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  أةشةكوذي يا طةلكوذي, كؤمةلَكوذي: ذةنؤسايد
  شاخةوان شؤأش 

  
هةروةها , ةوة وردبصت شصوةي بةكارهصناينوشةكة وي  واتا لة,ي تاوتوصي ضةمكي ذةنؤسايد بكاتئةوةية بة وردئةو وتارة مةبةسيت 

 بةمةبةسيت ئةوةي لصرةدا كراوة. وص بكات تاوتئةو وشة كورديانةي تا ئصستا بةرامبةر ئةو ضةمكة بةكارهاتوونطوجناوي يا ناطوجناوي 
ردي كو" طةلكوذي"وشةي ئةو وتارة . ردي بؤ ضةمكي ذةنؤسايد كراوةوشةيةكي طوجناوي كوهةلَبذاردين أوونكردنةوة و تاوتوصي 

 بةكارهصناين صتثصويستة بطوتر.  شنيارصكةئةوةش تةهنا ثصديارة , ي ئةنترناسيونال بة طوجناو دادةنصت"ذةنؤسايد"لةبةرامبةر ضةمكي 
  .كةي كارصكي باشة بةشصوة ئؤرطينالةوشةي ذةنؤسايد يا ذينؤسايد

   
لةطريكيةوة هاتووة و واتة أةطةز يا  genosوشةي , وشةيةكي لصكدراوي طريكي و التينية و لة دوو وشة ثصك دصت  Genocideذةنؤسايد 

أافايل "ئةو وشةية بؤ يةكةجمار لةاليةن شارةزاي ثؤلَؤين . 1كوشنت  هاتووة و واتة cider  لةوشةي التيين  cideهةروةها وشةي  , جؤر
 ,بةثصي لصمكني.  دا بةكارهاتووة1944 سالَيلة,  كة لةاليةن زؤر كةس وةكو دامةزرصنةري لصكؤلَينةوةي ذةنؤسايد دةناسرصت"لصمكني

ذةنؤسايد واتة نكؤلَيكردين مايف بوون و ذياين ": لصمكني دةلَص.  لةناوبردين طروثصك مرؤظة مةبةسيتناوكي تاواين ذينؤسايد بووين
 هةروةها . "بةهةمان ئةو واتايةي كوشتين كةسصك دصت كة نكؤلَيكردنة لة مايف بوون و ذياين ئةو كةسةئةوةش تةواوي طروثصكي مرؤظ 

بة ئاماجني نةهصشتين , )ا طةلصك ينةتةوةيةك (ةذةنؤسايد تصكشكاندن و لةناوبردين ناوكي بنضينةيي ذياين طروثصكي ناسيونال: "دةلَصت
                       . 2ئةو طروثة

ذةنؤسايد واتة هةر كردةوةيةك كة هةأةشة ", شارةزاي لصكؤلَةر هةنري هةتصنباخ ثصناسةيةكي كوريت ضةمكي ذةنؤسايد دةكات و دةلَصت
  . 3"دةكات)  يا كؤمةلَطةيةكنةتةوةيةك (لة بووين يا مانةوةي طروثصك

 هةموو يا بةشصكي  جةخت لةسةر هةبووين ويست يا مةبةسيت لةناوبرديناي ذةنؤسايدكطرتووةكان لة أصكةوتنامةي ذنصفةنةتةوة ي
 طرنطي بةشة ضةندايةيت و هةروةها مةبةسيت لة ناوبردنلصرةدا سةلَماندين بووين . 4ةوة طروثصكي ئاييين يا ئصتين دةكات,ناسيؤنصك

  .ا طروثةكة خالَي طرنط و بنضينةيني بؤ هةبووين ذةنؤسايدلةناوبراوةكة بؤ بووين ناسيؤنةكة ي
بةآلم ئةوة مةبةسيت ئةو ,  هةيةUN ثصناسةكةي  سةبارةت بةناتةباييشكصشة و مشتومأ و ,  ثصناسةي شارةزاياين ديكةش هةنديارة

  .بؤية لصرةدا وازي لص دةهصنم, ييةوتارة ن
كة بة مةبةسيت , تارة يا كؤمةلَكوذية دةكرص بة ذةنؤسايد دابندرصتئةو كوش, ونالبارةت بة طروثي ناسيبةطوصرةي زؤربةي ثصناسةكان سة

ئةطةر وةكو ثصناسةكةي نةتةوةيةكطرتوةكان ضةندايةيت و طرنطي بةش لةبةرضاو . لةناوبردين طةلصك يا نةتةوةيةك ئةجنام دةدرصت
ئةو بةشةي لة ناودةبردرصت هصندة زؤربن يا بؤ مانةوة و  ئةطةر, كاتص دةكرص كوشتاري بةشصك لة طةل بة ذةنؤسايد دابندرصت, بطرين

