
 

 ....  لة ناوبردين ميللةيت كوردتيؤري جينؤسايد و ئةطةري
 بةشي يةكةم

 
 ظينا-دكتؤر كةمال سةيد قادر

 
 :ثصشةكي

 
خوصـن   قأكردنو  و مصذوي هةمو مرؤظايةيت برييت ية لة مصذوي بة كار هصناين تونـدو تيـذي             

ـ   تيايـا دة ي ئصمةشـ  ئصستاي وة هةتا ئةو سةردةمةي. أشتنو زةوتكردنو أاودونان  ةوا ذيـن ك
 برييت ية لة يةكصك لة لوتكـةكاين بـة كارهصـناين             لة أاستيدا   مرؤظة طواية سةردةمي مايف    

بة تايبةيت سةدةي أابردو يةكصـك بـو لـة سـةدة هـةرة        . توندوتيذي لة ذياين مرؤظايةتيدا   
 جينؤسـايدكردين    .تاريكةكاين مرؤظايةيت كةوا دةتوانرص بة سـةدةي جينؤسـايد بناسـرص          

ئةرمةين و قةرةجو توتسي و ئاشوري و كـوردو بـةنغايل  منونةيـةكي              مليؤنةها جولةكةو   
 . زةقي ئةم تاوانانةن كةوا دةبنة مايةي شةرمةزاري بؤ أةطةزي مرؤظ بة طشيت

بةكارهصناين توندوتيذي يةكصكة لة خاسلةتة سةرةكي يةكاين مرؤظ بة شصـوةيةكي طشـيت             
ايـاين دةروين و بيؤلـؤجي و        زان بؤيةش بؤتة بابةيت سةرةكي لصـكؤلينةوةي فةيلةسـوفو       

هةر هـةمو ئةوانـة هةولـدةدةن أونكردنةوةيـةكي سةرتاسـةري         .  ياساناسو ثياواين ئايني  
ثصشكةش بكةن لة سةر ئةوةي ئايا مرؤظ بؤ توندو تيذي بة كاردصنص بـؤ ال بـةال كردنـةوةي             

 كصشةكاين؟
نـدو تيـذي    ئايا بؤ هةندص مرؤظ لة هةندص مرؤظـي تـر زيـاتر بـة الي بـة كارهصـناين تو                   

دةشكصنةوة كةضي هةندص كةساين تر ثيشةي خؤيان كردوة بة يارمةيت داين مرؤظو ذينطة بة              
ي ةت زيـاتر دةبنـة قوربـاين توندوتيـذ    شيوةيةكي طشيت؟  ئايا بؤ هةندص كةس ياخود ميلل       

 كةسصـك يـاخود طروثصـك يـاخود         ايا ئةو هؤكارانة ضـني كـة وا دةكـةن         وةك لةواين تر؟ ئ   
 ؟ بكات بة سةر ئةواين ترخؤي زال ميللةتصك بتوانص 

 يةكصكة لةو ميللةتانةي كةوا بة درصذايي مصذوياندا  بونةتة  قورباين توندو             يشميللةيت كورد 
 مةبةسيت سةرةكي  ئةم لصـكؤلينةوةية       سانوطروثو ميللةتاين تر، بؤيةش     تيذي لة دةست كة   

 . ة قورباين هةميشةييئةوةية كةوا هةولبدات تيشك خباتة سةر هؤكارةكاين بوين كورد  ب
ئايا بؤضـي ميللـةيت كـورد بـة درصـذايي           :   هةلدةدةين وةالمصك بؤ ئةم ثرسيارة بدؤزينةوة     

مصذوي بوةتة قورباين ضةوسانةوةو جينؤسايد؟  طومـان لـةوةدا ين يـة نـاتوانني بطةينـة                 
انني بة  بةالم دةتو. وةالمصكي تةواو كةوا بؤ هةمو قؤناغةكاين مصذوي ميللةيت كورد بطوجنصت      

