
هح  زان بهرههم سا بوردن بكهن له     مستهفا كازمی   و    بهڕ دەست بهج داوای ل
هبجهو ئهنفالدا  يادی هه

  

  عهلی مهحمود محهمهد 

  

ت  راقيهكان  شووی ئهمهريكاع لهوەی سهرۆكی پ ئهوەی     وڕەن  لهبهر  له    4ترامپ, 
راقی    14بالك وتهری ئازاد كرد, كه تۆمهتبار بوون به كوشتنی   تی سڤيلی ع هاوو

ك 2007له گۆڕەپانی نسور له سهپتهمبهری   , ههرچهندە كۆمپانياكه بۆ ههر كوژراو
يهكيان   له  يهكه  100000جگه  ههر  بريندارەكانيش  دۆالر    50000ی  دۆالرو 

  قهرەبووی ژماردووە. 

وان شاندی حكومهتی راقی له كۆبونهوەی ن ی كۆنی ع ئوردن و      لهسهر دانانی ئا
راقی محهمهد خهفاجی داوای له حكومهتی ئوردنی   ی ع راق, وەزيری كشت و كا ع
ستا كه ميراتگيری حكومهتی بهعسه,   بوردن بكات. كهچی حكومهتی ئ كرد, داوای ل

بوردن له قوربانيانی تاوانهكان رابردوو بكات, كه وەل ئام كهس   16ادە نييه داوای ل
كه   ه داناوە, به يهكی به هه كه دەيان ههزاری ئهو ژمارەيهيه, وە نه ئا   4049نين, به

كردووە,   تهخت  له گهڵ زەوی  نزيك    185گوندی  كيميابارانكردووە,  گوندو شاری 
ژ كردووە,  كوژ  كۆمه تی  هاوو ك  تژی  مليۆن راقی  بهرينهكانی ع و  پان  بيابانه  ر 

بۆ   مرۆڤت  پرۆسكی  و  سك  ئ يت  دەكۆ هه وە  كو له  قوربانيان,  روفاتی  له  كردووە 
ی پان و بهرين.  كی به كۆمه ت بۆته گۆڕ ت, و   دەرەكهو

رنه, كلتوری كۆتايی   كی مرۆڤدۆستانهی مۆد بوردن كردن, كلتور ل كلتوری داوای 
هی رابردوو,  كهله رەقی سستهمی دەرەبه  گايهتی پياوساالرييه, ههست كردنه به هه

نانه به تاوان, پاككردنهوەی ويژدان و رزگاربوونه له دڕندەيی, ههموو كهس   دان پ
ت خۆی له دڕندەييهكان رابردوو پاك بكاتهوە.    ناتوان

كی    18 راق بهرامبهر به خه هتی ع ه له ههمبهر ئهو تاوانانهی له رابردوودا دەو سا
ی  كوردس راق وەك رەمزی با ت سهرۆك كۆماری ع تان ئهنجامی داوە، داوا دەكر

بوردن بكات.  ت داوای ل   و

بكهن،"    كارە  ئهم  شتر  پ بوو  مهعسوم  فوئاد  و  بارزانی  و  هبانی  تا جهنابی  ئهركی 
بهج بكردبايا، دەيان   ك بووە سهرۆك كۆمار" دەبوايه ئهو ئهركهيان ج بارزانی مانگ

داوايهی ئهم  به    جار  نهيانتوانی  ئهوان  نهبوو،  م  وە كهچی  كرايهوە،  رويان  بهرەو 
ژوو تۆمار بكهن،   بستن و سهروەريهك بۆ مرۆڤايهتی و م ئهركی ئهخالقی خۆيان هه



كه بۆ مرۆڤايهتی بوو، ناويان له ريزی ئهوانهدا  داواكارييهكه تهنها بۆ كورد نهبوو به
و وە هه تانی خۆيان بهو ش ژوو له ياديان  تۆمار دەكرا له و ستاون، م سته مرۆيانه هه

كی ديكه   ت, جار حيش دەكر ناكات, چهندين بۆنهيه ههمان داوا له دكتۆر بهرههم سا
راق   به جوته ههمان داواكاری دەخهينه بهردەست دكتۆر بهرههم سهرۆك كۆماری ع

وە باش دەزان ك ئ راقی, لهكات ن  و مستهفا كازمی سهرۆكی ئهنجومهنی وەزيرانی ع
وتهی   به  ويستمان  پ مه  ئ بستن,  هه كارە  بهم  راقهوە  ع هتی  دەو بهناوی  ئهركه 

ژووی م گهڵ  له  ت  دەمانهو مه  ئ نييه,  پۆپۆليستی  كردەی  و  ته      سۆزداری  و ئهم 
تاوانانه له داهاتوودا دوبارە   نياشمان بكهنهوە ئهوجۆرە  ئاشتمان بكهنهوەو هاوكات د

