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  نھا بۆ مژوو ك ته ند ڕاستییه چه
  

  بوایا ناچووه ڵ نه ن و آۆڕ و آۆمه ك الیه تی آۆمه ك و یارمه ر آۆمه گه دادگایی تاوانبار ئانرات، ئه
آان گرنگی پ   آورده  چونكه  گرنگه م دادگایه ئه: ی خۆیدا وتی آه وته ، داواآاری گشتی له وه پشه
سك، جارك  ر آه  هه بۆیه. م دادگا رده به ن له آه اندا خۆپیشاندان ساز دهآ موو خوله  هه ن و له ده ده
 سزا   به  له وا ڕۆی خۆی بینیووه ، ئه وه رز آردۆته رگای دادگا به ر ده به آی له یه  جاران، ونه له
  .   مژوییه وته سكه م ده ست هنانی ئه  ده یاندنی تاوانبار و به گه

بك بت  ره مارتین یان عهمانتار یاخود  رله ك خاتوو آریستای په ندی بوبت وه ه هۆ سه و آه ئیتر ئه
  ). بیع  ڕه-ب ره الح عه هص(ك  وه

ن،  یری بكه توانن سه دا ده آه  لینكه  له وه  خواره  له وه ته آانیان بو آراوه ی ونه ڕزانه و به  له جگه
  :  بوونه آان ئاماده  آاتهی  دادگا زۆربه  له  دسۆزانه نانه م الیه ئه
M به مه لۆآس نه ی به  و آۆمیته وه ره  ده ندی ینك له .  
M تی قوتابیانی آوردستان  یهآ . 
M حیزبی شیوعی آوردستان . 
M تی نه یهیی دیموآراتی آوردستان وه ته آ . 
  :  بوونه  زۆر جار ئاماده یاندنانه زگا ڕاگه م ده یامنرانی ئه ها په روه هه

  . ڕۆژ تیڤی-
  ). یان آه وانه آامیره_ ق  سامی فه–ر  دیندار آۆچه(آوردستان تیڤی -
M  مان حمه ران ئه آامه(آوردسات و آوردستانی نوێد سل .(  
M ش ساسان ده(یامی آورد  پهرو .( 
M درالند-ئازادین . 
  ی له یه م نامه بوو، ئه  هاوآاری هه یرانی ئابوری بووین و پویستیمان به  آاتكدا تووشی قه له

  :ست ڕۆیشتوومان نارد تی ده سایه رۆآی پارتی سیاسی و آه  سه13، بۆ  هاتووه وه خواره
M ز مام جه بهه ڕبانی الل تا .  
M ز آاك مه بهسعود بارزانی ڕ . 
M ز آاك نه بهفا وشیروان مسته ڕ . 
M چیرڤان بارزانی بهز آاك نڕ . 
M ز آاك آۆسره بهسوڵ ت ڕه ڕ . 
M ز آاك عومه بهتاح ر فه ڕ . 
M ز آاك فازڵ میرانی بهڕ . 
M ز مامۆستا جه بهبه ماڵ و مه ڕ ی ینك وه ره ندی ده . 
M ز لقی ئه بهوروپای پارتی دیموآراتی آوردستان ڕ . 
  . آانیشمان نارد  آوردستانییه ی پارته رآرده  سه3ها بۆ  روه هه
M ز آه بهماڵ شاآیر ڕ .  
M ز قادر عه بهزیز ڕ . 
M ز حه بهحمود مهی حاجی  مه ڕ . 
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تیان  فۆنیان بۆمان آرد، دوایی یارمه له  ته ڕز نچیرڤان بارزانی آه بی به آته  مه  له  جگه وه داخه به
س  ی ینك آه وه ره ندی ده به فاو مه وشیروان مسته ڕز نه ها به روه  بت، هه وه آه ر هۆیه هه دا به نه
ی خۆی  آه  داخیله  آه  ساه9ی باوانی  ندازه  ئه  بهیانتوانی نه.  وه داینه میشیان نه ت وه نانه ته

  . ن  هاوآاری بكه آه  پرۆسه ش آرد به پشكه
  : آانه آه ش لیستی آۆمه مه ئه
نرات، یاخود  ی دادگایی فرانس ڤان ئه ستمان بۆ پرۆسه  ده ته یشتونه ی گه تییانه ك و یارمه و آۆمه ئه

آانییان شون خۆی  آه ین آۆمه ده یمان ده یینمان بۆیان، پهڕای سوپاس و پزان ره ش سه بۆ چاك، ئمه
  -:درت ر نه ده  هه  ب شون گرتن به نتی به ك سه بگرت، یه

