
 گرتنی مار به دەستی كورد   جينۆسايدی ئهرمهن و

  عهلی مهحمود محهمهد 

 

ت دەيانهو اليهكهوە  كوردو    زۆرينهی   له  بكهنه  حهميدييه  سوارەی 
وە   كوژی ئهرمهنيهكان بهسهريدا ساغ بكهنهوە  لهو , واته  1تاوانی كۆمه

هۆنينهوەی   كهوتونهته  ديكهوە  اليهكی  له  بگرن,  كورد  بهدەستی  مارەكه 
دوای   سهدە  س  بوو,  نهزانراو  مه  ئ بۆ  ستا  ئ تا  كه  ژوويهك  م

شهرەفنامه گهورە, 1597  -1596نووسينهوەی  تاوانی  ك  كۆمه  ,
ئهنفال, ئهندازەی  به  هيچ   دەجار  م  به رويداوە,  گوايه  دەڤهرە  لهو 

ديار   ناوچهكه  تيانی  هاوو خودی  ياداشتی  و  نووسين  له  كی  نهوار شو
ژووەكهشی تهنها    نهوە دوورە. 4بۆ  3نييه, سهيرەكه لهوەدايه م

ی   سا شهرقاوی     2016له  د  عهبدالواح ئهحمهد  ميسری  نووسهری 
كی بهن می ئيسالمی توركيا, پهرتوك رمن چد نزيك له رژ اوی “مژابح ا

وەك  نووسی,  ميركيه”  وا والروسيه  العپمانيه  الوپائق  فی  تراك  ا
دۆزی   له  پشتيوانی  بۆ  جيهانيهی  مهته  هه بهو  بهرامبهر  پهرچهكردار 
مدانهوە  وە مانفيستۆی  بووە  پهرتووكه  ئهم  كرا,  بهڕ ئهرمهن  جينۆسايد 

مهن, چونكه ئهوان بهدەستی ئيسالمی سياسييهوە بهرامبهر جينۆسايدی ئهر
له   نووسهر  عوسمانييهكانهوەن,  سهنگهری  له  ههموو  بهرەيه  لهم 
ناوچه   بهشی زۆری  كه  دەكات  لكاری  ش پ ك  باسی كۆمه پهرتوكهكهيدا 
تهوە, كه گوايه ئهرمهن و سوپای  كوردييهكانی باكوری كوردستان دەگر

گهيشته   روسيا ئهنجاميان داوە, وەل له راستيدا سوپای روسيا نهك تهنها
نهخوازەال  داگيركرد  خانهقينيشی  شاری  كه  به قارس,  و  بهتليس 

و ت  ت   رۆژهه دەب بۆيه  رەواندزيش,  و  ئهو    مهريوان  ههموو  له 
ژووە. ين, ئهمه م لكارييهكاندا بگهڕ ش نانه بهدوای پ      شو

به ئاماژە  كراو  پ باوەڕ  سهرچاوەيهكی  وەك  س  پر پهرتوكهكهی    ترك 
عبدال أحمد  الشرقاویالدكتور  گوايه   وهاب   , نی    دەكات  سا وان  ن له 

ئهرمهنهكان  1921بۆ    1914 چهكدارە  ی   518105دا,  مندا و  ژن 



كی سهيرە؟؟,  2   توركيان كوشتووە , بهشی زۆری كورد بوونه ؟, ئامار
ئامارەكه ئهمجارە   گرنگی  كۆتاييهكهی  سفرەكان    لهوەدايه  ه  كۆمه به 

و له  سهردەمه,  لهم  مه  ئ لهنايات,  خۆمان  تهنها    تی  دووری  ژووی  م
ئاماری توانيووە  نهمان  شتا  ه خۆمان  هكهی  ما لهناو    نهوەيهك, 

هبجهو ئهنفال و بارزانی و فهيلی بكهين, ئهويش له دوری      قوربانيانی هه
ژمارەيهمان  ئهم  سهدەيهك  له  زياتر  ماوەی  و  ميل  كيلۆمهترو  ههزاران 

كه به نا,  سۆزييهوە  د له  دەكات,  شكهش  به   پ ديكه  كی  مار ت  دەيهو
ت و بمانكات به گژی ئهرمهنهكانا.     دەستمان بگر

كی دكتۆرای كورديش له ياسا, ژمارەكه بهرز دەكاتهوە بۆ    كهچی كانديد
بهتليس ناوچهی  قوربانيانی  تهنها  كهس,  مليۆن  نج  ته      پ دەگهيهن

عامهی  400000 وو  قهت لهو  باس  نين  ئامادە  وەيهک  به هيچ ش كهس" 
وە   بکهن مانان  موس به  بهرانبهر  رووسيا  يارمهتی  به  ئهرمهنهکان  که 

ی   مليون موسلمانهی  ٥. لهو ١٩٢١تا  ١٨٢٣گهلی کورد ئهنجام دا له سا
وو عامی کرد، نزيکهی يهک مليونو نيو بۆ دوو مليونی  که ئهرمهن قهت

   کورد بوون.

