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 يَكخراوي نةتةوة يةكطرتوةكان جينؤسايد لةياساكاني رِ

 (كورد وةك منونة) بةنيَودةولةتي كردني 
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 بةشي يةكةم
 جينؤسايد

 ثيَشةكي 
 جينؤسايد لة ياساكاني ريَكخراوي نةتةوة يةكطرتوةكان 

 ثيَناسةكردني جينؤسايد لة خالةكانيدا 
  ثيَناسة ناكريَجينؤسايد بة ذمارةي كوذراو 

 جينؤسايدو كؤمةلكوذيةكان لة ميَذودا 

 بةشي دووةم

  كةرةسةو ريَطاكاني بة جينؤسايدكردن
 جينؤسايد كردني كورد لةثرؤسة جياوازةكانيدا 


 (داطريكراوةكان)جينؤسايدكردني ناوضة دابريَنراوةكان  

  (بريارةكاني دةولةتي عيَراق)كةرةسةكاني بةنيَودةولةتي كردني جينؤسايد 
 بة نيَودةولةتي كردني دؤسيةي جينؤسايدي كاناريَط     
  ندني قوتاخبانةو زانكؤكانيَبةرنامةي خوجينؤسايد لة   
   ئةنفال بةراورد ناكريَ بة كارةساتي ضةكي كيمياوي 

  (برياري داطاي تاوانةكاني عيَراق)ثاداشتكردني كؤمةل كوذةكان و سزاداني قوربانيةكان 
  انرةطن نازيةكاندا دةيَبةشويةهوديةكان لةجيهاندا 


 جينؤسايد كردني هنودة سورةكاني ئةمريكا 

 جينؤسايدكردني كورد دان و زةمةن لة ضارةنوسي يَؤلي شور 
 مرؤظ لة نيَوان درندةيي و ئاشتيخوازيدا 

 

 سيَيةمبةشي 

 تراذيدياي ئةنفال
 رتطةش و كوشندة ئامساني كوردستاني ئةنفالكراوي ركي يَهةور 

 كي سروشيت نةبوويَئةنفال كارةسات. 
 شراي شؤطردوؤباوك ئةنفال كراوةكةي ئ ةوتةي مندال 
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 ةنيفةحورة ث 
 ت يَعلي حةسةن مةجيد ددان بة نةماني ئةنفال كراوةكاندا دةن 
  ئاماري قوربانياني ئةنفال 
 تةحسني شاوةيس و كارةساتي ئةنفال 
 قةالكةي قؤرةتوو 

 ضوارةمبةشي 
 هةلةجبةكؤمةل كوذيةكةي 

 راقيَوان حكومةتي ئةمريكي و ئةملانيا سةبارةت بة ضةكي كيمياوي عيَي نيَملمالن 
  انياملسيت كاربةدةستاني ئةيَولهة 
  كارطةكاني ضةكي كيمياوييان بؤ عيَراق دروستكرد 
 يتسظانياو ئاوشملئة 
  يتسظسال دواي ئاوشسي و ثيَنج 
 ئةملانيا و ئيسرائيل 
 ؤذهةالت و حكومةتي مؤسكؤرسيت ئةملانياي يَولهة 
 تنامظيَناني ضةكي كيمياوي لة يَبةكاره 
 اريسثرةكةي طكؤن 
 ندريكس سةرؤكي يةكةم وةفدةكةي يَؤفيسؤر هثر ةشيتطUN  هةلةجبةبؤ 
  ئةجنامي ليَكؤلينةوةي وةفدةكةيUN  
 ئةجنامي وةفدةكةو ريَكخراوي نةتةوة يةكطرتوةكان 
 َن لةسةر جةستةي كوذراوةكان دةبينراننةبرينداري و نةخوي 
 َكهاتةيةكي ناسةركةوتووكخراوي نةتةوة يةكطرتوةكان ، ثيَري 

 دةرئةجنام
 سةرضاوةكان
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 ثيَشةكي
وةك ثالثشتيَك بؤ ياساكاني سةبارةت بة جينؤسايد هةنديَك دةربارةي هةردوو تراذيدياي ئةنفال و 

و هةروةها دةربارةي جينؤسايدكردني هندة سوورةكاني ئةمريكا .كيمياباران كؤليومةتةوة
بةشي . ليَرةدا بةشي يةكةمم ثيَشكةش كردوة بة باسيَكي تيؤري دةربارةي جينؤسايد. يةهوديةكان

دووةم دةربارةي كؤمةلة بابةتيَكي هةمة ضةشنة وةك كةرةسةكان و ريَطاكاني بة نيَودةولةتي 
بةشي . و هةوملداوة طرنطيي بة نيَودةولةتي كردني ئةم دؤسيةية خبةمة بةرضاوكردني جينؤسايد

وةي ضوار يَةضوارضل مةيدانيةزؤرتر ليَكؤلينةوةيةكي  وهةيةتراذيدياي ئةنفال ثةيوةندي بة سيَيةم 
و دواتر لة  91/1119ي طهةروةها لةمان ، 9111ةرميان لة سالي طبؤ ناوضةي داوة م ئةجنام تداةشط
مؤنتاذ م ليَ ولةكخ( 911)انيا مللة ئةو يديؤم تؤماركردوةظنةي زؤري فؤتؤغرايف و يَو .1/1111

ئةو . ثةخشكراوةضةندين جار لة اليةن كةنالةكاني تةلةفزيؤن لة كوردستان لةو ساالنةدا  .كردوة
رو كفري و هةنديَ الكة: *ناوضانةي بؤ مةبةسيت ليَكؤلينةوةي ئةنفال رووم تيَكردن برييت بوون لة 

تةق تةق و ئةو طوندانةي  ...*لة طوندةكاني دةوروبةري وةك فةتاح هؤمةرو كاني ماران و درؤزنة 
(. ، عةسكةر ، طؤثتةثة ، ثردخةبةر ، قةسرؤك مساقة)دةكةونة نيَوان ئيَرةو ضةمضةمال 

طةورة ،  يقةاليةكي سةربازي/ قةالكةي سوسيَ . *ئؤردوطاي شؤرش سةر بة قةزاي ضةمضةمال*
ةك شوييَن كؤكردنةوةي دةكةويَتة نيَوان سليَماني و دوكان بةتايبةت ذيَرخاني ئةم سةربازطةية و

سةبارةت بة  .خةلكاني ئةنفالكراو بةكارهيَنراوة كة ليَرةوة دواتر رِةوانةي خواروي عيَراق كراوون
ضةند  وماوةي ئة لةمن . ليَكؤلينةوةيةكي تيؤري و ئةكادميية، بةشي سيَيةم، ضةكي كيمياوي 

سةبارةت بة ضةكي و ئةوروثا ائةملانيي ظةكانةدا ضةند دؤسيةيةكم لة بةشةكاني ميدياو ئةرشيلسا
بةتايبةت لةسةر ئاسيت يي تايبةتي خؤي هةية طرنطكردوة كة  ظكيمياوي كؤكردؤتةوةو ئةرشي

وةريدةطيَردريَتة سةر ئةم كتيَبة لة ئايندةيةكي نزيكدا  .بةنيَودةولةتيي كردني كةيسي جينؤسايد
 .هةردوو زماني ئةملاني و ئينطليزي

dr.salarbasira@hotmail.com 
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 بةشي يةكةم
 جينؤسايد

 َشةكيثي 

 جينؤسايد لة ياساكاني ريَكخراوي نةتةوة يةكطرتوةكان 

 ثيَناسةكردني جينؤسايد لة خالةكانيدا 
 َجينؤسايد بة ذمارةي كوذراو ثيَناسة ناكري 

 جينؤسايدو كؤمةلكوذيةكان لة ميَذودا 
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 بةشي يةكةم
 ( جينؤسايد) 

 جينؤسايد لة ياساكاني ريَكخراوي نةتةوة يةكطرتوةكان
تاوانيَكي نيَودةولةتيةو بةواتاي . جينؤسايد وشةيةكي التينيةو لةزماني ياساو سياسةتدا بةكاردةهيَنريَ

جينؤسايد لةم روانطة نيَودةولةتيةوة بؤي بروانني دةستدريَذية . طةل كوذي ، يان رةطةز كوذي ديَت
. هةربؤية دةبيَت لةسةر ئاسيت ياساي نيَودةولةتي مامةلةي لةطةلدا بكريَت. يتبؤسةر ئاسايش و ئاش

لةبةر رؤشنايي ئةو تراذيدياو راثؤرتانةي . جينؤسايد بةتةنيا كيَشةيةكي سياسي نية بةلكو ياساييشة
سةبارةت بة جينؤسايد لةاليةن رذيَمي نازيةوة بةتايبةت بةرامبةر بة يةهوديةكان كة بةهؤلؤكؤست 

برياريَكي دةركرد سةبارةت بة  9191سراوةو ئةجنامدراون، ريَكخراوي نةتةوة يةكطرتوةكان لة سالي نا
ئةم بريارة لة ياساكاني مافـي مرؤظي (. جينؤسايد)ريَطةنةدان و سزاداني ئةجنامداني كؤمةل كوذي 

 ثةسةندكراوةو لة 161تؤماركراوةو لة برياري  1/91/9191ريَكخراوي نةتةوة يةكطرتوةكاندا لة 

. بوة بة ياساو شتيَك نية كة بة رؤيشتين كات بةسةريدا لة رووي ياساييةوة تيَبثةريَنريَت 91/9/9199
 ، نةمسا لة 1/9199ئةملانيا لة . كؤمةليَك لة دةولةتان درةنط واذؤي ئةم بريارة ياساييةيان كرد

ئةملانياو سويسرا هةمان ئةو ثيَناسةية لة ياسا نيشتيمانيةكاني . 7/1/1111 ، سويسرا لة 91/3/9191
بةالم زؤريَك لة دةولةتان . دراوة بة جينؤسايد وةك ئةوةي لةريَكخراوي نةتةوة يةكطرتوةكاندا هاتووة

ي كانوني سالي 11دةولةتي عيَراق لة . ثابةندي ئةو ريَكةوتنامةية نةبوون هةرضةندة مؤريشيان كردوة
 9191دوة ئةوةي ريَكخراوي نةتةوة يةكطرتوةكان لة سالي ريَكةوتنامةي جينؤسايدي مؤركر 9191

برياري لةسةرداوة بةالم حكومةتي عيَراق بابةندي بريارةكة نةبووةو سياسةتي جينؤسايدكردني 
هةرضةندة تاوانةكاني هؤلؤكؤست لةسةردةميَكدا رويدا كة ياساي . بةرامبةر طةلي كورد ئةجنامدا

ايد تةنها زاراوةيةك بوو نةك ياسايةك بةالم كؤدةنطيةك هةية لة جينؤسايد دانةنرابوو ، واتا جينؤس
نيَوان ثسثؤراني بواري ياساي تاواني نيَودةولةتي كة هؤلؤكؤست بةبيَ هيض دودليةك سةرجةم 

 .بنةماكاني جينؤسايدي تيَداية
 

 :  ليَرةدا ضوار شيَوة بؤ تاوانة نيَودةولةتيةكان دياريكراوة
شيل ثيَتاواني . 9111بةكارهيَناني ضةكي كيمياوي لة هةلةجبة ، ) : ةتيتاوانةكاني دذ بة مرؤظاي

بيَطومان جينؤسايديش هةر تاوانة دذ  .(مي تاليبان لة ئةفغانستانكردنةكاني مايف مرؤظ لة اليةن رذيَ
 .بة مرؤظايةتي بةالم ثيَناسةو ميتؤدةكاني جياوازة
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 جةنطي دذ بة ظيَتنام لةاليةن . رذيَمي نازي لة جةنطي دوةمي جيهانيدا: ) تاوانةكاني جةنط
دةولةتة داطريكةرةكاني كوردستان دذ بة . 9179  -9161وياليةتة يةكطرتوةكاني ئةمريكا ، 

 (.طةلي كورد

 هيَزي ضةكداري دةولةتيَك دذ بة يةكثارضةيي و سةروةري دةولةتيَكي : ) تاوانةكاني دوذمنكاري
 (.كورد/ ئيَران / مي عيَراقي بةعس دذ بة دةولةتي كويَت ذيَر)ديكة 

 ئةنفال كردني بة . بةكارهيَناني ضةكي كيمياوي لة هةلةجبة: ) تاوانةكاني لةناوبردني بةكؤمةل
 .(9171 -9179كؤمةل كوذي لةاليةن ثؤل ثؤت لة كةمبؤدضا ، . لةعيَراق كؤمةلي كورد

 

 ثيَناسةكردني جينؤسايد لة خالةكانيدا
كاندا لةطشت خالةكانيدا ثيَناسةكراوة بة ئاماجني ةجينؤسايد لة ياساكاني ريَكخراوي نةتةوة يةكطرتو

ويَرانكردن و لةناوبردني سةرجةم يان بةشيَكي نةتةوةيةك، كةمايةتيةك، رةطةزيَك يان طروثيَكي 
خؤ يان كؤمةاليةتي وئايين ئةجنام بدريَت بة شيَوةيةكي عةمدي و نةخشةكيَشراو ، راستةو

 :لةبةندى دووي ئةم ثةمياننامةيةدا هاتووة. ناراستةوخؤ
 .ئةجنامداني زياني طياني و رؤحي( 9
 .كوشتين ئةنداماني كؤمةلطا( 1
  تة وةيةكي تري ذيان بةسةر ئةو كؤمةلطايةدا بسةثيَنريَت كة ثيَشرت دةزانريَت دةبيَبةعةمدةن شيَ( 3
 .كؤمةلطاكةكي هؤي لةناوبردني سةرجةم يان بةشيَ    

 .ي مندالبووندايكطاطرتن لة ن بؤ ريَطاوشويَفةرمان دةركردن بؤ طرتنةبةري ريَ( 9
 .تريةكيَكي كةوة بؤ يَالن لة طروثداطواستنةوةي بة زؤري من (5
 

و  لة ئاماجني نةخشةي جينؤسايد كردن ويَرانكردني دامودةزطا سياسي و كؤمةاليةتيةكانة ، كةلتور
هةروةها ويَرانكردني ئاسايشي كةسيي ، . ذياني ئابوري طةليَك ،زمان ، هةسيت نةتةوةيي ، ئاين 

يةكيَكيان : جينؤسايد لة دوو قؤناغدا دةردةكةويَ ... ئازادي ، باري تةندروسيت و كةرامةتي تاك 
تةكاني نةتةوةي خةسلة. بريتية لة ويَرانكردني خةسلةتة نةتةوةييةكاني طروث و طةلة ضةوسيَنراوةكة

بؤيان نية والت جيَبهيَلن  كراوةكان دةستبةسةر. ضةوسيَنةر بةسةر نةتةوةي ضةوساوةدا بسةثيَنريَ
بةالم لةاليةن داطريكةرةوة دةردةكريَن و ناوضةكةيان لةاليةن خةلكاني ضةوسيَنةرةوة كؤلؤنيزة 

ط نية بةلكو هي كاتي دةبيَت ئةوةش بزانريَت كؤمةل كوذيي تةنيا كيَشةي كاتي جةن. دةكريَ
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 of Progressive Development of) بةثيَي رةشنووسي ريَكخراوي نةتةوة يةكطرتوةكان. ئاشتيشة

International Lawص Council )كؤمةل كوذيي تاوانة كة بة : ثيَشكةش كراوة تيَيدا هاتوة 7/7497 كة لة
كة زؤربةي جار ثةيوةندييان ثيَكةوة ( فيزيكي ، بايؤلؤذي و كةلتوريي)سيَ شيَوة ئةجنام ئةدريَ 

بة هةمان جديةتي ياسايي مامةلةي لةطةلدا دةكريَ هةروةك  كويَرانكردني بة ئةنقةسيت كةلتوريَ. هةية
كؤمةل كوذيي كةلتوريي بةو شيَوةيةي لة ياساكاندا هاتوة . واوي اليةني فيزيكيئةوةي ويَرانكردني تة
طروثيَكي كؤمةاليةتي كة ضةند ئيجرائاتيَكي بؤ طةليَك يان تايبةتةكاني خةسلةتة بريتية لة ويَرانكردني 

كة سةر زؤردارانة دورخستنةوةي مرؤظ . طواستنةوةي منداالني طروثيَك بؤ طروثيَكي تر: دةطرييَتة بةر
قةدةغةكردني قسةكردن بة زماني نيشتيماني ، ثراكتيزة كردني ئاينةكةيان ، . بة كةلتوري طروثيَكن

نوسني و بالوكراوة ، ويَرانكردني سيستيَماتيكانةي ثةيكةرة ميَذويي و ئايين و فكرو قةدةغةكردني 
سياسي و كؤمةاليةتي و  بةئةنقةست ويَرانكردني ثيَكهاتة. هونةريةكان ، يان خراث بةكارهيَنانيان

و  ئابوريةكاني طروثيَك ، طةليَك يان نةتةوةيةك ، ئةمانة بة روونيي وةك رةفتاري تاواني كؤمةل كوذي
ئةجنامةكةي بريتية لة كؤمةل كوذيي كة تةواوي طةليَك بة زؤرو ناضاركردن . دةناسريَتةوةطةل كوذي 

كةلتوريةوة بكريَ يان ، يان يَشتنة بة نيَوي رةطةزي بوونيان نةهيَلدريَ ئيرت ئايا ئةو ويَرانكردن و نةه
نةهيَشنت و ويَرانكردني كؤمةلدا  جةوهةري كؤمةل لة... ئابوري / بة ريَطاي طةشةكردني تةكنةلؤذيا 

 .   1دةبينريَ ئيرت بة هةركام لة ميتؤدو بة هةر نيَويَكةوة بكريَ
يةهوديةكان كارةساتي طةلةكةيان بة . ناتوانريَ بةراوردي جينؤسايديَك لةطةل يةكيَكي تردا بكريَت

هؤلؤكؤست نيَودةبةن و بةطةورةتر لة جينؤسايد دايدةنيَن ، بةالم هؤلؤكؤستيش هةر بريتية لة 
نيَكي طرنط نية تةنيا مليؤ. جينؤسايدكردن و هةموو جينؤسايديَكيش دياردةيةكي ثرتراذيدياية

مليؤن يةهودي ، سةد مليؤن هنودة سنورةكان بيَت ، يان  6 مليؤن ئةرمةني بيَت ، 9نةتةوةيةك ، يان 
هةموو مرؤظيَك كة لةاليةن ئةوي ترةوة ويَران و ئيبادة بكريَ ، مرؤظة ، ئةوةش . هةزار كورد بيَت 311

دايك نةبووة بؤ ئةوةي بكوذريَت مرؤظ لة . تاوانة بةرامبةر مرؤظ ضونكة هةموو مرؤظيَك وةك يةك واية
تاواني جينؤسايد طةورةترة وةك تةنيا لة داطريكردني يان ذيَردةستة كردني . يان جينؤسايد بكريَت

والتيَك لة اليةن هيَزيَكي ترةوة، ضونكة سرينةوةي دةرئةجنامي تاواني جينؤسايد مةحالة يان زؤر 
 .  سةختة

 ريَناسة ناكجينؤسايد بة ذمارةي كوذراو ثيَ
جينؤسايد بة زؤروكةمي ذمارةي كوذراو ثيَناسة ناكريَ كة ئةو بكةرةي ثيَطوناهبار بكريَ بةوةي  

جينؤسايد دةكريَ ئةجنام بدريَ بيَئةوةي تةنيا يةك مرؤظيش تيَيدا . كرداري كؤمةل كوذي ئةجنامداوة
                                                           

1
) Desmond F ernandez ; Ronald Ofteringer , Verfolgung, Krieg und Zerstörung der ethnischen Identität: Genozid an 

den Kurden in der Türkei , [Hrsg.: von medico international e.V.] , Frankfurt am Main , 2001. 
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نةبيَت طروثيَكي دانانريَت ئةطةر ئاماجنةكة لةوةدا ( طةل كوذي)ئةوة بة جينؤسايد . بكوذريَت
بروانة ضوار )كؤمةلةكة ويَران نةكريَ بةمةرجةكاني جينؤسايد كردن  كؤمةاليةتي يان بةشيَكي طةل و

ليَرةدا . ئيرت ذمارةي ئةوانة هةرضةنديَك بن كة دةكوذريَن( ثيَكراوةكاني جينؤسايد كردن مةرجة ئاماذة
لة بةندى يةكةمي : 9191 جينؤسايدي ساليئاماذة بة ضةند بةنديَك ئةدةم سةبارةت بة طرنطيي ياساي 

مةبةستة سةرةكيةكةى جينؤسايد دةخاتةروو كة دةولَةتانى ئةندام  9191ئةم ثةمياننامةيةي سالَي 
جةخت دةكةنةوة كة جينؤسايد ض لة كاتى ئاشتى و ض لةكاتى جةنطدا بةتاوانيَكى نيَودةولَةتى 

 . ايد بطرن و ئةجنامدةرانى سزا بدةنئةوان بةلََيَن دةدةن بةر بةجينؤس. دةذميَردريَت
 

 :ئةوةي ثةيوةندي بة بةندى سيَيةمي ثةمياننامةكةوة هةيةو شياوي سزادانة بريتية لة
 .جينؤسايد -9
 . هةولَدان و ثالن دانان بؤ ئةجنامدانى جينؤسايد -1
 .بزواندنى راستةوخؤو ئاشكرايانة بؤ ئةجنامدانى كوشنت -3
 . بةشدارى لةكارى جينؤسايد -9

 
 ذوداكؤمةلكوذيةكان لة ميَجينؤسايدو                               

ئةو كؤمةل كوذيانةي لة ميَذووي مرؤظايةتيدا ئةجنامدراوة بةرامبةر بة كورديش بةالم لةبةر  كةم نني
ئةوةي نةنوسراونةتةوةو تةكنةلؤذياي ثيَشكةوتو نةبووة بؤ تؤماركردنيان هةربؤية بةئاساني 

 . ونبوون
  ذودا لة اليةن طةورةترين كؤمةلكوذي لة ميَيةكيك لةLeopold  ، مةليكي بةجليكاي دوةم 

ؤدا دانيشتوانةكةي غناني كؤلؤني كؤنكهيَئةجنامدراوة كة لةاليةن ئةمةوة لة ثيَ  1908–1885 
 . مليؤن مرؤظي لةناوبردوة( 91)رانكردنةيدا نزيكةي لةم ثرؤسةي ويَ. نيوةكرد

  ويَرانكردني يةهوديةكان بة فةرماني ئةدؤلف هيتلةر كة بة هؤلؤكؤست ناسراوة كؤتايي بة
مليؤن يةهودي كرابوو ( يانزة)سةرةتا نةخشةي لةناوبردني . مليؤن مرؤظ هيَنرا( حةوت)ذياني 

 . لة ئةوروثا بةالم هاوثةميانةكان كؤتاييان بةم ثالنة هيَنا

 مليؤن  911نزيكةي )سورةكان لة كيشوةري ئةمريكا  كؤمةل كوذيي و جينؤسايدكردني هندة
 (. مرؤظ

 مليؤن و )كوذراني .   1915/1916كؤمةلكوذي ئةرمةنةكان لة اليةن توركةكانةوة لةسالي
 . مرؤظ( نيويَك
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  1916/1917 ، يبةرامبةر بة كورد لة جةنطي يةكةمي جيهانيدةولةتي تورك كؤمةلكوذي . 

 

 
 مي توركةوةئاطري لةاليةن رذيَكؤمةل كوذي كورد لة شاري 

 

  191-51914 لة مةسيحية ئةرةميةكان و ئاسوريةكان لة ساالني( سةد هةزار سيَ)كوذراني ،
 . و ئيمثراتؤريةتي عومساني لة اليةن سوثاي توركةوةلة نيَ

  (يةك مليؤن) 9169ضينية ئيندؤنيزيةكان لة سالي بةرامبةر كؤمةلكوذي. 

