
 تصأؤر تاوانصكة  دذ بة هةموو مرؤظايةيت
 

 ظينا_ دكتؤر كةمال سةيد قادر
 

لة اليةين ئةخالقي يةوة هةر تاوانصكي طةورة ياخود بضـوك بةرامبـةر هـةر كةسصـك                
ياخود طروثصك لة جيهان بكرصت ئةوا دةبصتة تاوانصك دذ بة هةموو مرؤظايةيت ضـونكة              

بةالم لة طـةل ئةوةشـدا      . سيت مرظايةيت ية  دياردةي تاوان كردن خؤي نزمكردنةوةي ئا     
هةندص تاوان هةن كةوا لة هةموو اليةنةكةوة لة تاواين تري أؤذانـة جيـان وة وةكـو                 

يةكصك لةم جؤرة تاوانانة    . طورجصك بة ئةنقةست ئاراستةي هةموو مرؤظايةيت دةكرصن      
ة لـة   كةوا ماوةيةكة وةكـو دةردصـكي كوشـند        بة هةمو جؤرةكاين يةوة      تاواين تصأؤرة 

جيهاندا بالو بؤتةوةو أاوي طياين هةزارةها مرؤظي بص طوناة دةكاتو وة بة يةكصك لـة               
نامةردترينو بص ئةخالقترينو طةورةترين ثصشصلكردين هةمو جؤرة ياساكاين نـاوخؤي          

 . ئاييين دةذمصردرصتو نصو دةولةيت و 
ة بـة   سـةت تصأؤر لة أاستيدا جؤرصكة لـة شـةأي أانةطةيةندراوكـةوا بـةردةوامي سيا            

 proxyدا جؤرصكة لة شـةأي نوصـنةرايةيت كـةوا بـة              هؤيةكاين تر وة لة زؤر حالةت     
wars             ناسراوة ، واتة شةأصكة كةوا كةوا هةندص اليةن ناأاستةوخؤ لة أصطاي خةلقاين 

 dirtyترةوة بةرثاي دةكةن كةوا لة ثةيوةندي ية نصو دةولةيت يةكان بة شةأي ثـيس                 
wars  ؤرة شةأة ئاراستةي هةركةسصك يا طروثصك يـا دةولةتصـك          ئةم ج .   ناو دةبرصت

بكرصت دةبصتة تاوانصكي نصو دةولةيت ضونكة وةكو ئةوة واية كـةوا ئاراسـتةي هـةموو               
اوانصكي دذ بة ياساي نصو دةولـةيت  ضـونكة          دةبصتة ت . طاي نصو دةولةيت كرابصت   كؤمةل

   دةولـةيت  نصـو ثصش هةمو شتصك دةبصتة هةرةشةيةك لة دذ بـة ئاشـيت و ئاسايشـي             
 هاتووة كةواتة دةبصـتة     UN ئةجنومةين ئاسايشي    1373و لة بأياري ذمارة      هةروةك

هـةمو   خـؤي وة بؤيـةش بـة شصـوةيةكي فـؤرمي لـة اليـةن               UNثصشصلكردين جاأي   
تاوانصكي نصو دةولةيت يـة ضـونكة ئـةم مافانـة          . كؤمةلطاي نصو دةولةيت أصسوا كراوة    

وتنامةكاين مايف مـرؤظ ثارصـزراون وةكـو هـةردو          ثصشصل دةكات كةوا بة ثص ي  أصككة       
 بؤ مايف مرؤظ وة هةروةها بة ثص ي ئةو أصككةوتنامانةي كةوا لـة         UNأصككةوتنامةي  

تراون وةكو أصـككةوتننامةكةين جنصـظ      وةي ياساي نصودةولةيت مرؤظانة بةس    ضوارضص
ضـونكة  . جطة لةوةش كةوا ثصشصلكردين ياساي نصو دةولةيت ثاراستين ثةناهةندةكانة        

