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رەنگدانەوەی كۆمەڵكوژی كورد و میللەتانی تر لە كتێبی
كۆمەاڵیەتی قۆناغی بنەڕەتی لە هەرێمی كوردستان
ئیدریس سیوەیلی
پەیمانگەی راهێنان و گەشەپێدانی پەروەردەیی سلێمانی ،هةريَما كوردستانيَ-عرياق
((ميَذوويا رةزامةنديا بةالظكرنىَ 10 :كانونا دووێ))2021 ،

ثوختة
كۆمەڵكوژی میللەتان لە مێژوودا بە شێوەی جیاواز ئەنجامدراوە ،بەاڵم هەوڵی جۆراوجۆر هەیە و چەندین رێگا
گیراونەتەبەر تا ئەو كارەساتانە لە داهاتودا دووبارەنەبنەوە ،یەكێك لە دیارترین رێگاكانی ئاشناكردنی نەوەكانی داهاتوو بەو
كۆمەڵكوژیانە بواری پەروەردەیە ،لەناو پەروەردەشدا لە دووتوێی خوێندنی زانستە مرۆییەكان بابەتی كۆمەڵكوژی جێكراوتەوە،
كۆی ئەو بابەتەش بە پلەی یەكەم بەو ئامانجەیە نەوەكانی داهاتوو بە شێوەیەك پەروەردە بكرێن مرۆڤدۆست بن و رێگربن لە
دووبارەبونەوەی ئەو كۆمەڵكوژیانەی لە رابردوودا روویداوە .لە هەرێمی كوردستانیش لە قۆناغی بنەڕەتی بابەتە مرۆییەكان لە
چوارچێوەی كتێبی كۆمەاڵیەتی لە پۆلی چوار تا نۆی بنەڕەتی دەخوێندرێت ،بەوپێیەی كورد یەكێكە لەو نەتەوانەی لە رابردودا
چەندینجار رووبەڕووی كۆمەڵكوژی بوەتەوە ،پێشبینی دەكرێت لەو كتێبانەدا بابەتی كۆمەڵكوژی كورد و میللەتان بە گرنگییەوە
باس كرابێت ،تا نەوەكان بەو كارەساتانە ئاشنابكرێن.
لەبەر رۆشنایی ئەوەی باسكرا ،ئەم توێژینەوە هەوڵێكە بۆ روونكردنەوەی رەنگدانەوەی بابەتی كۆمەڵكوژی و رۆڵی لە
ئاشناكردنی نەوەكان بەو مەرگەساتانەی بەسەر میللەتاندا هاتووە ،توێژەر دەخوازێت لە رێگەی وەاڵمدانەوەی دوو پرسیارەوە
ئەو ئامانجە بەدیبێنێت:
 -1تا چ رادەیەك كۆمەڵكوژی كورد لە كتێبی كۆمەاڵیەتی قۆناغی بنەڕەتی رەنگیداوەتەوە؟
 -2تا چ رادەیەك كۆمەڵكوژی میللەتانی تر لە كتێبی كۆمەاڵیەتی قۆناغی بنەڕەتی رەنگیداوەتەوە؟
توێژەر لە توێژینەوەكەدا رێبازی وەسفی بەراوردكاری و ئامرازی شیكردنەوەی ناوەرۆك (تحلیل المحتوی) بەكارهێنا،
گەیشتە ئەو ئەنجامەی كە كۆمەڵكوژی كورد بە شێوەیەكی الواز لە كتێبی كۆمەاڵیەتی قۆناغی بنەڕەتی لە هەرێمی كوردستان
رەنگیداوەتەوە ،كۆمەڵكوژی میللەتانی تر لە كتێبی كۆمەاڵیەتی قۆناغی بنەڕەتی هیچ باسنەكراوە.
پێشەكیی
كۆمەڵكوژی میللەتان لە مێژوودا بە شێوەی جیاواز ئەنجامدراوە ،بەاڵم هەوڵی جۆراوجۆر هەیە و چەندین رێگا
گیراونەتەبەر تا ئەو كارەساتانە لە داهاتودا دووبارەنەبنەوە ،یەكێك لە دیارترین رێگاكانی ئاشناكردنی نەوەكانی داهاتوو بەو
كۆمەڵكوژیانە بواری پەروەردەیە ،لەناو پەروەردەشدا لە دووتوێی خوێندنی زانستە مرۆییەكان بابەتی كۆمەڵكوژی جێكراوتەوە،
كۆی ئەو بابەتەش بە پلەی یەكەم بەو ئامانجەیە نەوەكانی داهاتوو بە شێوەیەك پەروەردە بكرێن مرۆڤدۆست بن و رێگربن لە
دووبارەبونەوەی ئەو كۆمەڵكوژیانەی لە رابردوودا روویداوە .لە هەرێمی كوردستانیش لە قۆناغی بنەڕەتی بابەتە مرۆییەكان لە
چوارچێوەی كتێبی كۆمەاڵیەتی لە پۆلی چوار تا نۆی بنەڕەتی دەخوێندرێت ،بەوپێیەی كورد یەكێكە لەو نەتەوانەی لە رابردودا
چەندینجار رووبەڕووی كۆمەڵكوژی بوەتەوە ،پێشبینی دەكرێت لەو كتێبانەدا بابەتی كۆمەڵكوژی كورد و میللەتان بە گرنگییەوە
باس كرابێت ،تا نەوەكان بەو كارەساتانە ئاشنابكرێن.

ووشةكلیلیةكان :جینؤساید ،كومةالیةتي ،قوناغي بنیات.

گرنگی توێژینەوە
كوردستان لە چەندین قۆناغی مێژوویی
رووبەڕووی هەڵمەتی داگیركاری و كاولكردن
بووتەوە ،بە تایبەت لە سەدەی بیست و لە
باشووری كوردستان لە الیەن حكومەتی عێراق
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لە سەردەمی بەعسییەكان ،چەندین كۆمەڵكوژی
ئەنجامدراوە ،ئەو كۆمەڵكوژیانە و كۆی گشتیی
رووداوەكان رەنگڕێژی بەشێكی مێژووی
كوردستان دەكەن ،لەسەر ئاستی جیهانیش چەندین
گەل و نەتەوە رووبەڕووی كۆمەڵكوژی
بوونەتەوە ،كتێبەكانی خوێندن دەروازەیەكن بۆ
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هێشتنەوەی ئەو رووداوانە لە یادگەی نەوەكانی
داهاتوو ،بۆیە گرنگە كتێبەكانی خوێندن بە
جۆرێك ئامادەبكرێن ئەو ئامانجە بەدیبێنن،
ئەنجامدانی توێژینەوەی زانستی لەسەر كتێبەكانی
خوێندن ،زانیاریمان دەداتێ دەربارەی كارایی ئەو
كتێبانە لە ئاشناكردنی نەوەكانی داهاتوو بە
رووداوی كۆمەڵكوژی ،هەر ئەمەش دیارترین
گرنگی ئەنجامدانی ئەم توێژینەوەیە.
کێشەی توێژینەوە
كێشەی ئەم توێژینەوە لەوەوە سەرچاوە
دەگرێت كە توێژەر دەخوازێت كارایی كتێبی
كۆمەاڵیەتی لە قۆناغی بنەڕەتی لە هەرێمی
كوردستان بخاتە ڕوو ،لەو رووەوە كە ئەو كتێبە
چەند توانیویەتی چوارچێوەیەكی مەعریفی بۆ
نەوەكانی داهاتوو دروستبكات لەمەڕ بابەتی
كۆمەڵكوژی كە بەسەر هاوواڵتیانی كوردستان و
گەالنی تردا هاتووە.