  سيَ )نزيكةي  9179كؤمةلكوذي  هيندؤسةكان لة دواي سةربةخؤيي بةنطالديش لة سالي
 .قورباني( مليؤن

 911)، 9111 تا 9179 كؤمةلكوذي بةرامبةر مةسيحيةكاني تةميوري رؤذهةالت لة ساالني 

 .ي سةرجةم دانيشتوان%20قورباني ، نزيكةي ( هةزار

  وة 1113كوذراو ، لة سالي ( شةش سةد هةزار( )سؤدان)كؤمةلكوذي لة دارفور. 

  بةالم هةمووي لة هةبووة كؤمةلكوذي  المدا هةروةك لة ميَذووي مةسيحيةكانذووي ئيسميَلة
 كؤمةلكوذي دذي بةني . ذوو لةاليةن سةركةوتوةكانةوة نوسراوةتةوةيادكراوون ضونكة ميَ

 .617القريش لة سالي 

 لكوذي دذي دانيشتواني ئةسلي ئوستورالياكؤمة . 
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 بةدواوة لةاليةن ئيمثراتؤريةتي قةيسةرةوة 9169 كؤمةلكوذي بةرامبةر ضريكيسةكان. 

  9119كؤمةلكوذي سوثاي ئةملانةكان لة خوارووي رؤذئاوي ئةفةريقا بةرامبةر بة هرييرؤكان لة. 

  (.9131/9133)كؤمةلكوذي بةرامبةر ئؤكرانيةكان لة يةكيَيت سؤظيةت 

  يةك )كؤمةلكوذي بةرامبةر هندؤسةكان لة ثاكستان و موسلمانةكان لة هند هةر يةكةو نزيكةي
 (.مليؤن كوذراو

 كؤمةلكوذي بةرامبةر تيبيتةكان لة سةردةمي ماوتسي تؤنط. 
  كوذراو( يةك مليؤن) 9171 -9166كؤمةلكوذي بةرامبةر ئيبؤسةكان لة نيجرييا. 
  (1979–1971)كؤمةلكوذي لة كةمبؤديا.  
 (1999–1975) كؤمةلكوذي لة تةميوري رؤذهةالت. 

  911كةس لة تةنيا ( يةك مليؤن)نزيكةي  .(1994)توتسيةكان  دذ بةكؤمةلكوذي هوتوةكان 
 .لة رواندا ي توتسيةكان دةكات%79رؤذدا كوذران كة نزيكةي 

  9119يؤغؤسالظيا / قةساخبانةكةي سريربينسا. 

  كؤمةلكوذي بةرامبةر بة هةزارةكان و ئةوانةي كة ثةشتوو نةبوون لة ئةفغانستان لة اليةن
   .(2001–1996)تاليبانةكان 

سةرةراي ذمارةيةكي زؤري كؤمةلكوذيةكاني دونيا بةالم ذمارةيةكي زؤر كةم لةم تاوانانة لةاليةن 
ي ليَرةدا ئاماذةم ثيَداوون تةنيا ئةو تاوانانة. دادطايةكي نيَودةولةتيةوة بة جينؤسايد ناسراوة

ئايا ئةوانة كؤمةل كوذية يان دةضنة قاليب تري تاوانةوة وةك تاواني دذ بة . دلؤثيَكة لة دةريايةك
كةواتة تاوانةكان هةريةكةو . كيَشمةكيَشي لةسةرةثيَناسانة  ئةم ؟مرؤظايةتي ، يان تاواني جةنط

تةنانةت ئةطةر بروانينة تاوانةكاني . ثيَشرت ئاماذةم ثيَداوةدةضنة نيَو يةكيَك لة ليسيت تاوانةكان كة 
لةم . (تاوانةكاني جةنط) جةنط لة ميَذودا دةبينني بة سةدان مليؤن طيان بةم ريَطاية لةنيَوبراوة

تؤمار  طهةزار جةن 99ذوو زياتر لة يَكؤلينةوةي شارةزاياني ميَي لثيَنج هةزار سالةي دوايدا بةثيَ
ي كؤي سةرجةم  3/1 نزيكةي كوذراوة كة دةكاتة طةوةجةنهؤي بة ظمليارد مرؤ ضوار زياتر لة .كراوة

. داوةيوري جيهاني طبةتةنيا لةسةدةي بيستةمدا دوو جةن. زةوي ؤي سةررئةمدانيشتواني ذمارةي 
 بةقةديانيان لةدةستداوة ط طةوةبةهؤي جةن ظستة زياتر مرؤيَي دوةمي جيهانيةوة هةتا ئطلة جةن

لة راستيدا كاتي ئةوة . رانبوونيان بةهؤي جةنطةوة ويَ ي دوةمدا كوذراونطوانةي لةجةنذمارةي ئة
 بؤ مرؤظ هاتووة لة نويَوة خؤي هةلبسةنطيَنيَت كة ئةم ضية؟
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 بةشي دووةم
 كةرةسةو ريَطاكاني بة جينؤسايدكردن 

 جينؤسايد كردني كورد لةثرؤسة جياوازةكانيدا 
  (داطريكراوةكان)دابريَنراوةكان جينؤسايدكردني ناوضة 

  (بريارةكاني دةولةتي عيَراق)كةرةسةكاني بةنيَودةولةتي كردني جينؤسايد 
 بة نيَودةولةتي كردني دؤسيةي جينؤسايدي كاناريَط 
  ندني قوتاخبانةو زانكؤكانيَبةرنامةي خوجينؤسايد لة 

 ئةنفال بةراورد ناكريَ بة كارةساتي ضةكي كيمياوي 

  (طاي تاوانةكاني عيَراقدبرياري دا)كؤمةل كوذةكان و سزاداني قوربانيةكان ثاداشتكردني 
 انرِةطن نازيةكاندا دةيَيةهوديةكان لةجيهاندا بةشو 
 جينؤسايد كردني هنودة سورةكاني ئةمريكا 

 جينؤسايدكردني كورد دان و زةمةن لة ضارةنوسي يَؤلي شور 

 مرؤظ لة نيَوان درندةيي و ئاشتيخوازيدا 
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 بةشي دووةم                                            

 (كةرةسةو ريَطاكاني بة جينؤسايدكردن ) 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جينؤسايد كردني كورد لةثرؤسة جياوازةكانيدا
لة ضوارضيَوةى سياسةتيَكى دياريكراو ، بةنةخشة تاوانةكان بةشيَوةيةكي سيستيَماتيك لةاليةن رذيَمي 

 : عيَراق ئةجنامدراون كة بريتني لة/ بةعسةوة دذ بة خةلكي مةدةني كورد لة كوردستان 
 .ئؤثةراسيؤنةكاني ئةنفال (9
دةبنة هؤي كؤمةلَكوذى              ئةو ضةكانةي . بةكارهيَنانى ضةكى كيمياوي، فسفؤري و بايؤلؤذي (1

 .مرؤظ و قرِكردنى ئاذةلَ و بالَندةو ذةهراوى كردنى سروشت و كةرةستةكانى ذيان
 .سةثاندنى مةرط بة شيَوة جياوازةكان (3
 ويَرانكردنى ديَهات و شارؤضكةو سةرضاوةكانى ذيان وةك كشتوكال ، كانياو ، باغ و  (9

    ؤشران و ثاو كانياوةكانةوةو سةريان بة ضيمةنتؤ دادةةهر دةكرانة نذ. بيَستانةكان         
 لة ناوضةي شيعة   . دا دةكراثيَ انيةوةو مةوادي كيمياويندرارِدارودرةخيت والتةكة دةب         
  .كرددة ةكاني وشكربة نةخشة هؤ ويةوةيرب يهةزار دارخورماسةدان بة نشينةكانيش بةعس          

كهاتةي كؤمةاليةتي راطواسنت دةبيَتة هؤى هةلَتةكاندنى ثيَ. دانيشتوان  بةزؤرةملةييراطواستين (9
 . و باري دةرونيي كداني ئاسايشو بنةما ئابوريةكان و تيَ

 . ةكانشراونةخشةكيَعةمدي و لة ئةجنامى كارة كؤمةل ى رؤحي و دةرونيشيَواندنى بارى  ( 6   
    و ي نةتةوةيي مان و ناسنامةزسياسةتي بةعةرةب كردن و بةم هؤيةوة هةولي تيَكداني كةلتورو  ( 7
  .و سياسةتي بة تورك و بة فارس كردن  (تعريب ، ترحيل و التهجري)بةها كؤمةاليةتيةكان     

 ثيَنةداني   راطواسنت و دةركردني كوردة فةيليةكان لة ناوضةكاني خؤيان ، زؤريَكيان بؤ ئيَران و ( 1
 .  رةطةزنامةي عيَراقي ثيَيان    

   مةكاني بةغداوة ، بووني كوردستاندا لة اليةن رذيَباشوري وة جةنطي سةثيَنراو بةسةر  9169لة ( 1
لة راستيدا زياتر لة نةوةد سالة كورد جينؤسايد دةكريَ لة هةموو  .مةترسية لة ئيَستاشدا ئةو

  .بةشةكاني كوردستاندا
شنت لة يتةنيا لة تيَطة. طةنامانة دةيسةمليَنيَت كة طةليَك دوضاري جينؤسايد بؤتةوةئةم بةلَ
جينؤسايد دةكريَ لة ، ئةوانةي تورك و فارس بةعس و سةدام حسيَن حيزبي  يسياسةت وئايديؤلؤذيا

ةلي كورد ط نةبوة زراويَارثلة كوردستاندا  ظلةبةرئةوةي مافـي مرؤبةالم  .تيَبطةينكردني كورد 
اي ريَطامراز ئري لةخؤي بكات و وةك دواطبةر ،ت ريَةثارندةيي و ضةوساندنةوة رناضاربوة لة دذي د
و سياسةتي بةرامبةر بةو دةولةتانةي مافةكاني زةوت كردوة تيَريَوجناو بؤ خؤي هةلبذطوةإلمدانةوةي 

ياساي ريَكخراوي نةتةوة دةي يةكي دلةما .كؤمةل كوذيي و جينؤسايدكردني ثيادة دةكةن
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هةموو نةتةوةيةك مافـي دياريكردني ضارةي خؤنوسيين هةية كة لة ئازاديدا  :هاتوةيةكطرتوةكاندا 
  .ئابوري و كؤمةإليةتي و كةلتوري خؤي بدات ، سياسي يةشة بةمافـط
 
 (داطريكراوةكان)نراوةكان جينؤسايدكردني ناوضة دابريَ                    

( داطريكراوةكان)نراوةكان دابريَمي بةعسةوة لة ناوضة ميتؤدانةي لةدواي روخاني رذيَهةموو ئةو 
 جينؤسايد كردنبةئاراستةي بةرامبةر بة كورد  ثيادة دةكريَلةاليةن حكومةتي ئيَستةي عيَراقةوة 

 .نيةتي حكومةتي بةغدا بة ئاراستةيةكي باشدا ناروات. نةطريَتةوة ئةطةر طشت خالةكانيشي،  دةروات
ي لةو ميتؤدانة. راقحكومةت و ثةرلةمان و سوثاي عيَسةركؤماريي و كة لة كدا كورد بةشيَلة كاتيَئةمة 

بة لةسياسةتي تةعريب كردن  ةبريتيدواي روخاني بةعسيش ثيادة دةكريَت  لة ناوضة داطريكراوةكان
دروستبووني خستين ئةو ناوضانة ،  ترساندن و ثششتطويَ و طاي تريؤركردنبةريَ: ت ميتؤدي تايبة
بةزؤر داطريكردن و  .كردني دانيشتوانةكةيكؤض ثيَ، بةم هؤيةوة  رؤحي و طيانيترسي زيان و 

نة فةرميةكان و ناني زماني كوردي لة شويَبةكارهيَكؤلؤنيزة كردني بةشيَك لة خاكةكةي ، ريَطريكردن لة
و سةثاندني زماني عةرةبي ، بةم ريَطايةوة هةولي طؤريين كةلتوري نةتةوةيي قوتاخبانةو زانكؤكاندا لة

ريَطاطرتن لة بةكارهيَناني . ئةدريَ كة كاريطةريي لةسةر هاوالتي بوون و ناسنامة لة دةرئةجنامةكانيةتي
  .ي ياسا نيَودةولةتيةكانةزمان دةضيَتة خانةي ميتؤدةكاني هةولي جينؤسايد كردن ، ئةمةش ثيَضةوانة

 

(هةريَمي كوردستان و ناوضة دابريَنراوةكان)باشوري كوردستان 
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 ودةولةتي كردني جينؤسايدكةرةسةكاني بةنيَ
 (راقبريارةكاني دةولةتي عيَ)

 راق وعيَلةسةر ئاسيت ة بةدةست كوردةوة طرنطةورةو طسياسي وياسايي  كيو ضةكيَدؤسية جينؤسايد
ثةرلةماني فةرةنسا كؤمةلكوذيةكةي دةولةتي توركي بةرامبةر بة  .نيَودةولةتي بؤ ئاسايشي نةتةوةيي
ئةرمةنةكان دةتوانن كار بةم ددانثيَدانة بكةن لةسةر ئاسيت . ئةرمةنةكان وةك جينؤسايد ناساند

ياساي نيَودةولةتي بةتايبةت كة دةولةتي تورك دداني بة كؤمةلكوذي ئةم طةلة نةناوة كة لةنيَو 
بةالم دادطاي باالي تاوانةكاني عيَراق بةفةرمي دداني بة ضوار كةيسي . ةاودةولةتةكةي خؤيدا ذي

ئةنفال ، هةلةجبة ، كوردة فةيليةكان ، )طرنطدا ناوة كة حينؤسايد و كؤمةل كوذيية كة بريتني لة 
كةواتة ئةوةي ثيَويستة كورد كاري لةسةر بكات بريتية لة بةكارهيَناني ئةم دؤسية (. بارزانيةكان
ئةو دةزطا  .لةسةر ئاسيت نيَودةولةتي وةك ئةوةي ريَكخراوي نةتةوة يةكطرتوةكانياسايية 

ي ونيَودةولةتيةي كاتي خؤي رذيَمي سةدام حسييَن مةحكوم نةكرد بؤ بةكارهيَناني ضةكي كيميا
كةواتة بؤ ئةم مةبةستة . بةرامبةر بة خةلكيي مةدةني بةتايبةت لة هةلةجبة ض جاي سزاداني

بةردةمدا هةية، بةالم دةسةالتي كوردي هةتا ئيَستة كاري لةسةر نةكردوة بؤ بة كةرةسةي خاو لة
ضةند تةنيَك لة  .نابيَت ريَطا بدريَت دؤسيةي ئةنفال، ئةنفال بكريَت. نيَودةولةتي كردني ئةم كةيسة

ي ضنطي حيزبة كورديةكاني هةريَم دواي راثةرين كةوتؤتةبةلطةنامةكاني سةردةمي بةعس هةن كة 
ئيرت بؤ هةر مةبةستيَك بيَت بؤ منونة حيزبي  ريَوةك مولكي شةخسيي مامةلةي ثيَوة دةكو  ستانكورد

بؤ بةرذةوةندية  بةكاربهيَنريَنئةم بةلطةنامانة بيَئةوةي سؤسياليست دميوكراتي كوردستان 
هةية ،  ثيَويستة بزانريَت ضي تيَدا. ئةوة مولكي نةتةوةية نةك هي حيزبيَك ، يان كةسيَك. طشتيةكان

 ئايا كةسانيَكي باالدةسيت تيَوة طالوة؟ئايا ثةيوةندي بة كةيسي جينؤسايدو كؤمةل كوذيةوة هةية ، 
 كة دةبيَت كاري ئةجنومةنيَكي ئاسايشي نةتةوةيي و نيشتماني بيَتكاركردن لةسةر ئةم بةلطةنامانة 

 .لةبري ئةوة ئاسايشي حيزب و سةرؤك هةية .بووني نية ي كوردستانلة هةريَم

          
بؤ بةنيَودةولةتي كردني كةيسي  ةكانوةزارةتي شةهيدان و ئةنفال لةاليةن ماوةيةكي زؤرة ثرؤذةيةك

جينؤسايد خراوةتة بةردةم ئةجنومةني وةزيران بؤ برياردان لةسةري بةالم برياري لةسةر نادريَت ، 
ئةحزابةكاني دةسةالت بة . سال دةسيت ثيَبكراية 19بةر لة ثرؤذةو برياريَك كة دةبواية 

،  ةنبكثيَشكةش بةراي طشيت هةلسةنطاندنيَكي ئةو ضةند سالةي ذياني سياسييان ئؤثؤزيسيؤنيشةوة 
 ئةجنامداوة سةبارةت بة كةيسي جينؤسايد لةسةر ئاسيت نيَوخؤو عيَراق و نيَودةولةتي يانضيبةوةي 

هةموو شت بةر لةئةم مةبةستة بؤ  راستةقينةاوناني طهةنبةالم . ، بة تةنيا ياد كردنةوة بةس نية
  .دةسةالتي سياسيةئةركي 
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 جينؤسايد  دؤسيةي ودةولةتي كردني بة نيَي كاناطريَ   
بةثيَي دةستوري عيَراق هةريَمي كوردستان بؤي هةية لةباليؤزخانةكان و كونسولطةريةكاني   (1

بووني ئةم نوسينطانة كاريطةري بةسوودي . عيَراق لةدةرةوةي والت نوسينطة بكاتةوة
كة بةشيَكي ئةو باليؤزو قونسوالنة كوردن و سةر بة دوو حيزبةكةي  دةبيَت بؤ كورد

هةردوو حيزبة طةورةكة نويَنةري خؤيان لةدةرةوةي ئةم دةزطا لةبري ئةوة . دةسةالتن
دةولةتةكان . دبلؤماسيانة داناوة كة لةراستيدا نويَنةرايةتي تةنيا حيزب و سةرؤك دةكةن

بيَطومان بةشيَوازيَكيرت مامةلة لةطةل ئةم دةزطا دبلؤماسيانةي وةك باليؤزخانةو 
كورد دةتوانيَت بةم ريَطا . زبيَكي بيَدةولةتكؤنسولطةريةكان دةكةن وةك لةطةل نويَنةري حي

بةالم بةبووني . دبلؤماسيةوة لةبواري جينؤسايد ناساندنيشدا بةثيَي دةستور ضاالك بيَت
 نوسينطةنويَنةرايةتية هةريَميةكان لةم دةزطا دةولةتية فةرميانةدا كورد دةبيَت دةست لة

 . حيزبيةكاني خؤي هةلبطريَت ، شتيَك كة نةكراوة
يَطاي ئةو ثةيوةندية نيَودةولةتيانةي دةسةالتي هةريَم هةيةتي لةطةل دةرةوةدا ، بةر (2

 .    دواتر حيزب، ثيَشرت نةتةوة  .بةتايبةت ئةوانةي بةريَطاي بازرطاني و نةوتةوة دروستبووة
 .بيَتبؤ بةرذةوةندي طةل بةالم كاركردن بؤ دؤزينةوةي لؤبي  (3

مادي دراوةتة  ايدةسةالت و توان. حكومةتي هةريَم لة دةرةوة نةرايةتيةكانييَنوريَطاي  لة (4
بةم  (.سةةسئةمو) اطنةرايةتيانة كة بريتني لة تاكة كةس نةك دامودةزيَدةست ئةم نو
تؤماركردني سكاال لةسةر ئةو كارطانةي ضةكي كيمياوي و ياسايي لةسةر ئاسيت ريَطايانةوة 

 .حسيَن فرؤشتوة بةتايبةت ئةوانةي ئةملانيازانياري و تةكنةلؤذييان بة رذيَمي سةدام 
و ياسايي بةرفراوان ،  سياسيكيَشةيةكي  ريَتةشةكة بكيَك .يَتطريبؤ ب يشارةزا زةرييَارث

 .و خؤشيان كاريان بؤ نةكردوةبةالم ئةم نويَنةرايةتيانة ئةم ئةركة طرنطةيان ثيَنةسثيَردراوة
جاليةو ئةوةي كراوة تةنيا لةسةر ئاسيت . ليَرةدا رؤلي وةزارةتي شةهيدان و ئةنفال ديارنية
 . ريَكخراوة كورديةكاني دةرةوةي دةسةالت بووة

كؤمةليَك دامودةزطاي سياسي و ياسايي طرنط هةن لة ئةوروثا كة لة ريَطاي ئةمانةوة دةكريَ  (5
ئةوروثا جطة لةوةي خاوةن ضةندين دةولةتي  .رؤلي كاريطةر ببيندريَت بؤ دؤسيةي جينؤسايد

نيشتيماني سةربةخؤية بةالم خاوةن ثةرلةمانيَكي ئةوروثاي هاوبةشيشة كة دةكريَ لةسةر ئةم 
ئاستةش كاري جدي ئةجنام بدريَت بةتايبةت بةم قةوارة سياسي و ئابوريةي ئيَستة هةريَمي 

جينؤسايد ناساند ، هةموو ناساندنيَكي ثةرلةماني سويد كةيسي ئةنفالي بة . كوردستاني تيَداية
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تري ئةنفال لة ثةرلةماني دةولةتةكاني ئةوروثا وةك جينؤسايد كورد نزيك دةكاتةوة لة 
 .ثيَشةوة ضووني ئةم كةيسة بؤ بةردةم ثةرلةماني ئةوروثاو ريَكخراوي نةتةوة يةكطرتوةكان

. ري ثايتةخت كراونةتةوةذمارةيةكي بةرضاو لة قونسولطةريي دةولةتة بيانيةكان لة هةوليَ
   .ش ريَطايةكي سياسي و دبلؤماسي طرنطة بؤ كورديئةم

ئةجنامداني كؤنفرةنسي نيَودةولةتي لة بةغداي ثايتةخت ، لةثايتةخيت ئةو دةولةتةي بة  (6
طواستنةوةي كؤنفرةنسةكة بؤ ميديا . وة جينؤسايد دذ بة طةلي كوردو شيَعةش كراوةاويةن

تي كوردي لة حكومةت و ثةرلةمان و سةرؤكايةتي و لة سوثادا ئايا دةسةال. عةرةبيةكان
 ؟لة بةغدا قورسايي و كاريطةرييان لة كويَداية

ثيادةكردني دوو ئيدارةيي هةريَمي كوردستان بؤتة ريَطر بؤ دروستبووني سرتاتيذي هاوبةش  (7
دوو هةموو ئةوةي كة دةكريَن دةبيَت سةر بة يةكيَك لة . سةبارةت بة كةيسي جينؤسايد
ئةم دياردةية لةسةر نويَنةرةكاني حيزب و حكومةتيش لة . حيزبةكةي دةسةالت بيَت

ويستيبوون بة سرتاتيذيةتيَكي نةتةوةيي و نيشتيماني ثيَ. دةرةوةي عيَراق رةنطي داوةتةوة
  .بةتايبةت كة رةهةنديَكي نةتةوةيي و نيشتيماني هةية بؤ ئةم كةيسةهةية هاوبةش 

م لةسةر ئةو ثرؤذةيةي خراوةتة بةردةمي بؤ بة نيَودةولةتي كردني برياري حكومةتي هةريَ (8
ليَرةدا دةبواية وةزيري شةهيدان و ئةنفال هةلويَسيت توندي هةبواية . دؤسيةي جينؤسايد

كةسانيَكي . 2ةدةسةالتةوسةبارةت بة بريارنةدان و ثشتطويَ خستين ثرؤذةكة لةاليةن 
بةهةماهةنطي ثسثؤرةكاني . رطرتين ئةم مةهامةزؤري ثسثؤر هةن لة دةرةوةي والت بؤ وة

دةرةوةو ناوةوةي والت سةردان و كؤكردنةوةي زانياري لةسةر دروستكردني مؤزةخانة ، 
سةنتةري ليَكؤلينةوة ، وةرطيَرِاني نوسني و بةلطةنامة ، ليَكؤلينةوة لةسةر شيَوازي 

