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  وةهاب شاه حممدوةهاب شاه حممد ...  ...  کرديني؟ کرديني؟ي ضيي ضيررفصفص ئةنفال  ئةنفال کارةسايتکارةسايت
  

چاوثکيش بة مامةلةکردمنان لةگةص ، ئةگةر ئثمةی کورد ئاورثک لة مثژووی ساصانی رابردومان بدةينةوة
رووداوة سياسثکانی رابردووی کوردستان بة گشتی و عرياق بة تايبةتی خبشثنيني چةند راستثکمان بؤ 

هةشتا ساصی . لة رؤشنريان و سياسةمتةدارانی کورد ناتوانن خؤی لث بشارنةوةکة هيچ کام ، دةردةکةوث
ار لةو کةوا ميلةتانی دةسةصاتد،  و هةموو ئةو راستيانةش دووپاتدةکاتةوةنيرابردوو ئةوةی فثرکردي

صاتانةی کوردستانيان بة زؤر بةسةر دابةشکرا هثشتا لة کثشة ی ناسيوناليستی توندرةوی و و
  . بةم زووانةش وا بة ئاسانی لث رزگار نابن، زگاريان نةبووةکؤثرانةيان ر

 زؤر وصات و ميلةتی تری جيهان هةن کة لة رووی کؤمةصايةتی و ئابووريةوة زؤر لة ميلةتانی 
 کةمة نةتةوايةتثکان پثشةوةی داواکاری گةشةيان کردووة بةصام لة کاتی هاتنة  زياتردةورووپشتی ئثمة

.  مامةلةيان لةگةص کراوةو کوشتارثکی گةورةيان بةرامبةر بة کارهثنراوة ترسناکترينيلة ناوياندا
شةری شيشان و خةباتی ، کة تيايدا سةدةها هةزار خةصکی بث گوناه کوژرا،  يوگسالضيای کؤنیشةرةکان

ميلةتةکةی بؤ وةدةستهثنانی سةربةخؤی هةموو کؤمةنيستة ئينسان دؤستةکانی کؤنی ناو سؤضثتی کؤنی 
. تاکو ئثستاش رازی نيني گؤث لة داواکارثکانی خةصکی شيشان بگرن، سيوناليستی توندرةو وکرد بة نا

کة تيايدا نزيکةی يةک ملثون خةصکی تيا کوژرا منوونةثکی زيندووی ، و برووندی شةری وصاتی رواندا
انةی کة تيايدا هةموو جؤرة کوشتارثکی وةحشي، ناهةقی و نامرؤضايةتيانةی ناسيوناليستی توندرةوة

  . تيا بةکارهثنرا دژ بة بةرامبةر
و ناشتوانيني باس کثشةی ئثمةی کورد و ساصانی خةباتی بزوتنةوةی رزگارميان يادگاری تاصی زؤر تياية

زموونة تاص و يادگاريانة بکةيةن کة بةسةر خةصکی کورد هاتووة لةم ماوةی هةشتا ساصی لة هةموو ئةو ئة
ادگارية تاصة گةورانة دةخشثنيني بؤ ئةوةی هةميشة وةک ئاوثنةثک بةصام تةا چاوثک بةو ي، رابردووة

بؤ ئةوةی بتوانيني لة دةروونی کةسايةتی ، بةرامبةر چاومان بث لة مامةلة کردمنان لة گةص بةرامبةر
چونکة بث بوونی ،  باشتر تثبگةيةنبةرامبةرةکةو هةوصةکانی بؤ رثگاگرتن لة خواست و ئارةزؤکامنان

مةلة سياسثکامنان لةگةص  ماروون و بريکردنةوةی بةرامبةرة ناتوانييت زيرةکانةئةو زانستةی دة
  . بةرامبةر ئةجنام بدةين

کة تيادا خةصکثکی کوردی زؤر بة دةست ، کارةساتةکانی ساصانی سی وچلی کوردستانی باکور
امبةر کورد و ی سياسةتة ناسيونالستثکة بةرپاشان توند کردن، دةسةصاتداری ناسيوناليستی تورک کوژرا

بثدةنگی ميلةتی تورک بةرامبةر ئةو ،  خةصکی کورد هةوصانةیداواکاری و چةک بةکارهثنان بؤ هةموو
پاشان رثگا نةدان بة هةموو ئةو هةوصانةی دةرةوة بؤ سوک کردنی فشار لةسةر ، ارانةی دژ بة کوردکوشت

ا ميلةتی تورک و دةسةصاتدارانی ئةوةمان بؤ دةردةخات کةو، خةصکی کورد و دان نان بة مافةرةواکانی
وابةئاسانيش رزگاريان  سياسی تورکی تاکو ئثستا لة کثشةی ناسيوناليستی توند رزگاريان نةبووةو

