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  ندێ تبینی و ههرایڤۆ   سه لهلکوژی  ر گه سه له کۆنفرانس
  

وان شۆڕش شاخه
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  لی بۆسنیا له وا گه ، که وه نینهھبیرب  وه وه  کورتی ئه  به باشه،  که ر کۆنفرانسه  سه ی بمه وه رله بهتا  ره سه

و  گۆڤینا کرد، له رزه خۆیی بۆسنیا و هه بهر ر سه سه  گشتپرسیان له دا1992 سای ری کۆتایی فبریوه
کان و  کگرتووه یه وه ته نه. یاند خۆیی خۆیان ڕاگه ربه  یوگوسالڤیا دا و سه  له وه نگیان بۆ جیابوونه دا ده گشتپرسیه

  یهو داواکاری الت بوون دژی ئه سه نی سوپا و ده  خاوه کان که سربه. نادا  و بیاره وروپا دانیان به کتی ئه یه
شکردنی  ر دابه سه کان له ڵ سربه گه  له وه ژره  له کان که کان، کرواتیه ر بۆسنیه  سه ستان و هرشیان کرده وه

  ی که و ناوچانه کان له  پاکتاوکردنی بۆسنیه ستیان به وانیش ده وتبوون، ئه  نوان خۆیاندا ڕککه بۆسنیا له
نیان  مه قه ک و ته بوو، چه  تانکیان هه2نھا  بوون، ته نی هز نه هکان خاو بۆسنیه. رنجیاندا بوو، کرد ژر سه له

ژر  لهندرا،  وروپا داده  هزی ئهینم هه  ده  به کهموو سوپای کۆنی یوگوسالڤیا  ردا هه رامبه  به ، لهم بوو زۆر که
 تا 1992 مارسی   کرد، لهرگریان زین و به به ر داوای خۆیان دانه سه کان له م بۆسنیه کاندا بوو، به چنگی سربه

دا بوو،  قه ژر ته  ڕۆژ له1200ی  رایڤۆ بۆ ماوه نھا سه ته. نگدا ناندی  ژر جه  بۆسنیا له1995ری  نبه نۆڤه
سیان   که8000نیسیا  بره  سره کوژران، لهدا  و شاره له یان منداڵ بوون 1500  س که  که10000  زیاتر له

رگیز  کان هه الم بۆسنیه بهر،  سه ستدرژیان کرایه زاران ژنیان ده هه بهل کوژران،  هکۆم ند ڕۆژکدا به ی چه ماوه له
پی   و به که ریه کان هه  سرب، کرواتی و بۆسنیه نگ واته نی جه رس الیه  هه پدانه  شایانی ئاماژه.دا کۆیان نه

  . نینبتاوانین کانیش   بۆسنیه ، بۆیه یه کاندا هه  تاوانکاریه خۆی پشکی له
کان و  ی نوان بۆسنیه رچی کشه گه ، ئه رچاو دایه کی به یه وه  بوژانه نگ بۆسنیا له  ساڵ دوای جه12ئستا 

  .   نوانیاندا الوازه  و هاوکاری له وامه رده ی فیدرالین به که  دوو یه کۆماری سربیا که
  

 IAGS ( The International Association of(لکوژی  زایانی گه یی شاره وه ته ی نونهڕکخراوی هاوکار
Genocide Scholers که کهکخراوینه  ڕکۆژینه وه  بۆ لکوژی و گه ر کۆمه سه  له وه  و تو زراوه لکوژی دامه  ،

زایانی  یی بۆ شاره فته ک هه ی یه وره رایڤۆ کۆنفرانسکی گه  شاری سه  له2007ی ژوالی 14 ی ژوی تا 9  هل
دا  یه م بۆنه لکوژی له زایانی ناسراوی بواری گه  شاره ل له گه. ندان ڕکخست رمه ر و هونه لکوژی، نوسه گه
  وه  و بواری جیاوازه  ڕوانگه لکوژی له ر گه سه  له وه شدارانه ن به  الیه ت له  بابه350  زیاتر له. شدار بوون به
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ر دوان و   به تی گرنگ خرانه شکران و بابه هی گرنگ پشک وه دا زۆر لکۆینه م کۆنفرانسه له. ش کران پشکه
دا  زانم لره  پویستی ده  بوون، به له رنج و تبینی الم گه ندێ سه دا هه که  کۆنفرانسه له. پرسیار

