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 تەها سلێمان

 
 بە كورتی

 
دوو كاا  و  اوازدا،یج ەینگیو ژ ایو جوگراف نێدوو شو ەل دیساۆنیج یدوو تاوان» رەسەل تیرەب كێكار ۆب ستەد ییەن ئاسان

 ت،ێااچووبەوەڕێب اوازیااج یینیابیااو دن ەفەلسااەدوو ف ەب ەك اواز،یااج یمااێو دوو رژ  ەاڵسااەدوو د نیەالەل ،«اوازیااج یژووێاام
 .نەیكەن داێت یكار تێشكەد دایرەسەتوانامان ب ەیوەئ ەیندێو ه نەیبەن ۆب یستەد ەك تێنەیەناگ ەوەئ ەمەئ مەاڵب
 
و دوو  رۆراوجااۆباااو و ج ەیرچاوەساا كەڵێاامۆك ەباارد و تمااتمان ب ەكااار مەئ ۆباا سااتمانەد ەمێئاا ،ەوەشااەڕەو باو ەنگۆساا مەل

 ەك ەانییاااریزان وەئ یواوەت و«تزێئاوشاا » ایاانۆڵۆت ەل ەكەجااول یدیساااۆنیج ەیربازگەساا نیتاارەورەگ ۆباا یدانەیاام یردانەساا
 .ستەكورد ب یلەگ ەدژب دیساۆنیج یتاوان یكانەارید ەستگێو ەل كێكیە كەو ن النەئ یتاوان الماروەت ەب  ەبیتا
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و  نیمااتۆیر داەڵیااگ ەل كااوەڵب ماات،ێهەن مااانێجەب داەگێاار ەیویاان ەو ل نیبااووەن ردارەسااتبەد مەاڵب بااوو،ەن نئاسااا ەكەكااار
 .مەرهەب ەهات ێل یرانەنێخو ستەردەب ەیمەئ نجامەرەس
 
 حڵسااا ەمەح دەمەماا  تواناااەب ێاا یرگەو و رەنووساا ەڵگەل ایاانۆڵۆت ۆباا رمانداەرفەدوا ساا ەل ەك ەوەمەروون بااك وەوەئ تێابەد
 یدیساااۆنیج ەیربازگەساا نیتاارەورەگ كەو مااان«تزێئاوشاا » یكێردانەو ساا ەوەبااوونۆو ك داریااو د ناریمیساا ناادەچ ق،یاافۆت

 ۆبا كاانڵەوەه یتار یكێشاەب ەتێابەد وەمەئ م،ەباك ەیەوێشا مەل یكێكاار بووەوەئ كانمەئامانج ەل كێكیەكرد و  كانەكەجول
 .مانەكەلەگ ەدژب عسەب یمێرژ یدیساۆنیج یكانەتاوان یناساندن

 
 ناساندنی چەمكی جینۆساید

 
 ینگاەج یدواەل مجاارەكیە ۆبا دا،یاتڵەوەودێن یاساای ەل یركارخستنەو ب( دیساۆنیج) ەب كردن ق انی ییكوژەڵمۆك یناساندن

 ییهاانیج ەیناامڕجا یمێیەسا ینادەب ەل ،ەانیاباوون و ژ یمااف ەماا  ك نیگرنگتار داێیات ەك ،ەویەكا ەهات ەوەهانیج یمەدوو
 .ەڵمۆو ك ەوەتەگروپ و ن كێندەه ۆب ەاوكر رەسەل ییریداگێت 8491 ڵیسا ەل داۆڤمر یماف
 

 مەو دوو زەگەر یواتااااا ەب ینااااانیۆ ی(Genos) انیاااامەكیە ،ەكهاااااتووێت ەگ دوو باااا ەل(Genocide) دیساااااۆنیج ەیزاراو
(cide)انیاا ییەنااانیۆ ی (caedere)ۆڤماار یزەگەر یتاكتاااو یمانااا ،ەوەكیەرەسااەب تێاانەیەگەكوشااتن د یواتااا ،یناایالت ی 
 .ەكردن ق انی ەڵمۆكەب یكوشتن یستەبەم اخودی گرەڵه داەیو ماناك مكەچ ەو ل تێخمەبەد
 
 ەباوو ك( RafalLemkeln)كارد  یریاگێو ج نااێكارهەب ی«دیسااۆنیج» ەیەیزاراو مەئ ەك سەك نیماەكیەو  نجااریمەكیە ۆب
 ەیتا  ەوەمایهانیج یماەدوو ینگاەج یدواەلبوو،  «ییكایمرەئ» ەیزنامەگەر یگرەڵبوو، هاوكا  ه «ینۆلۆت» كەڵەچەر ەب

 تێاكردب یەزاناا وەل یوا اتریاز ەیوەئ ەنگەر. خمرابووەب ێت یكایمرەئ یكانەكگرتوویە ەتیەوال ینگەج یتەزارەو یژكارێراو
 رەدەب ت،ێنێناساایبكااا  و ب ەیناسااێت كااانەتاوان یتاااوان انیااتاااوان  نیارتریااد ەب ەك ەیوەب ەوەبكااات ەیەزاراو وەل ریااب ەك
 «كااانییەناز» یسااتەد ەوتاانەك ەیوەئ یدوا ەیكەوادەخااان ەك تێاابووب ەوەئ ،ەبااوو ەبااوار وەئ یزاەشااار ۆیخاا ەك ەیوەل
 .كوژكرانەڵمۆك
 
 یماكاانەبن رەساەل ەوەكارد یایانڵد رچاوو،ەد 8491 ڵیساا یاسااەیل ەك كانەكگرتوویە ەوەتەن ییگمت ەڵەیمۆك ەیار یب وەئ
  ەناو داێت یدان ەكرد ك یماكانەگمت بن یمانكردنیستنەد یو داوا ەناو داێت یدان «رگێرنبێنو» یدادگا ەك یتڵەوەودێن
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 .«رگێرنبێنو» یو دادگا «یامیم»ەل
 
و  ۆڤمااار یكاااانەگەڵمۆك ینااااوبردنەل دیسااااۆنیج ەك داییااااینڵد كاااانەكگرتوویە ەوەتەن یگمااات ەڵەیمۆكاتااادا كااا ماااانەهەل
 ەیرباارەد كەیەوتنناامەكێر ەوەشاەیەبار مەو ل یتیەاۆڤامر ینكااەزەگەتوخم و ر مووەه ەل ەكانەتاك یانیژ یماف یناوبردنەل
 ییكەماااێت ەو ل  یرباااەد یرەساااەل انیینااادەزامەر دەوڵە  881كە  8498ی كاااانوونی دووەمااای سااااڵی 81 ەكااارا، ل دیسااااۆنیج
 كە 8491 -81 - 88 یوتااەكێر ەل ەكااردوو یكااانەكگرتووەیەوەتەن ییگماات ەڵەیمۆكاا یار یااب یمااانیستنەد داەكەوتننااامەكێر
 یكانەساااتەبەئاماااان  و م ەڵگەل ەیەوانەچێو تااا ەوییەتڵەوەودێااان یاساااای یووەڕل ەتااااوان دیسااااۆنیج»: ەهااااتوو دایاااایت
 .«ەكردووێل یحاشا یشارستان یهانیج هاەروەه كان،ەكگرتووەیەوەتەن
 
 .تێنرەداد كانەتڵەوەد یشان رەسەل رەندكەو تاب یكەرەس یكێرجەم كەو كانداەتڵەحا ەیربۆز ەل ستاوێئ تاەه
 
 ەك شاتڕدا ییتڵەوەودێن یاسای یكانەپینسەتر ،ەكانەكگرتووەیەوەتەن ەربەس ەك یتڵەوەودێن یاسای ەیژنیل 8491 ڵیسا ەل
و  ۆڤمار یدژ ەل ەك ،ەكاردوو دیسااۆنیج یتااوان ۆبا یینادەزبیر و«رگێرنبێناو» یاساای ەل ەكاراو ۆبا ەیوەكردنیو ش ەناسێت

 وەو ل یتڵەوەودێاان یاسااای ێاایتەب نێاادرەد ییاسااای یساازا ەانیااكردوو ەیوانەئو  رەبااك ەك كێااتاوان كەو ،ەكااراو یتیەاۆڤاامر
 .یتیەاۆڤو مر ەڵمۆك وۆڕك ەو دژب ۆخەربەس یكێتاوان كوەو كا ،ەد دیساۆنیج ەباس ل ەك وەپانینسەتر
 
ی «4» ەون لهااتو ددایساۆنیج ییتاوانكار یو سزادان مگرتنێت ەیماننامەیت ەل ەك ەیوانانێو ت رەوێت وەئ ییشناۆر رەبەل

لەالیەن كااۆمەڵەی گمااتی نەتەوە یەكگرتووەكااانەوە هاااتووە، وەكااو ب یااارێكی تااایبە  بە ژمااارە  8491دیسااەمبەری ساااڵی 
 كاااان،ییەبارزان ین اااالەئ ،8411ئەن اااالی »باڵوكاااراوەتەوە، دەتاااوانین كاااۆی تاوانەكاااانی دژبە گەلااای كاااورد وەك ( 161)
 ،ێدزەاڵق یمبااارانكردنۆب ،یرەوروبەو د رەتمااد یراگواسااتن كااان،ییە ەیف یو راگواسااتن ییكااوژەڵمۆك ،ەبااجەڵەه یابااارانیمیك

 ییكااوژەڵمۆك ،ێوێااز یردوگاااۆئ یردومااانۆب ،یرەوروبەو د ركااوكەك یراگواسااتن خمااور،ەم یساااد ، راگواسااتن دەیساا یراگواسااتن
و  انیساتیو كر یرەوروبەشانگا  و د یزاەو ق یزدێائ یكاوردان ییكاوژەڵمۆك» انیانیترێنو ەتار، ل یرۆو ز «كانەد یوتەشكەئ
 :كا ەد دیساۆنیج ەباس ل ەیەوێش مەب ەك ەیەماننامەیت وەئ ی«1» ەیماد ێیتەب ن،ینێبناس دیساۆنیج ەب «كەبەش
 
 ،ەیایوەتەن یكاێگروت ەل كێشاەب انیا واوەت ینااوبردنەل یستەبەم ەك ەوەتێگرەد ەوەخوار ەیوانەكرد وەئ مووەه دیساۆنیج»
 :تێچەدەوڕێەب ینیو ئا ییزەگەر ،یكیتنیئ
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 .كوشتنی ئەندامانی گروتەكە -8

 .گەیاندنی زیانی گیانی یا رۆحی ترسناك بە ئەندامانی گروتەكە -1

بەمەبەسااات داناااانی ئەنااادامانی گاااروتەكە لەژێااار باااارودۆخێكی وادا كە ببێاااتە هاااۆی فەوتانااادنی بەشاااێك یاااان تەواوی  -3
 .ئەندامەكانی

 .و گروتەكەدالە نێ( منداڵ بوون)تێمگرتن لە زاوزێكردن  -9

 .«انۆیخ ەیوادەخان ەل انەیوەاكردنیج»تر یكێگروت ۆب ەگروت وەل انەیوەو گواستن ناڵمندا یرۆزەب داب اندنی -9
 
 ەك تێاوەكەردەد ۆبا ماانەوەئ یروونا ەو ب یواوەتەب ،ەوەتێكبدرێل دیساۆنیج ۆب ەكەناسێت یكانڵەو خا ەگ ب مەرجەس رەگەئ
باسامانكرد و ناوماان  ەوەرەسا ەل ەتااوان، ك یو كردن ناودانەكوشتن و ل ەكورد ل یلەگ ەدژب یكانەواڵشا ەل ەمانەئ مەرجەس
 .ەوەدیساۆنیج ەیوێچچوار ەچنەكورد د یلەگ ەب رەرامبەب نا،ێه
 
 یسازا یرانەنجامادەو ئ رەباك ەساتیوێو ت نێكارەد ەك كا ەد ەتاوانان وەباس ل داەكەوتننامەككێر ی«3» ەیماد ەل كەروەه
 :نەرانەكاراكت مەئ وەوانەئ ربگرن،ەو انۆیخ ییاسای
 
 .تالندانان بۆ كردەی جینۆساید -8

 .سەتەرشتیكردن و هاندان بۆ جینۆساید -1

 .هەوڵدان بۆ كردنی جینۆساید -3

 .دیساۆنیج ەیوێچوارچ ەل تیالنگێ یی -9
 
باوو لە ( 46) ەژمار یار یب ەك كانەكگرتوویە ەوەتەن یكخراوڕێ یار یب ێیتەب دیساۆنیج ەیناسێت ،یتوخت ەو ب یكورت ەب
 یو دژ تێااانێزەبەد یتڵەوەودێااان یاساااای یماكاااانەبن ەكێتااااوان دیسااااۆنیج ەك ەیوەب  ەبارەسااا ،دەركااارا 8496 - 81 - 88

 ەو ل ەترساناك رۆو ز ۆڤەمار یكاانەماف یواوەت ی كردنێماێت ەاوانتا مەئ ەیوەرئەبەو ل ەكاانەكگرتوویە ەوەتەن یكانەئامانج
 ەل ەیەنادانڕد یكێتااوان ەك ەدراو رەساەل ەیوەئ یار یاب ۆیەبا ،ەییەوەتەونێان یمایو ئاسا یئاشت یرەكدێت وەانیژ یماف یدژ
 یدادگااا یماكااانەبن ی(مەشااەش) یناادەب ەتماات ب ەك كااانەكگرتووەیەوەتەن یكخااراوێر یگماات ەڵەیمۆو كاا یتیەاۆڤاامر یدژ
 نۆچاا كەروەو ه یتیەاۆڤاامر ەڵیمۆكاا مەرجەساا یبااوون یماااف ەیوەتكااردنەر ەوات دیساااۆنیج ەك ت،ێسااتەبەد «رگێرنبێنااو»
 مەرجەسا ەب ەكاردن یتیەبوون و سووكا یماف ەب ەدانانێدانپ ەیوەتكردنەر شیوەئ ،ەانیژ یبوون ڤیما ەیوەتكردنەر ەیمانین

 .تێنێهەد مەرهەب یتەهامەن ەل  ت یكێانیو ژ یتیەاۆڤمر



 بەراوردێكی شیكاری لەسەر تاوانەكانی ئەنفال و هۆڵۆكۆست

 

 

6 
 

 وەئ یداناان یكاارۆه ەك دا 8498 - 9 - 11لە  «كاانەكگرتوویە ەوەتەن یكخاراوێر» یتڵەوەودێن یدادگا ەوەیەبار مەل رەه
 ەل كێاتاوان كەو رەسا ەبخاات یبكاا  و سازا حكاومەم دیساۆنیج ەك ەكانەكگرتووەیەوەتەن یكخراوێر یئامانج ەیەماننامەیت
و  ینییو ئااا یكاایتنیو ئ ەیاایوەتەن یكااەڵخ كەڵێاامۆك یاایزكیف یوتاناادنەف ایاانەت دیساااۆنیج ەواتەك. دایااتڵەوەودێن یاسااای
 .یتیەاۆڤمر ۆیك رەسۆب ەیەشەڕەه كوەڵب ،ییەن ییزەگەر
 
 ەئامااژ داەرێال تێدروست ب ەنگەر ن،ەه« و تاوان یكوژەڵمۆك» دیساۆنێج ەیوەكرد ەیستگێو انەید دا،یتیەاۆڤمر یژووێم ەل
 ۆنم یا« 41»م یاۆن باۆ « 91»لە  اتریاز ۆیكاەل ەك كانەساوور یەهند یدیساۆنیج»: ەوانەل نەیبك انیكەیەستگێو ندەچ ەب
 یدیساااۆنیج ەك سااتۆكۆڵۆه انیاا ،ەوەتەماااو ێلاا انیسااەك م یااۆن« 9بااۆ  9»ناازیكەی  هااانیج یرەرتاسااەس ەل سااتاێئ سەك

 یشاار ەو ل ایانۆلۆت ەل نهااەت ەنماوون ۆبا ،ەكاراو كاوژەڵمۆك ێلا ەوەكاانییەناز نیەالەل انیساەك نیاۆم  نیندەچ ەكانەكەجول
 ەل ەجااگ ەمەئ ،ەكااراو ناادامەئ مەك ێلاا انیاازارەه دانەساا ەو ب كااوژەڵمۆك ێلاا انیسااەك نیااۆم  كیە ەل اتریااز «تزێئاوشاا »
 .هتد...و«مساەو ن دیو سو ایمانەڵئ» كەو یتر یكانەنێشو
 
 یكااانەكگرتویە ەتاڵو نیەالەل ەك یو ناكااازاك مایشااۆرێه یدیساااۆنیج انیاا یو ناكااازاك مایشااۆرێه رەساا ۆباا یمۆتااەئ یرشااێه
 ەباوون ب یناكاازاك ەل سەك هەزار 11هەزار كەس لە هێرۆشایما، « 891»لە  اتریاز ،ەكاراو نۆژات یتاڵو رەسۆب ەكاویمرەئ

« 611» ەل اتریااز یكااوژكردنەڵمۆك ەب ەئاماااژ كانەرچاوەو ساا رەدێااژ ەك را یااع ەل كانییەئاشااور یدیساااۆنیج انیاا. یقوربااان
 یدیسااااۆنیج نایاا. انییاااوازیو زمااان و ج نییئااا یكاااارۆه رەبەل نهاااەت كاندا،ییەساا یناڵسااا یتاەرەساا ەل نەكەد یئاشااور

 نیاۆم  كیە ەل اتریاز ەل ۆیخا ەك هانیج یمەكیە ینگەج یو دوا 8489 ڵیساەل ەوییەعوسمان یتڵەوەد نیەالەل كانەنەرمەئ
 .دا ەد ویو ن
 
 ەل انەیانیرۆز ییتیەراەنێناو ەك ،«ۆتۆه» ەڵەیمۆك ەل وڕەتوند ەیركردەس ەل كۆمەڵێك 8449 - 9و  3مانگی  ەل كەروەه

 یكەیەماااو ەو ل كردێسااتپەد «یتوتساا» ەتاڵو وەئ ەینیاامەك یدژ ەل انیاا«دیساااۆنیج» ییكااوژەڵمۆك یواڵشااا كاارد،ەرواناادا د
ئااازار و  یووەڕروو ب  ەئااافر زارانەه ەكوشاات و ب انیسااەك زارەه 111 ەیكینااز كاارد،ەنەڕپێت یژۆر« 811» ەك كراودایاریااد
 .ەوەبوون یكسێس ییژێستدرەو د ەنجەشكەئ
 
 ییكاوژەڵمۆك رەسا ەخست ییشناۆر كا،یمرەئ یكانەكگرتویە ەتاڵو ەل ەستۆكۆڵۆه ینتێمۆنۆم ەربەس ەك ژدانیو ینگەد ەیتیمۆك

 .قایفرەئ یاستەڕناو ەتێوەكەد ەرواندا ك ەل «دیساۆنیج»
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 ێیدوو تاااو ەل ۆڤااایمر ناااانیۆم  ەب ەك ەچاااووەوەڕێب تانااادااڵو و هاااانیج ەل دیسااااۆنێج یتااار ەیساااتگێو نینااادەچ وەماااانەئ
 .یقوربان ەتۆكرد داۆیخ یكانەئامانج

 
 ەتاااناڵو وەئ یتدارانەاڵسااەد یدیساااۆنیج یتەاساایس ییقوربااان ەتۆباا ەیكەچااوار تااارچ رەه ەكوردسااتان ل یلااەگ ەماایارید
 .ژووێم ییژاێدرەب
 
 یكانەچكۆشااار و شااار ەل زانێااخ زارەه دانەساا یركردنااەدەربەراگواسااتن و د ەل ەجااگ« كوردسااتان یباشااوور» راقاادایع ەل

و  نیارتریاااگوناااد، د زارانەه یكااادانێكوتێو ت «خوورمااااتوو ساااان،ەو ج ەدرەشااانگا ، ب ،ڵموسااا ن،یقەخاااان ركاااوك،ەك»
 زارەه شاتەه ەل اتریز ەك كانییەبارزان یدیساۆنیو ج ن ا ەئ»: بوون ەوەخوار ەیمانەئ دیساۆنیج یكانەستگێو نیترسناكتر

و  ژمااارەئ سەك زارەه 911 یوروەساا ەب ەك كااانییە ەیف ەكااورد یركردنااەدەربەو د دیساااۆنیج. كاارا دیساااۆنیج ێلاا انیسااەك
 ناادامەئ مەك یمایتر یزارانااەه ەب س،ەك زارەه ن ێات یدكردنیساااۆنیج ەل ەجاگ ەك ەبااجەڵەه یاباارانكردنیمیك مااركراون،ۆت

 یواڵشااا نیناادەچ ەل ەجااگ ەمەئ دكرد،یساااۆنیو ج ڵچاەبەناادیز ۆڤاایمر هەزار« 811»كە  8411ئەن ااالی  یكانەواڵشااا .كاارد
 .ماركراونۆو ت ژمارەئ زارەه انەید ەب یكانییەقوربان ەك دیساۆنیج یتر
 
گوند خاتوور و وێاران كاراون  1193ناوچەی كوردنمین « 81»لە  8411بۆ  8419ساڵی  ەل نهاەت شیكوردستان یباكور ەل

 .كەسیش جینۆساید كراون 83711و 
 
 یدیسااااااۆنیج ەب ەمەئ ەك ،كەس جینۆساااااایكراون 6161، 8431هەزار هااااااوواڵتی و لەسااااااڵی « 81» 8437 ڵیساااااا ەل

 ەب ساااتاێئ ۆبااا ەوە8489 ەل ەك« زماااان لتاااوروەخااااك و ك» یدیسااااۆنیج ەل ەجاااگ ەمەئ. ەركاااردووەد یناوباااانگ «میرساااەد»
 .ەیەه ییوامەردەب ژراوڕێداۆب ەرنامەو ب كیستماتیس یكەیەوێش
 
