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يةكَيك لةثةيامةكاين ،  سالَ بةسةر ِراثةِريندا تَيثةِري 14
بة ثراتيكيش لة ، ين دادطاييكردين تاوانباران بووِراثةِر

ثاش . طةرماوطةرمي ِراثةِريندا ضةندين كةس دادطاييكران
لة ِراثةِريندا داواي  ئةوانةي، دامركاندنةوةي ِراثةِرين

دادطاييكردنييان كرا سواري سةري ئامانج و دةسكةوتةكاين 
زةري ئةو ثارتة دةسةآلتدارةكانيش بوونة ثارَي، ِراثةِرين بوون
ثاشان هةر ئةوانة ئاطري مةرطةساتَيكي كةيان بؤ ، تاوانبارانة

  . شةِري ناوخؤيي بوو جةماوةر خؤش كرد ئةويش طةرمكردين
لة عَيراقدا شوَينَيك بؤ بةعسييةكان ، دواي ِروخاين سةدام دوو ثؤيل كة ثةيوةست بوون بةو تاوانبارانةوة

جاش و  ثامشاوةي بةعسي و تاوانباران لة وةزير و بةرثرسان. بةآلم لة كوردستان ثارَيزران، نةمايةوة
، ئةو ثَيشمةرطة ِروخاوانةي هاوسةنطةراين خؤيانييان شةهيد كردبوو ثةيوةست بوون بة كوردستانةوة

خؤيان لةناو ثارتةكان شاردبوةوة و طةورةترين ) سيخوِر (سةرباري ئةوةي كؤمةلََيك بةعسي ئةمةو
  . بوو فايلةكانييان ئاشكرا بووخزمةتييان بة بة بةعس كرد

ضةكدارييةكان و سةدان هةزار قورباين   بة داخةوة ئَيستا كوردستان مةلَبةندي ِراثةِرينة جةماوةري و
بطرة بةشَيكي زؤر لةو تاوانبارانة ثلةي بةرزي حكومي و حيزبييان ، ئارامترين ناوضةية لة عَيراق بؤيان

تا ئَيستا هيض .  لة بةشي كورد وةفيق سامةِرائي دةبردرَيتة كؤشكي كؤمارييةوةتةنانةت، هةية
هيض طوَييةك نيية طوَيبيسيت داخوازةكاين ، شوَينةوارَيك بؤ لَيثرسينةوة لةو تاوانبارانة لة ئارادا نيية

 ي ثارتايةتييانبطرة هةندَيك لة فايل قةترانييةكان ثلة، جةماوةر بَيت لة لَيثرسينةوةو دادطايي كردنييان
  . بةرز كراوةتةوة

ثَيشنياري ثَيك هَيناين كةمثيين . بؤ وةفاداربوون بة قوربانييان، بؤ وةفاداربوون بة بةهاكاين ِراثةِرين
ئةم كةمثينة كار بؤ ثاكسازي دةزطا حيزيب و ، ِريشةكَيشكردين بةعس و فايلداران لة كوردستان دةكةم

  . دادطايي طةياندنييان هةولَ بدات بؤ، اران و تاوانبارانحكومييةكان دةكات لة بةعسي و فايلد
ثالَةثةستؤي جةماوةري دروست ، دةشَيت ئةم كةمثينة لة ثاريت سياسي و ِرَيكخراوو كةسايةيت ثَيك بَيت

  . بكات بؤ طةيشنت بة ئاماجنةكاين كة ِريشةكَيشكردين بةعسة لة كوردستان
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