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 تاوانى ئةنفالجينؤسايد ناساندنى ثرؤذةى بة
 نةتةوة يةكطرتووةكان , يةكان ,رِؤلَىينيَودةولَةت ى تاوانةلةبةردةم دادطايَويست ثي يرِيَكارى ياسا

 ؟يية...تى ضولَةداواكارى طشتى نيَودة ى نيَودةولَةتى ونى ئاسايشئةجنومة
   

 دةـــمـــةحــيَن ئـــــران حسوَـــط
ياليةتة يةكطرتووة كانى ولة  (Syracuse University لةزانكؤى سرياكس ) لة ياساي تاوان ) قانون جنائي( جستريما

 /نيؤركمريكائة
 

 ىــــةكــشـــيَـــث

   

جينؤسايد, لةبةر ئةوةى تاوانيكى نَيونةتةوةييةو ئةجنامَيكى ترسناكى هةية,بؤية لة ياسايي           
نَيودةوَلةتاندا بة ثةميانَيكى تايبةت وطةلي بةَلطةنامةى تر لة جيهاندا قةدةغة كراوة. ئةم تاوانة تاوانَيكى 

دةبَيت  ى تاوانكارانى لة هةموو جيهاندا.كةوَيتة ئةستووسةربةخؤية و لَيثرسينةوةى نَيودةوَلةتى دة
ضةمك و ماناى جينؤسايد بة تةواووى روونبكرَيتةوة كارَيكى زؤرو لَيكؤَلينةوةييةكى بةرفراوانى دةوَيت 
تاكو لةبةر رؤشنايي ياسايي نَيودةوَلةتى ئةركان و خةسَلةتى ئةو تاوانة روونبكةينةوة بطةينة ئةو 

تاوانى جينؤسايد لة دذى طةلي كورد ئةجنامدراوة تاكو بتوانَين ثاَلثشتَيكى نَيودةوَلةتى دةرئةجنامةى كة 
 بؤ بِرةخسَينني.

ئةوةش ئةو مافة بة طةلي كورد ِرةوا دةبينني كة داوا بكات لة كؤمةَلطاى نَيودةوَلةتى          
طةلي كورد وةك هةر طةلَيكى تر , بؤ ئةوةى لةبةرثرسيارَيتى تاوانى نَيونةتةوةيي طةلي كورد خؤشنةبن

داكؤكي لة مايف ِرةوايي خؤي بكات و بةئاشتى هَيمنى لةسةر خاكى خؤيي بضيت تاكو ثةرة بة ذيانى 
سياسي و ئابوورى و كؤمةَلةيتى و كلتوورى بدات. دةبَيتة فاكتةرَيكى بةهَيز لة سةر ئاستى نَيونةتةوةيي 

بةر شاالوى جينؤسايد و ئةنفال و تاوانى كوشنت و ماَل  كة طةلي كورد بة درَيذايي مَيذوو كةوتووةتة
 وَيرانكردن.

دادطاى تاوانة  و UN زؤر مةبةست بوو لةم باسةدا بكؤَلينةوة لة رووى ياسايي نَيودةوَلةتى و        
 و جارنامةى رى طشتى نَيودةوَلةتىانَيودةوَلةتييةكان و ئةجنومةنى ئاسايشي نَيودةوَلةتى و ِرؤَلي داواك

لةسةر  ضؤن دةبَيت سةبارةت بة ناساندنى تاوانى كؤمةَلكوذ طةلي كورد وةك جينؤسايد مافةكانى مرؤظ 
ثَيويستة سزايي تووندى  ئةو دةسةالت و اليانة بدرَيت كة بةرنامة ِرَيذى يان  ئاستى نَيونةتوةيي.

ضونكة تاوانيكى زؤر  ثشتطريى يان بةشدارى يان ثاَلثشتيكةردةبن بؤ ئةجنامدانى تاوانى جينؤسايد,
طةورةو ترسناكة لةسةر ئاستى نَيونةتةوةيي, لةاليةكى ترةوة كؤمةَلطةى نَيودةوَلةتى دةبَيت هةمشة 
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هةوَلبدات بؤ بةربةندكردنى ئةو جؤرة تاوانة ضونكة مايف بوونى ذيان و طوزةران و ماناى بوونى 
طؤرانكاريةك  ضةند 2003لة ساَلي ثاش ثرؤسةى ئازاى عًيراق  مرؤظايةتى دةخاتة ذَيرثرسيارةوة.

 رووياند.
 

تاوانى جَينؤسايد طةلي كورد لةسةردةمى سةرؤكى ثَيشووى عرياق صدام حسَين روويدا, لةسةر -1
دادطايكردنى كؤمةَلكوذى دوجةيل, لةاليةن دادطاى باالى تاوانةكانى عرياقةوة حوكمى ئيعدامى بؤ 

 عةواد بةندةر و بةرزان تكريتى ئيعدام كران., لةطةل تةها ياسني ِرةمةزان و دةرضوو
 

هةمان دادطاى باالى تاوانةكانى عَيراق حوكمى ئيعدامى بؤ علي حسَين جميد  24/6/2007ِرؤذي -2
 ناسراوة بة )علي كيمياوى( و )سوَلتان هاشم( وةزيرى بةرطرى ِرذَيمى ثَيشووى عَيراق )صدام( دةركرد. 

 
 يةكةمــي بةش

 تاوانى كؤمةلَكوذى )جينؤسايد( ضةمكى جينؤسايد و
 ضةمكى جينؤسايد لة رووى زمانةوة لة دوو ووشة ثيَكهاتووة:

 

 .ِرةطةز, بنةضة واتة Genoseووشةيةكى طريكى -1
 .فةوتاندن -واتة كوشنت Caeder وشةيةكى التينى -2

واتة كؤمةَلكوذى يان كوشتنى بنةضة. لةبةر  ,( ثَيك دَيتGenocideبة لَيكدانى هةردوو ووشةكة )         
بؤية هةر نةك ووالتى  مرؤظايةتية, ذيانىئاشتى و ئاسايش و  ئةوة ئةو تاوانة دذى مايف مرؤظة و تَيكدةرى

اوانى جينؤسايد تاوانبار دةكرَين لَيثرسينةوةى ياسايي ئةجنامدانى تنكار بةَلكو ئةو كةسانةش بةاتاو
 ئةستؤيان.نَيونةتةوةى دةكةوَيتة 

كؤمةَلةى طشتى ِرَيكخراوة نةتةوة يةكطرتووةكان ثشت بة بةندى شةشةمى دادطاى نؤرنبرَيط            
مرؤظايةتى, رةفزكردنى  نةوةى سةرجةم مايف بوونى كؤمةَلىدةبةستَيت كة )جينؤسايد, واتة ِرةتكرد

و سةرجةم  قةرةنةبوو دروستدةكات مرؤظايةتى و ذيانَيكىبةمايف بوون, سووكايةتى كردنة بةدانثَيدانانة 
 تانى مرؤظايةتى دادةماَلَيت.كلتوورى شارس

هةروةها ثةميانى قةدةغةدةكردنى تاوانى جينؤسايد وسزا خستنة سةر تاوانكارانى لة               
لةو  لة ِرَيكخراوى نةتةوة يةكطرتووةكان تايبةتكرا بة تاوانة نَيونةتةوةييةكانةوة. 9/12/1948

دادطاى نَيودةوَلةتى ِرايطةياند )هؤى دانانى ئةو ثةمياننامةى نةتةوة  28/5/1951بارةيشةوة لة 
  يةكطرتووةكان كة جينؤسايد حمكوم بكات وسزاى خباتة سةر وةك تاوانيك لةياسايي نَيودةوَلةتى.
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ناوة ايي نَيودةوَلةتان دايثرؤذة ياسايي بةرثرسيارَيتى دةوَلةت كةليذنةى ياس 19هةروةها  بةندى          
ياسا , ئةوة ِرةفتارَيكى ياسايي دذ بةثابةندَيتيية نَيودةوَلةتييةكان بشكَينَيتهةر ِرةفتارَيكى دةوَلةت كة

يكراو يان ِرةطةزى يان ئايين نية نَيودةوَلةتييةكانة.جينؤسايد تةنها فةوتاندنى كؤمةَل خةَلكَيكى ديار
 بةَلكؤ ضةند جؤرَيكى ترى هةية:

كوشنت بةهةر جؤرَيك بَيت. ئيعدامكردن, طووللة بارانكردن,هَيرشي  جينؤسايدى فيزيكى )بةدةنى(:-1
 سةربازى و بةكؤمةَل كوشنت,بةكارهَينانى ضةكى قِركردن وةك كيمياوى و فسفؤرو ذةهركردن....هتد.

 وةك بةربةندكردنىثَيشكةوتن لةزيادبوون, ةندكردنى هةر كؤمةَلة مرؤظَيك لة: بةربجينؤسايدى بيؤلؤذي-2
نى ثياو ئافرةت بؤ ماوةييةكى دووروو درَيذ يان دابِركردنى منداَل بوون و زيادكردن, يان لةيةكدابِركر

 .1988يدة لة شاالوى ئةنفال جَيبةجَيكرا لة سالَي اسئةم جؤرة جينؤمنداَل لة دايك و باوك.

و,فةوتاندنى ِرؤشنبريى و شَيواندنى مَيذو: وةك قةدةغة كردنى زمان و نةتةوةيي -جينؤسايدى كلتوورى-3
و نةهَيشتنى يةكَيتى هاوبةشي نَيوان خةَلك. هةروةها وَيرانكردنى شوَينةوارة تايبةمتةندى نةتةوةي 

دَيريينةكان وةك رووخانى ثةيكةرو ئةشكةوت و موزةخانة و طةرةك و طةرماو بازاِرو مزطةوت و كلَيساو 
 , بةرهةمى ذيانى ئةو خةَلكة بَيت.كؤن يان نؤَيي بَيتهةموو شوَينةوارَيك كة ثامشاوةى 

ن و بةرووبوومى ناوضةكان, تاالنكرد : واتة ووَيرانكردنى سامان و سروشت وجينؤسايدى ئابوورى-4
هؤى نةبوونى خؤراك و ئاوو دةرمان و جطة لةوة رَيذةى مردن بة ماَل و سامانى خةَلك. رهووتكردنىفة

تر, زيادبوونى نةخووشي و دةبَيتة هؤى كؤضكردنى خةَلكةكةى لة  ثَيداويستية سةرةتاييةكانى
تى و فةوتاندنى ةستدانى داب و نةرَيتى كؤمةاليةى لة دناوضةيكةوة بؤ ناوضةيةكى تر. ئةوةش دةبَيتة هؤ

 كةلتوورى نةتةوةيي.