رد دەستیپێكردووە، باۆ ەوە بە شێوەیەكی سیستماتیك جینۆسایدی گەلی كو8496ی ڵسا ەل« كوردستان یژئاواۆر» اویسور ەل

تاا  8499هەزار كورد بە بێگانە لە قەڵەمدران و ناسانامەیان لاێ ساەندرایەوە و لەسااڵی « 891»نموونە هەر لەو ساڵەدا 
ی خێاازانە %41خێزاناای عەرەه هێناارانە ناااوچە كوردییەكااان و نیمااتەجێ كااران، ئەمە جااگە لەوەی « 89111»یااش،  8491

« 111»ێ وەرگیراوەتەوە و بە زۆر كراون بە عەرەه، باۆ نماوونە لە تارێزگاای جەزیارەدا كوردەكان ناسنامەی كوردبوونیان ل
 یكاوردهەزار « 61»هەزار كورد ناسنامەی نەتەوەییان لێ دەسەنرێاتەوە، هاوكاا  بە بیاانووی تماتێنەی ئەمنیای سانوورەوە 

 و  نێو شو زراونێو راگو ندراونەكڵەه ێم ەرۆز ەب كانەگوند ەكورد ل یاریجووت زارانەه ەب ن،ێكرەد ەناسنامێتر ب
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 .ەوەتەكراو  ت هەرەع ەب انیگاكانێج
 
 یبزاوتاا یدروسااتبوون یاایژاێدرەب ەكااردووەن انیاامترەك ەوانەل شیرانێاائ یاكااانیاجیج ەتەاڵسااەد ییان حااوكم یژووێاام ەاریااد

 ەنااااوچ زارانەو ه  ینقورباااا ەتەكاااورد باااوون زارەه انەیاااد ەب اكانااادایاجیج ەناااا ۆق ەو ل كوردساااتان  ەیااایوەتەن ییرزگاااار
 .ەكراو داێت ییموگرافید ینۆڕیگ ێم ەرۆزەب
 

 تاوانەكانی بەعس دژ بە گەلی كورد

 
 ژراو،ڕێاادا ۆباا ەرنااامەو ب كیسااتماتیس یكەیەوێشاا ەب ،وە8463 ڵیسااا ەل  ەاڵسااەد یسااتەد ەگاارتن یدوا ەل عااسەب یمااێرژ
 ەب ەدروسات ەك ،ەبردووەوەڕێاب ۆیخا ەیكەماتمانیو ن رخاكەسا ەكورد ل ەیوەتەن ەدژ ب یكیە یدوا ەل كیە یتاوان وامەردەب
 :ەوەنەیبخ انیریو ب نەیبك انینێلۆت ەیەوێش مەب كانییەژووێم ەرچاوەو س رەدێژ مووەه ێیت
 
 ەل ەیوادانەخاان وەدژ ب تاوانكااریی 8464 - 1 - 81نماین،  ی یساەم یایرۆسا یگوناد ەدژب ییتاوانكاار 8464ی ئەی و  86

تاااوانی بۆردومااانكردنی شاااری قەاڵدزێاای ساانووری  8479 - 9 - 19. كردبااوو كااانەد یوتەشااكەئ ەل انیااكوشااتن روو یترساا
 ەكااوردەدژ ب دیساااۆنیج یتاااوان یكێسااتپەد 8418بااۆ  8411ی قەدە ەكااراو، ساااڵی /تارێزگااای ساا ێمانی بەچەكاای ناتاااڵم

 ەیكیناز ەب ەالماارەت مەئ یكاانەاوركرەدەربەو د ەئااوار س،ەك زارەه 89 ەل اتریز یكوشتن ەل ەجگ ەك را یع ەل كانییە ەیف
بااااارزان و  ەیناااااوچ ەدژ ب دیساااااۆنیج تاااااوانی 8413 - 7 - 38هەزار كەس مەزەناااادە دەكرێاااات كە تۆماااااركراون،  711

 - 6 - 4هەزار هاوواڵتی لێ كۆمەڵكاوژ و جینۆساایدكردن،  1بۆ  9لە  اتریز ەك رێولەه یزگاێتار یسنوور ەل كانییەبارزان
 كاردن كوشاتن و ق یترسا ەل ەك «را یاع - رانێائ» یسانوور ەكاورد ل ینینماەئاوار یردگااۆئ یانكردناباریمیكتاوانی  8419

 یزگااێتار یسانوور ەل ەباجەڵەه یشاار یابارانكردنیمیك تاوانی 8411 - 3 - 86لێكەوتەوە،  ییقوربان دانەو س تبوونەاڵه
 ەل سەك زارەه ن ێات ەل اتریاز ،یتاڵهااوو زارانەه یناداربوونیو بر ەكەشاار ینكردناڵخاتوركردن و تاا ەل ەجگ ەك یمانێس 
 ن اا ەئ یكانەواڵشاا ەریاو زنج الماارەتااوان ت نیتاوان و ترساناكتر نیترێنو كران، و ق كوژەڵمۆو ژن ك ڵو مندا ن ەگ رویت

 .تێكرەد ژمارەئ عسداەب ییان حكوم یژووێم ەكورد ل یلەگ ەدژب دیساۆنیج یكانەتاوان ەیلوتك ەب ەبوو ك
 
 یو گوناد و خااك ەچكۆشار و شاار ینیرەب یكەیەناوچ یبكردنەرەع ەراگواستن و ب كوەو ەیكید یتاوان نیندەچ ەل ەجگ ەمەئ

و خورمااااتوو،  یو ك ااار نیقەخاااان یزاەق یسااانوور ەل كێشاااەو ب تێاااگرەد ۆخاااەل ترەمۆ ااایك 8311 یااایژاێدرەب ەكوردساااتان ك
 و  كیشنگا  و باش یزاەق ر،ێولەه یزگاێتار یسنوور ەل یرەوروبەو د خمورەم یزاەق ،یرەوروبەو د ركوكەك یزگاێتار
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 .«كۆو ده ڵموس یزگاێتار یسنوور ەل انیرەوروبەو د لێو سم خانێش
 

 تاوانی ئەنفال

 
 ۆباا مااانەوەئ را ،یااع ەل عااسەب یحزباا ییان و حكااوم یتدارەاڵسااەد یمەردەساا یكااانەنامەگەڵب ینیو تمااكن ەوەوردبااوون ەب
و  ەاناادوویخا ی8411 - 4 - 6تااا  8411 - 1 - 4تاااوانی ئەن ااا  لە  یكااانەمارالەو ت نااا ۆق شااتەه رەه ەك ت،ێلمەسااەد
 عااسەب ەك ەیەوەئ شیااوەئ ،ەوەكاااتەد اساات تمت ۆبااگرنگمااان  یكییەراساات وەمەئ ،ەكااراو ەوەراقیااع یعسااەب یماێرژ نیەالەل
 .ەكەتاوان ۆب ەكردوو یمیكییەباشەئاماد مووەو ه ەشتووڕدا ەكەتاوان ۆب ەیكمۆت یكەیەخمەتالن و ن ختەموێت
 
 «دیاجەم نەساەح یلەع» ییسمەر یكێنووسراو شیوەئ ەستەردەبەگرنگ و ترسناكمان ل یكێنتێمیۆكید ییەراست وەئ ینیزان ۆب
واتااا  ،ەبااوو ەحاازب وەئ یباااكوور یكخسااتنێر ەینگینووساا یرێو سااكرت عااسەب یحزباا یتیەماااێرەه یتیەركرداەساا یناادامەئ
 ەب« 861» ەژماار ەیكەحازب یتیەركرداەسا یكێنووسراو ەب مووترێت ەستان، ككورد ەل ەبوو عسەب یكانەكخستنێر یرترسەب
 .ەكوردستان دانراو ەیناوچ ۆب مەكیە یرترسەب كەو ۆیخ یرووەس ۆب ەوەانەڕگ ێبەو ب كێتەاڵسەد مووەه
 
 ەل وەنراوێناس« 9111 - 11»و ژمارە  9111وەك ب یاری  8417 - 6 - 11لە رۆژی  دیجەم نەسەح یلەع ەینووسراو مەئ

 تێنرێناساەد انیا ەناسراو «ن ا ەئ یتاوان یستیڤێمان» ەب ددایساۆنیج یكانەتاوان یبوار یرانۆڵەكێو ل رەژێو تو ایدیناو م
 :ۆیخ كەو ەیەكەار یب یكەڕۆناو ەوەخوار ەیمەو ئ
 
ب یارماناادا لە كۆتایهاااتووە،  8417ی حااوزەیرانی 18ۆكردنەوەی ئەو گوناادانە لە رێكەوتاای كاا ۆباا یساامەر ەیماااو ەیوەرئەبەل

 :ەوەخوار ەیەیوێش مەب نیب كارەستبەد 8417ی حوزەیرانی 11رۆژی 
 
 یراویاگێكر ەب ینێشاو ساتاێئ تااەه ەك ،ەویایەمنەئ یروو ەل نێنرەداد كراوە ەدەق ەیناوچ ەب ودواەمەل كانەگوند مووەه -١
 .راقنیع یتكارانەانیخ ەك اننیكانەنموون وەنزادیو خائ رانەكدێو ت رانێئ
 كااردنەقەو ت نێناارەداد كااراوە ەدەق ەیناااوچ ەب ەناوچااان مەئ ت،ێاانێبم داێاات ەڵیو ئاااژ كەڵااخ ەیە ەدەق یواوەت ەب -٢
 .ەوەمانەگاكەبار نیەالەل تێربچەتر د یینماێر رەگەم ،یینماێر ێبەو ب رجەم ێبەب ەئازاد اندایایت
 رەسا ەو ل نە ەدەق یدارەڵاو ئاژ ییساازەمیو ت وكردنۆو تا ڵكماتوكا انیا ێوەئ ۆبا ەوەرێاو ل ەرێائ ۆبا ەوێاوەل ۆهاتوچ -٣
 .ۆیخ یندەتمەبیتا ێیتەو ب ەكیەرەو ه تێبەه ەوەبار مەل انییجدد یدواداچوون ەب ەستیوێت كانەداریندەوەیت زگاەد
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 كاداێكات ماووەه ەل رەتتۆو كا یمتەو س ەك ۆو ف پۆت ەب ناوەناوب ن،ەبكەئاماد  ەبیتا یدانێل كانەقە ەیف یتیەكاۆرەس -٤
و ئاگادارمااان  كاناادانەكراوە ەدەق ەنێشااو ەل ەك ەیسااانەك وەل ەژمااار نیرتاارۆز یكوشااتن ۆباا كااارەنەبخ ژۆر ەو ب وەشاا ەب

 .ەوەنەبك
 نیەالەل تێاكرەد ەڵگەل انەیاوەنۆڵیكێل ،ەناوچاان وەئ یكانەگوند ەل نێكرەردیستگەد ەك ەیسانەك وەئ مووەه یحجزكردن -٥
 71 تاااەه ەاتریااز ڵسااا 89 ەل انیاانەمەت ەك ەیوانەئ ت،ێكرەدێااجەبێج رداەسااەب انەیدارێساا یو حااوكم ەوەكااانییەمنەئ زگاااەد

 .ەوەنەو ئاگادارمان بك ەانێیت ەیانییاریزان وەل رگرتنەسوودو یدوا ،ڵسا
 
 و  كانییەحكوم زگاەد ەل نەدەد ەوەستەد ەب انۆیخ ەیوانەئ ەڵگەل نەبك ەوەنۆڵیكێل ەك ەكانەداریندەوەیت زگاەد یركەئ -٦

 ەكەماااو رەگەئ ،ەوەنێیئاگااادار بكاار ەتااانڵەحا وەل تێاابەد ت،ێااب ژۆر ێساا تاااەه كیە ەڕیوتەئ ەك كەیەماااو ۆباا كاناادایەحزب
 ڵاەڤااه ێاایر ەل ربگاارن،ەو ەمێئاا ییناادەزامەر ەبروسااك انیاا نۆفااەلەت ەب تێاابەد واەئ ت،ێااادبكریز ەیەماااو وەكاارد ل یسااتیوێت
 .ەویە «یلعانەتاهر ئ»
 
 نهااەت ت،ێابەد انۆیاخ ۆبا تێاوەكەد انیستەد انیكانەرەنگاوەو ج ینەتەو  اعید یكانەوجەف واەك ەیكانەشتوم وەئ مووەه -٧
ئاگااادار  ێلاا ەیمێئاا ت،ێاابەد انۆیااخۆب كانەسااووك ەكەچ ت،ێاابەن یناادەمااام ناو یكااەو چ ساانادیئ یكااەو چ كانەقورساا ەكەچ
 .نەبك مارۆت انیكانەژمار نهاەو ت ەوەنەبك
 
و  انیكانییەسار ەیرمانادەو ف كانەشاارەموست ماووەه ەیوەئاگااداركردن ۆبچاالك بن  كانەحاف ەج ەیرماندەف رەسەل ەستیوێت
 .ینەتەو  اعید یكانەوجەف یكانییەچاالكەل ەوەنێیئاگاداربكر ەمێئ یوردەو ب انیكانەزەفرەم
 
سااوتا،  یركااانەئ یتیەكاۆرەساا ،یاایگرڵواەه یزگاااەد ،یزیاان ەت یساایج ەم یتیەكاۆرەساا ،یعیشاارەت یساایج ەم یتیەكاۆرەساا

 یكاانەلق یرازگار ك،ۆدها ل،یاربەئ ،یمانێسا  ن،یدەحەاڵس ،ەالید وا،ەنەین» كانییەمنەئ ەژنیل یكانەكۆرەس كان،ەزگارێتار
 یمنااەئ ییتیەراەوەڕێااب ،یگماات ییربازەساا یاایگرڵواەه ییتیەراەبەوەڕێااب ،ەهاااتوو انیااناو ەوەرەسااەل ەك ەیانیاازگاێتار وەئ

 ن،یدەحەاڵسا ،ەالیاد م،یئماەت وا،ەنەین» یزگاكانێتار یمنەئ یرەبەوەڕێب ،یزات یحوكم ەیناوچ یمنەئ یرەبەوەڕێب ،یگمت
 .ۆیخ یتێندەتمەبیتا ێیت ەب وەسەك رەه كردنێجەبێو ج نیوانێ ت ۆب یەتكا. «كۆده ل،یربەئ ،یمانێس 
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 جیاكردنەوەی كات و شوێنی دەستپێكردنی تاوانەكە

 
 قۆناغی یەكەم

 

 ١٩١١ - ٢ - ٢٣تا   ١٩١١ - ٢ -٩ 
 
 و،ەڵرگەسا» ەینااوچ ەل را ،یاع ەتااوان ل یاڵباا یدادگاا یكانەنامەگەڵب ێیت ەب ن ا ،ەئ یتاوان یواڵشا یمەكیە ینا ۆق
كۆتااااایی شااااااڵوی قۆنااااا ی یەكەماااای  1 - 13بەڕێوەچااااووە، واتە  8411 - 1 - 13تااااا  8411 - 1 - 4لە  «وەڵاااارگەب

 ەكەتااااوان ینێشاااو. ی خایاناااد8411 - 3 - 87تااااوانەكەیە، لەكاتێكااادا بەگاااوێرەی ئەو بەرناااامەیە نەڕۆیمااات و تاااا رۆژی 
و  ەوەدوكاان یزاەق ەب رەسا یسوورداش ەیچكۆشار یسنوور ەتێوەكەو د ییەشاخاو یكەیەناوچ «وەڵرگەب و،ەڵرگەس» ەیناوچ

 ەب ەوەخااوار ەیكااانیە زوێااه مەئ ،ەختەو ساا ییشاااخاو یكەیەو ناااوچ تێكاادێگونااد ت« 891» ەل ەساانوور مەئ یكانەگونااد
 یاڵباااا یدادگاااا نیەالەل وەمەئ وەكاااردوو داەتااااوان مەل انییشااادارەب «دەحااامەهاشااام ئ تانڵوسااا»تاوانباااار  یتیەركرداەسااا

 ەینیەال مەل كردنەقسا ییراسات رەسا ەاتێاخرەن كیایەنگۆدڕد انیاگوماان  چیها ەیوەئۆبا. ەوەتەكراون است تمت ەوەكانەتاوان
 .ەوەنێینەداد انۆیخ كەدادگا و یكانەنامەگەڵب ،ەتاوان مەئ
 
 ەكیە مەئ چااووەوەڕێب «دەحاامەهاشاام ئ تانڵسااو»تاوانبااار  یتیەركرداەساا ەب ن ااا ،ەئ یتاااوان یواڵشااا یمااەكیە ینااا ۆق
 :سوتادا یمەكیە یقە ەیف یترەچ رێژ ەل داكرد،ێت انییشدارەب ەانییربازەس
 
، 91، لیاوای زەمینای 81زەمینای  یوایل» ەهاتبوون ل كێت ەك «زیزەبدلعەع رەعوم» یكانەزێ، ه«31» ینیمەز ەیرقیف -

 .«ریمغاو یوجەو ف ژێتهاوۆت ەیكیە ،831لیوای زەمینی 
و لیاوای  11و  89و  18ی ەادیات یوایال» ەوەخاوار ەیكانیە مەل كهاتبوونێت ەك« قاسم دەمەم » یكانەزێه یئال ەیرقیف -

 .«1زریپۆو 
، لیوای تیادەی 91ی ، لیوای تیادە11ی ەادیت یوایل» ەل كهاتبوونێت ەك ،«نناەموس یكانەزێه» م،ەدوو ینیمەز ەیرقیف -

99». 
 .ەوەواوەت یستیداوێت وتووەمكێت یكەچ ەب یمارۆك یگارد یوایل ێس -
 .درەب یكانەزێه -
 .«عقاعەق» م،ەچوار ینیمەز ەیرقیف -
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 33 ەیرقیف -
 مەسەموعت یكانەزێه -
 ەیكیە ن ،ێات ەیرقیف ەل رەكەڕش ەیكیە ،یئاسمان یزێه ،یوانەك ۆف ەیكیە ،ییایمیك ەیكیە» كەتر و ەیكیە نیندەچ -
 .«سوتا ییگرڵواەه ەیكیە ،یربازەس یگاوبانێر ەیكیە كان،ەگوند یكدانێت ۆب ەییندازەئ
 
 یار یااو ب وۆڕشاا ناااوەب یتیەركرداەساا ی ئەنجااومەنی8417 - 3 - 14« 861»ژمااارە  یار یااب كااانەنامەگەڵب» ەل كیەرەه

 نیناادەچ هاااەروەه د،یااجەم نەسااەح یلااەع نیەالەل« كوردسااتان»باااكوور  ەینگینووساا ی8417 - 6 - 11« 9111»ژمااارە 
و  ینگااەد یمااارۆت نیناادەچ ەڵگەل سااوتا، یركااانەو ئ كانەكاادارەچ ەزێااه یگماات یتیەركرداەساا ییربازەساا یتاار ەینااامەگەڵب
 یكخااراوێر ردووەه یكااانەنامەگەڵهاوكااا  ب كااراو،ە ەدەو ق ییایاامیك یكااەچ ینااانێكارهەب ەب  ەبیتااا یتاار ەینااامەگەڵب
 - 1،   3 و» یمااانیناونەتاار ب یكەیەنااامەگەڵب هاااەروەه برا،ەدەوەڕێااب ەوییەربازەساا یاایگرڵواەه نیەالەل ەك  ەاڵژهۆر

فەرحاااان ماااوت ەگ »لەالیەن رێكخاااراوی هەواڵگریااای رۆژئااااواوە كە لەالیەن تاوانباااار  8411 - 3 - 8، لە رێكەوتااای 811
اوەتەوە كە تەنهااا لەم قۆنااا ەدا ناازیكەی واژۆكااراوە و بااۆ بەشاای هەواڵگریاای شااوعبەی سااێیەم نێااردراوە و روونكاار« جبااوری

 یمااەو دوو مەكیە ینااا ۆق ەل نااداربوونیبر انیااكااوژراون  ەوییەایاامیك یكااەچ ۆیهااەب سەك دەساا زاروەه ەدوانااز« 81811»
 .«داەكەواڵشا
 
 دیشااەر نێحساا د،ەحاامەهاشاام ئ تانڵسااو د،یااجەم نەسااەح یلااەع» ەل كیەرەه یكانەدانانێااو دانپ ەوەرەساا ەیگااانەڵب وەئ

و  كاراڵهاوكاااا  ساااكا و«یلعاااانەئ قیااافۆت ریتااااه ،یجباااور گ ەماااوت رحاااانەف ،یلااادوورەئ زیزەبااادولعەع ریسااااب ،یتااایتكر
 .ەوەتەكراو است تمت ن ا ەئ یكانەواڵشا یمەكیە ینا ۆق یتاوان ،ەكەتاوان یكانڵەت ایەشا
 
 وەل ەك ،ییەتڵەوەودێان یانیازەشاار یكێرتۆراتا ن اا ،ەئ یتاوان یمەكیە ینا ۆق یلماندنەس یكانەنامەگەڵب ەتر ل یكێشەب

و  ەوەتەروونكاااراو كانەماااتنیدان ی«16»خاااولی  1116  - 88 - 31لە  را یاااع یكاااانەتاوان یاڵباااا یدادگاااا ۆبااا داەرتۆراتااا
 :«ەهاتوو

 
 .كوژرابوون كەمیف ەب انیمووەه ەك روفا 813 ەیوەنیزۆد ؛مەكیە

 .ژنان یروفات 19 یمانكردنیستنەد ؛مەدوو
 .ژن یروفات 41 یمانكردنیستنەد ؛مێیەس

 .ساڵییەوە 83ی روفاتەكان منداڵ بوون لە خوارتەمەنی %41 ؛مەچوار
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لە سااەریان  %64قوربانییەكااان چاویااان لە دەسااتدابوو،  %64»كە  ەوەتەروونكااردو یدادگااا ۆباا یتڵەوەودێاان یكیەزاەشااار
 ەوەتۆروونكارد یدادگاش ۆب ەزاكەشار كەروە، ه«درابوو انیو قاچ ستەد لە %66لە ب ب ەی تمتیان درابوو،  %71درابوو، 

