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مؤنؤمصنتصك لة هؤ

ی  هت

 ه شرامب ساک بهموو  وترێ هه ی ئه وه ئه،  وه نه بده

 پایته

  ساسان دةروصشساسان دةروصش  ...   ...   ةجبة و ثصنج هةزار شةهيدةكةيةجبة و ثصنج هةزار شةهيدةكةيلَلَةنداوة بؤ هةةنداوة بؤ هةلَلَمؤنؤمصنتصك لة هؤ
ی  بجه  ه ساتی هه کانی کاره ریه وه یادو یاده

  موو ساک به هه، هیدوکیمیاباران شه
ن و ووتاری جۆراوجۆری  ک به کۆمه
کان ودروشمی  داری ناوهۆه بریقه

ڵ  گه کان له مهڕی ڕۆژنا نگی ڕووپه نگاوڕه ڕه
، رجی زۆر بۆیان کۆتای پ دنن ک خه کۆمه

رومۆمکی تر ته رمانی   خه ن لهم تاساکی 
خه  و به ی له وه ب ئه به.  بجه ه می هه خه

و  وه دان کردنه  ئاوه ئاوڕک له رجیه
ی کاولکارو وران  بجه ه ی هه وه بوژاندنه

ه ر که ه هه س وکاری  هیچی ، بج ه هیدانی
.   وه چته  موویان بیر ئه هه، یان وه ڕانه  وگه بجه ه سنووری هه دوای کۆتای هنان به بناکات له

بژاردنی   هه شداری کردن له  کارتکی باش بۆ به بجه یان کردبووه ه سای ڕابردووش هه
لی کیمیاوی   عه  دابوو که بجه ه هه یان به وه یمانی ئه بوون په نک ههسا که، مانی عراق رله په
) 17 (ی وه یادکردنه ،  نانه موو به وهه ڵ ئه  گه له، وێ دادگای ده کرێ وله بجه ه ن بۆ هه به ده
ی کوردستان  وه ره ده له ختانه  خۆش به2005  له بجه ه کانی هه مین ساۆژی قوربانیه هه
رزوزیندو  یان به که یاده وه کرده زاندوبه کانی به نه  سنووری به م یاده ندائه تی هۆهوو وله

ندی   ناوه واته) چاک (هاوکاری به، ڕاگرت
 شاری  له، لی کورد نفالکردن وجینۆسایدی گه ئه دژبه بجه ه هه
 Leidsepleinپانی   گۆڕه نداله ختی هۆهمستردام  ئه
ساتی  یان بۆیادی قوربانیانی کاره راسیمکی شایسته مه
موو  هه موومان به  ژر ناونیشانی باهه  ڕک خست له بجه ه هه
ر  ری خاوه ی عومه که ژرجامانه له وه کانه نگه ڕه

دادگایی کردنی  شداریتان پشتگیری ب له وبه وه کۆببنه
   ئستاله که) فرانس ڤان ئه نرات (کی کیمیاوی قاچاخچی چه

تاوانی  بۆ دانان به وه کاندایه ر لکۆینه رامبه  به وله زینداندایه
ندین ووتاری  چه. ناوچوو دامی له هاوکاری کردنی ڕژمی سه

ندی  کانی هۆه سیاسیه مانتاران وپارته رله سیاسی وپه
،  وه وکوردستانی ودۆستانی کورد خوندرایه

  بجه ه نج ڕاکش بوو مۆنۆمنتی ههر  سه موویان زیاتر که  هه له، شیعرومۆسیقاوگۆرانی له جگه
ندی الو پشکۆ  رمه ی هونه نجه ست وپه ده  به که  شونه  هاته بووکه وره دا زۆر گه باره  قه  له بوو که

م 30، 2رزی   به کردبه نفال ده وئه بجه ه کانی هه  ڕووداوه باسی له عه باس دروستکرابوو که
  ندی له مانی هۆه رله ندامی په ڕزان ئه ن به  الیه  نیشاندان و له  هاته سم که90پانی  وه
ندامی  میر قادرئه وبه ڕزئه sp (Krista van velzen (ندی رلیستی پارتی سۆسیالیستی هۆه سه
،  البرا  که رمۆنۆمنته سه له رده په، ندا  هؤه  له بجه ه ندی هه بردنی ناوه ڕوه ی به سته ده
هیدانی  س وکاری شه تی که تایبه کمان بووبه مووالیه  خۆشحای ههی جگای وه ها ئه روه هه وه
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سازی دن، ی

کی  یه  ماوه نرات بوو که ندی فرانس ڤان ئه دادگای کردنی بازرگانی هۆه،  بجه ه قوربانیانی هه
  وه م لکۆینه رده  به خرایه م تاوانباره ئه بجه ه ندی هه ن ناوه الیه  له ئجگارزۆر بوو که

ندی  شاری ڕۆتردام ی هۆه  له18/3/2005  بۆیه. ندی ارتی سۆسیالیستی هۆههاوکاری پ به
 هۆه ندا  ندی کوردله وه  ڕه شک له بوونی به ئاماده به.  دادگای کردن تاوانباری ناوبراوهاته

