
0Fژنۆساید

1)Genocide(  

 وە بوەیی میکۆنووستونن دادگای نالی ل کۆماری اسالمی ایران ک
سیستمکی جنایتکار پناس کراوە، کارنامیکی یکجار نامرۆڤانی 

کورد ل ڕۆژھتی کوردستان  نتوەی ل مڕ پوەندییکانی دەگڵ
یھ . شنوە ھیچ چزرانییکی دامدەستپ ل تم حکومئ

کی بۆ قبووی داواکاریی ئتنیکییکانی نتوەی کورد تۆلۆرانس
گر سناریۆ جۆراوجۆرەکانی ئم حکومت و دەوتی کاتی بۆ . ەنبوو

باسکی سربخۆ بھینوە، دەکرێ بین ک ئم حکومت تاوانگلی 
جۆراوجۆری ل کورستان ئنجام داوە ک لک جیاکردنوەی ھرکام 

کوشتار ل ھر حاتکدا . ردبوونوەی جددی ھیلوان پویستی ب و
پناسکردنی ھر چشن کوشتارک ک ل . ناکرێ ک ل چوارچوەی ژنۆساید ھاوپۆلبندی بکرێ

 ویستنجام دراوە، پوە ئتم حکومن ئوەی توناکردنالیکانی شندییتمڕووی تایب ل، ل
 .ھاوپۆل جۆراوجۆرەکانی ژینۆساید و کوشتاردا خانبندی بکرێ

 تم حکومکانی ئکردنی تاوانناسبۆ پ واژانم دەستوە ئبینییت زۆر ب ویستوی کورد پتن
نوە و ببکار ببا تا ل چوارچوەی پرەنسیپ و قانووندا دەگڵ ئم حکومت جنایتکارە ڕووبڕوو ب

وە فاکت و بگی مژوویی و ئ. خوشدار نکن کیسی پداچوونوە و لپرسینوەی جنایتکان
سرچاوەی جی متمانی ک ڕگ خۆش دەکن تا مرۆڤ کوشتارکی بڕوەچوو ل چ خانیکدا 

ان کوشتاری سیاسی یان ژنۆساید گلۆ فن کوشتار دەچت خانی تاوانی شڕەوە ی. ھاوپۆلبندی بکا
ب متمانوە بیاری ل ۆ کۆ بکرنوە تا ، پویستی بوە ھی ک گشت بگ و سرچاوەکانی ل...و

 .سر بدرێ

ل پرتووککدا ک ل سر کیسی کوشتاری ب کۆمی خکی سیڤیل و ب تاوانی گوندی قاڕن ئامادە 
کراوە، ھوڵ دراوە ک ئم مژارە ب شوەیکی ورد، ب پی بگ و فاکتی حاشاھنگر، ب پی 

ودی حکومتی جنایتکاری کۆماری اسالمی ایران و ب پی سرچاوەکان و ڕاپۆرتکانی خ
ئم کوشتارە وەک ژنۆسایدک بخرت بر پرسیارگلکی جددی و پویست ک ھتکنری ڕاستین، 

نموونیک ک ب جوانی تیدا دەردەکوێ ک کوشتاری کوردی سیڤیل ب پی برنامیکی . وردبوونوە
ل ژرەوە چند دک . ین حکومتوە ھنگاوی بۆ ھیندراوە و بڕوە چوول پشرا داڕژراو ل ال

ل مڕ ژنۆساید و تاوانی جۆراوجۆر دەخرت بر چاوی ئوەی ھژا ک لم پرتووک بونکراوە ڕا 
مبست تنیا ڕاکشانی سرنجی خونر بۆ ئم باس ھستیارە و ھاوکات ناساندنی . گواستراوەتوە

وەندیدارەسی جیھانی پی متمانرچاوەی ج. 