هةروةها لةناوبردنى ناوضةكان ووَيرانكردنى ئابوورى تاوانَيكى ترى لَيدةردةضَيت ثَيدةَلَين              
و دةبَيت هؤى لة دةستدانى  و ووَيرانكردنى ذينطة ناسراوة ن( واتة, بة لةوتاندEcocideئيكؤسايد )

داوة اذةي ثَيئام 1977ى ساَلي بة ثَيي خاَلي يةكةمى ثةمياننامةة سةر زةوى كةبوونى مرؤظايةتى ل
دا دةَلي ) هةموو ووالتانى بةشداربوونى ئةم ثةمياننامةية ثةنا نةبةنة بةر لةقةدةغةكردنى ئامرازى جةنط

 ئامرازةكانى جةنط, يان هةر ئامرازَيك زيان بطةيةنَيت بة ذينطة(

ةبَيت نةك ( واتة فةوتاندنى ذيان, كاريطةرى دBiocideى شَيواندنى ذينطة دةبَيتة هؤى بَيؤسايد )جةنط
 لةسةر مرؤظايةتى بةَلكو لةسةر هةموو طيانلةبةرَيكيش بة ثَيي سروشتى خؤى.
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ى ووالتة كة تاوانةكةدا هاتووة )دةبَيت بة دادطاييةكى ئةو 1948انى ساَلي بةندى شةشةمى ثةمي
 .لَيئةجنامدراوة دادطاى بكرَيت يان دادطاييةكى جنائي نَيونةتةوةيي سزا بدرَيت(

جينؤسايد لة دذى طةلي  103و  97لة خاَلي  UN ,31/1993بة طوَيرةى راثؤرتى ليذنةى مايف مرؤظ لة 
جةخت لةسةر ئةوة دةكاتةوة  1993لة سالَي  UNكورد كراوة. هةروةها ِراقؤرتى ليذنةى مايف مرؤظ لة 

وردستان تَيدا بةَلطةنامةيةكى زؤرى ِرذَيم دةستى بةسةردا طرياوةو بةَلطةى تةواوى جينؤسايدى ك
 16/6/1992ثةرلةمانى ئةوروثا لة بِريارَيكى تايبةت دةربارةى مافةكانى طةلي كوردكة لة  باسكراوة.

و ووالتانى كؤمةَلةى ئةوروثي دةكات بة ووردى ضاودَيرى مافةكانى طةلي  UNباَلوى كردؤتةوة داوا لة 
 ةجنامة:كورد لةئاستى نَيونةتةوةى بكةن, ئةوةش دةمانطةينَيتة ئةم ئ

تارى بةدةنى خةَلكى كوردستان كراوة, بة ئيعدامكردن و طوولةبارنكردن, بةكارهَينانى ئامرازى كوش-1
 جةنط بةتايبةتى ضةكى كيمياوى ذةهر.

 كوردستان ووَيرانكراوةو سياسةتى تعريب كردنيش جَيبةجَيكراوة.-2
 سةر هةرَيمى كوردستان.ئابوورى كوردستان ووَيرانكراوة طةماروويةكى تووندى خراوةتة -3
ووَيرانكردنى ديهاتةكان و جَيطةى دَيرين و مَيذووييةكان, بوونةتة هؤى فةووتاندنى كةلتوورى -4

  نةتةوةى.
و شرتستانى كورد بة تةواوى ووَيرانكراوة, بةتايبةتى ئؤردوطاى زؤرة ملَي كة ذيان و  كةلتوور-5

 باردؤخى خةَلكى زؤر خراب بوون.
 

 وذىـــكـــةلَـؤمــاوانى كــت

ى ثَيشووانة نَيودةوَلةتيةكاندا ِرذَيمي سيستةمى بنةرةتى داداطاى تاو بة ثَيي ماددةى شةش لة       
ة ديكتاتؤرةكان ةتهةندَيك لةسةركردةى دةوَلكةاوة, لة دذى طةلي كورد ئةجنامد تاوانى كؤمةَلكوذى عرياق

ضةند طروثَيكى توندرةوة  ياخود لةاليةن يان دةوَلةتانى دةرواسَي ئةجنامى دةدةن لةدذى طةلةكةيان
 ,مةزهةبيينى, يبيانووى سياسي تائفي,ئاكوشتنى خةَلكى بَيتاوان بة ت بةمةبةستىئةجنام دةدرَي

ثَيي ياسا نَيودةوَلةتيةكان دةتوانرَيت بةتاوانى بة ئةم تاوانة. نةتةوةىيان  رؤشنبريى,سياسي,
طؤرى ثاشان لة دا كؤمةَلكوذ دةكرَيتكى بَيتاوان تَيبكرَيت ضونكة سةدان خةَلكؤمةَلكوذى هةذمار 

ت ضةند بناسرَيت ئةم تاوانة دةبَي (سايد)جينؤ كؤمةَلكوذي بؤ ئةوةى بةتاوانى..دةنَيذرَينبةكؤمةل 
 1روكنَيكى ياسايي هةبَيت.
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 نةهَيشتنى تاوانى كؤمةَلكوذىنةتةوة يةكطرتووةكان سةبارةت بة ميساقيثَيي ماددةى دوو لةبة     
ثَيويستة لةسةر دةوَلةتانى نةتةوة يةكطرتووةكان كاري ياسايي ثَيويست  ئةجنامدراوة تاوانَيكى طةورةى

 نانةى خوارةوة ئةجنامدرابَيت: اتاوئةم , بؤ ئةوةى بةتاوانى كؤمةَلكوذى دابنرَيت ثَيويستة ام بدةنئةجن

 ئةجنامدرابَيت يان كوشتنى ضةند ئةندامَيكى كؤمةَلَيك.كؤمةَل دةبَيت تاوانى كوشتنى بة-1
 جَي شوَينيكى دياريكراون.زيان طةياندن بة كؤمةَلة كةسَيك كةنيشتة-2
هةروةها رووخاندن و ذَير بارودؤخَيكى ترسناكدا و دانشتواني ناوضةيةكى دياريكراو لةملكةض بوونى -3

 شَيوةى تةواوةتى..و موَلكيان بة سووتاندنى ماَل
 مى كردن و شاردنةوةيان لة طؤرى بة كؤمةَلدا. بة شَيوةى ِرة هةستان بة ئةجنامدانى تاوان-4
وةى ناياسايي شَيكوشتنيان بة وةوةى كج و زن و منداَل و ثياو لةشوَينَيكةوة بؤ شوَينيكى ترطواستن-5

 ..و ترسناك كة نةطوجناو بَيت لةطةَل ياسا نَيودةوَلةتيةكاندا
دادةنرَيت ئةطةر هةركةسَيك تاوانى كؤمةَلكوذى ئةجنامدابَيت يان فةرمانى كردبَيت  بةشةريكى االصلي-6

 كؤمةَل.مةَلةكةسَيك بةمةبةستى كوشتنى بةيارى دابَيت بؤ هاندانى كؤيان بِر

 

كة ِرذَيمى ثيشووى عرياق صدام حسَين بة ثَيي ياسا نَيو دةوَلةتييةكان دةتوانرَيت ئةو تاوانانةى      
تاوان ئةجنامدراوة  بةتاوانى كؤمةَلكوذى دابنرَيت, ضونكةئةجناميدا لة دذى طةلي كورد دةكرَيت 

ةورةو ى دادةنرَيت بة يةكَيك لةتاوانة طنى كؤمةَلكوذانَيودةوَلةتيةكانة. تاو ورَيسابةثَيضةوانةى ياسا
 2ةوة.درَينطؤرى بةكؤمةَلدا دةشاردا دةكوذرَيت و لةياريكراو تَية خةَلكيكى دترسناكةكان ضونكة كؤمةَل

نة نَيودةوَلةتيةكان بةتاوانى كؤمةَلكوذى دادةنرَيت و ئةو دادطاية اطوَيرةى دادطاى تاوئةم جؤرة تاوانة بة
و بةثَيي ياساي نَيوةدةوَلةتيةكان  ي نَيودةولةتى كةاليةنى جَيبةجَيكرالةسةر ثؤليس ويستى كردووةثَي

ك لة بكرَيتةوة, ضونكة يةكَي ى نَيودةوَلةتىدةست بةسةر بكرَيت و رووبةرووى دادطاتاوانبار دةبَيت 
 هاوالتيان,هةروةها ؤمةَلطا و ثاراستنى موَلك و ماَلىرَيكخستنى كئاماجنةكانى ياسا بريتية لة

ثةيوةنييةكى نَيودةوَلةتى رَيك دةخات  كؤمةَلطاو دةوَلةتدا يانوان ات لةنَيدةكةكى بةهَيز دروستيثةيوةندي
  3.لة نَيوان دوو دةوَلةت يان زياتر

 

 :: روكنى معنوى/ العلم واالرادةدووةم

كاتَيك تاوانَيك ئةجنام دةدرَيت ثَيويستة ضةند روكنَيكى تيدا بَيت بؤ ئةوةى بةتاوانى كؤمةَلكوذى 
دابنرَيت  نَيودةوَلةتىى بةتاوان لي كورد ئةجنامدراكة دذى طةبناسرَيت, دةتوانرَيت تاوانى كؤمةَلكوذى 

فةرمان ةالتَيكى بةرزدايةو دةسكة واتة ئةو كةسةى ,بووة مةبةستتاوانَيكى طةورةو ترسناكى بةضونكة 
بةتةواوى دةزانيت  نةاكؤمةلة كةسَيكى دياريكراو بؤ ئةجنامدانى ئةم تاو يان ثشتطريى دةكات لة دةكات
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ندا سا نَيودةوَلةتيةكاَينة ئةجنام دةدرَيت لةطةل ياساوِرائةو تاوى كةبةوةدةكرَيت درك )العلم و االرداة(  و
 ناطوجنَيت.