  1.م ر بکه سه کیان له یه سته روه هه
  
  ICTY وگوسالڤیاکانی ی یی بۆ تاوانکاریه وه ته  دادگای نونه کانیان له خنه کان و ڕه بۆسنیهوی  هه
ران،  ر و نوسه کان و مامۆستای زانکۆ تا خوندکار و هۆنه ره  لکۆه ر له کان هه  بۆسنیه شداره  به سه که
  دیاره. کرا دی ده کانیان به خنه کانی و ره ساته لکوژی بۆسنیا و کاره ر دۆزی گه سه  نونیاندا له ک له نگیه کده یه

 بواری  له   ئاساییه مکانه و چه  ئه  دیاربوو، که وه ری و ناسیونالیزم پیانهستی ڕامیا  هه وانه ی ئه زۆربه
ستی  ربینی هه  بوونی ده  بوو، بۆیهکادیمی  ئه که رانسهی کۆنف وه ر ئه به م له  به،بن گونجاودا هه

ن   الیه ش له وه ئه. دا نامۆ بوون که ڵ ئامانجی کۆنفرانسه گه ستی ڕامیاری له به  و مه ناسیونالیستانه
  کرد که کیان ده یه دیارده  ی جۆره کانیان ونه ربینه ی ده  ڕاستیدا زۆربه له. بوو ر هه سه بایی له ته  وه زایانه شاره
ست و  ڵ پۆلیتیک و هه گه ی زانستی له وه ی لکۆینه وه  کورتی جیاکردنه به. گشتی باون  بهمدا  جیھانی سیه له
  . بوو ههی  کشهی یس ستی که نه
  
 بۆ   وه1993 سای   له و دادگایه ئه :ICTYکانی یوگوسالڤیا  یی بۆ تاوانکاریه وه ته  دادگای نونه  له خنه ڕه

  ر به سانی سه ن که  الیه  له لکوژی که تی و تاوانی گه نگ، تاوان دژی مرۆڤایه کو تاوانی جه کانی وه تاوانکاریه
 پی   و به کی پرۆفیشناله  دادگایه و دادگایه ئه.  زراوه ، دامه نجام دراوه ئهکانی سرب، کرواتی و بۆسنی  وه ته نه

کانی  وه ته ربه نه کانی سه ره کات، کانون ناس و دادوه یی کارده وه ته کان و کانونی نونه ییه وه ته  نونه ستاندارده
زایان و وتانی  ن شاره  الیه  له و دادگایه ئه. ی جیھانن ی دیکهان و وت وه ته  نه ر به نگ نین و سه تگوی جه

ی  وه ته  نه هندێ ل ن هه  الیه کانی دادگا، له  کار و بیاره  له خنه  ڕه  له  جگه م دیاره ، به جیھانیدا دانپندراوه
  . کان دانی پ نانن  سربه  و زۆر له ویست نییه کو سرب خۆشه وه
کان و  هسات  کاره  وایکردووه ر نوسراوه، که سه تی گرنگی له  و بابه وه ۆینهدان لک  سه  تائستا به و دادگایه ئه
تی   بابه13رایڤۆدا  ی سه که  کۆنفرانسه نھا له ته. کانی جیھان گه  کۆمه رفراوانی بگاته  به بهکان  یسی دادگاییه که

بوو،   ههICJ ری روه ی بۆ دادپه وه ته ونه نر دادگای سه  لهت  بابه11بوو،   هه ICTYر  سه جیاواز لهی  وه لکۆینه
ساتی بۆسنیا  ر کاره سه ی له وه له  جگه دیاره. بوو کانی بۆسنیا هه ڕ تاوانه بیاری مه ندیان به یوه موویان په  هه که
ر دادگا  سه  و پرسیار له وه  ناوه هاته  ده شدا بیاری دادگاکه وانه  لهل  گه بوون و له  هه تی دیکه یان بابه  ده به
  مان شوه هه  بهICTRکانی ڕواندا  یی بۆ تاوانکاریه وه ته ر دادگای نونه سه ت له ل بابه  گه.وروژندران ده
  .بوون هه
  
واو   ته وه یه مباره  نوانیاندا له ک له باییه بوو و ته  دادگا هه ی زۆریان له خنه کان ره دا بۆسنیه که  کۆنفرانسه له