   دۆالر1000فا جگیری سكرتری گشتی ینك  وشیروان مسته ڕز نه به-
   دۆالر 2000ینك  ی وه ره ندی ده به مه-
  دۆالر 1000ناتل ندی سا خاوه ڕز ئاسۆ حاجی محمد بامۆآی به-
  .  دۆالر250  بجه ه ری هه نته ندی سه ڕز ئیسماعیل حاجی محمد بامۆآی خاوه به-
   ئیرۆ 100ند  میر قادر هۆه ئه-
  دۆالر200رمییان ئوسترالییا   الح گه-
   دۆالر 100ند  ولری هۆه وا هه  پشه-
   ئیرۆ50  نده ئرله) شتی ده(ریم  هیوا آه-
   دۆالر100ریكا  مه ئه) آوردی(تانی  چه ره ران قه آامه-
   ئیرۆ50ند  هۆه) ری ڕۆزا نته سه(یی  بجه ه دانا هه-
   آرۆن800ریم دانیمارك  ئیسماعیل آه-
   آرۆن200همن گۆران دانیمارك -
   آرۆن 500مین دانیمارك  ده مه  حه گوه-
   آرۆن 500یی دانیمارك  بینایی گورگه-
   آرۆن480انیمارك لی د باوان دلر محمد عه-
   دۆالر200لی دانیمارك  د عه مه دلر محه-
   ئیرۆ100سویسرا ) چیا(هاب  وه-
   ئیرۆ20ریوانی سویسرا  عوسمان مه-
   دۆالر 55ر سویسرا  نوه حاجی ئه-
   آرۆن500محمود خالید ابیر سوید -
   آرۆن500ت سوید  فعه ختاب جمال ڕه-
   آرۆن 500جبار محمود امین سوید -
-آرۆن 500باری سوید  د جهئوم   
   ئیرۆ50ند  ند هۆه هۆشمه-
   دۆالر100مریكا  ی بارزان ئه ڕۆژنامه-
   دۆالر 50مانیا  ر آاآی ئه نوری عومه مه حه.  د-

  ) ) ).  وه  ئاگادارمان بكاته وه ته آراوه  بو نه آی ناردووه  آۆمه سكی دیكه ن و آه ر الیه  هه تكایه ( ( (
ر حیسابی خۆی بت بۆدادگا بۆ  سه بوو له یی هه  حامیدی حاجی غالی ئامادهها آاك روه هه

  . دیدان شایه
  :مان گه شداربوون له  به نانه ند و الیه م ناوه  خۆپیشاندانی ڕۆژی آۆتایی دا ئه له
  . رمیر  زۆته  مای آوردی له-
M مستردام  ئه ی میدیا له یانه .  
M ی آوردی لهم مائاڕنھ  . 
M ی برایم تی له همائاڕنھ  . 
M به مه مستردام  شاری ئه ندی ڕۆشنبیری آوردی له . 
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M نھاخ  شاری ده ندی آولتوری آوردی له ناوه . 
M آانی باآور نترومی آورده سه . 
M دانی آه شه ری گه نته سهرآووك پ . 
بی  آته  مه هن نگه لی زه ند، هاوڕێ عه به ندامانی مه ماڵ و ئه رانی ینك مامۆستا جه ها نونه روه هه

ڤانی پارتی دیموآراتی  الح باوانی و هه ڤاڵ سه سیاسی حیزبی شیوعی آوردستانی و هاوڕیانی، هه
حمتكشان و حیزبی  ی زه ه رانی آۆمه یی آوردستان، نونه وه ته ی نه آوردستان، آۆنگره

  .  بوون یی دیموآراتی آوردستان ئاماده وه ته آتی نه تكشان و یه حمه زه
 جاران  ین، جارك له آه  ده ویستانه و خۆشه موو ئه رمی سوپاسی هه  گه ندی چاك به ك ناوه  وه مهئ

  و شره موو ئه ت هه  تایبه ، به م دادگایان آردووه رده رمای به مولی سه حه و ته ی دادگا بوونه ئاماده
  . ژاند آانیان جیھانی هه  ونه ، آه ژنانه
 بوون  ی دادگا بوون، ئاماده ین، ئاماده آه  ماچ ده دانه تكار و شایه و شكایه  ئهموو ستی هه ها ده روه هه
  . ن ر و دادگا بكه ردانی پارزه یان جار سه  پولی گیرفانییان ده به
ین  آه  ده آه رگه ردوو وه رگ سوتاو سوپاسی هه ناوی دایكانی جه ی گی هه ندازه  ئه ها به روه هه

م  شداری آارایان له نجام دا و به آانییان ئه  آاره  دسۆزانه به) سم سنجاری قا–ختیار عارف  به(
، آاك  وه  پشه  ناچووه یه و شوه  به بوایا بۆ آشكه وان نه ر دسۆزی ئه گه بوو، ئه  هه  گرنگه وته سكه ده
اج خواردیانی ج ی حه آه گه ی سه و مندانه ك باوآی ئه تدا بوو، وه  خزمه وو ڕۆژ له ختیار شه به

  . سوتا ناوی ده آرد، هه ی ده ه مامه
 .  یاد آردبت ین ناویانمان له آه نك ده سك و الیه ر آه  هه زۆر داوای لبوردن له

وت  مانه  ده ین، ئمه آه آان ده نه تی آوردستان و الیه ردوو حكومه  هه  داوا له وه ر لره هاوآات هه
موو   هاوآاری هه ست به  ناو ده ست له ن، هاوآاری داهاتوومان، با دهی آانمان بده  آاره  به درژه

  . نجام  ئه نین به یه آانی داهاتوومان بگه وه  بۆ نه یه م آشه تاآكی آورد ئه
ی هاوآارمان بت  وه  ئه ، بۆیه نك نییه ر هیچ الیه رامبه ختمان به وستكی پش وه  هیچ هه ئمه

  . گرین ی ل ده خنه پۆش بكات ڕه رده آانمان په وه وت هه شی بیه هو ین، ئه آه سوپاسی ده
آان، تا مردن سوپاس گوزاریانیین،  وه  هه  له شدارییان آردووه ی به ڕزانه و به موو ئه ی هه ونه

  . م رهه  به آانیان هاته ماندوبونه
http://www. chak. info/kurdish/wena/wena. htm  

  چاك-لی آورد نفالكردن و جینۆسایدی گه  ئه  دژ به بجه ه ندی هه ناوه
25-12- 2005    
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