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 ثَيشةكي:
رؤذهةاَلت" روو بة ى نيشتمانةكةى "باشوور، باكوور، رؤذئاوا، ذايى مَيذوو، لة هةرضوار ثارضةطةىل كورد بةدرَي

ِرووى كؤمةَلكوذى "جينؤسايد"و تاوانةى نامرؤظانةى جؤراو جؤر لة سةردةستى داطريكةرانى واَلتةكةى "عَيراق، 
ئَيران، توركيا" سوريا" بوةتةوة، بؤ ثشِراستكردنةوةى ئةو قسةيةى سةرةوة سةرضاوةو بةَلطةنامةو ديكؤمَينتى زؤر 

 لة بةردةستة، كة ساغ كراونةتةوة. 
بةشَيك لة وةرطرتنى بِروانامةى "بكالوريس" ضةندوةك كةرةستةى  كاتَيك كة بريم لة ئامادةكردنى توَيذينةوةكةم 

بةردةستمدا بوو، بةاَلم  لة كؤَليذى ئاداب "بةشى مَيذوو" قؤناغى ضوارةم دةكردةوة، زؤر بريؤكةو ناونيشان لة
هامتة سةر ئةم توَيذينةوةو كؤمةَلَيك كةسى ترى شارةزا،  راطؤِرينةوة لة طةَل مامؤستاى سةرثةرشتيارى لةدواترو

 "  توذيذينةوة1988- 1980بابةتةى كة بةجينؤسايدى كورد لة كوردستانى باشوور لة نَيوان ساَلةكانى "
ثَيشكةش نةكراوة، بةَلكو بة شَيوةى جياجيا باس و توَيذينةوة لة سةر "جينؤسايدى فةيلييةكان، ئةنفال، هةَلةجبة، 

، بةرزانيةكان"كراوةو ديارة ئةوةش وةك ثَيويست شوَينى خؤى طرتوةو سوودى باشى هةبوةو لة 1988فاىل ئةن
 هةمانكاتدا زؤرَيكيان بوون بة سةرضاوةى باش لة زانيارى و ديكؤمَينت. 

 و هةوَلمدا دا بة  ئةم توَيذينةوةية فراوانةو لق و تةوةرى وردى لَيبوةتةوة، بةاَلم توانيم لة كؤتايدا زاَل مب بةسةريدا
 . بة ئةجنام بطةيةنني و تةواو بكةمِرَيِرةوى زانستى خؤى كارةكة 

دةمةوَى لةم ثَيشةكية ئةم اليةنانةى توَيذينةوةكة روون بكةمةوة، وةك توَيذينةوةكة لة ضوار بةش و ئةجنامطريى و 
ك لة مَيذووى جينؤسايد، بةشى دووةم ثَيشنيارو راسثاردةكان ثَيك دَى، بةشى يةكةم ثَيناسةى جينؤسايدو كورتةية

" تاوانةكانى جينؤسايدى دذ بة 1988- 1980تيشك دةخاتة سةر ئةو قؤناغ و وَيستطانةى لة نَيوان ساَلةكانى "
طةىل كورد لة كوردستانى باشوور تَيدا ئةجنام دراوة، بةشى سَييةم تيشك دةخاتة سةر دؤسيةى ئةو تاوانانةى 

تاوانةكانى عَيراق و بِريارةكانى دادطاو ناساندنيان وةك تاوانى جينؤسايد، بةشى ضوارةم سةرةوة لة دادطاى بااَلى 
تيشك دةخاتة سةر ناساندنى تاوانةكانى جينؤسايدى كوردستانى باشوور لة سةر ئاستى نَيودةوَلةتى، ثاشان باسى 

 دةرةجنامةكان و راسثاردةو ثَيشنيارةكان دةكةم كة ثَيى طةشتووم. 
بة  1988- 1980ذينةوةطةش لةوةداية كة تا ئَيستا بةم شَيوةيةو بة دياريكراوى لة نَيوان ساَلةكانى طرنطى توَي

سةريةكةوة توَيذينةوةى لة سةر نةكراوة، كة ئةمةش بؤخؤى كةلَينَيكة لة مَيذووى جينؤسايدى طةلةكةمان، 
   هيوادارم بةم كارة توانيبَيتم كةلةبةرَيكم لةم ئاستة ثِركردبَيتةوة. 
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 :كةطرنطي توَيذينةوة

توَيذينةوة لة سةر بابةتى جينؤسايدى طةىل كورد، لة هةموو ثارضةكانى كوردستان "باشوور، باكوور، 
رؤذهةاَلت، رؤذئاوا" طرنطى و بايةخى خؤى هةية، نةك تةنيا لة طَيِرانةوةو تؤماركردن و 

ندة بينى و ئايندة سازى و بنةمايةك بؤ ديكؤمَينتكردن و بة مَيذووكردنى، بةَلكو وةك ثِرؤذةى ئاي
درووستبوونى دةوَلةتى كوردى، ضونكة لة رؤذهةاَلتى ناوةِراست نةتةوةو طةلَيك بةردةوام ِروو بة 
ِرووى تاوانى جينؤسايد بوبَيتةوة، طةىل كوردة لة سةردةستى واَلتة داطريكةرةكانى وةك "توركيا، 

 عَيراق، ئَيران، سوريا".

توَيذينةوةو تةواوى توَيذينةوةكانى تر تايبةت بة جينؤسايدى طةىل كورد، لةوةداية بؤية طرنطى ئةم 
ضؤن بتوانني بيانكةينة دةرةضة بؤ زياتر شارةزابوون و ناسينى تاوانةكةو رةهةندة جياجياكانى و 

 دةركردنى لة قؤزاخةى لؤكاَلى و بةنَيودةوَلةتيكردنى. 

 :كةئاماجني توَيذينةوة

نةوةدا، ئاماجنى ثةلةيةكمان ئةوةية كة بتوانني قؤناغَيكى دياريكراو، لة جينؤسايدى ئَيمة لةم توَيذي
دةست ثَيدةكات تا ساَلى  1980طةىل كورد لة باشوورى كوردستان دياريبكةين، ئةوةش لة ساَلى 

، لةم ماوةيةدا ضوار تاوانى طةورةى جينؤسايد دذ بة طةىل كوردو كوردستان ئةجنامدراوة، 1988
ش تاوانى "جينؤسايدى فةيليةكان، تاوانى جينؤسايدى بةرزانيةكان، تاوانى جينؤسايدى ئةواني

 هةَلةجبة، تاوانى جينؤسايدى ئةنفال".

ئةم ضوار تاوانةى جينؤسايدى طةلةكةمان، بةسةريةكةوة دةبنة كرؤكى توَيذينةوةكةى ئَيمةو 
مارو دَيكؤمَينتيان بكةين و ئاماجنمانة، بة ثشكنينى سةرضاوةى ثَيويست، بيان ناسَينني و تؤ

 شيكردنةوةى ثَيويستيان لة بارةوة بكةين. 

 :كةهؤكاري هةَلبذاردني بابةتي توَيذينةوة

هؤكار زؤرن بؤ هةَلبذاردنى ئةم بابةتة بؤ توَيذينةوةكةمان، بةاَلم سةرةكى ترين و بنةِرةتيرتينيان   
كوردستان، لة يةككاتدا جَي بايةخى  بةبِرواى ئَيمة ئةوةية، جينؤسايدى طةلةكةمان لة باشوورى

سةرؤكايةتى هةرَيمى كوردستان و حكومةتى هةرَيمى كوردستان و سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان 
 و زانكؤكانى هةرَيمى كوردستان و ضةندين ناوةندى زانستى و ئةكادميى حكومى و ئةهلى كوردستانة.
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زانستى زياتر لةم بابةتة بكرَى، ئةوكاتة بةردةستمان لة باوةِريشمان واية تا لَيكؤَلينةوةو توَيذينةوةى 
رووى زانست و زانيارى دةوَلةمةنرتو ثِرتر دةبَيت و دةتوانني لة ئاستى ثَيويست ناسنامةى تاوانةكةو 

 رةهةندة مَيذوويى و طشتطريةكانى بناسني و بناسَينني.  

 :كةثرسياري بنةِرةتى توَيذينةوة 

تى ئةم توَيذينةوة ئةوةية بؤضى طةىل كورد لة باشوورى كوردستان ثرسيارى جةوهةرى و كؤنكري
 هةميشة لة بةردةم مةترسى جينؤسايدا بوة؟ ئامانج لة جينؤسايدى طةىل كورد لة باشوور ضى بوة؟ 

 :كةطرميانةي توَيذينةوة

رةهةندى فيكرى و سياسى و كؤمةاَليةتى و دةروونى و مَيذوويى تاوانى جينؤسايد دذ بةطةىل 
ردستان، يةكَيكة لة تاوانة طةورةكان كة دذ بةطةىل كوردستان لة هةرضوار ثارضةكةى ئةجنام دراوة، كو

ئَيمة لةتوَيذينةوةكةماندا، جينؤسايدى طةىل كورد لة باشوورى كوردستان دةخةينة ضوارضَيوةى 
ندةكانى طرميانةى زانستى و ئةكادمييةوة، هةوَلدةدةين لة رَيطاى ئةم طرميانةيةوة بةسةر رةهة

 تويذنةوةكةدا زاَل بني، هةر لة رَيطاى ئةو طرميانةيةوة بابةتى توَيذينةوةكة بطةيةنينة ئةجنام. 

 توَيذينةوةكاني ثَيشووتر:

لة ثَيش ئةم توَيذينةوةى ئَيمة ضةندين توَيذينةوةى تر لة بابةت جينؤسايدى طةىل كوردو كوردستان 
رةدا ئةمة ِروون بكةينةوة ئةويش ئةوةية هةموو لة باشوور ئةجنام دراوة، بةاَلم دةبَيت لَي

توَيذينةوةيةك سةنط و قورسايى خؤى هةية، بةاَلم ئَيمة ثَيش خؤمان دواى ثشكنني و وردبوونةوة 
" تويذينةوة لة جينؤسايدى طةىل كوردو كوردستان 1988بؤ  1980نةمانبينى بةسةريةكةوة لة "

ان بوو بؤ ئةوةى لةم ئاستة توَيذينةوةكةمان ئةجنام كرابَيت، ئةمةش هؤكارى هاندان و ثاَل ثشتم
 بدةين، بة سوود وةرطرتن لة توَيذينةوةكانى ثَيش خؤمان. 

 :كةئاستةنطةكاني توَيذينةوة

هيض توَيذينةوةيةك نية لة كاتى كاركردن تيايدا، ئاستةنط و كَيشةى بؤ درووست نةبَيت، ئَيمة كاتَيك 
سةرةِراى سةرضاوةيةكى باش و دةوَلةمةند، دةيان كتَيب و طؤظارو دةستمان بة توَيذينةوةكةمان كرد، 

ناميلكةو رؤذنامة، طةِران بة نَيو ماَلثةِرة ئةليكرتؤنيةكان، بةاَلم هَيشتا بةشى خؤمان كَيشةمان بؤ 
درووست بوو، ئاستةنط و بةربةرستمان هاتة ثَيش، كةضى ئةمانة هةموويان نةيانتوانى رَيطربن 

 ةكةمان بطةيةنينة ئةجنام و بةسةر بةشَيكياندا زاَل بوين. لةوةى توَيذينةو
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 :كةرَيبازي نووسيين توَيذينةوة

لة ئامادةكردن و نوسينى توَيذينةوةكةماندا، ثشتمان بة زانستى مَيذوويى )ثشكنني و نووسني(  
ن بؤمان بةستوة، لة رَيطاى ئةو بابةت و زانياريانةى بة خوَيندنةوةى سةرضاوةكان و بةراوردكردنيا

 ثشت ِراست بوونةتةوة.  

 :كةثةيكةري توَيذينةوة

ثةيكةرى توَيذينةكةمان ثَيك دَيت لة )ثَيشةكي، طرنطي توَيذينةوة، ئاماجني توَيذينةوة، هؤكاري  
، ئاستةنطةكاني ذينةوةهةَلبذاردني بابةتي توَيذينةوة، ثرسياري بنةِرةتى توَيذينةوة، طرميانةي توَي

ي نووسيين توَيذينةوة، بةشي يةكةم: جَينؤسايد، بةشي دووةم: جَينؤسايدى طةىل توَيذينةوة، رَيباز
كوردستان "باشوور"، بةشي سَييةم: دؤسيةى تاوانةكان لةدادطاى بااَلى تاوانةكان لةعَيراق ، بةشي 
ضوارةم: ناساندنى جينؤسايدى طةىل كوردستان "باشوور"، دةرئةجنامي توَيذينةوة، ثَيشنياز و 

 ة، ليسيت ثةراوَيزو سةرضاوةكان(.راسثارد
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 باسى يةكةم: ثيناسةى جينؤسايد

 ي"9" لة هاتوون جينؤسايدا تاوانكاري سزاداني و ثَيشطرتن لةثةمياننامةي كة ثَيوانانةي ثَيوةرو ئةو لةبةرِرؤشنايي
 بةذمارة تايبةت بِريارَيكي وةكو هاتووة، يةكطرتووةكانةوة نةتةوة شيتط كؤمةَلةي لةاليةن 1948 ساَلي ديسمبةري

 ئةنفالي ،1988 ئةنفالي" وةك كورد طةلي بة دذ تاوانةكاني كؤي دةتوانني ."1"بَلاوكراوةتةوة( 260)
 دةوروبةري، ثشدةرو راطواستين فةيليةكان، راطواستين و كؤمةَلكوذي هةَلةجبة، كيمياباراني بةرزانيةكان،

 بؤردوماني دةوروبةري، و كةركوك راطواستين مةمخور، راطواستين سادق، سةيد راطواستين ،قةَلادزَي ؤمبارانكردنيب
 كورداني كؤمةَلكوذي" نوَيرتينيان لة تر، زؤري و"مسيَل كؤمةَلكوذي دةكان، ئةشكةوتي كؤمةَلكوذي ،زيوَي ئؤردوطاي

 كةبةم ثةمياننامةية ئةو ي"2" ماددةي ثَيي بة بناسَينني، دجينؤساي بة" دةوروبةري و شةنطال قةزاي و ئَيزدي
 ".2دةكات" لةجينؤسايد باس شَيوةية

 لةطروثَيكي بةشَيك يان تةواو لةناوبردني مةبةسيت كة دةطرَيتةوة خوارةوة كردةوانةي ئةو هةموو جينؤسايد-1
 :بؤمنوونة دةدرَيت، ئةجنام ئايين و ِرةطةزي ئةتنيكي، نةتةوةيي،

 .طروثةكة ئةنداماني ينكوشت-2

 .طروثةكة بةئةنداماني ترسناك ِرؤحي يا طياني زياني طةياندني-3

 تةواوي يان بةشَيك فةوتاندني هؤي كةببَيتة وادا بارودؤخَيكي لةذَير طروثةكة ئةنداماني داناني بةمةبةست-4
  .ئةندامةكاني

  .طروثةكة لةنَيو( بوون منداَل) لةزاوزَيكردن ثَيشطرتن-5

 "3"."خؤيان خانةوادةي لة جياكردنةوةيان"بؤطروثَيكيرت لةوطروثة طواستنةوةيان و منداَلان بةزؤري بِرانيدا-6

___________________________________________________________________________ 

دا، دكتؤر مارف، ضاثى ثَينجةم، هةولَير مارف عومةر طوَل، جينؤسايدى طةىل كورد لة بةر رؤشنايى ياساى تازةى نَيودةوَلةتان -د-1
 21، ل 2010

 22هةمان سةرضاوة ل-2

 10، ل 2014، جينؤسايدى طةىل كورد )ئامار، داتا، ثشكنني" ، سلَيمانى تةها سلَيمان،  -3
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 ئةوةمان بةِرووني و بةتةواوي لَيكبدرَيتةوة، بؤجينؤسايد ثَيناسةكة خاَلةكاني بِرطةو سةرجةم ئةطةر
 كةلة تاوان، ئةجنامداني و لةناودان و لةكوشنت كورد دذبةطةلي لةشاَلاوةكاني ئةمانة كةسةرجةم َيتبؤدةردةكةو

 .جينؤسايدةوة ضوارضَيوةي دةضنة كورد طةلي بة بةرامبةر هَينا ناومان كردو بامسان سةرةوة

