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 :سٌان ؟ االنفال طواها عالم النجرٌمة هل فعال 

مع مؤخرا بٌن رسائل عدٌدة وصلتنً من ادناه نموذج لرسالة  اخترتها , بعٌدا عن مجانٌة الكالم وعمومٌته 

وحلبجة الكف عن الكتابة عن االنفال اصحابها واسماء اخرى طلب منً  الكاتب حرصً على عدم ذكر اسم

حٌث ٌقول صاحب .....! ح الموت البعثًٌزال ٌطارده شب نعم هذا الشعب الذي ال..ساة شعبً أوموالكٌمٌاوي 

 : الرسالة 

بصراحه وجدت فعال انك تعانً من مشكله او عقده اسمها كٌماوي وانفال وانت تعرف وكثٌرٌن ٌعرفون  " 

وعلى هذا  وهً عموما طواها عالم النسٌان ومات فٌها الضحاٌا ومات الجالدوناٌضا حقٌقة هذه القصه 

وتبحث عن موضوع جدٌد وجمالٌات جدٌده فأنت فنان والمفروض تكون االساس انا انصحك بأن تتوجه 

رسالتك الفنٌه ممتعه وغنٌه بالفائده للناس فأنا اعٌش فً الغرب وفً احدى الدول الغربٌه واعرف تماما 

تعٌشون على عزف هذه السٌمفونٌه لتشحذون ... وكٌف تعٌش انت وبعض االخوه االكراد  ،كٌف تفكر انت 

ٌعرفون واقع االمر وستبقون الى االبد تتباكون وتتظاهرون  اطف الغربٌٌن االغبٌاء الذٌن الوتستجدون عو
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االّ ن وضحٌة للنظام السابق وعلً كٌماوي وصدقنً ٌا شمال ان ال احد ٌصدق بقصتكم هذه وبأنكم مظلوم

 الى متى ٌاالناس االغبٌاء والسذج وٌعطفون علٌكم وٌمنحونكم الفرص للعٌش وللوظائف ولكن الى متى 

شاعر وأنت تعرف جٌدا بأن لدٌكم فً القٌادات الكردٌه من هو اتعس بكثٌر من علً  فنان وٌا شمال ٌا

متى ستصحون ... كٌماوي وهم ٌتربعون على عرش قٌادتكم منذ عقود طوٌله وٌمتصون دمائكم وخٌراتكم 

 ....."ٌن ولٌس عطفهم من هذه الغفوه الطوٌله وتتخلصون من عقدكم الكردٌه لتنالوا احترام االخر

َنَفٍس اكتب ثم اكتب والى اخر ...ذكر صاحب الرسالة وكل من ٌدور فً فلكه بانً سوف اكتب وهنا البد ان ا  

المنطقة برمتها  اعلى اكبر جرٌمة عرفته كضحٌة من ضحاٌا االنفال ـ االبادة الجماعٌة  ـ وكشاهد نفسً من 

وردستان  وقتل عشرات االالف من المواطنٌن العزل فً والتً راح ضحٌتها  االالف من ابناء شعب ك

 من القرى والقصبات والنواحً وحرقت ودمرت االالف , بعد ان اعتقلوا فً قراهم االمنة حمامات دم بشعة 

 ,بساتٌن والمزراع لمناطق تعتبر من اهم المناطق الزراعٌة فً كوردستان و فً عموم العراقاالالف من ال

د سقوط الصنم وتحدٌدا اثناء محاكمة  المؤلمة للعالم اجمع بعبعض  من هذه الحقائق  تتعرت وتكشف والتً 

   . كبار ازالم النظام البائد من مرتكبً الجرٌمة البشعة

فً المنطقة حتى ٌعرف الجمٌع ومنها الجٌل الجدٌد بان المقابر الجماعٌة واالنفال وحلبجة وتجفٌف االهوار 

