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کی کوردستان و  جینۆسایدی خه ڕاپۆرتی آۆتایی دادگایی تاوانبار فرانس ڤان ئانرات
رپرسی دۆزی تاوانبار   به-میر قادر  ئه ... ! ساڵ بۆتاوانبار فرانس ڤان ئانرات15سزای 

  فرانس ڤان ئانرات
  

Khadir8@Yahoo. com 
فرانس ڤان ( یی تاوانباردادگاشی دوایی   به2005-12- 23مۆ  ئه

 رداواو سه له، چوو  ڕوه ندا به وتی هۆه شاری دنھاخ له له) ئانرات
شداری  کاریی وبهوها نداو به  هۆه بجه له ه ندی هه وازی ناوه بانگه

کانی دانیشتووی  وردهکو  کان کوردیه ه  زۆری کۆمهیک یه مارهژ
م دادگایی  رده  به هو یانیه به رله ی سه11ری کاتژم رله ند هه هۆه

ندی  ن ناوه الیه ه ل که تی خۆپیشاندانه پشتر مۆه شاری الهای که
  م دۆزه  بۆ پشتگیری له ران که شانده  خۆپه رگیرابوو له  وه وه بجه هه
. هات دهی ببوون جمه  ئاماده نداوه  جیاجیاکانی هۆه نهوش له

کانی  کانی قوربانیه ران و ونه ری خۆپشانده وروبه ده کانی تراکته
کانی مدیاو  نده  ناوه وه کانی تری کوردستانه و شونه رده شت و زه رده و سه بجه ه  هه له کیمیاباران

کانی  ندهیا  ڕاگه ناه موو که هه، ریک کردبوو خه خۆوه کانیان به کانیه ندی و جیھانیه  هۆهیاندنی ڕاگه
 و دادگا و  بجه ه ندی هه هاوکاری ناوه  به وه که  خوله12:40کاتژمری  رله هه، کرد دهندی باسیان  هۆه
  نی ووتنه یهاش،  بۆناودادگا وه  ژووره  چوونه ستکرا به توونددا ده ئاسایشی سمکی ژرڕوڕه له
کی  یه چاری ژماره نا ش به ربۆیه کردوو هه ی نه بووانه مووئاماده وهه شی ئه گا بهددا ی هۆه ودوو ئه که

  . گایانکرددکانی دا رمادا چاواڕوانی بیاره ر سه  به بووان له ئاماده
رۆکی   سه که) ڤان ڕۆسوم (ر  داوهکردستیپ رمی ده ی فه وهش ک دادگا به  خوله1:43کاتژمیر 
م   به بووه نه ڤان ئانرات ئاماده فرانس یاند که ی ڕاگه وه ئه،  وه ی خونده که  دۆزه شه دادگاکه
 باسی تاوانبار ڤان ئانراتی کرد  وه که راتای دۆزه سه ر له دادوه، کات تی ده کاله ی وه که ره پارزه

،   پی تاوانبارکراوه ی کرد که وتاوانانه دواتر باسی ئه....  دواتر چی کردووه  وه بووه دایک کوێ له له که
ی  وه تاوانباری باسکرد و پاشانیش لکدانهری  کانی پارزه رگریه موو به ک هه ک یه دواتریش یه
   پیان وابوو ده  که کهمی دادگا ر سیسته  سه  له بۆ نموونه،  باسکرد همان م ئه رجه ر سه سه دادگای له

  هغی ببنا یه خنه ه ڕم ر ئه دادوه، وتی بت ی نیودهدادگا   کو له بت به  نه یهدادگا م  بوو له
ستی  به مه (ندین هۆکانیش ه ده یها ش س له  که3م   و هه نیه م تاوانبار هۆه هه  و وتی کهوه لکدایه

تی وو ئستادا ها رسکیان له  هه حیمی بوو که لی ره د و ڕباز قادر و کاک عه مه  دالیا محه
 تریشکانی  تیه وه  نوده یاساکانی تریبۆناه  کی له که  م دادگایه نیش ئهاو پاش) ندین هۆه
یدا  که  شونکی تری باسه  له وه، .... تریبۆنای یۆگسالفیا کات بۆنموونه و کاریان پده رتووهگر وه
  باسی کرد که، ریب ی هاوته وه  لکۆینه ند به یوه  په  له وه تکرده رانی تاوانبارانی ڕه ی پارزه خنه ڕه