 بكةرو ثَيويستة و دةدرَين كةئةجنام دةكات لةوتاوانانة باس ِرَيككةوتننامةكةدا ي"3" لةمادةي هةروةك
 :كاراكتةرانةن ئةم ئةوانةش وةربطرن، و بدرَين ياسايي سزاي ئةجنامدةراني

 جينؤسايد ئةجناماني بؤ ثالندانان-1

 .جينؤسايد ئةجنامداني بؤ هاندان و سةثةرشتيكردن-2

 .جينؤسايد ئةجنامداني بؤ هةوَلدان-3

 ".1" .جينؤسايد لةضوارضَيوةي طَيِري ثيالن4

( 96) ذمارة بِرياري كة يةكطرتووةكان نةتةوة ِرَيكخراوي بِرياري بةثَيي جينؤسايد ثَيناسةي وخيت،بةث و بةكورتي
 و دةبةزَينَيت نَيودةوَلةتي ياساي بنةماكاني تاوانَيكة  كةجينؤسايد بةوةي سةبارةت دةركرا، 11/12/1946 لة بوو
 زؤر  مرؤظةو مافةكاني تةواوي ثَيشَيلكردني تاوانة ئةم لةبةرئةوةي يةكطرتووةكانةو نةتةوة ئاماجنةكاني دذي

 نَيونةتةوةيية،  ئاسايشي و ئاشيت تَيكدةري ذيانةو مايف لةدذي ترسناكةو

  ِرَيكخراوي طشيت كؤمةَلةي و مرؤظايةتي لةدذي دِرندانةية كةتاوانَيكي لةسةردراوة ئةوةي بِرياري بؤية 
 واتة كةجينؤسايد دةبةستَيت"نوَيرنبَيرط" دادطاي انيبنةماك شةشةمي"6"بةبةندي كةثشت نةتةوةيةكطرتووةكان

 ذيانة، بوني ماظي رةتكردنةوةي نيشانةي ضؤن هةروةك و مرؤظايةتي كؤمةَلي سةرجةم بووني مايف رةتكردنةوةي
 ثِرلةنةهامةتي ذيانَيكي و مرؤظايةتي بةسةرجةم سوكايةتيكردنة و بوون بةمايف دانثَيدانانة رةدكردنةوي ئةويش
  ".2"دَييَن بةرهةم

 27، 26، 3َل، هةمان سةرضاوةى ثَيشوو، لدكتؤر مارف عومةر طو-1

 23 -21هةمان سةرضاوة ل - 2
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 جينؤسايد ئةجنامداني ميَذووي لة باسى دووةم: كورتةيةك

 اذةئام لَيرةدا هةية، بووني" تاوان و كؤمةَلكوذي" جَينؤسايد ئةجنامداني وَيستطةي دةيان مرؤظايةتيدا، لةمَيذووي
" 90" بؤ مليون" 50" لة زياتر لةكؤي كة سوورةكان هندية جينؤسايدي" لةوانة دةكةين وَيستطةيةكيان بةضةند

 هؤَلؤكؤست يان لَيماوةتةوة، كةسيان مليؤن" 5 بؤ 4" نزيكةي جيهان لةسةرتاسةري ئَيستا كةس مليؤن
 تةنها بؤمنوونة كؤمةَلكوذكراوة، لَي نازييةكانةوة لةاليةن كةسيان مليؤن ضةندين جولةكةكانة كةجينؤسايدي

 ئةندام كةم لَي هةزاريان بةسةدان لَيكؤمةَلكوذو كةسيان مليؤن" 1" لة زياتر" فَيض ئاوش" لةشاري ثؤلؤنياو لةوَلاتي
 هَيرؤشيماو سةر بؤ كيمياوي هَيرشي. هتد و"نةمسا سويدو ئةَلمانياو" وةك تر لةشوَينةكاني جطة ئةمة كراوة،

 يابان سةروَلاتي بؤ ئةمريكا يةكطرتوةكاني وَلاتة كةلةاليةن ناكازاكي هَيرؤشيماو جينؤسايدي اني ناكازاكي،
 يان. قورباني بة بوون ناكازاكي لة كةس هةزار 80 لةهَيرؤشيما، كةس هةزار" 140" زياتر ئةجنامدراو

 ئاشوري هةزار" 60" لة زياتر نيكؤمةَلكوذكرد بة ئاماذة سةرضاوةكان ذَيدةرو كة لةعَيراق ئاشوريةكان جينؤسايدي
 جينؤسايدي يان "1جياوازييان" و زمان و ئاين هؤكاري بةر لة تةنها سييةكاندا، ساَلاني لةسةرةتاي دةكةن

 لةيةك زياتر لة كةخؤي يةكةم جيهاني جةنطي دواي و1915 ساَلي لة عومساني دةوَلةتي لةاليةن ئةرمةنةكان
 ،"هؤتؤ" كؤمةَلةي لة تووندِرةو سةركردةي لة كؤمةَلَيك 1994-4 و3 لةمانطي هةروةك. نيودةدا و مليؤن

 وَلاتة ئةو كةمينةي لةدذي يان"جينؤسايد" كؤمةَلكوذي شاَلاوي دةكرد، لةرواندا زؤرينةيان كةنوَينةرايةتي
" 800 ،000" نزيكةي تَيثةِرنةكرد، رؤذي" 100" كة دياريكراو لةماوةيةكي ثَيكردو دةست" توتسي"

 كؤميتةي. بوونةوة سيكسي درَيذي دةست ئةشكةجنةو ئازارو ِرووي بة روو ئافرةت بةهةزاران و كوشت يانهةزاركةس
 سةركؤمةَلكوذي خستة رؤشنايي ئةمريكا، يةكطرتوةكاني لةوَلاتة هؤَلؤكؤستة مؤنؤمَينيت كةسةربة ويذدان دةنطي

 و لةجيهان جَينؤسايد تري وَيستطةي ضةندين ئةمانةو. ئةفريقيا ناوةِراسيت دةكةوَيتة كة لةرواندا" جينؤسايد"
 "2".قورباني كردوةتة خؤيدا ئاماجنةكاني توَيي دوو لة مرؤظي مليؤنان بة ئةجنامدراوةو وَلاتاندا

________________________________________________________________ 

  

-1http://ar.wikipedia.org .تايبةت بة جينؤسايدى طةالن و ئةو واَلت و شوَينانةى تاوانى جينؤسايديان تَيدا ئةجنامدراوة     

 11، ل2015، سلَيمانىتةها سلَيمان، كورتةيةك لة مَيذووى جينؤسايد،   -2

 

http://ar.wikipedia.org/
http://ar.wikipedia.org/
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 ياسةتيس قورباني" رؤذئاوا رؤذهةَلات، باكوور، باشوور،" هةرضوارثارضةكةي لة كوردستان طةلي مةعلوميشة
 جطة" كوردستان باشووري" لةعَيراقدا".  سوريا توركيا، ئَيران، عَيراق،" وةك بوة داطريكةرةكاني رذَيمة جينؤسايدي
 شةنطال، موسَل، خانةقني، كةركوك،" لةشاروشارؤضكةكاني خَيزان هةزار سةدان دةربةدةركردني و لةِراطواسنت

 وَيستطةكاني ترسناكرتين و ديارترين طووند، هةزاران كدانيثَي و تَيك و"مةمخوور خوورماتوو، جةسان، بةدرةو
 لَي هةزاركةسيان" 9000" لة زياتر كة بةرزانيةكان جينؤسايدي و ئةنفال" بوون خوارةوة ئةمانةي جينؤسايد

 ئةذمارو هةزاركةس حةودسةد" 700" بة كة فةيلي كورداني دةربةدةركردني جينؤسايدو جينؤسايدكرا،
 تريشي هةزاراني بة "،1كةس" هةزار" 5000" لةجينؤسايدكردني كةجطة هةَلةجبة ميابارانكردنيكي تؤماركراون،

 جطة ئةمة ،"جينؤسايدكرد و بةضاَل زيندة مرؤظي هةزار" 182" كة 1988 ئةنفالي شاَلاوةكاني كرد، ئةندام كةم
 ".2ماركراون"تؤ ئةذمارو هةزار دةيان بة قوربانييةكاني كة جينؤسايد تري شاَلاوي لةضةندين

 هةشت" 8243" نشني كورد ناوضةي" 12" لة 1928 بؤ 1925 ساَلي لة تةنها" كوردستان باكوري" لةتوركياشدا
 هةشت هةشتاو حةوسةدو هةزارو سيانزة" 13788" و كراون وَيران خاثوورو طووند سَي و دووسةدوضل هةزارو

" 868" هةزارو شةش" 6" 1938 لةساَلي و هاوَلاتي هةزار" 10" 1937 لةساَلي. جينؤسايدكراون كةسيش
 و خاك" لةجينؤسايدي ئةمةجطة. دةركردوة ناوبانطي" دةرسيم" بةجينؤسايدي ئةمة كة جينؤسايكراون، كةس

 ".3هةية" بةردةوامي بؤداِرَيذراو بةرنامة و سيستماتيك شَيوةيةكي بة ئَيستا بؤ وة1914 لة كة" زمان كلتوورو

 دةسيت كورد طةلي جينؤسايدي سيستماتيك شَيوةيةكي بة وة1946 ساَلي لة" دستانكور رؤذئاواي" لةسوريادا 
 لة لَيسةندرايةوةو ناسنامةيان و دران لةقةَلةم بَيطانة بة كورد هةزار" 150" هةرلةوساَلةدا بؤمنوونة ثَيكردوة،

 نيشتةجَيدةكرَين. و كوردييةكان ناوضة دةهَينرَيتة عةرةب خَيزاني هةزار" 15000" 1958 تا 1945 ساَلي
___________________________________________________________ 

 39، 38، 37، ضاثى يةكةم، ل 2012كةركوك، ضنارنامق، جينؤسايدو ئةنفاىل كورد، -1

 22، ل مارو زانيارى، ديكؤمينت"تةها سلَيمان، جينؤسايدى طةىل كورد"ثشكنني، ئا-2

 27، 26هةمان سةرضاوة، ل  -3
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 بة دةكرَين زؤر بة لَيوةردةطريَيتةوةو كوردبوونيان ناسنامةي كوردييةكان خَيزانة ي%90" لة لةوةي جطة ئةمة  
 بة هاوكات لَيدةسةنرَيـتةوة، نةتةوةييان ناسنامةي كورد هةزار" 200" جةزيرةدا ثارَيزطاي لة بؤمنوونة عةرةب،
 لةطوندةكان كورد جوتياري بةهةزاران دةكرَين، بَيناسنامة تر كوردي هةزار" 60" سنوور ئةمين ثشتَينةي بيانووي

 "1".كراوةتةوة ثِر عةرةب بة جَيطاكانيان و شوَين و راطوَيزراون و هةَلكةندراون ملَي زؤرة بة

 لة تةنها روو، خبةينة ئةوة كة بةسة ئةوة وةربطرين" كوردستان رؤذهةَلاتي" ئَيران منوونة مبانةوَي ئةطةريش 
 و كؤمةَل و تاك بة كورد هةزار" 50" 1991 بؤ 1079 لة" ئَيراندا ئيسالمي كؤماري ساَلي" 12" َلاتيدةس ماوةي

 لةسَيدارةدراون هةزاركةس" 100" لة زياتر 2014 ئَيستا بؤ 1991 لةساَلي كراون، جينؤسايد و كوذراون طرووث
 كوند بةهةزاران كة وردستانيةكانك ناوضة راطواستين و ضؤَلكردن لةسياسةتي جطة ئةمة كؤمةَلكوذكراون، و

 ِراطواسنت و برسيكردن و بِرين و كوشنت سياسةتي جؤرةها ناضاري دانيشتوانةكةشي و تؤماركراون و ئةذماردةكرَين
 ".2كراونةتةوة" هةَلاتن و

__________________________________________________________________ 

 74، ل وةى ثَيشووطوَل، سةرضادكتؤر مارف عومةر -1

 85هةمان سةرضاوة ل -2
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 بةشي دووةم

 "وةك منوونة" َينؤسايدى طةىل كوردستانى باشوورج 
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 باسى يةكةم: جيَنؤسايدى فةيلييةكان 

كوردى فةيلى يان كوردة فةيليةكان، ناو يان نازناوَيكة بةوكوردانة دةوترَى كةبةزؤرى و بةدرَيذايى مَيذوو لة 
رؤذهةاَلتى "دجيلة" ذياون و بةشَيكى دانةبِرون لة نةتةوةى كورد و لةرووى ئاينيةوة سةربةمةزهةبى شيعةن. ئةم 
زاراوةية "فةيلى" لة بنةِرةتدا بةو كؤمةَلة هؤزة "لوِر" دةوترَى، كة نيشتةجَيى "ثَيشكؤو ثشتكؤ"ى زجنرية ضياى 

كة "فةيلى" رةضةَلةكى "ئيالمى يان طؤتيةكانن" لة  زاطرؤس بوون، زؤربةى مَيذوونوسان لة سةر ئةوة كؤكن
ناوةِراست و باشوورى عَيراق ذياون، وةك ناوضةكانى "مةندةىل، زِرباتية، بةدرة، جةسان، خانةقني، كةركوك، 

 بةغداد، كوت، عةمارة، بةسرة" .

ة بوة، بؤ جياكردنةوةى رؤذهةاَلتناسى رووسى "فالدمَير مينؤرسكى" ثَيى واية زاراوةى "فةيلى" لة سةدةى شانز
مرينشينى "لوِرى بضوك" و حكومِرانيةكةى كة خؤيان بة لوِرى رةسةن دادةنا، بةبةراورد بة "لوِرى طةورة" كة 
وايان دادةنا "لوِرى بضوك" بةشَيكن لة "لوِرى طةورة" نةك رةسةن و بنضينة. "جؤن ماَلكؤن و براون" و توَيذةرى 

تطريى بؤضوونةكةى "فالدمري" دةكةن و ثشِراستى دةكةنةوة. سةرةِراى ئةوةى كورد "د. ئيسماعيل قوماندار" ثش
ئةم زاراوةية لةم ناوضانة بة دةطمةن بةكارهاتوة، بةاَلم لة سةدةى نؤزدةيةم تةنيا لةاليةن دانيشتوانى "ثشتكؤ" 

ة نيشتةجَيى ئةو بةكارهاتوة، لة سةردةمى ئَيستاش ئةم زاراوةية تةنيا بؤ ئةو كوردانة بةكاردةهَينرَيت ك
ناوضانةن كة سنوورى دةوَلةتى عَيراقن لةدواى دياريكردنى سنوورى نَيوان "ئَيران و عومسانيةكان" لة ساَلى 

 (1، بةاَلم دانيشتوانى "خانةقني و مةندةىل" كة كوردى طةرمةسَيرن. )1905

بؤ ئةو توَيذةى كورد بةكاردةهَينرَيت،  ئةم زاراوةية بؤ ناساندنى خؤيان بةكارناهَينن، بةَلكو زاراوةى كوردى فةيلى
سةربنةماى مةزهةبية نةك نةتةوةيى، كة لة ِرووى ئاينيةوة سةربة ِرَيبازى مةزهةبى شيعةن، واتا ناولَينانةكة لة 

مةسةلةى كوردى فةيلى وةك كَيشةى بةشَيك لة عةرةبى شيعة مةزهةب، ثةيوةستة بةو ملمالنَى سياسية دوورو 
ةوَلةتى عومسانى تورك و دةوَلةتى سةفةوى ئِيرانى"، كة هؤكارو رَيخؤشكةر بوو بؤ ثةرتكردن و درَيذةى نَيوان "د

 لة نَيوان "عومسانى و سةفةويدا". دابةشبوونى ناوضةكة

_________________________________________________________________ 

 9، 8، بريوت، ضاثى يةكةم، ل 2015، ى فةيلييةكان"، بةيروتدؤسيةتةها سلَيمان، لة دادطاى بااَلى تاوانةكانةوة "-1
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مةسةلةى كوردى فةيلى وةك كَيشةى بةشَيك لة عةرةبى شيعة مةزهةب، ثةيوةستة بةو ملمالنَى سياسية دوورو  
و درَيذةى نَيوان "دةوَلةتى عومسانى تورك و دةوَلةتى سةفةوى ئِيرانى"، كة هؤكارو رَيخؤشكةر بوو بؤ ثةرتكردن 

هةروةك زؤرَيك لة شيعةكانى عَيراق بة دواكةوتوويى  لة نَيوان "عومسانى و سةفةويدا". دابةشبوونى ناوضةكة
"ئَيران" ناونووس كران كة لة ناوياندا كوردى فةيلى ثشكى شَيريان بةركةوت و لة سةرةتاى درووستبوون و 

 ى كؤمةَلطاى عَيراقى جياكرانةوة. دامةزراندنى دةوَلةتى عَيراقيةوة لة طةَل ضني و توَيذةكانى تر

ياساى رةطةزنامةى عَيراقى مكوِرى لة سةر دابةشكردنى طةىل عَيراق كرد، بؤ سَى بةش لة  1924لة ساَلى 
سةربنةماى "ئاين و نةتةوة"، كوردى فةيلى لة بةر ئةوةى لة ثةيِرةوكةرانى رَيبازى مةزهةبى "شيعة" بوون، بة 

كران، بؤية بةبةردةوامى دةكةوتنة بةردةم هَيرش و ثةالمارو شااَلوةكانى  ِرةضةَلةكى "ئَيرانى" ناونوس
فةرمانِرةوايانى عَيراق، ض بة كوشنت و لةناودان و زيندانى كردن، يان بةتااَلنربدنى سةروةت و سامانةكانيان و 

 وةدةرنانيان لة عَيراق. 