هذا من صلب واجبً االخالقً والوطنً  ..من مخلفات حزب البعث البائد  ، كلهااقالعركل وتدمٌر العربٌة بل 

 .... كشاهد على كل تلك الجرائم التً التزال تاثٌراتها مستمرة فً حصد ارواح االبرٌاء 

الرؤوس والقتل الجماعً باالسلحة  نعم اكتب كشاهد على كل ما راٌته بام عٌنً من القتل والحرق وجز  

م التً راح ضحٌتها االالف من تلك الجرائلفضح و إدانة وساسخر جزء من اعمالً الفنٌة .... ولٌا المحرمة د

هذا من صلب واجبً وساعمل من ....االبرٌاء لٌعرف القاصً والدانً بشاعة ونهج البعث الدموي فً العراق 

 .اجله وبدون كلل 

 

 :  ؟ .....االنفال مستمرة لماذا 

 : هً من مخلفات سموم االنفال التً اسقاطات متكررة , ة والدات مٌتة ومشوهـ   1

على اجتٌاح اراضً كوردستان فً الثامن ، اقدم صدام حسٌن وباشراف مباشر من ابن عمه علً حسن المجٌد  

وحسب كل الوثائق , مباشرة بعد وقف الحرب العراقٌة االٌرانٌة ,  1988اغسطس /والعشرٌن من شهر اب 

ثبت بان النظام ووفق خطة كٌمٌاوٌة استهدف لٌس فقط ابادة ، تت من قبل النظام البائدالموجودة والتً صدر

البٌئة  وث ان ٌل دمر  البنٌة التحتٌة وٌحاول بكل االسالٌب ان اكبر عدد من سكان كوردستان العراق بل اٌضا 

لى امد طوٌل والى ابعد الحدود ا اثارهابقى تٌفكك العائلة الكوردستانٌة لبالسموم والمبٌدات و النظٌفة  الجبلٌة

والٌوم نرى بان اثار الدمار البعثً شاخصة  .... تلكن فً تطبٌق خطتهم الدموٌة ووفعال نجح الكٌمٌاوٌ..... 



رغم مرور سنوات على تلك الجرائم والبنٌة التحتٌة والمنشأت الخدمٌة وغٌرها على المجتمع الكوردستانً 

............. 

نتٌجة تاثٌر السموم والمبٌدات القاتلة طبٌة المحلٌة والدولٌة تفاقم معاناة االمومة الكوردستانٌة واثبتت التقارٌر ال

كوردستان العراق مسرحا كبٌرا للجرٌمة من قبل النظام صارت بعد ان والتً استخدمت بشكل منهجً علٌها 

 الٌوم  حٌث ٌبلغ, علٌهم ن استخدامها عام م 23الٌوم وبعد الى  تاثٌرها فتك ٌالتً نعم السموم ...البائد البعثً 

, متكررة السقاطات إلمعدل الوفٌات بٌن الحوامل اعلى مستوى له فً تارٌخ كوردسان الحدٌثة باالضافة الى ا

كالسرطان وامراض ، اخرى تفتك بالعائلة الكوردستانٌة كثٌرة والدات مشوهة ومٌتة ومشاكل صحٌة , العقم 

بادة الجماعٌة ـ  وماساتها  من كارثة االنفال ـ االالمراض النفسٌة التً سببتها الجلد والربو باالضافة الى ا

راجع  ...)الشهود والضحاٌا  عبر افاداتالبشعة احداثها بعض من محاور والتً سمع العالم  االنتظار والترقب 

الناجً  )االنفالتٌمور(هادة راجع شملف المحكمة العراقٌة الجنائٌة العلٌا فً قضٌة االبادة الجماعٌة ـ االنفال ـ 

 .(   مقبرة السماوة الجماعٌة من 

 

 : التلوث البٌئً فً كوردستان ـ  2

دم فً ابادة شعبها كل انواع االسلحة المحرمة دولٌا بما فٌها استخُ بعد ان اصبحت كوردستان مسرحا للجرٌمة 

