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  م تاوانباران رجه آات بۆ دادگاییكردنی سه مپینیك ده موو آه  هه چاك پشتگیری له

 
م  رجه داواآاری دادگاییكردنی سه، ش بۆ ئاینده مرۆ و  تاآو ئه وه زراندنییه  رۆژی دامه ندی چاك له ناوه

آان  و یاده  موو بۆنه  هه لهی  هم داخوازای وام ئه رده به،  جیاوازیب  به  بت دهتاوانباران 
 .  بۆ آردووه ش آاری منانه ه به، وه آاته ده و وه آردۆته دوباره

و ) پاتاك (آان  دیرینه رگه ندی پیشمه به  مه  له داوه ریان هه ی سه یانه نوی وه م هه ستاش چاك ئهئی
 یانك بچووك لش  به گریت و خۆی به ر ده  وه وه  گرنگییه به، رمیان  گه نفال له نجانی ئه گه گروپی

رنجی  یك سه هاوآات آۆمه، آانیان بۆ آاره  تی ئیشكردنه قنییه ت و عه هیواخوازی جدییه، تزان ده
 : یه هه تی خۆشی تایبه

 رفراوان بوون  تۆریكی به كه به، بوون شار نه نھا جاش و مسته ته، نجامدا نفالیان ئه ی تاوانی ئه وانه ئه-
 و  آه مپینه  ناونانی آه پیویسته، آانیان واگری و جاش و چاوساغه رژیم و ههعسی و سیخورانی   به له
 وپ وو هیچ گر  لهیچاوپۆشیب    به وه تهَموو تاوانباران بگری هه، گشتگیربیت ی آارآردنی رنامه به
 . كیانش به
  وه مه رژ  به ست بوونه یوه  و په نجامداوه  آورد ئه ر به رامبه ی تاوانیان به وانه موو ئه  هه آه مپینه آه -

 هید آرد یان رانی خۆیان شه نگه  و هاوسهَهاوڕێ بوون و  رگه شمهپ ی وانه ر ئه  سه گاته تاآو ده،  وه بگریته
ندی   بهورو سه  له  چونكه، نفال  ئه  له شیكه  بۆخۆی به و تاوانانه شیك له به،  رژیم  به وه سلیمیانیانكرده ته
 . آان رویان دا نفاله ئه

  له  ستی تۆه به  مه به، خسی و حیزبی سفیاتی شه  ته ت لهدوور ب وڵ بدر ت  هه ونه م هه  ئه ویستهپ-
  به یاوازیب ج  به  وه بگرتهموان  هه، ری بیت رتاسه  سه كه به، بت نه سانی دیاریكراو پارت و آه

 .  وه آانیشه فایلداره
بۆ  ست ت دهب  ده بۆیه،  م ئامانجه ین به گه ده،  وه آی ئازاده ی دادگایه گه ر نھا له  ته ن وایهماڕ ه باو مهئ-

 . ین آاری یاسایی و دادگا ببه
نگمان  ده،  وه ینه آه  ده دوباره  شنانه م چه كی لهو موو هه ی خۆمان بۆ ههی پشتگیر  آۆتاییدا دووباره له
 . نگتانه ڵ ده گه هل
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