جينؤسايد بةتايبةت لة اليةن ددانثيَداناني . كاركردن بؤ بة نيَودةولةتي كردني ئةم كةيسة
لة دروستبووني دةولةتي دادطاي باالوة فاكتةريَكي ياريدةدةري سياسي و ياسايية 

يةكيَك لةو دةولةتانةي بؤ ئةم بوارة كاري لةسةر بكةين بريتية لة دةولةتي  .داشكوردي
  .ئيسرائيلي خاوةن ئةزموون

لةبةر رؤشنايي ئةو راستيةي : يةكطرتوةكانكاركردن لةسةر ياساكاني ريَكخراوي نةتةوة  (9
ئةوةي بةرامبةر كورد ئةجنامدراوة لةياساكاني ئةم ريَكخراوة نيَودةولةتيةدا دةضيَتة خانةي 

                                                           
وةزارةتي كاروباري شةهيدان )دةبواية وةزارةتةكةي ئيَستة بةناوي " يةكطرتوةكةي هةريَم"لة حكومةتة ( 2

راستة ئةنفال جينؤسايدة، بةالم جينؤسايد بةتةنيا . نةبواية بةلكو وشةي جينؤسايدي بدرايةتيَ( وئةنفالكراوان
 .  ئةنفال ناطريَتةوة
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جينؤسايدةوة ، هةربؤية دةبواية دةسةالتي كوردييش لةسةر ئةم ئاستة بةنةخشةو 
يد ناساندن و بةرنامةو لةسةر ئاسيت ئةم ياسا نيَودةولةتية كاري بؤ بةجينؤسا

دةولةتي بةعسيش ئةندامي ئةم . بةنيَودةولةتي كردني تراذيديا نةتةوةييةكاني كورد بكرداية
 .ريَكخراوة بووة ، سةرةتاكاني مايف مرؤظي واذؤ كردبوو ، هةروةك دةولةتي ئيَستةي عيَراق
ووي يةكيَك لة ئاماجني كاركردن لةسةر ئةم ثرؤذةو بةرنامةية بؤ ئةوةشة ضونكة لةميَذ

هؤكاريَكي ئةوةي جةخت كرنةوةم لةسةر . سياسي ئةمرؤدا دةكريَ ميَذوو دوبارة بيَتةوة
دةسةالتي سياسي كوردة لة باشوري كوردستان ئةوةية ضونكة ئةو توانايةي ئيَستة ئةم 

دةبيَت لةسةر ئاسيت عيَراقيش بة فةرمي  .بةشة هةيةتي بةشةكاني تري كوردستان نيةتي
راقةوة داواي ليَبوردن لةطةلي كورد بكريَت سةبارةت بةو جينؤسايدةي بةناوي دةولةتي عيَ

قةرةبوكردنةوةي واريسةكاني . بةناوي دةولةتي عيَراقةوة بةرامبةر بةم طةلة ئةجنام دراوة
ئةنفال وكيمياباران و ئاوةدانكردنةوةي ناوضةكانيان لةدةستوري عيَراقدا بضةسثيَت و 

دادطاي باالي تاوانةكاني ئيتحادي دداني بةو كةيسانةدا  بةياسايةك كاري ثيَبكريَت ضونكة
ناوة وةك جينؤسايد هةربؤية ثيَويستة ضيرت لة دةستوري عيَراقدا ناوي جينؤسايدي تيَدا 
تؤمار بكريَت لةبري وشةي شةهيد ضونكة ئةمةيان ناكريَ قورسايي ياساي نيَودةولةتي 

هةموو ضةند سالة ئةو تراذيديا نةتةوةييانة  ئيَستة كة لةثةرلةماني عيَراق دواي ئةم. هةبيَت
كان وةك جينؤسايد ناسرا دةستكةوتي دةسةالتي كوردي نية كة دةبواية موستةشارو جاشة

بؤضي بكردناية دادطايي خؤي بة تؤمةتي تاواني كوشتين بةكؤمةلي خةلكي مةدةني كورد 
باالي تاوانةكان لة دةسةالتي كوردي لةسةردةمي بةعسدا كةيسةكةي نةطةياندؤتة دادطاي 

بةاليةني كةمةوة ئةو دةزطا نيَودةولةتيانةو سياسةتي نيَودةولةتي دةكريَ خبريَنة  ؟الهاي
ئةم . ذيَر ثرسيارةوة ئةطةر ئامادة نةبن ئةو ياسايانة ثراكتيزة بكةن كة خؤيان نوسيويانة

زةمينة هةروةها  .كارة دةضووة ميَذووي سياسيشةوةو بةسوود دةبوو بؤ طةالني كةش
خؤشكردن و ريَطا كورتكردنةوةيةكيش دةبوو رِؤذطاريَك بؤ ناساندني ئةو جينؤسايدانةش كة 

 . بةرامبةر بة طةلي كورد ئةجنام دراوون لة بةشةكاني تري كوردستاندا
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 كيَ دةتوانيَ لة ئازاري ئةم مرؤظانة تيَبطات جطة لةخؤيان                             

 
   ندني قوتاخبانةو زانكؤكانيَبةرنامةي خوجينؤسايد لة               
هةروةها  .ندني قوتاخبانةو زانكؤكانةوةيَتة ناو بةرنامةي خويَويستة بضثيَبابةتي جينؤسايد 

 كةشكؤمةالن و طةالني  ةكانييدا لة كؤمةلكوذيتيَ. يدامةزراندني ضةندين سةنتةري ليَكؤلينةوة بؤ
ي ثيَبة. ة فيلم و رؤماننبكريَو  بكريَن نتوميَيدؤك بة ي كوردجينؤسايدكردنةكانروداوي . تةوةبكؤلريَ

 تةوة كةنةوةكاني داهاتووش هةميشة ئةم كارةسات ويَبؤ بكر يتواناي سةردةم مؤزةخانةي تايبةت
نيشاني . كة طرنطيي خؤيشي دةبيَت لةسةر هةسيت نةتةوةييت يَذوييةيان لةبةرضاو بيَتراذيديا م
ذووي خؤيان يَهةروةك ئةوةي يةهوديةكان بؤ م تيَودةولةتيةكان بدريَةياندنة نطار بياني و ميواناني

بوونةوة  جينؤسايدكردنو شيَوة درندانةية روبةرووي كة بةمرؤظةي دةيكةن سةبارةت بةو ضةند مليؤن 
 .ضونكة مرؤظ بريي كورتةو زوو ميَذووي دويَنيَي بريدةضيَتةوة ةوةنازيةكانلةاليةن 
 
 ئةنفال بةراورد ناكريَ بة كارةساتي ضةكي كيمياوي                  

جياوازي لة نيَوان ثرؤسةي ئةنفال و كارةساتي . ئةنفال بةراورد ناكريَ بة كارةساتي ضةكي كيمياوي
هةلةجبةو كيمياباران لةوةداية كة ئةنفال دةبيَت وةك ثرؤسةيةك تيَيبطةين كة ئاماجني قرِكردني 

. (سروشيت نةبوو رووداويَكيئةنفال )طةليَكي مةبةستبووة كة ثيَشرت ثالنكراوبووة ( جينؤسايدكردني)
كة نازيةكان بةرامبةر بة طةلي يةهود ئةجنامياندا ، يان ئةوةي  نةخشةكيَشراوةي هةمان ئةو شتة

ثةراسيؤنةكاني بةثيَي ياسا نيَودةولةتيةكان ئؤ. ..ئةمريكية سثيةكان بةرامبةر بة هنودة سورةكان
وةك جينؤسايد دةبينريَ هةربؤية دةشبيَت لةسةرئاسيت نيَودةولةتي وةك جينؤسايد دداني  يشئةنفال

ثيَدابنريَت بةتايبةت كة ئيَستة دادطاي باالي تاوانةكان لة عيَراق ئةنفالي وةك جينؤسايد ددان 
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كي باشة بؤ ئةم ت سةركةوتنيَنيَناسيَداناني ثةرلةماني سويد ، ئةنفال وةك جينؤسايد بددانثيَ. ثيَداناوة
ئةوة ضيرت ئةركي دةسةالتي كوردية كار بةو بريارة باال فةرمي و ياساييانة بكات، ئةوةي . دؤسيةية

 . كة هةتا ئيَستة نةيكردووة
 

 ي قوربانيةكاندانثاداشتكردني كؤمةل كوذةكان و سزا
 (برياري داطاي تاوانةكاني عيَراق ) 

بةرواري  (01/38/رس)برياريَكيدا ذمارة  عيَراق لة يدادطاي باالي تاوانةكان يَكةسال ماوةي ضةند
كةسي دةركرد لةنيَو سةركردايةتي سياسي و سوثاي عيَراقدا  120برياري دةستطريكردني  49/6/4007

داوا . كةسيان كوردن 253لة نيَو ئةو تؤمةتبارانة . بة تؤمةتي ئةوةي لة ثرؤسةي ئةنفالدا بةشداربوون
 .دةستبةسةر بكةن كة بةشداربوون لة جينؤسايدكردني طةلةكةيان ئةوانة كرادةسةالتي كوردي  لة

. يان ثيَدراهةنديَك لةوانة ريَطاي ضوونة دةرةوةي عيَراق. بةئازادي دةسورِيَنةوة ، لة كوردستاننئةوانة 
هةنديَك لةوانة ثؤسيت . الدةدراوونلةاليةن دوو حيزبة دةسةالتدارةكة د ةكانبةشيَك لة تؤمةتبار

. ضاوي قوربانيةكاندا بةئازادي دةسوريَنةوة ةواتة جةالدةكان بةبةرك. سياسي و سةربازيشييان هةية
ودةولةتى مافى ثةناهةندةيي سياسي ثيَبدريَت ضونكة كةسيَكى سياسي نابيَت ئةجنامدةرى تاوانى نيَ

ةناهةندةيي و مرؤييش نايطريَتةوة لةبةر نيةو تاوانةكةى بةكردةوةيةكى سياسي دانانريَت و مافى ث
ئةوةى تاوانباريَكى ئاسايي داواكراوةو ثيَويستة لةبةردةم ياسادا دادطايي بكريَت لةثاي ئةو تاوانةى 

 .3ئةجنامى داون و دةبيَت ئةو سزا عاديالنة وةربطريَت كة بةثيَي ياسا شايستةيةتى
 

ين خؤي دواي كؤكردنةوةي بةلطةنامةكان دادطايي لةبري ئةوةي دةسةالتي سياسي هةريَم دواي رِاثةر
ئةو تؤمةتبارانةي بكرداية ، كةضي ليَبوردني طشيت دةركرد بيَرةضاوكردني ئةوانةي دةستيان لة 

بةم هؤيةوة ذمارةيةكي زؤر لة بةعسيةكان و مرؤظ كوذةكان دايانة ثال حيزبيَكي سياسي . خويَندا هةية
بة هةزاران لة تاوانباراني . كة ئازادي كردؤتة دروشم بؤ طةلةكةي ةتراذيدياي دةسةالتيَك وةئة. كوردي

سوثاي عيَراق و دةزطا جياوازةكاني بةشداربوون لةم كؤمةل كوذيانة كةضي دةسةالتداراني هةريَمي 
سالةي فةرمانرةوايةتياندا نةيانويستوة تةنيا يةكيَك لةو كؤمةل كوذانة بهيَننة سةر  19 كوردستان لةم

يادي ئةو . ي كانوون دةكاتةوة 6كةضي دةسةالتي كوردي هةموو ساليَك يادي . شاشةي تةلةفزيؤن
دياردةيةكي . سوثايةي كة بةشدار بووة لة كؤمةل كوذي طةلةكةي خؤي و ئةو رؤذةي كردؤتة ثشوو

وةك . هيض رؤليَك نابينيَت تيَيدا ضونكة سةربةخؤ نيةلةم هةريَمة دةسةالتي دادوةري . تراذيديةضةندة 
                                                           

3
طؤظارى سةروةرى،  دالوةر عومسان ،/ ةرطَيراني، و ساي طشتى نَيودةولةتيةوةعمر، تاوانى ئةنفال لةروانطةى يا ابو( 
  .24-26. ل، 6002، 71.ل
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ئةوة واية تاوانبارة نازيةكان لة سةردةمي رذيَمي هيتلةردا يةهوديةكان جينؤسايد بكةن بةالم دواي 
ليَثرسينةوةيان  روخاني رذيَمةكةي هيتلةر حكومةتي دواي ئةو ضاو لة تاوانبارة نازيةكان داخبات و

ئةم بيَدةنطية . تةبةخشيَرةزامةندي د يدةنطيبيَهةلويسيت و بيَ. و دالدةش بدريَن لةطةل نةكريَت
دادطاي باالي تاوانةكان لة بةغدا ذمارةي دؤسيةكاني كةيسي ئةنفال لةاليةن . باكطراوندي خؤي هةية

دةسةالتي سياسي بةغداش بةر  بةهةمان شيَوة. الثةرة ثيَكهاتوة 3511و لة دؤسية 18 بريتية لة
رةخنة كةوتوة ضونكة ئةميش هةنطاوي نةناوة بؤ دةستطريكردن و دادطايي كردني تاوانباراني 

  .بةثيَي برياري دادطاي باالي تاوانةكاني عيَراق جينؤسايد
  
 
 
 
 
 
 

      
 كةربةال لةدؤزرانةوة ةو ناوضةية لئةوانةي لةبةر ئةوةي شوييَن هةلطرتين روفاتةكاني ئةنفال لة كوردستان نية ، 

 2102/ كةسيان سوتان  22زياتر لة  بة هؤي شؤرتي كارةباوة. دانران
 
  

 انرةطن نازيةكاندا دةيَيةهوديةكان لةجيهاندا بةشو                       
ي ؤرتثارفيلم و  دةيانبة ةوةسةبارةت بةكوشتين بةكؤمةلي يةهوديةكان لةاليةن نازيةكان

 .رتوةطبةخؤوة و سةنتةري تويَذينةوةي ودةولةتي نيَؤمان وكؤنفرةنسي رشانؤو دؤكيوميَنتاري و
ؤكة رةروةردة دةكةن هةروةك ئةم كارةساتة ئةمثوةيةك يَبةش يَنةوةي نو يةهوديةكان مندالةكانيان و

دؤزينةوةو يان يَو لان رةطن نازيةكاندا دةيَوالتةكاني جيهاندا بةشو كؤماندؤي تايبةت لةبة .تيَوويدابرِ
يةكيَك لةو طةورة كؤمةلكوذانة ئةدؤلف ئايشمان . ذوويَم بةعيربةت بؤ نؤ ئيسرائيل وكرديانرانةوة بنيَه
رفيَندرا بؤ ، دواي دؤزينةوةي لةاليةن سيخورةكاني ئيسرائيلةوة لة ئةرجةنتني  9161/9لة . بوو

 .ةسةرداو لة سيَدارةدراكردني حوكمي مردني درابيي دوو سال دواي دادطا. ئيسرائيل
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 ئةدؤلف ئايشمان كاتي دادطايي كردني                 
 

 جينؤسايد كردني هنودة سورةكاني ئةمريكا                          
ي تةقديري زانياراني كؤمةلة ثيَبة .مبوس دؤزرايةوةؤئةمريكا لةاليةن كريستؤف كؤل 9911سالي  ةل

لةكاتي  .ذياون دة سورةكانهنلة مليؤن  991سةرةتاييةكان كاتي خؤي لةكيشوةري ئةمريكا نزيكةي 
لةمةكسيك  مليؤن هنود، 1ةكاني ئةنتيل لة كةنداوي مةكسيك طدوربؤ ئةويَ لة يةكان ثةيشتين ئةوروط

مليؤن و  91نزيكةي  ئةمريكارتوةكاني طيةكليؤن، لة وياليةتة م 31مليؤن، لةناوضةي ئينكا  19 خؤي
يةكان هاتن و كةوتنة ثكؤلؤنياليستة ئةورو تردوا .ةورةكةي ئةمةزؤنا دةذيانطناوضة  ئةوانةي تر لة
بةتةنيا لة  .سورةكانن ةئةسليي ناوضةكة كةهندبةرةضةلةك نةي دانيشتواني يَويَكي بيَقةساب كردن

، دواي بةرثاكردني جةنط لة دذيان  9911ليؤنةوة لةسالي م 91سةروي ئةمريكا ذمارةي هنودةكان لة 
را لة خيَوةيةكي يَئةم ذمارةية بة شكةمبونةوةي  .يان ليَمايةوةهةزار كةس 191نزيكةي  9111 سالي لة
سالدا  39بةتةنيا لة  .دوضاري كاري كؤياليةتي كران نةي كةيَةكاني ئةنتيلن بةديدةكرا لةو شوطدور

مليؤن  3وة لة وبرييت ب 9911لة سالي كة هندة سورةكان بوون هاييت  ذمارةي دانيشتواني ئةسليي لة
ةكي كؤيلةي هندي 11كي باش بةقةد ثيَنرخي ئةس .هةزاري ماوةتةوة 111تةنيا  9937هةتا سالي ، 

اوةن ث 911. ؤيلةيةكاوةن بؤ هةر كث 91 .كؤيلةكان دةفرؤشران يَلتةرةي نوطلةكؤلؤني ئين .بوو سوور
بوون وةك  رتين بارودؤخ ئةو نةخؤشيانةثخرابةالم  .جةنطاوةرةورةي بةتواناو طكي يَبؤ هةر يةك

ئةو نةخؤشيانةي  .روبةرووي هنودة سورةكان دةبوونةوة راو مةالرياو ئاولةو نةخؤشي ساري تريَلوك
 اندابةش دةكر بوو بة نةخؤشيشوتةنانةت بةتاني تو .ان نةبوو لةدذييهنودةكان بةرهةلسيت سروشتي

بؤ  ريايةبةرطاي تر ريَطسةروي ئةمريكا  لة .بوو هنودةكان قركردنيبةئاماجني  ئةميش هةربةسةرياندا 
و ميتؤدي كؤمةل كرتشاندبوو بةسةريةكدايَتالطةرة زؤرةملةييةكاندا  هنودةكانيان لة يَلةو. قرِكردنيان

 .وةوةلكي ئةسلي ئةم والتة بوون و ئةم والتة هي ئةمانبانةي كةخظئةو مرؤ. كوذي لة دذيان طريايةبةر
رةدا يَئةوةي ل .كار بوونيَيان ب% 11ةيشتة دوو مليؤن كة لة طذمارةي هنودةكان دوبارة  9111لةسالي 
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ت ئةو راستيةية كة هندة سورةكاني خةلكي ئةسلي ئةم والتة لةاليةن يَووني دةردةكةوربة
د كردنيان ياي جينؤسايَطو عةمدي ر شراو،يَنةخشةك هةمةضةشنةوكةوة بةميتؤدي يَدةسةالت

نةريت و  و طةنهفةرزمان و ؤريين كةلتورو كؤمةل كوذييان و طهةولي لةناوبردن و  .ريايةبةرط
 يَنة زؤرة ملةييةكان نيشتةجيَماني خؤيان هةلكةندران و لة شويلةسةر زةوي و نيشت .درا بةهاكانيان
ئازاري  .و ريَطا لة زاوزيَ كردنيان ثيادة دةكراندراثيَذيانيان بةسةردا سة وةيةكي ترييَدةكران و ش

ئةوةي بةرامبةر هندة سورةكان ئةجنامدرا  .وةوب انناسنامةيطؤريين و رؤحي و جةستةيي 
دواوة لةاليةن كؤلؤنياليستة  بة 9911 ئةو هؤلؤكؤستةي لةسالي. هؤلؤكؤسيت ئةمريكي بوو
ذمارةيةكي زؤري هندة سورةكان بة . مليؤن ذيان 911كردني نزيكةي نويَرائةوروثيةكانةوة بووة هؤي 

بة زيندويي دةسوتيَنران ، لةذيَر قاضي ئةسثدا ثان و ثليش . تةورو مششيَر ثارضة ثارضة كران
بؤ ياريكردن راويان دةكردن، دةكرانة خواردني سةط ، ئةشكةجنة ئةدران و سةريان . دةكرانةوة

بة زيندوويي بة سنطي قةساخبانةدا هةلدةواسران ، لة . داردا هةلدةواسران ليَدةكرانةوةو بةسةر
وةك كؤيلة كاري مردنيان ثيَدةكردن ، بةعةمدةن لة بةندخيانةدا . ثاثؤرةوة فريَ ئةدرانة نيَو دةرياوة

بة سنطي دارةوة برسي دةكران هةتا مردن ، يان لةبةر سةرمادا رةق دةكرانةوة ، تووشي نةخؤشي 
ئةوانةش ئةم تاوانةيان ئةجنام ئةدا هةر مرؤظ . ئةمانة هةمووي مرؤظ بوون ويَرانكران. ن دةكردنسارييا
ئةطةر بروانينة زةمةني ئةم كؤمةل كوذيانة ئةوا دةبيَت بوتريَ كة ئةم ذمارةية بةبةراورد بة . بوون

    .  ذمارةي دانيشتواني ئةو كاتةي جيهان رِيَذةو ذمارةيةكي زؤرة لة مرؤظ
 

 
 هندة سورةكاني كيشوةري ئةمريكا    

 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/American_indians_1916.jpg
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 (و بةكؤمةل كوشتنيان  كةللةسةري كؤكراوةي هندة سورةكان دواي حينؤسايد كردن) 

  0721ناوةراسيت ساالني 
Indianerde.wikipedia.org/wiki/ 

 
 دا جينؤسايدكردني كوردن و زةمةن لة ضارةنوسي يَؤلي شور

 .ريكردوةطخؤي دا يطرنطو  نةواري تايبةتيَشوهةميشة ذودا يَلةم نن و زةمةن دوو فاكتةريَشو
زةمةنةكةش  .ردستان بووجينؤسايد كردني كورد باشوري كووداوةكاني رين يَشوسةبارةت بة عيَراق 

ئةم دوو فاكتةرة  .زةمةن لة رووي سياسيشةوة رؤل و كاريطةريي خؤي دةبينيَت. بوو 9111لي اس
ووي سياسةتي روداني كارةساتةكان بةتايبةت لةرهةردوكيان شووم بوون بؤ كوردو  (ن و زةمةنيَشو)
رانكردني طوندةكان و راطواستين اباران و ويَيو كيم ي وةك ئةنفالكارةساتةكان .ودةولةتيةوةيَن

ي سارد طئةو قؤناغة زةمةنية هي سةردةمي جةن. راندا بوويَئ / راقيَي عطلةكؤتايي جةندانيشتوانةكةي 
ك طيَجةن. ؤذهةالترؤذئاواو رراقدا بوو سةبارةت بة سياسةتي هةردوو بةرةي يَكة لةبةرذةوةندي ع بوو
ر يَران لةذيَمجهوري ئيسالمي ئبة ذراق بوون ديَمي عيَذررييكةري طشتثؤذهةالت رؤذئاواو ركة 

بؤ ناوضةكاني  دةكردعةي يشي شرواستنةوةي شؤط كة ئيديعايسةركردايةتي ئايةتوال خومةيين 
ئةمانة هةمووي  .بوو ؤذهةالترؤذئاواو رري سياسةتي دذ بة ئيسرائيل و هةردوو بةرةي طهةل ، كةنداو

لةاليةن ريَكخراوي مةحكوم نةكرا رذيَمي بةعس تةنانةت  .ايةوةرِةط ي بةعسراقيَبة سودو قازاجني ع
ودةولةتيي يَن ضةكي كيمياويناني يَبؤ بةكارهنةتةوة يةكطرتوةكان ، يان ثةرلةماني ئةورثا 

لة هةلةجبةو دةوروبةر دذ بة خةلكي سظيل نةك بةرامبةر سوثايةكي ضةكدار وةك ئةوةي  قةدةغةكراو
ندراو يَدا خنكيَاسداري تثهةزار سةربازو  91كة زياتر لة بةكاري هيَنا راني يَاي ئثدذ بة سو عيَراق
 UNئةم روداوةش ئةو راستيةي نيشاندا كة  .كة ثيَضةوانةي ياسا نيَودةولةتيةكان بوو نرايَسوت

