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 دادگای دینھاخ سزای تاوانبار فرانس ڤان ئانرات له مۆ له ئه
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ر دۆزی تاوانبار  سه  بیاردان له ستی به  ده13:30کاتژمر  ندا له  هۆه مۆ داگای شاری دینھاخ له ئه
کانی  ناه بوون،و که وێ ئاماده کانمان له کی کوردو دۆسته  خه کی باش له یه کرد، ژماره فرانس ڤان ئانرات

 هۆی داگا  تاوانبار له یی  ئاماده ب اری دادگابهبوون،بی ش ئاماده وه ره ندی و ده یاندنی هۆه راگه
ی دادگا زۆر  که  تۆمارکرا،بیاره وه یاندنه کانی ڕاگه ناه ن که  الیه  له که موو بیاره  هه چوو وه ڕیوه به

م  ی بکه که قه ده  گرنگم زانی که کانی به و ڕاستیه و بیاره ی ئه وه فراوانبوو،بۆ ڕوون کردنه
  . بپارزم و بیاره کانی ئه  ڕاستیه  توانیبتم که وه ادارم بهکوردی،هیو به
  
  گای دینھاخدی دا که قی بیاره ده   

  
  . عراق  کیمیایاکان به دهدپای تاوانی دانی ما  له ساڵ زیندانی17سزای 

  
تاوانی  زیندانی سزادا،به ساڵ 17   سای به65ن  مه مۆ فرانس ڤانئانراتی ته دادگای شاری دینھاخ ئه

 و 1987نی سا  له نجام دراوه  ئه وه دامه ن سه الیه  له نگدا که نی جهانجامدانی تاو کاتی ئه هاوکاری له
   بهکوری عراق و ئان با ند شونکی له  چهڵ ئراندا گه ڕی له کاتی شه تیایدا ڕژمی عراق له  دا،که1988

کان  ره ناوبه له  کیماویه که کی فراوان چه یه شوه یدا بهالمارداو و تیا ی پهوای الماردانی هه ڕگای په
زار کوردو ئرانی کوژراون و برینداربوون  ندین هه تیادا چه رد که شنی گازی مۆسته  چه کارهاتوون له به

  .نانن  ده وه کانیانه ست برینه ده وتائستاش به
  

بکی زۆر  ند ساک به درژایی چه به مارانهال م په  ڤان ئانرات پش ئه ی بۆ ساغبۆوه که وه دادگا ئه
ستی ڕژمی   ده ته ش بارودۆخ وهۆکاری داوه وه  و به گازی تیۆدیۆگلیکۆی داوه) ن  ته1100م بی  رجه سه(
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م هنانی گازی  رهه کاربھنرت بۆ به توانرت به کرێ و ده دهیه  م مادده  ئه تی که فرانس زانیویه. عراق
ڵ  گه نگ له جه نگی ئران و له ی جه چوارچوه له(کی ئاسایی  یه شوه  به شی زانیوه وه رد،ئه مۆسته
یاری هوش و به  ئه  که الی وایه ش دادگا مه به کاردت،  به وه ن عراقه الیه کی فیعلی له یه شوه به) کاندا کورده

  . نجام داوه نگی ئه ش تاوانی جه مه و به ی کردووه مه ئه
  
 :  تاوانی هاوتاوانی جینۆسایددا کی فیعلی له یه شوه بوونی به شداری نه به
  

ر  سه  بیاری پشتریشد بیاری له له ،که فیعلی هاوتاوانی جینۆساید نیه  ڤان ئانرات به  که دادگا الی وایه
  ن که هه )هز ی زۆربه ئاماژه(  که) کان کگرتووه  یه وه ته نه(کانی  پی ڕاپۆرته وایه و بهدادگا الی . درابوو نه
م دادگا  ،به جینۆساید بووهیان ئامانج کان   کوردیه بۆ ناوچه کانیان الماره کاتی په کان له  عراقیه رکرده سه
ر  سه  بۆ بیاردان له ش پویسته مه ئه کهت، ئاگادارب وه یه م باره  ڤان ئانرات له لما که سه ی بۆ نه وه ئه
  .بدرت که نجام دانی تاوانه  ئهو  ئاگاهانه ر تاوانی به سه بیار له  بتوانرت ی که وه ئه
  

  :کی گرانتر سزایه
  

کردنی ی سای زیندان15کان سزای  گه مان ڕاستی و به ر هه سه  دا له2005-12-25 ڕۆژی  دادگا له
کی  یه شوه به(ندین جار   چه ی که وه ر ئه به ،له یه مه  تاوانکی گرانتر شایانی ئه  که وایهگا پی دبیاردا،دا
یی مافی  وه ته  یاسای ناونه ژرپ نانی له  له  همکی گرنگی بووه  سه)ی قازانجدا په دوای هه ناقۆو به

کانی  رچاوه ن سه الیه  له م ماددانه نی ئه دا  که کاتکدابووه  له مه ئه"وه  تی عراقه ن حکومه الیه له مرۆڤ 
  .ستنرابوو ییدا وه وه ته ژر فشاری ناونه له ) وه کانی تره بازرگانه ( وه تره

  
  :  وه بوو ناکرنه ره کانیان قه  داگای سزادا زیانه کان له قوربانیه

  
دا  م دادگایه وتوون له رکه راقدا بهی ع واییانه  هه م هرشه له  کهی هان قوربانی15و   ئه  که دادگا الی وایه

   که  زۆر ئاسان نیه مه  ئه ی که و هۆیه به کانیان، ی زیانه وه بوو کردنه ره  نیه بۆ قه کراوه) دادگای سزا(
یری قانونی عراق و    سه  تیش که تایبه به.ربدرت سه بیاری له ی دادگای سزادا  چوارچوه بتوانرت له

  . وه نده یوه م په ئران بکرت له
 


