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الپهرهی 4 :

بۆ شارەکەم سەردەشت
سەعید مامەندی
بۆ دوایە دەگەڕێمەوە ،سەیری مێژوو دەکەم .رووپەڵەکانی دیررک هەڵردەدەمەوە .مێرژوو پەڕپەڕە و مێرژی وەسرییایە .هەرچری ورد دەبرمەوە و بەنرایی دا
رکدەچم ،زکر ئاسیەمە بەدڵی یۆم بە ئاوات بگەم.
مێژووش وە یەبات و پێشمەرگایەتی هەوراز و نشێوی زکری هەیە .باس لە چاکە و یراپە دەکات ،یێر و شەڕی دابەش دەکرێ .وە حیزب حیزبێن شیێک لە بەرژەوەندی یرۆی
دا نەبێ؛ پشیگوێی دەیات و ئەمڕک و سبەی پێدەکات.
تاوان و کارەساتەکان لە کەو و بێژینگ دەدا؛ هەڵبژاردەی یۆی هەڵدەگرێ و یاغەکانیش وەال دەنێ .کۆمەڵکوژی و مرکڤ قڕکردن،ئەنفال و قرڕان و گرۆڕی بەکرۆمە ،،سرووتاندنی
گو ،و یا و مندا ،،وشک کردنی کانی رووبار ،ژەهراوی کردنی سروشت و یرۆزا ،مررکڤ رفانردن و چاوبەسرین ،زمران برڕین و کەلەبرەە کرردن،هێننە شرێواندنی مەل و پەلەوەر،
بەکارهێنانی چەکی قەدەیەکراو لەالیەن کۆمەڵی پێشکەوتووی بەشەری ،بەندکردنی مامۆسیا و قوتابی و زکر برابەتی دیرکە لەکراتی یرۆی دا لەبەر چراو نراگرێو راسرااردەی رکژی
مەبادای دەکات .ئەم کارەسات وئازار و دابەشکردنانەی بەبەژن و بااڵی کورد بڕاون؛ دەکرێ لەم چوارچێوەیە دا دابنرێن .هەربۆیە زکر بەکەمی رەنگ و دەنگیان هەیە.
ئێمەی کورد لە گشت بوارێکەوە گەمارک دراو و داگیرکراوین .لە واڵتی ئێمە کەم شت پێوانەی راسیینەی یۆی بۆ دەکررێ .بوییران و درک ،پرێەەوانە و ئراوەژوو ،نراو و نراتۆر ،پرێ
هەڵررداگوتن ،نرراو دەرکردنرری بەیررۆڕایی ،کەڵەکەی سررەرمایەی نەزک  ،لەیررۆڕا برروون بە مامۆسرریای دێموکڕاسرری ،دەوڵەمەنررد برروون و زەنگینرری لە نەکرراو،گمگە و رنرروو ،هەرەس و
داپڵۆسین ،یۆ بەکەم گررتن و بێگرانە پەرسریی برازاڕ و براوی زکریران زکریران هەیە .هەربرۆیە کەسرانی نەیرۆش و قرین لەدڵری وێرنەی سرەددام ،رەزا شرا و حەمەی کروڕی ،ئەترای
تورکرران و ئەسررەدی سرروری؛ تەرازوی بەیییرران بررۆ سررەردەمێک سررەردەکەوێ و
مرکڤە سراکار و دڵااکەکرانیش ،شریمیایی و زام ،دەربەدەری و نەداری بەش و
نسیبیان دەبێ.
هەڵسررەنگاندن و پێوانەکرران ئرراڵۆز پررێەەوانەن .لێرررە پێشررمەرگە و گەریررنی
کررررورد بە تێکرررردەر ،دژی شررررۆڕش و تیرکریسررررت نرررراودێر دەکرررررێ و هێررررزی
داگیرررکەریش پررارێزەری ئاسرراییش و چررا و ئەسرربابە پشررکی دەبررێ .مرکڤرری
کررورد هرری دەورێکرری لەشررەڕ هەاڵیسرراندن ،سررنووربەزاندن و دابەش کررردن دا
نیررریە .واڵتەکەی لە مەڕ یرررۆی دابەش و داگیرکرررراوە و یرررۆی بە پێناسرررەی
تورکی ،ئێرانی ،سوریایی و عێراقیەوە هەڵدەکێشێ؛ کەچری لەبەشرە یێرر و
بەرەکەتی ئەو واڵتانەش دا هیەی پێ نابڕێ .لە کەڵەمسیێن و شرەڕ و شروڕ
دا سوارچاکی گۆی زەوییە .بۆ ئیسنم و کومونیزم ،بۆ دێموکڕاسی و پاراسینی
سنوورەکان ،بۆ ئاو لە ئاشی دوژمن کردن ،بۆ یە نەگرتن و هێنرانی هێرزی
داگیرررررکەر بررررۆ کوردسرررریان کەس تررررای ناکررررا .سررررەرەڕای ئەوانەش نەتەوی
بەتاوانی گیاوازی یوازی گەل و واڵتی دەسوتێنێ.
بررین و ئرازار و ئاوازەکران هێنردە زکرن بە چرۆرت و تەسربیبی سرەت و یە دەنکریش دەحیسراب نرایەن .ریرز کردنری نراوی کارەسرات و رووداوەکران ،قوربانیرانی یەبرات و یروێنی
رزگاریخوازی نیشیمانی ،بڕیار و پەیمانە دەرچووەکان سەبارەت بە کۆت و زنجیر کردنی کورد و کوردسیان ژمارەیان لە رادە بەدەرە .ئێمەی کرورد گەل وا بێدەسرەاڵت و بەسریەزمان
کراوین ،ئێسیاشی لەگە ،بێ یاوەنی مێژوو یان پەیمانێکی رێک و پێکی هاوبەشی نووسراوی کوردانە نین .لێکدابڕانی کورد و بەسینەوەی بە چروار واڵتری رەگەزپەرسریی ترورکیە،
ئێران ،عێررا و سروریە کروردی تووشری فررە نەهرامەتی و قوڕبەسرەری کرردووە .هەزار داخ و مەیرابن کراریگەری ئەم زکرداریە گەیشریۆتە شروێنێک پرڕ گرار تراکی کرورد گرۆرانی و
موسیقای داگیرکەرانی لە هی یۆماڵی پێ یۆشیرە .دەیان گۆر شایی و گۆڤەندی رەسەنی کوردی بە سەما و رەقسی نەیار دەگۆڕێیەوە.
یەبات و یۆڕاگری ،سەرکەوتن و پاشەکشە ،شاخ و پێشمەرگە ،برسییەتی و نەداری ،رەوکردن و راونان ،ماڵوێرانی و دەربەدەری ،کاڵو چونەسەر و فریو یواردن ،شرەڕی نێویرۆ و
براکوژی وە پیشەی کوردانی لێ هاتووە .لێ گارێک لە گاران گرێبەسیێکی نەتەوەیی کوردانە لە دژی داگیرکەرانری کوردسریان مرۆر نەکرراوە .هەر حیرزب و رێکخراوێرک لە گرۆڕی
بەرنامە و سرۆزی یرۆی یەبرات و یرو و یردەی دیراری دەکرا .هەر کەسریش دەزانرێ برینەکران لە یە گەسریەن و دەنرگ و دیمەنەکران شرەنگاڵن .کوردسریان و کرورد ،چرارەنووس و
چوارچێروەی مافەکرانی لێرک گیررا نراکرێنەوە .شرەڕی چاڵردران و ئاکامەکررانی یەنجەرێکری ژاراوی بروون لە هەیکەلرری کرورد دران .ئەو بررینە قروڵە هەتررا ئێسریاش سراڕێژ نەبررووە.
تیراوەیە و هەر هەڵدەداتەوە .پەیمانی لۆزان و ئەلجەزاییریش دەسیە برای دڕندەی ئەو بێ بەییییەن.
شێخی شەمزینان ،شرێخی دێرسریم ،شرێخی بەردە قارەمران ،قرازی و سرمکۆی رکژهەاڵتری کروردان ،میرری بابران ،رەوانردز و ئەڕدەاڵن پێشرەنگ و رێبرواری یە رێگرا بروون .یرانی و
حاگی ،هێمن و گگەریوێن ،مەال و فەقێ ،بابرا تراهیر و هەژار ،نراڵی و برێکەس ،مەولەوی و شرامی هۆزانڤرانی یە نەتەوە بروون و برۆ کوردسریان دەیاننااڵنرد .کراوەی ئاغرا،
تاهیر تۆفیق ،موحەممەد شێخۆ ،ئەسغەری کوردسیانی و شاکیرک هاویەم بوون و لۆ کورد و کوردسیان سیران وگۆرانییان دەچڕی .شەڕەفخان ،زەکی بەگ ،مەسیورەی ئەڕدەالن و
گیو موکریانی دیرک و مێژووی کوردیان نووسیوە و بە شیە داگیرکەری کوردسیانیان هەڵنەگوتوە .پیرە مێردی پیری دەسیی کوردان لە سوێی کوردسیان بوو بە مریدی نەورکز
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و مامەیارە .زەکیە ئاڵکانیش هەر بۆ ئاخ و نیشیمان ئاگری نەورکزی لە یۆی بەردا.
سووتەمەنی کڵی ئاگری یەبات لە نێو کۆمەڵی کوردەواری وەیڕ دەکرێ و گڕی ئراگرەکەش هەر چرڕ و چراوی یۆمران دەسروتێنێ .ژیلەمرۆ ئرێمەین و ژان ئرێمە دەیەێرژین .کرورد زگری
دەسوتێ کوردسیان کاول دەبێ؛ بارەقەڵاڵ و ئافەرینیش لە نێوچاوانی ئێمە نانووسررێ!!! ئرێمە گیرانێکی یە گەسریەی کرون کرون و زامردارین .سرەدان سراڵە شروانکارە و سرەپانی
داگیکەرانرین .بە فییرو و برالۆرەی ئەوان دژی یەکیررر شرەڕ دەکەیرن .بە دەهرۆ ،و زوڕنررای ئەوان هەڵردەپەڕین و یەکگرتروو نرابین .نررازانم هرۆرە و سریاچەمانەی هەورامرران ،الو و
حەیرانی دەشیی هەولێر،
گەلۆ و سوارکی ساباڵخ ،لۆری لۆری ئامەد و الیە الیەی قامیشلی ،سۆز و الواندنەوەی دایە بەهێ و دایە سەڵیەنە یان دایکانی گەرگ سووتاوی دیرکەی نیشریمان؛ برۆ کرام بەشرەی
کوردسیان ،بۆ کام برین،بۆ کام کارەسات و نسکۆ بێژم و هەڵڕێژم .گەرچی هەموو برینێک ئێش و سەردەمی تایبەت بەیۆی هەیە؛ بەاڵم داخ و یەمری قەاڵی دم دم ،قانرگ دان و
یرۆ بەچررۆم دادانرری دێرسریم ،سررێدارەی چرروار چررا ،سررووتانی سررینەمای ئرامود ،نەورکزی بەیرروێن شررەاڵڵی سرنە و قامیشررلی ،ئەنفررال و هەڵەبرجە ،رەوی بە کررۆمە ،و شرریمیابارانی
شارەکەم سەردەشت بە رزگاری گشت کوردسیان و سەربەیۆیی کورد نەبێ تۆڵەیان ناکرێیەوە.
وە چۆن ئاوارە و ئارام ،عەگید و هاڕون ،مەزڵوم دوغان ،مەال عەلی ،شیرین و لەین قاسم ،فەرزاد و شەهیدانی تری رێی رزگاری کرورد و کوردسریان گێری رێرز و وێرردی سرەر
زارانن؛ هەرواش برینەکان لە رکژی یۆیان دا دەکولێنەوە و داوای تۆڵە و بەردەوامی بەریۆدان دەکەن.
سەردەشت لە سۆنگەی شەڕی نێوان دوو داگیرکەر دا سووتا و شریمیاباران کررا .ئەمرڕک داگیررکەری ترورکیش برۆتە سرەربار .سرێ داگیررکەر پرێکەوە و بەگیراش ر بە شرار و دەڤەری
سەردەشت دەڕێژن .بۆ؟؟؟ پڕسێکە و بێ واڵمە .یان واڵم دانەوەی ئاسیەم و دژوارە .ئەوەندە دەزانم ئەم مەڵبەندە النکەی شۆڕشی مەزنی کوردسیانە .گوێ بۆ هەموو دەنگێکری یرۆش
رادەگرێ ،ئامێز و باوەشی بۆ هێز و رێکخراوە کوردیەکان ئاوااڵیە و زکر گاریش یانەیوێی هێزە دژبەرەکرانی سرەرا سرەری ئێرران و عێرراقیش برووە .کەمرن ئەو هێرزانەی لە رکژی
تەنگانە و ئەنگوسیە چاو دا دەست و داوێنی چیا و کێوە سەربەرزەکانی دەڤەری سەردەشت نەبووبن .هەر الیە الیەی توژە ،و یڕی ناوزەنگ؛ پێشمەرگەی دوێنێی کرردە سرەرکۆماری
ئەمڕک .پێگەی یەبات و کوردایەتی سەردەشت و دەڤەری کردکتە گوڵێک هەموو دڕ و داڵێک لێی دەهاڵێ و بۆنی پیسی گازی یەردەل دەیشەمزێنێ و شەهیدەکانی بە ئاوی ژیران
دەشۆرێن ودەبنە یدری زیندووی سەردەم.

لە یادی ساڵڕۆژی شیمیایی بارانی سەردەشت.
برایم زێوەیی
مێررژووی رررورد هەوراز و نشررێو و شررنان و هەسرریانەوە و رارەسرراتی زکر گەرگبررڕی بە یررۆیەوە دییرروە .ئەم گەلە لە هەر دەرفەتێررب بررۆ گەیشررین بە ئامررانجە
لەمێژینەرانی یۆی بە گوێرەی هەلومەرگی مەرانی و زەمانی هاتۆتە مەیدان و تێنۆشاوە لە مافە سرووشیی و نەتەوەیی یەرانی یۆی بەهرەمەند بێ.
هەر چەند رورد قەت تەمراعی لە یراری رەس نەررردوە و نەیویسریوە رە مرافی هری ترات و نەتەویەت پێشرێە بنرا بەاڵم فەرمانڕەوایرانی زا ،بە سرەر روردسریان ،لەبرری ئەوەی
رێگایەری مەنیق و لۆژیب بگرنەبەر ریگای زەبرووزەنگ وسەرروت وروشیار و توانەوەی ئەم گەلەیان رردکتە بەرنامەی راری یۆیان.
لە گەریانی شەڕی رونەپەرسیانە و راولنارانەی نێوان ئێران و عێرا دا ،بەشرێب لەو یرارە لە هەر دوو
بەشەرەی (رکژهەاڵت وباشوور) بە ئەنقەسرت رررا بە مەیردانی تەراتێنری هێرزە سرەررووتنارەرانی ئەو دوو
رێژێمە و لە هەررام لەو پارچانە روردەران زکرترین زەرەر و تەلەفاتیان بەررەوتوە رە دەتروانین ئامراژە
بە بۆمبررارانی شرریمیایی شرراری سەردەشررت لە 7ی پووشرراەڕی 1366لە الیەن فررڕکرە شررەڕرەرەرانی رێژێمرری
عێراقەوە بنەین رە لە رۆمەڵنووژییە دا ،سەدان رەس لە یەڵنی ئەم شارە بێ دیفراعە شرەهید وهەزاران
برینداری لێ رەوتەوە.
هەر چەند سەردەشت یەرەم قوربانی دەسیی چەری شیمیایی دوژمنانی سوێندیواردووی روردە ،بەاڵم دەلێری
قەدەری روردە رە بە درێژایی مێژووی پڕاوپرڕ لە یەبرات و یروێن و ررۆڵنەدان و فیرداراری و وەرێخسرینی
گرروواڵنەوەی رزگرراریخوازانە ،هرراواری حەقخرروازانەرەی پەنررگ بخررواتەوە وبە گرروێی بیررروڕای گشررییی و بە
تایبەت ئازادیخوازان و رۆڕورۆمەڵی دارۆرینار لە مافەرانی مرکڤ ومرکڤایەتی نەگا.
ئەگەرچی ئێران و عێرا بە درێژایری چەنرد دەیە دوژمنری قەسیەسرەری یەریرر بروون و لە شرەرێنی مران و
نەمان دا ،دەست و پەنجەیان لێب دەدا ،بەاڵم یودی ئێران بە هرۆی رۆمەلێرب تێبینری لە سرەر ئەم شرارە
روردە ،لە ئاست قوواڵیی رارە ساتەرەوە دژرردەوەیەری وای لە یۆ نیشران نەدا و هەر لەو پێوەنردی یەدا
نەتەنیررا نەیویسررت رەهەنرردەرانی لە ئاسرریێنی نرراوچەیی و گیوررانی دا،برراڵو بنرررێیەوە بگرررە لە بەرامرربەر
بەررەوتووەرانی بۆمبی شیمیایی ئەم شارە وەت پێویست ئەرری یۆی بە گێ نەگەیاند.
لە وانەیە بۆ زکر رەس والیەن ئەو پرسیارە بێیە گرۆڕێ رە برۆ عێررا یەرەم ئامرانجی برۆمبی شریمیایی یرۆی ئاراسریەی شراری سەردەشرت رررد،لە واڵم دا دەبرێ بلرێم رە هێنردێب
فاریەر وەت مێژوویی و گۆغرافیایی لەو رردەوەیە رۆمەڵنووژی یە دا راریگەربوون.
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سەردەشت و دەورووبەرەرەی بە گوێرەی هەڵنەوتەی گۆغرافیایی و مێژوویی یەوە لە زکربەی گوواڵنەوە و راپەرینەرانی رکژهەاڵتی روردسیان و تا رادەیەریش باشرووری روردسریان
دا ،رکلی پۆزوتیر و باشری گێرراوە و هەمیشرە مەرروی بەریرۆدان و یرۆراگری و سرازماندان و رێنخسرینی شرانەی بەربەرەررانی بە دژی دوژمنرانی ررورد برووە رە دەرررێ ئامراژە بە
شۆرشی شێخ عوبەیدیاڵ نەهری(پەنا دانی هەمزاغای مەنگوڕ) ،دامەزرانی رۆماری روردسیان ،راپەرینی مەال یەلیلی گۆڕەمەر ،گروواڵنەوەی چەررداری سرالەرانی 1346 - 67و هەر
وەها گوواڵنەوە و شۆرشەرانی باشووری روردسیان بنەین.
هەر لەو رابییەیە دا ،نارری رکل ونەیشی ئەم شارە لە پاش هراتنە سرەر رراری رۆمراری ئیسرنمی دا نادیردە بگررین رە ترا چەنرد لە برواری دیفراعی و بەربەرەررانی و پاراسرینی
هێندێب ناوچەی ئازادرراوی روردسریان دا پرێش قەدەم برووە وزەربەی گورچرووبری لە پەالمراردەران وەشراندوە و لە الیەرری دیرنەش بەشرێب لەو یەلرنە لە رێژیمەررانی پێشروو و
ئێسیا دا بە گۆرێب رە بۆیان لوابێ لە شۆرش و گوواڵنەوەرانی باشووری روردسیان دا لە بواری تەدارووراتی و پێرسۆنێلی یەوە بەشداری یان رردوە.
ئەم رۆمەلە فاریەرانە بوون رە رێژیمی درەندەی عێراقی وادار ررد رە بە چەری شیمیایی هێرش بناتە سەری وشارەرە شەاڵلی یوێن وفرمێسب بنا.
دەبا لە یادی سالرکژی یەرەم شاری قوربانی دەسیی چەری شیمیایی دا،ئەم یادە تالە بنەینە ئیرادەو هاندەرێب تا پێنەوە لە شادی وشایی وفرمێسرب وشرینی یەریرر دا ،یەمخرۆر
و هاودەردی یەریر بین و بە وەالنان و بە هێند نەگرتنی حەز وئاوات وبەرژەوەنردییە تراری وگرووپری وحیزبری یەرران ترۆوی هیروا وبرروا بەیۆبروون و رەچراورردنی بەرژەوەنردییە
گشیی ونەتەوەیییەران بنەینە رێبازی نەگۆری یۆمان و بە یەت وتاری و یەت هەڵوێسیی ،ئەرری پیررکزی نەتەوەیری مران لە ئاسرت یرات ونیشریمان دا بە گرێ بگەیەنرین و لەوە
زیاتر یەلنەرەمان لە چاوەروانی دا ،رانەگرین.
26ی گۆنی 2112

بهرپرسی ئهنجومهنی بهرگری له بهرکهتووانی شیمیایی بارانی سهردهشت،له بارهی یادکردنهوهی کارهساتهکه دهدوێ
وتووێژ :عهلی بداغی
سرریروان حررهداد :زیرراتر لرره  4سرراڵه ئیزنرری یادکردنررهوهی سرراڵیادی شرریمیایی برراران کرانرری سهردهشررت برره ئهنجوومررهنی بررهرگری لرره
بهرکهتووانی شیمیایی بارانی ئهو شاره نهدراوه رکژی 7ی پووشاهڕی ساڵی  1366شاری سهردهشرت لهالیرهن رێژیمری بهعسری عێراقرهوه
کهوته بهر چهکی شیمیایی و له ئاکامی ئهو هێرشه کۆمهڵکوژییهدا به سهدان کهس کوژران و زیاتر له  8ههزار کهسیش بریندار بوون.
 25سا ،لهو کارهساته تێاهڕیوه ،بهاڵم برینی شاری سهردهشرت هێشریا قهتماغرهی نهبهسریوه ،بهرکرهوتووان و قوربانیرانی لره ژیانردا مراوی ئرهو رووداوه دڵیهزێنره ،ئێسریاش بره
دهسررت ئررازار و برینررهکانی ئررهو رووداوه دهنرراڵێنن و دهوڵررهت و دهزگررا حکومهییررهکان کررهمیرین ئاوڕیرران لررهو یهڵکرره
داوهتهوه و داوا و پێداویسییی سهرهکی و ژیانهکیی ئهو یهڵکه ههروا بێ وهاڵم ماوهتهوه.
سیروان حهداد ،بهرپرسی ئهنجوومهنی بهرگری له بهرکهتووانی شیمیایی بارانی سهردهشت له وترووێژ لهگره ،الپرهره
 ، 7بهرنامهیهکی تهلهڤزیۆنی کورکاناڵردا تیشرکی یسریۆته سرهر بهشرێک لره مهینرهتی و کێشره و پێداویسریییهکانی
ئهو کۆمهڵه یهڵکهی که برینی شیمیایی براران کردنری شرارهکهیان لره سرهر گهسریهیان هرهروا زیندوویره و دهڵرێ کره
لهو وتوێژهیدا رادهگهیهنێ که ناوهنده ئهمنیرهتی و ئیدارییرهکانی شراری سهردهشرت مراوهی  4سراڵه ئیزنری ئرهوه برهو
ئهنجوومهنه نادهن تا بهشێوهی سهربهیۆ ساڵیادی ئهو رووداوه مێژووییه بکاتهوه و ئهو بۆنه و موناسریبهتانهی ئرهو
سااڵنهی دوایی له الیهن ئیداراتی پێوهندیداری دهوڵهتی له چوارگیوهی تایبهت و سنوورداردا بهڕێوه دهچێ.
لهبارهی چۆنیهتیی یادکردنهوهی ئهو رووداوه دڵیهزێنه له سااڵنی پێشوو دا ،سیروان حهداد دهڵێ هەر لە سراڵی  ٧٦وە کۆمەڵێرک لە بنەمراڵەی شرەهیدان و چاالکانرانی هرونەری
بە گرتنی شرەوی شری ر و هەڵبەسرت و کرۆڕ و کۆبروونەوە یرادی ٦ی پووشراەڕیان بەرز راگرترووە ،ترا ئەو کراتەی لە سراڵی  ١٨ئەنجرومەنی بەرگرری لە مرافی برینردارانی شریمیایی
سەردەشت پێک هات .دوای دامهزرانی ئهو ئهنجوومهنه هەر سا ،بە شێوەیەکی گروان و شریاو سراڵیادەکان بە بەشرداریی کرۆمەاڵنی یەڵرک و چاالکانرانی هرونەری بەڕێروە دەچروو،
بەاڵم ئەوە نزیک چوار ساڵە کە بەدایەوە لە الیەن بەرپرسانی سەردەشت مرۆڵەتی یرادکردنەوە بە ئەنجرومەن نرادرێ و یادەکران زکرترر حکرومی بەڕێروە دەچرن ترا نراحوکمی .ئەم
ساڵیش ئەنجومەن تەنیا بە کردنەوەی پێشانگایە لە مەیدانی سەرچاوە و دانانی تاگەگووڵینە لە سەر گلکۆی شەهیدان یادەکە بەڕێوە دەبا و کۆمهڵێک کهس و کهسرایهتیش لره
شارهکانی حەڵەبجە ،گەرمیان و قەاڵدزێ بانگوێشت کراون ،بهاڵم به گشیی ئیبیکاری بهڕێوهبردنی یادهکه له دهسیی کاربهدهسیانی شار دایه.
سیروان حهدداد له بارهی ژمارهی قوربانیان به بهرکهوتووانی ئهو رووداوه دهڵێ که ئەو کەسانەی وە قوربانی شیمیایی دەناسرێن دوو بەشن ،بهشێکیان ئەوانەن کە لە الیەن
بنیاتی شەهیدان و گانبازان و لهالیه دهوڵهتهوه بە رهسمی ناویان تومار کراوه کە ژمارهیان  1381کەسە و لهو  1381کهسهش کەمیر لە  411کەسیان یارمەتی مادی و پزیشکی
وەردەگرن .بەاڵم بە بڕوای ئێمە وە ئەنجومەن زیاتر لە  8111کەس لە یەڵکی سەردەشت برینداری شیمیایین و دەبی پێداویسییی پزشکی و دەرمانیان بۆ بکرێ و لەوانەشدا
زیاتر لە چەند سهد کەس کە برینەکانیان زیاترە ،دەبێ بەشێوەی هەمیشەیی لە ژێر چاوەدێری دابن.
بهرپرسی ئهنجوومهنی بهرگری له بهرکهتووانی شیمیایی بارانی سهردهش لهبارهیکێشه و گرفت و پێداویسییی بهرکرهوتووان و برینرداران و بنهماڵرهی قوربانیرانی ئرهو رووداوه لره
ئێس ریادا تیشررکی یسرریه سررهر ئررهوهی کرره کێشررەی یەڵکرری بهرکررهوتووی بۆمبررارانی شرریمیایی شرراری سەردەشررت زکرتررر لە بررواری پزیشررکی و دەرمررانییەوەیە .سەردەشررت ناوهنررد و
نهیۆشخانهیهکی تایبەتی بۆ بریندارانی شیمیایی نییە و پزشکی شارەزا و پسراۆڕی نریە کە بیروانی دەردی برینردارەکانی شریمیایی دەرمران بکرهی ،برۆیە دەبرێ برۆ دهرمران کرردن و
چارهسهریی نەیۆشەکان بەرەو ورمێ یا تاران راگوێزرێن و ئەوەش زکر سەیت و تاقەت پڕوکێنە .ناوبراو ههروهها دهڵێ که سەردەشت لە بواری ئاوەدانی و پێڕاگەیشینهوه
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کێشەی زکری هەیە و بە شێوەی پێویست بەرپرسان نەیانیوانیوە ژینگەیەکی یاوێن برۆ بەرکەوتروانی چەکری شریمیایی دابرین برکەن و زکر گرفیری دیرکە کە رەنگبرێ لێررهدا مەگرالی
باسکردنیان نەبێ.
سیروان حهداد له بارهی یرادی  7ی پووشراهڕ و گرینگیردان بره یادکردنرهوهی برهردهوامی
ئهو رووداوه مێژوویی و دڵیهزێنهی بره سرهر کرورد و شراری سهردهشرت هراتوه ،دهڵرێ کره
کارەسرراتی ٦ی پووشرراەڕی سەردەشررت تەنیررا بۆمبررارانێکی دەورانرری شررەڕی هەشررت سرراڵە
نەبووە کە ئێمە لە بازنەی کاتیدا بەووکی بکەینەوە و تایبەت بە نراوچەی سەردەشرت و
یەڵکررری سەردەشرررت برررێ ،بەڵکررروو ئەم دەسررریدرێژیێە نامرکیرررانە لە درێرررژەی تررراوانی
ژینۆسایدی گەلەکەمران دایە کە تەنیرا برۆ قڕکردنری گەلری کرورد و سرڕینەوەیان ئەنجرام
دراوە .کەوایە ئەم تراژێرردیایە پرسررێک دروسررت دەکررا بررۆ هەمرروو گەلرری کررورد کە دەبررێ
هەموان بەیەکەوە هەوڵی بۆ بدەن.
ئهنجوومهنی بهرگری له بهرکهتووانی شریمیایی برارانی سهردهشرت دهڵرێ ههوڵرهکان لرهو
پێناوهدا دهبێ به ئاراسیهی به گیوانی کردنی ئهو پرسهدا بێ و بۆ بە گیوانی کردنی کارەساتی ژینۆسرایدی سەردەشرت هەر کوردێرک دەبرێ بە پرێ توانرای یرۆی کراری برۆ بکرا و
هەوڵی پێویسیی بۆ بدا ،هەڵبەت ئێمە وە ئەنجومەنی شێمیایی سەردەشت چەند ساڵێکە بەردەوام بۆ بە گیوانی کردنی هەو ،دەدەین و بۆ گەیشینی هەوڵمران داوە و لە رێرگەی
سرازمان و ئەنجررومەنە نێونەتەوەیەکران وە  opcwو  ipbو cwccلە کررۆڕ و کۆبروونەوە نێونەتەوەیەکانرردا کراری پێویسرریی برۆ دهکەیررن .بەاڵم وە رەیرنەیە لە هەمرروو
کوردەکانی دانیشیویی ئورووپا ،گیا له بنهماڵهی عهلی رهحیمی تا ئێسیا هی الیەنێک و تاکێک کۆمە و یارمەتی ئێمەی بۆ ئهو مهبهسیه نهداوه.
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له بنکهی دهفتهری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستان یادهی  25ساڵهی کارهساتی شیمیایی بارانی شاری سهردهشت زیندوو راگیرا
پێشنیوهرکی ئهمڕک چوارشهممه ،رێکهوتی 7ی پووشاهر به پێک هێنانی سمینارێک ،حیزبی دێموکراتی کوردسیان یادی  25ساڵهی شیمییایی بارانی سهردهشیی کردهوه.
له سهرهتای ئهم سمینارهدا که به بهشداریی ژمارهیهکی بهرچاو له تێکۆشهرانی دێموکرات له بنکهی دهفیهری سیاسیی حیزب بهرێوهچوو ،دوای ساتێک بێ دهنگری برۆ رێزگررتن لره
یادو بیرهوهری شههیدانی کوردسیان ،بهرێز قادر وریا ،ئهندامی دهفیهری سیاسیی حیزب قسهی بۆ بهشرداران کررد .برهرێزیان لره سرهرهتای قسرهکانی دا وێرڕای وهبیرر هێنانرهوهی
چۆنیهتی روودانی ئهم کارهساته له الیهن رێژیمی بهعسی عێراقییهوه ،ئاماژهی به شهڕی نێوان ههردوو دهسهاڵتی بهع و کۆماری ئیسنمی کرد کره هرهردوو ال ئاوریران بره سرهر
یهڵکی کوردسیان دا دهباراند.
ناوبراو لهم پێوهندییهدا وتی :ههرچهند یهڵکی کوردسیان بهشێک نهبوون له شهڕی نێوان ئهو دوو دهوڵهته و یاوهنی بزووتنرهوهی مافخوازانرهی یۆیران بروون ،برهاڵم هرهردوو ال
کوردیان قهاڵچوو دهکرد و ،لهم پێوهندییهدا ئاماژهی به کارهساتی شیمیایی برارانی
سهردهشت و ههڵهبجه له له ههردوو بهشی کوردسیان دا کرد.
له بهشی کۆتایی قسهکانی دا ،قرادر وریرا ،بره نوێنهرایرهتی لره دهفیرهری سیاسریی
حیزبهوه وێڕای بهرزراگرتنی یادی قوربانیانی ئرهم کارهسراته و دووپرات کردنرهوهی
هرراودهردی لرره گرره ،بنهماڵررهکانیان وترری :ئێمرره وهزیفهمانرره کرره ئررهو یرراده زینرردوو
رابگرین و له کۆڕو کۆمهڵه نێونهتهوهییهکان دا به کراوهیی بوێڵینهوه.
لرره بهشررێکی دیکررهی سررمیناری زینرردوو راگرتنرری یررادی 25سرراڵهی شرریمیایی بررارانی
سهردهشررت دا ،دوکیررور ئاسررۆ حهسررهنزاده ،مافنرراس و ئهنرردامی کۆمییررهی ناوهنرردیی
حیزبی دێموکراتی کوردسریان باسرێکی لره ژێرنراوی "رێوشروێنه نێونهتهوهییرهکان لره
دژی بهکارهێنانی چهکه کۆمهڵکوژییهکان" ،پێشکهش به بهشداران کرد.
دوکیور حهسهنزاده له قسهکانی دا باسری لرهو مهنشروورو یاسرا نێودهوڵهتیانره کررد
کرره پێوهنرردییان برره قهدهغرره کردنرری بررهکارهێنانی چهکرره کۆمهڵکووژییهکانررهوه ههیررهو پاشرران پهرژایرره سررهر ئررهو پرکتۆکررۆل و پهیماننامانررهی لررهم پێوهندییررهداو لرره قۆناغرره
گیاگیاکاندا له ئاسیی نێونهتهوهییدا تهسویب کراون.
ناوبراو له بهشی کۆتایی قسهکانی دا باسی له چۆنیهتی به نێونهتهوهیی کردنی کارهساتی شیمیایی بارانی سهدهشت کرد و لهم پێوهندییهدا پێری وابروو کره دهکررێ هرهو ،بردرێ
ئهم کهیسه کاری له سهر بکرێ و له ئاسیی نێونهتهوهیی دا له رووی یاساییهو مهترهح بکرێ.
کۆڕگێڕێکی دیکهی ئهم سمیناره بهرێز عهلی مهحموود ،بهرپرسی رێکخراوی کوردکساید ،به رهینه گرتن له الیهنه سیاسییهکان که کهمیان ههو ،داوه ئهم کارهساته بناسێندرێ،
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باسی له مهترهح کردنی پهروهندهی ئهم کارهساته له دادگایهکی واڵتی هۆلهند دا کرد.
بهرێزیان له پێوهندی له گه ،ئهم دادگایهدا که کاتی یۆی له واڵتری هۆلهنرد برهرێوهچووهو چهنردین شراهید و قوربرانیی ئرهم کارهسراتهش تێردا بهشرداربوون ،وتری :ئرهم دادگایره
توانی کاریگهریی باشی له ناساندنی ئهم کارهساتهدا ههبێ.
عهلی مهحموود له بهشێکی قسهکانی دا باسی له پیننگێڕییهکانی رێژیمی کۆماری ئیسنمی له دادگای ناوبراودا کردو وتی :کۆماری ئیسنمی زکری ههو ،دا کاری دادگای هۆلهند بره
الرێدا بهرێ .بۆ نموونه باسی لهو شاهیدانه کرد که به سفارشی کۆماری ئیسنمی دزهیان دهکرده نێو دادگاکهوهو به گۆرێک دهیانوهویست تاوانه که بخهنه پا ،هێزه کوردییهکان.
ههر لهم سمینارهدا بهرپرسی رێکخراوی کوردکساید چیرککی یهکێک له قوربانیانی کارهساتهکهی گێڕایهوه که شوێنهواری تایبهتی له سهر ئامادهبووان دانا.
دوایین کۆڕگێری ئهم سمیناره ،بهرێز رێبوار مهعرف زاده ،ئهنردامی دهسریهی نووسرهرانی رکژنامرهی "کوردسریان" بروو ،کره لره روانگرهی کۆمهڵناسرانهوه باسری لره کارهسراتی شریمیایی
بارانی سهدهشت کرد .بهرێزیان له باسهکهیدا باسی له بارودکیی  25سا ،لهمهوبهری کۆمهڵگای کوردسیان کرد که وهها کارهساتێکی بهسهر هاتبوو.
باسی له بارودکیی زیان لێکهوتوانی ئهو کارهساتهی کرد که له الیهن رێژیمی کۆماری ئیسنمییهوه به تهواوهتی پشیگوێ یراون.
مهعرف زاده له کۆتایی باسهکهی دا چهند پێشنیارو راسااردهی باس کردن بۆ ئهوهی زیاتر بکرێ گرینگی به ژیانی زیان لێکهوتوانی ئهو کارهساته بدرێ و ههروهها لرهو کهیسرهبه
مهبهسیی ههرچی زیاتر ریسواکردنی رێژیمه داپڵۆسێنهرهکان کهڵک وربگیردرێ.
له بهشی کۆتایی ئهم سمینارهدا کورته فیلمێکی دێکۆمێنیی نیشان دراو دواترر بهشرداربووان سرمینارهکه برۆ سرهدانی پێشرانگای وێنرهی بهشرێک لره قوربانیرانی کارهسراتهکه سرهردانی
یهکێک له ساڵۆنهکانی حیزبیان کرد.
27ی گۆنی 2112
کوردسیان و کورد

شاری سەردەشتیش قوربانییەكی دیكەی شەڕی هاوبەشی كورد لە گەڵ ئێران
عهلی مهحموود مبهممهد
(( ئەم بابەتە پێشنەشە بە مرام عەلری ڕەحیمری رە بە دایەوە ئەمسرا ،بە هرۆی نەیۆشرییەوە نەییروانی وەت  7سراڵی ڕابرردوو دێروانەی یرادرردنەوەی ئەو
تاوانە بێت))
دوای  22ڕکژ لە ریمیاباراننردنی گوندی شێخ وەسانان ,هێشیا بریندارەرانی ئەو دەڤەرە بە دەم ئازار و یۆشاردنەوەوە دەیان نااڵند,
شارێنی دینەی روردسیان رەوتە بەر شااڵوی ریمیاباراننردن لە الیەن فڕکرە گەنگییەرانی ئێراقەوە  ,سەردەشت مژدەی هراتنی هەڵەبرجەی بە گروێی هەمرو الیەت دا ,دەروازەی شرار
ریمیاباراننردنی لە الیەن بەعسەوە یسیە سەر پشت .
برینردارەران ئەو شرارە دەڵرێن و دەگێرڕنەوە دوای ریمیابراراننردنی شررارەرەیان دە دە دەسرییان دەگررت و پررێنەوە ڕێیران دەرررد ,چاوەرانیرران بینرایی لرێ سررەندرابووەوە ,شرار لە نرراو
گازباراندا بە بێ رەسی بە دیار تەرم و بریندار و رەالوەرانییەوە دەینااڵند ,بوو بووە شاری مردو یۆرەران .
لە ناو شار مرکڤ و مانگاو مەڕو برزن و هەمروو گرۆرە ئراژە ،و پەلەوەرێرب پرێنەوە بە مردوویری و مرردارەوە بروویی رەوتبروون ,برۆنی برۆ گەنری شرارە هراوینە هەوارەرەی سەردەشریی
داگرتبوو ,وێرانەیی و چۆڵی و تەرم و بۆن و بەرامە دیمەنێنی ترسناریان لەو شارە چۆ ،و رراولە درووسرت
رردبوو.
ژمارەیەری زکر لە هاوواڵتیان لە شوێن لێدانەرە بە مردوویی رەوتبوون ,شار نیمەە وێران ,نزینری چرارەری
دانیشیووانی شاریش بریندار ,ئەوی دینەش ئاوارەی شارو شارکچنەو الدێنان دەورو بەر بوون .
مرررکڤە مردووەررران و ئرراژە ،و پەلەوەرە مردارەوەبووەررران نزیررب بە مانگێررب لە سررەر شررەقامەران رەوتررن و
رەسێب نەبوو هەڵیان گرێیەوە ,تراوانی ریمیابراراننردنی شراری سەردەشرت زکر لەوە گەورەتررە هەسریی پرێ
دەرەیرررن و گررروێ برررۆ حەرایەتەررررانی دەگررررین .دوای ریمیابرررارانەرە ترررا نزیرررب  13مانرررگ یەڵرررنەرەی لە
ئاوارەییدا ژیان و ترا شرەڕی نەگریسری رۆنەپەرسریانەی عێررا –ئێرران بە رۆترا نەگەیشرت لە دڵە ڕاورێری
مەرگێنی نوێدا دەژیان ,ترسیان لە هاتنەوە بوو بۆ سەر زێدی باو باپیریان ,ئەو ترسەی بەع چاندی شارێنی ررد بە دکزەیسیان .
واز لە مردووەرانی ریمیابارانەرە نەهێنران ,تەنانەت دوای مردن و ناشینیشیان لە گۆڕ دەردەهێنران و گیرفانەرانیان دەپشننراو زێڕ و دراوی گیرفانیان دەردەهێنرا.
حەمامەی شار مەحمود وسوش ناچار ررا شار بە گرێ نەهێڵێرت ,برۆ ئەوەی لە گەرمراوەرەی یرۆ بشرۆن ,دوای یەت مانرگ لە تراوانەرە شرارێنی دەیران هەزاری تەنورا  11رەسری تێردا
مابووەوە,ئ ەوانیش برییی بوون لە ((حەمامەی ,مردو شۆر .))....,سەرەتا  67مردوویان بۆ شار هێنایەوە ,ئەو  11رەسەی رە لە شار مابونەوە ناشییانیان ,گۆڕی  67رەسیان
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هەڵنەند ,قوربانیانی ریمیابارانەرە بەشێنیان یەڵنی الدێنان دەوروبەر بوون هاتبوون بۆ شار .
حەسەن رەریمی یەڵنی شاری سەردەشت ئاوا لە دادگایی فران ڤان ئانرات حەرایەتی ئەو ڕکژەی یۆی گێڕایەوە ((پاش ئەوەی چووە بۆ موباد بۆ چارەسرەر  ,بە داوارراری پزیشرب
دووشینردووە  ,بەاڵم بە دووشنردن بینایی لە دەست دەدات  ,یێزانەرەی سنی پڕ بووە  ,لە نێوان ژن و منداڵەرەی ناو سنی  ,رە لە ناو مانگ و ڕکژی یۆی برووە  ,بە وتەی یرۆی
 :پزیشب داوای لێمنرد یەریان هەڵبژێرم لە نێوان هاوسەرەرەی و منداڵەرەی ناو سنی  ,رەچی دوایی هەردوورییانم لە دەست دا  .لە یێزانی یرۆم و بررارەم  9قوربانیمران هەیە
بە چەری ریمیاوی .ئەو وتی رە ئێسیاش قسە دەرەم شیێب لە دەمرمەوە دەرەچێریە دەرەوە  ,برۆیە شرەرمە رەم لەگە ،یەڵنردا گفیوگرۆی نزیرب و ڕاسریەویۆ برنەم ((پەرترووری ڤران
ئانرات (بارزرگانی مەرگ) -نووسین و رۆرردنەوەی :عەلی مەحموود مبەمەد)).
بۆ سەردەشت هەڵبژێردرا؟

مێژووی نروێی ررورد برریییە لە رۆمەڵێرب تراوانی گەورە,بڕێنیران یرودی الیەنە سیاسرییەرانی بەرپرسرن لە یۆشرنردنی زەمیرنەی سرەرهەڵدانی ,پێویسریە بە چراوی ڕەینەگررانەو بە
برروێرییەری سررەربەیۆیانە و ڕاسرریگۆیانە لێنۆڵینەوەیرران لیەسررەر بنەیررن بررۆ ئەوەی بگەیررنە ڕاسرریییەران ,لە گەیشررین بە ڕاسیییەرانیشررەوە بگەیررنە نووسررینەوەی واق رری رارەسررات و
تاوانەران .ژیاندنەوەی ڕابردوو ,پشننینی ڕابردوو بۆ ئەوە نییە هەر لە ڕابردوودا بژێین و لێی دەرنەچرین ,بەڵرنە برۆ ئەوەیە نەبرردرێینەوە برۆ هەمران مەرگەسرات و مێرژوو لە درک
ڕزگار بنەین .با لە زمانی شایەد حاڵەرانەوە بزانین هۆراری ریمیاباراننردنی شاری سەردەشت و لەو چرررە سراتەیا چری بروو؟ ,برۆچی عێررا شراری سەردەشرت و یەڵرنە سرڤیلەرەی
رردە نیشانەی یۆی لەو رات و زەمەندا ؟؟ ,با بزانین لەم بارەیەوە چی وترراوە ((:لره پراش روودانری ئرهو رارهسراته و رکژێرب دواترر لره نێرو یرهڵنی شراردا باڵوبرۆوه ،رره برهرهی
روردسیانی (باشووری روردسیان) له شوێنێنی شاری سهردهشت رۆبوونهوهیان رردووه و رێژیمی عێرا لهو رۆبوونهوهیه ئاگادار بوون .به واتایهری دینه ،ئهورات باسی ئرهوه دهرررا،
ره رهسانی ئاگادار و تهنانهت بهشدار له رۆبوونهوهی بهرهی روردسیانی ،وهت سیخوڕ بهرپرسانی عێڕاقیان له شوێن و راتی رۆبوونهوه ئاگادار رردکتهوه .شایانی باسره ،رره هری
رام له بهرپرسی حیزب و رێنخراوه سیاسییهرانی باشووری روردسیان باسیان لره دروسریی و ناڕاسریی ئرهو ههواڵره نهرردکترهوه و تهنانرهت لره راگهیانردنی فرهرمی یۆیانردا زکر بره
رهمی باسی ئهو رارهساته دهرهن 22 -.ساڵهی یادی رارهساتی بۆمباراننرانی شاری سهردهشرت بره برۆمبی شریمیایی -ئرا :عرهزیز شرێخانی))بەاڵم لێنرۆڵەری بە نراو برانگی هۆڵەنردی
یۆسررت هلیەرمرران رە ترروێژینەوەیەری وردی لەم بررارەیەوە رررردووە"هەرچەنرردە لێرررەو لەوێ لە نوسررینەرەیدا رەوتررۆتە نرراو هەڵەوە " لە بررارەی ریمیابرراراننردنی شرراری سەردەشررت و
هۆرارەرەی دەڵێت ((سەردەشت رە شارکچنەیەری رورد نشینی سەر سنوور و نزینی بەرەبروو ,بروو برووە داڵردە و پەناگرای گوندنشرینە ئاوارەرران و سرەربازگەی هێزەررانی ئێرران ,رە
وەت نرراوچەیەری پشرریی بەرە بەراریرران دەهێنررا ,پێشرریر سەردەشررت گەلررێ گررار بە فررڕکرە بۆردەمرران ررابرروو چەنررد ڕکژێررب پررێش هیرشررە ریمیرراویەرەش ,هێزەرررانی ئێررران و عێرررا
رەوتبوونە شەڕەوە لە نزیب چیای مامەندە و پاشران لە هێڵەررانی بەرەدا ,یەرەمجرار ئێرانییەرران بە یرارمەتی پێشرمەرگەرانی ینرب ,بەر لە هێرشرێنی عێررا بگررن و بیانشرنێنن,
بەاڵم وەت حەمەی حەمە سەعید ,رە بەشرداربوویەری ینرب بروو لەو شرەڕانەدا (چراوپێنەوتنێنی سراڵی  2112دا) دەیگێرڕێیەوە رە هێزەررانی عێررا یۆیران ررۆرردەوە و گرارێنییر
هێرشیان رردەوە و رۆنیرکڵی تەواوی ناوچەرەیان ررد ,ئا لەم راتەدا بوورە عێرا بە ریمیاوی پەالماری شارکچنەرەیدا .گەلێ شایەتبا ،لە سەردەشیدا دەگێرڕنەوە رە فڕکرەررانی
عێرررا چەنرردین بررۆمبی ریمیاییرران یس ریووەتە یرروارەوە و پاشرران بررۆ مرراوەی بیسررت دەقرریقە بە ئاسررمانی نرراوچەرەدا سرروڕاونەتەوە ,پررێش ئەوەی لە ئاسررۆدا لە چرراو ونرربن  -رررارێنی
ژەهراوی-یۆست هلیەرمان ،وەرگێڕانی مبەمەد حەمە ساڵەح تۆفیق-رۆماانیای ئاوێنە -ل . ))112لەم دوو شایەدییەدا ئەوەی زیاتر لە ڕاسیییەوە نزینە و بە بەڵرگە لێنرۆڵینەوەی لە
سەر رردووە ,بۆ چونەرەی یۆسرت هیلیەرمرانە  .رە بروونی شرەڕی هاوبەشری ئێرران-یەرێیری لە نراوچەی مامەنردەی قەاڵدزێ بە سرەرچاوەی ئەو هێرشرە ریمیراوییەیە برۆ سرەر شرارەرە
دەزانێت !!.یەڵنی شارەرە لە رۆڕ و رۆبونەوەران  ,نەیان شاردکتەوە ڕاشناوانە لێرەو لەوێ ئۆباڵی ریمیاباراننردنی شارەرەیان یسیۆتە سرەر هاورراری ئێرران-پێشرمەرگە ((گێگرای
ئاماژهرردنه ،ره نه ئێران و بهرپرسانی رێژیمی تاران له بیری ههزاران برینداری رارهساتی  ٦ی پووشاهڕدان و نه بهرپرسه روردهررانی باشرووری روردسریان ،رره هۆرارێرب بروون
بۆ ئهو پهالماره به هی گۆر ئاوڕیان له قوربانییهران و ئازاردییوهرانی ئهو رووداوه ژانوێنهره نهداوهتهوه 22-.ساڵهی یرادی رارهسراتی بۆمبراراننرانی شراری سهردهشرت بره برۆمبی
شیمیایی -ئا :عهزیز شێخانی)) لێرەوە دەگەینە رردنەوەی سەرەداوێب ئەویش ئەوەیە  ,شاری سەردەشییش قوربانییەری دینەی شەڕە هاوبەشەرانی پێشمەرگەو ئێررانە  ,برۆیە گێری
یۆیەتی داوا بنرێت داوای لێبوردننردن و قەرەبوو رردنەوەو گرنگی دان بە رەیسی سەردەشت  ,ئەرری ئەو پارت و الیەنانەیە بەشداری هێنانی ئێرانیران رررد ,ئەوانەی بە تراریینە
هەڵەرانیان مەرگەساتیان بۆ ئەو یەڵنە هێنا .
ژمارەی قوربانیان

تارو ئێسیا ئامارێنی ورد لە سەر ژمارەی شەهیدان و بریندارانی ریمیاب اراننردنی شاری سەردەشرت لە بەردەسریدا نیریە ,وە ئامرارێنی زانسرییش برۆ قوربانیران و زەرەرو زیانەررانی
نەرراوە ,تارو وەت سەرچاوەیەری باوەڕ پێنراو لە بەردەسیدا بێت و رەڵنی لێ وەربگرترێت  .ئەوانەی لە ریمیاباراننردنی شراری سەردەشرت بروونە قوربرانی بەسرەر چەنرد تیمێنردا
دابەش دەررێن ((یەڵنری شرارەرە ,یەڵنری گونردەرانی دەوروبەر ,ڕێبرواران  ,هێزەررانی ڕژێرم  ))... ,برۆیە ئامراررردنی ئەمرانە گررانە,بەاڵم ئەررری سەردەشریییەرانە ئامراری وردی
قوربانیررانی نرراو شررار و گونرردەرانی دەوروبەری بررنەن .ئەو سررەرچاوانەی ئامرراژە بە قوربانیرران دەرەن ,ژمررارەی گررۆراو گۆرمرران دەدەنرری  ,رە مررن لێرررەدا ئەوانەی یوێنرردومەتەوە و
ئاگاداریانم سەرگەمی دەیەمە بەر دەست یوێنەرانی یۆشەویست .مامۆسیا گەمرا ،نەبەز ژمرارەی قوربانیران بەم شرێوەیە دیراری دەررات ((رکژی  28ی گرۆنی 1987رژێمری عێررا بە
بۆمبای ژەهراوی بۆردومانی شاری سەردەشیی روردسیانی ژێر دەسەاڵتی ئێرانی ررد و 122رەس روژران و  5111رەسریش یریردار بروون ((گینۆسرایدی گەلری ررورد-مرارف عرومەر گرو-،
چاپی پێنجەم دەزگای ئاراس 2111ل.)45گەمال نەبەز,سیۆروۆلم  1989ئێسیاو پاشرەڕکژی نەتەوەی ررورد لە بەر ئراگری گەنگری عیررا و ئێرانردا ل.)).94بەاڵم بۆسرت هیلیەرمران
بەم شێوەیە ژمارەی شەهیدانی شاری سەردەشت دیاریدەرات ((سەرەتا 31رەس ,مانگی یەرەم  66رەس 1988,دا  8رەس  13,ساڵی دواتر  7رەس رۆی گشیی تارو
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 2112گەیشیە 111رەس شەهید بوون -رارێنی ژەهراوی -یۆست هلیەرمان،
وەرگێڕانی مبەمەد حەمە سراڵەح تۆفیرق -رۆماانیرای ئراوێنە ,ل . )) 112بەاڵم سەردەشریییەران برۆ یۆیران بەم شرێوەیە ئامراژە بە ررۆی زیرانە مرکییەررانی شرارەرەیان لەو پەالمرارە
ریمیاوییە دەرەن ((به پێی ئاماره ران زیاتر له  8125ره س له و شراره دا شره هیرد و برینردار بوونره .ئره وه لره راتێندایره رره زکربره ی زامرداره رران ناویران لره ریرزی لیسریی
بریندار ورۆژراون تۆمار نه رراوه-.شوانە سەردەشیی)).
((راتژمێر چوار و نیوی پراش نیروهڕکی 7پووشراهڕی  1366هرهتاوی بهرامبرهر بره  ٨١ژوئرهنی  ٨٨١٦زایینری شراری سهردهشرت (رکژهرهاڵتی روردسریان) رهوتره برهر پرهالماری چرهری
قهدهغهرراو .له ئارامی ئهو پهالماره نا مرکڤانهیهدا سرهدان ررهس لره یرهڵنی بێیراوان و دانیشریوانی شرار بوونره قوربرانی و زیراتر لره پێرن هرهزار رهسریش برینردار بروون 22-
ساڵهی یادی رارهساتی بۆمباراننرانی شاری سهردهشت به بۆمبی شیمیایی-ئا :عهزیز شێخانی)).
هەرچی ڕێنخراوی سەنیەری ئەنفالە سەبارەت بە ژمارەی قوربانیانی ئەم تراوانە لە بەیاننرامەی یۆیانردا لە 23هەمرین سراڵیادی تراوانەرەدا دەنوسرن  :بەپێر نووسرراوێک فەرمر
حکومەت ئێران لە ئامارى کیمیابارانەکەدا لە ساڵ ( ،)1987نراوى ( )4511شرەهید و برینردارى پێشرکەش بە نەتەوە یەکگرتووەکران کرردووە ،بەاڵم ئامرارە ناڕەسرمیەکان براس لە
شەهید و برینداربوون ( )8111هاوواڵت دەکەن -بەیاننامەى (سەنیەرى ئەنفال)لەیادى کیمیابارانکردن شارى (سەردەشت)ى رکژهەاڵت کوردسیان.
هەرچی هەواڵگری ئێراقییە بەم شێوەیە ئاماژە بۆ لێدانی ریمیاوی شاری سەردەشت دەرات (( :بە پێی بەڵگانامەیەت رە برۆ یەرەمجرار براڵو دەرررێیەوە ,رە لە 4ی ئاگوسریی 1987
لە سنرتاریەتی سەرکرایەتی رۆماری ئێرا ,بەڕێوەبەرایەتی هەواڵگرری رەرتری ڕکژهەاڵت دەرچرووەو لە الیەن عەمیردی ڕوررن بەڕێروەبەرەرەیەوە واژک ررراوە و برۆ هەواڵگرری گشریی
شوعبەی  5ی ڕکژهەاڵت نێر دراوە ,یاڵی  11الپەڕەی سێی دکرۆمێنیەرە تایبەتە بە لێدانی شاری سەردەشت ,بەم شێوەیە ئاماژە بە زیانەرانی دەرات :
لە دکرررۆمینیەرە هرراتووە رە ڕژێررم ئررامێری تررایبەتی لە شررارەرە دانرراوە بررۆ هەڵمژینرری مررادەی ریمیرراوی بررۆ رەمنررردنەوەی ررراریگەری لێرردانە ریمیرراوییەرە ,لە ئارررامی ئەو لێرردانە
ریمیاوییەی رە ئاراسیەی گردبوونەوەی هێزەرانی دوژمن لە شاری سەردەشت ررا ,رە ئەنجامی زیانەرانی بەم شێوەیە بوو:
ا -روژرانی  155رەس لە یەڵنی شاری سەردەشت.
ب -بریندار بوونی  4611رەس لە یەڵنی شاری سەردەشت.
ج -بریندار بوونی  911رەس لە هێزەرانی بەسی و سوپای پاسداران لە ناویاندا فەرماندەی هێزەرانی گونداڵلەی شاری سەردەشت)) .
تاوانی كیمیابارانكردنی شاری سەردەشت وەك تاوانی جەنگ

پێشێلنردنی یاسارانی گەنگ و پەالماردانی ناوچەی سڤیە نشین بە یەرێب لە تاوانە مەزنە نێو نەتەوەییەران دێریە ژمراردن  ,رە تێراەڕ بروونی ررات نرابێیە هرۆی بەسرەر چروون و
رۆنبوونی و تاواننار لە دادگایی رردن قوتار نارات .
بۆمبارانی ناوچەی سڤیە نشین لە ساڵی  1949ەوە وەت تاوانی گەنرگ لە ئاسریی گیورانی دەناسررێت ,بێشرب بە پێری ئەو بەڵرگە نرامەیەی پێشنەشرمان رررد وەت داناێنرانی یرودی
دەسەاڵتدارانی پێشووی ئێراقە ئەو تاوانە مەزنەیان دژ بە یەڵنی سڤیلی شاری سەردەشت ئەنجامداوە .
لە ریمیاباراننردنی شاری سەردەشت سەرپێەی مەزن دەرهە بە ڕێننەوتنامەی گنێف رراوە .هەردوو ڕژێمی ئێران و ئێررا لە هەڵەبرجە و سەردەشرت لە بەرامربەر بە یەڵنری سرڤیە
شەری ەتی دارسیانیان پیادە رردووەو دەسییان لە پەالماری یەڵنی سڤیە نەپاراسیووەو یاسای گەنگیان پێشێە رردووە .
ئەم تاوانررانە ((ترراوانی گینۆسرراید  ,ترراوانی دژ بە مرکڤررایەتی  ,ترراوانی گەنررگ ,ترراوانی عرردوان ((هەڕەشررە)))) ,.سروشرریی گیوانیرران هەیە و لە یاسررای نێررو دەوڵەتیرردا وەت
پێشێلناری گەورەی یاسای نێو دەوڵەتی مرکیی دەناسرێن  ,مرکڤایەتی لە ئاسریی گیورانی بەرپرسری ئەینقری دەرەوێریە سرەر .ڕێننەوتنرامەی گنێرف رە لە بەرواری 12ی ئاگوسریی
 1949دا دەرچووە بۆ پاراسینی قوربانییەرانی شەڕ  ,بەندەرانی ئەو پێشێلناریانەی تێدا دیارینراوە .
بەرار هێنانی گازی ریمیاوی لە ملمننێ نێرو نەتەوەییەرانردا و پەالمراردانی یەڵنری سرڤیە لە ئەررانەررانی تاوانردا وەت تراوانی گەنرگ ناسرێنراوە ,سرەرباری ئەوەی ئێسریا بەررار
هێنانی لە ملمننێی ناویۆییشدا وەت تاوانی گەنگ سەیرە ررێت .بەرار هێنانی گازی ریمیاوی بەرامبەر بە یەڵنری شرەری سەردەشرت ,پێشرێلی ئاشرنرای پرکتۆررۆڵی سراڵی 1925ی
گنێفە  ,سەبارەت بە قەدەغەرردنی بەرار هێنانی چەری ریمیاوی .
لە دادگایی فران ڤان ئانرات لە واڵتی هۆڵەندا دکسیەی ریمیاباراننردنی شاری سەردەشت و گوندی ڕەشە هەرمێی قەراغی شاری سەردەشت یەرێب بروو لەو دکسریانەی گرنگری زکری
پێدرا و بە تاوانی گەنگ هاتە ناسین  ,دەشێت لە پای ئەم تاوانانە ((هەڵەبجە,گۆپیەپە ,زێوە)) ((سەردەشت ,ئالوت ,زەردە,شنۆ  *))....,بە تاوانی بەشداری  ,هانردان .... ,
یەڵنرری دیررنەش دادگررایی بنرررێن پرراش ئەوەی پشررننینی ورد لە سررەر بەشرردارینردنیان لەو تاوانررانە دەردە رەوێررت .لەو بەڵررگەیەی باڵومرران رررردکتەوە  ,لە سررەر زمررانی دەزگررای
هەواڵگرییەوە ئەوە سەلمێنراوە رە *** :
 -1پەالماری یەڵنی سڤیە دراوە.
 -2لە پەالمارەرە گازی ریمیاوی بەرار هاتووە .
 -3تاوانەرە مەزن بووە ,تزیب  4755هاوواڵتی روژراوەو بریندار بوونە.
 -4ئەم تاوانە حیزبی بەع ئەنجامی داوەو لە الیەن دەزگای هەواڵگرییەوە بە پێی ئەو بەڵگە نامە باوەڕ پێنراوە رە لە بەردەسیدایە دانی پێدا نراوە.
وێرای ئەوەی بەرار هێنانی چەری ریمیاوی بۆ یۆی تاوانی گەنگە ,هاورات پەالماردانی یەڵنی سڤیە بە تاوانی گەنگ دێیە ژماردن ,لە یوارەوە بەشێب لەو بڕگانە ببینن **\.
نەهاتنە پێشەوەی رەیسی شاری سەردەشت لە دادگای بااڵی تاوانی عێراقی بەهۆی بە رەم سەیر رردنی تاوانەرەوە نییە  ,بەڵنە بە هۆی سنووری گوگرافیای ئەنجامدانی
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تاوانەرەوەیە ,رە لە سەر یاری ئێران ئەنجام دراوە  ,ئەو دادگایە تایبەت بوو بە تاوانە ناو یۆییەران نەت تاوانە دەوڵەتییەران  ,بەم هۆیەوە رەیسەرە نەهاتە پێشەوە ,
ئەو رەیسە بەشێنە لە زنجیرەیەت تاوان لە درێژەی شەڕی عێرا ئێران بەرامبەر بە گەالنی ئێران ئەنجام دراون .
چی پێویستە بكرێت بۆ سەردەشت و سەردەشتییەكان ؟

یوێندنەوەی حەقیقەتەرانی ڕابرردوو دیرارینردنی هۆررارە زکرەررانی ئەو تراژیردیاو تراوان و رارەسراتانەی یەت لە دوای یەت بەسرەرماندا هراتوون
ئەرری هەموو مێژوو نوسێنی یاوەند ویژدانە ,لەم ئاسیەیا برۆ تراوانی سەردەشرت هری نەررراوە  ,نە تراوانەرە وەت یرۆی لێنرۆڵینەوەی مێژوویری و
سیاسی و یاسایی لە سەر رراوە  ,نە ئاماری وردی قوربانیان و زەرەرو زیانی هاوواڵتیان رراوە .
زیندوڕاگرتنی سااڵنەی یاداوەریی ریمیاباراننردنی شراری سەردەشرت و دروسرت رردنری مۆنمێنرت برۆ قوربانیران  ,مۆزەیرانە و پەیرنەرە یراداوەری ,رە
دەبرررنە هرررۆی پاراسرررینی یادگرررای گشررریی قوربانییەرررران ئەررررری هەمررروو الیەرە  ,رە ئەمەش هۆشررریاری ومەعرررنەوی درووسرررت دەررررات سرررەبارەت
بەپێشێلناریەران ڕابردوو ,بۆ ئەوەی ببێیە بەربەسیێب لە داهاتوو لە بەردەم دوبارە بونەوەی .
ئەرری هەموو ئەو الیەنانەی پاسداریان هێنا بۆ روردسیان بە گشریی و یەرێیری نیشریمانی روردسریان و فەرمانردەرانی ئەو رراتێییەتی بە ترایبەتی
بەهۆی ڕکڵیان لە دروست رردنی زەمینەیەری وا شاری سەردەشت ببێیە بەشێب لە بەرەی شەڕی عێرا – ئێران :
* بە نامەی تایبەتی سەرکری ینب و الیەنەران دینە داوای لێبوردن لە یەڵنی شاری سەردەشت بنەن .
* قەرەبووی مەعنەوی بنرێنەوە بە درووسینردنی مۆنمێت و یادرردنەوەی یادەرە و ررردنەوەی شروێنی ترایبەتی لە باشرووری روردسریان بە ترایبەتی
لە پاییەیت و شاری هەڵەبجە بە ناوی شاری سەردەشیەوە.
* مەرزی سنووری سەردەشت –قەاڵدزێ بنرێیەوە وەت هاورارییەری مادی بۆ دانیشیوانی ئەم دو گێگەیە.

28ی گۆنی 2111
گیارهنگ
سیمیناری کارهساتی کیمیا بارانی سهردهشت له ئهنیستیتۆی خانی بهڕێوه چوو
له ڕیکهوتی 2ی گۆالی  2111بهرامبهر له گه11 ،ی پووشاهڕی  1391سیمیناری کارهسراتی کیمیابرارانی سهردهشرت لره الیرهن ئهنیسریییۆی کلیرووری و هونرهری ئهحمرهدی یرانی لره
شاری ورمێ بهڕێوه چوو .لهم مهڕاسیمهدا که له کات ژمێری  4331پاش
نیرررروهڕک دهسرررریی پێکرررررد ،هررررهژار ئاریانفررررهر بهرپرسرررری سررررهنیهری
لێکۆڵینهوهکانی ئهنیسریییۆی یرانی ،وێرڕای بره یێرر هێنرانی میوانران و
بهشدار بووانی ئهم کۆڕه ،کارهساتی کیمیابارانی حهلهبەه و سهردهشریی
وهکوو ژینۆساید وهسف کرد که له پێوهندیهکی مانادار و له چوارچێروهی
پڕکژهیه دا ،به یهکرهوه گریردراون .نراوبراو لره درێرژهی وترهکانی دا،
ئامرراژهی برره پێشررکهش کردنرری پێناسررهیه لررهم کارهسررات و تراژیدیایرره
له چوارچێوهی نیزامهکانی مرهعریفی کررد و ههڵسرهنگاندنی زانسریی ،و
ڕهچاو کردنی لۆگیکی زانسیی به ئهرکی ڕکشرنبیران و بیرمهنردانی کرورد
زانرری .لرره درێررژهی ئررهم سرریمینارهدا ،وتررارێکی لرره ژێررر عینرروانی ئررهو
ئێوارهیهی ره شارهرهم "سهردهشت" زامی ههڵگرت ...نوسرراوهی عرهزیز
شێخانی و لره الیرهن هرادی ڕهسرووڵی ناسرراو بره ئراگری پێشرکهش کررا.
مامۆسیا گهالل مهلهکشا ئهندامی ئهنیسیییۆ یانی و له بهڕێوهبهرانی گۆڤاری ئهدهبی یانی ،دو کۆپله شێ ری له ژێرعینروانی ههڵهبجره و دارهی پیررهی پێشرکهش کررد کره زکر بره
گرهرمی پێشرروازی لێکرررا .ههڵسررهنگاندنی کارهسرراتی سهردهشرت لرره ڕوانگررهی کۆنوانسرریۆنی ژێنێر و مرراڤی مررکڤ یررهکێک لررهم وتارانرره برروو کره لرره زمررانی عیسررا ءیسررازاده ئهنرردامی
ئهنیسیییۆی یانی و ماگسیهری مافی مرکڤ یوێندرایهوه.له درێژهی ئهم کۆڕهدا ،ئیبڕاهیم ڕهواند ،بهرپرسی گرووپی موزیکی ئهنیسیییۆی یانی دوو پارچره مۆسریقای بره سرۆزی لره
بارهی کیمیابارانی سهردهشت و ههڵهبجه پێشهکهش کرد و له دهرێرژه دا هونهرمهنردی کورمران کراووس میننری سریرانێکی پێشرکهش کررد ،ههڵبهسریوانی کورمران  ،مامۆسریا عرهزیز
نی مهتی یهکێکی تر له شاعیران بوو که به یوێندنهوهی ههڵبهسیێک ،ئهم کرۆڕهی ههژانرد.لره درێرژهی ئرهم سریمینارهدا ،گرهالل حراگی زاده ،وێرڕای هرهبوونی پێوهنردی لره نێروان
کارهساتهکان و کۆمهڵکوژیهکان له ناو گهلی کورد دا ،باسی له پێویسیی پێکوێنانی گۆڕانکاری له شرێوازی بیرر کرردن و ههڵسرهنگاندنی ئرهم مرژاره کررد و گرووتی کره پێویسریه بره
شێوازێکی مۆدێڕن و له چوارچێوهیهکی فهلسهفی ،یاسایی و سایکۆلۆژیک ،و به پێی مێیۆدی زانسیی سهیری مهسهلهکه بکردرێت .له درێژهدا یاتوو گواڵڵه
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سیاوهند و یاتوو شلێر ئیمڕاهنیرژاد دوو ههڵبهسریوان و لره ئهنردامانی یرانی بره پێشرکهش کردنری دوو شرێ ری فهزایرهکی ئیبساسری و پرڕ لره گروڕ و تینیران برهم کرۆڕه بهیشری.
بهیییار ملکاری یهکێکی تر له بهشداربووانی ئهم سیمیناره بوو و به لێدوان له سهر پایان نامهی یۆی که باس له شوێنهواری دهروون ناسری چرهکی شریمیایی لره سرهر گهسریه و
دهروونی قوربانیانی چهکی کۆمهڵکوژ دهکات ،له چهندین ڕوانگهوه ،باسی له گرفت و کێشهی بنهماڵهیی و گرفیهکانیان کرد و توڕهیی ،دێارێ بوون،
ناڕهازیی بوون له وهزعی گهسیه ،و ههبوونی گرفت لهپێوهندییره کۆمهاڵیییرهکانی ،لره تایبهتمهندیرهکانی قوربانیرانی چرهکی کیمیرایی لره سهردهشرت زانری کره بره پێری مێیرۆدی
دیمانه به دهسیی هێناون.له درێژهی ئهم سیمیناره دا ،ژیان بهیگ زاده به یوێندنهوهی دهقێکی ئهدهبی له سهر ئهم کارهساته ،ههسیی بهشداربووانی ورووژاند و هرهروهها حراتم
ئاژهند کۆپله شێ رێکی پێشکهش کرد .له دوایی دا عوسمان موزهیهن بهرپرسی کۆمییهی یاسایی ئهنجوومهنی داکۆکی کردن له قوربانیانی کیمیایی سهردهشرت بره براس کرردن لرهم
کارهساته ،ڕێژهی قوربانیان ،و ههر وهها گلهیی له نهبوونی یزمهتگوزاری پێویست بۆ قوربانیانی ئهم کارهساته ،نرهبوونی ئیرادهیرهکی گیرددی برۆ چارهسرهری و دهرمران کردنری
قوربانیان به گرفت و یهساری ئهم مهسهلهیه زانی .ناوبراو له بهشێک له وتهکانی ،چاالکی ئهنجومهنی یسیه بهرچاو و ڕکڵری ئرهم ناوهنردهی لره برهدوادا چروون لره نراو یرۆ و
دهرهوهی واڵت بهرز نریاند.له درێژهی کۆڕهکهدا عهبدواڵ حهسهن زاده ،سیرانی فهرمانهی پێشکهش کرد که پێشوازیهکی باشی لێکرا .له کوتایی ئهم مهڕاسیمه ،ههژار ئاریانفرهر
ئامادهیی و پێشوازی ئهنیسیییۆی یانی بۆ بهڕێوه بردنی و پێشکهش کردنی مهراسیمی لهم چهشنه ڕاگهیاند و ئهم مهڕاسیمه له کات ژمێری 0::8ی ئێواره کۆتایی پێوات.
2ی گۆالی 2111

ئهمرۆ  24سال به سهر کیمیابارانی شاری سهردهشتی رۆژههالتی کوردستان دا تێدهپهرێت
ئهمرک  24سال به سهر کارهسات وکیمیابارانی شاری سهردهشیی رکژههالتی کوردسیان دا تێدهپهرێت .ئهو بۆردومانه بووه هۆی ئهوهی زیاتر لره  8هرهزار کره ببنره قوربرانی یره
لرره تاوهنررهکانی رژێمرری بهعسرری رویرراوو .لرره ئررهنجامی ئررهو هێرشرره دا 111کررهس
ژیانیرران لهدهسررت دا و برره هررهزاران کهسرریش برینررداربوون و بهگشررییش تررا بهئررهمرک
زیاتر له  1111کهس بونهتره قوربرانی کیمیرا بارانهکره.برهاڵم سرهرهڕاى بروون ئرهو
ههمو قوربانییره ،ترهنیا دکیورێرک برۆ چارهسرهرکردن برینردارهکان هرهبوو و دواترر
بریندارهکان ڕهوانهی نهیۆشخانهى شارهکان مواباد ،ورمێ ،تهورێز و تراران کرران.
دواتر ئاشکرا بوو که ئهو گازهش له کیمیابارانهکرهدا برهکار هراتووه گرازى یرهرده،
بووه..
چۆنیهتى رووداوهکه
کرررراتژمێر( )16331دوانیرررروهڕکی رکژی ( 28ی گررررۆنی )1987بهرامبررررهر برررره (/7ى
پووشاهرى )1366ى ههتاوى چروار گرهڕه لهگهڕهکره قهرهباڵغرهکان شراری سهردهشرت و گونردێک نزیرک شرارهکه برهناوى «ڕهشرهههرمێ» هرهروهها ناوچرهى «دهشریی کرهپران»
کهوتنه بهر هێرش بۆمباران کیمیایی رژێم بهعس عێرا  .سهرهتا یهڵک وایزان  ،ئهم بۆمبانه ههمان ئهو بۆمبانهن که له رابردوودا بهکار هاتوون ،ههر بۆیه یهڵکهکره بره
پهرکشررهوه بررههاناى بریندارهکانررهوه چرروون ،و یۆیرران گهیانررده شرروێن بۆمبارانهکرره ،هررهر ئهمررهش وایکرررد کرره ژمارهیررهک زیرراتر لرره یررهڵک شررارى سهردهشررت ببنرره قوربررانی
کیمیابارانهکرره .رکژێررک دواى بۆمبرراران کیمیررای شررارى سهردهشررت ،سرراڵۆن وهرزشرریی شررار کرره بررهناوى «هررۆڵ پاڵررهوان تررهییی» ناسرررا برروو ،کرررا بهشرروێن تررهرم کرروژراو و
بریندارهکان .بهاڵم سهرهڕاى بوون ههزاران بریندار تهنیا دکیورێک بۆ چارهسهرکردن بریندارهکان بوون ههبوو و دواتر بریندارهکان بۆ نهیۆشخانهى شارهکان موابراد ،ورمرێ،
تهورێز و تاران ڕادهگوێزرێن و دواتر ئاشکرا بوو که ئهو گازهش که له کیمیابارانهکهدا بهکار هاتووه ناوى (گازى یهرده)،ه.ئامرارى قوربرانی و برینردارهکان ههرچهنرده ئامرارى
قوربانیان روون نییه ،بهاڵم ئامارى کوژران و بریندارارهکان به (8ههزار) کهس مهزهنده کراوه ،که ( )111کهس له کات هێرشرهکهدا گیانیران لهدهسرت داوه .لرهمبارهوه عوسرمان
مۆزهیهن بهرێوهبهری کۆمییهى ئهنجومهن بهرگرى له ماف قوربانیان کیمیای دهڵێرت)8(« :هرهزار کرهس بوونره قوربران کیمیابارانهکره ،نراوى ( )1411کرهس لرهو قوربانیانره
تۆمارکراوه و ( )411کهس لهو کهسانه له الیهن حکومهتهوه موچه وهردهگرن».
چ زهنییهتێک له پشت ئهو تاوانه ئامادهیه
ملمننێررر دهوڵرررهت و دهسرررهاڵتهکان هرررهردهم بررره زهرهرى کۆمرررهڵگا شرررکاونهتهوه وه نمونرررهى تاوانرررهکان ههڵهبجررره ،سهردهشرررت و ئرررهنفا ،و تهنانرررهت شرررهڕى سرررا … ،لررره
دهرهاویشیهکان ئهو ملمننێری دهسرهاڵتدارهکانن .ئهبوبرهکر شرهری هت پرهنا ماسریهر لره بروارى کۆمهڵناسر  ،لره برارهى ئرهوى چ زهنییرهتێک رێگرا برۆ ئرهو تاوانره مرکڤایهتیانره
دهکاتهوه له چاوپێکهوتنێک ماڵاهرى شارکنیۆزى سهردهشت دهڵێت« :مرکڤایهت ههردهم لره قۆنراغ یهکرهم قوربران چره و تهقهمهنییره کیمیاییرهکان نییره ،برهڵکو قوربران
ئایدکلۆژییهکان وههمر و مهترسریدار و دژه مرکڤانهیره ،لهوانره ئایردکلۆژی برهع رێگرا برۆ تاوانرهکان ههڵهبجره ،ئرهنفال و سهردهشرت و کۆمرهڵکوژى کرردهوه« .هرهروهها لره
درێژهى قسهکانیدا دهڵێت« :ههر نهتهوهیه له شوێن یۆى پێگهیهک تایبهت یۆى ههیه و هی نهتهوهیه یا دهوڵهتێک ناتوانێت بانگهشهى یۆگهورهبینین بکات».

الپهرهی 13 :

ئهنجومهنى بهرگرى له مافى قوربانیانى کیمیایى
ئهنجومهن بهرگرى له قوربانیان کیمیای که وه رێکخراوێکر نراحکوم یرۆى لهقهڵرهم داوه ،لره سراڵ ()1381ی هرهتاوی بهرامبرهر بره()2112ی زاینری مۆڵرهت فرهرم لره
کۆمارى ئیسنم وهرگرتووه و دوو سا ،دواتر به ههو ،و تێکۆشان ئهندامان رێکخراوهکه ،وه ئهندام چاودێرى چهکره کۆمهڵکۆژییهنێودهوڵهتییرهکان ( )OPCWوهرگیرراوه و
له مهیدان گیوانیدا رێگا بۆ چاالکییهکان کراوهتهوه .ههروهها له ساڵ (1387ی هرهتاوی بهرامبرهر بره()2118ی زاینری لره رێکخرراوى نراحکوم الهرهى هۆلهنردا

()CWCC

ماف دوو ئهندام وه دهسریهى دامهزرێنرهر پێردراوه  ،هرهروهها لره سراڵ ()1388ی هرهتاوی بهرامبرهر بره()2119ی زاینری بووهتره ئهنردام ( )IPDرێکخرراوى گیوران  .ئرهم
رێکخراوه له الیهن چین و توێژهکان سهردهشت کهوتۆته بهر رهینه که رێکخراوهکه له الیهن دوو بنهماڵهی ئهنجومهنهکرهوه قرۆرخ کرراوه و یزمرهتی بره قوربانیرانی کیمیابراران
نهکردووه ،ههروهها ئهو پرسیاره ئاراسیهى (سیروان واحد) دهکرێرت« :ئایا باشیر نییه ،نراوى ئهنجومهنهکره بره نراوى بنهماڵرهى (کرهریم واحرد و عرهزیزپوور ئهقردهم) برهناو
بکرێت؟ سیروان حهداد له ههمان کاتدا کره وه نوێنرهرى قوربانیران کیمیرای لره نراویۆ و دهرهوه بهشردار برووه براس لره کێشرهى مادییرات دهکرات و دهڵێرت« :رێگرا برۆ هرهموو
کهسێک کراوهیره کره ببێیره ئهنردام ئهنجومرهن ،مراف هرهر کهسرێکه لره ئهنجومهنهکرهدا بهشردار بێرت ».سریروان حرهداد لره وهاڵمر پرسریارێک یرهکێک لره هاواڵتیران کره ئایرا
ئهوکهیسهى که رهوانهى دادگاى عێراقیان کررد چر لێبهسرهر هرات دهڵێرت« :بهدایرهوه ئێمره شرکایهتنامهیهکمان برۆ دادگراى سرهران رژێمر بهعسر عێررا نرارد و دادگرا داواى
تهئیدیهی وهزارهت دهرهوهى ئێران لێکردین ،بهاڵم وهزارهت لهو کاتهدا ئامادهى رهزامهندى و هاوکارى ئێمه نهبوو و ههوڵهکانمان بێ ئهنجام مایهوه
چاالکییهکانى یادکردنهوه
به پێ ئهو زانیارییهکان دهست رکژنامهى (چهتر) کهوتوون ههموو ساڵێک له سهردهشت ئهم یاده کراوهتهوهو یهڵک یۆى بره چاالکیره رهنگاڕهنگرهکان یرۆى ئرهم رکژهى واترادار
کررردووه ،بررهاڵم لررهم سررااڵنهى دوایرر دهوڵررهت رێگرررى لرره چاالکییررهکان گررهل کررردووه و یادکردنررهوهى ئررهم رکژه لرره الیررهن رێکخراوهکرران دهوڵهتیررهوه قررۆرخ کررراوه ،واتررا
کۆمهاڵیهتییهکهى یۆى لهدهست داوه .سیروان حهداد بهرپرس ئهنجومهن بهرگرى له ماف قوربانیان کیمیای له بارهى بهرنامهکان یادکردنهوه به (شرارکنیۆز)ى راگهیانردووه:
رکژان ( 5ر  15پووشراهر/1391ى هرهتاوى) سریمینارى گۆراوگرۆر لره زانکرۆى ئرازاد و پرهیام نروورى سهردهشرت برهم بۆنرهوه رێکردهیرێت .هرهروهها دهڵێرت« :لره (7ى پووشراهر)
ساڵڕکژى کیمیابارانهکه له (ئیدارهى فهرههنگ و ئیڕشادى ئیسنم ) بهرنامهى گۆراوگۆر بهرێوهدهچێت و پاش نیوهڕکى ههمان رکژ له سهنیهرى شار مهراسریم تهشرری گرهنازهى
نمایش بهڕێوهدهچێت و دواتر سهردان مهزارى قوربانیان کیمیاباران دهکرێت» .ههروهها دهڵێت« :بهرنامهى تریش وه پێشانگهى کیێب به درێژى یه کیلۆمهتر و پێشربڕکێ
وێنهکێشان و شی ر له الیهن مناالنهوه بهم بۆنهوه پێشنیاز کراوه
دۆخى بریندارانى کیمیاباران
پاش تێاهڕبوون ( )24سا ،بهسهر کیمیاباران سهردهشیدا ،برینداران کیمیابارانهکه ،هێشریا برهدهم برینهکانیانرهوه دهنراڵێنن و هرهموو سراڵێک چهنرد کهسرێک گیران لهدهسرت
دهدهن .عررهل مررهحمود ئهنرردام (کوردکسرراید /چررا ) دهڵێررت« :بهدایررهوه کرره ژمررارهى برینررداران کیمیابرراران
سهردهشرررت ( )4111کرررهس برررووه و لررره مررراوهى ئرررهو ()24سررراڵه زکربرررهى ئرررهو بریندارانررره برررهدهم ئرررێش و ئرررازارى
برینهکانیانررهوه ر ر لرره بررێ چارهسررهریدا ر ر گیانیرران لهدهسررت داوه« .هررهروهها دهڵێررت« :ئررهوه لرره حاڵێکدایرره کرره
برینداران کیمیاباران ههڵهبجه به مهبهسی چارهسهرى بۆ تاران رهوانه دهکرێن ،بهاڵم هرهر لره شرارى سهردهشرت
کۆمررارى ئیسررنم گرروێ برره برینرردارهکان کیمیررای شررارى سهردهشررت نررادات» .سرراڵ عررهزیز پرروور بهرێوهبررهری
ئهنجومررهن بررهرگرى لرره مرراف قوربانیرران کیمیابررارن برره رکژنامررهى (ترراران ئێمرررکز)ى راگهیانرردووه »کلینیررک
بهتهواوهت ناکارا بووه و ئێسیا کلینیرک برێ پزیشرک ،دهرمانخانره و تاقیگهیره« .سراڵ عرهزیز پروور لره درێرژهى
قسهکانیدا باس لهوه کردووه که »ئهم کلینیکه به زانکۆى علروم پزیشرک سراێردراوه و زانکرۆش وهاڵمێکر روونمران
پێناداتهوه« .لهمبارهیهوه نوسرهت مهال زاده بهرێوهبهری زانکۆى علوم پزیشک رایگهیاندووه که »ئێمه لهبهرانبهر ئهم دکیرهدا بهپرسریار نرین پێویسریه لره الیرهن پارێزگرارهوه
بهدواداچوون بۆ بکرێت ،بهاڵم بڕیار وایه ههندێک کار لهوبارهوه بکرێت».
کاریگهرى خۆڵبارین لهسهر بریندارانى کیمیایى
لهم سااڵنهى دواییدا شهپۆل یۆڵبارینهکان که له واڵتان عهرهبهوه رووى له باشروور و رکژهرهاڵت کوردسریان و ئێرران کرردووه و ئهمرهش دکیر قوربانیران کیمیرای یسریۆته
مهترسییهوه و برینداران توش ههناسهبڕکێ و تهنگهنهفهس دهبن و مهرگ ههڕهشه له ژیانیان دهکرات .حهسرهن عرهباس زاده بهڕێوهبرهرى گشری پاراسرین ژینگره لره پارێزگراى
ورمێ ،دهڵێت« :به گشی له ساڵێکدا نزیکهى ( )111رکژ ههواى پارێزگاى ورمێ یۆڵبارانه و ( )41رکژ پاک ههوا له ئاسری سریاندارد دهردهچێرت و چروار رکژ برۆ گشرت چرین و
توێژهکان مهترس ههیه».
28ی گۆنی 2111
رکژ پرێ

الپهرهی 14 :

له یادی قوربانیهكانی كارهساتی بۆمبارانی شیمیایی شاری سهردهشت دا
 24سا ،لهمهبهر ،سهر له ئێوارهی رکژی ٦ی مانگی پوشاهری ساڵی 1366ی ههتاوی ،چهند تهیارهی بومب هاوێژی رژیمی بهعسی عێرا  ،لره ئاسرمانی شراری سهردهشرت و دیوراتی
دهورروبهریدا دهررهوتن و له رردهوهیهری گینایهتنارانهدا ،ئهم شاره و دهوروبهریان به چهری شیمیایی بومباران ررد .بهم گۆره رارهساتێنی دهڵیهزین یولقا رره یرهمێنی قورسری
یسیه سهر دڵی رۆمهاڵنی یهڵنی روردسیان و ههموو مرکڤدکسیانی ئێران گیوان.
له گهریانی رودانی ئهم تاوانه مێژوییهدا ،ژمارهیهری زکر لره یرهڵنی شراری سهردهشرت و دهوروبرهری گیانیران برهیت رررد ،ژمارهیرهری زکریرش بره گرازی ژاراوی مهسرموم بروون بره
گۆریب ره ئاسهواری ئهم گینایهته تا به ئهمڕکش ئازاریان دهدهات و مهترسی یسیۆته له سهر ژیانی نهوهی داهاتووشیان.
بومبارانی شیمیانی شاری سهردهشت لهرووی بهرارهێنانی گۆری سینحی رۆمهڵنوژ ره لره دژی یرهڵنی مرهدهنی بره ررار بێرت ،یراڵێنی وهرچرهریان بروو لره شرهری رۆنهپهرهسریانهی
ئێران و عێراقدا .سااڵنی پێشیر سینحی شیمیایی له ئاسیێنی بهرتهسهت دا له الیهن رژیمی بهعسرهوه دژ بره هێرزی پێشرمهرگه بره ررار هراتبوو .لره برهرهرانی شهریشردا ،رژیمری
عێرا گاروبار ئهم سینحهی به مهبهسیی تاقی رردنهوه به رار هێنابوو ،بهاڵم له ئاسیێنی ئاوا بهریندا و له دژی یهڵنی بێ دیفاع شارێب ،ئهوه یهرهم گار بروو رره برهم شرێوه
له شهری رۆنهپهرهسیانهی ئێران و عێراقدا ئهم سینحه به رار دههات .له شهری گیوانی یهرهم بهمنوه ،ئهوه یهرهم گرار بروو رره ئرهم سرینحه لره شرهری نێروان دهوڵهتهرانردا،
سهر له نوێ به راردههات.
رژیمی بهعسی عێرا چهند مانگ دوای ئهو رارهساته،گینایهتێنی رهڵێب گهوهرتر و سامناریری له شاری ههلهبجه یولقاند .له ئارامی بومبرارانی شریمیایی شراری ههلهبجره دا،
نزینهی  ٠٥٥٥ئینسان گیانیان له دهسیدا و زیارتر له  ٦ههزار رهسیش ،مهسموم و بریندار بوون.
دهوڵهته ئهماریالیسیهران ،ئهوانهی ره سینحی شیمیائیان بهرههم هێنابوو و دابویان به تاوانبارانی شهڕ ،به پێری بهرژهوهنردی ئرابووری و سیاسری یۆیران چاویران لره گینایرهتی
بومبارانی شاری سهردهشت پۆشی و بهم گۆره دهرفهتی ئهوهیان به رژیمی سهدام دا ،ره ئهم گینایهته له ئاسیێنی برهرینیر و پرڕ رارهسراتردا لره شراری ههلبجره دووپرات راترهوه.
ئهم دهوڵهتانه له ساڵی 1925ی زاینیدا ،رێنهوتن نامهی ،قهدهغه بوونی بهرههم هێنان و به رارهێناتی سینحی شیمیائیان پهسهند رردبروو .برهم حالهشرهوه لره بهرهرهموێنان و
فرکشینی ئهمن سینحه دهسییان نهدهپاراست.
رۆماری ئیسنمی له ماوهی بیست و چوار ساڵێب ره له رودوای بومبارانی شیمیای شاری سهردهشت تێاهڕ دهبرێ ،گگره لره مرهزلووم نمایرهری ریارارانره و پێردا هرهڵنوتن بهشرهری ١
ساڵه و پێروز رردنی ئهم شهره و گگه له ههوڵدان بۆ پارانه رردن بۆ گینایهتهرانی یرۆی لرهو شرهرهدا نرهبێ ،ررارێنی برۆ قوربانیرهرانی ئرهم رارهسراته نرهرردکه .قوبانیرهرانی
بریندار و مهسموم ئهم رووداوه تا به ئهمڕکش به دهست ئازارهرانی و ئاسهوارهرانی دهنالێنن.
ئهم رژیمه ههموو ساڵێب به بۆنهی ئهم رکژهوه رێوهرهسمی تایبهت بهرێوه دهبات و بهمهبهسیی پروپاگهنده به راری دێنێ ،برهاڵم ترهنیا شریێب رره بهالیرهوه گرینرگ نێره ،ژیرانی
بازماندهگانی ئهم رارهساتهیه .ئهگهرچی ئهمڕک بریاردهران و بهرێوهبهرانی راسیهویۆی یۆلقاندنی ئهم رارهساته ،فرێ دراونه ناو زبڵردانی مێرژوهوه ،برهاڵم پێویسریه ئرهو راسرییه
لهبیر نهرهین ره هاو دهسیانی ئهم گینایه تنارانه ،ئهوانهی ره ههر ئیسیاش ،ههر له شاری سهردهشت ،رکلهرانی قوربانیهرانی ئرهم گینایهتره دهگررن و دهیران یهنره زینردان و
ئهشنهنجهیان دهدهن ،له ئێران له سهر دهسهاڵتن.
رۆمهاڵنی یهڵنی روردسیان و میژوو ،رووداوی بومبرارانی شریمیایی شراری سهردهشرییان بره نراوی سرهدام و هاوررارانی تۆمراررردوه و لره ههمانناتردا ،نراوی یومرهینی و یامنرهیی و
ههموو ئهو گیناتنارانهش ره ئهمڕک له سهر دهسهاڵتن و ئهو رات به درێژه پێردانی شرهر ،هرهوڵیان دهدا ،بره نراو رێگرای قرودس لره رێری رهربرهالوه ببرڕن و دام و دهزگرای رژیمری
رۆنهپهرهسیی ئیسنمی له سهر تاسهری ناوچهرهدا دامهزرێنن ،وهروو شهرینی ئهم گیناته له بیر نارهن.
بێ گۆمان له سبهێ رکژی روویانی ئهو رژیمه دا ،یهرێب له ههزاران الپهرهی تاوانهرانی ئهم شهره رۆنهپهرهسیانهیه ،بومبرارانی شریمیایی یرهڵنی برێ دیفراعی شراری سهردهشرت
دهبێ ره مهزڵومانه بوونه قوربانی و گیانیان بهیت ررد و یان بریندار و مهسموم بوون .بهاڵم ههلرشینی فرمێسنی تیمساحیانه له الیهن رێبرهرانی ئرهمڕک رژیمری رۆمراری ئیسرننی
بۆ قوربانیهرانی ئهم رارهساته ،ناتوانێ ئهم راسییه له بیر یهڵب بباتهوه ره چڵون یومهینی لهگه ،دهسیاێنردنی شرهر ،ئرهم شرهڕهی وهرروو بهرررهتێنی ئاسرمانی نراوی لێبررد و
ههڵسووڕاوانه هێنایه یزمهت سهقامگیر رردنی حنومهتی ئیسنمیهوه .رۆمراری ئیسرنمی برۆ تێنشرناندنی شۆڕشری ئێرران ،برۆ زهوت رردنری هرهموو دهسرنهوته دیمورراتینرهرانی ئرهم
شۆڕشه ،بۆ روشیاری رۆمۆنیسیهران و ههموو نهیارانی یۆی و بۆ تینهوهپێەانی ههموو ئهو دایوازی و چاوهروانیانهی ره له شۆڕشی  ٨٥٠٦دهررا ،به پێر ئرهم شرهڕهوه چروو .ئرهوان
به درێژهی پێدانی شهڕ توانیان ههر له یهرهم ساڵهراندا ،موقامهتی یهڵنێب ره نهیاندهوێست بهم گۆره شۆڕشی رهوای ئهوان تااڵن بنرێ و یهڵیانی یۆین بێت ،تێنشناند.
له ساڵواتی رارهساتی مرکڤی بومبارانی شیمیانی شاری سهردهشیدا نهفرهت دهررهین لره بریراردهران و بههریوهبرهران و هاوررارانی ئرهم گینایهتره گهوریره و درود دهنێررین برۆ ئرهم
ئینسانه بێ دیفاعانهی ره له گهریانی ئهم رارهساتهدا گیانی ئازیزیان له دهست دا.
حیزبی رۆمۆنیسیی ئێران – کۆمهڵه
28ی گۆنی 2111

الپهرهی 15 :

له یادی  24ساڵهی تاوانی بۆردومانكردنی شاری سهردهشت
بهرار هێنانی چهری ریمیاوی لهملمننێی ناویۆیی ئییر تاوانی گهنگه
رهس و راری قوربانیانی شاری سهردهشت
گهماوهری روردسیان
پارت و ڕێنخراوه روردسیانییهران
ههموومان ئاگادارین 24سا ،پێش ئێسیا ،له بهرواری 28ی گۆنی  1987فڕکره مهرگوێنهرهرانی بهعسی فاشی ،راتژمێری  31،4سهر له ئێواره ژههری قینری یۆیران بهسرهر یرهڵنی
رورد پهروهری شاری سهردهشیی قارهمان و گوندی ڕهشه ههرمێ و دهوروبهریان باراند  4 ،فڕکرهی مهرگوێنهر  ،بهم تاوانهیان ،زیاتر له هه شت ههزار هاوواڵتی سڤیلی ئرهم دهڤرهر
و شارهیان شههید و بریندارررد  ،چهندین یێزانیان له بنهچهوه پارنردهوه  ،تارو ئێسیا زیاتر له  1111هراوواڵتی
بونهته قوربانی ئهو تاوانه نامرکڤانهیه.
لرره راتێنرردا ئێمرره یررادی  24سرراڵهی ئررهو تاوانرره دهرهینررهوه  ،هێشرریا مهرگهسرراتی سهردهشررت نهبۆترره دکزێررب بررۆ
تاوانبارانی بهغدا و له رێگای یهمخۆرانی شاری سهردهشت مام عهلی رهحیمی ئهنردامی گێری شرانازی رێنخراوهررهمان
ههوڵی گدی بۆدرا ،هێشیا بریندارهرانی ئهم شاره لره ئرێش و ئرازاردا دهژێرن و چارهسرهری پێویسرییان برۆ نرهرراوه،
هێشیا ونبوهران نهدکزراونهتهوه ،هێشیا له الیهن ڕهوهندی روردی و الیهنه سیاسییهران بره تایبرهت لره یۆرهرهاڵتی
روردسیان و دهزگارانی ڕاگهیاندنهوه گرنگی بهم مهرگهساته گهورهیه نادرێت ،هێشیا سهردهشیییهران به ترهنوا یرادی
قوربانییهرانیان دهرهنهوه و له شیندا هاوڕێیان بێنهسن
ئێمه له رێنخراوی چاودێری روردکساید ره یهرهم دهزگای روردی بووینه گرنگیمان بهم یاداوهرییره داوهو لره  8سراڵی
ڕابردوهوه ،سااڵنه یادمان له قوربانیانی سهردهشت رردکترهوه ،لره یرادی  22سراڵهی ئرهم تاوانرهدا ،داوا لره هرهموو
الیهت دهرهین ،ئهمسا ،ڕکژی یاداوهرییهره بنرێیه ڕکژێب بۆ ڕسوارردنی دوژمنانی گهلهررهمان و برهرارهێنانی چرهری
رۆمهڵنوژی ریمیاوی و هاوپشیی لهگه ،داوارارییهرانی یهڵنی ئهم شاره.
ترراوانی ریمیابررارارردنی شرراری سهرهشررت وهت لررهدادگای تاوانبرراری بازرگررانی مررهرگ فررران ڤرران ئررانرات دیررارینرا
بهتاوانی گهنگ،ههردوو تاوانی نێونهتهوهیی گهنگ وتاوانی دژ بهمرکڤایرهتی لرهیۆ دهگرێرت ،نهرردنرهوهی دکسریه و سرزا نرهدنی تاوانبرارانی ئرهم تاوانره نێونهتهوهییره تراوانێنی
دینهیه بهرامبهر بهیهڵنی ئهمشاره.
یۆشبخیانه لهراتێندا یادی  24ساڵهی ئهم تاوانه دهرهینهوه ،پارسا ،لهرۆنگرهی دادگای تاوانی نێودهوڵهتی لهشاری رهمباالی ئۆگهندا " 5 - 31بۆ ،"6 - 11بهرار هێنانی چرهری
ریمیاوی لهملمننێ ناویۆییهران وهت تاوانی گهنگ پهسهندررا ،ئهمهش بهههنگاکری مهزن بۆ مرکڤایهتی دهزانرین برۆ قهدهغرهرردنی چرهری ریمیراوی لهگیوانردا و بنرهبڕرردنی برۆ
هررهتا ههتایرره ،هررهنگاوێنی مهزنرره بررۆ دوبرراره نهبونررهوهی (ههڵهبجررهران و سهردهشرریهران ،شررێخ وهسررانانهران و گۆپیهپررهران و زهردهررران ،سوێیسررنانهران و.....هیررد  )) ،ئررهم
سهررهوتنه لهمرڤایهتی پیرکز بێت)) .
پارت و ڕێنخراوه سیاسییهرانی یۆرههاڵتی روردسیان
بێدهنگی ئێوه له ئاست ئهم دکزه گرنگه و گرنگی نهدانیان بهم رارهساته گهورهیه و رارهساتهرانی دینهی تاوانه نێونهتهوهییهران ره بهسرهر گهلهررهمان لره رکژهرهاڵتی روردسریان
هاتووه  ،مایهی نێگهرانی ئێمهو یهڵنی شاری سهردهشت و گوندی ڕهشه ههرمێ و تهواو قوربانیانی رۆمهڵنوژییه له ڕکژههاڵتی روردسریان  ،بۆیره داواتران لێدهررهین برا هرهموومان
یهرگرتووانه گرنگی بهو دکسیانه بدهین ،گرنگییهت له ئاسیی گهورهیی تاوانهران و ژمارهی قوربانیانیان و و تێنۆشهری و مێژووی پڕ له شانازی شاری سهردهشیدا بێت.
چاودێری روردکساید
Kurdocide Watch
www.kurdocide.com
www.kurdocidewatch.net
kurdocide@hotmail.com
kurdocide@yahoo.com
28ی گۆنی 2111
چاودێری کوردکساید ڕێکخراوێکی سیڤیلی سوود نهویسیی سهربهیۆیه ،به پابهندبوون به پرهنسیپو پێوهره دیموکراتییهکان ،کارهکانی یۆی لهسهر پرسهکانی تاوانرهکانی ژینۆسراید
و گهنگ و تاوانی دژ به مرکڤایهتی و ههموو ئهو پێشرێلکارییانهی بهرامبرهر بره مرافی مرکڤری کوردسریان کرراون و دهکررێن برهڕێوه دهبرات .لە 6ی ژانوییرهی  2112دامەزراوە  ،لە
زکربەی واڵتانی ئەوروپا و هەموو پارچەکانی کوردسیان لق و کۆمییەی هەیە ،پێشیر لە ژێر ناوی(ناوەندی هەڵەبجە دژ بە ئەنفالررررنردنو گینۆسایدی گەلری ررررورد -چرات ) کراری
دەکرد ،له بهرواری 24ی فێورییهی  2119ئهم ناوهی وهرگرت ،تا ئێسیا سێ رۆنگرهی بهسیووه ،سااڵنه سهدان چاالری ئهنجامه دات .