پرسیاری توێژینەوە
بۆ بەدیهێنانی ئامانجی توێژینەوە ،توێژەر
هەوڵدەدات وەاڵمی ئەم دوو پرسیارە دەستبخات:
 -1تا چ رادەیەك كۆمەڵكوژی كورد لە كتێبی
كۆمەاڵیەتی قۆناغی بنەڕەتی رەنگیداوەتەوە؟
 -2تا چ رادەیەك كۆمەڵكوژی میللەتانی تر لە
بنەڕەتی
قۆناغی
كۆمەاڵیەتی
كتێبی
رەنگیداوەتەوە؟
ئامانجی توێژینهوه
ئەم توێژینەوە هەوڵێكە بۆ روونكردنەوەی
رەنگدانەوەی بابەتی كۆمەڵكوژی و رۆڵی كتێبی
كۆمەاڵیەتی قۆناغی بنەڕەتی لە ئاشناكردنی
نەوەكان بەو مەرگەساتانەی بەسەر كورد و
میللەتاندا هاتووە ،توێژەر دەخوازێت لە رێگەی
وەاڵمدانەوەی پرسیارەكانی توێژینەوە ئەم ئامانجە
بەدیبێنێت.
رێبازی توێژینهوه
رێبازی توێژینەوهی سوودلێوهرگیراو لەم
توێژینەوهدا ،رێبازی وهسفییە ،لەبەر گونجاوی
لەگەڵ سروشتی توێژینەوهكە و شیكردنەوه و

راڤەكردنی واقیع وهكو ئەوهی هەیە ،بە پشتبەستن
بە كۆكردنەوهی داتا لەسەر بابەتی توێژراوه،
ئەمەش یارمەتیدهره بۆ تێگەیشتن لە سروشتی
بابەتەكە و گەیشتن بە ئەنجامێكی دروست،
میتۆدی وهسفی لەوهدا كورتهەڵنایەت كە تەنها
كۆكردنەوهی داتا بێت ،بەڵكو راڤە و شیكردنەوه،
بڕیاردان لەسەر ئەو داتایانەش لەخۆدهگرێت كە
كۆكراونەتەوه.1
ئامرازی توێژینهوه
ئااااامرازی بااااەكارهاتوو لااااەم توێژینەوهیااااە،
"شااااایكردنەوهی نااااااوهرۆك"ه ،شااااایكردنەوهی
ناوهرۆك شێوازی وهسفكردنی بابەتیی ،ڕێكخاراو
و چەندێاااتی ناااوهرۆكی فێركردنااە بااەپێی چەنااد
پێوهرێااااك كااااە پێشااااتر دانااااراون .2بااااەگوێرەی
شااااایكردنەوەی نااااااوهرۆك ،كتێبااااای خوێنااااادن
شاااایدهكرێتەوه بااااۆ پێكهێنااااەره سااااەرهكیەكانی،
بەوپێیااەش بیاارۆكەی بنەڕەتاای لە شاای ردنەوهی
ناوەڕۆک دەبێتە دانان و خستنەپاڵیەکی بەشاەکانی
دەق :راستی ،چەمك ،بیرۆكە ،گوزارشات ،وێناە،
پەرەگرافەکااان و هاوشااێوەکانی بە پێاای فااۆرمێكی
ئامااادهكراو .چەناادێتی هەریااەك لااەو پێكهێنەرانااە
دهرئەنجامی شی ردنەوەکە دیاریدەکرێت.
سنووری توێژینەوە
و
ەو
لە رووی نااااااااااااااا و
ێ اااااااا (ب بهتااااااااه
وێنە اااااااا ن
كۆمهاڵیهتییاااهك ن)ی پۆلەكااا ن ()9-4
بنە تااااااااااا كە لە ساااااااااااەر ە
قوت بخ نەكا ا ن ێەرێكا ا كور سا ا ن
خوێندرێن.3
پێناسەی چەمكەكان
چكك كۆمەڵكوژی ( ینۆس ید):
چەندین پێناسە بۆ ئەو چەمكە كراوە ،دیارترینیاان
پێناساااااەی نەتەوە یەكگرتووەكاااااانە كە دەڵێااااات
"كۆمەڵكوژی هەر كارێكە بە مەبەستی فەوتانادنی
تەواوی یان بەشێكی كۆمەڵە مرۆڤێك بە هۆكااری
رەگەز ،ئایین ،نەتەوایەتی و ئەتنی" ،توێژەر ئەمە
دەكاتە پێناسەی كارڕایی لەم توێژینەوەدا.
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چوارچێوەی تیۆری توێژینەوە
چەمك و مێژووی جینۆساید
زاراوەی جینۆساااید ( )GENOCIDEلە دوو
بڕگە پێكهاتووە ،یەكەمیان وشاەی ()GENOSی
یۆنانی كە بە مانای رەگەز یان بنەچە دێت ،دووەم
وشەی ()CIDEى التینى كە بە مانای كوشتن یان
لەنااااوبردن دێااات ،پاااێكەوە بە واتاااای كوشاااتنی
رەگەزی مارۆ ،،یااا قڕكااردن ،یااان كۆمەڵكااوژی
دەگەیەنێات.4
باااۆ یەكەمجااااار لە ( 1932راقیاااام لیمكااااین)
جااولەكەی بە رەگەز پۆلەناادی لە كۆنفرانسااێكدا لە
مەدرید زاراوەی جینۆسایدی بە ماناای فەوتانادنی
رەگەز بەكارهێنااااااوە و دواتاااااریش لە  1944بە
نووسین تۆماری كاردووە .بە باڕوای ئەو تااوانی
جینۆساااید كااۆمەڵە كااارێكە بە مەبەسااتی تێكاادانی
بنەما سەرەكییەكانی ژیانی كۆمەڵێكی نیشتمانی بە
ئامااانجی فەوتاناادنی ،ئەویااش لە رێااگەی تێكاادانی
دەزگاااای سیاسااایی ،كاااۆمەاڵیەتی ،كولتاااووری،
ئابووری ،هەستی نیشتمانی و نەتەوەیی.5
چەندین شاارەزا و كەساایەتی تاریش پێناساەی
ئەم چەمكەیاااان كاااردووە( ،پیاااتەر دۆرسااات) وا
پێناسااااەی كۆمەڵكااااوژی دەكااااات كە :تێكاااادانی
بەئەنقەسااتی ژیااانی تاكەكااانی ماارۆڤە بە پاساااو و
هۆكااری ئینتیمایااان بااۆ كااۆمەڵێكی مرۆیاای .بەاڵم
(ئیرڤیناااااس لاااااویس هاااااۆرۆویت ) پێیاااااوایە كە
كۆمەڵكااوژی خاااپوركردنی رێكخااراوی بونیااادی
ماااااارۆڤە بێتاوانەكااااااانە لەالیەن دامودەزگااااااای
بیرۆكراتی سەر بە دەوڵەتەوە.6
لە  8كاانونی یەكەمای  1948باە كاۆی گشاتی
دهنگااای ئەنااادامان ،دهقااای رێككەوتنناماااەیەك لاااە
رێكخراوی نەتەوه یەكگرتوهكان پەسەند كرا ،كاە
بااووه بنەمایااەك بااۆ قەدهغااەكردن و لێپرسااینەوه
لەگااەڵ بكااەر و ئەنجاماادهری تاااوانی جینۆساااید،
رێكەوتنەكە لە  12كانونی دووەمای  1951چاووه
بواری جێبەجێكردنەوه،7رێككەوتنەكە لە پێشەكیی
و نااۆزدە بەنااد و پاشااەكی پێكهاااتووە ،لە بەناادی
دووەماااادا چەمكاااای جینۆساااااید پێناسااااەدەكات و
روونیاادەكاتەوە كە كۆمەڵكااوژی هەر كااارێكە بە
مەبەستی فەوتاندنی تەواوی یان بەشاێكی كاۆمەڵە
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مرۆڤێك بە هۆكاری رەگەز ،ئایین ،نەتەوایەتای و
ئەتنی ،كە ئەم جۆرە تاوانانە لە خۆدەگرێت:
 -1كوشتنی ئەندامانی ئەو كۆمەڵەیە.
 -2زیانگەیانااادنی زۆری جەساااتەیی و دەرونااای
ئەندامانی گرووپێك.
 -3بە ئەنقەساات و پبنبااۆدارێژراو گاارووپەكە لە
دۆخێكااادا دانرێااات كە ببێاااتە هاااۆی فەوتانااادن و
تیاچوونی گرووپەكە هەمووی یان بەشێكی.
 -4بەربەساات دروسااتكردن بااۆ منااداڵبوون لە نێااو
گرووپێكدا.
 -5راگواساااتنی بەزۆری مناااداڵی گرووپێاااك باااۆ
گرووپێكی تر.8
هەر بەپێی پێناسی نەتەوە یەكگرتوەكاان ()1948
ئەم تاوانانە س ای لەسەرە:
 -1كۆمەڵكوژی
 -2پبنگێڕی بۆ تاوانی كۆمەڵكوژی.
 -3هاندانی راستەوخۆ بۆ تاوانی كۆمەڵكوژی.
 -4هەوڵدان بۆ ئەنجامدانی تاوانی كۆمەڵكوژی
 -5ئامادەساااااازی و كارئاساااااانی باااااۆ تااااااوانی
كۆمەڵكوژی.9
كۆمەڵكوژی چەناد جاۆری هەیە ،كە دەكرێات بەم
شێوەیە پۆلێنی بكەین:
 -1كۆمەڵكااوژی فی یكاای (جەسااتەیی) :مەبەساات
لێاای كوشااتنی ئەناادامانی هەر كااۆمەڵە مرۆڤێكاای
دیاریكراو بەهەر جۆرێك بێت.
 -2كۆمەڵكوژی باایەلۆجی :تەگەرەخساتنە بەردەم
پەساااەرەندن و زیاااادكردنی رەگەزی و ژماااارەی
مرۆ ،لە ناو هەر كۆمەڵە مرۆڤێكدا بێت.
 -3كۆمەڵكااااوژی كولتااااووری :مەبەساااات لێاااای
قەدەغەكاااااردن زماااااان ،كولتاااااوور ،مێاااااژوو،
دابونەریااات ،پەیوەنااادی كاااۆمەاڵیەتی ،ئاااایین و
رۆشنبیری هەر نەتەوەیەك بێت.
 -4كۆمەڵكوژی ئابووری :بە واتای برسایكردن و
وێرانكردنی سەرچاوە و دەرامەتە ئابوورییەكاانی
هەر كۆمەڵە مرۆڤێكی دیاریكراو بێت بە ئاماانجی
قڕتێخسااتن یااان راگواسااتنیان بێاات لە نیشااتمانی
خۆیان.10
لااە مێااژووی مرۆڤایەتیاادا ،دهیااان وێسااتگەی
ئەنجامدانی جێنۆساید بوونی هەیاە ،لێارهدا ئامااژه
بە چەند وێستگەیەكیان دهكەین لەوانە :جینۆسایدی
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هیندیە سوورهكان لە ساتی دۆزینەوەی كیشاوەری
ئەمەریكاااوە دەسااتیپێكرد ،یااان هۆڵۆكۆساات كااە
جینۆساااایدی جولەكەكاناااە ژماااارەیەكی زۆریاااان
لەالیااااەن نازییەكانااااەوه لااااێ كۆمااااەڵكوژكراوه،
جینۆسااایدی هێرۆشاایما و ناكااازاكی كااە لەالیااەن
ویاابیەتە یااەكگرتوهكانی ئااەمەریكا ئەنجاماادرا لە
جەنگااای دووەمااای جیهاااان ،یاااان جینۆساااایدی
ئاشوریەكان لە عێراق كە ساەرچاوهكان ئامااژەی
پێااادەكەن و لاااە ساااەرهتای ساااااڵنی ساااییەكاندا
ئەنجاماادراوە ،جینۆسااایدی ئەرمەنااەكان لەالیااەن
دهوڵاااەتی عوسااامانی لاااە سااااڵی  1915و دوای
جەنگی یەكەمی جیهان ،جینۆساایدی بۆسانیەكان،
جینۆساااااایدی توتسااااای لە روانااااادا،11كاااااورد و
كوردساااتانیش بێااابەش نەباااووە لە جینۆسااااید ،لە
سااااەدەی بیسااااتدا كااااورد تووشاااای شااااێوازی
جۆراوجۆری جینۆساید باووە ،لە  1925بە هاۆی
شۆڕشی شاێ ساەعیدی پیارانەوە و دەرئەنجاامی
سااەركوتكردنی شۆڕشااەكە لەالیەن كەمالییەكااان
هەزاران كورد ئیبادە و ئاوارەبوون ،ساڵی 1942
كۆمەڵكوژی تر لە دێرسیم روویدا ،لە رۆژهەاڵت
و رۆژئااوای كوردسااتانیش چەناادین كۆمەڵكااوژی
ئەنجاماااادراوە ،بەاڵم لە باشااااووری كوردسااااتان
بەراورد بە پارچەكااانی تاار كۆمەڵكااوژی زۆرتاار
دژی كااااورد ئەنجاماااادراوە ،12كە دیارترینیااااان
راگواستنی گوندەكان و كیمیایبارانكردن و ئەنفالە.
لە  2008پەرلەمانی كوردستان یاسای تاایبەت
بە جینۆسااااید ناسااااندنی تاوانەكاااانی حكاااومەتی
عێڕاق لە ماوەی دەسەاڵتی حی بای بەعاس كە دژ
بە گەالنی كوردستان ئەنجامیداوە دەركرد ،یاساكە
ئەم تاوانااااانەی وەكااااو جینۆساااااید ناساااااندووە:
دورخستنەوەی كاوردە فەیلییەكاان لە حەفتاكاان و
هەشااكانی سەدەی رابردوو بۆ دەرەوەی عێراق و
لێسەندنەوەی بەڵگەنامە لێیان ،ئەنفاالكردنی زیااتر
لە هەشت هەزار بارزانی لە  ،1983بەكارهێنانی
چەكی كیمیایی لە نێوان سااڵنی  1988 -1987بۆ
پتر لە هەشتا گوند ،لەناوبردنی  182هەزار كەس
لە هەڵمەتەكانی ئەنفال ،كیمیایبارانكردنی هەڵەبجە
لە  ،1988راگەیاناااااادنی زۆربەی ناوچەكااااااانی
كوردسااااتانی عێااااراق بە ناااااوچەی سااااەربازی
قەدەغەكاااراو لە نیشاااتەجێبون و ژیاااان تێیااادا ،لە

