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NÎŞE 

 
 
 
Di vê weşanê de, ji aliyê Sekreteriya Yekîtiya Netewan ve bikaranîna navên ciyan; nayê wê 
wateyê ku welatek, parçeyeke xakê, bajar ya jî herêm bi rengê statuya fermî bi kar aniye, ya 
jî nêrina xwe ya fermî li ser diyar kiriye. 
 

* 
Serbestî heye ku bi tevayî ya jî parçeyek ji vê weşanê bê wergirtin ya jî bê zêdekirin. Lê divê 
ku kopyayek ji yê ku hatiye zêdekirin, ji bo Komîseriya Bilinda ya Mafên Mirovan ya Netewên 
Yekbûyî, li ser navnîşana Palais des Nations, 8-14 avenue de la Paix, CH-1211 Cenevre 10, 
Swisre re bê şandin. 

* 
Vê weşanê bi alîkariya madî ya Yekîtiya Ewropa pêk hatiye. Fikr û ramanên ku di vê 
berhemê de hatine vegotin bi tu awayî wekî fikr û ramanên Yekîtiya Ewropa nayên ber dest. 
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PÊŞGOTIN 
 
 
Komîseriya Bilinda ya Mafên Mirovan (KBMM) ya Netewên Yekbûyî, dizane ku, li ciyên ku 
pevçûn bi dawî dibe ew peywirdar in; divê ku zêdetir piştgiriyê bide ji nû ve serweriya 
mafdariyê bi lezgînî û baş bê cî û edalet saz bibe. Li welatên ku ji pevçûnê derketibin pergala 
mafdariyê, teşkîlata polîsî û mekanîzmayên dadweriyê ya lawaz in ya jî qet tune ne. Li wan 
deran mirov zêdetir rastî binpêkirina mafên mirovan tê. Bêbaweriya li hember peywirdarên 
dewletê û kêmbûna çavkaniyan vê rewşê zêdetir dike. 

 
KBMM Netewên Yekbûyî wekî xaleke girîng mafên mirovan, di mijara serweriya huqûqê de 
xebatên ku kirine, di sala 2003yan de mîsyonên Netewên Yekbûyî de, hukumetên dewra 
derbasbûnê bi domdarî ji bo ku bersiva van pêşketinan bibin navgînên vê yekê pêş dixe. Ev 
navgîn ji bo mîsyonên qadê û îdareyên dewra derbasbûnê, di derbarê edaleta dewra 
derbasbûnê û serweriya huqûqê ew ê bibe rêber. Her navgîn bi serê xwe sûdewer e û di 
nava perspektîfê de ciyê xwe digire. Naskirina Sektora Edaletê, Serlêdanên Darizandinê, 
Komîsyonên Heqîqetê, Lêkolîna li ser Raboriya Kesan û Şopandina Pergalên Huqûqê wekî 
navên sereke di mijarên xwe de prensîbên bingehîn datînin holê. 
 
Weşana di destê we de bi taybetî li ser komîsyonên heqîqetê prensîb û nêzikahiyan nîşan 
dide, ji Netewên Yekbûyî û afirînerên polîtîkayê re mekanîzmayên lêgerînê pêşdixîne. Di wê 
rê de ji wan re dibe alîkar. Ew prensîbên ku di vê weşanê de derbas dibin, wekî bingeh di 
tecrûbeyên berê de û ev teknîk û mekanîzmayan ên mîsyonên Netewên Yekbûyî ên li Sierra 
Leone ya jî Tîmor Rojhilat hatine berhevkirin. 

 
Helbet ev belge ji bo zor nade kesî ku biryarên stratejî û bernameyan bigire; divê ku biryar ji 
aliyê wan ve li gorî şert û mercên herêman, li gorî xweseriya wan biryar di qadê de bên 
wergirtin. Dîsa ev navgîn dixwaze ku ji mîsyonên qadê, îdareyên dewra derbasbûnê, 
mekanîzmayên gerîna heqîqetê, standartên mafên mirovan yên navnetewî û pêşxistina 
zanînê bi awayeke maqûl bêne pejirandin û bêne pêşxistin. 
 
Ev navgîn, ji bo pêşxistina polîtîkayên edaleta dewra derbasbûnê ya KBMM bi tenê destpêk 
e. Ji bo van hewldanan ez spasiyên xwe pêşkêşî ji kesên ku keda xwe dane re dikim. 
 
 

Louise Arbour 
Komîserê Bilind ê  Mafên Mirovan  a Netewên Yekbûyî 
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SPASÎ 
 
KBMM, spasiyên xwe pêşkêşî sazî û kesên ku şîrove û pêşniyazên xwe kirine û alîkarî dane 
dike. Bi taybetî jî Şêwirmend Priscilla Hayes, ji bo amadekirina vê weşanê, di pileya yekemîn 
de berpirsiyarî daye ser xwe; em minetkarê wî ne. Ji bo ku piştgirî dane şêwirmend em 
sipasiyên xwe pêşkêşî Navenda Edaleta Dewra Derbasbûnê ya Navnetewî (International 
Center for Transitional Justice-ICTJ) pêşkêş dikin. 

 
Komîsyona Ewropa jî bi piştgiriya xwe ya fînansê ji bo ku ev proje pêk were û bê weşandin 
bûn alîkar. Bi saya wan ev proje pêk hat. Em spasdar in. 
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DESTPÊK 
 
Di civakên ku ji şerê navxweyî derketine ya jî rejîmeke zorker li dû xwe hiştine de, piştî dewra 
derbasbûnê di wan civakan de mirov zêdetir rastî komîsyonên heqîqetê tê. Ev komîsyon 
wekî saziyên fermî têne parastin, berpirsiyariya wan a dadwerî tune ye. Karê wan 
berhevkirina îfadeyan, meşandina lêpirsînê, kirina lêkolînê, danişînên ji raya giştî re vekirî 
kirin û di dawiya vana tevan de amadekirina raporekê. Her çi qas komîsyonên heqîqetê ciyê 
lêpirsînên dadwerî negirin jî, ji bo ku hesabên raboriyê dipirse, di mercên ku pergala 
dadweriyê kêm dimîne, dema ku efûyeke fiîlî yan jî giştî bê derxistin feydeya van 
komîsyonan gelek hene. Her wisa wekî ku em ê di pêş de jî bibînin xebatên komîsyonên 
heqîqetê di pêş de dê ji bo taqîbata dadweriyê baştir be.1 
 
Avaniya wan, hevkarên wan, hêza wan û şertên wan ên dozî berevajiyê dagehên ku li ser 
rêzikên navnetewî avabûne; ew li her welatî cuda cuda ne. Dîsa jî di van 30-40 salên 
dawînde tecrûbeyên 30 komîsyonên ku hatine avakirin derfet dan ku rehberekê bê weşandin. 
Pertûkçeya ku di destê we de ye wekî rehberekê ku ji komîsyonên heqîqetê pêşevanî bike  û 
kesên ku amadehiya komîsyoneke nû ya heqîqetê bikin û di komîsyonekê de wekî 
şêwirmend bixebitin re, heta niha tecrubeyên ku hatine jiyîn wekî ders bi kurtasî bîne ziman. 
Em ji xwendevanan re li gel vê weşanê pêşniyaz dikin ku prensîbên tekoşînê yên nû jî 
bixwînin.2 
 
Netewên Yekbûyî û hin saziyên din yên navnetewî ji bo ku komîsyonên heqîqetê ava bibin û 
û xebatên girîng bimeşînin gelek ristên mezin dilîzin. Aktorên netewî û navnetewî di vê 
pêvajoyê de dê çawa ristê bigirin ser xwe, biryarên di derbarê pêkanînê de, zoriyên ku 
dertênê di çarçoveya vê weşanê de me bi kurtasî anî ziman. 
 

Çima û çi çax divê komîsyona heqîqetê ava bibe? 
 
Kesayet, kesên ku wenda bûne ya jî mafê agahîstandina kirinên xirab yên ku berê hatine 
kirin, ji aliyê peymanan, ji aliyê dadgehên netewî, herêmî û navnetewî ve hatine pejirandin.3 
 
Komîsyona heqîqetê çi qas di demên berê de tiştên ku hatine kirin derxîne meydanê, çi qas 
sîstematîk in, ne sîstematîk in, ji bo ku encamên wan jî hîn bibe xwe digihîjîne mexdûr û bi 
hezaran yên wekî mexdûran. Carina ‘çima’ destûr tê dayîn ku hin bûyer pêk tên, ji fêmkirina 
wê girîngtir e. Di encama vana tevan de komîsyon, hêvî dide ku di dîroka civakan de mijarên 
binîqaş û yên ku bi giştî têne redkirin, bê hember civakê û bi dîroka xwe re rûbirû bimîne. 
Armanc ev e ku dengê mexdûran bê bihîstin. Digel vanan komîsyonên heqîqetê pêşniyazên 
reforman yên sazûmanî û siyasî jî dike da k udi pêş de pêşî li tiştên wî rengî bê girtin. 
 
Her çi qas li hin welatan ji sedemên avakirina komîsyonên heqîqetê avakirina aştiya civakî be 
jî komîsyon wekî ku vî karî bike hatibe avakirin jî, lêkolînên ku ji aliyê komîsyonê ve tê kirin, 
ango komîsyon lêkolînên ku tên kirin; rasterast di civakê de û di qada netewî û raya giştî de 
raste rast aştiyê ava nake. Aştî û aramî di ciyên cuda cuda de û bi awayên cuda tê famkirin. 

                                                
1 Di vê weşanê de mijarên ku em li ser sekinîne di çavkaniyên din d ebi hûrgilî hene. Bûyerên mînak jî tê de cî 

digirin.  Jib o çavkaniyeke bi vî rengî bnr: Priscilla B. Hayner, Unspeakable Truths: Facing the Challenge of 

Truth Commissions (New York and London, Routledge, 2001). 

2 Updated Set of Principles for the protection and promotion of human rights through action to combat 

impunity, E/CN.4/2005/102 ve Add.1. 

3 Ji bo nîqaşên li ser mafê agahîstandinê bnr: “Independent study on best practices, including 

recommendations, to assist States in strengthening their domestic capacity to combat all aspects of impunity”, 
nivîskar:  Profesör Diane Orentlicher (E/CN.4/2004/88). Yazıya www.ohchr.org adresinden ulaşabilirsiniz.  

http://www.ohchr.org/
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Li gorî hin kesan rastiya ku heta niha hatiye înkarkirin ku bê pejirandin ew ê ji aştiyê re baş 
be. Lê tecrubeyên berê nîşan didin ku mexdûr yek bi yek ji zanîna rastiyan wêdetir, pêwistî bi 
hin tiştên din heye. Lihevkirin piranî pêvajoyeke dirêj û hêdî ye. Komîsyonên heqîqetê di vê 
de bi tenê ciyekê hindik digire. Ji ber wê jî dema ku komîsyoneke heqîqetê bê avakirin 
rastiya bûyerekê ya jî gelkujiyekê bê zanîn, ya jî ji aliyê berpirsên fermî ve ev bên naskirin û 
piştî wî wekî ku “aştî” hatibe xwe hîs dikin. Ev jî hêviyeke ku pêk neyê tîne. Divê ku hêviyên 
ku ne mumkun bin neyên dayîn. 

 
Hêviyên gel ji komîsyonên heqîqetê mezin in. Divê ku ev hêvî bên îdarekirin û bi awayeke 
maqûl bê kontrolkirin. Divê ku di serî de komîsyoneke heqîqetê çi dike, dikare çi bike bi zelalî 
bê gotin. 

 
Kes ya jî însiyatîfên ku li ser desthilatê ne (ya jî yên ku dixwazin îktîdarê bi dest bixin) di 
çarçoveya komîsyona heqîqetê de li wan bêne lêpirsîn, niyetan wan wisa nebe jî dê 
bandorên cidî dê li ser civakê bike. Di dema xebatên komîsyonê de ya jî komîsyon karê xwe 
xilas bike; ku di wê demê de helbijartin çê bibe; ev bandorên siyasî dê zêdetir rewşên cuda 
cuda bigirin. Ji bo ku bandor kêmtir bibin dîroka rapora dawîn dibe ku bê paşdexistin, ya jî 
dîroka danişînan bê guhertin, dibe ku tiştên wisa bên xwestin. Komîsyon dikare lêpirsîn û 
tekwîma xebata xwe bê ku lêpirsînê rawestîne, dikare faktoran li ber çavan bigire û li gorî wê 
eyaran çêke. 
 