بوردن له     نابنهوە, بهوەی داوای گهنامه شاراوەكانی رابردوو    ل ت, به گهلی كورد بكر
و   ن تاوانی  دادگای  ئهندامی  ته  بب راق  ع ن,  بكر دادگايی  تۆمهتباران  ن,  بكر ئازاد 

هتی, قهرەبووی قوربانيان نتی ياداوەری بۆ سهرجهم قوربانيان      دەو تهوەو مۆنم بكر
ت.    دروست بكر

مه كه ناوی  لهم  تهی ئ تی ناوەڕاسته و ئهم و بهندەی جينۆسايدە كه ناوی ڕۆژهه مه
ه،   ن، دنيايهك هه بوردەيی مرۆڤهكان، روباری خو ك نييه بۆ ل ك پنت ن كوردستانه، شو
راستييه   به  نان  دان  بۆيه  مهكه,  ههر كلتوری  له  ك  بهش بونهته  وەحشيهت, 

هكان ستا     تا ل    و     رابردوو و ئ برينهكان,  داوای  ژی  له ساڕ كه  بوردن كردن بهش
كه رو له ئايندە.    ههنگاو

سك و پروسكدا غهرق   ن و ئ تانهوە كه له ناو خو تهوە بهم و مه دەبهست ژوويهك ئ م
و   دادپهروەری  ل  دادپهروەرييه،  به  ويستمان  پ يانه  تا ئهو  سڕينهوەی  بۆ  بووە، 

دراون، به ب يهكهم ئهنجا كهوە گر مدانی دووەم زەاللهته و ههرگيز بهدی  ئاشتهوايی پ
بوردەيی ههموو كات دوای دان نان   نايات، وەك ئهوەی سياسيهكانی كورد دەيكهن، ل
نهی   ت، تاوانبار و قوربانيهكان له ئاو به راستيهكانی تاوانهكان و دادپهروەرييهوە د

وەك  دەرخستنی ههقيقهت و راستيهكانی رابردوەوە وەك ئهوەی ههن دەردەكهون نهك
له   كی زۆر ناشايستهو ناڕەوايه داوا  نهوە، كار تاوانهكانی رابردوو بشور ئهوەی له 
ی خۆی   شتا دادوەری به ڕۆ كدا ه ت ئاشتهوايی بكهن، له كات قوربانيانی تاوانهكان بكر
ت و تاوانباران دادگايی   ت و دان به راستيهكان و ههقيقهتی تاوانهكان نهنراب نهساب هه

تن له   نت كردنی تاوانهكان و دەرخستنی  نهكراب ناو رزگار نهبوون له سزاو به دكۆم پ
هكان !!.    راستيهكان و نووسينهوەی روداوە تا

تاوانهكان،   سهرچاوەی  كه"باسكردنی  بين  ر  ف ئافريقياوە  خوارووی  ئهزموونی  له 
نان، قهرەبووكردنهوە، دان نان بهو تاوان و ئهو كارەساتانهی له رابردوو روويا ن  دانپ

ئهگهر چی   بابهتهكه،  حهقيقهتهكانی  زانينی  له  بايهخترە  پڕ  ك جار زۆر  ههند داوە، 
بوردن   ويستيان به داوای ل مهرج نييه ههموو ئهو كهسانهی كه ئازاريان چهشتووە پ



ببهنهوە،   خۆيان  لهبير  ڕابردوو  ناكۆكيهكان  تا  ڕەسمی  وەيهكی  بهش ت  ههب كردن 
خۆش بوونی   ينهوە له پرۆسهی ل كۆ كهاتنهوە له باشووری  ل "كۆمسيۆنی حهقيقهت و پ

كردنی سهرەنجامهكان تا ئهندازەيهكی زۆر زياد   ئافريقا" ئهوە پيشان دەدات كه قهبو
كی   بوردن ل داوای  و  ك  نان دانپ قوربانيهكان  كهسوكاری  قوربانيانيان  ك  كات دەكات، 

كهاتنهوە چارلس ڤيال ڤيسيستۆ".    شهرعييان پ دەگات. "پ

قوربانيان  قهرەبووك له  زيانانهی  ئهو  بهرامبهر  له  نييه  مادی  پاداشتی  تهنها  ردنهوە 
كه تهوە, ڕەنگه     له پاداشتی     خۆی    كهوتووە, به كهوە دەبين مادی يان ڕەمزی يان پ

ياخود   قوربانيان  له  ت  ب بوردنكردن  ل داوای  و  پۆزش  يان  ت  ب دارايی  پاداشتی 
ت  بچ يادمان  له  ت  ناب كهوە,  پ بژاردن  ههردووكيان  قهرەبووكردنهوەيه      ههم   كه 

نهكردنهوەی   و دوبارە  بۆ  پهيمانيشه  لهم      ههم  مه  ئ ئايندە,  له  ڕابردوو  تاوانهكانی 
دوبارە   رابردوو  روداوەكان  كه  زياترە  بهمهيان  ويستمان  پ جينۆسايدە  بهندی  مه