بةتةواوى ئاطادارن  ,نى كؤمةَلكوذييةادةكةن لةم تاو ىبةشدارو اليةنانةى كة هةرةوةها ئةو كةس          
و  نة نَيودةوَلةتيةكان و ياسايي سزادانى ناوخؤى ناطوجنَيتادادطاى تاو ثَييلةوةى ئةو تاوانة بة 

نامةى خؤيان ثالن وبةر ة لةبارَيكى ئاساييضونك وبةالم هةرئةجنامى دةدةن ثَيضةوانةى ياساية
 4كوشتنى بةكؤمةَل. بؤدةدةن  بِريارى رَيكدةخةن و ئةو فكرةية الي خؤيان خؤشةويست دةكةن و

 

 سيَهةم: روكنى دةولي:

واتة لة دةوَلةتةكةدا  ,بريتية لةروكنى دةوَلةت ئةنفال كانى تاوانى كؤمةَلكوذىكى تر لةروكنةيةكَي        
مةرسومَيكى تايبةت فةرمان دةربكرَيت بةمةبةستى كوشتنى خةَلكى بَيتاوان دةسةالتَيكى باال و دةبَيت لة

هةروةها ئةوكةسةى كةفةرمان دةردةكات بؤ كارَيك كةبةتاوان دادةنرَيت ثَيويستة بةشَيوةى كؤمةَلكوذى,
 وةى ترةولةاليةك ,كى باالدةست و خاوةن دةسةالتَيكى بةهَيزى ووالتةوة فةرمانةكة دةرضووبَيتلةكةسَي

ت كة لةماددةى ثَينج ميساقي نةتةوة يةكطرتووةكان لةتاوانانة بَي ئةو تاوانةى كةئةجنامدةدرَيت دةبَيت
 5انةى ياسا نَيودةوَلةتيةكان بَيت.ئةوكارةى دةكرَيت ثَيضةو دةبَيتئاماذةى ثَيدرابَيت 

 

 بةشي دووةم
 تاوانى دذى مرؤظايةتىئةركانى تاوان و 

 :ئةركانى تاوان
وةندى نَيوان ووالتان لة داكؤكييكردنى هةر ي: بابةتى تاوانى جينؤسايد بةندة بة ثةيتاوانبابةتى -1

وةيي, كلتوورى و ةطروثَيكى نةتةوةيي,رةوشتى, رةطةزى يان ئاينى, ئةوةش بريتية لة قِركردنى نةت
بةكةرةستةو ئابوورى. لةتاوانى جينؤسايد تاوانلَيكراو بريتيية لة طةل يان هةر طروثَيكى مرؤيي 

ثَيداويستييةكانى ذيان و بوونى ئةو طةلة يان ئةو طروثة مرؤظة. وةك وَيرانكردنى شارو ديهات و 
 وةكانى ذيان... هتد. اسةرض

كةسانى فةرمانبةر يان كةسانى ئاسايي كة سياسةتَيك يان فةرمانَيكى ئاسايي : بريتية لة تاوانكار-2
 كة.ةى تاوانجَييبةجَيدةكةن بةمةبةستى فةوتانى بابةت

 :اليةنى بابةتى جينؤسايد ئةم كارانة دةطريَتةوة-3

 :جَيبةجَيكردنى تاوان يان نةكردنى كة ببَيتة هؤى ئةجنامدانى جينؤسايد.يةكةم
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:ئةجنامى تاوانكار: كة ببَيتة هؤى تةواو كردنى تاوانةكة كة جينؤسايدة, وةك ئةو كارانةى كة دووةم
 دةكةن و ئاشتى دةشَيوَينن. ياساي نَيودةوَلةتييةكان ثَيشَيل

 : ثةيوةندى هؤكارانة لة نَيوان كارو ئةجنامدا.سيَهةم

:شوَين, كات, باردؤخ, شَيوةو ئامرازى ئةجنامدانى تاوانى جينؤسايدة, ئةوانيش ثةيوةند نني ضوارةم
بةالم لة بةسةردةمَيكى دياريكراوةوة, ضونكة جينؤسايد لة سةردةمى شةرو ئاشتيشدا جَيبةجَيدةكرَيت, 

 يان ناوضةيكى دياريكراو. ووالتيك شوَينَيكى دياريكراودا,

بة  UNهةروةها لة بةندى شةشةمى َرَيكخراوى نةتةوة يةكطرتووةكان هاتووة ) ئةطةر ئةندامى             
شَيوةى سيستيماتَيك دةستوورى نةتةوة يةكطرتووةكانى ثَيشيلكرد, كؤمةَلي طشتى دةتوانَيت لةسةر 

 ردةى ئةجنومةنى ئاسايشي نَيودةوَلةتى دةريبكات(.راسثا

دا بِريار دةدات  5/2/1952لة  545كؤمةَلةى طشتى ِرَيكخراوى نةتةوة يةكطرتووةكان لة بِريارنامةى 
)بةندَيك بؤ جيطريكردنى ئةو ثرنسيثة وا لة دةستوورى رَيكخراوةكةدا هاتووة دياريكراوة, لة ضوار 

 .ةوةيي لةبارةى مايف مرؤظةوة جَيطري بكات(ضَيوةى ثةميانَيكى نَيو نةت

 دةكات و ووالتان ثابةند دةكات جةخت لةسةر هةمان ثرينسيث  UNى دةستوورى  73بةندى 
و بةدةستثَيكردنى ثةرةثَيدان و دابينكردنى ذيان و طوزةران هةتا لةتوانادا بَيت لة ضوار ضَيوةى ئاشتى 

بووارى سياسي و ئابوورى و زانست و كؤمةاليةتى  هةرَيمة لةئاسايشي نةتةوةى تا طةالنى ئةو
 ثَيشبكةون.

 

 :دةكريَت بة دوو اليةنبؤية ووالَتة داطريكةرةكانى كوردستان 

شكاندنى ئةو ثابةندَيتيية نَيو نةتةوةيية كة لةئةستؤيانة واتة دةست بةكارنةكردن )االمتناع عن -1
 الفعل(.

يان رةفتارى نادروست و كارى دذ بة ياسا ثراكتيكردنى جينؤسايد لة دذى كورد, ئةمة-2
 نَيودةوَلةتييةكانة )القيام بالفعل(.

 

وةك مةترسييةك هةرِةشةى  ئةطةر ثيَشيَلكردنى ياسايي نيَودةولَةتانياساناسي سويسرى ى.بليؤنضلي دةَلى) 
بةكاريان هيَنا  اليةنيانةى هيَزىلة ئاسايشي طشتى كرد, ئةوة نةك ووالَتى تاوانليَكراو, بةلَكو هةموو ئةو

داكؤكيكؤدنى ياسايي نيَودةولَةتيدا, دةبيَت دذ بةوكارةبن وطرنطى بةدابينكردنةوةو سةقامطيريكردنةوةي لة
 .(سيستةمى ياسايي بن
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 تاوانى دذى مرؤظايةتى

نة نَيودةوَلةتيةكاندا هاتووة و باسي ضؤنيةتى ئةم اسيستةمى بنةرةتى دادطاى تاو حةوتةم لة ماددةى    
ت يان طروثَيك لةناو دةوَلةتَيك ةكةدةوَل انةىتاوانى دذى مرؤظايةتى يةكَيكة لةو تاو .كردووة انةتاوجؤرة 

ةَلكى بَيتاوانى سةدان خنةدا بةالةم جؤرة تاو سا نَيودةوَلةتيةكانةوياساورَي ئةجناميدةدات بة ثَيضةوانةى
 6تَيدا دةكوذرَيت.

ينى, يان ئا ات بة بيانووى سياسيى يان كؤمةاليةتىزوؤر جار ئةم جؤرة تاوانة روودةد            
و لة طؤرى بةكؤمةَل  ان كةسي كوشتبةهةزار1988رذَيمي بةعس لة ساَلي  كاتوورى, زمان, يان تائفى,

, ضونكة تاوانى وَلةتيداضونَيكى نوَي بوو لة ياساي نَيودة. تاوانى دذى مرؤظايةتى بريوبؤشارديةوة
كؤمةَلكوذيية, دوورخستنةوةى كؤمةَلة كةسَيكى دياريكراوة لةسةر موَلك و ماَلي , تاوانى (قصدة)بة

داب و نةريتى  ر لة بةهاويةكى زؤر ناشارستانى و دووبردن و تاالن وسووتاندنى بةشَيويان و خَو
رَيت ئةم جؤرة تاوانة لة ياساي سزادانى عَيراقي و دادطاى تاوانة نَيودةوَلةتيةكاندا دةتوان ,.كؤمَةلطا

دةست بةسةر كؤمةَلة كةسَيكى دياريكراودا دةطريَيت و  بةتاوانى مرؤظايةتى هةذماربكرَيت. هةندَي جار
م جؤرة ةئ ى دياريكراو.ن بةئةندامان و اليةنطرانى طروثَيكنرَيت يان دةفرؤشرَيوةك كؤيلة بةكاردةهَي

 7ضةند روكنَيكى دياريكراوى هةية.تاوانة 

 

 يةكةم: روكنى ماددى:

اوان جؤرة تاوانة بة يةكَيك لةتاوانة دِرندةكان و ترسناكةكان دادةنرَيت كة بةرامبةر بةخةَلكى بَيت ئةم
و لةطؤرى بةكؤمةل هةِرةمةكى دةكوذرَيت  ىشَيوةبة ياو منداَل وكض و كورذن وث ئةجنامدةدرَيت و

 بِرطةى يةك 7اددةى تيةكان كةلةمدةشارَيتةوة. بة ثَيي سيستةمى بنةرةتى دادطاى تاوانة نَيودةوَلة
هاتووة كةهَيرشَيكى بةرفراونةو لةدذى كؤمةَلة كةسَيكى دياريكراو ئةجنامدةدرَيت بةمةبةستى كوشنت 

َيت ئةم ئةوةى روكنى ماددى جَيبةجَيبكرَيت دةبى,تائفي,ِرؤشنبريى, نةتةوةى. بؤ بةهؤكارى سياسي,دين
 ئةجنامبدرَيت. تاوانة

 

 كوشتنى بةئةنقةست.-1
رَيطةنةدان بةطةيشتنى نة بريتية لةكوشتنى بةكؤمةَلى خةَلكى بَيتاوان واكؤمةَلكوذى, ئةم جؤرة تاو-2

 خواردن و دةرمان و ثَيداويستى تايبةت و سةرةتايي.
دوور لةدةسةالت و هَيزى سةربازى و  بؤ جَيطايةكى تر, شتوان لة جَيطايةكةوةيدوورخستنةوةى دان-3

اوةكانةوة فرؤشتنيان يان بةكؤيلةكردنيان,ئةمةش بة ثَيضةوانةى ياساوريسا ثاشان بازرطانى بةبةندكر
 نَيودةوَلةتيةكانة.
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ونةريتى  وةيك دوور بَيت لة هةموو بةهاو ئاداب وداببة شَيدان و بةندكردنى بةندكراوةكان لَي-4
 كؤمةَلطا.

