی جیھان زیاتر ب���ەرەو خۆمان 
و بردن���ە پێش���ەوەی کێش���ەی نەتەوەیی 
وەرگرین. خراپتر لەوەش ئەوەیە، دەبینین 
بەھۆی بیری تەسکی حزبییەوە ھەڵەبجە 
نەک ھەر پش���تگوێ خراوە، بەڵکو ھێندە 
کارەساتەکە بچووک کراوەتەوە، زۆری 
نەماوە لەبیر نەوەی نوێ بچێتەوە. ئەگەر 
لە نەوەی ئێستا بپرسین: شتێکمان لەسەر 
کارەساتی ھەڵًەبجە بۆ بنووسە، واق و 

وڕ ئەمێنێ و السیکی قەڵەمەکەی ئەخوات، 
بەاڵم ئەگەر بڵێین لەس���ەر س���ەالحەدین 
بنووس���ە، ڕەنگ���ە زۆر بەخێرای���ی وەک 
بولبول بێتە گۆ. ئەمەش ھۆکاری نەزانی 
پەروەردەیی���ە، من ناڵێم با س���ەالحەدین 
نەناس���ن، بەاڵم ب���ا النیکەم ئ���ەو ھەموو 
کارەساتەی بەس���ەر ئەم واڵتەدا ھاتووە، 
لەگۆشەیەکی پرۆگرامی خوێندندا جێگای 

بکرێتەوە.

كامیل مه حمود 

ھه ڵه بج����ه  مێژوویه ك����ی دره وش����اوه  و 
ده وڵه مه ندی ھه یه  و ھه میش����ه  ناوه ندێكی 
كاریگ����ه ری پ����ڕ ل����ه  داھێن����ان و مه عریفه  
و بی����ری پێش����كه وتووی سیاس����ی و 
كۆمه اڵیه تی و فه رھه نگی بووه ، ئه گه رچی 
جوگرافیای ش����ار و ده ڤه ره كه  بنبه س����ت 
و داب����ڕاوه و  له  ڕێ����گای س����تراتیژی و له 
 سێگۆش����ه یه كی س����نووریدایه ، ب����ه اڵم 
پێچه وانه ی پێگه  جوگرافییه  داخراوه كه ی 
به رده وام عه قڵی سیاسی و كۆمه اڵیه تی و 
ڕۆش����نبیری خه ڵكه كه ی كراوه  بووه  و له 
 ئاس����تێكی بااڵی بیركردن����ه وه دا مامه ڵه ی 
له گ����ه ڵ قۆن����اغ و پێش����هاته  نوێیه كان����دا 

كردووه . 
له م شاره دا ھه رگیز له به رامبه ر ئه فراندن 
و داھێنان����ی نوێ����دا دۆگمایان����ه مامه ڵ����ه  
نه كراوه  و زه مینه  بۆ كه سه  داھێنه ره كان 
خۆش ك����راوه  ئازادان����ه  ئه س����پی خۆیان 
له ب����واره  جۆراوجۆره كان����دا ت����او ب����ده ن. 
ئه گ����ه ر قۆناغ����ه  مێژووییه كان����ی ته مه نی 

ئه م ش����اره  بخوێنینه وه  ده بینین ھه ڵه بجه  
قوتابخان����ه ی پێگه یاندن و گه ش����ه پێدانی 
توان����ا مرۆیی����ه كان و به تایبه ت����ی توان����ای 

داھێنه رانه ی به ھرەمه ندانی كورد بووه . 
ش����اعیرانی دێری����ن و خ����اوه ن وش����ه ی 
ڕەس����ه نی كوردی له  ڕە وش����ی ئه ده بی و 
ڕۆش����نبیری شاره كه  س����وودمه ند بوون، 
به ش����ێكی زۆری كه له پ����ووری ئه ده بی و 
به تایبه تی ش����یعری ك����وردی ئیلهامی له م 
ناوچه یه وه  وه رگرتووه  به و پێیه ی النكه ی 
له دایكبوون و پێگه یش����تنی به شێكی دیار  
له پێشه نگانی دێرینی ش����یعرو ئه دەبیاتی 

كوردی بووه . 
ھ����ه ر له ھه ڵه بج����ه دا ش����یعری ن����وێ و 

ئه ده بیات����ی ھاوچه رخی كوردی س����ه ری 
ھه ڵداو شاعیری به ناوبانگی كورد عه بدواڵ 
گۆران بناغه ی ب����ۆ دانا، عه قڵی ژیاریانه ی 
پاش����اكانی جاف له  ھه ڵه بجه دا فه زایه كی 
ب����ۆ فه رھه ن����گ و بیركردن����ه وه ی ن����وێ 
دروستكرد كه  ده رھاوێشته كانی به ھه موو 

كایه كانی ژیانی كۆمه ڵگه وه  دیاره . 
ھۆش����یاری سیاس����ی خه ڵك����ی ھه ڵه بج����ه  
له  ئاس����تێكی ب����ااڵدا ب����ووه  كه  ھه میش����ه  
له به رامب����ه ر ده س����ه اڵته  ی����ه ك ل����ه دوای 
یه كه كانی عێراق����دا ڕۆڵی ئۆپۆزس����یۆنی 
بینی����وه  و گیانێك����ی یاخیبوون����ی تیابووه  
به رامبه ر به سته مكاری و پێشێلكارییه كانی 
ده س����ه اڵت، به تایبه تی ترۆپكی شۆڕش و 

به رگری گه وره ی له  سه رده می ده سه اڵتی 
به عس����دا بوو ك����ه  له ھه م����وو قۆناغه كانی 
ت����ی بزووتن����ه وه ی  ش����ۆڕش و خه با
ڕزگاریخ����وازی گه لی ك����ورددا ھه ڵه بجه  
پێش����ه نگ بووه  ل����ه  ھه ڵم����ه ت و بوێری و 

قوربانیداندا. 
ھۆش����یاری كۆمه اڵیه تی ھه ڵه بجه ییه كان 
له  ئاس����تێكدا ب����ووه  ك����ه  ھه م����وو خاوه ن 
ئایدۆلۆژیا جی����اوازه كان ھه ڵه بجه یان به 
 ژینگه یه ك����ی له  ب����ار داناوه  ب����ۆ دیالۆگ و 
موخاته به ی فیكری به و پێیه ی خه ڵكه كه ی 
ڕۆشنبیر و تێگه یش����تووبوون و خاوه نی 
ھ����زرو بیركردن����ه وه ی خۆی����ان ب����وون، 
به تایبه ت����ی ڕابه ران����ی بزاوتی ئیس����امی 

ھاوچ����ه رخ ك����ه  ھه ن����گاوی یه كه م����ی 
كاركردنی����ان له ش����وێنه كانیتر س����ه خت 
بۆ ھات����ه  پێ����ش ڕووی����ان له ھه ڵه بجه  كرد 
و به ئاس����انی یه ك����ه م ش����انه  و بازن����ه ی 
ڕێكخراوی����ان ب����ۆ كاری ئیس����امی بنیات 
نا، ل����ه و قۆناغه ش به دواوه  و تا ئێس����تاش 
ھه ڵه بج����ه  ناوه ندێك����ه  ب����ۆ ئایین����داری و 
ئیس����امی  ڕابوون����ی  پێش����ه نگایه تی 
چ����ۆن  وه ك  ده كات،  كوردس����تان 
له بزووتن����ه وه ی كوردایه تی و شۆڕش����ی 

نه ته وه یشدا پێشه نگ بووه . 
ده توانی����ن بڵێی����ن ھه م����وو ئ����ه م ڕۆڵ و 
كاریگ����ه ری و ھه ژموون����ه  سیاس����ی و 
فه رھه نگی و مه عریفییه ی ھه ڵه بجه ییه كان 
وای له  ده س����ه اڵتداریه تی به ع����س كرد له  
كۆتاییه كانی ته مه نی خۆی����دا گه وره ترین 
تاوان����ی دڕندان����ه  به رامب����ه ر به ھه ڵه بج����ه  
ئه نج����ام ب����دات، ویس����تی له س����ه ر زه وی 
بیس����ڕێته وه و بوون و كاریگ����ه ری له نێو 
به رێ����ت، ئه وه ب����وو ل����ه  ش����انزه ی س����ێی 
1988، به  به  بۆمبی كیمیاوی س����ه ره ڕای 
وێران����كاری ژینگه ی پاكی شاره كه ش����ی 
ژە ھراوی كرد و قه سابخانه یه كی مرۆیی 
گه وره ی خوڵقاند كه  مرۆڤایه تی ھه رگیز 
له یادی ن����اكات. ب����ه اڵم س����ه ره ڕای پانی 
نه گریس����ی رژێم����ی به ع����س ھه ڵه بج����ه  
به زیندووی����ی مای����ه وه  و جارێكیتر ژیانی 
بۆ گه ڕایه وه ، ئێس����تا ھه ڵه بجه  دیسانه وه  
كه وتووه ت����ه وه  ڕێ و ب����ه ره و به دیهاتنی 
ت����ه واوی ئامانج����ه  پیرۆزه كان����ی ھه نگاو 
ده نێت، ئه و ئامانجان����ه ی كه زیاتر له  پێنج 
ھه زار گیانی ڕۆڵه كانی بۆ كرده  قوربانی. 