 ھر بژین

 سۆران کرباسیان



بوو ک ) لھستانی(پارزەرکی جوولکی پۆنی  )Lemkin Raphael(پۆفسۆر ڕافائل لمکین 
ب ھۆی خبات و تکۆشانی دژ ب کوشتاری سیاسی ناوبانگکی جیھانی ب دەست 

پۆفسۆر لمکینوە ساز ل الین ) Genocide(دەستواژەی ژنۆساید  A,B,D,G,K,L,O,Q.ھنا
لGênos ( (''ژنۆس''ووشی . ئو ژنۆسایدی ل کۆی دوو ووشی یۆنانی و التینی پک ھنا. کرا

ھر چند . ل التینی دا ب واتی کووشتنCide (('' ساید''زمانی یۆنانی دا ب واتی ڕەگز و ووشی 
ۆر پرۆشی تونا کردنی جوولککان ب دەستی ک پۆفسۆر لمکین ل کاتی شڕی دووھمی جیھانیدا ز

ییکان ''عثمان''نازییکان بوو بم زۆرتری لکۆینوەکی ل سر کوشتاری ئرمنییکان ب دەستی 
ی زایینی باسی ل کرد و ١٩٣٣ی ئۆکتۆبری ٢٠تا  ١٤ئنجام دابوو ک ل کۆنفرانسی مادرید ل نوان 

ساڵ دوای  ١٠ناو برد، بم '' کردەوەی وەحشیان''ان و سیڤیلی ب کوشتاری ب کۆمی خکی ب تاو
 واژەی ١٩٤٣لنۆساید''ی زایینی دەستکار ''ژڵ بکۆم کردنی ب کردنی ق ی بۆ پیناس
 B,C,D,E,F,H,I,K,L,M,N,O,P,R.برد

 
ی کرد ئوە پرسیارکی سرنج ڕاکشی پۆفسۆر لمکین ک ل سر کیسی سۆغۆمۆن تھلیریان ئاراست

 ک؟<<بوو کرفن کوشتنی تاق ل متر بک ملیۆن مرۆڤ کتاوانی کوشتاری ی بۆ دەب<<A,H 
 کوو لبردرا، بکار نزی بی کوشتاری ڕەگوات نیا بوە تمکینسۆر لۆفن پالی نۆساید لژ

ھتد دەگرتوە ک ل ...ڕوانگی ئو، کوشتاری ئتنیکی، بشک ل نتوەیک یان گرووپکی ئایینی و 
                                                    A,B,C,D,E,J,K,M,N,O,P.باسی ھاوپۆل جۆراوجۆرەکانی ژنۆساید دا باشتر ڕوون دەبنوە

ل برواری  A )III (260کۆنوانسیۆنی برگری و سزادانی جنایتی ڕەگزکوژی ک ب ژمارە کۆدی 
ی زایینیدا ب ئیمزای زۆرینی ئندامانی ڕکخراوی نتوە یکگرتووەکان گییشت، ١٩٤٨ی دسمبری ٩

                                                                                                               S,T.خۆیدا پناسی ژنۆسایدی بم شوەی   خوارەوەکردووە'' تیکلیئار''ل دووھم 

شک لم کۆنوانسیۆندا، ژنۆساید ب واتی ھر چشن کردەوەیک ک ب مبستی لناوبردنی ب
 ت، پیناسوە بچڕزی یان ئایینی بکی ڕەگتنیکی، گرووپکی ئک، گرووپوەیتواوەتی نیان ت

