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  ثةيامي ضاك لة يادي كارةساتةكاين هةلَةجبة و ئةنفالداثةيامي ضاك لة يادي كارةساتةكاين هةلَةجبة و ئةنفالدا

ثاش أووخاين أذصمي عصأاق و دؤزينةوةي سةدان طؤأي بةكؤمةلَ، دأندةيي أذصمي بةعسي طؤأبةطؤأ 
 ضةكي كيمياوي لة دذي هاوآلتياين مةدةين ئةو وآلتةي ئةو أذصمةي كة. بؤ هةموو جيهان ئاشكرا بوو

 دا لة 1988ي ماريت 16ئةو هصأشة بص بةزةييانةيةي كة لة . خؤي بة سةرداري دةزاين بةكار هصنا
ئةجنام درا و ئاكامةكةي  دذي دانيشتوواين سيظيلي كوردي شاري هةلَةجبةي كوردستاين باشوور

 كة ، بريندار10000ندالَ و ثري و طةجني كورد و زياتر لة  قورباين بوو لة ذن و م5000زياتر لة 
طةلصكيان لة ساآلين دوواي ئةو كارةساتة طيانيان لةدةست دا و كؤمةلَصكيشيان تاكو ئةمأؤ بة 

  . ئازارةكاين ئةو كردةوة نامرؤظانةيةوة ذيانصكي ثأ لة ئازار و مةينةيت دةبةنة سةر
 أذصمي بةعسي عصأاقي خةريكي ئةجنامداين ة ةو1988-2-18و لة  هةر لةو سةروبةندةدا

كردةوةيةكي تري أةشةكوذي بوو لة دذي طةيل كورد لة كوردستاين باشوور، كة بة هةموو 
نيشانكردين ئةو طرووثةي بةر شاآلوةكة كةوتن و  ثصوانةكان، ض لة شصوازي نةخشة كصشان و دةشت

انة مادي و مرؤييةكاين، دةضصتة ض لة أووي بةربآلوي كردةوةكة و ذمارةي قوربانيياين و زي
 182000لة هصأشي دأندانةي ئةنفالدا، . كردةوةي جينؤسايدةوة كة بة ئةنفال ناوي دةركردووة

بزر كران و هةزاران طوند وصران كران، جطة لة زيانة ماديية لة ذمارة  مرؤظي كورد شوصن
  . نةهاتووةكان

ارةساتةكاين هةلَةجبة و ئةنفال لة كاتصكدا  سالَةي جينؤسايدي طةيل كورد، ك17خؤشحاآلنة يادي 
دةكةينةوة كة تةخت و تاجي ئةو أذصمة شؤفصنيية دأندةية هةلَتةكصندراوة و سةدامي ديكتاتؤريش 

تا  بةآلم. ئةمةيان دةستكةوتصكي زؤر بةنرخة و سةركةوتنصكي مةزنة بؤ طةيل كورد. دةستطريكراوة
و لة كوردستاين   كوردستان درصذةي هةيةريتئصستاش جينؤسايدكردين كورد لة ثارضةكاين 

. باشوريش تريؤريستان هةمان أصباز درصذة ثصدةدةن لة كوشت و بأي بة كؤمةلَي طةلةكةمان
هصشتا طةلصك لة تاوانباران ئازادن، ئةو .  هصشتا طةلصك لة ويستةكامنان نةهاتوونةتة ديهةروةها

ة هيض لصثرسينةوةيةكيان لةطةلَدا نةكراوة، كؤمثانيا ضةكسازييانةي يارمةيت أذصمي بةعسيان داو
هصشتا ضارةنووسي بةشي هةرةزؤري ئةنفالكراوةكان نةزانراوة، قةرةبووي زيانةكان نةكراونةتةوة، 

هصشتا دةيان  هصشتا ئةو كضة ئةنفالكراوانةي بة مةهلاكاين وآليت ميسر فرؤشراون لة ضاوةأوانيدان،
تةنانةت ئةو فيدرالَييةتةي كة ن نةهاتوونةتة دي، كراوةكةماداواكاري تري طةلة جينؤسايد 

