
  با ثالين دوذمنان بؤ هةلطريسانةوةي شةأي براكوذي ثوضةل كةينةوة
  

  كةمال سةيد قادر. د
  
  

شةأةكاين ناوخؤ دياردةيةكي نوص نني لة جيهان وة تايبةتيش نني بة ناوضةيةك ياخود طةلصكي دياري كراو وة بة 
ةم سةردةمة لة ثصشكةوتوةكاين ئزؤر لة ووالتة هةرة . هيض جؤرصكيش تايبةت نني بة كوردوستان ياخود طةيل كورد

لة نصوان باكوأو  1964 – 1861ؤناغي شةأي ناوخؤدا تص ثةأيون بؤ منونة ئةمريكا لة ساالين مصذوي خؤياندا بة ق
 لة نصوان اليةنطراين ثةرلةمانو اليةنطراين مةليك شاريل يةكةم كةوا بة لة 1649 -1642باشور   وة ئينطيلتةرا لة 

  - 1870 وة 1598 -1562رلس لة اليةن ثةرلةمانةوة كؤتايي هات،  وة فةرنسا لة نصوان ساالين سصدارةداين مةليك شا
 لة نصوان هصزي ضةثّأةوو فاشيةكان وة ذاثؤن لة 1939 – 1936 بةر هؤي ئاييين و سياسي وة ئيسثانيا لة  لة1871

يان كردبو وة هةر هةمويان دذ بة يةك  بنةمالة لة نصوان خؤيان بة زؤر دابةش260 كةوا 1573 – 1467نصوان ساالين 
لة  . 260 دوو بةش لة جيايت رةاين ئصمة دابةش كراوة تةهنا بة سجا ضاكة كوردوست. لة شةأي بةردةوام بون

ستيدا دةتوانني بلصني كةوا ووالتة ئةورثي يةكان تةهنا لة ثاش شةأي جيهاين دووةم وازيان لة شةأي ناوخؤ هصنا اأ
 لة ثاش شةأي جيهاين دووةم هةمو شةأةكاين% 80يت كؤميتةي خاضي سوري نصو دةولةيت لة بةالم بة ثص ي أاثؤر

 تا ئصستا زياتر 1999تةهنا لة كؤنطؤي دميكراسي  لة سايل . شةأي ناوخؤ بونة وة مليؤنةها قوربانيان لص كةوتؤتةوة
  . مليؤن كةس بة هؤي شةأي ناوخؤوة طيانيان لة دةست داوة3لة 
  

أي ناوخؤي كوردوستان ئةوا ئةو شةأة هةرطيز تايبةت ين ية بة دوو حيزيب دياري كراو ئةطةرضي سةبارةت بة شة
ئةوان أؤيل سةرةكي تيا دةبينن بةلكو تا ئيستا بة شي هةرة زؤري حيزبة كوردي يةكاين كوردوستاين خوارو بة 

ايبةت ين تةهنا بة شصوةيةك لة شصوةكان بة شداري شةأي براكوذي بونة وة ديسانةوةش شةأي ناوخؤ ت
هةمو اليةناين كوردوستاين .  دياردةيكة كةوا لة بةشةكاين تري كوردوستانيش أودةدات بةلكوكوردوستاين خوارو

  بة جؤرصك  ياخود سود مةند بونة لةم شةأانةة شصك بونة لة شةأي براكوذيخوارو تا ئصستا ياخود أاستةوخؤ ب
  .ي براكوذي بؤ فراوانكردين ضوارضصوةي دةسةاليت خؤيان بة كار بصننكةوا توانيويانة ناأةزايي خةلك دذ بة شةأ

هؤكارةكان دوبةرةكي لة نصوان هةردو اليةين سةرةكي لة كوردوستان تا ئصستا نةمزانيوة لصكؤلينةوةي بص اليةين لة 
 لة كايت ئصستا  تاكو هةولبدرصت أةطي ئةم دوبةرةكي ية  دياري بكرصت كةضي ئةم مةسةلةية بة تايبةيتسةر كرابصت

يةكة ثةيوةندي يةكاين نصوان هةردو اليةين سةرةكي  بةرةو طرذي ةطرنطي يةكي تايبةيت هةية ضونكة ئةمة ماو
لة أاستيدا ئصستا شةأصكي سارد . دةأؤن وة ترسي زؤريان لص دةكرص ديسان بة تةواوةيت هةرةس بصنن وة بتةقنةوة

