
 

  ینه چت، با ڕۆژی سزادانی ڤان ئانرات و بکه نفالتان بیرنه وکیمیاباران وئه بجه ه هه
!کان نفالکراوه هیدو ئه نگی شه نگ و ڕه  ده نفال و جینۆساید و ببینه ئه   بۆ بندگۆی نا  

 
 

ی سۆسسیالیستندی چاک  و پارتی  یاندنی فرانس ڤان ئانرات و ناوه گاگه داد ی به  کۆمیته ساه 3  پتر له
کی  خه کانی جینۆساید دژ به تیایدا تاوانه  که، ناسراوترین دۆز ئانراتیان کرده  دۆزی فرانس ڤانندی هۆه

 ،کان تیه وه  ناوده نده موو ناوه  گوی هه یشته کی کوردستان گه نفال و کوشتوبی خه  ئه وکوردستان
 ناوخۆیی ردانکی توه ست موو ده هه کی کوردستان دوور له وروپیدا دۆزی خه کی ئه دادگایه ار لهجم  که بۆیه

کی   جینۆسایدی خه تاوانی هاوکاری له  فرانس ڤان ئانرات به ختانه  خۆشبه،یی تاوتوێ کرا و ناوچه
ها  روه رگرت و هه ی وه سا15تی بۆبازرگانی سزای  وه کوردستان و پشل کردنی یاساکانی ناوده

تا ئستا  تاوانبار ، وه کالبووه کانی تدا یه شداره  به ده یانی قوربانی شایهی ز وه بووکردنه ره قه
  . زینداندایه له
 کراو دواتر )ئیستئناف( که ی دۆزه وه  داوای پداچوونهوه نیهاک ره ن تاوانبارو پاڕیزه الیه له دا ودادگایه ر له هه

پاندنی تاوانی جنۆساید و  یان کرد بۆ سه وه نهکان داوای پداچوو ری قوربانیه ی گشتی و پارزه ره پاڕیزه
  . زینداندا ی تاوانبار له وه مانه

 

 
 

شهسی ڕابردوو کمه  ساشی ئپشتی دۆسته و فرانس ڤان ئانرات به کی کوردوو  ان و جالیهکانم  پا
ندین  چه ، وه ته کی کوردستان شکاوه کان و خه یه بجه ه کان و هه قازانجی قوربانیه  کان به ڕکخراوه

ک سای   یه له وری باشی ببت، رمای ئامادابووان توانی ده رماو گه م دادگاو سه رده خۆپیشاندانی به
 ئاو  وام له رده  و به وه کانه رده پشتی په له دیوه  نه وه خۆیه ستانی به رگیز وه  هه م دۆزه ڕابردوودا ئه
م  دادگا و له  به  زۆرشتی گرنگمان داوه ختانه ،خۆشبه رکردووه سه وام کارمان له رده  به  وئمه گۆڕدابووه

  . وتنه رکه  سه ڕوو له  که سی ئینسان دۆست دۆزه هاوکاری زۆر دسۆزو که  و به وه یه باره
  



درت  کی کوردستانی تیداده ی جینۆسایدی خه له سه بیاری سزای تاوانبارومه  که م دادگایه دوایین ڕۆژی ئه
بین  ست نه ربه نگ  و ب ده ن باهاوده  وه م دۆزه تی ئه یبه ،چ بۆ میدیاکان و چ بۆدادگا و هه زۆرگرنگه

رگرتن و دابین کردنی هۆڵ و شونی  ت وه  مۆه له  هراوواوم ک  تهکاری ئاماده ،! گرنگه له م هه ر به رانبه به
  :هتد....رگو ی وه له سه ی دادگاو مه واو بۆبینینی پرۆسه ته
  
  
ینه شونی نمایش کردنی  یزیۆن و میدیا جیاجایاکان بکهف له کانی ته گا و شاشهد ناودادا م ڕۆژه باله  

نگی و خۆپیشاندان  ک ده بین،ڕۆژانکی گرنگ بۆ یه هکانمان خۆش ن  مافه  و له قمان کراوه رهه ده تاوانک که
کانی پشوو  موو جاره ک هه م داگای شاری الهای وه رده به رن با له وه ، نه گمه یان ده وه بونه  دووباره که
ب کان ب نازو  ه کۆمه به کان و گۆڕه ده کان و شایه  و قوربانیهبین  ئاماده وه  خاوو خزانه  به وه موو پکه هه

  !بن ن نه ماف و ب خاوه
 

:نو خۆپیشاندا کاتی دادگا وشون  
  شاری دینھاخ کۆشکی داد له

)  دووره قه  ده5  پیاده به(پشتی ستاشیۆنی دینھاج   
  12:45 کاتژمر2007-5-9ڕۆژی  
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 کۆمیته ی به  داد گاگه یاندی فرانس ڤان ئانرات (کۆمیته ی هه ه بجه  )