ثصيواية كؤيف ئةنان بؤمنونة . هةأةشة لةسةر بووين نةتةوةكة يا طةلةكة دروست بكات توانيبصيت كة بووين طروثصك هصندة طرنط بن
 بةكوريت ذةنؤسايد واتة كوشتار بة .5 ئةوة طومان لة بووين ذةنؤسايددا نيية, تصثةأي40يا  30ئةطةر ضةندايةيت ئةو بةشة لةسةدا 

ئةو نةتةوةية بةشصوةيةكي ديكة كة دةطوترصت تاوانكاري ذةنؤسايد بةرامبةر بة نةتةوةيةك كراوة واتة . مةبةسيت لةناوبردين طةلصك
  .  دراوة أةشكردنةوة و تؤوبأينةوةي,هةولَي لةناوبردن

لة توركيادا  ئةرمةنيةكان بوونيان وةكو طةل. ةنيةكان و جووةكانةبةهصزترن منونةي ذةنؤسايد لة مصذووي نوصدا كوشتاري ئةرم
ن كوشتين نزيكةي يةك مليؤ. وونيان وةكو طةل يا طروثصكي ئةتين لة ئةلَمانيادا نةهصشتراجووةكاين ئةلَمانيا ب. بةتةواوي أةشكرايةوة

  .دين طةلصك ئةجنام درابةمةبةسيت لةناوبركة ية ركةي زيندووي تاوانكاتوتسي لة أاوةندا منونةيةكي دي
ئةوان ضونكة , ئةنفال هةروةكو لةاليةن أصكخراوي مافةكاين مرؤظ و دادطاي هاي هؤآلندي بة ذةنؤسايد ناسراوةهصرشةكاين 
  . أذصمي ئصراق مةبةسيت لةناوبردين ناسيؤين كوردي هةبووة, سةلَماندويانة

 دةردةكةوصت,  و كارةساتةكة بةسةر طروثصكي نةتةوةيي يا ئةتين هاتووةلة كاتصكدا كة تاوانبةكوريت لةو منونانة و منونةي ديكةدا 
  .   لةناوبردين نةتةوةيةك يا طةلصك بووةهةولَييا ذةنؤسايد واتاي لةناوبردين 

  
شي بةبابؤية ,  لة أووي زمانةوانيةوة"ذةنؤسايد " خودي وشةكةديارة مةبةسيت ئةو وتارة هةلَسةنطاندن و تاوتؤكردنصكة سةبارةت بة

ضةمكي ذةنؤسايد  وشة كورديانةي لةبةرامبةر هةروةها واتاي ئةو, و ضؤنيةيت بةكارهصناين امن لة ضةند اليةنصكةوة لةو وشةيةدةز
  . بدوصم و أوون بكةمةوةبةكارهاتوون 
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 لة زمانة دصوشةي ذةنؤسايد يا ذينؤسايد وشةيةكي ئةنتةرناسيونالة و لةاليةن هةنذةنؤسايد يا ذينؤسايد يا جينؤسايد؟  
ةكو  ئيسثاين و,genozid وةكو ئةلَماين, génocide=jénosid وةكو فةرةنسي, genocide وةكو  ئينطليزيدةولَةمةندةكاين بؤمنونة

genocidio يا شصوةيةكي ديكةي نزيك لةو طوتنة ئاماذة بة بةكارهصناين هةمان ذينؤسيد, ذينؤسايد, بؤية ذةنؤسايد. بةكاردةهصندرصت 
  كتومت وةكو طوتنة,كة من زياترم بةكارهصناوة" ذةنؤسايد"شصوةي وةكو  بةكارهصناين. فؤنةتيكي جياوازن و ةآلم بة طوتوشة دةكات ب
طةلص لة . دةخوصندرصتةوةي قةلَةو ) ط(واتة  )ط( ناخوصندرصتةوة بةلَكو بة )ذ( بة Gديارة بة ئينطليزي ثصيت , ئينطليزيةكةية

لة ثييت هةية و ) ذ( زماين كوردي ثييت ة دةكرص لةبةرئةوةبصتئةوةش واديار,  بةكارهصناوةGلة جيايت يان ) ذ(ةكاين كورد ثييت اسنزمان
 دةكرص بؤئةوة بووبصت الساي يان, بووبصبةسةر ئةو زماناسانة  دةكرص لةبةر كاريطةري زماين فةرةنسي ن يا,بةطوجناوتر داندراوة) ج(

