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   .... نرات ندی فرانس ڤان ئه ی هۆه وره کی کیمیاوی گه بازرگانی چه

  گات؟ چی ئه نووسی به می دادگای کردنی چاره شی دووه نجامی به  ئه له
 ندا  هۆه–روش  ساسان ده

  .. ئةم دادطايية ئصرة كليك بكة ئةم دادطايية ئصرة كليك بكةبؤ بينيين ضةند وصنةيةك دةربارةيبؤ بينيين ضةند وصنةيةك دةربارةي
شی   به10/6/2005وتی  ینی ڕکه ڕۆژی هه

وامی دادگایی کردنی فرانس  رده م و به دووه
کی کیمیاوی  بازرگانی چه وره نرات گه ڤان ئه
یانی   به ر له ی سه9کاتژمری ندی له هۆه
 Justitie (ناونیشانی دادگای الهای له

Gerechtshof (ن هاخ لهقامی شه  له شاری د 
)60 Prnsclauslaan (بوونی ئاماده به 

نفال  ئه ودژبه بجه ه ندی هه رانی ناوه نونه
 ندی کورد وه و ڕه چاک-وجینۆسایدکردنی کورد

تی  سایه که و مانتار رله  په کوردله دۆستانی  و
. چ ده وه ڕ وکوردی به ندی  میدیاکانی جیھانی وهۆه  شک له ندی و به سیاسی وناوداری هۆه

ینی  هه ڕۆژی   له  که م دانیشتنی دادگایی کردنی تاوانباریناوبراوه که ری یه پ ده درژه که
 قامی  شه له) beveiligdezaal ( دادگای  شاری ڕۆتردام له له 18/3/2005وتی  ڕکه

(Posthumumalaan 74)  تاوانبار دادگای کردنی  ی به بوونی کۆمیته  ئاماده به. نرا یه نجام گه به
ندام  ندی کوردوئه وه ڕه شک له  چاک وبه-  بجه ه ندی هه ناوه نرات له فرانس ڤان ئه

رلیستی پارتی   سه  له مانتاری دۆستی نزیکی کورد خاتووکر یستا ڤان فلزن له رله په
   .بوون ندی ئاماده ک دوودۆستی کوردی هۆه ندی ویه سۆسیالیستی هۆه

    
به ، ی آردنه آه آاتژ مر نۆ و نیوی سه ر له به یانی ده ست پ بكاتآه بیار وابوو دادگای

م به هۆی توندوتیژی آۆنتۆڵ آردنی ئاماده بووانی آوردو چوونه ژووره وه یان بۆ ناو هۆه 
آان ماوه ی یه ك آاتژ مر دادگایی آردنه آه له واده ی خۆی دواآه وت له م دواآه وتنه ی 

د بوو نه وه ی به شكی زۆر آه می ڕه وه ندی آورد له هۆه ندا له به دادگایی آر دنه آه و گر 
ر ده م دادگاآه دا آۆ مه ڵ آۆمه ڵ آورده آان ڕاوه ستابوون چه ندین ووتاف وشیعر وسروودی 

نامرێ ناو ناو  ئه ی شه هیدان، ، ، نیشتیمانیان ده چی و هاواریان ده آرد ئه ی شه هیدان
 نه وه ی چه ندین دروشم و هه ڵ آر دن وشه آانه وه ی ئای جگه له ڕازاند، نیشانتان

هه ر هه موو ونه یه ك له ،  چاك ئاماده آرابوون–آوردستان له الیه ن ناوه ندی هه ه بجه 
دوایه آه آانی آاره ساتی هه ه بجه وسه رده شت و قوربانیه آانیان له ئامز گر تبوو به 

آه هه موو ونه آان ،  ته له فز یۆن وڕۆژنامه و ڕادیۆآانرامبه ر هه موو مید یاآان هه ر له
ببوونه جگا سه رنجی مید یاآان بۆ یه هه مان ئواره ی ئه و ڕۆژه له سه ر هه موو شاشه 

