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 ئەنفال وەک جینۆساید ... چەند سەرنجێک 

 توێژینەوەیەکی قانونی 
 

 شەفیقی حاجی خدر 
 

١ 
 
 

دامەزراندنی   لە  بەر  جەنگانەی  ئەو  ڕابردوو،  جەنگەکانی  میانەی  لە  تاوانانەی  لەو  زۆر 
ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکان کراون و دەقاودەقتریتش بەر لەو جاڕدانی ڕێککەوتنامەی ڕێگرتن  

دا کراون، ئەوسا جەنگەکان چ ناوخۆیی بن یان نێودەوڵەتی  ١٩٤٨و سزادانی تاوانی جینۆساید لە  
بن، چوونەتە نێو سێکوچکەی تاوانە نێودەوڵەتییەکانی وەک جینۆساید، تاوانی جەنگ و تاوانەکانی  
ئەوکات   هاوچەرخە،  دەستەواژە  بەو  قانوونیەکەش  ناوە  گەر  هەرچەندە  مرۆڤایەتی،  دژی 

 بەسەریاندا نەسەپابێ. 
بەر ئەوە بووە، کە تا دۆزینەوەی ئەم دەستەواژەیە، واتە دەستەواژەی  هەڵبەتە ئەمەش لە  

لێمکین  »ڕافائیل  قانووننانس  و  زمانناس  دەستی  لەسەر  جینۆساید  کە  ١٩٥٩-١٩٠٠  تاوانی   ،»
ڕەگەزکوژی بە  کۆمەڵکوژی،  بە  تاوانەکان  ئەوکات  بوو.  نەناسراو  بوو،  پۆلۆنی  بە   جوویێكی  و 

ی »لێمکین« لەو کاتەی کە »سۆگهۆمۆن تەهلیریان« ئەرمەنی لە  ناو دەناسران. کەچ تاوانێکی بێ 
گوللەی   بەردەستڕێژی  دایە  پاشا«ی  »تەڵحەت  تورکیا،  ئەرمەنییەکانی  قەتڵعامکردنی  تۆڵەی 
دەمانچەکەی و کوشتی، هەر خەریکی ئەوە بوو، لەجیاتی ئەوەی »تەهلیریان« کە تەنیا یەک کەسی  

ب دادگایی  و  بزانرێ  بکوژ  بە  دیکە  کوشتووە،  دووانەکەی  لەگەڵ  پاشا«  »تەڵعەت  بەڵکو  کرێ، 
تورکیای الو دەناسران، دادگایی بکرێن و لەسەر تاوانە    « کە بە سێکوچکەیجەمال»و    «ئەنوەر»

 بە کۆمەڵەکەی کوشتوبڕی ئەرمەنییەکان سزا بدرێن.
خراپتریش    بەڵکو  شتیش  هەمان  هات،  ئەرمەنەکان  بەسەر  کێفەڕاتەی  ئەو  ئەوەش،  دوای 

 ر جووەکانی ئەوروپادا هات، ئەوەبوو نازییەکان هۆلۆکۆستیان خوڵقاند.  بەسە
لە چوارچێوەی خودی   کۆمەڵی  بە  کوشتنی  تاوانی  نێودەوڵەتی  کۆمەڵگەی  هێشتا  ئەوکات 
دەوڵەتەکەدا بە تاوان نەناسیبوو. بۆ ئەمەش بنەمای سەردارێتی )سەروەری( دەوڵەت ڕێگری هەرە  

راوە نێودەوڵەتییەی لە دوای جەنگی دووەمی جیهانیشەوە بە  سەرەکی بوو. هەر خودی ئەو ڕێکخ 
بۆیە   ڕۆیشت.  پێشوو  بنەمای  هەمان  لەسەر  هەر  دامەزرا،  یەکگرتووەکان  نەتەوە  ناوی 
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ڕێکخراوەکەش لەم پرسەدا تا ڕاددەیەکی زۆر دەستەوەستان بوو، تا پێشینەکانی دادگای سەرانی  
قانوونیی  نووسینە  و  هەوڵ  و  نۆرنبێرگ  لە  و  نازی  پڕۆژەیەک  ئامادەکردنی  و  »لێمکین«  ەکانی 

لە   شاکارەکەی  کتێبە  لە  جینۆساد  دەستەواژەی  لە    ١٩٤٤دۆزینەوەی  ئەوەبوو  پاشان  داهێنا، 
دا، ڕێكخراوە نێودەوڵەتییەکە ئەو بڕوانامە گرنگەی سەبارەت بە ڕێگرتن و سزادانی تاوانی  ١٩٤٨

 اتبوو. ماددە پێکه   ٩جینۆساید هێنایە پێشەوە، کە تەنیا لە 
لەم   بوو  )حقوقی(  مافناسیی  گرنگی  بازدانێکی  بڕوانامەیە  ئەم  کایەی  هاتنە  هەرچەندە 
تاوانی   هێشتا  ئەوەشدا  لەگەڵ  بەاڵم  بەسەرداهات،  نێودەوڵەتی  دادگەی  دواتریش  و  ڕووەوە 
دادگەیکردنەوە   ڕێی  لە  بەگوڕیان  تەکانێکی  دیکە،  نێودەوڵەتییەکەی  تاوانە  دوو  و  جینۆساید 

 نەبێنی.  بەخۆیەوە  
لێرەدا دیسان ئەو بنەما نێودەوڵەتییەی سەروو هاتە پێشەوە، بنەمای سەروەری واڵتان و  
دەستوەرنەدان لەکاروباری ناوخۆ، هەروەها لەگەڵ ئەوەی کە دادگەی نێودەوڵەتی تەنیا کێشەکانی  
لەسەری   ناکۆک  دەوڵەتی  هەردوو  ئەوەی  دوای  ئەمەش  دەکرد،  چارەسەر  دەوڵەتی  دوو  نێوان 

حاشاهەڵنەگرە  ڕێ ڕاستییە  ئەو  زوو  هەر  بۆیە  دادگەیەکە،  بەردەم  ببەنە  کێشەکە  کدەکەوتن 
هی   و  ئەرمەنییەکان  هی  بەتایبەتی  بوو  زیندوو  شاهیدێکی  مێژوو،  پرسەی  ئەم  کە  بەدیارکەوت، 
لەنێو   لەبریتی  شەڕی  و  سارد  جەنگی  هەڵبەتە  مایەوە.  دیکە  ڕەنگێکی  بە  ئەورووپا،  جووەکانی 

دەوڵە و  هەردوو  جاران  سۆڤیەتی  یەكێتیی  و  ئەمریکا  یەکگرتووەکانی  واڵتە  زلهێزەکەی  تە 
لە   هەندێ  لە  )نەوت(  خاوەکە  شلە  دەرهێنانی  و  هەڵقواڵن  دەوڵەتان،  بەرژەوەندی  بلۆکەکانیان، 
بە   ڕێگەدان  و  زلهێزەکان  دەوڵەتە  هەژموونی  بەرفرەوانکردنی  لەگەڵ  سێدا،  جیهانی  واڵتانی 

خۆ  واڵتە  هۆیانە  دیکتاتۆرەکانی  ئەم  هەموو  دەرنەچن.  ئەوان  تەوەری  لە  مەرجێک  بە  جێیەکان 
ئامانجی   بتوانێ،  قانوونی  شێوەیەکی  بە  نێودەوڵەتی  کۆمەڵگەی  ئەوەی  لەبەردەم  ڕێگربوون 

 بڕوانامەی ڕێگرتن و سزادانی جینۆساید بەدیبێنێ. 
نەتەوایەتی لە    هەر بۆیە هەر جووڵە و شۆڕشێکی ڕزگاریخوازی لە دژی ستەم و زۆری 

دەوڵەتە دیکتاتۆرەکانی جیهانی سێیدا، بەجۆرێک ڕەتدەکرانەوە و سەرکوتدەکران، کە بۆنی تاوانی  
جینۆسایدیان لێدەهات؛ لەسەرێکی دیکەشەوە باڵوبوونەوەی بیری شۆڤێنی نەتەوەپەرستی نەتەوە  

ژۆیانەی  سەردەستەکان لەبۆتەی ئەو دەوڵەتە ستەمکارانەی جیهانی سێیدا، لەگەڵ ئەو ڕێکار و پێوا
کەمینە   داخوازی  یان  دەست،  بن  نەتەوەی  جووڵەیەکی  هەر  سەرکوتکردنی  بۆ  بەر  گرتبوویانە 
چارەنووسی   لەسەر  مەترسیدارە  و  کوشندە  هەڕەشەیەکی  کەوا  لێکدەدرایەوە  وەها  نەتەوەکان، 
نەبوو   شتێک  جینۆساید  تاوانی  واتە  قڕکردن،  کردەی  بۆیە  سەردەست،  نەتەوەی  ستراتیژی 

دامەزراوەیی  سڵیلێبکرێت  شێوەیەکی  بە  نێودەوڵەتی  بەربەستێکی  هیچ  کاتیشدا  لەهەمان  ەوە، 
 مافناسیی لەئارادا نەبوو، تا ببێتە بەربەست. 
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کاتێکیش هەر تۆژەرێک بێت و لەو مێژووە جەنجاڵكە خوێناوییەی ئەم واڵتانە بکۆڵێتەوە،  
ارەدا دەڕوا کە شکۆ و  ئەوا سەرەداوەکان بە ڕوونی دەکەونە بەردەست. هەر هەمووشی بەو ئاق 

دەستەواژەی   ئینجا  سەیرکراوە،  پیرۆز  شتێکی  وەک  )مەرکەز(ی  ناوەند  دەوڵەتی  زاڵەتی 
دەستوەرنەدان لە کاروباری ناوخۆ، یان پاراستنی یەکپارچەیی خاکی دەوڵەتەکە، چەمکگەلی پیرۆز  

ڕەتکردووەتە هەم  لەبەرانبەردا  ڕاپەڕینێكیان  و  شۆڕش  هەموو  هۆیەوە  بە  و  هەم  بوونە  و  وە 
 سەرکوتیش کردووە. 

کاتێک بە گشتی ئەمە مێژووی دەوڵەتەکانی ناوچەکە بێ، هەروەها لەو کاتەی هەر خودی  
پێکهاتنی دەوڵەت، دروستبوونی دەسەاڵتی سیاسی، هێنانەکایەی قەوارەی سیاسی ئەو دەوڵەتانە،  

، ئەوا توندوتیژی،  لە سەرەتای جەنگی یەکەمی جیهان، یان ناوەڕاستی هەردوو جەنگەکە پێکهاتبێ 
نێو   قانوونی  هەڵبەتە  بسەپێنن.  خۆیان  بەردەوامیی  ئەوەی  بۆ  بووە  هۆکار  تاکە  زەبروزرەنگ 
ڕەوایەتی   پێکردون،  ئاماژەمان  سەرەوە  لە  ڕێسایانەی  ئەو  هێنانەکایەی  بە  دەوڵەتیش 

تکردنی  بەردەوامبوونیان بۆ دەستبەرکردوون. بۆیە شەڕەکانی نێوخۆ، یان بەواتایەکی دیکە سەرکو 
و ئەوانی دیکەی   و کەمینەکان، تاوانەکانی جینۆساید  شۆڕش و سەرهەڵدانەکانی نەتەوە بندەست 
ئەو   بگرەوبەردەیە،  ئەو  دەوڵەتیش  بێهێزی  و  بەهێزی  لێکەوتەی  هەڵبەتە  لێکەوتۆتەوە. 
هەمیشە   باریکەکانە  هێڵە  بەمە  بووە،  بندەست  و  سەردەست  نەتەوەی  نێو  گوریسڕاکێشانەی 

 زەبروزەنگ بووە بۆ تاوانی جینۆساد و هاوتایەکانی دیکەی. پەڕینەوەی 
 

ناوەڕۆکەوە   لەو  و  دەبینەوە  سەروو  سەرەداوانەی  ئەو  خوێندنەوەی  لە  کاتێکیش 
سایکس  ڕێککەوتنامەی  دوای  کورد  مێژووی  خۆمان،  مێژووی  سەر  بۆ  تا  -شۆڕدەبینەوە  پیکۆ 

هەڵنەگر تاوانی جینۆساید و تاونی  ، ئەوا وەک دەرچەیەکی زەق و حاشا١٩٩١ڕاپەڕینەکەی ئاداری  
نێو چوارچێوەی   لە  لەم ڕەوتەشدا کورد هەر  نواندووە.  زەقی خۆی  بە  مرۆڤایەتی  دژە  و  جەنگ 
ئەو دەوڵەتەی پێوەیلکاوە سەیرکراوە، لەم ڕوانگەشەوە، هەر بەوە سەیریان کردووە کە ئامراز و  

ناوەند   ئەوەی  بۆ  بێ،  هەبووەکە  دەوڵەتە  الوازکردنی  دەوڵەتە  گوشاری  بەرژەوەندییەکانی  بەپێی 
بەرانبەرەکە ڕەفتار بنوێنێ. بەڵگەش بۆ ئەمە چارەنووسی شۆڕشە یەک لەدوای یەکەکان بووە، کە  

 هیچیان ئامانجی خۆیان بەدینەهێناوە.  
خودی   پێشێلکردنی  چاونەگرتنی  لەبەر  دۆخەی  ئەم  نێودەوڵەتی  قانوونی  ڕووی  لە  خۆی 

ه تا  نێودەوڵەتییەکە  ڕۆمای  باوەڕنامە  دەستور)ستاتوت(ی  کە  اتنەکایەی  نێودەوڵەتی،  تاوانەکانی 
دا فراژی بوو. ئیدی بەگوێرەی ئەم  ٢٠٠٠دەگەڕێتەوە دواتر لە ساڵی    ١٩٩٨سەرەتاکەی بۆ ساڵێ  

دەستورە بێ چوار تاوان بە تاوانی نێودەوڵەتی هەژمار کران و ڕێکاری وەهاشی بۆ گیرابەر، کە  
تاوانبارانیشی بە سزای ڕەوای خۆی بگەن. تاوانەکانیش تاوانی  هەم ڕێ لە کردنی بگیرێ و هەم  

جینۆساید، تاوانی جەنگ، تاوانی دژەمرۆڤایەتی و تاوانی دەستدرێژیکردن. کەچی لەبەر ئەوەی تا  
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دەسترێژی   تاوانی  پرسی  بۆ  یەکانگیر  قانوونی  پێناسەیەکی  لەسەر  نێودەوڵەتی  کۆمەڵگەی  ئێستا 
ە و دەستورەکە بە شێوەیەکی کرداری هەر لەسەر سێ تاوانەکانی  ڕێککنەکەوتوون، بۆیە دادگەیەک 

 مایەوە، کە دەکرێ بگوترێ سێکوچکەی تاوانەکانی نێودەوڵەتین. 
لەڕوانگەی    پاشان  و  تاوانانە بکەین  لەو سێ  باسی  ئەڵقەی دووەمدا، ئەم  لە  هەوڵدەدەین 

دە  چوارچێوە  لە  هاتووە  کورددا  نەتەوەی  بەسەر  ئەوەی  شیکەینەوە.  تاوانەکانەوە،  عێراق  وڵەتی 
لەو   هاتووە،  کورددا  بەسەر  ئەوەی  ناساندنی  بۆ  بەدحاڵیبوون  لە  هەندێ  لەسەر  پەردە  هەروەها 
لەم   ڕوونبکەینەوە.  یەکەکانی  لەدوای  یەک  ڕژێمە  بە  عێڕاق  دەوڵەتی  لەالیەن  تاوانانەی  زنجیرە 

نوونی سیاسی گشتگیر بخەینە  مانگەی یادەوەرەی تاوانەکانی ئەنفالدا بتوانین بەرچاوڕوونییەکی قا 
 بەرچاوی خوێنەران. 
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بێگومان بەر لەوەی هەر سێ تاوانی سامناک و قێزەونی جینۆساید، تاوانەکانی جەنگ   

و تاوانی دژە مرۆڤایەتی بە شێوەیەکی قانونی کە دادگا لە خۆبگرێ و بەدواداچوونی بۆ بکرێ  
بگرێ و دو ٢٠٠٠لە   ڕۆما جێی خۆی  لە دەستوری  شوێنێک  ەوە  لە چەند  بە کردەوە،  اتریش 

 دادگای بۆ دابمەزرێ، بێ پێشینە نەبووە.  
ساڵەکانی   الهای  ڕێککەوتننامەکانی  یان  پەیماننامە  بۆ  پێشینەیەش    ١٩٠٧و    ١٨٩٩ئەم 

وەک   کە  ڕێککەوتننامانەش  ئەم  ناوەڕۆکی  چەسپاندنی  دواداچوونی  بە  بۆ  تا  دەگەڕێتەوە... 
سەودا نێودەوڵەتی  نێودەوڵەتیش  ڕێککەتننامەی  قانونی  و  سەرچاوەیەکی  و  کراوە  لەگەڵ  ی 

بووە، زیاتر لە چوارچێوەیی تاوانەکانی جەنگ ماوەتەوە. هەڵبەتە دەگوترێ بنەمای سەروەری  
بووە   لەمپەرێکی سەرەکی  بێ،  دادگا  خاوەن  نێودەوڵەتی کە  نەبوونی ڕێکخراوێکی  و  دەوڵەت 

ەسەاڵت و هەژموونی دەوڵەتە زلهێزەکانی  دەرهەق هەر هەنگاوێکی جدیی، کە لە چوارچێوەی د
 ئەوسا دەرچووبێ. دوابەدوای ئەمەش جەنگی یەکەمی جیهانی بەسەردا هات. 

