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 داك ی بیستویه ده  له سهی دارفورجنۆساید
  ریم  ختیار كه به

  
وید له  نجه کارھنانی میلیشیاكانی جه  به وه و به تی ئیسالمی سودانه ن حكومه الیه كردنی تاوانی جنۆساید له پیاده

ردانی مرۆیی و  ستوه تی ده ه بۆ بابهو گته رمه، گرنگی ده و ھه بی ئه ره رمی دارفور له دژی دانیشتوانی موسومانی ناعه ھه
كان پویستیان به گۆرین و  تیه وه لمنت كه یاسا نوده یسه مان كاتدا دارفور ده ھه له. رگرتن به جنۆساید ربازی بۆ به سه

رنن كه  گوزه یان دهكان ساكارتین ژ دا كه دارفوریه خته وه م ساته له. کدا ی بیستویه ده رجی سه ومه ڵ ھه گه یه له گونجاندن ھه
ك  ی بیستویه ده لۆجیای سه کنه كارھنانی ته تی سودان به به ڕاسته، حكومه كانی ناوه ده كرت بوترت كه شوازی ژیانی سه ده
ۆ ردانی مرۆیی ب ستوه ی ده م پرۆسه رده ی به كیانه ره و كۆسپه سه وكه بۆ دیاریكردنی ئه م وتاره ھه ئه. کات توعامیان ده قه

ی  یه به كرده ندیان ھه یوه كرت كه په و یاسایانه ده ک پویست ئاماژه بۆ ئه وه وه ھا مرۆڤ، لره زاره ڕزگاركردنی ژیانی ھه
ك  دارفوریش وه. كرت گۆڕین یان چاكسازی كردنیان دهپداویستی ر  سه خت له کرت و جه ریان ده وه و باس له ناكاریگه جنۆسایده

  .  م وتاره ری باسی ئه نته بته سه دات ده مینه كه جنۆساید تدا ڕووده ر زه م سه ۆشكراوی ئهرام کی فه یه پگه
 
پش  مریكا له کانی ئه كگرتوه ی وته یه)وه ره زیری ده وه(ت  وه زیری ده ی وه)كۆلن پاوڵ(ی ڕابووردو  فته ھه

یشتوه  نجامه گه رئه و ده ستیدان به رده به ی كه له گانه و به وه له ینهپاش لكۆ(: یاند یدا ڕایگه كه گرسی وتهكی گۆن یه وه كۆبونه
م  ئه. )رپرسن لی به) وید نجه جه(کانی  کداره تی سودان و میلیشیا چه كومهدات، ح ڕوودهو  ڕوویداوهكه جنۆساید له دارفور 

. یه ی ھه وره  گهیخالقی كی یاسایی و ئه م گرنگیه  بهوت ی خۆی دواكه واده میشه زۆر له ک ھه چی وهر گه ی پاوڵ ئه نجامگیریه رئه ده
ت  نانه  كه تهكانی تر بدرت ته خۆرئاواییه وه  ئاماژه به خونساردی دهین پویسته کانی پاوڵ بكه باس له گرنگی وتهی  وه لهر به

کانی ڕژمی سودان  ی تاوانه ركۆنه ستاون كه سه هوه و وه نھا به داوه، ته کیان به جنۆساید نه یه كانی پاویش ھیچ ئاماژه دوای قسه
قامی  ش سامناكتر شه مه له. دات ئاشكرا درژه به تاوانی جینۆساید ده ن كه به و وته بكه ی فشاری ئابوری له شه ڕه ن و ھه بكه

ر   شتتی نیه گه، ۆساید ھند نزمه دژی جن زایی له نگی ناڕه دیوه، ده وه نه خۆیه خته خۆپیشاندانكی به وه م ساته خۆرئاوا تا ئه
  . ژین کدا ده ی بیستویه ده ین كه له سه وه بكه گومان له

به  تاوانی دژ ،ی پاودا وه ک ئه سك له پۆستكی گرنگی وه م جاره كه كه مه بۆ یه دایه كه ئه وه كانی پاوڵ له گرنگی قسه
ی  وسته م ھه  كه پاوڵ بهیه وه ش گرنگتر ئه وه  له.یه ی ھه رژهدات له كاتكدا كه دم ب ه تی به جنۆساید له قه مرۆڤایه