ة توندرةوةكان ئةجنامى نة ترسناكةكان زؤرجار طروثاتاو والقةكردن, ئةم جؤرة تاوانة يةكَيكة لة-5
ئةم جؤرة تاوانةى ئةجنامدا  ِرذَيمى ثَيشووى عَيراق صدام حسَيندةدةن بةرامبةر بةبةندكراوةكان, 

وضةندين كضى القة كرد يان فرؤشتنيان بةنرخَيكى زؤر هةرزان بةئةندام طةلي كورد بةرامبةر بة 
 8.يان بةدةوَلةتانى دةرواسَي واليةنطرانى خؤيان

 

 )العلم واالرادة( روكنى معنوى.دووةم: 

طروثةى تاوانةكة ئةو كاتَيك تاوانى دذى مرؤظايةتى ئةجنامدةدرَيت دةبَيت ئةو دةوَلةتةى يان
تاوانة بةثَيي ياسا  دةدات كى بةوةكردبَيت كةئةوكارةى ئةجنامىبةئاسانى درئةجنامدةدات زؤر 

دات ئةوكارةى كة ئةجنامى دة يزانيدة باش زؤر (بةعس رذميى ثيشووى عرياق)نَيودةوَلةتيةكان,
دةرواتة  ياساو ئاداب و نةريتى كؤمةَلطاي نَيودةوَلةتيةوتاوانَيكى زؤر طةورةية و ثَيضةوانةى ريساو 
لةطةَل سيستةمى ى دذى مرؤظايةتى هةذمار دةكرَيت و ضوارضَيوةى تاوانة نَيودةوَلةتيةكان و بةتاوان

ن. بةالم هةر سوور بوون لةسةر ئةجنامدانى ضونكة ئةو بنةرةتى دادطاى تاوانة نَيودةوَلةتيةكا
بريوبؤضوونةى الي خؤيان خؤشةويست كردبوو ضون بتوان كؤمةَلكوذ بكةن و بةرنامةى تةواويان 

 9.كلتور و كوشتنى خةَلكى بَيتاوان و بؤ لةناوبردنى زمان وبؤدارشتبو

 

 سيَهةم بةشي
تـاوانة نيَـودةولَة تيـيةكـان بـؤ بـةجينؤسـايـد اى ــدادط ةردةمـرن لةبـطــيَرِئةو هـوَكـارانة ضـني كة

  تاوانى ئةنفال ناساندنى

دا هاتووة  33و 31بة طوَيرةى سيستةمى بنةرةتى دادطاى تاوانة نَيودةوَلةتيةكان لةماددةى            
يعى(, واتة دادطاى نَيودةوَلةتى دةسةالت و ياسا جَيبةجَيدةكات بةسةر كةسي سروشتى )الشخص التب

و تاوانى دذى مرؤظايةتى و تاوانى ئةم دادطاية كاردةكات لةسةر ئةو تاكانةى كةتاوانى كؤمةَلكوذي 
لةبةرئةوةية سروشتيةكى تاكةكةسي هةية نةك كؤمةَل, لَيكؤلينةوةيةكى تاكةكةسي  ,جةنط ئةجنامدةدةن

ساوياسايي خؤى َيام دةسةالت و ِربةسيفةتى تاك. دادطاى تاوانة نَيودةوَلةتيةكان بةردةوئةجنامدةدات 
وسزايان  تاوانى نَيودةوَلةتى ئةجنادةدةنةر ئةو كةس واليةن و طروثانةى كةجَيبةجَيدةكات بةس

 10.دةدات
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ست بةسةربكات وة تاوانباران دةطاية دةتوانَيت لةِرَيطاى ثؤليسي نَيودةوَلةتيةدواتة ئةم دا       
ت بؤ ربكاةفةكةسي تاوانبار لة وواَلتةكةى خؤيةوة س نابَيتيان ت بَيلةهةرجَيطايةك خؤى حشار دا

بة ئايا ئةجنومةنى ئاسايشي نَيودةوَلةتى و نةتةوة يةكطرتووةكان و  ,ك بَيتووالتيكى تر بؤهةر مةبةستَي
هةرَيمى كوردستان  دةوَلةتى عرياق لة دادطاى تاوانة نَيودةوَلةتييةكان لة اليةك و  ئةندام نةبوونى

, ئةوانة هؤكاران لةبةردةما دادطاى تاوانة نَيودةوَلةتييةكان لةاليةكى ترةوة َيكى سةربةخؤ نييةدةوَلةتكة
 11.ئةم باسة لة دةروازةى دووةم روونكراوةتةوةتاكو تاوانى ئةنفال وةك جينؤسايد بناسرَينَيت, 

  

 دةروازةى دووةم
 بةشي يةكةم

 ئةجنومةنى ئاسايشي نيَودةولَةتى
 ؟دادطاى تاونة نيَودةولَةتيةكان بةئةجنومةنى ئاسايشي نيَودةولَةتيةوةثةيوةندى نيَوان 

 

ِرَيكخراوى  ة يةكَيك لةبةهَيزترين دةزطا جَيبةجَيكارةكانىئةجنومةنى ئاسايشي نَيودةوَلةتى ب:    يةكةم
لةدذى دةوَلةتان يان طروثَيكى  نةتةوةيةكطرتووةكان دادةنرَيت بؤ طرتنةبةرى رَيكارى ياساي ثَيويست

 5ضونكة ئةجنومةن دةتوانَى سةرجةم ئةوتاوانانةى كة لةماددةى  دياريكراو لة كاتى ئةجنامدانى تاوان,
لةسةر  ةوانةى دادطاى باالى تاوانة نَيودةوَلةتيةكانى بكاتميساقي نةتةوةيةكطرتووةكاندا هاتووة ِر

هةروةها دةتوانَيت سكاال تؤماربكات لةبةردةم دادطاى ان, ئةساسي بةندى حةوتةمى نةتةوة يةكطرتووةك
رتنة بةرى رَيكارى ئةطةر داواكارى طشتى ئامادةى تَيدا نةبوو هةستى بةط تاوانة نَيودةوَلةتيةكاندا

( لة ميساقي نةتةوة 25بة ثَي ماددةى ) 12.ضونكة ئةجنومةن سيفةتيكى بةردةوامى هةية ياسايي
ةتانى ئةندامى نةتةوة يةكطرتووةكان دةبَيت ثابةند بن بة بِريارةكانى يةكطرتووةكان هةموو دةوَل

 13ئةجنومةنى ئاسايش.

شة و دةست وةربداتة هةر كَي( ئةجنومةنى ئاسايش دةتوانى 1بِرطةى  28بة ثَيي ماددةى)           
بنةرةتى  دادطاى طةى ب(لة سيستةمى بِر 13بة ثيَي ماددةى) طريوكرفتَيكةوة كة روودةدات لة جيهاندا

كة لةماددةى ثَينج  ئةجنامبدات سةبارةت بةو تاوانةىكارى ياسايي دةتوانى رَي هاتووة دادطا دةوَلةتىنَيو
لةناوخؤى وواَلتةكةدا كة تاوانى  كهَينانى دادطايةكى تايبةمتةنديان داوا بكات بة ثَي,اوةردا ئاماذةى ثَيد
بة  رةتى دادطاى نَيودةوَلةتى هاتووة( لةسيستةمى بنة16بة ثَيي ماددةى ) هةروةها 14.بةرامبةركراوة

ئةجنومةنى ئاسايشي نَيودةوَلةتى دةتوانَي بؤ ماوةى يةك ,  2006( ساَلي 1721,1722بِريارى ذمارة )
ةندى نة نَيودةوَلةتيةكاند لة ذَير بادادطاى تاولة  ساَل رَيكارة ياسايةكان سةبارةت بةتاوانَيك رابطرَيت

حةوتةمى ميساقي نةتةوة يةكطرتووةكاندا, لةماوةى ئةو ساَلةدا ناتوانرَيت سكاالى جنائي تؤمار بكرَيت 
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ك ِرَيطة دةدات بؤ ئةجنامدانى تاكو ئةجنومةنى ئاسايش بة بِريارَي ة دادطاى تاوانة نَيودةوَلةتيةكانل
 15كارى ياسايي.َيِر

بتوانَيت سكاال تؤمار بكات لةبةردةم دادطاى تاوانة َلةتى بؤ ئةوةى ئةجنومةنى ئاسايشي نَيودةو      
ئاماذةى ةى ثَينج ميساقى نةتةوةيةكطرتووةكاندا لةماد ئةوتاوانة روويدا نَيودةوَلةتيةكاندا دةبَيت 

بؤئةوةى تاونَيك  16) تاوانى كؤمةَلكوذى,تاوانى دذى مرؤظايةتى و تاوانى جةنط. ثَيدرابَيت لةوانة
فةتى ياسايي و هَيزى ياسايي خؤى هةبَيت ثَيويستة يدادطاى تاونة نَيودةوَلةتيةكاند ستوانرَيت لة ب

 يةكَيك لةم دووخاَلةى الى خوارةوةي تَيداي بةديي هاتبَيت: ئةوتاوانة 

نة نَيودةوَلةتيةكان و نةتةوةيةكطرتووةكان دةبَيت ئةو ابةطوَيرةى سيستةمى بنةرةتى دادطاى بااَلى تاو-1
نة بَيت كةلةماددةى ثَينج ميساقى نةتةوةيةكطرتووةكاندا هاتووة )تاوانى اناتاوجؤرة  داوة لةوروويانة تاو

 نى جةنط(. اكؤمةَلكوذى,تاوانى دذى مرؤظايةتى وتاو
ي ثَيويست كارى ياساي نة نَيودةوَلةتيةكان دةتوانَياتاودادطاى َيي هةمان سيستةمى سةرةوة بةث-2

  17( ةوة روويانداوة.2002ساَلي ) دواىلة ئةجنامبدات لةتاوانةى
ى نَيودةوَلةتى سةبارةت بةناردنى دؤسيةك بؤ رعان مشهةروةها بريوبؤضوونى جياواز هةية لةنَيو    

 ئاسايشي نَيودةوَلةتيةوة :لةِريطاى ئةجنومةنى  دادطاي تاوانة نَيودةولةتيةكان

ايشي نَيودةوَلةتى دةست خباتة نابَيت ئةجنومةنى ئاس هةندَيك لة شارةزايانى نَيودةوَلةتى دةَلَين - أ
دةسةاَلتةكانى ئةجنومةنى ئاسايشي نَيودةوَلةتى دذيةك دةوستَيت  ضونكة كارةكانى دادطاوة

 .دا بربَيت شةكة بةالرَيلةطةَل دةسةاَلتةكانى دادطاى نَيودةوَلةتى و مةترسي ئةوةي هةية كَي
دةتوانن مايف ظيتو بةكار  بةتايبةتى روسيا وئةمريكا يش زهلَيزةكانى ئةجنومةنى ئاسا دةوَلةتة - ب

 18 بهَينن لة ئةجنومةنى ئاسايش.