 تاوانی سرب   که نامه گه به. کان ئاشکراناکات نامه گه دادگا به: م که ، یه کانیان بریتی بوون له هخن ڕه. دیار بوو
ش  وه م ئاشکرایان ناکات، ئه ، به ی الیه نامانه گه و به  دادگا ئه گوایه. منت سه کان ده یا کرواتیه

سانکی  نھا که کو ته  دادگا، به موو تاوانکاران ناداته هدادگا ه: م دووه.  کان دایه ندی سرب و کرواتیه وه رژه به له
م   به  و ناویان ئاشکرایه شداریان کردووه  کوشتن به  له ن که س هه زۆر که. کات کان دادگایی ده رکرده  سه م له که

                                                 
  id_page?/blog/org.genocidescholars.www://http=3: یت  بکه وه و لینکه گای ئه ڕ  له که ی کۆنفرانسه رنامه یری به توانی سه ده1 
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  .  دادگا وت بیانداته دادگا نایه
  

  ت به زراوی تایبه ت و دامه  تیمی تایبه نهکان چاکا  بۆسنیه:لکوژی ساتی گه دوای ونبووانی کاره ڕان به تیمی گه
وت، تونل  شکه آو، ئه  کوبه  چاکانه ساه  ده ، زیاتر له زراندووه ڵ دامه کۆمه دوای ونبوان و گۆڕی به ڕان به گه

پی  وش به  و لهکان دان ستی سربه ژر ده  له ش که و شونانه  ئه چنه  ده و تیمانه ئه. ڕن گه شت و بان ده و ده
کی  یه شوه ، به نیان بدۆزنهرمی قوربا زاران ته  هه  به یانهتائستا توانیو. ستن ده کاری خۆیان هه توانا به

  شایستانهکان  ستداره یوه  په  بۆ گۆڕستانه وه واوبوونی لکۆینه ن و پاش ته ر بکه سه یان له وه ینهگونجاو توژ
  ی ژوالی که11 ڕۆژی  له. ن که تی و هاوکاریان ده  یارمهUN و ڕکخراوی ICTY دادگای  دیاره. ن بیان به

شداری خزانی   به  به رمی دۆزراوه  ته400ی   نزیکه و رۆژه ، ئه نیسایه بره ی سره که لکوژیه سایادی گه
ی  ک ناوه  دوای یه  لهک یه .نیسا بره ی سره وره گۆڕستانی گه   هنرانه کی دیکه زاران خه  هه کان و به قوربانیه
 باشی ڕکخرابوو و   به که ی ناشتنه بۆنه. بردران  و بۆ گۆڕی دیاریکراو ده وه خویندرایه ڕیز ده  بهکان قوربانیه

  . چوو ڕوه ڕکی به به
  

سات و  ی کاره وه  گرانه ت به زراوی تایبه کان دامه بۆسنیه :کان ساته ی تراژیدیا و کاره وه گوتن و گرانه
سی نزیکیان  ی که وانه  و ئه ر هاتووه سه ساتیان به وخۆ کاره  ڕاسته ی که وانه  له زراندووه اژیدیاکان دامهتر
   زۆر ئازایانه  ژنانهو ندێ له هه. ر سه ته ستدرژیان کراوه ده   که وه گرته ش ده و ژنانه  ئه وانه ئه.  ست داوه ده له

 س  س جار و له  که  و ژنانه کک له یه. ن که ری ده روه ن و داوای دادپه که هکانیان د ساته ر کاره سه دن و دوان له
 شونی  ی به ی، ئاماژه که ر خۆی و کچه  سه ته ستدرژی کراوه کان ده  سربه تنیه ن چه  الیه شونی جیاوازدا له

ستم،  کان ناوه ی ڕاستیه وه گانه  من له"کۆتاییدا گوتی،  ، له وه ی خۆی گرایه که ساته  کرد و کاره کان تاوانه
  . "ری روه  دادپه مه گه  تا ده ،وه یانگمه  و ده وه یانگرمه  و ده وه یانگرمه ده

 
  بوون زایاندا نه  بیری شاره لی کورد له  گه لکوژی له کوژی و گه کۆمه
 هاتبوون،   شونی جیاجیاوه  له کهر  زا و نوسه دان شاره  سه ی به وه ڵ ئه گه رنج بوو، له ی جگای سه وه ئه

