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Xebatên Arşîva Polêsa Netewî  ya Guatemela, Benetech 

 

Orjînala vê belgeyê ji alî Navenda Edaleta Dema Veguheztinê ya Navnetewî (International Center for 

Transitional Justice, ICTJ) ve hatiye amadekirin. Tirkiya vê metnê li ser navê Xebatên Rastî, Dadmendî û Bîrê 

ji alî Hîlal Alkan ve, kurdiya wî jî ji alî Fehîm Işik û Memê Mala Hine ve hatiye çêkirin.  

ICTJ, navendekî alîkariyê ye û li welatên ku raboriyên wan de dijwarî, hovîtî û binpêkirina mafên mirovan heye 

re, ji bo hesabdayînê alîkariyê dike. Navend, li civatên ku hê nû ji bandora rêvebirên zordar derketine, ango hê 

nû ji bandora şerê çekdarî xilas bûne re, her weha wan civatên ku ber bi demokrasiya mayînde dimeşin û hê ji 

bêedlayiya rabordî xilas nebûne û hê wan kiryarên qirêt ya rabordiyê çareser nekirine, çalakiyan pêktîne.
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I- DESTPÊK 
 

Di sala 1945an de Robert Jackson, hê di 

destpêka dadgehkirina Doza Nurnbergê de 

ku rêberên Naziyan dadgeh dikir, biryarekî 

girîng da. Dadgeh, wê bi gorî delîlên ku 

têne belgekirin biryar bidana. Ev biryar 

niha dibe ku ji gohan re hêsan were. Ji xwe 

di dema hovîtiyên tomarkirî de rastiyên 

huquqî wê çawa serkeve? Lê di rastiya xwe 

de biryara Jackson ciyê gengeşiyê bû. 

Gelekan, îfadeyên devkî yên kesên ji 

tevkûştinan xilas bûne û yên govankeran, ji 

bo dadgehkirina Naziyan têr didîtin. Bi 

gorî vana hem pêketina belgeyan zor bû û 

hem jî hewce nedikir ku ew qas zorî 

bikşînin.
1
 

Tevgera hevdem ya mafê mirovan jî hê ji 

rojên ewil, wekî Jackson difikiriya ku bes 

wê îtîmatê belgeyên bi her cureyî bikin. Ji 

ber ku delîlên bi belgeyan tên îsbatkirin, ne 

tenê di dadgehkirina binpêkirinên mafên 

mirovan de, her weha rastkirina dîrokê ya 

bi peyvên mexdûran ve jî, ango di 

rastkirina rabordiya zordarî de jî gelek 

girîng in. Delîlên bi belgeyan tên rastkirin, 

her weha ji bo piştî rejîmên zordarî an jî 

piştî pevçûnan wê kî/ê bikaribin tazmînat 

bigrin eşkere bibe jî, girîng in. 

Di salên borî de ji bilî van feydeyên ku me 

vegot, di warê sazkirina civatên adil û 

vekirî de wê karanîna belgeyan çawa 

kêrhatî be jî, em gelek tiştên nû fêrbûn. Em 

dikarin di van fêrbûnan de damezrandina 

komîsyonên rastiyê; demokratîzekirina 

dîrokê û zêdetir guhdarkirina çîrokên 

mexdûr û zordîtiyên demên borî; Karanîna 

teherên dîroka devkî ya ji bo zêdetir 

têgihîştina rabordiyê; û zêdetir parastina 

mafê berhevkirina belgeyan ya ji ku ji alî 

saziyên sîvîl ku ji bo mafên mirovan û 

demokrasiyê dixebitin. Xulase, belge 

                                                 

1 Binêre Joeseph E. Persico, Nuremberg: Infamy on Trial 

(New York: Penguin, 1994) bi taybet rûpelên 42-43 û 

108.  

dikarin ji bo ku em di rojên pêş de civatekî 

adil damezrînin û bi rabordiya xwe re 

baştir û têkuztir rûberû bibin jî, alîkarî 

dikin. 

Ku dema em dibêjin belge, bizanibin ku 

em behsa wan pelên ku ji alî rêvebirên 

kevin ve hatine zerkirin û xerakirin, nakin. 

Tiştên em dibêjin ji wan pêştetir in. 

Qeydên deng û vîdeoyan; nameyên ku li 

zîndanan hatine nivîsandin û bi destê 

gardiyanên dilsoz ve gêhiştine derve; 

qeydên dadgehan ku roj bi roj hatine 

tescîlkirin; dengên îtîrafê ya faîlan; qeydên 

wekî nivîsên teksîrkirî, broşûr û posterên 

ku emirkurt in; terfîkirin, ji kar derxistin û 

serîlêdanên gilîkirinan; belgeyên ku ji alî 

karmendên herêmî ve hatine amadikirin; û 

her weha belgeyên ku zirar dîtîne û li ser 

vê yekê jî ew ên ku eslên van belgeyan 

dîtine û di wî warî de şahidî dikin, em 

dikarin di nav van belgeyan de bihijmêrin. 

Di riya avakirina bîra dîrokî de û di dilê 

tekoşîna ku li hember bêsizamayîna 

tawanan tên meşandin de, ev delîlên bûjen 

hene. 

A- Koma Belgekirinê û Armanca Vê 
Raporê2 

Ev rapora bi ezmonên şeş saziyên sîvîl ku 

her yek ji yên din cûda ye û di bin bana 

DAGê de hatine ba hevûdû, hatiye 

amadekirin.
3
 Endamên DAGê: Navenda 

Belgekirinê Kamboçya (DC-Cam), Weqfa 

Antropolojiya Adlî ya Guatemala (FAFG), 

                                                 

2  Koma Belgekirinê (Documentation Affinity Group, 

DAG) rêxistinekî torî ye û li tevahiya dinyê dixebite. Her 

weha alîkariya saziyên herêmî ya ku li dijî binpêkirina 

mafên mirovan belgeyan berhev dikin, dike; ji bo 

çareserkirina pirsgirêkên wan ên teknîk û stratejîk alîkarî 

dide wan. Koma Belgekirinê di sala 2005an de hatiye 

damezrandin. 

3 Ev proje ji aliyê Enstîtuya Aştiyê ya Dewletên Yekbûyî 

ya Amerîka û Ajansa Pêşketinê ya Kanadayê ve hatiye 

fînanse kirin û Weqfa Heînrîch Boll jî alîkarî daye. 
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Enstîtuya Perwerdeyê ya Mafên mirovan 

ya Burmayê (HREIB), Navenda Huquqa 

Mirovî ya Navenda wê Li Belgradê ye 

(HLC), Navenda Edaleta Dema 

Veguheztinê ya Navnetewî (ICTJ) û Weqfa 

Bîrê ya Iraqê (MF). (Hûn dikarin agahiyên 

berfireh ya endamên DAGê di pêvekê de 

bibînin.)
4
 

Armanca vê weşanê ew e ku vê hevxebata 

me ya ku me encamên wê bi danûstendina 

ray û ramanê ve bidest xistiye, bi we re jî 

parve bikin. Em hêvî dikin ku ev aliyên ku 

pirsgirêk û astengiyên ku dişibihe ya me re 

rûberû bûne, bikaribin ji van ray û raman û 

agahiyan sudê werbigrin. Xulase ev rapor, 

di avakirina rastiyê de, di damezrandina 

civakên adîl û demokratîk de, ji alî 

tekoşîna ku me daye û xebatên ku ji bo 

destxistina belgeyan me rêve biriye, ango 

di riyên herî baş ya xebatên me de 

agahdariyekî berfireh dide. 

DAG, di salên 2005 û 2006an de ser hev 

18 meh, gelek civînên ku em ezmonên xwe 

bi hevre parvebikin çêkir. Di van civînan 

de tiştên ku em ji hev fêr bûn hatin 

gengeşîkirin; ango bandora pêşxistina 

xebatên xwe, teherên riyên belge 

berhevkirinê, karanîna wan, veşartina wan 

mijarên me bûn. Baweriya me ew bû ku bi 

hevxebatên bi vî awayî ve li wan welatên 

ku me dixwest sazûmanekî hêzdar ya 

mafparêz û demokratîk bête damezrandin 

de, çanda hêzkirina şexsî û sazîyî wê 

xurttir bibe. Gelek rêxistinên cûda beşdarî 

civîna me ya ku li Sileymaniyeya 

Kurdistanê me çêkiribû, bûn. Ji 

Afganîstanê Komîsyona Mafên mirovan, Ji 

DYAyê Komîsyona Mafên mirovan ya 

Benetech û Human Rights First, Ji 

Guatemalayê CIRMA- Centro de 

Investigaciones Regionales de 

Mesoamerica û ji Iraqê gelek saziyên sîvîl 

                                                 

4 HREIB serokatiya deh rêxistinên mafên mirovan yên 

tora Burmayê de ne dike. Navê torê, Tora Belgekirina 

Mafên Mirovan e. (ND-Burma). Ji ber vê yekê di raporê 

de navê hemû rêxistinên ku di vê torê de cîh digrin, wê 

wekî HREIB were nivîsandin. 

yên civakî û  rêxistinên mafên mirovan, di 

civînê de amadebûn. 

 
Endamên DAGê ku li Kamboçyayê hatine ba hevûdû. 

Patrick Pierce. 

Em ji aliyên xwe yên lawaz û xurt, dersan 

derxist. Ji ber ku hemû beşdar ji bo ku 

tawanbar bê ceza nemînin bawerî 

bikaranîna belgeyan dianiye û ezmonên me 

di vî warî de nêzî hevbûn; ango di hin 

pirsgirêkan de me riyekî navbêr dîtibû. Lê 

her weha ji ber ku em her yek ji yên din 

cûdabûn, ray û ramanên nûjen û nûh jî me 

dibihîst. 

Ev pirtûkekî ji we re rêberî bike an jî ya 

destê nîne. Em naxwazin ji bo projeyên 

berhevkirina belgeyan, teherên gelemperî jî 

biafirînin. Lê dîsa jî em dixwazin bi vê 

xebatê xwe ve ew aliyên ku di vî warî de 

hê nû dest bi xebatê dikin re, rê vekin, 

alêkarê wan bin. Hêviya me ji vê kitêbê ev 

e. 

Ji ber ku endamên DAGê ji ray û ramenên 

cûda ne, wê her weha bi kêrî gelek 

rêxistinên bi ray û raman ji hev cûda ne jî 

bên.  Lê ev rapor bi taybetî rêxistinên wekî 

di derbarê binpêkirina mafê mirovan de 

belge û agahî berhev dikin; saziyên sîvîl ku 

dixwazin rêberên kevin derxin dadgehan; ji 

komên ku xwedî koleksiyonên lêgerîn, 

teher û belgeyan de pisporin; ji saziyên 

netewî û navnetewî ku dixwazin ezmonên 

xwe bi şîrîkên xwe yên herêmî re 

parvebikin; saziyên sîvîl ku belgeyên 

girîng ya rejîmên kevin di destê wan de ne 

û bi taybet jî ew saziyên ku dixwazin ji bo 
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rûberûbûna rabordiyê belgeyan berhev 

bikin, bikarbînin, parvebikin, berfireh bikin 

û biparêzin re, zêdetir kêrhatîbin. 

Di raporê de ew beşên ku bi tîpên reş 

hatine nivîsandin, ji dersên ku em ji 

hevûdû fêrbûne, pêkanînên ku me bi 

pêşvexistiye û pêşniyarên ku di gengeşiyên 

me de derketine holê re, bal dikşîne.  

B- Famkirina Dema Edlahiya 
Vegûheztinê 

Peyva dema vegûheztina edlahiyê, di salên 

borî de bi awayekî berfireh hate bikaranîn 

û rê da ku di rûberûbûna binpêkirina mafên 

mirovan û tevkuştinên komî de esasekî 

çêbe.
5
 Di bîst salên dûmahî de gelek civak 

ji rejîmên zordar û ji şerên navxweyî 

xelasbûn û rêvebiriya wan dest guherî. Ev 

jî wan bi dema vegûheztinê ve rûberû kir. 

Gelek rê û dirb hene ku mirov rûbarî 

dîrokê tê, hesab ji komkujiyan bipirse. 

Çalakvanên mafên mirovan û yên 

demokrasiyê ku serî li rêyên cihê didin, 

dibe ku derxistina faîlan pêş dadgehê, 

danîna mekanîzmayên ku rastiyê eşkere 

dikin, tazmînat dayîn ji bo mexdûran, 

pêkhatina reforman di nav saziyan de, 

danîna abîde û muzeyan bidin ber xwe. 

Armanca wan dibe ku di nav wan de yek ji 

wan be, lê komên ku xebatên bibelgekirinê 

ve mijûl dibin ji bo parastina delîlên 

binpêkirina mafên mirovan, handana 

îradeya siyasî ji bo pêkhatina dadweriyê, 

bibîranîna rabihûriyên mirovan û 

afirandina navgînên ku lêkhatinê pêk îtin, 

pir girîng in. 

Xebatên bibelgekirinê parçeyeki girîng ê 

parastina mafên mirovan e û bi giştî 

mizgîniya wê dide ku navgînên heyî ji bo 

pêkhatina dadmendiya serdema derbasbûnê 

dê bi awayekî çalak û adil were bikaranîn. 

Saziyên civaka sivil ên ku belge berhev 

dikin li welatên ku di demeke nêz de 

                                                 

5 Ji bo danasîneke berfireh lê binihêrin: 

http://www.ictj.org/static/TJApproaches/WhatisTJ/macmi

llan.TJ.eng.pdf  

guherîne, bûne parçeyekî hewlên 

dadgehkirin û lêgerîna heqîqetê. Di nav 

van de mirov dikare komîsyonên heqîqetê 

yên Arjantîn, Tîmora Rojhilat, Mexrîb û 

Afrîkaya Başûr û hewldanên sivîl ên 

lêgerîna heqîqetê yên li Kamboçya, 

Guatemala, İrlandaya Bakur û başûrê 

Dewletên Yekgirtî yên Amerîkayê bi lêv 

bike.
 6

 

Lê di civakên ku dê dereng derbasî 

demokrasiyê bibin de xebatên 

bibelgekirinê mirovan ji bo vê guherînê 

amade dike. Eger îradeya siyasî ji bo ku bi 

dîrokê re rûbarî hevhatinê ne amade be 

saziyên civaka sivil û rêxistinên din ji bo 

amadekirina şert û mercên veguherîn û 

danîna cezayên hesabdayîna faîlan 

dixebitin. Wek mînak li welatên wekî 

Burma ku lîderên otorîter hîn jî 

desthilatdar in, li welatên Balkan ku 

demokrasiyên wan pir lawaz e û îhtîmala 

jihevqetînên etnîkî heye û li Afganîstan û 

Iraqê ku hîn pevçûn lê diqewimin xebatên 

pêkanîna dadmendî û edaletê di asta 

amadeyî de ye. Di haletên wisa de saziyên 

civaka sîvîl, çalakvanên mafên mirovan, 

parastvanên demokrasiyê ji bo afirandina 

îradeyeke siyasî ku bikare bi dîrokê re 

rûbarî hev were di rewşeke aloz û guherbar 

de naçar in ku riya xwe bibînin, hemû 

derfetên siyasî dê derkeve pêşiya wan bi 

kar bînin.Saziyên civaka sîvîl ji bo ku bi 

van astengiyan re tê bikoşin stratejiyên 

berhevkirin û parastina belgeyan pêş dixin. 

C- Vegotina Çîrokê:Belge Çi Ne? 

Em dixebatên xwe de herî zêde bi vegotina 

çîrokan re mijûl dibin.
7
 Belgeyan kom 

                                                 

6 Wek mînak binihêrin: “Truth Commissions and 

NGOs: The Essential Relationship, The 'Frati Guidelines' 

for NGOs Engaging with Truth Commissions” (ICTJ, 

April 2004) ve Louis Bickford, “Unofficial Truth 

Projects”, Human Rights Quarterly 29, no.4 (November 

2007) 994-1035.  

7  Binihêre:  Leigh Payne, Ksenija Bilbija, Jo 

Ellen Fair ve Cynthia E. Milton (ed) The Art of Truth-

Telling about Authoritarian Rule (Madison, WI: 

University of Wisconsin Press, 2005) içinde Harold 

Scheub, “Now for a Story” (10-16) ve Ksenija Bilbija, 

“Story is History is Story” (112-118). 

http://www.ictj.org/static/TJApproaches/WhatisTJ/macmillan.TJ.eng.pdf
http://www.ictj.org/static/TJApproaches/WhatisTJ/macmillan.TJ.eng.pdf
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dikin. Lewre em wisa difikirin ku ev belge 

bi awayekî cihê qala dîrokê bikin.Em 

dixwazin qala binpêkirinên berê yên mafên 

mirovan, komkujî, jenosîd û sûcên berên 

yên li hember mirovahıyê bikin. Em 

dixwazin van rastiyan vebêjin, lewre girîng 

in. 

Di rewşên cihê de çîrokên me jî cihê dibin; 

di holên dadgehan, daîreyên fermî, 

komîsyonên heqîqetê, tax û çapemeniya 

netewî û navnetewî de bi zimanên cihê 

dipeyvin. Lê belê di çi rewşê de dibe bila 

bibe armanca me ew e ku bi qasî ku pêkan 

e çîrokên me rast bin û ezmûnên di bin 

tesîra rastiyan de dimîne, derxe holê. Em 

dixwazin kesên ku di rola sereke de ne, 

bûyerên ku diqewimin û egere qewimîna 

van bûyeran hîn bin. Di rewşên ku bûyerên 

pir xirab qewimîne de em dixwazin kesên 

berpirsiyar derxin holê û ji van 

berpirsiyaran hesabê bipirsin. Digel van, 

em dixwazin pirsên kûr û bêbersiv lê 

bikolin. Wek mînak em dixwazin ji 

komkujiyan pend werbigirin û bizanin ka 

wek welatî, endamên cema’etan û bi giştî 

wek mirov me çawa rê daye van 

komkujiyan û em çawa dikarin rê li ber 

van komkujiyan bigirin.  

Ji bo ku bi temamî û bi awayekî adil em 

van çîrokan vebêjin hewcedariya me bi çar 

xalan heye:
8
 

1. Şahidî û Deng 

Em di hemû xebatên xwe de nîşan didin ku 

di heqê bûyerên ku em dixwazin fêm bikin 

de guhdarîkirina çîrokên ku ji hêla mexdûr, 

şahid û lehengên din ên bûyeran pir girîng 

e. Bernameyên devkî yên dîrokê hene ku 

piraniya wan ji hêla endamên DAG’ê, bi 

taybetî jî li Sirbîstanê ji hêla HLC û li 

Burmayê HREIB/ND’ê ve tên meşandin. 

Komên wekî MF jî çîrokên hin kesên ku ji 

nav komên ku li qayî şidetê hatine wek 

vîdeo qeyd dikin.ICTJ ji li welatên ku 

                                                 

8 Rêyên cihê yên fikirîna li ser van katagoriyan 

hene. Kategoriyên Weqfa Bîrê ya Iraqê ku yek ji 

endamên me ye ev in: Şahidî, Belge, Obje. 

hejmara wan ji dehan zêdetir e, alîkarî 

didin dozên mafên mirovan û komîsyonên 

fermî yên heqîqetê. Ev xebat tev rewşeke 

wisa pêk tînin ku mexdûr dikarin tê de 

çîrokên xwe bibêjin û beşên mayîn ên 

civakê jî dengê xwe bigihînin.FAFG bi 

mexdûran re peywendiyeke nêzik datîne û 

pêwîstiyên ku ji bo vekirina goran û 

destnîşankirina bermahiyan hewce ne, hîn 

dibe. Ji vê jî girîngtir FAFG dengê 

mexdûran parçeyê herî biqîmet ê rêbaza 

lêkolînê dihasibîne. 

Dengên mexdûran çi li ser kaxêzê hatibin 

nivîsandin çi bi dîmen û deng hatibin 

tomarkirin ji bo kişfkirina binpêkirinên 

mafên mirovan yên dema borî û çîrokên 

hovîtiyên serdema borî û ji bo pêkanîna 

hişyariya “Careke din divê ev qet 

neqewimin!” beşên herî girîng ên van cure 

xebatan pêk tînin. Ji ber vê yekê jî 

qeydikirina dengên şahidiyên ji hev cihê bi 

awayekî adil, tekûz, dirustî û berfireh yek 

ji wan mijaran e ku endamên DAG girîngî 

pê didin. 

2. Qeydên Fermî 

Em wek endamên DAG’ê ji hêlekê ve 

qeydên fermî kom dibin yan jî hevkarî bi 

wan saziyên ku van qeydan kom dikin re 

dikin.Wek mînak, di salên borî de 

navbeynkara mafên mirovan a 

Guatemalayê, di mijara statu û pêşeroja 

Arşiva Teşkîlata Polîsê Neteweyî ya 

Guatemalayê de bi DAG’ê re şêwirî.Di 

dawiyê de endamên DAG’ê ji bo Konseya 

Şêwirmendiya Navnetewî ya Projeya 

Rizgarkirina Arşiva Teşkîlata Polîsê 

Neteweyî ya Gutemalayê hate vexwendin. 