نةوةك هةروةها ئةجنومةن دةورى ئاشتى و ئاسايشي نَيودةوَلةتى فةراهةم دةكات لة جيهاندا  - ت
 دةورى سكاالكار بطَيِرَيت.

دةستدانى مصداقيةتى دادطاى تة هؤى لة دةَلَين دةبَي لة مشرعى نَيونةتةوةيي هةروةها هةندَيك - ث
 لةسةر ئاستى جيهاندا. تاوانة نَيودةوَلةتييةكان

هةروةها هةندَيك لة فقهاى نَيودةوَلةتى دةَلَين لةبةرذةوةندى ئةجنومةنى ئاسايشة كة دةست  - ج
كة لةاليةن وةرنةداتة ناو دادطا, ضونكة هةندَيك جار دادطا رةفزى ئةو داوايية دةكات 

 ئةمةش دةبَيتة هؤى لة دةستدانى متمانةى ئةجنومةنى ئاسايش كراوة, ئةجنومةنةوة ئاراستة
 19.نَيودةوَلةتى
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لةاليةكى ترةوة هةندَيك لة فقهاي نَيودةوَلةتى لةوباوةِرةدان هيض كيَشةيةك دروست نابَيت ئةطةر  - ح
بَيت و هةندَيك لةدةسةالتةكان بدرَيت بةئةجنومةنى ئاسايشي نَيودةوَلةتى بؤ ئةجنامدانى 

 ياسايي ثَيويست سةبارةت بة تاوانة نَيودةوَلةتييةكان.كارى َيِر

 هَينانىكلةدادطةرى ثَيشووتر,ئةجنومةنى ئاسايشي نَيودةوَلةتى دةسةالتيكى باالى هةية بؤ ثَي - خ
دادطاى تايبةمتةند بؤ دادطايكردنى تاوانبارانى جةنط و ئةو  ليذنةيةكى لَيكؤَلينةوة و 

فَورو ِرواندا و وةك ئةوةى لة )يوطسالفياو ودار تييان ئةجنامداوةكةسانةى تاوانى دذى مرؤظاية
بةالم ِرةنطة ئةجنومةنى ئاسايش جارَيكى تر دادطاى تايبةمتةند  20بؤروندى( روويدا.

ثَيكنةهَينَيت لة عرياق سةبارةت بة دؤسييةى تاوانى ئةنفال ضونكة لة دواى ثرؤسةى ئازادى 
عَيراق ئةو دادطايية دروستكراو كاري ياسايي خؤى ئةجنامدا لة سزادانى تاوانبارانى 

 كؤمةَلكوذى ئةنفال.
 

 سيَهةم:

بكرَيت سةبارةت بة  ئةجنومةنى ئاسايشي نَيودةوَلةتىبؤ ئةوةى الئحةيكى ياسايي ثيشكةش بة          
ان كة رَيكارى ثَيويستة لةسةر دةوَلةتى عَيراق و هةرَيمى كوردست ي طةلي كورد )ئةنفال(ذتاوانى كؤمةَلكو

بكات لة يان سكاال تؤمار  اهةرَيمى كوردستان مافى ئةوةى نيية داوياسايي ئةجنامبدةن بةالم  حكومةتى 
تاوانى ئةنفال  ثَيويست بؤ ئةوةى  َيكارى ياسايئةجنومةنى ئاسايشي نَيودةوَلةتى بؤ ئةجنامدانى ِر

 دام نيية لة نةتةوةيةكطرتووةكان وئةن هةرَيمى كوردستان ضونكة, بةتاوانى جينؤسايد بناسرَيت
نةتةوة يةكطؤتووةكان و ئةجنومةنى  ثَيكراونيية لةدةى دةوَلةتى نية و باوةِر ايوادادةنرَيت كة س

هةر سكااليةك يان داواكارييةك كة حكومةتى هةرَيمى كوردستان ئةجنامى بدات بة طوَيرةى  21يش.ائاس
 بَي بنةمانى ئاسايشي نَيودةوَلةتى بةسيستةمةى بنةرةتى دادطاى تاوانة نَيودةوَلةتى و ئةجنومة

ئةجنامدانى  َيزى ياسايي ثَيويستى نيية تاكو خبرَيتة بةرنامةى كار بؤدادةنرَيت و بةهيض شَيوةيةك ه
ئةجنومةنى  لةاليةكى ترةوة دةبَيت هةموو ئةندامانى هةميشةى و ناهةميشةى كارى ياسايي ثَيويست, 

 .برِبنرِرةزامةندى دةئاسايش 

مةسةلةى  24/5/1969ثةييمانى ظييةنا دةربارةى ِرَيككةوتنامةى نةتةوةيي لة  26بةندى          
 هاوئاهةنطى ياسايي ناوخؤى و ياسايي نَيودةوَلةتان دَيتة ثَيشةوة دةبَيت رةضاو بكرَيت(. 

هةروةها ثرؤفيسؤر بؤتيكَيظيض دةَلَي )ثيويستة ميكانيزمى هاوئاهةنطى ياسايي ناوخؤى دةوَلةت و        
يةكانطريى بنةماكانى هةردوو سيستةمى ياسايي نَيونةتةوةيى و لةطةل ميكانيزمى كؤنرتؤَلكدرنى 

  .22ياسايي يةكرت تةواو بكةن(
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 ي دووةمــبةش
 ىـــةتــودةولَـــتى نيَـــارى طشــداواكي ــرِؤلَ

  

لة سيستةمى بنةرةتى دادطاى تاوانة  (15,18,19,54,61,72بةثَيي ماددةى )              
مايف دةركردنى  داواكارى طشتى داواكارى لةسةر بنةماى بةِرَيوةبةرايةتى سةرتايينَيودةوَلةتييةكاندا 

لةبةردةم دادطا, ئةجنومةنى ئاسايشي دةبَيت  طرتنى يان ئامادةبوونى تاوانبارى هةية بِريارو فةرمانى
 لةو تاوانةىلَيكؤَلينةوة  ئةجنامدانى بؤ داواكارى طشتى نَيودةوَلةتىبؤ دةستنيشانكردنى  ِرةزامةند بَيت
  23ئةو زانياريية بنةرةتيانة كة لةاليةن دادطاى نيودةوَلةتيةوة كؤدةكرَيتةوة.ثَيي ت بةئةجنامدةدرَي

داواكارى طشتى نَيودةوَلةتى  دةتوانى لَيكؤَلينةوة و هةمان ماددةى سةرةوة   2هةروةها لة بِرطةى 
انى نةتةوة ثَيشكةش دةكريت لةاليةن  دةزطاكشيكردنةوةى تةواو بكات لة هةموو ئةو زانياريانةى كة 

ةن ِرَيكخراوة حكومةى و يةكطرتووةكان يان ئةو دةوَلةتةى كة تاوانةكةى تَيدا كراوة يان لةالي
  24.ناحكومييةكان

هةمان  لة 4هةروةها بةثَيي سيستةمى بنةرةتى دادطاى تاوانة نَيودةوَلةتيةكاندا لة بِرطةى              
ن لة دواى  ووردبوونةوة لَيكؤَلينةوة وثَيشكةشكردنى داواكارَيكة و ثَيدانى زانيارييةكا ماددةى سةرةوة

ةزامةندى دةربريبوو ت ليكَؤَلينةوة ئةجنامبدات ئةطةر دادطا ِرمايف ئةوةى دةبَي بة دادطا,داواكارى طشتى
 .سةبارةت بةو داواكارييةى ثَيشكةش دةكرَيت

ئةجنومةنى ئاسايشي  هةرَيمى كوردستان و حكومةتى عَيراق لة ِرَيطاىثَيويستة لةسةر حكومةتى           
بدةن,ضونكة بة ثَيي ماددةى ثازدة و هةذدة  داواكارى طشتيةوة كارى ياسايي ئةجنام نَيودةوَلةتى يان

نة نَيودةوَلةتيةكاندا مافَيكى تةواو دةدات بةداواكارى طشتى الةسيستةمى بنةرةتى دادطاى تاو
بةدةستهَينانى ثاش  لةبةردةم دادطاى تاوانة نَيودةوَلةتيةكانداكة هةسيَت بة َليكؤلينةوة ةتى نَيودةوَل
( لة 86بة ثَيي ماددةى ) دادطاى تاوانة نَيودةوَلةتيةكان.دةزطاى سةرةتايي )متهيدى( كرا لةى دِرةزامةن

نةوة ئةجنامبدات لة كؤَليدةتوانى لَي رى طشتى نَيودةوَلةتىاسيستةمى بنةرةتى دادطادا هاتووة داواك
 25دةوَلةتيك بنياد لة سةر ئةحكامةكانى هاوكارى دةوَلةتان و يارمةتى دادوةرى. هةرَيمي
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لة سيستةمى بنةرةتى دادطادا هاتووة ثَيويستة دادطاى تاوانة  13هةروةها بة ثَيي ماددةى          
لَيكؤَلينةوةى سةرةتايي لة ِريطاى داواكارى طشتيةوة ِرَيكارةكانى ةتيةكان هةستى بة ئةجنامدانى نَيودةوَل

يان ئةجنومةنى ئاسايشي نَيودةوَلةتى  لةاليةن ئةطةر داواكارى كرابؤ دةركةوتنى ِراستى تاوانةكان 
ةمةبستى ئةجنامدراوة يان اليةن داواكارى طشتيةوة داواكرا ب لةاليةن دةوَلةتةكةوة كة تاوانى تيدا

وةى ِراستةوخؤ لَيكؤَلينةوة رى طشتى مايف ئةوةى هةية بة شَياك, لةم كاتةدا داواكلَيكؤَلينةوة لةتاوانَي
تى دادطادا هاتووة تةنها دةوَلةتانى لةسيستةمى بنةرة 14ة ثَيي ماددةى هةروةها ب 26ئةجنامبدات.