الي كةمةوة وة بة سود وةرطرتن لة مصذوو تاقي كردنةوةي ميللةتاين ترو تيؤري ية زانسـيت                
و فةلسة يف يةكان بطةينة ضةند دةرئةجنامصكي طشيت كةوا بتوانني لة شص كردنةوةي بـاري               

 هبصنني وة بة تايبةيت ئةوةي ثةيوةندي بـة تـاواين جينؤسـايدةوة             انميللةيت كورد بة كاري   
ضونكة تاواين جينؤسايد لة مصذوي ميللةيت كوردا طةورةترين فشار بوة لة سةري كةوا             هةية  



دةوامي هةأةشةي لة ماين كردوة، جا ضي أاستةوخؤ بوبص لـة أصـطاي لـة نـاوبردين                 ربة بة 
 يةزيدي يةكان بؤ منونة كةوا       تاوانةكاين ئةنفالو لة ناوبردين     وةكو يت كورد     بةشصكي ميللة 

ةنن وة كولتـوري     جينؤسايدكراون بةالم لة أاستيدا ضونكة كوردي أةس       لة ذصر ضةتري ئايني   
 linguicideكورديان ثاراستوة، ياخود ناأاستةوخؤ لة أصطاي جينؤسايدي كولتوري يةوة              

تاواين جينؤسايديش بةشصكة لة بة كارهصناين توندوتيذي كةوا بة شصوةيةكي طشيت           .  بوبص
ـ         هتـد  ...وةيةكي طشـيت، ئةشـكةجنةدان، أاودونـان      شةأ، كوشتين بة كؤمةل، كوشنت بـة شص

دةطرصتةوة بةالم جينؤسايد خةتةرترين جؤري تاوانة كةوا دذ بة مرؤظايةيت دةكرصت ضـونكة             
ئاماجنةكةي لة ناوبردين أةطةزصـكة بـة تـةواوةيت كـةوا بـة هـةرطيز نـاتوانرص قـةرةبو                   

ر ديـاردةي جينؤسـايد     هةربؤيةش دةبص ثصش ئةوةي بصينة سةر لصكولنةوة لة سة        . بكرصتةوة
 .دةبص بة كوريت ئاماذة بؤ تيؤري يةكاين توندو تيذي بكةين

 
 تيؤري توندو تيذي

  
ثصشةكي دةبص هةردو ضة مكي بةكارهصناين هصزو بةكارهصـناين توندوتيـذي لـة يـةك جيـا                 

. بكرصنةوة ضونكة ضةمكي يةكةميان، بة كارهصناين هصـز، مـةرجي بنـةأةيت ذيـان خؤيـةيت               
ر هةنطاوصك، هةر جولةيةك، ياخود جـويين خواردنـو ئةجنامـداين كارصـك،             هاوصشتين هة 

برييت ية لة أاستيدا لة بة كارهصناين هصز كةضي توندوتيذي لصرة بة مانـاي ئـازارداين بـة                  
وة زؤرجار بة كارهصناين توندوتيذي ثصويسيت بة       .  دةطرصتةوة سيت زيندةوةر وة ذينطة     ئةنقة

 ية، بؤ منونة مرؤظ دةتوانص ووشـة بـة كـار هبصـنص بـؤ                بةكارهصناين هصزصكي ئةوتؤش ين   
 لـة  . ئازارداين مرؤظاين تر وةكو ئيهانة كردنيان كةوا دةضصتة أيزي ئةشكةجنة داين دةروين       

تا ئصستا تيؤري يةكي طشيت لة سـةر تونـدو تيـذي ين يـة كـةوا                 طةل هةمو ئةو هةوالنةش     
تيؤري جيا جيا هةن كةوا هةريةكةيان      اناياين بوارة جيا جياكان لة سةري كؤك بن، بةلكو          ز
  بة اليـةين كةمـةوة اليةنصـكي ديـاردةي توندوتيـذي            وة   ل دةدات  لة أوانطةي خؤيةوة     وهة

