
ديدرگ تشادزاب )Rotterdam( مادرتور رـهش رد يگنج تايانج هب مـهتم ناغفا هعبت كي

 ناغفا نتكي دنلاـه سيلوپ ،١٣٩٤ لاس برقع ٥ هب تسا فداصم هك ٢٠١٥ لاس ربوتكا ٢٧ خيراتب
 شتماقا لحم رد ،دشابيم يدنلاـه تيعبات هدنراد و هدوب يمسم ع.قداص هب هك ار هلاس ٦٤
 تسا يگنج تايانج باكترا هب مـهتم فوصوم .داد رارق تشادزاب دروم مادرتور رـهش رد شتنوکس
 .تسا هتسويپ عوقوب ناتسناغفا رد ،يسمش يرجـه ١٣٥٨ هب فداصم يداليم ١٩٧٩ لاس رد هك
 يودرا يودناموك ٤٤٤ هعطق نادناموق ثیحنم نامز نآ رد هك ع.قداص ياقآ هك دوشيم هتفگ
 لاس لمح ٣١ هب فداصم ،يداليم ١٩٧٩ لاس ليرپا ٢٠ خيراتب ،دومنيم هفيظو يافيا ناتسناغفا

 طوبرم ،هل اـه رك هقطنم يـحا ون و يلاوح رد هك لاتق و لتق هعقاو رد ،يسمش يرجـه ١٣٥٨
 .تسا هدوب ميـهس ،هتفرگ تروص رنك تيالو دابآ دعسا

لاتقو لتق

 هتفگ و هدوب ميـهس يددعتم ياـه لاتق و لتق رد ع .قداص ياقآ هدناموق تحت ودناموك هعطق
 هدناموق تحت يتسينومك يلبق ميژر صاخ هعطق نیا .تسا هدومن ريف أصخش هدربمان هك دوشيم
 بش رد ،دابآدعسا هطوبرم تالحم يالاب نيدـهاجم هلمح عمق و علق رد ألامتحا مـهتم صخش

 هلاہرک هلمح بيقعت هب .تسا هتشاد مـهس ،١٣٥٨ لمح ٣٠/٣١ هب فداصم ، ١٩٧٩ ليرپا ١٩/٢٠
 زا ار هركذتم هيرق رد نوكسم ناناوج و نادرم زا یریثک دادعت يتلود نايماظن هك تسا هدش هتفگ
 روكذم دارفا زا هدع هك دوشيم هتفگ .دنا هديناسر لتق هب هلولگ برض اب و هدروآ نوريب ناش لزانم
 اجنآ رد و هداد لاقتنا يرگيد لحم هب ركاسع ار يقاب و هدش هديناسر لتق هب هلولگ برضاب اجباج
  .دنا هديناسر لتق هب
 زا نتود .دنا هدش دازآ يدعب زور هب و هدرب تمالس هب ناج ،هعقاو نيا ناگ هدش تشادزاب زا هدع
 فص كي رد ار اـهنآ نايماظن هك دنا هدرك زاربا نينچ ,دنتشاد رمع لاس ١٥ نام ز نآ رد هك اـهنآ
 تاجن ،دنديسريم رظن هب نس مك آرـهاظ اـهنآ هكنيا تبسن هظحل نيرخآ رد اما دوب هداد رارق
 ناش رانك رد هك رگيد ناوج گرزب ردارب و اكاك و ناناوج نآ زا يكي ردپ هك دوشيم هتفگ .دنتفاي
 .دنا هدش هديناسر لتق هب هلولگ برض اب اجباج ،دندوب هداتسيا
 لزانم و دنتفگ كرت ار هلاـهرك هقطنم هدناميقاب لافطا و اـه نز ،روكذم لاتق و لتق هعقاو زا سپ
.دنام يقاب يلاخ يزارد نايلاس ناش

 دنلاـه

 نآ رد ع.قداص ياقا هك تلود ،١٩٧٩ لاس ربمسد هام رد ناتسناغفا رب يوروشداحتا مجاـهت اب
 رد يسايس وج ريغت اب .ديدرگ ينادنز ع.قداص ياقآ و هدش هجاوم طوقس اب ،دومنیم هفیظو یافیا
 ١٩٩٠ ياـهلاس رد فوصوم .ديدرگ دازآ نادنز زا ع.قداص ياقآ ،ناتسناغفا رد ١٣٧١ لاس
دراو يداليم
.درك بسك ار دنل اـه تيعبات ،يسايس يگ هدنـهانپ ذخا زا سپ ، هدش دنلاـه

