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  یامی ڕادیۆی کوردی له په" ...  وه کاته دا چرۆ ده  زستان ری و له وه هاردا هه  به  له بجه ه هه

  "کان کیمیاویه  بریاڕی زیندانیکردنی بازرگانی ماده ت به باره ند سه فینله
  
 نیازی   به ک که یه وه ر کرده هه "   له ی جنڤ جینۆساید بریتیه وتننامه  پی ڕکه به

، ژادک نه،  نیشتمانک شك له موو یاخود به ورانکردنی هه، درت نجام ده کردن ئه وران
  . "یا ئاینک، زک گه ره
ک  وه کان  کورده وه ندیه ی دادگای هۆله  روانگه  و له یه وتننامه م رکه ر رۆشنایی ئه به له  وه

  . وه یانگرته کانی جنۆسایدکردن ده رجه ژادی مه گروپکی نه
  
 !اناسرد یساجینۆ ک  ه   و  آوردانیشتنآو •
شتاکاندا   هه  عراقدا له زاران کورد له وا کوشتنی هه یاند که  الهای رایگه ک له دادگایه •

 !  بووهیکارکی جینۆساید
کی کیمیاویدا دواتر  مھنانی چه رهه  به دامی دا له تی سه ی یارمه ندیه و هۆله ئه •

 !نبارکرا نگ تاوه  تاوانکاری جه به، کاندا ر کورده سه کارهنان و بۆمبارانکردنی به به
 ساڵ 15  وه ندی ه ن دادگای الهای هۆله الیه له" نرات فرانس ڤان ئه"رگ  بازرگانی مه •

 ! وه زیندانی بۆ بایه
نفالكردن و   ئه  دژ به بجه ه ندی هه ناوه کرا کان پیان نه  کوردستانیه پارته ی وه ئه •

 !لی کورد کردی گه  هاوکاری به کچا-ردلی آو جینۆسایدی گه
•  ...........  
 ناوخۆی و ی میدیا  زوربه له 12. 23 ینی ن ناونیشانی تر رۆژی ههیا  دهو مانه ئه 

 کاتی رودانی   له ی که و میدیایانه ئه. کان  گرنگه هوا ی ههق دهر  سه  بونهکاندا کیه ره ده
 بوون ببن   ئاماده نیان گوێ بیستی هاوارک بن و نها تو نه، ڕ و کور بوون دا که تاکه سه کاره
  وی درژه  خه  له ریکه وا ئستا خه، دا بجه ه  هه  رۆح له5000نی یر وه ری هه  بینه به
کک  کانی تریش یه  بیاره نهو م بیاره  ئه زانین نه  دهباشخۆ .  وه  ئاگادنه یان به خته وه
 بۆ  که تایه ره  سه م بریاره ئه توانین بن م ده به،  وه  بۆ ناهننهمان یه پوله زار په هه و پنچ له
تی کورد  ر میلله سه  له ی که و کوشتار و زوم و زۆره سمی ناسین و یاسایی ناسینی ئه ره

تحالیش  کی شایه یه نامه گه ن بهیتوانین ب  ده وه ر له ده به،  وه نیهو هۆی کورد بو  به کراوه
  ی له نانه ت و الیه وه تدار وده سه ست و ده ده و کاربه  دادگایی کردنی باقی ئه بت له ده

ند  کی گرنگ و سوودمه یه گه  به شبته ها ده روه هه، شدار بوون ساتی کیمیاوی باراندا به کاره
ک ئاگادارن  موو الیه ک هه روه هه که، یدا که هست ین و داروده دام حوسه سه  دادگایی کردنی له
کی  انی سیناریۆیهریکی گ دا خه ی که کانی دادگایی کردنی ناوبراو رژمه  پرۆسه له
   له  که وه نه  خای بکه  تاوانانه و ت خۆیان لهو یانه ن بۆ رای گشتی و ده کارانه واشه چه
  .  نجامیان داوه تیاندا ئه سه ی ده ماوه
کانی  لهنفا ئه نرین بۆ بیابانه فا ده ت و وه  موحیببه ورکی پ له  هه واه م هه  بیستنی ئه به
  لکه ی به که  تاقانه کۆرپه نھا ک ته نه ر ری خاوه  ئامزی عومه وه شه بجه ه  هه له، ر رعه عه
 .   خۆ گرتوه تانی له که زاره شتاودووهه دوهه ر سه هه

ی   دانه  به سوڕانی دانه ستخۆشی کار و هه  فینالند ده ۆی کوردی له رادی  ناوی  به ئمه 
-لی آورد نفالكردن و جینۆسایدی گه  ئه  دژ به بجه ه ندی هه ناوهرانی  به روه ندامان و به ئه
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  لی کورد له ی جینۆسایدی گه رمی ناسینه  فه م به و ئه وتنه رکه م سه ین و ئه که ده چاك
نگاوک بت بۆ  و هیواخوازین هه، ناسین وان ده باتی ئه ن و خهنجامی ماندوبوو ئه

  . ئاشکرابوونی تاوانبارانی تر
س  که ی برینداری سته  دڵ و جه کی خۆش به زویه  ته واه م هه  بیستنی ئه ین که وه و ئومده به 

و   به هو. ک بت بۆ رۆحی قوربانیان یهی خشت و ئاسوده دا ببهکان هکراوانو کاری کیمیابار
 سزای خۆیان  نفالیش به ساتی ئه رانی کاره نجام ده کی نزیکدا ئه یه  ئاینده ی له هیوایه

  !یان  کۆمه ی به  ئاهوو ناه ن له یه ش بتوانین خۆمان ئازاد بکه تائمه، ن بگه
  
  

  ند  فینله ۆی کوردی لهیری راد به ڕوه ی به سته ده
25 .12 .2005  

 


