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   وامه رده ران به خۆنیشاندانی کوردان دژی داگیرکه

رلین خۆنیشاندانیان   به ی سوریا له م بایۆزخانه رده به ندی چاک له شداری ناوه به ک کورد به یه ژماره
 سازدا

ک کوردی خۆرئاوای  یه ژماره، ڕۆ کی پاشنیوه  کاتژمر یه2006ـ 12 ـ 20وتی   رکه ممه رۆژی چوارشه
 ی کۆماری سوریادا م بایۆزخانه رده به ندی چاک له شی ناوه  هاوبه ستی سوریا به بندهکوردستانی 

  تی خۆیانیان زایه خۆنیشاندکیان ساز کرد و ناڕه، منایا ختی ئه رلینی پایته به له
  ر به رانبه ه ب که، ربی کانی رژمی سوریا ده تییه وا و نامرڤایه  ناڕه وه  و کرده وه وساندنه  چه ر به رانبه به
 و  رات رۆژانه من و مخابه کانی ئه هی دواییدا؛ یاساو یه م ماوه تی له تایبه به، یانکات لی کورد ده گه
  . ردوو ال  هۆی پکدادانی نوان هه ش بووته مه  ئه کان و که  کاورده ر ماه  سه کوتنه ده  هه وانه شه

کی   خه ی که که نه سه  ره  و دانشتوانه کی کوردستانه یه هی داگیرکاری پارچ وه ڕای ئه ره رژمی سوریا سه
 و  وه ته ندراوه سهلیان  زنامه گه شکی زۆریان ره کات و تا ئستا به ناهنده حساب ده ک په کوردن وه

  مه ئه،  دا نییه م دنیایه  تۆماری ئه مرت و ناوی له ده، بت  ده وره گه، بت دایک ده  سوریا له ی کور له رۆه
ویوزارکی   زه وه و هۆیه  به وزی دروست کرد که دناوی سه دا پشتنی به1963سای   له ی که وه  له جگه

تا ئستاش ، کانی راگواست  و کورده بی هاورده ره  عه کانی داگیر کرد و دایه  کورده زۆری جوتیاره
  .  وامه رده ازاردان بهگرتن و کوشتن و ئ،  بینیوه  کوردی خۆرئاوا نه ترین مافی به ساده
، کانی رژمی سوریادا  پش بایۆزخانه له، وروپادا کانی ئه خته  پایته وام له رده  به ند ساکه  چه بۆیه
  . کرن شاندان ساز دهیخۆن

 .  همنی کۆتاییھات  دووو کاتژمری خایاند و به2006ری  به مه  ی دیسه20ی  که خۆنیشاندانه
  
  

  مانیا ی ئه لی کورد ـ چک ـ کۆمیته نفال و جینۆسایدی گه  ئه  دژ به بجه ه ندی هه ناوه