  وه لی کورده کانی گه ساته و کارهلکوژی   گه ندی به یوه کانیان هیچی په ته م بابه  بوون، به که ی کۆنفرانسه ئاماده
لکوژی هۆلۆکۆست، بۆسنیا،  کو گه  وه یه رمنیان هه گندای جیھانیدا هه  ئه ی له تانه و بابه ئه. بوو نه
تی جۆراوجۆر  بابه. بوو دا شونی دایاریان هه که  کۆنفرانسه  له وانه ئهو دارفور مبۆدیا   ڕواندا، کهکان، رمنیه ئه

کان   جۆره  جۆرێ له  به  ئاماژه یه و دیارده بوونی ئه. بوون  هه ساتانه و کاره ر ئه سه  له وه ی جیاوازه  ڕوانگه و له
گرنگی   نا؛لی کورد کانی گه ساته  کاره زایان له شاره  ندێ له هه بئاگایی  وانه کات له ر ده ندێ فاکته بۆ هه

رد لی کو کانی گه ساته  سوتانی کارهرنجیان ڕابکشت؛  وابکات سه کهلی کورد  کانی گه ساته لکوژی و کاره گه
ری  ، کاریگه ریکا بووه مه یمانی ئه لی کورد هاوپه ی گه وه ر ئه به جۆرک له ریکانیزم به مه نتی ئه ی ئه ڵ دیارده گه له
تی   ڕۆژهه لی کورد له  مژووی گه زایان له زایی شاره شاره  نه؛ شدا کردووه م ئاسته  خراپی له هر کورد ب سه له

  . کانیان ساته  و کارهڕاستدا ناوه
  ساتانه و کاره م ئه بهلی کورد،  کانی گه ساته  کاره موویان بئاگانین له زایان هه  شاره دا نییه وه گومان له

الی   وا بکات به تکی گرنگ که  بابه ه ببن و واتایه وان، به ی ئه وه  و لکۆینه وه ینهی توژ  خانه ته بوونه نه
  .  ڕایانکشت وه لکۆینه

م  که  ساته و کاره الم ئه ، به یه مونه کهرگبی  جهساتکی  نفال کاره لکوژی ئه ساتی گه لی کورد کاره بۆ گه  دیاره
لکوژی  س نازان گه زۆر که. بوو کانی تر شونی نه  ڕیزی ناوه کو ناوک له دا وه که  ڕیکالمی کۆنفراسه  له یه ونه

ناوی  ر ههس  زۆر که یا ، روویدا چۆن بوو وه کانه مانه  ئه ن کۆلۆنیالیسته  الیه  له1904 سای   له نامیبیا که
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  وام دووباره رده دا به وه  ڕیزی خواره دا له که  ڕیکالمه  له لکوژییه و گه ئه، ناوی  بیستووه ی نه ساته و کاره ئه
   و بهکات ر ده سه  و ئستا دادگای ئراق کاری له  ڕوویداوه مژ نییه  له نفال که لکوژی ئه م گه ، به وه کرایه ده
  .   ڕاستیدا ار بوو لهی پرسی  جگه وه ئه. بوو  هیچ شون دیار نه ، ناوی له لکوژی داناوه گه

ر زانیاری  گه ، ئه یه  ههنیل کهتی  تایبه بهراوردکاریدا   ئاستی به لهگشتی و  بهلکوژی  ساتی گه  کاره یشتن له تگه
،  یه ندی خۆی هه تمه  تایبه لکوژییه ر گه هه. ینب کانیان نه ندیه تمه ه و تایبکان  گونجاوه هسات  کاره ر زۆر له سه له

روادکاری و  بهبواری رفراوانتری  زانیاری زیاتر و به،  یه  نوانیاندا هه ش و جیاواز له خای هاوبهبگومان 
نجامی  رئه  بۆ ده ره تیده کات و یارمه ندتر ده مه وه دا ده م بواره لکوژی له مکی گه  چه یشتن له پکچواندن تگه

کان و   گریکه پاکتاوی ر له گه ، ئه ییهواو ن کان ته نیه رمه لکوژی ئه  گه یشتن له  تگه پموایه. گونجاوتر
کان پشتر و  کوژی کورده ساتی کۆمه  کاره ر له گه  ئه مان شوه  هه ین، به گه  پشتر ڕوویاندا نه کان که ئاسوریه

