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  یاندن اگهڕ

     زار   نه تاوانبار له پناو دادگایی آردنی گته ی خراونه ونه و هه ئه  دیاره
 ته هووت خس یسك ن و آه یه و گشت ڕكخراو و الیه رآكی آوردانه جی ، ئه  زره خه
آان بۆ دادگای  وه ی خستنه گی هه وره ، آۆمیته رآكی مژووی گه م ئه رده به

وی داوه  ، ههمۆ  زراندی تا ئه تای دامه ره  له سهجی زره خهزار  نهآردنی تاوانبار
      تی آوردستانی و  سایه ی پارت و ڕكخراو و آه ڵ زۆرترین ژماره بكات له گهندی  یوه په

 ، له آوردستان نداراآان یوه نه په وروژاندنی الیهویی سیاسی و  شه ه ر له هه ، دوبگانه
 دادگایی آردنی تاوانبار آانی  ئامانج و ئاآامهت به باره ی وت ، سه وه ره و ده

  .ر به آورد رانبه نگ به ك تاوانباری جه  ، وهجی زره زار خه نه
      ڵ  ندیمان له گه یوه ی په سانه  و آهن و الیه ی ئه ختانه تا ئستا زۆرینه خۆشبه  

ندكانمان  یوه نجامی په ی پویست بووه ، ئه وستیان دسۆزانه و به گوره آردووه ، هه
 دوا جار  ،تا ئستابووه  وستی جیایان هه ی بیروڕاو و هه نانه و ڕكخراو و الیه ڵ ئه له گه
آتی نیشتمانی  یهبی سیاسی  آته  مه به ناویبژك وته 2003\2\28ی له ڕۆژی  وه شته ئه گه

  چی تروه ، و ڕووه  بیاری داوه لهآتی یاند ، آه یه آوردستان پمانی ڕاگه
  .ك بت  ر هۆیه جی وه ، له به هه زره زار خه ی دادگایی نه خاته ناو پۆسه ست نه ده
بوو ، بۆ آاك مان نارد ندك ڕاسپارده له ڕگای پارتكی آوردستانی ههها  روه هه
ی داوایان لم  وه ڕای ئه ره تی ، سه سعود وتویه مدا آاك مه رزانی ، له وه سعود به مه

تی  بچم بۆ دانمارك و شایهش نیم  ها ئاماده روه م ناردووه ، هه آردووه نامه بنرم و نه
             .م  جی بده زره زار خه بۆ نه
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