 یناا ۆق یكاانەوتووەركەب ەگوناد یماتوانیدان یها ەك ەوەتەزراونۆد ەگەڵو ب ەناسنام نیندەچ دا،ەكەڵەمۆكەب ۆڕەگ وێنەل ەك
 .بوون ن ا ەئ یتاوان وواڵشا یمەكیە
 
 شیكاراو دواتار ەكەو تااوان دكرێپیستەد ن ا ەئ یالمارەت یمەكیە ینا ۆق یواڵباسمان كرد، شا ەوەرەس ەل ەك ەیەیوێش مەب
 .نراێلمەو س ەویەكرا است تمت را یع یكانەتاوان یاڵبا یدادگا ەل ەكێسۆد یكێستپەد كەو
 

 قۆناغی دووەم
 

  ١٩١١ - ٤ - ١تا  ١٩١١ - ٣ - ٢٢ 
 
ماان  ئا ،ەچاووەوەڕێب دا ەرەق لە ناوچەی 8411 - 9 - 8تا  8411 - 3 - 11، لە ن ا ەئ یتاوان یواڵشا یمەدوو ینا ۆق
 شیدا اەرەق ،ەباوو ەكەتالن یمەدوو یشەب یكردنێجەبێج دا ،ەرەق ەیناوچ ەل ن ا ەئ یواڵشا یمەدوو ینا ۆق یژیسترات ەل
 ەیگێو جا نێشاو مانكاتاداەه ەل ،ەباوو ختەسا یكەیەرا  نااوچیاع یكاانەكیە یدوا ەل كیە ەتەحكاوم ۆبا ژووێام ییژاێدر ەب
و  مڵازو ەب میسا ەت ەساتوویانوەین ەمایمەه یشاەكەكەڵخ ،ەكورد بوو ییخوازیرزگار ەیوەو بزووتن وۆڕش ەل رچاوەب یكێشەب
روكان  وایل یتیەركرداەس ەب ن ا ەئ یتاوان یواڵشا یمەدوو ینا ۆق. ببن را یع یكانەكیە یدوا ەل كیە ەتەاڵسەد یكانەرۆز

 ەیكەناامەگەڵب ێایتەب رەه ،ەناساراو باوو «رماوكیە» یقاوات ەب ەك ،ەدوو باوو یقاە ەیف ەیركردەس «یكەز لیلەخ ادەیئ»
 ەك ،ەكاااردوو انییشااادارەب یمناااەو ئ یااایگرڵواەو ه یربازەسااا یتااار ەیكیە نینااادەچ را یاااع یكاااانەتاوان یاڵباااا یدادگاااا

 .ەوەتێبەروون د مانۆب كانەنامەگەڵب ەل ەوەوردبوونەب
 
 :بوون ەوەخوار ەیمانەئ ەكردوو ن الداەئ یكانەتاوان یمەدوو ینا ۆق یكانەواڵشا ەل انییشدارەب ەیزانێه وەئ
 
 :كهاتبوونێت ەكانیە مەل ەك« فاروو » یكانەزێ، ه89 ینیمەز ەیرقیف ؛مەكیە
 
 936 ەیادیت یوایل -ا

 89لیوای تیادەی  -ه

 76لیوای تیادەی  -ج
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 كەتیبەی تانك -د

 
 :كهاتبوونێت ەكانیە مەل ەك «ل ارسەئ» یكانەزیو ه 39 ینیمەز ەیرقیف ؛مەدوو
 
 911لیوای تیادەی  -ا

 919یوای تیادەی ل -ه

 41لیوای تیادەی  -ج

 تانك ەیبیتەك -د
 
 :كهاتبوونێت ەكانیە مەل ەك «نیدەحەاڵس یكانەزێه» و،ۆپیزر یمێیەس ەیرقیف ؛مێیەس
 
 1تیادەی  یوایل -ا

 81لیوای زریپۆشی  -ه

 6لیوای زریپۆشی  -ج

 ریمغاو یوجەف -د
 

 .«یلەع ونسی رێزه» یتیەركرداەس ەب« 91» ەیرقیف ؛مەچوار
 
روكان  دیامەع یتیەركرداەسا ەب« جااو یكاانەوجەف «حافالەج» ،«یماتمانین یایرگرەب یكاانەوجەف یتیەركرداەسا ؛مەنجێپ

 «نیدەمسەش عدەس»
 
 مەكیە یكانەزێه ییەیئامر ؛مەشەش
 3 -جاو  «حافلەج» یكانەزێه یەیئامر :مەوتەح
 دا ەرەق یكانەزێه ەییرماندەف ؛مەشتەه
 ینماێس  ەیئاماد یكانەزێه ؛مۆیەن
 ییایمیك ەیكیە ؛مەیەد
 سوتا ەیك ۆف ؛مەیەانزی
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 یئاسمان یزێه ؛مەیەدوانز
 كانەگوند یكدانێت ەب ردراوێراسپ ەییندازەئ یشەب ؛مەیەانزیس

 یربازەس یگاوبانێر ەیوەكردن یشەب ؛مەیەچوارد
 یربازەس ییگرڵواەه ەیكیە ؛مەیەپانز
 

 ەب انیكانییەربازەساا ەئامااانج یتاەرەساا كرد،ڵەجااوو ەب انیسااتەد عااسەب یمااێرژ یكانییەربازەساا هێازە 8411 - 3 - 11لە 
 انەیكییەربازەسا ەتالن ،«یتیتكر دیشەر نێحس» ۆیوخەراست ییرشتەرتەس ەبوو، ب «دا ەرەق» ەكەناوچ یورەچوارد یگرتن

ی  6331  عاەساا ەل كێاار ەك كاارد،ێت یسااتەد كااانییەنگەج ەك ۆفاا یختەساا یمبااارانۆب ەب دا«مەدوو» ن ااا ەئ ەینااا ۆق مەل
 ،ڕكجاااەلەب ،یەكااەت روو،ەساا یشااكۆك ،یوەسااتەه ،ەتەگااوم» ەوەگاارت ەیگوناادان مەئبااوو،  8411 - 3 - 11ئێااوارەی رۆژی 

 ەیگوناادان وەل ییایاامیك ەب ەمیو راجاا ژێدوورهاااو یتۆتاا ەتاشااان ب ،ییایاامیك ەب انیدانێااو ل مبااارانۆب یدوا ،«نانێوسااێس
 ماووەه ەو ل رفاراوانەب یكەیەوێش ەب ەكەناوچ ۆب كردێت یستەا دسوت ینیمەز هێرشی 8411 - 3 - 14لە باسمان كرد درا، 

 .ەمیو راج ژێدوورهاو یتۆو ت  وۆپیو تانك و زر یئاسمان یزێو ه ەك ۆف ییكاریهار ەب ،ەوەكانۆڵەق
 
 یكێشاەو ب انیارمەگ ەینااوچ وەرەب انیكێشاەب ،ەوەشاەب ێسا ەباوون ب یرەوروبەد یكانەو گوناد دا ەرەق ەینااوچ یمتوانیدان
و  یمانێساا  یناااو شااار ەاناادەیگ انۆیااخ ینااێنه ەیوێشاا ەب شیتاار ەیكەشااەسااوتا كاارد و ب یكااانەزێه یسااتەراد انۆیااخ انیاارت
 .یرەوروبەد
 
 یماەدوو یناا ۆق ەل ەك ەویەاساتكرا تمت ەوەئ ەناامەگەڵب نینادەچ ەب ستنەتمت ب ەب را ،یع یكانەتاوان یاڵبا یدادگا ەل

 :ن الداەئ یواڵتاوان و شا
 
 وەمەو ئ ەنراوێكاارهەب لڤیسا یانیاتاڵهاوو یدژ ەل ییایامیك یكاراوە ەدەق یكاەچ ژراوڕێادا ۆبا ەخماەن یكەیەوێشەب ؛مەكیە
 .و ژن و كچ  ڵو مندا ن ەگ رویت ەل یتاڵهاوو نیندەچ یكوژران یكارۆه ەتۆب

 كردنییدادگا ێبەب وۆه ێبەكوشتن ب ؛مەدوو
 .یرگەمەكول  و ت ختەس یانیژ ەب نایو ناچاركردن كانەگوند یمتوانیدان یركردنەدەربەد ؛مێیەس

 «لمانەساەو نوگر یمانێو سا  و دوباز  ەتزاوۆتا» یكانەنادانیز ەل كەو انیاژ ەل شاكردنەبێو ب كردنینادانیگارتن و ز ؛مەچوار
 .ەانداویروو

 .لمانەس ەنوگر یندانیز ەل «یشمخ» ەیكەگرێج و«جاجەح» یستەد رەسەل دانەنجەشكەئازار و ئ ؛مەنجێپ
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 .«یمخەو ش جاجەح» یمچاوێت ەل لمانەسەنوگر یندانیز ەل انیرەس ەكردنیژێستدرەد ؛مەشەش
 .انیكوردبوون رەبەل نهاەت دا ەرەق ەیناوچ یكانەگوند یمتووانیدان ەیوەوساندنەچ ؛مەوتەح
 .ن ا ەئ یمەدوو ینا ۆق ین الكراوانەئ ینكردنێروشوەسێب ؛مەشتەه
 
 ەل ن الاداەئ یكانەواڵشاا یمەدوو ینا ۆق ەل ەیتاوان وەكرد، ئ را یع یكانەتاوان یاڵبا یدادگا ەل یوا وەنامانەگەڵب مەئ

 یار یااو ب تێنێبناساا یساامەر ەب «نااگەج یتاااوان ،ۆیاایمر یدژ یتاااوان د،یساااۆنیج» یتاااوان كەو ،ەكااراو دا ەرەق ەیناااوچ
 .بدا  رەسەل
 

 قۆناغی سێیەم
 

 8411 - 9 - 11تا  8411 - 9 - 7

 
 یسااانوور ەل انیااارمەگ لە نااااوچەی 8411 - 9 - 11تاااا  8411 - 9 - 7لە   اااا ،نەئ یتااااوان یواڵشاااا یمێیەسااا یناااا ۆق

تار،  ەیچكۆشاار نینادەو چ «ڵمااەمچەچ خان،ینادەربەد ،یك ار الر،ەخورماتوو، ك» یكانەشار یو سنوور ركوكەك یزگاێتار
 .چووەوەڕێب گرتبوو،ۆخ ەل انیگوند دانەس انەیكیەرەه ەك
 

 ەك ،ەیەه ەوەدوورتار یكێكاات ەب یینادەوەیت ن اا ،ەئ یواڵشاا یمێیەسا یناا ۆق یناتال چانەد ۆب یوا انۆڕو تسپ انیزاەشار
 یكاادانێو ت واندنێو شاا ركاوكەك ینەسااەر یكااورد یماتووانیدان یراگواسااتن نۆڕیگاا ەب ەدراوێاگر یتوونااد ەب ۆوخەراساات شیاوەئ

 یتاااوان یواڵشااا یمێیەساا یا نااۆق ەل انییشاادارەب یمنااەو ئ یاایگرڵواەو ه ییربازەساا ەیكیە نیرتاارۆز. یكانییەداریاائ ەكیە
 یزگااێتار یراگواساتن یكاات ەب ەساتەوەیت ان،یرمەگ یسنوور ەل ن ا ەئ یكانەواڵشا یمێیەس ینا ۆق كەروەكرد، ه ن الداەئ
 .ەوەعسەب نیەالەل كردبووێپیستەد داەوكاتەل  چ یكەیەوێشەب ەك ركوك،ەك
 
ساوتا و  ییشادارەو ب ەكەتااوان یچاوونەوەڕێب یتێنۆچا یتالناو  ەخمەن را ،یع یكانەتاوان یاڵبا یدادگا یكانەنامەگەڵب ەل

 :ەوەخوار ەیەیوێش مەب ەوەتێبەوردتر روون د عسەب یمێرژ یكانییەربازەس ەكیە
 
 ەوەخااوار ەیانییربازەساا ەكیە مەل ەك« كاماال ساااجت» مەكیە یقاایرەف یتیەركرداەساا ەب م،ەدوو یقااە ەیف یكااانەزێه :مەكیە
 :كهاتبووێت
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 89 فیرقەی تیادەی -ا

 39فیرقەی تیادەی  -ه

 3فرقەی زرێپۆو  -ج

 
 :كهاتبوونێت ەانییربازەس ەكیە مەل ەك «دەحمەهاشم ئ تانڵسو» یتیەركرداەس ەب كیە یقە ەیف یكانەزێه :مەدوو
 
 .«نیدەمسەش عدەس» یتیەركرداەس ەجاو ب یكانەوجەف -ا

 .«یمێلدلەخالد ئ» وایل یتیەركرداەس ەب وۆپیزر یمەیەد ەیرقیف -ه
 .«ەنتەح یحاج ڵاڵبدوەبار  ع»روكن  دیمەع یتیەركرداەس ەب و ،ەن یتاراستن یكانەزێه -ج
 .«میبراهیمونزر ئ» وایل یتیەركرداەس ەب كیە یقە ەیف ییەیئامر -د
 
 كانەگوند یكدانێت ۆب ەندازەئ یشەب :مێیەس

 .كانەرقیو ف  ە ەیف ەربەسوتا س ییگرڵواەه ییتیەكاۆرەس ەیستەد :مەچوار
 یایمیك یشەب :مەنجێپ
 كانییەنگەج ەك ۆف :مەشەش
 یئاسمان یزێه :مەوتەح
 .ركوكەو ك یمانێس  یمنەئ ەربەس یمنەئ یكانەكیە :مەشتەه
 
 ەب« خورمااتوو» یزاەق ەساوتا ل یكاانەزێه مجاارەكیە ن اا ،ەئ یمێیەسا یناا ۆق ەل ەكەتااوان ەیخماەن یكردناێجەبێج ۆب
 ەوەكێساتپەد ەباوون، ل «نگاوەسا ،ڵماەمچەچ ركوك،ەك» ەل وەیەكراوۆك ەزێه مەئ یاتریز ۆیتاشك ەك ،ەوەكرابوونۆك  یچ
 .ەوەبوونۆو ك ەوەگرت انیكیە مەرەقادر ك ەیچكۆشار ەل ا كێو ت ڵەجوو ەكرد ب دەستیان 8411 - 9 - 7رۆژی  یانەیب ەل
 
 .نمتۆیر «یسپەئاو» یرووبار ەیئاراست ەو ب «وجو ەن» یرئاواۆخ یباكوور یال وەرەب :مەكیە یزێه
 .كانەگوند یمبارانكردنۆو ب یمتەو س رەتتۆكی ێه ەیك ۆف ییوانیتمت ەب ژئاوا،ۆر وەرەب :مەدوو یزێه
و  ییایامیك ەب ەكەگوناد یدانێال ەڵگەل كرد،ێساتپەد «شاارەتاز» یگوناد ۆبا انەینادانڕو د رفاراوانەب یكێرشاێه :مێیەس یزێه
گار  و  انەیكەماتوانیگار  و دان انیا«دیامەح خێش یو، گوندخوارو یقادر یكان روو،ەس یقادر یكان» یكانەگوند ەزێه مەئ
 .برد ناڵتا ەب انیكانەو سامان  ەروەس مووەه
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 ەگونااد ك مەكیەو  ڵەجااوو ەوتاانەك ەوەرئاااواوۆخ یباشااوور یالەل مەرەقااادر ك ەل كیاانز یكانەگونااد وەرەب شیمااەدوو یزێااه
 شاتنۆر ەكەگوناد ەل كیانز یكانەكۆڵتەت وەرەب ەیكەتوانمیدان مانداێت ەبوو، ل «ماڵ و میبراهیئ»گر ،  رداەسەب انیستەد

 .كردن نبزرێشو ێل انیسەك« 98»كرد و  ەسوتاك یستەراد انۆیو دواتر خ
 
و  رانێاو ی«نگاوەو سا ڵمااەمچەچ» ەیناوچ یكانەگوند مووەو ه متۆیر نگاوەو س ڵماەمچەچ وەرەب مێیەس یزێه ەوەوالشەل

 ەوەماێوەو ل ڵماەمچەچ یزاەناو ق ۆب كردنیچێرات ستكردبوو،ەراد انۆیخ انی دنكریریستگەد ەك وەكەڵخ وەخاتوور كرد و ئ
 .لمانەس ەو دوبز و نوگر ەتزاوۆت وەرەب
 
 - 9 - 11ە ل شیااوەئ ەكاارا، ك رانێااو خاااتوور و و رایرداگەسااەب یسااتەد ەبااوو ك «فاەمساات ێقااەف»دوا گونااد  ەوۆڵەقاا مەل

 .بوو 8411
 
 كەدرا، و انیارمەگ ەیناوچ یالمارەو ت روێه ەوەتر یكۆڵێق ندەچ ەل م،ێیەس ی النەئ ەب  ەبیتا رەه ەوەمیتر یكیەالەل

 ەل كێشاەب ۆبا الرەك ،ەنگانەكوردساتان و ز ەیداود یكانەگوناد ەل كێشاەب ۆبا ەاڵرقەس ،ەداود ەیناوچ ەل كێشەب ۆب یك ر»
 یبنااار ەل كێشااەب یكانەگونااد ۆباا خانیناادەربەد ،ەنگاانەز ەیناااوچ یكانەو گونااد كانەنیجااا  نماا ەگونااد یبنااار یكانەگونااد

 یزاەق ،یك ار یزاەخورماتوو، ق یزاەق ،ڵماەمچەچ یزاەق» یسنوور یكاەگوند یواوەت دایتاۆكەل ەك ،«نگاوەس ەیچكۆشار
 نێروشااوەسێب یكااەڵخ نیرتاارۆو ز رانكااردێخاااتوور و و ی«ەاڵرقەساا باااز،ێت م،ەرەقااادرك نگاو،ەساا» یكانەچكۆشااار و«الرەك

 :ەوەگواستنەید ەوەیەگێر ێس مەلكردو 
 
 ،  لمانەس ەنوگر - تیتكر ۆب - خورماتوو ؛مەكیە

  لمان،ەسەنوگر - و دوبز ەتزاوۆت ۆب - ما ەمچەچ ؛مەدوو
 .لمانەسەنوگر - و دوبز ەتزاوۆت - تووەرۆو ق الرەك ۆب - ەسوور ەم  ؛مێیەس
 
 یناا ۆق ەل ەك ،ەدراو رەساەل یار یاب و ەنراوێلمەسا ەوەئ یسامەر ەب راقدا،یع یكانەتاوان یاڵبا یدادگا یكانەنامەگەڵب ەل
  ان،یرمەگ یسنوور ەل ن الداەئ یكانەواڵشا یمێیەس
 

  د،یساۆنیج یتاوان :مەكیە
  ،یتیەاۆڤمر ەدژب یتاوان :مەدوو
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 .ەكراو نگەج یتاوان :مێیەس
 
 ەتماات ب دا،ن الااەئ یكانەواڵشااا یمێیەساا ینااا ۆق ەل ەكااراو دیساااۆنیج یتاااوان ەیوەئ یلماندنەو ساا ەوەاسااتكردن تمت ۆباا
و  یروونااەد یئااازار قاناادن،ۆت كردن،یناادانیز كردن،ۆناایت كردن،یراگواسااتن، برساا ،ەڵمۆكااەب یشااتنۆك» یلماندنەساا ەیگەڵااب
 ۆباااا كەروەو ه ەسااااتراوەب «یكسااااێس ەیسااااەو مومار ەوەكبااااوونینز ەل یاااایگرێژن، ر ەل اویاااات ەیوەاكردنیااااج ،ەییسااااتەج

 ،ێم اا ەرۆز ەب ەیوەدادگااا، گواساتن ێباەب وۆهاا ێباەكوشاتن ب» ەیگەڵااب ەتمات ب یتیەاۆڤاامر یدژ یتااوان ەیوەاساتكردن تمت
 ،«رۆز ەب ینكردنێروشاوەسێب ،ەوەوسااندنەژنان و كچان، چ رەس ەكردنیژێستدرەد دان،ەنجەشكەئ شكردن،ەبێو ب كردنیندانیز
و  كانەناادگو رەسااۆب المااارەو ت روێااه» ەیگەڵااب ەتماات ب نااگ،ەج یتاااوان یكردنەادیاات یلماندنەساا ۆباا كەروەه. ەسااتراوەب
 «كانەنیگوندنما یو راگواساتن ركاردنەد ەب ار یب یركردنەد كان،ییەنیئا ەنێو شو ەقوتابخان یكدانێرووخاندن و ت ،یكدانێت
 .ەستراوەب
 
 نێروشاوەسێب داێات یكەڵخ نیرترۆز ت،ێنرەداد ن ا ەئ یكانەواڵو شا المارەت نیختترەس ەل كێكیە ەب نفال،ەئ یمێیەس یناغۆق

 یروو ەل ،ەنااراوێرووخ داێاات یگونااد نیرتاارۆو ز ەوتااووەركەب یوەز نیفراوانتاار ەوەماایجوگراف یروو ەل ،ەكااراو كااوژەڵمۆو ك
 .ەبراو ناڵتاەب انیتاڵهاوو یامانو س  ەوەرەس نیرترۆز ەوەمیو سامان  ەروەس
 

 قۆناغی چوارەم

 
 8411 - 9 - 1تا  8411 - 9 - 3

 
 مەئ ینێو شاو یجاوگراف ییتانتا ،بەڕێوەچوو 8411 - 9 - 1تا  8411 - 9 - 3لە  ن ا ،ەئ یكانەواڵشا یمەچوار ینا ۆق

