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بةلطةناميَن جينؤسايديَ د سرتانا فولكلؤري يا كورديدا
مشال مخو خضر
سەنتەرێ بێشکجی بۆ ڤەکولینێن مرۆڤایەتی ،سةروكاتيا زانكوييَ ،زانكوَيا دهوك ،هةريَما كوردستانيَ-عرياق
((ميَذوويا رةزامةنديا بةالظكرنىَ 10 :كانونا دووێ))2021 ،

ثوختة
كورد د ديرؤكيَدا خودان دةستهةالت بووينة ،ئةو دةستهةالت د هةبوونا دةولةتا ميديدا طةهشتبوو طوثيتكيَ ،ليَ ثشتى ذ
ناظضوونا دةولةتا ميدى ل سةر دةسيتَ هةخامنشييَن فارسى ل ساال  550ث.ز دةردةسةرييَن كوردان دةستثيَكرن ،ئيَدى كورد ذ
دةستهةالتيَ بوونة ميَرخاسيَن بةرةظانيكرنيَ ذهةبوونا خؤ ،سةمخةراتى بةرةظانيكرنيَ ذ ئةظيَ مانيَ ب دةهان قرِ و فةرمانيَن ثالنكرى
ذ ئالييَ حوكمداريَن جوداظة ب تايبةت ذئالييَ دةولةتا ئومسانى و مرياتطريَن ويَظة ذبؤ نةهيَالنا نةسل و ناظيَ كوردان ئةجنامداينة.
كوردان ذبؤ دةربرينا ئةظيَ دةردةسةرييَ و بةلطةكرنا ويَ د سةر و سنطيَ خؤدا ثةنا برِينة بةر سرتان طوتينَ ب مةرةما كيَمكرنا
دةرديَ خو ذئاليةكيظة و ثاراستنا روودانيَن ديرؤكى و زيَدةكرنا حةزا بةرةظانيكرنيَ ذ ئاليةكيَ دنظة ،د ئةوان سرتانادا هورطلي
دهيَنة طوتن و د ئةوان هورطلياندا بةلطةناميَن جينوسايكرنيَ دهيَنة دينت .ب دةهان جاران ئةو جينؤسايد دووبارةبووينة ليَ ذبةر
نةبوونا ئاالظيَن بةلطةكرنيَ د وةختيدا ب تينَ سرتانيَ روليَ خؤ ديتية داكو ئةو روودان نةهيَنة ذبريكرن و ببنة بةلطةييَن ب هيَز
ذبؤ جينؤسايديَن ب سةريَ كوردان هاتني وةكو نةتةوة و ئيَزدييان ذى وةكو ئول و باوةرى.
ثةيظيَن سةنتةرى :فولكلؤر ،سرتان ،ديرؤك ،فةرمان و جينؤسايد.

دةميَ زاروكبوونيَ دهيَتة طوتن و هةروةسا ل

ثيَشةكى
سرتان بةشةكيَ هةرة طرنطيَ ئةدةبياتا
فولكلوريية د هةماندةميَدا بةرفرةهرتين بةشة
ذبةركو د هةموو بواريَن ذيانيَدا هةبوونا خؤ هةية،
ذ سرتانيَن ثيَطوتينَ و روودانا هةتاكو سرتانييَن
هةلكةفت و كةد و كاركرنيَ ،ثةيوةنديا كوردان
دطةل سرتانيَ ثةيوةندييةكا روحيية و ئةو
رووحيةت د هزر و كةلتوريَ واندا ديارة ،د
خوشى و نةخوشييَن كورداندا سرتان هةية ،ل
12

داوةت و شيينَ ذى ب هةمان شيَواز .ئةظ
ظةكولينا ل ذيَر ناظونيشان " بةلطةناميَن
جينؤسايديَ د سرتانا كورديدا" ل سةر ثيَشةكى و
دوو بةشان هاتية ثارظةكرن .د تةوةريَ ئيَكدا
ذبةشيَ ئيَكيَ بةحس ل سرتانا فولكلؤرى يا
كوردى هاتيةكرن و هةروةسا بةحس ل ثةيوةنديا
سرتانيَ ب تاك و سروشيتَ كوردانظة ديسان روليَ
سرتانيَ د بةلطةكرنا روودانيَ ديرؤكيدا هاتينة
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بةحس ل

نيية كة ئةدةبياتى نؤسراو نةختيَك درةنط لة ناو

بةحسكرن .د تةوةرىَ دوويَدا

جينؤسايد و تيَطةهيَ ويَ هاتية كرن و هةروةسا

كورددا ثةيدابوبيَت ،بةلكو ذيانى تايبةتى طةىل

كورتيةك ل سةر هةبوونا ويَ د ديرؤكيَدا

كورد و ويَنةى جياوازى و طؤرانى زؤ بة زؤ لةم

طرنطرتين رةنط و جوريَن ويَ ذى هاتينة

ويَنانةدا ،بونةتة هوى ئةم دةولةمةنديية ،هةر وةك

هاتية

بونى ضةند ديالكتيَك هيَندى تر دةولةمةندى

تةرخانكرن ل داوييَ ذى ئةجنام و ثةراويَز و ذيَدةر

كردووة" . 1ئةظ زةنطي ب كةدا دةنطبيَذابووية" .

هاتينة ب ريَزكرن.

طةلةك جاران دةنطبيَذيَن كورد ل ديوان و

سنوريَ ظةكوليينَ :ل ثىَ ناظ و نيشانى وىَ هاتية

كوضكان سرتان طوتينة مةبةستا وان تةنيَ كةيف

دةستنيشانكرن .د ئاليىَ سرتانيَدا سرتانيَن

و خوشى بووية ،ليَ بيَيكو بزانن وان خبوة

فولكلورى هاتية هةلبذارتن (كؤضك و ديوانا)

ئةرشيفةك دةولةمةند دورستكرينة كو نة تةنيَ

ب حوكميَ هنديَ ئةظ جؤرة سرتانة زؤربةيا

بويةر و سةرهاتييَن طةليَ مة ،بةلكو رةوشت و

سةرهاتى و روودان و دةرةسةرييَن مللةتيَ

تيتاليَن جظاكا وى ضاخى و بريوباوةريَن خةلكى

كورد د ناظ خؤدا د حةوينن.

و هيظى و ئوميَديَن وان ذى ل خؤ هةمبيَزكرينة".2

بةحسكرن،بةشيَ

ذبؤ

ثراكتيزةكرنيَ

ميتودا ظةكوليينَ :ب حوكميَ سروشيتَ ظةكوليينَ

سرتان .3دةربرين و وةرطيَرانا هةست و ظيانا

ريَبازا ( وةسفى شيكارى) هاتية ب كارهينانان

ناخىَ مروَظاية ،ل بةرامبةر بويةريَن ذيانيَ ض خوش

ثشكا ئيَكيَ:

يان نةخوش .سرتان د ناظ هةموو بةشيَن ئةدةبياتا

 -1سرتانا فولكلوري:

فولكوريدا بةرفرةهرت و ثر حةزترة لةوما ذى ذ

فولكلؤر كةرستةيةكيَ ئيَكجار دةولةمةند و

هةموو بةشيَن دن ييَن ئةدةبياتا فولكلورى ثر

بةرفرةهة ئةظ دةولةمةندييا فولكلؤرى طةجنينةكا

بةالظرتة .ذبةركو هةموو ئالييَن ذيانيَ خؤ د

ثرة ذ ثيَزانينان ل سةر ضاوانيا ذيانكرنا مللةتان د

سرتانيَدا ديتية ،بطرة ذ ئيَكةم هةسيتَ مروظان

هةموو ئالييَن ذيانيَدا ديرؤك و زمان باوةرى و

بةرامبةر ئيَكدوو هةتاكو د طةهيتة كاريَن

داب نةريت  ...ل سةر زةنطينا فولكلؤريَ

ذيانكرنىَ و مريخاسييَ و دةردةسةرى و فةرمانا "

كوردى " عزالدين مستةفا رةسول دبيَذت" :

لة ناو فوَلكلوَرى كورديدا طورانى بة

طومان لةوةدا نةماوة كة نةتةوةى كورد لة

دةولةمةنرتين بةش ئةذميَرىَ لة روى زوَرى

هةرة

بةالبونةوة ،ثةيوةندييَكى تةواو بةبارى ذيانى

دةولةمةندةكانى جيهان هوى ئةمةش تةنيا ئةوة

كومةاليةتى و خو رةوشت و داب و نةريت و

فؤلكلؤردا

يةكيَكة

لة

نةتةوة
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بونةوة هةية" .4سرتان د بتة ئةطةريَ دانةناساندنا

داستان و سةرهاتى و ضريوَكان هاتية ،ئةظجا ئةو

هزر و برييَن مللةتةكيَ دياركرى " .طةلةك ذ

داستان و سةرهاتى  ..ض ييَن شةرى مال ويَرانييَ

رؤهةالتناسان ب ريَيا بةيت و سرتانان ذ ديرؤكا

و فةرمانا 9.يان ئةظيندارى و قارةمانييَ بن.

مة هايدابوونة و طةلةك مفا ذيَ وةرطرتنة ذبؤ

 -2ثةيوةنديا سرتانيَ ب ذين و سروشيتَ

نياسينا مرؤظيَ كورد و رةشت و تيتاليَن وى". 5

كوردانظة:

سرتان وةكو ثيَناسة بريتيية " لة ئاوازى شعرى

زةنطينى و بةرفرةهيا فولكلؤريَ كوردى ب

بةكيَش بةدةنطيَك لةسةر ريتميَكى ريَكخراو".6

تايبةت سرتان بةلطةية ل سةر ئةويَ حةز و ظيانا

هةبوون و طوتنا سرتانىَ و ظةطوهاستنا وىَ ذ

رادةبةدةر يا كوردان ب كةلتورىَ خؤظة هةى ،ل

بةرةبابةكى بوَ بةربابةكىَ دن ،وةكرية كو بةشةكة

سةر ئةظى يةكيَ (ئابوظيان) ب هةموو باوةرى

مةزن ذ ديرؤكا مة ذبةر هةر ئةطةرةكى بت

طوهيَ خوداية سرتانا كوردى و دبيَذت :سرتانا

نةهاتية نظيسني بهيَتة ثاراسنت ،ئةظة ذ ئاليةكيظة و ذ

كوردى ياكوورة ذ هةست و سؤز و بريتيذييَ،

ئاليةكيَ دنظة فةرهةنط و زمانيَ مة ثاراستية و

(نيكنت) د دةتةدياركرن ،طةرؤك و زانايا ب

ثاراستنا فةرهةنط و زمانى ذى بووية ئةطةريَ

بلندى بةريَ خو دانة سرتانا كوردى و ئةوان

ثاراستنا ناسنامةيا نةتةوةيي ".نةيان هيَشتوة

سيفاتيَن شاسوارييَ ييَن كوردان هةين( ،مارك

رووداو كارةساتةكان لة بريبضنةوة و هةم زمان و

سايكس) ئةظيَ زةنطينيا سرتانيَ بؤ ئةوان

فةرهةنط و ئةدةبى فوَلكلوري كوردييان روَذ بة

تايبةمتةندييا دزظرينت ييَن كوردان هةين و جريانيَن

روَذ دةولةمةند و دةولةمةندتر كردوة" .7هةبوونا

وان نةى ديارة كورد ل طور بووضونا مارك

ئةظان سرتانا بةلطةية لسةر ئةوان بويةريَن

سايكس ذ هةر مللةتةكيَ دن ثرت طريَداى داب و

ديرؤكى ،ييَن كو نةهاتينة توماركرن د ديرؤكيَدا

نةريت و سرتانيَ خونة ئةطةر تو بةراوودبكةى

( ئةنورىَ مايى) دبيَذت":سرتانيَن ديرؤكى

دطةل ترك و ئةرمةنا .10باندورا سرتانيَن شةرِ و

روويدانيَن ديرؤكى ييَن طرنط ثاراستينة ،نةخامسة

قارةمانييَ ثرت ذ هةر سرتانةكى دن دناظ كورداندا

هندةك روويدان ض ذيَدةريَن ديرؤكى بةحسىَ

روليَ خو دبينت هةر ذبةرهنديَ ذى "د ناظ

ظان روويدانا نةكرية ،ئةطةر بةحس كربيت ب

كورداندا و د هندةك جظاتا دا ب تينَ سرتانيَن

رةنطةكىَ نةباش ل قةلةم داينة".8دشيانا سرتانا

شةر و ميَرخاسييَ دهينة طوتن ذبةركو سرتانيَن

كورديداية ببتة ذيَدةركىَ سةرةكى د نظيسنا

دن واتة ييَن حةزذيَكرن و دلدارييَ نةهند د

ديرؤك و دةرئيَخستنا رِاستيياندا و كؤكا سرتانىَ ذ

طرنط وب قيمةتن ل نك وان ". 11

Shemal.khudhur@uod.ac

گوڤارا زانكویا دهوك ،پەربەندا ،24 :ژمارە( ،1:زانستێن مروڤایەتی وكومەلناسی) ،بپ ( 2021 ،46-12ژمارەكا تایبەت)
كۆنفرانسێ زانستیێ نیڤدەولەتیێ دووێ ل دۆر جینوسایدێ ،سەنتەرێ بێشكچی بۆ ڤەكۆلینێن مرۆڤایەتی
و سەنتەرێ جینوسایدێ  -زانكۆیا دهۆك -28-27 ،کانونا دووێ2021 ،

كوردان دطةل سرتانطوتينَ ثةيوةندييةكا روحى

خوديَ دبيَذن .ل سةر ئةظى جورة سرتانا كوردى

هةية ،ئةو ثةيوةنديا روحى يا كوردان ثرت د

(اليارد) طةلةك ب سرتانا كورديَن ئيَزدى

موزيكيَدا دياردبت هةلبةت سرتان بةرى سرتان

داغباربووية ،وةسفا سرتانا كوردى يا ل سةر طور

بت موزيكة ،ئةو ثةيوةنديا موزيكيَ د روحيةتا

و زيارةتا دكةت و دبيَذت " :من ججاران طوه ل

كورداندا طريَداى باوةريا وان يا ئؤليية .د

سرتانةكا وةسا نةبووية كو ب ئةظى رةنطى يا ب

فةلسةفةيا ئوال ئيَزديياندا كو ئيَك ذ كةظنرتين

خةم بت ،وةسفا ئةوان ئاوازيَن خوش ييَن بلوريَ

ئؤليَن كوردية ،سةبارةت ثريوزيا مؤزيكى د

دكةت ييَن د طةل شرينيا دةنطيَ ذن و زةالما

سةبةقةيةكا قةوليَ (زةبوونى مةكسوور)دا ل سةر

دهيَتة ليَدان و جار جار ذى د راوةسنت و دةنطيَ

ضوونا روحيَية بؤ ناظ قالبىَ ئادةم ،روح دبيَذت:

دةيفَ دهيَت .17سرتانطوتن د ناخيَ كورداندا مينا

ئةز ناضمة د ناظ قالبىَ ئادةم دا هةتاكو دةف و

ئاظيَ ذكانيكيَيَن هةست و سوزيَن ئةوان دزيَن،

شباب 12.نةهيَنة ليَدان.

كورد ب كال و طةجنيَن خوظة ب ذن و زةالمةظة

با عاشقا مةعلومة

بةهرةيا سرتان طوتينَ هةية ل سةر ئةظىَ حةز و

هةتا ذ بانا نةئيَت شاز و قدومة

ظيانا كوردان بؤ سرتانيَ روذهةالتناسيَ ئةرمةنى

ناظبةينا روحيَ و قاليبَ ئادةم ما بوو زور ختووبة.

(ئابؤ ظيان) دبيَذت " :كورد د زكماكيا خؤدا
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هةستةكيَ هوزانظانييَ دناخ و دةروونيَ ئةواندا

هةر سةبارةت طرنطيا موزيك و سةماكرنيَ د
ئؤال عةلةوييَن كوردا ذى ئةظ يةكة دهيَتة دينت،
دباوةريا واندا دطةل ليَدانا سازيَ دةروونيَ
مروظى ئارام دبت و ئةو ئارامبوون دبتة بيَهنظةدانا
روحى ،ب سةماكرنيَ روح د ضتة دناظ قالبىَ
مروظيدا .14كوردان سرتان كرية ئيَكانة ريَيا خؤ
ذبؤ ظةرةظاندنا ئةوان ئيَش و ئازاريَن كو ئةو
هةست ثيَ دكةن " ،بةوةش لةغةم و ئازارةكانى
خؤيان كةمكردووتةوة و هةناسةيةكى ئارامييان
هةلكيَشاوة" .15لةوما ديَ بينى د تازييَن
كورداندا كةسانيَن تايبةت هةنة و ب تايبةت ذن
سرتانيَن ثيَطوتينَ 16ب كةسيَ ضوية بةردلوظانيا

هةية هةموو كورد د سرتان طوتنيَدا د شارةزانة و
خودان شيانن بيَ طريَك و ئالوزى و ل سةرخؤ
سرتانا دبيَذن ،ب ضيا ب رووبار تاظطة و طوالن
ب ضةك و هةسثسوارييَ و مريخاسييَ ،ب جوانى
و خشكوكيا كضيَن خؤ ،واتة ب هةر تشتةكى
هةست ثيَ بكةن و طريداي ذيان و تيَطةهشتنا
وان بت" .18
ذبةر زةنطينا سرتانىَ دناظ

فولكلوريدا ذ

ئاليةكيظة ،ذيان و سروشيتَ كوردان و حةزا ئةوان
بؤ سرتانيَ ذ ئاليةكيَ دنظة وةكرية سرتان ب هةر
تشتى بهيَتة طوتن " هةر شتيَكى لة ذياندا كورد
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بوى ضووة هونراوةى تايبةتى بؤ داناوة لة :راو،

سةروك ئيَالندا نةخامسة د دةما طازي و خواستنا

جونط ،ئايني ،هةلثةركيَ ،بووك طواستنةوة،

هاريكارييَدا ،هةر د سرتانا ديرؤكيدا بةحس ل

يارى ،ساوةر كوتان ،درويَنة ،دةستار .19"....ب

خيانةتىَ ذ هاتيةكرن وةكو ئيَك ذ ئةطةريَن

رِاستى سرتان هةظال عةمريَ تاكيَ كوردة هةر

شكةسنت و ذناظضوونيَ ،ديسان بةحس ل ئريادةيا

ذدايكبوونيَ سرتان ثيَطوتن هةية هةتاكو روذا

مللةت و بلندكرنا هةست ورةيا لةشكرى

مرنيَ ،د ناظ كورداندا سرتان ضاوا د داوةتيَدا

هاتيةكرن ب تايبةت دةميَ شةر لطةل ئاليةكى بيَ

دهيَتة طوتن وةسا د مرنيَ و شةريدا ذى دهيَتة

بةرامبةر د هيَز و هةذمار لةشكريدا دهاتة كرن.

طوتن.