وة بةهـةموو شـَيوةيةك روو   1963كـرد، لةسـاَلى   ئةم كوردانة لةاليـةن دةوَلـةتى عَيراقـى كةبـةعس فـةرماِرةوايى دة     
بــةرووى كؤمــةَلكوذى و جينؤســايدو ثاكتــاوى رةطــةزى بوونةتــةوة. ذَيــدةرو ئامارةكــان ئــةوة دةردةخــةن و ثشِراســت  

 (1) دةكةنةوة، كة بةدةيان هةزار لةم توَيذةى كورد روو بةرووى مةرط بوونةتةوة.
 

" هةزار 40000ااَلوى كؤمةَلكوذى فةيليةكان دةستى ثَيكرد، كة "بةاَلم بةدرووستى لة سةرةتاى هةفتاكانةوة ش
" وةزيرى ناوخؤى 666بة ثَيى بِريارى ذمارة " 1980خَيزانى كوردى "فةيلى" بؤ ئَيران راطوَيزران، لةساَلى 

ةو عَيراق، فةرمانى واَلتبةدةركردنى كوردة فةيلييةكانيدا، لةفةرمانةكةى وةزيرى ناوخؤى عَيراقدا هاتوة": ئ
ئريانيانةى لةواَلتدان و رةطةزنامةى عَيراقييان نيية، هةروةها ئةوانةش كةمامةَلةيان كردوةو بِريارييان لةبارةوة 
دةرنةضوة دةردةكرَين". لةهةمانكاتدا بِريارةكةى حكومةتى عَيراقى ئةوةشى تَيدا بوو ": كةالوانى كوردى فةيلى 

انةى ثارَيزطاكاندا، تاماوةيةكى ناديار دةسبةسةربكرَين". هةروةك ساَل، بطريَين و لةبةندخي 28تا  18لةتةمةنى 
بِريارةكةى وةزيرى ناوخؤى حكومةتى عَيراق ئةوةشى دووثات كردوةتةوة ": كةهةركةسَيك لةو كوردانةى 

لةرؤذنامةى  1981-2-26ئاوديوى ئَيران دةكرَين، ئةطةر هةوَلياندا بطةِرَينةوة تةقةيان لَيبكرَيت". لةرؤذى 
 ةورةى زماحناَلى حكومةتى عَيراق "سةدام حوسَين" لةبارةى كوردة فةيليةكانةوة دةَلَى": س

_________________________________________________________________ 

 10، ل 2015، ضاثى يةكةم، بةيروت وانةكانةوة "دؤسيةى فةيلييةكان"،تةها سلَيمان، لة دادطاى بااَلى تا-1
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ذة لةعَيراق ريشةكَيشبكةن، تاوةكو خاكى عَيراق و هةواى عَيراق ثيس نةكةن و خوَينى عَيراقيش ثيس ئةم توَي
نةكةن، كاتَيك بةِرَيطةى ذن و ذخنوازييةوة خوَينيان تَيكةَلى خوَينى عَيراقييةكان دةبَيت". سةرجندان و 

ن بؤ ئةوةى تَيبطةين كة شؤظَينيةت و وردبوونةوة لةم قسةيةيى "سةدام" سةرؤكى دةوَلةتى ثَيشووى عَيراق بةس
رادةى رةطةزثةرستى بريكرنةوةى حزبى بةعس و سةرؤك و سةركردةو حكومةتةكةى لةعَيراق تاض رادةيةك دذ 

 بةمرؤظ و هاوكات لةهةوَلى ئةوةبوة لةناوييان ببا، بةتايبةت ئةوانةى جياوازبوون لةطةَلى. 

" هةزار دانيشتوانى عَيراق ئاوارة يان 200زياتر لة " 2003َلى بةثَيى زانياريية بةردةستكةوتوةكان، ثَيش سا
كة شةست و ثَينج لةسةدى ئةو ذمارةية لة كوردى فةيلى بوون و تائَيستاش  %65راوةدووى ئَيران نراون، كة 

زؤرَيكيان لةو واَلتة ماونةتةوة. ئةمة جطةلةوةى لةماوةى دةساَلتى حزبى بةعس بة هةزاران كوردى فةيلى 
 (.1انى كراون و لةسَيدارة دراون و كؤمةَلكوذى كراون. )زيند

بةاَلم عارف قوربانى نووسةرو لَيكؤَلةر لةبوارى جينؤسايد، لةبةرطى يةكةمى كتَيبى شايةحتاَلةكانى و لةثَيشةكى 
كتَيبةكةدا، بةوردى ئةوة ثشت راست دةكاتةوة كةذمارةى جينؤسايدى فةيلييةكان لةعَيراق زؤر لةوة زياترةو 

 "ضل هةزار خَيزاني كوردي فةيلي كة ذمارةيان  1971لة ساَلي بةثشت بةسنت بة كؤمةَلَيك ديكؤمَينت دةنوسَى" 
 "300"هةروةها ، ريا بة سةرموَلك و ماَل و سامانيانداو ئاوديوي ئَيران كرانطهةزار كةس دةبوو، دةست  "180

ئةوانة بة رةضةَلةك ئَيرانني، لة ئةوةى بة بيانووي ئاوديوي ئَيران كرد  1980هةزار كوردي تري فةيلي لة ساَلي 
بَي سةرو شوَين كردن و تا ئَيستا ضارةنوسيان  هةزار طةجنيان لَي " 15 "هةزار فةيلية  "300"كؤي ئةم 

 .ديارنية

ذَيدةرو ئامارى تريش زؤرن كةذمارةى وةدةرنانى كوردة فةيليةكان لةعَيراق و زيندانى كردن و كوشنت و 
" ثَينج سةد هةزار كةس ئةذمار دةكةن. بةاَلم 500سةروةت و سامانيان و بَيسةرو شوَينكردنيان، بة " زةوتكردنى

بةثَيى ئةو سةرضاوانةى لةبةردةستى ئَيمةدان، وة ئةوةشى كةسةرضاوةو بةَلطةنامةكان بؤ ئَيمةيان ساغكردوةتةوة 
وونةتةوةو ئاسةوارةكانيشى تا ئَيستا ماون و " هةزار كوردى فةيلى روو بة ِرووى قِركردن و جينؤسايكردن ب380"

 (. 2بؤضةندين دةيةيى تريش هةردةمَينن.)
____________ 

 41ل 2013 هولير،الدكتور خليل اسماعيل محمد الكرد الفيليون "بين حمالت التفسير و سياسة التهجير"، -1

 22، سليَمانى، ضاثى يةكةم ل 2002عارف قوربانى، شايةحتالةكانى ئةنفال، -2
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دؤسيةى كؤمةَلكوذكردن "جينؤسايد"كردنى كوردى فـةيلى لـة دادطـاى بـااَلى تاوانـةكانى عَيـراق، لـة دواى رووخـانى         
بوة يةكَيك لة دؤسية طرنط و ثِربايةخةكان، يةكةم هةنطاو بة ئاراستةى طةِرانةوةى ماف  2003"بةعس" لة ساَلى 

ياسـاى رةطةزنامـةى     2006يةن دةساَلتدارانى عَيراقةوة، لة سـاَلى  بؤ كوردانى فةيلى راطوَيزراو بؤ واَلتى ئَيران لةال
"ى هةَلوةشاندةوةو ثؤضةَلكردةوة، كة ئةم بِريارة مافى هاواَلتيبوونى بة كوردى فةيلى 666عَيراقى، بِريارى ذمارة "

يةن زؤربةى ئةو كوردة لة عَيراقدا نةدةدا، ئةمةش هةنطاوَيكى ئةرَينى بوو بؤ وةرطرتنةوةى مافى هاواَلتيبوون لة ال
   (1)فةيليانةى ئةم مافةيان بة ثَيى بِريارى ناوبراو لَيزةوتكرابوو

________________________________________________________________ 
 
 23ل 2009نجم سليمان مهدى الفيلى، الفيليون "تاريخ، قبائل وأنساب، فلكلور، تراث قومى" ، الطبعة الثانية،  -1 
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 باسى دووةم: جينؤسايدى بةرزانيةكان 

توركيا"،  -ئَيران –ناوضةى بارزان لة باشوورى كوردستان دةكةوَيتة ناوضةيةكى شاخاوييةوة، لةنَيوان "عَيراق    
"، ئةم ناوضةية لة حةوت هؤزَيكهاتوة ": شَيروانى، دؤَلةمةِرى، طةردى، نزارى، بةرؤذى، مزوورى، هةركى بنةجَى

لةِرووى ئيدارييةوة بارزان قةزاى مَيرطةسوورةو سةربةثارَيزطاى هةولَيرةو ثَينج شارضكةى هةية وةك ": بارزان، 
" طووندةو دواى جينؤسايكردنيان تائَيستا 260كؤِرةتوو، مةزنى، ثريان، شَيروان مةزن". ذمارةى طووندةكانى "

" هةزار كةس 500ى دانيشتوانى ناوضةى بارزان بة "" طووندييان ئاوةدانكراوةتةوة. كؤى ذمارة82نزيكةى "
 مةزةندة دةكرَين.

، رذَيمى بةعس بةشَيوةيةكى ثاَلن بؤداِرَيذراو، كةوتة شااَلوى 1975ثاش رَيكةوتنامةى جةزائري لة ساَلى 
ا كؤمةَلكوذى بارزانييةكان و هةنطاوة بةراييةكانى ئةم كؤمةَلكوذييةش بةم شَيوةية دةستى ثَيكرد. سةرةت

بارزانييةكان رووبةِرووى ئاوارةبون بوونةوةوكةوتنة ديوى ئَيران، و بةشارة فارسة ئَيرانييةكاندا باَلوبوونةوة يان 
دانيشتوانى "نزارو بةرؤذ"  1975دابةشكران، بةم شَيوةية دةستكرا بةجينؤسايدى بارزانييةكان. لةساَلى 

بةهةمان شَيوة دانيشتوانى  1978رَيزطاى ديوانية، لةساَلى بؤخوارووى عَيراق دوورخرانةوةو فِرَيدرانة سنوورى ثا
ناوضةكانى "مزوورى، شَيروانى، طةردى" بؤ ئؤردطاكانى "بةحركة، ديانا، هةرير، كؤرةتوو" لةسنوورى ثارَيزطاى 

ئؤردطاى دانيشتوانى "شَيروان مةزن"يان بؤ  1982هةولَير طوَيزرانةوة. لةشااَلوَيكى ترو لةشَيوةى ثَيشوو، لةساَلى 
زؤرةملَيى "سَيبريان" طواستةوة، دواترو دواى ئةو هةنطاوة بةراييانة، كردةوةى كؤمةَلكوذى بارزانييةكان 

شااَلوى  1983بةشَيوةيةكى فراوانرتو كردارى لةاليةن دةوَلةتى عَيراق و حزبى بةعس"وة دةستى ثَيكرد. لةساَلى 
دةستطريطران و لة  -" هةزار كوردى بارزانى 8000ام "جينؤسايد بوو بةكردةيى و بةضةند قؤناغَيك و سةرةجن

 دةستثَيكى ئةم كردةوةو شااَلوةى جينؤسايد بةضةند قؤناغَيك و بةم شَيوةية بوو:  البيابانى "

 دةستطريكردنى هةندَى كةسايةتى ديارى بارزانييةكان. 1983 -7 -30تا  29يةكةم: قؤناغى يةكةم لة 

 (.1ران و "جينؤسايد" كؤمةَلكوذكران. )طوولةباران كبوصية اجلنوبية" 

____________________________________________________________________________ 

 6،7ل  ،2015بريوت، تةها سلَيمان، لة دادطاى بااَلى تاوانةكانةوة "دؤسيةى بةرزانيةكان"، -1
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نَيرينة "رةطةزى نَير"ى بارزانييةكان لة  بةكؤمةَلطرتنى هةموو 1983-7-31دووةم: قؤناغى دووةم لة 
 ئؤردووطاكانى " قودس و قادسية".

بةكؤمةَلطرتنى هةموو نَيرينة "رةطةزى نَير"ى بارزانييةكان لة ئؤردوطا  1983-8-10سَييةم: قؤناغى سَييةم لة 
 زؤرةملَيكانى " هةرير، بةحركة، ديانا". 

رتنى ئةو بارزانيانة بوو، بةهةرشَيوةيةك بوبَيت لة شااَلوةكانى ضوارةم: قؤناغى ضوارةم راوةدوونان و بةكؤمةَلط
 طرتن رزطارييان ببوو. 