 :                                                                              بۆ ون. کرا
 a کوشتنی ئندامانی گرووپک

 b جستیی ب ئندامانی گرووپک بوون ھۆکاری گییشتنی زیانی جددی دەروونی و

بردنی ئندامانی گرووپک بۆ نو ھلو مرجکی ژیان ک تونا کردنی فیزیکی ھموو یان بشکی 
 ئندامانی گرووپی ب دواوە بت

c 

 d داسپاندنی حاتک ب سر گرووپکدا ک برگری ل دووزگی و ھاتن سر دوونیای مناڵ بکا

 e منداکانی گرووپک بۆ نو گرووپکی دیکڕاگوزی بزۆری 

لوردبوون ل ئاو گۆڕک ک ب سر پناسی چمککاندا ھاتووەو لبرچاوگرتنی ئو لدوانانی 
 مافناسانی ڕۆژئاوایی ل ر  ٢٠کس تنییان کردوە، دەمانگنۆساید ئاراستر ژس ی ڕابردوو لسا

دەوە ل خۆی دەگرێ ک دەبن ھۆکاری تونابوونی بشک ل ئتنیک ئم گرنگ ک ژنۆساید زۆر کر
ڕووخاندنی دامزراوە سیاسی و کۆمیتییکان دەکرێ ل ھندک حاتدا ب مبستی تونا . گرووپک

زمان ک ل گرنگترین فاکترەکانی ناسنامی . کردنی نتوەیک ل الین حکومتانوە ھوی بۆ بدرێ
دەژمردرت ھرکات ل زەمن جۆراوجۆرەکاندا ل کوردستان ب شوەی جۆراوجۆر نتوەیک 

کوتۆت بر ھرش کردن و ب مبستی یکەنگ کردنی نتوەی کورد دەگڵ نتوەکانی سردەست 
حکومت داگیرکرەکان بۆ تواندنوەی کورد و سینوەی ھمای نتوەیی زۆرجار . بڕوە چووە

ب تایبتی کسایتیی (شپوکردنی ھستی نتوەیی کورد و چواشکردنی مژووی کورد  دەستیان بۆ
ئستاش . برچاو بکاریان بردووە-زۆر-بردووەو وەک کرەستیکی ن) کاریزماکانی نتوەی کورد



ئم حکومتان وەک ئامرازک لم کردەوە قزەوەن کک وەردەگرن تا کرامت و ونی گشتی 
ن ک یم بیرۆکدانی ئرەپنیا پگاکان بدەن و ئامانجیان تشان کۆمز پوەی کورد ناشرین و ناحت

تاکی کورد ل ھر شونکی ئم جیھان شرم ل کوردبوونی خۆی بکا و خۆی ب ئرانی، ئراقی، ترک 
کردنی زمانی زگماکی و سووریایی بناسن، شانازی ب ئاخافتن ب زمانی داگیرکر بکا، ھوڵ بۆ فر

خۆی ب مندای خۆی نداو ئو سنبول نتوەیانی ک ل ھر نتوەیکدا جی شانازی گلن، وەک 
ڕباز و تریقت . کۆمک ناوی ب واتی ل ب و نبن ھۆکار بۆ یکگرتوویی نتوەی کورد

ەگرن تا بشک ل نتوەی کورد ب جیاوازەکان یکی دی ل فاکترەکانن ک حکومتان ککی ل وەرد
 .تایبت ل کۆمگا جیا بکنوە ھۆکاری بوایکی

ل الیکی دیکوە ل ڕگی دابشکردنی ناعادنو نایکسانی بودجی وت و کمتر ترخان کردنی 
ئو بوارەکان و سرمای ل ناوچ کوردستانییکان، ھوڵ بۆ ئوە دەدەن تا کورد ل ناو وت و 

ناوچانی ک کوردستانی نین بو ببنوەو بۆ ب دەستھنانی کار و بواری باشتر، زدی باب و باپیرانی 
لم ڕگیوە ڕگ بۆ سرمایی بازەرگانی پارس و ترک و عرەب ل کوردستان . خۆیان ج بھن

ب پی . ر گۆڕانکارییوەئاوەتر دەب و ھرکات گرەکیان بم شوەی دموگرافی کوردستان برن ژ
کۆمک قانوون و بیانووی داڕژراو، برگری لوەش کراوە ک گر کوردک خاوەن سرمایی باش 
ب، ڕگی سرمایگوزاریان ل کوردستان ل گرتووەو ھانیان داوە تا ل ناوچ غیری کوردییکان 