لنابالم باالضافة الى االلغام ورغم كل الجهود السالح الكٌمٌاوي القاتل والمبٌدات والقنابل الفسورٌة والعنقودٌة وا

التً تبذل من قبل المنظمات الدولٌة الزالتها اال انها تبقى عائقا كبٌرا امام المواطن الكوردستانً فً تحركه فً  

ومن خالل ( .........الكٌمٌاوي  ًعلالمعدوم راجع افادة ) المحرمة  العسكرٌة مناطقه التً سمٌت بالمناطق 

ٌ   اجرٌت فً السنوات االخٌرة محلٌة ودولٌة  دراسات ن بان االطفال والنساء والشٌوخ  هم الشرٌحة االكثر تب

راجع )  (. حٌث تتصاعد معدالت وفٌاتهم ٌوم بعد ٌوم , ة والصحٌة الملوثة ٌتضررأ من الظروف البٌئ

 . (كل الجهات المعنٌة فً االقلٌممن قبل وزراة الصحة ووزارة الشهداء والمؤنفلٌن وسات والتقارٌر الطبٌة االدر

االبرٌاء  ودموع عام على االنفال التزال طاحونتها المدمرة التً تعمل بدماء  23رغم مرور اكثر من نعم 

على قوٌة والمستقبلٌة ستبقى شاخصة و وان اثارها الراهنة الضحاٌا تدور وتدور وتدور لتسحق المزٌد من 

 ......... انقاذ ضحاٌا االبادة الجماعٌة من اجل فها الواقع رغم كل المحاوالت الٌقا ارض

 

  :العائلة الكوردستانٌة ودمرت االنفال فككت ـ  3

لتمثٌل القٌادة القطرٌة للحزب  1978/  3/  29بعد ان عٌن الكٌمٌاوي علً وبقرار من مجلس قٌادة الثورة فً 

ً عموم المنطقة الشمالٌة وبضمنها منطقة البعث البائد ولمجلس قٌادة الثورة المنحل فً تنفٌذ سٌاستها ف

  1978/  3/ 29والصادر فً (  160) راجع الكتاب الصادر من مجلس قٌادة الثورة المرقم ) كوردستان 



شف عنها بالتفصٌل فً جلسات المحكمة ، كُ  بخطة مدروسة ومنهجٌةقام الكٌمٌاوي و( بتوقٌع من صدام حسٌن 

تفكٌك العائلة الكوردستانٌة وشلها  ......بهدف   التً تم تنفٌذها بدقة االنفال و الجنائٌة العراقٌة العلٌا فً قضٌة

 .. نهائٌا 

و ... ٌن سنالالتً سكنوا فٌها منذ االف من مناطقهم منظمة قسرٌة حٌث تم تهجٌر العوائل فً حمالت عسكرٌة 

اصبحت  و ، بٌن فٌنة واخرى بالمدفعٌة بشكل اجرامً ال مثٌل له تضربت الحقا  بالسالح الكٌمٌاوي  وقصف

مناطق عسكرٌة ٌمنع الوصول او االقتراب منها ) و اعلن عن كونها ورة ظفً قاموس البعث من المناطق المح

كوردستان العراق معاقل لها جبال و ودٌان وذالك اٌضا للحد من تحرك قوات البٌشمركة التً اتخذت من .... ( 

/ م/  1978/ 20/6الكتاب الصادرمن مكتب تنظٌم الشمال فً  راجع) نتٌجة القمع واالرهاب الصدامً  

بمعسكرات   ةشبٌه( مجمعات سكنٌة )الى  حٌث تم تهجٌر العوائل , (  ورة امنٌا ظالتعامل مع القرى المح

وتم حشر العوائل الفالحٌة من النساء واالطفال   عموم مناطق العراقوالتً تم بناءها فً  ...اعتقال  النازٌٌن 