 ئةوةي هةية كةوا ئةطةر ضةند فاكتةرصك يةك بطرنةوة هةمديسان ببصتة لة نصوان ئةم دوواليةنة لة ئاراداية وة ترسي
صشوي سارد دةست ثصدةكات وة ئةم شةأة ساردة ئصستا يدا هةمو شةأصكي طةرم بة شةأصكي ثلة أاست. شةأصكي طةرم

ةلكةناندين فبشةك نان بة مايل يةكتري لة سةر ملكو ه. ماوةيةكة  لة شصوةي شةأي أاطةياندنو ئابوري لة ئاراداية
 بؤية ثص .عامودي تةلةفؤين مؤبايلي يةكترو هصرش بردنة سةر يةكتر لة سايتةكاين  كوردي تةهنا ضةند منونةيةكن

  .محةتةاردةكاين ئةطةرنا ضارةسةري زؤر زة لصرة تيشك خبرصتة سةر أةطو أيشةي ئةم كصشةية نةك ديةويست
  

  هؤكارةكاين دووبةرةكي لة نصوان هةردو حيزيب سةرةكي
  

بص طومان هيض دوبةرةكي يةكي وا كؤنو قول ناتوانص تةهنا يةك هؤكاري هةبص ياخود هؤكارصكي بةردةوامي هةبص 
  . بةلكو هؤكارةكان زؤرن وة بة ثص ي كات دةطؤأصن ضونكة ئةكتةرةكاين سةر شانؤي ناوضةي و جيهانيش دةطؤأصن

  
ي من ناتوانن ببنة هؤكاري سةرةكي كصشةي نصوان ئةم من يصشتر هةول دةدةم بة م خاالنة دةست ثص بكةم كةوا بة أا

  :دوو اليةنة
  

Omar
Omar



دوبةرةكي يةكة ئايدؤلؤجي ين ية ضونكة هةردو اليةن اليةنطري ئايدؤلؤجي يةكي تايبةت نني بةلكو  -1
. ة ئايدؤلؤجي يةكان بضصتبة ثص ي ثصويست و كات ئاماذة بؤ ضةند ثريبنسيثيك دةكةن كةوا لة يةك ل

بؤ . سيثصكي هاوبةش دةكةننا ثةيرةو ثرؤطرامي هةردو اليةن ئاماذة بؤ ضةند ثري ئصستاديةلةم كات
ك .ن.منونة ثةيرةو ثرؤطرامي يةكصيت نيشتماين كوردوستان  لة بةشي ثصناسةي ئاماجنةكاين ي

وة ثةيةروو ثرؤطرامي .  ئاماذة بؤ ئاشيت، يةكساين، مايف ضارةنوس و هتد دةكات2 وة 1خالةكاين 
يت كوردوستان بة هةمان شصوة ئاماذة بؤ هةمان ئةم ثرينسيثانة دةكات، كةواتة لصرة ثاريت دميكرا

  . جياوازي ئايدؤلؤجي نة لة ئاراداية وة نة دةتوانص هيض أؤلصك ببينصت
 وة هةية 1964 ضونكة ئةم ناكؤكي ية لة سايل ناكؤكي ئةم دوو اليةنة ناكؤكي نصوان دوو حيزب ين ية -2

 .ةر دامبةزرصتك ه.ن.واتة ثصش ئةوةي ي
ناكؤكي يةكة كةسايةتيش ين ية واتة لة نصوان هةردو بنةمالةي خاوةن دةسةالت ين ية ضونكة ئةم  -3

دوو بنةمالةية تا ئصستا خوصين يةكيان نةأشتوة وة بة ئةنقةستيش نايأصذن ضونكة هةردةم أيزيان 
ة ئةم دوو بنةمالة  ناشتوانص أةطي تريةيي هةبص ضونككصشةكة. سور ي أاكصشراو طرتوةلة هصلي 

سةرؤكي تريةيةك نني بةلكو سةر بة دوو تةريقةي ئاينني وة هةتا سنوريشيان بة سةر يةكةوة ين ية 
بةلطة نامةي ئةمةش ئةوةية كةوا ئةم دوو بنةمالةية تا . تاكو كصشةي زةوي زارو مولكيان هةبصت

