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 خاسلةتةكاين تاواين جينؤسايد

 
 جينؤسايد هةردةم تاوانصكة كةوا طروثصكي خاوةن هصز دذ بة طروثصكي لة خؤي بص هصز تر ئةجنامي دةدات                  -1

                                                 :دةطةأصتةوة بؤ دوو هؤكاروة ضةمكي هصز بة شصوةيةكي طشيت 
                                                 هؤكاري مادي وةكو بوين ضةكو تفاقو تةكنؤلؤجياو ثسثؤري ثصويست. 1
  طروثة أيزةكانيان ثتـةوة    ثلةي أصكخستين ئةو طروثة كةوا زياتر ثةيوةندي بةوة هةية تا ض أادةيةك ئةم            . 2

وة ئاماجنصكي طشيت و سةرةكي يان هةية كةوا بةشي هةرةزؤريان لة سةري كؤكن وة ئامادةشن قورباين بؤ                 
                                                                                                                        . بدةن

ي بة ميللةيت كوردةوة هةية ئةوة ئصمة لة هةردو مةرجدا زؤر الوازين  وة بؤيـةش بوينةتـة                  ئةوةي ثةيوةند 
جؤرصـك بـةراورد    لة اليةين مادي يةوة ئةوا هصزي ئصـمة بـة هـيض             . قورباين هةميشةيي تاواين جينؤسايد   

ن بة هؤيةكي    داطريكةراين كوردوستان وة تا ئصستا نةمانتوانيوة ئةم بص هصزيةي خؤما          ناكرصت لة طةل هصزي   
ستراتيجي ثأ بكةينةوة وةكو تةكنؤلؤجياي ثصشكةوتو ياخود أصكخستين ئةندامةكاين كؤمةلطاي كوردي بـة           

نـةوة جطـة لـةوةش هةسـيت        بجؤرصك كةوا لة كايت خةتةردا بتوانن بةرةنطاري هصرشةكاين جينؤسـايد ب          
ةكةس زالة بة سةر دلسؤزميان بؤ      عةشريةتو خصزانو تاك    بؤ   نةتةوايةيت لة ناومانا زؤر الوازة وة دلسؤزي      

 حزب جصطاي عةشـريةت   . وةندي طشين ية  بةرذةوةندي سةركردة سياسي يةكان هةردةم لة ثصش بةرذة       . خاك
دةطرصتةوةو سةرؤكي حزبيش جصطاي سةرؤك عةشريةت ياخود هةر ثصشتر خؤي سـةرؤك عةشـريةت بـوة                

 . ئينجا بوة بة سةرؤكي حزب
هةلدةستص ضونكة طروث كة خؤي كةسايةيت يةكي تايبةيت ين         ثصك ثص ي    اين جينؤسايد هةردةم طرو    تاو -2

ية تاكو ويذداين هةبصت وة هةست بة لص ثرسينةوة بكات بؤية ئةو كةسانةي كةوا لة ناو طروثصك بةشداري                  
لة تاواين جينؤسايد دةكةن  وا دةزانن طوناهي ئةو تاوانة دةكةوصتة سةرشاين طروث ياخود سةرؤكي  ئـةو                  

 .ة ئةوان خؤيان لة هةمو طوناهصك أزطاريان دةبصتطروثة و
تــاواين جينؤســايد دةتــوانص دةرئــةجنامي تونــدأةوي ئايــدؤلؤجي أةطةزثةرســيت بصــت هــةروةكو   -3

لـة  . ئايدؤلؤجيةيت نازيةكان كةوا طواية دةيانةوصيست أةطةزي ئةملاين لة أةطةزي جولةكة ثـاك كةنـةو             
يك بوو لة نازيةكان وة بة هةمان شصوة دةيويست لـة عصـراق             عصراقيش ئايدؤلؤجيةيت خزيب بةعس زؤر نز     

بة عةرةب  لة عةرةب زياتر هيض أةطةزصكي تر مايف ذياين نةبصت وة هةمو غةيرة عةرةبةكان ياخود دةبواية                
 .اخود بة زؤر بتوصنرصنةوة ئةطةر نا لة ناو بربصن وةكو ميللةيت كوردبووين خؤيان أابطةيةنن ي

 أودةدات ضونكة لة كـايت شـةأ زمـاين تونـدو تيـذي زال دةبصـت،                 دا   لة كايت شةأ    جينؤسايد بة زؤري   -4
جينؤسـايدي جولةكـةكان بـة      . هةلسوكةويت مرؤظ نائاسـايي دةبصـت وة هـةمو ياسـاكان هةلدةطريصـن            

شصوةيةكي سةرةكي لة كايت شةأي جيهاين دووةم أويدا وة جينؤسايدي ئةرمةين يةكان لـة كـايت شـةأي                  
ستة ثصشتر لة اليةين ئايدؤلؤجي و دةروين يةوة أصطا بؤ جينؤسايد خؤش دةكرصت بـةالم               أا. جيهاين يةكةم 

