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   مه  حه خاه ... ی نداو دادگاکه تی هۆه وه نگ و سۆزی قوربانیانی کورد بۆ ده ده
 
 رچی گه ئه، چت و لژی ئه ره یان به  گۆهبت و ئه رۆژی دیکتاتۆر ئاوا ریکه رچی وا خه گه ئه

انیان ک دژواره ر کاره سه  له رده دت و په ت هه سه ر هزو ده سه  ڕۆژکی نوێ له ریکه وا خه
کانی  ئازاره که  وه داوینه ل نهوایان  ئاوڕکی  کیمیایی ی زامدار به ئمههشتا ، درته ده هه
فرانس  ( دادگایی تاوانبار بت که  نه و مرۆڤانه ئهت و  وه ده،  وه رونمان هوربته و ده سته هج

  . داندا  ووتی هۆه لهان کرد ) کیمیایی
م کوردستان سوپاسی  رجه هید و سه ی شه بجه ه یایی شاری ههک برینادارنی کیم  وه ئمه
 دادگاییکردنی تاوانباری ناوبراودا  ین له که ده و مرۆڤ دۆستانه موو ئه ر هه هه
 یان که لالده و جهنای کوردن  پشت و په یاندکه ڕاگه ی کوردیان  وه ته نه  و بهشدارییانکردوه به
  . یاند سزای خۆی گه به
یامی خۆیان  په ین که که ندی ئه تی هۆه وه ی دادگاو ده سته دهوپاسی ها س روه هه
  . ست سزا قوتار بت ده له) فرانس کیمیایی (یانھشت تاوانبار یاندو نه تی گه مرۆڤایه به
دی  نفالکردن و جینۆساییه  ئه  دژ به بجه ه ندی هه ناوه (ی سته ده مانکاتیشدا سوپاسی هه له
  .. دا  پیرۆزه مکاره ودانیان له بات و هه ین بۆ خه که ده) چاک (لی کورد گه
  الن نگی گه وتو بیت ده رکه سه
  نگی دیمۆکراتی وتوبت ده رکه ه س
  .. وتوبت مرۆڤی مرۆڤ دۆست رکه  سه

  
   ووتی دانمارک  لهبرینداران

  ــــــــــــــ
  ر  عومه بووله  عه میعه له) 1
  مین  شیالن حامد محمد ئه) 2
  ولصر بدول نه ر عه عفه گین جهن) 3
  ولصر بدول نه ر عه عفه اوستا جهئ) 4
  ولصر بدول نه عه ر عفه سکا جه) 5
  ولصر بدول نه ر عه عفه ر جه نگه سه) 6
   

  مرۆڤهو موو ئه ت و دادگاو هه اسی دوه سوپ وه مووکورده ناوی هه منیش به :تبینی
تی خۆیان  و دۆستایهدا پیرۆزه  مکاره  له پشتگیری کوردیانکردوه کهم  که  ده ندیانه هۆه
   . وه دووپاتکرده  م دنیایه ئهتی  واوی مرۆڤایه بۆته

ساون و  یی خۆیان هه وه ته رکی پیرۆزی نه ئه به که) چاک (سوپاسی بپایانم بۆ
  . کردوه مییان نه رخه مته که
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