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هةمني ساألؤذي كيميا باران كردين هةلبجةالي بةرن با نةمصنص ئاالَي فاشستةكان لةسةر هةمني ساألؤذي كيميا باران كردين هةلبجةالي بةرن با نةمصنص ئاالَي فاشستةكان لةسةر ) ) 1717((لة لة 
  باوكي هةلؤ طةرمياينباوكي هةلؤ طةرمياين ...  ... مةزارطةي شةهيدانمةزارطةي شةهيدان

  
ت دار الَدةسة  سال تص ثةربوو بةسةر طةورةترين كارةسات دا كةلة سةدةي بيستا كرابص و رذصمصكي17

وبردين ثصنج هةزار و بص سةروشوصن كردين زياتر لة بيست لةماوةي ثصنج خولةك دا ببصتة هؤي لةنا
بةمةرجص لةناو سنوري دياري  هةزار مرؤظ كة برييت بوون لة مندال و ئافرةت و ثياو بةطةنج و ثريةوة
ودانيشتواين بةشصك بن  كوردن كراوي نصو دةولةيت خويابص وةهيض تاوانص كيان نةبص تةا ئةوةنةبص كة

ئةو كارةساتة دل  وةلةدواي. ئةوترص كوردوستان  رذصمة حوكم راين ئةكاوبةوبةشةتةي كةئةوالَلة و وو
زياين ثص طةيشتبص لةو كارةساتةدا وةهةتا  دا بةبص ئةوةي لةدةست تةزصنة كة زؤر خصزان هةبوو منداليان

ببنةوة ئةم كاتةش ضاوةرواين ساتص كن لةدةرطاكةيان بدرص و بلصن ئةم الوة مندايل ئصوةية وةبةيةك شاد 
نة بةناوة راستية كةي خؤيانةوة ماون يا ناويان طؤراوةو الَم ئةورؤذة ديار نيةو كةس نازانص ئةو منداالَبة

 ئةوةي كة كةس وكاريان لةطةراندا ناتوانن بيان ناسنةوة؟؟ وةهةر لةدواي ئةوكارةساتة زؤر بؤتة هؤي
وينةي ئةو  و كردنةوةيالَشان دان و بلةكوردوستاين كةدلسؤز ي كوردوستان بوون دةستيان كرد بة خؤثي

هةموو جيهان وةئةتوامن  وة دةنطي دايك وكةس وكاري شةهيدانيان طةياندة. كارةساتة لةهةموو جيهاندا
نةناسي بص ئةوا بةهؤي  بلصم بوو بةهؤي ئةوةي ئةطةر مرؤظصك لة سةر رووي ئةم زةمينة كوردي

 كاين جيهان كة ثةيوةندن بوون بةيارمةيت دان وة زؤر لة رصكخراوة. هةلبجةوة كورد زياتر ناسرا
م زؤري نةطةيشتة دةست دانيشتواين شاري هةلبجةي لةكيميا باران الَدةستيان دريذكرد بؤيارمةيت دان بة

وةك خؤي مايةوة زؤر كةسي ثص طةياند لص  مالَوةزؤر داوا كرا بؤ ئاوةدان كردنةوةي بة. رزطاربوو
زؤر ثارة تةرخان ، خؤيان هة ندص خانويان هةل سانةوة يت و كار كردينقةوماوانيش مانةوة بةكةم دةرامة

برية ثر لةثامشاوةي كيمياوي وئاذةيل كوذراو وبطرة زؤري ئةو  م ئاوي ناوالَكرا بؤ ئاو خواردنةوة بة
وئةو . بووة بة سةرضاوةي طشيت بؤخواردنةوة بؤدانيشتوان بريانة بوة بة مةزارطةي شةهيدان 

ة هةر لةساألؤذي كيميا باراين هةلبجةدا برييان ئةهاتةوة كةشارصكي وا هةية لصثرسراوانةي ك
هةر رصكخراوص يا مرؤظ دؤستص سةرداين ، لةكوردوستان دا ئاوي سازطاري بصطانةيان لةطةل خؤدا ئةهصنا

ئةو شارةي بكرداية ودانيشتواين شارةكةي بدياية ئاطري تص بةرئةبوو كةئةوشارة هةروةك خؤي ماوة 
ن ئةزاين كةتا ئةو كاتةي ئةوان هاتوون بؤسةرداين هةلبجة كةسي تر نةهاتوة بؤ ئاوةدان كردنةوةي وايا

م بةداخةوة يارمةيت ئةمانيش ئةضوة الَبؤية برياريان ئةدا بةطوصرةي ثصويست يارمةيت ئةو شارة بدةن بة
. راي ثارتةكةيان كةم بصثال ئةوانةي ثصشتر و ئةرؤيشتة ناو بانكةكانةوة نةك دةري بكةن و تةرازوي دا