ية ناوضةيي طدةنيَست و بيَشت ئةستور بةم بارودؤخ و هةلوثراقي يَمي عيَذر. ريَكخراويَكي سةربةخؤ نية
و ويَران كردني  اسيؤني ئةنفالرةثؤئشتين نةخشةي كيمياباراني كوردستان و رودةولةتية كةوتة دايَو ن

بةواتا ئةجنامداني سياسةتي بة . و تيَكداني ذينطة طوندةكاني كوردستان و راطواستين دانيشتوانةكةي
هةربؤية بةتةنيا رذيَمي بةعس بةرثرسيار نية لةو كؤمةل كوذيانة . جينؤسايد كردن و كؤمةل كوذيي

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Bison_skull_pile,_ca1870.png&filetimestamp=20080201082651
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بةالم هةمان دةولةتي بةعس . داوونثيَ مبةلكو هةموو ئةو دةزطا نيَودةولةتيانةش بةثرسن كة ئاماذة
ينؤسايد جقبول نةكرا ضونكة زةمةنة سياسيةكة هةمان ئةو زةمةنةي  بوو كة داطريكردني كوييَت ليَ

هةروةها كويَت دةولةت بوو ، شويَنةكةي جيؤسرتاتيذي بوو ، خاوةن نةوتة ، . كردني كورد نةبوو
 .طا نيَودةولةتية بووبةالم ريَكخراوي نةتةوة يةكطرتوةكان هةمان ئةو دةز
 

 وان درندةيي و ئاشتيخوازيدامرؤظ لة نيَ
مرؤظ خودي ئايا ضارةنوسي مرؤظايةتي ضي ليَبةسةر ديَت لة نيَوان سروشيت درندةيي و ئاشتيخوازي 

ئةوة هةر مرؤظة لةميَذووي خؤيدا بة سةدان مليؤن طياني بة كوشتداوة لة ثيَناوي داطريكردن خؤي؟ 
، هةر مرؤظيشة بة سةدان مليؤن طياني كردؤتة قورباني لة  ادكينةو روتاندنةوة و ضاوضنؤكي و رق و

بة مليارد جار مرؤظ لة ميَذووي ذياني خؤيدا . ثيَناوي ثاراستين ئاسايش و كةرامةت و نان و ئازاديدا
ديارة مرؤظ سروشيت خؤي باش دةناسيَت . كةرامةتي هةر لة اليةن هاومرؤظةكانيةوة ثيَشيَلكراوة

ربؤية طةيشتؤتة ئةو قةناعةتةي دةبيَت ياساو سزا بؤ خؤي دابنيَت ضونكة تةنيا بةشيَكي هة
دةثرسم هؤكاري ئةوة لةضيداية مرؤظ بتوانيَت ئةوةندة درِندة بيَت؟ . سروشتةكةي ئاشتيخوازة

، بةندكردن و و دذ بة مرؤظايةتي ي جةنط و كؤياليةتي ةكانجينؤسايدو كؤمةل كوذي و تاوان
نية  ئةجنام بدات؟ دوورو روتاندنةوةو بيَبةزةيي بوون و كاري درندانةو ويَرانكةرانةئةشكةجنة

ضيبكةين بؤ ئةوةي . رؤذطاريَك كورد نةبيَتة هؤي جينؤسايد كردني ئةويرت ضونكة ئةميش مرؤظة
مرؤظ ئاشتيخواز بيَت؟ ضةندين تيؤري هةن سةبارةت بة هؤكارةكاني توندوتيذي لة مرؤظدا لةوانةش 

هةرضةندة ثةروةردة ، . ، سايكؤلؤجي و بايؤلؤذي سياسي ، كؤمةاليةتي ووني فةلسةيف بؤضو
ئةوةي كةسوكار ، سيستةمي ثةروةردةي دةولةت و قوتاخبانة دةتوانيَت منداليَك وةك 

ةكي بة كةلتور بووندا يةيةكي خاو لة منداليةوة ئاشتيانة ثةروةردة بكات و بة ثرؤسةتكةرةس
كؤمةلطايةكي دادثةروةر لة  ، هةروةهاو هةذاري و دواكةتويي خويَندةواري نةهيَشتين نة .اتيبب

مرؤظ . بنةما طرنطةكانن و ثيَويستيةكي ذيانية بؤ بةرهةمهيَناني مرؤظ و كؤمةلطاي تةندروست
تةندروست و ، يةتي هةرضيةك بيَت سروشتيَكي توندوتيذي هةلطرتوةو خاوةن سايكؤلؤجيةتيَكي خؤ

زؤربةي جار . كار لةسةر كةمكردنةوةي اليةنة توندوتيذيةكةي مرؤظ بكريَتيستة ثيَو .ناتةندروستيش
ي مرؤظ ةةييةكيذاليةنة توندوت دةكريَبةرامبةري بة هؤي بةكارهيَناني توندوتيذي و ناعةدالةتيةوة 

 ئاخؤ مرؤظ هيَشتا بة ثرؤسةي بة كاملَ. دةرئةجنامي خراثي ليَبكةويَتةوةسةر هةلدةدات و دةكريَ 
انكاري و ثيَشكةوتنةي بةسةر جيهاندا ديَت مرؤظ وات؟ ئاخؤ لةطةل هةموو ئةو طؤرِرِدةن و ذيريدا بوو

دةميَنيَتةوة؟ يان مرؤظ هيَشتا ثرؤسةي بة مرؤظ بووني خؤي تةواو ئيَستةي  ةيمرؤظي م شيَوةهةر بة
 . نةكردووة؟ هةنديَكجار شةرم لة مرؤظ بووني خؤم دةكةم
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 سيَيةمبةشي 

 تراذيدياي ئةنفال
 رتطةش و كوشندة ئامساني كوردستاني ئةنفالكراوي ركي يَهةور 

 كي سروشيت نةبوويَئةنفال كارةسات. 
 شراي شؤطردوؤباوك ئةنفال كراوةكةي ئ ةوتةي مندال 
 ةنيفةحورة ث 
 ت يَعلي حةسةن مةجيد ددان بة نةماني ئةنفال كراوةكاندا دةن 
  ئاماري قوربانياني ئةنفال 
  شاوةيس و كارةساتي ئةنفالتةحسني 
 قةالكةي قؤرةتوو 
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 سيَيةمبةشي 
 (تراذيدياي ئةنفال ) 

 رتطةش و كوشندة ئامساني كوردستاني ئةنفالكراوي ركي يَهةور
كيي لياني و خةطكدا سروشت لة كوردستان بزةو جولةي ذيان دةهاتةوة يَكي بةهاردا، لة كاتيَكةذ لة

ؤذانةدا ررييان، بةالم لةم ثريين سةدان سالةي باووبايَبوون لة والتي دؤذانةيان رخةريكي ذياني ئاسايي 
ق و ررت و طلةناوضةكاني كوردستاني  يَةش و كوشندةو سامناك بةري ئامساني هةندركي يَهةور

ةي داية بةر انناوضئةو مةكةي بةغدا دانيشتواني يَذرلةو كاتةدا  .تيَدا دةبينرا عسيمي بةيَذركينةي 
هاتةكانياني لةسةر يَسكدا نوقم كردو ديَن و فرميَوناهي لة خويَطي بظئةنفال و دةيان هةزار مرؤشاالوي 

هةزار  دةيان نان بة ذيانييَئةنفال ماناي كؤتايي ه .كرد خاكي كوردستاني دايكدا تةفروتوناو تةخت
ن كردنيان، يَسةروشويَوةو بيَندةترين و ترسنؤكانةترين شرةنج بة دطريو ث، لة مندال و ئافرةت و  ظمرؤ

وة لة وك بيَئةنفال تةنيا يةك .رياونطكداداندا بةديل نةثيَو راني شةثةرؤطانة لة ظضونكة ئةم مرؤ
ةي كوردستان بؤ طوندو ذينطران كردني يَو كيمياباران و و( تعريب و تهجري و ترحيل)ال ثئامرازةكان لة
 ، طةليَك يين سيماي نةتةوةييرؤطجينؤسايدكردن و  بة مةبةسيت ي كوردظمرؤبة كؤمةلي لةناوبردني 
بؤ دواجار دايك و  .تيَكي كؤمةاليةتي، يان بنةمالةيةك بوبيَثروطك، يان يَكردني عةشريةتيَنةك بؤ تةم

انة مال ئاواييان لة ظبؤ دواجار ئةم مرؤ. تةوةاونةياويان لة يةكرت جودا كرثمندال و باوك و ئافرةت و 
كيش لة ئةنفال ياربووني تاكة كةسطزرت بةزةيي بة مندالي ساواش نةكراوة، و تةنانة .يةكرت كردوة

  .ضريؤك ووةب
 

 كي سروشيت نةبوويَئةنفال كارةسات    
ر نةبوو، طبوومةلةرزةو بوركان و نةخؤشي تاعون و الفاو و ئا. كي سروشيت نةبوويَئةنفال كارةسات

ك يَكورد بوو لةسةر خاكي خؤي لة اليةن كؤمةل ظيكردني دةيان هةزار مرؤركو بةري سياسةتي قلبة
ئةو رذيَمة ةشة بة ناوضةواني ركي يَهةربؤية ئةنفال خال.ةيةندرا طةوة بةئةجنام ظندةي بةناو مرؤرد

 كةس و كاريةل طذكردمن لةيَلة كاتي وتوو .ايةتيشةظتاقيكردنةوةي ويذداني مرؤ كؤمةل كوذانةوةو
ن بووواني ئةوةداراي دةرةوةي مالةوةو هةر لة ضاوةطة دةرريدةبيان زؤربةي كات ضاو كراواندائةنفال
ماناي  .نةماونئةوانة ن كة يَاستيةدا بنرت ددان بةو يسةوديانةن .نةوةريَةطانيان براوةككيَن سةروشويَب

شت ثةر طئةنفال كردنيانة لةوةشدا ئة .كةيَكيان ئةنفال كردنيَؤذرهةموو  كة،يَكيان مردنيَؤذرهةموو 
ت ضؤن مندالةكةي يَشكي دةرناضيَت كة هةميشة لة فكرو ميَك ضؤن بيَئاخؤ دلي دايك .نيَخبر يَوط

يان ئةو  .تيَرثيَدياريكراوي بس طؤريَكيةشةكان خواردويانةو نةيتوانيوة تةنانةت بة رة طكوذراوةو سة
ؤوة ةرمدا بة عةمودي سوربطؤشةكانيان لةبةر هةتاوي طةرطدايك و باوكانةي بة بةرضاوي خؤيان ج



ساالر باسرية. د           جينؤسايد لة ياساكاني ريَكخراوي نةتةوة يةكطرتوةكان و بةنيَودةولةتي كردني                                                    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

28 
 

ياني طؤحي و ر، بةلكو ئازاري يَ بدر يانةكانلتةوة بؤ ئةوةي نةك هةر بة تةنيا ئازاري منداونةبةست
، لةوةي  اتطبتيَت لة ناخةوة لةم ئازارةيان يَدةتوان يَة لة خؤيان كطئايا ج. دايك و باوكيشيان بدةن

دلنيام  .يَكةئةنفال كردن انكييَهةموو سات .بكةنةوةيَبة ئازارةوة لجةستةت ؤح و لة رك لة يَكة بةش
ستة ئةوانةي كة زيندون، زيندويةكي يَئ. ؤح بدةنرشوي ثبتوانن لةوانةية لةمردني كؤتايياندا  تةنيا
 . مردون

 
  

 
 (نوسةر/ نة ويَ) ن دا دةبينريَئةو دةموضاوةي هةموو تراذيدياكاني تيَ/ كي كةسوكار ئةنفالكراو دايكيَ   

 (ئؤردوطاي رزطاري ) 
 

 

 ظمرؤ .سةرجةم كؤمةلطاتةوة، بةلكو تةحةداية بؤ يَرطقوربانياني كةسوكاري ئةنفال نا بةتةنيا ئةنفال
نيان يَمة لة شويَك لة ئيَةكيدةكرا هةموو . تةوةيَرطخؤي بتةنيا ك بكات كة يَت هةست بة ئازاريَناب

، هةروةك هةلةجبةو  نايَكي زؤربوو بةكارم دةهيَئةنفال وشةيةكة ساالن .بويناية، ضونكة كوردين
ئازاري من لةطةل ئةوةشدا  .نةكردان كيمياباران، بةالم هةتا بة قوليي نةضومة ناويان هةستم بة ئازاري

ضةند مندال و فاشيستةكان ئاخؤ  .و تةنيا خؤيان دةتوانن هةسيت تةواو بة هي خؤيان بكةنريَذةيية
كردن و شواني و ثيَبؤ كارتنب ي كةنداو فرؤشعةرةبستان و لة ناوضةكان لةبراو بؤ ئةنفال كردن ئافرةتي 

ت لةو يَك بيَيةكت يَدةبجينؤسايد كردن  .زانانةي منداليان نيةيكؤياليةتي، يان فرؤشتين بةو خ
  .ببةستيَت كةوةمانثيَانةي بة توندي طرنطفاكتةرة 
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 شراي شؤطردوؤباوك ئةنفال كراوةكةي ئ ةوتةي مندال
باوك دةبيت و زؤر خةفةتي  يَوم دةكةن و نايبينيتةوةو بطئةنفال ئةوةية كة باوكت سةرن "
.  لة ديداريَكدا ئةوة وتةي منداليَكي باوك ئةنفالكراو بوو لة ئؤردوطاي شؤرش لة ضةمضةمال ".دةخؤمثيَ

مارة نةكردني بةم هؤيةوة ردة ئةنفالكراوةكةي و يَة لةبةر نةكردني وةفاتنامة بؤ ملدايكي ئةم دوو مندا
و خؤي وون كردو  (…) ك لةيَياوثوانيةكي زؤر شوي كردوة بة راوة، دواي ضاوةطو دادلةاليةن مةال

كيَ بةرثرسياريةتي  .(7992 /كات) نج سالة دايكي خؤمان نةديوةتةوةثيَن نزيكةي يَمندالةكاني دةل
وندي مساقةي نزيك تةق طهةروةك شاديةي كضة كوردي خةلكي ئةم دياردةيةي دةبواية هةبطرتاية؟ 

كي زؤر يَبة دةموضاو ."ان بوة باوكم ئةنفال كراوةطتةمةمن هةشت مان يَم دةلثيَدايكم " :ي وومتثيَتةق 
من باوكي خؤم نةديوةو :" تيَدةللةبةردةم كاميَراكةدا كي نوقسانةوة يَينةوةو بة هةستطغةمبارو غةم
 .دةذين اثداخرؤحي و مادي ركي يَي ئةنفالكراوان لة بارودؤخانماويَبةجبينيم  ".لةياد نية

 

 

 بينيم قوربانياني ئةنفال ئةوةي لةدواي ئةنفالةوة هةيانة كةمة بؤ ذيان

   بةالم زؤرة بؤ مردن 
 (نوسةر / نة ، ويَ ثردخةبةرطوندي ) 
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ماني بؤ يَواز كةريم لة سلخلوةبةري سةنتةري نةوا خاتوو دريَةل بةطدا لةمييديؤظكي يَذيَلة وتوو
ويستة ئةم جؤرة ثيَ" :تيَشةي دةروني و كؤمةاليةتيان هةية دةليَئافرةتانةي كدالدةداني ئةو ذن و 
 :تليَدة .(ئؤردوطاي رزطاري) مودصنةوة بؤ منونة لة جممعي يَنةكاني تريش بكريَسةنتةرانة لة شو

ردةكةي بةر شاالوي ئةنفال يَاية كةخؤي و مطكي كوردم كرد لةم ئؤردويَكيان سةرداني ذنيَؤذر"
وة سةر ئةم كردبو دةستدريَذي ناموسيشان .ايةوةرةطردةكةيان ئةنفال كردو كوشت و نةيَم .نوكةوتبو
 .ةوش بوةو حالي باش نيوروني زؤري تشةي دةيَلةو كاتةوة ك ".ذنة

 

ورة حةنيفةث          
ي  هؤمةر يَلة د. ةطمان بةيَوندي سلطةز عةرةبةو لة عةشريةتي بةياتيةو خةلكي طةرورة حةنيفة بة ث

ري زماني كوردي بوةو مندالةكاني زماني يَية لة ناو كورداندا فيَفةتاح لة نزيك كةالر دةذي و هةر لةم د
ك بوو لةوانةي كة بةر شاالوي ئةنفال كةوت هةر لةبةر يَورة حةنيفة يةكث .دايكيان كة عةرةبية نازانن

بةر شاالوي ئةنفال  ت كةيَيان دةبطدوثورة حةنيفة  .ي كردوةكدا هاوسةريَةل كوردطئةوةي لة
ن يَي دةلثيَم يَذركاربةدةستاني . تيَرة سةملان لة ناو ئةدةخبانةدا مندالةكةي دةبطلة نو .تيَدةكةو

ت يَناو دةنمندالةكةي ورة حةنيفة ثوة سةبرتان كردوة، بةالم يَصربة، ضونكة ئ  ناوي مندالةكةت بينَ
ذو بةسةرهاتةي بة يَورة حةنيفة ئةم ووتوث .ينوةيَمة ديلي ئيَت لةبةر ئةوةي ئيَيان دةلثيَديالن و 

  .وةمةارطيَزماني عةرةبيش بؤ 

 

 
 ثورة حةنيفةو ديالني كضي

 ( هؤمةر فةتاحطوندي )  
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 يَرةسةملان دةمرطر ئةو بارودؤخة دذوارة لة ذوري بةندخيانةي نويَةكةي لةذرئةم دايكة كضي كو
ورة حةنيفة لة ثبويت؟  يَرسن لة كوثي دةيَل يَلةو ميَذركاربةدةستةكاني  .بة خاكي بسثيَريَتت يَدةض

الشةكةي  طكة دوايي سة مبؤي باس كرد ".و هامت طضوم كضةكةم ناية دةم سة"ت يَوةالمدا دةل
، بةواتا كوذران و ئةنفال  ن كرانيسةروشويَرة سةملان بطةكةي لة نورِو كضي كورِردو كويَم. خوارددة
رسياري لة ثلة عةرةبستان،  طمان بةيَوندي سلطوندةكةي، طلةبةر ئةوةي كة هيض كةس لة  .كران

ؤيشتؤتةوة بؤ ركي تر نةيَةل كردوة ئيرت جارطةفتاري لةربةم جؤرة  ي بةعسميَذكة رحالي نةكردوة 
دةسةالتن و هةمويان بة يَوندةكةش بطهةرضةندة  .كةندراوةليان هةيَ لملد" :تيَوندةكةي خؤي و دةلط

يةي كوردستان زؤر يَرة لةم ديَل .ئةوانيش لة عةسكةر دةترسن و  وةزعيان باش نية، بةالم   داخن بؤم
 .بةالم وةك خؤي وتةني بة سوال و سايةقة دةذيم ".يَةل دةكرطةفتارم لةرباش 

 
 ت يَعلي حةسةن مةجيد ددان بة نةماني ئةنفال كراوةكاندا دةن        

ماني يَلة سل 76/7999ي طلة سةرةتاي مان مستةفانةشريوان كاك ةل طيديؤدا لةظكي يَذيَلة وتوو
رو قانوني ئةحوالي يَشةي سةرذميَرسياري ذمارةي قوربانياني ئةنفال و مةسةلةي ضارةنوسيان و كث

رةدا يَل. شةي ذناني ئةنفال لة مةسةلةي قانونيدا بؤ شوكردنةوةو تةالقدانيَهةروةها ك .كرديَمةدةنيم ل
ةيشنت لةبارودؤخةكة لةديدو زانياري يَطةكان دةنومسةوة بؤ ترسيارو وةالمثةورةي طكي يَبةش

 :كي نزيكاليَشايةحت

ك لة ئةنفالكراوةكان بة يَانةوةي هيض يةكرةطواناكةم بؤ رمن خؤم شةخسي هيض ب: مستةفا نةوشريوان
راق يَوان بةرةي كوردستاني و حكومةتي عيَؤ لة نطفتوطين كة رةثاردواي  7997لي الة س. ييزيندو

نةرةكاني بةرةي كوردستاني ضونة بةغدا بة سةرؤكايةتي يَكرد لة خولي دوةمدا كة نوثيَدةسيت 
كي ناوي يَبةش. ليذنةكة كرابوو بة دوو بةشةوة. ري سةرؤكي وةفدةكة بووميَطمةسعود بارزاني، من ج

ليذنةي ئاسايي من لة . ليذنةي ئاسايي كردنةوة، ئةوةي تريان ليذنةي ئؤتؤنؤمي و دميوكراسي ونرابو
ستة سةرؤكي يَجةوهةر ناميق بوو كة ئ نئةوانةي كة لة ليذنةكةي من بوو. كردنةوة بووم

بوو لة علي  راقيش برييتيَوةفدي ع. ةسول مامةندرخؤشبوو كاك يَارتي ية، وة خوالثلةمانةكةي رةث
ازي ةل سابري نوري كة ئةو كاتة سةرؤكي جيهطحسن جميد و ساحل مهدي ساحل كة مردوة لة
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ؤذانة كؤدةبوينةوة لةسةر وةرةقةيةك كة جةبهةي كوردستاني ئامادةي كردبوو بة ر. موخابةرات بوو
ك لة مادةكاني ئةو وةرةقةية كة ئامادةكرابو يَيةك. ناوي ئاسايي كردنةوةي هةلومةرجي كوردستان

م مةسةلةيةمان ك ئةيَمة ضةند جاريَئ.برييت بوو لة ئاشكرا كردني ضارةنوسي قوربانيةكاني ئةنفال 
هةتا . رذ دةبووطعلي حسن جميد بةم مةسةلةية زؤر . راقيدا وروذاندو باسكرديَةل وةفدي عطلة
و باسي  يَئةكوذيَراقي خةلكتان ليَوة حكومةتي ع 7927وة لة يَكيان كردي بة هةراو وتي بؤضي ئيَجار

تان يكوذراوة ل ي ئيَمةداكوذراوةكاني ئةو زةمانة ناكةن، تةنيا باسي ئةو خةلكانة ئةكةن كة لةو زةمانة
مان ووت ضونكة ذمارةي ئةو كوذراوانةي كة لة زةماني تؤدا ثيَ. رسراو بووم لة كوردستاندايَثكة من ل

ؤيةكي طفتوطدواي . مان كوذراوةيَوة ل 27 ت كة لةيَكوذراون بة قةد ذمارةي هةموو  ئةو كوذراوانة دةب
سخانةكاني ئةواندا ثزؤر علي حسن جميد ئينكاري لةوة دةكرد كة هيض زيندانيةكي لةم جؤرانة لة حة

مة دةتوانني بة يَدوا شت دداني بةوةدا ناو وتي هةموو ئةوانةي كة بةم جؤرة وون بوون ئ. تيَهةب
هادةي وةفات بؤ ةوداوانة كة شرين يَدةين بةو شومفقود حسابيان بؤ بكةين و دةتوانني تعليمات ب

. ت شوو بكاتةوةيَت كة بتوانيَردةكانيان وونبوة بؤ خؤي ئازاد بيَياوةكانيان بكةين و ئةو ذنانةي كة مث
يةعين ئةو معامةلة قانونيانةي . ت بتوانن معامةلةي قانوني بكةنيَواندا هةبيَك لة نيَةر مرياتطياخود ئة

ك يَمة تعليماتيَككةوتني ئريَمةي ووت كة يَئةو زةمانة بة ئ .ياوة ونبوانةثةسةر  ئةو ةكي كةوتوة لثكة 
ك لةو يَك مراجةعةتي كرد بؤ يةكيَةر هةر يةكطئةدةين بةو وحدة ئيداريانةي ئةو ناوضانة كة ئة
كيان بة يَئةوةش دةليلي ئةوة بوو كةهيض كةس. مةفقودانةو ئةوانيش شةهادةي وةفاتي بؤ بكةن