هەلەبجە سەالحەدینێکی دیکە بۆ شوناسی کورد

هه ڵه بجه ، ناوه ندێك بۆ بێداری و پێشه نگایه تی



12دووشەممە،18 ی ڕەشەممە  ساڵی 1399 ی کۆچی هەتاوی - 8march 2021  - ژماره ی 233
فایلی تایبەت بە یادمانی کارەساتی ئەنفال و کیمیابارانی هەڵەبجە

ڕێبوار خالید



13دووشەممە،18 ی ڕەشەممە  ساڵی 1399 ی کۆچی هەتاوی - 8march 2021  - ژماره ی 233
فایلی تایبەت بە یادمانی کارەساتی ئەنفال و کیمیابارانی هەڵەبجە

هەڵەبجە شارێک
 بۆ هەمووان

رزگار حەمە ساڵح
ئەگەر ووردبین���ەوە لە پێگە و ش���وێن و هەڵکەوتەی ش���اری 
هەڵەبجە باش تێدەگەی���ن کە بۆچی هەڵەبجە هەمیش���ە چەقی 
ملمالنی���ەکان ب���ووە و بووەتە جێگ���ەی گرنگیپێدانی دۆس���ت 
و ناحەزان���ی، ئەمەش بۆ ئ���ەوە دەگەڕێتەوە دانیش���توانی ئەم 
ش���ارە هەرگیز و بە درێژایی مێژوو نەچووەتە ژێر باری هیچ 
یەکێک لە ڕژێمە یەک لە دوای یەکەکانی دەوڵەتی عێراق، هەر 
بۆ ئەمەش هەمیش���ە ڕژێمەکانی حوکمڕانی لە عێراقدا بیریان 
لە سڕینەوەی ئەم ش���ارە کردۆتەوەو ویس���تویانە ئەو دەنگە 
ناڕازیانەی کە لەم شارەدا هەبوو کزی بکەن یان لەناوی ببەن. 
بۆ نمونە، لە بوردوومان کردنی شار لە ساڵی 1974کەچەندین 
ڕۆڵەی شارەکە کوژران و بریندار بوون وە چەندین گەڕەکی 
ئەم ش���ارە وێران ک���راو زیانی م���اددی گەورەی پێگەیش���ت. 
هەروەها ڕاپەڕینی س���اڵی 1987 کە دووبارە چەندین ڕۆڵەی 
ش���ارەکە زیندە بە چاڵکران و چەندینی تریش دوور خرانەوە 
بۆ ش���ارەکانی خواروی عێراق، لەوانە دەستەیەک لە زانایانی 
ئاینی و کەس���ایەتی ش���ارەکە بە دەر نەبوون ل���ەو زووڵمەی 
ڕووبەڕوی دەکرایەوە. لە کۆتاییش���دا کیمیابارانی ش���ارەکە 
دوا بزماربوو کە ڕژێمی لە ناوچوی ئ���ەو کاتی عێراق مرۆڤ 
کوژێکی وەک س���ەدام سەرپەرش���تی ئەو تاوانەی دەکرد کە 
زیاتر لە پازدە هەزار ژن و پیاو و گەن���ج پیری کردە قوربانی 

مەرامە گاڵوەکانی خۆی.
ئەم کردەوانە تەنها بۆ ئەوە ب���وو هەڵەبجە ببووە النەی فکری 
ئۆپۆزسیۆن لە عێراقدا، سەرجەم ئەو کەسانەی لە باشووری 
عێراق تا ناوەڕاس���ت و باکوری عێراق ڕووی���ان دەکردە ئەم 
ش���ارە و بڕیاری بەرگری���ان دەدا وە خەڵکی ئ���ەم ناوچەیە بە 
ڕۆحێک���ی زۆر مرۆڤدۆس���تانەوە ه���اوکار و یارمەتیدەرێکی 
باش بوون بۆ پەڕینەوەی ئەو کەس���انە کە دەرباز دەبوون لە 

دەستی ئەو ڕژێمە،
بۆیە پێم وایە هەڵەبجە توانی خ���ۆی نمایش کات کە فەرهەنگ 
و ئاس���تی ب���ەرزی کۆمەاڵیەتی و سیاس���ی س���نووری خۆی 
تێپەڕاندبوو. دەتوانم بڵێم مەنزڵگای تەواوی ئازادی خوازانی 
عێراق بوو ب���ە بێ جیاوازی زم���ان و ئاین، ئەم���ەش وای کرد 

قوربانیەکەی لە قەبارەی خۆی گەورە تر بێت.

کیمیابارانی هەڵەبجە، 
تاوانێکی لەبیرنەکراو

کامەران کەریم- ڕۆژنامەنووس
زۆرێک ل���ە ڕژێم���ە دیکتات���ۆرەکان بەدرێژایی مێژوو ب���ەردەوام 
خۆش���حاڵ ب���وون ب���ە ئ���ازاردان و ئەش���کەنجەدان و لەناوبردنی 
هاواڵتیانی���ان و بەردەوامی���ش کاری���ان لەس���ەر الوازب���وون و بە 
کۆیلەکردنی تاکەکانی کۆمەڵگا کردووە. زۆرن ئەو دەوڵەتانەی بە 

لەناو بردن و کوشتنی خەڵکەکەیان شاگەشکە بوون.
ڕژێمی ل���ە ناوچ���ووی بەعس���ی عەرەبی ل���ە عێراق هاوش���ێوەی 
ڕژێمە ی���ەک ل���ە دوای یەکەکانی پێش���ووی عێراق هەموو ش���ێوە 
ئەش���کەنجەدان  و کوش���تن و زیندەبەچ���اڵ و ئەنفال���ی لەس���ەر 
هاواڵتیانی عێراقی و کوردیش تاقیکردەوە. بەردەوام کاری لەسەر 
ش���کاندنی کەرامەت و ش���کۆی خەڵک بووە. لەو ه���ەزاران نمونە 
ناشیرینەی بەعسی لە ناوچوو لە 16-3-1988 کاتێک هێرش دەکات 
بۆش���اری هەڵەبجە و بەبۆمب���ی کیمیایی دەس���ت دەکات بەهێرش 
کردن بۆس���ەر خەڵکی س���ڤیل و بێدیف���اع و مەزڵومی ئەو ش���ارە، 
هەس���ت ناکات کۆمەڵێک مرۆڤ���ی  بێ تاوان بە قورس���ترین چەکی 
قەدەغەک���راوی  نێودەوڵەتی دەکەوێتە گیان���ی ژن و مناڵ و پیاو و 
گەنج  و تەنانەت دەستیش لە ئاژەاڵن و دارو درەخت و سروشتیش 
ناپارێزێت و لەم���اوەی چەند کاتژمێرێکی کەم���دا  5 هەزار خەڵکی 
مەدەنی بەترسناکترین چەکی کیمیایی لەناو دەبات، کۆمەڵکوژیەک 
لەوشارە دروست دەکات  کە ڕووی  ڕاستەقینەی عەرەبی شۆڤێنی 

دەردەخات و ناخە پیسەکەی ئەو سیستمە ڕوون دەکاتەوە.
جێگای تێڕامانە هی���چ دەوڵەتێکی بەناو دیموکراتخ���واز و زلهێز لە 
ئاست ئەو تاوانە وەحشی و نامرۆڤانەی، هاوشێوەی هێرۆشیما و 
ناکازاکی، نایەتە دەنگ و جارێکی دیک���ە قەتلوعامی مرۆڤ گەلێک 
دەکرێت تەنه���ا تاوانێکیان ئەوەیە مەدەنی و بێدەس���ەاڵتن. جگە لە 
کوش���تنی 5 هەزار کەس وئاوارەبوونی  ه���ەزاران و برینداربونی 
س���ەدان کەس ب���ۆ خ���ۆی هاوش���ێوەی قیامەتێ���ک لە س���نورەکە 
دەخوڵقێت  کە مرۆڤایەتی بەو تاوانە شەرمەزار دەبێت کە بتەوێ 

باسی بکەیت.
لەو س���اتەوەختەدا، ب���ۆ ئەوەی خەڵک���ە دەرچووەکە ب���ە فەالکەت 
نەچن، واڵتی ئێ���ران دێ���ت بەهان���ای خەڵکەک���ەوە و دەرگایان بۆ 
دەکاتەوە. ئ���ەم هەڵوێس���تەی واڵتی ئێ���ران و هاواڵتیان���ی بۆئێمە 
هەردەم جێگای تەقدیرە، تا ئێس���تا هیچ دەوڵەتێک دانی نەناوە بەو 
تاوانە کە جینۆس���ایدی گەلێک کراوە تەنها هۆکارەکەی ئەوە بوو 