هةلبةت ئةجناميَ شةرا ذى بةهرا خؤ د ظةهاندنا

 -3روليَ سرتانيَ د توماركرنا ديرؤكيَدا:

سرتانيَدا هةبووية ض سةركةفنت و ض قرِ و تاالن و

دناظبةرا فولكلور و ديرؤكيَدا تيَكةليةكا
ئيَكجار مةزن هةية ،ئةظ راستيية د ناظ ديرؤك و

ديرؤك ئالييَ هةرة طرنطيَ ذيانا مللةتاية ،ليَ

فولكلؤريَ مللةتيَ كورددا دياردبت ،ذبةركو

طةلةك مللةتان نكارية بنب خودان بةهر د

كوردان دةرنطرت ذ هةر مللةتةكيَ دن ب رييَا

هةبوونا ئةويَ طرنطييَدا ،ئةظة وةكو دةستثيَك ذبؤ

فولكلورى ديرؤكا خؤ ثاراستية ".د ناظبةرا

هةموو مللةتان دورستة ذبةركو هةموو بويةريَن د

ديرؤك و فولكلؤريَدا تيَكةليةكا ثر نيَزيك هةية

ديروكيَدا قةومني ب رييَا داستانا ئةو ديرؤك د

ليَكولني ل سةر بةرهةميَن فولكلؤرىَ طةلةك

هاتة توماركرن ثاشى ب بورينا دةمى و ثةيدابوونا

ئالييَن تارى ييَن ديرؤكيَ روونى دكن ،د

كيانيَن خؤسةر ئةو داستان و سةرهاتى  ...بوونة

ديرؤكيَدا بوويةريَن كو هاتنة سةريَ كوردان و

ضاظكانى ذبؤ نظيسنا ديرؤكيَ ،ليَ تشيتَ بو

باندؤرا وان ئا ل سةر سرتانيَن كوردى ييَن

كوردان جودا دةميَ مللةت بووينة خودان كيان

طةليَرى ظيَ يةكيَ ثر خوش رِاظةدكة د ناظ سرتانيَن

و هةبوون مللةتي كورد تازة بن دةست بوو ،ب

ب سةدان بويةريَن

ظىَ ضةنديَ كورد ذ نظيسنا ديرؤكيَ بيَ بةهربوو،

د سرتانا

"طةلةك ذ ئةوان شورش و راثةرينيَن مللةتيَ

ديرؤكيدا خويادبن ثرتيا وان طريَداى شةرو

كورد ييَن بؤ ئازادييَ و وةرطرتنا مافان دهاتنة

بةرظانيكرنيَنة مينا بةحسكرنا بزاظ و شورشيَن

كرن ب خوينا طةجنيَن خو ل سةر ثيَيا دطرت ،ذ

كوردى و سةركردةييَن ئةوان و هةظكارى و

ئالييَ دوذمن و داطريكةراظة نةدهاتة بةحسكرن

هةظثةميانيا دناظبةينا دوو سةركردةياندا يان دوو

ئةطةر بةحسكربان ذى ب خيانةتكاريَن دذة ئؤل

كوردى ييَن طةليَريدا

ديرؤكى هةنة" .20ئةو بويةريَن
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فةرمانا مللةتى .21
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ب شورةشيَن رةطةزثةرستى و ثاشكةفتى دهاتنة

سةرهاتى و سرتان ،ئةو سرتان ب دوو رةنطان

ب ناظكرن .مللةتيَ كورد شيا ب هاريكاريا

دهاتنة طوتن ل دةستثيَكى وةكو ضريؤك ظةدطيَران

ئةدةبيَ فولكلؤرى وب تايبةت داستانيَن

و ثاشى دكرنة سرتان و بةروظاذى ،سرتانبيَذى

فولكلؤرى ثرانيا ئةوان روودانا وةكو ديرؤكا

روليَ ديرؤك نظيَسى د ديت ديرؤك ب سرتان

زيَرينا مللةتيَ كورد توماربكةت" .22باجا دةرديَ

هاتية توماركرن " .لة طؤرانى ميَذوويدا طؤرانبيَذ

نةزانني و نةخواندةوارييَ د ناظ كورداندا طةلةك

هةر خؤى ميَذوونووس بوو بةهوى ئةوةوة كة

ب طرانى ل سةر ئةوان راوةستياية وةكرية د

لةطةل ئاغاكاندا د سورانةوة و ئةضوونة شةرِ و بة

دةميَ ثيَدظييدا ديرؤكا ئةوان ب دةسيتَ وان نةهيَتة

شةوان ميَذووى شةرةكة دةطيَرايةوة" .25د

نظيسني .ئةطةريَ ئةظيَ نة خويَندةوارييَ بؤ (

وةختيدا ذبةر هةر ئةطةرةكى بت نةخويَندةوارى

نةئارامبوونا سياسى يا كوردستانيَ د زظرت كو

د ناظ مللةتيَ كورددا هةبووية ،ليَ ئةظ

هةردةم دةظةريَن ويَ ويَ ل ذيَر دةستهةالتداريا

نةخويَندةواريية بووية ئةطةر كو حةز و ظيانةكا

هيَزيَن بيانى ظة بوو ،هةر ذبةر يَ ضةنديَ طرنطييَ

رادةبةدةر ذبؤ فولكلؤرى هةبت و ئةظ حةزة بو

ب خويَندةوارييَ نةهاتية دان و ئةو كةسيَن

ئةطةر ئةظ ديرؤكا ب زاردةظ هاتية توماركرن ب

خواندن د زانى رةوشةنبرييا وان فارسى بوو

طةوهةريَ خو بطةهتة ئريؤروذا مة ب رةنطةكيَ

يانذى عةربى و توركى) ( .23عةالئةددين

بةرفرةه د ناظ خةلكيدا بةربةالظببت ،راستة ل

سةججادى) د دةتة دياركرن دةرديَن هةرة طران

طورى دةم و جها ثةيظيَن سرتانيَ كيَم زيَدة هاتينة

ييَن كوردان دل سافبوون و نةخويَندةواري و ثر

طوهارتن ليَ ناظةرؤكا خؤ ذ دةست نةداية( ،باسل

ديانةتيية " ئةم كوردة لةبةرةبةيانى تةئرخييةوة

نيكنت) ل سةر ئةظيَ يةكيَ دبيذت ":دةميَ مروظ

َسافى بة دةست دوو شتةوة طريى
لةبةر دل

دةست د دةتة ظةكوليينَ ل سةر فؤلكلؤريَ

خواردووة ،يةكةم لةبةر ثِر ديانةتى و ديانةت

كوردى زةنطينا وى مرؤظى حيَبةتى دكةت،

زؤرى لةاليةكةوة لة اليةكى تريشةوة لةبةر

فولكلورةكيَ ثيَطةهشتى و بةرفرةهة ،ئةظةذى

نةخؤيَندةوارى لةناويانا ،بة ناوى دينةوة طةىل

ئاماذةية ب نةخويَندةواريةكا تةمام دناظ ظى

فةالكةتيان بةسةردا هيَناوة".24

مللةتيدا كو نةشيا ب زمانيَ دايكيَ خبوينت و

ئةظ نةخويَندةواريا د ناظ مللةتيَ كوردا بووية

بنظيست" .26ذبلى كو سرتانيَ شياية ديرؤكا مة

ئةطةر كو ئةو روودانيَن د ذيانيَدا د قةومن و ب

بثاريَزت ب طةهينتة دةسيتَ بةرةبابيَن نوو د

سةر ئةوان دهيَن د شةراندا ببنة ضريؤك و

هةماندةميَدا ضاوانيا ذيانكرنا مللةتان ذى د ئالييَ
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هزر و نةريتاندا ثاراستيية ،دةرباريَ ئةظيَ يةكيَ

ذ سرتانيَن كرماجنا ضريؤك و روودانيَن

(ضيَرنشيَظسكى) دبيَذت" :هونراوةى طةل و

ديرؤكينة .31هةر ل سةر مةسال سرتان و ديرؤكيَ

طورانيةكانى ذيان و ميَذوو و رِسم و عادةتى

(جةليليَ جةليل) د ثةرتوكا زارطوتنا كوردا دا

َكى ثاراستووة" .27طةرةكة ئةم ظةكوليينَ ل
خةل

دبيَذت " :رؤذيد مةدا ،ضاخيَ زارطوتن بؤنا

سةر دوهى و رابوورديَ خؤ بكةين دا ئريؤا خؤ

ليَنهيَرِاندنا ثرسيَد تاريق و مةدةنييةتا مجعةتيَ بووية

زةنطني بكةين هةروةكو (مةكسيم طورطى) ذى

ضةعظكانى ،بووية بنياتةكة مةحكةم ،ئةم جابا

دووثاتييَ ليَ دكةت " ئةطةر بةباشى لة رابردوو

طةلة ثرسا ناظا ثؤئميَد (بةيت) ويية ئةثيكيييَدا

بطةين ،بةرهةمى ئةمرومان زور زةنطني دةبىَ و

دبينن و ب ويَ يةكيَظا تاريقا مةدةنيياتا مجعةتيَ

ئةوسا زور بة ووردى لة طرنطى فولكلؤر

دها بلند دبة دها دةولةمةند دبة" .32مة زانى

دطةين".28سرتان دناظ كورداندا ب تايبةت يا

سرتانا كوردى خودان رِؤلةكيَ هةر بلندة د

شةرِى بؤ سةردةميَن بةرى زاينى ب سةدان ساال

ظةطيَرانا ديرؤكي و داب و نةريتيَن مللةتيَ

دزظرت " .طورانى جةنطى الى كورد ميَذوويَكى

كوردا ليَ طةلؤ مفا ذ ئةظيَ زةنطينى هاتية

كؤنى هةية بؤ ساىل  401ث .ز دةطةريَتةوة،

وةرطرتن يان نة ل سةر ئةظىَ يةكيَ (باسيل نيكنت)

زينةفون باس لةوةدةكات كة كورد لة كاتى

دبيَذت :ئةظان سرتانيَن هيَظينَ خؤ ذ ضريؤك و

هيَرشةكانيان طورانى جةنطيان طوتووة".29

سةرهاتيَن جظاكيَ كوردى وةرطرتني طةجنينةيةكيَ

ذبلى بةشةك ذ طةروك و روذهةالتناسيَن د

ذ ثيَزانييَن ثر بةها ل دؤر ذيانا طةليَ كورد

ناظ كورداندا ماين و ظةكولني ئةجنامداين ب سرتانا

ثيَشكيَشى مة دكةن ،ليَ هةتا نوكة مفا ذيَ

كوردى داخباربووينة و ل سةر سرتانا كوردى يا

نةهاتية وةرطرتن ب مةرةما زانيارييَن بةرفرةهرت و

هةماندةميَدا

و

ديرؤكى

18

رِاوةستياينة

و

د

طشتى تر ل سةر دةروونيَ ئةظى طةىل

ديرؤكنظيَسيَن كورد ذى باوةرى ب ويَ ضةنديَ

تايبةمتةندييَن وى ب رةنطةكى كيَم نةبت .33واتة

هةية كو ثيَدظيية سرتانا فولكلؤرى يا كوردى بؤ

ذبلى طرنطيا سرتانيَ د ئالييَ ديرؤكيدا و

نظيسينا ديرؤكا كوردى بهيَتة ب كارئينان.30

طةهاندنا زانيارييَن روودانيَن جوراو جور بؤ

هةر ل سةر ئةظى يةكيَ ذى (كامريان بةدرخان)

ئريؤرذامة ،د هةمان دةميَدا د شيانداية ببتة هيَظينَ

دياركرية ديرؤكا بزاظا مللةتيَ كورد هةمى ب

ظةكوليينَ د هةموو ئالييَن ذيانيَدا ،جظاكى،

ريَكا سرتانيَ هاتية طوتن( ،بةدرخان سندى) ذى

كةسايةتى،

هزر،

دووثاتييَ ل ئةظيَ طوتينَ دكةت و دبيَذت%92 :

ضاوانياسةرةدةريكرنا و دانوستاندنيَ . ...
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ئةواندا هاتى نكارن هزر و دةربريينَ د ئةوان ئيَش

تةوةريَ دوويَ

و ئازاراندا بكةن ييَن ب سةرىَ ئةوان هاتني.

 -1جينؤسايد تيَطةه و زاراظ:
جينؤسايد ب طوتن و زراظ تشتةكيَ نووية ،ليَ
وةكو رِامان و رةهةند ذبؤ كومكؤذييَ كريارةكة
ئيَكجار كةظنة" .جيؤسايد زاراوةيةكى نويَية بؤ
تاوانيَى

ديَرين".34

زاراظىَ

جينؤسايد

( )Genocideذ ئالييَ زمانيظة ،بؤ هةردوو زمانيَن
طريكى -التينى دزظريت

ذ دوو ثةيظان ثيَك

هاتية ،ثةيظا ( )Genosيا طريكى د يونانيا كةظندا
ب رِامانا ،واتة (رةطةز يان نةذاد) يانذى ب
وةالتةكيَ كةسةكى دهيَت و ثةيظا ( )Caedersيا
التينى ،ب رِامانا كوشنت و ذناظربن دهيَت .35ب
ليَكدانا هةردوو ثةيظان ( )Genocideواتة (
ذناظربنا رةطةزى) ثيَك دهيَت.36
بوَ جارا ئيَكىَ ئةظ زاراظة ذ اليىَ زانايىَ ثؤلونى
( رافائيل ملكني ( Raphael Lemkin37ى ظة ل
ساال 1933ىَ د كونفرانسةكىَ نيَظدةولةتيدا ل
مةدريدا ثايتةختىَ ئيسثانيا هاتيية بكارهينان ،ثاشى
ل ساال 1944ىَ د ثةرتوكةكا خوَدا ب نظيسني
ئةظ زاراظة توماركرية ئةظ زاراظة ل وى سةردةمى
بؤ وان كرياريَن كوَمةلكوذى هاتة بكارهينان
ئةويَن ذ اليىَ ئةملانييَن نازيظة دذى كوَمةليَن ئايينى
و ئيتنى ييَن ئةملانيا و ئةو هةريَميَن بةرى شةرىَ
جيهانى يىَ ئيَكىَ و د دةمىَ وى شةريدا هاتينة
سةر ب ئةملانياظة هاتينة ئةجنام دان .38كةس ب
قةد ئةوان كةسيَن قةدةرا جينؤسايد ب سةريَ

(ليَمكيَن) ئيَك ذ ئةوان كةسا بوون ييَن كو
هةموو خيَزانا خو د كومكوذيا هولوكوستيَدا ذ
دةستداين لةوما ئةو ثرت ذ هةر كةسةكى ب
دةردو ئيَشن كةسيَن مينا خو دزانت هةر ئةظة بو
ئةطةريَ هنديَ كو ب هزركرنيَن خو ييَن
بةردةوام د ئةويَ وةحشيطةريا كو ب سةر
مللةتيَ ويدا هاتى زاراظىَ جينؤسايد ييَ ب واتا
قرِ و ذناظربنا مللةتا دهيَت بو ئةوىَ كومكوذييا
ب سةريَ وان هاتى بينتة هةبوونىَ.
د دةمةكيدا طةلةك حالةتيَن توند و تيذييَ د
ديرؤكيَدا ل دذى خةلكى هاتينة ئةجنامدان ،ليَ
دةركةظنت و ثيَشكةظتنا ئةظى زاراظى ل سةر ئاسيتَ
ياسايى و نيَظدةولةتى د دوو دةميَن ديرؤكى ييَن
هةر جودا دا دياردبن :ديرؤكا دةميَ كو ئةظ
زاراظة هاتية دورستكرن دةستثيَدكةت هةتاكو
وةكو

ياسايةكا

نيَظدةولةتى

دهيَتة

قةبولكرن( )1948-1944و دةميَ دووىَ
كاراكرنا وى ب رييَا دامةزراندنا دادطةها تاوانا
يا نيَظدةولةتى ذبؤ دادطةهكرنا تاوانا كؤمكؤذييَ
(.39" )1998-1991
(ليَمكن) ئاماذة داية هنديَ كو مةرج نينة
جيؤسايد ذ ناظربنا ئيَكسةر يا طروثةكا دياركرى
بت "مةرج نيية جينؤسايد كوشنت و لةناوبردنى
دةستبةجيَ و بيَطومانى كومةليَك قوربانى بيَت،
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بةلكو دةكريَت جينؤسايد بة ئامرازى زجنريةيةك

مةبةستى نةتةوةيةكطرتووةكان رِادةوةسيتَ"( .42

كردةى بةرنامة داريَذراوةوة ،كة مةبةست ليَيان

ئيَرفينط لويس هورفيتس ( Lrving Louis

لة ناوبردنى هةنطاو بة هةنطاوى ذيَرخانى

 Horowitzل سةر ثيَناسةكرنا جينؤسايديَ ئةوا

نةتةوةيي و ئابوورى ،زمان و كةلتوورى

كو ل ساال  1976كرى دبيَذت ":جينؤسايد

كؤمةليَكى دياريكراوة ،ئةجنام بدريَت"( .40مارتن

ويَرانكاريةكا ريَكخستيية ذبو نةهيَالنا بنياتيَ

شؤ) ل سةر ثيَناسةكرنا جينؤسايديَ دبيَذت:

خةلكةكيَ بيَطونةه ذ ئالييَ ئامريىَ بريوكراتى ييَ

"جينؤسايد شةرة و هيَرشا وى شةرى ل دذى

سةر ب دةولةتيَظة".43

طروثيَن سظيلة ،تيَدا كوشنت و توندوتيذى و

ئةظ هةموو ثيَناسةييَن ذبؤ جينؤسايديَ هاتينة

كةرب و كني ب كاردهيَن ب ئارماجنا بنثيَكرنا

كرن هةمووا كوك و بنةماييَ خؤ ذ ئةويَ ثيَناسيَ

ثةيوةندييَن جظاكى و دابونةريت و ئاالظيَن ذيانيَ،

وةرطرتية ئةواكو ذ ئالييَ ريَكخراوا نةتةوةييَن

ئةظ هةويَن ب ئةنقةست ييَن ذ ئالييَ هيَزيَن

ئيَكطرتى د ريَكةفتنا نةهيَالن و سزادانا تاوانيَن

ضةكدارظة دهيَنةكرن ل دذى طروثيَن سظيل ذبؤ

جينؤسايديَ ل  9ى كانوونا ئيَكيَ يا ساال

خرابكرن و ويَرانكرنا جوريَ جوداهيا وانة ذ

1948ثةسةندكرى كو ثيَناسةيةكا ثةسةند و

هيَزيَ ".41

باوةرثيَكرية ،د مادديَ دووىَ يا ئةويَ ريَكةفتنيَدا

سةبارةت ثيَناسا كوَمةال طشتى يا ريَكخراوا

ب ئةظى رةنطى هاتية ثيَناسةكرن :جينؤسايد واتة

نةتةويَن ئيَكطرتى ،ذبؤ جينؤسايدىَ ،ئةوا كو

هةر ئيَك ذ ظان كرياريَن ل خوارىَ ديار ،ب

ثشتبةستينَ ب بةندىَ شةشىَ ذ دةستوورىَ

مةرةما ذ ناظربن و ويَرانكرنا بةشةك يان هةموو ذ

دادطةها نورنبيَرط دكةت ،ب ئةظى رةنطيية:

طروَثةكىَ نةتةوةيى ،ئيتنى ،نةذادى يان ئايينى

"جينؤسايد واتة رةتكردنةوةى مافى بوونى

ئةجنام بدةت وةكو:

َةى مرؤظايةتى ،هةروةكو ضوون
سةرجةمى كومةل

أ .كوشتنا ئةنداميَن طرؤثةكيَ دياركرى.

فةوتاندنى مرؤظ نيشانةى رةتكردنةوى مافى بوونى

ب .زيانطةهاندنا جددى ب جةستة يان دةروونى

ذيانة ،ئةوةش رةفزكردنةوة دانثيَدانانة بةمافى

يا ئةنداميَن وى طرؤثى.

بوون ،سووكايةتى كردنة بة سةرجةمى مرؤظايةتى

ج .ب ئةنقةست سةثاندنا زةمحةتييَ ب سةر

و ذيانيَكى قةرةبؤ نةبووة دورست دةكات.