جص بة جص كردنةكةي لة كايت شةأا زؤر ئاسانترة ضونكة لةم كاتةدا كةس بة كةس نابصت وةهـةمو شتصـك                    
راقدا لوتكةي جينؤسايدكردين كورديش لة كايت شةأي ئصرانو عص       . دةتوانرص بة خصرايي كؤتايي ثص هبصنرصت     

 . بو وة دةتوانص هةردةم دةست ثص بكاتةوة ئةطةر شةأصكي تري نصو دةلةيت ياخود ناوخؤ لة ناوضةكة  أويدا
واتة ئةطةر جارصك دةسيت ثص كرد ئةوا هةولـةكان بـةردةوام           .  جينؤسايد خاسلةيت بةردةواميةيت هةية    -5

 وة لة ناو بربدرصت لة       ية يةين فيزياوي دةبن هةتا تاوانةكة كؤتايي دصت ضونكة  طروثةكة ثصش ئةوةي لة ال           



بؤ منونـة  . مصشكي تاوانباراندا لة ناو بردراوة وة جص بة جص كردنةكةي دةبصتة مةسةلةيةكي أؤتيين و بةس      
 وة، هةولةكاين خؤيـان هصشـتا       1944نازيةكان هةتا ئةو كاتةش كةوا دلنيا بون شةأ دةدؤأصنن لة كؤتايي            

كةكان وة لة طةل ئةم هةمو زةمحةتيةش كةوا هةيان بـوو سةرضـاوةيةكي             زياتر كرد بؤ لة ناو بردين جولة      
ي كةمةوة يةكصك لـة ئاماجنـة       زؤري مادي خؤيان تةرخان دةكرد بؤ جينؤيايد كرين جولةكةكان تاكو بة ال           

تا ئصستاش ئةم هةوالنة هةر بـةدةوامن وة  . نة دي ئةويش لة ناوبردين جولةكةكان بو      نكي يةكانيان بص  سةرة
ستامشان زؤر زةمحةتة بؤ جولةكةيةك بة ئاشكرا لة ئةملانيا ياخود نةمسا بلص مـن جولةكـةم                ص ئ لة كايت 

لـة  . ضونكة ئايدؤلؤجيةيت جينؤسايد لة مصشكي زؤر لة خةلقاين ئةم والتانة هصشتة كؤتايي ثـص نـةهاتوة              
ري و سةربازي بو    عصراقيش جينؤسايد دذ بة كورد كاتصك بةردةوام بو كةوا عصراق لة ناخؤشترين باري ئابو             

لة طةل ئةوةشدا أذصم ئابلؤقةيـةكي تـري   . ثاش شةأي كةنداوي دوةم وة ئابلؤقةي هةمة اليةنة ي لة سةربو       
ر خاكي خؤي وة بة عـةرةبكردين       ةوام بوو لة دةربةدةركردين كورد لة سة      بةرد وة     خستبوة سةر كوردوستان  

وة ئصسـتاش ثـاش أزطـاركردين       .  لص بواية   هةر كوردصك أذصم ئارةزوي    كوردوستان جطة لة كوشتنو بأيين    
عصراق سايكؤلؤجيةيت جينؤسايد لة مصشكي زؤر اليـةين عصـراقي بةردةوامـة بـؤ منونـة هـةر عةرةبصـك                    
دةتوانصت بصتة كوردوستان بة جلي ملي خؤيةوة وة داواش دةكات زؤر أيزي لص بطريصت كةضي با كوردصك بة                  

ئةوة هـةمو   . ةأي خةتةردا دةبصت  لةو ث ني من دلنيام ذياين     جلي كوردي وة بضصتة هةندص ناوضةي عةرةب نش       
دةطةأصتةوة بؤ ئةوةي كةوا ئصمة لة دةروين زؤر اليةين عصراقي ذيامنان هةمو نرخصكي لة سةر هةلطرياوة وة       

 . ئةوانة تةهنا ضاوةأواين هةيل طوجناو دةكةن وةكو شةأصك بؤ ئةجنامداين تاوانةكة بة تةواوةيت
جـاري وا هةيـة اليةنصـك لـة شةأصـكدا بةرامبـةر             . و أق داأشتنصك لة اليةنصكي بص هصز       جينؤسايد وةك  -6

 جا لـة    اليةنصكي لة خؤي بة هصز تر دةدؤأصين ياخود لة اليةن هصزصكي طةورةوة بة بةردةوامي ئيهانة دةكرص               
ص بـة  بةر ئةوةي اليةين دؤأاو لصرة هةست بةكمي دةكات وة دةيةوصت ئـةو كـةمي يـة ثأكاتـةوة هةلدةسـت                 

بـؤ منونـة جينؤسـايدكرين      .  اليةنصكي لة خؤي بص هصزتر بؤ بةرزكردنـةوةي ورةي خـؤي            سةر هصرشربدنة
 وة كاتصك دةسيت ثص كرد كةوا دةولةيت عومساين كةسي تري لـة خـؤي الواز تـر                  1894ئةرمةين يةكان لة    