بةالم خاوةين هةمو تيؤري يةكان لة سةر يةك ثرنسيث كـؤكن ئـةويش كـةوا               .  أونبكاتةوة
ذةوةنـدي يـةكي    بةكارهصناين هةر  توندوتيذييةك برييت ية لة هةولصك بؤ دابني كردين بةر           

تايبةت، واتة توندوتيذي خؤي ئامانج ين ية بةلكؤ ئالةتصكة بؤ طةيشنت بة ئاماجنصك كـةوا    
لـة هةنـدص حالـةيت زؤر دةطمةنـدا بـة           . دةتوانص سياسي،ئابوري،كؤمةالييت بصت بؤ منونة    

كارهصناين توندوتيذي دةتوانص خؤي ببصتة ئامانج ئةويش لة حالةيت بـة كارهصـناين ئـةم               
 كـةوا ضصـذ لـة ئـازارداين خـةلقي تـر              لة اليةن كةسصكي نةخؤشـي سـادي       تيذي ية  توندو

 .  كةوا ضصذ لة ئازارداين خودي خؤي وةردةطرصت ماسؤخيسيت كةسصكي ياخودوةردةطرصت 
جؤرةكاين بة كارهصناين توندوتيذي هةرجؤرصك بن دةكةونة ضوارضصوةي ئةم تيؤري يانةي           

 :خوارةوة
 
راين ئةم تيؤري ية واي بؤ دةضن كةوا دياردةي  بة كـار هصـناين               اليةنط: تيؤري فةلسةيف . 1

توندوتيذي لة اليةن  كةسصكةوة ثةيوةندي بةم دةوروبـةرة هةيـة كـةوا ئـةو كةسـة لـص ي                    



أسكاوة ضونكة منال لة كايت لة دايـك بـوين وةك مادةيـةكي خـام وايـة وة بـة طوصـرةي                      
دةتوانرص لة أصطاي ثةروةردةوة    تيذي  دةوروبةري خؤي دةق دةطرص جا بؤية اليان واية توندو        

 .لة ناو بربص
 
هةلطراين ئةم تيـؤري يـة وة بـة تايبـةيت هـةلطري ثاداشـيت نؤبـل                 : تيؤري بايؤلؤجي . 2

Lorenz  .K               واي بؤ دةضن كةوا دياردةي توندو تيذي بةشصكة لة ذياين  مرؤظايةيت وة بة بص
لـةالم بـة بؤضـوين      .  و دةضصـت  بوين غةريزةي توندوتيذي لة ناو مرؤظدا مرؤظ خؤي لة نا         

ئةوان دياردةي توندوتيذي دةتوانرص لة أصطاي ثةوروةردةوة كث بكرصتةوة واتة بـة مـةدةين              
 . بكرصت

 
 ضـونكة   ئةوانيش بؤضونيان زؤر نزيكة لة بؤضوين بايؤلؤجي يةكان       : تيؤري سايكؤلؤجي . 3

 بة تةواوةيت كـث     وانرص بةالم دةت  ئةمانة لةم باوةأةدان كةوا دياردةي توندوتيذي ويرايسية      
بكرص لة أصطاي دروستكردين كـةنال بـؤي  ئـةميش لـة أصـطاي بـة كولتـوركردين ذيـاين                     
مرؤظايةيت  ضونكة الي ئةوان هةروةكو لة سةر زاري زاناي دةروين  سـيطموند فرؤيـد دصـت،               

ئةوان لصرة منونةي سياسـةت  .  ذيان هةموي برييت ية لة شةأصك لة نصوان سروشتو كولتور      
ديـاردةي تونـدو تيـذي      . ةوة كةواجصطاي شةأي طرتؤتةوة وة بوة بة كولتوركردين شةأ        دصنن