بارودؤخيَن ذيانكرنا ئةنداميَن وى طروَثى ب

َى مرؤظ
سةرجةمى كةلتوورى شارستانى كومةل

مةرةما ذناظربنا فيزيكى يا هةموو طروثى ،يان

دادةماليَ و دذى ياساي رِوةشت و ناوةرِؤك و

بةشةكى ذيَ.
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د.سةثاندنا بارودؤخةكى ب سةر وى طروَثى ،كو

ديرؤك يا ثرة ذ تاوانيَن كومكؤذييَ ئةظةذى

ريَ ل زيدةبونيَ ( ذ دايكبوونىَ  -زاوزىَ ) د ناظ

رِاستيا ئةوىَ طوتينَ ثةسةند دكةت يا كو دبيَذت:

وى طروَثيدا بطرت.

جينؤسايد زاراظةكيَ نووية ذبؤ تاوانةكا كةظن.

ه .ظةطؤهاستنا زارؤكان ب زؤرى ذ طرؤثةكى بؤ

(ابراهيم حممود) ثةرتوكا خؤ يا ب ناظو نيشان

طروَثةكىَ دن.44

(الف قطرة دم و قطرة) دبيَذت :ئةم ل بةرامبةر

هةلبةت ل طورى ئةظان ثيَناسةييَن بؤ تاوانا

هزارةها قةساخبانةيانة ييَن د ديروكيَدا هاتينة

جينؤسايدكرنيَ هاتينة كرن ،ئةو هةست بؤ مروظى

ئةجنامدان هندةك ذ ئةوان كومكؤذيا مة زانيارى ل

دورست دبت كا مروظ طةهشتية ض راديَ

سةر هةينة و هندةكا ذى كيَم ،هندكيَن دن هاتينة

وةحشيطةرييَ ،ذبلى كوشتنا مروظان تاوان و

ذبريكرن و ل هيظيا هنديَنة روذةكيَ دياربنب.45

طونةهةكا مةزنة د ياساييَن ئةردى و ئامسانيدا ليَ

هةر ل سةر كومكؤذييَ و هةبوونا كةظناتيا ويَ د

هةموو كوشنت ذى نابنة جينؤسايد طةرةكة دطةل

ديرؤكيَدا( ،جون دوكر) دبيَذت " :كومكؤذي د

كوشتينَ هونةريَ نةهيَالنا زريةتيَ و ضاوانيا

بةريَدا و نوكة ذى ثارضةكةية ذ مرياتيَ مة ييَ

كوشتينَ دطةل دابت ،واتة هةتاكو ئةظا ب سةريَ

مروظى و بةرى مروظى ذى ب مليونيَن ساال ".46

مروظان دهيَت يان ئةوا ب سةريَ وان هاتى ببتة

ل ساال 612ىَ ث.ز .د ئةظيَ ساليَدا بابليان ل

جينؤسايد طةرةكة تو هةموو قوناغيَن رةزيلكرنيَ

نةينةوا قةساخبانةيةكا ب كوَم ب سةرىَ

توندتيذيا جةستى و دةروونى دةربازبكةى ،ذبؤ

ئاشوورياندا ئينا و ذمارةيةكا ئيَكجار زور ذ ئةوان

دانانا رادةيةكى بؤ ئةظيَ وةحشيطةريا مروظان ل

كوشنت و باذيَريَ نةينةواييَ ذى خرابكر ،ل ساال

بةرامبةر ئيَكدوو (بريارا قةدةغةكرنيَ و سزادانىَ

586ىَ ث.ز( .نةبوخوزنةسةر)ىَ ثاشايىَ بابل ب

بؤ تاوانيَن جينؤسايديَ ) هاتة دانان و موركرن،

ذناظربنا شانشينا ئيسرائيليان ل فةلةستينىَ رابووية.

ليَ سةرةراى هةبوونا ئةظيَ ياساييَ تاوان ب

ل ساال 284ىَ ث.ز .ثشتى كو (دقلد يانوس)

هةمان سيناريؤ دهيَنة ئةجنامدان ،واتة ئةظيَ

بووية ئيمثراتورىَ رؤمانى ،فةرمانا طرتن و

ريَكةفتينَ نكارية ئةوىَ وةحشيطةريا كو د ناخيَ

سيَدارةدانا خةلكىَ مسرىَ دةركر ،ذمارةيةكا زؤر

مروظاندا هةى ل بةرامبةر ئيَكدوو نةهيَلت ،لةوما

يا مةسيحييَن مسرىَ (قيبيت)يان هاتنة كوشنت.47..

ديَ بينى د ضةرخيَ بيستيَدا ب دةهان كومكوذى

زجنريةيا ئةظان تاوانا نةرِاوةستياية و هةتاكو

ثشتى ئةظيَ ياساييَ د درحةقيَ خةلكيدا

دطةهيتة ضةرخيَ بيسيتَ و كوَمكوذيا ئةرمةنييان

هاتينةكرن.

ب دةستيَن لةشكرىَ ئيمثراتوريةتا عومسانى.
Shemal.khudhur@uod.ac
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كومكؤذييَن ضةرخيَ بيستى ييَن مروظان ل

سةرانسةر ل سةر ئاسيتَ حوكمدارييَ و جةماوةرى

بةرامبةر ئيَكدووكرين درِندايةتييا ئةوان طةهشتية

واتة ل جهيَ ئةو هةماهةنطيا دناظبةينا ثيَكهاتةياندا

ئةوى رادةى رِوماننظيَسيَ بةريَتانى (كولن ولسن)

هةى بوو دوذمناتيةكا دوو ئاىل .52ئةظ كومكوذية

بيَذت " :مة طيانةوةر فيَركرن كو تاوان بةشةكة ذ

ب ثالن و قوناغ هاتة ئةجنامدان .ئيَكةم جار ذ

مرياتيَ مة ييَ طيانةوةرى " .48ئةظان كؤمكؤذيا

كوشتنا ئةوان سةربازيَن ئةرمةن دةسثيَكر ييَن كو

وةكرية كو نظيَسةريَ ب ناظودةنطيَ ( ئيَريك

د خزمةتا سةربازيا ئومسانيا دابوون و ذمارة

هوبزباوم) خودانيَ ثةرتوكا (ضةرخيَ توند و

 25000هزار سةربازبوون ل  23و  24نيسانا

تيذيان  )1991- 1914ئةطةريَ ئةظى

 1915دةست ب كوشتنا روناكبري و رةوشةنبري

ناظونيشانى بؤ هةبوونا ئةوان روودان و

و زانا سياسييَن ئةرمةنيا ل ئةستةمبوليَ هاتةكرن

كومكؤذييَن زور ييَن كو د ضةرخيَ بيستيَدا

ب مةرةما ويَ يةكيَ كو ئةرمةنيا جارةكا دن

رووداين دزظرت( .هوبزباوم) ئةظى ضةرخى ب

شيانا خؤ ريَكخسيتَ نةبت ،ل حزيرانا هةمان سال

ضةرخيَ مالويَرانييَ (الكارثة) ب ناظ دكةت ذبةر

قوناغا ظةطوهاستينَ دةستثيَكر د ئةويَ قوناغيَدا

ئةوان ريَ و هونةريَن دكومكوذييَن ويَدا هاتية

ضريؤك و سةرهاتييَن كومكؤذييَ دةستثيَكرن.53

ئةجنامدان .49ل ساال( 169 )1987 – 1900

سةبارةت ذمارا كةسيَن د ئةظيَ كومكؤذييَدا

مليون كةسيَن سظيل ذ ناظضووينة خؤ ئةطةر

بووينة قوربان بوضوونيَن جودا هةنة .طةلةك

كةسيَن سةربازى ذى بضنة سةر ذمارة ذ تةمخيينَ

ذيَدةر ئاماذىَ ب كوشتنا نيَزيكىَ ()800,000

دةردكةظت.50

هزار ئةرمةنييان ددةن  .54ليَ (ئارنؤلد توينبى) ل

بةرى كومكؤذيا دذوار و بةرفرةه ئةوا ل ساال

ئةويَ باوةرييَية ئةظ ذمارة د زيَدةبوونيَدا و ب

 1915ذئالييَ دةسنهةالتداريَن ئومسانيظة ب دذى

ويَركيانة دبيَذت يا قابلى باوةركرنيَية ذ بةركو د

ئةرمةنييان هاتية ئةجنامدان كومةكا كوشنت و

ئةظيَ كومكؤذييَدا ذ ناظربنةكا بيَ ويَنة ل دذى

تةثةسةرييَن دن ذ ئالييَ هةمان دةستهةالتدارييَظة

ئةرمةنا هاتة ئةجنامدان كو ذ سنووريَن ئيَرانىَ هةتا

ب دذى هةمان ثيَكهاتة هاتبوونة ئةجنامدان .51ليَ

دةريايا مةرمةر ئةظ هةوا كومكؤذييَ ب ريَظة

د ساال 1915يَدا ئومسانييان دةست ب

دضوو .55ثروفيسور (ياير ئاورؤن) ل سةر دةم و

كوَمكوذييةكا بةرفرةه ل دذى ئةرمةنييان ل

ذمارة كومكوذيا ئةرمةنييان دبيَذت ":زؤربةى

سةرانسةرى وةالتى دةستثيَكر طةهشتة رادةي

ثاكتاوكردنةكانى ئةرمةنةكان لة نيوان ئةثريَل و

هةموو تشتةك تيَثةراندا ئيَدى بوو كومكؤذيةكا

نوظمبةرى  1915ئةجنامدران (بةشيَوةيةكى
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كردارى تا سيبتةمبةربوو) كوذراوةكان بة

ياسا هاوةالتيبوون و ثاراستنا خوون و شةرةفا

 600000تا  800000دةخةمَليَندريَت تا دوو

ئةملانى دةرخست و تيَدا جووهى ب وةالتييَن ثلة

مليؤنيش" .56د كومكوذياندا ذمارة قوربانيا

دوو هةذمارتن و هةظذيين ل طةل ئةوان قةدغةكر

نةطرنطة هندى كو ئةو ئةطةريَن كو مروظان

و ثةيوةندييَن سكسى د ناظبةينا جووهى و ئةملانيادا

كرينة هيَجةت و كةرب و كني ذبؤ ذناظربنا هةظ

ب تاوان دا زانني،ثشتى جووهيان قةرةج و

رةطةزيَ خو ب درندةترين شيَوة ،لةوما ذى

ئةفريقى و ئةملان ب خو ذى كةفتنة بةر ظيَ

نيةت و ضاوانيا كوشنت و قركرنيَ دبتة ثيظةر نةك

ياساييَ

 .د ئةظيَ كوَمةكوذييَدا ياكو هةر ل

ذمارة مروظان.

طةل بوونا هيتلةرى ب راويَذكارىَ ئةملانيا ل ساال

59

هولوكوست ئيَك ذ شةرمةزارييَن دن ييَن

1933ىَ دةستثيَكرو هةتا دوماهيا شةرىَ

مروظانة ل بةرامبةر ئيَكودوو ،ئةظ روودانة كو ل

جيهانيىَ دووىَ ل ئةوروثا ل ساال 1944ىَ

ساال  1941هةتاكو  1945ذ ئالييَ نازييَن

ظةكيَشاى ،نيَزيكىَ ثيَنج هةتا شةش مليون

ئةملانيى ظة ب دذى جووهيان هاتية ئةجنامدان يا

يةهوودى هاتنة ذناظربن ،هةروةسا ذ ناظربنا نيظ

بووية خالةكا رةش و ب بريئانني و بةحسكرن و

مليون قةرةجان.60

ئةظ بويةريَ و بويةريَن ب ئةظى شيَوةى مرؤظ شةرم

ئةملانييَن نازى جووهى ب مةترسييةكا سةرةكى

ذ هةبوونا خو دكةت وةكو مرؤظ شةرم ذ

ل سةر ئةملانيا دانةناسكرن ،د توندرةويا واندا

ديرؤكىَ دكةت كو ئةو قاس بويةريَن كريَت و

جووهى مةبةستداربوون ذبؤ قرِ و كوشتينَ ،ليَ

تةعل و هةست ئيَش د ناظدا دبينت.

 200000قةرةج و  25000هزار ئةملانييَن

د شةرىَ جيهاني يىَ دوويَدا ،نازى ب

ثةككةفتى د ئالييَ زهنى و جةستةييدا كوشنت،

كومكؤذييَن بةرفرةه و ريَكخستى ل دذى طروَثيَن

دناظبةينا ساليَن  1944 – 1941نازيان دةست

(نةتةوةيى ،نةذادى ،ئيتنى ،يان ئايينى) رابوون

ب دةربةدةركرنا جووهيان ذ ئةملانيا و ئةوان

بةهرا ثرتيا ذ ئةظان كومكؤذيان ب سةرىَ

هةموو دةظةريَن دبن دةستهةالتداريا ئةواندا

جووهييان هاتن .57ل سةر ئةطةريَ ئةجنامدانا ئةظيَ

هةروةسا ذ ئةوان دةولةتيَن كو هةظثةميانيَن ئةملانيا

كومكوذييا وةسا مةزن و ريَكخستى ب

بوون هاتنة دةركرن ،ذبؤ سةنتةريَن كوشتينَ هاتنة

(هولوكوست .)58ب ناظ دكةن بؤ ذ ناظربنا

هنارتن كو ثرتيا جاران ب سةربازطةهيَن

مللةتةكيَ ذ هةبوونيَ ل سةر بنةماييَ كةرب و

كومكؤذييَ د هاتنة ب ناظكرن.61

كينى ل 15سبتمبةرا ساال 1935حكومةتا ئةملانى
Shemal.khudhur@uod.ac
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هةر د ديرؤكا مروظاندا و دةمةكة نةطةلةك
دوور جينؤسايدا رواندا ذى هاتة سةر ئةويَ

جاددة) دثالن داريَتنيَدا د بةشداربوون واتة د
ئةظيَ كومكؤذييَدا خةلكيَ خةلك دكوشت.62

شةرمةزارييَ ياكو مروظ حةز ناكةت بةشةك ذيَ

كورد ذبلى كو د دابةشكرنا ئاخيَدا تووشى

بت ،دةستثيَكا جينؤسايدا رواندا يا كردارى ل

جينؤسايدةكا

ئيتنوطرافى

 6نيسانا  1994بوو ،جوداهيا ضينايةتى و

 Ethnographyبووينة ،د هةر ثارضةيةكيَدا

خوديتنا زيَدة يا ضينةكا دياركرى( هووتو) ل سةر

ذى تووشى هزار دةرد و بةالييَن سيستةميَ

ضينا (توتسى) وةكر كو ناكوكييَن سياسى و

وةالتيَن داطريكةريَن كوردستانيَ بووينة .ل

جظاكى ثةيدابنب و ل سةر بنةماييَ ئةوان ناكوكيا

باشوورىِ كوردستانيَ هةر ذ دامةزراندنا عيَراقىَ ل

ضينا توتسى هةولدا ب ريَكا دامةزراندنا بزاظا

ساال 1921كو باشووريَ كودستانيَ كةظتة

بةرةيا نشتمان  Rpfياكو ل ساال 1980

دطةلدا ،حوكمرانيَن عيَراقيَ حاشاتى ذ مايفَ

دامةزراندى مافيَن خو ب دةست بيَخت ،بزاظا

كوردان كرية و بؤ دذايةتيكرنا طةل و مللةتيَ

ناظربى بزاظةكا خودان طةريالبوو ئةظة ذى بو

كورد ثالن داريَتينة ،د ئةوان ثالنادا تاوانيَن

ئةطةر كو ضينا دةستهةالدار ب ريَكا بةالظكرنا

حكومةتيَ طةهشتينة جينؤسايدكرنا كوردان بؤ

ثروثاكندةيا كةرب و كيينَ و بةخشينا تومةتا

منونة ل ساال  1934 -1933ذبةر شورشا

وةكر كو ئةو كةرب و كني ب رادةيةكيَ ئيَكجار

بارزان د ئةوى دةميدا ب سةدان كةس كوشتينة

بلند دناظ خةلكيدا بةالظببت ،ئةظ ئةطةر و ضةندين

دطةل هةرفاندن و سووتنا  79طوندان .ل ساال

ئةطةريَن دن ريَخوشكةربوون كو جينؤسايدا

 1961رذميَا (عبدالكريم قاسم) هيَرشكرة سةر

رواندا رووبدةت .تشتىَ كو ئةظىَ جيوسايديَ ذ

كوردستانيَ د ماوىَ سال و نيظاندا  3000كةس

جينؤسايديَن دن جودا دكةت ئةوة ب لةزترين

كوشنت...

 .د سةردةميَ حومكداريَن رذيَما

جينؤسايد دهيَتة هةذمارتن كو د ماويَ 100

بةعسى يا عيَراقيَ ب درندةترين شيَوة تاوانيَن

روذاندا ذ  6نيسانيَ هةتاكة  15تةمووزىَ ساال

جينؤسايدكرنيَ ب سةر طةليَ كوردا ئيناينة بطرة

 800000 1994توتسى هاتنة كوشنت ،تشيتَ

ذجينؤسايدكرن فةيلليان ل ساال  1963و

دن ييَ جودا ئةوةبوو هةموو ضينيَن جظاكى ذ

نةفيكرنا بؤ ئريانيَ ل ساال 1980و جينؤسايدكرنا

سياسى و ئابوورناس بطرة هةتاكو ضينيَن

بارزانيا ل ساال  1983هةتاكو دطةهيتة هةوا

رةوشةنبري و ثزيشك و ضاالكظانيَن مةدةنى و

ئةنفاال ئةوا كو ذ شوباتا هةتاكو ئةيلووال ساال

63

كةلتوورى

 1988ظةكيَشاى د ئةظي دةميدا هةشت قوناغيَن
24
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ئةنفالكرنيَ ب مةرةما جينؤسايدكرنا طةليَ كورد

و ثةيرةوكرنا داب و نةريت و كةلتووريَ خو ،د

هاتنة ئةجنامدان( .64زوزان ناسر مستةفا) د

ياساييَن وةالتيَ توركيادا ذى مايفَ هاوةالتبوونىَ

ثةرتوكا خودا ئاماذة داية هةر هةشت قوناغيَن
ئةنفاىلَ  .65ييَن كو ب سةر كورداندا هاتني داية
دياركرن كو  23شوباتيَ ساال  1988هةوا
ئةنفاال دةستثيَكرية و ل  6ئةيلووال هةمان سال ب
داوى بووينة .66دةرديَ كوردان ل ظيَدةر ب
داوى

نةبووية

كيمابرانكرنا

هةلبجة

ل

 1988/3/16هةلبةت ئةظ هيَرشا كيمياوى يا
هةر مةزن بوو ليَ حكومةتا عراقيَ دناظبةينا ساال
 1988 – 1987ثةالماريَن كيماوى ب سةر
باذيروكيَن كوردستانيدا ئيناينة.67
ئةنفال ئةو ثروَسيَس وتاوانا مةزنة ياكو رذيَما
بةعس ب ثالن ل بةرامبةر مللةتىَ كورد ب
مةرةما نةهيَالن و ذناظربنا سيماييَن وان ييَن
نةتةوايةتى و نةهيَالنا جوداهيا وان يا كةلتوورى
ئةجنامداى" .د ئةظان ئؤثةراسيوناندا زيَدةتر ذ
( )4000ضار هزار طونديَن كوردستانىَ هاتنة
سووتن و خرابكرن" .68هةلبةت زيانيَن طيانى
ذى ثربوون " ل دويظ ذيَدةريَن كوردى زيانيَن
طيانى ييَن كوردستانيان زيَدةرترن ذ  182هزار
كةسان".69
كورديَن ل باكورىَ كوردستانيَ ب هةمان شيَوة
بةلكو خرابرت ذى كةفتينة بن زوملا سيستةميَ
دةولةتا تورك ب هةموو رةنطا حاشايةتى ذ هةبوونا