ای می دادگ رده  به  هنرابووه ندپشکۆوه رمه ن هونه  الیه له یه وره  گه و مۆنۆمنته  ئه مان شوه هه به
وێ  رچی له هه وڕۆژه ئه، کرێ نرات ی ل دادگایی ده  تاوانبار فرانس ڤان ئه ڕۆتردام که

کی کوردی  ی خه یه وه وگردبوونه یرکی ئه کشاوسه رنجی ڕاده سه ره یکه م په ئه بۆیشتایه وه
ک  یه کرێ له تاوتوێ ئه وره کی گه هی  کشه وڕۆژه یان زانی ئه  ده که، م دادگا رده به کردله ده
رک وماندووبوون و  بۆ ئه، کانی دا هۆه له

م چه   ئه ب نیازه نده رمه م هونه دسۆزی ئه
ش  مه دیاری وئه مان بۆکرده  ندووشه یه

  -:کانی ژیان وچاالکیه له شکه به
 دایک بووی  باس تۆفیق له ند پشکۆ عه رمه هونه

ی وده رچووی په  شاری سلمان  له1966سای 
شی   به کانی سلمانیه ره جوانه یمانگای هونه

که ر  ه ئه په ه رمه م هو   نده مه هره  به ن
  ندین کاری نی چه خاوه
ندین   چه  که رنج ڕاکشه ری جوان و سه هونه

شاری سلمانی  شی له ت وهاوبه پشانگای تایبه
   له که وه کردۆته

ی سلمانی  خانه هؤی مؤزه  تی له دواپشانگای تایبه
رنجی ڕژمی   جگای سه  بووه  بوو که1986سای  له

 و ویستیان به بیانووی  و کاته دیکتاتؤری ئه
به م خؤش ، ن ست گیری بکه  ده وه یه که ره هونه
یان وناچار  ستی دڕندانه  له ده ڵ هاتووه  هه ختانه به

  لیا چونکه ووتی ئیتا  کوردستان ج هی و بگاته بووه
یان ناند به  کانی ڕژمدا ئه سکه  تاریک وته زیندانه یمانگای له ندین هاوڕێ ی په  داچه وکاته له

دی   کانیاندا هه وست به ره ی له هونه  وه ر ئه  به س بگات له هیچ که  نگیان به وه ی ده ب ئه
تی و جۆش   قاڵ بوونی له کوردایهی و که ره ویستی بۆ هونه یشتنی بۆ ئیتالیا خۆشه گه به،  کراوه

ت  کی تایبه هید وای ل کرد پشانگایه  ی شه بجه بۆ هه ه وره ری گه دانی بۆ کارکی هونه
کانی   ئاواره  کورده کی باشی دا به یه وه و هوره ی دایه وره ی ده نگکی گه وه ڵ کردنه گه  له وه بکاته
 ڕگای   له بۆیه،  وره ری وا گه کارکی هونه ی ڕژم له هو  هۆی ئاگادارکردنه  بووه  ووت که دووره

ندی  به که ن وبه ست گیری ده  دا ده  ناو هۆی پشانگاکه ئیتالیاله ی عراق له باوزخانه
ندین کاری  ش چه مه به،  وه نه که کانی عراقی ده نجه ئامزه شکه  تاریک و ئه ی زیندانه وانه ڕه

و   ره ڕین جارکی تر به دوای ڕاپه کرێ و له بیارکی ڕژمدا ئازاد ده ر لهدوات، وت فه ری ده هونه
ند  رمه هونه 28  کداکه پش بک یه کانی له ریه  هونه  کاره  به وه کاته ست ده ندادێ وده هۆه
م  که  یه رچوو به ند ده رمه ی هونه که ریه هونه  شاری هایلۆکاره شداریان تداکرد له به
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تکی   ئافره  له بریتی یه که،  واسراوه  هه کی شایسته  جگایه ندی شاری هایلۆله ناوه وئستاله
ن   الیه ش له م کاره ئه،  ریکی کارکردنه  و خه  کۆیدایه ی له که  کۆرپه  که وه جلی کوردی یه کوردبه

 ش  که  کاره برا کهرال ی له سه رده ندا په کانی هۆه  خوازه  دیموکراتیه پارته ک له لپر سراوی یه
   له ها جگه روه هه،  ن بووه  ته6شی   که رزی قورسی یه  به80، 2 پانی و 80، 3بوو یه م شوه به
خشاندنی تابلۆی جۆراوجۆری سروشتی کوردستان  نه  به رقا یشه رسازی سه یکه په

رۆکی شاره   سه  بهش پشکه وه تی کورده  ناوی میلله کی گرنگی به  تابلۆ یه کانی که ساته وکاره
کی   و شانازیه یدایه که ژووره  ئستا له که Anne hanstraڕز  به  به وانی شاری هایلۆ کردوه

  وه تی بکاته ش پشانگای تایبه تی تائستاشه ند توانیویه رمه ها هونه روه هه وه،  بۆ کورد یه رره گه
نفال  وئه بجه ه نگی هه ری ده یکه دواکاریشی په، ندا لکماری هۆه  شاری هایلۆو ئه له

  .2005سای بووله

 

3 