هەڵەبجەی بێ پرد و دەیان پرد و 
رایەڵەی سیاسی بۆ کورد

ئارینا هەڵەبجەیی
الی هەمووان ئاشکرایە کارەساتی هەڵەبجە چ نەهامەتییەکی بۆ خەڵکی هەڵەبجە 
دروست کردووە، ئەمە هەر بۆ سەرەتای رووداوەکە راست نیە، بەڵکو رۆژانە و 
مانگانە و سااڵنە هەڵەبجە نەزیفێکە و خوێنی ناوەستێتەوە و دانیشتوانەکەی لە 

بازنەی مەینەتیدا ئەسوڕێنەوە.
زۆر وتراوە لە س���ەر قوربانیەکان کە وەک پێویس���ت ڕێز لە کەس���وکارەکەیان 
نەگیراوە، زۆر وتراوە لە س���ەر نەبوونی خزمەتگوزارییەکان کە بۆ ئەو ش���ارە 

ئەنجام نەدراوە.
زۆر زیاتر وتراوە لە سەر ئەوەی هەڵەبجە شارێکی داخراوە و پێویستە رێگاو 
مەرزی بازرگانی فەرمی و نافەرمی بە روودا بکرێتەوە، یاخود ببەسترێتەوە بە 
شارەکانی ترەوە، لەوانە پردی تەنگی سەید محەمەد )نەورۆڵی - دەربەندیخان ( 
یاخود دروستکردنی پردی سەر روباری سیروان لە نێوان )ئیمامی زامن - تووە 

قوت(، یا پردی )درۆڵە - کەوتە( یاخود پردی )سازان(.
بەاڵم لە بەرامبەر ئەو هەموو پردە سیاسیەی کە هەڵەبجە دروستی کردووە بۆ 
دەسەاڵتی کوردی )33( ساڵە پردێکی شارستانیان بۆ هەڵەبجە دروست نەکراوە.
بە کورتی، هەڵەبجە 33 س���اڵە پردێکی بۆ دروس���ت نەکراوە بەاڵم دەیان پرد و 

رایەڵەی سیاسیی بۆ کورد دروست کردووە.
ئەم ئاخ���ە ئەچێتە ب���اڵ ئەو س���ەدان ئاخەی تر ک���ە دەبوایە حکوومەت���ی هەرێم 

ئەنجامی بدایە و نەیتوانیوە ئەنجامی بدات.
بیرمە ل���ە یەکێک ل���ە س���ەردانەکانی قوربانیان���ی کیمیاباران���ی هەڵەبجە بۆ الی 
سەرکونسوڵی ئێران لە سلێمانی جەنابی ئاغای عەبادی وتی"کۆماری ئیسالمی 
ئێران هەڵەبجە بە شاری قوربانیدەری خۆی ئەزانێت هاوشێوەی شارەکانی تری 
ئێران" و لە بەرامبەردا وتی"لە پێناو هەلی کاری زیاتر و خزمەتکردن بەو شارە 
ئێمە ئامادەین تاران رازی بکەین لە بەرامبەر لێدانی پرد و دروستکردنی بازاڕچە 

لە نێوان هەردوو گوندی سەرسنووری ) کەوتە - درۆڵە(.
تەنانەت بۆ ئامادەکارییەکانیش فەرمانداری جوانڕۆی هێنایە سەر مەرزەکە و لە 
گەڵ گۆران ئەدهەمی قایمقامی پێشووتری هەڵەبجە لە سەر رووباری سیروان 
کۆبونەوەی پێ ئەنجام دان. بەاڵم بەداخەوە نەیشاردەوە کە بەرپرسانی هەرێم 

خەمسارد بوون لە ئاست کردنەوەی مەرزی نوێ بە رووی هەڵەبجەدا.
ئێستاش نەوەی نوێی تەمەن 33 ساڵی دوای کیمیابارانی هەڵەبجە لە چاوەڕوانی 
هەلی کار و خزمەتدان بە شارەکەیان، چاوەکان لە سەر گێڕانەوەی شکۆی ناخ 
و دەرونی ماندووە بۆ هەڵەبجە. بۆیە جێی خۆیەتی بپرس���ین: تۆ بڵێی سەردانی 
داهاتووی س���ەرۆکی حکومەتی هەرێم بۆ هەڵەبجە ئاهێک بهێنێتەوە بە رۆحی 

قوربانیەکان و دەروونی ماندووی هاوشارییانی ئەو شارەدا ؟

ساڵم حەسەن  عەزیز  
 مامۆس���تا لەزانکۆی هەڵەبجە

دوای س���ی و سێ س���اڵ لەکارەس���اتە دڵتەزێنەکەی 
کیمیابارانی هەڵەبج���ە، وەک یەکێک لەکەس���وکاری 
کیمیاب���اران، هەموو س���اڵێک ل���ەو ی���ادە دەرونمان 

دێتە ک���وڵ و گری���ان دەبێت���ە پیش���ەمان. لەبیرمە لە 
16-3-1988 کات نزیک���ی نی���وەڕۆ بوو، س���ەعاتێک 
پێش ئەوە م���ن و برایەکم، کە ئەوکات���ە کە کەتەمەنی 
16 س���اڵ ب���وو، چووبووی���ن ب���ۆ الی قایمقامیەت���ی 
هەڵەبجە چ���وار دەوری ئ���ەو ش���وێنە زۆر قەرەباڵغ 
بوو پاس���داری ئێرانی و پێش���مەرگەی بزووتنەوەى 
ئیس���المی لەبەردەم قایمقامیەت  و دیوی پشتەوەی 
ب���وون، هەندێکیان  قیناعی بەس���تبوو، ل���ە پڕ دەنگی 
فڕۆکەکان هات لە ئاس���مانی دەرەوەى ش���ار بوون، 
دەنگێکی زۆریان بەردابویەوە لە پڕ گەیشتنە ئاسمانی 
هەڵەبج���ە خەڵک باڵوەیان ل���ەو ش���وێنەدەکرد، لەپڕ 
چەندین ناپاڵمیان هەڵدایە خ���وارەوە  من لەو کاتەدا 
بەبۆنەی قەرەباڵغیەکەوە لەگەڵ براکەم لێک دابڕاین  
ب���ەرەو الی ماڵ���ی خۆمان ڕامک���رد کەچ���ی دواتر لە 

دوو دراوس���ێمان کە لە ئێران بینیمان، بیستم براکەم 
بەر ئەو، ناپاڵمان���ەی فڕۆکەکانی  بەع���س کەتووە و 
شەهید کراوە، بەداخەوە  تا ئێس���تاش مەیتەکەیمان 
نەدۆزیوەت���ەوە دی���ارە دواتر  ل���ە گەڵ ئ���ەو کۆمەڵە 
زۆرەی لەو شوێنە ش���ەهید کران پێکەوە  خراونەتە 

گۆڕی بەکۆمەڵەوە.
لەبیرم���ە خەڵکێک���ی زۆر لەکۆاڵن���ەکان کەوتب���وون 
هەندێک برین���دار و هەندێک ش���ەهید ب���وون، بەرەو 
گون���دی عەبابەیل���ێ کەوتین���ە ڕێ بە پێ خاوس���ی و 
برسی و هیالک، لەوێشەوە  بەرەو سازان، لە پردەکە 
دیسان فڕۆکەکانی بەعس ناپاڵمیان هەڵدایە خوارەوە 
تەنها ئەوە ب���وو ڕۆژمان ت���ەواو نەبووبوو، چەندین 
کەس مناڵی لێ ون بوو، بەجێیان هێش���تبوو، چوینە 
ئەوبەری پردەکە بە ماش���ینی می���ک  زەمینی بەرەو 

ش���ارەکانی ڕۆژهەاڵتی ئێ���ران ئێمەیان ب���رد، باوکم 
بەجێ ماب���وو دواتر پاس���دار هێنابوویان بۆ س���نور 

لەوێشەوە بۆ ئێران.
ئێمەی���ان برد ب���ۆ هەرس���ین لەنزی���ک کرماش���ان لە 
قوتابخانەی���ەک دایاننای���ن، دوای چەن���د ڕۆژێ���ک بە 
پاس  بەرەو هەمەدان و ئەراک تا کرمان ئێمەیان برد، 
چەندین کەس���مان لە کرمان مردن لەوێ ناشتمانن، 
دوای ماوەیەک گەڕاینەوە بۆ ئۆردوگای هەرس���ین، 
دوای پێنج  شەش مانگ گەڕاینەوە بۆ عێراق، ئێستاش 
هەموو س���اڵێک  لەو یادەدا کاریگ���ەری دەرونی ئەو 
کارەس���اتەمان بە س���ەرەوەیە ل���ەو س���اتەوەختەدا 

برینمان نوێ دەبێتەوە.
ه���ەزار س���اڵو  لەگیانی  پاکی ش���ەهید سەربەس���ت 

حەسەن و سەرجەم شەهیدانی  کیمیاباران.

