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  دادگایی کۆتایی تاوانباری جینۆسایدی خه کی کوردستان فرانس ڤان ئانراتدادگایی کۆتایی تاوانباری جینۆسایدی خه کی کوردستان فرانس ڤان ئانرات

  
به ئاگاداریتان ده گه یه نین که دادگای کۆتایی و بیاردانی دادگای ناونه ته وه یی له 

هۆه ندا ده رباره ی دۆزی تاوانبار به جینۆساید کردنی خه کی کوردستان و -شاری الهایی
 کیمیایی وبه کۆمه کوژیه کانی رژمی به عس فرانس ڤا ن هاوکارو بازرگانی چه که

  :ئانرات له هۆله ندا به م شوه یه به ڕوه ده چت
 ه وه درژه ی هه یه و به تاوانی جینۆساید ٢٠٠٤-١٢-٧داگایی تاوانبار که پشتر و له 

 هه فته ٥دراوه به داگا و تا ئستا له زیندان دایه بۆساغ کردنه وه و بریاردانی نزیکه ی 
  :ده خا یه نت که به م شوه یه ده بت

 کردنه وه ی داگا و ئا ماژه و خوندنه وه ی تاوانه کان و ڕاگه یاندی ٢٠٠٥-١١-٢١ ڕۆژی -١
 پالن دانانی ڕۆژانی دواتری دادگاو داڕشتنی خشته ی زه ،ئه نجامه کانی لکۆینه وه کان

   دادگا ـ ـ ـمه نی و چه سپاندی یه کجا ره کی ڕۆژه کانی تری
 خوندنه وه و تاوتوێ کردنی چه ندین به شی جیا ٢٠٠٥-١١-٢٨تا  ٢٠٠٥-١١-٢٢ ڕۆژانی -٢

  جیا له تۆمه ته کان ـ ـ
چه که  گوێ گرتن له شایه دو پسپۆڕانی گۆڕه به کۆمه ه کان و ٢٠٠٥-١١-٢٩ ڕۆژی -٣

   ـ﴾ ڕاسۆڵ،والته ربیک-﴿﴿کان
   قوربانیه کانی شاری سه رده شت ـ گوێ گرتن له شایه دو٢٠٠٥-١٢-١ ڕۆژی -٤
   گوێ گرتن له شایه دو قوربانیه کانی شونه کانی تر ـ٢٠٠٥-١٢-٥تا  ٢٠٠٥-١٢-٢ ڕۆژانی -٥
 ، ڕۆژکی تایبه ت به پارزه ری ناوه نی هه ه بجه و قوربانیه کان٢٠٠٥-١٢-٦ ڕۆژی -٦

خفس ڤان ززه ر لیسبای باس کردن له ال یه ن پارد باس و ڤیدۆیه ک له که تیایدا و
سه ر هه ه بجه و باس کردنی کارگه هۆ ھندی و ناونه ته وه یه کانو ده وریان له 

 باسک له سه رئه نفال و ده وری چه ،سه رده شت  باس و ڤیدۆیه ک له سه ر،جینۆسایدا
  که کیمیایه کان له پرۆسه ی جینۆسایدی خه کی کوردستاندا ـ

 کۆینه وه و پرسیار وه م له گه ڵ تاوانبار و ٢٠٠٥-١٢-١٦ تا ٢٠٠٥-١٢-٨ڕۆژانی -٧
  قوربانیه کان و پسپۆڕانی بواره جیاجیاکانداـ

   بیاری کۆتایی دادگا له سه ر تاوانبارـ٢٠٠٥-١٢-٣٠ ڕۆژی -٨
به  هه موو ڕۆه کانی سه ره وه به پی پالنی پش وه خت دانراون وه ده کرت ئاوگۆڕیان

  ه وه ئاگادارتان ده که ینه وه له کاتی خۆیداـسه ردا بت که ئمه ل
  :دادگا له شاری دینھاخ به ڕوه ده چت له م کات و شونه دا

٩:٣٠کاتژمر   
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ناوه ندی هه ه بجه له هۆه ندا مۆه تی خۆپیشاندانی وه رگرتووه و داواتان ل ده که ین 
که وه رن له م خۆپیشاندانه دا به شداربن که ده بته که مپه ینکی گه وره دژ به 

زانمان و رسواکردنی بکوژان و تاوانبارانی جینۆسایدو ڕۆژک بۆ ڕزگرتن له قوربانی و ئازی
   عه لی کیمیاییه کان ـ

  جینۆسایدی خه کی کوردستان ناوه ندی هه ه بجه دژ به ئه نفال و
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