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  يكي كورد لة ِرؤذهةآليت كوردستانيكي كورد لة ِرؤذهةآليت كوردستانانانوودادطايي كردين ِرؤذنامةدادطايي كردين ِرؤذنامة

  
 نوسةر بةتايبةت، ذي كورداين ِرؤذهةآليت كوردستانِرذيمي ئيران بةردةوامة لة سياسةيت فاشيسيت خؤي د

ة ِرذيم  ئةوتوندي طوشاري ِرووبةِروويهةميشة بؤية و ثارضةيةي كوردستان لة كورد ِرؤذنامةواناين و
  . دةبنةوة

 ِرؤذنامةواناين براي و خوشكهةردوو دا لةضوارضيوةي سياسةيت سةركوتكةراين ِرذيمي ئيسالمي ئيران 
 ليكؤلَينةوةيان مةهابادةوة شاري ئيتآلعايت دةزطاي لةاليةنبةردةوام ، جيهاين شيركؤ و شةمزين كورد
  . دةبنةوة طوشار ِرووبةِرووي و دةكريت دا لةطةلَ

 تا و مةهاباد شاري ئيتآلعايت براية جيهاين شةمزينِرؤذنامةوان  مةهاباد شاري لة ةرضةند ِرؤذ لةمةوب
  :دةكريت دادطاي تاوانانة بةم جيهاين شةمزين بةسةربوو دةست ئيوارة

 و هؤلَةنداية زينداين لة ئيستا كة كةسبري نورية كورد ذين سياسةتةمةداري لةسةر نوسني -1
  . مةردووم ميثةيا ِرؤذنامةي لة بآلوكردنةوةي

  كوردستان ِرؤذهةآليت لة ذنان ِرةوشي لةسةر نوسني -2
  . ِرؤذتيظي و ميزؤثؤتاميا ِراديؤي بؤ قسةكردن -3
  . ميزؤثؤتاميا ِراديؤي بؤ مةهاباد شاري و ئيران مةجليسي هةلَبذاردين لةسةر ِراثؤرت -4
  . كانيدانوسينة لة ئيران كوردستاين لةجيي كوردستان ِرؤذهةآليت وشةي بةكارهيناين -5
  .  لة باكووري كوردستانئامةد ويذةيي شاري كؤنفرانسي لة بةشداريكردين -6
  . زانا لةيال لةطةلَ ديداري -7
  .  لة باكووري كوردستانبامتانكلتووري شاري  ظيستيظالَي لة بةشداري -8
  . كوردستان ِرؤذهةآليت لة سِركةرةكان ماددة بآلوبوونةوةي لةسةر نوسني -9

  . طةل كؤنطرةي و ثةذاك كردين هاوكاري -10
 زؤرتوند زةخيت ِرووبةِرووي ئيرانةوة ئيتآلعايت لةاليةن شةمزينِرؤذنامةوان  ِرؤذة ضةند ماوةي ئةوة

 لةاليةن و مةهابادشاري  لة ئينقالب دادطاي دووي لقي براوةتة شةمزين ضةند ِرؤذ لةمةوبةر بووةتةوة
ثييان ِراطةياندوو  و كراوة دادطايييةكةمني  عاتئتيآل ئةنداميكي ضةند بةئامادةبووين، زادة عةباس دادوةر

 بؤية ثيدةضيت دادطا كة بؤ دادطايي دووهةم ثيويست ناكات خؤي ئامةدةبيت و دادطا بِرياري لةسةر دةدات
  . بِرياريكي طران دةربارةي شةمزين بدات

 و بووةتةوة ئيتآلعات زةخيت ِرووبةِرووي تاوان بةهةمان شةمزين براي جيهاين شيركؤ كاتدا لةهةمان
  . كراوة ئةويش دةستطريكردين هةِرةشةي

 لة ئيران ِرذيمي كةبةدةسيت جيهانني عةيل بنةمالَةي لة جيهاين شيركؤ و شةمزين وةك دةزانريت
  . سيدارةدراوة

 ذنان و شبؤية ثيويستة لةسةر هةموو كوردان بةتايبةيت ِرؤذنامةنوس و نوسةران و زؤر بةتايبةتي
ِريكخراوةكاين ذنان كة دةنطي ناِرةزايي بةرزبكةنةوة بةرامبةر ئةو هةلَويستة فاشيستيانةي ِرذيمي ئيران 

كة ديارة ِرذيمي ،  ناوبراو و هةموو ِرؤذنامةواناين تر لة ِرؤذهةآليت كوردستانبةرامبةر ِرؤذنامةواين
،  سةركوت بكاتهةموو ِرؤذنامةواناين كوردرش يت لة كةسايةيت شةمزين دا هيئيسالمي ئيران دةخواز
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بةتايبةيت ضاالكظاناين بواري ذنان ضونكة شةمزين يةكيكة لة ضاالكظان و تيكؤشةراين مافةكاين ذنان لة 
  . ِرؤذهةآليت كوردستان

 مرؤظ بؤية ثيويستة كوردان بةِريي ئيمايل و فاكس ناِرةزايي خؤي بطةيةنيتة ِريكخراوة جيهانيةكاين مايف
  . و مافةكاين ذنان

 : ئيمايالنةي الي خوارةوة ناِرةزايةكاين خؤتان ِرةوانة بكةن كؤمةلَةدةتوانن بةم
mena@hrw. org  
techsupport@wn. com  
http://newsbyemail. wn. com  
persan@rsf. org  
contact@netfreedom. org  
info@cdfj. org  
asia@article19. org
info@article19. org
europe@article19. org  
wink@womenink. org  
hr@derechos. org  
communications@humanrightsfirst. org  
admin-us@aiusa. org  
info@ap. org  
wlp@learningpartnership. org
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