
 
www.kurdistannet.org 

وروپا    ئهیند  ناوهیکات به 21-7-2006 10:15 

1 

  
  
  دراوهدراوه  عروف له آوردستان دادهعروف له آوردستان داده  ها موحدین مهها موحدین مه  تهته
  

کی   چاوی خه له، عسییه آان  به نفالچی و کۆنه ی ئه وه دان و شاردنه  داده ته ستیان داوه تدارانی کوردستان ده سه ده  زورهیک یه ماوه
خ   ب بایه  له  جگه نگاوه م هه تدارانیش له سه ستی ده به مه.. یانپارزن  شونی ئارام و نھنیدا ده و له وه نه خه ان دهیکوردستانیان دوور

و  ست ئه ده  به هیدی کوردستان که زار شه دان هه ستی سه ست و نه  هه  به مان یاری کردنه که وه ته نفال و جینۆسایدی نه کردنی قوربانیانی ئه
  . ! ستداوه  ده  گیانی خۆیان له تاوانبارانه

  :ری کوردستان ماوه م جه رده  به ینه خه  ده واه م دوو هه دا ئه لره
  ..   دراوه ی دوکان داده  شارۆچکه له) ر بو عومه ئه ( ژر ناوی نھنی عروف له ها موحدین مه  ته-1
تر خاکی   مه400ك کۆمار بیاری  ره رمی سه ی فه  نامه به، کرت نشین ده زیر خانه ی وه  پله ی به وه بانی ورای ئه م تاله ره  موکه-2

  بووه وت و قایل نه  پارکی ئازادی ده نھا له ی ته هیوی و زه بانی ئه م تاله ره  موکه  که یه وه یرتر ئه ش سه وه لهی، تی دیاری ده در کوردستانی به
  . !ربگرت تری وه دمه وی دووسه  زه مان شون دوو پارچه  هه له
  .... ھات ی کوردستان هه وه ره  ده وه ره  به تدارانی کوردوه سه  رگای ده ر له اوانباریش ههرزنجی ت ر به عفه  شخ جه-3

ری  ماوه  جه داوا له،  تۆماربکات و تاوانبارانه ر ئه سه  داوای یاسایی له زانت که ده یانیهاووالت  مافی به ی وه  ورای ئهچاک ندی ناوه
ندی ل   زووترین کات ناوه  درابت به  داده وه تی کوردیه سه ن ده الیه ر له گه ک ئه نفالچییه عسی و ئه به  ر کۆنه کات هه مان ده که ته میله

  ... بن نگ نه تی کوردی ب ده سه ی ده  نایاساییانه و کاره رگیز له هه، تیقاو در  لهی بو ئه وه  وه نه ئاگادار که
  

  ندی چاک ناوه