جنۆساید كه ی  وتننامه ن ئمزا له ڕكه کان و خاوه کگرتوه وه یه ته ندامكی نه ك ئه ی وه که ستۆی وته خاته ئه رككی یاسایی ده ئه
 .ناسراوه     )    1948  جنۆساید   تاوانی    سزادانی   گرتن و ی ڕگه وتننامه ڕكه(به 

(Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, 1948)  
  

ھناوه  جنۆساید ڕكخراوكی پكنه ی وتننامه  ڕكهوه كانی مرۆڤه یدار به مافهدن یوه كانی تری په وتنامه ڕكه جیاواز له
ج  ی به ركه و ئه كو ئه ، بهداوه ه بدات كه جنۆساید ڕوویداوه یان ڕووینهو  و بیار له بكاتیكارھنانی یاساكان تا چاودری به
نن له  ی كه الیه تانه وه و ده دات یان بۆ ئه كه ڕووده ی هو جگای وه له كان به تاوانی جنۆسایده ندیداره یوه نه په ھشتوه بۆ الیه

نھا  ته یه به وتننامه م ڕكه  كه ئهیه وه تیه بوترت ئه وه وتنامه نوده هم ڕك ر ئه سه دا پویسته له ی لره وه ئه. که وتننامه ڕكه
 بریتین له دادگاییكردنی ی كه بۆسزادان دایناون و فۆرمانه ھا ئه روه گرتوه، ھهستۆ كردنی جنۆسایدی له ئه ناسهركی پ ئه

ئاشكرایه وته . تی وه كی نوده اوه یان له دادگایهی جنۆساید تیدا ڕوید ته وه و ده كی ناوخۆیی ئه تاوانباران له دادگایه
 دارفور و وته كه جنۆساید له یاندنی ئه ر بۆیه به ڕاگه ی جنۆساید، ھه وتننامه نه له ڕكه مریكا الیه كانی ئه كگرتوه یه

مینی واقیعی  ر زه سه خابن له مه. رانستاندنی جنۆساید و سزادانی تاوانبا ستۆی خۆی بۆ وه خاته ئه رككی یاسایی ده دات، ئه ڕووده
كانی خۆی  یاساییهركه  مریكا ئه کانی ئه کگرتوه ر بۆیه پناچت وته یه مومژاویترن ھه مه ته کان زۆر له سیاسی شته
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جگه له فگانستان  مریكایه له عراق و ئه ربازی ئه گالنی سه ندین ھۆكار كه ئاشكراترینیان توه ر چه به ، لهنت یه جبگه به
مریكی له سودان  ردانی ئه ستوه کان له ده بیه ره و گومانی وته عه مانه وه، ئه تیه رۆكایه بژاردنی سه ی بۆش به ھه رقای ئیداره سه

کتی   ناڕازیبوونی یهھا روه دات، ھه و وته ده كانی ئه وتیه رچاوه نه سرداگرتنی سه ستبه وی ده مریكا ھه  ئهیان وایه؛كه پ
   .  زانت فریقا ده ت به ئه تایبهو  یری کی كیشوه که به كشیه فریقا كه كشه هئ

  
کی  ماشاچیه ك ته وسان وه سته تی ده وه گای نوده ڕێ و كۆمه په كۆستدا تدهۆساتی ھۆ ر كاره سه  بهده زیاد له نیو سه

نفالكردنی  ر چاوپۆشین له ئه گه ئه. ی سوداندارفوررمی  ھه یان له م جاره ڕوان ئه كی نوێ ده شكوژیه ڕه ستاوه و له  بباك ڕاوه
چاوپۆشین له جنۆساید له نگی سارد  وا پاش جه پۆشكرا، ئه رده شبوونی جیھان بۆ دوو بلۆك په ی سارد و دابهنگ رد به جهكو
دان له پناو  رنه ستوه ته بۆ ده ماوه  نهھیچ پۆزشك و كان تیه وه  یاسا نودهری ن بۆ ناكاریگه  ئاماژهرندا و ئستاش له دارفو ڕوه

ئاشكرا ڕكخراوی  نگی سارد زۆر به  ئاشكرایه كه جه.كی سیستیماتیكی دنه كوشتن یه شوه ی  به و مرۆڤانه ڕزگاركردنی ژیانی ئه
ستاندنی   وهی كه خوازیاری تانه وه و ده م ئه رده به  لهی ڕگر بوو وه  له لیل و ئیفلیج كردبوو جگه کانی زه كگرتوه وه یه ته نه