هك كی ديكه نهمان بهنهوە بۆ ناو قهسابخانهكانی گۆڕە به كۆمه نهوە, جار ان و  نهكر
قهرەبو   نه  كدا  كات له  بازنهكهداين,  لهناو  بهردەوام  دەبينين  وەك   , س شانزەی 
تيش بۆته ئهندامی دادگای تاوانی   كراوە, نه و بوردنيشمان ل كراوينهتهوە نه داوای ل
هكان رابردوو له ژينگهيهكی وادا ئاساييه دوبارە ببنهوە,   هتی, بۆيه روداوە تا و دەو ن

رە دەبنهوە له شهنگالهوە بۆ دوز و له داهاتووشدا بۆ ناوەكانی دی,  وەك بهردەوام دوبا
بۆ      راسته ژيان  وەل  ننهوە,  ناگهڕ قوربانيان  بۆ  ژيان  و  ناگۆڕن  رابردوو  ئهمانه 

بيستی   گو دەكهن  بهوە  ههست  قوربانيان  دەكهن,  مسۆگهر  تاوان  له  دور  داهاتوو 
  داواكارييهكانيان بوونه. 

تهوە بۆ  قهرەبووكردنهوە كهرامهتی   ن ك له زيانه ماديهكان دەگهر مرۆڤايهتی و ههند
ل كراوە, بۆيه  ش كی ب ئهمالو     قوربانيان, بۆ ئهوانهی مافيان پ مافی قهرەبوو ماف

نهگرتووی قوربانيانی كوردستانه, كهسيش بۆی نييه به ناويانهوە      ئهوالی سازش هه
ت, دەب تيش ب ت تهنها خۆيان له بهرامبهر  ئهو سازشه بكات ئهگهر له ترۆپكی دەسه

بستن.  يان گهيشتووە بهم كارە هه   ئهو زيانانهی پ

تی كارەكانی ڕابردووی   ت له بهرپرسيار راقه ناب هتی ئهنجامدەری تاوان كه ع دەو
و  دەكات  بوردن  ل داوای  كه  ستا  ئ راقی  ع ت,  ب هه قهربووی      تاوانهكان 

هكان ڕابردووی سهدام,  دەكاتهوە, له بهر ئهوە نييه بهرپرس   قوربانيان  ه له تاوان و هه
كه له بهر پابهند بوونيهتی به بهرژەوەندی گشتييهوە و كاركردنيهتی بۆ دووبارە     به

گاو گهڕاندنهوەی كهرامهته  كردنهوەی قوربانيهكانه بهكۆمه كه بۆيان و متمانهيان      ت
راقی داهاتوو ئهوەی رابردوو نييه, له تاوانهوە گ   بهوەی    دەدات واستراوەتهوە بۆ  ع

پهيمانامه     پۆزش  واژۆكهرانی  سهر  هاتۆته  جينۆسايدەوە  ئهنجامدانی  له  نانهوە,  ه
يانی   نهكات  ئهمانه  تا  مهزنهكان,  تاوانه  بهرامبهر  له  تی  بهرپرسيار تيهكانی  ودەو ن



ستا له   دوبارە بونهوەی تاوان لهكات و ساتدايهو هيچ گۆڕانكاريهك نهكراوە, وەك تا ئ
    رابردووداين.    یناو بازنه 

گرتنی ئهو تاوانه گهورانهی له ڕابردوودا  تی هه بوردن كردن بهرپرسيار به داوی ل
و   قوربانيان  مافی  وان  ن له  ڕاگرتنه  هاوسهنگی  زەمانهتی  تاكه  ئهنجامدراون, 
تی   بهرپرسيار گرتنی  هه له  ت  دەب بهردەوام  هت  دەو تاوانكاران,  تی  بهرپرسيار

شووی خۆی, ئهو بهرپرسيارييهتيه مانای تاوانبار  سياسهت و كاری فهرمانڕ  ەواكانی پ
ی, پاككردنهوەی كه خۆ پاككردنهوەو شۆردنهوەيه ل ت, به هت و      بوون ناگهيهن دەو

ته رويانداوە, شۆردنهوەی   ناوييه پڕ له تاوانه كه لهم و ه خو خودە لهو ڕابردووە تا
نهوارەكانی تاوان دڕندەيی رابردوو,   ته له شو ئهمه له باشووری ئافريقيا و شيلی  و

تی   دەسه پاش  له  ئهنجامدرا  تياياندا  تانهی گۆڕانكاری  و ئهو  ..تهواوی  مانياو  ئا و 
ديكتاتۆريهت  و  ئاپارتايد  له     نازيزم  دەكات  چاوەڕوانی  كورديش  كرا,  پهيرەو 

راقی  ته    ئ ز سهرۆك و سهرەك وەزيرانين بب وەی بهڕ ستا ئ ن كه ئ   دوای سهدام حوس
لهو   لهوەی  نييه  كهمتر  راق كراوە  له ع ئهوەی  داهاتوو,  تداريهتی  دەسه كی  پرنسب

