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 :جينؤسايد لةباشوورى كوردستان

 ؟ ئايندة، ليَكةوت و كاريطةريي و ئةركةكانو  ئيَستاردوو، ابورِ" 
   

  تةها سليَمان
 ليَكؤلَةرو شارةزا لة بوارى جينؤسايدو ئةنفال 

 
 بةرضاو رِوونى

 

جؤرى "عَيراق" ضةندين وَيستطةى جؤراو كورد، لةباشوورى كوردستانجينؤسايديكردنى طةىل كوردستان و 
طةورةترين بةرثرسيارَيتى  2003تا  1963بةخؤوة بينيوة، بةعس وةك ثارتى فةرمانِرةواى عَيراق لة ساَلى 

ناتوانني هةموو وَيستطةكانى ئةم لَيرةدا  لةئةستؤ دةطرَى، و كوردستانةطةىل كوردتاوانةكانى جينؤسايد دذ ب
َيك وَيستطةى كردةيةو تةواوى وردةكارى و اليةنة جياجياكانى روون بكةينةوة، بةَلكو هةوَلدةدةين كؤمةَل

َيك داتاو بةَلطةنامةى كةرى يةكرتى كردةكة، بةكؤمةَلكات و ساتى جياواز، بةالم تةواو لة لةيةكرت جياواز، واتة
، دةبنة سةرةتايةك بؤ بةشةى كوردستانسةملَينراو، خبةينة روو. ثَيشمان واية بةاليةنى كةم ئةمةى ئةم 

ةواكانى " عَيراق" بةتايبةت تَيطةيشنت لة ثةالمارو شاالوى جينؤسايدكردنى طةىل كورد لةاليةن فةرمانِر
 . ة بؤ ناسينةوةى تاوانةكانى بةعسبةعسى لةطؤِرنراو، هةروةك زانيارييةكى ورديش

        

 بؤ ، بةرخوردَيكى خوارةوة ثَيكدَيت )بةرضاو ِروونىناوةِرؤكى باسةكةمان لةم ناونيشان و بةشانة       
جينؤسايدى فةيلييةكان لةعَيراق ، جينؤسايدى شارى قةالدزَى ،  د،جينؤساي جينؤسايد، ثَيناسةي ضةمكي

ييةكان ، شاالوى جينؤسايدى بارزانييةكان ، جينؤسايدكردنى هةَلةجبة ، شاالوى جينؤسايدى بارزان
هَيرشة كيمياوييةكان لة كوردستان ، جينؤسايدى "باليسان"، جينؤسايدو جينؤسايدى ئةنفال ، 

 كيميابارانى"طؤثتةثة"، جينؤسايدى"سَيوسَينان"، جينؤسادى مةسيحى و ئَيزدييةكان لة شاالوى ئةنفاىل
جينؤسايدى ئةشكةوتى دةكان سادق" ، جينؤسايدى طوندى "سؤريا"، نؤسايدى شارى "سةيدهةشتدا ، جي

جينؤسايدى ئَيزدييةكان نوَيرتين تاوان ، بة ثَيى ثَيوةرة نَيودةوَلةتيةكان ، ، جينؤسايدى ئؤردطاى زيوَى ، 
رئاستى ثةرلةمانى ئةركى ئَيستاو ئايندةمان؟، لةسةرئاستى عَيراق، لةسةدؤسييةى تاوانةكان لة دادطا ، 

كوردستان ، لةسةرئاستى سةرؤكايةتى هةرَيم و حكومةتى هةرَيمى كوردستان ، لةسةرئاستى رَيكخراوةكان ، 
 َلةتى و هةرَيمايةتى(.لةسةرئاستى نَيودةو

       

ئةمةى بَيطومان قسةو بؤضون و لَيكدانةوةو خوَيندنةوةى تر زؤرن، رةنطة طرنطرتين خاَلى هاوبةشى          
، بةردةست لة طةَل تَيكِراى ئةوانى تر، ئةوةبَيت كة لةيةكةوة نزيكنب و كؤلكةى هاوبةشيان لة دذ زياتربَيت

 .ئةمةش خاَلى ثؤزةتيفى ئةم باسةى ئَيمةية

 

https://doi.org/10.24271/garmian.77 
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 جينؤسايد ضةمكي بؤ بةرخورديَك
 جةنطي لةدواي جار بؤيةكةم نيَودةولَةتيدا، لةياساي تةوزيفكردنى و( جينؤسايد)بة كؤمةلَكوذي دكردنيةزناو يان ناساندن

 جيهاني لةجارِنامةي سيَيةم بةندي لة ذيانة، و بوون كةمايف ماف طرنطرتين تيَيدا كة هاتةكايةوة، دووةمى جيهانى
، كة رِوو بةرِووى كؤمةلَ نةتةوةو و طروث  هةنديَ بة دةرهةق لةسةركراوة ثيَداطريي 1948 لةسالَي مرؤظ مافةكاني

 .جينؤسايد كراونةتةوة

 رةطةزو واتاي بة يؤناني ي (Genos) يةكةميان ثيَكهاتووة، برِطة لةدوو (Genocide) جينؤسايد زاراوةي             
 لة و دةبةخشيَت مرؤظ رةطةزي كوشتين ماناييان  بةسةريةكةوة،  دةطةيةنيَ كوشنت واتاي يونانية، ي(cide) دووةم
 .قرِكردنة يا بةكؤمةلَ كوشتين مةبةسيت ياخود طرهةلَ ة بنةرِةتيةكةيداضةمك

 بةرِةضةلَةك ،بوو (RafalLemkeln) جيَطرييكرد بةكارهيَناو زاراوةيةيي كةئةم كةس يةكةمني جارو بؤيةكةمني
 وةزارةتي راويَذكاري ثلةي ،دووةمى جيهانى جةنطي لةدواي بوو،" ئةمريكي" رةطةزنامةي هةلَطري هاوكات و ثؤلؤني
 زاراوةية لةو كةبري  كردبيَ زاناية لةو واي زياتر ئةوةي رةنطة. ثيَبةخشرابوو ئةمريكاي يةكطرتووةكاني واليةتة جةنطي

 بوارة ئةو شارةزاي كةخؤي بةدةرلةوةي بيناسيَنيَت، و بكات ثيَناسةي تاوانةكان تاواني يان تاوان ديارترين بة بكاتةوةو
، وةك سةدان هةزار جولةكة كؤمةلَكوذكران" نازييةكان" دةسيت كةوتنة ئةوةي دواي خانةوادةكةي كة ئةوةبوبيَت بوة،

 .كة جينؤسايدكران

 لةسةربنةماكاني دلَنياييدا، دةرضوو 1948 سالَي كة يةكطرتووةكان نةتةوة طشيت كؤمةلَةي برِيارةي ئةو           
 ناوة ثيَدا كةداني كرد بنةماكاني طشت نيشانكردني دةست داواي ناوةو ثيَدا داني ة"نويَرنبيَرط" دادطاي كة نيَودةولَةتي

 .دووةم لةبرياري وة"دادطا" لةحوكمي و"نويَرنبيَرط" دادطاي و" ميامي"لة

  و مرؤظ كؤمةلَطاكاني لةناوبردني كةجينؤسايد دلَنياييدا نةتةوةيةكطرتووةكان طشيت كؤمةلَةي رؤذدا لةهةمان          
 دةربارةي ريَكةوتننامةيةك بارةشةوة لةم و مرؤظايةتي رةطةزةكاني و توخم لةهةموو تاكةكانة ذياني مايف لةناوبردني
 لة و دةربرِي سةري لة رةزامةنديان دةولَةت" 110" ،1951 سالَي دووةم كانوني ي12 لة جيَبةجيَكرا جينؤسايد
 لةبةرواري كردووة نةتةوةيةكطرتووةكاني طشيت كؤمةلَةي برِياري دةستنيشاني ريَكةوتننامةكةدا ثيَشةكي

 و ئامانج لةطةلَ ثيَضةوانةية وة ،نيَودةولَةتى ياساي بةثيَى تاوانة جينؤسايد" هاتووة كةتيايدا 11/12/1948
 زؤربةي لة ئيَستاش هةتا كة". ليَكردووة حاشاي شارستاني جيهاني هةروةها نةتةوةيةكطرتووةكان، مةبةستةكاني
 .دادةنريَت دةولَةتةكان لةسةرشاني ئيلتزام و سةرةكي مةرجيَكي وةك حالَةتةكاندا،

 نيَودةولَةتي ياساي ثرنسيثةكاني يةكطرتووةكانة سةربةنةتةوة كة نيَودةولَةتي ياساي ليذنةي 1950 سالَي لة            
 لةدذي كة  ينؤسايدكردوة،ج تاواني بؤ ريزبةندي و"نويَرنبيَرط" ياساي لة كراوة بؤ شيَكردنةوةي ثيَناسةو كة دارِشت
 نيَودةولَةتي ياساي ثيَي بة دةدريَن  ياسايي سزاي ئةجنامدةراني بكةرو كة تاوانيَك وةك دراوة، ئةجنام مرؤظايةتي و مرؤظ

  .مرؤظايةتي و كؤمةلَ كؤرِو بة دذ سةربةخؤو تاوانيَكي وةكو ،دةكات جينؤسايد لة باس كة ثرنسيثانة لةو و
 

 جينؤسايد ثيَناسةي
 ي"9" لة هاتوون جينؤسايدا تاوانكاري سزاداني و ثيَشطرتن لةثةمياننامةي كة ثيَوانانةي ثيَوةرو ئةو رِؤشنايي لةبةر

 بةذمارة تايبةت برِياريَكي وةكو هاتووة، يةكطرتووةكانةوة نةتةوة طشيت كؤمةلَةي لةاليةن 1948 سالَي ديسمبةري
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 كيمياباراني بةرزانيةكان، جينؤسايدى ئةنفال،" وةك كورد طةلي بة دذ تاوانةكاني كؤي دةتوانني بلَاوكراوةتةوة،( 260)
 راطواستين ، قةلَادزيَ بؤمبارانكردني دةوروبةري، ثشدةرو راطواستين فةيليةكان، راطواستين و كؤمةلَكوذي هةلَةجبة،

 ئةشكةوتي كؤمةلَكوذي ، زيويَ وطايئؤرد بؤردوماني دةوروبةري، و كةركوك راطواستين مةمخور، راطواستين سادق، سةيد
 نويَرتينيان لة و بةتايبةت، بةعس و بةطشيت عيَراق حكومةتةكاني ترلةسةردةسيت زؤري و"سؤريا طوندي و دةكان

 ثيَي بة بناسيَنني، جينؤسايد بة" داعش لةسةردةسيت دةوروبةري و شةنطال قةزاي و ئيَزدي كورداني كؤمةلَكوذي"
 :دةكات جينؤسايد لة باس شيَوةية كةبةم ثةمياننامةية ئةو ي"2" ماددةي

 طروثيَكي لة بةشيَك يان تةواو لةناوبردني مةبةسيت كة دةطريَتةوة خوارةوة كردةوانةي ئةو هةموو جينؤسايد-ا
 :بؤمنوونة دةدريَت، ئةجنام ئايين و رِةطةزي ئةتنيكي، نةتةوةيي،

 .طروثةكة ئةنداماني كوشتين-1

 .طروثةكة بةئةنداماني ترسناك رِؤحي يا طياني زياني طةياندني-2

 تةواوي يان بةشيَك فةوتاندني هؤي كةببيَتة وادا بارودؤخيَكي لةذيَر طروثةكة ئةنداماني داناني بةمةبةست-3
  .ئةندامةكاني

  .طروثةكة نيَو لة( بوون مندالَ) زاوزيَكردن لة ثيَشطرتن-4

 ."خؤيان خانةوادةي لة جياكردنةوةيان"تر بؤطروثيَكي لةوطروثة طواستنةوةيان و مندالَان بةزؤري دابرِاني-5