جگه ، آانی ته له فز یۆنه آان ودواتر له ڕۆژ نامه آان و ماپه ڕی ئینته ر نته آان بینرانه وه
ه آه بریتی بوو له ده نگی پنج هه زار شه هیدی آاره ساته له دانانی مۆ نۆ منتی هه ه بج
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آه ی هه ه بجه آه له ال یه ن هو نه ر مه ند ی ده ست ڕه نگین پشكۆ گورجی دروست آرا بوو 
   .له به رده می دادگاآه دانرابوو هه تا ته واو بوو نی واده ی دادگایی آر دنه آه

            
  هۆی دادگایی

ه ش بریتی بوون له پانزه آه س له چوار دادوه ری گشتی و یه ك هۆی دادگایی آر دنه آ
چاپكه ر و دوو نونه ری وه زاره تی نونه رایه تی گشتی هۆه نداآه به شكه له وه زاره تی 
داد به ناوی فر ید تیفن و دیغنا ڤان بوت زالر و تاوانبار فرانس ڤان ئه نرات ودوو پارز ری 

پته ر ڤان سغاك و س شاهیدی آورد له قوربانیه آانی آاره ساتی تانبار فرانس به ناوی یان 
هه ه بجه آاروان عه بدو وهومه رمه ند دالیا هه ه بجه ی وعه لی ڕه حیم وئه میر قادر 
وه ك وه رگی آوردی و پارزه ری قوربانیه آانی آاره ساتی هه بجه لیسبس ڤان زیغ 

نی ڕۆیته روبی بی سی وآوردستان تی ڤی وئن ویس آه ناه آانی ته له فزیۆ فدیش و
میدیاآان له رۆژ نامه آان وڕادوآان له  وئاڕتی ئ بوو جگه له ئاماده بوونی هه ندك له

ر  ڕزدیندارکۆچه ک کوردستان نوێ وکوردسادوبه دسلمان وه حمه ران ئه ڕزکامه و به، هۆه ندا
   .بوون ک کوردستان تی ڤی ئاماده وه

   روه ها به پی ئاماری پۆلیس نه وه ت آوردیش به شداریان آرد له و دادگایی آردنه داوه هه
هۆكی جیاوازآه به شووشه ده وره درابووله نھۆمی دووه م ده یان توانی سه یری نھۆ می   له 

یه آه م بكه ن آه هۆی دادگایی آر دنه آه بوو له دیوی شووشه آانه وه ئاماده بووانی آورد 
   .ن تووانی گوێ بیستی ووته آان بن به ب ئه وه ی ده نگی ئه مان بچت بۆ الی ئه وانده یا

      
      یه آه م دانیشتنی دادگایی آردنه آه 

ئه و آات ژمره ی آه دیاری آرابوو بۆ ده ست پ آر دنی یه آه م دانیشتنی دادگایی آردنی   
 نیوو ئینجا ده ست آرا به آاره آانی له دوایله آاتژ مر نۆو نیوو بوو به آاتژ مر ده و ، تاوانبار

ووته آانی ، فرانس ڤان ئه نرات آردنه وه ی دانیشتنی یه آه می دادگایی آر دنه آه ی گو مان لكراو
دواآاری گشتی فر ید ته یفن بۆ ماوه ی زیاتر له نیو آاتژ مر ڕاپۆ رتكی چو پی به بناغه ، دادوه ر

ه ی گر نگی جیھانی هه ر له ونه ی قو ربانیان وئاسه واری آاره ساته به ستووی چه ندین به گه نام
آه فرانس ڤان ئه نراتی به ، آه و شاهید حاه آانی قوربانیانی آاره ساتی هه ه بجه خونده وه

هاوآارو هاوبه ش له جینۆساید و آۆمه ڵ آوژی دژی گه لی آورد و جه نگی عراق وئران تاوانبار آرد 
له و دوو ناوه عه لی حه سه ن مه جید بوو آه ئه و چه آه  آه سی تر ی ناسراو یه ك له گه ڵ دوو

