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جینۆساید و ئنفال

چ میکانیزمک دەتوان باشتر ل ئستا لسر ئاستى ناوخۆ و جیھان کار بۆ ب جینۆساید ناساندنى کورد ب/1پ
ئنفال بکات؟

ئم ئگر باس ل ئستا بکین، کوا ورد چى کردووە بۆ ناساندنى ئم کیس دەستبج برەو ڕووى واقیعکى / و
 ل وە و ڕەنگى سارد دەبینناسھ ل ۆڵ و پمى کدەستمان ) چى کردووە؟(وە کى حازر بواژەیر دەستکسی

ساڵ بۆ جبج ) 26(چونک تۆ ل ئستاى دواى نزیکى "ھیچى واى نکردووە"لبردەمدا قوت بتوەو و بین 
 داوە بوتۆى نکى ئوالوە شتب بچ ک کارى بچندھ شتا لدا ھڕەگ قوو و پالنوە کردنى دوا قۆناخى ئدەست

و ئوانش تنھا کارى چند تاک کسکى بپرۆشن بۆ ئو مسلی و ھریکیان ب گورەى ئزموون و ئاستى 
تگیشتنى خۆی شتکى کردووەو ل دەرئنجامى کۆتاییدا ل کارى پرت و بو و زۆربشى ب برنام تناپڕت و 

کالینى گل و نتوەکیان تناپڕت، الینى زانستى و بابتى بشکیشیان  لکارى سۆز ئامز و خۆشویستى ی
ئم تنھا ل تاو کمى کارکردن لم بوارەدا بو ھو تاک کسیان دەین ل ھیچ . مامکردنى فرامۆش کردووە

سوز بووە و ئاستى ئوجا بابپرسین ئمى ک کراوە چى ل. باشترە، ئگر ئوەش نبوای ھر وەک ئستا دەبووین
تگشتن و ھوشیارى خکى ئمى گیاندووەت کوێ، لم مسل ھستوەر و ترسناکدا؟ ئاخۆ ھیچ بارکى ھزر و 
ھوست و ڕەفتارى خکى گۆڕیوە لمڕ ئوەى چی بکرت، ئگر جارکى تر جینۆساید برپاکرا لالینى 

رب و گلکیان ھگرى ھمان ئقیتن ب جیاوازى ناویانوە، من دەپرسم دوژمنکانى کوردەوە، ک تا ئستاش ھر زۆ
ئاخۆ چ شتک ڕۆحیتکى الى خکى کورد درووست بووە بۆ برەنگاربوونوەى کردەیکى ترى لم چشن ل ئایندەى 

کوا گوھر و نزیک یان دوورماندا؟ ئبت ب دوودى الى خک وەمکى حازر بدەستت ال قوت دەبتوە
و بم پودانگش بت ئم کارى کورت و کورەشمان ھیچى الى " ھیچ و ئوپڕى نائومدیوە"ناوەرۆکى دەچت خانى 

خک درووست نکردووە، و زۆربمان ھر بئاگاین لوەى لم ڕابوردووە نزیکماندا چى ڕوویداوە و دەب لئاستیدا 
.ھوستمان چی بت

حات ختاى خکى تدا نی چونک گرفتارى دەستى ئقیتکى ئیدارەدان و حوکمانى بووە کوا بگومان ئم
نازانت چۆن و ب چ پوەرک کار لسر ئم کیس بکات و بجگ ل ھندک کارى بسروبر و دروشمبازى و 

پنکراوە و نیتوانیوە بیکات پرۆژەیکى فووکردن خۆى ئیعالمى پ ل چاوبستگى و ھختاندن شتکى ئوتۆى 
ئاخر ئقیتک ک تا ئستادا نیتوانیبت برنامیکى پروەردەیی برھم بنت . زانستى فرە ڕەھند و دوور مودا 

و نتوانت نوەکانى گۆش بکات بم کیس خترناک دەب داواى چی لبکیت؟ تۆ ئستا گنجکى کچ و کوڕى 



بۆ درووست بووە ک دەبت ئایندەى ئم وتیان لسر بنیات بنیت بم ھیچ شتکت پنداوە ل بارەى فراوانت
مژووى دونوەو زۆر بئاگات کردووە لم مژووە و ل ھ و بگرکى دروشمبازى کاڵ و کرچ بوالوە ھیچى ترى 

نم ڕووەوە تک لت ھیچ شتزانکۆش دەردەچ ت و لنازانم و لرھست و بوت داواى چ ھشتووە تۆ دەبگ
ڕۆحیتکى لبکیت؟ ل سرکى ترەوە کوا مۆزەخانو سنترى لکۆینوەت لم بوارەدا؟ بۆ تا ئستا ئامارکى 
 تخشک نابھیچ مانای ک ڕۆح بستراکتى بکى ئمرى زمان و بنى زمانت ڕەقکانت و سبۆ قوربانی درووستت نی

