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 :ستی کوردستان ربه پارتی سه

  
  . ین که یاد نه   ماکۆ له کانی کۆماری ئیسالمی له ته جینایهو تاوان  با
  

  . ری کوردستان کی تکۆشه خه
  . جیھانی نی مرۆڤ دۆستی کۆڕو کۆمه

کی شاری  خه، میالدی 2006. 02. 16  ر به رامبه کوردی به 2705ندانی   ڕبه27 ڕۆژی  له
ی  کۆمه له مین سایادی گه وته له حه،  خۆپشاندانکی ئارام وردستان لهتی ک هماکۆی ڕۆژه

الن و بۆ  بدو ئۆجه  ڕز عه ستان بهری پارتی کرکارانی کورد  دژی ڕبه  به نه ند الیه چه
کانی کۆماری ئیسالمی بۆ  ارهستی گوش به  مه ها به روه هه،  یه  کۆمه له و گه ڕسواکردنی ئه

  ڕگاگرتنیکردنیدژوارها  روه هه، نگی ناو شاری ماکۆ تهو دک و ژیانی بکار رخه سه
کانی  قامه شهر  سه ڕژانه، ت  ڕۆژههست دروستی نوان باکور و سنووری ده  کاسپی لهکارو

  . بزاری خۆیان نیشانداشارو 
ادی و دیمۆکراتی ی ئاز وانه  پچه بهکانی کۆماری ئیسالمی ئران  ره رکوپ که  سه م هزه به
  ستیان کرد به  ده ڕندانهکی د یه  شوه به، کانی جیھان سیپی خۆپشاندانهنکان و پری یه

  . مانی ماکۆ کی قاره  و گرتنی خهڵ  کۆمه کوشتاری به
ستی   ده بهی کورد  ڕۆه 9تا ئیستا ،   وه ماکۆ  هاوبیرانمان له یشتوو له ی گهاو ههی   گۆره به

  زۆر له ها روه هه.  بریندار کراونس  که29 گیراو س  که765 و هید کراون شهران  داگیر که
 داوی  ونه که ی نه وه ر ئه به لهکان  برینداره،  ترسی یه کانیان زۆر جگای مه کان برینه برینداره

  ناچنهکانیان و ریکی سارژ کردنی برینه کان خه  ماه لهرانی کوردستان  داگیر که
  . تی ی حکومهنکا خانه سته خه

  ه واوی کۆڕو کۆمه ته  ین له که داوا ده: ستی کوردستان ربه پارتی سه ک  وه ئمه
  که، کانی جیھانی کگرتووه  یه وه ته ڕکخراوی نه، کتی ئوروپا یه، کانی جیھانی ردۆسته شه به
 کۆماری  دژی دیمۆکراتی وئازادیر ڕژیمی  سه نه گوشار بخه،  بچن کی ماکۆوه  هانای خه به

ترسی  مه  له وون کان بکه فریای بریندارهاد بکات و کان ئاز ندکراوه  به که، ئیسالمی ئران
 . ن جاتیان بده رگ نه مه
توانن   ده:ڵ  کۆمه  کوشتار و گرتنی به  به  پیان وایه!رانی خاکی کوردستان کهر داگیر گه ئه

!  وه خۆی کوردستان بکوژنه ربه ئازادی سه کی تینووی  خهتی وایه ته ستی نه گو تین و هه
 و  ی کردوه که  داگیرکراوی خاکه ستی به  هه  مژساه لی کورد له گه،  یایان خاوه وا خه ئه
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بات و تکۆشان  تی کوردی خه وه خۆی و ده ربه تا سه، ران خۆش نابت  داگیرکه رگیز له هه
  .  وامه رده به
ناساندنی ن بۆ  وڵ بده نگی هه ک ده  یه تی کوردستان به کانی ڕۆژهه  پارته و هیوایه به
تی  ڕۆژهه  لی کورد له ر گه سه جینوسایدی کۆماری ئیسالمی ئران لهڵ و   کۆمه ر ی بهشتاکو

  . کوردستان
 و  بچن  هانای شاری ماکۆوه  به که، ین که تی کوردستان ده کانی ڕۆژهه کی شاره  خه داوا له

  . ن کان بکه هاکاری برینداره
ین و هیوای چاک  که کان ده هید کراوه ی شه ماه ی بنه خۆشی ئاراسته ره  کۆتایدا سه له

ری  و په  بهکه :ین ده ی گیراوانیش ده ماه  بنه نی به به، خوازین کان ده ی برینداره وه بوونه
کانی   ڕکخراوه هینین ان بگهینگ ده ی هو ین بۆ ئه ده ه وی خۆمان د  هه وه تی یه رپرسایه به

  . ر کانی ڕژیمی داگیرکه  سیاچاه کانیان له جیھانی بۆ ئازاد کردنی ڕۆه
  ستی کوردستان  ربه پارتی سه

  .  میالدی2006. 02. 20.  کوردی2705ی سای  ممه شه  ی ڕه2 
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