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  کان  و کشه خنه  ڕه، وه ، ڕوونکردنه پناسه:   چییهلکوژی گه
  

 وان شۆڕش شاخه
  
پاشان . کان خنه  و ڕه کشهها  روه ههکان،   جیاوازه پناسه  لهندێ  لکوژی، هه ی گه پناسه  ینه ده رنج ده دا سه م وتاره له
تی و  ندایه چهها  روه ، ههناوبردراو ی له" ش به" و ناوبردن تی له ی تایبه" ست به مه"کانی  مکه  چه ینه ده رنج ده سه

موو  ر ڕۆشنایی هه به  پاشان له.دالک گهگروپک مرۆڤ یا ر مانی  سه لهریان  و کاریگه ناوبردراو ی لهش تی به چۆنایه
 .  ڕوو ینه خه کورتی ده  به که ته ی بابه نجام و پوخته ی گوترا، ئه وه ئه
 

  1لکوژی ی گه پناسه
ی  ر بنچینه سه لهت  ککی تایبه  خه ه یا کۆمهک  یه گه ی کۆمهیکجار دنی یهربناو ستی له به  مه وژی یا کوشتار بهلک گه

 زۆر  کو دیارده  وه که  دیارده ، بۆیه وه ڕته گه یا هۆکاریتر بۆ مژووی زۆر زوو دهپۆلیتیک ز،  گه ڕهڕ،  ئایین، بیروباوه
 کوشتنی  ست به ده  ههن یادات نک بیاری کوشتن ده الیه  واتههشتن،  ستی نه به مه  به نه کوشت  که ناوکی تاوانه.  کۆنه
 Lemkinن مکیفایل ل ی رهایریک مه ئه/زا و یاساناسی پۆلۆنی  شاره بۆنمونه. هشتنیان  نهستی به   مه  بهیار ی نهنک الیه

Raphael یوایهیکردنی مافی بوونی  گه پکهلکوژی واتای نکۆک  به  گروپیکردنی مافی بوونی مرۆڤ2.واتای نکۆ   
وت  ی ڕکه ر بنچینه سه  لهها کوشتن روه ، هه وه ئاگاییه ی هوشیاری و به ر بنچینه سه  نوان کوشتن له  جیاوازی له پویسته
یشتن و   تگه  ئایا له،وشتن ک ست له به مهها  وهر هه. ڵ بکرت کۆمه  نوان کوشتنی تاک و به  جیاوازی له پویسته .بکرت
 یان.  داوه ری هه کی قووڵ سه یه وه ، یانژی ب لکدانه ی گرتووه رچاوه  سه وه هنگندراو سه ههڕکخراو و کی  یه وه لکدانه
 کی یه ر کشه سه  له، یان ک پداویستییه یه مک یا ناوچه رده ی سه  ژیان و ژینگه شک له کو به  وه که کوشتنهئایا 
ر چ  سه بت، له ستی کوشتن هه به ر مه گه ئهکورتی  به .  ڕکه بیروباوهئایدۆلۆژیا و وی قو  هه، یان تییه یه کۆمه

ناوبردن  ستی له به  مه کدا کوشتن به یه گه موو کۆمه  هه تی له یه ی کۆمه ر کشه سه له.  رگیراوه  وه و بیاره ک ئه یه بنچینه
ستی  به  مه سک به  بگوترت، کوشتنی که پویسته. لکوژی داناندرت  هزرکی گه  به و کوشتنه ئهم  دات، به ڕووده

  کاندا له ی باره زۆربه  له  وه سکه ن که الیه اری کوشتنی تاکک لهبیلکوژی،  ی تاوانی گه  خانه ناچتهنھا  ته ناوبردن به له
   .ڕناکات سی تپه  و ڕقی که وه ی بیرکردنه ئاستکی ساده

یری  ڵ سه  ئاستی تاک یا کۆمه لکوژی چ له  گه"هزرکی"کو  کرێ وه  ده ناوبردن، کردارکه ستی له به  مه کوشتن به  دیاره
 مافی ژیانیان  خۆکوژهو   ئه ی که وانه ناوبردنی ئه ستی له به  مه  به وه قنته ته خۆکوژک خۆی ده  که  بۆنمونه. بکرت

ی  پی زۆربه به.  ئاستکی بچوکدا  له یه لکوژانه وا نازانت، هزرکی گه ڕه به ک ر و ئایدۆلۆژیایهی هز ربنچینه سه هل
 کدا دوای یه ماتیکی و له  یا سیسته وه که یه  به که کی زۆری خه یه  کوشتاری ژماره،لکوژی  تاوانی گه ست له به مهکان  پناسه

  .  وه شکاته  یا ڕهترسی  مه ک بخاته یه وه ته ک یا نه یه گه ک یا کۆمه بکات بوونی گروپک خه وا که
    

رنجی   زیاتر سه وه کانه تای چله ره  سه  له مکه و چه ی ئه وه  و ڕوونکردنه وه ها لکدانه روه هه) ژینۆساید(لکوژی  ی گه پناسه
 نه ر له و پاشان ههدرایوه دا هاته و ساکه گینۆساید وشه. سایی و یارمی کی زیاتر فه یه  ناو چوارچ  Genocide 

 ناوکی تاوانی  لمکین الیوایه.  کارهاتووه کاندا به ڕاستی چله  ناوه فایل لمکین له زای پۆۆنی ڕه شارهن  الیه مجار له که یه
  .  ناوبردنی گروپک مرۆڤه وی له لکوژی هه گه

ست  ده ندامانی به بایی ئه ک ته یه ر پناسه سه  له1948ی  سا کان له کگرتووه  یه وه ته دوای مشتومکی زۆر ڕکخراوی نه
کی  ره کی سه یه شوه م و به نگی جیھانی دووه  و کۆتایی جه  میانه  له  که یه یشتنه و تگه ی ئه رهاویشته  ده که پناسه. هنا
ن  الیه  له یه و پناسه  ئه یه وه تنهشایانی بیرخس. یدابوو  په که ها جوله ی ملیۆنه ناوبردنی نامرۆڤانه نجامی له  ئه له

لکلیان   گهئستاش دیکتاتۆر و نادیموکراسین،وسا و  یان ئه  زۆربه و ستاتانه ، ئه سند کراوه  خۆیان په وه کانه ستاته
ی جیھان  سته ردهالنی ژ رانی گه ب پرسی نونه  به یه و پناسه ها ئه روه ، هه وه وسننه چه تنی ده  و گروپی ئه وه ته نه مه که
ندی  وه رژه  به یه و پناسه  ئه وه یه و ڕوناگه له.  سند کراوه  په،لکوژین ی تاوانی پاکتاو و گه قینه  قوربانی ڕاسته که

  .  رچاو گرتووه به کانی له ی ستاته ناسیونالیستانه
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   :3  دهUNی  که پناسه
  
زک، گروپکی ئایینی یا  گه ک، ڕه یه وه ته  نهشکی به یا موو ههبردنی ناو  لهستی به مه  ر کردارک به  هه واتهلکوژی  گه
  :  وه ی خواره وانه کو ئه تنی وه ئه

   که ندامانی گروپه کوشتنی ئه -
  که ندامانی گروپه  ئه  و فیزیکی بهینتال یاندنی مه زیان پگه -
  که واوی گروپه شکی یا ته ناوبردنی به ههۆی ل  ببته دا که که ر گروپه سه  بهوهای ژیان رجی ئه پاندنی مه سه -
 دا بگرت که ناو گروپه  زاوزێ له  ڕگا له  کهوها ئهری  پاندنی پوه سه -
   بۆ گروپکی تر که ی مندانی گروپه وه زۆر گواستنه به -

  
 تاوانی  ی خۆی لهلکوژ دا تاوانی گه ، لره وه کاته ک مرۆڤ ده ناوبردنی فیزیکی کۆمه ر له سه خت له  جه که پناسه