, دهوك فً ال وقلعة نزاركًفً نكرة السلمان البشرٌة  الى المسالخ ( الذكور )  بعد ان ارسل الرجال فٌها  فقط

 ......... ومسالخ كثٌرة اخرى ومسلخ طوبزاوة 

مراكز الصحٌة والمدارس كما افتقرت الى ابسط متطلبات الحٌاة من الالى القسرٌة افتقرت هذه المجمعات  لقد

فالبطالة المتفشٌة سببت المشاكل ت الحٌاة وشل   ت فٌهالنعم فهذه المجمعات عط  , لصالح للشرب الكهرباء والماء ا

للكثٌر من االمور التً اضافت تعقٌدات كثٌرة اخرى على ت االجتماعٌة والنفسٌة لتلك العوائل التً تعرض

اما االطفال فلجأوا ,ول اال اوخاصة بعد ان تم القضاء على رب االسرة ومعٌله بشكل عام  الماساوي  وضعهم

وفً مجمعاتهم القسرٌة من بشكل سري الى العمل كباعة متجولٌن فً االسواق والشوارع العامة والكراجات 

سالك ألسالسل واالطفولتهم بٌن بساطٌل الجنود  و تحٌث ضاع.....التنك والصفٌح من خالل اكشاك مصنوعة 

اثار تلك المجمعات المخٌفة باقٌة فً مكانها كشاهد على تقف ن ولحد اال ..........القسرٌة مجمعاتهم لشائكة ال

وابنائهن ازواجهن فمازلن ٌنتظرن  ن على قٌد الحٌاة ٌاللواتً بق والشابات  اما النساء ...وحشٌة النظام البائد 

فً لكٌمٌاوٌٌن احٌاء بفرمان اهناك لٌدفنوا محرقة الذٌن اعتقلتهم روبوتات النظام البائد وارسلوا الى الواحبائهن 

 .........  عام االنفال 

صادرة من مخابرات المدٌنة  بعد سقوط الصنم  (كركوك  )لقد عثرعلى وثٌقة رسمٌة صدامٌة  فً مدٌنة 

من الفتٌات الكوردٌات  المحجوزات اللواتً    18بارسال  (القٌادة السٌاسٌة )على صدور اوامر من نص ت 

لى المالهً و النوادي  اللٌلٌة لجمهورٌة مصر العربٌة، اللواتً اختطفن ، ا( 29 – 14 )تتراوح اعمارهن بٌن

الصادر ,   1609/ راجع الكتاب السري العدد) ...اثناء عملٌة االنفال السٌئة الصٌت من قبل ازالم النظام البائد

 ( . العلٌا فً قضٌة االنفال والتً قدمت الى المحكمة العراقٌة الجنائٌة  1989عام فً 



 

  :  ـ طاحونة الموت المستمرةفً كوردستان حقول االلغام االرضٌة  ـ 4

الرٌفٌة فً كوردستان  أظهرت إحصاءات دولٌة أن أعداداً كبٌرة من األلغام والمتفجرات توجد فً المناطق 

  .لغم حسب إحصائٌات األمم المتحدة العراق، حٌث ٌقدر عدد األلغام المزروعة بأكثر من عشرة مالٌٌن

جرى تأسٌسها عام  و ،  م من ان  مؤسسة شؤون األلغام فً إقلٌم كردستان تابعة لمجلس وزراء اإلقلٌمبالرغو

التزال تعانً من و ، المنظمات الدولٌة ةتعمل بمساعدهً  للعمل على إزالة مالٌٌن األلغام المزروعة و 2005

حسب آخر مسح أجرته  و,ٌم الجبلٌة رة والتً تنتشر فً عموم مناطق االقلموجود االالف من تلك الحقول المد

. ألغام فً إقلٌم كردستان العراق بٌنها حقول تغطً مساحة ألفً متر مربع حقل( 2039)المؤسسة تبٌن وجود 