 

 ئةوةمان بةرِووني و بةتةواوي ليَكبدريَتةوة، بؤجينؤسايد ثيَناسةكة خالَةكاني برِطةو سةرجةم ئةطةر         
 كة تاوان" ئةجنامداني ،لةناودان ،كوشنت" لة كورد دذبةطةلي شالَاوةكاني لة ئةمانة سةرجةم كة بؤدةردةكةويَت

 مرؤيي، دذي جينؤسايد، تاواني ضوارضيَوةي دةضنة كورد بةطةلي بةرامبةر هيَنا ناومان كردو بامسان لةسةرةوة
 بكةرو ثيَويستة و دةدريَن ئةجنام كة دةكات تاوانانة لةو باس رِيَككةوتننامةكةدا ي"3" لةمادةي هةروةك  .ةوة"جةنط

 :كاراكتةرانةن ئةم ئةوانةش وةربطرن، و بدريَن ياسايي سزاي ئةجنامدةراني

 ."دادةنيَن جينؤسايد تاواني ئةجنامداني بؤ ثالن ئةوانةي واتا" جينؤسايد ئةجناماني بؤ ثالندانان-1

 ."دةكةن جينؤسايد تاواني بكةري هانداني سةرثةرشيت ئةوانةي" جينؤسايد ئةجنامداني بؤ هاندان و سةثةرشتيكردن-2

 ."دةدةن جينؤسايد تاواني ئةجنامداني هةولَي ئةوانةي" جينؤسايد ئةجنامداني بؤ هةولَدان-3

 ."ديَننةوة جينؤسايد تاواني ئةجنامداني بؤ ثاساو و دةطيَرِن ثالن ئةوانةي" جينؤسايد ضوارضيَوةي لة طيَرِي ثيالن-4
 

 لة بوو( 96) ذمارة برِياري كة يةكطرتووةكان نةتةوة رِيَكخراوي برِياري بةثيَي جينؤسايد ثيَناسةي بةثوخيت،     
 دذي و دةبةزيَنيَت نيَودةولَةتي ياساي بنةماكاني تاوانيَكة  كةجينؤسايد بةوةي سةبارةت دةركرا، 11/12/1948

 لةدذي ترسناكةو زؤر  مرؤظةو مافةكاني تةواوي ثيَشيَلكردني تاوانة ئةم لةبةرئةوةي يةكطرتووةكانةو نةتةوة ئاماجنةكاني
 لةدذي درِندانةية تاوانيَكي كة لةسةردراوة ئةوةي برِياري بؤية نيَونةتةوةيية،  ئاسايشي و ئاشيت تيَكدةري ذيانةو مايف

 دادطاي بنةماكاني شةشةمي"6"بةبةندي كةثشت نةتةوةيةكطرتووةكان  رِيَكخراوي طشيت كؤمةلَةي مرؤظايةتي،
 ضؤن هةروةك ،مرؤظايةتي كؤمةلَي سةرجةم بووني مايف وةيرةتكردنة واتة كةجينؤسايد دةبةستيَت"نويَرنبيَرط"
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 بةسةرجةم سوكايةتيكردنة و بوون بةمايف دانثيَدانانة رةدكردنةوي ئةويش ذيانة، بوني ماظي رةتكردنةوةي نيشانةي
 . ديَينَ بةرهةم نةهامةتي لة ثرِ ذيانيَكي و مرؤظايةتي

 هؤكاري كة دا 1951-5-28 لة" يةكطرتووةكان نةتةوة ريَكخراوي" نيَودةولَةتي دادطاي بارةيةوة هةرلةم         
 وةك خباتةسةر، سزاي و بكات مةحكوم كةجينؤسايد نةتةوةيةكطرتووةكانة ريَكخراوي ئاماجني ثةمياننامةية ئةو داناني
 ئايين و ئيتنيكي و نةتةوةيي خةلَكي  كؤمةلَيَ فيزيكي فةوتاندني تةنيا  جينؤسايد كةواتة. نيَودةولَةتيدا ياساي لة تاوانيَك

 .مرؤظايةتي سةركؤي بؤ هةرِةشةية بةلَكو نية رِةطةزي و
ى 25مان هةية، كة لة 1998ى تةمووزى 17، ريَكةوتننامةى رؤماى 1948جطة لة ريَكةوتننامةى سالَى          

نى نيَودةولَةتى، ئةمةش لةبةر سيثتةمبةرى هةمان سالَ دةنطى لةسةردراوةو بوة بة بنةما بؤ دامةزراندنى دادطاى تاوا
هةزار دامةزراوةو دةستى بةكارةكانى  2002، دادطاى تاوانى نيَودةولَةتى لة سالَى 1948رؤشنايى ريَكةوتننامةى 
 ى واذؤكردوة.  1998دةولَةت ريَككةوتنامةى رؤماى  120كردوةو تا ئيَستا زياتر لة 

ريَككةوتنامةكةدا، بةم شيَوةية ئةرك و تايبةمتةندييةكانى دادطاى تاوانى نيَودةولَةتى "ى 5ئةوةتانىَ لة مادةى "         
 ضرِدةكاتةوةو دةست نيشانى دةكات:

 يةكةم: تاوانى كؤمةلَكوذى "جينؤسايد"
 دووةم: تاوانى دذى مرؤظايةتى 

 سيَيةم: تاوانى جةنط
 ضوارةم: تاوانى دووذمنكارانة. 

بة روونى دةست نيشان  1948يةك لة تاوانةكانى "جينؤسايد، دذى مرؤظايةتى، جةنط" لة ريَككةوتنامةى سالَى كة هةر 
كراون و لةسةرةوة ئاماذةمان بؤكرد، بةالَم تاوانى دووذمنكارانة ضةمكيَكى تازةية بؤ تاوانيَك كة دةولَةتيَك يان لة 

دووذمنكارانة "عدوانى" ئةجنامى دةدات، بؤ ئةمةش ياساو ثيَوةر بؤ  دةولَةتيَك زياتر دذى دةولَةتيَكى تر بة شيَوةيةكى
 ناسينةوةى تاوانةكةو سزادانى بكةرةكةى دانراوة. 

با ليَرةوة بةكورتى باسى تاوانةكانى جينؤسايد دذى كوردو كوردستان لة "باشور" بكةين و دواتر هةموومان         
 او ريَسايانةى كة لةسةرةوة بامسانكرد:سةرثشكني بةراورديان بكةين بة ثيَى ئةو ياس

 

 جينؤسايدى فةيلييةكان لةعيَراق 

كوردى فةيلى، ناو يان نازناويَكة بةوكوردانة دةوترىَ كةبةزؤرى لةشاروشارؤضكةكانى ناوةرِاست و خوارووى عيَراق 
راقى كةبةعس فةرمارِةوايى نيشتةجيَبوون و لةرووى ئاينيةوة سةربةمةزهةبى شيعةن. ئةم كوردانة لةاليةن دةولَةتى عيَ

ووى كؤمةلَكوذى و جينؤسايدو ثاكتاوى رةطةزى بوونةتةوة. ذيَدةرو وة بةهةموو شيَوةيةك روو بةر1963ِدةكرد، لةسالَى 
 ووى مةرط بوونةتةوة.ئامارةكان ئةوة دةردةخةن و ثشرِاست دةكةنةوة، كة بةدةيان هةزار لةم تويَذةى كورد روو بةرِ

وةزيرى ناوخؤى عيَراق، فةرمانى والَتبةدةركردنى كوردة فةيلييةكانيدا، لةفةرمانةكةى  1980بةالَم بةدرووستى لةسالَى 
وةزيرى ناوخؤى عيَراقدا هاتوة": ئةو ئريانيانةى لةوالَتدان و رةطةزنامةى عيَراقييان نيية، هةروةها ئةوانةش كةمامةلَةيان 

نةضوة دةردةكريَن". لةهةمانكاتدا برِيارةكةى حكومةتى عيَراقى ئةوةشى تيَدا بوو ": كردوةو برِيارييان لةبارةوة دةر
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سالَ، بطرييَن و لةبةندخيانةى ثاريَزطاكاندا، تاماوةيةكى ناديار  28تا  18كةالوانى كوردى فةيلى لةتةمةنى 
ت كردوةتةوة ": كةهةركةسيَك دةسبةسةربكريَن". هةروةك برِيارةكةى وةزيرى ناوخؤى حكومةتى عيَراق ئةوةشى دووثا

 واتة بة هةموو شيَوةيةك بكوذريَن؟لةو كوردانةى ئاوديوى ئيَران دةكريَن، ئةطةر هةولَياندا بطةرِيَنةوة تةقةيان ليَبكريَت". 
لةرؤذنامةى سةورةى زماحنالَى حكومةتى عيَراق "سةدام حوسيَن" لةبارةى كوردة فةيليةكانةوة  1981-2-26لةرؤذى 
بكةن، تاوةكو خاكى عيَراق و هةواى عيَراق ثيس نةكةن و خويَنى عيَراقيش ثيس  ئةم تويَذة لةعيَراق ريشةكيَش دةلَىَ":

نةكةن، كاتيَك بةرِيَطةى ذن و ذخنوازييةوة خويَنيان تيَكةلَى خويَنى عيَراقييةكان دةبيَت". سةرجندان و وردبوونةوة لةم 
عيَراق بةسن بؤ ئةوةى تيَبطةين كة شؤظيَنيةت و رادةى رةطةزثةرستى قسةيةيى "سةدام" سةرؤكى دةولَةتى ثيَشووى 

بريكرنةوةى حزبى بةعس و سةرؤك و سةركردةو حكومةتةكةى لةعيَراق تاض رادةيةك دذ بةمرؤظ و هاوكات لةهةولَى 
 ئةوةبوة لةناوييان ببا، بةتايبةت ئةوانةى جياوازبوون لةطةلَى. 

" هةزار دانيشتوانى عيَراق ئاوارة يان 200زياتر لة " 2003كةوتوةكان، ثيَش سالَى بةثيَى زانياريية بةردةست        
% كة شةست و ثيَنج لةسةدى ئةو ذمارةية لة كوردى فةيلى بوون و تائيَستاش زؤريَكيان 65راوةدووى ئيَران نراون، كة 

ن كوردى فةيلى زيندانى كراون و لةو والَتة ماونةتةوة. ئةمة جطةلةوةى لةماوةى دةسالَتى حزبى بةعس بة هةزارا
 لةسيَدارة دراون و كؤمةلَكوذى كراون.

ذيَدةرو ئامارى تريش زؤرن كةذمارةى وةدةرنانى كوردة فةيليةكان لةعيَراق و زيندانى كردن و كوشنت و         
دةكةن، بةالَم بةثيَى " ثيَنج سةد هةزار كةس ئةذمار 500زةوتكردنى سةروةت و سامانيان و بيَسةرو شويَنكردنيان، بة "

" 380ئةو سةرضاوانةى لةبةردةستى ئيَمةدان، وة ئةوةشى كةسةرضاوةو بةلَطةنامةكان بؤ ئيَمةيان ساغكردوةتةوة "
هةزار كوردى فةيلى روو بة رِووى قرِكردن و جينؤسايكردن بوونةتةوةو ئاسةوارةكانيشى تا ئيَستا ماون و بؤضةندين 

 دةيةيى تريش هةردةميَنن.
 

 ؤسايدى شارى قةالَدزىَ جين
شارى قةالَدزىَ دةكةويَتة سنوورى ثاريَزطاى سليَمانى، هاوكات دةكةويَتة ناوضةى ثشدةرو نزيكة لةسنوورى والَتى ئيَران. 