زیدا  گه پاکتاوی ڕه له.  وه کاته ن، جیاده ده  ڕووده وه نهکا  نافیزیکییه وه شکردنه هۆی کرداری ڕه  به گروپک که ه پاکتاوی کۆمه
لتور، پاکتاوی مژوو،  ناوبردن، پاکتاوی که ب له  شونک بۆ شونک به  لهپاکتاوی زمان، ڕاگواستنکو  ی وه دیارده
ی  که پی پناسه  به ندیانه تمه  یا تایبه و دیاردانه م ئه ن، به ناو، شون و زۆریتر ههتی،  وایه ته ی نه ناسنامه گۆڕینی

UNیه به .لکوژی نین ندی گه تمه  تایبهدیارده  گه  و پ تاوانی ی   خانه ن ناچنه زی هه گه ندی پاکتاوی ڕه تمه  و تایبه ل
  . لکوژی گه
  
 ، خته یدا زۆر سه ڕوانگه لکوژی له  جۆرێ ناسناندنی تاوانی گه بهنگه،  ته زۆر  که یه پناسه، UNی   یه پناسهو  ئه

   . ئامزن ن و کشهکراو وردی دیار نه  بهش به و ست به مهکانی  مکه ی چه وه له جگه
ل جۆری پاکتاو و  توانن گه کان ده اته، ست رچاوگرتووه به کانی له ندی ستاته وه رژه  به  که جۆرکه  به که وکو گوترا پناسه
  . لکوژی تاوانبار بکرن گهتاوانی   ی بتواندرێ به وه ب ئه ن، به بکه تاوانکاری پیاده

ی  چته خانه نجام بدرت و نه ی جۆراوجۆر ئهیتوانرێ تاوانکار  ده ، چونکه گیراوهی زۆری ل خنه ڕه  یه و پناسه ئه
 یان کوشتاری گروپی لکوژی، گه ی   خانه ری رامیاری ناچته ر بیروباوه سه ک له خه کوشتاری  بۆنمونه. لکوژی گه

 ها روه هه. لکوژی ی گه  خانه تی دروستی کردوون ناچته یه کی کۆمه یه  دیارده ک که  گروپک خه تی، واته یه کۆمه
، بت  نه که ستداره یوه  په ی گروپه وه ر مانه سه ی لهر ر کاریگه گه لکوژی ئه ی گه  خانه س ناچته زاران که  هه کوشتاری به

زار  ند هه کاندا کوشتنی چه ی باره  زۆربه له . دا ناوی هناون که  پناسه  خۆی لهUN   که یه و گروپانه ست ئه به دا مه لره
ر  گه تی ئه تایبه مانی ل بکات، بهی  شه ڕه  هه جۆرێ که  به دا نییه که ر بوونی گروپه سه وتۆی له کی ئه ریه سک کاریگه که
کانی  ندییه تمه تایبه یا  کان نیشانه  کک له  بوونی یه رج نییه ها مه روه هه. ڕت  ملیۆن تپه  له که ی گروپه می ژماره رجه سه

  م به هن، ب  ههلکوژی ی گه و دیاردانه  زۆر باردا ئه له. لکوژی دابندرت  گه روا ئاسان به لکوژی، هه تاوانی گه
یان  نجه د بکرن، یا په  ناوزه لکوژانه  هزری گه کان به ندیه تمه کرێ بوونی تایبه ده. لکوژی داناندرت  گه جامدانیان به نه ئه
زگا  ن ده الیه ساندنی ژنانی کورد له  خه بۆنمونه. لکوژی ندیی گه تمه تایبه یا  نیشانهکو  ر دابندرت وه سه له

،  لکوژییه کانی گه ندیه تمه  تایبه ک له  و یه داوه ری هه  سه وه لکوژانه  هزرکی گه ستاتی تورکیا، لهکانی  ره داپلۆسنه
  . یری ناکرت لکوژی سه کو بوونی تاوانی گه وه  وه ن یاساناسانه  الیه لهم  به

کان مافی   ستاته کات زۆر لهرێ وابک دا، ده که  پناسه ری لهنانی گروپی ڕامیا الوه  به  پوایهLeo Kuperر  لیۆ کوپه
نانی  الوه  به، ر پیوایه  بنیامین ویتاکهBenjamin Whitaker  مان شوه هه به. خۆیان  نه ژینۆسایدی گروپی ڕامیاری بده

دراو هن ر گروپکی ناو نه کات هه ، واده دا که وتننامه  ڕکه ان لهزگاری پارستی به مه  به  و گروپی دیکهی ڕامیاریگروپ
   4.وابکرت ناوبردنی ڕه ژرناوی گروپی ڕامیاریدا، له له
  

  نده رچه هه.  رگیراوه  سوودی لوهUNی  که  بۆ پناسه بکرت، چونکهی بۆ  دا ئاماژه  لره فایل لمکین گرنگه ی ڕه که پناسه
نی ناوکی بوونی ژیانی گروپکی لکوژی تکشکاند گه"،  لمکین ده. کرا سند نه یگوت په ی لمکین ده وه موو ئه هه

وی لکترازاندنی  کرێ هه  ده، سته به و مه کانی ئه  ئامانجه یشتن به بۆ گه .  که هشتنی گروپه  ئامانجی نه ناسیوناله، به
بوری ی ئا ها بوونی پگه روه تی، ئایین، هه وایه ته ستی نه لتور، زمان، هه کان، که تیه یه  ڕامیاری و کۆمه زراوه دامه

ت  نانه ها ته روه ها، هه ندروستی، به سیی، ئازادی، ته تکشکاندنی ئاسایشی کهها  روه نال بدرت، ههگروپکی ناسیو
 پاکتاوی   له  که وه گرته  ده و نیشانانه ل له  و گه ی لمکین فراوانه که پناسه 5".  گروپانه و جۆره کانی ئه ژیانی مرۆڤه
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  ژر  ناچنهUNی ئستای  که ژر پناسه کات، له یان بۆ ده و ئاماژه ی ئه و میتۆدانه ل له گه. نننو زیدا خۆیان ده گه ڕه
گروپی . تی هتد وایه ته ستی نه هه نی ئابووری یا  پگه زمان یان یاندن به  زیانگه بۆنمونه. لکوژی کانی گه ی نیشانه خانه

فایل   ڕه.نوسراون دا نه که یریان ناکرت و له پناسه لکوژی سه کانی گه رجه کو مه  وهUNی  که  پناسه قوربانی، له
  وه لکوژیه تی گه کی تایبه بار ندی به یوه  زیاتر په یه و پناسه بوو و پیوابوو، ئه  هه یه و پناسه ی له خنه لمکین، ره

   له که ب پناسه و پیوابوو، ده  ئه.  یهس نی نھا به ته ش به وه ، ئه کانه که کان و هۆلۆکۆستی جوله ویش نازیه یه، ئه هه
ست  مک ده رده شون و سهلتورک،  بارک، کهموو  لکوژی و بۆ هه  تاوانی گه  بوانته وه رفراوانتره کی به یه ڕوانگه
   6.بدات

  
   له زایان که وا شاره ین، که  بکه وه  به  ئاماژه  پویستهلکوژی، ی جۆراوجۆری گه ندێ پناسه ههر  سه ی بچینه وه رله به

وانیش  ، ئه وه دۆزنه  دوو بواری جیاوازدا ده زا له ژر دوو جۆری شاره لکوژی دواون، زیاتر خۆیان له تاوانی گه
ناسان  ها کۆمه روه هه. لکوژی دان رفراوانی گه کی به یه ڵ پناسه گه لهناسان  کۆمه  زۆر له. ناسانن یاساناسان و کۆمه

کانی  رجه لومه  و هه که ی ڕووداوه ، ژینگه که کانی ناکۆکیه هۆکاره.  که ڕوویداوه ی چۆن و بۆچی تاوانه وه  ئه هن ده رنج ده سه
  وانه رچی یاساناسانن، ئه  هه. وه  بدۆزنه که م بۆ تاوانه  و وه وه وێ ڕوونکردنه یانه وان ده ئه.  وان گرنگه بۆ ئه. ژیان هتد

