
 
 
 
 
 
 
 

   دادگا ب جیاوازی بدرنه موویان به کان هه  تاوانباره ب جاشه ده
  

  : بۆ کی کراوه یه نامه
  رمی کوردستان رۆکی هه سه
  مانی کوردستان رۆکی پارله سه
  تی کوردستان رۆکی حکومه سه
  

ی   و دادگاییکردنی تاوانبارانی دیکهی قانونی وه نهیی خۆی بۆ لپچی ی ئراق ئامادهکان ی دادگای باالی تاوانه وه دوای ئه
  شداریان له  به کان که رۆک جاشه  سه ل له تی ناوێ گه  تایبه  تاوانباران به ل له یاند، ناوی گه نفال ڕاگه ژینۆسایدی ئه
ون بۆ وتانی ربازبو وی ده کان هه  جاشه ل له کان گه واه پی هه به.  وه وێ بوکرانه وله  لره لی کورد کردووه ژینۆسایدی گه

  . ناوه پشیان دانه کی له ت هیچ پشگریه سه بی ڕایانکردووه، ده ره کان بۆ وتانی عه رۆک جاشه  سه ندێ له ن، هه ده  ده دیکه
وتی  ڕهچی  لکهوێ م   و نایانه کان ناوه  کوردیه تداره سه  ده نای پارته  په  لهانخۆیکان  رۆک جاشه سه ل له  گه ئاشکرایه

  . قانونی و دادگا بن
رشانی  رکی سه ئه.  دادگا  ب جیاوازی بدرنه موو تاوانباران به ب هه  ده، یاندووه  ڕایگه تاوه ره سه کو له روه ندی چاک هه ناوه
تی  ی حکومهرۆک زاری سه کو له روه هه. ن  بکه یه و پرۆسه چوونی ئه وه وپشه ره ری به  مسۆگه التی کوردی و ئراقییه سه ده

  نه کان بده تاوانباره  داواکراوه  جاشهن  وان ئاماده وا ئه ، که المی پرسیارکدا گوترا  وه له  ڕۆژانی ڕابردوودا لهکوردستان 
  . بکات وه یه مباره دا بت و کارئاسانی له هی مژووی رکه و ئه  ئاستی ئه ت له سه وارین ده دادگا، ئومده

ر  ، ههکات  تووندی ریسوا ده کان به ره تاوانبا ربازکردنی جاشه دهتن و  ههک بۆ  تیه یارمهرئاسانی و کار  ههندی چاک  ناوه
ڕزگارکردنی قاسم ئاغا، شخ . کات نفالچیان رزگار ده کات و ئه نفالچیان ده  ئه رگری له  بکات، به م کاره نک ئه س و الیه که
لی   قوربانیانی ژینۆساید و گه  کارکی دژ به ئاغا و هی دیکهبایز بالو باس  هنادانی ع وان یا په ی ئه  و نمونهر عفه جه
  .  وردهک

ن شونپیان  ک ڕابکه ر کویه ها بۆ هه روه ، ههنگ نابین کان بده  تاوانباره هرۆک جاش تی و پانادانی سه  یارمه له  ئمه
 یا  وه ی خواره م ئیمایله کان به تووه  هه رۆک جاشه ر شونی سه سه ین، زانیاریمان له که  کوردستانیان ده داوا له. گرین ده هه
 . ر به یاندنی تاوانباران بگرینه گهدادگایی  بۆ بهکو ڕگای قانونی   بۆ بنرن، تاوه  دیکهڕگای به
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