لەبەر    بەاڵم  هەبوو،  نەتەوەکانیش  وەک کۆمەڵەی  نێودەوڵەتی  هەرچەندە ڕیکخراوێکی 
ایی  کۆمۆنیستی( و ڕۆژئاو  -سەرهەڵدانی ملمانێی لەنێوان دوو بلۆکی ڕۆژهەاڵتی )سۆشیالیستی

هیچ   نەیتوانی  ئیدی  ڕێکخراوەکەدا،  نێو  لە  )کۆدەنگی(  دەنگدانی  سیستمی  و  )سەرمایەداری( 
كێشەیەکی نێوەدەوڵەتی بە تاوانەکانی جەنگ و کۆمەڵکوژی و دژە مرۆڤایەتیشەوە، کە لەنێوان  



5 
 

بەرەی   شکتی  دوابەدوای  هەڵگیرسا.  دووەمیش  جەنگی  بۆیە  چارەسەربکا،  ڕوویاندا  واڵتاندا 
شێوازێکی  نازییەک بە  یەکگرتووەکان(  )نەتەوە  نوێ  نێودەوڵەتی  ڕێکخراوێکی  ئەوەبوو  ان، 

کە   دەرکرد،  نێودەوڵەتی  بڕوانامەی  و  پەیماننامە  زنجیرەیەک  ئەویش  هاتەکایە.  کاریگەرتر 
 بواری تاوانەکانیشی دەگرتەوە وەک تاوانی جینۆساید. 

وو دادگای نۆرمبێرگ و  قسەی لەسەر نییە، سزادانی سەرانی نازی و ژاپۆنی لە هەر د 
کایەی   هاتنە  لە  بەر  ڕابردووش  سەدەی  نەوەدەکانی  لە  هەروەها  دوور،  ڕۆژهەاڵتی  دادگای 
دادگای تاوەنەکانی نێودەوڵەتی وەک کەسێکی واتایی، هەردوو دادگای تاوانەکانی نێودەوڵەتی  

ر دەستوری  بوونە بەردی بناغە بۆ ئەوەی دوات  ١٩٩٤و هی ڕواندا لە    ١٩٩٣لە یۆگسالفیا لە  
 ڕۆما و داگای تاوانەکانی نێودەوڵەتی لێبێتەبەرهەم. 

خۆی ئەگەر ئەمە سەرهێڵە گشتییەکەی بارودۆخی نێو دەوڵەتی هەر سێ تاوانەکان بێ،  
چۆن   کورد  وەک  بندەستی  نەتەوەیەکی  لەسەر  پرسە  ئەم  ڕەنگدانەوەی  بە  سەبارەت  ئەدی 

ئای گەیاندووە؟  هیچی  پرسە  ئەم  کورد  بۆ  ئایا  بۆتە  ا  بووە؟  کە  جۆرە  لەم  ڕووداوێکی  هیچ 
بۆ   سەرەواوێک  چەند  ئەڵقەیەدا  لەم  دەدەین  هەوڵ  دادگاکردن؟  بۆ  قانوونی  پێشينەیەکی 

 وەاڵمدانەوەی بخەینەڕوو. 
قۆناغە   لە  ناوبراوەکان  تاوانە  هەموو  ناواخنی  نییە،  لەسەر  قسەی  پێشەوە  لە  جارێ 

ەتیش لەگەڵ سەرهەڵدانی دەوڵەتی نەتەوە  جیاجیاکانی مێژو و دەرهەق بە کورد کراون، بەتایب
 )نەتەوە دەوڵەت( و دوای جەنگی جیهانی یەکەم تا ئێستا. 

)ئەگەر   کورد  قانونی  پاشان  سیاسی  گوتاری  و  تاوانانە  لەو  هەندێک  کاتێ  گەلۆ،  لێ 
بۆنە   لە  و  دەکرێ  لێوە  باسی  و  دەکرێ  پێناسە  ئەوەی  زیاتر  دەبینین،  بکۆڵینەوە،  هەبێ!( 

تاوانی  کوێرەوەرییەکا  تاوان دەسووڕێتەوە ئەویش  نێو جغری یەک  لە  یاددەکرێتەوە زیاتر  ندا 
یان   سیاسی  وایە،  کەم  زۆر  ئەوا  نەبینم  گشتگیر  زۆر  ئەگەر  یان  بەدەگمەن،  جینۆسایدە. 
کە   بکەن،  جینۆساید  دیکەی  هاوتاکەی  تاوانە  هەردوو  لە  باس  کورد  مافناسی)حقوقی( 

م  دژە  تاوانەکانی  و  جەنگ  بەشی  تاوانەکانی  لە  بەدحاڵیبوونەش  ئەم  هەوڵدەدەن  رۆڤایەتیین. 
 داهاتوو شیبکەینەوە. 

تەنانەت   و  ڕۆشنبیران  لەنێو  میدیادا،  لە  سیاسییەکانمان،  وتاری  لە  جار  زۆر 
دەکرێ   کورد  گەلی  سەر  تاوانانەی  و  لە  باس  کە  دادگاشدا،  و  قانون  بواری  مامۆستایانی 

ئ وەک  دیارییەکان  تاوانە  بۆ  پەنجە  هی  یەکسەر،  قۆناغەکەی،  هەردوو  بە  ی  ١٩٨٣ەنفال، 
و   هەڵەبجە  کیمیارانی  هەشت،  و  هەشتا  بەندناوەکەی  شااڵوە  هەشت  هەر  و  بارزانییەکان 
ئەم   دەکرێ  بیانی  دەوڵەتێکی  شاندی  هەر  لە  داواش  و  داواکراوە  دەکری...  دیکە  شوێنەکانی 

ئەمریکا و هەندێ لە واڵتانی  تاوانانە بە جینۆساید بناسرێنێ... نموونەشیان بۆ ئەمە ناساندنی  
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جەنگی   سەرەتای  لە  عوسمانییەکان  تورکە  کە   ، ئەرمەن  جینۆسایدی  تاوانی  بۆ  ئەورووپییە 
 یەکەمی جیهاندا کردییان. 

لە   ئاوەڵناوێکی شووم، کە  لە  ئەنفال،  بەتایبەتی  تاوانە  سەدام    ١٩٨٨ئینجا ئەم  ڕژێمی 
نفال ناساندی، بووە پێناسەیەک بۆ هەر  دایە پاڵ ئەو هەشت شااڵوە دڕندانەیەی خۆی و بە ئە 

کوشت و بڕێک، بۆهەر تاوانێکی دیکە ، کە هەم سەر و هەم ماڵیش بگرێتەوە... لە ئەنجامیشدا  
 دەگوترێ جینۆساید کراوە!  

جارێ وەک بەرکوڵێکی ڕوونکردنەوە، لە قانونی نێودەوڵەتییدا، ئەوەی تاوانی جینۆساید  
هاوتایەکانی خۆی تاوانی جەنگ و تاوانی دژە مرۆڤایەتی    لە ڕووی دادگاییکردنەوە لە هەردوو 

( ئامانج  نیەت، مەبەست،  نیاز، مراز،  پرسی  لێکەوتەکەی  with intentionجیادەکاتەوە،  (ە، کە 
زۆر سەخت و کاریگەرە چونکە ئەم نیاز و ڕازە تایبەتمەندە و سەلماندنیشی شتێکی ئاسان و  

چەقی ئەم بازنەیە دەسووڕێتەوە. کەچی الی ئێمە  سەرپێی نییە و هەموو دادگاییەکەش لەسەر  
لەوەی   شکستهێنان  مایەی  بووەتە  بۆیە  دەکرێتەوە،  جەوهەرییە  پرسە  لەم  الیی  کەم  زۆر 

 دانپێدانانێکی فەرمی قانونیی بۆ جینۆساید بەدی بێ. دواتر ئەمەش بە وردی ڕوون دەکەینەوە. 
مێژووی پرسی  ئەڵقەیە،  ئەم  کرۆکی  سەر  بێینەوە  کایەی    کاتێکیش  هاتنە  و  ناساندن 

ئێمەدا   قانونی  و  سیاسی  مێژووی  لە  جینۆساید  پرسی  تاوتوێکردنی  یان  داگاییکردن،  الیەنی 
 بوروژێنین، ئەوا ئەوەی بەرچاوە، ئاماژە بۆ ئەم خااڵنەی خوارەوە دەکرێ: 

دەرەکی ئاستی  لەسەر  لە  یەکەم  هۆڵەندا  لە  تاوانەکان  بااڵی  دادگای  حوزەیرانی    ٣٠: 
ی بازرگانی چەکی  «فرانس ڤان ئانرات»ساڵ زیندانیکردن بۆ    ١٥وا بڕیاری خۆی بە  دا د ٢٠٠٩

تاوانباری   جینۆساید  تاوانی  بە  دادگا  سەرەتا  بڕیەوە،  حوسێن  سەدام  رژێمی  بۆ  کیمیاوی 
 کردبوو، پاشان پێناسەی تاوانەکە بۆ تاوانی جەنگ گۆڕا. 

ناوەخۆ ئاستی  لەسەر  عێدووەم  بااڵی  تاوانەکانی  دادگای  لە  :  کە  بۆ    ٢٠٠٥راقی 
ی  ١٧لێکۆڵینەوە لە هەرسێ تاوانە نێودەوڵەتییەکان ئەوانەی لە الیەن ڕژێمی بەعس لە ماوەی  

ئایاری  ١تا    ١٩٦٨تەمموزی   داگاییەکانی    ٢٠٠٣ی  قانونە  ژێر ئەم  لە  ئیدی  کردبوو، دەرچوو. 
 ئەنفال و هەڵەبجە و بازانییەکان و فەیلییەکان ... هاتەکایە. 

 
یەکی حاشاهەڵنەگر سەبارەت بە لێکەوتە و بەرەنجامە گشتگیرییەکەی ئەم  لێرەدا ڕاستی 

تاوانەکان   داگایانە هەیە، بەوەی دەرەقەتی الیەنی مافدارییەکەی نەتەوەی کورد وەک قوربانی 
نەهات، ئاخر بە لەسێدارەدانی چەند کەسێکی تاوانبار کۆتایی بە شتەکە هات و عێراقیش وەک  

باری   ژێر  نەچووە  تەنیا  دەوڵەت  قانونەکە  یەکەمی  ماددەی  بەگوێرەی  چونکە  لێکەوتەکانی، 
 کەسی سروشتی دەگرتەوە. 
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هەقە لێرەدا زاتی ئەوە بکەین، شتێکی دیکەش بوروژێنین، ئەم پرسیارە بکەین: ئایا هەر  
یەک لەو تاوانانەی }بە گوێرەی قانونە ناوبراوەکەش بێ{ کە دەرهەق نەتەوەی بندەستی کورد  

ەی دەوڵەتی عێراق کراون، بە جینۆساید دابنرێ، یان هەوڵی ئەوەی بۆ بدرێ  لە نێو چوارچێو 
لە   کە  پێکبهێنن،  زنجیرە  یەک  ئەڵقەکانی  هەمووی  هەر  یان  دابنرێ  جینۆساید  بە  کە 

 دەرهاوێشتەدا جینۆساید بێ، یان هەر دوو حاڵەتیان بە یەکەوە؟
چوار لە  هەر  دەکرێ  لێوە  باسی  لە  یان  کراوە،  ئێستا  تا  پرسیاری  ئەوەی  چێوەی 

 یەکەمدا ماوەتەوە! 
لێ گەلۆ، ئەگەر ئێمە بە دوای پرسە قووڵەکەدا بڕۆین، بە دوای بازنەی نیاز و مراز دا  
بڕۆین کە شتێکی بنەڕەتی سەلماندنی تاوانی جینۆسایدە، ئەگەر ئێمە الیەنی نەتەوەییمان وەک  

کاندنی کوردستانی باشوور  قوربانییەکەی ئەو هەشتا و ئەوەندە ساڵەی دەوڵەی عێڕاق و پێوەل
لەبەرچاو بگرین، ئەگەر هاتوو ئێمە مەرامی درێژخایەنی دەسەاڵتدارانی نەتەوەی سەردەستە و  
ستراتیژییەکی   ئێمە  ئەگەر  بگریتن،  لەبەرچاو  تاکڕەهەند  و  کۆنەپەرستی  و  شۆڤێنێزمی  بیری 

هە  هەبێ،  جینۆساید  دادگای  ئەنجامگەیاندنی  بە  بۆ  و  سەلماندن  بۆ  ئەو  ڕوونمان  پەنا  لە  قە 
هەواڵنەی دراون، ئەو کردەوە قانونیانەی کراون، بێین و بڵێین کە ئەوەی دەرهەق کوری بەشە  
تاوانەکانی   لکێنراوەکەی عێراق کراوە، هەر هیچ نەبێ بەگوێرەی خودی قانوەکە ناوبراوەکەی 

تا کردنی  و  ڕێخۆشکردن  خەریکی  پێشوو  ڕژێمی  تایبەت  نیازێکی  بە  ئەوا  بێ،  وانی  عێراقیش 
دوای   لە  یەک  تاوانە  زنجیرە  ئەم  ڕێگەی  لە  ئەنجامدا  و  دەرچە  لە  چونکە  بووە،  جینۆساید 
یەکانە، کە هەموویان بە ئاراستەی جێبەجێکردنی هەر پێنج بڕگەکانی ماددەی سێی پەیماننامەی  
دەستووری   شەشی  ماددە  بووتە  خۆیشی  هەر  کە  جینۆسایدە،  تاوانی  سزادانی  و  ڕێگرتن 

 تاوانەکانی نێودەوڵەتی، تاوانەکانیش بە گوێرەی ڕیزبەندی ئەمانەی خوارەوەن:  ڕۆمای دادگای 
 

ساڵی   .1 لە  گوندەکان  و  شار  لە    ١٩٧٤بۆردومانکردنی  هەرەس  ئازاری  ٢٠تا  ی 
١٩٧٤ . 

چۆڵکردنی   .2 پیادەکردنی  عێراق    ٣٠سیاسەتی  کوردستانی  سنووری  کیلۆمەتر 
ڕاگوازتنی   بە  کە  تورکیا،  و  ئێران  و   ٤٥٠٠لەگەڵ  ئاوایی    شار  و  گوند 
 کۆتاییپێهات و ئۆردوگا زۆرەملێیکان پەستێنران. 

بۆ   .3 نەفیکردنیان  و  شۆڕش  هەرەسی  دوای  عایدونەکان)العائدون(  پرسی 
 ناوەڕاست و باشووری عێراق. 

و   .4 گەرمیان  بەتایبەتیش  کوردستان  جیاجیاکانی  ناوچە  تەعریبکردنی  سیاسەتی 
 کەرکوک و دەوروبەری. 

 فەیلی.   ١٥.٠٠٠ە  بێسەروشوێنکردنی زیاتر ل .5



8 
 

 . ١٩٨٣بێسەروشوێنکردنی بارزانییەکان لە  .6
و   .7 شیخوەسانان  و  بالیسان  عەسکەر،  گۆپتەپە،  هەڵەبجە،  کیمیابارانکردنی 

 شوێنەکانی دیکە. 
 . ١٩٨٨هەر هەشت شااڵوە بەدناوەکەی ئەنفال لە  .8
 و کۆڕەوەکە.   ١٩٩١سەرکوتکردنی ڕاپەڕینە جەماوەرییەکەی ئازاری   .9

 
 
 

 
 

٣ 
 
 

بێ،    ٢٠٠٥وەمدا و بە گوێرەی قانونی دادگای تاوانی بااڵی عێراقی ساڵی  لە بەشی دو
ناو   لیستی  نێو  دەچنە  کردبوون،  کورد  گەلی  دەرحەق  بەعس  ڕژێمی  کە  تاوانانەی  لەو  زۆر 
سێکوچکەی تاوانە مەزنەکانی نێودەوڵەتی، بەاڵم لێرەدا پرسیارێک دێتەگۆڕێ: ئەرێ گەلۆ ئەو  

وا مێژووە،  ئەو  پێش  پێش  تاوانانەی  تەمووزی  ١٧تە  قاڵبی    ١٩٦٨ی  کامە  نێو  دەچنە  کراون، 
تاوانە   دوو  تاوانی جینۆساید و هەر  بۆ  ناوبراو  پێناسەی  ئایا  دیکە  واتایەکی  یان بە  قانونی؟ 
مەزنەکانی دیکە لە تاوانی جەنگ و تاوانی دژە مرۆڤایەتی بەسەر کردە پێشلکارییەکانی ڕژێمی  

 ئەوکاتی عێراق پەیڕەودەبێ؟ 
استیەکی تاڵ و حاشا هەڵنەگرە ئەوەیە، هەر لەوەتەی قەوارەیەکی سیاسی لە  ئەوەی ڕ

کوڕەکانی    ١٩٢١ لە  یەکێک  خواستنەوەوی  بە  ئەویش  پەیدابوو،  عێراق  دەوڵەتی  ناوی  بە 
و بە لەیەکدانی هەر سێ ویالیەتی بەسرا، بەغدا و موسڵی بن  « شەریفی مەککە  »حسێن عەلی

دنەوەی جەنگی یەکەمی جیهان و دواتر بە ڕێککەوتنامەی  دەسەاڵتی عوسمانییەکان لە دوای بر 
و    ١٩٢٦ زەبر  لەگەڵیدا  لەدایکبووەکە،  تازە  دەوڵەتە  بۆ  سنوور  وەک  بروکسل  هێڵی  دانانی  و 

زەنگ، هێزی چەکداری برەوی پەیدابوو، بۆ ئەوەی هەر هیچ نەبێ لەیەکدان و بەیکەوەلکاندنی  
بۆگە شلە  لە سەر خاکێک کە  ویالیەتە،  و  ئەو سێ  لێهەڵقواڵ، هەم بەردەوامبێ  )نەوت(ی  نەکە 

لە   زیاتر  بوو  ئەوە  بکا.  مسۆگەریشی  بە    ٨٠هەم  بێ  لەگەڵدا  ئەمڕۆشی  تا  خایاند  ساڵی 
شێوەیەک لە شێوەکان ڕایدەکێشی. ڕەوتی ئەم ڕێڕەوە مێژووەش لە ئاکامی بەکارهێنانی زەبر  

دە توێژی  ڕەفتاری  ترسناکیش  و  گەورە  تاوانی  تاوان،  زەنگدا  یەک  و  حکوومەتە  سەاڵتدارنی 
 لەدوای یەکەکانی ئەو دەسەاڵتە بووە. 
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یەکەی   پێکهێنانی  لە  بیر  دەوڵەتە،  ئەو  دروستبوونی  لەگەڵ  هەر  ئاشکرایە  ئەوەی 
بە   دینییەوە  ناوێکی  لەژێر  فەوجیش  یەکەمین  کرایەوە،  تەواو  سوپای  پاشان  و  سەربازی 

ب  نەتەوەکان  کۆمەڵەی  لیژنەی  مەرجەکانی  تا  پێچەوانەوەی  کەوتەگەڕ،  موسڵ  پێوەلکاندنی  ۆ 
 ئەنجام بە ئەنفالەکان شکایەوە. 