  وه لینهلکۆنجامی  ین ئه کان بکه ساته ره کا شک له یری به نھا سه ر ته گه ئه. ین گه رسیم دواتر نه لکوژی ده گه
جۆرێ  ندیان به یوه  و په کانی دیکه ساته  کاره ستدارن به یوه  په دوت، زانیاری گرنگ که  ده شه و به نھا له ته
م  لهکرێ  ی ده وه له جگه. یان بۆ ناکرت ئاماژهم و  رهه  به ناهندرنه،  یه  هه وه تی لکۆینه  بابه کان به جۆره له

  .  و الریش ببت له ههنجام تووشی  ئهدا  باره
  لی کورد و ئاستی به کانی گه ساته وا کاره منت، که سه  ده وه دا بیندرا، ئه  کۆنفرانسه م ی له وه کورتی ئه به

  .  یه ههی زۆر  وی هوشیارانه  کار و هه ستی به و پوی  ئاستکی نزمدایه جیھانیبوونیان له
  

  بوون گندا نه  ئه له نفال لکوژی ئه ه گڕ مه دادگای ئراق و بیاری دادگا له
م  بوو، به وامی هه رده  به ریان به سه بوون، دیبات له کان هه کان و بیاره ییه وه ته ر دادگا نونه سه تی زۆر له بابه

کانی  دادگای بای تاوانه. بوو بوو و گرنگیان نه ر نه سه تیان له  بابه و دادگایه کانی ئه دادگای ئراق و بیاره
چی جگای گرنگی پدانی  ، که نفال داوه لکوژی ئه ساتی گه ر کاره سه  و بیاری له کاردایه ئراق ئستا له

ر  سه  گومانی له و دادگایه  ئه وانه  بکرت، له دانه نهگی پو گرن  بۆ ئه وه ل لکدانه کرێ گه ده. بوو کۆنفرانس نه
،  نگیری دادگای ئراق نییه وایی و الیه  ناڕه من گومانم له. ناندرتدا  یا دانی پوا نابیندرت  ڕه  و به یه هه

 و  وایه لی کورد ناڕه کو بۆ گه ، به  ئاستی ستانداردی کانونی جیھانیدا نییه نھا له  ته  دادگای ئیراق نه چونکه
 گرنگه،  وه  بۆ دیبات و لکۆینه واته  که وهایه ر ئه گه ئهالم  به. لی کوردا بت کانی گه ساته  ئاستی کاره ناتوان له

ق  ته مه رخان بکرت و پرسیار و ده ت ته کرا بابه  ده و الری و ناگونجاوییه کانی ئه ی هۆکاره وه بۆ ڕوونکردنه
  . بوو م شتکی تر بوونی نه می که ندێ پرسیار و وه  هه له کرا و جگه ش نه وه  ئه وه داخه به. سازبکرن

 کار و  ندێ له یین و هه گله  بهICTYیی  وه ته  دادگای نونه  له هندهکان   بۆسنیه کهپرسی،   دهمخۆم ل جار له گه
کو کوردیان لکرابا و  ر وه گه  ئه ، باشه دا نییه  پرۆفیشنالی دادگاکه  گومان له بینن، که  دهوا  ناڕه کانی به نگاوه هه

وان   ترمی ئه  یاسای یوگوسالڤی و به کان و به  سربه ر به ری سه ی دادوه ست زۆرینه  ده یان بدرابایه دادگاکه
   به گونجاوی  ییه وه ته ونهو دادگا ن هۆی ئه لکوژی بۆسنیا به گه! گوت؟ وسا چیان ده ، ئه بایهوچو ڕوه به
دا  وه  گومانم له؟ هو ته تدا بھشترایهی و  چوارچوه نفال له ساتی ئه کو کاره ر وه گه ی ئه ، ئه جیھانی کراوه به
کانی  ساته ر کاره سه نگیان له نکده  یه ر بھندرت، چونکه سه کو کوردیان به ڕابان وه رگیز لگه کان هه  بۆسنیه یه هه

 وریاییان   به ئاماژهکان  ر سربه رامبه بهیان  ندی ناسیونالیستانه وه رژه  پارزگاری به لهوستیان  خۆیان و هه
  . کات ده
زۆر   کهی  وه له ، جگه بوودا و کۆنفرانسه  دادگای ئراقی لهیبوونی گرنگی دا دیار بوو، نه ی لره وه ستیدا ئه ڕا له
   .ئاگادارنکانی دادگای ئراقی  مووکوڕیه موو که  هه زایان له  شاره م له که
  