 ئةم شارةو ناوضةى ثشدةر، هةميشة جيَطاى ضاوتيَربِينى حكومةتى عيَراقى "بةعس" بوة، بؤية لةدةيةيى هةفتاكان و 

ذةى تر، كة راستيَنةى هةولَةكانى وجار ئةم شارة جينؤسايدكراوة، ئةمة جطةلة ضةندين هةولَ و ئاما" دو2هةشتاكان "
 جينؤسايدى شارى قةالَدزىَ و ناوضةى ثشدرة دةخةنة روو.

-4-24 ةل بؤردوومانى قةالَدزىَئةطةر لةشيَوازةكاني جينؤسايدو ئاماجنةكاني وردبينةوة، ئةوادةردةكةويَ كة       
سةمليَنراوة جينؤسايديَكي  ،1989و تيَك ضووني باري ذينطةو تيَكدان و كاولكردني شارةكة بؤدواجار لةسالَي  1974

لةناوبردن و قرِكردني دانيشتواني شارةكةو هةروةها  ضونكة مةبةسيت رِذيَمي بةعس، ،لَطةنامةكان بة بةثيَى هةموو
 بايؤلؤذي ئةو دةظةرةبووة.ري و وتيَكداني باري ذينطةو كولتور و ئابو

 

 شاالَوى جينؤسايدى بارزانييةكان
، رذيَمى بةعس بةشيَوةيةكى ثالَن بؤدارِيَذراو، كةوتة شاالَوى لةناوةرِاستى ساالَنى هةفتاكان  اش ريَكةوتنامةى جةزائريث

كرد. سةرةتا بارزانييةكان كؤمةلَكوذى بارزانييةكان و هةنطاوة بةراييةكانى ئةم كؤمةلَكوذييةش بةم شيَوةية دةستى ثيَ
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كةوتنة ديوى ئيَران، و بةشارة فارسة ئيَرانييةكاندا بالَوبوونةوة يان دابةشكران، بةم  رووبةرِووى ئاوارةبون بوونةوةو
دانيشتوانى "نزارو بةرؤذ" بؤخوارووى عيَراق دوورخرانةوةو  1975شيَوةية دةستكرا بةجينؤسايدى بارزانييةكان. لةسالَى 

بةهةمان شيَوة دانيشتوانى ناوضةكانى "مزوورى، شيَروانى، طةردى"  1978فرِيَدرانة سنوورى ثاريَزطاى ديوانية، لةسالَى 
ؤسةيةكى ترو لةشيَوةى بؤ ئؤردطاكانى "بةحركة، ديانا، هةرير، كؤرةتوو" لةسنوورى ثاريَزطاى هةوليَر طويَزرانةوة. لةثر

 دانيشتوانى "شيَروان مةزن"يان بؤ ئؤردطاى زؤرةمليَى "سيَبريان" طواستةوة. 1982ثيَشوو، لةسالَى 

دواترو دواى ئةو هةنطاوة بةراييانة، كردةوةى كؤمةلَكوذى بارزانييةكان بةشيَوةيةكى فراوانرتو كردارى لةاليةن       
شاالَوى جينؤسايد بوو بةكردةيى و بةضةند قؤناغيَك و  1983ةستى ثيَكرد. لةسالَى دةولَةتى عيَراق و حزبى بةعس"وة د|

دةستطريطران و لة بيابانى "البوصية اجلنوبية" طوولةباران كران و  -" هةزار كوردى بارزانى 8000سةرةجنام "
 "جينؤسايد" كؤمةلَكوذكران.

 ك و بةم شيَوةية بوو: دةستثيَكى ئةم كردةوةو شاالَوةى جينؤسايد بةضةند قؤناغيَ
 دةستطريكردنى هةندىَ كةسايةتى ديارى بارزانييةكان. 1983 -7 -30تا  29لة  قؤناغى يةكةم
بةكؤمةلَطرتنى هةموو نيَرينة "رةطةزى نيَر"ى بارزانييةكان لة ئؤردووطاكانى " قودس و  1983-7-31لة  قؤناغى دووةم

 قادسية".
طرتنى هةموو نيَرينة "رةطةزى نيَر"ى بارزانييةكان لة ئؤردوطا زؤرةمليَكانى " بةكؤمةلَ 1983-8-10لة  قؤناغى سيَيةم 

 هةرير، بةحركة، ديانا". 
راوةدوونان و بةكؤمةلَطرتنى ئةو بارزانيانة بوو، بةهةرشيَوةيةك بوبيَت لة شاالَوةكانى طرتن رزطارييان  قؤناغى ضوارةم

 ببوو. 
" هةزار لةرِةطةزى نيَرى بارزانانيةكان لة طةنج و ثريو ميَرد منالَ، 8000بؤكرد، "بةم شيَوةية وةك لةثيَشووتر ئاماذةمان 

 كران. تى "بةعس"  لةناوبران و جينؤسايدلةاليةن دةولَةتى عيَراق بةريَبةراية
 

 جينؤسايدكردنى هةلَةجبة
لةجةنطيَكى كاولكةرو دواى ئةوةى حكومةتى عيَراق بةفةرمانرِةوايةتى "بةعس"، ماوةى هةشت سالَ دةبوو 

لةهةمانكاتدا، تاقةت ثرِوكيَن بوو لةطةلَ دةولَةتى ئيَران، ريَك لةم كاتة، لةطةورةترين تاوانى دذ بةكوردو كوردستان و 
دانيشتوانى شارى هةلَةجبةو مرؤظايةتى ئةجنامدا، ئةويش ئةوةبوو بة ضةكى كيمياوى و لة ريَطةى فرِؤكةى جةنطي و 

 ك  و ناثالَم، هيَرشى كردة سةرشارى هةلَةجبة.بؤمبارى طةورةو موشة
بة "هيَزى ئامسانى، موشةك، بؤمباى طةورة، ناثالَم"دةستى ثيَكرد،  1988 -3 -16هيَرشةكة ثيَش نيوةرِؤى         

كةشارى هةلَةجبةو دةوروبةريان طرتةوة، ئةم هيَرشة بةتةواوى شارةكةو دانيشتوانةكةى سةغلَةت كردو بوة هؤكارى 
 بةرى. ذةكانى دانيشتوانى شارةكةو دةورووكردنةوةى ترس و دلَة رِاوكةيةكى زؤر لةنيَوضني و تويَبالَ

، ثاشان بةضةكى كيمياوى هيَرشى كردة دوومانكردنيَكى سةختى شارةكةثاش نيوةرِؤى هةمان رؤذ، ثاش بؤر        
لةئاكامدا بوة هؤى طيان لةدةستدانى سةرشارةكة لة جؤرى ضةكى كيمياوى " سارين، خةردةل، تابوون" كةدواترو 
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" هةزار كةس لةدانيشتوانى سيظيلى شارةكةو برينداربوونى هةزارانى ترو ئاوارةبوونى ئةوانى تر كةلةثةراويَزى 5000"
 كيميابارن و كؤمةلَكوذييةكة دةربازييان ببوو. 

ةعس" رزطارييان بيَت، بةناضارى ثةنايان دانيشتوانى هةلَةجبة ئةوانةى توانيان لةدةست هيَرش و ثةالمارةكةى "ب     
بردة بةر والَتى ئيَران، ئيَرانيش رؤلَيَكى ثؤزةتيفانةى بينى لةضارةسةركردنى بةركةوتوان و بريندارةكانى هيَرشى كيمياوى 

  بؤسةرشارى هةلَةجبة. 
ئابوورى و كؤمةالَيةتى و  تاوانى جينؤسايدكردنى هةلَةجبة لةاليةن حكومةتى عيَراق "بةعس"وة، ضةندين ئاسةوارى   

دةروونى و كلتوورى جؤراو جؤرى بةدواى خؤيدا هيَنا، كة تائيَستاش بةردةوامييان هةيةو هةرجارةى بةشيَوةيةك 
 دةردةكةن و رؤلَى نةريَنى خؤيان داناوة.  

 

 جينؤسايدى ئةنفال
رذيَمى بةعس لةعيَراق ئةجنامدرا، تيايدا لةاليةن  1988شالَاوى ئةنفال كةبةهةشت قؤناغى يةك لةدواى يةك لةسالَى 

" هةزار طووندى الدىَ نشني، بةتاالَنربدنى سامانيَكى زؤرى 5000جطةلةسووتاندنى خاك و تيَكدانى ذينطةو خاثووركردنى "
" هةزارى مرؤظى لةذن و منال و ثريو ثةككةوتةو طةنج، بيَسةرو شويَن كردو زيندةبةضالَى 182هاوالَتيانى سيظيل، "

 دن.كر
 

 ئةنفاىل يةكةم

شوبات  ى17 شوبات يان  ى22 )راى تريش هةية ثيَى واية كة 1988ى مارتى 19ى شوبات تا  9سةرطةلَوو بةرطةلَوو 
 رةوة يةكةم قؤناغ ئةجنام دراوة"؟بةرةو سة

 

 ئةنفاىل دووةم
  ى نيسان 1ى مارت "ئازار" تا 22، واتة لة 1988ى نيسانى 1ى مارت تا22قةرةداغ 

 

 ئةنفاىل سيَيةم

 و كؤتايى ثيَهات دةستى ثيَكرد 1988نيسانى  ى20تا  7لة 
 

 قؤناغى ضوارةم
  دةستى ثيَكرد 1988مايس ى 8تا  3ئةم شاالَوة لة 

 

 ئةنفاىل ثيَنج و شةش و حةوت "شاالَوى جينؤسايدى ثيَنج و شةش و حةوت" 
  خاياند 1988ى ئابى 26ى حوزةيران تا 15ئةم شاالَوانة لة 

 

 ئةنفاىل هةشت 
  كؤتايى ثيَهات.  1988ى ئةيلوىل 6دةستى ثيَكردو لة  1988ى ئابى 26سةرةتاى ئةم شاالَوةى ئةنفال و جينؤسايد، لة 

 

 1988-9-6تا  1988-2-9ماوةى طشتى ئةجنامدانى شاالَوةكانى ئةنفال 
-6تا  1988-2-9بة وردبوونةوة لة بةلَطةنامةو سةرضاوةكان، كة هةر هةشت قؤناغ و شاالَوةكانى تاوانى ئةنفال لة 

ى خاياندوةو لةاليةن رذيَمى بةعسى عيَراقةوة ئةجنامدراوة، ئةمةش راستيةكى طرنطمان بؤ ثشرتِاست  9-1988
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ةكى تؤكمةى بؤ ئةجنامدانى تاوانةكة دارِشتوةو هةموو دةكاتةوة، ئةويش ئةوةية كة بةعس ثيَش وةخت ثالن و نةخشةي
 ئامادة باشييةكيشى كردوة بؤ ئةجنامدانى.

" طووند 5000بة ثيَى راثؤرتى شارةزايانى نيَودةولَةتيش لة كؤى هةشت قؤناغةكةى تاوان و شاالَوى ئةنفالدا، نزيكةى"
تايى و ناوةندى رووخيَنراوةو ويَرانكراوةو سوتيَنراوة، قوتاخبانةى سةرة 1344ويَران كراوةو رووخيَنراوةو سوتيَنراوة، 

دوو هةزار مرؤظى سيظيل بوون بة قوربانى لةنيَوان كوشنت  182مزطةوت بةهةمان شيَوة روخيَنراوةو سوتيَنراوة،  2027
ك و مالَ و و لةسيَدارةدان و بىَ سةروشويَنكردندا، هةزاران خيَزان ئاوارةو دةربةدةربوون، دةست بةسةر هةموو مولَ

سةروةت و ثيَداويستيةكانى هاوالَتياندا طرياوة، ذينطةى سرووشتى بةتةواوى تيَكدراوةو بةهةزاران رةزوباغ سوتيَنراون، 
دةست بةسةر تةواوى سامانى ئاذةلَى هاوالَتياندا طرياوة، هةرضى سةرضاوى ئاوى كانياوو بريو ضةماو هةبوة تيَكدراوةو 

ندنى خاك ثيادة كراوة، هةرضى ناوضةكان هةبوة مني ريَذكراوةو هات و ضؤى تيَدا ياساغ كؤكراوةتةوة، سياسةتى سوتا
 كراوة.

