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  . . حةفدة سالَ لةمةوبةر شاريك بةدانيشتوانةكةيةوة دةفنكران هيشتا تاوابناران ثاكانةيان بؤ دةكريتحةفدة سالَ لةمةوبةر شاريك بةدانيشتوانةكةيةوة دةفنكران هيشتا تاوابناران ثاكانةيان بؤ دةكريت

  
حةفدة سالَ لةمةوبةر هةزاران كةس لة دانيشتواين شاريك لة ضةند ضركةيةكدا بوونة قورباين و 

ةو كارةساتةوة دةنالَينن و ئيستةشي لةطةلدا بيت ذمارةيةكي يةكجار زؤر بة دةم ئازارو تراذيديةكاين ئ
  . هيشتا هةر مةحالة) خؤمالَي ( سال دةستةاليت14هيوايةك بة ضاكبوونةوةيان ثاش 

ئةوا بيشك ئةو ِرذيمة لة خانةي ، ئةطةر تاي ترازوي مرؤظايةيت كيشانةي تاوانةكاين بةعس بكات
 لة طةورةترين تاوانةكاين ئةو ئةطةر يةكيك. فاشيسترين ِرذميةكاين سةدةي ِرابردو لة قةلةم دةدات

ئةوا بيشك سيماي شاري هةلةجبة دةبينني كة ضؤن لةضةند ضركةيةكدا بة طشيت ، ِرذمية منايش بكريت
  سالَ فةرمانِرةوايدا سةر تاثا35كارنامةي دةستةالتداريةيت بةعس لة ماوةي . كراية طؤرستاين بةكؤمةلَ

طؤماين . رةدان و كؤضي زؤرةملي و شةِرو ويرانكاري بووةتاوان و جينؤسايد و كوشت وكوشتارو لة سيدا
تيدا نية كة دةسيت تاوان و كردوة فاشيستةكاين ئةو ِرذيمة لة دةروازةي هةموو مال و خيزانيكي 

بةالم ئةمِرؤ سةرباري ئةوةي كة ئةوا دوو سالة ئةو حكومةتة ، سةرتاسةري عرياق و كوردستاين داوة
بةالم دةبينني و دةبستني كة ، وةو ذمارةيةك لة تاوانباراين بةعس دةسطريكراونفاشيستة طؤِربةطؤِر كرا

تا ئيستة كةمترين كار بؤ ثةردةهةملالينةوة لةِرووي تاوانةكاين ئةو حكومةتة ئةجنام نةداروة و تازة 
ِرؤذيك كاربةدةستاين ئةمةريكاو ِرؤذيكي تر وةزيرو طزيرةكاين حوكمةتةكةي بن دةسيت بة زماين 

ؤراوجؤر ثاكانة بؤ تاوانةكاين سةراين بةعس دةكةن و طؤماين بةكارهيناين ضةكي كيمياي لة ج
هةلةجبةدا دةدةنة ثالَ حكومةيت مجهوري ئيسالمي ئريان و يان لةباشترين حالةتدا تةا كاتيك فايلي 

واي سةراين بةعسيان هةلدةدةنةوة كة مزايدةي بةسةرةوة بكةن و بيانةويت بريوراي طشيت بة د
  . ئاماجنيكي خؤيان ثةلكيش بكةن

 سال ِرامالَيين بةعس لةم شارةدا ئةوةية كة هيشتا سيماي 14ديويكي تري تراذيدياي هةلةجبة ثاش 
شارو رووخساري يةك بة يةكي تاكةكاين هةر لة قوناغي سةرةتاي ِرووداين ئةو كارةساتةدا 

ريين تاكيكي ئةم شارة سازِريذ نةكراوةو هةواليك نية هيالدراوةتةوةو لة الواندنةوة ثياهةلضدان زياتر ب
بؤ ئاورليدانةوة لة ذيان و طوزرةاين خةلكي ئةم شارة ثاش دوو سال طؤربةطؤركردين بةعس و دةستةاليت 

  . حكومةيت فرة حزبيش
و هةقيقةت ئةوةية كة ئةم ضةند سالَة كارةسايت هةلَةجبة زياتر لة هةرشتيك كراوةتة كارتيكي سياسي 

بؤية تةا ِريطةيةك بؤ ساريذكردنةوةي ئازارةكاين خةلَكي هةلةجبة . سةرماية طوزاري لةثالدا كراوة
دةبريين نارةزايةيت و هاتنةمةيداين بةرةي ئازادخيوازو هةموو كةسانيكي شةرافةمتةندو خاوةن 

ة دةستيان لةكوشت هةلويستة دذ بة هةموو تاوانةكاين بةعس و بةسزاطةياندين هةموو ئةو كةسانةي ك
دادطاي كردين ئاشكراو  ئةمةش لةطرةوي. وكوشتارو سةركويت خةلكي عرياق و كوردستاندا هةبووة

نيونةتةوةي سةدام حسني و سةراين بةعسداية بة شيوةيةك كة يةكيك لة تاوانةكاين سةراين ئةو ِرذيمة 
ي زةروزيانةكاين خةلَكي ئةم شارة بيطؤمان قةرةبووكردنةوة. بة ِرةمسيةت ناسيين تاواين جينؤسايدة

دةبيت هاوكات لةطةل هةر بِرياريك لةسةر ضارةنووسي سةراين بةعس ِرةمسي بكريتةوة تاضيدي لةوة 
زياتر تراذيدياي هةلةجبة ِريطةي ثي نةدريت بكريتة وةسيلةي سةرماية طوزاري بة دةست حزب و اليةن و 

كةمثيين دادطايي كردين سةدام حسني وسةراين بةعس . وةدةستةالتةكاين ئةمِرؤي كوردستان و عرياقة
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اليةنيكي بةرثرس و ئامادةية بؤ كاركردن بؤ ئةم مةسةلةيةو يةك الي كردنةوةي ئةو كارة هةر ئيستة 
لةطةل دةيان حزب واليةن و ريكخراوي كريكاري و ئيسنان دؤستادا تةرفةين بة مةبةسيت 

لة يادي حةفدة سالةي كيمياي باراين . امداين ئةو ئةركةهةنطاوهةهلينانةوةيةكي كاريطةر بؤ ئةجن
خةلكي شاري هةلةجبةدا تةا ريزو وةفا بؤ خةلكي ئةم شارة بة سزا طةياندين تاواباران و هةنطاو 

  . هةهلينانةوةي بة كردوةية بؤ دةستةبةركردين داخوازيةكاين خةلكي شاري هةلةجبة
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