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  ت به باره  و میدیا جیاکانی کوردستان و جیھان سهگشتیله بۆ ڕای   په کی به یه وه ڕوونکردنه
   دادگاییکردنی تاوانبار فرانس ڤان ئانرات 

  
  2005 / 12 / 25 :روار به

  فزیۆنیه له  ته وتنه ڕاپۆرت و چاوپکه و  ری بوکراوه  گوبیست و بینه وه  جۆشه به
 تاوانبار  ق به رهه  الهای ده ندا له ڕ بیاری دادگای هۆه مه ستان بوین لهکانی کورد رمیه فه

ک تاوانی   وه بجه ه ساتی هه  ساڵ و ناساندی کاره15 زیندانی   به فرانس ڤان ئانرات که
  . جینۆساید کۆتای پ هات

کانی  وتنه کهم ڕاپۆرت و چاوپ رجه  سه له،  یه وه  ئه  الی ئمه  داخه رنج و ی جی سه وه ئه
 و  وه کانیانیشه رپرسه ر زاری به سه تداری کوردستان و له سه ردو حیزبی ده میدیای هه

 و  ی به ک ئاماژه یه  هیچ شوه  به رمه رۆکی هه  سه سعود بارزانی که ڕز مه ت به تایبه به
لی  ن و جینۆسایدی گهنفالکرد  ئه  دژ به بجه ه ندی هه مان ناوه که نده  ناوه که، دا  نه ڕاستیه
و  ها ئه روه هه،  و تاوانباره گرتن و دادگاییکردنی ئه  به  له بووه کی هه ره  ڕۆی سه-چاک-کورد
 .  نجامه و ئه  ئه یانده ی گه که نجامی دادگاییه  ئه ند که ی ناوه شانه وڵ و کۆشه هه
  

  و میدیایانه ڕاستگۆیی ئهنھا  ک ته کان نه  ڕاستیه ست له نقه  ئه پشتگوخستن و الدانی به
کان بۆ دادگاییکردنی   کوردستانیه نه سه ڕه  نگاوه ههتیکردنی  ی دژایه  خانه خاته ده

 دابینکردنی  ه ل همان که له  و توانای گه موو ووزه یرکردنی هه رزش سه کو ب ئه به، تاوانباران
 نو دی   خستیه و بیاره ه ئ که  هی و ئارامییه  ئهتیکردنی  دژایهو، تی کانی خۆیه مافه

 .  ساته و کاره قوربانیانی ئه
  

دامی فاشی تاوانبار  پش دوو ساڵ و دوای ڕووخاندنی ڕژمی سه، ک موو الیه  ههیبۆ ئاگادار
ندی چاک  ناوه، ندا  بۆ هۆه وه ڕایه گه) شار دابوو  ئراق خۆی حه  له که (فرانس ڤان ئانرات

ندا   دادگای هۆه  به و تاوانباره یاندنی ئه ۆشش کردن بۆ گه ک کی دا به ره کی سه گرنگیه
ی شتنکو کۆمه کی کیمیاوی و به هاوکاریکردنی ڕژمی عراق بۆ دابینکردنی چهتاوانی  به
رواری  به له، کانی تری کوردستان شت و باقی شونه رده  و سه بجه ه  هه کی کوردستان له خه
یاندنی فرانس ڤان  تی گه ی تایبه شداری پکھنانی لیژنه مان به که نده  ناوه21/11/2003

و ، ندی مان و پارتی سۆشیالیستی هۆه که له ندێ دۆستی گه ڵ هه گه  دادگا کرد له ئانرات به
ندی چاک  ندامانی ناوه  پیتاکی ئه له  و کاره ر بۆ ئه رجی دابینکردنی پارزه ی خه وه کۆکردنه

  شایانی باسه،  دابین کرامان که نده ندێ دۆستانی ناوه کی هه  گیرفانی خۆیان و کۆمه  له که
و  ئه،  و دادگاییه  به کراوه  نه وه رمی کوردستانه تی هه ن حکومه الیه ک له  هیچ هاوکارییه که