   
 هيَرشة كيمياوييةكان لة كوردستان 

حكومةتى عيَراق كؤمةلَيَك هيَرشى كيمياوى ئةجنامدا، بؤسةةر بةشةيَك لةناوضةوشاروشارؤضةكة     1988بؤ  1987لةسالَى 
رش و ثةةالمارة كيمياوييانةة، جطةلةثيسةكردنى ذينطةةو بةسةووتةمةرؤكردنى، ضةةندين       كوردستانييةكان، ئاكامى ئةةم هيَة  

ئاسةةةةوارى كؤمةالَيةةةةتى و تةندروسةةةتى و دةروونةةةى جؤراوجةةةؤرى بةةةةدواى خؤيةةةدا هيَنةةةا، كةةةة تائةةةةم سةةةاتةوةختةش   
، و كةؤى  ييةةك بةدات  روونكاريطةرييةكانيان بةردةوامى هةية. ئةمةى خوارةوة بةشيَك لةو زانياريانةية، كة دةكرىَ بةرضاو 

 " ثةالمارو شاالَون.40ثةالمارة كيمياوييةكان "
"ميةدلَ   رد دةنوسةىَ: ميدلَ ئيست وؤض لة راثؤرتيَكى بةناو نيشانى جينؤسايد لةعيَراق و ثةالمارى ئةنفال بةؤ سةةركو        

ئيست وؤض"  توانيويةتى تؤمارى بكات لةريَطةى ئةو بةلَطةو شايةتانةوة كةبةضاوى خؤيان بينيويانن، ذمارةى راسةتةقينة  
رةنطة زياتر بَيت، ضةونكة زؤر راثةؤرتى نةسةةمليَنراوو ئيةديعامان ثيَطةيشةتووة دةربةارةى هيَرشةكردنى ضةةكى كيميةايى          

كةمةكةى شةست طوند، جطةة لةة شارؤضةكةى     ثيَكةوتنة مةيدانيةكامنان، اليدا بةطويَرةى ضاو 1988-1987لةماوةى 
هةلَةجبة، بةطازى خةردةلء دةمارة طازيان هةردووكيان ثيَكةوة هيَرشيان كراوةتة سةةر، واديةارة رذيَمةى عيَةراق بؤضةوار      

 مةبةستى يةكرتى تةواوكةر ضةكى كيميايى بةكارهيَناوة.
 

 شيَوةيةيى خوارةوة ثؤليَن دةكان و دةست نيشانى دةكات:راثؤرتةكة ئةو ضوارمةبةستة بةم 
بؤ ليَدانى بنكةو بارةطا سةرةكيةكانء شويَنةكانى كؤبوونةوةى هيَزى ثيَشمةرطةى قةةرةدا  ) ئةةنفاىل دوو( دؤلَةةكانى    -1

 باليسانء مساقولَى )ئةنفاىل ثيَنجء شةشء حةوت(، زيَوةشكان )ئةنفاىل كؤتايى( بوون.
 

ردنء كوشتنى ئةةو ثيَشةمةرطانةى لةحالَةةتى ثاشةكشةةدا بةوون لةة كةاتى ضةوونة ثيَشةةوةى ئةنفالةدا،           بؤ هةراسان ك-2
 شار" ."تازة"كةذى زةردة" ،،اناخسىَ"هيَرشى لةجمؤرة، ئةوانة بوون كة كرانة سةر "ش

 

لَةةتيش بؤمبةارانى   بؤ سزادانى بة كؤمةلَى خةلَكى مةدةنى لةسةر ثشتطريى كردنيان بؤ ثيَشةمةرطة، درامةاتيكيرتين حا  -3
 1987هةلَةجبة بوو، ثاش طرتنى لةاليةن ثيَشةمةرطةو طاردةكةانى شؤرِشةى ئيَرانةةوة، ئةةوانيرت، ئةةو هيَرشةانةى سةالَى         

 و طؤثتةثة".هيَرشةكانى ئةنفال بؤ سةر "سيَوةسيَنان"  "شيَخ وةسانء باليسان"،"دةطريَتةوة بؤ سةر
 

م دانيشةةتوانى مةدةنيةةداو دةرثةرِانةةدن و رةوثيَكردنةةى طوندنشةةينان   بةةؤ بالَوكردنةةةوةى تةةرسء تةةؤقني لةناوسةةةرجة  -4
لةمالَةكانيان، بؤئاسانكردنى طرتنء راطواسنتء كوشتنيان بةةزؤرى، دةسةتثيَكردنى هةةر قؤنةاخيَكى ثةةالمارى ئةةنفال لةة        
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دا )خامتةة االنفةال(   هةرهةشت قؤناغةكةدا "شاالَوى جينؤسايد" ئةم جؤرة هيَرشةانةى دةطرتةخؤةة بةةالَم لةئةةنفاىل كؤتاية     
 .لةناوضةى باديناندا زؤر ئاشكرا دةركةوتء زياد لةسى طوند لةيةك كاتدا بؤمباران كران

 

 جينؤسايدى "باليسان"
شةةارؤكةى "باليسةةان"، يةكيَكةةة لةةة شارؤضةةكة ناودارةكةةانى كوردسةةتان، لةةة رووى ئيدارييةةةوة دةكةويَتةةة سةةةر شةةارى     

" هةشتاوسةىَ  83"شةقالَوة"، لةبةر ئةوةى شارؤضكةى "باليسان" و دةورو بةرى كةة دةكاتةة طونةدةكان و ذمارةيةان "    
رزطةارخيوازى كورديشةدا، رؤلَيَكةى بةرضةاوى هةةبوة،      طوندة، جطة لةوةى ثيَطةيةكى سةرتاتيذى هةةبوةو لةة بزووتنةةوةى     

بةردةوام لةاليةن حكومةتة يةك لةدواى يةكةكانى عيَراق روو بة رِووى هيَرش و ثةالمار بوةتةوة، بة تايبةت لة سةةردةمى  
 كرد. فةرمانرِةوايى عيَراقى  2003تا  1963دةسالَتى ثارتى بةعسى فةرمانرِةوا، كة بؤماوةى يةك ضارةكة سةدة لة 

باليسان، بةضةندين شيَوةو ضةندين جار روو بةرِووى شةاالَوى جينؤسةايد بوةتةةوة، دةتةوانني بةةم شةيَوةيةيى خةوارةوة        
 هيَش و ثةالمارةكانى شاالَوةكانى جينؤسايد بؤ سةر باليسان و طوندةكانى دةورو بةرى ثؤلني بكةين: 

 

خ وةسةان و باليسةان و طونةدةكانى كانيبةةرد، بالؤكةاوةو      رذيَمى بةعس كيميابارانى شةيَ  1987 – 16 - 16لة  يةكةم:
زجنرية ضياى دةرة شيَرو ناوضةى ساوسيَوكانى كرد، لةم شاالَوةدا ذيَدةرو سةرضاوةكان ثشرِاستى دةكةنةوة كة ذمارةى 

ؤ شةةهيد  " راسةتةوخ 109" هاوالَتى سيظيل بةوون، كةة "  390قوربانييةكان، لة ئةجنامى شاالَوى كيميابارانكردنةكةدا، "
 " كةسيشيان بريندار بوون و دواتر زؤريان لة ئةجنامى سةختى برينةكانيان طيانيان لة دةستدا. 281بوون و "

 

جاريَكى تر دؤلَى باليسان دةكةونة بةر شاالَوى كيميابارانكردنى فرِؤكةكانى بةعس و زةرةرو  1987 -4 -21لة  دووةم:
 ةنن. زيانيَكى زؤر بة دانيشتوانى ناوضةكة دةطةي

 

 طوندةطانى "كورِة شيَرو كةندول و بلىَ" بةضةكى كيمياوى بؤردومان دةكات. 1987 -5 -23لة   سيَيةم:
 

جاريَكى تر طوندةكانى "مةلةكان، بلةى خةواروو، بلةةى سةةروو، تارينةان، دؤلَةى مسةاقوىل"        1987-5-27لة  ضوارةم:
 رى لة هاوالَتيانى سيظيل ليَدةكةويَةتةوة. " بريندا12" شةهيدو "8كيمياباران دةكات و لة ئةجنامدا، "

 

جاريَكى تر طونةدى "سةروضةاوة، مسةاقولَى، طةةناو، شارسةينة، خةةتَى، دةراش، باليسةان،         1988 -7 -2لة  ثيَنجةم:
 نازةنني، طةروان" دةكات و لة ئةجنامدا زةرةرو زيانيَكى زؤرى مادى و مةعنةوى و ذينطةيى بةدواى خؤيدا ديَنىَ.

 

بؤجاريَكى "مساقولَى و باليسان، هريان" بةضةكى كيميةاوى لةاليةةن رذيَمةةوة بؤردومةان       1988 -7 -31لة  شةشةم:
 دةكريَت و قوربانى و بريندارى ليَدةكةويَتةوةو زيانى زؤر بةدواى خؤيدا ديَنىَ. 

 

يميابةارانكردنى فرِؤكةة   طوندةكانى "خةتىَ و وةرىَ" دةكةونة بةردةم ثةةالمارو شةاالَوى ك   1988 -8 -25لة  حةوتةم:
جةنطييةكانى بةعس، لةهةمان كاتدا شارى رةوانةدوز دةكةويَتةة بةةردةم ثةةالمارى كيميابةارانكردن و زةرةو زيةانى زؤرى       

 مادى و مةعنةوى و ذينطةيى بةدواى خؤيدا ديَنىَ. 
  

جنامى راسةتةةخؤى ضةةكى   ضةوار شةةهيد لةة باليسةان لةة ئةة       24 قوربانيةكانى جينؤسايدى باليسان بةةم شةيَوةية        
" شةةهيد لةة   103كيمياوى كة لة طؤرِيَكى بة كؤمةلَى طوندة كؤمةلَكوذكراون و دواتر دةرهيَنراونةتةوة، لة شيَخ وةسان "

" كةسى تر كة لة طوندى سةروضاوة لة طؤرِيَكى لة كؤمةلَ نيَذراون، 50راستةوخؤى ضةكى كيمياوى و لة طةلَ " ئةجنامى 
" كةسةى تةمةةن لةة نيَةوان     9" سالَ، لة طةلَ "14تا  5" منالَى تر تةمةن "28" سالَ و "4خوار " " منالَى تةمةن33"
" سةاَل، كةةة ديسةان بةضةةكى كيميةةاوى شةةهيد كةراون. لةةة كةاتى طواسةتنةوةى بةركةةةوتوانى كيميةاوى بةةؤ         85تةا   60"

mailto:acadj@garmian.edu.krd


  مجلة جامعة كرميان                   Journal of Garmian University                              طؤظاري زانكؤي طةرميان

 

320 acadj@garmian.edu.krd                             Conference Paper (July, 2017) 

 

" 75ةوليَر شةهيد بةوون. " " كةسى تريش لة نةخؤشخانةى ه4" كةس شةهيد بوون و "10نةخؤشخانةى شارى رانية "
" كةةس  22هاوالَتى تر لة رةطةزى نيَرو لة تةمةنى كاملَدا لةاليةن بةريَوةبةرايةتى ئةمنى هةوليَر بيَسةرو شويَن كةراون و " 

 " كةسى خةلَكى ترى شيَخ وةسانان، ديسان بيَسةرو شويَن كراون. 50ترى خةلَكى باليسان و "
ى دؤلَةى  ، كةسةةرجةم قوربانيةةكان  ئاماذة بؤ ئةوة دةكةةن كانى بةردةست بةلَطةنامة ، بة ثيَىجطة لةم ئامارانةى سةرةوة

 بوون. ةر ضةكى كيمياوى كةوتوون و شةهيد، كةب" قوربانني400باليسان "

 
 جينؤسايدو كيميابارانى"طؤثتةثة"

طرافى و ثيَطةةةى تةثةةة يةةةكيَك بةةوة لةةة طونةةدة ئاوةدانةةةكان و ذمةةارةى دانيشةةتوانةكةى بةةة هةةؤى شةةويَنى جةةو طونةةدى طؤث
سرتاتيذييةوة زؤر بوةو بةردةواميش روو لة زيادبوون بوة، ئةم طوندة ريَك دةكاتة سةر زيَى بضةوك و دةكةويَتةة سةنوورى    
ئيدارى شارؤضكةى ئاغجةلةر سةربة قةزاى ضةمضةمالَ. لة رووى هةلَكةوتةى جوطرافيةةوة، سةةخت بةوةو بةة سةانايى بةؤ       

 يتوانيوة دةستى بطاتيَ و دانيشتوانةكةى دةستطريو دةسبةسةر بكات.رذيَمى بةعس رام نةكراوة يان نة
رذيَمى بةعس بة ريَطاى فرِؤكةى جةنطى طونةدى "طؤثتةثةة"ى   لة قؤناغى ضوارةمى شاالَوى ئةنفالدا،  1988 -5  -3لة 

ت بةو شيَوة درِندانةو كيميابارانكرد، بة شيَوةيةك كة تةنانةت دانيشتوانى طوندةكةو ناوضةكةش برِوايان نةدةكرد، حكومة
 بة ضةكى كيمياوى قةدةغةكراو، ثةالمارى طوندةكةيان بدات و جينؤسايديان بكات. 