 ثييت عارةيبزماين ضونكة , بةكاردةهصنن  يا التيين ي ئينطليزيGلةبةرامبةر ) ج( ثييت  زماين عارةيب ديارة. نةكرصتةوةزماين عارةيب
بص ئةوة الساييكردنةوةيةكي , بةكارهبصندرصت ي ئينطليزي G لةجيايت ) ج(ثييت زماين عارةيب وةكو ئةطةر  . نييةي تصدا) ط(يا  )ذ(

) ط(و ) ذ(زماين كوردي هةردوو ثييت . مان كصشةي زماين عارةيب هةبصتبةبص ئةوةي زماين كوردي هة, ةلصكدانةوة و بص هةلَسةنطاندن
يا  ي ئينطليزي G  جيايتلة – بةشصوةي قةلَةو ط –) ط(يا ) ذ(بةكارهصناين ثييت ؤشنايي ئةو أوونكردنةوةيةدا ألةبةربؤية , تصداية

تا , نبطوجناوطينؤسايد يا طةنؤسايد دةكرص , نؤسايدبةجمؤرة بةكارهصناين ذينؤسايد يا ذة. التيين طوجناوة و دةكرص بةكارهبصندرصن
  . بةتةواوي ديار دةكرصتبةشصوةيةكي دياريكراو وشةكة دروست دةبصت و ئةو كاتةي زماين ستانداردي كوردي 

  
 ض وشةيةك هةلَبذصرين؟ ض وشةيةك دةتوانص مةبةستدةكرص بثرسني , ئةطةر بري لة وشةيةكي كوردي بؤ وشةي ذةنؤسايد بكةينةوة

ئايا باشتر ئايا وةرطصأاين وشةيي طوجناوة يا باشترة بري لة مةبةسيت وشةكة بكرصتةوة؟ ض وةرطصأانصك بؤ ئةو وشةية بكرصت؟ بثصكصت؟ 
  .هتدنيية وشةكة وةكو خؤي بةشصوة ئؤرطينالةكةي بةكاربصهنني؟ 

  
ي التيين يا ئةنتةرناسيونال يا هةر زمانصكي  يا دؤزينةوةي وشةي كوردي بؤ وشةيةكي بصطانةوةرطصأان, وشة داتاشنيسةبارةت بة 

,  بة جؤرصك كة نةتوانص مةبةست بثصكصتزراوةكة وةرطصأانصكي وشةيي نةبصت وةرطصأانةكة يا وشة دؤ:يةكةم: ئةوأوثايي باشتروايةديكةي 
وة ةرطصأدراوي عارةبية وةرطصأانصك نةبصت كة لة وشةيةكي و:دووةم. وةرطصران تةهنا دةكرص طوجناو بصت ئةطةر مةبةست بثصكصت

. وشةكة مةبةسيت بنضينةيي وشة ئؤرطينالةكة بثصكصت: ضوارةم. وة هصنرابصتة نةبصت لة زماين عارةبي وشةيةك:سصيةم. سةرضاوة بطرصت
 طةلص لة وشةضونكة . شاياين طوتنة لةزؤرباردا بةكارهصناين وشةكة وةكوخؤي و بةشصوة ئؤرطينالةكةي دةكرص باشترين أصطاضارةبصت

بؤية ئةطةر , كان نوصن و لةطةلَ طؤأانكارية نوصكان هاتوون و لة بنضينةدا نة لة زماين كوردي يا لة زماين ديكةدا بوونيان نييةهاتووة
ئؤرطينال  باشترة وشةكة وةكوخؤي بةشصوة, يا ئةطةر وشة داندراوةكة نةتوانصت مةبةست بةتةواوي بثصكصتوشةيةكي زؤرطوجناو نةبصت 

  . ونالةكةي هبصندرصتة ناو زماين كوردي ئةنتةرناسيو
  

,  و بةكاردةهصندرصتذةنؤسايد بةكارهاتووةوشةي لة جيايت  كؤمةلَكوذيطةلصجار وشةي وشةيةكي طوجناوة؟ " كؤمةلَكوذي"ئايا وشةي 
 طروثصكي نةتةوةيي يا ردينديارة تاواين ذةنؤسايد وةكو طوترا تاواين لةناوب .بةكارهصناوة مةبةستة من خؤم ثصشتر ئةو وشةيةم بؤ ئةو