ئةملاين يةكانيش لة . ندنةدةدؤزي يةوة ئةرمةين يةكان نةبصت ضونكة بة بةردةوامي لة ئةورثا خاكي دةدؤأا    
لـة  . شةأي جيهاين دوةم ضةند لة جةهبةكانا بياندؤأاندبا ئةوةندة زيـاتر دةكةوتنـة طيـاين جولةكـةكان               

عصراقيش ضونكة أذصم شةأصكي دذ بة ئصران بةرثا كردبو وة تيايا هيض دةسكةوتصكي دةست نةكةوتبو كةضـي                 
ةوتة طياين كورد بؤ ئةوةي بة الي كةمةوة شةأصـك          بة سةدةها هةزار قورباين دابو، بؤ أق داأشتين خؤي ك         

 دابأصـذي تـص كـةوت    الم كة هةويل دا أقي خؤشي بـة كوصـت  بة. دذ بة خةلقانصكي مةدةين بص ضةك بباتةوة    
 . ضونكة كوصت والتصكي دةولةمةندةو دؤسيت زؤرة

خةتـةري  واتـة هـةتا لـة جيهانـدا بـة هصـزو بـص هصـز هةبصـت                   .  جينؤسايد خةتةرصكي هةميشةيي ية    -7
ـ               جينؤسايدكردين اليةين بص هص    اتري ز هةر دةمصنصت بة تايبةيت لـةو كؤمةلطايانـةي كـةوا دوو طروثـو زي

لصرة دةبص هةردةم ضاوةأواين ئةوة بكرص كـةوا        . نايةكسان لة هصزدا بة يةكةوة دةذين وةكو عصراق بؤ منونة         
مةسـةلةكة هـةموي    . يانويـةك بصـت   تاواين جينؤسايد دذ بة اليةين بص هصز بةرثا بكرص جا لة ذصر هـةر ب              

ثابوين شـةأ، ثةيـدابوين ئايدؤلؤجيـةكي       ر بـة  كثةيوةندي بـة كـاتو هاتنـةدي هةنـدص مـةرج هةيـة وة             
 بـوين ذمـارةي دانيشـتوان بـؤ          زؤر  هـؤي   بـة  ةكاين لة سةر سةرضاوةكاين ذيـان       أةطةزثةرسيت، بةربةر 

 .هتد...منونة
ئةجنامـداين  . ي بة مرؤظ بون لة مرؤظ دةسصنصـتةوة       تاواين جينؤسايد ثصش جص بة جص كردين ناسنامة        -8

تاوانصكي وا طةورةي وةكو تاواين جينؤسايد كةوا برييت ية لة كوشتين هةزارةهاو بةلكو مليؤنةها كةس  وا                 
 دةتوانص ببصتة كؤسثصكي طةورة لة ثصش ئةو كةسانةي كـةوا دةبـص              وة   ئاسان ين ية لة اليةين دةروين يةوة      

ة ثصش ئةجنامداين ئةم تاوانة دذي طروثصكي دياري كراو دةبص ئةنداماين ئةم طروثـة              بؤي. جص بة جص ي كةن    
بؤ منونة ئةملاين نازي يةكان ناويان      . لة ذصر بيانوي جيا جيا ناسنامةي بة مرؤظ بونيان لص بسةنرصتةوة          

لـة  . )مصشـو مةطـةز   (اندا ناويان لـة توتسـي يـةكان نـابو           وة هوتوةكاين أو  ) جورج(لة جولةكةكان نابو    



 جؤرة لة ناوبردمنان زؤر     مياخود ئيسرائيلي دووةم ضونكة بة    ) كافر(راوين  كوردوستاين خواروش ئصمة ناو ن    
 كوشتنة وة ئيسرائيليش هةمو كةسصك لة ناوضـةكة أقـي           نئاسانتر دةبصت ضونكة حوكمي لة ئيسالم دةرضو      

 . ئيسرائيل دةمصنصتوةةكتةهنا ي)ميللةيت كورد(رائيلي دووةم لص يةيت وة بة لة ناوبردين ئيس
ـ  تاواين جينؤسايد بة زؤري لة كؤمةلطا ئـةوتؤريتص ريـو دك     -9 لـةم جـؤرة   .  كانـا  أوو دةدات ي يـة اتؤرت

 طوصأايةلكردنو سةرنواندن بؤ فةرمان  دةبصتة بةشصك لة كولتور بؤية تاكةكةس بةدةنطمـةن              كؤمةلطايانةدا
 لة فةرمانصـك كـة لـة سـةرةوة لـة اليةنـةي              جينؤسايديش برييت ية  . بةرةنطاري سةروي خؤي دةبصتةوة   

دةسةالتدار دةردةضصت وة لة سةر ئاسيت خوارةوة جص بة جص دةكرصت بةم جؤرة ئةم تاكـة كةسـانة دةبنـة                    
 .نةكة خؤي وة لة ترسي ضارةنوسي خؤيان بةردةوام دةبنابةشصك لة تاو