له   زياتر  کوردستان  باکووری  تهبليسی  ناوچهی  له    ههزار   ٤٠٠تهنها 
ژی يان دەکرايه سهر   کورد کوژران؛ وە ژنه کوردەکان يهکهم دەست در
روانينی   ت که  يه  نی  ک  شت ئهمه  جوان.  پير،  منداڵ،  دەکوژران؛  دواتر 
وە  بهريتانيا  فهرەنسا؛  رووسيا؛  تان  و گهکانی  به کوو  به ت؛  ب خۆم 
له ئهرمهنهکانهوە.  لهاليان  کردوە  عامه  وو  قهت بهو  ئاماژەيان    ئهمريکا؛ 

تهنها   وان؛  شاری  دانيشتوانی  کۆی  له  يهکهمدا؛  جيهانی  له    ٪ ٦شهری 
ئهرمهنهکانهوە  لهاليان  ههموويان  بوو.  رزگاريان  شارە  ئهو  دانيشتوانی 

وو عام کران.     قهت

ل كه3"    ژمارەی دانيشتووانی شاری بهتليس دەكهيت    بۆ   پشكنين    , 
له   دانيشتووانهكهی  ژمارەی  ژووانهدا,  م  30000بۆ     12000لهو 

وان   نی ن له سا پهڕی نهكردووە,  , تهنانهت   4   1900   بۆ  1800ت
 5له بهشه توركيهكهی ويكپيدياشدا ئاماژە به كۆكوژی وا ههر نهكراوە  

       له مهلهكی مهلهكی تر.  ", ئهمهيه



بهتليس   كهچی ناوچهی  بهروارانهدا  به      لهو  دژ  راپهڕينی  دوو 
ش بينيووە  بهخۆوە  بهتليس  عوسمانلييهكان  له  و    1831هرەفخان 

  . 6 1851يهزدانشير 

  

  

ئهرمهنيشهوە,  اليهن  له  ناوچهكه  نهتهوەييهكان  و  ئاينی  شهڕە  ههرچهندە 
بهری نهبووە, شهڕەكانی  لكاری زەق ب ش تداربوونه له پ ئهوكاتهی دەسه
شارو   ئهو  سوتاندنی  رويدا,  پارساڵ  كه  ئازەرباينجان  گهڵ  له  قهرەباغ 

يان بهج زەقه    گوندانهی  تاوانه  وەی  چوارچ دەچنه  شت  ه
مهزنتريان  تاوانی  وە  ش بهههمان  ئازەريهكانيش  هتيهكانهوە,  ودەو ن
زەقتر  لكاری  ش پ لهوكاتانه  ت  دەش جهنگدا,  ههمان  له  ئهنجامدا 
نهوارەكانی جهنگی جيهانی  ت, چونكه شهڕە ئاينييهكان و شو ئهنجامدراب

سو ئهو  بهلكه  نهكراوە,  دابهش  گوڵ  جيهانی  يهكهم  بووە  ن  خو راييه 
پشكنينی  وردو  ينهوەی  كۆ ل به  ويستی  پ ئهمه  ل  گوڵ,  نهك  داگرتووە 
ه  ته وەك  ببهين  ك  مار بۆ  دەست  ئهوەی  ب  ههيه,  گهنامهكان  به

ت. مه بگرتر   نراوەتهوە به دەستی ئ

  

گا راستهكه كامهيه؟؟    ر

  

جيه كی  كونج ههر  له  ك  تاوان ههر  ياسايی  حهقيقهتی  به  نان  ان دان 
بۆ   ت  نهماب ههل  ئهگهر  ويژدانييه,  و  ئهخالقی  كی  ئهرك ت,  بگوزەر
كه بۆ بهرەو روبونهوەی تاوانه مهزنهكان له جيهاندا بۆ   راگرتنی, ههنگاو

ی   سا له  ت  و يهكهم  وەك  ئۆرۆگوای  نموونه   , دانی 1965ئايندە  ەوە 
دۆسيهكهوە  به  پهيوەنديهكی  هيچ  كه  ئهرمهنيهكان،  كوژی  كۆمه به  ناوە 

ستی ن و هه كه   ... هنداو  هۆ كهنهداو  و  سوئيد  باشورو  كۆريای  يان  ييه. 
هندا   هۆ ياخود  ههبووە,  هبجه  هه و  ئهنفال  دۆسيهكانی  لهسهر  باشيان 



تی خۆی بهناوی فرانس ڤان ئانرات له  كی چهكی كيمياوی هاوو بازرگان
هبجه سزای   له تاوانی هه ساڵ زيندانی   16,5بهرامبهر هاوبهشيكردنی 

شووی  دەدا پ می  رژ به  فرۆشتبوو  كيمياوی  چهكی  ئهوەی  بههۆی  ت, 
كوژی  كی دادپهروەرانهيه. تاوانی كۆمه راقی, ئهم ههنگاوە وەك ئهرك ع
تهوە، كه لهسهر   ت ئهوەندە به كوردەوە دەبهستر ئهرمهنيهكانيش هيچ نهب
تاوانی  قوربانيانی  دراوە,چۆن  ئهنجام  كوردستان  ستای  ئ خاكی 

كوژی رۆهينج دۆسيهكهيان كۆمه بهنگهالديش  بۆ  بوونيان  ئاوارە  دوای  ا 
كی   ت هتييهوە, چونكه ئاوارەی و ودەو نرا له اليهن دادگای تاوانی ن جو
كی  گهل گهلی كوردە وەك  ئهخالقی  ئهركی  بۆيه  بوون.  دادگاكه  ئهندامی 
مه  ئ چۆن  جينۆسايد,  تاوانی  وەك  ت  بن تاوانهدا  بهو  دان  جينۆسايدكراو 

ی   سوا ويستيشهخۆمان  پ دەكهين,  جيهاندا  له  داوايه  به     ئهم  دانان  وەك 
وەكانی له جيهان بهرەو روی ببينهوە.    هاوش

  

  

تی كورد    جينۆسايدی ئهرمهن و بهرپرسيار

يهريڤانی  شاری  له  ئهرمهنهكان  جينۆسايدی  نتی  مۆنم ته  بكهو گات  ر
عهشيرەته   سهرۆك  ئهفسهرو  نهی  و له  تژييه  ئهرمينيا,  پايتهختی 

و  كوردە دەركهوتوون  ڕەق  د جهالدی  وەك  و  دڕندنه  وەی  بهش كه  كان, 
نيشان  جينۆسايدكردنيان  له  چاالك  بهشداربوويهكی  وەك  كراون,  نا  و
نيشان  رۆژانه  گهله,  ئهو  ياداوەری  له  ك  بهش بونهته  نانه  و ئهم  دراون, 
ڵ و  نهی دەرەبهگ و سهرۆك خ ت, و يدا تهبليغ دەكر ت و له گه دەدر