الپهرهی 16 :

ههناسه خنکاوهکان (لهیادی سهردهشتییه نازلێشێواوه شیمیاباران کراوهکان دا)
ههیاس کاردک
گوانیی تۆپی زهوی له رهنگاو رهنگیی دیمهنرهکانی ،لره ههمره گرۆریی سروشریهکهی ،لره برهرباڵویی یاکهکرهی و لره فرهچهشرنیی
یهڵکهکهی دایه .ئهوهندهی کلووی برهفر و تکرهی براران و شرریخهی هرهور گروانی بهیشرن ،بره هرهمان ئهنردازه تراریکیی شرهو و
مانگی چارده و سووره تاوی هاوینی دڵگیرن .ههر بهو رادهیه که شنهی شهما ،و کزهی زریران و هراژهی رووبرار و یروڕهی کانیراو
سۆکنایی دهبهیشن ،ههر ئاواش گریوهی باڵنده و یشرهی مرار و هرۆڕهی مانگرا و براڕهی برهرخ و حیلرهی ئهسرپ سرهرن راکێشرن.
سهیر کهن چۆن له تاریکه شهوی قهترانی دا سوپای ئهسیێران یرۆ دهنروێنن و چراو بڕکرێ دهکرهن .تهماشرا کرهن دڵۆپرهی براران
چۆن وهسهر یه دهگهرێن ،تێکه ،دهبن و گۆبار ساز دهکهن .ئهو گۆبارانه به چ شرێوهیه کرۆ دهبنرهوه ،زیراد دهکرهن و رووبرار
وهڕێ دهیهن .رووبارهکان له شوێنێک هێدی و له گێگایه به تهوژم رێگا دهبڕن و یۆ دهیزێننره باوهشری دهریرا .سرهرن بردهن
له شوێنێک لووتکرهی شراخ سرهری لره هرهوران داوه و لره گێگایره نزمیری زهوی هرهتا قروواڵیی دهریاکران داکشراوه .چاوێرک لره
دنیای رهنگاو رهنگی گیان لهبهران بکهن که چۆن ههر بهشهی به تهبی هتی یۆی وهدیار دهکرهوێ و هرهر شریهی یراوهنی ناسرنامه و تایبهتمهنردیی یۆیرهتی .سروشرت بره هرهمووی
ئهوانهوه گوانه و بێ ئهوانه مانای نیه.
ئرهو گیرران لهبررهرهی نرراوی ئینسرانی لهسررهره بهشررێک لرره ترابڵۆی ئررهو سروشرریه رهنگاورهنگررهی پێرک هێنرراوه و لهراسرریییدا سهرنجراکێشرریرین الیرهنی تابڵۆکهشرره .ئینسرران بهتررهنیا
بارتهقای ههموو گیان لهبهرانی دیکه چێژ له گوانییهکانی سروشت وهردهگرێ و زکرگار بهمهیلی یۆشی و بهپێی نیاز دهسکاریشریان دهکرا .ئینسران بوونرهوهرێکی زکر سرهیره .ئرهو
بوونهوهره ئهوهندهی گوانی پهرهست و سروشت رازێنهر و دنیا یۆشکهره ،ئهوهندهش تێکدهر و پیسکهر و هرهڵن سرازکهره .ئرهو بوونرهوهره لره الیره مێشرکی وهکرار دهیا،لره هری
ههموو شیێک ساز دهکا ،شیی کۆن فڕێ دهدا و کهرهسهی نوێی له گێ دادهنێ ،کار ئاسانی بۆ ژیان دهکا و یۆراکی تهیر و توور و ورد و دریشت دابین دهکا .له الیهکی دیکره هرهر
بهومێشکه ههڵسرووڕهی رزقری گیران لهبرهر دهبرڕێ ،ئراوهدانی وێرران دهکرا ،برهرزایی ترهیت دهکرا و ترهییایی دهکاترهوه تهپۆڵکره .هرهر ئرهو ئینسرانه ،گارێرک هرهرچی زهییررهی
سهرتۆپی زهوییه دهیخاته یزمهت بهرژهوهندیی نهسلی یۆی و لهقووڵیرین قوواڵیی دهریاکان را بگرره هرهتا برهرزتررین لووتکرهی شرایهکان و تهنانرهت سرهرتر لرهوانیش مانرگ و
ئهسیێرهکانیش داگیر دهکا و بۆ یۆشی و بهییهوهریی نهسلی یۆی بهکاریان دێنێ .بهاڵم ههمان ئهو بوونهوهرهی ناوی مرکڤی لهسهره راست بهپێەهوانه و تهواو برۆ مهبهسریی دژی
ئهوی دیکه ،له ههمان ئهو کهرهسانه که بۆیۆی لهسروشت وهری گرتوون بۆ لهنێو بردنی نهسلی یرۆی کرهڵک وهردهگررێ .سرهرن راکرێش ئهوهیره لره هرهردووکی ئرهو حالهتانره دا
توانای ئینسان بۆ کهڵک وهرگرتن له دروسیکراوهکانی دهسیی دهگاته ئهوپهڕی یۆی.
رازێک که لهپشیی بهبهزهیی ئینسان لهالیه و درندهییهکهی لهالیهکی دیکهوه یۆی حهشار داوه نهناسراوه .ههتا ئێسیاش روون نهبۆتهوه که ئینسان چۆن دهتروانێ لرهو گێگایره
دا کهپێویسیه ههتا ئهوگی د ،ئاوهاڵیی و یۆبهیشی دهچێیه پێش و گاری واشه لهدڵرهقی و بێ بهزهیی و ما ،وێرانکهریدا هرهموو سرنوورێک دهبرهزێنێ .زکر سرهیره ،کهسرێک چ
ژن چ پیاو گاری وایه دوو تهبیات و دوو ئهین و دوو سروشیی تهواو لێک گیاوزی ههیه .یانی له کاتێک دا بهیشهنده و یارمهتیردهر و بره بهزهیره ،لره هرهمان کرات دا داگیرر
کررهر و مررا ،وهسررهر یرره نررهر و د ،رهقرره .ئررهوه سروشرریی ئینسررانه و گررارێ روون نهبۆتررهوه کرره ئررهو دووگانهگییرره لرره چیررهوه سررهرچاه دهگرررێ .رهنگرره سررهیر بێیرره بررهر چرراو کرره
یوێنرێژێکی وه سهدام حوسهین که دهسیووری کوشینی دهسیه دهسیهی ئینسانهکانی دهدا ،منداڵی یۆش ویسیبێ ،برهاڵم ئرهوه راسرت بروو .ئێسریا برا بەینره سرهر بهشرێکی دیکرهی
تایبهتمهندییهکانی ئینسان:
دهڵێن له شهڕ دا ههڵوا دابهش ناکرێ .ئهوه شیێکی راسریه .واتره کاتێرک شرهڕ  -گرا بره هرهر مهبهسریێک  -لره نێروان دوو کرهس ،دوو الیرهن یران دوو دهوڵرهت دا روو دهدا هرهر
الیهنهی به حهقی یۆی دهزانێ له ههموو ئیمکانات و تواناکانی یۆی برۆ برهچۆ داهێنرانی الیرهنی بهرامبرهر کرهڵک وهرگررێ .لێررهش دا سروشرت و تایبهتمهندییره گیاوازهکرانی
ئینسان به روونی یۆ دهردهیهن .گاری وایه ئینساف و بهزه و تهئههود رێگا بهالیهنێک نادا دهست بۆ ههموو کهرهسهیهکی له نێو بردن بهرێ و ههر بۆیه لهکاتی بڕیاڕی نیزامری
دا ههموو الیهنه ئینسرانییهکانی مهسرهلهکه لێرک دهداترهوه .ئرهو گرۆره کرهس و الیهنانره پێیران وایره برۆ گهیهشرین بره هرهدهفی مهقرهدهس نرابێ لهکهرهسرهی ناموقرهدهس کرهڵک
وهربگیرێ .ئهگهر بمانهوێ نموونهی ئهو گۆره الیهنانه له شهڕی رووبهروو دا باس بکهین ،رهنگره بیروانین قامرک لهسرهر بهڕێوهبرهرانی بزووتنرهوه ئازادیخوازانرهکانی گرهالنی برن
دهست دابنێین که بۆگهیشین بهئازادی و سهربهسیی یهریکی یهبات و تێکۆشانن .دروشمی یرهباتکارانی رێری ئرازادی ئهوهیره کره :زکر هاسرانه لره پێنراو ژیرانی بهیهتهوهرانره دا
بمری ،بهاڵم زکر زهحمهته پهنا بۆ وهسیلهی ناموقهدهس له پێناو گهیشین به ئامانجهکانت دا بهری .لهالیهکی دیکه بۆچروونی وا ههیره کره دهڵرێ هرهدهف وهسریله تهوگیره دهکرا.
ئهوه بهو مانایه که الیهنێک بۆ گهیشین بهو ههدهفانهی که لهپێش یۆی داناون لهههر کهرهسه و ئامرازێکی مومکین کرهڵک وهردهگررێ .تراژێردیی ئینسرانییش راسرت ئرهو کاتانره
روو دهدهن که سنوورێک بۆ کهڵک وهرگرتن له وهسیلهی لهنێو بردن نهناسرێ .له نێو ئهو کهس و الیهنانه دا کره زیراتر پرهنا برۆ کرهڵک وهرگرتنری برێ سرنوور لره وهسریلهی ئراوا
دهبهن هێز و دهوڵهته داگیرکهر و پهالماردهرهکان دهبینرێن که لهپێناو مانهوهی یۆیان دا دهست بۆ ههر کارێکی ناشایست دهبهن و لهکهڵک وهرگرتن لره وهسریلهی ناموقهدهسریش
هی دوودڵییه له یۆیان نیشان نادهن.
غهدری بهشهر له هاونهوعی یۆی ههر ئهوه نیه که الیهنێکی شهڕ دهست بۆ وهسیلهی پڕ مهترسی به دژی الیهنی بهرامبهری دهبا .چونکه ئهو غهدره رهنگه بهوه پاسراو بردرێ کره
له شهڕدا ههڵوا دابهش ناکرێ .واته دوو تهرهف بۆ بهچۆ داهێنانی یهکیر لهکاریگهرترین وهسریلهی مرومکین کرهڵک وهردهگررن .برهاڵم الیرهنی هرهره دزێرو و دژی ئینسرانی و برێ
بهزهییانهی ئهو گۆرهکردهوانه ئهو کاتانه یۆ نیشان دهدهن که کۆمهڵه یهڵکێک بهپانهوه وهبهر پهالمار دهکهون و بێ گیاوازی قڕ دهکرێن .لهوهش نایۆشیر و گهرگبڕتر

الپهرهی 17 :

ئهوهیه که پهالمارهکه بهکهرهسهی زکر نائاسایی بهڕیوه بەێ و لره کرهمیرین کراتی مرومکین دا زیراترین ژمرارهی قوربرانی لرێ بکهوێیرهوه .کارهسراتی شریمیا براران کردنری یرهڵکی
سهردهشت لهو رووداوانهی مێژووی بهشهرییهته که بێ بهزهییانهترین بڕیاری بۆ دراوه و له پڕمهترسییرین وهسیلهی قڕ کرردن کرهڵک وهرگیرراوه و برێ بهشریرین و برێ دیفراعیرین
کۆمهڵه یهڵکی پێ لهنێو براوه .لێرهدایه که لووتکهی دڵرهقی و بێ بهزهیی و بێ ئینسافیی ئینسان وهدیار دهکهوێ .ئهوه ئرهو الیهنره نهناسرراوهی سروشریی بهشرهره کره پیشریر
باسم کرد.
پێم سهیره زکر گار به کردهوهی بێرهحمانه و پڕ لهتوندو تیژی دهگوترێ کردهوهی غرهیره ئینسرانی ،یران حرهیوانی ،یران وهحشریانه .مرن ئرهوه بره راسرت نرازانم .لره مێرژه روون
بۆتهوه که هی گیانلهبهرێکی کێوی ،ئاوی ،گهنگهڵی یان هی باڵدارێکی ئاسمانی به قهت ئینسان و وه ئینسان لهبێڕهحمی نواندن دا دهسریی نیره .ئرهوه زکر ههڵدهکرهوێ کره
دڕندهیهکی بههێز پهالماری گیانلهبهرێکی الوزاتر له یۆی بدا و بیکاته پارووی گهمه یواردنێکی .بهاڵم ئهوه له الیه رازی بهقایه چونکه تهنیا رێگای مانرهوهی ئرهو حهیوانره
یواردنی حهیوانی دیکهیه .لهالیهکی دیکهش قهت دڕندهیه ناتوانێ یان نایوازێ به یه گار رهوهیه گیانلهبهری دیکه بهسهر یهکهوه قڕ بکرا .برهاڵم کره دهکرردهوهی ئینسران
دهفکرین و چاو له ئاکامهکانی دهکهین دهبینین گیاوازیی دڵڕهقی و بێ بهزهیی ئینسان و غهیری ئینسان عهرز ههتا ئاسرمانه .هرهر بۆیره رێگرام بردهن کره بهشری ئینسران لرهکۆی
دڵڕهقییهکان ،تااڵنەیهتییهکان ،یوێن رشینهکان ،وێران کردنهکان ،سووتان و کاول کردنهکان ،کوشت و بڕهکان و بهگشیی یراپه کارییهکانی سهر گۆی زهوی له سرهرهووی براقی
گیانلهبهرانی دیکه دابنێم.
ئێسیا کاتی ئهوهیه به یهکهوه دیمهنی کردهوهیه وهبیر بێنینهوه که بهدهسیی ئینسان و برهدژی ئینسران برهڕێوه چروه .بیرر لرهو چرکهسراته بکهنرهوه کره زاڵمێرک ،دیکیاتۆڕێرک،
یوێنرێژێک  ،یان بوونهوهرێک کهناوی ئینسانی لهسهره کۆمهڵێک دهست و پێوهند و فهرمانده و بهڕیوهبهری کۆ کردوونهتهوه و داوایان لێ دهکرا پننری برهتا ،کردنری ئرهو بۆمبره
پڕ لهگازی ژاراوییانه دابڕێژن و له شوێنێک تاقییان کهنهوه .گرینگیی ئهو بڕیار و داوایه لهوه دایه که ههم رادهی کاریگهریی گازهکه بهگوانی دهرکهوێ و ههم لهسرهر کسرانێک
تاقی کرێیهوه که زاڵم به دژی یۆیان دهزانێ .دوای ماوهیه چهند فرککهی شهرکهر له ئاسمان وهدیار دهکهون ،تیژ دهرکن و شار و گوندان گێ دێڵرن ،ورده ورده لره شروێنی گرێ
مهبهست نیزیک دهبنهوه ،یوار و پێەهی دهکهن و بهرهو نوییهی دیاریکراو دادهگهڕێنه یوارێ .له سهرێرا کۆمهڵه ما ،و بینرا و برازار و چهنرد شرهقامێک وهدیرار دهکرهون کره لره
داوێنی ریزه گردێکی سهرسهوز دا هه ،کهوتوون .شار پشیی به شاخ و به بهرزگیدا رووبارێک وه مار یواروپێەهی داوهتێ و بهرهو یوار دهیوشێ .لره نێرو شرار دا هرهموو شریێک
ئاسایی دێیه بهر چاو .دووکان و بازار کراوهیه و یهڵک یرهریکی سرهودا و کرڕین و فرکشرینن .ترا و لرۆ ماشرێن لره سرهر شرهقامهکان لره هرات و چرۆ دان .بره هرۆی ترهعیییلیی
قوتابخانهکان کووچه و کۆاڵن پڕن له مندا ،و ههمووی یهریکی یاری و گهمهن .ژنان به کاری بهردهوامی ما ،و منداڵهوه یهریکن و چاوهڕێی هاتنهوهی مێرد و کروڕ و براکانیران
دهکهن .ئاسمان ساوه و کزهی بایهکی نهرم له گهرمیی سووره تاوی هاوینی کهم دهکاتهوه .کوێرهوهریی رکژانه ئاگای له یهڵک بڕیوه و ههر بۆیه هراتنی فرککره بۆمرب هاوێژهکران
زکر ههست پێ ناکرێ .له سهرهوه بهاڵم کار تهواوه .دهسیوور پیشیر سادر کراوه .بۆمبی پڕله گازی ژاراوی به بهرزگی فرککهوه ههاڵواسرراوه .فرککرهوان قرامکی لره سرهر دوگمرهی
فشاره و ههر بینا چهند گۆزهی زکر گهورهی ئاسنین که ناوی بۆمبیان له سهره فرێ درانه یوارهوه .ئێسیا کاتی داگرتنی دوگمهی فشراره .فرککرهوان سرێ و دووی لرێ ناکرا .دوگمره
فشار دهدرێ و بۆمب بهردهبنهوه .پاش تهنیا چهند چرکه ،فرککه دوور دهکهوونهوه و له یوارهوه له سهر شار ،له نێو برازاڕ ،لره نیرو ژن و منردا ،و پیرر و الو دووکرهڵێکی سرای
رهنگی یهسیی نائاسایی بهرز دهبێیهوه .ئهوه و ئییر هی  .ئهوه و ئییر ههموو شیێک .ههر پێست بوو دهسووتا و سوور هه ،دهگهرا .ههر گهروو بوو وهقریه دهکهوت و دهبهسریرا.
ههر چاو بوو وێک دهکهوت و له بینایی بێ بهش دهکرا .ههر نهفهس بوو له قوواڵیی سینگ دا قهتی دهما و دهینکێندرا .ههر مندا ،بوو دهکهوته سرهر هرهرد و هرهر دایرک بروو
مندا ،له باوهش دا بێ ههناسه دهکرا .ههر ئاه بوو بهرز دهبۆوه و ههر هاوار بوو له گهروودا دهمایهوه .ههر گیان بوو دهبهیشرا و و ههر گهسیهی رکڵره کرورد بروو سروور و شرین
ههڵدهگهڕا .ئهوه و ئییر هی ...
ئهوه ئهو رکژه بوو که به بڕیاری نهسلی بهشهر و به کهرهسهی دروست کراوی دهسریی مررکڤ ،نهسرلی ئینسران لرهیا و یرۆ ،وهردهدرا و برێ گیران دهکررا .ئرهوه کارهسراتی شریمیا
باران کردنی یهڵکی سهردهشت بوو .ئهوه یهکهم تاقی کردنهوهی ئهو گازه بوو که نهسلی بهشهر بۆ نابوودیی هاو نهوعی یۆی پێویسریی پێری هرهبوو .سهردهشرت یهکرهم تاقیگرای
ئهو ژاره و یهڵکی سهردهشییش یهکهم قوربانیانی ئهو تاقیکردنهوهیه بوون.
چاوم لێیانه
دڵم دهگهڵیانه
مێشکم ئاگای لێیانه و
ویژدانم مهعزووبی عهزابیانه
ئهی سهردهشیییه ناز لێشێواوه به گاز ینکێنراوهکان
شارتان بوو به یهکهم سهکۆی شانۆی مهرگ و
بۆ یۆشیان سهمای نهفهس بڕانیان لهسهر ساز کرد.
ده بخهون ,یهوتان یۆش
چونکه ژیان بهڕێوهیه.
ههیاس کاردک – ئوسیڕالیا
تێبینی :ئهم بابهته رکژی 4ی گۆالی  2111له کۆڕیادی شیمیاباران کردنی شاری سهردهشت له شاری ئادالیدی ئوسیڕالیا یوێندرایهوه.
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دهبینم شههێن و باز و ههڵۆ بهرزهفڕهکان شاپهڕی توانا و هێز لێدهدهن
فهوزی ڕهمزی مهال مارف
وتاری بهرێز فهوزی ڕهمزی مهال مارف بۆ یادای تاوانه گهورهکهی شیمیابارانی شاری سهردهشت له واڵتی سوی .
بهڕێزان و ماتهمگێڕان
پێشهکی بهیێرهاتنێکی گهرمیان لێدهکهم و ئامادهبوونیان پێزانینه و هاویهمیه لهته گشرت شرههیدان و زامرداران و لێقرهوماوانی شراره قارهمانهکرهی
شهردهشت.
ئرهز گلهییررهکم لرره ههنرردێ لررهو بهڕێزانهیرره کرره لرره باسررهکانیاندا دهڵرێن " کارهسررانی سهردهشررت و ههڵهبجرره و ئررهنفال و قرراڕنێ و  ....کرره لرره یۆیرردا
وادهزانم ئهمه ههڵهیهکی زهقه و "دهبێت بڵێین "تاوان".
هیوادارم به سینگ و دڵێکی فراوانهوه لێمی قبوو ،بفهرموون.
"کارهسات" ئهو ڕووداوانهن که لهوانهیه مرکڤ ڕکڵێکی تێدا نهبێت و له الیهن هێزێکی به توانای دهرهکییهوه ئهنجام درابێت که مرکڤ یرۆی برۆ یرۆی دهسیهوسرانه بهرامبرهری ،وه
بوومهلهرزه و الفاو و ههرهسی شاخ و بهفر..و..و ...له هێڵ دهرچوونی شهمهنهفهرێک و .....هید .که ببێیه فهوت و زیرانێکی زکری بێئهنرداز .برهاڵم ئرهو کارانرهی کره مررکڤ پێری
ههڵساوه و بۆته هۆی کوشین و بێ سهرووشوێن کردنی چهندین و چهندین مرکڤی بێ تاوان وه ڕهشهکوژی و ئهنفال و کیمیایی وهشان و تیرکر...و...و.....کره هرهر هرهموویان وه
فشار یسینه سهر بهرامبهره ( سیاسی بێت یایود سهربازی) بۆ مهبهسیێکی دیاریکراو که ئهوهی پێی ههڵدهسیێت گهرهکیهتی ،دهوترێت "تاوان".
بۆیه دهڵێم ئهو ههموو تاوانانهی کهدوژمنانمان بهکاریانوێناوه له ئاسریی میللهتهکهمانردا ،هێنرد وشره و زاراوهیرهکی ترسرناکن ،کره مررکڤ دهبێرت و دهبێرت هرهر لره گروتنی ڕاسرییه
گهورهکاندا بهکاریانبوێنن.
بهڕێزان :ئهز نامهوێت وه لێدانهوهی شریت و باسێک که بهردهوام دووباره دهبێیهوه و ههمووان پهیڕهوی دهکهین ،باس له چۆنیهتی ڕووداوهکه و چهند گیان له دهسرت چروه و چری
و چی ...بهڵکه دهمهوێت دوای ئهم ههموو ساڵه پڕ له ئازار و مهینهتیره (  2:سرا ...) ،وه پهیشرانه تراگیدییایره براس لرهو تاوانره و گشرت تاوانرهکانییر کره دهرحره بره
یا و نهتهوهکهمان لهسهر بهرنامهیهکی داڕێژراو که دوژمنانمان پێی هاڵساون یان ههڵدهسین بکهم.
ئهم باسهم دهمهتهقه و گفیووگۆیهکه له نێوان کهسێکی تازه ڕزگاربوو له دهسیی تاوانه نا ههمووارهکان و دڵسۆز به یا و گهلهکهی وه کوردێکی تری یهمساردی بێ پهروا .
لهناو ئهم ههموو کاولکاری و وێرانکاریهو و تاوانانهدا  ....له ناو ئهم ههموو بێدهنگی و گروێ کهڕییرهی گێییردا ....ئرهی هراو هۆزهکرهم ...هراو یوێنهکرهم ...پشرت و پهناکرهم...
تویوا چییر لێم مهپرسه ...له حاڵم مهپرسه؟ ..کێ ماوه و کوێ نهماوه؟
ئایۆ یوێندنگا چکۆلهکه و منداڵهکان چیان بهسهرهاتوه؟
ئا تویوا حاگی مامۆسیا و فهقێکانی و کانیاوه ڕونهکهی بهردهم حوگرهکهیان چییان لێواتوه؟
سهکۆی بهرماڵه گهوران ههر گمهی دێت؟ میمکه گوڵیزار و تهشیلهکهی ماون؟
پێم بڵێ مام هۆمهری نیکیهیوان ماوه؟ ڕهشه شایی شوان چی بهسهرهاتووه چی؟
کوڕگهل چیان لێ بهسهر هاتوه؟...؟....؟....؟
سا تووبی یوا لێم مهپرسه ...بۆ یۆ تۆش ههر وه من سینه سووتاو د ،زامدار نیت  ...پهژمورده و  ...ئاواره نیت  ....به دوای هۆزه سهرگهردانهکهتدا وێڵ نیت.؟
به دوای ههوا ،و سۆرایی زاڕکڵه و ژن و کهسوکاره پێ یاوس و ڕووت و ڕهچا ،و بێ دهرهتانهکاندا ،شێت و وێڵ نیت ...ئێمه ئیمڕک لره هرهموو کرهس وێرانرهما،ترین ...بێکرهس و
دهربهدهرترین ...زامارترین ،برینهکانمان ئاسایی نین و له هی کهسانییر ناچێت ...بیناییم لێڵه و دیدهم وێنهی لێدهشێوێت یهریکه تارمایی دادێت ....
کێو و دهشت و سارا بۆته یانهمان و ئاسمان بالیف و زهوی ڕایهر و بهر سهرینه ئهوهشمان پێ ڕهوانابینن و لهوێش زاڵمان و دهسیی ڕهشی تاوان ههر به دواوامانهوهن.......
غهریب و بێکهس لهم دێ بۆ ئهو دێ لهو شار بۆ ئهو شار ...غوربهتی ئێسیامان شارهکهی یۆمانه ...عهوداڵی کهسێکم  ...تهنیا کهسێک که به یوێ چێشت بمانگاتێ ...یران یێرر
یوایی به هانامهوه بێت ...ههواڵێکم پێ بدات گهرچی نایۆشیش بێت ...
شارهکان ...گوندهکان ...شهاللی یوێن کرراون ...کارهسرات دوای کارهسرات ...تراوان دوای تراوان ....ئیمرڕک یاکهکرهم یوێنراوییرین یراکی سرهر ئرهم زهمینهیره ...ئاسرمانیش برهرگی
سووری پۆشیوه و به یوێنی هاوهۆزانم بێزوو دهکات.......
ئهی هاو هۆزه بێ ئاگا له ڕووداوهکان  ...هرهوا ،و پرسریاری چریم لێدهکرهیت ....یهمرهکان برهرک و دووکرهڵی شرار و گونرده سرووتێنراوهکهم و برۆنی گرازه بۆنخۆشره کوشرهندهکان
گررهروومی گرترروه ....چیررت بررۆ باسررکهم  ...چرری؟ دهنگرری مامۆسرریای مهکیررهب!!...گووتنررهوهی "دارا دوو داری دککزیررهوه و بهریۆلهکررهی داده وازی دهکررا و دکی داده ڕژاوه " و وتنررهوهی
بهیانییانی گۆرانیهکانی حهسهن زیره ئییر نابیسیرین و نابیسرین لهو یوێندنگا یاپوورهدا ...
دهرکی حوگره وااڵیه و مات و بێدهنگ ....ئهمجا کانیره پرا و بێگهردهکرهی نراو حهوشری مزگرهوت ،کره هرهر گاموولکهیرهکی وه ئیکسریری ژیران بروو ...داپۆشره لره گهسریهی برێ
تاوانی مهالو فهقێکان ،کیێب وشهی پیرکز بهسهر گهسیهی شهکهت و ماندوویاندا پهرش و باڵوه ،بێ ئهوهی یاوهنی وشهی پیرکز له بارهگا مهزنهکهیدا بلهرزێت و بێیه دهنگ ...
بهڵێ بهر ماڵه گهوران ههر وه گاران گمهی دێت ...گهسیهی ساردهوهبوو سهر سهکۆکانی داپۆشیوه ...بێ دهنگیهکی ترسنا بااڵ پۆشیانه ورتهی کهس نایره ...میمکره گروڵیزار و
یا یاوهر به یۆیان و تهشێله و کاڵفه یوریه ڕێسراوهکهی ناو کۆشیان ...وه پیشهی گارانیان پاڵیان داوهتهوه به دیواری ماڵهکهیاندا و ساردوسڕ و بێدهنگ چاوی
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نهترووکاویان له گشت گهسیهکانه ...وه ئهوهی پێیان بڵێن !! سهبرگرن دوو ڕکژی تر وهرنهوه بۆ شا ،و لیفکهکانیان...
چیت بۆ باس کهم پێم بڵی تویوا چی وهی بێ ئاگا له دردومهینهتی گهلهکهت؟
دهپرسێت له کێ و کێ ؟؟
قسه یۆش و به توێکڵ و بهیت و بالۆرهکانی مام هۆمهر ههمووی چوون چون و ئییر ناگهڕێنهوه و کهسیش نییه گێری پڕکاترهوه ....هرهواڵی ڕهشره شرایی و بلوێرهکرهی!!! ...مێگرهل و
دهوڵهت بهدهوریا ههر ههموو ڕکچووی یهوێکی دووری درێژیایهنن ...بلوێر و مێگهل بی وهفا نین...یاوهن ههسین ...وه زاڵمانی بێ ویژدان نین بۆیه مۆڵیان داوه به دهوریدا....
ئهوهتا فریشیهکانی ئاسمانیش به هانامانهوه نههاتن و نایهن؟
ئهی هاوهۆزی بێ پهروا ...ههر لهم دهورووبهرهدا چهندین کۆرپهله بره وێڵداشرهوه و دایرک بره منداڵرهوه و کروڕ و کرا ،و گرهن و پیرمران بهدهسریی یۆمران بری کفرن هرهر بره برهرگی
یوێنینیانهوه له ژێر گڵ نا ...ئایر بۆ ناپرسیت چ گڵێک؟ ...
بهڵێ گڵێک که تهنیا و تهنیا مهگهر ههر بۆ شاردنهوه بوو بێت و بهس ....
کراسی سای ئهوه ،شهوی بووکێنیان بووه تارای سووری گواسینهوه بۆ بهردهم یهزدانی مهزن له بۆ شکایهت .....چی و چی  ....چییرت برۆ براس کرهم ...دؤزهیێکرهو بۆمران دایرراوه...
چهندینی ترێش و هییریش ههروا له چال دهنێین ....
یۆ دهڵێن له ترهورات و ئینجیرە و قورئانردا ...براس لرهوه کرراوه کره یرهزدانی مرهزن ،هرهر لهبرهر زوڵرم و زکر و گرومڕایی پاشرایه چهنردین شرار و گونردی یراپوور کرردوه بهسرهر
زاڵمانیدا ...
ئهی کهی ئهم بارهگای یهزدانیه بۆ ئهم ههموو سیهمهی پاشایانی زهمان لێمانی دهکهن دێیه لهرزه؟
یۆ دهڵێن بێ تاوان شههیده ...ئای شههید چ ناوێکی گهوره و گرانی ...تۆ له کویی ...تێناگهم ههر یهکه به گۆرێک باسرت لیروه دهکرهن ...برهڵی ئییرر هرهواڵی چریم لرێ دهپرسریت
 ....چی!!
هاوهۆزه دوور له بیسین و دیینی زامهکانمان ...نازانم بڵێم چی!! ئاخ و داخ و وهی وهی و ڕکڕک و هاوار و گریه وه کرار لهبهردهممانردا ههڵردهتۆقی ...برۆ هرهر الیره دهچرووین،
لهبهردهم و چاوانماندا بوون ،لهههر یانه کاولهیهکدا و لهسهر ههر کۆاڵنه شێواوێکدا باوکه ڕک و ڕکڵه ڕک و دایکه ڕک بوو...
کاکی هاوهۆزی بێ ئاگا له یهمهکانی گهلهکهت ...ناحهقت ناگرم ...تۆش حهقیه ...وا ساده سهیرکهیت..
فێریان نهکردووین که به یهمی یهکیرهوه بین  ....تهنیا و تهنیا ههر ئاغاکانمان و یۆمان دهناسی...
ئای که دڵمان ڕهقه له ئاست یهکیر ،بهردین برهرد ،چاومران قایمره ...پرڕ بره زار هاوارمران دهکررد و دهمرانگووت ئێمره لره پێنراو ئرهو ئارهزوانرهی کره نرهمردوون ،ئرهو سرینانهی کره
ههڵنهقرچاون ،ئهو گهرگانهی نهسووتاون له پێناو ئهو تازه نرهو بووکانرهی شرهوقی چراوهڕوانی پرچری سرای پرێ هۆنینرهوه یرا برهرگی برووکێنی و زاوایرهتی کفنری شرهوی حوگلرهیان
بوو ...دهمان وت و دهمان وت....
هاوهۆزه بێ ئاگا له یهم و سهرگهردانی کهسوکار ...له واڵتهکهی من ...له وێرانهکهی من.....
ئررهوهی مرراوه پێررت بیڵررێم...ئهوهیرره کرره ...گشررت یۆشررییهکان باریرران کررردوه ...عهشررقی شررههادهت لرره د ،و سررینهی ههمووانرردا تررابلۆی گرترروه ...تۆڵرره لرره تاوانکررار و سرریهمکاران لرره
داگیرکهران ،بۆته ویردی سهر زمانی ههمووان و رێبازی نیشیماناهروهری و یهکڕیزی و یهکیر قبووڵکردن بۆته باسی ڕکژانهی ههمووان ....ئهمه هیوایهکه و چهکهره دهکا....
ئییر لێم مهپرسه ...دڵم وا شه دهبات ئهی یهمساردی گوێ کهڕ له ئاسیی نههامهتی هۆزهکهت ...بهسه بهس ...دڵم هێند شکسرت و غرهمباره ...برڕوام نیره کرهس لره وێنرهی ئێمره
ههبێت...
دهبا ئییر قامبێژهکانمان ،داسیان و الو و بهیت و حهیرانهکانمان ...و ...با به زیندوویی باسیان لێوهبکهن...له گشت باس و دانیشریندا یره برۆ یرهکی بگێڕنرهوه ،پشرت بره پشرت
وهیگێڕنهوه...
با بزانن که کهس ههیه وه ئێمه ئاوا ما ،کاول و یانه وێران و پهڕاگهنده......
با الوان و گوانان ئاگادار بکرێنهوه که ڕکژگار به دهسیی زاڵمان چ مهرگهساتێکی گێڕاوه بهسهر باو و باپێرانیاندا به بهرچاو بهڵێ چاوی دوونیای مرکڤدکسیهوه .....
ئازیزهکه  .....پشت و پهناکهم  ...گوێم لێبگره!!!!
ئهمهی دهیڵێم بڕک بۆ ههمووانی بگێڕهوه و دهبرا ئرهوانیش برۆ نرهوهکانی ترری بگێڕینرهوه ....پرڕ برهزار بەرریکێنن و بڵێرێن گروێ ڕادێررن !!! داپیررهی سرک سرووتاو و گرهرگ برڕاو وهی
پیرهمێردهکهی یاوهن چهندین کهسی سهرتێداچوو ...گوێیان لێبێت ...ئهی ههموو یهڵکی یاوهن ویژدانی مرکڤدکسیی سهر ئهم زهمینه ..گوێیان لێبێت !!! ئایا ئهمهی بهسرهر ئێمرهدا
هاتووه و له ئێمه کراوه و دهکرێت له کاتی ئێوهدا یان له کاتی باو و باپیرانیاندا تویوا ڕووی داوه؟
دهسا تویوا ..ههر ههموو ئهمانه بۆ منداڵهکانیان بگێڕنهوه ...پێیان بڵێن ..با ئهوانیش بۆ منداڵهکانی یۆیرانی بگێڕنرهوه و ئرهوانیش برۆ منداڵرهکانی نرهوهی دواترر ...کره ئراوا لره
یاکێک و نهتهوهیهکی سهر ئهم زهمینه کراوه که پێی دهڵێن "کورد و کوردسان".
هاو هۆزهکهم ...توو پا و بگهردی پیران و پێشهوایانی ڕێگهی ڕاست یوازان ...پێم بڵێ بۆ بێدهنگ بوویت بۆ؟ دیاره باسهکانم کاری تێکردوویت ...ده تویوا ئرهو دیرواری بێدهنگیره
بڕویێنه و دهست بده دهسیم و گوێم بۆ ڕادێره...
ههرگیز مهڵێ گشت ڕێگهکان بهسیراون و پڕ مهترسییه و ئهمه دوا ڕێگهیه پێدا دهڕکم.
گهرچی ئاسمان ئێسیه ڕهش و تاریکه و ههوری چڵکن بهری ساماڵی شینی گوانی گرتوه ...
ئهو ڕکژهی ههمووان بهتهما و هیوایین بێشک ههر دێت و دێت ...
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بیروبۆچوونهکانمان ،ههنگاوهکانمان دهنگهکانمان دهنگدهدهنهوه ،به دهنگی زواڵڵی ئێمه دوژمن دهتۆقێت ،ئێمه ههین و ڵێرهین و ههر دهمێنین ...ئێمه گۆرانی بۆ ئازادی و
سهربهسیی و سهربهیۆیی و یهکسانی و بۆ یۆشهویسیی دهچڕین...
دهزانم ههسیت بزواوه و غیرهتواڵت تێدا هاتۆته گۆش ...با ههموو ئهوانهی چوون له ڕێی شهرهفمهندیدا بکهینه سومبول و چرای ڕێگهی تێکۆشان و ژیان و یهکیر قبووڵکردن...
ئهمجا هاوهۆزه به وهفاکهم ...ئهز گیانم یهکاارچه پڕ له هیوایه ...له ناو ئهو ئاسمانهی که ههوری ڕهشی چڵکن سایهقهی داپۆشیبێت  ...من یۆری پڕ هیوا و ئومێد دهبینم ...ترهم
و موژ و ههوری چڵکن دهڕهوێنێیهوه ...ئاسۆی سوور گهڕا ،به یوێنی شههیدانمان ڕکشنه و هاوارمان لێدهکهن بۆ براوهڕ نرهکردن بره دووژمنانمران ،برۆ یرهکگرتن و یره دهسریی و یره
ههڵوێسیی و یهکیر قهبووڵکردن...
دهبینم شههێن و باز و ههڵۆ بهرزهفڕهکان شاپهڕی توانا و هێز لێدهدهن و بهرهو چیا سهرکهش و بڵندهکانمان له شهقهی با ،دهدهن ...قاساهی کهوه یۆشخوانهکان لهم کرهل برۆ ئرهو
کهل ،لهم دک ،بۆ ئهو دک ،لهسهر ئهو گاشه بهردانه به دهنگیان یهبهردارمان دهکهن و مروژدهی ڕکژێکری نوێمران پێردهدهن و دهڵرێن ئییرر بهسریه یرهو ،بهسرهرچوو شرهو ،مرااڵوایی لره
تاریکی کهن ،بهیێرهاتنی ڕکژێکی نوێی بهڵێ نوێ ،ڕکژێکی پڕ له هیوا و سهرکهوتن کهن .
ئهی نهت بیسیوه که وتراوه ،ههموو شهوێک ڕکژێکی ڕووناکی بهدوادا دێت..
ئهی هاوهۆزه دڵسرۆز بره یاکهکرهم  ..پێویسریه هرهر لهگره ،یهکرهم زهڕترای گزنگردا ڕاپرهڕێن و دهسرت دهییره دهسریم ....سروێندم بره هاوڕێیرانی ئراواره ،بره مرا ،و حراڵی یراپوور و
سووتێنراو ،به یوێنی ئا ،و گهشی شههیدانی بێ گۆڕ و کفن .سروێند بره یراکی پارچره پارچره کرراوم ،بره میللرهتی هرهر بهشره لره الیره سروێند بره پێشرهوایانی یۆبرهیت و گیران
فیداکار ،سوێند به شاخ و چیا و گا بهرد و بن ئهشکهوتان ،که تێیاندا نییه یوێنی تاکێکی ئهم میللهتهی تێدا نهڕژابێت و نه پژابێت...
دهبی ههر بهو هیواوه ئهم هۆزه سرهرگهردانه بگهڕێیرهوه سرهر النره شرێرانه سرهر بڵندهکرهی یرۆی کوردسریان ...برهڵێ ئرهو کوردسریانهی چهنرد کیمیرای وهشران و ئرهنفال و ڕاگروێزان و
کاوڵکاری و تاوانی ئیێدا ئهنجام درابێت و بدرێت ،هێندهییر ڕهگ و ڕێشهی به قوواڵیی و ئهسیوورایی زوقمسیانی تاوانهکاندا ڕک دهچێت.
ههردهم دهنگی زواڵلی ئهو پێشهوایانه و سیمبوالنهی گیانیان بهیشی له پێناو یا و گهلدا دێیه گوێم و پێمان دهڵێن.....
ههرگیز باوهر به دووژمنهکانیان مهکهن و یهکگرتووبن و پێویسیه له بهردهم تۆفانهکاندا یۆڕاگر بن و یه ههڵوێست وه سهدێکی پۆاڵیین بنوێنن
*ڕکژێک لهسهر هۆلۆکۆست و ڕهشهکوژی ئهرمهنهکان شیێکم یوێندهوه ،هێند کاریگهر بوو لهسهرم که ڕایکێشامه سرهر نووسرینێکی وه ئرهو شرێوهیه و باسرهکهمی پرێ بره پێزترر کرهم.
چونکه میلهتانی سیهم دیده ههر ههموو هاویهمن .
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ئهو ئێوارهیهی كه شارهكهم ''سهردهشت'' زامی ههڵگرت
عهزێز شێخانی
سهردهشت یهرێب لهو شارانهیه ،ره هێشیا به گهورهیی رارهساتهره نهناسراوه و له ژێر باری قورسی تهم و مژی سیاسیی دهوڵهتره دزهررانی زا ،بره سرهر
روردسیاندا ئهو رارهساته پووش بهسهررراوه .له 7پووشاهڕی ساڵی 1366ههتاویدا ( 28ژوئهنی  1987زایینری) ،شراری سهردهشرت زامردار دهرررێ و بره
چهری شیمایی پهالمار دهدرێ .
پێشنهشه به قوربانییهرانی 7ی پووشاهڕ
ژیان گهڕانه و گهڕانیش ژیان ،بهاڵم تۆ بڵێی هاوار ،شهڕ ،وێرانی و رۆچ چی بن؟ ئهوانهی ره له منداڵدانی داینیانهوه و له سهرهتای ژیانهوه گوێیان به دهنگری ماڵوێراننرهری شرهڕ
ئاشنایه ،پاش له داینبوونیان چاو و بیریان وردتر لهو رارهساتانه دهڕوانن ،ره له دهوروبهریان روودهدهن .مردنری بره رۆمره ،و قڕرردنری رۆمهڵره یرهڵنێب لره نوێنیرهرانی ژیران و
چیرکرره هرهردهم سرهوزهرانی مرکڤایرهتین .مرکڤرهران زکرگرار لره بررهرگی مرکڤردا دهبنره ئرهو گورگانرهی ،رره برۆ رژانردنی یرروێنی مرکڤرهرانی دینره لره پشرت چیراو و لوتنرهی ژیرران و
ئاوهدانیهوه لورهیان دێ .ئهوان تینوی یوێن و دهسهاڵتن و بۆ گهیشین به ئامانجه گاڵوهرانیان پێویسییان بره قوربرانی و سرووتهمهنی ههیره .لرورهی مرکڤره گورگرهران برۆ وێرانیری و
ئاگرنانهوهیه و به ههرزمان و دهنگێب بدوێن ،ئاوازیان تهنیا مانای روشین و قهاڵچورردن دهدا .
تۆپی زهوی سووڕدهیوا و ههرگارهی رهوهگورگێنی دڕنده به ناوی گیاواز و له ژێر دروشمی رهنگاوڕهنگدا بۆ قهاڵچۆرردنی مرکڤهران پنن دادهڕێژێ .له رهرتی رهشری ئرهفریقاوه هرهتا
دهگاته ئهمرینای التینی ژێر چهرمهی سیاسهتی رۆلۆنیالیزم ،له هیرکشیمای ژاپۆنهوه هرهتا دهگاتره شرارهرهم "سهردهشرت" و دهسیهیوشرنهرهی ههڵهبجره ،هرهموویان یراوهنی سرهدان
رووداوی گررهرگبڕ و تاسررێنهرن .لررهو رارهسرراتانهدا مررردن ئررهو رهمررزه نییرره ،ررره چاوهرانمرران نررهیبینی ،بررهڵنو بررااڵی مررهرگ و سرریمای مررردن لرره سررهر شررهقام و رررۆاڵن و تهنانررهت لرره
چوارچێوهی ماڵهراندا پیاسه دهرا .رکژانێب ههن ،ره مهردن بۆنی دێ و گۆڕسیان بانگی دیدار و رۆبوونهوه دهرا .ئهو رکژانرهن ،رره مرردن دهبێیره تهییهڕهشرهی قوتابخانرهی ژیران و
مرکڤیش دهبێیه ئهلفوبێی نووسین .مێژووی مرکڤایهتی پڕن لهو رارهساتانهی ،ره ئاسمان له ههژهمرهتی ژان و ئازاریران یرۆی ههڵردهپازنێ و لره ئاسرۆی بوونیردا ئرایی هرهتا سرهری
ههڵدهرێشێ .
ئێوارهیه و هێدی هێدی یهرینه سێبهر شۆڕدهبنهوه .ررێناران له سهر چایواردنی عهسرانه ههسیاونهوه و وهسیا هاواری رهرهسریه دهررا .میوهفرکشرهرانی شرار یۆیران برۆ ئێوارهبرازاڕ
ئاماده دهرهن و له شهقامی سهرهری شار داشقه و چهریی تایبهتیان داناوه .ژمارهیهت لهو میوه و سهوزهفرکشانه ئاوڕشێنی دهوروبهری شوێنگهی یۆیان دهرهن و دهنگیان بۆ
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هاواری ئێواره بازاڕ ساف دهرهن .ماوهیهره دهرگای قوتابخانهران دایراون و له ژێر تیشنی یۆرهتاودا مندااڵنی گهڕهرهرانی شار دهسیه دهسیه بهرهو پارری شار شۆڕ دهبنهوه،
تارو لهو شوێنه بهرتهنگ و پڕ له ههرایهدا رکژگاری مندااڵنه و الوهتی به یۆشی تێاهڕ بنهن .بهشێب له مندا ،و مێڕمندااڵن له دهوروبهری پارری شرار وێرڕای بره سرهربردنی ررات
یهرینی فرکشین و به ررێدانی رهل و پهلی یاری مندااڵنهن .مزگهوتهرانی شار یهڵب بۆ رۆبوونهوه له دهوری یهت بانگ دهرهن و دهرگایان یسیۆته سهر پشت بۆ ئهوهی براوهڕداران
نوێژی عهسرانهی یۆیان بنهن .ژنانی گهڕهرهرانی شار له بهردهرگای ماڵهرانیان یهرینی دوان و قسهرردن له گه ،گیرانهرانیان و چراوهدێری منداڵرهرانیان دهررهن .سرهرچاوی شرار
له ئێوارهدا شوێنی رۆبوونهوهی بهشێب له پیاوانه و یوڕهی ئاوی سهرچاوه سرنجی رێبواران بۆ الی یۆی رادهرێشێ ،ره به دوو گۆگهی تهنیشت شهقامی سهرهری شراردا دهرشرێن .لره
راڕێژی شار دهنگی چهند یاوهن ماشێنێب دێ ،ره به دهنگی برهرز هراوار دهررهن مرههاباد سرهواریی .مرهالی نرهترس ،مرهال براقی لره سرهر شرهقامی شرار پیاسره دهررا و لره رۆنجێنردا
نوشیوو بۆ یوازیارانی دوعا و چاربوونهوه دهرا ،بێخهبهر لهوهی ببێیه یرۆراری رارهسراتێنی شراراوه .حهمره،
ئهو پیره پیاوهی به بهقه ناسرابوو ،له تهنیشت سهرچاوهی شار له گه ،چهند رهسرێب لره یراوهن دورانردار
و پیاوه به ساڵداچووهراندا یهرینی گهمه و شهڕهگنێو و گوچان هاویشرینه .ژنری بره سراڵداچوو ،عهبرداڵی
له دهوری پارری شار هاتوچۆ دهررا و لره یرادی رروڕه لره دهسرت چووهررهی دا هراوار و گازنرده دهررا .ئهحمرهد
شهریفی ،ئرهو پیراوهی رره سرهردهمێب لره دوڵیانەرب رراری گرۆاڵیی دهرررد ،ئێسریا لره ررۆاڵن و شرهقامهرانی
شاردا دهگهڕێ و به دهنگی برهرز هراوار دهررا ،زهالم ،زهالم ئرهوهتا زهالم ....لره برهردهم پادگرانی شرار و لره
راسرریهی شررهقامی شررار مینرره بێیوشرری برره بڵینرردگۆی دهسرریی هرراوار دهرررا و پهیامررهرانی برره نرراو فهرمانررداریی
باڵودهراتهوه .له شهقامی میوهفرکشان مبهممهی عهباسی بره دهنگری برهرز هاواردهررا و پرهیامی هرهراگنردنی
فهڕش و بهڕه به گوێی بیسهران و رێبواران دهگهیهنێ .
گهڕهرانی شار له سهمای یۆشی ژیاندان ،بهاڵم سێبهری نههامهتی شهڕی دینیاتۆرهران هێشیا ههر ماوه .رهنهره سای ،وهت مهییێنی مۆمیای رراو رووبهڕی شار درێژ برووه و لره سرهر
پشیی ئهو تهرمه چهند ناوهندێنی چهری قورس و تۆپخانهی رێژیم مۆڵیان یواردوه .شار چارهی قورسی پادگانی ناوێ ،ره ههر چواردهوری به چرهری دژی ئاسرمانی و تهلبهنردرراوه
و وهت سێبهری سهرروت به سهر شان و پیلی شار قورسایی دهرا .گردهسوور له دایی مۆڵخواردنی نرهیارانی گرهل و دژی گهلییرهران لره سرهر تروپرب و بهرزاییرهری ،نێوچراوانی سروور
ههڵگررهڕاوه و پررڕ برره سررهییی گاشررهبهرد و رقنررهرانی لرره نررهیاران بێررزاره .شررێوهبرایمه و گهڕهرررهرانی نێررزهڕک زکر لرره مێررژه رانگررای چاوهرانیرران تررهقیوه و گۆڕسرریانی شررههیدان و
دوڵیانەنیش له ژێر بارانی بۆمب و ناپاڵمهراندا گهسیهیان یاراوه .گفهی بای ئێواره پڕه له ههست و نوێنی و گژ و گیای وشنه برووی پووشراهڕ لره سرهر باڵرهرانی برای شرهما ،بره
ئاسمانی شاردا دهسووڕێنهوه و بهشێنیان پهڕیوهی دک ،و شیوهرانی دهوروبهری شار دهبن .ئێواره پڕه له گموگۆڵی ژیان و بۆن و بهرامهی سهوزهاڵنی شاری داگرتووه.
له ژێر دهواری ئاسمانی ساما ،و تۆزگرتوودا ،ئهو ئێوارهیه دڵم تهنگه و له پهنای ئارهقهههڵڕشیندا پهنجهی یهیاڵم له دهرگای رۆشنی بیروهریرهرانم دهدا .رۆشرنی بیرهوهریرهرانی
مێرمنداڵێب پڕه له ژان و ئازاری ژیان .له 14سهرماهزی  1356دا هاتنی تاننهرانی ئهڕتهشی شاههنشراهی برۆ سرهر شرهقامهرانی شرارم دێیرهوه بیرر ،رره روێرانره رهوتبوونره ویرزهی
یهڵب .ئێوارهی  14سهرماوهز پڕ بوو له بۆنی باڕوت و دوره ،و پهیامی یهم و رۆست ،بهاڵم له پێناوی روویاندنی نیزامی پاشایهتیدا بوو .تهسلیمبوونی ئهرتهشی شاههنشراهی لره
سهردهشت و قۆنایی سهررهوتنی شۆڕش و بۆمباران و تۆپباران ررانی شار له الیهن هێزهرانی ئێران و عێڕا و رۆچی به رۆمهڵی دانیشیوانی شارم بۆ چهند گار به یێرایری هاترهوه
بهر چاو .شهڕی پێشمهرگه و هێزهرانی رێژیم له نێو شار و دهرهوهی شار ههموویان له یانهی تایبهتی رۆشنی بیرهوهریهرانی مێرمنداڵێندا رۆبوونرهوه ،رره بهرامبرهر بره چارهنووسری
نهتهوه و یرات و نیشریمان یرۆی بره برهرپرس دهزانرێ .منرداڵێب ،رره ررهلوپرهلی یاریرهرانی برییری برن ،لره فیشرهت و نرارنجۆت و گوللره یۆماراره و مینرهرانی دژی نهفرهر و گرۆری
تفهنگهران بێ ،مهگهر دهررێ رۆشب و تهالری بیرهوهرییهرانیی به دوور بێ له وێرانی و شهڕ؟
له گهرگهی ئهو گوڵه و یهیااڵنهدا بوو ،ره فڕکره شهڕرهرهرانی عێڕاقی بۆ لێدانی بۆمبهرانیان یۆیان شرۆڕرردهوه و نێوهڕاسریی شراریان پێنرا .چراوهڕوانی برهردهوامبوونی بۆمبراران
بووین ،بهاڵم تهقینهوهی بۆمبهران له گه ،ئهوانی رابردوو گیاوازیان زکر بوو .دهنگی ئهو بۆمبانه رایر بروو و دوررهڵێنی سرای و زهردرهنرگ برهرهوه برهرزای روومرهتی شرار برهرزبۆوه.
هێشیا چهند یولهرێب تێنهپهڕیبوو ،ره به هاورارێنم گوت ئهو بۆمبارانه شیمیاییه و بۆنی دێ .له سااڵنی رابردوودا زکرگرار لره دهیران مییرری شروێنی بۆمرب و ناپاڵمرهران برووین،
بهاڵم ههرگیز بۆنێنی لهوگۆرهمان بهرلوت نهرهوتبوو .گوڵهی شار وهسیا و بێدهنگی و هاوار تێنه ،به یهربوون .له گه ،ئهوهی ههسریم دهرررد ،رره گرازی یرهردهل رهنگێنری مرهیە و
زهردی ههیه ،بهاڵم بۆ دڵنیابوون له ئازارهرانی ئهو رووداوه له شوێنی رارهوه بهرهو شهقامی سهرهری شار و گهڕهری سهرچاوه وهڕێنهوتم .ترا نیزینیرر دهبوومرهوه هراواری مراڵوێرانی
بهرزتر دهبۆوه و یهڵنێنی زکر پاش ئاگاداربوون له بۆمبارانی شیمایی رێەنه و رێگای دهرهوهی شاریان دهگرته بهر .له سرهر یرهت زانیراری لره سرهر چۆنیرهتی برهرگرینردن بهرامبرهر
به چهری شیمایی رهم بوو ،بۆیه هێندێب رهس له پاش لێدرانی شار و وێرانبوونی ماڵهرانیان ههوڵیان دهدا بره ررۆ ،بارگره و بنرهی یۆیران بگوازنرهوه .رارهسراتهره لرهوه گرهورهتر
بوو ،ره مرکڤ ئهو رات به چاوی یۆی دهیدی .وهت مێرمنداڵێنی عهودا ،به دوای رووداوهراندا سهردانی شوێنی بۆمبهرانم رررد ،برهاڵم یرهڵنێنی ررهم و بره دگمرهن لره شرهقامهرانی
شار دهبینران .له گهڕهری سهرچاوه پیره پیاوێب و پیرێژنێنم بینین ،ره یهرینی راگواسینی نوێنهرانیان بوون ،رره لره گاگمهیرهری رهنگاورهنگردا پێەرابروون .هراوارم رررد ،بێجگره
لێره له روێی دینهی داوه .پیره پیاوهره ههڵوێسیهیهری ررد و گوتی الی فهرمانداری .رێگهی یۆمم گرت و بهرهو الی فهرمانداری چووم ،راتێب چاوم به شوێنی بۆمبرهران دهررهوت،
به رواڵهت وێرانیهری زکریان به دیاری نههێنابوو .له نیزیب فهرمانرداری حهشریمهتێنی زکری لێبروو ،رره لێیران نیزیرب بوومرهوه سرهدان برینرداری چرهری شریمایی بروون رره لره برهر
نهبوونی گێگا و رێگا له ههوای ئازاد و له سراڵۆنی تایبرهت بره وهرزشری شرار یهوێنردرابوون .نیشرانه سرهرهتاییهرانی ئرهو رووداوه زکر ترسرێنهر نرهبوون ،برهاڵم هێردی هێردی گرازی
یهردهل راری یۆی دهررد و رێژهی قوربانییهران زیاتر دهبوون .
پاش سووڕیواردنێب زکر له دهوری بریندارهران و رامان له ژیان رێگای ماڵهوهم گرته برهر .شرهقامهران چرو ،بروون و ترهنیا گریرهوهی چوێلنره و هێنردی باڵنردی دینره و گرار و برار
دهنگی ماشێنێب رایاندهچڵهراندم .بۆنی گازی یهردهل ههر بهردهوام بوو ،بهاڵم له راتی لێدانی بۆمبهراندا گژه بایهری توندی ههڵینرد ،ره بوو به هۆی باڵورردن و دوور
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یسینی یێرای گازهره له سهر ئاسمانی شار .به تهنیشت گۆڕسیانی شاردا تێاهڕیم و ورده ورده لره ماڵرهوه نزیرب بوومرهوه .گهورهسراڵهران تاسرابوون و منداڵرهران هێشریا لره یرهمی
گهورهران تێندهگهیشین .له گه ،ئهوهی مردن بۆی ههبوو میوانی ههر ماڵێب بێ ،برهاڵم ژیران لره تهواوییرهتی
یۆیردا ئاوێیررهی مرهردن ببرروو .منرریش سرهرهڕای مهترسرریداربوونی دیردار و دیینرری شرروێنی بۆمبرهران ،هێشرریا لرره
یهمی ئهوهدا بووم ره بهیانی گارێنی دینه سهردانی ئهو شوێنانه بنهمرهوه .ئرهوه سروننهتی ژیانره ،رره مررکڤ
لهو تهمهنهدا رهمیر دهچێیره قرواڵیی مانرای مرهرگ و ژیران و مهترسرییهران وهت هرهن تێناگرات .گرهڕهت و بره
گشیی شار له باوهشی گردهسووردا له سووره یهوی سهفهر بهرهو گۆڕسیاندا بوون .تارینی باڵی رێشرا بره سرهر
ئهو مهڵبهندهی ،ره چهند راتێرب پێشریر لره الیرهن نوێنرهرانی ئههریمهنرهوه رهوتره برهر هێررش و پرهالماری
گازی یهرده ،و به چهری قهدهغهرراو پێنرا.
لره تررارینی شرهودا هرراواری زامررهران زیراتر دهبیسرریران و گرهورهیی رارهسرراتهره تررا رادهیرهری بررۆ یررهڵب روون
ببررۆوه .ئهسرریێرهرانی لرره سررهر تهییررهی سررینگی ئاسررمان دهدرهوشررانهوه ،ررره برره رێررژهی تروسررنانهوهی ئررهو
ئهسیێرانه پرسیاری بێوهاڵم له ئارادابوون .لهو شهوهدا رێ بوو واڵمی ئرهو پرسریارانه بداترهوه ،رره ببێیره مایرهی ئارامنردنرهوهی دڵری ئرهو بنهمااڵنرهی رره زکربرهی ئهنردامانیان لره
دهسیدابوو .رام هێزو ئیراده لهوساته وهییهدا ،بۆ زامی ههزاران زامدار یاوهنی چارهسهره .ههڵاڕورانی گوڵی ژیانی سرهدان ررهس و ژاررانی گروڵی هیروای سرهدان بنهماڵره رۆسریێنی
هێنررده رررهم و سررانا نییرره ،ررره مرررکڤ و تهنانررهت مهڵبهنرردێب برره ئاسررانی پشرریگوێی بخررات .ههڵاڕوزانرردنی مرکفرره بێیاوانررهران و برره تایبررهت ژن و منرردا ،و برره سرراڵداچووهرانی
نهتهوهیهت ،له بهردهم مرکڤایهتی به دروشم یاوهن ههڵوێسیدا ،زهبرێنی به ژانه ،ره زکر گار نیشیمان و نهتهوهیهت دهههژێنێ .
رزهبایرهری نرهرمی هرراوین دڵره ماندوهرررهی شرار باوهشررێن دهررا .دارسریانی گۆڕسرریان بره دهم رزهبررای هاوینردا ،پرچرری رنرراوی شرۆڕدهراتهوه .لقرری دارهرران لرره یرهمی قوربانییررهرانی
ئهمجارهدا له سهر پشت وهسیاون و له گه ،نهرمه بای شهو یۆیان رادهژێنن .روحری یرهوتووی رۆچنردوهرران لره گۆڕسریاندا شرڵهژاون و برۆ زگ سرووتانی شرار بره پهرکشرن .شرینی بره
رۆمرره ،زکر مرراڵی ههژانرردووه و بررانگی مزگهوتررهران لرره سررهر یررهت دهرمررانی دهردهدارانرری ئررهو شررهوه نییرره .لرره گهرگررهی شررهودا هرراوار و بانگررهوازی تایبررهت باڵودهبێیررهوه ،ررره هررانی
دانیشیوانیی شار دهدا ،ره بۆ رهمنردنهوهی شوێنهواری گازی شیمایی پێویسیه گە و بهرگ و لهشیان بشۆن .شارو ژیانی دانیشیوهرانیی له تهنگهبرهری شرهوه پرڕ لره ژانهررهدا برهرهوه
ئامێزی بهیانیهری پڕ له فرمێسب و رکژێنی یهماوی دهڕون .له یهرهم چررهساتهرانی بهیانییدا ههواڵی زکربوونی رێژهی شههیدهران رومهتی گهورهسااڵنی پڕ له چرین و ر دهرررد.
لره مردووشررۆرهرهی الی مزگررهوتی سرهرچاوهی شررار هررهتا گۆڕسریانی داوێنرری گردهسرروور رێگرا و شررهقام لرره برهردهم قوربانیهرانرردا بێرردهنگ رارشراون .تهرمررهران زکرن و بهشرردارانی برره
یارسااردنی شههیدهران شهرت و دڵشرناو .دهفهژهنرهرانی شرار هاوڕێیرهتی شرههیدهران دهررهن و هرهتا سرهر گۆڕسریان بره قرامنی دهسریهرانیان دهنرگ و سرۆزی بێیاوانرهران بره گروێی
سروشت دهگهیهنن .
شاری بسنی سهوزی ئاڵۆسناوه و روومهتی زهرد ههڵگهڕاوه .سهرچاوهی شار پڕ به گهرووی هاواری یننانی شرار دهررا و لره ژانری ئرهو رارهسراته سرهری یرۆی هرهڵگرتووه و بره قرهدی
شراردا تێارهڕ دهبرێ ،برۆ ئرهوهی هرهواڵی ئرهو رۆچرره بره رۆمهڵره بره دک ،و چیراو و ررهڵوێی سرنوور شرنێن بگهیررهنێ .ررۆچی ناچراری و رورتمراوه هرانی دانیشریوانی شرار دهدا ،رره بررۆ
ههسیانهوهی سهر لهنوێ و رۆرردنهوهی تواناران دهسیهوداوێنی گوند و ناوچهرانی دهورهبهری سهردهشت بن .تهپوتۆزی زهردههڵگهڕاوی سهر شهقام و بانهرانی شار ژههراویره و برۆنی
مهرگی لێدێ .مهرگ ئیردی ئرهو نوێنییره شراراوه نییره ،رره گرار و برار سرهر بره باوهشری بنهماڵهیهرردا دهررا ،برهڵنو لره رونراری رکژ و ترارینی شرهودا و لره ررۆاڵن و شرهقامی شراردا
ئامادهیه .سام و ترسی مهرگی شاراوه ژیان دهیاته لهرزین و قهاڵفهتی مرکڤ دهیاته ژێر پاڵهپهسیۆی دڵهڕاوره و ترسی گهوره .له پانیایی شاردا دهگهڕێم و پرسریاری برۆچی و لره
پێنرراوی چێرردا ،لرره سررهر لێوهررانم لررهدایب دهبررن و برره هێواشرری لرره تارمررایی بیرهوهریهرانمرردا ون دهبررن .هررهواڵی رارهسرراتهرهش لرره بێرردهنگی سررهردهمدا رررپ دهررررێ و لرره راگهیهنرره
گشیییهرانی ناوچهدا گرینگی پێنادرێ .چارهنووسی رورد وایه ،ره به بێدهنگی له ژێر پاڵهپهسیۆی مێژووی گورگرهرانی سرهردهمدا گیرانی لرێ بسریێندرێ و سروشرت و ژینگهرهشری لرێ
بسوتێندرێ .
له راتێندا سهردهشت یهرینی وهسهرپێنهوتنهوه بوو و هێشیا له ژێر باری گران و قورسی گازی یننێنهر پشیی راست نهرردبۆوه ،له بهرزاییهرانی دووپرهزهڕا بره راتیۆشرا ئاوربراران
ررا .شهڕی دینیاتۆرهرانی گهماران و بهغدا له ساڵهرانی رۆتایی یۆیدا بروو ،هرهر بۆیره شرهڕی شرارهران و لێردان لره یرهڵنی بێردیفاع زکر پرهرهی گرتبروو .سهردهشرت لرهو شرهڕهدا
پشنی شێری بهررهوتبوو و بهردهوام له ژێر رهێڵهدا بوو .
گورگهرانی تاران و بهغدا بۆ تێریوێننردنی ههست و ویسیی دڕندانهیان پهنایان بۆ هرهموو چرهرێب دهبررد و روشرینی یرهڵنی سریفیلیان وهت تراریینی پاڵهپهسیۆیسرینه سرهر یرهت
دهرار دههێنا .له نیشیمانێندا ره مرکڤ یۆی ئاواره و داگیررهر یاوهنی ما ،و بڕیاردهره ،پاراسینی گیانی مرکڤهران نریی نییه .لهو واڵتانهدا مرکڤ به رۆیلره دهرررێ و ئرازادی بره
رکژی رونررات لرره بررهردهم چاوهررران لرره دار دهدرێ و مررافی مرررکڤ برره پیننرری رکژئرراوا پێناسرره دهررررێ .ههربۆیرره لرره قۆنررایی سررهرهتادا بررۆ برینرردارهرانی ئررهو رارهسرراته و تهنانررهت
قوربانییهرانی دینره یزمرهتێنی دهرمرانی و راگواسرین پێشرنهش نرهررا ،رره شریاوی ئرهو یهڵنره زوڵملێنرراوه برێ .رراروانی شرههیده ررانی ٦ی پووشراهڕ هێشریا بره رێگراوه ،چووننره
شوێنهواری ئهو چهره دهرار هاتوه هێشیا گیانی مرکڤهران دهسیێنێ .
سهردهشت ،قوربانیهری زیندووی چهری رۆمهڵنوژه ،ره له روردسیان و ناوچره و گیوانردا هێشریا وهت پێویسرت باسری نرهرراوه .هیروادارم پراش رمرانی قرهاڵی زکرداری لره تراران ،لره
پێناوی قهرهبوورردنهوهی زیان و ئازارهرانی ئهو رارهساته راری گیددی بنرێ .بۆ ئهوهی نهوهرانی داهاتوو له گره ،رابرردوو نرامۆ نرهبن ،گێگرای یۆیرهتی ئرهو رارهسراته ئهوهنردهی
دهلوێ به دکرومێنت بنرێ .
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له یادی بیست و سێ ساڵهی شیمیابارانی شاری سهردهشت.
حاگی حوسێن حهدداد
هۆشارهکهم ،سهردهشیهکهم ،بهههشیهکهم
ئهتۆ النکی ئهوینم بووی
تۆ تاسهو یۆشی ژینم بووی
تۆ سهنگهری ڕێی ئازادی و
تۆ ههتوانی برینم بووی
له سااڵنی دهربهدهریم
له ژیانی پڕکوێرهوهریم
به دهیان گار یادم کردووی
به کۆ ،فرمێسکم بۆ ڕشیووی
سهدان یهونم پێوه دیوی
له یهونم دا ڕام مووسیوی
پهسنی ڕهز و باخ و گوندم کردووی
ناوی چهم و چیاو لووتکهم بردووی
شێ رم بۆ بااڵت چڕیوه
پهیشانه گوڵم بۆت چنیوه
گهرچی شادیت قهت نهدیوه
بۆشینت یهیهم دادڕیوه
بۆکارهساتی کتوپڕ
شیمیابارانی گهرگبڕ
بۆتم گێڕاوه گهرمه شین
سۆرانیم به یم کردووه شین
ئێسیاش بۆیادی شێواوت
بااڵی شێمیا لێدراوت
له دوای سهدان مانگ و حهوتووان
دوای ههزاران ڕکژو شهوان
برینت گیانم دهههژێنێ
یادت مێشکم دهورووژێنێ
تهمهن سهرکهوت به ژانهوه
به دهردی بێ ههتوانهوه
یۆم پیر بووم تۆالم ههرگوانی
بهههشیی گشت کوردسیانی
هیوادارم بیبینمهوه
له کۆشیا ببهسێمهوه
28ی گۆنی 2111
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له یادی  23ساڵهی کیمیابارانی شاری سهردهشت کۆڕێك به بۆ بهڕێزان شاخهوان شۆرش و دکتۆر حوسهینی خهلیقی

با یادی شههیدانی کارهساتی سهردهشت ههموومان به تهبایی کۆبکاتهوه
pshti
چاودێری کوردکساید/ناوهندی چات لره دانمرارت بره بۆنرهی تێارهڕبوونی  23سرا ،بهسرهر کیمیابرارانی
شرراری سهردهشرریدا بانگوێشرریی هررهردوو بررهڕێز شررایهوان شررۆرش و دکیررۆر حوسررهینی یررهلیقی کرررد بررۆ
بهسینی کۆڕێب دهربارهی ئهو کارهساته.
کۆڕهکه له یهکێب له هۆڵهکانی کولیورهوسی ڤالبیو له نزیب شاری کۆپنواگنرهوه لره نورۆمی پێنجرهم
به ئامرادهبوونی ههنردێب لره کروردانی ڕکژهرهاڵت و باشرور لره کراتژمێری  13331ی پاشرنیوهڕکی ڕکژی
یهکشهممه ڕێکهوتی  4ی تهموز بهڕێوه چوو .
سهرهتا به دهقیقهیهت وهسیان برۆ گیرانی پراکی شرههیدانی شراری سهردهشرت و ترهوای گونردو شرارهکانی ترری کوردوسریان دهسرییاێکرد .دوابرهدوای ئرهو ڕێزلێگرتنره شرایهوان شرۆرش
دهتیکرد به پێشکهشکردنی بابهتهکهی یۆی.
شایهوان شۆڕش ،که بهکالیریۆسی له زانسیهکۆمهاڵیهتیهکان و بهشی ڕامیاریدا ههیه و ئێسیاش یهریکی دهرکردنی کیێبێکره لره سهرگینۆسراید و مرافی نهترهوهکان تیشرکی یسیهسرهر
الیهنرره شۆڤۆنیسرریی و سررهربازیی و سیاسررییهکانی ئررهو کیمیابارانرره لهالیررهن حوکومررهتی بهعسرری شررۆنییهوه لرره مررانگی حرروزهیرانی سرراڵی 1987دا ،ئررهم کیمیابارانرره تررهنوا بهشرراری
سهردهسیهوه نهوهسیاوه بهڵکو گوندوالدێکانی دهوروبهیشی گرتووهتهوه سهرگهمی قوربانیانی ئهو کارهساته کۆمهڵکونییهی به دهوروبهری  5111له نێوان کوشیارو برینداردا یهماڵند.
له درێژهی باسهکهیدا کاکه شایهوان باسی لهیهماڵندنی یاسایی ئهو کارهساته کردو ئاماژهی بهوه دا ،که ئرهم هێرشره کیمیاییره بره کراری گینۆسراید نرهژمێردراوه برهڵکو بره تراوان
دژی مرکڤایررهتی لرره قهڵررهم دراوه .هۆکارهکهشرری ئهوهیرره ،کرره ئررهم هێرشرره شررۆڤێنییه لررهکاتی گررهنگی ئێررران و عێراقیرردا بررهڕێوه چررووه و لرره گرره ،ئهوهشرردا هرری دککررومێنیێنێ وا
دهسینهکهوتووه که نیازی ئهو ئهوکاتهی حوکومهتی عێرا بسهلمێنێ به چ مهبهسیێب ئهم کارهی کردووه ،.ئهمه به بهراورد لهگره ،ئرهنفال و کیمیابرارانی کوردوسریانی باشروردا ،کره
دهیان و بگره سهدان دککیومێنت دکزراونهتهوه و ههمووشی ئاماژه بهوه دهکهن ،که ئهوانه بهمهبهسیی پاکیاوی ڕهگهزی ئهنجامدراون گیاوازییهکهی گهوههری ههیه .
له درێژهی قسهکانیدا کات شایهوان باسی له یۆالدانی دادگای بااڵی عێراقی کرد له بابهتی کۆمهڵکوژی و گهلکوژی به هۆی ههندێب هۆکاری سیایسی ڕوتهوه.
له دوای کا شرایوان برهڕێز دکیرۆر حوسرهینی یرهلیقی دهسریی دایره بابهتهکرهی یرۆی و ئامراژهی برهوهکرد ،کره بابهتهکرهی ئرهم بابرهتێکی فهلسرهفی ،کۆمهاڵیرهتی و لهههمانکاتردا
مافناسییه .دکیۆر زکر به زمانێکی ساده و له ڕێگهی کۆمهڵێب نمونهی زیندووهوه توانی تیشکێکی باش بخاته سهر بابهتی ماف واته مافی مرکڤ .دکیۆر به شرێوازێکی فهلسرهفی گروان
و ساده ،له ڕوانگهی فهیلوسهفه کۆنه یۆنانییهکانهوه نمونهی سۆقرات و ئهرهسیۆ ڕوونی کردهوه ،که چرۆن مررکڤ نراتوانێ مرافی هرهبێت و دهرت بره مافرهکانی یرۆی بکرات ئهگرهر ئرهو
مرکڤه گیرکدهی گادو و مهزههب بێت .بوونی هێزێکی نادیاری بهناو یالیق ،پاڕانهوه لرهو هێرزه و چراوهڕوانبوون لێری وهکرو ڕزگارکرهرێکی گلرۆبی وا لره مررکڤ دهکرات ،کره ههسرت بره
بوونی یۆی نهکات چجای ههسیکردن به مافهکانی .
لهدوای ئهو باسه چڕ و بهپێزه پشوویهکی  11یولهکی ڕاگهێنرا ،که دواتر دهرگرای پرسریار و گفیوگرۆ کرایرهوه برۆ ئامرادهبووان .لره میانرهی ئرهو پرسریاروگفیوگۆیهدا ئامرادهبووان بره
پرسیارو مودایهالتهکانیان ئهوهندهی تر کۆڕهکهیان دهوڵهمهندتر کرد و بابهتی گوان و بهپێزیان تیادا وروژاند .
چآودێری کوردکساید/چات
4ی تهموزی 2111

با یادی شههیدانی کارهساتی سهردهشت ههموومان به تهبایی کۆبکاتهوه
له راتێندا ئێمه یادی  23ساڵهی ئهو تاوانه دهرهینهوه  ,هێشیا مهرگهسراتی سهردهشرت نهبۆتره
دکزێررب بررۆ تاوانبررارانی بهغرردا  ,هێشرریا برینرردارهرانی ئررهم شرراره لرره ئررێش و ئررازاردا دهژێررن و
چارهسهری پێویسییان بۆ نهرراوه  ,هێشیا ونبوهران نهدکزراونهتهوه
ئامادهبووانی یۆشهویست
نوێنهرانی پارت و ڕێنخراوه روردسیانییهران
رهس و راری قوربانیانی شاری سهردهشت
وه هرررهموومان ئاگرررادارین 23سرررا ،پرررێش ئێسررریا  ,لررره برررهرواری 28ی گرررۆنی  1987فڕکرررره
مهرگوێنهرهرانی بهع  ,راتژمێری  4331سهر له ئێواره ژههری قینی یۆیان بهسهر یهڵنی
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شههید پهروهر و رورد پهروهری شاری سهردهشیی قارهمان و گوندی ڕهشه ههرمێ و دهوروبهریدا باراند 2 ,فڕکرهی مهرگوێنهر  ,بهم تاوانهیان  ,زياتر له هه شرت هرهزار هراوواڵتی
سڤیلی ئهم دهڤهر و شارهیان شههید و بریندارررد ,چهندین یێزانیان لره بنهچرهوه قرهاڵچۆکرد ,ترارو ئێسریا زیراتر لره  1111هراوواڵتی بونهتره قوربرانی ئرهو تاوانره نامرکڤانره.
ئهوهی لهم تاوانهوه زیاتر و زکرتر بۆمان ئاشکرا دهبێت ئهوهیه ،که دوژمنان و داگیرکهرانی کوردسیان بهالیانهوه که کورد بکوژن ،گا له ههر بهشێکی کوردسیان و شرار و گونردێکی
نیشیمانهکهماندا بێت ،ئهوان دوژمنی ههموو گهلهکهمانن ،گا له باشور بێت یان باکور ،ڕکژههاڵت بێت یان رکژئاوا ،گیاوازی و فهرقێکی بۆ ئهوان نییه.
له راتێندا ئێمه یادی  23ساڵهی ئهو تاوانه دهرهینهوه  ,هێشیا مهرگهساتی سهردهشت نهبۆته دکزێب بۆ تاوانبارانی بهغدا  ,هێشریا برینردارهرانی ئرهم شراره لره ئرێش و ئرازاردا
دهژێن و چارهسهری پێویسییان بۆ نهرراوه  ,هێشیا ونبوهرران نهدکزراونهترهوه  ,هێشریا لره الیرهن ڕهوهنردی رروردی و الیهنره سیاسرییهران بره تایبرهت لره یۆرهرهاڵتی روردسریان و
دهزگارانی ڕاگهیاندنهوه گرنگی بهم مهرگهساته گهورهیه نادرێت ،هێشیا سهردهشیییهران به تهنوا یادی قوربانییهرانیان دهرهنهوه و له شیندا بێنهس و بێ هاوڕێن.
رژێمی ئیسنمی ئێرانیش وه داگیرکهرێکی دڕنده و دڵڕهقی ئهو بهشرهی کوردسریان ،گگره لرهوهی وهکرو پێویسرت چارهسرهری برینرداران و پاشرماوهی بهرکرهوتوانی ئرهو کارهسراتهی
نرهکردوه ،رکژانره بره گررتن و زینردانیکردن و شرههید کردنری ڕکڵرهکانی ئرهم دهڤرهره و چهوسرانهوهی گهلهکرهمان لره رکژهرهاڵتی کوردسریان بره گشریی و ئرهو ناوچهیره بهتایبررهتی،
سهردهشت و دهوروبهری گارههای ترر شرههید دهکاترهوه ،بره گۆرێرک لهبرهر ئرازار و سرهرکوتی ئرهم رژێمره دژ بره مررکڤ و مرکڤایهتییره ،یرهڵک ترا رادهیره ئازارهکرانی کارهسراتی
سهردهشیی بیر چووهتهوه.
ماوهی چهند ساڵێکه ئێمره لره چراودێری روردکسراید و چهنرد حزبێکری ترری ڕکژهرهاڵتی کوردسریان وه حزبری دیمروکرات و کۆمهڵرهی زهحمهتکێشرانی کوردسریان و سرازمانی یرهبات
گرنگیمان بهم یاداوهرییه داوهو ههوڵمانداوه  ,سااڵنه یادێک له قوربانیانی سهردهشت بکهینهوه  ,له یادی  23ساڵهی ئهم تاوانهدا  ,داوا له ههموو الیهت دهرهین  ,که بۆسرااڵنی
داهاتوو یادێنی گهورهو شکۆمهندانهتر لهو تاوانه و و لهو قوربانیانهمان بنرێیهوه ,که شرایانی گرهورهیی یراداوهری ئرهو رارهسراتهره بێرت ,ڕکژی یاداوهرییهرره بنرێیره ڕکژێرب برۆ
ڕسوارردنی دوژمنانی گهلهرهمان و بهرارهێنانی چرهری رۆمرهڵنوژی ریمیراوی و هاوپشریی لهگره ،داوارارییرهرانی یرهڵنی ئرهم شراره و پاڵهپهسریۆرردن برۆ رردنرهوهی دکسریهی ئرهو
تاوانه له دادگای بااڵی تاوانهران.
گێگهی یۆیهتی ههر لهم بۆنهیهدا یادی کیمیابارانی گوندێکی رهسهنی شههیدی تریش ههر به کیمیابارانی رژێمی سهددام بکهینهوه ،که گوندی (زهرده)ی سهر به شارسیانی کرنردی
پارێزگای کرماشانه ،له بهرهبهێانی ڕکژی 31ی پۆشاهڕی سراڵی 1367دا فرککره مهرگوهشرێنهکانی سرهددامی دیکیراتۆر کیمیابرارانی ئرهم گونرده گوانرهیان کررد و لره ئهنجامردا 275
کهس له یهڵکی سیڤیلی گوندهکه شههید و  1146کهسیش بریندار بوون .
تراوانی رییابررارارردنی شرراری سهرهشررت وهت لررهدادگای تاوانبرراری بازرگررانی مررهرگ فررران ڤرران ئرانرات لرره واڵترری هۆڵهنررد دیررارینرا بررهتاوانی گررهنگ نرراونرا ,هررهردوو ترراوانی
نێونهتهوهیی گهنگ وتاوانی دژ بهمرکڤایهتی لهیۆ دهگرێت ,سزا نهدانی بکهرانی ئهم تاوانه نێونهتهوهییه تاوانێنی دینهیه بهرامبهر بهیهڵنی ئهمشاره.
ئهم بهڵگهنامهیهی المانه (لێررهدا بهڵگهنامهکره نیشرانی ئامرادهبووان دهدرێرت) ،کره برۆ یهکرهمجاره باڵوبکرێیرهوه ،راپرۆرتێکی ئیسریخباراتی عێراقییره و برۆ بهرێوبهرایرهتی گشریی
ئیسریخباراتی ئێراقرری لرره  2ی ئررابی  1987دا بهرزکراوهترهوه ،راپۆرتهکرره زکر تایبررهتی و نوێنییرره و برراس لره لێرردانی شرراری سهردهشررت و دهوروبرهری لرره الیررهن رژێمرری عێراقررهوه
دهکات،ههروهها ئاماژه بۆ زیانهکان دهکات .دهکرێت بهم بهڵگهنامهیه له دادگرای برااڵی تاوانرهکان لره بهغردا یران دادگایرهکی نێودهوڵرهتی کهیسری سهردهشرت لێکۆڵینرهوهی لهسرهر
بکرێت و تاوانبارانی به دادگا بگهیهنرێن تا سزای رهوای یۆیان وهربگرن .
یۆشبخیانه لهراتێندا بهرهو یادی  23ساڵهی ئهم تاوانه دهڕکین ,لهرۆنگرهی دادگای تاوانی نێودهوڵهتی لهشاری رهمباالی ئۆگهندا " 3115بۆ ,"1116بهرار هێنانی چهری ریمیراوی
لهملمننێ ناویۆییهران وهت تاوانی گهنگ پهسهندررا ،ئهمهش به ههنگاوێنی گهوره بۆ مرکڤایهتی دهزانرین ،برۆ قهدهغرهرردنی چرهری ریمیراوی لره ترهواوی گیوانردا ،هرهنگاوێنی
مهزنه بۆ دوباره نهبونهوهی (ههڵهبجهران و سهردهشیهران ,شێخ وهسانانهران وگۆپیهپهران و زهرده-ران ,سوێیسنانهران و.....هید لهئایندهدا )).
هررهر لێرررهوه گلررهیی یۆمرران لرره ههنرردێک لرره پررارت و ڕێنخررراوه سیاسررییهرانی یۆرهررهاڵتی روردسرریانمان دهردهبررڕین ،کرره وهکررو پێویسررت گرنگرری بررهم کارهسرراته گهورهیرره بررۆ برره
دادگاگهیاندنی تاوانباران و گهیاندنی دکسییهکهی به دادگای بااڵی تاوانهکان له بهغدا یان دادگایهکی نێودهوڵهتی نادهن .له راسییدا بێدهنگی ئهوان له ئاست ئرهم دکزه گرنگره و
گرنگی نهدانیان بهم رارهساته گهورهیه ,مایهی نیگهرانی ئێمهو یهڵنی شاری سهردهشت و گونردی ڕهشره هرهرمێ و ترهواو قوربانیرانی رۆمهڵنوژییره لره ڕکژهرهاڵتی روردسریان ,بۆیره
داواتان لێدهرهین با
ههموومان یهرگرتووانه سااڵنه بهرهو یادرردنهوهی رارهساتی قوربانیانی شاری سهردهشت ,یادێنی وای ئهو تاوانه بنهینهوه ,لره ئاسریی گرهورهیی تاوانهرره و ژمرارهی قوربانیرانی و
تێنۆشهری و مێژووی پڕ له شانازی شاری سهردهشیدا بێت.
بهرێزان ئێمه ئهو الیهنانهی که لهیوارهوه ناومان هاتوه و به سازدانی ئهم مهراسیمه ههسیاوین ،له هرهموو الیهنره کروردی و ئێرانری و مرکڤدکسریهکان ،بهتایبرهتی رێکخراوهکرانی
مرکڤدکست و ژینگهپارێزی گیوانی داواکارین ،که:
 -1دکسیهی ئهم کارهسات و تاوانه گهورهیه بگهیهننه دادگایهکی نێودهوڵهتی .بۆ سزادانی تاوانکاران و ئهنجامدهرانی ئهو کۆمهڵکوژییه گهورهیه.
 -2ههوڵدان بۆ کردنهوهی نهیۆشخانهیهکی تایبهت به چارهسهرکردنی برینداران و بهرکهوتوانی ئهو کارهساتهوه له شراری سهردهشرت ،کره ترا ئێسریاش بهدهسرت پاشرماوهی بررین و
ئازارهکانی ئهو تاوانهوه دهناڵێنن.
 -3دروسیکردنی مۆزهیانه و مۆنۆمێنیێک بۆ یادهوهری ئهو کارهساته له نێو گهرگهی شاری سهردهشت،
که شایانی گهورهیی و رێزی شههیدان بێت.
 -4قهرهبووکردنهوهی گیانی و دارایی (ماڵی) ئهو کهس و یێزان و بنهمااڵنهی که کهسوکاریان لهو کۆمهڵکوژییهدا تێداچوونه.
 -5برینهوهی موچه بۆ کهسوکار و بریندارانی کارهساتهکه و دابینکردنی ژیانێکی شایسیه و گوزهرانێکی باش بۆیان .
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هیوادارین ساڵێکی تر له ڕهوشێکدا یادی ئهم کارهساته بکهینهوه ،که ههموو کوردسیان به گشیی و ناوچهی سهردهشرت و دهوروبرهری بره تایبرهتی لره کهشرێکی ئرازادی و ئاشریی و
ئارامدا قهراری گرتبێت .ده برا یرادی کارهسراتی سهردهشرت و رهشره هرهرمێ و زهرده و شروێنهکانی ترر هرهموومان بره گیراوازی بیررو بۆچرون و رهنرگ و ئایردکلۆژیاوه بره ترهبایی و
برایهتیی کۆبکاتهوه ،تا ببێیه هاندهرێک بۆ ئهوهی گیاوازی و ناکۆکییهکانمان وهال بنێین و له پێناو چارهنوسی گهل و نهتهوهکهماندا بۆ یه ئامران  ،کره ئرازادی و سرهرفرازی
کورد و کوردسیانه ،تێبکۆشین ،تهنوا بهمهش رکحی شههیدانی کورردسیان شاد دهکهین.
نهمری و سهربهرزی بۆ شههیدانی سهردهشت و تهواوی شههیدانی کوردسیان.
مردن و سهرشۆڕی بۆ ئهنجامدهرانی کارهساتی سهردهشت و دهوروبهری.
کۆمییهی سویسی ههر یه له:
حزبی دیموکراتی کوردسیان
کۆمهڵهی زهحمهتکێشانی کوردسیان
سازمانی یهباتی کوردسیانی ئێران
چاودێری کوردکساید – چا
 27ی گۆنی 2111
تێبینی :ئهم وتاره له یادی  23سالهی  27ی گۆنی 2111
دا یوێنرایهوه...
سهرچاوه  :ساییی هاوپشیی

کیمیا باران كردنی سهردهشت ،مهرگهساتێكی له بیر نهكراو
مادێ ئهحمهدی
رکژی 7ی پووشاهڕی ساڵی 1366ی ههتاوی ،له گهرمهی شهڕی نێوان دوو رێژیمی دژه روردی رۆماری ئیسنمی و بهعسی عێرا دا ،شاری سهردهشرت
رهوته بهر پهالمار و له الیهن رێژیمی رویاوی بهعسهوه ریمیاباران ررا .له ئارامی ئرهم ریمیرا بارانرهدا ،زیراتر لره  1111ررهس بوونره قوربرانی و
بهههزاران رهسی دینهش بریندار بوون .
مهرگهساتی ریمیاباران رردنی سهردهشت له ساڵی 1366دا له ئارامی ملمننێ و شهڕی ناڕهوای دوو رێژیمی بهع و رۆماری ئیسنمیدا یۆڵقرا .بره واتایرهری دینره سهردهشرت لرهو
راتهدا بووه گۆڕهپانی شهڕهره و بهم گۆره بووه قوربانی سیاسهته شهڕئامێزهرانی دوو رێژیمی دژه روردی بهع و رۆماری ئیسنمی .هاورات نابێ ئهوهش له بیر بنرهین رره ئرهو
راته شاری سهردهشت وهت گۆڕهپانێب بۆ ملمننێ نێوان بهع و رۆماری ئیسنمی زکر مهبهسیدارانه دیاری ررا بوو .ئهو رات ههر دوو رێژیمهره به گیرا وهت ههمیشره بره تونردی
سهرروتی بزووتنهوهی روردیان ههم له باشوور و ههم له رکژههاڵتی روردسیان دهررد ،بۆیه بۆیان گرنگ بوو ره مهیدانی شهڕهرهیان روردسیان بێ .ئهمرهش لره مێرژوودا سرهلماوه
ره ههمیشه ئهو داگیررهرانهی ره رهوتوونهته شهڕ و رێشهوه لهگه ،یهردتر روردسیانیان رردکته مهیدانی شهڕی یۆیان و لهو نێوانهدا ههر رورد بۆته قوربانی.
رارهساتی ریمیاباران رردنی شاری سهردهشت له ساڵی 1366دا به پێری یاسرای نێودهوڵرهتی دهچێیره یانرهی تراوان دژی مرڤایرهتی و ژینۆسرایدهوه .چوننره پراش گرهنگی گیورانی
یهرهم ،له ساڵی 1925دا به پێی پرکتۆرۆلی ژێنێف رهڵب وهرگرتن له چهری ریمیایی قهدهغه ررا .رهچی دوای  62سا ،به شێوهیهری دڕندانه و برێ بهزهییانره و برهرباڵو ئرهم
چهره دژی یهڵنی بێ تاوانی سهردهشت بهرار هێنرا .گگه لهمهش ریمیابراران رردنری شراری سهردهشرت بره پێری بڕیارنامرهی سراڵی  1948دهچێیره یانرهی ژینۆسرایدی سروورهوه و
دهبێ ئهنجامدهران و یۆڵقێنهرانی تاوانهرهش له دادگایهری نێونهتهوهیی یان نێویۆییدا سزا بدرێن.
بهرانبهر به رارهساتی ریمیاباران رردنی شاری سهردهشت ،واڵتانی گیوان و ناوچهرره بێردهنگ و بروون و ههڵوێسریێنی ئرهوتۆ نههاتره گرۆڕێ رره رێگرا لره دوو پاتبوونرهوهی ئرهم
گۆره تراژیدیایانه بگرێ و ههر ئهم بێدهنگیهش بووه هۆی ئهوهی ره رێژیمی بهع ساڵێب دواتر ئهم چهره قهدهغه رراوه لره ئاسریێنی برهرفراوانیردا دژی یرهڵنی برێ تراوانی
ههڵهبجه به رار بوێنێ.
تا ئێسیا ره چهندین سا ،به سهر ئهو مهرگهساتهدا تێدهپهڕێ ،له هی دادگایهری نێویۆیی و نێونهتهوهییدا دکسیهی ریمیاباران رردنری شراری سهردهشرت نههاتۆتره گرۆڕێ ،ترا
ئهوهی یۆڵقێنهرانی ئهم رردهوه نامرکڤانهیه به سزای یۆیان بگهێندرێن .
ئێسیارهش ره چهندین سا ،بهسهر ئهو مهرگهساتهدا تێدهپهڕێ ،راریگهری ریمیاباران رردنی 7ی پووشراهڕ بره سرهر شراری سهردهشریهوه مراوه و زکرن ئهوانرهی رره بره هرۆی ئرهو
ریمیابارانهوه رهم ئهندامبوون و ئێسیاش به دهست ئێش و ئازارهوه دهناڵێن.
له رۆتاییدا ماوهتهوه بڵێین ره دروسیه واڵتانی ناوچهره و دهوروبهر بهرانبرهر برهو مهرگهسراته بێردهنگ بروون و ترا ئێسریاش یۆڵقێنرهرانی ئرهم رردهوهیره لرهم پێوهندییرهدا بره
سزای یۆیان نهگیشیوون ،بهاڵم بۆ ههمیشه یادی ئهو مرکڤانهی ره رکژی 7ی پووشاهڕ بوونه قوربانی دهسیی یوێنمژانی رورد له دڵی ههموو روردێنی نیشیماناهروهردا دهمێنێ و
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ئهو مهرگهساته تاڵه له مێژووی رورد دا له بیر ناررێ.
سهرچاوه  :ماڵاهری کوردسیان و کورد
له رێوڕهسمێنی تایبهت دا یادی بیست ساڵهی بۆردمانی شیمیایی سهردهشت ررایهوه
له رێوڕهسمێنی تایبهت دا یادی بیست ساڵهی بۆردمانی شیمیایی سهردهشت ررایهوه
له رێوڕهسمێنی تایبهت دا له بننهی دهفیهری سیاسی یادی بیست ساڵهی بۆردمانی شیمیایی شاری سهردهشت لهالیهن رێژیمی بهعسهوه ررایهوه.
 28ی گۆنی 2111