وه  نه هک ده مان ال دووباره و پرسیاره ن ئه ده  ڕوودهادد له فۆرمی جنۆسایدنگی سار ی پاش جه ساتانه و كاره م ئه ، بهبوونجنۆساید 
ندنی جنۆساید؟ ستا ان بدات بۆ وهت وه کارھنانی ھز به ده ك نیه كه مافی به ڕاستی جیھان پویستی به یاساگه كه ئایا به

ت،  وه  ده)یان ژنانی(ی گفتوگۆی پیاوانی  ڵ خۆی دنته پش كه سانكه جگه گه یراناوی له ك باسی قه م پرسیاره كۆمه ئه
دا و له كاتكدا  م لره  به.هکان تیه وه ندیه نوده یوه ندانی بواری په تمه  و تاتبهكان ه سیاسیسوفه یله یاساناسان، فه

ھا ئاشكرا  روه قی گفتوگۆكان، ھه  چه وه به کاته م پرسیاره جاركی تر خۆی ده یه ئه وامی ھه رده كی بونه له دارفۆر به كوژیه هش ڕه
. ی جنۆساید ڵ كشه گه كردنیان له ه بت بۆ مامه ریان ھه ك یاسا و پرنسیپی كاریگه تان پویسته كۆمه وه ت كه ده پمان ده

 ی جنۆساید نی تاوانبار به كرده ت یان الیه وه له دژی ده) Collective Force(ڵ  كۆمه كارھنانی ھزی به  دی بهکی واتایه به
  .  دا بكرت1948ی جنۆسایدی سای  امهتنن  ڕكهتی له یاساكانی نو ڕه ش گۆڕانكاری بنه وه وای ئه. یاساییبكرت پویسته به

   
نگژاویه و سانكی زۆره  تكی ته خۆیدا بابه خۆی له  )Humanitarian Intervention(نی مرۆیی ردا ستوه تی ده بابه       

بووه  ك دروست نه نگیه كده م تا ئستا یه ،به كانه تیه وه ندیه نوده وهی ندانی بواری یاسا و په تمه ی مشتومی ئایبه جگه
كاتكدا كه  مه له ئه. ر شاوی جینۆساید ونه به كه وت كه ده وانه بكه ته و نه  به فریای ئه)ی و ك چۆن و كه(ی كه  وه رئه سه له

ردانی  ستتوه ر ده سه گفتوگۆ له. کات ده وه درونه موانه رچاوی ھه به  بهدارگ كانی مه زاران مرۆڤ له كگه شاوی جنۆساید ژیانی ھه
وكات  رچی ئه گه ، ئهیشت ی خۆی گه پۆپه ی كورددا به چه كانی كۆڕه ره نه وروژ ری ونه ژر كاریگه   دا و له1991مرۆیی له سای 

فینیان دروستكرد بۆ  ی دژه)36(مریكا ھی  كانی ئه كگرتوه ندا و وته یه ریانیا، ھۆه تی به تایبه كان به ته خۆرئاوایه وه ده
ری  ماوه ژر فشاری جه کی له ره  سهیك یه شوه یان به كارهم  م ئه ، به و سوپای عراقعس پاراستنی كورد له شاوی ڕژمی به

کرا  ی لده وه  كه گومانی ئهنداو نگی كه ر عراقی دۆڕاو له جه سه له  جۆرك له فشاری وه ھا بۆ ھشتنه روه كانیاندا كرد ھه وته
ۆیی ردانی مر ستوه  بۆ دهی یاساییرك بوه پوه  له كوردستان نهردان ستوه داخه ده ی  جگه.كانی بدات که كۆكوژه و به چه كه بره
ک بینیمان پاش  ن، چونكه وه ده نجام ده تاوانی جینۆساید ئهی كه  تانه وه و ده ربازی له دژی ئه كارھنانی ھزی سه یان به

ردان له كوردستان كه له  ستوه م ده م النیكه  به.دات كوردستان له ڕواندا و كۆسۆڤۆ جنۆساید ڕوویدا و ئستاش له دارفۆرد ڕووده
م تا  كه كه كه ردانه ستوه نجامی ده ردان و ئه ستوه خالقی بۆ ده ركی ئه نداندا به باكوری عراق ناسراوه بووه پوه تمه نوان تایبه