واجه عمل المنظمات هً عدم وجود خرائط لتلك الحقول ومن المتوقع بان النظام البائد توان اهم المشاكل التً 

وٌقدر المختصون فً شؤون رفع .....ذه المناطق شبحا ٌطارد كل من ٌقدم الٌها قد اتلف جمٌع الخرائط لتبقى ه

 .االلغام بان مشروع تطهٌر الحقول من هذه االفة فً اقلٌم كوردستان ٌحتاج الى اكثر من مئة عام 

رجوع ال نطن الكوردستانً وتعٌقه عالكشف الحقٌقة ومعرفة مشكلة تلك الحقول المدمرة التً التزال تفتك بالمو

ها شبح الموت وتسٌطر علٌها طاحونة الموت ـ االلغام االرضٌة ـ ارجو ٌمن علٌهٌزال ٌالى قرٌته التً ال

 .... المصورة االطالع على هذا الرابط لمعرفة المزٌد من الحقائق 

.php?id=43http://www.arabkurd.com/video 

 : وجهان لعملة واحدة واالنفال  الهولوكوست  

وبعض من حلفائها  ألمانٌا النازٌةالهولوكوست هو مصطلح استخدم لوصف الحمالت المنظمة من قبل حكومة  

ة هولوكوست هً وان كلم الحرب العالمٌة الثانٌةأثناء  أوروبافً  للٌهودلغرض االضطهاد والتصفٌة العرقٌة 

 ".الحرق الكامل للقرابٌن المقدمة لخالق الكون"والتً تعنً  ، holókauston الٌونانٌةكلمة مشتقة من الكلمة 

ولكن الكلمة  1942للٌهود كانت فً عام  هتلرلوكوست لوصف طرٌقة معاملة أول مرة استعملت فٌها كلمة هو

صبحت كلمة هولوكوست تستعمل حصرٌاً لوصف لم تلق انتشاراً واسعا لحد الخمسٌنٌات، ومع السبعٌنٌات أ

 الحزب النازيبالتحدٌد على ٌد السلطات األلمانٌة أثناء هٌمنة  الٌهودحمالت اإلبادة الجماعٌة التً تعرض لها 

 . أدولف هتلربقٌادة 

الذي ٌحاول التصفٌة المنظمة من قبل الحزب البعث العربً االشتراكً السابق ـ   اسم لحمالت اما االنفال  هو

وتصفٌة الكورد والتً استخدمت فٌها ابادة لغرض  ......حزب العودة الحالً ـ العودة للحكم بواجهات متعددة ك
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ردستان المدنٌن فً اغسطس جمٌع انواع االسلحة بما فٌها السالح الكٌمٌاوي البادة اكبر عدد من سكان كو

التً ضربها النظام البعثً باالسلحة ، بعد اسابٌع من ارتكاب مجزرة ـ حلبجة ـ المدٌنة الكوردٌة  1988

راجع ملف حلبجة ـ وقرارات المحكمة العراقٌة )   الكٌمٌاوٌة واباد فٌها اكثر من خمسة االف مواطن كوردي

ِ  )الغنائم وماخوذة من سورة االنفال  ًعنكلمة االنفال ت و, ( ة العلٌا الجنائٌ ْسأَلُوَنَك َعِن اْْلَْنَفاِل قُِل اْْلَْنَفالُ لِِلّ ٌَ 

نُِكْم َوأَِطٌُعواَوالّرُسوِل َفاّتقُوا َّللّاَ وَ  ٌْ حٌث كان المسلمون بعد  ,  (َّللّاَ َوَرُسولَُه إِْن ُكْنُتْم ُمْؤِمنٌِنَ  أَْصلُِحوا َذاَت َب

انتصارهم  ٌختلفون على  كٌفٌة  توزع الغنائم علٌهم وهللا تعالى اراد ان ٌنبههم إلى أن الغنائم هً من الدنٌا 