یادەوەری کیمیابارانی هەڵەبجە
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وش����ەی »ئەنفال« کە ناوی س����ورەتی 
هەش����تەمی قورئانی پیرۆز، ب����ە واتای 
غەنیمەت گرتنە، لە مێژووی هاوچەرخی 
ڕۆژهەاڵتی ناویندا، ئاماژەیە بە زنجیرە 
ئۆپراسیۆنی کۆمەڵکوژیی کوردەکانی 
ناوچە کوردستانییەکانی واڵتی عێراق 
کە، لە ٢٦ی فێوریەی تا ٦ی سیپتەمبری 
١٩٨٨ی زایینی����ەوە لە الی����ەن دەوڵەتی 
بەعسی عێراقەوە، وەک بەشێکی دیار لە 
کۆمەڵە کردەوەکانی جینۆسایدی گەلی 
کورد ئەنجام درا و لە ئاکامیدا زیاتر لە 
١٨٢ ه����زار خەڵکی مەدەن����ی کوژران و 
زۆربەی گوند و شارە کوردستانییەکان 
کەوتن����ە ب����ەر ش����ااڵوی کاوڵ����کاری و 

سڕینەوەی ئاسەواری ژیان.
شەڕی هەش����ت س����اڵەی نێوان ئێڕان و 
عێراق، بو دەوڵەت����ی بەعس دەرفەتێکی 
نوێ ب����وو تاکوو لە س����ێبەری تەماویی 
ل����ە پێن����او  ، جارێک����ی دی  ش����ەڕدا
ئایدۆلۆژیای توندئ����اژو و پاوانخوازی 
خۆیدا سیاسەتی تەعریب و تواندنەوەی 
کورد ب����ە دڕندانەترین ش����ێواز بگرێتە 
بەر و ک����ورد و کوردس����تانی ب����وون لە 
سیمای جوگرافیا و ئەتنۆگرافی عێراقدا 
بس����ڕێتەوە. لەم پێناوەدا ئۆپراس����یۆنی 
ئەنفاڵ وەک ش����ێوازێکی سیستەماتیک 
و پالن ت����ەوەری دەوڵەتی بەعس����ی لە 
بەرزترین ئاستی دەسەاڵتدا داڕێژراو و 

خرایە بواری جێبەجێکردنەوە.
ئۆپراس����یۆنی ژینۆس����ایدی ئەنف����ال، لە 
هەشت قۆناغدا، بە دابەشکردنی ناوچە 
کوردییەکانی عێراق بە شەش دەڤەری 
جوگرافیای����ی ئامانج����ی ئۆپراس����یۆن، 
جێبەجێک����را و ل����ە الیەن نووس����ینگەی 
ناوچ����ە باکوورییەکان����ی ڕێکخ����راوەی 
حیزب����ی بەع����س ب����ە س����ەرۆکایەتیی 
عەل����ی حەس����ەن مەجی����د ناس����راو ب����ە 
»عەلی ئەنف����ال« و »عەل����ی کیمیایی« 
سەرپەرشتی دەکرا. عەلی حەسەن وەک 
حاکمی دەستکراوەی باکووری عێراق و 
ناوچە کوردستانییەکانی وڵآتی عێراق، 
بە پێی پەسندکراوی فەرمیی ئەنجوومی 
بااڵی شۆڕش����ی عێراق لە الیەن سەدام 
حسێن و پیزبی بەعس����ەوە ڕاسپێردرا 
بوو کە بە ترخانکردنی گوژمەی تایبەت 
و کەڵک وەرگرتن لە کۆی پێداویس����تی 
و کەرەس����تە نیزام����ی و هەواڵگ����ری و 
ئیدارییەکان����ی دەوڵەتی عێراق پرۆژەی 

ئەنفال جێىەجێ بکات.
ئۆپراس����یۆنی ئەنفال، کە بە مەبەس����تی 
دەس����تەبەرکردنی کۆمەڵی����ک ئامانجی 
وەک: کۆتای����ی هێنان ب����ە بزووتنەوەی 
ڕزگاریخوازی����ی کوردان����ی عێ����راق، 
خێڕات����ر کردن����ی سیاس����ەتی تەعریب، 
گۆڕین����ی دیمۆگرافی����ای دانیش����توانی 
ناوچە کوردس����تانییەکان و سڕینەوەی 
شوناس����ی فەرهەنگ����ی و مێژووی����ی 
نەتەوەی کورد و هەرێمی کوردس����تان 
داڕێژرا بوو، بە گش����تی؛ ژینۆسایدێکی  
فیزیکی، فەرهەنگ����ی، ئابووری، ئیتنیکی 
ئەژمار دەکرێت کە لەس����ەر س����ڕێنەوە 
و پاکتاوکردن����ی هەمە الیەن����ەی ژیانی 
ب����ووری  ئا کولتووری����م  سیاس����ی، 
و کۆمەاڵتەتی����ی گرووپێک����ی ئیتنیک����ی 

داڕێژرا بوو.
ئۆپراس����یۆنی ئەنف����ال، ک����ە ب����ە پێ����ی 
نەخش����ەیەکی دیاریک����راوی پش����ت 
ئەستوور بە سەرژمێری و دابەشکاریی 
جیۆپۆلیتیکی����ی ناوچە ئامانج����ەکان، لە 
الیەن هی����زە حەس����کەرییەکانی خاوەن 
ئەزموون����ی ش����ەڕێ هەش����ت س����اڵە لە 
گەڵ ئێراندا ئەنج����ام دەدرا، لە کۆمەڵێك 

دیاریک����راو  س����ەربازیی  تەکتیک����ی 
پەیڕەوەیی دەکرد. هەن����گاوی یەکەمی 
پڕۆژەکە، بە ئۆپەراس����یۆنی ئاسمانی و 
بۆردمانی کیمیایی ناوچەکان دەس����تی 
پێدەک����رد. هەن����گاوی دوات����ر، هێرش����ی 
س����ەر زەویی هێزەکانی سوپای بەعس 
بۆ ناوچ����ەکان و پاکتاوکردن����ی ناوچە 

دەس����ت بەس����ەردا گیراوەکان بوو، کە 
دوای دەسبەسرەدا گرتنی، ڕەشکوژی 
و گواس����تنەوەی زۆرەملیی دانیشتوان 
ب����ەرەو کەمپەکان����ی نیش����تەجێکردنی 
زۆرەکی و کوش����تارگە بە کۆمەڵەکانی 
خ����وارووی عێ����راق، ڕووخاندن����ی ماڵ 
و خانووی ش����ار و گوندەکان دەس����تی 
ن����ەت س����ەرچاوە  تەنا و  پێدەک����رد 
سروش����تییەکانی ژیان����ی مرۆیی وەک؛ 
کانیاو، باخ����ات، زەوی کش����ت و کاڵ و 
هتد دەکەوتنە بەر ش����ااڵوی کاوڵکاری 

و ڕووخاندن.

هەش����ت قۆناغی ئۆپراس����یۆنی 
ئەنفاڵ

قۆناغی یەک����ەم )٢٣ی فێبریۆری تق ١٩ 
مارس ١٩٨٨(: یەکەمین قۆناغی زنجرە 
ئۆپراسیۆنی ئەنفال بە هێڕشکردنە سەر 
ناوچەی جافایەتی دەستی پێکرد و بوو 
بە هۆی داگیرکردنی ش����اری سلێمانی، 
ناوچ����ەی دوکان، م����اوەت، چوارت����ا، 

س����ەرگەلوو و بنگەل����وو. بوردمان����ی 
کیمیایی هەڵەبج����ە و کوژرانی ٥ هەزار 
مرۆڤی  بێت����اوان لە چارەک����ە رۆژێکدا، 
نموونەی دیاری دڕندەیی و وێرانکاریی 

ئەو کردەوە نگریسەن.
قۆناغ����ی دووەم )٢٢ی م����ارس ت����ا ١ی 
ئاپرییەلی ١٩٨٨(: ئەنفال لە ئۆپراسیۆنی 
دووەمدا ناوچەکانی: ق����ەرەداغ، بازیان 
و دەربەندیخانی گرت����ەوە. کیمیابارانی 
تەکی����ە،  ن����ی؛ سێوس����ینان،  گوندەکا
بەلەکج����اڕ و... بەش����ێک ل����ە تاوانەان����ی 
ئ����ەم قۆناغ����ەن. ڕژیم����ی بەع����س دوای 
دەس����ت بە س����ەردا گرتن����ی دەڤەرەکە، 
کۆی گوندەکانی، نزی����ک بە ٨٠ گوند، بە 
٢٢٤١ بنەماڵە و زیاتر لە ١٢ هزار کەس 
حەشیمەتەوە، وێران کرد. لەم قۆناغەدا 
نزیک بە 567٣ کەس گیانیان لە دەستدا.

