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   سوکه ه قکانی گونده  چوار و کیمیابارانینفالی ئه
  

  ح ـ سویسرایهیوا ناس
hiwanaseh@hotmail.com  
 
 

فتا  ی حه  نزیکه  و ماه مچه زای چه  قه ر به  سه، ره له ی ئاغجه ی ناحیه که نده که،ناوه یه  ناوچه سوکه قه
عس بۆ  تی به  بوو حکومه وه م ئه ، به وه رکوکه وته پارزگای که که  خۆ و ده گوندکی گرتۆته

کی تری ل  زایه  قهند ماڵ و چه مچه ، چه دارکوک  پارزگای که ی دانیشتوانی کورد له ی ڕژه وه مکردنه که
  میشه  هه یه م ناوچه ، ئه وه زانه ڕه می  چه له هۆی نزیکی   به.ر پارزگای سلمانی  سه دابی و خستیه

رمیان،   تری گهدانیشتوانیک  شی وه که که تی بووه، خه  و کوردایه رگه و پشمهندی تکۆشان  به مه
ستی ڕژمی عراق  توانی ده  و هه رگه ری هزی پشمه ناده ر و په ست و دڵ فراوان و تکۆشه دهم  رده هه

 خۆی  بوو، کهواک  هدی ک شاره  وه و ره ڤه م ده کانی ئه ترین گونده وره  له گه ککه ش یه په  گۆپته.بووه
   و له رگه ندی هزی پشمه به  مه بوو، ببووه  دهس  که )٢٥٠٠(ی  ی نزیکه که دا و دانیشتوانه ماڵ ده) ٣٠٠( له

  . هرکوکی ل بوو  ی که٢١گای تیپی    باره  دا١٩٨٥ سای
  

ی بۆ   و پیالنانه خشه  نهو ها ئه روه  و هه٢٩/٣/١٩٨٧رواری  ی به) ١٦٠ (  پ بیاری ژماره عس به  رژمی به
  بهیشتبوو، دا وه وه ندنه سه  و تۆه  گیانکی دڕندانه ، بهکان دا نفاله کی ئه دوای یه ک به جکردنی یه جبه
بی  کته مینداری گشتی مه  ئه  کرابووه و کاته  ئه جید، که ن مه سه لی حه وخۆی عه رشتی ڕاسته رپه سه

می   قۆناغی چواره.وام بوو رده کان به  ڕزگار کراوه  هرش بۆ ناوچه هعس، ل ڕکخستنی باکووری حزبی به
، سنوری  وه ی گرته  کۆیهشتی  دهبزنی و   شخ،شوانیی،  ، ساه سوکه کانی قه کان ناوچه نفاله ئه

، سورداش، ئاتون  ه ، دوکان، دگه کۆیهماڵ،  مچه رکوک، چه  که : بریتی بوو له که پرۆسهی  ناوچه
  .ر له  و ئاغجه کیه ق، ته قته پری، تهآۆ
  
 کیمیابارانکی  ، به ی ئواره  قیقه وپنج ده  و چل  کاتژمر پنج٣/٥/١٩٨٨وتی   ڕکه نفالی چوار له ئه
ستی پکرد،  ده ، وه نگییه ی جه ش فۆکه ن شه  الیه ، لهر سکه  و عه په کانی گۆپته خت و چوپی گونده سه
   له  جگههید کرد، شه) ١٠(ریش  سکه  گوندی عه س و له که) ٣٠٠(ی  په نزیکه  گۆپته نھا له جۆرک ته به
نھا  ، ته وه گنه ک ده وه .نی بوون ده کانی مه  زۆریان ژن و مناڵ و خه ره ی هه  زۆربه  کهدان بریندار، سه
تری  ند مه رکی چه ر روبه  سه س له که) ١٨(ری  سکه لی عه هید عه بدولقادری برای شه  مای عه له

زان  می ڕه  چه له.  بوو وه ساه) ١٥( خوار  نیان له مه یان مناڵ بوون و ته) ١١ ( ، کهوتبوون یی که چوارگۆشه
   .هید و بریندار بوون ککی زۆر شه ش، خه که ره ڤه کانی تری ده می سورقاوشان و گونده  و چه ره به  و شره