Li welatekê çi çax pêwistî bi avakirina komîsyona heqîqetê ye? Ji bo ku welatekê ji vê re 
amade be sê şert hene. Şertê yekemîn: Divê destûr bê dayîn ji bo lêkolîna binpêkirina mafan 
bê kirin. Ku mumkun be divê ev xebat bê piştgirîkirin. Îradeyeke siyasî ku vê lêkolînê piştgirî 
bike. Rewşa herî baş hukûmet alîkariya fînansmanê bike, arşîvên dewletê bêne vekirin, 
memurên dewletê divê li ser fermana îradeya siyasî memûr bibin alîkar û bi vî awayi piştgirî 
bide pêvajoyê. Şertê duyemîn: Divê ku şerê çekdarî, şer ya jî kirinên zordarî bi dawî bûbin. 
Carina pevçûn xilas bûbe jî dibe ku ewlehiya fiîlî tam nehatibe ciyê xwe. Mexdûr û şahid bi 
awayê vekirî nikarin biaxivin, ya jî bi komîsyonê re hevkariyê nekin, jê bitirsin. Heta dibe ku 
komîsyon di dema xebatan de bê tehdîtkirin. Ku şer û pevçûn dewam bike îhtimal tune ye ku 
lêpirsîneke baş bê kirin. Helbet ji aliyê saziyên civaka sivîl ve lêkolînên ku têne kirin, li ber 
komîsyoneke netewî, bi awayekî resmî lê xebatên herêmî ne, û riyên wisa jî hene. Biryarên 
di vê rê de encax bi îstîşareyên berfireh pêk tên. 
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III...   RRRÊÊÊGGGEEEZZZÊÊÊNNN   BBBIIINNNGGGEEEHHHÎÎÎNNN   ÛÛÛ   RRRAAAWWWÊÊÊJJJÊÊÊNNN   XXXEEEBBBAAATTTÊÊÊ    

 
Pênc rêgezên ku li jêrê hatine rêzkirin, ji bo ku li welatekî komîsyona heqîqetê bê avakirin 
divê li ber çavan bêne girtin.: 
 

A- Tercîhên netewî 
 
Komîsyonên heqîqetê li gorî her welatî ya jî li gorî dewra derbasûnê ya her welatî ne guncaw 
e. Ji ber wî awayî biryara avakirina komîsyona heqîqetan divê ku ji aliyê welatiyên wî welatî 
ve bê dayîn. Bi taybetê divê fikr û ramanên mexdûrên ku li heyatêne bêne girtin û li gorî wê 
bikaranîna komîsyonên heqîqetê, karkirina wê, ew ê çi karibe bike, ew ê çi nikaribe bike divê 
vana tevan bide ber çavan û xebateke îstîşareyê bê kirin. Aktorên navnetewî dikarin 
agahiyên danberheviyê bidin û pişgitiriya pisporan bidin. Lê divê ku ev bê pejirandin; dibe ku 
welatekê bi sedemên meşrû nexwaze komîsyona heqîqetê bê avakirin, ya jî piştî dewra 
derbasbûnê di heman demê de pêwistî bi avakirina komîsyona heqîqetê nebîne. Divê ev bê 
qebûlkirin û di vir de hurmet ji fikr û ramanên netewî re bê nîşandan. 
 

B- Pêdiviya bi perspektîfa bi dewra derbasbûneke berfireh 
 
Komîsyonên heqîqetê parçeyeke ji stratejiya edaleta dewra derbasbûnê ne. Ji ber wê 
zêdekirina lêpirsînên adlî, bernameyên çêkirinê, lêhûrbûnên ewlekariyê û dayîna hesab ya jî 
bernameyên reforman divê tev bi hev re bêne fikirîn. Di mijarên jêrê de dê bên nîqaşkirin, 
divê ev bêne be balê. Her çi qas bijare biguherin, hin tiştên din derên meydanê jî divê hemû 
îhtîmal bêne ber çavan. Divê ev û têkiliya di navbera wan de bi giştî bê ber çavan û li gorî 
xebat û bernameyên komîsyonê bên diyarkirin. 
 

C- Modeleke li gorî welat 
 

Divê ku mirov li hêviyê be her komîsyoneke heqîqetê di çarçoveya netewî û fersendên ku 

hene de xwedî xwesireyekê ye. Her çi qas ji komîsyonen heqîqetê yên in sûd wergire jî, ji 

ceyeke din bi heman taybetiyên xwe komîsyona heqîqetê nayê îtxalkirin. Ev ji bo qada erkê 

ya komîsyonê derbasdar e, ji bo pergala pêkanîna wê jî derbasdar e. Biryarên girîng li gorî 

mercên herêmê bê dayîn. Ev nêzikahî dê komîsyoneke xurt û baş bi xwe re bîne. 
 

D- Îradeya siyasî û sazûmana serbixwe 
 
Komîsyonekê ji bo ku bi serkeftinî bixebite û lêkolînên xwe bike, ev komîsyon ew ê bikaribe 
di qada îradeyeke siyasî de bixebite. Ev îradeya siyasî ji bo ku komîsyon bikaribe xwe 
bigihîne belgeyên fermî alîkariyê bike. Divê îradeya siyasî nêzî van karabe.  Divê hemû 
belge bêne bidestxistin digel yên veşarî jî. Hukumet divê hemû belgeyan ji bo komîsyonê 
peyda bike. Li ser bûyer û kirinên ku bûbin mijara komîsyonê ji aliyê memûrên dewletê yên 
niha û berê ve bêne zelalkirin û ya di danişînên ji raya giştî re ya jî di danişînin din de divê 
bikaribin agahiyên pêwîst bidin. 
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Lê divê ku piştgiriya ji bo lêpirsînê bê kirin, bi serxwebûna komîsyonê re pêş bikeve. 

Serkeftina komîsyoneke heqîqetê bi meşrûiyeta wê ve girêdayî ye. Divê ku meşrûiyet û 

ewlehiya komîsyonê bê tedarîkkirin û divê komîsyon xebatên xwe bêyî mudaxeleyên siyasî 

bikaribe bimeşîne. Piştî ku bê darizandin divê lêkolîn, lêgerîn, lêpirsîn û divê di derbarê 

budçeyê de rasterast ya jî bi awayeke veşarî qet mudaxeleya dewlet û hukûmetê çê nebe. 

Berpirsên siyasî jî divê bi zelalî nîşan bidin ku komîsyon bi serbestî dixebite.  
 

E- Piştgiriya navnetewî 
 
Ji bo ku komîsyonên heqîqetê berpirsiyariyên xwe bi serkeftinî bînin cî pêdiviya wan bi 
pişgiriya navnetewî heye. Ev piştgirî bi tenê ji aliyê malî nîn e û ew jî tê de ye. Maliyeta 
komîsyoneke heqîqetê ya cidî di ser 5-10 milyon dolarî de ye. Çavkaniyên netewî pirê caran 
têrî vê yekê nakin. Alîkariya navnetewî piranî vekirina arşîvan ji bo komîsyonê, piştgiriya 
teknîkê ya ku ji aliyê SCS ve tê dayîn, bi emanetî dayîna lêkolîneran girîng in. Welatên ku 
dixwazin komîsyona heqîqetê ava bikin, pêwistiya wan bi aktorên navnetewî yên piştgiriyê 
didin vê yekê heye. Divê vê yekê bizanibin. 
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IIIIII...   DDDAAAMMMEEEZZZRRRAAANNNDDDIIINNNAAA   KKKOOOMMMÎÎÎSSSYYYOOONNNAAA   HHHEEEQQQÎÎÎQQQEEETTTÊÊÊ 

 

A- Îstîşare 
 

Wek li jor jî hat gotin, komîsyonên herî hêzdar yên heqîqetan, komîsyonên ku bi mijarê ve 
herî lihevkirîne bi rêya şêwr û ramandinê ve tên sazkirin. Her komîsyon divê li gor pêdivîyên 
netewî û derfetan bên sêwrandin. Divê pêvajoyên şêwrînê ji du armancên girîng re xizmet 
bikin:zêdekirina têgihîştina komîsyona heqîqetan û geşedana tevkariya di diyarkirina qadên 
erkan de, girtina destûrnameyek bi rêkûpêk ji bo damezrandinê. Pêvajoya şêwrê, bi awakî 
vekirî, divê saziyên sivîl û mexdûran bigre nav xwe û divê têra xwe demê bide nîqaşên li ser 
pêşnumayên destûrma damezrandinê ku qada erkên saziyê diyar dike. Ev pêvajoya ku dê 
xebatên atolyeyî, semîner, nîqaşên li ser qadên erkan û hwd.bigre nava xwe divê bi hindikî 
çend meh bajo û di serî de ji civakên ku şer li wan tesîr kiriye têde ji dîtinên ku ji çar aliyên 
welêt bên re divê vekirî be. Bi berdewamî di vê pêvajoyê de danûsendina bi saziyên sivîl û 
mexdûran re divê hebe. 

Hin caran komîsyonên heqîqetan, bê diyarkirina kîtebikîte, wek şertek di peymana aştiyê de 
cihê xwe digrin. Di vê rewşê de jî, derfeta  şêwrkirinê, li ser amadekirina belgeya taybet a 
damezrandinê di çarçova sînorên peymanê de, dibe ku heye. Tevî va, divê navbeykar jî 
baldar bin ku li ser mijara çawaniya komîsyona heqîqetan ku dê di peymana aşîtiyê de cih 
bigre, pêşiya negrin. 

Saziyên sivîl ên netewî, bi sazkirina konferansên netewî li ser mijarê, bi amadekirina 
pêşnumayên guherîna qanûnên ku ji bo damezrandina komîsyonê pêwist e, bi xebatên 
lobiyê bo îqnakirina hukumetê, bi perwerdekirina medyayê û bi agahdarkirina gel derbarê 
komîsyona ku damezrandina wê tê teklîfkirin rolek mezin di serdema berî damezrandina 
komîsyonê de, dilîzin. 

B- Belgeya damezrandinê 
 

Pêvajoya şêwrê ku li jor hat pêşniyarkirin, divê qadên erka komîsyonê, an jî hêmanên 
girîng ên belga damezrandinê bi baldarî raçavkirinê bigre nav xwe. Di encamê de 
belgeya damezrandinê ku dê derkeve holê, pêwist e mijarên li jêr tê de hebin: 

1. Dema çalakiyê 

 
Belgeya damezrandinê, divê dîroka destpêkirin û dawîlêanîna fealiyetên komîsyonê diyar 
bike. Ev mêjûyên han divê derfeta kinkirin û dirêjkirina demê bidin. Lê, divê mudeyê xebatê 
bi tevayî sabît be. Ger demeke dirêj komîsyon fealiyet bike, dibe ku alîkariya gel wenda bike. 
Ceribandinên ku hene fealiyetên di nava 1,5-2,5an de dipejirînin. 
 
2. Dema ku dikeve qada erkê: Dema lêpirsîne 
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Di belgeya sazkirinê de divê navbera dema ku dê komîsyon diheqê wê de lêpirsîn bike 
diyarkirî be. Hin komîsyonên ku heta niha hatine damezrandin di derbarê maf xerakirinên 
navbera 35 salan de lêkolîn kirin. Hin jê jî lêpirsîna demên kurt kirin. Divê diyarkirina demê bi 
giraniya xirakirina mafan re girêdayî be. Ji bo bêterefiyê, ne dem bi dem lê divê bênavber 
lêpirsîn bidome. Ji bo ku zerar neyê ser bêterefiya komîsyonê, divê demên girîng tev bên 
lêpirsîn. 
 
3. Lêpirsîna binpêkirinên mafan 

 
Belgeya sazkirina komîsyonê di hin qadan de divê xwedî taybetmendiyên payebilind be û 
kîtebikîte be; lê di heman demê de mafê şîrovekirinê bide endamên komîsyonê.Wek mînak 
di ciyê ku lîsteya bûyerên bên lêpirsîn amadekirinê de bi zimanekî gelemperî diyarkirina 
cureyên xirakirina mafan ku dê bên lêpirsîn pêwist e. Helwestek weha dê ji komîsyonê re 
rêberîkî bike ku karibe bi awakî sîstematîk di derbarê bûyeran de rapor amade bike. Wek 
mînak, di belgeyên sazkirina komîsyona heqîqetan de ku berî niha hatine sazkirin, weha 
hatiye nivîsîn:” şîddeta cidî ku liser civakê bandor kiriye” an “rewşên ku mafê mirovan, 
huqûqê şer bi awakî giran binpê dike, bi tevî mafxirakirinên xwedî taybetiyên sîstematîk” divê 
bên lêpirsîn. 

