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  ڕکخراوی پاراستنی مافی مرۆڤی کوردستان

  ٣٨ڤۆکی  به
  کانیان دابین بکرت  ئازاد بکرن و مافه،  تاران رانی گیراو له کارگه
   ئران  زایی له تی و قه رایه به ڕوه زگاکانی به بۆ ده
  تی ئوتوبوس له تکشی شیرکه حمه کانی زه نده ران و ڕانه کارگه، نگ و باس و ده ی ئه پ به

وشی ئابووری  بار بوونی ڕه  هۆی ناله کانی دوایی دا به فته ی حه  ماوه له، ر ور و به تاران و ده
زگاکانی  م ده ر ده  به  و یاساییان له ی همنانه وه ک کۆبوونه یه ژووماره، یی و پیشه

 جیاتی دابین  ندیدار له یوه زگاکانی په رپرسانی ده م به به،   بردووه ڕیوه ندیدار به یوه په
کار هنانی  ی به  شوه به،  تکشه حمه  زه م چینه کانی ئه کردنی ویست و داخوازه

م  ستگیر کردنی ئه  گرتن و ده  به ستیان کردووه ده، زایی و ئاساییشی کانی قه سه ره که
  . ران ندیکاکانی کارگه ستانی سه ده  و کاربه چاالکانه

  ت به باره رانی خۆی سه ربینی نیگه وای ده، ڕکخراوی پاراستنی مافی مرۆڤی کوردستان
ستان  ران و ڕاوه ر کارگه مبه  هه زایی له زگاکانی ئاسایش و قه جی ده وتی نابه س و که هه
و " ب"، "ئا"کانی  لقه، وان یی و بژیوی ئه پیشه ،کانی یاسایی ر ویست و داخوازه رامبه  به له
، کانی ئابووری یی مافه وه ته ی ناونه یماننامه ی په١١ی خای" ١"شی   و به٨ی خای " د"

م  وچان و که، ندرووستی ئاسایش و ته،  رانه ی دادوه ت؛ مووچه  بابه تی وکولتووری له الیه کۆمه
و و چاالکی   ئه ڤلی بوون به ندیکا و ته پک هنانی سه، کانی کار ی کاته ی ژیرانه وه کردنه

  ی که وه مافی ئه، مافی مان گرتن، ری کانی کارگه  ناو ڕکخراوه  و ب ڕگرتن له ئازادانه
ن   الیه ندیکا له ی ئازادی سه وانه  پچه  بردنی یاساکان به ڕیوه یاسا یان شوازی به

نی ئاستی ژیانکی  س بتوان خاوه ر که  هه ی که وه افی ئههندرت و م  کار نه  به وه ته وه ده
ل بن  سه  تر و ته وه پۆشاک و ماه،  بواری خۆراک ی له که ماه دابین کراو بت بۆ خۆی و بنه

تی ئران  وه  ده  و داوا له وه هنته بیر ده رجی ژیان وه ل و مه ها باش بوونی هه روه و هه
ها  روه  هه یه م ڕکخراوه ئه. نت یه  ج بگه  به یمانانه ن و پهوت م ڕکه  ئه کات که ده

 و داوای ئازاد بوونی  ستگیر کراوه رانی ده رجی کارگه رت و مه خوازیاری ئازادی ب شه
  . کات ران ده نی کارگه ده یی و مه ندیکاکانی پیشه کان و سه چاالکی ڕکخراوه
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