كوردەكا خه  و ش نييه  عاميهكهوە  كه  خه به  پهيوەنديهكان  هيچ  كه  ن, 
نهتهوەكهی  نهرن بهرامبهر به زۆرينهی خودی  ههميشه كهمينهی چهوس
وە  ش ههمان  به   " يبوون,  رۆيشتوو  قسه  و  تدار  دەسه م  به خۆشيان, 
خا   خ و سهيد و كو زۆرينهی ناوانی ئهنفالچی داواكراوی كورد ئاغاو ش

ياد ئهم  ن"  خ سهرەك  ئهرمهنهكان  و  بيری  له  سانايی  به  رەشه  اوەرييه 
دۆستمه  دوژمنهكهم  دوژمنی  كاتی  مجامهلهی  و  ديدار  به  تهوە,  ناسڕدر
كۆتايی  تا  ت  ناب ت,  دەگر ڕامان  ستدا  و هه لهبهردەم  نايات,  كۆتايی 



خۆ  و  دەربڕين  ست  و هه ترسی  له  بشارينهوە  لمدا  ر  ژ له  سهرمان 
ب ت  ناب راستييهكان,  له  ئهو شاردنهوە  بڕۆی  و  ن  تا و  دڕندەيی  اجی 

و ئاينی  پياوانی  و  دەرەبهگ  ك     ئاغاو  خه زۆرينهی  نه,  خ سهرۆك 
مه  ڕەقانهی ئاينهكان ئ ت باجی تاوانهكانی سهردەمی شهڕی د بيدات, ناب
رابردوو,   نهوارەكان  شو سڕينهوەی  بۆ  ين  بن ههنگاو  ويسته  پ بيدەين, 

ئهوە وەك  راستييهكان  به  داننانه  وەك ئهويش  نهك  ههيه,  حهقيقهتدا  له  ی 
ناسيۆنالسته   ياخود  بكهين,  پهڕۆی  پينهو  و  ت  دەمانهو ئهوەی 
نن, يان وەك ئهوەی ناسيۆنالستهكان   ت بيسهپ توندڕەوەكانی ئهوان دەيانهو
ههردووال كردويانه به مهيدانی شهڕی موقهدەسه پوچونهكانيان, ههميشه  

دەيا ئهوانهی  يان  خوازين,  مهزن  خهونی  ئاينهكان ديلی  شهڕی  ت  نهو
ستی هاوئاينی و   و ننهوە, له بری مرۆڤايهتی بمانكهنه ديلی هه گيرس هه
و   ئاينی  دەمارگيرە  له  گا  ر ت  دەب تاوانكارانهوە,  سهنگهری  بمانبهنه 

ت, نهوەكو نهوت به ئاگری رابردوودا     نهتهوەييهكانی ههردووال بگرتر
نن.  ستامان بسوت   بكهن, ئ

هتی توركيا سهرۆك عهشيرەته كوردەكانی باكور     ئهرمهنهكان له پاڵ دەو
و  چهركهس  و  توركمان  سورياو  عهرەبهكانی  عهشيرەته  سهرۆك  و 
م له راستيدا ئهوان بهشداری   قهرەجهكان به هاوبهشی تاوان دەزانن, به
ژەر نهبوونه,  تاوانن نهك هاوبهش, چونكه بڕيار به دەست و نهخشه داڕ

ئه بوونه,  كار  بهج ج ئهم تهنها  بهرامبهر  له  چييه  ممان  وە مه  ئ دی 
لهم   كراوە  پڕ  ويكپيديا  و  ت  ئهنتهرن گهكانی  پ كه  تۆمهتباركردنه 

   زانياريانه ؟.

  

  

  

ژوو و ئامار كاری خۆی   رە ياسا, م می سۆزداری چارەسهر نييه, ل وە
  دەكات,



ژ بوونی    ههروەها له سار گه گرتنه  تاوان, ر به  ژەدانه  يكردن در نكۆ
ژەدانه به شهڕی باوباپيران و گواستنهوەيهتی به  برينهكانی رابردوو, در

كی تاريكدا بۆ نهوەی نوێ.    نهفهق

تاوانی  به  بهرامبهر  ت  ناگر هه ياسايی  تی  بهرپرسيار كورد  گهلی 
له نييه  هاوبهش  چونكه  ئهرمهنهكان,  خاوەند   جينۆسايدی  تاوان,  بڕياری 

لهسهر   حهميديهش  سوارەی  نهبووە,  بهدەست  بڕيار  نهبووەو  هت  دەو
و بچووكی     خواست  چهكداری  كی  گروپ نهكراوە,  دروست  ئهو  داوای 

به دەست   بڕيارەكانيشی  هاتوونه,  ك  پ جيا  كهاتهی  پ له  گرته بوونه,  كر
ت دان بهوەدا   م دەب كار بوونه, به بهج ين ههزاران  خۆيان نهبووە, ج بن

تی كورد له ريزی سوپای عوسمانيدا بوونه بهشداری تاوان بوونه,  هاوو
راستهوخۆی  بهرپرسياری  كه  باشوور  له  كوردەكان  جاشه  وەی  هاوش
ك له سوپای   زۆرينهی تاوانهكانی ئهنفالن, ئهو ئاغاو دەرەبهگانه وەك بهش

كيان ناوی خۆيا ن ناوە سوارەی عوسمانی بهشدار بوونه له تاوانهكه, بهش
ته ئهستۆيان, له چهشنی جاشه  تی دەكهو حهميدييه, وەك كهس بهرپرسيار
ك له   گای رەزامهندی بهش كوردەكانی ئهنفال, لهوانهيه ئهم بۆچونهش ج
له   ك  بهش دەبينن  كهوە  خاك به  خهون  كه  ت,  نهب ئهرمهنهكان 

