
  

  كوردستان  هل  یرەروه دادپ یژۆر  تب زهڕب رزوهب

  

  هیماهو بن ديساۆنيج یکورد و پرس یلهگ یديساۆنيج یکان هتاوان یتبارانهمۆت یكردنيي دادگا یپرس ۆب ٢٠٠٦ یئاب ی٢١
  یتاوان یتاوانباران یكردن ييدادگا یكردنسپەد یژۆر يهیپ  وهگرنگ بوو، ب یكژۆكوردستان ر یكهو خ انيقوربان

  ی"تاوان ەورهگ یتاوان هتاوانبار ب یكسانهکوردستان، ك یالن هگ یژووم هبوو ل مجارهكيه ۆب هک راق،ع ه" بوو لنفاله"ئ
  وهل ن،بکر يیدادگا ەوهکهتاوان یرهبک  یتو یکيهدادگا نيه اله"، لیتيهاۆڤمر هدژ ب یتاوان  نگ،هج یتاوان د،يساۆنيج
  .ەدراو دايت یکانييهکوژهمۆ ک یتاوان یارڕيب هیختهتيپا

  ديساۆني ج یانيقوربان یخواست  كرد،پ یستەد نفالهئ یسهيك یتباران همۆت یكردنييدادگا هیسۆ)، پر ٢٠٠٦-٨-٢١( یوتهكک ر
 یناساندن هیسۆتا پر ،یتهوەودن یکيهدادگا  هتاوانباران ل یکردنيدادگا هبوو ل یتيبر ،ەبوار وهئ یو چاالكوانان انيزاەو شار

چوار   هوانهل دا،يگرنگ  رۆز  یارڕيب هدادگاک  لە, وید ههاتهن هداواك ەندهرچهه  ت،ربك ی هانيج هکورد ب یلهگ ديساۆنج
کورد   ی لهگ رهرامبهب هل  دا سا ٩ ەیماو هل نهاهت هناساند، ك ديساۆنيج هب یكوردستان یكهخ یكوژهمۆك یسهيك
  .بوو هنو ب یتيهاۆڤمر  ینو یژووم  هل شهمهئ هك نجامدرابوون،هئ

 یتاوانباران یتهبيتا هو ب یگشت هتاوانباران ب یكردنييدادگا هل راقع یکانهتاوان یبا یدادگا یكانەارڕيب خابنهم مهب
  مهسزا، ب هتاوانباران ل یبوونهرزگار ن هبوو ل یتيبر ان ييارڕيب نيگرنگتر  هك را،يگهنل یزو ر كراهن جهبج نفالهئ

پاراست،  انيانيو ژ انداييتاوانبار ەیددا نهاهت كهن ر،ۆراوج ۆج ی وازش هب تدارانهسە د شيت هبيتا هب كانييهاسيس هپارت
  یكردنييو دادگا ركردنيستگ ەد یارڕيب هکرد ل انييگرو ر  یرەدادو یكانەرۆج همهه زگاەد رهس هخستن انيفشار کوهب

  یکانهپارت نيهالهداواکراو ل ینبارانتاوا شهنووكهكورد بوون وتا ه ان ي)ـ٪٦١( هل اتريز هك نفال،هئ یتبارهمۆت ٤٢٣
  یپشک  رهسهل ەوهکانهپارت نيه الهل انيشهک يد یک نده... هەخشراوهبپ انهيو پل ستۆپ انيکشندهو ه زنپارەد ەوەتدارهسەد
  .ەدراوپ غداهب هل انييربازهس یستۆکورد پ یلهگ

 یكانەركردهس شيتهبيتاهدادگا، ب یكانە ارڕيب یكردنجه بج مەردهب هل ەبوو گرر مهكيهکوردستان،  یمرهه یتهحکوم
تاوانباران   هك نەبد ه نانيهپارت و ال وهئ یسزا ەويانتوانهين  كهن شيان يقوربان یسوكاره, كتدارهسەد یپارت ردووهه
  هنۆو ك ونهكەردەد كانه ميراسهم هل يیئاسا ەیوشهب تبارانهمۆت هڵگهل نينيبەد ێوهل وەرل رجارانۆز ەبگر زن،پارەد
  .شننينەداد ەوهشپ  یزير ه ل كانەادي هل  كانيهعسهب

كوردستان و   یكهخ ۆب هاهب  ڕو پ يیژوو گرنگ و  م یكژۆر ه ب ه)، ك٨-٢١كوردستان ( هل  یرەروهدادپ یژۆر هل همئ
  :ني... داواكارني زانەكوردستان د هل  یرەروهدادپ

