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  لیلی  دلر محمد عهدلر محمد عه ...  ... نن   ناکه ناکه  بجهبجه  هه   هه ههقوربانیانیقوربانیانی  تیتی  رایهرایه  ژدایان قبوڵ کرد نونهژدایان قبوڵ کرد نونه  دی نهدی نه  حمهحمه  ی ئهی ئه  کهکه  کنامهکنامهووی خی خ  وانهوانه  ئهئه
  
  فدک له وه، قاسملو و هاوڕکانی.  خونی د  به ستی سوره  ده  تاوانبار کهژادی دی نه حمه د ئه حمه  ئهکۆماری ئرانر ر داواکاری سه سه له

 ن شداری بکه  دا به2006-28/6   رۆژی دواییدا له له ی وه شت بۆ ئه رده ون بۆ شاری سه که ڕده  به27/6رواری   به  له وه بجه ه هشاری ه
ک   وه فده و وه ئه،  بجه ه مان شاری هه که  خوناویه  خوشکی شاره سته  قوربانیانی ده  ڕزگرتن له له)  وازیان بۆ کردووه ک خۆیان بانگه وه(

  و شاره ی ڕۆشنبیری ئه  و یانه بجه ه ناوی قوربانیانی شاری هه س به ندێ که  و هه بجه ه وانی هه رپرسی شاره  به هل  ی پدراوه ئاماژه
و  ره ش به وه ر ئه به ر له هه،  و دی بشکنن وه نه ت بکه ژاد ڕه دی نه حمه یان ئه که وره ی برا گه  یانتوانیبوو خوکنامه  نه  پکھاتبوو که رده به نه

رکۆماری ئران  ژادی سه دی نه حمه ری ئه  الی نوینهبۆکو  شت به رده ک بۆ الی قوربانیانی سه م نه  به ڕێ ونه که شت ده رده شاری خوناوی سه
واوی کرد و  ت ته حمه کی ڕه ه فیش ستی پکرد و ڕژمی ئرانیش به  ڕژمی ئراق ده ی که و تاوانانه سخۆشیکردن له  ده بۆقی ته ئاغای مه
  . ژاد بت رۆک نه ی سه وره  قوربانی برای گه م قادریش با بهی ما  ساواکه منداه

کو بۆ  شت به رده ڕۆیشتوون بۆ الی قوربانیانی شاری سه  نه ڕزانه و به ئه،  هودا هاتو وه  خواره کانی له  لینکه ی که و بوکراوه  له جی باسه
ناوی   بهوانه  ئه  که دایه وه رسوڕمانیش له سه و  ژاد ناردووه دی نه حمه  ئه واکاریان بۆداستانی ئرانی و  ده قی و کاربه ته الی ئاغای مه

  خۆیان داوه یان به ڕگهکو  به،  بجه ه ری قوربانیانی هه  نونه نھا به ک ته نه،  ر داناوه  نوینه کو خۆیان به ڕۆیشتوون به  نه وه خۆیانه
 بۆ  وه کاتهبویان ب ره  قه که  ژاد ناردوه دی نه حمه رۆک ئه یان بۆ سه لیالنه زه کی ن و داواکاریه بکهشتیش  رده  قوربانیانی سهتی ایهر نونه
ت پاساوی   قه وه م ئه به،  راوز کردووه ی په و شاره تی کوردی ئه سه  ده ڕاسته، بجه ه  بۆ شاری هه  داوای هاوکاری پزیشکیششت و رده سه

  .  ناکات و جۆره کی له داواکرییه
موو شتکی  هه ر  سه ن پ به  ئاماده  که  پیرۆزه  کۆماری نائیسالمی ئرانیان ال نده وه  یان زۆر ب ئاگان یان ئه ڕزانه و به چت ئه  ده وه له

ن  ی بکه که ست خوناویه  ده رۆکه ک ڕژمی ئران و سه وهکی الد ی قوربانیان جه ی باشماوه  ئاه و ناه  بنن و ب گودان بهداپیرۆز
لی کورد و  م گه رجه شت و سه رده  و سه بجه ه  قوربانیانی هه  به تیکردنه ی سوکایه  لوتکه وه ڕاستی ئه به، انستی خۆی ی کوژراوانی دهمافپارز
کردن  ه ر خۆی بۆ مامه گه ئه (ی کوردی  ئیداره وه مویانه روی هه سه ی لهر سه بن له نگ نه وست ب ده ن هه کانی خاوه  ڕکخراو و خه پویسته

  . ) نتیناردب نه
نھا  هید بوون و ته  شهدا بجه ه  کیمیابارانی هه ی له که موو خزانه هه  دا بووه که فده ڵ وه گه  له ی که وانه کک له  یه  الی من که رنجه جی سه
  س له ی که وه ر ئه به له، بت  نه وه  پشته ی لهندی تر وه رژه ر به گه دات ئه  ناهۆشیاری و ب ئاگایی نیشان دهی ردهدیاش  مه ئه،  وه ته خۆی ماوه

جۆن    که16/3/1988ی  که دوای کیمیابارانه  لهبیر ناچت کانی ئرانیان له سیجه  دزی و تانی پاسداران و به بجه ه کی هه خه
و  ره  و به وه کرده باکانیشیان ل ده ری کاره ت وایه نانه ته، نکرد کانیان تان ده کرد و ماه وت ده یان زه بجه ه کی هه ئۆتۆمۆبیلی خه
  . وماواندا ڵ لقه گه کرد له یشت نیواونیوی ده گه  ئران پی ده ی که و هاوکاریانه ش ئه وه دوای ئه، برد ئرانیان ده