, بةو واتاية ذةنؤسايد خؤي لةخؤيدا كؤمةلَكوذيية. كوشنت و لةناوبردين طروثة قوربانيةكةش بةكؤمةلَة, ئاييين يا جودا و تايبةتة
هةموو كؤمةلَكوذيةك , يةكصشةي بةكارهصناين ئةو وشةية ئةوة. تايبةمتةنديةكي ذةنؤسايدةدياردةيةكي يا هةروةها كؤمةلَكوذي 

دةكرص .  طوجناوة بةكارهبصندرصت بةبص طوصدانة ضةندايةيت كوذراوانكؤمةلَكوذي بؤ كوشتين بةكؤمةلَي ذمارةيةك كةس. ذةنؤسايد نيية
بةآلم ئةو كؤمةلَكوذيية . كوشتين ئةو كةسانة بةيةكةوة بصطومان كؤمةلَكوذيية.  يا زياتر بن100 يا 10 يا 5ذمارةي ئةو كةسانة 

أاستة ئةوة كؤمةلَكوذيية , رص كوشتارةكة لة ئةجنامي كوشتين بةكؤمةلَي خؤثيشاندةران لة خؤثيشاندانصكدا أووبداتدةك. ذةنؤسايد نيية
تةهنا ئةطةر ئةو طروثة ئةتنية , ضونكة كوشتين بةكؤمةلَي ذمارةيةكي كةمي مرؤظ ناضصتة خانةي ذةنؤسايد. بةآلم ديسان ذةنؤسايد نيية

  . ئةوةش سةختة منونةي هةبصت, بصتذمارةيان زؤر ناسروشتيانة كةم 
ي بةيةكةوة بةهؤي أوداوصكي أامياردةكرص ئةو مرؤظانة سةربةطروثصكي جودا بن و , دةكرص كوشتارةكة ضةند هةزار كةسصك بطرصتةوة

سيت لةناوبردين لةاليةكي ديكة دةبص مةبة, ضةندايةيت و تايبةمتةندي ئةوانة بؤ تةواوي طروثةكة طرنطةأادةي بةآلم لةاليةك , كوذرابن
 طروثي أامياري لةخؤي ناطرصت و بةجمؤرة كوشتاري بةكؤمةلَي UNئةوة جطةلةوةي ثصناسةكةي . طروثي دياريكراو بسةلَمصندرصت

   ). و ئةوة بة أاست نازاننزؤر لةشارةزايان أةخنةيان لةوة هةيةديارة (ذةنؤسايد نيية بةثصي ئةو ثصناسةية طروثصكي أامياري 
بؤمنونة كوشتاري بةكؤمةلَي دةيان هةزار لة زيندانيية , كرص دةيان هةزار كةس بطرصتةوة و بة تاواين ذةنؤسايد دانةندرصتكؤمةلَكوذي دة

  . كؤمؤنيستةكاين سةربة نةتةوة جياوازةكان لةاليةن نازيةكاين ئةلَمان لةكايت جةنطي جيهاين دووةمدا بة ذةنؤسايد دانةندراوة
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تاوان دذي مرؤظايةيت يا تاواين جةنط , سةدان كةس يا ضةند هةزاركةس وةكو ثاكتاوي أةطةزيزؤرجار كوشتاري بةكؤمةلَي بة
  . بة ذةنؤسايد داناندرصت ضونكة بةبص بووين مةرجةكاين تاواين ذةنؤسايد كوشتاري بةكؤمةلَ.دةناسرصت

  
وشةي . ايد بةكاردةهصندرصت لةجيايت وشةي ذةنؤسأةشةكوذيجار وشةي هةندص وشةيةكي طوجناوة؟ "أةشةكوذي"ئايا وشةي 

تاواين أةشةكوذي دةكرص كوشتارصك بصت بؤ . ثالن دةطرصتةخؤي  بصجوداكاري يا بص,  كوشتارصكي كوصرانةأةشةكوذي زياتر واتاي
كوشتارةكةش أةنطة لةسةروةوة , بةكار هبصندرصت, كوشتاري كوصرانةي خؤثيشاندةران لة خؤثيشاندانصك لةاليةن ضةند ضةكدارصكةوة

  . ئةوة بصطومان لةهةردوو باردا أةشةكوذيية و كؤمةلَكوذيية. ماين بؤ نةدرابصت يا أةنطة لةاليةن سةرووةوة فةرمانةكة هاتبصتفةر
ديارة ئةوة بةآلم ,  كةس تصنةثةأصت20 يا 10, 5 أةشةكوذي دةكرص كوشتاري كوصرانةي بصجياوازي كؤمةلَصك كةس بصت كة ذمارةكةيان لة