تانه كراوە.    و

نانهوەی      Ricardo Lagos    شيلی    سهرۆكی  ه پاساو  نامهی  ناردنی  به  ستا  هه
بوردنكردن ل داوای  يان  می      كهسی  ڕژ دەست  قوربانيانی  كهسوكاری  سهرجهم  بۆ 

شوو ئهم پرۆسهيه به سهركردايهت    سهربازی پ بينۆتشه,  ی      ی  بۆ    1996له سا ەوە 
شا, كهچی سهرۆك كۆمار خۆی    2008 ژەی ك ته     در قوربانی و نهياری ئهو دەسه

بۆ سهرجهم قوربانيان ئهويان نهكردە     بوو كه تاوانی ئهنجام دابوو, ئهو نامانهی ناردی
تاوانب بينۆتشهی  تاوانهكانی  له  تی  و نامهكانی  كه  به ار  تاوانبار, 

ناشرينيهكانی پاككردەوەو خۆشی بردە ريزی سهركردە مهزنهكانهوە, بۆيه      شوشتهوەو
ئهوكارە   ئهوەی  بۆ  تهوە,  بشۆردر ن  حوس سهدام  تاوانهكانی  له  راق  ع ت  دەب

ت  ژوو.    بكر ويستمان به مرۆڤه بۆ م   پ

  

پاڵ له  مانياش,  ئا نازی  می  ڕژ دەستی  ههر     قهرەبووی    قوربانيانی  مادی, 
سهرۆك    ن يهكهيا راو"      نامهی  يوهانز  سۆسيال  2006-1931كۆمار  پارتی  له   "

گهيشت, كه    ديموكرات  ی      يان پ ت    2004ەوە بۆ    1999لهسا سهرۆك كۆماری و
تی نازی هيتلهر كردبوو."تعويز   بوردنی له قوربانيانی دەسه بوو, له نامهكهيدا داوای ل

ستيشدا بڕيار  -ازيهالعمال االسترقاقيين والقسريين فی المانيا الن و يونامی", له دوا هه
مهحرەقه   له  ئهوانهی  ن,  دەژ فهرەنسا  له  زۆرينهيان  كه  جهزائيريهكان  جووە  درا 

نهوە, ههروەسا سهرۆكی   2300رزگاريان بووە, ههر يهكهيان به  ئيرۆ قهرەبوو بكر



مانيا    2017-3-18بۆ    2012-3-18, سهرۆك له ماوەی  1940يواكيم غاوك     ئه
ب ته  دانی  دەكهو ئهرمهنی  جينۆسايدی  له  ك  بهش تی  بهرپرسيار مانيا  ئه كه  نا  هوەدا 
  ئهستۆ. 

ی   به    2008سا بهرامبهر  كرد  ئيسرائيل  له  بوردنی  ل داوای  ركل  م ال  ئهنغ
ی   مانيا ههست به شهرمهزاری دەكات, وە سا رهارد   2004هۆلۆكۆست, وتی ئه غ

بوردنی له گهلی روسيا كرد بهر   امبهر به تاوانهكانی نازيهت. شرۆدەر داوای ل

نيسانی   له  بكهنهوە,  ژی  ساڕ ماوە  گهالن  برينی  زۆر  شتا  ه مانيهكان  ئه ههرچهندە 
له      1941 كرد,  ی خۆيان لهسهر ئهكرۆبۆليس هه نازيهكان يۆنانيان داگيركرد, ئا

شت, له دوای   ه تيان به كهالوەيی بۆ يۆنانيهكان ج دوای س ساڵ و نيو داگيركاری و
تداری  جه دەسه له  دەكهنهوە  قرەبوو  داوای  يۆنانيهكان  دووەمهوە,  جيهانی  نگی 

می هيتلهر, ماوی ياسايی رژ مانهكان وەك ج حكومهت و پهرلهمانی يۆنانی داوای      ئه
ستا يۆنانيهكان تهنها    300 مليۆن مارك   115مليار دۆالر قهرەبوكردنهوە دەكات, تا ئ

ی رازی نين,مليۆن دۆالريان وەك قهرەبوو و  25و   ۆنيهكانيش      ەرگرتووە, كه پ پۆ
مانهكان ههيه.    ههمان داواكارييان له ئه

تيش گهل تهيموری ڕۆژهه قهرەبووی    له  له     داگيركاری    ماوەی    داوای  كردووە 
گهلی   بۆ  ئهمهش  گهورەكان,  لكارييه  ش پ قهرەبووی  پاڵ  له  ئهندەنوسی  تی  دەسه

ويسته  پ و  ستهيه  و هه گای  ج كاتی    كوردستان  لهوكاتهی  ت,  وەرگر ل  وانهی 
له   فلۆيد  دياردەی جۆرج  ستا دوای  داگيركاری وەك كۆيلهداری ئ سزادانی بكهرانی 
شهوە, له ماوەی رابردوودا ب ويستی خۆی داگير كراوەو سامانهكهی   ئهمهريكا هاته پ

تانی كاريبی تهنها به  ن كراوە, دەبينين ههنووكه و بوردنكردن    تا ازی نابن,  ر   داوا ل
يدا داوای قهرەبووكردنهوەش  تانی   له پا بهريتانياو فهرەنساو پورتوگال      دەكهن له و
  له ههمبهر سهردەمی كۆيلهداری. 