" شةهيدو قوربانى بوو، لةة "منةالَ و ثةريو    335ئةجنامى ئةم شاالَوةى جينؤسايدى طوندى "طؤثتةثة"، بة دياريكراوى "
اش ئاسةوارةكانى ماون و كاريطةرى نةريَنى بةدواى خؤياندا طةنج و ئافرةت"، ئةمة جطة لة ضةندين بريندارى تر، كةئيَست

 ديَنن. 
 

 جينؤسايدى"سيَوسيَنان"
طةىل كوردستان كراوةتة شارؤضة، ئةم شارؤضكةية دةكةويَتة نيَو  1991طوندى "سيَوسيَنان" كة ئيَستاو دواى راثةرِينى 

رةداغةو دةكةويَتة سنورى ثاريَزطاى سليَمانيةوة، بة ناوةندى ناوضةى قةرةداغةوة، لة رووى ئيدارييةوة سةر بة قةزاى قة
دةيان طوندى لة سةرة. ثيَطةيةكى سرتاتيذى ناوضةكةيةو دانيشتوانةكةى بةكارى كشت و كالَ و ئاذةلَدارييةوة سةةرقالَن،  

 وةك لة رابوردووشدا بةهةمان كارو كاسبيةوة سةرقالَ بوون. 
دةسةتى ثيَكةردو    1988ى نيسةانى  1ى مةارت تةا  22ى جينؤسةايد" كةة لةة     لة قؤناغى دووةمى شاالَوى ئةنفال " شةاالَو 

كؤتةةايى ثيَهةةات، طونةةدى "سيَوسةةيَنان" يةةةكيَك بةةوو لةةةو طوندانةةةى كةةة بةشةةيَوةيةكى زؤر ترسةةناك كةوتةةة بةةةر شةةاالَوى   
ى ئةةةم " ى شةةةو لةةة ريَطةةاى تةةؤثى دوور هاويَةةذ لةةة شةةارى دةربةندخيانةةةوة. ئاكةةام   12كيميابةةارانكردن لةةة كاتةةذميَرى " 

" شةهيدو بة دةيةان قوربةانى و برينةدارى    86كرا، زياتر لة " 1988 -3 - 22كيميابارانكردنةش كة بة ديارى كراوى لة
 ليَكةوتةوة، كة هةموويان ذن و منالَ و ثريو طةنج بوون. 

 

 جينؤسادى مةسيحى و ئيَزدييةكان لة شاالَوى ئةنفاىل هةشتدا 
ى 26وةك لة ثيَناسةى قؤناغةكانى شاالَوى ئةنفالدا ئاماذةمان بؤ كرد، سةرةتاى ئةم شاالَوةى ئةةنفال و جينؤسةايد، لةة    

كؤتةايى ثَيهةات. شةويَن و ثيَطةةى جةوطرافى ئةةم شةاالَوو ثةةالمارة          1988ى ئةةيلوىل  6دةستى ثيَكردو لةة   1988ئابى 
هةمانكاتدا بةشيَك لةسنوورةكانى ثاريَزطاى دهةؤك و دةولَةةتى توركيةاو    تةواوى ناوضةى بادينان و دةورو بةرى طرتةوة، لة

بةر ثةالمارةكة كةةوتن، تةةنها ئةةو خةلَكانةة رزطارييةان بةوو، كةة        كةس " 163ئيَرانى طرتةوة. لةم شاالَوةدا، زياتر لة " 
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" شةاالَوةكةى ثيَشةوو   7ة "ئاوديوى سنوورى توركيا بوون، ئةوانى تر كة دةستطريكران، وةك تةواوى خةلَكةكةةى تةر كةلة   
 طريابوون و كؤمةلَكوذو بيَسةرو شويَن كران، ئةمانيش ضارةنووسيان هةروابوو.

" طوندى ئيَزدى و مةسيحى ئةةنفال و جينؤسةايد دةكةريَن، كةة     6لةم ثةالمارةدا، كة ثيَى دةوترىَ قؤناغى هةشتةم "      
بةروارى باالَ، ديَرة لووك، نريوةو ريَكان"، ئةوانةةى لةةم    ئةوانيش ئةم طوندانةى خوارةوة "دؤسكى، سةرسةنط، دؤسكى،

" 45" منةالَ، " 41" ئةافرةت، " 30" ثيةاو، " 34" بيَسةةرو شةويَنكراو، "  150" بيَسةرو شويَن كراون بةم شةيَوةية "  6"
يَسةةةرو ديارينةةكراو، واتةةة ئةطةةر سةةةرنج بةدةى ذمةةارةى منةاَل ئةةةوةى زانةرةوةو ثشِراسةةت كراوةتةةوة زيةةاترة لةة نيَةةو ب       

شويَنكراوان، كة جينؤسايد كراون، ئةمةش هيَندةى تر دلَرِةقى و شيَوازى درِندانةةى ثةالمارةكةةمان بةؤ روون دةكاتةةوة،     
 كة لةاليةن "بةعس" وة ئةجنامدراوة. 

   

 جينؤسايدى شارى "سةيد سادق" 
كيلؤمةةتر لةة ناوةنةدى    " 53"بةةدوورى  ، زطاى سليمانىتى ثاريَهةالَذووى جوكرافييةوة دةكةويتة رؤادق لةرِسقةزاى سةيد

 93000مةارةى دانيشةتوانةكةى زيةاتر لةة     ذمانى كةة  زطةاى سةليَ  ةورةكانى ثاريَطة كة لةة قةةزا   يةكيَ، ثاريزطاى سليمانييةوة
، وةك دانيشةتوانى  ةجبةى شةهيد(هةلَ ،ةجبةى تازةهةلَ، تة ناوةندى قةزاكانى )ثينجوينهةروةها دةكةويَ، تى دةبيتهاوالَ
"  22"ادق لةة  س ووييةوة سةيدذلة رووى مي ناوى دةبةن. بة ثايتةختى شارةزوور ة بةشيَكيان طوزارشتى ليَدةكةن،قةزاك

حكومةتى عيَراق كراوة بةة ناحيةة، بةة نةاوى "ناحيةةى شةارةزوور"       يارى ئةوكاتةى بة برِ 1955ى ى تشرينى يةكةمى سالَ
 بة برِيارى حكومةتى هةريَمى كوردستان كراوة بة قةزا.  22/2/2007وة، لة بةروارى 

لة ميَذووى دوورو نزيكى سنوورى قةزاى "سةيد سادق" دا، ضةندين جار روو بةرِووى تاوان و ستةمليَكردن بوةتةةوة،      
انيشةتوانةى   بةلَطةنامةو ديكيَومتةكان ئةوة ثشت راست دةكةنةوة، جؤرى ئةو تاوانانةى كة دةرهةق بة "سةيدسادق" و د

 ئةجنام دراوة، تاوانى "قرِكردنى بةكؤمةلَ،  تاوانى دذ بة مرؤفايةتى، تاوانى جينؤسايد" بوون.
 

 جينؤسايدى طوندى "سؤريا"
طونةةدى "سةةؤريا" لةةة باشةةوورى كوردسةةتان، دةكةويَتةةة سةةنوورى ثاريَزطةةاى دهةةؤك و سةةةربةقةزاى زاخؤيةةة، كؤمةةةلَكوذى  

 1969ئةةيلوىل   ى16نى، يةكيَكة لة تاوانة طةورةكانى رذيَمى بةعس، طةة لةة رؤذى   "جينؤسايدى" طوندى "سؤريا"ى كلدا
 بة شيَوةيةكى زؤر درِندانة ئةجنامى دا.

" هاوالَتى لة ئةافرةت و منةالَ و ثةريو    97ئةم كؤمةلَكوذية بة تاوانيَكى طةورةو دذى مرؤظايةتى ئةذمار دةكرىَ، كة تيايدا "
" لة كورد، بةة شةيَوةيةكى زؤر درِندانةةو وةحشةيانة     10" لة كلدانى و "39والَتى تر، "" ها49طةنج، بوون بة قوربانى و "

 كوذران و سوتيَنران.  
لةم شاالَوةدا، كة بؤسةر طوندى "سؤريا" كرا، تةنانةت ثاريَزى لةة ئةاذةَل و ثةلةةوةرو ذينطةةش نةةكراو بةة تيَكةِرا،             

ئةوةنةدةى تةر دلَِرةقةى و وةحشةيطةريَتى رذيَمةى بةةعس دةردةخةا، كةضةةند         كوذران و سوتيَنران و لةنيَو بةران، ئةمةةش   
بةشيَوةيةكى بةربةريانة طونديَك و دانيشتوانةكةى، ئالَ و ثةلةوةرةكانى، خاك و دانةويلَ و ذينطةكةى، ثيَكةوة دةكوذى و 

 دةسوتيَنىَ.
  

 جينؤسايدى ئةشكةوتى دةكان 
ة بةلَطةنامةةكانى كؤمةةلَكوذى طةةىل كةورد، ئةةم شةاالَوة يةان كردةيةةيى         ناسنامةى ئةشكةوتى "دةكةان" يةةكيَكى تةرة لة    

، ئةشةكةوتى "دةكةان" دةكةويَتةة بةاكورى رؤذهةةالَتى      1969كؤمةلَكوذى لة ئةشكةوتى "دةكان" دةطةرِيَتةوة بؤ سةالَى  
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ئةشةةكةوتةدا، لةةةم  1969-8-18قةةةزاى شةةيَخان لةةة سةةنوورى ثاريَزطةةاى موسةةلَ. وةك ئاماذةمةةان بةةؤ كةةرد، لةةة ريَكةةةوتى  
كؤمةلَكوذييةك ئةجنامدرا، كة دةتوانرىَ وا ثيناسة بكرىَ، سنوورى هةموو بةها مرؤييةةكان و ثيَةوةرة نيَةو دةولَةتيةةكانى     
 تيَثةرِاند. كاتيَك دانيشتوانى طوندى دةكان لة ترسى سوثاى تؤقيَنةرى بةعس طوند ضؤلَ دةكةن و ئةشكةوتى"دةكان" 

سةةوثاى رذيَمةةى بةعسةةيش هيَةةرش و ثةةةالماريان دةكاتةةة سةةةر، لةةة كردةيةةةكى زؤر      دةكةنةةة شةةويَنى خةةؤ حةشةةاردان،  
 " ذن و منالَ و ثياو، كؤمةلَكوذ دةكات و دةيانسوتيَنىَ.76وةحشيطةريانةو بةربةريانةدا، "

جيَطاى داخة تةا ئيَسةتا نةةتوانرةوة وةك ثيَويسةت كةار لةة سةةر ناسةاندنى ئةشةكةوتى "دةكةان" وةك بةشةيَك لةة                    
 جينؤسايدى طةىل كورد بكرىَ و لة ئاستى ثيَويست ديكؤميَنت بكرىَ.