یادی شیمیایی بارانی شاری سهردهشت له والتی سویس بهرز ڕاگیرا
ڕکژی یهکشهممه  6/27له بنکهی کۆمهڵهی کوردان له نزیک شاری ئاراو ،کۆمییهی سویسی ههریه له چاودێری کوردکساید – چا  ،کۆمهڵهی زهحمهتکێشانی کوردسریان ،حیزبری
دێموکراتی کوردسیان ،سازمانی یهباتی کوردسیانی ئێران یرادێکی پرڕ شرکۆ برۆ بیسیوسرێ
ساڵهی کارهساتی کیمیابرارانی شراری سهردهشرت و ڕهشرهههرمێ و ناوچرهکانی دهوروبرهری،
سازکرا ،که له بهرواری 28ی گۆنی  1987دا و له الیهن فرککه مهرگوهشرێنهکانی رژێمری
بهعسی رویاوهوه رویدا.
سرهرهتا مهراسریمهکه بره چهنرد یولرهکێک وهسریان برۆ گیرانی سرهرگهم شرههیدانی ڕێگررای
رزگرراری کوردسرریان برره گشرریی و شررههیدانی ئررهو کارهسرراته برره تایبررهتی دهسرریی پێکرررد،
پاشان وتاری هاوبهشی ههرچوار الیهنی رێکخهری مهراسیمهکه لره الیرهن هیروا ناسریبهوه
یوێندرایررهوه ،دواتررر کررا فرراز ،عوسررمان برره دهنگرره یۆشررهکهی و برره یارمررهتی کۆرێررک
هۆنراوهیهکی بهو بۆنهیهوه پێشرکهش کررد ،کره گێگرهی سرهرنجی ئامرادهبوان بروو .ئینجرا
مامۆسیا فهوزی ره رمزیی بابرهتێکی لێکۆڵینرهوهی لهسرهر کارهسراتهکه یوێنردهوه .پاشران
کرررا رهحمررران .ئیبرررراهیم زاده .ههنررردێک یرررادهوهری کررراتی کارهسررراتهکهی گێرایرررهوه و
هۆنراوهیهکیشی لهسهر ئهو مهرگهساته پێشکهش کرد .پاشان فیلمێکی دککیۆمێنیی لهسهر کیمیابارانهکه به پرؤژیکیۆر نمایشکرا ،دواتر ههڤا ،مهمهد نوێنهری کۆمهڵرهی کرهلیوری
کوردان له ئاراو وتارێکی پێشکهش کرد ،بره دوای ئرهودا کرا کراوه ورمرێ هونهرمهنرد وسیاسرتوانی رکژهرهاڵتت وترارێکی دا و بره دهنگره زواڵڵهکهشری الوانهوهیرهکی ههسریوهژێنی
پێشکهشی ئامادهبووان کرد.
نوێنهرانی ههر یه له پارتی دیموکراتی کوردسیان ،بزوتنهوهی گۆڕان ،یهکگرتوی ئیسنمی کوردسیانیش پهیامی یۆیان ناردبوو ،لهبهر کهمی ماوه نهیوێندرانهوه.
شایهنی باسه مهراسیمهکه به گیانێکی کوردانهی بهرز و له نێو پیشانگایهکی تایبهتی شههیدانی کیمیاباراندا بهرێوهچوو .گهماوهرێکی بهرچاویش لره کروردانی هرهر چروار پارچره
ئامادهی یادهوهرییهکه بوون.
دهکرێیت بڵێین له واڵتی سویسدا ئهمه بۆ دووهم گاره له مێژووی ئهو کارهساتهدا یادی دهکرێیهوه ،که ههمان ئرهو الیهنره ناوبراوانره سرازیان کردبروو .ئهمسراڵیش لهسهرتاسرهری
واڵتانی ئهوروپادا تهنیا لهم واڵتهدا ئهو یاده کرایهوه.
حیزبی دێموکراتی کوردسیان
کۆمهڵهی زهحمهتکێشانی کوردسیان
سازمانی یهباتی کوردسیانی ئێران
چاودێری کوردکساید – چا

 22ساڵهی یادی کیمیا بارانی سهردهشت
 22سا ،له مهوبهر شاره ینجیننهکهی سهردهشت و چهند گوندی دهوربهری کهوتره برهر هیرشری دڕندانرهی فڕککره شرهڕکهرهکانی ڕژیمری بهعسری عێرڕا و
کیمیا براران کررا .لرهو گینایهتره دڕندانهیره دا سرهدان کرهس گیانیران لره دهسرت دا ،هرهزاران کرهس برینردار بروون و هرهزارانیش ترا دڕێژایری تهمرهنیان
ئاسهواری ڕهوانیی ئهو کردهوه دژی مرکڤایهتییهیان له ڕهوانیان دا دهمێنێ.
شاری سهردهشرت و دهوروبرهری ههمیشره مهڵبهنردی ئرازادیخوازانی گرهلی کرورد و تهنانرهت گرهالنی دیکرهی ناوچرهش برووه .لره هرهمو گۆشره و کرهنارهکانی
کوردسیان ڕا پیشمهرگهی کورد بۆ حهسانهوه و یۆ ئاماده کردنهوه پاڵی وه چیا سهر بهرزهکانی ئهو ناوچهیه داوه .ناوچهی سهردهشت مهڵبهندی گرهلێک قارهمرانی ڕێگرای ڕزگراری
گهلی کورده و تا ئێسیاشی له گه ،بێ به گوێرهی ژمارهی دانیشیوانی ،دهتوانین بڵێن زکرترین ڕێژهی کادری سیاسی و پێشمهرگهی له نێو ڕیزی تێکۆشهرانی ڕێگای ڕزگاریی گهلی
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کورد له ڕکژههاڵتی کوردسیان دا ههیه.
ناوچهی سهردهشت له سهردهمی کۆماردا یهکێک له ناوچهکانی شهڕی ڕزگاری بو .له گواڵنهوهی  47،46دا ناوهندی گواڵنهوه بو .لره شۆڕشری ئرهیلولی باشروری کوردسریان دا پشریی
گهبوهی شۆڕش و مهڵبهندی کۆکردنهوهی یارمهتی بۆ شۆڕس بوو .له سهر ههڵدانهوهی شۆڕشی نوێی باشوری کوردسیان له دوای قهرارداده شومهکهی ئهلجهزایردا ،ناوهندی شۆڕشری
تازه بوو سهر کردایهتی گوواڵنهوهی باشوری کوردسیان لهوێ بوو.
ناوچهی سهردهشت له شۆڕشی گهلی کورد لهدوای ڕویانی ڕژیمی پاشایهتی لره ئێرران دیسران برو بره ناوهنردی گوواڵنرهوه و سرهرکردایهتی شرۆڕش ترا ئرهو کاترهی کره ناوچرهی پرێ
دهپارێزرا ههر له ناوچهی سهردهشت بوو.
ئهو ڕقهی دوژمنانی گهلی کورد له سهردهشت و دهوروبرهریان هرهڵگرتبو بره یرۆڕایی نرهبوو .هرهم ڕژیمری گینایرهتکاری برهع و هرهم ڕژیمری کۆنهپهرهسریی کۆمراری ئیسرنمی لرهو
ناوچه سهر بهرزهی کوردسیان له بههانره دهگرهڕان .بۆیره یرهکێکیان ئرهو مهڵبهنرد و شراره ینجیننهیرهی کردبرو بره مۆڵگرهی ژمارهیرهکی زکر لره هێرزه سرهر کوتکرهرهکانی و ئرهوی
دیکهشیان بههانهی بۆ ههڵکهوتبو تا زههری ڕ و کینهی یۆی بهو مهڵبهنده شۆڕشگێره و سهنگهره له گیران نههاتووه بڕێژێ.
ههر بۆیه ڕکژی  28ی گۆنی  1987ڕژیمی بهعسی یوێنخرۆر الفراوی کیمیرایی بره سرهر شرارهگوانهکهی سهردهشرت و دهوروبرهری دا بارانرد و دڵری پڕلره قینری یرۆی ئاسروده کررد و
ههزاران یێزانی کوردی بۆ ههمو ماوهی ژیانیان دایدار کرد.
له یاد و بیرهوهری ئهو ڕکژهدا گێگای یۆیهتی وه ههمو ساڵی له غهم پهژارهی یزم و کهس و کاری قوربانییهکان دا بهشدار بین و بهڵێن به شرههیدهکان بردهین کره ترا ڕزگرار
بونی واڵتهکهمان له دهسیی ههمو دوژمنه ڕهنگاوڕهنگهکان ههدا نادهین و نایهڵین یوێنی به نا حه ڕژاویان به فێڕک بڕوا.
ڕووحی شههیده سهربهرزهکان شاد
22ی گۆنی 2119
کومییهی بهڕێوهبهری حیزبی دیموکڕاتی کوردسیان له دهرهوهی واڵت

سهردهشت 1987
نووسینی :باقی تالبول یلم
 26ی مررانگی یررونی  2119ی زایینرری ئێررران و عێرررا شررهڕێکی یوێنرراوی و درێژیایررهنیان لرره ڕێکررهوتی  22ی سررێایامبری  1981ی زایینرری،
دهسیاێکرد که ههتا ڕێکهوتی  21ی ئاگۆسیی  1988ی زایینی ،یایانرد .ئرهم شرهڕه ترهنیا شرهڕ لره نێروان دوو هێرزی نرهیاری چهکرداری دوو
الیهن نهبوو ،بهڵکو ئهم شهڕه کوژرانی یهڵکی بێ تاوانی وماڵوێرانی قورس ههر دوو واڵتی به شوێنهوه بوو.
ڕاپهڕینی ئێران لره سراڵی  1979ی زایینری ،بروو بره هرۆی سرهرههڵدانی کێشرهو ناسرهقامگیری برهرین .کاربهدهسریانی ئێرران لره الیره بره
باڵوکردنهوهی ئیسنمی سیاسی ههڕهشهیان له ههموو ناوچه و بهشهکانی دیکرهی دنیرا دهکررد ،و لره الیرهکی دیکره نرهیاران و ڕهینرهگرانی نێویرۆ ،کره یوازیراری مافرهکانی یۆیران
لهدوای سهرکهوتنی ڕاپهڕین بوون ،سهرکووت دهکرد.
کۆمهڵێکی زکر لهڕهینهگرانی سیاسی ماوهیهکی کورت دوای سهرکهوتنی ڕاپهڕین لهالیهن صاد یلخالی که دهسهاڵتی تهواوی لهالیهن ڕێبهری کۆماری ئیسرنمی ئرهوکات ئایرهتوڵاڵ
یومهینی پێدرا بوو ،له سێداره دران .یهڵک له دژی شا ڕاپهڕینیان کرد ،بۆ ئازادی و دهسیهبهر کردنی دیمۆکراسی ،بهاڵم دهسهاڵتدارانی ئێران ههوڵیانردا بره گرهوره کردنرهوهی
مهترسیهکانی دهرهکی ،بانگهشهی ههموو موسڵمانان ،به تایبهت لهعێرا  ،عهرهبسیانی س ودی ،کووهیرت ،و واڵترانی دیکرهی ئیسرنمیان دهکررد بۆڕاپرهڕین لره دژی دهسرهاڵتدارانی
واڵتهکانیان .ئهم دکیه ههموو ناوچهکه تووشی قهیرانی ناسهقامگیری کرد ،و بوو بههۆی یوڵقرانی کێشرهی گرهوره برۆ هرهموو ناوچره .سرهرکووتی نرهیارانی سیاسری هاوکرات بروو
لهگه ،ئهو کهشوههواتوونده کهکۆماری ئیسنمی له ههموو ناوچهدا یوڵقاند بووی.
عێرا که یاوهنی زکرینهیهکی شی ه ،و هاوسێێ ئێرران بروو ،یهکرهم واڵت بروو کره لهههمبرهر مهترسری و
ههڕهشهکانی ئێران ههڵوێسیی گرت ،و دهسییکرد برهداگیر کردنری بهشرێکی زکر لرهیاکی ئێرران .ئامانجره
نیزامی و سیڤیلیهکانی به تووندی ،و بهههموو کهرهسیهکان له هرهموو واڵت ،دایره برهر پرهالماری چرهکی
قورس ،یۆمااره و هێرشی ئاسمانی.
له ماویهکی زکرکورت بهشێکی بهرچاو لره یراکی ئێرانری داگیرکررد ،سرهرهتا شرهڕ لره یراکی ئێرران بروو،
بهاڵم له ساڵی  1982ی زایینی ،برهوالوه کره هێزهکرانی عێررا لره ناوچره داگیرکراوهکران پاشهکشرهیان
کرررد ،یرران وهدهرنررران ،شررهڕهکه کێشرررایه نرراو یرراکی عێرررا  .هررهر دوو الیررهن ،لرره عێرررا  ،برره کررهڵک
وهرگرتن لره نیشرییمانخوازی ،و لره ئێرران لره ژێرر نراوی ئیسرنمگهرایی بره هرهزاران کهسریان یسریه نراو
ئاگری شهڕ ،و له بهکارهێنانی هی گۆرهچهکێک ،و هی ڕهوشێکی مرکڤکوژانه ،یۆیان نهپاراست .به ههزاران ملیارد دکاڵر له داهاتی نهوت و سهروهت و سامانهکانی دیکهیان برۆ
کڕینی چه له ڕوسیه ،فهرانسه ،ئاڵمانی ڕکژئاوا ،چین ،میسر ،ئییالیا وئهمریکا بهکار هێنا .ههنووکه ئهو قهرزانهی که له واڵتانی هاوپهیمان یان بانکه نێونهتهوهییهکان
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وهریان گرتبوو ،به تهواوی بۆ نهدراوهتهوه .له ماوهی ئهم شهڕه ههر دوو الیهن ههوڵیاندا بۆ دهست پهیدا کردن به چرهکی شریمیایی ،و لرهم مراوه دوورودرێرژه ،و لهبرهر چراوی
بیروڕای گشیی دهرفهتی قڕکردنی الیهنی بهرامبهر ،به تایبهت یهڵکی بێ تاوانی سنوورهکانیان پێدرا.
لرره سررااڵنی پررێش ،و دوای تررهواو برروونی شررهڕهکهش ،دهسررییاندایه کڕینرری چررهکی پێشررکهتوو ،وه تانررگ ،کهشرریی و
فڕککررهی گررهنگی ،و دهسرریگهیهکی مررۆدێڕنی گررهنیگان پێکررهوهنا ،کرره تررهنیا کوشررین و کرراولکردنی هررهرچی زیرراترو
بهرباڵوتر مهبهسییان بوو .ڕاسیه شهڕ له ئاکرامی کێشرهیهکی کرۆن وچارهسرهر نرهکراو سرهری ههڵردا ،برهاڵم ههڕهشرهی
ناردنی شۆڕشی ئیسنمی بۆ ههموو ناوچه ،که له دوای ساڵی  1979زایینی ،دهسیی پێکرد بوو ،ڕکڵری سرهرهکی هرهبوو
ئاکامهکانی دوایی ،بهتایبهت ههاڵیسانی شهڕی یوێناوی له نێوان ئێران وعێرا .
کهڵک وهرگرتن له چهکی کۆمهڵکوژ :عێرا لهم شهڕه بهشێوهیهی بهرباڵو چهکی ژههراوی ،شیمیایی وعهسهبی ههم له
دژی نررهیارانی یررۆی ،بهتایبررهت لرره کوردسرریانی باشرروور ،و هررهم لررهدژی یررهڵکی بررێ ترراوان ،بهتایبررهت ناوچرره
کوردنشینهکان ڕکژههاڵت بهکارهێنا .هێزهکانی ئێرران ،پێشرووتر شرهڕێکی سرازماندراویان لره دژی کوردهکران ،برهر لره
ههاڵیسانی شهڕی ئێران وعێرا دهسیاێکرد بوو ،و له ماوهی شهڕ ،و دوای شهڕیش له سهری بهردهوام بوون.
سهردهشت یهکێک لهو کۆمهڵه شارانه بوو که له ماوهی ئهم شهڕهدرێژیایهنه چهند گاران له الیرهن هێزهکرانی عێررا
وهبررهر پررهالماری هێررزی زهمینرری وئاسررمانی عێرررا کررهوت .لرره ڕێکررهوتی  7ی پووشرراهڕی سرراڵی  1366ی هررهتاوی،
بهرامبهر به  28ی مانگی یونی  1987ی زایینی ،شاری سهردهشرت کهوتره برهر بۆمبرارانی شریمایی فرککرهکانی عێررا .
له ئاکامدا بوو بههۆی ئهوه که سهدان کهس گیانی یۆی لره دهسرت بردهن ،و هرهزاران کهسریش برینردار برن ،کره ههنووکره ئازارهکرانی ئرهم هێرشره لره سرهر گهسریهیان هرهرماوه.
سهردشت شارێکی کوردسیانه که له پارێزگهی ئازهربایجانی ڕکژئاوادایه ،وله  21مایلی سنووری نێوان ئێران وعێراقدایه.
 22سا ،لهمهوبهر فڕککهکانی عێرا ڕژاندنی بارانی ژههری چهکی شیمیایی بهسهر ناوهندی ئهو شاره ،که ڕێژهی نزیکهی  28888ههزارکهس دهبروو ،سرهدان کهسریان کوشرت ،و
ههزاران کهسی بێ تاوان ،بهتایبهت ژنان ومندااڵنی ئهو شارهیان بریندارکرد .شهڕی ئێرران و عێررا زکر کارهسراتی تراژێردیکی لره نراو سرینگی یۆیردا حهشرار داوه کره ههنووکره
بهشێکی زکریان ههروا بهنوێنی ماون و ئاشکرا نهکراون ،سهردهشت یهکێک لهوانهیه که به دهگمهن له مێدیاکاندا باسی لێوه دهکرێت.
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له یادی 22ساڵهی کارهساتی کیمیابارانی سهردهشت دا
له ساعهت  4تا 8ی ئێوارهی رکژی ههینی 26ی گۆنی ، 2119لقی نۆروێژی رێکخراوی چا  ،کۆریادێکی بۆ ریز گرتن و زیندوو راگرتنی یادی شرههیدانی
کارهساتی کیمیابارانی شاری سهردهشت ،له یهکێک له سالۆنهکانی کیێبخانهی فروسهت سهنیهر له شاری ئۆسلۆی پاییهییی واڵتی نوروێژ پێک هێنا.
سهرهتا بهرێز کا رهفیق بهرپرسی رێکخراوی چا له نۆروێژ ،که بهرێوهبهری پرکگرامهکهش بوو به پێشکهش کردنی وتهیره بهرنامرهکانی کۆریادهکرهی
راگهیاند.
پاشان ئهم بهرێزانه وتار و بابهتیان پێشنهش کرد:
 -1کا عهلی رهحیمی که له واڵتی هولهندا را بۆ ئهم کۆریاده دهعوهت کرابروو .نراوبراو لره مراوهی کاتژمێرێکردا وێررای پێشراندانی فریلم و وێنرهو دیکرۆمێنیی پێوهنردی دار بره
کیمیابارانی شاری سهردهشت ،باسی ئهو مهرگهساتهی کرد که بۆ یۆی له کاتی بۆمبارانهکهدا له نزیکهوه دییبوونی.
 -2گێگری بهرپرسی رێکخراوی چهپی نرۆروێژ لره ئوسریانی ئۆسرلۆ ،سرهبارهت بره ههوڵرهکانی حیزبهکرهیان سرهبارهت بره بهرهسرمی ناسرینی کۆمرهڵکوژی و ئرهنفال و ...قسرهی برۆ
بهشداران کرد.
 -3یاتوو پهیشان ئهحمهدی باسێکی سهبارهت بهوه که چیمان بۆ زیاتر ناساندنی کارهساتی سهردهشت کردوه پێشنهش کرد.
 -4کا ئهنوهر سولیاناهنا وێرای باسرێکی کرورت سرهبارهت بره نههامهتیرهکانی گرهلی کرورد ،بره یوێندنرهوهی پارچره شرێ رێک باوبهشری یرهمی یرۆی برۆ بنهماڵرهی قوربانیرانی
کارهساتی سهردهشت راگهیاند.
 -5کا هاشم رکسیهمی له باسێکی  21یولهکی دا ئاماژهی به بهشێک لهو هۆکارانه کرد که له کاتی یۆیدا بونهته هۆی ئهوهی که ئهم کارهساته سامناکه وه یۆی ،نره هرهر
له دونیای دهرهوهدا ،بهڵکوو له ناو یۆی کوردسیانیشدا وه پێویست دهنگی نه دایهوه.
له بهشێکی دیکهی قسهکانی دا ناوبراو وێرای ئاماژه به روداوکانی ئهم دوو دهیهی رابردوو و کاریگهریان له سهر یرهباتی یرهڵکی کوردسریان ،ئامراژهی بره چهنرد یراڵی گرینرگ
کرد که ناوبراو پێی وابوو رهچاو کردنیان دهبێیه بهربهسیێکی بههێز له بهردهم دووبارهبوونهوهی ئهو کۆمهڵکوژیانهی به سهر گهلهکهماندا هاتوون .ههروهها ناوبراو ئاماژهی به

الپهرهی 31 :

ئهوه کرد که هێ پاساوێک ئهم گنایهتهی حکومهتی حیزبی بهعسی عێرا داناپؤشێت.
 -6لهم برگهیهدا شانۆیه پێشکهش کرا که کا کهیوان پشدهری ئامادهی کردبوو.
 -7کا نادر ئهمینی وه بنهماڵهی شههیدی ئهم کارهساته ،که بۆ یۆشی له کاتی شیمابارانهکهدا له سهردهشت ببوو ،باسی ئهو دیمهنره دڵیهزێنانرهی کررد کره لره نزیکرهوه بره
چاوی یۆی دییبوونی.
 -8کا عهلی قادر ،به بابهتێکی ئهدهبی بهشداری کۆریادهکهی کرد .نابراو زکر بره ئیبساسرهوه بهسرهر هراتی مرام قرادری یرهلکی گونردی رهشرهههرمێی نزیرک شراری سهردهشریی
کردبۆ چیرککێکی راسهقینه .مام قادرێک که لهو کیمیا بارانهدا نزیک به تهواوی ئهندامانی بنهماڵهکهی له دهست دابوو.
شایانی باسه که له بهشی پێشانگادا ژمارهیهکی زکر له وێنهی بریندارهکانی کیمیابارانی سهردهشت دهبینردران ،کره دڵێکری زکر بره گورئرهتی دهویسرت ترا مررکڤ بیروانی تهماشرای
ئاسهواری ئهو گنایهته سامناکه بکات.
له کۆتایی دا ئامادهبوانی کۆریادهکه که ژمارهیان نزیکهی سهد کهس بوو سوپاسی رێکخراوی چا یان کرد بۆ بهرێوه بردنی ئهم کۆریاده
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نیشتمان .
نووسینی :مێودی بیگزاده .
وهرگێرانی :عهبدوڵاڵ عهبدوڵن پوور
نیشییمان گیان درانگه ههسیه راتی قوتابخانهیه
نیشیمان :ئاخ چهند گارم پێگوتی بهم نێوه بانگم مهرهن نێوی من ژینوسره ،برۆ مهگرهر لهبرهر ئرهو رۆیانرهی براورم یرهوم بره چراوان دا دێ رره دهبرێ لره رراتی یۆیشری لهیرهم
ههسیم.
ژینوس له سهر گێ یهوهرهی را به نیوه ههسیانهوه دهچێیه پێش ئاوێنه" .وهی روویسارم چۆن ههڵمساوه" .ئاوێب به دموچاوی دادهرات" .دایه شاڵواره نوێیهرهم لهروێیه"
دایب :مهگه نهمنوت گیرت پی دهدهن ئهگهر هاتیهوه لهبهری بنه
ژینوس :تۆ رارت بهم رارانه نهبێ من بۆیۆم دهزانم چۆن واڵمیان دهمهوه ،شیێنی دینه سندوقی گوانناریهرهم دیار نیه له الی ریێبهران بوو.
دایه هی نایۆم تهنیا به بابم بڵێ ره پۆلهرهم یهرینه تهواو دهبێ پێویسیم به ده ههزار تمهنییهره.
دایب :داینم ،مهگهر پێرێ دهههزار تمهنت له من وهرنهگرت ،شیێنیشت ره پێویست نهبوو رهمێب دهست پێوه بگره ئێمه گیا لهو رهچه پووڵه ره باوررت وهری دهگررێ داهراتێنی
ترمان نیه
ژینوس :گا من چ بنهم منداڵیان نهبایه ئهم ههموو مرکڤهی زامداری شریمیایی لره شراردا ررار دهررهن برهاڵم برۆ برابی ئێمره نراتوانێ! برۆ ئێروه گیرا لرهم مۆبایلره شریێنیترتان برۆ
رڕیوم؟!!
بێ ویژدان مهبه بۆ یۆشت دهزانی ره بابت ناتوانێ رار بنات دوایش چ شیێنت ویسیووه بۆمان نهرڕیوی ،رۆمایوتێرت ویسیوه بۆمان رڕیوی ،مۆبایلت ویسیووه بۆمان رڕیوی ،گوتت
بۆ دیوی یۆم تیڤیم دهوێ ماهوارهم دهوێ نازانم دی وی دیم دهوێ ههمومان بۆ رڕیوی رهوش و لیباسیش ههر ره مۆدهرهی گۆڕا ئی تۆش دهگۆڕێ مرانگێ ههشریا ،نرهوهد هرهزاریش
ره یهرگی رکژانهته ،زیاتر وهردهگری بهاڵم رهمیر نا!
ژینوس :چاو له رەی یهڵنی بنه بابیان چوایان ره بۆ نارهن ههر ئهو ئاتوسایهی رەی گیرانمان بابی ماشێنی بۆ رریوه.
دایب :رامهی دهڵێی؟ گیارهنگی دهڵێی؟
ژینوس :ئاخ ماندوو بووم لهم ههموو نێوه روردیانه نیشییمان ،گیارهنگ ،فرمێسب ،رانی ،شۆرش یهبات بۆ دهنا دهمانوهوێ بەین بۆ شهڕ یان بۆ شراخ نێروێنی برهنازو بارنسریان
دانابان.
دایب :ئهتۆ هاورێنانی یۆت دهبینی؟ النینهم چاوێنیش له رەهرانی دینه بنه ره مانیۆو شهڵوارهرانیان به نۆره له بهر دهرهن.
دهنگێنی لهڕو الواز له سوچی دیوهرهوه دهبیسیرێ "رەێ لێی گهرێ ها بیدێیه وهدرهنگ دهرهوێ".
ژینوس :قوربانی دهسیت بابه ،من رکیشیم درهنگ دێمهوه رنسی "تقوییی"مان ههیه.
ههر ره دهررهرهی لهدوای یۆی پێوهدا مۆبایلهرهی ره دایم زهنگی لێدهدا وهاڵمی دایهوه
ر ساڵو رهیوان ئهگهر واڵمم نهدهدایهوه واته نهمدهتوانی!
رهیوان :ساڵو ،ئایر درهنگه دیسان درهنگ دهبێ
ژینوس :ئهوه هاتم ،راسیی رێت لهگهڵه؟
رهیوان :مێوران
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ژینوس :ساڵوی من بگهیهنه به رات مێورانو پێی بڵێ شهیدا لێی توڕهیه .
ره گهیشیه بهر دهررێ وهت ههمیشه شهیدا چاوهڕوان بوو
شهیدا :رەێ تۆ چهنده دهنووی نالێی درهنگ دهبێ وهره برا زوو بررکین ماڵیره ئرهم روڕانرهش بێیامیران ررردووه وهت پهینرهر لرهوێ راوهسریاون نره ئیشرارهیهت نره پێنرهنینێب نره
ساڵوێب
مرکڤ بێزار دهرهن
ژینوس :روڕن دهی ،دهڵێن ر شهرمنن بهاڵم روڕهران زکر زکر شهرمنیرن چاو لێنه.
ژینوس دهسیی بۆ الی روڕهران ههڵدێنێ "ساڵو روڕهران"
روڕهران :چهنده شێیه ئهم رەه له ناو ئهم ههموو یهڵنه یهرینه دهست بۆ ئێمه دهگولێنێ.
روڕهرانیش بۆ ئهوهی ره رهم نههێنن به ئیشارهی دهست واڵمیان دایهوه
ژینوس :ئهرێ شهیدا ئهم روڕه ،مێوران زکری یۆش دهوێی
شهیدا :بۆ دهنا روڕ نهماون تاروو واڵمی ئهمه بدهمهوه وهرێ رهوه.
رەهران پێش دهرهونو روڕرانیش وهت ههمیشه بهدوایاندا دێن.
له رێگای قوتابخانه چهند گهن یهرینن بانگهوازێب له دیواری دهدهن.
ژینوس :دیسان ئهو بێنارانه دهررهوتنهوه
شهیدا :بهڵێ بێیامیان رردوه دیسانیش تیرکژه ،دادهی بزانم چ رووی داوه نه ئی ئهنجومهنی زامدارانی شیمیایییه داوای ناردنی بابهتیان رردووه بۆ 7ی پووشاهڕ
ژینوس :بهڵێ بۆیان دهنێرم سی دی یهت له دهنگی رۆیهرانی بابمیان بۆ دهنێرم ،وهره لێیان گهرێ ئهوان لهوان بێنارتر .
روڕهران وهپێش دهرهون بای رەهران رێگارهمان دیسان لێب گیا دهبێیهوه تاروو زهننی رۆتایی
ژینوس :بای .شهیدا ،تۆ بۆچی واڵمان نادهیهوه؟
شهیدا :ئایر بۆیۆت دهزانی ره من دکسیم ههیه بۆ دبێ لهگه ،مێورانیش بم
ژینوس :شێیه بۆ ئارهش گیا له تۆ دکسیی دینهی نیه گومانی تێدانیه ره ههیهتی تۆش دهبێ ههت بێ
شهیدا :بۆ دکسیی تۆ وایه؟
ژینوس :من بڕوای تهواوم به رهیوان ههیه.
***
یانمی سهعادهتی :ههروهت ئاگادارن لره داهاتوویرهری نزیرب دا هاوررات دهبرین لهگره ،سراڵرکژی بۆمبرارانی شریمیایی سهردهشرت بره سرهرن دان بره بانگرهوازێب رره ئهنجومرهنری
زامدارانی شیمیایی له تهواوی شارو قوتابخانهراندا باڵوی رردکتهوه داوای له تهواوی هاواڵتیانی هۆگرو هونهرمهند ررردوه رره هاوراریران بنرهنو بره سرهرنجدان برهوهی رره لرهم
رنسهدا  7رهس له ئهندامانی بنهماڵهی ئێوه زامداری شیمیایین و ههروهها دوو شههیدی شیمیاییمان ههیه چاوهروانم
چاالریهری شایانو شیاوتان ههبێ.
وهرن ئهمرک سهبارهت به 7ی پووشاهر قسه بنهین دهرتو تێگهیشینی ئێمهو ههروهها رادهی ناسینمان تا چ رادهیهره ههر له ریرزی پێشرهوهی رنسرهوه دهسرت پێدهررهم لرهیلێ ترۆ
بڵێ؟
لهیلێ :بهراسیی من زانیاریهری ئهوتۆم نیه تهنیا دهزانم ره 7ی پووشاهڕ هاوراته لهگه ،بۆمبارانی شیمیایی سهردهشت ،ههرئهوه.
دهنگێب له نێو رەهراندا :زهحمهتت رێشا
ئاسیه :به سهرن دان به زکری ریێبهران و تاقی رردنهوهرانی رۆتایی سا ،تاروو ئێسیا بیرم لێ نهرردکتهوه.
سهبری :به درێژایی ههشت سا ،شهڕ ،سهدام حوسێن له دژی ئێمه رهڵنی له چهره رۆمهڵنوژهران وهرگررت رره بروو برههۆی شرههید بروونی سرهدان ررهس و زامردار بروونی هرهزاران
رهس.
سهعادتی :نیشییمان تۆ بڵێ؟
نیشییمان :مامۆسیا چهند گار بڵێم من ژینوسم
سهعادتی :ئهو دهفیهرهی ره به منه نیشییمانی نووسیوه من رارم برهوه نیره رره نێوهررهت گۆریروه برهاڵم دهزانرم رره واترای نێوهررهت نرازانی رره ئراوا برێ بایهیره لرهالت ،دهڵرێن
وهتهن ،یات ،نیشییمان ،داینی یهت میللهته .ئێسیا وای بێننره برهرچاوتان ئێمره برۆ یارهررهمان منرداڵێنی براش بروویین ،برۆچی رراتێ قسرهیهت لره یۆتران ،ناسرنامهتان یران
وشهیهری روردی دهبێ یان دهبیسین ههڵدێن بۆچی له رورد بوون بیزارن زکرم بهالوه سهیره ره راتیان نهبووه ره مێشنی دایراوتان رهمێب یهریب بنهن ئێوه منرااڵنی سهردهشرت
یان ههر شوێنێنی روردسیان چ بیان ههوێ چ نهتان ههوێ 7ی پووشاهڕ یان بۆمبارانی ههڵهبجه بهشێب له ناسنامهی ئێوهیه لهگه ،ئهوهی ره ئهم رارهساته هرهر لهشراری ئێروه
رووی داوه ناتوانن رسیهیهری بهرهڵنی سهبارهت باس بنهن .
سهعادهتی :له راتێندا ره تۆنی دهنگی زکرتر دهبوو درێژهی پێدا چاوهرێی ئهوه نیم ره ئێوه هرهر رامێنیران نوێنرهری بنهماڵره زهگرر رێشرراوهرانی سهردهشرت برن چراوهرێی ئرهوه
نیم هاوار بنهن و له مافی یوراوی یۆتان بهرگری بنهن ههرچهند ره ئهم چاوهروانیانه غهیر مومنین نین و دهست وێراگهیشینیان دوور نیه حهتمهن ئهوه بزانن و تێبگهن،
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یهڵنی ساڵی  1366وهت ئێوه یهرینی ژیانی یۆیان دهررد ئهوان هی یهتایهریان نهبوو ره به یراپیرین شێوه مهرگ هاته پێشوازیانو ئێسیاش ره ئێسیایه ئهم پێشروازیه لره
مهرگه درێژهی ههیه بهاڵم بهم گیاوازیه ره تا گهیشین به مهرگ سهد گار دهمررنو زینردوو دهبنرهوه برروا بنرهن ئرهم رارهسراته لره هرهر شروێنێنیتری گیوران رووی دابرا بێردهنگ
دانهدهنیشینو له پرکتسیۆ رردنی دا به ههر شێوهیهت ننۆلیان نهدهرردو هۆلۆراسیێنیان لێ درووست دهررد .
پرسیارێنم ههیه ،پێت دهڵێن به زووی دهمری ،باشه تۆش دهڵێی ههمووی ئێمه دهمرین ئێسیا ئێمه رهمێب زووتر رێشه نیه ،بهاڵم ئهگهر بڵێن تراروو گهیشرینه بره مرهرگ هرهموو
رکژێ ژانت لهگهڵه ئهو گاره چ دهڵێن ئهم ژانه واژهیهری بەوره بهاڵم له یۆیدا گهههننهمێنی گهورهی ههیه ،ئێسیا ره ئێمه دهمانوهوێ له منداڵی زامدار یان شههید شریمیایی
بارسین سهبارهت به 7ی پووشاهڕ شیێب و بۆ وتن پێیه ئهو رسیهیهرمان پێبدات ره لهوانهیه ئهوی له ئاگاداریهردا بینیبێرت ئرهو مافرهم دهنرێ لۆمرهتان بنرهم مهگرهر دهبرێ 7ی
پووشاهڕێنیتر دووباره بێیهوه تاروو ئێوه ئاگادار ببنهوه.
بێدهنگی رنسهرهی داگیر رردبوو دهسیێب له ئایرین ریزی رنسهوه بهرز بۆوهو ئیزنی یواست.
سهعادهتی :شێوا بڵێ؟
شێوا له راتێندا ره زمانی گیرابوو وتی" :بابم زامداری شیمیایی بوو دوو سا ،لهمهوبهر توانای نهماو شههید بوو لره رراتی مرهرگ دا پێری گروتین مرههێڵت مێرژوو ئیرزن بره یرۆی
بدات وهها زوڵمێب دووباره بناتهوه بهڵێ له دوای دوو سا ،رهم رهم رێگایهت دهتوانم بێنمه بهر چاوم ره وتهرهی بابم تا رادهیهت بنهمه رردهوه.
سهعادهتی :دڵخۆشم شیوا هیوادارم ره به هاوراری یهریر نههێڵین مێژوو ئیزن به یۆی بدات وهها زوڵمێب دووباره بناتهوه.
دوانیوهرکی ئهو رکژه ،زهنگی رۆتایی بوو مامۆسیای ئهدهبیات یانمی مبهممهدی رەی نا ساڵی یوێنردن یهرینره ترهواو دهبرێ دهرسرهرهمان رره ترهواو برووه ئرهمرک باسرهرره ئرازاده
سهبارهت به ههر شیێب ره پێیان یۆشه ،ئێسیا سهبارهت به چی قسه بنهین.
ژینوس7 :ی پووشاهڕ
مبهممهدی :چی؟ بابهتێنیتر نهبوو ره بمانوهوێ قسهی لهسهر بنهین بۆچی سهبارهت به یۆمان قسه نهرهین.
چرک :ئهمرک له راتی دهری یانمی سهعادهتی تهنیا باس له سهر 7ی پووشاهڕ ررا ئێسیاش دهمانوهوێ زانیاریمان زکرتر بێ.
مبهممهدی :رهوایه یانمی سهعادهتی دووباره مێشنی تێب داون ،لهباتی دهرس وتنهوه ئهویش دهرسی شیمی دێت سهبارهت به 7ی پووشاهڕ باس دادهنێ ،مرن دهڵرێم مررکڤ ئهگرهر
دهیوهوێ پێش بنهوێو ههمیشه دڵخۆش بێ نابێ بهالی ئیبساساتهوه بروات دهرسهرانیان بخوێنن ،یهرینی یۆشی بن چیان به 7ی پووشاهڕ داوه.
شهیدا ،بهاڵم یانمی سهعادهتی دهڵێ 7ی پووشاهڕ بهشێنه له ناسنامهی ئێمه.
مبهممهدی :ناسنامه ،ناسنامهی من ئهمرک به چ رهڵنی من دێت؟
مبهممهدی دهیویست درێژه به قسهرانی بدات ره لهرزهی دهنگێب له نێوان رەهراندا ئیزنی پێنهدا.
ناسنامه یان 7ی پووشاهڕ بۆ ئێوه ره تهنیا بیر له یۆشی یۆتان یان به قهوڵی یۆتان بیر له ژیانی با رنس دهرهنهوه لهوانهیه واتایهری نهبێ بهاڵم ئیزنیان نیره لره رنسردا
فنری یۆتان بهسهر ئێمهدا بسهپێنن بهڵێ دهنگهره ،دهنگی شیوا بوو له سهر رورسیهرهی ههسیاو له رنس چۆدهرێ.
له الی پیلنانهرانی هاتنه ژوورهوهی هۆڵی قوتابخانهره شێوا له راتێندا ره چاوی بریبۆ یالێنهوه دانیشیبوو.
ژینوس له الی دانیشت
ژینوس :شیوا رات چیه گرووپێنی نهمایش پێب بێنینو هاوراریمان لهگه ،ئهنجومهن ههبێ.
شێوا به سهر سورمانهوه چاوی له ژینوس ررد چاوهروانی وهها پێشنیارێنی له الیهن ژینوسهوه نهدهررد
بهدڵخۆشییهوه ژینوسی له باوهش ررد
ئهو رکژه ژینوس زووتر له رکژان گهرایهوه ماڵێ ،ویسیی راست بەێیه الی بابی بهاڵم رهس له ماڵێ نهبوو له سهر ئاوێنهی دیوهرهی راغهزێب لێبوو ،ره لێی نووسرابوو ژینرووس
گیان بابت تندروسیی یراپ بوو بردمانه نهیۆشخانه ئهتۆ یواردنهرهت بخۆ ئێمه زوو دهگهرێینهوه .ژینوس تازه نهیدهویست ههل لهدهست بدا ئهو به یۆی دهگروت لهوانهیره ررات
ئیزنم پێ
نهدات ره رابوردوو النینهم سهبارهت به بنهماڵهرهم قهرهبوو بنهمهوه ههر لهو فنرانهدا بروو رره گهیشریه نهیۆشرخانه دهیزانری رره دهبرێ برابی لره ئرۆرژان برێ نهیۆشرخانه زکر
قهرهبالغ بوو به نایۆشی توانی لهم رهشه چورهدا بابی ببینێیهوه بۆ الیان چوو ساڵوی رردو یۆی گهیانده باوهشی بابی.
مبهممهد( :له راتێب دا ره رۆیه ههلی نهدهدایه) ژینوس گیان هی نیه وهت ههمیشهم
ژینوس :بابه ئهورک راتێب ره دههاتمهوه ماڵێ تهرمێنیان دهبرده قهبرسیان یهڵب دهیانگوت زامداری شیمیای بووه.
مبهممهد :بهڵێ رەی یۆم دهزانم ویسییان منیش بەم بهاڵم نهمیوانی
ژینوس :دایه بۆچی لێره یهواندویانه؟
یدیجه :له دیوی پیاوان گێگا نهبوو بۆیه هێنایانه ئێره
ژینوس :بهڵی له شارێب دا ره ههزاران زامداری شیمیایی دهستو پهنجه لهگه ،مهرگ لێدهدهن دهبێ وهها نهیۆشخانهیهریان ههبێ
دایبو بابی ژینوس سهریان سورمابوو ئهوه ژینوسه ره ئهو قسانهی دهررد.
یهگی  :ژینوس گیان نانت یوارد؟
ژینوس :دهمویست شیێب بڵێم ،دهموهوێ بمبورن ره تاروو ئێسیا زکرم رێشه بۆ درووست رردوون .شیێنی دینه ئهگهر دهررێ من به نیشیمان بان بنهن .لهبیرم چوو ،نانم
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نهیواردوه راتێب گهراینهوه ماڵێ بهیهرهوه دهیۆیین.
راسیی بابه دهمانوهوێ گرووپێنی نمایش له قوتابخانهدا پێب بێنین بۆ رێورهسمی 7ی پووشاهڕ ،منیش دهری تێدا دهگێرم یرانمی سرهعادهتی وتری لهگره ،ئهنجومرهنی زامردارانی
شیمیایی هاوئاههنگی دهرات ،قهراره ره من سهرپهرشیی گرووپهره بم.
ئهوه فرمێسنی یۆشی بوو ره له روڵمهرانی دایبو بابی ژینوس ،نا ،نیشییمان دههاته یوارێ.
راهێنانهرانی گرووپی نمایش به تهواو بوونی تاقی رردنهوهرانی رۆتایی سرا ،بره باشری برهرێوه دهچروو لهگره ،ئرهو ههماههنگیانرهی رره لهگره ،ئهنجومرهنی زامردارانی شریمیایی
ررابوو بریار وابوو نمایش له رکژی 7ی پووشاهڕ له بهردهم بهشدار بووان بهرێوه بەێ.
***
هۆڵهره پر بوو له یهڵب دهرزیت ههڵدابایه نهدهرهوته سهر زهوی زکرێب له بهشداربووان به پێوه بوون راتژمێرێب له رێورهسمهره رابردبوو ره بهرێوهبرهری رێورهسرمهره داوای
له گرووپی نمایشی رەان ررد ره بێنه سهر شانوو.
بهڵێ ئهمانه ههر ئهو رهسانهی رنسهره بوون ره ئهم گاره دهیانوهویست نوێنهرێنی شیاو بۆ هاواڵتیانی شاری یۆیان برن بێردهنگی زال بروو بهسرهر هۆڵهررهدا رەرهران وههرا بره
ههسیهوه دهوری یۆیان دهگێرا ره دهتگوت 7ی پووشاهڕی سهردهشت هاتۆته سهر شانۆ تاروو رازهران باس بناتو تراروو بڵرێ رره ئرهو رکژانره هرهم ئرهوین بروو ئرهم ژیران هرهبووو
ئهوان ره بوونه قهڵغانی رووداوهره تهنیا ژیانیان دهررد.
رۆیه ههڵی نهدهدا ره مبهممهد فرمێسنی یۆشی به سهر رۆڵمهرانیدا بێنێیه یوارێ مبهممهد به روویسارێنی گهشهوه رووی له یهگی ررد وتی به ئاواتم گهیشریم هری شریێنی
دینهم له یوا ناوێ دهزانم ره نیشیمان دهتوانێ هاودهمێنی باش دهبێ بۆت.
یهگی  :بهڵێ راسیه بهاڵم بێڵه بزانم ره رەهرهمان چۆن دهور دهگێرێ تاروو ئێسیا بهم شێوهیه ئهوم نهدیوه.
مبهممهد :بێله من بڵێم ،راست لهو راتانهدا بوو7 ،ی پووشاهڕی  ،66یرهریب برووم لره گرهل هاورێنرانم لره ررار دهگهراینرهوه لره نارراو بروو ،ترازه ئرهوانم نهدییرهوه ،برهاڵم نرا
بارودکیێنی سهیرم ههیه شیێب پێم دهڵێ ره ئهورک له دوای بیست سا ،دهتوانم ئهوان ببینم ،یهگی زامردار بروونی مرن برۆ ترۆ ژیرانێنی قورسری برهدواوه بروو لره دوای رابردنری
تهمهنێب لهگه ،تۆ دهموهوێ لێم ببوری ،ههمیشه تۆم یۆش ویسیووهو یۆشیشم دهوێی.
یهگی ره دهتگوت ئاگاداری له بارودکیی هاوسهرهرهی نیه پێی گوت :رۆڕه ئهو قسرانه چیره رره دهیاننرهی بێڵره نمایشرهره ببینرین .برهاڵم ترازه مبهممرهد دهنگری لێروه نرههات
یهگی چاوی له روویساری بێ گیانی هاوسهرهرهی ررد دهتگوت گیوانیان لێ وهرگرتۆتهوه رویساری لهباوهش رردو گوتی منیش تۆم یۆش دهوێو یۆشیشم دهوێی .ئهمه یرهگی
بوو ره سێنانسی رۆتایی نمایشی نا تهواوی شیمیایی سهردهشیی به تهنیایی چاو لێدهررد.
نمایش تهواو بوو دهنگه دهنگێب له ناو هۆڵهره پهیدا بوو رەهران له شانۆره هاتنه یوارێ نیشییمان ویسیی بەێت بۆ الی بابی بهاڵم نره مبهممرهد ترازه لره نراو وانردا نرهبووو
شههیدێب به شههیدانی 7ی پووشاهڕ ،لهو رکژهدا زیاد بوو ،ئهو رکژه یهڵنی سهردهشرت دهیانوهویسرت ههدیهیرهت ببهنره قهبرسریانی شرههیدان دهزانرین رره بره باوهشری ررراوهوه
لێمان وهردهگرن.
تێبینی :ئهم چیرکره له وێبنگی رێنخراوی ناحنومی الوانی"تیرکژ" وهرگیراوه
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له یادی بیستویهک ساڵهی شیمیابارانی سهردهشت
سیروان حهدداد
به ناوی یهزدانی مهزن
ئهمسا ،بیستویهکهمین ساڵی تێاهڕبوونی تراژێدیای به کۆمه ،کووژی یهڵکی کوردسیان له شاره ههمیشه سهربڵندهکهی سهردهشیی یۆشهویسیه.
ئهمسا ،زیاتر له دوو دهیه به سهر ژینوساید و قڕکردنی یهڵکی بێیراوانی شرارهکهمان بره دهسریی دێوهزمرهی رهشری و چهپرهڵی تێدهپرهڕێ .رکژانری پرڕ لره ئرێش و زامری بره گراز
ینکانی شارهکهمان و دهیان پهپولهی با ،زێڕین و فرشیهی چاو گهش و رکڵه گگهرگۆشهکانمانه .سااڵنێک به درێژایی بهرهی نوێ به سرهر ئرهم کارهسراته نامرکیانرهدا تێارهڕی و
حهوتی پووشراهڕێکی دیکرهمان برهرهوپیر هاترهوه.ئرهو رکژانرهی کره وهبیرهێنرهرهوهی رکژانێکری تاریرک و ترسرێنهری شریمیابارانی شراره سرهربڵندهکهی سهردهشریه .ئرهو سراتهی کره
بهرککی دایکی نیشیمانی رنی و به یوێنی گهش و ئاڵی رکڵهکانی گهل داری ئازادی و سهربڵندی ئاودا.
کۆمرهاڵنی بهشهردکسرت و یررهڵکی بهههسرت و ئازادیخواز،ئێمره بیسررتویه سرا ،لهمهوبرهر کهوتینرره برهر ر و قینری شررێیێکی پرهتکراو و شرهوهیهکی ئههریمررهنی ،دهسریی دێرروێکی
ترسێنهر قوڕگمانی گوشی و ههناسهی لێ پساندین،پیره باب و پیره دایه،کیژکڵهی چاو رهش و کوڕه چا الوی بره ئراوات نهگهیشیوو،گگهرگۆشره ینجیننرهکانمانیان بێبهزێیانره
له چرکه ساتێکدا بۆ ههمیشه لێیان سیاندین و بهرهو گۆڕی نهمانیان بردن.سهدان شههید و بهههزاران زامدار و برینداریان کردین،بهوهش نهوهسیان و داروبهرد و کێو و هرهرچی
زیندهوهری واڵتهکهم بوو به گازی شیمیایی ینکاندیان و شارێکی پڕ له یۆشی و ئاوات و شادیان کرده گۆڕهپانی ملمننهی نێوان مانونهمان.
حهوتی پووشاهڕی ئهمسا ،ساڵوهگهڕی بیست ویه ساڵهی ئهو کارهساته دڵیهزێنهیه که سهددامی لهناوچوو بهسهر یهڵکی سهردهشیی هێنا،ههڵبهت ئهو کردهوه نهگریسه
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ئایرین دهسیدرێژی بۆ سهر گهلهکهمان نهبوو و ههر به دوای کارهساتی سهردهشت ،کارهساته دڵیهزێنهکهی ههڵهبجه و باقی شار و گونردهکانی کوردسریانیان یۆڵقانرد و دووبراره
به ههزاران شههید و برینداری له نهتهوه بێیاوانهکهمی گرت و به سهدان روڵهی کرده قوربانی ئاوات و ئارهزک چهپهڵهکانیان.
دوژمنانی گهلهکهم وایان دهزانی بهم چهشنه کردهوه کۆمهڵکووژیانه دهتروانن بره ئراواتی دێرینرهی یۆیران بگرهن برهاڵم یرهیاڵی یراو و یرهونێکی برهتا ،بروو ،چراوی مرکڤدکسریی
کراوهیه و ویژدانی ئاشرییخوازان وهیهبهر،هرهر بۆیره ئهگرهر ئرهمڕک مرن بره چراوی یرۆم نرهمان و زهبروونی سرهددام و سرهددامهکان دهبیرنم ،نرهوه و برهرهی داهراتوو منریش مێرژووی
قارهمانهتی و ههرمانمان ،داسیان به داسیان و کیێب به کیێب دهڵێنهوه و نهمان و سهرشۆڕی زلوێزانی شهڕیواز بۆ رکڵهکانیان دهگێڕنهوه.
له ساڵیادی ئهم رکژه پڕئێشهدا چاوهڕوانین یهڵکانی بهشهردکست و کۆڕوکۆمهاڵنی ئاشیییواز له سهرانسهری ئهم گیوانه بهتایبهت هاوشراریان و هاوواڵتیانمران لهگهڵمانردا برن
و به یاد کردنهوی حهوتی پووشاهڕ روحی شههیدانمان شاد بکهن و بۆ چهند ساتێکیش بێ زامی زامدارانی شیمیایی ساڕێژ بکهن .با له سرهعات  2::8دقیقرهی دوانیروهڕکی رکژی
حهوتی پووشاهڕی ئهمساڵیش به دهقیقهیه بێدهنگی یادی شههیدانی ههمیشه زیندووی شیمیابارانی سهردهشیمان کردبێت و نههێڵین یادی ئازیزانمان له یاد بەێ.
بهرز و پیرکز بێت یادی شههیدانی شیمیابارانی سهردهشت و گشت شههیدانی گهلهکهمان
به ئاواتی ساغی و سهالمهتی ههرچی زووتری بریندارانی شیمیایی
سیروان حهدداد 6ی پووشاهری 1387ی ههتاوی سهردهشت 26ی گۆنی 2118

کیمیابارانی شاری سهردهشت
نووسینی :عهزیز ئهحمهدی
بیست سا ،له مهوپێش له ڕکژی 7ی پوشاهڕی  2717ی کوردی بهرانبهر به  7ی تیری  1367ههتاوی دا بیست سال به سهر شاره گروان و ینجیننهکرهی
سهردهشت و چهندگوندێکی دهوروبهری دا تێاهڕ دهبێ شاری سهردهشت و به تێکڕای دێواتی سهردهشت مهکۆی میوانداری وناوهنردی کۆبونرهوه و حاشرارگهی،
ڕێبوارانی ڕێگای ئازادی تێکۆشهرانی کورد و سهرچاوهی یارمهتی و پشییوانی به هێزی گووالنهوهی ڕزگاریخوازی گهلی کوردی بهش مهینهت بووه .یهڵکی سهردهشرت و ناوچهکهشری
هی کاتێک گیاوازیان له بهینی تێکۆشهرانی ئهم دیوو ئهودیودا نهکردوه ،ههموو شۆڕشگێڕانی کوردیان وهکو یه یۆشویسیوه وبێ گیاوازی یارمهتیان کردون و له کراتی تهنگانره
دا پاراسیویانن.
ناوچهی سهردهشت یاوهنی سروشت و گوانیهکی بێ وێنهیه ،وهکوو دایکێکی نیشیمان پهروهر به ههزاران ڕکلرهی ههڵکرهوتوی لره داوێنری پراکی یۆیردا پرهروهرده کرردوه بره سرهدان
شههیدی پایهبهرزی له پێناوی ڕزگاری کوردو کوردسیاندا پێشکهش به بارهگای ڕزگاری نهتهوهکهی کردوه.
له ههر گوندو چیاو دوندێکی ئهو ناوچه تێکۆشهره بیر بکهیهوه شه هیدێکی مهزن و قاڕهمانت دێیهوه بیرر لره ڕاسریی دا لره ترهواوی ناوچرهی سهردهشرت ،شروێنێک نرابینی یروێنی
قاڕهمانێکی لێ نهڕژا بێ سهردهشت ههر له سهر کهنهکان بگره تا گردهسوور و به دهوری تهواوی شارسیاندا بگهڕێ به یوێنی ڕکلهکانی پێشمهرگه و شیمیاباران ڕهنگاوه ،هرهر لره
تیره بارانی مامۆسیا ئاواره و ڕه حمان چاوشین و مهال کهچه له ساڵهکانی  47، 46ئی دامی من عوسمان ناسراو به شههید گهالل میراوهیی ،کره بره دهسریی ڕێژیمری تێرکریسریی
ئایوندی و ڕێژیمی چهپهڵی پاشایهتی له سهر کهنهکان و له ناو پادگان له ناوه ڕاسیی شار بێ بهزهیانه گولله باران کران ،کیمیاباران ههڵوهرێنی گیرانی سرهدان نرهمامی ترازه
پێگهیشیو و به ئاکام نهگهیشریو دینێیره وه بیرر ،باوهشری یرهڵکی ناوچرهی سهردهشرت برۆ لره براوهش گرتنری شۆڕشرگێڕانی کرورد ههمیشره ئراوااڵ برووه .لره سرێ بهشری کوردسریانی
داگیرکراو هی حیزبێکی کوردی نییه که سهردهم یا سهردهمانێک له ژیانی ئاوارهیی یۆی لهو ناوچهیه نهحهسابێیهوه له یارمهتی و دلسۆزی ئهو یهڵکه بههرهمهند نهبووبێ.
به هه ههڵدهگرێ که نازناوی سهنگهری ئازادی کوردسیان بدرێ به سهردهشت ،ناوچهی سهردهشت شۆڕشگێڕی وای لره باوهشری یرۆی دا پرهروهرده کرردوه ،کره بره برهرگی پیررکزی
پێشمهرگه ڕێبازی پێشهوای مرهزنیان زینردو کرردهوه ،ئێسریاش ناوچرهی سهردهشرت یارمهتیردهری بهشرهکانی دیکرهی کوردسریانن بره هرهموو توانایانرهوه دهسرکهوتهکانی گهلهکرهمان
دهپارێزن.
له یۆڕا نهبوو که ڕێژیمی بهعسی فاشیست له بههانه دهگهڕا تا ڕقی دوژمنانهی برهو یهڵکره نیشریماناهروهره بڕێرژێ ،ئرهوه بروو لره ڕکژی 7ی پوشراهڕی 2717ی کروردی دوژمنری
گهلهکهمان بهعسی یوێنڕێژ ڕقی له مێژینهی یۆی به یهڵکی سهردهشت و ناوچهکرهی ڕشرت و هێرشرێکی
دڕندانهی کرده سهر شاری سهردهشت و به چرهکی کۆمرهڵکوژی کیمیرایی شراری بۆمبراران کررد ،بره سرهدان
کهس یهڵکی شارو دێواتی دهوروبهر شههید و بره هرهزارانیش برینردار و کرهم ئهنردامی لێکهوترهوه ،بره
ههزارانی گیرکدهی مهرگێکی واکررد ،کره پراش  ٨٥سرال ئێسریاش الیره زال برینردارهکان یرا بره هرۆی برێ
ئیمکانرراتی شررههید دهبررن ،یررا برره دهس ئررازارهوه دهنررالێنن و گیرررکدهی شررهلهل و کررهم ئهنرردامی دهبررن،
ڕێژیمی تێرکریسیی کۆماری ئیسنمی نه هرهوڵی چارهسرهر کردنری برینردارهکانی نرهداوه و ئراوڕێکی بره
یێری له بنهماڵهی شههیدان نرهداوه ،بره زوڵرم و زکر درێرژهی داوه و لرهو ڕوداوه دڵیهزێنره ترهنیا بره
قازانجی ڕێژیمه گنوهکهی یۆی کهڵکی تهبلیغی لێ وهر گرتوه.
له ئهنجامی ئهو شیمیا بارانه سامناکه دا ئێسیاش تهمو مژی بۆمبی شیمیایی به سهر ناوچه گوانهکهی سهردهشیی سهر سهوزهوه دیاره .ههموو سالێ کاتی بیرهوهری ئهو ڕکژه
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برینی ناوچه ی سهردهشت تازه دهبێیهوه و ئێش و ئازاری ئهو ڕکژه ڕهشه ئازاریان دهدا.
یهڵکی سهردهشت که  21ساڵه بهو ئازارهوه دهنالێنن ،تا ئێسیاش له الیهن هی ڕێکخراوێکی یێریوازهوه ئاوڕێکی به یێریان لێ نهدراوهتهوه ،بنهماڵهی شرههید و برینردارهکان
ئێسیاش له چاوهڕوانیدا دهژین ،که ڕکژێک بێ به کۆمهڵکوژی چهکی کیمیایی بناسرێن ،بهشێک له زیانهکانیان بۆ قهرهبوو بکرێیهوه.
لهوهش دڵیهزێنیر ئهوهیه که بهدایهوه حیزب و ڕێکخراوه کوردسیانیهکانیش هی گرینگیهکی وایان بهو گینایهته نهداوه ئهوانهی له ڕکژانی سهیت و تهنگانه دا له باوهشری ئرهو
یهڵکه دا حاواونهوه ،ئهو یهڵکه دڵسۆزو تێکۆشهرهیان له بیر بردکتهوه ،النی کهم ههوڵێکی گیددیان نهداوه بۆ ناساندنی ئهو گینایهته به بیروڕای گشیی نێو نهتهوهیی.
ساڵو له شههیدانی کوردسیان ساڵو له شههیدانی ههڵهبجه ،بالیسان ،کرماشان و مه ریوان بادینان ،دکلی شاوری ،گوندی زهرده له باشوری ڕکژههاڵتی کوردسیان.
7ی ئۆکیۆبری 2118

 21ساڵ دهردو ئازاری بێ بڕانهوه
ن :وریا ساڵ زاده
له رێنهوتی حهوتی پووشاهڕی ساڵی 1366ی هرهتاوی بهرامبرهر بره (1987ی زایینری) شراری سهردهشرت لره الیرهن فڕکرره شرهڕرهرهرانی رێژیمری
بهعسی عێراقهوه رهوته بهر پهالماری بۆمبه شیمیاییهران رره لره ئاررامی ئرهم هێرشره دڕندانهیرهدا نزینرهی  121ررهس شرههیدو  7ترا  8ررهس
بریندار بوون.
ساڵیش نیه ژمارهیهت لهو بریندارانره گیانیران لهدهسرت نرهدهن .بره برێ ئرهمنو ئرهوال شریمیایی برارانی شراری سهردهشرت پهیوهنردیی بره پرڕکژهی
مێژوویی ژینۆسایدو قڕرردنی گهلی روردهوه ههیره ،هرهروهت شراراوه نیره دوژمنرانی ررورد ههمیشره زێردو نیشریمانی روردانیران رردکتره گۆڕهپرانی
ملمننێو تێب چڕژانی هێزه دڕنردهرانیران ،یران بهرانبرهر بره هێرزه دژبرهرهرانیان .لرهم نێروهدا بێگومران ترهنیا رهسرێبو ترهنیا یارێرب رره بووبێیره قوربرانیی سیاسرهتی چرهوتی
دوژمننارانهی دوژمنان ،ههمان یاری روردسیانو ههمان تاری روردی ئهم یارهیه .بهڕاسیی سهرمان لێ شێواوهو نازانین ررام بررین سرارێژ بنرهین ،بررینو دایری راگروێزان و قرهاڵ
چۆلنران ،برینی ننۆڵی و ئیننار رردن ،برینو دایی ئهنفال و رهشهروژی یان سهردهشت و ههڵهبجه.
گومانی تێدا نیره رره دینیراتۆرترین و مررکڤ رروژترین حارمێرب رره گیوران لرهم سرهدهی دواییردا بره یۆیرهوه دییروه ،هرهمان دهسرهاڵتی یروێن مرژی بهعسری بروو .بهتایبرهت ئرهو
گینایهتانهی ره له ههمبهر واڵتیی دراوسرێ و تهنانرهت یرهڵنی مرهدهنی یۆشریدا ئرهنجامی داوه رره نموونهررهیان دوو شراری سهردهشرت و ههڵهبجرهن .بۆمبرارانی شریمیایی شراری
سهردهشت له الیهن سهدام حسێن و دارودهسیهرهی دایێنه ره ئێسیاش دڵی یهڵنی سیهم لێنراوی ئهم شاره ئازار دهدا .رروژرانی النری ررهم  121ررهس و برینردار بروونی  7ترا 8
ههزار رهس له حهشیمهتی بیست ههزار رهسیی ئهو راتی سهردهشت دا ئهژمارێنی سهرسوڕهێنهرهو نیشانهی روودانی رارهساتێنی به تهواو مانا دژ به مرکڤایهتیه.
لێرهدا له روانگهی مافی نێونهتهوهییهوه بۆمبارانی شیمیایی شاری سهردهشت به رورتی ههڵدهسهنگێنن .بۆمبارنی شیمیایی شاری سهردهشت له حالێب دا دژ بره یرهڵنی ئرهم شراره
ئهنجام درا ره تهواوی دانیشیوانی ئهم شاره غهیری نیزامی بوون و له بواری یاسایی یهوه هێرشی رردنه سرهر شروێنه گشریی یرهران قهدهغهیره .بره پێری مراددهی 23ی پرهیمانی
چوارهمی 1917ی الهه ئهو چهرانهی ره دهبێیه هۆی ئرازارێنی برێ بڕانرهوه ،زکر بره بۆتوونردی قهدهغره ررراوهو تهنانرهت لره مراددهی 31ی "پروتنرە البراقی" سراڵی  1977ئرهم
مهسهلهیه لێبڕاوانهتر دووپاتنراوهتهوه.
دهوڵررهتی عێرررا ئررهم پهیماننامهیررهی ئیمررزا رررردوه ،هررهر چهنررد ررره بڕیارنامررهی 5ی دیسررامبری 1966ی نهتررهوه یررهرگرتووهران ،واڵتانێررب ررره تهنانررهت ئیمزاشرریان نررهرردوه
دهگهڕێیهوه .بهاڵم ئهم یاسایه له الیهن رێژیمی بهعسهوه واتایهری نهدهبوو.
رارهساتی شیمیایی بارانی شاری سهردهشت یهرێب لرهو تاوانره گهنگییره گرهورهرانی گیوانره.
بۆیه ئێمه پێویسیه یوازیاری ئهوه برین رره لره روانگرهی نهترهوه یرهرگرتووهران و رێنخرراوه
گیوانیرررهران شررریمیایی برررارانی شررراری سهردهشرررت لررره رارهسررراتو ژینۆسرررایدی مێژوویررری گیرررا
نهررێیهوهو به درێژ رردنری دهسریی یارمرهتی برۆ هرهزاران بهرررهوتووی شریمیایی لرهم شرارهدا
چهشنێب له ئارامی بهم یهڵنه ببهیشرێت.
لهم نێوهدا پێویسیه وهبیر بێنینهوه رره رێژیمری رۆمراری ئیسرنمی رره لره روانگرهی سیاسرهتی
دوژمننارانررهی یۆیررهوه دهڕوانێیرره رررورد گگرره لرره سرراتو سررهودا رررردن برره قوربانیررانی ئررهم
رارهسرراته گگرره لرره رۆمررهڵێب یارمررهتیی سررهرهتایی هرری هررهنگاوێنی ئررهوتۆی برره قررازانجی
بهررهوتووانی چهری شیمیایی هه ،نههێناوهتهوه .تهنانهت راربهدهسیانی ئرهم رێژیمره گگره
لهوهی یارمهتی واڵتانو رێنخراوه یێریوازهران به بهررهوتووانی چهری شیمیاییان به تااڵن بردوه ،رێگه نادهن ئهم گرۆره رێنخراوانرهو تهنانرهت رروردی پارچرهرانی دینرهش لره
ساڵیادی ئهم رارهساته لهگه ،یهڵنی شاری سهردهشت هاودهردی بنهن.
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الپهرهی 36 :

کارهساتی7ی پووشپهڕی  66ی شاری سهردهشت ،ههوڵێکی دیکه بۆ کوردقران،
رهحیم رهشیدی
مێژووی دوورو نزیکی یهڵکی بهش مهینهتی کوردسیان ،لهگه ،ئهوهی رکژانی پڕ لره سرهرکهوتنو برهرهوپێش چروونی تێدایره کره کرورد شرانازیان
پێوه دهکات و پێیانهوه سهربهرزه ،هاوکات رکژانی ڕهشو پڕ له کارهساتی واشی تێدا بهدی دهکرێ که وێرای ئرهوهی وهکروو تراژیردیاو کارهسرات
دێیه ئهژمارو بهسهرشانی یهڵکی بێ بهش له ئازادی و ژیانی سهردهمیانهی کوردسیان قورسایی دهکات ،بهڵگهشرن برۆ بروونی فرره چهشرن کره لره
الیررهن داگیرکررارانی کوردسرریانهوه دهرحرره برره وردو درشرریی واڵتهکررهمان بررهردهوام بررهرێوه دهچێررت .چۆنێررهتی قررهومانی ئررهم رکژه ڕهشررانه برره ئاشررکرا ئررهو راسرریی یرره دهسررهلمێنن
داگیرکهرانی کوردسیان بۆیان گرینگه ،سیاسهتێک بهرێوهبهرن که یا و یهڵکی کوردسیان زکرتررین زیران و زهرهری بهرکرهوێت .گرا کهوایره کرورد لهمهبرهر یران ئهوبرهر بێرت ،لره
گهرمێن بێت یان له کوێسیان زکر بایهیدار نیه ،گرینگ ئهوهیه کورد بێو زیانی وێکهوێت .بکوژرێ ،مالوێران و دهربهدهر ،ئاوارهو مرا ،بره کرۆ ،بکرێرت .ئرهم گهلره لهسرهر یراکی
یۆی تهنیا به تاوانی ماف یوازی و گرتنره دهسریی چارهنووسری یرۆی ،پرهالمار دراوه ،هێرشری کراوهتره سرهر ،زێردو نیشریمانهکهی کێومرا ،کرراوهو ،کێرو ،مرهزراو رهزو باغرهکانی
سوتێندراون ،گوندهکانی وێران کراوه ،شارهکانی بهر بۆب و ناپاڵم دهدرێت تاکوو دهنگی ئازادی یوازی و هاواری پهنگ یرواردووی نهگاتره گروێو نهبیسریرێ .شرهڕی برێ ئاکرام و
زیانباری  8ساڵهی دوو دهوڵهتی دیکیاتۆرو شهڕیوازی ئێران و عێرا که پیر لره یره میلیرۆن کوشریهو برینردار ،بره ملیرارد دکالر زیران و زهرهری مرادی و مهعنرهوی لێکهوترهوه،
دهرهتانێک بوو تا دوو دهوڵهت له بهسیێنی ئهم شرهڕه کۆنهپهرهسریانهدا ،زیران و زهرهرێکری زکر بره یرهڵکی کوردسریان بگهیرهنن .شرهرێک لهگره ،زهرهرمهنرد کردنری کروردو براقی
گهالنی ناوچهکه ،سێبهری ڕهشی لهسهر یهباتی بزوتنهوی میللی _ دێمۆکراتیکی کوردسیان دادهناو ئهو تێکۆشانه چڕوپره حهقخوازانهی که ڕکڵهکانی کورد بۆ برهرگری لره مران و
ماوگودیهتی یۆیان بهرێوهیان دهبرد ،کهمرهنگ دهکردهوهو ،له چاوی راگهیاندن و ناوهنده گیوانی یهکانی دهشاردهوه ،لره راسریی دا ئرهم دکیرهش دهرفرهتێکی لرهبارتری دهیسریه
بهردهم شهریوازان تراکوو باشریر گرهلی ئرازادی ویسریی کرورد قرهاڵچۆ بکرهن .یرهکێک لرهو ڕووداوه دڵیهزێنانره کارهسراتی شریمیایی براران کردنری شراری سهردهشریه لره رکژهرهاڵتی
کوردسیان که رێکهوتی 7ی پووشاهری ساڵی 1366ی ههتاوی ،بهرانبهر به 28ی ژوئهنی 1987ی زایینی هاته ئاراوه .فرککه بۆمب هاوێژهکانی دهوڵرهتی بهعسری سرهر شرێت ،لره
کردهوهیهکی قیزهون و سهرهرکیانهدا ،پهالماری شاری سهردهشیان داو بۆردمانی شیمیایان کرد .ههرچهنده شارهکانی کوردسیان هرهر گرار ناگارێرک لره الیرهن فرککرهکانی هرهر دوو
ال دهدرانه بهر هێرش ،بهالم کارهساتی 7ی پووشاهر زامێکی وههای یسیه سهر گهسریهی و برااڵی شراری یرهباتگێری سهردهشرت و دهوروبرهری کره مهحالره لره بیرر بکرێرت .ئهگرهر
سهرانی روویاوی بهع به یولقاندنی ئهم گنایهته پهڵهیهکی ڕهشیان به کارنامهی دهوڵهمهندی تاوانکاری یۆیان زیاد کرد ،ئهوه کاربهدهسیانی ئێرانی بره کهمیهریرهمی و برێ
دهروهسیی له ئاست بریندارو قوربانیانی ئهم رووداوه دا ،بوونه هۆی ئهوهی رێژهی شههیدو بریندارهکان بهرهوو ژوور ههڵکشێتو ئاسرتو مرهودای تاوانهکره برهرفراوان ترر بێیرهوه.
سهرهڕای به پێت بوونی ناوچهکه ،ئێسیاش پاش سااڵنێک له هاتنه ئرارای ئرهم رووداوه کارهسراتباره ،برێ کهرهسریهیی ،نرهبوونی ئیمکانراتی پزیشرکیو مرادی ،کرهم بروونی دهواو
دهرمان ،پاشکهوتویی نهیۆشخانهو واڵم دهر نهبونی بۆ یهڵکی شاری سهردهشت به گشییی و لێقهوماوان و زامورهڵگرتووهکانی گهسریه زامرداری ئرهم ڕووداوه،بره ڕوونری پشرت گروێ
یسینی یهڵکی کورد له الیهن کاربهدهسیانهوه نیشان دهدات .گومانی تێدا نییه بهشێک له بهرێوهبهرانی تاونباری یولقێنهری تراژیدیای شیمیایی کردنی شارهکانی کوردسریان لره
دادگاکانی پاش پرکسهی ئازادی عێرا حوکمی شیاوی یۆیان وهرگرت و ئهوانی دیکرهش بره حروکمی برهرهپێش چروونی مێرژووو کره دابرین بروونی دێموکراسری و مرافی گرهالنی تێردا
مسۆگهر دهبێت ،چارهنووسێکی باشیر لهوانیان نابێت .تیشک تیڤی له بێررهوهری تراڵی ئرهم تاوانره سرامناکهدا ،وێررای دهربڕینری داخ و کهسرهری قروڵی یرۆی برۆ قوربانییرهکان،
هاودهردی لهگه ،تێکرای یهڵکی کوردسیان دهکات و ئاواتی چاکبوونهوه بۆ بریندارهکانی ئهم رووداوه له بیرنهکراوه به ئاوات دهیوازێت.
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بهڕێوهچوونی ساڵیادای شیمیابارانی شاری سهردهشت له ڤانکۆڤێری کانادا
ئێوارهی ڕکژی شهممه ڕێکهوتی 28ی مانگی ژوئهنی  2118کۆڕیادێک بۆ زیندوو راگرتنی یادای شیمیابارانی شراری "سهردهشرت"ی ڕکژهرهاڵتی کوردسریان لره شراری ڤرانکۆڤێری کانرادا
بهڕیوهچوو ،کوردسیانیانی دانیشیووی ڤانکۆڤێر و چهندین کهسایهتی غهیره کوردیش بهشداری ئهم کۆڕیادهیان کرد.
دهسیاێکی ڕێوڕهسمهکه به یولهکێک بێدهنگی بۆ گیرانی پراکی شرههیدانی شریمیابارانی سهردهشرت و هرهموو شرههیدانی کوردسریان و بره سرروودی نهتهوایرهتی ئرهی ڕهقیرب دهسریی
پێکرد .پاشان پهیامی کۆمییهی بهڕیوهبهری یادی شههیدان له الیهن بهرێز یهلیە ئهشکانی یوێندرایهوه ،که وێرای بهیێرهاتنی میوانانهکان هیوای یواست که ئهو یادانه ببنره
هۆی لێک نێزیک بوونهوهی گهلی کورد له ههموو بهشهکانی کوردسیان بۆ بهرنگار بوونهوهی ئهو دوژمنانهی که ئهو کارهساتانهیان به سهر گهلی کورد هێناوه.
پاشان ئهو حیزب و الیهنانهی یوارهوه پهیامیان بهم بۆنهوه پێشکهش کرد ،که ناوهکانیان بریییله:
پهیامی حیزبی دێموکراتی کوردسیان له ڕکژئاوای کانادا له الیهن بهرێز ئهنوهر کهریمی
پهیامی کۆمییهی حیزبه کوردسیانییهکان له ڤانکۆڤێر له الیهن بهرێز شاهین بهغدادی که برییی لهو حیزبانه بوو:
یهکیهتی نیشیمانی کوردسیان

الپهرهی 37 :

پارتی دێموکراتی کوردسیان
حیزبی دێموکراتی کوردسیانی ئێران
پارتی ئازادی کوردسیان
پهیامی کۆمهڵهی شۆرشگێری زهحمهتکێشانی کوردسیانی ئێران له الیهن بهرێز حهمید بههرامی
پهیامی ناوهندی چا له الیهن بهرێز کاوه سوور
پهیامی کۆمهڵهی کورد له بریییش کۆلۆمبیا له الیهن بهرێز یاتوو سوڕهییا یان
پهیامی الوانی کوردی کهنهدی له الیهن بهرێز نهورکز
پهیامی سازمانی یهباتی کوردسریانی ئێرران لره الیرهن برهرێز تابران شرهری هت
پهنا
پهیامی کورد تیڤی
پررهیامی بررهرێز یرراتوو دوکیرروور هێرردی فرررای ئهنرردامی پهرلررهمانی کانررادا لرره
حیزبی لیبرا ،که له الیهن بهرێز فهرهاد لهحافدووزی یوێندرایهوه
وتارێک به زمانی ئینگلیزی له الیهن بهرێز فهرهاد لهحافدووزی
ههروهها پارچه هونراوهیه له الیهن برای شاعیر نادری قازی یوێندرایهوه
دوای ئرررهم بهشررره لێکۆلینهوهیرررهکی گشررریی لررره سرررهر کارهسررراتی شررریمیابارانی
سهردهشررت لرره الیررهن بررهرێز نررامۆ کوردسرریانی یوێندرایررهوه ،دواتررر فیلمێکرری
دێکۆمێنیی له سهر ئهو کارهساته پێشکهشی ئامادهبووان کرا ،شایانی باسه کره
ئهم فیلمه لهالیهن کۆمییهی بهڕێوهبهری ئهم کۆڕیادهوه ئاماده کرابوو
کۆمییهی بهرێوهبرهری ئرهو کۆڕیراده برهڕیزهوه دهڕوانێیره بهشرداری هاوواڵتیرانی
کورد و غهیره کوردی ڤانکۆڤێر و ههروهها تێکرای الیهنه سیاسییهکانی بهشدار لهم کۆڕیاده دا
کۆمییهی بهڕیوهبهری کۆڕیادی شیمیابارانی سهردهشت
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منااڵنی شاری سهردهشت به یادی منااڵنی 7ی پووشپهر
منااڵنی شاری سهردهشت به یادی منرااڵنی 7ی پووشراهر دهسرت دهدهنره کێشرانهوهی نهقاشری بره
درێژایی یه کیلۆمییر
کۆمییهی مندااڵنی ڕێکخراوی نادهوڵهتی الوانی تیررکژ بره نیرازن بره بۆنرهی بۆمبرارانی شریمیایی
7ی پووشاهری ساڵی 1367ی ههتاویی شاری سهردهشرت ،لره بریرارێکی برهگێ و داهێنهرانره دا
به هاوکاری مناالن و بنهماڵهکانیان کێبهرکێیهکی ڕهسم کێشانهوه به درێژای یه کیلۆمییر لره
ژێر ناوی منااڵن و زهبروزهنگ و منااڵن و شهڕ بهڕێوه دهبهن.
هرهر بررهم بۆنررهوه 3ی ڕکژ پرێش ڕێورهسررمی 7ی پووشرراهر دوو هررهزار ئرااڵی سررای برره یررهتێکی
ڕهشهوه لره نێرو دوکانردار و کاسربکارانی شراری سهردهشرت دا براڵو دهکرێیرهوه و هاوکرات لهگره،
ڕێاێوانی ڕکژی 7ی پووشاهر ئهو ئااڵیانه له الیهن مندااڵنهوه بهرز دهکرێنهوه.
شرایانی باسره کره ترهنیا ڕێورهسرمی یادکردنرهوهی بۆمبرارانی شریمیایی شراری سهردهشرت ،ئرهو
چاالکییه دهبێ که منااڵن به کێشانهوهی ڕهسم پێی ههڵدهسین ،بهدایهوه تا ئێسیا نهتوانراوه که ئیجازهی بۆ ئهم چاالکییه له کاربهدهسریانی حکوومرهتی وهر بگررن ،برهاڵم لره
الیهن ڕێکخراوی تیرکژهوه ئیجازهی بهرێوهبردنی له ئهنجوومهنهوه بۆ وهرگیراوه.
ڕێژهوی ڕێوڕهسم بهم شێوهیه دهبێ:
 -1بهیانی و ئێوارهی ڕکژی پێن شهممه ڕێکهوتی 6ی پووشاهڕی  1387پێشانگای ڕهسم کێشانهوه و کێبهرکێیهکی ڕهسم کێشانهوه به درێژای یه کیلۆمییر
 -2ئێوارهی ڕکژی ههینی ڕێکهوتی  7ی پووشاهری  1387درێژهی کاری پێشانگای ڕهسم کێشانهوه و کێبهرکێیهکی ڕهسم کێشانهوه به درێژای یه کیلۆمییر
 -3ههڵگرتن و پێشکهش کردنی ڕهسمه کێشراوهکان که به درێژای یه کیلۆمییره ،له الیهن مندااڵنهوه ،به مهزاری شههیدانی بۆمبارانی شیمیایی شاری سهردهشت
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 -4سێ یۆله بێ دهنگی و ڕێز گرتن له شههیدانی شیمیابارانی شاری سهردهشت له نێو دانیشیوانی شاری سهردهشت دا
 -5یوێندنهوهی بهیاننامهی منااڵن و کاری هونهری ئهوان له سهر مهزاری شههیدان
 -6پێشکهش کردنی یهاڵت به سهر منااڵنی بهشدار لهم ڕێورهسمه دا
شوێن :پارکی الله
کات :بهیانی و ئێوارهی ڕکژی پێن شهممه ڕێکهوتی 6ی پووشاهڕی  1387و ئێوارهی ڕکژی ههینی ڕێکهوتی  7ی پووشاهڕی  1387کاتژمێر 3ی دوانیوڕک
26ی گۆنی 2118

له هۆڵهندا ،یادێکی پڕ شکۆ بۆ قوربانیانى کیمیابارانی شاری سهردەشت
بۆ بهرز راگرتنی یادی  21ساڵهی کارهساتی کیمیابارانکردنی شاری سهردهشیی رکژههاڵتی کوردسیان که له  28ی گۆنی  1987له الیهن رژێمری سرهدامی
له ناوگوو ئهنجام درا ،کۆمهڵێب ریکخراوی کوردی له هۆڵهندا مهراسیمێکی شایسیه بۆ ئهو یاده گهرگ بڕه ڕێک دەیهن .
مهراسیمهکه به ئامادە بوونی چهند کهسایهتێێهکی کوردی و هۆڵهندی به رێوه دهچێت ،له ناویاندا بهرێزان:
مینک داواکاری گشیی دکسریهی تاوانبرار فرران

ڤران ئرانرات ،نوێنرهرانی پارترهکانی ڕکژهرهاڵتی کوردسریان " حیزبری دیمروکراتی کوردسریانی ئێرران،

پارتی ژیانی ئازاد ،کۆمهڵهی زەحمهتکێشانی کوردسیان ،حیزبی دیموکراتی کوردسیان " .
پرکگرامی مهراسیمهکه بهم شێوهیه دهبێت:
 وتاری دەسیهی ئامادەکار. گێرانهوهی روداوهکه له الیهن بهرێزعهلی ڕەحیمی شایهدحاڵی تاوانهکه . پیشاندانی فلیمێک لهسهر تاوانهکه . پانێڵێک بۆ پارته کوردسیانیهکانی ڕکژههاڵتی کوردسیان که ئهم بهڕێزانه بهشداری تێدا دەکهن:" مسیهفا شهڵماشی ئهندامی مهکیهبی سیاسی حیزبی دیموکراتی کوردسیان ،ئهحمهد موڕەتهزایی له کۆمهڵه ،نوێنهرای حیزبی دیموکراتی کوردسیانی ئێران و پهژا
کات و ئهدرهس:
ڕکژ :یه شهممه 22ی گۆنی 2118
کاتژمێر  1131 :ی دوانیوەڕک
شوێن  :ماڵی ئهحمهدی یانی
st.olofsstraat 21
ek delft 2613
بانگێشه کشیییه بۆ ههموان ،ئامادهبونیان نیشانهی وهفادارییانه بۆ گیانی پاکی شههیدانی ئهو کارهساته و گشت قوربانیانی کارهساتهکانی کوردسیان .
دهسیهی ئامادهکار:
 -1کۆمهڵهی کوردی له دێڵفت.
 -2کۆمهڵهی یوێندکارانی کوردسیان _ هۆڵهندا.
 -3کۆمهڵهی یێریوازی ئهنفال و ههڵهبجه.
 -4بزووتنهوهی ریفراندکمی کوردسیان _ هۆڵهندا.
 -5ملیقی انسار پیشمرگه حزب الشیوعی ال راقی.
 -6کۆمهڵهی کوردی له زوتهرمیر.
 -7کۆمهڵهی کوردی له ئوترێخت.
 -8ناوهندی گهشهپێدان کهرکو .
 -9مهلبهندی کولیوری کوردی له دهنواخ
 -11نادی الیجمع السقافی واڵجیماعی فی دیلفت.
 -11کۆمهلهی ئهحمهدی یانی.
 -12کۆمهلهی ڕکشنبیری کوردی له شاری زکتهرمیر
 -13رؤمهلهى پيشمهرگه ديرينهران روردسیان – رؤميیهى هؤلهندا
 -14ریکخراوى سهربهیۆى پهنابهران ئێران .