ٌات فً السورة ٌعطً أنها نزلت بعد وقعة بدر، و هً تق  سٌاق اآل. واالختالف علٌها خالف على الدنٌا

بعض أخبار بدر، و تذكر مسائل متفرقة تتعلق بالجهاد و الغنائم و األنفال و نحوها، و أمورا أخرى تتعلق 

  ......اختٌرت كلمة االنفال من قبل صدام المعدوم شخصٌا ...... بالهجرة و بها تختتم السورة 

 : لذكرى اان نفعت  ..ر كّ وذ

م غزت 1940وفً التاسع من إبرٌل . م1939الحرب العالمٌة الثانٌة بدأت عام  نقرأ فً كتب التارٌخ  بان 

القوات األلمانٌة الدنمارك، واستسلم الدنماركٌون وسمح األلمان للحكومة باالستمرار فً الحكم مادامت تلبً 

صانع ووسائل النقل، تولت ألمانٌا حكم البالد فً ولكن مع تطور المقاومة ضد األلمان ونسفها للم. مطالبهم

 .م1943أغسطس 

وفً الخامس من ماٌو  .م نظم الدنماركٌون مجلس الحرٌة السري لقٌادة حركة المقاومة1943وفً سبتمبر عام 

ولحد ٌومنا , م بعد سقوط ألمانٌا دخلت جٌوش الحلفاء إلى الدنمارك واستسلم األلمان الموجودون هناك 1945

ٌستذكر الدانماركٌون وبكل فخر واعتزاز ضحاٌاهم  ممن سقطوا فً مواجهة القوات الغازٌة االلمانٌة وكل  هذا

الذٌن  سقطوا فً المعسكرات النازٌة القسرٌة فً الدانمارك وخارج الدانمارك وخاصة االطفال والنساء 

 ... والشٌوخ 

ولحد .... .....مناهج الدراسٌة فً عموم البالد وال ننسى بان الهولوكوست وبشاعة النازٌٌن قد ادخلت فً ال

حول مجازر رة ض  دولٌة وبمشاركة جمٌع الدول المتحمٌنارات وكونفرنسات واجتماعات ٌومنا هذا تقام س

واخذ الدروس والعبر منها والعالن بشاعتها لالجٌال النازٌٌن بحق الشعب الدانماركً والشعوب االمنة االخرى 

الذٌن قاوموا  محاربٌن الدانماركٌٌن القدامىالالحكومة الدانماركٌة ب  كبٌر من قبل  ماماهت وهناك ....الجدٌد

تنظم زٌارات من قبل المدارس من المراحل االولٌة الى المراحل المتقدمة فً ٌوم التحرٌر من النازٌة  حٌث  

دٌر والج....... ً التارٌخ تهم فاتماثٌل البطال قاوموا النازٌة وتركوا بصم والحرٌة النازٌة لزٌارة متحف 

ٌعاقب على أي تصرف عنصري باعتبار  (Grundloven)والذي ٌسمى  الدستور الدنماركً بان  بالذكر 

حٌث  :فرنساكباقً دساتٌر الدول المتحضرة االخرى على سبٌل المثال ....  أن المواطنٌن متساوون أمام القانون
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إلى حقد أو كراهٌة ألسباب عرقٌة أو دٌنٌة  علنً من شانه أن ٌؤدي ٌمنع القانون الفرنسً أي كتابة أو حدٌث

  من قبل النازٌٌن الٌهود جرائم اإلبادة الجماعٌة ضدتكذٌب  وٌمنع أٌضا

 ٌرسم حدوداً مماثلة للقانونفإنه  (  Grundgesetz )اما فً القانون االساسً االلمانً  والذي ٌسمى

 الرموزاستعمال  ٌمنع خطابات الكراهٌة ضد العرق و الدٌن والمٌول الجنسٌة إضافة إلى منع  الفرنسً و

 ............   مثل الصلٌب المعقوف النازٌة

 