ئابورثکانی سياسی و  وةک تورکيا کة زؤربةی زؤری بةرژةوةنديةئة گينا وصاتثکی ئابوری خراپث ، نابثت
 مةرجةکانی و جثبةجثکردنی داواکاریشل ناکات بؤ  بؤچی خؤی  و ئةمريکابةستراوة بة ثکثتی ئةوروپا

ئايا دان نان . ئةندام بوون لة ثکثتی ئةوروپا بؤ ئةوةی لةو بارة ئابوورية ئالؤزوو سةختةی رزگاری بث
بة مافة رةواکانی خةصی کورد و هةزم کردنی ئةو دان نانة ئةوةندة سةختة بؤ ناسيوناليستی توندرةوی 

  . تورک
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کة خصکی کورد دةستی داية خةبات بؤ مافة ، ةرةتای شؤرشی ئيسالمی ئثرانکؤماری مهاباد و س
منمونةی تری ناسيوناليستی دةسةصاتداران و ميلةتانی دةوروپشتمانن کة هةزارةها ، زةوتکراوةکانی

 توندرةوی دةسةصاتدارانی  و ئاينیخةصکی بث گوناهی کورد بوون بة قوربانی بريی ناسيوناليستی
مد و هاورثکانی ئثستاش يادگاری تاصن بؤ بث رةمحی و دث رةقی قازی حم. ناو ئثرانسياسی 

لة سثدارةدانی قازی و هاورثکانی وثنةی ، دةسةصاتدارانی ناو ئثران لة مامةلة کردن لةگةص کثشةی کورد
ئةو جؤرة رةفتارو لة .  لة ئثراننزيندووی بريی ناسيوناليستی دةسةصاتداران و ميلةتی خاوةن دةسةصات

 کوردثک بوو کة بري لة خةبات بؤ سةربةخؤی و ئازادی  هةمووارةدانة تةا بؤ ترساندن و تؤقاندنیسثد
ی بة دواوة وی دةسةصاتدارانی سياسی ئثرانئةم کارة بريثکی ناسيوناليستی توندرةئةگةر . خؤی دةکاتةوة
ةکةی و کةس و کاری  چاوی گةلناکرا قازی و هاورثکاکانی لةبةر،  شيبکرثتةوة چؤن دةبثنةبواية ئةی

 بؤ سووک کردنی خةصکی کورد و ةم جؤرة کارة تةايان ئ، لةسثدارة نةدراناية و لة جثکی تر بکوژراناية
يان راستی رووی ناسيوناليستی توندرةوی خةصکی دةسةصاتدارو رژمثةکانيان ئاشکرا ، تؤقاندنی بوو

  . دةکات
کة کوردستان بة زؤر کرا بة بةشثکی ، هةر لة درووستبوونی دةوصةتی عرياقةوة، ئثمةی کوردی باشوور

ناو ئةم وصاتة کارةساتی زؤؤمان بة دةست هةموو ئةوانةی دةسةصاتی سياسيان لة عرياق هةبووة 
  . ةنفال بوو ئةويش لةبةر دوو هؤبةصام لة هةمووی دص تةزثن تر کارةساتی هةصةجبةو ئ، بينيووة

  . ک بةرامبةرمان بةکار هثنراپيستريني چة - 1
   بثدةنگی دنيا بةرامبةر ئةم تاوانة- 2
  لة دنياديارة بةکارهثنانی چةکی کؤم کوژ تةا چةند جارثک بةکارهثنراوة لة اليةن اليةنةکانی شةر 

 ئةم چةکة لة جةنگی جيهانی يةکةم. یثکانيش لةبةر ترسناکی ئةم جؤرة چةکةو زيانة گةورةو دوارؤژئةو
و دةست بةصام زو، يزةوة بة رثژةثکی زؤر کةم بةکار هات دژ بة هثزةکانی يةکترن ئةصمان و ئينگللةالية

هةصگريا لة بةکارهثنانی ئةويش لةبةر ئةوةی هةردوو اليةنی شةر ئةو چةکةی هةبوو وة ترس لةوةدا بوو 
اراستنثک لةو جؤرة دةرمانثک و خؤپنةبوونی هيچ . کة هةردووال بة تثری بةکاری ثنن بةرامبةر يةکتر

بثجگة لة بةکارهثنانی ،  پاش جةنگی جيهانی يةکةم بةکار نةهثنرا لةاليةن اليةنانی شةرةوةبؤية، چةکة
لة اليةن نازثکانی ئةصمانةوة نةبث بؤ لةناوبردنی ميلةتی جوولةکة کة لة ماوةی چةند ساصثک نازثکانی 

