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ی  وه رانی ئه دا نیگه)نگبوون جینۆساید،هاوتاوانی،بده(  مان لهر هیۆست هلت: کان نگه ده
ر  سه  و له وه ستته نه وی شیرینیدا هه  خه له) پۆڵ پۆت(ک  وه) دام حسن سه ( بوو که هه

رچی   گه.ست بدرێ ده  له یه و کشه ن و ئه که لکشی نه م دادگا په رده  بۆ به وه نفاله تاوانی ئه
دام   هنانی سه وه نفاله یسی ئه  ڕووی که م له رؤشت، به رگی پۆل پۆت نه  مه دام به سه
  پتان وانییه. بوو دا نه)پۆل پۆۆت(رگی ڵ مه گه و تۆی له کی ئه م دادگا جیاوازییه رده بۆبه
جینۆسایدی رانی دژی  سوڕنه ر شانی هه  سه رککی زیاتری خستبته دام کار و ئه رگی سه مه

  کی جینۆساید ؟ یه ک کرده نفال وه  بۆ ناساندنی ئه وه کورده
  
  

   وان شۆڕش شاخه
13.04.2007  

   وری کرا نفال ببه لکوژی ئه  تاوانی گه دام له سه
   هاتووه لی کورد کۆتاییان نه  گه ر به رامبه کان به  تاوانه

  
 
 تاوانبار بوو  و پۆلپۆت کهک  تاوانبارکی وه یه وره ساتکی گه کاره

رگی   مه سی کۆمبۆدی، به  دوو ملیۆن که ناوبردنی زیاتر له  له هب
  وه ئه. کانی، مرد ر تاوانه سه ییکردن لهاب داداگ ئاسایی خۆی و به

  کانی پشگرتن به وه تی و هه  بۆ گشت مرۆڤایه ساتکه کاره
  .  ئاستی جیھانیدا لکوژی له ساتی گه کاره

  
یل و  مواتای دوجه ر فایلی که سه نھا له ته م بهدا واسینی سه هه
نجامی دابوون،  لی کورد ئه تی دژی گه تایبه  به  که کانی دیکه وره  گه  تاوانه ریکردنی له  ببه مجۆره به

ساتکی   کاره مان شوه هه  به وه  ئه ، بۆیه متر نییه ی پۆلپۆت که که  شیرنه  مردنه لی کورد چی له بۆ گه
  ها پشگرتن به روه  هه،لکوژی  گه ن بهکانی پشگرت وه تی و هه مرۆڤایهبوو بۆ گشت   وره گه

تی ئراقی  کانی ئراقی و حکومه  دادگای بای تاوانه ساته و کاره ئه . کان وره  گه وونی نھنییهئاشکراب
ر  سه ب دادگایی له  دام به کوشتنی سه. تدارانی باشوری کوردستان تۆماریان کرد سه  هاوکاری ده به

  . واسرا و ب دادگاییکردن هه  وابوو ئه وه کو ئه لی کورد وه  گه ر به رامبه کانی به تاوانه
  

یان کرد  بیه  عاره و دادگا ئراقیه سندی ئه تدارانی باشوری کوردستان په سه ب بگوترت، کات ده ده
غدا،  تدارانی به سه ستی ده رده  به وه ن خستهی ئراقیا سته لکوژکراو و ژرده لکی گه سی گهی هو ک
  یان فرۆشته کانی دیکه کوژیه نفال و کۆمه ساتی ئه تدارانی باشوری کوردستان کاره سه ده

ت  ستی تایبه به  مه ، به  ڕوون و ئاشکرایه وه  ه2004   له و دادگایه کانی ئه کانونه. غدا کانی به به عاره
وان  وجا ئه ئه. رپرسیارن  بهانغدا لی تدارانی به سه کو ده ی کوردی وهت سه  و ده داڕشتراوه