ساااێدارەدانی رزگااااربووانی چەكااای كیمیاااایی،
سووتاندن و رووخاندن و نەهێشتنی پتر لە 4500
گونااد و شااارۆچكە ،گااۆرینی پێناسااەی نەتەوەیاای
هاوواڵتیااااانی كوردسااااتانی عێااااراق بە هەمااااوو
پێكهاتەكاااانییەوە ،گاااۆرینی واقیوااای دیماااوگرافی
كوردسااااااتان بە گواسااااااتنەوەی هاوواڵتیااااااان،
كێشانەوەی ئیادارەكانی حكاومەت لە كورساتان لە
 1991و بێبەشااااكردنیان لە خ مەتگااااوزاری و
سەپاندنی ئابڵوقەی ئابوری بەسەر كوردستان.13
رەنگدانەوەی جینۆساید لە سیستمی پەروەردە و
كتێبی خوێندن
رێكخراوی یۆنسكۆ وەك رێكخراوێكی جیهانی
تااایبەت بە بااواری پەروەردە و زانساات ،گرنگاای
بەرچاو بە كارەساتی هۆلۆكۆسات كە جینۆساایدی
جولەكەكااانە لە جەنگاای دووەماای جیهااان دەدات،
ساااااڵنە رۆژی ( 27كاااانونی دووەم) یاااادی ئەو
كارەساتە دەكااتەوە ،ئەمە جاگە لەوەی لە رێاگەی
بەسااتنی كااۆنفرانس و باوكااراوەی تااایبەت بەو
كارەساتە بەشداری لە زیندوهێشتنەوەی لە زەینای
نەوەكانااااادا دەكاااااات ،14هاوكاااااات لە رێاااااگەی
هاوكاریكردنی واڵتان لە كاتی داڕشتنی سیاساەتی
پەروەردەیی بابەتی هۆلۆكۆست دەبێاتە بەشاێك لە
مەنهەجی خوێنادن ،لە رێاگەی چەنادین پارۆژەی
تایبەت لە بواری پەروەردە گرنگای بە كارەسااتی
هۆلۆكۆساات دەدرێاات ،بااۆ نمااوونە :لە واڵتااانی
ئەمەریكااای التااین پشااتیوانی واڵتااانی كااردوە كە
بااابەتی هۆلۆكۆساات و كۆمەڵكااوژی بخاارێتە ناااو
مەنهەج و دەخوێنادرێت ،توڕێاك دروساتكراوە لە
 ،2014ناااوێنەری چەنااادین واڵتااای ئەمەریكاااای
التینی تیایە و لە رێگەی كۆبوونەوەی بەردەوامی
تۆڕەكە بیروڕا دەگاۆردرێتەوە و پبنادادەرێژرێت
بااۆ گرنگیاادانی زیاااتر بەو بااوارە .ئەمە وێااڕای
ئەوەی رێكخاااااراوەكە گرتگااااای بە پاراساااااتنی
شااوێنەوار و پاشااماوەی ئەو كارەساااتە دەدات لەو
ناوچانەی تێیدا روویداوە.15
رێكخااااااااراوی نەتەوە یەكگرتووەكااااااااانیش
بەرنااامەیەكی چڕوپااڕی تااایبەت بە هۆلۆكۆساات
دانااااااااااااااوە ،لە رێاااااااااااااگەی ساااااااااااااایتی
()،www.un.org/holocaustremembrance
بەرناااااامەكە چەنااااادین باااااابەتی هۆشااااایاری و
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پەروەردەیاااای تااااایبەت بە هۆلۆكۆساااات لەخااااۆ
دەگرێت.16
پەیمااانگەی جااۆرج لاایكەرت بااۆ تااوێژینەوەی
نێااودەوڵەتی .تااوێژینەوەیەكی دەربااارەی بااابەتی
هۆلۆكۆست لە كتێبەكانی خوێندن (كتێبی مێژوو و
باااابەتە كۆمەاڵیەتییەكاااان) لە  26واڵتااای جیهاااان
كردووە ،توێژینەوەكە لەساەر  89كتێبای خوێنادن
كە لە  26واڵت لە ساااااااااااااااااڵی  2000بەدواوە
دەخوێناااادرێت ئەنجاماااادراوە ،تااااوێژینەوەكە بەو
ئەنجامە گەیشتووە كە خاڵی هاوبەش لە نێوان ئەو
مەنهەجانەدا هەیە لە تێڕوانینیان بۆ ئەو كارەسااتە
لە رووی :خستنەڕووی شاوێن و كاات ،پێناساەی
چەمكەكاااان ،شااایكاری هۆكااااری كارەسااااتەكە و
چااۆنێتی كاااركردن بااۆ دووبااارەنەبوونەوەی .لە
كۆتایی توێژینەوەكەشدا چەندین پێشنیار كراوە باۆ
پەرەپێااادانی خوێنااادنی باااابەتی هۆلۆكۆسااات لە
مەنهەجاااای خوێناااادن ،لەوانە :چەنااااد بااااابەت و
رەگەزێاااك بخااارێنە نااااو كتێبەكاااانی خوێنااادن كە
چارەسااااااااەری هەڵە تێگەیشااااااااتن لە رووداوی
هۆلۆكۆست بكاات و كەنااڵی گفتوگاۆی زیااتر باۆ
قوتابیان دەستەبەر بكرێت ،دەرفەت بڕەخساێنرێت
باااااۆ گەشاااااەپێدانی كاااااارامەیی شااااایكردنەوەی
زانیارییەكان لە الیەن قوتابیانەوە تا لێكدانەوەیەكی
دروست و رەخنەگرانە بۆ زانیارییە مێژووییەكان
بكەن.17
وەك پێشاااتر ئامااااژەی پێااادرا ،كوردساااتان لە
چەناادین وێسااتگەیی مێژوویاادا تووشاای جینۆساااید
هاتووە ،بەاڵم گرنگە لێارەدا بپرساین كاورد چەناد
گرنگاای بە زیندوهێشااتنەوەی ئەو كارەساااتە داوە؟
لە كتێبەكانی خوێنادن چەناد گرنگای بە جینۆسااید
دراوە و نەوەكااانی داهاااتوی پااێ ئاشااناكراوە؟ بە
بااڕوای (ماامەمەد حەمە ساااڵت تۆفیاا ) تااا ئێسااتا
نەماااااااانتوانیوە لە پرۆگرامااااااای قوتابخاااااااانە و
زانكۆكانماندا جینۆساید بە نەوەكانماان بخاوێنین و
نەهێڵااین ئەو مێااژووە رەشااە الیااان كاااڵ بێااتەوە،
ناااااوبراو نمااااوونەی دەزگااااای ڤاشاااایم لەالبەن
جااولەكەوە بااۆ بە زیندوهێشااتنەوەی هۆلۆكۆساات
دەهێنێااااتەوە ،مۆزەخااااانە و دەزگااااای ڤاشاااایم لە
ئۆرشاااەلیم (قاااودس) ،دامەزراوەیەكە باااایەخێكی
زۆر گەورەی داوە بە پرۆگراماااااای خوێناااااادنی
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هۆڵۆكۆسااااااات و خوێنااااااادنگەكە  17هاااااااۆڵی
وانەوتاانەوەی تێاادایە و  100مامۆسااتای پسااپۆڕی
ئەم بااااوارە وانەی تێاااادا دەڵێاااانەوە و سااااااڵنە لە
خولەكانی ئەم خوێنادنگەیەدا زیااد لە  187هەزار
قوتابی قوتابخانە و زانكۆكان بەشدار دەبن ،بێجگە
لە  50هەزار ساااااەرباز و هەزاران مامۆساااااتا و
پەروەردەكاااار لە ئیسااارائیم و تێكاااڕای واڵتاااانی
جیهااانەوە و بە هەشاات زمااان جااگە لە عیبااری
وانەی تێاااااادا دەخوێنرێاااااات ،بااااااێجگە لەوەش
مامۆستایانی پسپۆڕی ئەم خوێنادنگایە دەنێاردرێنە
دەرەوە ،بااااۆئەوەی وانە بڵێاااانەوە بەو كااااۆمەڵگە
جوولەكااانەی نیشااتەجێی ئەو واڵتااانەن ،هەروەهااا
تیمێكاای پسااپۆڕانی خوێناادنگەكە بەردەوام پەرە بە
پرۆگرامااای پەروەردە و خوێنااادنی هۆڵۆكۆسااات
دەدەن بۆ قوتابخانەكانی ئەو واڵتە.18
هەرچەناااادە وەكااااو چوارچێااااوەی یاسااااایی،
پەرلەمانی كوردستان لە بڕگەیەكی یاسای تاایبەت
بە جینۆسایدناساندنی تاوانەكانی حكومەتی بەعاس
داوا دەكااااات ،بە ئامااااانجی هۆشاااایاركردنەوەی
رۆڵەكاااااانی كوردساااااتان دەرباااااارەی تااااااوانی
كۆمەڵكاااوژی و دروساااتكردنی پردێاااك لە نێاااوان
نەوەكانی ئێستا و داهاتوو پێویساتە پەرەبادرێت بە
باتەكانی خوێندن سەبارەت بەو باابەتە ،19بەاڵم لە
واقیودا تێبینی ئەوە دەكرێت ئەو گرنگیپێدانە بەپێی
پێویست نییە .لە سااڵنی رابردوو هەوڵێاك هەباوو
لە الیەن حكاااااومەتی هەرێمااااای كوردساااااتان و
ژماااارەیەك پەرلەمانتااااری كاااورد لە بەغاااداد كە
بابەتەكااانی كۆمەڵكااوژی كااورد لەوانە ئەنفااال و
كیمیایبارانكردن بخرێنە ناو مەنهەجای خوێنادن لە
عێراق ،بەاڵم تا ئێستا ئەو هەوڵە هیچ بەرهەمێكی
ئەوتۆی نەبووە.20
لە كاااۆنگرە و كۆنفرانساااەكانیش هەسااات بەو
بۆشاااییە گەورە كااراوە كە لە مەنهەجاای خوێناادنی
هەرێماای كوردسااتان هەیە سااەبارەت بە بااابەتی
جینۆساااااید ،لە كااااۆنگرەی بەجیهااااان ناساااااندنی
جینۆسایدی گەلای كاورد كە لە كاانوونی دووەمای
 2008لە هەولێر بەسترا ،یەكێك لە راسپاردەكانی
كااۆنگرە ئەوەبااوو كە بااابەتی ئەنفااال بخاارێتە ناااو
مەنهەجااای خوێنااادن لە هەرێمااای كوردساااتان.21
هەروەك لە بەالغاااااای كۆتااااااایی كۆنفرانساااااای
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“جینۆساید …لە ناسنامەوە باۆ پاڕۆژە” یەكێاك لە
بڕگەكاااان هااااتووە :داوا لە حكاااومەتی هەرێمااای
كوردساااااااتان دەكەیااااااان لەیاااااااادی هەریەك لە
جینۆساااایدەكانی كاااورد لە رێاااگەی وەزارەتااای
پەروەردە و خوێندنی بااڵوە كاتێك تەرخان بكرێت
بۆ باسكردنی جینۆساید لەمەڕ ناسااندنی بە نەوەی
نوێ.22
بە گشااتیی هەساات بە جۆرێااك خەمساااردی لە
الیەن بەرپرساااااان و داڕێژەرانااااای سیاساااااەتی
پەروەردە لە هەرێمااااای كوردساااااتان دەكرێااااات
سەبارەت بە رەنگدانەوەی جینۆساید لە كتێبەكاانی
خوێناادن و ئاشااناكردنی خوێناادكاران بەو بااابەتە
گااارنگەی مێاااژووی كوردساااتان ،بە ساااەرنجدان
لەوەی پێشااتر خااراوەتەڕوو ،لە الیەن بەرزتاارین
دەسەاڵتی هەرێمای كوردساتان كە پەرلەماانە داوا
لە دەساااەاڵتی جێبەجێكاااردن كاااراوە ئەو باااوارە
پشااتگوێ نەخااات ،بەاڵم لە واقیواادا تێبیناای ئەوە
ناكرێااااات ئەوە داوایە بە هەناااااد وەرگیرابێااااات،
ئەنجامەكاااانی ئەم تاااوێژینەوەش رۆشاااتایی ورد
دەخەنە سەر ئەو الیەنە.
خستنەڕو و شیكردنەوەی ئەنجامەكان
لەبەر رۆشنایی پرسیاری تاوێژینەوە و پشتبەساتن
بە ئااامرازی تااوێژینەوە ،تااوێژەر شااایكردنەوەی
ناااوەرۆكی بااۆ سااەرجەم كتێبەكااانی كااۆمەاڵیەتی
قۆناغی بنەڕەتی ( )9-4ئەنجامدا ،بەپێی فۆڕمێكی
ئاماااادەكراو و ئەو باااوارانەی كە لە رێككەوتنااای
نەتەوە یەكگرتووەكااان ساااڵی ( )1948و یاسااای
پەرلەماااااان تاااااایبەت بە جینۆسااااااید لە ()2008
ئاماژەی پێدراوە پۆلێن كاران ،هەڵەبەتە رەچااوی
ئەوە كااراوە زۆرجاااریش لە ئەدەبیاااتی كوردیاادا
زاراوەكاااانی (قڕكاااردن ،ئیباااادە ،رەشاااەكوژی،
قەتڵوعااااااااام ،قەاڵچااااااااۆكردن ،فەناااااااااكردن،
بەكۆمەڵكوشااتن ،تەفروتوناااكردن ،كۆكااوژی ،بااۆ
گوزارشت لە تاوانی جینۆسااید لە سایافی جیااواز
بەكارهاااتووە ،23دواجااار هەر راسااتی ،چااەمك،
بیرۆكااااە ،گوزارشاااات ،وێنااااە و پەرەگرافێااااك
ئاماژەبێااات باااۆ باسااای جینۆسااااید لە فاااۆڕمەكە

