
ـــۆ  ـــوید ئم ـــی س ـــاری ئسکلیســـتوونای وت ـــتانی ش ـــۆمی کوردس ـــاژم  ٢٠١١/ ٣/ ١٦ک ـــۆ  ١٨.٠٠ک ـــادی  ١٩.٣٠ب ـــۆ ی ـــۆڕکی ب ک
ــاتکی شــاری هبــجی شــهی ــۆی لد مرگس ــانناولژــر ی ئو شــارەدا گــا ABFه ــلوەی ( ینیش ــاکی ...بپســرمپش ت

  .مۆمی داگیرساو ٢٣تیشکی و بر  )دکردنوەدا دەمنت؟یمیابارانکی هبجو پرۆسی ئنفال هر لدۆخی یاک

دانە ەی کـوردی وانی زۆر الیەنچـاالکو  ئەندامن ابەشداربوو ،شایانی ئاماژەپ تـری  انيیو کوردسـت و کـۆمە
و  زۆر سوپاسـيان دەکەیـن ،ڕەنگـی کوردسـتانی گەورەیـان بەخشـی بە کۆڕەکەمـانبـۆیە  ،بوون شارەکە

ت یەک دەنگی ئاواتەخوازین ھەردەم ئەوتۆ وە دیارب   .و یەک ڕەنگيمان پ

ــجە ەب ــانی ھە ــاکی قوربانيي ــز لە ڕەوانــی پ ــۆ دروودو ڕ ــاش یەک خــولەک وەســتان ب ــۆمەیی( پ وەک  )گ
ە    ــ:بەم وتانە ھاتە گۆبەرپرسی کۆمە

...  

ەبـــجەو دەرســـيڕەوانـــی پـــاکی ســـەری دروود شـــۆڕدەکەم بـــۆ   ،مشـــەھيدی مەرگەســـاتەکانی ھە
تی کوردستانکوشتارەکان لەکۆتـایی سـەدەی پيسـتھەمدا  سـەددامئەنفالەی  ئەو ،و ڕۆژئاوای ی ڕۆژھە

ـژوودا سەدەکانی تری لەو ئەوانەی  کردی بـۆ ھەروەھـا ...بـووە کردنـی ميللەتـی کـوردرق بەمەبەسـتیم
ــایبەتیســەرجەم  ــگەی ڕزگــاری ملــلەتەکەم بەت ــزووتنەوە و  شــەھيدانی ڕ ی یوازڕزگــاریخشــەھيدانی ب

  .بەگشتی ييانجيھان

شـــــکمدا قەتـــــيسئەوەئەوجـــــا   ناویـــــان یانەلەو ڕاميـــــارزانە کـــــورد ەکپرســـــ ،ەمـــــاو ی لەم
وەیەک وتەی قـــورسکـــاميرەی تەلەڤزیۆنەکانـــ دەمبەرلەەوانەی ل...ەسياســـەتمەدار و  دا ھەریەک بەشـــ

س م کفرم  ەن بـۆ دۆزیـنەوەی جـۆرکـۆڕ ببەسـتە بـووەن وەکتر ئەوەیان لەبارداژ بە بينەران دەفرۆشن بە
تکاربکــاتە ســەر کەســانی  ــکۆزو پالند ــانیدەســە ــان ئەو دار لە پەرلەم ت ــن یەو ــدا دەژی ي ــی و  ت لەڕ

ونەتەوەیيەکانی مافدکار بکەنە سەر ئەوانيشەوە  زەزگا ن زو پار   .زلھ

تانەی نەتەنھکە س پرسمدە یشلەوانە کە بوونەتە ئەندام پەرلەمان لەو و ن ياا ندا خاوەن مـافە ا مرۆڤ ت
کو تو  ئاژەڵ ،تەنانەت مەل بە دەگير زیان ل   ...ڕووەکيش ئەوپەڕی ڕ

ــيە کە  ــا  ٣٥لە گومــان لەوەدا ني ــدام لە و چــاالکوان ســەدان کــوردی ســاڵ لەمەوبەر ٢٥ت ــزیئەن ــارتە  ڕی پ
ک ،ووەھەنـدەران کـردڕوویـان لەکوردسـتان  جۆربەجۆرەکانی تـانی ڕۆژئـاوای سـەرمایەدا يانھەنـد  رلە و
نـراوەپەنابەری ڕاميار ناسناویگيرساونەتەوەو  و  سـۆڤيەت لەميـوان بـوون بە نزیـک بەو ژمـارانەیش.یـان ل

ت تانی سۆشياليستيو زئەوانەی بە  ،ی ئەورووپـای ڕۆژھە پـاش .نناسـرادە ی چينـی چەوسـاوەەرپـار
ــاخم ئەو ــاغەیش ت ی قۆن ــرگە ــاوارەبوون ت ــایبەتی  ،ئ ــاشبەت ــارانەکەیک پ ی يمياب شــاری ی ١٩٨٨ ســا