، ناون ان دانههیچی بهب  و عارهریکا  مه ئه،  زانیووه ، لیان نه داوه ، گرنگیان پنه وه یانخوندۆته نه
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 بکات  یه وره  گه نهو تاوا  بۆ ئه ، ناتوان پاکانه دا کردووه و پالنه شداریان له  به هئاگایان بهوان  یان ئه
تی ئراقی  ی دادگا و حکومه و تاوانه ئه. وان شداری ئه  به لی کورد کرا، بگومان به  گه ر به رامبه  به که
ک و .ن.تی ی کانی ئراقچیه  دیاره مه رهه  به ک له  یه وه نجامیاندا، ئه لی کورد ئه گه ر به رامبه به
و  ئهکیمی  و حهکی  زیره.  بارزانی بووسعود  مهبانی و تاهالل  جهی  که ک و ئراقی هیواو ئاشتیه.د.پ
  ر به کی سه ستی خه  ژرده وه لکوژکراو بخرته لکی گه ساتی گه  وایکرد کاره، بوو رکردانه سه
کان  نفاله ساتی ئه کاره نفال گۆتن له  زمانی ئه ر و به  یاسای وتی داگیرکه لکوژکار، به ی گه وه ته نه

ی  وه ته ست نه  ده وه لکوژکراو بدرته لی گه ساتی گه کرێ کاره ی هاوار چۆن ده ئاخر ئه. بکرت
ه و ی  رکرده ست سه ده داخ له. بت  ئارادا نه ڕی نائاسایی له وپه کی ئه یه ر دیارده گه لکوژکار، ئه گه

  . لی کورد ری گه سه شبه سی و هه  داماوی و بکه ئای لهدۆراوی کورد، 
  
  ویژدانانه ی خۆیان به بیانه کاری عاره ی به که  گشتیه کانی ئراقی و داواکاره بای تاوانه" دگایدا"
 داوای  چوو، له وت ده کی مزگه الیه  گوتاری مه ی له که رتاییه وا سهاستن، داواکاری گشتی د ده هه

ستاتی ئراق و   مجۆره به لی کیمیاوی،  پاڵ عه خاته نھا ده لکوژی ته ی تاوانی گه که کۆتاییه
کی  ش دیسان تراژیدیایه وه ئه! کات ری ده لکوژی ببه تاوانی گه  لهی ئراق  دیکهکانی  رکرده سه
  وایه ئاخر چۆن ره. درت نجام ده سی کورد ئه لی بکه  گه ر به رامبه  به تره وره  و تاوانکی گه تره وره گه

 تاوانی ژینۆساید   به نفالی کردووه ی ئه لکوژانه ی گهرشتی شاو رپه  خۆی سه سوتان هاشم که
نفال   تاوانی ئه شدار له زگای ئیستخباراتی ئراقی و به رۆکی ده کرت سه کرت، چۆن ده تاوانبار نه

دا  که  تاوانه کان له جۆره جۆرێ له ی به وانه ی ئراق ئه کانی دیکه رکرده کرت سه ئازاد بت، چۆن ده
وی  ، ههبیندرت ئراقی دهبی  عاره دادگای  ی له وه ئه. گرن رنه لکوژی وه زای تاوانی گهشداربوون س به
  . لکوژیدا  تاوانی گه  له ری ئراقه ریکردنی ستاتی داگیرکه  و ببه لکوژی کورده کردنی تاوانی گهس که به
  
ریکردنی ستاتی  ها ببه روه ههلی کورد،   گه لکوژی له ر گه سه دام ب تاوانبارکردنی له  ناوبردنی سه له

ختتر  نفال سه لکوژی ئه نفال دا، بگومان کاری ناساندنی گه لکوژی ئه  تاوانی گه ری ئراق له داگیرکه
ر  گه ئه. لکوژی کو تاوانی گه نفال وه کان بۆ ناساندنی تاوانی ئه وه م هه رده به خاته کات و کۆسپ ده ده

