
 

 

 زَيدةبوونا كةيسَين خؤكوشتنَى دناظ ئَيزيديان دا ثشتى جينؤسايدَى

 ثَيدظى ب سرتاتيذية كا بلةزة داكو ئةظَى ضةندَى بِراوةستينيت

 ،روذين بوريدا 10د . ئَيزيديان دهةرَيما كوردستانا عَيراقَى دائةم طةلةك دلطرانني سةبارةت ب زَيدةبونا ِريذا خؤ كوشتنا 
بةرا  ظذيي وان دنا ذوان كةس  7 دا كو كةسان  11د سةرجةمَى ب دوماهيك ئينان، ؤخ زيدي طيانَىذن و زةالمني ئَي 5نيزيكي  

.ساليي بو  30حةتا  16  

طيانَى خو ذ دةست دان و هةروةسا بوو ئةطةرَى دا هزاران كةس  1402جينوسايدا ئيزيديان بريكا تريورستني داعش ل ساال 
كو  َيىب ىسياس َىكةمثني ئاواراندا و بارودوخ ظذيان دناكو كارتَيكرنةكا دومدريذ دانا سةر خةلكى. مة( صدبرينداربوونا دةروونى )

( و سنوور داركرنا 19كوفيدكؤرؤنا ) شيا نةخؤهةروةسا  ،طرنطي بدةنة ذيانةكا باشرت و هةروةسا  ئاريشني ئابوريي و كومةاليةتي
طةجنا ذيانا خو بدوماهيك ئينا. ، ب شَيوةكَى تراذيدىهندةك خةلكي  وَى ضةندَىذبةر  ىَل كرباري دةروني  دذوارتر  ذيانا خةلكى   

و  ىونودةر فشارَينو  َىجينوسايد يان صد مة(برينداربوونا دةروونى ) ب نينة  كوشتين طريداييؤئةم دزانني هةر ريدانةكا خ
ب خةمباريفة َى خويَى هةى. هةروةسا َلؤيداناندا ِران ِرظد ؤخ و ئاريشَين كةسى ذىخوياية كو باروديا كةمثاندا  ظدنا ىكومةاليةت

زارظةكرنا خو  دةبونا مةترسيا وزَي بيتة ئةطةرَىت و ببهَي ؤىَل ميديايَى بوية ئةطةرَى هندَى كو خوكوشنت هةستيارتر ىَلالوازيا ِر
كوشتنَى ل دةف ن خو ةفتارَيِر ، ئوميدن كو بَى َين داخازا هاريكاريَى دكةن ي نوان كةسا هةروةسا  ب شةرم سةحكرنا كوشتين .

دظَيت زى د  ل نيزيك ظة. ديف ديفضونةكا زيدةترنثَي يان ذى ب طشتى ئاريشَين عة قلى هةنة،  هةنة وونىنةخوشيا دةر هةنة،
ثيظةرَين ثَيشلَيطرتنَى هةبن داكو فاكتةرين مةترسيَى و ثَيكوَلني خؤكوشتنَى بِراوةستينني ثيظة رَين ثَيشلَيطرتنَى د دةستثَيكَى دا 

 ظَيت ل دةستثَيكى بن.

هةروةسا  يكرن،زيندان ظني،ةِر ،خسنت دةرئَي دا، شةرن ، ديانيئيزتايبةتى دناظ  ب يَى و ئةجنامداناخؤكوشتنَى، مةترسيا بي ئوميد
ن ملكَي  مال و  ربناظخرابكرن و ذنا  ،ذيانا وان كارةساتَين مةترسيدار بو سةرذ  نك دهَي ثَيرتمةترسني دي نا تة ندروست.  ِرةفتارَين

هةروةسا سةر ظان ئاريشا  ذى    وةيةكَى  طشتى.بشَي  وان ن ثةيوةنديَي ة و، زان خَي ، ن كومةاليةتىطروثَي ،كومةلطةه  ،دكان  ،وان 
، كو ا دذين بةران دن و ثةناان ئاوارانة دكةمثَيساَل 6  ثرت ذ بةردةوام و  كو نوكة كو ، ن بيانى دا )جهَى ئاوارةييَى(اتَيوةَل ن داِرا ذي

 ديرتن هةروةسا ذ ئةطةر و فاكتةرَي ة وؤلكرنا ذيانا خو، هةروةسا دوورة ثةرَيزيَى. كونرِت ذ دةست دانا بوية ئةطةرَى بَى ئومَيديَى،
ذ  ، وة برينداربوونا دةروونى،ئيشان  ، ، ئاريشني ئابوورى ثَيك دهَيت ذ نةخوشيني دةروونى بو خو كوشتنَى مةترسيدار نَيي