ل    دانيشتووانهكهی كه هاونهتهوەی ئهوانن ك تازە  هسهر  قڕ كراون, واقع
ژووييهكان ناتوانن چارەسهری بكهن,   شهوە, پهرتووكه م زەوی هاتۆته پ
كهركوكهوە  شاری  بوونی  كورد  به  خهون  كورد  كی  ناسيۆنالست چۆن 
رەقيبی   م  به ژوييهكاندايه,  ڕانهوەی حهكايهته م له گ بهردەوام  ت,  دەبين

زی لهمڕۆدا بۆ خاوەنداری شارەكه بۆ پهيدا بووە, بارودۆخ واق كی  بهه ع
شهوە. ناوەته پ ی ه   نو

  

  

ت دان به حهقيقهتی ياسايی تاوانهكه و   كی ئهخالقی كورد دەب وەك ئهرك
كهيسهكانی  داوادەكهين  مه  ئ وەك چۆن  ت,  بن تاوانهكان  ژويی  م راستی 
بكهن,  ت, ئهوانيش مافی خۆيانه داوامان ل جينۆسايدمان به جيهان بناسر

كرد   شخهريمان  دەستپ مه  ئ يادی  ههرچهندە  تاوانهكه,    100له  هی  سا



كه    49 تاوانهكه  ياسايی  نا به حهقيقهتی  دانيان  پهرلهمانتاری كوردستان 
ويستيشه راستيهكان  مهتهكهم ئهنجامدا”, پ جينۆسايدە, شانازيشه كه من هه
ن,  له تاوانهكه بناسر ن ئهو كوردە خۆفرۆشانهی بهشدار بوونه  دەربخر

ك ل بوردن  ئهگهر نهوەكانيشيان وەك بهش ل ه نهوەی نازييهكان كه داوای 
كی   ههنگاو ئهوە  باپيرانيان,  باو  تاوانهكانی  بهرامبهر  دەكهن 

ئهوانه ويسته  پ وە  تاوان    مرۆڤدۆستانهيه,  بهشداربووی  وەك  ئاماژەيان 
گای  ر گاو  ج ت  دەب ن,  بناسر تاوانبار  وەك  ژوودا  م له  ت,  بدر پ

ت بدر نيشان  خۆی  وەك  ژوودا  م له  به  مرۆڤهكان  سهردەمی  ئيتر   ,
سهردەمی   ستا  ئ گهيشتووە,  كۆتا  به  كۆرەكان  پاشا  پيرۆزكردنی 
بوردنكردنه له دڕندەييهكان  دادگاييهكانی تاوانهكانی رابردووە و داوای ل

شوو, پ رابردووە,    نهوەكانی  ژووەكان  م نووسينهوەی  تهكاندنی  هه
ك جهنگ  ئهوێ رۆژێ ههن   داڕشتنهوەيهتی لهسهر بنچينهی مرۆڤايهتی, د

زەونن,  ی بنهما كانی مافی مرۆڤ تاوانی ق ستا به پ به پيرۆز دەزانرا, ئ
وە ش ههمان  به  نهماوە,  پيرۆزی  برينهكانی     تاوان  بوونی  ژ  سار بۆ 

ويسته ئهوانيش  رابردوو كه زادەی شهڕە ئاينی و نهتهوەييهكان بوونه, پ
كراوە,   ئهوانهوە  اليهن  له  لكاريانهی  ش پ بهو  ن  بن له دان  دوور 

سهردەمی   هكانی  تا روداوە  بۆ  ندنهوە  خو ساخته,  ووی  م دروستكردنی 
تی   بهرپرسيار خۆی  بهشی  ی  پ به  اليهنه  ههر  ت,  بكر ئاينهكان  شهڕی 

ت.  بگر   هه

حهميدييه  سوپای  ريزی  له  كورد  چهكدارانی  ت  كوردب بۆچونی  ی  پ به 
وان   ن له  ژەيان  دراوە:  15بۆ    10ر پ  ئاماژەی  وەك  بووە,   %

وی لهناوبردن و “ ك كهوتونهته بهرشا ژوودا ئهرمهنهكان چهند جار لهم
) ی  لهسا كهديارترينيان  توركه 1915جينۆسايدكردن  لهاليهن   (

وی  بهرشا خۆشی  ههرچهندە  كورد  دراوە.  ئهنجام  عوسمانيهكانهوە 
لهجينۆسايدكردنی  وەگالوە  ت م  به كهوتووە،  جينۆسايد  و  لهناوبردن 

بههۆی   لهاليهن  ئهرمهنهكان  گرته  بهكر و  جاش  وەكو  نانيان  بهكاره
له% (نزيكهی  كورد   15عوسمانييهكانهوە  حهميديه  سوارەی 

چهند   پهكهكه  و  نهتهوەيی  كۆنگرەی  بهتايبهتی  كورد  بووە).ههرچهندە 
ئهرمهنهكان  م  كردووە،به لهئهرمهنهكان  بوردنيان  ل داوای  ك  جار



ڕەگهزپه دەمارگيرو  زۆر  لهئهرمينيا  بهكوردبهتايبهتی  بهرامبهر   -رستن 
الپهڕەيهك جارەی  ههر  نهدراوەكان  هه و  -الپهڕە  ئهرمهنهكان 

ئيسماعيل)” -گولهنييهكان شڕەو  (پ شڕەو  پ مامۆستا  ئامادەكردنی: 
ی   له سا له  1891,”سوارەی حهميدييه كه  نرا  كه تان پ فهرمانی سو به 

