
 
 

ی  گۆشه ميلوسويچ لهسلوبودان مردنی  
رانی  نووسی پارزه  چاره،زیندان

  کوشتارتی  قیمه به" یزر  تی ئه مامییه ته"
  ! ته نایه  و جه

  ی زه لیل غه خه
  
رکۆماری  سه"سلوبودان ميلوسويچ "یاند ڕایانگهکان  ریه واده هه

کیی  ره کارانی سه نایه  جه کک له پشووی یوگوسالوی و یه
  ی باکان ،له ی ناوچه90کانی  کانی ساه نوخۆیه ڕه شه

تی و  ت دژی مرۆڤایه نایه  تاوانی جه ناوبراوا به. رچووه ند دا گیانی ده زیندانکی وتی هوله
رانی دادگای  به روه به.ند کرابوو  هوله  له یی الهه وه ته ی دادگای نونه انهو س کوژی ره نه

  مارسیی مانگ11 مه یانیی رۆژی شه به رله  سه یاندوه  ڕایانگه)The Hagueهاگ ( الهه
م  ر ئه هه.روو بون یدا رووبه که ه"ژوور" لهگیانی ميلوسويچ  رمی ب ل ته  گه کان له زیندانبانه

ستانی دڵ   وه  به وت که رکه رمی ناوبراو ده ر ته  سه  له وه پاش لکۆینهن   ده نها رچاوه سه
  .  مردووه

  وه ی زایینییه2001 سای  بوو، له   ساڵ64 نی مه  کاتی مردن ته  له سلوبودان ميلوسويچ که
 دادگای  لهریی  ڵ و ورانگه کۆمه ک کوشتاری به ڕ،وه لی ژنوسیت و تاوانکاری شه  تاوانگه به
  .کرا کگرتوو دادگایی ده کانی یه وه ته  نه ی"ڕ تکارانی شه ناته جه"

  :ن مانه تۆمارکراون ئه ر ميلوسويچ سه  له ی که و تاوانانه ئه

کانی  ڕه کانی شه کیترین تاوانکاره ره  سه کک له یه  ڕ و  شهکاریتی و تاوان ت دژی مرۆڤایه هینا جه
   . "باکان"ی  ی ناوچه90ی  یه کانی ده ڕه  گشتی شه بهبوسنی ، کۆزۆڤو ، کرواسی و 

   بوه  که95 تا 92کانی   نیوان ساه ڕی بوسنی له  شه س کوژی له  نه ها به روه ناوبراو هه
  .کی بوو ره زار ئینسان ،تاوانباری سه  هه200  رگی زیاتر که هۆی مه

تیی  رایه الوی بوو و نونهرکۆماری یوگوس ساڵ سه12ی  بۆ ماوه2000ميلوسويچ تا سای 
می  ده  پاش لک بوبوونی یوگوسالویی سه که. کرد کانی ده ه"سیرب"شونیزمی 

ڕکی  ،شه)رزی تی ئه مامییه ته( "کتی خاکی وت یه"پاراراستنی   بیانووی ،به"تیتو"
رۆر لکنراو  بهکانی  وه ته  نه ڵ له کۆمه نجامی ورانی و کوشتاری به  ئه  رێ که زییان خسته گه ره
کان  لدانی سیربه گیرا و به ی جیھانی خۆی پنه گه نجام کۆمه ره م سه به.بوو  وه ه"سربستان" به

پاشتر رکخراوی . یان کۆتایی پھنا ڕه ره و شه  رزگاربوو، ئه کانی تازه وه ته و پاراستنی نه

 
 و پيکردستیده ميلوسویچ یڕهشه وله

 ئينسان زاراندۆڕاندی،هه ئاخریشی
 سداده له خویان گيانی



و  ، بریای دادگایی کردنی تاوانبارانی ئه  رکخستنی دادگای الهه کگرتوو ،به کانی یه وه ته نه
  .  کراون  و دادگایه ی ئه وانه  ره و تاوانبارانه س له  تا ئستا چيندین که رکرد که ی ده ڕه شه

س و کاری  یشت و که گه نجام نه  ئه ی به که مردنی میلوسویچ دادگایی کردنه رچی به گه
 میلوسویچ  ی که وه ر ئه م هه به. دیت یان نه که نجامی دادگاکردنه ڕی باکان ئه کانی شه قوربانییه

ک بت بۆ دی  توان سوکنایه مرێ،ده تیدا ده قیمه ت و ب الله  زه ک زیندانی و تاوانبارک له وه
  وه روویانه  سه رتکارانی سرب و له نایه زار قوربانیی جه دان هه ی سه برینداری پاشماوه

  .میلوسویچ

 سیاسی و  ندیه وه رژه ه، ب رکۆماری سیربستان بمردایه ک سه ر بھاتبا و میلوسویچ وه گه
ک  ی و وه که راسمی ناشتنه ر مه  سه کشایه رۆکی وتانی ده  و سه رکرده کان زۆر سه ئابووریه

س وکاری قوربانیان و  ر دی که  سه نیشته نژرا و داخیش ده  ده وه ته  رز و حورمه مان به قاره"
  . وه  موو مرۆڤکی ئاشتیخوازه هه

رجی  لومه  گۆڕانی هه  له که یه ستانی نیشانه ییکردنی میلوسویچ و هاودهبگومان گرتن و دادگا
  رهنا و له  ریوی ده  کونه شیان له" الشجاعه وته نه"ردامی  سه"و  بینین پاش ئه ک ده جیھان و وه

مان  شبینیه و گه  ئه مانه موو ئه هه. کانی خۆیه رگرتنی حوکمی تاوانه روانی وه زیندان کراو چاوه
  .گات ش ده تکارانی دیکه نایه ی جه  نۆره ره به ره  و به  سووڕاندایه  له م ئاشه  ئه ن که ده ده

 بۆ   ب که سانه وکه رسکی باش بۆ ئه بی ده ی زیندان ده  گۆشه رگی ميلوسويچ له بگومان مه
ر  هه"رزی تی ئه مامییه ته" تاوانی خۆیان و پاراستنی  ت و پ له گبه تی نه سه پاراستنی ده

دیاریکردنی "  النی ئازادیخواز له ی گه  ئیراده ن و پش به ده نجام ده ت و تاوانک ئه نایه جه
کانی کۆماری ئیسالمیی و  رکرده موو سه ی کورد پش هه  بۆ ئمه مه ئه.گرن ده"نووسی خۆیان چاره
ریکی خوقاندنی  مۆدا خه جیھانی ئی  و له ر ئسته  هه  که وه گرته  ده تدارانی سووریه سه ده
  .تین ت دژی مرۆڤایه نایه جه

 2006 ی مه شه ڕه