تۆماركران ،لێرەدا بەپێی پرسیارەكانی تاوێژینەوە
ئەنجامەكان دەخەینەڕوو:
پرسییییاری یەكەم :تاااا چ رادەیەك كۆمەڵكاااوژی
كااورد لە كتێباای كااۆمەاڵیەتی قۆناااغی بنەڕەتاای
رەنگیداوەتەوە؟
كتێباای كااۆمەاڵیەتی پااۆلی چااواری بنەڕەتاای
پێكهااااااااااتووە لە ( )84الپەڕە كە بەم شاااااااااێوە
دابەشكراوە :جوگرافیا ( )37ل ،مێاژوو ( )30ل،
هاونیشااااتمانی ( )17ل ،تااااوێژەر شاااایكردنەوەی
ناوەرۆكی بۆ كرد ،لە بەشی جوگرافیاا ل ( )38لە
شێوەی پرسیار (كام شاری كوردستان كیمیایباران
كراوە؟) باسی جینۆساید كاراوە ،.ل ( )40هەماان
بەش پەرەگرافێكاای ( )6دێااڕی باااس كاااولكردنی
گوندەكان و كیمیایباران كراوە ،لە بەشی مێژوو لە
ل ( )45پەرەگرافێكاااااای ( )5دێااااااڕی باساااااای
بۆردومانی قەاڵدزێ لەالیەن حكومەتی عێاراق لە
 1974و شااەهیدانی زانكااۆ كااراوە ،لە ل ( )51بە
( )3دێااڕ باساای كااۆڕەو و ( )4دێااڕ باساای ئەنفااال
كاااراوە و ویااانەی كاااۆڕەویش لە هەماااان الپەڕە
دانااراوە .ل ( )57سااێ دێااڕ لەسااەر كەركااوك و
سیاساااەتی تەعریاااگ و راگواساااتن و دەركاااردن
باسكراوە ،ل ( )60وێنەی كیمیایبارانی هەڵەبجە و
كاااۆی الپەڕەكە كە ( )10دێاااڕ نووساااینی تیاااایە
تەرخانكراوە بۆ ئەو رووداوە.
لە كۆی گشاتیی كتێابەكە ( )37وێانەی جیااواز
هەیە لەو ژمااارەیە تەنهااا ( )2وێاانەی گوزارشااتە
لەسااەر جینۆساااید ،سااەبارەت بە دەقەكااانیش ،لە
كۆی گشتی كتێبی كۆمەاڵیەتی پاۆلی چاوار ()32
دێااڕ باساای كۆمەڵكااوژی كااورد كااراوە ،ئەگەر بە
تێكااااڕا هەر الپەڕەیەك ( )6-5دێااااڕ نووسااااینی
تێدابێت ،كەواتە لە كاۆی ( )84الپەڕە ( )6الپەڕە
لە كتێبی كۆمەاڵیەتی پۆلی چوار تەرخانكراوە باۆ
جینۆساااایدی كاااورد ،كە دەكااااتە رێاااژەی ()%7
شێوەی ژمارە ( )1رێژەی تەرخانكراو بۆ باابەتی
جینۆسااایدی كااورد لە كتێباای كااۆمەاڵیەتی پااۆلی
چوار دەخاتەڕوو.
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شێوەی ژمارە ( )1رێژەی بابەتی جینۆسایدی كورد لە كتێبی كۆمەاڵیەتی پۆلی
چواری بنەڕەتی
7
%