تصأؤر تاوانصكة مايف ذيان لة مرؤظ دةسصنصت جةستةي بريندار دةكات، دةبصـتة هـؤي              
رؤظ لة مايف ئازادي و دميكراسي، دةبصتة هؤي هةلثضأاين م        أصطةطرتن لة ضصذوةرطرتن    

 لةوةش تصأؤر دةبصتة تاوانصك دذ بة مرؤظايـةيت ضـونكة           جطة. لة ديدي بابو باثرياين   
وشتين بة كؤمةل لة كايت جـةنطو ئاشـتيدا هـةروةكو لـة              دةتوانص ببصتة جؤرصك لة ك    



ضارتةري دادطاي نصودةولةيت و  وة دادطا نصو دةولةيت ية  تايبةيت يةكاين تاواين  بؤ                
تصأؤر دةشتوانصت ببصتة تاوانصـكي جـةنطي        .  هتد هاتوة .... يؤغسالفياي ثصشوو أوانداو  

لةيت تايبةيت بـؤ يؤغسـالفياي      هةروةكو لة دوو بأياري جياي دادطاي تاواين  نصودةو        
لةمةش ترسناكتر تصأؤر دةتوانص ببصـتة بةشصـك لـة تـاواين            . هاتووة  ICTY ثصشو

ئةطةر بصتو ئاراستةي طروثصكي ئصـتين يـاخود مةزهـةيب تايبـةت كـرا بـة       جينؤسايد  
 ي  1هـةردوو تاوانةكـةي     . مةبةسيت  لة ناو بردنيان ياخود كةمكردنةوةي ذمارةيـان          

ولصر دذ بة خةلقي كوردوستان كـران  دةكةونـة قـالقيب هةولـةكاين              شوبات كة لة هة   
 . جينؤسايدكردين خةلقي كوردوستان

ثصناسةكردين تصأؤر لة ضوارضصوةي ياساي نصودةولةيت دةرئةجنامي نصودةولةتيشـي         
لص دةكةوصتةوة ضونكة لةم حالةتةدا ووالتانو كةسةكاين تري ياسـاي نصـو دةولـةيت              

ديـاردةي تصـأؤر وة     ن لة ئةركةكانيان بؤ بةربةرةكاين كـردين        ثابةند دةبن بة أصزطرت   
 لة ئاسيت جيهاين و ئيقليمي يـةوة تـا ئصسـتا زيـاتر لـة        . هةروةها مافيشيان دةبصت  

بيست أصككةوتنامةي نصودةولةيت هةن بؤ أصـطة طـرتن لـة تصـأؤرو سـزاداين  كـةوا                  
صكخراوي نصودةولةيت    جطة لة دةها بأياري أ      1937كةونترينيان دةطةأصتةوة بؤ سايل     

 وة 1368 ذمـارة   UNيشـي   ائيقليمي و جيهاين  وةكـو بأيارةكـاين ئةجنومـةين ئاس          
 هةية ضونكة بة ثـص ي ئـةم          سةنطصكي تايبةيت خؤي   1373 بأياري   بة تايبةيت  .  1373

ن ئةجنومةين ئاسايشةوة لة ثانزة ئةندام ثصك هـاتوة بـؤ           ةبأيارة كؤميتةيةك لة الي   
ت لـة   صأؤريزم وة ضاودصري جص بة جص كردين ئةم بأيـارة دةكـا           بةربةرةكاين كردين ت  

ا كؤمـةك بـةو اليةنانـة دةكـات كـةوا دةيانةوصـت             ئاسيت نصو دةولةيت وة هـةروةه     
حكومـةيت  .  ثسـثؤري  بةربةرةكاين دياردةي تصأؤر بكـةن وةكـو كؤمـةكي تـةكنيكي و           

 حكومةيت  كوردوستانيش دةتوانصت داواي كؤمةك ثصشكةش بةم كؤميتةية بكات  ضونكة         
 كـةوا ئـةميش شـةرعيةيت       CPAكوردوستان لة اليةن دةسةاليت هاوثةمياناين كايت         