قه ده غه آراوانه یان به آار هناوه له دروست آر دنی آه ره سته خاوه آانی بازرگانی گه 
وره ی هۆه ندی آه بۆ ی بردوون آه تاوانباری ناوبراوله به رامبه ر ی ئه م هه موو تاوان و 

گه ورانه سه رمایه آی زۆر ی قازانج آردوه وه ووتی ئه گه ر فرانس نه بوایه ئه و آاره ساته 
   .آاره ساتانه ڕووی نه ئه دا

            تاوانبارآرا
به آۆمه ك آردنی ڕژمی ڕووخاوی پشووی عراق له دروست ، فرانس ڤان ئه نرات تاوانبار آرا

راوی آۆآوژی له ووته یه آگر تووه آردنی چه آی آیمیاوی به دابینكردنی مادده ی خاوی ژه ه
  ، ئه مه ریكاو یابان وسه نغافورا به گه وره ترین آیاری فرۆشتوه آه ئه ویش عراق بووه آانی

 ئه م مادده خاوانه له گازی ژه هراوی له شوه ی مومباله دژی آورده آان به 1988له سای 
زار آورد بوونه ته قوربانی ئه م آارهاتووه له شاری هه ه بجه آه له ئه نجامداپنج هه 
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هرشانه آه له م آاره ساته ش دا حه سه ن عه لی مه جید یش به شدار بووه آه ئه وآاته به 
   .رپر سی به ر نامه ی آیمیاوی بوو ه له عراق

            
         چاك - عه لی مه حموود به ر پر سیاری

بردنی ناوه ندی هه ه بجه هه ناوبراوله گه ڵ هاوآاری ئه میر قادر و ده سته ی به ڕو 
مووآات له هه وی ئه وه دان چ آارك بۆ آشه و دۆزی آورد چاك ب ئه مان به شداری 

ئمه ش ئه م دووبه ڕزه مان زیاتر ده بینی له مه راسیمی یادآردنه وه ی هه ه ، تدابكه ن
سیار له عه لی مه بۆ یه به پویستمان زانی پر. بجه و دادگایی آردنی فرانس ڤان ئه نرات

حموود محه مه د به ر پر سی چاك بكه ین و بین چ زانیاریه آتان هه یه ده رباره ی ئه م 
  ؟دادگایه

  : عه لی مه حموود محه مه د به ر پر سی چاك
بة ووتةي دادطا ثةيوةندي لةطةلَ ئيران و حكومةيت نويي عيراق كراوة بؤ وةرطرتين زانياري لةسةر 

. بةآلم دةولَةيت نويي عيراق زؤر زانيياري نةداوة تا ئيستا،  زانيياري لة ئيران هةيةزؤر، تاوانبار
ثاريزةري بةرطري باسي لةوة كرد ضؤن سزاي دةدةن لة كاتيكدا ثةيوةندي بة دةزطاي هةوالَنيري و 

مةو لة ثرؤسةي ئة. لة اليةن دةزطاي هةوالَنيري هؤلَةندييةوة تةلةفؤين بؤ كراوة، ئاسايشةوة هةبووة
دادطاييةكةدا زؤر كؤمثانياي كة ضةكي كيميياويان داوة بة ِرذيمي عيراقي ناوييان هينراية سةر ميزي 

واتة دادطايي فرانس ببيتة سةرداوو سةرةتاي داداطايي ، دادطاو ئةطةري ئةوة هةية ِراكيشرينة ثاي دادطاوة
 . ِرذيم فرؤشتووةسةرجةم ئةو كؤمثانييايانةي ضةكي كؤكوذييان بة 

-10خويل دووةمي لة شاري الهاي لة بةرواري ،  بةردةوام دةبيت و2005-11-21 دادطايي تاوانبار تا 

