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   گرانه خنه یرکی ڕه و سه  ئراقیدا دادگای  لهنفال  ئهتاوانیر  سه بیار له
  

 ان شۆڕش و شاخه
30.06.2007 

  
نفال و  ر تاوانی ئه سه  دا، بیاری خۆی له2007 ی ژونی 24 رۆژی  کانی ئراق، له دادگای بای تاوانه

کانی   بوونی تاوانه دادگا دان به.  وه خونده اییکران دادگ و تاوانه ر ئه سه  دادگادا له  لهی تبارانه تۆمهو  ئه
نفالدا  انی ئهک ربازیه  سه ی شاوه  چوارچوه نگ له تی و تاوانی جه لکوژی، تاوان دژی مرۆڤایه گه
 بتاوانی دانا،   بهنفالدا  تاوانی ئه  دادگا له  تاهیر تۆفیق عانی که  له گه  جهتباران تۆمه. نت ده

نگ  تی و تاوانی جه لکوژی، تاوان دژی مرۆڤایه  تاوانی گه شدار له  به مووی به  هه  دیکهتبارانی تۆمه
جید، سوتان هاشم  ن مه سه لی حه  عه مپیه به.  وه  بۆ بایه و تاوانانه ر ئه سه تاوانبارکران و سزایان له

گ سزای  رحان متله دوری و فهزیز  بدولعه ، سابیر عه وه شید تکریتی سزای مردنیان بۆ بایه و حوسن ڕه
  .  وه ییان بۆ بایه میشه زیندانیی هه

  
   رنی بیاری دادگا نی ئه الیه

 هۆی پشگرتن و   بتوان ببته  کهک ر سزایه هه(لکوژی  سزای تاوانبارانی گه: سزای تاوانباران
رجۆرکی  لکوژی یا هه  تاوانی گه ی بۆ پشگرتن به نگاوانه و هه  له  نگاوکی گرنگه هه)  وه بوونه نه دووباره

ری  گه ب سزادانی تاوانباران ئه  به.نرن  داهاتوودا ده کوژی و پاکتاوکردن له ی کۆمه دیکه
ست و  به مهم  رده نگی به سته تاوانبار ئهدا  بارهم له  ن، چونکه کان زیاتر کراوه ی تاوانه وه بوونه دووباره

ی  وی تاوانکارانه ههرگا بۆ  دهکردن  ی دادگایینه وه له وتۆ نابینت، جگه کی ئه یه  کشه  به خۆیکانی کاره
. بت  ده ستی کراوه ده وام بوون رده ر پشت و تاوانکار بۆ به سه خاته کان ده  جۆره جۆرێ له هتاوانکار ب

و   له ن، چونکه ی گروپ و الیه ک تۆه  بت، نه وه ریه ی دادوه  ڕوانگه ب له  سزای تاوانباران ده دیاره
ریی دادگا  تی دادوه وایه ش ڕه وه ، ئه نکی دیکه  دژی الیه نکه ریی گروپ و الیه  دادوه،ریی دا دادوه باره
یسی  که ر  سه دام له دادگایی سه   له وه ، ئه یه ی هه یه و کشه دادگای بای ئراقی ئه.  وه کاته تاڵ ده به

  دا، چووه  موقته ر به کانی سه ست شیعه  ده  درایه  کهدام دا ی سهواسین  هه ها له روه یل و هه دوجه
  وه نی دادگا، ئه بالیهری و  روه دادپهر  سه  پرسیاری خسته مجۆره کاری، به  و تۆه تۆهی  چوارچوه

ساتک نگیری بۆ   الیه ت به باره ی دادگا سه کانی دیکه  و کشه و خاه  ئه ینه رنج بده نھا سه ر ته گه ئه
  . ین بیر بکه له
  

لکوژی واتای  کو تاوانی گه نفال وه ناساندنی تاوانی ئه :لکوژی کو تاوانی گه نفال وه ناسینی تاوانی ئه
  که ی تاوانه و نیشانانه پی ئه به. دا کی کانونیانه یه  چوارچوه  له لکوژییه دیارکردنی بوونی تاوانی گه