قوربانیکانى خک تا ئستا وەک کرەستیکى کینى الیندارى مامى پوەدەکرت و ھیچ شکۆ و . ککیس
شانازییکت بۆ نگاوەتوە و نتکردووە بو خت سوورەى جیاوازى و ملمالنکانت نیبزنت و لسر ئو ختو 

.ئسکى براکت بشکنیتمانا و بھاکانى ئو خت بوەستیت و نتوانى لو دیویوە 
–تۆ ل ڕەوشکى ھندە ناڕک و زەمینیکى ھندە لرزۆک و ئاسمانکى ھند سر ب دووکدا بژیت بارى ئابوورى 

فرھنگى و کۆمیتیت ھندە ھوەشاو و داتپیوبت و مانایکت بۆ مژوو بھا پیرۆزەکانى خک –سیاسی 
ت خاوەن پرۆژەیک بۆ مامى ژیران و زانستیان لسر کیسکى ئاوھا ئاۆزى وەک نھشتووەتوە، ب چیتوە دەبی

جینۆسایدى کورد، تۆیک تا ئستا قوربانى و پیاوکوژت ال ڕوون نبووبتوە و لیان جیا نکیتوە ل لیستى شھید و 
یک تا ئستا ل ھر قۆرتکى بچووکى قوربانیکانتدا چۆن دەتوانى کارەک ب ئاقارى سرووشتیى خۆیدا ببیت؟ تۆ

ڕگاى پ ل ھوراز و نشوتدا ل ئاست کس یان الینکى برانبرتدا بگڕیتوە چاخ و سردەمى ژیانى ئشکوت، 
ئاخۆ دەب ئم ئستای چی ل ھناودابت بۆ ئایندە و سبینیکىدواتر؟

باس ناکم بکوو ل واقیعکى تاڵ و تفتى واوە باس دەکم ک من ئم ھسنگاندنم ل واقیعی کسکى ڕەشبینوە
.ھموومان تیدا دەژین و مامى لگڵ دەکین

باش ئم ئاستى مامکردنى ناوخۆمان بت ئاخۆ دەبت بۆ دەرەوەى خۆمان چیمان پبکرت، کوا بگمان کوا 
.ادت... مامى ھاوچرخمان ل بوارى فرھنگ و ھونر و 

ئم ئگر بمانوت کیسى جینۆسایدمان ب دەرەوەى خۆمان بناسنین پویست کارى جیددى بۆ بکین بۆ سوود 
وەرگرتن لو گل و وتانى ھاوشوەى ئمن بتوانین شتک ل ئزموونى ئوان بگوزینوە و الى خۆمان برجستى 

بانگھشت بکین بۆ الى خۆمان و لرە کۆرسى ئاوگۆڕى بیروبۆچوون بکین و دەکرت پسپۆڕو شارەزاکانى ئوان 
ساز بکین و ب کردەوە ڕنماییکانیان پیەو بکین و بیگونجنین لگڵ ڕەوشى فرھنگى و کۆمیتیماندا، ئوجا 

رسیان بکن ل با کاربدەستانى ئمش لرەوە کس و دەزگاى گونجاو پکبھنن بیاننرن ئو وتان و برپ
ئنجامدانى کارى ھاوشوە نک ناردنى کسانى نشارەزا بۆ گشت و گوزارى وتان بم ناوەوە، دەبت مسلک الى 
ئم ببت پرۆژەیکى زانستى درژخاین و دوور ل میزاج و میزاجکارى ئم و ئو، تاک کس بت یان دەزگا و 

ب یاساو تشریعى پرلمان و حکومت ب و مسلى پابندبوون پیانوە گرنگ دامزراوەى جیاواز، دەبت مسلکان
.و بم دەتوانرت بنماى ناساندنى ڕاستقین دامزرت و پسپۆڕى کارامى تدا پبگینرت

ت وەگڕ چۆن دەتوانین لم ھل و مرجدا پرسی ھبج و ئنفال ب سوودى سربخۆیی و دامزراندنى دەو/ 2پ
بخین؟

ئبت پرسی ئنفال و ھبج خۆى ل پرسی . ڕەنگ وەمى پرسیارى یکم ھمان وەم بت بۆ ئم پرس/ 2و
سرەکى جینۆسایدى کورددا دەبینتوە کوا فیلییکان، بارزانییکان، ئنفال، ھبج، بالیسان و شونانى ترى کیمیایی 

ل زنجیرە پرۆسیکى گشتگیردا، بنماکى دەگڕتوە بۆ ئو سقتى و ئیفلیجییى بارانکراو ھموو وستگن 
دەوتى عیراقى تدا دروست بوو، ب پی برژەوەندیی ئیمپریالیستى زلھزەکانى ئو دەمى جیھان ک پچوانى 

