
 و تاوانبار وتوویی کۆتایی هات رکه سه می دادگای فرانس ڤان ئانرات به که ڕۆژی یه
  !تربوو  وره کانی گه ی تاوانه باره قه

  
  
دۆزی جینۆسایدی  هاوکار له  تاوانبار به،ئانرات دۆزی فرانس ڤان  به وه نهو پداچو207-4-2مۆ  ئه
  ستی کرد که م دادگا ده رده به  خۆپیشاندانکی کورت له دادگا به چوو، ڕوه  الهای به کی کوردستان له خه
بووان  ی ئاماده  ژماره وه داخه یاندنی فرانس ڤان ئانرات کردبوویان،به دادگا گه ی به ندی چاک و کۆمیته ناوه
م  به ،کرا ده راورد نه هندادا ب ی کوردانی دانیشتووی هۆه ره دا و ژما وتاوانه ی ئه وره ی گه باره ڵ قه  گه له
بوون زۆرباش بوو   ئاماده م دۆزه درژایی ئه به  که  دسۆزانه سه وکه بوونی ئه شدا ئاماده وه ڵ ئه گه له
  بجه ه ی هه ند ڕۆژ پشتر کۆمیته  چه ی شایانی باسه وه ک بت بۆ میدیاکان،ئه یه توانی ونه وه
ی نتورکدا باس و دۆآومنتی زۆرگرنگیان  رنامه به  له  وه2ند  نای ندرله که دا له وره جکی گهاڕیپۆرت له

  .عس  ر تاوانبارو ڕژمی به سه شکردبوو له پشکه
  

ی  زۆربه) .منکس.ئا.س(وی  نا  ری گشتی به  پارزه  له ڵ تیمکی تازه گه ستی پکرد له  ده10دادگا کاتژمر 
  .ی که ره ها تاوانبار و دوو پارزه روه هه یاندا وه که ره ڵ پارزه گه بوون له امادهئکان  قورنایه
ترین   تازه ری گشتی باسی خۆی کرد که ستی پکرد و دواتر پارزه  ده وه ره ن دادوه الیه ی له وه کردنه دادگا به
  بوو که  و کاستی ڤیدیۆیه رنج ڕاکشتر ئه موویان سه هه کانی باسکرد،له کان و دۆکومنته کاریه زیاده
ڵ  گه تاوانبار له کات که کان ده و دۆکومنته باسی نامه ری گشتی که پاڕیزه  دابوویان به بجه ه ی هه کۆمیته

تاوانبار  ،کانی تووشی شۆک کرد ره  تاوانبارو پارزه تی،که دامدا بوویه  سه وانه عسدا و له تدارانی به سه ده
  .اتی خۆیداک دام له ۆسهتی ب وناردوویه   وه تی ئه  خه  به یه امهنو  ئه دانا که وه دانی به



  
  
  



  
  ری سه دام حسن بو فرانس ڤان ئانرات بیار دان له می سه وه
  
  
 باسی گرنگی )سابر دووری( تیایدا  رباس که  به ش هاته وکاته راتی ئه ی مدیری مخابه که نامه شک له به وه
م  تی به ،و چۆن قاچاغچیه هتی ڕژمی کردوو ند خزمه  چه کات که نس ڤان ئانرات بۆ حسن کامل دهاڤر
  .   کردووه وه نه کا چه
  



  
  

وخۆی  وخۆ یان ناڕاسته ندی ڕاسته یوه ه فرانس پ عس کرا که سانی تری ڕژمی به  که دواتر زۆر باس له
  :دا وانه ناو ئه ،له یاندا هاوکاری کردووه هگ هل  و  بووه هه
  
  .عس نگی ڕژمی به زای جه زیری پیشه حسن کامل وه-
  



  
  
  
  جید ن مه سه لی حه عه-
  کانی عراق که رپسی چه د به مه الء محه عه.د  -
 بوون س عکانی به که مھنانی چه رهه کانی به رپرسی پرۆژه ردووکیان به هه تحی و فائز شاهین که سعد فه-
  .ناو کۆمپانیای سۆرگی  مسه له
  . هاوکاری پشووی فرانس که نه رلس تهاچ-
  . هیراتای یابانی-
  

ندین  یان چه که ریه رباس و هه  به ئانراتیان خسته ی فان که دوورو درژی دۆسیه ر به وهددا رس دواتر هه
ڕان  دا داگه وه دوای ئه تیایدا زۆر به یان تاوتوکرد،که که موو دۆسیه ی تاونبار کرد و هه پرسیاریان ئاڕاسته

