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  ضاكضاك ...  ... ِرونكدنةوةيةك كورت لةسةر ئةم ِراطةياندنةي يانةي كوردي ميدياِرونكدنةوةيةك كورت لةسةر ئةم ِراطةياندنةي يانةي كوردي ميديا

  

  ضةند سةرجنيك لةسةر ئةم بانطةوازةضةند سةرجنيك لةسةر ئةم بانطةوازة

M  هةموو بريوِراي ناوخؤو دةرةوة ئاطادارن كة فرانس ظان ئةنرات بة هةولَ و كؤششي ناوةندي
  .  دةسطريكرا هؤلَةنديضاك و ثاريت سؤسيالسيت

M ستا دوورو نزيكحةزمان دةكرد تةنانةت ،  ميديا ثةيوةندي بةم دادطاييةوة نةبووةي يانةتا ئي
 . دادطاييةكة ثرؤسةي سةنتيش بووة بةشداري بكرداية لة1بة 

M ي  طريفان و كايت خؤيان خةريكثويل بة مانطة 16، وةئةو كؤميتةيةي ناوبراوي بة طرتن دا
  ثييانةوةوانيت ثةيوةندي بكاتئةوةشي دةيةويت كار بكات دةت، ِراثةِراندين ئةو ئةركة مةزنةن
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تا ئةم ضركةيةش تةا ناوةندي . و كارةكان جدي و تةا لة ضوارضيوةي بانطةوازدا نةبيت
 ئةو  و ضةند كةسايةيت هؤلَةندي و ثاريت سؤسيالست و فدراسيؤين كوردي لة ئةمستردامضاك

بة  ةيوةست نةبووةكةس ثبؤ هةموو اليةك بانطةوازيش كراوة ،  ئةجنام داوةانكارانةي
تةنانةت يةك سةنتيش كؤمةكي مادييان ثي نةكراوة لة اليةن هيض ثارت و ، كؤميتةكةوة

ئةوةشي لة ئيستا بةدواوة نيازي .  بؤي كراوةيبانطةوازيش ناوةنديكي كوردستاين باشورةوة كة
ت لة هةرضةندة كارةكان بةرةو كؤتايي و يةكالكردنةوة دةِروات با بفةرموي، كاري هةية
 . قةبولَة مان هاوكارييةكموويدا هةشكؤتاييةكة

M ستا دةيان كةس ئامادةي شايةدي دانييان هةيةِراوةتة سةر ،  لةسةر ناوبراوتا ئيفؤرمةكة وةرطي
 .  بكةن تيداتةكان بتوانن بةشداريالَتا كوردةكاين هةموو وو ديكةشزمانةكاين 

M دةكةين خؤيان رةكانناوةندي ميدييا و بةرثرسةكاين كة جديني لة كامة دةستخؤشييان ليو ئي 
  دةبواية ثيش دةركردين ئةو بانطةوازةمالَبة، لة بوارة كلتورييةكان بؤ ئةو كارة زؤرةي دةيكةن

يان ئاماذةيةكي بضوكييان  بكرداية ييان بة كؤميتةكةوةثةيوةند، كة ثةلةيان بووة لة دةركردين
طةياندين رين داواي ليبوردن لة كؤميتةي بة دادطايي هيوادا،  بكرداية ثيشووتربة هةولَةكان

فرانس ظان ئةنرات كة ثاريزةري ناوبراو خؤي ئةنداميكييت و تةواوي ئةوانةي بةشدارن لةو 
 . هةرضةندة لةبةر دلَسؤزييان بِروامان بةوة هةية دةيكةن، ثرؤسةية بكةن

M كي بضا بةشيوكي بة دادطايي طةياندين بة دادطايي طةياندين فرانس ظان ئةنرات تة
،  فريايان ناكةوينكانتاوانباران ئةوةندة زؤرن سةدان طروثي وةك ئيمةو ميديا، تاوانبارانة