ی  ماوه ت له تایبه  به وت و چی کردووه  ڕژمی ئران چی ده وه الیانه  به  نین یان گرنگ نیهارڕزان یان ئاگاد و به ئهچت   ده وه  لهها روه هه 
 و  بجه ه ر تاوانی کیمیابارانی هه  سه  گومان بخاته ی نامرۆڤانهک یه شوه به دادگای الهای  یویست له دهچۆن  که، ی ڕابوردودا م ساه ئه

ر و سوک و   سه چوه ی بۆی نه وه  دوای ئه که، ندی خۆی وه رژه ی بۆ به وه و قۆزینه، لی کورد گه  دژ بهکی جینۆسایدی یه وه  کرده ناساندنی به
   له بجه ه  مۆنیومنتی هه  سوتاندنی ر ببینت له کاریگه توانی ڕۆی، جھشت رشۆڕی هۆی دادگای به  سه ی به که باوزهدوایی ڕیسوا کرا 

ر دروشمی  و له وه رانی خۆیه ی یاوهڕران  سه نه مان بمانخه رله وێ په نامانه ( ژر ئ ( .  
ن ۆ ڕژمی ئران چ بیستن که  ده خۆ ڕۆژانه،  وه بیرچونه خوشی له ر نه به مابت له بیر نه شیان له وانه موو ئه هه  ڕزانه و به ئهر  گه  ئه
   له وه ماوان ب سکردنه  بۆ لقوه وه شیان کردبووه  ماڵ و باوه ی که مانه  قاره له و گه ئه، ت  ڕۆژهه ان لهم که له ڵ گه گه کات له وت ده سوکه هه

  . یان که  دیکتاتۆره سزای ڕژمه
 و  ی ئران بووهت  حکومه سخۆشیکردن له کو بۆ ده به، بوو شت نه رده  قوربانیانی شاری سه  بۆ ڕزگرتن له ڕزانه و به ڕای من ڕۆیشتنی ئه به

رکوتکردن و   سه  له  دایهری ئراق مان ئاستی ڕژمی داگیرکه هه ری ئران له  ڕژمی داگیرکه  که یه و تاوانانه رزش کردنی ئه ب ئه
ر  سه  له تیدایه وه هوژمکی نود ژر ته  له  ئران که  له مان کاتیشدا بۆ پشتگیریکردنه هه له، تی پکردنی لی کورد و سوکایه  گهکوژی کۆمه به
  . دا  ئاینده کار دیت له تی به تایبه تی کورد به  گشتی و میلله تی به  مرۆڤایه نھا دژ به  ته کانی که تۆمیه  ئه رنامه به
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ندکی  کارمه  که  جهب ه  شاری ههوانی رپرسی شاره بهت  تایبه  به ڕزانه و به ئه  پویسته   که  ئاراوه ند پرسیارک دینته  جه ردانه م سه ئه
می  ک و زیندانیکردن وه  فیشه  به رمی کوردستان که تی هه  حکومه ها پویسته روه هه،   وه رتهم بد وه  رمی کوردستانه تی هه حکومه 

  .  ردانه  سه و جۆره ر ئه سه بت له کی هه یه وه ڕوونکردنه، ز  و ناحه ستی بگانه تی ده تۆمه  به وه ی دایه بجه ه رانی شاری هه خۆپیشانده
تی  سایه  ڕکخراو و که ری کورد له و بۆ خونه،  چوون بۆ ئران ی که ڕزانه و به ڕوو بۆ ئه  مه خه  ده م پرسیارانه ئه  کۆتاییدا له

  . ری کورد روه نیشتمانپه
حمدی  ک ئه  تاوانبارکی وه سخۆشیکردن له ر و ده هردانی رژیمکی داگیرک  بۆ سه  داوه ڕزانه و به تیان به رایه ئایا ک مافی نوینه .1

  . ژاد؟ نه
رک ڕژمکی   چ پوه ئایا به،  بجه ه تی کوردی بۆ هاوکاریکردنی قوربانیانی هه سه  ده  ب ئومد بوون له ڕزانه و به  ئه که .2

 زانن؟   پاپشتی قوربانیانی کیمیاباران ده ک ئران به وه
 ؟  چیه و جۆره ردانکی له  سهی قینه ڕاستهستی  به ئایا مه .3
کک  ر ئران یه گه  ئه؟ وه دا ڕوون ناکاته بجه ه  سوتاندنی کۆنیومینتی قوربانیانی هه تی کوردی ڕۆی ئران له سه دهبۆچی ئایا  .4

یمانیان  ک خۆیان په ن وه ا ناکه ئاشکر  نانه و الیه ئایا بۆ ئه،  و مۆنیومینته  پشتی سوتاندنی ئه  له ی که نانه و الیه بووبت له نه
 دا؟

یان  باس ی که و داواکاریانه  و ئه ردانه  سه و جۆره ر چۆن ئه روه وستی نیشتمانپه ن هه ئایا حیزب و ڕکخراو و ڕۆشنبیری خاوه .5
نن؟ سه لده  هه کراوهلنگ 
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