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   چاک-  بجه ه ندی هه رپرسی ناوه حمود به لی مه ڵ عه گه ک له یه دیمانه
  روش ساسان ده: سازدانی

  ندا ۆهه
شی   به10/6/2005وتی  ینی ڕکه ڕۆژی هه

وامی دادگایی کردنی  رده م و به دووه
بازرگانی  وره گه. نرات فرانس ڤان ئه

ندی  کی کیمیاوی هۆه چه
یانی   به ر له ی سه10کاتژمری له
 Justitie ( ناونیشانی دادگای الهای له

Gerechtshof (ن هاخ  لهشاری د 
) Prnsclauslaan 60 (قامی شه له
ندی  رانی ناوه نونه بوونی ئاماده به
نفال وجینۆسایدکردنی  ئه ودژبه بجه ه هه

ناوداری تی سیاسی و سایه مانتاروکه رله  په کوردله ندی کوردودۆستانی  وه و ڕه چاک-کورد
پ  درژه که. چوو  ڕوه وکوردی به ندی  میدیاکانی جیھانی وهۆه  شک له ندی و به هۆه
  ڕۆژی   له  که م دانیشتنی دادگایی کردنی تاوانباری ناوبراوه که ری یه ده
 قامی  شه له) beveiligdezaal ( دادگای  شاری ڕۆتردام له له 18/3/2005وتی  ینی ڕکه هه
 دادگایکردنی تاوانبار فرانس ڤان ی به بوونی کۆمیته  ئاماده به. نرا هی نجام گه به

(Posthumumalaan 74)   
مانتاری  رله ندام په ندی کوردوئه وه ڕه شک له  چاک وبه-بجه ه ندی هه ناوه نرات له  ئه 

رلیستی پارتی سۆسیالیستی   سه  له خاتووکر یستا ڤان فلزن له دۆستی نزیکی کورد
 ندی ک دوودۆستی کوردی هۆه دی ویهن هۆه

  . بوون ئاماده
دوای کۆتایی هنانی  له. پویستمان زانی به بۆیه
می  شی س هه ڕوان کردن بۆبه م وچاوه شی دووه به

ڵ  گه مان له کورته م دیمانه ئه.  که دادگای کردنه
ندی  رپرسی ناوه د به مه حمود محه لی مه ڕزکاک عه به
 –نفال وجینۆسایدکردنی کورد  ئه ودژبه بجه ه هه

  . کرد. چاک
  
ی دادگایی تاوانبار  توانی پمان ب ی دۆسیه  ده/پ

  ؟یشتوه چی گه نرات به فرانس ڤان ئه
دادگا .  دا2005 /10/6رواری   دانیشتنی به  له/و

ندمانگی  چه ی له وڕاپۆرته له. ی کرد وه لکۆینه
  . ڕابردوودا

ن  الیه له. دبوویان کر تی داد ئاماده زاره وه
. کات ده که واوی کسه رشتی ته رپه سه که. تی داد زاره رپرسی وه به. ڕزدارفریدتغنیس

کوشت وب  له رپرسه نرات به ئه.  ری وایه ڕیزی باوه به.  ی جگای خۆشیه وه ئه. ش کرابوو پشکه
شت  رده  بۆ ژاپۆن وسهکانیان ردانه وسه وه  لکۆینه له. کی کیمیاوی چه کی کوردستان به ی خه
ربازرگانی  سه ی ووردییان له وه توژینه. ریکا مه و ئه نگافوره بادان وسویسراوئۆردن وسه وئه
. نجام دابوو ئه وه ن ڕژمی عراقه الیه له کانه وچه کارهنانی ئه کی کیمیاوی و به چه به
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.  وتووه  که که نه ه ت–رپرسی کۆمپانییای چالس  سانی به که ووتی یابان چاویان به له
. نرات  بۆ فرانس ڤان ئه کی کیمیاوی بوونه چه ی گرنگی بازرگانی به رچاوه  سه تاوه ره سه له که

م  له. دا مه  رده وسه  له بووه نه وه کی کیمیاوییه چه ربازرگانی به سه  یابان کۆنترۆی له چونکه
رانی  پارزه پداکه درژه ی دیکه مانگ3 زیندانیکردنی ناوبراوییان بۆ داجارکی دیکه خوله

  .  وه تکرده یانی ڕه رداواکه م دادوه به. تاوانبارداوای ئازادکردنییان کردبوو
ی فرانس ڤان  که می دادگایه م ودووه که شی یه ردووبه هه دی کردله کت به  چ جیاوازیه/پ
  ؟نرات ئه
ندکوردک  چه ستاوه وه  نه وه نده وه نھابه  ته که ی دادگاییه وت پرۆسه رکه دا ده شه م به  له/و