قۆناغی س����ێهەم )7ی ئاپرییەل تا ٢٠ی 
ئاپرییەل����ی ١٩٨٨(: س����ێهەمین قۆناغی 
ئەنفال، تایب����ەت بە ناوچ����ەی گەرمیان 
بوو، کە کارەساتبارترین و تاوانبارترین 
کردەوەکانی پرۆس����ەی ئەنفالی لە خۆ 
دەگرت. گۆڕەپانی ئۆپراسیۆنەکانی ئەم 
قۆناغە بە ش����ێوەیەکی دیار بەشگەلێک 
ل����ە پارێزگاکان����ی کەرک����ووک، دیالە و 
س����لێمانی وەک: رۆژئاوای کەرکووک، 
تووزخورمات����وو و ش����ارەکانی کەالر، 
کفری و ناوچەی قادر کەرە و تیلەکۆی 

گرتەوە.
قۆناغ����ی چ����وارەم )ل����ە ٣ ت����ا ٨ی مایی 
١٩٨٨(: ئۆپراس����یۆنەکانی ئ����ەم قۆناغە 
ناوچەکانی زێی بچووک، دەشتی کۆیە، 

ئاغجەلەر، تەقتەق و شوانی گرتەوە.
قۆناغەکانی پێنجەم، شەشەم، و حەوتەم 
)١٥ی مای تا ٢٦ی ئۆگۆس����تی ١٩٨٨(: 
ئۆپراس����یۆنەکانی قۆناغ����ی پێنج����ەم، 
شەشەم، و حەوتەمی ئەنفال لە داوێنی 
چیاکان����ی ش����ەقالوەوە ب����ە کیمیاباران 
دەس����تی پێک����رد. ١٥ی مای����ی ١٩٨٨ کە 
داویین ڕۆژی مانگی ڕەمەزان بوو و لە 
کاتێکدا کە خەڵک خۆیان بۆ پێش����وازی 

جێژنی ڕەم����ەزان ئام����ادە دەکرد، چەند 
فڕۆکەی����ەک گوندەکان����ی وڕە، عەلیاوا، 
س����ماقۆڵی و نازەنینان بوردمان کرد لە 
لە ئاکامیدا ٣٦ کەس ل����ە خەڵکی گوندێ 

وڕە شەهید کران.
قۆناغی هەش����تەم )٢٥ی ج����وون تا ٦ی 
س����ێپتەمبەر(: ل����ە هەش����تەمین قۆناغدا 

ئۆپەراس����یۆنی ئەنف����ال ڕوویک����ردە 
ناوچەکان����ی؛ ده����ۆک، زاخ����ۆ، باتووفە، 
کانی ماسی، زیوە، دێرەلۆک، ئەترووش، 
زاوێت����ە و ئامێ����دی. پانتایی س����ەرەکی 
ئەم قۆناغ����ە ناوچەی بادین����ان و ناوچە 
کوردییەکان����ی هاوس����نووری تورکی����ا 
بوو. گوندەکانی وەک؛ شیروانە، ڕدینیا، 
س����ارتکی، وەرمیل����ی،  و گوندەکان����ی 
کوێس����تانی گارە ب����وون ب����ە قوربانیی 
ن����ی  توندتری����ن هێرش����ە کیمیاوییەکا

سوپای بەعس.
پاش ڕاگەیاندنی کۆتایی ش����ەری ئێران 
و عێ����راق ل����ە ٨ی ئۆگۆس����تی ١٩٨٨دا، 
سوپای عێراق هێزەکانی لە سنوورەوە 
کش����اندەوە ب����ەو مەبەس����تەی ک����ە ل����ە 
ئۆپراس����یۆنەکانی ئەنفالدا، کە ئەو کات 
گەیش����تبووە قۆناغی حەوتەم، کەڵکیان 

لێ وەرگرێت.

خەسارەکانی ئەنفال
ئۆپراسیۆنەکانی ئەنفال، دەکرێت وەک 

 Final Solution(( ڕێگاچارەی کۆتایی
ڕژیمی بەعس بەرانبەر بە مژاری گەڵی 
کورد ل����ەو واڵتەدا چ����او لێبکەیت، کە لە 
جینۆس����ایدێکی هەمەالیەنەی ئیتنیکی، 
ڕەگ����ەزی، کولت����ووری و جوگرافیاییدا 
بەڕێوە چوو و س����ەدان هەزار قوربانی 
و کۆمەڵێ����ک خەس����اری م����اددی و 
ژینگەی����ی لێکەوت����ەوە، بە ش����ێووازێک 
کە پاش س����ێ دەیە هێشتا ئاسەواری لە 
س����ەر بەرکەوتووان و ژینگ����ەی ناوچە 
ئەنفالکراوەکان ب����ە زیندوویی و زەقی 

ماوەتەوە.
ن����ی  چاودێڕا ڕاپۆرت����ی  پێ����ی  ب����ە 
 Middle East( ڕۆژهەاڵت����ی ناوی����ن
Watch(، کۆمەڵکوژی����ی ١٨٢ ه����ەزار 
ک����ەس، ڕووخاندن����ی ٤ ه����ەزار گون����د، 
٣٠ ناحی����ە، ٣٢٠٠ مزگ����ەوت، ١٠٠ 
کڵێس����ە، و تااڵنکردن����ی م����اڵ و بژێویی 
دانیش����توانی ناوچەکان، تێکدانی ژینگە 
و سەرچاوە سروش����تییەکان، بەشێک 
لە خەس����ارەکانی پ����رؤژەی نگریس����ی 

ئەنفال بوون.
پرۆفیس����ۆر کەنداڵ ن����ەزان، لەمبارەوە 
دەنووس����ێت: ل����ە ئۆپراس����یۆنەکانی 
ئەنفاڵ����دا، ژێرخان����ی ژیان ل����ە هەرێمی 
کوردس����تاندا ب����ە ت����ەواوی خاپ����وور 
ک����را. پ����اش ئەنف����ال، زیدەتر ل����ە ٩٠٪ی 
گوندەکان����ی کوردس����تان و ٢٠ ش����ار و 
ش����ارۆچکە تووشی س����ڕینەوە ببوون. 
ل����ە هەریم����ی گوندەکان����دا ١٥ ملی����ۆن 
ئەڵغ����ام چێنرا ب����وو. یەک و نی����و ملیۆن 
کوردی س����ەر ب����ە گون����دەکان ب����ەرەو 
کەمپەکانی نێش����تەجێکردنی زۆرەملی 
ڕاگوێزراب����وون و نزی����ک ب����ە ١٠٪ی 

کوردانی واڵتی عێراق لە ناو چوون.
ڕامانێک ل����ە ڕەهەندی دەروونناس����انە، 
کۆمەاڵیەتی، ژینگەیی و حەشیمەتناسیی 
ئەنف����ال وەک یەکی����ک ل����ە دیارتری����ن 
نموونەکان����ی جینۆس����ایدی س����ەدەی 
بیس����تەم، بە ڕاش����کاوی س����ەلمێنەری 
توێژینەوە قەیرانناسییەکانە، کە ئاکامی 
ئەم تراژیدیا مێژووییانە ل����ە بەرەکانی 
دوات����ری قوربانی����ان و بەرکەوت����ووان 
بەس����تێنی  و  ژینگ����ە  ن����ەت  تەنا و 

جوگرافییاییاندا کاریگەریی دەبێت.
ئەنف����ال پ����اش س����ێ دەی����ە، هێش����تا 
دێوزمەیەک����ی م����ەرگ و قەیرانێک����ی 
زین����دووە ک����ە ئاس����ەواری بە س����یمای 
بەجێم����اوان و ژینگەی کوردس����تانەوە 
دی����ارە. نوێترین لێکۆڵینەوە زانس����تی و 
مەیدانییەکان����ی هەرێمی کوردس����تانی 
عێ����راق ب����اس ل����ە کۆمەڵێك����ی بەرباڵو 
نەخۆش����یی دژوار و بێ چارەس����ەر 
دەک����ەن ک����ە پاش����ماوەی بوردمان����ی 
کیمیای����ی و چەک����ێ بەکارهێنراوەکانی 
ئۆپراس����یۆنەکانی ئەنفال����ە. ل����ە الیەکی 
دیکەشەوە ئاس����ەواری ئەو کاولکاری 
و تێکدان����ی ژینگە و کێڵگەکان����ی ئەڵغام، 
بووەت����ە ه����ۆی پیس����بوون و ژەهراوی 
بوونی زەوی و زاری ناوچە بە پیتەکانی 
کوردس����تان و ل����ە کیس����دانی دەرفەتی 
نوێ بووژانەوەی ژیانێکی ئاس����وودە. 
ڕەهەندێک����ی گرنگت����ری ئ����ەو دی����اردە 
س����امناک و قیزەونە، لێکەوتە نەفسی و 
دەروونیەکانیەتی لە سەر تاکی کوردی 
هەرێم����ی کوردس����تان و ڕەنگدانەوەی 
و  مەترس����ی  ئ����ەو  کۆمەاڵیەتی����ی 
کارەس����اتەیە کە س����ااڵنێکی زۆر وەک 
مۆتەکەیەک باڵ����ی بە س����ەر کۆمەڵگادا 
کێشابوو و هێشتا ئاسەوارەکانی بەدی 
دەکرێت، لەم ڕووەوە دەتوانین نازناوی 

» ئەنفالی بێدەنگی« لێ بنێین.