 
Komîsyona heqîqetan wek lêpirsînên xwe yên li ser xirakirina mafê mirovan ên cidî (îşkence, 
kesên wendakirî, înfazên bêdarizandin, sûcên li hember mirovahiyê, jenosîd û hwd.) li ser 
binpêkirina hiqûqa şer û tawanên şer jî lêpirsîn dike.Divê Komîsyona ku bê damezrandin 
giraniya xwe bide ser daxwazên piraniya civatê bi taybetî jî guh bide mexdûran û daxwazên 
wan ên lezgîn. Bi kurtasî, divê qada lêpirsînê bi qasî ku komîsyon karibe pêwira xwe bi cih 
bîne teng lê,ji bo ku bûyerên divê bên lêpirsîn di der ve de nehêle jî berfire be; ev balans 
qada lêpirsînê diyar dike. 
 
Li hin welatan tawanên diravî jî bi qasî xirakirinên mafên siyasî û sivîl ên rêveberiya pêşîn 
girîng-û di çavê gel de erjeng- dibin. Ji ber vî awayî, di belgeya sazkirinê de cîdana tawanên 
gendelî û diravî an jî binpêkirina mafên civakî û aborî dibe bê nîqaşkirin. Ev biryar jî wek ên 
din divê ji aliyê hemwelatiyan ve bê dayîn; lê divê kesên ku belgeya sazkirinê dinivîsin ji 
zehmetiya daxilkirina tewanên diravî di nava  qada xebatên komîsyona heqîqetan de 
agahdar bin.Dema û rêbazên ku ji bo lêpirsîna gendelî û tewanên diravî pêwist e, ji ya ku ji 
bo lêpirsîna  êşkenceya yekane an sîstematîk û înfafazan gelek cuda ye. Bi ser de, qadeke 
berfireh wek “binpêkirina mafên aborî û civakî” bi xwe re çavdêriya feqîrî, bêmalî, polîtîkayên 
perwerdê û wekî dî bêzariyên civakî tîne. Tevî ku ev mijarên girîng in jî, dema pêwira 
komîsyonê bi vî awayî bê berfirekirin, di demeke makûl de pêkanîna pêwiran ji aliyê 
komîsyonê ve ne pêkan e.4  Lê hin mesele bes ji ber aborî ne divê ji der ve neyin hiştin. 
Dema ku di nava mijarên aborî û şidetê de pêwendîkî vekirî hebe, wek mînak, pevçûnên li 
ser axê ku bi şîdetê encam bigre an jî dewlet dest bide ser milkê kesên girtî, wendayî divê 
komîsyona heqîqetan lêpisîn bike û rapor amadeke. Di dawî de em karin bêjin ku hin 
komîsyonên heqîqetan di raporên xwe de cî dane binpêkirina mafan ku bandoreke bilind li 
ser aboriyê jî kirine. 
 
4. Baldariya li ser grûben maxdûr ên taybet 

 
Di rewşên ku grûbeke mirovên diyar bi taybet ji tûndiyê muzderîb in, tew jî ku ev tûndî kêm 

                                                
4 Sierra Leone Komîsyona Heqîqet û Lihevhatinan biryar da “binpêkirina mafê mirovan û hiqûqê şer ê 

navnetewyî” belgeya szkirinê ku lêpirsîn teahud dike, mafê civakî û çandî jî digre nav xwe. Dema ku kes bi 

van şîkayetan serî li komîsyonê didin wek kesên ku mafên wan ên sîyasî û sivîl hatine binpêkirin hatin 

pêşwazîkirin. Lê li hin welatan wek Peru mafên sîyasî bêtir li ber çavan hate girtin. Dîsa jî di encam û 
raporan de ji mafên aborî, civakî û çandî rasterast behs hatekirin. 
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hatibe gotin, an jî çewt hatibe fêm kirin, bi baldarî li ser vê grûba mexdûr rawestina 
komîsyonê dê bi feyde be. Wek mînak, hin komîsyon li hember tawanên ku li dij jin û zarokan 
an jî mexdûrên tewanên şîdeta cinsî bi taybetî bal hatiye kişandin5.  Ji bo ku komîsyon bi 
rewşên wiha re têkildar bin, mexdûrên şidetê an jî zarokên li dadgehan divê bi tedbîrên 
taybet bêne paraztin. Baştirîn, di belgeya sazkirinê de cîdana pêwirên komîsyonê di vî warî 
de ye. 

 
5. Çalakiyên sereke 

 
Divê belgeya sazîkirinê lîsteya pêwir û fealiyetên esasiyên ku pêwist e komîsyon bîne cî 
amade bike. Wek mînak, divê di vê lîsteyê de, ji aliyê komîsyonê ve  îfadegirtina mexdûran, 
şahîd û hin kesên din ên ‘eleqedar bê kirin; lêpirsîn û lêkolîn bêkirin, danişînên ji gel re vekirî 
dê bêkirin û hwd.cih bigrin. Di hin rewşan de, komîsyon, dikare şefên paye berz li Afrîka û 
rêberên olî beşdarê xebata xwe bike. 6 
 
6. Erk 
 
Erkên ku ji komîsyoneke re tên dayîn, hêz û qada bandora wê komîsyonê diyar dikin. Bi 
kêmanî, divê karibe ji herkesê ku di derbarê mijarê de xwedî agahî pirsan bipirse, ji hevkariya 
rêveberên fermî sûd bigre û mekanên pêwist bin ziyaret bike. Ji komîsyonê re erkên bêtir ji 
bo şandina nameyên gazîkirinê, lêgerîn, desteserkirin û parastina şahîdan tên dayîn. Divê ji 
komîsyonê re erka muafiyeta tewanê ji bo kesên ku îfade didin hebe. Bi vî awayî ew kesên 
ku îfade didin tên ewlekirin ku agahiyên didin dê di ‘eleyhiya wan de di dozên cezakirinê de 
nayên bi kar anîn7. 
Tevî van erkan divê komîsyon karibe ji kesên ku bizanîn agahiyên çewt didin re, bersiva 
nameya gazîkirinê nedin re û kesên parastina şahîdan xerabikin re cezayê hepis an pere 
bide. 
 
 
7. Efûkirin an darizandin? 
 
Bi piranî erka komîsyonên heqîqetan ji bo ‘efûkirina kirdeyên bûyerên şidetê nîne. Berevajî, 
piraniyek mezin a komîsyonan, dikare di derbarê  bûyerên  ku belgekirine de çêkirina 
takîbata dadî tewsîye bike û delîlên li ber destên xwe teslîmî dozgeran bike. Komîsyonên 
heqîqetan, ji ber ku li gor sirûşta xwe li ser agahiyên derbarê sûcan-pirê wan sûcên giran-
dixebitin divê baldar bin di lêpirsînên xwe de.  Ji ber ku komîsyonên heqîqetan ciyê 
darizandinê nînin, nikarin lêpirsîna dadî bikin; Ji bo takîba bûyerên bisûc pêdiviya wan bi 
sîstema darizînê heye. Em dê li jêr bi berfireyî vê têkiliyê bigrin dest. Li vir em li ser erkên 
komîsyonê disekinin. 
Komîsyoneke heqîqetê, dikare ji van sê helwestan yekê hilbijêre: 
Pêşniyara darizandinê: Wek li jor jî hat diyarkirin ev helwest bêtir tê bi kar anîn. Ne pêwist e 
ku ev di belgeya avaniyê de jî bê ziman, lewre ev mijar dikeve erka komîsyonê ya tewsiye 
kirinê. Di henek rewşan de  dema xebatên komîsyonê hin agahî bi dozgeran re komîsyon 
parvedike; lê sepandinên piranî piştî weşana raporê tewsiyên xwe pêşkêş dike. Pêşniyara 
takîbata dadî, wek ji hinek kesan re bê kirin dikare bibe tewsiyeke gelemperî ku bêtir lêpirsîn 
û tetbîqa cezakirinê bixweze. 

                                                
5 Sierra Leone û komîsyona heqîqetan xwestine ku bi taybetî alîkariya mexdûrên şîdeta cînsî bêkirin. Wekî din jî 

li Sierra Leonayê ji bo zarokên ku di nav pevçûnan de cî girtine ‘eleqeyek taybet nîşandan pêwist bû. 

6 Wekî nimûna; li Sierra Leone, li ser belgeya damezirandinê xaleke bi vî rengî hat danîn. Lê hinek endamên 

komîsyonê difikirîn ku ‘şefê wan ê gewre li gorî erka alîkariyê nîn e’. 
7 Li vir muafiyeta tewanê ku tê gotin berpirsiyariya tewanê ji holê ranake. Divê ev muafiyet bi ‘efya tewanê re 

neyê tevlihev kirin. 
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‘Efûkirin an pêşniyara efûkirinê: Komîsyonên ku heta niha hatine sazkirin bes erka ‘efûkirina 
tewanbaran ji komîsyona heqîqet û lihevkirinan a Başûrê Afrîka re hebû. Ev komîsyon bes 
sûcên ku bi sedemên sîyasî hatnekirin û bişertê ku kirdeyên sûcan bi hûrgilî kirinên xwe ji gel 
re diyar bikin û ji gel ‘efya xwe bixwezin tên ‘efûkirin. Pêştê vê sepandinê bi hêviya li xwe 
mikurhatinê li hin welatan hin komîsyonan bi demeke kin ev erk girtin.8 Lê, berî ku ev model li 
ciyên din bê sepandin divê azamî bal bê kişandin: ‘Efûkirina îtîrafkaran bi taqîbeke giran a 
dadî encam dide. Di çi astê de dibe bila bibe erka ‘efûkirinê divê bi lêpirsîneke berfire û bi 
çavdêrî û îtîrazên mexdûran re bimeşe. Wekî dî divê em diyarkin ku, ‘efûkirina sûcên li dij 
mirovatiyê û jenosîdê ne li gor hiqûqa navnetewî ye. Biryara ‘efweke weha, xerakirina 
Rehbera ji bo Muzakereyên Çareseriya Şeran a Nûnerên Netewên Yekbûyî bi xwe re tîne.9 
Jiber vî awayî, kesên ku pêşnumaya komîsyonê amade dikin divê bi azamî baldar bin ku 
erkeke weha nedin komîsyonê. ( Divê erka ‘efûkirinê û muafiyeta cezayê neyê tevlîhevkirin.) 
Rakirina berpirsiyariya ceza hinî û bi şert: Tîmora Rojhilat, teklîfa ‘efwê, bi derxistina rastiyê 
re girêdayî ku mexdûran jî tetmîn dikir, kir. Ji komisyona heqîqetan re, erka ji holê rakirina 
berpirsiyariya cezaî û sivîl ji bo sûcên ne giran( ji dervayê tecawuz û kuştinê), bi şertê li xwe 
mikurhatinê, lêborîn xwestinê, xizmeta civatê û pere dana mexdûran, hat dayîn. Ev raman 
pevçûnên kevneşopî li Tîmor mînak digirt, dixwest serokê cemaetan têxe navbeynkar. Ji ber 
ku berpirsiyarî ji holê rakirin bi şertan ve girêdayî bû, ji ‘efwê bêtir dişbî ceza kêmkirinê. Li 
ciyên din jî ev dikare bê tetbîqkirin. 
 
8. Bila qanûnçêker komîsyonê ava bike yan birêveber? 

 
Bi piranî, komisyonên heqîqetan, an bi rêya parlementoyê an jî bi fermana serokdewlet tên 
sazkirin. Awantaj û dezawantajên her du metodan jî hene. Hilbijartina kîja rê baştir e, bi 
piranî li gor pêdiviyên netewî bi xwe dertê holê. Lê di rewşa ku yekî bijartin pêwist be, kurtiya 
demê serokdewlet tîne pêş, îtîbara gel parlemento derdixe pêş û hwd. divê li ber çav bên 
girtin. Di hin sîstemên hiqûqan de, ji bo erkên wek celba dadgehê derxistin û hwd. bidin 
komisyonê teqez biryara parlementoyê pêwist e. 
 
9. Pêkanîna pêşniyazan 

 
Divê belgeya avakirina komisyonê, hikumet û palementoyê mecbûr bike ku tewsiyeyên 
komisyona heqîqetan bi awakî cidî li ber çavan bigre.Di hin belgeyên avakirina komisyona 
de, wek a li  Sierre Leoneyê , prosedurekî ku ji sê mehan carekî hikumetê mecbûrê 
rapordayîna ku sepandina tewsiyeyên komisyonê di çi astê de ne, dike, heye.  Heta niha, ev 
prosedur li El Salvador û Sierra Leoneyê ji komîsyonan re hatiye dayîn. Lê dema ku ev 
sepandin wek erkên hikumet û parlementoyê bê dîtin dibe sedemên pirsên makeqanûnî. Ji 
ber vî awayî, divê tewsiye girîng bên dîtin û bi raporan sepandina wan ji gel re bê diyar kirin. 
 