" هةزار لةِرةطةزى نَيرى بارزانانيةكان لة طةنج و ثريو 8000بةم شَيوةية وةك لةثَيشووتر ئاماذةمان بؤكرد، "
 جينؤسايد كران. مَيرد مناَل، لةاليةن دةوَلةتى عَيراق بةرَيبةرايةتى "بةعس"  لةناوبران و 

، لةثرؤسةى طةِران و ثشكنينةكان تا ئَيستا 2003لةدواى ثرؤسةى رووخانى بةعس لةفةرمانِرةوايى لةساَلى 
" لة رووفاتى شةهيدو قوربانييةكانى ئةم كردةى جينؤسايدى بارزانييةكان بؤ باوشى 606توانراوة تةنها "

" رووفات لة 513" 2005-10-16ةيى خوارةوة، يةكةم: لة نَيشتمان و زَيدى خؤيان بطةِرَينرَيتةوة بةم شَيوةي
" رووفات ديسان خوارووى عرياق، واتة لة كؤى 93" 2014-3-6"بوسةية" خوارووى عرياق. دووةم: لة 

" حةوت هةزارو سَيسةدو نةودو ضوار رووفاتى 7394" هةزار كوردى بارزانى كؤمةَلكوذكراو "8000"
ة بةكؤمةَلةكانن و بةناديارى ماونةتةوةو نةتوانراوة بة دروستى بدؤزرَينةوةو قوربانييةكان هَيشتا لة نَيو طؤِر

 (1بهَينرَينةوة بؤ كوردستان. )

و رووخانى رذَيمى بةعس، يةكَيكة لة كارة هةرة طرنط و باشةكان، ثَيكهَينانى دادطاى بااَلى 2003لة دواى ساَلى 
ةش، ضةندين دؤسيةيى كؤمةَلكوذى خرانة ثَيش دةستى تاوانةكان بوو لة عَيراق، دواى درووستبوونى دادطاك

 دادطاكة، لة نَيوياندا دؤسيةكانى كؤمةَلكوذى طةىل كورد، كة ديارترينيان ئةم دؤسيانة بوون

_________________________________________________________________ 
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، دؤسيةيى كؤمةَلكوذى بارزانييةكان سةرةتاى ساَلى هةشتاكان، دؤسيةيى 1988" دؤسيةيى كؤمةَلكوذى ئةنفال 
كؤمةَلكوذى كوردى فةيلى، دؤسيةيى كؤمةَلكوذى هةَلةجبة، دؤسيةيى كؤمةَلكوذى قةزاى ثشدةرو سةيد ساق، 

، دؤسيةيى كؤمةَلكوذى زيوة، دؤسيةيى 1991ةَلكوذى راثةرَِينى ساَلى دؤسيةيى ثاكتاوى رةطةزى، دؤسيةيى كؤم
ثاكتاوى رةطةزى لة كةركوك" و ضةندين دؤسيةيى تر، كة لةنَيوياندا هةريةك لة دؤسيةيى " بارزانيةكان، 

ا، وةك ئةنفال، فةيلى، هةَلةجبة، ثشدةرو سةيد سادق" بة جينؤسايد ناسَينراون و بِريارى كؤتاييان لة بارةوة در
 (1كؤمةَلكوذى طةىل كورد. )

_________________________________________________________________________ 

 249، ضاثى يةكةم، ل2011هةولَير،رَيبوار رةزمةزان عةبدواَل، جينؤسايدكردنى بارزانيةكان لة سةدةى بيستةمدا،  -1
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 باسى سيَيةم: جينؤسايدى هةلَةجبة

شارى هةَلةجبة يةكَيكة لة قةزا دَيرينةكانى باشوورى كوردستان، و دةكةوَيتة باشوورى رؤذهةاَلتى عَيراق و هاوكات 
" هةشتاوضوار كيلؤمةتر لةثارَيزطاى سلَيمانيةوة دوورة، 84هاوسنورة لةطةَل دةوَلةتى ئَيران. لةاليةكى تريشةوة "

 ى ئيدارييةوة سةربةثارَيزطاى سلَيمانى بوة.هةروةك ثَيش بِريارى بةثارَيزطابوونى لة روو

" دووهةزارو 2300" ماَل بوةو ذمارةى دانيشتوانةكةى "470ذمارةى ماَلةكانى " 1946بةثَيى سةرذمَيرى ساَلى 
" هةزار كةس بةرزبوةتةوة، 91937ذمارةى دانيشتوانةكةى بؤ " 1977سَيسةد كةس بوة، لةسةرذمَيرى ساَلى 

 ندةكانى دةوروبةرييةوة.كةو طووبةسةرجةم شارؤض

بةساَلَيك ثَيش  1987" طوندى لةسةربوة. لةسةرذمَيرى ساَلى 216جطة شارؤضكةكانى سةربةقةزاكة، "  
" سةدو ثانزة 115540جينؤسايدكردنى دانيشتوانى شارةكةو دةوربةرى بةشارؤضكةو طوندةكانةوة طةشتوةتة "

 هةزارو ثَينج سةدو ضل كةس. 

" هةزار 70000ةَلكوذى و كيميابارانكردنى شارةكة لةو ذمارةيةيى سةرةوة تةنها "ثَيش كؤم 1988لةساَلى 
" ضل و ثَينج هةزارو ثَينج سةدو ضل كةس لةو 45540كةس لةناو ناوةندى قةزاكة نيشتةجَيبوون، واتة "

 ذمارةية لة شارؤضكةكانى خورماَل و سريوان و تةواوى طوندةكانى دةورو بةرى نيشتةجَيبوون.

" هةزار كةس، ئةمةش لةئاكامى 4300دانيشتوانى شارى هةَلةجبة دابةزى بؤ " 1991راثةِرينى ساَلى دواى  
 (1رووخاندن و راطوَيزانى طوندةكان و شارؤضكةكانى دةورو بةرى و كيميابارانكردنى.  )

شارةكانى و دواى بِريارى بةثارَيزطابوونى شارى هةَلةجبة، كة هةريةك لة  2014بؤ ئَيستا  1991لةساَلى 
ثَينجوَين و سةيدسادق و شارؤضكةكانى خورماَل و سريوان و تةوَيَلةو ذمارةيةكى زؤر طوندى دةكةوَيتة سةر، 

 (2" هةزار كةس. )400سةرجةم ذمارةى دانيشتوانى سنوورى ئيدارى هةَلةجبة دةطاتة نزيكةى "

____________________________________________________________ 

  5، ل ، ضاثى يةكةم2014ة"، بةيروت ها سلَيمان، لة دادطاى بااَلى تاوانةكانةوة "دؤسيةى هةَلةجبتة-1
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دواى ئةوةى حكومةتى عَيراق بةفةرمانِرةوايةتى "بةعس"، ماوةى هةشت ساَل دةبوو لةجةنطَيكى كاولكةرو 
ى ئَيران، رَيك لةم كاتة، لةطةورةترين تاوانى دذ بةكوردو لةهةمانكاتدا، تاقةت ثِروكَين بوو لةطةَل دةوَلةت

كوردستان و دانيشتوانى شارى هةَلةجبةو مرؤظايةتى ئةجنامدا، ئةويش ئةوةبوو بة ضةكى كيمياوى و لة رَيطةى 
هَيرشةكة ثَيش نيوةِرؤى  فِرؤكةى جةنطي و بؤمبارى طةورةو موشةك  و ناثاَلم، هَيرشى كردة سةرشارى هةَلةجبة.

بة "هَيزى ئامسانى، موشةك، بؤمباى طةورة، ناثاَلم"دةستى ثَيكرد، كةشارى هةَلةجبةو  1988 -3 -16
دةوروبةريان طرتةوة، ئةم هَيرشة بةتةواوى شارةكةو دانيشتوانةكةى سةغَلةت كردو بوة هؤكارى باَلوكردنةوةى 

 . (1)ةو دةورو بةرىترس و دَلة ِراوكةيةكى زؤر لةنَيوضني و توَيذةكانى دانيشتوانى شارةك

ثاش نيوةِرؤى هةمان رؤذ، بؤردوومانكردنَيكى سةختى شارةكةى كرد، ثاشان بةضةكى كيمياوى هَيرشى كردة 
سةرشارةكة لة جؤرى ضةكى كيمياوى " سارين، خةردةل، تابوون" كةدواترو لةئاكامدا بوة هؤى طيان لةدةستدانى 

برينداربوونى هةزارانى ترو ئاوارةبوونى ئةوانى تر  " هةزار كةس لةدانيشتوانى سيظيلى شارةكةو5000"
 (.  2ؤمةَلكوذييةكة دةربازييان ببوو)كةلةثةراوَيزى كيميابارن و ك

دانيشتوانى هةَلةجبة ئةوانةى توانيان لةدةست هَيرش و ثةالمارةكةى "بةعس" رزطارييان بَيت، بةناضارى ثةنايان 
ثؤزةتيفانةى بينى لةضارةسةركردنى بةركةوتوان و بريندارةكانى هَيرشى  بردة بةر واَلتى ئَيران، ئَيرانيش رؤَلَيكى

كيمياوى بؤسةرشارى هةَلةجبة. بةاَلم ثاش ماوةيةك عَيراق بِريارى بةناو لَيبوردنى دةركرد، بؤ ئةوانةى كة لةكاتى 
ةشَيك لةو خانةوادانة هَيرش و ثةالمارى سةرشارةكةو كيميابارانكردنى دةربازى ئَيران ببوون، لةطةَل هاتنةوةى ب

راستةوخؤ لةاليةن رذَيمى بةعسةوة بؤ هةتايى بَيسةرو شوَين كران، بةَلطةيةكى روون لةم بارةوة هةية كة ئةويش 
ئةوةية كاتَيك دواى ئةجنامدانى هةشت شااَلوةكةى ئةنفال "جينؤسايد" كة دواى كيميابارانكردنى هةَلةجبة ئةجنام 

كان برانة زيندانى نوطرة سةملان، دواتر بةبِريارَيكى بةعس هاتنةوة، دةطِيِرنةوة كة درا، بةشَيك لة ثريو ثةككةوتة
طةيةنراونةتة ئةوَى لةسةر ديوارى هؤَلةكانى ئةو قةاَليةيى تياى بةند كرابوون، دةيان ناو ناونيشان و يادةوةرى 

ردنى ئةو هةَلةجبةيانةية كة هةَلةجبةييةكانى ثَيوة بوة، ئةمةش سةملَينةرى راستى جارَيكى تر كؤمةَلكوذك
بةبِريارى لَيبوردنى بةعس دواى دةربازبوونيان لة كاتى كيميابارانكردنى شارةكةيان دةربازببوون، هاتنةوةو 

 (3)بِريارةكةش تةنها بة ئاماجنى لةنَيوبردنيان بوو. 

 4- 17ص  2005" سنة 17" "6عدد "دكتور ساالر باسيرة، حلبجة واألنفال وصمتا عار جبن األنسانية، مجلة "األنفال"، -1

  17، ل 2013سليَمانى، كامل عبدلقادر ويس، اليوم الذى سلبومنى كل شى ء !، -2

 43-40، ل، سلَيمانى2014 سلَيمانىتةها سلَيمان، جينؤسايدى طةىل كورد" ثشكنني، ئامارو زانيارى، دَيكؤمَينت"،-3
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 باسى ضوارةم: جينؤسايدى قةالَدزىَ 

" 92و ئةجنامدانى كؤمةَلكوذى لةشارةكةدا، " 1974كومةتى عَيراقى و رذَيمى بةعس لةساَلى لةبؤردوومانى ح
فةخريية هاواَلتى سيظيل كؤمةَلكوذ دةكرَين و دةبنة قوربانى، كةئةمةى خوارةوة ناوى تةواوى قوربانييةكانة: 

عبدجلبار امحد ، ار امحد سابريرزط، سالم امحد سابري، سابريد كةذاَل امح، ساحل امحد سابري، مريزا حسن جعفر
، رية رسوَل امحدكشو، بةدريية حممد خدر، شةهال امحد سابري، جوانة امحد سابري، بةختيار ئةمحد سابري، سابري

طوَلةباخ حسن ، شنؤ رسوَل امحد، نةغةدة رسوَل امحد، وشيار رسوَل امحد، بَيطةرد رسوَل امحد، رزطار رسوَل امحد
، ثةرذين امحد خدر، ئاري غةريب حممد ملني، ئامانج غةريب حممد ملني، يب حممد ملنيئومَيد غةر، حاجي حممود

بةهَي رمحان ، ئاالن رزاق رشيد امحد، بؤتان رزاق رشيد امحد، نيان رزاق رشيد امحد، جوان رزاق رشيد امحد
، ئاالن مجال كابان، مدناك امساعيل حمورو، سروة زاهري تؤفيق، سنةوبةر زاهري تؤفيق، سؤران زاهري تؤفيق، اسعد

سةروةر علي ، بورهان عبداهلل شاسوار، هيوا غةفور، محة ساحل سام سام، ئاريان مجال كابان، سؤزان مجال كابان
طوَلزار حممد ، سفينة حممد امني، مسكؤ حممد سلمي، سؤران حممد سةَلتة، عمر مةجيد، ئازاد حسني امحد، قادر

، قمرية قادر امحد، ئامانج قادر امحد، ثةرذين باقي، دلَير ئةتروشيزانراوة، ك ناوى نةكوِرَي، عةبداخلالق، رسوَل
، مجال امحد رسوَل، حممد علي بابكر، عباس رسوَل محة، سعدية محة سعيد، حممد امحد حسن، نةرمني باقي

، ةمري رةئوفئ، مجال محة علي، بةختيار سليم رسوَل، ناسك سليم رسوَل، بةهار سليم رسوَل، طةالوَيذ امحد رسوَل
ثريؤز رحيم ، رمحان محد رمحان، كلي محد علي، ثَيشرةو زاهر رشيد، قوباد حسن حاجي حممود، فةتاحمام 

، ئامان عمر داود، ئازاد امحد حسن، فةقَي عبداهلل حممد، ئةمحةد ئيسماعيل ئاَلا، دانا فةحتي كريم، عومسان
عائيشة ، شةومن حاجي فةقَي، زارا حممود عبداهلل، حممد بابكر عبداهلل، حسن حممد غةفور، امساعيل امحد عبداهلل

محد ، حسن مريزا دَلشاد،امحد امساعيل ، امحد عبداهلل امحد، ئامان رشيد، ئريةج امحد، رسوَل محد، محةالو امحد
، حممد هؤمةر كوِر، دلَير تؤفيق مةجيد، عبدالقادر مةمحود همزة، قادر عبداهلل، فةتاح قادر امحد، امحد حسن

 ٢٠/٦/1٩٨٩لة  ى بةعسرذَيم ٨/٨/1٩٨٨لة  "ئَيران –عَيراق نَيوان "دواي وةستاني جةنطي ". سَيم مةمحود هؤمةرح
ثارَيزطاى بؤ ئؤردوطاكاني خؤرئاواي  "ثشدةر"اطواستين شاري قةَلادزي و تةواوي ناوضةيوة دةستيكرد بةِر

( TNTة لة هاوَلاتيان بةبةكارهَيناني ماددةي)كةدواي ضؤَلكردني شارةكةو ناوضةك ،هةولَيرو خؤرئاواي سلَيماني
 (1. )سةرجةم خانوبةرةو قوتاخبانةو مزطةوتةكاني شارو ناوضةكة تةقَينرانةوةو خاثوركران

______________________________________________________________ 

 33، ل ةنفال"تةها سلَيمان، لةدادطاى بااَلى تاوانةكانةوة "دؤسيةى ئ -1
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دانراو هيض كةس لة خةَلكي ناوضةكة بؤي نةبوو بةسةرداني  "و قةدةغة كراو خاكي حةرامبة "وضةكةش نا
و دةزطا ئةم نييةكانيةوة لةاليةن سوثاي عَيراقي  بِرؤشتاية،يش خبضَيتة ناوضةكةو ئةطةر بةقاضاكاتيش 
 بَي سةرو شوَين دةكرا. بكرايةدةستطري

"دةتوانَى مبانطةيةنَيتة بةردةم ضةردةيةك زانيارى  1989بؤ  1977ى "ئةم ئامارانةى خوارةوة لة نَيوان ساَل
 درووست و ثشرتِاستكراو، سةبارةت بةجينؤسايدى شارى قةاَلدزَى و تةواوى ناوضةى ثشدةر. 

" طووندو دانيشتوانةكةى بؤ 9" ى سنوورى شارؤضكةى ضوارقوِرنة بؤ نَيو ئؤردوطاكة، راطوَيزانى "13راطوَيزانى "
زؤرةملَيى ئَينزَى، راطوَيزانى  " طووندو دانيشتوانةكةى بؤ ئؤردوطاى4اى زؤرةملَيى كؤمتان، راطوَيزانى "ئؤردوط

" طووند بؤ ئؤردوطاى 17" طووندو تةواوى دانيشتوانةكةى بؤ ئؤردوطاى زؤرة ملَيى بةستةستَين، راطوَيزانى "43"
" 12" و دانيشتوانةكةى بؤ ئؤردوطاى زؤرةملَيى ثَيماَلك، راطوَيزانى "27زؤرة ملَيى توة سوران، راطوَيزانى " 

 (1)وانةكةى بؤ ئؤردووطاى زؤرة ملَيى ذاراوة. طووندو تةواوى دانيشت

" لةسنوورى شارى قةاَلدزَى و ناوضةى ثشدةر، لةشوَينى نيشتةجَيبوونى خؤيان بةتؤبزى 125واتة كؤى طشتى "
هةَلكةندراون و دابةشكراون بةسةر كؤمةَلكَيك ئؤردوطاى زؤرة ملَيدا، كةكةمرتين ثيضداويستييةكانى ذيانى تَيدا 

 .تةبةر نةبوةمةيسةرو دةس

__________________________________________________________________ 

  35، 34، لةنفال"تةها سلَيمان، لةدادطاى بااَلى تاوانةكانةوة "دؤسيةى ئ -1
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 باسى ثيَنجةم: جينؤسايدى سةيد سادق 

" كيلؤمةتر لة 53سليمانى، بةدوورى " قةزاى سةيدسادق لةِرووى جوكرافييةوة دةكةويتة رؤذهةاَلتى ثارَيزطاى
ناوةندى ثاريزطاى سليمانييةوة، يةكَيكة لة قةزا طةورةكانى ثارَيزطاى سلَيمانى كة ذمارةى دانيشتوانةكةى زياتر لة 

هاواَلتى دةبيت، هةروةها دةكةوَيتة ناوةندى قةزاكانى )ثينجوين، هةَلةجبةى تازة، هةَلةجبةى شةهيد(،  93000
نى قةزاكة بةشَيكيان طوزارشتى لَيدةكةن، بة ثايتةختى شارةزوور ناوى دةبةن. لة رووى ميذووييةوة وةك دانيشتوا

بة بِريارى ئةوكاتةى حكومةتى عَيراق كراوة بة ناحية، بة  1955" ى تشرينى يةكةمى ساَلى  22سةيد سادق لة "
  .ى هةرَيمى كوردستان كراوة بة قةزابة بِريارى حكومةت 22/2/2007ناوى "ناحيةى شارةزوور" وة، لة بةروارى 

لة مَيذووى دوورو نزيكى سنوورى قةزاى "سةيد سادق" دا، ضةندين جار روو بةِرووى تاوان و ستةملَيكردن 
بوةتةوة، بةَلطةنامةو ديكَيومتةكان ئةوة ثشت راست دةكةنةوة، جؤرى ئةو تاوانانةى كة دةرهةق بة "سةيدسادق" و 

 .وة، تاوانى "قِركردنى بةكؤمةَل،  تاوانى دذ بة مرؤفايةتى، تاوانى جينؤسايد" بووندانيشتوانةى  ئةجنام درا

بؤ ساغ كردنةوةو ناساندنى راستَينةى ئةو تاوانانةى سةرةوة، هاواَلتيان و ثارَيزةران و ياساناسانى سةيدسادق لة 
ةسةر ئةو تؤمةتبارانةى كة لة رَيطةى داواكارى طشتى بةغدادةوة سكااَليان تؤماركرد ل13/3/2009بةروارى 

دةستيان هةبوو لة ِرووخاندن و ِراطواستنى "سةيدسادق"، هةمان ئةو تؤمةتبارانة بوون كة دةستيان هةبوو لة 
" ى ساَلى 10جينؤسايدو ئةنفالكردنى ناوضةكانى طةرميان، ئةم سكاَلايةش بة ثشت بةسنت بة ياساى ذمارة "

ساى دادطاى بااَلى تاوانةكانى عرياق، كة لةاليةن سةرؤكايةتى ئةجنومةنى " لة يا11,12، بة ثَيى مادةكانى "2005
 نيشتمانى ئةوكاتةى عَيراق ئةم ياساية دةركرا. 