 كـةس تيايـا     يةكـدا كـةوا تاكـة     لة كؤمةلطا .  كولتوري هةندص ميللةت ياريدةدةري تاواين جينؤسايدة      -10
بوبصتةوة ئةوا زؤر بـة ئاسـانتر       ردةي أةطةزثةرستيان لة ناو بالو       تا أادةيةك ديا   باوةأي بة هصز هةبص وة      

 أووبدات ئةطةر هةندص مةرجي تـر ثةيـدا بـوون وةكـو شـلةذاين بـاري             تيايانا تاواين جينؤسايد دةتوانص  
ي ئـةملاين ثـاش شـةأي جيهـاين دووةم          نة لـة كؤمـةلطا     بؤ منو  . هتد...ئابوري، شلةذان بة هؤي شةأةوة    

بزوتنةوةي دذ بة ساميةت زؤر بةربالو بو وة كة باري ئابوري شلةذاو هاتة كايةوة ئةوا بزوتنةوةكة زيـاتر                  
 . وبةرةو تاواين جينؤسايد ضو

ـ     . جينؤسايد  بة قؤناغ دةست ثص دةكات      -11 و قؤناغي يةكةم برييت يـة لـة ضةوسـةندنةوةي ئاسـايي وةك
نازيةكان يةكةم جاردةستيان بـة  .  بؤ جينؤسايدجياوازي كردن ئينجا بة ثص ي طوجناين بار تةشةنة دةكات  

دةركردين جولةكةكان لة سةر كارو مالو مولكيان كرد ئينجا ئيهانة كردنيان لة سةر شـةقامةكان تـاكو بـة      
لة سـةرةتا لـة     . كدا تص ثةأي  جينؤسايدكردين ئةرمةين يةكانيش بة ضةند قؤناغص     . جينؤسايد كؤتايي هات  

 ئينج لـة     لة ناوضةي ئةدةنة كوشتارصكي سنورداري ئةرمةين يةكان دةسيت ثص كرد            1896 بؤ   1894ساالين  
 كـة بارةكـة زؤر طوجنـاو بـو تـاواين جينؤسـايد بـة                1915  ديسان بةرثا بوةوة تاكو سايل        1908سايل  

 . تةواوةيت دذيان ئةجنام درا
 كورديش لة عصراق زؤر لةم دوو حالةتـة جيـاواز ين يـة هـةر لـة سـةرةتاي                    مصذوي جينؤسايدي ميللةيت  

ئيهانة كردنـو أاودونـانو ضةوسـاندنةوة     .  كورد هاواليت ثلة  دوو بوة      1921دروستبوين عصراقةوة لة سايل     
 كةوا عةرةبة فاشيةكان هاتنة سةر حوكم ئينجا زيـاتر ثـةرةيان بـة              1963ثاروي أؤذانةي بوة تاكو سايل      

زينـدة بـة ضـالكردين خـةلكي كـوردو دةربـةدةركردنو تـةعريبكردين              . كانيان دذي ميللةيت كورد دا    تاوانة
 لة بة ميللةيت كورد ثاش ئةو خيانةتة نصو دةولةيت ية ي كةوا ناوضةكاين قؤناغصكي تري تاوانةكان بون دذ      

ونكة كـورد كةوتـة      تاوانةكاين جينؤسايد زياتر ثةرةيان ثـص درا ضـ         1975كوردو شؤرشةكةي كرا لة سايل      
ترين قؤناغي جينؤسايد دذ بة كورد لة كايت شةأي ئصرانو عصراق دةسيت ثـص كـرد                تخةس. بارصكي الوازترةوة 

ضونكة باري شةأ ئةجنامداين تاوانةكةي ئاسانتر كردو لة اليةين نصو دةولةتيشةوة ضاوةأوان نةدةكرا كةوا              
 . ناوانةكة بةرةنطاري هيض بةرهةلستيةك ببصتةوة

هـةروةكو ثصشـتر بامسـانكرد هـةر كردارصـكي          .    تاالنكردنو أاوأوتو جينؤسايد هاوتـاواين يـةكترن        -12
دةسـت  توندوتيذي ئاماجنصكي تايبةتيشي لة طةلة جا لصـرة هـؤي سـةرةكي جينؤسـايدكردين ميللةتصـك                 

 يـةكان  هندةسورةكاين ئةمريكاو جولةكةكانو ئةرمةين   . بةسةرداطرتين سامانةكةيو مولكي ئةندامةكانيةيت   
لصـرةدا بةشـدار بـوان لـة تـاواين      . بة زؤري لة ثصناوي دةست بةسةرداطرتين مولكةكانيان لـة نـاو بـران        

سـاماين سروشـيت ميللـةيت      . جينؤسايد هةلصك دةقؤزنةوة بؤ دةولةمةنكردين خؤيان لة كايت جينؤسايدا        
هةر لة عصراق بة هـةزارةها      . لةتةنكوردو مولكي تاكة كةسةكاين هؤي سةرةكي بة جينؤسايدكردين  ئةم ميل          