يشتونو هاوكاريان كر دوة كةوة دان يةئصستا ضةند جار ثاش شةأو خوصنأشتنصكي زؤر هةمديسان بة
 .وة ثصش هةمو كةس دةسيت خؤيان لة هةمو طوناهصك شوشتوة

كصشةكة لة نصوان ئـةنداماين هةردو اليةنيش ين ية ضونكة هةرطيز ئـةنداماين دوو حيزب ناتوانن بة  -4
 ئاشيت بةرثا هةر بؤيةشة هةر دةمصم تةواوةيت ببنة دوذمين يةكتر ضونكة زؤريان يةكتر هةر ناناسن

 دةبن  يةكتر تصكةيل زؤر بة ئاسايي ئاشت دةبنةوة ئةنداماين هةردو البوبصت لة نصوانيانا ئةمانيش 
وة هةتا  زؤر خصزان هةية هةر بؤنةتة دوو بةش ياخود خصزان هةية وةزيرصكي لةم بةرة يةكصكي 

 .تريش لةم بةر
كةيان خاوةن دةسةالتو كصشةكة لة سةر داهاتو دةسةالتيش ين ية ضونكة ئةم دوو اليةنة هةر ية -5

داهات لة ناوضةي خؤيةيت وة جطة لةوةش تا ئصستا حالةيت وا هةبوة كةوا دةسةالتو داهاتيان لة 
 .  نصوان خؤياندا وةكو برا بةش كردوة

  
  كةواتة شةأي نوصنةرايةيت ية

  
خؤيان شةأ بكةن  لة جيايت ئـةوةي  يا زياتربةو شةأانة دةوترصت كاتصك دوو هصزي أكابةرشةأي نؤينةرايةيت 

اليةين تر بة كار دصنن دذ بة يةكتر ضونكة خؤيان ئةطةر أاستةوخؤ شةأبكةن ئةوا زيانيان زؤر دةبصت بؤية هاين 
بة تايبةيت لة سةردةمي شةأي ساردا لة . اليةين لة خؤيان بص هصزتر دةدةن تاكو ناأةستةوخؤ شةأيان بؤ بكةن

نة است مصذوي ئةم جؤرة شةأالة أؤذهةاليت ناوةأ. أانة زؤر باو بوننصوان يةكصيت سؤظيةتو ئةمريكا ئةم جؤرة شة
دةطةأصتةوة بؤ بةرثابوين ثصشبأكص لة نصوان بةريتانياو أوسياو فةرةنساو ئةملانيا لة سةر دةسةالتو ساماين 

رة طويل  ياخوا بة خصر بصن سؤ . بة خةلقاين تري ناوضةكة بكايليش ئةوا ماوةيةكة فصر بوة ياريئيسرائ. ناوضةكة
  .باغان هةر ئصوة مابون

سةبارةت بة شةأي ناوخؤي كوردوستان من دلنيام لةوةي كةوا كصشةكة أيشةكةي دةطةأصتةوة بؤ هؤية دةرةكي 
 بة تايبةيت ئةم كاتةي شةأي سارد لة ئارادا بوو وة ثاش كؤتايي هاتين شةأي سارد ووالتاين دراوسص كةوتنة يةكان

 داي كورديةر بضوكترين هصز هيض يةكصك لة داطريكةراين كوردوستان ناتوانصت بةس.سود وةرطرتن لةم كصشة كؤنة
وا ثصدةضصت ئصستا باري سياسي كوردوستانو ناوضةكةو . زال بصت ئةطةر بصتو اليةنصكي تري كوردي بة كار نةهصنصت

بةأاي من كارصكي عصراق وا دةخوازص كةوا دوذمناين كورد هةولبدةن شةأي براكوذي هةلطريسصننةوة وة ئةمةش 
كةوا زؤر ئاسانة بؤيان ضونكة ئةمانة توانيويانة جؤرة ثصطةيةك بؤخؤيان لة ناو اليةنةكاين كوردي دروست بكةن 

  . هةردةم بيانةوصت بة طأي خبةن
  

  ديسانةوة قؤناغصكي ناسك



  
للةيت كورد ضونكة لةوةتةي أذصمي عصراق أوخاوة ضةند اليةنصكي ناوةخؤو دةرةكي كةوتونةتة ثيالن طصأان لة مي