ئو گالن بوو ک بدەر ل ویست خواست و برژەوەندى گالنى ناوچک بوو و لم نواندا گلى کورد زیانمندترینى
و ئیرادەى خۆى خاککى بش بش کرا و لکنرا ب دەوت تازە درووستبووەکانى ناوچکوە، بشى باشوورى 
وتکى خرای سر ئم عیراقى تازە درووستکراوەوە ، کوا پکھاتکانى جۆراوجۆر بوون ب زۆرینى عرەب و 

نیکى تر ب جیاوازى ئاین و مزھبوە نتوەى سردەست لم دەوتدا عرەب بوو کوا ب کمینى کورد و گروپی ئت
گشکردنى ھستى نتوەیی شۆڤنیتى نتوەیی گورە و درووستبوونى حیزب ناسیۆنالیستکانیان، ک زۆربیان ماکى 



مینکانى تر زیاتر گ دەبوو الیان بۆ فاشیزمیان تدابوو بجۆرک تادەھات مسلى چوساندنوەى کورد یان ک
برژەوەندى نتوەى سردەست و پیرۆزییان دەدا ب چمکى نیشتمان و نیشتمانپروەرى لم پکھات نویى عراقدا و 
ھر ویست و ئیرادەیکى ڕەواى کوردیان ب ناپاک تماشا دەکرد و تا دەھات پرگریى ناسیۆنالستى لالیان زیتر پرەى 
دەسند تا دواجار بوپڕى تپڕاندنى تواوى بھا و نریت و یاسا نودەوتى شکایوە الى حیزبى بعس، وەک 

من مبستم . حیزبکى ناسیۆنالیستى پڕگرى عرەبی، ک لگڵ کورددا تا ئاستى برپا کردنى جینۆساید ڕۆیشت
 پی زنجیرەبندى زەمنى ل سیاقى مژووى خۆى ئوەی ک دەب ئم کیس ب یک پاکج تماشا بکرت و ب

داینبت، ئگرچى من لگڵ ئوەشدام ک پرسی ئنفال و ھبج لو زنجیرەبندییى جینۆسایدى گلى کورددا 
ھجگار کاریگرە و دەکرێ تواوى ڕەھندە ترسناککانى بکار بھنرت و تیشکى بخرتسر بسوودى سربخۆیی و 

راندنى دەوت ل ئایندەدا و ب تایبتى ھردوو پرسک ل دادگای بای تاوانى عراقدا دانى پدا نراوە وەک دامز
کردەوەى جینۆساید و پویستى قرەبووکردنوە ل سریان، بجگ لوە ل گل پرلمانى وتانى کاریگرەوە دانى 

یکى باشى ھدانراوە وەک جینۆساید و ھاوسۆزیییسى پک بارەت بتانى دنیاوە ستان و میللو ک لن زۆرالی ل
ئنفال و ھبج و لرەوەی کوا پویست خۆمان کارەک بشوەیک بخین گڕ کوا تنھا ل جوغزى ھاوسۆزى و 

زگاو ڕکخراوى بزەییدا نمنتوە و ل ڕگى یاسایی و فرھنگى جیاجیاوە پیوەندییکانمان لگڵ دام و دە
نودەوتى جۆرا و جۆرەوە بھز بکین و ب ھۆکارى ھاوچرخ ئاوگۆڕى زانیارى و دۆکۆمنتیان لگڵ بگۆڕینوە و 
 م بوارەدا بو کارى خۆمان ل رناموەى خۆمان ببینین و بتانى جینۆسایدکراوى ھاوشزموونى میللئ واو لسوودى ت

ند بکموان دەوزموونى ئخى زانستى ئنین و بایو بم و ئشانى زارەکى ئوە و سۆز ڕاکوزانک ین چیتر واز ل
ب مسلک بدەین ھر ل کارى دوکیۆمنترى و لکۆینوەى فرە ڕەھند و بگرە ھتا دەگات سازکردنى پانۆراما و 

ت، کمان و حکومرلشریعى پیاسا و ت ستوو برخ و پشت بنتى ھاوچت مۆنۆمرپرسى حکومم بچیتر میزاجى ئ
پویست مسلک ئاستکى . و حیزبی تدا نبتوە، ک ئگر ئقى بى الى لبکاتوەو ئگر نیبى فرامۆشى بکات

با و بایخدارى نتوەیی و مرۆڤپروەرى پبدەین، دوور ل ملمالن و پشبکی حیزبایتیى ئاست نزم و سقت و 
ئبت ئم جۆرە ڕەفتارانى ب ھدەردانى بوودجى گشتى بشوەیکى سرپی و لبر خاترى ڕازى کردنى .کورتبین

ئم گرووپ و ئو تاقم دەب لپرسینوەى یاسایی تدا بکرت و کارەک بزیانگیاندنى مژوویی خترناک دەشکتوە 
نکى ھرزان بھا تناپڕت بقوربانیکانمانوە و لجیاتى بسر خک و ئیرادەی خکدا و دواجار لبازرگانی کرد

