
  
  
  
  
 
   و پویست له په  بهکی یه وه ڕوونکردنه  

 یمانی لۆزان وتی چاالکی رسواکردنی په روار و ڕکه  به  گۆڕانکاریی له ت به باره سه
  

   . لبتتانرم سوی گهرز  کوردستانیانی به
ۆژی ڕمرۆ  نین، ئه گه  ڕابانم که وه ته  بۆ  بزاڤی نهوست  هه ی دسۆزو به  ئاگاداری ئوه  به ویستهپ      

ندی  زامه   ڕه ، وه رگرته  وهمان)جنڤ ( کانتۆنی پۆلیسی ندی زامه می ڕه  وه07. 10وتی  ، ڕکه ممه س شه
  وه ته گای نه م باره رده  به ، له یمانی لۆزان ناگرتنی کوردان ، بۆ پرۆتستکردنی په  و په وه   کۆبونهتی مۆه
    .کان کگرتووه یه

 27 ــ 24رواری   به.بوود لکرمانباسی  م جۆره  به تیه زایه م چاالکی  ناڕه زانن  پرۆگرامی  ئه  دهک  وه     
 م  به. نابگرین کان په کگرتووه  یه وه ته گای نه بارهم   رده  به  ڕۆژ لهچواری   واتا بۆ ماوه2007\ /7/ 

 ب  وه داخه م به وکی زۆرماندا به ی ههرچ گه ئه . خشین تی  دوو ڕۆژی پبه  مۆهنھا  تهپۆلیسی جنڤ 
تی  مان کاتدا مۆه  هه له.  )2007 /7/ 26 و 24 (واتا .  وه یا نوان وته که ویش ڕۆژک ده  ئهسود بوو ، 

 پاش تاوو  ربۆیه  هه. وه دا بمنینه و شونه ش له و دوو ڕۆژه کانی ئه وه  بۆ شه داین که شیان پنه وه ئه
ی   و بیاره  ئه یشتینه ، گه مانه  هه  و توانا و ئیمکانک که  ڕگاپدراو یت  و شوازی  مۆه جۆرتوکردنی

یمانی  رچوونی په ی  ده که  شومه ویش خودی ڕۆژه ین، ئهر به کار مان به که ته  مۆه ک ڕۆژ  له نھا یه ته
   .24.07   واتهلۆزانه
  تان به که  پرۆگرامهوت و ڕۆژی زانین جارکی تر  ڕکه  ده چاکی  بهدا  م گۆرانکارییه ر تیشکی ئه  به  له

  : وه نینه ئاگاداری بگه
   له)شاتۆ(م هۆتل  رده  به  و خۆپیشاندانی کوردان له وه  کۆبونه،21.07وتی   ، ڕکه ممه  ڕۆژی شه/ م که یه

. کرا تیا ی  تیه عنه  له نهیما و په  ئهستن و ئیمزای   به1923  /7 /24  له کهی  و شونه ، ئهشاری لۆزان
ر  هه.  یه وه)ل ی گه کۆنگره(ڤانی   ههن  الیه  له م چاالکیه  ری ئه  و ڕکخهت  هۆرگری م وه  شایانی باسه

رزڕاگرتنی خونی  مان و به که له ندی گه وه رژه ین، بۆ به که ک ده موو الیه وازی هه دا جارکی تر بانگه لره
 یمانی لۆزان  پهن و   بکه م چاالکیه  ئهشداری  به وه تیه وایه ته کوردستان و دروشمی نهای ئ  هیدان ، به شه
  !ن زار بکه رمه شه
  

  وه ته گای نه م باره رده  به تی له زایه  ناڕه ناگرتنی ، په24.07وتی  ، ڕکه ممه ڕۆژی دووشه/ م دووهه
لماندنی  سهیمانی لۆزان و ی په وه شاندنه وه ی کوردان بۆ هه ردنی  یاداشتنامهکش کان و پشکه کگرتووه یه

ی  ین، کشه که کان ده کگرتووه  یه وه ته  نه مان کاتدا داوا له  هه له. لی کورد ی خۆنووسین بۆ گه مافی چاره
کانی  نده لمنت و به ڕاست  بسه تی ناوه  ڕۆژهه  له تی  وایه ته  سیاسی و نه کی یه  کشه ک کورد وه

و  شه ڕه هه. ج بکات  جبه وه یه  باره ردوونی مافی مرۆڤ  له ی گه ی جنڤ و جاڕنامه یماننامه په
داوا . ن  و ڕسوابکه رکۆنه مان، سه که وه ته ر نه یا بۆ سهرستی تورک پهز هگ تی ڕه وه کانی ده ستدرژیه ده

کی  شکری تورکیا و ئران دژی خه ربازی و له کی سه ئۆپراسون موو جۆره ج هه ستبه بکرت ده
  .کان ڕابگیرت کوردستان و شۆڕشگره



واوی    ناوی ته م  به ، به رگیراوه  وه وه) سویسرا_ ندی چاک ناوه(ن   الیه  له م چاالکیه تی ئه رچی مۆه گه ئه
  وه کرته رزده ی به وه دا ئه م  چاالکیه له  . مان سازدراوه که وه ته  نه بایندی وه رژه  بهدی  هنانهکورد و بۆ

   رهاویشته یمانی لۆزان و ده په  ن، که  و سیمبوالنه و دروشم و ونه نھا ئای کوردستان و ئه ته
ک ، تاك بت یاخود  شداربوویه موو به  هه داواکارین له.  ڕوو خاته مان، ده که وه ته کانی بۆ نه ساته رگه مه
  چته  ده ڵ خۆتاندا بھنن، که  گه  له  و پداویستیانه سته ره  کهو موو ئه ن هه واو بده  تهوی ن، هه الیه

ران و  تی داگیرکه کانی تاوان و دڕندایه  دیاره ک ئای کوردستان و ونه ، وه وه که سته به  مهتی  خزمه
        . مان که ته ر میلله تی سه هامه نه

شداری  تی،  به  تایبه  ووتی سویسرا به ، له  گشتی و وه به ره  ده ڤکی کورد لهر مرۆ  هه  لهکارینداوا     
جوانترین . ن رخان بکه تهتان  که وه ته تی خۆتان و نه زایه ن و ڕۆژک بۆ ناڕه شدا بکه م چاالکیه رم له گه

و  ئه.  یه ستانی ئوه ی کوردستانی ناو ده کاوه  وئای شه ی ئوه  ژماره دا بوونی به و شونه نمایش له
کانی  وه ته موو نه  پاڵ ئاالی هه ی له مۆ بت یان سبه ، ئه وه بات و تکۆشانی ئوه ی خه  سایه ی له ئایه
     . وه کته شه ده    ، وه تره

  
  گووشین رمی ده  گه تان به کارانهبات ستی خه ده     

  
  

10.07.2007  
   سراسوی_ چاک_  بجه ه ندی هه ناوه     

  