    . رداندان ستوه ی ده ڵ كرده گه ی كه له وانه ژمردرت بۆ ئه وتنك ده ركه زۆر باش بوو به سه
یه كه  وه تی ئه تایبه یدا به كه ربازیه له فۆرمه سهو گشتی  ردانی مرۆیی به ستوه یاساییكردنی ده می به رده انی بهك گرفته

 )Selectivity(ی ورد كی ھه یه شوه نھا به ان ته یكاربھنن ندی خۆیان به وه رژه ردانه له به ستوه و مافی ده تان ئه وه شت ده ده
وستیان  ستا ھه نه كاتكدا له ڕواندا تا الفاوی خون ھه وروپادایه له ی ئه رگه یدا چونكه كۆسۆڤۆ له ناوجهك له كۆسۆڤۆ ڕوو وه
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 ڕواندا(ن له  ندك له چاودران ده ک ھه كی زۆر خراپ كرا، وه یه شوه م كرا و به ردانیش ڕوویدا زۆر كه ستوه گرت كه ده رنه وه

ر گرفتكی تر  نامۆ نین به یاسا  مان پدان یان ھه ی ئاماژه م دوو گرفته کك له واجار ھیج یهد).  كرانگ م و زۆر دره زۆر كه
خۆكردنی  ری لهرگ ربگرین كه مافی به  نمونه وه هكان ب كگرتوه وه یه ته ێ نه ی جاڕنامه) 51 (ندی ر به گه  ئهکان، تیه وه نوده

)Right of self-defence( ه به دهه ندین جار ده  چههخشیو تان به وكاربردوه و  ندی خۆیان به وه رژه یان له به یه نده م به تان ئه و
الماری  م باشترینیان په کان زۆربن به شت نمونه تانی تر ھناوه، ئه وه دهو رگیان بۆ ھاوتیانی خۆیان  تی و مه ھامه نه
ندی  تك به وه ند ده ی ئاماژه پدانه كه چه  جگه.خۆكردن ری لهگر ر ئرانی دراوسیی به بیانوی به سهتی عراق بوو بۆ  وه ده
تی پاكستان   ھیند له خۆرھهیربازی ردانی سه وهست ش ده وانه كارھناوه له ی جنۆساید بهنستاند ستی وه به یان بۆ مه) 51(
ندای عیدی  نزانیا له یوگه ردانی ته ستوه ھا ده روه مبۆدیای پۆڵ پۆت، ھه ردانی ڤتنام له كه ستوه و ده) نگالدیشی ئستا به(
وه  ته ری نه ی چارته)51(ندی  کارھنانی به  به و به وه خۆكردنه ری لهرگ ردانه كه به ناوی به ستوه  دهم س ک له ر یه ھه. مین ئه
 به ت كی تایبه بوونی یاساگه ر نه به م له ، بهكوژی ڕزگاركرد شه رۆڤیان له ڕهزاران م ه ڕوویاندا ژیانی ھكان كگرتوه یه
    . ن نجام بده ردان ئه ستوه دهوه  خۆكردنه ری لهرگ ناوی به ته ناچار بوون به وه  دهم س ردانی مرۆیی ئه ستوه ده

ری  ته كه له چارته وه ھای ده ری ڕه روه مكی سه ردان چه هستو یاساییكردنی ده می به رده كانی به ككی تر له گرفته یه
 2ندی  بوانه به (ته تاناندا كراوه وه  له نوان دهكسان  یهكی ریه روه تی سه خت له قودسیه ئاشكرا جه كاندا به كگرتوه وه یه ته نه

کانی  ته یراناویترن بابه کكه له قه ت یه وه ری ده روه مكی سه بگومان چه. )کان کگرتوه وه یه ته ری نه  له چارته1ی  بگه
. ماندایه كه تی باسه ن كه له خزمهیدو كه ده له سه ی مه و دیوه نھا له دا ته ر بۆیه لره ت یاساش، ھه نانه و تهی سیاسی  فه لسه فه
ردانك له كاروباری  ستوه ر ده ونكه ھهكانیدا، چ موو فۆرمه ردانه له ھه ستوه ی دهم رده ی به وره ت رگركی گه وه ری ده روه سه

م  به. کانه کگرتوه وه یه ته ری نه ڕا شكاندنی یاساكانی چارته ووه یه و له ته وه و ده ری ئه روه تك شكاندنی سه وه ناوخۆیی ده
كرت به  ش گرنگتر كام كشه ده وه ت بكشرن؟ له وه ری ده روه کانی سه یه له كودا پویسته سنوره وه دا ئه كه لره پرسیاره گرنگه