ژما باسكردنی  له  كورد،  بهتهنيا  نهك  كورد)  و  چهركهس  و  ەی  (ئهلبان 
سوارەی   ن:  دە هوە  هه كهوتوونهته  نووسهر  زۆر  حهميديدا  سوارەی 
سهرچاوە  به  بهپشتبهستن  ئهمهش  كوردبوون،  ههمووی  حهميدی 
م ئهمه دوورە لهڕاستييهوە، راستييهكهی ئهوەيه كه  به توركهكان بووە، 
سوارەی   سهربازی  ژمارەی  ت:  دە كه  باسيكردووە  سن  ئۆ رۆبهرت 

بهكهيدا 53حهميدی بريتيبوو له ( ) ههزار، محهممهد رەسوڵ هاوار لهكت
بهناوی  ك  نووسهر ناوی  يهكهم)  بهرگی  كوردستان  باكووری  و  (كورد 
كۆی  بهوەدەكات  ئاماژە  نووسهر  ت:  دە و  ت  ن د ئهلمدەوەر)  (مهروان 

) تهنها  حهميدی  سوارەی  له  كورد  نهك  10ژمارەی  كهسه  ههزار   (
اوچی و بهرتيلخۆری وەك( ههمووی كورد بووبن، ئهمهش كهسانی ماست

ئاغا و دەرەبهگی دژە كورد و ئهرمهن) ئهمانه چهند زيانيان به ئهرمهن  
گهياندووە، كوردەكان  بهخودی  زيانيان  لهوەزياتر  زۆر  پهيوەندی  - گهياند 

ئهرمهن و  ئهرمهن-كورد  جينۆسايدی  له  كورد  تاوانی  ئارام  -ب نووسينی: 
رانی”., ئهرمهنهكان بۆخۆشيان هه موو سوارەی حهميدييه به مهجيد شهم

بهوەشدا   دان  كهاتهكان,  پ لهناو  دەزانن  به زۆرينهی  كه  به نازانن,  كورد 
له   تايبهت  به  هاتووە,  ك  پ بهرەو روبونهوەی روسيا  بۆ  زە  ئهو ه ن  دەن
جهرگهی جهنگی جيهانی يهكهمدا, نهك بۆ گيان ئهوان, گوايه له كورد و 

ه ك  پ قهرەج  و  توركمان  و  تورك  و  له  چهركهس  زياتر  يان  رۆ اتووە, 
دارفۆر   جانجويدەكانی  ی  رۆ

ت” له     “.,  https://ar.wikipedia.org/wikiدەچ ك  ههند
پرۆسهيهدا   ئهو  وەی  چوارچ له  كوردەكان  سهرۆك عهشيرەته  فهرماندەو 
م   به حهميديه,  سوارەی  له  ك  بهش وەك  ئهنجامداوە  زەونيان  ق تاوانی 

كور بڕياردەر  وەك  سستامتيك  وەی  له  بهش نهكردووە  بهشداريان  دەكان 
دەرنهچووە,  ئهوانهوە  الی  بڕيار  و  نهبووە  هتيان  دەو چونكه  تاوانهكه, 
ر  ئهوەی كراوە وەك نۆكهری و بهشداری بووە له تاوانهكه, ياخود له ژ

بڕيارەكانی له  ك  بهش وەك  ئاينيدا  بيری  له     كاريگهری  خهالفهت 



پهالمارەك دواتر  كه  ئهنجامدراوە,  و ئهستانهوە  كريستان  سهرجهم  ان 
سهيری   ت  ناب اليهنه  تاك  بۆيه  گرتۆتهوە,  مهكهی  ههر زيديهكانی  ئ

ت.    روداوەكان بكر

هندا و فهرەنساو .... هتد   ستی ناسيۆنالزمه راستگهراكانی پۆ و ت هه ناب
ئامادەی  فراوانهوە  كی  سنگ به  ت  دەب يكردن,  نكۆ له  تهوە  بكر دوبارە 

خۆما  كدا  كات له  بين,  نهری ديالۆگ  دامهزر جينۆسايدين,”  قوربانی  ن 
ك له   ت به بهش ی هۆلۆكۆست دەكات, دە بهرەی نيشتمانی فهرەنسی نكۆ
به  له ياداشتهكانی  وردەكاری جهنگی جيهانی دووەمی دەزانين, تهنانهت 
فليپ بيتان سهرۆكی حكومهتی فيشی پاشكۆی هيتلهر  له  داكۆكی  توندی 

راستگهر حكومهتی  فهرەنسا,  له  بڕياری  دەكات  هنداش  پۆ ساڵ    3ای 
هندی نازيهكان  ك له هاوكارانی پۆ زيندانی بۆ ئهوانه دەركردووە كه ههند
له   داكۆكيكردن  ئهمهش وەك  تاوانی هۆلۆكۆست,  له  ن  دادەن به هاوبهش 
هاوبهشانی  تاوانی  ی  نكۆ بۆخۆی  ئهمه  دەزانن,  نيشتمانی  كهرامهتی 

تاوانهك هاوبهشانی  له  داكۆكيه  و  تی نازييهكانه  دەسه نازيهكان,  انی 
دوديك   ميلواراد  به  بهخشی  نانی  ل ز  ر بهرزترين  سربرنيتشا  شاری 
سربرنيتشا  كوژی  كۆمه ی  نكۆ كه  بۆسنه  سوپای  ئهركانی  سهرۆك 
ت, له كوردستانيش   دەكات, نهتهوەپهرستی و ئاين پهرستی ئهمانهی دەو

ئ به  بهرامبهر  تهوە  نر دەه كۆرە  پاشای  تاوانهكانی  بۆ  زيدييهكان, بهانه 
تاوانه,  ت  بدر ئهنجام  بههانهيهك  وەی  چوارچ ژينگهو  چ  له  تاوان 

ه له گهڵ ئهنجامهكان دەكات نهك بهانهكان .   دادپهروەری مامه

نهرم,   وەی  بهش تاوان  به  دانه  ژە  در بۆخۆی  تاوان,  يكردنی  نكۆ
ڕابردوو,  حهقيقهتهكانی  به  دەگات  رۆژ  دوای  له  رۆژ  مرۆڤايهتی 