الي نةخؤشاين سادي و ماسؤخيستيش دةكةوصتة ضوارضصوةي ئةم تيؤري ية كةوا دةتـوانرص             
 . ضارةسةربكرص ياخود بة الي كةمةوة كث بكرص

 
اليةنطراين ئةم تيـؤري يـة واي بـؤ دةضـن كـةوا ديـاردةي توندوتيـذي                 : تيؤري سياسي . 4

، دياردةيةكة ثةيوةندي بة هةولدان بؤ طةيشنت بة بةرذةوةندي ية تايبةيت يةكانـةوة هةيـة             
لصـرةدا ئـةو اليةنـة    .  يـاخود دةولةتصـك بـن     نانة دةتوانن مرؤظصك ياخود ضينصـك     ئةم الية 

توندوتيذي دذ بة اليةنصكي تر بة كارهبصنص بؤ طةيشنت بة بضوكترين         ئامادةية بةرزترين ثلةي    
بة تايبةيت  . بةرذةوةندي خؤي بة بص طوصدان بةو ئازارةي كةوا اليةين بةرامبةر ثص ي دةطات            

 . دةولةتو دةزطاكاين ئةم جؤرة توندوتيذي ية بة كار دصنن
 
اين تيؤري فةلسـةيف  ضـونكة       هةلطراين ئةم تيؤري نزيكن لة هةلطر     : تيؤر ي كؤمةاليةيت  . 5

 دياردةيةكي سروشيت ين ية، بةلكو وةالمصـكة دذ بـة كارصـكي             لةم باوةأةن كةوا توندوتيذي   
 . توندوتيذي كةوا ثصشتر بةرامبةر بة اليةنصك كراوة

 
ضؤنيةيت ضارةسةركردين توندوتيذي بة طوصرةي تيؤري يـةكان دةطؤأصـت، بـؤ منونـة لـة                

يا دابني كردين عةدالةت، يا ثةروةردةكردن، يا كؤنترؤل كردين         أصطاي بة كولتوركردين ذيان،     
لة اليةن هصزصكي طةورةوة وةكو دةولةت بؤ منونة كةوا دةسيت بـة سـةر هـةمو اليةنـةكان                  

دياردةكاين توندوتيذي بكةونـة ضوارضصـوةي هـةر تيـؤري يةكـةوة دةبنـة هـؤي                . بشكصت
خاسلةيت تايبةيت خؤي هةية كةوا لة       يشهةر جؤرة تاوانصك  ئةجنامداين تاواين جيا جيا وة      



تاواين تر جياي دةكاتةوة وة جينؤسايديش وةكو قورسترين تاوان ضـةند خاسلةتصـكي زؤز              
 .تابيةت بة خؤي هةية

 
 تاواين جينؤسايد

 
 ثصناسةي تاواين جينؤسايد

 
. دياردةي جينؤسايد وةكـو تـاوان دةطةأصـتةوة بـؤ مصـذوي ثةيـدابوين مرؤظايـةيت خـؤي          

وخؤ ة مليـؤن كـةس أاسـت   260واي بؤ دةضن كةوا تا سةدةي نؤزدةم زيـاتر لـة         مصذونوسان  
بونةتة قورباين ئةم تاوانة ئةمةش ذمارةيةكي زؤرة ئةطةر بصتو بةراوردي بكـةين كـةوا تـا                

.  مليـارد كـةس    1سةدةي نؤزدةهةميش ذمارةي دانيشتواين جيهان هيض كاتصك نةطةيشتؤتة         
 مليؤن  26 سةدةي هةظدةمةوة ضونة مةكسيك لة كؤي        هةر بؤ منونة كايت ئيسثاين يةكان لة      

دانيشتواين ئةسلي ئةم ووالتة لةم كاتةدا تةهنا يةك مليؤنيان لص مايةوة وة لـة ئـةمريكاي                
اي ثصشـكةوتين تـةكنؤلؤجي   . باكوأيش هندة سورةكان كةمصكيان نةبص كةسيان أزطار نـةبو        