ئةوان دهيَتة كرن وهةتا ئريؤ ييَ بيَ بةهرة ذ زمان

وةكو كورد نةداييَ بةلكو هةموب تورك ل قةلةم
داينة هةروةسا دةربةدةركرنا ئةوان ذدةظةريَن ئةوان
ييَن رةسةن ب مةرةما جينؤسايدكرنا كةلتورى،
ئةظة و ذبلى كوشنت و قرِ و فةرمانيَن بة سةرواندا
هاتني ب ئةطةريَ داخوازكرنا مايفَ هاوةالتيبوون

ناسنامةيا نةتةوةيي . 70
 -3جؤريَن جينؤسايديَ:
ل طورى ئةوان ثيَناسةكرنيَن ذبؤ جينؤسايديَ
هاتينة كرن دياردبت كو ب هةموو رةنط و
ئاالظا مروظ هاتية ذ ناظربن ب مةرما نةهيَالنا
نةسليَ وى يانذى كيَمكرنا هيَزا وى كو ض
جاران رانةبنة سةرخؤ نةبنة هيَزةكا ريَكخستى
كاريطةر ،بةلكو هةر تةثةسةر و بن دةست مبينن
و هزرا دووبارة ئاظاكرنا كةسايةتى و كيانيَ خو
نةكةن باوةرييَ و ئرياديَ د ناخيَ واندا بشكينن و
كةلتوريَ وان ب هةموو بةشيَن ويظة ذ ناظببةن.
 -1جينؤسايدا فيزيكى (بةدةنى):

Phisical

Genocide

سادةترين و ئاشكراترين جوَرىَ جينؤسايديَية،
بريتيية ذ دةست دريَذيكرنا ل سةر تةندروستى و
كةرامةتا ذيانا خةلكى كوشنت و ذناظربنا
جةستةيى ،ض ب شيَوىَ راستةوخؤ بيت يان
نةراستةوخؤ  .واتة كوشتنة ب هةر جؤرةكى
71

بت ئيعدامكرن طولةبارنكرن ،هيَرشا سةربازى و
كوشتنا ب كوم ،ب كارهينانا ضةكيَ كيمايي .
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جينؤسايدا فيزيكى ئةو جوَرىَ جينؤسايديَية كو

دةميَ كةسيَن طروثةكيَ دياركرى ل سةر

هةموو جةستةيىَ مروَظى د طروَثةكيدا ب

بنةماييَ ئيتنى ،نةتةوةيي ،باوةرى و نةريتيَن جودا

خوَظةدطريت ،كو سىَ بةنديَن ماددىَ دووىَ ( ئا

دهيَنة كوشنت ،بيَطومان دطةل كوشتنا وى

-ب -ج ) ذ( ريَككةفتنناما قةدةغةكرن و

كةلتوور ذى الواز دبت و هيَدى هيَدى بن

سزادانا تاوانا جينؤسايدىَ) يا ساال 1948ىَ و

طورِدبت ،ذبةركو ئةو ئةطةريَن وةكرى كو بريارا

ماددىَ شةشىَ ذ (سيستةمىَ رؤما يىَ سةرةكى بؤ

جينؤسايدكرنا وى د ئالييَ فيزكى و بايلوذيدا

دادطةها تاوانيَن نيظ دةولةتى) يا ساال 1998ىَ

بهيَتةدان هةر ئةو جوداهييَن كةلتوورى بوينة ،ب

بةحس ل ئةظىَ جورة جينؤسايديَ دكةن.73

جينؤسايدا فيزيكى يان بايلوذى جينؤسايدكرنا

 -2جينؤسايدا بايلوذى:

Biological

Genocide

ريَطريكرنة ل زيَدةبوون و بةرفرةهبوونا هةر
طروثةكى هةبت مينا نةهيَالنا ثروسيَسا ذ
دايكبوونيَ يان ذ هةظ دووركرنا زةالم و ذنا و
دابةشكرنا ئةنداميَن خيَزانيَ بؤ دةمةكيَ دوور و
دريَذ ذ هةظدوو ب مةرةما كيَمكرنا ريَذا ئةوى
طروثي ييَ كو د ثروسيَسا جينؤسايديَدا
مةبةست .74ريَكيَن ئةجنامدانا ئةظيَ ثروسيَسيَ واتة
كيَمكرن يان نةهيالنا نةذادةكيَ دياركرى بريتينة
ذ ميَرانى ئيَخستنا

زةالمان و نةزوككرن و

ذباربرنا ئافرةتان ب ريَكيَن جودا .75جينؤسايدا
بايؤلؤذى هةردوو بةنديَن دوماهيىَ ييَن ماددىَ
دووىَ ذ (ريَككةفتنناما قةدةغةكرن و سزادانا
تاوانا جينؤسايدىَ) و ماددىَ شةشىَ ذ (سيستةمىَ
رؤما يىَ سةرةكى بؤ دادطةها تاوانيَن

Genocide
26

زورى ظةطوهاستنا طروثةكى دهيَتةكرن يان
ذيانةكا جمبورييَ د سةردا دهيَتةسةثاندن و
ئةنداميَن خيَزانيَ بؤ دةمةكيَ دريَذ بؤ جهيَن ذهةظ
جودا ذ ئيَكدوو دهيَنة دووركرن ،ئةظة ب خو
ذناظربنا كةلتووريية ،ذبةركو ب دووركرنيَ
كةلتوور و نةريت سست و الواز دبن هةتاكو
دطةهيتة قوناغا مرنيَ "ب تايبةتى ئةطةر ئةو
كؤمةلطةه ذ اليىَ كةلتوور و زمان و ميَذوو و
داب و نةريتانظة ذ ئيَك د جياوازبن ،دبيتة
ئةطةرىَ وىَ ضةندىَ ئةو زارؤك زمانىَ دايكىَ و
ناسناما خؤ يا نةتةوةيى ذ دةست بدةن و رةوشت
و زمان و ئايني و كةلتوورىَ كؤمةلطةها ديرت
بطرن".77
سةبارةت رِامان و مةبةستا ئةظيَ جينؤسايديَ "
ئةظ جورة جينؤسايدة رِامانا خؤ د قةدةغةكرنا

نيَظدةولةتى) ب خوَظة دطرت.76
 -3جينؤسايدا كةلتوورى:

كةلتوورى دبتة تشتةكيَ ظةبرى .واتة دةميَ ب

Cultural

زمانى و رةوشةنبريييَ و تيَكدانا ديرؤكيَدا دبينت،
واتة ذ ناظربنا تايبةمتةندييا نةتةوةيي و نةهيَالنا
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ئيَكةتيا هةظبةش د ناظ خةلكيدا ،د هةمان دةمدا ذ

ئةظى جورىَ جينؤسايدىَ د دانوستاندنيَن

ناظربنا شينواريَن دةربرينييَ ذ جوريَ ذيانا ئةوى

سةرةتاييَن (ثةميانناما رؤما)دا هاتيية باسكرن ،ىلَ

طروثى دكةت ئةظجا ض جهيَن ثريؤزبن يانذى قةال

ذئاليىَ كوَمةال طشتى يا نةتةويَن ئيَكطرتيظة هاتة

و شكةظت موزةخانة و بازاريَن كةظن بن.78"...

رةتكرن .ب ديتنا كوَمةال ناظربى ،ذبةركو مةرةما

ب زؤر سةثاندنا زمانةكى ب سةر زمانةكيَ

سةرةكى يا ظان ريَككةفتنان ثاراستنا ئالييَ

دندا دبتة ئةطةر زمانيَ بيَ دةستهةالت ذناظبضت "

فيزيكيىَ طروَثانة نةك ثاراستنا كةلتوورىَ وان.81

ملمالنا زمانى ب هةر هوكارةكة هةبت (سياسى،

رِاستة ثاراستنا طيانى ذ ثاراستنا كةلتوورى

ئوىل  )...دبتة ئةطةريَ ذ ناظضوونا زمانةكى يان

طرنطرتة وةك تيَطةهةكيَ طشتى ليَ ذيانا بيَى

زيَدةتر ئةظةذى ثرت د ئالييَ د ساسيى و ئوليدا

هةبوونا ناسنامةيا كةلتوورى و نةتةوةيي ب تينَ

دياردبت ،ذبةركؤ هيَزا دةستهةالدار و سةركةفتى

ذيانة ،د ذيانا كةسيَ

كةلتوور و ناسنامة

ب هةموو رةنطا هةوال ذناظربنا زمانيَ بن دةست

وندابوويدا ذيانيَ ض رِامانيَن خؤ نني ،خؤشى دينت

د دةت ئةظة ب خؤذى د ئريؤدا دضتة ذيَر قالبىَ

ذ ذيانىَ واتة هةبوونا ئةو جوداهييا كةلتوورية

جينؤسايدا زمانى" .79هندةك ذ ظةكؤلةران

ياكو تةنةظيَت طروثا بةرامبةر هةبت و ئةو

زاراظةكيَ دن بؤ جينؤسايدا كةلتوورى ب

هةبوون بؤ وى طرؤثى طرنطرتة ذ هةبوونةكا

كادهينن" .هنديَ لةليَكولةران بةمةبةستةوة

فيزيكى كو ب تينَ لةشةك بت و ب خوارن و

دةستةواذةى ئ َیثنوساید  Ethnocideبةكاردبةن

ظةخوارنيَ ييَ ساغ بت.

بؤ

وةسفكردتى

كومكؤذى

بة

هوكارى

كةلتوورى بؤ منونة ويَرانكردنى بةمةبةستةوةى
كةلتوورى طروثيَكى ئيتنكى ،نةتةوةيي ،ئاينى يان
هةر طروثيَكى تر ،مةرج نيية لة ناوبردني فيزيكى
لة طةل دابيَت"  .80واتة مةبةست ذيَ ويَرانكرنا
ناسنامةيا طشتى يا طروثةكيَ ئيتنيكيية ب هةموو
بةهاييَن ويَ ييَن كةلتووريظة كو ب كوشتان و
نةهيَالنا ناسناميَ ظة طريَداية نةك ذناظربنا فيزيكى.
ئةظ جوَرة جينؤسايدة د ريَككةفتنناما ساال
1948ىَ دا نةهاتيية دياركرن ،هزرا ثةسةندكرنا

 -4جينؤسايدا ئابوورى:

Economical

Genocide

ئةظ جورة جينؤسايد ذناظيَ خؤ ئةويَ هزر و
بةرضاظرونييَ د دةتة مة كو ب رِامانا ويَرانكرنا
مال و رسقيَ طروثةكيَ دياركرى دهيَت بطرة ذ
سامان و بةربووميَ ضانديَ هةتا كو دطةهيتة
ويَرانكرن و تاالنكرنيَ ".ئةمة دةكريَ ثيَى بوتريَ
(ويَرانكردنى ئابوور) واتة ويَرانكردنى سامان و
سروشت و بةروبوومى ناوضةكان و كةرستةكانى
ذيان و طةماروى ئابوورى بةمةبةستى برسيكردني
خةلك هةموويان دبنة هوى فةوتاندنيَكى لةسةر
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خؤى مرؤظ"  .82هةر ئةظ طةمارؤيا ئابوورى دبتة

د تاوانا جينؤسايديَدا دوو ثيَكهاتة زور طرنطن

ئةطةر خةلك ذ جه و وارَين خو ييَن رةسةن

هةنة كو بريتينة ذ:

باربكةن بةرةظ دةظةرةكا دن كؤض بكةن ب ئةظيَ

 -1مةرةم :د ئالييَ مةرةميَدا ئةظ تاوانة ذ تاوانيَن

باركرنيَ ذى جينؤسايدا كةلتوورى دةستثيَدكةت

دن يا جوداية ،ذبةركؤ مةرةما سةرةكى د تاوانا

" لةئةجنامدا داب و نةريتى رةسةنى كومةاليةتى و

جينؤسايديَدا ذناظربنا طروثةكيَ مروظاية ئةظجا ض

كولتوورى تايبةتى خؤيان لة دةست دةدةن" .83

بةشك ذ ئةوى طروثى يانذى هةموو ،هةرئةظ

دئةظان هةر ضار جؤريَن جينؤسايداندا ييَن كو

ئةطةرةية تايبةمتةندييةك داية تاوانا جينؤسايدىَ

ثرتيا ذيَدةران تةكةزييَ ل سةر دكةن د طةوهةريَ

ذتاوانيَن دن يا جوداكرى ،ذبةركو مايفَ ذيانيَ ثيَ

خودا هةظثشيةكة نيَزيك دناظبةينا ئةواندا هةية و

رةوا و ئاساى نابينن.

تيَكةىل ئيَكدبن و دطةهنةهةظ كو ئةوذى ذ ناظربنا

 -2ذمارا قوربانيان :ذبةركو د تاوانا جينؤسايديَدا

كيان وطيانيَ مروظيية ئةظجا ض ب رييَا فيزيكى

مةبةست ذناظربنا مروظاية ،لةوما كيَمى و زيَدةهيا

(بةدةنى) بت يانذى بايلؤذى ...ب ديتنا مة هةر

ذمارا قوربانيان ل بةر ضاظ ناهيَتة وةرطرتن.84

جوداهيا كةلتووريية دبتة ئةطةر كو بريارا

ثشكا دووىَ :بةلطةناميَن جيؤسايديَ د سرتانا

جينؤسايدا ئابوورى ب سةردا دهيَتةدان ب

فولكلؤرى ياكورديدا:

مةرةما دةستبةردانيَ ذ ئةويَ جوداهيا كو بووية

د ديرؤكيَدا كوردان ب تينَ ئيَك يان دوو

ئةطةريَ جينؤسايدكرنا وى ب هةموو جؤريَن

جينؤسايد ب سةردا نةهاتينة بةلكو ب دةهان

جينؤسايديَ ،هةموو رةنطيَن جينؤسايدىَ خؤدان

جاران هاتينة جينؤسايدكرن د ئاليةكيدا ئةطةريَ

ئيَك ئةطةر و مةبةسنت ذبؤ جيَبةجيَكرنا ئةوىَ

ئةوان جينؤسايدا نةتةوة و كوردبوون و مايفَ خو

مةبةست و ئةطةريَ ريَكيَن ئةجنامدانا جينؤسايديَ

ب ريَظةبةرن و قةبولنةكرنا داطريكارييَ بوو ،د

ذهةظ جودادبن ،ئةطةر ئةو جؤريَن جينؤسايديَ د

ئاليةكيَ دندا ذى كةلتوور و بريورباوةرييَن ئؤىل

ئالييَ توندي و قوربانييَدا ذ هةظ د جوادبن ذى ليَ

بووينة ،ئيَزدييان ذ هةردوو جينؤسايدا بةهرا خو

د مةبةستيَدا ئيَكن هةر ذبةر هنديَ( ،د ياساييَن

هةبووية ليَ د بةهرا كةلتوور و ئوليدا سةرثشك

نوو ييَن نيَظدةولةتيدا جيؤسايد وةكو تاوانةكا

بوو.

سةربةخؤ و خودان تايبةمتةندى جوداهيية ب

كورد د ساليَن 700هةتاكو  550ث.ز د

هةظبةركرن دطةل تاوانيَن دن هةر ذبةرهنديَ ذى

طوثيتكا دةستهةالتا خؤ دابووينة و ب ئةوىَ هيَزا
خؤ شياينة باالنسيَ هيز طوهوريينَ بن د دةظةريَدا،
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ليَ ب بورينا دةمى ب ئةطةريَن ناظخوى و

خاثاندنيَ ،كوشتينَ ،تاالنيَ و خرابيييَ بووية.

ذدةرظة ئيمراتوريةتا ميدى ل سةردةسيتَ هاخامنشيا

زارطوتنا كوردا ئةظ سةياسةتييا طونةكار

ذناظضووية" ماددةكان لة  700تا  550ثيَش

سةياسةتييا خمنةت رند هاتية كظشيَ سرتانيَد (

ميالد كيَشوةريَكى بةناوبانطى ثرهيَزيان هةبووة،

تيَلى حةمزيَ و حاميَ موسيَ ) و ثوئيميَد ماييندا"

وةالتى

زاطروس

بة

هةموو

مةعنايةكى

.87

كيَشوةدارى دةولةتيَكى تيشكداريان هةبووة،

مامؤستا (عةالئةددين سةججادى) بةحس ل

وةالتى زاطروس ئاوةدان بووة بةحوكمدارى

ئةوىَ دةرندةيا ئومسانيان دكةت ئةوا د درحةقيَ

َتى
ئةوانةوة ،سةربارى ئةمة هة جارة ثةالمارى وال

كورداندا هاتيةكرن .ل ساال  1937حكومةتا

ئاشوور و ثارسيشيان داوة ئةواننيشيان كز

(كةمال ئةتاتوركى) ب سةر شورشا سةيد رةزاى

كردووة ماوة  150سال دةولةتى ماد لة جؤشى

ديَرمسيَدا ئيناى .88مروظايةتى شةرم ذ بةحسكرنا

طةجى و بةرزيدا بووة لة ثاشا وردة وردة بةهوى

ويَ دكةت طولةبارانةكا بيَ رةمحانة ذ ئالييَ و

هةخامةنشيةكانةوة ئةستيَرةيا كةوتة كزيَ"  .85ب

عةسكةر و فروكةيانظة ب سةر واندا هاتة

ذ ناظضوونا دةولةتا ميدى دةردةسةرييَن كوردا

ئةجنامدان ،كةس نكارت ببتة ديدةظان ل سةر دينت

دةستثيَكرن و تا ئريؤرؤذ د بةردةوامن ،شكةستان

و بويةريَن ويَ ييَن جةرط برِ ب تنىَ طوشيتَ

ميديا بو دةستثيَكا كوشتنا كوردان و كريَتكرنا

لةشيَ وى زاروكيَ دناظ الندةكا خوةدا ب

كةلتووريَ وان ،ئةظ كريَتكرنا كةلتوورى و

طولةيان هاتية كوشنت نةبت ئةو د زانت ض هاتية

خراب ديتنا كوردان ذ فارسان دةربازى ناظ

كرن ئةطةر نة ض زمان و قةلةم نكارن بةحس

توركان بوو ذ توركان ذى دةربازى ناظ عةربان

بكةن.89

بوو و هةر ل سةر بنةماييَ هةمان ئةطةر و ضةندين

كةس هندى كوردان ب ئةوان ئيَش و ئازارن

ئةطةريَن دن دةستهةالتيَن دةوروبةر كةفتينة

نزانت ييَن ب سةريَ وان هاتني ،لةوما ديَ بينى د

كوشنت و نةهيَالنا طيانيَ كوردان ب تايبةت

كؤضك و ديوانيَن خؤدا هةموو طاظا ب رييَا

ذئالييَ دةستهةالتا ئومسانيظة .86دةولةتا ئومسانى

سرتانيَ ئةوىَ زومل و نةحةقييَ ل بريا خؤ دهينن

سياسةتا ب سةردابرن و ئينكاركرنيَ ب مةرةما

ياكو ب سةريَ ئةوان هاتى ب ريَيا سرتانيَ هيَزا و

ذناظربنيَ ل بةرامبةر كوردان ثةيرةوكرية" .

