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   نفال ئهکردنی تاوانبارانی ژینۆسایدی ئراقیکردنی دادگایی  به ی چاک له خنه  شواندنی ڕه ت به باره  سه وه ڕوونکردنه
  

2006 .08 .22  
، ندی چاک  پاڵ ناوه نه خه تی ناپاکی ده  تۆمه  ژووری پالتاک و شونی دیکه له، ن س و الیه ندێ که هه
یی  وه ته کی نونه دام و تاوانباران بۆ دادگایه ی دادگایی سه وه ستنهندی چاک داوای گوا ی ناوه وه به
  .  دام و تاوانبارانه مان داوای سه  هه وه ن ئه ده. ن که ده
رچاو  ستی به به مه به، زانین  پویست ده  به یه وه و ڕوونکردنه  ئه تبارکردنه و تۆمه ت به باره سه

  .  سانه و که  ئهاهوشیاری و ن هو شواندن کی کوردستان له ی خه وه ڕوونکردنه
   کار ترازاوه  ئستا کار له چونکه،  کردووه یدا نه که  یاداشتنامه ی دادگای له وه چاک داوای گوستنه .1

  بییه ره هو دادگا ئراقی و ع  ئه  که وه هی بیری دادگا خستۆت وه کو چاک ئه به.  ناکرت وه  ئه و تازه
زراندنی   داوای دامه  دروستبوونی دادگاکه ر له ندی چاک به ناوه . ها بت و  ئه بوایه ده  و نه وایه ناڕه

 .  یی بۆ دادگاییکردنی تاوانباران کردووه وه ته کی نونه دادگایه
و  وان دان به ئه، ن که یی ده ته کی نونه  داوای دادگایه  که دام و تاوانبارانی دیکه  سه دیاره .2
دوای ، ر دیکتاتۆرکی تر کو هه وان وه ئه. ن گه ریان تده ستی داگیرکه  ده نانن و بهی ئراق  ته سه ده

یان  وه  ئهوان ئه،  ییش بایه وه ته  نونه ر دادگاکه گه ئه. گرن  داده وه ر ئه سه دادگادا پ له ڕوخانیان و له
  کو بۆنمونه وه.  زراندووه مهئاوا دای و رۆژ ن نییه  بالیه وت دادگاکهگیان ده،  وه کرده دووپات ده

 .  ریه  شانۆگه یگوت دادگاکه ده، سالڤیای کۆن گه رۆکی یو میلۆسۆڤیتچی سه
ی کورد   کشه  پیوایه چونکه،  یی بایه وه ته  نونه  دادگاکه بوایه  ده دهندی چاک  ناوه  که .3

ر و  وسنه ی چه وه ته ی نوان نه کشه.   بووه وه ته ی نوان دوو نه کشه،  کی ناوخۆیی ئراقی نییه یه کشه
  وه لی قوربانیه وای گه ی مافی ڕه ڕوانگه ی له وسته و هه ئه.  ست بووه ی خاک داگیرکراو و ژرده وه ته نه
، ر و داگیرکار وسنه تی چه وه  و ده وه ته کو نه وهب  ره  رژمی ئراق و عه یه وه ست ئه به  و مه رگرتووه وه
 و چۆن  وایه ی ڕه ئستا که، کردست  ی ژرده وه ته کو نه وهژینۆسایدی کوردیان تی ئراق  وه کو ده وه
و  ئه. ش ئاغامان بن وه لهر خۆیان  ر و هه  دادوه ی ژینۆسایدکار لمان ببنه وه ته  نه ربه کی سه کرێ خه ده
ر  گه ئه. کات گرێ و داکۆکی لده تی دهکی ژینۆسایدکراو پش یه وه ته ر نه  ئاسایی هه  ڕوانینکه وسته هه
ری  مانی و دادوه کی ئه سندی دادگایه کان په که ئایا جوله. ن  تبگه وه ته  نه ان به خۆی هک خهو  ئه
 ن؟ که ری تورکی ده سندی دادگای تورکیایی و دادوه کان په نه رمه کرد؟ ئایا ئه مانیان ده ئه
ئراقیکردنی  به، ریدا سه ب به ره ی عه وه ته زای نه ، که ئراقی کردنی دادگاییکردنه به .4

 بۆ  وکه هه، تی کانیه ساته ی قورسایی دۆزی کورد و کاره وه نزمکردنه، تی دانیه وره ده،  کانه ساته کاره
تی  ڕاستیدا سوکایه  له وه ی ئه وه له جگه. لی کورد کانی گه ساته جیھانی بوونی دۆز و کاره  به ڕگاگرتن له

. ی خاک داگیرکراو سته کی ژرده یه وه ته ی نه ناوی کشه ک به یه تی بوونی کشه وایه  ڕه  به ردنهک
ی  وه ته  نه ر به رامبه نی به کی بوونی بالیه یه موو پوانه  هه بیه ره و دادگا ئراقی و عه کی تر ئه الیه له
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. ن بن بالیه) ن کی بالیه پی یاسایه به ( یانهرگیز ناتوانن یاسای  هه وانه  ئه چونکه، شکن قوربانی ده
ندیان  ؟ چه یه رکوک هه تی که  کوردستانیه ن بوایان به که ت ده سه شداری ده ی به وانه ب له ره ند عه چه

 ؟  یه  سنوری مژویی کوردستان هه بوایان به
 و  وه کی نزمکردنه یه نھا نمونه ته، یل ک دوجه ناسراوی وه یسکی بچوکی نه پشخستنی که .5

 و پاشان  وه دام دا ببنه ر سه سه ر سزا به گه خۆ ئه.  نفاله ساتی ژینۆسایدی ئه ی کاره وه بچوککردنه
  وه ئه. نفال سزا نادرت و تاوانباریش ناکرت ر تاوانی ئه سه رگیز له دام هه دا سه و ساته له، یواسن هه

گشتی و  لی قوربانی کورد به  بۆ گه ساته  کاره وه ئه، د بۆ دۆزی کور اسایی و ڕامیارییهزیانکی ی
 . تی تایبه قوربانیان به

کانی  ساته ی کورد و کاره  کشه چی له واپده، ن که  دروست ده تانه  تۆمه و جۆره ی ئه سانه و که ئه .6
و   بۆ ئه پله  چه وان زۆر ساویلکانه ئه. یشتوون گه ی کوردستان نه ندی ناسیونالیستانه وه رژه  ئاستی به له

. ن ده کانی پاکتاو و ژینۆساید لده ساته ی دۆزی کورد و کاره ناوخۆییکردنه  و به وه نزمکردنه،  وه بچوککردنه
،  ن بکردایه رمه لی ئه کی تورکیاییان بۆ ژینۆسایدی گه  و داوای دادگایه ن بانایه رمه ر ئه گه  ئه وانه ئه
داوای پشتگیری ،   بونایه که ر جوله گه  ئه وانه ئه. کردن ان دهری ده ت بهر و و ده م شار به نی که الیه به

ریان چی  رامبه وستیان به  هه لی جوو ئاخۆ گه،  ان بکردایهمانی ری ئه مانی و دادوه کی ئه دادگاییه
 بوو؟ ده

  .   وه ینه  بده یه ویلکانهوا و سا  ناڕه ته و تۆمه می ئه توانیبتمان وه،  یه وه م ڕوونکردنه هیوادرین به
  ندی چاک ناوه