  .  ملثون جوولةکةيان قةتل و عام کرد6ئةصمان 
ئامراٍزثک لةالی بؤ  هيچنةبوونی ، بث چةک و گةمارودراو، دؤستبث ک ميلةتثکی بثکةس و کورد وة

  کاتیرةترين کارةسات و زيانی لثکةوت گةونةبوونی توانای دةرمانی، خؤپاراسنت لةو جؤرة چةکة
لة هةصةجبةو ئةنفال وةک دوو کارةساتی گةورة هةميشة . هثنانیبةکاربةعسثکانی بةغدا دةستيان کرد بة 

، سرثتةوةي ب لةالپةرةکانی مثژوومانناشبث وا بة ئاسانی، يادی ئثمةی کورد و نةوةکامنان دةمثنثتةوة
ان لة دوارؤژ بةرامبةر چونکة لةبريچوون و سرينةوةی ئةم مثژووة ترسناکة دةبثتة هؤی ريسوابوومن

متةداران پثويستة هةموو بة تايبةت روناکبريان و سياسة، ئثمةی کورد. نةوةکامنام و ميلةانی تری دنيا
ئةو کةسانة رسوا بکةين کة ئةم جؤرة چةکةيان خستة ژثر دةستی ، ووکةينةوةدساصثک ئةم کارةساتة زين

دوکومثنت و نوسراوة لة سةر هةردوو کارةساتی ، پثويستة ئثمةی کورد هةزارةها داستان. رژمثی بةعس
 نةتةوة، ژدانةکانی دنيای ئازادو دميوکراتداواش لة کؤمپانيا بث وي، ئةنفال هةصةجبة درووست بکةين

نةکانی تری جيهانی بکةين کة قةرةبووی ئةو خةصکة کوردة بکةنةوة کة دووچاری ئةو سازما، يةکگرتؤکان
  . کارةساتة بوونةوة
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هةصةجبةو ئةنفال ماصوثرانثکی گةورةی بؤ خةصکی کورد درووستکردو ناشبث وا بة ئاسانی لة مثژووی 
، بسرثتةوةو و هةميشة بکرث بة سيمبؤلث دص رةقی و بث رةمحی دوژمنانی خةصکی کوردتاصی خةصکی کورد 

کة چؤن بث هيچ رثز ، پثويستة هةموو کاتث لة هةموو فرسةتثکی گةورة ئةم کارةساتة باس بکرث
  . لثنانثک بؤ ياساکانی نثو نةتةوةی بةکار هثنراو بثدةنگش بوون لة سةر بةکارهثنانی

 بثدةنگی دنيای مودثرن و ئازاد بوو لة بةکاذهثنانی ئةم چةکة کؤم کوژة بةرامبةر ترسناکتر لة هةمووی
زؤر جار پياو وا بريدةکاتةوة کة هةر هةموو هثز زلةکانی دنيا رازی بوون لة پةالماردانی ، خةصکی کورد

يان بؤ ئةگينا باشة بةرژةوةندی ئابووری وسياسی ئةوةندة گرنگترة لة ال، خةصکی کورد بةم جؤرة چةکة
فةکانی ئةی باشة بؤچی باس لة رثزگرتن لة ما. ئةوةی بثدةنگی خؤيان بةرامبةر ئةم کارةساتة دةربرن

نةتةوة چةوساوةکان دةکةن لة کاتثکدا کؤمپانثکانی خؤيان ئةو جؤرة چةکانة دةداتة رژمثة 
  . ناسيوناليستة شؤضينثکان و بثدةنگيش دةبن لث

رد فثر ئةوة بکات کة لة هةمووو مامةلة سياسثکان لةگةص کارةساتی ئةنفال پثويستة ئثمةی کو
هةميشة ، دووربيني لة وةرگرتنی برياری تاکة کةسی و حيزبی، بة ئاگاتربيني، بةرامبةرةکان ورياتر

بة تايبةتی ئةو بريارانةی ، پرس بة خةصکی کورد بکةين بؤ وةرگرتنی لة بريارة سياسية گةورةکامنان
  . شتی خةصکی کوردةوة هةيةپةيوةندب بة بةرژةوندی گ

پثويستة بريارة سياسثکامنان لة دوارؤژ دووربث لة هةستة کةسايةتثکامنان و ووردبيني بيني لة گةص 
هةزاروو يةک حيساب بؤ سياسةتةکانی بةرامبةر بکةين و ، رووداوة سياسثکانی نثو دةوصةتی و ناچةکة

بؤ ئةوةی نةوةکانی ،  چةسپاندنيان بة سةرمانرثگاش بة هةموو خواست و بريارثکی بةرامبةر نةدةين بؤ
  . دووارؤژمان دوورخةينةوة لة هةموو کارةساتثکی گةورةی دووارؤژ کة لةوانةية رووبةروومان بثتةوة
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