Di hin rewşan de komkirina belgeyên 

fermî dibe hêza paldar a xebatên endamên 

DAG’ê. Wek mînak Weqfa Bîrê ya Iraqê 

xwedî belgeyên 11 mîlyon rûpelî yên 

partiya Baas û tomarên 1000 sa’et video ye 

ku li ser serdema 1968 û 2002 ye. Her wisa 

dokumentên Kmera Sor ku niha gihîştiya 

600 hezar rûpelan, kampanyayên îmzeyan, 

qeydên hevdîtinên ku bi kesên saxmayî re 

hatine kirin ku niha di destê DC-Cam de ye 
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di pêvajoya darizandina lîdeên Kmera Sor 

a li Dadgeha Rewşên İstistanaî de roleke 

sereke dilîzin. Li gel vê wêneyên girtiyên 

girtîgeha Tuol Sleng ku li benda 

darvekirina xwe ne ji xeynî bandoreke 

hestiyar a li ser mêvanan wek delîlên 

yasayî kar dikin û dibin serokaniya bîra 

dîrokî. 

Qeydên fermî carna li cihên wisa 

derdikevin ku mirov qet hêvî nake. Di 

dema civîna me ya li Guatemalayê de em 

çûn kargeha ku Arşîva Polîsê Neteweyî bi 

awayekî nehînî lê hatiye veşartin. FAFG di 

raçavkirina belgeyên ku di vê kargehê de 

hatine dîtin de roleke sereke lîst û di vê 

pêvajoyê de li rastî qeydên destûrên 

karkirinê û belgeyên ajokeran hat.  

Niha ev belge ji bo piştgirîkirina 

tawanbarkirina kuştinkarî û jiholêrakirinê 

ya karbidestên dewletê tên bikaranîn. 

HLC belgeyên ku di destê wê de ye bêtir di 

lêpirsînên adlî de bikar tîne. Lê belê 

Dadgeha Cezaya Navnetewî ya 

Yugoslavyaya Kevn gelek belgeyên fermî 

ku di darizandinan de hatine bikaranîn di 

destê xwe de digire.  

Ji ber vê yekê jî HLC li ser piştî ku belge li 

Laheyê tên bikaranin li ku û çawa dê werin 

veşartin, bi dadgehê re nîqaş dike. 

3. Qeydên Nefermî û Delîlên Maddî  

Digel dengên mexdûr û şahidan (kêm jî be 

dengên faîlan) û qeydên fermî ku ji rejîma 

borî mane, delîlên maddî jî yek ji wan 

çavkaniyên girîng in ku di belgekirina 

komkujiyan de sûd ji wan tê wergirtin. Yek 

ji belgeyên herî bibandor ku HLC bi dest 

xist ew kaseta vîdeoyê bû ku tê de tîma 

dûpişkê ya Sirbîyan li Bosnayê gule 

berdidan eniyên mêrên genc ên Misilman û 

ew dikuştin. Navgîna bingehîn a 

belgekirina FAFG’ê hestiyên qurbaniyan e 

ku di gorên nehînî de hatine veşartin. 

FAFG bi xêra analîzên zanistî ku bi hûrbînî 

tên kirin û bi rêbazên antropolojıya adlî 

delîlên maddî ango hestî, cilûberg û tiştên 

din ên qurbaniyan danî navenda xebata 

xwe ya belgekirinê. 

4. Analîz û Belgeyên Afirandî 

Em wek endamên DAG’ê ji bo lêkolîna 

bûyeran him belge kom dikin him jî 

belgeyan diafirînin. Wek mînak, parêzerên 

Şîliyî yên ku berê nûnertiya malbatên 

kesên wendabûyî dikir li ser çavkaniyên 

asta yekê gelek fermanên bi dara zorê 

anîna kesan ji bo dadgehê derxistin. 

Koleksiyona berfireh a ku ji van fermanan 

pêk tê niha li Navenda Belgekirinê ya 

Vicaria de la Solidaridadê ne û di dozên 

cezayê de tên bikaranîn.
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 HREIB/ND-

Burma, li ser binpêkirina mafên mirovan 

lêkolînan dike û bi bikaranîna hewza  

datayê ya Martusê qeydên ku dê rojekê di 

dadgehan de û di komîsyonên heqîqetan de 

werin bikaranîn pêk tîne. ICTJ jî bi tevî 

saziyen civaka sîvîl ên li Gana, Lîberya, 

Mexrîb, Peru, Sîerra Leone û Tîmora 

Rojhilat kar dike û bi vî awayî ji bo 

komîsyonên heqîqetê belgeyan pêk tîne. 

Weqfa Birê ya Iraqê bi çavkaniyên asta 

yekan ku di destê wê de heye kurte-

dokumentan amade dike ku mirov dikare 

van têbîniyan wekî belgeyên afirandî yên 

ku piştgiriya belgeyên orîjînal dikin, 

bibîne.

                                                 

9 Binihêre: Louis Bickford “The Archival 

Imperative: Human Rights and Historical Memory in 

Latin America's Southern Cone”, Human Rights 

Quarterly 21, no. 4 (1999). 
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II- ZORÎ Û BABETÊN WEKHEV

Projeyên Belgekirinê dema ku piştgiriya 

vegotina çîrokên serdemên borî dikin li 

rastî astengiyên mezin tên. Yek ji armancên 

DAG’ê avakirina platformek e ji bo vegotin 

û gengeşîkirina van astengiyên ku mirov 

dikare wek teknîk û stratejîk bike du beş. 

Em di vê raporê de le ser van zoriyan 

rawestin û em ê ramanên xwe yên li ser 

çareseriya van zoriyan bi we re parve bikin. 

 

A. Zoriyên Stratejîk û Teknîk 

Projeyên Belgekirinê li gor mîsyon, armanc 

û heyîna xwe li qayî hin zoriyên stratejîk 

tên. Hin ji van ev in: 

Destnîşankirina stratejiya komkirin û 

neqandina belgeyan: Kîjan belge pêştir e û 

egera pêştirbûna belgeyan xwe bi xwe 

dernakeve meydanê û krîterên vê yekê ji bo 

her kesî eşkere nîn in. Wek mînak eger 

armanc alîkariya darizandinên dema bê be 

divê belgeyên ku dê wek delîlên yasayî 

werin bikaranîn pêşî werin komkirin. Eger 

armanc di dema bê de danîna komîsyoneke 

heqîqetê be lazim e belgeyên li ser 

ezmûneke berfirehtir a sosyal werin 

komkirin. 

Şirîkatî: Kîjan şirîkatî dê watedar be? Bi 

kitêbxaneyan re, bi rêxistinên mafên 

mirovan re yan jî bi rêxistinên navnetewî re 

xebitîn dê sûdewartir be? 

Peydekirina Fînansmanê: Navendên 

Belgekirinê ji bo xebatên xwe çawa dikarin 

çavkaniyan biafirînin? Stratejiyên 

peydekirina fînansmanê bi armanc û 

stratejiyên şirîkatiyê re çawa tê lihevkirin? 

Projeyên belgekirinê digel van li rastî gelek 

zehmetiyên teknînî tên. Wek mînak, 

 Naskirin, berhevkirin û katalogkirina 

malzemeyan 

 Sererastkirin û parastina malzemeyan 

(Girtina biryara bikaranîna kîjan 

bernameya hewza datayê),  

 Ji bi paşnexistina xebatan gîhandina 

asta herî bilind a bergiriyên ewlekariyê, 

 Bikaranîna datayên dîjîtal di asta herî 

berhemdar de, 

 Bi mijarên wekî mafê xwedîtî û li ba 

xwe hiştina belgeyan mijûlbûn, 

 Danîna planên parastina dûr û dirêj, 

 Ji bo ku kesên rast xwe bigihînin 

belgeyan pêkanîna derfetan, 

 

B. Mijarên Hevbeş ên Xebatên 
Belgekirinê 

1. Etîk 

Projeyên belgekirinê yên li her derê 

dinyayê, mîna ku di rûpelên bê de jî were 

dîtin, li derên wisa de tên birêvebirin ku ji 

hêla siyasî ve gelek tund û tevlihev in. Li 

van derên ku hiqûq, saziyên şefaf û nirxên 

demokrasiyê lê tune ne projeyên 

belgekirinê bi biryarên zor re rû bi rû 

dimînin. Wek mînak HREIB/ND-Burma 

agahiyan bi baldarî diparêze, lewre ev agahî 

jiyana mirovan dixe talûkeyê û çavkaniyên 

ku li Burmayê dimînin ji bo ku bibin şahid 

xwe diavêjin xetereyên gelek mezin. 

Bi ya me bi kurtî rêbaza bingehîn a 

projeyên belgekirinê zerernegîhandin û 

rêvenekirin ji bo bêedaletî.Ev rêbaz bi 

taybetî ji bo kesên mexdûr, şahid û yên ku 

ji bo ku çîrokên xwe vebêjin xwe diavêjin 

talûkeyê û bi giştî ji bo her kesî derbas dibe. 

Zererdayîn, rêvekirin ji bo bêedaletiyê: 

Projeyên belgekirinê ji bo ku ji ber 

xebatên xwe zererê nedin tu kesî naçar in 

ku her cure bergirî bistînin. 

Di dema xebatên belgekirinê de em li rastî 

zehmetiyên din ên exlaqî tên. Wek mînak, 

MF li Iraqê, firsenda kirîna belgeyên gelek 

binirx ên partiya Baasê ku di nav şer de ji 
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hêla talankaran ve hatine talankirin, dît. Lê 

wan ji ber egerên exlaqî ev belge nekirîn. 

MF paşê bi rêyeke exlaqtir xwe gîhande 

wan belgeyan: Tenê ji bo neqilkirina van 

belgeyan heta qadeke biewle serê 

kamyonekê 100 Dolar dan. Bihaya ku MF 

daye her çiqas gelek ji bihaya pêşîn kêmtir 

be jî ev biha ji mesrefa neqlkirinê zêdetirbû. 

Me di civînên xwe de li ser van cure 

dîlemayên exlaqî bi hûrbînî nîqaş kir û me 

qebûl kir ku di dema xebatên belgekirinê de 

mirov nikare xwe ji zor û zehmetiyên 

dilemayên wisa yên exlaqî dûr bixe. Dîsa jî 

bi ya me her proje ji bo çareserkirina wan 

zoriyan divê rêbera xwe ya exlaqî dayne.  

Projeyênbelgekirinê, hîn de merhaleya 

destpêkê de divê manîfestoyeke exlaqî ku 

di hemû kar û xebatên xwe de dê bibe 

rêber, amade bike û divê rê û rêbazên 

tevgerînê destnîşan bike. 

Daxuyaniyeke wisa tiştên ku nihatine gotin 

jî eşkere dike, li ser şêweya tevgerîna li 

hember mirovan, helwesta li hember 

şahidiyên devkî, qeydên fermî û belgeyên 

ku ji delîlên maddî pêk tên di nav 

organizasyonê de yekîtiyeke ramanî 

diafirîne. Her wisa ev daxuyanî rêbazên 

exlaqî û helwestên ku divê werin girtin dixe 

nav resmiyetê, nirxên exlaqî yên 

organîzasyonê diparêze û parastina hafizeya 

saziyê pêk tîne. 

Daxuyaniyên exlaqî ji ber ku bi gelek 

rewşan re diguncên dibe ku pir gelemperî 

yan jî pir xweser bin. MF ku ji bo 

lêkolîna hin belgeyên ku li Bexdayê bi 

dest xistin komek ava kir. MF di nav 

endamên komê de ji bo pêkhatina fikreke 

hevbeş li ser standardên bingehîn 

gengeşiyên dorfireh li dar xist û li ser vê 

fikra hevbeş daxuyaniyeke kurt û xwerû 

amade kir. Daxuyanî nîşan dida ku eger 

îhtîmala zererdîtina kesên ku di nav 

belgeyan de navên wan derbas dibe, 

endamên komê û belge bi xwe hebe divê 

tu karek neyê kirin.  

2.Siyaset 

Karê berhevkirina belge bi serê xwe karekî 

siyasî ye û di nav têkîliyên firehtir ên siyasî 

de cih digire. Saziyên ku endamên DAG’ê 

ne ji vê rêbazê azad nîn in. Mîna ku me 

berê jî got DC-Cam belgeyên li ser jenosîda 

ku ji hêla Kmerên Sor hatiye kirin kom 

dike. Sazî her çiqas bi awayekî giştî li ser 

kar û xebatên sûdewar ên ku rejîm kirine 

haydar be jî qala alîkariya ku Kmerên Sor ji 

bo şaristaniyeta Kamboçyayê kirine nake û 

pesna fazîleteke rejimê nade. HREIB/ND-

Burma jî dil nake ku avakirina pireke nû ya 

ji hêla cunteya leşkerî ve teqdîr bike. ICTJ 

jî bêtir dixwaze bi rêxistinên mafên 

mirovan û rêxistinên demokratîk re bixebite 

û zêde guh nade piştgiriyi teknîkî ya 

rejimên tehdekar. Ev hemû tercîhên watedar 

ên saziyên civaka sîvîl in. Li gor me ya 

girîng ew e ku li gor şert û mercên 

ewlekariyê divê ev biryar şefaf bin.  

Li ser hedefên xwe şefaf bin: Projeyên 

belgekirinê li ser armancên kudixwazin 

bigihîjinê divê eşkere û dirust bin. Ji ber 

vê jî lazim e di nivîsên xwe de, di 

daxuyaniyên ji bo raya giştî de, de malper 

û nivîsên danasînê de kirinên xwe û egera 

van kirinan eşkere bikin.  

Her çiqas bi têkîliyên netewî xwedî xemên 

siyasî bin jî her bexşker û her cure 

organîzasyon xwedî meyl û hedefên xwe 

yên siyasî ne. Ji ber vê jî projeyên 

belgekirinê ji bo ku bêalî û profesyonel 

werin dîtin, divê hewl bidin. Em bi 

zehmetiya terazîkirina siyasî ku ji bo hewla 

bêalîbûnê lazim e, dizanin û her wisa em 

dizanin ku carna azad bûn ji xemên siyasî 

ne pêkan e. Dîsa jî em bi helwestên dirust û 

profesyonel dikarin nêzikî hedefên xwe bin. 

Bi kurtî: 

Objektîfbûna xwe nîşan bide: Projeyên 

belgekirinê her tim ji bêalî û objektîf 

xuyabûnê û xwedîbûna standardên bilind 

ên pîşeyî sûdewar be. Profesyonelî 

parastina herî baş e li hember tawanbariya 

siyasîbûnê. 
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Meseleyeke din a siyasî jî destnîşankirina 

wexta ku karê belgekirinê dê were kirin. 

Wek mînak, MF li Iraqê tenê li ser pêvajoya 

serdema tehdekar ku di navbera salên 1968 

û 2003’yan de ye dixebite. Her çiqas piştî 

hilweşîna rejimê bûyerên travamatîk ên 

berfireh û kûr qewimîbin jî xebatên MF li 

ser bûyerên piştî têkçûna rejimê nîn e. Ev 

sînordanîn ji hêla organîzasyonên ku MF 

him li nav Iraqê him jî li derveyî Iraqê kar 

dike, wek problemek hate dîtin; Jixwe 

destnîşankirina vê pêvajoyê ji bo MF jî 

karekî hêsan nebû. Lê di dawiyê de MF ji 

ber ku beriya sala 2003’an rejîma heyî ji her 

hêlan ve tehdekar bû û piştî sala 2003’an jî 

ji her hêlan ve pêvajoyeke nû dest pê kir 

MF biryar girt ku li ser heman pêvajoyê 

bixebite. Ango bi gotineke din MF 

sînordanînên biryara xwe qebûl kir û bi 

hewldanên ku li ser bûyerên şidetê yên piştî 

sala 2003’an dixebitin hevkarî kir.
 10

 

Li ser wexta ku hûn ê belgeyan kom bikin, 

bifikirin û vê egerên biryara xwe ya ku 

carna hêmaneke siyasî tê dîtin, eşkere 

bikin. Ji bo sînordanînan li ser wextê û 

girîngî dayîna berhevkirina belgeyên 

serdemekê lazim e egerên we yên bihêz û 

derbasker hebin. Wek mînak guherîna 

rejîma welatekî, bidawîbûna jenosîdekê, 

destpêkirina peymaneke aştiyê yan jî ji 

rejîmeke tehdekar derbasbûna 

demokrasiyê dibe ku were wê wateyê ku 

serdemek bi hemû taybetmendiyên xwe 

yên karekterîstîk bi dawî bûye û bûyerên 

ku qewimîne divê di nav peywendiyên xwe 

de werin lêkolandin. Her çiqas wê gavê jî 

mafên mirovan werin binpêkirin û 

bûyerên tund û tûjiyê berdewam bikin û 

heta rêjeya bûyerên tund û tûjiyê di bin 

bana wê rejîmê de ber bi zêdebûnê herin jî 

destnîşankirina serdema lêkolînê dê bibe 

biryareke rast û derbasker. 

Wek mînak, trajediya ku li Kamboçyayê 

pêk hat beriya hikumeta Kmera Sor jî hebû 

û paşê jî dewam kir. Lê dîsa jî DC-Cam ji 

                                                 

10 Binihêre: Kanan Makiya, Republic of Fear 

(Berkeley: University of California Press, 1989) 

bo parastina xala gerûyê, bi biryara ku bi 

zanebûnî girtiye xwest ku li ser komkujiyên 

serdema kin a rejîma Pol Pot belgeyan kom 

bike. Lê belê belgeyên ku hatin berhevkirin 

wekî ku dihat hêvîkirin tenê hovîtiya ku 

qewimiye lê belê wêneyekî dîrokî jî raxist 

ber çavan. Belgeyên ku digihîştin salên 

beriya sala 1964’an hêz da wan gengeşiyên 

ku li ser egerên destpêkirina rejîma Kmera 

Sor dihatin kirin. Belgeyên ku piştî sala 

1979’an bûn eşkere kir ku piştî hilweşînê jî 

Kmera Sor çawa alîkariyên navnetewî 

stendiye.  

3. Ewlekarî 

Xebatên belgekirinê ne tenê karekî siyasî 

ye, di heman demê de ev kar carna dibe 

karekî talûke.  

Parastina xebatkar, avahî û belgeyan yek ji 

zehmetiyên herî girîng in ku projeyên 

belgekirinê rû bi rû tên. Hin ji endamên me 

bi kuştinê hatin tehdîdkirin. Wek mînak di 

nav du salên dawî de rêvebirê FAFG Fredy 

Peccerelli û malbata wî bi rêya peyamên 

telefona destî, peyamên elektronîk û 

hevdîtinên rûbirû re bi kuştinê hatin 

tehdîtkirin. Kesên ku di organîzasyonê de 

dixebitin dema ku li kolanan dimeşin li qayî 

tacîzên bi dengê bilind tên. Ji xeynî 

FAFG’ê jî bi armanca zerer dayîn û dizîna 

avahî û belgeyên hin endamên me bi dizî 

ketin nav avahiyên wan. Polês avête ser 

ofîsên hin endamên ND-Burma û polês dest 

danî ser hin belgeyan. Rêvebirê DC-Cam’ê 

Youk Chhang jî bi hinceta ji ber bûyerên 

borî xirakirina îstîqrara welat ji hêla Ieng 

Thirith ku di sala 1998’an de wezîrê 

Tendirustî, Perwerdehî û Karên Civakî bû û 

jina wî Ieng Sary ku cîgira serokwezîr bû 

hate tehdîdkirin. Her du kesên navborî 

leşker şandin mala Chhang û bi girtina 

navendê û zererdayîna yek ji endamên 

malbatê gef li Chhang xwar. 

Bi hin bergiriyên hêsan wekî nirxandina 

tehdîdan, danîna notirvanên ewlekariyê, li 

ser mijarên ewlekariyê perwerdekirina 

xebatkaran, bicihanîna stratejiyên 

şêwirmendiyê yên netewî û navnetewî 
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xebatkarên projeyên belgekirinî dikarin 

werin parastin. Bi kurtî: 

 

Ji bo ewlekariyê çarçoveyeke dûrbîn 

amade bikin: Divê çarçoveyeke wisa ya 

ewlekariyê were danîn ku ev çarçove divê 

gefên projeyên belgekirinê ji berê de 

bibîne û divê rê û rêbazên li hember gef û 

tehdîdan werin destnîşankirin. Ev rê û 

rêbaz di nav organîzasyonê de divê werin 

gengeşîkirin û wek nivîs werin qeydkirin. 

Hebûna dîrektîfeke eşkere dikare 

ewlekariya belgeyan pêk bîne. Eger em qala 

meseleya herî girîng û eşkere bikin, em 

dikarin vê bibêjin; 

Belgeyan kopî bikin. Kopya çiqas zêd bin, 

ev kopya çiqas bi formatên cihê û li derên 

cihê werin veşartin ew belge ewqas di bin 

ewlekariyê de be. Ji bo vê jî eger wekî 

pirtûkxane û navbeynkarên mafên 

mirovan bi organîzasyonên netewî û 

navnetewî re hevkarî were kirin, dê 

sûdewar be. 

Stratejiya destpêkê ya MF bi temamî 

kopîkirina belgeyan bû. MF ji ber xetereyên 

mezin ên ku li pêş belgeyên li Iraqê ji bo 

kopîkirina belgeyên ku gelek mezin in 

rêbazeke nû afirand: Ev makîneyek ecêb bû 

ku li malê hatibû çêkirin û li ser 

çarçoveyeke darîn makîneya fotografê 

hatibû danîn. Ji bo kopîkirina belgeyên ku 

mezinahiya wan normal bûn wek sê vardiya 

û 24 saet bi giştî şeş kes hatin veqetandin û 

bi skenirên qelîte bilind her roj 1500 rûpel 

belgeyên partiya Baasê bi fotmanê dîjîtal 

hatin kopîkirin û veşartin. 