هەرچۆنێک بێ ئەو قۆناغە مێژوویە لە ڕووی پێناسەکردنی بەگوێرەی قانونی سزادان  
بۆیە   هەر  بوارە.  ئەم  پسپۆڕانی  شانی  سەر  دەکەوێتە  جێهێڵراوە،  ئەرکێکی  تاوەنەکانەوە،  و 

دەهێنێتەپێشەو  خۆی  ئەنجامگیرییەک  ئەم  لێرەدا  سەیرکردنی  بەکەم  ڕوانگەی  لە  بەوەی  ە، 
بۆ   شێریشی  بەشی  بووە،  شکست  هەر  ئەنجامەکەی  کە  سیاسییماندا،  جمۆجۆڵی  لە  ڕەوشە، 

 بەهەندهەڵنەگرتنی الیەنی قانونی و مافداریی نەتەوەکەمان دەگەڕێتەوە. 
ە  ئەوەی گرنگ لێرەدا بێ ئاماژەکردنە بە قۆناغێکی زۆر گرنگ، کە نەوەک هەر ئاماژەی

بەڵکو خۆی کرۆکی حاڵەتێکی زۆر گرنگە چ لە ڕووی قانونی، نەخاسمە لە ڕووی پێشێلکردنی  
مافەکانی مرۆڤ و تاوانە مەزنەکان، هەڵبەتە لە ڕووی سیاسییشەوە، کە بەپێ پێویست ئاوڕی  

 لێنەدراوەتەروە. 
 لەم وتارەدا بۆ شرۆڤەکردنی ئەم بابەتە، پەنامان بۆ دوو سەرچاوە بردووە: 

دەرەکی  نیەکەمیا  )سیاسەتی  ناوی  بە  گیبسن(ە  ڕۆبەرت  )بریان  دکتۆرانامەیەکی   :
لە   سارد  جەنگی  و  کورد  عێراق،  ئازاری  ٢٠تا    ١٩٦٨تەممموزی    ١٤ئەمریکا،  کە  ١٩٦٧ی   )

 خۆشبەختانە زۆری نەماوە وەرگێڕانە کوردییەکەی بکەوێتە نێو کتێبخانەی کوردی. 
)دووەمیش ساڵی  گرنگی  بەڵگەنامەیەکی  ئەوکاتی  (ە  ١٩٦٣:  هەڵوێستی  بە  سەبارەت 

لە ئاست تاوانەکانی عێراق کە لە دووتوێی چاوپێکەوتنی چاالکوانی دیاری   «مەنگۆلیا »دەوڵەتی  
کاک   کورد  جینۆسایدی  ناساندنی  مەحموود»بواری  مامۆستا    «عەلی  ئەمیری  »لەگەڵ 

 دا کراوە. «حەسەنپوور 
هەر عێراق،  لە  پاشایەتی  حوکمی  ڕوخاندنی  دوای  جارێک    ئاشکرایە  ساڵ  چەند 

کراون،   کودەتا  دوو  ساڵێکدا  لە  بوو  وەهاش  جاری  هاتووە،  بەدوادا  خوێناوی  کودەتایەکی 
لە   بوو  بەعسییەکان  یەکەمی  کودەتای  )حەرەس  ١٩٦٣خوێناویترینیشیان  دەستەواژەی  کە   ،

 قەومی( بەسە بۆ ئەوەی هەموو کردە تاوانکارییە قێزەونەکان ڕوونبکاتەوە. 
 تنی کودەتا یەک لەوای یەکەکان، لە دوو ڕوانگەوە زۆر گرنگ بووە: ئەم قۆناغە بە ها

و نێودەوڵەتییەوە. دەقاو دەق لەچاوی هەر    یەکەمیان: لە ڕوانگەی دەوڵەتەکانی هەرێم 
بردنەوەی   و  جۆشدان  بۆ  ئەمەش  سۆڤیەتەوە،  یەکێتی  و  ئەمریکا  سەرجەمسەرەکانی  دوو 

 شتی و هەرێمی کەنداوی فارس بەتایبەتی. گەمەی جەنگی سارد لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست بە گ 
قەومی(یەکان  دووەمیان )حەرەس  بوو  ئەوە  نەتەوەیی:  و  ناوەخۆ  ئاستی  لەسەر   :

خۆیان   دەسەاڵتی  لەوەی  بەدەر  ئەوان  نەپاراست.  خوێنڕێژی  و  تاوانکاری  هیچ  لە  دەستیان 
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کەمینەکا و  نەتەوە  سەردەستەوە  نەتەوەپەرستی  پەردەی  لەژێر  ویستیان  دیکە  بسەپێنن،  نی 
بسڕنەوە، بۆیە لە ئەنجامدا ئەوەی کردیان دەچووە چوارچێوەی ناسنامەی تاوانی جینۆساید و  
دیکتاتۆرە   دەوڵەتە  لە  وای  بوو  شۆڤینیيەش  بیرە  ئەم  هەر  هاوتای.  مرۆڤایەتی  دژە  تاوانی 
یارمەتی یەکدی بدەن. ئاخر هەر لەسەردەمی ئەو   هاەودیدەکان کرد، بۆ سەرکوتکردنی کورد 

بوو،  قۆنا بەعسییەکان  پڕکێشەوبێشەیەی  کرد،    هەواڵگرییەکان   ڕاپۆرتەغە  ئەوەیان  باسی 
 . شەڕی دژ بە کورد ووتە  سووریا نزیکەی پێنج هەزار سەربازی بۆ یارمەتی عێراق نارد

لەسەر زاری وەزیری کاروباری    «مەنگۆلیا»ئەوەی جێی سەرەنجیشە کاتێک دەوڵەتی   
لە   خۆی  و ٢٠دەرەوەی  دا  حوزەیرانی  بۆ    ١٩٦٣ی  نامەیەک  لە  شۆرەوی(  )یەکێتیی  فیتی  بە 

دانیشتنی هەژدەهەمی کۆمەڵەی گشتی نەتەوە یەکگرتوەکان وەک سکااڵیەک لە دژی حکومەتی  
ڕژێم   ڕەفتاری  و  نامەکە  هۆکاری  دەکاتە  جینۆساید  بەرزدەکاتەوە،  عێراق  ئەوسای  بەعسی 

 ێنادەکا. دەرهەق بە گەلی کورد بە جێبەجێکردنی )سیاسەتی جینۆساید( و 
 

،  لووتکە گەیشتە    دا١٩٦٣ی  هەڵمەتی دیپلۆماسی یەکێتیی سۆڤیەت دژی عێراق لە سەرەتای تەمموز 
داهاتووی   کۆبوونەوەی  لە  پێهێنا  قەناعەت  خۆی  هاوپەیمانی  مەنگۆلیای  کاتەی  ئەو  ئەویش 

بجوڵێن عێراق  حکوومەتی  لەسەر  بابەتێک  یەکگرتووەکاندا  نەتەوە  گشتیی  بەوەی    ێکۆمەڵەی 
هەرایەکی  کەوت مەنگۆلییەکان  داوایەی  ئەو  کاتەی  لەو  کورد.  دژی  لە  جینۆسایدانە  شەڕێکی  ۆتە 

انێکی لە دژی  و ی ئەیلوولدا مۆسکۆ لێد نۆ گەورەی نایەوە، کەچی شتەکە تەنیا سەرەتایەک بوو. لە  
ڕێکخراوی »سەنتۆ« کە جێگرەوەی پەیماننامەی بەغدا بوو دا، بەوەی تاوانبارکرد گوایە "ڕێکاری  

وبەشانەیان" لە دژی کورد گرتۆتەبەر. بەگوێرەی سی ئای ئەی، ئەم لێدوانە بۆئەوە داڕێژرابوو  ها
تا ئەو لێدوانەی بەغدا بە تەواوی ڕەتبکاتەوە، کاتێ گوتی کێشەی کورد پرسێکی تەواو ناوخۆییە و  
دیکەی  نێودەوڵەتی  کردەی  یان  یەکگرتوەکان  نەتەوە  داخوازییەکی  بۆ  بنەمایەک  بوو  ئەوە    بۆ 

بەنێودەوڵەتی   هەوڵیاندا شەڕی کورد  سۆڤیەتییەکان  بێتەپیشەوە. بە کورتی  سەبارەت بە دۆزەکە 
بکەن و تەواو ڕایبکێشنە نێو نەخشەی جەنگی سارد. بۆ ڕۆژی پاشتر، نێردەی سۆڤیەت لە نەتەوە  

ردەم  ڵدەگرن و بەتەمان دۆزەکە ببەنە بە هەیەکگرتووەکاندا ئەوەیان ڕاگەیاند، کە شتەکەیان بەهەند
پرسی   ئەوەبوو،  سۆڤیەتییەکان  پێشنیازی  زیاتر،  لەوەش  ئینجا  ئاسایش.  ئەنجوومەنی 
کۆمەاڵیەتی   و  ئابووری  کۆمیتەی  بەردەم  ببەنە  عێراق  دژی  لە  سکااڵیەک  وەک  جینۆسایدکردن 

ی تەمموزدا سۆڤیەتییەکان نامەیەکیان  ١١(. لە کۆتاییشدا و لە  ECOSOCنەتەوە یەکگرتووەکان )
ئاگاداری ڕەوشێکی ترسناک بێ، کە  بۆ سەرۆکی ئ ەنجوومەنی ئاسایش نووسی و داوایان لێکرد 

دەوڵەتەکان   دەستوردانی  بەهۆی  و  عێراق  باکووری  ڕووداوەکانی  بەهۆی  دەرکەوتەیەک  وەک 
دژی گەلی کورد هاتۆتەئارا. بۆ یەکەمین جاریش    الیەن دەسەاڵتی عێراقییەوە لە  ئۆپەراسیۆنێک لە
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کوێرەوەری   ڕەوشی  بۆ  بوو  بەاڵم  نێودەوڵەتی،  دیپلۆماسی  ئاستی  بااڵترین  گەیشتە  کوردان 
 بەدبەختی، ئەمریکا الیەنگری ئەوان نەبوو. 

 
 
 

پووچەڵبووەوە.   عێراق  لەدژی  سۆڤیەتی  دیپلۆسیەتی  توندی  هەڵمەتی  ئەیلوولدا  ناوەڕاستی  لە 
نێردەی بە  فەرمانی  سۆڤیەت  یەکێتیی  عەرەبەوە،  دەوڵەتانی  دژوەستانەوەی  »مەنگۆلیا«    بەهۆی 

ڕۆژی   ئەجێندای  لە  کورد  جینۆسایدکردنی  پرسی  گشتی  ١٦کرد،  کۆمەڵەی  یەکەمی  کانوونی  ی 
بۆچی   ئاخۆ  ئەوەی  لەسەر  دەرگەکرانەوە  بووە  ئەمەش  بسڕێتەوە.  یەکگرتووەکان  نەتەوە 
بەگوێرەی   ڕوونکردنەوە  یەک  بسڕێتەوە.  ئەجێنداکەدا  نێو  لە  پرسەکە  ڕێگەیاندا  سۆڤیەتییەکان 

بە  ڕۆژنام دەرهەق  شایستەیان  پشتگیریەکی  مەنگۆلیییەکان  کە  ئەوەبوو،  تامیز،  نیویۆرک  ەی 
دۆزەکە لێنەکرا. وەزارەتی دەرەوەش ڕوونکردنەوەیەکی جێگرەوەی هەبوو، بەوەی سۆڤیەتییەکان  

لە ئەمەش  بکێشێتەوە،  داواکەی  کرد  مەنگۆلیا  بە  لە    فەرمانیان  بوو  نیازپاکی  نیشاندانی  بەرانبەر 
سیاسییان.  هەمبەر ڕ  لەیەکنزیبوونەوەی  بۆ  ڕێخۆشکەربێ  ئەم کردەیە  هیوایەی  بەو  ژێمی عێراق، 

هەرە   سەرکەوتنێکی  بەعس  ڕژێمی  بۆ  جینۆساید  پرسی  سکااڵی  کێشانەوەی  بێ  هەرچۆنێک 
 پێویستی سیاسیی بوو. 
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ئادەمیزاد  لەوەتەی  بێ،  ڕاستیی  لە ئەوەی  کێشەکانی،  چارەسەرکردنی  زەوی  بۆ  سەر 
شەڕ   تاوانەکانی  دەبێ،  چارەسەر  شێوەیە  بەم  پێیوابووە  یان  شەڕوشۆڕ  بەر  بردۆتە  پەنای 

 )جەنگ(یشی لەگەڵدا هاتووە. 
کۆمەڵگەیەی    ئەو  بۆ  واتە  دروستە،  ناوخۆییبوون  بازنەی  بۆ  ڕێسایە  ئەم  هەڵبەتە 

دینگەک  بە  کە  بەندە،  توخمێک  چەند  لەسەر  ناسنامەکەشی  و  هەیە  خۆی  انی  ناسنامەی 
کۆمەڵگەکە دادەنرێ، ئیدی هەر لە خێڵ و هۆز و شارەدەوڵەت و دواتر نەتەوە و پاشان دینی  
فرەنەتەوە و تا ژیانی سەردەمی ئێستامان، کە چوارچێوەیەکی دیاریکراوی جوگرافیا، لە ئەوانی  
سەربەخۆ،   نیمچە  یان  بێ  چ سەربەخۆ  ئەوسا  هەیە  قەوارەیەکی  کە  و  جیادەکرێتەوە  دیکەی 

ه خۆی  ئیدی  بۆ  یان  دیاریکراوە  بۆی  کە  قەوارەیەی  ئەو  ڕێی  لە  مرۆڤەی  ئەو  تا  ەر 
دیاریکردەوە، کارلێککەر دەبێ لەگەڵ کۆمەڵگەیەکی دیکە )قەوارە، دەوڵەت، نەتەوەیەکی دیکە(،  
نێودەوڵەتی   یا  نەتەوەیی  نێو  ئاوەڵناوی  و  دەبەزێنێ  ناوخۆییەکەی  بازنە  شێوەیە  بەم  کە 

شەڕە ئیدی  بەرتەسک،  بەسەردادەبڕێ.  )بازنەی  ناوەخۆ  بازنەی  بازنەکەدا،  دوو  هەر  لە  کان 
یان   نێونەتەوەیی،  بازنەی  بەرفرەوان،  )بازنەی  دەرەکی  بازنەی  گەڵ  لە  نیشتمانی(  بازنەی 
نێودەوڵەتیدا کۆمەڵێ تاوانی لەگەڵ خۆیدا هێناوە، کە بە تاوانەکانی شەڕ )جەنگ( ناسراون. لەم  

لە بڵێن  وردتر  یان  و  ناسینەوەشدا،  چەمک  و  ئاشکران  و  دیار  خاسیەتەکان  پێناسەیەدا،  م 
 دەستەواژەی لەگەڵدا بەکار هاتووە. 

