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   هند هۆ هیآان هموو آورد ه هۆك بواز هگبان
   هو هنیآر ه ن ق هندی ئا هن تاآو لی هر ناآی ب هابردوو لڕبا 
  

  آان هزی ئاز هییهاونبشتمان
   آوردستانیت هردوو حكوم ه هیران هننو
   آوردستان یآان هچارپموو  ه ه هآان ل هییاسی س هن هیارت و الپ
  ند هۆ ه هآان ل هیید آور ه همۆو آڕۆآ

نجام  هر ئ هرامب هب  ه ل هكس هآ ییاگداد و هو هنیرسپم ل هآ هی ،نرات هان ئڤ فرانس ییاگداد
ن یند هچ  هل ،ابردووداڕ یك سا هاتر لی زی ه ماو هل ،مان هآ هل هگ  هر ب هرامب ه تاوان بیدان
  هاخود ئامادی ،اگ داد هان لیی بوون ه ئاماد هر ب هرو هپشتمان ی نیس هدان آ هس ،شانداندایپۆخ

  هئاماد ، هآ هییاگ دادی هسۆرپ  هب یی مادیآ همۆآ یش آردن هشكپ ، دانید هی شاۆبوون ب
  هزۆم د هتوانرا ئ ، هو هآان هنامژۆڕن و ۆیفز هل هن ت هی ال ه لژرتاۆپڕ و ڵوا ه هیآردن

   .آات ه سزا دیوانڕ هاوچكراو ومان لگ ، هی ه هۆم هئ ی هیاگو ج هت بنر هی هگب
مان  هآ هل هگ یووژ م همجار ل هآ هی ۆب كراوومانلگك  هنرات و هان ئڤ فرانس 11-21 یژۆڕ  هل

 –نفال  ه ئ–  هپ هتپۆگ –شت  هرد ه س–  هبج ه هه ( (یزۆمان دی توان همئ ،تآر ه دییاگداد
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م ی فل ه ب هكید ینان شوی هد ..... و هبزاوۆلمان و ت ه س هرگن -  هرد ه زیوندگ –آان  هییبارزان
   .ترترگرب ه و لیك ه تاوانبار آییاگدادی هییسۆد ه داد و لیت ه وزار هن بیین هی هگب
  هل ،اگ داد هل زڕ ه بی هو ئیكردنیشدار هب ، هنرات ه ئییاگ دادییتاۆ آی خول11-21 یژۆڕ
 یكردنییاگ دادۆ ب همان هآ هل هگ یش بوونۆر هپ  ه بی هشانین ،اگ دادیۆم ه هرد ه بی هو هبونۆآ
   . هنجام داو هئ یر هرامب هب  هابردوودا لڕ  هان لی تاوانی هوان هئ
 یفیرش ه ئ هان لییآان هن وی هزانڕ هم ب هموو ئ هك ه هش و هو ئیكردنیشدار ه ب هب

   .ندا هۆ هیاویمی آیل هع یاندنی هگ ییاگ داد ه ب ه ل ه آردنیشدار هب ، هیدا هآ هییاگداد
م  ه لیشدار هن بیوشگ هك توند د هی ه همۆو آڕۆن و آ هیارت و الپس و  هر آ ه هیست هد
 یۆ خۆ ب هییرز هرب هو س هت و ئشدار ب ه ب هآ هییاگ دادییتاۆ آی خول هل ، بكات هییرز هرب هس
 ییاگ داد ه ب هل  هم ئیشدار هش ب هم هت ئان بیی قوربانیاآپ یوحڕ  هب ،مار بكاتۆت
   . تاوانبارانتانیاندنی هگ
و ان بی هن وی هوان هبوردن ل لیداوا ، هشداربون هابردوو بڕ  ه لی هزانڕ هو ب ه ئی هنو
  : هو هتۆب هن
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  ان ئانراتڤ کوردستان فرانس یک خه یدیساۆنی جی تاوانبارییتاۆ کییدادگا

 له یی ناونه ته وه ی دادگایاردانی و بییتاۆ کین که دادگایه نی ده گه تانیبه ئاگادار
 کوردستان و یک خه ید کردنیساۆنی تاوانبار به جیزۆ دیه ندا ده رباره ۆه-یی الهایشار