Bergiriyên ku DC-Cam ji bo ewlekariyê 

girtibûn mirov dikare wiha rêz bike; danîna 

belgeyan li derveyî navendê di nav dolabên 

ku ji şewatê dihatin parastin de, li cihên 

cihê cihê danîna kopyayên belgeyan û 

ragîhandina tehdîdên ku ji wan re dihatin 

kirin ji wezareta karê navxweyî ya 

Komboçya û organîzasyonên navnetewî re. 

Li gel van ji xebatkarên navendê re ew tişt 

dihat gotin ku karên xwe bi malbat û heval 

û cînarên xwe re parve nekin û her wisa her 

şev di navendê de qet nebe mêrek dihiştin. 

Projeyên belgekirinê ji bo parastina 

belgeyên ku di destê wan de hene dikarin 

gelek bergiriyên cihê bigirin. Em ê di beşên 

pêş ên vê raporê de qala van bergiriyan 

bikin. 

4. Rêbaz 

Ji bo belgekirina binpêkirinên mafên 

mirovan û komkujiyên ku di serdemên berê 

de qewimîne gelek rêbaz hene. Her 

navendeke belgekirinê girîngî dide rêbazeke 

cihê. Li vir armanca me ji peyva rêbazê ew 

rêzik in ku ji bo bikaranîna belgeyan 

dikarin werin pêşbînîkirin, dubarekirin û 

rastandin. Firehî yan jî tengbûna rêbaza ku 

hatiye hilbijartin li gor pêwîstî û hedefan 

diguhere. Armanca hin organîzasyonan 

berhevkirina belgeyên fermî ne, lê armanca 

hin organîzasyonan jî dibe berhevkirina 

dîroka devkî yan jî berhevkirina belgeyên 

rejîma borî be. Xebatkarên MF’ya ku li 

Iraqê dixebite krîterên xwe yên li ser 

belgeyên ku dê werin bikaranîn fireh digirin 

û bi vî awayî rêbazeke fireh hildibijartin. 

Rêbazên wan bi kurtî mirov dikare wiha bi 

lêv bike: “Her belgeya ku hatiye 

berhemanîn hêjayî qeydkirinê ye.” Lê belê 

digel vê firehgirtina peydekirina belgeyan ji 

bo bikaranîna belgeyên ku bi dest xistin 

rêzikan pêş xistin. Belgeyan tasnîf bike, 

biparêze, bi tevî belgeyên ku lê dişibin 

veşêre û veguhezîne formatên dîjîtal û hwd. 
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Peykera ku li Muzeya Ewlekariya Sor de tê nîşandanLouis 

Bickford. 

Li ser berhevokên belgeyan lîteratureke 

berfireh heye.
11

 Her çiqas rêbazên ku di van 

çavkaniyan de tên vegotin wekî ku eşkere û 

nehewcedarî vegotinê xuyabin jî hilbijartina 

rêbazê ne karekî hêsan e. Em wek endamên 

DAG’ê him ji hev hîn dibin him jî 

çavkaniyên derî DAG’ê bi kar tînin û bi vî 

awayî hewl didin ku li ser rêbazên cihê 

serwext bibin û ji bo hevpîşeyên xwe re jî 

pêşniyar dikin ku wiha bikin.
12

 Lê belê 

kîjan rêbaz dibe bila bibe ya herî girîng 

mîna ku em tim dibêjin nijdîtiya 

metodolojik e.  

                                                 

11 Ji bo çavkaniyeke tekûz binihêre: International 

Council on Archives (ICA, www.ica.org). Ji bo weşaneke 

sûdewar a ICA'yê binihêre: The Records of NGOs: 

Memory...to be Shared: A practical guide in 60 questions 

(Paris: ICA, c. 2002). Hûn dikarin di ser navnîşana 

http://www.ica.org/sites/default/files/NGOEN_2.pdf re 

xwe bigihînin. 

12 Wek mînak, yek ji endamên me tev li Dibistana 

Havînê ya Bernameya Dîroka Devkî ku ji bo mijara rêbazê 

destpêkeke nijdî pêk tîne ü di Zanîngeha Columbiayê de tê 

lidarxistin û ji bernameyê sûde wergirt û tiştên ku li wir 

hîn bû bi me re parve kir. 

 

Nijdî bin: Sînorê nijdîtiya metodolojik 

tune ye. Nijdîtî dibe ku bibe egera 

xerckirina wext û çavkaniyên zêde, lê belê 

bandora encamên ku we bi dest xistiye bi 

hêztir dike û wisa dike ku hûn pisportir 

werin dîtin. 

5. Bi Hev Re Xebitîn 

Di asta netewî, herêmî û cîhanî de 

peywendî danîn bi organîzasyonên ku bi 

karên mîna hev dixebitin re li gor xebata bi 

tena serê xwe we berhemdartir dike. 

Ezmûna DAG’ê mînakeke vê rastiyê ye.  

Em bala we bikşînin ser dû rêbazên 

hevkarîkirinê: Rêbaza yekan ew hevkarî ne 

ku di navbera proje yan jî navendên 

belgekirinê de ji bo eşkerekirina çîrokeke 

dewlementtir a li ser raboriyê tên kirin. Di 

vê çarçoveyê de xebatên hevkariya herêmî 

bi taybetî di rewşên wisa de ku pevçûn û 

binpêkirinên mafên mirovan gîhiştibin 

astake herêmî ji bo pêkanîna vegotineke 

lihevhatî û objektîf a li ser raboriyê pir 

girîng e. Dema ku mirov hewlên tenêhiştinê 

ya rejîmên tehdekar ên di vê mijarê de tîne 

ber çavan peywendî danîn li gel komên din 

dibe ku bibe srtatejiyeke berxwedanê. Di 

nav komê me de mînaka herî xweş a vê 

mijarê ya HLC ye ku li jêre hatiye danîn. 

HREIB jî bi tevî Tora Belgekirina Mafên 

Mirovan a Burmayê (ND-Burma) xebateke 

heman şiklî bi rê ve dibe.  

Bi beramberî danûstandina zanyarî û 

belgeyan ku rêbazeke din a hevkarîkirinê ye 

di qadeke berfireh de di navbera sazî û 

rêxistinan de tê kirin. Bi zanîngeh, 

pirtûkxaneyên lêkolînê, arşîvên netewî, 

ofîsên navbeynkarî ya mafên mirovan, 

organîzasyonên navnetewi, weqif, 

komeleyên dîrokê, organîzasyonên 

çavdêrîkirina dadê û komên din ên bi vî 

rengî re her cure hevkarî dikarin werin 

sazkirin. DAG wek yek ji mînaka 

biberamberî danstandina zanyariyan dikare 

were dîtin. 

ICTJ jî ji bo bihêzkirina xebatên dadweriya 

serdema derbasbûnê girîngî dide van cure 

http://www.ica.org/
http://www.ica.org/sites/default/files/NGOEN_2.pdf
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hevkariyan. Ji ber vê jî di nav projeyên 

hevkarîkirinê yên wekî Koma Komîsyonên 

Heqîqetê  de cih digire ku ev komîsyon ji 

pisporên di nav komîsyonên heqîqêtê yên 

ku di salên 2002  û 2006’an de li welatên 

Mexrîb, Perû, Sîerra Leone û Tîmora 

Rojhilat de cih girtine, pêk tê. 

Ji bo bi hev re xebitînê dilxwaz bin: Wan 

hevkariyên ku xebatên hevpar, 

danûstandina zanyarî û ezmûnan derdixe 

pêş bikin parçeyekî stratejiya 

organîzasyona xwe. Xebatên her cure 

hevkariyê bi taybetmendiyên xwe yên cihê 

dê ji bo we sûdewar be. 

Xebatên hevkariyên biberamber ji gelek 

hêlan ve sûdewar dibin. Wek mînak DC-

Cam ji bo ku dirustî û tekûziya karên xwe 

pêk bînin û li pêş çavê hikumetê wek 

rêxistineke bêalî (apolîtîk) bin bêtir 

dixwaze bi akademîsyenan re hevkarî bike. 

DC-Cam bi zanîngeha Rutgers re ku li 

Dewletên Yekgirtî yên Amerîkayê ye 

peywendiyên fermî daniye û belgeyên xwe 

li wir diparêze. Li nav Kamboçyayê jî ji bo 

xebata belgekirinî û perwerdekirina gel bi 

Arşiva Netewî û Muzeya Jenosîdê ya Tuol 

Sleng re hevkarî dike. DC-Cam ji bo 

parastina anatomiya xwe di navbera xwe û 

komên çavdêrîkirina hikumetê re mesafe 

datîne. Hevkariya ku bi DAGê re dike wê 

derfetê dide DC-Camê ku çalakiyên xwe 

parve bike û ezmûnên ku komên din ên ku 

li derên din ên dinyayê dixebitin hîn bibe. 

Wek encam gelek Kamboçyayî DC-Camê 

wek komeke ku xwedî armancên sîyasî ye, 

nabîne û ji ber vê jî dilxwaz in belge û 

zanyariyên xwe pê re parve bikin. 

 

Bûyera Mînak: Hevkariya Herêmî Li 

Devera Balqan 

Roja 6 Avrêl 2004'an Navenda Hiqûqa 

Mirovî (Belgrad), Documenta: Navenda 

Hesabpirsînê ji Raboriyê (Zagreb) û 

Navenda Belgekirinê (Saraybosna) li 

Saraybosnayê hatin ba hev û protokola 

hevkariyeke herêmî îmza kir. Armanca 

protokolê bihêzkirina peywendiyên navbera 

organîzasyonan û pêkanîna xebatên 

projeyên hevpar bû. Van organîzasyonan 

armancên danîna komîsyonekê ji bo 

lêkolîna tawanên şer ên ku li Yugoslavyaya 

berê hatine kirin, pêşxistina sîstemeke 

danûstandina zanyariyan, çavdêrîkirina 

dozên dadgehan, xebata hevpar a li ser 

dîroka devkî û perwerdehî dan ber xwe. 

Hedefên wan ên dûrûdirêj jî hevlkarîkirin û 

bihêzkirina şiyana wan organîzasyonan in. 

Ji ber ku sîstemeke hevpar a bikaranîna 

zanyariyan danîn, wan organîzasyonan karî 

doneyên lihevhatî biafirînin û bi awayekî 

hesastir danûstandina zanyariyan pêk bînin. 

Her çiqas di demeke nêzik de hejmara 

xebatên hevpar ên ku li herêmê tên kirin 

zêde jî bû ev hevkarî hîn nû ye û lewma jî 

zehmet e ku em li ser taybetmendiyên erênî 

û neyînî yên van hevkariyan bigihîjin 

encamê. Lê dîsa jî berhemên serdema pêşîn 

ên vê xebatê nîşan didin ku digel 

zehmetiyên îdarî û burokratîk ku ji ber 

hevkariya herêmî pêk tên ev xebat hewleke 

serkeftî ye.
 13

 

Dema ku mirov li ezmûnên herêm û 

welatên cihê dide dinihêre di kêliya pêşin 

de nirxa torên hevkariya biberamber a 

herêmî yan jî ya navnetewî nabîne. Lê belê 

DAG bû saziyeke wisa sûdewar ku kesî 

hêvî nedikir. Daxîlbûn ji bo torên 

navnetewî rê da ku DAG bêtir were dîtin û 

bi berdewamî derfeta naskirina saziyên ku 

dê di pêşerojê de dikarin bibin hevpar, da. 

Bi giştî me tiştên ku em nizanin hîn bûn û 

em ji hevûdu tiştên ku me qet hêvî nedikir, 

hîn bûn. Li gel van me dît ku di nav torên 

navnetewî de rûhekî hevkarîkirinê heye ku 

hêz dide me hemûyan. Her wisa belku jî ji 

hemûyan girîngtir me şirîkên bawerpêkirî 

ku di karên belgekirinê de bi rehetî em ê bi 

hev re bixebitin, nas kirin.  

 

 

                                                 

13 Navenda Lêkolîn û Belgekirinê ya Saraybosna, 

Rapor (Avrêl 2004-Avrêl 2006), para.10 h 
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6. Pêşdarazî 

Di karê berhevkirina belge û berhemanîna 

zanyariyan de em tim li rastî pêşdarazî û 

alîgiriyê tên û ev mesele her çiqas bi 

meseleya objektîfbûn û bêalî xuyabûnê ve 

ku me berê qal kir peywendîdar be jî 

meseleyeke hinek cihê ye. Ev cure meyl 

bêtir normal in û mirov nikare jê bireve; 

gelek caran peywendiya wê bi mercên 

derve yên awayê xwegîhandina belgeyan re 

girêdayî ye. Dîsa jî destnîşankirina meylekê 

û dema ku pêwîst be bergirî girtin ji bo 

guhertina vê girîng e. Her çiqas mirov 

nikare îhtimala derketina rewşên wisa ji 

holê rabike jî, zanîna van dê rê ji bo wê 

yekê vebike ku proje bêalî û objektîf xuya 

be. 

Belge û projeyên belgekirinê rewşên civakî 

siyasî nîşan didin û carna jî sûd ji kodên 

çandî digirin. Wek mînak, li gelek cihan 

belge ji ber pederşahiya qada gelemperî û 

daîreyên fermî û ji ber ku ji hêla kirdarên 

sîvîl û fermî yên mêr tên berhemanîn bêtir 

ji bo veguhastina ezmûnên mêran guncantir 

in.
14

 Kesên ku di mijara mafên mirovan de 

dixebitin ji ber ku binpêkirina mafên 

mirovan bêyî ku guh bidin ezmûnên jinan 

dişopînin û ji mexdûrên mêr tesîr dibînin, 

tên rexnekirin. Ev yekalîbûn di xebatên 

belgekirina mafên mirovan de xwe wek 

nivîsandina çîrokên mêrên ku mafên wan ên 

sîvîl û siyasî tên binpêkirin û nenivîsandina 

êş û ezmûna jinan a ji van hovîtiyên giştî 

dide der. 

Wek mînak berhevoka belgeyan a MFne ji 

hêlekê ve cihêkariya zayendî ya di nav 

partiya Baasê, lê belê ji hêla din ve jî ji ber 

rêzikên civakî û çandî ku qadên sosyal ji bo 

beşdariya jinan asê dike, tesîr dibîne. Ji 

xeynî jinên di Yekîneye Ewlekariya Taybet 

de dixebitin ku piraniya wan Xrîstiyan in 

piraniya endamên partiya Baas ji mêran pêk 

                                                 

14 Binihêre: Dolores Hayden, The Power of Place: 

Urban Landscapes as Public History (Boston: MIT Press, 

1995).  

dihat.
 15

 Dîsa jî çawa ku di partiya Baasê de 

bûbû divê em ji bîr nekin ku komek bibe 

armanca cihêkariyên rejîmê jî ev yek nabe 

asteng ku ev kom bibe faîlên civakî. Ji ber 

vê jî xebatên belgekirinê divê bi heyîna van 

faîlan jî bihese. Lê belê berhevoka MF ji 

ber normên zayenda civakî û kêmbûna 

şahidiya jinan yek alî ye. 

Pêşdarizîn û yekalîbûn dibe ku weki temen 

û zayendê hêz ji cihêkariyên herêmî û çînî 

ku di gelemperiya civakê de heye û bûye 

taybetmendiya kesên ku van belgeyan kom 

dikin, bigire. Wek mînak HREIB/ND-

Burma ji ber ku teni bi belgeyên ku bi dest 

dixe, kar dike bêtir li ser herêmekê dixebite 

û li ser wan bûyerên ku li derên dûr bi 

taybetî jî li deverên bakurî rojawaya 

Burmayê diqewimin nikare bibe xwedî 

agahî.  

Hûn nikaribin ji holê rabikin jî bi 

pêşdarizînên xwe bihesin. Kesên ku di 

projeyên belgekirinê de dixebitin divê di 

navbera xwe de li ser cureyên belgeyên ku 

wan kom kiriye, kîjan belge zêde ne, kîjan 

belge kêm in û egerên van gengeşî bikin. 

Divê xwe bidin ber pirsan gelo ji ber xemên 

etnîk, nijadî, zayenda civakî, herêmî, olî û 

zayendî ew alîgirê hêlekê ne yan na. Pirsa 

herî bingehîn her tim divê ev be: “Ev belge 

j ime re qala çi nakin?” Ji bo nehiştina van 

kêmasiyan divê stratejiyan pêş bixin. 

Krîterên berhevkirina belgeyan bivê nevê 

dê taybetmendiyên civak û çanda ku tê de 

tund û tûjî qewimîne û hîn jî diqewimin 

nîşan bide. Li cihên ku tund û tûjî bi dawî 

bûye krîterên berhevkirina belgeyan ji bo 

vegotina çîrokeke diyarkirî tê destnîşankirin 

û tiştên ku hatine gotin her tim nayê wê 

maneyê ku ev tişt tevahiya çîrokê pêk tînin. 

Wek mînak Komîsyona Lihevhatin û 

Heqîqetê ya Afrîkaya Başûr ji ber ku 

binpêkirina mafên mirovan tenê wek kuştin, 

                                                 

15  Egera vê rewşa îstîsna ya li Yekineya 

Ewlekariyê ji ber wê ye ku ji ber ku jin bêtir hewcedarî bi 

parastina partiya Baas dibînin, rejîm wan bêtir dilsoz 

dibîne. 
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revandin, şkence û di asteke bilind de 

miameleya xirab salox dide rexne li xala 

yekan a Peymana Piştgirîkirina Lihevhatin 

û Yekîtiya Netewî ya bi jimare 34 a sala 

1995’an digire.
16

 Lewre ev saloxdan 

tawanên berfireh ên wekî tawanên aborî, 

cihêkariyên nijadperestî û zayendî li 

derveyî binpêkirina mafên mirovan digire.  

Xaleke din ku divê mirov tim bîne ber 

çavan ev e ku yekalîbûn ne tenê ji belgeyan 

lê belê dibe ku ji nav wê organîzasyona ku 

belgeyan berhev dike û ji biryarên wê 

organîzasyonê pêk bê. Wek mînak ji 30 

xebatkarên MFê tenê yek jin e. Lewre xwe 

gîhandina jinan ji bo Herêma Kesk a 

Bexdayê hîn zehmettir e.   

Li ser meylên muşkul ên nav 

organîzasyona xwe rawestin. Eger kesên 

ku di projeya belgekirinê de dixebitin 

rêjeya demografîk a welêt yan jî herêmê 

temsîl nekin, divê li ser wê yekê bifikirin 

ka ev rewş bandoreke çawa li ser 

stratejiyên berhevkirina belgeyan û danîna 

konseptan bike. Bergiriyên wisa bigirin ku 

ev bergirî vê rewşê biguherînin.  

                                                 

16 Binihêre: Mahmood Mamdani, “Degrees of 

Reconciliation and Forms of Justice”,  Gotara ku  ji bo 

konferansa “Dadwerî yan Lihevhatin?” ku di 25-26 Avrêl 

1997'an de li zanîngeha Chicago hate lidarxistin, hatiye 

pêşkêşkirin. 
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III-BİKARANÎNA BELGEYAN 
 

Yek ji saziyên ku endamên DAGê ne jî xwe 

wek saziyên parastvana belgeyên ku dê 

pêşerojê lêkolîner bi kar bînin, nabînin. 

Berevajî hemû projeyên endam beşdarên 

aktîf ên gengeşiyên li ser dadwerî, 

hesabdayîn, vegotina heqîqetê, hafizeya 

dîrokî û dadweriya serdema derbasbûnê ne. Ji 

ber vê jî egera berhevkirina me ya belgeyan 

bikaranîna wan e. 

 Baş e, gelo belge çawa tên bikaranîn? Belge 

ji hêla kê ve tên bikaranîn? Bi çi armancî ev 

belge tên bikaranîn? Bi kîjan sînordayînan 

belge tên bikaranîn? Dema ku sazî belgeyên 

ku wan bi xwe berhev kiriye, bikar tînin ji bo 

awayê bikaranîna van belgeyan pîvanên çawa 

tên destnîşankirin? 

Me pirsên awayê bikaranîna belgeyan, 

çawaniya biryardayîna van û pirsên din me di 

bin sernivîsa “bikaranîn”ê de behev kirin. Di 

beşa “analîzê” de ku piştî vê beşê tê ev mijar, 

ango mijara awayê bikaranîna belgeyan bi 

mijara danîna krîter û hedef û prosedurên 

bikaranîna belgeyan re peywendîdar e. Bêyî 

analîzê belge watedar û sûdewar nabin. Eger 

zanyariya ku piştî analîzê derdikeve bi 

awayekî stratejîk neyê bikaranîn zanyariya bi 

dest xistî temsîliyeta jiyana rasteqîn nake.  

 

A. Bikaranîn 

Endamên DAGê û rêxistinên heman şiklî ji bi 

bêceza nemana tawanan, ji bo mafên 

mirovan, demokrasî û pêkhatina aştiyê 

têdikoşin. Biryarên li ser bikaranîna belgeyan 

jî divê li gor mîsyon û hedefên van projeyan 

bibe. Ji ber vê jî DAG herî kêm li ser pênc 

awayên cihê yên bikaranînê radiweste: 

1)daxwazên hiqûqî 2)bicihanîna hewcedariya 

agahdarbûna şexsî ya mexdûran, 

3)bandorkirin li ser vegotina netewî, 

4)pêkanîna polîtikayan û 5)Piştgiriya 

hafızeya dîrokî. 

