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  لی کیمیاوی رمی عه  ته ن به که  پیس مه بجه ه شاری هه
لی دلر محمد عه  

17/7/2007 
 

لی  دانی عه  سداره نجامدانی بیاری له ر ئه سه ن له س و الیه ندێ که م ساح و مقۆمقۆی هه رهه به. دلدوانی 
کو  بینت تاوه  ده خۆوه اتر بهتیڤ زی نی نیگه  الیه گرێ که ده  ، زۆر شت هه بجه ه  شاری هه کیمیاوی له

  .تیڤ پۆزه
. ی شارستانی گه ماکانی کۆمه  بنه  له ککه سپاندنی ڕۆی یاسا یه موو شتک سزادانی تاوانباران و چه پش هه

  .خات  رده  ده گایه  و کۆمه کانی دادگا ڕووی شارستانتی ئه جکردنی بیاره تی جبه  چۆنیهم به
  نفال له  و ئه بجه ه تاوانبارانی کیمیابارانی ههدادگاییکردنی ر  مان گه گرنگ بوو بۆک کورد زۆر  وه ئیمه

م   مژوویی تۆمار بکرت، بهڕوداوکیک   و وه وه کان ببنه ڕووی قوربانیه ی ڕووبه وه  بۆ ئه کوردستاندا بکرایه
دادگایی نجامی   ئه ک کورد له  وه کانی ئمه ه خواست ندێ له هه  ختانه ک بت ، خۆشبه ر هۆیه ر هه به کرا له  نه که
دا پرسیار  لره  تاوانباران، ک له یه ک ژینۆساید و سزادانی ژماره نفال وه ک ناساندنی ئه وهدیھات،  وهنفالدا  ئه
  خشت؟ به چی ده  بجه ه  شاری هه دان له  سداره جکردنی سزای له جبه ئایا  یه وه ئه
ی  ر پۆسه سه تاوانبار بزانین له  به سه ند که و چه و ئه) لی کیمیاوی عه(جید  ن مه سه لی حه عهنھا   ته ر ئمه گه ئه
م  به،  وه خرته لک دور ده ی ژینۆسایدی گه  کشه ین و له که  زۆر الواز ده و کشه ئهوا  نفال و کیمیاباران ئه ئه
ر و  فسه  جاش و ئه کجار زۆر له کی یه یه ژمارهها  روه ه، همووی تاوانباره  ڕژمی ئراق هه زانین که موو ده هه

  ه سدار  له بجه ه  هه موو له ش هه وانه بت ئه ، ئایا ئهبارن تاوانش و ڕژمه ندامی خواروی ئه رات و ئه موخابه
  وه هک موو الیه  هه ی لهیی پرشنگدارت وه کوژاندنهدوای کیمیابارانی و   له تی که ینه ی پ مه بجه ه ههشاری بدرن؟ 

ردا  سه واسینی به ههو دان و مۆرکی کوشتن  سداره  جی له  به وه بکرته  مانه ڕای ئه ره ، سه راوز کراوه په
  ؟نت یه گه پنرت، چی ده بسه

  
بی  ره تی عه یهق عهرپاکردنی  کی و به کی خه یه وه ندنه  سه ک تۆه  وه بجه ه  هه لی کیمیاوی له هعدانی   سداره له

ست   ههکان بۆ  ئراقیه  کورستانیه  حیزبهکتیککی سیاسی  ته رچاو، و له  به ته زیاتر نایه) دو به(ری  کۆچه
ی  وه ک پاککردنه کانی وه  گرنگه  پداویستیه  له و شاره کی ئه رنجی خه ی سه وه  بۆ دورخستنه زیاتر نیهجوندن 

،  هره و ژه ی ئه  پاشماوه وی وزار له  زه وه ، پاککردنه وه ، هنانی ئاوی پاک بۆ خواردنه و شاره ی ئه ژینگه
   له رپرسه تی کوردی به سه  ده داویستی تر که و زۆر پ یه  دڕنده و هرشه تیمارکردنی بریندارانی ئه

  .پشتگوخستنی
؟ ئایا بۆ هشتیان  بجه ه برد بۆ هه ند دانیشتنکی دادگایان نه کان چه  ئراقیه رانی کورد و حیزبه ئایا بۆ سه

وت بۆ دوای  واکه د بجه ه وت؟ ئایا بۆ دادگایی کیمیابارانی هه  بکه بجه ه نفال و هه یل پش ئه دادگیایی دوجه
   بپۆشن؟ بجه ه یسی کیمیابارانی هه ر که سه  له رده وت په یانه  ده و کاره ڕین؟ یان به ڕاپه

  
هری کیمیاوی پیس کرد   ژه ی به بجه ه  خاکی پاکی هه  که و تاوانباره وت ئه یانه  ده م که که  ده نگانه و ده پرسیار له

م  رده به  له و تاوانباره وت ئه یانه ، ئایا ده) ربگرت ر سه گه ئه(کات  دهی پیسی  په ی چه  الشه و ئستاش به
  بن؟ بینن چی فر ده  ده و کاره ی ئه و مندانه وت ئایا ئه یان ده وه ر ئه گه ئه  بدرت؟ سداره  له بجه ه کی هه خه

   بت یان شونی تر؟ بجه له  هه ر له گه  درت ئایا جیاوازی چیه نجام ده ش ئه  شونکی شاراوه ر له گه  خۆ ئه
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م  به ،  راربوونی یاسایه رقه و مانای به ،  ره  کارکی دخۆشکه و تاوانبارانه  بۆچونی من سزادانی ئه به
کرت  زاڵ ده  که  وتووه کی دواکه ریتکی خه هو ن. خش کو سودبه  تاوه هترخش  زیانبه بجه ه  هه جکردنی له جبه
  . ساتدا بووه  کاره وام له رده ی ڕابوردودا به  ساه40م  ی ئه  ماوه  له دا که و شاره کی ئه ر خه سه به

الم هیچ تاوانبارکی  دات بۆ سزادانی تاوابنارانی هۆلۆکۆست، به  ده که کانی جوله وه  هه س باس له زۆر که
ی دادگایکراون  و شونه کو له دانیان، به دارهس کان بۆ له ملیه  ئیسرائیل یان ئۆردوگا زۆره ته براوه نازی نه
  . وه ته ویان بروه ش گره وه ، به نجام دراوه شیان ئه سزاکه
   که بجه ه کی هه  خه کی زۆر له یه ژماره و  بجه ه ی قوربانیانی هه ه نی کۆمه  پال ده مه خه نگی خۆم ده من ده
ک پیسکردنی   نه یه وه  پاککردنه  پویستی به بجه ه  شاری ههم بدرت،نجا  ئه بجه ه  هه  له و کاره وت ئه نایانه
  ی سیاسیه ش تۆه ی ئمه ، تۆه ست و نیشتمانکی داگیرکراوه کی ژرده یه وه ته ی نه  کشه ی ئمه  کشه.زیاتر
  .خسی ک شه نه
  
 

 