ئريادةيا خؤ بلند دكةن ب مةرةما بةرةظانيكرن ذ

سةياسةتييا دةولةتا توركيياييَ ( روميَ ) دةرةجا

مانا خؤ ".سرتانا كوردى خةباتا كوردان دذى

مجعةتا كوردادا متيَ سةياسةتييا زيَراندنيَ،

دةولةتا ئومسانى توماركريية ،ئةو دذايةتيكرن ل
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سةر بنةماييَ بةرطريكرن و ثاراستنا ئةرديَ خؤ

فةرمانيَن سةفةويا و فةرمانيَن سةديَ هةذىَ و

كرية"  .90ئةو روودان و كةسانيَن بووينة سةرناظ

نوزديَ هةتاكو دطةهيتة فةرمانا سةديَ بيست و

بؤ سرتانيَ مينا شيَخ سعيديَ ثريان و نةواال زيال و

ئيَكى ئةواكو ذ ئالييَ داعشيَ ظة (دةولةتا

ئاطريَ داغ  ...بةلطةييَن راستة راسنت ل سةر

ئيسالمى ل عيَراق و شاميَ) ل  2014/8/3ب

ئةوان بويةريَن كو دضنة د خانا كومكؤذييَن طةليَ

سةر دةظةريَن ئيَزديياندا ب تايبةت شنطاليَدا

كوردا ،دبت هةر تشت د سرتانيَدا نةهاتية طوتن

هاتى.92

وكو هورطلييَن كومكؤذييَ ىلَ هةبوون و طوتنا

زوَربةيا سرتانيَن ئيَزدييان دةربريينَ ذ ئةوان

هندةك بةلطييَن ديرؤكى د سرتانيَدا مة ثشت

دةردةسةرى و فةرمانا دكةن ييَن ذ ثيَخةمةت

رِاست كةن ئةظا د سرتانيَدا هاتية طوتن ل بةرامبةر

دةست بةرنةدان ذ ئاخ و كةلتوور و بريوباوةران

ئةو زوملا كو ب سةريَ ئةوان هاتية ب دةهيَن

ب سةردا هاتني ،ل سةر بنةماييَ ئةوى كةلتوورىَ

جارا ثرتبووية .ذبلى فةرمانيَن ل سةر بنةماييَ

جودا ييَ ئيَزدييان هةى د ئالييَ باوةرياندا

كوردبوونيَ ب سةر كورداندا هاتني ،فةرمانيَن ل

كومكؤذييَن فيزيكى و بايلؤذى و ئابوورى د

سةر بنةماييَ جوداهيا بريوباوةريَن ئوىل ذى هاتينة

دةرحةقيَ ئةواندا هاتينة ئةجنامدان واتة ذبؤ

سةر بؤ ئةظيَ رةنطيَ فةرمانا ئيَزدى سةرثشك

نةهيَالنا ئةوى كةلتوورى هةموو جوريَن

بووينة.

جينؤسايدكرنيَ هاتينةكرن .ب تايبةت ئةوان

ذبةر

30

ئالييَ

هةويَن (محالت) دماوىَ حوكمداريا عومسانيدا

جوداهيا

كةلتوورى

د

بريوباوةراندا ،د ديرؤكيَدا ئيَزدى توشى ب دةهان

سياسةتةكا ئيَكجار دذوار و بيَ رةحم بوو،

دةردةسةرى و بنربِكرن و كومكوذييَن دذوار

برياريَن ئةويَ سياسةتيَ و دةرئةجناميَن ويَ د

بووينة .ئيَكةم فةرمان ل 652ك  1254ز بوو

سرتانا كورديدا رةنطظةداينة".د سرتانا ديرؤك ى

ذئالييَ (بدرالدين لؤلؤ) ب سةر ئيَزديياندا هاتية،

يا كورديدا بةحسىَ سياسةتا ئومسانيا بةرامبةر

ل ساال 1570ز ذ ئالييَ (سلتان سليمان قانونى)

كوردا هاتية" .93بةهرا ثرت يا سرتانيَن (شنطاىلَ)

ظة و ل سةر بنةماييَ فةتوايا مفتييَ فةرمى ييَ

سرتانيَن شةرانة و طريَدانةكا موكم ب ذيان و

دةولةتى ( ابو سعود العمادى )91ييَ كو ب

ديرؤكا جظاكىَ خو ظة هةية.94

فةتوايا خؤ ،كوشنت و تاالنكرنا ئيَزدييان ب رةوا

هةر ضةند ئةطةريَن شةريَن ب سةر ئيَزديياندا

دايةزانني ،بوية ئةطةر كو ثرتيا فةرمانيَن د ثيَرا

هاتني د زرؤبن ،جوداهيا بريوباوةران ل ثيَشيا

هاتني ثالثشتى ل سةر فةتوايا ناظربى بكةن .دثيَرا

هةمووا بووية ،لةوما ئاسايية دسرتانيَن ئيَزديياندا
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رةنطظةدانا بةرخودانيا ئةوان بريباوةران خويابنب،

" ...ئةزيَ تةعمينكيَ ل وة بكم ،تةعمينا ئاثيَ

مينا سرتانا (شيَخ مريزايىَ شيَخا( شيَخ مريزاييَ

خؤ مةشكيَنن ،ئةسكةر مةكوذن ،ئيَتيمن،خةرينب،

ئاقوونسى) ،ئيَزدى مريزا و ،1908 ،حافز

زاروييَ خةلقيَنة ،بن عةمرن ،طونةنة ،بكوذن

ثاشا ...فةريق عمر وةهبى ثاشا سرتانا حةسن و

زاثت و قومانداريَ مجهورياتيَ عةدوييَ دينن"....

غةزاليَ و ضياييَ شنطال  .)95 ...هةر طوتنةكا د

د ثارضةكة دن يا سرتانيَدا هاتية كو خةبات و

سرتاندا سةبارةت كومكؤذييَ و ئةشكةجنة و

شورشا وان ب تينَ ذبؤ ماف و كةرامةتيَية ،هةر ل

توثباران و دوورثيَجييَ و ئيَخسريكرنا خةلكى و

سةر ئةظى بنةمايى داخوازا بةردانا ئيَخسريييَت

زور

طةلييَ زيال دكةت ئةويَن ض طونةها خؤ نةى

بريوباوةرطوهارتن ...ب دةهان رةهةند و رِامانيَن

هةموو زارؤك ،ذن و كال ئةو ئيَخسري هاتية

دن ييَن زوملىَ دبن ئةو زوملا هاتية بةحسكرندا

كوشنت و ثشتى كوشتينَ سظكاتى ب لةشيَ وان

هةينة.

هاتية كرن ،ئةظا هاتية سةرىَ وان ل سةر بنةماييَ

جيَريكرنا

ئةوسرتانيَن

كض

و

ذنا

وب

ذبؤ ثراكتيزةكرنيَ هاتينة

دةستنيشانكرن ئةظةنة :سرتانا سةييد خان ،سرتانا
ابراهيم ثاشاييَ ملى ،سرتانا شيَخ مريزا ئاقونسى،
سرتانا ضياييَ شنطاليَ ،سرتانا حةسةن غةزاليَ و
سرتانا فةريق عومر وةهبى ثاشا.

"لنطيَ من ل زةنطؤييَ رةعينَ من قةرِميية سةر
ثشتا هةسثاية
ئةز بونة طورطي دةظ ب خون و كةمتة داغ و
ضياية

سرتانا سةييد خان( :سةيد خانيَ كةر)96
د ناظةرؤكا ئةظيَ سرتانيَدا طةلةك بابةت
دياردبن ،دلوظانيا بيَ رادة يا كوردان ل بةرامبةر
دوذمينَ خو ،واتة د شةريدا ذى كورد د
هةلويست نازكن ئةظ هةلويست نازكيا وان بوية
ئةطةر ل بةرامبةر ئةظيَ نةرماتيىَ و نازكييَ دوذمينَ
ئةوان د دل رةق و بيَ رةمحنب د كوشتناواندا،
سةيد خان طازي دكةتة سةركرديَن شةرى و
دبيَذتة ئةوان:

جوداهيا وان يا نةتةوةييَ بووية.

نامووسا من ل ئةرزةروميَ ،ل بتليسيَ ،ل
سيَرتيَ ،ل وانيَ دطةرة ل دايرة و مةحكةميَ
تركاية،
مالك مرياتنو ئةم كورماجنن ذبؤ خوديَ ريَكىَ
بةردن ذبؤى هيَسري و فةقرييَ طةلييَ زيالية".97
ئةو فةرمانيَن ب سةر كورداندا هاتني ب رييَيا
سرتانيَ بؤ مة هاتينة ظةطيَران هةموو هزر و
ثيظةريَن خرابيا مروظان د دةرحةقيَ ئيَكدوودا
ئةجنامداين دةربازدكةن .د ثارضةكا دن يا هةمان
سرتانيَدا دياردبت كا ب ضاوا توثباران هاتييةكرن
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خةلك د ضياندا هاتية دورثيَضكرن و ئاطر ب

د ئةظيَ سرتانيَدا بةحس ل فةرمانا ئةرمةنا ذى

سةردا بارانديية و قرِكرينة ديسان دياردبت كا

هاتية كرن ب ئةوى رةنطى بةحسكرية كا ضاوا

ضاوا بةريَ زةرى و ئةمسةريَن (كض و ذنا) عةشريا

هةوال براندنا توظىَ ئةرمةنيا هاتية دان ئريؤ ب

شيَخ سةييد ئيَخستينة زيندانا ،د هةمان دميَدا

هةمان رةنط و هزر ب ئةظيَ فةرمانيَ هةوال

دياردبت كا ضاوا كض و ذنا بريارا خو كوشتينَ

نةهيَالنا توظيَ كوردان ذى د دةن ،ئةظة ب خؤ

داية داكو نةكةظنة بةرداريَ زوريَ نامووسا وان

دبتة بةلطةيةكا دن يا ظةبرِ كو ئةظا ب سةرىَ

ب دةسيتَ عةسكةريَ تورك نةهيَتة ثيسكرن.

كوردان هاتي و د ئةظيَ سرتانيَدا رةنطظةداى

"وةى لؤ ،وةى لؤ ،وةى لؤ ،وةى لؤ ،وةى لؤ،

كؤمكؤذيةكا ب شةرت و مةرجيَن خؤية ،ذبةركو

وةى لؤ،

د ئةظيَ سرتانيَدا دياردبت ئةظا ب سةريَ كوردا

ناظ و ناظ كيَال خورتىَ كوردا و كورماجنان كرن،

دهيَت دووبارةكرنا سيناريويا كومكذيا ئةرمةنياية

نيشانا تؤثا و شةرانارا

ذبةركو د هةر دوو فةرمانادا وةكو سرتان د دةتة

عةمريَ ئاتاشا دانة قوماندارا

دياركرن هةوال نة هيَالنا توظيَ وان هاتية دان.

بؤ طورينا توثان و شةرانارا

" هةى ل مينَ ،هةى ل مينَ ،هةى ل مينَ ،هةى ل

رةوشاندن وةك ساب و طارسا ،كومكرن ئالييَ

مينَ،

وان د كوثىَ ضيادا ئاطربةردانيَ.

طةىل عةشرييَ كوردا هونيَ طوه بدةنيَ،

ئاى وةالتؤ ض عةضيَب و لةطانا طران ب سةريَ

ضاوا حةيفا من ل ويَ حةيفيَ ناييَ ضاوا بيَ باظيَ

كوردا و كورماجنا هاتؤ؟

تركا توظيَ ئةرمةنييا و كوردا قةالنديية ذ دنيَ" .99

 .....كومكرن عةشرييَ شيَخ سةييدى كال،
ئاذوتنة حةبسان و زيندانا ،رةيفَ ئةمسةر و زةرييان
زجنريا قيزكا عةيينَ طةور مةدانيَ زيَرا

د ئةظيَ سرتانيَدا ذى كومكا بةلطةييَن

بةرىَ وا دانة باذيؤيَ ئةدانيَ

جينؤسايدكرنيَ دكةظنة بةرضاظيَ مة مينا بريارا

نيظيَ وان سةر ساحال دةنطزى

فةرمانيَ

دةستماىلَ طوالظدين دانة بةر ضةعظيَ خو

جيَريكرنا(كةنيزة) كض و ذنا ،توند تيذيا دةروونى،

خو ضاكرن (هاظيَتنة) سةر ساحال دةنطزى

جةستةيى و سكسى.

طولييَ مور سةر دةورانا ئاظيَ كةتن ،طو "تركنو،
هون مبرن ئةم مرازيَ خوة جانيَ وةناكن".98
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(جينؤسايديَ)

ئريو فةرمانا مة رابوو
ذ ....................
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فةرمانا رابوو ذ ستانيكىَ ذ تةرزانة

بةحس ل جيَريكرنا كض و ذنيَن كوردان ب

فةرمانا مة رابوو ذ ئةنقةرىَ ذ ستةنبوليَ

دةسيتَ عةسكةريَ ئومسانى هاتيةكرن د هةمان

ب ئةمريَ خوندكار و سولتانة

دةميَدا دياردكةت كا ضةند ريَذيةكا مةزن ذ

............................

ئيَخسريا داينة ثيَشيا خؤ ،سةريَ وى كاروانيَ

رةبيَ عامليَ فةرمانا دةولةتيَ نةبتة سةر ت كوريَت

ئيَخسريا ل ضةميَ دةعوريَية و تاليا وان ل قونتارا

بابانة

ضياية ،ديسان د دةتة دياركرن ئةو ئيَخسري و كض

هةتا ب داروبةرانة

و ذنيَن كةظتينة بن دةسيتَ وان ديَ زوردارى و

ئب خوديَ فةرمانة مة فةرمانةكا طرانة

دةستدريَذيىَ ل سةر ئةوان هيَتةكرن دةميَ دبيَذت:

فةرمان تنةوةكو فةرمانا جارا هانة
...............................
شةرى طرانة ديَ وةلةديَ خوة تاظيَ ية
مةفةر ل عةردا مناية ل عةزمانا ما خوديَ ية
بةرىَ ئيَخسري و طوىل سؤريَت مال كةتية ضةميَ
دةعوريَية

" خةلكيَ ليَبكن داريَ نةحةقييَ ية".
ئيَزدييان د فةرمانادا دوو باج داينة ،ئةو
فةرمانيَن ل سةر بنةماييَ كوردبوونيَ ب سةر
كورداندا هاتني وةكى وان و زيَدةتر ب سةر

تاليا ئيَخسريا ماية ل قونتارا ضييَ

ئيَزديياندا هاتينة ،واتة باجا كوردبوونيَ داية و

كةفتيية بةر سنطيَ نذدا نةفريعاميَ ية

دكوردبونيَدا ذى باجا بريوباوةريَن خو ييَن ئوىل،

خةلكيَ ليَ بكن دارىَ نةحةقييَ ية.
د كوثال ئيَكيَ يا سرتانيَدا بةحس ل دانا برِيارا
فةرمانيَ هاتيةكرن ،ئةو فةرمانا ل سةر بنةماييَ
جوداهيا نةتةوةيى ذ ئيمراتوريةتا ئومسانى بؤ
كوشنت و تاالنكرنيَ كوردان ب هةموو رِامانيَن
ويَظة هاتيةدان .د كوثال دوويَدا بةحس ل هنديَ
هاتية كرن كا فةرمان ضةندا دذوارة ئةو كةسيَن
ئةظ دةردة ب سةرى هاتى ،طراني و دذواريا ويَ
دزانن ذبةر هنديَ ئةو دخوازن ئةظ رةنطة فةرمان
ب سةر دار و بةرادا ذى نةهيَن .د كوثال سييَدا

طوهارتنا بريوباروةرا ب دارىَ زوريَ ثيَ دايةكرن
هةروةكو د سرتانا (ضيا شنطال و شيَخ مريزاييَ
ئاقونسى) دا خويادبت ئةظة ب خؤ ب خؤ
كوشتنةكا دنة واتة كوشتنا كةلتوورية د ئالييَ
بريوباوةراندا.
سرتانا شيَخ مريزاييَ ئاقونسى.
شيَخ مريزاييَ ئاقونسى د سرتانيَدا سةريَ خو
ددةتة بةر نةطوهارتنا ئوال خو ذبةركو داخوازا
باوةرى طوهوريينَ ذيَ دهيَتةكرن ئةو داخوازى
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ذى نة ب تينَ ل سةر بنةماييَ كةسايةتيية بةلكو
ئةظيَ داخوازيَ ب ريَيا وى ذ ئيَزدييان دهيَتةكرن.

سرتانا حةسن و غةزاليَ ذى ئيَك ئةوان

ئةمني بةطيَ رشيد بةطىَ

سرتاناية ئةويَن د ماويَ حوكمداريا ئومسانيادا

بانى كريَ:

ب سةر ئيَزديياندا هاتني .فةرمانا د سرتانا ناظربيدا

شيَخ مريزايؤ شيَخؤ وةرنة هيدايةتيَ.

رةنطظةدةت ل سةر دةسيتَ (حافز ثاشا)ى بوو ،د

ليَ واييَ ماقويلؤ ئةز ناضمة ضياييَ شنطاال شةوتى

سةرهاتيا سرتانيَدا جيَريكرنا كض و ذنا خويادبت،

ضيايةكى ب تينَ

غةزال ئيَك ذ وان ذناية ييَن ب دةسيتَ عةسكةريَ

عةلو برا خوديَ خراب بكةت ماال فازل ثاشا

حافظ ثاشا هاتية جيَريكرن.

ئةظرؤ ل كوبار بانطيَ سوبيَ بيست و ثيَنج توث

غةزاليَ ضياييَ شنطاليَ ب دار هذيرة

هاظيَتينَ.101

راظا (حافظ ثاشا) راظةكا بيَ تةكبرية

هةروةسا

104

سرتانا ضياييَ شنطاليَ دا ب زور

طوهورينا باوةريا دياردبت دةميَ د سرتانيَدا
دبيَذت:
طةىل خورتيَت ئيَزدييا ئةظى شةرى بةتال نةكن
هةكة ديَ دةستيَت مةطريَدةن
ئةظرؤ ديَ مة بنة مزطةفتوكا ساال ل بةر ظىَ ساليَ
ديَ نيشا مةدن خةبةريَ دطةل خواندنيَ .102
ئةظ سرتانة وىَ بةلطيَ بؤ مة ثةسةند دكةت ل
داويا هةر شةرةكى ب تايبةت ئةوان شةريَن
ئيَزدى تيَدا شكةستينَ دهينن و ثرتيا شةرا ذى
ثشتى بةرخودانةكا ب هيَز شكةسن خوارية
ئةجناميَ ويَ شكةستينَ ئيَخسريكرن كوشنت و
كةنيزةكرن بوو ل داوييَ ئةو كةسيَن ماى و خؤ
ذنةضارى ب دةستظة بةرداينة ب داريَ زورىَ
باوةريان وان داية طوهارتن.