فهرەنسا  كۆچكردوی  سهرۆكی  بهرامبهر      شيراك  له  كرد  بوردنی  ل داوای 
ی      پرۆسهی     له    ههزار جولهكه   13دەستگيركردنی   له سا ديف  له    1942ئهلفيل 

هيتلهرەوە,  ميانی   اليهن  له  كوشتنيان  كۆمهڵ  به  پاشان  و  دووەم  جيهانی  جهنگی 
كوژی     ههرچهندە كۆمه بهرامبهر  ل  بهرييه,  ب ی  ل پرۆسه  و  بيروباوەڕ  وەك  ئهو 

ی كرد, ل ماكرۆن سهرۆكی فهرەنسا وتی      سهبارەت به جهزائير     جهزائيرييهكان نكۆ
وەل   كردن,  بوردن  ل داوای  نه  وە  يكردن  نكۆ له      ئهنجومهنینه  فهرەنسا  ياسايی 

نی    2018شوباتی      ی8 وان سا ن قوربانيانی جهنگی  ههموو  بۆ    1954بڕياريدا 
شتا فهرەنسا      1962 نهوە, ههرچهندە ه كه له جهزائير ژياون لهو كاتهدا قهرەبو بكر

نهناوە جهزائير  له  خۆی  تاوانهكانی  ياسايی  ههقيقهتی  به  ك      دانی  نيو و  مليۆن  كه 



و  قوربان بوردن  ل داوای  نهك  جهزائيريهكان  تهنانهت  كهوتۆتهوە,  ل ی 
تاوانهكانی سهردەمی داگيركاری دەكهن, بگرە داوای قهرەبووكردنهوەی     قهرەبووی 

تيش دەكهن, به تاوانی دژ به   روداوی تاقيكردنهوی چهكی ناوكی له ناوچهی رقانی و
ههژماريان  فهرەنسيهكانه    مرۆڤايهتی  اليهن  كهله  قوربانی  كردووە  ئهنجامدراوەو  وە 

كداوە.      سڤيلی ل كهوتۆتهوەو ژينگهی ت

كوژی   بوردنن له فهرەنساوە, لهسهر كۆمه ههروەها روانديهكانيش چاوەڕوانی داوای ل
يان كه له   كردن له گه كه ی  6توتسيهكان له اليهن هۆتسيهكانهوە, تۆمهتبارە به دەست ت

لی   كوژييهكه تا      1994ئهبر رۆژانه      ی ههمان ساڵ بهردەوام بوو, ی تهموز 4كۆمه
كوژييهدا   ههزار تۆتسی  10   %يان كوژران. 70دەكوژران, لهم كۆمه

ی   عهبدالعهزيز بلخادم ئهمينداری گشتی بهرەی ئازاديبهخشی جهزائيری    2008له سا
وقهرەبووی   بكات  بوردن  ل داوای  كرد  فهرەنسا  له  و    132داوای  داگيركاری  ساڵ 

بكاتهوە  كوژيان  كهوتی  كۆمه ر له  كه  تهنانهت   19-3-1962,  هات,  كۆتايی  شهڕ 
ی      فهرەنسا ست وەرگرتن له    1999تاكو سا و دانی نهنا به بوونی شهڕەكهش, هه

لهناو   چونكه  سياسييهكان,  بۆ  سهخته  جهزائير  داگيركاری  رابردووی  بهرامبهر 
ئهمانهش    راستهوخۆيان به شهرەكهوە ههيه,   پهيوەندی   مليۆن كهس  8بۆ    7    فهرەنسا

نن, بهسهر نهيارو اليهنگردا دابهش   ك دەه كی مهزنی دەنگدەران پ ز بژاردندا ه له هه
  بوونه. 

ی   بوردنی لهو    2010له سيراليۆنيش له سا وەی فهرمی داوای ل ت به ش سهرۆكی و
ئهوەی   كهمبۆديا سهرباری  له  بوون,  چهكداريهكان  ملمالن  قوربانی  كه  كرد  ژنانه 

قوربانيان   داوای  ناوی  و كرايهوە  ب ونهتهوەيی كهمبۆدی  دادگای ن پهڕی  ما لهسهر 
كرا.  بوردنيشيان ل   ل

ەش ئهردۆگان به فهرمی له بهرامبهر تاوانی جينۆسايدی    2011ی نۆڤهمبهری  23له   
م داوای   بوردنی كرد, به وەی زارەكی داوای ل هتی تورك به ش دەرسيم له بری دەو

ويسته به نووسر بوردنهكان پ ستهكان  ل و ت و هه اوبن و بڕياری فهرمييان بۆ دەربچ
ه ت, ئهگهر مامه وەك تاوان      دوربن له بهرژەوەندی سياسی, له ويژدانهوە دەرچوب

