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  مانیامانیا   ئه ئه  کانی کورد لهکانی کورد له   سیاسیی و کولتوورییه سیاسیی و کولتوورییه  واز بۆ گشت پارت و رکخراوهواز بۆ گشت پارت و رکخراوه  بانگهبانگه

  
  رۆژی دادگایی کردنی تاوانبارکه،  ه"دام حسین سه"، رۆژی دادگایی کردنی دکتاتۆری عراق، 21/8/2001رۆژی ، زانن ک ده زان وهڕ به
  نفالدا له کانی ئه دناوه  به راسیۆنه  ئۆپه زاریش له یان هه هید بوون و ده هراوی شه ه گازی ژ ی کورد به زاران رۆه و هه رمانی ئه  فه  به که

  . لی کورد کجاری گه کردنی یهودان بۆ ق  ورانکردنی کوردستان و هه  له جگه، کراون چاڵ  به زینده، ڕاست و باشووردا کانی ناوه بیابانه
کی  یه وه ش ین به که داواتان ل ده، مانیا  ئه تی عراق له فاره م سه رده  به  له21/8/2006اندانی شکاری خۆنی ی ئاماده ک لیژنه  وه ئمه

هاوسۆزی ، کانی کوردستان  پارچه لی کورد له ی گه کانی دیکه شانی رۆه  ببن و شانبه راسیمه م مه شداری ئه رموگوڕی به  گه بهو گونجا و 
م  شداری ئش و ئازاری ئه موومان به هه،  رابردوودا چۆن له. ببن نفال ده کانی جینۆسایدی ئه یهی کورد و قوربان واکه  ره خۆتان بۆ دۆزه

   داگایی کردنی تاوانباران و به  و به و دۆزه وپشبردنی ئه ره وامی به رده رکی به مۆ ئه ب ئه ئاواش ده،  بووین یه مدیده  سته وه ته نه
  . شانمان رابگرینر  سه له، یاندنیانمان سزاگه
  . کات کانمان شاد ده خش و گیانی قوربانییه به کان ده نافاله سوکاری ئه  که هیوا و ئومد به، دا م رۆژه شداریتان له به
  

  :مانیا  ئه  له21/8رشتی خۆنیشاندانی  رپه ی سه لیژنه
    تاراوگه رکخراوی ژنان له.  .1
  رکوک رکخراوی هاوکاری که.  .2
  کان زیدییه وکراتی یهی دیم ه کۆمه.  .3
  حیزبی شیوعی کوردستان.  .4
  حیزبیشیوعی عراق.  .5
  رلین  به ئینستیتۆی کورد له.  .6
   وه نفال بۆ توژینه ری ئه نته سه.  .7
 ندی چاک ناوه.  .8
  سوریا  مافی مرڤی کورد له ڤانی له ره ی به ه کۆمه.  .9

  
 :ن  بکه یمان پوهند پیوه،  وه فۆن و مایالنه له  ته م ژماره  هۆی ئه توانن به ده
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