ب ضةبليَ غةزاال من طرت و برن وجووتيَ
خفشا لبينَ شكةفيتَ مان ئيَخسرية
غةزاليَ ضياييَ شنطاليَ ضيايةكيَ ب مذة

د سرتانا ضياييَ شنطاليَ هاتية:

34

سرتانا (حةسن و غةزاليَ :)103

راظا (حافظ ثاشا) راظةكا بيَ خوديَ ية ،ية ميَر
كوذة
ب ضةبليَ غةزاال من طرت و برن وجووتيَ
خفشا لبينَ شكةفيتَ هيَالن ب منظة
غةزاليَ ضياييَ شنطاليَ ضيايةكيَ ب دار ترى
خوديَ ئاظانةكة ماال (حافظ ثاشا) ب ضةبليَ
غةزاال من طرت وبرى
جوتيَ كار غةزاال د (مغارا) ضياييَ شنطاليَدا كرة
طرى .
105

هةلبةت ئةظ راظ راظا مروظاية ،بيَ رةمحيا راظيَ
واتة كوشنت و بن بركرنا هةر كةسيَ بكةظتة
بةردةسيتَ وان .غةزال ئيَك ذ ئيَخسري و جيَرييَن
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ئةوىَ رِاظيَية واتة غةزال ئاماذةيةكة ذبؤ سةدان

دنةقةب و ناظبةينا جؤجتؤتكيَت طركا

غةزاليَن دن ييَن كو بووينة قوربانيا جوداهيا

لؤ لؤ ،لؤ بابؤ.

باوةرييَن خؤييَن كةلتوورى ب طشتى و ئوىلَ ب

م دى ل خؤثانا قوونتارا طيَدوكيَ

تايبةتى ،هةبوونا ئةظيَ سرتانيَ بةلطةية ل سةر

دة بةليَ طرتية خؤثانا قوونتارا طيَدوكيَ.

هةبوونا سةدان جيَرييَن دن ييَن مينا ظىَ و خرابرت،

هةروةسا د ئةظان هةردوو كوثليَن ل

واتة ئةظ سرتانة ديدةظانا هةموو غةزاليَن د

خواريَ دياركريدا دورثيَجكرن و توثبارانكرنةكا

قوربانيدا خودا بةرزةبووين ،ئةظةذى مةزنرتين

بيَ رةحم دياردبت ب ئةطةريَ وىَ تةنطاظيةكا

خاال جينؤسايدكرنيَية تو باوةرداريَن طروثةكيَ

ئيَكجار ثةيدابووية و ئيَدى نزان ذبؤ ثاراستنا

تايبةت بكوذى و كض و ذنيَن وان جيَريبكةى و

طيانيَ خؤ بةريَ خؤ بدةنة كيَدةر و ضاوا خو

مال حاليَ وان تاالن بكةى ،هةلبةت ب زؤرى

عةرز و عةياليَ خو قورتال بكةن ،هةروةسا هةر د

باوةرطوهورين كةسيَن ماى ذى دبتة تشتةكيَ

ئةظيَ سرتانيَدا دياردبت دوذمنى ض ب رييَا

ظةبر.

بةرذوةندييَن تايبةت بؤ دةستةيةكا دياركرى يانذى

سرتانا فةرمانا فةريق ثاشا ل ضياييَ شنطاىلَ.106
د ئةظيَ سرتانيَدا ديسان كومكا بةلطةييَن
كؤمكؤذييَ

دياردبن،

مينا

توثبارانكرن،

ئيَخسريكرنا عةرز و عةياىل ( ذن و زاروك)،
دورثيَضكرن ودانانا سةربازطةها ب مةرةما دانانا
ثالنا بؤ ذ ناظربنا ئيَزدييان .د ئةظان ضةند كوثليَن
ل خواريَ دياركرى ييَ سرتانا ناظربى ئةظ هةموو
تشت ب روونى خويادبن ئةو هةموو بةلطةييَن
ظةبرن ل سةر جينؤسايدكرنا مللةتةكى ،ذبةركو
بةرى كوشتينَ ثالن هةية هةروةكو دبيَذت:
خوديَ ئاظا نةكة ماال بيَلوك ( يةكةييَن سةربازى)
و عةسكةريَ فةريق ثاشا
م دى ضادر و خيظةتيَ طران ظةطرتينة د ناظبةرا
ضةميَ زيروان و بةكرا

ب داريَ زوريَ هندةك ذ عةشرييَن هةمان باوةرى
كرينة داردةستيَن خؤ بؤبةشداريكرنا دكؤمكؤذييَن
ئيَزديياندا .د ثارضة سرتانيدا هاتية:
بةليَ ئةظة سبةية دنيا ل مة بووية وةكة تارا بيَذنطيَ
...................................
 ...ئةظة ئريو سةريَ سيَ روذا تةمامة
دةنطيَ توث و تظنطىَ عةسكةريَ فةريق ثاشا
ئاطريَ خوديَ بةردانا دنياييَ.
...خوديَ ئاظا نةكة ماال بيَلوكا عةسكةريَ فةريق
ثاشا
دةسيتَ مة ذ عةرز و عةياليَ مة قوتبوو
تشتةك ل دةسيتَ مةدة نةما.
بةليَ هاييَ ناييَ ،بةليَ هاييَ ناييَ،
وةال هاييَ ناييَ
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مةنتكانية خايينة ضووية دةخالةتىَ ،ضووية
راييَ.107

ئةجنام
 .1سرتان ب سةروكاني و ذيَدةرةكيَ هةرة

ئةظة ئريو سةريَ سيَ روذا تةمامة
دةنطيَ توث و تظنطىَ عةسكةريَ فةريق ثاشا
ئاطريَ خوديَ بةردانا دنياييَ.

طرنط د ظةطيَرانا ديرؤكيَدا دهيَتة هةذمارتن و
دهةمان دةميَدا طةجنينةيةكا مةزن د دانةناسكرنا
هزر و تايبةمتةندييَن مللةتاندا.

مانة طةل باب و برا ميَريَت ضاك بن ،دةست

 .2كوردان لطةل سرتان و موزيكىَ ظيان و

هلينن،

ثةيوةندييةكا روحي هةية ،ئةو روحيةت هةم د

ضاظيَت خؤ ذ عةسكةريَ فةريق ثاشا نةشكينن

باوةرييَن وان ييَن كةظندا دهيَتةدينت (ئيَزدى و

دةستيَت خو ذ طوىل سؤريَت خو نةقةتينن.108

عةلوييَن كورد) و هةم ذى د ذيانا وان يا

ل طورى ئةوان ثيَناسة و ثيظةريَن بؤ تاوانا

روذانةدا( كار و كةيف ،شةر و نةخوشى ،بوون

جينؤسايدىَ هاتينةكرن ،بةلطةييَن جينؤسايدكرنيَ

ومرن) ل سةر ظى بنةماى سرتان بووية

د ثرتيا سرتانيَن طريَداى شةريَن ب سةر كورداندا

بةرفرةهرتين بةشيَ ئةدةبياتا فولكلؤري.

هاتني دهيَنة دينت ب تايبةت ئةو سرتانيَن مة

 .3د سرتانا فولكلؤريدا طةوهةريَ سرتانيَ ئيَكة

ئيَخستينة بةر ثراكتيزةكرنا ظةكولينا خؤ سرتانا(

ليَ شيَواز و طوتن و جار جار نةوةكهةظيا ثةيظان

سةيدخان ،ئيرباهيم ثاشا ،ضياييَ شنطال و شيَخ

كيَم زيَدةهى د ئيَك سرتاندا دياردبت ،ليَ

مريزاييَ ئاقونسى حةسن و غةزال و فةريق عومةر

ناطةهتة وى رادىَ كو كاريطةرييَ ل ناظةروك و

وةهبى ثاشا) .د سرتانيَن ناظربيدا كوشتنا ب كوم،

طةهةريَ ويَ ييَ سةرةكى بكةت .

دورثيَجكرن و سةثاندنا بارودوخةكيَ نةئاسايى،

.4سرتانيَ د ظةطيَرانا روودانيَن ديرؤكيدا ب

ئيَخسريكرن ،جيَريكرنا كةض و ذنا ،ئةشكةجندانا

بةلطة د ناظةرؤكا خؤدا ثةسةندكر ب دةهان

دةروونى و جةستةيي و سكسى ،خؤ كوشنت،

كومكؤذى

ياساييَن

باوةرطوهورينا ب زور و ذ هةظة دووركرن. ...

نيَظدةولةتى،ب سةر كورداندا هاتينة.

ئةظة هةموو دكةظنة دبن مادديَ دووىَ ييَ

 .5كوردان ب رييَا سرتانيَ هةم ئيَش و ئازاريَن

ريَكةفتنا نةهيَالن و سزادانا تاوانيَن جينؤسايديَ ل

خؤ كيَمكرينة و هةم ذى كرية ثالدةرك ذبؤ هيَز و

 9ى كانوونا ئيَكيَ يا ساال  1948ئةوا ذ ئالييَ

بةرةظانيكرنيَ ذ مان و هةبوونا خؤ.

ريَكخراوا نةتةوةييَن ئيَكطرتى هاتية ثةسةندكرن.

.6كومكؤذى و تاالنكرن ثشكةكا ذ مرياتطريا

ل

طورى

مةرج

مروظان ،لةوما دووبارةكرنا ويَ د ديروكيَدا
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دهيَتة دينت ،ليَ ب مةرةم و ريَك و ريَذةيَن
جودا.

.6د .فائيزة حممةد عيزةت :ذيانى كومةاليةتى كورد لة نيوان
سةدةكانى ( 9 - 4ك  15 - 10 /ز) ،وةرطيَران سةرمةد ئةمحةد،
خانةى موكريانى بؤ ضاث و بةالوكردنةوة ،ضاثى يةكةم،

.7ثرتيا كومكؤذيا ل سةر بنةماييَ جوداهيا

،2014ل .212

كةلتوورى دهيَنة ئةجنامدان ب تايبةت د ئالييَ

َ تيَكستى فولكلوَرى
.7ث.قةناتىَ كوردوَ(كوردؤييَظ) :كومةلة

ئوىل و نةتةوةييدا ،ل سةر بنةماييَ كومكؤذيا

كوَردى،ل .3
 .8صالح هرورى :سرتانا ديروَكى يا كوردى و رويدانيَن ساال

كةلتوورى هةموو جورة كومكؤذييَن دن (

 1919ل بادينان ،طوظارا ثةيظ ،ذمارة  ،20ئيَكةتيا نظيسةريَن

فيزيكى ،بايلؤذى و ئابوورى) ب سةر كورداندا

كورد دهؤك  ،هاظينا  ،2001ل.74

هاتينة.

.9فةرمان ل بةرمبةر ثةيظا كومكؤذيا ئريؤ دهيَت ،ثةيظةكا فارسية
ب رِامانا ئةمر ،فةرمان ،دةستهةالت يان دةستوريَ ئيمزاكرى ذ

َ تيَكستى فولكلوَرى
.قةناتىَ كوردوَ(كوردؤييَظ) :كومةلة

سؤلتانى دهيَت،طةرةكة ئةو فةرمان بهيَتة جيَبةجيَكرن.علي
الجزیري :الكرد االیزدیون ،من مطبوعات االكادیمیة
الكوردیة، ،اربیل  ،2019ص.79
 .10د .بدرخان السندي :الكرد في المنظور االستشراقي،
الطبعة الثانیة دار سبرييز للطباعة و النشر ، ،اربیل ،2007
ص .485
.11هةمان ذيَدةر ،ل .486

كوَردى ،لة ضاثكراوةكانى كؤرى زانيارى كوردى بةغدا،

 .12دةف و شباب دوو ئامرييَن موزيكيَ يَن هةرة ثريؤن ل نك

 ،1976ل .5

ئيَزدييان د زوربةيا جةذن و ريَ و رمسيَن واندا دهيَنة ب

 .2د.صالح هرورى :ضةند بابةتيَن ديرؤكى د سرتانا ديروَكى يا

كارهينان.ظةكولةر.

كوردى دا ،ذ وةشانيَن ئينستيوتى كةلةثورى كورد ذمارة ()14

 .13خةليل جندى رةشوَ :ثةرن ذئةدةبىَ دينىَ ئيَزدى يان، ،ضاثا

ضاثا ئيَكيَ ،سليمانى  ،2004ل .5

دووىَ ،دةزطةهىَ سثرييَز ييَ ضاث و وةشانيَ -دهؤك ،2013، ،ل

.3د ئالييَ و ناظ و رووخساريدا ل هةر ثارضةيةكا كوردستانيَ

.174

سرتانيَ ناظةكيَ خؤ ييَ تايبةت هةية بوَ منونة ل كوردستانى باشوور

Ozan Aksoy, "Sözlü Gelenek, Müzik ve Kürt
Alevilerin Göçü." Ing, Çev. Metin Yüksel, Kürt
Tarihi Dergisi, Sayı 26, Eylül - Ekim 2016. S. 11

ثةراويَز:
1

دبيَذنيَ( :طورانى ،الوك ،حةيران ،ديلوك ،ثةستة ،ديالن ،نارين) ل
كوردستانا روذهةالت دبيَذنيَ( :طورانى و بةيت) د ناظ كورديَن
فةيليدا دبيَذنيَ(:تةرانة ،طويندة ،ضرِين ،مقام و طوتن) د ناظ
كورديَن سوظيتيَدا دبيَذنيَ( :سرتان ،الوذة ،كةالم و ديلوَك).
بنيَرة :د .شوكرية رةسوولَ :ئةدةبى فوَلكلوَرى كوردى ،هةوليَر،
.2008ل.102
.4د .شوكرية رةسوولَ :ئةدةبى فوَلكلوَرى كوردى ،هةوليَر،
.2008ل.85
.5د.صالح هرورى :ضةند بابةتيَن ديرؤكى د سرتانا ديروَكى يا
كوردى دا ،ل .5

14.

َال :ئةدةبى مللى و فؤلكؤرى ،بةرطى
 .15د .ئيدريس عةبدوؤل
سيَيةم ،بةالوكردنةوى ئةكادميياى كوردى ،هةوليَر ،2014 ،ل
.113
 .16دناظ جظاكيَ ئيَزديياندا ئةظ جورة سرتان ب ديرؤك دهيَتة
ناسكرن .ظةكولةر.
.17ب لرخ :دراسات حولة الكرد االیرانیین و اسالفهم
الكلدانیین و الشمالیین ،ترجمة من الفرنسیة د .عبدي
حاجي ،الطبعة الثالثة ،من منشورات بنكةى ذين،2008 ،
ص ..52بؤ زانني ئةو بةحس ل سرتانيَن غةريبى و الظذا دكةت
دكةت ييَن كو ل سةر طوريَ مريا دناظ ئيَزديياندا دهيَنة طوتن و ب
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تايبةت ل سةر سندوروكا (طورا) شيخادى و ضاكيَن ل اللشا

.33باسیل نیكتن :الكرد دراسة سوسیولوجیة و تاریخیة،
ص .438 – 437
.34يوسف دزةيى:ئةنفال كارةسات ،ئةجنام ورةهةندةكانى ،ضاثى

نورانى .ئةو سرتان ب سرتانيَ حزنيَ دهيَنة ناسكرن ظةكولةر.
.18ب لرخ :دراسات حولة الكرد االیرانیین و اسالفهم
الكلدانیین و الشمالیین ،ص.51
 .19حممد كريم شريف :فولكلؤرى هؤنراوةكانى كوردةوارى،

ل.39

بةريَوةبةراتى رةوشةنبريى كورد  ،كةركوك  ،1974ل.3

 .35بنياميَن نيوبيَرطةر :جينؤسايد "كومةلكؤذى لة خاكى
20.

Prof.Dr. Kadri Yildirim u Ramazan Pertev ji
ta nha fulklorê kurdî ،çapa yekem ،jەdistpêkî h
weşanên zanîngeha mardîn artklo ،2013 ،l32.

 .21د.صالح هرورى :ضةند بابةتيَن ديرؤكى د سرتانا ديروَكى يا
كوردى دا ،ل .5
 .22عماد ويسى خالد :فولكلؤر ياسا نةتةوةى يا كوردى ،طوظارا
ثةيظ ذمارة  ،33ذ وةشانيَن ئيَكةتيا نظيسةريَن كورد  -دهؤك ،
 2005ل .37 -36
 .23د.صالح هرورى :ضةند بابةتيَن ديرؤكى د سرتانا ديروَكى يا
كوردى دا ،ل .11
.24عةالئةددين سةججادى :شورةشةكانى كورد و كورد كومارى
عيَراق ،بةالوكردنةوةى كوردستان ،سنندج :كردستان ،1395ل
.62
.25د .شوكرية رةسوولَ :ئةدةبى فوَلكلوَرى كوردى ،هةوليَر،
.2008ل .161
.26باسل نیكتن :الكرد،دراسة سوسیولوجیة و تاریخیة،
تقدیم :لویس ماسینیون ،نقلە من الفرنسیة و علق علیە:
د.نوري طالباني ،الطبعة السادسة المنقحة ،من منشورات
االكادمیة الكردیة ،اربیل  ،2012ص.398
.27د .عيزةددين مستةفا رةسول :ئةدةبى فولكلؤرى كوردى
ليَكولينةوة ،بةغدا ،1970ل .9
.28د .عيزةددين مستةفا رةسول :ئةدةبى فولكلؤرى كوردى
ليَكولينةوة ،ل .9
.29د .فائيزة حممةد عيزةت :ذيانى كومةاليةتى كورد لة نيوان
سةدةكانى ( 9 – 4ك  15 – 10 /ز) ،ل .214
.30صالح هرورى :سرتانا ديروَكى يا كوردى و رويدانيَن ساال
 1919ل بادينان ،ل .74
.31صالح هرورى :سرتانا ديروَكى يا كوردى و رويدانيَن ساال
 1919ل بادينان ،ل .75
.32جةليليَ جةليل و ئوردخيانيَ جةليل :زارطوتنا كوردا،
ظةطوهاسنت ذ تيثيَن سريلى :بايز ئةفروزى ،ضاثا ئيَكيَ ،ذوةشانيَن

َاوكردنةوةى موكريانى ،هةوليَر،2001
يةكةم ،دةزطاى ضاث وبل

هةزارطرد دا رِواندا لة "1994وةرطيَران لة ئينطليزيةوة :مةهاباد
قةرةداغى ،ضاثى يةكةم ،لةبالوكراوةكانى زانكويى ئةربيلى
نيَؤدةولةتى ،هةوليَر ،2017ل.7
 .36د .مارف عومةر طول ،جينؤسايدى طةىل كورد لة بةر
رؤشنايى ياساى نيَودةولةتاندا ،ضاثى ضوارةم ،دةزطاى ضاث و
بالوكردنةوةى ئاراس ،هةوليَر ،2007 ،ل.17
.37

رِافايَل ليَمكن  1959 – 1901ثاريَزةركيَ ثولونى ب بنيات

جوهى كو ب داهيَنةريَ ريَكةفتنا نةتةوةييَن ئيَكطرتى بؤ نةهيالن و
سزادانا تاوانييَن جينؤسايديَ دهيَتة هةذمارتن ،ليَمكن ئةو كةسة
ييَ كو زوربةيا كةس و كاريَن د كومكؤذيا هؤلؤكوستيَدا ذ
دةستداين ل (زانكؤيا لظوظ) ياسا تةمامكرية ،ذ ثولؤنيا رةظيية ول
ئةرمريكا نشتةجيَبووية ل ويَرىَ دةميَ خؤ ذبؤ ظةكولني د بواريَ
جينؤسايديَدا تةرخانكرية و هةولداية بؤ هنديَ تاوانيَن جينؤسايديَ
بيَختة د ناظ ياسايَن نيَظدةولةتى يييَن تاوانادا ناظربى دوو جاران ذبو
خةالتيَ نوبليَ ئاشتييَ هاتية بةربذاركرن ليَ هةردوو جاران ذبريكر
و ثشت طوه ئيَخست .بؤ زانياريَن زيدةتر ل سةر ذيان و كار و
خةباتيَت ليَمكن و قوناغيَن ذيانا وى و ضاوانيا دورستبوون و ب
كارئينان زاراظيَ جينؤسايديَ وةكو زاراظةكيَ نيَظنةتةوةيى بؤ
تاوانيَن كومةلكوذييَ بنيَرة  :ياير ئاورؤن :جينؤسايد رِامانةكان لة
ويَنانةكراوة