لکوژی  ی ئایا تاوانی گه وه  ئه نه ده رنج ده یی سه وه ته یاساناسانی نونه.  وه ستنه به ده UNی  که پناسه   خۆیان بهزیاتر
    . وه وانه پچه  به ک و چۆن، وه پی چ یاسایه  به داوه ڕووی که ر تاوانه گه ئه. یان نا  بووه

  
 .Israel Wرنی  ه ئیسرایل چ بۆنمونه . یه هلکوژی ه  تاوانی گه ی جۆراوجۆریان به  پناسهی دیران زایان و لکۆه شاره

Charnyده   ،"ی ژماره کۆمه کوشتنی به ه اری کۆمهکی دی یه به کی بکدا که رگری، له  مرۆڤبن، نگدا نه  جه  له بار 
لکوژی فراوان  ی گه اسهوێ پن یانه  ده  که یه زایانه و شاره ئهنگری  رنی الیه چه،  دا دیاره که  پناسه کو له وه ." لکوژییه گه

زۆرجۆری کرێ  ده و ی ئه که پی پناسه به.  وه سترته به ندێ جۆری گروپی دیاریکراو نه  هه کوژی به مه، کۆبکرت
   . لکوژی دابندرت  تاوانی گه بهکوژی  کۆمه

ناوبردن و تکشکاندنی  لکوژی له گه"نوس،  یدا ده که  پناسه  لهIrving Louis Horowitzرڤینگ لویس هۆرۆڤیتز یئ
  " .وه زگای بیرۆکراتی ستاته ن ده الیه  له کی بتاوانه ی خه ی پکھاته ماتیکیانه سیسته

ن  یه له که له ر تاوانه سه له نجه ، په  ناو ستاتهکانی تنی و ناسیوناله  ئه ی نوان گروپه کی کشه زایه  شاره هۆرۆڤیتز که
ناو   له ماتیکیانه  سیسته سته کی ژرده  گروپک خه کاندا ستاته ی باره  زۆربه  له  کهنت، زگای بیرۆکراتی ستات داده ده
  ر جۆرکی دیکه یی بن یا هه وه ته نهکرێ گروپی ئایینی بن،  ش ده که  خه و گروپه ئه . دات ناوبردنیان ده وی له  یا ههبات ده
 جۆرێ زۆرجۆری گروپی  کات به رفراوان ده ی به که  پناسه وه ، ئه ردووهک ت دیار نه تایبه  گروپکی به و هیچ جۆره  ئه که. بن

  .  وه گرته قوربانی ده
  ندامبوونیان له ر ئه به  له کانه ی مرۆڤه ئاگایانه ناوبردنی به لکوژی له گه"،   دهPieter Drostر درۆست  پیته
ک یا  یه گه ر کۆمه ستی هه به مهکرێ بین   ده بۆیه ناکات و هیچ گروپک دیار  کو زۆری دیکه وه درۆست 7".کدا یه گه کۆمه

ی  که کو پناسه وێ جۆری گروپ وه نه  نایه ی که زایانه و شاره ئه. ون که ر شاوی کوشتاری پالن بۆدانراو ده  به  که گروپکه
UNناسه  دیار بکهی  وه یان له که ن، پ UNکوژی به ۆر جۆری کۆمهیاندا ز  سایه کرێ له  و ده  فراوانتره لکوژی   گه

  .  دابندرت
لکوژی   گه ک به یه وه ته واوی گروپک یا نه ناوبردنی ته نھا له  ته یه ر هه ، لکۆه رمانه  نه ره و لکۆه ی ئه وانه پچه به
ناوبردنی  ر نیازی له گه  ئه ئارادایه لکوژی له نھا کاتک گه ته"،   دهSteven L. Katz ستیڤن کاتز  نت، بۆنمونه داده
الی کاتز کوشتن و . لکوژی ی گه  خانه چته نھا تاوانی هۆلۆکۆست ده و ته  بۆچوونی ئه  به8".بت واوی گروپک هه ته
  م چونکه کی زۆریش بت، به یه  گرنگیش بت، یا ژماره شه و به ر ئه گه ، ئه که  قوربانیه شکی گروپه ناوبردنی به له
   له که موو گروپه ناوبردنی هه ستی له به وا مه منین که  بسه وه ، ناتواندرێ ئه که واوی گروپه ناوبردنی ته  لههۆی بۆته نه

 .  ئارادا بووه
  
  ش ست و به به کانی مه مکه چه
شکی  ا بهموو ی ناوبردنی هه ستی له به بوونی نیاز یا مه ر هه سه خت له هیدا ج که  پناسه کان له کگرتووه یه وه ته نه
 و  خنه ای ڕه جگ ته مک بوونه  دا دوو چهUNی  که  پناسه له  9.وه کاته تنی ده زی یا ئه گه ک، گروپکی ئایینی، ڕه یه وه ته نه

 ش به  و)نیاز(ست  به مه کانی مکه نیش چهاو ئهتی،  تایبه به لکوژی زایانی گه گشتی و شاره  بهزایانی جیھانی مشتومی شاره
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  قوربانییه  شکی یا کۆی گروپه ناوبردنی به  له"یست به مه"ئایا تاوانکار ی،  وه ر ئه  سه خاته خت ده  جه که پناسه. ن
 ئایا  ، یان  یه  هه که ر مانی گروپه سه ری له  کاریگه ناوبردراوه  له"ی شه به"و  ئهئایا ها  روه ، هه بووه  ههی که ویستراوه نه
 دروست  که ی تکای گروپه وه ر مانه سه  له شه ڕه  هه جۆرێ که ت و گرنگن به تایبه  هندهکی ش  به که ناوچووه  له شه به
   10.ن کهب
بان   ته وه ر ئه سه زایان له های شاره ی ڕه  بگوترت، زۆربه ش، پویسته ست و به به کانی مه مکه ر چه سه ی بچینه وه رله به
ش  وه ، ئه ناوبردنی گروپکه  بۆ له وه ، یا بوونی کردار و کرده ناوبردنی گروپکه ستی له به لکوژی بوونی مه وا ناوکی گه که
  . وه ته ر کراوه هس ختی له جهدا  UNی   که  پناسه له
  
   ماندنی ری سه گه  و ئهست به مکی مه چه
  و کوشتاره کرێ ئه ات، ده جۆری پاکتاوی گروپک پیشان بد رفراواندا، که  یا به وره ری بوونی کوشتارکی گه گه  ئه له

ن  الیه ناوبردن له ستی له به ماندنی بوونی مه ب سه م به ، به که  قوربانییه کی زۆری گروپه یه هۆی پاکتاوی ژماره ببته
ی  ارهر ژم گه ی ئه وه له جگه. UNی  که پی پناسه لکوژی به ی گه  خانه روا ئاسان ناچته  هه و کوشتاره ، ئه وه تاوانکارانه

 ندرتلکوژی داب  گه  به رج نییه مه دیسان  وه ، ئه که واوی گروپه ر بوونی ته  سه کاته ری نه  کاریگه که ناوبردراوه  له شه به
ر  گه لکوژی، ئه ی گه چته خانه ترین کوشتار نه کرێ دڕنده  ده وه رئه به له .) ش مکی به ر چه  سه دواتر زیاتر دمه(
   به یه وره  گه  و ی ناساندنی کوشتاری دڕندانه وش پشگرکی کوشنده  ئه ، دیاره وه نه که  پنه یه ناسهو پ کانی ئه رجه مه

 ڕۆژئاوای سودان، تائستا   وتی دارفور له زار مرۆڤی دارفوری له  هه300 تا 200 کوشتنی   بۆنمونه .لکوژی تاوانی گه
  . لکوژی دابندرت  تاوانی گه  به وه  هUNن  یه ال  له و کوشتاره ی ئه وه  هۆی ئه ته بووه نه
ستی  به ری بوونی مه گه  ئه  درته یی ده کی بنچینه یه شوه رنج به لکوژی سه  بۆ بوونی تاوانی گه وه کی یاساییه یه  ڕوانگه له
 ئایا  مجۆره ، به  بووه وه که یه نگها چ ڕو  و له  چییه که سته به ها جۆری مه روه هه.  کوشتاردا ل یا گروپک له ناوبردنی گه له