کی  یه ، یان كشه تی سودانه وه کی ناوخۆیی ده یه م بدرت؟ ئایا جنۆساید له دارفور كشه ه قه تك له وه ی ناوخۆیی ده كشه
ر  شه بت بۆ سه ڕه کرت ھه تك ده وه یرانی ناوخۆیی ده ند قه یه؟ تا چه وه ھه تیه ندی به گشت مرۆڤایه یوه تیه و په ه نوده

تادا نمچه م له ئس یه، به ی ورد ھه وه ندینی تر پویستیان به توژینه و چه م پرسیارانه ک له ر یه ئاشتی جیھان؟ ھه
تی  هو گای نوده بت كۆمه تیه و ده وه كی نوده یه ی كه جنۆساید كشه وه ر ئه سه یه له نداندا ھه تمه له نوان تایبهک  نگیه ھاوده
 دواجار  وه. ت لیبوانرت وه و ده م یان ئه  ناوخۆیی ئه ی ک كشه ک وه ن، نه کدا بكه ته ی له ه کان مامه كگرتوه وه یه ته و نه
ندك  وه گرنگی گۆڕینی ھه وه دیسانه لره. کات كه ھیچی پناكرت ستوپی خۆی ناوه و ھاوارده  له دهكۆتیكان  کگرتوه وه یه ته نه
رشتی  رپه ك كه سه  و نوسینی یاساگهش گرنگتر داڕشتن وه بت له را دهكانمان بۆ ئاشك کگرتوه وه یه ته ری نه کانی چارته نده  بهله
وه و  ی وتار خوندنه ڕگه ک له ستاندنی بدات نه وی وه وه ھه کارھنانی ھزه ی به ه جنۆساید بكات و له ڕگهرگرتن ب هب

  .کان پی ناسراوه کگرتوه وه یه ته وه كه نه ره مه  ب سه ی وه كۆبۆنه
 ری روه مكی سه دیاره چه. تیدا وه م ئاشتی نوده رده به میشه كۆسپ بوه له ت شتكی نوێ نیه و ھه وه ری ده روه ی سه كشه

ت و  وه كانی ده ی سنورهیی و پاراستن وه ته كو ئاسایشی نه للی تری وه مكگه ڵ چه گه  لهست دت ناو ده ست له ت ده وه ده
كاندا به باوكی  تیه هو ندیه نوده یوه م له پهی ڕیالیز نگرانی قوتابخانه الیهتۆماس ھۆبز كه تا ئستاش . ھتد... دان رنه ستوه ده

 نگ تان ڕكبخات، جه وه ندی ده یوه بت كه په ركی گشتی نه ی ستراكچه و جگایه زانن پیوایه تا ئه فیكری خۆیانی ده
ندك به  ی ھه وه كو ئه یدا ئاشتی شتك نیه بته دی بهنارش وبز پی وایه له جھانكی ئهھ. بت یی ده میشه كی ھه گیه ئاماده

یدا  كه ناوبانگه رچی ھۆبز له كتبه به گه ئه. نگه  جهیکی كاتی گیه نھا نائاماده زانن له ڕاستیدا ئاشتی نیه ته ئاشتی ده
)Leviathan( (1651) ژی باس له په بهوان ده یوه دره ندی نم ڕیالیسته تان ناكات، به و یان وایه دهه کان پو  ک ئه تیش وه و

دات، جیاوازیه  ت ده سه پاش ده ت له سه ستھنانی ده ده وی به وام ھه رده رسته و به كات خودپه ی ھۆبز پۆرترتی ده مرۆڤه
كان  رچی ڕیالیسته گه وه ئه لره. كانی دانانت ماعه ک بۆ ته رگ كۆتاییه ک مرۆڤ نامرت و مه  وهت وه دایه كه ده وه که له سامناكه
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نگ ناھنت  رگیز كۆتایی به جه ھهم  بت به تیڤی ھه نجامی پۆزه كی كاتی ئه یه رت به شوهك تی ده وه ن ھاوكاری نوده ده
كی تر  واتایه به. وه منته مان ده گه وام له رده نگه به ی جه شه ڕه رچی ھه کات، ھه ر ده به سته كان ده نگه كو پشوی نوان جه به
ست  تك بۆیان نیه ده وه ه ده تك یان كۆمه وه ھا و پیرۆز لی بوانرت و ھیچ ده ک شتكی ڕه بت وه ت ده وه ری ده روه سه
  . وه تكی تره هو ه ده تك یان كۆمه وه نه كاروباری ناوخۆی ده ربده وه

