
  
  
  
  
  

ر  سه وی کارکردن له  و ههراییڤۆ  شاری سه لکوژی له یی گه وه ته کۆنفرانسی نونه
  دا م ئاسته لی کورد له کانی گه ساته کاره

  
 
یی  وه ته  بۆسنیا ڕکخراوی نونه راییڤۆ له  شاری سه  دا له2007 ی ژوالی 14 تا 9وتی   ڕکه له

 IAGS(  The International Association of Genocide Scholers( لکوژی زایانی گه شاره
زایانی بواری  ی شاره وه ترین کۆبوونه وره  گه که کۆنفرانسه. یی خۆی سازکرد وه ته  نونهکۆنفرانسی
زا،   شاره350کان  کاران و میوانه  ئاماده  له جگه. نجامی دابت  ئه و ڕکخراوه  ئه  که ژینۆسایده

.  شداریان کرد ریی به تی هونه  و بابه وه شکردنی لکۆینه  پشکه ند به رمه ر و هونه ر، نوسه لکۆه
. شکران دا پشکه ه پرۆگرامکی چوپی ڕۆژان دا له یه فته و هه ی ئه  ماوه ت له  بابه350  زیاتر له

لکوژی  گه  ستدار به یوه ڕ بواری جیاجیای په مه  بوون له وه کان لکۆلنه شکراوه  پشکه ته ی بابه زۆربه
و  موو ئه ، ههلکوژی ساتی گه کانی دوای کاره رونیه  ده  تا کشه  بگره وه ر له بواری دادگا و قانونه هه
  . م  ژر تیشک و پرسیار و وه  خرانه تانه بابه

  
، )باکور(، ئومد ئوگور ئونگۆر )باشور(ردی  چۆمان ههکادیمی کورد  سی ئه س که  شایانی گوتنه

دا  و کۆنفرانسه لهشداریان   به  و دوو کۆڕی هۆنراوه وه  چوار لکۆینه به) باشور(ش وان شۆڕ شاخه
  : بوو وه ی خواره یه مشوه  به کرد که

  : ردی چۆمان هه
کانی  تیه ینه ر مه سه  له  هۆنراوه :دا که تا و کۆتایی کۆنفرانسه ره  سه له دوو کۆڕی هۆنراوه -

  لی کورد  گه
   لهنفال ساتی ئه  دوای کاره  لهکان  ڕزگاربووه ر ژنه سه  لهلکوژی گهریی  کاریگه:  وه لکۆینه -

 کوردستانی ئراقدا
  

  :ئومد ئوگور ئونگۆر
ناتۆلیا   بۆ ئه وه لکانه  به لکوژی له گرتنی گه شونھه، رانی قوربانییکردن هنه:  وه لکۆینه -

1912 - 1915 
  

  :وان شۆڕش شاخه
   که لکوژیه گهڕوودانی  هۆی  بوونه  کهکانی  ره نفال، هۆکار و فاکته لکوژی ئه گه:  وه لکۆینه -
نیسا و  کانی سربره کان و بۆسنیه  نوان کوشتاری بارزانیه راوردک له به:  وه لکۆینه -

 لکوژی   ری بوونی تاوانی گه گه ئه



  
  ل دیدی جیاوه  گه بوو له هه  اوهیلکوژی بۆسن  گه ندیان به یوه  په ت که ل بابه دا گه که  کۆنفرانسه له

یی بۆ  وه ته کانی دادگای نونه نجام و کاره کان، ئه لکوژی بۆسنیه شکران، آوشتار و گه پشکه
ی  وه ر ئه به ش له وه  گرنگی زۆریان پدرا، بگومان ئه ICTYکانی یوگوسالڤیا تاوانکاریه
ر  سه تیان له زایانی بۆسنی و جیھانی بابه سان و شاره  که ل له ا بوو و گهی بۆسن  له که کۆنفرانسه

  .  ن کردبوو ئاماده
  لکوژی ڕواندا شوینی دیاریان له کان، گه نیه رمه لکوژی ئه کو هۆلۆکۆست، گه کانی وه ساته کاره
  . بوو کاندا هه وه تی لکۆینه بابه
ر و  سه  چارهکۆلیکردن،لکوژی، ن ی گه  پناسه  بهت باره لکوژی، سه ر گه سه تی گشتی له بابه
  . بوون رچاوی هه  به گشتی به لکوژی به ڕاندنی تراومای گه تپه

   
  لکوژی دژ به ساتی کوشتار و گه بوو کاره  بیریان نه ی له وه شداران ئه وا به رنجدانبوو که شایانی سه

و  ر ئه گه ئه. بوو  یا هی دیکهنفال   و ئه بجه له ههکان و  رسیم، بارزانیه لکوژی ده کو گه لی کورد وه گه
تی بۆ  تایبه  به دا که یه وره  گه  کۆنفرانسهو  له تانه و بابه بووان ئه وێ نه  له  کورده سه ند که چه

  .  کرا ده ر نه سه ری زۆر دوانیان له گه ئه کرابوو، به لکوژی ئاماده کوژی و گه کۆمه
  

ساتی  بیرکردنی کاره  له  له خنه شکران، ڕه  پشکه وه کانه  کورده سه ن که  الیه هی ل تانه و بابه  له جگه
ن ڕکخراوی   الیه له  که نفال لکوژی ئه ر گه سه لهک  یه  گیرا، نامیلکهIAGS  لی کورد له کانی گه لکوژیه گه

، Israel Charny رنی ئیزرایل چهکو  لکوژی وه زای گه سانی ناودار و شاره  که  زۆر له کرابوو درایه چاک ئاماده
و Greg Stanton ، گرگ ستانتۆن  Rene Lemarchand شاند مهن ل ، ڕه Frank Chalk فرانک چۆلک

 پی توانا  کان به ته ر بابه سه ژندران و دوان لهلی کورد ورو کانی گه ساته ر کاره سه ، پرسیار له هی دیکه
ر  سه  له وه زا و بیروڕا گۆرینه سانی شاره ڵ که گه ت له توگۆی تایبه گف  له جگه. نجامدران ئهوێ  وله لره
  . بوو  سوودی هه کی دیکه یه شوه  به  کهکان ته بابه

نی  زایاندا نرا و به و شاره IAGS ی هزری ڕکخراو  له لنه و که  بوونی ئه  گشتی دان به  به شایانی گوتنه
 ڕیزی  نفال خرایه لکوژی ئه دا ناوی گه که  کۆتایی کۆنفرانسه له. یا درای جیا ج  شوه ریان به سه کارکردنی له

  .دران  پیشان ده که کی کۆنفرانسه ره ی هۆی سه وره خشی گه ر ڕوپه سه  له  جارجاره  که کانی دیکه ساته کاره
  
  

  ندی چاک ناوه
15/07/2007   
  
  
  
  
  