دوا ثرسيار لة . تا ئةوكات زؤر اليةين شاراوةي كيسةكةي ِرونترةوة دةبيت،  دةست ثيدةكات6-2005

ئةمة ئةو وةآلمةية دةيسةملينيت .  هيضم نييةلة وةآلمدا وويت، ئةنرات ئةوة بوو ضيت هةية ثيمان بلَييت
دةبيت ضي ثيبيت بةرامبةر بةو هةموو كؤكوذييةي لة ِريطةي ضةكةكاين ئةوة كوردييان ، ناوبراو تاوانبارة

  . ثي كوذرا
 سالَة ئةجنام درابيت دذ بةوانةي كوردييان 17دةتوانيني بلَيني ئةمة يةكةم و طةورةترين هةنطاوة لةم 

دادطايي ، هةنطاويكي باش و جديية بؤ ئةوةي كورد دةست بؤ خةبايت مؤديرن ببات، نؤساي كردووةجي
، بة فةرمي بة كردةي جينؤسايد بناسريت.. .. ئةنرات دةبيتة ئةوةي هةلَةجبة و سةردةشت و طؤثتةثةو

  . دادطاتةواوي ئةو كؤمثانييايانةي ضةكي كؤكوذييان بة ِرذيم فرؤشتووة ينريتة ثاي 
            tv .K آوردستان تی ڤی

آه نای سه ته ال یتی آوردستان تی ڤی یش یه آك بوو له و پنج آه ناه ی آه به فه رمی 
توانیان به شداری بكه ن له تۆ مار آردنی به شك له دادگایی آر دنه آه ی فرانس ڤان ئه 

دیندار آۆچه ر و ونه گر ئه گروپی آوردستان تی ڤی بر یتی بوون له خه لیل سنجاری و، نرات
  ئمه ش به باشمان زانی ئه م ل دوانه آورته له گه ڵ به ڕز ، حمه دسلڤانی

دیندار آۆچه ر په یامنری سه ته ال یتی آوردستان تی ڤی بكه ین له هۆه نداآه ئاگاداری هه 
موو قسه وباسه آان بوو به ئاماده بوونی له ناو هۆه تایبه ته آه و دواتر ئاماده آر دنی چه 

  .ند چاوپكه وتن وزانیاری له الی آۆ بووبۆ وه
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ده توانی آورته یه ك له ، یتان له هۆی گفتوگۆآانداوه ك په یامنركی آوردو ئاماده باش/ پ
   ؟داد گایی آردنه آه ی تاوانبار فرانس ڤان ئه نراتمان پ ب ی

 به خۆشحای یه وه و سوپاستان ده آه م بۆ ئه رك وماندووبوونی ئوه ش آه -:دیندارآۆچه ر
  .ن زانیارینشان به شانی ئمه و مید یاآانی تر له هه وی په یداآردنی تازه تری

 ئمه وه آو آوردستان تی ڤی آه به فه رمی توانیمان شان به شانی آه ناه جیاوازه آان به 
شداری بكه ین آه ژماره مان پنج آه نای ته له فز یۆنی بوو جگه له ڕۆژ نامه آان 

  ، وڕادیۆآان
ن به م بابه ته جگای خۆشحایه آه بینیمان آه میدیای جیھانی و هۆه ندی گر نگیه آی زۆریا

ده مه ، داآه دادگایی آر دنی فرانس ڤان ئه نرات بوو آه ناسراوه به بازرگانی چه آی آیمیاوی
وێ بم ئه م دادگایی آردنه ده بوایه له ال های بكرایه واته دادگای نو نه ته وه یی به م 

 آردنه ش له ال یه ن ئه م ئا ماژه، دیار بوو جگا له وێ نه بوو بۆیه هنرایه شاری ڕۆتر دام
آه هۆ كی ، ده مه وێ له هۆ ی دادگایی آر دنه آه وه ده ست پ بكه م، داد وه ری گشتی بوو