  

كات   نيزووتر هب ،ەهاتوو داهكيد یكانهسهي" و كتبارهمۆت ٤٢٣" نفالهئ یتبارانهمۆت یستيل هل  انيناو هیوانهئ یواوه: تمهکيه
دادگا    هل هاتووهه یتبارهمۆت كەكوردستان و ه و ل اني كردن ييدادگا ۆب كانهتاوان یبا یدادگا هنو بدر نبكر ريستگ ەد

هيمام   .نين يبەد ستائ كە و ازيمتي ئ هب یتهاو كهن ت،بكر داهگ هل  انه

 يیو دادگا نربکر يستگەد ەوەرەد یتانو هل انيكان ە تووهه ەیوهئ ۆب رپول،هنتي ئ یسيلۆپ هتبدر انيكانەناو یستي: لمەدوو
  .یهانيج یئاست هل هكانهتاوان ینيناس ديساۆنيج هب یگار هتاك هك نبكر



 هب ت بکر ەژڕۆ وهو ئ تبناسر یرەروهدادپ یژڕۆ هب یرم هف  هب ٨/   ٢١ یژڕۆ ەوهکوردستان یمانهرله پ نيهاله: لميهس
 هو ب همئ  یاريشنپ هرابردوو, ب ینسا ه, لكيهال مووهه یروون رچاوهب ۆسزا, ب هتاوانباران ل  یبوونهرزگار ن یمبوليس

  .ەدراو پ یتيهمرهف وتهح هینيكاب ه ل ەژۆم رهئارام ئ ستاۆمام دانيههش یريزەو یواني پشت

  یرکردنيستگەد ۆب مانينەدهم یو فشار  یکردار ینگاوهرابردوودا ه ینسا هل همئ ك،يهال  مووهه ەیوهنان رهيبەو ۆب رهه
  :هوانه... ل رهبهتاوانباران گرت

 هو ل نفالهئ یتبارانهمۆت یركردن يستگ ەد ۆب نبن  نگاوهه ەكردوو یگشت یداواكار ه داوامان ل یرمهف  هینام هجار ب  (٣) _١
  هل ههاوکات جگ  .دەستگيركردنيان.. ۆب تناسهه ۆیخ یركهئ هب ۆيهناوخ یتەزارەو هك ؛ەاندووهيانگ يرا مداەو
هو ه  انيرمهگ یداواكار هیرمانگ هف  تبارانهمۆت ەیژمار نيرترۆز كداكات هل ،ەوهتەداوه رنهه انيمەو هک يد یوانهئ ه بجه
 ڵسا نيندهپاش چ شي انيرمه گ یكراويندانيز یتبارهمۆت ٣ ككارۆه چيه یبهدواتر ب وهمهئ كن،ۆده روولهه یسنوركان هل
  .نبکر راقع یكانهتاوان یبا یدادگا یست ەادڕ یئاسان هب توانراەد كداكات ه... ئازادكران، لانەيوهمان هل

  

  :ەكردوو یگشت یداواكار ه هاوكات دووجار داوامان ل _٢

  .رپولهنتي ئ یسيلۆپ هتبدر نفالهئ یتبارانهمۆت یناو - ٲ -

  مهنا... ب اخودي ننرەداد  تبارنهمۆت وانهئ یال نفالهئ یتباران همۆت ايئا  هك ت،بكر یرەدادو ینهنجومهئ هل اريپرس -ب  -
  هب یچهك ن،هبك هتبارانهمۆت مهئ یركردنيستگ ەد ۆكار ب انداينهب ،هالمان يۆيیدڤي یمارۆت هب هك یرەدادو ینهنجومهمخابن ئ

  یكتيههمهئ چيه كانهتاوان ی با یدادگا یكانەارڕيو ب کراونه ن ژمارهئ تبارهمۆت هب وانهئ یال تبارانهمۆت هک ،هالمان هگ هب
  .انيال ييهن يیاساي

  هل نهكەد نفالهئ یتبارانه مۆت یكردنييدادگاهب ۆكار ب هك ە وهنەناد کانيهانيب ەكخراور یمە و یرەدادوو ینهنجومهئ -ج -
  ژووم هک ،یهانيج یئاست هل نفالهئ یتاوان ینيناس  ديساۆنيجه ب ۆب ستداەد ه ل گهورەترين ههليان شداەون وهل ت،و ەیوەرەد
  .كاتەد ان يزارهرمهش نبكر كرائاش كانهنامهگ هداهاتوودا ب هل

  