 خێشاا» ەیناااوچ و«رەسااكەع ،ەتەتتۆگاا ر،ەلەئااا ج» كەو ەوەگاارت ەیناوچااان مەئ ەبااوو، ك« خااواروو ێاایز ۆڵااید» ەتاااوان
 نیتریقوربااان  تاا ەب مەچااوار ینااا ۆق ن ااا ،ەئ ینتاااوا یواڵشااا یمێیەساا ینااا ۆق یدوا. «دوكااان كااان،ەلەخ ،ۆیەكاا ،ینااێبز
 یرنجەسا كێاكات كارهاا ،ەب داێات ینراوۆڕگا ەل یعساەب یماێرژ یرۆز یكیەو تواناا زێه ت،ێكرەد ژمارەئ ن ا ەئ یكانەواڵشا
 ەانییاارەربەو ب ەناادانڕد رۆز ەكەتااالن ەك ،ەوەاتێاابەروونتاار د ییەراساات وەئ ن،ەیاادەد دایااایت مەچااوار ینااا ۆو ق ەكەنااامەگەڵب

 .ەبوو
 
 :بوون ەوەخوار یال ەیمانەئ ،ەكردوو ن الداەئ یتاوان یكانەواڵشا یمەچوار ینا ۆق ەل انییشدارەب ەیانییربازەس ەكیە وەئ
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 :هاتبوون كێت ەمانەل ەك مەكیە یقە ەیف یتیەركرداەس ؛مەكیە
 
 31فیرقەی  -ا

 9فیرقەی تیادەی ئالی  -ه

 1فیرقەی تیادەی  -ج

 1فیرقەی تیادەی  -د

 
 .«میبراهیئ دەحمەئ دیخال»وكن ر دیمەع یتیەركرداەس ەب سر،ەن یزێه ؛مەدوو

 .«دەمەم  دەحمەئ یلەع»روكن  دیمەع یتیەركرداەس ەب« 96» یزێه ؛مێیەس
 .«ەحنت یحاج ڵاڵبدوەبار  ع»روكن  دیمەع یتیەركرداەس ەب و ،ەن یتاراستن یزێه ؛مەچوار

 .«هاەت دەمەم  الءەع»روكن  دیمەع یتیەركرداەس ەب كیە یقە ەیف ییەیئامر ؛مەنجێپ
 .ركوكەو ك یمانێس  ەل ،ەئاماد یزێه یكانەستەد ؛مەشەش
 .كانییەربازەس ەرقیو ف  ە ەیف ەربەس یربازەس ییگرڵواەه یركانەئ ەیستەد ؛مەوتەح
 .ییایمیك یشەب وەكیە ؛مەشتەه
 .یربازەس ییگرڵواەه ؛مۆیەن

 
 ،دەساتیپێكرد 8411 - 9 - 3رۆژی  ەیوارێائ ەل ،«مەچاوار یناا ۆق» ن اا ەئ ەیواڵشاا مەئ یو تالنا ەخماەن یكردنێجەبێج
 ینگااەد ەوەئ یدوا دا،«ەتەتتۆگاا» یگونااد یئاساامان رەسااەناازم ب رۆز یكەیەوێشاا ەب ینگااەج ەیك ۆفاا ەیوەانڕسااوو ەب شیااوەئ

 ەیوەرزباوونەو دواتار ب كیە یدواەل كیە ەیوێشا ەب ت،ێساتریبەد رزەو ب ەورەگ كەنازم ن ینگەد ەیوێش ەب ەوەنیقەت« 1»
 انیاوینەگ یوێسا ینۆبا كاانەمبۆب ەیوەنیاقەت اناداۆیخ یدواەب ن،ەكەد یو باس ەوەنێ گەد كانڵەت ایەشا كەو. یسپ ەڵیدوك

 .ەوەتۆوباڵب داەكەگوند رەسەب گڕەنگاوەر ەیوێش ەب ەڵدوك مانەو دواتر ه ەناوێه
 

 ەبانەد ەكەگوناد یماتووانیدان ەل كێرۆز ەك ن،ەكەد مبارانۆب ییایمیك یكەچ ەب «رەسكەع» یگوند كانەك ۆف ەتەتتۆگ یدوا
 - 9 - 9رۆژی و  نێكرەردیساااتگەد ەوەتێااانێمەد ەیوەئ ەوەمااایكانەنداریبر ەو ب بنەناااداردیبر انیمااایرۆز یكێشاااەو ب یقورباااان
 .نێكرەد «ێسوس» ەیربازگەس رەوانەی 8411

 
 و   ەت  ەت یورەچوارد یگرتن شیوەئ نا،ێكارهەب یتر یكێوازێش عسەب یسوتا « ەت  ەت» ەوەمەدوو ۆڵیق ەل مەاڵب
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 ینگاەج یرەژڕێادا ەخمەن ێیەیوتەب شت،ڕدا ەیەیخمەن مەئ ۆوخەراست ۆیخ دەحمەهاشم ئ تانڵبوو، تاوانبار سو یرەوبورەد
 رانكاردێخااتوور و و انیا«یناێبز خێش» یگوند مجارەكیەكردو  انییو ەمێت ەالو رۆز ەل عسەب یسوتا یكانەزێه ،ییەشاخاو

 .كردن انیریستگەد ەوەمابوون داێیت ەیوەو ئ
 
یەكە سەربازییەكانی بەعاس تێما ەویی زیاتریاان كارد بەرەو گونادەكانی نااوچەكە و  8411 - 9 - 9واتە  ژداۆر انمەه ەل

كەسای لە هێازی ئاماادە « 711»خێزان و خەڵكێكی زۆریان كەوتە بەردەست و دەساتگیریان كاردن و لە هەماان كاتادا ساوتا 
 ەكەكەڵااو خ زانێااخ هەمااوو 8411 - 9 - 6ون و لە رۆژی بااانگكرد بااۆ وەرگرتناای ئەو خێزانااانەی بەردەسااتی سااوتا كەوتبااو

 .كران نكردنێروشوەسێو ب كانەندانیز یچێرات ەوەمێوەو ل ەئاماد یزێه یستەد ەدران
 

 ڵژن و منادا ەل یتاڵهاوو« 8611» داەسنوور وەو ل ەواڵشا مەل كا ەد ەوەب ەئاماژ چۆو تسیرا ومانیه یكخراوێر یكێرتۆرات
 ن،یشااەمۆگ ر،یاانجەه یكااان ،ۆزلااۆت ،یبەكااان ،ەساا ێك» یكانەگونااد ەل نهاااەت شیوانااەكااراون ئ نێروشااوەسێب ناا ەو گ ریااو ت

 یدادگااا ەب وەمااكێت انیااكانییەقوربان ەل انییسااەك« 911» یكێسااتیل كانەكاراڵسااكا وەتەتتۆگاا یگونااد ەل نهاااەت كەروەه
 یناا ۆق یجاوگراف یسانوور ەل ەك نەكەد ەوەئ ۆبا ەئامااژ شیكاانەئامار ماووەه. كاراون نێروشوەسێب ەكردوو كانەتاوان یاڵبا

 یگوناد« 91»و  ۆیەكا یزاەق یسانوور یگوناد« 19»و  رەلەئا ج ەیچكۆشار یسنوور ەگوند ل« 57» ن الدا،ەئ یمەچوار
كااراون و  كسااانیە دایااوەز ەڵگەو ل نااراونێشااوان رووخ ەیچكۆشااار یساانوور یگونااد« 16»و   ەت  ەت ەیچكۆشااار یساانوور

 .كراون نێشوروەسێب ەیكەكەڵخ ەیربۆز
 

 ەژماار ەب راێو خ ینێنه یكەیەبروسك كیە یقە ەیف ەیرماندەف «دەحمەهاشم ئ تانڵسو» تاوانبار 8411 - 9 - 7لە رۆژی 
و  كاا ەد «یلادوورەئ زیزەبادولعەع ریسااب ،یتیتكر دیشەر نێحس د،یجەم نەسەح یلەع» ەل كیەرەه ەیئاراست« 8117»
 یاڵباا یدادگاا نیەالەل م،ێیەو سا مەو دوو مەكیە ین االەئ یكانەواڵشاا كەو ش،یرچوا ین الەو ئ ەوەكاتەدیش ۆب انەیكەخۆد

 ەل نراوێناسااا یسااامەر ەب «ناااگەج یتااااوان ،یتیەاۆڤااامر ەدژب یتااااوان د،یسااااۆنیج» یتااااوان كەو ەوەراقیاااع یكاااانەتاوان
 .نراێسپەدادگادا چ یكانەنامەگەڵب
 
 .8411 - 9 - 16تا  8411 - 9 - 9 ؛مەوتەو ح مەشەو ش مەنجێپ یناغۆق
 ساان،یبال» یكاانەناوچ لە 8411 - 9 - 16تا  8411 - 9 - 9لە  ئەنفال؛ یتاوان یواڵشا یمەوتەو ح مەشەو ش مەنجێپ یناغۆق
 ،ەنڕچوارقاو ،یەرانا یزاەق ل،ینادەق یایاچ ەریازنج ماان،ۆچ وانادوز،ەئااالن، ر ۆڵید ،یسماقول ن،ینەناز ران،یه ،ەواڵقەش
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 چااوو،ەوەڕێب «یترۆكاا توونڵئااا ەیچكۆشااار ،ەگەبیااد ەیچكۆشااار ،ۆیەكاا یكانەگونااد ەل كێشااەب ،یباااواج یایااچ پ،ۆزیااه
 .كوردستان یخاك ەیوین ەب كینز ،ەوەگرت یكوردستان یجوگراف یرۆز یكییەتانتا

 
 ێجااەبێج ۆباا ردراێراسااپ« 9» ییربازەساا یقااە ەیف« 7، 6، 9»  ااا نەئ یكانەواڵشااا ەینااا ۆق ێساا مەئ یچااوونەوەڕێب ۆباا

روون  ەكەتەوردتار و راساتتر بااب كاناداەنامەگەڵب ەل ،یمناەو ئ یایگرڵواەو ه ییربازەس یتر ەیكیە نیدنەچ ەڵگەل یكردن
 .ەوەاتێبەد
 
  كرد، مداەوتەو ح مەشەو ش مەنجێت ین الەئ یكانەواڵشا ەل انییشدارەب ەیانییربازەس ەكیە وەئ
 
 :نراونێسپەچ راقدایع ینكاەتاوان یاڵبا یدادگا یكانەنامەگەڵب ەل كەبوون و ەوەخوار یال ەیمانەئ
 
 ەكااانیە مەو ل رهەلاازەئ دەحاامەم ونسیااروكاان  دیاامەع یتیەركرداەساا ەب «ییەعمااور  ەئ» یكااانەزێ، ه9 یقااە ەیف ؛مەكیە
 :كهاتبوونێت
 
 «هێزەكانی زول ەقار» 86فیرقەی تیادەی  -ا

 «ئەلزەفادیع»هێزەكانی  9فیرقەی تیادەی  -ه

 «دەهێزەكانی ئەبو عوبێ» 8فیرقەی تیادەی  -ج

 «هێزەكانی مەنسور» 7فیرقەی تیادەی  -د
 

 9 یقە ەیف یكانەكیە ؛مەدوو
 ەییندازەئ یشەب ؛مێیەس

 سوتا یكانەزێه ؛مەچوار
 یئاسمان یزێه ؛مەنجێپ
 ییایمیك یشەب ؛مەشەش
  ەبیتا یكەچ یشەب ؛مەوتەح
 یربازەس ییگرڵواەه یكانەكیە ؛مەشتەه
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  8411 - 9 - 89رۆژی  یانەیاابەرەب ەل كێاكات ،ەهااتوو راقاادایع یكاانەانتاو یاڵباا یدادگااا یكاانەنامەگەڵب ەل كێشاەب ەل
 نیەالەل رەسا یەكارا انییاایمیك ییرشاێه كرد،ەدەئامااد ژنەج یژۆر ۆبا انۆیاباسمانكرد، خ ەك ەوەرەس ەیناوچان وەئ یكەڵخ
. ساااكێو فرم انیاااگر ەباااوو ب ێلااا انیاااژنەج یناااینەكێو ت یشاااۆخ ،«ێرەو» یگوناااد یتەبیتاااا ەب ،ەوەراقیاااع یكاااانەك ۆف

 انیاكانەو خواردن ماتێچ ماتاێه ماانینیب ،ەو ێرەو یناو گوناد ەنیمتۆیر كێكات» : تەڵێدادگا د مەردەب ەل شیكڵێت ایەشا
 .ناشت داەڵمۆك ەب یكۆڕێگ ەل رممانەت« 37» داەنێشو وەل رەه ،ەكانەئاگردان رەسەل
 

 یووەڕرووب انیاارەوروبەد یكااانەو ناوچ «كااانەلەو م رانیااو ه سااانیبال» ەل هەریەك 8411 - 9 - 13رۆژی  ەل ێرەو یدوا
نااو  ەسوتا چاوون ینیمەز یزێه ەمەئ یدوا و«سانانەو خێش» ەشتەگ ەكییەایمیك یگاز ییرەگیو كار ەوەبوون ییایمیك یرشێه

 انیاانكەن الكراوەئ ەیوەكردنۆك ینێشو ەیوانەو ر ركردیستگەد ەكە ڤیس ەكەڵو خ زانێخ ەل انیرۆز یكەیەو ژمار ەوەكانەگوند
 .نكرانێشو روەسێكردن و ب

 
 یواوەت یكادانێرووخانادن و ت ەب انكردیساتەد ،ەكەكەڵاخ یو گرتنا اباارنیمیك یدوا ەل یربازەسا ەیینادازەئ یشەب هاەروەه

 .كانەگوند
 
 را ،یاع یكانەتاوان یاڵبا یدادگا ەل ن الداەئ ێیسۆد ەیوەكردن یكاتە، ل1113 ڵیسا ەل عسەب یمێرژ یرووخاندن یدوا ەل
و  دیسااۆنیج یتااوان» كەو یسامەر ەب ەكەتااوان یوتاەو ح وەو شا ن ێت ینا ۆق كان،ەورەگ ەتاوان ێیسۆد ەل كێكیە كەو

 .نراێسپەچ راود ەوەبار ەل یار یب «نگەج یتاوان یتیەاۆڤمر یدژ
 

 قۆناغی هەشتەم و كۆتایی لە؛

 
 8411 - 4 - 6تا  8411 - 1 - 19

 
 چاوو،ەوەڕێب 8411 - 4 - 6تاا  8411 - 1 - 19بادیناان لە  ەینااوچ یسانوور ەل ال،نفاەئ یواڵشاا ییتاۆو ك مەشتەه یناغۆق
و  عاسەب یماێرژ هااتبوو،ێت ییتااۆك رانێاو ئ را یاع وانێان ینگاەج 8411 - 1 - 1واتا لە  كێژۆر ندەچ شێت داەكات مەل

 یلااەگ ییكااوژەڵمۆك ەیسااۆتر كەو ن ااا ،ەئ یكانەواڵشااا یرەواوكەت ەنەكیو باا ەوەزنۆبقاا ەتەرفەد مەئ داەاناادڵیوەه یرانەساا
 یقایرەف ەییرماندەف ەب ن ێت یقە ەیف ەب یمیاتێاریرترسە، ب«االن ا  ەخاتم» نرا،ێل یناو «مەشتەه» ەنا ۆق مەئ. كورد

 .داكردێت انییشدارەب ییربازەس یتر ەیكیە نیندەچ ەك ردرا،ێسپ «رهەلزەئ ونسی»روكن 
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 .ن ا ەئ یواڵشا ییتاۆو ك ەنا ۆق مەئ رەس ەل یەداێت انیورتر ییاریزان كانەنامەگەڵب
 
 :بوون ەوەخوار یال ەیمانەكرد، ئ داییتاۆو ك مەشتەه ینا ۆق ەیواڵشا مەل انییشدارەب ەیانییربازەس ەكیە وەئ ەنموون ۆب
 
 :كهاتبووێت ەوەخوار ەیكانیە مەل ەك «قادرەزول  یكانەزێه» 86 ەیادیت ەیرقیف :مەكیە
 
 8ی ەادیت یوایل -ا

 919یادەی لیوای ت -ه

 616لیوای تیادەی  -ج

 
 :هاتبوون كێت ەوەخوار ەیكانیە مەل «فادعەلزەئ» یكانەزێه» 9 ەیادیت ەیرقیف ؛مەدوو
 
 14 ەیادیت یوایل -ا

 46 ەیادیت یوایل -ه

 9 ەیادیت یوایل -ج

 
 :كهاتبوونێت ەوەخوار ەیمان ەل «ەدێعوب بوەئ یكانەزێه»، 8 ەیادیت ەیرقیف ؛مێیەس
 
 8دەی تیا یوایل -ا

 17لیوای تیادەی  -ه

 39لیوای تیادەی  -ج

 
 :كهاتبوونێت ەوەخوار ەیمانەل «نسورەم یكانەزێه» 7 ەیادیت ەیرقیف ؛مەچوار

 
 31لیوای تیادەی  -ا

 34لیوای تیادەی  -ه

 886لیوای تیادەی  -ج
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 وبااان،ەگێر ەیوەردنكا یشااەب ،ییایامیك یشااەب ،یئاسامان یزێاه ،ینگااەج ەیك ۆفا ،ەییناادازەئ یشاەب» ەل ەجااگ یگمات ۆیكا
 .كرد ن الداەئ یكانەواڵشا ییتاۆو ك مەشتەه ینا ۆق ەل انییشدارەب ییربازەس یوایل 31 ،«ییگرڵواەه یكانەكیە
 

 مەكیەو  كردێپیسااتەد 8411 - 1 - 13ی دوانیااوەڕۆ رۆژی 1 یرێكاااتژم ەل ەكەواڵشااا ەیخمااەن یكردنااێجەبێج یكانەواڵشااا
 8411 - 1 - 19رۆژی  ەل ،ە«كۆلااەرێد» ەیچكۆشااار ەربەساا ەك درا«ایاا ینه» ۆڵااید یكانەگونااد ەل ییایاامیك ەب شیجااار

 ینایمەز یرشاێه ۆبا كێشاكردنۆخ ەگێار كەو ناانیباد ەینااوچ ەل ەوەكرد انیكانەناوچ یردومانۆب كانییەنگەج ەك ۆف ەدووبار
 .سوتا

 
 یكاااانەروازەبگااارن و د نكاییەكەرەسااا ەگاوباااانێر ماااووەه انیاااتوان عاااس،ەب یساااوتا هێزەكاااانی 8411 - 1 - 19 یژۆر ەل
 خان،ێشا ،ێئاكر ،یدێئام ،ۆزاخ» ەل كیەرەه ەل ەنموونۆو ب ەرفراوانەب رۆز ەیەناوچ مەئ یتەبیتاەب ستن،ەبب ربازبوونەد

 وانێان ەیگێار رەساەب ساتبگرنەد اناداڵیوەه مجارەكیە را یع یكانەزێه كەروەو ه تێكدێت «رانۆبارزان، س ر،ۆخانس ل،ێسم
 یكااان» یكانەگونااد  یچاا یكێتبااارانۆت بااووەوەبااوو، ئ ربااازبوونەد یگونجاااو ەیگێاار ەتاااك ەمەئ ەكچااون ،«را یااع -ایاتورك»

 یبباارانۆت ەوەوالشاەو ل كارد«یباان جاان،یب  ،یمااز ،ی ایورم ،ۆتالكار ،ینیبرج ،یناسك ڵگ كا،ۆت ش،ێمانگ ا،ۆڤكیب ،یماس
 .كرد ییایمیك ەب ،ەزگەر ا،ینائەب ،یرگۆگ ،ینیرد و،ەر ەرید ،یژیك ەرانیش ،ەكمالیئ» یكانەگوند  یچ
 
 یسانوور وەرەب انیاتوان سەك زارەه« 11» ەیكیناز مەاڵب عاس،ەب یماێرژ یكانەزێه ییقڵ ەو د ەكەواڵشا ییختەس یاەڕرەس
 انینووسااەچار سااتاێو تائ ركرانیسااتگەد ەوەمێاارژ یسااوتا یكااانەزێه نیەالەل انیماایكێشەب ن،ێبااەڵه «را یااع - ایااتورك»

 .«ێنزارك» یەاڵق ەو بران ركرانیستگەد ەك ەینواەئ یتەبیتاەب ،ەاریناد
 
 یتمات را یاع یكاانەتاوان یاڵبا یدادگا ن ا ،ەئ یكانەواڵشا ییتاۆو ك مەشتەه ینا ۆق یكانەتاوان ەییندڕد یلماندنەس ۆب
 - 1 - 18لە « 8811»ژماارە  ەب را یاع یساوتا یركاانەئ یتیەكاۆرەس یكێنووسراو ەوانەل ،ەستووەگرنگ ب ەیگەڵب ێس ەب

 میرەباادولكەناازار ع نیەالەو ل ەبااوو یتاایتكر دیشااەر نێحساا یكردنەئاماااد ەل ەك كااا ەد ەوەباااس ل ەیكەكەڕۆناااو كە 8411
 .«یتڵەوەودێن یانیزاەشار یرتۆرات وەوەئ یدوا كان،ەتاوانبار یدانانێتاشان دانپ ،ەكراوۆواژ ەوییەجەزرەخ
 
و  زیزەعباادولع ریو ساااب یتاایتكر دیشااەر نێو حساا دەحاامەهاشاام ئ تانڵو سااو دیااجەم نەسااەح یلااەع» ەل كیەرەه كەروەه
  شتەه رەه ەب داەكەتاوان ەل انییشدارەب ەك ەناو داەوەب انیدان ،«یلعانەئ قیفۆت ریو تاه یجبور گ ەموت رحانەف
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 .ەكردوو ەوەیەكەنا ۆق
 
و  دیسااۆنیج یتااوان» كەو ەوەراقیع یكانەتاوان یاڵبا یدادگا نیەالەل ن ا ەئ یكانەواڵشا یمەشتەه ینا ۆق مدایتاۆك ەل

