
كوژی و جۆرەكانی   كۆمه

 
  شيوا ميرەکی

  
كوژی يان "ژينۆسايد" يه    هتييهكانه كه كاريگهريهكی قووڵ كۆمه و دەو ك له گرينگترين تاوانه ن

ستا چهندين نهتهوەو كهمينه له  گای مرۆڤايهتی ههبووەو تا ئ و بهرفراوانی لهسهر ويژدانی كۆمه
نه جياجياكاندا بوونهتهوە قوربانی ئهم تاوانه شۆڤينی و دڕندانهيه   .شو

  
كوژی يان ژينۆسايد له بنهمادا و    به  (Genos)شهيهكی التينهو له دوو وشهی يۆنانیوشهی كۆمه

كهاتووە، ئهم وشهيه له زمانی فارسيدا وەكوو "نسل كی مرۆڤ پ  مانای رەگهز، تاقم يان گرووپ
دەچ "نسل كشی"، "كشتار جمعی" و "نسل م پ كراوە.، به كشی" له واتای ژينۆسايد  زدايی" باسی ل

ويست ناكات بۆ ئهو ت، ههر چهند پ ەی ئهم تاوانه شۆڤينييه روو بدات دەب حهتمهن نزيكتر بب
ك، نهتهوەيهك يان ههر دەسته ك چۆكردنی خه دا ب و تهنيا به كوشتن و قه ك  كۆشتنی ت و كۆمه

ك له ژينۆسايد كوو تواندنهوەو ب شوناسكردنيش، جور   .ناوبردنه و له ژينۆسايد روو بدات، به
  

ڕەحمانه و به ب شاراوەيی روو دەدات و ئهگهر ژينۆسايدو لهناوبردنی جهستهيی به ئاش    كراو ب
كی وا  دی بارودۆخ دی ه ت، ئهوە ژينۆسايدی نهرم يان خشۆك، ه رەنگه بهرەنگاربوونهوەی بكر
ن كه بۆ خۆيان بهرەو له ناو چوون بڕۆن و له ئاكامدا به ب تۆندوتيژی  به سهر قوربانيهكانيدا دەسهپ

چۆكردن ب نبهرچاو، ههمان ئاكامی قه   .هدی ب
  

نا،     كوژی بهكار ه مكين، ياسانووسی لههستانی، وەكو يهكهمين كهس كه وشهی كۆمه ل ل ڕافائ
ڵ يا نهتهوەيهك :ئهم تاوانهی بهم چهشنه واتا كردۆتهوە ديارە مهبهست له  .""له ناو بردنی خ

ه وەبردنی گه كوژی بهڕ كو مهبهست له كومه رای يهك نهتهوە نييه، به كوژی پاكتاوكردنی خ  كۆمه
و كی بهرب كه كه زەنجيرە كردار تهوە و پالن و بنهما سهرەكييهكانی ژيانی  و جۆراوجۆر له خۆدەگر

رانی و كاولكردن دەبات تا له ئا تهوەنهتهوەيهك يا كهمينهيهك، بهرەو و و به جۆرێ له  كامدا بتو
يهتيهكان، چاند كخراوە رامياری و كۆمه ت، مهبهست لهو پالنه ئهوەيه كه ر و  جۆرەكان لهناو بچ

ت، ههروەها له ناوبردنی ئاسايشی  كهوەبوونی ئهو گرووپه لهناو بچ كولتوورييهكان و ههستی پ
كی پهيوە   .نديدار بهم نهتهوە و گرووپانهوەكهسايهتی، ئازادی، كهرامهت و ههروەها ژيانی كهسان

  
شوو، رواندا    هتی تايبهت به يوگسالڤيای پ ودەو و دەستووری دادگای  لهدەستووری دادگای سزای ن

ندراوە كی مهترسيدار بۆ ئاسايشی مرۆڤايهتی ناس كوژی وەكو تاوان هتی الهای، كۆمه وەدەو  سزای ن
هتی  وەدەو گای ن به ب لهبهرچاوگرتنی ههر چهشنه حهسانهيهكی و تاوانبارەكانی له بهرانبهر كۆمه

  .سياسی يان ههر حهسانهيهكی تر، بهرپرسيارن و جهخت له سزادانيان كراوەتهوە
  

ی چاالكی خۆيدا، به هۆی زۆربوونی رادەی     كخراوی نهتهوە يهكگرتوەكان له يهكهم سا ڕ
سهمبهری  ٩٦ - ١روودانی كۆكوژی له دونيادا، بڕيارنامهی ژمارە  دا لهسهر به تاوان ١٩٤٦له د



كی قورسه هتی تاوان ودەو ی ياسای ن و  ناساندنی كۆمكوژی دەركردو رايگهياند ؛ كۆمكوژی به پ
شكهوتوو بهم تاوانه گای پ   .و تاوانبارەكانی شهرمهزار دەكات كۆمه

  
كهسی مهدەنی له ١٨٢٠٠٠وەكو چهند نموونه لهم كارەساتانه ئهتوانين ئاماژە به كۆمكوژی _   

كی شاری  ٥٠٠٠باشوور له پڕۆسهی ئهنفالی بهعس و ههروەها كيميابارانی  كوردەكانی كهس له خه
چۆكردنی شيعهكانی باشوورو ههروەها كاولكردنی شار هبجه، به دەستی بهعس و قه و  هه