1. Daxwazên Hiqûqî 

Di dozên resmî de, dı serîlêdana komîsyonên 

herêmî yên wekî Komîsyona Mafên Mirovan 

a Amerîkayê de yan jî di serîlêdana saziyên 

cîhanî yên wekî Dadgeha Cezayê ya 

Navnetewî de, ji bo derxistina belgeya mirina 

endamekê malbatê yan jî ji bo daxwazên sîvîl 

belge wek delîl dikarin werin bikaranîn. Li 

gel vê belge ji bo ji nû ve daxwazkirina 

milkan wek delîl dikarin werin bikaranîn. 

Wek mînak mexdûrên jenosîdê hema bêje 

pêncî sal piştî şerê duyem ê cîhanê ji bo 

daxwazkirina wan berhemên biha yên hunerî 

ku di dema şer de wendabûn pêwîstî bi 

belgeyan dibînin. 

Yek ji qadên belav ên bikaranîna belgeyan 

bernameyên tazmînatê ne.
17

 Ji bo 

tazmînkirina zererên ku çêbûne pêwîstî bi 

tespîtkirina zereran heye. Digel hin 

tazmînatan xebatên piştgiriya tendirustî û 

dêrûnî jî di nav van bernameyan de cih 

digirin. Lê belê saziyên ku dixwazin 

bernameyên bi vî şiklî pêş bixin divê di pêşî 

de bersiva du pirsan bidin. Pirsa yekan ev e: 

Kê zerer dît? Ango kê ji tazmînatê sûdewar 

bin? Pirsa duduyan jî ev e: Zerereke çawa 

dîtin? Bersiva van pirsan jî bêtir pêwîstî bi 

bikaranînan belgeyan tîne. 

ICTJ li tevahiya dinyayê destek dide xebatên 

ku ji bo hesabdayîna hemû faîlên komkujî û 

bûyerên tund û tûjiyê tên kirin. Mîna ku di 

hevoka ewil a vê raporê de hate gotin qet 

nebe ji darizandinên Nurnber heta îro 

dadgehên bi vî şiklî li ser delîlên ku tên 

belgekirin kar dike. 

Beşa herî girîng a hedefên HLC bi taybetî di 

dadgehên ku faîlên Sirbî tê de li ser tawanên 

şer û jenosîdê hatibûn darizandin de pêk hat. 

                                                 

17 Bakınız: Pablo de Greiff,  The Reparations 

Handbook (Oxford: Oxford University Press, 2005) 
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Her çiqas dozên bi vî şiklî di dadgehên 

navnetewî de çêbin jî tevgereke ku tê de 

HLC jî her ku diçe roleke girîngtir dilîze 

hewl dide ku ev doz ji bo dadgehên herêmî 

werin veguhastin. Ji bo vê jî HLC ji bo dozên 

dema bê îdîanameyan amade dike û bi qasî 

ku ji dest tê delîlan berhev dike. 

Eger qada bikaranîna pêşîn a belgeyen 

hiqûq be, divê wek delîl qebûlkirina 

dosyeyên dozê û melzemeyên ku hatine 

berhevkirin neyê jibîrkirin.  

MF ji Dadgeha Bilind a Iraqê re ji bo ku hin 

rayedarên berê yên dewletê bi tawana 

jenosîdê werin darizandin belge bi dest dixe. 

Li gel vê wan qeydên ku rejîma berê di heqê 

mirovan de girtiye dide wan kesan. FAFG 

delîl û belgeyên ku piştî lêkolînên li ser 

gorên nehînî derketine ji bo destnîşankirina 

nasnameya kesên ku hatine wendakirin bi kar 

tîne. Komîsyona Ronîkirina Dîrokê ya 

Guatemalayê ji bi saya van belgeyan doza 

jenosîdê ya ku beşeke girîng a gelhejmara 

Guatemalayê bûye qurbanî bi hêz dike. 

2. Agahdariya Şexsî 

Belge û delîl bi awayekî şexsî û erênî dikarin 

derfata hînbûna aqûbeta qurbaniyan ji bo 

malbat û hezkiriyên wan bide; wek 

parçeyeke lêgerîna heqîqetê ji bo tespîtkirina 

saxbûn û mirina mexdûran û daxwazên 

tazmînatan ev belge û delîl dikarin werin 

bikaranîn. Delîlên bi vî şiklî ji bo kesên 

saxmayî û malbatan hesteke nêzikbûna fîzîkî 

bi mexdûr re pêk tîne. FAF-Guatemala piştî 

ku delîlên bidestxistî bi awayekî zanyarî û 

hiqûqî bi kar anîn û daxwazên hiqûqî kirin, 

van delîlan teslîmî malbatan dikin û bi vî 

şiklî merasîmên veşartiyan qurbaniyan pêk 

tîne. DC-Cam jî bi bikaranîna qeydên 

girtîgeh û cihên din li ser aqûbeta qurbaniyan 

Kamboçyayiyên ku li nav welêt û li derveyî 

welêt dijîn agahdar dike. Li Komboçyayê 

heta tu kesî di vê mijarê de tazmînat daxwaz 

nekiriye û neketiye hewleke yasayî; mirov 

tenê dixwazin aqûbeta hezkiriyên xwe hîn 

bin. Di pêvajoya ECCC de her meh nêzikî 30 

kes ji bo dîtîna lêzimên xwe serî li DC-Camê 

didin.  

 
Arşîvên IER, Mexrîb. Patrick Pierce. 

Dema ku hin belge ji bo mexdûr û malbatên 

mexdûran tên nîşandan ji bo berhevkirin û 

bikaranîna belgeyan hin xalên girîng divê 

neyê jibîrkirin. Dema ku arşivkar belgeyan 

ji bo bikaranîna çalak a van koman vedikin 

divê rê nedin ku belge zerer bibînin, dema 

ku belge di nav destan de tê veguhastin divê 

li ser vê qeyd werin girtinû divê yekîtiya 

berhevokekê xirab nebe.  

Yek ji endamên DAGê di navendên 

belgekirinê yên hin saziyên civaka sîvîl a 

başûrê Amerîkaya Latîn, bi taybetî jî li 

navenda Argentine Centro de Estudios 

Legales y Sociales (CELS) ku rêvebirê vê 

saziyê li rastî tund û tûjiya dewletê hatiye 

xebitî.
 18

 Li gor gotina wî prosedurên 

belgekirinê ya ku ji hêla navenda li Arjantînê 

hatiye pêşxistin li ser xemxuriya mexdûran 

pêk hatiye. Ev organîzasyon carna tenê parçe 

kaxizek yan jî fotografeke ku ji endamên 

“wenda” yên malbatan maye dixebite. Ji ber 

vê jî girîngiya şexsî ya van tiştan gelek mezin 

e. Ev taybetmendiya belgekirinê bandor li ser 

felsefeya CELSê û nêzikbûna wê ya ji bo 

bikaranîna belgeyan dike. Lê belê ev yek ji 

aliyekî ve zehmetiyan pek tîne, lewre yek ji 

qadên ku CELS dixwaze belgeyan bikar bîne 

hiqûq e. Lê belê di heqê wek delîl bikaranîna 

                                                 

18 Louis Bickford'ın bu araştırmasının sonuçları için 

bakınız: “Human Rights Archives and Research on 

Historical memory: Argentina, Chile and Uruguay”, Latin 

American Research Review 35, no.2 (2000). 



Xebatên Rastî, Dadwerî û Bîrê  18/40 

belgewan de tu ezmûna birêvbirê navendê 

tune ye. 

3. Bandorkirin Li Ser Vegotina Netewî 

Belgeyên ku kar û xebatên tehdekar a 

rejîmekê yan jî yên şexsên ku girêdayî 

dewletan nîn in, eşkere dikin di demeke diyar 

de bi rastî jî tesîreke berbiçav li ser vegotina 

netewî ya li ser bûyeran dikarin bikin. Ji ber 

vê jî bibiryarbûna DAGê ya li ser vegotina 

çîrokan pir girîng e; ev çîrok dikarin 

piştgiriya hesta yekîtiya netewekê bikin. 

Wek mînak civaka Sirbî qebûl nake ku hin 

endamên wê bûne faîlên hovîtiya ku li 

Bosnayê qewimiye. Di çapemeniya cîhanê de 

ji ber binpêkirina mafên mirovan ên li 

Bosnayê tawanbarkirina welatiyên Sirbîstanê 

ji hêla civaka Sirbî ve wek propagandayên dij 

li Sirbîstanê tên dîtin. Dema ku HLC videoya 

ku kuştina sîvîlên Bosnayî a bi destê hêza 

paramîlîter a Sirbiyan Dûpişkan nîşan da, ev 

rewş xirab bû. Bi nîşandana vê vîdeoyê 

civaka Sirbî bi heqîqetên ku bi gotinên 

netewkar dihatin redkirin rû bi rû ma.  

Arşîva Ewlekariya Newetî ku li DYAyê ye û  

her çiqas ne endamê DAGê jî be endamên 

DAGê rêz lê digirin bi lêkolînên xwe yên 

objektîf, bi hedefên xwe yên şefaf û bi 

nijdîtiya xwe ya rêbazî bi taybetî di mijara 

polîtîkaya derve ya DYAyê ya li ser 

Amerikaya Latîn ji bo guherîna vegotina 

netewî kar dike. Wek mînak projeya Arşîva 

Pinochet, niqaşên li ser binpêkirina mafên 

mirovan a rejîma Pinochet ji çarçoveya 

nîqaşên partizanê derxist xist nav qadeke 

wisa ku delîlên berbiçav lê ne û bi vî awayî 

piştgîriya guherîna vegotina cîhanî kir. Li gel 

vê xebata ku Arşiv li ser Meksîka û 

Guatemalayê dike rewşên bi awayekî 

sîstematîk bêceza mayîna tawanan raxist ber 

çavan. 

Ji hêla din ve jî bandorkirin li ser diyaloga 

netewî ne karekî hêsan e. Her çiqas 

weşandina van belgeyan carna hîpotezên ku 

gelek kes qebûl dikin têr dibe û rê ji bo 

eşkerebûna rastiyan veke jî di demên din de 

jî bihêzbûna vegotinên dîroka serdest pêktîne 

û nahêle ku ew vegotin werin lêpirsîn û rexne 

lêgirtin. Dema ku MF videoyeke ji arşîvên 

partiya Baasê ku darvekirinên bi destê 

partiyê nîşan dide weşand, ev dîmen di 

çapemeniyê de bûn parçeyekî çîrokeke 

metirs. Ji ber vê jî dewsa ku li ba gelên 

dinyayê li ser bûyerên ku hatine ser civaka 

Iraqê bihîzyariyek pêk bîne, ev vîdeo tesîreke 

berevajî kir û di dinyayê de fikrek wisa pêş 

xist ku qey li Iraqê tund û tûjî tiştekî normal 

e. 

Bandorkirin li ser vegotina netewî ne karekî 

hêsan e. Belgeyên ku tên weşandin ji hêla 

kesên din ve bi şiklekî wisa ku qet nayê 

hêvîkirin dibe ku werin bikaranîn. Ji ber vê 

jî dema ku hewla bandorkirina vegotina 

netewî tê dayîn divê li gor hedefên stratejîk 

were kar kirin. 

Yek ji rêya bandorkirina ser vegotina netewî 

ya belgeyan mîna ku li Şîlî, Mexrîb, Afrîkaya 

Başûr û Tîmorak Rojhilat hate kirin 

bikaranîna belgeyan e ji hêla komîsyonên 

heqîqêtê ve. Komîsyonên heqîqetê pêwîstî bi 

belgeyan dibînin û rêxistinên wekî endamên 

DAGê van belgeyan diafirînin yan jî di destê 

xwe de digirin. Jixwe ew komîsyonên 

heqîqetê ku peywendiyên wan bi van 

organîzasyonan nabe, pir qels dimînin.
19

 

4. Bîr 

Mîna ku feylesofê Fransî Ernest Renan ku 

bêtir li ser netewkariyê nivîsandiye, civakên 

nûjen ji “bîranînên mezîn û jibîrkirinên 

mezin” pêk tên. Lê belê gelo em çi tînin bîra 

xwe û çi ji bîr dikin? Li pey van pirsan 

pirseke din tê ku tim bûye xaleke gelek 

girîng a civakan: Gelo li ser raboriyê hewce 

ye em çi bînin bîra xwe? Awayê pêkhatina 

bira civakî dikare destnîşan bike ka ew ciwak 

dê ji nû ve vegere ber rejîma tehdeker û 

otorîter. 

Bîra civakî ji gengeşiyên wan aktorên ku 

dikevin pêşbirkeyê bê ka nifşên bê kîjan 

                                                 

19 Binihêre: “Truth Commissions and NGOs” (ICTJ). 
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beşên raboriyê bînin bîra xwe, pêk tê.
 20 

Hin 

ji wan koman di destnîşankirina mijarên ku 

civak dê bînin bîra xwe yan jî ji bîr bikin de 

bêtir xwedî hêz û bandor in. 

Yek ji rêya bibîranînê ya civakan jî heta 

demeke dirêj veşartina belgeyan e. Arşiv ji 

bo diroknasên serdemên bê, lêkolîneran, 

xwendekaran û lêzimên kesên windayî ku 

dixwazin şopên malbata xwe bibînin 

çavkaniya zanyariyê ye. 

5. Bitedbîrbûn 

Mîna ku li jorê hate gotin îhtîmala ji bo 

armancên neyînî yan jî xirab bikaranîna 

belgeyan her tim heye. Belgeyên ku agahiyên 

dibe ku zererdar bin dihewînin, eger li 

derveyî çarçoveya xwe were belavkirin dibe 

ku bibe egera zexta siyasî. Yan jî hin 

belgeyên ku wek xweser û bawerpêkirî tê 

zanîn di rastiyê de dibe ku sexte bin û 

agahiyên xelet bidin. 

Belgeyên kaxêz bi qasî dîroka devkî dikarin 

werin tewandin û xelitandin. Wek mînak, 

parlamenterê Çek Jan Kavan di encama 

îdîayeke çewt ku li ser hin belgeyên 

hikumetê hatibû gotin de ji ber endambûna 

Partiya Komunîst a Çekoslovakyayê ji 

parlamentoyê hatibû avêtin. Lê belê paşê 

bêguneh derket, heta serokatiya rûniştina 

57’an a Desteye Giştî ya Neteweyên Yekgirtî 

kir.
 21

 Parlamenterê Brîtanyayê George 

Galloway jî ji hêla hinan ve ji ber ku di dema 

têkoşîna dij li terorê de dij li cezayên ku tên 

kirin, derketiye û nişan daye bê ka îdiayên 

Amerîkayê ya ku dibêje li Iraqê çekên 

komkuj hene wek qehreman dihat dîtin. Lê 

belê dema ku rojnameyan nîşan da ku wî 

mîlyonan dolar ji hikumeta Sadam girtiye û 

                                                 

20 Marita Sturkin jî saloxdaneke bi vî şiklî ji bo 

têgeha bi navê “bîra çandî” dike. Binihêre: Marita Sturkin, 

Tangled Memories: The Vietnam War, the AIDS Epidemic, 

and the Politics of Remembering (Berkeley: University of 

California Press, 1997). Li başûrê Amerîkaya Latîn jî gelek 

kes bikaranîna “bîra dîrokî” yan jî “bîra hevpar” tercîh dikin. 

Binihêre: Bickford ve Schultz, Memory and Justice, rapora 

ICTJ ya ku  ji bo Weqfa Ford hatiye amadekirin, Mayıs 

2008. 

21 Binihêre: Lawrence Weschler, Calamities of Exile 

(London: University of Chicago Press, 1998). 

ew wek kesekî bêesil û dejenere nîşan dan, 

îtibara wî têk çû. Galloway dozên heqaretê 

vekirin û derket holê ku hin ji belgeyên ku 

hatin weşandin sexte ne hin ji wan jî rast in. 

Di dawiyê de yek ji rojnameyan bi Galloway 

re li hev hat, yên din jî nûçeyê paş ve kişand. 

Vê meseleyê bawerîpêkirina berhevoka 

belgeyen, wek belgeyên sexte bikaranîna 

belgeyên rast anî rojeva gengeşiyan. 

 

Belge ji çewtiyan bêpar nîn in. Di navendên 

belgekirinê de take bergirî ji bo nehiştina 

belgeyên saxte û bi armancên siyasî 

bikaranîna belgeyan objektifbûn, şefafî û 

nijdîtiya rêbazî ye. 

Dîsa mînakeke din a li ser Iraqê nîşan didin 

ku ka belge çawa ji bo armancên siyasî tên 

bikaranîn û navendên belgekirinê çawa di 

navbera du biryaran de naçar dimînin. MF ji 

hêla Hikumeta Wextî ya Koalîsyonê ve bi 

rêya belgekirina tawanên endamên partiya 

Baas a bi belgeyên xwe yên endamtiyê kirine 

ji bo beşdarkirina pêvajoya pakkirinê hatibû 

vexwendin. MF ji ragîhand ku eger zanyarî 

him ji bo tawanbarkirina endamên tawanbar 

ên partiya Baas, him jî ji bo bêgunehbûna 

endamên bêguneh ên partiya Baas werin 

bikaranîn, ew ê vê dawetê qebûl bike. Lê 

belê pirsgirêkên ku di operasyona neqandina 

endamên partiya Baasê de derketin bûn egera 

guherîna pozîsyona MFyê. Zanyariyên ku di 

destê MFyê de bûn dibe ku ji bo hin 

armancên siyasî werin bikaranîn û ji ber vê jî 

MF tirsiya hevkariyê qebûl nekir û biryar girt 

ku belgeyên ku di destê wê de bûn ji bo 

bikaranînê veneke. Paşê dema ku MF 

lîsteyek ku tê de navê kesên ku wek êrişkarên 

xwekuj hatine perwerdekirin bi dest xist 

problemeke wisa derket. MF wisa daxuyand 

ku dibe ku ev lîste ne rast be û ji ber vê jî 

MFyê ew lîste neweşand.  
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B. Berhevkirina Belgeyan 

 

1. Krîterên Berhevkirina Belgeyan 

 

Projeyên belgekirinê piştî bersivdayîna pirsa 

belge bi çi armancê û çawa werin bikaranîn,  

bi karê destnîşankirina krîterên berhevkirina 

belgeyan rû bi rû dimînin. Hin navendên 

belgekirinê, bi taybetî jî navendên ku nû 

hatine damezrandin rêbaza “trolkariyê” 

hildibijêrin çiqas belgeyên balkêş û bi wan re 

girêdayi hebin, berhev dikin. Rêbazeke din jî 

li gor krîter û kategoriyên ku ji berê de hatine 

hilbijartin berhevkirina belgeyan e. Gelek 

organîzasyon ji ber rêbaza yekan gelek wext 

û çavkanî dixwaze, rêbaza duduyan 

hildibijêrin.  

MF ev yek bi ezmûneke zehmet hîn bû. Ewil 

wan ji bo ku bi qasî ku ji destê wan tê firehtir 

belgeyan kom bikin rêbaza “trolkariyê” pêk 

anî. Lê paşê ji bo ku ji bin vî karî rabin ne li 

gor naveroka belgeyan lê belê li gor dîroka 

belgeyan sîstemeke kategorîzekirina neh 

merhaleyî pêş xist û bala xwe dan belgeyên 

windabûyi yan jî belgeyên ku hatine 

îmhakirin. Ji ber ku heta ku belge nekevin 

destê wan ew ê bi naveroka belgeyan 

nezanibin ji belgeyên ku ji hêla saziyan ve 

hatine berhevkirin bêtir pêşikî dan belgeyên 

ku ji hêla şexsan ve hatine komkirin. MF 

wisa difikirî ku şexs ji bo firotin û 

jiholêrakirin, avêtin û xirakirina belgeyan 

meyîldar in. Ji ber vê jî bêtir bala xwe ji 

naveroka belgeyan zêdetir dan rewşa 

belgeyan. 

Di nav vê sîstemê de her kategorî dibin 

armanca miameleyên cihê. Wek mînak ji bo 

bidestxistina “belgeyên ku bi destê endamên 

rejimê hatine guhastin” (kategoriya duduyan) 

MF dikeve bazariyan. Ji bo bidestxistina 

“belgeyên ku hatine hiştin” (ketgoriya nehan) 

hewce ye ji şaredarî destûr were girtin. Vê 

sîstemê rê dida ku MFyê ji bo berhevkirina 

belgeyên ku kategoriyên wan cihê ne, 

stratejiyên cihê pêş bixe û di wextên cihê de 

derfeta pêkanîna stratejiyên cihê dide. Her 

wisa bi saya vê rêbazê di wextên cihê de wan 

dikarî pêşikî bidine berhevkirina belgeyên ku 

kategoriyên wan cihê ne. 

Di encama lêkolîneke basît ya qadê ku di 

meha Tîrmehê ya sala 2003’an de ji hêla 

xebatkarên MFyê hatiye çêkirin de hate 

destnîşankirin ku belge diketin nav yek ji 

wan neh kategoriyên li jêrê: 

1. Belgeyên ji hêla fermanberên dewletê ve 

hatine jiholêrakirin 

2. Belgeyên ku ji hêla fermanberên dewletê 

ve ji bo cihêkî nepen lê ewle hatine 

veguhastin 

3. Belgeyên ku ji hêla fermanberên dewletê 

ve bi armanca parastin yan jî di pêşerojê 

de ji bo bikaranîna li gor berjewendiya 

xwe hatine veguhastin.  