کۆمپانییاکانی .   ڕۆیشتوه وه والتره  به که به.  پای دادگا وڕکخراوک و تاوانبارک بھننه
شت   ده بۆیه.  که پای دادگاییه تان دنه وه بازرگانان وده. کی کیمیاوی م هنانی چه رهه به

زانن دادگایی کردنی  ده. ین ده ستی نه ده  باله وتووه لکی باش وزینمان بۆڕک که بین هه
  ؟؟ یه کی هه کوژی چ مانایه پای کۆمه کان له نده کۆمپانییاوناوه

ی  ولوغمه ئه.  سابی کراوه ی کوردی پ قه کانه وچه داهاتوودائه  له  یه وه مانای ئه
ران  موودروست که هه.  ووهی بۆردوومانمان وڕاومانی کرد ره وکۆپته فۆکه ئه.  وه ته قیوه پماناته

م هنی  رهه داکۆمپانیاکانی به غه م قۆنا ر له گه ئه. پای دادگا هنرنه وبازرگانانییان ده
تی  ن مرۆڤایه که مه له په.  وه گرته وانیش ده داهاتوودائه له. کی کیمیاوی بت چه
  . نت زن ده نگاوی مه خرایی هه به وقۆناغه وئه ره به

کگرتوی کوردستان چی  تی یه  کوردوحکومهندی وه  ڕه/پ
  ؟ که وپشچوونی دادگایی کردنه ره ن بۆزیاتربه توانن بکه ده
.  ی ماوه نرات دووخولی دیکه  دادگایی فرانس ڤان ئه/و

   شاری  له  جارکی دیکه2/9/2005  می له خولی سیه
کو پشتر  وه. چت ده ڕوه مان شونی پشووبه  هه الهای له
  ئاماده که می دادگاییه نرات بۆخولی دووه یاندئه هڕامان گ

رخۆپیشاندانی  رامبه به ک له تییه زایه ک ناڕه وه. بوو نه
ران بوو  ونیگه ئه.  که می دادگایه که خولی یه کان له کورده

م  رجه میوانی سه ی قوربانییانی کوردبووه ی ونه وه له
  . وروپاوجیھان نداوئه کانی هۆه یاندنه ڕاگه
. ر ری خاوه ی عومه ونه ربه رامبه زاربووبه رمه شه
م  ده. قوربانی وبووبوونه کانی ئه که چه ی به ومنانه ئه

ک  یه نھاله وته ردائه رامبه به له. ژاند موومرۆڤکی هه وویژدانی هه. وچاوی شواویان
  .  یه ۆی ههکان زۆرگرنگی خ شداری کورده به بۆیه. وت بوو سکه  یۆری ده1000000دا فقه سه

ین بۆ  که وازیان ده ش بانگه بۆجارکی دیکه کگرتووی کوردستانیش ئمه تی یه بۆ حکومه
وان تائستاهیچ  کان ئه کانی پشت مزه وقسه وه کۆنفرانس وکۆبوونه. ستگرتنمان هاوکاری وده

. تنرا وتنی دادگایی ئه رکه سه.  می کاری پراتیکه رده سه. ونابت بووه مکی نه رهه به
کی  م هنانی چه رهه به له.  یه تانه وه وده واوی کۆمپانیاوئه وتنی کسی دادگایی ته رکه سه

  .  وه ته دۆزراوه   ن کورده وه الیه له تازه.  یه وڕگاسانایه ئه مه ئه.  بووه کیمیاوی ڕۆییان هه
م  دائه لره. پای دادگا سانایی تاوانباران بھننه بتوانیین به وه لوتکه له

ت  تایبه تی کوردستان بۆ هاوکاریمان به حکومه بۆداواکردن له وه قۆزینه ده وتنه چاوپکه
ش کردنی  ندی بۆکوردستان وپشکه تی دادی هۆه زاره فدی وه کاتی هاتنی وه له
ک پشترباسم کرد  وه.  وانه کاری ئه که فده نرات وڕزگرتنی وه رئه سه وزانیاری له گه به
  . مانن که نگری دۆزه الیه
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  ؟بوو کیان هه بری خۆی هیچ گرنگیه کانی تاوان بار فرانس له ره  هاتنی پارزه/پ
  . بوون وتوونه رکه م سه به. کانی داوای ئازادکردنییان کرد ره  پارزه/و
 شاری   له2/9/2005  ی دیاری کراو له واده له که می دادگایه شی س یه  هۆی بیاردان بۆبه/پ

  ؟دانھاخ بۆ
می  شی دووه به ندی به یوه په. ی دادگابوو خشه نه تاوه ره  سه  له م بیاره  ئه/و

. کان بووین ئاگاداری مژووی خولی دادگاییه وه که زوه له. بوو نه وه که دادگاییه
ی  وه وش لکۆینه تاله. نرت بۆکوردستان رانی خۆی ده دادگا نونه. وکات بۆئه ئستاوه له