ئةوة , ثالين طروثصكي دةسةآلتدار بةرامبةر بة طروثصكي بص دةسةآلت بصت ةكرص واتاي كوشتاري كوصرانة و بصكوذي دأةشة. ذةنؤسايد نيية
مةبةسيت جطةلةوةي . مةبةسيت لةناوبردن نةسةلَمصندرصتيان , ذمارةي كوذراوان وةكو ثصويست زؤر نةبننابصتة ذةنؤسايد ئةطةر 

بؤية كوشتارةكة أةشةكوذي نيية ,  ثالنبؤكراو و ئؤرطانيزةكراودا دةطرصت لة كوشتارصكيضاوةة زؤربةي ذةنؤسايدةكاندا سةرلةناوبردن ل
بةبص بووين مةبةسيت , أةشةكوذي وةكو كؤمةلَكوذي دةكرص كتوثأ و لةناكاو أووبدات. ثالنبؤكراوة و سيستةماتيكيةكوشتارصكي بةلَكو 

وين و كتوثأ لةناكاو نةبوكوشتارةكان  ,زؤربةي ذةنؤسايدةكانبةثصي شاياين طوتنة .  يا بةبص ئةوةي ثرؤطرامكراو بصتلةناوبردن
   .نةهاتوونةتة ئاراوة

بةشدا كوشتاري كة لة هةندص بةو واتاية دةكرص ذةنؤسايدة, ين ذةنؤسايد بصتتاوايا تايبةمتةنديةكي دةكرص أةشةكوذي دياردةيةكي 
 هةركةسة و لةاليةن خؤيةوة "ةكانهوتو" ناوضةدا ي أاوةندا لة هةندص"توتسيةكان"وةكو بؤمنونة لة كوشتاري , كوصرانة بطرصتةخؤي

بةآلم ئةو كوشتارةش , كردبة بيور و تةورداس , بة دةمانضة, بة تفةنطكاين خؤي  توتسيةدةسيت بة كوشتين أاستوضةثي دراوسص
ذن و ,  بص جوداكاري بةواتاي كوشتين طةورة و بضوككوشتين. بةلَكو ثرؤطرامصكي ذةنؤسايدانةي لةثشتدابوو, لةخؤيةوة دروست نةبوو

بةآلم وةكو طوترا , وة ئةوة يةكصكة لة تايبةمتةنديةكاين تاواين ذةنؤسايد, ثياو بصطومان كوشتارصكة دةكرص ناوي أةشةكوذي لص بندرصت
  .ك ذةنؤسايد نييةهةموو أةشةكوذييةبؤية , ئةو كوشتارة بص جوداكارية مةرج نيية بضصتة خانةي تاواين ذةنؤسايد

واتاي تةواوي واتاي ذةنؤسايد يا بؤية بةكارهصناين ئةو وشانة , ةك تاواين ذةنؤسايد نيية يا أةشةكوذيةككؤمةلَكوذيهةموو بةكوريت 
هةروةها جؤرة ضةمكصكن ثانوثؤأن و , ثةيامي ضةمكةكة ناطةيةنن, مةبةسيت ضةمكي ذةنؤسايد ناثصكن, تاواين ذةنؤسايد نادةنة دةست

   .  يا بؤ كوشتاري جياواز بةكارهبصندرصنةكرص ضةندين واتا بطرنة خؤياند
  

مةرج بةآلم  . أةطةز يا نةتةوة جودا بصت ئةطةر طروثةكة طروثصكيبةجمؤرة ثاكتاوي أةطةزيية, طروثصكةديارة تاواين ذةنؤسايد ثاكتاوي 
ديارة . ةموو ثاكتاوصكي أةطةزي يا ئاييين ذةنؤسايد نييةهبةو واتاية . ئاييين يا أامياري ذةنؤسايد بصت, نيية ثاكتاوي أةطةزي

تاواين أةنؤسايد واتة . لة بؤتةي كؤمةلَطةي باآلدةستدا ئةجنام بدرصتيا ناسنامةطؤأين ثاكتاوكردن دةكرص بة هؤي أاطواسنت يا توانةوة 
ثصويستة . سايد دأندانةترين جؤري ثاكتاوكردنة ذةنؤشاياين طوتنة. يا تصكةلًبوون و توانةوةنةك أاطواسنت و تؤوبأينةوة لةناوبردن 