ئوەى شکۆو بھای شیاوى خۆیان بۆ بگینوە ببایخیان دەکین و لم ڕەفتارەدا لگڵ نیازو مبستى دوژمنکانمان 
بووە کسیاستى یکدەگرینوە کوا سوودیانلببایخ کردنى مرۆڤکان وەرگرتووە و لو ڕگیوە کاریان بۆ ئاسان

.جینۆساید ئنجام بدەن و ب ئاسانى بۆیان چووەت سر
سوود وەرگرتن لپرسی ئنفال و ھبج دەب لئاستى ناوخۆدا بژتچوارچوەى لۆجیکى دابین کردنى عدالتى 

 کسوەو کۆمیتى و بووژاندنوەى بھاکانى چسپاندنى دیموکراسی و دەستبرکردنى مافی گرووپ و تاک
دامزراندنى بناغى سیستمکى حوکمانى و ئیدارەدان کوا مافى ڕەواى خک دابین بکات و لو ڕگیوە 
برەوڕووى ئرککانى خۆی بکیتوە برانبر بکۆمگو نیشتمان، حکومانییک کوا توانینکى ڕوونى ھبت بۆ 

حوکمانییک کئیرادەو .سھناو وداڕووخاو بسریکوە نماودائیدارەدانى سیاست و ئابوورى ل وتکى ھرە
ھوستى ھبت لئاست ئابوورییکى تاکالینى نوتدا لوتکى کشتوکاڵ تکشکاو و ببرھمدا ، لوتکدا 

.کھموو خککى بکاربردا و ئاسۆیکى ڕوونى گشکردنى سروشتى لوەدیار نبت
کى ئاوھا ناجگیردا ل ڕووى سیاست و ئابوورى و فرھنگوە،کتۆ کارى جیددیت نکردبت بۆ ئلبت لواقیع

چارەسرى دەردەکانى محا بتوانى پرسکى گورەى وەک ئنفال و ھبجى بباشی توزیف بکیت بۆ 
 بۆی،ل ھستکى سادەی دامزراندنى دەوتک کنزانى سرى لکووەیو  دنیابینیکى ڕوون و ئاشکرات نب

.نتوەیی بوالوە

،دەکرێ ببت وەرامى کارەساتى ئانفال و ڕگوزان و ب عرەبکردن؟140ئایا ماددەى ناوزڕاوى /3پ



ماددەى سدو چلی دەستورى عراقی ھمیشیی تواوکرى ماددەى پنجاو ھشتى یاسای ڕاگوزەرى ئیدارەدانى /3و
راقع(TAL)  Transitional Administration Law نى حوکم ونجومردەمى ئى سیاساک ک

ل دەستوورە ھمیشییکى عراقدا جگیر کرا ک ) 140(ئیدارەدانى برمردا پیەوى دەکرا و پاشان وەک ماددەى 
ک دەنگیان دایر چوارى خس ل ن. سالیدایکبوون و لمردوویی ل ر بردوکیان ھھ م دوو مادەیریکاوە ئمئ

چاوڕاو و بویژدانییکى زۆری تدا کرا برانبر ب کورد، کات کوا فشارى ئوەى خست سر کورد ک سنوورى 
ى ھرمی کوردستان ب سنوورى خۆی بزان و ئودوای ناوچو دەڤرەکانى کوردستان بخرت دەرەوەى 9/4/2003

ئوە دەکرێ قۆناغ بdisputed areas ى کش لسرنھرم و ب زۆر پیسپنن بسر کورددا ک ناوچ
 ز لیدا ڕوا توە، کرکوکیششارى ک دا ساز بدەن بو ناوچانک لنجامدا ڕیفراندۆمئن و لرى بکقۆناغ چارەس

رم، وەک ھرر ھس نوە، بخرتوبک وەیو شکیان دا برچیییارى ھت و خۆیان بکى ڕای دانیشتوان بگیرم
ئم لالین کوردەوە ب نیازپاکی کوتوە و بتمابوو لم . سربخۆین، یان ھر ل سر عراق بمننوە

سیاستکردنیدا گرەو بباتوە و سووک و ئاسان خکی کوردو غیرە کوردی ئم ناوچان دەنگى بۆ بدەن و ل سر 
کار پچوان کوتوەو تکا وەزارەت یک ل دواى سینییکى زین بیخنوە سر سفرەى ھرمکى، کچی

یککانى عالوی و جعفرى و مالیکى نک ھر ھنگاو ب ھنگاو جبجیان نکرد بکو قۆناغ ب قۆناغ گرفت و 
قۆرتیان خستبرو سیاستکى پ ف و تکو ساختکارییان برانبر پیەوى کرد و تا ئستاش، ک ماوەى 

کورد و سرکردەکانى ل . ناخبندییکشی بسرچووە، ھرجبج نکراوەو بم میکانیزمش قت جبج ناکرتقۆ
مام کردنى ئم کیسدا جیاوازییکى ئوتۆیان نبوو، لڕووى نیازپاکییوە، لگڵ شخ محمود و نزیکى سدەیک 