رى طشتى بكةن بةمةبةستى لَيكؤَلينةوة ائةندامى دادطاى تاوانة نَيودةوَلةتييةكان دةتوانن داواى داواك
 27هاتووة. ميساقي نةتةوة يةكطرتووةكان 5لةو تاوانانةى كة لةماددةى 

( لة سيستةمى بنةرةتى دادطا هاتووة,ئةطةر بِريار درا بنةماييةكى ِراستى 53بةالم بة ثَيي ماددةى )       
ستة بةِرَيوةبةرايةتى متهيدى ئاطادار بكرَيتةوة و دروستى نيية لةبوونى تاوانيك كة روويدا بيت ئةوة ثَيوي

دادثةروةرى نةبوو يان بنةمايةكى بنةرةتى نةبوو يان كات طوجناو نةبوو  لة بةرذةوةندى لَيكؤَلينةوة ئةطةر
لةاليةكى ترةوةى   28نبار نةطةيشتبووة تةمةنى لَيثرسراوى ياسايي.ابؤ لَيكؤَلينةوة يان تةمةنى تاو

دادطاى باالى تاوانة نني لةسةر ئةوةى كة  دةزامةننى نةتةوةيةكطرتووةكان ِردةوَلةتاهةندَيك لة
انى لَيكؤَلينةوة و امداكارى طشتى نَيودةوَلةتى بؤ ئةجننَيودةوَلةتيةكان ِرؤَلي تةواو بدات بةداو

 تؤماركردنى سكااَل لةسةرووى هةموويانةوة ئةمريكا و روسيا لةبةر ئةم هؤكارانةى الى خوارةوة:

هةنديك لةدةوَلةتانى جيهان بةتايبةتى ئةرجةنتني و ئةَلمانييا ِرازين لةسةرئةوةى داواكارى طشتى -1
نَيودةوَلةتى ِرؤَلى تةواوى هةبَيت بةمةبةستى لَيكؤَلينةوة و تؤماركردنى سكاال لة دادطاى تاوانة 

ميساقى  كة روودةدات كة لة ماددةى ثَينجى َلةتييةكان سةبارةت بةو تاوانةىنَيودةو
, ضونكة داواكارى طشتى ناتوانى ِرؤَلى تةواو بطريَيت لة كؤكردنةوةى نةتةوةيةكطرتووةكاندا هاتووة

 بةَلطة لة شوَينى تاوان.
وَلةتى ثَيويست نيية سةبارةت ةى طشتى نَيودربريوبؤضوونى روسياوئةمريكا سةربةخؤى داواكا ثَييبة-2

ئةم دةسةالتة بةداواكارى طشتى كاريطةرى دةبَيت لةسةر  ضونكة ثَيدانى ,ةكانيبةكَيشة نَيودةوَلةتي
تنى ووتةى ركؤكردنةوةى بةَلطة و وةرط ِرَيكارى ياساي ثَيويست لةدادطا لةاليةك و,بةرةوة ثَيشضوونى 

نَيودةوَلةتيةكانة انة لةدةسةاَلتى دادطاى تاو لةاليةكى ترةوة ضونكة شاهيد و فةرمانى طرتنى تاوانباران
  30ارى طشتى نَيودةوَلةتى.ةوةك داواكن

ت نةهاتووة بةشَيوةيةكى روون و ئاشكرا كةدةسةاَلتى تةواو بدرَينةرةتى دادطا لة سيستةمى ب        
كؤكردنةوةى بةَلطةو وةرطرتنى ووتةى  بؤ شوَينى تاوان و ىرؤشتن بةداواكارى طشتى نَيودةوَلةتى  وةك

دةسةاَلتى داواكارى طشتى نَيودةوَلةتى  ضونكة لةابينكردنى كةسانى ثسثؤروشارةزا د شاهيدةكان و
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ثَيشكةشي دادطاى بكات بةِرةزامةندى حةى ياسايي بنوسَيت و ينية,بةثَيضةوانةوة مايف ئةوةى هةية كة الئ
  31نةكةى تَيدا ئةجنامدراوة.اى كة تاوةئةو دةوَلةت ئةجنومةنى ئاسيش و

ئةجنامدراوة توانايي ئةوةى نةبَيت كة بةَلطةى تةواو نةكةى تَيدا ات و ئةو دةوَلةتةى كةتاوئةطةر بَي-3
 ى,ترسناك ثلةى ئةوة بةَلطةى ئةوةية كة تاوانةكة نةطةيشتووةتة ,خباتةبةردةم داواكارى طشتى

 شكةشكردن و كؤكردنةوى بةَلطةو وةرطرتنى ووتةى شاهيدةكان.دةوَلةتةكة كةمتةرخةمة لة ثَي

موويانةوة دةوَلةتانى عةرةب لة نةتةوةيةكطرتووةكان دةَلَين هةندَيك لةدةوَلةتانى تر لةسةرووى هة-4
رى طشتى نَيودةوَلتى بةمةبةستى لَيكؤَلينةوة تؤماركردنى اطوجناو نية دةسةاَلتى تةواو بدرَيت بةداواك

سكاال,بةالم هةندَيك لةدةوَلةتانى عةرةب دةَلني طوجناوة ِرؤَلَيكى طرنط بدرَيت بةداواكارى طشتى ئةويش 
و ثَيويستة ِرةزامةندى  نةكةى تَيدا ئةجنادراوةائةو دةوَلةتةى كةتاو ئةجنومةنى ئاسايش و زامةندىةبةِر

 32نة نَيودةوَلةتيةكان.ابةرَيوةبةرايتى سةرتايي )متهيدى( وةربطريَيت لةدادطاى باالى تاو

دادطادا هاتووةو  بِرطةى ج ( كة لةسيستةمى بنةرةتى 13( و ماددةى )  1بِرطةى  15بةثَيي ماددةى )-5
ئةطةر  كؤَلينةوة وتؤماركردنى سكاال. دةسةالت دةدات بةداواكاى طشتى نَيودةوَلةتى بةمةبةستى لَي

نة نَيودةوَلةتيةكان لةوكاتةشدا ناتوانرَيت سكاال تؤمار ادةوَلةتى عَيراق ببيت بةئةندام لة دادطاى باالى تاو
 33لةرووى ياساييةوة.بؤدروست دةبَيت بكات ضونكة كَيشةى طةورةى 

لةسيستةمى بنةرةتى دادطا, ئةو دةوَلةتةى كة داواكارى ثَيشكةش دةكات بؤ  125بة ثَيي ماددةى  -6
بةثَيي  ؤكى نةتةوة يةكطرتووةكانى بة دةستهَينابَيت. هةروةهاردةبَيت رةزامةنى  سة ,بوون بة ئةندام

هةردةوَلةتَيك دةيةوَيت ببيت بة ئةندام لة  لةسيستةمى بنةرةتى دادطادا هاتووة 2بِرطةى  126ماددةى 
  34.دةبَيت داوا بكات لة ئنجومةنى ئاسيش و ِرةزامةندى وةربطرَيت دادطاى تاوانة نَيودةوَلةتيةكاندا

 دراوةم دةدرَيتةوة ئايا ِرةزامةندى لةسةر وةال ِرؤذ 60 رى ثَيشكةش بكات و لةماوةىادةبَيت داواك       
ئةطةر بَيت و دةوَلةتى عَيراق نيازى ئةوةى هةبَيت ببَيت بةئةندام لة  دوور خراوةتةوة.رَيكة ايان داواك

 لةدادطاى نَيودةوَلةتى بكات ر دادطاى تاوانة نَيودةوَلةتيةكان لة ئيستادا ئةوة مايف ئةوةى نية سكاال تؤما
ضونكة ئةم  انى ئةنفالتاوبؤ طرتنةبةرى ِرَيكاريي ياسايي ثَيويست بةمةبةستى بةجينؤسايد ناساندنى 

 35.ئاماذى ثَيداوةدا لةسيستةكى بنةرةتى دادطا 126كة لةماددةى  روويداوة 2002تاوانة ثَيش ساَلي 

 

 بةشي ضوارةم
 ـايدبةجينؤسثيـَويسـت بـؤ ايي ـاريي ياسـةرى رِيَكـةبـرتنـطةتى هةريَمى كوردستـان سـةبارةت بةي حكومـؤلَرِ

 تاوانى ئةنفالاندنى ـناس
ةمةبةستى بة جينوسايد ب بطرَيتة بةر ثَيويستة لةسةر حكومةتى هةرَيمى كوردستان ئةم هةنطاوانة     

 :انى ئةنفالتاو ناساندى 
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 بةلَطة.كؤكردنةوةو ئامادةكردنى  يةكةم:
كؤكردنةوةى بةَلطة بةيةكَيك لة طرنطرتين ئةوكارانة دادةنرَيت كةحكومةتى هةرَيمى كوردستان ثَيويستة  

 بكرَيت بةهةموو ئةو بةَلطةو شوَينةوارانة وةى شنت بؤ شوَينى رووداوةكة بؤئةيئةجنامى بدات,هةروةها رؤ
دةكان و يووتةى شاه ئةجنامداوة,نةكةى ابةَلطةى تةواو لةسةر ئةو كةس واليةنانةى كةتاو دؤكؤمَينت و
زيندوو دةرضوون و ِرزطاريان بووة,لةاليةكى ترةوة ثَيويستة هةرَيمى كوردستان ووداوةكة بةئةوانةى لةر

 دؤكومينت و بةَلطانة ةوَلةتى بؤئةوةى بتوانن هةموو بةليذنةيةكى ثسثؤر دروستبكات لةكةسانى نَيود
َيشكةشى نةتوة يةكطرتووةكان و ئةجنومةنى ئاسايش و دادطا ثاكَيج بكات و كؤيانبكاتةوة كةثَيويستة ث

 بكرَين.