  ن وه هبک وه کاندا لکۆینه ده کان و شایه ڵ قوربانیه هگ ست تاله رده  به موو هۆکارکتان خرایه  هه ئوه
تی   دژایه ند به یوه په ها له روه هه، تدا زاراه ڵ وه گه ردانی زۆرشونتان کرد له  سه کردیشتان وه

  بووه  جینۆساید نه وه  ئه  گوایه کی کوردستان که ی جینۆسایدی خه رباره کانی تاوانبار ده ره پارزه
تی  وه ڵ ده گه وانیش هاوکاربوون له  ئه کارهاتوون که  به رگه  هزی پشمه به دژ کانه وچه  ئه چونکه

م   ئه کرد که وه  باسی له  وه هو  ناڕاست لکدایه شی به مه ر ئه دادوه،  ئراندا-ڕی عراق  شه ئراندا له
  رنابت چونکه شدا هه ته و حاه  له  کههاتوون کار به  رگه نھا دژی هزی پشمه هت ربه ک هه  نه کانه چه
 کوژراون  ی که وانه ی ئه ربهۆکو ز به،  کار بن نگکدا به  هیچ جه  نابت له کی یاساغن وه  چه همان ئه

ی  بجه و زوه ه  و هه په ی گۆپته ر نموونه نی بوون دادوه ده کی مه یان برینداربوون منداڵ و پیرو خه
  .  وه هنایه
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  یکرد که وه ر باسی ئه دادوه، کردنی جینۆساید  پیناسه  باسی جینۆساید وهر  سه ر هاته پاشان دادوه
  یه ه و کۆمه ن جا ئه ه ک کۆمه  یه ربه  سه  مرۆڤ که  ناوبردنی گروپک له جینۆساید یانی له

ک  ۆمهن ک  الیه وه له، و ستته وه ببه کیانه  یه به...... سیاسی، بی زهه مه، ومی قه، تنیکی ندی ئه یوه په
م  کاربت بو بنبکردنیان یان النی که  دژیان به ی تر له  هز یان ڕگه  ئاگایانه وه نکی تره یه یان ال
  کوژیشی کرد وه  کۆمه ر باسی تاوانی به ها دادوه  روه هه..... یان وه م کردنه ورکردنیان یان که بده

   له وه باری یاساییه له وه،  نزیکن وه که  یه لهرزۆڵ کوژی   کۆمه  به  جینۆساید وه ی کرد که وه باسی ئه
تی و  وه  یاسای ناوده تی بهشش پ مه بۆ ئه. ریان بکرت ک سه ک یه کرت وه تدا ده ندک حاه هه

) وای. تی. سی. ئای (وانداو یاساکانی ک دۆزی ڕه  جیاجیاکانی وه مه حکه کانی یۆگسالڤی و مه تریبۆنه
    
   دژ به1989 تا 1985نی  سا  عراقدا له ی له وه ر ئه ی دادوه وه و لکدانه و پناسه پی ئه به. ردک  

  ماتیک له کان سسته  کورده سی کرد که او ب ئه،  بووه  جینۆساید وه عسه ن ڕژمی به  الیه  له کورد کراوه
کوژی   کۆمه ی که شوینانهو ئه،   بووه کسانیان نه واردن کراون و مافی هاونیشتمانی یه هه، ناوبراون

ها باسی  روه  هه  وه م تاوانانه کان بۆ ئه و پالنه کان کاتی تاوانه، موویان کوردبوون هه تدا کراون
یدو ج ن مه سه لی حه کانی عه  شریتی قسه ا بۆ نموونهدعسیش کانی به  دۆکومینته  له کرا که وه ئه

  ر کراوه  سه یان له وه و کۆینه وتوون ست دادگا که هیا دجیا جڕگای   به کانی ڕژمدا که دۆکومینته
ڤان  (کانی پی دکتاته ها به روه هه،  وه بته کان زیاتر ڕوون ده  جینۆسایدی کورده  واته ته م بابه ئه

و  رکراون  چۆن ده ردا کرد که وروبه رکوک و ده  که کانی له ڕاندنی کورده رپه  باسی ده هو، )در ستوڵ
کی  نفال کردنی خه کانی ئه شت پرۆسه ر هه دواتر باسی هه،  وه ته یان گیراوه ب جگه هر عه به