4. Belgeyên ku ji hêla hikumeta DYAyê ve 

hatine berhevkirin 

5. Belgeyên ku ji hêla komên wekî 

komeleyên mexdûran yan rêxistinên 

mafên mirovan ve bi awayekî sîstematîk 

hatine berhevkirin 

6. Belgeyên ku ji hêla komên deverî bi 

awayekî rasthatî hatine berhevkirin 

7. Belgeyên ku ji hêla şexsan ve hatine 

talankirin 

8. Belgeyên ku di dema şer û talanê de li 

cihê xwe hatine jiholêrakirin 

9. Belgeyên ku li pey xwe hiştine 
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Pêwîstî û naçariyên ku di pêvajoya 

derxistina belgeyan pêş dadgehê de 

derdikevin proseya berhevkirina belgeyan a 

HLC bi rê ve dibin. Ji ber vê jî berhevoka 

belgeyên HLC ku yek ji saziyeke piştgiriya 

hiqûqê ye, ne ji bo bikaranîna giştî lê belê ji 

bo armancen saziyê bi xwe ye. Lewma jî 

HLC bi belgeyên ku dikarin wek delîlên 

hiqûqî werin qebûlkirin, mijûl dibe. Dîsa jî 

berhevkirina van belgeyên xweser jî 

çavkaniyeke wisa dewlemend pêk tînin ku 

ji bo bikaranîna armancên cihê jî dikare 

xizmetê bike. Endamên HLCyê bi 

sûdewariya van çavkaniyan xebatên ku 

helwesta xirab a civakê li hember komên 

bêparastin ên wekî Qereçiyan nîşan didan, 

weşandin. 

Krîterên berhevkirina belgeyan destnîşan 

bikin: Dema ku mirov gerdûna fireh a 

belgeyên muhtemel bîne ber çavê xwe 

danîna hin kategorî û pîvanan dê di 

destnîşankirina pêşikiya belgeyan hêsantir 

bike.  

Pîvan û kategorî her çiqas di destpêkê de 

xala gerûyê pêkbînin û alîkariya xebatên 

belgekirinê bikin jî di nav wextê de dikarin 

biguherin. Wek mînak, MF jî digel ku 

rêbaza “trolkariyê” ji bo berhevkirina 

belgeyan hilbijartiye ji bo tengkirina qada 

ku belge jê tê berhevkirin hin pîvanên zimnî 

datîne û tenê li ser “saziyên anormal ên 

rejîma tehdekar” belge kom dike. Ji ber vê 

jî bala xwe didin teşkîlata îstîhbaratê, hêzên 

ewlekariyê, hucreyên partiya Baas, ango 

bala xwe didin ser saziyên ku dikarin ji 

fonksiyonên normal ên dewletê derkevin û 

civakê kontrol bikin. Lê di proseya 

berhevkirina belgeyan de xalek heye ku 

xwe bi xwe tê pêk tê: saziyên “normal” ên 

wekî wezareta tendirustî û perwerdehiyê di 

dema rejima têkçûyî de him bi armanca 

kontrolkirinê him bi armanca komkirina 

zanyariyan dema xizmetdayinê de karên 

nenormal kirine. Ji ber vê jî lazim e MF 

rêbaza xwe ya ji bo berhevkirina belgeyan 

biguherine. Çawa ku di vê mînakê de tê 

dîtin destnîşankirina pîvanan û berhevkirina 

belgeyan du proseyên wisa ne ku bi 

beramberî tesîr li ser hev dikin. 

Her wisa FAFG jî di destpêkê de bêtir di 

mijara antropolojiya adlî dixwebitî. Lê ji 

hêlekê ve jî ji bo destnîşankirina nasnameya 

terman jî şahidiyên devkî tomar dikirin. 

Wan ev şahidî heta demeke dirêj ji bo 

armancên din bi kar neanîn û veşartin. Lê 

belê paşê di projeyeke tespîtkirina hin gorên 

ku nehatine îşaretkirin de ev şahidiyan bi 

kar anîn. 

Ji bo berhevkirina belgeyan û nivîsandina 

dîroka bûyerên serdemên borî her çiqas 

danîna pîvan û kategoriyan hewce jî be li 

cihên ku hîn jî mafên mirovan werin 

binpêkirin ev yek dibe ku bibe karekî 

metirs. HREIB/ND-Burma dema ku ji bo 

berhevkirina belgeyên li ser parastina 

pêvajoya derbasbûna demokrasiyê kar dike 

li rastî gelek zehmetiyan tê. Ji ber ku 

veguherîn dê çawa be, nayê zanîn krîter û 

kategoriyên berhevkirina belgeyan ji bo 

pêkanîna berhevoka belgeyan gelek bê şikil 

û şêlû ne. HREIB ji bo ku ji bin vî barî rabe 

bi saziyên ku endamên ND-Burmayê ne 

hevkarî kir û ji bo xebatê panzdeh 

kategoriyên binpêkirina mafên mirovan dest 

nîşan kirin. Di gava pêşîn a pêvajoya dirêj a 

biryargirtina van kategoriyan de xebatkarên 

qadê şahidên deverî çawa binpêkirina 

mafên mirovan bi nav dikin, hîn bûn. Paşê 

deh endam hatin ba hev bi bikaranîna 

peyvên herî belav û balkêş li ser girtina 

qeydên fireh û dîrokî yên binpêkirinên 

mafên mirovan ên li Burmayê li hev hatin. 

Piştî ku panzdeh kategorî hatin 

destnîşankirin pisporên navnetewî yên 

hiqûqê ji bo ku kategorî bi hiqûqa 

navnetewî re lihevhatî be ketin nav vê 

xebatê. ND-Burma bi vî şiklî di roniya 

zanyariyên ku di hewza datayên xwe de bi 

kar anîne kampanyayan li dar dixe. Bo 

nimûne di sala 2008’an de binpêkirinên li 

ser azadiya civîn lidarxistin û derbirîna 

ramanê derxistin pêş û ji bo ku di 

referandumê de dengên “na” werin dayîn 

kamyanya li dar xistin.  

 



Xebatên Rastî, Dadwerî û Bîrê  22/40 

Wek serencam ji bo destpêkirina kar û 

xebatên berhevkirina belgeyan 

destnîşankirina kategoriyan karekî hênas 

nîn e; Berevajiya wê bêtir pêvajoyeke pir 

tevlihev û ji hêla siyasî ve jî gelek hişk jê re 

divê. Her wisa li cihên ku li ser guherînê 

lihevhatinek çêbûye lê hîn çarçoveya 

guherînê nehatiye destnîşankirin, şer û 

pevçûn hîn jî berdewam in û tawan bi 

berdewamî diguherin bi berdewamî pirsên 

wisa derdikevin ku bersiva wan  gelek zor 

e. 

Kategoriyên Binpêkirinên Mafên 

Mirovan ên ku  HREIB/ND-Burma 

destnîşan kiriye 

1. Kuştin 

2. Wendakirin 

3. Şkence 

4. Bi zorê danxebitandin 

5. Bikaranîna leşkerên zarok 

6. Tecavuz 

7. Tund û tûjiyên din ên zayendî 

8. Zewaca Bizorê 

9. Zordan ji bo fuhûşê 

10. Qeçaxçîtiya mirovan 

11. Bi zorê veguhastina mirovan 

12. Destdanîn li ser milkan / jiholêrakirina 

milkan 

13. Girtin û binçavkirinên belasebeb 

14. Astengkirina azadiya civîn û derbirîna 

ramanê 

15. Astengkirina azadiya gerînê 

 

2. Milkiyet     

Belge aydî kê ne? Carna meseleya 

milkiyetê dibe problemeke gelek zor. Li ser 

meseleya xwediyê hafizeyê navendên 

belgekirinê, şahid û mexdûran tên hemberê 

hev. Wek mînak li başûrê Amerîkaya Latîn 

hin rêxistinên ku mexdûran damezrandiye 

îdîa dikin ku ew belgeyên ji hêla dadgeh û 

komîsyonên heqîqetê ve tên berhevkirin 

belgeyên bîranînên wan e û ji ber vê jî divê 

ew belge yên wan bin. Li Iraqê jî endamên 

malbatan ji MFyê belgeyên li ser lêzimên 

xwe xwestin. Lewre li gorî wan mafê wan 

heye ku ew bibin xwediyê wan belgeyan. 

MFyê ji bo ku zererek negihîje yekîtî û 

agahiyên berhevoka belgeyan,  di 

bicihanîna van daxwazan de gelek zehmetî 

kişand. Carekê li ser kopyaya ku malbatek 

dixwest xebateke hûrbîn hate kirin û paşê 

dan malbatê. 

3. Dubarekirina Jan 

Berhevkirina belgeyan, bi taybetî jî 

tomarkirina şahidiya şexsan ji hêlekê ve  

mexdûran dubare diêşîne û wan dike obje û 

ji hêla din ve jî îhtîmala derketina şikbariyê 

derdixe holê. HREIB/ND-Burma dema ku 

nû dest bi nirxandina xebatên belgekirinê 

kiribû, rêxistineke deverî ya jinan dij li 

bikaranîna tecawuzê wek rêbazeke şer 

kampanyayeke bibandor li dar xistibû. Piştî 

vê saziyên navnetewî yên mafên mirovan û 

rêxistinên xêrxwaz, nûneriyên dîplomatîk û 

rojnamevan ji bo ku bi mexdûran re 

hevpeyvîn çêkin û rastiya çîrokên wan 

derbixin holê serî li wê rêxistinê dan. Hin ji 

qurbaniyên tecawuzê dema tiştên ku hatine 

serê vegotin wisa li wan hat ku eynî tişt dîsa 

li wan diqewime û ji ber vê yekê jî bi vê 

yekê êşiyan. Li gel vê mexdûr bi şik bûn bê 

ka çîrokên wan dê çawa werin bikaranîn. 

Her wisa ew kesên ku ji rejîma Sadam 

Huseyîn rizgarbûbûn ji ber zêdebûna 

serlêdanên rêxistinên mafên mirovan û ji 

ber zêdebûna daxwaza vegotina şahidiya 

wan aciz bûbûn. Bîranînên xirab wek 

xewnereşkek ew aciz kirin û wan ev aciziya 

xwe jî nîşan dida.  

 

 

 

C. Analîza Belgeyan 

Analîza belgeyan bi armancên bikaranîna 

wan û rêzikên awayên bikaranînan wan re 

girêdayî ye. Analîz wisa dike ku belge bi 

awayekî serketî werin bikaranîn û her tim jî 

bi awayekî stratejîk tê bikaranîn. 
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1. Têgihîştina Qalib     

Ji bo analîze divê ji rêbaza ku di karê 

berhevkirina belgeyan de tê bikaranîn 

cihêtir, nêzikbûneke lihevhatî were 

destnîşankirin. 

Wek mînak, analîstên MFyê di destpêkê de 

li her derên dinyayê belav bûbûn, di 

navbera wan de ragîhandin û koordînasyon 

pir kêm bû. Ji ber vê jî her yek ji wan 

datayên di destê xwe de bi navgînên cihê 

yên analîtîk dinirxanhdin û ji ber vê jî 

digihîştin encamên nelihevhatî û nebikêr. 

MF di demeke kurt de gihîşt wê encamê ku 

divê endamên koma analîzê di eynî cî de 

bixebitin, bi hevûdu re bişêwirin û ji bo 

analîzê pîvanên lihevhatî pêş bixin. Bi vî 

şiklî derfeta nirxandina berdewam û 

biberamber a analîzan derket. 

Berevajiya MFyê nêzikbûna HREIB/ND-

Burma ji bo analîzê li ser hedefan pêk 

hatibû. ND-Burma ji bo ku analîzên 

belgeyên endamên wê bi pîvanên navnetewî 

re lihevhatî be kitêbeke destî amade kir. Bi 

saya vê kitêbê analîst hîn bûn ka ew ê çawa 

hevpeyvînên ku bi mexdûran re tên kirin 

werin şîrovekirin, qalibên ku tên 

dubarekirin û mînakên ku ji van qaliban dûr 

dikevin çawa tespît bikin û van qaliban 

çawa sererast bikin û kodên wan daynin.  

Eger datayên analîza belge û zanyariyan ji 

bo armancên wekî karên lêkolîn, arşîvkirin, 

lêpirsînên adlî, lêgerîna heqîqetê bikêr 

nebe, bi bandor nabin. Belge piştî ku hatin 

berhevkirin, sererastkirin û analîzkirin, 

bersiva pirsa awayê bikaranîna belgeyan 

derdikeve holê. Lê belê carna jî ta di serî de 

awayê bikaranîna hin belgeyan diyar dibe û 

ev rewş bandor li ser pêvajoya hilbijartina 

pîvanê, berhevkirin û analîzkirina belgeyan 

ango li ser tevahiya pêvajoya belgekirinê 

dike. Bi kurtî bikaranîn dibe ku ji berê de bi 

awayekî fireh yan jî teng hatibe 

destnîşankirin. 

Armanca dawîn a xebatên berhevkirin û 

bikaranîna belgeyan a HREIB/ND-

Burmayê li ser îhtîmalên cur bi cur pêk tê û 

divê ev armanc di nav çarçoveya pênc 

mekanîzmayên cihê yên dadweriya serdema 

derbasbûnê de (lêgerîna heqîqetê, lêpirsîna 

adlî, tazmînat, reformên sazmanî û 

avakirina bîrê) were fêmkirin. Cewhera 

perwerdehiya ku rêxistin ji bo saziyên 

deverî yên civaka sîvîl li ser belgekirina 

mafên mirovan dide ji hêla van armancên 

fireh tê destnîşankirin.  

Koma Lêkalîna Iraqê (Iraq Survey Group) 

ke konsorsiyumeke rêxistinên îstîxbarata 

Amerîkayê ye ku li ser Iraqê kar dikin 

berevajiya HREIB/ND-Burmayê, belgeyên 

ku lê digerî pir kêm bi kar dianî. Kom 

belgeyên partiya Baasê yên ku heyîna çekên 

komkuj, cihên wan û aqûbeta pîlatekî ku di 

dema şerê Kendavê de winda bibû nişan 

bidin, digeriyan. Ji bo vê jî pîvanên wisa 

pêşxistin ku bi wan pîvanan bikarên 

belgeyên ku bi texmîna wan ji wan re bikêr 

in berhev û analîz bikin.
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DC-Cam ku şahidiyên devkî, belge û 

analîzên qadan berhev dike, derxist ku di 

nav jenosîda ku li gelê Kamboçyayê hatiye 

kirin de jenosîdeke din veşartiye. Li gor 

analîza ku DC-Cam li ser datayên 

berhevkirî kiriye, rejîma Pol Pot bi taybetî 

hewl daye ku gelê Misilman ê Çam ji holê 

rabike. Di encama vê de Digel ku rêjeya 

Çamiyan di nav tevahiya şêniyên welêt de 

%5 e, di nav mexdûran de rêjeya Çamiyan 

%25 e. 

                                                 

22 Koma Lêkolîna Iraqê heyeteke lêkolînê bû ku 

piştî dagirkeriya sala 2003’yan ji bo kifşkirina çekên 

kumkuj, çekên kîmyewî û biyolojîk ên ku dihat hêvîkirin 

ku rejîma Sedam Huseyîn çekiriye, bernameyên lêkolînê û 

avahiyên ku ji bo berhemanîna van çekên komkuj tên 

bikaranîn, ji hêla hêzên koalîsyonê ji bo Iraqê hatibûn 

şandin. Vatiniyeke din a komê jî ew bû ku di heqê pîlotekî 

Amerîkayî ku di şerê berê de wenda bibû de agahiyan kom 

bike. Heyet hema bêje ji hezar kesan pêk dihat û bi 

hevkariya Pentagon û CIDA hatibû damezrandin.  
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Kitêba Destî ya Belgekirina ND-Burmayê 

Analîza Datayan: Têderxistina Qaliban, Bihêzkirina Delîlan 

Li dewsa li ser bûyerekê xebitînê eger qalibên binpêkirinê yên ku tim dûbare dibin were 

nîşandan delîlên li ser binpêkirina mafên mirovan tên bihêzkirin. Digel ku her binpêkirin 

girîng e û şayanê balkişandina navnetewî ye, dema ku gelek binpêkirinên bi hev re girêdayî 

hebin helwestdanîn dê hîn hêsantir be. Wek mînak, ropara ku dibêje ji eynî koma siyasî 50 

kes hatine girtin dê ji bûyerên tekane yên ku dê nekevin nav qalibekê bandortir be. 

Ji ber vê jî dema ku delîl tên nirxandin pir girîng e biryar were dayîn ka ev bûyer tekane ye 

yan jî bûyerên ku bi hevûdu re girêdayî ne. 

 Xalên hevpar ên mexdûran hene: Wek mînak, girêdayî partiyeke siyasî ne yan jî koka 

wan a etnîkî eynî ye.  

 Tim eynî binpêkirin diqewime: Wek mînak, bi binpêkirina mafên şiklî, gelek kes tên 

binçavkirin û girtin. 

 Failên tawanê hevpar in: Wek mînak, tim eynî yekîneya leşkerî komeke mirovan ji xwe 

re kiriya armanc. 

 Helwesta dewletê tem eynî ye: Wek mînak, tim dibêjin bêyî haya wan hebe binçavkirin û 

girtinên belasebeb tên kirin.  

Ev cure qalibên ku dubare dibin di binpêkirina mafan de dewlet roleke sereke dilîze yan 

nalîze, eşkere dike. Di heman demê de ev ji bo dîtina binpêkirina mafên din mirovan jî dibin 

alîkar û ji bo afirandina helwesteke navnetewî peyameke bihêz pêktîne. 

 

Di Sê Xalan De Binpêkirina Zagona Mafên Mirovan: Jenosîd û Tawanên Dij Li 

Mirovahî 

Bi berdewamî binpêkirina hin mafên mirovan ji bo binpêkirinên gelek girîng ên mafên 

mirovan dibe ku bibe nîşaneyek. Wek mînak, bi awayekî komî girtina muxalîfên siyasî yan jî 

daxuyaniya fermadeyekî wekî “Di demeke nêz de tu kesekî ku tê şikkirin alîkariya tevgera 

Karenê dike, dê nemîne” nîşan didin ku dibe ku jenosîd yan jî tawanên dij li mirovahî hatibin 

kirin û pêwîstî bi lêkolînên nû dibe.  

Têgihîştina Mezinahiya Tawanan 

Jenosîd û tawanên dij mirovahiyê di hiqûqa navnetewî de du tawanên herî giran in. Ev herdu 

tawan tên wateya binpêkirina herî giran a mafên bingehîn ên mirovan. Ji ber vê jî pîvanên 

tespîtkirina tawana jenosîdê û tawanên dij mirovahiyê divê gerdûnî bin. Bi vî şiklî dewlet û 

şexs bi awayekî fermî soz nedabin ku ew ê dij li van pîvanan dernekevin jî dikarin ji ber 

jenosîd an jî tavawanên din ên dij mirovahiyê werîn berpirsiyar dîtin. 

Ji ber giraniya jenosîd û tawanên dij mirovahiyê, ji bo mudaxeleyeke navnetewî delîlên pir 

xurt lazim e. Carna digel hebûna delîlên pir xurt meseleyên siyasî yên herêmî û navnetewî 

dibe ku li pêş parastina mirovên ku sax mane asteng bin. Di heman demê de gelek kom dibe 

ku bi binpêkirinên bi vî şiklî re rû bi rû bimînin, lê nizanin ew tiştên ku li wan tên kirin 

dikeve nav van tawanan. Pir girîng e ku rêxistinên mafên mirovan danasîna hiqûqî ya jenosîd 

û tawanên dij mirovahiyê bizanin. Ew bi vî awayî dikarin vebijêrkên ku hiqûqa navnetewî 

daniya pêş wan fêm bikin û analîzên xwe yên li ser rewşê bi hêz bikin. Zanîna xalên ku 

jenosîd û tawanên din ên dij mirovahiyê pêk tînin ji bo organîzasyonan dê sûdewar be. 
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D. Birêvebirina Belgeyan û Veşartina 
Wan 

1. Nepenî 

Nepenî û berfirehkirina xwegîhandina raya 

giştî ji bo zanyariyan meseleyên girîng in. 

Gelek belgeyên ku di destê rêxistinên 

mafên mirovan de ne xwedî zanyariyên 

taybet in. Hebûna zanyariyên taybet hin 

zehmetiyên xweser bi xwe re tîne. 