بةثرؤطرام يا (طةل هةبووة بة أصطاي تواندنةوة و تصكةلَكردن لةبؤتةي نةتةوةي زؤرينةدا بةشصوةيةكي ئاشتيانة و لةسةرةخؤ بطوترصت 
  يان ئةسيميالسيؤن تواندنةوة كة بة,هاتووةيان توانةوة ئةو طةلة لةو بارةدا تووشي ثاكتاو ,  يان لةناوضووةلةناوبردراوة) بص ثرؤطرام

assimilationبصطومان ثاكتاوي أةطةزي .  بريتؤنةكاين فةرةنسا يةكصكن لةو طةالنةةي ئةو طةالنةي ئةوهايان بةسةرهاتمنون,  ناسراوة
هةروةها , ةناوبردنبةآلم بةبص بووين بةلَطةي مةبةسيت ل, طةلصجار واتاي كوشتاري بةكؤمةلَي طروثصكي دياريكراوي نةتةوةيةك بووة

ئةو تاوانة بة تاواين , بةبص بووين أصذةيةكي بةرزي ذماري كوذراوان كة كاريطةري بةجؤرص لة جؤرةكان لةسةر بووين ئةو طةلة هةبصت
  . ذةنؤسايد ناناسرصت

  
 / وذي يا كوشتين أةطةزكجؤر /ةرطصأدراوةكة دةبصتة أةطةزكوذيئةوا وشة و,  بكرصتgenocideئةطةر وةرطصأانصكي وشةيي بؤ ذةنؤسايد 

وو وشة سادةية و هةروةها واتاي كتوميت ئةو د cide و التينيةكة   genosئةوة ئةطةر بةطوصرةي وشة لصكدراوة طريكي . كوشتين جؤر
ضونكة لة أاستيدا تاواين ,  لة جيايت ذةنؤسايد زؤر ناطوجناو نةبصتأةطةزكوذيدةكرص بةكارهصناين وشةي  .وةطصأانةكة بكةين

بةآلم وةكو لة . ؤسايد واتة لةناوبردين طروثصك كة زؤرجار وابووة ئةو طروثة طروثصكي أةطةز جودا بووة و لةناوبردنيان أةواكراوةذةن
دةكرص ئةو طروثةي , ثصناسةي لصمكني و شارةزاياين ديكة مةبةست لة ذةنؤسايد هةر بةتةهنا لةناوبردين أةطةز نيية, UNثصناسةكةي 

وبردراو دةكرص سةر بة نةتةوةيةكي طروثي لةنص. زي طروثي تاوانبار بنصت طروثصكي ئاييين بن كة سةر بةهةمان أةطةبةر ذةنؤسايد دةكةو
دةكرص يةك واتا ) ناسيونال( "نةتةوةيي" و "ئةتين" ضةمكي, تة بطوترصتثصويس. تايبةت و جياواز بن يا طروثصكي ئةتين جياواز بن
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 يؤنصك خاوةين ناسنامةي ئةتينلةأاستيدا هةموو ناس. ي ناسيونال بةكار هبصندرصنثةست و هةردوو وشة دةكرص بؤ طرودبدةنة
  .  تايبةت بةخؤيانن)ناسيونايل(

  
دةكرص وشةيةكي طوجناوي كوردي بصت و طوجناوة لةبةرامبةر  طةلكوذي لةبةرضي وشةي وشةيةكي طوجناوة؟ "طةلكوذي"ئايا وشةي 

ئةطةر , أةخنة لةو ضةمكة ضييةةو وشةية يا ضةمكة لةاليةن طةالين ديكة بةكاردةهصندرصت؟ ئشصوةيةكي وشةي ذةنؤسايد بةكارهبصندرصت؟ 
  هةبصت؟

بؤمنونة طةيل كوردستان هةموو ئةو خةلَكةي لة كوردستان , نةتةوة دةداتة دةست/ واتايةكي فراوانتر لة ناسيؤن"طةل"وشةي يا ضةمكي 
لةاليةكي ديكة . و طوزارشت لة كؤي خةلَك دةكات ثؤزةتيظ بةخؤوة دةطرصت هةروةها ضةمكي طةل جؤرة مؤركصكي. دةذين دةطرصتةوة

فةرةنسايي مةبةست ناسيؤين طةيل  يا "طةيل كورد"بؤمنونة كة دةطوترصت ,  ناسيؤن بةكارهبصندرصتن بةواتاي نةتةوة يا"طةل"دةكرص 
بةو واتاية طةيل كوردستان بةواتاي , ةكارهبصندرصت ب"خةلَك" دةكرص بةواتاي "طةل"هةروةها ضةمكي . فةرةنساييةناسيؤين كورد يا 