".
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 -42ناوهندی چا – کۆمییهی هۆڵهندا.
بۆ پهیوهندی کردن:
 Tel:0641683358زانا گهبارى ،
 83227728:2هاندهر گهمال
 Tel:0642361838نهگات گهبار
qala1@hotmail.com ،pmdkholland@yahoo.com ،m.salar48@hotmail.com
،http://www.kurdistanreferandum.com

www.chaknews.com
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كهڵكی سیاسیی لێ وهرمهگرن
نووسینی  :سامان رهسووڵاوور
وهرگێران له فارسییهوه :عهلی بداغی
راتژمێر 4/21ی رکژی یهت شهممه 7ی پووشاهری سرالی  1366ی هرهتاوی شرهش فرکررهی شرهررهری عێررا برهگازهرانی"
یرردل" ،سریانور دژه ئهعسراب بوردومرانی شراری سرنووریی سهردهشرت و گونردهرانی دهوروبرهری ئرهو شرارهیان لره پارێزگررای
ئازهربایجانی رکژئاوا ررد .دوابهدوای ئهو بوردومانهو تهنیا له ماوهی  8راتژمێردا سهدان رهس گیانیان له دهست داو ههشت ههزار رهسیش بریندار بوون.
دوا دهرئهنجامهرانی ئهم رووداوه دوای تێاهڕینی  21سا ،ههروا دیار و بهرچاون .سهبارهت برهو رووداوهو هرهروهها براس ررردن لره رێشرهو گرفیرهرانی برینردارانی شریمیایی شراری
سهردهشت و وتووێژ ێنمان لهگه ،رات عوسمان موزهییهن ،مافناس و سنرتێری حوقووقیی ئهنجومهنی پشیگیری له بریندارانی شیمیایی سهردهشت پێب هێنراوه .برهرێزیان وێرڕای
رهینهگرتن له پێڕانهگهیشینی بریندارنی ئهم رووداوه له الیهن الیهنه بهرپرسیارهرانهوه گلهیی ئهوهدهرا ره تهنانهت رهڵنی یهراپیش لهو مهسهلهیه وهرگیراوهو دهڵرێ :ئرهوهی
رهسێب بۆ ئیدانه رردنری ئرهو رووداوه راگهیانردراو دهررراو پراش سراڵێب حرازر نرهبێ وهاڵمری سرنوی برینردارنی ئرهو رووداوه بداترهوه چ پاسراوو رووننردنهوهیرهت هره ،نراگرێ،
ئهوهش دهقی وتووێژهرهیه:
رات عوسمان  21سا ،له بۆمبارانی شیمیایی شاری سهردهشت لهالیهن هێژهرانی عێراقهوه تێاهڕی .ئایا ژمارهی وردو دروسیی بریندارانی شیمیایی شراری سهردهشرت لره برهر دهسرت
دا ههیه؟
بریندارانی شیمیایی شاری سهردهشت له سێ گرووپ دا گێ دهگرن :یهرهم :بهر چاوترین گرووپ لهو رهسانه پێب دێ ره برینرداری رراتی بوودومانرهران و ژمرارهی ئرهو رهسرانهش
به پێی ئاماری پزیشنانی پسراۆرو گێری میمانرهی ئۆرگانره پێوندیردارهرانن ،ههشرت هرهزار ررهس
گهیهندراوه.
دووههم گرووپ ئهو رهسرانهن لره ژێرر چرهتری بنیرادی شرههیدوراروباری"ایارار گرران" دان و بنیراد
ئرررهو رهسرررانه وهت گیانبررراز دهناسرررێنی و رادهی گیانبرررازیی ئرررهو رهسرررانه لررره  %5ترررا %71
دهگرێیهوه رهزکربهیان رێژهی گیانبازی یان رهمیر له  25له سهده.
دوا گرووپیش ئهو برینداره شیمیایی یانرهن رره برهپێی لێندانرهوهی بنیراتی شرههیرد و راروبراری
"ایاار گهران " گیانبازی سهروو  25له سهدن و به پێی ئهو دهرسهده دیرارینراوه یارمرهتیی مراددی
و دهرمرانی وهردهگرررن و ئهولهوییررهتی دامرهزران لرره ئیررداره دهوڵررهتی یرهرانیان ههیرره .دیرراره ئررهو
پێڕاگهیشین و یزمهتانه گیانبازانی رهمیر له  %25ناگرێیهوه.
برهو پێیرره برینردارانی شرریمیایی شراری سهردهشررت پیرلره ههشررت هرهزار رهسررن رره رررهمیر لرره 411
رهسیان گیانبازی سهروو  25له سهدنو ئهوانی دینه ههموویان به بریندارن یوار  %25تۆمار رراون.
ئێسیا بریندارانی ئهو رووداوه پاش تێاهڕینی ههموو ئهو سااڵنه له چ بارودکیێب دا دهژینو لهگه ،چ گۆره گیروگرفیێب بهرهوروون؟
ههموو بریندارانی شیمیایی بهدهست راریگهریی و دهرهنجامرهرانی ئرهو شریمیابارانهوه دهنراڵێنن رره دیراره ئرهوه پێوهنردی بره رادهی برینرداریی ئرهوان و رادهی رارتێنرهریی گرازی
یهرده " ،له سهر پێسرت ،چراو ،گرهدهو ئهعسراب و دهروونری ئهوانرهوه ههیره .گگره لره گیروگرفیری ئرهو رهسرانه سرهبارهت بره رێشرهی دهواو دهرمران و زکربروونی ئرێش و ئرازاره
گهسیهیی و دهروونی یهرانیان سهرهرییرین رێشهی ئرهوان رێشرهی مراددی و دارایری رره بره هرۆی ررهمبوونی توانراو هێرزی رراررردنی برینردارهران و چوونهسرهری تێەرووی دهرمرانی
تووشی ئهم ئاسیهنگه بوونهتهوه .برینداری شیمیایی گگه لهوهی زکر رێشه و گرفیی گهسیهیی و دهروونیی ههیه ،ناشریوانێ ئرهو گرۆرهی پێویسریه ررار بنراو لره هرهموو الیهررهوه
تووشی رۆسپ و تهگهره دهبێیهوه .گیا لهوهش پێڕانهگهیشینی ئۆرگانهرانی لێارسراوو پێوهندیدار بۆ تۆمار رردن و ناسینی ههموو بریندارانی شیمیایی و لێارسینهوهو به

الپهرهی 41 :

دواداچوونی ئهوان بۆته رۆساێنی دینهش لهم پێناوهدا.
بهرپرسان چهنده ئاوڕیان لهو بریندارانه داوهتهوه؟ چهنده یارمهتی یهرانی دهوڵهت بۆ ئهو رهسانه گێی رهزامهندی یه؟
یارمرهتیی قرانوونی ترهنیا ئررهو رهسرانه دهگرێیرهوه ررره برینرداری پیرر لره  25لرره سرهدن و رهسرانی یرروار ئرهو رێژهیره لرهو یارمررهتی یانره بێبهشرن .ئررهو رهسرانهش رره لهالیررهن
رۆمیسیونه پزیشنی یهرانهوه وهت گیانبازی شیمیایی نهناسراون هی چهشنه مافێنیان نیهو بونیادی پێوهندار یۆی له بهرامبهر ئهو رهسرانهدا بره بهرپرسریار نرازانێ .گیرا لرهو
یارمهتی یانهی بۆ بریندارانی سهروو  %25لهبهرچاو گیراوه ره ئهو رهسانه  %4ی ههموو بریندارهران پێب دێنن ،یارمهتی یان پشگیری یهری دینه بۆ ئهو رهسرانه لره گرۆڕێ
دانیه.ئێمه گیا له دهربڕینری ناڕهزایرهتیمان سرهبارهت بره شرێوهی دیرارینردنی دهرسرهدهران و گرینگری نرهدان بره دهرهنجامرهرانی برینرداریی ئرهو رهسرانه داوا دهررهین ررهوا باشره
رهسانی بریندار بهپێی دکیی تایبهتی یان پشیگیری یان لێ بنرێو یارمهتی بدرێن ،نهت ئهوهی سنووری  %25بۆ دابنرێ.
چوننه بهپێی تیڕوانینی ئهنجومهنی داررۆری لره مرافی برینردارانی شریمیایی شراری سهردهشرت گیراوازی یرهری ئرهوتۆ لره نێروان گیانبرازێنی  %21یرا % 25دا نرابینرێ و ئهگرهر
گیاوازی یهریش ههبێ بهو رادهیه نیه ره به %5گیاوازی له گیانبازی دا یهریان ههموو ئهو یارمهتی و پێڕاگهیشینانهی پرێ ببرڕێ و ئرهوی دینهشریان بێبرهش لره هرهمووی ئرهو
شیانه بێ .دیارینردنی سنوورو چوارچێوه بۆ ئهو یارمهتی و مافه قانونی یانه گوان و پهسند نین.
ئیمنانانی دهرمانیی نێویۆی واڵت چهنده رفایهتی دکیی برینداران دهرا؟
سهربارهت به ئیمناناتی دهرمانی دهبێ بڵێم ره له راتی شهڕداو به هۆی زکرگرفیی ماددی و زانسیی پزیشنی ،رهرهسیه و تیننۆلوژیی دهرمانی گونجاومان برۆ برینردارانی شریمیایی
لره بهردهسرت دا نرهبوو .برهاڵم دوای رۆترایی هرراتنی شرهڕو بهسرهرنجدان برهوهی رره زکر هێررزی نیزامری و غرهیره نیزامری برینرداری چررهری شریمیایی بروون و چارهسرهر رردنری ئررهو
بریندارانه وهت پێویسیی یهت یۆی دهنواندو ئیمنانی ناردنه دهرهوهی ههموو ئهوانه بۆ واڵتانی ئورووپایی نهبوو ،زانسیی پێویست بۆ چارهسهریی بریندارانی شریمیایی لره ئێرران
دا پهرهی پێداو پزیشب و پسراۆری زکر هاتنره نێرو ئرهو گۆڕهپانرهوه .برهگۆرێب رره ئێسریا واڵتری ئێرران یرهرێب لره پێشرنهوتووترین واڵتران لره برواری چارهسرهریی برینردارانی
شیمیایی یه .ئهگهر ئهو پێشنهوتنه نهبوایه پێڕاگهیشین به گیروگرفت و رێشهرانی گیانبازان و بریندارانی شیمیایی ره یۆیران لره  111هرهزار ررهس دهدهن ،زکر ئاسریهم و دژوار
دهبوو .ههر لهو پێوهندی یرهدا چهنرد نهیۆشرخانهیهری تایبرهتی برۆ چارهسرهریی برینردارانی شریمیایی دروسرت ررراون و پزیشرنی پسراۆر و رهرهسرهو تێننۆلرۆژیی زکر پێشرنهتووو
مودێرنیان بۆ دابین رراوه.
بریندارانی شاری سهردهشت زکربهیان رام بهشی لهشیان تووشی ئازارو ژان هاتوه؟
ئهو گۆره گازهی بۆ بۆمبارانی شیمیایی شاری سهردهشت به رارهاتوه ،نابێیه هۆی روشینی روت وپڕی ئهوان .بهاڵم ئرێشو ئرازار و گرفرت و نهیۆشری گرهلێنی دینرهیان ترا رراتی
مردن تووش دهرا .بریندارانی شاری سهردهشت زکربهیان له بهشهرانی چراو ،سری و سریاهالت ،پێسرتو ئهعسراب و دهروونرهوه پێنرراون و ئرهو برینانهشریان رکژ لهگره ،رکژ زیراتر
قوو ،دهبێیهوه و لهشساغی و تهندروسییی ئهو ئازیزانه تازه بۆیان ناگهڕێیهوه .ههروهها راپۆرتو ههواڵی ئرهوهش بره ئهنجومرهن گهیشریوه رره هێنردێب لره شروێنهرانی شرار رره
رهوتونهته بهر رههێڵهی بۆردومانهران ئێسیاش ههر ئالوودهن و راریگهریی ئهو پی بوونه له سهر وهچهی داهاتووش دیار دهبێ ره هیوادارین ئهو ههواڵنه راست نهبن.
گگه له رارتینهریه یه گهسیهیی یهران ،راریگهریی دهروونی ئهو شیمیابارانه چین؟
گرفیی ههناسهدان و ههروهها زکرترین راریگهریی یۆی له سهر دهروونی مرکڤ دادهنێ ،له سهرهتایی ترینی ئرهو یهسرارانهیه .ئرهو برینرداره پێنرراوهی رره بره هرۆی پێنرانی بره
گازی شیمیایی له سهیران و تهفریبێنی زکر چوورهش بێبهشه ،بێگومان تووشی نهیۆشی ئهعساب و دهروونی دهبرێ .ئرهو نهیۆشرهی زکربرهی رکژهررانی تهمرهنی لره ژێرر چراوهدێری
پزیشنی و دهوادهرمان دا تێاهڕ دهرا دیاره هیوای چارهسهریی یهرجاری له د ،دا نامێنێو ره دهبینێ ههموو ساڵێب ئازیزترین و نزینیرین رهسوراری یۆی رره ئرهوانیش وهت ئرهو
بریندار چهری شیمیایین ،دهمرن ،پێویسیی به یارمهتیدهری رۆمهاڵیهتی و پزیشنی دهروونی دهبێ ره به دایرهوه لرهمبارهوه ئۆرگران و ناوهنردهرانی لێارسرراو هری هرهنگاوێنیان
هه ،نههێناوهتهوه و ههموو ئهرری یۆیان له تهریاننردنی مانگانهیهت به بریندارانی سهروو %25دا دییۆتهوه .یان ئهوه له بهرچاو بگرن ره داینێب پێنراوی چرهری شریمیایی
یهو به گێی ئهوهی سۆزو یۆشهویسیی یۆی پێشنهشی منداڵهرانی بنا ،دهبێ له نهیۆشخانه چاوهڕوانی چاو پێنهوتنی گگهرگۆشهرانی بێ .
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دوای تێپهرینی  21ساڵ به سهر بومبارانی شیمیایی سهردهشت دا... ،
دوای تێاهرینی  21سا ،به سهر بومبارانی شیمیایی سهردهشت دا ،ئێسیاش ڕێژهی قوربانیانی ئهو کارهساته دیار نیه
نووسینی :حهمهرهسوو ،کهریمی
ههموو ساڵێک یهڵکی شاری سهردهشت بۆ کارهساتی گهرگبڕی حهوتی پوشاهری ساڵی 1366ی ههتاویی بهرامبهر به  28ی گۆنی 1987ی زائینی دێنه سرهر شرهقامو کۆاڵنرهکانی
شار و به چهند چاالکییهکی هونهری و ئهدهبی یادی شههیدان و قوربانیانی ئهم کارهساته دهکهنهوه ،ئهو سا ،بیسیهمین ساڵی ئهم تراژیدییره گهورهیره و یرهڵک دیسران دهیران
ههوێ ڕێز له یۆشهویسیانی له دهست چوویان بگرن و وه سااڵنی پێشوو و بگره هێندێک باشیریش یاد کردنهوهی سااڵنهی یۆیان
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بهرێوه بهرن.کاتژمێر چواری دوا نیوهرکی ڕکژی حهوتی پوشاهری ساڵی 1366ی ههتاویی چوار شوێنی پڕ حهشیمهت له شاری سهردهشت کهوتنه بهر هێرشی فرککهکانی عێراقری و
به بومب و گازی یهردهل به یهسیی بۆردوومان کران ،دیاره هاوکات له گه ،بۆردوومانی شاری سهردهشت گوندی "ڕهشهههرمێ و دهشیی کهپران"یش کهوتبوونره برهر ئرهو پرهالماره.
لهو کارهساته سامناکه دا زیاتر له ههشت ههزار کهس له دانیشیوانی "سهردهشت" ئهو شاره کوێسیانییهی ڕکژههاڵتی کوردسیان شههید و بریندار بروون ،ئێسریا دوای  21سرا ،بره
سهر ئهو تراژیدیایه دا هی کهس ئاوڕی له یهڵکی شاری سهردهشت نهداوهتهوه و تهنانهت ڕکژی حهوتی پوشاهر که ڕکژی بوردومانی شاری سهردهشیه لره ڕکژمێرهکرانی ئێرانری دا
به ههشیی پوشاهر نووسراوه ،بۆ ئهوهی له گه ،یرهکێک لره ڕکژهکرانی کۆمراری ئیسرنمی ئێرران یره بگرێیرهوه ،دیراره هرهتا ئرهمرکش نراوی ترهواوی شرههید و برینردارهکانی ئرهو
کارهساته تۆمار نهکراوه و هی ڕێز و حورمهتێک له کهس و کاری به گێ ماوی ئهو قوربانییانه ناگیراوه و ناگیرێ ،ههر بۆیه یهڵکی شاری سهردهشت لره هرهموو کاتێرک زیراتر
ههست به بێ کهسی و لێنهپرسینهوه دهکهن و ههر ئهوهش بۆته هۆی ئهوه که ئازاری زکر بهم بێ موباالتییهوه بکێشن .
ئهگهر ئاوڕێک له  21سا ،لهمهوبهری شاری سهردهشت بدهینهوه ،ئهو کات دانیشیووانی سهردهشت نێزیک به  25ههزار کهس بوو ،ماوهی  8سا ،بوو ،له نێوان دوو دیکیاتۆری بره
یوێن تینوی کوردان "ئێران و عێرا " شهر داگیرسا بوو ،پێش ئهو کارهساته چهندین گار له الیهن عێراقهوه ناوچهی پڕ سرهوزهاڵنی سهردهشرت بۆمبراران کررا بروو و هرهر گرارهی
چهندین کهسی لێ ببوونه قوربانی .بهاڵم پهالماری ڕکژی حهوتی پوشاهری ساڵی 1366ی ههتاویی ،وه هێرشی گارهکانی دیکره نرهبوو کره ترهنیا بره دانری چهنرد قوربانییره
ئهو ڕکژه به فهرامۆشی بساێردرێ و یا چهند ڕکژ دواترر دانیشریوانی شرار و ئرهم دهڤرهره ،دهسرت بکهنرهوه بره کراری ئاسرایی و ڕکژانرهی یۆیران ،برهڵکوو ئرهو پرهالماره دڕندانهیره
ئهوهنده قورس و به ژان بوو که ئێسیاش دوای  21سا ،به سهر ئهو کۆمهڵکوژییره دا ،زامردارانی ئرهو کارهسراته بره ئرێش و ئرازارهوه دهتلێنرهوه و هرهموو سراڵێک چهنردین کرهس
بهرهو مهنزڵگهی ئایرهت کۆچ دهکهن و له تهنیشت قوربانی یهکانی دیکه له گۆرسیانی گردهسوور مهنز ،دهگرن.
ڕکژی حهوتی پوشاهر که شاری سهردهشت بوردومان کرا ،تهنیا چهند کهسێک نهبوونه قوربانی بهڵکوو شارێک ینکێنردرا و شرارێک ژههرر یرواردوو کررا .بره دایرهوه لره برهر ئرهوه
شاری سهردهشت تهنیا یه ڕێگای هاتوچۆی ماشێنی ههبوو بۆ چوونه دهر له شار ،یهڵک زیاتر تووشی گیرکده بوون به سهم و گازی یهردهل بروون ،لره برهر ئرهوه ئرهم ڕێگایرهی
هاتووچۆی پێدا دهکرا ،تاقه ڕێگای پهیوهندی بوو له نێوان شارهکانی مههاباد و بانه و پیرانشار دا ،ئهویش کهوت بروو برهر یرهکێک لره بۆمبرهکان و ئرهو شرهقامه سرهرهکییهش
ژههراوی ببوو ،ههر بۆیه ئهو کهسانهی که له ماڵهکانی یۆیان دا بوون و به سایی ڕزگاریان ببروو و دهیران ههویسرت لره شرار بەنره دهر و یرۆ لرهو نههامهتیره ڕزگرار بکرهن ،لره
کاتی دهرچوونیان بهم ڕێگایه دا و له کاتی ههناسه کێشان دا ،تووشیان به تووشی گازی یهردهلهوه دهبوو و پاش چهند کاتژمێرێک دهچوونه ڕیزی زامردارهکانی دیکرهی شرارهوه،
ههر بۆیه گیا لهو کهسانهی که له یهکهم چرکهکانی ئهو پهالماره دا شرههید و برینردار ببروون ،کهسرانی دیکرهش هرهبوون کره لره کراتی دهربراز بروون دا برۆن و هرهوای ژههرراوی
شهقام و کۆاڵنهکانی دیکهی شاریان ههڵمژی بوو و تووشی زامداری ببوون .
دانیشیووانی شاری سهردهشت زانیاری تهواویان له سهر ئهو بۆردوومانه نهبوو و پێیان وابوو که بومبهکان تهنیا بۆمبی ئاسایین و نه بۆمبی شیمیایی ،ههر بۆیه زکربرهی یرهڵک
بۆ ئهوه کره قوربانییرهکان لره ژێرر دارو پرهردووی ڕوویراو و یرانوه ترهپیوهکان بێننرهوه دهر ،چووبوونره
گهرهکررهکانی بوردوومرران کررراو و یارمررهتی کررهس و کرراری قوربانییررهکان و زامرردارهکانیان دهدا و ئررهوهش
یهکێک له هۆکارهکانی زیاتر بوونی قوربانییهکان بوو ،دوای زیاتر له  41یولهکێک پاش تهقینرهوهکان
یهڵک بهرهبهره ههسییان کرد که دهم و چاویان ئاوی لێدێ و لهشیان تووشی یوران و ئهسریوور بروون و
بلۆ دهر کردن بووه و له کراتی ههناسره کێشران دا تووشری ڕشرانهوه و تهنگره نهفهسری بروون ،ئرهو کرات
زانیررران کررره بۆمبرررهکان برررۆمبی ئاسرررایی نرررین و هررراوار و ناڵرررهی یرررهڵک زیررراتر بررروو ،دارهکررران و برررهر
پهنجررهرهکانی مررااڵن و ئاوهکررانی نێزیررک تهقینررهوهکان تررۆزی سررای ژههراویرران لرره سررهر نیشررت برروو،
سهرچاوهی گهورهی شاریش چهند مییرێک لره شروێنی بوردومانرهکان دوور بروو ،هرهر ئرهم ئراوهش بروو کره
دهچوو بۆ حهمامی شار و حهوزی مزگهوتهکان و شێرهی ئراوی ترهواوی ماڵرهکانی شرار ،یرهڵک برۆ ئرهوهی
تووشی نههامهتی و زامداری زیاتر نهبن بۆ یۆ پاراسین له مرردن کرهڵکیان لرهم ئاوانره برۆ یرۆ شرینهوه
وهر گرت و له ئاکام دا بهشێک له یرهڵکیش هرهر بره ئراوی سرهرچاوهی شرار و ئراوی حهمامرهکانی شرار تووشری زامرداری پێسریی و دهروونری بروون ،گیرا لرهم حااڵتانرهش لره برهر
نهبوونی نهیۆشخانهیێکی باش لهم شاره و نرهبوونی دوکیروری پسراۆر و کهوتنرهوهی بره سرهر یرهکی قوربانییرهکان لره تهنیشرت یره و درێرژ بوونیران لره دااڵن و ژوره کهمرهکانی
نهیۆشخانه دا زیاتر تووشی گیرکده بوون بهو گرازه بروون ،دیراره زکربرهی زکری بنهماڵرهی قوربانییرهکان برۆ یۆیران برینردارهکانی یۆیران برهرهو نهیۆشرخانهی شرارهکانی دیکرهی
کوردسیان و ئێران ڕادهگوێزت.
شاهیدانی ئهو کارهساته گێراویانهتهوه که ڕکژی دوای بوردومانهکه هۆڵی وهرزشی شار واته "هۆڵی پاڵهوان تهییی" کراوهته شروێنی حاواندنرهوهی بهشرێک لره قوربرانی یرهکان و
چهندین تهیییان له هۆڵهکه بۆ بریندارهکان داناوه و لهو هۆڵه دا تهنیا یه دوکیور ههبووه له گه ،چهند کهس له پهرهسیارانی له یۆبردووی شار ،که تهنیا ئرهرکیان دهرزی
لێدان و بلۆ دڕین بووه و بهشی ههره زکری زامدارهکانیان بۆ نهیۆشخانهی شارهکانی مههاباد ،ورمێ ،تهورێز ،تاران و شیراز بهڕێ کردووه .
به دایهوه له بهر ئهوه ئهو کات هی کهس و یا هی ئۆرگانێکی حکومهتی نهبووه که ناوی قوربانی یهکان و یا بهڕێ کراوهکان و شههیدهکان له کاتی یرۆی دا نراونووس بکرات،
ئێسیاش ڕێژهی تهواوی ئهو کهسانهی که بوونه قوربانی دیار نی یه ،زکرگرار دوای ئرهو کارهسراته ،زامردارانی ئرهو ڕووداوه برۆ چارهسرهری نهیۆشری یرهکانی تهنگهنهفهسری و برێ
ئیشییایی له یواردن دا و زکر نهیۆشی دیکه که دوای گیرکده بوونیان به گازی یهردهل تووشی هاتوون پهیوهندی یان به بنکرهی بره نێرو "گانبرازان"وه گرترووه برۆ ئرهوهی کره لره
الیرهن بهرپرسرانهوه کارێکیران بررۆ بکررێ ،برهاڵم لره بررهر ئرهوه هری بهڵگهیررهکی تایبرهتیان لره برهر دهسررت دا نری یره و لرره کراتی یۆشری دا ناویران تۆمررار نرهکراوه ئاوڕیران لررێ
نهدراوهتهوه و له ئاکام دا له بهر بێ دهرهتانی و ههژاری له گێگا دا کهوتوون و یا به ئازارهوه سهریان ناوهتهوه .
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تاقه بهڵگهیهکی که بۆ به کار هاتن دێت و بهشێک له زامدارانی ئرهو کارهسراته کرهڵکی لرێ وهر دهگررن ،بهڵگره یرا پێناسرهیهکه کره لره الیرهن بنکرهی "گانبرازان"وه دراوه بره
ههنردێک لررهو زامدارانرره ،دیراره ئررهو بهڵگهیرره ڕێرژهی تررووش برروون بره گررازی یرهردهلی برره شررێوهی  %دهرسرهد دیرراری کرردووه و هرهر برره پێری ئررهو ڕێژهیررهش لره بهشررێک لرره
یزمهتگوزارییهکان کهڵک وهر دهگرن ،بهاڵم ئهو کهسرانهی کره ناویران تۆمرار نرهکراوه و ئرهو پێناسرهیان پرێ نییره لره یزمهتگوزارییرهکان بێبهشرن و یرهرگی و کرینری داو و
دهرمران لرره ئهسریۆی یۆیرران یرران بنهماڵهکهیانره ،کرره وابرروو قوربانییرهکان دوو دهسرریهن ،دهسرریهیێکیان ئرهو کهسررانهن کرره بهڵگره و پێناسررهیان پررێ نییره و دهسرریهیهکیش ئررهو
کهسانهن که بهڵگهی ڕهسمی و تایبهتیان وهر گرتووه ،ئهوهش بۆته هۆی ئهوهی کره ڕێرژهی درووسریی قوربانییرهکران دیرار نرهبێت و بهشرێک هرهر بره مرهزلوومی و بره برێ نراوی
بمێننهوه ،لهوهش یهراپیر دهست نهکهوتنی داو و دهرمانی تایبهتی بۆ چارهسهری نهیۆشییهکانی سیاهال و ههناسه کێشان و کۆمهڵێک نهیۆشی دیکه ،که لرهو بۆردوومانره دا
برۆ یررهڵکی هررهژار و دهسرت تررهنگی ناوچهکرره برروو بره دیارییررهکی ما،وێرانکررهر ،بۆترره کێشرره و گرفیێکرری گررهوره ،دیراره کۆمرراری ئیسررنمی ئێررران برره نرراوی زامرردارانی کارهسرراتی
شیمیابارانی سهردهشیهوه ،سااڵنه چهندین تۆن داو و دهرمانی تایبهتی له رێکخراوه به شهردکسیهکان وهر دهگرێ و له الی یۆیران ڕایردهگرن و یرا دهیدهنره شروێنی دیکره ،و برۆ
شوێن بزر کردن ،ڕێژهیهکی زکر کهم لهو دهرمانه دهنێرنه شاری سهردهشت و ئهو بڕه دهرمانهش نادهن به ههموو کهس وئهگهریش دایان ئهوه پێیان دهفرکشن.
ئهگهر چاوێک به نووسراوهکانی بهرێز عوسمان موزهیهن بهرپرسی ئهنجوومهنی زامدارانی شریمیایی دا بخشرێنی بره پێری لێکۆلینهوهیره کره نراوبراو کردوویرهتی و لره زمران دوو
بهرپرسی پایهبهرزی کۆماری ئیسنمی ئێرانهوه بیسیوویهتی بۆمان دهر دهکهوێ که ڕێژهی شههید و زامدارهکانی ئهم پهالماره زیاتر له  8111کهسن.
ڕێررژهی شررههید و برینرردارهکانی ئررهو کارهسرراته لرره زمرران ئایررهتووڵاڵ ڕهفسررهنجانییهوه کرره لرره نرروێژی هررهینی مررانگی گررهالوێژی سرراڵی  1382دا برراس کرررد برروو  8124کهسررن و
پارێزگاری ورمێ له ساڵی  1366و  67دا له وتارێکی یۆی دا ئاماژه به شههید و برینردار بروونی  11111کرهس لره دانیشریووانی شراری سهردهشرت دهکرات و هرهروهها وهزارهتری
کاروبرراری دهرهوهی واڵترری کۆمرراری ئیسررنمی ئێررران هررهر ئررهو کررات لیسرریهیهکی  4611کهسرری لرره برینررداران و شررههیدانی شرریمیابارانی سهردهشرریی دا برروو برره ڕێکخررراوی نهتررهوه
یهکگرتووهکان .ههر به پێی ئهو بهڵگانهش که وهزارهتی کاروبراری دهرهوهی کۆمراری ئیسرنمی دابروونی بره ڕێکخرراوی نهترهوه یرهکگرتووهکان ،قوربانییرهکان یرهڵکی مرهدهنی و
ئاسایی بوون و پادگان و بنکه سهربازییهکانی حکومهت نهکهوت بوونه بهر ئهو پهالماره و زهرهر و زیان به بنکه و بارهگاکانیان نهکرهوت بروو و داوایران لره یێریروازان دهکررد
که بێن یارمهتی به یهڵکی زامردار و برێ پرهنای ئرهم دهڤرهره بکرهن ،برهاڵم ئێسریا برۆ یۆیران هری
ئاوڕێررک لررهم شرراره برره گرراز ینکێنرردراوه نادهنررهوه و برره تررهواوی دوای سرراڵی 1366ی هررهتاویی برره
فهرامۆشیان سااردوه .
دیرراره ئهگررهر هررهر ئررهو کررات برره پهرکشررهوه سررهیری ئررهو کارهسرراتهیان کرررد بایرره ،ڕهنررگ بررێ ئێمرره
شرراهیدی بۆردوومررانی شرراری ههڵهبجرره نررهبیاین و تراژیدیایرره گهورهیرره لرره ههڵهبجررهی باشرروری
کوردسیان نهقهومابایه .ئهو گازهی که برۆ بۆردوومرانی شراری سهردهشرت کرهڵکی لرێ وهر گیررا گرازی
یررهردهل برروو ،ئررهو گررازه لرره کرراتی برراڵو بوونررهوهی دا کاریگررهری زکر یررهراپی لرره سررهر مرررکڤ و
گیانلهبهران ههیه و به تێاهرینی زهمانیش ئهو کاریگهرییه یهراپرهی لره سرهر گیرکدهبووهکران هرهر
دهمێنێت ،دیاره به پێی لێکۆلینهوهی پزیشکی گازی یهردهل بۆ ژینگهش مهترسی زکری ههیره ،دوای
تێاررهرینی  21سررا ،برره سررهر ئررهو بۆردوومانررهش دا ئێسرریا لرره ناوچررهی سهردهشررت چهنررد شرروێن کرره
کهوتبوونه بهر تهوژمی ئهو گازه ،تا ئێسیاش به کهڵکی کاری کشرتوکا ،نایرهن ،ئرهو لره کاتێرک دایره کره زهوییرهکانی دهورو پشریی ئرهم کێڵگانرهی کره کهوتبوونره برهر گرازی
یهردهل سااڵنه باشیرین بهرههمی کشتوکاڵی ناوچه دابین دهکهن .
لێ نهپرسینهوهی کاربهدهسیانی حکومهتی ئێران له زامدارانی شیمیای سهردهشت نهبۆته هۆی نائومێدی بهشێک له دڵسۆزانی شاری سهردهشرت ،برهڵکوو چهنرد کهسرێکی دڵسرۆز و
لهیۆبردوو له چهند ساڵی دوای بوردوومان و لره سراڵرکژی بۆردوومانهکره دا دههاتنره شروێنی رووداوهکره و دوایرهش بره ڕێاێروان دهچوونره سرهر مرهزاری شرههیدهکان و برۆ چهنرد
سرراتێک برره بررێ ئررهوه ههسررت برره کررهمی بکررهن لرره گرره ،ئررازیزانی لرره دهسررت چوویرران راز و نیازیرران دهکرررد و هرراواری مهزلوومهیررهتی ئررهوان و یررهڵکی شرراریان دهگهیانررده گرروێی
کاربهدهسیانی شارهکه ،چهندین سا ،یهڵکی شار ههروا بۆ یۆیان ئهو یادوارهیان پێک دههێنا تا وای لێوات که بهشێک له یهڵک و بنهماڵره قوربانییرهکانی شرار هاتنره سرهر
ئهو باوهره که دهبێ ڕێکخراوهیهکی تایبهت به شیمیابارانی سهردهشت درووست بکهن ،ههر برۆ ئرهم مهبهسریه و دوای وهدوا کرهوتنێکی زکر توانیران لره سراڵی 1381ی هرهتاوی دا
ئیجررازه بررۆ ئررهم کرراره لرره کاربهدهسرریان حکومررهت وهر بگرررن و ئێسرریا لرره سرراڵی  1381وه ئهنجوومررهنی زامرردارانی شرریمیایی شرراری سهردهشررت دامررهزراوه ،ئررهو ئهنجوومهنرره برره
ئیمکاناتێکی کهم کارهکانی پهیوهندیدار به زامدارانی شیمیایی سهردهشرت ڕادهپرهرێنێ و لره کراتی درووسرت بوونیرهوه ،برهردهوام برۆ باشریر کردنری براری ژیرانی زامرداران هرهو،
دهدهن ،بهشێک له کارهکانیان تهریان کردوون بۆ ئهوهی ئهو کهسانهی که تا ئێسیا ناویان تۆمار نهکراوه به پێی شاهید و بهڵگه وهرهقهی ڕهسرمییان برۆ وهر بگررن برۆ ئرهوهی
بیوانن که له ڕێگای ئهو پێناسهوه ،داو و دهرمانهکانی یۆیان به ههرزانتر وهدهست بخهن و قهرهبووی بهشێک له ئازار و زامهکانیان بدرێیهوه .
دیاره ئهو چهند ساڵه و به تایبهت دوای ئهوه که تاوانبار فران ڤان ئانرات بازرگانی چهکی شیمیایی یهڵکی هولهند گیرا و له دادگای شاری الهه کهوته برهر لێکۆلینرهوه و
لێارسینهوه سااڵنه چهند گار وهڤدی ئهنجوومهنی زامردارانی شریمیایی سهردهشرت هاتوونره واڵتری هولهنرد و لره دادگرایی تاوانبرار فرران ڤران ئرانرات دا بهشرداریان کرردووه و
شاهیدیان لهسهر ئهو تاوانباره داوه و بهڵگهکانیان ترهحویلی دادگرای نێونهترهوهیی الهره داوه .هرهر لره میانرهی کارهکرانی ئرهو ئهنجوومهنره دا ئرهو چهنرد سراڵێکه وهڤردهکانی
ژاپۆن و ههڵهبجه له ساڵیادی شیمیابارانی سهردهشت دا دێنه ئهم شراره و هراودهردی یۆیران لره گره ،بنهماڵره و قوربانیرانی ئرهو کارهسراته دهر دهبررن ،هرهروهها ئرهوه چهنرد
ساڵێکه وهڤدی شاری سهردهشت بۆ هاودهردی له گه ،شیمیابارانی شارهکانی ههڵهبجرهی باشروری کوردسریان و ناکرازاکی و هیرکشریمای ژاپرۆن سرهردانی ئرهو شرارانه دهکرهن و ترا
ئێسیا توانیویانه که تهنیا بۆ ئهوه نیشان بدهن که دهرد و ئازارهکان یهکن و قوربانییهکان وه یه وان ،له شاری سهردهشت شهقامێک به ناوی هێرکشیما ناودێر کراوه
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و ههروهها قهرار بوو که له ژاپۆنیش شهقامێک به ناوی سهردهشت ناودێر بکرێ ،ئهوهش زکرتر میوانداری و ههست به بهرپرسایهتی یرهڵکی شرار برووه کره وهڤردهکانی میروانی
دڵخۆش کردووه بۆ ئهوهی که پێکهوه دهسیه یوشک برن و ئازارهکانیران برهم شرێوهیه کرهم بکهنرهوه ،ئرهوهی گێگرای سررنجه ئهوهیره کره سرااڵنه ئهنجوومرهنی زامردارانی شریمیایی
سهردهشت له بهر نهبوونی ئیمکانات و به تایبهت نهبوونی پروو ،و پراره سراڵهی شریمیابارانی سهردهشرت گرهن و الوانری شرار و دڵسرۆزانی سهردهشرت یرهریکی دارشرینی پرنن و
بهرنامهن بۆ ئهوهی له یادی  21ساڵهی ئهم کارهساته دا باشیر له سااڵنی ڕابردوو چهند گرار بره شرهقامهکانی شرار دا دهگرهرێن و پروو ،لره دووکانردار و کاسربکارانی شرار وهر
دهگرن بۆ ئهوهی که یادی کارهساتی شیمیابارانی شاری پێ بکهنهوه ،ئهم ساڵیش بۆ یادی  21بێنه مهیدان و به نیشران دانری چهنردین چراالکی هونرهری و یوێندنرهوهی شرێ ر و
پهیام و نیشاندانی چاالکی وهرزشی باشیر ئهم یاده بکهنهوه ،به پێی ئاگاداری و ههوا ،قهراره چهند دهسیه له کاراتهکارانی چهند واڵتێک که برییین له پورترهقا ،،ژاپرۆن،
فهڕانسه ،ئۆزبهکسیان و ئینگلسیان بێنه شاری سهردهشت و له گه ،کاراتهکارانی شاری سهردهشرت بکهونره کێبرهرکێ ،بره دایرهوه فدراسریۆنی کاراترهی ئێرران و پارێزگرای ورمرێ
ڕایانگهیاندوه که هی یارمهتییه و کار ئاسانییه بۆ میوانهکان ناکهن ،ههر بۆیره دیسران ئرهم سراڵیش ئهنجوومرهنی زامردارانی شریمیایی سهردهشرت ڕووی لره یرهڵکی شراری
سهردهشت و دهوروبهری کردووه که یارمهتی بدهن بۆ ئهوهی ئهم ساڵیش وه یانهیوێیهکی باش بیوانین میوانهکان و به تایبهت دهسیهی کاراترهکارانی ئرهم پێرن واڵترهی کره
ناویان هاتووه بهڕێ بکهن ،ههروه ئاماژهم پێداوه کاربهدهسیانی کۆماری ئیسنمی له سهرهوه تا یوارێ و به تایبهتیش ئی شاری سهردهشت هی کات یارمهتی دهر نهبوون برۆ
بهرێوهبردنی کارو چاالکییهکانی تایبهت به شیمیابارانی شراری سهردهشرت ،هرهموو سراڵێک دوای ئرهوه کره زانیویانره نراتوانن ئیرراده و هیممرهتی یرهڵک سسرت بکرهن و یرهڵک
وهاڵمیان ناداتهوه ،ئهوگار به الره ملی هاتوون له سهفهکانی پێشهوهی ڕێوڕهسمهکه دانیشیوون و فهرماندار و یا نوێنهری فهرمانداری وتاری دوور له ڕاسیییان یوێندکتهوه.
ئهم سا ،له کاتێک دا یادی  21ساڵهی شیمیابارانی سهردهشت دهکرێیهوه که سهرککی پێشووی عێرا سهددام حوسرێنی دیکیراتۆر لره دار دراوه و بره سرزای تراوان و کردهوهکرانی
یۆی گهیشیووه و چهند تاوانباری دیکهی هاو دهسیی سهددام چاوهروانی حوکمی له سێدارهدانیان له سهر دهکرێ ،ئهگهر ڕێژیمری گرۆر کرراوی برهع الیرهنێکی شرهری  8سراڵهی
نێوان ئێران و عێرا بوو ،نابێ ئهوهشمان له بیر بەێ که ئێرانیش الیهنێکی بهرامبهر بووه له شهری ما ،وێرانکهری  8سراڵهی نێروان ئرهو دوو دوژمنره سرهرهکییهی کروردان دا.
ههر دووکیان بۆ کاول کردنی ما ،و حا ،و ژیانی کوردان شهڕیان به زکر کێشایه کوردسیان و بنکه و بارهگای سهربازی زکریان به ناوی پاراسرینی سرنوورهکان هێنایره کوردسریان
و له ئاکام دا شهڕ و پێکدادانه سهربازییهکانی ههر دوو دیکیاتۆر کێشرایه یاکی کوردسریان و ئراواتی چهنردین سراڵهی ئرهو دوو دیکیراتۆره کره یراپۆر کرردن و کێومرا ،کردنری
کوردسیان به بۆمب و ناپاڵم بوو هاته دی و له گیاتی سهربازگه و شهرگهکان ببنه ئامانجی شهری ئرهو دوو دیکیراتۆره ،بره دایرهوه شرار و گونردهکانی کوردسریان لره باشروور و
ڕکژههاڵتی کوردسیان بوونه ئامانجی سهرهکی دوژمنانی گهلی کورد و یهڵکێکی زکریان شههید و بریندار کرد و له ما ،و شوێنی ژیانی یۆیان ئاواره و بێ ما ،کردن .
برا لرره یرادی  21سرراڵهی شریمیابارانی یررهڵکی برێ دیفرراعی سهردهشرت و گونرردی ڕهشرهههرمێ لرره چهنرد کیلررۆمییری سهردهشرت و هررهروهها شرههیدانی گونرردی زهرده لره پارێزگررای
کرمانشان و گوندهکانی ناوچهی شلێر له سهقز و شوێنهکانی دیکهی کوردسیان دهنگمان بخهینه پا ،دهنگی یهڵکی ههڵهبجره و بادینران و دکڵری بالیسران و ناوچرهکانی دیکره و
داوای قررهرهبوو کردنررهوه و ئرراوهدان کردنررهوهی کوردسرریان لرره ڕێژیمررهکانی عێرررا و ئێررران بکررهین و ئرراوات بخرروازین کرره کاربهدهسرریانی یۆسرراێنی ئێرررانیش بکێشرررێنه بررهر دهم
دادگایێکی عاداڵنهی یهڵکی و نێونهتهوهیی ،بۆ ئهوهی ههموو دیکیاتۆرانی ناوچه دهرس و پهنرد لره
سزاکانی ئهو کاربهدهسیه یۆساێنانهی ئێران وهر بگرن.
گێگای یۆیهتی لێرهدا به ههموو هێز و ڕێکخراوه سیاسییهکانی کوردسیان و بره تایبرهت ڕکژهرهاڵتی
کوردسیان بڵیین که چیدی له ئاست ئهو کۆمهڵکوژییه دا برێ دهنرگ نرهبن و چراو و گروێی یۆیران لره
ئاست ئهو تراژیدیایه دا نهبهسین ،مێژوو له بێ دهنگی و چاو نوقانردتان لره ئاسرت ئرهم گهنایهتره
سامناکه دا لێیان یۆش نابێت و یهڵکی کوردسیان ،چی دیکه دهلیە و بهڵگهی بێگێیان لێ قرهبوو،
ناکررهن و پسرراۆران و نووسررهران لرره سررهر بررێ دهنگرری و چرراو نوقانرردنیان لرره ئاسررت ئررهم مهسررهلهیه
الپهرهکانی یۆیان له سهر ئێوه به ڕهشی دهنووسن ،با له  21ساڵهی ئهم کارهساته دا بره یهکردهنگ
ههموومان هاویهم و هاوپشیی شاری سهردهشت بین.
له کۆتایی دا ساڵو له یهڵکی یۆراگری کوردسریان و شرههیدانی کارهسراتی 7ی پوشراهری سهردهشرت،
تهندرووسیی و باش بوونهوه بۆ زامدارانی شیمیایی سهردهشت به ئاوات دهیوازم و مهرگ نهفرهت بۆ یوڵقێنهرانی ئهو گهنایهته سامناکه.
گیارهنگ

برینێکی بیست ساڵه که قهت سارێژ نابێتهوه
کهما ،حهسهنپوور
شار شار نهبوو ،زکرترر وه مۆڵگرهی سرهربازی دهچروو ،.سرهیری هرهر الیرهکت کردبرا پاسردار و بهسریجی و ئهرتهشریت دهدیرت .گرار گرار تۆیۆتایرهکی
پاسداران پڕ له پاسدار و بهسیجی به پهڕکیهکی سهوز له دهوری سهریان که شوعاری " کربن ما آمدیم = کهربهال وا ئێمه هاتین" یا "گنگ گنرگ ترا
پیروزی = شهڕ شهڕ تا سهرکهوتن" لێ نووسرابوو به بهردهم شوێنی کارهکهم دا تێاهڕ دهبوون و تهپ و تۆزی گاده وه پهردهیهکی چڵکن روانگهی دادهپۆشی .له
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راسیی دا ماندوویی له شهڕ نه ههر له سیمای هاوشاری یانهوه بهڵکو له سیمای پاسدار و بهسیجی و ئهرهتهشیهکانیشهوه دیار بوو.
ماوهیه بوو له ناکراو دهنگری ئراژیری هێرشری ئاسرمانی و برهدوای ئرهو دا دهنگری پهدافهنرد لره پادگران و پایگاکرانی دهوروبرهری شرار دیرواری بێردهنگیان دهشرکاند و ئرهوه منری
ترسنۆ بووم که به دڵه راوکێ ڕام دهکرد تا حهشارگهیهت ببینمهوه .شار که حهشارگهی یۆڕاگر له دژی هێرشی ئاسمانی لێ نرهبوو ،ترهنیا چهنرد کونهتهیارهیرهکی سراکار کره
زکرتر هێورکهرهوهی دهروون بوون تا پارێزهری گیان.
دهنگۆی هێرشێکی بهرباڵو له ناوچهی ئاالنهوه له الیهن هێزهکانی ئێرانییهوه بۆ سهر عێرا له ناوشار دا براڵو ببرۆوه .لره سرهرهتای شرهڕهوه ترا ئرهو کرات سهردهشرت چهنردین
گار کهوتبوو بهر هێرشی فڕککه و تۆپخانه ،ههم له الیهن رژێمی ئێرانهوه و ههمیش له الیهن رژێمی بهعسی عێراقهوه.
دوانیوهرکی ڕکژی یهکشهممۆ حهوتی مانگی پوشاهڕ بوو .بۆ پیاسره کرردن برهرهو سرینهما وهرێ کرهوتم ،ئرهوکات بره هرۆی گیررکده بروون بره نرهیۆشری دیسرک دهبروو پراش تاوێرک
رکیشین له شوێنێک دانیشم تا ئازاری پشت و تهزیوی القم هێور بێیهوه .
له کاتی گهرانهوهم بهرهو ما ،بۆ پشوو گرتن له پێش چێشیخانهی کا رحمان حهدداد دانیشیبووم که دهنگی فرککه و بهدوای ئهو دا دهنگی پهدافهند هێمنی شاریان ورووژانرد.
له دهنگی فرککهران ڕا دیار بوو که ئهمجارهیان بهتهمای بۆمباران کردنی شارن ،له فکری ئهوهدابووم شوێنێک بۆ یۆ حهشرار دان بدکزمرهوه کره دهنگری  2تهقینرهوه کره زکریرش
دوور نهبوون وای کرد که به پهله بەمه ناو پاساژی واحیدی و دوای چهند چرکه ساتێک یۆم له دوکانی هادی نهباتی دا دییهوه .
فرککهران ههر وا به سهر شار دا دهسورانهوه و بۆمبهکانیان بهرهو شار نیشانه دهگرت و له گه ،ئرهو دا دهنگری پهدافهنرد لره هرهمروو الیهکرهوه دههرات .یرهکێک بره پهلره یرۆی
کرده ناو دوکانهکه و له کاتێک دا که پهرکیهکی به بهر دهمییهوه گرتبوو هاواری کرد:
* شیمیایی یه .بۆمبارانی ئهو گار شیمیایییه .ماڵی حاگی عهواڵی واحیدی و ماڵی حاگی مینهی حهداد و فهرمانداری کهوتوونه بهر بۆمبی شیمیایی.
به بیسینی ووشهی شیمیایی بێ ئیخییار وهبیر ئهو باڵوکراوهیه کهوتم که چهند رکژ پێشدا پاسداران به دووکان و بازار دا باڵویان کردبۆوه و که تێیدا باس له چرهکی شریمیایی
و میکرکبی کرابوو و ههندێک زانیاری له سهر چۆنیهتی ناسینهوهی ئهو گۆره چهکانه و چۆنیهتی یۆ پاراسین له کاتی پێویسرت براس کرابروون .زکر باشرم لره بیرر بروو کره لره
بهشێک لهو باڵوکراوه دا نووسرابوو که بۆنی سهوزی ڕزیو یهکێک له نیشانهکانی بهکار هاتنی چهکی شیمیایی یه .
ههروهها له بیرمه که به بیسینی ناوی ماڵی حاگی عهواڵی واحیدی ترس دایگرتم .ماڵی ئێمه کهمیر له سهد مییر له ماڵی حاگی عهواڵ دوور بوو و دڵنیا بووم مراڵی ئێمرهش
زهرهری پێ گهیشیووه .
هێشیا گرمه گرمی فرککه و پهدافهند تهواو نهببوو که له دووکرانی هرادی هاتمره دهر .پهرکیرهکم بره برهر دهممرهوه گررت و هێردی هێردی بره پرێش دووکرانی حهسرهنی حرافزی و
کوچهی ئاسنگهران دا بهرهو ما ،رکیشیمهوه.
که گهیشیمهوه ما ،له حهوشی ماڵهکهمان چاوم به دایکم و شلێری یوشکم و یێرزانم و ئامۆژنره هاگرهرم کرهوت .هرهموویان
پهشررۆکا برروون ...هررهر وه گارهکررانی پێشرروو دایکررم ترروو و دووعررای لرره سررهددام دهکرررد .ئررهوان باسرری گرمررهی بۆمررب و
فرککانیان بۆ کردم .منیش پێم ووتن:
* له وه دهچێ بۆمبی شیمیایی بێت .ههرکهسهی پهڕکیه تهڕ بکات و به بهر دهم و لووتییهوه بگرێت .
دیار بوو که بۆمبێک بهر ماڵی حراگی عرهواڵ کرهوتبوو کره لره مراڵی ئێمره زکر نزیرک بروون .نێروان مراڵی ئێمرهو ئرهو ماڵره
تهنیا ماڵی مبهممهدی دهروێش کهریم و کووچهی چاکه چکۆڵه مابهین بوو.
ماوهیهکی پێ چوو ئهو کات باوکیشم هاتهوه .له حهوشه راوهسیاو و ووتی:
* به یوای ئهو یهڵکه ترسنۆکه ،کوڕه یۆ بهشێکیان دووکانیشیان دانهیست و ههر که دهنگی فرککهکان هرات ڕایران کررد.
به فهیری عالهم بۆمبێکی له دووکانی حاگی رهسو ،چاوهشی و یهکیشی له سیلهی ماڵی حاگی مینرهی دا .لره ترهپ و ترۆز
دا ههر وون بووم برهاڵم لره سرهر یرۆ دهررابرهی دووکرانم دادایرهوه و وورده وورده برهکن دووکرانی وهسریا سراڵهی نرهگجار دا
هاتمرره یرروار .وهسرریا سرراڵهش وه مررن دووکانهکررهی گررێ نههێشرریبوو .لررهوێ دیرریم کرره مرراڵی حرراگی عررهواڵش بررۆمبی وێ
کهوتووه .تاوێکی له گه ،وهسیا ساڵه به یهکهوه راوهسیاین و به ترسنۆکی یهڵک پێکهنین.
به دوای ئهو قسانهدا دهسینوێژی ههڵگرت و هاته قاتی دووههمی ماڵهکهمان ،تاوی دایه رادیۆکهی تا به پێی عادهتی یۆی گوێ بگرێیه ئیزگای یۆشهویسیی یۆی برۆ بیسرینی
ههواڵهکان.
به پێی عادهت لهو وهرزهی سا ،یهڵک له گهرمان پهنجهرهی دهکردنهوه .من له یهکێک له پهنجهرهکانی قاتی دووههمی ماڵهکرهمان دا دانیشریبووم و دهم ڕوانیره حهوشرهکهمان
که گهاللی برام هاتهوه .گهالل ووتی:
* یهکێک له بۆمبهکان کهوتۆته بانی ماڵی حهسهنی واحیدی ،به تهوژمی ئهو زکربهی شیومهکی ماڵی ئهممه فاتم (شههید فاتمی حهدداد که چهند سا ،دواتر بره هرۆی برینری
شیمیایی گیانی بهیت کرد) .له دوای رکیشینی فرککهکانهوه من و تالبی کا حهسهن (تالب حهدداد) یهریکی کۆ کردنهوهی ئهو شیومهکانهین .
ئهو تاوێک راوهسیاو و ئهو کات ووتی:
* سهگبابێکی پاسدار له ماشێنێک دا به بازار دا دههاته یوار و هاواری دهکرد که "دوژمن کهڵکی له بۆمبی شیمیایی وهرگرترووه و داوا لره یرهڵک دهکرهین برۆ کرۆنیرک ،کردنری
یۆیان بەن بۆ نهیۆشخانه" .له یۆڕا یهڵکی دهترسێنن.
منیش له سهر یۆ ووتم :باشه گا یۆ زهرهر ناکهی .بەۆ بۆ نهیۆشخانه و یۆت کۆنیرک ،بکه ،ئهگهر شیمیایی بوو وا دهرمانت پێ دهدهن و ئهگهر نا دهگهرێییهوه.
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ههر لهو قسانه دا بووین که رهحیمی یالۆزام (رهحیم مهحمودنیژاد) که شۆفیری ئامبواڵن بوو هاته ژوری حهوشهکهمان و دوای چرا و یۆشری ووتری -:نیگرهران مرهبن دوکیرور
...
(ناوهکهم له بیر نهماوه بهاڵم دهزانم که دوکیورێکی هیندی بوو) دهڵێ شیمیایی نییه چونکو ئهگهر شیمیایی با تا ئێسیا گهسیهی مردوان رێگا و بانیان پڕ کردبوو.
یات ئامینی گیرانمان هاته ژوور و دوای چا و یۆشی ڕووی له دایکم کرد و ووتی:
به یودای یات فاتم ئهوه رووحانیهتی چاکه چکۆڵهی بوو به قوربانی بم .سهرهڕای ئهو ههموو بۆمبارانه تهنیا کابرایهکی قاوهچی لره دووکانرهکانی حراگی عرهواڵی غروالمیدا کوژراوه.
رکژ بهرهو کۆتایی دهچوو و تاریکی وورده وورده باڵی به سهر شار دا دهرێشا .یهکێک له دهرگای ماڵهکهمانی دا .که دهرگایان کردهوه ناهیدی کەی کا حهسهن حهدداد بوو.
* کاکه گهالل ئهوه بابم دهڵێ بێت به ماشێنهکهمان بمان بات بۆ شینوێ( .شینوێ گوندێکی دهرهوهی سهردهشیه)
* ئهدی تالب؟
* تالب حاڵی باش نهبوو .له نهیۆشخانهوه له گه ،دهسیهیهکیتر بهڕێیان کرد بۆ بانه.
گهالل ماڵئاوایی له ئێمه کرد و له گه ،ناهید رکیشت.
ههواڵی تێکەوونی باری تهندوروسیی یهڵک پهییا پهییا دههاتن .ههواڵی مهرگی عهزیز ئاغای ئاڵاڵیانی و مهال براقی بره هرۆی برۆمبی شریمیایی لره شرار دا براڵو برۆوه .زکری
پێ نرهچوو کره لره بڵینردگۆی مزگرهوتی سرهرچاوێ هاواریران کررد کره هرهر کرهس براری تهندوروسریی یهراپره بەێرت برۆ سراڵۆنی وهرزشری (باشرگاه) کره لره نزیکرهی ژانردارمێری
ههڵکهوتبوو .هۆیهکهشی نهبوونی گێگا له نهیۆشخانه بوو .
دوای نان یواردن من چوومه هۆدهی یۆم له قاتی یهکهم .زکری پێ نهچوو که شلێری یوشکم له دهرگای دا .که کردمهوه ووتی:
* باوکم حاڵی باش نییه و دهبێ بیبهی بۆ نهیۆشخانه.
که چووم بۆ الی باوکم ووتی:
* چاو و گهرووم زکر ئازاریان ههیه دهبێ بم بهی بۆ الی دوکیۆر.
منیش دهسیی باوکمم گرت و هێدی هێدی بهرهو باشگاه وهرێ کهوتین .که گهیشیینه باشگاه دیمهنێکی سهیرم کهوته بهر چاو .له ئهو مهیدانهی که گاران وهرزشروانان زکرهبرانی
و پینگ پۆنگ و وهرزشیتریان دهکرد به ڕیز تهییی یهو داندرابوون و ههندێک له تهییهکان یهڵکیان له سهر راکشابوو .بهشرێکیان سرێرکمیان برۆ ههڵواسررابوو و ههنردێکیش
چاوهڕوانی دهرمان بوون .بهشێک له بهر ئازار هات و هاواریان بوو و به شێنیش وه باوکم به بێدهنگی ئازاریان دهچێشت .
دوو کهس لره حاڵێکردا کره ماسرکی تایبرهتیان بره دهمرهوه بروو یارمرهتی برینردارهکانیان دهدا و یرهرێکیش چهنرد کهسری لره یرۆی کرۆ کردبرۆکوه و فێرری لێردانی دهرزی و سرێرکم
ههڵواسینی دهکردن.
چاوهڕروان بووم که یهکێک یارمهتی باوکم بکات .پاش تاوێک که هی یهبهر له یارمهتیدهر نهبوو هاتمره سرهر ئرهو براوهڕه کره مانرهوه لرهو شروێنه بره قرازانجی براوکم نییره.
بیسیم که حهمامی کهریمی عهزیزی بۆ بریندارهکان ئاواڵهیه و بریندارهکان دهتوانن لهوێ یۆیان بشۆن .بۆیه دهسیی باوکمم گرت و بهرهو حهمامی عرهزیزی کره لره باشرگاه زکر
دوور نهبوو رکیشیین .که گهیشیینه ئهوێ یهڵکێکی زکر که ئازاریان ههبوو لهوێ له سهره دا ڕاوهسیابوون .
پاش تاوێک یهکێک قهترهیهکی له چاوی باوکم کرد و به دوای ئهو دا سهرهی باوکم هرات ترا یرۆی بشروات .چهنرد
یولهکێک دواتر براوکم هاتره دهر برهاڵم هرهر هرهمان برهرگی پێشرووی لره برهر دابروو (دواترر تێگهیشریم کره برهرگی
باوکم به هۆی ئهو تهپ و تۆزهی که دوای بۆمباران لێی نیشیبوو گیرکدهی ماددهی شیمیایی ببوو و چهند رکژ دواترر
کاتێک که دایکم ئرهو بهرگانرهی شریبوو هرهر دوو باسرکی سرووتابوون) .بره یهکرهوه برهرهو مرال گهڕاینرهوه و مرن برۆ
یهوتن چووم بۆ هۆدهی یۆم و باوکیشم ڕکیشت بۆ هۆدهی یۆی له قاتی دووههم بۆ ئهوهی که بخهوێت.
چهند کاتژمێر دواتر واتره برهره برهیانی زوو بره دهنگری دهرگرا لره یرهو ههسریام .کره دهرگرام کرردهوه دیریم شرلێری
یوشکمه .
* چیه بهو بهیانی زووهی چیت دهوێ؟
* باوکم حاڵی زکر یراپه .ئهمشهو له بهر ئازاری لهشی ههر نه یهوتووه .ئهگهر نهیبهی بۆ نهیۆشخانه بێ شرک
دهمرێت.
که چووم بۆ الی باوکم دییم له بهر ئازاری چاوو و سوتانی لهشی هاواری لرێ بڵینرد برووه .براوکم پیراوێکی زکر بره
گهرگه ،قهت تا ئهو کات باوکمم بهو شێوهیه نهدییبوو ،تاوێک ڕاوهسیا و ئهو کات ووتی:
* چیم لێ دهکهی؟ چاوم برۆ ههڵنایرهن ،گرهرووم دهڵێری ئراوری ترێ برهر برووه و شروێنی تریشرم وههرا دهکروزێیرهوه
دهڵێی داغت کردووه .ئهوشۆ ههر دهرو ژوورم بووه ،ئازار تینی بۆم هێناوه.
دهسیی باوکمم گرت و زکر لهسهریۆ کهوتینه ڕێ .به زهحمهتێکی زکر و دوای چهندین یوله گهیشیینه کن سهرچاوێ که تهنیا چهند سهد مییرێک له ماڵی ئێمه دوور بوو.
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باوکم نهی دهتوانی چیتر بڕوات و ههر وا له بهر ئازاری زکر هاواری دهکرد.
چونکو نهیۆشخانه کهسی وهر نهدهگرت به تهما بووم دیسان بیبهمه حهمامی کهریمی عهزیزی .دیمهنێکی زکر سهیر بوو ،ههر کهس ماشێن یا یود ئامرازی راگواسینیتری هرهبوو
پڕی کردبوو له شیومه و مرکڤی نزیکی یۆی و شاری بهگێ دههێشت .داوام له چهند کهس کرد بمان بات بۆ حهمامی عهزیزی بهاڵم کهس گوابی نهداینهوه و کاتێک کره چراوم
له باوکم دهکرد دڵنیا بووم که ناتوانێ به پێی یۆی تا شوێنی ناوبراو بڕوات .دوای نزیکهی نیو سهعات تۆیۆتایهکی ئهرتهشی هات و داوام لێکرد سوارمان بکات .پرسی:
* کجا (بۆ کوێ)؟
*پدرم زیمی شده ،چشاش نمیبینه .میخوام ببرمش حمام کریم عزیزی (باوکم بریندار بووه چاوهکانی نابینن .دهم ههوێ بیبهم بۆ حهمامی کهریمی عهزیزی).
* سوار شین (سوار بن).
به پهله باوکمم سواری پشیی ماشێنهکه کرد و یۆشم سوار بووم .دوای ماوهیهکی کورت گهیشیینه حهمامی عهزیزی.
دیمهنێکی سهرسوڕهێنهر بوو .له پێش حهمامهکه که مهیدانێکی ئاواڵه بوو تهییی یهویان دانابوون و بریندارێکی زکر له سهر ئهو تهییانه یهوتبوون و یرهڵکێکی زکریرش کره
وه من زیانیان پێ نهگهیشیبوو له دهورهیان ههڵدهسوڕان .یهبهرێک له پزیشرک و دهرمران نرهبوو .گگره لره سرێرکم و قرهترهی چراو .ترهییێکم برۆ براوکم دییرهوه و هرهوڵم دا
پزیشکێک یا یود نێرسێک بدکزمهوه تا کو یارمهتی باوکم بدات .به دوای سێرکم یا قهتره بۆ باوکم دهگهڕام که چاوم به گهاللی برام کرهوت کره لره سرهر ترهییێک ڕاکشرابوو.
الم سهیر بوو چونکو گهالل رکژی پێشدا رکیشیبوو بۆ شینوێ .لێی چوومه پێش ووتم:
* ئهوه تۆ چ دهکهی لێره؟
* شهوی رابوردوو حاڵم زکر یراپ بوو .چاوم زکر ئازاریان ههبوو ،نیوهشهو هێنایانم بۆ ئێره .ئێسیاش چاوهکانم زکر ئازاریان ههیه.
ئهو شوێنهی بریندارهکانیان لێ راگرتبوو به هی شێوهیه شیاوی ئهو مهبهسیه نهبوو .ههتاو له ئاسمان بوو و تیشک و گهرمای ئهو ئازاری برینردارهکانی زکرترر دهکررد .ترهپ
و تۆزی هاتوچۆی ماشێنهکان یارمهتی یهکی بهو وهزعه نهدهکرد .گارگار دهنگی فرککه له بهرزایی ئاسمان دههات که به ئاسمانی سهردهشرت دا تێارهڕ دهبروون و بره دوای ئرهو
دا گرمهی پهدافهند گوێی پیاوی کهڕ دهکرد.
یهڵکێکی زکر بۆ شارهکانی دهوروبهر بهڕێ کرابوون .دڵنیا بووم که ئهو شوێنه بۆ براوکم و گرهاللی بررام براش نییره و لره فکرری ئرهوه دابرووم کره هرهر چۆنێرک بێرت ئرهوان برۆ
شارێکیتر راگوێزم .وا دیار بوو که حوکومهت به تهمای بهڕێ کردنی ئهو یهڵکهی که له بهر دهرگای حهمامی عهزیزی مابوونهوه نهبوو و یۆشم ماشێنم نهبوو .لره ناکراو چراوم
به رهحیمی یاڵۆزام که شۆفیری ئامبواڵن بوو کهوت .دوای چا و یۆشی ووتی:
* ئهگهر رهحمانی شهکرهی (ناوبراو ئهوکات سهرباز پاسدار بوو و کردبوویانه بهرپرسی نهیۆشخانهی سهردهشت) ئیزنم بدات من باوکرت و گرهالل بره دوو سرهعات ده گهیهنمره
ورمێ .
* من رهحمان له کوێ ببینمهوه؟
* له دهرمانگای سوپای پاسدارانه.
ئهو شوێنه له پشت شێر و یورشیدی قهدیم که ئهو کات کردبوویانه فهرمانرداری ههڵکرهوتبوو و نزیکری حرهمامی عرهزیزی بروو .بره پهلره یرۆمم گهیانرده دهرمانخانرهی سروپا و
رهحمانم دییهوه .گێگای باسه که من له گه ،رهحمان چهند سرا ،لره قوتابخانره هراوپۆل برووم و بره باشری یرهکیرمان دهناسری بره تایبرهت کره ئرهو برادهرێکری نزیکری دڵشرادی
ئامۆزام بوو دڵنیا بووم که داوایهکهم رهت ناکاتهوه .دوای ساڵو کردن زکر به تێرادیویهوه ووتم:
* کا رهحمان وا باوکم و گهاللی برام به هۆی بۆردومانی دوێنێ بریندار بوون و ئێسیا لره برهر دهرگرای حرهمامی عرهزیزی چراوهڕوانی چراودیڕێ پزیشرکی دهکرهن .بره دایرهوه
کهس نییه پێیان ڕابگات ههر بۆیه دهبێ ههرچی زووتر بۆ شارێکیتر بهڕێ بکرێن.
* باشه من چ کارێکم له دهست دێت؟
* بۆ یۆت دهزانی رهحیمی یاڵۆزام شۆفیری ئامبواڵنسه .ئهو ئێسیا له کن باوکم و گهالله و دهڵێ ئهگهر کا رهحمان ئیزن بدات من به دوو سهعات دهیان گهیهنمه ورمێ.
* نابێت ،من ناتوانم ئهو ئیجازهیهی پێ بدهم.
* بۆ نابێت .باوهڕ بکه وهزعی باوکم و براکهم زکر یراپه .ئێمه دهتوانین چهند کهسیتریش که حاڵیان باش نییه له گه ،یۆمان ببهین.
* نابێ کاکه نابێ .یۆ ئهو شیه ههر وا ئاسان نییه .ئهگهر برایانی پاسدار پێویسیی یان به ئامبواڵن ههبێت و لێره ئامبواڵنسی لێ نهبێت من بهر پرسیارم.
زکر ههوڵم دا و زکر پارامهوه بهاڵم بێ سوود بوو .به دڵێکی پڕ له پهژاره و به سینگێکی پڕ له ڕ و قین له بێ دهسرهاڵتی یرۆم و برێ وهفرایی هراورێی پێشرووم گهڕامرهوه برۆ
الی باوکم و براکهم.
له فکری دیینهوهی وهسیلهیه بۆ گواسینهوهی باوکم و گهالل دابووم که چاوم به کا قادر مبهممهدی (قادری مسیهفا ڕووزهی) کرهوت .کرا قرادر ئرهو کرات مراڵی لره شرینوێ
بوو .دوای چا و یۆشی باسی باوکم و گهاللم بۆ کرد ووتم:
* دهموهوێ ههر چۆنێک بێت بهڕێیان بکهم بۆ مههاباد .ڕهحیمی یاڵۆزام حازر بوو بیان بات بۆ ورمێ بهاڵم رهحمانی شهکرهی ئیزنی نهدا.
* من وا دهرکم بۆ شینوێ .ئهگهر پێت یۆشه سواریان دهکهم و دهیان بهم بۆ شینوێ.
* زکر سوپاست دهکهم ئهگهر ههتا واوان (گوندێکی نزیکی سهردهشت) بمان بهی بهڵکو له وێڕا ماشێنێکی دهربهست بگرم که بمان بات بۆ مههاباد.
* وهرن سوار بن.
ههر چۆنێک بێت باوکم و گهاللم سواری ماشێنی کا قادر کرد و بهرهو واوان وهڕێ کهوتین .که گهیشیینه واوان هی ماشێنێکی لێ نهبوو که بمان بات بۆ مههاباد .کا قادر
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که له رێگا دا وهزعی باوکمی دییبوو ووتی:
* قهی ناکا کاکه ،بۆ یۆم دهتان بهم بۆ مههاباد.
کاتێک که گهیشیینه مههاباد وواڵت تاریک ببوو .له نهیۆشخانهی مههاباد بریندارهکانمان تهحویە دان و بۆ نان یواردن و یهوتن چوومه ماڵی رابی رهی یوشرکم کره ئرهو کرات
ماڵیان له مههاباد بوو .رکژی دواتر ههواڵمان بۆ هات که شلێری یوشکم و ئامۆژنه هاگهرم له گه ،دهسیهیه له یهڵکیتر بۆ نهیۆشخانهی مههاباد نێردراون .به پهله یرۆم
گهیانده نهیۆشخانه و ئهوانم دییهوه .به یۆشییهوه برینی ئهوان زکر قورس نهبوو و بۆیه دوای ماوهیهکی کورت له نهیۆشخانه هاتنه دهر .که ههواڵی باو و گرهاللری بررامم
له بهرپرسانی نهیۆشخانه پرسی ووتیان ههر نیوه شهو بۆ تهورێز بهڕێ کراون .
سرێ رکژ بره دوای بۆمبرارانی سهردهشرت تێارهڕ ببرروو .هرهواڵی ئرهو کارهسراته لره هرهموو شرروێنێک براڵو ببرۆوه .شرار یرهڵکێکی زکر کرهمی تێرردا مرابوو و بره هرهزاران برینردار بررۆ
نهیۆشخانهکانی چوار گۆشهی ئێران بهڕێ کرابوون .یهڵکێکی زکریش تا ئهو کات شههید ببوون ،کهس نهی دهزانی رێژهی شههیدهکان چهنده بهاڵم بنهماڵهکانی قرادری ئهسرهد
زاده ،رهسو ،و مبی الدین گهنگدوست ،مهالی سهرچاوێ ،حاگی عهواڵی واحیدی و حاگی عهواڵی فهتیاحی که له کووچهی چاکه چکۆڵره نزیرک بروون شرههیدیان زکر دابروون.
حهسهنی رهفیقم (حهسهن بهرهیممهت) له مههاباد هات بۆ الم و باسی وهزعی شاری بۆ کردم .باو و برای حهسرهنیش برینردار ببرون و برۆ ترهورێز نێردرابروون و حهسرهن دهی
ههویست بەێت بۆ الیان .من و شلێری یوشکیشم له گه ،حهسهن ساز بووین و بهرهو تهورێز کهوتینه ڕێ.
له تهورێز به یارمهتی کا میررزا حوسرێن پرور بره نهیۆشرخانهکان دا بره ئومێردی دیینرهوهی برینردارهکانمان گرهڕاین .کرا میررزا دهیزانری کره النری کرهم لره سرێ نهیۆشرخانه
برینررداری سهردهشرریی لررێن بررهاڵم نهیرردهزانی کرره برراوکم و براکررهم لرره کررام نهیۆشررخانهن .لرره کۆتررایی دا برینرردارهکانمان لرره نهیۆشررخانهی 29ی بههمررهن دیینررهوه .بهشررێک لرره
بریندارهکان له حهوشی نهیۆشخانه بوون .ههر ههموویان به دهسرت ئرازاری چراو دهیران نااڵنرد ،ههنردێکیان ئێسریاش توانرای دیینیران نرهبوو .بهشرێکیان گرهروو و برن هرهنگڵ و
ناوگهڵیشیان سووتابوو .بۆ هێور کردنهوهی ئازاری سووتان پێویسییان به پۆمادی کاالمین ههبوو بهاڵم ئهو پۆماده به پێی پێویست نهدهدرا به بریندارهکان .
که گهاللم دکزییهوه دییم چاوی ئهسیور ببوون و باسکیشی سوتابوون .دوای چا و یۆشی ههواڵی باوکمم لێ پرسی ،ووتی:
* برینهکانی زکر سهیت بوون ،ههر یهکهم شهو که گهیشیینه ئێره به هێلی کۆپیێر بهڕێیان کرد.
* بۆ کوێ؟
* نازانم ،رهنگ بێ بۆ تاران.
له نهیۆشخانه باو و حوسێنی برای حهسهنیشمان دیینهوه .به یۆشییهوه برینهکانیان زکر ئاسیهم نهبوون .گهالل داوای لێ کردبووم که پۆمادی کاالمینی بۆ پهیدا بکرهم .لره
گه ،حهسهن سواری تاکسی بووین بۆ ئهوهی بەین له ناو شار پۆمادی کاالمین بکڕین .له ناو تاکسییهکه دا پیراوێکیتری تێردا بروو نرازانم ترهورێزی بروو یران نرا ،ئێمره باسری
سهردهشت و بریندارهکانمان بۆ کرد و ووتمان له پۆمادی کاالمین دهگهڕێین بۆ بریندارهکانمان .ووتی:
* له گه ،من وهرن ،یارمهتییان دهکهم.
ئێمهش بهدوای ئهو دا ڕکیشیین بۆ ئیدارهیه که ئێسیا له بیرم نهماوه کامه بوو .دوای چهند یولهکێک هات بۆ المان و  7 - 8قوتو پۆمادی بۆمان هێنا .زکرمان پرێ یرۆش
بوو و زکر سوپاسمان کرد .ووتی:
* پێویست به سوپاس ناکات ،ئهوه بەوکیرین کارێکه که من دهتوانم بۆ یارمهتی ئێوه بیکهم.
به پهله بۆ نهیۆشخانه گهڕاینهوه و پۆمادهکانمان له گهالل و حوسێن دابهش کرد .
مانهوهم له تهورێز بێ سوود بوو ههر بۆیه گهڕامهوه بۆ مههاباد .که چوومه ماڵی یوشکم دییم حاگی مبهممهدی زاوامان دایکم و یێزانمی له سهردهشیهوه هێناوهته الی یۆیران
بۆ مههاباد .
رکژی دواتر بۆ دیینهوهی باوکم رکیشیم بۆ تاران .له تاران له ماڵی کا قادر قادرزاده بووین .به یارمهتی ناوبراو چهند نهیۆشخانهمان کردن .له یرهکێک لره نهیۆشرخانهکان
چاومان به شههید فاتمی حهدداد کهوت (ناوبراو دوای چهند سا ،ئازار چێشین به هۆی بۆمبی شیمیایی گیانی بهیت کرد) و ههر لهوێش بوو که بۆ دوایین گار چاوم به دکسرت
و هاوپۆلی پێشووم شههید عهبدوڵاڵ مینایی کهوت .ئهو بریندارانهی که له تاران بوون ههر ههموویان وهزعیان زکر یراپ بوو ،بهشێکی بهرچاو لرهوان ماوهیره دواترر شرههید
بون .گهڕانمان به دوای باوکم بێ سوود بوو و به دایهوه نهمان دییهوه ههر بۆیه به دڵێکی پڕ له پهژارهوه گهڕامهوه بۆ مههاباد.
ههواڵی نایۆش پهییا پهییا دههاتن .ههواڵی شههید بوونی دکست و گیران و هاوشاری .ههواڵی قارهمانهتی ساڵبی مهحمودی کهریمی و غهفوری حاگی شهیسهی که لره رکژی
یهکهمهوه و سهرهڕای مهترسی زکر ئهرکی ناشینی شههیدهکانیان گرتبۆ ئهسیۆ .ههواڵی قسهکانی بوێرانهی مامۆسیا مرهال عهبردوڵاڵی قاسرمیانی کره لره مزگرهوتی سروور لره نراو
بهرپرسانی کۆماری ئیسنمی سهبارهت به کهم تهریهمی کاربهدهسیان له فریاگوزاری به یهڵکی سهردهشت دا کردبوونی .مامۆسیا ووتبووی:
* حوکومهتێک که دهیوهوێ تا فهتبی قودس درێژه به شهڕ بدات ،له شاری سهردهشت که دهبێیه یهکێب له شارهکانی پشیی گهبوه نه حهشرارگهی برۆ یرهڵک درووسرت کرردووه
و نه نهیۆشخانهی پێویست بۆ بریندارانی شهڕ.
10ڕکژ له بۆمبارانی سهردهشت تێاهڕ ببوو و ئێمه ههر وا له شوێنی باوکم بێ ههوا ،بووین .پێش نیوهڕک حامیرد عێراقری (کروڕی بررای ئامۆژنره فراتمم کره یرهڵکی قهالدزێیره و
دهمێکه له سهردهشت سهرتاشخانهی ههیه) زهنگی بۆ ماڵی یوشکم له مههاباد لێدابوو و ووتبووی:
* ئێمه دهسیهیه له بریندارهکانی سهردهشیی له نهیۆشخانهی یورشیدی ئیسفههانین ،باوکیان له الی ئیمهیه و وهزعی زکر یراپه ،ئهگهر له فریرای نهکرهون لهوانهیره تێردا
بەێت.
ڕکژی دواتر من وهسیا قادری ئامۆزام به مهبهسیی دیینی باوکم بهرهو ئیسفههان وهڕێ کهوتین .ئێمه پێشدا چووین بۆ تاران و له وێشهوه بڵییمان بڕی بۆ ئیسفههان .له قوم
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بۆ نانخواردن المان دا و ئێسیاش باشم لهبیره که ئاوی قوم سوێر بوو.
که گهیشیینه ئیسفههان نهیۆشخانهی یورشیدمان دییهوه .لهوێش ههر ههمان دیمرهنی دڵیرهزێنی کره لره ترهورێز و تراران دییبرووم کهوتره برهر چراوم .بهشرێک لره برینردارهکان
برینهکانیان زکر قورس بوو .که چاوم به باوکم کهوت زراوم چوو .زکر الواز ببوو و ڕیشی هاتبوو و به هۆی کهم تهریرهمی سریافی نهیۆشرخانه برینرهکانی چڵکیران کردبروو .بره
ناراحهتییهوه ووتی:
* تا دوێنێش چاوهکانم هیەیان نه دهدیت .مهمنوونی یۆسفی حاگی مبهممهدی (یۆسف عهزیزپور) و حامیدم ،ئهگهر یارمهتی ئهوان نهبوایه تا ئێسیا دهمردم.
له شێوهی قسهکانی باوکم تێ گهیشیم که ئهو الی وا بوو ئێمه به عهمد زووتر نهچووین بۆ الی .که بۆم باسی ههوڵهکانمان بۆ دیینهوهی ئهو کرد و ئهو راسریییهی کره ئهگرهر
حامید تهلهفۆنی نهکردبایه ئێمه ئێسیاش نهماندهزانی ئهو له کوێیه هێدی بۆوه.
ڕکژی دواتر وهسیا قادری ئامۆزام گهڕایهوه بۆ سهردهشت و من له الی باوکم مامهوه .له وواڵتانی پێشکهوتوو یزمهتکردنی یهکسان به نهیۆشان له الیرهن سریافی نهیۆشرخانهوه
شیێکی ئاسایییه بهاڵم ئهوه له وواڵتی وه ئێران نامۆیه .له نهیۆشخانه ئهو ڕاسیییهم بۆ دهرکهوت که چا بوونهوی باوکم پێویسیی به چاودێری لێبراوانره هرهبوو .پۆمرادی
کاالمین که بۆ برینهکان پێویست بوو بهو گۆره که دهبوو نهدهدرا به بریندارهکان و ههر وهها برینری براوکم پێویسریی بره حرهمامی پڕمهنگرهنات هرهبوو برۆ لرهناو بردنری چڵکری
برینهکان.
له نهیۆشخانهکهدا کورێک وه نێرس کاری دهکرد که دهسیی به گشت گۆره دهرمانێک ڕادهگهیشت .من زکر زوو له گه ،ناوبراو بووم به رهفیرق .دهمزانری کره ئرهو گگهرهکێشره و
ههر چهند که بۆیۆم گگهرهکێش نهبووم باشیرین گگهرهم دهکڕین و ههر ڕکژی  2-3دهنک گگهرهم دهدایه و ئهویش ههر کات داوای پۆماد و پرمهنگرهناتم کردبرا برۆی دههێنرام.
گگه لهوهش بۆ بردنه سهری توانای باوکم ههموو رکژێک قوتوویهکم شیرعسە (بهرههمێکی هۆڵهندی بوو که تێکهاڵوێکی شیر و ههنگوین بوو) برۆ براوکم دهکرڕی و ئرهویش زکری
پێ یۆش بوو و دهی یواردهوه .ههموو رکژێک من حهمامی پڕمهنگهناتم به باوکم دهکرد و پۆمادم له برینهکانی دهدا .
له ئیسفههان بۆم دهرکهوت که یهکێک له هۆ سهرهکییهکانی دواکهوتوویی شوێنی وه کوردسیان ،تهریان کردنی زکربهی ئیمکاناتی وواڵت بۆ شروێنی وه ئیسرفههانه .ترا ئرهو
کات من شوێنی وهها ئاوهدان و پێشکهوتوو وه ئیسفههانم نهدییبوو.
چە رکژ دوای مانهوهی باوکم له نهیۆشخانهی یورشید حاڵی باوکم ئهوهنده باش بوو که ئیزنیان دا نهیۆشخانه گێ بوێڵێت .
بهرگی کوردی باوکمیان ههر له تهورێز لێ فڕێ دابوو هرهر بۆیره کاتێرک کره نهیۆشرخانهمان گرێ هێشرت کراسرێک و پرانیۆڵێکی عهگرهمییان دا بره براوکم .ئرهوه یهکرهم گرار و
دوایین گار بوو که باوکمم به بهرگی غهیری کوردییهوه دیت.
به یۆشییهوه باوکم ئێسیاش له شاری سهردهشت دهژی و ههرچهند بۆمبی شیمیایی نهییوانی گیانی بسیێنێت بهاڵم ئهوه بیست ساڵه که باوکم به دهست ئاسهوارهکانی بۆمبرارانی
شیمیایییهوه دهناڵێت .مانگی رابوردوو شهوێکیان ههناسهی باوکم رادهوهسیێ که به ئامبواڵن به پهله دهیگهیهننه نهیۆشخانه و چهند رکژ لرهوێ دهمێنێیرهوه .پزیشرکێک پێری
دهڵێ:
* مامه گیان ،بۆمبی شیمیایی سیاهلکهکانی یراپ کردووی و چڵکی زکری سیاهلکهکانت ببووه هۆی راوهسیانی ههناسهت.
تا ئێسیا پیر له  151کهس له یهڵکی شاری شههید بوون و به ههزاران کهس ئێسیاش به دهست ئاسهوارهکانی بۆمبارانی شیمیایییهوه دهناڵێن .
گێگای دایه که  21سرا ،دوای کارهسراتی 7ی پوشراهڕ ناوهنردی یزمرهتگوزاری پزیشرکی بره شرێوهی شریاو لره شراری سهردهشرت درووسرت نرهکراون .یرهڵکی برێ هانرای سهردهشرت
ئێسیاش بۆ پهێدا کردنی دهرمانی پێویست دهبێ ئێران و عێرا بگرهڕێن و پێویسریی فرهورییان بره کلینیکری پزیشرکی دهروونناسری و کلینیکری تایبرهتی بره چارهسرهری نهیۆشری
دهزگای ههناسه و پێست ههیه.
له بیسیهمین ساڵیادی کارهساتی 7ی پوشاهڕ سهری رێز بۆ گشت شههیدانی ئهو کارهساته دڵیهزێنه دادهنهوێنم و هیوای سارێژ بوونرهوهی برینری برینردارهکران و براشتر بروونی
بواری تهندوروسیی ئهوان به ئاوات دهیوازم .
لینشۆپینگ -سوێد 6 /ی پوشاهڕی 2717
گیارهنگ

ژیان دهگهڵ مردن دا ،بیرهوهری كچێكی برینداری چهكی شیمیایی له سهردهشت
نووسینی :یوشنی شوانه
رکژی 7ی پووشاهڕی  1366هی رهس بیری لهوه نهدهرردهوه ره ئهو رارهساته گهوره دژی مرکییه تووشی شاری گوانی سهردهشت بێ.
ههموو یهڵب دهگه ،تۆپو بۆمبارانی ههوایی راهاتبوون بهاڵم ئهو گاره گیاوازیی ههبوو ئههریمهنی مهرگ سێبهری بهسهر شاردا رێشا بوو.
من وهت رهسێب ره قوربانی ئرهو گینایهتره برووم پرێم وایره گێڕانرهوهی بیررهوهری ئرهو گینایهتره برۆ مرن مهرهرهمێب بێرتو یوێنرهرانیش دهگره ،گۆشرهیهت لرهم گینایهتره دژی
مرکڤایهتییه ئاشنا دهرهم.
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لهو رکژه رهشهدا تهنیا دوازده سااڵنه بووم دهگه ،دوو برای چووریر له یۆم بۆ شت رڕین چووبووینه بازاڕ تاروو شت بنڕین ،ئهوان له من گیا بوونهوهو چوونه پارری نراو شرار
منیش چوومه گۆڕهپانی "سهرچاوێ" ره له نێوهندی شار دایه ،لره نارراو فرکررهران هراتنو شراریان بۆردمران رررد .یرهڵب لره ترسران هرهر رهسرهو برۆ الیرهت ههڵردههات ،هری
رهسێب بیری نهدهرردهوه ره شار بۆردمانی شیمیایی رراوه بهاڵم رهم رهم وهدیار رهوت ره شیمیایه و بهو هۆیهوه یهڵب زکرتر ههراسان بوون و ئاویان برهدموچاویران دادهرررد.
منیش ههرگۆرێب بوو یۆم گهیاندهوه ماڵێ .دییم بهشێب له یهڵب بۆ سهر تهپۆڵنهران ههاڵتوونو بهشێب له یهڵنیش له ژێر زهمینهراندا یۆیان شاردکتهوه .تهنیا بابم لره
ما ،بوو له برارانمی پرسی وتم له من گیا بوونهتهوه ،به یێرایی بۆ دکزینهوهیان چوو بۆ بازار .به بابم وت بابه گیان شار بۆمبارانی شیمیایی رراوه ترسناره ،وتی نرا رەرم
بۆنی باڕووتهو رکیشت ئهو تهواوی شار گهڕابوو بهاڵم نهیدییبوونهوه راتێب گهڕایهوه زکر ناراحهت بوو .بهاڵم بهیۆشیهوه دوای ماوهیهت ئهوان هاتنهوه .رهم رهم فرمێسرب لره
چاوانم هاتنه یوارێ وهت ئهوهی ره ئاوریان گرتبێت .چاوم یهریب بوون تاریب دهبوون ،حاڵهتی رشانهوهم ههبوو و دهرۆییم پێسییشم رهمێب بلۆقی رردبروو ،هرهر زوو برابم
منی گهیانده نهیۆشخانه.
نهیۆشررخانه وهت سررهحرای مهحشررهر وابرروو پررڕ برروو لرره برینرردارو بهررهوترره ،سررێرکمیان لررێ پێوهنررد رررردمو یررهرینی چارهسررهر رررردنم برروون .زکربررهی نهیۆشررهران لرره حهسرراری
نهیۆشررخانه یررهوێنرابوون چوننرره ئیمنانررات نررهبوو ئررهو نهیۆشررانهی ررره وهزعیرران یرابیررر برروو بررۆ شررارهرانی دینررهیان رادهگواسررین .لرره دوایرریدا دهگرره ،بررابم گهرامررهوه مرراڵێ.
نهیۆشیهرهم رکژ بهرکژ زیاتر ئازاری دهدام ،دهررێ بڵێم شار چۆل ببوو ،رکژ رابرانو یهڵنی شار تووشری رارهسراتێب بروون رره ئێروه یوێنرهرانی یۆشهویسرت ترا رادهیرهت لێری
ئاگادارنو دووبارهرردنهوهی باش نیه ،نزیب به سهدان شههید و نزیب به دهههزار بریندار.
هاوین رابردو راتی ررانهوهی قوتابخانهران هاتو منیش چومهوه قوتابخانه بهاڵم ههناسره سرواریو رۆیرهی زکر ئازاریران دهدام نهمردهتوانی وهرزش بنرهم ،تهنانرهت بهدایرهوه
رهشی ئهورات به گۆرێب بوو ره هێندێب رهس یۆیان لهمن دوور رادهگرت و منیش پێم یۆش نهبوو هی رهس پێم بڵرێ شریمیایی بروویی چوننره ئرهو ررات یرهڵب بره چراوێنی
سووت چاویان لهو گۆره رهسانه دهررد.
چهند مانگێب له قوتابخانه رابردو منیش ههرچۆنێب بوو دهچومهوه بۆ قوتابخانه بهاڵم نهیۆشیهرهم هێندهی ئازار دهدام ره هێزی چوونره قوتابخانرهی لێگررتم هێنردێب گرار
له رێگای قوتابخانه به هۆی ههناسه سواری زکر هێزی هاتنهوه ماڵرهوهم نرهبوو رره هاوپۆلییرهرانم دهیانوێنامرهوه مراڵێ .بهدایرهوه ررهم دهرامرهتیی برابم و یێزانرداری هرهڵی
ئهوهی نهدهدا به بابم بۆ چارهسهر رردن بۆ شارهرانی دینهم ببات .بهاڵم دواتر به ههر شێوهیهت بوو هاوراری هێندێب له یزمان و دراوسێنان بوو به هۆی ئهوهی ره برابم مرن
ببات بۆ ورمێ و ماوهیهت لهوێ لهژێر چاوهدێری دا بووم .رهمێب باش ببومهوه بهاڵم له دوای چهند مانگێب دووباره وهت یۆم لێ هاتهوه.
دوو سا،و ماوهیهت رابردو نهیۆشی ژیانی له من تا ،رردبوو ،هێندێب گار تهنانهت نهمدهتوانی له حهساری ماڵی یۆمان را بەمهوه بۆ ژورێ ،هێنده ههناسهم سوار دهبوو رره
منیان دهبرده الی دوریۆر .به هۆی داواراریی یهرێب له دوریۆرهران بابم به ههر بهدبهیییهت بوو منی بۆ نهیۆشخانهیهری تهورێز برد .له دوای پشننین دوریۆر پێری وترم رره
شیمیاییم و منیش زکر گریام و بابیشم وتی دوریۆری بهرێز مافی ئهوهت نیه قسهی وا به رەهرهم بڵێی ئهو نهیۆشیهری دینهی ههیهو بههۆی سهرما وای لێواتووه .دوریرۆر وتری
من دوریۆرم نهت ئێوه و رەهرهت دهبێ ماوهیهت لێره بمێنێیهوه تاروو باشیر بێت .له ماوهی مانگێب دا ره لهوێ برووم ررهمێب باشریر ببرووم برابم ویسریی بمباترهوه سهردهشریێ
بهاڵم دوریۆر وتی ره دهبێ ماوهیهری زکرتر لێره بمێنێیهوه .بهاڵم من پێم یۆش نهبوو له شاری غهریب وهمێنم ،دهگه ،بابم گهڕاینهوه بۆ سهردهشت .ویسیم درێرژه بره یوێنردن
بدهم بهاڵم نهمیوانیو به ناچاری وازم له یوێندن هێناو له هاوپۆلییهرانم گیا بوومهوه .رات وهت ههور رادهبرد ،من ههروا بههۆی نهیۆشیهرهمهوه ئازار دهچێژم چهنرد گراری
دینهش بۆ شارهرانی مههاباد و ورمێ رکیشیم بهاڵم هی ئارامێنی نهبوو.
هاوینی ساڵی  1372بوو لهگه ،بنهمالهرهم بۆ دابین رردنی بژێوی وهروو یهڵنی رهم دهرامهتی ناوچه چووبووینه رورهیانهی یشت برڕی لره "مهرهنرد" .ئرایری هراوین دهگره،
برارانم ره دهیانویست بەنهوه قوتابخانه ویسیم بەمهوه بۆ سهردهشت تا ئهو رات بۆ ههناسه سرواریهرهم ررهڵنم لره ئیسراێری (سرالبوتامول) وهر دهگررت رر ههڵبرهت ئێسریاش
ناتوانم به بێ ئهو ههناسه ههڵنێشم .له تهورێز سواری ئوتوبوسی مههاباد بووین دهیولهت دهبوو ره ئوتوبوسهره وهرێ ررهوتبوو مرن ویسریم ررهڵب لره ئیسرایرییهرره وهرگررم
بهاڵم له ناو تارسی شار دا لێم بهگێ مابوو .هێندهم فشار بۆ هات رره یرهریب بروو دهیننرام براررهم مهسرهلهرهی بره شرۆفیرهره وت و پێری وت رره وهگرهرێ برهاڵم بره قسرهی
نررهرردین ،رررهم رررهم مررردنم بررهچاوان دیررت یررهرێب لرره موسررافیرهران برره برارررهمی وت ررره یوشررنت چیررهتی یهرینرره دهمرررێ .ئررهویش وترری ررره ههناسرره سررواریهتی و ئیسرراێریی
ههناسهرهی لێ بهگێ ماوه .ئهو رکژه گهورهیی یوام بۆ دهر رهوت چوننه ئهو موسافیرهش نهیۆشیی ههناسه سواری ههبوو ئهو ئیسایریی ههناسهی پێبوو ئهوی دا بره مرن و مرن
له مردن رزگارم بوو.
یوێنهری یۆشهویست ناموهوێ به باس رردنی ئازارهررانی یرۆم رره نموونره گرهلێنی زکر بەرووت لره رارهسراتدییوانی ئرهو شرارهن رراتی بره نریری ئێروه بگررم .هرهر رکژ رره بره
تهمهنمهوه زیاد دهبرێ تووشری نهیۆشری گرهلێنی دینره وهت نارهحرهتی دهمرار و الوازی ئێسرب برووم و ههمیشره لره ژێرر چراوهدێریی دوریرۆر دام رره تهنانرهت نراتوانم رارهررانی
ماڵهوهش به تهنیا راپهڕێنم و هاوسهرهرهم هاوراریم دهرات .ئێسیا ره یهرینی نووسینی ئهو بیرهوهریانهم هاوراته دهگره ،سراڵرکژی بۆمبرارانی سهردهشرت ،دوای ماوهیرهت رره
له نهیۆشخانه رهوتبووم ئهمرک هاتوومهتهوه ماڵێ .بهاڵم ئێسیاش ره ئێسیایه دوو پرسیار به تهواوی له الم بێ وهاڵم ماونهتهوه رره برۆ ترهنیا ناوچره روردنشرینهران هێرشری
شیمیاییان ررایه سهر؟ و دووههمیش بۆچی لهدوای تێاهر بوونی ئهو ههموو ساڵه تازه باس و قسه لهو روداوه دهررێ و رۆمهڵگای نێونهتهوهیی بێردهنگییان لرهو رارهسراته دژی
مرکییه ررد.
نێبینی :ئهو بیرهوهری یه له  19ساڵهی بۆمبارانی شیمیایی سهردهشت دا نووسراوه.
سهرچاوه :ماڵاهری کوردسیان و کورد
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له یادی کارهساته مێژووییهکهی شاری سهردهشت
شایهوان عهزیزی
بیرهوهریه لهو رکژه دا که قهت له بیرم ناچێیهوه .دوانیوهرکی رکژی حهوتی پووشاهری سراڵی  1366ی هرهتاوی بروو .مرن منراڵێکی 12 ، 11سرااڵن و
گهلێک هار و سهربزێو بووم،
به ڕادهیه که له نێو ههموو منااڵنی گهره دا سهربهدهره و دیار بووم .ئهو رکژهش وهکوو ههموو رکژانی دیکره لره گره ،کۆمرهڵێک لرهو مندااڵنره ،لره
گهرهکهکهمان دا واتا گهرهکی ههنداوهیان ،یهریکی یاری و گهمهی مندااڵن و هات و هاوار و نارهحهت کردنی دهر و گیرانان بوویین .ئهو رکژه قهت لهو ههڵبرهز دابرهز و ڕاکره
ڕاکه تێر نه دهبووم .له بیرمه چهندین گار دایکم به دوام دا هات که وهکوو سهر له ئێوارانی رکژانی دیکه بمنێرێ بۆ وێنجه کڕین بۆ مانگاکرهمان ،لره دهورو برهری سرهرچاوهی
نێو شاری سهردهشت  .رکژانه یهڵکی دهوروبهری شار و به تایبهتی الی باسرکهدوو ،گرێ گرێ باقره وێنجرهیان لرهو دهوروبرهره برۆ فرکشرین دادهنرا .برهاڵم هرهرچی مرن برووم بره
پێەهوانهی رکژانی پێشوو ههر گوابم نهدهدایهوه و الساریم دهکرد و دهمگووت دوایه دهچم .دوایین گار که داوای لێ کرردم ،بره ناڕهحرهتی منداڵرهکانم گرێ هێشرت و برهرهو الی
سهرچاوه وهرێ کهوتم .هێشیا چهند سهد مهترێک دوور نهکهوتبوومهوه که دهنگی تهیارهکان ڕایان گرتم .ئرهمجاره دهنگری فرککرهکان و دهنگری ئرهو چهکانرهی کره هرهڵیان ڕشرت
هاوکات بوو .زکری پێ نهچوو دوای تهقینهوهی بۆمبهکان ،یهڵکێکی زکر له نێو شارهوه وهکروو گرارانی پێشروو ڕوویران لره گرهرهکی ئێمره کررد و ،هاواریران دهکررد شریمیایییه .
داوایان له یرهڵکی دیکره دهکررد کره بەنره سرهر شروێنه برهرزهکان و ئراگر بکهنرهوه و پرهرکی ترهر بره دهم و چراوهوه بگررن .لرهو دهمره دا بره پهلره گهرامرهوه الی مراڵێ .وهکروو
گارهکانی دیکه که شار تۆپباران دهکرا یان تهیاره لێیدهدا ،به شێکی بهرچاو له یهڵکی گهره ڕوویان دهکرده ئهو ژێر زهمینهی ئێمهوه که دهیان گووت تۆپ کراری لرێ ناکرا و
قایمه .ئهو دهمهش ژێر زهمینهکه پڕ له یهڵک بوو .ئهوان نهیان زانی بوو که بۆمبی شیمیایی لێدراوه و تهنانهت ههر نهشیان دهزانری کره شریمیایی چییره و لره کراتی لێردانی
ئهو چهکه دا دهبێ چی بکرێ .که چوومه ژوورهوه گووتم وهرنه دهرهوه ،یهڵکی شار ههموو ڕووی لێره کردووه و وا یهریکن تهگهره ماشرێن ئراور دهدهن و هرهموو پارچره پرهرک و
پهتووی تهر کراویان پێیه و دهڵێن شیمیایییه .که وام گووت ههموویان هاتنه دهر و کهوتنه دوای ئهو یهڵکهوه که بهرهو چهند تهپۆلکهی گهره دهچوون ،کره ئاگریران لرێ
کرابررۆوه .ئررهو ئێررواره یررهڵک لرره ترسرران نرره دهوێررران بەنررهوه ماڵررهکانیان ،دهیررانگووت بررۆنی شرریمیایی تێرردا کۆدهبێیررهوه و ئینسرران دهکررووژێ .تررا هررهوا بررهرهو درهنگررانێ
دهچوو،یهڵکێکی زکرتر له ناوهندی شار و به تایبرهتی ئرهو گێیانرهی لره شروێنی کرهوتنی بۆمبهکانرهوه نزیرک بروون ،ڕوویران لرهو گهڕهکرهی ئێمره و شروێنه برهرزهکانی دهکررد و
بهشێکی بهرچاویش ههر لهوێ نه دهگیرسانهوه و سهر بهرهو ژێر بهره و گووندهکانی ،قووڵیه و باغی و شینوێ و  ،...کره لره یروارووی شرار ههڵکرهوتبوون دهچروون و شراریان
چۆل دهکرد .ئهو ئێوارهیه تا درهنگانی شهو له دهرهوه ماینهوه و لره پرهنا دووکرهڵی ئراور بره سرهرمان بررد و لێکردا لێکرداش پرهڕک و پاڵمران ترهر دهکررد و بره دهم چاومانرهوه
دهگرت .شهو دایک و بابهکان زکر منداڵهکانیان ئامۆژگاری دهکرد که نابێ لره شروێنی بۆمبرهکان نزیرک ببنرهوه دهنرا شریمیایی دهبرن و دهمررن .ئێروارهی رکژی دوایری ،کهڵکهڵرهی
ئهوه کهوته سهرمهوه ،که دهبێ ههر بزانم بۆمبی شیمیایی چییه و دهبێ ئهو گێیهی لێی تهقیوهتهوه چرۆن برێ .لره الیرهکیتریش دڵرم برهوه یرۆش بروو کره دهمگرووت فرافۆن و
نایلۆنه شکاوێکی زکر کهوتووه و کۆی دهکهمهوه و دهیفرکشم .چونکوو گارگاره ههندێ رکژ به دوای فافۆن و کهوشه کۆن و شیی لهو بابهته کووچه و کۆاڵنی شرار دهگرهرام .بۆیره
ئهو ئێوارهیه به دوور له چاوی دایک و بابم ،تاوم دایه تێلیسێک و له گه ،برایهکهم که ساڵێک له یۆم بەووکیر بوو ،برهرهو دهورووبرهری سرهرچاوه وهرێ کرهوتین .سرهربزێوی
و هاری و ههدا نهدان و پێک هێنانی ناڕهحهتی بۆ ئهم و ئهو و تهنانهت بۆ ماڵهوهمان ،له مندا به ڕادهیه بوو ،که له هرهموو منرداڵێکی دیکره زیراتر لره برهر چراوان برووم.
ئێسیا کاتێک بیر لهو سهردهمی منداڵیم دهکهمهوه و ئهو یوو و یده و ئهینقهم دێیهوه بهرچاو و له گه ،ئێسیای بهراورد دهکهم ،که چهنده له سرهرهیۆ و ئرارامم و تهنانرهت
زکر کهس ڕهینه لهو ههموو ئارامیهم دهگرن ،سهرم سووڕ دهمێنی و دهڵێم ئهوه قهت من نهبووم .سهرتان نهیهشێنم ،گهییشیینه گێی بۆمبهکان .تا ولۆقه یهڵک لرهم الو ئرهو
ال دهبیندران .بهال پهسیوان دا و به دوور له چاوی یهڵک له شوێنهکه نزیک بووینهوه .ئهو چاڵهی کره بره بۆمبهکره ههڵکهنردرابوو ،ترا ئرهو دهمریش ،سرووکه دووکرهڵێکی لرێ
ههڵدهسیا و بۆنی ههروا دههات .لهو دهمهدا که دیریم ماڵرهکانی دهورووبرهر هرهموو ڕوویراون و کهلوپرهلی نراو ماڵرهکان پرهرش و براڵو بوونرهوه ،تۆزێرک تررس دایگررتم .بۆیره
تێلیسهکهم فڕێ دا و به ڕاکردن بهرهو ما ،گهڕاینهوه .له ماڵهوه دهسیی یۆم ڕه پێش یست و له الی بابم شکایهتم له براکهم کرد و گوتم ئهمرک چۆته گێری شریمیاییهکه .کره
وام گووت ههر زوو تێی ڕک هاتن و ڕووت و قووتیان کردهوه و بهو ئێواره تاریکره ،چواردهسریهکی وهژێرر ترووپمرای ئاومران نرا .ئرهو دهگریرا و هراواری دهکررد و منریش بره دهم
لێدانی تروومااکه ،له ژێرهوه پێدهکهنیم .دوای شووشینی وشک کرایهوه و گەوبهرگی دهبهر کرایهوه .ماوهی سهعاتێک دواتر ئهو برایهم گوتی یۆ کاکیشم له گێیهکره لره گره،
بوو .ئهو مهبهسیی له من بوو  .بۆیه به پهله پهل منیشیان ڕووت کردهوه و ههر به شێوهی ئرهو وهبرهر تروومارای ئاویران نرام .ئێسریا کره  28سرا ،لرهو سرهردهمه تێدهپرهرێ،
قهت بۆ گارێکیش چووکیرین نیشانهی شیمیایی نه له سرهر لهشری مرن و نره لره هری براکرهم پهیردا نرهبوو .ئهمره لره حاڵێکدایره کره یرۆم چوومره نراو چراڵی بۆمبهکهشرهوه کره
تهنانهت ههم بۆنی مابوو ،ههم دووکهڵه شینکهی لرێ ههڵدهسریا .ئهمره گێگرای یۆشرباڵی و هرهر لرهو کاترهش دا گێگرای سهرسرووڕمانی یۆمره .برهاڵم لره الیرهکی دیکرهوه ،بره
دایهوه دهبێ بڵێم که سهدان کهس له یهڵکی بێ دیفاعی شار گیانیان له دهست دا .به ههزاران مرکڤ گیرکدهی ئرهو چهکره شریمیاییه بروون و بهشریکی برهرچاویش لره ژینگره و
بوونهوهرانی دیکه ئاڵوودهی ئهو مادده بوون.
له بیسیهمین ساڵرکژی ئهم کارهساته مێژوویی و گهرگبره دا سهری ڕێرز و یۆشهویسریی دادهنروێنم لره حاسریی قامرهتی برهرزی شرههیده برێ تاوانرهکانی شراره یۆشهویسریهکهم،
شاری ههمیشه سهرسهوز و سهربهرزی سهردهشت و پێیان دهڵێم :ئهی شههیدانی بێ تاوان !ئارام بنوون ،موژدهتان لێ بێ ،له کاتێکدا یادی ئێوه و ئهو کارهساته ده که ینه وه
 ،که گینایهتکارانی ئهو مهرگهساته سامنا و درندانهیه لره رژیمری بهعسری گۆربرهگۆر کرراوی ئێررا دا یره بره دوای یهکردا دێنره برهردهمی دادگرا و بره تراوانی ئرهو هرهموو
گینایهتانه که له سهردهمی دهسهاڵتیان دا پێی ههسیابوون ،مهحکهمه دهکرێن و به سزای گینایهتهکانیان دهگرهن .سرهرانی یرائینی ئرهو رژیمره دیکیراتۆره کره سرهرهکیترینیان
سهدامی دیکیاتۆر بوو ،له دار دراوه .دوایهمینیشیان تا ئێسیا که عهلی شیمیایییه ،چهند رکژ لهمهو بهر به تاوانی ئهنفال و شیمیاباران کردنی یهڵکی کوردسیان ،دادگایی
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کرا و چاوهروانی له سێداره دانه.
ئهی شههیدانی سهربهرز !دڵنیا بن دیکیاتۆر و گینایهتکاران ههر دهبێ بڕکن و به سرزای تاوانرهکانیان بگرهن .ئرهوان ترهنیا ڕووڕهشری مێژووییران برۆ دهمێنێیرهوه و سرهربهرزیش
نسیبی یهڵکی ماف پێشێە کراو و شیمیایی لێدراو و چهوساوهکان و نههامهت دییوهکان دهبێت.

