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  ِروانداِرواندا  بؤبؤ" " ضاكضاك""سةردانيكي تايبةيت نوينةري سةردانيكي تايبةيت نوينةري 
   

و بةمةبةست ِراطةياندن و ناساندين جينوسايدي ئةنفال و " ضاك" كؤنسلي ِرابةرايةيتلةسةر داواكاريي 
  كاك فةخرةدين طةرمياين بة2005-05-13 ِرؤذي "ضاك"كيمياباران وةكو ئةركي سةرةكي ناوةندي 

دذ ) ئةجيس تراست ( بينيين لصثرسراواين رصكخراوي بةمةبةست ِرواندايتطةيشتة ووالَ تايبةت سةردانيكي
" ضاك"نوينةري . واندا دةكاتبة جينؤسايد كة سةرثةرشتيي و لصثرسراوي مةلَبةندي جينؤسايدي ِر

) ئةجيس تراست( و رصكخةري  لصثرسراوكرد و ضاوي بة لة ِرواندا يةي ئةو رصكخراوةسةرداين بارةطاي
 يبؤ طرصداين ثةيوةنديي و ئةم خاآلنةي خوارةوة وةووةماوةي سةعات و نيوصك كؤب لَياندالة طةكةوت و 

  :لة طةلَصدا باسكرد
) ضاك (ة و هةموو شتصكيان كت و مت وةك رصكخراوي) لةندةن (ئةم رصكخراوة مةلَبةندي سةرةكيي لة -1

 لةطةلَيدااك فةخرةدين طةرمياين كبةِرصوةبةري وآليت ِرواندا كة ، ئةوانيش كوشش دةكةن دذ بة جينؤسايد
 لة وة زانياريي باشي دةربارةي كورد و كوردستان هةبوو بةآلم دةربارةي ذمارةي قوربانييةكانةكؤبوو

ما ضونكة نةيدةزاين ئةوةنة ذمارةيان زؤرة ئةو تةنيا دةربارةي هةلَةجبة سةري سوِرقِركردين ئةنفال 
ي ِراطةياند و "ضاك"بةرثرسي ِرواندا بة نؤينةري . ي نةبووكيةشيت دةزاين بةآلم بؤ ئةنفال هيض زانياري

 بة ِراستيي زؤرم حةز دةكرد ِرؤذصك لة رؤذان كوردصك بناسم ضونكة ئصمةو كورد توشيي نةهامةتيي "وويت 
  . جينؤسايد بووينةتةوة

لَ هةر لة ئصستاوة دةست بكرصت بة ثصوةندي ِراستةو خؤ لة طة ِريككةوتن لة سةر ئةوةي كة -2
واندا و ئةمانيش مةلَبةندي سةرةكي لة لةندةن ئاطادار دةكةنةوة لة هةموو رصكخراوي بةشي ِر

ئةجيس " و "ضاك"وردةكارييةكان بة ثصي بةرنامةيةكي تايبةت بؤ توندو تؤلَ كردين ثصوةنديي نصوان 
  "تراست

 و "ةجيس تراستئ"صكخراوي  لة اليةن ِر"ضاك" نؤينةراينداوةت كردين ِريككةوتن لة سةر . -3
هتد بؤ سةرداين .. . واندا وة بؤ وةرطرتين ظيزا و ثصشوازيي كردن لة اليةن حكومةيت ِر كردنئاسانكاري
 ثاتةخت و لة "كيطايل"شاري واندا لة بينيين مةلَبةندي جينؤسايدي ِربةمةبةست وانداو وآليت ِر

بة  كوردستان سةرداين بكات بؤ "ئةجيس تراست" داوةيت ئةنداماين "ضاك"ناوةندي بةرانبةردا 
  .  هةلَةجبة و ئاسانكاريان بؤ بكرصتتايبةت شاري

يةكتري بناسن و ثصوةندي ) دةستة خوشك (صكخراوةكة لة ئصستاوة وةك دوو رصكخراويهةردوو ِر -4
 ئاطةيان "ئةجيس تراست"صكخراوي ِر، لة ضاالكي و مجوجويل يةكتر ئاطادار بن، بةردةواميان هةبصت

.. لة هؤلَةندا هةية) ظان ئةنراتفرانس  (بازرطاين ضةكي كيمياويةلةي طرتن و دادطايي كردين لة مةس
 . 

1 



www.kurdistannet.org 
 0:39 2005-5-26 بةكايت ناوةندي ئةوروثا  

بؤ مةسةلةي تةرخانكردين جصطايةكي شايستة بؤ داناين ثؤستةر و وصنةي هةلَةجبةو ئةنفال  -5
ةآلم دةبصت ئةو ان نيية بي الريكة ئةوان ِرايطةيةياند لة ِرواندا" ئةجيس تراست"صكخراوي ِربةريوةبةري 

) ِرةمسي (ةوة ضونكة تا ئصستا جينؤسايدي كورد بةريتمةسةلةية لة ماوةي ثصوةنديي و طفتوطؤدا ساخ بك
 بؤ داناين زانيارييةكان ثاش طفتوطؤو شيوةيةك لةسةر ت ِرصك بكةويتدةتواني" ضاك"بةآلم ، نةناسراوة

  . ست بكةنة ثصوةنديي و طفتوطؤ ثصكةوة ئةوةية ئصستا هةردووال دةترطرنطلةوة ِرصككةوتن ثصكةوة 

ي كرد بوو "ضاك"شايةين ئاماذةثيكردنة كاك فةخرةدين طةرمياين لة وتاريكيدا كة ئاِراستةي ناوةندي 
طرينطييت ئةو ِريكخراوةيةي ورووذاند كة بة هةزارةها كةس لة ووالَتاين جيهانةوة سةرداين ئةكةن بؤ 

و لة مونةميتةكةياندا زانياري دةربارةي كاري جينوسايد لة " وانداِر"ئاشنا بوون لة بارةي جينؤسايدي 
بؤية . بةالَم بة هيض شيوةيةك باس لة سةر ئةنفال و جينوسايدي كورد نةكراوة، جيهاندا خراوةتة ِروو

ناوةندي ضاك بة ثيويسيت زاين ئةم كارة بطريتة ئةستؤي خؤي و كاك فةخرةدين طةرمياين ِراسثيريت بة 
  . ينةراييت خؤي بؤ ئةمةبةستةنؤ

  -ضاك–ناوةندي هةلَةجبة دذ بة ئةنفالكردن وجينوسايدي طةيل كورد 
www. chak. info
chak_org@yahoo. com  
antigenocide@hotmail. com
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