ەبجە می بەعـسپرۆسە بەدناوەکەی ئەنفالکە دواقۆناغی ئۆپەراسيونەکانی  ھە باشـووری لە بـوو ی ڕژ
ی باشووری کوردستانەوە پاش ڕاپەڕینـیلە ئەو ژمارە زۆرەی بەتایبەتی.کوردستان ھـاتن ١٩٩١ سـا  ، ھە
 انەکـداگيکەر مەی ڕژلەدەست جەورو ستەم لەگشت بەشەکانی تری کوردستانەوە ئەوانەی ھەروەھا
ھــات تە نەگەیشــت ئــاوارەبوو ژمــارەیکــۆی ئەگەر .نووھە ســەدان بە گومــان لەوەدا نيــيە کە ،مليــونیەک ب
تانە ملەن دەب کوردھەزار  یـار نەوەکانيانلە یان  انلەوزۆر  ،و ـژەری ب ۆ گەیشـتوونەتە ناوەنـدی داڕ  وئەم

تانی ی پەرلەمانی ەکانھۆناو  نی  ەکانکردن بۆ پۆستخۆ کاندیدکاتی  ئەوانە ،پەنادەرو شکی کـۆمە م
ــاوارەبوو ــووکە ئ یدەدەن  خت ــا ک خ ــد ــاریگەر بە ھەن ــۆ بە" وەک یک کۆشــان ب ــاردانی  ت ی ــاید ب جينۆس

ەبجە م پاش گەیشـتن بە ،تری یان ریکالمی بریقەدار" و ئەنفال کارەساتەکانی ھە  ،ئامـانجی خـۆیی بە
نــانی و کۆشــش بــۆ  ەبــری کــۆڕلیــان  ،ئامــانجە نەتەوەیيەکــان لەیــاد دەکەن کھ  ،لــۆبييەکی کوردســتانیپ

ياندا ،رتنول لەیەکتر گو پاشق دەکەونە بەربەرەکانلەسەر بيری جياواز  ھەیە لەبەر نەیاری بە  تەنانەت ت
کــی کــوردی تدارانی خــانەخوێ الیەن شــکی دەســە لەوەی بيــرەکــات لەکەدار د م ســتەی  بــ و لەو ھە

تە ھۆی    . پرنسيپە نەتەوەیيەکان بەگەیشتن  زیان و انشڕوبکاتەوە کە دەب

ۆسە بەدناوکە  بەئاگاینەو ڕاستييە لگشتمان  كردنـی بـنەچەی  بەبەعـس  ینفالئەی ەکەپ ئامـانجی ق
رخـانی ئـابووری كوردو سـوتانی خـاكی كوردسـتان تەكانـدنی ژ ینەوەیو  و الوازكـردن و ھە و كەلتـوور سـ

ينیەنفــال ئمەبەســت لە.بــوو ی رەســەنی كــوردکەلەپــوور کــۆ جەســتەی كــورددا  بــرین ئەوتۆبــوو لە ھە
ژ ایھەرگيز توان تساڕ   .بوونی نەب

ــرسســەرئەنجام  ای پ ــ ت لە و ــۆڕی دەســە ــو ت ەکــانی بە ،لە کوردســتان بەرپرســانی ن ــدیاو کەنا  م
م ــ ت کــوالنەوەی بــرین زامــدارانی ئەنفــال ؛تەلەڤيزیــۆنی کــوردی دە ەبــجە کە  بــا بەســب ە  ٢٣و ھە ســا

تەوە ی ھەســت برینکــارو فليمــ قەوان ھەمــان ــدەدر ی کەخۆیــان   بــۆ ئەوکەســانە ل  قەیــرانەکەبەگــ
قرچــاون دەروون پرۆگرامــی  و پەنــا بە کەســانی پســپۆری دەرووننــاس ،بــرین کــوالنەچــاکوایە لەبــری .ھە

وەر ژکەن نە کەرھ   .بنبو جۆرەکانی تری نەخۆشی با پتر تووشی ھيستيریابرینەکانيان سار
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  ...مانەکانە ميلليبە جينۆساید ناساندی مەرگەساتیەکدەنگ بکۆشين بۆ با گشتمان 

م لەکۆتایيدا و لە ڕەوانی پاکی...دە    :ھەزاران ھەزار س

ه ــ ئه دانی دایکيدابوو ی له کورده و ڕۆ   !نفالکرا؟ ئه...مندا

نی له ی له و ساوایه ــ ئه   !نفالکرا؟ ئه...مژی مکی دایکی ده مه بری شير خو

ه ئه ــ داقان تا اچهمی د ی ده یه و ڕۆ   !نفالکرا؟ ئه...وت که فریاینه...کاتجوبریل فووی پ

ـژن و پيره ــ ئـه ـردو پير کرا بـه ک زینده یـه و پيـاوی دوور له ژن...کار رزه و کـوڕی ھـه کـچ...م  وچا
  !نفالکران؟ ئه...