لة اليةن ،سةرةتاييترين مايف طةيل كوردة و بة ئةندازةي قةبارةي قوربانييةكامنان نيية
  . ئيسالمييةكان و نةتةوةيية عةرةبةكانةوة دذايةيت سةرسةختانة دةكرصت
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 كؤأ و ضاالكي هةمةأةنط ساآلين أابردوو بة خؤثيشاندان و ناوةندي هةلَةجبة، ئةمسالَيش وةك
وازي سةرجةم حيزب و أصكخراو و كؤمةلَةكان ةو قوربانييان دةكاتةوة و بانطيادي ئةو كارةساتانة 

وة لة ذصر جامانةكةي و كؤبونةو طشت طةيل كورد لة هةر كوصيةك هةن دةكات، بؤ كاري هاوبةش 
صكةوة بةرزكردنةوةي ، لة ثصناوي ثانةبؤ بةرز أاطرتين ئةم بؤنة طرنط، داعومةر خاوةر
 بة  با ثصكةوةو سةرجةم طةيل كورد قوربانيياين جينؤسايد و كةسوكاريان داواكارييةكاين
  .  دةنط بةرزكةينةوةيةكطرتوويي

و ثاريت سؤسياليسيت ) ضاك (بة هةولَ و هيممةيت ناوةندي هةلَةجبة دا و 2004. 12. 7 لة
و ) اندين تاوانباراين ئةنفال و جينؤسايدكة بةشصكن لة كؤميتةي بة دادطايي طةي (هؤلَةندي

دةسكةوتةكي  ،لة سةرتاسةري جيهانداسؤزاين طةيل كورد دلَثشتيوانيي بةرفراواين طةلةكةمان و 
 لة قاضاخضيية  بووكة يةكصك ة) ئةنرات فرانس ظان (زيندانيكردين ئةويش ،مةزمنان بةدةست هصنا

بؤ ثصداطرتن بؤية . أذصمي بةعس فرؤشتبووجيهانييةكاين ضةكي كيمياوي و ضةكي كيمياوي بة 
  و كؤمثانيا طومانلصكراوةكاين ترقاضاخضي و سةرجةم ةخضيقاضالةسةر دادطاييكردين ئةو 

ثصويستة ضاالكييةكامنان لة كوردستان و هةموو وآلتاين جيهاندا بةرينة ئاستصكي بةرزتر و 
بصطومان ئةمسالَيش  ،لة هؤلَةندة زيندانة) ئةنرات فرانس ظان( ئصستاضونكة . ةوةبةرفراوانتر

خؤثيشاندان و ضاالكي يادي هةلَةجبة لة هؤلَةندة طرنطي خؤي دةبصت، لة هةمان كاتدا، كوردستان 
و هةر كوجنصكي تري جيهان كة دةستمان ثصي بطات، دةكةين بة طؤأةثاين ضاالكيية 

  . ين داطريكةراين كوردستانهةمةأةنطةكامنان دذ بة جينؤسايدكردين طةلةكةمان و أيسواكرد
رةساتةكاين هةلَةجبة  سالَةي جينؤسايدكردين طةيل كورددا، لة يادي كا17داواكاري ئصمة لة يادي 

 :ئةمانةنو ئةنفالدا 
  طةيل نوصنةراينن ووةك تاوانباري جةنط دادطايي بكرصو هاوكاراين ثصويستة سةدام حوسصن  .1

 . كةي بكةنكردنةكورد بةشداري دادطايي
؛ ناوةندي هةلَةجبة يةكةم اليةن هةلَةجبة دادطايي بكرصتشاري  عةيل كيمياوي لة يستةثصو .2

 . بووة كة هةر لة سةرةتاوة ئةم داخوازييةي بةرز كردووةتةوة و سوورة لةسةري
وةك يةكصك لة ) ئةنرات فرانس ظان(  ضةكي كيمياويقاضاخضيدادطاييكردين داطرتن لةسةر  ثص .3