 وة هةتا لة كايت لة ناوبردين تاكةكةسةكانيش لة .طوندو مايل كورد لة اليةن عةرةبةكانةوة تاالنو زةوتكرا  
هصرشةكاين ئةنفالدا ثصش ئةوةي ئةو كةسة كوردانة جينؤسايد بكرصن أوت دةكران لة اليةن بكوذةكانيان وة               

لـة ئـةملانياش ثصـش ئـةوةي        . ن هةية تةسليمي ئةم تاوانبارانةي بكـةن      دةبواية ضي ثارةو سةعاتو ئالتو    
جولةكةكان بة غازي ذةهراوي لة ناو بربصن دةبوايـة هـةتا ددانـة زصأةكانيشـيان دةرهبصـنرص لـة اليـةن                     



وة جينؤسايدكردين ئةرمةين يةكانيش زؤر ثةيوةندي بةو زةوي و مولكةكانيان هةبو بـة             . جةالدةكانيانةوة
ا ئيمرباتؤريةيت عومساين لة كايت أوخان بو وة بة سةدةها هـةزار ئـاوارة لـة شوصـين جيـا               تايبةيت كةو 

 .جياوة أويان لة توركيا دةكرد كةوا ثصوستيان بة زةوي و خانو بةرة هةبو
ئةو كؤمةلطايانةي دياردةي شؤظينيان لة ناو بالو بؤتةوة وة لة هةمان           .  شؤظينيزمو هةست بةكةم كردن    -13

 ن وة لة اليةن بة هصزترةكانةوة ئيهانة دةكرصن، هةول دةدةن بؤ ثأكردنةوةي ئةم كةموكوريت يـة               كاتدا الواز 
ئةو دةولةتانةي كوردوستانيان داطري كردوة هةر هةمويان لـة         . تؤلة لة طروثصكي لة خؤيان الوازتر بكةنةوة      

زي الوازن وة بؤيـة     زم بنيات نراون وة لة هةمان كـات لـة اليـةين ئـابوري و سـةربا                نيسةر بناغةي شؤظي  
بةرامبةر بة هصزة طةورةكان هةست بة كةمي دةكةن وة بؤُ ثأكردنةوةي ئـةم كـةمي يـة كةسصـك لـةخؤيان                     
 .الوازتر نادؤزنةوة ميللةيت كورد نةبصت كةوا هصرشي ببةنة سةر بؤ ئةوةي هةست بة هصزو سةركةوتن بكةن

بص دةنطي هـةردو اليـةين نـاوةخؤو        . انة دةدات  بص دةنطي دذ بة تاواين جينؤسايد زياتر هاين ئةم تاو          -14
لـة نـاوةخؤوة    . لة ناوبردين جولةكةكان لة ئةملانيا دةطةأصـتةوة بـؤ هـةردو هؤكـار            . دةرةوة دةطرصتةوة 

بةزؤري خةلك اليةنطري نازيةكان بون وة لة اليةين دةرةوةش هيض والتصك ئامادة نـةبو بةرذةوةنـدي يـة                  
 بص كةس هةتا زؤر لة ثةناهةندةكانيشيان بة زؤر دةطةأصندرانةوة نـاو            كاين خؤي بكاتة قورباين ميللةتصكي    

 ئةجنامدرا دةبواية هةر لـة      1915لة  حالةيت ئةرمةين كانيش ئةو جينؤسايدةي سايل         . دؤزةخي نازيةكان 
بؤية دوا خـرا     جص بة جص بكرص بةالم ئةو كاتة هةندص هصزي ئةوروثي ناأةزايي خؤيان دةربأي               1894سايل  

 لة بةر باري شةأي جيهاين يةكةم ئةو بةرةنطاري ية نـةبو بؤيـة تاوانةكـة زؤر بـة                   1915 سايل   كةضي لة 
لة حالـةيت كوردوسـتانيش هـةردو هؤكـاري نـاوخؤو دةرةوة وايـان كـرد كـةوا                  . ئاساين جص بة جص كرا    

ود لة ناوةخؤ هـيض اليةنصـكي عصـراقي  نةيدةويسـت يـاخ            . جينؤسايد دذ بة كورد وا بة ئاساين سةر بطرص        
 هـةردو بلـؤكي أؤذهـةالتو       نةيدةوصرا دةنطي ناأةزايي هةلبأص وة لة اليةين دةرةوةش ئةوة بةرذةوةنـدي            

 ئابوري كان بة سـةر     أؤذئاوا لة طةل بةرذةوةين يةكاين أذصمي بةعس يةكيان دةطرتةوة وة بةرذةوةندي ية             
بةر بة أصطة طرتن لـةم تاوانـة،         كةوا لص ثرسراو بو بةرةم     UN وة هةتا أصكخراوي     .هةمو شتصكي تر زال بون    