 .نراێناس یسمەر ەتردا ب ەیكەنا ۆق و ەح ەڵگەل «نگەج یو تاوان یتیەاۆڤمر یدژ
 

 ئۆردگای زۆرە ملێ

 
و بەدرێژایای سااڵی  8416ی سااڵی یتااۆك ەبكاا ، ل ن ا ەئ یكانەواڵشا یكردنێجەبێج ەب ستەد ەیوەئ شێت عس،ەب یمێرژ

و  ەچكۆشاار و شاار ەل كێشاەب یكاەڵخ نیرتارۆز ەیوەكردنۆكا ێایئاماان  ل ەك دروستكرد، ێیم ەرۆز یردگاۆئ كۆمەڵێك 8417
 كەیەوێشا رەهەب ەكەواڵشاا یزێاراوەت ەل ەیكاانەڵخ وەئ شین االەئ یكانەواڵشاا یدوا دا،ەانیرگاۆئ مەئ وێنەبوو ل كانەگوند
 .كرانێجەمتین داەانیردوگاۆئ مەل یبزۆت ەببوو، ب انیرزگار

 
  و تا  ەحامەز رۆز ەیوەل ەجاگ ن اا ،ەئ یكانەواڵو شاا الماارەت یزێاراوەت یرزگااربووان ۆبا نایاژ ەیوەدروساتكردن انی انیژ
 مااووەبااوون و ه عسااداەب یكااانییەو حزب یایگرڵواەو ه یمنااەئ زگاااەدامود یتونااد ییرێچااود رێااژەبااوو، هاوكااا  ل یرەساەردەد

 .بوون داەوەنیپرسێو ل ەوەنیچێپێو ل ەوەنۆڵیكێل مەردەب ەل كێكات
 

 ەوەتینێخوەدا د(١) ەژمار ەیخمتەل كانێم  ەرۆز رگاۆئ ەل كێشەب یناو
 

 خەماڵندنی گشتی زیانی تاوانی ئەنفال
 

 1998 :«ەهاااتوو دایااتڵەوەودێن یانیزاەشااار یكێرتۆراتاا ەل ن ااا ،ەئ یكانەواڵشااا ەیكەنااا ۆق شااتەه رەهەب  ەبارەساا رەه
مزگەو  تێكادراون  1117قوتابخانە تێكدراون و رووخێنراون،  8399گوند رووخێنراون و لە سەرزەوی س راوەتەوە، نزیكەی 

و  ایاتورك ەیئااوار زانێاخ دانەسا نكراون،ێروشاوەسێب انیا دراونەدارێس ەل انیكوژراون  یتاڵهاووهەزار  811و رووخێنراون، 
 ،ەراویااگ اندایكانڵییەكمااتوكا ەمەرهەب  ەبیتااا ەب اناادایتاڵهاوو یو سااامان  ەروەساا مااووەه رەسااەب سااتەبااوون، د رانێاائ
 ان،یااتاڵهاوو ەڵیئاااژ یسااامان یواوەت رەساا ەب سااتگرتنەد ان،یااكانەباخ زوەر یو سااووتاندن یسروشاات ەینگیااژ یرانكردنااێو
 ۆباا ان،یااتاڵهاوو ەیوەانەڕگ ەل تێاابكر یگاارێر ەیوەئۆباا كااانەناوچ یژكردناا ێنیخاااك، م یسااوتاندن یتەاساایس ینااانێكارهەب

 یكەیەوەنۆڵیكاێل ێایت ەب ،ەوەخاوار ەیەیوێشا مەب ەك نەباد ەانیائاماار و داتا وەئ یرنجەسا ەانیزاەوردو شار اتریز ییاریزان
 كوردستان  یمێرەه یتەحكوم ین الكراوانەو ئ دانیهەش یتەزارەو یرشتەرتەس ەو ب ۆڕتسپ كەڵێمۆك نیەالەورد، ل یدانەیم
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 .ەكراوەئاماد
 

 زیانەكانجۆری 

 
 ،یساەك یایدارا یانیاز ،ۆیایمر یانیز» انینیارترید ەل كراونیارید كێرۆج ندەچەب ن ا ،ەئ یكانەواڵتاوان و شا یكانەانیز
 یانیادراو، ز یانیاز ،یدارەڵاو ئاژ ڵیكمتوكا یانیز ،یگمت یرۆج راوۆج ەیژ ۆت یانیز ،ۆوخەاستڕنا یانیز ،ەیینگیژ یانیز
 .ەكراویارید انیز ۆن ەب ەك ،«یتیەراەندڵێەو ب ایمپانۆك یانیز و،یوزێ ز
 

 خەماڵندنی زیانەكان

 
 ەوەكوردساتان یمێرەه یتەحكوم ین الكراوانەو ئ دانیهەش یتەزارەو یدراوێراسپ یكەیەژنیل نیەالەل ەك كێندناڵمەخ ێیت ەب

 مەب كاانەانیز ن اا ،ەئ یتااوان یكانەواڵشاا یجاوگراف یسانوور یرەرتاسەس ەل یدانەیم یكەیەوەنۆڵیكێل ەب ستنەتمتب ەو ب
 :ەكراویارید ەوەخوار ەیەیوێش
 
 یكاااانەزانێخ ەب  ەبیتاااا یكاااانییەانكارۆڕگ یكاااانەنیەال ماااووەه یرچااااوگرتنەب ەل ەب «یااایدارا» زانێاااخ یانیاااز ؛مەكیە
 یرێو ئاام ەساتەرەك ،یبازرگاان ،ەڵئااژ یساامان ،ڵكماتوكا» كەو انیاكانییەئابوور ەانیو ز ن ا ەئ یكانەواڵشا یوتووەركەب
 نیاۆم  ساتیب دوەسا شاتەو ه اریم  ن ێت» ەب وەانیز مەئ ،«ویو ز اوو در ێ ز یانیز ،ڵناوما یكانییەستیداوێت ر،ۆراوجۆج

 .ەكراویارید «الرۆد ستیب دوەس شتەو ه زارەه ەزدۆو ن دەسێو س
 

 یكااانییەقوربان یكارسااوەك ەب یراقاایع یتەحكااوم ەسااتیوێت ەك ن ااا ،ەئ یتاااوان یكانەواڵشااا یوتووانەكێان یااز ۆیكاا ؛مەدوو
 .ەنراو ێمەخ الرۆد اریم  شتەه  یب ەبدا ، ب

 
 یانیااز ،ەنگیااژ ،یسااەك كەو دیهەشاا» یانیااز یبااووەرەق ،ەكااراو ۆباا ەیئاماااژ ەوەرەساا ەل بااووەرەق كەو  ەیباا وەئ ؛مێیەساا
و خاتور كراون  رانێو ەوۆیەخ را یع یتەحكوم یخود نیەالەل ەك ،«ەوەتێناگر  ەحكوم یكانەكڵمو یكانەانیز ،ۆوخەاستڕنا

 .كدراونێو ت
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 گۆڕی بە كۆمەڵی تاوانی ئەنفال

 
 یدوا ەل كیە ەمێارژ یایقڵ ەد ەڵگەل انێیساوەو ب ڵتاا رۆز ەیرگوزشاتەو كورد، س كانییەو كوردستان یگمت ەب كانییەراقیع

 ەیەید انەیاد ەب ،ەشاتانەرگوزەس وەئ ەیوەانی و گ كۆریچ ،ەیەه عسداەب یمێرژ ەوەانیمووشەه شێت ەو ل را یع یكانەكیە
 .ونەكەد ستەردەو ب  بنەئاشكرا د ەوەیەبار مەل ێنو ینتێمۆكیو د ەگەڵب شیژۆر یدوا ەل ژۆر.  یەنا ییتاۆتر ك

 
 راقادا،یع ەل ەعساەب یماێرژ یرووخاان یدوا یكانەوتووەركەد ەئاماژ ەل كێكیە ەیوەل ەجگ ،ەڵمۆك ەب ۆڕیو توخت، گ كور 

 نیەالەكاورد، ل یلاەگ یدیسااۆنیج یتااوان ەل كێشاەب كەو ەن االەئ یتااوان ینتێمۆكاید نینراوترێلمەو سا نیهاوكا  روونتار
 :نەكەدیارید را یع یكانەڵەمۆك ەب ۆڕەگ ەیگێو ج نێشو ەیەوێش مەب ەرچاوەو س رەدێژ ێندەه. ەوەعسەب یحزب
 
ڵكاای كوردسااتان و دوای ی كااۆمەاڵنی خە8448راتەڕیناای  یدوا ەل راقاادایكوردسااتان و ع ەل ەینەاڵمۆكاا ەب ۆڕەگاا وەئ وێاانەل

 و«8411، دۆزراونەتەوە، زۆرترینیااان بە تاا ەی یەكەم گااۆڕی بەكااۆمەڵی شااااڵوەكانی ئەن ااالی 1113رووخااانی بەعااس لە 
 .ن-هتد ...و «ایرۆس یگوند كان،ەعیش كان،ییە ەیف كان،ییەبارزان ین الەئ ەڵیمۆكەب ۆڕیگ مدایوەئ یدواەب
 

 یلااەگ ەدژب نەتاوانااان وەئ ینجااامەئ را ،یااكوردسااتان و ع ەل كااانەڵەمۆك ەب ەۆڕگاا یرۆز ەرەه ەیربۆز ن ااێب نیتااوانەد واتااا
 ەك شینراوێلمەسا ەیگەڵاب كراون،ەادیاكوردساتان ت یكاورد و خااك یلاەگ ەدژب ەوەعساەب ینراوۆڕگا ەل یمێرژ نیەالەكورد و ل

 .كوردن انیرۆز ەینیرۆز ،ەوەتەدراونەڵه ستاێتائ ەیانۆڕگ وەئ ،ەستەردەبەل
 

 كۆمەاڵنەی كە هەڵدراونەتەوەئەو گۆڕە بە 

 
و  را یع یوا ەرمانەف یتارت كەو عسەب یرووخان یختەتا ساو ،ەدەس ەكەچار كیە كە دەكاتە 1113وە تا  8463 ڵیساەل
 ەیو كااران سەك وەل كێشاەب ،یتەبیتااەكاورد ب یلاەو گ یگمات ەب را یاع یالناەگ ەدژب دیسااۆنیج یكاانەتاوان یرەنجامدەئ

 «عااسەب» یكانەرەنێسااۆدات  ییەگاارڵواەو ه یمنااەو ئ ییربازەزگااا سااەدامود یسااتەدەل رۆراوجااۆج یوازێشااەب ەك كااانییەقوربان
 ،ەوەتەڕێابگ انیكانەساوكارەباوون ك داەوەئ یوانەڕچااو ەل انیا ،یزاناەدەن انیكانەسوكارەك یكەیەسووس چیببوو، ه انییرزگار

 هااەب ماووەه ەورلو دو ەنادانڕد رۆز یكەیەوێشاەب عاس،ەو ب را یع یتڵەوەد و ەركەد 1113 ەل عسەب یرووخان یدوا مەاڵب
و  نا ەو گ ڵو منادا ریاژن و ت ەك ەكەڵاخ وەئ یواوەت كاان،ییەتڵەوەودێن ساایر اساوی مووەه ی كردنێمێو ت كانییەتیەاۆڤمر
ن و كاردوو یدیسااۆنیج راداێاخ یكەیەساۆتر ەل ددا،یسااۆنیج یكانەواڵشا یكانەنا ۆو ق ەستگێو مووەه ەبوون و ل ڵردمنداێم
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و  ەیەوەرەسا یەیراسات وەئ یواهاەگ ن،ەڵمۆكاەب ۆڕیگا« 898» ەیكیناز ەك را ،یع یو خواروو استەڕناو یكانەڵەمۆكەب ۆڕەگ
تار  ەیرچاوەسا رۆو ز ەیەه رەساەل ینایبێت ەیەژمار وەئ رەگەئ ،ەویەناێه ریبەب مانیگاكانێو ج نێشو مووداێت ەیكەخمت ەل

 یمااێرەو ه را یااع یو خااواروو اسااتەڕناو یكانەچكۆشااار و شااار ەتاار ل ەڵیمۆكاا ەب ۆڕیگاا انەیااد ەك نەكەد ەوەئ ۆباا ەئاماااژ
 .نێئاشكرابكر انی ەوەنێزرۆبد ەتوانراوەن ستاێتائ مەاڵب ن،ەكوردستان ه

 
 ەوەتەنراونێرهەد كانییەقوربان یروفات «٢٦٧٢»تەنها ( ٢)ەژمار ەیخشت ەوانڕب

 
 ننیابب انۆیاخ یچااوەو ب ەوەتەڕێابگ انیكانەساوكارەك یروفات ەك ەیەوەئ د،یساۆنیج یانیقوربان یسوكارەك ۆشت ب نیگرنگتر

 ەتاوانراو ساتاێو تائ وانەئ ۆبا ەورەگ یایروونەد یكێیەگر ەتۆب ەمەئ. اندایكانەو تروسك سكێئ یناشتن ەل نەبك ییشدارەو ب
 ،ەتزاوۆدوو، تا یهاارەو م كیە یهارەم ،ەماوەس ،ییەرەدەیح» یكانەڵەمۆكەب ۆڕەگ ەل كیەرەه ەروفا  ل« 1671» نهاەت
 ەوەخاااوار ەل ەك ەوەتەدراونەڵااو ه ەوەتەزراونۆكوردسااتان د ەل ەتاار ك ەینەاڵمۆكاااەب ۆڕەگاا وەئ ەڵگەل ،ەیەبوساا ن،یماارەح
 مەرجەساا ی%2 ەاكاااتن ەك ،ەوەنێزرۆو بااد ەوەنێباادرەڵكوردسااتان ه ەل انیااكوردسااتان  ۆباا ەوەنێناارێبه «ەكااردوو نمااانیلۆت

 .كانەڵەمۆكەب ۆڕەگ وێن یروفات
 
 یتەحكااوم یار یااب ێاایتەب ەك ،ەراقیااع ۆڤاایمر یماااف یتااەزارەو كەیەتاا  یاریرترسااەو ب ەزڵۆئااا رۆز یكێتەباااب ەتەابباا مەئ
 شیاوەئ كاان،ییەقوربان یروفاات یناانێرهەو د كاانەڵەمۆكەب ۆڕەگ ەیوەدانەڵه ەب دانەگێر ەل ەمەكیە یرترسەب وەئ یراقیع
 یتااەزارەو ەیرنااامەب ێاایتەب رەگەتاار ئ یكیەواتاااەب. كااا ەد ێجااەبێج ەكااار مەئ ەرنااامەبێو ب ندروسااتەنات رۆز یكەیەوێشااەب

 ەل ەنااوێرهەد یكاانەو روفات ەكاردوو یماووێت یكاانەڵەمۆكەب ۆڕەگا ۆبا ەیكاار وەئ یرنجدانەسا ەب ت،ێاب را یع ۆڤیمر یماف
 ۆڕەگا وێان یكاانەروفات یواوەت ەیوەئۆبا ەتار سااڵی« 811»ساڵی دوای رووخانی بەعس، ئەوا تێویساتمان بە « 88»ماوەی 

 .انۆیخ یمتمانیو ن انیسوكارەك ۆب ەوەنینەڕێانگیو ب نینێربهەد كانەڵەمۆكەب
 

و  را یاع یكانەچۆشار و شار ەتر ل ەڵیمۆكەب ۆڕیگ انەید كانن،ییەو بارزان ن ا ەئ یتاوان یه ەینەاڵمۆكەب ۆڕەگ وەل ەجگ
 .ەوەتەدراونەنەڵو ه ەوەتەماون انیكێرۆز ستاێتائ نەكوردستان ه

 
 نیان؛نمونەكا

 
« 31» ەك ەویەدراەڵاو ه ەویەزراۆد « یم ا» یگوناد ەل ەباجەڵەه یزاەق یسانوور ەل ەڵمۆكاەب یكۆڕێگ 1119 ڵیسا :مەكیە

 .گرتبوو ۆخەل یروفات
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 ەل یبارانكراوەگولااا  یروفااات« 89»و  ەویەزراۆد ەڵمۆكااەب یكۆڕێگاا ك،ۆدهاا یزگاااێتار یساانوور ەل 1189 ڵیسااا ەل :مەدوو
 .گرتبووۆخ
 ەل یروفاات «196»گاۆڕێكی بەكاۆمەڵ لە نااوچەی خەزەر لە سانووری تارێزگاای موساڵ دۆزرایەوە و  1111 یڵساا ەل :مێیەس
 .گرتبووۆخ

 .روفاتی لە خۆگرتبوو« 33»لە سنووری قەزای خانەقین گۆڕێكی بە كۆمەڵ دۆزرایەوە و  1111 ڵیسا ەل :مەچوار

 .روفاتی تێدا بوو« 816»ەركوك دۆزرایەوە و گۆڕێكی بەكۆمەڵ لە قەزای دوبزی سەربە ك 1188لە ساڵی  :پێنجەم

 .روفاتی تێدابوو« 31»لە سنووری تارێزگای دهۆك گۆڕێكی تری بە كۆمەڵ دۆزرایەوە و  1181لە ساڵی  :شەشەم

 .روفاتی تێدابوو« 731»گۆڕی بە كۆمەڵ دۆزرایەوە و سەرجەم « 6»لە تارێزگای دیوانیە  1181لە ساڵی  :حەوتەم

لە زنجیاارە چیااای حەماارین كە دەكەوێااتە نزیااك شاااری خوورماااتوو، گااۆڕێكی بەكااۆمەڵ دۆزرایەوە و  1183لە ساااڵی  :هەشااتەم
 .روفاتی تێدابوو« 891»

 .روفاتی تێدابووە و هەڵدراوەتەوە« 983«گۆڕێكی بەكۆمەڵ لە بوسەیە دۆزراوەتەوە 1119لە ساڵی  :نۆیەم

 .كوردستان ۆب ەوەتەنراوێو هروفاتی تێدابووە « 43»گۆڕێكی تری بەكۆمەڵ دۆزراوەتەوە و  1189لە ساڵی  :دەیەم
 

 هەندێ گۆڕی بە كۆمەڵی تر لە سەردەمی جیاوازدا

 
 8464 ساڵی« روفا « 33» «كانەد» یگوند ەڵیمۆك ەب ۆڕیگ ؛مەكیە

 8479روفا ، ساڵی « 839»گۆڕی بە كۆمەڵی قەاڵدزێ  دووەم؛

 8411روفا ، ساڵی « 31»گۆڕی بە كۆمەڵی قوشتەتە،  سێیەم؛

 8419رووفا ، ساڵی « 311« »زیوە»گۆڕی بە كۆمەڵی  چوارەم؛

 8417روفا ، ساڵی « 83»گۆڕی بە كۆمەڵی رواندز،  پێنجەم؛

 8417روفا ، ساڵی « 18»گۆڕی بە كۆمەڵی شەقاڵوە،  شەشەم؛

 8411روفا ، ساڵی « 96»گۆڕی بە كۆمەڵی بالیسان،  حەوتەم؛

 8411روفا ، « 811« »نتارا»گۆڕی بە كۆمەڵی بەهەشتی زەهرا  هەشتەم؛

 8411روفا ، ساڵی « 19»گۆڕی بە كۆمەڵی چەمی قەشانێ،  نۆیەم؛

 
 بەستنی سێ كۆنگرەی تایبەت بە گۆڕە بەكۆمەڵەكان

 
  ەل انیمەكیە ،ەستراوەب داەڵیگ ەل كردنەڵەمام یتێو چون وازێو ش ەڵمۆكەب ۆڕیگ ەب  ەبیتا ەینگرۆگ ێس ستاێئ تا
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 نینادەچ داەنگرانۆكا وەئ ، لە تێكا ای1188 - 9 - 84و  81و  87لە و  رێاولەه ەل انیمیەێو س  ەجەن انیمەو دوو نەندەل
، 8411 ین ااالەئ یكانەواڵشااا»  یدیساااۆنیج یتاااوان ەڵیمۆكااەب ۆڕیگاا ەب  ەبیكااراون، تااا وەمااكێت ەوەنۆڵیكااێباااس و ل

 ۆڕیگاا یواوەت و«ەبااجەڵەه یدیساااۆنیج را ،یااع ەل ەعیشاا ەدژب یتاااوان كااان،ییە ەیف یدیساااۆنیج كااان،ییەبارزان ین ااالەئ
و  ەوەدانەڵااه یزمیكااانیم ان،ەڵیااگەل كردنەڵەمااام ان،یااكانییەرەگیكار ەب  ەبیتااا ،«عااسەب» یتاار یكااانەتاوان ەڵیمۆكااەب

و  ار یااب كەڵێاامۆك كاناادا،ەنگرۆك ەل كیەرەه ەل ەیوەلەجااگ ەمەئ ،یزیاانگ یو ئ یبااەرەو ع یكااورد یزمااان ەب ان،یاسااتنتار
 .ركراونەد ەراسپارد

 
 سااتیوێت كەو ەنگرانۆكاا مەئ یكانەو راسااپارد ار یااب مەاڵب ،ییتاەرەساا ینگاااوەه ێناادەه یاەڕرەساا ت،ێااكرەد یناایبێت یەوەئ
و  ەوەدانەڵاه ماانكردن،یستنەو د ەوەنیازۆد یدوا ان،ینیماترێت ەل ەرەو ه نیگرنگتار ەك ،ەوەكاردنێجەبێج یبوار ەتەچوونەن
 نیمتارەو ك ەوەتەدراونەڵاه انیانیمترەك ساتاێتائ كردۆب مانەئاماژ ەوەرەس ەل كەو مەاڵب ،ەكانییەقوربان یروفات ینانێرهەد