C- Hilbijartina endamên komîsyonê 
 
Tu faktorekî dema avakirina komisyonê ji hilbijartina endamên komisyonê girîngtir nîne.Yê 
îdeal ew e, endamên komisyonê ji kesên ku her du aliyên pevçûyî jî wan bêteref  bibînin an jî 
di nav civatê de xwedî qedrû qîmet bin an jî temsîla her dîtinê di nava endaman de dabeşkirî 
be. Endam dibe ku ji lîderên olî, parêzeran, dadgerên malnişîn, psîkologan, perwerdekaran, 
xebatkarên li hember şideta li ser zarokan an jî jinan, xebatkarên mafê mirovan û 
hwd.bin.Hin welat biyaniyan jî digrin komisyonên xwe. Biryarên weha bi sedemên û meylên 

                                                
8 Li Lîberyayê, pêşnumaya qanûna ku hatiye teklîf kirin, bişrtê ku sûcên li dij mirovatiym ‘efû neke . Li Komara 

Kongo a Demokratik di 2004an de komîsyonek weha avabû. 
9 Binêr: Rapora Sekreterê Giştî yê NYê ku di derbarê şeran û çareseriyan de ye, lê sûcên li dij mirovahiyê û 

jenosîdê nayên ‘efûkirin(H/2004/616). Cara pêşîn ji aliyê Sekreterê NYê di sala 1999 de ji Nûnerên NYê re 
hatiye şandin. 
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herêmî ve girêdayî ne, lê divê ev biryar mutleq ji aliyê hemwelatiyan ve bê girtin.10 
Pêvajoya hilbijartina endamên komisyonê û dema wê girîng e.Berî her tiştî, divê endamên 
komisyonê bên tayînkirin. Bi lezgînî tayînkirina endamên komisyonê wek mînak piştî 
peymana aştiyê zûzûka komisyonek avkirin dibe sedem ku komisyonek bêîtîbar bê avakirin. 
Divê  belgeya avakirinê, çawanîya hilbijartina endaman û taybetiyên wan diyar bike. Divê li 
hember endamtiya lîderên partiyan, nûnerên fikrên sîyasî an grûbên çekdar bi tûndî bê 
rawestin. 
 
Dema ku endamên endamên komisyonê piştî pêvajoyên şêwrê bên hilbijartin û bibalanseke 
ku grûbên etnîkî, herêmî, dîtinên siyasî û cisyetên cuda cuda bigre nav xwe, dê komisyon 
piştgiriya netewî û navnetewî bigre.  Ev pêvajoya şêwrê, ji gel berendam teleb dike, 
berendaman lêdikole, di nava wan de mulaqat çêdike û koma tayînker re navan pêşniyar 
dike. Di rabirdû de gelek komisyonan ev pêvajo serkeftî jiyan.11 Ji bo hilbijartina endamên 
biyani saziyên navnetewî wek Netewên Yekbûyî dikarin beşdar bin, lê divê berî biryara dawîn 
di kontrola pêvajoya netewî re bên derbas kirin.12 
 
Endamên komê dikarin fultaym an niv demî bixebitin. Ev biryar bi gelek sedeman ve girêda 
ye; lê her ku diçe pêdivî bi danişînên ji gel re vekirî re çêdibe û ji ber vî awayî îhtiyac bi dema 
zêde xebata endamên komisyonê çêdibe.  Berê ku danişîn nîn bû, bes bi lêpirsînan 
komisyon dixebitîn, endamên komisyonê di mehê de bes heftekî dixebitîn. Di wê rewşê de, 
berpirsiyariya endaman xebata rojane nebû, bes tayînkirina hêla lêpirsînên tematîk, bi 
gelemperî diyarkirina polîtîkaya komîsyonê û kontrola rapora dawîn bû. Ji ber ku endamên 
komisyonê rûgeşiya komisyonê ne, şarezatiya wan dê serî bi rêveberên ‘eksî û ji hevkarî 
revok re derxe. Dixwazi endamên komisyonê fultaym dixwazî nîv dem bixebitin qadên 
berpirsiyariya endamên komisyonê û mudurê îdarî û persnelî divê bi zelalî ji hev bên 
veqetandin. 
 

D- Dema amadekariyê 
 
Di demên borî de gelek komisyonên heqîqetan, ewqas bi amadekariya lojîstîk û îdarî re dem 
derbas kirin ku dema wan axebatê gelek kêm bû. Komisyon,ji bo ofîsek kirêkirinê, girtina 
xebatkarên îş, sendina masa û kompîtiran, avakirina zemîna daneyan an jî adaptekirina 
zemîna daneyên heyî û peydakirina çavkaniyan dibe ku bi mehan dem derbas bike berî ku 
dest bi karê xwe yê eslî wek lêpirsîn û îfadegirtinê bike. 
 
Ji ber vî awayî, divê li herêma saziyê, piştî tayîkirina endaman, lê berî ku komisyin dest bi 
xebatêke sê-şeş meh ji bo amadekeriyê bê diyarkirin. Amadekarî ev in: 
 

* Plansaziya girtina xebatkaran û di asta sazkirinê de personel girtin 
* Di serê xebatê de perwerdekirina îfadegirtoxan û xebatkarên din 
* Amadekirina planeke kar 
* Bi taybetî plansaziya danişînên ji gel re vekirî 
* Ger pêwist be pêkanîna bernameyek şahîd parastinê 
* Amadekirina bûdçeyê û girtina fonên netewî û navnetewî 
* Bi hezaran qeydênkirina îxlal(xerakirin)a mafan,sererastkirina wan û dema ku pêwist 

be ji bo komisyonê zemîneke aktîf a daneyan pêşnumakirin û sazkirin 

                                                
10 Dibe ku  daxilkirina endamên biyanî girêdayê bi sedemên wek bêtir bêterf in an pispor in an alîkariya diravî 

dikin, lê di hin qanûnên netewî de ev him ne raste him jî nepêwist e. 
11 Wek mînak, Afrîka Başûr û Sierra Leone. 
12 Ji bo vî modelên cuda hene. Li sierra Leoneyê ji ber ku ev pêvajo baş nehat bikar anîn gelek rexne hatin kirin. 

Li haiti, El salvador û Guatemalayê Sekreteriya NYê bêşêwreke birêkûpêk endamên biyanî tayînkir. Ji bo van 
kêmanîyan ji holê bên rakirin zêde baldarî pêwist e. 
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* Kampanya çêkirin ji bo agahdarkirina gel 

* Pêşlêkolînek kirin ji bo paşplanê 
* Komkirina belgeyên ku li ber destê saziyên sivîlên netewî û navnetewî, Netewên 

Yekbûyî, Hikumetên biyanî û hwd. 

 
Di vê serdemê de bi mebesta alîkarî ji bo amadekariyên komisyonê divê çavkaniyên pêdivî 
pê heye,destek û şêwra navnetewî bê dayîn. 
 

E- Girtina kar 
 
Her çi qas şert û pêdiviyên welatan ji hev cuda bin jî, profîla xebatên komisyonan gelek 
berfireh dibe. Wek mînak, di komisyoneke de, pisporên mafê mirovan, lêkolîner, hiqûqnas, 
lêpirsîner, terapîst, civaknas, wergêr, pisporên kompituran, personelê dane qeydkirinê û 
pêwirdarên ewleyiyê û hwd.bi gelek xebatkaran pêdivî çêdibe.  Ew kesê ku bi navê mudurê 
karê îdarî an sekreteê îdarî tê binav kirin, ji bo komisyonê bi taybetî jî di rewşên ku endam 
niv deman dixebitin de xwedî giringiyekî heyatî ye. Di hilbijartina xebatkarên komisyonê, bi 
taybetî jî yên payeberz, de pûtepêdan(îhtîmam)eke azamî pêwist e, ji ber ku ji bo navendeke 
siyasî û bilez şarezatîkî îdarî, di bin zehmetê de xebateke bi berhêmner dixweze. 
 
Hejmara xebatkaran, bi asta pêşketina xebatan re girêdayî, di demên aktîf ên komisyonan de 
diguhere. Dîsa jî, komisyonên ku di demên nêz de hatine damezrandin, di serdemên xwe ên 
herî aktîf de bi 200-500 kesan re dixebitin.  Di vê hejmarê de bi dehan xebatkarên ku şahîdî 
dicivînin, kodkirin kirox, tomarkarên daneyan, gelek lêkolîner, lêpirsîner û kordînatorên 
danişînan û hwd.hene. Di demên ber bi dawî de jî ji bo kordînekirina nivîsîna rapora encamê 
helbet dê bi ekîbeke piçûk pêdivî hebe. Di gelekî komisyonên heqîqetan de xebatkarên 
biyanî hene, lê divê ev biryar jî ji aliyê pisporên herêmî ve were girtin û hebûna tercîha welat 
a di derbarê xebatkarên biyanî de pêwist e. 
 
Di hin mijarên ku pisporî dixwazin de, bi demeke kurt, ji şêwirmendan jî sûd tê girtin.Wek 
mînak, ji bo hin projeyên spesîfîk wek vekirina goran an jî diyarkirina demên dîrokî re çêkirina 
plana lêkolînê dikare bi pisporên adlî tibê û akademîsyenên dîroknas re bişêwire. 
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IIIIIIIII...   ÇÇÇAAALLLAAAKKKIIIYYYÊÊÊNNN   KKKOOOMMMÎÎÎSSSYYYOOONNNAAA   HHHEEEQQQÎÎÎQQQEEETTTÊÊÊ 

 

A- Çalakiyên bingehîn 
 
1. Wergirtina îfadeyan 

 
Çavkaniyên sereke yên komisyona heqîqetan, ji îfadeyên mexdûr û şahîdan ên derbarê 
xerakirina mafan ku ji aliyê xebatkaran ve hatine tomarkirin pêk tên. Personelê  berpisiyarê 
îfadegirtinê ji navenda komisyonê,  ji ofîsên herêmî an jî wek ekîbî dikarin gund bi gund 
bigerin. Pêvajoya girtina îfadeyan, divê ji ceribandinên mexdûran re piştevan be û ewleyî 
bide wan ku tiştên jiyîne rehet îfade bikin. 

 
Girtina îfadeyan, bi gelemperî, ji karên giring ên komisyona heqîqetan yek e, qedandina wê, 
li gor erka komisyonê, dibe bi mehan bajo, heta ev dem dikare  salkî jî bajo. Dibe, pêwistiya 
personelên îfadegirtinê bi perwerdehê hebe. Lazim e personel fêrbibe ku dê çawa bi rêkûpêk 
îfadeyên mexdûrên demek dirêj di ser bûyeran re derbasî be jî nîşanên trawmayan an jî 
şêlobûnnan fam bike. Tevî vanan, formên îfadegirtinê û aliyên teknîkî yên pêvajoyan jî divê 
zanibin.  Personelên îfadegirtinê, yekane mirovên ji komisyonê ne ku bi mexdûr û şahîdan re 
rûbirû dibin.  Ji ber vî awayê zelaliya agahiyên ku digrin girîng e, helwesta wan jî divê adîl û 
cesaret bi de mexdûran. 

 
Bi gelemperî, komisyoneke heqîqetan, ji mexdûr û şahîdan heta ji kirdeyan jî yên bixwazin 
tev de îfade li dora 7000-20000  tomar dike. 
 
2. Zemîna Doneyan (Databays) 

 
Divê komisyona heqîqetan, ji bo ku ev agahiyên dewlemend bi rêkûpêk bike bi vê mebestê 
parastina daneya, sererastkirin û analîzkirin pêwist e. Bê zemîna daneyan ev kar nepêkan e. 
Ji bo vî jî divê barê diravî û demî di serî de li ber çavan bê girtin. Li cem pisporên vî karî divê 
ekîbeke tomarkirinê jî hebe. Di pêvajoyê de dê bê ferqkirin ku kodkirin, analîz û tomarkirina 
daneyan demeke dirêj ji dema personelan digre. Lê encama ku derkeve holê, ji bo 
komisyonê alîkar be ku bikaribe hejmara mexdûran bi awakî rast  texmîn bike. 

 
3. Lêkolîn û lêpirsîn 

 

Lêgerîn û lêpirsîn bi gelemperî ji heman kesan ve tê kirin û bi saya vê di navbera 
dosyên lêpirsîn û lêgerînên tematîk de têkiliyek xwezayî pêktê. Ji ber ku dê dema 
komisyona heqîqetan tunebe ku yekoyeko rûdawan hûrûkûr bikole, dê dosyên 
nimûne hilbijêre. Dibe ku mijara van dosyan kuştina kesek an qetlîamek be. Di 
heman demê de komisyon dikare lêkolîn li ser sedemên çewsandin û tundê jî 
bixwaze. Wek mînak, gelo çima hin grûb bi taybetî di bin bandorê de dimînin jî dibe.  
Bi vê ve girêdayî hin komisyonên heqîqetan, bi bijartina kesên diyar an civakan bi 
kûrahî dîroka tûndiya wî ciyê lêkolîn kirin. 



