
 
  
  
  
  

    تاوانی ژینۆساید تاوانه تی ئراق له ه و ریکردنی ده ببه
  
  ت به باره  سه  دانیشتنکیدا که کانی ئراق له ، داداگای بای تاوانه دا2007ی پریل  ئه2وتی   ڕکه له

هیر  ئازادکردنی تاون داوای منقز فیرعهتباران بوو،  ی سزا بۆ تۆمه وه بینهداوای داواکاری گشتی بۆ 
زیز دوری، حوسن  تباران  سوتان هاشم، سابر عه  تۆمه چوار لهداوای سزادانی تۆفیق عانی کرد، 

ها  روه نگ کرد، هه تی و تاوانی جه  مرۆڤایه  تاوان دژ بهتی ۆمه ت گ جبوری به  فرحان متله وشید ڕه
تی و تاوانی ژینۆساید  ڤایه مرۆ نگ، تاوان دژ به  تاوانی جه لی کیمیاوی به  عهکردنیتباراوانتداوای 

  .  تاوانبار کرد
و   ئه  پمان وایه بینین، چونكه وا ده  الواز و ناگونجاو و ناڕه  به و سزایانه ندی چاک ئه کو ناوه  وه ئیمه
  شداریان له اوی بهک ڕاش ی ئراق بوون و به وره تدار و گه سه رپرسی ده موویان به  هه سانه که
 چی  مووشیان زانیویانه ، هه شون و ئاستی جیاوازدا کردووه نفالدا له لکوژی ئه  گهنجامدانی تاوانی ئه

ستی چیان  به مهوان خۆیان  و ئهدام حوسن  تی سه رکردایه  سه تی ئراق به دات و حکومه ڕووده
.  ایهمووان بکرد ر تاوانی ژینۆساید بۆ هه سه داواکاری گشتی داوای سزا له  بوایه  ده بۆیه. بووه هه
.  تاوانی ژینۆساید بناسندرت  تاوانبار له ت به وه کو ده تی ئراق وه وه  ده ها داوای بکردایه روه هه

  تی ئراق به وه  بیاری ده تی ئراق بوون و به وه تی ده رکردایه موویان سه  هه سانه و که  ئه چونکه
،  نفالی کردووه ند شاوکی ئه تی چه رکردایه  سهکو سوتان هاشم خۆی سکی وه که. ساون  هه که تاوانه
ستی  به  و مهتی وایه ر بیار و ڕه  سه خاته  تاوانی ژینۆساید گومان ده کردنی به  تاوانبارنه بۆیه

لی   گه ر به رامبه  به وای دادگا نییه م کاری ناڕه که  یه وه ئه بکرت،  وه ر ئه گه ئه   دیاره.داواکاری گشتی
نفال   تاوانی ئه دام له ریکردنی سه یان ببه  لوتکه  که کانه  قانونیه تیه وایه ی ناڕه  دریژه وه  ئه،کورد
  . بوو

  مجۆره لکوژی، به  تاوانی گه نھا تاوانبار له کو ته جید وه ن مه سه لی حه تاوانبارکردنی عهداوای 
ی  کی دیکه تیه وایه لیاندا، ناڕه گه ش لهدام حوسنی  و سه  تاوانبارانی دیکه لکوژی له دابینی تاوانی گه

تی  وه دا ده  لرهداواکاری گشتی  ، چونکهکرت  دهلی ژینۆسایدکراوی کورد  گه ر به رامبه  به قانوونییه
ی ل کو عه سکی تاوانباری وه ه ک نھا به لکوژی ته کات و تاوانی گه ری ده  ببه که  تاوانه ئراق له

وا  سپنین ئه  بچه م دادگایه توانین تاوانی ژینۆساید له  نه ر ئمه گه  ئه  وه.  وه ستته به کیمیاوی ده
کی کوردستان و  بیت   خه  ده که وت ، که نوێ فکی تر و گورزکی تری سیاسیمان  ل ده رله سه

  . وه ستنه رعون بوه ی منقز فه و داواکاریه کان  دژ به پارت و ڕکخراو  کورديیه 
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