________________________________________________________________ 

 72-71ل  كؤمَينت" تةها سلَيمان، جينؤسايدى طةىل كورد،" ثشكنني، ئامارو زانيارى، دَي-1

  2015-1-18ضاوثَيكةوتن لة طةَل نووسةرو رؤذنامةنووس "هادى كوَلكنى"  -٢
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 ئةنفال  1988باسى شةشةم: جينؤسايدى 

لةاليةن رذَيمى بةعس لةعَيراق دذبةطةىل  1988شاَلاوى ئةنفال كة بةهةشت قؤناغى يةك لةدواى يةك لةساَلى 
لةسووتاندنى خاك و تَيكدانى ذينطةو خاثووركردنى كورد لة سةرخاك و زَيدى خؤى ئةجنامدرا، تيايدا جطة

" هةزارى مرؤظى لةذن و منال و 182" هةزار طووند، بةتااَلنربدنى سامانَيكى زؤرى هاواَلتيانى سيظيل، "5000"
ثريو ثةككةوتةو طةنج، بَيسةرو شوَين كردو زيندةبةضاَلى كردن. ثَيش باسكردن لة قؤناغةكانى شااَلوى ئةنفال، وةك 

 .ةى جينؤسايكردنى طةىل كورد، باشرتين بةَلطة بريخستنةوةى بِريارة ترسناكةكةى "عةىل حةسةن مةجيد"ةكرد

 ."برِيارة ترسناكةكةى "عةىل حةسةن مةجيد

" كة لة ثاشكؤى بةَلطةنامةكاندا دامان ناوة، لةاليةن كةسى يةكةمى 160كاتَيك بةفةرمانَيكى كؤمارى ذمارة"
سَين"، "عةىل حةسةن مةجيد" لةكةسة هةرةنزيكةكانى بنةماَلةكةى، دةكرَيتة دةوَلةت و بةعس "سةدام حو

بةرثرسى سةربازى و ئيدارى و ئةمنى و هةواَلطرى و حزبى يةكةم لةهةرَيمى كوردستان، و دةسرِتؤشتوو ثَيدةدرَى، 
 كورد ناو زةدبكرَى، يةكةم بِريار كةدةرى دةكات، ترسناكرتين بِريارةو دةتوانرَى بة مانيظيستؤى جينؤسايدى طةىل

  .ئةمةى خوارةوة دةقى بِريارةكةى "عةىل حةسةن مةجيد"ة

 4008بِريارى  

 28/8004ذمارة 

 1987-6-20بةروار 

  لة سةركردايةتى نوسينطةى سكرتارييةتى رَيكخستنى باكورةوة

 بؤ/ قيادةى فةيلةقى يةك، قيادةى فةيلةقى دوو، قيادةى فةيلةقى ثَينج

كؤتايهاتوة،  1987-ى حوزةيران 21رةمسى بؤ كؤكردنةوةى ئةو طووندانة لة بةروارى  لةبةر ئةوةى ماوةى
 :دةستبةكاربني بةم شَيوةيةيى خوارةوة 1987ى حوزةيرانى 22بِريارماندا لة رؤذى 

هةموو طووندةكان لةمةودوا بة ناوضةى قةدةغةكراو دادةنرَين لة رووى ئةمنييةوة، كة هةتا ئَيستا شوَينى بة -1
 .طرياوى ئَيران و تَيكدةران و خائني زادةو منوونةكانيانن كة خيانةتكارانى عَيراقنكرَي
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بة تةواوى قةدةغةية خةَلك و ئاذةَلى تَيدا مبَينَيت، ئةم ناوضانة بة ناوضةى قةدةغةكراو دادةنرَين و تةقةكردن -2
 .ة اليةن بارةطاكةمانةوةتياياندا ئازادة بَى مةرج و بَيتةعليمات، مةطةر تةعليماتى تر دةربضَيت ل

هاتوضؤ لةوَيوة  بؤ ئَيرةو لَيرةوة بؤ ئةوَى يان كشت و كاَل و تؤوكردن و ثيشةسازى و ئاذةَلدارى قةدةغةن و لة -3
سةردةزطا ثةيوةنديدارةكان ثَيويستة بة دواداضوونى جددييان لةم بارةوة هةبَيت و هةريةكةو بة ثَيى تايبةمتةندى 

 .خؤى

يلةقةكان لَيدانى تايبةت ئامادةبكةن، ناو بةناو بة تؤث و فِرؤكةو سةمتى و كؤثتةر لة هةموو سةرؤكايةتى فة-4
كاتَيكدا بة شةوو بة رؤذ خبةنكار بؤ كوشتنى طةورةترين ذمارة لةو كةسانةى كة لة شوَينة قةدةغةكراوةكاندان و 

 .ئاطادارمان بكةنةوة

لة طووندةكانى ئةو ناوضانة، لَيكؤَلينةوةيان لة طةَل  حجزكردنى هةموو ئةو كةسانةى كة دةستطريدةكرَين-5
 15دةكرَيت لةاليةن دةزطا ئةمنييةكانةوةو حوكمى سَيدارةيان بةسةردا جَيبةجَيدةكرَيت، ئةوانةى كة تةمةنيان لة 

 .ساَل، دواى سوود وةرطرتن لةو زانياريانةى ثَييةتى وة ئاطادارمان بكةنةوة 7ساَل زياترة هةتا 

ةيوةنديدارةكان هةَلدةسنت بة لَيكؤَلينةوة لة طةَل ئةوانةى خؤيان بة دةستةوة دةدةن لة دةزطا دةزطا ث-6
رؤذبَيت، دةبَيت لةو حاَلةتانة ئاطادار بكرَيينةوة،   1هةتا  3حكومييةكان و حزبيةكاندا بؤ ماوةيةك كة ئةو ثةِرى  

ت بة تةلةفؤن يان برووسكة رةزامةندى ئَيمة ئةطةر ماوةكة ثَيويستى كرد لةو ماوةية زيادبكرَيت ئةوا دةبَي
 .وةربطرن، لة رَيى هةظاَل "تاهر ئةلعانى" يةوة

هةموو ئةو شت و مةكانةى كةوا فةوجةكانى ديفاع وةتةنى و جةنطاوةرةكانيان دةستيان دةكةوَيت بؤ خؤيان -7
وكةكان بؤخؤيان دةبَيت، دةبَيت تةنها ضةكة قورسةكان و ضةكى ئةسنادو ضةكى مام ناوةندى نةبَيت ضةكة سو

ئَيمةى لَيئاطادار بكةنةوةو تةنها ذمارةكانيان تؤمار بكةن. ثَيويستة لة سةر فةرماندةى جةحافلةكان ضاالك بن بؤ 
ئاطاداركردنةوةى هةموو مووستةشارةكان و فةرماندةى سرييةكانيان و مةفرةزةكانيان، وة بةوردى ئَيمة ئاطادار 

فةوجةكانى ديفاع وةتةنى. سةرؤكايةتى مةجليسى تةشريعى، سةرؤكايةتى مةجليسى  بكرَيينةوة لة ضاالكييةكاني
تةنفيزى، دةزطاى زانيارى، سةرؤكايةتى ئةركانى سووثا، ثارَيزطارةكان، سةرؤكةكانى ليذنة ئةمنييةكان "نةينةوا، 

ةسةرةوة ناويان هاتوة، ديالة، سةاَلحةدين، سلَيمانى، ئةربيل، دهؤك، رازطرى لقةكانى ئةو ثارَيزطايانةى كة ل
بةرَيوةبةرايةتى هةوَلطرى طشتى سةربازى طشتى، بةرَيوةرايةتى ئةمنى طشتى، بةرَيوةبةرى ئةمنى ناوضةى حكومى 
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زاتى، بةَيوةبةرى ئةمنى ثارَيزطاكانى "نةينةوا، تةئميم، ديالة، سةاَلحةدين، سلَيمانى، ئةربيل، دهؤك". تكاية بؤ 
  .هةركةسةو بة ثَيى تايبةمتةندَيتى خؤىتَيِروانني و جَيبةجَيكردن 

 (1) ئاطادارمان بكةنةوة

 

 

 ئيمزا

 عةىل حةسةن مةجيد

 ئةندامى سةركردايةتى هةرَيمايةتى

 سةركردايةتى نوسينطةى رَيكخستنى باكوور

 "ميَذووى ئةجنامدانى شاالَوةكانى ئةنفال "جينؤسايد

كةبةئةنفال ناوزةد كرا، لةاليةن رذَيمى  1988ى لةو هةشت قؤناغةى شااَلوةكانى جينؤسايدى كورد لة ساَل
"بةعس"وة، يةكة سةربازييةكان و دةزطاى هةواَلطرى سةربازى و مةدةنى و حزبى، هَيزة ئامسانيةكان، هَيزة 
زةمينةكان، دةزطاكانى حزبى بةعس، دةزطا ئةمنيةكان، و تةواوى ئةودةزطايانةى ثةيوةندييان بةدةوَلةتى عَيراق و 

"وة هةبوو، بةشدارييان كرد. بةثَيى بةَلطةنامة فةرمييةكانى دةوَلةتى عَيراق و ميدياكانى نووسراوو حزبى "بةعس
 :، قؤناغةكانى هةرهةشت شااَلوةكة بةم شَيوةى خوارةوة ثؤلَين كراوة1988بينراوو بيسرتاوى ئةوكات لة 

 

____________________________________________________________________________ 

 119-18، ل 2013سلَيمانى  عومةر مةمحةد، ثةالمارة سةربازييةكانى ئةنفال لة هةشت قؤناغدا، -1
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  :"ئةنفاىل يةكةم "شاالَوى يةكةمى جينؤسايد

، ناوضةكانى دؤَلى جافايةتى و سةرطةَل و بةرطةَلو 1988ى مارتى 19ى شوبات تا 22سةرطةَلوو بةرطةَلوو 
لةيةكةم هةنطاوةكانى شااَلوةكة، ئةوةبوو زيانَيكى طةورة بة هَيزى ثَيشمةرطةى بزووتنةوةى  دةطرَيتةوة، ئامانج

رزطارخيوازى كورد بطةيةنَى و بِرستى ئةوةى لةبةر برِبَى كة بتوانَى داكؤكى لة ضني و توَيذةكانى دانيشتوانى ناوضة 
م، لةاليةكى تريش ثةيوةندى نَيوان جياحياكانى كوردستان بكات، قؤناغةكانى دواى قؤناغى شااَلوى يةكة

بزووتنةوةى رزطارخيوازى كوردى و هَيزى ثَيشمةرطةو خةَلكيش ببضِرَينَى، رَيك واش دةرضوو بةشَيك لة ئاماجنةكةى 
لةو مةبةستةى سةرةوة هاتةدى، لةاليةك زةبرَيكى كوشندةى لةهَيزى ثَيشمةرطة وةشاندو لةاليةكى تريشثةيوةندى 

 (1) .رزطارخيوازى كوردى و هَيزى ثَيشمةرطةى تووشى لةبةريةك هةَلوةشانةوة كرد نَيوان بزووتنةوةى

 "ئةنفاىل دووةم: "شاالَوى دووةمى جينؤسايد

ى نيسان شااَلوى يةكةم دةستى ثَيكردو 1ى مارت "ئازار" تا 22، واتة لة 1988ى نيسانى 1ى مارت تا22قةرةداغ 
اَل و قةرةداغ لةسنوورى ثارَيزطاى سلَيمانى طرتوة. شوَين و جَيطاى ناوضةكانى "بازيان" لةسنوورى قةزاى ضةمضةم

سةرةكى شااَلوةكة "قةرةداغ" بوو، ئةو هاواَلتيانةى لة شااَلوى ئةنفاىل دووةم " جينؤ سايدى دووةم" بةرةو سلَيمانى 
ركوك هاتن هةموويان هةاَلتن، بةشَيكيان رزطارييان بوو، بةاَلم ئةوانةى بةرةو سنوورى طةرميانى ثارَيزطاى كة

سااَلن بوو، ماَلمان لةنزيك ليوايةكى سةربازى بوو، كةبةليواكةى  16بَيسةرو شوَين كران. من خؤم ئةوكاتة تةمةمن 
 -"بارق" مةبةست لة"بارق عةبدواَل حنتة"ى ئامرليواية، ناسرا بوو، تةواوى ئةوانةى طةشتنة شارى "كةالر

 (1) .دواى دوو رؤذ بَيسةرو شوَين كرانطةرميان" راستةوخؤ دةست بةسةركران و 

 "ئةنفاىل سيَيةم:  "شاالَوى سيَيةمى جينؤسايد

دةستى ثَيكرد، ئةم قؤناغةى شااَلوى ئةنفال " شااَلوى جَينؤسايدى سَييةم،  1988ى نيسانى 20تا 7لة 
اش و موستةشار، بةسةخترتين و بةرفراوانرتين شااَلوةكان دادةنرَى و زؤرترين هَيزى سةربازى و ئةمنى و ج

 .شى باشوورى كوردستانى عَيراقدايةبةشدارييان تَيكرد. شوَينى ئةجنامدانى شااَلوةكة دةشتَيكى ثان و بةرينة لةبة

_______________________________________________________________ 

  26ضاثى يةكةم، ل  ،2002سلَيمانى  عارف قوربانى، شايةحتاَلةكانى ئةنفال،-1
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ضةمضةماَل"ةو الى  –سنوورى جوطرافى ئةم ناوضةية لةالى باكوورةوة رَيطاى سةرةكى نَيوان "كةركوك  
 -كفرى -خوورماتوة"و الى باشوريشى " هةرسَى رَيطاى شارةكانى "كةالر –رؤذئاواشةوة رَيطاى سةرةكى "كةركوك 

ثانتايية جوطرافيةدا ضةندين شارو دةيان باوةنور"ةو الى رؤذهةاَلتيشةوة "زجنرية ضياكانى قةرةداغ"ة. لةم 
شارؤضكةو هةزاران طوندى لَييةو شارؤضكةى قادر كةرم دةبَيتة ناوةندى سةرةكى ئةم ناوضةية. لةم قؤناغةدا، 
زؤرترين خةَلك دةستطريكران و بَيسةرو شوَين كران. وةك لة ثَيناسةى قؤناغى دووةمى شااَلوى ئةنفال " 