  .ية َيكسى يان خيزانىتوندوتيذيا س ِرةظاندن، ، ن خَيزانَىذ ئةندامَيك دةستدانا ئَي



 

 

 هلةر اليةكَىضركاندا 40هةر  دزانني د ئةم هةم .ستاندن ةاوِر ديشَيت بهَيتةو خوكوشنت   كارةساتة كةهةر خو كوشتنةك 
هزار كةس ل  800تة دياركرن كو ثرت ذ هَيَيد ندروستيا جيهانىكخراوا تةلديف  رَي ،دكةت  دا ،كةسةك ثيكوال خوكوشتنَىجيهانَي
هةتا  15د ذيَى  يدةت.اتان و هةمى تةمةنان دا ِرووةَل ىخوكوشنت ل هةمداية. ذ دةست َى خو كوشتنَى طيانَى خؤذئةطةر جيهانَى

 5 زيديان بةرىئةف بابةتة دطةل ئَي هذمارتن ذئةطةرَين مرنَى دسةرانسةرى جيهانَى دا. تةدهَيب  ثال دويَى كوشنت ساليدا خؤ 29
وان  ئةف فاكتةرين مةترسيدار ثرت ذ هةميا زةرةر ل  و.كرنا خو هةبوتايبةت لدةف ئافرةتني طةنج كارتَيب  ساالن دوبارة ببو 

دطةل ب دروستى و بَى طومان ثَيش ضاظة  كو. دا جظاكا نَيظدةولةتىد  دا وة هةروةسا  ةالت د جظاكَى دةت ئةوَين كو بَى دةستهد
 ئَيزيديَين عرياقَى دا.

دناف   مةترسيدار و جدىوةكرية كو خؤكوشنت ببيتة كارةساتة كا ب وةخت   دةست وةردانة كا نا وئةف راستية و نةبو  
ئيزيديان و كورديدا.طةها مةَلكؤ  

وةك  كرن ثَولَينكَيم هاتية  اتانداطةلةك وةَل خؤكوشنت دناظ،ب خةمباريظة  .بلةز هةية ةكاظنطاَيث ئةجنامدانا ظى بثيدل ظَيرَيدا  
ثةيدا بارودخة  ظكو ئة ة ئةطةرَى هندَى ندناظ عرياقَى دا بوي و نةذادى سياسى و ئؤىل و ئابوورى. ئاريشَين  تةندروستىةكا ئاريش

كرية. رت ىَلثنوكة خرا ؤخان بارودوخَىان بارودظشكةفتنا بةرامبةر ثَي ىنةهةستيارببيت. وة   

طةردوونى داكو بطةهيتة هةمى )ْا( سرتاتيجَيت ثيشلَيطرتنا  :ئةظانا خبوظة دطريت طرى ذ خؤ كوشتنَىَيِر سةرةكى يَيت سرتاتيجييت
ساخلةميا  ، بانطةشة كرن بو دةستةبةركرنا ركرن فَي  ريَى،دَيظضا ثَيش ئَيخستنا سيستةمَى كةسان. كو ظان تشتا خبوظة دطريت، 

، وة ِراطةهاندنا يىوب زو   و كَيم كرنا  ديتنا وَى  ضةندَى  ب شةرم ، هةروةسا ضارةسةركرنا ئاريشا وان يَى دةروونى دةروونى
مةترسيانة وةك  ن كو توشىوةرطرتنا وان طروثَي ظش ضاثَيو  ت نيشانكرىا ثَيشلَيطرتنا دةسسرتاتيجي ميديايَى بةرثرسيارانة، )ب( 

َين كوتوشى برينداربوونا دةروونى بوين )صدمة( يان ذى توندوتيذيَى، ئةوَين كو كارتَيكرن  لسةر هةبوينة د شةِر و  وان كةس
ريطري بو  )ج(  ،يدا ذدةست داين ِرشة ظناد ن خو يَيظكو خوشتكة سَين  ، ئاوارة بووينة يان ذى جهَى خو هَيالينة،كارةساتان دا

ن خو هزرَي ، ؤكىخةم ، ىدنة ئومَي ىو توش وىبو هة لسةر وان َين الواز كو بةرى نوكة مةترسىدةست نيشان كرنا وان كةسان
َيطريَى بهَينة دانان.ئاسايى بهَينة دةست نيشان كرن و ثيظةرَين ِر ظ  تشتَين ناةئة . ذ بةر وَى ضةندَى  ثَيدظيةبوين  َىكوشتن  

ت يَي ن مةترسيدار و نيشانني دياركرنَى ت بةرفرةه ذ فاكتةرَيزانيينَيهةبونا ثِي ، َىكوشتنؤذ ئةجنامدانا كريارا خ يَى طرِيِربو 
سةت  سيا ،)ةك و ى ية بطشتىن كومةلطةهركرنا ئةندامَيامانا فَية ِرظئة ، دطةل وَى ضةندَى دا، دفية ثَي كى بو خوكوشتنَىثَيتدةس