کردنی  غه ده ی قه وتنامه  ڕکه  له ی که رجانه و مه ڵ ئه گه  له بایه  ته که ، جۆری تاوانه خۆی گرتووه له
ناساندنی .  وه  ناهته وه یه مباره منت و گومانک له سه  ده وه لکوژی دیارکراون، دادگا ئه تاوانی گه

 یا نا،  ژییهلکو تاوانک گهئایا . روائاسان ناکرت  و هه خته لکوژی زۆر سه کو تاوانی گه کوژی وه کۆمه
   گه ندی به یوه ش په وه کرن، ئه  ده که ی جیاواز بۆ تاوانه وه  و لکدانه ئامزه کشهپرسیارکی   میشه هه

سیان ل  زار که  هه  200کی دارفور زیاتر له  خه بۆنمونه.  یه  هه وه یه ری کانونی و ڕامیاره فاکته
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 یا UNن   الیه چی تا ئستا له ر کراون، که ده ربه ۆیاندا ده خاکی خ سیان له  ملیۆن که3 تا 2،  کوژراوه
کو تاوانی  کو وه لکوژی داناندرت و به  تاوانی گه به  ریان کراوه رامبه ی به که تاوانه  وه وڕوپا کتی ئه یه

  . ن که یری ده تی سه  مرۆڤایه ی تاوانی دژ به خانه چته  ده زی که گه پاکتاوی ڕه
نفالدا  کانی ئه  شاوه لهلکوژی   بوونی تاوانی گه  به  ئاماژه  که م دادگا نییه که ئراقی یهدادگای   دیاره
کان  زگا قانونیه پشی ده.  کرد وه ی به  دا ئاماژه2005 سای  لهو دادگای هۆندی  ، پشی ئهکات ده

   به  ئاماژه دا چاپکراوه 1993  سای  له لدا که سه  ڕاپۆرتکی تروته کانی مرۆڤ له ڕکخراوی مافه
یوئن سی  ڤان در سۆل ڕاپۆرتنوها  روه کات، هه لکوژی ده گهناوبردن و تاوانی  ستی له به مهبوونی 

دا  ی لره وه ئه. کات  ده و تاوانه کانی ئه  بوونی نیشانه به  ئاماژه ڕاپۆرتکدا  راق له ئ ت به باره سه
انی  تاو تاتی ئراق خۆی دان بهتی س کو دادگای بای تایبه راقی وهدادگای ئ،  یه تی هه کی تایبه گرنگیه

لی کورد تاوانی  گهئراق دژی  دا ڕژمی 1988 سای  له  نت که دا ده وه نت، دان به لکوژیدا ده گه
و  بگومان ئه. نت ی خۆیدا ده که  تاوانه خۆی دان به" ستاتی تاوانکار " واته . نجامداوه لکوژی ئه گه
  کۆمه ئراقدا،  ت له سه نسی ده  گۆڕانکاری ڕامیاری و به  کۆمه  به ستداره یوه  په که  انپنانهد

کان  و کوردهریکایی  مه  ئه  دژه نه کان یا الیه عسیه  به بۆنمونه. کرت ک و جودای بۆ ده یه دژ بهی  وه لکدانه
  به ره کان یا عه عسیه ر به گه  ئه وه یه و ڕوانگه  لهر ، ههمنن ی دادگا بسه و بیارانه نین ئه ئاماده

لکوژی   بوونی تاوانی گه رگیز دانیان به هه،  ت بانایه سه ر ده  سه کان له ناسیونالیسته فراوانخوازه
سای   له کان که نیه رمه لکوژی ئه  تاوانی گه مالیست دان به  تورکیای که کو بۆنمونه روه هه. نا ده نه

 سای   له رسیم که لکوژی ده  بوونی تاوانی گه  نکۆی له مان شوه  هه نجامیدا نانت، به ئه دا1915
  . کات نجامیدا ده ئهدا 1937

