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  ڕکخراوی پاراستنی مافی مرۆڤی کوردستان

  
  یام و ڕاپۆڕت ی په کۆمیته

  
  س بانگھشتی دادگای ئینقیالب کران  که51قز   شاری سه له

  قز یام ؛ سه ندی په ناوه
هرام  شه، فا ڕاعی مسته، فا تۆفیقی کانی ؛ مسته  ناوه ی بانگھشت کراو به سانه  که س له  که4
  .  وه ته  زیندان ماونه ش له نووکه ههنساری و ئارام سۆفی  ئه

  س له  که51، کانی دوایی دا  و ڕۆژه فته ی حه  ماوه قز له دادگای ئینقیالبی شاری سه
سانی بانگھشت کراو  ناوی که.  قزی بۆ دادگایی کردن بانگ کردووه هاووتیانی شاری سه

یات  د خه سعه  ئه-4، زیزی زا عه  ڕه-3، ر  بوورهان دیوانگه-2، تی فشین مرۆڤه  ئه-1 ؛  یه وه ئه
 لووقمان - 8، سری د ساح نه مه حه  مه-7، هادی نوری -6، ری یده هادی حه - 5، باشی
فشین   حه- 12، مانی یوان قاره  که- 11،  لوقمان مھری- 10، یمان مھری  په- 9، دی مه حه مه
، ری یگله  سامان به- 15،  زان زاده مه ڕهتاح   فه- 14،  زان زاده مه باس ڕه  عه- 13، دی مه حه مه
یدین  حه  مه- 19، نساری هرام ئه  شه- 18، فا تۆفیقی  مسته- 17، ن خواه ته د وه مه حه  مه- 16

ج  ره یدین فه حه  مه– 22،  دزاده مه حه تائو مه  عه- 21، می عدی خاده  سه- 20، ئازادی
 26ددین شووجاعی  هائه  به– 25، الیی وزاد عه نه – 24، ت عاده ددین سه الحه  سه– 23، پوور

کی  له  شاهۆ مه– 29، تی  حووسن زینه– 28، ریفی ر شه عفه  جه– 27دیقیانی  یمان سه  په–
 - 34، فاری  غه  کاوه– 33،  دیاکۆ ساحی– 32،  ئارام ساتووری– 31،  ئارام سۆفی– 30
، نسوور ساحی  مه– 37،  ئیبراهیم ساحی– 36، ڕکایی  حووسن په– 35، ریفی ماڵ شه جه
 ماجید – 41، فا زاڕعی  مسته– 40،  همن ئومیدی– 39،  بدو زاده  زاهید عه– 38
 ئاکۆ – 45، زایی  نادر ڕه– 44، هرامی  هیوا به– 43، ن پوور سه  هادی حه– 42، کی له مه

 حامید – 49،  همن ویسی– 48، حموود پیرشاهی  مه– 47، ینی سووڵ حه  ڕه– 46، ندی دیابه
  .  رده راوه ست به  تاهیر ده– 51،  نده ڕازه نسوور به  مه– 50، ریفی زه

س  ستگیر کرا بوو و چوار که  کاتی هاوینی ڕابدوو ده  ؛ نوبراوان له یه وه بیر هنانه جی وه
ارام سۆفی نساری و ئ هرام ئه شه، فا ڕاعی مسته، فا تۆفیقی کانی ؛ مسته  ناوه وان به له

ی   شوه  به سیقه دی وه نه  دانانی سه ش به سی دیکه  که47 زیندان ڕاگیراون و  ش له هشتاکه
  . کاتی ئازاد کراون
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  یامنرانی ڕکخراوی پاراستنی مافی مرۆڤی کوردستان په

 0098 -21-66372173 : و فکس موقتشماره تلفن 0098 - 9125014785 :شماره تلفن دبیر
http://www. rmmk. org  

 info@rmmk. org  
  188/13465:ندوق پستیتھران 