، پیوایه ئاشتی )Perpetual Peace(یدا  كه ییه هیشم تیه ھه ئمانۆیل كانت له ئاش،وه کانی ھۆبزه ی بۆچونه وانه به پچه
ه نگ ل وامی جه رده ی به شه ڕه گرت و بوای وایه ھه ت ده وه ھای ده ری ڕه روه خنه له سه وت، كانت ڕه وامی ده رده تیڤ كاری به پۆزه
ته  وه وه كانت پشنیاری دروستكردنی فیدراسونی ده لره. ی گرتوه رچاوه ھا سه هری ڕ روه وه بۆ سه ته وه ی ده وه ختكردنه جه

ی فۆرمی  تانه وه و ده ی ئاشتی له نوان ئه وه ببته ھۆی بوكردنه: م که م فیدراسونه یه ی ئه و ئومده كانی كرد به كۆماریه
ته ھانده: م یه، دووه وهحوكمیان ھاوشه ی ده وه ر بۆ ئه ببۆ. ن مان بكه كانی تر چاو له ته وه-نكان كه خۆیان به میراتگری  لیبرا

ک  کان دژی یه یه كه دیمۆكراسیه و ڕاستییه مه ئه شیان بۆ ئه گه واو دروستن به کانی كانت ته زانن پیان وایه بۆ چونه كانت ده
كی  قامگیری ئاشتیه  سهری گه ان زیاتر ھاوشوه بن ئهك ته وه ی ده حوكممی سیاسی و فۆرمی سیستهدی تا کی  واتایه به. ننگ هناج
ناسراون )  Liberal Internationalist(تی  وه ی به لیبرای نوده وانه تی ئه تایبه بهكان  لیبراه-نیۆ.  دته بوونیی میشه ھه
و ) Nation Building(ت بنیاتناوه  وه ی ده ردان پرۆسه ستوه ر ده گه پیان وایه ئهم  ردانی مرۆییدان، به ستوه ڵ ده گه له

کی دی  واتایه به. بت كان له گۆڕێ ده یرانه مرۆییه ی قه وه بوونه ری دووباره گه وا ئه ھنت ئه دوای خۆیدا نه كردن به دیمۆكراتیزه
ک  كی وه یه له سه ر مه سه ت له تایبه تی و به وه ت له ھاوكاری نودهت چیتر نابت ڕگر ب وه ھای ده ری ڕه روه مكی سه چه
ل  دات، وه رچی له سنوركی جوگرافی دیاریكراودا ڕووده گه چونكه جنۆساید ئه. گرتن له جنۆساید پناو ڕگه ردان له ستوه ده

ش  ربگرن و ھزی ھاوبه ش وه وستی ھاوبه ن پویسته ھهتا وه وه ده ر ئه به ر له وه، ھه تیه  به مرۆڤایههست یوه که په یه كشه
نھا  ته هک ب مۆماندا نه له ڕۆژگاری ئهت  وه ری ده روه مكی سه بینین كه چه وه ده لره. كاربھنن تی تاوانبار به وه دژی ده له
نھا   تهست داوه و ده تی خۆی له ھایه کان ڕه شوه ك له یه شوه كو به وه، به دارانه تمه ندان و سیاسه تمه وتۆته ژر گومانی تایبه كه
     .ر كردوه به سته بوونی خۆی ده وه ھه ته وه مزك له پشت بوونی ده ک ڕه وه

 ،ردانی مرۆییدا ستوه م ده رده به بنه ڕگر له ندك جار ده ن كه ھه ربازی ھه ندین كۆسپی تری سیاسی و سه بگومان چه
ی تر  و گرفتانه دا باس له ته رفه م ده ازانین لهکانن به پوستی ن مان پدان له گرنگترینی كۆسپه ه ئاماژهی ك وانه م چونكه ئه به
  .مان كان نه کیه ره ر بكرن كاتك كۆسپه سه سه كرت چاره كنیكین و ده م تا زۆر ته ین كه كه بكه