گوێ بیستی  وه نزیکه له. ن ده نجام ده نرات ئه کانی ئه رتاوانه سه ان لهوخۆی خۆی ڕاسته
  . ن که ش ده وجاڕاپۆرتی خۆیان پشکه ئه. بن کان ده تی قوربانییان وبارستایی تاوانه ینه مه
رجی زۆری  خه که ودادگایه ک کردنتان کردوتانه  بۆ کۆمه تان که وازانه وبانگه  پ ی ئه  به/پ
  ؟ یان ماوه وه تان دابین کردوه که یهرج خه. وێ ده
می  ده هاووتیان له.  خشیوه ی خۆیان به کانتان بینی منان داخیله که ک لیستی کۆمه  وه/و

ی  وه ره ندی ده به مه. کی سیاسی وبزنسمانیکی کوردی تییه سایه ندکه چه.  وه خۆیان گرتۆته
ش هاوکاریمان  کان دیکه تییه سایه ن وکه یههیوادارین پارت وال.  کیان پمان کردووه ینک کۆمه

ی  وانه مووئه ڕوات تاهه ده. نرات کۆتایی نایات دادگایی ئه له یه م پۆسه ئه چونکه. ن بکه
  .  پای دادگا یانھنته وده وه دۆزرته ده هیدکردووه کانییان کوردی شه که چه
  ؟وگرنگ وره بۆکارکی واگهکیان کردوون  هاوکاری وکۆمه ن که  ده سانه وکه  چی به/پ
 دادگایی  خۆی له جی وان داویانه ردۆالرک ئه یین هه ده. سوپاس وپزانین  له  جگه/و

 دسۆزیت  ین سوند به ده خشیوه ی پمان به که  داخیله باوان دلرکه به. گرت تاوانباران ده
  . ربگرین وشون خۆی بگرت ت ل وه که که کۆمه وه  ته  ئامانه به
  ؟کان ڵ میدیاکوردیه گه شداریان چۆن بووله ندی کوردوبه وه بوونی ڕه  ئاماده/پ
شداری  س ناتوانن به  زۆرکه بۆ یه.  دایه ڵ کاتی کاروقوتابخانه گه کانی له  کاته که  دادگاییه/و

ک  هکانداو ی دادگاییه  پرۆسه ببن له رکی زیاتر ئاماده ماوه داهاتوودا جه هیوادارین له. ن بکه
 کارایی سیاسی زۆر  بۆیه. بن شدارده به یاندنی ناسراوی بگانه نای ڕاگه یان که زانن ده ده

کی کوردی  م هیچ چاالکیه ڕ ناکه باوه.  دیکه کانی کوردییه  موو چاالکیه  هه  له زیاتر ه
  بۆیه. ابتپی د گرنگیان وبارستاییه باره وقه ی به نده وه یاندن ئه ڕاگه. ران نده هه تائستاله

ی  گوره کان به کوردییه یاننه ڕاگه. ن شداری بکه رزیاتر به ماوه داهاتوداجه ین له که داواده
هیوادارین . ن دابیبه کی دیکه الیه به وییان داوه یاخود هه.  داوه پویست گرنگیان پ نه

ک فر ت  بن نه وه واه دوای هه به. ن دابکه م کسه ڵ ئه گه  له ه مامه داهاتووداڕاستگۆیانه له
    ی فزیۆنی ڕۆژوڕۆژنامه له ڕاستی ته به. وفی سیاسی

م  ربه رامبه به له یاندنی کوردی بوونه کان ڕاستگۆترین ڕاگه کوردییه سایده کوردو یامی په
  .  یان کردووه ه مامه وه ویژدانه به.  یه پرۆسه

ئایا بۆ چ . ب کرد ره تی کوردوعه سایه هک ک وازی بۆ کۆمه ندی بانگه تی دادی هۆه زاره  وه/پ
  ؟ وه نگیانه ده هاتن به تیانه  سایه وکه س له یان هیچ که وه. ست بوو به مه
  وه  پیاوانی ڕژمه له. تی کارییان بانگ کراون وقعیه ی مه گوره به تیانه سایه وکه  ئه/و

بۆ .  مان دیاریمان کردوونهشیکیان خۆ به.  قوربانییانی تدایه.  رگه تی پشمه سایه بۆکه
 /17رواری  به کرن بۆدادگاله شت بانگ ده رده کی سه داهاتووداخه چۆن له یه وه ستی ئه به مه
. یان گه وتن له نفایش پاش چاوپکه وئه بجه ه قوربانییانی هه مان شوه  هه  به11/2005
د  ت شایه  تایبه به. اند هۆه کرن بۆدادگاله د بانگ ده ک شایه سکیان وه ندکه چه
ڕیز  تائستابه. ن که ڵ ده گه وتنییان له کوردستان چاوپکه ی له وه پاش ئه.  وه رتاوانباره سه به