کانی   شاوه لکوژی له ری بوونی تاوانی گه گه  ئهی دادگا و دانپنانه ئهکاندا،   دژه وه ڵ بوونی لکدانه گه له
و   بوونی ئه لهو نکۆی کات الری  ش واده وه کات، ئه هزتری ده ت و بهمن سه  ده کی دیکهجارنفالدا  ئه

  که نانی تاوانهی ئراق دانپ و بیاره  دوای ئه  ئستا له مجۆره به.  ئاستی جیھانیدا الواز بکات  له تاوانه
  .   ئاستی جیھانیدا ئاسانتره لکوژی له کو تاوانی گه وه
  

  دی را بنهک ی نه و خانه و ئه  گایه داد و جۆره رنی ئه نی نه الیه
ی   پرۆسه  له شکه  و به وتنکی ڕامیارییه ی ڕکه رهاویشته  و ده کی ئراقییه  دادگایه ی دادگاکه وه رئه به له

لی کورد زیان   بگومان بۆ گه ن که دا هه و دادگایه موکوڕی له لن و که ل که ی ئراق، گه وه دروستکردنه
  . بوون

  
 و  بدا الره ره الی عه  به و دادگایه کانونی ئه: بدا ره ی عه لی زۆرینه الی ئراقیزم و گه الری به: م هک یه
   و پناسه کراوه کاندا دیارنه  ناو تاوانه بکردن ناوی له ره عه به. کات وان ده کانی ئه ندیه وه رژه چاوی به ڕه
. کان  ئراقیه  تاوانباره شک له  به درته نھا ده نج تهر ئراقی دادگایی ناکرن و سه سی نه که.  کراوه نه

  وه ره نفالی بۆ ده ، ناساندنی تاوانی ئه لی کورد نییه ی زمانی گه وه له  جگه بی دادگاکه ره زمانی عه
ئاشکرا زۆری کان  کانی پشتی تاوانه کان سنوردارکرا و نھنه  تاوانه  له وه لکۆینه. سنوردار کرد

کو  ه و که  پرسه مجۆره لی ئراق پیشاندرا، به شکی گه کو تاوانی ڕژم و به نفال وه تاوانی ئه. کران نه
کو   ڕابردوو و ئستادا کرا و وه کانی ئراق له  ئراق و کانونه رگری له به. پرسکی ناوخۆیی پیشاندرا

   به  ڕاستیدا ڕابردوو ئاماژه  له ی بۆ کرا، که کرا و بانگاشه ی ونهیر روه ن دادپه وا و خاوه وتکی ڕه
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ربازکرا   ده که  تاوانه کی له ره رۆکی ئراق و تاوانباری سه کو سه دام حوسن وه سه. کات ی ده که وانه پچه
ر   هه ستات لهکو   ستاتی ئراق وه یه مشوه به. و ی ئه رمانده سانی ژر فه ر که  سه  خرایه که و تاوانه

ر   سه خسته ختی نه ها دادگا جه روه هه.  وه نفالدا دوورخرایه لکوژی ئه  تاوانی گه ک له  پشکداریه جۆره
   له وه بی و فراوانخواز و تووندڕه ره و ئایدۆلۆژیا پانعه عس و تاوانباریی ئه ئایدۆلۆژیای به

  .  وه کرایه  وردنه وه عسه ن ئایدۆلۆژیای به  الیه له  که واکردنی تاوانه کردی تاوانباران و ڕه رده روه په
  مجۆره ی ئراقدا و به  چوارچوه لی کورد له  گه کانی دژ به دادگای ئراق و دادگاییکردنی تاوانه

 و   پشتگیریان کردووه کانی کورد رکرده  سه  که کورد ستدار به یوه کانی په ساته ناوخۆییکردنی کاره به
ی یداواکارکات  وادهستاتی ئراقدان، ڵ  گه  و له ری ئراقه نگه یان سهر نگه وان سه  ئه مجۆره یدان، به گه له
  .  رچاو به  ناگونجاو بته وه ن ستاتی ئراقه  الیه  لهکردنلبوردنداوای   ت به باره سهکورد لی قوربانی  گه
  