  !زانيان بۆمردن؟ نه ،ناسی یان دهری خۆ کوژه ی نه وانه ــ ئه

ــه رئه ســه ــاژه ،سروســت ، گشــت ئەو مــرۆڤ  نجام ل ــروو ، ک ڕوه ، ڵ ئ ــارو م ــووه ،م  و کــا ب
گيانەکانی له ک  ر کات هھ ب ن   !ن؟وبو نفال ئهدوچاری و شو

...  

  پاش ئەو

ک ڕوونکـردنەوەی ــ  ەبـجە ھەنـد ی مەرگەساتەکەی ھە ی ەبـارلەمامۆستا ھيوا ڕەشيد وەک شایەتحا
ــۆمی ئەو  ــۆ یۆبلي ــادەکردن ب ــۆ ئام ــۆ خ شــنيارکرد ب ــاری بەســوودی پ ــادی ٢٥ڕۆژەو ئامۆژگ ەی ی ســا

ــن ش ــجەو ئەو پ ەب کەوتن لەھە ــاوپ ــ لە چ ن ــرڵيارەی دو ــامەی  گ ی ســویدی FOLKETڕۆژن
شنياری کـردووە مەرگەسـاتەکانی ئەنفـال ەبجەیـش چەشـنی پ کردنـی جووەکـان  و ھە پرۆسـەی ق

ن لەالیەن ھيتلەرەوە تی سویدە وانەبخر ندن لەو   .کانی خو

ش کە بەرپرســی ئينســياتيڤی کــوردە لە ســوید ــز ئــا ــز عەزی ـــ بەڕ ــدامی ئەنجــومەنی  ،ـ ھەروەھــا ئەن
مـــی  رمالندەھەر ی کە ئەو  ،ســـو ـــ ـــاتە دەریب ـــدا ھ ي ـــدو ت ن کی لەســـەر کارەســـاتەکە خو ـــار وت

رینەکەی لە تـاکە مەرگەساتانەی ئەمرۆ بۆ بيرەوەریيان دانيشتووین ھينـی گشـت نەتەوەی کـوردەو بـ
  .یەک جەستەدا ھەلکەندراوە ئەیش کوردەو بەس

يـدا ــ کاک محەمەد سەیزادە  نـدەوە ت ەبـجەو ئەنفـال خو چەنـدکۆپلەی لە ھـۆنراوەی خـۆی لەسـەر ھە
ەکانی لە جەستەی نەتەوەی کورددا   .ھاتە سەر زامە قوو

ز  کی خاوەن چەندین قوربانيی ــ بە زان ەی خ ح قەیتوولی وەک ڕۆ کـورتە وتەو کـۆپلەیەکی  ،ئەنفـالسا
ندەوە   .لە ڕیخستنی خۆی بۆ ھەمان بۆنە خو

ـــ  ــومەنی شــارەوانيی ـ ــدامی ئەنج ەکەیەو ئەن ــی کــۆمە رین کی د ــروود کە ئەنــدام ــز فيــرات نەم بەڕ
سکليســتوونایە بينــی لەســەر پرۆســەکەو بەھەنــد  ،ئ ک ت زانــين بــۆ بە جيھــانی کردنــی وەک ھەنــد

ش   .ەی نەتەوەیی خستە ڕووک

ەو چـاالکوان لەبـواری ژنـانــ خوشکە شەرافەت قاسم نەژاد  ھەروەھـا ئەنـدام لە  ، وەک ئەندامی کـۆمە
تی مامۆستانی کوردستان لە ئەورووپا ی یھەست یەک ش دەرب وەی براکانی پ   .بەھەمان ش

ە سوپاسـی ئامـادەبووانی کـرد ویانـدا ئەو تـاخمە الوەی مـاوەیەکە  ،سەرئەنجام بەرپرسی کـۆمە ە بلەن
یيەوە دەخـوازن سـوود لە ئەزموونەکـانی ەسـووەو بەوپەڕی لەخۆبـوورجياوازەوە ئاپوورەیان ب بۆچوونیبيرو 

مەی بەتەمەن وەرگرن   .ئ

گوما کـی ئەو و ییسەرەتاوە تا کۆتان لەب وەی سـالید لەسـەر ڕووبەر مەتـر  ٢٢٢٢٢نانەی خوارەوە بەش
  .نمایش دەکرا پان



  

  



  

  

  



  

  



  

  



 



کوردسـتان  ، انـهيکان نه خاوه یچوونۆروبيب ، وه نهکر ودهدا ب تکوردستان ن  له ی تانه بابه و ئه
  ..  ههیییینن  ارارییرپرسرپرس  بهبه  ییلل  تتنن