کۆنگهرهی شیمیایی شاری سهردهشت
ئرهمرک 6ی پوشراهری 1386ی هرهتاویی بهرامبرهر برره 27ی ژوئرهنی 2117ی زائینری لره سرینهمای شرراری سهردهشرت ،لره یرادی  21سرراڵهی
شرریمیابارانی سهردهشررت دا برره بهشررداری سررهدان کررهس لرره دانیشرریووانی شرراری سهردهشررت و دهوروبررهری و برره بهشررداری چهنررد کررهس لرره
بهرپرسانی پایهبهرزی ڕژیمی کۆماری ئیسنمی ئێران که تهنیا لهم ڕکژانه دا بۆ بازار گهرمی یۆیان دێنه سهردهشت ،کۆنگرهرهی شریمیایی
سهردهشت بهرێوه چوو .
یهڵکی شاری سهردهشت و دهوروبهر ههموو ساڵێک یادی کارهساتی شیمیابارانی سهردهشرییان کردکترهوه و هری پێویسرییان بره نوتقره برێ
گێ و پڕ له درککانی کاربهدهسیانی کۆماری ئیسنمی ئێران نهبووه .ههموو ساڵیک نوێنهرهکانی ئهو بهرپرسانه بهڵێنی درک و وهعده و وهعیدی گۆراوگۆریران بره یرهڵک داوه و
دوای تهواو بوونی ڕێوڕهسمهکه قسهکانیان بوونه بڵقی سهرئاو ،ئهمرکش وه یهکهم ڕکژی ئهم یاده ،چهند کهس له بهرپرسانی بهشدار بوو که لره شرارهکانی دیکرهی ئێرران را
هات بوون قسهیان بۆ یهڵک کرد و یۆیان به یهمخۆری ڕاسیهقینهی قوربانیانی شریمیابارانی سهردهشرت لره قهڵرهم دا و کۆمرهڵێک برهڵێنی دیکرهیان بره یرهڵک دان ،کره ئرهو
بهڵێنییانهش ههر وه بهڵینییهکانی سااڵنی ڕابردوو چاویان لێدهکرێ.
ههر له درێژهی ئهو کۆنگهرهیه دا له سهر سهرچاوهی شاری سهردهشت که ناوهندی شراره و یرهکێک لرهو شروێنانهش بروو کره لره کراتی بۆردوومرانی شراری سهرهشرت دا کهوتره برهر
ڕههێڵهی فرککه بۆمب هاوێژهکانی برهع و بهشرێکی زکر لره دانیشریووانی ئرهو گهڕهکره شرههید و برینردار بروون ،مرۆنێمێنیی تراژیردیای شریمیابارانی سهردهشرت کرایرهوه و وه
یادگار و بیرهوهری شههیدانی شیمیابارانی سهردهشت چاوی لێدهکرێ و له داهاتوو دا دهبێیه شوێنێک بۆ یادکردنهوه لهو کارهساته پڕ له یهمره ،هیروادارم کره مرۆنێمێنیی ترازه
درووست کراوی سهردهشت ببێیه هۆی وهبیر هێنانهوهی ڕکژه ڕهشهکانی ئهو کارهساته و یهڵک هان بدات که به دوای به رهسمی ناسین و گیوانی کردنری ئرهم کارهسراته دا برڕکن
و چیدی ماف و حهقهکانی ئهو زامدارانه له الیهن کاربهدهسیانی کۆماری ئیسنمی ئێرانهوه پێشێە نهکرێن.
ئهوهی له پهیوهندی له گه ،ئهو مۆنێمێنیه دا بێت ،دهبێ ئهوه بڵێین که یهڵکی شاری سهردهشت چاویان له بینا و چهند دهروازهیهکی بەکۆالنه نییه ،بهڵکوو چاویران لره پرێ
ڕاگهیشین به زامدارهکانه و ئاوڕ لێدانهوه له زهرهرمهندانی ئهو شارهیه ،ئهگینا له شاری ههڵهبجهش مۆنێمێنت ساز کرا و ئاوڕیران لره قوربانیران نهدایرهوه و لره ئاکرام دا بروو
به هۆی ئهوه که یهڵکی شار و دهوروبهری ههڵهبجه مۆنێمێنیهکهیان ئاگر دا و بهم شێوهیه نارزایهتی یۆیان دهربڕی.
با له گیاتی مۆنێمێنت ساز کردن نهیۆشخانهی دهرهوهی شار تهواو بکهن که  15ساڵه له ژێر کاردایه و ههر گارهی به شێوهیه و به تهحویە دانری درک و فێرە بره یرهڵک یرۆ
له تهواو کردنی دهبوێرن ،له گیاتی مۆنێمێنت ساز کردن با چاوێک له شهقام و کۆاڵنهکانی شار بکهن و داو و دهرمان بگهیێنه یهڵکی زامدار و وهزاڵه هاتووی شار.
له زکربهی واڵتانی گیوان ئهگهر سیمبولێک له شار و یا شوێنێک دا دهنێن و یا دهیکهنهوه ،دهیدهن به کهسێک که شیاوی ئهو کردنهوهیره بێرت ،برهاڵم لره واڵتری برهاڵ لێردراوی
ئێمه دا کهسێک مهقهسیی کردنهوه به دهسیهوه دهگرێت که هی پهیوهندی یهکی به شار و کارهساتهکهوه نری یره و هرهر ئرهوهش وا دهکرات کره ئرهو سریمبوله لره الیرهن زکربرهی
یهڵکهوه نهبێیه گێگای ڕێز ،وه له سهرهوه ئاماژهم پێکرد مۆنێمێنیهکه با ببێیه سیمبولێک بۆ وهبیر هێنانهوهی ئهو ڕکژه ڕهش و پڕ ئازاره ،بهاڵم حره وابروو کره مهقهسریی
کردنهوهی ئهو مۆنێمێنیه بدرابایه به کهسێک که شیاوی کردنهوهی مۆنێمێنیهکه بێت و زامدارنی سهردهشت و بنهماڵهی قوربانییرهکان لره هرهموو کاربهدهسریانی بهشردار بروو کره
تهنیا بۆ قسهکردن هاتوونه سهردهشت شیاوتر و موسیهحه تر بوون بۆ کردنهوهی ئهو مۆنێمێنیه.
دیاره ئهمسا ،بریار وایه که یادی کارهساتهکه  3ڕکژ بێت و له ڕکژهکانی دیکره دا چاالکییره هونرهری و وهرزشری و ئهدهبییرهکان و کۆمرهڵێک چراالکی دیکره برهرێوه بربن و ئرهم
یاده شکۆدارتر بکهن.
شکۆدار بێت یادی  21ساڵهی شیمیابارانی سهردهشت.
ههواڵنێری گیارهنگ
پێداچوونهوه :حهمهڕهسوو ،کهریمی

بیست ساڵ ئازاری ناوچه جوانهکهمان سهردهشت.
نووسینی :مسیهفا شهڵماشی
رکژی حهوتی پوشاهڕی  2717ی کوردی ،بیست سرا ،بره سرهر شریمیابارانی شراره گوانهکرهی سهردهشرت و چهنرد دێیرهکی دهوروبرهری دا تێدهپرهڕێ،
شاری سهردهشت و دهوروبهری ههمیشه ناوهندی کۆبونهوهی ڕێبوارانی ڕێگرای ئرازادی کوردسریان و سرهرچاوهی بهیشرینی هێرزو توانرا بره گوواڵنرهوهی
ڕزگاریخوازیی گهلهکهمان له ههموو پارچهکانی کوردسیان بووه.

الپهرهی 52 :

ئهو ناوچه ینجیننهیه که یاوهن گوانیهکی سیبراوی سروشییشه ،وه دایکێکی نیشیمان پرهروهر ،هرهزاران ڕکڵرهی ههڵکرهوتوی لره داوێنری پراکی یرۆی دا پرهروهرده کرردهوه و
سهدان شههیدی پایهبهرزی له پێناوی سرهرکهوتنی کرورد و کوردسریان دا پێشرکهش کرردوه .لره هرهر گونرد و چیراو دونردێکی ئرهو ناوچره ئرازادیخوازه بیرر بکهیرهوه ،شرههیدێکی
سوریهاڵتی کوردسیانت وهبیر دێیهوه .شاری سهردهشت ههر له"سهرکهنهکان" بگره تا "گردهسور" به یوێنی ڕکڵهکانی پێشمهرگه و شیمیاباران ڕهنگاوه ،ووشهی تیربراران" شرههید
کردنی مهال ئاواره و ڕهحمان چاوشین و مهال کهچه وهبیر دێنێیهوه که بهدهسیی ڕێژیمی چهپهلی پاشایهتی له سهرکهنهکان ئی دام کران و کیمیاباران ههڵوهرینی گیانی سرهدان
نهمامی تازه پێگهیشیوو ،به هۆی بۆمبارانی شیمیایی یهوه دهیاتهوه بیر.
ئهو ناوچهیه ههمیشه داڵدهی شۆڕشگێڕانی کورد بووه ،له ههر چوارپارچهی کوردسیان و هی ڕێکخراوێکی سیاسی کوردی نهماوه که سرهردهمێک لره ژیرانی ئراوارهیی و شۆڕشرگێڕی
یۆی لهو ناوچهیه دا بهسهر نهبردبێ و له دهسیی یارمهتیدهری یهڵکی به وهفا و نیشیماناهروهری ئهو ناوچهیه کرهڵکی وهرنرهگرتبێ .بره حره ههڵردهگرێ لهقرهبی" سرهنگهری
ئررازادی کوردسرریان" برردرێ برره ناوچررهی سهردهشررت .ناوچررهی سهردهشررت و دهوروبررهرێ تهنانررهت داڵرردهی شۆڕشررگێڕی ئررهوتویان داوه ،کرره ڕێگررای سررهرکهوتنیان لرره چیاکررانی ئررهو
ناوچهیهوه بهگە وبهرگی پیرکزی پێشمهرگایهتیهوه دهست پێ کردوه و ئێسیاشی له گره ،برێ یرهڵکی سهردهشرت و دهروبرهری داڵردهی شۆڕشرگێڕانی بهشرهکانی دیکرهی کوردسریان
دهدهن و به ههموو هێزیانهوه پشییوانی له دهسکهوتهکانی بهشهکانی دیکهی کوردسیان دهکهن.
به یۆڕایی نییه ،که دوژمنانی گهلهکهمان له ههر بههانهیه دهگهڕێن تا ڕقی یۆیان بهو ناوچه نیشیماناهروهره و شراره ینجیننهکرهی سهردهشرت بڕێرژن .هرهر بۆیره لره رکژی
7ی پوشاهڕی2717ی کوردی دا دوژمنی سوێندیواردووی گهلهکهمان ،رێژیمی فاشیسیی بهعسی ڕوویاو ،ڕقی دێرینی یۆی به یهڵکی سهردهشت و دهوروبهری ڕشت و به هێرشرێکی
دڕندانهی کیمیایی ،واته به چهکی کۆمه،کوژ سهدان کهس له ژن و منداڵی و پیرو الوی ئهو سهنگهره له گیران نههاتوهی کوردسیانی شههید کرد و هرهزاران کهسیشری گیررکدهی
مهرگێکی له سهریۆ کرد که ئێسیاشی له گه ،بێ ،پاش تهحهمول کردنی دهیان سا ،ئازار و نهیؤشی گیان دهدهن .ڕژیمی گینایهتکاری کوماری ئیسنمیش که دهسریی بره یروێنی
سه دان ڕکڵهی ئهو ناوچهیه سووره ،نه تهنیا ههوڵی ساڕێژ کردنی برینی قوربانیهکانی ئهو گینایهته سامناکهی نهداوه ،برهڵکو زکرترر هرهوڵی داوه بره قرازانجی ڕژیمهکرهی
کهڵکی تهبلیغاتی لێ وهر بگرێ .
له ئهنجامی ئهو هێرشره دڕندانهیره دا ،ئێسریاش ترهم ومرژی بۆمبرارانی شریمیایی بره سرهر ناوچره گوانهکرهی
سهردهشیهوه دیاره و ههموو ساڵێ له بیرهوهری ئهو ڕکژه دا یهڵکی ناوچهی سهردهشت برینیران دهکولێنرهوه و
له ههر گێگایهکی ئهو دنیرا پران و بهرینره دا برن ،برۆنی سرێویان بهبرهرلوتی دا دێ و برۆ چهنرد سرهعاتێک
بهشداری له ئازاری قربانیهکانی چهکی کۆمه،کوژی شیمیایی له ناوچهکهیان دا دهکهن .قوربانیهکانی چرهکی
کۆمره ،کرروژی شریمیاییش لرره شراری سهردهشررت و دهورو برهری تررا ئێسریاش لرره ژێرر برراری زوڵمری داگیرکررهرانی
کوردسیان و بێ دهنگی ڕێکخراوه نێونهتهوهییهکانی گیوان له بهرامبهر ئرهو تاوانره گهورهیره داچرهماون و لره
چاوهڕوانی دان تا ڕکژێک لره ڕکژان وه قوربرانی چرهکی کۆمره،کوژی بناسررێن و ترا راددهیره برینرهکانیان
سررارێژ بکرررێ و زیانررهکانیان قررهرهبو بکرێیررهوه .بررهاڵم مخررابن تررا ئێسرریاش ئرراورێکی پررڕ برره پێسرریی ئررهو
گینایهته له قوربانیهکانی کیمیایی سهردهشت و دهوروبهری نهدراوهتهوه و برینهکانیان سارێژ نهکراوه.
لهوهش دڵیهزینتر ئهوهیه که بهدایهوه حیزب و رێکخراوه کوردسریانیهکانیش هری گرنگیرهکی ئرهوتۆیان برهو
گینایهته گهورهیه نرهداوه و هرهموو ئهوانرهی کره رکژه سرهییهکانی یرهباتی یۆیران لرهو ناوچهیره دا بهسرهر
بردوه ،ئرهو یهڵکره لرهیۆبووردوهیان لره بیرر بردوترهوه و هرهوڵێکی ئرهوتۆیان برۆ ناسراندنی ئرهو گینایهتره
گهورهیهی دهرحه بهو یهلکه تێکۆشهر و بهوهفایه کراوه ،نهداوه .حه وابو ئهوانهی لهبن دهوهنرهکانی ئرهو
ناوچهیه ڕا به لوتکهی سهرکهوتن گهیشیوون و لهسهر تهییی سهرککایهتی وهاڵتێک یرا هرهرێمێک گیرسراونهوه ،یرا پۆسریی وهزیررو پهرلرهمانیار و سرهفیریان بهدهسرت هێنراوه،
ئاوڕێک لهو قوربانیانه بدهنهوه و ههر نهبێ ههو ،بدهن قهرهبوی زیانهکانیان بکرێیهوه ،که گیانهکانیان تازه بۆ ناگهڕێیهوه.
هیوادارم بیرهوهری ساڵوهگهڕی بیسیهمی ئهو گینایهته سامناکه ببێیه هۆی وهیهبهر هاتنی ههموو الیه و ئاوڕدانهوهیهکی ههموو الیهنه بهرهو قوربانیهکانی شاری سهردهشریی
کوڵنهدهر و ناوچهی سهردهشیی ههمیشه سهنگهر.
6ی پوشاهڕی  2717کانادا ،لهندهن

کارهساتێکی دڵتهزین و دژی مرۆڤایهتی
رهحمان نهقشی
رکژی 7ی پووشاهری 2717ی کوردی رکژی بیرهوهری کارهساتێکی دڵیهزین و دژی مرکڤایهتی یرهکی دیکهیره ،کره داگیرکرهرانی
کوردسیان دهرحه به نهتهوهی کورد ئهنجامیانیان داوه .
ههموو ساڵێک یرهڵکی شراری سهردهشرت و دهوروبرهری یراد و بیررهوهری شرههیدانی شریمیایی برارانی شراره کرهمان دهکهنرهوه و
هاودهردی و هاودڵی له گه ،بنهماڵهی قوربانیانی ئه و کارهساته سامناکه دهردهبرن.

الپهرهی 53 :

20سا ،لهمهوپێش فرککه شهڕکهرهکانی ریژیمی فاشیست و دژی گهلی سهددام حوسێنی گرۆڕ بره گرۆڕ بره بۆمبرارانی شریمیایی شراری سهرسرهوزی سهردهشرت ،گینایرهتێکی سرامناکی
دیکهیان یسیه سهر میژووی پڕ له شهرم و شوورهیی و ئینسان کوژی یۆی و دارو دهسیه یوێنرێژهکهی .لهم رکژه دا بهدایێکی زکرهوه ،کۆمرهڵێکی زکر لره یرهڵکی مرهدهنی و بری
دیفاع ناگوانمیرانه و بێ بهزهیانه شههید و برێندار کران .ئهو شراره گروان و برۆن یۆشرهیان بره برۆنی پیسری و گهنردهڵی گرازی ژهراویری تاریرک و ماترهم برار کررد .ئرهم رکژه
یهکێکه له تاریکیرین و نایوشیرین بیرهوهریهکانی میژووی کۆمهاڵنی یهڵکی ئهو شراره بره گشریی و بیرهوهریرهکی ترا ،و گرهرگ برڕه برۆ بنهماڵرهی شرههیدانی ئرهم رکژه تاڵره.
ئهوان و قوربانیهکانی زامدار و کهم ئهندامی ئهوکارهساته دڵیهزێنه  ،که  21ساله دهرد و ئازار دهچێژن؛ ههتا زیندوون ئهو گینایهترهیان لره بیرر و میشرکیان دا دهمینێیرهوه،
و قهت له بیر ناچییهوه.
ئێسیاش پاش تێارهر بروونی  21سراڵی ترهواو بره سرهر ئرهو کارهسراته مرا ،ویرانکرهره و گرهرگ برڕه دا ،نهترهنیا ئاسرهواری ئرهو بۆمبراران و زامره دهروونری یرهکانیان چارهسرهر
نهکراوه ،بهڵکوو رکژ به رکژ ههرهشهی مهرگ و له دهسرت دانری رکڵهیره لره برێنردارانی ئرهم بۆمبارانره زام و برێنرهکانی کرۆنی ئرهم گینایهتره ترازه دهکاترهوه .شرایانی باسره
ژمارهی قوربانیانی ئهم کارهساته دڵیهزێنه به سه دان شههید و ههزاران برینردار گهیشریوه .بهشرێکی زکریران مراوهی  21سراڵه بره ئریش و ئرازارهوه ژیرانی پرڕ لره چهرمهسرهری
یۆیان درێژه دهدهن و له یراپیرین و نالهبارترین وهزعی ژیانی رووحی و رهوانی دا ،چارهنووسیکی نادیار و داهاتوویهکی تا ،و تهم و مژاویی دهست و داوێنی ژیانی گرتوون
به دایێکی گرانهوه ئهم واڵتانهی که ئیددعای داکۆکی له دێموکراسری و مرافی مررکڤ دهکرهن ،نره ترهنیا ئرهم گینایرهت و کرردهوه دژی گرهلی یرهیان سرهرکۆنه و ئیدانره نرهکرد،
بهڵکوو چه و تهقهمهنی و بۆمب و کهرسهی پێشرکهوتووی ئینسران کروژی و مرا ،ویرانکرهری زیاتریران پێشرکهش بره داگیرکرهرانی کوردکرۆژ کررد .ئرهوانێش هرهموو ئرهو بۆمرب و
کهرهسانهیان له سهر یهڵکی بێ دیفاعی کوردسیان تاقی دهکردهوه و یهڵکیان پێ قهاڵچۆو و پاکیاو دهکرد .ئهو دهوڵهتانه قرازان و بهرژهوهنردی ئرابووری یۆیران لره سرهروی
ههموو شیێک دانابوو و دایدهنین ،پێوانهی بهرگری له مافی مرکڤ و دێمۆکراسی و ئازادیش تهنیا له چوارچێوهی دروشم و پڕکپاگهنده دا قهتی ماوهتهوه .
بۆ شههیدێکی که گه وزێوه له نێو یوێن دهگریم

بۆ ههڤاڵێکی که چوو بێ سهرو بێ شوێن دهگریم

بۆ ههموو پیر و گوانێکی له سهر کوردسیان

چوونه بن دارێ به بێ وه ی که بشلوێن دهگریم

"هێمن"

ساڵو له شههیدانی شیمیا بارانی شاری سهردهشت و ههموو شههیدانی کورد و کوردسیان
گیارهنگ
من کۆرپهێکی شیمیایی کراوی کوردم.
نووسینی :ئهیوب ڕهحمانی
ڕکژی پێن شهممهی حهوتوی داهاتو واته حهوتی پوشاهڕ (تیر) بیسیهمین ساڵڕکژی بۆردومانی شیمیایی ههڵهبجه و گوندی ئاالنی بانهیه .یوێنهرانی یۆشهویسیی ئهم بابهتره
ئاگادار دهکهمهوه که ،ئهم نوسراوهم  2مانگ لهمه پێش له سهر ساییه ئینیێڕنێییه کوردیهکان بره بۆنرهی ئرهم یرادهوه برنو کردوترهوه .ئێسریاش بره هرۆی نزیرک بونرهوهی یرادی
سهردهشت گارێکییر به ئا ،و گۆڕێکی چکۆله که تێیدا کراوه دهیخهمهوه بهر دهسیی ئێوهی یۆشهویست !
ههر بژین به شادی و یۆشی 31ی گۆزهردانی 2717
ئهیوب ڕهحمانی 11ی بانهمهڕی 2717
چهند دێڕێکیش بۆ بۆردومانی شیمیایی شار و گوندهکانی رکژههاڵتی کوردوسیان به بۆنهی 28ی گرۆنی 7( 2117ی پوشراهڕی  )2717بیسریهمین سراڵوهگهری بۆردومرانی شریمیایی
شاری سهردهشیی یۆشهویست!
هۆ هۆ پارێزهران ،پارێزهرانی نهزمی کۆن :ئهو کاتانهی که ئێوه ئاو و حهوزی ئاوهکهشم 1لێ دهکهنه دوژمن ،ئهو کاتانهی که مایهی حهیات ،واته ئاو و ههواش دهبنره مایرهی
مهرگ و نهمان ،ئهو کاتانه ،کاتێکن که دهیان ههزار مرکڤی بێ تاوان دهبنه ئهسیری ژههرو و مهرگ .بۆ کێ؟ بۆ چی؟ بۆ کام مهبهست؟ ئایر یرۆ مرن کۆرپرهێکی  6مانگران و 1
سااڵن و بەکۆلهتر بوم لهوهی که گارێ بیوانم تاج و تهیییان داڕویێنم .بۆ ئایر بۆ؟ مهگهر یوداکانی ئێوه پێیان دهلێن شری ه و سروننهم بره یروێنی کۆرپره برۆ بێرنن؟ باشره
ئهگهر وابێ یۆ ئیمهی کۆرپهش ههر هی ئاینی ئێوه بوین! ئێمه ئێسیا سهدان ساڵه کره سرهر بره یێڵری کروفر نرین!! دایرک و براب و ئهگدادیشرمان سرهدان سراڵه ،رکژی  5گرار
سوگده دهبهن بۆ ئهو یودای که ئێوهی دڕڕ ،بۆی چونه شهڕی ئیسنم و کوفر !
بهاڵم پارێزهرانی نهزمی کۆن! پێم وا نیه هی یوداێک له هری کوێیرک فرهرمانی مرهرگی کۆرپرهیک لره ههڵهبجره و لره سهردهشرت و لره ئراڵۆت و هێرکشریما و ناکرازاکی و هری
قوژبنێکی ئهم گیوانه بدات به تۆێکی کهله وشکی کهله شهقی تاوانبار ،ئهوه یۆتی و ئاغای الی سهروی دیوه یان که بۆ تۆزیک نهوت و بسیێک عهرز و میرداڵیاێکی برێ نررخ
و مشیێک دکاڵر ،سهدان کۆرپهی وه منت بۆی ژێر گڵ یست! یۆ ههر من به تهنیا نیم ،ئهو کۆرپانرهش کره ئرهنفال و زینردانی و بره زینردوویی کرانره چرا ،،ئهوانرهش کره لره
قارنێ و قهاڵتان و ههمو کوردوسیان به تیر پێکران و سوتێنران و مهکیهبه و ماڵیان به سهردا رویا ،به بۆمبای الپالم و یوشه لره نراو مرا ،و لره حهشرارگهو و تهنانرهت لره
کایهی شهش یانی بهر دهرگا دهست و قاچ و سهریان پهڕی ،و دهیان و سهدان هاو شێوهی تر که بۆ وتن ناشێن ئییر ،مانای چییه؟ تاج و تهییێک که ئراوا بێرت ،ڕویێنرهره و
تۆقێنهره ،نابێ ببێ ،دهبێ بمرێ ،دهشێ بمرێ !
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کات و شوێنی بۆردومانه شیمیاییهکانی رکژههاڵتی کوردوسیان
به دایهوه و له بهر ئهوه که رژیمی کۆماری ئیسنمی بۆی گرینگ نرهبوه کره یرهڵک و شرارهکانی کوردوسریان بۆردومران دهکررێن ،کرات و رکژی زکربرهی بۆردومانرهکان نرهزانراوه و
نهنوسراونهتهوه یا یۆ باسیان ناکرێن و بۆ گهوره نهبونهوهیان دهشاردرێنهوه ،نزیرک بره هرهمویان لره  2سراڵی پرێش ترهواو برونی شرهڕه نیگریسرهکهی ئێرران و عێرڕا و پرێش
سهرکێشانی گامی زههرهکه ،واته له ساڵهکانی  87و  88رویان داوه .بهس کاتی بۆردومانی سهردهشت به هۆی بریندارهکان و یهڵکهوه و کۆمهڵه نێونهتهوهیهکانهوه زانراوه .
گهڕکی سهرچاوهی (سهرچشمه) شاری سهردهشت و چهند گوندی دهور و بهری له رکژی یه شهممه28 ،ی گۆنی  ،1987کاتژمێر چهند ساتێک دوای سهعات  16بره چروار برۆمبی
شیمیایی ههڵگری گازی یهردل ینکێندرا( .یهکهم شاری مهدهنی له تاریخدا که بۆردومانی شیمیایی کراوه)
* گوندی گهرماوان سهر به شاری سهردهشت.
* چهند گوندی دهور و بهری بانه له وانه ئاڵۆت و ههروهها میک و باینجان له دهشیی شلێر.
* چهند گوندی دهور و بهری مهریوان لهوانه قاڵگی که تهنوا له  1رکژ دا  11بۆمبی لێدرا.
* چهند گوندی دهور و بهری شاری شنۆ.
* چهند شار و گوندی دهور و بهری کرماشان لهوانه :گوندی زهرده.
* نهیۆشخانهی سهرپێیی له سومار سهر به شاری قهسری شیرین.
* مهنیهقهی شێخ سڵه له سنس و باوهگانی سهر به شاری گوانڕک.
* مهنیهقهی دێڕه گوندهکانی سامار و شامار.
* مهنیهقهی کهرب هلی سهر به گوندی ویژاب له دااڵهوی کرماشان.
* ههروهها له بهشه غهیره کوردیهکان ،دهور و بهری ئابادان و گیننی غهرب
ڕێژهی(ئاماری) گیانبهییکردوان و بریندارهکان
شاری سهردهشت :ڕێژهی رهسرمی گیانبرهییکردوانی مرهدهنی شراری سهردهشرت لره رکژی بۆردومانهکرهدا  121کرهس و  8124کرهس برینرداری شریمیایی نراو برراوه ،2کره ئرهم ڕێرژهی
بریندارانره بره غرهیره رهسرمی ترا ئرهمرک برره قسرهی کارمهنردێکی نهیۆشرخانهی سهردهشرت ،کره ئێسریا لرره دهرهوهی واڵت ئرهژی یرۆ لره  14111برینردار ئرهدات .هرهروهها ڕێررژهی
گیانبهییکردوان ههر له زیاد بوندایه و لهم  21سالهی ڕابوردودا ،سال نیه که دهیان بریندار گیانی له دهست نهدابێت ،که تا ئێسیا رێژهی گیانبرهییکردوان یرۆ لره سرهدان ژن
و مندال و اڵو و پیری کورد ئهدات .
ڕێژهی به کۆمه،
ڕێژهی گیانبهییکردوان تا ئێسیا به روونی و ئاشکرا (بێجگه له سهردهشت) دیار نیه ،بهاڵم تا ئهمڕک یۆ له ههزاران کهس دهدات .ڕێرژهی برینردارهکان ترا ئێسریا بره رهسرمی و
بهس به پێی ئاماری کۆماری ئیسنمی  52111برینداری به رێژه برین قورسی مهدهنی و ههروهها به ڕادهێکی کرهم نیرزامیش لره رکژهرهاڵتی کوردوسریان سرهبت کرراون و 41111
برینداری تری سهتبی ،واته به برینی رێژه کهمهوه ناسراون ،که ئهمانهش رکژ نیه به دهردێکری ترازه سرهر ههلرداوهوه شرکایهت نهکرهن و برینێکری قرورس لره شروێنێکی تریران
پهیدا نرهبێت .بره پێری ئرهو زانیاریانره کره ئهنجومهنره مهدهنیرهکانی پشرییوانی لره برینرداره شریمیاییهکانی رکژهرهاڵتی کوردوسریان باسری دهکرهن ،رژیمری کۆمراری ئیسرنمی لره
کوردوسیانی رکژههاڵت زکر ئههمیهت نادات بهو کهسانهی که یۆیان به برینداری شیمیایی دهناسێنن ،و دوکیۆرهکان بهس  31تا  41سانیه م ایهنرهیان دهکرهن ،لره کاتێکردا کره
نهیۆش یا برینداری شیمیایی پیویسیی به لێکۆڵینهوهێکی زکره نه تهنیا له پێسریی برهڵکو لره ئهندامرهکانی نراواوهی لهشیشری واتره سریهکان و حهنجرهره و ڕێگاکرانی ههناسره
ههڵکێشان و هید .سری تری سرکان و ئازمایشری ریرهکان لرهو کارانرهن کره دهبێرت بکررێن و پێویسرییان بره کاتره ،برهاڵم بۆیران ناکرهن ،هرهر بویره ئێسریاش دوای  21سرااڵن زکر
برینداری شیمیایی ههن که چکۆلهترین یارمهتی پزیشکی و شیی ترییان پێنهدراوه و له هی کوێیک ناویان نهنوسرراوه ،کره بره دایرهوه زکریران لره برێ ئیمکانراتی و ئههمیرهت
پێ نهدانیان ،گیانیان له دهست ئهدهن! گێگای سهرنجه که به پێی ئهو زانیاریانهی که له سهر هێزه نیزامیهکانی ئێران ههیه ،ئهوان یۆیان بۆ بهربهرهکانێ لره گره ،هێڕشری
شیمیایی پێشیر ئاماده کردوه و ههمو سهربازێک دهرزی دژی شیمیایی و ماسکی شیمیاییان پێدراوه و توانیویانه به دوای بۆردومانی شیمیایی یۆیان بارارێزن .لرهم بهینرهدا ئرهوه
یهلکانی مهدهنی بون که لهم شیانه بێ بهش بون و نهیان توانیوه بهرگری له یۆیان بکهن .ههر بهم پێیهش ڕێژهی کوژراو و برینرداری نیزامری زکر کرهم برووه .برهم گرۆره بره
ڕهسمی سهرگهم  92111برینداری شیمیایی له رکژههاڵتی کوردوسیان ههیه ،که لهم بهینهدا بهس  311تا  411بریندار له الیهن رژیمی کۆماری ئیسنمی ئێران کرارتی "گانبرازی
 "3یان گیانبازیان پێدراوه! باقییهکهیان موشکیلهی یۆیانه و دهبێ له گهڵی دهسیه و یهیه بن و رێژه نرا ڕهسرمیهکان زکر لرهم ڕێژانرهی رژیرم زیراترن! شرایانی باسره کره ئرهو
رێژهیه به غهیره ڕهسمی یۆ له زیاتر له  111111کهس دهدات.
کورت کراوهی قسهکانی تهنیا چهند زامدارێکی شیمیایی له ڕکژههاڵتی کوردوسیان
یانمی پهروین واحدی  39ساله ،کاتی بۆردومانهکه  19ساله برووه ،یرهکێک لره بۆمبرهکان لره برهر دهرگرای ماڵهکرهیان کهوتوتره یروار .نراوبراو برهو شرێوهی کره ئاغرای کرامین
موحهمهدی نوسهری واشنگیۆن پریزم نوسیویهتی ،دهلێ" :ئهو گازه ههمو لهشمی تهنیوه و زکربهی ئهندامهکانی لهشمی له کار یسیووه ،دوکیۆرهکانیش نازانن من چۆن ئێسیاش
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دهژیم"پهروین یانم ههروهها دهگێرێیهوه دهڵی " :تهیارهکان هراتبون ،ئێمره یۆمران لره ژێریران حهشرار دابرو ،لره پرڕ ئراژیری یهترهر لێردرا و وتیران ئراژیری شریمیاییه ،ئێمره
نهماندهزانی چی بکهین ،ئایر پێشیر ههر بۆمب دهباری ،ئهم گاره ژههر دهبارێت .یهڵک هاواریان کررد برهری
دهم و لوتمان به شریێک بگررین ،منریش هێنردێک گلری ترازه شرۆراو کره لره حهوشرهکامان ههڵمانواسریبون وشرک
ببنهوه ،له ئاوی حهوزهکه ههڵکێشاو دابهشم کرد به سهر ههموماندا .ههوا شیرین بو و بۆنی سیریش دههات "
ئرهم کرراره نرهدهبو کرابررا ،لره بررهر ئرهوه کرره گرازی یررهردهل قورسره و زوو دهنیشررێت ،هرهم ئاوهکره و هرهم گلرره
نیوهتهرهکان ژههراوی بون و بهری ژههرهکهیان نهگرتووه .ئهلبهت ههواکرهش هرهر مهسرموم برووه ،لرهم کاترهدا
بهس دهرزی شیمیایی و ماسرک برهری مهسرموم برون دهگرێرت .پرهروین یرانم  18رکژ لره تراران ڕادهگیرێرت و بره
تهمای گیان له دهست دانی بۆ هی کویی نانێرن .پاشان به زکری کهس و کراری لره گره 21 ،کهسری ترر دهیران
نێرنه واڵتری بلژیرک  3ههفیره دوای رکژی بۆردومانهکره لره نهیۆشرخانهیکی بروکسرە لره واڵتری بلژیرک دێیرهوه
هۆش یۆی 85 .دهرسهدی پێسیی لهشی سوتابو .پهروین یانم لهم ڕوداوهدا  11کهس له بنهماڵهکهی له دهسرت
دهدات ،له وانه دایک و باوکی و  2برای و  3برازای ،که زکربهیان به دوای مانگ و سا ،زهگر و عهزاب کێشان گیانیان له دهسرت داوه .لره بروکسرە یرهکێک لره ریرهکانیان دهر
هێناوه و به دایهوه رکژ به دوا رکژ حاڵی یراپیر دهبێت .
یانمی شههن کهریمی واحید یهکێکییر له بریندارهکانی شاری سهردهشریه .نراو برراو لره سرێوهمین کۆنفرانسری برینرداره شریمیایهکان لره تراران وتبروی "  11کرهس لره کهسروکاره
نزیکهکانم له سهردهشت له دهست داوه" ئهویش ههر وه برینداره شیمیایهکانییر که زکر دهکۆکی و به حال دهییوانی قسه بکات به ڕهینرهی تونردی یرۆی برۆ کۆمراری ئیسرنمی
دهی وت " ئێمه بریندارانی شیمیایی ههر گاره و بهڵێنێکمان پێ دهدرێ له اڵیهن کاربهدهسیانهوه ،بهاڵم تا ئێسیا هیەیان نه بۆ یۆمان و نه بۆ شرارهکهمان نره کرردووه ،دهبرێ
بودگهێکی تایبهت بۆ ئهم کارانه تهریان بکرێت" لهم کۆنفرانسهدا بره شرارهداری ژمراره 2ی تراران پێشرنیار کرابرو کره برهس بره قرهد بودگرهی گرهڕهکێکی تراران ،برۆ سهردهشرت
تهریان بکرێت .ئایر تهپو تۆزی سهر گادهی ناو شاری سهردهشت بۆ برینداره شیمیایهکان یراپه و دهیان یاته کۆکه ،هی نهبێت گاده و کۆاڵنهکانیشیان بۆ ئیسرفاڵت ناکرهن
چ بگات به ئیمکاناتی رفاهی و پزیشکی و دهرمانی لهو شاره و شار و شارکچکه و گوندهکانی تر !
یانمێکی به تهمهن له گوندی قهاڵگی مرهریوان ،بره پێری نوسرراوهێکی ئاغرای کرامین موحهمرهدی رکژنامهگرهر دهڵرێ " :مرن قوربرانیێکی شریمیاییم و هری یارمرهتیێک وهرنراگرم،
دوکیۆریش تهئیدی کردووه ،یارمهتیێکم بهن ،دێم بۆ شار واڵم وهرناگرم ،تکا دهکهم یارمهتیم بدهن و وێنهی کاتی شیمیایی کرانهکهی و نوسراوهی دوکیۆرهکان نیشان دهدات.
یانمی شههن شافی ی که  23سالیهتی ،له کاتی بۆردومانهکهدا تهنوا  3سالی بوه .یوشکێکی  18مانگانی هرهر لرهوێ گیرانی لره دهسرت دهدات .بنهماڵهکرهی ناچرار دهبرن کرۆچ
بکهن بۆ شارێکی تر .بهاڵم لهو شارهش شههن یانم کێشهی ههیه له بهر ئهوهی که هاو ساڵهکانی له مهدرهسه تێناگرهن کره برۆچی ئرهم ناتوانێرت وه ئرهوان ڕا بکرات ،برۆ زو
زو نهیۆش دهکهوێت و نایهتهوه مهدرهسه ،بۆ لهشی زکر دهیورێ ،بۆ هاوکرات  3لولرهی ههناسره ههڵکێشرانی پێوهیره ،تهنانرهت دوکیۆرهکرانیش بره هرهمو کێشرهکانی و ئرێش و
ئازارهکانی نازانن ،له کیوپڕ له ناو قسهکانیدا توشی ههناسه توندبون دهبێت ،به لولهکان ههناسه تازه دهکاتهوه و داوای لێبوردون دهکرات و دهلرێ گروێ بگرره چهنرده دهنگرم
یسه ی دهکات .
یانمی لهین فهتبی ،که تاقه کوڕ و کەهکهی له دهست داوه ،دهڵرێ " :ئهگرهر مندالرهکانم زینردو بونایره ،ماڵهکرهم هێنرده بێردهنگ نرهدهبو .دهرد و ژان زکرن ،هرهر چری چراوم
دهبهسیم حهوتی پوشاهڕ ( 28ی گۆنی  )1987دێیهوه بهر چاوم .کورهکهم لێره نوسیبو ،کەهکهم لێره کایهی دهکرد به بوکهکهی" و...
یانمی تیمن سر یدپور (لره هێنردێ شروێن نراوی بره شریمن نوسرراوه) تهمرهنی  21سرااڵنه ،یرهڵکی ئراڵۆتی بانهیره و هاوتهمرهنی بۆردومانهکرهی ئاڵۆتره ،ئرایر ئرهو لره کراتی
روداوهکهدا کۆرپهێکی  6مانگان بووه ،دایکی و یوشکه  5سالهکهی به ناوی سهبیهی ههر ئهو کاته مانگێک دوای ئازار و ئێش له نهیۆشرخانه گیرانی لره دهسرت دابرو .شریمن لره
گه ،ئێش و ئازار گهوره بووه و له تهمهنی  11سااڵن به هرۆی زیراتر برونی ئرێش و ئازارهکرانی و تونردتربونی برینرهکانی و یراپیرر برونی چراوی واز لره یوێنردن دینێرت .کرا
یهلیە سهعیدپور باوکی تیمن له کاتی بۆردومانی گوندی ئاڵۆت له سهر زهویهکهیان کاری دهکرد ،که زانی بۆردومان کروان ڕای کردبوه مالهوه فریای ژن و  2کەهکرهی و براقی
کهس و کاری بکهوێت و ههمویان دهچنه ژێریانی ماڵهکهیان ،نهیانزانیبو که ئهمجاره ژههریان بۆ ههڵرژاوه .یێزانی و کەه  4سااڵنهکهی مانگێک دوای بۆردومانهکه بره ئرێش و
ئازارێکی زکرهوه گیانیان له دهست دهدهن .کا سهعید له گه ،تیمن یانمی کەی ساڵی  2115له دادگاکهی فرران وان ئرانرات ،بازرگرانی مرهرگ کره مراوهی  13سرا ،بره نراوی
"فاروس المنسوور" به شێوهی نوێنی له هوتێلی "الرهشید" له شاری بهغداد دهژیا له الههی (دێنواخ) هوڵهند که به  15سا ،حهپ مهحکوم کررا بهشرداریان کردبرو .نراوی ئرهم
بنه ماڵه له ڕاپۆرتێکی سازمانی ملە دا هاتووه و ڕاپۆرتهکه دهڵێ " :ئێمه ئهسهراتی گازی یهردهلمان له سهر بنهماڵهێکی گوندێکی رکژههاڵتی کوردوسیان بهر چاو کهوت ،بره
تایبهت دایکێک و  2کەهکهی ،ئێمه ئهم تهگروبه تالهمان دیت کاتێک که کەه  4سااڵنهکهمان  2سهعات پێش مردنی چاو پێ کهوت ،ئهو پهڕی ئێش و ئازارمران لرهو تفڵره 4
ساڵه دا بینی"
یانمی فهریوندهی شافی ی  42ساڵیهتی 22 ،ساڵی بو که شیمیایی کرا .مانگێک دوای بۆردومانهکهی سهردهشت دهچێ بۆ واڵتی کانادا ،ناهیدی یوشکی که  2سا ،تهمرهنی برو
دوای مانگێک گیانی له دهست دهدات ،فهریونده یانم دهڵێ " :کره زانیمران شریمیایی کرراوین هرهمومان چروین و دهسرت و دهموچاومران شرت ،نرهمان زانیبرو کره ئاوهکرهش مهسرموم
کراوه ،ڕامان کرد بهرهو بانه ئییر له نزیک بانه هیەمان چاومان نهی دهدیت .لێرره لره سهردهشرت هری ئیمکاناتێرک نیره ،مرن دهبرێ سرالی  2گرار بره لرهیزڕ حهنجرهرهم گرهوره
کهمهوه ،چاوم کریسیال دروست دهکهن و تهپ و تۆز زکر ئازارم دهدهن ،بهاڵم له سهردهشت گادهکانێش چرا ناکهنرهوه برۆ ئرهوهی برهری ترهپ و ترۆز بگرێرت! رکژ نرهبو کهسرێک
گیانی له دهست نهدات ،گۆڕسیانی سهردهشت هرهر دههرات و گرهورهتر دهبرووهوه .یرهڵک کروێر دهبرون ،ژنران منرداڵیان بره مردوویری دهبرو و تهنانرهت ماوهێرک لێرره گرژ و گیراش
نهدهڕوان .

الپهرهی 56 :

کا فهرزادی میرانی که مامۆسیایه و  28ساڵیهتی دهڵێ " :له کاتی بۆردومانهکان مندالێک بوم" ناو براو که  14کهسی له بنهماڵهکهی یۆی له دهست داوه دهڵێ " :له نزیرک
گوندی ئێمه پاێهگهێکی نیزامی لێ بو ،ئهوان له بهر ئهوه که ماسکی شیمیایی و شیی تری برگڕی کردنیان له یۆیان پێ بو ،ههمویان ساغ مانهوه ،بهاڵم یهڵکره مهدهنیرهکانی
ناو گوندهکان زکرترین کوژراو و برینداریان لێ کهوتهوه .ناوبراو ههروهها دانه دانه دهرگای ماڵرهکان نیشران دهدات و دهڵرێ ،ئرهم ماڵره  ،5ئرهوییر  9و هرهروا دهڕوا و ماڵره
شههیدهکان نیشان دهدات و ژمارهی گیانبهییکردوانیان دهڵێت .
ئهم ئێش و ئازارانره ترهنیا دلرۆپێکن لره دهریرای ئرێش و ئرازاری برینردارانی شریمیایی ،بره تایبرهت ئهوانرهی کره دهرسرهدی برینرهکانیان لره  41و  51تیدهپرهرێت و هرهتا ئرهو
دهرسهده زیاتر بێت ،ئهو ئازارانهش توندتر و کوشهنده ترن .ئهڵبهت به دهگمهن ئهو ئازارانه کهم دهبنهوه ،به دایهوه ههر ڕو لره زیراد برون دهکرهن .ماهییرهتی گرازی یرهردل
وایه که ههر گاری له شوێنێکهوه سهر ههڵدهداتهوه و وه یۆره دهکوێیه لهشی ئهو مرکڤره گیررکده بێگوناهانرهوه و دهرسرهدی برینرهکانیان هرهر زیراد دهکرات ،مهگرهر ئرهوه کره
شانسی عهمهلیاتێکی باش و بنهرهتیان پێبدرێت ،که ئهمهش له رژیمێکی تۆتالییێر و دژه کورد و دژه مرکڤی وه کۆماری ئیسنمی ئێران بۆ یهڵکی کرورد چراوهرێ ناکرێرت! برۆ
یوێندنهوهی زیاتر و کامیلیری ئهم قسه و باسانه ،بەنه سهر سهرچاوهکان که له ئایری ئهم نوسراوهدا ناویان و ئادرهسی ئینیێرنێییهکهیانم هێناوه !
مێژو دوپات دهبێیهوه
بۆمبه یهردهلیهکانی رژیمی پێشوی عێڕا گۆرێرک دروسرت کرابرون کره لرهو بۆمبره شریمیایانهی کره یهکرهم گرار لره شرهڕی یهکرهمی گیورانی لره "ئێبارر"ی واڵتری بلژیرک بره دژی
نیزامیهکان به کار هێنرابون ،کارییر و قهوییر بێت .ئهوه یهکهم بۆردومانی شیمیایی هێزێکری نیزامری برو کره لره گیوران ڕوی دابرو ،برهاڵم هرهر وه پێشریریش لرهم نوسرراوهدا
ئاماژهم پێکرد ،یهکهم بۆردومانی شیمیایی له مێژودا به سهر یهڵکی مهدهنی هاوکات له شاری سهردهشت و گونردی ئرالۆتی سرهر بره شراری بانره لره رکژهرهاڵتی کوردوسریان ڕوی
داوه که بابهتی باسی ئهم نوسراوهیه .
تهقریبی  8مانگ و نیو به دوا ئهم ڕوداوانرهدا و لره گرهرماو گرهرمی شرهڕی دواکهوتوانرهی ئێرران و عێراقردا ،کاتێرک کره گهبوهکره کرهوتبووه دهشریی شرارهزور ،و ئێرران شراری
ههڵهبجهی له باشوری کوردوسیان یسیبووه گهمارکی یۆیهوه و دهیویست شارهکه ئهشغال کات ،ههم ئێران و ههم عێڕا بۆ برهرگری لره پێشررهوی یرهکیر چرهکی شریمیاییان دژی
یهکیر به کار هێنا و زیاتر له  5111هاوواڵتی مهدهنی ژن و مندا ،و اڵو و پیر بونه قوربانیانی ئهم شهڕه و ههزاران هاوواڵتی تر بریندار برون .بره پرێ قسرهکانی پڕکفیسرۆر
شریێفن س .پێلێییرڕه  -کۆنرره گاسوسرێکی سرازمانی سرریای ئرهمریکا و پسراۆڕی عێررڕا کره مرن پێشرریر نوسرراوهێکم لرهم کهسرره بره نراوی " کررێ لره ڕوداوی ههڵهبجرهدا تاوانبرراره"
وهرگێڕاوهته سهر زمانی کوردی و له چهند ساییی ئینیرنێیی کوردی باڵو کراوهتهوه – هاوواڵتیانی شاری ههڵهبجه به گازی  Cyanidگیانیان له دهست داوه ،له حالێکردا کره
رژیمی دیکیاتۆری پێشوی عێڕا بهس گازی یهردلی ههبووه و ئێران یاوهنی گازی سیانید بووه .ئهمه ئهوه دهگهینێت کره یرهڵکی بری تراوانی ههڵهبجره و دهشریی شرارهزور برهر
بۆمبه شیمیایهکانی ئێران کهوتون و نه عێڕا  .ئهم لێارسراوه کۆنهی سازمانی سریا هرهر لرهو نوسرراوهی دا کره ئامراژهم پرێ کررد ئیشرارهێکی چکۆلرهش دهکرات برهوه کره ئرهوه
پارتیزانه کورده ئیرانیهکان بون که به گازی یهردل گیانیان له دهست دابو .مهبهسیی ناوبراو ،زیاتر له  71پێشمهرگهی شۆڕشگێری گوردانی شوانی کۆمهڵهیه که هرهم کهوتنره
ناو گهبوهی  2شهڕی وێرانکهر و دواکهوتوانهی ئێران و عێڕا و ههم به گازی یهردل ژاراوی کران و له کاتێکدا که ژههر تاقهت و توانایی لێ بریبرون و هری کهرهسریهی دژی
شیمیایان نهبو که بهرگری له یۆیانی پێ بکهن و بهو حاڵهش کهوتنه گهمارکی هێزه تا بێخی دیان موسهلهحهکانی کۆماری ئیسنمی و له شهڕێکی حیماسی و نابهرابرهردا و لره
کاتێکرردا کرره کهوتبونرره پررهراوێزی چررهمی سرریروانهوه ،تررا دوایررن فیشررهکهکانیان شررهڕیان کرررد .ئررهوان قارهمانانرره هررهم دژی برینرره شرریمیاییهکانیان و هررهم دژی نیزامرری کررۆن
موقاومهتیان کرد و گیانی ئازیزیان فیدای ڕێبازه پیرکزهکهیان کرد .که گێی یۆیهتی ههر لێرهدا سهری رێز و نهوازش بۆ گیانی پاکی ئرهو ژن و پیراوه تێکۆشرهرانه دانرهوێنم،
رکحیان شاد و ڕێگایان پڕ ڕێبوار بێت.
شایانی باسه ،کاتێک که باسی مێژوی بۆردومانه شیمیایهکان دهکرێن ،ناشێ ئهوهش له بیرر کرهین کره کۆمهڵره لره ئوردوگرای برۆتێ سرهر بره باشروری کوردسریان گرارێکی ترریش
کهوتۆترره بررهر شررااڵوی بۆمبررارانی شرریمیایی ڕژیمرری پێشرروی عێررڕا و لررهوێش  23ڕکڵررهی تێکۆشررهری یررۆی لرره دهسررت داوه و گیررانی ئررازیزی ئررهوانیش چۆترره ریررزی کرراروانی
گیانبهییکردوانی ئهم ڕێبازه و ههر لێرهشدا سهری ریز و نهوازیش بۆ ئهو ژن و پیاوه شۆڕشگێڕانهش له گه ،ههمو گیانبهییکردوانی کۆمهڵه و کوردوسیان دادهنهوێنم .
کۆمهڵی نێونهتهوهیی و بڕیارنامهکانی سازمانی ملە
ههم رژیمی کۆماری ئیسنمی ئێران و ههم رژیمی پێشوی عێڕا بهم کارانهیهن به ئاشکرا ،پرکتۆکۆلی دژی به کار هێنانی چهکی کۆمه ،کوژی سازمانی ملە کره لره سراڵی 1925
له شاری ژنێف به ئیمزای ههمو واڵتانی ئهندامی ئهو سازمانه لهوانه ئێران و عێڕاقیش گهیشیووه ،ژیر پێ نا و لهم بارهشهوه تاوانباری نێونهتهوهین (عێرڕا ئرهم پهیمانرهی
له ساڵی 1931دا کاتێک که هێشیا واڵتی ئیسیی مارگهری ئینگلی قهیوم یا سهرپهرهشیی ئهم واڵته بو ،ئیمزا کردووه) .رژیمی ئێرران لرهم برارهوه وتویرهتی " :لره برهر ئرهوهی
که ئهوهڵهن عێڕا دهست پێکهری شهڕ بووه و ههرواها یهکهم گار عێڕا چهکی کۆمهڵکوژی دژی ئێڕان به کار هێناوه و شکایهتهکانی ئێمره برۆ سرازمانه نێونهترهوهیکان گروابی
وهر نهگرتۆتهوه ،گا ئێمهش ناچار بوین چهکی کۆمهڵکوژی دژی عێڕا به کار بێنین و لهم برارهوه یۆمران بره تاوانبرار نرازانین" کره ئهمره بره برڕوای مرن قسرهی مفیره و هری
پاتاوێک بۆ به کار هێنانی چهکی کۆمهڵکوژی نابێت ببێت .رهفسهنجانیش که ئهو کات رهئیسی مهگلیسی شۆڕای ئیسنمی ئێران بو  2مانگ به دوای سهرکێشانی گامی زههرهکره
له اڵیهن یومهینیهوه ،واته قهبولکردنی ڕاگرتنی شهڕ ،لهم بارهوه وتویهتی که " :شهڕ ئێمهی فێر کرد که یاسا نێونهتهوهێیرهکان لره الپرهڕه دڕاوێرک زیراتر شریێک نرین" هرهر
بویه ئێسیاش له سهر کێشهی ئهتۆمی واڵمی یاسا نێونهتهوهیهکان نادهنهوه ،که ئهم بابهته گێگای باسی ئهم نوسراوه نیه و درێژهی پێ نادهم .

الپهرهی 57 :

ئاغای ژکست هیڵیرمن له گروپی قهیرانه نێونهتهوهیهکان لهم بارهوه وتبوی که " :ئێران فێر ببو که یۆی بااریزێرت و ئههمیرهت بره کۆنوانسریون و عههدنامره نێونهتهوهیرهکان
نهدات!"
به پێی کۆنوانسریونه چروار الیهنرهکانی سرازمانی مللری سراڵی 1948ی ژنێرف ،واڵتری داگیرکرهر و هێرزه نیزامیرهکانی ،بهرپرسری گیران یرهڵکی واڵتری داگیرکرراون و بۆیران نیره
ئازاریان بهن.
مادهی 22ی پهیمانی چوارهمی کۆنفرانسی الهه که ساڵی  1917بهسیراوه ،دهڵی که له شهڕی دو واڵتدا ،هی الیهنێک بۆی نیه به ئیشییای یۆی له ههر کهرهسیهێک برۆ زهرهر
گهیاندن به دوژمنهکهی و بۆ بردنهوهی شهڕهکه کهڵک وهربگرێت .بۆ کامیە کردنی ئهم یاڵه ،بهندی یهکهمی مادهی 35ی یهکهمین پرکتۆکۆلی ساڵی  1977که لهمرهڕ ترهکمیە
و ئیساڵحی کۆنوانسیونه چوارالیهنهکهی ساڵی 1949ی ژنێف نوسراوه دهڵێ :له ههر شهڕێک یا پێداههڵاڕژانێکی چهکدارانه ،الیرهنری شرهڕهکان برۆ هرهڵبژاردنی چهنرد و چرۆنی
چه و چۆڵهکان و ڕێگای بهکار هێنانیان ،ئیخییاری موتڵه و نامهحدودیان نیه .
به پێی مادهی 2ی کنوانسیونی بهرگری له به کار هێنانی چهکه کۆمهلکوژیه شیمیاییهکانی ساڵی " ،1925به کار هێنانی چهکی کۆمهڵکوژی شیمیایی تهنانرهت لره گهبوره کرانی
شهڕ و دژی هێزی نیزامیش قهدهغهیه و ههر الیهنێکی شهڕیش به کاری بێنێ تاوانباره" .بهم پێیه بهکار هێنانی ئهم چهکانه دژی یرهڵکی مرهدهنی تراوانێکی لره ڕاده برهدهره و
بهکار هێنهرانی به بێ ئهم الو ئهوال دهبێ لێکۆڵینهوهیان له سهر بکرێ! ئهی که واته قسهکهی ڕهفسهنجانی ڕاسیه که وتبوی "یاسا نێونهتهوهێیهکان له الپهڕه دڕاوێرک زیراتر
شیێک نین" نهگهر وانیه ئهی بو به چی ئهم ههمو تاوانه و ئهم ههمو تاوانباره چیان لێ هات؟
به پێی ئهوقهرار و مهدارانهی که له کۆنفڕانسی بروکسە له ساڵی  1874و ههروهها کۆنفڕانسی الهه ساڵهکانی  1899و  1917نوسراونهتهوه" ،واڵته له حاڵی شهڕهکان ،بره
هی گۆرێک بۆیان نیه که شهڕهکهیان توشی یهڵکانی مهدهنی یهکیر بکهن و دهبێ هاوواڵتیه مهدهنیهکانیان له شوێنی شهڕهکان دور بخهنهوه و دهبێ ههمو ههوڵی یۆیان بردهن
که له گهیاندنی شهڕهکان به شوێنه مهدهنیهکان بهرگری بکرێت "
دیراره ئرهم یااڵنرره و سرهدان یرراڵییریش نره لره الیررهن رژیمری کۆنهپهرهسرریی ئیسرنمی ئێرانرهوه و نرره لره تررهرهف رژیمری کۆنهپهرهسریی بهعسرری عێڕاقرهوه لرره ترهواوی شررهڕه 8
ساڵهکهیاندا رهچاو نهکران و بگره به عهمد شهڕهکهیان دژی یهڵک دبرده پێش و به میلیۆنورا هراوواڵتی مرهدهنی لره هرهر دو واڵت توشری یهسراری گیرانی و گسرمی و رکحری و
هید بون ،ئێمه و مانان شایهدی ئهوهین که چۆن میگ و فانیۆمهکان له ناو شارهکاندا به سهرماندا دههاتن و بره دهیران و سرهدان ترۆن بۆمبیران بره سرهردا دهبارانردین ،ترۆپ و
یومااره(هاوهن) بارانیان دهکردین و له ههر شوێنێکیش که کهمیان دههێنا بۆمبی ژههراوی و شیمیایی یهردل و سیانیدیان به سهردا دهکردین .
ئهم دو واڵته داگیرکهره و حکومهتی فاشیست و میلییانیی تورکیا و سوریهشیان لهگه ،بێت ،ئهوه دهچی بۆ  9دهیه که له شهڕ له گه ،حیزبره ئوپوزیسریۆنهکانی کوردوسریان لره
ههر چوار پارچهی ئهم واڵته داگیرکراوه به دڕندانهترین شێوه و ڕهوشت و یوی نا مرکڤانه شهڕمان لهگه ،دهکهن و لره بیرمران ناچێیرهوه کره چرۆن برۆ گرتنرهوهی شرارهکهن لره
دهست پێشمهرگه ،شارهکانی کوردسیانیان به تۆپ و یومااره و ڕاگیمه و هاوهن و کاتیۆشا و هێلیکۆپیهر و فانیۆم و میگ و هیرد و قورسریرین چهکرهکان لره عرهرز و ئاسرمانهوه
دهکوتا و هێزی بهرهی شۆڕشریان وادار دهکررد کره شرارهکان چرۆ ،کرهن و ئرهم حاڵهتره لره
گوندهکانیش ههر بهردهوام درێژهی کێشا تا ئهوهی که هێزی برهرهی شۆڕشریان ناچرار کررد
که بڕکنه ئهودیوی حدودهکانی یهکیر و پاشانیش بۆ بهرگریکردن له چاالکی پێشرمهرگانه
حدوده دهست سازهکانیان دهسوتاند و ئهم پیننانهیان ههر درێرژه پرێ دا ،ترا ئرهوهی کره
شۆڕشرری کوردیرران برره تایبررهت لرره ڕکژهررهاڵتی کوردسرریان برره کررزی و الوازی کێشررا .کرره
ئێسیاکهش به دایهوه هێزهکان له تهب ید به گێی قهرهبو کردنهوهی ئهم ههمو یهسرار و
گێ یاڵی بونه و به گێگای یرهکگرتن و هاوکراری و هاوپرهیمانی ،یرهریکی یرۆ یرۆری و
دژی یره فیگروڕ گررتنن ،کره ئهمرهی ئرهمڕک ئێمره دهیکرهین مێژوێکری ناشریرین دهبێرت بررۆ
داهاتومان!! مێژوێک که واڵتانی رکژئاوا زیاتر له سهدسا ،لهمهوبهر پشت یۆیان یسریوه
و ئهمڕک نهفرهتی لێدهکهن ،ئێمه بهاڵم هێشیا ئرهو قۆناغرهمان تێنهپهڕانردووه و هێشریا
به کردهوه و به فیکر له قۆناغی پێش مودێرنیزمدا دهژین .به دایهوه !!!
رژیمی یۆدکامهی ئێران چی کردووه بۆ بریندارهکان
با ئێمه سهرتییری قسهی چهند بریندارێک و کهسایهتی به بی ئیشاره به ناوهکانیان لهم بارهوه بخوێنینهوه با بزانین چی دهلێن:
 -1ههلسوکهوتی بونیادی گیانبازان  4له گهل برینداره مهدهنیه شیمیایی کراوهکان فهر و گیاوازی تێدایه "
 -2رژیمی ئێران تهنیا گروپێک که به دوای ڕاسییهکانی بۆردومانه شیمیاییهکهی سهردهشت ناردی ،پاش یه سا ،له ڕوداوهکه بو ،تازه ئاسهوارێک له زههرهکه نهمابو"!
 -3دوکیۆرهکان بۆ موعایهنهی بریندارهکان بهس  31تا  41سانیهیان کات دادهنا"
 -4بهاڵم بهرپرسانی حکومی هی واڵمێکیان به دایوازیهکانی ئێمه نهداوهتهوه"
 -5ئهنجومهنی بهرگری له مافی برینداره شیمیاییهکان به تهمایه که یۆی به تهنیا بێیره پرێش و داواکاریرهکانی مرافخوراوانی بۆردومانره شریمیاییهکانی رکژهرهاڵتی کوردوسریان
له کۆمهڵه نێونهتهوهییهکان بهرز بکاتهوه"
 -6تهنانهت یارمهتی زکر الوازیش لهوانه دانی پهتوێک (پێخهو یا بهتانی) به بریندارهکانیش ههر یارمهتیدهره ،چونکه لێره ههوا سارده و ئرهو بریندارانره گسرمیان زهعیرف
بووه و زو به سهرما نهیۆش دهکهون"..

الپهرهی 58 :

 -7دهوڵهت گیانبهییکردوه شیمیاییهکان به شههید سهبت ناکات ،بۆ ئهوهی که دوارکژ بنهماڵهکهی نهکرێن به بنهماڵهی شههید و ناچرار بێرت حقوقیران برۆ وهبڕێرت" و دهیران
نمونهی تر !
ئهگهر بێت و ئێمه بهس چاوێک به قسهی برینداره شیمیاییهکان ،فهعاله مهدهنیهکانی ئهم بواره ،وهکیلی بریندارهکان و هیددا بخشێنین بۆمان دهردهکرهوێت کره رژیمری کۆمراری
ئیسنمی له عهینی حاڵدا که حهول دهدات رویساری ناشریرینی یرۆی داپۆشرێت و کهسرانییر وه رژیمری برهع  ،ئرهمریکای هراو پیمرانی عێرڕا لره کراتی شرهڕهکاندا ،کۆمرهڵی
نێونهتهوهیی و ئیاڵ ئایر به تاوانبار بزانێت و لهم پهیوهندهشدا هێندێک ئیمکاناتی یسیوته ئیخییار رێژهێکی زکر کهم له برینرداره شریمیاییه کرانی کوردوسریان و دهیاننێرێرت
بۆ دادگای الهه و ساییی ئینیرنێیی دروست دهکات و وێنهی بریندارهکان باڵو دهکاتهوه ،بهاڵم له ئهساسدا هیەکارێکی بۆ کۆمرهڵی برینردارهکان نرهکردووه .ترازه دوای  21سرا،،
به قسهی ئوپوزیسیۆنێکی کوردی ناو یۆیی سهر به رژیم و ساییی ئافیاب بهتهمایه ئهمسا ،پهیکهرێک بۆ یادی بۆردومانهکرهی سهردهشرت لره تراران لره رکژی 7ی پوشراهڕ واتره
 28ی گۆنی  2117پهردهی لێ ههڵبدرێیهوه و بهم شێوه رژیم به شاخ و باڵی یۆیدا ههڵبدات و قهاڵچۆ کردنی کوردانی رکژههاڵت داپۆشێت !
ئوپۆزیسیۆن چیان کردوه؟
ئهوهی ڕاسیی بێت ئوپۆزیسیۆنه واقی یه کوردوسیانیهکانی کۆماری ئیسنمی ئێسیا ههر ههمویان له تهب ید دهژین و به چهندهها هۆی دوریرانهوهیان لره کۆمرهڵگای کوردوسریان،
موشکینت و ئهو مهحدودیهت و برگریانهی که له الیهن واڵته میواندارهکانرهوه لره سرهریانه ،موشرکیلی ئرابوری ،وهزعیرهتی ژئوپرۆلیییکی ئرهو مهنیهقانرهی ئرهوانی لرێ دهژیرن و
ههروهها حوزوری نیزامی ئهمرهریکا لره مهنیهقره و شریی نراویۆیی یۆیران و هێنردێ شریی ترریش ،ئرهوانی ترا حرهدێک لره ڕوداوه ناویۆییرهکان دوریسریۆتهوه و زکرترر بره شریه
کوڵیهکانهوه یهریکن و هرهر برهم پێیرهش کرهمیر لره سرهر هێنردێک ڕوداوی وه سهردهشرت چاالکیران هرهبووه و برهس بره وتراری رادیرویی و ئینیرنێیری لرهم برارهوه ئیکییفایران
کردووه .ئهمان پێشیر موشکیلی نهبونی میدیاێکی سهتهاڵیییشیان له سهر رێگه بو که ئهوه یۆشبهییانه ماوهی زیاتر له ساڵێکه ئهم کۆسراه ال نرراوه و  3کانرالی گیورانیش برۆ
رکژههاڵتی کوردوسیان ئێسیا کار دهکهن و هیوام وایه که ئهم سا ،لهم بوارهشدا ههر وه نهورکز و یاده حیزبیهکانی یۆیان ،پرکگرامری تایبرهت و رکشرنگهرانهیان لرهم برارهوه
بۆ یهڵکی کوردوسیان ههبێت و له پساۆڕه شارهزاکانی ئهم بواره کهڵک وهرگرن .
ئوپوزیسیۆنه ناو یۆیهکانی رکژههاڵتی کوردوسیان که له دوای گهریانی 2ی گۆزهردان (سهرههڵدانی یاتهمی و تهرهفدارنی ریفۆرم له چروار چێروهی کۆمراری ئیسرنمی) سرهریان
ههڵدا و تاو تاو چرنوقێکی به پارێز و یاسامهندیش له رژیم دهگرن و دهردهکهوێت که زکر له مێژه یۆیان بۆ ئا ،و گۆڕهکانی دوای ڕویانی کۆماری ئیسنمی و سات و سرهودا و
بهربررهرهکانێ لرره گرره ،ئوپوزیسرریۆنه واقی یررهکان ئامرراده کررردووه ،گررار و بررار و ئررهویش رێررک لرره سرراڵوهگهڕی ئررهم ڕوداوانرره دهسررت دهدهنرره نوسررین و برراس کررردن لرره بۆردومانرره
شیمیایهکان و هاوکات شهڕی  8ساڵه به شهڕی بهرگری موقهدهس و موقاومهتی موقهدهس و ئهمانه ناو دهبرهن و ئهگرهر بۆیران بکرێرت کرۆنفران و کۆبونهوهشری برۆ دهبهسرین و
به تهمان ئهمسا ،له تاران ههمو پێکهوه پهیکهری یادبود بۆ سهردهشت دابمهزرێنن !
قسهی کۆتایی
من پێموایه که هێشیا هی له سهر کارهساته شیمیاییهکان ،چ له رکژههاڵت و چ لره باشروری کوردوسریان نرهکوتراوه و نره نوسرراوه .زکر بهڵگره هرهن کره هێشریا شراراوه مراون،
ههزاران بریندار هێشیا نهناسراون ،ههزاران نهیۆشی سهرههڵدهدهن ،کهس نازانێت بۆ؟  2سا ،لهمه پێش مهگموعهێک اڵوی گوندهکانی سهردهشرت لره کیروپڕ بره کۆمره ،توشری
نهیۆشی دهبون ،کهس نهیدهزانی بۆچی؟ یا ڕاسییهکان دهشاردرانهوه .بێگومان کۆماری ئیسنمیش که یۆی یهکێک لره تاوانبارهکرانی ئرهم ڕوداوانهیره حرهز ناکرات کره ڕاسرییهکان
دهرکهون و ههر به شاراوهیی دهیان هێڵێیهوه
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گیارهنگ

ئاوا تهیارهم ناسی
نووسینی :فایه بهریاگی
ئای که دوونیای مناڵی شیرینه ،منا ،دڵی به ههموو شیێک یۆشه ،بره زکر شرت دڵری دهگهشرێیهوه و کرهیفی پێردهکا .سراڵی 1359ی هرهتاوی بروو،
باش رکژهکهم وهبیر نایه،
منی میرمندا ،له گه ،هاوااڵنی گهڕه له سهر شهقامی بڵوار پێش ماڵی یۆمان یاریمان دهکرد ،سرهیر نییره شروێنی یراری دیکرهمان نرهبوو .ئرهو کرات سرهیارهیهکی لهنردهوێری
ئیدارهی ئیینعات زکر به توندی له ناو شار بهرهو زیندانی یانهی موعهلیم (ئهوهشیان پێ سهیر نهبێ دهکرێ یانهی موعهلیم زیندان برێ) هرات وچرۆی دهکررد .ئێمره لره سرهر
رێگای ماشێنهکه کاغهزمان ورد دهکردن تاکو دههات و به توندی به سهریان دا دهرکیی ،ورده کاغهزهکان له ههوا دا پرش و باڵو دهبوون و ئێمه کهیفمان پێ دهکرد .برێ ئرهوهی
بیر لهوه بکهینهوه رهنگه له ناو ئهو سهیاره گهنجێکی بێ گوناه بهرهو زیندان بهرێ .ئێمه برهو یاریره یرافاڵ برووین کره لره ناکراو دهنگێکری سهرسرووڕ هێنرهر هرات و دوایری دوو
تهیارهی ڕهش زکر نێوی به سهرمان دا گرماندیان و دوایی رمبه و تهقینهوه و قیژه قیژی مندااڵن تێکهاڵو بوو .مرن ئهوهنرده دهزانرم کره لره سرهر شرهقامهکه بره دهروازهی مراڵی
یۆمان دا درام ،تهنانهت دانهیه وردکه کاغهز له سهر شرهقرام نرهما بروو ،برهاڵم ئرهوه ئێمرهی یۆشربا ،نرهکرد چونکره ترهیاره نهگریسری برێ ڕهحرم گرهرهکی (سرهر قرهبران)ی
بۆردوومان کرد بوو .به یهکهم بۆردوومانی شارهکهم تهیارهم ناسی.

الپهرهی 59 :

ئهو رووداوه بهشێک له شهڕی دهست پێکراوی ئێران وعێرا بوو ،شهڕ درێژهی ههبو ،رکژ به رکژ شهڕ و تهقه ئاساییتر دهبوو ،شاره سهرسهوزهکهی سهردهشت ههموو رکژێ ترۆپ
باران و بۆمباران دهکرا ،به دهیان گار یاری گهڕه مان له بهر تۆپ باران لێ تێک دهچوو ،تهنانهت دوو هاورێ گهڕه مان شههید و چهندی کهشمان بریندار بوون .چهند سرا،
بوو شهڕ درێژهی ههبوو و تهیارهی گهنگی بۆمان نامۆ نهبوو ،ئهگهر رکژێک تهیاره نهدههات یهڵک پێی سهیر بوو و تهنانهت وهڕهزیان دهکرد.
7ی پوشاهری ساڵی  1366ی ههتاوی بوو ،ئهوکات من منا ،نهبووم بهڵکو گهنجێکی  17ساڵه بووم ،من ئاگاداریم له دوکرانی برابم لره گرهرهکی بڵروار دهکررد ،لره برهر دهرگرای
دوکان دانیشیبووم ،زکر ئاسایی وه رکژان دهنگی تهیاره هات و منیش وه ههموو گارێک برۆ دهربراز بروون لره بۆمبراران لره پشرت دیرواری برهردی روبرهروی دوکران کره بره سرهد
ناسراوه یۆم پهنا دا .شریقهی تهیاره و ڕمبهی بۆمباران دهسیی پێکرد ،بهاڵم ئی ئهمڕک تهقینهوهکان گیاوازیان هرهبوو ،بره براوهڕی مرن نراو شرار بۆردومران نرهکرا بروو چونگره
دهنگی تهقینهوهکان دهت گووت دووره .به تهواو بوونی دهنگی تهیاره و تهقینهوه منیش له پهناگا هاتمه دهرێ و کاتێرک گهیشریمه سرهر شرهقام دیریم یرهڵک لره الی ئیردارهی
ئاموزش و پهروهرش بهرهو یوارێ ههڵدێن.
زکرم به الوه سهیر بوو ،وه گهنجێکی ههرزهکار که دهبێ سهر له ههموو شیێک دهرهێنم بهرهو سهروه ههاڵتم تا بزانم چی بووه ،به گهیشینی یهکهم کهس لێم پرسری کره چری
بووه؟ کابرا وتی :چوارڕای فهرمانداری بۆردومان کراوه .گهرگ و ههناوم بهر بۆوه چونکا لهوێ برایهکهم دهکهیهکی بەووکی سیگار فرکشی ههبوو ،من له تاو ئهو زکر بره پهلره
بهرهو چوارڕا چووم .ئهوکات که من گهیشیمه وێ چڕه دوکه ،و بۆگهنێکی زکر توند دههات ،له ههر الیه گهسیهی بێ گیان و نیوه گیان که وتبوون .
من له ناو گهسیهکان دهگهرام بهڵکو براکهم بدکزمهوه ،بهاڵم بێ فایده بوو .لهو کاته دا ماشێنێکی ساا که دهزگایهکی سرهیری لره سرهر بروو هرات و دهرمرانێکی سرای دهڕشراند،
به بلێندگۆ هاواری دهکرد ڕا کهن شیمیایی لێداوه ،پهڕکی تهڕ به زارتان بگرن ،برهرهو برهرزایی هرهڵێن .بۆگهنهکرهی زکر نرایۆش بروو .مرن بره پهلره برهرهو مرا ،هرهاڵتم ،ژێرر
زهمینی ماڵهکهمان پڕ بوو له یهڵک ،هاوارم کرد شیمیایی لێدراوه له ژێر زهمین وهرنه دهرێ و پرهڕکی ترهڕ بره زارتران بگررن .منریش دوو پرهڕکی ترهڕم هرهڵگرت و گرارێکیتر
بهرهو شوێنی بومباران کراو گهرامهوه بهڵکو سۆراغی براکهم بزانم ،ئهو گارهش بێ فایده بوو ،بهرهو پهناگای ئیدارهی ئاموزش و پهروهرش چرووم کره لێوالێرو لره یرهڵک بروو،
دووکهڵێکی سای وه ههور له سهر سهری یهڵکهکه بوو لهوێش بۆگهنهکه داوهسیا بوو ،هاواری مبهممهدی برام کرد که به یۆشیهوه لهوێ بوو .پهڕکی تهڕم دایه و برهرهو مرا،
ههاڵتین ،دوای کاتژمێرێک کوڕه یاڵهکهم به ماشێنهکهی هات که له شار بمان باته دهرێ .کوڕه یاڵهکهم له کاتی بۆردومانهکه دا له چوارڕا بوو ،باری ئاردی لره ماشرێنهکهی
دابوو که بۆ دێواتی بهرێ ،دوای بۆردومانهکه چهنرد برینرداری برهو ماشرێنه بررد بروون برۆ نهیۆشرخانه و ماشرێنهکهی بره ترهواوی شریمیایی لره سرهر کرهوتبوو ،برهاڵم یرۆ کرهس
نهیدهزانی تهنانهت ئهگهر ئهو دهرمانه دوای چهند رکژیش تهماسی له گه ،بهدهن ههبێ کهسهکه شیمیایی دهبێ .ههر له بهر نرهزانی ئێمرهش هرهموومان سرواری توێیرا برووین و
بهرهو توژه ،وهرێ کهوتین ،تهپ وتۆزی شیمیایی سهر ماشێنهکه له سهر و چاوانی دهداین.
ههمو ساغ و سهلیم بووین ،گهیشیینه توژه ،له ماڵی یراڵم گێگیرر بروین .شرهو نران یرورا و دوایری قسره و باسری بۆمبراران برهردهوام بروو .کراتژمێر نێزیرک 12ی شرهو بروو کره
ئهندامانی بنهماڵه وه هاوار کهوتن که بهدهنیان وه یوروو کهوتوه ،ههتا 2ی شهو ههموو بهدهنیان بلۆقی دهرکررد ،کره ئری دوو یوشرک و براکرهم یرهکجار زکر و برهژان و ئرازار
دار بوون .به ناچاری بهرهو شار گهراینهوه و ههر ئهو شرهوه ئهنردامانی بنهماڵره برهرهو شراره گرهورهکان برهرێ کرران .ژمرارهی برینرداران ئهوهنرده زکر بروون لره هری گێگایره
گێیان نهدهبۆوه .چهند حهمام و قوتابخانه کرا بوون به بێوداری و شوێنی دهرمان کردن .به ههموو شێوهیه بریندارهکانیان بهرهو شارهکانیتر بهرێ دهکرد .ههر دههرات و بره
ژمارهی بریندارانهوه زیاتر دهبوو ،زیاتر له پێن ههزار کهس بهو بۆمبارانه شیمیایی ببوون .بره سرهدان کهسریش هرهروا سرهرپێیی دهرمران کرران .مرن بره شرێوهیهکی سرهڕ سرووڕ
هێنهر یهالسیم هات و تهنیا دهسیم بلۆقی کرد که به شێوهی سهرپییی دهرمان کرام .درامێکی غهم هێنهر بوو ،شارێکی بێ تاوان کیمیا باران کرا ،له ههمووی غرهمنا تر ئرهوه
بوو که چهند رکژ دوای بوردوومان ،تهرمی الوان و منااڵن و ژنان و پیاوانی بێ گوناحی شاری سهردهشت و دهوروبهریان له نهیۆشخانهکانی شارهکانی دیکه را بۆ ناشین لره سرهر
زێدی باب و باپیران ،به ماشێنی یهیەا ،دار و تایبهتی دههێنایهوه شاری سهردهشت .منیش وه ههموو ئهو کهسانهی مابوون ههموو رکژێ شاهیدی ئهو تراژدیه برووم کره هرهر
رکژێک دهکرێ داسیانی له سهر بنووسی .هی کات له بیرم ناچێیهوه کاتێک که تهرمی شههید رهحیم پهناهی دهشۆردرا زهرده یهنهی له سهر لێو بروو ،مسریهفای کروری بره دوو
دهست به یۆی دا دهدا و هاواری دهکرد یهڵکینه سهیری بابم بکهن له کاتی مردنیش دا پیکهنینی له سهر زاره.
تورکو ...فینله ند  25 /ی گۆنی 2117
له بیست ساڵهی كارهساتا ،ناسۆڕهكان بۆ بێدهنگن
سوهراب لهحافدوزی
ئاماژه :بۆ دهست یسینی رۆمهڵێب زانیاری سهبارهت به رارهساتی بۆردوومانی ریمیایی سهردهشت له رکژههاڵتی روردسیان و دهرباز بوون له گنخران
و برراینۆتی راگهیانرردن و برره دوور لرره هررهر چهشررنه چهواشررهراری و برره الرێ دا بررردن ،وهت چررۆن نووسررهری ئررهم بابهترره مرکڤێنرری سررهربهیۆیه و
ئهندامی هی گرووپ و الیهن و دهسهاڵت و حیزبێب نیه ره وابو ههو ،دهدرێت بهشێب له راسییهران چۆن بوون و ههن بیگوێزێیهوه برۆ یوێنرهر و
له گواسینهوهی واقی ی به سرهرهاتی ئرهم بیسرت سراڵه دا سرهربهیۆیی یرۆی بارارێزێ و گیرا لره رهچراو رردنری بهرژهوهنردی گرهل و نیشرییمان چ بهرژهوهندیرهریتر لره ئرارا دا
نهبینێت .ئهم بابهته له چهند یاڵدا ئاراسیه دهررێت و سهرهتا رورته راپۆرتێب :

الپهرهی 61 :

رورته راپۆرت:
له رکژی  7ی پووشاهڕی  1366ی ههتاوی بهرابهر بره  28ی ژوئرهنی  1987ی زایینری رراتژمێر  4315یولرهری دوا نیروهڕک لره هێرشرێنی ئاسرمانی دا و لره رێگرهی  6فرکررهی
گهنگی رژێمی بهعسی عێرا  ،شاری سهردهشت له رکژههاڵتی روردسیان و بارووری رکژئاوای وهاڵتی ئێران رهوته بهر هێرشی بۆردومانی ریمیایی ره له ئارامرا نزینرهی  6ترا 7
یاڵی ئهم شاره بهر پهالمار رهوتن ره  4یاڵی ناوهندی شار و یهت لهوانیش بۆری گواسینهوهی ئاوی سهرهری شار له گۆرهپانی سهرچاوه بروو .هرهر وهت ئاشرنرایه ئرهم تراوان
و گینایهته دهر هه به گهلی بێ تاوان و بێ قهڵغانی رورد و شاری سهردهشرت ئرهنجام درا ،چروار لره بۆمبره ریمیاییرهران بره سرهر چروار یراڵی ناوهنردی شراری سهردهشرت بره
بهرینایی و پانیایی سێ گۆشهی نێوان گۆڕهپانی سهرچاوه ر چوارریانی بێوران و چوارریانی فهرمانداری رۆن ( مانگی سووری ئێسریا ) رهوتنره یروار و لره ئارامرا رهسرانێنی زکر
شههید و بریندار بوون ره چهند یولهرێب دوای بۆردومانهرره بهشرێنیان برهرهو هرۆڵی پرهروهردهی لرهش ههڵنرهوتوو لره پشریی فهرمانرداری ررۆن رره یهسریهیانهیهری رراتی
لێدامهزرا بوو تاقمێنیش بهرهو یهسیهیانهی ناوهندی شار دهگواسیرانهوه.
به پێی راپۆرته فهرمیهرانی نهتهوهیهرگرتووهران له شهرهرانی نێوان ئێران و عێرا دا ،رژێمی بهع رهڵنی له چهند گۆر ماددهی ریمیایی وهر گرتبوو لهوان:
 -1گازی سولفۆر موسیارد ( یهردهل)
 -2تابۆن
 -3سوومان ره ئهم دوو دانهی دوایی برییین له گازی دژی مێشب و ئیفلی رهری سیسیێمی عهسهبین.
ئهو گازه ریمیاییهی ره له بۆردوومانهرهی سهردهشیا به رار هاتبوو به گشیی گازی سولفۆر موسیارد یان یهردهلره رره راریگهریهررهی بره شرێوهی ڕشرانهوه ،ههاڵمسران و بلرۆ
رردنی پێست ،سووتانی شوێنه گیرکده بووهران ،روێری چاو ( درێژ یایهن و راتی) ،یهساری سیهران و ههناسه ،یهفه بروون و یهسراریهرانی سیسریهمی عهسرهبی و ...دهبێرت
ئهم ماددهیه ماوهیهری دوور و درێرژ لره ژینگره دا دهمێنێیرهوه و برهردهوام شروێن دانرهری لره سرهر ژینگره دا ههیره .بره پێری برهراورده فهرمیرهرانی نهتهوهیرهرگرتووهران رێرژهی
بریندارانی ئهم رارهساته  5111رهس راگهیێندراوه و به پێی ووتهرانی بهرێز رهفسهنجانی ( سهرکت رۆماری پێشووی ئێرران ) لره یووتبرهرانی نروێژی هرهینی لره تراران لره
حهفیاراندا رێژهی برینداران  8125رهس مهزهنده رراوه ،ههروهها به پێی رێژهی فهرمی رۆماری ئیسرنمی ئێرران و لره رێگره ی دام و دهزگرا پێروه ندیردارهران شرههیدانی ئرهم
رارهساته  121تا  131رهس مهزهنده رراوه .بهاڵم ئهوهینه واقی ی روودا و ئارامهرهیهتی هی رام لهم رێژانه راست نین و سهرهتاییترین بهڵگهش ئهمهیه ره:
 -1ئهم رێژانه له رێگهی سهرژمێری وپۆلێن رردنهوه نین و تهنیا مهزهنده و یهیاڵیین.
 -2له رکژان و مانگهرانی رارهساتهره زکربهی ههره زکری شههیدان ره له سهردهشت شههید بوون یان له راتی گواسینهوه برۆ شرارهرانیتر و دوای هێنانرهوهی تهرمهررهیان برۆ
سهردهشت ناوهرهیان وهت شههید له هی شوێن و دهزگایهت دا تۆمار نهرراوه و له الیهن بنهماڵهرانیانهوه له سهردهشت و گووندهرانی دهورو بهر دا ئهسااردهی یات رراون.
 – 3ئهمه وێرای ئهوهینه دانیشیوانی شاری سهردهشت ( له ساڵی رارهساتهره دا)  12111رهس و رۆی گهماوهری سهردهشت ئهو رات پیرر لره  21111ررهس برووه .لێرره دا برۆ
به دوا داچوونی باشیری رێشهران به ورده راریهری زیاترهوه سهرنجیان بۆ ئهم بهشانه رادهرێشم:
 -1ههو ،و چاالری سهربهیۆ :
هررهر لرره یهرررهم سرراڵی رارهسرراتهره و لرره رکژی  7ی پووشرراهڕی هررهر سرراڵێب دا و لرره سررهر دهسرریی هونهرمهنرردان و نووسررهران و ش راعیران و ههڵسرروراوانی برروواره گیارررانی
(رۆمهاڵیهتی ،رولیووری و  )....و به بێ هی پاڵاشت و تهنیا له سهر ئهرری نیشییمانی و داهاتی الوازی ئابووری یۆیان و برۆ رێرز گررتن لره شرههیدان و برینردارانی یهررهم
شاری قوربانی چهری رۆمه ،روژی ریمیایی له گیوان دا و دهربڕینی نهیاری و ههڵوێست نواندن له بهرامبهر هرهر چهشرنه تراژێردیا و رارهسراتێنی مرکڤری هاوشرێوه و مرهحنووم
رردنی تاوانباران ،ئاههنگی یاد و بیرانین و ماتهمینی پووشاهڕ لهم شاره دا بهرێوه دهچێت .و ههنوورهش بهو پهڕی گووشار و بانردکری حنروومی بهردهوامره و ئرهو مۆمرهی لره
 7ی پووشراهڕی  1367هررهتاوی دایرران گیرسراندوه ئێسرریارهش نهروژاوهتررهوه و ئرراوازی و بانگهشرهی ( برره تررهنیا گررێم مرههێڵن) یرران هانررا داوه و ئررهم شرارهیان برره تررهنیا گررێ
نههێشت .لهم بیست ساڵه دا زکربهی پرکگرامهران برییی بوون له :مۆسیقا ،شانۆ ،ررۆڕی شرێ ر ،چیررکت ،دهقری ئرهدهبی ،ووترار و ...رره چهنرد سراڵێب لره هرۆڵی سرینهمای (
قودس ) و هۆڵی شارهداری و هۆڵی مهرۆی رولیووری ر هونهری ( مجیمع فرهنگری هنرری ) و بهشری سرهرهریش واتره رکژی  7ی پوشراهڕ لره گۆڕهپرانی سرهرچاوه برهڕێوه چروون و
یهڵب دهگه ،نهبوونی گێگا و رێگای پێویست و رهرهسیهی بهرێوهبردنی پرکگرامی ناو هۆڵهران و بانردکری حنوومرهت برۆ الواز ررردن یران هرهر نههێشرینی برهرێوهچوونی ررۆڕی
بیرانینرهران برهردهوام بهشرداریان رررردوه و هوونهرمهنردان و روونراربیرانیش ئاڵرهرۆری یۆیرران بره پاراسرینی سررهربهیۆییهوه پێشرنهش بره گرهماوهری شررارهره ررردوه برێ هرری
چاوهروانیهت بۆ پاداش و داهاتێنی تایبهتی و تهنیا عیشقێنی شێیانهی پڕ له یۆشهویسیی و دهروونێنی رهیلی یهیا .،ههر ساڵێنیش برهردهوام لره رێگرهی دهزگرا حنومیرهران
ههوڵی شێواندن و نههێشین و رێگه گرتن لره برهرێوهچوون دراوه و تهنانرهت رۆمرهڵێب لره هونهرمهنردان بانگوێشریی دهزگرا ئهمنیرهران ررراون و ههڕهشرهیان لێنرراوه و ئرازار و
ئهزیهت دراون .ئهم پرکگرامانه به شێوهی سهربهیۆ ئهنجام دراون و تا ساڵی  1381ی ههتاوی ره ئهنجوومهنی به رکڤانی له مافی بریندارانی ریمیایی سهردهشرت دامرهزرا رره
بهشررێب لرره چاالریررهران لرره سررهر ئهسرریۆی ئهنجوومررهن و برره هاوررراری هونهرمهنرردان و گررهماوهر بررهرێوه چرروون و ئهنجوومررهن برروو برره دهالقهیررهت بررۆ وهرگرتنرری مۆڵررهت!! بررۆ
پرکگرامهران .ئارامی ههو ،و چاالری سهربهیۆی هونهرمهندان و رووناربیرانی سهردهشت لهم بیست ساڵه دا گیا له چهندهها رۆڕی شرێ ر و ووترار و چیررکت و دهقری ئرهدهبی
و ههروهها چهندهها پارچه مۆسیقا و شانۆگهری گۆراوگۆر له دنیای چاپ دا( ره له داینبوونێنی نوێیه ) ئهم بهرههمانه گێ ئاماژهن:
 -1ریێبی بۆنێنی نامۆ ( بویی نااشنا) ر بیرهوهری ر نووسینی حوسێن مبهممهدیان به زمانی فارسی چاپی ساڵی 1381ی ههتاوی.
 -2ریێبی بۆردومانی ریمیایی سهردهشت  7ی پووشاهڕی  1366ی ههتاوی ( بمباران شریمیایی سردشرت  7تیرر  ) 1366رر دکریۆمێنرت و ...رر نووسرینی عومرهر لره حافردووزی بره
زمانی فارسی چاپی  1385ی ههتاوی
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 -3گۆڤاری له سهردهشیهوه برهرهو ناررازاری ( از سردشرت ترا ناررازاری) رر چونرد بابرهتی تێنرهاڵو و تایبرهت نامرهی گۆڤراری مرههاباد ر بره رروردی و فارسری ر لره سرهر ئرهرری
رۆمررهڵێب لرره نووسررهران و روونرراربیران و هونهرمهنرردانی سررهرده شررت ر چرراپی  1385ی
ههتاوی.
 -4ریێبی چایی ئاگر  -زانسیی ،لێنۆلینرهوه ...رر نووسرینی ئرهمیر رهشریدی بره زمرانی
فارسی چاپی  1385ی ههتاوی.
 -2ساز دانی ئهنجوومهنی به رکڤانی له مافی بریندارانی ریمیایی سهردهشت :
یهت لهو چاالریانرهی رره سرهرهتا سرهربهیۆ بروو پاشران و بره دایرهوه لرهم دواییانره دا
رۆمررهڵیب یرراڵی نهگررهتی و نهشرریاوی پێرروه دیررار برروو ررره برروو برره هررۆی الدان لرره
سهربهیۆیی و له راسیی دا به الرێیان دا برد ئهم ئهنجوومهنه بوو ههر بۆیهش به گیرا
باسرری لێرروه دهررێررت .دوای تێارره ڕ برروونی  14سررا ،برره سررهر رارهسرراتی ریمیابررارانی
سهردهشت و له سهر دهسیی رۆمهڵێب له ئهندامانی بنهماڵرهی شرههیدانی ئرهم رارهسراته
ره زکربهیان بریندار و گیرکده بووی ماددهی ریمیایی بوون ئهنجوومهنی به رکڤرانی لره
مافی بریندارانی ریمیایی سهردهشت له ساڵی  81ر  81دا دامهزرا .ههر وهوب ئاماژهی پێنرا سهرهتا و به هۆی ههبوونی روحێنی پات و دڵسۆزانه و هرهو ،برۆ پاراسرینی یرادی
پیرکزی شههیدان و به دوا داچوونی رێشهرانی بریندارانی رارهساتهره و ...ئهم ئهنجوومه رهوته چاالری و لره الیرهن چاالرران و روونراربیران و ...پێشروازی لێنررا برهاڵم بره
دایهوه دوای چهند ساڵێب و به هۆی رهوتن له پێوهندی چڕ و پڕی حنوومی و دیاردهی گهندهڵی و هاتنه رایهی بهرژهوهندیرهرانی تارره رهسری ئرهم پیرکزیره نرهماو یرهڵب و
چاالت ڤانان و  ...یۆیان دووره پهرێز ڕاگرت .سرهرهڕای هرهبوونی رۆمرهڵێب ررار و چراالری پۆزێییر و براش لره رارنامرهی ئهنجوومرهن وهت بره شرداری لره رۆبوونرهوهرانی
opcwله ئهوروپا و به دوا داچوونی دکسیهی دادگای تاوانبار ئان رات هاوڕێ دهگره ،ئهنجوومرهنی چرات لره ئرهوروپا و دهررردنری بولیرهنی پووشراهڕ ( رره ناوهرکرهررهی
گێی باسه ) ،رۆمهڵێب چهواشهراری و راری نهگوونجاو گهندهڵیان پێوه دیاره ،زکر حهز دهرهم ئهندامانی دهسیهی بهرێوهبهری ئهم ئهنجوومهنه وهاڵمردهری رارهرانیران برن و
روون رردنهوه بدهن بۆ وێنه:
 -1بۆچی پێشیان گرت له سازدانی شۆڕایهری گشیی پێب هاتوو له چاالران و النی رهم  6ر  ngoی سهردهشت بۆ باشیر بهرێوهچوونی پرکگرامهرانی ساڵی  85ه
 -2ئهم ئهنجوومهنه به رردهوه بۆته دوو بهش ئهویش له پێناو پۆست و مهقام و پاره ( به دان پیانانی یۆیان ) با ئهم بهرێزانه رووننرنهوهیهت بدهن
 -3ئهمانه بوونره هرۆی پهیردا بروونی دیاردهیرهری زکر نهشریاو ئره یرش گێبرهگێ رردنری دهرسرهدی گانبرازی لره رێگرهی پرارهوه ( هیروام وایره رره درک بێرت برهاڵم بره دایرهوه
شایهدحا ،ههیه بهدایهوه رووحی پێنهوه رار رردن و سهربهیۆ رار رردن و  ...له ناو ئهم ئهنجوومهنهدا نهماوه .
نووسررهری ئررهم بابهترره داوا لرره ئهنرردامانی بهرێوهبررهری ئهنجوومررهن دهرررات یرران هررهو ،برردهن النرری رررهم ئررهم چهنررد یاڵررهی سررهرهوه چارهسررهر بنرررێن ،یرران ئررهوهتا واز بێررنن و
ئهنجوومهن ههڵوهشێنن و چییر ئهم چهواشهرارییه درێژه پێ نهدهن .
ئرهوهی راسرریی بێررت و بررهبڕوای مرن هررهموو ئررهم رێشررانه و بهتایبرهت بێرردهنگی لرره ئاسررت ترهنگژهو رررردهوهو گوشررارهرانی رۆمرراری ئیسرنمی لرره رووی ناشررارهزایی و بهزانسرریی و
پرکفێشنا ،نهبوونی رهسایهتی هیەنام له ئهندامانی رێبهری و رار و چاالریهرانیانهوه سهر چاوهدهگرێت .بێگومران پێوهنردی دهگره ،ئهنجوومرهنی پشرییوانی لره قوربانیرانی
ریمیایی (لهتاران) و وهزارهتی دهرهوه و دهزگا حنوومیهرانی وهت (بنیاد گانبازان) دهتوانێ رکلێنی بهرچاوی لهو رێشانهدا ههبێت (ئهگهر بێت و له قهواره دهرچێرت) .لێردوان
و رووننردنهوهی زیاتر دێڵمهوه بۆ دهسیهی بهرێوهبهری ئهنجوومهن.
 -3رکڵی رۆماری ئیسنمی ئێران
راسریه رره رژێمری بهعسری عێررا راسرریهویۆ و لره هێرشرێنی ئاسرمانیدا شراری سهردهشرریی ریمیابراران رررد ،برهاڵم بره هرۆی ئاسرریی پرکژهرره و ئاررامی ررارهسراتهره ،رهشرروێنی
ههڵنهوتن و برییی بوو له 1551رهس بێ بهڵگهنامهی راتی بۆردومانهرره ،رره لهوانره  64ررهس لره سرهرووی  % 25و  511ررهس لرهیوارووی  % 25وهت برینرداری ریمیرایی
(گانباز) ناسران ره رۆی ههردوو رۆمیسیۆنهره  % 45ئارامی پۆزێییڤی ههبوو .له رهزبرهری سراڵی 83دا دیسرانهوه دوو گرار رۆمیسریۆن برهرێوهچوو رره نزینرهی  3511رهسری
گرتهوه ،زیاتر له 121رهس له یوارووی  % 21بهبرینداری ریمیایی ناسران و رۆی ههردوو رۆمیسیۆنهره  %7بهشدار بووان به برینداری ریمیرایی ( گانبراز) ناسرران .لره
ساڵی 84ی ههتاویدا النینهم دوو گار رۆمیسیۆن گیرا ،رهبرییی بوو له چاویشاندنهوه به شنایهت و سنااڵی ناڕازیانی رۆمیسیۆنهرانی ساڵی  82و  83ره یهریان لره پراییزی
ئهو ساڵهدا و ئهوییریان له مانگی ڕهشهمێدا بهرێوهچوون .ئهوهی مانگی رهشهمێ برییی بوو له  1611ررهس و ررۆی رۆمیسریۆنهرانی سراڵی  84ی هرهتاوی  3111ررهس داوارراری
ههبوو ره له ئاراما رۆی ههموو ئهو رهسانهی له سهردهشت وهت گانباز ناسراون  2128رهس مهزهنرده دهرررێن و لهوانره  1611ررهس بره گانبرازی ریمیرایی دهناسررێن رره 911
رهسیان له سهرووی  %25بریندار و گیرکدهبووی مادهی ریمیایین .
شایانی باسه ئهوانهی له %25سرهرتر برن و لههرهمان راتردا  %21تووشری یهسراری سرییهران هراتبن یرانی حاڵرهتی  kدهیرێنره نراو بازنرهی هرهقی پهرهسریاری برهو مانایره
رهسێب وهت پهرهسیار له ماڵهوه یارمهتییان دهدات و مانگانه برێ پارهی بۆ تهریان دهررێت (لهالیهن دهوڵهتهوه) بهاڵم ئهوهینره رۆمیسریۆن دهیاتره ژێرر پرسریارهوه ئهوهیره
ره ههر رهسێب دهچێیه ژووری رۆمیسیۆنهران ره برییین لهبهشهرانی چاو ،ههناسهو سییهران ،پێست و مێشب  ...بۆ ههر رۆمیسیۆنه ترهنیا مراوهی  3ترا  5یولرهری ررات پرێ
دهچێت وێڕای ئهوهینه هی پساۆڕێب ناتوانێت لهم ماوه رورته دا بیسهلمێنێت ره رهسێب بهمادهی ریمیایی گیرکده بووه یان نا بهاڵم ئهمان دهیسهلمێنن .هرهروهها گهاڵڵهیرهت
ههیه لهژێر ناوی (تهرحی سهالمهت) ره ههررهس بنوێیه ژێر ئهم گهاڵڵهیه به لهشساغ دهناسرێت ،پهروهنده و بانگهشهرهی لهگهڕ دهرهوێت سهیر ئهوهیه ره رهسانێنی زکر
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ره بهلگهنامهشیان بهدهسیهوه بووه یراونه ناو ئهم گهاڵڵهیهوه .ئهمه دهالقهیێنه بۆ یۆدهرباز رردنی رۆماری ئیسنمی لره یزمرهتگوزاری برۆ یرهڵنی شرارهره .هرهروهها ئرهوهش
بڵێین ره دهوڵهت راتێب رهزامهندی لهسهر بهرێوهچوونی رۆمیسیۆن دهدات ،ره یهڵب یرۆی یهرگییرهرانی رۆمیسریۆن و پشرننینی دریۆرهرران و ...بردات رره برۆ هرهر رهسره بره
شێوهیهری مام ناوهندی بڕی  51111تمهنی ئێرانی لهیۆ دهگرێت (رهههموو رهس توانایی نییه).
 -4رکڵی میدیا و پارت و الیهنهران
 -1ناو یۆی ئێران
بهدایهوه ئێسیارهش پاش تێاهڕبوونی  21سا ،لهم رارهساته میدیا فهرمییهرانی رۆماری ئیسنمی ئێران هی چهشنه پرکگرام ،رێاۆرتاژ و تهنانرهت راپرۆرتی تایبرهتیان سراز
نهداوه و ئاوڕیان وهسهر ئهم یهڵنه بێیاوانه نهداوهتهوه .تهنیا یهت راپۆرتی چهند یولهری و هرهواڵێنی چهنرد چرررهیی نرهبێ .لرهم دواییانرهدا و بره لرهداینبوونی بهاڵڤۆرره
روردییهران ،چهند گارێب به نووسینی بابهت و ههوا ،یادێنیان لهم رارهساته رردکتهوه ره بهدایهوه ئهمیش ههر بهشێوهیهری رهمڕهنگ و زکرترر برههۆی گوشراری یرهڵب و
نووسهران و  ....ی سهردهشت بووه .ئهوهش له بیر نهرهین ره میدیا و راگهیاندنی رۆماری ئیسنمی به تهوای ئهم رێشهیهی باینۆت رردووه رره رهنگره رشرانی سرێبهری رووداوی
تهقینهوهی پارلهمانی ئێران بهدهسیی موگاهیدینی یرهلق لره سرااڵنی شهسریهرانهوه بۆتره بیانوویرهت برۆ میردیارانی ئێرانری .هرهر چری بێرت لره شرهرمهزاری بێردهنگی رۆمراری
ئیسنمی لهم رارهساته مرکڤیه رهم ناراتهوه.
 -2دهرهوهی ئێران
له دهرهوهی ئێران و لهپارچهرانی تری روردسیان تاروو ئێسیا شایهدی چ پرکگرامێنی ئهوتۆ لهمهر ئهم رارهساته نهبووین ،ئهگهرچی ئهمان چهند سراڵێنه میردیای سرهتهالیییان ههیره
بهاڵم له ئاست ئهم رارهساته رپ و بێدهنگ بوون .هرهروهها بروونی پرارت و الیهنره سیاسرییهرانی بهرههڵسریناری رژێمری ئێرران لره دهرهوهی سرنووری دهسرینرده نێونهتهوهییرهران (نێروان
رکژههاڵت و باشووری روردسیان) بۆته ئهوهینه لهم بهشهدا باسریان بنرهین رره بهدایرهوه گێگرای باسریان نههێشریۆتهوه ،گیرا لهیرهت سراڵی رابرردوودا و لهرێگرهی سرهتهالییهرانیانهوه،
ئهگینا بهردێژایی ئهم سااڵنه دهنگ لهبهرد هاتووه و لهوان نههاتووه .گیا لهو پرکگرامه چهواشهرارانه تێنوهردهرانهی رهراناڵی  roj tvله پووشاهڕی 85ی ههتاویدا بهرێوهیان برد،
ره بهدایهوه بهبێ هی بهڵگه و شارهزایهتییهت بهرێوهچوو ،بوو به هۆی دڵسارد بوونهوهی یهڵب و رۆمهڵێب ئاسیهنگی تر.
 -3سهردانهران
گیا لهو هونهرمهند و نووسهر و شاعیر و رووناربیر و ههڵسووراوانی رۆمهاڵیهتی ،رولیووری و ...ره بهردهوام به روحێنی پڕ له یۆشهویسیی و دلسۆزی ،یهڵنی بێردهرهتان و زامردار و
بێیاوانی ئهم شارهیان (بهتهنیا گێ نههێشت) ئرهمان باسریان لێروه ناررهین رره یۆیران یانرهیوێ و ئهنردامی بنهماڵرهی گرهورهمانن .سرهردانهرانی ترر لرهم چهنرد سراڵهی رابرردوودا برهم
شێوهیهبوون:

