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خۆی  ربه  کۆمیسونی باالی سه ی ئیشکردنیان کرا بو له  داوانامهموو هاووتیانی بۆ هه
  . لمانیا  ئه کانی عراق له لبژاردنه هه
  
  ین که که موو هاوالتیانی عراقی ده لمانیا سوپاسی هه ئوفیسی ئه، ناوی کۆمۆیسونی با به

خۆی  بهر ی پشکشی کۆمیسونی بای سه ی داوانامه وانه ئه، لمانیان جی ئه نیشته
.  کۆمیسون داوای کردبو که، لمانیا کردبو بو ئیشکردن  ئه کانی عراقی له لبژارتنه هه
زار  هه و ره یان به  ژماره  که نامهی داوا  هوی زورینه  به چووه رنه ی ناویان ده وانه ه ئ وه داخه به
مانھایم ، کۆلن، رلین  شاری به له نگدان کانی ده لمانیا بو بنکه ری ئه رانسه  سه له، س بوون که

ریان  کی دیاریکراو وه یه ژماره، ربگرین موویان وه مانتوانی هه  نه  ئمه وه ر ئه به له. و میونیخ
 و  یه یان هه م کاره ی توانای ئه وانه موویان ئه  هه  له ی پویستی کار که  گوره به،  گرتوه

لبژاردنی رابردووی کانوونی   هه ی له وانه تی ئه تایبه  به یه زمونی یان هه ی ئه وانه ئه
. 11. 2005 پاش  ی هاوتیان داوانامه ها زوربه روه هه.  ئیشیان کردبو2005می سالی  دووه

25  
تیانی به روه هه. ش کرا بو شکهپز ئاگادار ده ها هاوتان به که ی داوانامه  زوربه ین که که ر  

، لمانیا  ئه بونی ئوفیسی کۆمیسون له ر نه به  له رلین هاتوه  به تی عراقی له فاره ی سه رگه
رلین  به  کانی عراق له لبژاردنه خوی هه ربه ی ئوفیسی کۆمیسونی بای سه وه پاش کردنه

  . ستمان  ده ته یشتونه  گه وه پاش ئه
  ل رز و سالو گه له

  
 لمانیا ری ئوفیسی ئه به روه به
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