 .انۆیخ یدێو ز نێشو ەوەتەنراونەیەگ كانییەقوربان یروفات
 

 رۆژێك بۆ گۆڕی بەكۆمەڵ

 
 ەینااوچ ەل ەڵمۆكا ەب ۆڕیگا گەورەتارین 1113 - 9 - 86، لە عاسەب یرۆكتااتید یماێرژ یرووخاان ەكور  ل یكەیەماو یدوا

 - 9 - 86ا الدرا، واتاا «عااسەب» یكااانەتاوان نیتاارەورەگ رەسااەل ەردەو ت ەویەزراۆد« باباال» یزگاااێتار ەبرەساا ی یحاااوەم
 مووترێت ییەن ەوەئ یمانا ەمەئ مەاڵب ت،ێنرەداد را یع یئاست رەسەل ەڵمۆك ەب ۆڕیگ مەكیە ەیوەنیزۆد بە سەرەتای 1113

تاار  ەڵیمۆكااەب ۆڕیگاا نیناادەكوردسااتان چ یئاساات رەسااەل 8448 ینااەڕیرات یدوا ەل كااوەڵب ،ەوەتێاازرابۆدەن ەڵمۆكااەب ۆڕیگاا
 را یااع ەل كااانەڵەمۆكەب ۆڕەگاا یساامەر یژۆر ەب ی 1113 - 9 - 86رۆژی  را یااع یرانەنێنااو ینەنجااومەئ ۆیەباا ،ەوەزرانۆد
 .مانكردیستنەد
 
 دیساااۆنیج یوانتااا یلماندنەساا ەیئاراساات ەب ،ەخااداریەگرنااگ و با یكێنتێمۆكااید را یااع یرانەنێنااو ینەنجااومەئ ەیار یااب مەئ
 ەیمااو ەل یتەبیتاا ەكورد و كوردستان ب یلەو گ یگمت ەب را یع یالنەگ ەدژب ەك نراو،ۆڕگ ەل یفاش یعسەب یمێرژ نیەالەل
 .ەكردوو ەیادیت داییوا ەرمانەف
 
تاوان  ەیوەئۆب را ،یع یكانەتاوان یاڵبا یدادگا یستەد شێت ەل كانەنراوێلمەگرنگ و س ەنامەگەڵب ەل كێكیە ەبوو وەمەئ

 .نەیكەد یدواتر باس ەبدا ، ك ەوەبار ەل یار یو ب تێربگرەو ەوییەاریستەه ەب ن ا ەئ یكانەواڵو شا
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 «هۆڵۆكۆست»تاوانەكانی حكومەتی نازی ئەڵمانیا دژ بە جولەكە 

 
 یئاماانج ەب كخراباوو،ێر یكاانەمانەیهاوت ەل كێشاەو ب ایمانەڵئ یكانەكخراوێر ەواڵشا ۆب ەك ەیەیەواژەستەد وەئ ستۆكۆڵۆه
 .هاندایج یمەدوو ینگەج یمەردەس ەل وروتاەئ ەل ەكەجول یناوبردنەل
 
« المقدمة لخالق الكاون نیال ر  الكامل القراب»  یواتا ەب« holokauston» ییەنانیۆ یكەیەوش تداەڕەبن ەل ستۆكۆڵۆه
 ەورەگ ەب ەیانییاتەهامەن وەئ انیااو روود ۆبا ەگوزارشات كاردن باوو ۆبا ینانێكارهەب ەل ستەبەم ،ەهاتوو داەزدۆن ەیدەس ەل

 8491 ڵیساا ەل «هاودێئ» كاانەكەجول رەرامابەب «رەت یاه» ەڵەیماام ۆبا ساتۆكۆلۆه ەیوشا مجارەكیە ەوەئ یدوا. ناوبراون
 فتاكااانەح یناڵسااا ەل ،ەوۆببااەوناڵفااراوان ب یكەیەوێشاا ەب نجاكااانەت یناڵتااا سااا ەكەواژەسااتەد انیاا ەوشاا مەاڵب نرا،ێكااارهەب
 كاااانییەهودیە یدكردنیسااااۆنیج یكانەواڵشاااا ەگوزارشاااتكردن ل ۆبااا كراویاریاااد یكەیەوێشااا ەب «ساااتۆكۆڵۆه» ەكەواژەساااتەد
 یتیەكاۆرەساا ەب یناااز یحزباا یژمااوونەه یتاندنەو ساا ایاامانەڵئ یتدارانەاڵسااەد یسااتەردەس ەل یتەبیتااا ەب نرا،ێكااارهەب

 .«رەت یه فۆڵدەئ»
 

 ەب وەمەئ ناا،ێهەكاردەب «ساتۆكۆڵۆه» یبار ەل انیا«شاوا» ەیواژەساتەد كاناداەچ  یناڵساا ەل انۆیاخ كاانییەهودیە یخاود
 .تێد «سا ەكار انیروودا و » یمانا ەب «وراەلتەئ» یواتا
 
كاارد،  یكااانەچوونۆروبیب ەیوەوكااردناڵب ەب دەسااتی« 8491 - 8161»ئەڵمااانی  ی«تزیب ااو دیاائال ر» رۆدكتاا 8419 ڵیسااا ەل

 ت،ێاابكر یتیەاۆڤاامر ەیوەو ن زەگەر یباشااتركردن یئامااانج ەب ەوییەتەیەاڵمۆكاا ییانكااارۆڕگ ەیگێاار ەل نۆچاا ەیوەب  ەبارەساا
 ەالرخسا» ینااو ەب ەوەوكارداڵب یتار یكێبێكت وەمەئ یدوا. اردایشۆه اتریز یكەیەگەڵمۆك یناوێتەل كێئامانج كەو وەمەئ

 .«ەایال  ست قونیال نیالژ و ایحاڵا یو ع  ل قچا
 
 مەئ ،ەوەوكاارداڵب انیااكێبێكت «جۆهاا دیاائال ر» یرونزانااەد یرۆدكتاا ەڵگەل یشااەهاوب ەب «ناادنكیكااار  با» 8411 ڵیسااا ەل

 كەیەوێشا چیها ەب دایاایت ەنووسارابوو، ك« گاران انیا ركراوەساەچار یشاۆخەن ەب ەیوانەئ یكوشاتن» ەیكۆریب رەسەل ەبێكت
 .كراویارید یكێنییئا ۆب انییرینگیەال یكارۆه ەب كرابوو،ەن كەیەنیمەو ك ەڵمۆك انی ەكهاتێت چیه ییكوژەڵمۆك یباس
 
  یواوكردنەت ۆب ەراویرگەو ێل یسوود ەوە«كانییەناز» نیەالەل ەوەرەس ەیوكراواناڵو ب بێكت وەئ چنەد ۆب یوا كێندەه
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 یرەساااەچار» انیااا «ییتااااۆك یرەساااەچار»ناسااارابوو  ەوەب ەك «كاااانییەهودیە» ینااااوبردنەل یساااتەبەم ەب انەیاااكەتالن
 .«ییكجاریە
 
 كیە یناااز یحزباا ا،یاامانەڵئ ەل  ەاڵسااەد ەب كااانییەناز یمااتنەیگ ەكااور  ل یكەیەماااو یادو انیاا 8433 یسااانین یكاایە ەل

 ا،یاامانەڵئ ەل انكردەیااد كااانییەهودیە ەك یبازرگااان یمااەرهەكااار و ب یسااتەبەم ەب یواوەت ەب ژۆر كیە ۆباا كردیاریااد ینێشااو
االلماان ومان  هاودیعان تا ر مان ال ەبااركانات ع ەأن المقااگع «ەوەكاردەدووتاا  د انەیاوەئ كاانییەناز ینااو ەب كانڵەزمان ا

 ەل انەیاخنەر ایاتانیرەو ب كاایمرەئ یكانەكگرتوویە ەتیەالیو یكانەوانەژنامۆو ر رێامنەیو ت ەژنامۆر داەكات مە، ل«االجانب
 ەب انیكانەنینماا یهااودیە ەكەڕەگ مااووەه یرەساا ایاامانەڵئ یكااانەزێه داەژۆر مەل رەه گاار ،ەد یناااز یو حزباا یناااز یمااێرژ

 انەیااتیالف دانەساا ەب كرد،یاریااد انیااكانەنۆاڵك ەیچیاارەو د رگاااەد زارانەه وەو ر ردەز ینگااەر ەكاارد، ب ۆڵنترۆكاا یتوونااد
و  كەڕەگ ەب ایامانەڵئ یتەحكاوم یكاانەزێه ەوەوالشاەل ،«ن كاەم كاانییەهودیە ەشت ل» نووسرابوو  دایایت ەك بوویواسەڵه
 . یچەد انیكانییەناز یحزب یو مارش ەوەوتەد كانییەهودیە یدژ انیدروشم و ەوەانڕسووەد كانداەنۆاڵك
 
 ەو ل مجاارەكیە ۆو با ییژیتوونادوت ەباوو ل كەیەتاارچ كردبوو،یاریاد انیاكانییەهودیە ۆبا ەینێشاو وەئ شیتر یكانەشار ەل

 وەشا یاساتەڕناو ەل انۆیاب ەكراویاریاد ەنێشاو وەكاوژرا و دواتار ئ ەوەكاانییەناز نیەالەل یهودیە یكێرەزێتار «لییك» یشار
 .ها ێت ییتاۆك
 
 یركردنااااەد یسااااتەبەم بە 8433ی نیسااااانی 7 ەل مێیەساااا ی«خیەرا  ەئ» نیەالەل ار یااااب كەڵێاااامۆك داەیەوێااااچوارچ مەل

 ڵیساا «رگێرنبێنو» ەل یناز یحزب ەیناڵسا ەیوەبوونۆك ەل كرا،ەد كانییەحكوم ییەسمەر زگاەدامود مووەه ەل كانییەهودیە
باوو  ەوەئ ەاران یاب وەل كێاكیە، «ناورمبرج ل ساالال  نیبقاوان» ەدواتر ب ەك كرا،رەد یرستەزتەگەر یاسای كەڵێمۆك 8439

 یهاوكااا  ماااف ،ەوەشااەوانەچێت ەبكااا  و ب نااانێو ژنه شااوكردن  ەیسااۆتر یهااودیەنااا  یسااەك ەڵگەل كییەهااودیە چیهاا تێااناب
 .ەوەرگرتنەو ێل انینگدانەو د ایمانەڵئ ەیناسنام

 
 ەل یگمات ەینادنگێخو ەتێابچ ەك یهاودیە ینادكارێخو ەل كردەد ییگرێر ەك رچووەدتر  یاسایەكی 8431ی نۆڤەمبەری 89 ەل
 .ایمانەڵئ
 
 یشاۆخ ەك نراێكاارهەب ەوە«خماانیئ لافۆدەئ» نیەالەجاار ل نیماەكیە ۆب «یكەكجاریە انی ییتاۆك یرەسەچار» ەیواژەستەد
 .دراەدارێس ەكراو ل دادگایی 8461یونیوی  ی8 لە ەوە یسرائیئ نیەالەو دواتر ل كردەد یستۆكۆلۆه یكانەواڵشا ییرشتەرتەس
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 یحزبا ۆیینااوخ ەینگرۆكا ەل وروتااەئ ەل هاودیە ینااوبردن ەل یئاماانج ەب «ییتاۆك یرەسەچار» ەیخمەتالن و ن ۆیگ توگ
 داەیەنگرۆكاا مەل. كاارا بەسااترا 8491ی كااانوونی دووەماای 11 ەل نیرلااەب یژئاااواۆر یباااكوور «یوانساا» ەیناااوچ ەل ەك یناااز

 انیامووەه ەل ەباوو، ك «رەهات  لافۆدەئ» وەنگرۆك یبووەئاماد یكانەاویت نیزترێهەب ەل ەك بوو،ەئاماد «م ریه كینریه»
 ەچاوون ۆبا كاانییەهودیە یهانادان یساتەبەم ەرابردوو ب یوازێش» ەهاتبوو ك داەكەنگرۆك یرتۆرات ەیتوخت ەل. بوو ترەندڕد
 .رۆز ەب ەیوەدوورخستن ۆب اۆڕگ ا،یمانەڵئ ەل انەیوەرەد
 
 ۆباوو با ەگێار ایانەت ێایەیت وەباوو، ب كاانییەناز ەیفەلساەف ،«یكجااریە یرەساەچار» یكانەندەو ب ستۆكۆڵۆه یكانەواڵشا

 انیگوزارشاات شیتاار یكەیەوێشاا ەب كەروە، هUntermensch»ت اات البماار »« كردبااووێل انیگوزارشاات كەو انیاارزگاربوون
 یكاێزەگەر ماانەڵئ ەیوەتەواتاا ن« حكام العاالم یلهاا ال اق فا Herrenvolk یلكونهاا عار  نقا یەلمااناڵا ەماڵا «كردەدێل
 .هانیج مووەه ەل ەیەه یتەاڵسەد یو ماف ەنەگمەد
 
 «یقاایفرەئ ن،یویاالتەئ ون،ی یسااال هااود،یە ،یناادۆڵەت ر،ەجە » ەل ەویاایەزەگەو ر ەیاایوەتەن یروو ەل وروتاااەئ ەیكهاااتێت
هەزار كەس لەوانەی هەڵگاری  19بۆ  89هەزار شیوعی،  811 ەل اتریز كانییەهودیە یدیساۆنیج ەڵگەهاوكا  ل ،«تێكدێت

 ەب سەك زارەه 911لەالیەن نازییەكاانەوە كاوژراون و زیااتر « لە شاایەت اڵەكانی یەهاود 1111ناسنامەی مسەلیین باوون، 
 .و كوژراون ناوبراونەل یشۆخەن یتاساو ەو ب رۆراوجۆج یوازێش
 
دەسااتیپێكرد،  8431ی نااۆڤەمبەری 4ی وەشاا ساات،ۆكۆڵۆه یكانەواڵشااا یتاەرەساا ەیوەئ رەسااەل كنۆكاا كانەژوونووسااێم ەیربۆز

كاتێك كە خۆتیماندان دژ بە یەهودییەكان لە زۆربەی شارەكانی ئەڵمانیا كرا، كە هەموو شوێنە بازرگانییەكانیان شاكاند و 
كەسایان لاێ دەساتگیركراو هەزار « 31»یەهاودی كاوژران و « 811»شت و مەكەكانیاینان بە تااڵن دەبرد و هەر لەو شەوەدا 

 ناااراێل یدواتااار نااااو ەوەشااا وەئ. خااااتووركرا كاااانییەهودیە یزۆریااات ینێشاااو« 8979»هەزار شاااوێنی بازرگاااانی و « 7»
«Kristallnacht». 
 

 وەئ ەیوەگواساتن ێایئاماان  ل ا،یامانەڵئ ەل ینااز یتەحكاوم یكانەازیمنێت ەبوو ل كێكیە «رەشقە  دەم» ەیخمەو ن تالن
 یشااەب یكۆرەساا «رەماااخیفرانااز راد» نیەالەل وەكەازیماانێت ،«رەشااقەد ەم ەیدوورگ» ۆباا ەوروتاااوەئ ەبااوو ل ەانیااهودیە
 ەوەئ ایامانەڵئ یتەحكاوم یداوا نساا،ەرەف یهااتن ییتاۆك انی شكان شێت. بوو ایمانەڵئ ەیوەرەد یتەزارەو ەل كانییەهودیە

 ەك ،ەاویامانەڵئ یتەاڵساەد رێاژ ەتێبخار ینساەرەف یكەیەرەعمەموسات كەو انیا تێبكر وەئ یستەناوبراو راد ەیدوورگ ەبوو ك
 .نساەرەف یدانەوەستەدەب ۆخ یكانەرجەم ەل تێب كێشەب
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 كخراوتاارێر دیساااۆنیج یتاار یكااانەتاوان ەیربۆز ەل سااتۆكۆڵۆه یدیساااۆنیج یكانەواڵشااا ەك یەانواێیاات رانێچاااود ەل كێشاەب
 ینجامااادانەو ئ ەكەتااااوان ەیوێاااچوارچ ەل وەناااامەگەڵب رۆز ،ەكاااراو ێجاااەبێج ەوەكاااانییەناز یتەاڵساااەد نیەالەل ەك ،ەباااوو

 یكەیەگرناااگ و بروساااك یكەیەناااامەگەڵب ەنماااوونۆب ،ەوەنەكەد اسااات تمت ەوەرەسااا ییەیراسااات وەو ئ ساااتەردەب ەتەوتاااوونەك
 نهاااارد،یر یكانەواڵشاااا ەل ەباااوو مەدوو یساااەك ەوكااااتەئ رماااانیه ،ەنااااردوو ی«رەهااات  ۆبااا لۆڤاااه رماااانیه» ەك ناوباناااگەب

«Operation Reinhard »مەئ. ناداۆڵەه ەل خاا ەردەد كاانییەهودیە ی«دیسااۆنیج» ییكاوژەڵمۆك ینێوشاوێر كێار ەمەئ 
 یمااەكیە یكااانوون یمااانگ ەیماااو ەل ەك كااا ەد ەوەب ەئاماااژ داێیاادووتو ەو ل ەهاااتوو «ڵفااۆتااالگرا  ه» یناااوەب ەنتێمۆكااید

كەسایش باۆ گرتووخاانەی « 939911»انیك و یەهودی دەستگیركراون و خراونەتە گرتووخاانەی ماجاد« 19733»دا 8491
 نیەالەو ل یەناااداۆڵەت ەل وەگرتووخاناااان مەئ ماااووەه ب نكاااا،یتر ەیگرتوخاااان ۆبااا شیتااار كەسااای« 818371»ساااوبیبورو 

 .نێكرەد یرشتەرتەس« ك وبوسنك ۆ یودەئ» یدانەیم یرەفسەو ئ «رەم یه كینریه»
 
 انیاكانییەهودیە كاانییەناز»: تێنووساەد «ایروسا ینگاەج یباێكت ەل «یوفارەئ چااردیر» یتاانیرەب یرخەهاوچ یژوونووسێم
: تێنووساااەو د ەوەتێااانێد نااادوویز یكەیەنماااوون. «نااااێهەكاردەب ەژماااار نیرتااارۆز یكوشاااتن یتواناااا یساااتەبەم ەب ەڵئااااژ كەو

. «ژنكاوەد سەك ندەچ كەمیف كەیەبزانن ب ەیوەئ ۆب ەدواو ەل انیدانێل كەمیف كیە ەو دواتر ب كانییەندانیز یزكردنیر»
 ەل ناداریبر و ەركەد انۆیادواتار ب ەك ت،ێكوژەد سەك ندەبزانن چ ەك ەكەندانیز وێن ۆب مبۆب كیە یدانەڵه ەنموون ۆب انی

 یكوشاتن ۆتر، با یوازێش رۆو ز كانەندانیز ۆڵیه وێن ۆب لێمبۆتۆئ ەڵیدووك ەیوەژوور ەكردن ەنموون ۆب انی ،ەرترۆكوژرا و ز
 .چووێت نیمترەو ك نیئاسانتر ەب كەڵخ نیرترۆز
 
 رەساەباوو ل كخاراوێر یكێواڵشاا سات،ۆكۆڵۆه یدیسااۆنیج یتااوان ەك ەوەنەكەد ەوەئ رەسەل ڕیمكو شیكانەژوونووسێم ەیربۆز

. ییناااز یژمااوونەه ەیوەدر ەل تێاابەه كێسااەك چیهاا وروتاااەئ ەل تێااناب ەئامااان  ك ەكردبااوو ەیوەو ئ رفااراوانەب یكێئاساات
 ەیژمااار رەساەل داەرێال نااوبردن،ەل یكانەربازگەسا انیاكااركردن  ۆبا كانەربازگەسا ەدناارەد انیاكانییەهودیە ماووەه كەروەه

 و ەح ۆبا ن ێات ەل نەكەد ەوەئ ۆبا ەئامااژ كانەرچاوەو سا رەدێژ ەك نینیانبەیدواتر د ەك ەیەه رۆز یكێلەدەج كانییەقوربان
 ەب ،ەكااراو رەسااەل انەیااوەكردنیتاق ەگیتاااق كەو و یقوربااان ەبااوون ب نااداۆڵەت ەل نیااۆم  ێساا اناادایناو ەل یهااودیە نیااۆم 
 .نداۆڵەت ەل «ناویركیب تزیئاوش » ەیربازگەس ەل یتەبیتا
 

 كانەكراویناادانیز ییەهااودیە رەسااەل یایاااجیج ەیوەكردنیتاااق چەناادین 8474 - 8488 «لیاامنج فێاازۆج» یناااز یكێرۆدكتاا
 ەل انیاا ەوەتۆمااتێه یهاودیە یسااەك انەیااد رزداەب یكۆیەساتەتڵەتا رێااژ ەل راودایرگەسا ی اایرمەب وێاانەل ەنماوون ۆباا ،ەكاردوو

 رەسا ەل «فێازۆج» ەتاردا ك یكاانەوەكردنیتاق ەل. ساتدانەد ەل انیتا گ ەوەتۆمتێه یانەید دا«دیجمەت» ستنەب یتڵەحا
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 ەل دانڵاوەه انیا ناگ،ەر ەیساتەرەك یچانادن ەل ڵمنادا یچااو ینگاەر ینۆڕیگا ۆبا ەباوو دانڵوەه ،یتێكردو كانەكراویندانیز
 ۆبا ەكاربووۆه ەك كردنیاری یرێئام یچاندن ەیگێر ەل ەرمابردەس یشۆخەن یرۆج ۆب كانییەندانیز رەس ەیوەدنكریتاق ەیگێر

 انیادووگ ەل گارتنێر یزماوونەو ئ وەل ینادامانەئ ەیوەگواساتن ییرەرگەشاتەن ۆبا دانڵاوەه هااەروەه ،یشاۆخەن ەیوەگواستن
 .ەكید ەیوەكردنیتاق رۆبوون و ز ڵبوون و مندا