جینۆسایدی كورد
بابەتەكانی تر

93
%

كتێباااای كااااۆمەاڵیەتی پااااۆلی پێاااانجەم ()87
الپەڕەیە ،جوگرافیااااا ( )41ل ،مێااااژوو ( )31ل،
هاونیشتمانی ( )15ل .لە بەشی جوگرافیا ل ()28
لە شێوەی پرسیار بە دوو دێڕ باسای كیمیایباارانی
هەڵەبجە كراوە ،هیچ وێنەیەكیش بۆ گوزارشت لە
جینۆساید لە كتێابەكەدا نیایە ،بەمەش وەك دەبیناین
قوتابی لە پۆلی پێنج لە شێوەی پرسیارێكی الوەكی
بە دوو دێڕ باسی جینۆسایدی كورد دەخوێنێت.
هەرچاای كتێباای پااۆلی شەشااەمی بنەڕەتی ایە لە
( )168الپەڕە پێكهاااتووە ،بەم شااێوە دابەشاابووە:
جوگرافیا ( )61ل ،مێژوو ( )66ل ،هاونیشاتمانی
( )41ل .لە بەشاااای جوگرافیااااا هاااایچ باساااایێكی
سەبارەت بە كۆمەڵكوژی تێدا نییە ،بەاڵم لە بەشی
مێاااژوو لە دوو شاااوێن باساااكراوە ،لە ل ()111
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پرسااایارێك دەرباااارەی مێاااژووی كیمیایباااارانی
هەڵەبجە و پرسیارێكیش دەربارەی ئەنفال كاراوە،
لە ل ( )114بە پەرەگرافێكی ( )6دێڕی سیاساەتی
قڕكردنااااای كاااااورد لە الیەن كەمالیەكاااااانەوە لە
شۆرشاای شااێ سااەعید و ئیمسااان نااوری پاشااا
باساااكراوە ،لە بەشااای هاونیشاااتمانیش ل ()148
حەوت دێاڕ دەرباارەی خااپوركردنی گوناادەكان و
ئەنفااالكردن و كیمیایباااران و دەركردناای كااوردە
فەیلییەكان باسكراوە ،ئەگەر كاۆی گشاتیی ئەوەی
باساای جینۆسااایدی كااورد دەكااات بە دوو الپەڕە
ئەژمااار بكەیاان رێااژەی ( )%1.1كااۆی كتێاابەكە
دەگااااارێتەوە ،شاااااێوەی ژماااااارە ( )2رێاااااژەی
تەرخانكراوی الپەڕەكانی كتێبی كۆمەاڵیەتی پۆلی
شەش بۆ بابەتی جینۆسایدی كورد روونادەكاتەوە.
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شێوەی ژمارە ( )2رێژەی تەرخانكراو بۆ بابەتی جینۆسایدی كورد لە كتێبی
كۆمەاڵیەتی پۆلی شەش رووندەكاتەوە
1%