Organîzasyon ditirsin ku belge bikevin 

destê kesên din û bi vî awayî baweriya wan 

were suîîstîmalkirin yan jî mexdûr ji nû ve 

zerer bibînin û ji ber vê jî naxwazin 

belgeyên bi vî şiklî kopye bikin. Her wisa ji 

ber egerên bi vî şiklî sazî dikevin dudiliyê 

ku belgeyên bi vî şiklî li qadên parastina 

netewî yên wekî pirtûkxane yan jî arşîv 

biparêzin. Hin kitêbxaneyên mezin ên 

lêkolînê yên li DYA û Ewrupayê bi şertê ku 

heta demeke diyarkirî ji bo xelk û 

lêkolîneran venekin van cure belgeyan 

qebûl dikin yan jî ji bo hilgirtina belgeyan 

bi kesên ku wan belgeyan didin re 

peymanên nepenîbûnê îmza dikin.
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Di meseleya xwegîhandina zanyariyê de 

danîna protokolên ku rewşa xweser a 

belgeyan, yekîtiya wan, bikaranîna wan a 

îro û ya sibê, taybetmendiyên wan ên 

nepenîbûn li ber çavan digirin dibe ku 

pevçûn û hevrikiyên muhtemel darpêş bike 

û wan asê bike. Dema ku malzemeyên 

hesas werin bikaranîn di navbera cureyên 

cihê yên lêkolînan de cihêkarî kirin û li gor 

daxwaza bikarhêneran danîna derfetên cihê 

yên xwegîhandinê karekî sûdewar dibe. Bi 

taybetî hin zanyariyên gelek hesas dibe ku 

ji bo xwegîhandina her kesî girtî be.
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 MF 

niha di nav xebateke wisa ya belgekirinê de 

ye ku ev kar ji berhevkirin û parastin û 

veavakirin û analîzkirin, parvekirin û 

                                                 

23 Bickford, “The Archival Imperative”, 1097, 

1114-15. Enstîtûya Dîroka Civakî ya Navnetewî ku li 

Holandayê ye ji bo vê dibe mînakeke baş. Binihêre: 

www.iisg.nl  

24 Elizabeth Quay Hutchison, “A Rapporteur's 

Report: Preserving Historical Memory: Documents and 

Human Rights Archives in the Southern Cone” (Ford 

Foundation, Andes and Southern Cone Office, 1999). 

nirxandina belgeyan pêk tê. Beşeke girîng a 

belgeyên ku di destê wan de ne ji bo 

formatên dîjîtal hatine veguhastin, lê belê 

ev belge ji bo înternetê nehatine vekirin. Ji 

bo xwegîhandina van belgeyan destûrên 

taybet divê. Arşîva Polêsê Netewî ya 

Guatemalayê dîsa bi vî şiklî ji bo her kesî 

vekirî nin e; tenê dema ku bi tevî detayên 

belgeyên ku tê daxwazkirin daxwazname 

were nivîsandin destûr ji bo sûdgirtina ji 

van belgeyan tê dayîn. 

2. Yekîtî û Tendirustiya Qeydên ku 

Hatine Berhevkirin 

Piştî qedîna karê berhevkirina belgeyan, 

saziyan li ser veşartin, sererastkirin û 

birêvebirina belgeyan biryaran digirin. Her 

çiqas belge bi awayekî xweşik li ser refikan 

werin rêzkirin jî eger bi hêsanî neyên 

şopandin, komên belgeyan bi kêr nabin.  

 
Dosyeyên kesên ku bûne qurbaniyên suîkastê yên di Arşîva 

Polîsê Netewî ya Guatemalayê. Louis Bickford. 

Ya ku divê were daxwazkirin ew e ku 

belgeyan bi qasî ku pêkan e li gor têkîliyên 

xwe veşartin e. Wek mînak dema ku 

berhevokeke mezin a belgeyen bikeve destê 

MFyê, vê berhevokê li gor hêmanên xwe ji 

hev cihê dike, ji bo her hêmanekê kitêbên 

taybet û etîket amade dike. Bi vî şiklî him 

xwegîhandin ji bo wan belgeyan hêsantir 

dibe, him jî belgeyan ji qilêrbûn û 

xirabbûnê diparêze. Bi vî şiklî sererastkirina 

belgeyan, bi awayê sererastkirina rejima 

berê re lihevhatiye û di tevahiya arşîvê de bi 

qasî ku pêkan e sîstema sinifandina rejîmê 

tê bikaranîn. Dema ku belgeyên rejîmê wek 

nivîs, qeyd û rapor were kategorizekirin, ev 

berhem her çiqas ji pêwîstiyan zêde jî be ev 

kategorî tên parastin. 

http://www.iisg.nl/


Xebatên Rastî, Dadwerî û Bîrê  26/40 

3. Mijarên Teknîk 

Gelek saziyên belgekirinê ku dixwazin 

xwegîhandin ji bo datayan bi hêsanî bin, 

belgeyên kaxêzê ku di destê wan de hene 

vediguhezînin ji bo formata dîjîtal û bi vî 

awayî belgeyên kaxêz jî gelak caran di nav 

destan de zerer nabînin. Eger bi awayekî 

rast were kirin temenê mîkroformek li gor 

şertên veşartinê di navbera 50 û 100 sal de 

diguhere. Lê belê belgeyên ku mîkrofîlma 

wan hatiye girtin ji bo ku ji formatên dîjîtal 

re werin veguhastin divê hin gav werin 

avêtin. Sûdewariya dîjîtalkirina belgeyan ev 

in: 

Zanyariyên hîn zêde ji bo mirovên hîn zêde 

bi leztir dikarin ragîhandin. 

Berhevokeke belgeyan bi nêzikbûnên gelek 

cihê dikare were lêkolandin. 

Di nav belgeyên yekcar zêde de karê 

lêgerînê hêsantir dike û belgeyan bi 

kategoriyên cihê, beş dike û analîzkirinê 

hêsantir dike. 

Lê belê divê neyê jibîrkirin ku veguhastin ji 

bo formata dîjîtal nayê wateya parastinê. Ji 

bo parastinê zanyariyan divê kaxiz jî her 

tim werin parastin û mîkroform tim werin 

bikaranîn. Lê belê ji bo belavkirinê 

vebijêrka veguhastina formatên dîjîtal were 

bicihanîn.
 25

 

Belge piştî ku ji bo formatên dîjîtal hatin 

veguhastin divê werin tasnifkirin. Dema ku 

belge ji bo formatên dîjîtal tên veguhastin li 

gor pîvanên ku berê hatine danîn dikarin 

werin tasnîfkirin. Bi vî şiklî analîzên 

îstatîsîk jî pêkan dibe.  

Ev proses divê bi amadekirina dîrektîfeke 

nivîskî ya li ser awayê veguhastina 

belgeyan ji bo formata dîjîtal dest pê bike. 

Paşê pisporekî zanista civakî divê belgeyan 

analîz bike, ji bo zêdekirina nirxên her yek 

ji wan belgeyan gavê ku divê werin avêtin 

                                                 

25 Bickford, “The Archival Imperative” 1097, 

1115. 

gelo heye yan tune ye, divê lê binihêre. 

Rastbûna versîyonên dîjîtal ên datayan were 

divê were selmandin û bi karên wek 

damxekirina dîjîtal (watermarking) divê 

belgeyên orîjînal were parastin.
 26

 Li gel 

van, divê kopyayên wisa werin amadekirin 

ku ji bo înternetê vekirî nebe, li ser van 

belgeyan tu guherin neyê kirin(read-only) û 

belgeyên orîjînal werin parastin.  

Dehan rêbazên sererastkirin, veşartin û 

birêvebirina belgeyan hene ku ev li gor 

têkîlî û wextê diguherin. Danînan lîsteya 

van rêbazan derveyî armanca vê weşanê ye. 

Ji ber vê jî em ê tenê ezmûna endamên 

DAGê yên li ser veşartin û birêvebirina 

belgeyan bi we re parve bikin. 

Navenda Lêkolîn û Belgekirinê ya li 

Saraybosnayê ji bo parastina berhevoka 

belgeyan rêbazeke sê merhaleyî ya 

veguhastina belgeyan ji bo formatên dîjîtal 

pêş xist. Di merhaleya pêşin de xebatkarên 

navendê naverokên belgeyan analîz dikin. 

Di merhaleya duduyan de hemü belge tên 

tên tasnîfkirin. Di merhaleya dawîn de jî ji 

bo ku werin parastin û bi awayekî rast 

werin belavkirin hemû belge ji bo formata 

dîjîtal tên veguhastin.
 27

  

HREIB/ND-Burma bernameya Martus a ku 

ji hêla Benetech ve hatiye amadekirin, bi 

kar tîne. Ev bername datayên nîtel dixe nav 

şabloneke yek rûpelî, van datayan bi kod 

qeyd dike û dişîne pêşkêşkareke ewle. 

Hewzên xwe yêne datayan wisa datînin ku 

di her bûyereke belgekirî de şexs di kîjan 

rolê de tev digerin, tên nîşandan. Bi vî şiklî 

dewsa ku lîsteyên basît ên mexdûr û faîlan 

derxin, di rewş û bûyerên cihê de eynî şexs 

                                                 

26 Sîstemeke lêgerîna çewtiyan e ku pêkanîna  

yekîtî û rastiya datayên ku li cih (bi navgîna 

telekomunîkasyonê)  û di nav wext de (depokirin) tên 

gerandin, temîn dike. Damxeya dîjîtal (watermarking)  jî 

navê hemû rêbazên barkirina datayan e li ser sînyaleke 

dîjîtal. Data, dema ku belge tê kopîkirin bi tevî wê tê 

veguhastin. Damxeya ku nayê dîtin ji bo nehiştina bê 

destûr zêdekirina belgeyan tê bikaranîn.  

 

27 Navenda Lêkolîn û Belgekirinê ya Saraybosna, 

Plana Çalakiyê (Tîrmeh 2005-Tîrmeh 2006), 15. 



Xebatên Rastî, Dadwerî û Bîrê  27/40 

rolên cihê cihê ku lîstine dikarin werin 

dîtin. Bi saya hewza datayan ku tê de 

zanyariyên biyografîk hene HREIB/ND-

Burma dikare rola her şexsekî di bûyerên 

diyar de tespît bike û bi vî awayî 

tevliheviya mexdûrbûn yan jî faîlbûna 

şexsekî ji holê radike û rê li ber gengeşiyan 

digire. 

Nêzikbûna DC-Camê ya li ser birêvebirina 

zanyariyê bi awayekî giştî nêzikbûna wê ya 

birêvebirinê nîşan dide. Sazî ku dizane 

qeydikirina datayan mirov aciz dike û dixe 

stresê, ji xebatkarên xwe dixwaze ku tenê di 

nivê wexta xebata xwe ji bo qeydkirina 

zanyariyan veqetînin, wexta din jî ji bo 

xebatên qadan veqetînin. DC-Cam ku bêtir 

bi xebatên qadê ve mijûl dibe, bi pêkanîna 

hesta bihevrebûnê rêbazên 

dewlemendkirina ruhê komê pêş dixe û bi 

parastina vê ruhê bihevrebûnê nêzikî 

birêvebirina zanyariyê dibe.  

Çar hewzên datayên DC-Cam hene ku ji bo 

katalogkirina malzemeyên xwe bi kar tîne. 

Zanyariyên ku piraniya wan ji belgeyên li 

arşivan digirin di hewzên data yên 

biyografîk, bîbliyografîk, dîtbar û cografî 

qeyd dikin. Ev hewzên datayan bi 

Bernameya Jenosîdê ya Zanîngeha Yale û 

bi hevkariya Zanîngeha New South Walesa 

Avustralyayî hatine danîn.
 28

 

Ji bo birêvebirina zanyariyê sê rêzikên 

bingehîn ên MFyê hene: 

 

Rêzika 1: Zanyariyên orîjînal divê tu car ji 

dest neyê derxistin. Ev rêzik ji bo hemû 

malzeme û têkîliyên ku xwedî 

taybetmendiyên belgeyî ne, derbas dibe. 

Taybetiya zanyarîbûna têkîliyê ji ber 

taybetmendiya xwe ya razber gelek caran 

nayê dîtin. Lê belê di dema depokirin û 

                                                 

28 Ji bo zanyariyên zêde li ser hewzên datayan 

binihêre: 

http://www.dccam.org/Database/Index1.htm  

veşartinê de parastina têkîliyên belgeyan 

divê mecbûrî be.  

Rêzik 2: Di pêvajoya veguhastina belgeyan 

ji bo formatên dîjîtal de şêwaza xebatê divê 

bi teknolojiyên heyî neyê tengkirin. Ji ber 

egerên aborî bi qelîteyên xirab kopîkirina 

belgeyan di pêşerojê de dê nehêle analîzên 

qelîte bilind werin kirin. MF pêşniyar dike 

ku hewcedariya niha her çi qas qelîteyên 

bilind nebe jî divê belge tim bi qelîteyên 

bilind werin kopîkirin. Her wisa, di 

pêvajoya veguhastina belgeyan de formatên 

ku tên bikaranîn her çiqas gerdûnî nebin jî 

divê li gor standardên giştî bin. Arşîvkar 

divê formatên nû bişopînin. Îro ji ber ku 

pîvanên teknolojîk heta radeyekê rûniştiye, 

kar bêtir lihevhatî û guncan dibin.  

Rêzikl 3: Li gor vê rêzika ku MF wek 3-2-2 

bi nav dike, her datayek bi sê kopye, du 

format û li du cihên cihê divê were parastin. 

Divê data bikarin werin veguhastin û ji 

cihekî ji bo cihekî din divê werin 

veguhastin. Ji bo vê jî formatên dîjîtal pir 

guncaw in. Mîkrofîlm û mîkroafîş jî 

berevajî ne. Her tim veguhastina zanyarî 

pêkan nabe û xetereya xirabbûna datayan 

heye.  

Xebatên FAFG ji ber ku li ser kifşkirina 

gorên nehînî û tespîtkirina egerên mirinê ye 

di destpêkê de stratejiyeke sererastkirin, 

birêvebirin û veşartinê dananîbû. Lê 

xebatkarên FAFG ji ber ku bi guherîna 

xemên siyasî derfeta bikaranîna zanyariyên 

belgeyan ji bo têkiliyên cihê dide, li gor 

tiştên ku ji endamên din ên DAGê hîn bûn, 

sîstemeke standart a veşartin û birêvebirinê 

datînin. 

4. Di Dest De Girtina Belgeyan 

Dema ku rêxistinên mafên mirovan hin 

belgeyên dewletê di destê xwe de digirin di 

navbera civak û dewletê de carna nerazîbûn 

diqewimin. Him li Kamboçyayê him jî li 

Iraqê rewşeke wiha çebûye: Rêxistinên 

endamên DAGê belgeyên wisa di destê xwe 

de digirin ku dikare were îdîakirin ku ew 

belge yên dewletê bin. MF gelek belgeyên 

http://www.dccam.org/Database/Index1.htm
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partiya Baas ku mîratxurên wê nediyar e, di 

destê xwe de digire. Li Kamboçyayê jî DC-

Cam arşîvên wekî Tuol Sleng ku dikarin di 

mahkemeyan de werin bikaranîn di destê 

xwe digire. Lê DC-Cam wisa dibîne ku ev 

belge ne tenê ya navendê lê belê ya gelê 

Kamboçyayê ye. Beşeke girîng a belgeyan 

di nav salên borî de peritîne; hikûmet jî ne 

xwedî wê derfetên teknîkî ye ku wan 

biparêze. Ji ber vê jî destûr tê dayîn ku DC-

Cam van belgeyan biparêze û di destê xwe 

de bigire. Her wisa DC-Cam ji bo ku belge 

bikarin werin veguhastin rêbazek jî daniye. 

Teslîmgirtin, di dest de girtin, bikaranîn û ji 

dest derxistina belgeyan li gor vê rêbazê tê 

kirin û belge wisa tê parastin ku ji gel re 

vekiriye.  

HLC ku li Yugoslavyaya berê dixebite ji bo 

ku belgeyên tên bikaranîn ji saziyê re werin 

teslîmkirin, dixebite. 

Dema ku dewlet li ser binpêkirinên berê 

yên mafên mirovan bi saziyên mafên 

mirovan re hevkarî dike, cihê ku belge tên 

veşartin zêde nabe pirsgirêk. Lê belê dema 

ku hevkariya dewletê tune be rêxistinên 

mafên mirovan bergiriyên zêde yên 

ewlekariyê divê bigirin yan jî dewsa ku 

belgeyên orîjînal di destê xwe de bigire û 

kopyeyên belgeyan li cihekî ewle veşêre.  

Dema ku pirsgirêkên muhtemel ên ku di 

mijara di dest de girtina belgeyan a ji hêla 

saziyên mafên mirovan werin dîtin, danîna 

sîstemeke wisa ku belge kengê û di destê kê 

de ye nîşan bide, dê îhtimala derketina 

pirsgirêkan kêmtir bike. Li Arşîva Polîsê 

Netewî ya li Guatemalayê qeydên li ser 

veguhastina belgeyan tu problemek 

dernaxe. Lewre belge her tim ji hêla polîs 

ve hatiye veşartin. Lê belê di nav arşîvê de 

sîstemeke wisa tune ye ku di kêliyekê de 

belge di destê kê de ye, nîşan bide. Ji bo 

şopandina belgeyan defterek heye ku 

xebatên ku tên kirin tê de tên qeydkirin. Lê 

belê eger di belgeyan de guhertin werin 

kirin ji bo dîtina berpirsiyarên van 

guhertinan tu sîstemek nehatiye danin. Lê 

belê dema ku belge ji bo pêvajoyên hiqûqî 

werin bikaranîn divê veguhastina belgeyan 

bi awayekî rêkûpêk û baş were tomarkirin. 

 

 

 
Endamên DAGê yên ku serî li Arşîva Polîsê Netewî ya 

Guatemalayê dane. Louis Bickford. 

 

 

5. Peritîn û Qirêjbûn 

Rêbaza herî bingehîn a li ser berhevkirina 

belgeyên kaxiz bi qasî ku pêkan e 

kêmkirina rêjeya peritîn û qirêjbûnê ye. Li 

vir ji peyva peritînê armanc windabûna 

belgeyan ji peyva qirêjbûnê jî armanc bi 

biservekirina belgeyên nû xirabbûna 

berhevoka orîjînal e. Ango peritîn û 

qirêjbûn dibe egera zererditîna berhevoka 

orîjînal û windabûna têkîliyên zanyariyan. 

Bivê nevê dê peritîn û qirêjbûn çêbe, lê belê 

ji bo kêmkirina van zereran divê bergirî 

werin stendin. Bi mînakeke yek ji xebatên 

MFyê em hinek behsa vê mijarê bikin: 
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Peritîn, Qirêjbûn û Zehmetiyên Din ên 

ku Berhevoka Kurd Rû Bi Rû Dimîne 

Hin belgeyên ku MF di sala 1998’an de ji 

komên Kurd ên bakurê Iraqê girtin heta ku 

gihîştin destê MFyê di her merhaleyeke 

rêwîtiyê de kêm bûn. Jixwe di merhaleya 

pêşîn de hêzên Kurd hewcedarî bi girtina 

her belgeyê nedîtiye, belgeyên ku li gor 

wan ji ber egerên civakî û siyasî hesas in ji 

berhevokê derxistine. Piştî ku belge bi 

komyonan hatine veguhastin, bi teyareyan 

ji bo DYAyê hatine veguhastin. Lê belê di 

vê merhaleyê de hin belge winda bûn. Li 

DYAyê ji bi tevî hin bê şansiyan bi 

biryarên zanebûnî hin belge ji berhevokê 

hatin derxistin. Jixwe malzemeyên ku 

hatine li Bexdayê hatin komkirin bi tevî 

belgeyên din serabera hatibûn paketkirin. 

Ji ber vê jî rêz û saziya berhevokê xirab bû 

û belge peritîn. Wek serencam dema ku 

belge ji derekê ji bo dereke din hate 

veguhastin tevliheviyeke biçûk jî bi xwe re 

xeletiyên mezin anîn û paşê rastkirina van 

xeletiyan gelek zehmet bû.. 
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IV- DÎROKA DEVKÎ 

Piraniya endamên DAGê ji bo ku di asta 

pêşin de zanyarî bigirin şahîdiya şahid û 

mexdûran berhev dikin. Wek rêyeke 

gihîştina heqîqetê karê berhevkirina 

zanyariyên devkî ku em ê di vê weşanê de 

wek “dîroka devkî” bi nav bikin, wek 

“mulaqatên şahidan” yan jî wek “lêkolîna 

rastiyê” bi gelek navên cihê tê binavkirin. 

Xebatên HREIB/ND-Burma bêtir li ser 

hevpeyvîn û berhevkirina şahidiyên devkî 

yên bi penaberên Burmayî yên ku ji sînorê 

Taylandê derbas bûne yan jî bi hevpeyvîn û 

berhevkirina şahidiyên devkî yên li deverên 

agirbesê bi awayekî dizî hatine kirin, pêk tê. 

Endamên torê piştî pîvanên ku ji bo 

kategorîkirinê pêwîst in, amade kirine bi 

mexdûr û şahidan re hevpeyvîn çêkirine û 

pirsên wekî çi, kengê, bi fermana kê çêbû, li 

wan kirine. Ev şahidiyên devkî di demeke 

kin de ji bo guherandineke demokratîk li 

Burmayê pêk were, hatine bikaranîn. Karê 

xweser a HREIB/ND-Burma ji bo vê 

pêvajoyê kiriye ew e ku ev şahidiyên ku ji 

bo guhertina niha hatine bikaranîn di dema 

bê de di mekanizmayên dadweriya serdema 

derbasbûnê de dikarin werin bikaranîn.  

Xebatkarên HREIB/ND-Burma di 

hevpeyvînan de ji bo ku kesê dipeyve di bin 

tesîra hevpeyvînkaran de nemîne û bi 

serbestî çîrokên xwe bibêjin, bi zanebûnî 

pirsên ku bersiva wan pir fireh e, dipirsin. 

Lê dîsa jî divî rêbazên berhevkirina 

şahidiyan ên deh rêxistinên ku torê pêk 

tînin divê li hevhatî bin.  