  یانيقوربان  دان،يهه(ش یكانهستيل ەیوهئ ۆب نهفشار دروست بك هك ەكردوو یگشت یداواكار هدووجار داوامان ل  -ح  -
  ۆب ،ەوهنبكر  و) بنيرد هیرگهشمو پ  یاسيس یانيندانيز ،يیاو يميك یكهچ یندارانيو بر يیاو يمي ك یكهو چ ديساۆنيج
  .ی زانهن انۆيخ یكارهب انيشهمهئ تباران،همۆت یناو هل ەوهنو پاكبكر  تب فافهش لهگ ۆب ەیوهئ

  

  ەیوهکرد ل انيكۆداك وانه ئ ، هموچ هل یرەروهدادپ ۆب كستاندارد هتبكر انيو قوربان داني ههش هی داوامان كرد موچ - د -
  .ەكخراور اساي هو ب ييهاساي يهگوا بژارد، هه انيرەروه نا دادپ ەیرهكرد، ب هيهه ستائ

  

  

 هكرد و ب انيانيكانهپرس ی شدارهب ەوەزهڕب تدارانهسەمردن، د نفالهئ یتبارهمۆت ن يندهچ ڵسا  مهئ شهوانهل ايج
 یکانيهسۆد هب انيتيهسوكا نيترەورهگ شەنگاوهه مهب ،ەوهشتههدادگا ن یارڕيو ب اني قوربان  ۆب انيزر انيشكردن يستا
  .كرد ديساۆنيج



 هب  ەوييهگشت یداواكار نيهالهل مانيرمهنا ف یكهيهنام  ٢٠١٩ یسا یموزهت  ی٢١  هل ، همانهئ مووهه یاەڕرهس مخابن
يد دايايو ت  رۆم ب شت،هيگ ستەد  یگشت یداواكار كەو هم...ئمانهكيهتيهكاۆرهس ۆب هناردوتان هیاني سكا وهب ە"(ئاماژنە
  تناكر مه.. بت ب گاهمۆك یندەوەرژهب هل هك  ەوييهگشت یماف   هیستەد یگار هل شيوهئ ن،ين جوەد یگشت یكانهشك اينهت
دادگا   هل نهيبك ۆب یدوادا چون هب شهمو ئ ت ن بجو  سكا هشك نەخاو تكرە... دنينبجو تهبيتا هیشك
  .)زماندار  هڵگ ه.... ل كانەندهتمهبيتا

  هیشك هب انيرەروهو دادپ یقوربان نيۆمل وين یكانهش ك مووهو ه  دايرەروهدادپ یعشهن هل انيكبزمار شهيهنام مهب
هق هل  یخسهش   .كردەد ماني نيشب پ كە الوازترن و ەوهل  یكيهزگاەد ان يلماندهو س مدا ه

  

سارد   ی رەروهدادپ ەیوهاندنهڕ سزاو گ هل تبارانهمۆت یبوونهرزگارن ۆب كهن همئ ن،هيکەئاشکرا د یکيهال  مووهه ۆب ۆيهب
و   تناب انيسزا رزگار  هل تبارانهمۆت  ت ب شيمردوو هب ،ييهو راست قهه ۆب رهه ژۆدوار هالمان روون كوهب ،ەوهني ناب
  .ننبجو هانيرەروهدادپ  هسهيك مهبتوانن ئ زترنهب ەوهل رۆكوردستان ز یکانييهرەدادو زگاەد وتهرکەد

  

ه و  ه نفالهئ یانيو  قوربان دانيههش یروح تب زرهب رزوهب و  هيیو كاك ستانيو  كر یديزو ئ ی لهيو ف یو  بارزان هبجه
 يهیو دادگا اساي یحوكم یراربوونهرقهب ناوپ هل یرەروه دادپ توهركهكوردستاندا، س هل  یرەروهدادپ یژۆر ه ل كهبهش
  .كوردستان ه ل رهكهسازشن یزههب

  

   ديساۆ نيج كوردستان ب یكخراور

    Koncicc  یتهوەد ون یتاوان یدادگا ناوپ هل كان يهكوردستان ەكخراور ۆڕیت

   ۆڤمر یماف یدانپهشهگ  یكخراور

  نفالکراوان هو ئ دانيهه ش یپرس ۆب ەوهمان یکخراوڕ

  (چاک) کوردستان دي ساۆکورد یرچاود یکخراوڕ

  دکراوانيساۆن يوج انيقوربانۆب   رەپشد یکۆداک ندەناو یکخراوڕ

  نفالهئ ۆکار ب یگروپ

  

٢٠٢١-٨-٢١ 