لة كاتصكا كـةوا    :  ئةنوسصت Irvin Horowitzلةم بارةيةوة زاناي ئةمريكي ثرؤفيسؤر      . بص دةنطي هةلبذارد  
 يـاخود دةربـةدةري دةكـردن وة    ندةبردي راق سةدةها هةزار كوردي سةردةبأي، بة طازي كيمياوي لة ناو       عص

 نـةيتواين تـةهنا     UNمةيةك هيض طومانصكيان لـص نـةدةكرا،        هةرضةندة تاوانةكان ئاشكرا بون وة  بةلطةنا      
لـة دوا أؤذيـش نـابص       . بأيارصكيش دةربكات بؤ مةحكوم كردين بة كارهصناين طازي كيمياوي دذ بةم ميللةتة           

ضاوةأوان بني كةوا هيض اليةنصك بةرذةوةندي يةكاين خـؤي بكاتـة قوربـاين ئصـمةي كـورد وة أصـطة لـة                      
 . جينؤسايدكردمنان بطرص

 ئةو كةسانةي لة تاواين  جينؤسايد بةشداري دةكةن مؤتيظي جيا جيايان هةية وة ئةم مؤتيظانةش بـة                  -15
بةالم بة شصوةيةكي طشـيت مؤتيظـةكان بـريتني لـةم           . طوصرةي  باري ئةوكةسةو بارة طشيت ية كة دةطؤأصت        

 : خاالنةي خوارةوة
 بةشدار بن لةو تاوانة  كةسانة لة أصطاي زؤرةوة ناضار دةكرصنوئة.1
   تايبةت هةي كةوا أةطةزثةرستة باوةأيان بة ئايدؤجليةتصكي. 2
 ناتوانن بري لة دةرئةجنامي تاوانةكانيان كةنةوة. 3
 خاوةن ويذداين نزمن. 4
 هةست بة أقو قينة دذ بة قورباين يةكانيان دةكةن. 5
 ضاوةأواين دةستكةويت مادين. 6
 تؤلة لة  ئةنداماين طروثةكة دةكةنةوة. 7
لة تؤلة سةندنةوة دةترسن لة اليةن ئةو كةسانةي هصشتا لة ذيان ماون بؤية هةولدةدةن هـةمويان لـة                  . 8

  .ناو ببةن



 ئةطةر يةكصـك     بؤ منونة  هةلصكي وايان بؤ دةرةخسص كةوا ناتوانن كؤنترؤيل هةلسو كةويت خؤيان بكةن          . 9
تاواين جينؤسايد باشترين هةلة بؤي     نةخؤشصكي دةروين سادي بصت وة حةز لة ئازارداين خةلك بكات ئةوا            

 . ضونكة دةتوانص بة بص لص ثرسينةوة هةمو جؤرةئازارصكي خةلق بدات وة ضصذي نة خؤشي لص وةرطرصت
 وا ئةزاين ئةركصكي ئاييين جص بة جص ئةكات . 10
ضةوسـاندنةوة بـة    .   ضةسةندنةوةي طروثصك بة تصثةأبوين كـات دةتـوانص لـة جينؤسـايد بكاتـةوة              -16
ةيكي طشيت طروثي ضةوساوة لة ثصش ضاوي ضةوسصنةر سوك دةكات وة ضةوسصنةر لةوة أادصـت كـةوا                 شصو

نكة ئةسلةن هةر بة مرؤظـي      ي ئةو شاياين هيض مافصك ين ية ضو       ئةم طروثة هةردةم بضةوسصنصتةوة ضةنكة ال     
ات وة ئةمةش   ةوساوة دروست دةك  رهةلسيت كردن الي طروثي ض    بةالم ئةم ضةوساندنةوةي طياين بة    . دانانصت

ئصمةي كورد ئةو جينؤسـايدةي كـةوا       . بة طةورةترين توندوتيذي وةالمي دةدرصتةوة كةوا تاواين جينؤسايدة       
بة بةردةوامي بةرامبةرمان دةكرصت بة زؤري دةطةأصتةوة بؤ ئةوةي كةوا ئصمة ذصر دةسيت و كوصاليةيت قةبول           

ة بأياريان داوة بة يةكجاري لة ناومـان ببـةن لـة            ناكةين وة نامانةوص لة ناو ميللةيت ترا بتاوصينةوة بؤي        
 .هةلصكي أوخساودا

ئةطـةر طروثصـك بـة تـاواين        .  هةر تاوانصكي جينؤسايد تاواين تري جينؤسـايدي لـص دةكةوصـتةوة           -17
جينؤسايد هةلسا دذ بة طروثصكي تر وة ئةم تاوانة سزا نةدرا، ئةوا دةبصتة هاندةر بـؤ تـاواين تـري لـةم                      

كردين ئةرمةين يـةكان لـة شـةأي جيهـاين يةكـةم بـوة هانـدةري جينؤسـايدكردين                  جينؤسايد. جؤرة
هيتلةر ثصش ئةوةي دةست بة جينؤسـايدكردين جولةكـةكان بكـات           . جولةكةكان لة شةأي جيهاين دووةم    