HREIB/ND-Burma ji bo vê yekê dewsa 

dayîna formeke anketên ku ji pirsên hişk 

pêk tê, xebatkarên endamên xwe li gor 

hiqûqa navnetewî ji bo ku xwe bigihînin 

cewhera meseleyan li ser bikaranîna 

têgehan perwerde dike. Wek mînak li gor 

normên mafên mirovan ên navnetewî ji bo 

ku bûyerek wek windakirin were binavkirin 

lazim e çar hêman hebin: Revandin, 

belasebeb bûna revandin, daxilbûna 

fermanber yan jî saziyên dewletê ji bo vê 

pêvajoyê û redkirina dayîna zanyariyan ji 

hêla dewletê. Xebatkarên qadan ên ku van 

çar xalan di hişê xwe de digirin, pirsên xwe 

li ser fêmkirina qewimîna her merhaleyekê 

dipirsin. Bi saya vê rêbazê hemû saziyên 

endam bi awayekî serbixwe dixebitin, 

rêbazên xwe pêş dixin û datayên ku tên 

bidestxistin di navbera rêxistinan de dikarin 

werin berhevdan. 

 
Endamên DAGê yên ku tev li hevdîtina mexdûr û faîlên li 

Kamboçyayê dibin. Patrick Pierce. 

MF jî ji bo berhevkirina şahidiyên devkî bi 

şahidên bûyeran re hevpeyvînan çêdike. Lê 

belê rêbaza wan ji rêbaza HREIB/ND-

Burmayê gelek cihê ye. Sîxurên MF hene û 

ev sîxur guh didine binpêkirinên mafên 

mirovan ên ku tên serê mirovên temen û 

zayendên cihê. Ev xebatkar hin aliyên van 

çîrokên ku dibihîzin ji bo ku li ofîsê li ser 

van çîrokan gengeşî bikin, dinivîsin. Piştî 

ku ev merhale derbasbû lêkolînvan bi şahid 

û mexdûran re dipeyvin, çîrokê dirastînin û 

belgeyên ku piştgiriya çîrokê dikin yên 

mîna belgeya mirinê berhev dikin. Bi vî 

awayî piştî ku dosye pêk tên hin ji van 

dosyeyan ji bo hevpeyvînên ku bi mirovan 

re bi serbestî tê kirin û heta 12 saetan 

dikşîne tên hilbijartin. Malzemeyên ku wek 

vîdeo tê qeydkirin tê kurtkirin û jê qeydeke 

12 deqîqeyî derdikeve û ev kurtefîlm tê 

weşandin. Fîlmên 12 saetî jî di pêşerojê de 

ji bo ku li ser şkence û şantajê bernameyên 

xweser werin amadekirin û analîzên trendê 
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werin kirin, tên arşîvkirin. Wisa tê hêvîkirin 

versîyonên ku tên arşîvkirin di lêpirsînên 

adlî yên dema bê de wek delîl werin 

bikaranîn. 

Piştî projeyeke ku du sal kişand her çiqas 

100 hevpeyvînên ku naveroka wan cur bi 

cur e, hatibe kirin jî di merhaleya dawî de 

hevpeyvînên ku dê werin hilbijartin wisa tê 

xwestin ku dê vê cihêrengiyê nişan nede. Di 

hilbijartina hevpeyvînan de fikrên şexsî û 

xemên li ser ewlekariyê destnîşanker in. 

Jixwe armanca bingehîn a hevpeyvînên ku 

bi mexdûran re hatine kirin ji belgekirina 

kiryarên ku di dema rejîma berê de hatine 

kirin wêdatir bihêzkirina mexdûran e da ku 

ew bikarin tiştên ku hatine serê wan 

vebêjin. 

Projeya Zêdekirina Rêjeya Hesabdayînê ya 

ku DC-Cam ji sala 2000’an heta niha pêk 

tîne, ji bo deverên çolter ên Kamboçyayê 

lêkolîner dişîne. Lêkolînerên ku 

biyografiyên ku endamên Kmera Sor di 

dema Komboçyaya Demokratîk nivîsandine 

li ba xwe dihêlin, cihê kadroyên berê yên 

Kmera Sor yan jî lêzimên wan tespît dikin û 

bi wan re li ser jiyana wan a dema rejîma 

berê hevpeyvînan çêdikin. Heta niha ji 

12.000 endamên Kmera Sor wan xwe 

gîhandiye 2.000 kesan. Beşeke mezin a yên 

mayîn yan mirine yan jî wenda bûne.  

Hemû rêbazên ku me li jorê vegotin dikarin 

di bin sernavê dîroka devkî de werin 

berhevkirin. Dîroka devkî bi rêya 

hevpeyvînên qeydkirî berhevkirina 

bîranînên raborî û çîrokên şexsî ne. Piştî 

şerê duwem ê cîhanê sazkirina hevpeyvînên 

dîroka devkî bû rêbaza populer a 

berhevkirina zanyariyên li ser bûyerên ku di 

raboriyê de qewimîne.
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 Piştî guherîna ku li 

Amerîkaya Latîn pêk hat, dîroka devkî bû 

navgîna vegotina heqîqetê. 

                                                 

29 Donald A. Ritchie, Doing Oral History: A 

Practical Guide (New York: Oxford University Press, 

2003), 19. 

Armanca hevpeyvînên dîroka devkî 

bidestxistina wan zanyariyan e ku ji 

çavkaniyên din nayên bidestxistin. 

Hevpeyvîn divê li ser ezmûna şexsî ya kesê 

ku hevpeyvînê dike agahî bide. Mijarên ku 

di hevpeyvîne tên qisekirin ji xeynî ezmûna 

şexsî û kitkiteyên jiyana rojane divê li ser 

hest, hêvî û tirsên kesên ku pê re hevpeyvîn 

tê çêkirin be. Kesê ku hevpeyvînê çêdike li 

gor ezmûna kesê ku pê re hevpeyvîn tê kirin 

mijarên peywendîdar destnîşan bike û 

hevpeyvînê birêve bibe. Lê dîsa jî bi qasî ku 

pêkan e ji bo bidestxistina zanyariya zêdetir 

ku pêwîst be mijara axaftinê biguherîne û ji 

mijara serek dûr nekeve.  

1. Rêbaza Dîroka Devkî 

Gelek rêxistinên dîroka devkî ji bo ku 

pêwîstiyên qadê bicihbînin, agahiyên ku ew 

ê ji hevpeyvînan bigirin, zêde bikin ji kesên 

ku dê hevpeyvînan çêkin re rêzikên rêberî 

datînin.
30

 

Armanca merhaleya pêşîn a hevpeyvîneke 

dîroka devkî (ango di hevpeyvîna pêşîn yan 

jî lêkolîna pêşînde) bi awayekî giştî zanîna 

agahiyên li ser jiyana kesê ku pê re 

hevpeyvîn tê kirin û hînbûna mijarên 

hevpeyvînê ye. Ji ber ku di vê merhaleyê de 

kesê ku hevpeyvînê çêdike ji kesê ku pê re 

hevpeyvîn çêdike hemû agahiyên pêwîst 

digire û nahêle pirsgirêkên muhtemel 

derkevin bandora vê merhaleyê li ser 

tevahiya hevpeyvînê pir mezin e. Di dema 

xebata pêşîn de divê kronolojiyeke hêsan 

were danîn û cih û bûyerên ku dê li ser wan 

were axaftin, werin tespîtkirin.  

Hevpeyvînên pêşîn pîvanên kesên ku ji bo 

hevpeyvînê werin hilbijartin datîne û bi vî 

şiklî di pêkanîna projeyên dîroka devkî yên 

ku tenê li ser bûyerên diyarkirî dixebitin de 

sûdewar dibin. Piştî hevpeyvîna pêşîn 

                                                 

30 Hin ji wan saziyan ev in: American Oral History 

Association (OHA), Canadian Oral History Association 

(COHA) ve International Oral History Association 

(IOHA). Li wan malperan binihêrin: 

http://omega.dickinson.edu/organizations/oha/pub_eg.html

, http://oral-history.ncf.ca/index.html, www.ioha.fgv.br 

http://omega.dickinson.edu/organizations/oha/pub_eg.html
http://omega.dickinson.edu/organizations/oha/pub_eg.html
http://oral-history.ncf.ca/index.html
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nivîsandina kurteya wê ji bo lêkolînên 

dema bê rê dide, bîranînên kesê ku pê re 

hevpeyvîn tê kirin gelo têrê dike yan na tê 

derdixe û ezmûna kesê ku hevpeyvîn pê re 

tê kirin bi armancên projeyê ve diguncê yan 

na, eşkere dike. Ji ber van egeran ev 

hevpeyvîn gelek girîng e. 

Beşa din a xebata pêşîn a beriya 

hevpeyvînên dîroka devkî jî lêkolandina 

wan mijaran e ku dibe ku di dema 

hevpeyvînê de werin qisekirin. Divê kesê 

ku hevpeyvînê çêdikev divê li ser 

taybetmendiyên dîrokî yên wê demê, jiyana 

kesê ku pê re hevpeyvîn tê çêkirin û 

agahiyên bingehîn ên li ser bûyerê agahdar 

be. Rêbaza ku bi awayekî giştî tê şopandin 

ew e ku ji bo pêkanîna pirsên ku di 

hevpeyvînê de werin kirin bi qasî ku pêkan 

e divê ji belgeyên cur bi cur were sûd 

wergirtin. Qeydên dadgehan, monofra, 

raporên saziyên civaka sîvîl, nexşe ji bo 

haziriya hevpeyvîna dîroka devkî sûdewar 

in. 

2. Hevpeyvînên Dîroka Devkî 

Hevpeyvîna dîroka devkî ji merhaleyên 

cihê pêk tê: Amadekirina forma pes 

tesdîqkirinê, biryargirtin li ser pirsên ku dê 

bên kirin û qeydkirina hevpeyvînê. 

Zanyariyên ku bi hevpeyvîna pêşîn û 

lêkolîna pêşîn tên bidestxistin ji bo 

amadekirina pirsan divê werin bikaranîn. 

Di xebatên bi mexdûrên binpêkirinên mafên 

mirovan re tên kirin de nepenî û 

mahremiyet pir girîng e. Kesê ku pê re 

hevpeyvîn tê kirin ji bo ku tevahiya 

hevpeyvînê di projeyeke lêkolînê de were 

bikaranîn destûr bide jî bêyî destûra wan 

zanyariyên wan ên biyografîk û zanyariyên 

wan ên ragîhandinê bi kesên din re neyê 

parvekirin.  

Berê hazirkirina pirsan sûdewar e, lê belê di 

dema hevpeyvînê de nerm bûn jî ewqas 

girîng e. Agahiyên herî girîng bêtir bi 

pirsên li ser mijara ku kesê pê re hevpeyvîn 

tê kirin vekiriye tê girtin. Di destpêka 

hevpeyvînê de dewsa pirsên ku bersiva wan 

“erê” yan jî “na” ye divê pirsên ku bersiva 

wan fireh e, werin kirin. Piştî ku hevpeyvîn 

dewam kir, hevpeyvînsaz ji bo ku bi hin 

tiştan ewle be dikare pirsên şênbertir bike. 

Dema ku cihê hevpeyvînê tê destnîşankirin 

divê fikr û daxwaza kesê ku pê re 

hevpeyvîn tê kirin, were pirsîn.    

Hevpeyvîn wek deng yan jî dîmen dikarin 

werin qeydkirin. Ji bo ku kesê ku pê re 

hevpeyvîn tê kirin ji axaftina li pêş 

kamerayê netirse divê pêvajoya hevpeyvînê 

di serî de jê re bi awayekî eşkere were 

gotin. Eger mijar tawanên şer û 

binpêkirinên mafên mirovan be kesên ku pê 

re hevpeyvîn tên kirin ji ber ku ji tolhildanê 

yan jî êrişên siyasî ditirsin dilxwaz nabin ku 

axaftinên wan werin qeydkirin û çîrokên 

wan jî bigihîjin raya giştî. Ji ber vê jî 

mexdûr yan jî şahid bi çi sebebê dibe bila 

bibe eger nexwaze hevpeyvîn were 

qeydkirin, divê rêz li vê daxwaze wî were 

girtin. 

3. Deşîfrekirin û Arşîvkirina 

Hevpeyvînan 

Hevpeyvînek piştî ku hate qeydkirin divê 

were nivîsandin. Divê deşîfrasyon bi 

baldarî were kirin û her peyva ku di 

hevpeyvînê de hatiye gotin divê bê kêmasî 

were nivîsandin. Deşîfrekirin beşa herî 

bizehmet a xebatên dîroka devkî ye: Jê re 

motîvasyon, wexteke dirêj divê û ezmûna 

taybet a hevpeyvînsaz dibe ku di bin tesîra 

tiştên ku tên bîrê de bimîne. Her tim pêkan 

nebe jî ya ku tê daxwazkirin ew e ku 

deşîfresyona hevpeyvînê ne bi destê kesê 

sêyem lê bi destê hevpeyvînsaz were kirin. 

Bi vî şiklî çewtiyên ku di dema nivîsandinê 

de derkevin dê kêmtir bin. Karê rastkirin û 

rererastkirin dibe ku wate û têkiliyên 

wateyê xirab bike. Ji ber vê jî divê deşîfre 

wekî xwe bimîne.  

Piştî ku hevpeyvîn hate nivîsandin û navên 

şexs û cihan hatin konrolkirin kurteyeke 

hevpeyvînê tê derxistin. Kurte, bi kurtî 

vegotina naveroka hevpeyvînê ye û rê dide 

ku lêkolîner bi hêsanî xwe bigihînin 

datayan. Armanca nivîsandina kurteya 
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hevpeyvîneke dîroka devkî hêsankirina karê 

wan kesan e ku dixwazin wê bi kar bînin. 

Kurte divê kurt û xwerû bin û di wan de 

tenê agahiyên ku di deşifrasyonê de hene 

cih bigirin. Bûyer li gor rêza wextê divê 

werin gotin û divê bersiva pirsên kî, li ku, 

kengê û çima were dayîn. Agahî yan jî 

şîroveyeke ku ji kesê ku pê re hevpeyvîn 

hatiye kirin nehatibe girtin di dosyeya 

şexsan de divê cih bigire lê di kurteyê de 

cih negire.  

Di dema projeya dîroka devkî de hemû 

belgeyên ku tên berhemanîn divê bi 

awayekî rêkûpêk werin arşîvkirin. Qeydên 

bi deng û dîmen bêyî ku wext derbas bike 

divê werin kopîkirin û li cihekî ewle werin 

veşartin. Veguhastina qeydan ji bo 

formatên dîjîtal him ji nû ve guhdarîkirina 

wan hêsantir dike him jî nahêle qeydên 

orîjînal zerer bibînin.  

Bi qasî qeydên deng û dîmenên hevpeyvînê, 

deşîfrasyona wê jî di asta pêşîn de girîng e. 

Ji ber vê jî miameleya ku pê re tê kirin divê 

li gor vê girîngiyê be. Eger DVD yan jî 

qeydên deng ên hevpeyvînê hebin divê di 

hewza datayan de werin bikaranîn, qeydên 

orîjînal û deşîfre di arşîvê de werin parastin. 

Deşîfre û malzemeyên din ên hevpeyvîna 

dîroka devkî ji bo amadekirina raporên 

bûyerê werin bikaranîn. Bi nirxandina 

raporên bûyerê ji bo ku di lêkolînên dema 

bê de werin bikaranîn divê navê mexdûr, 

faîl, şahidan, kitkiteyên bûyerê divê werin 

nivîsandin. 

4. Di Civatên Piştî Şer De Pirsgirêkên 

Rêbaza Dîroka Devkî 

Bi awayekî giştî armanca dîroka devkî wek 

parastina bîra civat û kesan tê zanîn. Lê ji 

ber nebûna çavkaniyeke din heman rêbaz ji 

bo tijîkirina valahiya navbera vegotina 

dîroka fermî ya civatên paş şer û bûyerên 

ku di rastiyê de qewimîne tê bikaranîn. 

Lêkolîner dema ku li ser parastina bîrê 

dixebitin divê rê bidin kesê ku pê re 

hevpeyvîn tê kirin bi peyvên xwe qala 

raboriya xwe bike. Ji hêla din ve jî eger 

armanc eşkerekirina rastî, belgekirina 

kuştinkarî, şkence û hovîtiyên her cure be 

di dema hevpeyvînê de divê hevpeyvînsaz 

roleke çalaktir bilîzin. Li gor niyeta 

hevpeyvînsaz nêzikbûnên li ser awayê 

hevpeyvînê diguherin. Ev yek jî bi awayekî 

berçav bandor li ser diyaloga ku di 

hevpeyvînê de tê danîn û pirsên ku tên 

pirsîn dike.  

Di hevpeyvînê de peyvindiya hevpeyvînsaz 

û kesê ku pê re hevpeyvîn tê kirin dikare 

bibe egera qewimîna hin pirsgirêkan. Dema 

ku bi mexdûr yan jî şahidên binpêkirina 

mafên mirovan hevpeyvîneke dîroka devkî 

tê kirin pêwîstî bi vegotina bûyerên 

travmatîk û êşbar dibe. Ji ber vê jî 

hevpeyvîn gelek caran dibe êzmûmenek 

êşbar. Lewma jî divê hevpeyvînsaz xweşbîn 

be, ji aliyekî ve divê bêalîbûna xwe 

biparêze ji aliyekî ve jî di navbera xwe û 

kesê ku pê re hevpeyvîn dike de 

peywendiyeke bawerpêkirî pêk bîne.  

Yek ji zehmetiyên herî mezin ên ku 

lêkolîner rû bi rû dimînin dema ku 

hevpeyvîn bi faîlên binpêkirinên mafên 

mirovan re tê kirin, derdikeve. Dibe ku 

gotinên kesê ku pê re hevpeyvîn tê kirin ji 

bo meşrûkirina biryar û tawanên xwe yên 

berê be. Di rewşên wiha de divê 

hevpeyvînsaz pirsên ku hukm dide yan jî 

dest bi nîqaşekê dike, nepirse. Xebatên 

dîroka devkî her çiqas bêtir li ser mexdûran 

were kirin jî, bêyî ku mirov guh bide ka 

rastiyan nîşan dide yan na, divê bi qasî ku 

pêkan e, şahîdiya faîlan jî divê werin 

berhevkirin. Ev ezmûna xweser dê ji me re 

qala aliyê din ê çîrokê bike, wê derfetê bide 

ku em fikrên kesên ku çalakiyên tund û 

tûjiyê kirine fêm bikin û bîranînên wan 

bixin nav belgeyan. 

Ji ber ku hevpeyvînsaz dikare berê 

hevpeyvînê destnîşan bike, bi rêbaza dîroka 

devkî zêd nayê bawerkirin, ev rêbaz alîgîr 

tê dîtin û ji ber vê jî tê rexnekirin. Lê belê 

hevpeyvîna dîroka devkî pêvajoyeke yekalî 

nîn e. Berevajî, diyalogeke wisa ye ku di 

navbera du kesan de pêk tê. Ji bo ku hemû 

parçeyên heqîqêtê werin gotin û hemû 

agahiyên li ser mijarê werin bidestxistin 
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divê ev rêbaz wisa be. Ji ber vê jî divê 

hevpeyvînsaz ji bo ku kesê ku pê re 

hevpeyvîn tê kirin li ser mijarê her tiştî 

bibêje han bide û ji bo vê jî lazim e roleke 

aktîftir bilîze. Lê di heman demê de 

hevpeyvînsaz divê bandor li ser kesê ku pê 

re hevpeyvîn tê kirin, neke, zerer nede 

bêalîbûna pêvajoyê. 

Dîroka devkî ji hêlekê ve ji ber ku raboriya 

nêzik bi belge dike bi îdeaya objektîfnebûnê 

tê rexnekirin. Li gor vê îdeayê lêkolîner 

wek wext çiqas nêzikî objeya lêkolînê be di 

tomarkirina datayan de jî ewqas alîgir dibe. 

Her çiqas îhtimama kesên ku xebatên 

dîroka devkî dikin li ser parastina bêalîbûnê 

pir girîng jî be, eger di ser bûyeran re wext 

derbas bibe gelek agahiyên hêja jî wenda 

dibin. Lewma li ba wendabûna agahiyan 

girîngiya xetereya alîgiriyê kêm dibe.  

Ji ber van îhtiraz û rexneyan çavkaniyên 

devkî wek çavkaniyên pola sêyem ên ku di 

hiyerarşiya çavkaniyan de piştî belgeyên 

nivîskî û malzemeyên wekî hestî ne ku ji 

gorên nehînî derdikevin, tên dîtin. Lê belê 

gelek mînak hene ku alîkariya dîroka devkî 

ya ji bo bîra dîrokî kiriye, qebûl dikin. Her 

wisa hemû çavkaniyên agahiyên dîrokî bi vî 

şiklî yan jî bi wî şiklî wek çavkaniyên 

bawerpênekirî werin dîtin. Dibe ku li gor 

daxwazên îdeolojiyekê li ser belgeyan 

guhertin hatibin kirin, belgeyên sexte 

dikarin werin çêkirin yan jî belgeyên nû 

dikarin werin afirandin. Li gel van, 

hilbijartina belgeyên ku dê werin parastin 

dibe ku ji ber encama fêhmbariyeke dîrokî 

ya alîgir be.  