ئەنفال؛ ئاوڕدانەوەیەکی مێژوویی
 لە ژینۆسایدی نەتەوەی کورد

بە پێی ڕاپۆرتی چاودێڕانی 
 Middle( ڕۆژهەاڵتی ناوین

East Watch(، کۆمەڵکوژیی 
١٨٢ هەزار کەس، ڕووخاندنی 

٤ هەزار گوند، ٣٠ ناحیە، 
٣٢٠٠ مزگەوت، ١٠٠ کڵێسە، 
و تااڵنکردنی ماڵ و بژێویی 

دانیشتوانی ناوچەکان، تێکدانی 
ژینگە و سەرچاوە سروشتییەکان، 
بەشێک لە خەسارەکانی پرؤژەی 

نگریسی ئەنفال بوون.

ئەنفال پاش سێ دەیە، 
هێشتا دێوزمەیەکی مەرگ 
و قەیرانێکی زیندووە کە 

ئاسەواری بە سیمای بەجێماوان 
و ژینگەی کوردستانەوە دیارە. 
نوێترین لێکۆڵینەوە زانستی 
و مەیدانییەکانی هەرێمی 
کوردستانی عێراق باس لە 

کۆمەڵێكی بەرباڵو نەخۆشیی 
دژوار و بێ چارەسەر دەکەن کە 

پاشماوەی ئەنفالە. 
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ش���اری هەڵەبج���ە، یەکێ���ك لە ش���ارەکانی 
هەرێمی کوردس���تانی عێراقە کە لە ڕووی 
دابەشکاریی سیاس���ی و ئیدارییەوە دەبێتە 
ناوەندی پارێزگای هەڵەبجە وەک جوارەمین 
پارێ���زگای هەرێمی کوردس���تان. لە ڕووی 
جوگرافیاییەوە ش���اری هەڵەبجە دەکەوێتە 
١٥ ک���م س���نووری ڕۆژئاوای ئێ���ران، ٢٢٥ 
کم باک���ووری ڕۆژهەاڵتی بەغ���دا و ٨٣ کم 
باشووی ڕۆژهەاڵتی س���لێمانی. پارێزگای 
هەڵەبجە بە ڕووب���ەری زیاتر لە ١٥٠٠٠ کم 
چوارگوش، لە ڕووی بەڕێوەبەرایەتییەوە 
بە سەر چوار ناحیەی س���یراون، خورماڵ، 

بیارە و سەید سادق دا دابەش دەبێت.
تێکهەڵکێشی دڵڕفێنی دیاردە سروشتییەکان 
ئەم ناوچ���ە، لە چی���او و کوێش���تان بەرز و 
کەڵەگەتەکانی وەک شنروێ، بااڵمبۆ، شرام، 
نوور، ملەخ���ۆر و هت���د بگرە ت���ا ڕووبار و 
داوێنە پڕ هاژە و خرۆش���ەکانی س���یروان، 
زمکان، زەڵم، ش���ەڵم، تانج���ەڕۆ و... لە گەڵ 
باخ���ات و دارس���تانە ه���ەزار ڕەنگەکان���ی 
هەورامان و دەش���تی بە پیتی ش���ارەزوور 
تابلۆیەکی ئەفسووناوییان خولقاندووە کە 
لە بووکێکی ڕازاوەی ڕوومەت ئاڵ و پرچ و 

دەست و پەنجە ڕەنگین دەچێت.
س���نووری پارێ���زگای هەڵەبج���ە ب���ە هۆی 
سروش���تی بە پیت و لەباری ب���ۆ بژێوی، بە 
درێژایی مێ���ژوو مەڵبەندێکی گرنگی ژیانی 
کۆچەری و الدێ نشینی کوردستان بووە و 
هاوکات بە هۆی شووێنکەوتەی سنووری 
وەک ناوەندێکی سەرەکیی بازرگانی ڕۆڵی 

بینیوە.
ئاسەوار و دەستکەوتە مێژووییەکان باس 
لە پێش���ینەی دیرۆکی و کەونیەنەی ژیانی 
کۆمەاڵیەتی لەم ناوچەدا دەک���ەن، بەاڵم لە 
ڕووی مێژووییەوە بونیاتنانی ئەو شارەی 
کە ئێس���تا ب���ە ن���اوی هەڵەبجە دەناس���رێت 
بۆ س���ەردەمی دەس���ەاڵتی ئیمپراتۆرییەتی 
عوسمانی پاش سااڵنی ١٧٠٠ز دەگەڕێتەوە 
و لە زۆرب���ەی س���ەرچآوەکاندا ئێلی جاف 
وەک دامەزرێنەرانی ئەم شارە ناو دەبرێن. 
جافەکان لە بونیاتنانی هەڵەبجەوە تا کۆتایی 
س���ەدەی بیس���تەم ڕۆڵی دەس���ەاڵتدارێتی 
خۆی���ان ل���ەم ناوچەی���ەدا پاراس���ت و ل���ە 
س���ەردەمی فەرمانڕەوایی ئەواندا ش���ار و 
مەڵبەندی هەڵەبجە وەک ناوەندێکی ئاوەدان 
و کاریگ���ەری ژیانی ڕامی���اری، ئابووری و 

کولتووری دەوری بەرچاوی بینی.
س���ەبارەت بە ناوی »هەڵەبج���ە« چەندین 
گێڕان���ەوەی جی���اواز لەب���ەر دەس���ت دان: 
هەندێ���ک ن���اوی هەڵەبج���ە، وەرگی���راو لە 
»هەڵ���ۆ ب���ەگ« و »هەڵ���ۆ خ���ان« دەزانن، 
وەک بونیاتنەرانی ئەم ش���ارە. گێڕانەوەکی 
دیکە پێی وایە؛ بە ه���ۆی زۆربوونی باخاتی 
پڕسەمەری »هەڵووژە« لەم شارەدا، ناوی 
»هەڵەبجە« ل���ە »هەڵ���ووژە« وەرگیراوە. 
ڕوانگەیەکی دیکە ن���اوی »هەڵيبجە« گرێ 
دەدات ب���ە دەس���تەواژەی »عەجەب جا«ی 
فارسییەوە، کە ئاماژەیەکە بە جوانی  دڵرفێن 
سەرسووڕهێنەری ئەم ناوچە. بۆچوونێکی 
دیکەش پێی وایە ناوی »هەڵەبجە« بە پێی 
ئەوەی هەڵەبجە لە کاروب���اری بازرگانی و 
گواستنەوەدا وەک شارێکی سنووری ڕۆڵی 
هاوش���ێوەی »حەلەب«ی شامی گێڕاوە لە 

»حەلەب جا« وەرگیراوە.
ل���ە ڕووی جوگرافیای ئایینی���ەوە، زۆربەی 
هەڵەبج���ە  پارێ���زگای  نیش���تووانی  دا
موسوڵمانی س���وننەی س���ەر بە مەزهەبی 
ش���افعین، بەاڵم ل���ەم س���نوورەدا هاوکات 