ئةوان هةردةم لةوة أاهاتون لة طةل ميللةيت كورد وةكو كوصلة  هةلسو كةوت بكةن  بةالم ئاماجنةكانيان كؤسثصكي 
زؤري كةوتؤتة أصطا لة بةر ئةوةي ميللةيت كورد ئةمأؤ لة خواروي كوردوستان خاوةن هصزصكي طةورةي 

 ميللةيت كورد رةردين خؤي وة طةورةترين باري لة سبةأصوةبثصشمةرطةية وة ئةزمونصكي فراواين كؤكردؤتةوة لة 
ةر هةر ميللةتصك  جطةلةوةش ئةم أاستية دةزانن كةوا ئةطالبردوة ئةميش حومكو ئيهانةي بصطانةية لة كوردوستان

ئةم اليةنانة ئصستا ناتوانن .  ئةوا زياتر داوا دةكات تا دةطاتة هةمو مافة أةواكاين خؤيضصذي ئازادي مرد
ستةوخؤ هصرش بصننة سةر كوردوستان بؤية طةأاونةتةوة سةر سياسةيت كؤين خؤيان ئةويش نانةوةي ئاذاوةية أا

سةرةكيشيان تصكشكاندين هصزي ثصشمةرطةي كوردوستانة ئاماجني . لة ناو كورد خؤي وة لة أصطاي نؤكةرةكانيان
 ئاساين دةتوانرص كوردوستانيش ضونكة ئةطةر هصزي ثصشمةرطة نصك بشكصت ياخود ضةك بكرصت ئةوا زؤر بة

هةمو هةولة كاين . كؤنترؤلبكرصت وة مةسةلةي فيدرايل كةوا دوذمين زؤرة بة جارصك لة سةر خوان هةلطريصت
ثصشتر بؤ ناوبردين هصزي ثصشمةرطة بة ميليشيا تاكو بتوانن ضةكي بكةن فةشةليان هصناوة بؤية ئصستا هةويل ئةوا 

كي ناوخؤوة بص اليةن بكرص وة ثاساوصك بدؤزرصتةوة بؤ ضةك كردين ضونكة ضةك دةدرص ثصشمةرطة لة أصطاي شةأص
بؤ . كردين هصزي ثصشمةرطة بة شصوةيةكي أاستةوخؤ كارصكي مةحالة هةروةكو ئةزمونةكاين ثصشتر ثشاين دةدةن

 بة هةمو دأندايةيت خؤيو بة كارهصناين ضةكي كيمياوي  نةيدةتواين 1990منونة إأذصمي عصراق لة ثصش سايل 
بةرامبةري ضةند هةزار ثصشمةرطةيةك ببصتةوة بةالم شةأي براكوذي كةوا هةردةم دةسيت إأذصمي تيابو طورجي 

ي زيان بة طةورةي لة هصزي ثصشمةرطة دةدا وة تا ئصستا هيض كاتصك  وة هيض أذصمصك نةيتوانيوة بة قةدةر كورد خؤ
 جطة لةوةش كةوا ئصستا سةرتاثاي عصراق لة أصطاي دةستتصوةرداين دةرةكي نوقمي خوصن كراوة. ثصشمةرطة بطةيةنص

بؤية .  هةولدةدرص كوردوستانيش بة هةمان ضارةنوس بطةيةنرصت وة كراوة بة مةيداين تؤلة سةندنةوة لة ئةمريكا، 
صو هةردو اليةين كوردي سةرةكي خستؤتةوة طةأ بؤ ئةوةي ئاذاوة ئةم اليةنانة ديسان نؤكة رةكاين خؤيان لة  ن

 لة كارةكةيان سةركةوتو بون كةوا بة كصشةي 1994بنصنةوة لة سةر مولكو شيت تر هةروةكو ضؤن لة سايل 
. مولكايةيت دةسيت ثص كرد بةالم دوايي بة ديار كةوت كةوا أذصمي ثصشوي عصراق دةسيت سةرةكي لةم ثالنة هةبو