 

Bûyereke Mînak:  Montaillouya Ladurie 

Di salên 1970’an de dîrokzanê Fransî 

LeRoy Ladurie, derheqê gundekî li 

Fransayê kitêbeke bi navê Montaillou, 

village occitan de 1294 à1324 weşand. Di 

kitêbê de  ji îfadeyên 500 kesên bêbawerî 

yên wê deverê ku Pîskopos Jacques 

Fournier ku paşê bibûya Benedictê Papayê 

heftan ji bo dadgeha Engîzîsyonê (1318-

1325) hilgirtiye, hatiye sûdgirtin. Katibên 

pîskopos di dema lêpirsînan de her pirs û 

bersivê nivîsandiye û qeydên wan di arşîva 

Vatîkanê de hatine parastin. Bi saya van 

qeydan Ladurie li ser vê serdema Ewrupayê 

berhemeke wise bibandor derxist ku bi 

çavkaniyên kevneşop nê pêkan e ku 

perspektîfeke wisa xweser were 

bidestxistin.
 31

 

 

  

 

  

                                                 

31 Donald A. Ritchie,  Doing Oral History: A 

Practical Guide (New York: Oxford University Press, 

2003), 118. 
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V- ANTROPOLOJİYA ADLÎ
 

Dema ku behas antropolojiya adlî tê kirin 

divê di destpêkê de cihêtî di navbera delîlên 

maddî, zanyarî yan jî belgeyên ku ji wan 

delîlan derdikeve de were danîn. Delîlên 

maddî yên minê hestî û bermahiyên din bi 

serê xwe wek belge nayên dîtin û pêwîstî bi 

veşartina wan nayê dîtin. Birevajî her cure 

bermahî divê li kesên ku xwediyê wan in, 

ango li malbatên mexdûran were 

vegerandin. Antropolojiya adlî bi taybetî li 

ser kifşkirina cihên delîlên maddî dixebite. 

Piştî xebatên serkêş ku Clyde Snow û 

Koma Antropolojiya Adlî ya Arjantînê di 

sala 1980’an de kiriye antropolojiya adlî bû 

qadeke wisa ku bi mafên mirovan re 

peywendîdar e.  

Antropolojiya adlî ji zanistên wekî 

antropolojiya fîzîkî, jeofîzîk, genetîk, 

radyolojî û komputerê sûd digire, li ser 

dozên ku tê de hestiyên mirovan hene, 

dixebite, nasnameya kesên windabûyî û 

mexdûrên kuştinên ku faîlên wan nediyar e 

tespît dike, bermahiyên ku tên dîtin teslîmî 

malbatan dike, delîlên miameleyên xirab ên 

ku di çarçoveyên yasayî û neyasayî de 

qewimîne, berhev dike. 

Datayên ku bi nirxandina zanyarî û 

belgeyên ku di pêvajoya kifşkirina delîlên 

maddî de derdikevin, pêk tên bala saziyên 

endamên DAGê dikişînin.
 32

 Jixwe di 

rastiyê de mirov dikare wisa bifikire ku 

hestî jî cureyekî qeyd e ku tê xwendin. 

FAFG ku yek ji saziyên endamên DAGê ye 

bêtir ji bo berhevkirina delîlên maddî û 

bibelgekirinê dixebite. Di van xebatan de 

mijara ku FAFG pêşikî dide tespîtkirina 

nasname û egerên mirinê ye.  

                                                 

32 Me dikaribû belgeyên li ser delîlên maddî di 

beşa şahidî û nivîsên burokratîk de bi cih bikira. Lê ji ber 

hêsankariyê me xwes em di vê beşê de behsa vê mijarê 

bikin. Em dizanin ku ev zanyarî û belge dikarin bi 

kategoriyên cihê werin kategorîzekirin. 

 

 

 
Gorên ku hatine vekirin, Guatemala. Patrick Pierce. 

Rêbaza daxîlkirina komên deverî nav karê 

ya FAFGê arişêyên di navbera FAFGê û 

van koman kêm bibe. Ya herî girîng jî bi 

saya vê nihêrînê kesên ku di raboriyê de bi 

berdewamî hatine bêhêzkirin derfeta 

xwedîlêderketinê dibînin. Jixwe yên ku 

xebatên FAFGê bi rê ve dibin ev kom in. 

FAFG jî ji destpêkirina pêvajoyê wêdatir 

dixwaze piştgiriya hewldanên deverî bike. 

Xebatên FAFGê bêtir li ser dîtina gorên 

nehînî, tespîtkirina nasnameya mexdûran û 

ji bo ku di pêvajoyên de hiqûqî de werin 

bikaranîn destnîşankirina egerên mirinê ne. 

FAFG bi van delîlên maddî datayan berhev 

dike. Lê belê zanyarî belgeyên ku bi 

bikaranîna delîlên maddî tên bidestxistin 

dibe ku di çarçoveyên din de fonksiyonên 

din bigirin. Wek mînak, şahidiya mexdûrên 

saxmayî yan jî lêzimên mexdûran yan jî 

egerên fermî yên mirina kesên ku 

bermahiya wan di gorên nehînî de tên dîtin 

dikarin di nav têkiliyên din ên hiqûqî, 

civakî, çandî û siyasî de werin bikaranîn. 
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Ji ber ku vekirina gorên nepenî girêdayî 

pêvajoyeke hiqûqî ye piştî lêkolînê egera 

mirina kesê mexdûr bi awayekî fermî tê 

gotin. Ev daxuyanî jî gelek caran 

tespîtkirina kuştina mexdûr û kitkiteyên 

kuştinê dixwe nava xwe. Ev zanyarî paşê di 

darizandina bersûcan de dikarin werin 

bikaranîn.  

Tiştên ku bi vekirina goran tên bidestxistin: 

 Belgeya mirinê 

 Agahdarkirina malbatan 

 Lêpirsîna cezayê 

 Ji nû ve pêkhatina şerefa mexdûran 

 Bi saya cenazeya kevneşop bidawîbûna 

nediyariyê ji bo lêzimên kesên mexdûr 

 Mağdurun onurunun yeniden tesis 

edilmesi 

Ji bo vekirina goran pêwîstî bi nêzikbûneke 

yekgirtî ya hiqûqî, zanistî û civakî heye. 

Ewil gelê deverê li ser hebûna goreke 

nehînî agahî dide koma xebatê. Li ser vê 

agahdariyê koma xebatê ji bo destûra 

lêkolînê sêrî li saziyên peywendîdar dide. 

FAFGê her tim bi destûra hiqûqî lêkolîna 

xwe dike û ev lêkolîn bingeha lêpirsîna 

hîqûqî pêk tîne. 

 
Merasîma kevneşopî li ser gora ku hatiye vekirin, Guatemala. 

Patrick Pierce. 

Di merhaleya pêşîn de FAFG bi xelkê 

deverê li ser hebûna tawanekê serî li 

wezareta karên navxweyî dide. Wezaret 

piştî ku vê daxwazê dinirxîne, ji FAFGê 

dixwaze ku vê lêkolînê bike. FAFG piştî ku 

lêkolîneke pêşîn dike komeke pisporan 

berhev dike. Divê koma pisporan ji hêla 

wezaretê ve were pejirandin. 

Piştî ku FAFG bi fermî tê wezîfedarkirin, bi 

bikaranîna rêbazên arkeolojî û antropolojiya 

civakî li qadên muhtemel ên gorên nehînî 

lêkolînan dike. Piştî ku bermahî tên dîtin bi 

beşdariya xelkê deverê karê kolandinê bi 

baldarî tê kirin, bermahiyên ku tên dîtin di 

laboratuara FAFGê tê analîzkirin û rapora 

encamê tê nivîsandin. 

Rapora encamê ji wezareta karê navxweyî 

re tê pêşkêşkirin, bermahî jî ji xelkê deverê 

re tê teslîmkirin. Endamên FAFGê tev li 

wan merasimên cenazeyan dibin. Piştî vê 

rapora encamê ji xelkê deverê re tê dayîn û 

weşan û organîzasyonên ku dê werin kirin 

tên plankirin.  

Beşa Antropolojiya Adlî dema ku hate 

amadekirin ji gotara xebatkarên FAFGê 

hate sûdgirtin. Ev gotar ji bo civîna DAGê 

ya ku di Sermaweza sala 2005’an de li 

Guatemalayê hatibû lidarxistin, hatibû 

pêşkêşkirin.  

Adli Antropoloji kısmı FAFG çalışanlarının 

Kasım 2005'te Guatemala'da 

gerçekleştirilen DAG toplantısında 

yaptıkları sunumdan uyarlanarak 

hazırlanmıştır. 



Xebatên Rastî, Dadwerî û Bîrê  37/40 

VI- ENCAM 
 

 

 

Belgekirina binpêkirinên mafên mirovan, bi 

taybetî li welatên ku di derbasî demokrasiyê 

dibin de ji bo afirandina civakeke aştîxwaz 

û demokrat pir girîng e. Belge dikarin 

delîlên hiqûqî yên ku mexdûr dikarin pê 

xwe û mafên xwe yên xwegîhandina 

heqîqet, edalet û tazmînatê bi dest bixin, 

biafirînin. Ji ber ku ev belge berpirsiyariyên 

dewletan yên di komkujî û bûyerên tund û 

tûjiyê de hen qeqd dikin parçeyekî girîng ê 

bîra civakî ne. Belge dikarin bingeha 

lihevhatinê pêk bînin û berpirsiyariyên 

hiqûqî yên faîlên binpêkirinên mafan 

destnîşan bikin. Her wisa belge parçeyekî 

çalakiyên mafên mirovan e. Di 

çavdêrîkirina mafên mirovan de berpirsiyarî 

digirin, rê ji bo hesabdayîna miameleyên 

xirab vedikin û rê li ber bûyerên muhtemel 

ên tund û tûjiyê digirin.  

Belgekirin, ango karê berhevkirin û 

bikaranîna belgeyan him zanist e him jî 

huner e. Rêxîstinên mafên mirovan û 

saziyên civaka sîvîl ên her derê cihanê 

dema ku binpêkirinên mafên mirovan bi 

belge dikin li rastî hin zehmetiyan tên. 

Lê belê bi saya hunerwerî, fikir û rêbazên 

ku ji saziyekê ji bo saziyeke din dikarin 

werin veguhastin navendên belgekirinê 

dikarin hîn bin bê ka çawa dikarin xwe 

bigihînin armancên xwe. 

DAG bi saya kevnoşîpiya xurta a cihanî ya 

xebatên belgekirinê ku di nav tevgera 

mafên mirovan de cih digire dest bi karekî 

berhevkirina ezmûnên şeş saziyên li ser 

belgekirina binpêkirinên mafên mirovan, 

kir.
 33

 Pendên ku me wergirtin dibe ku ji bo 

hemû komên ku li her derê cîhanê karên 

belgekirinê dikin, sûdewar be. Weşana ku 

niha di destê we de ye divê wek 

ceribandineke ramanî ya li ser encaman 

were dîtin. Ev pêşniyarên ku li vir hatine 

gotin rêzikên hişk nîn in, berevajî armanca 

van rêzikan piştgirîkirina wê diyalogê ye ku 

bi ezmûn û xebatên wan komên ku li gelek 

cihên cihê kar dikin, pêş dikeve. Hêvîdar in 

ji bo we sûdewar be.  

                                                 

33 Wek mînak binihêre: www.huridocs.org 
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Pêvek: Endamên DAGê 
 

 Navenda Belgekirinê ya Kamboçyayê 

(DC-Cam) 

Du armancên DC-Camê hene. Armanca 

yek qeydkirin û parastina dîroka rejîma 

Kmera Sor û veguhastina wan qeydan ji bo 

nifşên bê ye. Armanca duduyan ji bo ku 

tawanên ku di serdema rejîma Kmera Sor 

de hatine kirin di formên hiqûqî de werin 

qeydkirin, delîl werin danîn, sererastkirina 

zanyariyan e. Ev herdu armanc bingeha 

xebatên bir û edaletê ya navêndê -ku ji bo 

lihevhatina netewî û serweriya hiqûqê 

girîng in- pêk tîne.   

DC-Cam ji bo bicihanîna van armancan 

gelek rêbazên cihê ku tê de lêkolînên li 

derveyî welêt jî heye bi kar tîne, belgeyên 

asta yekan kom dike, van belgeyan analîz 

dike û taybetmendiyên van belgeyan ên di 

peywendiyên dîrokî yên serdema Kmera 

Sor de çi ne, derdixe holê. Li gel vê DC-

Cam malzemeyên ku di destê wê de ye bi 

berdewamî katalog dike, lîsta arşîvê 

p3ektîne û vê lîsteyê di hewza dîjîtal a 

datayan qeyd dike. Di dawiya vê pêvajoyê 

de bi alîkariya şirîkên navnetewî DC-Cam 

kariye hewzên fireh ên datayên 

bîblîyografîk, bîyografîk, dîtbarî û cografî 

yên serdema Kmera Sor daynin. (Wek 

mînak heta niha li tevahiya Kamboçyayê 

nexşa 196 girtîgeh, 19733 goristanên 

komelî û 82 abîdeyê jenosîdê danî.) Ev 

berhevok ji bo akademîsyen û lêkolîner û 

dîrokzanên ku di qada hiqûqê de dixebitin 

wê derfeta hînbûna kê, bi kê, kengê, çawa 

û çima bûyeran kiriye pêşkêş dike. Her 

wisa derfeta hînbûna dîrokê û bi bûyeran re  

rû bi rû bûnê ji Kamboçyayiyan re dide.  

Weqfa Antropolojiya Adlî ya 

Guatemalayê Adl (FAFG) 

FAFG saziyeke serbixwe û zanistî ya 

civaka sivil e ku lêkolîn, bibelgekirina 

binpêkirina mafên mirovan ên serdemên 

raborî (di serî de kuştinên faîl nediyar ên 

serdema şerê navxweyî ku sîh sal ajotibû) 

û avakirina bihîstyariyeke civakî daye ber 

xwe. Ji bo vê jî di vekirina gorên nehînî 

yên komelî de rêbazên antropolojiya adlî bi 

kar tîne, li cihên ku şerê navxweyî tesîr lê 

kiriye ji bo ku gel piştgiriya hiqûqî û 

psîko-sosyal bigire, qadên pêwîst vedike. 

Bi saya xebatên FAFGê lêzimên kesên 

wenda digihîjin bermahiyên endamên 

malbata xwe, li gor baweriya xwe 

merasîma termê endamên malbata xwe pêk 

tînin û derheqê faîlan de lêpirsînê didin 

destpêkirin.   

Enstîtuya Mafên Mirovan aBurmayê 

(HREIB) û Tora Bibelgekirina Mafên 

Mirovan a Burmayê (ND-Burma) 

HREIB ku di sala 2000’an de hatiye 

damezrandin saziyeke nebazirganî ye, ji bo 

organîzasyon û şexsan gelek bernameyên 

perwerdekirin û parastina mafan li dar 

dixe. HREIB bi bikaranîna rêbazên 

perwerdehiya beşdarvanî lîderên deverî 

yên xelkê, jinan, kêmîneyên zayendî û 

ciwanan ji bo ku bibin perwerdekarên 

mafên mirovan bi hêz dike.  

HREIB di heman demê de serokatiya  Tora 

Bibelgekirina Mafên Mirovan a Burmayê 

dike. Ev tora ku ji deh rêxistinên deverî 

pêk tê ji bo pêkanîna vegotineke rast a 

dîrokê li ser binpêkirinên mafên mirovan 

ên ku di dema rejîma leşkerî de li Burmayê 

hatine kirin, zanyarî kom dike. Ev qeydên 

berhevkirî di lêgerîna heqîqet û edaletê de 

û ji bo bêcezanehiştina tawanan dê werin 

bikaranîn.  
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Lê belê belgeyên serdema rejîma leşkerî ji 

bo lidarxistina kampanyayên ku dixwazin 

binpêkirinên mafên mirovahî yên ku 

Konseya Aştî û Geşbûna Dewletê -ku niha 

desthilatdar e- dikin, raxin ber çavan.    

Navenda Hiqûqa Mirovahî (HLC) 

HLC saziyeke hiqûqî ya mafên mirovan e, 

di sala 1992’an de piştî ku li Yugoslavyaya 

kevn şerê çekdarî dest pê kir, li Sirbîstanê 

hate damezrandin. Navenda HLCyê li 

Belgradê ye û ofîseke wê ya herêmî jî li 

Prîştînaya Kosovayê heye. Berê jî li 

Kosova, Prizren û Djakovicayê; li 

Voyvodina, Novi Sad (1997-2004) û li 

Karadax, Podgorica (1999-2004) ofîsên wê 

hebûn. Heta niha ji sedan zêdetir parêzer, 

lekolîner, analîst û pisporên din ji HLCyê 

xebitîn. Ji roja damezrandinê heta îro 

HLCyê bi mexdûr û şahidan re hevpeyvîn 

li dar xistin û li ser kuştin, windabûn, 

kamp,  şkenceyên ku li esîrên şer dihatin 

kirin, paqijiya etnîkî ya dema şerê û 

pevçûnan xebitî. HLC ku li ser tawanên şer 

berhevokeke fireh amade kir, di meha 

Tebaxê ya sala 1994’an de bi Dadgeha 

Cezaya Navnetewî ya Yugoslavyaya Kevn 

a li Laheyê re dest bi hevkeriyê kir. Ji 

meha Xezîranê ya sala 1999’an heta niha 

bi dozgerên li Sirbîstan, Karadax û 

Kosovayê re hevkarî dike û ji bo dadgehên 

tawanên şer piştgiriya agahî û pisporî dike. 

Parêzerên HLCyê heta niha di 

mahkemeyên wekî Ovcara, Dûpişk, Suva 

Reka, Zvornik û yên din de li ba mexdûran 

cih girt. 

 Navenda Dadweriya Serdema 

Derbasbûnê ya Navnetewî (ICTJ) 

 ICTJ ku di meha Adarê ya sala 2001’an de 

hate damezrandin, ji bo hesabdayîna 

komkujî û binpêkirinên berê yên mafên 

mirovan alîkariya welatên cihê dide. Ev 

navend li civakên ku ji rejimên tehdekar 

yan jî serdemên pevçûnên çekdarî nû 

derketine û li welatên demokratîk ên ku di 

dîroka wan de bûyerên neadil û 

binpêkirinên mafan yên ku nehatine 

çareserkirin, qewimîne, dixebite.  

Ji bo pêkhatina dadwerî, aştî û lihevhatinê 

karbidestên dewletan û parêzkarên mafên 

sîvîl, derheqê tawanên li hember mafên 

mirovan de nêzikbûnên hiqûqî û nehiqûqî 

jî tê de, gelek mekanîzmayên dadweriya 

serdema derbasbûnê bi kar tînin. ICTJ 

alîkariya wan aktoran dike da ku di mijara 

dadweriya serdema derbasbûnê de 

helwesteke lihevhatî, berfireh û deverî 

nîşan bidin. Pênc hêmanên vê helwestê 

hene: Darizandina faîlan, bi navgînên derî 

hiqûqê yên mîna komîsyonên hiqûqê 

bibelgekirina û qebûlkirina binpêkirina 

mafan, li saziyên ku miameleyên xirab 

kirine pêşxistina reforman, tazmînkirina 

zererên mexdûran û destpêkirina 

pêvajoyên lihevhatinê.   

ICTJ xebatên xwe ji bo zêdekirina 

kapasîteyên deverî û bihêzkirina 

mekanîzmayên dadweriya serdema 

derbasbûnê ku nû nû derdikevin meydanê, 

veqetandiye û ji bo vê jî bi sazî û pisporên 

her derê dinyayê re hevkarî dike. ICTJ di 

xebatên qadan de zimanên deverî bi kar 

tîne, li ser agahiyên hevberkî, yasa û 

polîtikayan lêkolînên û analîzên stratejîk ji 

saziyên ku li heqiqetê digerin, rêxistinên 

civaka sîvîl û hikumetan re pêşkêş dike. 

Bingeha xebatên zêdekirina kapasîteyên 

ICTJyê ji danûstandinên zanyarî, fikir û 

pisporiyên bi torên navherêmî re pêk tê.  

Weqfa Bîrê ya Iraqê (MF) 

Koka Weqfa Bîrê ya Iraqê digihîje Projeya 

Lêkolîn û Bibelgekirina Iraqê ku di 

destpêka sala 1990’an de li Zanîngeha 

Harvardê di Navenda Xebatên Rojhilata 

Navîn de dest pê kiribû. MF saziyeke 

bazirganî nîn e û prensîba wê ew e ku 

dema ku li Iraqê guherîneke civakî û 

netewî pêk were di pêvajoya ku nû dest pê 

dike de zext û otorîterbûn rola xwe dilîze. 

Li hember rewşa niha ku nasnameya 

netewî parçe bûye, şideta navmezheban û 

çîrokên dijberiyê zêde bûne, MF bi 

helwesta bêalî û objektîf dixwaze 

takekesan bixe navenda hişmendiya 

netewî. MF di serdema piştî Sadam 

Huseyîn ku li ser dîroka civatên Iraqê 
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gelek çîrok pêkhatine dibêje ku çîrokên 

takekesan bingeha têgihana netewî ya li ser 

raboriyê pêk tînin.    

MF li ser sê projeyan dixebite: 

Bibelgekirin, dîroka devkî, Berhemên 

hunerî û obje. Projeya bibelgekirinê heta 

niha gîhiştiye 11 milyon rûpelî ku hemû jî 

li ser rejîma tehdekar, li ser zulmên 

hevkariyên cihê cihê yên serdema borî ne. 

Ev belge wek komên datayan hatin  

berhevkirin û di van koman de lêgerîn 

dikarin werin kirin û her beşek xwedî 

rûyekî navber e ku naverokên wê beşê 

nîşan didin. Her çiqas avakirin, tesewir û 

pêşxistina van komên datayan gêhiştibe 

asta dawîn jî ji ber rewşa xirab a Iraqê ji bo 

bikaranîna xebatên mafên mirovan, 

xebatên hiqûqî û akademîk hatiye 

bisînorkirin.  

  

 