ت و كۆتايی به سهردەمی     دەكات  ويسته دان به جينۆسايدی ئهرمهنيهكانيش بن ئهوا پ
بهو  ن  ن به كۆتايی  ت,  ن به كردن  ی  بهرا    نكۆ له  دەرخستنی  جهنگه سهختهی  مبهر 

ژوييهكان   كوژی ئهرمهن گرتويهتيه بهر, ملكهچی حهقيقهته م حهقيقهتی ياسايی كۆمه
نامهی   له  گرت  رەخنهی  توندی  به  ئهردۆگان  ت,تهنانهت  و    200ب ئهكاديمی 

ی   سا له  كه  توركی  ئهرمهنهكان    2008رۆژنامهنووسی  له  بوردنيان  ل داوای  كه 
  كردبوو. 



ر سهرەك وەزيرانی  بوردنی له سهردەمی كۆيلهداری    تۆنی بل شوی بهريتانيا داوای ل پ
ی  بوردنی له هيند كرد.   2016كرد, سا   بهريتانيا داوای ل

بوردنی له قوربانيانی كردارە سهربازييهكان سهردەمی خهبات دژ به   ال داوای ل ماند
  ئاپارتايد كرد. 

ی     له له سهردانی   1998سا كلنتۆن  بيل  تی رواندا      بۆ    دا  له  و بوردنی  ل داوای 
ستی حكومهتی ئهمهريكاەوە لهو گهل كوژيانهی لهو   و رواندييهكان كرد, بههۆی هه
داوای   ناوەنديش  ئهمهريكای  له  ژ  قڕ شهڕی  بهرامبهر  ههروەها  دا,  رويان  ته  و
ژ بهرامبهر به كوبا, پيرۆ, ئهرجهنتين,   بوردنی كرد, ئۆباماش دانی نا به شهڕی قڕ ل

بوردنی له ئهمهريكيه بنهچه يابانييهكان كرد    ی باوك ههروەها جۆرج بۆش كه     داوای ل
لهسهر بنچينهی ژاپۆنی بوون دەستگير كرابوون له كاتی جهنگی جيهانی دووەم, وە  

دانی بيرل هابهر له اليهن ژاپۆنيهكانهوە,   ههزار   110قهرەبووشيانی كردەوە, دوای ل
بۆ زيندانهكان وە ردران  ئهمهريكا ن له  نهياری  ژاپۆنی  ڕای  كدەر و سيخوڕ, و ك ت

بوردن نهكراوە,   شتا لهسهر هيرۆشيما داوای ل م ه وەزارەتی دادی ئهمهريكی , به
ئهمهريكا      كهچی الوازی  اليهنی  ه  هه به  نان  دان  وابوو  ی  پ ترامپ  ئيدارەی 

ژوومانهوە دەكهين, راستگهرای نهتهوەيی سپی   مه شانازی به م دەردەخات, وتيان ئ
ستی ب   ا كۆيلهی رابردووە ناشرينهكانه. پ

بوردنی كرد له كۆری و چينيهكان, ههموو دەيهيهك سهرۆك   حكومهتی ژاپۆنی داوای ل
بوردنهكهيان دووبارە كردۆتهوە له بهرامبهر ئهو تاوانانهی   وەزيرانی ژاپۆنی داوای ل

كانی ئهنجامی داوە.      له جهنگی جيهانی دووەم ژاپۆن بهرامبهر دراوس

نه   نتی ياسۆكۆنی  سا تهوە, كه قوربانی لهسهر مۆنم برينی چينی و كۆرييهكان دەكول
تهوە, ياسۆكۆنی مای نهزعهی رابردووی سهربازی ژاپۆنيهكانه.   دەكر     ه

سهبارەت به دۆسيهی ژنانی     رەتی كردەوە     شينزۆ ئهبی سهرۆك وەزيرانی ژاپۆن, 
بوردن له كۆريهكان بكات, وەل سهر  وەزيرانی ژاپۆن تۆميشی     ۆكرابواردن داوای ل

له   ئۆگستسی  15مۆراياما  بۆنهی    1995ی  هی كۆتايی جهنگی جيهانی    50به  سا
تهكهيانی داگير   بوردنی له ههموو ئهوانه كرد چ و دووەمهوە له بهياننامهيهكدا داوای ل

تهكهی له ميانی    كردووە وە يان  و كۆريای     جهنگدا زيانی پ گهياندوون, ژاپۆن    و
يادەوەريهكانی  باشو لهسهر  شهڕيان  م  به ههيه,  ئابووريان  بهرزی  پهيوەندی  ر 

شهی   ك داناوە,  زەبالحه  ئابوورييه  پهيوەندييه  ئهو  لهسهر  كاری  ئهمهش  رابردووە, 
ی      ژنانی رابواردن له سا دەداتهوە, ههرچهندە  لهسهری      1965بهردەوام سهر هه

بڕی   به  ژاپۆن  و  كهوتوونه  قه   9,3ر دۆالر  كردۆتهوە, كۆريهكان  مليۆن  رەبويانی 
قهرەبوو  كاريان     داوای  سوخرە  به  ژاپۆنيهكان  كه  دەكهن,  كارانهش  كر ئهو  بۆ 



كارە كۆريانهی  كردوون, ههرچهندە ئهو كر له ژاپۆن,      بردران بۆ كاری زۆرە مل    پ
  دواجار بونه ناوكی گهشهی ئابووری كۆريا. 