 سةدةي بيستةم  بة شصـوةيةكي       ضةكو هؤيةكاين هاتوضؤ واي كرد كةوا تاواين جينؤسايد لة        
 مليـؤن   6 مليـؤن ضـيين و       10هةر بـؤ منونـة زيـاتر لـة          . زؤر بةر فراوانتر ئةجنام بدرصت    

  800.000 مليـؤن كـةمبؤدي و       2.8 مليـؤن بةنفالدصشـيو      1.5 مليؤن ئةرمـةين و      2جولةكةو  
دةي تاواين جينؤسايد لـة سـة     . توتسي أواندي و زياتر لة يةك مليؤن كورد جينؤسايد كران         

بيستةمةوة جياوازة لة سةدةكاين ثصشوتر ضونكة ئةو كاتة تاوانةكة ئاراستةي ناوضـةيةكي            
تايبةت دةكرا وةكو بؤ منونة  ناوضةيةكي داطريكراو كةوا دانيشتوانةكانيان بـة شصـوةيةكي              
طشيت لة ناو دةبرانو كوصلة دةكران، كةضي جينؤسايدي سةدةي بيستةم ئاراستةي طروثصـكي             

 .صت بة مةبةسيت لة ناوبردين ئةم طروثةتايبةت دةكر
أصتةوة بؤ شـةأي     ثصناسة كراو لة اليةين ياسايي ية وة دةطة         جينؤسايد وةكو تاوانصكي   بةالم

 بـؤ يةكـةم   Raphael Lemkin زاناي ثؤلةندي بة أةطةز جولةكـة   جيهاين دووةم ئةوكاتة  
ـ        بة كار هصنا كةوا     ي Genocide ي ووشة جار    واتـة   Genosاين     ثصك دصت لة  ووشةي يؤن

 واتة لة ناوبردن، كةواتة تاواين جينؤسايد تاوانصكي زؤر تايبةتـة            Cideأةطةز وة ووشةي      
 . ضونكة برييت ية لة ناو بردين أةطةزصك

 جينؤســايد دةطةأصــتةوة بــؤ أصــككةوتنامةي قةدةغــةكردنو ســزاداين  ياســاييثصناســةي
ة لة اليـةن ئةجنومـةين ئاسايشـي         مادة ثصك هاتوة و    19 لة     كةوا  1948جينؤسايدي سايل   

UN بة ثص ي ئةم أصككةوتنامةية جينؤسايد تاوانصـكة كـةوا دةتـوانص لـة كـايت                .  داأصذراوة
 :ئاشيت و شةأدا ئةجنام بدرصت لة أصطاي

 
 كوشتين ئةنداماين طروثصك. 1
 زيان طةياندين قورسي طياين و دةروين بة ئةنداماين ئةم طروثة. 2



يت بارصكي ذياين ناخؤش بؤ ئةنداماين ئةم طروثة بة مةبةسيت لة           خولقاندين بة ئةنقةس  . 3
 ناوبردين هةمويان ياخود بةشصكيان

 هةلسان بة كارصك كةوا بتوانصت أصطا لة لة دايك بوين مناالن لة ناو ئةم طروثة بطرصت. 4
 . طواستنةوةي بة زؤري مناالن لة طروثصكةوة بؤ طروثصكي تر. 5
 

 ئةم أصـكةوتنامةية هـةردةم شـاياين سـزادانة هـةتاكو ئةطـةر              تاواين جينؤسايد بة ثص ي    
  يـاخود هةراليةنصـك بـة         بـؤ بدرصـت    شيسةريش نةطرصت بة تةواوةيت ياخود تةهنا هةولي      
 . و كؤمةك كردن بؤ منونةنشصوةيةك لة شصوةكان دةسيت نصدا بصت وةكو هاندا

