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  ندی چاكندی چاك  ی ناوهی ناوه  کهکه  چاالکیهچاالکیه. . 88--2121  ییروارروار  هه ب ب  ههدام لدام ل  هه س سییییااگگ داد داد  هه ل ل واشنتون واشنتون  رۆکی ئینستیتوتی کورد لهرۆکی ئینستیتوتی کورد له  سهسه  ییررگیگیشتشتپپ  یی  ههنامنام
  
 ندی چاک  ناوه ڕزان له به

 . ین حوسه دام یکردنی سه دادگیای ت به باره کانتان سه  خۆپیشاندانه له، کانتان وه هه رانی نگی پشتگیریکه ه پاڵ د نه  بخه نگی ئمه  ده تکایه
ین  دام حوسه  ڕژمی سه ی که و تاوانه ئه، نفال بوو ئاشکراکردنی تاوانی ئه باتی نگی خه ر و پشه سپشخه ده  واشنتۆن ئینستیتوتی کوردی له

 .  نجامیان داوه  ئه وه تی ئراقه ناوی حکومه عس به ی حیزبی به که حیزبه و
لی کورد  ی جینۆسایدکردنی گه ڕژی پۆسه رنامه کردنی به گه  به به  و وه  بۆ ڕوونکردنه بوار، وی ئراقدادگایی داهاتووی دکتاتۆری پش

 . تی وه خسنت بۆ ڕای گشتی نوده ڕه تی ئراق ده حکومه رمانی فه به
 بیارکی حکومی  و به،  لی کورد کراوه  گه  بهر رامبه تاوانی جینۆساید به  ی که وه  بۆ داننان به یه تی ئراق بوار و توانای هه ئستا حکومه

کانی  هۆی شاوه ند بوون به رمه ره  زه بکات که  و شونانه ی ئه وه ج بیاری بنیاتنانه سبه و ده، لی کوردستان بکات  گه لبوردن له داوای
 .  وه بداته بوی قوربانیان ره جینۆساید و قه

 ری و هیمای دادوه، لی کورد ڵ گه گه  له وه و ئاشتبونه ره نت به فراوان ده نگاوی  هه تی ئراق حکومه، لی کورد  گه  داوای لبوردنکردن له به
 . دات ده نیشان  و تاوانانه ت قوربانیانی ئه تایبه لی کوردستان و به  گه ر به رامبه به

م ڕای  رده  بۆ به  گرنگه م پرسه یاندنی ئه ندی چاک بۆ گه بیت بۆ ناوه رده ده نگی خۆی ری و هاوده واشنتون خۆی پشتگی ئینستیتوتی کورد له
 . جیھانی گشتی

  
 ریم دین که جمه دکتۆر نه

 .  واشنتون رۆکی ئینستیتوتی کورد له سه
17/8/2006 

 


