
 

به   نكردن,  سهروشو ب بۆ  ماف   نا  گهڕاندنهوەی  قوربانيان بۆ   بۆ 
 
 

كه  30ئهمرۆ   م نكراوانه له جيهان, كوردستانيش ههر سهروشو ی ئاب رۆژی ب
ت  و لهو  له  كه  يهك راقه  ع كه  له    80ك  زۆر  ژمارەيهك  كه  جيهان  تهی  و

جيهاندا   له  بهشه  ئهم  سياسی,  بههۆكاری  نكراون  سهروشو ب تيانی  هاوو
به   ناوەندە    52250ژمارەيان  له  تۆماركراون  ئهوانهن  كه  دياريكراوە,  كهس 

و   جيهانی  سوری  خاچی  و  يهكگرتووەكان  نهتهوە  تايبهت  به  جيهانيهكان 
تهنها ژمارەی  هاوپه كدا  كات له   .... و  نكردن  شو سهرو  ب به  دژ  جيهانی  يمانی 

له   كوردستان  نكراوانی  شو سهرو  و    ب فهيلی  و  بارزانی  و  ئهنفال  قوربانيانی 
ژمارەی   گشتی  وەی  ش به  ژمارەيهيه,  ئهو  بهرابهری  ...چهندين  و  زيدی  ئ

له   دەدات  خۆی  نكراوان  سهروشو جيهان   50ب له  تی  هاوو له  مليۆن  دا, 
ت زيندانی     30ناويشياندا له   نی   و راق بونی ههيه ههيه, لهناوياندا   نه  .له ع

و   • هتی  دەو و  ن ياسای  و  مرۆڤ  مافی  زەقی  كی  تاوان نكردن  َبسهروشو
وەی   ته چوارچ ی پهيمانامهی رۆما دەچ جاڕنامهی گهردونی مافی مرۆڤه, به پ

ت  ن  شو و  كات  مرۆڤايهتييهوە,  به  دژ  ,  تاوانی  تهوە  دەه زيندويی  به  اوانهكه 
ههيه راستيهكانيان  زانينی  و  قهرەبوو  مافی  قوربانی  هی   .بنهما

كه   نييه,  تيانيان  هاوو نكردنی  سهروشو ب مافی  ك  گروپ و  ت  دەسه هيچ 
ت ب رزگاری  سزا  له  ت  ناب هتی  ودەو ن ياسای  ی  پ به   .تاوانكار 

تاك,مافی ياسايی  مافی  لی  ش پ نكردن  شو سهرو  مافی    ب ئاسايش,  و  ئازادی 
ئهشكهنجه نهدان , مافی ژيان, مافی ناسنامه, مافی دادگاييكردنی دادپهروەرانه,   

يهتی,   كۆمه ئابووری,  مافی  راستيهكان,  وتنی  مافی  قهرەبوكردنهوە,  مافی 
ربوون , مافی كهرامهت و   رۆشنبيری, مافی ئاستی ژيان, مافی تهندروستی و ف

بوردنكردنی قوربا   . ..يههه نی داوال

نكردن   سهروشو ب دياردەی  سهدان  بوونی  ئيدانهكردنی  ڕای  و بۆنهيهدا  لهم 
بههۆی عهقيدەی سياسيهوە له باشوری كوردستان و دەيان ههزار له پارچهكانی  

مه دكتاتۆرييهكانی ناوچهكهوە, داواكارين   : ديكهی كوردستان له اليهن رژ

 
س   -١ ب ناوی  ليستی  كوردستان  می  ههر هۆكاری  حكومهتی  نكراوان,  هروشو



ئهوانهشی   بكاتهوە,  و  ب مردنيان  نی  شو مردن,  هۆكاری  و  نكردن  سهروشو ب
  .ماون ئازاديان بكات

ياداوەری     -٢ بۆ  و  ت  زر بپار نكراوان  سهروشو ب كۆكردنهوەی  نی  شو
نتی ياداوەرييان  نكراوان و دروست كردنی مۆنم سهرو شو   ب

كور -٣ له  نكردن  سهروشو ب ياسا  تبه  بكر قهدەغه   .دستان 
نهكردنهوەی    -٤ دوبارە  پهيمانی  و  ت  بكر هكانيان  بنهما له  بوردن  ل داوای 

ت  .بدر
كهسوكاريان  -٥ بۆ  تهوە  نر بگهڕ قوربانييهكان   .روفاتی 
كی   -٦ ژيان رابردوو,  ماوەی  بۆ  تهوە  بكر كهسوكاريان  ئابووری  قهرەبووی 

دارا روی  له  ت  بكر دابين  بۆ  چارەسهری  شهرافهتمهندانهيان  و  ندن  خو و  يی 
 .تهندروستی

لهسهر    -٧ راستييهكان  ههموو  نكراوانه  سهروشو ب كهسوكاری  مافی 
بهرواری   له  زانيارييهكانيان  تهواوی  بزانن,  رۆلهكانيان  نكردنی  سهروشو ب

ت نكردنهوە بۆ ئاشكرا بكر و سهروش   . ب

زەرەكانيان    -٨ پار قوربانيان,  كهسوكاری  بۆ  بهندی  ز  پار ياسا  , به 
ت بۆ وتنی راستييهكان و داكۆكيكردن له مافهكانيان كخراوەكانيان دياريبكر  .ر

ت, هيچ    -٩ ويسته زيندانهكانی كوردستان سجلی هاتووان و دەرچوانی ههب پ
نی   ن و زيندانی نه ك له دەرەوەی زيندانه فهرمييهكان زيندانی نهكر وەك   كهس

ت   .تاوان سهير بكر
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