جەنگی   بە  و  دەکرێ  یەک  لەگەڵ  زیاتر  یان  دەوڵەت  دوو  جەنگی  لە  باس  کاتێکیش 
مێژووش   کتێبەکانی  الپەڕەی  وەک  دەناسرێ،  نێودەوڵەتی  جەنگی  بە  وێوەتر  یان  هەرێمی 

ڕەفت  ئەو  وێنای  کردووە،  جەنگەکەدا  باسیان  بۆتەی  لە  کە  کردووە،  مرۆڤانەیان  دژە  ارە 
سیفەتی   ناولێنانەش  هەڵبەتە ئەم  هەڵدەگرن.  نێودەوڵەتی  تاوانی  تاوانیش  لە  تاوان،  ڕوودەدەن 
تاوانەنەش   ئەم  لەبەرچاوگرتووە.  دەوڵەتیان  )سەردارێتی(  سنووربەزاندنی چەمکی سەروەری 

دەری  چەتەگەریی  بەتایبەتیش  چەتەگەری،  واتە  تاوانی  مرۆڤ  بە  بازرگانیکردن  تاوانی  ایی، 
تاوانی   لەگەڵ  منداڵ،  و  ژن  قاچاخبردنی  بە  و  ئاودیوکردن  تاوانی  و  کۆیالیەتی  بازرگانی 

 بازرگانی بە ماددەی هۆشبەر، تاوانی ڕفاندن و تیرۆریزم و سپیکردنەوەی پارە. 
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سەرد لەسەر  مەترسی  بوونە  تاوانانە  ئەم  نێودەوڵەتیدا  قانونی  مێژووی  ارێتی  لە 
شکۆی   لە  ئەوەی  بۆ  زلهێزەکان  بەتایبەتی  دەوڵەتان،  بۆیە  دەوڵەت،  سیاسی  دەسەاڵتی 
بە   درێژە  سەروەرییدا،  پاراستنی  چەمکەی  ئەم  لەژێر  بتوانن  و  نەدرێ  دەسەاڵتییان 
سەربەخۆیی خۆیان بدەن، ئەوە بوو هەر زوو تەکانی ئەوەیان دا بەڵکو شتێکی بە کۆمەڵ لە  

ڵێک ڕێککەوتننامە و پەیماننامەیان لەنێوان خۆیان یان لە ڕێی ڕێکخراوە  دژدا بکەن، بەمە کۆمە
تاوانەکان ناسراوە. نموونەش   نێوەدەوڵەتیەکان سازدا، هەر بۆیە بە ڕێکەوتننامەی  و  هەرێمی 
تاوانە   دادگای  دامەزراندنی  بۆ  ڕۆماش  دەستوری  ڕەشنووسی  خودی  تەنانەت  و  زۆرە 

 کردبوو.  نێودەوڵەتییەکان هەر بەو ناوە باسی
لە   و  دادەمەزرێنێ  بۆ  دادوەری  دامەزراوەیەکی  و  دێت  کە  ڕۆما  دەستووری  کەچی 

( ساڵی  ڕووی  ٢٠٠٠دوای  لە  چارەنووسساز  و  گرنگ  هەرە  وەرچەرخانێکی  دەبێتە  (ەوە 
نێودەوڵەتی   بە  و  سەرمەشق  دەکاتە  دیکە  نێونەتەوەیی  تاوانی  مافداری)حقوقییەوە(، 

بەشەکان لە  وەک  کە  ئەوانیش  دەیانناسێنێ،  هاتووە،  ناویان  وتارەدا  ئەم  پێشتری    -١ی 
 دەستدرێژییە.   -٤تاوانەکانی جەنگ -٣تاوانەنەکانی دژە مرۆڤایەتی -٢جینۆساید  

لێرەدا پرسیارێک زۆر ڕەوایە بکرێ، بەوەی ئاخۆ بۆچی هەر ئەو چوار تاوانانە؟ تۆبڵێی  
بەزاندبێ   خۆجێیان  دەوڵەتی  سنووری  ناوبراوانە  تاوانە  ئەو  یان  هەر  بن؟  نێودەوڵەتی  و 

 دژوارترینیانن؟  
( ماددەی  لە  خۆی  نێودەوڵەتی  ٥بەرسڤەکەش  تاوانی  دادگای  بۆ  ڕۆما  دەستوری   )

دەبینێتەوە، بەوەی لەبەر ئەوەی هەر بەڕاستی تاوانەکان نێودەڵەتیترن و ئینجا لەبەر سروشتە  
 سامناکەکەیش بەسەر کۆمەڵگەی نێودەوڵەتییەوە.  

بەنا دەیانگرێتەوە بەم  دەقی ماددەکە کە  دادگاکە  تاوانانەی کە دەسەاڵتی  ئەو  ونیشانی 
دەسەاڵتی دادگا سنووردارە بە جدیترین)دژوارترین( تاوانەکان بەوەی سەرتاپای    -١شێوەیە: " 

خوارەوە   تاوانانەی  ئەم  دادگا  دەستوورەکە  بەگوێرەی  دەگرێتەوە.  نێودەوڵەتی  کۆمەڵگەی 
 دەگرێتەوە: 

 ئا: تاوانی جینۆساید؛ 
 تاوانەکانی دژەمرۆڤایەتی؛  ب:

 پ: تاوانەکانی جەنگ؛ 
 ج: تاوانی دەستدرێژی )دوژمنکاری(. 

کاتێ بە    -٢ دەستدرێژیدا دەشکێ  تاوانی  بەسەر  کاتە دەسەاڵتی دادەوەری  ئەو  دادگا 
ماددەکانی   بەگوێرەی  جار  بەوەی    ١٢٣و    ١٢١یەک  دادەندرێ  مەرجەکانی  و  بکرێ  پێناسە 

ئ دادوەریکردنەکەی  گوێرەی  دەسەاڵتی  بە  دەبێ  بەردەستخستنەش  ئەم  دیاریبکرێ.  تاوانە  ەم 
 بڕوانامەی نەتەوە یەکگرتووەکان بێ." 
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دووەمی   بەندی  باسکراوە،  ڕاشکاوانە  دیکەشدا  لەبەشەکانی  وەک  ئاماژەپێکردنە،  جێی 
ئەم ماددەیە باس ناکەین، چونکە هێشتا نە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی نە دادگا خۆیشی بە کردەوە  

ڕێ دووتوێی  لەسەر  لە  دادوەرانەشی  پێشینەیەکی  نە  و  ڕێککنەوتووە  وردەکارییەکانی  و  کار 
دەستووری ڕۆمادا هەیە. ئەم باسە زیاتر جێی مشتومڕی تیۆرییانەی قانونییە و جێگەی باسی  
ئێمە نییە. بۆیە ئێمە لە بابەتەکەماندا زیاتر تیشک دەخەینە سەر هەر سێ تاوانە نێودەوڵەتییە  

 ووەکانی نێو ماددەکە. سامناکە ناوهات 
هەقە هەر لێرەدا ئاماژەش بەوە بکەین کەوا دەستووری ڕۆمای دادگاکە بەدەر لەوەی  

ماددەی لەگەڵدایە، کە بە    ٢٢٥ماددە پێکهاتووە، بۆ ڕاڤەکردنی مادەکانیشی پاشکۆیەکی    ١٢٨لە  
دەبێ   تاوانەکاندا  باسکردنی  لە  بۆیە  ناسراوە.  تاوانەکان  هەردوو  توخمەکان)ڕەگەزەکان(ی 

الیەنەکە، هەم دەقی ماددەکە )مەتنەکە( هەم ڕاڤەکەشی لەبەرچاوبگرین، دەنا لێتێگەیشتنەکەمان  
 شاشی تێدەکەوێ. 

ماددەکانی   کە  تاوانانە  سێ  بە  ٨و  ٧و    ٦ئەم  تەرخانکراوە،  بۆ  دادگای  دەستوری  ی 
ڕیزبەندییەکەش  تاوانی تاوانەکان و دایکی تاوانەکان و تاوانی دژی ئاشتی وێناکراون. لەوانەیە  

بێ هۆ نەبێ. هەرچەندە لە پێناسەی دەوڵەتی بوون و سامناکییدا هاوبەشن، بەاڵم لەسەلماندن  
دواتر   جیاوازن،  هاتووە  سزاداندا  قانونی  لە  وەک  )مەبەست(  توخمی  هەبوونی  و 

 ڕووندەکرێتەوە. 
دەکەین، بە  دواتر  و پشان هەر سێ ماددەکانی  پێنجەم  کاتێک سەیری ماددەی    لێرەدا 

کردەوانە   ئەو  دەوری  بە  بازنەیەکی  و  کردووە  تاوانەکانی  سێ  هەر  پێناسەی  دەقاودەقی 
کێشاوە کە تاوانەکەی پێدەناسرێتەوە. لێرەدا تێبینییەکی گرنگ هەیە، هەقە نەوەک هەر ئاماژەی  
بۆ   کورد،  بۆ  ئێمە،  بۆ  کۆتاییدا،  لە  چونکە  بکەین،  لەسەر  هەڵوێستەی  بەڵکوی  پێبکرێ، 

م جۆرە تاوانانە، بۆ داواکاری گشتیی و بە دواداچوونی ئەم جۆرە تاوانانە گرنگ  قوربانیانی ئە
سەرنجەش   ئەم  ڕووندەکرێتەوە.  وردتر  لێکەوتەکە  قانونی  الیەنە  دواتر  وەک  هەستیارن،  و 

 ناوهێنانی تاوانەکانە، یەکیان جارێک بە تاک دووە دانەکەی دیکەش دیکەشیان بە کۆ. 
د هەم  و  دەستورەکە  هەم  سزادانی  کاتێ  و  ڕێگرتن  بۆ  نێودەوڵەتی  پەیماننامەی  ەقی 

یان   تاوان،  یەک  وەک  بکەین، دەبینین جینۆساید  سەیر  تاوانی جینۆساید بە نۆزدە ماددەکەی 
چ   ئاخۆ  بەوەی  خۆی  پێناسەکەی  لە  هەرچەندە  دەکا،  سەیر  تاک  تاوانێکی  بە  بڵێن  باشتر 

وە، کەچی هەردوو تاوانەکەی دیکەی  کردەوەیەک بە جینۆساید دابندرێ، پێنج بڕگەی بۆ داناە 
سێ   یەکەمیان  هی  جەنگ،  تاوانەکانی  و  مرۆڤایەتی  دژی  تاوانەکانی  واتە  ناوهێناون،  کۆ  بە 

بڕگەی تێدایە.    ٥٩یەو هی دووەمیشیان هەر سێ ماددەیە، بەاڵم    ٢٣مادەیە و کۆی بڕگەکانی  
دەر پێناسەکراوەکە  ڕەفتارە  و  کردە  فرەوانی  مەودای  ئەمەش  ئەو  هەڵبەتە  بەوەی  دەخا، 

تاوانانەی بە کۆ هاتوو، بازنەکەیان، واتە ئەو ڕەفتارانەی پێیدەناسرێتەوە زیاتر و هەمەڕەنگترە  
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وەک   دەستپێوەگرتن  لەکاتی  بەدواداچوونیشدا،  و  داواکردن  لەکاتی  هەم  جینۆساید،  تاوانی  لە 
ان بەرفرەوانترە.  دواتر دەردەکەوێ پێواژۆکەیان ئاسانترە، چونکە سنووری ڕەفتار و کردەوەک

واتە ئەگەر هاتوو داواکاری گشتی لە هێنانەوەی بڕگەیەکدا هەڵەبکا، ئەوا لە تاوانی جینۆسایدا  
پێناسەکە   بنەمای ڕەوایەتی)قانونیبوونی دەق( بگرێ، بەوەی کە  بە  ئاسانی دەست  دەکرێ بە 

تن لە بڕگەیەکەوە بۆ  وەسفە قانونیەکە نایگرێتەوە، کەواتە تاوانەکە لە ئارادانامێنێ، ئیدی ڕۆیش
یەکێکی دیکە لەنێو ماددەکانی تاوانی جینۆساییدا ئەوەندە ئاوێزانی یەکدین، زۆر سەختە بەبێ  
لە   حاڵەتە  ئەم  کەچی  بپێکرێ.  بازنەکەی  مەبەستی  کتومت  بتوانرێ  تەواوعەیار  وردبینییەکی 

نێودەوڵە  قانوندانەرە  چونکە  پێچەوانەیە،  تەواو  دیکەدا  تاوانەکانی  هاتووە  هەردوو  تییەکە 
و   توندوبەندی  کە  نییە،  تێدا  یەکانگیرییە  ئەو  ژماردنەکەشدا  لە  ژماردوون،  ڕەفتارەکانی 
تۆکمەیی جینۆساید هەیەتی، بەتایبەتی کە هەموویان لە دەوری چەقی بازنەی مەبەست )نیاز(  

قانونی   هەڵدەسووڕێ. هەر بۆیە لێرەدا دەتوانین بگەینە ئەنجامێک، مادام سزادان، مادام وەسفی
هەر سێ تاوانەکان وەک یەکن و لە دژواربوون و نێودەوڵەتیبوون و سزادانیشدا هاوشانن، بۆ  
لە   بەرتەسکییەک  لەکاتێکدا  بگرین،  جینۆسایدەوە  تاوانی  بە  دەست  هەر  کورد  ئێمەی  دەبێ 
وردی   بە  پێنجەمدا  بەشی  لە  وەک  ڕاستییەکەش  هەیە.  پێناسەکراوەکانیدا  ڕەفتارە  ناوەڕۆکی 

جینۆساید  باسی   تاوانی  بەرۆکی  گەورەیە  زۆر  گرێکوێرەیەکی  سەلماندن  پرسی  ئەوەیە،  دێ، 
 دەگرێ. 

ناوی   بە  عەوداڵبوون  یان  وە  الییلێنەکردنەوە  زانیارییەوە،  لەبارەی  کورتهێنی  لەوانەیە 
 قەبەقەبە هۆکارێک بێ کەوا کەمتر قانونناس و سیاسەتوانی کورد ئاوڕی لەم بابەتە دابێتەوە. 
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واتایەکی   بە  یان  وەستاوە  کۆڵەگە  سێ  لەسەر  تاوان  سزاداندا،  قانونی  لە  و  بەگشتی 
کە ئەنجامێکی   کردە یان ڕەفتارە تاوانکارییەکە،  -١دیکە لە سێ توخم/ ڕەگەز پێکهاتووە کە :  

لێبکەوێتەوە  تاوانکارییەکە    -٢ زەرەرمەندانەی  ئەنجامی   -٣نیازە  و  ڕەفتار  نێوان    پەیوەندی 
 کردە تاوانکارییەکە.  

بەم   و  سزادان  قانونی  بابەتە هەرە گرنگەکانی  لە  ئەم باسوخواسە، یەکێکە  هەرچەندە 
یان   بەدیدەکرێ،  جیاوازای  تاوان  ڕەگەزەکانی  ڕیزبەندی  و  پێناسەکردن  چۆنیەتی  لە  پێیەش 
و   ڕەفتار  ماددی  توخمی  ئیدی  دابەشکراوە،  واتایی  و  ماددی  توخمی  بەسەر  پۆلینکردنەکە 
تاوانەکە   نیەتی  بەتەنیا  واتاییش  توخمی  و  دەگرێتەوە  لەیەکگرێدان  و  پەیوەندی  و  ئەنجام 
لەخۆدەگرێ، ئێمە لێرەدا ناچینە نێو قواڵیی ئەم باسە، چونکە دەرووی الباسی دیکەمان لەسەر  

 دەکاتەوە و لە کرۆکی مەبەستەکە دوورماندەخاتەوە.
تاو  هەموو  پێکهێنەری  ناوبراوانە  توخمە  سێ  بەسەر  ئەم  ڕێساش  هەمان  بۆیە  انێکن، 

تاوانە نێودەوڵەتییەکەدا پەیڕەودەبێ، بەاڵم کاتێ بەگوێرەی دەستوری ڕۆما بۆ هەر   هەر سێ 
سێ تاوانەکان بڕۆین، دەبینین جۆرە جیاکردنەوەیەک، یان باشترە بڵێین جۆرە تایبەتمەندییەک  

یی(دا هەیە، هەڵبەتە ئەمەش  لە توخمی نیەت/مراز/مەبەست )یان ئەوەی پێیدەگوترێ توخمی واتا
 ڕاستەوخۆ پەیوەندی بەسەر سەلماندنی تاوانەکە و دواتر حوکمی دادگاوە هەیە. 

( بە گوێرەی ماددەی  و  جینۆساید  تاوانی  بێ، کە دەق ماددەی  ٦لە  ڕۆما  ( دەستوری 
ساڵی  ٢) جینۆسایدی  تاوانی  سزادانی  و  ڕێگرتن  پەیماننامەی  وەها  ١٩٤٨(ی  لەخۆگرتووە،  ی 

بێهاتووە   لەپشت  تێکشکاندن)لەناوبردن(ی  )مەبەستی  ...(   with intent to destroyکە 
)ماددەی   مرۆڤایەتییە  دژە  تاوانەکانی  بەزانینەوە  ٧هەرچی  )زانین،  دەستەواژی   )with 

knowledge( ماددەی  لە  وەک  جەنگیش  تاوانەکانی  و  بەکارهاتوووە،  بۆ  هاتووە  ٨(  (دا 
یان   ).. بەشێک لە پالن  سیاسەت یان بەشێوەیەکی بەرفراوان( بەکارهاتووە، کە  دەستەواژەی 

 هەمان واتای زانین و ئاگالێبوون دەگەیەنێ. 
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و لە پرسی سەلماندندا کردوویەتیە   هەڵبەتە ئەوەی بایەخی ئەم پرسەی هێناوەتەپێش 
( هەمان دەستوری ڕۆمایە بە ناونیشانی )توخمی عەقڵمەندی( کە دەق  ٣٠بەردی بناغە، ماددە )

 ووە:  وەها هات
و    -١)   بێ  تاوانەکە  بەرپرسیاری  کەسەی  ئەو  دەنا  هاتبێ،  دیکە  بەشێوەیەکی  مەگەر 

شایستەی سزادان بێ بە گوێرەی دادوەریی دادگاکە، ئەوا تەنیا لەو حاڵەتەدا دەبێ، کە توخمە  
 عەقڵمەندییەکانی بە نیەت و زانینەوە کردبێ. 

 وازە )نیەتی هەیە( ئەو کاتەی: بۆ مەبەستی ئەم ماددەیەش، ئەو کاتە کەسەکە نیازخ   -٢
 ئا: پەیوەست بە ڕەفتارەکەی، کەسەکە مەبەستی بووبێ ڕەفتارەکە بکا. 

ب: پەیوەست بە ئەنجامەکە، هەر ئەو کەسە لێکەوتەکەی مەبەست بێ یان ئاگای لەوە  
 بێ، کەوا ئەم ئەنجامەی لە ڕەوتی ئاسایی ڕەفتارەکەی بەدی دێ. 