 وةرطرتــوة، 1511 وة 1483خــؤي لــة بأيارةكــاين ئةجنومــةين ئاسايشــي ذمــارة  
بةرثرسياريةيت بةرامبةر دابني كردين ئاسايش لة هةرصمي كوردوستان ثـص سثصـرراوة            

بة ثص ي ئةم مافو     . ثص ي ياساي نصو دةولةيت    بؤية هةرصم دةبصتة خاوةن مافو ئةرك بة        
ئةركانة كةساين ياساي نصو دةولةيت كةوا هةرصمي كوردوستانيش دةطرصـتةوة  مـافو             

 ئـةم مةبةسـتةش دةتـوانن        هاووالتياين خؤيان بثارصزن وة بـؤ      ئةركي ئةوةيان هةية  
 يـاخود   UNداواي كؤمةك لة كةساين تري ياسـاي نصـو دةولـةيت بكـةن وةكـو لـة                  

 لة اليةين ئةركي أصطةطرتنيش لة كاري تصأؤريسيت يةوة ئةوا جاري وا            . ةتاين تر دةول
هةية هةندص دةولةت تصأؤرستان دالدة دةدةن ، جا لصـرة ياسـاي نصـو دةولـةيت ئـةم                  

كةوا أصطانةدةن خاكةكانيان بة كاربصت بؤ بؤ زيان طةياندن بـة           اليةنانة ثابةند دةكات    
ارانة زؤر بة ئاساين دةتوانن مايف بـةرطري لـة خـؤ           ئةطةرنا ئةم جؤرة ك    ووالتاين تر 

 خبةنة كار هـةروةكو لـة ئةفغانسـتان دذ بـة      UN ضارتةري   51كردن بة ثص ي مادةي      



 ي ئةجنومـةين ئاسـاييش زؤر بـة أوين ئـةركي        1373بأياري  .  أذصمي تاليبان أويدا  
بة ثص ي ئةم بأيـارة      .  تصأؤردا دةولةتةكان دياري دةكات لة مياين بةربةرةكاين كردين      

كةوا لة كـاري تصأؤريسـيت دةسـتيان        نابص بة هيض جؤرصك أةحم بةو كةسانة بكرصت         
. اخود جص بة جص كـردين بصـت       ا ضي لة أصطاي ثالندانان بصت، ثشتطريي بصت، ي        هةية، ج 

نابصت ئةم جؤرة كةسانة بة هيض جؤرصك دالدة بدرصن ياخود لـة اليـةين مـادي يـةوة                  
 . اخود بة هيض جؤرصك لة جؤرةكاين تر ئاسانكاريان بؤ بكرصتكرصن يكؤمةك ب

تصأؤر وةكو تاوانصكي نصودةولةيت دةرئةجنامي ئةوةشي لص ئةكةوصـتةوة كـةوا دةبـص             
دةولةيت تاوانباران دادطايي بكرصن  جا ضي لة أصطاي دادطايةكي نيشتيماين ياخود نصو             

 ثاراسنت لة تصأؤر هةردةم لة سـزاداين        بةالم ئةم بؤضونة هةردةم أاستة كةوا خؤ      . بصت
باشترة  بؤية بةربةرةكاين كردين تاواين تصأؤر دةبص لة أةطو أيشةوة دةست ثص بكات               

 هةلبخةلةتصنرصن لة ذصـر     ة كةوا وا دةكات كةسانصك بتوانرصت     وة لة هؤكارةكاين ية و    
دةسـنت  درومشي جيا جياي ئايين و ئايدؤلؤجي وة لةوانةية ئةم جؤرة كةسـانةي هةل            

بة هةخلةلة تاندين ئةم جؤرة خةلقة سـاويلكانة خـودي خؤيـان باوةأيـان نـة بـةم           
 تصـأؤر دةبـص ثصـش هـةمو         . ئايدؤلؤجيةو نة بةم ئاينةش هةبصت كةوا بة كاري دصـنن         