هه ، له دابین آردن وپاراستنی ئاسایشی هۆه آه، هۆكی تایبه ت بوو ئاسایی نه بوو به كو
، بۆی هه بوو بته ناوه وهبۆ یه ته نھاپنج آامرا، موو آه س بۆی نه بوو بنه ناوئه و هۆه وه

 پۆلیس و میدیاآان له 3 آه س به شداری ئه و دادگایی آردنه ی آرد جگه له 15له ناوه وه 
آه بریتی بوو ن له پنج داد وه رو دوونونه ری وه زاره تی نونه رایه ، ڕادیۆو ڕۆژ نامه آان
  .فر ید تیفن و دیغنا ڤان بوت زالر تی گشتی هۆه ندا

 كی   آه سی آوردآرد90لیسی دادگا ئاماژه یان به   ی ئاماری پۆوه به پیآه ئاماده بوون له هۆ
نونه ری وه زاره تی نونه را ، جیاواز له هۆی دادگای آه له مابینیانداپارزراوبوو به شووشه به ند

 ڕاپۆرتكی یه تی گشتی هۆه ندا به پاپشتی زۆر له به گه نامه آان و شاهید حاه آان توانیوبووی
چوپئاماده بكات بۆ دادوه رو ڕوون وئاشكرای بكات آه فرانس ڤان ئه نرات تاوانباره به 
جینۆسایدآردنی گه لی آورد وفرۆشتنی مادده ی تیۆ دیگلی آۆل آه بنچینه ی دروست آردنی مۆسته ر 

پته په وسه رده گازو زینۆگاز آه له هرشی بۆ مباباران آردنی هه ه بجه و بادینان وبالیسان وآۆ
فرید تیغن ئاماژه ی به س  وه هه ر وه ها، شتی ڕۆژ هه تی آوردستانی ئران به آارهنراوه

ووتی ئه ، تاوانباری سه ره آی آردجگه له فرانس ناوی عه لی حه سه ن مجیدیش یه ك له و ناوانه بوو
خۆش به ختانه س مانگی ،  داگه ر فرانس نه بووایه ئه وآاره ساته یه ك له دوایه آانه ڕووی نه ئه

نتر له زیندان ده م.   
 

            پارزه ری تاوانبار
          

  -:یان پته ر ڤان سغاك پارزه ری تاونبار بۆ مید یاآان به م شوه دوا
به وه پارز گاری له فرانس ده آه م آه نونه رایه تی ده وه تی آردووه و وه زاره تی نوخۆ 

ه نداو ده زگا نھنی حه وانه وه و مۆبایلیان بۆ دابینی هۆنیه آانی پاراستوویانه وشو ،
  آردوه بۆ 

له پشتی فرانس چه ندین آه س و کۆمپانیای تر هه یه آه ، هه ر ده ب فرانس دادگایی بكرێ
تاوان بار آر دنیشی ده گه ڕته وه بۆ یه آه م چاوپكه وتنی آه پر سیاری ، تاوانباربكرن

پیان ڕاگه یاند بوو هیچ له سه ر !  واگری ئایاچاوپكه وتن بكات یان ناآردبوو له به شی هه
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گشتی ده ستی آرد به  ئه وه بوو دوای چاوپكه وتنه آه وه زاره تی نونه رایه تی، نه ماوه
   .لكۆینه وه و به دواداچوون تابه تاوانباری جینۆساید و قآر دنی گه الن زیندانیان آرد

      
            Netwerk نت ڤرك

نت ڤرك به رنامه یه آی هه مه ال یه نه ی آه نای یه آی هۆه ندایه آه هه رجاره وله 
ئه م جاره یان باز هه ڵ فی بووبه یاوه ری ، بابه تك وڕووداوكی جیھانی وناوخۆ ده دوێ