وةجاري وابوة ئةو رصكخراوانة يا ئةو مرؤظ ضاكانة خؤيان نة هاتوون سةرداين هةلبجة بكةن داواي 
بةبص ئةوةي لصثرسراوان سل بكةنةوة بةقسةو وصنةي شارو . ئةوةيان كردوة كارةكان ضي بةسةرهاتوة

وةلةدواي نةماين رذصمي ديكتاتؤر خاوةن ئةجنام دةري ئةو كارة نا . ميان داونةتةوةالَشارؤضكةي تر وة
و زؤر لة دؤستان و دوذمناين طةلةكةمان سةرداين ئةو شارة شةهيد كراوةي كرد وة رصكخراوة  مرؤظية

وةئةوانةي كة بؤ ، دلسؤزةكان برياري كردنةوةي زؤر خانويان دا بؤ دانيشتواين ئةوشارة شةهيد كراوة
رةساتة ئةضونة سةر مةزارطةي شةهيدان و ياردطاي شةهيدان كة ثرة لة ضونصيت ئةجنام بينيين ئةو كا

و وصنةي فؤتؤطرايف تيا ثةخش كراوة ئةو  ثةيكةري جوان و وصنةي نةخشني وة زؤر  داين ئةو روداوة
 ثصش م هةردوواليان ثرمةي طريانيان دص دؤستامنان بةوةي لةالَتيا ية هةم دوذمن بة مرؤظانة هةم دؤسيت

ي بةعسي فاشست ئةبينن ئةشنص تةوة لةسةر ئةو هؤلة ي كةبؤي ئةضن وة الَئاهةريةكةم وصنة  وازيان
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وتاري جؤراو جؤري تيا ئةخوصندنةوة دذ بةو رذصمةي كة ئةو كارةي ئةجنام داوة ئةو فرؤكانةي 
ين هةل كردين ئةو سةرسام ئةبن و ئاخؤ ضي بةوةبلصن كة فةرمابوو الَكيمياويان رشتوة هةلطري هةمان ئا

لةخؤشيا ضونكة  ي كوردوستان؟؟؟ وةدوذمنامنان ثرمةي طريانيان دصالَيةي داوة كةبةرزترة لةئاالَئا
شةكاوةية  كةمان واالَ ثصويستة كرنوش بةرين بؤ ئاخؤشيةكي دل خؤش كةر مرؤظ ئةخاتة طريان وةئةلصن

يةي كةلةثصناويا ئةمانة الَئةو ئا ةطةللة سةر مةزارطةي دوذمناين بةعس و عةرةيب شؤظصين وةدانراوة ل
دلسوزةي كوردوستان بكةم كة فةرماين  وةئةمةوص ضةند ثرسيارصك ئاراستةي ئةو كوردةشةهيد بوون 

ي بةعس لةهةموو بستصكي كوردوستان كة كيمياوي ثص دا كراوة الَ ئا-1 .. . يةي داوةالَهةل كردين ئةو ئا
ية واشةكاوةبص و كةس وكاري شةهيدان هةموو ساتص الَ ئاض خؤشيةك ئةبينن ئةو-2 ئاوا شةكاوةية؟
كةي الَيا دخلؤش كردنة بؤ كةس وكاري شةهيدان كة بزانن كص ئةو كارةي كردوةو ئا-3 ضاويان لص بص؟

بؤ  و لص تان زوير نةبن وةبلصن بةراست دلسؤزمانن؟ يا دخلؤش كرنة بؤ عةرةبة شؤظصنيةكان-4 كامةية؟
 هةمني ساألؤذي يادي كيميا باراين شاري هةلبجةي شةهيد 17امةوص لة م نالَئاذاوة ناطةرصم بة

وةهاتين . ة  كورس لة ثةرلةمان بةهؤي بةشداري كةس وكاري شةهيدانةو75وةبةدةست هصناين 
دةنط وةبة  جةماوةر بؤ ئةو شارة ثريؤزة داواكارم لة دانيشتواين شارة شةهيد كراوةكةم بةيةك

ي بةعسي فاشست لةسةر مةزارطةي شةهيدان بابةس الَي بةرن بانةمصنص ئا الرصثصوانصكي بص دةنطي بلصن
نةبينن ، ’ نةبن دوذمنامنان لة باوةشصن كردين شةهيدان بائيتر دخلؤش ي كوردوستانالَبطرص شنةباي ئا

   ؟؟؟؟؟. كةيان وةدلسؤزان بكةن بةشداري لةويادة ثريؤزةالَئا
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