 
 

 م:ثةيوةندى لةطةلَ حكومةتى بغداد.دووة
نة نَيودةوَلةتيةكان ائةندامة لةدادطاى باالى تاو كة بةثَيي سيستةمى بنةرةتى دادطا هةردةوَلةتَيك        

. طروثانةى كة تاوان ئةجنامداون لةناوخاكةكةيدايةن و مايف ئةوةى سكاالتؤماربكات لةسةر ئةوكةس و ال
وانة سيستةمى بنةرةتى دادطاى تا ثَييبةالم حكومةتى عَيراق و حكومةتى هةرَيمى كوردستان بة

لةاليةكى ترةوة  لة دادطا, ضونكة ئةندام نني ,نَيودةوَلةتيةكان مايف ئةوةيان نيية سكاال تؤمار بكةن
 يان لة دادطاى نَيودةوَلتى نيية.دةوَلةتى عَيراق هيض جَيطاو ثَيطةيةكى كوردستان و هةرَيم حكومةتى

,واتة دةوَلةت نية تاوةكو بتوانَيت داوابكات لةنةتةوةيةكطرتوةكان  ئةندام نية هةرَيمى كوردستان
 36لةئةجنومةنى ئاسايشي نَيودةوَلةتى بؤ ئةوةى ِرَيكارى ياسايي ثَيويست ئةجنامبدات.

هةرَيمى كوردستان هةماهةنطى تةواوى هةبَيت لةطةَل حكومةتى بغداد بؤ  دةبَيت حكومةتى    
 دةكان,دؤكومَينتكردنى ئاسارى دواى رووداوى كؤمةَلوذيىيتنى ووتةى شاهرطةرو كؤكردنةوةى بةَلطة,لة

بكات لةئةجنومةنى ئاسايشي يان سكاال  ضونكة حكومةتى بغداد دةتوانَيت داوا,تاوانى ئةنفال
وليكؤلينةوةى ثَيويست ئةجنام بدات  تاوانى ئةنفالبةمةبةستى بةجينوؤسايد ناساندنى  نَيودةوَلةتى

 . طةلي كورد سةبارةت بةتاونى كؤمةَلكوذى
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دةتوانَيت داوا بكات لة  UN, فةتى ئةوةى سيادةى دةوَلةتى هةية و ئةندامة لةيبةس دةوَلةتى عَيراق        
نةتةوة يكططرتووةكان تاوةكو هاوكاربن لةطةَل حكومةتى هةرَيمى كوردستان بؤ طرتنةبةرى َريكارى 

 نة نَيودةوَلةتيةكان.اياسايي ثَيويست لةدادطاى تاو

 ةمـــهــــَدةروازةى سي
 بةشي يةكةم

 لةسةرئةجنامدانى رِيَككةوتنامةى قةدةغة كردنى تاوانى كؤمةلَكوذى و سزادانى دانى
  

دا دةرضووة كة  1946كانونى  11د لة -96كؤمةَلةى طشتى نةتةوة يةكطرتووةكانن بة بِريارَيكى خؤى )
 :بةثَيي ياسا نَيودةوَلةتيةكان و لةسةر ئةمانةِرَيككةوتن نَيكةاجينؤسايد تاو

 

 بةندى يةكةم:
ئةنامدرابَيت  كاتى  ئاشتى يان شةِردالة َينن بةوةى كة جينؤسايد ئةطةراليةنى ِرَيككةوتنةكة بِروايي د

ثَيي ياسا نَيودةوَلةتى و ثةميانى قةدةغة كردنى و سزادانى ئةوكةسانةى ئةجناميانداوة ئةوة تاوانَيكة بة
  يان هةوَلدان بؤ ئةجنامدانى جينؤسايد. يان بةشدار بوونة

انامةكة دياري كراون كة لة بِروئةو بنةماو مةبةستانة  نن كة نةتةوة يةكطرتووةكان بة ثَيييدةطةياِر
يكردنى دةوَلةتان لةبةدواداضوون و طرتن و كردنى نَيوان دةوَلةتان و هاوكاريثشتطرييثةيوةسنت بة

تةسليمكردنةوة و سزادانى كةسانى تاوانبار بةئةجنامدانى تاوانةكانى جةنط و تاوانةكانى دذى 
 37مرؤظايةتى.

ثَيويستة ئةجنامدرابن,  هةردةوَلةتَيك يان هةرَيميكلة  ؤظايةتىدذ بةمر تاوانةكانى ضةنط وتاوانةكانى-1
,ئةو كةسانةى كة بةَلطةى ئةوةيان لة سةر هةية كة تاوانة ناوبراوةكانيان لَيكؤَلينةوةي تَيدا بكرَيت

 ئةجنامدابَيت, جَيطاى بةدواداضوون و وةستاندن و دادطايي كردنن.
هاوالتيانى خؤى هةية بةهؤى تاوانةكانى كؤمةَلكوذى و تاوانى هةردةوَلةتَيك مافى دادطاييكردنى -2

 جةنط و تاوانى دذى مرؤظايةتى.
دةوَلةتان يارمةتى يةكرت دةدةن لة لَيكؤَلينةوة بةدواداضوون و طرتن ودادطاييكردنى ئةوانةى كة -3

 طومانيان لَيدةكريََت كة بابةتى وةك ئةم تاوانةيان ئةجنامدا بَيت.
دا  1967ى كانونى  14( لة جاِرنامةى ثةنابةريي ئيقليمى كة لة 1ةكانى بةندى )بةثَيي حوكم-4

دةرضووة, نابَيت دةوَلةتان ثةنايي هيض كةسَيك بدةن كة طومانى تةواوى لَيدةكرَيت بة ئةجنامدانى تاوانى 
 دذى ئاشتى يان تاوانى جةنط ياخود تاوانى دذ بة مرؤظايةتى.
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 دووةم يـبةش
 ةكان..يحكومةتى عيَراق بؤ بوون بة ئةندام لة دادطاى تاوانة نيَودةولَةتيةكانى اليةنة باش

سةرةِرايي زؤرى كؤت وبةند لةبةردةم دةوَلةتى عَيراق سةبارةت بةداواكردن لةئةجنومةنى          
ئاسايشي نَيودةوَلةتى بؤ تؤماركردنى سكاال لةبةردةم دادطاى تاوانة نَيودةوَلةتيةكان بةمةبةستى 

,حكومةتى عَيراق دةتوانَيت ببَيت بةئةندام لة دادطاى نَيودةوَلةتى تاوانى ئةنفال نؤسايد ناساندنىبةجي
 38.لة عَيراق بؤئةوةى جارَيكى تر تاوانى كؤمةَلكوذي و تاوانى دذي مرؤظايةتى روونةدات

 

 :داةكانى خبريَتة روو لةم ضةند خاالَنةى خوارةوةدةتوانريَت اليةنة باش
نى دةوَلةتى عَيراق بؤ هاوكاريكردنى دادطاى تاونة نَيودةوَلةتيةكان. سيستةمى بنةرةتى ثابةند بوو-1

رتنةبةرى ِرَيكارى ياسايي بةتةواوى ملكةض دةكات بؤ ط مدادطاى تاوانة نَيودةوَلةتيةكان دةوَلةتانى ئةندا
ئةطةر كؤمةَلكوذى ئةجنامبدات.  ثَيويست لة دذي هةر حكومةت و اليةن و طروثَيك كة بيةوَيت تاوانى

دةوَلةتى عَيراق ببَيت بةئةندام لة دادطاى تاوانة نَيودةوَلةتيةكاندا بةئاسانى دةتوانَيت كارى ياسايي 
  لة هةر تاوانَيكى كؤمةَلكوذى روودةدات لة عرياق. ثَيويست ئةجنامبدرَيت

امانى انةوة هاوكارى تةواوى ئةندحكومةتى هةرَيمى كوردستدةوَلةتى عَيراق و ثَيويستة لةاليةن -2
بكرَيت بؤ  داواكارى طشتى نَيودةوَلةتى و ِرَيكخراوة حكومى و ناحكومَييةكان و UNنوَينةرى 

بؤبةجينؤسايد  ,ئةجنامدانى ِرَيكارى ياسايي ثَيويست بةمةبةستى جَيبةجَيكردنى بِريارةكانى دادطا
  .تاوانى ئةنفالناساندنى 

ؤر بةئاسانى دةتوانرَيت ق ببَيت بةئةندام لة دادطاى تاونة نَيودةوَلةتيةكان ئةوة زئةطةر دةوَلةتى عَيرا-3 
هةروةها بانطكردن وهَينانى و كةسانى ثسثؤرى نَيودةوَلةتى بدرَيت بؤكؤكردنةوةى بةَلطة يارمةتى 

ي كؤمةَلكوذدةكان بؤ بةردةم دادطاى نَيودةوَلةتى بؤئةوةى بؤدادطا بةتةواوى روونبَيتةوة كة تاوانى يشاه
 لة دذى طةلي كورد. 1988ئةجنامدراوة لة ساَلي 

دةوَلةتى عَيراق لة  بوون بةئةندام لةدادطاى تاوانة نَيودةوَلةتييةكان هؤكارَيكى باش دةبَيت بؤ-4
كةمكردنةوةى تاوان, لةاليةكى تر روون دةبَيتةوة بؤ ئةو طروث واليةنانةى ئةطةر بيانةوَيت تاوانى 

مبدةن لة عَيراق, ضونكة بؤيان دةردةكةوَيت كةتاوانباران دةبرَينة بةردةم دادطاى كؤمةَلكوذي ئةجنا
 39دادطايكردنييان. سزادان و ودةوَلةتى بؤنَي

 

 سيَهةمبةشي 
 ئةنفالثيَشنيارةكان بؤ بةجينؤسايد ناساندنى تاوانى ئةجنام و

نة نَيودةوَلةتيةكان ئةجنومةنى الة سيستةمى بنةرةتى دادطاى تاو 13طةى ب ماددةى بةثَي بِر-1 
يان  ئاسايشي نَيودةوَلةتى دةسةاَلتى هةية بؤ ئةوةى ليذنةيةكى ثسثؤر دروستبكات بؤ لَيكؤلينةوة 
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منونة كيشةى دارفؤر . كوردكؤمةَلكوذي لة تاوانى سكاال يان داوا بكات لةبةردةم دادطاى نَيودةوَلةتى يان 
ِرةوانةى كرد  2015ساَلى  1593لةسوودان كة ئةجنومةنى ئاسايشي نَيودةوَلةتى بةبِريارى ذمارة 

 بؤدادطاى تاوانة نَيودةوَلةتييةكان.