12 
 

 
Ji bo sedemên rûdawên dîrokî bi zelalî bên famkirin, dibe ku pêwistî bi hinkirina rola 
hêzên navnetwî jî hebe. Ev rol dibe ku rasterast be; wek di şerê navxweyî de ji aliyekî 
re çek temîn kirin an jî peredan heta leşker şandin an jî perwerdeya leşkerî dan; 
nerasterast jî wek ji hikumeteke çewsîner re desteka sîyasî biberdewamî bide û 
xerakirina mafan nerexnekirin in. Di dema lêpirsînên komisyonê de divê li ser van 
pirsan bê rawestin. 
 
4. Danişînên ji raya giştî re vekirî 

 

Komisyona heqîqetan, bi taybetî di rewşên ku danişîn bi rêya televizyon an 
radyoyan tê weşandin de, li ber rayagiştî mafê çîroka xwe gotinê bide mexdûran ew 
dem çewtên ku berê hatine kirin bi fermî tê qebûl kirin, şansê ku mexdûr dengê xwe 
bi herkesê bigihijînin tê holê, îhtîmala ku heqîqet bê tepsandin ji holê radibe û bi vî 
awayê xebat jî şefaf dibin. Danişînên ji gel re vekirî, rayagiştî jî dike temaşekar û 
beşdarî zêdetir dibe, çapemeniyê jî beşdarê nîqaşan dike û nîqaşên derbarê rabirdû 
de geş dike. 

Hin danişîn li ser mexdûran disekinin, hin jî temayên spesîfîk, wek kêlîyên girîng 
ên pêvajoya tûndiyê an jî saziyên xwedî rol wek hêzên çekdarên fermî an jî helwesta 
saziyên olî li hember tûndiyê dibe mijar. 
Biryara ji  gel re vekirna danişînan hinek bi rewşa ewlekariya welêt ve, hinek jî bi 
çavkanî û dema ku komisyon pêwira xwe temamkirinê re girêdaye. Lê ceribandinên 
heta niha, dane xuyakirin ku danişînên ji gel re vekirî hêzeke xurt didin komisyonê ku 
fealiyetên xwe bigihijînin gel. Ji ber vî, divê her komisyon vê rê biceribîne. 
Wek encam, ji bo beşdariya civakên herêmî, danişînên balkêş û herêmî  jî hene. Wek 
li jor jî hat gotin di prosedurên lihevkirinên herêmî li Tîmora Rojhilat hin pirs ji kesên 
ku tewanên xwe qebûl kirine re hatine pirsîn. Li  Sierra Leoneyê lîderên kevneşopî 
yên herêmî tevlî hin danişînan kirine.  Wek vana pêvajoyên ku li gor rewşa taybet 
amadebibin û bi herêmê re munasib in li welatên din jî dikarin bên bicî kirin. 
 
5. Gihandina gel û têkiliyên bi gel re 

 

Hewldanên komisyonekî ji bo gihajtina wê ya gel dê bandora wê jî diyar 
bike.Divê komisyon di mijara xebatên xwe ji gel re diyar kirn û nasandinê de hewl 
bide, divê mexdûran û kesên xwedî agahî vexweyne ofîsa xwe û ewlebe ku mîsyon û 
hedefên wê hatine famkirin.    Ev hemê dê hêviyên gel di asteke maqûl de bigrin.  
Stratejiya gihîjtina gel, di derbarê rol û erkên komisyonê de broşur belavkirin,  ji gel re 
vekirî çêkirina civînan û têkiliyên germ bi medyayê re digre nava xwe.Civaka sivîl û 
grûbên olî dikarin di derbarê xebatên komisyonên de alîkariya agahî belavkirina ji gel 
re bikin. 
Her çiqas stratejiyeke bi hêz ya gihîjtina gel û bi gelemperî helwesteke şefafî girîng 
be jî ev nayê wateya ku her xebat dê li ber çavan bê kirin. Piraniya lêpirsîn, civîn û 
agahiyên ku tên civandin heta ku rapor bê weşandin divê nepenî bimînin. Ji ber vî 
awayî endamên komisyonê û xebatkarên wê peymaneke nepeniyê destnîşankirin û 
kîjan agahî dikarin bidin gel re têkildar hebûna rêbazan ne karekî awarte ye. 
 
6. Nûsaf û pêşniyaz 
 

Rapora encamê ku kurtekirina tewsiye û tesbîtên komisyonê ne, berhema wê ya herî 
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mayîde ye. Ji bo ku lêgerînên tematîk bi rapora encamê re lihevkirîbin, divê komisyon 
xetên esasî yên raporê derîne û tabloya naverokeke texmînî bi sûd e. 
 
Hin komisyon, bi taybetî jî yên di demên nêzîk de, raporên ji hezar rûpel û bi 
hejmaran bergan pêk hatî weşandin.13  Lê divê bifikirin ku raporeke 2 bergî ji hêla zû 
gihîştin û di demke kurt de amadekirinê ve munasibtir e an na.14 Di rewşên ku rapor 
dirêj bin de ji bo belav kirinan kurteyeke munasib amadekirin dê baş be. 
 
Komisyonên demên nêz, ji bo pêşkêşkirina raporên encamî alternatîfên balkêş û 
pêşkêşên destekar çêkirin. Komisyona Peru, bi raporê re wêneyên ku şer re belgene 
jî wek pirtûkeke balkêş weşand.15 Komisyona li Sierra Leoneyê,Ji bo ku raporek bi 
versiyona video amade bike bi SSC a navnetewî re, ji bo versiyona “dostê-zarokan” a 
50 rûpel jî bi UNICEF re xebitî.16 Gelek komisyonan jî hin nivîs ji raporên xwe di 
rojnameyên ku zêde tên firotin de weşandin. 
 

Tewsiyeyên komisyonan, ji bo pêşîgirtina xerakirina mafan di dema bê de programên 
hiqûqî, sazî, reformên çêkirina qanûnan ji bo mexdûran amade dike, zêdetir 
lêpirsînan çêdike an jî  sîstemeke takîbê ji bo zû encam girtinê avadike. 
 

B- Astengiyên bingehîn 
 
1. Tengasiya demê: Li hemû binpêkirinan nayê pirsîn 
 

Komisyoneke heqîqetê, tevî şahîd û delîlên vekirî hebin jî, ji bo ku yek bi yek hemî 
rûdawan lêgerîn kirin  xwedî bûna dem û çavkaniyên têr kêm tê dîtin. Jiber vî awayî, 
her çiqas mexdûr yeko yeko ji bo xwe bi hêvî binjî û her çi qas normên navnetewî jî ji 
bo heqîqet derkevin holê tewsiyekar be jî, piraniya komisyonên heqîqetê, bes dikarin 
heqîqeta gelemperî, teswîra qalibên dubarekirî û bi vana re rûdawên nimûne ku têra 
xwe hatine lêpirsîn û rapor kirî ne tên vegotin. Ev rewş dê xeyalên kesên ku bi hêviya 
dê doza wan serbikeve îfade dane bişkîne. Welhasil, avakirina komisyona heqîqetê 
deynê dewletan yê şideta dewletan li ser mexdûran dernaxe. Dîsa jî komisyon dikare  
sîstemeke taqîbê ji bo yek bi yek lêpirsîn bêkirin, ava bibe tewsiye bike. 
 
2. Berfirehiya lêpirsînê 

 

Danasîna pêwirek bi pîvanên têra xwe vejen, pêwist e, komisyon parametreyên 
lêpirsînan bi xwe diyar bike.Hin komisyon, bi taybetî jî jiber ku cudahiyên vebir nînin 
di nav mijarên ku bala wan dikşînin û xerakirina mafan de, di diyarkirina asta têkiliya 
xwe û mijarên civakî, aborî û adlî de zehmet dikşînin.Ji ber vî awayî di navbera 
helwesta lêpirsîneke yekane û helwesta ku sedem û encamên  bûyeran û derdora 
civakî û aborî digre berçavan de lihevnekirin heye. Ev lihevnekirn, bi piştgonekirina 
komisyonê û ji herdu helwestan jî sûdgirtina wê çareser dibe. 
 
3. Diyarkirina navan 

                                                
13 Wek mînak Rapora Guatemala 12 berg, a Afrîka Başûr 5 berg û a Perû jî 9 berg bû. 
14 Raporên El Salvador, Arjantin û Şili bi vî awayî ne.  
15 Yanapaq-para recordor:relato visual del conficto armado interno en el Peni, 1980-2000(...) 
16 SSC a ku li New YORKê Witness e. Ji bo agahî binêr:www.witness.org, ji bo UNICEFê www.unicef.org 



14 
 

 

Komisyonên heqîqetan, bi gelemperî, di mijara agahiyên teşxîsa tewanbarên nav 
diyar de ji bo biryara dê çi bikin zehmet dikşînin. Ev pirsgirêkên ha, di danişînên ji gel 
re vekirî de û di asta amadekarina rapora encamê de ka wê çiqas qebqhetên 
takekesî di raporê cî bigrin de dertên holê. 
 

Li vir emê bi ser hin xalan de harin lê her komisyon divê rêbazên xwe yên ku dê çawa 
bi vana re serî derxe pêş ve bibe. Her çi qas jiber mecbûriya vegotina heqîqetê, 
komisyonan têxe mecbûriyeta agahiyên berpirsiyarên şexsî jî metirsiya pêvajoya 
qanûnî  jî nikare wan ji polîtîkayek vekirî dûrrxe, divê mesele çareser bikin. 
Di danişînên ji gel re vekirî de di be ku mexdûr an jî şahîd bixwazin navê kesên ku 
dizanin beşdarê tewanê bûne bidin. Di vê rewşê de divê komisyon prosedureke wisa 
bi pêşxe ku pêkan be kesên navê wan derbas dibe bersivên xwe bidin.  Lê bi 
gelemperî tê tewsiye kirin ku kesên tên tewanbar kirin, rasterast şahîdan nekşînin 
lêpirsînê. 
 

Bi vî awayî pêkane ku komisyon bigîhîje gelek agahiyan.Komisyon bi nepenî jî bigije 
van agahiyan divê biryara ku agahî di rapora encamê de cih bigre an na bide. Ger 
nav dê bê dayîn bi kêmanî divê kesên tên tewanbarkirin karibin bersivên xwe bidin. 
Ev pêkanîn piştê agahî ji tawanbaran re çû divê bi nivîskî serlêdana wan re çêbe. 
Komisyona Afrîka Başûr bi dozên tewanbaran re rûbirû mabû. Di dawî de doz di 
lehiya komisyonê de jî bi encam be disa jî dadgehê hin tiştan birî.17 
Ji komisyoneke re sedemên meşrû hene ku navê kesên di pileya bilind a 
fermandariyê de cî digrin hilbijêre. Wek mînak, ji sedemên metirsiyan yek jê ew e ku 
dad bi cih neyê û hêviyên  şahîdan in. 
 

Tevî viya, divê komisyon bi hindikî ji rastiya delîlan û agahiyên ku digre ewle be.  
Standardên delîlên komisyonan ji hev cuda cuda ne, lê bi piranî şertê delîlên  ji bo 
navdanê ji yên encam girtinê girantir in. Wek mînak,  hin komisyon ji bo delîlên esasî 
testa “balansa pêkanan” bi kar tînin; lê ji bo nav danê standardên bilindtirîn bi kar 
tînin. Lê dîsa jî bi gelemperî ev standard jî di bin asta standardên dadgehê bi navê 
“şibhe nîne” de dimînin.18 Divê bi zelalî komisyon diyar bike ku di rewşa ku di raporê 
de navan dide delîl nabin sedemên tewanbarkirina qanûnî û cezayî. 
 

Sepandina baştirîn a ku vejentiyê tîne holê, di belgeya damezrandinê de, navên 
çalakiyên komisyonê danê re îmkan çêkirin, lê  viya bê mecbûrî hiştin û bi biryarên 
komisyonê re girêdan çêtir e. 
 
4. Sûdwergirtina ji perspektîfa zayendiya civakî 

 
Ku endamên Komîsyona Heqîqetê, di ser perspektîfa zayendparêziya civakî re li binpêkirina 
mafen mirovan mêze nekin û li gorî wê têr û tije nebin; xebatkarên astbilind  û şêwirmend 
xwedî tecrûbe bin û divê di vê qadê de bi saziyên civaka sivil re pêwendî bê danîn. Piranî 
kirinên xirab yên li ser jinan kêm têne gotin û dibe ku ev ji yên mêran cudatir be. Bi taybetî li 
ser şîdeta zayendî be îhtîmal e ku kêm bê beyankirin. 
 

