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  بةشةهيدكردين قوربانيياين ئةنفال و كيمياباران بةشةهيدكردين قوربانيياين ئةنفال و كيمياباران   سةبارةت بة برِياريسةبارةت بة برِياري

  
حكومةيت سلةمياين برِياريكي طرنطي لة ئؤردوطاي شؤرِش - وةزيري ئاوارةو ئةنفال2005-5-16دويين 

هةموو   هةروةها، دينار150000 كة ئةويش زيادكردين موضةي قوربانيياين ئةنفالة بؤ ،دا
 ئيمة سةرباري ، بيانطريتةوة كةس و كاري قوربانيياين ئةنفال و كيميابارانيدشةه ئيمتيازاتةكاين

 ،كة يةكيك بوو لة داواكارييةكاين ناوةندي ضاك لة دامةزرانييةوة تا ئيستا دةستخؤشي لةم هةنطاوة
 نةبةآلم ئةو يارمةتيية هيشتا لة ئاسيت قوربانييةكانييان نيية و زؤر لة خوار خانةنشيين بةرثرسا

 ،بةآلم ديسان بة هةنطاويكي باشي دةزانيني بؤ باشتر لة داهاتودا)  جار تيثةرِة كات37جياوازي لة (
هيوادارين حكومةيت هةوليريش هةنطاوي لةم ضةشنة بنيت كة تا ئيستا بة داخةوة كةمتةرخةمي زؤري 

ئةم هةنطاوة زؤر درةنط نراوة هةرضةندة ثيمان واية . لةم بوارةدا كردووة و قابيلي قةبولَ كردن نيية
 منالَةكانيان بة برسييت و ،سالَةدا زؤريك لة ثامشاوةي قوربانييةكان 17ضونكة لةماوةي ئةم

  . نةخويندةواري طةورة بوون و ثريةكانيش بة برسييت سةرييان نايةوة
بةآلم دةنطيكي  ، سالَ لةمةوثيش رِيكخراوي ئاوارةو ئةنفالةكاين كوردستان هةمان داواي كرد10 

ثيويستة ئيستا ثامشاوةي .  خيرةو مةنديك نةبوو طويي ليبطريت،دلَسؤزانة نةبوو وةآلمي ثيبداتةوة
 هةروةها ثيويستة جياوازي لة نيوان ، سالَةي بيمافييان بؤ بكريتةوة13قوربانييان قةرةبوي ئةم 

 شةهيدي ثاريت ، حيزيب و ناحيزيب، زينداين و سةنطةر، لة خةلَكي سظيل و ثيشمةرطة،شةهيددا نةكريت
دةست رِذيم لة خانةيةكدا داندرين و   قوربانيياين، هةموو شةهيداين كورد،دةسةآلتدار و ثارتةكان كة

. حكومةيت كوردستان ئةركييت بة يب جياوازي و ئيمتيازات دان بة هيض طروثيكييان ذيانييان دابني بكات
  . ناوخؤيش ئةوة ئةركي حيزبة ذيياين ثامشاوةكانييان دابني بكات بة باشترين شيوةشةهيداين شةرِي 

لة كؤتاييدا داواكاريني حكومةتةكاين كوردستان وةآلم بة تةواوي داواكارييةكاين ديكةمان بداتةوة كة 
  :بةشيكي لةمانة ثيك هاتووة

  . دادطايي تاوانباران- •
  . مييةكان لة تاوانباران و ئةنفالضييةكانثاككردنةوةي دام ودةزطا حيزيب و حكو- •
 . دادطايي ئاشكراي مةلةفدارةكان- •
 . قةرةبوكردنةةي زةرةرو زيانةكانييان- •
 . كردنةوةي زانكؤيةك لة طةرمييان- •
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