تاقيقحت



تاقيقحت

 ٢٠٠٨ لاس رد دنلاـه سيلوپ يللملا نيب تايانج تاقيقحت ميت ،روكذم هعقاو نیثراو هضيرع ربانب
 يروآ عمج و تاقيقحت نایرج رد .دومن زاغآ هركذتم مـهتم دروم رد ار ييانج تاقيقحت يداليم
 و ع .قداص ياقآ يبزح ياقفر ،هقباس نيدـهاجم ،دابآ دعسا يلاـها اب ياـه تبحص ،دـهاوش
 .تسا هتفرگ تروص زین يلبق ميژر يماظن نابصنمبحاص
  ،نگنيرتاو ،موسوب ،مادرتور ياـه رـهش رد ينوكسم لزنم باب راـهچ ،٢٠١٥ ليرپا ٨ خيراتب
 ،مـهتم صخش ليماف هلمجنم ،دارفا زا یعمج اب آنمض .دیدرگ يشالت رتوم هدارع كي و تخيردرود
.دمآ لمعب  تبحص دـهاش ثیحنم

ناتسناغفا رد گنج

 دوب يياتدوك نآ و تسويپ عوقو هب ناتسناغفا رد روث بالقنا هب يمسم هعقاو  ،١٣٥٧ روث ٧ خيراتب
 .دز هيكت تردق هكيرا رب ناتسناغفا قلخ كيتاركوميد بزح ينعي ، تسينومك بزح نآ هجیتن رد هك
 ياـه گنج دعب هب نامز نآ زا .ديدرگ نيدـهاجم و يتسنومك تلود نيب يلخاد گنج هب رجنم اتدوك
.دراد همادا مـه زونـه تلاح نيا هك ديدرگ روشك نيا ريگنماد مـهيپ

تسا بولطم ان تازاجم زا تيفاعم

 هك لصا نيا هب هراشا اب هلضعم نيا .دراد همادا ناتسناغفا رد گنج وسنيدب لاس يس دودح زا
 رارق دنلاـه یلاونراڅ هجوت دروم ،دننك لصاح تيفاعم تازاجم زا ديابن يگنج تايانج نالماع
 هاگتسد رد ناش تيلوسم ربانب دنلاـه ميقم داخ هقباس نالارنج زا نت ود لبق يدنچ .دراد
 موكحم دنلاـه يياضق تاماقم فرط زا هجنكش اب هطبار رد ،داخ ينعي ناتسناغفا تارابختسا
 رد يدمع ياـه نتخاس تسين هب رس و يگنج تايانج نوماريپ ألبق هك يرگيد تاقيقحت .دنديدرگ
 لاس رد  ،تشاد تماقا دنلاـه رد هك مـهتم صخش تافو تبسن ،دوب هديدرگ زاغآ ناتسناغفا

 هك ديدرگ ناغفا نارازـه تشونرس نتخاس نشور ثعاب نيا هك دش هداد همتاخ تقو زا لبق ٢٠١٣
.دندوب هدش هديناسر لتقب و ريگتسد نامز نآ ميژر فرط زا
 رد يياـه مدق  هك تسا ممصم و ،يگنج ناراكتيانج يارب دشاب ينما ناكم درادن وزرآ دنلاـه
 هيلع هزرابم هچنانچ ،درادرب يللملا نيب تايانج هصرع رد تازاجم زا تيفاعم هيلع هزرابم تـهج
 .دشابيم ازس هب تيمـها ياراد نآ زا جراخ مـه و يناغفا هعماج يارب مـه تازاجم زا تيفاعم
 هزرابم ميت ، ظوحلم نيمـه هب .دشابيم گنج و هلضعم همادا و رارمتسا نمضتم تازاجم زا تيفاعم
 ييانج بيقعت و فشك ياتسار رد ات دزرو يم شالت هنارصم دنلاـه سيلوپ يللملا نيب تايانج هيلع
 .دشاب ترورض اهلاس رما نيا ماجنا رطاخب رگا یتح ،ديامن يعس يگنج ناراكتيانج