پڕی سربرزیی زەمان و سردەمی خۆیوە و پاش دیلکردنى ل لموپشى کوددا، کات ک ئو پیاوە قارەمان بو
ھر چواردە بندەکى ویسنى لمڕ مافی گالنى بشخوراو ل سر پڕەیکى قورئان ) 1919سای (شڕی بازیاندا 

وپڕی نووسراوە ب بازیبندک ل بای خۆی بستبوو ل کاتى دادگایی کردنیدا ل کرکوک لالین ئینگلیزەوە ب
.دپاکییوە وتبووى لپناوى ئم بندانى مافی گالندا لگڵ ئوە شڕم کرد

باش ئو دەم گل ل سرکردەو خباتگی گالن بو بندان فریویان خوارد و چشنى شخ محمود ل کون و 
من تناگم ئى بۆچی . بوو وابکنکلبرى سیاستى دووفاقی ھزە ئیمپریالیستکان تنگیشتن و لوەشدا ھقیان 

نزیکى سد سای دواتر، سد سای پ ل داگیرکارى و ئزموون کردنى تاڵ لگڵ داگیرکران و دەستوپوەندەکانیان 
چۆن . ک مامیان لگڵ کورد و کش ڕەواکى گیاندە ئاستى ڕەشکوژى و جینۆساید ب پی پوەرە نودەوتیکان

دا مای خۆیان خست بر سات 2003ی سریان بۆ پرۆسیکى پ ساخت لقاند و پاش گۆڕینى ڕژم ل وا خۆشباوەڕ
و سودای ئمریکاو ھمان ئو ئقییت ناسیۆلیستى و ئاینییى کوردى ب ئنفال و ھبج گیاند، ھرچندە ناوو 

زو تواناى خۆیدا بوو، لکاتکدا کوا ناسیۆلیستى عرەب دەموچاوەکان گۆڕابوو، لکاتکدا کوا پگى کورد لوپڕی ھ
. و ھاوشوەکانى لوپڕی شکست و نوشستیدا بوو و گالنى عراقی تووشی ئوپڕی نھامتى و نائومدى کردبوو

وە، ک لکاتکدا ک ئقییتى سرکردە سربازییکانى ئمریکا ل عراقدا تنھا سی ل لۆجیکى زەبر و ھز دەکردە
پاشماوەى بعس و قاعیدە گورزیان لدەوەشاند و لگل شونى عراق ناچارى پاشکشو ) موقاوەمى(برەى ب ناو 

شلم کورم ناپارزمیان دەکرد، لکاتکدا کوا کورد خۆی ل خانقیندا ھوستکى پچوانى نواند و تیایشدا 
وا خارکووکدا کک چی لوتوو بوو، کرکریکا سمندى فشارو ئیرادەى ئستاش پابتائ یرەوەى ملمالنکالکی ی

بوو بوپڕی متمانو دپاکییوە، لکاتکدا کوا سیاست کردن وادەخوازت ھلومرجى خۆت بسپنی ل کات و 
راوە و مافت پشل دەرفتى گونجاودا بتایبتى ک سوور بزانیت ھق بالى تۆوەیو بدرژایی دەیان ساڵ غدرت لک

.کراوە
دواتر دەب ئوەش بزانین کوا ئیدارەدانى ملمالن و بتایبتى ملمالنی حیزبی دەستى کوردى لو ناوچاندا لوپڕی 
ناشارستانیدا بوو ب ئستاشوە زۆربى خکى کورد و دانیشتوانى ئو ناوچان بتایبتى باش لم حات گیشتوون 

ونیکى ناشیرین لالیان، بتایبتیش لرە بجگ ل گرووپی ئیتنیکى و ئاین و مزھبی جیاجیای تدای و و بووەت نمو
 و ل م گرووپانپاشتر ئ ،دانوتووى نرککى ئیدارەدانى سیکانى نموونى حیزبى کورد و ملمالنم بارودۆخئ

و داردەستى حیزب و الینکانى شۆڤنتى عرەب ب حیزب ئنجامى ناڕکى کردەوەکانى کورد خۆیدا بوون ب دەسکال



ناسیۆلیستى و ئاینییکانوە ک بھمان ڕەفتارو ئقییتى پان عرەبیزم مام لگڵ ئم کیسدا دەکن ل غیابی 
بوون بدرژایی حیزب و گرووپ نیشتمانى و دیموکراسیکانى عراقدا، ک خۆیان ل بنڕەتدا الواز بوون یان الواز کرا

ئوە بجگ ل ھژموونى حیزب ئاینى و ئائیفیکان ب سر سیاست . سردەمى دیکتاتۆری پ ل زەبرو زەنگى بعسدا
کردن ل عراقدا و ئمانش ل ناوەڕۆکدا وابستى ئجندای وتانى دەوروبرى عراق نموونى برجستکردنى 