شتصك لة اليةين كؤمةاليةيت و ئابوري و سياسي و ثـةروةردةيي بةربـةرةكاين بكـرص               
 . ةوةئينجا لة اليةين سةربازي و ئاسايشي ي

ـ          إأاستة دياردةي تاواين     كة بـةو   تصأؤر جياية لة هةمو تاوانةكاين تـر ضـونكة تاوانص
 بؤيـة دةبـص بـة هـةمان جـؤر           دةنرص و جص بة جص دةكرص     ثةوثةأي هنصين ثالين بؤ دا    

بةربةرةكاين بكرص جا لصرة أؤيل دةزطاكاين تايبةت دصت كةوا تواناي خؤيـان ثشـان              
 لة دةرةوةي دادطا سزاي تصأؤريستان بدرصت ئةطةرنا    بدةن، بةالم نابصت بة هيض جؤرصك     

ئاماجني تصأؤريستان دصتة دي لة ناشتين سةروةري ياسا وة بالوبونةوةي ئةنارخي و            
لصرةش مةرج ين ية داطاكان دادطا مـةدةين يـة كـاننب وةكـو دادطاكـاين                .  بص ياسايي 

اين تايبةتو يـاخود    سزايي، بةلكو دةتوانن دادطاي سزاي نصو دةولةيت و دادطاي نيشتم         
كةواتة مةرج تةهنا ئةوةية كةوا ئؤرطانة سزايي ية كـة مـةرجي            .  دادطاي سةربازي بن  

 .دادطاي تيا بة دي بكرصت وةكو بص اليةين و سةربةخؤيي
ـ      اوان خةسـلةيت تايبـةت بـة خـؤي هةيـة، جـؤري       بةالم ضونكة هـةر دياردةيـةكي ت

بؤيـة ئـةوةي    .  جؤرةكـاين تـر    بةربةرةكاين كردنيشي دةبص جيا بص لة بةربـةرةكاين       
ثةبوةندي بةبةربةرةكاين كردين تاواين تصأؤر هةيـة دةبـص ئـةم خاالنـةي خـوارةوة               

 :أةضاو بكرصن
 
تصأؤر تاوانصكة أصكخراوصك ثص ي هةلدةستصـت بؤيـة بـة طرتنـو سـزاداين ضـةند                 . 1

وا ئةندامصكي مةرج ين ية كؤتايي بةم أصكخراوة بصت بؤية دةبص لة ثصشضاو بطريصت كـة              
ئةطةري ئةوة هةية كةوا ئةم أصكخراوة هةولبدات تؤلة لة هةركةسصك بسصنصتةوة كـةوا       



بةشداربصت لة بةربةرةكاين كردين تصأؤر بؤية دةبصت ثصش هةمو شتصك ئاسايشي ئـةم   
جؤرة كةسانةو كةسو كارةكانيان دابني بكرصت ئـةميش بـة شصـوةيةكي سـةرةكي لـة                

 .ةسانة بة نةناسراوي مبصننةوةأصطاي ئةوةوة دةبصت كةوا ئةم جؤرة ك
 
دةركةون ضونكة  شايةدو قورباين ناتوانن بة ئاشكرايي لةم جؤرة دادطايي كردنانةدا          . 2

اصول  (ترس لة سةر دواأؤذيان هةية بؤية دةبـص ياسـاي ضـؤنيةيت دادطـايي كـردين               
 تايبةت بؤ ئةم حالةتانـة ثـةيأةو بكرصـت تـاكو شـايةدو قوربـاين                 )زائيةمحاآمات ج 

 .  مبصننةوةنن بة نةناسراويبتوان
 
ات (بةلطةنامةكان  . 3 بة زؤري لة أصطاي دةزطـا تايبـةيت يـة كانـةوة بـة دةسـت                ) اثب

بـؤ دادطـاش ئاشـكرا       دةهصنرصن بؤية ناتوانرصت سةرضاوةكانيان بؤ خةلقو وة  هـةتا         
ات   (بكرصن  بؤية لصرة ثصويست بة ياسايةكي تايبةيت بةلطةنامة           انون االثب هةية كـةوا   ) ق