  .دةبص هةر لة ئصستاوة هةمو كارصك بكةين بؤ ئةوةي ئةم ثالنة جارصكي سةر نةطرصتئصمة 
  

  بينةوة؟بضؤن بةرةنطاري ثالنةكانيان 
  

صت كةوا هةولصكي زؤري دةبص ئةركي سةرةكي هةمو اليةنصك ئصستا أصطا طرتن لة هةلطريسانةوةي شةأي براكوذي ب
  دذ بة كةسةي بة فييت دوذمناين ميللةت شةأي نوصنةرايةيتبؤ دةدرصت ئةمةش كارصكي ئاسان ين ية ضونكة ئةو 

 ضونكة تا ئصستا  دذ بة تاوانةاين كوردوستان ين ية طوص بداتة بانطةوازي خةلقدةشاميللةيت خؤي  بكات ئةوا ئام
ضةندةها بانطةوازي لةم جؤرة كراوة وة بة قةدةر ئةوةش شةأي براكوذي كراوة بؤية دةبص بري لة أصطاي تري 

لة طةل ئةوةشدا دةبص زؤر واقيعي بني ضونكة ئةم ئامرازانةي لة . رطةر بكةينةوة بؤ أصطة طرتن لةم تاوانةكا
دةستمانن زؤر سنوردارن ضونكة ميللةيت كورد خؤي دابةش بوة لة نصوان ئةم دوو اليةنةدا بؤية زةمحةتة بةرةيةكي 

نني هيوايةكي وامان بة اناشتو. ةوةي ئةم ثالنةبةرةنطاري بونفراوان لة ميللةت بة خصرايي دروست بكرصت بؤ 
كؤمةلطاي مةدةين لة كوردوستان هةبصت ضونكة ئةم جؤرة أصكخراوانة ياخود هةر بونيان ين ية ياخود زؤز بص 

من . ةهصزن وة ئةطةريش هةول بدةن لة سنوري خؤيان دةرضن ئةوة لة اليةن هةردو دةسةالت سةركوت دةكرصنةو
  .اندانو ناأةزايي دةربأين بتوانن أصطةطربنو خؤ ثشباوةأناكةم كاري وةك

اسي يةكاين تري كوردوستانيش بكةين ناتوانني هيوايةكي وامان ثص يان بصت ضونكة يئةطةر سةيري أصكخراوة س
هةروةكو ثصشتر بامسان كرد زؤر لة وان تا ئصستا بةشصك بونة لةم  تاوانة ئةطةرضي هةندصكيان لة سةريان 

 ضونكة بص هصزبوين ئةم دوو اليةنة   هةندصكيان أاستةوخؤ سودمةندن لة شةأي دوو اليةين سةرةكيفةرزكرابو بةالم
  .بة هصزبوين ئةمانة

 هةر زؤر بة زةمحةت جةنطيان دةطاتة  ضونكة أةوشةنبريانيش دةتوانن بة هةمان جؤر أؤلصكي زؤر سنوردار ببينن
طةرنا ضؤن لة شارصكي وةكو هةولصر كةوا نزيكةي يةك كولتوري خؤندنةوة لة كوردوستان زؤر الوازة ئة. خةلك

ثصوةر بؤ مرؤظ لة كوردوستان بة زؤري . ترص أؤذنامة دةفرؤش500ت أؤذانة تةهنا يص دةذو خةلقي تيامليؤنو ني



بؤيةشة هةمو أةشةنبريصك ثشوي درصذ ين ية وة هةيانة خؤي تةسليم بة اليةنصكي سياسي . هةبونة نةك زانني
نةية ئامادةش بصت نوكي  قةلةمةكةي خواركاتةوة وة ووشةكاين خؤي بة ثص ي ثص ويست لة قالب دةكات وة لةوا

بدات تاكو بة الي كةمةوة بةهرةكةي خؤي بؤ ثصشربدين باري طوزةراين بة كار بصنصت بة تايبةيت ثاش أوخاين أذصم 
مةوة دةتوانن نةبنة بةشصك لة  أةوشةنبرياين كوردوستان بة اليةين كة.كةوا داهايت موضة خؤر زيادي كردوة