                                                
17 Binêr: Van Resburg û Du Perez-Doza Komisyona Lihevkirin û Heqîqetan. 
18 Li hin welatan parametra “balansa pêkanan” jî wek”giraniya delîlan” tê binav kirin. 
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Ev mijar mijareke zor e, divê ku carina komîsyon ji bo ku jinan teşfîkê axaftinê bike û li gorî 
wê prosedoran çêbike. Ji bo ku jin bi rehetî bikaribin derdên xwe bibêjin endamên komîsyonê 
jin bin çêtir e. Her wisa dikare danişînên ku endamên komîsyonê yên jin, çavdêrên jin û bi 
tenê jin li wê bin bêne lidarxistin ya jî di danişînên ji raya giştî re vekirî de dikarin danişînên 
ku nasnameya jinan veşêre û li gorî wê jin bikaribin îfade bidin, li gorî wê danişîn bên 
diyarkirin. 
 
5. Veşartin 

 
Polîtîkayeke din ya ku ew ê ji aliyê komîsyonê ve bê diyarkirin ev e ku, ew ê mafê veşartinê ji 
kî re û bi çi awayî bê naskirin û ew ê çawa sozê vê bê dayîn. Dema ku dozgerî bala xwe 
bidin ser van agahiyên ku ji aliyê komîsyonê ve hatine berhevkirin û mafê gihandina 
agahiyên li ser binpêkirina mafan û wan îfadeyan bixwaze bi kar bîne ew ê çawa bikaribe ev 
îfade û vegotinên jinan digel nasnameya wan ew ê veşarî bimînin. Di belgeya damezrandinê 
de hin tedbîrên parastinê dikarin bêne standin. Wekî nimûne; dikare bê gotin ku taahudên 
veşartinê ji aliyê saziyeke ji derve jî divê bê parastin û neyê binpêkirin. Tê tavsiyekirin ku divê 
komîsyon bi berfirehî li ser vê yekê raweste. 
 
6. Gihantina belgeyan 

 
Piştî ku xebatên komîsyonâ bi dawî bûn ew ê ji aliyê kê ve dosye bêne kontrolkirin, ew ê kî 
bikaribe bigihîje qeydan. Ev yek dê problemên veşartinê tevlihevtir bike. Carina mirov 
bikaribe kopyeyeke belgeyan li derveyê welat bihêle dê çêtir be. 
 
7. Piştgiriya psîkolojîk 

 
Hinek mexdûr ya jî qurbanî çîrokên xwe ji komîsyona heqîqetê re bibêjin, ew ji wan re baş be 
jî, ji hinekan re dibe ku ev ji bo wan bibe ji nû ve kişandina wê êşê. Komîsyon divê ku 
piştgiriyê şahidan, şêwirmendiyê ji wan re bike. Ji ber vê pisporên tendirustiya derûniyê têne 
îstihdamkirin. Her wisa pergala piştgiriyê ya domdar ji bo mexdûran tê çêkirin. 
 

Dibe ku endamên komîsyonê û xebatkar ji ber guhdarikirina bûyerên xirab bikevin 
travmayê û ji vê yekê gazinc bikin. Ji ber vê divê di hundirê komîsyonê de jî piştgirî 
bê dayîn û divê fersenda agahîstandinê bê dayîn. 
 
Divê ku alîkariya tibî ya acîl ya k udi danişînên ji gel re vekirî de pêk werin ji aliyê 
komîsyonê ve neyên ji bîrkirin, baldarê vê yekê be. Di Komîsyona Lihevkirinê ya 
Netewî ya Ganayê de, mexdûrek dema ku şahidiyê dikir qeyrana dil derbas kir û mir. 
Danişîn di televizyonê de hatibû dayîn. Piştî vê bûyerê komîsyon berê ku dest bi 
şahidiyê bê kirin êdî tansiyona şahidan tê pîvan û her tim li devre ambûlansek heye. 
Ev yek ji aliyê komîsyonê ve hatiye tedarîkkirin. 
 
8. Parastina şahidan 
 
Kesên ku agahî didin komîsyonê, ji aliyê sûcdaran ve dibe ku hevpariya şahid û komîsyonê 
bê astengkirin, dibe ku li hember şahidan hin çalakî bêne kirin. Ev jî rîskeke fizîkî ye l i 
hember komîsyonê. Vê rewşê bi taybetî di danişînin ku ji raya giştî re vekirî de ne pêk tên. 
Şahid berî ku şahidiyê bike, divê ku haya wî/ê jê hebe ku ew ê ji aliyê komîsyonê ve bê 
parastin. Hinek komîsyon di danişînên şahidiyên kêm-rîskî didin kirin da ku ev rewş kêmtir 
bibe. 
 
Kesên ku bi awayên din jî agahî bidin komîsyonê divê bêne parastin. Hinek peywirdarên 
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payebilind dibe ku xwedî agahî bin ku ji aliyê kê ve ev îstîsmar hatine kirin, evana dikarin 
agahiyên taybet û girîng dikarin bidin. Ev kesên ku ji hundir ve agahî digihînin komîsyonê 
piranî dixwazin ev pir bi dizî be. Divê ku qet neyê şopandin ku ew çawa agahî didin 
komîsyonê. Ev gelek girîng e. Divê ku komîsyon haydar be ku ev kes ew ê di bin tehdîtê de 
bin. 

 
Dema ku kes bêne tehdîtkirin divê ku komîsyon bikaribe wan biparêze. Dibe ku komîsyon 
kesê ku tê tehdîtkirin bişîne dereke din. Ku çavkanî destûr bidin bernameyên parastina 
şahidan yên sofîstîke jî bêne bikaranîn. Dikarin ji bo vê bi polîs re hevparî bikin û dikarin 
stargeh bêne avakirin. Piştî ku komîsyon karê xwe bi dawî kir dê bernameya parastina 
şahidan çawa bibe, divê li ser vê jî bê fikirîn. 
 
 
9. Bertekên li hember komîsyonê 

 
Dema ku komîsyona heqîqetê karê xwe bimeşîne, dibe ku ji aliyê hin kes an jî derdorên 
hêzdar yên din ava civakê de wekî tehdît bêne dîtin. Ev kes û derdor dibe ku leşkerî, siyasî û 
hêzên taybet bin. Ev derdor dikarin bi êrîşên rasterast û veşarî karên komîsyonê astengbar 
bikin, dibe ku bixwazin komîsyonê ji hev bixin. Ev dibe ku êrîşên xirabnîşandana komîsyonê 
be û di ser çapemeniyê re bê kirin, ev dibe ku rasterast bi êrîşên fizîkî be. Heta niha 
komîsyonên ku hatine avakirin, rasterast bi mirinê hatine tehdîtkirin. Ji ber ku komîsyon li 
karên xwedî erk dipirse dibe ku berpirs zêde xwe nedin ber hevkariyê. Li Perûyê ji ber ku 
komîsyon li erkdaran dipirsî ji aliyê wan kesan ve di ser çapemeniyê re gelek hatibûn reşkirin 
û komîsyon bi alîgiriya siyasî hatibû sûcdarkirin. Ji ber vê yekê divê ku endamên komîsyonê 
ji aliyê fikrî ve berfireh bin. Her wisa divê ku endamên komîsyonê gelek titîz bin û rastîparêz 
bin û divê qet û qet tawîz medin. 
 
 
10. Fînansman 

 
Hema bibêje hemû komîsyonên heqîqetê bi astengiyeke din re rû bi rû dimînin. Ew jî aliyê 
aboriyê ye. Budçeya komîsyoneke heqîqetê ji  milyon dolar zêdetir e. Ev bi hêsanî digihîje  
milyon dolarî, dibe ku ji vê derbas jî bike.19 Tiştê herî baş ew e ku hukûmet piştgiriyê bike û di 
vê mijarê de pêşkêşiyê bike. Ev alîkarî dibe ku wekî ekîpmanê be, dibe ku wekî dayîna cî be. 
Her çi qas hinek komîsyon ji aliyê hukûmetên netewî ve bêne avakirin jî dîsa jî ji bo alîkariya 
malî berê xwe didin cıvata navnetewî. Ji ber vê divê ku komîsyon di serî de ji bo çavkaniyên 
malî plan û bernameyan çêbike. 
 

Berî ku komîsyon bê diyarkirin divê bi dewletên alîkar re hevdîtin pêk bên, di pêş de 
alîkarî dikar bê wergirtin. Mîsyonên Netewên Yekbûyî dikarin vê pêwendariyê pêk 
bînin. Lê endamên komîsyonê rasterast bi yên alîkar re bikevin têkiliyê çêtir e. 
Endamên komîsyonê bi vî awayî dikarin armanc û hedefên xwe, karên xwe rasterast 
bibêjin. Dikarin di derbarê xwe de agahî bidin. Carina karê dîtina çakaniyên malî ji 
xebatên komîsyonê cudatir dibe. Bi awayeke din li qadê dimeşe. Carina dibe ku 
dewlet û aliyên ku sozê alîkariya madî didin neyên cî ya jî pêwendî qut bibin. Divê ku 
Netewên Yekbûyî di vir de rasterast têkilîdanîna navbera endamên komîsyonê û 
alîgiran biparêze. 
 
Girînge ku komîsyon di hedefên xwe yên budçeyê de rasteqîn be. Ev girîng e. Dewletên 

                                                
19 Komîsyonên heqîqetê her çi qas ji aliyê madî ve xwedî lêçûneke mezin bin jî, piranî ji dadgehên navnetewî 

ya jî hibrid erzantir in. Ev dadgeh salewext bi milyon dolaran lêçûn dixwazin. 
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alîgir jî divê ku divê zanînê de bin pêwistiya vê komîsyonê bi peydakirina çavkaniyekê heye, 
ji bo vê jî karê xwe bi cidî dikin. Her wisa komîsyon karê xwe bi serbestî dike û di karê xwe 
de serbixwe ye. Divê ku alîkariya madî ji bo bandorkirinê nebe. 
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IIIVVV---   TTTÊÊÊKKKIIILLLIIIYYYÊÊÊNNN   LLLIIIGGGEEELLL   HHHEEEVVV 

 

A- Darizandin 
 
Herwekî ku li jor jî hatiye destnîşankirin daneyên ku ji hêla Komîsyona Heqîqetan ve hatine 
berhevkirin dema ku komîsyon hêj çalak be an jî piştî ku xebat qediyan demildest an jî piştî 
salan ji bo destpêkirina pêvajoyên adlî ji bo kesên ku li wan bûyeran dikolin dibe ku sûdewer 
bin. Komîsyonên heqîqetê, bi gelemperî, divê ku wek temamkerê çalakiyên hiqûqî bên dîtin. 
Di rewşên ku lêpirsîna adlî demildest nayê xwestin de jî hebûna vê vebijêrkê û tevgerîna li 
gor vê yekê girîng e. Îhtîmalên lêpirsînên adlî bi demê re dibe ku derkevin holê. Di vê rewşê 
de nûsafa komîsyonê û qeydên din herwekî belgeyên piştperde û ji bo şopandina rêça 
şahidan dibe ku sûdewer bin. Di rewşên ku nûsafên komîsyonê kiryarên sûcan rasterast 
nîşan nadin de jî daneyên di destê komîsyonê de sîstematîka kêmasiyan derdixe holê, li rex 
têkilî û berpirsiyariyên saziyane, dikare ku berpirsiyariyên berpirsiyarên herî payebilind ên di 
çarçoveya zincîra ferman û serbaziyê de nîşan bide. 
 
Lê dema ku xebatên komîsyonê hîna didomin endamên komîsyonê dikarin tevahiya 
belgeyên di destên xwe de bi dozgeran re parve nekin. Ji bo vê yekê sedemên wan hene. 
Ger ku agahî bi soza veşarîbûnê hatibin berhev kirin divê li vê sozê xwedî bê derketin. Jixwe 
kiryar dizanin ew agahî û belge dê bi dozgeran re bên parvekirin û ji ber ku bexşandin an jî 
jêbêrîbûn ne mijara gotinê ye li hemberî komîsyona heqîqetê wê ji bo nepejirandina tawanên 
xwe li ber xwe bidin. 
 
Ger ku lêpirsîna hiqûqî bê destpêkirin û komîsyon agahiyên bêrîbûna kesê ku hatiye 
tawanbarkirin bi dest bixin parvekirina van agahiyan a bi dozgeran re girîng e. Ji bo ku 
mijarên bi vî awayî bên nîqaşkirin divê rêyên têkiliyê ên di navbera dozgerî û komîsyona 
heqîqetê de di serî de bên diyarkirin. 
 