  ردی کرد له  گازی مۆسته وکیمیاوی  کی چه کارهنانی   دا کرد واباسی به1988 سای  کوردستانی له
دا ... رم هه شه هڕ، شنۆ،  رده زه، په گۆپته، شت رده سه، بجه ه  هه  له کی کوردستان بۆ نموونه دژی خه

ست  کانی کرد دوای ده و دھاته ها باسی ورانکردنی شارۆچکه روه  هه وه،  کارهاتوون به
ڵ کوشتنیان  کۆمه  زۆرو به کان به که گواستنی خهاها ڕ روه  هه وه،  وه عسه ن به  الیه سرداگرتنیان له به
  و لبوردنه  دواتر باسی ئه وه....  ئۆردوگاکاندا یان له وه زۆر کۆکردنه کانی عراقداو یان به  بیابانه له

خۆیان  ی که وانه ی ئه  دا تیایدا زۆربه1989 سای  نفالداوله  کۆتای ئه  له عسی کرد که ی به یه ساخته
کی  دکردنی خهی جینۆسا ی به مه پاشانیش ئه وه.... روشون کران دا کوژران و بسه وه  داسته به

و   پی ئه دادگا به ی کرد که وه ر ڤان ڕۆسن باسی ئه دواتر دادوه.  وه  سته  به وه کوردستانه
   نجام دراوه  ئه کی کوردستان ی دژی خه وه  ئه ی که نجامه و ئه ت بهیش  گه وه ره ی سه وانه لکۆینه

ن  هس لی حه عه، دام حسن (عس رپرسانی به  به شی باس کرد که  و بیاره  جینۆساید وا ئه  له هیریتب
عس  رپرسانی به م به رجه  سه  حسن کامیل وه میاوی ناوی برد وه لی که  عه ر به ریش هه  دادوه که

 دادگای عراق  شی کرد که وه  باسی ئه وه، کی کوردستانن کی جینۆساید کردنی خه ره تاوانباری سه
 بۆدادگایی کردنی تاوانبارانی ربگرت ندا وه ی دادگای هۆه م بیاره ک له  که  که یه ی هه وه مافی ئه

  . ترک داده هگ یان له وه دادگای عراقدا لکۆینه رئستا له  هه عس که به
  ک قوربانی ئاماده ت و وه یهاک ش دا وه م دادگایه  له ی باسکرد که  قوربانیه15و  ر دۆزی ئه دواتر دادوه
، شت رده سه، تان  ئاوه  وانیش بریتی بوون له  کییمیا باران کرابوون ئه ی که وشونانه ببوون له

  ... ،  بانه، په گۆپته، هجب ه هه، شنۆ،  رده زه، رم هه شه ڕه
 کرد یش سه زاران که هوه و باسی ئه کان ندروستی قوربانیه  باسی باری ته وه نده یوه م په ر له  دادوه وه
نفال و  ی ئه چوارچوه و له وه ی تاوانباره م مادانه ی ئهۆ ه ی کوردستاندا به م ناوچانه  له که

سانی  رنن یان له  گوزه خۆشی ژیان ده  نه  تا ئستاش به شی که وانه ئه وه، ناوبراون له جینۆسایددا
  .   داوهتس ده  له گیانیان م گازانه کانی ئه  ئافاته دواتردا به

   
  ندیه یوه  په  وهتاوانبار بردونی بۆعراق ی کرد که ومادانه ر باسی ئه شکی تردا داوه به له
 کانی بازرگانی یابانی دیه ه باسی شای  باسکرد وه وه عسه  ڕژمی به کانی تاوانباری به رمیه فه
  و مادانه تی ئه  فرانس زانیویه ی کردبوو که هو یدا باسی ئه که دیه یها ش له  ی کرد که)  که نه چارلس ته(
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پی   به شی کرد که وه ها باسی ئه روه  هه وه.   مه  له ئاگابووه  به مدت وه رهه میاویان ل بهیکی ک چه
  شک له کانی فرانس یان به رافهگ له  ته ستدان بۆ نموونه رده  به ی له و دۆکومنتانه ئه

دا بکی  م بازرگانیانه  فرانس له شی کرد که وه دواتر باسی ئه.  باشی دیاره  به مه کانیدا ئه کۆنتراکته
  م مادانه نی قاچاغبوونی ئهاش جارکی تر گوم م قازانجه  بی ئه  که  کردووهقازانجزۆری 
سی ا ب  ی کرد بۆنموونه م مادانه ئهکانی  زه زویرکردنی کاغه ر کاری ته سه دواتر له،  وه کاته ڕوونده

