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سیروان ساحزادە

می ردهکان بوو، ھاوکات سهئینسانییهورهی تراجیدیا گهدهی بیست سهدهسه
تی له ئاستی پکھاته ڕهکان و گۆڕانکاری بنهتی و سیاسییهیهشۆڕشه کۆمه

کانی مۆدنیته و پۆلهدا شهمهردهم سهله. دا بووکانریتییهنگی و نهرھهفه
تیی و یهو ملمالنی کۆمهوه و کشهتی گرتهمۆدنیزاسیۆن وتانی رۆژھه

بوو به" وهتهک نهیه-ک وت یه"تیوری مۆدنی . سیاسیی نوی ھنایه ئاراوه
ھۆی بوو بهو تیۆریهن، ئهیی کورداوهتهی نهی ناسنامه و ناسنهوهھۆی سینه

ھا باری دیمۆگرافی کوردستان بگۆڕدرێ و بهروهنگی و ھهرھهی سیمای فهوهئه
تی بتهیهنگی و کۆمهرھهکی فهکوژییهوه و راگواستن، کۆمهتی تواندنهسیاسه
، کهتهکانی مۆدنیلبیهسهنهداری و الیهرمایهی سهھا پکھاتهروهھه. ئاراوه

ندی و سوودی وهرژهنیا بهکان تهخالقیهھا ئهموو بهھهر لهدهکی بهرهئامانجی سه
ندی ماددی وهرژهت بۆ بهوهس و گرووپ و دهندی کهی ھهوهھۆی ئهبوو بهماددیه،

هئاکام مرۆڤی بتاوان ببنن و لهبکهوهکووژییهکی کۆمهچهخۆیان بازرگانی به
.و بازرگانانهقوربانی ئه

مالیستی تورکیا، ستی رژمی کهدهکانی باکوور بهکووژی کوردهکۆمه
ی تر و ناوچهردهریوان، زه، مهبانهکانیشت ، گووندهردهکیمیابارانکردنی شاری سه

دوای دا، ، و بهوهعسییهالیان رژمی بهتی کوردستان لهرۆژھهله
ی و پۆژهھا پرۆسهروه، ھهمانگ9متر لهودای کهمهبجه بههرانکردنی ھهکیمیابا

تانی ناوچهوهنگی دهترۆپکی خۆی، بدهیاندهی گهو تاوانانهئاستی ئه، کهنفالئه
گ و رهی کهو ئاکامهئهتهینهمانگهکان، دهکووژی کوردهڕ کۆمهمهو جیھان له

بیر و لهساتانهو کارهاری درووستبوون و خووقاندنی ئهی ھۆکریشه
ک یهوهتهک نهبوونی کورد وهنکۆی لهگرت کهدهرچاوهسهوهتکهقنیهعه
پاکتاوی زییه،گهت پاکتاوی رهی گروپکی کلتوری تایبهکۆمهکات، کووشتنی بهده
بوونی دان بهگرت کهدهرچاوهسهوهتکهقنیهعهت را لهڕهبنهزی لهگهره
ر ھهکهی پ وایهو روانگه، ئهی خۆی نییهھاوشوهویترک دانانت کهئه

پناو و بت و لهی ئهگری ناسنهو بچت و ھهب لهگرووپکی کلتوری تر ده



یهو روانگهئهو ببینت،ک ئهو دا بژیت و جیھان وهکانی ئهخواست و ئاڕمانه
ی چوارچوهلهدات کهدهسانهو کهموو ئهی ھهوهکردن و تواندنهوی ئاسیمیلهھه
رامان و و جۆرهو جیاوازن، ئهلهوهرووی کلتورییهژین و لهت دا دهوهک دهیه

و هر بکرد، ھهی کورد دهناسنهعسی ئاق دا نکۆی لهرژمی بهلهبۆچوونه
و لهوهناو کلتوری خۆی دا بتونتهلهکهو خهیتوانی ئهکاتک نهوهشهھۆیه

ی رگهوی دا لهھنا، ھهست نهدهوتنی بهرکهجینۆسایدی کلتوری دا سه
.کانی خۆی بگاتئامانجهبهوهکووژیهکۆمه

انکردنی شاری عسی ئاق و کیمیابارکانی رژمی بهھرشی ئاسمانی فۆکه
م ڕی جیھانی دووھهدوای شهتی لهمرۆڤایهترین تاوانی دژ بهورهشت، گهردهسه

دان کوردی بتاوان و ھاووتی سهدا زیاتر لهمرۆییهدژهساتهکارهوبوو، له
8025کان رمیهفهپی ئامارهزارانی تریش بریندار بوون، بهنی کووژران و ھهدهمه
دا بریندار ساتهو کارهس لهکه12000کان رمیهنافهپی ئاماره، و به)1(سکه

کان، بۆ نموونهییهوهتهنونهو کۆنڤانسیۆنهیماننامهپی پهبهکهئاشکرایه. بوون
کراو دتهغهدهکی قهجۆری چهکی کیمیایی و بایۆلۆجیکی له، چه1025پرۆتۆکۆلی 

ی گهندامانی کۆمهن ئهالیهلهکانهچهو جۆرهرھنانی ئهکاژمار و بهئه
یی وهتهتی نونهرپرسیاریهو  بهیهیماننامانهو پهپشلکردنی ئهوهییهوهتهنونه
کهچهو جۆرهکارھنانی ئهبه. دوا دایه، بهکانهچهو جۆرهرانی ئهکارھنهبۆ به
ک و کووشتنی جبوونی خهشونی نیشتهت لهتایبهڕ دا و بهشهلهکووژانهکۆمه