و  که ر بارودۆخی سیاسی ناوچه سه ند زانیاری له ،چه؟ هند بوو  چه کانه م چه ر ئه سه زانیاری تاونبار له که
 بۆ  ردانی کوردستانی کردووه ندین جار سه ر خۆی ووتی چها تاوانب ،که بووه ی کورد هه تیش کشه تایبه به

  شت، پشوو گه
  



کانی   هاوکاره  بۆ نموونه  که وه نین پرسیاره ر چه رانبه  به نباری خستهاری گشتیش تاو دواتر پارزه
کان،یان چۆن خۆی   کیماویه که ر چه سه ن له که ی دهنکا ک چۆن باسی زانیاریه نه شنی چارلس ته چه له
ری  کاندا پارزه هفایل کک له یه ها له روه هه دا،وه بجه ه ساتی هه کاتی بینینی کاره  له  تاوانکردووه ستی به هه

ی  م زانیاریانه  ئهتاوانبار  ڕوون و ئاشکرایه،که کرد که ی ده وه باسی ئه رهنا که گشتی دۆکومنتکی ده
   بۆنموونه وکات پراسیاری لکرد که ی کوردو بارودۆخی ئه ر کشه سه ری گشتی زۆر له  دادوه  وه زانیوه

و ئاگاداری هیچ   چۆن ئه انیان کردووهک هاران و کوشتنی کوردی کیمیابوانیموو میدیاکانی دونیا باسی تا هه
  ! بووه نه
  

م   وه  نیوه  و به وه شارده و خۆ ئه می ڕاسته  وه کان خۆی له ی پرسیاره زۆربه  تاوانبار له شایانی باسه
دا باسی  وه  لکۆینهکاتی  خۆی له ش که و قسانه تا ئه ،هه ماووه بیری نه یووت که  یان ئه وه دایه می ده وه

رانی   پارزه ری گشتیان بزارکردبوو وه  پارزه کان وه ره ش داوه مه ئه ریان،که  سه چۆوه ده کردبوو نه
ر  سه ڵ درژدادڕی له گه کان بوو له الڕێ دابردنی کاره بوو بۆ دواخستن و به ودان نھا هه تاوانبار کاریان ته

ی  که مردنه ڕ به باوه ن وه  بکهلڵ حسن کام گه  له وه ان ویست لکۆینهی  ده ،بۆنموونه گه زۆر شت یببه
  .لماند سهی  که  تیایدا مرده ری گشتی دۆکومنتکی بۆهنان که ن تا پارزه که نه
  

  تیایدا گوێ له ی کرد که مه  کۆتایی بت و باسی دانیشتنی چوارشه سه له  جه دواتر دادگا بیاریداکه
   وه...تان و هتد وه و ئه رده رم و زه  هه شه هو ڕ بجه شت و هه رده  سه گیرت له هکان د قوربانیه

ککیان  گا یهددا  داویانن به بجه ه ی هه ن کۆمیتهاردووکی  هه درن که  دوو فلیمی دۆکومینتاری پیشانده
 و  وه ره ربک لکۆه واتهدی  شایه شت، دواتر گوێ له رده ر سه سه ی تریان له وه  و ئه هجب ه ر هه سه له

  .کرت کان ده ڵ کوژه کۆمه  به که ره چه سه ند له تمه تایبه
  

  س له ی دادگا،دووکه وه ره ده ڕژمی جمھوری ئیسالمی ئران له سی ناڕازی له ند که  چه نی ووتنه شایه
 خۆیان  که.کانیان تاوانهر  سه ماین له  هه رده و په ر قسه  به کگیراوانی جمھوری ئیسالمیان خسته به

ی ڕژمی  م جاسوسانه ک شایدو ئه هاتبوون وه  وه الته  کوردستانی ڕۆژهه  له کردبوو که وکوردانه ڵ به تکه
   .ڵ کردبوون دا خۆیان تکهرگو یاساناس  وهی رده ژر په ئران خۆیان له

  
کان  گه چوو و باری تاونبار گرانتربوو به ڕوه کان به ندی قوربانیه وه رژه به باشی و له م ڕۆژی دادگا به که یه
ینۆساید و سزای زیندانی ج  تاوانبارکردنی به بت به وری ده ش ده مه ئه بوون که که ه ی زیاتر کهژد له
  .تایی تاهه هه
  
     وه راتهنیاندنی فرانس ڤان ئا دادگاگه ی به کۆمیته میر قادر له ئه
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