گرتنی کوردستان، بردن ژر مترسی سمتی و پاک و خاون ڕان. کارسازی و سرمایگوزاری بکا
کرامتی مرۆڤی کورد و زۆر کردەوەی دیک ھموو ب مبستی تواندنوەی ئتنیکی کراون و بڕوە 

 ).                                          Illustration(بوان ئم ون سازکراوە. دەچن

 

  
. بشک ل پاکتاوی ئتنیکی، کوشتاری بکۆمڵ و فرقو جیاوازیدانانGenocide( (ژنۆساید      

کوشتاری . شوەیک ل فرق و جیاوازیدانان دەژمیردرت ) Ethnic Cleansing( پاکتاوی ئتنیکی
دەکرێ ب مبستی ژنۆساید و پاکتاوی ئتنیکی بڕوە بچت، بم دەکرێ ) Mass Murder( بکۆمڵ

شوەی جۆراوجۆر ل خۆی ) Discrimination(فرق و جیاوازیدانانیش . کش ڕوو بداتب ھۆکاری دی
دەگرێ ک ل ھندک حاتدا ھیج پوەندییکیان ب ژنۆساید، پاکتاوی ئتنیکی و کوشتاری بکۆمڵ 

                                               1F2،2F3،3F4.دا جگ دەگرن... نیی، بم ل خانی پشل کردنی مافی مرۆڤ و 
ب ھۆی ئوە ک ژنۆساید ل ڕگی جۆراوجۆرەوە دەکرێ بڕوە بچ، ھر بۆی لزانان شوە      

یک لوان، ژینۆسایدی فیزیکیی  8.جیاوازەکانی ژنۆسایدیان ب چندین گرووپ، ھاوپۆلبندی کردووە
ژنۆسایدی کولتووری یک ل4F5,T  .یکراوەک ب واتی کوشتنی مرۆڤ ل گرووپکی تایبتی دیار



ھاوپۆلکانی دیکی ک چواشکردنی مژوو، برگریکردن ل فربوونی زمانی زگماکی، شواندن و 
دابانی گرووپیکی دیاریکراو ل نریت و دابکانی خۆی، توناکردنی ئاستی زانستی و شارستانییت و 

اوپۆلیکی دیکی شوەی قکردن ک لم ڕگوە ژنۆسایدی بایۆلۆژی ھ 8.ل خۆی دەگرت... 
 ل نبۆ و ک نمناڵ بار بھ توانتی نکی تایبتنیک گرووپژن تا ئوە دادەڕتان، پیالنی ئحکوم

وە دەچڕتی بۆمی تایبی دەرمان، دەرزی و سگشنی پاکتاوی  8.ڕچ ل کی دیکھاوپۆل
ک ل ڕگی ورانکردن و سینوەی بناغی ئابووری و بژوی  ڕەگزی، ژنۆسایدی ئابووریی/ئیتنیکی

برسیاگرتن و تانی سامان و مکی ئتنیک گرووپکی تایبتی دیاریکراو بڕوە /ژیان و برسیکردن
گرووپکی دیاریکراو ب /دەکرێ ل ھندک حاتدا کۆچی ب زۆری بشک ل نتوەیک 8.دەچت

ژنۆسایدی . ێ ک ل سرچاوەکانی بژوی خۆیان دوور دەخرنوەھمان مبست ئنجام بدر
قانوونیش ڕگیک ک حکومتان ککی ل وەردەگرن تا ب داڕشتنی قانوونی تایبت دژ ب ئتنیک 

کتنیک گرووپندامانی ئوڵ بدەن بۆ توناکردنی ئکی دیاریکراو ھنۆسایدی  8.گرووپر وەھا ژھ
دی سیاسی، ژنۆسایدی ئایینی و ژنۆسایدی مۆڕاڵ و ئخالق ل الین ھندک کۆمیتی، ژنۆسای