لکوژی  نجامدانی تاوانی گه  ئه  تاوانبار له نفال به تاوانی ئهر  سه دام حوسن له  سه بھاتبایه
کانی  تداره سه زگا ده ی ده بگومان زۆربهوا  ، ئه گرتایهرب ی وه  و سزای کانونیانه رابایهبناسند

ر ستاتی  گه  ئه دیاره. کرد کو تاوانی ژینۆساید ده نفالیان وه جیھان پشتگیری ناسناندی تاوانی ئه
کرد   وایده وه ، بگومان ئه  تاوانبار بناسندرایه لکوژی به  تاوانی گه کو تاوانبار له ئراق وه

  . بوو ده  نه وه ی والتانی جیھانی الریان له  ئاسانتر ددانی پدا بندرت و زۆربه که لکوژیه گه
کجاری  ۆ ئازادی یه سوودی ب وه  تاوانبار بناسرابان، ئه کانی به رۆکه ر ستاتی ئراق و سه گه  ئه دیاره
   له یه مشوه ی له  تاوانی دیکه ر به رامبه لی کوردی به ری پارزگاریی گه گه بوو و ئه لی کوردستان ده گه

کانی  گه ک و کۆمه ، خه  بکرابان وانه ئهر  گه ئه. کرد رزتر ده به داهاتوودا  لهییدا  وه ته ئاستی نونه
  .بوون لکوژی ئاشنا ده کو تاونی گه  وه که تی و بوونی تاوانه نیه چۆ بهو باشتر وتانی جیھان زیاتر 

  
ب  کران، ئستا ده  هیچی نه وانه کانی کورد ئه  ئراقچیه رکرده سه" کیمی کی و حه زیره"ی   سایه له
تاوانی شدا  و بۆشاییانه ڵ بوونی ئه گه  و وابکرت له وه  بکرته و زیانانه ی ئه وڵ بدڕت تۆه هه
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هۆلۆکۆست، کان،  نیه رمه ئه لکوژی  ئاستی جیھانیدا هاوتای گه  لهلکوژی وانی گهکو تا فال وهن ئه
  . ا بناسندرتنیس بره ڕواندا و سره

رتر بکرن، زانستیتر و  گورتر و کاریگه کان به وه کاندا هه موو ئاسته  هه خوازێ له  ده وه ئه
  که ره نی گه  کاری درژخایه ونه و هه ئه. بکرن ئاسانتر وردتر وکان  وه روونکردنه. رفراوانتر بکرن به

  ونه و هه ئه. وت ی ده پساوه باتکی نه  پشوو و خه ت، بۆیه  ساک و دوو ساڵ کۆتایی نایه و به
ر ویست و کاری  گه ست بپکن ئه به توانن مه م ده ، به وه نه کان بکه تیه وایه موو ناڕه ی هه ناتوانن تۆه

  . بن  هه ۆنکریتی و لۆژیکیانهک
دام حوسین و  وڵ بدرت تاوانباریی سه ب هه ستدان ده رده به ی له  و فاکتانه گه و به پی ئه بهکورتی  به

کو   چۆن ئراق وه وه  روونبکرته وه مندرت، ئه لی کورد بسه ناوبردنی گه  ویستی له ستاتی ئراق له
کی ل کو گه لی کورد وه  گه مجۆره به و  بووه لی کوردی هه اوبردنی گهن ی لهیر ویست ستاتکی داگیرکه
دیسکۆرسی جودایی .   بۆ دراوه وه ره ن ستاتکی داگیرکه الیه ناوبردنی له وی له  هه سته بستاتی ژرده

 ئاشکرا بکرت و کۆنسپتی  وه مگایه  ستاتی ئراق له لی کورد به لی کورد و نامۆیی گه گه
 و  وه تکاته رهندرا، پ  سه وه رانه زم و داگیرکهی کۆلۆنیالن  الیه  له  کهردنی ئازادینکۆلیک

  .  وه درۆبخاته به
  
  
  