وة ئيمة بانطةوازي هةموو ، بؤية ثيويستة هةموو طةل بةشداري بكات لة دادطايي تاوانباران
ياوازي زمان و عةشريةت و  بةيب ج تاوانباران سةرجةماليةك دةكةين بؤ بة دادطايي طةياندين

 . نةتةوة
M يةك ئةو كارة ئةجنام ، لة كؤتاييدا هةر كورد سةركةوتووة لة دادطايي فرانس ظان ئةنراتهةر كي

 .  ئةجنامةكةي دةطةِريتةوة بؤ ناو ِروباريك كة بةرذةوةندةي طةيل ضةوساوةي كوردةبدات

هيوادارين دادطاييةكاين داهاتوو ، بةريشامنان داية  بؤية ئيمة ئةم ئةركةي نةطرتة ئةستؤ كةس 
  . لة ئيمةشةوة تةا هاوكاري و دةست خؤشي دةبينن، اليةنةكاين ديكة بيطرنة ئةستؤي خؤيان

  ) . هؤلَةندة (ناوةندي ضاك

www. chak. info  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :هةولَصكي ناوةند بؤ دادطايي تاوانبارصك
  ئةوانةي ضةكي كيميياويان داوة بة عصراق دةبصت دادطايي بكرصن

  
ثةيوةندي كرا بة هاري ظان بؤملَ ، ةوة) ضاك (لة اليةن ناوةندي هةلَةجبة 2003-11-10أؤذي 

 و ناوةندي هةلَةجبةثةرلةمانتاري هؤلَةندي سةر بة ثاريت سؤسيالست و دؤسيت نزيكي طةيل كورد 
 ناوبراو لة مةراسيمي طةورةي ناوةندي هةلَةجبة لة شاري ئةمستردام 2003-3-16ئةوةي شياوي باسة (
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 ةوة ضةند ثرسيارصكي خستؤتة بةردةم 11-6ناوبراو لة أؤذي ، ) بةذداري كرد و وتاري ثصشكةش كرد
  –داوا دةكات ، والَطري هؤلَةنديأوو لة وةزارةتةكاين ناوخؤو دةرةوةو داد و دةزطاي هة ثةرلةمان

هؤي دةستطري نةكردين فرانس ظان سةرةراي ئةوةي كة كةرةستةي كيمياوي داوة بة رذيمي عيراق و ئةو 
  . ضةكةش شاري كوردنشيين هةلَةجبةي ثي كيميابارانكراوة

بةو بأة  ، تةن مةوادي كيمياوي فرؤشتووة بة عصراق1238ئةوةي شياوي وة بري هصنةرةوةية ناوبراو 
 سالَ تا 14تين الَناوبراو ثاش طرتين لة ئيتالَياو هة. ضةكة دةتوانرا تةواوي مرؤظايةيت لة ناو بةرصت

  . تووةو خؤي طةياندؤتةوة هؤلَةندةالَأوخاين سةدام لة بةغدا ماوةتةوةو ثاشان هة
ةجبة دةكةين بؤ مادي و مةعنةوي لة ناوةندي هةلَ بةأصز هاري ظان بؤملَ أاي طةياند ئصمة ثشتطريي

ناوةند ثةيوةندي كرد بة كةمثيين دذ بة جةنط و ياساناسان بؤ ، هةر بؤ ئةم مةبةستة، دادطايي ناوبراو
بؤ هاو ئاهةنطكردين كارةكان لة ثصناو بة ئةجنام طةياندين داواكاري ناوةند بؤ دادطايي ئةوانةي ، ئاشيت

  .  كردوة لة قأ كردين طةلةكةمانضةكي كيميياوييان داوة بة عصراق و هاوكاري سةدامييان
   

   بة بؤ زانيياري و ثةيوةندي
  0647813652ذمارةي تةلةفؤن 

   
   