. ژمارئهو  تاوانی دژه مرۆیی دتهکی سیڤیل، پشلکردنی مافی مرۆڤدۆستانهخه
یی دروانهکی بژاردهیهشوهبهساتهو کارهرانی ئهبکهندک لهر چی ھهگهئه
: رنجهجگای سهتهو بابهت بهبارهخاک سهند م چه، بهی عادالنهست دادگهده

ی رابردوو تا دهکانی سهت و ستراتیژهکدا که سیاسهی بیست و یهدهئستا له سه
کوو مه وهردهو سهکانی ئهکوژیهی کۆمهوه و زۆربهتاڵ بۆتهکی زۆر بهیهڕاده

یی بۆ دانراوه، ھشتا  وهتهری و نونهماوهی جهتراژیدیای جینۆساید، پناسه
27ڕبوونی دوای تپهله. ناسراوهرمی نهفهشت بهردهکیمیابارانکردنی شاری سه

وتۆ لهشت دا تا ئستاش ھیچ کارکی ئهردهر کیمیابارانی شاری سهسهساڵ به
، مرۆییهدژهو تاوانهرانی ئهبۆ دادگاییکردنی بکهدواداچوونی مافناسانهپناو به

نگاوکی جیددی لهکراوه و ھیچ ھهنه) ییوهتهنونه(تیوهر ئاستی نودهسهله
و کی ئهر خهسهی بهویانهعنهمهماددی و سارهو خهی ئهوهبووکردنهرهپناو قه



ک نگییهبدهوهشهوانهمووی ئهرووی ھهسه، لهوهتهھنراوهنه، ھهھاتووهشاره
بهوهرپرسانهستان و بهدهن کاربهالیهلهویهھهساتهکارهوهڕ ئههمله

ی تر ندهوهش ئهوهکرێ، ئهدههدا مامهیسهو کهک ئهتهکی گووماناوی لهیهشوه
.وهی زیاتر و قووتر کردۆتهو شارهکی کوردی ئهزامی خه

رپرسان و بهکهوهکتهشت دهردهرانی سهمین سایادی کیمیابا27کاتک دا له
ر رکخراوهسهچاودریکردنی نائاسایی و گووشارخستنهزگای حکومی بهدامووده

خۆ و ربهکۆڕیادکی سهر جۆرهرپرس و دسۆز، رگای ھهکی بهکان و خهنیهدهمه
ک بهچاالکییهر جۆرهو ھهیان گرتووهو شارهکی ئهخهلهنیانهدهکی مهچاالکییه

بۆ کهساتهپشلکردنی مافی ھاووتیان کارهکشن و بهالی خۆیان دا راده
ی و چاالکیانهھا ئهروهھه. وهنهکهڕی دوو وت کورتدهخوازراوی شهرووداوکی نه

و هکی زانستیانیهچ ئاراستهدهڕوهبهی کهو کۆڕیادانهشکرێ و ئهدهکه
ی پشانگا کۆتاییان پ وهخشان و کردنهی پهوهخوندنهو بهیان نییهئاکادیمیانه

خشان و موزیک و پهبهکۆڕیادانهولهساتهو کارهی ئهوهر چی یادکردنهگهدت، ئه
هساتو کارهکانی ئهنهموو الیهک ناتوان ھهیهھیچ شوهم به، بهر پویستهھوونه

کی یهئاراستهبهیسانهم کهی کارکردنی بۆ ئهب شوهدهوهر ئهبهنیشان بدات، له
بکرت وهساته توژینهو کارهکانی ئهنهموو الیهڕ ھهمهدا باوت و لهئاکادیمیانه

کی ریی مژووی جیھاندا جیگایهوهک چۆن ھیرۆشیما و ئاوشویتس له بیرهروهو ھه
کان له کووژی و کیمیابارانکردنی کوردهبت  کۆمهرخاندراوه، دهان بۆ تهوتۆیئه

. کی شیاوی بۆ دابین بکرێیهھا جیھاندا پگهروهتی ناوین و ھهمژووی رۆژھه

ی ند داواکاری  و پشنیاز بۆ رکخراوه، چهو دید و بۆچوونهچاوکردنی ئهرهبه
:کانناحکومی و حکومییه

کی شیاوی یهدادگهشت لهردهڕخستنی فایلی کیمیابارانی سهگهوه-1
به) ICJ(دادوییتهدیوانی نونهڕخستنی لهگهھا وهروهئاق و ھه

.ککانی خهویهعنهماددی و مهسارهی خهوهبووکردنهرهستی قهبهمه
ن یهالک جینۆساید لهوهساتهو کارهرمی ناساندنی ئهفهبه-2
.مانی ئاقرلهمانی کوردستان و پهرلهپه

ستی بهمهبهوهرکی زانستی بۆ توژینهنتهزراندنی سهدامه-3
کی ک چهتهندی لهیوهپهلهبۆچوونی زانستی و ئادکادیمیانهپدان بهرهپه



لهوهھا توژینهروهکارھنانی و ھهکانی بهترسیدارهمهکیمیایی و ئاکامه
بواری مافناسی، لهساتهو کارهندی جۆراوجۆری ئهھهن و رهالیه
فی و سیاسی و تادلسهروونناسی، فهده

:کانراوزهپه
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