  .ثالنةكاين دوذمناين كورد وة قةلةمةكانيان دذي ئةم هةولة ذةهراوية بة كار بصنن
  

  تةهنا ضارة دادطايي كردنة
  

لة هةمو شةأصكدا تاواين جةنطي ياخود تاوان دذ بة مرؤظايةيت أودةدات وة كو كوشتين ديلو ئةشكةجنةدانو تاواين 
 تاواين نصو دةولةيت ضونكة بة طوصرةي ياساي نصو دةولةيت ؤرة تاوانانة ثص يان دةوترصتا ئةم جج. تري لةم جؤرة

دةبص سزا بدرصن وة بة سةريش ناضن وة لة هةر شوصنصكي جيهانيش أوياندابصت هةر دادطايةك دةتوانصت سزاي 
أصطةيان  كةوتة ووالتصكي تر  لة ووالتصك شةأصك أويدا وا تاوانباراين ئةم شةأة  ئةطةربؤ منونة. اران بداتانبتاو

ئةمة  . ياخود أةطةزنامةي ووالتصكي تريان هةبو ئةوا دةكرص ئةم تاوانبارانة لة ثصش  دادطاي ئةم ووالتة سزا بدرصن
 ياندا وة 3 لة مادةي 1949بص طومان شةأةكاين ناوخؤش دةطرصتةوة ضونكة أصككةوتنامةكاين جنصظي سايل 

كاين مايف جطة لةوةش كةوا أصككةوتنامة. ة سةر شةأي ناوخؤش دةضةسثصن ل1977ثرؤتؤكؤيل دووةمي  سايل 
ةنطي ناوخؤ لة أصطاي تا ئصستا بة هةزارةها تاوانباراين ج.  ئاشتيا هةرُ ثةيأةو بكرصنمرؤظ دةبص لة كايت شةأو

كرايةوة  ئةوةبو ئةم أصطاية لة سةر فايلضيةكاين كوردوستانيش تاقي .  طاكانةوة لصيثرسراوةتيان لة طةل كراوةداد
كردن لة ئةورثا أايانكردةوة كوردوستان وة ئصمة دةتوانني هةمان أصطا لة دذ تاوانباراين جةنطي  يي لة ترسي دادطا

 بةلطةنامة لة دةستة كةوا بتوانرص لص ةئةطةر أاستيتان دةوصت هةر ئصستا  با ي ئةوةند. ناوخؤ بة كار بصنني
  . دادطايي بكرصنردوستاني كوثرسراواين شةأةكاين ثصشوي ناوخؤ

  
  : بؤ ئةم مةبةستةش دوو أطاي سةرةكيمان لة دةستة كوا هةردوكيان كاريطةرن وة تاقي كراونةتةوة

  
كؤمةلصك دةزطاي نصودةولةيت هةن بة تايبةيت لة ضوارضصوةي : لة  سةر ئاسيت نصو دةولةيت -1

ينيان كؤميتةي مايف مرؤظة لة ثال  طرنطتر وة كةوا دةتوانرص لة كايت ثص ويست ثةنايان بؤ بربدرص UNسيستةمي 
ضةند طروثصكي تايبةيت سةر بةم سيستةمةش هةن وةكو طروثي بة دواضونةوةي بص . كؤميتةي دذ بة ئةشكةجنةدان

وة جطة لةوةش تا ئصستا كؤمةلصك دادطاي نصو دةولةيت بؤ تاوانباراين جةنطي دانراون وة .  سةروشوصنكراوةكان
 .ةتيش لة دوا أؤذ دةبصتة ئاليةتصكي سةرةكي بؤ سزاداين تاوانباراين جةنطيدادطاي سزاي نصو دةول

 ئةمةيان كاريطةرترينو ئاسانترين أصطاية ضونكة لة اليةكةوة دةسةاليت : دادطاي ووالتاين بص ياين -2
ي دادوةري سةربةخؤية بة تايبةيت لة ووالتة دميكراسيةكان وة لة اليةكي ترةوة زؤر لة لص ثرسراواين سياس

كوردوستان ياخود أةطةزنامةي ئةورثي و ئةمريكيان هةية ياخود أؤذصك لة أؤذان أصطايان بة م ووالتانة دةكةوصت 
. جطة لةوةش كةوا تؤماركردين سزا لة سةر تاوانباراين جةنطي كارصكي زؤرئاسانة وة هيض خةرجيةكي تص ناضصت