 :  الدستور العراقً الجدٌد والمادة الحادٌة عشر

ٌحظر  : له اكثرٌة الشعب العراقً  تجاء فً المادة الحادٌة عشر من الدستور العراقً الجدٌد والذي صوت

أو ٌحرض أو ٌمجد أو ٌمهد )مى كان كل فكر ٌتبنى العنصرٌة والتكفٌر واإلرهاب فكراً وممارسة تحت أي مس

 .وال ٌجوز أن ٌكون ذلك جزءاً من التعددٌة السٌاسٌة فً الدولة البعث الصدامًوبخاصة ( أو ٌروج له

ار وقتل االنفال وحلبجة واالهو ( بطالا)شاركوا بعثٌٌن والصدامٌٌن الذٌن الوالمضحك المبكً هو ان كثٌر من 

المدنٌٌن العزل فً عموم انحاء العراق لٌسوا فقط احرارا بل ٌشاركون الٌوم فً الحكم وٌهددون وٌشددون 

ومنهم من تسلق  !!حتاج الى كتاب تالخناق على ابناء الشعب العراقً بشكل عام والداعً لذكر االسماء النها 

لم ملفات حقوق استمن فً المجلس الوطنً ومنهم  الى اعلى سلطة فً الحكومة العراقٌة الجدٌدة ومنهم من عٌن

 ........... مجلس النواب فً   االنسان ومنهم اصبح عضوا

 

  :اعتذار انجٌال مٌركل 

كلٌال من الزهور على النصب التذكاري االمستشارة االلمانٌة انجٌال مٌركل لدى زٌارتها اسرائٌل وضعت 

وقالت وهً واقفة بخشوع امام ها المانٌا النازٌة ضد الٌهود ـ الهولوكوست ـ التً ارتكبتلضحاٌا المحرقة 

 ...............اعرب عن خجلً الشدٌد  باسم الحكومة والشعب االلمانً عن هذه الجرٌمة النكراء  :النصب  

ـ بدءأ بالكورد فً العراق طهاد والقتل المجانً ضنعم فان ذكر هذا الموضوع ٌعنٌنا نحن ضحاٌا القمع واال

ـ  فعالخالف االتاالقوال ان فً عراقنا الجدٌد  فعال نرى الٌوم  هٌة وانتهاء باالنفال ـ االبادة الجماعٌة ـ النالفٌل

اقر المحكمة العراقٌة الجنائٌة االنفال باالبادة الجماعٌة من قبل فعلى صعٌد الدولة العراقٌة وخاصة بعد اقرار 

دة الجماعٌة وباالجماع ولكن على ارض الواقع نرى العكس اٌضا مجلس النواب العراقً مجازر االنفال باالبا

باالجتثاث ـ فً المجلس الوطنً العراقً المنتخب من قبل الشعب  نمشمولٌلتماما حٌث نرى اعفاء وباالجماع ل

 ....! اي من قبل ممثلً الشعب 
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و كذلك ـ  ( الجدد  ةراطٌادعٌاء الدٌمق) من وباالجماع  للعدالة  العراقٌة ننعم نرى وبكل اسف اعفاء مطلوبٌ

غٌرهم من اقطاب النظام البائد من الكٌمٌاوٌٌن القتلة باعتبارهم مجرمً حرب ومرتكبً جرائم ضد االنسانٌة 

حسب كل نعم الٌجوز الحد و.....او لٌس الحد حق منح العفو عن المجرمٌن ألحد فً حٌن الٌجوز ..........