وةرطيَران لة ئينطليزيةوة :مةهاباد قةرةداغى ،ضاثى يةكةم،
لةبالوكراوةكانى زانكويى ئةربيلى نيَؤدةولةتى ،هةوليَر ،2019ل
.28 - 24
.38

ئوميد حممد طاهر :جينؤسايدكرنا كوردان و كاريطةرييَن ويَ

ل سةر ثيَكظةذيانا ئاشتيانة ل عيَراقيَ " دةظةرا بارزن وةكو منونة"
نامةيةكة هاتيية ثيَشكيَشكرن بؤ جظاتا فاكولتيا ياسا و زانستيَن
راميارى وةكو ثشكةك ذ ثيَدظييَن ب دةستظةئينانا ثال ماستةريَ د
خاندنيَن ئاشتى و ضارةسةركرنا ملمالنيَد ،زانكؤيا دهؤك ،2015
ل .25 -24

ئةنستيتويا كةلةثوريَ كوردى ،دهؤك  ،2008ل.7
38

رووة تيؤرييةكانى ليَكولينةوة لة جينؤسايد،
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 .40بنياميَن نيوبيَرطةر :جينؤسايد كومةلكؤذى لة خاكى
هةزارطردا دا رواندا لة  ،1994ل .8
 .41مارتن شو :االبادة الجماعیة ،ترجمة محیي الدین
حمیدي ،الطبعة االولى ،منشورات العبیكان ،المملكة
العربیة السعودیة ،2017،ص .222
 .42د .مارف عومةر طول ،جينؤسايدى طةىل كورد لة بةر
روشنايى ياساى نيَودةولةتاندا ،ل .18
 .43عبدهلل جعفر عزیز كوفلي :االبادة الجماعیة في قریة
كوریمي ،الطبعة االولى ،من منشورات مركز دراسات
االبادة الجماعیة،جامعة دهوك  ،2019 ،ص.16
 .44مادديَ دوويَ  2ذ ريَككةفتناما قةدةغةكرن و سزادانا تاوانا
جينؤسايدىَ9 ( ،ىَ كانوونا ئيَكىَ .)1948
.45ابراهیم محمود :الف قطرة دم و قطرة" دراسة في
االبادة الجماعیة ،الطبعة االولى ،من منشورات مركز
دراسات االبادة الجماعیة ،جامعة دهوك  ،2019 ،ص
.38
.46جون دوكر :اصول العنف ،الدین ،التاریخ ،و االبادة:
ترجمة علي مزهر ،مرجعة حسن ناظم ،الطبعة االولى،
سلسلة دراسات فكریة ،من اصدار جامعة الكوفة ،بیروت
– لبنان ،2018 ،ص .35
 .47ب دريَذ بنرية :ئوميد حممد طاهر :جينؤسايدكرنا كوردان و
كاريطةرييَن ويَ ل سةر ثيَكظةذيانا ئاشتيانة ل عيَراقيَ " دةظةرا
بارزن وةكو منونة" ل .27 -25
 .48ابراهیم محمود :الف قطرة دم و قطرة ،ص.37
.49هةمان ذيَدةر ،ل.31
َكوذى ئةرمةنةكان لة يادكراو و
 .50ياير ئاورؤن :جينؤسايد كؤمةل
َيليَكراو ،وةرطيَران لة ئينطليزيةوة :مةهاباد قةرةداغى ،ضاثى
نكؤل
يةكةم ،لةبالوكراوةكانى زانكويى ئةربيلى نيَؤدةولةتى ،هةوليَر
 ،2018ل .16
 .51بؤ زانني ل ساال  1915كومكؤذيةكا سةرانسةرى بوو ليَ
بةرى ئةظىَ كومكوذيا ساال  1910كومكا كومكؤذييَن دن ل دذى
ئةرمةنيا هاتينة ئةجنامدان ،ل ئابا  1894ل دةوروبةريَ باذيَريَ
ساسون ل دذى سةرهلةدانةكا ئةرمةنيا دةستهةالتداريَن ئومسانى
زور ب درِندانة بةرسظا ئةظيَ سةرهةلدنيَ دا  20000بيست هزار
كةس ذيَ كوشنت ل ساال  1895و  1896ذى ئةو توند و تيذى
دووبارة ل بةرامبةر ئةرمةنا ئةجنامدان هةتاكو طةهشتية ستةمبوليَ
ذى .هةروةسا ل ساال  1909ئةرمةنيَن كيليكا ئةويَن كو د كةظنة

كةناريَن دةريا سثى و ناظةراست كرنة ئامانج ب كيَميظة 20000
هزار كةسان كوشت هةروةسا  20000نا  30000هزار طوند
و باذيَركني ئةوان سووتن و تاالنكرن .بنرية :ياير ئاورؤن:
َيليَكراو،
َكوذى ئةرمةنةكان :لة يادكراو و نكؤل
جينؤسايد كؤمةل
ل .67 - 36
َكوذى ئةرمةنةكان لة يادكراو و
.52ياير ئاورؤن :جينؤسايد كؤمةل
َيليَكراو ،ل. 41
نكؤل
َكوذى ئةرمةنةكان لة يادكراو و
 .53ياير ئاورؤن :جينؤسايد كؤمةل
َيليَكراو ،ل .55 -52
نكؤل
 .54هوطر طاهر توفيق ،الكرد واملسألة االرمنية (-1877
 ،)1920الطبعة االوىل ،دار اراس للطباعة و النشر ،اربيل،
 ،2012ص.461
.55ئارنولد توينبى ،جينؤسايدى ئةرمةنييان ،وةرطيَران :ئةبوبةكر
خوشناو ،ضاثى يةكةم ،بةريَوةبةرايةتى خانةى وةرطيَران،2008 ،
ل.14
َكوذى
 .56بؤ زانياريَن زيَدةر بنيَرة :ياير ئاورؤن :جينؤسايد كؤمةل
َيليَكراو ،ل . 67 -64
ئةرمةنةكان لة يادكراو و نكؤل
.57ئوميد حممد طاهر :جينؤسايدكرنا كوردان و كاريطةرييَن ويَ
ل سةر ثيَكظةذيانا ئاشتيانة ل عيَراقيَ " دةظةرا بارزن وةكو منونة" ،ل
.30
 .58ثةيظةكا يونانيية ب رِامانا (سووتنا قؤربانيَ ب تةمامى) دهيَت
د زمانيَ عربيدا دبتة (شؤئات) د زمانيَ عةرةبيدا ثةيظا ( المحرقة
 الكارثة) ل بةرامبةر دهيَتة ب كارهينان ،د بنياتدا ئةظ زاراظةزاراظةكيَ ئوليية ييَ جووهيانة ئاماذةية بؤ ئةوىَ قوربانا بؤ خوديَ
دهيَتة ثيَشكيَشكرن ،ئةو قوربان نة ب تينَ دهيَتة سوركرن بةلكؤ
ب تةمامى دهيَتة سووتن ،بيَ هيض كيَماتييةك واتة ض ثرت ذ
قوربانيَ بؤ خودانيَ قوربانيَ ناهيَتة رِاكرن و ب هةمان شيَوة
زةالميَن ئوىل ييَن ثةرستطةهيَ ذى نابت راكةن ييَن كو ل سةر
ئةوان قوربانا د ذيان ييَن بؤ خوديَ د هاتنة ثيَشكيَشكرن ،هةر
ذبةر هنديَ هؤلؤكؤست ب نةريتا هةرة ثريؤز دهيَتة هةذمارتن،
واتة هولوكوست ئةو قوربانييَ ئيَكانةية ب تينَ مرؤظيَن ب غريةت
د كارن ثيَشكيَش بكةن هةر ذ ئةظيَ ضةنديَ ليَكضوونا طةليَ
جووهى ب (قوربانييَ سووتى) هاتية كرن .بنيَرة:م.م .مصطفى
ابراهیم سلیمان :الهولوكوست،رؤیة ایرانیة ،مجلة مركز
الدراسات الفلسطینیة /جامعة بغداد ،العدد السابع ،حزیران
،2008ص  .157محمد نمر المدني :الهولوكوست
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المحرم ،المحرقة و فلسفة االبادة عند الیهود ،الطبعة
االولى ،دار قتیبة للطباعة و الشر ،بیروت  ،2017ص.7
59.

https://encyclopedia.ushmm.org/content/ar/articl
e/introduction-to-the-holocaust

 .60ئوميد حممد طاهر :جينؤسايدكرنا كوران و كاريطةرييَن ويَ
ل سةر ثيَكظةذيانا ئاشتيانة ل عيَراقيَ " دةظةرا بارزن وةكو منونة" ل
.27
61.

https://encyclopedia.ushmm.org/content/ar/articl
e/introduction-to-the-holocaust

.62بنياميَن نيوبيَرطةر :جينؤسايد "كومةلكؤذى لة خاكى
هةزارطرد دا رِواندا لة ، "1994ل.114- 75
 .63بو زانياريَن زيَدةتر ل سةر ريَزبةنديا ديرؤكي يا ئةوان
روودانيَن ذئالييَ حوكمداريَن عيَراقيَ ظة ب سةر طةليَ باشووريَ
كوردستانيَدا هاتني بنيَرة:د .مارف عومةر طول ،جينؤسايدى طةىل
كورد لة بةر روشنايى ياساى نيَودةولةتاندا ،ل.73 – 29
 .64تةهاسليَمان:جينؤسايد لةباشوورى كوردستان،طوظارى
زانكؤى طةرميان، July2017 ,Conference Paper,،ل
.317 -314
 .65ئوثةراسيونا ئةنفاال ئيَكيَ ل  23شوباتيَ –  19ى ئادارىَ
 ،1988ئةنفال دوويَ 22ى ئادارىَ هةتا 1ى نيسانَ ،ئةنفاال
سيَيي  20-7نيسانيَ ،ئةنفاال ضوارىَ  8 -3طوالنيَ ،ئوثةراسيونا
ئةنفاال ثيَنجيَ و شةشيَ وحةفيتَ  15طوالنيَ  26 -ى تةباخيَ،
ئةنفاال هةشيتَ كو داوى قوناغا ئةنفاال ثالنكرى و  25تةباخيَ -
 6ى ئةيلوووال هةمان ساليَ .بنيَرة :زوزان ناسر مستةفا،
ئؤثةراسيونيَن ئةنفاىلَ ل كوردستانىَ "دةرئةجنام و كاردانةظة" (23ى
شوبات6 -ى ئةيلوول  ،)1988بالوكراوةى ئةكادميياى كوردى
ذمارة ( ،)202هةوليَر ،2003 ،ل .155 - 95القاضي محمد
العریبي و بهزاد علي ادم :االنفال ،وثیقة قانونیة  -سیاسیة
تاریخیة ،ص  .307 -281د .حممد احسان :جينؤسايدى
كورد لة عيَراق ،ثيَداضونةوةى :مةهاباد قةرةداغى ،ضاثى يةكةم،
هةوليَر .2017ل .359 - 260
 .66زوزان ناسر مستةفا ،ئؤثةراسيونيَن ئةنفاىلَ ل كوردستانىَ
"دةرئةجنام و كاردانةظة" ل.95
 .67بؤ زانياريَن زيَدةتر ل سةر ئةوان جينؤسايديَن ب سةر طوند و
باذيَركيَن باشووريَ كوردستانيَ دا هاتني بنرية تةها سليَمان:
40

جينؤسايد لة باشوورى كوردستنان  ،طوظارى زانكوى طةرميان ل
.323 - 314
.68

ئوميد حممد طاهر :جينؤسايدكرنا كوردان و كاريطةرييَن ويَ

ل سةر ثيَكظةذيانا ئاشتيانة ل عيَراقيَ " دةظةرا بارزن وةكو منونة" ،ل
.59
 .69زوزان ناسر مستةفا ،ئؤثةراسيونيَن ئةنفاىلَ ل كوردستانىَ
"دةرئةجنام و كاردانةظة" ل.155
 .70بؤ وةرطرتنا زانياريان ل سةر ئةوان دةربةدةرى و جينؤسايديَن
بة سةر طةليَ كورديَن باكوور و روذهةالت و رؤذئاظادا هاتني
بنيَرة:د .مارف عومةر طول ،جينؤسايدى طةىل كورد لة بةر
روشنايى ياساى نيَودةولةتاندا ،ل .128 - 74مامؤستا
عةالئةددين سةججادى :شورةشةكانى كورد و كورد و كؤمارى
عيَراق.
 .71ئوميد حممد طاهر :جينؤسايدكرنا كوردان و كاريطةرييَن ويَ
ل سةر ثيَكظةذيانا ئاشتيانة ل عيَراقيَ " دةظةرا بارزن وةكو منونة" ،
ل.40
 .72د .مارف عومةر طول ،جينؤسايدى طةىل كورد لة بةر
روشنايى ياساى نيَودةولةتاندا ،ل.20
 .73بنرية هةردوو ماددة و بةنديَن د ناظدا ئاماذةثيَكرى د ياساييَن
ناظربيدا.
 .74د .مارف عومةر طول ،جينؤسايدى طةىل كورد لة بةر
روشنايى ياساى نيَودةولةتاندا ،ل.20
.75ئوميد حممد طاهر :جينؤسايدكرنا كوردان و كاريطةرييَن ويَ
ل سةر ثيَكظةذيانا ئاشتيانة ل عيَراقيَ " دةظةرا بارزن وةكو منونة"،
ل.39
 .76بنرية هةردوو بةنديَن ياساييَن ناظربى.
 .77ريَبوار رةمةزان بارزانى ،جينؤسايدى باوكان – جينؤسايدى
بارزانيةكان ،ضاثا يةكةم ،بارزان  ،2016ل.27
.78د .مارف عومةر طول ،جينؤسايدى طةىل كورد لة بةر روشنايى
ياساى نيَودةولةتاندا ،ل.20
 .79ث.ي.د .دارا حةميد حمةمةد :جينؤسايدى زمان زماني كوردى
بةمنونة ،طوظارى زانكؤي طةرميان,Conference ،
 ، July 2017Paper,ل .4

َكوذى ئةرمةنةكان لة يادكراو و
 .80ياير ئاورؤن :جينؤسايد كؤمةل
َيليَكراو ،ل . 15
نكؤل
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 .81ئوميد حممد طاهر :جينؤسايدكرنا كوردان و كاريطةرييَن ويَ

د روذانيَن خؤدا دبيَذت :ئةز طةلةك ب كةيفبووم و من مانديبوون

ل سةر ثيَكظةذيانا ئاشتيانة ل عيَراقيَ " دةظةرا بارزن وةكو منونة"،

خؤ ذبريكر ،دةميَ من ديتى ئةو دهيَت و سةريَ سةيد خانى ييَ د

ل.42

دةسيتَ ويدا .بنرية :زينةب تورك يلماز :ظةكولني ،روذانيَن

 .82د .مارف عومةر طول ،جينؤسايدى طةىل كورد لة بةر

سةربازةكيَ تورك ل ساال 1938يَ ،وةرطيَران وةالت توفيق،

روشنايى ياساى نيَودةولةتاندا ،ل.21- 20

بةالظكرى بؤ زانني سةربازىَ ناظربى ل  1938/9/10ل ديَرمسيَ

.83يوسف دزةيى :ئةنفال كارةسات ،ئةجنام و رةهةندةكانى ،ل 47

بةحسىَ ئةظيَ روودانيَ دكةت.

– .48

 .89بؤ زانيارييَن زيَدةتر ل سةر ئةظىَ كومكوذى كومكوذييَن دن

 .84هةمان ذيَدةر ،ل .41

ييَن شورشيَن كورد مينا شورشا شيَخ سعيد و شورشا ئاطر داغ

 .85مامؤستا عةالئةددين سةججادى :شورةشةكانى كورد و كورد

 ...بنيَرة مامؤستا عةالئةددين سةججادى :شورةشةكانى كورد و

و كؤمارى عيَراق ،ل .10

كورد و كؤمارى عيَراق ،ل 54،55 ،53،،52 ،49هةلبةت د

 .86بؤ وةرطرتنا زانيارييَن زيَدةتر ل سةر ئةوان كريَتكرنيَن

سرتانا كورديدا ئةظ كؤمكوذى و دةردةسةرى هاتينة زمان مينا

كةلتوور و جظاكيَ و طوتنيَن طران ييَن د دةرحةقيَ كورداندا

سرتانا طةلييَ زيالن ،سرتانا شيَخ سعيديَ ثريان و سرتانا ئاطري

ذئالييَ فارس و عةرةب و توركانظة هاتينة طوتن .بنيَرةHaidar :

داغ  ....هتد بنيَرة :سرتانيَن طةليَرى ،سرتانيَن ل سةر شةريَن

 :KHEZRIمرياتى شووم :ويَنةى كوردةكان لة كةلتوورى

كورد و داطريكةران هاتينة طوتن ،بةرهةظكرن :كامريان دةرباس

توركيدا ،نوبهارا ئةكادمى ،طوظارةكا ئةكادميك ئا خةباتيَن

هرؤرى و شظان شوكرى هرؤرى ،بةرطيَ ئيَكيَ ضاثا ئيَكيَ،

كوردى يا ناظنةتةوةى ،ذمارة  ،1ساال  ،2014ل .68 – 55
احمد محمود الخلیل :صورة الكرد في مصادر التراث
االسالمي ،الطبعة االولى ،دار اراس للطباعة و النشر،
اربیل .2012
 .87جةليليَ جةليل و ئوردخيانيَ جةليل :زارطوتنا كوردا ،ل.11

دةزطةها سثيَريَز يا ضاث و وةشانيَ ،دهؤك .2005

ذبؤ خواندنا تيَكسيتَ هةردوو سرتانيَن ناظربى بنيَر هةمان ذيَدةر،
(تيَلى حةمزة ) ذ ل  117 – 101و (حاميَ موسيَ) ذ ل – 329
.328
 .88ديروكنظيَس (زينةب تورك يلماز) شارةزاية د بواريَ ديرؤكيَدا
بةلطةناميَن ب هيَز ل سةر كومكؤذيا ديَرمسيَ ب دةست خؤ
ئيَخستينة ئةوا كو ل ساال 1938رووداى ،ئةو بةلطةنامةييَن
رؤذانيَن سةربازةكىَ توركن كو د ئةوى دةميدا ييَ ئةركداربوو
دناظ ريَزيَن سوثاييَ توركيا دا ل ديَرمسيَ ناظيَ وى سةربازى (يوسف
كنعان ئاكم) بوو ناظربى تةكةزييَ ل ئةوان روذان دكةت ييَن د
ئةوىَ كومكوذييَدا ب ضاظيَ خو ديتني و بةشدارى تيَداكرى،
دبيَذت :ئةو رؤذ طةلةك ب زةمحةت و طرانبوون ذبةركو ل سةر
ئةوان ثيَدظيبوو سةريَ هةموو كوشتيان ذ لةشيَ وان ظةكةن(بربن)
ئةظةيَ كرياريَ ئةو ذبةدةنى وةستاندنيية نةك ثيَ نةخووشبووية كو
ئةو كار كرى ،د دةميَ ئةجنامدانا ئةوىَ كريارىَ يةكةيةكا دن يا
سةربازى ب رةخ ئةوانظة هةبوو كةسةك ب ناظيَ ( رؤشةن )
كاريَ وى د ئةويَ يةكيَدا ب تينَ سةربرينا مروظابوو ،ئةو سةرباز