يـهاگآ

 رد نآ يلاوح اي و ١٣٥٨ لاس لمح ٣١ خيراتب هکیصاخشا و دارفا هدعنآ زا دنلاه یلاونراڅ
 و دندوب زورنآ تانايرج و ثداوح دـهاشو رضاح رنك تيالو دابآ دعسا اي و يلك مد ،هلاـهرك
 سيلوپ اب ات دروايم لمع هب اضاقت ،دشاب تيمـها زياح روكذم تاقيقحت اب هطبار رد ناش تامولعم
 نيرومام اي يماظن نابصنم بحاص ثيحنم نامزنآ رد هك يدارفا هدعنآ .دنوش سامت رد دنلاـه
 تاقيقحت اب هطبار رد هك دنشاب هتشاد تسد رد يتامولعم نكمم ،دنتشاد روضح اجنآ رد يتلود
 ناش تامولعم ات ديآيم لمعب اضاقت أديكا زين دارفا نيزا أنب ،دشاب تيمـها زياح دنلاـه رد هركذتم
 .دنزاس كيرش دنلاـه سيلوپ اب ار
 651287774-0031/ ٠٠٣١٦٥١٢٨٧٧٧٤ربمن نوفليت قيرط زا ديناوتيم امش

  warcrimesunit@klpd.politie.nl :ليميا و

www.facebook.com/dutcharrestkerala :كوب سيف و
 سيلوپ يللملا نيب تايانج تاقيقحت ميت اب يدنلاـه و يناملآ ،يسيلگنا ،وتشپ ،يرد ياـه نابز هب
.دنوش سامت هب دنلاـه
 نوفليت هرامش ،قوف ربمن ندرك لياد اب اي و ديتسرفب )sms( س م س ماغيپ ديناوت يم امش أننمظ
.دش ميـهاوخ سامت هب امش اب دوخ ام تروصنا رد )missed call( ديراذگب اج هب ارنات

:وتشپ
 يداليم ٢٠١٥ ربوتكا د ٢٧ هپ نادناموق يعطق ودناموك ٤٤٤ د ناتسناغفا د اوخپ ،ع .قداص
 هپ يد .وش لوینو یک دنلاه هپ يرل واړت هرس لاك يسمش يرجـه ١٣٩٤ برقعد مځنپ يچ لاك
 وا يلاـهركد لاـهم هپ  يغـهد اي وا لاك ١٣٥٨ د لمح ٣١ هپ يچ يد نروت وتایانج يګنج هغه
 ،يارس هغچ هپ روـهشم ،دابآ دعسا د تیالو رڼکد يچ يښک وميس اوخ و اش وا ولك هپ يلك مد
 .يد يوش هرسرت يد دنوړا
 هپ ،لاهم هپ یغهد ای وا ځرو هپ لاك ١٣٥٨ د لمح ٣١ هپ يچ هن وکلخ هغهد يلاونراڅ دنلاهد
 هو نادهاش وښيپد يځرو یغهد وا هرضاح يښک دابآ دعسا هپ ړنک د اي وا يلك مد ،يلاـهرك
 هغد  .يسینو هکیړا هرس وسیلوپد دنلاهد يچ يوک هلیه يرلو تامولعم روټګ هت وتاقیقحت يد وا
 وا یکلم هپ تلودد يې يښک تخو يغه هپ يچ هد ړو ينړلماپد وكلخ هغـهد هرتدايز هليـه
 وتامولعم يسادد يش ياديك يود .هو هرضاح هتلـه وا يدولرد يدند يي يښک وخړا   يماظن
 هلیه هن وکلخ يلډ يغدد لود  صاخ هپ هکځ ون یسوو روټګ هت وتاقيقحت یغد يچ يو نادنواخ
 .يړک کیرش هرس وسیلوپد دنلاهد هنوتامولعم لپخ يچ يژیک
 هپ هرس میت ونړیڅد وتایانج یللملا نیبد وسیلوپد دنیلاهد یچ ئش يالوک يسات
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.ئوتساو ماغيپ وا کیل ای وا یړکو يربخ وبژ يدنيلاـه وا يناملآ  يزيرگنا ،يرد ،وتښپ هپ یچ
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