شاردن پيرۆز سهردەمی  چووە,  بهسهر  حهقيقهتهكان  و  زانياری  هوەی 
گای  ج ناسيۆنالستی  يان  ئاينی  وەيهكی  چوارچ هيچ  له  دڕندەيی  كردنی 
بهخشترەو  ئارام  حهقيقهت  به  نان  دان  زووتر  ك  رۆژ بۆيه  نهماوە, 
گۆڤاری   سهرنووسهری  ئهندەرسن  كريس  گهله,  سيمای  جوانكردنی 

زەبهنهك زۆرو  “زانيارييه  ت  دە ت,  وايهرد  ئهنتهرن سهردەمی  له  ان 
ويست به زانست و تيۆری ناكات”,  ههموو راستيهكان ئاشكرا دەكات, پ



و   ت  ئهنتهرن سهردەمی  له  لمه  ر  ژ سهركردنه  وەك  كردن  ی  نكۆ بۆيه 
  زانيارييه ب كۆتاكاندا.

به   دانان  ئاست  له  مرۆڤهكان  چاوی  پهرستی  ئاين  و  نهتهوەپهرستی 
ژويی ر دەكات, مرۆڤايهتی له بيركردنهوەدا    راستيهكان و حهقيقهتی م كو

ت دان   وەدای پاكيزەيی نهتهوەو ئاينه, بۆيه به نهنگی دەزان ت, هه دەكوژ
له  نابنهوە  پاكژ  تازە  كان  خهت مهالی  ت,  بن رابردوودا  ناشرينيهكان  به 

ژووی كورددا به گزگلهكان.    ههمبهر م

به   كراو  موتوربه  تورك  ناسيۆناليزمی  ستی  و هه بكهن,  سهيری  ئاين 
له   بگرە  قۆنيای,  شاری  له  نهك  شهرمهزاريهكانيان  سته  و هه بڕواننه 

برۆكسل,له   و  حوزەيرانی  2الهای  مانيا   2016ی  ئه بۆندستاغی  دا, 
ههمان  بهلجيكا  شتريش  پ ئهرمهنهكان,  جينۆسايدی  تاوانی  به  نا  دانی 
تاوانی  به  نان  دان  پرۆسهی  له  ئهوەی الی من گرنگه  نابوو,  ههنگاوی 
دوو  بۆچونی  بهلجيكا,  و  مانيا  ئه پهرلهمانی  له  ئهرمهنهكان  جينۆسايدی 
می  مانياو پهرلهمانی ههر پهرلهمانتاری توركه له پهرلهمانی ناوەندی ئه
برۆكسل له بهلجيكا, ههردووك به پاشناوی ئۆزدەمير ناوەكانيان هاتووە, 

نهتهوەي حيجاب  ژنی  ديكه  ئهوی  و  ز  پار ژينگه  چهپی  پياو  ی يهكيان 
پهروەردەی  و  توركيا  دەرەوەی  بووی  دايك  له  ههردوكيان  ئيسالمی, 
چهوانه  پ ستی  و هه دوو  به  ئۆزدەميرە  دوو  ئهم  رۆژئاوان,  ژينگهی 
شهنگ   نهوە, يهكيان پ سهبارەت به دۆسيهی جينۆسايدی ئهرمهن دەناسر
له بواری ناساندنی, بيركردنهوەيهكی مرۆڤدۆستانهی ئهنتهرناسيۆنالستانه, 

ديكه سهرسهخت له ئاست رەتكردنهوەی حهقيقهتهكان, به بۆچونی ئهوی  
و  زەون  ق تاوانه  پڕ  نه  و ههموو  ئهو  ئاست  له  ناسيۆناليزمهوە  و  ئاينی 
و   تاوان  ئينكاری  و  ت  وەردەگر ست  و هه نهرە  ههژ پروسكه  و  سك  ئ
قوربانيهكان  كاروانی  و  دادەخات  چاو  دەكات,  حهقيقهت  و  عهدالهت 

ت.    نابين

ئۆزد بووی  جيم  دايك  له  ديسهمبهری  21ەمير  باد  1965ی  شاری  ی 
سهوزەكان  ليستی  سهرۆكی  توركيا,  چهركهسی  بنهچه  مانيا,  ئه ئۆراخی 

ی   شتر له سا مانيا, كه پ ی بڕگهی    2007له پهرلهمانی ئه ی 301به پ



لكردنی ( ياسای سوكايهتی   ش دەستوری توركيا سزا درابوو, به تاوانی پ
كوژی له توركيا به ناسنامهی توركی) ب ی ياساكه تاوانه دان به كۆمه ه پ

ج   پهسهندكرا,  ئهوروپا  تی  يهك ناو  هندای  پۆ له  ئهوەی  وەك  ت  بنر
به   تۆمهتباركران  پارتهكهی  كی  پهرلهمانتار چهند  و  ئۆزدەميرو 
له  ستيانهوە  و هه بههۆی  ت,  و دەستوری  له  بڕگهيه  ئهو  لكردنی  ش پ

ك عهلهويهكان  و  ئهرمهن  دۆزی  بهههمان  سهر  شتر  پ كه  ههيانبوو,  ه 
لكردنی ههمان بڕگهی دەستوری توركيا نووسهری گهورەی   ش تاوان و پ
ئهرمهنی هرانت دينك سزا دراو دواتر تيرۆر كرا, هاوكات رۆمانووسی  
بڕگهی   بهههمان  ئهدەب  ی  نۆب خهباتی  گری  هه بامۆك  ئۆرهان  ناسراو 

مرۆڤبوونی جيناتی  ئهوەی  واتا  سزادراوە,  ت    دەستور  دەب ت  گرتب هه
يادی   بۆنهی  به  پارتهكهی  ئۆزدەمير  ج  بخوات,  هی    101سزاكهی  سا