بگومان سقامگیر نبوونى دیموکراسی ل ژیانى سیاسیداو پابند بوونى حیزب . داسیاستى کۆنپرستانن ل ناوچک
ئاینیی حوکمانکان بئجندای دەرەکییوە و ھاوبۆچوون و ھاوڕەفتارییان لگڵ حیزب و توژمى ناسیۆلیستى و 

ستى الى حیزب شۆڤنیستى عرەبیدا لالیک و کمترخمى و نبوونى ھماھنگى پویست و یکھو
دەستدارەکانى کورد جبج نکردن و فرامۆش کردنى ئم ماددەیى لکوتوە من پموای دەبوو ھر ل سرەتاوە 
کورد بجگیر کردنى ئم ماددەی ڕازى نبوای ل دەستوردا و لبرى ئوە بیر لمیکانیزمکى تر بکرایتوە بۆ 

سرەکان و ھرگیز کورد ملی ب الینى ئمریکى و عراقی ندای ئم ناوچ ساغکردنوەى ناوچ بناو کش ل
داباوان ب ناوچى کش لسر لقم بدرای و دەبوو ھوستى ڕەق و سختگیرانى بگرتایتبر لم مسلیدا و 

ستاش کورد گیشتوەت ئو دەرئنجام ئ. ھرگیز ڕازى نبوای ھیچ الیک موزایدەو سازش بکات لم ڕووەوە
دا تنھا ئاسنى سارد دەکوت و مام لگڵ ھمان ئو ئقیت و ) 140(قناعتى کوا ل جبجکردنى مادیی 

ڕەفتارە دەکات کوا کوردیان بجینۆساید گیاندو دۆزینوەى چارەسرو میکانیزمکى تر زۆر پویست، بم 
سازش و ئ مجارەیان دوور لکانى کورد ئرکردەکانى کورد و حیزبر کورد و سگدى ئ ترگیز نایشیان ھم

مسلى گل و نتوە نکن ئامانجى سرەکى، دوور ل بازرگانى و ملمالن و یکتر خواردن، دەنا کار وابوات 
ناوچى "نزیکدا دەبتوە بشکى ترى ئم ھرمش ک ئستا ل بندەستى حیزبی کوریدای ل ئایندەیکى دوور یان 

."!ناوچککانى دەرەوەى ھرم"یان لباشترین حاتدا دەبتوە ب " کش لسر
ھزار کسی ئنفالکراو ،دانیشتوانى وتک، ھبجو شھیدانى و ھزارانى دیکو ل 182: پشوى شاعیر دە/4پ

لدایک دەب، کورد خۆی چی بۆ ئم قوربانیان کردووە؟ئاکامى چکى کیمیاوى و گازى ژەھراوى منداڵ بشواوى
!"ھیچ"بداخکى قووە دەم / 4و

جیاوازى ل نوان عقیتى کورد جوولک چی؟/ 5پ

ھرکس ئم پرسیارەى لبکرت نازانت ل کووە وەمکى دەست پبکات، منیش ھر وام و ل خۆم دەپرسم / 5و
ئم براوردە زۆر قورس ل ھموو ڕوویکوە، مژووى نووسراوو دوکیۆمنت کراو، . بکمئاخۆ ل کووە دەست پ

فرھنگ، دیاسپۆراى جوولکو کاریگرییان لسر سیاستى نودەوتى، ڕکخراوەکانى جوولک ل دنیادا، پیشگرى 
نگرەى جیھانى جوولک، بنى بلفۆر بۆ و بازرگانى و کۆنترۆڵ کردنى بشکى برچاوى دارایی جیھان، ھرتزل و کۆ

دروستکردنى دەوتى نتوەیی ـ ئاینى جوولک، ھۆۆکۆست ک نزیکى شش ملیۆن جوولک جینۆساید کران لسر 
و جنگ یک ل دوای یککانى لگڵ ) 1948(دەستى نازییکانى ئمانیا، دروستبوونى دەوتى ئیسرائیل ل ساى 

رەبدا، منى ئیسرائیل و تادعرەکانى بمبغژوودا و پم ى لھوودى و ڕەگى قووى ئاینى یلس...
ئمان و دەیان وستگ ل مژوو و پکھات و فرھنگى جوولک، کوا ئقیت و فرھنگکى تایبت و جیاکارى 

 ژووەى کوردى لنگ و مرھت و فیقو ئواو جیاوازە لت ناوە ککھنگ و پرھف ل کھاتووە و بگرە جیاوازیشپ
خکى کوردى ب درژایی مژوو ژردەستى ئم ئیمپراتۆریت و ئو دەوت . مژووى سرجمى گالنى سر زەوى

بووە و میللتکى فرھنگ شوانکارە و جووتیارى و محکووم بوەى بردەوام ل کۆچدا بووبت و ماى بکۆوە بت 
قیتى زادەى ئو فرھنگی و ئو قۆرت و کارەساتانش کوا ل مژوودا تووشى ھاتووە گلکیان زادەى بگومان ئ