 
 جينؤسايدى طوندى زيَوة 

ئيَران"، ئؤردطايةكى ثةنابةةرى   -دواى نسكؤى شؤرِشى ئةيلول و ثاشةكشيَى هيَزى ثيَشمةرطة بؤ سنوورى نيَوان "عيَراق
ان لة نزيك طوندى "زيوىَ" كرايةوة، دواتر لة سةالَى  لةاليةن حكومةتى ئيَران و كؤميسيؤنى ثةنابةرانى نةتةوة يةطكرتوةك

 ئؤردطاى "زيوىَ" بوة ثةناطةى كوردانى باشوورو تياى نيشتة جيَبوون. 1975
ئؤردطاى "زيوَى" ضوار جار لة اليةةن هيَةزى ئامسةانى سةوثاى عيَراقةةوة بؤردوومةان كةراوةو روو بةة رووى زةرةرو                

يَةةى ياسةةاو ثيَةةوةرة نيَةةو دةولَةتيةةةكان بةةة يةةةكيَكى تةةر لةةة ويَسةةتطةكانى كؤمةةةلَكوذى زيةةانى زؤر بوةتةةةوةو ئةةةكرىَ، بةةة ث
 "جينؤسايد"ى طةىل كورد ئةذمار بكرىَ.

 

ئيَران" بةة شةيَوةيةكى زؤر ترسةناك     –لة سةرةتاى دةستثيَكى شةرِى نيَوان " عيَراق  1981لة سالَى بؤردومانى يةكةم: 
 ئؤردطاكة بؤردومان كراوةو زةرةرو زيانيَكى زؤرى بة دواى خؤيدا هيَناوةو ضةندين بريندارو شةهيدى ليَكةوتوةتةوة. 

 

كراوةتة سةةر ئؤردطاكةةو دانيشةتوانةكةى روو بةة رِووى زةرةرو زيةانى مةادى و طيةانى         1985-4-6لة  بؤردومانى دووةم:
 كردوةتةوة.

 

فرِؤكةةة جةنطيةةةكانى عيَةةراق ثةةةالمارى ئؤردطاكةةة دةدةن و بةةة خةسةةتى و بةةة   1985-6-9لةةة رؤذى  بؤردومةةانى سةةيَيةم:
" برينةةدارى 373" شةةةهيدو "150شةةيَوةيةكى زؤر سةةةخت بؤردومةةانى دةكةةةن، ئاكةةامى ئةةةم بؤردومانةةةش زيةةاتر لةةة "   

كوردستان بوون و لة ترسةى كوشةنت و لةةناودان روويةان     ليَدةكةويَتةوة، كة هةموو قوربانيةكان كوردى ئاوارةى باشوورى 
 كردبوة ئةوىَ. 

 

ديسان لةاليةن فرِؤكة جةنطيةةكانى عيَراقةةوة كةراو زةرةرو زيةانى      1985-8-1بؤردومانى سيَيةم، لة  بؤردومانى ضوارةم:
 زؤرى بةدواى خؤيدا هيَنا. 

 

لَمانةى لة هةر ضوار هيَرش و ثةالمارةكةة بةؤ سةةر ئؤردطةاى     بة ثيَى ذيَدةرو سةرضاوةكان، تةواوى ئةو بؤمب و ناثا       
"زيةةوىَ" بةةةكار هةةاتوون، بةةة ثيَةةى ياسةةاو ثيَةةوةرة نيَودةولَةتيةةةكان، قةدةغةةةن و دةضةةنة ضوارضةةيَوةى كؤمةةةلَكوذى "    

 جينؤسايد"ةوة. 
  

 طؤرِة بةكؤمةلَةكان 
بةةةعس وةك ثةةارتى فةةةرمانرِةواى عيَةةراق و " سةةالَ و  سةةاوةختى رووخةةانى 16كةةة دةكاتةةة" 2003وة تةةا  1988لةسةةالَى 

ئةجنامدةرى تاوانةكانى جينؤسايد دذبةطةةىل كةورد، بةشةيَك لةوكةةس و كارانةةى قوربانييةةكان كةبةشةيَوازى جؤراوجةؤر         
لةدةستى دام و دةزطا سةربازى و ئةمنى و هةولَطرييةة داثلؤسةيَنةرةكانى "بةةعس" رزطارييةان ببةوو، هةية سووسةةيةكى        

 نيان نةدةزانى، يان لةضاوةرِوانى ئةوةدا بوون كةس و كارةكانيان بطةرِيَتةوة.كةس و كارةكا

mailto:acadj@garmian.edu.krd


  مجلة جامعة كرميان                   Journal of Garmian University                              طؤظاري زانكؤي طةرميان

 

323 acadj@garmian.edu.krd                             Conference Paper (July, 2017) 

 

دةركةوت دةولَةتى عيَراق و بةعس، بةشيَوةيةكى زؤر درِندانةو دوور لة هةموو بةةها   2003بةالَم دواى رووخانى بةعس لة 
ى ئةةو خةلَكةة كةةذن و ثةريو منةالَ و طةةنج و       مرؤظايةتييةكان و ثيَشيَلكردنى هةموو ياساو ريسا نيَو دةولَةتييةكان، تةةواو 

" قؤناغةكةى شاالَى جينؤسايد "ئةنفال"، لةثرؤسةيةكى خيَرادا جينؤسايدى كردوون و طةؤرِة  8ميَردمنالَ بوون و لةهةر "
" طةؤرِى بةكؤمةةلَن، طةةواهى ئةةو راسةتيةيى سةةرةوةيةو       300بةكؤمةلَةكانى ناوةرِاست و خوارووى عيَةراق، كةنزيكةةى "  

مرين، مةهارى يةك و مةهارى دوو"، هةةروةها  ن و جيَطانيان ئةمانةى خوارةوةية " بوسةية، سةماوة، حةيدةرية، حةشويَ
 ضةندين جيَطاو شويَنى تر. 

 

 جينؤسايدى ئيَزدييةكان نويرَتين تاوان
ةنط، كةة لةة سةنوورى    ليَرةدا دةمانةوىَ كات تةرخان بكةين بؤ باسكردن لة نويَرتين تاوانى جينؤسايدو دذى مرؤيةى و جة   

بةشيَك لة ناوضة دابرِاوةكانى هةريَمى كوردستان و بة دياريكراوى لة سنوورى دةشتى ثاريَزطاى موسلَ و قةزاى شةنطال و 
شارؤضكةكان و طوندةكانى دةوروبةرى لةاليةن دةولَةتى تريؤريستى ئيسالمى داعش دذ بة كةوردانى ئيَةزدى و مةسةيحى و    

 . 2014-8-3و دواى 8-3يَك لة كاكةييةكان ئةجنامدرا، لة ثيَش كريستيان و شةبةك و بةش
 بةؤ  تريؤرستان هيَرشي لةدواي 2014-8-3 لة كة راستيةي ئةو دةطةينة بةرةجناميَك وةك بةوردبونةوةو سةرجندان،       

 ناوضةةية  ئةةو  دانيشةتوي  هةةزار  سةي " 30" داعةش،  ضةكداراني ثيَشمةرطةو هيَزي نيَوان ثيَكداداني و شةنطال قةزاي سةر
 ذمارةيةةك  و دهةؤك  ثاريَزطةاي  لةة " كةنةداال  باجةد " كةةمثي  تايبةةتي  بةة  كةرد،  كوردسةتان  هةةريَمي  ناوضةةكاني  لةة  روويان

 .تلكيَف و شيَخان وةك تر شارؤضكةي

 دةكاتةة  كةة  ي %75 نزيكةةي  كةة  كاتيَكةدا  لة دةربضن، شةنطال لة توانيان شةنطال دانيشتواني ي %25 لة نزيكةي      
 داعةش  ضةةتةكاني  لةة  ئةةوةي  بةؤ  كةرد،  شةةنطال  ضياي لة روويان مابوون، شةنطال ناوقةزاي لة كةس هةزار 200 نزيكةي
 لة ئةوانةي بوون، شةنطال قةزاي سةربة طونديَكي ضةند و سةنون و شةنطال قةزاي دانيشتواني لة زؤرينةيان كة رزطاربن،

 لةة  ي %2 لةة  و منالَ ي %40 لة و كريستيان شيعةو ي%5 و بوون ئيَزدي ئايين لة ي%95 لة بوون شةنطال ضياي سةر
  .بوون سالَةوة" 60" سةرووي تةمةني

 تةا  كةة  ذمارةيةةك  ناديةارة،  ضارةنوسةيان  ئةةمرِؤ  و ئيَزدى و كريستيانى و مةسةيحى و شةةبةك، تةا    شةنطالي بةهةزاران    
 لةةدواي  كةة  دؤزراونةتةةوة،  كؤمةةلَ  بةة  طؤرِي لة رووفاتةكانيان و كوذراون كؤمةلَ بة نية بةردةست لة تةواو ئاماري ئيَستا

 كةة  كةسةانةي  ئةو طشيت كؤي رفيَنراون، ئيَزدي كوردي ئافرةتي سةدان بة كوذراون، داعشةوة اليةن لة دةستطريكردنيان
 تةاوةكو  ،"تةمةنةةكان  هةةموو  لةة  ئةافرةت،  ثياو، منالَ،" لة كةس هةزار ثيَنج" 6000" نزيكةي دةطاتة شويَنن سةرو  بيَ

كراون، واتا هيَشتا تاوانةكة دريَذةى هةيةو كاردانةوةى خؤيشى هةية لةسةةر   رزطار لةوانة كةس" 2500 " نزيكةي ئيَستا
 هةموو ئاستةكان. 