ن"، ئاگالێبوون لە بارودۆخی هەبوو دەگەیەنێ یان  بە مەبەستی ئەم ماددەیەش "زانی   -٣
و   "زانین"  بەدیدێ،  ڕەفتارەکەی  ئاسایی  ڕەوتی  لە  ئەنجامەی  ئەم  کەوا  بێ،  لەوە  ئاگای  یان 

 "زانیاری" دەبێ لەسەر بنەما ڕۆنرابن.( 
کەواتە هەر ئەم مادەیە خۆی کاری سەلماندنی)مەبەست بەڵگەیە(ی جینۆسایدی لە هی  

 دیکە جیاکردووەتەوە.   هەردوو تاوانەکانی 
کاتێکیش زانین و زانیاری بۆ مەبەستی تاوان و سزادانی ڕووندەکرێتەوە، هەر ئەوەندە  
قانونیانەی   تەمەنێکی  هەبێ،  ئاساییانەی  زانینێکی  هەبێ،  عەقڵی  شایستەی  بکەرەکە  کە  بەسە، 

ئا  لە دەوروبەرەکە هەبێ  ئاگای  بارودۆخێکدا بێ، کە خۆی ڕاستەوخۆ  لە  یان  خۆ چی  هەبێ، 
ڕێکخراوێکی   لە  ئەندامبوون  و  چەکهەڵگرتن  یان  سەرباز،  بوونە  ئەمەش  بۆ  ئیدی  دەقەومێ. 
بەرانبەر   ئامانجگرتنی  بە  جۆری  و  چەکەکە  جۆری  و  سەبازی  هێزی  لە  یان  مێلیشیایی 

 دەربەستی ئەوە دەبێ، کە نیەتی تاوانکارییەکە بسەلمێنرێ.  
ەلماندنی تاوانەکانی دژە مرۆڤایەتی و  ئەمەش ئەم لێکەوتەیەی لێدەکەوێتەوە، کە بۆ س

تاوانەکانی جەنگ، بە حوکمی پشتبەستنی نیەتی تاوان بە زانیاری و ئاگالێبوون و هەروەها بە  
بکەوێتەوە.   ئاسان  زۆر  تاوانەکە،  مایەی  دەبنە  ڕەفتارانەی  ئەو  بازنەی  فراوانبوونی  حوکمی 

 وازترە. کەچی لەبەرانبەردا لە تاوانی جیۆسایدا، دۆخەکە زۆر جیا
زانیاری   بە  کە  نییە،  ڕووت  مەبەستێکی  هەر  مەبەست  جینۆساییدا،  تاوانی  لە 

 ئاگالێبوونەوە بەند بێ، بەڵکو نیەت و مرازیێکی تایبەتە، پێویستی بەسەرلەوەستان هەیە. 
 

ئەوە   واتای  ئەوا  کردووە،  مەبەستەوە(  )بە  نیەتەوە  بە  تاوانەکەی  دەگوترێ  کاتێک 
ویست و زانینەوە کردەوەکەی کردوە یان وازیلێهێناوە، بە جۆرێک    دەگەیەنێ، کە بکەرەکە بە 

 ڕەفتارەکەی لە ئەنجامی مەبەستەکەی سەرچاوەی گرتبێ.  
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دەرچوونی   لە  بەر  قانونییەکانی  قۆناغە  خودی  کە  بگوترێ،  ئەوە  لێرەدا  دەبێ 
نیە  )بە  دەستەواژەی  ئەو  پەیماننامەکەشەوە،  ڕەشنووسی  خودی  بە  یان  پەیماننامەکە،  تەوە، 

ماددەکانی   لەسەر  دانوستان  و  گفتوگۆ  لەکاتی  دواتر  نەبووە،  نێودا  لە  نیەت(ی  بە  پاڵپشت 
 پەیماننامەکە بۆی زیاد کراوە. 

نیەتە   ئەم  ئەوا  بوارە،  ئەم  قانونناسانی  یەکانگیربوونی  گوێرەی  بە  زیادکردنەش  ئەم 
دەبێ   و  تایبەتە  نیەتێکی  بەڵکو  ئاسایی،  و  سادە  نیەتێکی  لە  ناکاتە  تایبەتە  نیەتە  ئەم  ناواخنی 

 ڕەفتاری بکەرەکەوە بەدی بێ، ئەوسا تاوانەکە بە تاوانی جینۆساید دەناسرێ. 
کێیسی   لە  و  خۆیشی  دادگای  »کاتی  الیەن  لە  جار  یەکەم  ئانرات«دا،  ڤان  فرانس 

بازرگانە   کابرا  بکەرەکە،  ئەنجامدرا،  کیمیاوی  چەکی  فرۆشتنی  پرسی  لەسەر  هۆڵەندییەوە 
و  هۆڵەندیی تەمیز  و  وردبوونەوە  دوای  دواتر  کەچی  تاوانبارکرا،  جینۆساید  تاوانی  بە  ەکە 

)کردەوەیە(ی   ڕەفتارە  ئەم  کە  ئەوەی،  لەسەر  پێداگرتن  بە  بااڵتر،  دادگای  تێهەڵچوونەوەوی 
لە   وای  نیازێکی  واتە  قڕبکا،  بەشێکی  یان  هەمووی  کورد،  کە  نەبووە  نیازە  بەو  بازرگانەکە 

ەیەک یان کەمینەیەک لەناوببا، بەاڵم دەیزانی کە ڕژێمی سەدام حوسێن  مێشکدا نەبووە نەتەو 
بە   ئینجا  و  الکەوت  لەسەر  تاوانەکەی  بۆیە  مەترسیدارە،  بازرگانیەکەش  کااڵ  و  شەڕانگێزە 

 تاوانەکانی دژەمرۆڤایەتی تاوانبارکرا، سزادانەکەشی هەر هەمان شت بوو. 
ی نێودەوڵەت ڕوونکراوەتەوە، نیەت  هەروەک لە پێشینەی حوکمەکانی دادگای تاوانەکان 

لە مادەی جینۆسایدا هەر نیەتێکی سادە نییە، بەوەی بکەرەکە بەنیازەوە خەڵکی یان ئەندامانی  
گرووپێک بکوژێ، بەڵکو دەبێ نیەتەکەی لەوە قووڵتر ببێ، شۆڕببێتەوە بەوەی بە دیقەتەوە ئەو  

ل پێشەوەختەوە  نیازی  بە  هەروەها  لێگرتبێ،  خەڵكەی  جیاوازییەوە  کۆمەڵە  بنەمای  ەسەر 
و پالنی بۆ   نیەتەکە نەخشە  واتە پێشوەختە بە حوکمی  ویستبێتی بیانکوژێ و لەناویانبەرێ... 
ئامادەکردبێ، ئیدی لێرەدا ئەم دوو خاڵە دەمانباتە بەردەم پرسیارێکی   دانابێ، ئینجا خۆی بۆ 

بەتەنیا دەتوانێ بەم کردەوەیە هەڵبستێ ئایا تاک  واتایەکی دیکە  زۆر گەورە، بەوەی  یان بە  ؟ 
ئایا   نییە؟  بیرۆکە  بە  پێویستی  ئامادەکارییە  ئەو  و  جیاکردنەوە  ئەو  و  نیاز  ئەو  ئایا 
بێ،   بنەمایەک  هەر  لەسەر  جیاکردنەوە  ئایا  نییە؟  دیکە  خەڵکانی  بە  پێویستی  خۆئامادەکردن 

ناگەیەنێ کە ب واتای ئەوە  یان ئەتنی یان سیاسی یاخود دینی بێ،  کەرەکەش  ئەوسا ڕەگەزی 
ئینجا   کۆیانبکاتەوە  هاومەبەستەکانی  گەڵ  لە  بیرۆکەیەک  و  بێ  بەرانبەر  الیەنی  بە  سەر 
بەیەکەوە کارەکە بکەن؟ یان هەر هیچ نەبێ دنەدەر و ڕێخۆشکەر بن تا ئەنجامەکە بەو تاوانە  

 سامناکە بشکێتەوە. 
پ وردی  بە  ڕۆمایە  دەستوری  پاشبەندی  کە  تاوان  توخمەکانی  لە  باسە  رسی  شایانی 

نیەت لە هەر کردەیەکی کوشتن، یان لە دیاریکردنی بازنەی لەخۆگری هەر بەند و دەقێکی نێو  
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تاوانی   بە  سەبارەت  تایبەتمەند  نیەتی  واتای  لەسەر  پەردەشی  ڕوونکراوەتەوە،  دەستورەکە 
 جینۆساید هەڵداوەتەوە. 

بچین وردتر  هاتوو  ئەگەر  سەروو،  ڕاستییانەی  ئەم  دەرووی  لە  هەر  و  ە  لێرەدا 
بنجوبناوانی تاوانەکە و پرسی شااڵوەکانی ئەنفال و تاوانە هاوتایەکانی لەسەر کورد، لە ماوەی  
عێراقی   بااڵکانی  تاوانە  قانونی  زەمەنییەی  مەودا  ئەو  بەگوێرەوی  نەبێ  هیچ  هەر  ڕابردوو، 
نەتەوەی   شۆڤێنیزمی  بیرۆکەی  نیەتەکە،  دەربەستبوونی  بۆ  هەر  دەبێ  ئەوا  بخەمڵێنین، 

نەتەوەی سەردەست، یان لە حاڵەتی داعش و هاوبیرەکانی، بیرۆکەی ئسوڵگەرایی و    دەسەاڵتی 
 بنەماگەرایی دیینی بهێنینە پێشچاو. 

  « ڕافائیل لێمکین» بۆ ڕوونکردنەوەی ئەم چەمکە، واتە چەمکی تاوانباربوونی بەکۆمەڵ،  
نیشتما الیەنی  تێکوپێکدانی  یەکیان  هەیە:  قۆناغی  دوو  "جینۆساید  گرووپە  نووسیویەتی:  نی 

چەوسێنەرە.   )نەتەوەیی(  نیشتمانیی  الیەنی  سەپاندنی  دووەمیشیان  هی  و  چەوساوەکە 
بەوەی   بێ  چەوساوەکەوە  خەڵکە  حیسابی  لەسەر  دەکرێ  خۆی  نۆرەی  بە  سەپاندنەکەش 
خاکی   حیسابی  لەسەر  یاخود  بمێننەوە،  جێگەیدا  لە  چەوسێنەنەرەکان  کە  بێ،  ڕێخۆشکەر 

دوای ئەمەش  بێ،  ئەوەی    چەوساوەکان  بۆ  داگیردەکرێ  و  لێوەدەردەنرێ  خەڵکەکەی  ئەوەی 
 هی خۆیان )واتە هی چەوسێنەرەکە( لەجێی ئەوان لێدابکوتێ. 

یەکەمی   جەنگی  میانەی  لە  ئەرمەن  قڕکردنی  نموونەی  بگەڕێین،  نموونەش  بۆ  ئەگەر 
لەسەر   جیهان  دوەمی  جەنگی  میانەی  لە  جوو  هۆلۆکۆستی  و  تورک،  لەسەردەستی  جیهان 

دەستی  دەستی   لەسەر  کورد  بە  دەرهەق  دیکەی  هاوشانەکانی  تاوانە  و  ئەنفال  و  نازییەکان 
 بەعسییەکان و ئیزیدییەکانیش لەسەر دەستی داعش، نمونەی زەوقی دەربڕی ئەم بیرۆکەن. 
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لێدەکەوێتەوە   ئەوەی  تایبەتە  کە  جینۆساید،  تاوانی  لە  )نیاز/مەبەست(  نیەت  پرسی 
وانەکە تاوانێکی بەکۆمەڵە و لە سنووری تاکدا نییە. هەر لەم ڕەهەندەشەوە دەکرێ  بگوترێ: تا 

لە دەرەقەتی کەسی سروشتی  تاوانەکە  بڵێین  و  بڕۆین  کەسی  ش وێوەتر  نییە، بەڵکو هەر بە  دا 
 واتایی)قانونی( دەکرێ، کە داردەستەکانی کەسی سروشتیین. 

مەی سەروو، دەکرێ دەست بەم  بۆ ئەوەی زیاتر خاڵ بخەیەنە سەر پیتی ئەو دەرەنجا
بەشەدا   لەم  کە  ئەوەیە،  مەبەست  ڕوونکردنەوەیەدا  لەم  هەڵبەتە  بگرین.  خوارەوەدا  خااڵنەی 
دیکەدا   تاوانەکانی  و  ئەنفال  شااڵوەکانی  بەسەر  تاوانە  ئەم  کردەییەکانی  الیەنە  زیاتر 

دە تاوانانەی  ئەو  ئاخۆ  وەاڵمبدەینەوە؛  پرسە  ئەم  هەوڵبدەین  و  چنە چوارچێوەی  پەیڕەوبکرێ 
جینۆساید دەرهەق بە کورد و تێیدا توخمی کوردیش کارابووە، ئەگەر وەک داردەستێکیش بێ،  
پێناسەی   هەمان  ئەویش  بۆ  ئایا  بڵیین  ڕاستر  یاخود  دەکەوێ؟  قانونی  حوکمێکی  چ  بەر  ئایا 

 تاوانی جینۆساید دەستدەدا؟ 
 با جارێ ئاماژە بەم خاڵە سەرنجڕاکێشانە بدەین: 

وەکیەکەم نیەتێکی    :  جینۆساید،  تاوانی  نیەتی  ڕوونکراوەتەوە،  دیکە  بەشەکانی  لە 
یان   لەناوبردن  و  تێکدان  بە  ئامانجەش  ئەم  لەپێشە.  پێشوەختەی  ئامانجێکی  و  پێشوەختەیە 
کۆمەڵەیەکی   چوارچێوەی  لە  چ  ئەوسا  بەدیدێ،  پێشتر  هەبووی  ئامانجێکی  سڕینەوەی 

لێ  کەواتە  بێ...  سیاسی  یان  دینی  )قانونی(  نەتەوەیی،  واتایی  لە کەسێکی  باس  دەبێ  رەدا هەر 
 بکرێ، نەوەک تاکێکی سروشتی. چونکە ئەم ئامانجە بەرفراوانە لە هی تاک دەردەچێ.  

و   بیرۆکەیەک  دەوری  لە  کەسانێکە  کۆمەڵە  یەکگرتنی  واتایی  کەسی  ئاشکراشە 
تا دەگاتە  بگرە  تیرەوە  و  هۆز  لە دەوڵەت و  هاوبەش، نموونەش هەر  و    ئامانجێکی  ڕێکخراو 

کۆمپانیا... هەڵبەت لە دروستکردنی ئەم کەسە واتاییەشدا مەبەستەکان جیاواز و فرەڕەهەندن،  
وەک دەرکەوتەی نەتەوەیی، دینی، مەزهەبی، بارزرگانی و ئاسایشی و خۆپاراستن. بێگومان بۆ  

انون  قووڵبونەوە و ڕۆچوون بۆ شیکردنەوەی ئەو جۆرە کەسایەتییە، ئەوا هەر دەبێ ڕوو لە ق
 بکرێ، لێرەدا ئێمە هەر بە ئەوەندە وازی لێدێنین. 
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جینۆساید   وەک  تاوانێکی  لەسەر  و  بەرخوردبکەین،  دەربڕینە  و  چەمک  ئەم  کاتێکیش 
بکا،   تاوانە  ئەم  دەتوانێ  مێلیشیا...  ڕێکخراو،  حیزب،  دەوڵەت،  بڵێن  پێویستە  پەیڕەویبکەین، 

دۆ  لێمکین«ی  »ڕافائیل  وەک  تاوانە  ئەم  لەپشت  لە  چونکە  پێناسەکەش  و  چەمک  زەرەوەی 
ناوەڕاستی چلەکانی سەدەی ڕابردوودا لە نووسینەکانی ئاماژەیی پێداوە، مەبەستی مانەوە، یان  

 جێگرتنەوە یاخود خۆبەرفراوانکردنی بکەرەکان هەیە. 
( ژمارە  قانونی  سەیری  ساڵی  ١٠کاتێکیش  عێراقی  بااڵی  سزادانی  دادگای  (قانونی 

چ٢٠٠٥) لەبن  کە  بکەین،  کیمیابارنی  (  و  بازرانییەکان  و  ئەنفال  دادگای  ئەوەوە  وارچێوەی 
ی تەمموزی  ١٧اوەی  سەرانی ڕژێمی بەعس کرا و تایبەت بوو بە تاوانانەی ڕژێمی بەعس لە م 

ئایاری  ١تا    ١٩٦٨ دەق    ٢٠٠٣ی  یەکەمی خۆیدا  ماددەی  دووەمی  بڕگەی  لە  ئەوا  کردبوونی، 
بەسەر  دادگایە  ئەم  )دەسەاڵتی  هاتووە:  هاتوو    وەها  ئەگەر  دەشکێ  کەسێکی سروشتیدا  هەر 

عێراقی یان غەیرە عێراقی نیشتەجێی عێراق بێ...(. کەواتە لێرەدا هەر کەسی سروشتی بەبێ  
کەسی   لەوەی  دوورکەوتووەتەوە  و  تاوانەکە  بابەتی  کردووەتە  خۆی  ڕێکخراوەیی  سیفەتی 

 واتایی بخاتە بەر باس.  
لە مەبەستی پێناسەی ڕێککەوتننامەی ڕێگرتن  بەمە قانونەکە نەوەک هەر دوورکەوتۆتە  

دیکەش   مەبەستی  بۆ  قانونانەی  ئەو  لەگەڵ  ڕاددەیەک  تا  بەڵکو  جینۆساید،  سزادانی  و 
دەریکردوون، ناکۆک بووە. خۆ ئەگەر بگوترێ ناکرێ و نابێ کەسی واتایی دادگایی بکرێ، بۆ  

انادا نییە کارێکی وەها  ئەوەی شیرازەی عێراق وەک دەوڵەت و حکوومەت تێکنەچێ، یان لە تو 
بکرێ، کەچی هەر دەسەاڵتدارانی عێراقی نوێ قانونێکی دەرکرد بەوەی، کە سەرەتا بە قانونی  
لێپرسینەوە و دادپەروەری( ناسێنرا و تایبەت بوو   )قانونی  بە  )ڕیشەکێشکردنی بەعس( دواتر 

ی بەعس بگیرێتەبەر.  بەوەی ڕێکاری تایبەتی سزادەریانە سەبارەت بە ئەندام و الیەنگرانی حیزب
ئەمەش   هەڵبەتە  لێپێچینەوە...  بازنەی  نێو  خستە  واتایی  کەسێکی  وەک  بەعسی  حزبی  واتە 
ڕەفتاری   شێوەش  بەم  هەر  و  لەپشتبوو  بەغدای  نوێیەکانی  دەسەاڵتدارە  سیاسیی  مەرامی 
لە   خۆیان  جینۆساید،  وەک  سامناکی  و  گەورە  تاوانێکی  بە  سەبارەت  کەچی  لەگەڵداکراوە؛ 