" سااَلن بوو، بةهارَيكى باراناوى بوو، هةواَل هات بؤشار كةبةهةزاران كةس لة 16جينؤسايد" وومت، تةمةمن "
" رؤذ كةمرت ئةوةى 2طوندى "ملة سورة" لةسةرجةم طوندةكانى ناوضةكةوة هاتوون و لةوَى كؤبوونةتةوة، دواى "

طووندى "حةسرية" بة  تةراكتؤرى هةبوو بةتةراكتؤرى خؤى و ئةوةى نةيبوو بةثَى و بةكةرو واَلخ، دواتر لةنزيك
ئؤتؤمبَيلى سةربازى رذَيم بة رةتَلى طةورة طةورة طوَيزرانةوة بؤ قةاَلى قؤرةتوو، ئَيمة لةناو شارى كةالر لةدرزى 
ستارةى ماَلةكانةوة تةماشايامنان دةكرد، ضونكة جطةلةثاسةوانييةكى تووند، سةر هةموو رَيطاكان بة سةربازو هيزى 

خورماتوو" و  –قادر كةرةم" و " نةجيوَل  –وو، ئةمة جطةلة قؤَلةكانى "ضةمضةماَل جؤراو جؤر كؤنرتؤَل كراب
دةربةندخيان" كة  –كفرى" و " سةنطاو  –كفرى" و " طوندى قوريضايى  -باوةنوور" و" سةرقةاَل –"شَيخ تةويل 

 (2) .بَيسةرو شوَينى دةكردن بةهةزاران خَيزان لةو قؤاَلنة دةكةتنة بةردةستى رذَيم و ئةويش لة خَيراترين شااَلودا

 "قؤناغى ضوارةم: "شاالَوى ضوارةمى جينؤسايد

دةستى ثَيكرد، بةشَيكى بةرضاو لةسنوورى ثارَيزطاى كةركوكى طرتةوة،  1988ى 8ى مايس تا 3ئةم شااَلوة لة 
نَيوان هةردوو لةسنوورةكانى شارؤضكةكانى " تةق تةق، ئاغجةلةر، شوان، قةرةهةجنري" و بةشَيكى زؤر لة سنوورى 

لةم شااَلوةدا، بةسةدان طوند بةركةوتن و بةهةزاران كةس بَيسةرو شوَين كران. نووسةر  ."شارى "كؤيةو ضةمضةماَل
"مةال شاخى" لة كتَيبى " ئةنفاىل خاَلخااَلن" تةواوى ئةوانةى بَيسةرو شوَين و جينؤسايد كراون لةشااَلوى ئةنفاىل 

" سَى 3775د" بة ثشت بةسنت بةسةرذمَيرى و بةَلطةنامةكان، بة زياتر لة " ضوار " شااَلوى ضوارةمى جينؤساي
هةزارو حةوت سةدو حةفتاو ثَينج هاواَلتى كورد، لةذن و مناَل و ثريو ثةككةوتة، مةزةندة دةكات و ليستَيكى دوورو 

 (1) .درَيذى ناوى قوربانييةكانيشى تؤمار كردوة

__________________________________________________________________ 

 47 ، ضاثى يةكةم، ل2003، تةها سلَيمان، لة ثةراوَيزى ئةنفالدا، بةرطى دووةم، سلَيمانى-1
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  ""شاالَوى ثيَنج و شةش و حةوت جينؤسايد 7و  6و  5ئةنفاىل 

هريان و نازةنني و خاياند، تيايدا ناوضةكانى "باليسان و  1988ى ئابى 26ى حوزةيران تا 15ئةم شااَلوانة لة 
شةقاَلوة و خؤشناوةتى و رةواندوزو ضؤمان و سؤران"ى طرتةوة، ضةندين شااَلوى دوورو درَيذى تَيكةوت و بةهؤى 
سةختى و ضِرى ناوضةكةوة، رذَيم نةيدةتوانى بةئاسانى كؤنرتؤَلى ناوضةكة بكات، ئةطةرضى لةشااَلوةكانى ثَيشووتر 

مةرطة بِريبوو، بةاَلم بةهؤى سةختى ناوضةكة هةم ثَيشمةرطة دةيتوانى بةرطرى ثشتيوانى و ثشتطريى لة هَيزى ثَيش
بكات و هةميش خةَلك دةيتوانى لةضنطى هَيزة ثةالماردةرةكانى رذَيم خؤى قوتاربكات، كةضى هَيشتاش بةهةزاران 

 (1) .خةَلكى طرت و بَيسةرو شوَينى كردن

  "ئةنفاىل هةشت " شاالَوى هةشتةمى جينؤسايد

كؤتايى  1988ى ئةيلوىل 6دةستى ثَيكردو لة  1988ى ئابى 26ةتاى ئةم شااَلوةى ئةنفال و جينؤسايد، لة سةر
ثَيهات. شوَين و ثَيطةى جوطرافى ئةم شااَلوو ثةالمارة تةواوى ناوضةى بادينان و دةورو بةرى طرتةوة، لةهةمانكاتدا 

" بةر 163ئَيرانى طرتةوة. لةم شااَلوةدا، زياتر لة " بةشَيك لةسنوورةكانى ثارَيزطاى دهؤك و دةوَلةتى توركياو 
ثةالمارةكة كةوتن، تةنها ئةو خةَلكانة رزطارييان بوو، كة ئاوديوى سنوورى توركيا بوون، ئةوانى تر كة 

" شااَلوةكةى ثَيشوو طريابوون و كؤمةَلكوذو بَيسةرو شوَين كران، 7دةستطريكران، وةك تةواوى خةَلكةكةى تر كةلة "
 (2) .انيش ضارةنووسيان هةروابووئةم

ئَيران" كؤتايى ثَيهاتبوو، رذَيمى بةعس خؤى  -ئةم شااَلوةى جينؤسايد، لةكاتَيكدا ئةجنامدرا شةِرى نَيوان " عَيراق
ناوى لَينا "خامتة االنفال"، بةاَلم خؤى لةِراستيدا وانيةو ثَيضةوانةكةى راستة، بةَلكو لةدواى ئةم شااَلوة "شااَلوى 

ةمى جينؤسايد"، ضةندين شَيوازى ترى جينؤسايدكردن دةست ثَيدةكات، هةروةك كوشنت و بَيسةرو هةشت
 (3)شوَينكردن و برسيكردن و بَيكاركردن و ئاخنني لة ئؤردوطاو زؤر شَيوازى تر جينؤسايدكردن.

__________________ 

 122-89ل  ،2010كركوك عمليات األنفال فى كوردستان العراق،فاتح حممد سليمان،-1

 2013 ةد محة ساَلةح تؤفيق، سلَيمانىجينؤسايد لة عَيراقدا، ثةالمارى ئةنفال بؤ سةركورد، وةرطَيِرانى لة ئنطليزيةوة مةمح-2
 159ل

 "271، 243، 197، 182هةمان سةرضاوة الثةِرةكانى "،  -3
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 بةشي سَييةم

 دؤسيةى تاوانةكان لةدادطاى بااَلى تاوانةكان لةعَيراق 
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 باسى يةكةم: تاوانى جينؤسايدى فةيلييةكان 

 2003ثاش كؤكردنةوةو ئامادةكردنى بةَلطةنامةو دَيكؤمَينتة ثَيويستةكانى جينؤسايدى كوردى فةيلى لـةواى سـاَلى   
 و رووخانى رذَيمى دكتـاتؤرى بـةعس، دؤسـيةكة طةيةنرايـة دادطـاى بـااَلى تاوانـةكانى عَيـراق، دادوةرى لَيكؤَلينـةوةو         
داواكارى طشتى و دةستةى ثارَيزةرانى بةرطريكار لة دؤسيةكة ديـاريكران، ثـاش ضـةندين دانيشـنت و لَيكؤَلينـةوة لـة       

بة رَيوةضوو، زيـاتر   2009-1-26ثةِراوةكان و طوَيطرتن لة سكااَلكارو شاهَيدحاَلةكان. يةكةم دانيشتنى دؤسيةكة لة 
 ي دادطا بوون و ئةوةى بينيبويان بؤ دادطايان طرِيايةوة." سكااَلكارو شاهيدحاَل ووتةيان ئامادة100لة "

لة دانيشتنى كؤتايى خؤيدا، كة ضل و ضوارةمني دانيشنت بوو، دادطـا بِريـارى كؤتـايى خؤيـدا،      2011-11-29لة لة 
 (1كة كوردى فةيلى لةاليةن دةساَلتدارانى عَيراق و حزبى بةعسى فةرمانِرةواى عَيراقةوة جينؤسايدكراوة. )

 
__________________________________________________________________________ 
 120، 119، 118، 117، 116، 115، 114، ل يةكان"تةها سلَيمان، "لةدادطاى بااَلى تاوانةكانةوة "دؤسيةى فةيلي-1
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 باسى دووةم: تاوانى جينؤسايدى بةرزانيةكان

يستيةكانى دؤسيةيى كؤمةَلكوذى و ئةنفالكردنى بارزانييةكان، لة بةَلطةنامةو ووتةى ثاش ئةوةى هةموو ثَيداو
شاهيدحاَلةكان، لةاليةن نوسينطةى هةرَيمى كوردستانى دادطاى بااَلى تاوانةكان لة عَيراق " دادوةرى لَيكؤَلينةوة"،  

 2/8/2008تاوانةكان دراو لة رؤذى  بِريارى ئاراستة كردنى بؤ دادطاى بااَلى 2008 /5ئامادةكران و لة مانطى 
" دانيشنت بوو، كة تةواوى 40دؤسيةكة طةيشتة دادطا، كؤى دانيشتنةكانى داطا لة سةر دؤسيةكة زياتر  "

 سكااَلكارو شاهيدحاَلةكان ئامادةبوون و كؤى ئةو بةَلطانةشى لة بةردةست بوون خرانة روو. 

ذى بارزانييةكان ئةمانةى خوارةوة بوون " عةىل حةسةن مةجيد ليستى ناوى تؤمةتبارةكان لة دؤسيةيى كؤمةَلكو 
ئةندامى ئةجنومةنى سةركردايةتى شؤِرش، تاريق عةزيز ئةندامى ئةجنومةنى سةركردايةتى شؤِرش، سةعدون شاكر 
وةزيرى ناوخؤى حكومةتى عَيراق، وةتبان ئيرباهيم حةسةن سكرتَيرى ليذنةى كاروبارى باشوور، سفيان ماهر 

ئةفسةرى ليواى طاردى كؤمارى، حامد يوسف حةمادى سكرتَيرى سةرؤك كؤمارى عَيراق، حكمةت مزبان حةسةن 
 ئيرباهيم وةزيرى دارايى و جَيطرى سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيرانى عَيراق". 

دادطاى بااَلى تاوانةكان لة عَيراق، ليذنةيةكى لة كؤمةَلَيك دادوةرى شارةزاو ثسثؤر بة  3/5/2011لة رؤذى 
ةرؤكايةتى دادوةر " ئاسؤ مةمحةد سؤفى" و ئةندامَيتى هةريةك لة دادوةران " عةبد كازم حسَين شَيخ، جبار س

دشر عتَيوى، ئةفراسياب ئيرباهيم، جةليل عةباس عةىل" بؤ بةرَيوةبردنى رةوتى دادطايى كردنةكان لة سةر 
انيشنت و ثشكنينى دؤسيةكةو تةواوى دؤسيةيى كؤمةَلكوذى بارزانييةكان دروست كردو ثاش ضةندين ضةندين د

 (1بةَلطةنامةكان، بِريارى بة جينؤسايدناساندنى كؤمةَلكوذى و ئةنفالكردنى بارزانييةكانى دةركرد. )

____________________________________________________________________________ 

 69، 68، 67، 66، 65، 64، ل يةكان"بةرزان تةها سلَيمان، لةدادطاى بااَلى تاوانةكانةوة "دؤسيةى-1
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 باسى سيَيةم: تاوانى جينؤسايدى هةلَةجبة

دؤسيةى هةَلةجبة لة دادطاى بااَلى تاوانةكانى عَيراق، بةيةكَيك لة دؤسية طرنط و هةستيارةكانى طةىل كورد لة دواى 
ى جينؤسايدكردنى طةىل كورد لة باشـوورى  ئةذماردةكرَى و يةكَيك لة جومطة سةرةكيةكانى ثَيكهاتةكان 2003ساَلى 

كاتَيـك بـة ضـةند قؤناغَيـك سـةرةتا لـة بـةر رؤشـنايى ياسـاى كـاتى بـةِرَيوةبردنى             2003كوردستان. لة دواى سـاَلى  
دةوَلةتى عَيراقى و دواتريش دةستوورى هةميشةيى عَيراق كة دادطـاى بـااَلى تاوانـةكان لـة عَيـراق دامـةزرا، لـة نَيـو         

ةَلكوذى "جينؤســايد"ى طــةىل كــورد، يــةكَيك بــوو لــة دؤســية جَيــى بايةخــةكان. وةك ذَيــدةرو          دؤســيةكانى كؤمــ 
سةرضــاوةطةلَيك ئامــاذةى بــؤ دةكــةن، ســةرةتاى كــاركردن لــة دؤســيةكة دةطةِرَيتــةوة بــؤ كؤكردنــةوةى بةَلطةنامــةو     

اركراو، سكااَلكارو شـاهَيدحاَلةكان،  زانيارييةكان، لة بةَلطةنامةى "نوسراو، زانيارى ثشرِتاستكراو، كاسَيتى دةنطى و تؤم
ــةوةو روكــن و جومطــة ســةرةكيةكانى دؤســيةكةيان        ــة كؤكران ــةوةى هــةموو ئةوان ــاش ئ ئيفــادةى تؤمــةتبارةكان"، ث

دؤسـيةى هةَلةجبـة بـة تـةواوى طةيةنرايـة دادطـاى بـااَلى تاوانـةكان لـة عَيـراق، لـة سـاَلى               2008ثَيكهَينـاو لـة سـاَلى    
دطا دةسـتى ثَيكـرد، كـة تـا كؤتـايى ضـةندين دانيشـتنى بةخؤيـةوة بينـى و سـةرةجنام لـة            يةكةم دانيشتنى دا 2008

 (1دؤسيةكة طرةوى ئةوةى بردةوة كة يةكَيكة لة تاوانةكانى جينؤسايد دذ بة طةىل كورد.) 2010سةرةتاى ساَلى 
_______________________________________________________________________ 

 485-479، ص 2014 سليَمانى سديق عارف، حلبجة فى مواجهة سموم الموت، بكر حمة-1
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 باسى ضوارةم: تاوانى جينؤسايدى قةالَدزىَ

لةاليةن دادطاى بااَلى تاوانةكانى عَيراق دؤسيةى  26/12/2013دواى لَيكؤَلينةوةو وردبينى و ثشكنني، لة 
نرا، بةمةش دؤسيةكة هَيزى ياسايى خؤى وةرطرت و بوة بةشَيك لةو قةاَلدزَى وةك تاوانى جينؤسايد بة فةرمى ناسَي

 دَيكؤمَينتة طرنط و مَيذووييانةى كة وةك بةشَيك لة ضوارضَيوةى تاوانى جينؤسايد دذ بة طةىل كورد ناسَينرا. 

 باسى ثيَنجةم: تاوانى جينؤسايدى سةيدساق

سادق لة اليةن دادطاى بااَلى تاوانةكانى عَيراق بة هةوَل و  ثاش لَيكؤَلينةوة لة كةيسى وَيرانكردن و راطواستنى سةيد
كؤششى ثارَيزةران و وةزارةتى شةهيدان و ئةنفالكراوةكانى حكومةتى هةرميى كوردستان و ليذنةى بةدواداجوونى 

بريارى بةجينؤسايدناساندنى "قةزاى سةيد سادق"  26/12/2013ياسايى كةيسةكانى كوردستان، لة بةروارى 
ى جينؤسايدى ةن دادطاى بااَلى تاوانةكانى عَيراق دةرجوو، كة ئةم كةيسةش بة كردارى  درَيذكراوةى شااَلوةكانلةالي

 طةىل كوردة.