جینۆسایدی كورد
بابەتەكانی تر

99%

كتێبی كۆمەاڵیەتی پۆلی حەوتی بنەڕەتی
( )196الپەڕەیە هیچ دەق و وێنەیەك باسی
جینۆسایدی كورد ناكات ،كتێبی پۆلی هەشتیش لە
( )208الپەڕە پێكهاتووە هاوشێوەی پۆلی حەوت
هیچ دەق و وێنەیەكی دەربارەی جیۆنسایدی كورد
تێدا نییە.
لە كتێبی پۆلی نۆ كە پێكهاتووە لە ()282
الپەڕە ،جوگرافیا ( )111ل ،مێژوو ()117ل،
هاونیشتمانی ( )54ل ،بەرارود بە قۆناغەكانی
پێش خۆی زۆرتر باسی جینۆسایدی كورد كراوە،
لە بەشی جوگرافیا ل ( )84سەبارەت بە
دابەشبوونی دانیشتوان پەرەگرافێكی ( )6دێڕی
باس لە سیاسەتی راگواستن و سەركوتكرنی كورد
و كاریگەرییەكانی لەسەر گۆڕانی دابەشبوونی
دانیشتوان دەكات .لە ل ( )89دوو پەرەگراف
( )13دێڕ باسی سیاسەتی راگواستن و
بەعەرەبكردن و كاریگەری لەسەر گۆڕانی
دیمۆگرافی دەكات .ل ( )90پەرەگرافێكی ()7
دێڕی باسی سیاسەتی بەعەرەبكردن و سیاسەتی
رەگەزپەرستی بەعس دژی كورد ،ل ( )98دوو
دێڕ باسی كاریگەری كاولكردنی گوندەكان لەسەر
دوركەوتنەوە لە چاالكیی كشتوكاڵی.

لە بەشی مێژوو ل ( )211بە ( )4دێڕ باسی
سیاسەتی دڕندانەی بەعس دوای ئەنجامدانی
یەكەم كودەتای سەربازی لە  1963كراوە ،ل
( )216بە ( )5دێڕ باسی سیاسەتی دڕاندانەی
بەعس دوای  1963و كاولكردنی كوردستان .ل
( )217سیاسەتی رەگەزپەرستانە لە سەردەمی
عەبدوسەالم عارف بە دوو دێڕ باسكراوە،
هەروەها ئاماژە بەوە دراوە كە عەبدوڕەحمان
عارفیش لەسەر هەمان شت بەردەوام بوو .ل
( )220بە پێنج دێڕ باسی سیاسەتی تەعریگ
لەالیەن بەعسیەكانەوە دوای بەیانی یان ەی ئازار
كراوە ،ل ( )222پەرەگرافێكی ( )6دێڕی لەسەر
بۆردومانی زانكۆی سلێمانی لە قەاڵدزێ و
بەكارهێنانی بۆمبی قەدەغەكراو لەو هێرشە
دڕندانەدا هەیە ،ل ( )225 -224هەمووی
تەرخانكراوە بۆ باسكردنی سیاسەتی بەعس دوای
نسكۆی شۆڕشی ئەیلول و كاولكردنی كوردستان،
ل ( )227 – 226الپەڕە و نیوێك تەرخانكراوە بۆ
راگواستنی كوردە فەیلییەكان و تێیدا ئاماژە بە
بڕیاری دادگای بااڵی عێراق لە ( )2010دراوە
كە دەركردنی كوردە فەیلییەكانی بە جینۆساید
ناساندووە ،ل ( )228بە نیو الپەڕە ( 11دێڕ)
سیاسەتی بەعس لە ماوەی جەنگی عێراق ئێران و
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كاولكردنی كوردستان و كیمیایبارانی هەڵەبجە و
ئەنفال باسكراوە ،ل ( )229لە چاالكیی داوا لە
قوتابیان كراوە باوكراوەیەكی سەر دیوار لە
بارەی ئەنفال ئامادە بكەن ،ل ( )230دوو دێڕ
باس لە كێشانەوەی دامودەزگاكان لەالیەن
حكومەتی بەعسەوە لە تشرینی یەكەمی 1991
دەكات .ل ( )233پرسیارەكانی بەشی حەوتەم
پرسیار كراوە و داوا لە قوتابی كراوە پێناسەی
ئەمانە بكات :سیاسەتی بەبەعسیكردن :راگواستن،
بەعەرەبكردن ،ئەنفال.

بە گشتیی لە كتێبی پۆلی نۆ )138( ،دێڕی
دەربارەی جینۆساید تێدایە ،هەر الپەڕەیەكی
كتێبەكە ( )22دێڕ نووسینی تێدایە ،بەمەش بە
هەمووی پێكەوە ن یكەی ( )7الپەڕەیە كە دەكاتە
رێژەی ()%2.5ی كتێبەكە ،شێوەی ژمارە ()3
رێژەی تەرخانكراوی كتێبی كۆمەاڵیەتی پۆلی
نۆی بنەڕەتی دەربارەی جینۆسایدی كورد
دەخاتەڕوو.

شێوەی ژمارە ( )3رێژەی بابەتی جینۆسایدی كورد لە كتێبی كۆمەاڵیەتی پۆلی
نۆی بنەڕەتی
2.5%

جینۆسایدی كورد
بابەتەكانی تر

97.5
%

ئەگەر ژمارەی الپەڕەكانی كتێبی كۆمەاڵیەتی
لە پۆلەكانی ( )9-4كۆبكەینەوە ،دەكاتە ()1025
الپەڕە ،لەم ژمارەیەش ( )15الپەڕەی بۆ
جینۆسایدی كورد تەرحان كراوە .كە دەكاتە
رێژەی ( ،)%1.4بەمەش ئەوەمان بۆ
دەردەكەوێت كە كۆمەڵكوژی كورد لە كتێبی
كۆمەاڵیەتی قۆناغی بنەڕەتی بە شێوەیەكی الواز
رەنگیداوەتەوە ،لە ماوەی شەش ساڵ كە قوتابی
بابەتی كۆمەاڵیەتی دەخوێنێت كە كۆی گشتیی
الپەڕەكان ( )1025الپەڕەیە ،بەاڵم لەو شەش
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ساڵەدا ( )15الپەڕە بابەتی جینۆسایدی كورد
دەخوێنێت ،لە كۆی كتێبەكانیش دوو وێنەی
دەربارەی جینۆساید تێدایە ،ئەمەش لە چاو
گەورەیی و گرنگی جینۆساید زۆر كەمە ،توێژەر
تێبینی ئەوەشی كردووە ئەو رێژەش كەمەش كە
باسی جینۆساید كراوە بە شێوەیەكی گونجاو نییە
كە گەشە بەالیەنی ه ری قوتابی بدات ،شێوەی
ژمارە ( )4رێژەی تەرخانكراو بۆ بابەتی
جینۆسایدی كورد لە كۆی كتێبی كۆمەاڵیەتی
ڕوو.
دەخاتە
بنەڕەتی
قۆناغی
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شێوەی ژمارە ( )4رێژەی تەرخانكراو بۆ بابەتی جینۆسایدی كورد لە كۆی كتێبی
كۆمەاڵیەتی قۆناغی بنەڕەتی
1%

جینۆسایدی كورد
بابەتەكانی تر
99%

دووەم :تا چ رادەیەك كۆمەڵكوژی میللەتانی تر
لە كتێبی كۆمەاڵیەتی قۆناغی بنەڕەتی
رەنگیداوەتەوە؟
بۆ دەستخستنی وەاڵمی ئەم پرسیارە ،توێژەر
هەمان ئەو فۆرم و شێوازەی بۆ دیاریكردنی
جینۆسایدی كورد پەیڕەوی لێكردبوو
بەكاریهێنایەوە ،بەو پێیەش لە ئەگەری بوونی
هەر راستی ،چەمك ،بیرۆكە ،گوزارشت،
وێنە و پەرەگرافێك ئاماژەبێت بۆ باسی
جینۆسایدی گەالنی تر لە فۆڕمەكە تۆمار
دەكرا ،بەاڵم لە تەواوی كتێبی كۆمەاڵیەتی
پۆلەكانی ( )9-4بنەڕەتی هیچ باسێكی
دەربارەی جینۆسایدی گەالنی تری تێدا نەبوو،
بەمەش توێژەر گەیشتە ئەو ئەنجامەی كە
كۆمەڵكوژی گەالنی تر لە كتێبی كۆمەاڵیەتی
هیچ باسنەكراوە و رەنگینەداوەتەوە.

