له يادی ) (١٠٠دەو هتی ع راقدا ,تهنها ياداوەری جينۆساييدمان له گه يدا ههيه
دامهزراوە فهرميهکانی دەو هتی ع راق ،لهسهر ئاسته جياوازەکان ،به چاﻻکی
جۆراوجۆری سياسی و ڕۆشنبيری و کۆمه يهتی وسهربازی و  ...هتد ،يادی
) (١٠٠سا هی دامهزراندنی دەو هتی ع راق دەکهن وەک يوبيلی ز ڕين.
له ماوەی  ١٠٠سا هی تهمهنی ئهم دەو هته ،گهلی کوردستان بهردەوام رووبهرووی
کۆمه کوژی و له ناوبردن و سڕينهوە و راگواستن بۆتهوە .دەو هت ك له ماوەی
) (١٠٠تهمهنيدا ههموو جۆرە پ شلکارييهکی مافی مرۆڤ و تاوانی
زەقی ن ودەو هتی له بهرانبهر گهلی کوردستان و كهمياتييه ئاينی و نهتهوەيی و
مهزههبييهكان پهيڕەو و پيادە کردووە ..و به ئ ستاشهوە ههمان ئاراسته له بهرانبهر
گهلی کوردستان و مهزههبی جيا بوونی ههيه و بهردەوامه و بنبڕ نهکراوە.
دەو هتی ع راق ،لهکات کدا يادی ) (١٠٠سا هی دەکاتهوە ،ه شتا نهيتوانيووە
برينهکانی سهر جهستهی گهلی کوردستان به تايبهتی و کهمينهکانی تر سار ژبکاتهوە
و له بهرانبهر ئهو تاوانانهی بهرانبهرييان ئهنجاميداوە ،داوای ل بوردنی فهرمی
بکات.
جياواز لهوەش ..تائ ستا دەو هتی ع راق پابهند نهبووە به بڕيارەکانی دادگای با ی
تاوانهکانی ع راق ،بۆ قهرەبوکردنهوەی مادی و مهعنهوی کهسوکاری قوربانيانی
شا وەکانی ئهنفال و کيمياباران و تهواوی دۆسيهکانی تر ،که له دادگای ئاماژە
بۆکراوە ،حوکمی کۆتاييان وەرگرتووە ,له ههمووشی گرنگتر ئامادە نييه بب ته
ئهندامی دادگای تاوانی ن و دەو هتی وەك د نهواييه بۆ دووبارە نهبوونهوەی
جينۆسايد و تاوانی جهنگ و تاوانی دژ به مرۆڤايهتی له ئايندەدا لهم وﻻتهدا.
بۆيه وەك بهش ك له ر کخراوەکانی بواری جينۆسايدی گهلی کوردستان و
خهمخۆرانی ئهم بوارە ،نارەزايهتی له بهرامبهر ئهم يادكردنهوەيه دەردەبڕين تا ئهو
كاتهی قهرەبووی مادی و مهعنهوەی قوربانيان دەكر تهوە و ع راق پهيوەست دەب ت
به دادگای تاوانی ن ودەو هتييهوە و د نهوايی تهواو به ههمووان دەدر ت ع راقی
داهاتوو جيا دەب ت له ع راقی رابردوو.
ناوەكان :

 .١ر كخراوی كوردستان ب جينۆسايد
 .٢ر كخراوی چيرۆكهكانی ئهنفال
 .٣تۆڕی ر كخراوە كوردستانييهكان بۆ دادگای تاوانی ن و دەو هتی
 .٤ر کخراوی گهشهپ دانی مافی مرۆڤ
 .٥گۆڤاری تۆبزاوا
 .٦رۆنامهی نگرە سهلمان
 .٧هه مهتی ژيان دژ به ئيعدام له كوردستان
 .٨ر كخراوی هه مهتی دادپهروەری