طرتنةبةرى ِرَيكارى  لةئةطةر بَيت و حكومةتى عَيراق هاوكارى هةرَيمى كوردستان نةكات             
ئةوة زؤر قورس و  تاوانى ئةنفال لةسةر ئاستى نَيونةتةوةيي ناساندنى ينؤسايدياسايي ثَيويست بؤ بةج

دةوَلةت نيةو ئةندامى  طران دةبيت بؤ هةرَيمى كوردستان بةتةنها بتوانَيت ئةوكارة ئةجنامبدات ضونكة
ومةنى بؤية ئةجن ,ى سيادةى دةوَلةتى هةيةتفةيعرياق مةرج و س دادطاى نَيونةتةوةيي نية لةاليةكى ترةوة

اليةنة وةردةطرَيت  ودةوَلةتيةكان تةنها داواكارى ئةوئاسايشي نَيوةدةوَلةتى و دادطاى باالى تاوانة نيَي
كةهاوكارى  عَيراقفةتى دةوَلةتى هةية. دةبَيت هةرَيمى كوردستان بةفةرمى داوا بكات لةحكومةتى يكةس

بؤ  ودادطا ى ئاسايشي نَيودةوَلةتىلةئةجنومةن بكات سةبارةت بةتةواوكردنى ِرَيكارة ياساييةكةن 
 .جينؤسايد ناساندنى تاوانى ئةنفال

لةطرتنةبةري ِرَيكارى ياسايي ثَيويست سةبارةت  سيادةى دةولي هةية دةوَلةتى عرياق سيفةتى          
وايية دادطاى باالى تاوانة نَيودةوَلةتيةكاندا ضونكة باشرت  UN لة تاوانى ئةنفال بةجينؤسايد ناساندنى

نة نَيودةوَلةتيةكان لةبةرئةوةى ئةم دادطايية ائةوكةسانةى كةتاوان ئةجنامدةدةن بربَينةبةردةم دادطاى تاو
ك و بةروحيةتى مةزهةب و تائفي بريناكاتةوة وسورشتَيكى لةروحيةتى اليةنطرانى بؤ هيض دةوَلةتَي دوورة

 نَيودةوَلةتى هةية نةك ناوخؤى.

نَيودةوَلةتيانةى  رَيكخراوة وهاوكاربَيت بؤئةو ثسثؤر ن دةبَيتحكومةتى هةرَيمى كوردستا-2
لةرووى كؤكردنةوى بةَلطة و  ئةنفال تاوانى كؤمةَلكوذىئةجنام بدةن لة كةدةيانةوَيت لَيكؤلينةوة

ضونكة ئامانج لة  ,نةكةاوةرطرتنى ووتةى شاهيدةكان و دؤكؤمَينتكردنى سةرجةم ئاسارةكانى دواى تاو
 لةتي و ثاراستنى طيانى هاوالتيانة ئاشتى نَيودةوَلة ئاسايش ودابينكردنى تةنها بؤودةوَلةتى دادطاى نَي

 بةرامبةر دةسةالتة تووندِرةوةكان كة دةيانةوَيت تاوانى كؤمةَلكوذى ئةجنام بدةن.

كان واتة هةرَيمى كوردستان دةبَيت كارئاسانى تةواوبكات بؤئةوةى سةرجةم بةَلطةو دؤكومَينتة       
ئةجنومةنى ئاسايش  ي تؤماربكرَيت وطوجناوبَيت لةثَيشكةشكردنى لةبةردةميبةشَيوةى ياسا

,ضونكة ئةطةر بَيت وئاسارى دواى كؤمةَلكوذَيك وةك خؤى دؤكؤمَينت نةكرَيت ئةوة دادطا ودادطا
وئةوبةَلطانة وةرناطرَيت ضونكة  رةد دةكاتةوةدؤسَيكة وئةجنومةنى ئاسايشي نَيودةوَلةتى بةتةواوى 

 خباتة روو.وادادةنرَيت ئةودةوَلةتة نةيتوانيووة بةَلطةى تةواو لة تاوانى كؤمةَلكوذَيكة 
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واتة ئةطةر هةرَيمى كوردستان تواناى ئةوةى نةبَيت بةتةواو بةَلطةكان دوكؤمَينت بكات و               
وَلةتيةكان ضونكة ومةنى ئاسايش و دادطاى تاونة نَيودةبيخاتةروو ئةوة لةوكاتةدا رةفز دةكرَيت لةئةجن

 ئةنفالنى كؤمةَلكوذى اكةهةرَيمى كوردستان عاجزة لةكؤكردنةوةى بةَلطةى تاو دادطا واى دادةنَي
 ئةو ِرَيكارة ياسايية ئةجنامبدات.دةبَيت  شارةزا ثسثؤروو

 ن ِرَيطاية بؤ بةجينؤسايدناساندنىباشرتيئةجنومةنى ئاسايش و دادطا  تؤماركردنى سكاال لةبةردةم-3
كى دةولي تايبةت ضونكة ئةم دؤسية دةبَيتة دؤسيةكى نَيودةوَلةتى و سفةتَي, تاوانى كؤمةَلكوذى ئةنفال

وَلةتى دةِروات و ِرةزامةندى مةنى ئاسايشي نَيودةئةجنوبةلةاليةكى ترةوة  ,دةطرَيتوةر
طةلي تاوانى كؤمةَلكوذى لة دذي  صدام حسَين كة لةسةردةدرَيت,روون دةبَيتةوة بؤدةوَلةتانى جيهان

 ئةجنامداوة. كورد

هةرَيمى كوردستان دةبَيت لةِرَيطاى بغدادوة داوايةك بةرزبكاتةوة بؤ دةوَلةتانى هةميشةى و          
رى ايان لةِرَيطاى داواكبؤتؤماركردنى سكاال لةدادطا  ناهةميشةى ئةجنومةنى ئاسايشي نَيودةوَلةتى

طشتى نَيودةوَلةتيةوة كارىياسايي ثَيويست ئةجنامبدات بؤ بةجينؤساي ناساندنى تاوانى كؤمةَلكوذى 
 . ئةنفال

نة نَيودةوَلةتيةكاندا هاتووة كة الةسيستةمى بنةرةتى دادطاى تاو 1بِرطةى  15بةثَيي ماددةى -4
سكاالتؤماربكات لةدادطاى رى طشتى نَيودةوَلةتى دةتوانَيت دةست بةلَيكؤلينةوة بكات و اداواك

نة نَيودةوَلةتيةكان احكومةتى هةرَيمى كوردستان دةتوانَيت بةهةماهةنطى لةطةَل دادطاى تاونَيودةوَلةتى,
نى ئاسايشي نَيودةوَلةتى و لةرَيطاى داواكارى طشتى نَيودةوَلةتيةوة سكاال تؤماربكات لةبةردةم ئةجنومة

رتين وةسيلةية بؤطرتنى تاوانباران و دادطايكردنيان بةشَيوةى ضونكة دادطا باشرتين وئاسان ,و دادطا
 وجياكردنةوةى كارى شةرعى وناشةرعى. دادثةروةرانة

داواكاى طشتى  ئةجنومةنى ئاسايش و واتة دةبَيت حكومةتى هةرَيمى كوردستان هةستَيت لة ِرَيطاى    
وة ةسةرجةم بةَلطةودؤكؤمَينتةكان كؤكرابَيتكارى ياسايي ئةجنام بدات,لَيرةدا دةبَيت َينَيودةوَلةتيةوة ِر

ئامادةكرابَيت لةرووى ياساييةوة ثاشان هَينانى داواكارى طشتى نَيودةوَلةتى بؤكوردستان تاكو بتوانرَيت 
بةتةواوى  سةرجةم بَةلطة ياساييةكان  ثَيداضوونةوى بؤبكات و تاكوو  طفتوطؤى لةطةَل بكريَت

 .دادطاى تاوانة نَيودةوَلةتيةكان ئةجنومةن و لةبةردةمرَيكخرابَيت بؤ ثَيشكةشكردن 

ئةطةر بَيت و بةَلطةكان سفةتى ياسايي خؤى وةرنةطرَيت ئةوة دادطا ناتوانَيت ئةوبةَلطانة          
وةربطرَيت,ضونكة وادادةنرَيت ئةودةوَلةتة كةمتةرخةم بووة لةكؤكردنةوى بةَلطةطان لةشوَينى 

وثسثؤروشارةزايان نةياتوانيووة بةَلطةى تةواو خبةنة روولةبةردةم دادطا بؤ  رووداوةكة)املسرح اجلرمية(
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,لةاليةكى هةرَيمى كوردستان  روويدا لة 1988دنى تاوانى كؤمةَلكوذى كةلةساَلي بةجينؤسايد ناسان
 ة نةطةيشتووةتة ِرَيذةى ترسناكى. ترةوة دادطا وادادةنرَيت كةتاوانةك

ة نةطةيشتووة بةوةى كةبةتاوانى كؤمةَلكوذى دابنرَيت يان مةرجةكانى امدراوانةى ئةجنواتة ئةوتاو        
ئاماذةى  UNكة لةماددةى ثَينج ميساقى  تاوانى دذى مرؤظايةتى وتاوانى كؤمةَلكوذى بةدى ناكرَيت

بؤية هةرَيمى كوردستان دةبَيت زؤر بةووريايةوة بةَلطةكان كؤبكاتةوة دؤكؤمَينتى بكات  ثَيداوة
 َو لةاليةن ئةجنومةنى ئاسايشي نَيودةوَلةتى و دادطاى تاوانة نَيودةوَلةتيةكان قبووَلكراو بَيت.ِراستةوخ

ئةجنومةنى ئاسايش و داواكارى  َيكارة ياساييةكان دةكات لةِرَيطاىَيرةدا هةرَيمى كوردستان هةموو ِرل
 طشتى نَيودةوَلةتييةوة.
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