  .  وه ته ر کراوه سه ختی له  دا جهUNی  که  پناسه  له  که بووه ی هه سته به و مه تاوانکار ئه
  

لکوژیدا  تاوانی گه  لهناوبردن  ستی له به  بۆ بوونی مهICTRکانی ڕواندا  یی بۆ تاوانکاریه وه ته یشتنی دادگای نونه تگه
ی  که ییه نوکه  هه  ڕگای کرداره دات ئامانجکی دیاریکراو له وڵ ده دا هه که جکردنی تاوانه  جبه لها تاوانکار و  که ،یه وه ئه
  ت ستی تایبه به مهگوترت  پی ده  وه ئه. دی  دته  که جکردنی تاوانه  دوای جبه  دواتر له که  ئامانجه واته. ست بھنت ده به

special intent .وه  به وه ه ئیگوتنئه نجام ده  ئه که  تاوانه وه ویسته رفراوانتر، تاوانکار به کی به یه ش و  ی له وه دات، ب
دی  هۆی هنانه کرێ ببته هۆی یا ده بته و ده ی ئه که زانی کاره  تاوانکار دهبت؛  هه زیاتریدا هیچ ئامانجکی ساته
دی  هۆی هنانه کرێ ببیته هۆی یا ده بیته ی ده و کرداره  زانیبتی ئهب زان یا ده نجامکی دیاریکراو؛ تاوانکار ده ئه

   11.ئامانجکی دیاریکراو
، ت ستی تایبه به مه"کات؛  دهوها  ئه "ت ستی تایبه به مه"ی    پناسهICTRکانی ڕواندا  یی بۆ تاوانکاریه وه ته دادگای نونه

وی   هه  تیایدا تاوانکار ڕاکشاوانه ، که  یه که  داواکراوی تاوانهکی ندیه تمه کو تایبه ، وه  دیاریکراوهستکی به مه
 بۆ  ستکه به لکوژیدا مه  تاوانی گه ت له ستی تایبه به  مه مجۆره به. دات  ده که دراوهر سه  بیار له مھنانی کاره رهه به
  12".زک، گروپکی ئایینی یا ئتنی گه شکی ناسیۆن، ڕه موو یا به ناوبردنی هه له
   هنده که  کوشتاره ی وه رئه به کانی ڕواندا، له  کوشتاری توتسیه ت له ستی تایبه به ری بوونی مه گه ی ئه وه کالکردنه  یه له
یی بۆ  وه ته م دادگای نونه  به.هات وتۆ نه کی ئه یه  تووشی کشه ماتیکی بوو، دادگاکه  و سیسته هان درند، وره گه

  ت له ستی تایبه به بوونی مهری  گه ئهماندنی  ی زۆر هات بۆ سه  تووشی کشهICTYالڤیا کانی یوگوس تاوانکاریه
کانی   تاوانی کوشتن و تاالنه  به که (Goran Jelisicلیسیچ  ی گۆران یه که  دادگاییه  له بۆنمونه. کاندا کوشتاری بۆسنیه

لکوژی تاوانباری   تاوانی گه یتوانی به  دادگا نه،) دادگا ه درای1992 مای   له تی بۆسنه  باکوری ڕۆژهه ی برکۆ له ناوچه
خواستیدا  لکوژی له تی گه ستی تایبه به تبار مه وا تۆمه  که،مندرت ب هیچ گومانک بسه توندرا به نه"بکات و گوترا؛ 

و  ر ئه  سه  دادگا هاتهاوج شت ساڵ مشتوم ئه  دوای ههRadislav Krstic 14 یسی ڕادیسالڤ کریستیچ  که  له13." بووه هه
  تبار به تۆمه  یه مشوه به،  بووه دا ههنیسا بره ی سره که کوشتاره  ناوبردن له تی له ستی تایبه به مهوا   کهی  کۆتاییه بیاره

  .  تاوانبار کرالکوژی گهتاوانی   شداری له بهتی و  یارمهتاوانی 
  
وه  زایانه ن شاره  الیه له  ، دیاره کان بووه ئامزه  کشه  پرسیاره کک له یه  میشه ناوبردن هه ستی له به ماندنی بوونی مه سه

  .  ناوبردن زۆر گرنگه ستی له هب  بۆ مه گه بوونی به  بۆیه. کرت ی جوداشی بۆ ده وه لکدانه 
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یاندن و  بوونی ڕاگه هۆی نه هناوبردن بکات، یان ب ستی له به  مه  به  تیایدا ئاماژه کومنتی نووسراو که بوونی ده هۆی نه به
 .Jhon K جۆن رۆس  بۆنمونه.  خته هست س به ماندنی بوونی مه تار، سهستی کوش به  مه ت به باره رمی سه یانی فه به

Rothده   ،"ماندنی بوونی مه سه بوونی به به(لکوژی  ستی گه به گه ب خته زۆر سه) یاندنی ئاشکرا  یا ڕاگهی نووسراو  ،
  کی زیندووه یه ساتی دارفور نمونه کاره 15." وه بشاردرتهندرێ اناتوچیتر ناوبردنی گروپک  ی له و کاته تا ئه

  .  وه یه مباره له
وڵ  ی بپارزت، یا هه که ستی تاوانکاریه به یاندنی مه  ڕاگه دات خۆی له وڵ ده کاندا تاوانکار هه کوژییه ی کۆمه زۆربه له
   له  دیاره.نگ ی بوونی جۆرکی جه  چوارچوه ش له وه  ئه، وه ستته  نیشتیمان ببه رگریکردن له به   به که دات کوشتاره ده

نگی   جه کو بۆنمونه نگک وه  جه  جۆره،ن ده ویستراودا ڕووده  نوان ستات و گروپی نه  له کاندا که کوژیه ی کۆمه زۆربه
  .  بووه  ئارادا  لهادست و ڕژمی دیکتاتۆر لی ژرده  نوان گه ناوخۆ له
ست  به ماندنی بوونی مه کات سه یندراوی تاوانکار واده گه ستی ڕانه به ، مه وان پیوایه کو ئه  وهHelen Feinین  هلین فه
ماندنی  کانی سه گه کاندا، به ی باره زۆربه  له  بۆیه  پیانوایهRatner and Abramsبرام  ر و ئه ڕاتنه. خت بت زۆر سه
  16.بن  ده وه کانه رجه لومه پی هه وخۆ و به سته ست، ناڕه به  مهبوونی

  ناوبردن ی لهست به مهبوونی ماندنی  ، ئاسانکردنی سه  پیوایه  یاساناسه  کهJhon Webbکیتر جۆن وب   الیه له
   ناچته و کوشتاره  ئه،UNی  که پی پناسه شکی دیاری گروپی قوربانی، به ب کوشتاری به  به گرێ، چونکه ده هه خنه ره

   17.لکوژی ی گه ژر خانه
  
 و  وه ره کالکه ی یه گه  به لکوژی پویستی به ماندنی تاوانی گه سه Jonasshon Chalk and لک پی جۆناسۆن و چه به

ماندنی یاسایی  ن بۆ سه سودیا نگیرانه ی سۆزدار و الیه گۆته.  یه ردن ههناوب ستی له به  بوونی مه ت به هبار ڕپکراو سه باوه
و   ئه ن، پویسته ده  ده وه یه مباره ن و ڕاپۆرت له که لکوژی ده ی بوونی تاوانی گه نی قوربانی بانگاشه هکات الی.  نییه

  گوتنانهو   له ن، پویسته که  ده شه ڕه ههکاندا   وته  تاوانبار له کات کهها  روه هه.  وه  پشتاست بکرنه  و ڕاپۆرتانه بانگاشه
  وه ی پالنبۆدانراوه لکوژانه  کرداری گه ندی به یوه  یا پهرپین ی سه شه ره نھا هه  ته و وتانه وا ئایا ئه ، که وه بکۆدرته