جۆراوجۆری راسیمی  ندی حیزبی و مه پروپاگه ها ملیۆن دۆالر له هند  چه ی که ته حکومه
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  وه رییه روه  الفی نیشتمانپه  به ی که و ملیۆنرانه یان له، ن که رج ده  خهتی خۆیان تایبه
 رچو و بیاری دادگا ده  ی که وه م دوای ئه به،  وه ته کانیان پکردوه ی بانقه ژماره
 ساڵ 15  بهی تاوانبار دان سزا لمندرا به ندی چاک سه کانی ناوه وه وتنی هه رکه سه

وت  یانه ده، کان تداره سه  ده وستی حیزبه نگی و ب هه ڕای ب ده ره ه سبینین ئه، زیندانی
 ڕۆی رز نرخاندنی به جیاتی  له، ن  بکه واشه لی کوردستان چه گهک  یه موو شوه  هه به

ندی   ڕۆی ناوه وکان  ر ڕاستیه سه ن به باز بدهن  ده وڵ ده دا هه و دادگایه ندی چاک له ناوه
 . چاك

  
ندی  ک ناوه  وه و ئمه، بوو کراو نه ڕوان نه  کارکی چاوه وه الی ئمه کان به ستی حزبهو هه

سکی  ندی ته وه رژه  به و حیزبانه  ئه  که وه ته مان ال پشت ڕاست بوه و ڕاستیه  ئهچاک
ی  ند ساه وتی چه سوکه هه،  هی وه ل و نیشتمانه گهندی  وه رژه  پش به تی خۆیان له حیزبایه

ت  تایبه  به وه کاته و حیزبانه دووپات ده رپرسیارتی ئه  به  دور له وسته هه، شوویانیشپ
 دانمارک و ڕۆپدانی   کاتی دادگاییکردنی له له جی زره  تاوانبار نزار خه پشتگیریکردن له له

   کرا به که رائی فیق سامه ک وه می ڕژمی کۆن وه رده کانی سه نفالچیه کان و ئه عسیه  به کۆنه
  کانیان له و مشعان جبوری و هاوشوه) الم مام جه (رکۆماری عراق ڕاوژکاری ئاسایشی سه

 . ب و کورد ره عه
  
گای  تی کۆمه  خزمه ندی حیزبی و له وه رژه  به  دورن له ی که و چاالکیانه  ئه وه داخه به

  به  تدارانه سه  ده و حیزبه ی ئه وه کرده، ک یه موو شوه  هه ن بهکر مارۆده  گهنکوردستان
 ڕگای   له ی که شانه و بانگه ڵ ئه گه کات له کی دروست ده ره ک دووبه یه موو شوه هه

 . ن یکه  ده وه میدیاکانیانه
  
 پناوی   له ین که که  ده وه  شانازی به  ئمه  کهین لی کوردستانمان ده  گه  به کۆتاییدا له
  و جۆره ڕوی ئه  تاوانباران ڕووبه ندن له  سه مان و تۆه که هل سھنانی مافی گه ده وه
خشت بۆ  به  زیاتر تین و گوڕمان پ ئه وتانه سوکه و هه ئه،  وه بینه  ده تانه سوکه هه
  ن به و به، ر  به  گرتومانه ی که  پیرۆزه رکه و ئه نجامدانی ئه ر ئه سه وامبوون له رده به
  زی له گه کانی پاکتاوی ڕه ساته نفال و کیمیاباران و باقی کاره یانی ئهمان و قوربان که له گه

ر بۆ   گه ینه خه  دهیوام رده به  به و توانامان  زهموو وو  ب ووچان هه که، ین ده  دهکوردستاندا
  . مان که له رفرازی گه ئازادی و سه

  
  -چاک-ردلی کو نفالکردن و جینۆسایدی گه  ئه  دژ به جهب ه ندی هه ناوه
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