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) : ... چاک (لی کورد نفال و جینۆسایدی گه  ئه دژ به  بجه ه ندی هه ناوه  : له یان هژا
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ندام و  ی ئه که  یه که  یه  له،تانانکۆش تبات و  خه  سو له،یتانتی دسۆز کوردایه   لهسو
نن لم  توانیتان بیسه ی دسۆز که وهرممان بۆ ئ پیرۆزبایی گهستخۆشی و  ده ،نگراکانتان الیه
 رست و تاوانباری وه ک لپه سانی هه  دوژمنان و که و له ن مافه لکی خاوه لی کورد گه  گه که

کتریای  ک میکرۆب و به رانی ژیانی خۆی وه  بۆ خۆشگوزه نرات خۆش نابت که فرانس ڤان ئه
  . ژی ده سانی دی کهر خونی  سه خش له زیانبه

 و کردنی  بۆ پتهکانک بت ه ت مه ه ئ تان پیرۆز بت و هیوادارین که وتنه رکه م سه ئه
  ر به رامبه به تیان  جینایه نگ که  جهموو تاوانبارانی انی ههش بۆ ڕاککانی داهاتووتان هنگاو هه
دادگا  و  تاوانم دادگاکانی  دهشبۆ پ  تیدا شدارییان کردوه نجامداوه و به  ئهلی کورد گه
هیدان قاسملۆو   بکوژانی شه بینین که موو ده  هه،ڕ کانی تاوانبارانی شه وه ییه ته نهنو
 ،کان شاره سته  مو،عس رانی حزبی به  سه،ک موو الیه  هه  له راتنیانه ی ئازادن و تهدن فکه ره شه

 نراه  جه،کان رانی گونده  ڕوخنه،کانی قامیشلۆ ڕینه رانی ڕاپه رکوتکه سه ،سیخوڕو خۆفرۆشان
  . هتد. . . . . . . . . . . . . . . ران ستدرژیکه  دهوای تورک سوپکانی  ڕخوازه شه 

 نو  ه  هاوکاری کۆڕو کۆمه ن به باتتان فراوانتر بکه پانی خه  گۆڕه ین که که  دهتان لیڕوان چاوه
 و نا کانی کوردستاندا و له ره  داگیرکه ته وه ده  له ی که و تاوانبارانه موو ئه کان هه ییه وه ته نه
 م  دهر به ستن ڕاکشی ده ر کاربه ست بوون هه ده کانی کوردستان دا کار به  سیاسیه نه الیه

  نه ر الیه  سه نه بخه ر ماوه  فشاری جه وه. ن وای یاساو مژوو بگه  سزای ڕه تا بهن  بکهدادگاکان 
  ی که وانه ت بۆ ئه کی تایبه زراندنی دادگایه م بۆ دامهر تی هه کومهحکان و  سیاسیه
  باتی یاسایی و به گه خهری ڕ  به گرتنه.  نجام داوه لی کورد ئه  گه ر به رامبه تیان به جینایه

پدانی  وامی و درژه رده  بهلی کورد باتی گه  خه  له کهــــش یاندنی تاوانبارانیش به دادگا گه
  . ۆیـــکانی خ  مافه شتن به ۆ گه ب یه باته و خه ئه
  
  

 . وتوو بن رکه ر سه هه
www. komari-kurdistan. org 
komarikurdistan@yahoo. de 
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