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  درت نجام ده لی کورد ئه گه  به ر رامبه  به تاوانکی ترهنفال  ئهژینۆسایدی ر  سه دام ب تاوانبارکردنی له واسینی سه هه
،  دادگای بای ئراقی ر به ی سه وه  دادگای پداچوونه2006ری سای  مبه پته ی سه26  کاته  ده مۆ که ئه

  . سندکرد ری په نده واد به رزان ئیبراهیم تکریتی و عهبا، دام حوسن دانی سه سداره سزای له
یاند  ڕایگه،  وه یعی ڕاوژکاری ئاسایشی نیشتیمانی ئراقی بوکرایه ق ڕوبه ن مۆفه  الیه  له واه و هه ئه
رۆکی دادگا عارف   سه مان شوه هه به. ج بکرت  ڕۆژدا جبه30ی   ماوه ب له  ده وا سزاکه که
رکی   ئه که واسینه واو و هه  و گوتیشی کاری دادگا ته وه  کرده ی دووباره وه  شاهین ئهزاق بدوله عه

  .  ته حکومه
کی   داخوازییه که، ن که ک زووتر دهیدام ڕۆژ ناوچوونی سه کی کوردستان هیوای له ی خه  زۆربه نده رچه هه
ی دادگایی  واوبوونی پرۆسه  ته ر له ام بهد واسینی سه هه  ندی چاک پمانوایه کو ناوه  وه ئمه،  وایه ڕه

کانی  کان و تاوانکاریه هیکوژی بارزانی کۆمه،  بجه ه کیمیابارانی هه، نفال ر تاوانی ئه سه تاوانباران له
و  ئهئیتر   چونکه. لی قوربانی کورد  گه ر به رامبه  به تییه وایه ناڕه،  لی کورد کردوویانه  دژی گه  که دیکه
و تاوانانه  ر ئه سه ی له  دادگادا تاوانبار ناکرت و گوبیستی سزاکه زیندوویی له  به یه وره  گه نبارهتاوا

ی  و تاوانانه  ت به باره سه،  ل ڕاستییه ی گه وه شاردنه، دام سه ی له په بهبردنی ونا ی له وه له  جگه. نابت
  . نجامی داون لی کورد ئه دژی گه
بت ئیمزای   ده بانی که الل تاه رۆکی کۆماری عراق جه تی سه تایبه کوردی و بهتی  سه  ده پویسته

. بن واو ده لی کورد ته کانی گه موو دۆسیه کو هه تاوه، ن  بده وی دواخستنی سزاکه هه،  بکات که واسینه هه
  .  تدارانی کورد ماوه سه ست ده ده  له  کارتی سیاسی و یاساییه  تاکه مه ئه
ی  کانی تر گوبیستی سزاکه وره گه   یا تاوانه بجه ه ر کیمابارنی هه سه نفال له ر ئه سه دام له  سه یهیواناڕا
واسینی  هه، لی کورد کرا یل پالن بوو دژی گه مواتای دوجه پشخستنی تاوانی که. درت بت و سزا نه نه
ستی  ی باده وه ته ی نه دیکهکالوکی ، نفال لکوژی ئه ر گه سه م له نیکه الیه دام ب تاوانبارکردنی به سه
  . نت کانی کوردی ده رکرده ر سه سه  له هب ره عه
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