 َىدكةرت  وونى(ن دةرثزيشك و ضارةسةركارَي )ان وةك ؤرسثثو  ى(ريا خيزانضافدَي ، ىتةندروست َىتكةر ،ليس ؤث ،مةدار 



 

 

ب شارةزاييا خو دبوارى دا ل  سةنتةرَين  نكةوان ب ىششكَيو هاريكاريةكا باش ثَي دا كو دَيشَين وان دةست نيشان بكةن ىتةندروست
.ِراوَيذكاريَى ،بنطةهَين تةندروستى و كلينيكاندا  

دانان. كو ئةظة تةنها تة ر و بةغدا بهَيهةولَيحكومةتَين  كا برَيَى ذ خو كوشتنو ِرَيطريى بةكا ناظخؤيى ية سرتاتيجيظدطةلةكا ثَي
هةظبةشانة ظَى ضةندَى بةلكو دَيشَين  نا كو نة تةنها دَيشَين ثَيكظة هاريكار بِرَيكة بو كوم كرنا ذمارةكَى زوور ذ اليةنَين كار

كو دظيت بةشدار بيت د طة بِراوةستينن يان ذى خزمةتطوزاريَين ضاظدَيريَى دامبةزرينن.حكومةت هةروةسا خودان شةرعيةتا خؤية 
و بةالظكرنا وان كو بؤ ضاالكيا  يان ذى كريارَى ئاطةهدار كرنَى ثَيدظية.  ب  مَى كوم كرنا داتايانةثَيدان و ثَيشظةبرنا  سيستةش

  ئةطةر ذَيدةر كَيم ل بةر دةست بن ذى. كاريطةر بن، هةرضةندضويان و كو دَى تايبةت ئةو دةستوةردانَين  دةربارةيى بةَلطة و لَي

دكةن   كارل ئَيك و دوو دكةن داكو هاندانا تاكة كةسى0 ذى  فاكتةرين ديرت هةروةسا ، ىكلتور ، وونىدةر ، ىايةتمةَلؤفاكتةرين ك
طةلةك كةس داخازا َى كوشتنؤن خو هزرَي ىونون دةرشَيؤنةخشةرمَى لسةر  بةلي ذبةر هةبونا َى ، كوشتنؤخبو ئةجنامدانا 

ن كو باراثرت ذوان حالةتَيندَى هةية بةَلطة لسةر وَى ضة  ، ئة طةر خو نةخؤشيَى دةروونى هة بن ذى رةت دكةن َىهاريكاري
ى الواز هةية. كارتَيكرن ثرتة لسةر كَيم نةتةوة،  لةكؤدا ِر ىسياسةتا تةندروست ظحةتا كو دنا ن،ركتة بهَي ىَل ىطردشني رَي َىكوشتنؤخ

راقيدا.عَي باكورَى ل  زديانباربن وةك ئَي َىب ى،وروئاب ، ىروشنبري ، ىبتايبةت ئةطةر ذالي كومةاليةت  

بهَيتة كرن و بَيخنة د ناظ ئةجَيندايَى حكومةتا ناظةند و هةرَيمى و بةرثرسَين  َىكوشتن ؤذ خ ىطربلةز رَي ةظيدبديتنا مة ثَي
 تةندروستيَى. 

.رةؤكجار زهةر ذيانةكا بريكا خوكوشتين ذناف دضيت ئةو ذيانةكا ئَي   

ثرؤفيسؤر. د. د. جان اهلان كيزهلان، ِراطرَى ثةميانطةها ضارةسةريا دةروونى و تراومايَى، زانكؤيا دهؤك. دامةزرَينةرا ثةميانطةها  
.هةمة كلتورى، ل زانكؤيا بادن فومتبريط ، ئةَلمانياظةكؤلينَين ساخلةميا   

ها ضارةسةريا دةروونى و تراومايَى دا، زانكؤيا دهؤك هةظثشك ثرؤفيسؤر. د. مارتن هاوتزينطر،   ِرَيظة بةرَى هةظثشك د ثةميانطة
ةزراوا ِرَيطريكرن ذ خؤ هاريكاريا خةمؤكى يا ئةَلمانى و هةروةسا  دامدطةل زانكؤيا توبنطن ئةَلمانيا، سةرؤكَى بؤردا سةرثةرشت بؤ 

  كوشتنَى.

  دةروونى و تراومايَى ، زانكؤيا دهؤك.، هاريكارَى  ِراطرى ل  ثةميانطةها ضارةسةريا مه مو فرحان عثمان د. 