ژنۆسایدی ترس وەک توەرکی تایبت و سرنج ڕاکش لم چند سای . پسپۆڕەوە جیا کراونتوە
 وە لم شی ئوی جۆراوجۆرەوە ھگڕ رانی کوردستان لدراوەو داگیرک دواییدا گرنگی زۆری پ

ل پشەوانی '' رضا سوادکوھی''پاشا و '' مصطفی کمال''ی نتوەی کوردیان داوە ک تواندنوە
ئم ب پی ئم بگانی ک ب دەستمانوە، دنیاین ک . پیالنداڕژی ئم شوە ژنۆسایدە بوون

ب ھۆی ئوە ک ئم شوە . پویست ھاوپۆلی دیک ب شوە جۆراوجۆرەکانی ژنۆساید زیاد بکرێ
 وە چووە و لڕوەو بکوردستان تاقی کراوەت تی لکی تایبپیالن ی ڕابردوو بند ساچ ل تییتایب
 ر بۆینۆسایدی کورد وەرگرتووە،ھوەبردنی ژڕکیان بۆ بکنۆلۆژی کوتوو و تشکی پرەستک

پویست . بۆ دابین بکین ڕگ ب خۆمان دەدەین ک ل داھاتوودا ھاوپۆلی تایبتی ل ژر ناوی تایبتی
ئمش بگوترێ ک ب ھۆی ئوە ک سیاستوانان و چاالکوانانی مافی مرۆڤ ل کوردستان، ب پی 
وردبوونوە ل پیالنکانی حکومتی، گییشتوون سر ئو بوای ک گیرۆدەکردنی الوان و گنجانی 

امی بۆ داڕژاوەو بڕوە چووە، ھر بۆی کورد ب مادە بھۆشکرەکان ب شوەیکی سیستماتیک برن
ل دادگا نیو نتوەییکاندا، کاتک . ئم شوە ل کوشتارە تایبتیان ب ژنۆسایدی سپی ناو بردووە

کردەوەی توناکردن ب ژنۆساید دەناسریت ک حکومتک پیالنی ل ناو بردنی گرووپیکی 
، ڕکخراوی نتوە یکگرتووەکان. ەی بردبداڕشتب و بڕو... ئایینی و /ڕەگزی/ئتنیکی

 ی لکۆمکردن و سزادانی کوشتاری بدەغوتی  ١٩کۆنوانسیۆنی قکڕ نداندا لمبری ٩بسی د
5Fی خۆی ڕاگیاند١٧٩ی زایینی، پاش دانیشتنی ١٩٤٨

ل ھلو مرجکدا ک برژەوەندی وتانی زلھز و  6
سر ئو حکومتان دەگرت ک کوشتاری ب کۆمڵ برانبر  ھوست لنکوت ژر مترسییوە، 

6F.گرووپکی ئتنیکی دیاریکراو بڕوە دەبن
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سای  ١٠٠ب دەیان نموونی ژنۆسایدمان ل بش جۆراوجۆرەکانی کوردستان ھی ک ل ماوەی  7
کوردستانوە بڕوە چووە ک ڕکخراوی  کری-پشوو دا ل الین وتانی ڕۆژئاوایی و وتانی داگیر

چاوەڕوانی . نتوە یکگرتووەکان ھیچکات ھوستی ل برانبریان دا نبووە و خۆی ل گژ کردوون
دەکرا النی کم ئم کوشتارە سیاسییانی ک پاش دامزراندنی ڕکخراوی نتوە یکگرتووەکان بڕوە 

ا و گاڕانتییکیان دابا ب دەست کوردەوە تا جاریکی دیک تووشی چوون، لژنی تایبتی بۆ دابین کردب
برانی کوردستان نن داگیرکالی نۆساید لترسی ژم                                                      .
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