  
ی تۆقاندو  که ی ناوچه رگه ک و پشمه واوی خه ، کارکی کرد، ته اویه و خون  دڕندانه الماره م په ئه

رگ و خون و  دا، بۆنی مه هار و گوزاره بهشتی  پدهو  ر له شت و ده رد و ده  جۆرک دار و به تاساند، به
پ ڵ و  کۆ  و ماڵ به ردان و وڕ و کاس، پریاسکه رگه  سه که لکی ناوچه خه. هات ی ل ده فرمسک و دوکه

ڕو مات و  ی مه ی ژن و باڕه گریانی مناڵ و قیژه، ڕۆیشتن ر ده شت و ده  ده  روو لهتان ره ب دهتی و  په
نا،  الیی ملیان ده وت و المسه که  ده س نه س فریای که کهک،  موو جیه  هه یشته گه هاواری برینداران، ده

ت و گیانی  ماسه  و حه  و ب وره وازه رته ش په رگه ههزی پشم. دا خۆی رزگار بکات وی ده  هه سه رکه هه
ی   بیری له ڕگه س و هزه ر که کرد و هه یان ده کشه  و پاشه ، بوه خشه ردان و ب نه رگه رگری، سه به
الماری  وه په  قۆه  ده عس له ی به بۆ ڕۆژی دواتر  دوژمنی هار و دڕنده.   وه کرده رباز بوون ده ده
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روی  ق، سه قته نجیر، خواروی ته هه ره ماڵ، قه مچه ر، چه له  ئاغجه  بریتی بوون له ا، کهید که ناوچه
ی   دوو فرقه  له  جگه م هرشه  ئه ڕژم بۆ. تسوتان، دوکان و سوس یبه ، هه ق، شوان، کۆیه قته ته

 و هزی   تۆپخانهرکوک، وتی که کانی پارزگاری نه ک، هزه قی یه یله ، س لیوای مغاویر ی فه پیاده
نجا   په  زیاتر له  به م هزانه ئه. وجی جاشی، کۆکردبۆوه شتا فه ی هه زریپۆش و هزی ئاسمانی و نزیکه

   .منرا  خه س ده زار که هه
  
   له کان، نه رگه ی الیه داخ، هزکی زۆری پشمه ره رمیان و قه کانی تری گه  کۆنترۆڵ کردنی ناوچههۆی  به

م   ئه لپرسراوانی ندک له  ههی رپرسانه نابهدا، ڕۆی سلبی و  ناکرت لره.  وه دا کۆبووبونه که ناوچه
ج   به که گرت، ناوچه کان ده ی گوندهک  خه یان له  رگه که  پش کیمیابارانه کرت، که  باس نه انههز

مان   هه به   وه  ه١٦/٤/١٩٨٧رواری   به  لهیش و وردتر وه و پشه وه  نزیکی ساک لهمڕژ کاتکدا  بھن، له
ژن و مناڵ و پیاوی ) ٤٠٠ ( ، بۆردومان کرد بوو وه زیاتر لهداغ ره قهی   ناوچه ك، گوندی سوسنانی له چه

 هیچ   وهکارهنابوو کی کیمیایی به کانیشدا، چه نفاله  س قۆناغی پشوتری ئه  لهها روه کوشتبوو،هه
و   له گرتنتن ی هه  ڕگه کار ناهنت، بۆیه  به دا گازی کوشندهیش م هرشه  له بوو، که ک نه گرنتیه

 و دان  ی سهی هید بوون شهساتی   کاره ، چونکهبوو  ه ج و هه بهنازۆر کارکی   ڕای من ، بهکه خه
   .هات دوادا کی ب گوناهی به  خهزاران ی ههنفالکردن ئه
  

 سوتاندن و  ستی کرد به  بکات و ده که ئاسانی و خرایی توانی کۆنترۆی ناوچه هزی ڕژم زۆر به
 نج یان گه ،گیرا، جا ژن، منال وت، ده که ست ده رده سک به ر که هه. کان کی گونده یه ک به ختکردنی یه ته