چۆكردنی كوردەكانی باكوور به دەستی رەگهزپهرەستانی كهماليست  شارۆچكهكانی كوردستان و قه
يكردن له شون ل ئهفلهق و كوڕانی ئهسهد،  اسی كورد له سووريا بهو نكۆ دەس پاشماوەكانی ميش

گهنهدان به وەرگرتنی رەگهزنامه رشی دڕندانهی داعش  و ناسنامهی كوردەكان له سووريا ر و ه
يان ل سهر  تاوان، ئهمانه ههمووی نموونهی بهرچاون كه دەكرێ به روونی سكا كی ب لهسهر خه

تهوە م هاوكات لهگهڵ ئهم كارەساتانهدا كه و ويژدانی  بهرز بكر تهوە، به مرۆڤ بهرەنگاری ب
ر ناوی ژينۆسايد يان كۆمكوژيدا باسيان لهسهر بكرێ زۆر كرداری ديكه ههن كه بۆ  دەكرێ له ژ
كيان ل وەربگيرێ  ك كه پاكتاوكردنی نهتهوە، رەگهز، ئايين، زمان، بيروڕای سياسی يان ههر تاقم

دا بهد م له كۆتاييدا و توندوتيژی ت م وەكو ئهم كردەوە دڕندانه نايهنه بهرچاو، به ی ناكرێ، به
تهوە و له ناوبردنی گرووپه قوربانييه ههمان ئاكامی سڕينهوە دەكهو   .كه ل

  
گهی     كی ديكهدا له ر و گرووپ ك به شوناسی جياوازەوە له ن ئاسميالسيون يان تاواندنهوەی گرووپ

وەيهك نهرم و ناديار، بۆ ئهم با دەستی ههژموونهوە، يان  ك به ش پاكتاوكردن و له ناوبردنی گروپ
ك  ت له مهبهستهش يهك ك ياساغ بكر ك كه زمانی ميللهت گرينگترين ئامانجهكان زمانه، بۆ نموونه كات

ته بهر مهترسی كاڵ بوونهوەوە و بگرە لهناوچوون، روونه  و به كار نهبرێ، ديارە ئهو زمانه ئهكهو
ژووی و ياكات زمانی نه دەوەری ئهو نهتهوەيه زۆر ئاسانتر  تهوەيهك لهناو بچ سڕينهوەی م

تهوە   .دەب
  

ك وەرگرتنی مرۆڤی كورد له زمانی دايكی تهنيا له قسهكردنی رۆژانهدا ب     كات كه تهواوی كه
پشتی نووسين و پهروەردە ت وشهكان له بير دەچنهوە و ئهو زمانه وردە  و پا و بيركردنی له گهڵ نهب

ته یردە بهرەو گۆڕانو .، گا گهتيڤ و تهنانهت لهناوچوون ئهچ ته  ن و سووكايهتيكردن به زمان، ئهب
ت بۆ  گه خۆشكهر دەب شدەچ كه ر هۆی ههستی خۆ به كهم زانين، ئهو رەوته تا رادەيهك بهرەو پ

يكردنی تاك له ناسنامه و شو دەست و دور كهوتنهوەو تهنانهت نكۆ تی با ناسی ههَژموونی دەسه
  .سهرەكی خۆی

  
ی به زمان جگه له زمانی زگماكی قسه دەكات و زمان كه بيری     كات كه مرۆڤ له گهڵ منا

دەكاتهوە، جيا له زمانی خۆيهتی ئهو كهسه ئاسميله كراوە   .و شوناسی خۆی له بير چۆتهوە پ
ی بڕگهی  شگرتن له كۆمكوژی و سزادانی و ههروەها بڕگهی شهشی  ٢و١به پ پهيماننامهی پ

هتی ههر چهشنه كردەوەيهك كه به مهبهستی پاكتاوكردن ودەوە  یدەستووری سهرەكی دادگای سزای ن
كی ئهتنيكی و قهومی، ئايينی، سياسی و يان ههر  ك له يهك نهتهوە يان گرووپ نهتهوەيهك يان بهش

ك كه ئهم گرووپانه بهرەو له ناو چوون ببات  تاقم كی تر يان دابينكردن و داسهپاندنی دۆخ و گرووپ
هتييه كۆمكوژيه ودەوە كی قورسی ن   .و تاوان

  
ك لهناو بچ كۆمكوژی     كی نالهبار بۆ ئهوەی تاقم ك يان داسهپاندنی ههر دۆخ ههر چهشنه گۆشار

نه ژمار   .و ژينوسايد د
  



گهنهدان به پهروەردەكه وابوو دەكرێ ههر جۆ    كی نهرم و خشۆك، به ئاراستهی ر و  رە كردار
ی سڕينهوەو له بير بردنهوەی، وەكو  ك و ههو دانی كولتوورو شوناسی بنهمايی گرووپ پهرەپ

ناسه بكرێ كوژی نهرم و خشۆك پ   .كۆمه
  

ك و سيستمی پهروەردە لهو شارە    هتی شار ك به روا گادا بهچاوخشاندن كی و رامان و له كومه
دی  دی ه گادا دەكرێ نموونهی ئهم تاوانه نهرم و خشۆكه بۆ ه قووڵ و ويژدانی له سيمای كۆمه

   .پاكتاوكردنی نهتهوەيهك ههست پ بكرێ
    

  شاری قوروە/سنه

  شيوا ميرەکی

 