ندابۆ  رحسابی خۆی بت بۆهۆه سه له.  ربیوه یی خۆی ده حامیدی حاجی غالی ئاماده
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م که
یگ  ئه
 تییه سایه ندکه ه

 وئه به ره

ین  ده وڵ ئه نیین هه یه ڕابگه وه وت ئه مه هاوکات ده.  ش شایانی ڕزه مه ئه. دی دان شایه
رمی  ی فه شوه. ن که ردانی کوردستان ده ندی سه هۆتی ه فدی حکومه  وه داهاتوودا که له
وانیش بتوانن زۆرترین زانیاری  ئه. بکات وه تی کوردستانه حکومه ندی به یوه ربگرت وپه وه
  . ن بکه که کسه یاترلهری ز تاکاریگه. ن ی قوربانییانیان پ ئاشنابکه رفراوانترین کۆمه به
 بۆ  یه کی هه هیچ گرنگیه.  تیانه سایه م که رگرتنی زانیاری له وه. نابتان ڕای جه  به/پ

  که؟ دۆسیه
  ڕزانه و به زانیاری ئه. کات  ده ردانه و سه رشتی ئه رپه تی داد سه زاره  ئۆفیسری وه  به/و

شیک   به بته ده وزانییاریانه ین ئه که بیری نه هاوکات له.  گرنگه  یه م دۆسیه ی بۆئه وه له جگه
ی  پاش پرۆسه که. لی کورد ی جینۆسایدکردنی گه رمی ناسینی پرۆسه فه ک بۆبه یه دۆسیه له

مانی  رله په دۆستمان له.  که ی دادگاییه کردنی پرۆسه بۆ ئاۆزنه. ستین ده  پی هه که دادگاییه
کی  وان گرنگیه زانیاری ئه. ین دوابخه وداخوازیه ێ ئهجار که وه ندی هۆشیارمانیان کرده هۆه

  . وتووبین رکه هیوادارم سه. بت زۆری مژوویی ده
  ؟وتراب نه که ت چی یه  دواووته/پ
پی  ی ئمه  وه  له بووه مترنه که ی تۆکردووته وکارانه ئه. م که م سوپاسی تۆده  دواووته/و

. ی سوپاسیت شایسته  بۆیه مان بوویته  گه  له وه ۆزییهدس وام به رده به. ک تاک ساوین وه هه
م هۆی  رده کانی به وه کۆبوونه م له که شداربووان ده مووهاوکاران وبه هاسوپاسی هه روه هه

  شی له وانه ئه. تاوانبار له تکردن بوو نه ی شکایه ی ئاماده وانه مووئه هه.  که دادگاییه
. فاداربوون  بۆ وه وه  دسۆزییه م به که ک ده مووالیه هه والههاوکات دا. بن داهاتووداهاوکارده

ست بن  یوه قوربانییانمان په ربه رامبه به
یادمان  هانابت له روه هه.  وه پینهم  به

رپارت سۆسیالیستی  هبچیت
ندی  کی هۆهندی وچ هۆه
ک  نه نجامهم کا ئه.  بونایه نه
ستیشی پ  نامان توانی ده یی بگره هناگ
میر  هانابت ڕۆی کاک ئه روه هه. ین بکه

س  ین ماندوترین که یادبکه قادر له
 .  وه نراته دادگایی ئه به بووه

4 



www.kurdistannet.org 
وروپا    ئهیند  ناوهیکات به 13-7-2005 23:23 

5 



www.kurdistannet.org 
وروپا    ئهیند  ناوهیکات به 13-7-2005 23:23 

6 



www.kurdistannet.org 
وروپا    ئهیند  ناوهیکات به 13-7-2005 23:23 

7 



www.kurdistannet.org 
وروپا    ئهیند  ناوهیکات به 13-7-2005 23:23 

  

8 


	دیمانهیهک لهگهڵ عهلی مهحمود بهرپرسی ناوهندی ههڵهبج
	سازدانی: ساسان دهروێش
	هۆڵهندا
	پ/ دهتوانی پێمان بڵێ ی دۆسیهی دادگایی تاوانبار فرانس ڤان ئ
	پ/ چ جیاوازیهکت بهدی کردلهههردووبهشی یهکهم ودووهمی د
	پ/ هۆی بڕیاردان بۆبهشی سێ یهمی دادگایهکهلهوادهی دیاری 
	پ/ چی بهوکهسانه دهڵێن کههاوکاری وکۆمهکیان کردوون بۆکار
	پ/ ئامادهبوونی ڕهوهندی کوردوبهشداریان چۆن بوولهگهڵ مید
	پ/ بهڕای جهنابتان. وهرگرتنی زانیاری لهم کهسایهتیانه. 