دەرئەنجام
لەم توێژینەوەدا ئەم ئەنجامانە الی توێژەر
گەاڵڵە بوو:
 -1بابەتی جینۆساید لە كتێبی كۆمەاڵیەتی
قۆناغی بنەڕەتی بە شێوەیەكی الواز باسكراوە.
 -2بابەتی جینۆسایدی كورد لە كتێبەكانی
كۆمەاڵیەتی قۆناغی بنەڕەتی لە هەرێمی
كوردستان بە شێوەیەكی الواز رەنگیداوەتەوە
و بەراورد بە گەورەیی كارەساتی جینۆساید و
بابەتەكانی تر ناهاوسەنگی تێدایە.
 -3بابەتی جینۆسایدی میللەتانی تر بە هیچ
شێوەیەك لە كتێبی كۆمەاڵیەتی قۆناغی
بنەڕەتی باسنەكراوە.
 -4لەگەڵ ئەوەی پەرلەمانی كوردستان و لە
چەند كۆنفرانس و لەسەر ئاستی نێودەوڵەتیش
داواكاری هەیە بۆ خوێندنی بابەتی جینۆساید
بە شێوەیەكی گونجاو ،بەاڵم دانەرانی
مەنهیجی خوێندن و ورتریش بڵێین بابەتە
كۆمەاڵیەتییەكان لە هەرێمی كوردستان
رەچاوی ئەو خواست و داوایەیان نەكردوە.
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راسپاردە
لەبەر رۆشنایی دەرئەنجامەكانی توێژینەوە،
توێژەر ئەم راسپاردانە دەخاتەڕوو:
 -1گەشەپێدانی كتێبی كۆمەاڵیەتی بەشێوەیەك
بابەتی جینۆساید و بابەتە پێویستەكانی تر بە
شێوەیەكی شایستە و هاوسەنس تێیدا
رەنگبداتەوە.
 -2گەشەپێدانی كتێبی كۆمەاڵیەتی لە رووی
هونەرییەوە ،بە شێوەیەك وێنە و چاالكییەكان
یارەمەتیدەر بن بۆ گەشەپێدانی ه ری
خوێندكار لە كۆی بابەتەكان بە گشتیی و
بابەتی جینۆساید بە تایبەت.

حەوتەماااااااای بنەڕەتاااااااای ،چاااااااااپی چااااااااواردەیەم .2018
لیاااااااژنەیەك :باااااااابەتە كۆمەاڵیەتییەكاااااااان ،باااااااۆ پاااااااۆلی
هەشااااااااتەمی بنەڕەتاااااااای ،چاااااااااپی یااااااااان ەیەم.2015 ،
لیاااااااژنەیەك :باااااااابەتە كۆمەاڵیەتییەكاااااااان ،باااااااۆ پاااااااۆلی
نۆیەمی بنەڕەتی ،چاپی چواردەیەم .2018
4هەژار عەزیااااااا ساااااااورمێ :كاااااااورد و جینۆسااااااااید و
ئیباااااادەكردن ،هەڵوێساااااتی یاساااااای نێاااااودەوڵەتی ،چەناااااد
ئاماااااااژەیەكی نمااااااوونەیی لە كااااااورتە لێتوێژینەوەیەكاااااادا،
دەزگاااااای چاااااان و باوكاااااردنەوەی موكریاااااانی ،چااااااپی
دووەم ،هەولێر  ،2006ل.20
5مارف عومەر گوڵ :بارودۆخی كورد لە چەند بابەتێكی یاسای
نێودەوڵەتاندا ،چاپخانەی روون ،چاپی یەكەم ،سلێمانی ،2005
ل.10-9
6عبدهللا جوفر كوفلي :اإلبادة الجماعیة في قریة كوریمي ،دراسة
قانونیة وتاریخیة ،مرك

دراسات اإلبادة الجماعیة جاموة

دهوك ،مطبوة خاني ،الطبوة االولی  ،2019ل.16

پێشنیار
توێژەر پێشنیار دەكات بە ئەنجامدانی:
 -1توێژینەوەیەك لەسەر كتێبەكانی مێژوو و
جوگرافیا لە قۆناغی ئامادەیی و رەنگدانەوەی
بابەتی جینۆساید تێیدا.
 -2توێژینەوەیەك دەربارەی كتێبی جینۆساید و
مافی مرۆ ،لە قۆناغی ئامادەیی و كارایی لە
وشیاركردنەوەی قوتابیان لەو بارەوە.

پەراویز
1محكااااد سااااضك ن زیاا ا آ رلخ:ر ضاا ا و خاا ا ون:
رر اااااااا
ط رئااااااا رل ااااااادرال رلارااااااا
كااا ا ن 2011
لضط ااا ا ورلنلااا ا ورل و اااا ا
.55
2محكااااد سااااضك ن زیاا ا آ رلخ:ر ضاا ا و خاا ا ون:
رر اااااااا
ط رئااااااا رل ااااااادرال رلارااااااا
كااا ا ن 2011
لضط ااا ا ورلنلااا ا ورل و اااا ا
.55
3كتێبەكاااااااااان ئەماااااااااانەن :لیژنەیەكااااااااای وەزارەتااااااااای
پەروەردە :بااااااااابەتە كۆمەاڵیەتییەكااااااااان ،بااااااااۆ پااااااااۆلی
چاااااااوارەمی بنەڕەتااااااای ،چااااااااپی چاااااااواردەیەم.2018 ،
وەیساااای ساااااڵت حەمەدەمااااین و عااااومەر عەلاااای شااااەری :
باااااااابەتە كۆمەاڵیەتییەكاااااااان ،باااااااۆ پاااااااۆلی پێنجەمااااااای
بنەڕەتااااااای ،چااااااااپی هەشاااااااتەم .2017 ،لیااااااااژنەیەك لە
وەزارەتاااااای پەروەردە :بااااااابەتە كۆمەاڵیەتییەكااااااان ،بااااااۆ
پااااۆلی شەشااااەمی بنەڕەتاااای ،چاااااپی چااااواردەیەم.2018 ،
لیاااااااژنەیەك :باااااااابەتە كۆمەاڵیەتییەكاااااااان ،باااااااۆ پاااااااۆلی
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7تەها سلێمان :جینۆسایدكردنی كوردستان ،چاپخانەی حەمدی،
چاپی یەكەم ،سلێمانی  ،2016ل.11
8مارف عومەر گوڵ :هەمان سەرچاوە ،ل.28
9عبدهللا جوفر كوفلي :هەمان سەرچاوە ،ل.17
10مارف عومەر گوڵ :هەمان سەرچاوە ،ل.18 -17
11هەژار عەزی سورمێ :هەمان سەرچاوە ،ل.35 -31
12بۆ زانیاری زیاتر بڕوانە :هەژار عەزی سورمێ :هەمان
سەرچاوە ،ل.41 -35
13وەقایوی كوردستان ،رۆژنامەی فەرمی حكومەتی هەرێمی
كوردستان ،ژمارە ( ،)87ساڵێ هەشتەم ،2008/6/17 ،ل-11
.16
14ئینتەرنێت
(
www.ar.unesco.org/commemorations/holocaustr
.)emembranceday
15ئینتەرنێت (www.ar.unesco.org/themes/holocaust-
.)genocide-education/action
16بۆ زانیاری زیاتر دەربارەی بەرنامەی نەتەوە یەكگرتووەكان
تایبەت بە هۆڵۆكۆست بڕوانە:
(.)www.un.org/holocaustremembrance
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17یونسكۆ :الوضع الدولي للتولیم بشأن الهولوكوست ،مست
عالمی للكتگ المدرسیة والمناهج الدراسیة ،نسخة الكترونیة
 ،2015نسخة الكترونیة (.)www. en.unesco.org
18ممەمەد حەمە ساڵت تۆفی  :چۆن ئەنفال لە یادەوەریی
نەوەكاندا جێ بكەینەوە؟ ،ئینتەرنێت
(.)www. genocidekurd.com/ku/babati/7076
19وەقایوی كوردستان ،رۆژنامەی فەرمی حكومەتی هەرێمی
كوردستان ،ژمارە ( ،)87ساڵێ هەشتەم ،2008/6/17 ،ل-11
.16
20ئینتەرنێت،

(

www.

previous.cabinet.gov.krd/a/d.aspx?l=14&a=4790
.)8
21ئینتەرنێت،

(

www.