Gava ku Dadgeha Cezayê ya Navneteweyî biryar bide ku dewlet li hember tawanan ne 
xwedî helwest e û naxwaze tawanbaran ceza bike wê komîsyona heqîqetan ji aliyê 
rayedarên wê dewletê ve dê çawa bê pêşwazîkirin ne diyar e. Şîrovekirina dadgehê ya di 
derheqê vê çalakiyê de bi îhtîmaleke mezin wê li gor pirsên; komîsyona heqîqetê dê piştî 
lêpirsînê darizandinê pêk bîne an jî pêk neyîne, an jî dê bi komîsyoneke ne xwedî raya 
darizandinê dê pêşiya îhtîmala darizandinê bê girtin, teşe bigire. Têkiliya bi dadgehên 
navneteweyî re dê çawa be, pirsên wek viya wê bi demê re di nav sepanê de bên 
çareserkirin. 
 

B- Veher 
 
Gelek caran tê dîtin ku qurban an jî mexdûr li hemberî agahiyên ku didin hêvî dikin ku 
bergîdanekê bistînin. Ev yek tiştekî ku nehatiye dîtin nîne. Hinek daxwazên bergîdanê bi 
dilnizmî tên kirin ên ku lêzimên xwe wenda kirine an jî bi giranî birîndar bûne û mecbûr in ku 
li wan binihêrin û ji ber astengî û pirsgirêkên aborî dijîn vê daxwazê dikin. Lê komîsyona 
heqîqetan ne cihekî rast ê ku bernameya jiholêrakirina encaman pêk bîne ye. Ger ku vê yekê 
bikin jî wê pirsgirêka “wê kî bê çîroka xwe vebêje” dertê holê. Ev hewldan dikare encaman 
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tevlihevtir bike. Lê mînakên wê hindik bin jî hinek komîsyonan wek çareseriyeke demborî 
carinan bergîdaneke lezgîn dane. 
 
Komîsyonên heqîqetê yên ku ji şert û mercên mexdûran pir baş fêhm dikin ji bo jiholêrakirina 
encaman di nûsafên xwe de bernameyekê bi tundî pêşniyaz dikin. Ev pêşniyaz bergîdanên 
darayî jî digirin nava xwe lê bi wan sînorkirî nîn in. Bi piranî jî bergirtinên ji bo perwerdehiyê, 
sembolîk û wek wan dihundirînin.20 Sêwirandina bernameyên bi vî awayî dibe ku karekî 
tevlihev be. Ji bo amadekirina bernameyekê wê pêdiviya komîsyonê bi demê û pisporiyê 
hebe. Komîsyonên ji bo demên nêzîk bi piranî bernameyên ku pêşniyaz kirin bi kitekitên wan 
ve danîn holê û îhtîmala pêkanîna bernameyê hilbijartin. 
 
Bê gumanbernameyeke jiholêrakirina encaman bêyî komîsyona heqîqetan jî dikare bê 
amadekirin û pêkanîn. Lê bernameyeke bi vî awayî ku li gor lêkolîn û daneyên komîsyona 
heqîqetê bin wê awantajên wê zêdetir bin. Gava ku mirov bifikire tu komîsyoneke heqîqetan 
wê nikaribe bi tevahiya mexdûran re hevdîtinan pêk bîne, bernameya jiholêrakirina encaman 
jî divê ji hejmara şahidan pir berfirehtir be. Ev û mijarên wek viya divê ji aliyê komîsyonê ve 
bên nirxandin û di nav pêşniyaran de cihê xwe bigire. Bêguman dema ku pêşniyar bên kirin 
divê rewşa aborî ya welat û çavkaniyên darayî yên ku dê bên bikaranîn jî divê li ber çavan 
bên girtin. 
 

C- Lêpirsîna ewlehiyê21 
 
Li gelek welatan ji bo ku leşker, polês, xebatkarên darazê an jî karmendên dewletê ji peywirê 
bên dûrxistin hinek bername hatin sepandin. Lê ji aliyê din ve gelek astengiyên mezin 
derketin. Hinek welat jî ji ber ku parastineke baş pêk neanîne bergirtinên ji bo 
tawanbarkirinên bêbingeh pêk neanîne hatin rexnekirin. Komên ku dê li rabirdûya wan bên 
nihêrtin divê cihê cihê bên nirxandin. Wek mînak; ji ber ku dê vekolandina xebatkarên darazê 
di navbera daxwazên reformê û serxwebûna darazê de divê terazînek bê avakirin. Ji ber vê 
xweseriya xwe jî hinek astengiyan dihundirîne. Gava ku mirov difikire piraniya bernameyên 
vekolandina rabirdûya kesan li sicîla xebatkariyê ya wî/wê kesî/ê û giliyên ku di derbarê 
wî/wê de hatine kirin bên vekolandin û serî li nêrînên gel dide divê agahiyên di destê 
komîsyona heqîqetê de jî tevli vê pêvajoyê bikin. Gava ku belgeya sazkirina komîsyonê tê 
amadekirin divê ev rewş bê dîtin û ev jî bi taybetî di rewşên ku darizandin ne pêkan be de, 
dike ku mexdûr serî li komîsyonê bidin. Dîsa gava ku armanceke bi vî awayî hebe komîsyon 
di derbarê kesan de dema ku agahiyan berhev dike dibe ku li kitekitan bandorê bike. 
 

D- Reform 
 
Bêguman, pêşniyazên komîsyona heqîqetan di dawiya dawiyê de bi qasî vekolandina 
rabirdûya kesan, divê ji bo reformên veguherandina sazî û dezgehên ku berê di binpêkirinan 
de cih girtine an jî rê dane binpêkirina, be jî. Ev pêşniyaz bi piranî xwediyê çarçoveyeke 
berfireh in. Reformên ji bo qada daraz, hiqûq, amadekirina zagonan û siyasetê de jî di nav 
xwe de dihewînin. Pêşniyazên komîsonê çiqas bi kitekit û spesîfîk bin dê îhtîmala sepandinê 
ew qas zêde be. Lê piştî ku komîsyonê nûsafa xwe teslîm kir, peywira di rojevê de hiştina 
mijarê, ya hinek komên civakî yên sîvîl û endamên hukûmetê yên ku bi pêdiviyan dizanin e. 
Ji bo pêkanînan reformên pêwîst dibe ku kes û saziyên derveyî welat ên ku pêşniyazên di 
raporê de baş vekolane jî roleke girîng bileyzin. 

                                                
20 Bnr: Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross 

Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law 

(İnsan Hakları Komisyonu kararı 2005/35, ek). 
21 Bnr: rule-of-law tool for post-conflict States on vetting a ku IHYK’yê di vê çarçoveyê de weşandiye. 
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VVV---   BBBAAANNNDDDOOORRR   ÛÛÛ   ŞŞŞOOOPPPAAANNNDDDIIINNN  

 

A- Şopandin û pêkanîn 
 
Bandora nûsafa encamê ji naveroka xwe zêdetir bi; kîngê û di kîjan mercan de hatiye 
weşandin û daxuyandin, li derdoreke çiqas berfireh hatiye belavkirin, di çapemeniyê de çiqas 
cih girtiye, ya herî girîng jî desthilatdariya siyasî nûsafê çawa dinirxîne û daxwaza wê ya 
sepandina encam û pêşniyazên nûsafê di çi astê de ye, ve girêdayî ye. 
 
Komîsyon, di vê rewşê de hêvî dike ku saziyên civakî yên sîvîl pêşniyarên di nûsafê de 
bişopînin û piştgiriyê bidin wê. Lewre piştî ku komîsyon rapora encamê teslîm dike û ji hev 
belav dibe, tenê hinekî din dikarin wan encaman pêk bînin. Bi awayekî serkeftî bicihanîna 
pêşniyazan ferzkirina zagonan a li ser hukumetê be jî karekî dijwar e. Di rewşên ku vîna 
siyasî hebe de jî dibe ku ji bo pêkanîna pêdiviyan hêza saziyan û derfetên darayî têr nekin. 
 
Dixwazî bila ji aliyê lijneyeke şopandinê ya fermî ve û dixwazî ji aliyê yekînekeye hukumetê 
ya ji sepandinê berpirsiyar be ve bê pêkanîn, divê li ser pergala şopandinê bi awayekî 
dorfireh bê fikirîn. Gava ku ev mekanîzma di belgeya sazkirina komîsyonê de bê diyarkirin dê 
di serî de ji bo ku wê dane bi awayekî cîdî bên nirxandin soz tê dayîn. Ger ku wiha nehatibe 
kirin jî divê komîsyon avaniyeke şopandinê saz bike an jî ji bo pêkanînê beriya ku pêvajo û 
xebat bi dawî bibin divê li hemberî hukumetê xebateke lobiyê bide destpêkirin û baş bawer 
bike ku dê amadehiyên pêwîst bên kirin. 
 

B- Belavkirina raporê 
 
Armanca komîsyoneke heqîqetan, ligel reformên ku dê di polîtîka û saziyan de pêk bên 
bandorkirina li dîroka neteweyî ya gel û pevçûna ku di demeke nêzîk de pêk hatiye an jî 
awayên hişmendiya tundiyê ye. Ji ber vê yekê divê encamên ku komîsyonê bi dest xistiye di 
qada neteweyî de bên zanîn, ev yek girîng e. Li hinek welatan beşên girîng ên nûsafan di 
rojnameyan de hatine weşandin. Divê awayên nûsafan ên kurtkirî û bi hêsanî tên fêhmkirin 
bên amadekirin û li zimanên cuda yên ku li wî welatî tên axaftin bên wergerandin. 
 

C- Ew ê bi dosyeyan çi bibe? 
 
Divê di derbarê bi hezaran îfadeyên ku ji bo amadekirina nûsafê hatine bikaranîn û gelek 
dosyeyên lêpirsînê jî di nav de dê arşîva komîsyona heqîqetê pê çi bibe û ji bo ku di demên 
bê de bên bi kar anîn dê çawa bên veşartin, bi awayekî cîdî bê fikirîn. Ya herî baş 
pirtûkxaneyeke gel an jî avahiyeke bi wî awayî ya ji gel re vekirî wek mînak pirtûkxaneya 
hafizeya dîrokî divê bê avakirin. Lê divê çi navên şahidan an jî yên ku tên tawanbarkirin, 
dixwazî bila hinek agahî û kîtekitên taybet bin, divê komîsyon li gor sererastkirina van 
agahiyan bi awayekî guncaw ji dosyeyan derxin an jî bike ku kes wan bi dest nexe. Divê 
komîsyon di serî de li bikaranîna demdirêj bifikire. Bi vî awayî yên ku îfade girtine, wek mînak 
piştî ku komîsyonê xebatên xwe bi dawî kir ji bo ku ji gel re bên vekirin divê destûr ji kesên ku 
hevdîtin bi wan re kirine bê stendin. 
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D- Nirxandina “serkeftin”ê 
 
Bi awayekî giştî nirxandina serkeftina komîsyoneke heqîqetan bi piranî dijwar e. Bandora 
komîsyonê di nav beşên cihê yên civakê de, di demeke dirêj de û gelek awayên cihê dikare 
bê hîskirin. Ji ber vê yekê pîvan, wek hejmar bilêvkirin an jî nirxandin pir zehmet e. Di hinek 
rewşan de nûsafa komîsyonê di demeke kin de dibe wek berhemeke “pir-firoş”. Hinek 
pêşniyarên wê di heman demê de tên sepandin, bi awayekî bê şik û guman bandora 
komîsyonê pir zêde ye û ji aliyê piraniyê ve tê pejirandin. Di hinek rewşên cihê de jî di serî de 
qet nebe ji aliyê rayedarên dewletê ve bi awayekî sar û dijminane tê pêşwazîkirin û bi 
awayekî baş nayê belavkirin. Lê piştî salan dibe ku di dema desthilatdariya hukûmeteke din 
de rapor ji nû ve bê belavkirin û agahiyên ku tê de hene ji bo lêpirsînên nû bên bikaranîn û 
encamên ku bên bidestxistin ji bo fêhmkirina rabirdûyeke tije hêrs an jî îroyeke tije hêrs girîng 
bên dîtin. Di rewşên ku darizandin ji gel re vekirî tên kirin de, danişîn di televîzyonan de bên 
weşandin bala girseyeke mezin dikişîne û bi mehan teşe dide nîqaşên raya giştî. Di rewşên 
wiha de bandora komîsyonê baştir tê dîtin. Di heman demê de divê komîsyon wek rêyeke ji 
rêyên hevrûbûna rabirdûyê yek bê dîtin. 
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VVVIII---   AAALLLÎÎÎKKKAAARRRIIIYYYAAA   JJJIII   BBBOOO   KKKOOOMMMÎÎÎSSSOOOYYYNNNÊÊÊNNN   HHHEEEQQQÎÎÎQQQEEETTTÊÊÊ:::   

AAAKKKTTTOOORRRÊÊÊNNN   NNNEEETTTEEEWWWÎÎÎ   ÛÛÛ   YYYÊÊÊNNN   NNNAAAVVVNNNTTTEEEWWWÎÎÎ 

 

A- Rista Saziyên Civaka Sivîl (SCS) 
 
Weka ku li jor jî hat diyarkirin SCS’yên neteweyî ji bo xebatên komîsyonên heqîqetê xwediyê 
roleke pir girîng in. Jixwe komîsyonên herî hêzdar li qadên ku rêxistinên sîvîl ên civakî çalak 
û hêzdarin dertên holê.22 di rewşên ku SCS agahiyan bidin komîsyonan û bi têkilî û pisporên 
xwe piştgiriyê bidin jî divê bi awayekî serbixwe tevbigerin. Lewre, şopandina xebatên 
komîsyonê bi awayekî durist ragihandina encaman û bi awayekî rast bersivandina pêdiviyên 
mexdûran a ji aliyê komîsyonan ve bandorkirina wan girîng e. Li gelek welatan, komîsyon 
xebatkarên SCS’yan ên ku bi demê re bûne pispor digirin kar lê ev yek jî dike ku SCS’yên ku 
endamên xwe yên pispor ji dest dane aciz bibin. Têkiliya navbera komîsyonan û SCS’yan 
divê wek têkiliyeke heyî û amade neyê fikirîn. Dijberî vê yekê heryek ji wan ji bo bidestxistina 
heqîqetan xwediyên rolên girîng ên ji hev cihê ne û divê têkilî li gor vê rastiyê bên danîn. 
 