* ساڵی  81ی ههتاوی :هاتنی ههواڵنێری رکژنامهی ( رۆریێهرێ دێلن سێرا)ی ئییالیا بهرێز پائۆلۆ رۆنیی بۆ سهردهشت و سازدانی راپۆرت.
* سهردانی رۆمهڵێب لره نوێنرهران و ئهنردامانی پارلرهمان و دهسریهی سرهرک رایرهتی پارلرهمان هراورێ دهگره ،راوێژرراری سرهرکت رۆمرار لره راروبراری سروونیهرانی ئێرران ،و
پارێزگاری ئازهربایهگانی رکژ ئاوا و  ...ره بهردی بناغهی پرکژهیهری رولیووری ر سرهیرانگایی بره رووبرهری  4111مرهتر لره دهرهوهی شرار (بهشرێوهی قوڵینرگ لێردان) لێردرا و
ئاماژه بهبوودگهی  31ملوێن تمهنی ئێرانی سهرهتایی ررا و بریار وابوو ترا رۆترایی ئرهم سراڵه واتره  81پرکژهرره ترهواو بنرێرت ،ئێسریاره رهسراڵی  86ی ههتاوییره ،شروێنی
قوڵینگ لێدانهره پات بۆتهوه و  31ملوێنهرهش یان ههرد قوتی داوه یان ئاسمان ههڵیلووشیوه.
ساڵی  82ی ههتاوی :هاتنی ههواڵنێری راناڵی  zdfی ئاڵمان بهرێز ئۆڵریش تیلگنێر
ساڵی  83ی ههتاوی :سهردانی شاندی ناوهندی ئاشیی هیرکشیما  83 - 1 - 23ه
* سهردانی بهرێز رری رۆچێرا ( هاورێ لهگه ،یێزانی) رکژنامهوانی بهناو بانگی فهڕانسی و ،رۆ ررنهدهی زانیاری بۆ ریێبی داهاتوویان.
* ساڵی  84ی ههتاوی  :هاتنی بهرێز تییفێن دادسیانی پهروهندهی فران ڤان ئان رات و شاندی یاوهری
* هاتنی شاندی قهزایی هۆڵندی 84 - 2- 11
* هاتنی شاندی ژاپۆنی و ههواڵنێری ژاپۆنی 84 - 3 - 21
* هاتنی شاندی ههڵهبجهی شههید 84 - 3 - 29
* هاتنی شاندی مهریوانی 84 - 4 - 7
* ساڵی  85ی ههتاوی  :هاتنی شاندێنی نووسهران و شاعیرانی ههڵهبجهی شههید 85 – 4- 7
(رهنگهرۆ مهڵێب لهسهردانهران نهنووسرابن رهداوای لێبوردنم ههیه)
 -6رۆتایی و دهرئهنجام:
ههر وهت یوێنهری بهرێز بۆی دهر رهوت رۆمهڵێب زانیاری پێشنهش ررا .ئهوهی شایانی باسه ئهم تاوان و رارهساته دژهمرکڤییه به ژێنۆسایدی گهلی رورد بۆ پاریاوی رهگرهزی
و قهاڵچۆ رردنری ررورد بره هاورراری و هراودهنگی داگیرررهرانی روردسریان پێناسره دهررێرت و رارهسراتی بۆردومرانی ریمیرایی سهردهشرت گیرا نییره لره ئرهنفال و ریمیابرارانی
ههڵهبجه و بالیسان و گۆریهپه و زهرده و گهاڵڵه و  ...دهرمانرداورردنی  3111پهنابرهری باشروور لره ئۆردوگاررانی مراردین و هرهراری و یراپوور رردنری گونردهرانی هرهر چروار
پارچهی روردسیان و ...به قهولی شاعیردهفهرموێ :
ئهو رکژهم قهت قهت لهبیر ناچێ
له تاقه راسیه شهقامی ئهم لهشه ساردو سڕهدا

الپهرهی 63 :

چاوی زهقم بڕیبووه پاسدارێنی ڕیش نوورانی
به سهر منی ههڵهبجهوه ئهگریا و
رهچی یێرا یێرایش دهسیی ئهررد بهگیرفانیدا و
له دهننه مێوژی گڵێنهرانی سنه و ساباڵیی ئهیوارد 2
نووسهری ئهم بابهتهبههۆی نزینی و بهشداری رردن له پرکگرامهرانی سهردهشت گیا له ههموو ئهو ئامار و رێژه و چاالری و ههواڵنهی ره لهمهر چهواشرهراری و رارشرنێنی
و بهالرێدابردنی رێشهی ریمیابارانی سهردهشت و قهرهبوو نهرردنهوه و نهگهیاندنی یزمهتگوزاری دهوڵهتی بۆ یهڵب و شارهره ،دهدرێت یاڵێنی تر به سهرهری ترین رێشره
سهبارهت بهبهردهوامی ئهم ههوڵه نهزکرانهی دام و دهزگای حنومی له مهڕ سهردهشت دهزانێ .ئهویش ناتهبایی و یهرنهگرتوویی یرهڵنی سهردهشریه برۆ رێزگررتن و بیرئرانین و
بررهرێوهبردنی رررۆڕی یررادهوهری هررهر سرراڵه و برره دواداچرروونی داوارارییررهرانی یررهڵب لرره حنوومررهت و یهررردهنگ نررهبوونی گررهماوهری سهردهشررت بررۆ بانرردکر یسینهسررهر دهوڵررهت
سهبارهت به ئاوهداننردنهوه و گهیاندنی یزمهتگوزارییه گۆراگۆرهران .ئهو ناتهباییه گهیوهته ئاسیێب ره زکربهی یهڵنی سهردهشت له رکژی  7ی پووشاهڕدا دهرررهی دوورران
و بازاریان رراوهیه و وهت رکژێنی ئاسایی یهرینی ئیشی یۆیانن ،له گیاتی ئهوهینه بهشداری پرکگرامهران بن و ئهم رکژه دووران و برازار دایرهن؛ مرن ئرهم رراره برهتاوان و
یهیانهت دهرهه بهشههیدان دهزانم .رهوابوو سهرهتا دهبێ گلهیی له یۆمان بنهین و ئهمه لهبیر نهرهین ره ئهم بۆشاییه بۆته هۆی یرۆ دوور یسرینهوهی دهوڵرهت لره یزمرهت
به یهڵنی شارهره .ههروهها دهوڵهتی عێراقری ئێسریاره دهبرێ هرهوڵی قرهرهبوو رردنرهوهی یرهڵنی سهردهشرت بداترهوه رره ئهمره لهرێگرهی پرکژهیرهری درێژیایرهنی شرنایهت و
بهرزرردنهوهی سنااڵی یهڵنی سهردهشت بۆ دادگایی رردنی تاوانباران و وهرگرتنی مافی ئهم یهڵنه لره دادگرای بهغردا دهررێرت .وهت ئهوهینره لره مرهر تاوانبرار ئران راترهوه
ررا ره ههر نهبێ بهسزایهری یاسایی گهیشت و ئێسیاره لهناو گرتوویانه دایه .ههروهها له ئێرانیش و بهرۆی دهنرگ و پشریگیری ههڵسروراوان و هونهرمهنردان  ...و لهرێگرهی
بهرزررنهوهی تۆمار و رۆرردنرهوهی واژک برۆ برهردهم پارلرهمان و بننرهی سرهرکرنۆماریی و بره شرێوهیهری ترهواو یاسرایی ،هری نرهبێ بهشرێب لره رێشرهران چارهسرهری دهرررێن.
النینهم ئهو  16تا  17ههزار رهسهی ره له سهردهشت پهروهندهیان ساز داوه و بانگهشهی ریمیایی بوون دهررهن ،دهتروانن لرهم رارانرهدا بره هراودهنگی بهشرێب لرهو چاالریانره
بنوێنن و ههر رهس لهیهمی یۆیردا نرهبێت و بهرژهوهنردی گرهل و شرارهره بهسرهر بهرژهوهنردی تارهرهسریدا زا ،بێرت و النینرهم لره رکژی رارهسراتهرهدا هرهو ،و چااڵرییرهران
بهرفراوانیر و ههموو الیهنه بنهن .با ههر نهبێت رارێب بنرێت دهرهه و پڕ به پێسیی ناوی یهرهم شاری قوربانی چهری رۆمهڵنوژیی ریمیایی له گیواندا.
بێگوومان رێشهره بهمهوه ناوهسیێیهوه و یهرجار ههو ،و یهباتی پێویسیه .ئهم وتارهش بهشێنی بەووره له بهسهرهاتی  21سا ،له بێردهنگی مرکڤایرهتی و گیوانیران و ئرهو
رێنخراوانهی بانگهشهی مافی مرکڤ دهررهن و لهسرهرووی ههموانیشرهوه نهتهوهیرهرگرتووهران و چراوهدێرانی مرافی مررکڤ .مهبهسریی سرهرهری لرهم وتراره زیراتر ئاشرنرا ررردن و
دهسیخسینی رۆمهڵێب زانیارییه ههر وهت گوترا النینهم بۆ هاتنهدهر له باینۆتی راگهیاندن .شرکڤهو داوهری دێڵمهوه بۆ یوێنهری بهرێز و گهل و نیشییمان بهو هیوایهی چییرر
ناسۆڕهران بێدهنگ نهبن.
نووسینی  :سۆهراب لهحافدووزی گۆزهردانی  1386هه  2117 -ز
 -1ناسۆڕهران بۆ بێدهنگن ناوی یهت لهشانۆ نامهرانی هاوڕێی بهرێزم ( ع م ) ه له روردسیان.
 -2ماموهسیا بێنهس ر دهربهندی پهپوولهر ل 111
27ی گۆنی 2117
گیارهنگ

پهیامی دهفتهری سیاسیی حیزب به بۆنهی بیستهمین ساڵیادی بۆمبارانی شیمیایی شاری سهردهشتهوه
بیست سا ،لهمهوبهر لهم رکژهدا واته 7ی پووشاهری ساڵی  1366ههتاوی بهرامبهر به 28ی گۆنی 1987ی زایینی فڕکرره شرهڕرهرهرانی رێژیمری
روویاوی حیزبی بهعسی عێرا هێرشیان ررده سهر شاره سهرسهوز و ینجیننهرهی سهردهشت و بهچهری شیمیایی بۆمبارانیان ررد .
لهم هێرشه ناڕهواو گینایهتنارانهیهدا به سهدان رهس له ژن و مندا ،و پیروالو له یهڵنی ئهم شاره بوونره قوربرانی و بره هرهزارانیش برینردار
و نهقوسریان بروون .ئرهم تاوانره نامرکڤانهیره لره راتێنردا بروو رره برهرارهێنانی ئرهو گرۆره چهرانره واتره چرهری رۆمرهڵنوژو شریمیایی تهنانرهت
لهشهری نێوان دوو دهوڵهت و چهند دهوڵهتیشدا لهالیهن رێنخراوی نهتهوه یهرگرتووهرانهوه به تونردی قهدهغره ررراوه ،چ دهگرا برهوهی رره دژی
یهڵنی ئاساییو مهدهنی به رار بوێندرێ .بهاڵم رارهساتی بۆمبارانی شیمیایی شاری بێ دیفاعی سهردهشت لهبهر قازان ویسیی و بهرژهوهند پهرسییی واڵتره زلوێزهرران ،رره بره
ههر دوو الی شهڕهره چهت و تهقهمهنیان دهفرکشت ،دهنگێنی ئهوتۆی بێزاری و نارهزایهتی دهربرینی لێ نهرهوتهوهو له گیوان دهنگی نهدایرهوه .هرهر بۆیره رێژیمری تاوانبراری
عێرا بێ سڵهمینهوه له بیرورای گشییی گیوانی ،بێ گۆێدان به قهدهغهبوونی ئهم گۆره چهرانه ،به شێوهیهری بهرفراوان لهم دیوو ئهو دیروی سرنووره دهسرنردهرانی روردسریان
رهوته بهرار هێنانی ئهو چهره روشهندهیهو له مهودایهری بهرتهسنیردا ناوچهکانی ررماشان و مهریوانیشی گرتهوه.
رێژیمی بهعسی عێرا بۆ بهچۆت داهێنانی بزووتنهوهی ئازادیخوازی گهلی رورد له باشووری روردسیان و به بیانووی شهڕ له گه ،رێژیمی ئێران بره شرێوهیهری برهر براڵو و ررارا
رهوته بۆمباران و تۆپبارانی شیمیایی شارکچنهو گوندهرانی باشووری روردسیان ،ره لووتنهی ئهم تاوان و گینایهتانه بۆمبارانی شریمیایی شراری ههڵهبجرهی لرێ رهوترهوه ،رره
به ههزاران رهس ژن و مندا ،و پێاوی بێ تاوان شههید و به ههزارانیش بریندار بوون .بهاڵم مخابن واڵته بڕیار بهدهسیهرانی گیوان ههر وهروو له پێشهوه ئاماژهی پێ ررا
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لهبهر بهرژهوهندی بازرگانی،یا بێدهنگهیان لێ ررد یان زکر بهرزی و الوازی نرارهزایی یۆیران دهربرری .برهاڵم رێژیمری رۆنهپهرسرت و ریارراری رۆمراری ئیسرنمیی ئێرران رره دژی
رێژیمرری بررهع لهشررهڕ دابرروو و رهمیهریهمییررهری یررهرجار زکری سررهبارهت برره بۆمبررارانی شرریمیایی سهردهشررت نوانرردبوو ،چ لرره برراری قهرهبوورردنررهوهی زیرران لێنررهوتووانی ئررهو
رارهساتهو چ له باری زیندوو راگرتنی ئهو گینایهته به زکری وای دهنواند ره الیهنگری یهڵنی لێ قهوماوی ههڵهبجهیهو بهرگرییان لێ دهرا.
دیاره ئهمه یهرهم گار نهبوو ره گهلی رورد لره شرهڕی نێروان دوو رێژیمری داگیرررهری روردسریان دا زهرهرو زیرانی دهدیرت و تووشری رارهسرات دهبروو ،یران برۆ بهرژهوهندییرهرانی
داگیررهران و زل هێزهران بزووتنهوهرانی رورد دهبوونره قوربرانی .لره شرهڕی ئیماراترۆریی عوسرمانییهران لهگره ،سرهفهوییهرانی ئێرران دا ،قرهاڵچۆو مراڵوێرانی ،دهربرهدهری و
بهشخوراوی و پارچه پارچه بوون بهشی روردان بوو .له زهمانی دهسهاڵتداریی رهزاشای پههلهوی و رهما ،ئهتا تورریشردا سراتو سرهودا بره بزووتنرهوهی ررورد رررا ،لره زهمرانی
دهسهاڵتداری حهمهرهزاشای پههلهویشدا بازرگانی به بزووتنهوهی رورد لره باشرووری روردسریان ررراو بره شرێوهیهری دینره سرهدامی دینیراتۆر لهگره ،رێژیمری حهمرهرهزا شرا رێرب
رهوت بۆ زهبر لێدان له بزووتنهوهی ههردوو بهشی روردسیان .رێژیمی رۆماری ئیسنمی ئێرانیش ره گڵۆلهی رهوته لێژی پشیی له بزووتنهوهی باشووری روردسیان رررد نهترهنیا
به تهنیای هێشیهوه بهڵنوو زکر گارو ئێسیاشی لهگه ،بێ رهوته دژایهتیی ئهو بزووتنهوهیهو تۆپ باران و راتیۆشا بارانی گوندهرانی سرنووری حنوومرهتی هرهرێمی روردسریان.
بهاڵم به دوای روویانی رێژیمی دینیاتۆری بهع و بوونی سوپای ئهمرینا و هاوپهیمانان لره عێررا هرهتا رادهیرهری زکر وهزعهرره گرۆڕاوه ،لره عێررا حنوومرهتێنی فیردراڵی
دامهزراوه ،گهلی رورد لهو بهشه له روردسیان دهسنهوتی بهرچاوی به پێی یاسای حنوومهتی فیدراڵی عێرا بهدهست هێنراوهو یرۆی یراوهنی دهسرهاڵتو پارلمران و حنوومرهت و
سهرکری ههرێمه .تاوانبارانی بۆمبارانی شیمیایی سهردهشت و ههڵهبجه و شوێنهرانی دینهی روردسیان هێنردێنیان وهت سرهدامی دینیراتۆرو دهورووبهرهررهی بره سرزای گینایرهتی
یۆیان گهیشیوون و له سێداره دراون و رۆمهڵێنیش چاوهڕوانی سزادرانن و زکرێنیش له گهریانی دادگایی رردن دان .بهو حاڵهش رار بهدهسیانی دوو رێژیمی دژه روردی تورریره
و ئێران له مێژوو دهرس وهرناگرن و چارهنووسی تاوانباران نارهنه پهندو ههر رکژ به بیانوویهت ههڕهشه له حنوومهتی ههرێمی روردسیانی ئازاد دهرهن سنوورو گونردرانی ئرهو
ههرێمه تۆپ باران دهرهن و دهبنه هۆی روشینی هراو واڵتیرانی ررورد و ئراوارهیی و زیرانی مراڵی گهیانردن بره یرهڵنی ئرهو ناوچانره .ئێمرهو لره رکژه ماتهمینرهدا رره یرادی 21
ساڵهی رارهساتی ریمیا بارانی شراری سهردهشریی پێشرمهرگه پرهروهرو یۆشهویسرت دهرهینرهوه ،سراڵو دهنێررین برۆ گیرانی هرهموو شرههیدانی ئرهو رارهسراتهو سرهرگهم شرههیدانی
روردسیان و هیوادارین رکژێب دابێ تاوانبارانی رێژیمی رۆماری ئیسنمیی ئێرانیش ،ئهوانهی دهسییان به یوێندنی گهلی رورد له رکژهرهاڵتی روردسریانو گرهالن و ئرازادیخوازانی
ئێران سووره له دادگایهری دادپهروهرانه دا دادگایی بنرێن و به سزای تاوان و گینایهتی یۆیان بگهن.
دهفیهری سیاسیی حیزبی دێمورراتی روردسیان
7ی پووشاهڕی 28 / 1986ی گۆنی 2117

پهیامی یهكیهتیی ژنانی دیموكراتی كوردستانی ئێران به بۆنهی 21همین ساڵوهگهری بۆمبارانی شیمیایی شاری سهردهشت
هاوواڵتیانی بهڕێز:
ژنانو پیاوانی یهرسانی یواز! یهڵنی مافخوازی روردسیان!
ئررهمڕک حررهوتی پوشرراهڕی سرراڵی  1386هررهتاوی ،بیسررت سررا ،لرره بۆمبررارانی شرریمیایی شرراری سهردهشررتو دهوروبررهری ،لرره الیررهن ڕژێمرری بهعسرری عێرررا
تێدهپهڕێ .
سهر له ئێوارهی ڕکژی 7ی پهشاهڕی ساڵی  1366فڕکره شهڕ رهرهرانی ڕژێمی سهدام حوسێن له رردهوهیهت ره له مێژوودا بێ وێنه بوو ،یهڵنی بێ دیفاع و برێ گونراهی شراری
سهردهشتو چهند گوندی دهوروبهریان دایه بهر ڕههێڵه بۆمبه شیمیایهرانی یۆیانو ،بهمجۆره ههزاران ررهس لره یرهڵنیران شرههیدو نهقوسریان رررد.
بۆیه دهڵێین نهقوسیان ،چوننه ئهم ژارانهی ره بهسهر یهڵنی مهدهنی ناوچهی سهردهشت دا ڕژان به ڕادهیهت روشنده بوون ره ئێسیاشی دهگه ،برێ
بریندارهرانی ئهو رارهساته دژی مرکڤی یه دهگه ،زکر نهیۆشی نهیوازراوبهره و ڕوون و سا ،نییه شاهیدی شههید بروونی چهنرد ررهس لرهو یهڵنره
بێ تاوانه نهبین .
ڕژێمی رۆماری ئیسنمیش وهت ئهوهی نی مهتێنی وهچهنگ رهوتبێ ،گارگار نهبێ ئهویش بۆ ههندێب مانۆڕی تهبلیغاتی ،ئاوڕ له قوربانیرانی برهگێ
ماو لهو گهنایهته ناداتهوه و ئهوه بۆته هۆی ئهوه ره ژمارهی ئهو رهسانهی ره سااڵنه به هۆی ئهو بهمبارانه گیانیان له دهست دهدهن ڕوو له زیاد بوون دابێ.
به گوێرهی ئهو ئامارانهی ره باڵوبوونهتهوه ههر له یهرهم ساتهرانی ئهو رارهساتهدا  121رهس له یهڵب گیانیان له دهست داوه .بهاڵم ئهو ڕێژهیه پاش بیست سرا ،یرۆی لره
سهدان ژن و پیاو و پیروال و و مندا ،و مێرمندا ،داوه.
ههروهها به پێی ئاماره نادهوڵهتییهران زیاتر له  14ههزار رهس له یهڵب بههۆی گۆراو گۆر دهگه ،نهیۆشییهرانی پاشماوه لهو بۆمبارانه گیرکدهن.
ئازیزان:
ئهوه یهرهم گار نییه ره له گهرمهی شرهڕی نێروان دهوڵهتانردا یرهڵنی برێ دیفراع دهرهونره برهر ڕههێڵرهرانی چهرره گۆراوگۆرهررانو دهبنره قوربرانی شرهڕێب رره لره الی ئرهوان
نهیوازراوو مهحنومه ،بهاڵم له مێژوودا ڕهنگه ئهوه یهرهم گار بێ ره یهڵنی مهدهنی دهبنه ههدهفی چهرێب ره تهنانهت له قاموسی شهڕیش دا قهدهغه رراو ڕاگهیاندراوه.
زکر به دایهوه دنیای ئهودهم سهبارهت به بۆمبارانی شیمیایی شاری سهردهشت هی دهنگێنی لێوه نههات .ههر ئهو بێدهنگی یه بوو به هۆی ئهوه رره لره چهنردین شروێنی دینرهی
روردسیانی ئێرانوعێرا ئهو چهره ژاراوی یه گیانی مرکڤه بێ تاوانهران بسیێنێ ره بهر چاو ترینیان رارهساتی ههڵهبجه بوو.

الپهرهی 65 :

ههر بۆیه گێی یۆیهتی له بیسیهمین ساڵڕکژی بۆمبارانی شیمیایی شاری سهردهشت و گوندهرانی دهورووبهری دهنگمان بخهنه پا ،دهنگی ژنان و مندااڵنی بێ تاوان رره بره حره
قوربانیانی سهرهری ههر شهڕێنن و نهفرهت و بێزاری یۆمان له شهڕ و ماڵوێرانی دهرببڕین و داوا له ههموو ئینسانه مرکڤ دکسریهرانی دنیرا بنرهین رره ههوڵرهرانی یۆیران برۆ
ههرچی چڕو پڕرردنی یهبات به دژی چهرهرۆمه ،روژهران بخهنه گهر ،تاچیدینه شاهیدی مهرگو له ناوچوونی یهڵنی بێ تاوان نهبین.
ههزاران ساڵو له قوربانی رارهساتی بومبارانی شیمیایی شاری سهردهشت و گوندهرانی دهورووبهری و ههموو شار و ناوچهرانی روردسیانی ئێران!
به هیوای ساغی و ساڕێژ بوونهوهی زامهرانی بریندارانی ئهو گنایهتانه!
نهفرهت له شهڕ و ماڵوێرانی و مردن بۆ شهڕویسیان و شهڕفرکشان!
یهرێیی ژنانی دیمورراتی روردسیانی ئێران
7ی پوشاهڕی 1386ی ههتاوی

ههر دهمێنم گهر ناحهزانیش بمکوژن
نووسینی :سیروان حهدداد
به ناوی یهزدانی مهزن
له گه ،نزیک بوونهوه له وهرزی هاوین و مانگی پووشاهڕ گموگۆ ،و کرۆڕ و کۆبوونرهوهکان بره گرهرمی یرۆری گرهالوێژ گرڕ دهگررن و لره هرهر الیهکرهوه وزهوزی هرهژده و نرۆزده و
بیسیهمینت به گوێ دهگات .
رێکخراوهکان ،ئیدارهکان ههر کامیان له الیهکهوه ،واش ههیه یه و دوو کهسیش له الیهکی دیکهوه سهرقاڵی وه بڵێی کار و چاالکی نواندنن.
ناگهڕێینهوه بۆ ئهوهی که چی کراوه و چی دهکرێ؟ کێ بهڵێنی زکری الیه و کام قسهی یۆشی بۆمان پێیه؟ کام دڵسۆزه زکر سهرقاڵی ئهم بۆنهیره؟ کرام پیراو باشره لرهمێژه دێ
و دهڕوا؟ بهڵێ ههمووی ئهوانهش بهرهو رکژێک له مرانگی پووشراهڕ برهڕێوهن.رکژێرک کره برۆ یرهڵکی شراری سهردهشرت نایۆشریرین و پرڕ ئێشریرین رکژه لره مێرژووی چهنرد هرهزار
ساڵهی یۆیدا.که دهکرێ له الپهڕی بێتاوانی و سهرکووتکهری مێژوی گهلهکهماندا تۆمار بکرێ.
حهوتی پووشاهڕ ئهم رکژه رهش و نهگریسه بوو که ناحهزان و یوێنمژان دهسییان له کۆمهڵێک مرکڤی ئاشیی یواز به رابردوویهکی پڕ له شانازیهوه وهشاند .رکژێکه کره دهسریی
رهش و چهپهڵی نهیاران ،بهرککی ههزاران کوردی بێدیفاعی گرت و ههناسهی گهرمی ژیران و مانرهوهیان لره گرهروودا سرارد کردنرهوه .رکژێکره کره نسرێی قورسری مرهرگ و نرهمان
باڵی بهسهر شارهکهماندا کێشا و به دهیان ژن و پیاو و منداڵی بێتاوانی کرده قوربانی کارهساتێکی نهیوازراو .
شیمیابارانی شاری سهردهشت له رکژی حهوتی پووشاهڕی  1366دا تراژێدیایه بوو که دوای تێاهڕ بوونی بیست سا ،به سهر ئهم رکژهدا ئێسیاش قوربانی دهگررێ و هرهر رکژ و
ههر سراتێک یۆشهویسرت و گگرهر گۆشرهیهکمان لرێ دهسریێنی و دایکری نیشریمانمان ز سرووتاو دهکرا.
ئهمڕکش به ههزاران کهسی زامدار و لهش سووتاو و ههناسهسوار ،شهونخوونی ئێش و ئازارهکرانی ئرهم
کاتن که له تۆماری ئهم بیست ساڵهدا ههر رکژێکیان رکژی مهرگه و ههر شهوێکیان تاریکه قهبره .
بیست سا ،تێارهڕ بروو ،یره و دوو  ...و بیسرت هراتن و رکیشرین ،بره دهیران و سرهدانی دیرش دێرن و
دهڕکن ،بررهاڵم ئررێش و ئررازار و مررهرگ و قوربررانی ئێمررهی بێترراوان ،زامررداری مررا ،کرراول کررراو و د،
برینداری شههیدانی گگهر گۆشهمان ههرگیز نایهنه ئایر .هی رکژێک و هری سراڵێک نرهبووه و نرابێ
که سوکنایی ئهم رکژه پڕ ئێشه بخاته دهروونمان .ئێمهین که بیست سرا ،لهمهوبرهر بووینره قوربرانی،
کڵۆ ،و لهش سووتاو و له یوێندا شرهاڵ ،،الپرهڕی مێژوویران پرێ نووسرین .برهاڵم بره شرایهدی هرهموو
گیان له بهرانی بیزمان و گشت مرکڤری رویری گیوران و هرهرچی الی ئێمهیره و الی ئاسرمانیان ،هرهروا
له سهر پێین و ژیانمان ژیاندهوه ،کهم و زکر ههناسهمان گهرم و پڕ تین بهرهو ئاسۆی گهش و روون وهگهڕ کهوتین.
کوان ئهوانهی داری سێدارهیان بۆ دهناشیین؟ کوان ئهوانهی یهونی نهمان،ژینۆساید و گۆڕی به کۆمرهڵیان پێروه دهدیرن؟ کروان ئهوانرهی کروێر بروون و ترابڵۆی رابرردووی ئێمرهیان
نهدهبینی؟ کوان ئهوانهی کهڕ بوون و چیرککی قارهمانهتی کاوهکانی ئێمهیان نهدهبیست؟ دهڕکن ئهوانهی پا ،پشیی رهوڕهوهی نهمانی من بوون ،دهڕکن ئهوانهی بێژمار دکالریران
کرده ژههر و گازی شیمیایی بۆ ینکانی من.بهاڵم من ههروا ئاشیییواز و نهمر دهمێنم ههر چهند دڵاڕ و چاو بهفرمێسکی له دهسیدانی یۆشهویستترین یۆشهویسیانم.
سیروان حهدداد  5ی پووشاهڕی 1386ی ههتاوی سهردهشت
ماڵاهری سهرچاوه

الپهرهی 66 :

بیست ساڵ دهرد و ئازار
نووسینی:حهسهن حاتهمی
سهردهشیی گوان و رازاوه یه کێک له شوێنه پڕ دیمهن و سروشییهکانی کوردسیان؛  21سا ،له مرهو برهر لره پووشراهڕی سراڵی  1366ی هرهتاوی دا،
کهوته بهر هێرشی فڕککه شهڕکهرهکانی رێژیمی بهعسی دژی کورد .لهو کاتهوه ،تا ئێسیا بره دایرهوه هرهموو سراڵێ کره هراوین دادێ ،ئرهو شراره بره
سروشت گوانه ،به ههیبهت بهرز ،به شوێن پێگهیهکی گهورهی گوواڵنهوهکانی ئازادیخوازانی کورده ،دهبێ باس له دهرد و زامری ئرهو یهڵکره بکررێ ،کره  21سراڵه دهرد و ئرازار
دهکێشێ.
با دیمهنێک له مندا ،گهلێک بێنییه بهرچاو ،که ئهو کات ،ساڵی یهکهمی قوتابخانهیان تهواو کرد بوو .ئهوان چهندهیان یۆزگه و ئاوات ههبوو .ئهوان زکریران هیروا بره ژیران
بوو .دایک و باوکیان ،پێیان چرای ماڵێ بوون و د ،و گیانیان له الیان بوو.
منداڵهکان له قمارگهیهکی گهڕهکی یۆیان کۆ ببوونهوه .به پێی تێگهیشیوویی یۆیان ،باس و یواسی مندااڵنهیان ،هاوکات له گه ،کایه کردن دا دهکرد .له پڕ چهنرد فڕککرهی
شهڕکهری بۆمب هاوێژ ،به گرمه وهاڕه ودهنگ و بۆمباران ،دنیای گوان و ئاسمانی ساما ،و ژیانی ئاسایی لێ تێکدان .چهنرد کرهس لره منداڵرهکان ،بهدایرهوه ،لهشریان لرهت و
پهت بوو .چهند کهسیان بلۆقیان دهرکرد و سووتان .یهکێک چاوی له دهست دا .ئهوی دیکه القی پهڕی.
دوای چهنررد سررا ،تێاررهڕین برره سررهر ئررهو کارهسرراته دڵیهزێنرره دا ،ژمارهیرره لرره منداڵررهکان ،کرره برره سررهقهتی ،ژیانیرران تێاررهڕ دهکرررد؛ یررا دایکیرران نررهمابوو ،یررا برراو  .یرران
ههردووکیان .ههروهها چهند کهس له هاوپۆلهکانی ساڵی یهکهمی یوێندیان له دهست دابوو .ئای گهلوو! رووداوێکی زکر تا ،بوو .ئهوه چارهنووسی زکر کرهس لره منرااڵنی شراره
ینجیننهکهی سهردهشت بوو.
بازاری شار قهرهباڵغ بوو .یهڵک به ههموو نارهحهتییهکی که ههیانبوو ،ژیانیان پێخۆش بوو .پۆله ژنێک له دووکرانێکی کووترا ،فرکشرێک ،یرهریکی هرهڵگرتنی گرە و برهرگی
بووکێ بوون .فرکشیار چهند تۆپ ،پارچهی رنگاورنگی گوانی نهرم و ناسکی؛ مۆدی رکژی ،له پێش ژنهکان دانرا .هرهر کرهس رنگێکری پرێ گروان بروو .کیژێکری برااڵ برهرزی چراو
ئهسیێرهی کوڵمه سووری رووگهشی یوێن شیرین ،هێندێک دوورتر له ئاپۆڕهی ژن و کەهکان راوهسیا بوو .پوور قڵهوه چراال و گوانهکرهی ،سرێ ترۆپی سروور و سرای و سرهوزی،
تاو دایه و بۆ الی کەه گوانی برد ههتا یهکیان پهسند کا .کەهکه ههر سێکیانی پرێ گروان بروو ،برهاڵم برۆ بووکیره نیێره دهسریی لره سرهر سرایهکه دانرا .هرهر دهسریی لره سرهر
قوماشهکه بوو ،دهنگ و زرمه و دووکهڵێکی نهناسراو دووکانهکه و بازاری داگرت .ههر گریان و ههرا و دایه ڕک و بابه ڕک ،پوورێ ڕک و یوشکێ ڕک دهبسیران.
دوای چهند کاتژمێر ،کەکهکه له نهیۆشخانهیه که دهست و باسکی له تخیه که بهسریرابوو ،وه هرۆش هاترهوه .هراواری دایرک و براب و پروور و یۆشهویسریهکهی دهکررد .نرهی
زانییبوو دایک و پوور و یۆشهویسیهکهی ،وایان لههاتبوو ههر بۆ کهس نه ناسرابوونهوه .هۆشی دهسیاهڕینی یۆشی ههر نهبوو و...
ئهو دوو تابڵۆیه ،یهیاڵی من له رکژی 7ی پووشاهری ساڵی  1366ی هرهتاوی بروو .برهاڵم بره دایرهوه دهیران رووداوی لهوانره دڵیرهزێنیر ،لره هێرشری گینایرهتکارانی ،هێررش
کهرانی بۆمبارابی شیمیایی سهردهشت ،شاری تێکۆشهر پهروره و پهناگای له شکان ناهاتووی ئازادیخوازانی کورد روویان دا.
ئهم سا ،ئازار چێشیوانی  21سا ،شیمایی بارانی سهردهشت و ناوچهکانی ،که برینی زکر قووڵی لهشی و دهروونیان ههیه_ کره بره قرهولێک قرت سرارێژ نرابن ،_.دهبیرنن ،ئرهو
ریژیمره ئررازادی کرروژهی ،ئررهو دهرد و مهینهتیانرهی برره سررهر یررهڵکی سرێڤیە( مررهدهنی) هێنرراوه و تووشرری ئرهو کارهسرراته دڵیهزێنررهی کررردوون؛ روویراوه و برره مێررژوو سرراێردراوه.
سهرکۆماره مرکڤ کوژهکهیان له دار درا و له نێو تاقمه گینایهت کارهکهی دا؛ عهلی حهسهن مهگید ( عهلی شیمیایی)_ یهکێک له کورد کوژان به چهکی شریمیایی ،چراوهروانی
تاوانی سزا ئینسان کوژانهکهیهتی.
حهسهن حاتهمی  28ی گوونی  ، 2117کانادا.

غهدری مێژوویی له شاری خنكاوی سهردهشت
به بۆنهی بیسیهمین ساڵوهگهڕی بۆمبارانی ریمیایی سهردهشت .
نووسینی :وریا ز.مبهممهدیان
سهرهتا دهمهوێ رورتهیهت له مێژووی به رار هێنانی چهری ریمیایی له رۆن و نوێدا باس رهم ره ڕهنگ بێ بۆ ههندێب رهس گێی سهرن بێ.
به رارهێنانی چهری ریمیایی (ژاراویی) دهگهڕێیهوه بۆ شهڕی نێوان ئهتیناو ساارتا واتا چوار سهد سا ،بهر له زایین.
له ڕووی مێژووییهوه چهری ریمیایی له سهرهتادا به شێوهی ئاگر و گاز به رار هێندراوه ،بهاڵم له سهدهی نۆزدهههم دا له شهڕگهرانا به پێەهوانرهی رۆنڤاسریۆنی برورسرێە لره
ساڵی  1847و رۆنڤاسیۆنی هاگ( )1له ساڵی  1899ره زکربهی واڵتان مۆریران رررد بروو بره شرێوهی ''ژار''یرش بره رارهراتووه( .نراوهڕکری رۆنڤاسریۆنهره :بره رارهێنرانی گرازی
یننێنهر و زیانبهیش قهدهغهیه)
له شهڕی گیوانی یهرهم دا ،دنیا شایهتی به رار هێنانی بهرینی ئهو چهشنه چهرانه بوو.
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سهربازهرانی ئاڵمان ،یهرهم ڕێژهی گازی ژاراویان له  22ئهیاڕلی 1915له سهر شاری یارێ ()2ی بلژێب به بڕی  168تهن رلۆرین( )3بره رارهێنرا رره بروو بره هرۆی رروژرانی
 5111سهربازی برییانی ،فهرانسی و رهنهدی و ئهو ڕکژه ناوی لێنرا '' ڕکژی له دایب بوونی شهڕی چهری ریمایی نوێ'' .ههروهها ئاڵمانیرهران برۆ یهررهمجار لره مێرژوودا گرازی
یهردل له سێایامبری  1917به رارهێنا.
له رۆیایی شهڕی یهرهمی گیوانی دا  1241211تهن چهری ریمایی (رلۆرین ،یهرد ،وهید) باراندراره بهو هۆیهوه  112میلروێن مررک زیانیران بهرررهوت و لره نێرو وانشردا 91111
رهس تووشی ئازاری روشهنده هاتن.
ئارامهرانی ترسناری سرووشیی و مرکیی به رارهێنانی چهری ریمایی له شهڕی گیوانی یهرهم دا وای رررد رره لره سراڵی  1925دا لره گێنێر پرکتۆرۆڵێرب( )4مرۆر بنررێ رره
تێیدا به رار هێنانی گازی یهردل و یننێنهر و ئهو گازانهی زیانی مهزنیان لێ ئهرهوێیهوه قهدهغه ررا .بهاڵم دیسران بره پێەهوانرهی ئرهو پرکتۆرۆڵره ،سرهربازهرانی ئییالیرا
له  1935له راتی داگیررردنی ئهبیسینا( )5رهڵنیان له چهری ریمیایی وهرگرت .دواتر له نێروان ژاپرۆن و چرین دا چرهری ریمیرایی بره رارهرات .لره شرهڕی گیورانی دوهرهم دا
واڵته زل هێزهران له گه ،ئهوهشدا به ڕێژیهری یهرجار زکر رهرهسهی ریمیاییان له گبهیانهرانا ههبوو بهاڵم به راریران نرههێنا ،ئرهویش ڕهنگبرێ لره ترسری تۆڵره سرهندنهوه
له لهیهنهرانی بهرانبهر بوو بێ ره ئهگهر به هاتبا و ههر یهت له الیهنهرانی شهڕ به راریان هێنا با رارهساتێنی وێنا ههڵنهگری له مێژووی مرکڤایهتی تۆمار دهررد.
له ساڵی  1971-1962هێزی سهربازهی ئه مرینا گازی گهاڵڕێژ( )6و گازی وشننهری گیا و گژ ( )7به مهبهسیی به چۆت داهێنرانی ڤییرهتنام ررهڵنیان وهرگررت رره پیرر لره 2
میلیۆن له ههر دووت ال رووژا و بریندار بوون.
هێرشی بهرفراوانی ریمایی ڕژیمی دڕهندهی سهددام له دژی هاوواڵتیانی رورد:
 -1نۆڤامبری  1983یهڵنی بێ پهنای پێنجوێن بوونه ئامان .
 -2له ئۆگۆسیی  1983یهڵنی بێیاوانی پیرانشار(یانێ) له ڕکژههاڵت و حاگی ئۆمهران له باشووری روردسیان بوونه ئامانجی دڕهندانهی سهددام.
28 -3ی گونی  1987شار و گوندهرانی سهردهشت له ڕکژههاڵتی نیشیمان بوونه قوربانی.
 -4بۆردمانی مهریوان و گوندهرانی دهوروبهری له مارسی .1988
 -5رارهساتی ههڵبجه له 16مارسی .1988
 -6بۆمبارانی ریمایی شاری سهرپێڵی زههاو و گوندهرانی دهوروبهری ،گیننی رکژئاوا و شنۆ له مهی و گوونی .1988
 -7ریمابارانی دهڤهری بادینان و دکڵی باڵهرایهتی و سهدان شروێنی دینرهی روردسریان رره بهدایرهوه بره هرۆی دهسرت نهگهییشرین بره سرهرچاوهی پێویسرت نرهمیوانی ئامراژه بره
ڕێنهوتی دروسیی روداوهران بنهم .
راریگهری چهری ریمیایی:
ههر چهند ئهم بهشه راری پساۆڕانه و پێویسیی به لێنۆڵینهوهی ههمهالیهنره ههیره و لره توانرای رهسرێب و دوو ررهس دا نیره برهاڵم بره پێری لێنۆڵینرهوه سرهرهتایییهران بره
گشیی ،ئهو راریگهریانه بهر چاو دهرهون:
 -1ژینگه و رشت و را،؛ چاو پێدایشانێنی یێرا به سهر ئهو ناوچانه ی روردسیان ره بهر ریمیایی رهوتوون بهڵگهی حاشا ههڵنهگر له سهر زیانی برێ ئرهژماری سروشریین بره
شێوهیهت ره به دوای تێاهڕ بوونی چهندین سا ،هێشیا بهرههمی نا تهواو له رێلگهران ههڵدهگیرێیهوه و ئهوهش ههموو گووتیارانی روردسیان و شارهزایانی بواری رشت و ررا،
شایهتی له سهر دهدهن.
 -2نهیۆشی ئهعساب.
 -3د ئن ئهی'' و گێنێییب :لێنۆلینهوهی پرکفیسۆر ''مسیهفا سادات'' مامۆسیای رۆلێژی بایۆ لۆگی زاننۆی شیراز له سهر قووربانیانی ریمیرایی سهردهشرت دهری یسریووه رره بره
دوای ریمیابارانی شاری ''سهردهشت'' نیسبهتی نێرینه و مێیینه گۆڕاوه و  %1ی له داینبوانی ر زیادیان رردوووه.
 -4له درێژ یایهن دا گازی یهرد ،راریگهری یۆی له سهر سیه و هانا دهر دهیات و ههروهها راریگهری یهرجار زکر له سهر سیسیهمی ئهمنی لهش دادهنێ()9
 -5شێرپهنجه به تایبهت شێرپهنجهی سیهران.
 -6شێواندنی ڕێبوپێنی گێنێییب()11
 -7دهروونی؛ تاری زامدار ههست به نامۆیی ئهرات له ناو رۆمهڵگای یۆی دا ئهو ههسیه رکژ بۆ رکژێ له دهروونی تات دا پهره دهسیێنێ ()11
PTST: - 8
Post Traumaticstress disorder
نهیۆشیهری دهروونییه ره به دوای ڕووداوێنی تال دا به دی دێرت و ورده ورده پرهره دهسریێنێ .لێنۆڵینرهوهران دهریران یسریووه ،رره بره دوای ریمیابراران دا ،یرهڵنانێنی زکر
تووشی ئهم نهیۆشیه دهبن و ڕێژهیان یهرجار زکره و راریگهری ئهو نهیۆشیه له هی راریگهری برینی لهش زکرتره به گۆرێب ره له درێژیایهندا دهبێیه ههرشهیهری گهوره.
له زیان دییوانێب ره بۆ ماوهیهت له ژێر چاوهدێری دوریۆراندا دا بوون ئهم زانیاریانه به دهست هاتوون:
 -1چهری ریمیایی له سهر ژنان (روورت یایهن درێژیایهن ) له ڕووی دهروونی و رۆمهاڵیهتیهوه له بهراورد له گه ،پیاوان زکرتر راریگهری لێنردوون.
 -2ئهو رهسانهی ره له راتی ریمیایی باراندا تهمهنیان له ژێر  19سا ،بووه له درێژ یایهن دا پیر مهترسی زیانی دهروونیان لێدهررێ.
 -3به پێی پێوانهی (سیاندارد) پی تی ئێ دی (6815% )11ی پیاوان و  89%ی ژنان زیانیان بینیوه*.
ئهو رورته باسهی من به بۆنهی بیسیهمین ساڵرکژی بۆمبارانی شیمیایی شاری بێ ئهنوای سهردهشیهوه بوو ره به دایهوه تا ئێسیا له هی الیهرهوه ئاوڕیان لێ نهدراوهتهوه و
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دهتوانم بڵێم ره غهدرێنی مێژوویان لێنراوه و ئهو غهدرهش له سێ روهوه دهبیندرێ:
 -1له ڕووی مافهوه :سهددام و دارو دهسیهرهی گۆڕ بهگۆڕ ررران و هرهروهها لرهو ڕکژانرهش دا عرهلی ریمیرایی بنرهری سرهرهری ویوڵقێنرهری دهیران رارهسراتی وهت سهردهشرت بره
سێداره حورم درا بهاڵم له هی شوێنێنا هی باسێب له قوربانیانی شاری سهردهشت و گوندهرانی دهوروبهری نهررا ره گێی یۆی بروو بهرپرسرانی حنومرهتی هرهرێمی روردسریان
له پڕکسهی دادگایی مرک روژاندا ئاوڕێنش له یهڵکی بهشخوراوی شاری سهردهشت بدهنهوه.
 -2رهمیهریهمی گڤات و ڕاگهیاندنی روردی.
 -3ههوڵی رۆماری ئیسنمی ئێران بۆ شێواندنی ڕێنهوتی رارهساتهره.
من ئهو گلهیهم له ڕاگهیاندن و میدیای روردی ههر چوار پارچرهی روردسریان چ ڕادیرۆ ،تهلرهفزیۆن ،چ گۆڤرار و ڕکژنامره و بره تایبرهتی ماڵارهڕه ئینیێرنێییرهران ههیره رره لره
گواسینهوهی ڕووداوهران بۆ هاوواڵتیانی روردی ههموو بهشهرانی روردسیان رهمیهریهمی دهرهن .ئێمه له نهیارانی رورد چاوهڕوانی یێرر و بێرر ناررهین چوننره ئرهوان سروێندیان
یواردوه ره تا روردێب بمێنێ نهسرهون بهاڵم ئایۆ رورد له بهرامبهر ئ و ههموو د،ڕهشیهی ناحهزانی گهلهرهی چهنده تهبایه بۆ پووچهڵنردنرهوهی پننرهرانی یرهت بره دوای
یهری دوژمنان؟
بۆ دهبێ ئێمه سهبارهت بهو ههموو رارهساتانهی له بنان گوێی ئێمه دهقهومێن هێنده رهمیهریهم بین؟ بۆچی مرکی رورد دهبێ ئهوهنده له مراڵی یرۆ و دهرد و ئرازار و مهینهتره
به بهژن بڕاوهرهی بێ ئاگا بێ؟ بۆ دهبێ ئێمه ههو ،بۆ دروست رردنی ڕکڵهیهت نهدهین ره ههست بره ئرازار و مهینرهتی گهلهررهی لره هرهر شروێنێنی گرۆی زهوی بنرات؟ ڕهنگبرێ
ههندێب رهس بڵێن گا ئهوه چ پهیوهندیێنی به غهدر له شاری سهردهشیهوه ههیه بهاڵم به ڕای من رهمیرین پهیوهنردی ئهوهیره رره سهردهشرت مشریێب لره یرهرواری روردسریانه
واته له بست به بسیی روردسریان دهیران رارهسراتی لرهو چهشرنه بره دهسریی دوژمنرانی مرکڤایرهتی یوڵقراون رره تراری ررورد لێری بێخهبرهره .مرن ئرهو برێ یهبهرییره لره یرودی
رارهساتهره به رارهساتتر دهزانم چوننه تا ئێمه وهیهبهر نهیهن و له یهوی قورسی نرهزانی ڕانرهبین ،یرهت ههسریی و یرهت ڕکحری لره تراری ررورد برهدی نهیرهت ئرهو هرهموو
ههو ،و پهله قاژانه وهروو بڵقی سهرئاو و ئاسنی سارد رووتانه!
له سهر ههموو تارێنی رورده له ڕکژێنی ئاوا پڕ له ئازار و پڕ له مهینهتا قۆڵی روردایهتی و مرکڤدکسیی لێ ههڵمالێ و به بنوژانی گهلهرهی بڵێ ئێمره لره روشرین ،یننران،
قڕ رردن و ریمیاباران سڵ نارهینهوه و ههر گهاڵیێ ره به تهرزهی ڕهشری نرهیارانی ررورد لره دارسریانی روردسریان دهوهرێ دهبێیره چرهقڵ و لره چراوی دوژمنرانی ڕادهچرێ و هرهر
زامێنی مرکی رورد یاڵێنی ڕهشه له سهر ناوچاوانی شهمشهمه روێرانی نامۆ به مهریهبی مرکڤایهتی .
زکر له مێژه مێژووی پڕ له ههوراز و نشێوی گهلهرهمان به دهسریی ڕژدی دوژمنانمران دهنوسررێیهوه و برێ بهزهییانره لره هرهوڵی ئرهوه دابروون بره رێفری یۆیران گرێ گرۆررێ بره
ڕاسییهران بنهن و قارهمانهرانمان به یایین ،یایین به نهتهوهرهمان به قارهمان و سهررهوتنهرانمان به شنست پێناسه رهن و ڕووی ڕاسیی مێژوو لێڵ و چۆنێرب پێیران یرۆش
بێ ئاوای وێنا بنهن .ئهو گارهش به تهما بوون ڕکژی ڕێنهوتی رارهساتی بۆمباران شیمیایی شاری سهردهشت بگۆڕن بهاڵم ههی هوو سهریان دای له بهرد و به یۆشیهوه لره گره،
بهر پرچ دانهوهی تووندی یهڵنی زامداری شارهره ڕووبهڕوو بوونهوه ،ئهو پننهشیان پوچه ،بۆوه( .شایانی باسره رره ڕێرب لره ڕێنرهوتی بۆمبرارانی شریمیایی شراری سهردهشرت
بهاڵم له ساڵێنی گیا دا نوسینگهی سهرکت رۆماری ئێران تهقێندرایهوه و بروو بره هرۆی رروژرانی چهنرد ررهس لره بهرپرسرانی رۆمراری ئێسرنمی ئێرران ،گرا لره برهر ئرهو هۆیره
دهیانویست رکژهره دهسیناری رهن و ئێسیاش له میدیاران دا به ڕکژی ساییهی یۆیان ناوی دێنن).
بهاڵم ڕژیمی رۆماری ئیسنمی دوای ئهوه ره بێجگه له ڕوو ڕهشی هیەی پێ نهبڕا ئهمجار ههوڵی دا ئاماری قوربانیان دهسیناری بنات و له نراو رۆمرهڵگای نێرو دهوڵرهتیش هرهر
بهو ئاماره یۆ پهسهنده مامهڵهی له گه ،بنهن .من پێم وایه مهبهست له ههڵبهسینی ئهو ئامراره درکیینره لره الیرهن ڕژیمری دژه مررکی رۆمراری ئیسرنمی ئێرران لره الیرهت ررا،
رردنهوهی ئاسیی ئهو سیهمهیه ره به سهر رورد دا تێاهر بووه و له الیهری دینهش له به گیورانی رردنری پرسری ررورد بره هرهر شرێوهیهت برێ نیگهرانره و بێجگره لره هرهمووی
ئهوانهش یۆ دزینهوه له قهرهبوو رردنهوهی زیان لێنهوتووانه له ڕووی مادیهوه .به دایهوه ڕژیم به تهواوی لهو بواره دا سهرهرهوتوو بووه ،به شێوهیهت رره یرهڵنانێنی زیران
دییووی یرهرجار زکر هرهن رره لره برهر نرهبوونی توانرایی مراڵی چهنردین سراڵه ئرازار دهچێرژن و هری الیرهنێنیش نیره بره هانایانرهوه بەێرت و تهنانرهت رهسرانێنیش بیانورهوێ
یزمهتێنیان پێبنهن له گه ،رهندو رۆسای نهبڕاوهی ڕژیم ڕوو بهڕوو دهبنهوه و به رردهوه هیەیان پێ ناررێ .
به پێی ئاماری رۆماری ئێسنمی ئێران ،له بۆمبارانی شیمیایی شاری سهردهشت دا  119رهس روژران و  811رهس برینداری لێ رهوتهوه.
گێی وهبیر هێنانهوهیه ره له ئێواره ی 28ی گونی  1978له الیهن فڕکرهوانه د،ڕهشهرانی ڕژیمی فاشیسریی برهع لره چروار الوه شراری یۆشهویسرت و هرهردهم سرهر سرهوزی
سهردهشت گهماڕک دراو له ئاسمانه شین و بێ گهردهرهی ڕا  1111ریلۆ مادده ( )13ی ریمیایی به سهر یهڵنی بێ گوناح دا بارانردرا و زیراتر لره  151ررهس شرههید و پیرر لره
 8111رهس بریندار بوون و ڕکژ نیه به ڕێژهی راروانی شههیدانهوه زیاد نهبێ.
له رۆتایی دا بۆ هاتنه دهری ڕووداوهران له ژێر تهپووتۆزی مێژوو چهند پێشنیارێب دهیهمه بهردهم ههڵسووڕی مافی مرکڤ ،ڕووناربیر و گڤاتی روردی به گشیی:
 -1دانانی پنتفۆرمێنی گشیی و هاوبهش ره تێیدا ههموو ڕووداو رارهساتهرانی ره به سهر گهلهرهمان هراتووه دهسرت نیشران و ڕکژمێرر و ناسرنامهی برۆ دابنرێرت و بره گوترار،
دکریۆمێنت و دهزگای ڕاگهیاندن بگوازرێیهوه بۆ نێو رۆمهڵگای روردی له ههر چوار پارچهی روردسیان و دوا گاریش رۆمهڵگای نێو دهوڵهتی.
 -2دامهزراندنی ڕێنخراوێب ره به دانانی بۆنه و ساڵڕکژی ڕووداوهران ههسیێ .ئرهوهش دهبرێ برهرین برێ بره شرێوهیهت رره هرهموو رۆمرهڵگای رروردی بگرێیرهوه برۆ ئرهوهی گشرت
تارێنی رورد به رووداوه مێژوویییهرانی یۆی ئاشنا و پردێب له نێوان رابردوو ئێسیا دا دروست بێ.
 -3لێنۆڵینهوه و به دوا دا چوونی مافناسی و زانسیی ڕووداوهران و دواگاریش پێشنهش رردنی ئارامی لێنۆڵینهوهران بۆ ڕای گشیی رۆمهڵگای روردی.
28ی گۆنی 2117
گیارهنگ
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کارهساتی 7ی پووشپهری ساڵی 1366ی ههتاوی شاری سهردهشت
نووسینی :حهمهڕهسوو ،کهریمی
کارهساتی 7ی پووشاهری ساڵی 1366ی ههتاوی بهرامبهر به 28ی گۆنی 1987ی زائینی یاڵێکی ڕهشه به ناوچاوانی ڕێژیم بهع و ڕێژیمی ئێرانرهوه
ههموو ئهو کهسانهی که شارهزای ناوچهی پڕ سهوزهاڵن و لێرهواری سهردهشین ،دهزانن که ئهم ناوچهیه گیا لهو سهرسهوزییه،
چهندین تاڤگه و ئاو ههڵدێری گوان و سهر به کۆڵکه زێرینه و باخ و بایاتی پڕ له میوهی ههیره .سهردهشریی پرڕ لره گرو ،و اللره ،بره دهیران چیرای
سهرکهشی وه بوڵفهت ،دووپهزه ،هۆمە ،گیارهنگ ،دکالن و زهردکه و گهردنهی زمزیران و کهپری و مهیدان چۆغه و دهیان برهرزایی دیکره دهوریران داوه ،ئرهم بهرزایانره شراری
سهردهشییان له زکر بهاڵی گۆراوگۆری ڕکژگار و دهسیی چهپهڵی دوژمنان پاراسیووه ،شراری سهردهشرییان وه کۆرپهیرهکی گروان و بره دیمرهن برۆ دوا ڕکژی نیشریمان لره براوهش
گرتووه و پاراسیوویانه بۆ نهوهی داهاتووی گهلهکهمان.
چاوی دوژمنانی گهلهکهمان ،ههمیشه بۆ یاپوور کردنی نیشیمان و واڵتی کوردان ،به زهقی و سووری دیار بروون و لره ئاسرت نهترهوه و نیشریمانی ئێمره دا لره هری کردهوهیرهکی
دزێو و نامرکڤانه دریغیان نهکردووه و ناکهن .شاری سهردهشت یهکێکه لهو شارانهی کوردسریانی ڕکژههاڵتره ،کره مێژوویرهکی سرهدان سراڵهی لره برهریودان و یرۆراگری دا ههیره،
ههر بۆیه له ڕ و کینی دوژمنان بێ بهری نهبووه و زکرگار به باهۆزی ڕ و کینی نهیاران و دوژمنران یراپوور و وێرران کرراوه و دوایرهش بره هیممرهتی و یرۆڕاگری دانیشریوانی
ئهم دهڤهره ئاوهدان کراوهتهوه .بهاڵم هی یه له زامهکانی پێشووی به قهد زامی شیمیابارانی 7ی پووشاهری ساڵی 1366ی ههتاوی بهرامبهر بره 28ی گرۆنی 1987ی زائینری
بهژان و قوو ،نهبوون ،بۆ یهڵکی ههژارو دڵسۆز و شۆرشگێری سهردهشت و ناوچهی سهردهشیی ڕهنگین.
دوای هێرشه یه له دوای یهکهکانی هێزه سهرکوتکهرهکانی ئێران و عێرا بۆ سهر یهکیر و به یا و یوێن کێشانی شار و گوندهکانی ئهم دوو واڵته بهاڵ لێردراوه ،کۆمرهڵێک
یهڵکی بێدیفاع و سێڤێلی کوردسریان بوونره قوربرانی شرهری نێروان ئرهم دوو دیکیراتۆرهی زا ،بره سرهر کوردسریان دا .هرهر لره سرهرهتایی دهسرت پێکرانری شرهری نێروان ئێرران و
عێراقهوه ناوچهی سهردهشت دهیان گار کهوتره برهر پرهالمار و بۆردوومرانی تۆپره گرهوره و دوور هاوێژهکرانی عێررا و زیراتر لره  11گراریش بره فرککره هێرشری کراوهتره سرهر،
فرککهکانی عێراقی له کاتی هاتن برۆ نێرو یراکی ئێرران و برهرێوهبردنی پرهالمارهکانیان برۆ سرهر بنکره وشرهرهگهکان دا و دوای ئرهوه کره بره حیسرابی یۆیران کارهکرهیان ترهواو
کردووه ،ئهگهر بۆمبی زیادهیان پێ مابا له گهرانهوهیان دا به سهر سهردهشت دا بۆمبهکانیان به تا ،دهکرد و یا النری کرهم لره کراتی گهرانرهوهیان دا دهنرگ و هراڕهی ترسرناکی
یۆیان به سهر شار دا بهردهدا و به حیساب دیواری دهنگی یۆیان دهشکاند ،ئهو کارهی فرککهکان له الی یهڵک ببوو به شیێکی ئاسایی و لهو کاتره دا ماوهیره یرهڵک یۆیران
حهشار دهدا ،بهاڵم دوای ڕهوتی ژیان له شار دا ئاسایی دهبۆوه .بهشێکی بهرچاو له گهرهکهکان و گوندهکانی دهوروبهری شرار و شراروچکهی ڕهبرهت و ناوچرهکانی ئراالن و باسرکی
کۆڵهسه و بهری سوێسنایهتی و گهورکایهتی ئهو مهڵبهنرده ڕازاوهیره ،کهوتوونره برهر پرهالماری بۆمرب و ناپراڵمی فرککره شرهرکهرهکانی عێررا و لره ئاکرام دا بره سرهدان کرهس
شههید و بریندار و کهم ئهندامی له دوای یۆی لێکهوتوونهوه .تا کۆترایی شرهری ئرهو دوو دیکیراتۆره یروێنرێژه چهنردین گرار سهردهشرت و گونردهکانی دهوروبرهر چرۆل کرراون و
یهڵک و دانیشیوانی ئهو ناوچهیه پهریوهی شار و گوندهکانی دوورتر بوون و ما ،و حاڵیان به گێ هێشیووه و پاش ماوهیهکی دوور و درێژ ئاوارهیی و برێ دهرهترانی بره هیروای
ژیانی نوێ گهراونهوه سهردهشت و گوندهکانی دهوروبهری ئهو شاره .
دوایرین هێرشری فرککره بۆمرب هاوێژهکررانی حکوومرهتی برهع هیرشری شرریمیایی بروو برۆ سرهر شررار و
گوندهکانی دهوروبهری سهردهشت ،له دوای شهری دووههمی گیوانی ئهوه یهکرهم گرار بروو کره برۆمبی
شیمیایی و گازی یهردهل و به کۆمهڵکوژ دژی یهڵکی بێدیفاع و تهنانهت شرهرگهکانیش کرهڵکی لرێ
وهر دهگیرا ،ئهوهش له کاتێک دا بوو که دوژمرن زکر چرا دهیزانری کره ئرهم شراره گیرا لره یرهڵکی
ههژار و بێ دیفاع نهبێ هی بنکه و کارگای گرهورهی ئرابووری و درووسریکهری تێردا نرهبوو برۆ ئرهوه
کرره الیهنهکررهی دیکررهی شررهر کرره حکوومررهتی نگریسرری ئایونرردی برروو برره چررۆ دابێنێررت ،بررهاڵم
داگیرکهرانی کوردسیان له ههموو سات و وهییێک دا بۆ یاپوور کردنری کوردسریان و لره نێرو بردنری
گهلی کورد له هی پینن و ئاژاوهگێری و هێرشێک یۆیان نهبواردووه و تا بۆیان کرا بێ بره چرهکی
قورس و تهنانهت ناپاڵم و بۆمبی شیمیایی و گازی یهردهل و چهکی کۆمهڵکوژ هێرشیان کردکته سهر دانیشیوانی کوردسیان ،هی کات به ژن و مندا ،و تهنانرهت بره گیران لره
بهرانی دیکهشیان رووحم نهکردووه و ههوڵی له ناو بردنی کوردان یهکهم ئامانجی داگیرکهر و دیکیاتۆرانی زا ،به سهر کوردسیان دا بووه .
له ئێوارهی ڕکژی 7ی پووشاهری ساڵی 1366ی ههتاویی بهرامبهر بره  28ی گرۆنی  1987ی زائینری دا و لرهو کاتره دا کره دانیشریوانی شراری سهردهشرت یرهریکی ئریش و کراری
ڕکژانهی یۆیان بوون و دهیان ههویست که ههوای فێنک و بێ گهردی ئێوارهی شار ههڵمژن و بووکی ڕازوهی سرووشت له ئرامێز بگررن ،ڕاسرت لرهو کاتره دا کره هرهموو الیره لره
بهر فێنکای و سێبهری گردهسووری یۆراگر و ڕازاوه دا ههر کهسهی به کاری یۆیهوه یهریک بوو ،له کاتێک دا که کۆاڵنهکانی شار له مندااڵن که یاری و کایرهیان دهکررد گمرهی
دههات و له ساته دا که کرێکاران بهو بڕه پارهیهی که له کاری ڕکژانه دا وهریان گرت بوو و بۆ شیوومه و پێداویسیییهکانی ژیران ڕکژانرهیان دهوری دووکانرهکانی سرهرچاوهی
شاریان دابوو ،له پڕ کوندهبووی مهرگ ئاوازی مهرگی به کۆمهڵی له ناوهندی شار دا یوێند ،چوار فرککهی ڕهش سێبهری شوومی یۆیان به سرهر شرار دا کێشرا و هێرشریان کررده
سهر شار و چهند گهڕهکی ئهو شاره سهر سهوزهیان به گڕ و دووکهڵی گاز و به دهنگی بۆمب وێران و نووقمی یوێن کرد.
ناوهندی شار ئهو شوێنهی که یهڵک و دانیشیوانی شار و ڕێبوار و مسافیرهکانی گوندهکان و شارهکانی دیکه لێ کۆ دهبنهوه کهوته بهر هیرش و پهالماری بۆمب و له ههناسه
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کێشانێکی کورتدا ،ئاسمانی پا و بێ گهردی شار به دووکه ،ڕهش ههڵگهرا و ههوای فێنک و سارد و بۆنی یۆشی گو ،و ڕیبانهکانی ئهو بایەه ڕهنگینرهی کوردسریان ،بروو بره
یهڵووز و له گیاتی بۆنی یۆش و ههوای فێنک ،گهرمایهکی ترس هێنهر له گه ،بۆنێکی نایۆشی گهنیو ئاسمانی شاری داگرت و یهڵکی به تهواوی گیرکده و نرهیۆش و زامردار
کرد .دوای ئهوه که گهرهکانی سهرچاوه و به تایبهت ماڵی شههید ڕهسوو ،گهنگدووست و چوار ڕێیانهی فهرمانداری و ڕاسیه شهقامی نێزیک ترمینا ،کۆنی شرار و گرهڕهکێک لره
گهڕهکهکانی نێزیک ڕهزی
گۆاڵ و ههروهها نێزیک گوندی ڕهشهههرمێ له چهنرد کیلرۆمییری شراری سهردهشرت کهوتنره برهر ئرهو پرهالماره ،بره گرورج و گرۆڵی یرهڵکی گرهرهکانی دیکرهی شرار ،وه عرادهتی
ههمیشهیی یۆیان بۆ ڕزگار کردنی بریندار و هێنانه دهری شههیدهکان له بن یانووه روویاوه و تهپیوهکان دا ،یۆیان گهیانده شوێنی تهقینهوهکان و دهسییان بۆ کۆ کردنرهوهی
شههید و بریندارهکان کرد .به پێێ ئهزموونێک که ههیان بوو ،زکریان پێ سهیر بوو که چوار گهڕهکی شار کهوتوونه بهر پهالمار بهاڵم شرههید و برینردار کرهمن هرهر بۆیره بره
دڵهوه لهوه یۆشبا ،بوون که ئهو هێرشه شههید و برینداری کهمن ،یهڵک به پهله بریندار و شههیدهکانیان بهرهو نهیۆشخانهی شار ڕادهگوێزتن.
له کاتی ڕاگوێزتن و یارمهتی دان دا ،یهڵک ههسییان کرد که بۆنێکی نایۆش و گهرم د ،و دهروونی ههموو الیهکی پڕ کردووه و چاوهکانیران دهکرکزێیرهوه و هێنردێک یرهریکی
ڕشانهوهن و لهشیان یهریکی دهر کردنی بلۆ و برینه ،ههر بۆیه بهشێک له دڵسرۆزان هاواریران لره
یهڵک کرد که ئهو شوێنه به گێ بێڵن ،به دهنگری نیروه نوسراوهوه دهیرانگووت :ئرهو بۆمبانره برۆمبی
شێمیایین و ناوچهکه چۆل بکهن ،بهاڵم تازه درهنگ ببوو و کار لره کرار تررازا بروو و یرهڵک بهشری
ههره زکری تووشی ناسازیی دهروونی و زامداری ببوون و به کۆمه ،یرهریکی ڕشرانهوه و بره عرهرز دا
کهوتن بوون .چاوه پڕ له هیواکانیان ڕوو به زهردی ههڵگهران و لهشری شرلک و ناسرکی کیژانری دهم
به پێکهنینی شار و سینگ و بهرککی دایکانی دڵسۆز و به ئهمهگ و باسک و مهچرهکی شرۆره سروار و
کوران و پیاوه به ئهزموونرهکانی شرار ڕوو بره سرووری و ههڵگرهران و بلرۆقی سرهر دهسرت و سرینگ و
پشییان تا سهر ئێسقان پڕ بوون له ئاو و کێم و هرهوا و تووشری نابینرایی و کۆیره و بره عرهرز دا
کهوتن بوون .
شار بوو به وێرانه هی دهنگێک نهدههات گیا له ناڵه و هاواری بریندار و زامدارهکان نهبێ ،شهقامی شار پڕ بوو له گهسیهی بریندار و نیروه لره هۆشچروو ،دهنرگ و زریکرهی
دایکان و مندااڵن تێکه ،به هاوار و ناڵهی زامداران ببوو ،واڵتێکی سهوزی بهر له بۆردوومان ،ببوو به واڵتێکی وێرانه و سووتاو ،ئاسمانی شار له دووکه ،و ترهپوتۆز و برۆنی
نایۆشی ژههر پڕ ببوو ،به دهیان باڵهندهی گوان و یۆشیوان که پێشیر ئاوهدانی شاریان به چریکهی یۆیان به گوێی یهڵکی شار دا دهیوێند ،لره شرهقام و کۆاڵنرهکانی شرار
دا وه پهلکه گو ،ههڵوهری بوون ،سهرچاوهی ئاوی به ناوبانگی شار و دار و گو ،و ڕیبانه بۆن یۆشهکانی سوێبان و بهر پهنجهرهکان ،تۆزی سای ژههریان گررت بروو ،یرهڵک
ڕووی له ههر الیه دهکرد ڕهشهی بای مهرگ بۆنی ژههری به گهروو دا دهکردن و به کۆمه ،به عهرزی دا دهدان ،هی دهسیێک نهبوو که به فریا و هانای ئرهو زامردار و گیررکده
بووانهوه بێت ،کهس و کاری شههید و بریندارهکان ئهو کهسانهی که تا ڕادهیه حاڵیان لهوانهی دیکه باشیر بوو ،پهتوو و مهالفه و گامانه و ههرچی لره برهر دهسرییان بایره
تهڕیان دهکرد و به سهر یۆیان دا دهدا و به هانای یۆشهویسیانی یۆیانهوه دهچوون ،بهڵکوو بیوانن ئازیزانیان له مهرگی نا بهوهیت ڕزگار بکهن ،کرهم نرهبوون ئرهو کهسرانهی
که بۆ ڕزگاری کهسانی دیکه گیانی یۆیان له مهترسی هاویشت و پاش ڕزگار کردنی چهند کهسرێک ،برۆ یۆیران زکر لرهوان قورسریر تووشری زامرداری و ناسرازی دهروونری بروون و
ههتا ئێسیاش به زهحمهت و دژوارییهکی زکرهوه ژیان تێاهر دهکهن و له نههامهتی و نهیۆشی دا دهژین .
ڕزگررار کردنرری زیرراتر لرره هررهزار کررهس لرره زامررداران لررهو کاترره دژواره دا کررارێکی ئاسرران نررهبوو ،بررهاڵم یررهڵک بررۆ یۆیرران برره هانررای یهکیرییررهوه دهچرروون برره پهلرره زامرردار و
بریندارهکانیان له گه ،یۆیان بهرهو شوێنی دوورتر لره شرار ڕادهگروێزت و رزگرار کردنری دکسریانیان پرێ وه زهماوهنردی سرهرکهوتن وابروو .یرهڵک بره پهلره بروون بگهنره ئرهو
شوێنانهی که ئاوی لێیه ،حهشیمهتێکی زکر له دهوری حهوزی گهورهی شار و حهمامی گهوره و مزگهوتی سوور کۆببوونهوه و یۆیان له ئاو ههڵدهکێشا ،ئهو کرارهش بروو بره هرۆی
ئهوه که ئاوهکان زکرتر ژههراوی ببن و ئهو کهسانهی که دوای ئهوان دههاتن چاکیر تووش دهبوون و زامهکانیان قوڵیر دهبوون ،چهند کهس له دانیشریوانی شرار دوای ئرهوه کره
تهرمی شههیده ئازیزهکانیان بۆ دواگار له باوهش گرت بوو به بۆن و تۆزی سای ژههراوی سهر گهسیهی ئهو شرههیدانه زکر بره سرهییی برینردار ببروون ،تهنانرهت کهسری دیکره
ههبوو که له کاتی بوردومان دا له شار نهبوو بهاڵم به هۆی یارمهتی دان به دکسیان و کهس و کاری ،زکر به تووندی تووشی ناسرازی و گیررکده بروون ببروو .ئرهوهی کره گێگرای
نیگهرانی یهڵکی شار بوو ،ئهوه بروو کره ئرهزموونێکی زکر کرهمیان لره برۆمبی شریمیایی هرهبوو ،هرهر بۆیره بره دایرهوه بهشرێکی زکر لره دانیشریوانی شرار تووشری زامردار بروون و
نهیۆشی سیاهال و ههناسه کێشان بوون و دهم و چاویان بای کردو تووشی ئهسیوور بوون و بلۆ دهر کردن بوون.
نهیۆشخانهی شار ئهو شوێنهی که دهبوو زامدارهکانی له چارهسهر بکرێ ببوو به شوێنێک که یرهڵکی شراری تێردا زیراتر گیررکده دهبروون ،ئهوانرهی سراخ بروون بره دوای کرهس و
کاری ون بوویان دا دهگهران و به هیوای دکزینهوهی ون بووهکانیان ،به ناچار دهبوو ڕوو له نهیۆشخانهی شار بکهن ،برهاڵم سرهد مخرابن ،هرهر کره پێیران دهنرا حهوشره و هراڵی
نهیۆشخانه ئهوانیش وه باقی بریندارهکان به عرهرز دا دهکرهوتن .تاقره دوکیرۆری پسراۆر کره لره ناوچهکره دا بروو ،دوکیرۆر حهسرهن سرهقهت فررکش بروو ،کره نراوبراویش لره
سهرهتای بۆردوومانهکه دا له نهیۆشخانه نابێت ،نهیۆشخانهی شار ،گیا له چهند کهسێکی دڵسۆز و یهمخۆر نهبێ کهسی پساۆڕ و شارهزا له بواری شیمیایی دا لێ نرهبوو ،ئرهو
دڵسۆزانهش له توانایان دا نهبوو به ههموو الیه رابگهن ،ههر بۆیه ڕێژهی بریندار و زامدارهکان ههر دههات و زیاتر دهبوو.
چهند ڕکژ پێش بۆردوومانی شار هێزهکانی کۆماری ئیسنمی به ماسک و گەوبهرگی تایبهتی له ناو شهقامی شار دا مانۆریان لێردا بروو ،ترهنوا شریێک کره زکر قسرهیان لره سرهر
کرد بوو ئاژیر و سیگناڵی تایبهتی بوو که چهند گۆریان له سهر بڵیندگۆ له ناو شهقامهکان دا لێدا بوو و به یهڵکیان ڕاگهیاند بوو که ههر کات گوێیران لرهو گرۆره سریگناڵه
بوو بزانن که بۆمبهکان شیمیایین ،که به دایهوه له کاتی بۆردوومانهکهش دا زکر به درهنگی ئاژیر و سیگناڵهکهیان کهڵک لێ وهر گرت ،بنکهیهکی گهورهی دژه شیمیایی له

الپهرهی 71 :

