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  لة طرتين طومانلصكراوي هؤلَةنديلة طرتين طومانلصكراوي هؤلَةندي) ) ئيستيفادةئيستيفادة و  و سوسو ( (ئاطاركردنةوةيةك بؤ ئةو اليةنانةي دةيانةوصتئاطاركردنةوةيةك بؤ ئةو اليةنانةي دةيانةوصت

  ..بكةنبكةن) ) فرانس فان برانتفرانس فان برانت((
  

  طةيل بةشةرةيف كوردستان 
 كةسوكاري قوربانياين ئةنفال و هةلَةجبة

  
بة هاوكاري هةندص تصكؤشةري ) ضاك (اطاردارن ناوةندي هةلَةجبة دذ بة ئةنفالكردن و جينؤسايدي طةيل كوردوةك ئ

ئةو كابرايةي ضةكي ) فرانس فان برانت (طةلةكةمان و ثاريت سوسياليسيت هؤلَةندي، توانيان طومانلصكراوي هؤلَةندي
  . نكيمياوي بة سةددام فرؤشت بوو، بدةنة دادطا و زينداين بكة

ئصستا و لةدواي سةركةوتين ئصمة لة طرتين ئةو . ئةم كردةوةية نزيكةي دوو سالَ كار و خةبات و هةزاران يوأؤي ثصويست بوو
، دةيانةوصت ئةو كردةوةية لة سةر ناوي ) كة ئصستا نامانةوصت ناويان بصنني ( و عصأاقيتاوانبارةدا، هةندص اليةين كوردي
  .  و بؤ ئةو مةبةستة ثةيوةنديان بة هةندص اليةنةوة كردوةخؤيان تابؤ بكةن و لصمان بدزن

بؤية دةمانةوصت لةم نامةيةدا ئةو اليةنانة ئاطاردار بكةينةوة و ثصيان دةلَصني واز لةو جؤرة كارانة بصنن و ئةطةر دةيانةوصت 
هةوةها ثصيان . ئصمةوة بكةنبةشداربن لة دادطاييكردين تاوانبارةكاين ئةنفال و هةلَةجبةدا با ثةيوةندي أاستةوخؤ بة 

دةلَصني كةوا ئةوان ثصويست بوو هاوكارميان بكةن بةلَام بة داخةوة لة جيايت ئةوة بةلَطةكاين تاوانةكاين هةلَةجبة و 
كاتصك ئصمة سوالَمان دةكرد بؤ كؤكؤدنةوةي ثارةي ثصويست بؤ ئةو . ئةنفالةكانيان لة ئصمة و طةيل كوردستان دةشارنةوة

بة كةمثينةكةمان دةدا، ئةوان نامةي ثشتطريييان بؤ  تصك جةماوةري طةلةكةمان و هةندص كةساين دلَسؤز ثارةياندادطاية، كا
  . خةزرةجي و كةساين تر دةنارد و الي حكومةيت دامناركي نةزار خةزرةجييان دةكردة شؤأشطصر

 اليةنانة ئاطاردبكةينةوة كةوا ئصمة بةلَطةي تةواوي هةموو أووداوةكامنان الية و لة  هةوةها لةم نامةيةدا دةمانةوصت ئةو
دةمانةوصت ئةو اليةنانة بزانن كةوا ئصمة مامةلَة لة طةلَ خةتةرناكترين كصشة . كايت ثصويستدا دةتوانني بلَاويان بكةينةوة

. ة بة طومانةوة سةيري هةنطاوةكاين ئةم اليةنانة دةكةينئصم. دةكةين و ثصمان دةكرصت طةلصك لة تاوانبارةكان بدةينة دادطا
  .  سالَي أابوردوودا هيضيان بؤ ئةم مةبةستة ثص نةكراوة15ئةوان لة ماوةي 

ئةنفال و هةلَةجبة و  كة دةيانةوصت نان و ثياز بة كصشةي شلة كؤتاييدا بةو اليةنة كورديانة و ئةو اليةنة عصأاقييانة
  . دةلَصني ئةطةر واز لةو كردةوةوانة نةهصنن ئةوة ناوةكانيان بة بةلَطةوة ئاشكرا دةكةينخبؤن ةوة جينؤسايدي طةيل كورد

هةر بةم بؤنةوةية داوا لة جةماوةري كوردستان و شؤأشطصرةكاين أؤذاين أةشي كوردستان دةكةين، ثشتطريميان بكةن 
بناسصنني و قةرةبووي زياين قوربانياين هةلَةجبة و تاوةكوو ئةو دادطاييكردنة تاسةرببةين و ئةنفالةكان بة هةموو دونيا 

  . ئةنفالةكان لة تاوانباراين جةنط بسصنني و بةلَصنيان دةدةيين كؤلَ نةدةين
    نةمري بؤ هةموو شةهيداين كوردستان

   سةربةرزبن كةسوكاري قوربانياين هةلَةجبة و ئةنفالةكان
  ) ضاك (يل كوردناوةندي هةلَةجبة دذ بة ئةنفالكردن و جينؤسايدي طة
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