
 
www.kurdistannet.org 

وروپا  ئهیند  ناوهیکات به   6-7-2006 9:03 

1 

  
 

 ژینۆساید ناسینی   به: ژر دروشمی  کوردستان له ری له رانسه واز بۆ خۆپیشاندانی سه بانگه
  وه تی عراقه وه ن ده  الیه کانمان و داوای لبوردنکردن لمان له کوژییه کۆمه

 ری کوردستان ماوه جه
 س و کاری قوربانیان که

واوی میدیای  دا ته و ڕۆژه  له، دادگا نفال بدرنه ر تاوانی ئه رامبه  به ارانی لهدام حسن و هاوک سه 2006 ـ 8-21 ڕۆژی  بیار وایه
ی  ڕه ڕی الپه ر رووپه  سه فزیۆن و له له ی ته ر شاشه سه ر کوردستان و دانیشتوانی جیھانیش له  سه نه خه جیھانی چاوی کامیراکانیان ده

 . یاندن شری راگه  حه بته  ده و ڕۆژه  ئه، که ی دادگاییه ر پرۆسه رامبه به ن له که ی کورد ده وه یری کاردانه  سه وه کانیانه رۆژنامه
نفال  و ناساندنی تاوانی ئه که  ری دادگاییکردنه فه  سه وه و ڕۆژه وا له  ئه، جیھان بناسنین نفال به  ئه  تاکو ئستا داوامانکردووه ر ئمه گه ئه
س و کاری قوربانیان  ری کوردستان و که ماوه کرداری جه رچه  و په که ستپکی دادگاییه  رۆژی ده، وهرگا  فراوانترین ده کات له ست پ ده ده

 .  که وتی دادگاییه ر دیاریکردنی ره سه بت له ی ده وره ری گه کاریگه
م   به، و کچ و منانمانیان فرۆشتزارمانیان کوشت و ب کرد دان هه  سه  که،  زۆر گرنگه نفال بۆ ئمه رانی تاوانی ئه نجامده سزادانی ئه
 .  بۆ کورد وره وتنکی یاسایی گه رکه  سه  بکرته که  دادگاییه یه وه ئه  وه گرنگتر له

دام  ی دادگایی سه  پرۆسه، ست داوه  ده لمان له ک ژینۆساید زۆر هه کانمان وه کوژییه  بۆ ناساندنی کۆمه وه دامه  دوای ڕوخانی سه  له ئمه
 .   کیس چووانه  له له و هه ی ئه وه بوکردنه ره  بۆ قه که  دادگاییه  له هزترین کسی کورده ممان و به رده به  له له نفال دوا هه ر ئه سه له

 ن و خه خۆیان ڕک ب،ین که زگاکان ده ن و ده  الیه،کان ه  کۆڕو کۆمه،ری کوردستان ماوه موو جه  هه ندی چاک داوا له ک ناوه  وه  ئمه بۆیه
ی  وه  رۆژی زیندوکردنه ینه  بکه8-21 رۆژی ، که  دادگاییه پک بھنین بۆ پشوازیکردن له  وه که مووالیه  هه ری به ماوه ی جه وره مپینکی گه که

   پویسته،ژینۆساید بناسرت  رمی به  فه کوژی کورد به  کۆمه:ن  داوا بکه،کان قامه ر شه  سه  بژنه و رۆژه  له وه موو پکه  هه،ڕین گیانی راپه
 . لی کورد بکات  گه ندی داوای لبوردن له تی ناوه حکومه

  س و کاری قوربانیان که
 کان نفالکراوه س و کاری ئه که

 کان بارزانییه
 شتی بریندار رده کی سه کان و خه ییه بجه ه هه
 کان قینییه یلی و خانه فه
  کان دزیه قه
  مبابارنی بانهسوکاری قوربانیانی بۆ که

 سان و سوسنان و  و شخ وه په گۆپته
  رکووک کانی که ئاواره

 کان عریبکراوه  ته دانیشتوانی ناوچه
 کانی کوردستان موو شار و شارۆچکه ری هه ماوه جه
   کدان یه ر جگه  هه مان له که له کانی گه رۆه

رمی ناسینی   فه  داوای به،کان قامه ر شه  سه  بژینه وه موو پکه  با هه،نفال ر دۆزی ئه سه هدام و هاوکارانی ل می دادگایی سه که ڕۆژی یه
رمی داوای   فه تی عراق به وه  ده  پویسته،وه کرنه کانی داهاتوومان ق نه وه  نه ی جارکی دیکه وه  بۆ ئه،ین ژینۆسایدکردنی کورد بکه
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بۆ   وه بوبکرنه ره موو ب جیاوازی قه  قوربانیانیش هه،کانمان دادگایی بکرن کوژییه نبارانی کۆمهم تاوا رجه لبوردنمان ل بکات و سه
ندی  ماوه کار پک بھنین بۆ زه ی ئاماده سته  ده وه موو پکه  هه  ئستاوه  با له،ر بن کانمان کاریگه وتوو بین و داواکارییه رکه ی سه وه ئه

 . دادگایی تاوانباران
ی  وه رزکردنه کان و به قامه ر شه سه س و کاری قوربانیان بۆ ر و که ماوه ی جه ئمه یدانی  مه  هاتنه،دۆڕین یان نه ڕه م شه ی له وه بۆ ئه

 ..  که وتی دادگاییه گت بۆ دیاریکردنی ڕه ر ده  ڕۆی کاریگه، وتنمانه رکه رجی سه کانمان مه داواکارییه
 ، خانه،ریوان  مه، مھاباد،ری باینجان ماوه جه رم  هه شه  ڕه، شنۆ، رده  زه،شت رده کانی سه کی شاره خه ت قوربانیانی کوردستانی خۆرهه

   کوردستانی باشوور بژنه  شانی براکانتان له مان رۆژ شان به  هه  له،کرت کانتان چاوپۆشی لنه ی مافه وه ش بۆ ئه ئوه  کرماشان، زوه
 بۆ  نگاوکه ش هه مه  ئه،ن  بکه، دادگا له  رتان کراوه رامبه  به ی له و تاوانانه ی ئه نده روه ی په وه وای کردنهکان و دا قامه ر شه سه
 . دا  ئاینده تان له وه بوکردنه ره قه

  ر به رامبه م به رده اوانی سهترین ت وره پای گه  له،نفال ر تاوانی ئه سه و هاوکارانی له دام دادگایی سه ن کدا هه یه ر جگه  هه کوردستانیان له
 ،ن بکه ر شداری کاریگه به) ) 8-21 ( (ستپک ڕۆژی ده ی که ندی دادگاییه ماوه  زه ش له  ئوه  پویسته، موومانه وتنی هه رکه  سه،مان که له گه

نووسی  م چاره رده  به  له وره کی گه رگایه  ده، یانه یاسای وتنه رکه و سه ست هنانی ئه  ده به ن کانمان بکه  داواکارییه له  نه الیه مه پشتگیری هه
کانی  وه ی نه وه بۆ ئه  ژینۆساید بپارزت ی مرۆڤی کورد له وه ر بۆ ئه خانکی کاریگه  قه بته کات و ده  ده موو کوردستان ئاوه سیاسی هه
نفال و کیمیاباران  نجانی ئه زار ژن ومنال و پیرو گه یان هه دا ده م ڕۆژه دنیابن لهیدان   مه رنه  وه21/8 گرن له مان ل نه خنه داهاتوو ڕه

  . ن ان بكهی پشتكر یه ئوه کراو چاویان له
  وره وتنی گه رکه هیدان و سه  هیوای شادکردنی گیانی شه به

  
  ندی چاک ناوه
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