نێزیک گوندی هاوار سێمان له الیهن ڕێژیمهوه درووست کرا بوو ،بهاڵم ئهوان تهنیا بیریان له هێزهکانی یۆیان کرد بۆوه و بهشی سرهرباز و هێزهکرانی یۆیران دهرمران و ماسرک
و گەوبهرگی تایبهتی شێمیایی هێنا بوو ،و تهنیا دوکیۆرێکی شارهزایان ههبوو که ئهویش دوکیۆر حهسهن سهقهت فررکش بروو و نرابراویش بره گووترهی یرۆی ئرهو کرات لره نراو
شرار برووه و لره نهیۆشرخانه نرهبووه و هرهر کره زانیویرهتی بۆردوومانهکره شرریمیاییه گهرهواترهوه گونردی هراوار سرێمان و ترا یرۆی ئامراده کرردووه و گهراوهترهوه ماوهیررهکی زکری
پێەووه ،دوای گهرانهوهی بۆ شار و نهیۆشخانه ،له گه ،ئهوه دا ماسک و گە و بهرگی تایبهتی شیمیایی له بهر دا بووه ئهویش له کراتی دهرمران کردنری منرداڵێکی  5سراڵه دا
بریندار دهبێ و بهم شێوهیه دوکیۆری پساۆریش زامدار دهبێ و ناوبراویش وه تێکرای زامدارهکانی دیکه ڕهوانهی مههاباد دهکرێ .
هێزی سهرکوتکهری ڕێژیمی ئایوندی لره گیراتی بره هانرای یهڵکرهوه بەێرت وه مراری سرڕ یۆیران لره چاڵره داپۆشرراوهکانی لره پرێش دا ئامراده کرراو دا حهشرار دابروو و ئرهو
ئیمکاناتهی که دهبوو له کاتی بۆردوومانی شیمیایی دا کهڵکی لێ وهر بگرن لره برهر دهسرییان دا بروو .لره کراتی بۆردوومران دا زکربرهیان یۆیران پاراسرت و ماسرک و گەوبرهرگی
تایبهتیان له بهر کرد بوو .ڕێژیم زکر چا دهیزانی که شاری سهردهشت دهبێیه ئامانجی شیمیایی دوژمن ،ههر بۆیه بهشێکی بهرچاو له هێزهکانی یۆیران لره شرار ڕاگروێزت بروو
و له مۆڵگهی گوندوڵن و نێزهرک و دهشیی کهپران و نێزیک گوندی هاوار سێمان و شوێنهکانیتر دا کۆی کرد بوونهوه ،چهند ڕکژ پێشیر  3ماشێنی تایبهتی کۆکرهرهوهی مرهوادی
شیمیایییان هێنا بوو بۆ ناوچهی سهردهشت و له مۆڵگهی گوندی هاوار سێمان ڕایان گرت بوون ،بهاڵم به دایهوه ئهوانیش له کاتی یۆی دا به هانای یهڵکهکهوه نههاتن.
یهڵکی د ،پڕ له هیوای شاری سهردهشت و گوندهکانی دهوروبهری شار پهڕیوهی شار و گوندهکانی دیکهی کوردسیان بوون ،هێندێک له زامدارهکان له الیهن نهیۆشخانهی شرارهوه
بۆ شوێنی دیکه بهڕی کران ،بهشێکی بهرچاو له زامدارهکان به یهرج و ئیمکاناتی ماددی بنهماڵهی یۆیان بۆ نهیۆشخانهکانی کوردسیان و شارهکانی دیکهی ئێران ڕاگروێز کرران
و هێندێکیش به یارمهتی دڵسۆزانی ناوچه به بێ ئهوهی بزانن زامدارهکه کێیه به ماشین و کهرهسهی یۆیان بهرهو نهیۆشخانهکان ڕهوانه کرران .هێنردێک لرهو قوربانییانره لره
کاتی ڕاگوێزتن دا به دایهوه گیانی شیرینیان بهیشی و له ساردیانهی نهیۆشخانهکان دا ڕاگیران ،له هێندێک له نهیۆشخانهکانی کوردسیان که چارهسرهری زامرهکان نرهدهکرا،
به پهله گهسیهی نیوه گیان و سووتاوی زامدارهکانیان به ماشێن بهڕی دهکرد بۆ نهیۆشخانهکانی دیکه و نهشیان دههێشت که کهس و کاریان له گه ،زامدارهکان بەرن و ئرهوهش
دهبوو به هۆی ون بوونی زامدارهکه و کهس و کاری له نیگهرانی و دڵهیورپه دا دهمایهوه ،کهسی وا ههبووه که چهنرد نهیۆشرخانهیان پرێ کررد بروو ترا گێگرای برۆ دکزرا برۆوه،
بهشێک له کهس و کاری زامدار و شههیدهکان عهوداڵی دیینهوهی براقی وون بووهکرانی یۆیران بروون و لره کراتی گرهڕان و بره دوا داچروون دا شراره دوور و نێزیکرهکانی ئێرران و
کوردسیان گهڕان .چهند کهسێک له زامدارهکان که برینهکانیان قورس بوون له ژووری تایبهت و له پشت شووشه پهنجرهرهوه ڕاگیررا بروون ،لره هرهر نهیۆشرخانهیه هرهر کرهس
که چاوی به زامدارێک دهکهوت که ئێسیاش ههناسه دهکێشی مزگێنی مرانی زامدارهکرهی بره کرهس و کراری دهدا و یهڵکره ون بووهکره برۆ کرهس و کراری دهدکزرایرهوه ،بهشرێک لره
زامدارهکان بۆ ماوهیهکی زکر نهیان دهتوانی که دهوروبهری یۆیان به چاکی ببینن و تووشی چاو ئێشه و زگ ئێشه و تهنگه نهفهسی و ڕهشرانهوهی برهردهوام ببروون و هێنردێکیان
تووشررری لررره هرررۆش چررروون و نهناسرررینهوهی یرررهکیر ببررروون ،قهاڵفرررهت و شرررێوهی بهشرررێک لررره
زامدارهکان به هۆی دهر کردنی بلۆ و سوور ههڵگهران و با کرردن بره ترهواوی گرۆڕا بروو هرهر
بۆیرره بهشررێکیان یررهکیریان نهدهناسرریهوه و لرره کرراتی یررهکیر دیینررهوه دا یۆیرران برره یررهکیر
دهناساند .
به دایی گرانرهوه لره برهر کرهم داهراتی و هرهژاری یرهڵکی شراری سهردهشرت بهشرێکی برهرچاو
نهیان توانی کهڵک له نهیۆشخانه گهوره و بره ئیمکاناترهکانی شرارهکانی ئێرران و کوردسریان
وهر گرن و ههژاریش وه ژههرێکری دیکرهی ئرهو ڕکژگراره دهسریی یسریه نراو دهسریی زاڵمران و
کۆتره ساییهکانی ئاسرمانی شرین و برێ پهڵرهی سهردهشریی لره شرهقهی برا ،یسرت و دایێکری
دیکررهی نایرره سررهر دڵرری لرره لێرردان نهکررهوتووی شررار .یررهڵکی ئرراواره و پررهڕیوهی شررار ئررهو
کهسررانهی کرره کررهمیر گیرررکده ببرروون برره بررێ ئیمکانرراتی لرره ژێررر سررێبهری دار و لێرهوارهکررانی
ناوچرره دا برره ئررازار و ژانررهوه ژیانیرران تێاررهر دهکرررد ،یررهڵکی ئاوایییررهکانی ناوچرره یارمررهتیدهری ئاوارهکرران برروون و یررواردن و ئرراوی پررا و شرریر و شرریوومهکی دیکرره و
پێداویسیییهکانیان به بێ هی چاوهروانییه له بهر دهسیی ئهو یهڵکه دانابوو ،دوای چهنرد ڕکژ مانرهوه و ئرازار کێشران و چراو کروزانرهوه دهسریهی یارمرهتیدهر پزیشرکی بره
کهل وپهلی سهرهتاییهوه بۆ دهرمان کردنی زامدارهکان هاتنه ناوچهکه و تا ڕادهیه هێندێک کهسیان له گیرکده بروونی زکرترر پاراسرت و چهنرد کهسێکیشریان برۆ سرارێژ کرردن
بهرهو نهیۆشخانهکان دوورتر ڕهوانه کردن .بهشێک له زامدارهکان له نهیۆشخانه دا بۆ ماوهیهکی زکر مانهوه .
لێره دا مهبهست ئهوه نیه که ناوی ههموو ئهو کهسانهی کره بوونره قوربرانی بێنمره سرهر الپرهره ،چرۆن ئرهو ئهرکره لره توانرای تاقره نهفرهرێک دا نییره و پێویسریه کره چهنرد
کهسێکی دڵسۆز که له شوێنی کارهسراتهکه دهژیرن و ئیمکانرات و لیسریهکانیان لره برهر دهسرت دایره ئرهو کراره بکرهن و هرهوڵی زکرترری برۆ بردهن .کارهسراتی شریمیابارانی شراری
سهردهشت قوربانی زکری لێ کهوترهوه ،ژن و منردا ،و پیرر و الو ،کهوتنره برهر ئرهو پرهالماره ناگوانمێرانهیره و بره گشریی زهرهرو زیرانێکی زکری گیرانی و مراڵی بره دواوه بروو،
چهند بنهماڵهیه بۆ ههتا ههتایه چرای ژیانیان کۆژایهوه و کهسیان لێدهر نهچوو ،ماڵی وا ههبوو چروار کهسری شرههید ببروون و بهشرێک لره ئهنردامانی بنهماڵهشریان زکر بره
دژواری بریندار ببوون ،هیوا به ژیان له نێو زامدارهکان دا زکر به قووهت نهبوو ،بهاڵم له گه ،ئهوهش دا تروسکای هیوا له د ،و دهروونیان دا نهبرا بروو ،هرهروا برۆ مانرهوهی
ژیان یۆراگریان دهکرد و ئازاریان دهکێشا ،بهشیک له کهس و کاری زامدارهکان حهقی سهردانی ئازیزانی یۆیان نهبوو ،له بهر ئهوه مهترسی گیرکده بوونی زیراتری لێردهکرا ،و
یا ئهگهر بۆ سهردانیش چووبان دهبوو له پشت شیشه پهنجهره و به تهلهفون قسهیان کرد بایه.
له سهریه به پێی "بهیاننامهی ئهنجوومهنی بهرگری له زامدارانی شیمیایی سهردهشت" له ماوهی  18ساڵی ڕابردوو دا نێزیک به  151کرهس شرههید بروون و هرهروهها  8هرهزار
کهسیش تووشی نهیۆشی گۆراوگۆر و زامدار بوونی دهروونی واته "تهنگه نهفهسی و سهر ئێشه و کهم ئیشییایی له یواردن دا و نارهحهت بوون له کاتی گهرما و سهرما دا و
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ههروهها سهردانی دائیمی بۆ الی پساۆر و دوکیۆری تایبهتی" بوون ،بهشێکی بهرچاو لهو زامدارانه له ماوهی  18ساڵی ڕابردوو دا به ئێش و ئازارهوه ژیانیان به سهر بردووه،
به دایهوه سااڵنه چهندین کهس دوای ئێش و ئازارێکی زکر ماڵئاوایی یهکجارهکی له کهس و کاریان دهکهن و ڕکژ به ڕکژ به ڕێژهی شههیدهکانهوه زیاد دهبن.
شار یاپوور کرا و یهڵک به کۆمه ،کوژران و ئاواره کران ،بهاڵم ئهو تراژیدیایه له مێدیاکانی ئهو کاتدا وه شێوهی پێویست دهنگی نهدایهوه و سهرپۆشی له سهر دانرا و لره
ئاکام دا قوربانیانی شاری سهردهشت به فهرامۆشی ساێردران و دهنگ و هاوار و ناڵهی کوژراو و بریندارهکان نهگهیشیه گوێی مرکڤ دکسیان ،ههر ئهو بێ دهنگیهش بوو بره هرۆی
ئررهوه کرره کارهسرراتی ههڵهبجرره دوای شرریمیابارانی شرراری سهردهشررت بررهڕێوه بەێررت .برره دڵنیایررهوه ئهگررهر ئررهو کررات ڕێژیمرری نگررری و شررهریوازی ئێررران ،ڕووداوی شرریمیابارانی
سهردهشیی زه کردبایرهوه و ئیزنری بره دونیرای دهرهوه دابایره برۆ لێکۆلینرهوه لره سرهر ئرهو کارهسراته دڕندانهیره ،کره لره مێرژوو دا کرهم وێنره بروو ،برێ شرک ئرهمرک کارهسراتی
ههڵهبجه و گهرمیان و بادینان و دکڵی گافایهتی له کوردسیانی باشوور و گونردی زهرده لره پارێزگرای کرمانشرا نرهدهیوڵقا و گرهلی کرورد برهم شرێوهیه قرهاڵچۆ و ژههرر ینکرێن
نهدهکران.
ئهگهر ڕێژیمی بهعسی ئهفلهقی و دیکیاتۆر دهسیی چۆ گهروی دانیشیوانی شاری سهردهشت و باقی شوێنهکانی دیکهی کوردسیان و یهڵکی بێ دیفاعیران ژههرر ینکرێن کررد ،ئرهوه
کۆماری ئیسنمیش وه الیهنێک له شهری نێوان ئهو دوو ڕێژیمه ،تاوانبار و یوڵقێنهرهی بهشێک له کارهساتهکانه ،ئرهمرک سرهددامی دیکیراتۆر و دارو دهسریه یوێنرێژهکرهی لره
دهسیی عهداڵهت دان و ههر بینا الشهی بۆگهنیان به دار دهکرا ،بهاڵم زکر پێویسیه بهر له دار دانی ئهو دیکیاتۆرانه ،دکسیهی شیمیابارانی سهردهشت وه یراڵیکی ڕهش و پرڕ
له تاوان له دادگایی سهددام دا بخوێندرێیهوه و ئهو گینایهتهش ببێت به یهکێک له یاڵهکانی لێارسینهوه و مباکمهی ئهو تاوانبارانه ،با یروێنی بره ناحره ڕژاوی شرههید و
زامدارانی شاری سهردهشت به فیررک نرهروات و بره سراتێکیش برێ چراوه پرڕ لره فرمێسرکهکانیان ،ترووسرکهی شرادیان تێگرهڕێ و بهشرێک لرهو یهمره گهورهیرهی سرهر شرانیان کرهم
بێیهوه .
کۆماری ئیسنمی ئێران داوای له ڕێژیمری نروێی عیررا کرردووه کره دکسریهی شرهرگهکانی شرهریش لره
دادگای سهددام دا وه تاوانی گهوره له سهر سهددام بنووسرێ ،بهاڵم نرابێ ئرهوهمان لره بیرر بەرێ
کرره کارهسرراتی شرریمیابارانی شرراری سهردهشررت لرره گرره ،شررهرگهکانی شررهری مررا ،وێرانکررهری ئێررران و
عێرا گیاوازی زکری ههیه ،چۆن شهرگهکان شوێنی پێک دادان و هێررش کردنره سرهر یرهکیره و لره
ماوهی نێوان شرهرهکه دا شریێکی ئاسراییه کره ئرهو دوو ڕێژیمره هێررش بکهنره سرهر سرهنگهر و بنکره
سررهربازییهکانی یررهکیر ،بررهاڵم شرراری سهردهشررت نرره شررهرگه بررووه و نرره سررهنگهری بررهرگری کررردن،
بهڵکوو به پێەهوانه شاری سهردهشت شرارێکی پرڕ لره حهشریمهت و یرهڵکی برێ دیفراع و کاسربکار و
وهرزێری تێردا دهژیران .ئهوانرهی کره بوونره قوربرانی بره تێکررای یرهڵکی برێ دیفراع بروون و بهشری
بررهرچاو و دیاریرران ژن و منرردا ،و پیررر برروون .کۆمرراری ئیسررنمی دهیوررهوێ لررهو نێرروه دا گررارێکیتر
یوێنی به ناحه ڕژاوی یهڵکی شاری سهردهشت بکاته کهرهسهیه بۆ وهرگرتنهوهی قهرهبووهکانی یۆی له دهوڵهتی عێرا دا ،بۆیره دهبرێ بره هرهموو الیره هرهو ،بردهین کره
داواکاری بۆ ئهم مهسهلهیه ،له الیهن زیان وێکهوتووانی شاری سهردهشیهوه بێت نه دامودهزگای کۆماری ئیسنمی کره هری کرات قرازانجی گرهلی کروردی نهویسریووه و بره دائریم
ههوڵی له ناوبردن و سرینهوهی گهلی کوردی له کوردسیانی گهوره و به تایبهتی کوردسیانی ڕکژههاڵت داوه ،با یه دهنگ لره گره ،یرهڵکی شراری سهردهشرت و دهوروبرهری داوا
بکهین که پهروهندی شیمیابارانی سهردهشرت وه پهروهنردهی شرهرگهکانی نێروان ئێرران و عێررا چراو لرێ نرهکرێت ،برهڵکوو وه تاوانێرک بره دژی مرکڤایرهتی سرهیری بکررێ و
لێبکۆڵدرێیهوه.
به هیوای ئهوه که زامدارانی شیمیایی سهردهشت له نێوچوونی کۆماری ئیسنمی ئێرانیش وه ڕێژیمه پڕ له تاوانهکرهی عێررا بره چراوی یۆیران ببیرنن و ئرهو گرار برزهی شرادی
یهکجارهکیان بکهوێیه سهر لێو و نهفرهت بنێرن بۆ تاوانباران و یوڵقێنهرانی ئهو کارهساته.
یادی شههیدانی 7ی پووشاهر به یێر و به هیوای سارێژ بوونهوهی زامدارانی ئهو کارهساته
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شارهكهم سهردهشت
نووسینی :سهید ئهحمهد حوسێنی
ئێسیا پاش نیوهرکیهری گهرمی روژی  7ی یهرم مانگی هاوینه ,سهردهشت تازیهباری رکڵهرانی شایه و ئازاری گرهرگبڕی پۆسریاڵی داگیرررهر دهچێرژێ
و له باوش گردهسوور دا یۆ ڕادهژێنێ و دوور دهڕوانێیه هۆمە و گێاڕهنگ و دهشیی ڕهبهت .نێزهرک بره سرهر ڕهزی گرۆاڵی دا شرۆڕ بۆترهوه و لره مرهالپیره
ئااڵوه مارهغانی داسیانی قووچی بۆ نیسناوێ دهگێڕێیهوه و باسنهدوو شێ ری حهماسهی پردی بریسوێ و سێ ڕێیان دا دهڕێژێ .الوانری شرار دواندوان و سێسرێ دێرن و دهچرن و
قارهمانررهتی پێشررمهرگه لرره شررهرهرانی نسرریان و دارسرراوێن و گرررژا ،و بیرروران دا بررۆ یررهریر دهگێڕنررهوه ،گۆانرره ریژینرری ڕهش پررۆش فرمێسررنی دووری دهزگیرانرره پێشررمهرگهرهی
ههلدهرێژێ و داینێب وێنهی تاقانه شههیدهرهی له پیش یۆ داناوه و پێی ههڵدهڵێ .منااڵنی گهرهت به دهم فرکشینی نوقڵ و شیرنیهوه باسی گێانبازی حوسینشهمامی و
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میرزاعبدواڵی نێشنۆاڵن و عهلی شوانه و رهسو ،یهبات دهرهن .ژنانی الدێ له دهوری سهرچاوێ گێا و گۆڵی روێسیان و ماست و پهنیرێ یۆماڵیان فروشیوه و سهرقاڵی ررینری
پێداویسییهرانیانن ،شۆرمهزه و بامێه و زولبیایی شیلهدار بازاریان گهرمه ،چایانره و رهبابخانرهران گمرهیان دێرت و برۆن و بهرامرهی ئاڵرهت و زهرده چێروه و دارچینری دوررانی
نهریمانی تۆمار تۆمار دهروات ،مبهممهدی ههباسی بهڕهیهری به سهر شانی دا داوه لرهو سرهری شرهقامهران برۆ ئرهو سرهری شرهقامهران دێرت و دهچیرت و هرهراگی دهررات ،مینره
بێیوشی بڵێندگۆ به دهست پهییا پهییا ئاگاداری باڵو دهراتهوه ،قاله قهیسی پر به زار له بهر دهرگای
گاراگهرهی شار هاوار دهرات ،گگه له قهاڵفهتی یۆ سهپێنی پاسردار و گراش و سرهربازهران هرهموو شریێب وهت گراران ئاسراییه و شرار دیمرهنێنی تازیرهبار و هێمنری هرهیره،
چهند فرورهی شهررهر بۆردومان ،چوار پین تهقینهوه ،دوره ،و تهپ و تۆزێنی سامنات سهر ئهنجام بۆنی سرێو سهرانسرهری شرار دادهگررێ ،هراوار و زیقره و هرهاڵت هرهاڵت و
تێب هاویشین شین و ڕکڕک و باڵو بوونهوهی ههواڵی بۆمبارانی شیمیایی .یانووی ڕویاو بڵێسهی ئاگر ،بۆمب ،پهنجهی به هێزی گرازی شریمیایی ،لهشری برێ گێران ،چراوانی لێرڵ
بوو ،پێسیی سوتاو و ههناوی گڕ گرتوو ،قڕ بوونی بنهماڵه و سهدان شههید و ههزاران بریندار له چرره ساتێنی گهلێب رورتردا دهبێیره چارهنووسری سهردهشرت شراری ئرارام
گرتووی باوهشی گردهسور
هۆ شارهرهم
کاتێب ئهسای گوبرهئیە له شهقام و رۆاڵنهرانیدا حینندی و وحی گێان رێشانی دا به ئیزرائیە الشهی سهدان رهس له سهر پشیی ماندوت ریز ررران ،راتێرب زهویهررهی پریش
حهمامی ئازادی سینگی ررده بهرماڵی نویژی به گهماعهتی زامدارانت ئاسمان روژایهوه و زهوی له تارینای دا و ههتاو له شامی غهریباندا یهرینی تهلیله بوون ،منریش لێررهوه
هاوڕێ له گه ،زرری با و شاخ له پا ،تاشه بهردینی چیای هیوا دا دهسیم به قژی گردهسور داهێنا تا داوێنی فهلهت بۆ بارینی برارانینی ڕهحمرهت بگررێ برۆ شوشرینهوی ژاری
فڕورهران و فرمێسنی رانیهمهڕی بناته دوا چۆڕه ئاوی سهر دهمی زامدارانت دهسیه و داوێنی پهرییهران بووم تا رهزیهرانیان بنهنه باوهشینی زامدارانت
سهردشییزامدارم
ڕکڵهرانت بهر لهوهی بەنره گێژوانری هرهنارهرانی ئراالن و برن سرێبهری داره گوێزهررانی رهزی گرۆاڵ و
ئررامێزی گررهرمی نێررزهڕک بوونرره چیروررری مررهرگ ،ئێسرریاش بولبررول و قومریررهرانی بێرروران و مارهغررانی
هرراوڕێ لرره گررهل شررنهی برراوه :داسرریانی ئررهو ڕوژه ڕهشرره بررۆ گوڵرره سرروورهرانی برراغی بهههشرریی یرروا
دهگێڕنهوه و تاشه بهردهرانی گرژا ،و بۆڵفهت و زردره و ههرزنێ و رانیاوهرانی نسریان و زمزیرران و
مێرئاوی گوێی بۆ ڕادهگرن .
ئهو ڕکژه شمشێره رۆنهرهی قابیە راژهالری سهری ئهسبابهرهی قهراخ مزگهوتی سهرچاوهی شره رررد
و نوێژی حاگی و سوفی شاری بڕی و " پین تۆ سانه " یۆی له یوێنی تهلیلهیهردا بسرمیە رررد و بره
سهر ههڵدانی تهربیریب برۆ بارهگرای ئهڕحمرهالڕاحمین ڕگرۆع برۆوه ,ئرهو ڕوژه یروێنی هابیلرهکانیان
ررده گوێزهبانهی له دایب بوونی روڕی ئهنفال و گیواد و پهڵه ههورێنی چڵننری ژاراویران نرارده سرهر ڕومرهتی فاتیبرا ترا فرمێسرنی ژههرر ببرارێنی ,ژاریران ئراوێزانی سرینگ و
ههناوی یهڵنی شار ررد تا بهر لهوهی دهسییان بگاته هێشروه ترێیرهرانی ڕهزی برهیییاری ،یرهزانی یۆزگرهرانیان لره برههاری ژیانردا بروهرێنن و یهرمانرهی یهونرهرانیان بره
سرایهقهی وێشرنی ژار سرهر ببررڕن ,مرانگی چاوهرانیران یسرریه یرۆار ,رهزیرهی تریفررهی بزهیران ڕنری ,دهرگرای ههناسررهرانیان دایسرت و تاوانیران ررررده داری حرهد برۆ وهر گرتنرری
میداڵیای سهررهوتن و پهرێنهوه له پردی سیرات شارهدڵگرهرهم ره تۆ ژار یۆر ررای ,زمانی بێدهنگی رهنیسه و مزگهوتهران له دایب بوو  ،اڵ ،بوون نهشیهرگهریهری دینرهی
ماینڵ گنسۆن بوو به مانشییی ڕکژنامهران ,چهند سرهروت رۆمرار و وهزیرری دهرهوی دونیرا دهسریی حارمرانی تراران و بهغردا و ئرهننارایان بره گرهرمی گوشری یهریرهتی ئوروپرا و
ئینیرناسیونالی سوسیالیست ههواڵی هاتنه یواری ڕێژهی بێنارانی ئوروپایان به فهیرهوه ڕاگهیاند روڕانی شایت ره بیسییان دهرمانداو رراوی ,وهت ئهگرهرێنی نێروان گۆمران و
حهقیقررهت دیمررهنی تویرران لرره بررهردهم لهشررنری تاعونرردا هاترره بررهرچاو ررره برره چرراو و سررینگی زامرردارهوه وهت دار چنررار وهسرریاوی و برره چررۆت دانررههاتووی ،پیشررمهرگهرانت
چهرهرانیان سوار ررد و توڕهیی ئهو رارهساتهیان به قرمژنی گولله ررده سمفونی سروودی روردایهتی بۆ ررۆاڵن و شرهقامهرانت ,ئرهوان لره غرهمزهی چراوانی برینردار و هراڕهی
ههناسهی سوار برینری سرهر پیسریی ڕولرهرانت تابلویرهری برێ وێنرهیان لره سرهر روبرهری د ،ریشرایهوه و لره سرهنگهرهرانی ( گرهڵو و بنراوێ ) وه ,لره مهترهریزهرانی بێروران و
ئاالنهوه له بننهرانی باژاڕ و مهزرایهوه سهر ئهنجام له سهر چهپهرهرهی ئهمهر پاشاوه سوگدهیان برد بۆ قارهمانهتیت .
ئێسیاش منی دوره وهاڵت ههموو ڕوژێب ژهقنهمووتی غوربهت به شیلهی یادی ههنجیرهرانی ئاالنهوه دهیۆم و له تارینی شرهوێنی سراردی وهاڵتێنری نرامۆ دا ههنیسرنی ژانری ئرهو
مهرگهساته گارینیتر دهرهمه ،ههوێنی شینی به رۆڵم بۆ تهرمهرانی روژراوی ژار ،لێرهوه سهفهرێب بهرهو تراژدیای بارانی ژار دهرهم و دهگهرێمهوه ناو رۆالن و شهقامهرانی .
یهونهرانم و چیروری بێ رۆتایی ڕهشبهڵهری مهرگی به رۆی شارهرهم له مهلبهندی حهسررهت و غوربرهت دا دهنوسرم ,لێررهوه منری دووره زێرد پرهیامی ههناسره سرواری و ئرازاری
چاو و بلۆقی سهر پێسیی زامداران دهیوێنمهوه و گوێ بۆ شیوهنی ههتاو و موناگاتی مانگ و دوا سرته و چاهی دڵدارانی ناو شار رادهگرم ره بوونه بهرانی قوربرانی یۆدایرانی
شهر ,منی دوور رهوته روری ڕژد و لیڕهوار دوا سهفهری پهپولهران له ئایاتی ئهنفالدا دهنوسمهوه و پرسه بۆ ئهو روترانهی ئرهوین دهگێررم رره (برا)ی ژاراوی ئامبازیران بروو و
سنوری پاریزگاری دهسیی مووبارهری ئایشه و فاتمان و عهزهمهتی ئایهتهالنڕسی بهزاند و به وتنی بسماللهیهت گڕی دان
سهردهشیی یوراگرم
ههر وهت له مێژوی یۆتدا به دهیران رارهسراتی دڕندانرهی دوژمنانرت بره چرۆت دا نرههاتووی دڵنیرام قرهت نابرهزی و هرهروا مرهرۆی ئرازادی و سرهنگهری روردایرهتی و پاڵاشریی
شورشگێران دهبی.
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الپهرهی 74 :

ئهمرۆ له مێژوو دا.
نووسینی :حهمهڕهسوو ،کهریمی
ئهمرک له مێژوو دا بهرنامهیێکه که کاناڵه ئاسمانییهکانی کورد دوای تهواو بوونی ههواڵرهکانیان باسری ڕکژه مێژووییرهکانی کوردسریان
و تهنانهت دهرهوهی کوردسیانیشی تێدا دهکهن،
ئرهم بهرنامهیره لرره گێردا زانیرراری براش دهداترره دهسرت بینرهران و گێگررای دهسیخۆشری لێکردنرره و دهکررێ وه بهرنامهیررهکی براش و تررا
ڕادهیه مێژوویی سهیری بکرێ.
له ماوهی چهند ڕکژی ڕابردوو دا زکر به تامهزرکییهوه بۆ ئهو بهرنامهیه دانیشیم و چاوم له ههموو گۆشهکانی ئهو بهرنامهیه کررد ،لره
ههر کام له تهلهفزیۆنهکان واته کوردسات و کوردسیان تیڤی ههر کامهیان به پێی ڕکژمێری حیزبهکهی یۆیان باس له ڕووداوه مێژووهکانی کوردسیان دهکرهن و گارگرار باسرێک
له ڕکژانی مێژوویی وه ڕاپهرینه مهزنهکانی کوردسیانی گهوره به ههموو ڕاپهرینهکانییهوه دهکهن و گارگار باسری چراالکی پێشرمهرگهکانی سرهر بره الیرانی یۆیران دهکرهن کره
چۆن چاالکی و قارهمانهتییان نواندوه و تهنانهت باسی سهردانی کۆمهڵیک له کاربهدهسریانی واڵترانی ئۆروپرایی و دهرهوه دهکرهن و دیردار و چراو پێکهوتنرهکانیش بوونره ڕکژی
مێژووی و  ...هید ،و کاناڵه ئاسمانییه کوردییهکان بهم شێوهیه بهرنامهکهی یۆیانی پێ پڕ دهکهنهوه.
بۆ ئهوه زیاتر له سهر ئهو بهرنامهیه نهدوێم ڕاست دێمه سهر مهبهسیی نووسینهکهم.
وه ئاگادارن له ماوهی شهری  8ساڵهی نێوان ئێران و عێرا دا چهندین شرار و گونردی کوردسریان لره باشروور و ڕکژهرهاڵتی کوردسریان کهوتنره برهر هێرشری هرهوایی و زهمینری
سهرباز و عهسکهرهکانی ههر دوو دیکیاتۆری ئێران و عێرا و به تۆپ و تهیاره بهشێکی زکر له کوردسریانیان کراول و وێرران کررد و یرهڵکێکی زکر لره دانیشریوانی کوردسریانیان
شههید و بریندار و ئاواره کرد.
یهکێک له دڕندانهترین هێرش و پهالماری حوکومهتی گۆرکراوی بهع  ،هێرش کردن بۆ سهر شاری سهردهشت له ڕکژههاڵتی کوردسیان بروو ،ئرهم هێرشره بره چهنرد فرککهیرهکی
بۆمب هاوێژ بۆ سهر شاری سهردهشیی یۆراگر دهسیی پێکرد و له ئاکرام دا سرهدان کرهس شرههید و زیراتر لره ههشرت هرهزار کهسریش زامردار بروون ،ئرهم بۆمبانره برۆمبی ئاسرایی
نهبوون و بهڵکوو بۆمبی شیمیایی و کۆمهڵکوژ و به تایبهت یهردهل بوون ،به هۆی ئهم گازه و تهوژمی بۆمبهکان یهڵکێکی زکر بوونه قوربانی و چهندین بنهماڵره ههتاههتایره
چرایان کوژایهوه و به سهدان کهس ههتیو و بێ دایک و باو بوون و یهڵکێکی زکریش زامدار و نهقوسیان بوون و ههنووکرهش بره زامهکانیانرهوه دهنراڵێنن و چراوهڕوانی مرهرگ
دهکهن.
له ماوهی بیست ساڵی ڕابردوو دا گیا له یهڵکی شاری سهردهشت و له دوو ،سێ ساڵی ڕابردووش دا گیا له چهند نوێنرهرێکی شراری ههڵبجرهی دهسریه یوشرکی سهردهشرت ،هری
کهس و الیهنێکی حوکومهتی و ناحوکومهتی له ناو یۆی ئێران و دهرهوی واڵت و به تایبهت هێزه سیاسییهکانی ڕکژههاڵتی کوردسیان و دوو حیزبری سرهرهکی باشروری کوردسریان
ئاوڕیان له شاری سهردهشت و ئهو کارهساته د ،تهزێن و نامرکڤانهیه نهداوهتهوه .لێرهدا ناموهوێ بڵێم که یهڵک چی دهڵێن ،بهاڵم زکر گرینگه که ئهو کرهس و الیهنانرهی کره
ئیدی ا دهکهن و دهڵێن که گیاوازی له نێوان کوردهکانی کوردسیانی گهوره دا نییه و ههموو برای یهکن ،به دایهوه لهم برارهوه راسرت ناکرهن و برهڵکوو ترهنیا برۆ برازار گرهرمی
یۆیان ئهو شوعارهیان ههڵگرتووه و ههسیی یهڵک بهم چهنرد وشرهیه برۆ الی یۆیران رادهکێشرن ،ئرهگینا کروا راسریی ئرهو قسرهیهتان ،باشره بهرێوهبرهرانی کوردسراتی برهرێز و
سهرنووسهرانی ڕکژنامهکانی کوردسیانی نوێ و یهبات و کوردسیان و ڕادیۆ سهربهیۆکان و ههموو مێدیاکانیتری کوردی  ...یۆ ئهمرک له مێژوو دا نابێ پشت گروێ بخررێ برۆچی
ئهمرکژه ڕهش و نههامهتییهی شاری سهردهشیان نهکردکته ڕکژێکی مێژووی ،یان ههر به ئانقهست ئاوڕی لرێ نادهنرهوه ،ئهگرهر باوهریشریان برهوه نییره کره نرابێ ببێیره ڕکژێکری
مێژووی ،ئهوه ڕکژگار نیشانی دهدات ،ئهگهر ئێوه باسیشی نهکهن ههر بۆته ڕکژێکی له بیر نهکراو بۆ شاری سهردهشت و دهوروبهری و ناوچهی موکریانی گێگای میمانرهی شۆرشری
ڕزگاریخوازنهی گهلی کورد.
یهڵکی ڕکژههاڵتی کوردسیان و به تایبهت شاری سهردهشت و دهوروبهری ،ههر له سهرهتای دابهش کردنی کوردسیانی گهوره دا و له گه ،یهکهم دهسرت پێکردنری بزووتنرهوهکانی
کورد بۆ ڕزگاری کوردسیان ،له ههموو کات و ساتێک دا دلێرانه و ئهمهگناسانه پشت و پهنای بزووتنهوهکانی کوردسیان و به تایبهت باشورری کوردسیان بوون و به گیران و بره
ما ،له یزمهت برا کوردهکانیان لهم دیوادیوی سنووری دهسیکرد دابوون و ئێسیاش ههروه گراران پشرت و پرهنای شۆرشرگێرانی هرهر چروار پارچرهی کوردسریانن و بره دڵرهوه برۆ
ڕزگاری کوردسیان تێدهکۆشن ،ههر بۆیه حه وابوو له بیسیهمین ساڵیادی ئهم تراژیدیایه دا وه ڕکژێکی مێژووی له بهرنامهی " ئهمڕک له مێرژوو دا " دهبروو باسری لێروه کرابرا
و هاودهردی و هاویهمی یۆتان و یهڵکی باشووری کوردسیانیان وه پهیامێک بۆ پشییوانانی راسیهقینهی یۆتان له سهردشت ڕاگهیاندبایه و بهم شێوهیه یاد و بیررهوهری ئرهم
ڕکژهتان له گه ،کردبایانهوه.
به هیوای ئهوه که سیافهکانی بهرێوهبهری کوردسات و ههموو کاناڵه کوردییهکانی دیکهی کوردی و مێدیای کوردی به گشیی له بهرنامهکانی تایبهت به مێژوو دا ئراوڕێکی چرڕ و
پڕ له ڕووداوهکان بدهنهوه ،با چییر مێژووی گهلی کورد چهواشه نهکرێت و بۆ یۆشمان ڕێخۆشکهر نهبین بۆ وون کردنی ڕکژه مێژوویهکانی گهلهکهمان.
بۆ ئهوهی نهوهکانی داهاتووی گهلهکهمان شارهزای مێژووی گهلی یۆیران برن ،پێویسریه کره ئرهم ئهرکرهی یسریووتانه سرهر شرانی یۆتران دریغری لرێ نهکرهن و ئهمهگناسرانه ئرهو
ئهرکه بهرێوه بهرن ،ئهگهر ئهم ئهرکه به باشی بهرێوه بهرن گیلی داهاتوو ئافهرینیان پێ دهڵێن و ئێوهش یزمهتێکی گهلێک بهرچاو به گرهلی کوردمران دهکرهن ،سرهرکهوتنیان
له ههموو بوارهکان دا بۆ به ئاوات دهیوازم.
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له رێوڕهسمێكی تایبهت دا یادی بیست ساڵهی بۆردمانی شیمیایی سهردهشت كرایهوه
ئهم رێوڕهسمه ئهمرک پێن شهممه 7ی پووشاهڕ له یهرێب له ساڵۆنهرانی بننهی دهفیهری سیاسی بهڕێوهچوو ،به سروودی "به تهنیا گێم مههێڵه" دهسیی پێ ررد.
له درێژهی بهرنامهرانی ئهم رێوڕهسمه دا:
پهیامی دهفیهری سیاسی حیزبی دێمورراتی روردسیان لهالیهن رات حهسهن رهسیگار ئهندامی دهفیهری سیاسی حیزبهوه پێشرنهش رررا لره بڕگرهرانی دینرهی ئرهو رێوڕهسرمه ئرهم
بابهتانه پێشنهش رران:
پارچه پهیشرانێب (مامۆسریا بێبرهش) ،پرهیامی یهریرهتیی الوانری دێمرورراتی روردسریان (عهبردوڵاڵ عهبردوڵاڵ پروور) ،سرروودی "وا
دیسران هرهرای گهنگره" (فرهرهاد سرراڵبی) ،شرێ ری شراری شریمیایی برهزێن (ئهحمررهد قرادری) ،پرهیامی یهریرهتیی ژنرانی دێمررورراتی
روردسرریان (فررهریبا وهیسرری) ،بیرررهوهری رەێنرری سهردهشرریی لرره بۆردمررانی شرراری سهردهشررت (یوێندن رهوهی ئررارهزوو مررهالیی) ،شررێ ری
روردسریانی سروور (ئاسرۆ یرهبات) ،بابرهتێب سرهبارهت بره الیهنرهرانی بۆردمرانی شریمیایی سهردهشرتو ناوچرهرانی دینرهی روردسریان
(ئهحمهد زورهیی).
رێوڕسمهره راتژمێر  31311دهسیی پێ رردو راتژمێر  11 ,41رۆتایی پێ هات.
شایانی باسه له رێنهوتی 7ی پووشراهڕی 1366ی هرهتاویدا لره گهنگرهی شرهڕی ئێرران عێررا دا فڕکرره شرهڕرهرهرانی رێژیمری برهع شراری سهردهشرییان بره برۆمبی شریمیایی
بۆردمان رردو له ئارامی ئهو پهالماره دژه مرکییانهدا سهدان ررهس رروژرانو بره هرهزاران رهسریش رهوتنره ژێرر راریگهرییره روشرندهرانی مرادده شریمیاییهرانیو سرااڵنه چهنردین
رهس لهوان به هۆی ئهو نهیۆشیانهی لهو مادانهوه تووشی بوون گیانیان لهدهست دهدهن.
روردسیان و رورد

پهیامی سهرکردایهتی پارتی سهربهستیی کوردستان ،بهبۆنهی بیستهمین ساڵڕۆژی بومبارانی شیمیایی شاری سهردهشت
پارتی سهربهسییی کوردسیان،له بیسیهمین ساڵیادی ئهم کارهساته هرهرگیز لره یادنرهکراوهدا سهرهیۆشری وداخ وپهرکشری یرۆی بۆیرهڵکی
ئهوناوچه زێڕینهی کوردسیان دهردهبڕێت،هراو کرات برهڵێن بره یرهڵکی سهردهشرت وسرهرگهم شراروناوچه شریمیاباران کراوهکرانی کوردسریان
دهدهین،
گهلی مافخوراو واڵتداگیرکراوی کوردسیان،یهڵکی کوردسیاناهروهری شاری سهردهشیی سهرسهوز،
بیست سا ،لهمهوبهر شاره شۆڕشگێرو قارهمانهکهی سهردهشت به چرهکی کۆمره ،کروژی دوژمنرانی دژی گرهلی کرورد بهرهێرشری بومبرای ژاراوی کهوت،وبره دایرهوه کۆمرهڵێکی زکرلره
هاوواڵتیانی کوردسیانی له شاری شههیدکراوی سهردهشت دا گیرانی پرڕ لره هۆمیردیان لهدهسرت دا،و الپهڕهیرهکی دیکرهی بره ژیرانی پڕلره نههامرهتی یۆیران لره ژێرر داگیرکرهری
دوژمنانی دا به تراژیدیاێ مێژووی یۆی تۆمارکرد،
دیاره هاوکات لهگه ،ئهو بومبارانه شاری سهردهشریی سهرسرهوز دهیران ههزارلره هێرزه سرهربازییهکانی ڕێرژیم لهوشرارهداگیرکراوهدا بوون،کره تاکره سهربازێکیشریان بره ژاری ئرهو
بومبانره نهکرهوتن وهرهموویان هرهڵگری ماسرکی دژی ژاربون،برهاڵم هری یرهڵکی سهردهشرییان بۆئرهو کارهسراته ئاگرادار نرهکردبووهوه ،ئهمرهش بۆیرۆی پرسریارێکی برێ واڵمه،کره
پێویسیه ئێمهو سهرگهم داکۆکی کارانی کارهساتی سهردهشت به دوای واڵمهکهیدا بگهڕێین،که ئایا ئهم کارهساته له الیهن ڕێژیمی دڕندهوکورد کوژی برهع بوو،یرا هرهمان کرات
کاری ڕێژیمی دیکیاتۆرو دژهکوردی کۆماری ئیسنمی ئێران بوو که دهیهویست ئهو چهکه کۆمه ،کوژهی به سهرکوردا تاقی کاتهوه،چون بێگومان تاوانهکانی ئهو  2ڕێژیمه که لرهو
کاتهدا لهگه ،یه به شهرهاتبوون بهرامبهر به گهلی کورد وه یه وهیەیان له هیەی دیکهیان باشیر نرهبوون ،وێررای دژایرهتی کردنری یرهکیریان برهاڵم هرهموویان ئاواتیران
سڕینهوه گهلی کورد بووه،له ڕوانگهی ئهواندا ئێمهی کورد دوژمنی ئهوانین،مافی ژینمان لهسهر زێدی باب وباپیرانی یۆمان له ڕوانگهی ئهوانهوه نییه .
پررارتی سهربهسرررییی کوردسرریان،له بیسررریهمین سرراڵیادی ئرررهم کارهسرراته ههرگیزلهیادنرررهکراوهدا سهرهیۆشرری وداخ وپهرکشررری یررۆی بۆیرررهڵکی ئهوناوچرره زێڕینرررهی کوردسررریان
دهردهبڕێت،هاو کات بهڵێن به یهڵکی سهردهشت وسهرگهم شاروناوچه شیمیاباران کراوهکانی کوردسیان دهدهین،که ئهوپهڕی هرهوڵی یۆمران دهیهینهگرهڕو بره هاوکراری رێکخرراو
والیهنهکانی دیکهی کوردسیانی بۆ به گیوانی کردنی ئهو کارهساته .
پررارتی سهربهسررییی کوردسرریان چرراوهڕێی یررهکگرتووی ویرره ڕیررزی یررهڵکی سهردهشررت و سررهرگهم کوردسرریان دهکررات،بۆ ڕامرراڵینی تررهواوی هیزهکررانی داگیرکررهر لرره یرراکی پرراکی
کوردسیان،پێویسیه ههموومان یۆمان به باشی بۆ سهربهیۆیی و ڕزگاری یهکجاری ئاماده بکهین،
سهرکردایهتی پارتی سهربهسییی کوردسیان
1ی پووشاهڕی  2717ی کوردی11 ،ی گۆنی 2117
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خنكاندنی شاری سهردهشت ....
نووسینی :عهزیز شێخانی
له یادی  17ساڵهی ینناندنی شاری سهردهشت ،له الیهن داگیر رهرێنی روردسیانهوه ،واته رێژیمی بهعسی یهوه...
ساڵو و رێز ،له گیانی شههیدانی بێ تاوانی ئهم رارهساته،
سهر شۆڕی و شهرمهزاریش بۆ رورد روژان
شار تهنیایه و دنیای مرکڤایهتیش ،له بیسینی رارهساتدا رهڕ و بێدهنگه
ئێوارهیه و شنهی شهماڵی ئێوارهی پووشاهڕ
بسنی ریژوڵهی شار دهبزوێنێت
باوهش باوهش ،بۆنی گژ و گیای سرووشت و
بۆنی گو ،و ریبانهی سهر بانیژهی گوندهران
بۆ ئامێزی سهردهشیی بسب سهوز دێنێت
ئێوارهیه و چیرکری شار ،له ههنبانهی گردهسوور دا
یهرینه تیشنی یۆری پووشاهڕ
وهت سهرچاوهی ژیان و رووناری
بۆ پێدهشت و دارسیان و رهز و رووبار دهبات
ئێوارهیه و سێبهری مهرگ و ئاگری شهڕی دوو داگیررهر
بهر به سهوزهاڵنی شار و سرووشت دگرێت
سێبهری نههامهتی و مهرگ و وێرانی
به گژ ئێوارهی پووشاهڕی ئاودهانی و مهزرادا دهچێیهوه
سهردهشت وێنه و نوێنهری ئههورا مهزدایه و
شهڕی دوو دینیاتۆری رهشاهرهست و بێ ئاگایه
شار نوێنگهی زهردهشیی رووناری و دژی تارینییه
ئاسمانیش تۆز گرتویی غهریبی شار و فرمێسنی نادیاره
ئاسمانی بێ نازی شار و گڤهی بایی ئێواره
دێنه ههواری غهم و سهر به باوهشی گۆڕسیان دا دهره ن
دهنگی ناسازی پهالماری نامرکڤانه و
گرمهی پڕژانی گازی یننێنهر و شار روژ ،پهیامی مهرگه
شار یننیندرا و سهوزهاڵنی بوونی سهردهشت
رهوته بهر پهالماری یهردهلی وێرانی
سیمای پووشاهڕی ژیان و گووڵهی شار بوونهته دیلی
نهیارانی ژیان و رورد روژانی سوێند یواردو ،بهرووحی ئههریمنی
گهاڵی سهوزی دارسیانی گۆڕسیان هاتنه سهما
بااڵی گرده سوور هاته سهر چۆری یهم و رۆست
سهرچاوهی شار بو به فرمێسنی به یوڕی یهمباران و
رێەنهی شار بۆ ههموو گۆند و الیهت بوونه دهنگی هاوار
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ئێوارهیه و ئێدی بۆنی گژو گیا و ریبانه ههموویان
له بهردهم رۆسیی گهورهی شار دا بێ بۆنن
ریژی شار و بسنهرهی بهرهو باوهشی ئێوارهی بێدهنگی و
بهرهو گیوانی نامۆیی رارێش دهررێن
یۆری تیشب زهرد ،له دیینی ئێوارهی  ٦ی پووشاهر دا
دهرهوێیه بهردهم ههسیی شهرم و بێدهنگی و
به هێمنی و رهسهرهوه شار گێ دێڵێت
شار تهنیایه و دنیای مرکڤایهتیش ،له بیسینی رارهساتدا رهڕ و بێدهنگه

بۆ شارهکهم !
نووسینی :حهمهرهسوو ،حهسهنپوور
هۆ شارهکهم!
سهردهشیهکهم !
تۆ بههاری ژینی من بووی
تۆ ئهسیێرهی
ئاسمانی
تاری من بووی.
گهشاوه بووی وه
گوڵی باخ
شهکاوه بووی
چهشنی بهیداخ
له پڕ دهسیێکی تاوان
دهیان یونەه و گوڵی تۆی
ههڵوهران.
به بۆمبارانی شیمیایی
هێزی ڕهشی ئههریمهنی
ههناسهی له گهروودا
کوشی
●●●●
سهردهشیهکهم!
ئهی شارهکهم!
فێنکی دڵه بریندارهکهم
ڕووحم بۆ تۆ به پهرکشه
گشت کاتێکم
"حهوتی چواری شهست و شهشه"
له ههر کوێ بم
له نێو دڵمی
سوکنایی دڵی به کوڵمی.
بۆمبارانی شیمیایی شاره گوانهکهم سهردهشت به هۆی فرککهکانی بهعسی یوێنڕێژهوه.
یادی شههید و بریندارهکان بهیێر.
4ی ئاوریلی 2117
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گوللهی تایبهتی
نووسینی :گهالل حاگی زاده
ئهوهی سهربهرزه لهم وێرانهدا تووشی یهم و دهرده
چیای سهرکهش ببینه قهت سهری بێ ههوروتهم نابێ
(مامۆسیا هێمن)
له نێو ههر کۆمهڵگاوشار و کۆمهڵێک ،کارهسات و پێش هات و به سهرهاتی یۆش و نایۆش ههیره کره لره زهینری مێژوویری– دهروونری ،گرهماوهردا شروێن دانرهره و برهردهوامیش
دهمێنێیهوه .بێگومان یهکێک لهو کارهساته دڵیهزێنانهی شار و کۆمهڵگای سهردهشرت ،پرکسرهی کیمیرا براران و کۆمرهڵکوژی یرهڵکی مرهدهنی سهردهشرت ،دێیره ئرهژمار .دیراره ئرهو
رووداوه ناسروشیی و نامرکڤانه ،یهڵکی لێ قهوماویی ،له گه ،گهلێک چهرمهسهری و گرفیی گهسیهیی ،ههروهها کۆمهڵێک کێشهو ئازاری دهروونی دیرارو نادیرار ،ئاسرایی و نرا
ئاسایی ،کۆتاو درێژ یایهن ،ڕووبهڕوو کردکتهوه.
بیر و بۆچوون له مهڕ ئهو ڕووداوه گهلێک زکرن ،تهنانهت کۆمهڵێک ناتهبایش له نێوانیادا وهبهر چاو دهکهوێت .
ههر کهس و کۆمهڵێک ،ڕێکخراو و حیزبێک له ڕوانگهی بهرژهوهندی یۆی سهیری ئهو مهسهلهیه دهکات ،له ڕوانگه گهلی چهپی چهپ بگره ترا
دید و بۆچوونی ڕاسیی ڕاست ،بهاڵم ئرهوهی کره ترا ئێسریا ڕوونره ئهوهیره ،هرهموو ئرهو ڕاو برۆ چوونانره هری یێرێکری ئرهو تۆیران برۆ یرهڵکی
سیڤیلی شاری سهردهشت به تایبهتی و بۆ نهتهوهی کورد به گشیی نهداوهتهوه ،بگره له زکربهی کاتیشدا تووشی قهیران هراتوون و تهنانرهت
بوونهته هۆی تێکشکانی کهسایهتی و کهرامهتی یۆیان و یهڵکی بهیت ڕهش و داماوی سهردهشت.
نۆزده سا ،لهمهوبهر ،واته له ڕێکهوتی( 7ی پووشاهڕی  )1366ی ههتاوی ،فرککهکانی رژیمی د ،له قرین و یروێنرێژی دیکیراتۆری سرهددام،
برره ئاگرراداری و ڕاوێژکرراری ،مهگلیسرری قیررادهی سررهوره ( س رهرکردایهتی شررۆڕش ) لرره هێرشررێکی بررێ بهزهییانررهی ئاسررمانی نامرکڤانررهدا شرراری
سهردهشت و گوندهکانی به گوللهی تایبهتی ( چهکی کیمیایی ) بۆردومان کرد.
دوابهدوای ئهو ڕووداوه ،دهنگۆی ئهوه ههبوو که ،یوێنرێژانی د ،پیسی سهددام ،ئهو چهکهیان نه له سهر یهڵکی بێ دیفاعی شار ،بهڵکو لره
سهر دوژمنان و یایهنه کانی ناو یۆیی ،واته هێزهکانی ئێرانی و مام گهالل له کار کردوه.
ههر ئهو پڕوپاگهندهیه له شاری ههڵهبجهشدا وه دهنگۆیه باڵو دهکرایرهوه .بره پێری هێنردێک بهڵگرهو شرایهد حراڵی حاشرا ههڵنرهگر ،لره
ڕکژانرری 13ی و14ی مرررارچی  1988هێزهکررانی ئێرررران گردهکرررانی دهورو بررهری ههڵهبجرررهیان داگیرررر کرررد15 ،ی مرررارچی 1988پێشرررمهرگهکانی
(یهکێیی  -پارتی و سوسیالیست ) و هێزی ئێران به ناوی هێزی هاو بهشی ئێران و پێشمهرگهکان چوونهوه ناو شاری ههڵهبجه )1(.
به هۆی ئهوهیکه ناوچهی ههڵهبجه له ژێر دهسیی ئیران دا بوو  ،ڕکژی 16ی مارچی  1988بره پێری بڕیراری سرهددام حوسرێن و سرهرکردایهتی
شررۆڕش ،ههڵهبجرره برره بهشررێک لرره یرراکی ئێررران لرره قهڵررهم درا ،هررهر بررهو بیانویهشررهوه فررهرمانی بۆردومرران کردنرری دهڤررهری ههڵهبجرره وه
پارچهیه له یاکی دوژمن ( ئێران ) به گوللهی تایبهتی ( کیمیایی ) به فڕککهوانهکان ڕاگهیهندرا.
دوای پاشهکشهی هێزی هاوبهشی ئێران و پێشمهرگه له ههڵهبجه بهرهو ڕکژههاڵتی کوردسیان ،ناوچهکانی تری کوردسیان وه گۆ تهپره ،زێروه ،فرگینری و قەاڵ و قراڕنێ ،
کهوته بهر پهالماری دڕندانهی رژیمی بهع و هییر ....
ئهگهرچی ئهم وتهیهی سهروو ،وه هۆکارێکی سهرهکی ناتوانێت شرکڤه و پاساوی ئهو گینایهتهو تاوانه گهوره یه بکات برهاڵم ناشرێت ئرهوهیش بشراردرێیهوه کره کیمیرا برارانی
ههڵهبجه ،زێوه ،گرۆ تهپره و سهردهشرت ،بره واتایره  ،ناوچرهکانی نێروان ئرهو دوو شرارهی کوردسریان ،پێوهندیرهکی گرێردراوی بره دهنگۆیهکرهوه هرهبێت ،برهو مانایره کره لره
الیهکهوه ڕکڵی زکر زهقی هێزی ئێران وه دوژمنی دهرهکی ( له ڕوانگهی عێراقیهکان ) و هێزهکانی مام گهالل وه یایهنێکی ناو یۆیی کره لرهو سرهردهمهدا بره پیراوی ئێرران
دهناسرا ،لهو تاوان و کارهساته دا نکوڵی لێ بکرێرت و وە برهرچاو نرهگیردرێت ،لره الیرهکی دیکهشرهوه کێشرهی کرورد و کرهش و هرهوای دهوڵهترهکان لرهو بهشرهی کوردسریاندا (
ڕکژههاڵت و باشوور ) حهشار بدرێت.
ههروه ئاماژهی پێدرا له مهڕ شاری به کیمیا کرراوی سهردهشرت ( وه ههڵهبجرهش ) هرهر گررووپ و دهسریهیه  ،تێڕوانینری تایبرهتی یرۆی هرهبووه ،تراقمی نراو یرۆ و تراقمی
دهرهوهی واڵت ،تهنانهت برۆ بهرژهوهنردی کهسری ،بنهماڵرهیی و بگرره عهشریرهتی یران بهرژهوهنردی حیزبری ،کرهڵکی نادرووسرت و دوور لره بهرژهوهنردی و مهسرڵهحهتی تاکرهکانی
یهڵک و نهتهوهیی لێ وهردهگرن و چاوهڕوانی یێردانهوهیهکی حیزبی و کهسین.
به دایێکی زکرهوه ،ڕووانگهی زکربهی ههره زکری حیزب و ڕێکخراوهکانی سیاسی و مهدهنی هرهروهها یرهڵکی لرێ قرهوماو و ئرازار پێردراوی سهردهشرت  ،لره سرهر دوو ئاسریی زکر
نزم و کهساسیهوه ،دارێژراوه.
ڕوانگهی بهرژهوهندی تاکی و یارمهتیهکی بێ بایهیی ماڵی بگره تهنانهت دکسیهیهکی پزیشکی و کارتێکی گانبازی!
ڕوانگهی دووههم که هی کهسایهتی و ڕێکخراوهکانه ،له گۆشه نیگایهکی ماڵی و بازرگانی واته وه مامهڵهیهکی مادی سهرچاوه دهگرێ.
پڕ ئاشکرایه ،پڕکسهی کارهسات و روداوهکانی کیمیا بارانی ههڵهبجهو سهردهشت پێش ئهوهیکه ،ڕووداو و ڕویساری ناحهزی شهڕ و قۆناغێکی کاتی بژمێردرێت ،پڕکژهیهکی
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درێژیایهن و گهاڵڵه دارێژراوی ژینۆ سایدی نهتهوهی کورد ( که تا ئهمرکش درێژهی بووه) دێیه ئهژمار.
راسیه شاری سهردهشت به یهکێ له شارهکانی سنووری گۆگرافیای ئێران له باری تۆپۆگرافیهوه دهناسرێت ،که له کاتی شهڕی ههشت سراڵهی ئێرران و عێراقری دهسریکرد ،کهوتره
به پهالماری ئاگر و گازی کیمیایی شۆڤێنیسیهکانی عهڕهب  ،بهاڵم لره هرهمان کاتیشردا ،لره گۆشره نیگایرهکی تررهوه لره الیرهن کرار بره دهسریانی قیرادهی سرهوره برهدی کرراوه،
ئهمهش ئهوهیه ،سه ردهشت وه به شێک له نهتهوهی کورد ،کهوتۆته بهر هێرش و پهالماری کیمیایی بهعسیهکان.
یۆ ئهگهر ههڵهبجهی یوێناوی و ناوچه و گوندهکانی ڕهش کوژکراوەکانی نێوان ههڵهبجهو سهردهشت ،واتره ،ئرهو شروێنه ڕهشره ،وهبیرر یۆمران بێنینرهوه ،برێ شرک ئرهوه المران
مسۆگهر دهبێت.
ئاشکرایه ،لهو تراژێدیره تاڵره دا ،تهنانرهت گرێ پێری بهعسریهکانی عێررا نابینرێرت ،برهڵکو ،شروێنی پێری زکربرهی مڵوروڕ و دهوڵهتره زلوێزهکرانی وه  :ئرهمریکا ،ئاڵمران،
ئینگلیز ،فهڕهنسه و میسر و  ....بگره کۆمکراری عرهڕهبیش وه ڕکژ ڕوونره .گرا هرهر لرهو سرۆنگهیهوه ،ئرهو تاوانره نامرکڤانره نره ترهنیا نابێرت وه ئاسرهوار و ئاکرامی شرهڕ و
دیاردهیهکی ناحهزی گهنگ سهیری بکرێت ،بهڵکو پێویسیه به چاوێکی ژیرانه و ورد بینانه ،وه پڕکسهیه

له پڕکژهیهکی ڕهش بهدی بکرێت.

گێی حهشاردان نیه ،ئهگهر کارهسات و ڕووداوهکانی دژ به گهلی کرورد لره ناوچرهی ڕکژهرهاڵتی ناوهڕاسرت دا ،بره تایبرهت کره لره الیرهن ڕێژیمره گۆراوگۆرهکران کرهش و هرهوای
ئایدیۆلۆژیکی گیاوازی تورکیه ،سوریه و عێرا و ....له ماوهی ههشت دههه دا له یۆمان نه شارینهوه و وه پڕکسهیه له پڕکژهیهکی گهوره سهیریان بکهین ،هی ئهگرهر و
پرسیارێک له یۆیدا ناهێڵێیهوه.
ئهوهش ئاشکرایه ،ههموو ئرهو پڕکسره دڵیرهزێن و نامرکڤانره ،بره هراو بیرری ،هاریکراری و چررای سرهوزی مرادی و مانرهوی مرە ئهسریورانی ناوچرهیی و نێونهترهوهیی بره ئرهنجام
گهیشیوه ،تهنانهت کپ بوونیان به ڕهزامهندی یوێندراوهتهوه.
بڕوا ناکهم کهسێک بدکزینهوه که پڕکژهکانی تواندنهوهو ئاسمینسیۆنی نهتهوهی کورد له مێژوو دا ئینکار بکات.
نزیکهی (  ) 711ساڵه نهتهوهی کورد بهردهوام له گه ،ڕاگوێزان و قهاڵ چۆ کردن ،توانهوهو ئینکار لێکردن ،ئاشنایی ههیه ) 551 ( ،سا ،لره مرهو برهر ( 1514ز) بره دابرهش
کردنی نهتهوهی کورد له شهڕی نێوان سهفهوی و عوسمانیهکان به ڕهسمی پڕ کژهکه له سهری داسهپێندراو دهسیی پێکرد.
دهساێکی ژینۆسایدو ئاسمینسیۆنی نهتهوهی کورد له ژێر پڕکژهیهکی درێژ یایهن و گۆشه نیگای گیاواز و وێکەوو له گه ،بهرژهوهندی و برارودکیی پێویسرت ،هرهر لرهو کاترهدا
هاتۆته کایهوه که کوردهکانی ڕکژئاوای ئێران ،بۆ ڕکژههاڵتی ئێران ( یوڕاسان و قوچان و  )....ڕاگوێزران و نهتهوهیهکی کۆچرهریتر لره زێرد و مهڵبهنردی ئرهوان ،گرێ نشرین
کران .ههر له درێژهی ئهو پڕکژهیهشدا ،له پارچهیهکی تری کوردوسیان ،کوردهکان به دهسریی پران تورکیسریهکانی تورکیره ،لره واڵتری یرۆگێی براب و باپیرانیران شرار بره دهر
کران و هەر ئەو پیننه ش کت و مت له الیهن عهڕهبهکانی عێرا و ڕهگهز پهرسیهکانی سوریا ڕهچاو کرا )3(.
لێک دابڕکردنی یراکی کوردوسریانی گرهوره لره الیرهن ئیسریی ماری ئینگلری و فهڕهنسرهو بره فرهرمی ناسرینی ئرهو دابهشرکاریه لره الیرهن کۆمرهڵگای نێرو نهترهوهیی بره تایبرهتی
ئهمریکا ،گهمسهرێکی دیکهی پڕکژهی له ناو بردن و پا کردنهوهی نهتهوهی له مێژینهو یاوهن کهلیوور و شارسیانیهتی کورد دهسیهبهر دهکرێت .ئایۆ کێ ههیره نرهزانێت ،لره
سێ دارهدان و ڕه شه کوژی و شار بهدهر کردنی سیاسهت وانان و پیاوه گهورهکانی کورد وهکوو شێخ عوبهیدوڵاڵی نرههری ،شرێخ مرهحمودی نرهمر ،سرمکۆ ،شرێخ سرهعیدی پیرران و
شههیدان ،قازی نهمرو قاسملوو ،مهال مسیهفا و ئاپۆ و ...ههر له ڕهههندی ئهو پڕکژهیهوه مانا پهیدا دهکات.
پێویست به گوتن ناکات ،ئهگهر کارهساتی کیمیایی سهردهشت بره ڕووداوێکری گرهنگی لره قهڵرهم بردهین و لره چوارچێروهی شراردا بوهسریێت ،یران باشریر بڵێرین لره چروار چێروهی
ههندێک دکسیهی پزیشکی و ماڵی گیان بهیت کراوهکان! بهرژهوهندی الوازی حیزبی و ...مهسڵهحهتی بێ دهلیە و نهشیاودا ،سهری داپۆشین ،گگه له چهواشه کرردن و بره الڕێ
دا بردنی ووشهیهکی تری ناتوانین بۆ بدکزینه وه ،دیاره ئهوهش لره پرینن و پننرهکانی یروازراوی نرهیارانی نهترهوهی کرورد دێیره ئرهژمار و تهنانرهت دهبێیره هرۆ ی کرهڵپ گرڕ
کردنی دوژمنان.
باسێک له وه دا نیه ،کیمیا بارانی سه ردهشت ،کار دانهوهیهکی تریشی له سهر دهسهاڵت دارانی شۆڕشی ئیسنمی ئێران و کهش و ههوای سیاسی و دکیری ناوچهکره ،دانراوه لره
بهر ئهوه له سهرهتاوه یوێندنهوهیهکی تایبهتیان لهسهر کردووه.
دهبێ بڵێین ئهگهر ئه گه ر ئه و کاره ساته ڕه شه تهنانهت ڕووداوێکی گهنگی له نێوان ئێرران و ئێررا دا بوایره ،دهشرێت پراش ترهواو بروونی شرهڕ و پێکردادان ،ئرهو شراره بره
تهواوی یاوێن کرابا ،ئاوهدان کردنهوهی سهردهشت به پێی به رنامهیهکی تایبهتی و گیاواز له بوودگهو بهرنامرهکانی ئاسرایی ،دهسریی پرێ کردبرا و بوودگهیرهکی تایبرهتی برۆ
له ناو بردنی ئاسه وار و کاریگهریهکانی شهڕ ،ههروهها کهم ڕهنگ کردنهوهو قهرهبووی دهرئهنجامهکانی دهروونی و گهسیهیی تهریان کرابا ،بهاڵم نهتهنیا ئهو کاره نرهکرراوه،
بهڵکو له الیهکهوه له بوودگهی دهوڵهت و پارێزگای ئاساییشدا ،ئاوریێکی له سهر نهدراوهتهوه و له الیهکی دیکهشهوه ته نانهت له هەوڵی ئهو یااڵنهی یوارهوه دا بوون:
 -1تا ئهو گێگهیهی بۆیان بووز دهیوات نهتهنیا کاردانهوهیهکی نێو نهتهوهیی بهڵکو ناویۆیشی نهبهێت ،له چوارچێوهی شراردا دا پۆشررێت و تهنانرهت برهرهی داهراتووی شرار
به تهواوی لێی بێ یهبهر بێت و پێداچوونهوهی له سهر نهکات.
 -2زکربهی ئیمییازات و کهرهسهی ماڵیِ وهکوو یارمهتی تهکنیکی و پساۆڕی ئوروپاییهکان و ژاپۆنیهکان بۆ چا سازی و گۆڕانکراری ڕوویسراری شرارهکه و هرهڵگرتنی فرهقر و
نهداری یهڵک له گه ،پاره بگۆڕدرێیهوه و له الیهن دهوڵهتی ناوهندی بۆ گێگاو شوێنێکی تری ناو واڵت ( گا با نهڵێین دهرهوهی واڵت ) بقۆزرێیهوه.
 -3مهیابن ،زکربهی بانگهوازو بانگهشهی ڕاگهیاندراوهکانی واڵتانی دیکره بره مهبهسریی هاوکراری و هاریکراری و ئامراده بوونیران بۆقرهرهبوو کرردن و ئاوهدانکردنرهوهی بنرهڕهتی
شاری سهردهشت له الیه ن دهوڵهتهوه ،دهسیی ڕهتی لێدراوه ،هۆی قهبوو ،نهکردنیشی به هۆکار و ئیسییداللی ئهمنیهتی و بارودکیی تایبهتی ناساندراوه.
 -4بهپێی زانراوهکانی ناویۆی یهڵک ،تاقمێکی بهرچاو ئاسانکاری و بوورسیهی یوێندکاری له بواری پزیشکی ،ئهندازیاری ئامێرهکانی پزیشکی و ڕشریه گرهلی دهروون ناسری و
ههروهها له بهسیێنی پساۆڕی و زانیاری کیمیایی بۆ یوێندکاران و الوانی شاری سهردهشت به چه شنێکی تایبهتی له الیان تاقمێک له دهوڵهتهکانی ئهورووپایی و هی تر
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تهریان کرابوو ،بۆ بنهماڵه و نوورهچاوهکانی  ...قۆزراونهتهوه ،کە زیاتر له سهت فهقهره بهراورد دهکرێت.
 -5تا ئهو گێگهیهی که رێی ههبووه ،ههو ،دراوه سهردهشت وهکوو یهکێ له شارهکانی دیراردهی شرهڕی داسرهپێندراو ،نراو ببردرێرت و زیراتر لره راده زه نهکرێیرهوه ترا مرهبادا
ببێیه هۆی ههڵەوونی ههسیی نهتهوایهتی کوردهکانی ئێرران و پارچره دابهشرکراوهکانی دیکرهی کوردسریانی برن دهسریی تورکیره و ئێررا و سروریا ،لره هرهمان کاتیشردا واڵترانی
پێوهندیدار له گه ،کێشهی کورد بهردهوام له ههوڵی ئهوه دا بوون کره مانرای کیمیراوی کرراوی شرارهکانی سهردهشرت و ههڵهبجره چهواشره بکرهن ترا نرهیوازا لره داهراتوودا وه
بهڵگهیه بۆ دابین کردنی مافی چارهنووسی یۆیان و بڕیارێکی حه یوازانه کهڵکی لێ وهربگرن.
ڕهنگه گێی هی ئهگهرێک نهبێت که کارهسات و تاوانی به پینن و بهرنامهی کیمیا بارانی نهترهوهی کرورد ( باشروور و براکوور و ڕکژهرهاڵتی کوردوسریان ) یوێندنهوهیرهکی نێرو
نهتهوهیی له سهر بکرێت .
کیمیاوی کرانی کوردسیان کیو مت له قالبی شهڕی داسهپێندراوی ئێرران و ئێررا  ،یوێندنرهوهو لێکدانهوهیرهکی سرهیت ئرامێری و رواڵرهتی لره سرهر دهکرێرت و بره یرهکێک لره
دیارده ڕویێنهرهکانی شهڕ و تێک ههڵاڕژان له قهڵهم دهدهن .به دهگمهن دهبیسرێت و دهبینرێت کۆمهڵگای گیوانی و ڕێکخراوی نێرو دهوڵرهتی لرهو برارهکه کارێکیران برۆ کرورد،
نه وه نهتهوهو گهلێکی لێ قهوماو بهڵکو وه مرکڤێک ،کردبێت.
یاڵێکی ههره گرینگی ئهو ڕووداوه لەو ڕوانگه وه دێیه بهرچاو که پڕکژهی تواندنهوهو قڕ کردنری گرهلی کرورد لره ناوچرهی ڕکژهرهاڵتی ناوینردا وه ڕکژ روون و ئاشرکر دهکرات،
بۆیه ڕهوایه ئهو کارهساتهش له سهر گهمسهری ئهو پڕکژهیه توێژینهوهی لێبکرێت و بهرنامهی گونجاو و پێویسیی بۆ دابرێژرێت.
له باری یاسایی و سیاسیهوه ،ژینۆساید و قڕکردنی نهتهوهی کورد (به تایبهت کیمیا بارانی سهردهشت و ههڵهبجره ) لره مراوهی یره سرهدهی ڕابرردودا یرا ،و بهڵگهیرهکی زکر
دان پێدا هێنهر و گێی سهرنجه؛ ئێمه وه میللهتی کورد ( وه نهتهوهیهکی گیاواز ) بۆمان ههیره لره هرهموو بارێکردا داوای مرافی دابرین کردنری دیمۆکراتیکانرهی چارهنووسری
یۆمان بکهین و له سهر مهسڵهحهت و سهقامگیر کردنی مافه ڕهواکانی یۆمان بڕیار بدهین .چوونکو مهیابن لهو چهشنه پڕکژانهدا واتا ،فهتوای شهڕ له سهر کرورد ،ڕهش کروژی
یهڵکی مهدهنی بێ چه  ،بێ سهرو شوێن کردنی الوان و ههسییارانی به ئهمهگ ،شار به دهر کردنی گهلێک له واڵتری یرۆگێی یرۆی ،ئراوارهو دهر بره دهر کردنری سرهدان هرهزار
کورد ،ئهنفال کردنی مرکڤی کوردی کافر و بێ دین! شوشینهوهی مێشک و زهینی الوی کورد به مهبهسریی دابرڕان لره ڕابرردوی نهترهوهیی یرۆی ،قرهاڵ چرۆکردنی زێرد و مهڵبهنردی
کوردهکان ،کیمیابارانکردنی کورد له ههر چوار پارچهی کوردوسیان به گوللهی تایبهتی و ....به شێوه گهلی گۆراوگرۆر و بره پێری داب و دکیری زهمران هرهر درێرژهی ههیره ،گرا
هی گیاوازیهکی نیه ،به ههر ناوێک و له سهر ههر شێوازێک به رێوه بەێت.
شاعیرانهیه ئهگهر وا بیر نهکهینهوه که گوللهی تایبهتی لره قراپۆڕی ژینۆسرایددا بهرامبرهر بره کرورد ،دابهسریراوه و لره حراڵی گواڵنهوهدایره ،بۆیره پێویسریه ڕێگره چارهیرهکی
سهرهکی و ههمیشهیی بۆ پێشگیری و بهرگری کردن له کیمیا بارانێکی تر و ژینۆساید و گهنایهتێکی دیکه ،بدکزرێیهوه.
بێ شک یوێنهرانی ئهو بابهته لهو ڕاو بۆچوونه له گهڵماندان که ،تهنیا کارێکی بهرچاو لره بهسریێنی کیمیراوی کرراوی شراری سهردهشرت کرراوه ئرهوه برووه کره تاقمێرک مرکڤری
نهشیاو لێنهزان ،له ههمان حاڵیشدا گرێدراو  ،لهسهر بهرژهوهندی تاکی و بنه ماڵهیی و ههروهها گوێڕایهڵی  ،ههڵسوڕانێکی الوازیان هرهبووه  ،عرهینی ئرهو کهرهسرهیهش لره
الیهن کوردهکانی بهشێکی تری کوردسیان ( واتره برن دهسریی ئێررا )  ،بره شرێوازێکی دیکره ڕهچراو کرراوه  ،کرورد گوترهنی ترا گیرفران و گانیایران یراڵی برووه ،کیمیرا برارانی
ههڵهبجهو سهردهشییان وه کراسی عوسمان و بنێشریه یۆشرکه ،برهرز کردکترهوه و پراش پرڕ کردنری گیرفرانی کهسری و حیرزب حیزبێنرهی یۆیران کرپ بروون ،بره واتایرهکی ترر
نهتهوهیرهکیان کررپ و دهمکررووت کررردووه .چرراالکی و ههڵسرروڕانی حیزبرره سیاسرریهکانی کوردوسریانی فێرردراڵی ئێرررا هررهروهها گرررووپ و ڕێکخراوهکررانی ڕکژهررهاڵتیش لررهو برروارهدا،
کۆمررهڵێک پرسرریار و سررهر سرروڕمان دێنێیرره کایررهوه .قسررهی لرره سررهر نیرره کرره برره رههررا کردنرری بنررهما سررهرهکیهکان و چهسرراان برره هێنرردێک قررازانجی ناسررهرهکی و پهڕاوێزیررهوه
نهتهوهیهکی بن دهسییان فڕکشیووه و ههربه تهواوی مانای ووشهوه نووزهیان لێ بڕاوه.
یۆ ئێسیا کورد له باشووری کوردوسیان ئازاد بووه ،تهنانهت ماوهیهکی زکره (  15ساڵه ) چهکمهی دوژمنان یاکیان گاڵو ناکرات ،ئرهدی برۆچی کاربهدهسریهکان و ماقووڵرهکان و
سیاسهتڤانانی ئهو بهشهی کوردوسیان ههر به گارێکی نووزهو وزهیان لێ بڕاوه ،لهگه ،ئهوهش ههر دهنگێکی حره یوازانره و ڕهوا لره مرهڕ بره ئاکرام گهیانردنی تراوانی کیمیرا
بارانی ههڵهبجه و بگره سهردهشییش کپ دهکهن و لهگه ،کوت و زنجیر ڕووبهڕوویان دهکهنهوه .یۆ ئێسیاکه کهس پێشی پێ نهگرتوون ،سهددامی دڕنده له سهر مێرزی دهسرهاڵت
دا نهماوهتهوه ،ئایا گیا لهوهیه که له سهر یوێنی کوردی بێ تاوان و زوڵم لێ کراو ،مامهڵهی نوێنی و ئاشکرای مراڵی و...دهکرێرت .ئێمره بره قوورسری لره سرهر ئرهو براوهڕهین
که ،فیدا کردنی بهرژهوهندی نهتهوهیی و ڕهوایی گهلهکهمان له پێناوی بهرژهوهندی و مهسڵهحهتی کاتی حیزبی و کهسی یهیانهتێکی نهبهیشراو و زکر گهورهیه)6( .
دووپات کردنهوهی ئهو قسهیه دهبێیه هۆی سهر ئێشی که سیاسهت وانان و چاالکانی مهدهنی و ڕێکخراوهکانی ههڵسوڕ له سهر ئهو پڕکسهیه ،وا باشریره لره بیرری بهرژهوهنردی
گشیی و نهتهوهیی دابن تا لێڕوانین ولێکدانهوهیهکی بهرتهنگ و کاتی.
دهر ئهنجام:
کارهسات و تراژێدی دڵیهزێنی گازی کیمیایی له سهر یهڵکی سهردهشت و بهشهکانی دیکهی کوردسیان وهها گهورهیه که له مێژووی مرکڤ دا ،له سرهر مررکڤ و بره دهسریی مررکڤ
ڕووی داوه ،به گۆرێک که مرکڤایهتی و داهاتووی مرکڤ بۆ ههمیشه دهبێت پهنجهی شهرم بگرێیه بهر ڕویسراری یرۆی .مرهیابن هری کهسریش لره مرهڕ ئرهو رووداوه ڕاناچڵرهکێ،
ههروه بهرامبهر به پڕکسهکانی دیکهی ژینۆسایدی کورد هی کهسێک تهنانهت دایێکیشری ههڵنهکیشراو دهسریی سرهر سرووڕمانی لره برن چهناگرهی یرۆی نهچهقانرد ! ئهگرهر بره
وردبینی ههموو کون و کهلێنهکانی مێژووی گیوان تاوتوێ بکهین ،گینایهتێکی وا بە ر باڵو و ژینۆسایدێکی وهها نامرکڤانه ،که بره درێژایری مێرژوو ،برهر دهوام و برێ پسرانهوه
له سهر کورد کرابێت ناتوانین بدکزینهوه.
ئهگهر به کورتی چاوێک به سهر دیارده و ڕووداوی راسیهقینهی هۆلۆکاست بخشکێنین و له شیشرهی ئرهو ڕووداوه ئاوڕێرک بدهینرهوه سرهر کارهسراتی کیمیرا برارانی سهردهشرت ( و
ههڵهبجه ) بۆمان دهردهکهوێت که کورد چهنده چهوساوهتهوه و تا چ ڕادهیه زوڵمی لێکراوه .دیاره بهرامبهر یه دانمانی کارهساتی هۆلۆکاست له گه ،تاوان و رووداوی
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گازی کیمیایی سهردهشت و ژینۆسایدی نهتهوهی کوردبه هی شێوهیه دروست نیه و ناش گۆنجێت.
رژیمێکی تایبهتی به ئایدیۆلۆژیهکی کاتی و ههندێک مرکڤی ڕهگهز پهرست به دهسیی هییلێرر کرارێکی کرردووه ،تراکوو ئێسریاش لره قازانجرهکانی ئیسررائیە بره تایبرهتی و یره
هوودیهکان به گشیی کهڵکی لێ وهر دهگرن و به رههمیان بۆ دهداتهوه ،بهاڵم ژینۆسایدی ڕهشی نهتهوهی کرورد لره مراوهی (  ) 711سرا ،،بره تایبرهتی یره سرهدهی هاوچایردا
بهردهوام وبێ قرتان له الیهن رێژیم گهلی گیاواز و له سهر بنه مای ناتهبا ،ههر درێژهی بووه ،ئاشکرایه دهم بهسین و کرپ بروونی دهوڵهتره برااڵ دهسریهکان و رێکخراوهکرانی
نێو نهتهوهیی و کۆمهڵگای گیوانیش دە سییان بهم پڕکژهیه ڕهنگینه.
برره کرار بردنرری بررۆمبی ئررهتۆم لرره مررهڕ شررلرهکانی هیرکشرریما و ناکررازاکی ژاپررۆن لرره الیررهن ئررهمریکا ،ئهگررهرچی گێگررهی شررهرمهزاری و مهحکومرره ،بررهاڵم ئاسررهواری درێژیایررهن و
بهردهوامی نهبووه ،گازی به سهرداریژراوی سهردهشت گگره لره پێرک هێنرانی گیرر و گرفرت و ئرازارێکی زکری گهسریهیی ،کاریگرهری و ڕهنگدانرهوهی لره سرهر یرهڵکی ئرهو کرات و
مندااڵن و بهرهی داهاتوو ی سهردهشت و گووندهکانی ههیه و ههردهشیبێت ،ئهوهش به بهڵگهیرهکی زکری زانسریی و توێژینهوهیرهکی لره سرهر پرێ ،مسرۆگهر دهبێرت  .گرا ئهگرهر
نهوهی داهاتووی سهردهشت زوو تووڕهو عهسهبی دهبێت ،ئهگهر بینییان و به گوێیان گهیشت که منداڵێکی ناسرووشیی و سهقهت له دایکبوو ،بۆمران نیره ،سرهرمان سرووڕ بمێنرێ
و به گهڕان له هۆکاری تایبهتی یۆمان ماندوو کهین ،مانگه شهو سهر به ئێواره دیاره .ڕهنگه ئهگرهر ئێسریا ئرهفنتوونی حرهکیم زینردوو بایره ،پرهرتووکی یاسراکهی ( قروانین)
یۆی به شێوهیهکی تر و له سهر میبوهرێکیتر دهنووسی .وهیان مووسا گۆرێکی ترر لره مرهڕ فیرعهونیهکانردا برهرهنگاری و بهربرهرهکانی دهکررد ،ئامۆژگراری پێغهمبرهرهکانیش لره
سهر شێوازو بنهمایهکی دیکه دادهڕێژرا ،گا ئهرهسیووش پێناسهیهکی دیکهی له مهڕ فهیلهسووف ،مرکڤ و فهزیلهت دههێنایه کایهوه.
به بێ قسه تاوانی کیمیا باران کردنی شاری سهردهشت پێوهندیهکی پیهوی به پڕکژهی مێژوویی ژینۆساید و قڕ کردنی کوردهوه ههیره .ئرهوهی کره لره سرهرووی گشرت لێکدانرهوهو
بیروڕاکران لره مررهڕ ئرهو گینایهتره دهبێررت لره بررهر چراو بگیرتررێ ،ئهوهیرره کره ،کارهسراتی وا دڵیررهزێن و برێ وێنرره لره مێرژووی ژیررانی مرکڤردا پرێش هررهموو شریێک ژینۆسررایدی
نهتهوهیهکه ،تهنیا بهاڵ و رووداوێک له سهر یهڵکی شاری سهردهشت بهدی ناکرێت.
به درێژایی چهند سە د ساڵه کرورد برهردهوام و برێ پەرڕان لره ژێرر چرهریی پڕکسرهی ژینۆسراید و لرهت لرهت کرردن دایره ،پڕکسرهی سرڕینهوهی بیرری نهترهوهیی ،کۆمرهڵکوژی و
ئهنفال ،کیمیا باران کردن و کهوتنه بهر قامەی گوللهی تایبهتی و ههزاران بهاڵو بهسهرهاتی دیکه ،له الیرهن دوژمنرانی راسریهو یرۆ و بره ئاریکراری و ئیزنری چاوزهقکرهران و
ملووڕهکانی سهردهم  ،بهردهوام و نامرکڤانه له ئارا دایه ،گا کاری کوردی چارهڕهش و بێ کرهس ! برهو گێگایره گهیشریوه کره زرتره برۆزێکی ئرهفریقایش لره کێنیرا ،لێیکهوتۆتره
پینن و بهر ههڵسیکاری له گهڵدا دهکات ،ههر ئهو قوڵه ڕهشهی که ئاپۆ و باکووری کوردسیانی به دوژمنانی گهلی کورد فڕکشت تا بهڵکو زکرتر یۆی ڕووسای بکات.
به ڕاسیی سهرمان لێ شێواوهو نازانین کام برینه سای ێژ بکهین ،برین و دایی ڕاگوێزان و قهاڵ چۆ کردن ،برینری نکرووڵی و ئینکرار لرێ کرردن ،بررین و دایری ئرهنفال و ڕهشره
کووژی وه یان ههڵهبجهو سهردهشت .به هی شێوهیه ڕهواو دروست نیهو ناشێت کیمیا بارانی سهردهشت له کارهسات و گینایهترهکانی مێژوویری یۆمران گیرا بکهینرهوه ،بره برێ
دوودڵی و ڕاڕایی دە بێ چاو لهو ڕاسییه بکهین که ئەو پڕکژهیه به شێواز و ئامراز و بهرنامهی کاتی بهرێوه چرووه و برهرێوه دهچێرت ،بۆیره هرهاڵواردنیان لره یرهکیر ههڵهیرهکی
زکر زهقی مێژووییه.
تاوانی کیمیا باران کردنی سهردهشت به دادگایی نمونهی وه ئهنرات و سهددام و گهدهو گودهکانی کۆتایی پێ نایهت ،به دابین کردنری رکژێکری سرهمبولیک و مۆنرۆمێنیێکی برێ
رووح! پێک هێنانی چهند دکسیهیهکی پزیشرکی و بیمرهیی و گیران برهیت کراوهیری ،کۆمرهڵێک هرۆنراوهو بهیانیره ،دروشرم و شروعاری ڕێکخرراوو گهماعرهتێکی حره لره الیرهن و
البیگهری کردن لهم الو ال و یۆ دهپا ،هاویشینی ئهم و ئهو ،ناتوانین و پێ ناچێت شانی یۆمان له بن قورسایی و گرینگی ئهو گینایهتره بخرزێنین و برۆ ههمیشره یراتر گرهم
بین و چاو داپۆشین.
تۆ بڵێی ئهو کارهساتانه ههمووی نهگهرێیهوه سهر ئهو راسییه که کورد وه نهتهوهیهکی بن دهست له گهڵیان ڕووبهڕوو دهبێیهوه؟
با یۆمان لهو راسییه تفت و تاڵهش گێە نهکهین که کورد له ههموو الیهکهوه به یه چاو تهماشا دهکرێت و گشت دوژمنان یه یۆێندنهوهو بۆچوونیران لره مرهڕ کرورد ههیره.
ئهو وتهیه یۆی له یۆی دا ههڵگری بهشێکی دیکهی ئهو ڕاسییهیه که کورد تاکوو ئێسیا وه هە موو میللهتهکانی تر دانی پێ دانهنراوه ،وێنرهی نهتهوهیرهکی یراوهن مراف لره
الیهن سوریه و تورکیهو  ...ههروهها کۆمهڵگای نێو نهتهوهیش نهناسراوه و نە سهلمێندراوه.
له دهر ئهنجامی ئهو بابهتهدا دهتوانین پهنجه بۆ هێندێک یا ،رابکێشین که پێویسیه ڕهچاو بکرێت:
 -1دهوڵررررهتی ئێسرررریای عێرررررا وه دهوڵررررهتێکی عێرررررا و بهرپرسرررری سررررهروهرایهتی دهوپەتررررهکانی پێشرررروو ،پێوسرررریه لرررره یررررهڵکی شرررراری سهردهشررررت بهڕهسررررمی داوای
لێبوردوویی(عوزریواهی) بکات ،ههروهها پێویسیه له ههوڵی قهرهبوو کردنهوهی ئهو تاوانه ڕهشهی دا بێت.
 -2پێویسیه لێژنهیهکی نێو دهوڵهتی به سهرپهرشیی ڕێکخراوی نێو نهتهوهیی له مهر ئهو تاوانه پێک بێت ،به شێوهیه که هی پابهندیهکی بره هری دهوڵهتێکرهوه نرهبێت و
سهربهیۆ و راسیهو یۆ کار بکات تا ههموو تاوان بارهکانی ،راسیهو یۆ و ناراسیهو یۆ بداته بهر دهسیی عهداڵهت و لێ پرسینهوه.
 -3پێویسیه یوازیاری ئهوه بین رکژێکی دیاریکراو له ژێر نراوی رکژی گیورانی کیمیرا براران و ژینۆسرایدی گرهلی کرورد لره الیرهن )  ( unهوه و بره رهسرمیهت بناسررێت و ئرهو
کردهوه دژ به مرکڤایهتیه مهحکووم بکرێت .چوونکو ئهو کارهساته پێوهندی به کۆمهڵگای گیوانی و به مرکڤایهتیهوه ههیه.
 -4ڕێکخراوی نێو نهتهوهیی ،به یارمهتی دانی ئابووری و زانسیی و پزیشکی یهڵکی شارهکان له ههوڵی قهرهبوو کردنی ئهو گینایهته دابێت و ئهو کارهش ههر دهبێرت ڕاسریهو
یۆو له ژێر بهرپرسایهتی یۆیدا بێت.
 -5پێکواتهو رێکخراوهکانی دهرهوهی واڵت له تاراوگهدا پێویسیه ئهو گینایهته وه یۆی به دهوڵهتهکانی دیکه بناسێنن.
 -6ئهرکی سهرشانی ههموومانه که له ههر چوارپارچرهی کوردوسریان و تاراوگرهدا ،برهردهوام لره سرهر ئاسمینسریۆن و ژینۆسراید کردنری گرهلی کرورد پێرداگر بمێنینرهوه ترا مرافی
نهتهوهییمان له الیهن کۆمهڵگای گیوانی و پێکواتهی نێو نهتهوهیی به فهرمی بناسرێت و دانی پێدا بوێنرێت.
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 -7گشررت رێکخررراوو ئهنجومهنررهکانی چرراال لرره بررواری کررارە سرراتی کیمیررایی سهردهشررت و ههڵهبجرره دهشررێت راسرریهو یررۆ و سررهربهیۆ بهرنامررهی پێویسررت دابڕێژێررت ،پرکسررهو
پێداویسییهکانی یۆی بهرێوه بهرێت ،به بێ ئهوهیکره هری وابەسریهیی و پێبهندیرهکی بره کاربهدهسریان وماقووڵهکانره وه هرهبێت ،بره مانایرهکی دیکره ،راسریهو یرۆ و بوێرانره
بهرنامهکانی یوی ،بۆ یۆی به ئهنجام بگهیهنێ .گێ گوومان نیه بهرێوه بردنی بهرنامرهکانی سراڵوهگهری کارهسراتی کیمیرایی بره کرارگیی ی دهوڵرهت و یرۆتێ ههڵقووتێنرهران،
دهرئهنجام و بهرئهنجامێکی گرینگی ههبێت ،گگه له چهواشه کردن و به الرێ بردنیدا ،چی تری لێ ههڵناکهوێت.
 -8پێویسیه ههموو ئازار پێ گهیشیوان و قوربانیانی شاری سهردهشت و تهواوی گوندهکانی سهردهشت به بێ هی گیاوازیه قهرهبووی ئهو تاوانهیان برۆ بکررێیەوە؛ حە وایره
بۆ ههموو یهڵکی شار و گووندهکان بە بێ هی گیاوازیە  ،ئهوانهی ئێسیا له ژیان دان و ئهوانهی نهوەی داهاتووش ،دهبێ بهو پهڕی رێرز و حورمرهترهوه ،لە زێرر چراوه دێرری
رێکخراوه نێو نه ته وه ییه کان دکسیهی تایبهتیان بۆ ساز بکرێت.
 -9پێویسرریه دهفیررهری رههبررهری ،دهوڵررهتی ئاغررای ئررهحمەدی نررهژاد ،مهگمررهعی تهشخیسرری مهسررڵهحهتی نیررزام ،پارلررهمان و ..برره بهرنامررهو بودگهیررهکی تایبررهتی لرره هررهوڵی
ئاوهدانکردنهوهو پهرهپێدانی پیشه سازی و پڕکژه یزمه تگوزاریه کان ،زانکۆ و پڕکژهی بنهڕهتی داڕشین برۆ یرهڵکی لرێ قرهوماوی سهردهشرت برن ،ترا لره داهاتوویرهکی نزیکردا
رویساری ناحهزی شار و کۆمهڵگای سهردهشت بهرهو پێشکهوت و گهشه سهندن ههنگاو ههڵبنێیە وە.
کۆتایی:
ئێمه له سهر ئهو باوهرهین تا کێشهی کورد له سهر بنهمای دیراریکردنی مرافی چارهنووسری نهتهوایرهتی ،بره شرێواز و مییرۆدێکی دیمۆکراتیانره ،لره ناوچرهی رکژهرهاڵتی ناوینردا
چارهسهر نهکرێت ،به بێ دڕدکنگی کارە سرات و رووداوی لرهو چهشرنە ،برهردهوام ،بره شرێوازگهل و لره ژێرر سرهردێڕی گرۆراو گرۆر لره گێری یرۆی دهمێنێیرهوه ،واتره کرێ برهرکێی
نهیارانی کورد له داڵدهدانی کوردی لێ قهوماو دا ،ژینۆساید و قڕ کردن ،گارێکی تر به ناوێکی تر له رکژگارێکی تر بره سرهری دا دهسرهپێت و درێرژهی پرێ دهدرێرت و کۆترایی
پێ نایهت.
له راسییدا چهرمهسهری و ژینۆساید و یاشهبڕکردنی گشت نههاتهکانی گهلهکهمان و قهرهبووی ههموو رووداوە تاڵهکانی مێژووییمان بۆ ههمیشه به گهیشین برهو مافره رهوایرهوه
بهسیراوهتهوه.
6ی پووشاهڕی  - 2716پووشاهڕی 1385
سهردهشت

کیمیاباران کردنی سهردهشت ،تاوانێکی گهورهیه به تهوێڵی دوژمنانی نهتهوهکهمانهوه .
نووسینی :مهریوان نسیانی
به درێژایی مێژووی ملمننێی هێزهکانی ناوچهیی و گیوانی کره لهسرهر یراکی کوردسریاندا بروون ،گرهلی کوردسریان سرهرهڕای مراڵوێرانی و دهربرهدهری
بهزکر و به ناچاری کراونه سووتهمهنی ئرهو ملمننرێ ناڕهوایانره و زکرتررین زیانیران وێکرهوتووه ،شراری سهردهشرت و کیمابرارانکردنی ئرهو شرارهش لره
الیهن ڕێژیمی لهنێوچووی بهعسی عێراقهوه دهکرێ بهیهکێک له ئاکامهکانی ئهو ملمننێیانه دابنرێ ،دهکرێ ڕوونیرریش ئامراژهی پێبکرهین یرهکێک لره ئاکامره تاڵرهکانی شرهڕی
ناڕهوای نێوان عێرا و ئێران ،که نزیک به دوو میلیۆن مرکڤی ههڵلووشی.
ڕهنگه زکر پاساو بۆ ئهو مهسهلهیه ههبن ،مهبهسیم بۆمبارانی کیمیاوی شاری سهردهشیه ،لهوانه کاتێک دوو دهوڵهت لهشهڕدان ماڵوێرانی بۆ ههردووال لێدهکهوییهوه ،بهاڵم مرن
لهو بڕوایهدام هی پاساوێک نییه بۆ لهنێوبردنی دڕندانهی یهڵکی بێیاوان و بێچه ئهویش به بهکارهێنانی چهکێکی قهدهغهکراوی نێودهوڵهتی ،که هری عرورف و یاسرایه
پشییوانی لهبهکارهێنانی ئهو چهکه ناکا ،لهبهرهکانی شهڕیشدا ههتا بگا بهوهی که بهدژی یهڵکی مهدهنی بهکاربوێنرێ .
ڕهنگه دووباره گێڕانهوهی ڕووداوهکه پێویست نهبێ ،بهاڵم لهبهر ئهوهی بهدایهوه ئێسیا زکربهی یهڵکی کوردسیانیش لهم تاوانه گهورهیه وهکو پێویست ئاگادارنین به پێویسریی
دهزانم ههرچهند بهکورتیش بێ ،ئاماژهیه به ڕووداوهکه بکهم ،ساڵی  1987ئێروارهی ڕکژی 28ی مرانگی شرهش (7ی پووشراهڕی  )1366فڕککره گهنگییرهکانی ڕێژێمری بهعسری
لهنێوچوو هێرشیان کرده سهر شاری سهردهشت و چهند گوندێکی دهوروبهری و به گازی یهردهل و بۆمبی کیمیاوی بۆردومانیان کردن ،چهکێکی کاریگهر و بهکۆمه ،کوژ بهو شرێوه
فراوانه بۆیهکهم گاربوو بهکار دههات ،بهتایبهت دژی یهڵکی بێچه و سیڤیە ،دیاره کهمیر له ساڵێک دوای ئهو تاوانه ههمان چهکی کیمیاوی قهدهغهکراوی نێودهوڵرهتی لره
16ی مارچی  1988له شاری ههڵهبجهدا بهکارهێنرا و ئهم گارهیان ههزاران کهسی کرده قوربانی.
له ئاکامی ئهو تاوانهی ڕێژێمی بهع دژی مرکڤایهتیی و دژی یهڵکی کوردسیان و شاری سهردهشت ،وێرڕای وێرانری و یراپورکردنی چهنرد بینایره برهگوێرهی ئرهو زانیاریانرهی
که تۆمارکراون زیاتر له  211کهس گیانیان لهدهست دا و ده ههزار ( )111111کهس برینداربوون ،بێگومان ئێسریاش ژمارهیره لره برینردارهکانی ئرهو تاوانره چرا نهبوونرهوه و
لهو ژماره زکرهی بریندارهکان ژمارهیرهکی زکریران لره ئاکرامی سرهییی برینرهکانیان و نرهبوونی چارهسرهری پێویسرت بۆیران و کهمیریرهمی برۆ پێڕاگهیشرینیان ترا ئێسریا گیانیران
لهدهست داوه و کهم ئهندام بوون ،سهرهڕای ئهوهش کاریگهری بهکار هێنانی ئهو چهکه ئێسیاش دوای ههژدهسا ،بهسهر یهڵکی ئهم شاره و سروشریی گروانی ئرهو شرارهوه دیراره،
به گۆرێک بۆته هۆی وێرانی ههتا کانی و ئاو و ڕوهکهکانی ئهو ناوچهیهشی ژاراوی کرد.
دزێوی و سامناکی ئهو کارهساته لهوهدایه که کهسانێک بوونه قوربانی هی تاوانێکیان بهرامبهر الیهنی هێرش بهر نهبووه ،ههر لهوکاتهدا له الیهن ڕێژیمی حاکم له واڵتی

الپهرهی 83 :

یۆشیان دا مافهکانیان پشێە کراوه و زوڵمیان لێکراوه ،ئهوان تهنوا لهبهر ئهوهی کورد بوون بۆیه مهحکوم بوون به مردن.
چ له ئاسیی نێویۆیی و چ له ئاسیی نێونهتهوهییدا بهدایهوه تا ئێسیا کرارێکی برهرچاو و شرایان برۆ زینردوو هێشریینهوهی بیررهوهری شرههیدان و قوربانیرانی ئرهو کارهسراته و
قهرهبووکردنهوهی زهره ر و زیانهکانیان نهکراوه ،به بڕوای من ئهرکی ههموو مرکڤێکی ئازییخواز و مرکڤدکسیه کار بۆ ئهم مهسهلهیه بکا.
به دککیومێنت کردنی ئهو تاوانه:
پێویسریه کهسرانی شرارهزا و پسراۆڕ چ لرهبواری یاسرایی و چ لره برواری ئامرار و پزیشریکی و ...هیرد ،ژمرارهی دروسریی قوربانیران ،برینرداران و چهنردێیی و گرۆری گرازه برهکار
هێنراوهکان ،زهرهر و زیانی ئهو گازانه بۆسهر ئاژه ،،کانی و ئاو ،ڕوه و سروشیی ئهو ناوچهیه و وهزعیهتی ئێسریای برینردارهکان و هرهروهها ئاسرهواره درێژیایهنرهکانی ئرهو
گازانه و گۆری نهیۆشییهکانی که بههۆی ئهم گازانهوه تا ئێسیاش برهردهوامن و گیران لره برینردارهکان دهسریێنن ،پێویسریه برهوردی لێیران بکۆڵرێیرهوه و وهکرو پهروهندهیره
ئامادهبکرێ ،چونکه ئهوهندی من ئاگام لێبێ قوربانیانی ئهو کارهساته لههی الیهکهوه قهرهبوو نهکراونهوه.
ناساندنی ئهو تاوانه و ئاگادرکردنهوهی یهڵکی گیوان:
دیاره له بازنهیهکی بهرتهنگ دا هێندێک الیهنی نێونهترهوهیی ئاگراداری ئرهو مهسرهلهیه هرهن ،برهاڵم زیراتر ئرهو ئاگاداریرهش لره ڕووی پێڕاگهیشرینی پزیشرکی و دهرمانییرهوه
بووه ،بهشی گهورهی یهڵکی گیوان یان ئاگاداری ئهو تاوانه نین یان وهکو یهکێک له دهرهنجامهکانی شهڕی نێوان دوو واڵت سهیری دهکهن و ئهوهی که لهو نێوهدا باسری نراکرێ
و کهس ئاگای لێی نییه قوربانیانی ئهو تاوانه و کوردبوونی ئهوانه.
بۆیه پێویسیه ئهو مهسهلهیه گرینگی تایبهتی یۆی بدرێیێ و یهڵکی زمانزان و شارهزا له واڵتانی دنیادا پێویسریه کرۆڕ و سریمیناری تایبرهت برهم مهسرهلهیه لره دانیشرگاکان،
پارلهمانهکان و شوێنه شیاوهکانی ئهم باسانه بهڕێوهبهرن و له ڕکژنامه و گۆڤارهکاندا بابهت و لێکۆڵینهوهی پیوهندیدار بهم تاوانه بنووسن و باڵو بکهنهوه.
یادکردنهوهی ئهم کارهساته:
بهدایهوه ئێسیا ههموو یهڵکی کوردسیانیش زانیاری تهواویان له چۆنیهتی ئهو کارهساته و سامناکییهکهی نییه ،به مهبهسیی ئاگادارکردنهوهی هرهمووان و لره الیرهکی دیکرهوه
بۆ لهبیر نهچوونهوهی قوربانیانی ئهو تاوانه به پێویسیی دهزانم سااڵنه یادی کیمیا بارانکردنی شاری سهردهشت و ناوچهکانی دهروبهری له سهر ئاسریی کوردسریاندا و فراوانیرر
لرره ئاسرریه نێونهتهوهیییهکانرردا بکرێیررهوه هررهر وه چررۆن یررادی کیمیررا بررارانکردنی شرراری ههڵهبجرره و دکڵرری بالیسرران و ..هیررد دهکهینررهوه ،لررهم پێوهندییررهدا ئررهرکی حیزبرره
سیاسییهکان و ڕێکخراوه مهدهنی و پیشهیی و کۆمهاڵیهتیییهکانه ڕکڵی کارای یۆیان بگێڕن.
حکومرهتی هررهرێمی کوردسرریان کره بهیۆشرریهوه ئێسرریا هرهردوو ئیرردارهکانی یررهکیان گرتۆتررهوه و کرهش و ههوایررهکی تررازه برۆ یزمررهتی هاوالتیرران لره سررایهی بررارودکیی ئێسرریای
ناوچهکهدا هاتۆته ئاراوه ،بۆیه چاوهڕوان دهکرێ حکومهتی ههرێمی کوردسیان فێسییڤاڵی سااڵنه بۆ یراد کردنرهوهی قوربانیرانی شراری سهردهشرت بهرێوهبرهرێ ،هیروادارم چیردی
لهو بارهیهوه کهمیریهمی نهکرێ.
28ی گۆنی 2116
گیارهنگ