كص ئةمأؤ ئةرمـةين يـةكاين لـة بـرية؟ جينؤسـايدكردين جولةكـةكانيش بـوة هانـدةر بـؤ                    :  ووتبوي
جينؤسايدكردين ميللةيت كـورد ضـاوةأوان دةكرصـت       . صشي و توتسي و كوردةكان    جينؤسايدكردين بةنغالد 

ئةجنامي خراثتري لص بكةوصتةوة بؤ ميللةيت كورد خؤي ضونكة تا ئصشتا هيض يةكصـك لـة بةشـداربواين                  
 .تاواين جينؤسايد نةدراونةتة دادطا وة سزا نةدراون

  :ميللةيت كورد لة جينؤسايدةوة بؤ جينؤسايد
د طةورةترين تاوانة كةوا دةتوانص لة كؤمةلطاي مرؤظايةيت أوبدات بؤية كةم ميللةت هةية ئامادة              جينؤساي

بص  طوناهي ئةم تاوانة طةورة خباتة ئةستؤي خؤي وة هةروةها كةم ميللةتيش هـةن كـةوا بتـوانن ببنـة                     
انـة ثةيوةنـدي بـة      بون بة تاوانباري جينؤسايد ياخود بة قورباين ئـةم تاو         .قورباين  ئةم تاوانة قورسة    

مةرجةكان ئةوةنـدة   . كةلةكة كردين ضةند مةرجصكةوة هةية كةوا دةبص لة هةردو اليةن بةش بةش بصنة دي             
 .زؤرو ئالؤزن كةوا بة زةمحةت دةتوانن هةمويان بة يةكةوة لة يةك شوصنو كاتدا بصنةدي

رجانة هةمويان بة يةكةوة بصنة     بةالم ئةجنامداين تاواين جينؤسايد هةر ثصويسيت بةوة ين ية كةوا ئةم مة           
 . ثةيدابوين هةندصكيان بةسة بؤ ئةوةي تاواين جينؤسايد أوبداتدي بةلكو 

ستا لة ذصر طةورةترين فشاري بة جينؤسايدكردنداية  ضونكة         صميللةيت كورد يةكصكة لةم ميللةتانةي كةوا ئ      
. كـةرةكامنان بـة دي دةكرصـن      زؤر لةمةرجةكاين جينؤسايد بة بةردةوامي لة نـاو ميللـةيت كـوردو داطري            

جينؤسايدكردين ميللةيت كورد ثرؤسةيةكي بةردةوامة بؤ منونة لـة أصـطاي جينؤسـايدكردين كولتـوري               
Linguicide               أودةدات ياخود أاستةوخؤ لة كايت تايبةيت طوجناودا وةكو هصرشةكاين ئةنفال كةوا نـاوة  

اين جينؤسـايد تصـثةأيوة وةكـو ضةوسـاندنةوةو     ميللةيت كورد بة هةمو قؤناغةك    .  ناوة دوبارة دةبصتةوة  
جياوازي كردنو ئيهانةكردن بؤية هيض كؤسثصك لة ثصش جص بة جص كردين  دوا قؤناغ نةماوة كةوا ئةميش                   

ثرسيار لصرة ئةوة ين ية ئايا ميللةيت كورد بة تةواوةيت جينؤسايد دةكرص يا نـا  . اوبردين كؤتايي يةلة ن 
لصـكي  ةمن لةم باوةأةم مةسةلةكة تةهنا ثةيوةنـدي بـة ه  .  تاوانة أودةدات بةلكو ثرسيار ئةوةية كةي ئةم    

زؤر طوجناو هةية تاكو بة خصرايي ئةجنام بـدرص ضـونكة لـة اليـةين تـةكنيكي يـةوة جينؤسـايدكردين                     
 . ميللةتصك طريوطرفتصكي وا طةورة ين ية

ديـداي هةميشـةيي تـاواين    ديـان كـردوة بـة كان   رمن لةم باوةأةم ئةم هؤكارانةي خـوارةوة ميللـةيت كو         
 :جينؤسايد



  كوردوستان يةكصكة لة دةولةمةندترين ناوضةكاين جيهان بة تايبةيت لة نةوت، جطـة لـةوةش كـةوا                  -1
خاوةين دةولةمةندترين سةرضاوةي ئاوين لة أؤذهةاليت ناوةأاست وة وا ضاوةأوان دةكرصت كةوا لـة دوا               

جـا بؤيـة زؤر اليـةن ضـاويان بأيوةتـة سـةرماية             . ةيةأؤذ ئاو لة نةوت زؤر طرنطتر بصت بؤ ئةم ناوضـ          
سروشيت يةكاين كوردةستان كةوا تةهنا دةتوانن لة أصطاي لـة نـاو بـردين ميللـةيت كـورد دةسـيت بـة                      

 .سةرابطرن
 بؤية وةكو مـرؤظ      ميللةيت كورد هةردةم لة اليةن داطريكةرانةوة وةكو كوصلة هةلسوكةويت لة طةل كراوة            -2