  .ڕوت  تان و دزی و ڕاوه ستیان کرد به کان ده جاشه.  پیر بوایه
  
  
راڵ نزار  نه  جه وه هر له قۆی ئاغجه  له 
   که بوو،شدار  خۆشی بهجی زره خه
رکانی سوپای عراق  رۆکی ئه وکات سه ئه

   به ر سکه عه گوندی  ن له ک ده وه  بوو، 
ری مناکی ساوای پان  پۆستاڵ  سه

  .وه هکردۆت
،  ٢٠٠١ سای  ی که جیه زره و نزار خه  ئه
ری  نابه  دانیمارک تا مافی په هاته
 هاوکاری  به بوو   وه ربگرت، ئه وه
پی وور  وتانی ئه کورد لهرانی  نابه په

  چی پارته  دادگا، که ینه ویستمان بیده
 تی دانیمارک یان بۆ حکومه ی پاکانه  نامهکتی و پارتی ناویشیاندا یه  لهکانی باشوری کوردستان، کوردیه
    !!!)*(ن که ران، بوختانی بۆ ده نده ی هه  کورده قاپشۆرانهو  و ئه ب تاوانه و داماوه  ئه ، کهنارد

  
زاران گوند   هه وه داخه  بوون و بهداوی  پشه یم لهکانی ڕژ ، هزه وه کانی تریشه موو قۆه  هه له  م جۆره به

دا ڕۆی  ر و شون کران، ناکرت لره ش گیران و دواتر ب سه رگه  پشمهندان چه و  که نشینی ناوچه
 نیشتمانی کوردستان کتی کانی یه ی تیپه  پاشماوه ڵ له تکهکانی  رگه  پشمه ک له ستیه ی ده جوامرانه

ی زۆر  خه هوی سته ڕکی ده شتی کۆیه شه تووی ده که کانی ته رزاییه ر به  سه  له بیر بکرت، که له
س  کانی برد و که رمه ر دواتر ته  کۆپته  و ڕژمیش بههید بوون شیان شه یان کرد، و زۆربه مانانه قاره
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و و ڕۆژک  ی شه  بۆ ماوه  که، بوایه  نه ره شهو   ئه ر گه ئه  چونکه،  وه  ژر گه  کوێ خستنیه نازانت له
نفال  ئه  رگه دان پشمه  و سه که سی ناوچه زاران که وا هه ، ئه گرت وه و قۆه ی دوژمن له که  شاوه پشیان به

    .چوو گیانیان تدا دهکران و  ده
  
ق و  قته ماڵ، ته مچه منی چه ی ئه رمانگه ی فه وانه زاران ژن و مناڵ و پیاو گیران و ڕه نفالی چواردا هه  ئه له

، روشونکران شی زۆریان ب سه و دواتریش بهی تۆپزاوا  ربازگه ی سه وانه  ڕه وه وشه  کران و له کۆیه
   . تان برا ت و سامانیشیان به روه  و سه خت کران ش ته که کانی ناوچه م گونده رجه سه
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رناشنای  ینتهئمنستی  ن ئه  الیه  له دا و2001ری  مبه  نۆڤه لهم وتاره، ری ئه وڵ وکۆششی نوسه به هه(*)  

زیرانی  رۆک وه سهی  ، ئاڕاسته م تاوانباره  دادگایی کردنی ئه ک بۆ پشتگیری له یه سویسراوه نامه
ڕکخراوی وو، م جار ب که ش یه وه  ئه، وه کاندا بوکرایه  کوردیه  سایته  کاتی خۆی له  کهدانیکمارک کرا،

  . پشت کارکی وا بۆ کورد منستی بته ئه
  
  
  :کان رچاوه سه
 ی 378دا، هیوا ناسیح، کوردستانی نوێ، ژماره  سوکه کانی قه یادی کیمیا بارانکردنی گونده له_ 
3/5/1993  

   1998 ی 19نفال، شۆرش حاجی، گۆڤاری گزنگ ژماره  ی ئه رباره رنجک ده ند سه چه_ 
  
  
   
    

 