و  کان  یان ناوی ماده به قه  عه  به  کراوه ردام که ری ڕۆته نده ک به سیری ڕگاکانی کرد وه ڕینی مهگۆ
   که وه ی قاچاغه  ماده ر بازرگانی کردن به سه  له رده ش په مانه می ئه رجه  سه که.  کانی گۆڕیوه شته
  ی فرانسی کرد له وه کردنووخۆشاردنهکی تریشدا باسی ڕا یه گۆشه له.... مات ده ن قاچاغن هه لیه دوه
  دانی به  عراق و درژه ی له وه خۆشاردنه وه،  دا80 کۆتایی سانی  ی ئیتالیالهدادگاست  ده

و  دا بینیوه3/1988 مانگی شی له بجه ه ساتی هه کانی کاره  ونه ش که وه تا دوای ئه هکانی ه کاره
  . جام دراوونن و ئه ی ئه کانه م چه  به تی که زانیویه

تی ساغ  واوه ته  به ی که وه ی کرد وای ئه وه و باسی ئه ئه، ی تاوانبار که رتاوانه  سه ر هاته دواتر داوه
شداری  و به  ئه نجام درابت بۆنموونه  ئه  ئاگایانه  به وه ن فرانسه  الیه  له م تاوانانه  ئه  که وه بۆته نه

لی کیمیاوی   دام و عه ه  ی که وه ک ئه وه،  کردووه ردستاندا نهکی کو ینۆسایدی خهج  وخۆی له ڕاسته
م  به کرت که باس نه وه م ناشتوانرت ئه به...  عس کردویانه رپرسنی تری به مل یان بهایان حسن ک

  عس  ی فرانس به تیانه یارمه
  وخۆ نیه رپسی ڕاسته هک ب رچی وه گه  تاوانبار ئه نجام بدات بۆیه ینۆساید ئهجتی تاوانی  توانیویه

دا  یه م پرۆسه له  ی کرد که وه یدا دیسانیش باسی ئهژکو  کۆمه  له وخۆیه ناڕاسته رکیام هاوک به
ری  ی پارزه که یهر داواکا یاند که ر ڕایگه داوتر داوه! وه کوژی جیابکرته  کۆمه ناتونرت جینۆساید وه
زیندانی و   ساڵ15کان خاتو زخفلد بۆ  وربانیهری ق  داواکاری پارزه گشتی فرت تڤن وه

ها  روه هه. کات ند ده سه دات په ی پده  یاسا ڕگه ک که یه کان بۆ بی زۆربه ی زیانه وه بووکردنه ره قه
 یاسا بیاری   ساڵ که15 سزای  وه وه  الی ئه تی بهوو  یرتریشی ووت که ر شتکی سه دادوه

   هشتا به وه  زینداناه ش بخرته تایه تاهه ی بۆ هه م تاوانه رتاوانبار به هگ  و ئه مه دات که رده سه هل
  فرانسهاوکاری  تبگات به وه  له مه سته و زۆر ئه هئبۆ ی کرد که وه و باسی ئه ئه. !زانت می ده که
 م له، رگیز ژیانکی نۆرمالان نابیت شن و ههۆخ س نه دان که س کوژراوون سه ها که زاره هه
یان   ئمهیانکردوۆکانی خ ردوکشه ده  باسیان له کوردیشرهی ندین قوربانی کوردو غه هچدا ادگایهد
  ربه رامبه ی به کرد بۆتاواناکه بژاردو داوای بوردنی نه نگی هه م فرانس بده ژاند به هه

دا  وره ر تاوانکی واگه هرانب  به  له ره یه ر ووتی من پم سه دادوه، نواند شیمانی نه  و پهکان قوربانیه
  !کیت چه یت یان ڕانه که شیمانی نه  په ست به هه

  که قی بیاره  ده شکرد که بووان و مدیاکاندا دابه رئاماده سه ی به که ی بیاره ر پوخته  داوتر دادوه
  : یه م جۆره به
  :) م که فایتی یه (م یان که ستی یهاڕ

، ناوبردن  ولهنگ کارهنانی جه دنی پشلکردنی یاساکان وبهیان نجام گه ئه  به هاوکاریکردن له
  مه نجامی ئه  ئه بگومان  که یه وتکی نامرۆڤانه سوکه و هه  مانای کارکی نامرۆڤانه مه ڕستیدائه له که