نه له   تی سڤيلی    300كوژی  يادی كۆمه    ی ديسهمبهر, چينيهكان13سا ههزار هاوو
ی      نانجينگ سا ڕای    1937له  و نانجينگ  له  ژاپۆنيهكان,  دەستی  به  تهوە  دەكر

كوژی   تی   300كۆمه   ههزار ژنيش القه كراون .    80بۆ   20ههزار هاوو

م له   ڕای پهيوەندی ئابووری زەبالحيان له گهڵ ژاپۆنيهكان به كۆری و چينيهكان و
  وو وەك پاراستنی كهرامهتی ئهمڕۆ سهير دەكهن. بيرنهكردنی رابرد 

بوردنی  2008له فبرايری   شوی ئوستراليا كيفن رود داوای ل دا سهرۆك وەزيرانی پ
تيانی رەسهنی ئوستراليا به تايبهت  ك كرد كه بهرامبهر هاوو كرد له ههمبهر تاوان

هكانيان,    له 17000دزينی    مندا

م ر    به ئوستراليا  وەزيرانی  كردەوەسهرۆك  تيانی      ەتی  هاوو له  بوردن  ل داوای 
تهكهی بكات, وتی  پرسينهوەی بهرامبهر به كاری     رەسهنی و ستا ل ت نهوەی ئ ناب

ت.  دا بكر   نهوەی رابردوو له گه

نرا, بههۆی  له    د شك ت جۆن مهكدۆنا كهنهداش پهيكهری يهكهم سهرەك وەزيرانی و
تيانی رەسهنی كهنهدا, كه له وان      سياسهتی پڕ له زەبرو زەنگی بهرامبهر به هاو ن

زۆر    1896بۆ    1863 به  بووە,  كهنهد  وەزيرانی  له    150000سهرەك  ی  مندا
كهنهدی رەسهنی  تيانی  سه    هاوو زانهكانيان  خ ناردويانيهته  له    130ندووەو 

قوتابخانهی تايبهتهوەو له بهشی ناوخۆيی زيندانيانی كردووە, زۆربهيان لهو ماوەيهدا 
كيان مردوونه, ناوی   كهسی لهو قوربانيانه    2800ئهشكهنجه دراون, تهنانهت ههند

ی   ئاشكرا كراوە, زمانی رەسهنيان ل قهدەغه كراوە و كلتوريشيان ياساغ كراوە, سا
بوردنی   2008 يان كرد,      سهرۆك وەزيرانی ئهوكاتی كهنهدا ستيفن هاربهر داوای ل ل

مليار دۆالر, له    2,3كرايهوە به      هاوكات قهرەبووی قوربانيانيش له روی ماديهوە
ی   وە    2017سا پاپای ڤاتيكانيش هاوش سهرۆك وەزيران جاستن ترۆدۆ داوای كرد 

ستی ئهوكا و بوردن بكات, بههۆی هه وەزيرانی     تی كهنيسهوە, ل سهرۆك داوای ل
تهكهی   شوازيكردنی و بوردنی كرد سهبارەت به پ نهمسا سيباستيان كۆرتز داوای ل

  له سوپای هيتلهر. 

چهوانهی نموونهكانی سهرەوە حكومهتی  هندا سزای      به پ ی   3راستگهرای پۆ دانا     سا
هنديهكان ن له تاوانی هۆلۆك     بۆ ئهوانهی پۆ به  به هاوبهش دادەن ن  ۆست و دان دەن

يان له تاوانهكه, ئهمهشيان به داكۆكی له كهرامهتی نيشتمانی  دانا, بۆخۆی ئهمهش      رۆ
گهلی   له  بوردنی  ل داوای  برلسكۆنيش  نازيهت,  تاوانهكانی  هاوبهشانی  له  داكۆكييه 



كرد بهرامبهر به تاوانهكانی رابردوو, سهرۆكی مهكسيك ئهندريس مانۆيل لۆبيز      ليبيا
لكاريهكان رابردوو داوای   ش بوردن      له ڤاتيكان و ئيسپانيا كرد دان به پ ن و داوای ل بن

له   زياتر  مهكسيك  رەسهنی  تيانی  هاوو به  بهرامبهر  ش    500بكهن  لهمهوپ ساڵ 
ر و خاچ, ههرچهندە كوژيكران به شمش تيانی      كۆمه له هاوو بوردنی  ل داوای  پاپا 