کۆمەڵێ���ك پەیرەوان���ی ئایین���ی کاکەی���ی و 
جولەکەش ژی���اون. تایبەیمەندی���ی ئایینیی 
س���نووری هەڵەبجە گرێدراوی پەیوەندیی 
ق���وڵ و ل���ە مێژن���ەی ئ���ەم مەڵبەندەی���ە ل���ە 
گ���ەڵ عیرفان���و تەس���ەوفی ئیس���امیدا، کە 
پێشینەیەکی قوڵ و پێگەیەکی قورسیان لەم 
مەڵبەنەدا هەیە و هوە لە کۆنەوە وەک ناوچە 
و شاری عارفان و کەسایەتییە گەورەکانی 
تەسەوفی ئیسالمی ناسراوە، دیارترینی ئەو 
کەسایەتییە ئایینی و نەتەوەییانە بریتین لە: 
شێخ عوسمانی نەقش���بەندی، ئیبنی سەالح 
شارەزووری، مەوالنا خالیدی نەقشبەندی، 
شێخ حیسامەدینی نەقش���بەندی، مامۆستا 
عەبدولکەریم���ی مودەڕێس، محەمەدئەمین 
کاردۆخی و هتد. وەها پێشینەیەکی بەهێزی 
زانس���تی و کولتووری بووەت���ە هۆکارێک 
تاک���وو هەڵەبجە لە زۆرب���ەی بزاڤە ئەدەبی 
و کولتوورییەکانی هاوچەرخی باشووری 
کوردس���تاندا دەوری پێش���ەنگی هەبێ���ت، 
ک���ە دیارترینی���ان س���ەرهەڵدانی »ڕەوت���ی 
نوێی ش���یعری کوردی«یە لە سەر دەستی 
عەبدوڵا گۆران. س���ەبارەت بە پێش���ینەی 
بەهێزی ئ���ەدەب و ش���یعر ل���ەو ناوچەیەدا 
دەتوانین ئاماژە بە ش���اعیرانی ناس���راوی 
وەک: نالی، وەلی دیوان���ە، مەولەوی کورد، 
ئەحمەد موختار جاف، تاهێ���ر بەگی جاف، 
حیلمی شەریف و عادیلە خانی جاف بکەین.
تێک���ڕای   ، سیاسیش���دا ب���واری  ل���ە 
س���ەقامگیریی دەس���ەاڵتی خێڵ���ی ج���اف 
لە ناوچەک���ەدا، ئ���ەم ناوچ���ە وەک پانتایی 
پێوەندی و ملمالنێ���ی ئەم خێل���ە بەهێزە لە 
بازنەی بەرب���اوی پەیوەندیی���ە خێڵەکەی 
و س���ەروو خێڵەکییەکان���دا دەرک���ەوت. لە 
س���اڵی ١٨٨٩ی زایین���ی ب���ە دواوە ک���ە 
هەڵەبجە وەک قەزا ناس���ێندرا و پێگەیەکی 
بەڕێوەبەرایەتی سەربەخۆتری بەدەستهێنا، 
دەورێک���ی بەرچوت���ری بۆ خ���ۆەوە بینی و 
ت���ا دواس���اتەکانی ڕووخان���ی دەس���ەاڵتی 
عوس���مانی ب���ەردەوام ل���ە گەش���ەدا ب���وو. 
پ���اش ڕووخانی دەس���ەاڵتی عوس���مانی و 
دەس���تپێکردنی حوکمدارێت���ی بەریتانی���ا، 
ئەم ناوچە کەت���ە ژێر فەرمانی دەس���ەاڵتی 

میجەرسون حاکمی بەریتانی.
لە سەرەتاکانی س���ەدەی بیس���تەمدا، پاش 
پێکهێنان���ی واڵتی عێ���راق و س���ەرهەڵدانی 
ناس���یۆنالیزمی ک���وردی ل���ە باس���ووری 
کوردس���تاندا، هەڵەبج���ە ب���ە ه���ۆی پێگەی 
جوگرافییایی���ەوە ب���وو ب���ە مەکۆیەک���ی 
ستراتیژیک لە هەلومەرجی سیاسی نوێدا. 
مەحموود پاش���ای ج���اف لە پێش���ەنگترین 
ڕێبەرانی بزوتن���ەوەی نەتەوایەتی کورد لە 
باشووردا بوو کە لە پێناو ڕابوونی سیاسی 
و نەتەوایەت���ی کۆمەاڵنی خەڵک���ی ناوچەکە 
کۆمەڵێک چاالکی���ی کاریگ���ەری ئەنجام دا. 
دوای کۆچی دوایی مەحموودپاشا، عادیلە 
خانمی ج���اف لە نێ���وان س���ااڵنی ١٩٠٩ بۆ 
١٩٢٤ ز، وەک بەهێزتری���ن کەس���ایەتیی 
سیاس���ی ناوچەکە دەرکەوت کە زۆر جار 
تەنانەت لە الیەن بەریتانیەکانیشەوە ڕێزی 

لێ گیرا.
لە گەڵ دەس���تپێکردنی بزاڤی سەربەخۆیی 
خوازانەی ش���ێخ مەحموودی حەفید دژ بە 
دەسەاڵتی بەریتانیا و بەشداریی چاالکانەی 
دەڤەری هەڵەبجە لەو شۆڕشەدا، کۆمەاڵنی 
خەڵكی ئ���ەو ناوچە ئەزموون���ی دژوار و پڕ 
کارەس���اتی خۆیان لە بزوتنەوەی سیاسی 
و خەبات���ی نەتەوایەت���ی کوردی���دا دەس���ت 
پێک���رد. ل���ە گ���ەڵ ڕابوون���ە ڕامیارییەکانی 

گەڵ���ی ک���ورددا، هەڵيبج���ە وەک ناوەندێکی 
ڕاهێن���ان و پ���ەروەردە کردن���ی کادیران���ی 
سیاس���ی و خەباتگێڕان دەوری بینی. وەک 
نموون���ە، پاش شکس���تی شۆڕش���ی ش���ێخ 
عوبەیدوڵای نەهری لە س���اڵی ١٩٢٤ز دا، 
یەکێک ل���ە س���ەرکردەکانی ئەو شۆڕش���ە 
ب���ە ناوی ش���ێخ محەم���ەدی دەوڵەت���ی پەنا 
دەبات���ە هەڵەبجە و ل���ە خزمەتی���دا چەندین 
کەس���ایەتیی بەناوبانگ���ی وەک: ئەحم���ەد 
موختارجاف، فایەق بێکەس، عەلی باپیرئاغا 
و شێخولئیسالم عارفی، بنەماکانی خەباتی 
سیاس���ی لێ فێر دەبن. لە چلەکانی سەدەی 
بیستەمدا نووسەر و سیاسەتڤانی ناسراوی 
کورد برایم ئەحەمد، بە مەبەستی ڕاهێنان و 
پ���ەروەردەی بەرب���اوی کۆمەاڵنی خەڵکی 
هەڵەبجە ل���ە پێن���او وش���یاری نەتەوەیی و 
ئازادیخ���وازی، لەم بوارەدا ه���ەوڵ دەدات. 
ه���اوکات هەڵەبجە لەو س���ەردەمەدا دەبێتە 
پەناگ���ە و م���اوای زۆرب���ەی سیاس���ییە 
دورخراوەکانی سەردەمی پاشایەتی عێراق، 
وەک: فایەق ئەلسامەڕایی و بەحرئەلعلووم 
کە هەبوونیان لەو ش���ارەدا لە سەر فەزای 

سیاسی کاریگەری دادەنێت.
 پ���اش دامەزراندن���ی واڵت���ی عێ���راق ل���ە 
بیستەکانی س���ەدەی بیس���تەمدا، هەندێ لە 
کەس���ایەتییە گرنگەکان���ی هەڵەبج���ە وەک 
نوێنەر ل���ە پەرلەمانی عێراق���دا ئامادە دەبن 
و ل���ە هەڵومەرجی نوێ���ی سیاس���یدا دەور 
دەگێڕن، ل���ە نێوانیاندا دەتوانی���ن ئاماژە بە: 
حامی���د بەگی جاف، حەس���ەن فەهمی بەگ، 
ئەحمەد بەی���گ و ئەحم���ەد موختاری جاف 

بکەین.
بەردەوامی و پەرەسەندنی چاالکیی سیاسی 
و ڕۆشنبیریی کەس���ایەتییە دیارەکانی ئەو 
دەڤ���ەرە، وەک: ئەحمەدموخت���اری ج���اف، 
مامۆس���تا گۆران، نامیق، ڕەفیق حیلمی و... 
لە ڕووی ئەزموونی سیاس���ی و هزرییەوە 
هەڵەبج���ەی ب���ردە قۆناغێک���ی ن���وێ و ل���ە 
س���اڵی ١٩٣٥ز یەکەمین چاالکیی حیزبی بە 
دامەزراندنی یەکەمین لەقی » حیزبی هیوا« 

دەستی پێکرد.
 ل���ە کاتێکدا ک���ە نزیک بە دە س���اڵ پێش���تر، 
وات���ا ل���ە ١٩٢٥دا، دوای س���ەردانی ش���ێخ 
مەحم���وود س���ەواف ل���ە هەڵەبج���ە لەق���ی 
حیزب���ی »ئیخ���وان ئەلموس���لمین« ل���ەو 
دەڤ���ەرەدا دادەمەرزێ���ت.  لە درێ���ژەی ئەم 
هەواڵنەدا ساڵی ١٩٤٦ز بنەمای سەرەکیی 

دوو حیزب���ی نوێ ب���ە ناوەکان���ی » پارت« 
و » تحرر« ل���ە هەڵەبجەدا  دەس���ت بە کار 
و تێکۆش���ان دەک���ەن. ک���ۆی ئ���ەم حیزب و 
ڕێکخ���راوە سیاس���ی و مەدەنییان���ە وێڕای 
جێاوازی لە بنەمای فک���ری و ئایدۆلۆژیدا، 
سەبارەت بە پرسی نیشتامنی و نەتەوەیی 
گەلی ک���ورد هاوڕا بوون، بە ش���ێوازیک کە 
دوای ڕووخان���ی حکوومەت���ی پاش���ایرتی 
س���ەرهەڵدانی  مەترس���یی  و  عێ���راق 
یەکگرتوویەک���ی عەرەب���ی، س���ەرجەم 
پ���ارت و الیەن���ە سیاس���ییەکان نامەیەک���ی 
ئاگادارییان ڕەوانەی »هارۆڵد مەک میالن« 
س���ەرۆک وەزیرانی ئەو کات���ەی بەریتانیا 
کرد و س���ەبارەت ب���ە ئەگ���ەری کوودەتا و 
دواهاتەکانی ئاگادارییان دا و ناڕەزایەتییان 