لةمان دروستبوو رةث و ارتيث يت ويَوان يةكيَلة ن ووةخيت خؤي كة ئيدارة هاوبةشبو. يت نةماوةيَوزيند
ةيةنن كة ئةوانة نةماون بؤ ئةوةي ضارةنوسيان طاي برِك دةربكةن و يَياربوو لةو بارةيةوة شترب

زوو بكراية، ضونكة اسيت دةبواية زؤر ربؤضي دواكةوت نازامن؟ بة . ت، بةالم دوايي دواكةوتيَمةعلوم ب
م يَوطك كة يَئةوة مةسةلةيةكي قانوني و مةسةلةيةكي شةرعي زؤر ناسكة، بةالم من خؤم وةك شايةت

لةبةر ئةوة دةبواية ئةم مةسةلةية  .ن بوون نةماونيسةروشويَرياون و بطة كة ئةوانةي لة ئةنفالدا وبويَل
شةرعيةوة ضارةسةر بكراباية بؤ ئةوةي ئةو وي رووي قانونيةوة، و هةم لة روهةر لة زويةكةوة هةم لة 

ياوةكانيان فةوتاوة بيانتوانياية بة ئازادي هةلسوكةوت بكةن بة تايبةتي لة مةسةلةي ثكةسانةي كة 
 .  مريات و شوكردنةوةو ئةو جؤرة شتانة
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 ك كراوة هةتايةريَم هيض سةرذميَوة دروستبوني حكومةتي هةر 7997يين رةثارئايا لة دواي : رسيارث
 ستة  سةبارةت بة ئةنفال؟يَئ

 . رسيتثم بيَ، ئةتوانيت لة حكومةتي هةر ادار نيمطمن ئا: وةالم
ياليست ركي يَبة شت يَئايا ئةم ذمارةية ضةند دةكر. دةكريَ ي ئةنفالظهةزار مرؤ 786باس لة : رسيارث

 ؟يلة قةلةم بدر
 .يَاستةقينة نةكرركي يَريَهةتا سةرذمك لةو ذمارةية بدةم يَاستيدا من ناتوامن هيض تةعنرلة: وةالم

هةزارة  786ئةم  يَبل يَئةتوان ظكي ئةوكاتة مرؤثيَكوريَاستةقينة كرا بة ركي يَريَيةعين كةي سةرذم
. كةمي هةية يان زيادي هةية  

 

 

  طواستنةوةي خةلكي سظيلي كورد بؤ ئةنفال كردن

 
ثيَش دةسثيَكي . ئةنفال كاردانةوة نةبوو"كة  استيةيلةو رِكة دانانيَوتةكاني عةلي حسن جميد ددان ثيَ

. ناوضةكاني قركردني دياري كردبوو. ئةو ثرؤسةية دةولةتي عيَراق ثيَشرت ثالني كارةكةي دارشتبوو
عيَراق هةموو بةريَوةبةرايةتيةكاني  31/6/9117بةثيَي برياريَكي ئةجنومةني سةركردايةتي شؤرش لة 

كشتوكاليي شارو ديَهاتةكاني كوردستاني هةلوةشاندةوةو هةموو كةرةستة كشتوكالييةكانيشي 
سةرجةم قوتاخبانةو نةخؤشخانةو كارة خزمةتطوزاريةكاني كيَشايةوةو زؤنيَكي ئاسايشي . قةدةغةكرد
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دةريكرد ، داواكرا وةكو ( ماليتةبي تةنزميي شمةك)بةثيَي ضةند برياريَكي نهييَن تر ، كة . دروستكرد
كة هيَرشةكاني . ناوضةيةكي عةسكةريي مامةلة لةطةل ناوضةكاني ناو زؤنة قةدةغةكراوةكةدا بكريَت

ثيَكرد ، ئيرت زؤنة قةدةغةكراوةكة كة روبةرةكةي دةيان هةزار كيلؤمةتر  ئةنفال دةستيان
سةرلةبةر . و سةدان هةزار كةسي سيظيلي تيَدا دةذياضوارطؤشةي خاك بوو ، هةزاران طوند و ئاوايي 
كةوتؤتة ناوضةي كراوان زؤرترين بةشي ئةنفال .4"بووة يةك نيشاني عةسكةريي سوثاي عيَراق

التي ةر دةسيَناوضةيةك نزيكة لةكانة نةوتةكاني ذ .تر بةر شاالوي ئةنفال كةوتنؤرزو  ةرميانةوةط
رايف و طكي جويةسنوري بةناوضةي عةرةبستانةوة هةيةو ناوضةرافياكةي طجو هةروةهامي بةغدا، يَذر

ئةمة جطة لة . بكات لة دانيشتوانة كوردةكةي ضؤلي ويستدةي عسمي بةيَذرةو طرنطسياسي 
 . دوذمنكارانةي رذيَمي بةعس بةرامبةر بة كورد وةك طةليَكرةطةزثةرستانةو هةلويَسيت 

 
 ئاماري قوربانياني ئةنفال

بؤ ... سليَماني لةاليةن وةزارةتي مايف مرؤظ و ئةنفال و ئاوارةو كوردة فةيليةكان لةكاتي حكومةتةكةي
بةالم ئةجنامي ئامارةكة نةخراية . ثارة خةرجكرا ئةجنامداني ئاماريَك لةسةر ذمارةي قوربانياني ئةنفال

دةبواية وةزارةتةكةي ئيَستةي شةهيدان و ئةنفال . روو بؤئةوةي بتوانريَت كاري ثيَبكريَت
جينؤسايد ضيرت ضؤن بتوانريَ . بةدواداضووني بؤ ئةو ئامارة بكردايةو خؤي دواتر بةم ئةركة هةستاية
تةنانةت لةسةر ئاسيت  كة خؤي وةك ضةكيَكي سياسي بؤ ئاسايشي نةتةوةيي بةكار بهيَنيَت

 بؤ بةدامودةزطاكردني تراذيدياي ئةنفال و يَتنماني سةركةوتين ثيَويست بةدةستنةهيَينيشت
 . كيمياباران، بةواتا جينؤسايد

 

 تةحسني شاوةيس و ئةنفال
ري فةرةنسـي ليؤنيـل دوذاردان و عـةدنان كـةركوكي     طنـة يَلةاليـةن و  70/7994 لة يدايديؤظكي يَةشتطلة 

لـة   ئةجنامـداوة ةل ضـةند ئاوارةيـةكي شـاري كـةركوك و دةوروبـةري      طـ كةوتين لةثيَ، ضـاو  تؤمار كراوة
علـي  عس و درندايـةتي  مي بةيَذرلة دةست  7988 ئةم ئاوارانة لة سالي. ريَاي بنةسالوة الي هةولطئوردو

ةنايان بردبوة بةر تةحسني شاوةيس كـة  ثن و بة ناضاري يَحسن جميد هةالتبون بؤ ئةوةي ئةنفال نةكر
تةحسـني شـاوةيس قةناعـةتي بـة     . اريـان بكـات  طزرارة كـوردة  لـة ئـةنفال كـردن     بةلكو ئةم موستةش

اريـان دةكـات و يارمـةتيان ئـةدات     طزركة  يَين دابونيَانةكةن و بةلرِكوردةكاني ئةو ناوضةية كردبوو كة 
                                                           

4
، بةشيَكي تايبةت بة جينؤسايد ،    6000عبداللة ، بنةما تيؤريةكاني جوطرافياي عةسكةريي كوردستاني باشور ،  خةبات(  
 .سليَماني،  611  -616. ل
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. ونـة دوايـي خؤيـان تةسـليم بـة تةحسـني شـاوةيس كردبـو        يَلةسـةر ئـةم بةل   .ناكةونكردن بةر ئةنفال 
 :اري بووطزردايكة ئاوارانةي لة شاالوي ئةنفال  وك لةيَكورتةي وشةو هةست و بةسةرهاتي يةكئةمةش 

 

 
 تةحسني شاوةيس

 

و والمخـان  رماملـان تـاالنكرا، مـة    ( نوسـةر  /مي بةغدا يَذرر دةسةالتي يَلة ناوضةي ذ ) يَمة لةويَئ …"
و ضـوين خؤمـان تةسـليمي تةحسـني شـاوة       ريَامـانكرد و كةوتينـة   رئاوا سةلتةخت . براو هيضمان نةما

شـتمان  طن و يَربيَن، بـةخ يَربيَتةحسني شاوة كةوتـة بـةخ   يَلةو. ةل خؤمانطةكانيشمان برد لةركو. كرد
ك و توندتوند لةهةر ضـوار  يَمةي مال و مندال ناية ناو زيليَئ. شتمان وةك يةكني و ئةم قسانةطكوردين و 

وة وةنـاو جةيشـا   يـَ رة هةتا دةضـنة نـاو ضةمضـةمال ئَ   يَتي هةر لوو. كشي تيانةبوويَالوة بةسيت كة كون
 يَمةشـي لـةو  يَةكـاني ئ رهاتانـة و كو يَمةي ناية ناو زيل و نارديين بةرةو ئـةو د يَئ .ؤن و سةير مةكةنرئة
مةشـي لـة ضةمضـةمال    يَئ. شيتطمن، هي ئةو ئةترافانة  نةك هةر هي .ونودةب( 00 – 20)لدابوةوة كة ط

 –ك يَئةشـكةوت )كردمانيانـة نـاو كونـة مةغارةيـةك     . طجـل و بـةر   يَئاو و ب يَنان و ب يَلةو ناوة بةردا ب
ةلي ثـ ل ئةدايـةوةو كةلو طـ خـةلكيي جلـي لـة منـدالي خـؤي      . نيَريطئـة  …وتيـان قسـة مةكـةن    (نوسةر
مالةكـةو ومت ئـةي    يَؤذ ضومة الي هاوسـ رلةدواي هةشت يان نؤ . ناينيَو نان و ماستيان بؤ ئةه ئةدايينَ
بـةم  . ةكانتـان نـةمان، فرؤشـران و حكومـةت بردنـي     روةبان سةرتان كو روتي ئةي قو. ةكامنانركو كوا

   ".يان نةكةوتةوةثيَؤي و ضاومان رةكامنان رجؤرة كو

ريي ثـ تةنانـةت لـة ذن و منـدال و     .ك ئاوارةي كورد كرديَلي لة كؤمةليَوةية تةحسني شاوةيس فيَبةم ش
ةكانيشـي فرؤشـنت بــة   رنـابوة بـةر ئــةم موستةشـارة كـوردة كــة كو    يَةنايان هثــا كـة  طـ ئايَنةشـارةزاو ب 
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ضـؤن ويـذداني   ثارتي دميوكراتي كوردستان  ؟وة بؤضي ، يَةورة بةرامبةر كطتاواني ئاوا  .فاشيستةكان
ئيَسـتة بـة ثلـةي ليـوا      س؟ تةحسـني شـاوةي  يزةكـاني خـؤي  بهيَنيَتـة ر عونسـورانة   لةم جؤرة قبوليكرد

، جـوان و   لة دورةوة كـش و مـات ديـارن    .كرد ةكاني ئةم قوربانيانةموندط سةرداني. خانةنشني كراوة
رةوةري و يَكـو ثركي تـال و  يَ، بـةالم كـة دةضـيتة ناويـان جيهـان      ديَنة بةرضـاو شة يكيَش و بيَاكرسةرجن
 . ةذارةثك لة غةم و يَجيهان،  ةسات دةبينيتطمةر

 

 

 رد ئةنفالكراوكي ميَنوسةر لةطةل ذنيَ
 ( ثردخةبةرطوندي ) 

 
 قةالكةي قؤرةتوو

ئاطاداركرام شويَنيَك لةقؤرةتوو لةتةنيشت  .طةرميان بووم لة 91/1119ي طمان طةشتيَكي ترمدا لة لة
ك بةرةو يَبيَبةج. مو طرنطة سةردانيي بكة زطاي خانةقنيسةر بة ثاريَ تةوةوةراسةربازطةيةك دؤز
كي زؤري طيَهؤيةوة جلوبةرو زةوي هةلكةندوةو بةك يَلظبينيمان شؤ لةويَ. اطريَناوضةكة كةوتينة 
دواي  .ر خؤلي زةويةكةوة بةدةركةوتوونيَلةذ ظسكي مرؤيَةورةو بضووك و ئطمندال و ئافرةت و 

، بة ئاميَري ظيديؤ تؤمارو ةكان ظسكي مرؤيَئ لة يَانةو هةندطكؤكردنةوةي ضةند فةردةيةك لةم جلوبةر
 .الني ئةم زةوية هةستاوةيَبةك يَو زانيمان ك ئةويَكي نزيكي يَوندطهاتينة  دواتر. كردن منتيَوميدؤكبة

هةرضةندة  ر ئةم زةويةدايةيَضي لةذنةبوون ةوة ئاداريي طئاثيَشرت  .كران طبان كةالربؤ ئةو كةسانة 
 تراذيدياياستةقينةي ركي تري يَوخسارر، بةالم بةم هؤيةوة دةبواية دةسةالتيان ليَئاطادار بكرداية 
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كاتةي  ئةو. تاد...ئاوارةو كوردة فةيليةكان و كةضي وةزيري ئةنفال ومايف مرؤظ و. دةركةوتئةنفال 
و حكومةتةكةي سليَماني سةرداني شويَنةكةي نةكردو لةسةر ئاسيت فةرميي بةدؤكيوميَنت نةكرا

    .نةكان بؤ راي طشيت نةطوازرانةوةويَ
 

 
  ةدويَدئةو ويَنةيةي خؤي بؤ خؤي 

 
ي سةر بة ناوضةي (رةبات)وندي طال كة خةلكي فزطاربواني ئؤثةراسيؤنةكاني ئةنك لة رِيةكيَ"

تةوةو ريَروداوةكان دةطيَ. تيَريراقةوة دةطزةكاني سوثاي عيَلة اليةن هيَ 91919111طةرميانة، لة 
ةوانةي دانة طريان و هاواري ذن و مندال ، هةموماني رِطويَبةزةييانةو بيَدوذمن زؤر بيَ: "تدةليَ
ئةو . نابووة ئةويَكي زؤري تريشيان لةو دةوروبةرة هيَشةثؤليَ. ي نزيك خانةقني كرد(رةتوقؤ)

لة  دوايي. نان و ئاو ماينةوة دوو شةو بيَ. ثةجنا هةزار كةسدابووين دةطةيشتة مةي تيَشةثؤلةي ئيَ
 : اكراينةوةبةم جؤرة لة يةكرتي جي لةويَ. ي كةركووك( تؤثزاوا)مةيان طواستةوة بؤ دا ئيَ 61919111
. كض: يةمسيَ .تةمةني ثةجنا سال و سةروتر: دوةم. نج سالتةمةني دوازدة سال تا ضل و ثيَ:  يةكةم
واتا . ردمندال و طةجنةكان بوون كردني ميَسةروشويَيةكةم هةنطاو بيَ. ).....( . ذن و مندال: ضوارةم

و ضاو  بينيم دوو دوو بة دةستبةضاوي خؤم . نج سال دةبووئةو بةشةي لة دوازدة تا ضل و ثيَ
ثاسةكان ثةجنةرةكانيان بؤية كرابوون و . لي سةرطرياوكرانبةسرتاوي سواري ثاس و ئوتومبيَ

ئةم ثرؤسةية كة لةمانطي شوبات تا )....(. مة هات لةدواي ئةوان نؤرةي ئيَ. ناوةوةيان ديارنةبوون
تيَيدا ت كة كي طةورةي حينؤسايد دابنريَانيَت بة تاوذةي هةبوو ، دةكريَدريَ 9111سةرةتاكاني ئةيلولي 

  ".5زياتر لة سةد هةزار مرؤظ لةناوبران
 

                                                           

.عبداللة ، هةمان سةرضاوة خةبات(   5
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 بةشي ضوارةم
 هةلةجبةكؤمةل كوذيةكةي 

 راقيَوان حكومةتي ئةمريكي و ئةملانيا سةبارةت بة ضةكي كيمياوي عيَي نيَملمالن 
   انياملسيت كاربةدةستاني ئةيَولهة 
  كارطةكاني ضةكي كيمياوييان بؤ عيَراق دروستكرد 
 يتسظانياو ئاوشملئة 
  يتسظسال دواي ئاوشسي و ثيَنج 
 ئةملانيا و ئيسرائيل 
 ؤذهةالت و حكومةتي مؤسكؤرسيت ئةملانياي يَولهة 
 تنامظيَناني ضةكي كيمياوي لة يَبةكاره 
 اريسثرةكةي طكؤن 
 ندريكس سةرؤكي يةكةم وةفدةكةي يَؤفيسؤر هثر ةشيتطUN  هةلةجبةبؤ 
 ئةجنامي ليَكؤلينةوةي وةفدةكةي UN بةرامبةر بةكارهيَناني ضةكي كيمياوي لةهةلةجبة 
 ئةجنامي وةفدةكةو ريَكخراوي نةتةوة يةكطرتوةكان 
 َن لةسةر جةستةي كوذراوةكان دةبينراننةبرينداري و نةخوي 
 َكهاتةيةكي ناسةركةوتووكخراوي نةتةوة يةكطرتوةكان ، ثيَري 
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 ضوارةمبةشي 
 ( هةلةجبةكؤمةل كوذيةكةي ) 

 راقيَانيا سةبارةت بة ضةكي كيمياوي عملوان حكومةتي ئةمريكي و ئةيَي نيَملمالن
وة زانياري لة اليةن حكومةتي ئةمريكيةوة هةبوة  9113ي لانيا بة اليةني كةمةوة لة ساملحكومةتي ئة
 –ضـةكي كيميـاوي   )ازي ذةهـراوي  طـ ؤذئـاوا  رةكاني ئـةملانياي  طـ يارمـةتي كار راق بـة  يـَ كة حكومةتي ع
وةزيـري ئـابوري ئـةو    لـة سـةردانيَكي   ، كاتي خـؤي  ( CIA)سي ئاي ئةي . دروستدةكات (ذةهري تابون

كردبـؤوة هةوالةكـة   ئاطـادار  يَل (Bengeman)ئـةمريكا  وياليةتـة يـةكطرتوةكاني   سةردةمةي ئةملانيا لـة  
، دواتـر   نـةدا  سـيت نيشـان  يَدواي ئـةوةي حكومـةتي ئـةملانيا هةلو    .حكومةتةكـةي خـؤي  ت بة يَةيةنطب

 9119لـة بـةهاري سـالي    . ةيانـدن طاراكـاني  طةيانـدة دامودةز طموخابةراتي ئـةمريكي ئـةم زانياريانـةي    
 /كـارل كؤلـب  )ةي ئـةملاني  طـ ئةم هةوالةي بالوكردةوة كة بـة تايبـةت دوو كار   (نيؤرك تاميز)ؤذنامةي ر
ؤذئـاوا  رلة نزيك شاري فرانكفورتي ئـةملانياي   (سنيَه)مي يَلة ناوضةي دراي ئايش لة هةر (النتث يلؤتث

اي موختةبـةرو زانيـاري و   طـ لةماوةيـةكي دوو سـاليدا دامودةز   ي،يَل ابةضاو داخستين حكومةتي ئةملاني
بؤيــان  يَراق و لـةو يَــواســتؤتةوة بـؤ ع طراقــي فرؤشـتوةو بؤيـان   يَويسـت بــة حكومـةتي ع  ثيَكةرةسـةي  

ــدون،  ــة كشــتوكال    طدامةزران ــةناوبردني حةشــةراتي دذ ب ــةوادي ل ــتكردني م ــؤ دروس ــة ب ــةم   .واي ــؤ ئ ب
راقـي  يَحكومةتي ع راق كاريان كردوة، و بةم هؤيةوةيَك لة شارةزاياني ئةملاني لة عيَمةبةستةش كؤمةل
كــوذي  ةلكي كوشــندةي بــة كؤمــيَكي ذةهــراوي دروســتبكات و بيكاتــة ضــةك يَازطــتوانيويــةتي ضــةند 

دؤزيانــةوةو  9136كــة ئةملانــةكان لــة ســالي  (تــابون)ازانــةدا طلــةناو ئــةم . ودةولــةتيي قةدةغــةكراويَن
نا كـة ئـةجنامي كوشـندةي بةكؤمـةلي بـةدواي      يَي يةكـةمي جيهانيـدا بـةكاريانه   طدروستيانكردو لة جةن

ــة  ر .نــايَخؤيــدا ه ــارةي   39/3/9119+31ؤذنامــةي نيــؤرك تــاميز ل  .كؤليوةتــةوة كةباســةدوبــارة دةرب
وةزارةتـي دةرةوةو   ، اري ئةمريكطتةوة بؤ وةزارةتي بةرريَةطسةرضاوةي زانياريةكاني نيؤرك تاميز دة

رة لــة مةترســيداي دروســتكردني ئــةم ضــةكة لؤذي دوايــدا هــةوارلــة  .ئــةمريكي ياي موخابــةراتيطــدةز
كـة   اوةكـر  وةلـة  يـدا بـاس  يَتي ئـةملاني بالوكرايـةوةو   (طةماينـة تسـايتون  طفرانكفورتـةر ئةل )ؤذنامةي ر

اي ســلكي دبلؤماســي ئــةم زانياريانــةيان ريَطـ يــةوة بــة طرنطك بــة يـَ شــرت ضــةند جارثيَاليـةني ئــةمريكي  
 .خـراوة  يَوطشـت ثانياي فيدرال، بـةالم جديـةتي مةسـةلةكة لـةم اليةنـةوة      ملةياندوة بة حكومةتي ئةط
ذة يـَ ؤذدا باسـةكةي در رت لة هـةمان  يَدةردةضكة لة بةرلني  (TAZ ، تاتس)ؤذنامةي ناسراوي ئةملاني ر
ــ شــةية ديــارة يَاي موخابــةراتي ئــةمريكي بــة ئــةملانياوة ســةبارةت بــةم ك طــةيوةنــدي دةزث" :وةداثيَ
حكومـةتي ئـةمريكي    (لـؤس ئـةجنلس تـاميس   )ؤذنامةي ركي يَؤرتثاري ثيَةيوةندي بةوةوة هةية كة بةث

ازي طـ ران قةدةغة بكات كة بؤ دروستكردني يَراق و ئيَفرؤشنت و ناردني كةرةسةي كيمياوي بؤ ع يَبيةو
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انة بـؤ ئـةو مـةوادة كيمياويانـةي كـة      طئةو كار .يَنريَبةكار به يَو ضةكي تري كيمياوي دةتوانر (نفيَز)
ــت دةتوانطريوطشــةو يَكيَســتة بيَئ ــترف ــة دةرةوة داواي يَردريَبن ريَ ــةت ن ــ يَ وبكــرمؤل ــة ريَط ــة ناردن ا ب

، يـان شـةش    نجثيَي شارةزايان ثيَبة . نرابوونيَبةالم ناوي جؤري مةوادةكان نةه ."يَدةرةوةيان نةدر
 هاوكيَشـةي ناني يَكةالو كردنيان و بةكار هيَةيوةندي و تث، بةالم لة  ننيمةترسيدار دةن كة ئاسايي دما

 .ي كيمياوي كوذةرمةترسيداركي يَخؤي دةبنة ضةك
 
 

 
 طؤرِي قوربانياني كيمياباران/ هةلةجبة                                          

 
يةكـةجمار موخابـةراتي ئـةمريكي ئـةم     " :تيَدةنوسـ  6/1/9119لـة   (SPIEGEL)لي ئةملاني طيثاري شظؤط

ن ئـيرت لـةم كاتـةوة ئةمريكيـةكان و ئيسـرائيليةكا      .شـيت طاي رِةيانـدة  طدا  يَي سـ طزانياريانةي لة مـان 
ايانـة  طا بة فرؤشنت و ناردني ئةو مةوادو دةزريَطكرد زيادةستؤي خؤيان لةسةر حكومةتي ئةملاني ثالةث

