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  محةالومحةالو   خاليد عبدالكرمي خاليد عبدالكرمي ... ...زاكريةي دةسةاليت كوردي جينوسايدي ئةنفالزاكريةي دةسةاليت كوردي جينوسايدي ئةنفال

  
زوري تاداية كةزور جار  ويةكةية تيايدا جورةها كارةسات وبةاليذووي كورد ميذومان لةوةدا نية كة ميط

رابدوومان تةا رةشبيين دةبيتة  ويمصذوومان لة كةرانةوةمان بوذلةسةيركردين بةرةكاين مي
بابةتةكةم دوركة ومةوة بةالم دةمةويت كومةليك برسيار  من لريةدا نامةويت لة ناوةروكي. نجارةنومسا

ي خوي مصذوو بربسم ئاي زاكريةي كوردي جون سةيري  زير كومانةوة وزاكريةي دةسةاليت كوردي خبةمة
ةساتانةي دريز لةدةسةاليت خوي؟ئايا ليكدانةوةي جية بو ئةو ترازيدياو مةرك دةكات لةدواة ماوةيةكي

دةكةينة  ي كوردا رويداوة؟كةر ئةمانة لة روانكةيةكي سوسيولوجي و سياسيةوة سةير بكةينمصذولة كة
بكات وةكو جون  وي خوي بيناسمصذوئةو قةناعةتةي نةك دةسةاليت كوردي هةولبدات كارةساتةكاين 

دواي تاوانباراين ئةو ئيستاش بة اي هولوكوستةوة خوي بةدونيا بناسنيت و تاوةكوطجولةكة تواين لةري
كوردي زاكريةي زور الوازة بةرامبةر بةو  بةلكو دةسةاليت اي دةكةن،طةرين دادطيةدا دةذكو كومةل

كردنةوةي كردووة تةا لةسةرئاسيت  وكضبةلكو كاري بوب وي كوردا رويداوةمصذويديايانةي كة لةذترا
ون سةيري ضعةقل سياسي كوردي و وبزانيني دةسةاليت كوردي  ةر ببيننيط. يناسة كراوةثحيزيب 

ةندة زاكريةي دةسةاليت كوردي ضدةكات ئةوكاتة بومان روندةبيتةوةي تا لكارةسايت بةدناوي ئةنفا
 روو ةن ئاستيك ئةو الوازيةيي دةسةالت دةخةينةضلريةدا لةسةر . ارةساتةدا الوازةئةوك لةبةرمبةر

  

    اسياسيييئاسيت سئاسيت س__اا
ئيستا تةا  ونكة تاوةكوضاشتر دةردةكةويت وةكو ئةواين تر اسي الوازيةكة زوربياسيت سئلةسةر 

دةولةيت بةئارشيفنةكراوة لة  لةبةر بةرزةوندي حيزيب بةشةفةهي بيناسةكرواوةو نةبوتة كيشةيةكي نيو
ئةم دوو حيزبة :والتيشدا وةكو هاشم كوجاين دةليت ياسا نيودةولةتيكاندا ئةمةيان لة دةرةوة لةناوخوي

بةلكو . دةكةن بةالم بوبيناسة كردين ئةنفال ئامادةنني وزوريش كاسن يج سةد كوبونةوةبوئاشتبونةوة ب
 لةم تاوانة هةبو بةيارمةيت ئةو دوو حيزبة يا عةفو كران ياخود نريدرانة دةروةي ئةوانةشي دةستيان

  .والت
  

    ئاسيت ئابووريئاسيت ئابووري__بب
وهةروةها هةلتةكاندين  ةكي ئابوريئةنفال لةروي ئابوري وكةلتوريةوة واتا هةلتةكاندين بنةماي سةر

خةتارناكترين كيشةي ئابوريةوة بة الم  ةردةمبلةوة بامشاوةكانيان كةوتنة الةدواي ئةنف. كةلتوري كورد
 بةرمبةريان دةسةاليت كوردي تاوةكو ئيستاش زور بيباكة

  

    ئاسيت روشنبرييئاسيت روشنبريي__جج
داكريكدوة ئاوةهاش   كومةلكةيلةبةر ئةوةي روشنبرياين حيزب وةكو جون حيزب سةرجةم بنةماكاين

  .موركيكة حيزيب هةية ناوةندة روشنبرييةكاين قورغ كردوة بوية بيناسةكردين ئةنفال تةا
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