 .وانصت سةرضاوةي بةلطةنامةكان بة نةناسراوي هبصلصتةوةبت
 
ثالةثةستؤيةكي زؤر لة سةر دادوةرو دادوةري طشيت دروست دةبص  ضونكة ئةم خؤي             . 4

هةردةم دةتوانص ببصتة ئاماجني كاري تصأؤريسيت  بؤية باشترة دادطاي تايبةت بؤ ئةم             
اسـراوي مبصـننة وة جطـة       مةبةستة ثصكبهصنرصت تاكو دادوةرةكـانيش بتـوانن بـة نةن         

لةوةش دادطا ئاسييةكان كايت زؤريان ثص دةوصت بؤ دادطايي كردن بة شصوةيةكي طشيت             
 .كةوا لة حالةيت تصأؤردا دةرئةجنامي باشي نابصت

 
تاوانةكاين تصأؤريسيت تاواين ئاسايي نني ضـونكة مةبةسـتيان تؤقانـدين هـةمو             . 5

لة يت ية بؤية ياسـاي سـزاي ئاسـايي          كؤمةلطاو تصكداين ئاشيت و ئاسايشي نصو دةو      
يطةر بةرهةلسيت بكاتةوة جا لصرة ثص ويسـت بـةوة دةكـات          رناتوانص بة شصوةيةكي كا   

 . كةوا ياساي سزاي تايبةت دابأصذرصت بؤ ئةم مةبةستة
 

 شـوبات بـة     1ئةوا هةردوو تاوانةكـةي     ئةوةي ثةيوةندي بة كوردةستانيشةوة هةبصت      
واوةيت كةوتوينةتــة نــاو بازنــةي نيشــانةي ديــاري دةخــات كــةوا ئصــمةش بــة تــة

تصأؤريستاين جيهاين  بؤية ثص ويستة لة هةمو اليةنةكةوة بة خؤماندا بضينةوة وة بة              
تابيةيت ئةوةي ثةيوةندي بة ئاسايشي طياين سةركردة سياسـي يـةكان هةيـة كـةوا               

صـــكي طرنطـــي ئـــةم ن وة ضـــؤنيةيت هاتوضـــؤكردنيان تومخشوصـــين مانـــةوةيا
ضونكة وا ثص دةضصت هةويل وا هةبصت ئاذاوةو دوو بةرةكي و ناكؤكي لة             .ثصداضونةوةية

سةر دةسةالت لة ناو أصكخراوة سياسية كوردةكان دروست بكرصـت بـؤ ئـةوةي هصـزي                
 . ميللةت ئاراستةي ناوةخؤ بكرصت وة بةم جؤرة بص اليةن بكرصت



زطاكاين تري  ين هةمو دةزطاكاين ئاسايشو دة    ثصداضونةوةي ثصكهاتةو ضونيةيت كاركرد   
ثةيوةندي دار  دةتوانص تةهنا بة سودي خةلقي كوردوستان بةرذةوةنـدي فـرة اليةنـة               

جطةلةوةش لةوانةية ثصويست بكات كةوا ثةرلةماين كوردوستان بري لةوة         . بكةوصتةوة
ضوين  ياسايةكي  تايبـةت بـؤ بةربـةرةكاين          وة طفتو طؤ لة سةر ثصداويسيت دةر      بكاتة

بةالم بة هةرجؤرصك بصت نابصت أصطا بدرصت كـةوا         .  ةستثصبكاتكردين دياردةي تصأؤر د   
بةربةرةكاين دياردةي تصأؤر لة كوردوستان هيض كاريطةري يةكي ئةوتؤي هةبصـت لـة             
سةر مافة بنةأةيت يةكاين هاووالتيان ئةطـةرنا ئامـاجني تصأؤريسـتان دصـتة دي وة               

  . دةتوانن زياتر لة ئاوي شصلو أاو بكةن
 