 ی که  کرداره ر تاوانبار بزان که گه م ئه ستی تاوانبار شتیتریش بت، به به ر مه گه  ئه وان پیان وایه کیتر ئه الیه  له 18.یه هه
  ، چونکه یه ی هه  کشه و گوتنه  ئه دیاره.   ئارادایه ناوبردن له ستی له به دا مه و باره  له وه لکوژی، ئه  گه بته کودوو ده ب یه

  بته ی ده که تی کرداره  تاوانبار زانیویه مندرت، که توانرێ بسه بت، چۆن ده ناوبردن نه ستی له به ر تاوانبار مه گه ئه
بووبت؟ بۆ  دن نهناوبر ستی له به دا مه  بنچینه ر له گه مندرت، ئه لکوژی بسه تواندرێ تاوانی گه چۆن ده  ؟لکوژی گه
. منن  بسه وه  بتوانن ئه ی ناکۆکی ره ردوو به ی چی هه وه ی نوسراو و لکۆینه گه نھا بوونی به  ته گهن  ماندن ڕه سه
  .  بکرت خته ، یا سه ییهموو بارکدا ئاسان ن  هه ش له وه ئه
ست،  به مکی مه  چه ت به باره کان سه کگرتووه یه وه ته ی نه که ناسه پRatner and Abramsبرام  ئهر و  پی ڕاتنه به
ی  وه هۆی کۆکردنه کرێ به ن، ده وان ده ئه . وه ته کراوه  وردی ڕوون نه ست به به مکی مه  چه ، چونکه یه موکوڕی هه که
   .19مندرت ناوبردن بسه ستی له به ی بوونی مه و ئاسته  ئه ینه ی جۆراوجۆری زیندوو بگه گه به

 40 یا 30  یشته ناوبردراو گه شی له ی به ر ژماره گه ، ئه کیدا ده یه  وته نان، له کان کۆفی ئه کگرتووه  یه وه ته سکرتری نه
   20 .لکوژییه  گه که  و کوشتاره ناوبردن نییه  بوونی نیازی له مان له گو وه ، ئه که  قوربانیه می گروپه رجه دای سه سه له
  شه ر به گه لکوژی، ئه هۆی بوونی تاوانی گه خۆیدا نابته ناوبردن خۆیله ستی له به ماندنی مه نھا سه کیتر ته الیه له
  و گروپه  بوونی ئه  له شه ڕه ، بتوانن ههبن  گرنگ نه  هنده وه تیه ڕووی چۆنایه  لهن یابن  زۆر نه  هنده که ناوبراوه له

زار دارفوری   هه300، کوشتنی  پیوانییه UNتائستا  کیتر الیه له . یاساناسان ل له  بۆچوونی گه هن، ب  بکه قوربانییه
ستی  به مهتوانی بوونی   ده و کوشتاره  ئه ها پیوانییه روه ، ههلی دارفور ر بوونی گه سه  له شه ڕه  هۆی هه ته بوونه

لکوژی   تاوانی گه ریکا کوشتاری دارفور به مه کانی مرۆڤ و ئه ڕکخراوی مافه، UNی   وانه پچه به. منت ناوبردن بسه له
  . نن داده
  هنام گه به: م که یهری بوونی  گه ئه مندرت له کرێ بسه ، ده وه ن تاوانکاره الیه ناوبردن له ستی له به ماندنی بوونی مه سه
زییان،  گه ی ڕه چه ر بنه سه ک له ناوبردنی گروپک خه سراو بیاری لهو نو تی تاوانکار به سه  کات ده  واته. کومنتدا و ده

  نفالدا دژ به کانی ئه  شاوه تی ڕژمی ئراق له رکردایه کانی سه  بیاره بۆنمونه. دات ده. وتی ئایینیان هتد یان ڕه
ی  گه بهبوونی  ژییان. ناوبردن ستی له به ماندنی بوونی مه ن بۆ سه گه کانی کوردستان، به رامکراوه ه ح کانی ناوچه کورده

 ، وه کرته  ده ها دووباره روه ندرت و هه ده  و کاره کان دان به  جۆره جۆرێ له  بهکاندا  بۆنه ی له وه کو ئه جۆراوجۆر وه
یاندن،  کانی ڕاگه ناه  که  بهناوبردن ی لهست به کردنی مه دان، تکه وتن، وته ی نوسراو، گوتنی ناو چاوپکهکومنت ده
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 ڕواندا  ی له وه کو ئه  وه بۆنمونه ( ماتیکیانه کی سیسته یه شوه  بهویستراو تی دژی گروپی نه ی ڕق و دژایه وه بوکردنه
  .ن که ناوبردن ده ستی له به نی مه بوو  به مووی ئاماژه هه.  هتد)ڕوویدا
   لهندامبوونیان ر ئه به ت، له  گروپکی تایبه ر به ندامانی سه ی ئه ماتیکیانه ری بوونی کوشتنی سیسته گه  ئه له: م دووه
ماندنی   سههۆی کرێ ببته رفراوان بت، ده زار و به یان هه زاران یان ده  کوشتنی هه که ر بتوو کوشتاره گه ، ئهدا که گروپه

  شه ری به کاریگهگرنگی و ی  دا پرسیاری ڕاده م لره به.  که ویستراوه  نه ناوبردنی گروپه ستی له به بوونی مه
  .درت رنجی ده  سه که  قوربانیه واوی گروپه ر ته سه  له که ناوبردراوه له

  ر به  سه زاران پیرو، ژن و منداڵ که ت، هه سه دهکی سڤیل و ب  خه زاران له هه ری بوونی کوشتاری به گه ئه له: م سیه
  ناوبردن له ستی له به ماندنی بوونی مه هزبن بۆ سه ی به گه کرێ به ت بن، ده تنی تایبه زی یا ئایینی یا ئه گه گروپکی ڕه

  .  وه ن تاوانکاره الیه
ناچوونی  ترسی له  مه  جۆرێ گومان له دا به که اوهویستر  نه که شکی زۆری خه ناوبردنی به ری له گه  ئه له: م چواره

ناوبردن  ستی له به  بوونی مه گومان له )بان ری ته سه زایان له ی شاره کو زۆربه روه هه(دا  و باره ، له وه گروپکدا ناهته
  .  وه نامنته

  کو  وه ، که وهیان دا که وری کرداره  ده ی که ارودۆخهو ب  ئه رنج بدرته کرێ سه کومنتدا، ده بوونی ده ری نه گه  ئه لهها  روه هه
یسی   که  لهICTRدادگای   بۆنمونه.  ردوو دادگای ڕواندا و یوگوسالڤیا ناسراوه ن هه الیه له" دراونیرجی ب لومه  هه"

موو هۆکارکی   هه ی کوشتار؛ داماینی قوربانیان له ماتیکیانه  سروستی سیسته رنجی دایه  سه داAkayesuسو  ئاکایه
ی پیاوی   هوتوانه  سکپه و ژنه دایک بوو؛ کوشتنی ئه  له رگریکردن تا بۆ کوشتن ئاسان بن؛ کوشتنی مندای تازه به

کراو  توتسی؛ کوشتاری ئۆرگانیزه ندی ڕادیۆیی دژه کان؛ پروپاگه ربازبوونی توتسیه  ده بوو؛ ڕگاگرتن له توتسیان هه
    21.هتد

  
   وه تیه ندایه ی چه ڕوو بردراو لهونا شی له گرنگی به

پرسیاری گونجاو .  یه ی هه  و ئستاش درژه ر مانی گروپ زۆرکراوه سه ری له ش و کاریگه تی به ندایه ر چه سه مشتوم له
چاو   له که ژمارهر  گه لکوژی دابندرت؟ ئه  گه ند ب تا به ب چه  ده شه و به ی ئه ؟ ژماره ش چییه  به ست له به ، مه وه یه مباره له
  بوو؟   زۆر نه که ی گروپه می ژماره رجه سه