 ە نەباندەکەن بۆ ئەوەی ئامانجی دادپەروانەی خۆی نەپێکێ. پرسەک 
هەر ئەم شتە دەمانخاتە بەردەم ناوەڕۆکی پرسیارێکی گەورە، کە بەردەوام لە مێشکی  
بۆچی   گەلۆ  ئەرێ  لێدەربازبکا.  خۆی  ناتوانی  ئاسانی  بە  و  دەچێ  و  دێت  کورددا  تاکی 

قەرەبوو خۆی  هاوشێوەی  و  ئەنفال  تاوانەکانی  پرسیارە  قوربانیانی  ئەو  هەروەها  نەکرانەوە؟ 
و   هەشتا  حوکمی  میراتگری  و  دەوڵەت  وەک  عێراق،  دەوڵەتی  بۆچی  گەلۆ  ئەرێ  گرنگەش، 

 ئەوەندە ساڵەی خۆی داوای لێبوردنی لە قوربانییەکانی تاوانی جینۆساید نەکردوە؟
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  وەاڵمەکەش بە کورت و پوختی لەمەدا خۆی دەبینێتەوە، کە دەسەاڵتدارانی نوێی عێراق 
دادپەروەری   ڕەوتی  و  دزیەوە  سەرەکەییەکە  پرسە  لە  خۆیان  قانونە  ئەم  داڕشتنی  بە 

 دادگاییکردنەیان بەالڕێدابرد. 
هەر ئەم پرسە، واتە دادگاییکردنی کەسی سروشتی، وەک ئەوەی کرا، وەک ئەوەی لە  
دەبینێتەوە.   خۆی  جێبەجێکرا،  کردەوە  بە  بەعسیش  ڕژێمی  سەرانی  لە  هەندێ  لەسێدارەدانی 
و   دەگا  ئامانج  بە  تاوانەکە  دۆسیەی  ئیدی  تاوانبار،  مردن(ی  )یان  لەسێدارەدان  دوای  بەوەی 
دادەخرێ، داخستن بەو مەبەستەی کە چیدی هەڵنادرێتەوە و دەبێتە مێژوو. بەم جۆرە کاتێک  
سروشتی   کەسایەتی  بەپێی  کێسەکان  واتە  لەسێدارەدران،  کێسانەی  ئەو  لەسەر  ئەوانە 

لەسێدار و  لە  بکەرەکان  ڕێککەوتننامەکە  ڕۆحی  مەبەستی  ئیدی  بچووککرایەوە،  ەدراوەکان 
زۆریش   ئەگەر  یان  کورد،  وەک  ئێمە  بەمەش  نەهێنرایەدی.  جینۆساید  تاوانی  لە  ڕێگرتن 
مەبەستی   بە  هاوتایەکانیان  و  ئەنفال  تاوانەکانی  قوربانیانی  کەسوکاری  بکەینەوە،  بجوووک 

جینۆس بەمە  نەگەیشتن.  خۆیان  ئەنقەستی  دادپەروانەی  بە  کوشتنی  تاوانێکی  هەر  وەک  اید 
نە   ئیدی  هەیە،  دەوڵەتاندا  لە  دەوڵەتێک  هەر  سزادانی  قانوننامەی  چوارچێوەی  لە  کە  لێهات، 

 سامناکی، نە تایبەتمەندی تاوانەکە و دادگاکە مەبەستەکەی نەهێنایەدی. 
 

قەستی پێشوەختە  بەشدارانی تاوانەکە. لە قانونی سازداندا کاتێک تاوانێکی بەئەن  دووەم:
دەڕوا،   ڕاستەوخۆکەی  بکەرە  بۆ  هەر  نەوەک  بەرپرسیارێتییەکە  ئەوا  دەکرێ،  پالنبۆداڕێژراو 
بەڵکو بەگشتی هاوکارانی تاوانەکە دەگرێتەوە؛ واتە بازنەی سزادان بۆ پالندانەر، بۆ دنەدەر و  

 ڕێخۆشکەرەکە و بۆ بکەرەکەش دەڕوا. ئەمەش ڕێسایەکی گشتییە.  
تا  لە  و  چوارچێوەی  لێرەدا  لە  و  کورد  خەڵکی  بە  دژ  هاوتایەکانی  و  ئەنفال  وانەکانی 

هەبوو، ئەوا   ئاماژەبۆکراوی  ڕێسای  ئەو ڕەهەندانەی  تاوانەکە  لەوەی  دەوڵەتی عێراقدا، بەدەر 
مقۆمقۆی   تائێستاش  بوو،  باڵکیش  و  گرنگ  زۆر  ئێمە  بۆ  کە  هەبوو،  دیکەشی  ڕەهەندێکی 

نەبڕ لەسەر  سیاسیانەی  و  بکەرەکانی  مافپەروەریی  پەیوەندی  لەڕووی  ئەویش  اوەتەوە، 
یەکەمیان   جۆرن:  دوو  کە  قوربانیەکاندا،  بەرانبەر  لە  ڕاستەوخۆتاوانەکانن  بە  دوژمنی  ڕژێم  ؛ 

عێراق.   عەرەبی  سوننەی  بەعسی  دەسەاڵتی  واتە  قوربانییەکان،  لە  جیاواز  پێکهاتەی 
کورددووەمیشیان:   مەفرە  تاکەکانی  و  جاش  سەرۆک  لە  کە  حیزبی  خۆیان،  ڕەفیق  و  خاسە 

 خۆی دەبینیەوە. 
الیان   دوو  هەر  بڵێی  تۆ  ئەمەیە،  لێرەدا  بوێرەکە  و  قورس  و  گەورە  پرسیارە  ئینجا 
بپێورێن؟ یان وردتر و ڕشکاوانەتر،   )هەردوو بکەرەکان( بە یەک تەرازووی پێناسەی سزایی 

پەیڕەو بەسەردا  جینۆسایدیان  چەمکی  پێناسەی  هەمان  الیان  هەردوو  بڵێی  ئایا  تۆ  ببێ؟ 
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موستەشاری جاش، مەفرەی خاسەی ئەوکات و ڕەفیق حیزبی یان هەر کوردێکی دیکە، کە لە  
 تاوانەکان بەشداربووبێ، هەمان پێناسەی بکەرە غەیرەزمانەکە دەیانگرێتەوە؟ 

جارێ لە پشەوە دەبێ دلێرانە و مەحکەمانە ئەوە بگوترێ، کە هەر کەسێکی هاوزمان،  
ب  و  خوێن  هاو  لەگەڵ  هاونیشتمان،  گرنگ  دیکەی  هاوپەیوەستییەکی  هەر  و  ەرژەوەندی 

نێو   دەچێتە  ناپاکی  بەاڵم  ناپاکە،  ئەوا  بووبێ،  بەشدار  یان  کردبێ  کارەی  ئەم  قوربانییەکان، 
دیاردەیەکی سەربەخۆ وەسفێکی   لەوانەیە ڕاستەوخۆ وەک  ڕەوشت، بۆیە  ڕێساکانی  و  قانون 

 دا نەگرێتەوە. قانونی تایبەتییان لەنێو بازنەی قانونی سزادان
تاوانی   لە  نیەت  سەر  بێینەوە  با  باسەکەمانە.  تاوتویدەکەین کە چەقی  لێرەدا ئەم خاڵە 
پێشخۆی   ئەوەی  لەناوبردنی  نیەتی  بەشدارەکە  یان  بکەرەکە  پێدەڵێ:  ئەمەمان  کە  جینۆسیاد، 
هەبێ تا خۆی جێگەی بگرێتەوە. کەواتە کوردێک بە هەر سیفەتێکەوە بێ ئەم تاوانەی کردبێ،  
هەیە   جینۆساییدا  تاوانی  بۆتەی  لە  نیەتەی  ئەو  نیەت،  ئایا  ئەوەیە؛  زەقوزۆپ  پرسیاری  ئەوا 
لەودا دێتەدی؟ واتە ئایا کەس هەیە نیەتی ئەوەی هەبێ نەتەوەکەی خۆی، هۆزی خۆی، دینی  
کە   دانیپێدانەناوە  هێشتا  لەوکاتەی  لەناوبەرێ،  و  قڕبکا  خۆی  سیاسییەکەی  ڕێکخراوە  خۆی، 

بێتەوە بەوەی نەتەوە و دین و باوەڕە سیاسییەکەی خۆی گۆڕیبێ؟ ئایا ئەمە ناچێتە  لێیانهەڵگەڕا 
دێتەگۆڕێ.   تاوانەکەدا  سەلماندنی  پێواژۆی  لە  زیاتر  ناواخنەش  ئەم  خۆکوژی؟  چوارچێوەی 
بەرەنجامدا   لە  بین.  وردبین  و  وشیار  زۆر  پێناسەبەردابڕاندندا  و  لەوەسفکردن  دەبێ  بۆیە 

وڵ دەبینەوە، بۆیە دەکرێ لە حوکمی کۆتاییدا بگەینە ئەوەی، کە ئەو  ڕووبەڕووی سەختانگی قو 
کە   نایانگرێتەوە،  جینۆساید  بە  تایبەت  تاوانی  پێناسەی  هەمان  خوێنانە  و  دین  و  هاوزمان 
تاوان بە سزای هاوشان   باری  بن  لە  دین دەیانگرێتەوە، بەاڵم  و  غەیرە خوێن  و  غەیرەزمان 

ب  پەنا  دەبێ  کاتەدا  لەو  دوو  دەرناچن،  لەو  یەکێ  حوکمەکانی  پێناسەبەسەردابڕانی  برێتەبەر 
لەبن   جۆرێ  هیچ  بە  کەواتە  جەنگن.  تاوانەکانی  و  مرۆڤایەتی  دژە  تاوانەکانی  کە  تاوانانە، 
و   ڕێساکانی ڕەوشت(  )لەڕووی  ناپاکی  تاوانێکی دووسەرەیە، هەم  دەرناچن، چونکە  تاوانەکە 

 پێناسەی دیکەوە.  هەم تاوانی کردەیی بەگوێرەی قانون، بەاڵم بە 
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٧ 

 

 لەم بەشەشدا هەر بە دوای سەرەداوی سەرنجی کردەیدا دەڕۆین. 

بە حوکمی ئەوەی کە بکەرەکانی تاوانەکانی ئەنفال و هاوتایەکانیان دووسەرە بوون، واتە هەم لە  
خۆشمان   بەرەی  لە  هەم  و  عێراق(  سوننەی  عەرەبی  بەعسی  )دەسەاڵتی  بەرانبەر  بەرەی 

ستەشار و مەفرەزە خاسە و ڕەفیق حزبی( بوون، هەر بۆیە لەگەڵ بەپابوونی ڕاپەرینی ئازاری  )مو 
بەرەی    ١٩٩١ ڕژێم،  دەسەاڵتی  لە  هەڵگەڕانەوە  بازنەی  بەفراوانکردنی  و  گشتگیرکردن  بۆ  و 

تا   دەرکرد.  تاوانەکانی  نێوخۆییەکانی  بکەرە  ڕاوەدوونەنانی  سیاسیانەی  بڕیارێکی  کوردستانی 
ەگەڵدا بێ ئەم بڕیارە بە دووسەرە لێکدراوەتەوە و خواردوویەتی، چونکە تا ئێستا هیچ  ئێستاشی ل

 بکەرێکی خۆیی بە و تاوانانە دادگایی نەکراوە. 

دوای   لە  لێکەوتەشی  و هەم  لێپەیدابووە  بەردەوام مشتومڕی  لەگەڵدا بێ  ئێستاشی  تا  ئەم بڕیارە 
سیاسی بوو، ئەگەر زۆریش وردبکرێتەوە  خۆی بەجێهێشت. جارێ لە پێشەوە بڕیارەکە بڕیارێکی  

یان   نەکرێ  بەدواداچوون  کردەی  دیاریکراودا  زەمەنی  ماوەیەکی  لە  کە  بووە،  ئەوە  بۆ  هەر 
و   بڕیارەکە  مەودای  دواتر  بەاڵم  بووبێ،  پاڵنەرەکەی  نیەتەش  ئەو  هەر  لەوانەیە  سڕبکرێ، 

روەریی سزادانی تاوانەکانی  لێکەوتەکەی ڕەهەندی بەرفرەوانتری وەرگرت و الیەنی دادگایی دادپە
لە   هەر  کوردستانی  بەرەی  هێشتا  نەهاتەوە.  سزاداندا  حیکمەتی  لەگەڵ  کە  برد،  ئاراستەیەکدا  بە 
قۆناغی جۆشوخرۆشی سیاسیانەی لەرزۆکدا بوو، کە بڕیارەکەی دەرکرد، واتە الیەنی قانونی بۆ  

نوێنەری داواکاری گشتی    داپۆشینی دامودەزگای ئیداری و دادوەری نەچەسپیبوو، بەوەی جێگەی 
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یادگەی   لەسەر  نەرێنیانەی  زۆر  کارێکی  ڕۆژگار  تێپەڕینی  بە  و  ئەنجامەکەی  بەاڵم  بگرێتەوە، 
 نەتەوەییدا کرد. 

و   دادگا  لەدەرکەدانی  بۆ  قانونی،  بەپێی سیستمی  و  لەم جۆرە  تاوانێکی کوشندەی  خۆی بۆ هەر 
هەی کەس  دوو  بۆ  دادگادا،  قانونی  پێواژۆی  یەکەمین  ڕاستەڕێکردنی  بجووڵێنن،  کێس  کە  ە 

قوربانی)بە کەسوکارییەوە( دووەمیشیان نوێنەری داواکاری گشتی. هەر خەبەردانێک کە دەسەاڵت  
پێبزانێ، هەڵبەتە ئەمەش هەر بەرۆکی نوێنەری داواکاری گشتی دەگرێتەوە. لە هەموو دۆخێکیشدا  

نێوان ئەم دوو الیەنەی جوڵێنەری داوا یان سکااڵ   واتایەدا دێ  تێکگیران لە  ڕوونادا، ئەمەش بەو 
مافی   ناکا،  وەها  کارێکی  ناکارا)پاسیڤ(،  یان  کارا)ئەکتیڤ(  هەڵوێستی  بە  الیەنێکیان  هەر  گەر 
خەبەریش   ئەگەر  لێرەدا  ببینەوە،  وردتر  ئەگەر  بسڕێتەوە.  داواکە  جواڵندنی  لە  دیکە  الیەنەکەی 

اگۆڕی، کە قوربانییەکە )زەرەرمەندەکە(  نەدرا، نوێنەری داواکاری گشتیش نەیجوواڵند، ئەوە لەوە ن 
مافی   نەبێ  هیچ  هەر  حاڵەتەدا  لەو  چونکە  بفەوتێ،  قەرەبووکردنەوەی  و  داواکردن  مافی 
ڕاستەوخۆی کەسەکی ئەو دێتە گۆڕێ. هەر هەمان بنەماش لەو حاڵەتەدا سەرهەڵدەدا، ئەگەر هاتو  

نەجوواڵ بە  هەبوو  کارایانەی  هەڵوێستی  گشتیی  داواکاری  دیسان  نوێنەری  ئەوا  کێسەکە،  نی 
بەرەی   کە  دابنێین،  وەهای  ئەگەر  بۆیە  قوربانییەکەوە.  الیەن  لە  جواڵندندنی  بە  ڕێگەناگرێ 
مافی   بێدەنگکردنی  و  وروژاندن  لە  گشتی  داواکاری  نوێنەری  ڕۆڵی  دۆخەدا  لەم  کوردستانیش 

لێسەنرابێتەو  مافەیان  ئەو  قوربانییەکان  کە  ناگۆڕێ  لەوە  ئەمە  بینیبێ،  بسەنرێتەوە.  گشتی  یان  ە 
دادپەروەرانی   و  قانونیانە  پێودانگی  بە  دەبێ  گشتیش  داواکاری  نوێنەری  کارێکی  هەر  هەڵبەتە 
بڕیاردەر   و  سەرەکی  بنەمایەکی  تێدا  کە  هەڵبسەنگێنرێ،  قانون  دەوڵەتی  بنەماکانی 

بەر بەسەر  خۆی  کاتی  لە  بنەمایە  ئەم  دیارە  کە  دەسەاڵتەکانە،  سێ  هەر  ەی  لەیەکجیاکردنەوەی 
سێ   هەر  کۆکەرەوەی  و  یەکدەر  لە  و  پێچەوانەوە  بە  چونکە  نەدەچەسپا،  کوردستانییدا 

 دەسەاڵتەکان بوو. 

بۆ ئەوە ببردرێ   پەنا  بێ،  داخوازی  یان بە گوێرەی  واقیع  ئەمری  لێرە چ بە گوێرەی  ئەگەر  خۆ 
پەڕینی  گوایە زەمەن کەفیلە بە سڕینەوەی ئەوە مافەی کاتی خۆی دروست بووە، ئەوە بگوترێ تێ

واتە   دۆخی    ١٠ڕۆژگار،  هێشتنەوەی  بە  یان  سزادانەکە،  جۆری  بەگوێرەی  هەروازتر  و  ساڵ 
پاسیڤی هەبوو، ئەوا دەکرێ هەر بێدەنگی لێبکرێ و دۆخەکە وەک ڕۆیشتووە هەروا بڕوا. ئەگەر  
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مەدەنی   قانونی  هەروەک  دادوەرییدا  و  قانونی  حاڵەتی  هەندێ  لە  داخوازییە  ئەم  ناواخنی  هاتو 
 ەگۆڕێ، ئەوا لەبارەی تاوانە گەورە و کوشندەکانیدا جێبەجێنابێ. بێت

تاوان پشت بە بەڵگەی حاشاهەڵنەگر    سەلماندنی  دەبێ  لەم ڕوانینە ئەوەیە؛  مەبەستی سەرەکیش 
ببەستێ، ئەو بەڵگانەی بە تێپەڕینی ڕۆژگار کاڵنەبووبنەوە، بۆ ئەوەی بکەرەکان سزابدرێن، بەمە لە  

ورنەکەونەوە. کەچی هەروەک لە دیباجەی پەیماننامەی نێودەوڵەتی ساڵی  بنەمای دادپەروەریی دو
( بەسەر تاوانەکانی جەنگ و دژەمرۆڤایەتی  Limitationبۆ پەیڕەونەبوونی بنەمای )تەقادوم/   ١٩٦٨

چونکە؛   بۆ    یەکەم:هێناویەتیەوە  گرنگە  هەرە  توخمێکی  تاوانانە  جۆرە  ئەم  تاوانکارانی  سزادانی 
  سێیەم: پاراستنی مافەکانی مرۆڤ و ئازادییە بنەڕەيتییەکانی لەسەربەندە؛    وەم:دو ڕوونەدانەوەیان.  