Di amadekirina belgeya sazkirina komîsyonê û piştî ku peywira komîsyonê bi dawî bibe ligel 
xebatên şopandinê yên ku dê pêk werin gelek qadên ku SCS piştgiriyê bidin xebatên 
komîsyonan hene. Ji wan hinek ev in: 
 

 Perwerdekirina endamên komîsyonê û derbarê dîroka binpêkirinên li welat û pergala 
wan de dayîna agahiyan. 

 Bi piranî arşîvên xwe yên ku gelek şahidiyan dihewînin ji bo lêkolînê vekirin û ji bo 
herêmên ku dê komîsyon lêpirsîna lê bimeşîne û îfadeyan berhev bike dikare bibe 
alîkar. 

 Li cihên ku sazî bi bandor e û têkiliyên li gor pêbawerî avakirin e dikare komîsyonê bi 
kesên girîng ên li herêmê mexdûran û kesên girîng ên wekî din bide nasandin. 

 Di hinek rewşan de, SCS dikarin xebatkarên ku wê îfadeyan bigirin peyda bikin û piştî 
ku ji aliyê komîsyonê ve bên perwerdekirin li ser navê komîsyonê dikare wan bişîne 
herêman. 

 Hinek komîsyon ku SCS bi taybetî jî ku hinek kes û saziyan re xwediyê têkiliyeke 
dûvdirêj û domdar bin dikarin di danişînan de ji mexdûran re bibin alîkar, piştgiriya 
derûnî bidin wan û bi taybetî vê yekê dixwazin. 

 RCS, ji ber ku beriya sazkirina komîsyonan hene û xebatên xwe dimeşînin, piştî ku 
komîsyon xebatên xwe biqedîne û belav bibe jî ew dikarin li hemberî hukumetan 
çalakiyên lobiyan li dar bixin û bikin ku têkilî û polîtîkayên herî bi bandor ligel 
komîsyonan bên danîn. SCS ji bo vê yekê di rewşa herî guncaw de ne. 

 RCS dikarin şêwirmendiya komî û kesane ya mexdûrên ku komîsyon berê wan bide 
wan bike, mekanîzmayên piştgiriya civakî ava bikin û xizmetên tenduristiyê bidin kesên 

                                                
22 Di vê mijarê de ji bo lêgerîneke hûrgilî bnr: “Truth Commissions and NGOs: The Essential Relationship”, 

International Center for Transitional Justice and Ghana Centre for Democratic Development, Avrêl 2004 (li 
ser navnîşana www.ictj.orgê hûn dikarin peyda bikin). 

http://www.ictj.org/
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ku ji ber tundiya dema berê hîna birîndar in. 
 

B- Rista Netewên Yekbûyî û aktorên din yên navnetewî 
 
Aktorên navneteweyî jî dikarin piştgiriyeke girîng bidin pêvajoyê. Ger ku li wî welatî saziyeke 
NY’yê ya ku tê de ofîsa mafên mirovan hebe an jî nûnertiya Komîseriya Bilind a Mafên 
Mirovan (KBMM) a NY’yê hebe dikare perwerdehiyê bide û agahî û alavên sepanên herî baş 
ên komîsyonên heqîqetan dikare pêşkêş bike û di hinek qadan de piştgiriya pisporiyê bide 
komîsyonê. Ligel viya dikare têkildarî lêpirsînan di mijarên hiqûqa şer û mafên mirovan de 
agahiyan berhev bike. Dikare kesên ku di KBMM’yê û ofîsa mafê mirovan a Neteweyên 
Yekbûyî de, di komîsyonên heqîqetê yên welatên din de xebitîne jî di nav de, ji bo 
şêwirmendî û perwerdehiyê têkiliyê bi pisporên biyanî re deyne. Ev xebat bi piranî bi 
hevkariya SCS’yên navneteweyî tên meşandin. 
 
Wek ku li jor jî hate pêşniyarkirin aktorên navneteweyî yên ku KBMM û ofîsa mafên mirovan 
a Neteweyên Yekbûyî jî di nav de dikarin sazkirina komîsyonekê pêşniyaz bikin. Lê divê di 
pêvajoya lêfikirîn, biryardayîn û teşedayîna komîsyonê de xwediyê roleke sereke nebin. 
Neteweyên Yekbûyî û bi taybetî jî KBMM ku pêşniyareke bi vî awayî têra xwe balê bikişîne 
an jî xwediyê piştgiriyeke navneteweyî be ku pêdivî bi agahiyên rûberkirinê yên sûdewer 
hebe divê beşdarî pêvajoyê bibin. Di mijarên wek hilbijartina endamên lijneyan û mafê li 
derveyî qada raya komîsyonan hiştinan de divê ku venêrîna navneteweyî hebe û pêvanên 
rêgezên hiqûqî li ber çavan bên girtin. 
 
Lê divê nêzikahiya xebatkarên Neteweyên Yekbûyî ya li hemberî xebatan û pisporiya wan li 
pêşiya SCS’yên neteweyî û aktorên herêmî nebe asteng. Xebatên wek amadekirina belgeya 
sazkirina komîsyonê, diyarkirina kitekitên pêvajoya hilbijartina endaman, amadekirina 
butçeyê û teşedayîna avaniya komîsyonê de xwediyê kîjan pisporiyê dibin bila bibin divê 
tenê ji aliyê xebatkarên neteweyên yekbûyî ve neyên kirin. Ev pêvajo, dixwazî bila SCS bin, 
dixwazî hukumet, aktorên herêmî û di dawiya dawiyê de ji aliyê komîsyonê bixwe ve neyên 
beralîkirin û wek tekane xwedî xwe nedin nîşandan. Di rewşên ku rêxistinên navneteweyî û 
bi taybetî jî peywirdarên hukumetê bi lezgînî tevdigerin, di pêvajoya teşedayîna komîsyonê 
de û hilbijartina endaman de ji bo ku bi derdorên berfireh bê şêwirîn divê xwedîhelwest bin. 
Piştî ku komîsyon hat sazkirin aktorên navneteweyî yên derveyî komîsyonê divê piştgiriya 
xwe bidomînin lê komîsyonê beralî nekin. 
 
Di hinek bûyeran de Neteweyên Yekbûyî (Xizmetên Projeyan ên Neteweyên Yekbûyî, 
Bernameya Pêşveçûnê ya Neteweyên Yekbûyî an jî bi rêya KBMM’yê) dixwaze ku 
bidestxistina çavkaniyên darayî û lêçûnên komîsyonên heqîqetê kontrol bike. Hilbijartina 
rêyeke bi vî awayî dibe ku ji aliyê rêvebirinê ve barê komîsyonê sivik bike û baweriya 
bexşendêran zêdetir bike. Lê kontrolkirina darayî ji bo ku neyê wateya kontrolkirina xebatan 
an jî di bin bandorê de hiştina wan divê pûte bê nîşandan. Bêguman biryarên derbarê 
butçeya ku armancên komîsyonê diyar dike divê ji derve de ji aliyê hinekan ve neyên girtin, 
divê komîsyon bixwe wan biryaran bide. Bi heman awayî, di mijara amadekirina çavkaniyên 
darayî de, saziya ku çavkaniyan teslîm digire saziyeke navneteweyî be jî ya herî baş 
pêşengiya komîsyonê bixwe ye. 
 
Di serî de KBMM, Neteweyên Yekbûyî û hukumetên biyanî yên ku bandora wan li ser wî 
welatî heye, çi ji bo ku hukumet ji lêkolînvanên komîsyonê re bibe alîkar û wan bigihîne 
dosyeyan û çi jî bi awayekî ewle pêkanîna xebatan, sepandina bergirtinên ewlehiyê, 
piştgiriya ku di belgeya sazkirina komîsyonê de hatiye diyarkirin dide an jî nade divê kontrol 
bikin. Ev peywireke wan a girîng e. Piştî ku komîsyon peywira xwe bi dawî bike bandora 
aktorên navneteweyî ji bo di rojevê de hiştin û pêkanîna pêşniyarên komîsyonê dê pir girîng 
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be. Bi taybetî jî di serî de KBMM, Neteweyên Yekbûyî li gor rewşê (ku pêkan be) divê arşîvên 
komîsyonê biparêzin û veşêrin. Wek ku li jor jî hate diyarkirin, komîsyonên heqîqetan bi 
piranî pêdiviyê bi piştgiriya darayî ya dewletên biyanî dibînin. 
 
Berê SCS ji bo komîsyonên heqîqetan piştgiriyeke zêde dan. Hinek ji piştgiriyên wan ev in: 
 
 

 Komîsyonên heqîqetan ên wekî din çawa xebitîne, xwediyê avaniyeke çawa bûne û 
hinek karên xwe (girtina îfadeyan, berhevkirina daneyan, danişîn, pirsgirêkên hiqûqî, 
pêvajoya darazê, daxuyandina navan, avakirina butçeyê, hwd.) çawa çareser kirine, 
dayîna agahiyên hevberkirinê. 

 Divê endamên komîsyonê û xebatkarên wê bi komîsyonên li ser kar ên wekî din re bên 
nasandin û ji bo danûstendinên agahî û ramanan pêk bên. 

 Ji bo ku ji ezmûnên wan ên qada rêvebirin û sepandinê sûd bê wergirtin divê endamên 
komîsyonên heqîqetê yên berê beşdarî pêvajoyê bibin. 

 Divê ji bo astengî û zehmetiyên ku di pêvajoya xebatê de derdikevin holê serî li 
şêwirmendî û nirxandina hiqûqî bê dayîn. 

 Di destpêka xebatan û pêvajoya xebatan de divê endam û xebatkarên komîsyonê 
rasterast bên perwerekirin. 

 RCS’yên navneteweyî beriya ku komîsyon bên avakirin divê bi rêxistinên neteweyî re 
têkiliyeke germ saz bikin û ji bo ku pêvajoya şêwirînê bi awayekî baş derbas bibe divê 
agahiyên pêwîst bên hevberkirin. 

 Mafparêziya Navneteweyî û rêxistinên şopandinê, carinan, di dema xebatên 
komîsyonê de raporên girîng ên ku serkeftina komîsyonê dinirxînin bi taybetî jî têkildarî 
pêvajoya darazê an jî mijarên ku dê di demên pêş de bandorê li darizandinên cezayê 
bikin de, amade dikin. 

 

Encam 
 
Di pêvajoyên guherînê de her ku diçe zêdetir komîsyonên heqîqetan tên dîtin û her ku diçe 
modelên nû û afrîner dertên hemberî me. Neteweyên Yekbûyî û aktorên dinê yên 
navneteweyî bi çalakerên herêmî re û xebatkarên dewletê re dixebitin û ji bo piştgiriya ku 
pêdiviya van komîsyonan pê heye bi dest bixin pir guncaw in. Di demên ku pêvajoya 
veguherînê di xetereyê de ye de avakirina komîsyonên heqîqetan karekî zehmet û bi rîsk e. 
Tevî ku gelekî sûdewer e û pêdivî bi zanîn û fêhmkirina rabirdûyê heye jî ku mirov li benda 
pêvajoyeke hêsan û bê xetere bisekine mirovê çewt bike. 
 
Teşedayîna komîsyonên heqîqetê de û di pêvajoya xebata wan de divê ji bo biryarên girîng 
pûte bê nîşandan û bi bernameyeke baş divê ev pêvajo bibe bandorkera herî berbiçav a 
bûyerên pêvajoya veguherînê. 
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