 و  ناوبردراوه  له شه و به ی ئه ژماره   پرسیار له وه ، ئهبردرت ناوده ئایینی لهتنی یا  ئهی لک یا گروپک شکی گه کات به
ر  گه درت، ئه  گرنگی پده وه تیه ندایه  ڕووی چه کان له ی کوژراوه دا ژماره لره. کرت  ده که  بۆ مانی کۆی گروپهیگرنگی
ناوچوونی   یا له که  بوونی گروپهیی تکشکاندنی هر کوشند سه  گومان له  زۆربن، که  هنده که ناوبردراوه  له شه ی به ژماره
بن بتوانن بوونی  ۆرنه ز  هنده که ر ژماره گه ئه. ندرت لکوژی داده  گه  به تاوانی که  کوشتاره وه  ئه وه هنه  نه که گروپه
   به که کرێ کوشتاره  ده وه ر، ئه سه وته  ناوچوونی بکه ی له شه ڕه  هه که ن وا بکات گروپهاوت نهن یا  ل بکه  شه که گروپه

  . ندرت لکوژی دانه تاوانی گه
ندا دیار  کا کگرتووه یه وه ته  نهی که  پناسه  و له کی دیاریکراو نییه یه ر ژماره سه وتن له ، ڕکه یه وه شایانی بیرخستنه

  که UNنان سکرتری  پی کۆفی ئه کو به روه هه.   و مشتومکی زۆری دروستکردووه  ڕاستیدا کشه ش له وه ئه.  کراوه نه
 یش بۆچوونی سکرتر وه ئه.  وه ست ناهته به بوونی مه دا یا زیاتر، گومان له سه  له30ی بۆکرا، کوشتنی  پشتر ئاماژه

UN ک نییه هیارت  به  و بییه به. یاسا کرابژه ی کوژراوان له ر ژماره گه  ئه و پتاوانی واته متر بن، که  که ییه و ڕ  
ی  چاو ژماره س بوون و له  که8000نیسا  بره کانی سره ی کوژراوانی بۆسنیه  ژماره دیاره.   دراوه نجام نه لکوژی ئه گه
 بیاری دادگای   له که م کوشتاره کات، به نان دیاری ده  ئه  که یه یه و ڕیژه  خوار ئه ر له زۆ کی بۆسنه می خه رجه سه

  . لکوژی داندرا گهتاوانی    دا به2004پریلی   ئه له ICTYکانی یوگوسالڤیا  یی بۆ تاوانکاریه وه ته نونه
ب  ناوبراو ده شی له به"   که می خۆیاندا، پشنیاریان کرد رده  سه لهر و نیکسۆن  کارتهریکایی  مه ئهتی  رایه ڕوبه به ردوو  هه
  شه و به ی ئهناوچوون  له جۆرێ که  دیاربن، به کی هنده یه وا ژماره  که یه وه ش واتای ئه وه شکی واتادار بت، ئه به

 ئاستی  ناوچوان له ی له ب ژماره ، ده ربینه و ده پی ئه به  22".کی گونجاو یه که کو یه  وه که هۆی تکشکانی گروپه ببته
و  ئه.  وه  پ کاته و داخوازییه کو هۆلۆکۆست بتوان ئه ساتی وه نھا کاره  ته نگه ڕه. رز بت ی گشت، زۆر به ژماره

نگی سارد، هیچ تاوانکار و  می جه رده  درژایی سه  به ، شایانی گوتنه نگی سارددا گوتراوه می جه رده سه  له نجامه رئه ده
  دیاره.  بووه  نه سته به و مه کیش بۆ ئه ، هیچ دادگایه کراوه دا نه گه ی له وه ر تاوانی ژینۆساید لپرسینه سه کوژک له کۆمه
دان  رنه ستوه دهری و  روه سهنسیپی  می وستفالیان، پره می دووپۆالری، سیسته  سیسته وانه ، له بووه ل هۆی هه  گه وه ئه
  . هۆکاری دیارن دا،ۆ کاروباری ناوخ له
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  شه  بهب ده  پیوایهکات و   گوزارشت ده یه وهو ش بۆچوونکی له Jhon Webbۆن وب زا ج  یاساناس و شاره اه روه هه
  ڕۆبنسۆن هیمه  نه مان شوه هه  به23. پکبھنت که ی گروپهیی گشت می ژماره رجه شکی دیاری سه  به که راوهناوبرد له

Nehemiah Robinson یوایهناسه  ژماره پئه ، ده لکوژی گرنگه ی گه که  بۆ پ ت،  یه و ژماره بش زۆر و واتادار ب
" ،   و ده رمتره م نه ، کهRaphael Lemkinفایل لمکین  ره 24 . ی زۆر و واتاداره  ژماره که ستی پناسه به چونکه مه
ی  ژر پناسه ناوبراو بچته شی له بهکرێ  ده  واته  25".بت ر گشت هه سه ری له  کاریگه،ش ناوبردنی به  له پویسته

  . ن  بکه که  قوربانیه ی گروپه وه ری مانه گه ر ئه سه ری دیار له کاریگه زۆربن   هنده  که ناوچووه  له شه بهر  گه ی ئهلکوژ گه
  ب هنده  ده که ژماره.  کی زۆری کوژراوانه هی ، ژماره وه تیه ندایه چه ڕووی   لهاورناوبرد ی لهش  به ست له به کورتی مه به

ناوبردنی   له خته ر نا سه گه ئه.  بکات که وتووه رکه  به هی قوربانی که واوی خه  بوونی ته  له شه ڕه  بتوان هه زۆرب که
  .   وه  ڕووی یاساییه ، لهUNی  که پی پناسه منت به لکوژی بسه لک، بتوان تاوانی گه شکی گه به
  

   وه تیه ڕووی چۆنایه ناوبردراو له شی له گرنگی به
 ڕووی  ی گشت له وه ر مانه سه ری له توانن کاریگه ک نه یه  شوه بن به  زۆر نه  که ناوبردراوه  له شه ی به ر ژماره گه ئه
ر  گه ئه.  که کۆی گروپهبوونی  بۆ  چووه ناو  له شه و به  ئهی گرنگیی  ڕاده دریته رنج ده دا سه لرهن،   پیشان بده وه تیه ندایه چه
ی کۆنکریتی  شه ڕه  هه بته مانیان نه  نه ، واتهبت ت یا واتاداریان بۆ گشت نه کی تایبه ندیه هتم  تایبه ناوچووه  له شه و به ئه
شدا   لره کو دیاره وه. UNی  که پناسهکانی  داواکاریه ژر   ناچته کوژییه  یا کۆمه و کوشتاره  ئه وه ، ئهر مانی گشت سه له
 . ر مان و بوونی گشت سه ناوچوو له شی له ری به ر کاریگه سه خرته خت ده جه

  که  لدراوه شی قوربانی بۆ کۆی گروپه کرێ سروشت و جۆری به  ده وایهانپی Ratner and Abramsبرام  ئهر و  ڕاتنه
ی  وه ری مانه گه ر ئه سه ری گرنگی له کرێ کاریگه کانی گروپ ده دهرکر سه یا  رکرده سهناوبردنی   له گرنگ بن، بۆنمونه

ی گروپی  واره  قه ت به کی تایبه یاسایه"، ن  دهUNی  که  پناسه ت به باره  سهها روه هه. بت وربانی ههگروپی ق
  ستیان به مه 26." بۆ دۆزکی تر وه که دۆز کرێ بگۆڕێ له ی داواکراوی قوربانیان ده ها ژماره روه ، هه ندراوه وتوو دانه رکه به
  ر  ویتاکهها  روه هه. گۆڕن کان ده ی گروپه واره پی قه منت، به سه لکوژی ده  بوونی تاوانی گه ی که یه و ژماره رزی ئه به

Whitaker وه هه بهوایه مان شکو   وه،گ بن بۆ گروپ گرن وه تیه نی چۆنایه  الیه ناوبردردراو له شی له کرێ به  ده  پ
  27.تی گروپ رکردایه ناوبردنی سه له

م واتای  م بن، به دا زۆر که که وتووه رکه گه به می کۆمه رجه ی سه  ئاستی ژماره  له  ژماره ناوچوو به شی له کرێ به ده  واته
می  رجه  بۆ سه  که ناوچووه  له هش ندیی به تمه ر واتاداریی و تایبه به ش له وه بت، ئه ی گشت هه وه ری مانه گه گرنگیان بۆ ئه