دةولَةتى تريؤريستى ئيسالمى داعش لة دواى داطريكردنى شةنطال و شارؤضكةو طوندةكانى دةوروبةرى، ضةندين      
 تاوانيان ئةجناماوة، كة دةتوانني بةم شيَوةيةى خوارةوة ثؤليَنيان بكةين:

  ئيَزدي كوردي هةزار سي سةدو ضوار 430 لة زياتر ئاوارةبووني يةكةم:

 .خوارد طرييان شةنطال ضياي لة بيَئاو، و بيَنان رؤذ 10 لة زياتر ماوةي بؤ هةزاريان ضل سةدو 140 نزيكةي دووةم:

 .بوون سوريا توركياو و كوردستان هةريَمي ئاوارةي هةزاريان نةوةد دووسةدو 290 نزيكةي سيَيةم:

mailto:acadj@garmian.edu.krd


  مجلة جامعة كرميان                   Journal of Garmian University                              طؤظاري زانكؤي طةرميان

 

324 acadj@garmian.edu.krd                             Conference Paper (July, 2017) 

 

 كةس، سةد هةشت هةزارو" 1800" لة زياتر داطريكارييةكةدا، شالَاوي ثةالمارو" ثرؤسةي سةرةتاي لة ضوارةم:
 كؤمةلَ بة ضةند طؤرِيَكي لة طوندة ئةم ثياوي" 400"كؤجؤ طوندي لة تةنها كة بونةوة، كؤمةلَ بة كوشتين دووضاري
  .نيَذراون
 منالَ، كةناوو ناونيشانيان ثشرِاست كراوةتةوة. و ذن و كة" 6000" لة زياتر رفاندني ثيَنجةم:

 بؤ ناردنيان زؤر بة و سةريان كردنة سيكسي دةستدريَذي زؤر بة و ثياوان لة ميَيينة رةطةزي جياكردنةوةي شةشةم:
  .دةسلَاتيان ذيَر تري شويَناني

 .سةرياندا بة ئيسالم ئايين سةثاندني و ئاين طؤرِيين  ثيَ زؤر بة حةوتةم:
 كارةكانيان و كةس اليةن لة كةسيان" 254" ناونيشاني ناوو كة كةس، سةد ثيَنج" 500" لة زياتر ونبووني هةشتةم:
  .شويَنن بيَسةرو ئيَستا هةتا كة كراوةتةوة ثشرتِاست
 ثريو لة كةس" 600" لة زياتر ريَطاى هةولَدان بؤ دةربازبوون لة ماندووبوون و تينيَوتي و برسيَيت ئةجنامي لة نؤيةم:
  .دةستداوة لة طيانيان ذن و منالَ

 بؤ دةطةرِيَتةوة ميَذووةكةيان كة ئيَزدي كورداني ئايين شويَين ثةرستكاو ضواردة" 16" لة زياتر رووخاندني دةيةم:
  .ئيَستا ثيَش سالَ هةزارةها

 

  بة ثيَى ثيَوةرة نيَودةولَةتيةكان:
لةبةر رؤشنايى و ياساو ريَكارةكانى دادطاى تاوانى نيَودةولَةتى  نةتةوةيةكطرتوةكان ي1948 سالَي ريَكةوتنامةي ثيَي بة

داعش كةلةرابودوو لةاليةن دةولَةتى عيَراق و بةعس و نويَرتين تاوانيش لةاليةن تاوانانةى  ئةم1998ريَككةوتنامةى رؤماى 
بةهةموو ثيَوةريَك دةضنة ضوارضيَوةى تاوانى دذ بة ئيَزدى و مةسيحى و شةبةك و كريستيان و شةنطال و دةوروبةرى، 

 و1948"ى ريَكةوتنامةى 3"و مادةى "2ى "بةتايبةت بة ثيَى مادةتاوانى دذى مرؤيى". "جينؤسايد، تاوانى جةنط، 
 "ى ريَكةوتنامةى رؤما.8، 7، 6، 5مادةى "

 

 دؤسييةى تاوانةكان و دادطا؟
لةدادطاى باالَى تاوانةكانى عيَراق وةك" تاوانى جينؤسايد، تاوانى دذى  ةكانى دذ بةطةىل كورد" دؤسيةى تاوان6" تا ئيَستا

برِياريان لةبارةوة دراوةو ناسيَنراوة، ئةوانيش "تاوانى  2003مرؤيى، تاوانى جةنط" لةدواى رووخانى بةعس لة سالَى 
دى بةرزانيةكان، تاوانى ئةنفال، تاوانى جينؤسايدى فةيليةكان، تاوانى جينؤسايدى بةرزانيةكان، تاوانى جينؤساي

ئةوانى تر، دؤسييةكانيان لة "دادطاى باالَى تاوانةكانى  جينؤسايدى قةالَدزىَ، تاوانى جينؤسايدى شارى سةيدسادق"ن.
عيَراق"ةو هية برِياريَكيان لةسةر نةدراوةو دادطاش بة برِياريَكى سياسى لةسةردةمى "نورى مالكى" سرِر كراوة. هةروةك 

ى تا ئيَستا لةبةرامبةر ئةو شةش دؤسية "ئةنفال، هةلَةجبة، بةرزانيةكان، فةيليةكان، قةالَدزىَ، سةيد حكومةتى عيَراق
لة بةر رؤشنايى ياساى دادطاى باالَى تاوانةكانى عيَرق،  سادق" كة دادطا وةك تاوانى "جةنط، دذى مرؤيى، جينؤسايد"

 ناساندوونى، ئامادة نية وةك مرياتطرةوةى  "ا، ب، ج، د"" لة خالَى دووةم، برِطةى 1، مادةى " 2005" ى 10ذمارة "
 

 :حكومةتةكانى ثيَش خؤى
 بةفةرمى داواى ليَبوردن لة طةىل كوردو ثيَكهاتةكانى بكات، لةبةرامبةر تاوانةكانى كة لةدذى ئةجنام دراوة. يةكةم:
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بةهةمان شيَوة حكومةتى عيَراق ئامادة نية، قةرةبووى زيان ليَكةوتوانى ضوارضيَوةى تاوانةكان بكاتةوة، كة  دووةم:
 ئةمةش بة ثيَى ريَكارو ياسا نيَودةولَةتى و ناوخؤييةكان يةكيَكة لة ئيلتزام و ئةركةكانى حكومةت.

رترينيان لة عيَراق و كوردستانن و بةشيَكيشيان لة بكةرى تاوان كةمرتين ريَذةيان دادطايى دادطايى كراون، زؤ سيَيةم:
  دةرةوةى والَتن. 

 

 ئايندةمان؟ئيَستاو ئةركى 
ئيَمة ئةركيَكى طةورةمان لة ئيَستاو ئايندة لةسةرشانة، بؤية هةولَى ئةوة دةدةم بةم شيَوةيةى خوارةوة رىَ و 

 شويَنةكانى ئةجنامدانى ئةو ئةركانة ثؤليَن و دةست نيشان بكةم. 
 

 لةسةرئاستى عيَراق 
جينؤسايد، "تاوانى .فشار خستة سةر حكومةتى عيَراقي بةقةربووكردنةوةى زيانليَكةواتوون و كةس و كاري قوربانياني 1

ئةمةش لة ريَطاى ثرِؤذة ياساوة ريَك خبريَت و هةماهةنطى لةنيَوان ثةرلةمانى تاوانى دذى مرؤيى، تاوانى جةنط" 
  وة بكرىَ.ستانيةكانى ئةجنومةنى نويَنةرانى عيَراق بؤ ئةو مةبةستةى سةرةكوردستان و فراكسيؤنة كورد

، بةفةرميي داواى ى خؤىحكومةتي عيَراق وةك مرياتطرةوةى حكومةتة يةك لةدواي يةكةكان . كاركردن بؤ ئةوةى2
دستان لة اليةن ليَبوردن لةطةلي كوردستان بكات لةبةرامبةر جينؤسايدو تاوانة جياجياكان كةبةرامبةر طةلي كور

 حكومةتةكانى ثيَش خؤى ئةجنام دراوة.
. هةموواركردنةوةى ياساي طؤرِة بةكؤمةلَةكان لة عيَراق و دةستنيشانكردنى بةرثرسياريَيت حكومةتى هةريَم لة 3

 ياساكةو كاركردن بؤ هةلَدانةوةى طؤرِة بةكؤمةلَةكان و هيَنانةوةى رووفاتةكانيان بؤ نيشتمان.
واذؤ بكات و ثةيوةست   1998سةر حكومةتى عيَراقي بةئاماجنى ئةوةى ريَكةوتننامةى رؤماي سالَي. فشار خستنة 4

بيَت بة دادطاى تاوانى نيَودةولَةتى، ضةسثاندنى ئةم ثرسة يةكيَكة لة طرةنتيةكانى دووبارة نةبوونةوةى 
 جينؤسايدكردنةوةى طةلةكةمان.

عرياق، كة ئةمةش دةبيَتة ريَطا خؤشكةر بؤ ناسينةوةى تاوانةكانى . داناني ياساي تاوانكاري جينؤسايد لة ياساى 5
 جينؤسايد دذ بةطةلةكةمان و ضةسثاندنيان. 

كاركردن لةسةرئةوةى هةرسىَ سةرؤكايةتى لة عيَراقى فيدرالَ كة نامةيةك ئاراستةى دادطاى نيَودةولَةتى تاوانةكان -7
 و هةريَمى كوردستان تةخويل بكريَت بؤ جوالَندنى ئةو دؤسية.بكات بةمةبةستى ليَكؤلَينةوة لة تاوانةكانى داعش 

 

 لةسةر ئاستى ثةرلةمانى كوردستان 
ثةرلةماني كوردستان ياسايةكي تايبةت بة طؤرِة بة كؤمةلَةكان دةربكات و بةرثرسياريَتى حكومةتى عيَراقى و  -1

 ياريبكات. حكومةتى هةريَم دةست نيشان بكات و ئةركةكاني هةردوو ال بة روونى د
ريَكخراوةكانى تايبةت بة جينؤسايدو ئةنفال، كاربكات بؤ زانكؤكانى كوردستان و . ثةرلةمانى كوردستان بةهاوكارى 2

و زانكؤ بةناو  سازدانى ذمارةيةك كؤنفراس لة ثةرلةمانى والَتانى رؤذئاواو ئةوروثاو والَتة عةرةبييةكان و والَتانى دراوسىَ
 تاوانةكانى جينؤسايد دذ بة طةىل كوردو كوردستان.، بؤ ناساندنى بانطةكان
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. ثةرلةمانى كوردستان بةفةرمي كؤمةلَكوذي ئةرمةنةكان لةاليةن دةولَةتي عومسانيي بة جينؤسايد بناسيينَ، كة 3
نى ئةمةش هيَزى طةورة دةداتة اليةنى كوردستانى و الوازكردنى ئةو تؤمةتةى هةميشة دةدريَتة ثالَ كورد بة بةشداريكرد

 لة جينؤسايدى ئةرمةنةكان. 

.دةركردني برِياري جينؤسايدي تاواني شةنطال و دةوروبةري لة ثةرلةمانى كوردستان، بة ثشت بةسنت بةو ثرِؤذة 5
 برِيارانةى لة ثةرلةمانى كوردستانن و خويَندنةوةى يةكةميان بؤ كراوة.

 

 لةسةرئاستى سةرؤكايةتى هةريَم و حكومةتى هةريَمى كوردستان
. دروستكردني مؤنؤميَنتيَكي شايستة بؤ طؤرِستانى "ديَبنة" لة طةرميان، كة بتوانرىَ هةموو كاروضاالكى و كؤرِو 1

 كؤنفرانسةكانى تايبةت بة جينؤسايدو ئةنفاىل تيَدا ئةجنام بدرىَ.
 دنى طةلةكةمان.. ثيَكهيَنان و دروستكردنى سةنتةريَكى نيشتمانى بؤ سةرجةم دؤسيةكانى تاوانةكانى جينؤسايدكر2
. دانانى تاوانةكانى جينؤسايد و ئةنفال لة ثرؤطرامةكانى خويَندني زانكؤ، بؤ ئةم مةبةستةش كؤنفرانسيَكى زانستى 3

 ببةسرتىَ و ثالنى طوجناوى بؤ دابنرىَ.
كة  ئةو سةرؤك جاش و موستةشارانةى دةستطريكردن و رادةستكردنى تةواوى تؤمةتباران لة سةرئاستى عيَراق و  .4

 لةاليةن دادطاي باالي تاوانةكانةوة داواكراون، بؤ ئةوةى دادطا بيَتاوانى يان جؤرى تاوانةكانيان ساغ بكاتةوة.
 بينراوو وبةلَطةنامةكاني ديَكؤمينت ئةو هةموو ثاراستين بؤ ،ناوةندي نةتةوةيي ئةرشيظي دةزطايةكي دامةزراندني .5

 سرتاتيذي دةزطايةكي بؤ زانياري سةرضاوةي بيتة تاوةكو كوردستان، طةلي هةمووتاوانةكاني لةسةر خوينراو بيسرتاوو
 نةوةي بؤ هاتووة كوردستاندا بةسةرطةلي كة تاوانةكان ميَذووي بتوانيَت ئةوةي بؤ بكات، لةسةر ديراساتي ليَكؤلَينةوةو

 تاوانانة ئةم لةمةرِ زانياري جيهاني طشيت راي بؤ كوردستان طةلي جينؤسايدي ناساندني بؤ كات هةمان ولة بثاريَزيَت  نويَ
  .بكات ديكؤميَنتيان بة كؤبكاتةوةو

 شيَوازي هةردوو بة بةلَطةنامةكان و ناوي بيَسةروشويَنكراوان تؤمار بابةتةكاني هةموو كة بةيس ديتا سيستةمي . داناني6
 لة كؤكردنةوةيان و زانيارييةكان كردني ثاشكةوت لة كردن بةمةبةسيت يةكثارضة بطريَت، خؤ لة ئةليكرتوني و بةلَطةيي

 . نةكراو شويَن سةرو بيَ كةساني زيادِةرؤييانةي كردني ثؤلَيَن و ناوةكان ليسيت كردني هةروةهاثاكسازي شويَن يةك

 تاكة وةربطريَتICMP شويَنكراوةكان بيَسةرو كاروباري بؤ نيَودةولَةتي كؤمسيؤني ئةزموني لة وةرطرتن دوسو .7
 . كاردةكات شويَنكراوةكان بيَسةرو دؤسيَي بواري لة تايبةتي نيَودةولَةتيةبة ريَكخراوي

. تؤماركردنى داواى ياسايي لةسةر تةواوى ئةو كؤمثانيايانةى كة ضةكي قةدةغةكراو و كيمياويان بة رذيَمي بةعس 8
 فرؤشتووة. 