كما لٌس الحد الحق ان وطلب الصفح ونسٌان الماضً االلٌم اوٌة والشرائع السمالدولٌة القوانٌن واالعراف 

 .... ٌتستر عن المعاناة الحقٌقٌة للشعب

فً جرائمه التً  لنظام البائد ا كبار  ان ٌكفر عن ذنوب المجرمٌن والمطلوبٌن الذٌن شاركوا الٌجوز الحد نعم 

 روا المجرمٌن  فً قف  العدالة العراقٌة اهالً الضحاٌا ٌنتظرون ان ٌفما زال  ........التعد وال تحصى 

لٌس فقط بمنع  وحظر حزب البعث فً  نوٌطالبو... بشعة بحق الشعب والوطن نتٌجة ما ارتكبوه من الجرائم ال

 القومٌات و اْلدٌان و الطوائف الثانٌة جرائم اإلبادة الجماعٌة ضد  تكذٌب الحٌاة السٌاسٌة بل أٌضا بمعاقبة 

 . البعثٌٌن من قبل  قٌة االعر

الحقائق وفً  عن بعض لم ٌبقى لً اال ان اقول لكل من ٌهمه االمر بعد هذه السرد المتواضع والمختصر 

نعم لكل الذٌن ..السم التً التزال تنزف  اكف عن الكتابة عن االنفال وحلبجة مقدمتهم كل الذٌن طلبوا منً ان 

القٌم  ن دمروا العراق وقضوا على الذٌ نٌوالبعثٌ بعثال فاتلجرائم ومخ نً الكف عن الكتابة عنٌطلبون م

 وااالشجار وزرع وا الٌنابٌع وحرق واالمدن وفجر واسموم والمبٌدات وقتللوطننا  الجمٌل با واواالخالق ولوث

 ... القنابل وااللغام حتى داخل القلوب 

م البائد ممن ارتكبوا جرٌمة النسٌان ؟ الٌس البعث وازالم النظاان ٌطوٌها مجزرة االنفال لفعال ٌمكن هل 

محاولة ابادة الشعب بكامله الٌزالون ٌشددون الخناق على ابناء الشعب ؟ الٌس هناك مجرمً االنفال الذٌن 

نوا بمختلف األلوان عث السابق شاركوا كبار روبوتات الب الى التخفً بشعارات حزب العودة الحالً من ـ و تلو 

صدور ابناء الشعب بعد هذه السنوات المرٌرة من المعاناة االنسانٌة التً لم ـ جاثمٌن على اإلسالم و الطوائف  

ماذا عن اكبر حقل الغام فً العالم العربً ؟ الٌس شبح الموت مخٌم على  ٌشهد لها التارٌخ الحدٌث مثٌال ؟ 

وا نستطٌع ان نسكت عن ضحاٌا الذٌن الٌزالون ٌنتظرون ان ٌرقرى وبساتٌن ومزارع كوردستان ؟ كٌف 

 ؟ رموز النظام البائد فً محاكم الشعب لٌنالوا جزاء ما اقترفوه من جرائم بحق الشعب والوطن 

من األرهاب و  رغم المً وتاثري  الشدٌد حول ما ٌجري فً المنطقة العربٌة التً تعانً اآلن...... اخٌرا اقول 

نفال ماساتها واالمها التً فلأل.......ن تنسى اال ان األنفال كجرٌمة ابادة جماعٌة الٌمكن ا... العنف و الطائفٌة 

 ............................. ال تنتهً

بسبب قناعتً فً عدم جدوى ما  قبل الشروع فً كتابة هذه المقالة  ترددت كثٌراالاكتمكم سرا بانً ....نعم 

 واقعٌة موضوعٌة وتفكٌر بناس فقدوا القدرة على الأل(النفال ا) الحقائق كشاهد على جرٌمة العصر  اكتبه من



ٌشدد الخناق على الضحاٌا فً  ا نحن الضحاٌا بروحٌة الجالد الذي الٌزال معن نعم اناس الٌزالون  ٌتعاملون..

 !!!عراق ٌقال انه دٌمقراطً فٌدرالً موحد 

 .ربما تنفع الذكرى فلر نذك  ....ولكن كما ٌقول المثل 

 

 فال ـ شاهد على جرٌمة االبادة الجماعٌة ـ االن *

 