  .  ي دانيماركييةfolk يا  ي ئةلَمانييvolk ي ئينطليزي و  peopleئةوةش وةكو , خةلَكي كوردستان دصت
, صندرصتبةكارهبلةتةك وشةيةكي سادةي ديكةدا " زؤر"يان " كؤمةلَ "," كؤ" دةكرص وةكو ي ثصشطر يا ثاشطرديارة طةل وةكو وشةيةكي سادة

ريت بةكو. "زؤرجار" واتة "طةلصجار"دةطوترصت يان كة , "زؤر ثرسيار" يان " ثرسياركؤمةلَص" واتة "ثرسيارطةلصك"رصت  دةطوتبؤمنونة كة
  . خةلَك و نةتةوة دةطرصتةخؤي و وةكو ثصشطر يا ثاشطر هصما بؤ كؤي دياردةيةك دةكات و واتاكاينوشةي طةل وشةيةكي فرةواتاية

  
, طةلكوذي واتا كوشتين هةموو ئةو خةلَكةي لة ناوضةيةكي دياريكراودا دةذين,  بطريصت و بطوترصتطةلكوذينة لة ضةمكي دةكرص أةخ

) ستات(تةواوي وآلت دياريكراوي وةكو سنورداري  وةكو واتا بةرفراوانةكةي سةير بكرصت و بة ناوضةيةكي تةهنائةوة ئةطةر وشةي طةل 
, ةكانةوة سةير بكرصتيئةتين و ئاينيطروثة وةكو طةيل وآلتصك بةهةموو جؤرة طشتطرانة " طةل"يةك  لةاللةو ديدةوة. ببةسترصتةوة

 ئةطةر بلَصني طةلكوذي لةو أوانطةيةوة. دياريكراو و تايبةت سةير نةكرصت ةكي ديكة وةكو نةتةوة يا طروثصكي يا كؤمةلَة خةلَكصكيلةالي
ديارة دةكرص .  دراوة هةموو ئةوانةي لة كوردستاندا دةذين بةبص طوصدانة نةتةوة و ئاينيكوشتينهةولَي واتا كراوة دذي طةيل كوردستان 

كراو بةلَكو تةهنا طروثصكي تايبةت و دياري,  نةبصتيذةنؤسايد هةبص و مةبةست كوشتين هةموو طروثة ئةتنيةكاين ناوضة بةركةوتووةكة
 أصك وا أةنطة منونةي ئةوهاش نةبصت ياهةروةها . ةتين تايبةت لةئاراداية نةتةوةيةك يا طروثصكي ئلةو بارةدا لةناوبردين. بطرصتةوة

ةز و بةهةموو أةط) لةوةتةي ستايت ناسيونال دروست بووين( تةواوي وآلتصك شتين خةلَكيذةنؤسايد بة مةبةسيت كو نةكةوتووة
صكهاتةكاين طةل ئةجنام درا و هةموو جؤرة لةو طؤشةنيطايةوة ئةطةر كوشتارةكة دذ بة تةواوي ث. كةلتورةكانيةوة ئةجنام درابصت

  .ئةوة وشةي طةلكوذي طوجناوة ئةطةرنا ناكرص بةطوجناو دابندرصت, طروثةكاين طرتةوة
 بةلَكو لصرةدا مةبةست لة ناوضةيةكي دياريكراو ستات نةبصت, بةآلم ئةطةر طةل بة ناوضةيةكي سنورداري دياريكراوةوة ببةسترصتةوة

دةكرص ئةو ناوضة تايبةتة بةهةموو دانيشتوانةكانيةوة بةر طةلكوذي بكةوصت و تةواوي خةلَكي ئةو , ك بصتبةشصكي ستات يا هةرصمص
 دا 1937بؤمنونة وةكو ئةو ثاكتاوةي كةماليستةكان دذي خةلَكي ناوضةي دةرسيم لةسالَي , ناوضةية بكةونة بةر شاآلوي لةناوبردن

 كصشةي لةسةرة و مةبةسيت تاوانكار ثاكتاوي تةواوي ناوضةيةري ثاكتاوي أةطةزيدا لة تاوانكازؤرجار شاياين طوتنة . ئةجنامياندا
لةاليةكي ديكة دةكرص كؤي خةلَكي ناوضةيةكي دياريكراو بةهةموو أةطةز و . ناوضةيةكي دياريكراوة لة خةلَكة نةخوازراوةكان

لةو . بةر شاآلوي لةناوضوون بكةون, جودايي ئةتين خةلَكةكةنةتةوةكانيةوة لةسةر بريباوةأي ئاييين يا أامياري تايبةت بةبص طوصدانة 
ئةو دياردةية . بةجمؤرة بةهؤيةوة طةلصك لةناودةبردرصت,  ناوكي كصشةكةيةبريوباوةأةكةيةبةلَكو , بارةدا أةطةز يا ئةتنيايت طرنط نيية