زمانة زيندووةكانى دونيا، بةشيَوةيةكي  . وةرطيَرِاني كتيَب و ديكؤميَنتةكانى تايبةت بة جينؤسايد و ئةنفال بة9
 سيستةماتيك و ثالن بؤدانراولةاليةن دةزطاكانى وةزارةتى رؤشنبريي و اليةنة ثةيوةنديدارةكان.

هةريَمي  بةرثرسياريَتىدووبارة كاراكردنةوةى دادطاى باالَي تاوانةكانى عيَراق و دةست نيشانكردنى هةولَدان بؤ . 10
 ندنى كاروبارةكانى دادطا.كوردستان لة هةلَسورِا

. بةشيَك لةو خويَندكارانةى بة مةبةستى خويَندن دةنيَردريَنة دةرةوة، بكريَتة مةرج تويَذينةوةى ماستةرو 11
 دكتؤراكانيان، لة سةرتاوانةكانى جينؤسايدو ئةنفال و كيميابارانى طةلةكةمان بةو زمانانةى ثيَى دةخويَنن بيَت. 
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نانى دادطايةكى ناوخؤيى لة هةريَمى كوردستان بةناوى دادطاى باالَى تاوانةكان بؤ ليَكؤلَينةوة لة هةوالَدان بؤ ثيَكهيَ-12
 دؤسيةكانى تاوانى جينؤسايد. 

 عةدالةتي بةبيَ قوربانيةكان، قةرةبوكردنةوةي و دادثةروةري دابينكردني بؤ ريَطةية تاكة ئينتقالي . عةدالةتي13
 نةكريَت ثةيرِةو دادثةروةري لة شيَوازة ئةم تا كوردستانيشدا هةريَمي لة و ناكريَت دابني نيشتماني ئاشتةوايي ئينتقالي
 ساريَذ ديكة برينةكاني و شنطال و تاوانى جينؤسايدى فةيليةكان و جينؤسايدى بةرزانيةكان و جينؤسايدى ئةنفال بريين
 .دةبيَ ئارادا لة زياتر خويَين رشتين و بونةوة دوبارة ئةطةري و نابن

 

 لةسةرئاستى ريَكخراوةكان 
. دروستكردنى تؤرِيَكي ثةيوةندي لة نيَوان هةرضوار ثارضةى كوردستان و هةولَدان بؤ ثيَكةوة كاركردن لةسةر 1

 ناساندنى تاوانةكانى جينؤسايد لةسةر ئاستى هةر ضوار ثارضة. 
بةجينؤسايدو دروستكردنى ثرديَكي تؤكمةى . سود وةرطرتن لة ئةزمونى كاركردنى ريكخراوة جيهانيةكانى تايبةت 2

 ثةيوةندي لةطةلَيان بةئاراستةى بةدونيا ناساندني تاوانةكانى دذ بة ميللةتةكةمان.  
. دروستكردنى تؤرِى سةرجةم ريَكخراوةكانى بوارى جينؤسايدو ئةنفال و كيمياباران لةسةر ئاستى كوردستان، بؤ 3

يَت لةكاركردن لةسةر ئاستى ناوخؤو دةرةوةى كوردستان و بة فةرمى ئةوةى يةك طووتارى ئاراستةكراومان هةب
 كردنةوةى نويَنةرايةتى تؤرِةكة لة سةنتةرى والَتانى ئةوروثاو رؤذئاواو هةروةها والَتانى هةريَمايةتى. 

س و كارى % ى لة كة50. بكريَتة مةرج كة هةموو كؤرِو كؤنفرانس و شانديَكى ريَكخراوةكان بؤ دةرةوةى والَت، لة 4
 قوربانيةكان بن وةك بةهيَزترين شايةحتالَى تاوانةكانى جينؤسايدو ئةنفال و كيمياباران. 

 

 لةسةرئاستى نيَودةولَةتى و هةريَمايةتى 

بةستنى كؤنفرانسي زانستى و ئةكاميى، تايبةت بة جينؤسايدو ئةنفال، ئاماجنى ئةم كؤنفرانسانة تايبةت بة  :يةكةم
 هةولَدان بؤ ناساندنى جينؤسايدو ئةنفال. 

دووةم: بة ثشت بةسنت بة برِيارةكانى دادطاى باالَى تاوانةكان لة عيَراق و ئةو والَتانةى بةشيَك لة تاوانةكانيان دذ بة طةىل 
كورد وةك تاوانى "جينؤسايد، جةنط، دذى مرؤيى" ناساندوة، بةفةرمى لة ريَطاى عيَراق و هةريَمى كوردستانةوة داوا لة 

و ريَكةوتنامةى رؤماى  1948نةتةوة يةكطرتوةكان بكرىَ تاوانةكانى دذ بة طةىل كوردو كوردستان، بة ثيَى ريَكةوتننامةى 
 بناسيَنىَ.  1998

ةوةبكرىَ، هاوشيَوةى تاوانى جينؤسايدى ئيَزدييةكان تاوانةكانى ترى وةك "ئةنفال، كيميابارانى سيَيةم: كار لةسةر ئ
هةلَةجبة، بةرزانيةكان، كوردانى فةيلى" و هتد ثةرلةمانى يةكيَتى ئةوروثا بيان ناسيَنىَ و برِياريان لةسةر بدات. هةروةك 

 انى "هؤلَؤكؤست و ئةرمةنةكان و بؤسنةو هرزةطؤظني" و هتدبؤ سةملاندنى ئةمةش منوونةى ترمان لة بةردةستة وةك تاو

بةهيَزكردنى تؤرِى ثةيوةندى لةطةلَ لةطةلَ ثةرلةمان و حكومةتةكانى والَتان، بة ئاماجنى ناساندنى زياترى ضوارةم: 
جينؤسايدو ئةنفال  تاوانةكانى جينؤسايدو ئةنفال ثيَيان و داواكردن ليَيان هاوشيَوةى هةندىَ والَت بةفةرمى تاوانةكانى

 بناسن.
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استى ئةو هةولَدان بؤ درووستكردنى ثةيوةندى لة ريَكخراوةكانى تايبةت بة مافى مرؤظ و جينؤسايد، لةسةر ئثيَنجةم: 
 والَتانةى بوونيان هةية، ئةمةش وةك دةرفةتيَك بؤ ناساندنى تاوانةكان دذ بة طةلةكةمان. 

انةى لةسةر ئاستى والَتانى دةرةوة سازدةكريَن، تايبةت بة تاوانةكانى بةشداريكردن لةو كؤنفرانس و مسينارشةشةم: 
ينؤسايدو ئةنفالكردنى طةلةكةمان، بة تايبةت نويَنةرى زانكؤكانى "جينؤسايد، مافى مرؤظ، جةنط" و طةياندنى ثةيامى ج

 كوردستان و ريَكخراوةكانى تايبةت بةم بوارة. 
 

 كان: سةرضاوة
 بةعةرةبى:

 بغداد ، 2013 ،"المهدورة ولمواطنة التاريخية، االَصالة" الفيليون الكورد الفيلي، ناصر احمد-

  اربيل 2010 الفيلين، للكورد الجماعية المقابر اميد، مونيرة د،-

 2009 الفيليون، فيلي، مهدي سلمان نجم-

  2014األنفال، قرار محكمة، اشراف واعداد، الحقوقى بهزاد على ادم، الطبعة اولى، -
 الجماعية؟ االبادة ماهي الهولوكوست، موسوعة-

Icrc -1998 يوليه/تموز17 في روما في المعتمد الدولية الجنائية للمحكمة األساسي روما المعلومات،نظام ،مركز 
 

 بةكوردى: 

 هةوليَر ثيَنجةم، ضاثي كورد، طةلي جينؤسايدي طولَ، عومةر مارف دكتؤر-

 ، هةوليَر، ضاثخانةى ئازادى  2014تةها سليَمان، جينؤسايدى طةىل كورد، "ئامار، داتا، ثشكنني"،  -
 2010، دةرسيم ديبةطةيى، ئينيسكؤثيدياى تاوانةكانى ئةنفال و كوردؤسايدكردنى طةىل باشوورى كوردستان -
 مة سالَةح تؤفيق ، جينؤسايد لة عيَراقدا، ثةالمارى ئةنفال بؤ سةركورد، ضاثى سيَيةم، سليَمانى ةمةد حةمةح - 

  2013مةد، ثةالمارة سةربازييةكانى ئةنفال لة هةشت قؤناغدا، ضاثى يةكةم ةعومةر مةح- 
 ضاثى يةكةم ، ضاثخانةى بينايى، سليَمانى،2016تةها سليَمان، جينؤسايدى طةىل كورد "تاوانى ئةنفال"، -

 

 دؤسيية: 
 بةعس، نوسراوي بةلَطةنامةي" عيَراق تاوانةكاني بالَاي دادطاي لة فةيلي كورداني جينؤسايدي بةلَطةنامةكاني دؤسيةي-

 "دادطا برِياري بةرطريكار، ثاريَزةراني دةستةي راثؤرتي

 بةعس، نوسراوي بةلَطةنامةي" عيَراق تاوانةكاني بالَاي دادطاي لة جينؤسايدى ئةنفال، بةلَطةنامةكاني دؤسيةي -
 "دادطا برِياري بةرطريكار، ثاريَزةراني دةستةي راثؤرتي

 بةعس، نوسراوي بةلَطةنامةي" عيَراق تاوانةكاني بالَاي دادطاي لة هةلَةجبة جينؤسايدي بةلَطةنامةكاني دؤسيةي -
 "دادطا برِياري بةرطريكار، ثاريَزةراني دةستةي راثؤرتي

 بةعس، نوسراوي بةلَطةنامةي" عيَراق تاوانةكاني بالَاي دادطاي لة بةرزانيةكان جينؤسايدي بةلَطةنامةكاني دؤسيةي -
 "دادطا برِياري بةرطريكار، ثاريَزةراني دةستةي راثؤرتي

 ." عيَراق تاوانةكاني بالَاي دادطاي ئةشكةوتى دةكان و طووندى سؤريالة جينؤسايدي بةلَطةنامةكاني دؤسيةي -
 عيَراق. تاوانةكاني بالَاي دادطاي لة قةالَدزىَ و سةيدساق جينؤسايدي بةلَطةنامةكاني دؤسيةي -

mailto:acadj@garmian.edu.krd