جطةلـةوةش كـةوا   . ن سوك كراوة وة جينؤسايدكردين لة اليةين دةروين وة زؤر ئاسانة لة ثصش ضاوي ئةوا   
هتد تـاكو خوصـن     ...دةها ناوو ناتؤرةي ناشريينيان بؤ ئصمة دؤزيوةتةوة وةكو كافرو تصأؤريستو بةكرصطراو          

 .أشتنمان بكةنة ئةركصكي هةمة اليةنةي ئايينيو نةتةوايةيت خؤيان
 بة هصز دذ بة اليةين بص هصز ثص ي هةلدةستصـت وة ميللـةيت كـورد لـة هـةمو       جينؤسايد هةردةم اليةين   -3

تواناي ئصمة لة اليةن ذمارةو ضـةكةوة بـة         . اليةنصكةوة لةم  ميللةتانة بص هصزترة كةوا خاكيان داطري كردوة           
وي هيض جؤرصك لة طةل تواناي ئةوان بةراورد ناكرصت وة هيض ضةكصكي ستراتيذيشمان ين يـة تـاكو قـةرةب                  

هصرشةكاين ئةنفال ثاش تةواوبوين شةأي ئصرانو عصراق ئةم أاسيت يةي هصنا   . ئةم بص هصزي يةمان بكاتةوة    
واين ضةكي قورس لة ماوةي ضةند أؤذصكدا توانيان        يبةر ضاومان كةوا ضؤن هصزةكاين دوذمين بةعس بة ثشت        

 هصـزةكاين ئـةمريكا     رامبـةر ةضي هةمان ئةرتةشي بةعس خـؤي  ية       هصلةكاين  بةرطري كورد تصك بشكصنن ك      
جطة لةوةش كةوا كوردوستان     . لة شةأي كوصتدا ضونكة تةكنؤلؤجيا أؤيل سةرةكي دةبينص لة شةأدا          نةطرت

بارصكي جيؤثؤليتيكي زؤر نالةباري هةية وة ضواردةورةي بةم اليةنانة طـرياوة كـةوا كـؤكن لـة سـةر لـة                     
 .ناوبردين ميللةيت كورد

خيانةت لة ناو ميللةيت كورد كةوا بؤتة بةشصك لة كولتوري وة خيانةت كـردن         بالوبونةوة جاشايةيت و     -4
نةك هةر سزا نادرصت بةلكو ثاداشتيش دةدرصتةوة هةروةكو تاقي كردنةوةي سيخوأة فايلـدارةكان بـة دةري    

ئةوةي هةمومان ئةيزانني ئةوةية كةوا جاشةكاين كورد أؤلصكي سةرةكي يان لة هصرشةكاين ئـةنفال              . خست
 .ين وة ئصستاش ئةم سةرؤك جاشانة خاوةن هصزو  ئيمتيازاتنبي
 جينؤسايد ئةطةر جارصك دذ بة ميللةتصك بةرثاكرا ئةوا بةردةوامي يةيت دةبصت تاكو كؤتايي وة ثرنسيثة                -5

بة تايبةيت لة سةر ميللةيت كورد دةضةسثصت ضونكة ثرؤسةي جينؤسايد ئةوا بة دةها سالة دذ بة ميللـةيت                  
 . وامة بة هةمو شصوةكاين يةوة وة داطريكةران وازناهصنن تاكو كؤتايي بة ثرؤسةكة نةهصننكورد بةردة

مةبةست بةم لصكؤلينةوةية ئةوة ين ية كةوا أةشبيين بالوبكاتةوة وة بلصت كةوا ميللةيت كـورد لـة دةسـت                   
ـ        جينؤسايد دةربازبوين ين ية بةلكو زياتر مةبةست ئةوةية بوتر         ة ئصسـتاوة بـة     صت كـةوا ئةطـةر زوو وة ل

بؤ منونـة ئةطـةر ئصسـتا شةأصـكي         . ةنط بصت انةية توشي يارصكي وا بني كةوا در      خؤمان نةكةوين ئةوة لةو   
ناوخؤ لة عصراق بةرثا بصت ئةوا يةكةم قورباين ميللةيت كورد دةبصـت بـة تايبـةيت ئةوانـةي لـة هةنـدص                      

ة ئةوا هةمو اليةنصك تؤلـةي خؤيـان        ناوضةي تصكةالو دةذين خؤ ئةطةر ئةمريكية كانيش لة عصراق بكشصنةو         
لة ئصمةي كورد دةكةنةوة ضونكة ئصـمة بـة هـةمو جؤرصـك وة بـة ئاشـكرا يارمـةتيمان دان لـة ثأؤسـةي                         

بة أاي من طرنطترين شت ئةوةية كةوا ئصمة بزانني خةتةري هةميشـةيي جينؤسـايدمان      .  أزطاركردين عصراق 
ةتـوانني بـةرةنطاري ببينـةوة ضـونكة زةنطـةكاين          لة سةرة وة لة سةرخؤمان وةستاوة تـا ض أادةيـةك د           

 .جينؤسايد هةروا لص دةدةن


