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  نفالنفال  ر دۆزی ئهر دۆزی ئه  سهسه    ن لهن لهدام حسدام حس   سه سهکردنیکردنی رۆژی دادگایی رۆژی دادگایی  لهله، ، عراقعراقآانی آانی   خانهخانهیۆزیۆزم بام با  ردهرده   بۆ به بۆ به88--2121ۆژی ۆژی ڕڕ    ری لهری له  رانسهرانسه  واز بۆ خۆپیشاندانی سهواز بۆ خۆپیشاندانی سه  بانگهبانگه
  

 ویست هاووتیانی خۆشه
 ن هه وتک ر  هه ندی کورد له وه ڕه

 آان  آوردستانییه تییه سایه آهو  كخراوپارت و ر
 ۆستان ئازادیخوازانمرۆڤد

 دادگای  ك ئاگادارن له ر وه هه، ننفال دادگایی بكر نجامدانی تاوانی ئه ر ئه رامبه  به ن و هاوآارانی لهدام حس  سه2006-8-21 رۆژی  یار وایهب
 دادگای  ت له ناب بۆیه،  رمی ناسینراوه  فه ك تاوانی ژینۆساید به نفال وه ئه راسیۆنی ئۆپه، ی دادگایی فرانس ڤان ئانراتدا  پرۆسه شاری الهای له

 . متر رازی ببین آه  وه می لهانج  ئه به، غدا به
  پشتگیری له، ین خه  دهک ر وه ره  وتانی ده راق لهعَکانی بایۆزخانهم  رده ری بۆ به رانسه خۆپیشاندانی سه، دا"ندام حس سه" کردنیۆژی دادگاییڕ  له

، ینن داده آان  و قونسییه زخانهیۆرگای با م ده رده به ش له  هگوی ر و  وه ینه آه ش ده شكه پ كی دیكهجار آانمان داواآارییه ین وب رده  ده آه دادگاییكردنه
 .  رییه رانسه  سه مپینه و آه ت لهشدار و هاوآار ب ت بهتوان كیش دهن س و الیه موو آه هه
 : وه تهبین دا خۆ ده هی خوار نهم خا آانمان له داواآارییه 

 . تبناس رمی  فه ك تاوانی ژینۆساید به وه... عریب نفال و آیمیاباران و ته ی ئه راقی پرۆسهتی ع وه ده •
 . لی آورد بكات  گه بوردن لهرمی داوای ل  فه  بهعراقتی  وه ده •
،  بانه، نجانیباآانی  ها بۆردومانی شاره روه هه، ... رمی  هه شه ره، تان ئاوه، شنۆ، رده زه، شت رده سه" آانی  ساتی آیمیابارنكردنی شاره آاره •

 .  وه نهبكرو بو ره قوربانیانیش قه، وه تهتیان بۆ بكر ی تایبه نده روه  دادگای تاوانباران په له... آرماشان، ریوان مه،  خانه
 .  بجه ه تی بۆ شاری هه  تایبه به،  آوردستان وه ته بگوازر آه  دادگاییه ك لهش به •
 . بی ره  وتانی عه خشراون به فرۆشراون یان به  کهت دا بچ و زارۆك و ژنانه نووسی ئه  دوای چاره رمی به  فه راقی بهتی ع حكومه تب ده •
 . وه ته پاك بكرل انیراقیتان و عآوردس آانی زگا حیزبی و ئیدارییه ده، نجیاوازی دادگایی بكر  ب نفال به موو تاوانبارانی ئه هه •
نفالکردن و   و ئه رستانه زپه گه فتاری ڕه  هۆی ڕه  به کانی تری کوردستان که  و گونده م شار و شارۆچکه رجه  و سه بجه ه  شاری هه پویسته •

وتوو بۆ دانیشتووانیان دابین  کی پشکه تگوزارییه  خزمه موو جۆره  و هه وه  ژاری کیمیایی پاک بکرنه له،  وتووه  زیانیان ل که وه کیمیابارانه
 . بکرت

 . یان بۆ دابین بكات هیدانه موو ئیمتیازاتی شه یار بدات هه ب له  په تی آوردستانیش به حكوومه،  وه نهبوو بكر ره موو قوربانیان قه هه •
 . نر بكر سه  چاره له  په ت بهب ده، نننا  ده وه ری بریندارییه ئازا خۆشی و به ست نه ده  به و قوربانیانه آی زۆر له یه ستا ژمارهتاآو ئ •

  شداریكردنتان له به، ن بكه دا رییه رانسه  سه مپینه م آه شداری له به، كی دسۆزن س و الیه آه كخراوموو پارت و ر  هه  آۆتاییدا داخوازین له له
   لهژووی پر م  سه تهچ  ده یه آی دیكه رییه روه  دادگاییكردنی تاوانباران سه  له وهگیری ئپشت، 2006-8-21آانی رۆژی  رییه رانسه  سه خۆپیشاندانه

 . كۆشان و قوربانیدانتانت
   : وه  چاآه به ندیكردن یوه  و په آه مپینه  آه شداریكردن له بۆ به
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