  ت به باره  سه وه ، ئه ره سه  له تکی کشه  و بابه کی کانونی دیاره یه  کشه میشه لکوژی هه  تاوانی گه داننان به
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یان و  ده ، به وامه رده ئستاش به. ریکا، دارفور هتد مه کانی ئه سوره مبۆدیا، ئینده کان، که نیه رمه لکوژی ئه گه
   دادگای ئراقی له کو ئاشکرایه وه. نوسرت  و ده لکوژی نوسراوه ر نکۆیکردنی تاوانی گه سه ت له دان بابه سه
  ر له بهڕۆژ  15نھا   ته لکوژی دانا، واته  تاوانی گه نفالی به  دا تاوانی ئه2007ی ژونی 24 وتی ڕکه

 دا 2004پریلی   ئه  لهICTY دادگای   کات که بیرمه له. درا چی گرنگی پنه  درا، که و بیاره  ئه که کۆنفرانسه
ر  سه  و زۆری له وه زایاندا دایه  نوان شاره ی له هور نگکی گه لکوژی دانا، ده  گه نیسای به بره ی سره که شتاره کو

 ، که وه ینه  بکه وه  به ب ئاماژه دهدیسان .  بکات وه یتوانی ئه ی دادگای ئراق نه و بیاره م ئه گوترا، به
ت،  ندی تایبه وه رژه  پۆلیتیک و به  به نگاوی بوونی دادگاکه  و ڕه که ئاست نزمی دادگا ئراقیه  چی واپده

  . درت کانی نه  بیاره ، گرنگی به وایکردووه
ن   الیه له  و بیاره نفال و دانپنان به لکوژی ئه  گه ر بیاری دادگای ئیراقی و دادن نان به سه  پرسیارک له دیاره

 Carla Del     کارال دیل پۆنتهICTYرۆکی داواکاری گشتی دادگای  ی سه ئاراسته  وه ییه وه ته دادگای نونه
Ponteگرهی نۆرمان  گه کرا، ج Norman F.می دایه وه تی   چۆنیه ی به  ئاماژه گرانه خنه  ڕه و ئه، وه

ر  گه  ئهم گوتی  به.کان کرد  دادگاییهی تی پرۆسه نیهکان و چۆ یسه ، خرایی که دادگاکهدروستبوونی 
، بیگومان  کاندا بووه ییه وه ته  نونه ستی ستاندارده ئا  و له  گونجاو بووه که ی دادگاییه  پرۆسه مندرت که بسه

  . ندرت دان پدا ده
 کو  وه ر کردووه نهتی وروژ ر بابه سه  له میشه ختیان هه کانیش جه  میدیا جیھانیه یه وه بیرهنانه جگای وه

  و تاوانبارانه  ئه کهکانی  ساته ک کاره جید، نه ن مه سه لی حه واسینی عه هها سزای دام ی نی سهواسی هه
نفال تا ئستا  لکوژی ئه گه. رچووین سه ند ڕۆژکدا به ی چه  ماوه ش خرا له وانه و هه ، ئه نجامیان داوه ئه
  وه هموکوڕی که  بهکورتی و  ی بۆ کرابت، به ر ئاماژه گه ، ئهت دراوه  ئاستی جیھانیدا نه رگیز گرنگی خۆی له هه

  .  بووه
  
زایانی  ی شاره خنه ی گومان و ڕه که ی و ناوڕۆکه که و پکھاته بگوترت، دادگای ئراقی   پویسته کۆتاییدا له
تیڤی  ی نگه وه ش کاردانه وه ، ئه کاندا نییه ییه وه ته  نونه  کانونیه  ئاستی ستاندارده ی له وه له ، جگه یه ر هه سه له

  ت به باره دا سه و کۆنفرانسه کو له روه ، هه یه ی جۆراوجۆر هه ه شو لی کوردا به کانی گه ساته ر کاره سه خۆی له
کی ناشیاو،   قوربانی دادگایه ته ک کراوه  الیه  قوربانی له لی کورد دووجار بۆته  گه واته.   نفال بیندرا لکوژی ئه گه
کانی  ساته  کاره ، گرنگیی پویست به  ئارادایه  لهی نگاوییه  ڕه  ڕامیارییه و دادگا و پرۆسه ی ئه هۆ کی تر به  الیه له

  . کرت نادرت و پشتی تده
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