دادگای کردنی تاوانبار فرانس ڤان ئانرات له شاری الههی هولهند
نووسینی عهلی رهحیمی
له ڕکژی 21ی نوامبروه تاکوو  9دیسامبری 2115ی زائیینی دادگای ڕهسمی تاوانبار فران ڤان ئانرات له شاری الههی هولهند دهسیی پێکرد.
ئهو دادگایه له سهر شکایهتی  2کهس له یهڵکی شاری ههڵهبجه به ناوهکانی دالیا مبهممهد و ڕێباز قادر و عهلی ڕهحیمری یرهڵکی شراری سهردهشرت
و دانیشیووی واڵتی هولهند دهسیی پێکرد .پاش لێکۆلینهوهی تاوانبار فران ڤان ئانرات له مانگی 6ی  2113له الهه کۆمییرهی چرا وه کۆمییهیره دژ بره ئرهنفال کرردن و
ژینوسایدی گهلی کورد له ههموو پارچهکانی کوردسیانی داگیرکراو ،ئهم شکایهتهی برده مهگلیسی هولهند .
پاشان به هاوکاری  (sosyalistise partaye) PSله هولهند دهست کرا به لێکۆلینهوه .تاوانبار فران ڤان ئانرات که له ساڵهکانی  1985ههتا  1991له کرین و
فرکشینی موادی شیمیایی بۆ حکومهتی فاشیسیی بهعسی عێرا هاوکاری و دهسیی بااڵی ههبووه ،ناوبراو بۆ به دهست هێنانی ماددهی شیمیایی بۆ درووست کردنی گازی یرهردهل،
له ژێر دانانی شیرکهتهکانی گۆراوگۆر له سهنگاپوور و سوئی و ئییالیا و ژاپۆن و ئۆردکن ،له ڕیگای ئرهمریکاوه برۆ ژاپرۆن و ئییالیرا و لرهوێوه برۆ ئرانییوێرپن لره بلژیرک و
لهوێ را بۆ بهندهری ئاقابه له ئۆردکن و دوایه بۆ بهغدا و پاشان گوازتنهوهیان بۆ کورهیانهکانی درووست کهری موادی شیمیای بۆ درووسرت کردنری گرازی یرهردهل یران موسریهر
گاز و تالڤۆن له گازهکانی گۆراوگۆر و موادی  TDG POSL3 POL3و چهندین گازی دیکه کهڵک وهر گیراوه ،برۆ بره دهسرت هێنرانی ئرهو گازانره و چهنردین گرازی دیکره
تاوانبار فران ڤان ئانرات یارمهتی حکوومهتی بهعسی داوه بۆ به کار هێنانی دژ به گهلی کورد.
یهکهمین شار که بهو گازه بهر بۆمبرارانی شریمیایی لره پراش شرهری دووهرهمی گیوانییرهوه ( پراش شرهری ئیارر لره بلژیرک) کرهوت شراری سهردهشرت بروو ،ئرهم شراره بره دهسریی
فرککهکانی میراژی فهرانسه بۆمباران کران ،له کاتژمێر  4341دهقیقهی ڕکژی  26ی گۆنی  1987لهم ڕکژهدا به ههزاران کهس به هۆی نهزانین و کهم ئهزموونی گیانیران کهوتره
مهترسی و تووشی زامدار بوونی گهسیهی و دهروونی بوون.
له کاتی بۆمباران دا و ساتهکانی یهکهم دا  29کهس شههید بوون و ناوهندی شاری سهردهشت له چوار الوه کهوته بهر پهالماری فرککهکانی عێراقی و ههروهها له دهرهوهی
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شاریش گوندی ڕهشهههرمێ و دهوروبهری بێران و شڵماش و بێژوێ و ئاڵوهت لهو ناوچهیه کهوتنه بهر ئهو پهالماره دڕندانهیه.
پاش دوو سا ،نیو له کارهساتی بۆمبارانی شیمیایی سهردهشت و دهوروبهری ههئیهتێکی پزیشکی هاتووته ناوچهکه و بهشرێک لره شرههیدان و برینردارهکانیان لره لیسریهی زهرهر
دییوانی شیمیایی دا تۆمار کردووه ،که به دایهوه ئهو لیسیه تۆمار کراوه لیسیهی تهواو نییه و زیراتر لره  %71لره برینردارهکان لرهو لیسریه دا تۆمرار نرهکراون ،هرهر چهنرد
بهدایهوه کاریگهری ئهو گازه شیمیاییه بهشی ههره زکری یهڵکی ئهو ناوچهیهی گرتۆتهوه ،بهاڵم کهمکاری زکری دهرحه کراوه ،یرهکێک لره هۆیرهکان ئهوهیره کره بهشرێک لرهو
یهڵکه زامداره به هۆی ئیمان ههبوونیان به مهسهلهی کوردایهتی ناوی یۆیان وه زامداری شیمیایی تۆمار نهکردووه له بهر ئهوه ناویان دهچێیه نراوی ئیردارهی گیانبرهییان (
گانباز ) و ئهو شوێنهش زکرتر بۆ پیاوانی سهر به حکوومهت دامهزراوه و له ئاکام دا پێیان وایه که دهبێ ئهوان ناویان له لیسیهی گاش و یۆفرکشرهکانی سرهر برهو ئیدارهیره
و سهر به حکوومهت گیا بکرێیهوه و ناویان له پا ،لیسیهی گاشه کوژراو و برینردارهکان دا نرهبێت .بهشرێکی دیکرهش لرهو یهڵکره بره هرۆی ئرهوه کره کرهس و کراری پێشرمهرگه
بوون ،پێیان وابووه که ئهوهش شهرعیهت دان به دهوڵهته و دهوڵهت دهیوهوێ به ناوی ئهوان مهسهلهی یۆی زه بکاتهوه" ،ههر چهند دهوڵهت ئهو کارهشری کرردووه" .لره سرهر
ئهو بنهمایه بهشێک له زامدارانی شیمیایی سهردهشت نهچوون ناوی یۆیان تۆمار بکهن ،له ههمان کاتیشدا کاربهدهسیانی حکوومهت به ئانقهست و به تۆڵهسریاندنهوه لره کرهس
وکاری پێشمهرگه ڕاسیهویۆ بهرگری له ناونووسی ئهوان کردووه ،ههر بۆیه ئهو لیسیه تۆمرار کرراوه کره لره الیرهن چهنرد پزیشرکێکهوه ئامراده کرراوه ،ترهواو نییره .بره دایرهوه
تاکوو ئێسیا زیاتر له  1111کهس شههید و ههروهها زیاتر له  5111کهسیش بریندار بوون و له شههیدهکان تهنیا ناوی  119کهس به ڕهسمی ناو نووس و تۆمار کرراون .بهشری
ههره زکری ناوی شههید و بریندارهکان ناویان له لیسیی تۆمار کراو دانییه .و ئهگهریش بەیره نراو قرواڵیی ئرهو مهسرهلهیه ئرهو کرات بۆمران دهر دهکرهوێ کره ئهگرهر ئرهو کرات
کاربهدهسیانی حکوومهت ههوڵیان دابایه و ههموو ئهو کهسانهیان به بێ گیاوازی ناونووسی کردبایره و ئرهو کارهسراتهیان هرهر ئرهو کرات لره قراو دابایره ،ڕهنگره قرهت ڕووداوی
ههڵهبجرره و گۆگیهپرره و زێرروه و شێخوهسررانی زهرده و شررنۆ بادینرران و دهیرران شرروێنی دیکرره کوردسرریان و هررهروهها  182111ئررهنفالکراو و  8511بررارزانی و  8111کرروردی فررهیلی (
کوردهکانی فهیلی ئهو کوردانهن که له مێژساڵه چوونه نێو عێرا و له ڕهگ و ڕیشهوه پههلهوین ،بهاڵم له بهر ئهوه له عهرهبی دا پییی " پ " ی نی یه و ئهو پییه بره پییری
" ف " دهیوێندرێیهوه له ئاکام دا پههلهوی بۆته فههلهوی و دوایهش وشهی فههلهوی کورت کراوهتهوه بۆته کوردی فهیلی ).و سهدان گینایهتی دیکهی لهو شێوهیه دژ بره گرهلی
کورد رووی نهدابایه ،ههر بۆیه دوای ئهو بێدهنگییه داگیرکهرانی کوردسیان به کهیفی یۆیان له کوشین و بڕینی کوردهکانی کوردسیانی باشروور و براکووری ڕکژهرهاڵت و ڕکژئراوا
و کوردسیانی ڕکژههاڵت " سنه ،قهسری شیرین ،ئینم ،نهوسوود پراوه ،بانره ،مرهریوان و قراڕنێ و قرهاڵتان و سرهقز و سهردهشرت و دهیران شروێنی دیکرهی ئرهم کوردسریانه " بره
کهیفی یۆیان شهرعیهتیان به کورد کوژی داوه .لهو کوشین و بڕینه دا ههر گارهی له ژێر ناوێک ،بۆ نموونه له ژێر ناوی مهزههب و دین ،پان تورکیسرم ،شوڤینیسریی عرهرهبی
و ناسیونالیسیی ئاریاییهوه گهلی کوردیان قهالچۆ کردووه .
لێرهدا ڕهینه له سهر کوردهکانی ههر چوار پارچهی کوردسیان و به تایبهت ئهو هێز و ڕێکخراوه سیاسییانهی کورده ههیه که به شێوهیهکی براش و ڕێرکوپێرک و زانسرییانه لره
بهرامبهر ئهو ههموو گینایهت و کردهوه ناحهزانهی دوژمنان و داگیرکهرانی کوردسیان دا ههڵوێسیی ڕوون و بهرچاویان نهبووه .ههر بۆیه دهبوو ،بهرژهوهندی گهل و نیشیمان لره
سهروی بهرژهوهندییه شهیسی و حیزبییهکانهوه بایه ،ئهو بهو مانایه نییه کره بمورهوێ زهحمرهت و تێکۆشرانی هێرز و ڕێکخرراوه سیاسرییهکانی کوردسریان لره برهر چراو نرهگرم
بهاڵم ئهو گلهیی و ڕهینهیه له سهریانه و هیوادارم که له داهاتوو دا بیوانین ئهزموون له ههڵه و کهمکارییهکانی گهلهکهمان و حیزبهکان وهر بگرین.
له ڕکژی 5ی دیسامبیر چهند کهس له شاهیدهکانی شاری سهردهشت و ههڵهبجه و ئاڵوهت و زهرده و له شارهکانی ئابادان و یوڕڕهمشههر را که ههر ههموویان یرهڵکی سریڤێە و
کاسبکار بوون ،بهشداری دادگایی تاوانبرار فرران ڤران ئرانرات بروون .ئرهوهی کره گێگرای سررن بروو،
شاهید دانی چهنرد کهسرێک بروو بره ناوهکرانی برهریزان ،قرادر مرهوالنپوور و حهسرهن واحیردی و کرا
سرراڵ عررهزیزپوور ئهقرردهم و عهبرردوڵاڵ شررهریفی و چیمررهن سررهعیدی و برراوکی چیمررهن برروو .کرره هررهر
هرهموویان یراوهنی چهنردین شررههید و برینرداری شریمیایی بروون ،هررهروه برهرێز عرهلی مرهحموود لرره
نووسراوهکهی یۆی دا له ژێرر نراوی " عومرهری یراوهری سهردهشرت" دا ،بابرهتێکی براڵو کرردهوه و تێردا
ڕکڵری مرام قرادر و کهسرانی دیکرهی تێردا براس کررد بروو گێگرای سروپاس و پێزانینره ،بابرهتی نراوبرا
ڕاسیییهکانی تێدا زه کردوونهوه ،بۆیه منیش یۆم لهو باسه نادهم و ترهنیا هێنردێک ئامراژهی کرورت
به دادگایهکه دا دهکهم.
مام قادر مهوالنپوور کاتێرک لره دادگرا دا باسری شرههید بروونی منداڵره گگهرگۆشرهکانی کررد و باسری
کەه ئهنفالکراوهکهی یۆی کرد ،ههموو بیسهرانی نێرو هرۆڵی دادگرا بره گارێرک ،کرڕ و بێردهنگ بروون و بێدهنگییرهکی مەرۆڕ هێنرهر ترهواوی هرۆڵی دادگاکرهی داگررت و هرهموو
الیهکی سهرسامی ئهو گینایهت و ڕووداوه کرد که به سهر یۆی و ما ،و منداڵی هات بوو ،به تایبهت کاتێ یاتوو زیخ ڤێلد وهکیلی قوربانییهکان وێنهی کەێکی کره لره کیێنری
" دوکیۆر فروتهن" به مام قادر نیشان دا و پرسیاری لێکرد که ئهو وێنهیه دهناسی؟ هۆڵی دادگا کهش و ههوایێکی یهمباری به یۆیه و گرت .
مام قادر دهسیی کرد به گریان و وتی :ئهوه شههینی کەمه.
لێی پرسی تاکوو ئێسیا ئهو وێنهتان بینیوه؟ وهاڵمی دایهوه ،وتی ئهوه یهکهم گاره که ئهم وێنهیه دهبیرنم ،حراکمی دادگرا و هاوکارهکرانی و تهنانرهت وهکیلرهکانیش بره هرهموو
بهشدارانی نێو هۆڵی دادگاوه بێجگه له چهند نوێنهرێک که پیاوی داگیرکهرانی کوردسیان بوون ههر ههموویان دهگریان و فرمێسکیان به سهر گۆناکانیان دا دههاتنره یروار ئرهم
دیمهنه ههموو الیهکی نارهحهت و غهمبار کرد و نێزیک به  15دهقیقه هۆڵی دادگا بهم شێوهیه بێدهنگ و مات بوو.
ئهو پیاوه ڕهشید و به گهرگه مام قادر ساڵی ڕابردوو له گردی قوچی مارهغانی برایهکهی به دهسیی گاشه یۆفرکشهکان شههید کرا بوو ،پێشیریش مام قادر وه پێشمهرگه
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یزمهتی به گهلهکهی کردوه و وه مرکڤێکی باش و گێگای میمانهی یهڵک ناوبانگی دهر کردووه ،له هۆڵی دادگا دا زکر به گروانی و بره ڕێرکوپێکی قسرهکانی یرۆی پێشرکهش
به بهشداربووان کرد و لهوێش سیمای پێشمهرگانه و کوردانهی مام قادر به تهواوی یۆی نواند بوو ،و قسهکانی ئهوهنده به گێوڕێ بوون که گێگرای هری شرک و گومرانێکی برۆ
یهڵکی بهشداربووی نێو هۆڵی دادگا نههێشت بووه.
دوای ماوهیه بێدهنگی رئیسی دادگا ڕووی له وهکیلهکانی فران ڤان ئانراتی تاوانبار کرد و گووتی :پرسیارتان له باوکی ئهو کەه ئهنفالکراوه ههیه؟ وهکیلرهکان لره وهاڵم دا
تهنیا به ئیشارهی سهر وهاڵمی نهیان دایهوه.
ئایر کاتێک مام قادر دهگهڕایهوه بۆ تهورێز ،یێزانیشی له دهست دابوو ،پێش ئهوهی یێزانی له دهست بدات ئهوان ببونه ساحهبی کەێک و ناویران لێنرا بروو ژیران ،برهاڵم بره
دایهوه دوای مردنی یێزانی کەهکهشی بێ سهروشوێن کرا و یا چاکه ئهوه بڵێین که ئهنفالکرا ،بهڵێ ئهوه داسیانێکی واقی ی و رووداوێکی نێو کۆمهڵگای کروردهواری ئێمهیره کره
تا ئێسیا لهو ڕووداوانه به ههزاران گار دووپات کراوهنهوه و ههموو الیره یۆیران لرێ برێ دهنرگ کرردووه و ئێسریا ورده ورده دوای گیرران و مباکمرهی کردنری سرهددام حوسرێنی
دیکیاتۆر و دارودهسیهکهی یهریکه پهرده له سهر گینایهته سامناکهکانی حوکمهتی عێرا و ئێران ههڵدهدرێیهوه ،که هیوادارم ئهو ڕهوته زکر به باشی بەێیه پێش.
دوای قسهکانی مام قادر ،به نۆره شاهیدهکان قسهیان لره سرهر ڕووداوهکره کررد .کرا حهسرهن واحیردی بهسرهرهاتی غرهمناکی یرۆی ئراوا براس کررد کره چرۆن سرهالحی کروری و
یێزانی و ههموو ئهندامانی بنهماڵهکهی به دهست گازی شیمیاییهوه له نێوچوون و دهنگی نووساو ههناسه سواری کا حهسهن ههموو کارهسرهتهکهی پێروه دیرار بروو کره ئرهوهش
له سهر ڕهوتی دادگایهکره کاریگرهریێکی زکر باشری هرهبوو .هرهروهها کرا سراڵ عرهزیزپوور ئهقردهم باسری برینردار بروونی یرۆی و دهرد و ئازارهکرانی کررد و زکر بره گرهرمی و
ڕاسیگۆیانه پهردهی له سهر ئهو گینایهته ههڵدایهوه و دهسیی بۆ تاوانبار فران ڤان ئانرات ڕاداشت و داوای له بهڕێوهبهرانی دادگا کرد که لهو گۆره تاوانانه یۆش نرهبن و
حوکمێکی عاداڵنهی بۆ دیاری بکرێ بۆ ئهوهی ههرچی تاوانباره تهنبێ بکرێ و تاوانباران لره دهسرت قرانوون و یاسرا ڕزگاریران نرهبێت و گرووتی پرێم وایره باشریرین دهرمران برۆ
زامدارانی شیمیایی سهردهشت و باقی شوێنهکانی دیکه حوکم دانی تاوانبارانه.
چیمهن سهعیدی به دهنگێکی گۆڕاو و بره تهنگره نهفهسرییهوه چیرککری یرهمباری لره دهسرت دانری دایکری و بررا و کرهس و کراری یرۆی برۆ بهشرداربووان براس کررد ،ئرهویش وه
چیرککی ڕاسیهقینهی مام قادر ،نێو هۆڵی دادگای به تهواوی ههژاند ،باسی ئهوهی کرد کره چرۆن چرۆنی دوکیۆرهکران لره دهرمران کردنری نائۆمیرد بروون و پێیران گووتروه کره لره
داهاتوویێکی زکر نێزیک دا بینایی چاوهکانی له دهست دهدا و چیدی ناتوانی دونیای ڕوون ببینێرت .ئرهو گرووتی لرهو کاترهوه کره دوکیۆرهکران ئرهو قسرهیان پرێ گووترووه هرهموو
کاتێک بیر لهوه دهکاتهوه که کهی دهبێ ئهو ڕکژه ڕهشه ڕووی تێبکات و له دونیای ڕوون بێ بهری بێت.
ههروهها له درێژهی شاهیدی دان دا  3کهس له شاهیدهکانی گووندی زهرده له پارێزگای کرمانشان ههڵکهوتوو له کوردسیانی ڕکژههاڵت باسی بهسهرهاتی یۆیان به وردی براس
کرد .ئاغای ساڵبی به دهم گریانهوه باسی ئهوهی کرد که بۆ یۆی به تهنیا  21کهس له ئهندامانی بنهماڵهکهی ناشیووه ،ئهو له کاتی قسره کرردن دا کۆیهیرهکی زکری هرهبوو
و به دهست ئهو کۆیه و تهنگهنهفهسییهوه دهینااڵند و گووتی که سااڵنێکی دوور و درێژه به دهسرت ئرهم دهردهوه دهنراڵێنم و هرهر بۆیرهش زیراتر نرهییوانی درێرژه بره قسرهکانی
بدات .بهاڵم دوای ئهو عوسمان که ههر دوو چاوی کوێر بوون و یهڵکی گوندی زهردهیه باسی به سهرهاتی تراژیدی یۆی و گوندی زهردهی کرد و کۆمرهڵێک زانیراری یسرینه برهر
دهم دادگا .دانیشیوانی گوندی زهرده ههر ههموویان یارسانین و ههر ئهوهش بۆتره هرۆی ئرهوه کره دهرد و ئازارهکرانی لره الیرهن هرهر دوو حکوومهترهکانی شرهرکهر واتره ئێرران و
عێرا بشاردرێیهوه و هی باسی لێ نهکرێت .گوندی زهرده له دواین ساتهکانی شهری ئێران و عێرا دا بوردومان کرا و یهڵکێکی زکری تێدا شههید و برینردار بروون و ڕێژیمری
فاشیسیی عێرا بۆ له نێو بردنی ئهو گونرده و دهیران گونردی دیکره لره هری کردهوهیرهکی دژی ئینسرانی دریغری نرهکردووه و تراوانی تێردا یوڵقانردوون .گونردی زهرده بره گرازی
یهردهل ( موسیهر گاز ) بۆمباران کراوه و نێزیک به  273کهس شههید بوون و زیاتر له  1411کهسیش به تووندی بریندار بوون و ماوهیرهکی یرهکجار زکره کره بره دهم ئرازار و
ژانهوه ژیان له بێ ئیمکاناتی دا به سهر دهبهن و هی کهس و به تایبهت کاربهدهسیانی حوکمهتی ئێرانیش تا ئێسیا ئاوڕیان لرێ نهداونرهوه ،تهنانرهت هری ڕێکخراوێکری یێرر
یوازی نێودهوڵهتیش کاریان بۆ چارهسهری برینهکان و ئازارهکانی ئهو گونده نهکردووه و ناویان به تهواوی پهردهپۆش کراوه.
پاش زیاتر له سا ،و نیوێک به سهر داداگای تاوانبار فران ڤان ئانرات دا ،له ڕکژی 23ی مانگی دیسامبری  2115دا لره دادگرای وهزارهتری دادی الهرهی هولهنرد دا لهدوایرهن
وتهکانی قازی یهکهمی دادگا دا ئاوا باس له سهر تاوانبار کرا که ،تاوانبار فران ڤان ئانرات لره گینوسرایدی گرهلی کرورد و عێررا دا دهسریی نرهبووه و هری بهڵگهیره برۆ
سهلماندنی گینوساید کردنی کوردان له الیهن تاوانبار فران ڤان ئانرات له دهست دا نیره ،برهاڵم هرهموو الیرهکمان و هرهروهها بهڵگرهکان نیشران دهدهن کره نراوبراو هاوکراری
نێزیکی حکوومهتی عیرا بووه بۆ به دهست هێنانی مهوادی شیمیایی و ههر بهو مهوادانه گهلی کرورد گینوسراید کرراوه ،هرهر بۆیره ئرهویش بره تراوانی هاوکراری کرردن لره گره،
حکوومهتی دیکیاتۆر و ههڵوهشاوی عیرا حوکم دهدرێ و حوکمهکهش به ڕای گشیی گیوان و ئێوه بهشدار بووان ڕادهگهیهندرێ.
پاش چهند یولهکێک قازی دادگا ،له چهند وتهیهکی دیکه دا باسی قانوونی واڵتی هولهندی کرد و حوکمهکهی بهم شێوهیه ڕاگهیاند .تاونبار فران ڤان ئرانرات بره  15سرا،
حهپ له گرتوویانه دا مهحکووم بووه ،ڕهنگ بێ بڵێن  42سا ،بۆ تاوانبارێکی ئاوا کهم بێت ،بهاڵم ئێمه پێمان وایه که ئهو دادگایه ،حوکمێکی عاداڵنه و له هرهمان کاتردا
به گێ و ڕێکوپێکی بۆ تاوانبار دیاری کردووه.
دوای ڕاگهیاندنی حوکمهکه ،له نێو هۆڵی دادگرا و دهرهوهی دادگرا یرهڵک بره د ،یۆشری و بره ڕهزامهنردی سوپاسری زهحمرهت و تێکۆشرانی هرهموو ئرهو کهسرانهیان کررد کره ئراوا
لێبراوانه به دوای دکسیهی دادگای تاوانبار فران ڤان ئانرات دا ڕکیشیوون ،ههرچهند ئهو حوکمه یۆشی زکری یسریه دڵری بهشرێکی برهرچاو لره زامرداران و یرهڵکی ئاسرایی و
شار و گونده بوردمان کراوهکانی کوردسیان و به تایبهت شاری سهردهشت و ههڵهبجه ،بهاڵم لره گره ،ئهوهشردا هێنردێک دڵسرۆزی دیکره هرهبوون کره برهو حوکمره ڕازی نرهبوون و
پێیان وایه که تاوانبار دهبوو زیندانی زیاتری به سهردا سهپا بایه.
چهند کهس له ئهندامانی کۆمییهی چا و به تایبهت یهکێک له ئهندامانی ئهو کۆمییهیه که له هولهند دهژی له گه ،ئرهوه دا کره پیرکزبرایی لره هرهموو یرهڵکی کوردسریان و
به تایبهت بنهماڵهی قوربانییانی ئهو کارهساته دهکا له ههمان کاتیش دا بهو حوکمه نارازی یه و پێی وایه دهبوو تاوانبار فران ڤان ئانرات حوکمی زیاتری به سهردا
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سهپا بایه.
دهبوو تاوانبار به حوکمی قڕ کردن و گینوسایدی کوردان مباکمه کرا با نه به حوکمی فرکشینی کهلوپهل به حوکمهتی عێرا  ،ههر ئرهوهش بۆتره هرۆی ئرهوه کره بهشرێک لره
یهڵک نارازی بن به دهر کردنی  15سا ،حوکم بۆ تاوانبار فران ڤان ئانرات.
لرره کۆتررایی دا برره نرراوی یررهڵکی زامررداری شررارهکانی سهردهشررت و ههڵهبجرره و گونرردی ڕهشررهههرمێ و ئرراڵوهت و زهرده و نۆدشرره و هررهموو ئررهو شرروێنانهی کرره زهرهر مهنرردی ئررهو
کارهساته بوون ،سوپاسی ههموو ئهو کهسانه بکهین که لهو دادگایه دا تا دواین کاتهکانی له گهڵمان بوون و هاوکاری و هاودهردهیان لره گره ،کرردووین ،بره تایبرهت برهرێزان
کرا ئرهمیر قرادر و مرارتین تیررالخ و کریسریین ڤران فێلرزێن ئهنردامی حیزبری  PSلره هولهنرد و هرهروهها کرا عرهلی مرهحموود ئهنردامی کۆمییرهی چرا و دژ بره ئرهنفال و
گینوسایدی کوردسیان که زهحمهتی زیاتر و زکرتریان له سهرشران برووه ،بره نوێنهرایرهتی هرهموو ئرهو شروێنانهی کره ئامراژهم پێکرردوون دهسریی بره توانایران دهگووشرم و داوای
سهرکهوتنیان بۆ به ئاوات دهیوازم.
به پێویسیی دهزانم سوپاسی ههموو ئهو کهسانه بکهین که له کۆ کردنرهوهی بهڵگره و سرهنهد دا یارمرهتیان داویرن ،بره تایبرهت برهرێزان کرا مسریهفا چراوڕهش و کرا ڕهحریم
قادری و کۆمییهی دیفاع له زامداران و شههیدانی شاری سهردهشت دا که زکر لێبراوانه و دڵسۆزانه هاوکاری تا سهری ئهم دکسیهی دادگای کردنه بوون.
له کۆتایی دا هیوادارم که ئهم دادگایه ببێیه ههوێنی دادگای کردنی ههموو تاوانبارانی گینوساید کردنی گهلی کورد و گهالنی دیکهی گیوان و دهرگایهکی ئاوااڵ بێت برۆ ترهنبێ
کردن و دادگایی کردنی ههرچی تاوانباره.
له گه ،ڕیز و پێزانین
عهلی ڕهحیمی

بۆ شارهكهم "سهردهشتی خوێناوی
سهرهیۆشی بێت لره گوڵره گرێ ماوهررانی شرههیدانی سهردهشریی ههمیشره سهرسرهوز .لره سراڵیادی پوشراهری یوێنراوی ،لره بیررهوهری ئرازیزانی لره یرادا زینردو لره ههڵدانرهوهی
الپهرهرانی پرسهرهیۆشی بێت له گوڵه گرێ ماوهررانی شرههیدانی سهردهشریی ههمیشره سهرسرهوز .لره سراڵیادی پوشراهری یوێنراوی ،لره بیررهوهری ئرازیزانی لره یرادا زینردو لره
ههڵدانهوهی الپهرهرانی پر له مهینهت و ژانی نهتهوی ژێردهست ،دهسریه گروڵێنی چنرراو لره روێسریانهرانی هرهر چرۆار پارچرهی روردسریانی داگیرررراو برۆ سرهر گرۆری ئرازیزان
ههدیهی منه و ررنۆش ئهبهم بۆ باالیران رره برهرزایی هیماالیراش قرهت نایگراتێ .نروێ رردنرهوهی بهلێنمره ،برۆدرێژهدانی یرهباتم ،ترا گهیشرین بره ئرازادی ،ئرهو هیوایرهی رره
نهپێنرا له ژیر یهردل و موسیاردا قهت ون نابێت .دایه گهوره دهیلێیهوه بۆ پهپولهی پێ گهێشریوو ،رره چرۆن مرهینت پشریی چهمانرد ،برهس نرهییوانی وڕهو هیروای لرهناو دلری
برویێنێت .
راتێب شار و چیای گوان و دڵگیر پر بوو له پۆسیال رهشی مهالیی ،رێگا نهبوو له بهر دوژمن ،له بازار و رۆالناندا ،گرتی بیرانوو ،بهعسری گرهالد برۆ نرهمانی شراری ئاشریی.
دایی گران ،بووینه دهسیاوی سیاسهت یایو گهمهی نهدامهتی ،هاوار هاواری زارکران ،تهرمی گولێب لهناو بێشنه ،دلی سوتاوی داینێنره ،هیروا لره براوهش براوری دا ،ئهسررین
له گه ،ههڤاڵهرهی ،چرک له ناو ههیوانهرهی ،بابهگهوره لهسهربهرمالهرهی ،ره هات ناپالمی دوژمنان ئهو گارهیران گیراوازی بروو گیرا لره دهنرگ و لرهرزینی شرارهره ،دیراری
تری پێ بوو دوژمن بوو ،ههناسهی گشت رپ ررا ،ههروهت دهنگی گشت روردێب هرهوڵی ررپ ررانری درابروو ،سرنوور ررهوت ،چررک پرهری وهت پهپولره ،هیروا و ههڵمرهت لره الی
هاورار چونه یهوێب بۆ ههمیشه ،دایه رهوتوو هاواری بۆ ئاسۆ و ئامان و رۆرپهی نازداری شیننی له گهروی دا بۆ ههمیشه بو به ئاواتێب و یننێندرا .
بۆ تو بێت ئازیزهرهم درێژه دانی ئهم شۆرشه پرمهینهته ،له ژێر چهپۆری مهالیی ،بهعسی سووری یایۆ عیراقی یارو ئاتای تورری فاشیسرت ،گرهر نرهگولێی هرهر بهشرمانه لره
ئاگری یایۆ ئامێد ،له سهردهشت بێت یا ههڵهبەه.
sardasht@sardasht.com

گیارهنگ

گهرمهشین بۆ سهردهشتی شیمیالێدراو .
نووسینی :حاگی حسێنحداد
ڕێکهوتی 9ی ئاوریلی  1366نهیۆشخانهی شۆڕشی(حدرا) له گوندی وێراننراوی «دهشیێو»ی پشدهر« گهرمهشین بۆ سهردهشیی شیمیالێدراو » .
هاوڕێیان قهت مهرهن لۆمهم ره دهگریررم

ئهمن بۆ شرراری وا شرۆیم چۆن نهگررریم

من دییوومررره شررار بگررری برۆ نراودارێ

دهبرێ چۆن برێ گرریان برۆ تهرمی شرارێ

ئهمرره هررراوین نی یه عهینری زسیررانرره

برهفررانبراره ،برا رررووته،ڕێبررهندانرره

شهییرهی شیمیا رهدای له بهژنی شرراری

تهمی مرهرگ بوو به سهر شراردا دهبراری
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سرهرچاوهی رانیێ حۆریانی سررااڵنرم

مرزگرهوت و یرانهقرا و تهریهی گارانرم

به شیمیرایی ڕهنگوڕوویان برزڕرررراند

میوان و یانهیروێ یوێنیان دهچررراند

ررۆنه قرهسسابخرانهی سراواری گرراران

ررره ئێسیا وهت ئروتێلیشراری ترراران

هررهر وهت گرراران گێژوانی زکر و برۆره

ئێسیاررهش لێی میوانن سرۆرهوترۆره

یرراوهن ئرروتێررە بررۆ دینرررارێ ،دکاڵرێ

بره پێخراوسی له سێقرات دێیه یروارێ

لرره ئوتێرررە دا هررهیره ،ئی وایره مرهسیرره

رهس پێی ناڵێ ،درهنگره مرهسیره ههسیره

ههر لهو مهسیانه دووانی زمان به هرراوار

سیخوڕی بهع بون له ناو شار و له بازاڕ

یرهبرهری (موئیهمهر)یان دا به یوێنخوار

تهیارهی بهع ههڵینوتایه بۆ سه رشار

به شیمیرایی ڕشرراندی رررووچرهو برازاڕ

داسی مهرگی یسیه ناو یهڵنی هررهژار

رردیه دکزهخ ڕاست و چهپ و سرهرو یوار

شههید رهوتن له یهڵنیشار بێ ئهژمرار

منرراڵی وا لرره النب دا بررهر رررررهوتبرروو

هررهتا دایب پێی زانی گیررانی دهرچرروو

ریررژی ناسب ،الوی سرراددهی بره سیمررا

لهوێ رهوتن ،وهتیهڵنی هێڕکشیمرررا

هرهتا یوشنری گررهیشیه ترهرمری ررارری

رراری بێ گیران وهت یوشنی ناررازاری

سهردهشت بۆته قهسابخانهی زوحاررری

سووتا وهت هێرڕکشیما و ناررررازارری

دایب رررۆرپرهی نهمرراوه رررۆرپه ،دارری

برا برۆ یروشنی دهگری یوشب بۆ رراری

باوت گرهرگری برڕا برۆ ررروڕی بره ررررراری

برۆ گێگررر و د،سرۆزی بۆ ررراروبرراری

پێررار و پرارو ئرهو سرررا ،هرهر پررهشێروم

قرروڕی ئررراران و زکزانررران دهپێرررروم

ڕکژئراوای پێررری ئاسرۆ ڕهنگییوێن بوو

شرهو و شهوگارهرهی زکر دڵیرهزێن بوو

له یهوما دییم سهردهشت مراتیمرات بوو

ڕکژی ڕکژگاری دوێنێی ررارهسات بوو

سهبهب رارت سهردهشت یایوا بهررهم بێ

لرره دونیرا دا بهشی دهرد و مراتررهم بررێ

ههر رهس یۆشحاڵه بهم دهرد و گهیراره

به یرهنجررهر گرهرگری بنررێ پارهپاره

ئرهمن چبنرهم؟ رره هیەم له دهست نرایرهت

لره برهر ناڵین شی ری ئاڵرم برۆ نایرهت

ئرهمن چیدی ناگرریم تۆش مهگرری ررارره

برۆ ئرهم دهرده وهدکزین چرارێ چراررره

ئهمن ئییرر ناگرریم! ترۆشبهسیررره دایرره

یرررمررانی شینوگررریان ههر بهاڵیرره

رروڕم مهگرررین،رەرم مهگررین بێ ررهڵنره

هرهتا یهریررر نهگررێ ،گشیی ئهو یهڵنه

گرهلی ررورد هرهر به ژێرر دهسیی دهمێنرێ

بره ژینی نهگبرهتی و پررهسیری دهمێنرێ

فرارس و ترورت وعرهڕهب دهدهن ئرازاری

تا یهت نهگرین قهت ناگهین به ڕزگاری

برۆ ئرهم پرهنده،رێ گرهرگی دێشێ ،بێشێ

ره دار هرۆرهی لهیۆی بوو ههر دهقڵیشێ

ررره شررارم دێیره بررهر نیگررام دهنراڵرررم

رررره دێنه برهرچراوم ئرامرۆزا و یررراڵرم

ررره یرروشب و بررررا و برررازا دێنره یررادم

دهگررراتره چهریی گرهردوون گراز و دادم

رره گررهنجرانی ئهو شراره ررهوتنه زاری

فررمێسنی یروێن له چرراوی من دهباری

ررره پیران و الوانی گیران له دهسیەرروو

هاتنه ڕیزی شرههیدی ههر دهم زینردوو

ئرهمن ررو ،گرررتمی گرڕ ررررهوته نرایررم

ڕهش داگیررسررا دهوروپشت و قهرایرم

دهمێنرره من سرهنرا بێژی گرررو ،و بایرم

ئرهمن شینگێرررڕی الوی شررار و شررایرم

بۆ شههیدی وهتهن ،شاسوار ،پێشمرهرگه

پهسن بێژێنی،سوار چررات و پهردایرم

ههر دهم بوومه شینگێڕی ،گرروند و شراری

لرره نراچراری ئرهسرینی من دهبررراری

دڵررم هێرررننهی دهردی د ،ترررررهزێنرررره

گرهرگررم برهم دهردهوه پرڕ زام و یوێنره

وهروو ئاسۆس ڕوویێندرا بێ به سهرمرا

له عهربهت رڵاهی گڕڕ ررا بێ به بهرما

منی ررۆستررهوتره ،بهو دهرده تهپیررروم

ویشب بوووم له گێگاییۆم مرهییروم

ئرهمن چبنرررهم لرهغررهیری داد و گرررریان

لهو گرهرمێنه سووتام به سۆزی زریران

لرره غررهم یررانررهی دڵرم شررادی تررۆراوه

شررهو وڕکژ ،رراتوسراترم لێ گرررۆڕاوه

سرهرتا پرای دهفیرهری ررۆنم به سرهر رررد

پرارری الوانردنرهوه و سررۆز و زوویراوه

نرهمرردی شی ررێب تررهڕو پراراو و دڵگیررر

د ،هرهر فرهرهرراده و بۆ شیرین گرریاوه

الپهرهی 88 :

ئهمن چبنهم بۆ سهردهشت چم لهدهست دێ

لره غرهیری یوا ،سکرااڵ بهرمه بهررررێ

چڕهنگررێ برروو بررۆ ئرهم شراره ڕژانردیران

چگورزێ بوو له ئهم شراره وهشاندیان

ئهگررهر گهژنره ،ئهگرهر شاییره و لۆغرانه

برهشی سهردهشت ههر تۆپ و بۆمبارانه

زارکتو پیررر و گرررروانی د ،بررهیرروێنرن

الوررری ئازار و شینو یررهم دهیرروێنن

شررهوی نررررهورکز و می ررراج و برررهراترێ

ڕهمررهزان و قروربان لره گیات یهاڵتێ

ژینرۆسررایدی (تهزار) و شرررا و یررومرهینی

سهددامی روردروژیش بۆمبیاندهداتێ

دهیران گرار لهم ناوچررهی داوه به نراپراڵم

بۆ گاو و گهردوونیش رێمیای دهبراتێ

بره شررهڕ هرراتنی میرروانی نراساراسیرران

به گاسووسی نهفام و رهس نهناسیان

له گیرات پاسدار یرهڵنریشاری دهرروژن

ئهمهش تیرکریزمه الی گشت سیاسیان

به ئراوری یانهیوێ و یروێی ئهو میوانه

بروو بره هێرڕکشیما ئهو شراره گروانه

سررررهدان الو و پیرررررررو منرررردا ،و زارکت

بۆ بهدبهییی ررانهپهندی زهمانه؟!...

بۆنۆزده یهمین ساڵیادی شێمیابارانی شاری»سهردهشت»
له وهاڵتی نۆڕوێژ 7ی پووشاهڕی 1385

بهرهو یادی بیست و دووساڵهی تاوانی بۆردومانكردنی شاری سهردهشت
رهس و راری قوربانیانی شاری سهردهشت
گهماوهری روردسیان
پارت و ڕێنخراوه روردسیانییهران
هررررهموومان ئاگررررادارین 22سررررا ،پررررێش ئێسرررریا  ,لرررره بررررهرواری 28ی گررررۆنی  1987فڕکررررره
مهرگوێنهرهرانی بهع  ,راتژمێری  4331سهر له ئێواره ژههری قینری یۆیران بهسرهر یرهڵنی
شرررههید پرررهروهر و ررررورد پرررهروهری شررراری سهردهشررریی قارهمررران و گونررردی ڕهشررره هرررهرمێ و
دهوروبهریرردا بارانررد  4 ,فڕکرررهی مهرگوێنررهر  ,بررهم تاوانررهیان  ,زيرراتر لرره هرره شررت هررهزار
هاوواڵتی سڤیلی ئهم دهڤهر و شارهیان شههید و بریندارررد  ,چهندین یێزانیان لره بنهچرهوه
پارنردهوه  ,تارو ئێسیا زیاتر له  1111هاوواڵتی بونهته قوربانی ئهو تاوانه نامرکڤانهیه.
له راتێندا ئێمه یادی  22ساڵهی ئهو تاوانه دهرهینرهوه  ,هێشریا مهرگهسراتی سهردهشرت نهبۆتره دکزێرب برۆ تاوانبرارانی بهغردا  ,هێشریا برینردارهرانی ئرهم شراره لره ئرێش و
ئازاردا دهژێن و چارهسهری پێویسییان برۆ نرهرراوه  ,هێشریا ونبوهرران نهدکزراونهترهوه  ,هێشریا لره الیرهن ڕهوهنردی رروردی و الیهنره سیاسرییهران بره تایبرهت لره یۆرهرهاڵتی
روردسیان و دهزگارانی ڕاگهیاندنهوه گرنگی بهم مهرگهساته گهورهیه نادرێت  ,هێشیا سهردهشیییهران به تهنوا یادی قوربانییهرانیان دهرهنرهوه و لره شریندا هاوڕێیران بێنرهس
و هاوڕێن.
ئێمه له چاودێری روردکساید ره یهرهم دهزگای روردی بووینه گرنگیمان بهم یاداوهرییه داوهو له  6ساڵی ڕابردوهوه  ,سااڵنه یادمران لره قوربانیرانی سهردهشرت رردکترهوه  ,لره
یررادی  22سرراڵهی ئررهم تاوانررهدا  ,داوا لرره هررهموو الیررهت دهرررهین  ,ئهمسررا ،یادێررب لهوتاوانرره و و لررهو قوربانیانررهمان بنرێیررهوه  ,شررایانی گررهورهیی یرراداوهری  22سرراڵهی
رارهساتهره بێت  ,ڕکژی یاداوهرییهره بنرێیه ڕکژێب بۆ ڕسوارردنی دوژمنانی گهلهرهمان و بهرارهێنانی چهری رۆمهڵنوژی ریمیاوی و هاوپشریی لهگره ،داوارارییرهرانی یرهڵنی
ئهم شاره و پاڵهپهسیۆرردن بۆ رردنهوهی دکسیهی ئهو تاوانه له دادگای بااڵی تاوانهران.
پارت و ڕێنخراوه سیاسییهرانی یۆرههاڵتی روردسیان
بێدهنگی ئێوه له ئاست ئهم دکزه گرنگه و گرنگی نهدانیان بهم رارهساته گهورهیه  ,مایهی نێگهرانی ئێمهو یهڵنی شاری سهردهشت و گونردی ڕهشره هرهرمێ و ترهواو قوربانیرانی
رۆمهڵنوژییه له ڕکژههاڵتی روردسیان  ,بۆیه داواتان لێدهرهین با ههموومان یهرگرتووانه بهرهو یادرردنهوهی رارهسراتی قوربانیرانی شراری سهردهشرت ,یرادێنی وای ئرهو تاوانره
بنهینهوه  ,له ئاسیی گهورهیی تاوانهره و ژمارهی قوربانیانی و تێنۆشهری و مێژووی پڕ له شانازی شاری سهردهشیدا بێت.
چاودێری روردکساید  -چات

الپهرهی 89 :

سهردهشت :ڕێوڕهسمی یادی بیستهمین ساڵیادی شیمیابارانی سهردهشت
ههموو ساڵێک له ڕکژی 7ی پوشاهر دا یهڵکی شاری سهردهشت و دهورووبهری بۆ ڕێرز لێنران لره یرادی قوربانیرانی شریمیابارانی سهردهشرت بره دهسریی ڕێژیمری برهع دێنره سرهر
شهقام و به نیشان دانی چهندین چاالکی گۆراوگۆر ڕێز له شههیدان و قوربانیانی ئهو کارهساته دهگرن .
ئهمسا ،دوای ئهوه که لیژنهی ئامادهکاری بۆ باشیر بهرێوهبردنی ئهو یاده هرهڵبژێردرا ،لره یهکرهم کۆبوونرهوهی ئرهو لیژنهیره دا بریرار درا کره سرێ ڕکژ بره دوای یره دا واتره
ڕکژانرری6،7،8ی پوشرراهر برره شررێوهیهکی گرروان و برراش کرره شرریاوی ئررهو ڕکژه بێررت،
ڕێوڕهسمهکه بهڕێوه بهرن .
یررادی بیسرریهمین سرراڵڕکژی شرریمیابارانی سهردهشررت بررهیانی ڕکژی 6ی پوشرراهر برره
بهشرداری سرهدان کررهس لره یررهڵکی سهردهشرت و دهورووبرهری لرره بنکرهی فهرهررهنگی
هونهری سهردهشت له ژێر نراوی کرۆنگرهی کارهسراتی شریمیابارانی سهردهشرت دهسریی
به کارهکانی یرۆی کررد ،دوای ئرهوه کره چهنرد کرهس لره بهشرداربووان قسرهیان لره
سهر ئهو گنایهته کرد ،لره سرهر سرهرچاوهی سهردهشرت لره ناوهنردی شرار مرۆنێمێیی
یادی شههیدانی شیمیابارانی سهردهشرت بره فرهرمی کرایرهوه ،پراش نێروهرکی هرهمان
ڕکژ لرره سررینمای شرراری سهردهشررت دوای بررهیێر هرراتنی بهشررداربووان و برره تایبررهت
وهڤدی ههڵبجه دهسیی یوشکی سهردهشت ،بهرنامهکان دهسیی پێکردهوه و کۆمرهڵێک
بهرنامهی گۆراوگۆر بۆ ئهم یاده له کرات و سراتی یۆیردا برهرێوهچوون ،دهسریهیه
له دووچهریهسوارانی شاری مهریوان له الیهن ههئیهتی بهرێوهبهری و لێژنهی ئامادهکاری به یێرهاتن کران ،دووچهریهسوارانی مرهریوان بره هاتنیران بره دووچهریره برۆ شراری
سهردهشت ڕێزیان له قوربانیانی ئهو کارهساته گرت و ههڵگری هاویهمی و هاودهردی یۆیان و یهڵکی شراری مرهریوان بروون برۆ بنهماڵرهی قوربانیران و یرهڵکی زامرداری شراری
سهردهشت .له درێرژهی بهرنامرهکانی یهکرهم ڕکژ دا کۆمرهڵێک لره کەرانی دهڤرهری سهرسرهوزی سهردهشرت بره پێشرکهش کردنری سرروودێک سررنجی هرهموو الیرهکیان برۆ الی یۆیران
ڕاکێشا ،ههر ئهم ڕکژه کۆمهڵێک چاالکی دیکهش بهرێوه چوون ،یه لهوان کردنهوهی پێشانگای وێنه بوو ،که کۆمهڵێک وێنه و نیگاری گۆراوگۆری شاری سهردهشرت و دهوربرهری
له یۆ گرتبوون ،ئهو وێنه و رهسم و نیگارانه بهرههمی چوارکهس له هونهرمهندانی دهست ڕهنگینی شاری سهردهشت بوون و بریاره که شهش ڕکژ ئرهو پێشرانگایه کرراوه بێرت بره
ڕووی یهڵکهوه.
سهر له بهیانی ڕکژی 7ی پوشاهر شهقامهکانی شار گمهیان دههات ،دووکان و بازارهکان دایرا بوون ،نێزیک به  4111کهس یهڵک له شهقامی سهرهکی شار کۆببوونهوه ،دهیران
پنکاردی گۆراوگۆر و وێنهی شههیدانی کارهساتی شیمیابارانی سهردهشت به دهست یهڵکرهوه بروون ،هرهموو چینوتووێژهکرانی شراری سهردهشرت و دهوروبرهری بهشرداری ئرهو یراده
بوون ،یوێندکار و مامۆسیا ،کاسبکار و بازاری ،کرێکار و وهسیا و بره گشریی منردااڵن ،الوان ،ژن و پیراوان و پیرر و بره سرااڵچوان و هرهموو دڵسرۆزانی شرار کۆببوونرهوه ،پراش
ئهوه که چهند کهس له بهشداربووان قسهیان کرد به گشیی یهڵک به ڕێاێوان به نێو شهقامهکانی شار دا بره دابونرهرییی ناوچهکره بره دهف لێردان برهرهو مرهزاری شرههیدان و
گۆرسیانی گردهسوور کهوتنه ڕێ و له ماوهی ڕێگا پێوانیان دا ،تا له گۆرسیان نێزیکتر دهبوونهوه ئاپۆرای یهڵک و رێاێوانهکه زیاتر دهبوو ،دهسیهیه له شرایهوانانی شراری
سهردهشت (تیم کوهنوردی ههژار) وه ڕێز لێنان له شههیدانی ئهو کارهساته به نووسراوه و پنکاردی تایبهت به گرووپی یۆیان تێکه ،به ئاپۆرای یرهڵک بروون ،دیراره دوای
سهردانی یهڵک له گۆرسیانی شههیدان و دانانی چهپکه گو ،له سهر گۆری شههیدانی ئهو کارهساته تا ئێواره کۆمهڵێک چاالکی هونهری و ئهدهبی دیکه بۆ ڕێز لێنان لرهو ڕکژه
بهرێوهچوون و چهندین کهس له بهشداربووان ههسیی یۆیان به نووسراوه سهبارهت به گنایهتی 7ی پوشاهر به دهسیی ڕژیمی بهع دهربری .
رکژی 8ی پوشاهر تایبهت بوو به کێبهرکێی وهرزشری ،یرهڵکێکی زکر لره باشرگای شرار کۆببوونرهوه برۆ دیینری کراره وهرزشرییهکانی وهرزشرڤانانی شرار و تیمرهکانی میروان ،دیراره
پێویسیه ئاماژه بهوه بکرێ که نێزیک مانگێک پێشریر داوا لره تیمری کاراترهکارانی واڵترانی فهرانسرا ،ئینگلری  ،پورترهقا ،،ئۆزبهکسریان و ژاپرۆن کررا بروو کره بهشرداری لرهو
کێبهرکێیه دا بکهن و ئهوانیش ئامادهگی یۆیان دهربری بوو ،بهاڵم دوای ئرهوه فدراسریۆنی وهرزشری ئێرران و پارێزگرای ورمرێ ئامراده نرهبوون کره یرهرگیی میوانرهکان بکێشرن و
ڕزایهتیان بۆ هاتنی ئهو تیمانه نهدا ،له گێگای ئهو تیمانه ،بۆ یۆیان بانگوێشیی  5واڵتی دیکرهیان کررد بروو ،کره برییری بروون لره ئێررا  ،تورکیره ،ئهفغانسریان ،لوبنران و
فهلهسیین ،دیاره لهو  5واڵتهش دوو تیمی ئێرا و تورکیه بهشداری ئهو کێ بهرکێ یه نهبوون.
لهو کێبهرکێیه دا کاراتهکارانی شاری سهردهشت و پارێزگای ورمێ توانیان تیمی میوانهکان ببهزێنن و پلهی یهکهم به دهست بێنن ،ئاکرامی ئرهو کێبهرکێیره برهم شرێوهیه بروو،
کاراتهکارانی سهردهشت و ورمێ پلهی یهکهم ،کاراتهکارانی ئهفغانسیان پلهی دووههم و کاراتهکارانی لوبنان پلهی سێوهمیان وهدهست هێنرا ،دوای کۆترایی هراتنی کێبرهرکێ لره
الیهن کۆمییهی ئامادهکاری و لیژنهی ئهو رێورهسمه یهاڵت به سهر تیمهکان دا دابهش کرا و چاالکییهکانی ئهو ڕکژهش بهم شێوهیه کۆتایی پێوات.
دیاره له سهریه له یرادی بیسریهمین سراڵوهگهری شریمیابارانی سهردهشرت دا کۆمرهڵێک چراالکی وهرزشری و هونرهری و ئرهدهبی برهرێوه چروون و ئرهمسرا ،زکر بهشرکۆوه ئرهم یراده
کرایهوه.
یهڵکی شاری سهردهشت و دهوربهری نیشانیان دا که ههموو کرات و سراتێک ڕکژه مێژووییرهکانی یۆیران لره بیررهو ئامرادهن بره کرهمیرین ئیمکانراتیش بێرت یراد و بیررهوهری ڕکژه
مێژووییهکانی یۆیان و گهلهکهیان بگرن و ڕێز له یۆشهویسیانی له دهسیەووی یۆیان بگرن.
ساڵو له شههیدانی 7ی پوشاهرێ 1366ی ههتاوی شاری سهردهشت
هیوای ساخ بوونهوه و سارێژبوونهوهی زامی ،زامدارانی شیمیابارانی سهردهشت به ئاوات دهیوازین.

الپهرهی 91 :

چاوانی شار چاوهڕوانه .
نوسینی :هیوا گه ،مبهممهدی
له ساڵیادی شههیدانی کیمیا بارانی سهردهشرت دا ،پیشنهشره بره سهردهشریی سهرسرهوز .ئرا لێررهدا شرار وهت رۆرپهیرهری سراوا برێ غرهل و غرهش
بهڕوی داهاتو دا پێ ئهرنێ،
دهرونی ساف و بێگهرد سهر سهوز وهت شنهی شهماڵی ئێواران ،چاوانی ڕون و زواڵ ،وهت رانیاوی بنار چیا...
ئا لێرهدا یۆشهویسیی وهت فهلسهفهی ژیان و ژیان وهت حهقی گیان لهبهرانن و یۆش ویسین بۆ بهردهوامی له ههناسهی سینگی سروشیا له ههڵەون و داچونایه...
ئا لێره دا راروان ،راراون بهرهو لوتنه بهڕێوهیه ،چهپنی گوڵی سور و سهوز و شینیان به دهسیهوه و رۆ ،و باری گرانی نهسررهوتن بره رۆڵرهوه ،ڕێگرا ئرهبڕن ،ڕکژ و ههفیره و
مانگ و سا ،ههدا نادهن تا ئهوراتهی گوڵی حهزیان له یهیهی شار ئهدهن و چۆپی زهماهونی سهررهوتنی نیشیمان وهت ئااڵی ئا ،و وااڵی روردسیان سوڕ ئهدهن...
چاوانی شار زکر بێ قهرار سالههای سا ،چاوهڕوانه بۆ گهڕانهوهی رۆچ و رۆچبار...دڵی گهورهی شار ،پاییز و بههار له لێدانه بۆ پێب گهیشینی یار و دڵدار...
ئهوساره شار ههموو ڕکژی چهندین گار پێ ئهرهنێ  ،شایی و یۆشی وهت دیاری بوت و زاوا به سهر ما ،به ما ،و گهڕهت به گرهڕهت و گونرد بره گونردی ئرهم مهڵبهنرده سرهوزه
دا ئهبهشی...
ئهوساره شار وهرزی تهنیا بههارێب بوو  ،گهرمی و ساردی و یهزانی له یۆ دا رۆ رردبووه ،و سهوزی و سهوزهاڵنی دابهش ئهررد ،ههمویانی وهت یهت دڵخۆش ئهررد...
بهاڵم ئێسیا گهسیهی شار برینداره ،به ئازاره ،بێ قهراره..بهاڵم ئێسیا شار تهنیا بزهیهری را ،بووهوهی له سهر لێوه و له شهو له تارینی و تهنیای زکر بێزاره...
بهاڵم ئێسیا شار نه هاوینی گهرم ،نه زسیانی بهفرین ،نه پاییزی به گڤه و نه بههاری گو ،له بهرکره...
ئێسیا ئییر شار و دیار ،بۆ تۆزقاڵێ ههوای رۆسار بۆ دیینی گوێ بهگوارهی یێڵی مهڕدار و بۆ ئاشق بونی رەانی یاڵدار ئاخ و داخ و دهرد و ئازار هه ،ئهرێشێ....
ئێسیا ئییر شار له بن دهسیی نهیار وهت بوری زیز دایگرتوه یهم...وهرو چیای ئاسیهم لوتنهی داگیراوه به تهم...
ههموساڵێ شار لهم ڕکژه دا له چرینهیهت  ،ئهچرینێنێ دڵی مرکڤ دڵی سروشت و گیانی زهردهشت ڕائهچڵهرێنێ...
گۆرانی یهم ،گۆرانی رۆچ  ،گۆرانی لێب دابڕان له نایی حهیرانێنا به گوێی مێژودا ئهدا و ئهڵێ...
ئهوێ ڕکژه لهو بهرزهوه
باڵهفڕی دوژمن هاتن به گوته
بهریان داوه دهعبای ڕهش
ههناسهیان قهدهغه ررد
شار وێران و گۆڕسیانیان ئاوهدان ررد
دوژمن وایه ئاگادار بن
چارێنی داهاتوتان رهن
بهڵێ ئێیر لهو ڕکژهوه ههموو ساڵێ لرهم راتره دا ڕێبوارێرب لێرره ئهوهسریێ  ،چراو دائرهیا ،دهفیهرهررهی دهر ئرههێنێ و قهڵهمهررهی وهررار ئرهیا...ترهنیا دوو دێرڕ ئهنوسرێ...
شارهرهمان هێشیا برینداره ،برینهرانی به ئازاره ،به هی رهس و به هی گۆرێ ناینرێ چاره تا ئهوراتهی ههموو یهت نهگرن ئهم ررورده هرهژاره و ئرااڵی سهربهسرییان وهررو
میدال نهدهن له سینگی ئهم شاره...
26ی گۆنی 2114
گیارهنگ

با نههێڵین شیمیابارانکردنی سهردهشت ببێ به مێژوو
شاهۆ حهسهناوور
 17سرا ،لهمهوبررهر لره ڕکژی 7ی پووشرراهرێ 28(1366ی گررۆنی  )1987شراری سهردهشررت برههۆی فرککرره بۆمبواوێژهکررانی
ڕێژیمی بهعسی عێرا بۆمباران کرا و له ئاکامدا زیاترله  111کهس گیانیران لهدهسریدا و بره هرهزاران کرهسریش برینردار
بوون .ئاکامهکانی شیمیایی ئێسیاش بهسهر لهشی بریندارهکانی ئهو شرارهوه مراوه و سرا ،نییره کۆمرهڵێک لرهم تووشربوانه
به هۆی ئهم گازه گیانیان لهدهست نهدهن .دیاره ئهمه یهکهمین تاوان نهبوو که ئهم ڕێژیمره دهرحره بره یرهڵکی کرورد و
کوردسیانی ڕکژههاڵت دهیکرد و ههر وهها یهکهمین تاوانیش نهبوو که دهرحه به یهڵکی ئهم شاره دهکرا .ههر به دهسیاێکردنی شهڕی نێوان ئێران و عێرا تهیارهکانی
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ڕێژیمه لهناوچووهکهی بهع بۆمبهکانی بهسهر گهرهکی قهبراندا ههڵڕشین و له ئاکامدا یهڵکێکی زکر شههید بوون.
له ئاکامی شهڕی ههشت ساڵهی ئێران و عێرا  ،یهڵکی کورد گهورهترین زیانهکانیان وێکهوت .له ماوهی ئهم ههشت ساڵهدا گونرد و شرارهکان بۆمبراران کرران .شرههیدانی شراری
بانه له ئاکامی ئهو شهڕهدا ژمارهیان له  6111کهس تێاهر بووه ...تۆپ و فرککهکانی ڕێژیمی سرهدام برۆ پادگران و پایگرا نیزامییرهکان نرهبوون و ئامانجرهکان یرهڵکی بێردیفاع
بوون .ڕێژیمی مهالکانی ئێرانیش به ههمان گۆر شار و گوندهکانی باشووری کوردسیانیان بۆمباران دهکرد.
ئهم ڕکژانه که لهسهر ماڵاهڕی ڕکژنامهکان کلیکم دهکرد له هی ڕکژنامهیاکی حیزبی و غهیری حیزبی چراوم بره هری نووسرینێ لره برارهی شریمیابارانی سهردهشرت نهکرهوت .ترۆ
بڵێی ئهمهش کارهسات نهبێ!؟ بڵێی حافزهی مێژووی کورد کوێر نهبێ!؟ یوێنهران ئێروه چ ناوێرک لهمره دهنرێن؟ ڕکژانره گوێمران لره دهیران ڕاگهیهنردراو لره الیرهن حیزبهکانرهوه
دهبێ سرهبارهت بره ڕکژه مێژووییرهکانی یۆیران .یران سراڵیادی ڕکژه مێژوویرهکانی یۆیران گرهلێ پرڕ بایرهخ تررن!؟ حیزبره نهتهوهییرهکانی کوردسریان برۆ زمانیران تهڵرهی تێردا
تهقیوه؟ تۆ بڵێی ئهگهر کۆبوونهوهکهی بهرهی کوردسیانی له شوێنی ڕووداوهکهی بۆمبارانهکهدا مرا برا ئرهوانیش بهشرێک نرهدهبوون لره قووربانیران و یران ئهگرهر لرهم ڕێگایرهوه
پرروو ،و پارهیرره بررۆ دهسرریی حیزبررهکانی ڕکژهررهاڵت کررهوتبا ئررهو کررات ئیرردی یررهمی ئررهوهمان نررهدهبوو کارهسرراتی شرریمیای سهردهشررت هررهروا زوو ببررێ برره مێررژوو؟ برراش نررهبوو
کاناڵهکانی سهتهالیت بهشێکی کهم له بهرنامهکهیان لهو ڕکژهدا له گیاتی ریکنم بۆ چاو برن و شهربهت بۆ ئاوڕدانهوه له دهرد و ئازارهکانی یهڵکی شراری سهردهشرت دیراری
کردبا!؟
12ی گۆاڵی 2114

پیام انجمن دفاع ازحقوق مصدومین شیمیایی سردشت به مناسبت بیست و سومین سالگرد فاجعه بمباران شیمیایی سردشت
مردم عزیز و بزرگوار سردشت  ،هم میونان گرامی
درآسیانه بیست وسومین سالگرد بمباران شیمیایی شورسردشت و
روسرریاهای اطررراف هسررییم  ،بمبررارانی کرره برره اسرریناد مقررررات و کنوانسرریونوای بررین المللرری کررامن ممنرروع و در تضرراد
باتمامی موازین حقوقی بوده که در آن آشکارا سنحوای ممنوعه وحاوی گازهای یردل وتاول زا علیه مردم غیر نظرامی
به کار رفت ومیاسفانه آنگونه که شایسیه آن بود برا مبکومیرت واعیررا

یصوصرا ازطررف مجرامع وسرازمانوای مسرئول

بین المللی مواگه نگردید و به همین دلیە است که هنوزهم ترس و دلوره از سایت وکاربرد سنحوای کشیار گم ی یک
واق یت تلخ گام ه بشرری اسرت .مرا در بیسرت و سرومین سرالگرد ایرن فاگ ره در کنرار مبکروم کرردن آن وضرمن همردردی
وتسلیت مجدد به قربانیان وبازماندگان اعنم میداریم .
 -1این بمباران نه تنوا گناییی علیه مردم سردشت بلکه گنایت علیه بشریت بود ،لذا برای هی ک  ،دسیه یا گروهی
روا نیست ازآن بوره برداری سیاسی ،اقیصادی وغیره به عمە آورد مگر اینکه در راسیای منافع ومصال گام ه بشری باشد.
 -2ما مردم سردشت و بازماندگان بمباران شیمیایی این شور بر یود روا نمی داریم که مراسمی بره نرام مرا وشرودای مرا برگزارگرردد درحرالی کره در آن مراسرم از مرردم سردشرت،
قربانیان و مسائە و مشکنتشان صببت به میان نیاید وبه دست فراموشی سارده شوند.
 -3این انجمن به عنوان نماینده مصدومین شیمیایی سردشت اعنم می دارد مردم سردشت در بیست وسومین سالگرد این فاگ ه انیظار داشیه و دارد نیرای آزمایشرات پزشرکی کره
طی سالیان گذشیه وبا همکاری مردم وقربانیان این شور در راسیای دسییابی به دارو ودرمان موثرترگورت مرداوای مصردومین وهمەنرین یرافین راهری بررای شناسرایی مصردومین و
تشخیص درصد صدمات وارده به آنان صورت گرفیه در ایییار گام ه پزشکی وعلی الخصوص مردم سردشت قرار گیرد.
 -4با توگه به اثبات دیالت دولیوا وشرکیوای یارگی در تسلی رژیم سابق عرا به سرنحوای ممنوعره شریمیایی ازدولرت وقروه قضرائیه یواسریاریم برا حضرور ف رال در مبراکم
یارگی از گمله پیگیری پروندهء آقای آن رانت ،دالل مبکوم شده به اتوام فروش مواد اولیه تولید سنح های شیمیایی بره رژیرم سرابق عررا و همەنرین گریران دادرسری سرران
رژیم ب ثی عرا  ،حقو مادی وم نوی پایمال شده ما قربانیان به طور کامرە اعراده و وصرول گرردد .عردم پیگیرری حقرو زیران دیردگان وقربانیران برا توگره بره وگرود مردار
واسناد مثبیه فراوان موگبات نایرسندی یاطر مصدومین را فراهم ساییه وشایسیه هم نیست بانیان این عمە ضد انسانی از ت قیب ومجازات مصون باشند.
 -5ما با تشکروقدردانی از مصوبه مجل شورای اسنمی مبنی برتصویب قانون شناسایی مصدومین شیمیایی کشور والزام وزارت امور یارگه به ملری و برین المللری نمرودن فاگ ره
سردشت اعیقاد داریم بازتاب گسیرده این فاگ ه ضمن اثبات فداکاری ،رشادت ،و مظلومیت مردم کشورمان در اذهان گوانیران و حیری نسرلوای آینرده از تکررار دوبراره ایرن گونره
فجایع ممان ت گدی و اساسی به عمە می آورد .لذا برگزاری مراسم دریور با اب اد فاگ ه در شور سردشت ضرمن دلجرویی از مرردم رنجدیرده ایرن شرور و کراهش درد و آالم آنران،
گامی موم در شناساندن بویر و بیشیر این فاگ ه می باشد  .در یاتمه اعنم میداریم بی شک وض یت ف لی این شور به هیەوگه زیبنده مردمی نیست که طی هشت سرال گنرگ
تبمیلی حاضر نشدند حیی یک روز هم یانه وکاشانه یود را رها کنند و بیش از دو دهه هر لبظه درد زیموای شیمیایی را لم میکنند ،ودر سالی که به نام همت مضاعف
 ،تنش مضاعف نامگذاری شده است الزم است
عقب ماندگی های فراوان این شور مبروم و مصیبت دیده گبران شود.
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به امید دسییابی به گوانی عاری از سنحوای کشیار گم ی و مملو از صل و دوسیی
انجمن دفاع از حقو مصدومین شیمیایی سردشت
7یرداد 1389

جنایتی كمنظیر
صال نینبخت
روزهای هفیم و هشیم تیرماه هریب به مناسبیی در تاریخ گذشیه و آینده رشور ما ماندگار یواهند بود ره سال یاد آن برگزار و تنرار میشود.
ساعت  4ب دازظور روز هفیم تیرماه سال  1366بار دیگر چند فروند هواپیمای گنگی عرا بر فراز «سردشت» چریی زده و سرا چوارنقطره شرور را رره ینری از آنورا دقیقرا
نزدیب منبع آب آشامیدنی شور بود ،مورد حمله قرار دادند .
هنوز آیرین بمب را فرو نریخیه بودنرد رره مرردم دریافینرد ایرن بمبراران غیرراز بمبارانهرای قبلری سردشرت وسرایر نقرا
رشور در زمان گنگ است.
این بار سردشت چون شور «ایاریت» در بلژیرب در گنرگ گورانی اول و «هیروشریما و ناررازاری» ژاپرن در گنرگ گورانی
دوم مسریقیما مررورد حملره بمبهررای رشرریار گم ری قرررار گرفیره بررود .مررردم آشرنایی چنرردانی برا نبرروه مبررارزه برا ایررن نرروع
بمبارانها و عوار

آن نداشیند ،گرچه پدافند شیمیایی ارتش در اندت زمانی بهرار افیاد ،ولی عمق حادثه و عوار

آن چنان بود ره در رمیر از یب ساعت ت داد قربانیان به دهها نفر رسید.
از آن تاریخ بمباران شیمیایی این شور به عنوان سالروز بمباران منراطق مسرنونی و غیرنظرامی همەرون نمرادی از وحشریگری رژیمری رره برا شر ار پران عربیسرم و سوسیالیسرم و
آزادی به قدرت رسیده بود به ثبت رسید .بمباران شیمیایی سردشت چنان گسیرده و وحشت آور بود ره در رمیر از  24ساعت ت داد قربانیران بره مررز  111نفرر نزدیرب و ت رداد
مصدومان آن هم از  5هزار نفر تجاوز ررد .
در شورهای مرزی چون سردشت ،امنانات اندت آنەنان نبود ره از لباظ پذیرش و مداوا و م الجه پاسخگوی این گنایت وحشینات باشد .بیمارسریانهای اسریانهای اطرراف نیرز
نیوانسیند این همه مصدوم شیمیایی را مداوا رنند .گروه رثیری به توران اعزام و عدهای هم به رشورهای اروپایی گسیە شدند.
برای اولین بار اروپاییان یاطره بمباران شیمیایی «ایاریت» در گنگ گوانی اول را به یراد آوردنرد و برا مرداوای ایرن مومانران برا بردنهای تراول زده ،مردمری رره تروان نفر
رشیدن نداشیند مواگه شدند .هرچند نیروهای رژیم عرا در رمیر از چوارماه ب د از آغاز گنگ به لشنریان ایرران درگبوره غررب حملره شریمیایی رررده و در روزهرا و سرالهای
ب د پارهای حمنت تنرار شد ولی تا حمله شیمیایی سردشت سازمان ملە میبد این حمنت را مبنوم ننرده بود.
حمله شیمیایی به مناطق غیرنظامی مبدود به سردشت نبود ،روسریاهای اشرنویه در آذربایجران غربری« ،آلواتران» در بانره و «نژمرار» در مریروان و «زرده» و در ررمانشراه و
دهها نقطه دیگر در اسیانهای مجاور مرز عرا عرصه ترریازی صدامیان بود .
یانواده بیش از ینوزار نفر رشیه این حمنت و افزون بر ده هزار نفر مصدوم شیمیایی با چشمان یود سرنوشت صدامیان را دیدند و ایمان آوردند ره سریمناران یواهنرد فومیرد
چه سرنوشیی در انیظار دارند ولی آیا حقو این قربانیان و مصدومین اسییفا شده اسرت و یردماتی رره بره آنران داده میشرود گوابگروی آالم آنواسرت؟ مرا در مقالرهای مفصرە در
همین روزنامه که شنبه آینده منیشر میشود این موضوع را مورد بررسی قراردادهایم.
*وریە دادگسیری
این یادداشت در روزنامه هم میون به چاپ رسیده است

گمشدهای دیرین
زینب مبمودزاده
" قصهایست این قصه ،قصه ،آری قصهی درد است".
ش ر نیست،
این عیار مور و رین مرد و نامرد است.
آری رین نامردانی ره وحشیانه حمله رردند ،نابود رردند ،رشیند و هسیی را از شور زیبایی ره عشق در آن حارم بود ،گرفیند
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از نامردانی میگویم ره وگدانشان در زیر پاهایشان لگدروب شده بود و م نی مردانگی در مرامشان یفیه و از شروری رره در آن زنردگی سربز برود و برا هرر نفسری رره میرشریدی
عشق در رگوایت گریان پیدا میررد و از مور مردانی ره در آن شور مانند روه اسیوارانه میزیسیند.
از مردانی ره پایه و اساس زندگیشان در راه عشق به زندگی و هدفشران پوششری از همران عشرق برود.
آن گا «سردشت» بود .شروری روچرب و زیبرا رره آسرمان آبریاش نقرش زیبرایی از زنردگی و طرراوت برا
طبی یش دریشندگی بیش از وصف نور یورشرید برود .مرردم شرور در آن تابسریان زیبرا بره رارمشرغول
بودنررد ،بەررهها در روچرره پ روچررهها مشررغول بررازی بودنررد و قوقوررههای رودرانهاشرران تررا اوج آسررمان
میرفت و به آسمان غرور میداد .اما به ناگاه آن لبظرات شراد و پرامیرد بره لبظرهای شروم بررای آنورا
تبدیە شد .در آن لبظه شوم بود ره ناگوان غرور زیبای آسمان به وسیله غولهای آهنی دشمنان تیرره
و تار شد و این شور زیبا ،آماج طغیانهای دشمنانی گردید و قوقوههای زیبرای رودرران بررای همیشره
از چورهها مبو شد و رالبدشان با سربهای داغ دشمنان عجین گشت و چشمانشان ساقط از روشنایی.
آری عزیزان 7 ،تیر  66بود رره یبرر بمبراران شرور سردشرت در سرتاسرر رشرور ایرران پیەیرد و مرردم ررە رشرور را داغردار رررد .داغردار هجروم وحشریانه رژیرم ب ر و هرر برار
زمزمههایی شنیده میشد ره چگونه مردان و زنان و بەههای م صوم ،شرجاعانه روح از گسرم بردر بردنرد و یرا برا از دسرت دادن عضروی از بدنشران و رمسرو شردن چشمانشران و
هزاران عارضه و درد دیگر یود را عادت داده بودند هر چند ره هیەندام از اینوا نیوانست امید به زندگی را از مردمان این شور بگیرد.
آن روزها من نوگوانی بیش نبودم و سن رم مرا از درت هجوم وحشیانه عاگز ررده بود و قربانی شدن این مردم م صوم در باورم نمیگنجید.
اما امروز ره سالها و یا بویر بگویم  19سال است ره از آن زمان میگذرد ،درت آن برایم سوە و آن باور ناباور در باورم گنجیده است .چرا رره دوسرت موربرانم (شریرینم) ینری
از قربانیان این حادثه شوم است ره امیدوارانه زندگی میرند و غرور در چشمانش ،نشانی از عشق به زندگیست .عشق او باع چرییردن قلرم در دسریانم گشرت ترا بره نگرارش
درآورم آنەه را ره امروز در باور یود احساس رردهام و آنەه را ره در ماورای چشمان شیرین و شیرینها ،قلب هر همنوعی را به لرزه درمیآورد.
مییواهم بنویسم از آنانی ره گان فدا رردند .از آنانی ره تن یود را با بیماریهای پوسیی ،ریوی و بیماریهرای ناشرناییه دیگرری رره برگرفیره از همرین فلزهرای داغ دشرمنان
است عادت دادند و چشمانشان را پر از احساس بودن و قلبشان را لبریز از امید رردند و از آنانی ره یأس نیوانسیه است ذرهای از احسراس زنردگی ررردن را در آنورا رمرنرگ و
یا زندگیشان را تسخیر رند بلنه با اقیدار هر چه تمامیر ،اسیوارانه و هدفمند بره سروی گلرو گرام برمیدارنرد و مقصرد و مسریر زندگیشران را برا عشرق میپیماینرد بردون آننره
فریادرسی داشیه باشند و این سرانجام زیبائیست ره آنوا روی شانههایشان حمە میرنند و سنگینی این بار به شانههایشان ابوت بخشیده ،.آنوا سنوت مردهاند .پ مرا فریراد
میزنیم و سنوتشان را با فریاد گواب میگوییم ره «آنوا فقط نیسیند – آنوا زندگی میرنند».
پ بیائید نگذاریم در باور سنوتشان ،بشننند و نگذاریم ره شایه عشقی را ره در وگودشان پروراندهاند یشب شود .بیائید یادشان را همرواره داشریه باشریم و چشمانشران را
ییره به امیدی سازیم ره فریادرسی هست و یواهد بود تا پیام صدای بیصدا و سنوت سنگینشان را به تب تب مردم برسانند.
همه ما به یاد  7تیر  1366هسییم ره باع به شوادت رسیدن حدود یب 1111نفر و به گا ماندن  8111مصدوم و مجروح شیمیایی در این شور شد و برا نبرودن تجویرزات الزم
تلفات بیشیری را به گای گذاشت .واق اِ آن شور روچب ره در آن زمان گم ییی حدود  21/111نفر داشت تا چه اندازه میتوانست تبمە داشیه باشد؟
رجا و چه رسی میتواند آن همه آثار تخریبی و تاولها و سوزشهای بیامان چشمان فریبا را ره دیگر فروغی نداشیند بر دوش بنشد؟ از دست ما چه برمیآید؟
گز آننه احساس همدردی رنیم و با فریادهایمان و با صدایی رسا یواسیار یاری و طلب رمب برای آنوا شویم.
پ بیائید فریاد بزنیم و بگوییم،
«باور رنید آن گا حیی میتواند به زیارتگاهی مقدس تبدیە شود».
بله:
آن فاگ ه دردنات بشری پ از گنگ گورانی اول ،بزرگیررین و وسریعترین حمرنت شریمیایی در طرول تراریخ برود .بنرارگیری دو نروع مورم از عوامرە شریمیایی در گنرگ ایرران و
عرا  ،توسط عرا به اثبات رسید.
گاز یردل (سولفور موسیار یا عامە تاولزا)
عامە اعصاب (عمدتا تایون و گاهی سومان)
هر چند این دو نوع عامە شیمیایی از نظر نوع عنئم رامن با هم میفاوتند ولی در رە اسیفاده از این سنحها باعر عوارضری برر روی پوسرت ،چشرم ،ریره ،راهورای تنفسری و
فشارهای روحی – روانی میگرردد .امرا منشراء بسریاری از عروار
عرروار

عصربی – روانری در گانبرازان شریمیایی ،تصرورات و توهمرات غیرواق ری از نروع بیمراری یرودنگرانی از برروز

یطرنررات و ناشررناییه و نیررز تررأثیر رفیررار نادرسررت اطرافیرران در اثررر همررین توهمررات غلررط میباشررد .بنررابراین ینرری از مومترررین راهوررای راسررین از ایررن اضررطرابوا و

افسردگیها ،از بین بردن منشاء آن ی نی رسرب اطنعرات درسرت و زدودن توهمرات و تصرورات نادرسرت در مرورد عروار

شریمیایی اسرت .بردیوی اسرت بره تردری برا انیشرار ایرن

اطنعات صبی و علمی باورهای نادرست موگود در اگیماع نیز گای یود را بره تصرور درسرت و واق ری از گانبرازان شریمیایی یواهرد داد و بردین ترتیرب نره تنورا اطرافیران و
افراد اگیماع باع بروز ناراحییهای روحی و روانی برای گانباز نمیشوند بلنه میتوانند در راسین از این ناراحییها سوم بسزایی داشیه باشند .اما اقدامات انجام شرده طری
این چند سال:
از سال  1367به ب د ،هیەگونه مراسم و برنامهای برای گرامیداشت قربانیان حادثه برگزار نشده است و از سال  1381به ب د انجمن دفاع از حقو مصدومین شیمیایی
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سردشت ( )ODVCWتوسط گم ی از گانبازان و یانوادههای درگذشیگان و مردم شور تأسی شد ره تارنون تنشهای یود را گوت هر چه بویرر برگرزار ررردن ایرن برنامرهها
انجام دادهاند و هر ساله یادآور آن میشوند و مییواهند به گوش همه برسانند ره ما گان دادهایرم ،گانبراز داده ایرم و شرورمان ،شرور قربرانی سرنحهای شریمیایی اسرت و ایرن
واق ه گناییی آشنار بود بر شورمان.
مییواهند فریاد سر دهند ره شور روچب ما دو بار مظلوم واقع شده است (به قول آقای رحیم رریمی واحد عضو یانوادهای ره  11نفر از اعضاءشان در اثرر بمبراران شریمیایی
شوید شدهاند) یب بار در سال  66و روز بمباران و بار دیگر در زمان حال ره گزء فراموش شدگانیم.
اما در تاریخ  84/11/11پ از دسیگیری «فران وان آن رایت» دالل سنحهای شیمیایی و مبنوم نمودن او به  15سال حب در الهه هلند به همت رمییه حقوقی انجمرن ،چره
غوغایی به پا شده بود .اشب شو در چشمان مردم حلقه بسیه و بغض دیرینهشران در گلرو ترریرده برود .آنورا شرادمانی و پراینوبی میرردنرد و برا فریادهایشران مییواسریند از
تمام رسانی ره در این راه تنش ررده بودند و در گلسههای دادگاه دایلی الهه شررت ررده بودند و با اعیراضات یود یواسیار مبنومیت او و توگوات بیشیری به مردم مظلوم
سردشت شده بودند ،تشنر رنند .اشب شو آنوا حاری از همه چیز بود و یاد و یاطره ناگوار آن روز شوم و بره تصرور درآوردن  7بمرب غرول پینرر  228ریلروگرمی هرر لبظره
گونههای این مردم مظلوم و گمنام را یی تر میررد.
ای راش میشد راری ررد ره هر ساله همایشی در همه شورهای رشور برپا گردد تا هرگز به دست فراموشی سارده نشود و در آنجا همه گرد هرم آئریم و ینصردا شرویم و بگروئیم
ره دوسییان داریم و در تمام صبنههای زندگی یاورتان.
مسئوالن هم آن چنان ره تا حال لطفشان را دریغ ننردهاند مطمئنا از لباظ عمرانی -اقیصادی – بوداشت و درمان -فرهنگی و هنری و … مردم این یطة مبروم را با تمرام
قوا یاری یواهند ررد.
زینب مبمودزاده – دانشجوی رشیه حقو
گیارهنگ

دالیلی چند بر محكومیت بمباران شیمیایی سردشت
عثمان مزین
هدف اصلی و اساسی در هر گنگی ،بدست آوردن پیروزی است .طرفوای درگیر به انباء مخیلف س ی میرنند ره در یاتمهی گنرگ بره عنروان نیرروی
غالب شناییه شوند.
لذا برای رسیدن به آن از تمامی راهنارها و قابلیتهای یود اسیفاده میرنند.
گنگ هشت سالهی ایران و عرا از ویرانگرترین گنگوای منطقه و دهههای اییراست ره آثار سوئی را برای هر دو طررف برر گرای گذاشریه اسرت .هرر چنرد آغرازگر برودن رشرور
عرا و تأیید میجاوز بودن وی طی گزارشات منیشرهی سازمان ملە میبد برای مسئول شنایین دولت عرا رافی است اما بررسی اقدامات صورت گرفیره توسرط حارمران عررا ،
عنوه بر افزایش آگاهی نسبت به زوایای آن ،موگب یواهد بود تا راهنارهائی گوت گلوگیری یا راهش اقدامات مشابه توسط حارمان گبار اتخاذ گرردد .اگرر برا دیرد حقروقی
به گنایات صدام حسین و هیأت حارمهی عرا نگریسیه شود ،بسیاری از حقایق روشن و طر گبران یسارات وارده یا راهنارهای مناسب به منظور گلوگیری از تنرار اینگونره
گنایات مشخص میشوند.
سنح شیمیائی چیست؟
در بیشیر نوشیه ها یا گفیهها دو سنح شیمیائی و بیولوژیب به یب م نا و مفووم در نظر گرفیه و توگه الزم به تفاوت های آنوا نشده است  .هر چند این دو سرنح از لبراظ
نییجهی حاصله ( رشیار وسیع و دسیه گم ی) شبیه هم هسیند اما از گوات ف و حقوقی با هم میفاوتنرد .قرب اسریفاده از سرنحوای بیولوژیرب و نوری مقرررات برین المللری برر
اسیفاده از این گونه تسلیبات شدیدتر است.
«عوامە شیمیائی به ترریباتی اطن می گردد ره در صورت راربرد مؤثر علیه انسان ،حیوان یا گیاه ،منجر به مرگ یا ضای ات قابە توگه دائمی یا موقیی در ساییار
اندامی آنوا میشود ».اما« مواد بیولوژینی مشیمە بر ارگانیسمهای زنده ،قطع نظر از ماهیت یا مواد عفونی مشیق شده از آنواست ره باع بیماری یا مرگ انسانوا ،حیوانرات
یا گیاهان میشود و اثر آنوا برای تبت تأثیر قرار دادن ارگانیسم یب شخص ،حیوان یا گیاه ،به قدرت تخریبی آنوا بسیگی دارد »2.پ مرواد شریمیائی عرواملی هسریند رره
بصورت گامد ،مایع یا گاز تویه شدهاند و انیشار این مواد موگب مرگ یا ضای ات دائمی یا موقیی در ساییار اندامی انسان ،حیروان و گیراه شرده و امرا ارگانیسرمهای زنرده یرا
موادی ره توسط مواد بیولوژینی پخش میشود باع اثرات مذرور یواهند بود .عوامە بیولوژینال بصورت باریری ،قارچ ،ویروس و یا مینروبی است ره یود یا مواد میرشبه از
آنان بیدری موگب نابودی انسان ،حیوان یا گیاهان است.
با توگه به وگود و حیات مواد بیولوژیب آنان در درون موگود زنده و گابجایی آن موگود به مناطق مخیلف ،قابە انیقال و انیشار بره مسرافتهای دور هرم هسریند ،امرا مرواد
شیمیائی فاقد این قدرت بوده و صرفا در منان توزیع شده موگب رشیار و نابودی یواهند شد .نییجیا از دیدگاه حقوقی نیز اسری مال و رراربرد سرنحوای بیولوژیرب مرذمومتر
است.
حسب اعنم رارشناسان مربوطه ،تسلیبات رشیار گم ی به رار رفیه توسط حکومت ب

عرا  ،از نوع تسلیبات شیمیائی بودهاند .در ادامه س ی میشود اثرات حقوقی
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اسیفاده از این گونه تسلیبات مورد بررسی قرار گیرد.
 -1نقض فاحش حقو گنگ:
بسیاری از صل طلبان ،یواسیار رسیدن به دنیایی عاری از گنگ و درگیری هسیند لذا آنان در تنشند تا با تدوین مقررات گونراگون ،تبدیردات فراوانری را بررای گنگطلبران
ایجاد ررده و گنگ را در هر شرایطی ممنوع سازند .تبقق اهداف و آرزوی قائلین به این دیدگاه در شرایط ف لی مبال است و علم حقو بنا به دالیلی تارنون نیوانسریه مرانع
همیشگی در مقابە گنگطلبان ایجاد رند .حقو گنگ س ی میرند گنگ و اصول حارم بر آن را نظاممند ررده و مقرِرات و اصولی را وضع رند ره طرفین درگیر در چارچوب
اصول مدونه به گنگ و پینار با هم باردازند .پ «حقو » و «گنگ» به هم نزدیب شده و تا حدودی سر سازگاری پیدا رردهاند و مؤید این واق یت یواهد بود رره برروز
گنگ و درگیری به م نای رنار گذاشین حقو نیست و دانش حقوقی در زمان گنگ نیز تأثیرگذار است.
قاعدهمند شدن گنگ و الزام طرفین درگیر نسبت به رعایت قواعد آن به م نی پذیرش گنگ به عنوان یب واق یت موگود در نظام بینالملە بوده و حقو گنرگ سر ی میرنرد
از اثرات و یرابیهای ناشی از گنگ بناهد و ضمانتهایی ر هر چند ناچیز ر به منظور ایجاد مانع برر سرر اسریفاده از هرر گونره سرنح و روشری بوگرود آورد رره موگرب رشریار
انسانوا میشود .در یب عبارت ،اهیمام «حقو گنگ» برقراری و تدوین اصول مربو به «حقو صل » است.
میثا گام هی ملە و ب دها منشور سازمان ملە میبد به طور صری رشورها را از توسە به گنگ برر حرذر داشریه و احنرام صرادره از دادگاهورای «نرورنبرگ» و «توریرو» بره
طور آشنار سرنوشت میوسلین به گنگ و افراد گنگافروز را رقم زده است .مقررات بینالمللی گنرگ را امرری نامشرروع میدانرد .تمرامی مردارت و اسرناد بینالمللری گنرگ را یرب
گنایت دانسیه و تب ا گنگافروزان نیز گنایینار شناییه میشوند .در ت اقب اینگونه تفکرات بود ره دادگاهوایی موسروم بره دادگراه گنایینراران گنگری ایجراد شرده و مقرررات
راگع به ممنوعیت گنگ را از حالت نوشیه یارج و در مقام عمە به اگرا گذاشیه شده است .دادگاه گناییناران گنگی ،بریی از افراد را پشت میرز مبارمره رشرانده و آنران را
وادار به گوابگوئی در یصوص گنایاتشان نموده است .حداقە دسیاورد دادگاه ،دادن درس عبرت به گنایینارانی است ره هنوز بر ارینرهی قردرت گلروس رردهانرد .شرر عقرە
آن است با مشاهدهی عواقب گناییناری ،نباید قدم در راه گناییناران گذاشت؛ البیه اگر درس عبرتی باشد.
اهیمام حقو گنگ در گوت برقراری نزدینی بین ضروریات گنگ و عواطف و اندیشههای صل طلبانهی بشر است تا حدوث گنگ موگب نقض اهداف می الی انسران نشرود .بره
موگب مادهی  22عودنامهی چوارم رنفران الهه (سال  )1917میخاصمان حق ندارند هر وسیلهای ره دلشران یواسرت بررای زیران رسراندن بره دشرمن بره ررار برنرد و بنرد اول
مادهی  35پروتنە اول  ،1977الباقی به رنوانسیونهای چوارگانهی  1949ژنو تصری میرند ره در هرر درگیرری و گنرگ مسرلبانه ،طرفهرای درگیرر در انیخراب روشهرا یرا
وسایە گنگی دارای ایییار مطلق و نامبدود نیسیند .طبق مقررات مخیلف حقو بینالملە در صورتی ره ضرورت توسە به گنگ با منحظات انسانی بریورد رنرد ایرن ضررورت
رنار گذاشیه شده و یواسیهها و منحظات انسانی ارگ است و انیخاب توسە یا عدم توسە به گنگ به صنحدید حارمران و میخاصرمان گذاشریه نمیشرود .بیشرب اسریفاده از
تسلیبات شیمیایی ره موگب رشیه شدن وسیع افراد و نیروها یواهد بود از موارد نقض حقو مخاصمات مسلبانه است ره عواطف انسانی اگازهی اسیفاده از آنوا را نمیدهد.
اسی مال این گونه سنحها دهنرجی به احساسات و عواطف گام هی انسانی تلقی می شود.
 -2ممنوعیت ایجاد بن و مصائب زائد:
اصە مذرور مانع اسیفاده از هر گونه سنح یطرنات در گنگ است .اسیفاده از سنح هایی ره باع ایجاد درد و رنجوای زائد و غیرضروری در نیروهای مقابە گردد منرع شرده
است .هدف عمدهی راربرد اسلبه در گنگ گلوگیری از پیروزی نیروی دشمن و شنست دادن وی است؛ چنانەه در زمان گنگ آسیب و رنجی به نیروهرای دشرمن وارد گرردد رره برا
این هدف نامیناسب بوده و آثار اسلبهی بنار رفیه به زمان ب د از درگیری سرایت نماید ،با لباظ این واق یت ره مصائب ایجاد شرده صررفا مبردود بره زمران درگیرری نبروده،
غیرضرور و زائد مبسوب میگردند.
در تأیید این ادعا بند  2مادهی  35پروتنە صدرالذرر اش ار میدارد « :ممنوعیت بنارگیری سنحوا و پرتابشوندهها و مواد و همەنین روشوای گنگی به نوعی ره بنی زائد
ایجاد رند».
حیی اگر باذیریم ره رشین نیروی مقابە هدف اصلی و منع نشدهی گنگ است ،آیا ایجاد سوییگیهای شدید ،تاول های دردنات ،از دست دادن بینرایی ،توروع ،سررفههای شردید
و دردآور ،مشننت حاد ریوی ،مرگوای سخت و گانناه و نابودی اعصاب وروان ره در اثر بمباران شیمیائی بوگرود میآینرد بررای پیشربرد گنرگ ضرروری و الزم اسرت؟ ایرن اثررات
الزمهی گنگ و درگیری نبوده بلنه زائد و غیر ضرور هسیند .هر چند رشین و سلب حیات صراحیا ممنوع نشده ،اما حقو بینالملە عرفری رشرین نیروهرای میخاصرم و دشرمن را
در هر شرایطی نمیپذیرد .به طریق اولی ورود صدمات زائد ره موگب مرگ تدریجی میشوند و به بریی از آنوا اشاره شد ،اقب است .ورود یسارات غیر ضرور در اثر
عملیات گنگی امری غیر قانونی و سنحوای شیمیائی یسارات وارد بیپایانی را به بار میآورد ره یسارات وارده بیشیر از منافع نظامی است.
 -3عدم لباظ تفاوت بین نظامیان و غیر نظامیان:
«گنگ به هی وگه رابطهی انسان با انسان نیست ،بلنه رابطهی دولت با دولت است ره در این رابطه افراد یصوصی به گونهای اتفاقی دشمن یندیگر شدهاند و ایرن نره بره
عنوان دو انسان بلنه به عنوان شوروند ،نه به عنوان اعضاء یب میون بلنه به عنوان مردافع »3.در گریران گنگری رره دو دولرت برا هرم درگیرر شرده و رزمنردگان و نیروهرای
نظامی یود را برای گنگ به گبوهها گسیە داشیهاند ،افراد غیر نظامی ره رزمنده نیسیند دیالیی نداشیه و نباید آثار گنرگ رره طب را سروء اسرت دامنگیرر آنورا شرود .طبرق
مقررات وضع شده در سال ( 1874رنفران برورسە) و سالوای  1899و ( 1917رنفران الهره) رشرورهای میخاصرم ملرزم شردهاند رره از سررایت گنرگ بره افرراد غیرر نظرامی
یودداری ررده و افراد غیر نظامی را از صبنهی درگیری یارج نمایند .عنوه برآن از گسیرش گبوههای گنگ به مناطق مسنونی منع شدهاند.
مضاف بر آن رشوری ره در یب یا چند گبوه درگیر است و تمامی نیروی یود را مصروف گبوههای مورد نظر میرند چنانەه به ناگاه و از نواحی دیگرر مرورد حملره قررار گیررد
با توگه به غیر قابە پیشبینی بودن آن حمله شرایط دشواری بوگود میآید؛ مخصوصا اگر منطقهی مورد حمله ،مسنونی و افراد حاضر در آن نیز غیر نظامیان باشند؛ با
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لباظ عدم آمادگی غیرنظامیان برای مواگوه با این ریداد حمله به آنان بسیار ناپسند یواهد بود .رشور میخاصمی ره در اثر حمله به منراطق غیرر نظرامی و رشریار افرراد
غیر رزمنده برای یود پیروزیوایی را رسب ررده باید این پیروزی را موگب رذالت بداند نه دلیە مباهات.
حمنت نظامی بیشیر به قصد تصرف سرزمین دشمن یا باز پ گیری مناطق یود ره قبن از دست داده صورت میگیرد .اگر از ب د نظامی قضیه مورد بررسی قرار گیرد؛
حمله به شورسیان مرزی سردشت به قصد بازپ گیری آن نبوده چون این شور یب شور ایرانی مبسوب میشود و با توگه به ایننه حیی یب نفر از نیروهرای عراقری وارد ایرن
شور نشده ،آن را تصرف ننرده ،فراتر از این نیروهای عراقی فاقد برنامهای برای ورود بره یرات ایرران در سرال  66بودهانرد ،لرذا قصرد تصررف آن را نداشریهاند .حنومرت
عرا در حمله به سردشت دارای مقاصد دیگری بوده است .موارد زیر از آن گملهاند :اثبات عصبیت ب ثی ،دشمنی دیرینه با ملت ررد ،ایجاد سردرگمی در بین نظامیان ایران،
راسین از توگه نیروهای ایرانی به گبوههای گنوب ره در آن گبوهها نیروهای عراقی شنستهای فجی ی را میبمە شدهاند و . . .
اصطنح «غیر نظامی» به طور مرسع تفسیر و باید در آن «موق یت» مورد لباظ قرار گیرد .اعضاء نیروهای مسل و نیروهای مدافع ره بردلیە گراحرت ،بیمراری ،مریصری
و  ...دست از گنگ رشیدهاند را دربرگرفیه و نیروهای پلی و یا نیروهای دفاعی مبلی هم غیر نظامی تلقی میشوند .لذا هر گاه گم یت غیر نظامی مرورد تجراوز یرا حملره
قرار گیرد از لباظ مقررات حقو بینالملە گرم گنایات گنگی ارتناب پیدا ررده است .در صورت اسیفاده از سنحوای شیمیائی ،با توگه به نابودی و مصدومیت تمامی افراد
حاضر ،به سخیی میتوان از ورود صدمه به غیر نظامیان یودداری ررد و تفنیب غیر نظامیان از نظامیان غیرممنن یواهد بود .م موال افراد نظامی آموزشهرای الزم و ررافی
در یصوص نبوهی مواگوه با سنحوای شیمیائی را فرا گرفیهاند اما غیر نظامیان فاقد آگاهی و دانش مررتبط هسریند .نییجیرا افرراد غیرر نظرامی در برابرر حمرنت شریمیائی
آسیب پذیرتر یواهند بود.
حسب اعیرافات و اظوارات مقامات عراقی ،گزارشهای منیشره توسط هیأتهرای یرارگی ،مردارت و اسرناد سرازمان ملرە و  ...بیشریرین منراطق مرورد حملره بوسریلهی گازهرای
شیمیائی مناطق غیر نظامی و مسنونی بوده و در مواردی ره به اهداف نظامی حمله شده اغلب افراد غیر نظامی دچار صدمه شده اند .در حالینه حیری یرب گرزارش مبنری برر
اسیفادهی نیروهای ایرانی از این گونه تسلیبات واصە نشده است.
مخلص کنم اینکه:
صدام حسین و اعوان وی به شورهای عراقی هم رحم ننرده و در شدیدترین حمله شور حلبەه را با یطرناتترین و پیشرفیهترین نروع گراز یرردل بمبراران رررده اسرت .رشرور
ایران با اعزام مصدومین شیمیائی به کشورهای اروپایی عنوه بر مداوای آنان ،س ی کرده گوانیان را با گنایات صورت گرفیره علیره ایرانیران آشرنا کنرد .مسرئولین ایرانری در
برگزاری رنفران بینالمللی یلع سرنح شریمیائی در پراری (ژانویرهی  )1989نقرش مروثری داشریه و اقردام بره افشراگری نمودنرد .ایرن افشراگریها نقرش سرازندهای در ان قراد
رنوانسیون  1993پاری دربارهی منع توس ه ،تولید ،ذییرهسازی و بنارگیری سنحوای شیمیائی و لزوم انودام آنوا داشت .هر چند این رنوانسیون رشورها را ملزم به نابودی
رامە تسلیبات شیمیائی نمیرند اما گامی است موثر در راسیای نیە به گوان عاری از سنح شیمیائی.
وفق مقررات بینالمللی رشور ایران و زیان دیدگان ایرانی میتوانند به اتوام گنایات گنگی و گنایت ضد بشریت علیه صدام حسین و اعضاء حنومت ب ر اقامرهی دعروی رننرد
و شاهد مبارمهی صدام در یب دادگاه بینالمللی باشند .به موگب مواد  12 ،11و  13اساسنامهی دادگاه صدام ،شوروندان غیر عراقری نیرز قرادر بره طررح شرنایت در دادگراه
ف لی صدام حسین هسیند .گذشیه از آن؛ چنانەه شنایت ایرانیان مورد پذیرش و رسیدگی آن دادگاه قرار نگیرد مییوان تقاضای اسیرداد صدام حسین به ایران و مبارمهی وی
در یب دادگاه دایلی را نمود .میأسفانه تارنون نه در زمان گنگ و نه پ از گنگ این موم انجرام نشرده؛ حیری پر از سرقو و دسریگیری صردام نیرز وضرع برر همرین منروال
بوده؛ در حالینه حسب شنیدهها ایرانیان مقیم رویت ره از حملهی عرا به آن کشور میضرر شده غرامت یود را دریافت رردهاند.
اگر بسیاری از رشورهای قدرتمند بدلیە سنوت در قبال اسیفادهی حنومت صدام از تسلیبات شیمیائی در گنرگ علیره ایرران و شروروندان عراقری مرورد سررزنش ایرانیران قررار
گرفیه و بدالیە مخیلف آن رشورها را شریب گرم و مشو صدام در ارتناب گرائم اینەنین گسیرده میدانیم باید میولیان امر را ره در شرایط ف لی و با توگره بره در ایییرار
داشین تمامی مدارت و امنانات از طررح شرنایت علیره صردام یرودداری میرننرد نیرز بره همران اتورام مرورد بازیواسرت و مؤایرذه قررار داد .آزاداندیشران و صرل طلبان گوران و
صدمه دیدگان ایرانی بمبارانوای شیمیائی ره نزدیب به ینصد هزار نفر از آنان زنده بروده و در حرال تبملردرد و رنر هسریند قضراوت صربیبی در مرورد عردم درایرت و فرصرت
سوزیهای ما نخواهند داشت.
به موگب مادهی  2رنوانسیون منع بنارگیری سنحوای شیمیائی مصروب  1925مریندی اسریفاده از تسرلیبات شریمیائی حیری در گبورههای گنرگ و علیره نیروهرای نظرامی ممنروع و
اسیفاده رنندهی از آن قابە ت قیب است پ به طریق اولی اسیفاده از این تسلیبات در مناطق مسنونی قبی تر است.
علیایبال روشن است ره گنایات صورت گرفیه علیه مردم سردشت فاگ های است ب عظیم و هدف اصلی این انجمن عنوه بر احقا حقو کشیه شردگان و مصردومین ،آشرنایی
گوانیان با فاگ ه و گلوگیری از تنرار آن در دیگر نقا است.
*ر مدرس دانشگاه و دبیر رمییهی حقوقی انجمن دفاع از حقو مصدومین شیمیایی
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سهرچاوه :باڵوکراوهی (سیاد یادواره شودای شیمیایی شورسیان سردشت)
14ی پووشاهڕی  –1385سهردهشت
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ماڵاهڕی سهرچاوه
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نووسینی  :موکریان نسیانی
ئهم شاره ههر بهسهوزی دهمێنێتهوه.
1
سهردهشت!
برینێکی ههمیشه بهژانه
له بیرکردنهوهی کورد و

له ناخی مێژوو دا.
به سهوزی مانهوهی

خهونی دارستان و باخچهکانی شار
دوای ژههرباران،
خهتێکی ڕاست و چهپی هێنا
بهسهر هیوای،
خوێنڕێژانی دڵڕهش و بیژوو دا.
2
هیچ بورکانێک
وهک دوا زریکههههههههی کانیههههههههکی
ژههراویکراو
دڵی چیا ناههژێنێ.
ئهم تاوانه،
ههر وا بێ سزا نامێنێتهوه.
ئهمشههههو ئههههم ئهههازاره ،لهههه ناختهههدا
ههڵگره
بهیانی که خۆرههاڵت،

ههموو کوردستان دهتالوێنێتهوه.
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