ئو فرھنگ و ئقیتی، ئم لگڵ جوولکدا ھاودەردیکمان ھی ئویش مسلى جینۆسایدە، کورد لسر دەستى 
رجست بوو، جوولکش لسر دەستى نازییکانى ئمانیادا و ناسیۆنالیستى عرەب ل عراقدا ک ل حیزبی بعسدا ب

 باشى ) 1945ـ 1933(ل ۆکۆستدا و پاشان توانییان زۆر بى ھۆپرۆس کرا، لق ش ملیۆنیان لى شوا نزیکک ،
ش بکارى بنن  بۆ برژەوەندى میللتى جوولک و دەوتى ئیسرائیلیشى ل سر درووست بکن و تا ئستا



ھاوسۆزییکى زۆرى گالن و وتانى دنیا بۆ خۆیان ڕابکشن و ھموو دنیا تبگینن ل وردودرشتی جینۆسایدەکیان 
بتایبتی وتانی زلھز و کاریگر و ئگریش ھرکس و الیک نکوولی و گومانی ل ھۆلۆکۆست کرد برەوڕووی یاسا 

ھۆلۆکۆست ھیند ئاشنای ب دنیا ک باوەڕ ناکم ھیچ کس و الینک دەبتوە و لپچینوەی لگڵ دەکرت، ئستا
ھبت ل سر ئم گۆی زەویی شتکی لبارەوە نزانت و سۆزکی نبت بۆی، ئستا ل ئینترنتدا ب زۆربی 

و جینۆسایدی لبدە و ب لشاو زانیاری وەردەگریت ل سر قت و عام ) ھۆلۆکۆست(زمانکانی دنیا تنھا وشی 
جوولکو ھر ھمووشی ب ونو دوکیومنتوە ئستاش سان سدان کتب و فیلم و کاری ھونری و مژوویی ل سر 
ھۆلۆکۆست دەردەچت و ب باس و بگی زانستی بۆت دەسلمنت چییان بسرھاتووە و چیشی لسر دروست 

ک ل پشت ئم میکانیزمی کارکردنوەی و چ پالنک کار بۆ ئم کوات بیخرە برچاوی خۆت چ ئقییت. دەکن
دەریایی کاری تۆکمو زانستی دەکات و براوردک ل مشکی خۆتدا بک ئمی کورد چۆن مام دەکین لم 

 ئاستیدا ب ند لوە و چترەوڕوومان دەبک بدییر دروستکردووە و چۆن نائومس ماندا و چیمان لیسکی کمخ
.زۆرەوە ھناسی سارد ھدەکشین

لرەدا حزدەکم تنھا باسی یک دوو نموون بکم لوەی ک ب چاوی خۆم بینیوم جوولک چ ئرشیفکی 
:دەومندیان ھیو چۆن مام لگڵ فرھنگ و مژوویاندا دەکن

زۆرەوە لگڵ کاک سردار فتاحی خانخومدا، ک چووم ھۆندا و ب خولیاو پڕۆشییکی) 2013(ھاوینی ئمساڵ 
دانیشتووی شاری ئمستردام، چووین سردانی مۆزەخانی مژووی جوولککانی ھۆندا و شاری ئمستردام 

کانوە ب ونو 1600بتایبتی و لوێ تماشای وردو درشتی ئو مژووە و کسایتیکانی جوولک ل سانی 
ارزراوە ب کرەستی    ژیان و گوزەرانی ئو سردەمانوە، من لئاست ئو وردەکاریی و پۆلن کردنی دوکیومنت پ

ھر ل ئمستردام ڕۆژکى تر چووم ماى ئانا ! زانستیانی ھموو شتک بجارێ سرسام بووم و نمدەزانى بم چى
ک لگڵ خزانکى ل ترسی نازییکان ماوەى نزیکى فرانک کوا کیژۆیکى جوولکى چواردە پانزە سان بووە 

چوار ساک لم خانووەدا خۆیان دەشارنوەو پاشان دەگڕن و دەبرن کمپکانى کۆکردنوە و لناوبردنى 
ئم کیژۆی لو حشارگیدا ڕۆژان یاداشتى خۆى دەنووستوە ک ئستا پاش . جوولککان و لوێ لناویان دەبن

ئم شون بردەوام . ەرباز کردنى دەسنووسکى بووەت کتبکى زۆر دانسق و دەگمن ب زۆربى زمانکانى جیھاند
ھر چوار وەرزى ساڵ ل کاتى دەوامدا خککى زۆر نۆرەیان بۆ گرتووە سردانى بکن و من نزیکى کاتژمر و 

تا دەرفتى چوون ژوورەوەم برکوتووە و لوێ بھمان نیوک ل ڕیزى ئاپۆرەى خک سرە گرتووەکدا وەستاوم
 سوڕماوە ک رشیفکارییو ئرم لم بینیوە و سرەستانو ژوور و کشوو ورد و درشتى ئى پکوەى مۆزەخانش