 .يَوةك دروسـتدةكر راري كـردن لـة   طـ زيَارثواية بؤ دروستكردني مةوادي ط فةرميراق كة بةيَنةدات بؤ ع
زانياريـةكاني حكومـةتي   نـةي سـةتةاليت و هـةروةها    يَشـيت و ثالثبـة   (موسـاد )موخابةراتي ئيسـرائيلي  

راق بـة يارمـةتي ئـةم مةوادانـة ضـةكي      يـَ ئيسرائيل خؤي بة تةواوي تةئكيديان لةسـةر ئـةوة كـرد كـة ع    
انيا لة شاري ملهاتنة وةزارةتي ئابوري ئة (CIA)موخابةراتي   19/ 9 يطلة مان .كيمياوي دروستدةكات

اكتيك خبةنـة  ثربة  (طنةودةنيَو)كي يَؤشنايي عةرزرومانةكةيان لةسةر طبؤ ئةوةي  (دويسدؤرف/  بؤن)
 لةراق يَلة عدروستدةكريَت ازي ذةهراوي طةي طوو كة كاررِئةمريكيةكان ئةو زانياريةيان خستة .بةردةم
دا بــؤ لةكانــخالــة ةو زانياريانــةش لــة زؤر طــكةضــي ئــةم بةل .زةويبــؤ ذيَــر شــةش قــات قــول  راةســام
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ونكردنةوةيـةكي  رو  دواي هـةول . ةتكـردةوة روناهبـار كردنانـةيان   طرياو ئةم طوةرنة ندئةملانةكان بةهة
انة بكـات  طئةو كار ييادرطارد ئاثاسركي دةولةتي يَريَانيا سكرتملتري زؤري زانستانة وةزيري ئابوري ئة

راق بـةالم  يـَ رن بـؤ ع طبلانيـة هـة  طبةلكو بة ئارةزومةندانةي خؤيـان دةسـت لـةم فرؤشـنت و نـاردني بازر     
  ".لة داواكاريةكةياندا سةركةوتو نةبوون

 
راق يـَ ري و وةزارةتي دةرةوةو موخابةراتي ئةمريكي لةم بـةروارةدا قةناعـةتيان وابـوو ع   طتي بةرةوةزار

ني بـة  يَ، يـان باشـرت بلـ    ازي ذةهـراوي طت بة يَكي ئاوها كة بتوانيَتة بارودؤخيَلة ضةند هةفتةيةكدا دةض
دذ بـة هةملـذيين   ماسـكي  رانيـةكان لـةو دواييـةدا    يَئ .رانـي يَاي ئثبكاتة سةر سو رشيَضةكي كيمياوي ه

 يكي مـةدةني لةي كوردسـتان و خـة  طشمةرثيَزي يَ، بةالم ه نايَةكةدا بةكار دةهرازي ذةهراويان لة شةط
كيانيي تةسليم بة واقعي كوشنت و خنكاندن ببؤوة بةرامبـةر  يَدةرامةتي و بيَتوانايي و بيَكورد بة هؤي ب

 933 لـة جـةنطي دذ بـة ئيَـران     راقيـَ حكومـةتي ع  9116 – 9119 لة. راقيَع بة ضةكي كيمياوي حكومةتي
هـةزار   (91)كة بوة هؤي بةاليةني كةمةوة كوشتين  وةنايَرانيةكان بةكارهيَجار ضةكي كيمياوي دذ بة ئ

كردني رراقي وتبوي كة ئةمان ئةم مةوادي كيمياويانةيان بؤ قيَرسيارو وةالمدا حكومةتي عثلة . سةرباز
 (مليـؤن  91)راق يـَ ي زانيـاري موخابـةراتي ئـةمريكي، ع   ثيـَ بـة   9119/11لة سالي . يوةرةز كطو مة شيَم

ةز لـة  طـ ش و مةيَواية بؤ مةبةسـيت لـةناوبردني مـ   ط دوةرخةرجكادا طةو دامودةزطاني لة كارملماركي ئة
قسـةي دوبـارة   راق عبدالرزاق اهلامشي هـةمان  يَئةو كاتةي ع باليؤزي .رتن و بةرهةمي خورماطكاتي بةر
ةرؤش ثـ راق لةوةشدابوو كة هةر حكومةتةكة خؤي بةيَون بة قسةكاني حكومةتي عووانةبرب .دةكردةوة

ــةلةي كشــتوكال و دوا   ــؤ مةس ــةبوة ب ــاري عرن ــةهؤي   يَؤذي جوتي ــة خــؤي ب ــي، ك ــئ جــةنطيراق ران و يَ
ة نةخشـة  هـةروةها بـ   .يـةوة رراق بيـَ هـةزار دارخورمـاي لـة خـواروي ع    سـةدان  بـة   عةيَؤزيسيؤني شـ ثئؤ
 وراكـ رانيَةي كوردستان وطذين و ،وندطكرد و ئابوري كوردستاني هةلتةكاندو بة هةزاران  ةكاني وشكرهؤ

ؤشــران و دارودرةخــيت والتةكــة   ثزةهــر دةكرانــة نــاو كانياوةكانــةوةو ســةريان بــة ضــيمةنتؤ دادة      
 . دا دةكراثيَ انيدرايةوةو مةوادي كيمياويرِدةب
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 ي رؤذئاواانياملسيت كاربةدةستاني ئةيَولهة

ــ بونـدس تا )لـةماني ئـةملانيا   رةثخراية بةردةم  91/9/9119لة بابةتةكة كي زؤر يَنان و بردنيَدواي ه  (.ط
 وؤزيسـيؤندا بـوون   ثكة ئـةو كاتـة لةئؤ   (نسلطيَ) ارتي سؤشيال دميوكراتثلةماني سةر بة رةثئةندامي 

ــارةزاو ل  ــة يَثخــؤي ش ــةم بوارةي ــراوي ئ ــة ك . رس ــةبارةت ب ــة  يَس ــيارثشــةكة كؤمةل ــتةي ركي ئايَرس اس
 يت مةسيحية دميوكراتةكانيَارتي يةكث)ارتي دةسةالتداري ئةو كاتة كرد ثوةزيري دةولةي  (رتسيَم.د)
(CDU) بةشـيَكي ذةكة تـةنيا  يَذيي وتوويَلةبةر دورودر .يرسيت دةربيَولكة بة ناوي حكومةتةكةيةوة هة 

وجنـاوي  طئايـا بـة كاردانةوةيـةكي    " : (رتسيـَ م.نسل بـؤ د طيَ)رسياري ث: ليَرةدا .دا هةلبذارديَكورتيم ت
ــةردةم      ــةملانيا لةب ــابرؤي ئ ــدي و ئ ــةر  بةرذةوةن ــة لةب ــت ك ــتيداطاي رِنازاني ــة   ، ش ــةروةها ل ــاو ثيَه ن

ة طـ لـة كار  مانـةوة ي مؤلـةت رةدا حكومةتي ئـةملاني  يَناني ضةكي كيمياوي ، كة ليَقةدةغةكردني بةكاره
راقيةكان كة ماوةيةكـة  يَؤكةضية عرراق لة ئةملانياو فيَؤكةي سةربازيي بؤ عربيانيةكاني دروستكةراني ف

تةوة هةتا كاتي دلنيابوون لةوةي كـة  يَةورةي ئةملانيان بسةنطةيةكي طيشةكةيان لة كارثوني بوريَبؤ ف
 ."ودةولةتي قةدةغةكراويَناني ضةكي كيمياوي نيَتة بةر بةكارهةنا نةباثراق دوبارة يَع
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 كؤمةل كوذيةكةي هةلةجبة لة اليةن رذيَمي بةعس                               

 
مـن ئـةم شـتة بـة      .تيَسـزادان دةبةخشـ   ييت واتايَنسل ئةمةي تؤ دةيلطيَ بةريَز" : رتسيَم. وةالمي د
اسـيت هةفتاكانـةوة لـةم    رانـة لـة ناوة  طي قسةي وةزيري دةولةت ئـةم كار ثيَبة  ."وجناو نازامنطباش و 

دواي ئـةوةي  : تيـَ ت بـةم جـؤرة بوب  يَديارة دةب شةكةيَك .راق دةفرؤشنيَجؤرة كةرةسةو مةوادانة بة ع
ــة   ــةمريكي ب ــةتي ئ ــحكوم ــيان ضــن ريَط ــةملانياو كار   طاي دبلؤماســي هيض ــة ئ ــةر ب ــةوت بةرامب ــنةك ة ط

ةميانةكانيانةوة ثةيوةنديان بة هاوثلة قةلةمدا كة دواتر  مةترسيداران ئةوةندة بة راقييَكيمياويةكاني ع
كةوتـة كـردار نيشـاندان     ثرئـةملانيا كتـو   .ئةمريكيـدا  ئاراسـتةي بةهـةمان   فشـار ي كرد بـؤ دروسـتكردن  

 /كـارل كؤلـب  ) وةكبـؤ عيَـراق    رنيـَ ينةانة دطوت ئةو مادانةي ئةم كاروهةرضةندة هةميشةو دوبارة دةي
كةضي لة . نيوةكرن و بؤ مةبةسيت شيت يَوجنطهيضي بؤ دروستكردني ضةكي كيمياوي نا (النتثيلؤت ث

و نج مةوادي كيميـاوي لـة  ثيَراقدا ناردني يَلة ياساكاني دةرةوةي ئابوري ئةملانيا لةبواري ع 99/9/9119
كا فرؤشـنت و  هؤلةنـدةو ئـةمري   .نيَقةدةغةكرد كة بؤ دروسـتكردني ضـةكي كيميـاوي بـةكارد     جؤرانةي 
حكومـةتي ئـةملاني    6/1/9119 دواتـر لـة   .راق قةدةغـة كـرد  يـَ مةوادي لةم جؤرةيـان بـؤ ع   99-1 ناردني
ي ةكانطدةركةوت كار تربةالم دوا .ايةكي كيمياوي تري قةدةغةكردطناردنة دةرةوةي ضةند دةز مؤلةتي
ي تـرو بـة نـاوي فرؤشـتين بـة      كيَاي ناردني بؤ دةولـةت ريَطئةم جؤرة كةرةسةو مةوادانةيان بة  ئةملانيا
شـةيةكي  يَش بـوة ك يراق هةروةك ئةوةي كة بؤ ليبيايان ناردبوو كة ئةميَردراون بؤ عيَوة نيَنيرت لةويَشو
نانةي كرد يَئامسانيي ئةو شوبؤردوماني حكومةتي ئةمريكي ئةوةبوو . وان ئةملانياو ئةمريكايَةورةي نط

اي ريَطـ بـة   .بـؤ بةرهـةمهيَناني ضـةكي كيميـاوي     دروسـتدةكران دا يـَ نيانـةي ت يَا نهطئةم دةزكة لة ليبيا 
راقيشـي بةباشـي دةزانـي و لـة نزيكـةوة      يَنيةكاني ليبيـاو ع يَسةتةاليت حكومةتي ئةمريكي نه ضاوديَري

  .ضاوديَريي دةكردن
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ــي ئــةملانيانيَدو( سؤشــيال دميوكراتــةكاني)ؤزيســيؤنةي ثئــةو ئؤ دواتــر ــة بةشــةكاني   يَ لــة حيــزب و ل
ةياندن طارا وةك هرانةوة كة تةنطةخنةرخؤيان كة بة توندي و  ، يان نزيك بة سةر يني ئةملانياةياندطار

ؤ بـة  ررتةدةست هـةتا ئـةم  طدةسةالتيان خؤيان كة  دواتردذ بة حيزبي دةسةالت ، دةكرد  وةيَباسيان ل
ــيض شــ  ــةن  يَه ــةلةية ناك ــةم مةس ــاس ل ــة    راوونو دؤســيةكان داخــ  وةيةك ب ــةتا ل ــةوةي ه ــةروةك ئ ، ه

ت بــؤ بةرذةوةنديــةكي سياســي و حيزبــي و يَان بــةو سياســةتة هــةبوبيويســتيثيَؤزيســيؤندا بــوون ثئؤ
ــراق كؤمــةليَك     .بــذاردنلهةمةبةســيت  ــة اليــةن دةولــةتي بةعســةوة عيَ ــت ل ــة كــاتي داطريكردنــي كويَ ل

. ئـةملان  لة نيَوياندا كؤمـةليَك . كرد كارمةنداني دةولةتة بيانيةكاني لة عيَراق وةك رةهينة دةستبةسةر
دواتر سةرؤكي ثارتي سيؤشيال دميوكراتةكاني ئـةملانياو سـةرؤك وةزيرانـي ئـةو كاتـة ظيلـي برانـد بـة         
فرؤكةيةكي تايبةت رؤيشتة بةغداو دواي وتوويَذ كردن لةطةل سةدام حسيَن هةموو رةهينـةكاني لةطـةل   

ديارة ئةم ريَكةوتنة  .ةكةيانبؤ حيزب خؤيدا هيَنايةوة ئةملانياو ثرؤثاطةندةيةكي سياسي زؤري ثيَوةكرا
كؤمةلـــةي ريَكخـــراوي طـــةالني هةرةشـــة ليَكراوةكـــان . كةي ظيلـــي برانـــد ريَكخـــراوةةثـــيَش ســـةفةر

(Gesellschaft für bedrohte Völker)         كة بارةطاي سـةرةكي لـة ئةملانيايـة ئـةوةي ئاشـكراكرد كـة تـا
ودةزطاكاني دروستكردني ضـةكي كيميـاوي   نانةوةي ئةو ئةملانة ثسثؤرانة بؤ ئةملانيا لة دامهيَ كاتيدوا

بةلطةيـةك زيـاتر كـة مـرؤظ بـرواي بـة سياسـةتي نيَودةولـةتي         . بؤ رذيَمي بةعس لة عيَراق كاريـانكردوة 
ئيَـران  / ئةوة هةر دةولةتةكاني جيهان بوون لة يةك كاتدا لـة جـةنطي عيَـراق    . نةميَنيَت بةرؤذئاواشةوة

 .ضةكيان بة هةردوواليان دةفرؤشت
 

 راق دروستكردكارطةكاني ضةكي كيمياوييان بؤ عيَ
بـؤ  راق يـَ ع ةبـ بـوون  زانيـاري   ثيَـداني  وبةشداري فرؤشـنت و نـاردني كةرةسـة   كارطة ئاشكراية  11ناوي 
ناو وة ناونيشاني هةموو ئةو كارطانة ، ئةو بانقانةي خةرجي . ي ضةكي كيمياويكاناطوستكردني دةزرد

ي بة دةسـةالتداراني  دةنطة ليَديارن و ناسراون ، كةضي هةموو اليةك بيَعيَراق  بؤئةم ثرؤذانةيان كردوة 
 تراذيدياكــةبــؤ  يدةســةالتي كــورد ينــةبووني هةلويَســيت نةتــةوةيي و خــة ؤريليَــرةدا . كورديشــةوة
كَيشـة سـةرةكيةكة تـةنها لـة بـووني ديكتاتؤرةكانـدا نيـة بـةلكو لـةو حكومـةت و كارطـةي             .دةبينريَت
هـةموو مـرؤظ كـوذيَكي    بـة   يضةك بةرهةم دةهيَنن و لةبةر ضاوضنؤكي ثارةو بازرطـاني داية كة شضةكانة

كوذيَـك بـؤ ئـةوةي كردارةكـةي      هةر اليـةنيَك ضـةك بداتـة مـرؤظ    . ئةفرؤشن ئةم سةر زةوية ذةهرو ضةك
لة ياساكاني ئـابوري جيهـان و سياسـةتي    . ثيَئةجنام بدات بة ثيَي ياساي سزا وةك هاوشةريك دةبينريَ

ــةل   نيَو ــريَ لةط ــةن ليَثرســينةوة دةك ــة دةطم ــدا ب ــةي دةولةتي ــدا  نبةشــدارئةوان ــة جينؤســايد كردن . ل
                                                                                      . ي قبول كـردن نيـة  دياردةيةك جيَ
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 هةلةجبة/ كوشتين بةكؤمةلي خةلكي سظيل بةطازي ذةهراوي 

 
 

 يتسظانيا و ئاوشملئة
وة دةكرد ثيَةفتاري رمي هيتلةر بةرامبةر بة يةهوديةكان يَذروةي بة كؤمةل كوشتنانةي يَك لةو شيَيةك

داكرا يـَ كردنةي ترنانةي ئةم قيَك لةو شويَيةك (.ضةكي كيمياوي)ازي ذةهراوي طبرييت بوو لة كوشنت بة 
رة طـ كة نازيةكاني ئـةملانيا بـة سـةدان هـةزارو ب     يتس ئةو ناوضةية بووظئاوش .يتسظبوو لة ئاوش برييت

قوربانيـةكان  . ةككةوتـة ثريو ثـ ياو و مندال و ثدانة ذن و يَويَطبتيَيدا لةناوبرد مليؤن هاوالتي يةهودييان 
ي ونلــةكو .يــان دةوتــن بــؤ حــةمام كردنيــان دةبــةنثيَةكانيان دابكــةنن و طــشــرت جــل و بةرثيَدةبوايــة 
ك لة بريكردنةوةي يَيةك .ذاندنة خوارةوة بؤ ناو هؤلي حةمامةكةران بؤ دةازة ذةهراويةكةيطوة بانةسةر

ئـاخؤ  . بكـوذن يَكي هةرزان زؤرترين ذمارةيـان ل يَوة كوشتنة ئةوةبوو بتوانن بة نرخيَنازيةكان بؤ ئةم ش
  ت؟يَندة برت ئةوةندة ديَبتوان ظت مرؤيَهؤي ئةوة لة ضيدا ب

 
 يتسظسال دواي ئاوشنج سي و ثيَ

ةكاني ئةملانيا بة زانني و ضاوداخسـتين حكومـةتي ئـةملانيا ئـةوةي بـؤ      طيتس كارظسال دواي ئاوش 39
ي يةكةم و دوةمي جيهانيدا بـةلكو لـة   طراق دروستكرد كة ئةجنامةكةميان نةك هةر لة جةنيَحكومةتي ع

تةنيا ئةملانيا  هةرضةندة بة. رانيشدا بيينيَئ / راقيَي عجةنطهةلةجبةو ناوضةكاني تري كوردستان و لة 

http://de.wrs.yahoo.com/_ylt=A0WTf2tOyMFL0AQANBk.CQx./SIG=11pje08v1/EXP=1271077326/**http:/www.mundoarabe.org/halabja.jpg
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ؤلـي  رت بؤ ئةم مةبةستة، بـةالم ئـةملانيا   يَراقي فرؤشتبيَويسيت بة حكومةتي عثيَنةبوة كة كةرةسةي 
ذوي خؤيدا يَةورةي لة مطرسينةوةيةكي يَثلةبةر ئةوةي كة ئةم والتة ل .يدايَي بينيوة تطرنطسةرةكي و 

ا بـدات بـة فرؤشـتين ئـةم جـؤرة      ريَطـ وةيةك بـريي لـةوة نةكردايةتـةوة    يَهاتؤتةسةر دةبواية بة هيض ش
لة فرؤشـتين   ئةملانيا سيَيةم دةولةتة لة جيهاندا .كوذ كؤمةل يكوشندة يضةكمةوادانةي كة دةكريَنة 

بةواتا ئةوة بةتةنيا رذيَمي بةعس نةبوو كوردي كؤمةل كوذ كرد بةلكو هـةمو ئةوانةشـن كـة هـةر     . ضةك
 ئـةم دةولةتـة  سةبارةت بة ئةملانيا ، . ةك بةشيَكي بةرثرسياريَتيةكةي روبةروو بؤتةوةيةكةو بةشيَوةي
 : يَدةكر بةاليةني كةمةوة ت كوذراوةكامنان زيندو بكاتةوة بةالميَضيرت ناتوان

ياني و طكة توشي زياني مادي و بكاتةوة ضةكي كيمياوي امشاوةي بريندارةكان بة ث قةرةبووي (9
ةي طاككردنةوةي ذينثبوون، هةروةها بةشداربن لة ئاوةدانكردنةوةي شارو ناوضةكانيان و  ؤحير

 .نةواري ضةكي كيمياوييَناوضةكة لة شو

ياساي دةولةتةكةيان  .كي تر نةفرؤشنيَراق و بة هيض اليةنيَكي تر ئةم جؤرة ضةكانة بة عيَجار (1
ارة بةنرخرت ثت لة سةرمايةو يَدةب ظتراذيديايانةو مرؤونةوةي ئةم وب ربن لة دوبارةطريَتوندبكةن كة 

 ؟دةبوو كاردانةوةيان ضيئةملان بكرداية نةتةوةي كي تر ئةوةي بةرامبةر بة يَئايا والت .تيَب
ئـةو سياسـةدةدار و دةسـةالتدارة حيزبـي و     نـني ذمـارةي    كـةم  .اطنة داديَرسراوةكان بدريثَة لطارك( 3

ن و لةبـةر بةرذةوةنـدي ئـابوري و سياسـي     وبـو  دياردةكـة ري اادطـ لةسـةرةتاوة ئا  ئةملانانـةي  حكومية
ناني ضـةكي  يَبةكاره .راقيَاو ضةكة بؤ عطلة فرؤشنت و ناردن و دروستكردني ئةم دةز وةداخستضاويان 

تةجروبـة   .ئـةو دةولةتـة بيَـت    وخؤييَنبةتةنها هي ودةولةتية، نةك يَشةيةكي نيَكيمياوي و بايؤلؤجي ك
ي و اليــةني ديكــة دةولــةتي بــةعسوة لــة ئاماجنــةكاني وك بــيَدا يــةكظــي ئــةم ضــةكة بةســةر مرؤكردنــ

 .دةرةوةش
 
 



ساالر باسرية. د           جينؤسايد لة ياساكاني ريَكخراوي نةتةوة يةكطرتوةكان و بةنيَودةولةتي كردني                                                    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

47 
 

   

 
 

 
كؤكردنةوةي ثيَالو و جلو بةرطةكانيان ) بريتني لة جينؤسايدكردني يةهوديةكان لة اليةن رذيَمي نازيةوة  ةويَنانئةو 

 ثيَش كوشتين بةكؤمةل ، سوتاندنيان لة كوورةي ئاطردا ، شاخيَك لة جةستةي كوذراوةكان بة طازي ذةهراوي و بة
 ...(.    وةك ئاذةلعةرةبانة فريَدانيان بؤ نيَو ضال 
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 ئةملانيا و ئيسرائيل

ئــةدةن كــة  ئةملانــةكان لةبــةردةم حكومــةتي ئيســرائيلدا خؤيــان زؤر بــة شــةرمةزار و قــةرزبار نيشــان
فرؤشتين ضةكي كيمياوي لة اليةن ئةملانياوة بة  .كراوةبةو طةلة  بةوةي كة بةرامبةر، ت يَت وابيَدةشب
دةكرد كـة نيـوةي والتةكـة بـة ضـةكي      ثيَةشةي لة ئيسرائيل رت هةيَريكردنةكةي كوطش داثيَراق كة يَع

ان ملذودا بـؤ زؤر اليـةن بةرامبـةر بـة ئـة     يـَ نةواري خـؤي لـة سياسـةت و لـة م    يَشـو  ينَيَكيمياوي دةسوت
. لؤبيـة هؤكةيشي ئةوةية ضونكة ئيسرائيل حكومةتة، خـاوةن كيـان و قـةوارةو دةسـةالت و      .تيَليَديَج

لةبـةر   .هـةروةها لةسـةر ئاسـيت دبلؤماسـيدا     ، ئـةمريكادا او لـة  ث، لة ئـةورو  نياداولة د ةخاوةن جاليةي
و خؤشـي  زةرةيَارثـ  يَدةولـةت و بـ   يَكيـان و بـ   يَاية نيـةو بـ  طئةوةي كورد خاوةن ئةم دةسةالت و دةز

