چاودێری كوردۆسايد داوا له دادگای تێھهڵچوونهوهی كوردستان دهكات
راستگۆ بن له بهرامبهر دادپهروهری و مافی قوربانيانی ئهنفال
له رۆژی  ٢٠١١-٥-٥ئهنجومهنی دادوهری له ھهرێمی كوردستان له بڕيارێكی به پهله داوا له لقهكانی
دادگای تێھهڵچوونهوه له شارهكانی ھهولێر و سلێمانی و دھۆك و گهرميان دهكات بڕياری دادگای بااڵی
تاوانهكان جێبهجێبكهن سهبارهت به گرتن و ئامادهكردنی  ٢٥٨تۆمهتباری ئهنفال بۆ بهردهم دادگا.
ئهوهی شايانی باسه له كۆی  ٤٢٣تۆمهتباری ئهنفال تاكو ئێستا تهنھا تۆمهتباری ژماره  ١٩به ناوی رائيد
الركن سادق سب ﷲ محهمهد خۆی تهسليم به دادگا كردووه كه پلهكهی لمخ ٢فل  ٤بووه .
ئێمه له رێكخراوی چاودێری كوردۆسايد كه پهيگيرانهو بێ پسانهوه كارمان لهسهر ئهم دۆسيهيه كردووه ,
داواكارين اليهنی پهيوهنديدارهكان له حكوومهتی و اليهنه سياسييهكان ئهوانهی مۆڵگهی پاراستنی
تۆمهتبارانن پشتيوانی جێبهجێكردنی ئهم بڕياره بكهن  ,دياره به پێچهوانهوه دهكهونه بهر نهعلهتی مێژوو ,
تۆمهتبارانيش با له دادگا بێ تاوانی خۆيان بسهلمێنن و سهربهرزانه بگهرێنهوه بۆ ناو كۆمهڵگا .
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