و ئاسایش..   و هاوکاری زیاتر لەنێو گەالن بۆ بەرەوپێشبردنی ڕەوشی ئاشتی  بۆ هاندانی متمانە 
ئیدی کۆمەڵگەی نێوەوڵەتی بە شێوەیەکی ڕاشکاوانە هەم ڕێککەوتننامەکەی پەسەندکرد و هەم لە  

ستووری ڕۆمای دادگای تاوانەکانی نێودەوڵەتی تێیدا بنەمای تێپەڕبوونی زەمەن بۆ  ی دە ٢٩ماددە  
و   جینۆساید  کوشندەکانی  تاوانە  سێ  هەر  سەر  لە  زەمەنی  تەقادومی  واتە  سزادان  بەالوەنانی 
دژەمرۆڤایەتی و جەنگ بەالوەنا. ئاخر مەبەست لە سزادان هەر سزادان و تۆڵەکردنەوەی ڕووت  

ی بەدیهێنانی داپەروری بێ، بەڵکو مەبەست هێنانەکایەی دۆخێکە، کە کەس دیکە بە  نییە، کە الیەنێک
بێ سزادان دەرنەچێ تا ڕەوشی هاوچەشن ڕوونەدا، واتە لەڕێگرتنی تاوان لەوەی لە ئایندەدا ڕوو  

 نەدا، هەڵبەتە بۆ یادەوەری بە کۆمەڵێش شتێی گرنگە کە تاوانکاران بەبێ سزا دەرنەچن. 

بەرجەستەکردن ئاماژەی  بۆ  هەقە  لێرەدا  هەن،  نموونە  هەندێ  لێکدانەوانە،  ئەو  و  بنەما  ئەم  ی 
لە   هۆلۆکۆست  تاوانی  دوای  بەوەی  بوو  ئیسڕائیلییەکان  کردەی  زەق  هەرە  نموونەی  پێنبدەین. 
میانەی جەنگی دووەمی جیهان، ئەوان بە چەند سەرێکەوەکاریان بۆ لێکەوتەکانی ئەم جۆرە تاوانە  

قا  لە  هەمووشی  قوربانییەکان  کرد،  )قەوارەیی(  نەتەوەیی  الیەنی  کۆمەڵی  بە  بەرژەوەندی  زانجی 
 بوونەوە. 

نۆرمبێرگ  یەکەم دادگای  بە  کە  جەنگ،  دوای  بەراییەکانی  دادگا  سەرهەڵدانی  لەگەڵ  هەوڵیاندا   :
 ناسراوە، پرسەکە بە شێوەیەکی سەرەکی بوروژێنن و تاوانباران سزابدەن. 
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قەوادووەم و  نەتەوە  ناساندنی  بەمە  :  قوربانی،  وەک  هۆلۆکۆستەوە  ڕێی  لە  سیاسییەکان  رە 
ڕای   یان  جیهان  دادپەروەرکانی  و  دیموکراتخواز  و  هەقویست  هێزە  سەرتاپای  هەستوسۆزی 

 گشتیی بۆ خۆیان کێشبکەن. 

بە  سێیەم تەنیا  تاوانەکە  وەنەبێ  ئەمەش  هۆلۆکۆست.  بکەرانی  لە  مادی  قەرەبووی  داواکردنی   :
زییەکان کۆتاییهاتبێ، بەڵکو ئەوان یەخەی دەوڵەتی ئاڵمانیان گرت و بە  شکست و لە ناوچوونی نا

قەرەبووەکەی پێگەی خۆیان قایمترکرد. لە هەر کوێیەک کارئاسانی بۆ تاوانی هۆلۆکۆست کرابێ،  
ئاڵمان، دەوڵەت و حکوومەتی دیکەشیان   دەوڵەتەکەیان بە بەرپرسیار زانیوە، بۆیە لەپاڵ دەوڵەتی 

تاو  بەرپرسیاری  ئەرێنیانەشیان وەرگرتەوە،  بە  قەرەبوویان کرد و وەاڵمێکی  و داوای  انەکە زانی 
هەر بۆ نموونە شانشینی هۆڵەندا لە سەرەتای دووهەزارەوە بە چەندین ملیۆن دۆالر قەرەبووی  

 ئیسڕائیلی کردەوە. 

ەی  دروستکردنی مۆزە و مۆنۆمێنتی تایبەت بە تاوانەکە، ئەوسا چ لەو شوێنانەی تاوانەک چوارەم:  
بوونەتە   زۆرەملێکان  ئۆردوگا  وەک  شوێنانە  ئەم  ئیدی  خۆیان.  واڵت  نێوخۆی  لە  چ  لێڕوویداوە 

 ڕووگەنمای گەشتیاران. 

: بەدەر لە داوا نێودەوڵەتییەکان، هەر خۆیان بەدوای تاوانبارەکاندا چون، لە هەر کوێیەکی  پێنجەم
ک زانیبێ، هەواڵەکەیان بە هەند  سەر ئەم زەمینە خەبەرێکیان سەبارەت بۆ خۆشاردنەوەی تاوانبارێ

هەڵگرتووە، حکوومەت مشووری ئەوەی خواردووە بەدوایادا بچێ و ئەگەر کرا بیانهێنیتەوە واڵت  
دوای   هەبووە  وا  جاری  زۆر  ساردیانبکاتەوە.  خۆیان  لەجێگەی  هەر  دەنا  دابنێ،  بۆ  داگایان  و 

ئاستی لەسەر  کردەکەش  و  کردوە  کارەیان  ئەم  دوورودرێژ  دەنگیداوەتەوە.    ماوەیەکی  جیهان 
سەرەداوی   بەدوای  چۆن  کە  بەرچاوەکان،  هەرە  نموونە  لە  یەکێکە  ئایخمان(  )ئەدۆلف  دۆزی 
خەبەردانێک کەوتن و دوای نزیکەی بیست ساڵ لە تاوانەکە و دوای ئەوەی تاوانبار واڵت جێدێڵی  

ێ، بەاڵم لەبەر  لەم سەری دنیا دەچێتە ئەوسەری دنیا و ناسنامە و تەنانەت ڕوخساریشی دەگۆڕ
سزادان   بازنەی  لە  تاوانکارێک  هیچ  بەوەی  قوربانیەکان  بەدوداگەڕانی  لەسەر  مکوڕبوون  بنەمای 
ساڵێک   نزیکەی  دوای  رابردوو،  سەدەی  شەستەکانی  سەرەتای  لە  بوو  ئەوە  دەربازنەبێ، 

و  بەدواداچوون و زانیاری کۆکردنەوە، تاوانبارەکە لەسەر خاکی دەوڵەتی ئەرجەنتین دەدۆزنە وە 
دەیگرن و دەیڕفێنن و دەیهێننەوە ئیسڕائیل، لەوێ دادگایی دەکەن و پاشان حوکمی لەسێدارەدانی  
ناو   دوڵەتی  نێو  ئاوی  سنووی  لە  خۆڵەمێشەکەشی  جەستەی  سوتاندنی  دوای  و  بەسەردادەدەن 
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  دەریا فڕێیدەدەن. ئیدی ئەم دادگایە هەم ڕەوایەتی دادپەروەرییانە وەردەگرێ و هەم جۆشدانێکی 
 میللی بە کۆمەڵی قوربانیانیشی پێ حاسڵدەکەن. 

بەراورد   یان  پەیڕەوبکەین،  خۆمان  ڕەوشی  لەسەر  ئاماژەپێکراوە  ناواخنە  ئەو  ئێمە  کاتێک  بەاڵم 
 بکەین، ئەوا هەر دەبێ بە داخ و کەسەرەوە بڵێین: جیاوازییەکە ئاسمان ڕێسمانە. 

 

 

 

 

٨ 

 

 

  کرده   1988ساڵی    له ی کهرباڵوهبه  تاوانکارییه  شت شااڵوهو ههناوی له  عێراق  یوو ژێمی پێشڕ
 .  -حمالت االنفال–جیاجیاکانی کوردستان ناوی نا ر ناوچه سه

ههلێره دهدا  لهدهوڵ  الیی  تاوانه  ین  لهئه  به  که  بکەینەوە،  کان ناوی  و  ناوبراون  ڵ  گهنفال 
که کۆماری  نیسهکه  له  1985ساڵی    له  بەڵگەنامەیەک  رژێمی  کانی  دژی  ئافریقیا  باشوری 

سپیپێسته دهئاپارتایدی  بهکان  دەرسوپەندی  راوردبکهرچووە،  سەرەداوی  هەڵوێزنی  بەدوای  و  ین 
 قانونی و کۆمەاڵیەتیانەیدا بگەڕێین. -سیاسی 

زۆر    راوردکاریهبه  سینهونو  مله  مانستبهمه پرسە  لەو  پێشنیازێکە  و  سەرنج  چەند  باسکردنی 
نجامێکی  رهک دهوه  و پێشنیازهڵکو دواتر ئه، بهر بکرێسهی لهتا زیاتر قسه  رەو وروژێنه  گرنگ

 جێی خۆی بگرێ.  کهسینهو نو
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له وهڕ   که  ،کهدینیه  خوازراوه  نهالیه  وهپێشهجارێ  پهژێم  بهوایههڕپۆشیکی  ردهک  کاریهێنا،  تی 
ئهکهباسده دهم؛  باسکردنی  سه  چمهنجا  ناودارەکەیبەڵگەمانر  الیه  (کایرۆس)  ە    نه و 

 نجام. رهو پاشان دهکه راوردکاریهبه

هههه شااڵوهر  ئه  شت  ناوی  بە  له  وهنفالهدوژمنکارییەکان  داپڵۆسێنه  بوون.  و  دیرۆکی  ر 
عێرکوتکهسه سوپای  ببووەررانی  ئەوە  ههنه  اقیشدا،  کەوا  کارێکی ریتێک  دا  شنهچه  مله  ر 
په  نهبیخه  وڵیانداوههه  نجامدرابێ، ئه بهیهردهژێر  ئایینی  لەتایبهکی  ناوێک  کۆنباوە    تی  ناوە 

ردوو  ، ههوهنگیدایههڕئێراندا  -ڕی عێڕاق  شه  زیاتر له  ی. ناوی دینیپیرۆزئاساکانیان بۆ بدۆزنەوە
 . کردەوهو هێماکانیان نه  و ناوانهکارهێنانی ئهبه ر درێخیان له ڕکهالی شه

و لەژێر ناوی    رباڵویه و بهڵکی کوردستان بهکانی سوپای عیراق دژی خهڕهگەلۆ، مرازی شهلێ  
  وه ڕانهژێم لە گهڕژێر گریمانەی  بوو له  و تاوانهپۆشکردنی ئهردهر پهست ههبه، مهدائاماژەبۆکراو

 نفال.  تی کۆنی ئهوایههڕبۆ  

جۆرەیە: " یسئلونک عن االنفال    ی بەمکهقهدهکه    قوڕئانهتی  م سورهشتهتی ههمین ئایهکهنفال یهئه
 ان کنتم موءمنین."  وروسوله  اصلحوا ذات بینکم واطیعوا الله والرسول فاتقوا الله  قل؛ االنفال لله

لێرهئه مهوسا  لهبهدا  ئهوشه  ست  وهی  ههنفال  مامۆستا  لهک  دهته  ژار  قورئاندا  ڵیت  فسیری 
و ماڵ بۆ تۆ، جێگه  " بێنگجهوتی  سکهده" دا  و نوسینهله  ی باسی ئێمهلەبن رێسای سەر بۆ من 
تیپێیدان، بۆ گەڕانەوە  وایههڕعس بوو بۆ  تی بهی حکومهکهناولێنانه  ست لهبهدا مهڵکو لێره، بهیهی ن

 بۆ سەروەرییەکی کۆنینە! 

  وه جۆشدانه  تی و وایههڕبستی  مه  ر بهویش هه، ئهوهکاتهقتر دهزه  کههیدینی   نهکە الیه  خاڵێکی دیکه
به ناوی  بهو هۆبه  شدێت،  بوو  سوپا  سه  کانی  فەرماندە عه  رکردهناوی  ئیسالمییەکانی  ڕهو  بییە 

ندنی سێ ویالتەکە و  الە سەرەتای بەیەکەوە لک  وه،کاتی دروستبوونیهر لهپێشین. سوپای عێڕاق هه
اشمییەوە تا ئێستا؛ هەروەها ناوی ئۆپەراسیۆنەکانیشیان بەهەمان ئاقاردا  دامەزراندنی شانشینی ه

عێڕاقی  ڕ چەکدارەکانی  هێزە  قۆشەنەکانی  ئیدی  تاوانهۆیشتوە.  ئهسەرتاپای  غەیرە  کانی  و  نفال 
ئه ناوی  دروشمی  لەبن  سهئەنفالیان  ناوه  رکردهو  مێژودیارانه  و  عهو ی  ئیسالم    بهری  و 

ناوچانانەیان    که  ،ئەنجامداوە  ئەو  خۆی  باڵوکردۆته  و   داگیرکردووەکاتی  ئهوهدینەکیان  ش  وه. 
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بێجگهره گهیهاڤهڕو  له  نگبێ  به ی  دیکهوایههڕدوای    ڕان  واتای  بداتهتی  ئهدهش  واتای  ست،  ویش 
 . " وهدیسان هاتینه  وا" ک بگوترێ وەیە؛ وههاتنه

هۆکارهئه  الیهو  قوڵتردهکههک)دژیه  پاردۆکسه  نهی  قوربانی ناسنامه  وهکاته(  دینیی  کانی  هیی 
کاتی خۆی باپیرانیان    ش کهو ئیسالمانهمویان ئیسالم بوون، لهر هههه  ، چونکهنفالهکانی ئهتاوانه

ئهدهبه ناوهستی  تیپهدیارانه  و  بووهی  لێ  عێڕاقیان  سوپای  لهکانی  تاوانانه.  الیهو  خودی    نه دا 
 . بواردراوهالکان نهو مه و قوڕئان  وتمزگه  له کهه کوردییهی یئیسالم 

نفال  بێ بڵێ نابێ ناوی ئهابردوو و ئێستاشدا ههڕ  نگی وا لهده  نگهڕە  و تاوانانهر ناوی ئهبهن رابهله
بنرێ چونکهله تاوانانە  نهئه  وهئه  و  پێناسەبووهنفال  ئەنفال  ،  کردەی  توخمەکانی  ڕوانگەی    )بە  و 

له  خۆی( پێداگرتنیشیان  جێبەجێنابێ،  ئهسهبەسەردا  الیههه  بۆچوونە  مر  بۆ  دیسان  دینی  م  نی 
لهئه  وهڕێتهگهده بۆ بەدبهپه  ویش  ئهنفالمکی ئهکارهێنانی چهرۆشیان  رمی  بەفهبەر  له  ڕوانینە   م. 