 
 رۆز یكەیەژماار انادایایت ەدروساتكرد، ك كردنینادانیو ز ركردنیساتگەد ۆبا انەیربازگەسا نینادەچ كانییەناز 8433 ڵیسا ەل

 ،« چاا» انیاا «یرێچاااود ەیربازگەساا» نااابووێل انیااو ناو ەوەكردەدۆكاا داەربازگانەساا وەئ یمااەك یكیەتانتااا ەل انۆڤیاامر
«Concentration camp»كاانییەناز یال ەیوانەو ئ انیكانیەاسایس ەستكارەڵرهەب یكردنیندانیز یستەبەم ە، هاوكا  ب 
 یو دروساتكردن هاانیج یماەدوو ینگاەج یكااتەل ایمانەڵئ ەل كانەگرتووخان ەل وەش 8434 ڵیسا ییتاۆك ەل بوون،ەن اویش
 .انیكانەئامانج ەتر بوو ل یكێكیەكردبوون،  یریداگ ایمانەڵئ ەك وروتاەئ ەیتاناڵو وەتر ل ینیندەچ
 

 ناااگ،ەج یكاااانە ید كان،ییەنااادۆڵەت كان،ەساااتینۆمۆك كاااان،ییەهودیە» كەو ئاخنرا،ەدێااات ەیماااانەئ كاااان ەچ ەربازگەسااا
 ەیكااااران وەئ یتەبیتاااا ەب كرا،ەدێااات انیاااكار رۆز ەب كاااانەكراو ینااادانیز ،«كانییەلەساااەم ،ەهاااویەشاااهود  كاااان،ەجەرەق
 .كراەد رەسەل انیرۆج راوۆج ەیوەكردنیباسمان كرد تاق ەوەرەس ەل كەو هاوكا  و كراەشدەداب اندایرەسەب
 

 یكانەواڵشاا یرۆراوجاۆج ەیربازگەسا نیندەچ 8498 ڵیسا یكراویاریدەو ب هانیج یمەدوو ینگەج یكردنێسپەد یتاەرەس یدوا
 ەل كاناداەكراویندانیز رەساەب باوونڵزا ۆكرابوو ب  ەبیتا ەك« extermination camp»دروستكرا  ستۆكۆڵۆه یدیساۆنیج
 .«كانەكوژراو ەیالش یسووتاندن شیو دواتر ناوبردنەل یتر یوازێو ش ەڵمۆك ەب یتنكوش انی هرەژ یگاز» ەیگێر
 

 ۆتااااایگ ینااااااوەب انیبوونێجەماااااتین ینێشاااااو یكەیەنااااااوچ كاااااانییەناز كان،ەركراویساااااتگەد ۆبااااا ەربازگانەسااااا وەل ەجاااااگ
«Ghettos» ییرێچاااود رێااژەل وەكەناااوچ ەیوەرەو د ەروازەد ن،یبااژ دایااایت ەناچاااركرد ك یماایكانییەهودیەدرووسااتكرد و 

 ۆتایگ» كارد،ەد كاانییەهودیە رەرامابەب انیاویشاەن یاركا ەیەنااوچ مەل ەك ەیوانەئ ینینااودارتر ەل. كانادابووییەناز یتوند
 .بوون سەك زارەه« 311» ەرێل كراەد رەرامبەب انیاویشەن یكار ەك ەیانییهودیە وەئ ەیبوو، ژمار «ۆوارس

 
 یكااارۆه ەب ەسااتداوەد ەل انیااانیگ سەك زارانەه داەنێشااو وەل رەه ئاااخنرا،ەد ێتاا یسااەك« 4» كااداێژوور ەل داەنێشااو وەل

 .دیئۆ یت یشۆخەو ن یتێبرس
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 ناااوبردنەكوشااتن و ل یكانەربازگەساا ۆباا ەوەنێشااو مەل كااانییەهودیە دایااار یب «رەم یهاا هینریااك» 8491ی تەممااوزی 84لە 
 .ەوەنێبگوازر

 
و  یزەگەر ییاوازیاج یكاارۆه رەبەل وەمەئ نگادا،ەر ەباوون ل ەاوەڕگەڵاه ەیشۆگێس كەو كانداەگرتوخان ەل كانەكراویندانیز
:  ەنمااوونۆب بااوو،ەه انیااكانەلەو ت  ەقوماااو و ك رەساا ەل رۆجاا راوۆجاا ەیئاماااژ ان،یكردنیناادانیو هاوكااا  ز انەڕییااروباویب
 ەتەئااافر وەاوكااا  ئو ه ەویەاەڕگەد جەرەو تاكسااتان و ق ناادیه ۆباا انیااكەڵەچەر ەك ەیوانەئ ۆبااوو باا ەئاماااژ وەر ینگااەر
تاااااوان  یتاساااااو ەبااااوو ب ەوانەئ ۆباااا وزەساااا ینگااااەر ،یوشااااتەر یو تاساااااو كااااارۆه ەب ركرابوونیسااااتگەد ەیناااادامانەمئەك
و  یاساایس ۆسااوور باا ینگااەبااوو، ر ەهااویەشااهود  ۆباا رۆماا ینگااەبااوو، ر كااانەزبازەگڕەهاو ۆباا ەیاایمەت ینگااەر ركرابوون،یسااتگەد
 ەیاوەڕگەڵاه ینگاەر ەل یكەیەشاۆگێس ەوەنێا گەو د نەڵاێد كەو تری، ئ«بوو كانیەیهودیە ۆب ردەز ینگەبوو، ر كانەستینۆمۆك

 .درووستكردبوو
 
 ەل «ۆنا»و  ایامانەڵئ ەل« 87»دانەباوون، بەم شاێوەیە دابەو كراباوون « 97»درووستكرابوون  ەك ەیربازگانەس وەئ ۆیك
 «كیە»و  نسااااەرەو ف ایاااتالیو ئ ایتوانسااایو ئ ناااداۆڵەه ەل كیەرەه ەل ەدان« دوو»و  ژیاااروەن ەل« چاااوار» و  ناااداۆڵەت

 ەل لیشاان یكانەو دورگ كایلجەو ب ایتوانیو ل ایكرانۆو ئ الرووسیو ب مساەو ن اڤیو الت ایاكۆڤس ۆكیچ ەل كیەرەه ەل وەدان
 .كادایمرەئ یكانەكگرتوویە ەتیەالیو و نساەرەف وانێن
 
 تزیئاوشاااا » ەیربازگەساااا شیااااوەئ ەكبااااوو « Concentration camp»  چاااا ەیربازگەساااا ەربازگەساااا نیتاااارەورەگ

«Auschwitz »و  كردنێكااارت رۆزەب ەبااوو ل كەڵەیەكێتاا ەناساارابوو ك ەوەب ەیەربازگەساا مەئ كەروەه. نااداۆڵەت ەبااوو ل
بەردەوام بوو، سەرچاوەكان ئاماژە باۆ ئەوە دەكەن كە جاگە  8499تا  8491لە  ەیەربازگەس مئە. هتد...و ییزەگەر یتاكتاو

 .ەكراو دیساۆنیج داێت یهودیە ویو ن نیۆم  كیە ،یندانیكراوهەزار ز« 911»لە 
 
و  نادامانەمئەك یدیسااۆنیج ەڵگەل ،یكردناێجەبێج یو تواناا دیسااۆنیج ەیكۆریاب ،ییتاۆك یرەسەچار ینتێمۆكید ەل كێشەب
 ەناڵمنادا وەئ یوواەت انادایار یب نادام،ەئ مەك ڵیمنادا ینااوبردنەل مجارەكیە. كردێپیستەد ەوێوە، ل«9» نیۆكەئ ەیرنامەب
 ەخنكانادن ب شیو دواتار ەڵمۆكا ەب یبارانكردنەگولاا  ەمتەیتا گ كردوێت انیستەكوشتن د ییرزەو د كردنیبرسەب ن،ەناوببەل

كوشاااتن و  ۆبااا انیاااكردنەئاماد یساااتەبەمەب ەوەكردەدۆكااا انیااارۆز یكەیەژماااار كاااداێژوور رەهەل ،«نۆكاااارب یدیكساااۆئ» یگااااز
 .ناوبردنەل
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 یكەیەوێشا ەب كانداەربازگەسا ەل ەك نرانێهەكااردەب كەڵێامۆك ۆباوون با ەواژانەستەد وەمردن ئ انی دیاسۆنیج یكانەربازگەس
 نهااەت یدوا باوو،ەن وانكراوەڕچاو كانەربازگەس ۆب انینانێه ەیرۆج مەباسمان كرد، ئ مووترێت ەك ،ەوەكرابوونۆك رفراوانەب

 .ەوەگواسترانەد دكردنیساۆنیج ەیربازگەس ۆب ەو ەچ ەیبازگرەس ەل ەك بران،ەناودەو ل انیژەدەن ەوەمان رێكاتژم« 19»
 
 رۆز ەب یو كااار ەوەكااردن چ یئاوشااتز هاا ەیربازگەساا ەئاوشااتز، چااونك ەیربازگەساا ەبااوو ل اوازتریااج تزیئاوشاا  ەیربازگەساا

 ەوتەكەد ترەمۆ اایك «ێساا» یدوور ەبااوو، ب ییكااوژەڵمۆك یكانەربازگەساا نیتاارەورەگ ەل تزیئاوشاا  ەیربازگەساا مەاڵبااوون، ب
 .ییتاۆك یرەسەچار یتالن ەیوێچوارچ ەل ،دروستكرابوو 8498 ڵیسا ەل و «تزیئاوش » یشار ەیوەرەد
 
شوێنی سوتێنەر هەباوو، كە « 9»لەو سەربازگەیە . كی ۆمەتر بوو« 1»كی ۆمەتر و نیو بە تانی « 1» ەكەربازگەس ییژێدر

كەسااای دەگااار ، گیراوەكاااان لە رێاااگەی هێ ااای  «1911»ناسااارابوو، هەریەك لە كۆگاكاااان نااازیكەی «  ااااز»بە كۆگاااای 
شەمەندەفەرەوە دەگەیەنرانە سەربازگەكە، دوای گەیمتنیان لەیەكتریی جیاادەكرانەوە و ئاماانجیش تااقیكردنەوەی جۆراوجاۆر 

 ەل كێشاەب ەب كاانییەناز ەیەربازگەسا مەل .«8474 - 8488جاوز  منجیال »بوو لەساەر هەنادێكیان لەالیەن دكتاۆری ناازی 
 ەك ەرچاوەساا كێنادەه ێایتەب. مااامەح ۆبا نەڕۆد ەوێائ انو ەیااد كانییەنادانیز یكانییەترساەم ەیوەمكااردنەك ۆبا كاانەتەئافر

 « كاونیز» یرۆجا ەل انیاكانە از  یو باوت ماامەح ییرۆب كانییەناز ەیەوەئ شیوەئ ،ۆگ توگ ۆب ەگرنگ رۆز نینیانبەیدواتر د
تار  یكیەگااێر وەمەئ ،ەدابووێات ڵیكماتوكا یراتەشاەكارم و ح ەرۆجا و«دیانیسا» یگااز كان ەبوت ەك ەوەتۆستەب ەوەكەیەب

 .كانییەندانیز یدكردنیساۆنیج ۆب ەبوو
 
تاا  ەربازگەسا ماانەه ەل ەك شیكانەرچاوەو سا كانەرەنێساوت یرێئاام رەسا ەتۆخسات انیاكانییەقوربان یرمەكاتدا ت مانەهەل
هەزار یەهاااودی لە  311» ەیەربازگەسااا مەل ەك نەكەد ەوەئ ۆبااا ەئامااااژ ،ەكاااراو ناااتێمۆكیو د ەزراوێتاااار انیكێشاااەب ساااتاێئ

هەزار یەهودی  96هەزار یەهودی لە یۆنان،  99هەزار یەهودی لە هۆڵەندا،  61هەزار یەهودی لە فەرەنسا،  64تۆڵەندا، 
 ەكاااراون و باااوون ب دیسااااۆنیج و،یاااو ن نیاااۆم  كیە ەنەكەد انیمەرجەسااا ەك «كاااایلجەب ەل یهاااودیەهەزار  19لە مورافیاااا، 

 .یانقورب
 
 ەیربازگەسااا نینترۆو كااا مەكیە ەب ەیەربازگەسااا مە، ئ«Belzec extermination camp» لااازاكەب ەیربازگەسااا ەل
 ەیكیناز ەكاتەد ەك دكراون،یساۆنیج یهودیە زارەه« 939911» داەیەربازگەس مەل ت،ێكرەد ژمارەئ كانییەناز یدیساۆنیج
 .سەك نیۆم  وین
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 ەیكیناز« Chełmno extermination camp» ۆم نیج ەیربازگەس. نداۆڵەت ەل« لوب ن» ەیناوچ ەتێوەكەد «لزاكەب»
. دكراونیسااااۆنیج ەنێشاااو مەل ینااادانیز زارەه 891ەوە دوورە، «لاااۆدز»كی اااۆمەتر لە دووەم گەورە شااااری تۆڵەنااادا « 71»
 ەرچاوەساا ،ەیەه كانااداییەقوربان ەیژمااار یاسااكردنب ەل وتاانەككیەرەب ەنێشااو مەل« Majdanek» كیماجاادان ەیربازگەساا
« 91»ژماارەی تەواوی قوربانییەكاان بە  8468هەزار كەس كۆمەڵكاوژكراون، بەاڵم دوای سااڵی « 91» نەڵاێد كانییەتۆڤێسا

 .یقوربان ەبوون ب سەك زارەه« 71»هەزار كەس دیاریكراون، كەچی دوا ئامار و سەرچاوەی رەسمی دەڵێت 
 
 ەیژمااار ،ەوەكرابااوونۆك داێاات یكااانەجەرەق رتاارۆز ەك« Sobibór extermination camp» بوریسااوب ەیربازگەساا ەل
هەزاریاان یەهاودی « 89»هەزار كەس باوون و « 191»وون شابەداب ەیەوێشا مەب یقوربان ەكراون بوون ب دیساۆنیج ەیوانەئ

 .بوون كانەجەرەق ەوتمان ل كەتر و یوانەبوون و ئ یاكۆڤكوس یچ یهودیە انیمیزارەه« 38»تۆڵەندی بوون و 
 
 دایااایبااوو، ت 8493بااۆ  8491لە  ەیەربازگەساا مەئ« Treblinka extermination camp» ب نكااایتر ەیگربازەساا ەل

 .یقوربان ەكراون و بوون ب دیساۆنیج سەك زارەه« 11»
 
 رۆز یكاەیەكیە ەك ەیەه واڵربەب رۆز یكەڕێباو ەیەوەئ شیوەئ ت،ێباس بكر تێبەد ەیەه خیەباەگرنگ و ب رۆز یكێشت داەرێل
و   مارێه كیانرێه ەك ،«سێئا سێئا»  ەبیتاا یایمای یم س،یلۆت یكانەكیە مان،ەڵئ ینەدەم یكەڵخ ،یمانەڵئ یسوتا» ەل
 ەمەئ ،ەكااردوو انیدیساااۆنیج یكانەواڵشااا ییشاادارەب «ەوەرەو د اناادنەیو داد و گ ۆناااوخ یتااەزارەو ەل كاااناڵبا ەرترسااەب
 ەل ەكاردوو انیو كوشاتن كانییەنادانیز رەساەل ەوەكردنیتااق ەل انییشدارەب یناز یایاجیج یرۆدكت انەید ەب ەیوەئ یربارەس
 .اتریز یكیەگاێو ر وازێش ینانێكارهەب
 
 ەل ەیورەگ یكااۆڵێر ەك ت،ێااكرەد «سێئاا سێئاا»  ەبیتااا یایماای یم یزێااه یفتااارەر ییترسااناك ەباااس ل اندایمووشااەه ناااوەل
و  ەكوشاتوو انینادانیو ز یهاودیە نیاۆم « 6» ەل اتریز انۆیخ اینەت ەو ب ەبووەه كانداەواڵشا یكردنێجەبێو ج  بردنەوەڕێب
 .كردوون انیدیساۆنیج
 

 یدیساااااۆنیج» سااااتۆكۆڵۆه یدیساااااۆنیج یكانەواڵشااااا ەل انییشاااادارەب  ڵەوەد كەڵێاااامۆك ا،یاااامانەڵئ یتااااڵەوەد ەل ەجااااگ
 وێاااانەل ەیانییااااهودیە وەئ ەك ،«ایاااابولگار ا،یاااانگارەه ا،یااااكروات ا،یااااتالیئ» یتەبیتااااا ەب ،ەكااااردوو دا «كااااانییەهودیە
هەزار یەهاودی بە شاێوەی « 311» ۆیخا ایامانۆر ایانەت كارد،ەد انییاكوژەڵمۆك یكانەربازگەسا ەیوانەباوون ر اندایكانەتاڵو

. ەكاردوو دیسااۆنیج یكانەربازگەسا ەیوانەر یەهاودی« 1364»زیااتر لە « بینیتو مۆسۆلینی»هەروەها . راستەوخۆ كوشتووە
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 «رەهات » ەوییەژووێام ەیرواناگ ەل ساتۆكۆڵۆه» كاانییەهودیە یدیسااۆنیج ەب  ەبارەسا رەارد یو ب مەكیەو  یكەرەس یسەك
 مەب وەئ یینااادەوەیت ۆوخەراسااات یكەیەوێشااا ەب یااایەن ساااتداەردەبەوا ل یكێنتێمۆكااایو د ەگەڵاااب چیهااا ەیوەلەجاااگ ەمەئ ،باااوو
 ەیوتاااران وەئ ەیربۆز ەك نەكەد ەوەئ ۆباا ەئاماااژ كانەرچاوەو ساا رەدێااژ ەوەماایتر یكاایەالەل مەاڵب ربخااا ،ەد ەوەواناڵشااا
 ییكااوژەڵمۆك ەیشااەبانگ وامەردەب زراون،ێتااار ەوە«ز گااوب فیاازۆج» نیەالەو ل ماااركراونۆت ەك ،یتااێداو «رەهاات  لاافۆدەئ»
 .ەوەتۆگرت ینووسراو ینتێمۆكیو د ەگەڵب ینێشو ستاوێو ئ وساەئ ەمەئ ۆیەب ،ەكردوو یكانییەهودیە
 
 یاكااانیاجیج ەناادەناو ەل سااتاوێو ئ وساااەئ «سااتۆكۆڵۆه» كااانییەهودیە یدكردنیساااۆنیج یترساا یتااوخت ەو ب یكااورت ەب

 ەنادەو ناو ۆو شان ماەنیس یكانۆڵەه  ەنانەت ،ەوەنیژێو تو ەوەنۆڵیكێل یكانەرەنتەو س ندەو ناو ۆزانك ،یو ناحكوم یحكوم
 ییو جادد رمەگ یكۆیەگ توگا رفراوانەب یكێئاست رەسەل ران،ۆڵەكێو ل رەو نووس ژوونووسێم یال كان،ییەریو رووناكب یبەدەئ
و  ەماااوەن داێاات یگومااان ەیوەئ مەاڵب ،ەوەتۆئاشااكراو روون باا یماایشت رۆو ز ەیەشاااراو یشاات رۆز سااتاوێو تااا ئ ەرگرتااووەو

 .تێكرەد ژمارەئ دایتیەاۆڤمر یژووێم ەل دیساۆنیج یكانەورەگ ەتاوان ەل كێكیە ەب ەیەوەئ ،ەوەتەسا كراو
 

 ەكارد، ك تزمیئاوشا  یشاار ەیربازگەسا ییدانەیام یردانەسا ەوەماێوەل ادا،نادۆڵەت یردانەدوو س لە 1189و  1181لە ساڵی 
 ەیانییراسات وەباووم، ئ ساتۆكۆلۆه یتااوان یكانەوارەنێشاو یرەنیاو دوودا ب كیە یتزێئاوشا  وێانەل عا ەس 88 ەوەكیەرەسەب

و كوشااتن و  دانەنجەشااكەئ یزمیكااانیو م وازێشاا ەیەربازگەساا مەل ەمااوونن ۆباا ،ەوۆروون باا ۆترمااان باا یناایەال رۆو ز ەوەرەساا
 .ناكا  ۆیخ ەب وا و ب تێنێمەد ڕو یواق اندایئاست ەل ۆڤجار مر كێندەه ەك ەنراوێكارهەوا ب یكەیەوێش ەسووتاندن ب

 
 ەب كۆڵێاه رەه ،ەباووەه كانییەنادانیز ەب  ەبیتاا ۆڵیها: ەباوو ەیەوێشا مەب داەرێال دكردنیسااۆنیج یكانەوازێشا ەل كێكیە
« 1911»زایااتر لە « نازییەكاان»كەسای گرتاووە، بەاڵم ئەوان « هەزارو تێنجساەد8911ر باۆ هەزا 8111» یسروشت ەیوێش

باۆ  8« دوو هەزار و تێن  سەد كەسیان تێئاخنیوە و هەموو دەرگا و تەنجەرەكانیاان گرتاووە، دواتار لە ساەربانی هاۆڵەكەوە
ا تەواوی خەڵااكەكە گیانیاااان لە خولەكااد« 31بااۆ  11»قتااووی حەباای كەتسااولیان ف ێااداوەتە هاااۆڵەكەوە لە ماااوەی « 1

 یرێئاام رەساۆب انەیارمەت دەنجساێو ت زارەدوو ه «1911»دەستداوە، دوای ئەوەو بە بەشێكی تار لە زینادانیكراوەكان ئەو 
 ەوەتۆگواسات انیاكانەرمەت ەیكەڵاخ وەئ یو خاود ەساووتاندو انیكانەرمەت كراودایارید یكەیەماو ەو ل ەوەتۆسووتاندن گواست