ا ن ڤ به عس فرانس یم رژیه کانیکوژمه ۆ وبه کییایمی چه که کیهاوکارو بازرگان
  :توه ده چڕ به هیوه له ندا به م شۆئانرات له ه

د یساۆنی جیه و به تاوانی هه یژه  ه وه در٢٠٠٤-١٢-٧شتر و له  تاوانبار که پییداگا
 هه فته ٥ یکه ی نزیاردانیساغ کردنه وه و برۆه بیندان دایستا له زدراوه به داگا و تا ئ

  :ته ده بیوه ت که به م شه نیده خا 
 یاندیاگه ڕ تاوانه کان و یندنه وه و ئا ماژه و خو داگا ی کردنه وه ٢٠٠٥-١١-٢١ یژۆڕ -١

 زه ی خشته یشتنڕ دادگاو دای دواتریژانۆڕ یپالن دانان ،نه وه کانیۆک لیئه نجامه کان
   دادگا ـ ـ ـی تریژه کانۆڕ یه کجا ره کی ی و چه سپاندیمه ن

ا ی جین به شی چه ندی کردنێندنه وه و تاوتو خو٢٠٠٥-١١-٢٨تا  ٢٠٠٥-١١-٢٢ یژانۆڕ -٢
  مه ته کان ـ ـۆا له تیج
چه که  ه کان ومه ۆه به کڕۆ گیانڕۆه دو پسپی گرتن له شاێگو ٢٠٠٥-١١-٢٩ یژۆڕ -٣

   ـ﴾ڵۆاسڕ ،کیوالته رب-﴿﴿کان
   سه رده شت ـی شاریه کانیه دو قوربانی گرتن له شاێ گو٢٠٠٥-١٢-١ یژۆڕ -٤
   تر ـینه کان شویه کانیه دو قوربانین له شا گرتێ گو٢٠٠٥-١٢-٥تا  ٢٠٠٥-١٢-٢ یژانۆڕ -٥
 ،ه کانیه بجه و قوربان هه ی ناوه نیزه ربه ت به پاری تایکژۆڕ ٢٠٠٥-١٢-٦ یژۆڕ -٦

ه ک له یۆدیڤد باس و خفان زڤس سبیزه ر له ن پاری باس کردن له ال یادا ویایکه ت
ان له یه کانو ده وریته وه  و ناونه یھند ۆ کارگه هیه بجه و باس کردنسه ر هه 

 چه یک له سه رئه نفال و ده ورباس ،سه رده شت ه ک له سه ریۆدیڤباس و  ،دایساۆنیج
   کوردستاندا ـیک خه یدیساۆنی جیسه ۆه کان له پریایمیکه ک



 
www.kurdistannet.org 

 20:25 2005-11-15 وروپا   ئهیند  ناوهیکات به

3 

 تاوانبار و ڵم له گه ار وه ینه وه و پرسیۆک ٢٠٠٥-١٢-١٦ تا ٢٠٠٥-١٢-٨ یژانۆڕ-٧
  اکانداـیاجی بواره جیانڕۆو پسپه کان یقوربان

   دادگا له سه ر تاوانبارـییتاۆ کیاری ب٢٠٠٥-١٢-٣٠ یژۆڕ -٨
به  انیڕۆوگت ئاش وه خت دانراون وه ده کر پی پالنی سه ره وه به پیه کانۆڕهه موو 
  داـیۆ خینه وه له کاتیمه له وه ئاگادارتان ده که ت که ئسه ردا ب

  :نه دات له م کات و شووه ده چڕبه نھاخ ی دیدادگا له شار
  

  ٩:٣٠ر کاتژم
Prins Clauslaan 60  
2595 AJ Den Haag  
http://www. rechtspraak. nl/Gerechten/CBB/Routebeschrijving. htm  

  
  

ن ی ده که  وه رگرتووه و داواتان لیشاندانیپۆ خیه تۆه ندا مۆه بجه له ه هه یناوه ند
 گه وره دژ به یکنیته که مپه شاندانه دا به شداربن که ده بیپۆکه وه رن له م خ

 بکوژان و ی و رسواکردنزانمانی و ئازیزگرتن له قوربانڕ ۆک بژۆڕدو یساۆنی جیتاوانباران
   ه کان ـییایمی کیعه ل

   کوردستانیک خه یدیساۆنیج ه بجه دژ به ئه نفال و هه یناوه ند
   
   