بنه بێ  رژێم،  دهناونانی  له وهمێنیتهما  دیکهالیه  .  ئه  وهشهکی  دهوهبۆ  پێی  ئەوەی  رد  "گوترێ  ی 
 . وهمێنێتهڕۆک دهر بێ ناوههه" االعتبار

دهبه ئاخۆ چۆن  لهاڵم  کورد  بڵێم دهسۆنگهکرێ  باشتر  یان  دادگا  دادگا  رچهی  بڕیاری  کۆتایی  ی 
ەکی سزادان  یان ئایا دادگای   وهاتهبد"  رد االعتبار" گوترێ  ی پێی دهوهو ئهوڵ بۆ پرسی لێبوردن  هه

ی کاتی خۆی  تیهوایههڕ  مک ئهیهشێوهدێت؟ به  فرەڕەهەندەو    ئاڵۆز  و   دەرەقەتی ئەو پرسە گەورە
دهڕ بهیهژێم  بۆ   ویست  به  خراپ  ئهوهببێتهوانهو پێچه  بێنێیکار خۆی  لهجاره  م،  م  ردهبهیان کورد 

و    ییک مافێکی مرۆتی وهوایههڕڕێبوونی  استهڕو ئیسالمی بۆ  بی  هرتیش جیهانی عهتایبهجیهان، به
دهباره  و له  کاربێنێ. چونکهبه  ئیسالمیانه هه  به  کهرچهدا  نهنهالیهمهقازانجی  تیمان  وایهتهی پرسی 

 . وهشکێتهده

شیکردنه زیاتر  ئهوهبۆ  بۆچونهی  دهو  دۆکیۆمهسه  چمه،  بەراوردکاری  الیەنە  و    (کایرۆس)نتی  ر 
  واو له یشتینی تهو تێگهباسکردن    کورتی، چونکه  اڵم بهی، بهکهریهو کاریگهرڵدانرههۆی سهپێواژ 

 وێ. نتی ناوبراو باسی درێژتری دهدۆکیۆمه

 وه.پارتایدی باشوری ئافریقا باڵوکرایهتی رژێمی ئهڕهمی ههردهسه  کایرۆس له

ئهفه  پارتهاید بهژێمی ئهڕ  رکار بوو.  سهله  1990تا    1948  له  قا فریەئ   له  که   ، و بو  ژێمهڕو  رمی 
هۆڵهیهوشه  Apartheid  پارتاید ئه زمانی  ئندی  کی  باشوری  جیاکردنه  ەفریقایە،و    وه واتای 
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جیاکردنهکهژێمهڕ ستیبهمهنێ.  یهگهده واتهگههڕ ی  وهش  بوو،  کان  شپێستههڕو    ێستپ سپی  زی 
قانوننامەی  ده    ژێمهڕو  رکرد. ئه( ناویدهوه)جیاکردنه  پارتایدرژێمی ئهش بهۆیه. ب وهک ئایربکاتهیهله

به دهوهسپاندی جیاکردنهکردنی چهستهرجهبۆ  زۆرینهسهکان بهمینهکه  سپیپێسته  تا رکرد،  ی  ی  ر 
دهشپێستهره بهبن  اڵتدارسهکان  قانونهگوێره.  ههی  لهکان  له   وههنوکجیاکرابو یهردووال    تا 
نیشتهکهڕهگه هاتوچۆکانی  پاسی  و  فه  جێبوون  چێشتخانه  کانرمانگهو  به  و  هتد..،    جۆره   مو 
وهشپێستهڕە پلهکان  هاواڵتی  بهک  سهرهدوو  خوارتریش  بهیردهو  لهکران.  ئهبهن رابهکورتی  و  ر 
 ەختانە بەرگریانکرد. کانیش سەرسشپێستههڕدا یهرستانهزپهگههڕ وهوساندنهچه

لێرهوهئه گرنگ ی  سه  دا  به  ،اکێشهڕرنج و  لهبۆ  تاوانهگهراورد  ئهڵ  دێتهکانی    نه الیه  وهنفالدا 
سپیپێستهیهکهدینیه بۆ  .  بهوایههڕکان  چه  یانکهژێمهڕ  تیدان  پهوهوساندنهو  ههیان  بۆ    ومونایان 

ده لهشتێک  کوانهبرد  لهڵێساش  ئهسپیپێسته  هی  ێساشداڵک  ؛  درێژهکارهم  کان.  زۆر  کێشا،  یان  ی 
درێژهگهله چهڵ  کهه  کهوهوساندنهپیدانی  بهڵێسار  ئه،  کمجارهاڵم  کان  شپێستههڕ  ڵێساییان 

 . قبووڵنەکراناوی دین پێ ی بهو زۆریهی ئهچیدیکه

بوو  (کایرۆس)بەڵگەنامەی   دینییانە  هەڵوەشا   ،بەڵگەنامەیەکی  سیاسیەکانی  بۆ  مەغزا  ندنەوەی 
ژێمێک کە دەیەویست لەپاڵ ژێرخانەکەی سەرخانی هزری و لێکدانەوە کۆمەاڵیەتیەکانیش نەوەک  ڕ

و   پاکانە  بەڵکو بەڕەوایەتیدان بە  ڕهەر بۆ  درێژە بە  ەفتارەکانی بەدبەکاربهێنێ،  کردەوە    هۆیەوە 
تا ماوەیەکی زۆریش زەبروزەنگ و تۆقاندنە  ۆییەکانیدژەمر  کەی بۆ چووەسەر، بەاڵم دوایی  بدا. 

سیستمەکە بەتەواوی هەڵگەڕایەوە، هەموو سەرخانەکەشی لەگەڵدا نەوەک هەر کەوتە    ،وخاڕوکە  
لەگەڵ   بگونجێ  کە  نوێ،  بەشێوەیەکی  بەڵکو  گەورە  پرسیارێکی  ەوایەتیە  ڕەوشی  ڕژێر 

والی هاوکێشەکە و  استەقینەکەدا نۆژەنکرایەوە. ئیدی ئەمە بووە دەرەتانێک بۆ لەخۆگرتنی هەردو ڕ
خۆیان،   بەسوێکانی  زامە  تیمارکردنی  بۆ  سەنگینیش  سەلمێنەری  ڕ هەوڵدانێکی  ئەمڕۆشمان  ۆژی 

 سەرگرتنی بەرنامە دادپەروەرییەکەیانە.  

ەوە سەری هەڵدا، ئەمەش بە  ١٩٨٥لە  ئەفریقا  لە دەستە قەشە و ئۆلدارەکانی باشوری    (کایرۆس)
دەستیپێکرد، بەوەی کە پێداگیریەک بوو لەسەر بنەمای    دەربڕینێکی گشتگری جیهانبینی زۆر سادە

و قەشانە دوایی... بەوەی ئەو    ەنگی پێست و تاڕیەکسانی نێوان مرۆڤەکان بە جیاوزی     کەشیش 
نی  مافێکتان  هیچ  ئێوە  بڵێن  سپپێستەکان  ستەمکارە  لە  تا  ەیبەدەم  خوا  و  پرسی    دین 

دین پرسی  تێوەبگلێنن،  جیاکاریەکەتان  نی   چەوساندنەوەکە  ئێوە  هی  هەر  خوا  بەڵک یو    ی ه  و ە 
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بز  ئەو  لەوێوە  ئیدی  بەرفروهەمووانە.  لەو ەوتنەوەیە  سەرەتا  بوو،  بڕوادارەی    وان  دەستە 
خۆی بۆ تەواوی کیشوەرە ئەسمەرەکە و    ەوانی، دواتر بازنەی بەرفر ەفریقاەشپێستانی باشوری ئڕ

د  لە  و  پێست،  سپی  و  گەنمڕەنگ  بۆ  ڕەشپێستەوە  لە  گرتەوە،  لە  جیهان  مرۆڤدۆستی.  بۆ  ینەوە 
ئازادی   بۆ  چەوساندنەوە  و  بەگوڕ،    .سەربەخۆیی..و  کۆیلەتی  تەکانێکی  بووە  ئەوە 

بزو بۆ  لەبار  یەکسانخوازی  و زەمینەخۆشکەرێکی  گەیشتە    ئەفریقا،ەشپێستەکانی  ڕتنەوەی  کار  تا 
ئازادکردنی زیندانی  وەک  یەسەر  لەزیا«ماندێال»کی  ژیانی خۆی  نزیکەی سێ دەیەی  بوو،    ندا، کە 

و ڕپاشان   هەڵبژێردراو،    ،وەرچەرخا  اەهەوشەکە  سەرۆکی  بووە  خۆی  هەر  هەموو    ئەوساکە 
ئایینانە بۆ مەبەستی سیاسی بەرتەسکی چەوساندنەوە، تێهەڵدرا   و قۆستنەوەیەکی  بەدبەکارهێنان 

 ای گشتی ئاشکراکران ڕاستییەکان بۆ  ڕو 

وشە   هەزار  یانزە  کورتی  بە  یبەڵگەنامەیەکی  و    (١٥٠)ی  دەستورێک  بووە  وانگەی  ڕ واژۆوە، 
 تەواوی گۆڕی.    مرۆڤایەتی سەبارەت بە جیاوازگەریی بە

بهنامهڵگهبه کایرۆس  نو یهنامهڵگهی  بوو وکی  دینی  ته  ، سراوی  لهرهوهسێ  ئاینی  وانگهڕ   ی  ی 
 . وهکریستیانی لێکدا بووه

پێگه" ساتی  کات  ئڕیشت.  باشوری  هات.  ئاستهەفریقا  استی  بوهتوشی  داهاتوش  مانگه  نگێک  کانی 
.  کڵێساشەڵکو بۆ  به  ،هی پارتاید نیژێمی ئهڕنها بۆ  تهر بههه  قینهاستهڕبێ. کایرۆس ساتی  خراپتر ده

کۆمهوه  ئێمه ههک  تیۆلۆگ  بهدهوڵدهڵیک  مێژ   وهڕانهگه  ین  لهوبۆ  بگه  ومان  تیۆلۆگی  ین.  واتای 
  باره تێکی لهرفهکان کایرۆس دهئافریکاییه  کریستیانه  ۆ زۆر له. ب و زۆر دژواره  بارودۆخ زۆ خراپ

)ئاڵنگاری(تا خوا   و  ر ئهگه  چونکه  زۆر دژواره  کهباره  نوکهپێنراو بکات. ههبڕیاری سه  داڕسانی 
  ە کڵێسو دۆڕانی    ستداندهوا واتای لهبێ، ئهی ههروا درێژههه  کهبارودۆخه  و   ستبچێدهله  دەرفەتە

کریستیانه هه  کانبۆ  ئ و  باشوری  ئاکنجیانی  لهە موو  ئۆرشهکدایهحهەم   فریقیا  بۆ  عیسا  گریا.  .  لیم 
  ند رستانه چه مئه  ".پێش بوو له گریا، کهڵک دهی خهو کوشتارگه  وخانی شار ڕو ساتی  رگهو بۆ مهئه
 بوون.   ستپیکی بەڵگەنامەکەده

  بوون ر هی سپیپێستان نهسیح ههو مه  خوا که ،ن کهده وهاسی ئهدرێژی ببەڵگەنامەکەدا به  وان لهئه
نین  پێسترهبه  ،و  هی  بۆر  شڵکو  ههە  و  مرۆڤایهو  مهموو  لهتین،  ئازادی  استیڕپێناو  سیح  و    و 
ش  بهان دا ی نی دینیان الیهکهنامهڵگهی بهکههیکیرهره سهوهسێ ته  وان لهقوربانی. ئه  ری بووهدادپه
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ت دینی  وڵهده  چونکه  وه،تیانکردههڕواوی  تهبه  ، کهتوڵه نی تیلۆگی ده الیه ش،  ر سێ بهسه  کردبووه
نی  الیهمیش  ه و دو هێنا،  کاردهبه  وهرپرسینهسزا و به  له  وهو خۆدزینه  وهوساندنهبۆ چه  ک سایهوه

ک بهڵێساتیۆلۆگی  کتایبه،  سپیپێستهڵێساتیش  کهی  میانڕههه  کان  ههوانهڵوێستێکی  بوو،  یان 
ئاشتبوونهداوایانده له  وهکرد  گوێ  و  الیههه  ببێ  ئهموو  بگیرێ،  لهوهک  مافی  سهش  حیسابی  ر 

بۆیهشپیستههڕوای  هڕ هئه  کان،  سێ الیه ،  وهتکردههڕشیان  ڵوێستهەو  بوون،    که  مه ینی  داخوازی 
وه ی  ڵێساو کت  وڵهنی پێشوو دهردو الیههه  اوای کردبوو، کهسیح دمه  ک خۆی کهتیلۆگی دینی 

 رامۆشیانکردبوو. ت فهوڵهده

کانی  نیسهڵیدا پیاوانی دینی و کهگهڵکو لهیسوا بوو بهڕپارتاید  ژێمی ئهڕر  ک ههنه  نتهم دۆکیۆمهبه
کی  یهماوه  شی لهکهنجامه، ئهیسوابوونڕکرد  پاڵپشتیده  مو پیاوێکی ئاینی کهو هه  توڵهده  ر بهسه
 وت. رکهمدا دهکه

 ؟ هیچی  راوردکردنهو بهست لهبهمان، ئایا مهکهر کرۆکی باسهسه  وهبێینه  وهلێره

تاوانهڕ  ئاشکرایه پێشو  لهژێمی  ئهکانی  ناوی  کردوهژێر  تاوانهنفال  لهکه.  ئیسالمیدا    ش  جیهانی 
نهیهوهکاردانه بۆیهوهدایهنه  یرێیانهکی  به  قههه  ،  ئیسالمی  پیاوه   کۆنفرانسێکی  و  مەال    داخوازی 
  نده ال، هزرمه، مهوتاڵت، مزگهسهک دهڵوێستی ئیسالم، وهتێیدا هه  ،سترێ کانی کوردستان ببهئاینیه

بهئیسالمییه ههونی  ڕو  کان  پاشان  دیاربکرێ،  راشکاوی  ئهو  ندی  هزامهڕ  بەڵگەنامەیەو  وڵبدرێ 
  وه ڵێ پرس بدرێتهاڵمی کۆمهو وه  ربگیرێر وهسهو ئیسالمی لهبی  هەرجیهانی ع   کانیان لههاوشانه

 : وانهله

 کان موسڵمان بوون؟ نفالکراوهئایا ئه

 نفال تاوان بوون؟ کانی ئهئایا خودی شااڵوه

 ران موسڵمان بوون؟ ڵسێنهئایا پێهه

 ؟ وا بووههڕئایا  

 ؟ هییان نی "رد االعتبار" ن مافی ئایا قوربانیا

 ... وهاڵمبدرێنهوه  ندان ئایای دیکهو چه و ئایانهئه
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له جۆرهپڕۆژەیەکی  که  و  چارەسەری    نەخاسمە  دەرەقەتی  زۆروزەوەندەکانی  ڕدادگا  ەهەندە 
نەهاتو ئهو تاوانەکە  زۆر  تەکانێکی  کۆمەاڵیەتی  ە،  ئابوری،  قانونی،  سیاسی،  هەمەالیەنەی  رێنی 

 و زێد و نەتەوەکەشیان.   کەسوکارئەنفالکراوەکان و    وتی مافیهڕداتە بەر  انگاز دهکار

بگرێتەوە،   ئەنفال  تاوانی  هەرێمی  و  دەرەکی  ڕەهەندی  و  بار  سەروو  سەرنجەی  ئەم  ئەگەر 
بەشی   لە  هەروەک  دەبێ  خۆ  بەاڵم  بوو،  ڕاستەوخۆ  بکەری  کە  عێراقیەکەیەتی،  الیەنە  مەبەستم 

پێشتر هەندێ  بەشداربووانی  پشتریش  و  باسبکرێ  نێوخۆییش  الیەنی  خراوەتەسەر،  تیشکی  یش 
 تاوانەکە هەروا وەک بەرزەکی بانان لێیدەرنەچن. 

کە   نەکاتەوە  ساخی  دادگا  تا  داناندرێ  بەتاوانبار  کەس  هیچ  قانون  بەگوێرەی  ئاشکرایە  ئەوە 
  دۆزی ەوەی دەربارەی  تاوانبارە و حوکمی بەسەردا نەدا. ئەمە سەرەتایترین بنەمای دادوەرییە. ئ 

تێو  بەتایبەتیش  تاەئەنفال  نێوخۆیە،  و    گالوانی  ژمارە  بەڵکو  دادگا  نەچوونەتە  هەر  نەک  ئێستا 
ای خەڵک تاوانبارن  ڕجای حوکمی دادگا. ئەوانە تائێستا لەبەردەم  چیە ی شوێنیشیان دەقاودەق دیارن

 نوزەی تێدا مابێ(. نەوەک دادگا؛ هەروەها لەبەردەم ویژدانی خۆشیان )ئەگەر ویژدانیان 

وداوگەل هەبوون.  ڕو کێشەی هاوشێوە و نزیک لە ئەنفال، لە جیهانی هاوچەرخماندا    سەبارەت بە 
ونە ئەو  ونم   و چارەسەریشیان کردووە. بۆ  ێوشوێنی لۆژیکیانەیان گرتۆتەبەر ڕئەوان هەندێ جار  

کە بەشێوەیەک   ،بوون جۆرە هە  کێسی و لەو  ٢٢کە  و جۆرە کێشانە لەجیهاندا بەپێی دەڵەتان تا هەنو
بااڵ ئاستی  لەسەر  کۆمەاڵیەتی   ،لەشێوەکان  و  سیاسی  زیاتر  زۆریش    )تا  انەیبەاڵم  ئەندازەیەکی 

ڵکێشی قانونی( بەمەبەستی گەیشتنە دەرەنجامی دادوەرییەکی گشتی )نەتەوەیی( نەوەک تەنها  هەتێ
لیژنانە زیاتر    ٢٢تایبەتی،   چارەسەرکردنی ئەو جۆرە  لیژنە بەناوی جیاجیا پێکهاتوون. کاری ئەو 

ناوخۆ    کێفەڕات)کارەسات( شەڕی  قەیرانی  زادەی  هەندێکیشیان  کە  بوون  نەتەوەییانە  قەیرانە  و 
 بوون. 

بە ئاماژە  تەنها  لێرەدا  دەمەوێ  کە  من  بکەم،  لیژنە  یەک  دەرەنجامی  و  واڵت  دەکرێ    یەک 
اری کۆماری باشووری  دیسان گەڕانەوەیە بۆ ئەزموونێکی بەهاد  ئەویش  ،ۆشنبکاتەوە ڕ بەرچاومان  

   ناسراوە.  استی و ئاشتبوونەوە"ڕ"لیژنەی ئەفریقایە کە بە  

سەرکەوتنی   دیموکرا ڕدوای  هەڵبژارنی  و  ماندێال  نیلسۆن  ئازادکرانی  و  بۆ  سیی ەشپێستەکان  انە؛ 
)جیاکردنەوەی ڕەگەزی( کۆمسیۆنێکیان دروستکرد؛ مەرجی    لەگۆڕنانی تراژیدیای ڕژێمی ئەپارتاید

لێبور و  لەسزا  دان  دن  پەیوەندیدارکرد بە  و باسکردنی ڕاستیەکان وەک خۆین تاوانبارانیان  و    ان 
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سەرێکەوە بۆ ئەوەی مافخوراوان و گەل لە گۆشە تاریکەکان بێ ئاگا نەبن،    تۆبەکردن؛ ئەمەش لە
جۆرە   ئەو  دیکە  جارێکی  و  نەتەوەیی  بەڵگەنامەیەکی  بێتە  بەڵگەنامەکە  ئەوەی  بۆ  دووهەمیش 

 وانانە ئەنجامنەدرێنەوە. خۆفرۆشتن و تا 

 تۆ بڵێی هەوڵدان بۆ دروستکردنی لیژنەیەکی تایبەتمەندی ئاوا بۆ پرسی ئەنفال سودمەند نەبێ؟ 
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