
  
  
  
  
  

   وه شناکاته کانی ڕه  تاوانه,تی کورد رکردایه  سه رایی به فیق سامه ندی وه یوه په
  
  وره تبار و گه ، تۆمه وه ته بالوکراوه دا 29/06/2007 رۆژی  له کوردستانی نوی   له وتنکدا که  چاوپکه له
کات و  ی بتاوانی خۆی ده رایی، بانگاشه فیق سامه  ئراقی وهی پشووی ئیستخباراتی ڕژمیرپرس به
  ی بتاوانبوونی خۆی له گه کو به کانی باشوری کوردستان وه رکرده ڵ سه گه ندی نزیکی خۆی له یوه په

  . دات نفالدا پیشان ده تاوانی ئه
تی  رپرسیاره  و به کاندا کردووه  تاوانه شداری له رایی به فیق سامه ستدان وه رده به کانی له گه پی به به
می  رده سه ڕایی له فیق سامه ی وه وپایه و پله ن ئه رپرسی خاوه سکی به ی که وه له جگه .ستۆ  ئه وته که ده

و  و له تاوانباریی و بتاوانی ئهم  ، به کاندا کردووه  تاوانه شداریی له  به عسدا ئاسایی رژمی به
ندی  وه رژه به  و دوور له نانه دادگاش بالیهب  ، ده وه کال بکرته  دادگادا یه ب له ، ده تاوانکاریانه

  .  بکات یه و دۆسیه یری ئه الت سه سه ده
ڵ  گه ۆی لهندی خ یوه  په وامی به رده توان به و ده م دادگا، ئه رده به ب بچته  دهڕایی یق سامهف وه
ڵ  گه جی له زره زار خه ندی نه یوه په.  ی قانون و دادگا نییه  کشه وه کانی کورد بدات، ئه رکرده سه
.  وه شکاته جی ڕه هزر ر خه سه  له که یتوانی تاوانه جی نه زره زار خه  نه وان له کان و پشتگیری ئه رکرده سه

  رگری له وه و به نه که  نه ی پشوویان دووباره یه ه ههو  کانی باشوری کوردستان ئه رکرده هیوادارین سه
ک  لی کورد نه  بزانن، گه وه ب ئه  ده موو تاوانبارانی دیکه رایی و هه فیق سامه وه.  ن که رایی نه سامه

  لهوان  ی ئهیشداری و تاوانبار  دادگا و ئاستی به ب بدرنه  ده وانه کو ئه به،  وان نییه پویستی به
  . دیار بکرن وایانه ڕهکاندا  وانهتا

  وه رپۆله نته  ڕگای ئه دات و له یاندنی تاوانباران ده  دادگاییگه وام بۆ به رده وی به ندی چاک هه ناوه
و  ئه. درت رایی ده سامهفیق  ستگیرکردنی وه وی ده هه کو ئستا  روه ڕت، هه گه دوایاندا ده به

ری ڕزگاریان نابت، هیوادارین  روه ستی دادپه  ده ، له اوجۆر ڕایان کردووهی بۆ وتانی جۆر تاوانبارانه
  . وه نه  زانیاری و شونی ژیانی تاوانباران ئاگادارمان بکه کوردستانیان له

  
  
  : رایی بکه ر سامه سه  له و لینکه یری ئه سه
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