ئستا ئانا فرانک ل سرانسرى دنیادا ناسراوە و کتبکشى ک یاداشتى ڕۆژانى ماوەى . چییان بۆ کردووە
.ردنوەکى بووە لو مادا تا دەسگیرکردنى لالین نازیکانوە ب زۆربى زمانکانى جیھان دەست دەکوتخۆشا

ل سردانکى دواترمدا، ل شارى برلین ل ئمانیا ب یاوەرى ھردوو دۆستم کاک ھۆ برزنجیى و مامۆستا عوسمان 
ى جوولردانى مۆزەخانو شارەن سدانیشتووى ئ وەى کانئاست وردەکاریى گ وێ و مرۆڤ لم کرد لک

دەسگیرکردن و ئاوارەکردن و بندکردنى جوولککانى ئمانیا و ناردنیان بۆ کمپکانى  کۆکردنوەو لناوبردن، سرى 
نت، سوڕدەمنت و باوەڕ ناکم ھیچ کسک ھبت تۆزک ویژدانى بجووت و ئو مرگسات لو مۆزەخانیدا ببی

 و تاوانکات بۆ ئمانیا نکانى ئنازیی فرەت لت و ننشکدا دانو قوربانیانالى ئ ستى بوست و ھواوى ھت
لرەدا دەمانوت جخت لوە بکینوە کوا ئگر ئقیتکى ژیر و ورد نبت ل پشت . سامناکانى ئنجامیان داوە

ئبت جوولک ل ل . م چشنوە تۆ بى ھر ل خۆوە ب سرپى رسکابتکخستن و سازدانى مۆزەخانیکى ل◌َ ڕێ
 تان و کیشوەرەکانى جیھاندا زیاد لى ووە 100زۆربنتاریوردى و دوکیۆم و زۆر ب یۆکۆستیان ھى ھۆمۆزەخان

بکیت ل ئینترنتدا کاتکى مام لگڵ کیسى جینۆسایدیاندا دەکن ئگر تۆ سردانى ھر سایتکى ھۆۆکۆست 
دایزانیاریى زۆرى ت وە چونکندندواداچوون و خوت بۆ بى یاد ڤاشیم. زۆرت دەومۆزەخان بۆ نموونYad

Vashem ىوازى دیزاینى بیناکش ل جگب ورەیکى گزراوەیکو دامب نی ر مۆزەخاننھا ھشارى قودس ت ل
ک پیوەندیدارە ب ھۆۆکۆستوە، کوا گلکیان زیندوون ل چشنى وتاردانکانى ھیتلر و نمایش کردنى کرەستکانى



و سرانى نازى دژ ب جوولک، ئم دەزگای سان چندین خولى کۆرس و ڕاھنان ساز دەکات بۆ قوتابیانى چین و 
:من چند خاکى کمى ل باس دەکمتوژەکانى خک ل ناوەو و دەرەوەى ئیسرائیل و گلک شتى تر، ک لرەدا

ب یاسایکى کنستى ئیسرائیلى دروستکراوە و چند شونکى پ کراوە تا دواجار 1953ئم دەزگای ساى -1
ھزار مترى چوار گۆش کوا کۆمک مۆزەخانو ئینیستیتیوت 180بینایکى تایبتمندى بۆ کراوە ل سر ڕووبرى 

.دەگرتو پشانگ لخۆ 
2-112دایۆکۆستى تھۆ یوەندیدارى بب و گۆڤارى پزار کتھ.
3-68 نا دەگکت ک ،دایۆکۆستى تھۆ یوەست بژوویی پى منامگڕە138ملیۆن بملیۆن الپ.
4-400دایى تنزار وھ.
.ى ھۆۆکۆستھۆى پشانگاى تدای، ک ھر یکیان ترخان بۆ بشکى مژوو5-10
.برنامى خوندنى قوتابخانکانى ئیسرائیل و ئو جوولکانشى ل دەرەوەن دادەنت-6
7-21دایکانى تتحاتى شایشای ڕە لملیۆن الپ.
8-دایتى تودەوردەوام کۆنگرە و کۆنفرانسى نى قوربانى دەکات، بکش ملیۆن جوولناوى ش زگارى لپار.
9-نن ساردانى دەکس سک ملیۆن ککى دیاریکراو(یپارەی ب).

ھزار قوتابی زانکۆ و مکتبکانى ئو وت و دەرەوە کۆرسی خۆندنى تایبتیان ھی 180سان نزیکى -10
.ھزار سرباز50جگ ل نزیکى  ً◌◌َ لرە، بی
.ملیۆن شایتى تدا کۆکراوەتوە2.2تا ئستا -11

12-دەست 23ستا تا ئیان لکى کاتى خۆى جوولواننراوە، لزیان لوە ڕم دەزگایل کیرە جوولزار غھ
.Righteous of the Nationsپیاوچاکانى میللتانى تر (بوان دەوترت . نازییکان ڕزگار کردووە