 مانای تیرۆری  مه مانکاتدا ئه هه  وله وه وته که سانی تری لده توندی بریندارکرنی که کوشتن و به
 م ئه که، وان موو هاوتیه کان یان گروپک له یه دژی هه الماری دڕندانه  و په رنامه به  وبهسیاسی
  .  وه تهۆ ب اردووباره جیندن  چهک جار ک یه  نهش  تاوانه

 :) م  فایتی دووه (م یان ڕاستی دووه 
، ناوبردن ولهنگ  کارهنانی جه یاندنی پشلکردنی یاساکان وبه نجام گه ئه  به هاوکاریکردن له

  مه نجامی ئه  ئه بگومان  که یه وتکی نامرۆڤانه سوکه و هه  مانای کارکی نامرۆڤانه مه ڕستیدائه له که
ک جار  ک یه ش نه  م تاوانه ئه که، ، وه وته که سانی تری لده توندی بریندارکرنی که کوشتن و به

  .  وه  بۆته ندین جاردووباره چه
  :پنرا ردا داسه سه ی به م تاوانانه و ئه تاوانبارکراو تاوانباره  که  وایهیڕ باوهدادگادا
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  .  ساڵ15ی  ندکردنی بۆماوه زیندانیکردن و به
 ندکرنی   به وه  ه09/12/2004ڕۆژی  و له رکراوه سه ست به دا ده6/12/2004ڕۆژی  تاوانبار له 

  .  وه ته درژکراوه
  :کان کانی قوربانیه ی زیانه وه بووکردنه ره و قه سزای ئابوری
بوون بدات  گادا ئامادهد له دا ی که  قوربانیه15 و  ک له ریه  هه  ئرۆ به680بت بی  تاوانبار ده

ک بۆ دابین کردنی  رقوربانیه  ئرۆ بۆ هه100هابی  روه هه،  ئرۆ210. 10 بی  کاته م ده رجه سه که
  .  ئرۆ1500  کاته  ده که نیه قوربا15م بۆ  رجه سه که. کانیان یهییاسا کاروباره

کی  سمی ناسینی تاوانی جینۆسایدی خه ڕه  و بهڵ کۆتای هاتنی دادگادا گه  له  که شایانی باسه
  به گابوودی دا وه ره  دهتاوانبار فرانس ڤان ئانرات  سای15داو سزادانی  م دادگایه کوردستان له

م  ندی وجیھانی ئه یاندنی هۆه کانی ڕاگه ناه م که رجه دا سه یشی گه ک و له ه شبه شی ڕهۆ و خییشا
 و پارت  ه کان و کۆمه نفاله س وکاری ئه  که س له دان که یشیدا سه گه یاندو له گه یان ڕاده واه هه

یادی  ی وۆشخ ناو  هاتبوون له وه بجه ندی هه وازی ناوه  پیر بانگه  به کان که  کوردیه وڕکخراوه
  بجه له ه ندی هه  ناوه  له م دۆزه رپرسی ئه ک به  من وه وه یتان ناشارمه. م ببوونئازیزانیاندا نوقو

کارو   مانگی پله5یاندنی تاوانبار فرانس دوای دووساڵ و  دادگاگه ی به سوڕاوی آۆمیته  هه نداو هۆه
و  وه بووندا خۆم دیته  ی ئاماده ر ئاپۆره بارامبه  له زانی که س ده کهرترین  وه خته  به چاالکی خۆم به

م  بوون کردو ئه مان بۆ ئاماده ند قسه جه) کریستا ڤان فلزندا (سیالیستمۆی پارتی سڵ هاوڕ گه له
یان  م کاره  لهوه  چاوی ڕزه موو به  هه  که م لکراوه  سته که و خه مان به  گرنگه وته سکه واڵ و ده هه
  .  ڕاگرت  کانی ئمه یان بۆ قسه هۆڵ و زورناکه نگی ده دا ده ایهرم ر سه  و به  لهڕوانیو ده
  میر قادر ئه
  ند هۆه    له بجه ندی هه سوڕوی ناوه هه
  رپرسی دۆزی تاوانبار فرانس ڤان ئانرات به
  . یاندنی فرانس ڤان ئانرات  دادگاگه ی به وڕاوی کۆمیتهس هه
    ندی  زمانی هۆه  به که قی بیاره ده
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