ئيسـرائيل   بـةالم  .نةكراوةيشي ليَبوردنيَداواي لبةلكو  قةرةبوو نةكراوةؤكة نةك رهةتا ئةم كةمتةرخةمة
بة جطة لة دةستكةوتي سياسي وةكانيان بة كوشتين بة كؤمةلي يةهوديةكان از كوذراطبة  قةرةبوويلة

ةورةي ئــةملانيا دةضــنة طــ يكاربةدةســتاني حكــومي و حيزبيــ .مليــارد ماركيــان داواكــردوةو ســةندوة
ين ياد كردنةوةكانيان دةبـةن و  يَكالوة بضوكة يةهوديةكةيان دةكةنة سةرو بةرةو شو يئيسرائيل و لةو

بةتـةنيا بـووني دةولـةتيَكي     .ئةمةيـة هيَشـتا واقعـي دنيـاي ئةمرؤكـة      .ننةوةيَدةيانضـةم  دةمياندا لةبةر
 .رةفتار نةكاتنةتةوةيي كوردي بةس نية ئةطةر دةسةالتةكةي وةك يةهودةكان 
 

 

 (ك سةربازي بةريتاني لةجةنطي يةكةمي جيهانيدا بةضةكي كيمياوي ئةملانيا زامداربوون كؤمةليَ) 
 



ساالر باسرية. د           جينؤسايد لة ياساكاني ريَكخراوي نةتةوة يةكطرتوةكان و بةنيَودةولةتي كردني                                                    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

49 
 

 

 ؤذهةالت و حكومةتي مؤسكؤرسيت ئةملانياي يَولهة
ؤذنامةي ر لة (شرتاكيئي بلؤكي)ؤذهةالتي ئةو سةردةمةي سةر بة رسيت ئةملانياي يَهةلوبة  سةبارةت

(NEUES DEUTSCHLAND)  بةرواري  ةل بوو تةفةرمي ئةو دةولةؤذنامةي ر "يَئةملانياي نو"بةواتا
منضر ابراهيم الشاوي لة كؤماري .سياسةدةدار د" :ناونيشانير يَلةذ وكي نوسيبويَبابةت 91/3/9111
شوازي ثيَيلي شتؤفس ظراقةوة لة ئةجنومةني وةزيراني كؤماري ئةملانياي دميوكراتي لةاليةن يَع
هةردوو اليةن جةختيان لةسةر ئةوة كردوة " :تيَؤذنامةكة دةنوسرك لة ئةستونةكانيدا لةيةكيَ ".كرايَل

شتين يَك بؤ كةمكردنةوةو نةهيَهةموو هيمةت روةهاكردني ئاشيت جيهاني، هة اريطزيَارثشتنةوةو يَكة ه
ؤذي سةرجةم ري ذيانيي هةية بؤ دوا طرنطي زةوي واتايةكي وورلةسةر و ثيَشربكيَي ضةك ضةك 
لةاليةن  ئةدةمراقي يَشوازيةكةي سياسةدةداري عثيَدوبارة ئاماذة بؤ بةرواري ...". ايةتيظمرؤ

لة هةلةجبة اويي لة يبةكارهيَناني ضةكي كيمؤذ دواي رتةوة بؤ دوو ريَةطؤذهةالتةوة كة دةرئةملانياي 
، بةلكو لةو بةروارة  نةكراوة لة تراذيدياكةي هةلةجبة نةك بة يةك وشة باساليةن دةولةتي عيَراقةوة 

راق يَع / تانكوردةكاني كوردس ريَهةر لة نزيكةي هةمان بةرواريش هاو. كردوةيَشوازيةشيان لثيَئةو 
اوي لة يناني ضةكي كيميَةزاييةكي ئاشتيخوازانةيان دذ بة بةكارهراني سوري مؤسكؤ ناثةرؤطلة 

كي يَيةت دةركردو بةشظسؤيةكييَت لة  كوردانةي وكي ئةيَحكومةتي مؤسكؤ بةش .ئةجنامدابوو هةلةجبة
 . دا دةذييَئةمةش ئةو جيهانةية كة كوردي بةدبةخيت ت .لة مؤسكؤ دورخستةوة تري

 

 
 
 

 تنامظيَناني ضةكي كيمياوي لة يَكارهةب
وةك رواية دذ بـة حةشـةراتي   طكي يَضةند جؤرة مةواد دجاتنام و كةمبؤظيَ جةنطيحكومةتي ئةمريكي لة

لـة   ئـةمريكي  يكي زانسـتي يَؤرتثـ اروالتـة لـة    ئةجنامةكاني بـؤ ئـةم دوو  . نايَبةكاره راقييَوةك ئةوةي ع

http://de.wrs.yahoo.com/_ylt=A0WTf2xxx8FL6yYAWVM1CQx.;_ylu=X3oDMTBpdDZuNzZrBHBvcwM5BHNlYwNzcgR2dGlkAw--/SIG=1j6fb40nt/EXP=1271077105/**http:/de.images.search.yahoo.com/images/view?back=http://de.images.search.yahoo.com/search/images?p=halabja&ei=utf-8&type=302398&fr=chr-greentree_ie&w=650&h=472&imgurl=www.aiad.at/ws_images/halabja_trauernde_frau.jpg&rurl=http://www.leeza.at/weblinks/Irakische-Vereinigungen-in-Osterreich/Osterreichisch-Irakischer-Verband-fur-Entwicklung&size=63k&name=halabja+trauernd...&p=halabja&oid=e8f494e5fde1a4ce&fr2=&no=9&tt=9129&sigr=13kaog3lb&sigi=11gvfaijs&sigb=132ru7eo7&type=JPG


ساالر باسرية. د           جينؤسايد لة ياساكاني ريَكخراوي نةتةوة يةكطرتوةكان و بةنيَودةولةتي كردني                                                    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

50 
 

ت يَال دةخايـةن و بطرة زياتر لة سةد سـ بؤ دةيان ": ؤرتةكةدا هاتوةثارخراية بةردةم و لة  9179 سالي
ي ئةم مةوادانة بـؤ سـةر   ثئةجنامي خرا. ننيَنام ي ئةم مةوادة كيمياويانةثنةوارو ئةجنامي خرايَهةتا شو
لـة منـداالني    تنـام بـةلكو لـة ئـةمريكاش    ظيَو لةدايك بووني مندالي سةقةت نةك هـةر بـة تـةنيا لـة      ظمرؤ

تيَكـةل   تنـام ظيَناني ئةم مةوادة كيمياويانـة لـةو والتانـة وةك    يَزؤر دةركةوتن كة لةبةكار ه كيسةربازيَ
ــي  ــوون ثيَ ــةكي در .ب ــدواي ماوةي ــةند  يَ ــةهؤي ض ــةي ب ــةكيذ ئةجنامةك ــاوة دةركةوتةي ــةكراو  وانرض ن
ــةو ــام دورودرظيَ جــةنطي .يَدةردةك ــتن ــذترين و يَ ــة م  جــةنطرانرتين ط ــوو ل ــب ــةكيَ ــة يةالييت ويَذوي ي ت

مـادةي  ذةيـةكي زؤر لـة   ريَدا بة هـؤي ئـةمريكاوة   طذوي جةنيَبؤ يةكةجمار لة م .رتوةكاني ئةمريكاطيةك
 دايومـة  كـي يَرانكردنيَئةجنامةكاني بريتني لة و .نرايَوةك بةكارهركي كيمياوي دذ بة يَضةك (ربيتسيديَه)

رانكردنةكة بة ئاماجني وشككردن يَي بةرنامةي و %11 لة .دوور لة زةوي كشتوكالي و ناوضةي سةوزايي
رانكردنـي بةروبومـة كشـتوكاليةكانيان    يَئاماجنةكةي تـري بـؤ و  . بوو تنامظيَرانكردني دارستانةكاني يَو و
ر كـؤنرتؤلكراوي ئةمريكيــةكان  يـَ كؤضـي دانيشـتوان لـة ناوضـة كشـتوكاليةكانةوة بـؤ شـارةكاني ذ       . بـوو 
لةوانةشــة ئةمريكيــةكان ئــةم دياردةيــةيان  .(ربيتســيتيَه) مــادةي رشــييَتــةوة بــؤ ئــةجنامي هريَةطدة

راق هـةمان سـرتاتيجيةتي   يـَ ع / راقيش لة كوردستانيَع رذيَميين نية كة يَكي نهيَشت ."6تيَمةبةست بوب
 يينرةثــارشــةكانيةوةو بــة هــؤي يَخــؤي بــة ك رذيَمــي بــةعسبــةالم بــةهؤي ســةرقالي  .دةكــرد ةورةيثــ

ةي بـدات  ذذة بـةو سـرتاتي  يَضيرت نةيتواني در بةعسحكومةتي  يَكي نويَبارودؤخشي ثيَو هاتنةكوردةوة
  .لة كوردستان

 

 
 تنام بةضةكي نيَودةولةتي قةدةغةكراو لةاليةنسوتاني منداالني طونديَكي ظيَ

 لةجةنطي ظيَتنامدا حكومةتي ئةمريكا
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 )WERNER DOSCH + PETER HERRLICH  ة ةي جدي ئةدةن بماذزيشكيةكان ئاث، شارةزا  (شتين ضةكي ذةهراوييَنةه)يب يَلة كت
  .7980، (FISCHER) خانةيثضا ، ئةملانيا /رتوفرانكف،  مةترسي ضةكي كيمياوي و بايؤلؤجي

http://www.google.de/imgres?q=C-Waffeneinsatz+in+Vietnam&start=183&hl=de&sa=X&tbo=d&biw=1093&bih=474&tbm=isch&tbnid=sFUiDc6865K2dM:&imgrefurl=http://www.cosmiq.de/qa/show/1607447/Worum-gings-ueberhaupt-im-Vietnam-Krieg/&docid=1s0Mm3nqfAHevM&imgurl=http://static.cosmiq.de/data/de/3a2/2a/3a22a6a43c5c2b9cc29ef59313e8faf8_1_orig.jpg&w=322&h=238&ei=8OYSUbmpK8rm4QTXjYHwDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=710&vpy=158&dur=1676&hovh=190&hovw=257&tx=101&ty=97&sig=101096691909230562364&page=13&tbnh=150&tbnw=191&ndsp=17&ved=1t:429,r:87,s:100,i:265


ساالر باسرية. د           جينؤسايد لة ياساكاني ريَكخراوي نةتةوة يةكطرتوةكان و بةنيَودةولةتي كردني                                                    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

51 
 

 
تـةن   (19) تنـام ، ظيَرتوةكاني ئـةمريكا بـة تايبـةت لـة خـواروي      طتـة يـةك  يةاليو 9179 – 9169وان يَلة ن
 RGNTE)كيان وةك يَهةنـد . كي كيمياوي جؤراوجؤريَناوة كة بريتني لة ضةند مةواديَربيتسييت بةكارهيَه

ORANGE)  كة زةهري(SEVESO DIOXIN-TCDD)،لة  .يشلو ئاذة ظناكات بةلكو مرؤ رانيَوةك ورتةنيا  ة
كيمياوي   ثيَكهاتةيوبارة نزيكةكانةوة كة كاري لة رضةم و  ة ضؤتة ناو(ديؤكسني) دارستانةكانةوة ئةم
نةواري يَت ئةجنام و شويَكردوة كة ديارة لة خواردنياندا دةتوان يتري ئاوي طيانلةبةريَكيماسي و ضةند 

هـةتا  رشـي ضـةكي كيمياويـة    يَنةواري ئـةم ه يَشـو . تيـَ ليَبهيَبـة مـةوداي دوور ج  لة مرؤظدا ي خؤي ثخرا
جـار   3 – 9انةوةي بؤ بارودؤخة ئاساييةكةي خـؤي ئـةو ناوضـانةي لـة     رةطهةتا  .شتا ديارةيَؤكة هرئةم

تنـام كـة ئـةم ضـةكة     ظيَلةو دارسـتانانةي  . تيَسالي دةو 911 – 11كراوة بة تةقدير  داثيَئةم مةوادانةي 
ران و بـةر  يـَ بةالم لة ناوضة و. دةذيدا يَت بالندةيجؤر لة  971 – 999نراوة يَدا بةكار نةهيَكيمياويانةي ت

جـؤري  . منـدالي سـةقةت   نيلة دايكبووة وة لةطج .دا دةذييَت بالندةيجؤر  19ذةهر كةوتوةكان تةنيا 
ناني يَدا ئـةجنامي بـةكاره  ظـ لـة مرؤ  شـيَرثةجنة ةشةكردني نائاسايي مندال لة سكي دايكيداو نةخؤشـي  ط

يـاوة ئةمريكيـة تؤكسـيكؤلؤجةي لـةم كاتـة      ثئـةو ذن و  سةرداني  .تنامظيَوة لة وئةم ضةك و مةوادانة ب
هـةمان  لةبـةكارهيَناني ضـةكي كيميـاوي    دة سال زيارت لة نة هةلةجبةو دواي ونية ضو ناوةكانيامن لةياد
تنام بؤ لة ظيَ. اسيت بابةتةكةرة بؤ طرنطكي يَنتيَوميدؤكئةوة . زيشكيةوة سةملاندثوي رودياردةيان لة 

تـةوة بـؤ   ريَةطني منـدال دة وؤكـةش هـؤي لةبارضـو   رهـةتا ئةم  .هةيـة  تايبـةت ئةم مةبةستة ئينستيتوي 
نـدَي لـةم منداالنـةيان لـةناو شوشـةي تايبـةت دانـاوة لـة         هة. 7رةمةترسـيدا ئةجنامي ئةم مادةو ضـةكة  

 .اي طشيتئينستيتوتة ثزيشكي و مؤزةخانة تايبةتةكان و بةدؤكيوميَنت كراوون بؤ رِ
 

 اريسثرةكةي طكؤن
لــة  اوييــضــةكي كيمك ســةبارةت بةيَدواي كارةســاتةكةي هةلةجبــة كؤنفرانســبــةواتا  99/9/9111-7 لــة
ــ ــكي عيَكــورد هــيض، بــةالم  كيشــي دةركــرديَيارركــة ضــةند برا ئةجنامــداريس ث ــراق يَ ــةدرا وةك ريَط ا ن

ــريش بةشــداري تيَضــاود لــة  نــةكرابــةكارهيَناني ضــةكي كيميــاوي بةيــةك وشــةش بــاس لــة  .بكــات دايَ
راقـي مـةحكوم نـةكرد    يَكاتي خؤي حكومةتي ع يشرتوةكانطنةتةوة يةك ريَكخراوي .يَراقع/ كوردستان 

 .ودةولةتيي قةدةغةكراو لة هةلةجبةيَناني ضةكي كيمياوي نيَبةرامبةر بة بةكاره
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 هةلةجبةبؤ  UNندريكس سةرؤكي يةكةم وةفدةكةي يَؤفيسؤر هثر ةشيتط
لــةذيَر ، هــةريَمي بــريَمن / لــة ضوارضــيَوةي بةشــداربوومن لــة كؤنفرةنســيَكي نيَودةولــةتي لــة ئــةملانيا  

بةشـداربووي  تؤكسيكؤلؤجي بـةجليكي   لةطلةم يديؤظ يَكيذيَوتوو" مايف مرؤظ لة كوردستان"ناونيشاني 
لـةدواي  . جبـة سـةبارةت بـة طةشـتةكةي بـؤ هةلة     ئةجنامـدا ثرؤفيسؤر ئاوبني هيَندريكس كؤنفرةنسةكة 

ؤفيسـؤر  ثررتوةكان يةكةم وةفدي خؤي بةسةرؤكايةتي طكخراوي نةتةوة يةكريَكارةساتةكةي هةلةجبة 
(Aubin  Heyndricks) لة .ينةوة لةكارةساتةكةي هةلةجبةو دةوروبةرلكؤيَراق بؤ ليَع / ناردة كوردستان 
اي ريَطزيشـكي و تؤكسـيكؤلؤجيدا بـة   ثكي شارةزا لةبواري يَوةفد 99/9/9111كةوتي ريَؤذي دوو شةمة ر

، ســـةرؤكي بةشـــي هيَنـــدريكس ؤفيســـؤر ثرر ســـةرؤكايةتي يَلـــةذ ةجبـــةلؤيشـــتنة هةر كرماشـــانةوة
ي  99/9/9111-91 كـةي نـاوبراو لـة   كؤلينةوةيَل طةشـيت . بـةجليكا / نيت طيـَ لة زانكـؤي   ييتؤكسيكؤلؤج

و دواتر بة نوسني بـة زمـاني   بؤم  دواطةشتةكةي وةية دةربارةي يَبةم ش هيَندريكسرؤفيسؤر ث .خاياند
  :ليزي بالوكرايةوةنطئي
 

 يَةيشـتينة ئـةو  ط  91: 31ري يَلةكاتـذم  1/9/9111ؤذي ررانةوة براينة هةلةجبةو لـة  يَك لة ئيَتةرثبةهةليكؤ
 ويسـتمان بردبـوو وةك جـل و   ثيَةل خؤمانـدا ئـامرازي   طـ لة .كؤلينةوةكةمانيَبؤ ئةجنامداني ل( هةلةجبة)
لة كةرةسـة ذةهراويـةكان بـؤ     يَويست بؤ كؤكردنةوةي هةندثيَازو شيت تري ط ماسكيي تايبةت و طبةر

 لراو و مـردو كـة  يَهيَكي تـةواو بـةج  يَلةسةرةتادا هاتينة ناو  شار .ةل خؤماندا بؤ بةجليكاطبردنةوةيان لة
 91 و (نوسـةر  –رانيـة  يَمةبةسـيت سـةربازي ئ  )ك يَضـةند سـةرباز   .دا نـةمابوو يَوةيةك ذياني تيَبةهيض ش

 كـة  وةسـتابوو راني لةسـةر شـةقامةكة   يَلؤريةكي ئ. يَبوو لةشاخةكانةوة هاتبونة خواريَياوي كوردي لث
بيانباتـة   كرابوو لة مؤبيليات و كةرةسةي مال كـة ثر، ريابوو ط يَلةاليةن كوردةكاني دةوروبةرةوة بةكر

ةنيان طـ كمان بـيين كةبؤ يَيانلةبـةر طة لـ ا كؤمةوخاوةكانـد رر كةرةسـةي خـانوة   يَشةكي لةذثيَ .رانيَناو ئ
و نينؤكـةكاني   يَر كةرةسةي خانوةكةدا كة دةسـيت هـاتبوة دةر  يَك لةذظيَهةروةها الشةي مرؤ. كردبوو
مادةيـةك دةهـات كةبةبؤضـوني مـن      ، كيَؤيشتني بؤني شـت ربةبةردةم مالةكاندا  كة .هةلطةرابوونشني 

 medicins)زيشكيي ثكي يَمةو زانياري ياريدةدةريَانياريةكاني ئرسيارو زثي ثيَبة .بوو ظبؤني الشةي مرؤ

sans frontieres) َهةزار بريندار هةبوة 91زياتر لة  و ، كوذراو 3111ي وتني كةهةتا ئةو كاتة زياتر لة ثي. 
زؤربةي زؤري الشةكان  .نيَري الشةكان بكريَت سةرذميَبتوانر وبةالم لةو بارودؤخةدا كاتةكة زؤر كورتبو

 .ر خاكـةوة يَن بـةذ يَذرابوون و بكـر يـَ ندرابوون و بةكؤمةل نةنيَنةسوت .ونوذرابيَي شةريعةي ئاينيي نثيَبة
كوذراوةكـان و لـة خـؤلي     لـة  .مـةش ئةضـوينة الي الشـةكان   يَئـةداين و ئ  نةكانيان نيشانيَشو كةكةلخة

امشاوةي ثو  لـة  ، كيَ، يـان هـي منـدال    كيـََ ماوةكان و قذي مردوةكـان هـي ذن  يَة بةجطزةوي و جل و بةر
 .ةكردنـة نـاو قتـوي تايبةتـةوة    يَدكمان ليَلةهـةر يةكـةيان شـت    ، وةكـة سـوتاوةكان  ربؤمباكان و بـةردو  
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ينـةوة  لكؤيَرتوةكامنان بةباشي تؤماردةكردو سةرميان دادةخست بؤ ئةجنامداني لطهةموو كةرةسة وةر
ي زمانـةوة  رطيـَ اي وةرريَطلةتاران بـة  .نت لة بةجليكاطيَدةربارةيان لةبةشي تؤكسيكؤلؤجيي لةزانكؤي 

ئـةم دوو كضـة كـوردة زؤر ئاسـان      .وداوةكـة ررسيارمان لةدوو كضي كورد كـرد سـةبارةت بةضـؤنيةتي    ث
خؤيــان شــاهيدي كــاتي بؤردومــان   96/3 ؤذي هــةيينربــةالم زؤر بةتــةواوي بؤيــان بــاس كــردين كــة لــة

ازي طهي  .رشي بؤمبا كرابوويَجار ه 91. بوووارةي خايانديَكردو هةتا ئثيَؤ دةسيت ركردنةكةن كة نيوة
، ئـةويرت   سـال بـوو   99ةو تةمـةني  حلاصـ كيان يَئـةم دوو كضـة كـةناوي يـةك    . ذةهراوي و ضةكي ئاسايي

ازي زةنـف  طـ بـةر جـؤري    سال بةناوي لةيال حـةبيبوالو هـةردوكيان خـةلكي هةلةجبـة بـوون      11تةمةن 
(YPERITE )كـةس كـة لـة    يَهةنـد  .لةسةر ذيـان زؤر كـةمبوو   هةردوكيان هيواي مانةوةيان .كةوتبوون 

ي ئـةوةي  ثيَئـيرت بـة   ، كة دةكـةوتن و دةمـردن   وةةوةيان هةالتبوون بؤيان باسكردم كة كضيان بينيلما
كي تـري تةنيشـت بـةر جـؤرة     يَخةلكيرت لةشـةقام  يَهةند .ي كةوتوةوكي كيميايَو بةر ض جؤرة ذهر يَك

ضـاوةكانيان وةك سـةري   . ئـازارةوة مردبـوون   بةئةشكةجنةوي كةوتبوون كةزؤر وبؤمبايةكي تري كيميا
ك يَدواي ضـةند خولـةك   .زي ئةذنؤيان شكابوويَه. يَن لةدةميانةوة هاتبوة دةريَيبوو، خورةثدةرزي دةر

شـةيان لةبةشـي   يَكي تريـان ك يَهةنـد  (.neurotoxik gas)وة وازي ئةعسـاب بـ  طئةمة  .طيانيان سثاردبوو
ازي زةنــف طــ .وةوبــ ازي زةنــف هــؤي ســةركي ئــةم دياردةيــة طــكــة  وبؤدروســتببوســتدا ثيَو ، ضــاو 
(YPERITE) ن لةكار دةخات يَالزماي خوثكي فؤسفاتةو يَانطئؤرACETYLCHOLINESTERASE- (TABUN, 

SARIN) لةشةقامي  تر كة سةردانيمان كردن لةو شةقامانةي .نراونيَبابةتي لةم جؤرة ذةهرانة بةكاره ،
كـورديش   يَكة س، اشا هةمان ئةعرازمان بةديكرد وةك ئةوةي شةقامةكةي تر ثةكي رةطؤلكة لةطكاني 

تاران هـةمان   ةربازييشايةتيي ئةم شتةيان بؤداين هةروةك ضؤن دوو كضة كوردةكةي خةستةخانةي س
وجنـاو بـوون و   طمـةدا  يَينـةوةكاني ئ لكؤيَةل سـةرنج و ل طـ ئـةم قسـانة هـةمووي لة    .شتيان بؤ باسكردين

اشـاخانة  ثةكي رةطـ ري موحةمـةد لـة   ثـ سالةي خـةلكي شـةقامي    31كي تةمةن يَذن .استبوونرهةمووي 
اريـان ببـوو   طزركة بةبرينداريي لةضةكي ذهـراوي   ، مةيَشايةتةكاني ئ .نف كةوتبووةازي زطئةميش بةر 