________________________________________________________________ 
 43 ، ضاثى يةكةم، ل2014سلَيمانى،  تةها سلَيمان، جينؤسايد" زجنرية ديدارى كةناَلى ئامسانى رَيطا"،-1
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 ئةنفال 1988باسى شةشةم: تاوانى جينؤسايدى 

ئةجنامدراو لة ثَيشرت بة وردى بامسان كرد،  1988دؤسيةى شااَلوةكانى ئةنفال بؤ سةر طةىل كوردستان كة لة ساَلى 
ن ئةوةمان بؤ ثشت راست سةخرتين دؤسيةكانى كؤمةَلكوذى بوو، ثِر ثرسيارترين و قورسرتينيان بوو. بةَلطةنامةكا

دةكةنةوة، كة سةرةتا دادطاى تاوانى دووةم، دواى دادطاى تاوانى يةكةم لة دادطاى بااَلى تاوانةكانى عَيراق درووستكرا. 
بة سةرؤكايةتى "عةبدواَل عامرى" بة رَيوةضوو، لة جةلسةى شةشةمى بة رَيوةضوونى  2006 -8-21لة رؤذى 

ةر الوازى و ناكارايى و اليةندارى بؤ تؤمةتبارةكان، تا ئاستى ئةوةى تؤمةتبارةكان دادطا لة دؤسيةى ئةنفال، لة ب
مينبةرى دادطايان بؤ بانطةشةى سياسى و سؤزو عاتيفةى شةقام بةكار دَينا، ئةمةش لة رَيطاى بواردانى سةرؤكى 

ى بة نوسني ثَيشكةش كرد، جةلسةكانةوة بؤ تؤمةتبارةكان، سةرؤكى داواكارى طشتى "مونقز ئال عمران" ياداشتَيك
 لة يادشتةكة بة فةرمى داواى وةالوة خستنى سةرؤكى بة ِرَيوةبردنى جةلسةكانى دادطا "عةبدواَل عامرى" كرد.

لة بةر رؤشنايى ياداشتةكةى سةرؤكى داواكارى طشتى، و دواى لَيكؤَلينةوةى لةاليةن ئةجنومةنى دادطاى بااَلى 
"عةبدواَل عامرى" دادوةر " مةمحةد عورةيبى مةجيد خةليفة" وةك سةرؤكى تاوانةكان لة عَيراق، لة جَيطاى 

 /9 /20دادطاو بةِرَيوةبردنى دؤسيةي شااَلوةكانى ئةنفال دياريكرا، لة جةلسةى دةيةمةوة كة دةكاتة رَيكةوتى 
2006( .1) 

ةد عورةيبى" و قسةى زؤر لةبةرامبةردا، تاوانبار "سةدام حوسةين" كةوتة هَيرشَيكى تووند بؤ سةر "دادوةر مةمح
ناشرين و نةشياوى ثَيوت، هةروةك ثارَيزةرانى  بةرطريكار لة تاوانبارةكان طومانيان خشتة سةر شةرعيةتى دادوةر 
"مةمحةد عورةيبى"و ثرؤسةى الدانى "عةبدواَل عامرييان" بة ناراست لة قةَلةمدا، بةاَلم نة قسةكانى "سةدام 

رَيزةرانى تاوانبارةكان، نةيانتوانى لة بِريارى راست و درووستى دادطا كةم بكةنةوةو حوسةين" و نة بةرطرييةكانى ثا
كة ثرؤسةكة ثةك خبةن، بؤية دادطاو دؤسيةى ئةنفال كةوتنة سةر راستةِرَيى كارى خؤيان و ثرؤسةى دادطايكردنة

 (2درَيذةى ثَيدرا تا كؤتايى.)
لة دادطاى بااَلى تاوانةكان لة عَيراق، هةروةك لة بِريارى كؤتايى  بة ثَيى بةَلطةنامةكانى دوو توَيى دؤسيةي ئةنفال،
" فايلةو لة هةزران الثةِرة ثَيكهاتوة، كة ئةمانة لة خؤ دةطرن 43دادطاشدا ديكؤمَينت كراوة، فايلةكانى ئةم دؤسية "

ايانى نَيودةوَلةتى، ثشكنني، " ئيفادات، بِرياراتى لَيكؤَلينةوة، نةخشة، دؤسيةى طؤِرة بة كؤمةَلةكان، راثؤرتى شارةز
  (3ى و تؤمارى دةنطى"و ضةندينى تر.)سيد

سةرضاوةكانى دادطاى بااَلى تاوانةكانى عَيراق، ئاماذة بؤ ئةو راستية دةكةن، كة دةستةى دادطاى دووةمى تاوانةكان، 
جةم فايلةكان و كات و هةوَلَيكى زؤريان سةرف كردوة، بة ئاماجنى خوَيندنةوةو ثشكنني و جياكردنةوةى سةر

ثؤلَينكردنيان، بؤمنوونة تةنها رَيكخسنت و ثؤلَينكردنى ئيفادةى نزيك لة هةزار سكااَلكار، كة كاتَيكى زؤرى ويستوةو 
ثؤلَين و رَيكخراوة، كة كةس و كارى قوربانييةكان بوون، ئةمة جطة لة بينينى سةدان كةسى تر، يان لة طؤِرة بة 

ى كيمياوى ياخود لة زيندانةكان هاتوونةتةوةو بينراون و ئيفادةيان لَيوةرطرياوةو كؤمةَلةكان يان بةركةتووى ضةك
 ( 4رَيكخراون.)

__________________________________________________________________________ 
 289، ضاثى يةكةم، ل 2015وة "دؤسيةى ئةنفال"، بريوت، تةها سلَيمان، لةدادطاى بااَلى تاوانةكانة-1
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 367، ل 2014 دهؤك تأريخية"، -سياسية -الحقوقى بهزاد على ادم، االنفال"قرار محكمة" "وثيقة قانونية-2

   
هاوكات سةرضاوةو بةَلطةنامةكانى دادطاى بااَلى تاوانةكان ئةو راستية دةسةملَينن، كة شااَلوةكانى ئةنفال تةنها لة 

و لة 1988دةستى ثَيكردوة تا كؤتاييةكانى  1987انى ساَلى يةك جَيطا ئةجنام نةدراون، بةَلكو لة كؤتاييةك
ناوضةيةكى بةرين و فراوانى هةرَيمى كوردستان ئةجنامدراوة، بة سةدان هةزار خةَلك تيايدا بوون بة قوربانى يان 

 (3كؤمةَلكوذ كراون يان زيندانى كراون ياخود بة ضةكى كيمياوى و طازى كوشندة لة نَيو براون. )
__________________________________________________________________ 

 108، ضاثى يةكةم، ل 2014سلَيمانى جينؤسايدى طةىل كورد "ثشكنني، ئامارو زانيارى، ديكؤمَينت"،-3

 الثةِرةى ئةيفؤرة  900ثةِراوى بةَلطةنامةكانى دؤسيةى ئةنفال "دادطاى بااَلى تاوانةكانى عَيراق" كة زياتر لة -4
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 ضوارةم بةشي

 ناساندنى جينؤسايدى طةىل كوردستان "باشوور" 
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 جينؤسايدى كوردو كاردانةوةى لةسةرئاستى نيَودةولَةتى باسى يةكةم: 

و دواى رووخانى رذَيمى بةعس لةهةمان ساَل، لةرَيطاى نوَينةرايةتيةكانى حكومةتى هةرَيمى  2003لةثَيش ساَلى 
ان، ثارت و بةشَيك لةثارت و اليةنة سياسييةكان، رَيكخراوةكانى تايبةت بةجينؤسايد لةسةرئاستى ناوخؤو كوردست

دةرةوةى كوردستان، هةوَل و تةقةالى جؤراوجؤر كرا بؤ ئةوةى تاوانةكانى دذ بةطةىل كورد لةاليةن رذَيمى بةعس و 
 حكومةتى عَيراقى وةك كردةى جينؤسايدكردن بسةملَينن. 

هةوَلةكان ثضِرثضِر بوون،  2003تا  1991، واتة لة 2003بوونةوةيةكى خَيراو طةِرانةوة بؤساَلةكانى ثَيش بةورد
كؤدةنطييةكى ثَيويست نةلةسةرئاستى حكومةتى هةرَيم نةلةسةر ئاستى ثارت و اليةنة سياسييةكان نةش 

ةى هةوَلةكان وةك ثَيويستة بطةنة لةسةرئاستى رَيخكراوةكانى تايبةت بةجينؤسايدى طةىل كورد نةبوو، بؤ ئةو
ئاستى مةبةست و ئاماجنةكانيان بثَيكن، ضونكة ديدةكانيش بؤ خوَيندنةوةو بينينى تاوانةكان و جؤرى ئةجنامدانى 
يةك نةبوون، رةنطة درووسترتو راسرتبَيت، ئةطةر والَيكدانةوةى بؤبكةين حكومةتى هةرَيم ثالنَيكى طووجناو 

ان و كاركردن لةسةر ئةم ثرسة، ثارت و اليةنة سياسييةكانيش روانطةيان بؤ تاوانةكانى ثَيويستى نةبوو بؤ دنةد
حكومةتى عَيراقى و بةعس، هةَلَينجراوى ديدى سياسى و جؤرى ثةيوةندييةكانيان لةطةَل بةعس ديارى دةكرد. 

ؤِرةثانى سياسى وة لةنَيوط1991بؤمنوونة كؤمةلَيك ثارتى سياسى ئيسالمى لةهةرَيمى كوردستان لةساَلى 
و ساتةوةختى رووخانى بةعس روانطةيان سةبارةت بةتاوانةكانى  2003ئامادةبوونيان هةية، بةاَلم تاساَلى 

جينؤسايد دذ بةطةىل كورد ناِروون و لَيَل بوو، ئةمةش رَيك ثةيوةندى بةثةيوةندى ئةوان بةحكومةتى عَيراقى و 
ثارت و رَيكخراوة ئيسالميانةوة بوو، كةتاِرووخانى "بةعس" دانيان ثةوةندييةكانيان لةطةَل ئةوواَلتة ئيسالمى و 

بةوةدا نةدةنا كة بةعس و حكومةتى عَيراقى تاوانى جينؤسايدى دذبةطةىل كوردى ئةجنامدابَيت، تةنانةت ئةو 
، دةوَلةت و ثارت و رَيكخراوة ئيسالميانة لةكاتى دادطايى كردنى "سةدام حوسَين" و بةشَيك لةسةرانى بةعس

 (1ثشتطريييان لة "سةدام حوسَين " و دارودةستةكةى دةكرد، و بةسيمبوىل نةتةوةى عةرةب و ئيسالميان دةضواند.)

بةاَلم ثاش رووخانى "بةعس"، هةوَل و تةقةالكان طؤِرانكارييان بةسةردا هات، ديدو بؤضوونى ثارت و اليةنة 
ى كوردستان بةرنامةى كاركردنى بةجؤرَيك لةجؤرةكان سياسييةكانى كوردستان لَيك نزيكبوونةوة، حكومةتى هةرَيم

ضِرتر كردةوة سةبارةت بةكاركردن بؤ ناساندنى تاوانةكانى جينؤسايد لةسةرئاستى جيهان، رَيكخراوةكانى تايبةت 
بةجينؤسايد كاراترو فراوانرت بوون، ضةندين كؤنفرانس لةسةرئاستى ناوخؤو دةرةوة لةسةرجينؤسايدو تاوانةكانى 

بةسرتان، ضةندين شاندى جياجياى حكومى و غةيرى حكومى بةشدارى كؤنفرانسةهةرَيمايةتى و بةعس 
" دؤسيةيى تاوانى دذ بةطةىل كوردى 6جيهانييةكانيان لةسةر ثرسى تاوانى جينؤسايد كرد، دادطاى بااَلى تاوانةكان "

 كورد لة باشوورى كوردستان دذ بة طةىل 1988بؤ  1980وةك جينؤسايد ناساند، كة هةر شةشةكةيان لة ساَلى 
ئةجنامدراون، ئةجنوومةنى نوَينةرانى عَيراق بِريارى دادطاى بااَلى تاوانةكانى عَيراقى بةفةرمى وةرطرت و بةزؤرينة 
دةنطى لةسةردا، ئةمانة كؤمةَلَيك هؤكاربوون لة نزيك بوونةوةى هةندَى لةدةوَلةتان لة دؤسيةيى جينؤسايدكردنى 

 طةىل كورد.
_________________________________________________________________ 

 71-59، ل 2014سلَيمانى، تةها سلَيمان، جينؤسايد"زجنرية ديدارى كةناَلى ئامسانى رَيطا"، -1
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ئاكامةكةشى ئةوةبوو كة هةريةك لةواَلتانى "سوئيد، بةجليكا، كؤرياى باشوور، نةرويج، ثةرلةمانى ئةروثا، هؤَلةندا، 
يتاليا، فلندا، بةريتانيا" بةئاستى جؤراوجؤر لةثرسى جينؤسايدكردنى طةىل كورد نزيكبوونةوةو بةدياريكراويش ئ

هةريةلة ثةرلةمانى "سوئيد، بةريتانيا، كؤرياى باشوور، نةرويج" بةفةرمى تاوانةكانى دذ بةطةىل كورديان وةك 
 تاوانى جينؤسايد ناساند.

ةتايةكى ئةرَينى، بةاَلم هَيشتا لةسةرةتايةو زؤرى ترى دةوَى، ئةوةى زؤر طرنطة دةكرَى بةم هةنطاوة بَلَيني سةر
ئةوةية سةرؤكايةتى هةرَيمى كوردستان، حكومةتى هةرَيمى كوردستان، ثةرلةمانى كوردستان، ثارت و اليةنة 

ينؤسايد، كارايانةتر سياسييةكان، رَيكخراوةكانى تايبةت بةجينؤسايدو تاوانةكان، نووسةرو ضاالكوانةكانى بوارى ج
لةم مةيدانة كاربكةن و جبوَلَين. لةبةرامبةريشدا ئةركَيكى ئاكارى و مرؤظانةية كؤمةَلطاى نَيودةوَلةتى، حكومةت و 
ثةرلةمانةكانى ئةوروثاو رؤذئاوا، واَلتانى هةرَيمايةتى و عةرةبى و ئيسالمى، بةثري ثةيامى ئاشتيخوانةى طةىل 

 (1جينؤسايد كةلةدذيان ئةجنامدراوة بةفةرمى بناسن و دانى ثَيدابنَين.) كوردةوة بَين و تاوانةكانى
________________________________________________________________ 

 19، 13، 8، ل 2013 هةولَير، تاهري مةالجبار طةِراوى، تَيطةيشنت لة دادطاى نَيودةوَلةتى تاوان،-1
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 طاى تاوانى نيَودةولَةتى و جينؤسايدى كوردباسى دووةم: داد

دادطاى تاوانى نَيودةوَلةتى لةدواى جةنطى جيهانى دووةم زؤرجاربريى لَيكراوةتةوة كة دادطايةكى نَيونةتةوةيى  
هةميشةيى هةبَيت، بؤئةوةى تاوانبارانى تاوانة مةزنةكان، تاوانة نَيودةوَلةتييةكان كةخؤى دةبينَيتةوة لةثرسى 

جينؤسايد، تاوانى جةنط، تاوانى دذى مرؤظايةتى، تاوانى دوذمنكارى"، لةهةوَلةكانى نويرنبَيرطةوة تاوةكو  "تاوانى
دادطا نوَيكان سرياليؤن كةمبؤدياو زؤر دادطاى تر، لة بوارَيكى دياريكراودا بوون، دادطاى لوبنانى لةضوارضَيوةى 

م اليةنى ئةرَينى ئةم هةوَلة ئةوة بوو، بريلةوة كرايةوة كة دادطاييكردنى تايبةت بةدةوَلةتى دياريكراو دانرا، بةآل
دادطايةكى هةميشةيى هةبَيت، سةرةتا ئةم بريؤكةية الى رَيكخراوةكان و كؤمةَلَى رَيكخراوى جيهانييةوة هاتة ئاراوة، 

وآلت  "160رَيكةوتن لةسةر ئةوة كرا كة كؤبونةوةيةكى طةورة لةشارى "رؤما" لةئيتاَليا سازبكرَيت كة "
بةشداريان كردو طةيشتنة ئةو بِروايةى كة دادطايةكى هةميشةيى نَيونةتةوةيى هةبَيت، ئاماجنى ئةوةبَيت تاوانباران 
لةسزا دةربازيان نةبَيت، واتا كةسى تاوانبار ئةو كةسةى كة بِريار ئةدات لةتاوانةكان، لةسزا رزطارى نةبَيت، 

وآلت واذؤيان لةسةر دروستكردنى دادطايةكى  60ارييان كرد"" واَلتةى بةشد160لةئةجنامدا لة كؤى ئةو "
وة  2002لةوشَيوةية كرد، كةئةمةش ذمارةيةكى باشبوو لةوكاتةدا، بِرياردرا دادطاكة ثَيكبَيت. ئةوةبوو دادطاكة لة 

 " ساَلدا هةشت كةيس جبوَلَينَيت. 12دةست بةكاربوو، توانى لةماوةى "

" دةوَلةت تَييدا ئةندامةو كاردةكرَيت بؤ ئةوةى وآلتانى 122يةوة تا ئَيستا "ئةو دادطاية لة كاتى دامةزراندي
ةوة ئةجنامدراون، 1/7/2002ديكةيش بنب بةئةندام تَييدا، دادطاكة كارلةسةر كةيسى ئةوتاوانانة دةكات كةلةدواى 

 وةك لة سةرةوة ئاماذةمان بؤ جؤرى تاوانةكان كرد.