 . ياباراين هةلَةجبة و جينؤسايدكردين طةيل كوردبةرثرساين كارةسايت كيم
 دةبصت دوور بصت لةهةر جؤرة مساوةمة و يارييةكي سياسي) ئةنرات فرانس ظان( دادطاييكردين .4

 . نصوان دةزطا و دةولَةتان
ةكاين كيميابارانكردين هةلَةجبة و ئةنفال و فةيلي و  دان بة تاوان،حكومةيت نوصي عصأاق .5

ثةمياين  كرداري كؤمةلَكوذي بنصت وتاواين جينؤسايدكردين طةيل كورد و  وةك ،بارزانييةكان
 . دووبارة نةبوونةوةيان بدات

 وةك أؤذي ئةنفال بة أةمسي 4-14 وةك أؤذي هةلَةجبة و 3-16عصراقي نوصي حكومةيت  .6
 . بناسصت

  .عصراقي قةرةبووي زياين قوربانيياين كوشتوبأ و تةعرييب كورد بكاتةوةنوصي حكومةيت  .7
 . قةدةغةكردين فٌأيين فٌأؤكةي جةنطي بةسةر شاري هةلَةجبةدا .8
 . كردنةوةي زانكؤ لة هةلَةجبة و طةرمياندا .9
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 و دامودةزطا ئيداري و فايألةشةكان ئاشكرا بكرصنكؤنة بةعسي و تاوانبار و هةموو  .10
 سةرجةم هاوكاراين أذصمي فاشي بةعس بة كوردةكانيشةوة. حيزبييةكانيان لص ثاك بكرصتةوة

 . دادطايي بكرصن و بة هؤي كوردبوونةوة ضاو لة كةس نةثؤشرصت
 .  ضةكي كيميياوي لة جيهاندا بناسرصتكردين بة أؤذي دذايةتي16-3 .11
 .  لة هةموو ثارضةكاين كوردستانداي كوردبكرصت بة أؤذي دذ بة جينؤسايد 16-3 .12
بة حكومةيت ئةو وآلتانةي كة تاوانبارانييان شاردؤتةوة ئاشكراي بكةن و بيدةنةوة  .13

 . عصراقي بؤ دادطاييكردنيان
هةلَةجبة و ئةنفال  (دةبصت دادطاييكردين تاوانباران بة بةشداري نوصنةراين قوربانيياين .14

 . و ثارصزةرانييان بصت) و بارزاين و فةيلييةكان
ايي  دادطضةكي كيميياويان بة بةعس فرؤشتووة ضةكسازييانةي اثصويستة ئةو كؤمثاني .15

 . ي زيانةكاين قوربانييان بكةنةوة قةرةبووبكرصن و
نة طةأ ةان خبصكيهةموو هةولَيت عصأاقي ةرصمي كوردستان و حكومةحكومةيت هثصويستة  .16

 . بؤ دؤزينةوةي ئةنفالكراو و بص سةروشوصنكراوةكان
اين ضةكي كيمياوي و ولصكةوتوي زيانوقةرةبوثصويستة حكومةيت عصأاقي  .17

مهاباد و بانةو   خؤرهةآلت لة قةسري شرينةوة بؤكؤمةلَكوذييةكاين بةعس لة كوردستاين
 . ةوةتابك ترو هةموو ئةواين ) ثصشمةرطةي كؤمةلَة (سةردةشت و زصوةو طورداين شوان

 .  بة ئاستصكي بةرضاو جينؤسايدزيادكردين موضةي قوربانيياين .18
ردين ضارةنوسييةيت دياري كيي هصنان بة جينؤسايدكردين كورد، باشترين أصطة بؤ كؤتا .19

بةم هؤيةوة داوا لة . ئةويش لة أصطةي ئةجنامداين أاثرسييةكي تةواو ئازادةوةبة دةسيت خؤي، 
UN دةكةين طوص لة داخوازي جةماوةري كوردستان بطرصت لة ئةجنامداين أيفراندؤمصكي ئازادو 

  . تةواو دميوكراسي لة كوردستان
  ) ضاك (ناوةندي هةلَةجبة دذ بة ئةنفالكردن و جينوسايدي طةيل كورد
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