  2003-11-18 -ضاك–ناوةندي هةلَةجبة دذ ئةنفال و جينؤسايدكردين كورد 
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ) نتفرانس فان برا (بانطةوازي ليذنةي دادطاييكردين تاوانبار بازرطاين هؤلَةندي
  

  .. ثؤل برميةر حاكمي مةدةين لةعرياق.. بةِريز
  .. هةظالَ مام جةالل سةرؤكي وئةجنومةين حوكم لةعرياق.. بةِريز
  بةرهةم ئةمحةد سالَح. سةرؤكي حكومةيت هةريمي كوردستان د.. بةِريز
  سةرؤك وةزيراين حكومةيت هؤلَةندا.. بةِريز

   
مني قورباين ضةكي كؤكوذو كيمياوين بةدةسيت رذيمي سةدام و تياين يةكةالَهةلَةجبةي شةهيدو هاوو

لةِراستيدا لةبةرئةجنامي ئةم هيرشة نامرؤظانةية . تيانداالَسالَةي رةشي دةسة35بةعس لةميذووي 
يت تر بريندار بوون الَ هاوو1000يت يب ديفاعي شارةكة شةهيدكران و زياتر لةالَهةزار هاو5000

يت هةلَةجبةي شةهيد الَسالَ تيثةِربوون بةسةر ئةم كارةساتةدا سةدان هاوو) 15 (كةتائةمِرؤو ثاش
ويِراي ئةم قوربانيية . دووضاري نةخؤشي كوشندةو كاريطةري ئةو ضةكة كيمياويةيان بةسةرةوة ماوة

  . زؤربةي خانووبةرةو بيناكاين خاثوورو ويران كران، طيانييةو ئاوارةبووين سةرجةم دانيشتوانةكةي
  .. يزانبةِر

 كةنالَي يةكي 6/11يت رةشي رذيمي بةعسي رووخاوو لةئيوارةي الَثاش ئازادبووين عرياق لةدةسة
سازدا كةناوباراو ) فرانيس فان برانت (تةلةفزيؤين هؤلَةندة ديداريكي لةطةلَ بازرطاين هؤلَةندي
تةن مادةي ) 1238 ( بِري1988ين بةر لةالَلةميانةي ئةو ديدارةدا ئةوةي دةرخستووة كةتوانيويةيت لةسا

بؤ رذيمي بةعس بةدةست ينيت و بيطةيةنيتة عرياق ) موستريد طازو زيد طلَيكؤلَ (كيمياوي لةجؤري
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كةلةئةجنامدا رذيمي بةعس تواين ضةندين بؤميب كيمياوي يلَ ، لةبةرامبةر قازاجني سةدان هةزار دؤالر
  . يد بكاتشةه) هةلَةجبة (بةرهةم ينيت و شارةكةمان

  .. بةِريزان
سالَي تةمةين لةعرياقدا دواي رووخاين رذيمي سةدامي 14ئيستاش بازرطاين ناوبراو ثاش بةسةربردين 

  ) . هؤلَةندة (يت خؤيالَديكتاتؤر طةِراوةتةوة و
 بؤية داواكارين ئةم تاوانبارةو هاوكارو دؤسيت نزيكي رذيمي بةعس راثيضي زيندان بكريت و بةزووترين
كات بدريتة دادطاي نيودةولَةيت لةشاري الهاي و قةرةبووي تةواوي زيانةكاين كيمياباراين شاري 

  . هةلَةجبةي شةهيد بةواريسي قوربانيان و شةهيداين كيمياباران
  ) فرانس فان برانت (ليذنةي دادطايي كردين تاوانبار

  
http://www. kurdistanmonitor. net/kurdish/kurdish-nov/17-11/bangawaz. htm
http://www. kurdistannet. net/11-2003/awanei. html
http://www. dengekan. com/03-11EmerRasul15. pdf 
http://www. dengekan. com/03-11AmerRasul19. pdf 
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