.90

د.صالح هرورى :ضةند بابةتيَن ديرؤكى د سرتانا ديروَكى يا

كوردى دا ،ل .13
 .91بو خواندنا تيَكسيتَ فةتوايا مفتييَ ناظربى ئةواكو تيَدا كوشنت و
تاالنكرنا ئيَزدييان حةاللكرى بنيَرة :صدیق الدملوجي:
الیزیدیة ،الطبعة الثانیة ،2010 ،ص.532 – 530
.92بؤ وةرطرتنا ديرؤكا ئةوان فةرمانا و كةسيَن ب ئةجنامدانا وان
رابووين بنيَرة :صديق الدملوجي :اليزدية،ص -591
.624القاضي قاسم شيَخ ئومسان و و المحامي بكر محة صديق:
حملة ابادة االیزدین ،2019 ،ص .52 – 11قادر سلیم
شمو و عدنان زیان ماساة االیزدین ،رقم االیداع ،2213
دهوك  .2009داود مراد ختاري :الحمالت و الفتاوي على
الكرد االیزدیین في العهد العثماني ،الطبعة االولى،
دارسبریز للطباعة و النشر ،دهؤك  .2010علي
الجزیري :الكرد االیزدیون ،ص .79سعيد خديدة :سياسةتا
دةولةتا عومسانى بةرامبةر كورديَن ئيَزدى د سةديَ نوزديَ زايين
دا ،دهؤك  .2015فةريدوون سامان:كومكوذيى ئيَزدييةكان و
كةوتنى شنطال  ،طوظارى زانكؤى طةرميان,Conference ،
.2017Paper,
 .93صالح هرورى : :سرتانا ديروَكى يا كوردى و رويدانيَن ساال
 1919ل بادينان،ل.76
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 .94ريَسان حةسةن :شنطال وةكو قوتاخبانا سرتانا فوَلكلورىَ
كوردى ،ضاثا ئيَكىَ ،ذوةشانيَن ريَظةبةريا طشتى يا كاروَباريَن
ئيَزديان ،2011،ل.23
 .95ب دريَذى سةبارةت دةقيَن ظان سرتانا و ضريوَكيَن وان بنيَرة:
خريي شنطاىل ل ضيايىَ شنطاىلَ قةبقةبا كةوىَ نيَرة ،بةرطىَ دووىَ.
داود مراد ختارى :هةر سرتانةكىَ ضريوَكةك .ريَسان حةسن:
شنطال وةكو قوتاخبانا سرتانا فولكلورى يا كوردى .داود مرا
ختارى :ذ ضريوَك و سرتانيَن دةظةرا شيَخان ،ذ وةشانيَن ئةنستيتويا
كةلةثورىَ كوردى ،ضاثا ئيَكىَ ،دهؤك  .2013 ،خلف حةجى
محد :سرتانظانيَن وةغةركرى و بةرخودانةكة بىَ ويَنة ،ذوةشانيَن
دةستةيا بلند يا بنطةهىَ اللش ،ضاثا ئيَكىَ ،دهؤك .2013،
 .96سةرهلدنا سةيد خانى و عةىل جانى ئيَك ذ سةرهةلدانيَن مةزن
ييَن شورةشا (ئاطري)نة ،سةرهةلدانا طةلييَ زيال يان سيَدارةنا
شيَخ سعيد و هةروةسا كومكوذيا طةلييَ زيال ل  1928بوونة
هيَظينَ ئةوىَ نةرازيبوون و سةرهةلدانا مةزن يا ل ساال 1930ىَ
ئةوا ل طونديَ ئةسريئةس ييَ طريَداى(توتاق)،يَ ،رووداى ذبةركو
طوهيَن وى دطرانبوون د ناظ خةلكيَدا ب ناسناظي سةيد خانيَ
كةرِ هاتية ناسكرن .ناظربى خزمةتا سةربازييَ رةتكرية وةكو
هةلويستةك ل بةرامبةر كومكؤذيا ل طةلييَ زيال ئةوا ذ ئالييَ
سةربازيَن تورك ظا هاتية ئةجنامدان ثشتى طةلةك شةر و روودان و
قارةمانيا سةيد خان ل ساال  1932د كةظنة بوسةيةكا جةندرما و
دطةل هةظاليَن خؤ شةهيد دبت.

بؤزانياريَن زيَدةتر

بنيَرةKazim: Alican ile Seyithan:
http://www.semskiasireti.com.

Memede

.97ئوردخيانيَ جةليل :سرتانيَ زارطوتنا كورداية تاريقييَ،
هيَناويانةتة سةر ريَنؤسى كوردى ئةمرؤ و فةرهةنطيان بؤ
كردووة:شوكور مستةفا و ئةنور قادر ،لةضاثكراوةكانى كورى
زانيارى كورد ،بةغدا .1977ل .66-65
 .98ئوردخيانيَ جةليل :سرتانيَ زارطوتنا كورداية تاريقييَ،ل .76
 .99هةمان ذيَدةر،ل .78
.100ئيرباهم ثاشا ل ساال  1845ز ذدايكبووية و ل 1908
وةفاتكرية ،ذبةرطرتنا بابيَ وى حممود بةط ذ ئالييَ ئومسانياظة د
ذييَ  14سالييَدا بةرثرسيارتى وةرطرتيية ،ناظربى خودان كوموكا
ناسناظاية ييَ ذ هةمووا بةربةالظرت (مرييَ مريان) ة كورديَن شاميَ
دطوتيَ (برهو ثاشا) .بؤ زانيارييَن زيَدةتر ل سةر هةموو ئالييَن ذيانا
وى سياسى ،سةربازى جظاكى و ثةيوةندييَن وى دطةل حوكمداريا
42

ئومسانى عةشرييَن دةرووبةر ...بنيَرة :محمد علي بك ابراهیم
باشا :امیر امراء كردستنان -ابراهیم باشا الملي ،من
منشورات االكادیمیة الكردیة.
* بؤ زانین دوو سرتان ل سةر ئيرباهيم ثاشا دهيَنة طوتن د
سرتانةكيَدا شةر دناظةينا عةشيَريَن كوردا و عةرةباداية و ئةو شةر
دناظبةينا واندا دهيَتةكرن ل سةر بنةماييَ تاالنكرن وب سةرداطرتنا
عةرديَ كورداية ذ ئالييَ عةرباظة ب ئةويَ تاالنيَ طةلةك
كاريطةرى ل تةرش و تةواليَ وان بوو طةهشتة وى رادةى ذبةر
نةبوون و نةمانا ضةروانيَ ثةزى هةريا خو دخوار ئةظ سرتانا ب
سرتانا (نةواخا ئيرباهيم ثاشا) دهيَتة ناسكرن و طوتن .بؤ زانني د
ئةظىَ سرتانيَدا دياردبت ل سةر بنةماييَ كودبوونيَ دوو عةشرييَن
ئيَزدييان ( دنا و شةرقيا) ثالثشتى بةرةظانى ذ ئيرباهم ثاشا كرية ذ
ناظدارترين ميَرخاسيَن ئةظى شةرى (حسيَن قةجنو) بوو ذ عةشريةتا
دنا .بنرية :خريي شنطاىل ل ضيايىَ شنطاىلَ قةبقةبا كةوىَ نيَرة،
بةرطىَ دووىَ ،ل  .148 – 141د سرتانا فةرمانا ئيرباهيم ثاشادا
ئةظ سرتان بةحس ل ئةوى فةرمانا ب ئةمريَ سولتانىَ ستةمبووليَ
رةشاد ثاشا ييَ كو ثشتى سلتنان عبداحلميد حوكمدارى وةرطرتى
هاتية دان دكةت ديَ هندةك تيَكستيَن ئةظيَ سرتانيَ ئيَخينة بن
ثراكتيكيَ ،ذبو خواندنا تةماميا تيَكسيتَ ئةظيَ سرتانيَ بنرية :داود
مراد خةتارى :ذ ضريوَك و سرتانيَن دةظةرا شيَخان ،ل 151

–

 .159بو زانني ئةظ سرتان ب دةنط و ظيديؤ بؤ ئةنستيتويا
كةلةثووريَ كوردى د بةرهةميَ ب ناظيَ ( سازيَ ئيَزى) دا هاتية
بةلطةكرن .بنيَرة :سازيَ ئيَزى كؤمكا سرتانيَن فؤلكلؤريك ئيَن
ئيَزديان ذ وةشانيَن ئةنستيتويا كةلةثوورىَ كوردى  -دهوك
.2010،
.101خيَرى

شنطاىل :ل ضياييَ شنطاليَ قةبةقةبا كةويَ نيَرة بةرطيَ

دوويَ.ل .232 – 230
.102

كامريان درباس هرؤرى و شظان شوكرى هرؤرى ،سرتانيَن

طةليَرى ،ل .261
.103ذ بوَ خواندنا ئةظىَ سةرهاتييىَ بنيَرة :مةروان شيَخ حةسةن:
سةرهاتى و سرتانا حةسةن و غةزاىلَ ،طوظارا اللش ،ذمارة ،13
دهؤك  ،ئاب ،2000 ،ل .149-138
".104دةولةتا

عومسانى دحوكمداريا خوةدا ثرت ذهةفتى هةوةيَن

ريَكخستى بوَ ذناظربنىَ ب سةر واندا ئيناينة" بنيَرة :د .امحد سينو:
االكراد االيزديون يف العهد العثماني ،الطبعة االوىل ،دار الزمان،
دمشق ،2012 ،ص  .54ئةظ هةوة ب دذواريا خو د هةمةرةنط
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بوينة .ليَ ئيَك ذ درندةترين هةوةيَن قرِكرنا ئيَزدييان دوةختىَ

كردووة:شوكور مستةفا و ئةنور قادر،لة ضاثكراوةكانى

دةولةتا عومسانى دا هةوا (حافظ ثاشا) بووية ،كو ل ساال (1251

كؤرى زانيارى كورد ،بةغدا .1977

ك 1834-ز)ىَ ،ئةجنام دابوو ،ب داوى هةوا حكومةتا دةولةتا

بنياميَن نيوبيَرطةر :جينؤسايد "كومةلكؤذى لة خاكى هةزارطرد دا

عومسانى بوو ل سةر ضيايىَ شنطاىلَ دهيَتة هةذماتن ،تيَدا سىَ

رِواندا لة "1994وةرطيَران لة ئينطليزيةوة :مةهاباد

ضاريَك ذئيَزدييان هاتنة كوشنت و ذناظربن ييَن ماى رةظني و بةشك

قةرةداغى ،ضاثى يةكةم ،لةبالوكراوةكانى زانكويى

دن ذ وان موسلمان بوون هةر ل سةر ظيَ فةرمانيَ اليارد دبيَذت:

ئةربيلى نيَؤدةولةتى ،هةوليَر .2017

" ل دةميَ (حممد رشيد باشا و حافظ ثاشا) ذ نشكةكيَظة ب سةر

جةليليَ جةليل و ئوردخيانيَ جةليل :زارطوتنا كوردا ،ظةطوهاسنت

ضيايي دا طرتني ئيزدييان ذبؤ ثاراستنا طيانيَ خؤ قةستا شكةفتا

ذ تيثيَن سريلى :بايز ئةفروزى ،ضاثا ئيَكيَ ،ذوةشانيَن

كرن ليَ ئةظيَ يةكيَ ض مفا ل ئةوان نةكر ب ديكؤال ئاطرى و

ئةنستيتويا كةلةثوريَ كوردى ،دهؤك .2008

تظنط و توثان سيَ ضاريَكيَن وان ناظربن" .بؤ ثرت ثيَزانيان ل سةر

 :Haidar KHEZRIمرياتى شووم :ويَنةى كوردةكان لة

ئةظيَ فةرمانيَ بنيَرة :صديق الدملوجي  :اليزيدية  ،ص.607

كةلتوورى توركيدا ،نوبهارا ئةكادمى ،طوظارةكا

 .105مةروان شيَخ حةسةن :سةرهاتى و سرتانا حةسةن و غةزاىلَ،

ئةكادميك ئا خةباتيَن كوردى يا ناظنةتةوةى ذمارة ،1

ل.147-146

ساال .2014

 .106بو خواندنا تةماميا سةرهاتيا ئةظيَ فةرمانيَ و تيَكسيتَ سرتانيَ
بنيَرة :خريي شنطاىل ل ضيايىَ شنطاىلَ قةبقةبا كةوىَ نيَرة ،بةرطىَ
دووىَ .ل  .140 -124هةروةسا بؤ وةرطرتنا ثيَزانينا ل سةر
ئالييَ ديرؤكى ييَ ئةظيَ فةرمانيَ بنرية:د .عدنان زيان فرحان و قادر
سليم مشو :ماساة االیزدیین الفرمانات و حمالت االبادة ضد
الكورد االیزدین عبر التاریخ،ص .130 - 114
 .107د تيَكستةكا دن يا هةمان سرتانيَدا وةها هاتية :مانة طةىل وبا
و برا مةندكانيا بةرىَ عةشريةتيَ داية هيدايةتيَ ،واتة موسلمان
بووينة و ثشتى موسلمان بوونيَ هاريكاريا دوذمنى ذى كرية،
بنيَرة :ريسان حةسةن :شنطال وةك قوتاخبانا سرتانا كوردى،ل.32
.108ريسان حةسةن  :شنطال وةك قوتاخبانا سرتانا كوردى،ل.32

خةليل جندى رةشوَ :ثةرن ذئةدةبىَ دينىَ ئيَزدى يان، ،ضاثا دووىَ،
دةزطةهىَ سثرييَز ييَ ضاث و وةشانيَ -دهؤك .2013
خلف حةجى محد :سرتانظانيَن وةغةركرى و بةرخودانةكة بىَ ويَنة،
ضاثا ئيَكىَ ،ذوةشانيَن بنطةهىَ اللش ،دهؤك .2013،
خريي شنطاىل ل ضيايىَ شنطاىلَ قةبقةبا كةوىَ نيَرة ،ضاثا ئيَكىَ،
بةرطىَ دووىَ ،ذ وةشانيَن ئةنستيتويا كةلةثورىَ كوردى،
.2011،
داود مرادختارى:هةرسرتانةكىَ ضريؤكةك،ذدةظةريَن شنطال و
شيَخان ،ضاثا ئيَكىَ ،ذوةشانيَن ئةنستيتوَيا كةلةثورىَ
كوردى.2010 ،
–––––––– :ذ ضريوَك و سرتانيَن دةظةرا شيَخان ،ذ وةشانيَن
ئةنستيتويا كةلةثورىَ كوردى ،ضاثا ئيَكىَ ، ،دهؤك ،

ذيَدةر

.2013
ريَبوار رةمةزان بارزانى ،جينؤسايدى باوكان – جينؤسايدى

ئيَك :ثةرتوك :أ -ب زمانيَ كوردى:
َال :ئةدةبى مللى و فؤلكؤرى ،بةرطى سيَيةم،
د .ئيدريس عةبدوؤل
بةالوكردنةوى ئةكادميياى كوردى ،هةوليَر.2014 ،
ئارنولد توينبى:جينؤسايدى ئةرمةنييان،وةرطيَرانى :د.ئةبوبةكر
خوشناو ،ضاثى يةكةم ،بةريَوةبةرايةتى خانةى وةرطيَران،
سليَمانى.2008 ،
ئوردخيانيَ جةليل :سرتانيَ زارطوتنا كورداية تاريقييَ ،هيَناويانةتة
سةر ريَنؤسى كوردى ئةمرؤ و فةرهةنطيان بؤ

بارزانيةكان ،ضاثا يةكةم ،بارزان .2016
ريَسان حةسةن :شنطال وةكو قوتاخبانا سرتانا فوَلكلورى يا
كوردى ،ضاثا ئيَكىَ ،ذوةشانيَن ريَظةبةريا طشتى يا
كاروَباريَن ئيَزديان.2011 ،
زوزان ناسر مستةفا ،ئؤثةراسيونيَن ئةنفاىلَ ل كوردستانىَ "دةرئةجنام
و كاردانةظة" (23ى شوبات6 -ى ئةيلوول ،)1988
بالوكراوةى ئةكادميياى كوردى  ،هةوليَر.2003 ،
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سعيد خديدة :سياسةتا دةولةتا عومسانى بةرامبةر كورديَن ئيَزدى د
سةديَ نوزديَ زايين دا ،دهؤك .2015

مةهاباد قةرةداغى ،ضاثى يةكةم ،هةوليَر .2017

زينةب تورك يلماز :ظةكولني ،روذانيَن سةربازةكيَ تورك ل ساال

يوسف دزةيى :ئةنفال كارةسات ،ئةجنام و رةهةندةكانى ،ضاثى

توفيق،
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الخالصة
 ولكن بعد،  في فترة الدولة الميدية وصلت الى اعلى قوتها،عبر تاريخهم كان الكورد اصحاب سلطات

 قبل الميالد – بدأت االنكسارات واصبح الكورد فقط550 انهيار الدولة الميدية من قبل ملوك فارس في سنة

 وفي سبيل ذلك تعرضوا الى الكثير من حمالت االبادة المنظمة،يسطرون المالحم في الدفاع عن وجودهم
 ومن،  وخاصة من قبل ورثة الدولة العثمانية،في سبيل ِابادة العنصر الكوردي من قبل السلطات المختلفة
اجل حفظ تلك الوقائع وتدوين هذه الحمالت لجأ الكورد الى الغناء في سبيل حفظ تلك الكوارث في

 ورفع معنويات، وتوثيق الحوادث التاريخية، وذلك في سبيل التعبير عن مآسيهم من جهة،صدروهم
 وفي هذه االغاني و البستات تجد التفاصيل الدقيقة لالحداث ومنها تكتشف،المقاومة والدفاع عن الوجود

 والعشرات من حمالت االبادة تكررت لعدم وجود اليات، تفاصيل ومعلومات موثقة عن حمالت االبادة تلك

 ولم يكن سبيل لتوثيقها سوى عبر االغاني والمواويل الحزينة كي التنسى االحداث التي مرت،وسبل التوثيق
 ولتصبح تلك االغاني واالشعار الغنائية وثائق مدونة تحفظ – الينساها الكورد كقومية وااليزيدية،بهم

.خاصة بسبب عقيدتهم الدينية ما تعرضوا له من إبادات
. اإلبادة، التاريخ، األغاني، الفلكلور:الكلمات المفتاحية

GENOCIDE EVIDENCE IN THE KURDISH FOLKLORE SONGS
SHEMAL KHAMO KHUDHUR
Besikci center for humanities, University of Duhok, Kurdistan Region-Iraq
ABSTRACT
The Kurds enjoyed power in their history; the power which reached its peak at the time of
the Medes State but after the overthrow of the Medes States by the Persian Hakhamaneshian in
550 B.C, the sufferings and oppression of Kurds began. The Kurds’ position changed into a
defensive one, they endeavored to defend their existence, but despite their stance being
defensive, dozens of genocides and premeditated exterminations campaigns were waged against
Kurds by different rulers of that time especially by the Ottomans and their successors. Those
attacks were meant to vanish the origin and name of Kurds. To document their suppression, the
Kurds resorted to songs to alleviate their agonies on one hand and to preserve and record the
historical incidents in addition to augmenting the desire to self-defense on the other hand. Those
songs contained details which serve as documentation of the genocide befalling Kurds. Those
genocides were committed for dozens of times but due to the lack of documentation means, songs
were the only means for those genocides not to be forgotten and serve as the evidence of the
genocides Kurds were subjected to because of their nationality and Yazidies because of their
faith.
KEY WORDS: folklore, songs, history, genocide.
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