  لجار کشه م، گه  که ژماره ناوچووی به شکی له نگاندن و ناساندنی به سه  هه دیاره. که  قوربانیه وتووه رکه  به هگ کۆمه
 ڕاستیدا  هش ل وه ئه. ست ده نجامی جودا بدرته رئه  ده مجۆره  بکرت، به مه ی جیاواز بۆ ئه وه کرێ لکدانه  و ده ئامزه

 دادگای  لکوژی له  ناساندنی بوونی تاوانی گه  لهنجام  ئه بوونی جیاوازیهۆی ببتهکرێ  دهی  و هۆکارانه  له هۆکارکه
  . جیاوازدا
 و  که  ناوچه  بت، واته که ناوچووه  له که  شونی ژیانی خه  ت به باره کرێ سه ش ده واتاداری به ندی یا تمه تایبه
ر شونی  به ش له کرێ واتاداری به ده.  که ویستراوه  نه که واوی خه هشتنی ته  بۆ نه بووه تی هه یان گرنگی تایبه وه ردنهکپاک

  ناوبردنی گشته کات و ئاسانکاری له گشت دهبوونی ر  سه ری له گه کاری شه و به مانی ئه جۆرک نه تی بت، به یه کۆمه
  .  خسنت ڕه بۆ تاوانکاران دهکان  هشو ک له یه شوه به  که ویستراوه نه

شک  ناوبردنی به  نانن و له وه دان به) یان بۆ کرا ی پشتر ئاماژه وانه  ئه بۆنمونه(زایانی یاساناس   شاره ل له گه  دیاره
  . زانن گرنگ ده ناوچووان به رزی له ی به  ژماره وانه  ئه زانن، واته گرنگ ده  به وه هتی ندایه ڕووی چه نھا له ک ته یه گه  کۆمه له
ک یا  یه وه ته ر بوونی کۆی نه سه ش له ری به ها کاریگه روه ، هه وه تیه ڕووی چۆنایه ش له  گرنگی به ینه رنج بده ر سه گه ئه

ری مانی  گه ه یا بۆ ئ وه کاته  پده و داخوزییه ناوبردراو ئه شی له کرێ بین، به وا ده ئهزی یا ئایینی  گه ڕهتنی،  گروپکی ئه
  که  لدراوه ی کۆی گروپه وه ری مانه گه ر ئه سه ری له  کاریگه که شه مانی به کان نه  جۆره  جۆرێ له ر به گه ، ئه گشت گرنگه

ی  ر شون و پایه به کرێ له ر گرنگی خاک بت، ده به  له ر شونی ژیانیان واته به  له که کرێ گرنگیه وجا ده ئه. بکات
  . توانای ئابووریان بتی ڕامیاری یا  شون و پایهر  به کرێ له ان بت، دهتی یه کۆمه

  
ر گرنگی  به ش له ناوچوونی به یسکدا له  هیچ که  له2004لکوژیدا، تا سای   تاوانی گه ت به  دادگاکانی تایبه له

ختی  ر سه به ک له الیه ش له وه ئه. لکوژی ماندنی تاوانی گه  هۆی سه بووهب تی بۆ بوونی کۆی گروپ، نه ایهچۆن
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یی یا  وه ته بوونی دادگای نونه ر نه به کیتر له  الیه دا، له" ش به"مکی   چه  نادیاری و ناڕوونی له،UNی  که پیناسه
  . نگی سارد می جه رده  درژایی سه لکوژی به ناسیونال بۆ تاوانی گه

یسی ڕادیسالڤ  که  ت به باره  سهICTYکانی یوگوسالڤیا  ی بۆ تاوانکاریهی وه ته نجامی دادگای نونه رئه دهڵ  گه  له  و باره ئه
 تاوانی  بیاری کۆتایی دادگا و تاوانبارکردنی کریستیچ به. ردا هات سه گۆڕانی به Radislav Krsticکریستیچ 

 کوڕ و پیاوی 8000 ر کوشتاری سه لهکریستیچ .  UNی  که  پناسه ت به باره رخانکی گرنگ بوو سه رچه  وه،لکوژی گه
لکوژی   تاوانی گه لهشدار  ر و به تیده یارمه  بهدا 1995سای ژوالی مانگی   نیسا له بره کانی سره  بۆسنیه موسمانه
  که ر تاوانه سه له .نیسا، بوو بره ی سره  ناوچه رپرسیار له ی سربی به" درینا"کانی  کریستیچ کۆماندۆی هزه. تاوانبارکرا

بوونی ماندنی  سه. 1  بوو؛  دوو بنچینهر سه  له که تاوانبارکردنه 28. وه  بۆ بایه ن دادگاوه  الیه  له سای35سزای 
ها  روه هه. 2. نیسا بره کانی سره موو بۆسنیه مان کاتدا هه هه لهلی بۆسنا،  شکی گه ناوبردنی به  بۆ له"ت ستی تایبه به مه"

  کی له ره  دوو خای سه کو دیاره وه.  لی بۆسنه موو گه نیسا و هه بره رهسکانی  ناوچوو بۆ بۆسنیه ی له"ش به"گرنگی 
 ملیۆن 4،5   که لی بۆسنه می گه رجه ی سه  ئاستی ژماره ، له  قوربانییه8000   که که ژماره. ت رنجیان دراوه دا سه که بیاره

  وه نه و الیه  له دیاره.   نییه دا لی بۆسنه ری مانی کۆی گه گه ر ئه سه ری له  کاریگه وه ڕووی ژماره  له ، بۆیه  زۆر بچوکه سه که
ی   رژه ت، واته رنجی دراوه نیسا سه بره  سره  له لی بۆسنه ش بۆ گه ی به گرنگی ژماره.  دراوه دا نه  لرهش بهرنجی  سه

  ست له به  مه ی که ڕه و باوه ئه  یشتۆته دادگا گه. نیسا بره  سره سی بۆسنی له  که40.000  ر به رامبه  کوژراو به8000
کۆی   بهر  رامبه ناوچوو به شی له کیتر دادگا به  الیه له.  نیسا بووه بره موو موسومانانی سره  ناوبردنی هه  له که کوشتاره

  وانه ئه. ر گرنگی شونی ژیانیان به  له ر هۆکاری خاک، واته به ش له وه ئه. نت یی داده  گرنگ و بنچینه  به لی بۆسنه گه
نیسا بۆ  بره ی سره وه  پاککردنه ، چونکه وه کان پاک بکرته  بۆسنیه  له که ی ناوچه وه ناو بردران، بۆ ئه  له بۆیه

  رکرده ندراوی سه یه ڕاگه ئامانجی  ، که ه زۆر گرنگ بووRepublica Srbskaسربیا نگی  که یهدروستکردنی کۆماری 
ی خۆیان  ستی ناسیونالیستانه به مه  بهکان  و سربه وه مایه یی ده  پارچه کانی سربیا به  ناوچهر نا گه ئه.  بووکان هسرب
ڵ  گه  له چونکه.  لی بۆسنه موو گه ر مانی هه سه  له  بووه شه ڕه  هه شه و به ی ئه وه  پاککردنه  که دادگا پیوایه. یشتن گه ده نه
لی  تی و ناسکی گه سه  بده وانه ناوبردنی ئه ییدا بوو، له وه ته ونهی ن گه ژر پارزگاری کۆمه  له که ی ناوچه وه ئه

  .   یه  گرنگی هه لی بۆسنه یسا بۆ کۆی گهن بره کی سره نوسی خه  چاره ماند، بۆیه ی سه موسومانانی بۆسنه
  
ماندنی  ختی سه  سه  خۆی له هکی  قگرتووه  ده و باره هۆی شکاندنی ئه کان بووه  جۆره جۆرێ له  بهICTYنجامی دادگای  ئه

