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فیق  جی و وه زره زار خه  نه پویسته،  وه  دادگا پشاندران بوبکرنه ی له کومنتانه و ده موو ئه  هه پویسته
   دادگا ڕایی ڕابکشرنه سامه

  
ن داواکاری   الیه له،  دادگای بای تاوانی ئراقی دا2006ری  مبه  دیسه ی21-18 ڕۆژانی کان  دانیشتنه له

کی  خه  نفال دژ به کانی ئه  و شاوه کیماباران ت به باره  سهیکومنتی گرنگ  ده60 ی نزیکه  تائستا وه گشتیه
  دا1988-1987 سانی   له وه تی ئراقه ن حکومه  الیه  له  کهکاندا مه ره  محه  گوندنشینه  ناوچه کوردستان له

  .  ڕوو ته  نهخراو، نجامدران ئه
ب   دهی و خانه ها ئه روه هه،  رنجه دا جگای سه لره  و ستداره یوه په  وه کانه یه و قوربانلی کورد  گه ی به وه ئه
  :ن مانه ئهردا بکرت  رامبه به لهیان  سته وه هه
کی کوردستان  ی خه زۆربه، کرت ر ده سه بیش مشتومیان له ره  عه بین و به ره  زمانی عه کان به کومنته ده -
 کوردی   به کومنتانه و ده موو ئه بت و هه رگری کوردی هه  وه  پویسته بۆیه، ن  ناگه بییه ره ق عه ته مه و ده له

  .  وه بگوترنه
ها  روه هه،  وه بوبکرنهکو خۆیان  وهستاکری  دهبو   وه الکردنهب موویان   هه کومنتانه و ده  ئه پویسته -
 .  وه بی و کوردی بوبکرنه ره  زمانی عه  به واته.  وه  بوبکرنهر زمانی کوردی و  سه نهربگدر وه
النی جیھان  موو گه ی هه وه ر زمانی ئینگلیزی بۆ ئه  سه رگردرنه  وه کومنتانه و ده  ئه پویسته -
 .  تی ئراقی بووه وه رمی ده  بیاری فه لی کورد به ژینۆسایدی گهبزانن ن و   بگه کومنتانه و ده ڕۆکی ئه ناوه له
رمانی   فه جی له زره زار خه گنی تاوانبار نه  توه وخۆ به ی ڕاسته کومنتدا ئاماژه ندین ده  چه له -

،  یه کاندا هه کومنته ه د ل له ر گه سه  واژوی له  که و تاوانباره ئه، کوردستان کراکانی  ناوچه کانی هکیمیابارانکردن
ڕی  گه کان بۆ خستنه وه هه ڕکخراوی  ئاشکرایه.  ویسته نه گه  بهدانفال  ژینۆسایدی ئه  لهو پشکداریی ئه

زار  وی دادگاییکردنی تاوانبار نه و ههر زو ههندی چاک  و ناوه دانیمارک  جی له زره خه زار دادگاییکردنی نه
و  رگریان له بهی ئیسالمی  وه  و بزوتنهک. ن. دک و ی. تی پ رکردایه وسا سه ئه، دا 2001 سای  لهجیان  زره خه

لی کورد  ندی چاک و دسۆزانی گه وستی ناوه ههدروستیی کانی دادگا پشتاستی  نامه گه به.  کرد یهئانفالچی
  و تاوانباره  بۆ گرتنی ئه  توانایاندایه رچی له  هه  که رکه تی ئراق و کوردستان ئه حکومه، ر دادگا سه له.  وه نه که ده

 . ر تاوانی ژینۆساید دادگایی بکرت سه  دادگا و له  بدرتهی وه ئهبۆ، ر به بیگرنه
چی  که، نفالدا کرا  تاوانی ژینۆسایدی ئه ری له سکه  ڕۆی ئیستخباراتی عه  به کاندا ئاماژه نامه گه  به له -

 ڕاوژکاری  ته اوهکو کر  به گیراوه ر نه ک هه  ئستا نه ڕاییه فیق سامه  تاوانبار وه رۆکی ئیستخبارات که جگری سه
ب  ده، کرت لی قوربانی کورد نه گه تی به ی چیتر سوکایه وه بۆئه.  زارییه رمه ترین شه وره  گه وه ئه، رۆکی ئراق سه
 دا 2006ری  مبه پته ی سه6   له شایانی گوتنه.  داگا ڕایی زیندانی بکرت و بدرته فیق سامه ج تاوانبار وه ستبه ده

 .  ڕایی تۆمارکردووه فیق سامه ر وه سه رمی داوای له  فه ندی چاک به ناوه
  ندی چاک ناوه
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