 بیروبۆچوونی ئایینی ئیسالم و  ریی ی کاریگهدادگای ئراق:  وه نکه ند الیه چه نگیریی دادگا له الیه: م دووه
ر  روی هه سه یان له و توانینه کانی ناو دادگا ئه سه که. بوو  هه وه ره سه ی به بۆچوونی ناڕاشیوناالنه

 دیدی  کات و له بارگاوی ده  بیانه ره و عهبیری ئاسمانی  به  که ش دادگایه وه ، ئه دا داناوه تواننکی دیکه
 ئراقیزمی  ک لهوی فرۆشتنی جۆر  هه تاوه ره سه  دادگای ئراقی له. وه خاته  دووری ده وه نهڕاشیوناال

 ئراق و کانونی  رگری له جۆڕک به به.  وتووه رکه  ده  جارجاره یه و دیارده موزۆر ئه  و که درابووه پوه
بوون  وێ هه وله  مژووی ئراق، لره ئراق و دان به وایی بوونی ئراق، پداهه کگرتووی و ڕه ئراق، یه

   و له تی ڕامیاریی بارگاوی کردووه ندکی تایبه وه رژه  بیر و به ی به  دادگاکه وه ، ئه رخستووه و خۆیان ده
ست تیایدا  بی باده ره ی عه وه ته  نه که دادگای ئراقی دادگایه.  ن دایمایووه کی کانونی بالیه زگایه ده

لی کورد   گه بی دژ به ره  ئراقی عهن  الیه  له نفالیان کرد که یسی تاوانی ئه وان دادگایی که  ئه و سته باده
ی  کراوه شکی جیانه وان به  ئه ن بت، چونکه  کورد بالیه ر به رامبه ب ناتوان به ره عه.  نجام دراوه ئه

بی بۆ  ره ری عه  دادگا و دادوه بۆیه.  وایهر   بۆ کوردیش هه وه ئه. بن ره ناکۆکی مژوویی نوان کورد و عه
 و   گونجاو نییه یه  هه وه لی کورده  گه ندی به یوه  په  که یکی دیکه ر دۆسیه نفال یا هه لکوژی ئه یسی گه که

ی بوونی  گه دا بهدا ڕوویان که ی دادگاییه  ماوه هی ل و دیاردانه ئه. مندرت نی بسه ناتواندرێ بالیه
لکوژی و سزای   تاوانی گه تاوانبارکردنی تاوانباران به. منن سه  ده ری و ناگونجاوی دادگاکهنگی الیه
و  ڕستیدا ناتوان ئه م له ، به نی دادگاکه ریی و بالیه روه  بۆ پیشاندانی دادپه وکه دانیان، هه سداره له
نگیری و   الیه  به  ئاماژه ی که رانه و فاکته ئه  رت، چونکه  البه ر دادگاکه سه  له نگیری و ناگونجاوییه الیه

  . ن  هه  زیندوویی ن، به که هبارگاویبوونی دادگا د
  

کی   دادگایه لی کوردی له کی ئراقی گه  دادگایه  به کردنی دادگاکه: وتن لی کورد که  گه کانی به زیانه: م سیه
ری  گه  ئه له. شکرد  ببه زراوه ی بۆ یوگوسالڤیا دامه وه کو ئه توانا وه زا و به نی شاره یی بالیه وه ته نونه

گوتران بوونیان ی  رنیانه  نه دهو دایار ی ئه وه له دا، جگه رناسیوناله نته  ئه  دادگایه و جۆره بوونی ئه
  : بن کرا هه  ده و سوود و ئامانجانه بوو، ئه ده نه

 یا  وه یههشترا ده  نه بوونی دادگاکه نی یا نهوابوو ر ڕه سه بوو، پرسیار له  دانپنراو ده دادگاکه •
ی ئراق   دادگاکه ی له وه کو ئه بوو وه ده  نه زایی دادگاکه  توانا و شاره کرا و گومان له زۆر الواز ده

