
  وه کرایه راسویسوتی   شت له رده یادی کیمیابارانی سه
 

 
 

ک  ریه ی ھهرای سویس نزیک شاری ئاراو، کۆمیته  ی کوردان له ه ی کۆمه بنکه  له 27/6  ممه کشه ڕۆژی یه
تکشانی کوردستان، حزبی دیموکراتی کوردستان،  حمه ی زه ه چاک، کۆمه –چاودری کوردۆساید   له

ری ساتی کیمیابارانی شا ی کاره باتی کوردستانی ئران یادکی پ شکۆ بۆ بیستوس ساه سازمانی خه
  دا و له 28/6/1987رواری  به  له  ، کهسازکرا ،ری وروبه دهکانی  ناوچه رم و  ھه شه شت و ڕه رده سه
  .رویدا  وه عسی روخاوه کانی رژمی به شنه رگوه مه  ن فرۆکه الیه
دستان ھیدانی ڕگای رزگاری کور م شه رجه ستان بۆ گیانی سه کک وه ند خوله چه  به  که راسیمه تا مه ره سه
نی  رچوار الیه شی ھه ستی پکرد، پاشان وتاری ھاوبه تی ده تایبه  به  ساته و کاره ئهھیدانی  گشتی و شه  به

ی نیشانی  کراوه و دۆکیۆمنتکی بونه وه خوندرایه  وه ن ھیوا ناسیحه الیه  له  که راسیمه ری مه رکخه
واگری  زگای ھه تی ده رۆکایه و بۆ سه ه1987ئابی  2  و له  ربازییه راپۆرتکی نھنی سه  بوواندا، که ئاماده

  شت به رده لدانی شاری سه  ئاشکرا باس له  دا به یه نامه گه و به وه، له ته رزکراوه ربازی عراقی به سه
  .  وه کانی عراقه ن ھزه الیه کات له کی کیمیایی ده چه

  وه یه و بۆنه کی به گۆرانییه تی کۆرسک یارمه  و بهی  که خۆشه  نگه ده  دواتر کاک فازڵ عوسمان به 
ی  وه تکی لکۆینه بابه مزی ره وزی ئینجا مامۆستا فه .بوان بوو رنجی ئاماده ی سه جگه  ، کهش کرد پشکه

ی  که ساته ری کاتی کاره وه ندک یاده ھه  ئیبراھیمزاده حمان پاشان کاک ره.  وه خونده  که ساته ر کاره سه له
ر  سه پاشان فیلمکی دۆکیۆمنتی له. ش کرد پشکه  ساته رگه و مه ر ئه سه له شیکی یه و ھۆنراوه  وه گرایه

ئاراو   لتوری کوردان له ی که ه ری کۆمه د نونه مه ڤاڵ مه پرؤژیکتۆر نمایشکرا، دواتر ھه  به  که کیمیابارانه
کی  یه وه شی الوانه که زوه  نگه ده  ورم وتارکی دا و به  ودا کاک کاوه دوای ئه  ش کرد، به شکهوتارکی پ

  .بووان کرد شی ئاماده ژنی پشکه ستھه ھه



کگرتوی ئیسالمی  ی گۆڕان، یه وه پارتی دیموکراتی کوردستان، بزوتنه  ک له ر یه رانی ھه نونه
  . وه خوندرانه نه  می ماوه ر که به و، لهیامی خۆیان ناردبو کوردستانیش په

  
ھیدانی  تی شه کی تایبه نو پیشانگایه  رز و له ی به گیانکی کوردانه  به  که راسیمه مه  نی باسه شایه

  که رییه وه ی یاده ئاماده  ر چوار پارچه کوردانی ھه  رچاویش له رکی به ماوه جه. چوو روه کیمیاباراندا به
  .بوون

  وه، که کرته دهیادی دا  ساته و کاره ی ئهومژو  له  م جاره بۆ دووه   مه دا ئهراوتی سویس  یت بین لهکر ده
م  نیا له وروپادا ته ری وتانی ئه رتاسه سه مسایش له ئه.  سازیان کردبوو  ناوبراوانه  نه و الیه مان ئه ھه

 . وه کرایه  و یاده ئه  دا وته
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