 دكردنیساااۆنیكوشااتن و ج ەیوازێشاا مەئ. كااراون دیساااۆنیتاار و ج یكۆڵێهاا وێاان ەتەنراونێو ئاااخ ەهاااتوو انیااەرۆن ۆوخەراساات
 دیسااۆنیج ەیەربازگەسا مەل نهااەت سەك زارەه دەسا ن ێاو ت نیاۆم  «8»تاا  ەوەكردروونمان  ەوەرەس ەل كەو ەبوو وامەردەب

 .كراون
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 ەینێاااو ن،ەكەد یردانەسااا انیزاەو شاااار ارانیشاااتەگ وامەردەو ب ەوەتەمااااو ەخاااانەزۆم كەو ەك ەیەربازگەسااا مەل ساااتاوێئ
 رگ،ەج اوب ان،یاكانەقااپ و قاچاخ ،ەانیاناوێه ەرێئ ۆب انینانێه یكاتەل انۆیخ ەڵگەل ەك ەیستانەرەك وەئ كان،ییەقوربان

و  ەوەتە، مااونتار ەیساتەرەك هااەرۆج ،ڵمنادا ێایت یوێاڵكل و ك دان، ت و ە ینگوستەو ئ ەم وانك ان،یكانەوێاڵو ت ەوانەستەد
 .زراونێتار
 

 ترسناكترین وێستگەكان لە سەردەمی دەسەاڵتی نازییەكاندا

 
 .ئەدۆلف هیت ەر وەك راوێژكاری ئەڵمانیای نازی دانرا 8433ی كانوونی دووەم 31

 
« بوخن الاد» ونمان،یم یشاار كیانز ەل« داخااو» كەو ەگرتوخان ەیربازگەس نیندەچ یدروستكردن ؛8433ی ئاداری 11* 

 .ژنان ۆب «كۆرینسیراف» ن،یرلەب كینز« ساكزن هاوزن» ا،یمانەڵئ یاستەڕناو «ماریفا» یكینز ەل
 

 .رەت یه یەخمەب یهاەر ییرۆكتاتید یتەاڵسەد ەك ا،یمانەڵئ یمانەرلەت ەل اسای یركردنەد ؛8433ی مارتی 19* 
 

 .ینا ئار یزەگەر یكردنیارید یرسومەم یركردنەد ؛8433ی نیسانی 88* 
 
 .سووتاندنی هەموو لە بەرلین و سەرتاسەری ئەڵمانیا ؛8433سی ی مای81 *

 
 .قەدە ەكردنی یەهودییەكان لە بەشداریكردنیان لە بەرەی كاری ئەڵمانیا ؛8439ی كانوونی دووەم 19 *

 
 .ی لێنابوو«فۆهۆر»كە هیت ەر نازناوی « فۆن هیندنبێرگ»مردنی سەرۆكی ئەڵمانیا  ؛8439ی ئابی 1 *

 
 .دا«هیت ەر»دەنگیان بۆ دەسەاڵتەكانی « بەڵێ»ی دەنگدەرانی ئەڵمانیا بە %41ە ل ؛8439ی ئابی 84 *

 
 .حكومەتی نازی ئەڵمانیا رێگەی لە یەهودییەكان گر  بچنە خزمەتی سەربازیی ؛8439ی مایسی 18 *

 
 .دژی یەهودییەكان« نویرمبێرگ»دەركردنی یاسای رەگەزتەرستی  ؛8439ی ئەی ولی 89 *
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 .ییەكان خاكی راینیان داگیركردناز ؛8436ی مارسی 7 *

 
رێگەیان بە هیچ یەهودییەك نەدا، ببێتە فەرمانبەر بە تایبەتی لە باواری فێركردنای ئەڵماانی،  ؛8437كانوونی دووەمی  *

 .ژمێریاریی، تزیمكی و زۆر بواری تر

 
ساەربازگەی « یم ەرها»ساوتای ناازی گەیماتە نەمساا، هیات ەر یەكگرتنای لە گەڵ نەمساا راگەیانادو  ؛8431ی مارسی 81 *
 .هەزار دەبوو« 111»ی دروستكرد، بە تایبە  بۆ ئەو یەهودییانەی لە نەمسا دەژیان و ژمارەیان «ماوسازن»

 
ساڵەوە بێات بە تێای « 89»نازییەكان ب یارێكیان دەركرد، هەر یەهودییەك تەمەنی لە سەرووی  ؛8431ی تەمموزی 11 *

 .ئامادە بێتناسنامەی كەسی، دەبێت لەكاتی داواكردنیدا 

 
بەگەورەیاای لەسااەر تاسااپۆرتەكانیان « G»بەسااەر هەمااوو یەهودییەكیاناادا سااەتاند، مااۆری تیتاای  ؛8431ی ئۆكتااۆبەری 9 *

 .بدرێت

 
 .بەرترسیارێتی چارەسەری دۆسێی یەهودییەكانی وەرگر « هیرمان گورینگ» ؛8431ی دیسمبەری 89 *

 
كان كرد هەرچی زێ  و زیوو شاتومەكیان هەیە تەسا یمی باكەن بە نازییەكان فەرمانیان بە یەهودییە ؛8434ی شوباتی 18 *

 .شێوەی زۆرەم ێ

 
 .هەزار یەهودی لێ دەژیا« 391»نازییەكان واڵتی چیكۆس ۆڤاكیایان داگیركرد كە  ؛8434ی ئاداری 86و  89 *

 
 .هەموو كارێكی وەزی ییان لە یەهودی لە ئەڵمانیا قەدە ەكرد ؛8434ی تەمموزی 9 *

 
 .م یۆن و نیو یەهودی لێ دەژیا« 3»نازییەكان تۆڵۆنیایان داگیركرد، كە  ؛8434 ی ئەی ولی8 *

 
 .بەریتانیا و فەرەنسا جاڕی جەنگیان لە دژی ئەڵمانیا دا ؛8434ی ئەی ولی 3 *

 
 .ئامێری رادیوێیان لە هەموو یەهودییەك لە ئەڵمانیا قەدە ە كرد ؛8434ی ئەی ولی 13 *
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ەی ئاوشااا ێتزی تۆلۆنیاااا وەك ساااەربازگەی گرتنااای بەكاااۆمەڵ دیااااریكرا لەالیەن نااااوچ ؛8491ی كاااانوونی دووەمااای 19 *
 .نازییەكانەوە

 
هەزار یەهودییاان تێادا زینادانی « 131»یان كرد لە تۆلۆنیاا و «گیتۆ لۆدز»نازییەكان كۆنترۆڵی  ؛8491ی نیسانی 31 *

 .كرد

 
هەزار یەهاودی، هۆڵەنادا « 69»، بەلجیكاا هەزار یەهودی« 391»نازییەكان فەرەنسایان داگیركرد  ؛8491ی مایسی 81 *
 .هەزار یەهودی« 891»

 
 -گیتۆییەكاان»هەزار یەهاودی و « 71»یان لە «كراكۆ  -گیتۆییەكان»ب یاری داخستنی رێگەی  ؛8491ی نۆڤەمبەری 89 *

 .هەزار یەهودی دا« 911»لە « وارشۆ

 
 .م یۆن یەهودی تێدابوو« 3»كە نازییەكان هێرشیان كردە سەر یەكێتیی سۆڤێت  ؛8498ی حوزەیرانی 11 *

 
 .یان دروستكرد«ماجدانیك»سەربازگەی  ؛8498ی تەمموزی 18 *

 
 .یان بەست« چارەسەری كۆتایی»كۆن رانسی وانسی بۆ رێكخستنی  ؛8491ی كانوونی دووەمی 11 *

 
ایبەتەكاانی كوشاتن زیاتر لە یەك م یۆن یەهاودی لەالیەن نازییەكاانەوە كۆمەڵكاوژكرا، لەالیەن یەكە ت ؛8493لە ساڵی  *
 .«ئینساتز»
 

 .تاكتاوی گیتۆییەكانی كارەكاویان كرد ؛8493ی ئاداری 89* 

 
 .هیم ەر ب یاریدا هەموو گیتۆییەكان لە تۆلۆنیا تاكتاوبكەن ؛8493ی حوزەیرانی 88 *

 
دنی مەبەساات كااوورەی سااوتان»ب یاریاادا هەمااوو كااوورەی سااوتاندنەكان باا وخێنن لە ئاوشاا ێتز  ؛8499ی نااۆڤەمبەری 19 *

 .«یەهودییەكان
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و لەكاااتی نزیكبااوونەوەی سااوتای هاوتەیمانااان، نازییەكااان رێ ۆیمااتنی مەرگیااان بەڕێااوەبرد و زۆربەی  ؛8499لە ساااڵی  *
 .گیراوەكانیان بۆ شوێنی دوورتر گواستەوە

 
 .یان رزگار كرد«بوخن الد»هاوتەیمانان سەربازگەی  ؛8499ی نیسانی 81 *

 
 .یان رزگاركرد«داخاو»سەربازگەی  ؛8499ی نیسانی 14 *

 
 .هیت ەر خۆی كوشت ؛8499ی نیسانی 31 *

 
 و هۆڵۆكۆستدا لێكچوون لە نێوان ئەنفال 

 
و  را یااع یتەحكااوم یسااتەردەس ەل ن ااا ەئ یو تاااوان ەكەجااول یدژ كااانییەناز یسااتەد رەسااەل سااتۆكۆڵۆه یتاااوان ەل كێااكات

 ەینمااوون نیناادەچ ت،ێاابب ڵزا رمانداەسااەب ییریمااارگەو د زۆساا ەیوەئ ێبااەب ،ەوەنیاابەكااورد ورد د یلااەگ یدژ كانییەعسااەب
 یدوو كااات اواز،یااج ینێشااو ەدوو تاااوان ل ەك خااا ەردەد ۆباا مانیەراساات وەئ وەمەئ ،ەوەنیاانیبەد اناادایوانێن ەل كچااوونێل
 مەاڵب اواز،یاج ەیفەلسەدوو ف اواز،یج یینیابیدوو دن اواز،یج یتەاڵسەدوو د یستەد رەسەل اواز،یج یایدوو جوگراف اواز،یج
و  ییناااادەتمەبیتا مااااووەه ەب ەكەیەوەتەن یكردناااا ق انیاااا یكااااوژەڵمۆك «دیساااااۆنیج» شیااااوەئ وەهاااااوب یئامااااانج كیە
 یدژ ساتۆكۆڵۆه یتااوان ،«ن اا ەئ» یتااوان انیامەو دوو «ساتۆكۆڵۆه» یتااوان انیامەكیە ت،ێاچەدەوەڕێب ەوییەكانەكهاتێت

 .كورد یدژ ن ا ەئ یو تاوان ەكەجوول
 
 ن،ینێلمەبسا وییەراسات وەو ئ نینیروونتر بب داەكەتاوان ردووەه وانێن ەل كانەكچوونێل دا،ەوەخوار ەیناننموو مەل نیتوانەد
 ەل كێشاەب وێان ەبااو ل یكیەرا یرچەگەئ كن،ینز ەوەكیە ەل داێكو ەل ەدوو تاوان مەئ یكانەشەهاوب ەو ئامانج ەفەلسەف ەك

 ەوێاوەل ویەرا مەئ ت،ێابكر راوردەب ساتۆكۆڵۆه ەب ییەن كێتاوان چیه یەواێیت ەك ەیەه كانداەكەجوول ەرەو نووس ریرووناكب
 ەب ەمەئ ەیوانەچێتا مەاڵب  ،ییەرەربەب ەل یەهاوتا ێب ،ەناوێه انەیكەجول رەسەب كانییەناز ەیوەئ ەك ەگرتوو ەیرچاوەس
 یتااوان انی دیساۆنیج یكرد، تاوان اسمانب ەوەرەسەل ەك 8491 ڵیسا ەیوتننامەكێو ر كانییەتڵەوەودێن اسایو  رەوێت ێیت
 یتااوان ەل تێابەوەئ ییاوازیاج ایانەت تێشاەد ،ەتااوان رەه تێاو بكر تێاب هاانیج یكێیەكو رەه ەل نگەج اخودی ۆییمر یدژ
 ەل یرچاەگەتار، ئ یكێنێشاو ەل راوردەب ەب تێاترساناكتر ب كاانەناوبردنەل یوازێو شا كاانییەقوربان ەیژمار دا«ستۆكۆڵۆه»

 ەگااتەتاا د كردنینادانیو ز چكاردنێو رات ەوەكردنۆو كا روێاه یوازێش ەل كێشەب  ەنانەكورد ت یلەگ ەدژب ن الداەئ یتاوان
 وەتاا ئ ،ەساتۆكۆلۆه یتااوان ەیوێو هتاد هاوشا نا ەو گ ریاو ت ڵژن و منادا وانێن ەل كردنەن ییاوازیو ج ەڵمۆك ەب یكوشتن
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 یدیسااۆنیج ەل ایامانەڵئ ینااز یتەحكاوم ەل انیساوود عسەو ب را یع یتەحكوم چنەدۆب یوا رانۆڵەكێل ەل كێشەب ەیئاست
 .تێرگرتبەو «ستۆكۆڵۆه» ەكەجول
 

 نموونەی لێكچوو لە نێوان هۆڵۆكۆست و ئەنفالدا

 
 كاانییەهودیە ۆبا «ییتااۆك یرەساەچار» ەیكۆریب ینەخاو« adolf Eichmann خمانیئ لفۆدەئ» یناز ەیركردەس ؛مەكیە

 .انیدكردنیساۆنیو ج
 

 كیە یالماارەت یناا ۆق شاتەه ەكاورد ل یدكردنیساۆنیو ج ناوبردنەل یو تالن ەكۆریب ینەخاو دیجەم نەسەح یلەع ؛مەدوو
 .كیە یدوا ەل
 
و  ەوەتار یتااڵو نینادەو چ ایامانەڵئ ەل كاانییەهودیە ەیوەكردنۆكا ۆبا ەوەكاانییەناز نیەالەل ەربازگەس یدروستكردن ؛مێیەس

 .انیدكردنیساۆنیدواتر ج
 

 ییەربازەسااا ەاڵق ەل 8411 ڵیساااا ین اااالەئ یكاااانەالمارەت یكاااانەنا ۆق ەل كێاااكیەرەه ەل كەڵاااخ ەیوەكردنۆكااا ؛مەچاااوار
 .انیكردن ڵچاەبەندیو دواتر ز كانەورەگ
 
 .انیناوبردنەو دواتر كوشتن و ل كانییەهودیە ەیوادەخان وێن ەل ڵمندا ردێو م ڵمندا ەیوەاكردنیج ؛مەنجێپ

 
و  نااوبردنەو دواتار كوشاتن و ل كاانەكورد ەزانێاخ وێن ەل ن ا ەئ یكانەرالماەت ەل ڵردمنداێو م ڵمندا ەیوەاكردنیج ؛مەشەش
 .انیكردنڵچاەب ەندیز
 
 ەل ینكردناڵبردن و تا اویمانەڵئ یناز یتەحكوم یسوتا نیەالەل كانییەهودیە یو سامان  ەروەس رەسەب ستگرتنەد ؛مەوتەح
 .و هتد «ڵو ما كڵمو ل،ێمبۆتۆئ و،یز ،ێ ز ،ەتار»
 
 نیەالەو هتاد ل «لێامبۆتۆئ ر،ۆتراكتا ،ی ەوەدان ،ێ ز ،ەتار» ەكورد ل یرۆراوجۆج یو سامان  ەروەس ینبردناڵتاەب ؛مەشتەه

 .ەوەراقیع یعسەب یتەحكوم
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 .ەوەكانییەناز نیەالەل كانییەهودیە یدژ ەل ەییستەو ج یروونەد ەینجەشكەو ئازار و ئ كردنیبرس ؛مۆیەن
 
 یعسااەب یتەحكااوم نیەالەل كااانەن الكراوەئ ەكااورد یدژ ەل ەییسااتەو ج یووناارەد ەینجەشااكەو ئااازار و ئ كردنیبرساا ؛مەیەد
 .ەوەراقیع
 
و  ەنادانڕد رۆز یكەیەوێشا ەب ەوەكاانییەناز نیەال ەل كانییەهودیە یكانەرمەت یو دواتر سووتاندن كوشتنەڵمۆك ەب ؛مەیەانزی

 .ەانۆڤنامر
 

 ماووەه ەدوور ل داەڵامۆكەب ۆڕیگا ەل انینیشاۆو دات ن اا ەئ یكانەواڵو شاا الماارەت ەكاورد ل ەڵیمۆكا ەب یكوشاتن ؛مەیەدوانز
 .كانۆییەمر هاەب
 
 رۆز یكەیەوێشا ەب ان،یغتساابكردنیو ئ ەوەكاانییەناز نیەالەل یهاودیە یژنان و كچاان رەس ۆب یكسیس ییژێستدرەد ؛مەیەانزیس
 .ەندانڕد
 

و  را یاع یساوتا نیەالەل ن الاداەئ یكانەواڵشاا و الماارەت ەكاورد ل یو ژناان كچاان  رەس ۆب یكسیس ییژێستدرەد ؛مەیەچوارد
 .ەندانڕد رۆز یكەیەوێش ەب انیغتسابكردنیو ئ كانییەعسەب
 

 .انیرەس ۆب انیكانەواڵو شا المارەت ەل كانییەناز ۆب كانییەهودیە ڵیروماەس یكردنڵەاڵح ؛مەیەپانز
 

 .كانییەعسەو ب هەرەع ۆكورد ب رەس ۆب ان الدەئ یكانەواڵو شا المارەت ەكورد ل ڵیروماەس یكردنڵەاڵح ؛مەیەشانز
 
 .ەوەكانییەناز نیەالەل كانییەهودیە رەسەل ییایمیك یوادەم ەیوەكردنیتاق ؛مەیەدەڤح
 
 .كورد ەدژب ن ا ەئ یكانەواڵو شا المارەت ەل ەوەراقیع یعسەب یتەحكوم نیەالەل ییایمیك یكەچ ەیوەكردنیتاق ؛مەیەژدەه
 
و  المااارەت یكاااتەل ،ەوەكااانییەناز نیەالەل یهااودیە یژنااان و كچااان ەڵگەل كااانۆییەمر هاااەب ەدوور ل یوداەساا ؛مەیەزدۆناا
 .انیرەس ۆب كانداەواڵشا
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و  الماااارەت ەل ەوەراقیاااع یعساااەب یتەحكاااوم نیەالەكاااورد ل یتەئاااافر ەب شاااتنۆو فر ن یو كااا ەانۆڤااانامر یوداەسااا ؛مەساااتیب
 .ن الداەئ یكانەواڵشا
 

 سەرنجی كۆتایی

 
 ەوەچاانەد كەڵەچەرەب ەك سااتبوو،ەب یمااانەڵئ ییرسااتەزتەگەر یایژۆلۆدیاائا ەب انیتماات سااتدا،ۆكۆڵۆه یتاااوان ەل كااانییەناز
 ەوەوانەئ ەیرواناااگ ەل ۆیەبااا ،یئاااار یزەگەر رەسااا ەوەنااااچن كاااانییەهودیە ەمەئ ەیكەوانەچێتااا ەك ،یئاااار یزەگەر رەسااا

 یحزباا اوازدا،یااج یكێنێو شااو كااا ەو ل زێاات مااانەه ەب. نەكەن ێلاا یو دوو كیە تێاابەو د ەسااتیوێت یكێكااار انیااناوبردنەل
 هەرەع ۆبا هەرەع یخااك یماەبن رەسەو ل «ەالخالد ەالرسال» و «ەالواحد ەام» یمانیناو و ناون رێژەل تێد یفاش یعسەب
 ودو نۆچا ەباد رن ەسا س،ۆرۆتا یاكاانیتمات چ ۆبا ەوەتەڕێاباا بگ هەرەع ەتێابب ێویەناا ەیوەئ و« یخ  یال گیمن م » ەل

 كااداەڕۆناو ەو ل كیەرەساا ەوەچاانەد دایااتاۆك ەل كێااتاوان یكردناا ۆباا رسااتەزتەگەر یاساایو س یكااریو ف یفەلسااەف ەیئاراساات
 .نەكەواودەت ییكتریە
 
 وەو هااوب ریكاانگیە ەیئاراسات رۆز راقادا،یع ەل كانییەعسەو ب ایمانەڵئ ەل كانییەناز یرستەزتەگەر ەیفەلسەف وانێن ەل
 یكردناا ناااودان،ەكوشااتن و ل ەیرنااامەتااالن و ب ،یرسااتەزتەگەر ییناادەتمەبیتا  ،ەاساایس كاار،یف ،ەفەلسااەف» ەوانەل ،ەیەه

 ینزایو ئااا نییئااا اواز،یااج یزەگەر یكردنەنڵو سااامان، قبااو  ەروەساا یناڵتااا ،ەڵمۆكااەب یكوشااتن ،ەڵمۆكااەب یتاااوان، گرتناا
 ەئاراساات ەمااانەئ مااووەهتااد ه و «دیااجەم نەسااەح یلااەو ع رە میهاا ر،ەت یااو ه دامەساا كچااوو،ێل یو حزباا ەركردەساا اواز،یااج
 یكااانەالمارەو تاااوان و ت ینااز یایاامانەڵئ یتەحكاوم نیەالەل كااانییەهودیە یدژ ساتۆكۆڵۆه یتاااوان ردووەه یكاانەریكانگیە
 یمەردەدووكاا  و سا ەل مادا،ییتاۆكەو ل ننێهەكادێكاورد ت ەدژب ەوەراقیاع یعساەب یتەحكاوم نیەالەل «دیساۆنیج» ن ا ەئ
 .دیساۆنیج یتاوان یكردنێجەبێج و ییكتریە یرەواوكەت ەبنەد ەوەاوازیج
 

 :سەرچاوەكانی ئەم باسە
 

مار  عومەر گوڵ، جینۆسایدی گەلی كورد لەبەر رۆشنایی یاسای تازەی نێودەوڵەتاندا، دكتاۆر ماار ، چااتی تێانجەم، .د -8
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