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    :کی کراوه بۆ یه نامه
  رمی کوردستان رۆکی هه سه

  رمی کوردستان  هه ستدار له هوی دادگای په
  تی ئراق رۆکی دادگای تایبه سه
  نفال  ی ئه ر دۆسیه سه ی دادگاییکردنی تاوانباران له سته رۆکی ده سه
  

  نفال ی ئه دۆسیه  ت به باره ی دادگاییکردن سه ر پرۆسه سه ندی چاک له کانی ناوه تبینیه
  نگاوی گرنگه  هه، نفال ر تاوانی ئه سه نیتر لهاو لی کیماوی و ئه سن و عهودام ح دادگایی تاوانباران سه

. گشتی لی کورد به  بۆ قوربانیان و گه  سوکناییه، وا کی ڕه  سزایه یشتن به گه.  بۆ دواڕۆژکی ئاشتیخوازانه
 ،   گیراوه که ی دادگاییکردنه ی پرۆسه ی زۆر ئاساته خنه ی ڕه بتوانای ت به باره  پشتر سه ئاشکرایه

  . رچاو  به وه تنه و کان که موکوڕیه  که ل له ش گه مجاره ئه
 ، ی زمان  کشه  له  جگه، دا تبینیمان کرد که م و دادگاییکردنه که ند ڕۆژی یه تای چه ره سه کو له وهر  هه

ر  رگریکران و شلی دادوه جی به  پرسیاری نابه، ران شکاتکهیی  دهمئاما کهی بتوانایی داواکار و  کشه
  . ن که رانی زۆر دروست ده نیگه
دا   که کردنه ی دادگاییه  پرۆسه ی له و کشهموآوڕی  ندێ که  هه، اند دانیشتنی دادگاد  چه ندی چاک له ناوه
  :ڕوو ینه خهانی ند خاکدا ده  چه دا له  لره وا،   بووه ه ال گه

  :داواکار
 یا گوتنی ،  سۆزدارال و ی البه مک و ڕسته  چه تی له  پیه،  دووهشکر کی پشکه یه عه جگری داواکار مرافه

نابردن بۆ عیسا و   په،  نفالی ئیسالم ۆ ئهکردن ب  پاکانه بۆنمونه (که تی دادگاییکردنه  بابه ناگونجاو به
  که  تاوانه هاتووه نه.  موکوڕی تدایه نفال که کانی ئه تی قۆناغهگوزارش.  )  وه یه و باره تن لهش  ههسۆز
 کو تاوانی وه و  وه ت شیبکاته ر ڕۆشنایی بیار و یاسای دادگای تایبه به له ، کان کومنته پی ده به

  .  ژاربوو  زۆر هه وه ڕووی یاساییه ی داواکار له عه مرافه. منت سهانبیژینۆساید 
  :کان ده شایه
  :بوون قی هه زه  به م کشانه  ئه  بۆیه، ن بی ناگه ره  زمانی عه کان له ده یه شا

  وه ئه. چت  ده ڕوه  چۆن به که  و پرۆسه وه خۆندرته  چی ده، گوترت  دادگادا چی ده نازانن له .1
ب   ده واته. ن کانی ناو هۆی دادگا بگه  و دوانه تهواوی گۆ  ته کان له ده بت شایه ه د، وها بت نابت ئه

  .  وه  زمانی کوردی ئاگاداریان بکاته کانی ناو دادگا به واوی ڕووداوه  ته رگر له وه
  رناگردرت که  وه وه لجار ئه  گه،  یه  ههداکان ده ی شایه تهرگرانی گۆ  وه ی له رگر کشه وه .2

 . وێ بیت یه تی یا ده ستیه به د مه شایه
 ،  وه جگای خۆیدا بداته و له کورتی  کان به می پرسیاره  نازان وه، کراوه  نه د ئاماده شایه .3

ناچی له وه یه وباره خۆی بکات و له رگری له  بهنازانت کانی خۆی گه مافه  پوردی بۆی   به، یشتب 
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 ،  رچاوه ندێ سه پی هه به.  بیت نیایهتی و لی د ی بینیویه وه نھا ئه  ته  که  وه ته کراوه ڕووننه
 .  کراون زایانه شاره می نه کی که ڕینماییه

  : رگری به
 تاوانباران  رگری له ی به ی سیاسی تکه وه مکی سیاسی و لکدانه  چهرگری رانی به پارزه .1
ب  ها ده روه هه.  وه یه  بارهو  له ر شله  دادوه، درت ر رگایان پنه ن دادوه الیه ب له  ده وه  ئه، ن که ده

  . ستنن ببن و بیانوهر زایی ده داواکار ناڕهرانی کورد یا  پارزه
 یا بۆ ،  ده ر لشواندنی شایه کانیان بۆ سه لجار پرسیاره  گه، رگری رانی به پارزه .2
و  ب ئه ده.  وه ایان نابتهدا جگ کی یاساییانه یه  چوارچوه  و له  جگای خۆیدا نییه  یا له،  الڕدابردنه به

 . درت رگایان پنهستندرین و  بوه   پرسیارانه جۆره
  و کشانه  ئه  پویسته،  یه  هه دا و دیاردانه  بوونی ئه  توندمان لهی خنه ندی چاک ڕه کو ناوه  وه ئمه
و   ئاست ئه ها بتوانایی له روه  هه،  که ی الوازی دادگاییکردنه  درژه  له  جگه ر نا گه  ئه، ر بکرن سه چاره
 الر و ناگونجاو  که ی دادگاییکردنه نجامی پرۆسه  ئه   که ترسی زۆره  مه، دانفال ی ئه یه وره  گه نهتاوا
   . ربچت ده

  ندی چاک ناوه
 