  . لةطةلَ ثاكتاوي ئاييين يا أامياريدا طوجناوة
مكي أصي دةضيتص لةطةلَ ضة, ئةطةر طةل طشتطرانةش بؤ خةلَكي ناوضةيةكي دياريكراو بةكار هبصندرصتبةمشصوةية دةتوانني بلَصني كةوا 

,  ستاتصك بةكاردةهصندرصتكؤي مرؤظةكاينطوترا ضةمكي طةل نة تةهنا بؤ ثصشتر وةكو هةرهةروةها . طةلكوذي لةهةندص باردا طوجناوبصت
  . دةهصندرصتبةلَكو وةكو نةتةوة يا خةلَك بةهةمان شصوة بةكار

  
بةو واتاية دذي ناسيؤنصك يا خةلَكي سةربة أةطةزصك يا , زؤربةي ذةنؤسايدةكان دذي طةلصكي جودا ئةجنامدراون ,بةطوصرةي مصذوو

 كؤمةلَصك مرؤظ لة ناوضةيةكي دياريكراوداي  كؤخةلَك يا, كة واتاي نةتةوةبؤية دةكرص وشةي طةل . بريوباوةأصكي جودا ئةجنام دراون
واتة ئةطةر لةناوبردنةكة  , واتاكةي كوشتين طةلة"طةلكوذي"ثاشان ضةمكي . ةخؤي لةو أوانطةيةوة واتايةكي داثؤشةرانةي هةبصتدةطرصت

  . طةلكوذي بؤيان طوجناو بصت وشةيئةوا دةكرص,  تايبةتةايبةتة يا كؤي كؤمةلَصك مرؤظيخةلَكصكي ت, لةناوبردين نةتةوةيةكي تايبةتة
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 ي دانيماركي يا folkemord ن ي ئةلَماين ياvolkermordوةرطصردراوي أاستةوخؤي ضةمكي وشةيةكي وةكو دةكرص وشةي طةلكوذي 
ي  people يا  nation واتة" خةلَك"يا " ناسيؤن" ي سكةندةناظي بةواتاي folk ي ئةلَماين و volk  وشةي.سكاندةناظي سةيربكرصت

بؤ هةمان مةبةست و واتا  دانيماركيةكة ن وةكو ئةلَمانيةكة يا"طةل"كي  ضةمديارة. بةكارهبصندرصندةكرص ئينطليزيةوة دصن و 
ئةلَمان و ديارة طةالين . دةكرص وةكو ناسيؤن يا خةلَك لصكبدرصتةوة, يشلةزماين كورد" طةل"وشةي ضونكة وةكو طوترا . بةكاردةهصندرصت

 لةو وشانة وشةيةكة" طةلكوذي"وشةي  . طوجناوةةيةكي زؤر تاأادئةوةش ضةمكصكي, ي ئةو وشانة لةبري ذةنؤسايد بةكاردةهصننكدانيمار
 . دةكرص ضاكترين وشةي طوجناوي كوردي بةرامبةر وشةي ذةنؤسايد بصتوةرطرتووة و سودي 

  
بةو واتاية ئاماذة بة تاوانكاريةك دةكرصت كة ,  هيض طومان لة تاواين كوشتين طةل نامصنصتةوة"طةلكوذي"دةطوترصت كة شاياين طوتنة 

ذةنؤسايد , ثصويستة بطوترصت. ئةو لةناوبردنةش بة دأندانةترين شصوة ئةجنام دةدرصت. اي لةناوبردين طةلصك دةطةيةنصتوات
بةآلم . لةهةمان كاتدا دياردة و تايبةمتةندين لة ذةنؤسايددا هةنئةوانة هةروةها , هةرةوها ثاكتاوكردنة, أةشةكوذيية, كؤمةلَكوذيية
طةلكوذي وشةيةكة وةكو وشةي كؤمةلَكوذي يا أةشةكوذي . ذةنؤسايد نينيلةهةموو بارصكدا أةشةكوذي كؤمةلَكوذي و , ثاكتاوكردن
 دةتوانص بؤية, سايدة ذةنؤان بةكاردةهصندرصت كة ئةويش تاواينبةمشصوةية بؤ يةك جؤري تاو, طشتطريانة بةكارهبصندرصتناتوانرص 

  . بداتة دةستكتومت و اتاأادةيةكي طوجنمةبةست و ثةيامي ضةمكة ئؤرطينالةكة 
  
  

2006.2.3  
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