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و بؤ دواجار واتاي جينؤسايد بةدةستةوة بدازؤر بة سانايي  ثيَشوةخت داواي ليَبووردن دةكةم بؤ ئةم بةراوردكردنة، بةآلم وةك منوونةيةك دةتواينَ   

ةي طورطة سةنطةري ثيَشةوبة  بووةري فةلوجةشا .بة زماين كوردي بوون بة قسةكةري أاطةياندنةكاين بةعس لةم بارةيةوة أسوابكريَنكةسانيَك كة 
 ئةطةر  بكةن؟ ئةيةية بة ضةكي كيمياوي كؤمةلَكوذي ئةو شارةئايا هيَزةكاين ئةمريكا يا مةجليسي حوكم بؤيان ه، فاشيست و ئيسالمييةكان

 بؤية يكاكم يا ئةمردةست مةجليسي حويسالمييةكان بيانوويان دا بةفاشيست و ئهيَزة ، بؤمان هةية بلَيَني، ان ئةجنامدايةكةيكؤمةلَكوذي
 ؟جينؤسايديان كرد

، بيَاليةن و هةزار جار دةلَيَم نةخيَر، ضونكة هةزاران مندالَ، كض و كوأي كةنج، مرؤظي ثةككةوتوو، نةخؤش، ذين حاميلة، ذن و ثياوي بةتةمةن
يةنة ضةكدارة دأندةكانةوة نيية، هيض ثةيوةنديي و مسثايت بة الهتد لةو شارةدا دةذيَن و ....كةساين بيَزار لةهةر جؤرة ملمالنييةكي ضةكدارانة

هيض هيَزيَك ة، بؤية ، بةلَكو دذي ذينطة و طشت طيانلةبةريَكبأياري ئةجنامداين تاوانيَكة بؤ قأكردين بةكؤمةلَي نةك تةهنا مرؤظجينؤسايد  هةروا
 بيانووي  تاوانبارة ئةوةيئةجنام بداوهةر شار و شارؤضكة و شويَنيَكدا لة فةلوجة يا لة بؤي نيية جينؤسايد لة جيهان، لةبةر هيض هؤيةكدا،

، ئةنفالكراوةكان، سةرلةنويَ ئةنفال  هةسيتَبةو كارةئةوةي ئاخر . تة سةر بةرةي قوربانييةكانة خبا؛ ئؤبالَي تاوانةك بلَيَتةوةئةجنامدةراين
نك لةثيَناوي سةراين ي: (...نووسيَئةوة نيية دة. ئةم كارة ئةجنام دةدا) الداهةلَةجبة لة ئةنف(حةمةسةعيد سةححاف لة نووسينةكةي. دةكاتةوة

  ).ئةمةيان تةنيا بؤضووين منة. بيانووي كيمياباراين هةلَةجبةيان داية دةست بةعس بةرذةوةنديية تايبةتييةكاين خؤياندا،ثاراستين 
 امداين تةهنالةبنةأةتةوة زةمينةي تاواين جينؤسايدي تيَداية، ئةجن أةطةزثةرةست، ئةنيت مسيت و شوفينيست،بةعس وةك حيزبيَكي فاشيست، 

 هيَزةكاين ةهؤي رزطاركردين هةلَةجبة لةدةست، نةك ب، هةروا تاواين ئةنفال ثيَشوةخت نةخشةي بؤ كيَشرابوو هيضي تربةكاتةوة ثةيوةست بووةو
  .بةعس

بةبةرضاوي ، سةححاف ، بةآلمنةكردووة اليةنيَكي ناو بةرةي قوربانياين  سياسةيتفتار و مرؤظايةيت، كةس ثرسيار لة أةلة ئاسيت تاوانةكاين دذ
. ، نةك مرؤظكانةدأندةسةرشيَتانةي  زمان و تيَطةيشتين ئةمة. زاينَ بؤ تاواين فاشيستةكاين بةغدابةرةي قوربانيان بة بةرثرسيار دةهةمووانةوة 

دةكرد،  يت مستيزم نوقم ببوو بوو؛ ديَرزةمان هةنطاوبةهةنطاو خؤيان بؤ جينؤسايدي جوو ئامادةزةمان لةناو ئةنديَأ  بوو كةئةملانياي هيتلةريئةوة 
لة )تالَيسشةوي كر(بةكارهيَنا بؤ ئةجنامداين7/11/1938لةوئاساين كوشتين سكرتيَري بالَويَزخانةي ئةملانيا لة ثاريس بةسووكبؤية 
ئايا . كوذكردو سيناطؤطيان سوتاندو ويَرانكردو لةثاشاندا مليونان جوويان كؤمةلَكؤكا 7000جوويان هةلَواسي و91و دةستبةجي10/11/1938َ

 .؟بؤميب ئةتؤمي بؤ لةناوبردين هريؤشيما و ناكازاكي ين بةكارهيَنا بةسة بؤ فاشيزمدابةشداربووين ذاثؤن لةبةرةي نازي
، تاوانةكة دةخةنة ئةستؤي سياسةيت فآلن  دةكةنةكاين فاشييةتضةخت لةسةر بيانوو ،الدابةسةر تاواين ئةنفسالَ 16 تيَثةأبووينئةوانةي ثاش

 .كةري دةمشأي أاطةياندنةكاين بةعسن نةو، يبَ يا ترشانيا فيسارة هيَزي بةرهةلَست، خؤشي
 سةالم عةبدولَآل ئيرباهيم                                  