ين كولتـوري   ددةشـتوانرص لـة أصـطاي لـة نـاوبر           Lemkinتاواين جينؤسايد بـة ثـص ي        
ندنةوةيان ئةجنام بدرصت بؤ منونة لة أصطاي قةدةغةكردين زمانيان كـةوا           طروثصكةوة وة توا  

ناسراوة، وة هةروةها دةشتوانرص لة أصـطاي دةربـةدةركردين بـةرفراواين            Linguicideبة  
 . ئةنداماين ئةم طروثة لة سةر أص و شوصين خؤيان ئةجنام بدرص

ةكاين جينؤسايد دةبصتةوة، ئةوةتا بة تاكو      وي هةمو جؤر  بةرةوأ ميللةيت كورد بة بةردةوامي   
بة طروث بة أاستةوخؤ لة ناو دةبرصت ضونكة تةهنا كوردةو بةس، زمانو كولتـوري قةدةغـة                

ميللةيت كورد ئصسـتا تاكـة      . ، لة سةر شارو طوندي خؤي بة كؤمةل دةربةدةر دةكرصت         دةكرصت
ة ناوبردين أةطةزي لة سةر بصت وة تـا ئصسـتا           ميللةتصكي جيهانة كةوا طةورةترين ئةطةري ل     

 . هيض اليةنصك لةوانةي تاواين جرينؤسايديان دذي ئةجناداوة سزا نةدراون
تاواين جينؤسايد زؤر لة تاواين داطريكردنـو كؤلؤنيـاليزم دةربـةدةركردنيش  طـةورةترة                

كوان ئـةمرؤ   . ضونكة دةرئةجنامةكاين ئةم تاوانة بة هيض جؤرصك ناتوانرصت ضاك بكرصنةوة         
جولةكةكاين ئةملانياو  نةمساو ثؤلؤنيا، كوان ئةرمةين ية كـان، كـوان هنـدة سـورةكاين                

 ميللـةيت كـورديش طـةر  وا بـأوا     .ئةمريكا؟ ئةمان هةمو لة ناو بران وة سةروشوصنيان نةما 
 وة تا ئصستاش تا أادةيةك واي لص هاتوة ضونكة بـة            ضارةنوسي لةم ميللةتانة باشتر نابصت    

ؤنةهايان زمانو كولتوري خؤيـان لـة يـاد كـردوةو ناسـنامةي  بصـطانةيان بـة سـةردا                    ملي
فةرزكراوةو وة لة هةندي حالةتدا لة هةمو ناسنامةيةكي أةمسي بص بةش كراون وة بونة تة               

 .غةريب لة سةر خاكي خؤيان بؤية هةردةم دةتوانرص بةرةو سنورةكان أاو بنرصت
ص بة شصوةي جيا جيا ئةجنام بدرصت، بةالم ئةم تاوانـة           هةرضةندة تاواين جينؤسايد دةتوانر   

بة هةرشصوةيةك ئةجنام بدرصت ئةوا برييت ية لـة تاوانصـكي قـورس كـةوا بـة أادةبـةدةر                   
كؤركةرةوةية لة أصطاي بة كارهصناين هصزصكي طةورة دذ بة طروثصـكي بـص هصـز تـر ئـةجنام                   

 لـة دةربـأيين هةلوصسـيت       دةدرص جا بؤية تاواين جينؤسايد ثصش هةمو شتصك بـرييت يـة           
 كـةوا   اليةين بة هصز دذ بة اليةين بص هصز لة أصطاي بة كارهصناين هصزصكي كوشندةو أصكخراو              

 .دةولةت هةردةم بة شصوةيةكي أاستةوخؤ يا نا أاستةوخؤ دةسيت تياية
 

هةرضةندة شصوةي ئةجنامداين تاواين جينؤسايد بة طوصرةي شوصنو كـات دةطؤأصـت، بـةالم              
 .ةتصكي طشيت هةن كةوا لة هةمو شصوةكاين ئةم تاوانة بة دي دةكرصنضةند خاسل

 



 
     