، آاتژمر هه شت ونیوی شه و به آاتی هۆه ندا 2003-11-6به رواری  له ئه نرات فرانس ڤان
آه ، ڕۆناد سیتمانس ۆ دواندن له سه ر یه آه م چاوپكه وتنی آه له گه ی آراوه له ال یه نب

 به پ ی، به یه آه م چاوپكه وتن ده ژمر درت له دوای گه ڕانه وه ی له عراق بۆهۆه ندا
سه رچاوه آانی میدیاآان و آه سایته یه گه وره سیاسیه آانی هۆه نداده ن ئه م چاوپكه 

بووه هۆی ئاشكرابوون و به دواداچوون وڕاپچ آردنی بۆزیندان ولكۆینه وه ودوتر ، وتنه بوو
   .بۆدادگایی آردن

عراق و ڕژمی سه دام له دوای ساه   به ته نان آیمیاوی فرۆشت به-:نت ڤرك، له ستۆدیۆوه
   وتن له گه ڵچاوپكه. و آوردی پ آوشت وسه رمایه یه آی زۆری ل قازانج آرد1980آانی 

، به رامبه ر ئمه مرۆڤكی ناڕه حه ته وزویره، فرانس ئه نرات چاوپكه وتنكی شروشتی نیه
له داهاتووده ترس ، له دادگای ئه مریكی ئه تر س  

  ؟ئستاناوی تۆهاتووه له میدیابه ناوی بازرگانی سه فه ری آوشتن تۆ پت خۆشه-پرسیار؛
  زۆرم پ ناخۆشه  -:فرانس
  ؟ بۆپت ناخۆشه-:پرسیار
   ئه وه ڕاست نیه -:فرانس
  ؟چۆن توانیت قازانج له سه ر ئه و شته بكه ی-:پرسیار
 ئه و پرسیاره په یوه ندی داره آه ی ئه م پرسیاره له من بكه ی ئه گه ر ئستا ئه -:فرانس

  ڕاست نیه پرسیاره له من بكه ی ده م
 به س فرانس تاوانبار نه ب ده چ پ        

ووتان و زۆر آۆ مپانیابپچر  ئه گه ری ئه وه هه یه،  ووته آانی پارزه ر ی تاوا نباربه پ ی
ن له تاوانه آه وه و بھنر نه به رده می دادگا وئه م دادگاییه ی فرانس ببته سه ره داوی 
به دادگایی گه یاند نی هه موو ئه و بازر گا ن و آۆ مپانیایانه ی آه چه آی آۆ آوژییان به 

ب ڕه حم دژی گه لی آورد به آاری هناوه بۆ هاوسه  ژم فرۆشتووه و سه دامی دیكتاتۆ ر وڕ
   .نگی مانه وه ی خۆی به رامبه ر گه لكی خه بات آه رو قو ربانی به خش

            ابیارد له چاوه ڕوانی
ئه نفال خاتوو لیسبس ڤان زغ فد پارزه ری آۆ میته ی به دادگایی گه یاندنی تاوانبارانی 

پرۆسه ی دادگایی آر دنی فرانس ڤان ئه نرات ڕه نگه دووساڵ بخایه ، و جینۆساید له هۆه ندا
دابدرێ2005-11-21بۆ یه ڕه نگه دادگایی له ، نكی گر نگی تیاردا ب .   

      بیاری مانه وه ی تاوانبار له زینداندا
آگر تووه آانی ئه مریكاله  دا له سه ر داوای حكو مه تی وال یه ته یه 1989له سای   

ئیتالیا ده ستگیر آراو به آه فاله ت به ربوو هه تاڕۆژی دادگایی آرد نه آه چی ئه م بازر 
گانه فبازه له ماوه یه آی زۆر آه م داتوانی خۆی ڕزگار بكات و خۆی بگه یه نته عراق و له 
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كی آه م پش ده ستپكر پاڵ ڕژمی پشووی سه دام درژه به آاره آانی بدات تاچه ند ڕۆژ
به پ ی میدیاآانی ،  به غدادی به جھیشتووه2003دنی پرۆسه ی ئازاد ی عراق له سای 

