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  ندی چاک اوهـلۆ ــ نــ ئۆس شت له رده هــارانی ســب اـــیری کیم وه یــاده
  
  رچاو له کی به یه  بوونی ژماره  ئاماده به

رویج و  کوردستانیانی دانیشتوانی وتی نه
دحاک،  ند شایه شداری چه هاوکاری و به به

ڕۆژی  رویج هــــی ن هـــــتـندی چاک کۆمی ناوه
ختکردنی قوربانیانی  ادی گیانبهــــ ی22.06
و رز تی بهــــش رده ی سهــــا بارانــــــــکیمی
  .حکوم کرد رانی ڕسواو مه نجامده رو ئه هـــبک ز ڕاگرت وــــــڕ به
ندی  ی ناوه یاننامه ستی پکرد، دواتر به ختکردووان ده ستان بۆ گیانبه  ساتک وه  به که یه ری وه تا یاده ره سه

کنیککی   ته  به فیلمک که  وه دوای ئه ، دوابه وه هــــدرایــــ خون وه ه راهیم پوورــح ئیب ن سه الیه چاک له
زۆر  ناوی  هب کو لیست کی دۆکۆمنتی یه ند ونه  چه  که ئامادهکرابوو، وه ریب ه ن محمد غه الیه جوان له

گی، حوزن و ـــــن ی نوقمی بدهــــبووان  ئاماده خۆگرتبوو پشان درا، که ی له که ساته انیانی کارهبروق له
  .ووڵ کردـــــقی ـــــک یه ری وه ادهــــی
 بۆ ناو  وه شداربووانی زیاتر گایه به) هن مه نیا جم ته( سروودی نگی زوی هدی قادریش به ده

  .کتر کرد ی یه ختک ئاوته وه ند ساته بووانی بۆ چه کان و گیانی قوربانیان و ئاماده خته  سه ڕۆژگاره
شاری هیدانی  زاری شه ر مه سه له ، که)کان  ناسۆرهنگی ده ب(ری   شانۆگه وه یه  ڕی فلمکی ڤیدیۆی له
  ۆوهــــــاســــن هاوڕێ ئـ الیه و، له وه بووان درایه  پشانی ئاماده شت نمایش کرابوو، دووباره رده سه

  .ش کرا  پشکه که یه ری ی شانۆگه رباره دهی کورت ــــــک یه وه ردنهــــڕوونک
اکی ناو دح ند شایه رکی تردا چه وه ته له

  . وه یان گایه که  ڕووداوه که ساته کاره
 بریندارکی  م، که قده حمود ئه ریم مه تا کاک که ره سه

و  ری ئه  تائستاش کاریگه   بوو، که که یه کیمیایی
کانی خۆی  یه ری وه ، یاده رماوه  سه ی له هره ژه

ورکی  ، هه که و، ووتی دوای کیمیا بارانه وه گایه
  شتی داگرتبوو، ورده رده  ئاسمانی سه ش که هنزمی ڕ
شی  دۆپکی ڕه ر باراندو، هه هربارانی ده ژه  ورده

ختی  ک ته مامی شار وه  حه ی کرد که وه ها باسی ئه روه  هه. کرد ی شاری زامدارو بریندار تر ده سته جه
  . وه شۆرایه ده و بریندارانی تدا  هیدان ی شه هش ال، پۆل پۆل  وره شۆرکی گه مردوو

ی کرد  که  و ترس و خۆفه دا مرد منداک بوو، باسی ئه و کاته له م، که قده حمود ئه رهاد مه ڕز کاک فه به
کی  یه شوه  به ، وه وه بویان کردبووهدا نجان ناو دی مندان و گه کان له و کیمیا بارانه بۆمب باران  

نجانی  تی خۆی و مندان و گه یه ر سایکۆلۆجی سه کرد له ی که ساته ری کاره چیرۆک ئامز باسی کاریگه
ند  مھوری ئیسالمی چه کانی جه نده وپوه ست  ده  کردبوو که وه ستی به ش هه کاته ر ئه ، ههدا شت رده شاری سه

  . هــــزن هــــــتـ د  ڕووداوه و بهون  ست بو رمه خۆشحاڵ و سه



ڕکرابوو   به وه یه که ختی برینه هۆی سه  به وکاته ئهکان،  برینداره ر بوو لهککی ت  یه ڕز کاک ڕامــین که به
و  ره   بهکد بریندارو زامدار ند سه  چه ی کرد، که خته  سه ره فه و سه بۆ شاری تاران، باسی له

ی  هـــ نامرۆڤان وی خراپ ه و مامه مساردی  ، خه وڕێ کرابوون کانی شاری تاران به بیمارستانه
هری   ژه  به ی وانه سف کردو، ووتی ئه  وه ی دیکه کیمیا بارانک  بهیمھوری ئیسالمیش دارانی جهـــت سه هد

ی دوژمنکی تری کورددا گیانیان ــــکان تانهــــبیمارس دا له تی و ب خزمه  ب نازی  مردن، له هـــن عس  بـــه
  .ست دا ده له

ی زیاتر  که یه ری وه ی کردو، یاده که شداری کۆڕه کی جووان به یه  هۆنراوه  پارچه داد به حاجی حوسن حه
  . وه ڕازانده

مان  که می یاده شی دووه کی کۆرت، به دوای پشوویه له
 وه  و حوزنه ری وه یاده دا له یان شه م به ستی پکرد، له ده

  .نگاندن سه و هه کردن   و ڕاڤه بۆ باسی سیاسی 
، باسکی )ر نبیر و نووسهڕۆش(بو حیجاب  ڕز عه به

  کانی کوردستان له ساته کاره(ژر ناونیشانی  گرنگی له
 و،  کانی مافی مۆڤ  گرنگه ره وه ر ته  سه تیدا تیشکی خسته ش کرد، که  پشکه) وه ی مافی مرۆڤه ڕووانگه
 و تبینیشی بۆ رنج ند سه و، چه ر کردووه سه  کورد تا ئستا کاری له ی کرد که و میکانیزمانه باسی ئه

  .بووان کرد  ئاماده ش به کاری داهاتوو پشکه
  .مان کۆتای پھات که یه ری وه بووان، دوای چوار کات ژمر یاده ست خۆشی ئاماده نج و ده  پرسیار، سه به
  
  
  

  رویج ی نه  کۆمیته_ندی چاک ناوه


