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شارو  موسته یاندنی  دادگاگه  بهینی مپه که ک له یه وه ڕوون کردنه
. وه هعس کانی ڕژمی به نده ست و پوه کان و ده  تاوانباره جاشه  

 
com.yahoo@dijitawnabar_comita  

  

کانی ڕژمی  نده ست و پوه کان و ده  تاوانباره شارو جاشه موسته یاندنی  دادگاگه  بهینی مپه که ر  و به مه ند ڕۆژ له چه
و  وه ست پکرد بۆ پكھنانی تریبۆنکی یاسایی بۆ لکۆینه ی ده وه تکی ئیمزاکۆکردنه مه وازو،هه  بانگه عس به
رنجیان  ندسه ربی و  چه انیان ده پشتیو وه نده یوه مپه سانکی باش له  که ختانه ،خۆش به م دۆزانه دواداچوونی ئه به
  ؟  ئامانجی چیه وه ،وه  آیه مپینه م که  ئه ن که که  ده وه  داوای ڕوونکردنه  که ربیوه ده
  

ندسای   چه مان ئامانج له بۆ هه بین که رده  ده ونه و هه م ئه رجه ی سه درژکراوه مپین خۆمان به ک که  وه ئمه
وپدانی   سووربوون و کارکردن و بره  به دانه  درژه شک بووین لیان،ئامانجی ئمه  بهڕابردوودا دراون و خۆشمان

دی هاتنی  کی کوردستان،به نفال و جینۆسایدی خه عس و ئه ستی ڕژمی به کانی ده کانی قوربانیه داخوازیه
 تا  م کردنی بارودۆخکی گونجاوه راهه م تاوانه وفه  له وه  بۆلکۆینه رباخۆیه، ت و سه ئۆرگانکی یاسایی تایبه

 تیایادا  ،که ن خۆیانبکه رگری له  ڕوو تاوانابارانیش بتوانن به نه کانیانی تدابخه ته کان داواکاری و شکایه قوربانیه
 گیانی  رو زیانه ره زه نی بتوانت له ده دادگای سزادان سزای پویست بۆتاوانباران دیاری بکات و دواتریش دادگای مه

 خوازیاری تریبۆنکی کوردستانین  ،ئمه وه کان بکرته بووی زیانه ره و قه وه کان بکۆته وی و ماددیه عنه هو م
کانی  کانی شونه شنه  هاوچه تریبۆنه ک له تی تدابت و که وه  نوکانی ناوده  یاسایی و ئۆرگانیه رجه موو مه هه که

خساندن و  ڕه رپرسن له نی کوردستان به ما رله رمی کوردستان و په تی هه  حکومه  که المان وایه ئمهربگیرت، تر وه
  . م تریبۆنه موارکردنی ئه هه
  
ی   پوه  خوازیاره س وڕکخراوو گروپک که رکه  و هه وه مووهاوکاری و فراوانبونکه ڕووی هه  به یه ین کراوه مپه که
م   ئه  المانوایه ،ئمه نی و کارکردنه رنجمان بت بالیه شوینی سه رجک  که نھا مه  و تهیه ست بت کراوه یوه په
دیان بۆ  ی که سانه وکه موو ئه  هه ،وه رکراوه رانبه  تاوانیان به  قوربانی،که  بوونه  که یه وانه موو ئه  هی هه ینه مپه که

م  کانمان ئه کخستنی تواناو داخوازیه  یه ی و مشکی کراوهب هاوکاری و هاوپشت دات،به ئازادی و مافی مرۆڤ لده
وتن و  س و کاریان بفه کان و که هین ویستی قوربانیه  نه وه رن باپکه ست نایات،وه ده مان به  گرنگه مانجه ئا

  .ن راتن بکه ناوماندا ته  له کانی دادگایه زه فه یان زیندان و قه جگه تاونابارانک که
   

کانی ڕژمی  نده ست و پوه کان و ده  تاوانباره شارو جاشه موسته یاندنی  دادگاگه  بهینی مپه که
  عس به

petition/ku/com.nawandihalabja.www://http  
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 واڵ ی هه نامه فته ری هه رنوسه  سه–شوان داودی  •
 -سوڕاوی چاک  هه-  وره  گه نه سه فای حه مسته •
  سوڕاوی مافی مرۆڤ   هه–میر قادر  ئه •

 
 