يش ئةوةية كة لةكؤبونةوةى )كةمباال( برياردرا بةكارهَينانى ضةكى كيمياوى ئةم دادطاية بؤئَيمة زؤر طرنطة ئةو
لةملمالنَيى ناوخؤيى وةك تاوانى جةنط ئةذمار بكرَى، واتا ئةطةر لة كاتى سةروبةندى كيميابارانكردنى هةَلةجبةو 

و دواتيش  1987ساَلى طؤثتةثةو باليسان و شَيخ وةسانان و تةواوى ناوضةكانى تر كة كيمياباران كران لة ثَيش 
، ئةطةر ئةوبِريارة هةبواية، ئةوا بِريارَيكى نَيونةتةوةيى هةبوو بؤ لَيثَيضينةوة 1989و  1988و  1987

 (1لةئةجنامدةرانى تاوانةكة.)

ضونكة ثَيشرت لةملمالنَيى نَيودةوَلةتيدا بةكارهَينانى ضةكى كيمياوى قةدةغةبوو، بةآلم لةملمالنَيى ناوخؤيدا تاوان 
ةبوو، دواتر بِريارياندا بةكارهَينانى ضةكى ذةهر يان كيمياوى لةملمالنَيى ناوخؤيدا وةكو تاوانى جةنط ن

 سةيربكرَيت و بة يةكَيك لةتاوانة نَيودةوَلةتييةكان لةقةَلةم بدرَيت.

دةى ئةو وآلتانةى ئَيستا ئةودادطاية بؤتة هؤكارَيك بؤ سَلةمينةوةى تاوانباران لةئةجنامدانى تاوان بةتايبةتى سةركر
 كة ئَيستاش زؤرجار ئةطةرى روودانى تاوانى تَيدا بةهَيزة.  

__________________________________________________________________ 
 10، 9، 8، ل2013هةولَير،تاهري مةالجبار طةِراوى، تَيطةيشنت لة دادطاى نَيودةوَلةتى تاوان، -1
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ثَيشوازييةيى لة دؤزى كورد بة طشتى و ثرسى جينؤسايدى كورد بة تايبةت هةية، زؤر بؤ ئَيستاو ئةو كرانةوةو 
ئَيران"،  -سووريا، رؤذ هةاَلت  –عَيراق، رؤذئاوا  -توركيا، باشوور -طرنطة كورد لة هةر ضوارثارضةكةى " باكوور

وانةى سةرةوةن كة ئاماذةمان بةجدى كار بكات بؤ ئةوةى ئةو ضوار دةوَلةتى كورديان بةسةردا دابةشكراوة، كة ئة
بؤكرد، ثةيوةست بن بة رَيكةوتننامةى "رؤما" و واذؤى بكةن، بةمةش مولتةزيم دةبن بة دادطاى تاوانى 
نَيودةوَلةتى و بة هيض شَيوةيةك لة شيوةكان، ناتوانن دةست بؤئةطةرى دووبارة كردنةوة يان ئةجنامدانى تاوانى 

 جةنط ياخود دووذمنكارانة دذ بة طةىل كوردو كوردستان ئةجنام ببةن.  جينؤسايد يان دذ مرؤيى يان تاوانى 

بة تايبةت، بؤ باشوورى كوردستان ئةم ثرسة زؤر طرنط و ضارةنووس سازةو زةمينةش لة بارة بؤ ئةوةى فشار لة 
 سةر حكومةتى عَيراقى بكرَيت بؤ ئةو مةبةستةى سةرةوة، تةنيا طرنتيش بؤ دووبارة نةبوونةوةى تاوانى
هاوشَيوةى تاوانةكانى ثَيشوو لة دذمان " جينؤسايد، تاوانى دذة مرؤيى، تاوانى جةنط، تاوانى دوذمنكارانة"، 
ثَيوةست بوونى عَيراقة بة رَيكةوتننامةى رؤماو واذؤكردنى، كة ئةمة راستةوخؤ مولتةزميى دةكات بة دادطاى تاوانى 

ردستانيش راست و درووستة، تةنانةت بؤ طةالنى ترو كةمينةو نَيودةوَلةتى. ئةمة بؤ هةريةك لة ثارضةكانى تري كو
 طروثةكانى ترى نَيو ئةو دةوَلةتانةش هةر وايةو راستة. 

_________________________________________________________________     
 120، ل هةولَير2011 كوردستان، ، يةكَيتى ثةرلةمانتارانى كوردستان، جينؤسايدو تاوانةكانى رذَيمى عَيراق دذى طةىل -1

  2008الموتمر الدولى حول األبادة الجماعية ضد الشعب الكوردى، اعداد اللجنة المنظمة للمؤتمر،  -5
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 دةرئةجنامي توَيذينةوة:

 هةموو توَيذينةوةيةكى زانستى دةطاتة دةرةجنامَيك، ئَيمة بةم دةرةجنامانةى الى خوارةوة طةشتني:

" 1988بؤ  1980راستة ئَيمة بؤ توَيذينةوةكةمان كوردستانى باشوور "منوونةى سااَلنى يةكةم: 
هةَلبذارد، بةاَلم هةم لة باشوورى كوردستان و هةميش لة بةشةكانى ترى كوردستان وةك "باكور، 

ة رؤذئاوا، رؤذهةاَلت" طةىل كورد روو بة ِرووى ثةالمارى تاوانى جينؤسايد بوةتةوة، لةاليةن رذَيم
 داطريكةرةكانيةوة. 

دووةم: ئةوةى ئَيمة وةك وَيستطةى تاوانةكانى جينؤسايد لة باشوورى كوردستان لة نَيوان سااَلنى 
هةَلمان بذارد تاوانةكانى "جينؤسايدى فةيليةكان، جينؤسايدى بةرزانيةكان،  1988بؤ  1980

، جينؤسايدى ثشدةرو 1988كيمياباران و جينؤسايدى هةَلةجبة، جينؤسايدو تاوانةكانى ئةنفال 
قةاَلدزَى، جينؤسايدى قةزاى سةيد سادق" تَيكِرا بة ثَيى ثَيوةرو ياسا نَيودةوَلةتيةكان، دةضنة 

و رووخانى 2003ضوارضَيوةى جينؤسايدةو لةاليةن دادطاى بااَلى تاوانةكانى عَيراقةوة دواى ساَلى 
 رذَيمى بةعس بِرياريان لة سةردراوة. 

سةر ئاستى ناوخؤ ئةم شةش تاوانة وةك جينؤسايد ناسَينراون و لة اليةن دادطاوة سَييةم: راستة لة 
بِرياريان لة بارةوة دراوةو ئةجنومةنى نوَينةرانى عَيراق و سةرؤكايةتى كؤمارى عَيراق و ثةرلةمانى 
كوردستان و سةرؤكايةتى هةرَيمى كوردستان و سةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيرانى هةرَيم موسادةقةى 
بِريارةكةيان كردوة، بةاَلم تا ئَيستا حكومةتى عَيراق وةك مرياتطرةوةى حكومةتةكانى ثَيش خؤى 

 ئيلتزامى خؤى وةك ثةيوةست بوون بة ناوةِرؤكى ئةو بِريارة رانةطةياندنةوة. 

ضوارةم: تا ئَيستاكة نةتةوة يةكطرتوةكان لة ئاستى فةرمى دؤسيةى جينؤسايدى طةىل كوردى لةوماوة 
كراوة وةرنةطرتوة، هؤكارى سةرةكى ئةمةش دةطةِرَيتةوة بؤ ئةوةى حكومةتى عَيراقى ئيلتزامى دياري

 بة ناوةِرؤكى بِريارةكةى دادطاى بااَلى تاوانةكانى عَيراق نةكردوة. 
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ثَينجةم: جطة لة هةريةك لة واَلتانى "بةريتانيا، نةرويج، بةجليكا، سوئيد، هؤَلةندا، كؤرياى باكور" 
تى نيمضةفةرمى نةبَيت، هيض واَلتَيكى تر تاوانةكانى جينؤسايدى دذ بة طةىل كوردو لة سةر ئاس

 كوردستانى لةو ماوة دياريكراوة ثشرِتاست نةكردوةو نةناساندوة. 

شةشةم: تا ئَيستا جطة لة هةوَلَيكى كةم نةبَيت كة تاوانةكانى جينؤسايد دذ بة طةىل كوردو كوردستان 
دواناوةندى و ثةميانطاكان دةخوَيندرَى، بابةتى جينؤسايد نةبوةتة لة قؤناغةكانى ناوةندى و 

 مةنهةجى خوَيندن لة بنةِرةتيةوة تا ئاستى زانكؤكان. 
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 ثَيشنياز و راسثاردة 

لَيرةدا كؤمةَلَيك ثَيشنيارو راسثاردة وةك بةرةجنامى توَيذينةوةكةمان دةخةينة ِروو، بة ئاماجنى 
 اريان لة سةربكرَى: ئةوةى بؤ داهاتوو ك

يةكةم: زؤر طرنطة كاربكرَى بؤ ئةوةى حكومةتى عَيراق ئيلتزام بة ناوةِرؤكى بِريارةكانى دادطاى بااَلى 
تاوانةكانى عَيراق بكات، بؤ ئةوةى ا، حكومةتى عَيراق بة فةرمى داواى لَيبوردن لة طةىل كورد لة 

كات. ب، وةك مرياتطرةوةى حكومةتةكانى ثَيش بةرامبةر ئةجنامدانى تاوانةكانى جينؤسايد لة دذى ب
خؤى قةرةبووى تةواوى زيانلَيكةوتوانى تاوانةكانى جينؤسايد لة هةرَيمى كوردستان بكاتةوة. ج، لة 
سةر ئاستى هةرَيمايةتى و نَيودةوَلةتى و نةتةوة يةكطرتوةكان بة فةرمى دان بةوةدا بنَى كة طةىل 

َيراقيةوة روو بة ِرووى تاوانى جينؤسايد بوةتةوة بةو كوردو كوردستان لة اليةن حكومةتى ع
 دةليليانةى سةرةوةو بة ثشت بةسنت بة ناوةِررؤكى بِريارةكانى دادطاى بااَلى تاوانةكانى عَيراق. 

دووةم: بةو ثَييةى مَيذووى دوورو نزيكى طةلةكةكان ضةندين تاوانى جينؤسايدو تاوانى دذى مرؤيى 
اطريكةرةكانيةوة تيا ئةجنام دراوة، ثَيويستة تةواوى مَيذووى تاوانةكان لة و تاوانى جةنطى لةاليةن د

قؤناغى بنةِرةتيةوة تا ئاستى زانكؤكان بكرَيتة مةنهةجى خوَيندن و بايةخى طرنط و ثَيويستى 
 ثَيبدرَى و خبوَيندرَى. 

َين بؤ ئةوةى زياترو سَييةم: زؤر طرنطة قوتابيان و خوَيندكاران لة ئاستى ثةميانطاو زانكؤكان هانبدر
فراوانرت توَيذينةوةى زانسى لة بارةى مَيذووى تاوانةكانى جينؤسايد لة كوردستان و لة سةر ئاستى 
هةموو رةهةندةكانى "فةلسةفى، فيكرى، سياسى، ئابوورى، كؤمةاَليةتى، دةروونى" و كاريطةرييةكانى 

 ئةجنام بدةن.  

اق بة طشتى و هةرَيمى كوردستان بة تايبةت دووبارة ضوارةم: بؤ ئةوةى تاوانى جينؤسايد لة عَير
ى 1948نةبَيتةوة، ثَيويستة كارو فشاربكرَى لة ثَيناوى ئةوةى حكومةتى عَيراق رَيككةوتنامةى ساَلى 

رؤما واذؤبكات و ثةيوةست بَيت بة دادطاى تاوانى نَيودةوَلةتى "الهاى"، كة ئةمةش زةمانى دووبارة 
 ايدة لة سةر ئاستى عَيراق. نةبوونةوةى تاوانى جينؤس
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ثَينجةم: زؤر طرنطة بايةخ بة ثاراستنى سةرضاوة مَيذووييةكانى تاوانةكانى جينؤسايد لة هةرَيمى 
كوردستان بدرَى لة كتَيبخانةكان و هةروةها بةَلطةو دَيكؤمَينتةكان لة مؤزةخانةى نيشتمانى تايبةت 

 بثارَيزرَين. 
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 ان ليستى سةرضاوةط

 سةرضاوةكان بة كوردى:
، ضاثى مارف عومةر طوَل، جينؤسايدى طةىل كورد لة بةر رؤشنايى ياساى تازةى نَيودةوَلةتاندا، دكتؤر مارف -د-1

 ،2010ثَينجةم، هةولَير 

 ، سلَيمانى، ضاثى يةكةم  )ثشكنني، ئامارو زانيارى، دَيكؤمَينت( جينؤسايدى طةىل كورد 2014تةها سلَيمان،   -2

ا.. ثةالمارى جينؤسايد لة عَيراقدفيق،وةرطرِيانى : مةمحةد محة ساَلةح تؤ، هيومان اريتش وؤض -3
 ، ضاثى سَييةم ، سلَيمانى  2013ئةنفال بؤ سةركورد، 

،  2014ضاثى يةكةم ةكان"، هةولَير، لة دادطاى بااَلى تاوانةكانةوة "دؤسيةى فةيلييتةها سلَيمان،  -4
 بةيروت
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جينؤسايدو تاوانةكانى رذَيمى عَيراق دذ بة طةىل كوردستان، ، يةكَيتى ثةرلةمانتارانى كوردستان -8
 ، هةولَير2011، ، ضاثى يةكةمئامادةكردن: 

  ضاثى يةكةم، كةركوك 2013، نؤسايدى طةىل كوردمَيذووى جيرَيكار مزوورى، -9

 2011ةى بيستةمدا، رَيبوار رةمةزان عةبدواَل، هةولَير، جينؤسايى بارزانيةكان لة سةد-10

  ، ضاثى يةكةم 2013، بةجينؤسايد ناساندنى ئةنفال سلَيمانى، خةليل عةبدواَل -11

 ، ضاثى يةكةم 2015تةها سلَيمان، كورتةيةك لة مَيذووى جينؤسايد، هةولَير   -12

 ، ضاثى يةكةم، هةولَير2013ان، ةوَلةتى تاوتاهري مةالجبار طةِراوى، تَيطةيشنت لة دادطاى نَيود-13
 ، ضاثى يةكةم، سلَيمانى2014، تةها سلَيمان، جينؤسايد"زجنرية ديدارى كةناَلى ئامسانى رَيطا"-14
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 يةكةم، هةولَير
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1-http://ar.wikipedia.org  تايبةت بة جينؤسايدى طةالن و ئةو واَلت و شوَينانةى تاوانى
 جينؤسايديان تَيدا ئةجنامدراوة. 

 عةرةبى" –ماَلثةِرى جينؤسايد كورد "كوردى -2

 ضاوثَيكةوتن:
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  2015-1-18ريكةوتى 
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