له   تاوانهكهوە  نانهوەی  نيسانی  24وەبيره پرۆژەی   2016ی  دا, 
جينۆسايد   به  توركيا  له  ئهرمهنيهكانی  كوژی  كۆمه تاوانی  ناساندنی 
جيم  دەنگدانهكه  ش  پ رۆژانی  له  كرد,  مانيا  ئه پهرلهمانی  به  شكهش  پ

ته ئ دەكهو دۆسيهكه,  لهسهر  لگيرانهكهيهوە  سته ش و هه بههۆی  ۆزدەمير 
به   نهدا  ی  گو ل  ناسيۆناليستهكان,  و  ئيسالمی  توركه  ههڕەشهی  بهر 
دەنگدانهكه  ش  پ ساتی  چركه  له  پهرلهمان  له  وتهكهيدا  له  ههڕەشهكان 

  ) ئهرمهن,  90-80وتی:  تيانی  هاوو سهرجهم  %ی 98%ی 
پياوانی100پياوانيان, له   %ی  هاوكات  تاوانه)  لهو  براون  لهناو  ئاينيان 

وتی:   مانيا  ئه پهرلهمانی  له  رۆژی  ههمان  دوانهكهی  ل ديكه  كی  بهش
مانيا بهرامبهر به گهالنی ئهوروپا ئهنجامی داوە   ههموو ئهو تاوانانهی ئه
بۆچونهكهيدا  ژەی  در له  ئۆزدەمير  ج  ت,  بناسر جينۆسايد  به  ت  دەب

به   دان  گرنگه  به  رايگهياند  شانازی  توركيا  ت  ناب ن,  بن رابردووماندا 
ت وەك خۆی. ت رابردوو قهبوڵ بكر   رابردووی خۆيهوە بكات, دەب

به  سته ئهخالقيانهيهی ج ئۆزدەمير بهرامبهر  و چهوانهی ئهم هه تهواو پ
تهكهی خۆی ئهنجامی داوە, خاتوو ئۆزدەمير له  ك كه و كوژی گهل كۆمه

بووی   ديسهمبهری  7دايك  يهكهم  1982ی  بهلجيكا,  كی  شايرب ی 
پهرلهمانی   له  پهرلهمانتار  ئهوروپا,  له  لهسهر  حيجاب  پهرلهمانتاری 
مرۆڤايهتی  ديموكراسی  ناوەندی  پارتی  ليستی  لهسهر  برۆكسل  می  ههر



CDH    ,ت وەردەگر ئۆزدەمير  ج  ستهكهی  و هه به  دژ  كی  ست و هه
يادی   له  ئهو  دەكات,  تاوانهكه  بوونی  له  تهواو  ی  ئهم    100نكۆ هی  سا

م به پرسيارەكانی   زەونهدا, له بهرامبهر ئهوەی رەتی كردەوە وە تاوانه ق
ڵ بداتهوە سهبارەت به پرسی جينۆسايدی ئهرمهنهكان له   ی ئاڕ تی ئ كهنا

له پارتهكهی دەركرا, ئهمهش   2015ی ئاياری 29توركيا, له بهرواری 
بوو خۆشكهر  د ئهخالقيانهی  كی  ههنگاو و  گرنگ  كی  ليژنهی  روداو  ,

  ئهخالقی پارتی ناوبراو نای.

كهوتی   لهم پهيوەنديهدا له ر   100كه يادی    2015ی نيسانی  24ههر 
ئهرمهنهكان,   كوژی  كۆمه تاوانی  هی  به   6سا بهلجيكی  پهرلهمانتاری 

ڕەگهز تورك ئهو رۆژە ئامادەی پهرلهمان نهبوون, بۆ ئهوەی بهشداری  
له پهرلهمان دەنگيهی  ی بهلجيكا راگهيهنرا بۆ گيانی  نهكهن لهو خولهكه ب

ياداوەری   له  ئهرمهنی  له    100قوربانيانی  خۆيان  تاوانهكه,  هی  سا
كی نا ئهخالقيانهيه, سهير كهن ئاين شهو  دانيشتنهكه دزييهوە, ئهمه چ كار
ته فاكتهر بۆ كاری   ك جار دەب رۆژ ئيدعای رەوشت دەكات, كهچی ههند

ماهينۆر ئۆزدەمير له پارتهكهی,    نا ئهخالقانه, به دوای دەركردنی خاتوو
توركه ئيسالمی و ناسيۆنالستهكان له برۆكسل و ئهستهمبوڵ خۆپيشاندانی  
وەبردو وەك قارەمان   ستهكهی بهڕ و ناڕەزايهتيان بۆ پشتيوانيكردن له هه
به   سهرخهت  هاتنه  سومهيه  كچهكهی  و  ئهردۆگان  تهنانهت  ناسانديان, 

ناوبرا دەركردنی  له  رەخنهيان  ديموكراسی توندی  ناوەندی  پارتی  له  و 
نوسيبوويان CDHمرۆڤايهتی   الفيتهكانيان  لهسهر  خۆپيشاندەران  گرت, 

له   داكۆكيكردنه  ئهوان  الی  شهرەف  شهرەفمانه”  ئۆزدەمير  “ماهينۆر 
  دڕندەييهكانی رابردوو و غروری نهتهوەيی و ئاينی. 