=previous.cabinet.gov.krd/a/d.aspx?s=010000&l
.)14&a=22548
22ئینتەرنێت،

(

www.

.)6582genocidekurd.com/ku/babati
23هەژار عەزی سورمێ :هەمان سەرچاوە ،ل.36

سەرچاوەكان
تەها سلێمان :جینۆسایدكردنی كوردستان ،چاپخانەی حەمدی،
چاپی یەكەم ،سلێمانی .2016
عبدهللا جوفر كوفلي :اإلبادة الجماعیة في قریة كوریمي ،دراسة
قانونیة وتاریخیة ،مرك دراسات اإلبادة الجماعیة
جاموة دهوك ،مطبوة خاني ،الطبوة االولی .2019
لیااااااااااااژنەیەك لە وەزارەتاااااااااااای پەروەردە :بااااااااااااابەتە
كۆمەاڵیەتییەكااااااااان ،بااااااااۆ پااااااااۆلی شەشااااااااەمی
بنەڕەتی ،چاپی چواردەیەم.2018 ،
لیاااااااژنەیەك :باااااااابەتە كۆمەاڵیەتییەكاااااااان ،باااااااۆ پاااااااۆلی
حەوتەمااااااای بنەڕەتااااااای ،چااااااااپی چاااااااواردەیەم
.2018
لیااااژنەیەك :بااااابەتە كۆمەاڵیەتییەكااااان ،بااااۆ پااااۆلی نااااۆیەمی
بنەڕەتی ،چاپی چواردەیەم .2018
لیاااااااژنەیەك :باااااااابەتە كۆمەاڵیەتییەكاااااااان ،باااااااۆ پاااااااۆلی
هەشتەمی بنەڕەتی ،چاپی یان ەیەم.2015 ،

لیژنەیەكااااااااااااای وەزارەتااااااااااااای پەروەردە :باااااااااااااابەتە
كۆمەاڵیەتییەكااااااااان ،بااااااااۆ پااااااااۆلی چااااااااوارەمی
بنەڕەتی ،چاپی چواردەیەم.2018 ،
مارف عومەر گوڵ :بارودۆخی كورد لە چەند بابەتێكی یاسای
نێودەوڵەتاندا ،چاپخانەی روون ،چاپی یەكەم ،سلێمانی
.2005
محكااااد سااااضك ن زیاااا آ رلخ:ر ضاااا و خاااا ون:
رر اااااا
ط رئااااا رل ااااادرال رلارااااا
كااا ا ن
لضط ااا ا ورلنلااا ا ورل و اااا ا
.2011
محكااااد سااااضك ن زیاااا آ رلخ:ر ضاااا و خاااا ون:
رر اااااا
ط رئااااا رل ااااادرال رلارااااا
كااا ا ن
لضط ااا ا ورلنلااا ا ورل و اااا ا
.2011
هەژار عەزیاااااا ا سااااااااورمێ :كااااااااورد و جینۆساااااااااید و
ئیباااااادەكردن ،هەڵوێساااااتی یاساااااای نێاااااودەوڵەتی،
چەناااااااد ئامااااااااژەیەكی نماااااااوونەیی لە كاااااااورتە
لێتوێژینەوەیەكااااااااااادا ،دەزگاااااااااااای چاااااااااااان و
باوكااااااااردنەوەی موكریااااااااانی ،چاااااااااپی دووەم،
هەولێر .2006
وەقایوی كوردستان ،رۆژنامەی فەرمی حكومەتی هەرێمی
كوردستان ،ژمارە ( ،)87ساڵێ هەشتەم.2008/6/17 ،
وەیساااای ساااااڵت حەمەدەمااااین و عااااومەر عەلاااای شااااەری :
باااااابەتە كۆمەاڵیەتییەكاااااان ،باااااۆ پاااااۆلی پێنجەمااااای
بنەڕەتی ،چاپی هەشتەم.2017 ،
یونسكۆ :الوضع الدولي للتولیم بشأن الهولوكوست ،مست عالمی
للكتگ المدرسیة والمناهج الدراسیة ،نسخة الكترونیة
 ،2015نسخة الكترونیة (.)www. en.unesco.org
ئینتەرنێت
(
www.ar.unesco.org/commemorations/holocau

.)stremembranceday
ئینتەرنێت (www.ar.unesco.org/themes/holocaust-
.)genocide-education/action
ئینتەرنێت.)www.un.org/holocaustremembrance( :
ممەمەد حەمە ساڵت تۆفی  :چۆن ئەنفال لە یادەوەریی نەوەكاندا
جێ بكەینەوە؟ ،ئینتەرنێت
(.)www. genocidekurd.com/ku/babati/7076
ئینتەرنێت،
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) (ژمارەكا تایبەت2021 ،102-90  بپ،) (زانستێن مروڤایەتی وكومەلناسی،1: ژمارە،24: پەربەندا،گوڤارا زانكویا دهوك
 سەنتەرێ بێشكچی بۆ ڤەكۆلینێن مرۆڤایەتی،كۆنفرانسێ زانستیێ نیڤدەولەتیێ دووێ ل دۆر جینوسایدێ
2021 ، کانونا دووێ-28-27 ، زانكۆیا دهۆك- و سەنتەرێ جینوسایدێ

www. previous.cabinet.gov.krd/a(
.)/d.aspx?s=010000&l=14&a=22548
،ئینتەرنێت
.)6582www. genocidekurd.com/ku/babati(

www. previous.cabinet.gov.krd/a(
.)/d.aspx?l=14&a=47908

،ئینتەرنێت

االبادة الجماعیة للكرد واالقوام االخری في كتب االجتماعیات المرحلة االساسیة في اقلیم كوردستان
الخالصة

 قامت الجهات المعنیة علی مستوی الدول والعالم،حدثت االبادة الجماعیة بشكل مختلف في التاریخ

 احدی هذه التدابیر هي ادخال،ببعض االجراءات والتدابیر لمنع حدوث االبادة الجماعیة في المستقبل

 حاول الباحث تحلیل واقع، وخالل هذا البحث،مواضیع االبادة الجماعیة في المقررات والمناهج الدراسیة
.ونسبة تلك المواضیع فی كتب االجتماعیات للمرحلة األساسیة بمدارس إقلیم كوردستان

. المرحلة االساسیة، االجتماعیات، االبادة الجماعیة:الكلمات المفتاحية

GENOCIDE OF THE KURDS AND OTHER NATIONS IN SOCIAL (STUDIES)
TEXTBOOK OF PRIMARY SCHOOLS IN KURDISTAN REGION
IDRIS SIWAYLI
Ministry of Education
Education Development Institute in Sulaimani, Kurdistan Regio-Iraq
ABSTRACT
Historically, genocides took place in many different forms and international communities
and many societies (nations) introduced some measures to prevent further genocides- from
taking place -in the future. One of these measures is introducing genocide into school
curriculums. Aim of introducing genocide into school curriculums is to familiarize the new
generation with what genocide is, how it happens, and what could be done to prevent it from
happing at anytime, anywhere, and against anyone. In Kurdistan Region, due to what had
happened to Kurdish people in the past, the Ministry of Education pays a significant attention to
the subject of genocide and introduces it into its school curriculums. Social textbooks from
fourth grade to ninth grade familiarize students with genocide and teach them some practical
ways to prevent it from happing. This research will analyze the presence of genocide of the
Kurds and other nations in Social textbooks in the schools of Kurdistan Region and describe
how they portray these genocides.
KEY WORDS: genocide, social books, primary stage
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