كوژكردنيان. رەسهنی ئهمهريكای التين كردووە له به   رامبهر كۆمه

بوردنی كرد  تشارلز ميشيل سهرۆك وەزيرانی بهلجيكا و كهنيسهی كاسۆليكی داوای ل
كهڵ   بهرامبهر رفاندنی به زۆری زياتر له بيست ههزار ی به بنهچه ت له ژنانی     مندا

تهنانهت دوای   بهلجيكی,  پياوانی  ديموكراتی و  تانی بۆرندی و روانداو كۆنگۆی  و
باوكی  رفاندن و  دايك  ههنووكه  تا  نهدرا,  پ  بهلجيكيشيان  ناسنامهی  زۆرينهيان  يان 

بوردنی   ل داوای  بهلجيكا  شتا  ه سهدە,  چارەكه  س  دوای  نهدۆزيوەتهوە,  خۆشيان 
    نهكردووە.    مليۆن كۆنگۆيی  15بۆ   10بهرامبهر كوشتنی 

يادبوندان  ههميشه له ز   نموونهكانيش    ئهمهو نموونهی زۆری ديكه له بهردەستدان و 
هكان, سهردەمی به   بوردن كردنه له رابردووە تا چونكه سهردەم سهردەمی داوای ل
ژكردنهوەی   ساڕ سهرەمی  رابردوو,  دڕندەييهكان  به  بهرامبهر  بوونه  مرۆڤ 

     ئازارەكانه. 

بوردنكردن   ئهو قهرەبووە ماديانهی به ب ياسا و ئاشكراكردنی ڕاستيهكان و داوای ل
هتی   دەو اليهن  تاوانهوە له  كڕينی     بكهری  ی  ههو و  بايی  ن  وەك خو ت  دەبهخشر

كورد  ناوی,  خو رابردووی  سڕينهوەی  بڕی  له  ت  دەكر تهمهشا  قوربانيان  دەنگی 
ويستی  راق   پ ن بايی ع هتی بكهری تاوان     نييه,    به خو كه چاوەڕوانی ئهوەيه دەو به

گای بهرپرس و سهرۆكهكهيهوە به بڕياری رەسم بوردنی      ی داوای به فهرمی له ر ل
راقهوەيه   هحيش كه ههنووكه له سهروی فهرمهنڕەوايی ئ ز بهرههم سا ل بكات, بهڕ

بستن, وەك ئهو سهرۆك     سهرۆك    و كازميش وەزيرانه ئهركه لهسهريان بهمكارە هه
راقهوە نامه     وەزيران و سهرۆكانهی ئاماژەمان به ناوەكانيان دا,  هتی ع به ناوی دەو

لكارييه زەقهكانی رابردوو بۆ يهك به يهك ش له كوردستان     ی قوربانيانی جينۆسايد و پ
راق به تايبهتی و سهرجهم قوربانيان به گشتی به ب جياوازی نهتهوەيی و ئاينی   و ع

رن, ئهمه وەك تاك بوردن له كورد     بن و توركمان و ئاشور و     وەك نهتهوەش داوای ل
زيدی و سائ بستن  كلدان و شيعه و كريستان و ئ ت, هيوادارم بهم ئهركه هه يبه .... بكر

هبانی و بارزانی و مهعسوم هكانی تا و عهالوی و عهبادی و مالكی و عاديل     و هه
  مههدی دوبارە نهكهنهوە. 

  



به مرۆڤايهتی      چاوەڕوانين ههموو قوربانيانی جينۆسايد و تاوانی جهنگ و تاوانی دژ
گهورە  لكاری  ش پ راق     و  ع و  كوردستان  سهرۆك    له  و  سهرۆك  جهنابی  له 

بوردنيان پ بگات    وەزيرانهوە    33له زوترين ماوەدا, له ياداوەری      نامهی داوای ل
نهوايی و   ی تاوانی جينۆسايدی كوردستاندا, ئهوە گهورەترين پهيام و بهرزترين د سا
به ئهركی   نهستن  ئهركه هه بهو  پاككردنهوەی رابردووە, ئهگهر  چاكترين ههنگاوی 

ئهو  ئهخال لهسهر  تهواوتان  زانياری  كدا  كات له  نهستاون  هه خۆتان  ويژدانی  و  قی 
داوای   قهرەبووكردنهوەو  ی  رۆ و  قوربانيان  مافی  كردو  ههژمارم  نموونانهی 

ژكردنی برينهكان رابردوو ههيه.  بوردنكردن له ساڕ   ل

كات,      داوای دە  ژ  سار قوربانيان  برينهكانی  له  ك  بهش بوردنكردن  ل
و     چاككردنی  تاوانباران  دادگاييكردنی  و  كردن  بوردن  ل داوای  به  تهنها  پهيوەندی 

بهناوچهوان   نهك  ت,  دەب يهكان  تا نهكردنهوەی  دووبارە  قهرەبووكردنهوەو زەمانهتی 
  ماچكردن و وتهی سۆزداری ههنووكهيی. 

بوردن بكهن.   33فهرموون له ياداوەری  هبجهدا, داوای ل هی تاوانی ئهنفال و هه   سا

 