هۆه ندا ده ن گوایه هه واگری هۆه ندی ڕو شونی ئه و گه ڕانه وه یان بۆزامن آردوه بۆ 
 به بیانووی ئه وه ی یه له گه ڕانه وه ی له شونی تایبه ت و له ژر چاودری داپاراستویانه

له آاتی ژیان به سه ر بر دنی له عراق زانیاری بۆ هه واگری هۆه ندی گواستۆته وه سه باره 
ت به به ر نامه ی چه آی آیمیاوی بۆ یه له دوای زیاتر له پنج آاتژمر له دانیشتنی یه آه 

وانبار له زینداندا می دادگایی آر دنه آه دا دادگا بیاری دا بۆ ماوه ی س مانگی تر تا
هه ر چه نده پارزه ری تاوانبارداوای بۆ آرد آه ش مانگه به ته له فۆن قسه ی ، بمنته وه

 دووه م دانیشتنی دادگایكردنی 2005-6-10دادگابیاری داله ، له گه ڵ دایكی نه آردوه
ه ی دادگاو مانه ئه م بیار، تاوانبار ده ست پ بكاته وه به م ئه مجاره یان له شاری الهای

وه ی تاوانبار له زینداندابۆ ماوه ی س مانگی تر آورده آان دایانه چه په رزان و له ده ره 
   .وه پیرۆزبای سه رآه وتنی پرۆ سه ی دادگایی آر دنه آه یان له یه آتر ده آرد

              آۆتایی
وه ك خه باتی ،  آوردبه شكن له ته واوی نه ته وه ی، ڕه وه ندی آورد له ده ره وه ی ووت

شه و ڕۆژیان خستۆته سه ر ، هه میشه ی به رده وامیان له پالپشت آردنی آوردستانه آه یان
یه ك آه مژووی دوور و نزیك شاهیدی حان آه چۆن له ڕووداوه دڵ ته زنه جۆراو جۆره آانی 

 آوردوخۆڕاگری له آوردستاندابه ده م ده رگا داخراوه آاندا ده چوو نه وه و له ئاست گه وره ی
ڕه وه ، چاو گوێ ی مرۆڤایه تیان له ئاستاآه م ئه ندام بوون، ده ست زوم و زۆری داگیر آه ران

یه ك پارچه ده ڕژانه نو شه قامه آان و ، ندی آورد آۆیان نه ئه دا له خه بات آردن
نه ی شۆڕش و هیوادارین وه ك ئه و ڕۆژه سه ختا، هاواریان ده آرد یان آوردستان یان نه مان

یه ك له دوا یه آه آانی گه لی آورد دژی دوژمنه جیاوازه آانی آوردستان له بیر نه  ڕاپه ڕینه
آه ن آه ئه م ئازادیه ی ئه مۆی هنایه به ر هه م به خۆ ڕاگری و خون به خشین و قوربانی 

، اته آانی تر مانپم وایه ئستاش دواقۆناغه بۆ هنانه دی ئاو، دانیان به گیان وسه رو مایان
ڕه نگه ڕۆژی یه آه م دانیشتنی دادگایی آردنی فرانس له آات و ، بۆیه داواتان ل ده آه ین

ڕۆژی آارآردندابووپشوو نه بوو بۆ یه ئه توانین بن ڕه وه ندی آورد آه م بوو له ئاماده باشی 
وه ندی بچوآی آاتی به م جاركی تر هیوادارین بۆ دانیشتنی دووه م وازله هه ندێ به رژه 

بھنن تاآوردستان به ئاواتی خۆی ده گات و دوژمن و تاوانباره آانی گه لی آورد یه ك یه ك 
   .ئه ویش به ئاماده باشی ئوه یه و چاومان له دسۆزیتان بۆنه ته وه آه تان، بده ینه دادگا
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