دەربڕێ.
خەڵک���ی هەڵەبج���ە، س���اڵی ١٩٤٥ز کاتێ���ک 
مەل���ەک فەیس���ڵ دووەم ل���ە هەڵبژاردن���ی 
پارلەماندا، ساختەکارییەکی گەرەی ئەنجام 
دا بێدەنگ نەبوون و دژی خۆپیش���اندانیان 
کرد، س���اڵی ١٩٤٧ بە ڕاپەڕینێک، بەرامبەر 
پەیمان���ی »پۆرت س���یمۆن« وەس���تانەوە 
و س���اڵی ١٩٥٥ دژ ب���ە »پەیمان���ی بەغدا« 
ناڕەزایەتییان دەربڕی، کە خۆپیشاندانیان 
لە الیەن هیزەکانی دەوڵەتی ناوەندیی عێراق 

بە توندی سەرکوت کرا.
قووڵبوون���ەوەی ناکۆکی���ی نێ���وان هێ���زە 
سیاس���ییەکانی کورد و دەوڵەت���ی عێراق لە 
س���ەردەمی عەبدولکەریم قاس���مدا بوو بە 
هۆی س���ەرهەڵدانی شۆڕش���ی ئەیلوول کە 
لە س���اڵی ١٩٦١ز تا ١٩٧٥ درێژەی کێش���ا 
و می���ژووی سیاس���ی عێراقی بە گش���تی و 
دۆخ���ی سیاس���ی و کۆمەاڵیەتی���ی ناوچ���ە 
کوردییەکان���ی ب���ە تایبەت ب���ردە قۆناغێکی 
نوێوە. لەم قۆناغە تازەدا، هەڵەبجە بەردەوام 
وەک دەڤەرێکی س���تراتیژیکی سنووری و 
شاخاوی، دەورێکی بەڕچاوی لە شۆڕشدا 
بینی و وێ���ڕای ئامادەبوون���ی کارای هێز و 
اڵیەنەکانی سەر بەم ناوچە لە چاالکییەکانی 
شۆڕشدا، مەڵبەندێکی گرنگی شۆڕشگێڕان 
و سەرکردایەتی شۆڕش بوو و بە درێژایی 
ئەو س���ااڵنە ژیانی ئاس���ایی خەڵکەکەش���ی 
تێکەڵ بە کار و باری شۆڕشی ئەیلوول ببو.
 بەم بۆنەوە لە هەڵمەتەکانی دژ بە شۆڕش 
ل���ە الی���ەن حکومەت���ی ناوەن���دی عێراقەوە 
بەردەوام دەکەوتە بەر پەالماری هێرش���ی 
عەس���کەری و ئاس���مانی. ل���ە بوردمان���ی 

ئامانی س���اڵی ١٩٧٤دا زیات���ر لە ١٠٠ کەس 
خەڵکی مەدەنی���ی هەڵەبجە ش���ەهید کران. 
ل���ە هەڵمەتەکان���ی هەس���تانەوەی خەبات���ی 
کوردی���ی پ���اش شۆڕش���ی ئەیل���وول و 
ڕێککەوتن���ی ١٩٧٥ی ئەلجزای���ر، هەڵەبجە 
لە ڕی���زی یەکەمی ئ���ەو ش���ارانەدا بوو کە 
ئااڵی شۆڕشی نوێی گواڵنی بەرز کردەوە. 
س���اڵی ١٩٨٢ لە گەڵ ڕاپەڕینی سلێمانیشدا 
زۆر ئازایان���ە ڕاوەس���تا و کۆڵنەدەران���ە 

خۆپیشاندانی کرد.
لە گەڵ دەس���تپێکردنی پرۆژەی ش���وومی 
کۆمەڵکوژیی ئەنفال لە الی���ەن حکوومەتی 
بەعس���ەوە، هەڵەبجە دیس���ان ناوچەیەکی 
س���ەرەکی لەو ش���ااڵوەدا بوو کە زۆربەی 
خەڵک و گوند و شارەکانی بە دڕندانەترین 

شێوە کەوتنە بەر شااڵوی ئەنفاڵ.
هەڵگیرسانی ش���ەڕێ هەشت ساڵەی ئێران 
و عێراق، بە ه���ۆی هەڵکەوتەی س���نووری 
ناوچ���ەی هەڵەبج���ە، ژیان���ی سیاس���ی و 
کۆمەاڵیەتی���ی هەڵەبجەی ب���ردو قۆناغێکی 
دیک���ە ل���ە قۆناغ���ە دژوار و پڕئازارەکانی. 
هەڵەبجە بە درێژایی شەڕی هەشت ساڵەی 
ئێڕان و عێراق، وەک ناوچەی شەر ئەژمار 
دەکرا و زۆرج���ار پێگەی س���ەرەکیی هیزە 
کوردییەکان���ی دژ ب���ە حکوومەت���ی بەعس 
بە تایبەت یەکیێتی نیش���تمانی کوردس���تان 
و هاوپەیمانان���ی ئێرانیی بوو. ب���ەم بۆنەوە 
زۆرج���ار دەکەوتە بە هێرش���ی ئاس���مانی 
و س���ەرزەویی رژیم���ی بەع���س و خەڵک و 
دانیش���توانی ش���ەهید و برین���دار و ئاوارە 

دەبوون.
 بەاڵم ڕاب���ووردەی پڕ لە هەوارز و نش���ێو 
و تەن���گ و چەڵەمەی هەڵەبج���ە لە ڕیڕەوی 
خەباتی گەلی کورد لە س���ەرەتای سەدەی 
بیستەمی زایینیەوە، تەنیا سەرەتایەک بوو 
بەرامبەر ب���ەو ڕووداوە نەگریس���ەی کە لە 
١٦ی مارسی ١٩٨٨دا ڕووی دا و هەلەبجەی 
کرد بە سەمبولی ستەملێکراویی مێژوویی 
گەلی ک���ورد و »ش���اری ش���ەهید« بوو بە 

تازەترین ناونیشانی ئەم شارە. 
حکوومەتی دڕندەی بەعسی گیرخواردوو 
لە گێ���ژاوی ش���ەڕی ئێ���ران و بەرەنگاریی 
بێ وچانی ئۆپۆزیس���یۆنی ک���وردی، وەک 
تۆڵەیەکی دڕدان���ە و بی بەزەی���ی بەرامبەر 
ئێ���رادەی کۆڵن���ەدەری گەڵ���ی ک���ورد، 
ڕۆژی ١٦ی مارس���ی ١٩٨٨، ب���ە فرمان���ی 
ڕاستەوخۆی سەددام حسێن و فەرماندەیی 
فڕۆک���ەوان عەدن���ان ئەلدەلەیم���ی، ب���ە 
سەپەرش���تی عەل���ی کیمیاوی ک���وڕە مامی 
س���ەددام، بە نزیکەی ٥٠ فڕۆكەی هەڵگری 
چەک���ی کیمیای���ی، هێرش���یان کردە س���ەر 
شاری بێ پەنا و خەڵکی س���یڤیلی هەڵەبجە 
و بۆ ماوەی س���ێ رۆژ ئۆپراس���یونەکەیان 
درێژەی هەبوو، ک���ە لە ئاکامی ئ���ەم تاوان 
گەورەیەی دژ ب���ە مرۆڤدا، زیات���ر لە ٥٠٠٠ 
خەڵکی مەدەنی و ئاسایی لە ژن و منداڵ، تا 
گەنج و پیر شەهید کران و زیاتر لە ١٠٠٠٠ 
کەس تووش���ی نەخۆش���یی بێ چارەسەر و 

کەم ئەندامی و نەخۆشیی دەروونی بوون.
رژیمی بەعس لە ئوپراس���یۆنی کیمیابارانی 
هەڵەبج���ەدا، ب���ە الدان ل���ە هەم���وو یاس���ا 
کۆنڤانس���یۆنە  و  ش���ەڕ  میس���اقێکی  و 
نێونەتەوەییەکان، لە غازی کیمیایی: خەردڵ، 
دەمار، س���یانید، لۆیزی���ت ویتاب���ۆن و...  بە 
شێوازی بەربالو کەڵکی وەرگرت، کە وەک 
بەرباوتری���ن کیمیاباران���ی و بەکارهێنانی 
چەکی کیمیایی پاش شەری یەکەمی جیهانی 

دەناسرێت.

هەڵەبجە؛ لە بووکی دەشتی شارەزوور تا شاری شەهیدی کوردستان
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1000 دینار- نرخی ئێران: 500 تمه ن- ئه ژمار 5000 دانه

هه فته نامه ی که لتووری، کۆمه اڵیه تی و ئابوری ئێران-کورد
هفته نامه فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی ایران - کورد

jamekurdi.net

فایلی تایبەت بە یادمانی کارەساتی ئەنفال و کیمیابارانی هەڵەبجە

ڕێبوار خالید
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