وةسـفةكانيان بةتـةواوي    .ي مـان و مردنـي ئـةم ذهرةيـان بـؤ كـردين      رِلةمردن وةسفي ئةعرازةكاني شة
  .8وو بؤمانرِِِاسيت ئةجنامةكاني بةتةواي خستةرِمةو يَينةوةكاني ئلكؤيَةل لطوجنان لةطدة

                                                           
8

دة كيمياوية دما. ووةكمةل و رِ ،ئاذةل  ،زؤرن جؤري ئةو ضةكة كيمياويانةي هةن و بةكارهيَنراوون دذ بة مرؤظ ( 
لة نيَو ئةوانةدا هةن كاريطةريي لةسةر جيهازي عةسةبي دةكات ، : كوذةرةكان بة ثيَي كاريطةرييان جودا دةكريَنةوة
دةيةكي دما بة ذةهراوي بوون. و برينداري كةش دروستدةكات بلق/ يان زيان بة خويَن دةطةيةنيَت ، لةسةر ثيَست 

بؤ منونة ئةو ذةهري . بة ضةندايةتيةكةيةوةهةنديَكجار كيمياوي تةنيا بةند نية بة شيَوازي كاريطةريةكةيةوة بةلكو 
ةي زؤرتريان واني ناوضةي مةرطة كراية ماستاوةوة بؤ كؤمةليَك لة ثيَشمةرطةكاني يةكيَيت ، ئةوانساليؤمةي لة سيَرِ

نوسةر دةربارةي ئةم روداوي ) ؤوةليَخواردبؤوة مردن ، يان بةخةسيت زامداربوون وةك لةوانةي كةمرتيان ليَخواردب
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خورمـال و   ، دؤذينـة )كي تـردا هاتوضـؤمان كـرد وةك    يَهـات يَتةر بةسةر ضةند دثدواي هةلةجبة بةهةليكؤ
ةكي نانة وةك ناوضـةي مـردوو وابـوون ضـونكة دانيشـتوانةكاني هـةموو لةترسـي ضـ        يَئـةم شـو   (.عينةب
 .كـداداني سـةربازي  ثيَوندانة بنيشينةوة لةترسي ضـاالكي و  طمة نةمانتواني لةم يَئ. ي هةالتبوونوكيميا

ونـدي دؤذينـة   طسالةي خـةلكي   91كي تةمةن يَةل كضطذمان لةيَتاران وتوو ي لةبازلةخةستةخانةي سةر
 ظاينــةوة كــةمرؤطيَركارةســاتةكةي دؤذينــةي بــؤ  .نــف كــةوتبووةازي زطــكــرد كــةزؤر بةخةســيت بــةر 

اينـةوة نـاو سـنوري    رةطتةرةكـة  ثؤكـةي بةهةليكؤ رنيوة .وي ببـات يـَ ةورة نطـ ت بةتراذيديايةكي يَدةتوان
كي تريش يَوندطةياندين طاريان ثيَهةلةجبة  لة .اينةوة بؤ تارانرةطؤكةيةكي ئاسايي رران و دواتر بة فيَئ

ينةوة لكؤيَويست بةرين بؤ لثيَةرةسةي ش كيَي كةوتوة بةلكو بتوانني لةووبةخةستيي بةر ضةكي كيميا
                                                                                                                                                                                     

دةي تؤكسني لة نيَو ضةكة كيمياويةكاندا دما(. ذةهري ساليؤمة لة سيَرِواني ناوضةي مةرطة  كتيبيَكي نوسيوة
تابوون ضةكيَكي . تر يي تؤكسني ئالؤزترة وةك لة ضةكة كيمياويةكانيثيَكهاتةي كيمياو. شويَنيَكي تايبةتي هةية

كة ( G. Schröder) زاناي كيمياوي ئةملاني . كيمياوي دذ بة ئةعسابةو ئةميش لةاليةن ئةملانةكانةوة دروستكرا
طازي . وةطازي تابووني دؤزية 7941دةكرد ، لة سالي ( I.G.Farben) تويَذينةوةي بؤ كارطةي كيمياويي ئةملاني 

. طازي دذ بة ئةعسابن و دةبنة هؤي لةدةستداني تةواوي ماسولكةكان يانيش هةروةك تابوون هةردووك( سارين)
قوربانيةكة دواي ضةند خولةكيَك . ئةدات قوربانيةكة ثيَض بةخؤيدا ئةدات و كؤنرتؤلي بةسةر ميزو ثيسايي لةدةست

ئةم ذةهري . كاريطةريي طازي تابوون خيَراية. ةشكةجنةوةطيان لةدةست ئةدات بةهؤي خنكاندنيَكي بة ئازارو ئ
 سةبارةت بة تابوون. ئةعسابة كاريطةريي خراث دةكاتة سةر ئؤرطان و ضاالكية ذيانية طرنطةكاني جةستة

 .  يَتةوةبذي و ضاك بةالم دةشكريَ ببةركةوتوةكة يان خيَرا دةمريَ 
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حةزمان دةكرد بةم كارة هةستني بةالم لةبةر هؤي ئاسايش و ترسي ضاالكي سـةربازيي  . ةل خؤمانطلة
ضـةكي  ر وةي كـوردة بـة  سـتنة واط ة بـةوة بـدةم كـة   ماذرةدا ئايَل يَدةمةو .وندةكةطةينة طنةمانتواني ب

واستنةوةيةي ئةو قؤناغـة نزيكـةي   طوة يَكرماشان بةو شةجبةوة بؤ لاس لة هةثي كةوتوةكان بةوكيميا
 لةطـ ان لةيـ كردن و زؤرانبازيرِانـةو شـة  ظرةدا ئازارو ئةشكةجنةي ئةم مرؤيَمة ليَئ .ري ويستوةيَكاتذم 19

ذةو نـةبووني توانـاي ذةهـر دةركـردن     يـَ ا درريَطـ ئـةو   .ةوذياندا دةخةينة بةرضاوي خؤمـان كةضـؤن بـو   
ت بـؤ خةلكـة زامـدارةكان زؤر بـةئازار     يـَ دةب، ان يزيشـكي ثرةسـةرنةكردني  و ضا لةشـيان  انةكانيطلةئؤر
تـةنيا ذمارةيـةكي كـةميان     .يانيان لةدةسـتداوة طاسدا ثاوة لةناو ريَطة كوردانة بةظزؤر لةم مرؤ .تيَبوب

تـة  ينيَئةو وةزعيةتـة به  ظةر مرؤطئة .نةوةيَزريَوطا نشينةكاني خؤيانةوة بيَطتةر لةجثتوانراوة بةهةليكؤ
 تــةريش ديــاريكراوةثي كــةوتوون و توانــاي هةليكؤوةرضــاوي خــؤي كــة بةهــةزاران بــةر ضــةكي كيميــاب
اي تةندروســــيت زطــــكخــــةري دةريَرفيــــق خــــان دةكــــةم وةك  .ي د RN/0491/88ؤرتي ذمــــارةثــــار)
(WHO/UNHCR )91/9/9111 بةرواري             .) 
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 بةكارهيَناني ضةكي كيمياوي لةبةرامبةر  UNئةجنامي ليَكؤلينةوةي وةفدةكةي 
 عيَراق/ كوردستان 

ثزيشـكية  زيشـكيةكاني ئـةم تيمـة    ثؤرتي ئةجنامـة  ثـ اررةدا ناضمة تةرجومـة كردنـي يةكةيةكـةي    يَمن ل
ضــونكة  ؤرثســثجليكا الي كةســاني بــة ةلــينــةوةي لكؤيَةجبــةو دةوروبــةر كــة دواي لللةناوضــةكاني هة
ــةزماني يَبــؤ بــةجليكا دوو كتــ انياملئــة انــةوةي لــةرةطدواي  AUBINرؤفيســؤر ث .ذمارةيــان زؤرة يب ب

 زيشـكيي بـة  ثينةوةيـةكي  لكؤيَدواي هـةر ل  :رؤفيسـؤر ئـاوبني  ث. لةسـةر ئـةم بابةتـة   ليزي بؤ ناردم طئين
  : ئةدةمؤرتانة ثارك لةم يَيةكبة تةنيا  ئاماذةرةدا يَمن ل .ستؤتة رووكي كورت ئةجنامةكةي خيَؤرتثار

  كردومــانن هــي كوردةكــاني هةلةجبــةو ناوضــةي دةوروبــةر بــةهيض  ثشــكنينانةيســةرجةم ئــةو
 انـة لـة  ظنـراوةو ئـةم مرؤ  يَي بـةكار ه ودا نية كة لةم ناوضانة ضـةكي كيميـا  يَوماني تطوةيةك يَش

  .يان زامدار بوون ، ئةجنامي ئةم ضةكة كوذراون
 وخاوةكاندا دؤزمياننةوة رة للةناو ما بؤمباكة كة (مةعدةني) يتالييكؤلينةوةي ميَسةبارةت بة ل

 9/7/9119هي بـةرواري   (CTA/PJ1984.2)ؤرتي ذمارة ثارهةمان ئةو مةعدةنةية كةكاتي خؤي لة
 .حكومةتي عيَراقةوةلة اليةن  نونرابويَران وةسفمان كردوةو بةكارهيَةي مةجنوون لة ئطلة دور
 ئةعرازانـةيان هـةبوو كـة   ران بينيمـانن هـةمان ئـةو     يَمـة لـةئ  يَلةو برينـدارة كوردانـةي ئ   يَهةند
ــةي ثارلة ــان  9/7/9119ؤرتةك ــتةخانةي   وةداثيَــئاماذةم ــة خةس ــؤ ضارةســةركردن   طيَل نــت ب
  .نرابوونيَه
 ينةوةمان دةربـارةي  لكؤيَؤري ئةم بوارة بةووردي لثسثمة وةك يَئكة راق يَناوضة كورديةكاني ع

يانـةو  وكة ئـةم ضـةكة كيميا  شتؤتةوة لةوةي يوماني نةهطبةتةواوي  نيَئةجنامداو سةرجنمان دا
بـةئيمزاي   – 17/9/9111 ، نـت طيَ)  راقةوة ئةجنام دراوونيَمي عيَذربؤردومان كردنةكان لةاليةن 

 (. HEYNDRICKS ِِAUBINؤفيسؤر ثر
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  ئاوبني هيَندريكس .ثرؤفيسؤر د

 ئاوبني ةوة. ئافرةتيَكي كورد لةنيَو ئةو ئينبوبةي بة دةست د قذي

Aubin Heyndrickx holds a hair sample from a woman who died after an attack in Halabja, Iraq, in 1988. 

Published: June 25, 2006 The new York Times , Middle East 

 

 
 ئةجنامي وةفدةكةو ريَكخراوي نةتةوة يةكطرتوةكان

ناني لـة جيهانـدا قةدةغةيـة، نـةك     يَف بةكارهيَي جن (97/1/9119)ياري ري بثيَئةم ضةكة كوشندةية بة 
ي ثيـَ نرا بـة  يَئـةو ضـةكةي بـةكاره   . ئيمـزاي كـردوة   9139راق لـة سـالي   يـَ ك دةولةتي عيَياررب. هةبووني

كي لت خـة يـَ دةب 16ةي رطـ ، ب رتوةكانطنةتةوة يـةك ريَكخراوي ي ( 96/91/9179)ي  1116 ياري ذمارةرب
ت كؤنرتؤلي ضـةكي  يَيار دةبري هةمان ب( UN)ي  1117 ، بة ياساي ذمارة تيَزريَارثدا برِضةك لة شة يَب

رتوةكان ئةم ياسايانةي بؤضـي و بـؤ   طكخراوي نةتةوة يةكريَكةواتة  .نانييَبةكارنةه ت بؤيَكيمياوي بكر
ــ ــةك دةميَ نوســيوة؟ يَك ــؤ  نيَض واتاي ــةوة ب ــزا كردت ــيئيم ــةو  ن ــةدةولةتئ ــان ان ــةم  ي جيه ســةبارةت ب
دةولــةتي ي لةكوردسـتان لةاليـةن   وناني ضـةكي كيميـا  يَكؤلينـةوةي بـةكاره  يَئـةجنامي ل ؟ كةوتنامانـة ريَ

كخراوة ريَكة ئةم  ي تؤكسيكؤلؤجي ثسثؤركيَهي وةفد .لةسةر ميَزةكةيدايةبةرامبةر بة كورد بةعسةوة 
  .اردوةو ئةجنامةكةيشي لةبةر دةمدايةثس ثيَكؤلينةوةكةي ليَخؤي ودةولةتية نيَ

 
 لةسةر جةستةي كوذراوةكان دةبينرانن يَخو نة برينداري و نة

 (ULRICH JANOBERSTEG)ئولريش . رتوةكان دطكخراوي نةتةوة يةكريَ كيؤريَثسث 9/9111ي طمان لة
ش ثيَ بةواتا،  ي كةوتنوراق كة بةر ضةكي كيميايَع / ةشيت ئةو ناوضانةي كرد لة كوردستانط
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ي و ربةم جؤرة هةسيت خؤي دةرب كانميديائولريش بةرامبةر بة . د. طوداوةكةي هةلةجبة بةدوو مانر
وداوي ركة دواي  بيانيؤذنامةواني رك لة ثيَروط ".يز لةبةر ضاو الناضنطنانةم هةريَئةم و: "وتي

اري ظؤطازي ذةهراوي بةرامبةر بة طةجبة سةبارةت بة كوذراوةكاني لرانةوة دةضنة هةيَكيمياويةكة لة ئ
ن لةسةر يَنة برينداري و نةخو: "نيَدةل 31/3/9111لةبةرواري  (رنيَشت)ناسراوي هةفتانةي ئةملاني 

شتا لةسةر شةقام و كؤالنةكان و لةناو مالةكاندا يَكة ه يَنياوان و منداالن دةبينرثجةستةي ذنان و 
ي لة ثكي سيَ، ليك واننة بؤشاييرضاوةكانيان دة ، نيشتوةيَكي سةيريان لطيَةنرمردوةكان  .ونوكةوت

واردياني طؤذنامةنوسي رِ ...".ي مان و مردندارةق بوون لة شةر ةجنةكانيانثرو دةميان هاتؤتةدة
اي طةيةننة دةرطزي ئةوةيان تيامابوو خؤيان بيَكيان هيَهةند" :يَيد هريست دةنوسيَظلةندةني د
شتا يَك هةر هيَدايك ، زي ئةذنؤيان لةكار كةوتبويَك ئيرت هيَاوطدواي ضةند هةن ، ةوةلدةرةوةي ما

كةي بة جةستةي خؤي اة ساورثؤري هةولي دابوو كثكي يَياوث ، ةكانيدا كردبووالباوةشي بة مند
  ...".تيَزيَارثب

 
 و، ثيَكهاتةيةكي ناسةركةوتو كخراوي نةتةوة يةكطرتوةكانريَ

كخراوي نةتـةوة  ريَشكةش بة ثيَ داوايةك فةرميك بةيَت دةولةتيَدةب هيَندريكسبة ثيَي وتةي ثرؤفيسؤر 
شـةي هةلةجبـةو كيميابـاراني    يَلةك. خبريَتة بةرنامةوةو قبول بكريَت رتوةكان بكات و داواكاريةكة طيةك

 ".شـكةش نـةكرد  ثيَك ئـةم دواكاريـةي   يَ، هـيض حكومـةت   كيَهـيض دةولـةت  " :ي ومتثيَناوبراو كوردستاندا 
و ذيان و مـردن   بة يةيوةندثكو لبة ، يانةي وةرزش نية وةئة ت؟يَوةية بيَت ياساكة بةم شيَبؤضي دةب

مليـؤن   دوومـي سـةدام   يَذرت يـَ ت دةكريـَ بـةم ياسـاية ب   .هةية نةتةوةكانةوةطةالن و و  ظضارةنوسي مرؤ
ريت طت بــةريَو كةســيش نــةب ئــةنفال بكــات يَت و بــة ســةدان هةزاريشــيان لــيَــنيكــورديش بــةذهر خبنك

ــاتيَل ــةي ئيَســ      .بك ــيَوة ثيَكهاتةي ــةم ش ــةكطرتوةكان ب ــةوة ي ــراوي نةت ــةري  ريَكخ ــت نويَن تةي ناتوانيَ
ا دلـةهيض ياسـايةكي ئامسـان و زةمينــ    ي لــةم شـيَوةية تـاوان . اسـتةقينةي كؤمـةلطاي مرؤظايـةتي بيَـت    رِ
هـةزار بكـوذة بـة نـاوي     دةيـان  بـةالم  ، كـوذ   كةسـيَك بكـوذة نـاو دةبريَيـت بـة مـرؤظ      . تةوةياي نابيَطج

 .ي دةولةتدةولةتةوة ثيَي دةوتريَ سياسةت
 

 دةرئةجنام
  ليذنة تؤكسيكؤلؤجيةكة دةبينريَت رذيَمي بةعس ضةكي كيمياوي دذ كؤلينةوةي ئةجنامي ليَلة

 .بة خةلكي سظيلي كورد بةكار هيَناوةو جؤري طازةكانيش دةستنيشان كراوون
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  ودةولةتيةوة بؤي بروانني دةستدريَذية بؤسةر ئاسايش و ئاشيتنيَياساي جينؤسايد لةروانطةي 
جينؤسايد . ةسةر ئاسيت ياساي نيَودةولةتي مامةلةي لةطةلدا بكريَتهةربؤية دةبيَت ل. طةالن
 . تةنيا كيَشةيةكي سياسي نية بةلكو ياساييشة بة

  َجينؤسايد بة زؤروكةمي ذمارةي كوذراو ثيَناسة ناكريَ كة ئةو بكةرةي ثيَطوناهبار بكري
جينؤسايد دةكريَ ئةجنام بدريَ بيَئةوةي تةنيا يةك . ئةجنامداوة يبةوةي كرداري كؤمةل كوذي
دانانريَت ئةطةر ئاماجنةكة لةوةدا ( يطةل كوذي)ئةوة بة جينؤسايد . مرؤظيش تيَيدا بكوذريَت

ويَران نةكريَ بةمةرجةكاني  نةتةوةكة نةبيَت طروثيَكي كؤمةاليةتي يان بةشيَكي طةل و
عةمدي ئةوةي دواييان . وان كؤمةل كوذي و جينؤسايدلة نيَ جياوازي دةكريَ. كردن جينؤسايد

  .ةشراونةخشةكيَ ماتيكسيستيَو 
  جينؤسايد لةطشت خالةكانيدا ثيَناسةكراوة بة ئاماجني ويَرانكردن و لةناوبردني سةرجةم يان

ئايين بة  ، رةطةزيَك يان طروثيَكي كؤمةاليةتي و نةتةوةيةك، كةمايةتيةكطةليَك ، بةشيَكي 
 .وةيةكي عةمدي و نةخشةكيَشراوشيَ

 لةسةر ئاسيت ة بةدةست كوردةوة طرنطةورةو طسياسي وياسايي دؤسيةيةكي  جينؤسايد
 .نيَوخؤو نيَودةولةتي بؤ ئاسايشي نةتةوةيي

  دادطاي باالي تاوانةكاني عيَراق بةفةرمي دداني بة ضوار كةيسي طرنطدا ناوة كة بريتني لة
كةواتة ئةوةي ثيَويستة كورد كاري (. ئةنفال ، هةلةجبة ، كوردة فةيليةكان ، بارزانيةكان)

ليَرةدا . لةسةر بكات بريتية لة بةكارهيَناني ئةم دؤسية ياسايية لةسةر ئاسيت نيَودةولةتي
 . بة نيَودةولةتي كردني دؤسيةي جينؤسايد بطريَتةبةري كاناريَطويستة كورد ثيَ

  (01/38/رس)ماوةي ضةند ساليَكة دادطاي باالي تاوانةكان لة عيَراق لة برياريَكيدا ذمارة 

كةس دةستبةسةر بكةن كة  253داوا لةدةسةالتي كوردي دةكات  1.8.2010بةرواري 
بةبةر ضاوي قوربانيةكاندا  تاوانبارةكانبةالم . بةشداربوون لةجينؤسايدكردني طةلةكةيان

تؤمةتبارةكان بؤ  وةزارةتي نيَوخؤ فةرماني دةستطريكردنوستة ثيَ. بةئازادي دةسوريَنةوة
دوةري لةم دةسةالتي دا ؟ئةطةر دةريش كراوة بؤضي بريارةكة جيَبةجيَ ناكريَ .بكاتدةر

بةالم دةسةالتي سياسي بةغداش  .هةريَمة هيض رؤليَك نابينيَت تيَيدا ضونكة سةربةخؤ نية
 تاوانةكان برياريبةرثرسة لة دةستطرينةكردني ئةو تؤمةتبارانةي دادطاي باالي 

 .لةسةر كةيسي جينؤسايد كردني كورد دةستطريكردني داوون
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  و كارةساتيَكي مرؤيية بةدبةخت طةليَكي، تراذيدياي نتراذيديا انبؤخؤيو كيمياباران ئةنفال 
بؤ ثرؤسةيةكي سياسي  ت تةحويل بكريَدةبيَكة بووني طرنطة ئةو بةزةيي و سؤزة  بةالم

 .وئاسايشي نةتةوةيي
 هةربؤية دةسةالتي سياسي هةريَم دةبيَت  .ئةوة ئةركي زيندوةكانة مايف كوذراوةكان بسيَنيَت

بة تةنيا رشتين فرميَسكي تيمساح ، . هةلبطريَت خؤيثرسينةوةي بةرامبةر بةم دياردةية ليَ
يادكردنةوة تةقليديةكان و هةلطرتين درومشي قةبة ، موضةيةكي رةمزي بؤ كةس و كاري 

داوون هةزار ميل دوورة وةك لةو ريَطايانةي كة ثيَشرت ئاماذةم ثيَ ، ئةنفالةكان كة هي خؤيانة
 . راوونكن بةالم نةة دةبواية بكريَك
 بةرامبةر بة كورديش بةالم  وننني ئةو كؤمةل كوذيانةي لة ميَذووي مرؤظايةتيدا ئةجنامدراو كةم

لةبةر ئةوةي نةنوسراونةتةوةو تةكنةلؤذياي ثيَشكةوتو نةبووة بؤ تؤماركردنيان هةربؤية 
 . بةئاساني وونبوون

  ريَكخراوي نةتةوة يةكطرتوةكان بؤتة ئامرازي زهليَزةكان و بريارةكاني بةثيَي خواسيت ئةوان
ئةم ريَكخراوة بةم ثيَكهاتةيةي ئيَستةي ناتوانيَت ببيَتة نويَنةري راستةقينةي . دةردةكات

. درومشةكاني خؤي و ثاريَزطاريكردن لة ئاشيت جيهاني بةتايبةت ئةوانةي طةلة الوازةكان
 . سايدكردني كورد تاقيكردنةوةيةكي راستةقينةي ئةم ريَكخراوة بةناو نيَودةولةتية بووجينؤ

 سةبارةت  .ريكردوةطخؤي دا طرنطينةواري يَذودا شويَن لةمطرنطن و زةمةن دوو فاكتةري يَشو
 9111لي ازةمةنةكةش س .ردستان بووكردني كورد باشوري كو جينؤسايدين يَشوبة عيَراق 

ن يَشو)ئةم دوو فاكتةرة  .رووي سياسيشةوة رؤل و كاريطةريي خؤي دةبينيَتزةمةن لة . بوو
ووي سياسةتي روداني كارةساتةكان بةتايبةت لةورهةردوكيان شووم بوون بؤ كوردو  (و زةمةن

 .ودةولةتيةوةيَن
  كاركردن بؤ كؤمةلطايةكي ئاشتيخوازو ثيادةكردني سيستةمي ثةروةردةي تةندروست بؤ دوور

 .ثيَويستيةكي ذيانيةو راسيزم كؤمةل كوذي  ،مةلطا لة هزري توندوتيذي راطرتين كؤ
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