ی جنۆسایدی  تننامه ی كه ڕكه و پناسانه ه پی ئهیرانی دارفوره كه جنۆساید به ئاشكرا و ب  قهت به  باره رچی سه ھه
کانه تا  ته زلھزه وه ڕوانی ده میشه چاوه ک ھه كان وه كگرتوه وه یه ته م نه به.  یه وامی ھه رده و به كراوه پیاده دایشتون 1948
نانن و  وه ده ی ترۆریزمه ست كشته ده ش بهكانی ته زلھزه وه ستاندنی جنۆساید، ده ن بۆ وه ك بكهك پكبنن و شت نگیه ھاوده
نوسازه بۆ  یی چاره نوكه كی ھه رچی پداویستیه گه ردان ئه ستوه ده .وه نه كانی دارفور بده رژت ئاوڕ له قوربانیه ریان ناپه سه

نگ   زۆر درهر ڕوونادات یان ان ھهیردانی مرۆیی له دارفور  ستوه م ڕاستیه بدات و ده س گرنگی به پناچت كهم  بهكان،  دارفوریه
کانی  ندی قوربانیه وه رژه كات له بهدواجار . ركه و له پشماندایه گه ندا ئه ی ڕوه وه بوونه كی تر دووباره واتایه دات، به ڕووده

ز  گه دارفور به ڕهكانی  قوربانیه. كردن  و ئاوارهكردن، كوشتن، ڕاگواستن ر شاوی القه ونه به كه دارفور نیه كه ڕۆژانه ده
وتی بوون كردونی به دراوسی  بن و ركه ره ب نین یان ناعه ره یه كه عه وه ك ئاین موسومانن گوناھیان ئه فریقیین و وه ئه
م  ه بكرت، به لی كورددا گه لی دارفور و گه كانی گه تیه ھامه كچوون یان جیاوازی له نوان نه یه كرت جۆرك له له ده. ب ره عه
نگی و چاوداخستن  تای بده م جاره په ل ئه وه. بیه ره قام و میدیای عه  شهستداری به مه نگی  گۆڕاوه بده تی و نه ک خۆیه ی وه وه ئه
نده  وه فریقی له دارفور ئه شپستی ئه زاران ڕه تۆ بی خونی ھه. وه قام و میدیای جیھانیشی گرتۆته ئاست جینۆسایددا شه له

ڵ  ر فسقه سه س خۆی له ی ناوبانگخواز كهنووسك ند ڕۆژنامه چه كات و جگه له س گرژ نه شی كه ھا بت كه مووی له بهبنرخ و ب
  كات؟  نه
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ی  تانه وه و ده ژی، ئه ختكی ناسكدا ده وه و ڕاستیه سامناكه ئاگاداربین كه جیھان له ساته بت له كۆتایدا ده له

وی  وه ھه پۆشن  یان به وتار و كۆبونه چاو له جینۆساید ده) وت و دمۆكراسی نه(وتۆكراسین  رقالی بازرگانی نه سه
ت و دسپۆتیزم  ش كه دیكتاتۆریه تانه وه و ده ئه. ر ناكرت سه بت چاره ن كه به كردار نه ده ك ده یه ركدنی كشه سه چاره

وستیان  روانی ھه رگیز چاوه وریان ڕووبدات و ھه ه جنۆساید له چواردنیهیر ۆیان ھند تاوانبارن پیان سهدایزاندون خ
ک ئیمپریالیزم و  لكی وه وا به ھیتاف گه رگرت ئه وستیان وه كانیش ھه ته خۆرئاواییه وه ر ده گه ، ئهلناكرت

ی كه  وانه ته و نه  لهكك هك ی ی كورده وه ئمهت به  باره رچی سه ھه. ن که وت تاوانباریان ده کانی نه رچاوه راگرتنی سه سه ستبه ده
ی جنۆساید له دماندا  وه بوونه دارفور ترسی دووبارهی ڕابوردوو،  ده كانی سه ترین جنۆسایده وره كك له گه ه قوربانی یهینبوو

نگ نابت  دهنفال ب ك ئه ساتكی وه له كاره) جاركی تر(ر پشتر پمان وابووبت كه چیتر جیھان  گه وه، چونكه ئه كاته تۆخترده
        .  وه كانماندا بچینه  و پویسته به بۆچونهه بووین وا زۆر ھه ئه

  
  
  
  
  

18/09/2004   
OXFORD, ENGLAND 
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