 .کرێ ده
کو   وه که درا، تاوانه کرا و پشان ده  ده نهی خۆی و که قینه  گونجاو و ڕاسته شوه  به که دۆزه •
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پرسیاری .  وه کرایه ر ده سه ختی له ی کورد جه سته لی ژرده  گه ر به رامبه اتی ئراق بهتاوانی ست
 . ئراقدا  لهی کورد ناوخۆییکردنی کشه ی ئراقیبوونی کورد و به ر بانگاشه  سه خسته ده

   و الری له ڕوو خرایه  ئراقدا ده ب له ره ی عه ی کورد و زۆرینه مینه ؛ که وه ته ی نوان دوو نه کشه •
 .کرا یری ده  سه یه و چوارچوه کرا، بوونی تاوانکان له ده  نه یه وشوه کی له یه بوونی دیارده

تی  کو جۆرکی تایبه ری ناسندنی وه گه کرا و ئه ی بۆ ده  ئاماژه بکردن زۆر ڕاکشاوانه ره عه به •
 .بوو زی زۆر گونجاو ده گه پاکتاوی ڕه

  بوو، له هرفراوانتر د  زۆر به کانی دیکه کوژیه نفال یا کۆمه لکوژی ئه ناساندنی تاوانی گه •
  خرایه  فراوانی ده  به وه  بۆ پرسیار و توژینه رگه درا و ده ده گرنگی زیاتری پدامیدیاکانی جیھان

خشکردنی  بی دادگا و په ره  هۆی زمانی عه ی ئستایدا به م باره  له  دادگاکه چونکه. ر پشت سه
 .  ئاستی جیھانیدا سنوردار کرد ی له وه وانای بوبوونهکان ت دادگاییکردنهناگونجاوی 

  ی دادگاکه وه ستنه ری خۆبه گه بوو و ئه ئراقی زۆرتر گونجاو ده سانی نه ری دادگاییکردنی که گه ئه •
کان  نکاره تاوا سه یری که  سه بوو که  هه وه ری ئه گه دا ئه مباره له. بوو ده سنوری ئراق ئاسان نه به
 . کان تباره  تۆمه هس کهیی  وه ته نهی   ناسنامه درته  گشتی بکرێ و گوێ نه به

 و  وه نوسرایه ب ده ستی ئراق و عاره  ده  دوور له نانه  و بالیه  ڕاستگۆیانه که  و ڕوداوه که همژوو •
گشت بوو و بۆ   دهکی گونجاو یه شوه به  که ساته  کاره یشتن له  سوودی بۆ تگه مجۆره به

 . بوو تی سوودی گونجاوی ده مرۆڤایه
بردران و  ده ناونه لی کیمیاوی زوو له دام حوسن و عه تی سه تایبه ری زۆر تاوانباران به گه ئه به •

  کی جیھان زیاتر و باشتر له کرد خه  وایده وه کران، ئه کانیان دادگاییده موو تاوانه ر هه سه له
 . ن  بگه لی کورد هاتووه ر گه هس  به کانی که ساته رهاک

  
خرا  کان هنده کان و دادگاییکردنه یسه ، که رناسیونالدا سزای کوشتن نییه نته کی ئه  دادگایه  له دیاره

  و دیاردانه بوونی ئه.  رجی زیاتریان پویسته کاتی زیاتر و خهکان  دادگاییکردنهکو  ، به ڕوه ناڕۆن به
 خرایی  چونکه. لی کورد ناگونجاو ناکات کانی گه ساته یی بۆ کاره وه ته ونهکی ن پویستبوونی دادگایه

کات و  ری ده روه  دادپه  له په ی هه وه له ، جگهدادگاچوونی  ڕوه بهرزانی  و سزای کوشتن و ههدادگاییکردن 
   له زا و ناگونجاو که ارهش نگیر و نه کی الیه  بۆ بوونی دادگایه گه  به ناتوانی ببتهنت،  یه گه زیانی پده

ن   راشیونال و بالیه  که ه دادگای و جۆره ئه.  وه خولته تدا ده ندی ڕامیاریی تایبه وه رژه ی به وهچوارچ
  . کان یسه  که گونجاو بداتهن و قورسایی  دیدی بالیهکاندا بت و  ئاستی داواکاریه   ناتوان له نییه

  
 

 
 