نج شهممه بهرواری   ,  2018ی شوباتی  22ههر لهم بارەيهوە رۆژی پ
زۆرينهی  پ به  هندا  هۆ كۆی    142هرلهمانی  له  دەنگ,   150دەنگ 

هاوكات   دا,  ئهرمهنی  جينۆسايدی  كهيسی  ناسينی  جينۆسايد  به  بڕياری 
هند   هۆ دەرەوەی  وەزارەتی  دا  بهشداری    5بڕياری  ك  جار ساڵ 

دەنگدانهكه   پڕۆسهی  له  بكات,  تاوانهكه  وەگهڕی  سا   3مهراسيمی 
كيان به رەگهز  پهرلهمانتار دژ به بڕيارەكه وەس تانهوە, ئهوانيش ههر س

بوون”    ,Farid Azarkan, Tunahan Kuzuتورك 



Selçuk Öztürk  ” پارتی  له   ”DENK   پارتی كدا  كات له   ,  ,“
له   و  ت  دەزان ديموكرات  سۆسيال  و  چهپ  به  خۆی  ی  9ناوبراو 

سهرجهم    2015فيبريوەری   جيابوەوە,  هندی  هۆ كاری  پارتی  له 
همان دەنگيان به به بوو بۆ بڕيارەكه, ئهم بهناو چهپهكانی دی ناو پهرل 

و  ناسيۆنالست  ستی  و هه ت  دەب ئهدی  وابن,  ديمكراتانه  سۆسيال 
ت؟.   ئيسالميهكان چۆن ب

كين كرد, دنيا ههمووی  نموونه جوانهكانيش ههن وەك ئاماژەمان به ههند
داكۆكيهكانيان  گهو  به وەل  بن,  كهمينهش  ئهگهر  نييه,  تاريكهكه  روە 

جوانيانه د لهو  دی  نموونهيهكی  دادپهروەرييه,  و  راستيهكان  ەرخهری 
ی   سهرۆكی فهڕەنسا دەستخۆشی له تانهر    2020ههيه, له سهرەتای سا

گهوە  به به  كدا  پهرتوك له  كه  كرد,  تورك  ژووناسی  م ئهكچام 
جينۆسايدی   به  دابوو  فهرمانی  عوسمانی  هتی  دەو سهلماندويهتی 

ما  ل  ئيمانۆئ ئهكچام ئهرمهنهكان”,  پهرتوكهكهی  وتی:”  كرۆن 
كخراوەيی ئهنجام درابوو،   كی زانستيانهيه بهو تاوانه كه به ڕ دانپـيادانان
ی   ك دەيانويست ونی بكهن و نكۆ وە ئهو ڕاستيانهی ئاشكراكرد كه ههند
ئهنجومهنی  تهوە.”  نانووسر درۆ  بنهمای  لهسهر  ژوو  ژوو بكهن, م له م

كۆن  CCAFئهرمهنهكان   ميانهی  ئازايهتيـيان له  مهداليای  گرەكه 
  بهخشيـيه تانهر ئهكچام.

ه لهسهر پرسی جينۆسايد كارە   35پرۆفيسۆر تانهر ئهكچام زياتر له   سا
له ئهمهريكا كار   ژوونووس و سۆسۆليجسته, له زانكۆی كالرك  كات, م
لهسهر   پهرتوكی  له سهنتهری هۆلۆكۆست, دوو  يه  با ژەری  دەكات, تو

نو ئهرمهن  بابهتی جينۆسايدی   ,” المشين  الفعل  و  قتل  اوامر   ” وسيووە 
هتی كوردی به تاكه   لهسهر جينۆسايدی كورديش ههيه, دامهزراندنی دەو

ت, هاوكات   دەزان گای دوبارە نهبوونهوەی جينۆسايدی كورد  ساڵ    9ر
الوانی  گۆڤاری  سهرنووسهری  تۆمهتی  به  بووە  توركيا  زيندانهكانی  له 

ڕی چهپگهرا.   شۆڕشگ

ش , پهرلهمانی ئهرمينيا  2018ی يهنايهری  17همه بهرواری  رۆژی س
ته  بكر ههنگاوە  ئهم  ت  دەكر زيديهكان,  ئ جينۆسايدی  به  نا  دانی 



كردنهوەی  ژ  سار و  رابردوو  حهقيقهتهكانی  به  نان  دان  بۆ  سهرەتايهك 
زيدی  برينه قولهكان, ههرچهندە ئهوان بۆچوونی تايبهتيان لهسهر دۆزی ئ

  كۆی گهلی كورد. ههيهو دای دە بڕن له

هادی  و  شكچی  ب ئيسماعيل  به  ببين  ت  دەمانهو ئايا  م  دە كۆتادا  له 
تان و تانهر ئهكچام  عهلهوی و كازم حهبيب و ئهحمهد تورك و ئهحمهد ئا
عهفلهق.....و   ميشل  و  باخچهلی  يان   ,.... و  بامووك  ئۆرهان  و 

داها وەل  دووەم,  بهشی  ستی  و هه له  پڕە  ژوو  م بۆ  نموونهكانيان,  توو 
گرێ   كانی  گر كردنهوەی  له  يهكهمه,  بهشی  دگمهنهكانی  نموونه 
خاش   وردو  رابردوو  موقهدەسهكانی  مرۆڤه  له  زۆر  ژوو,  م رەكانی  كو
دەكات, مرۆڤه پيرۆزەكانی رابردوو زۆريان وەك پاشای كۆرە له ئاست 
و  ن  ر دادەما پيرۆزی  له  زيديهكان  ئ كوژی  كۆمه تاوانی  گهورەيی 

داد ژوو چاوەڕوانی  م بين  چاوەڕوان  با  بۆيه  دەكهن,  ژوو  م گايی 
مهش  ئ با  تهوە,  بنووسر سهرلهنوێ  و  ت  بكر بۆ  تازەی  ندنهوەی  خو
تانهی دانيان ناوە به جينۆسايدی هۆلۆكۆست و   بچينه پاڵ ئهو گهل و و
يه با سهمای   ن, گوڵ ههر لهو ی لهوتاوانانه سزا بدر ئهرمهنهكاندا, نكۆ

يكردن    بتوانين, چونكه   همه جارێ ئهست   بۆ بكهين, وەل تا ههنووكه نكۆ
زيدی   ئهنفال   جينۆسايدی   له ئ له     و   و  ئاساييه  هبجه  هه و  بارزانی 

  كوردستان.
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