شکی  ناوبردنی به  له  گرنگی به  وایکرد که و بیاره ئه.  لکابوو وه  هUNی  که  پناسه  به کهنواند و  لکوژیدا ده تاوانی گه
و تاوانی ک  وه یه و شوه  لهری ناساندنی کوشتاری گه  ئه ت به باره سه  مجۆره  به،بدرتزیاتر م   که  ژماره ناوچوو به له
ی کۆی گروپی  می ژماره رجه  ئاست سه له(م   که  ژماره ناوبردراوی به شکی له کرێ به  ده واته.  واتر کرا رگه دهلکوژی  گه
ستی  به  بوونی مه که  کوشتاره مجۆره به. بت  هه و گروپه موو ئه ری بوونی هه گه یی بۆ ئه ، گرنگی بنچینه) وتوو رکه به

  . لکوژی ی تاوانی گه ژر خانه منت و بچته بردن بسهناو تی له تایبه
  
. ربگیرت ن وه ده  و ڕووده  ڕابردوو و ئستادا ڕوویانداوه  له ل کوشتار که  بۆ گهICTYی  و بیاره تواندرێ سوود له ده

یا کان  ها کوشتاری دارفوریه هرو ههنفال  کانی ئه  شاوهکان، کوژی بارزانیه ۆمهیسی ک  گرنگی بۆ که و بیاره  ئه بۆنمونه
  . ربگرت وێ سوودی لوه  بیهستدار یوه ی پهر دادگا گه  ئه وه ، ئه هی هه  و شوانه کوشتاری دی له

ی  وه ، دروستکردنه وه  هUN ن  الیه ی دارفور له که  کوشتاره ت به باره لکوژی سه ی بوونی تاوانی گه وه تکردنه کیتر ره  الیه له
 یختی  سهوا، خات که رده ده  ڕاستییه و ئهها  روه هه. لکوژیدا ماندنی بوونی تاوانی گه  سه  له شبینییه  ڕه دووباره

  .  یه ی هه  درژهUNی  که ی پناسه  سایه لهلکوژی  ماندنی تاوانی گه سه
  
  نجام ئه
ترین تاوان  وره کو گه دا وه و ساه  له ، که1948  ساییUNی  که وتنامه ڕکه   له کی زۆر کۆنتره یه لکوژی دیارده گه
م و پاکتاوی  نگی جیھانی دووه  دوای جه  بوو که  ڕامیاریه و بارودۆخه ی ئه رهاویشته  ده وتنه و ڕکه ئه. یاساکرا رمی به فه به

ندی  وه رژه ش به ، بۆیه اوه کر وه کانه ن ستاته  الیه  له وتنه و ڕکه ئه. ی گرتبوو رچاوه  سه وه کانه ن نازیه  الیه کان له که جوله
وربانیانی پاکتاو و ی ق قینه ری ڕاسته  نونه  که سته النی ژرده ندی گه وه ژهر مان کاتدا به هه ، له رچاو گرتووه به وانی له ئه
ندامانی گروپی  ناوبردنی فیزیکی ئه ر له سه لهخت   دا جهUNی  که  پناسه له.  پشتگوێ خستووه  ن وه وساندنه چه
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کانی   ژر داواکاریه ، ناچنه وه  پاکتاوی فیزیکی ناگرنه  کهی  یا پاکسازیانهی و کردارانه  ئه ، بۆیه وه هکرت وتوو ده رکه هب
  . وه کاته زی جیا ده گه  پاکتاوی ڕه لکوژی خۆی له دا گه رهل.   که پناسه
  ش له وه بان، ئه لکوژیدا ته  تاوانی گه روپک مرۆڤ لهناوبردنی گ ستی له به ر بوونی مه سه زایان له های شاره ی ڕه زۆرینه
 و  یه لکوژی هه ی فراوانیان بۆ تاوانی گه زایان پناسه  شاره م زۆر له به.  وه ته کراوه ر سه ختی له  جهUNی  که پناسه
تنی  زی، ئایینی و ئه گه ، رهنالونھا گروپی ناسی  تهUN  دیاره. ن ری بکه  پارزگاری ببه وێ هیچ گروپک مرۆڤ له نایانه

ی زۆری  خنه ش ڕه وه ئه. نت  ده الوه تی و جۆری تر به یه  گروپی رامیاری، کۆمه مجۆره کات، به یدا دیار ده که  پناسه له
یر  سهلکوژی  گهتاوانی کو  کرن یان وه یر نه  تاوان سه م به بهن،   ڕووبده وره کرێ تاوانکاری گه  ده چونکه.  لگیراوه

  . کرن نه
لکوژی  گهکرێ بین  ، ده  جۆری گروپی قوربانی داناوه بۆ  کهUNکانی   سنوره  ب گودانه  و به وه ره کانی سه پی پناسه به

 ،ت تایبه یگروپک  ربه سهرگری  ت و ببه سه ندامانی بده ی ئه اتیکیانهم سیستهی  نه کالیه یهکوشتاری  کردار دژی یا  واته
  .  هشتن ستی نه به  مه به
  
خت  لکوژی، جه ماندنی بوونی تاوانی گه دا و بۆ سه وره  بوونی کوشتاری گه ، لهUNی  که رڕۆشنایی پناسه به له
  ت واته ستی تایبه به مه. شک یا کۆی گروپکی مرۆڤ ناوبردنی به هت بۆ ل ستی تایبه به ری بوونی مه گه ر ئه سه خرته ده

  .   تی  ئامانجیه،ی گروپک مرۆڤ وه شکردنه  دواتر ڕه یی که نووکه وشتار و کرداری ههجکردنی ک جبه
،   نییه وه یه و باره کومنت له  و ده گه  زۆر باردا به  و له ی زۆره ناوبردن، کشه تی له ستی تایبه به ماندنی بوونی مه سه
   . یان داوه که وری تاوانکاریه  ده رجی بیندراو که لومه  هه درته  دهنچ  سهکومنت،  و ده گه بوونی به ری نه گه  ئه  له بۆیه
بوونی ماندنی  سهری  گه ر ئه سه  و ئستاش مشتوم له  ئامزه ناوبردن کشه تی له ستی تایبه به ست یا مه به مکی مه چه
 بۆ بوونی  گه  بوونی به  به وره شتاری زۆر گهنھا کو زایان ته  یاساناسان و شاره ندێ له هه.  یه ی هه  درژه سته به و مه ئه
  ست به به نی مه وێ بوو  نایه وه وانه پچه  به شه هه. نن کرت، داده  داوادهUNی  که  پناسه  له ناوبردن که ستی له به مه

  .  وه ستته  ببه وره بوونی کوشتاری زۆر گه
  
ر کۆی   بۆسه ناوچووه  له شه و به ری ئه ری کاریگه گه  ئه درته رنج ده  سه وه شکی گروپک مرۆڤ، ئه  بوونی کوشتاری به له

تی  ندایه ی چه  ڕوانگه له . درت رنجی ده  سه وه تیه تی و چۆنایه ندایه ی چه  ڕوانگه که له ریه کاریگه.  که وتووه رکه  به گروپه
  شه و به مانی ئه ند نه ها تا چه روه  و هه که می گروپه رجه چاو سه  له که ناوچووه  له که ی خه واره  قه درته رنج ده سه

  شه  گرنگی و واتاداری به درته رنج ده وه سه تیه  رووی چۆنایه له. ناوچوونی گشت ر له سه  له شه ڕه  هه تی ببته توانیویه
م بۆ گشت گرنگ بن  بن، به  زۆر نه ره ژما  به که ناوچووه  له شه کرێ به ده.  که ری مانی کۆی گروپه گه  بۆ ئه که ناوچووه له

   . ب ری مانی گشت هه گه ر ئه سه و واتای دیاریان له
کرێ   پی جۆری دۆز ده ، به وه تیه تی و چۆنایه ندایه  ڕووی چه ش له  بهیماندنی گونجاوی ری سه گه ش و ئه مکی به چه

ی  وه کدانه ل ، بۆیه کراوه  وردی و ڕوونی دیار نه  بهUNی  که  پناسه  له ئامزه، چونکه ش کشه مکی به  چه دیاره. بگۆڕێ
  .بت نجامی جیاوازیان هه  و ئه وه کرێ دادگاکان یا یاساناسان لکدانه  ده کرت، بۆیه جیاوازی بۆ ده
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