نرص دذ اوردوستان تاقي كرانةوة وة هةمان ثرؤسة دةتوئةم أصطاية بة شصوةيةكي زؤركاريطةر لة سةر فايلضيةكاين ك
تا ئصستا جطة لة سةدةها تاوانباراين شةأي ناوخؤ هةتا سةراين .  بة تاوانباراين شةأي ناوخؤ دوبارة ببصتةوة

 لة 1998ديكتاتؤري ثصشوي شيلي ثينؤشصت لة سايل . دةولةتيش لةم أصطايةوة توشي لص ثرسينةوةي دادطايي بونة
يا دةستطري كرا بة تؤمةيت ئةشكةجنةداين ناحةزةكاين وة تةهنا تواين لة أصطاي ئةوة خؤي لة دةست داطايي بةريتان

ئةطةر تاوانبارصكيش بة هيواي ئةوة بصت بؤ شوصنيصكي تر جطة لة . كردن أزطار بكات كةوا خؤي بة شصت لة قةلةمدا
ودي ين ية ضونكة حسصن حةبرص دكتاتؤري ثصشوي ئةورثاو ئةمريكا أابكات ئةوا ئةمةشيان تاقي كراوةتةوة وة س

  لة سةنغال لة سةر تؤمةيت ئةشكةجنةدان 2000 أاي كرد بؤ سةنغال بةالم لة سايل  أذصمةكةيتشاد ثاش أوخاين
 . دادطايي كرا

صنني ئةوا فةرمون     بؤ ئةوةي هيض اليةنصك تص نةطات كةوا بةردصكي زؤر قورمسان هةلطرتوة وة ناتوانني بيوةش                
  كةوا تايبةتن بة سزاداين تاوانباراين شةأ وة جارصكي تريش جةخت لة سةر دصنينةوةمنونةي ياساي ضةند ووالتصك 



نباراين شةأةكاين تري ثصشوي ناوخؤي كوردوستان بدةينة دادطا ائةوة دةكةمةوة كةوا ئصمة ئصستاش دةتوانني تاو
  .نانة دووبارة نةكةنةوة وة دوذمناين كورد لةم كارة سودمةند نةبنبةالم بة هيواي ئةوةين كةوا ئةم تاوا

  
   .22كؤدي سزاي سويدي، بةشي دووةم، ضاثتةري  -1
2-     USA    بؤ منونةAlien Tort Claims Act  1996 وةWar crimes Act of   وة 

Torture Victims Protection Act 
 كةوا  6مادةي Act Crimes  rCrimes Against Humanity and Waكةنةدا بؤ منونة  -3

 .تايبةتة بةو تاوانانةي كة لة دةرةوةي كةنةدا أودةدةن وة دةتوانرص لة كةنةدا سزا بدرصت
  . 8 مادةي  The Wartime Offence Actهؤلةندا بؤ منونة  -4
  .75كؤدي سزاي سويسري مادةي  -5
  .3 وة 2  بةشي War Crimes Act    1945ئوستراليا بؤ منونة -6
  .213 – 211فةرةنسي مادةكاين كؤدي سزاي  -7
 . Geneva Conventions Act  1957وة  War Crimes Act 1991بةريتانيا بؤ منونة -8
وة كؤدي سزاي Code of Crimes Against International Law 2002ئةملانيا بؤ منونة -9

 .79 وة 78 وة 7 وة 6ئةملاين بة تايبةيت مادةكاين 
   

ص دوذمنان ثالين بؤ دةطصأن دةتوانرسانةوةي شةأي برا كوذي هةروةكو ضؤن وا بؤ مةبةسيت أصطة طرتن لة هةلطري
اين شةأي ناوخؤ ئةطةربصتو دياردةكة بة هصزتربو لة ئةورثاو ئةمريكا كؤميتةي تايبةت بؤ دادطايي كردين تاوانبار

رضي شوصنصك وة سةر بة هة لة هةر  دةيانطاتص جانبارانة دلنيا بن كةوا دةسيت عةدالةتا وة دةبص ئةم تاودابنةزرصت
دلنيا بن أؤذي .  ثصنؤشصتو نؤريصطا دياربو سةر بة كص بون وة ضارةنوسيشيان بة ديار كةوت. اليةنصكي دةرةكي بن 
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