
 

 
  

  
  

 نفال کانی ئه  تاوانباره رؤژيك بؤ به دادگایی گه ياندنى جاشه  31-7
  کردنی   دادگایی نه ربرین دژ به تی ده زایه  دا،  ناره31/7  موومان له با هه

  نفال کانی ئه  تاوانباره جاشه
   



  یاندنی کوردی    کانی تری ڕاگه ناله و که رو رۆژنامه ڕیزان له مالپه به
عس جيبه جيى آرد ،  ڕژمی به, نجام درا   بی ئه ره ی عه بیرکی شؤڤینستانه  رچی  به گه نفال ئه تاوانی ئه

و  سوپا  نگی کردنی  ئه رۆک جاشی کورد،  ڕۆلی پشه دان سه یان وسه ده,  یاد بچت   مان له وه الم نابت  ئه به
  له , یان بینی  فاشسته

  . کورد  بوونه قوربانى و سوآايه تيان پيكرا زار تاکی دان هه یان و سه ئه نجامدا ده
الم  الته ، به سه ژر ده شکی کوردستان  له  به کی سیاسی  له یه  ساله ئیداره16 التی کوردی  سه  ده رچی  گه ئه
  بهرانی و گرنگی  ی خۆشگوزه وه بی ئه له  ،   تکی نیشتمانی    کاری کردووه وتی حکومه ی ڕه وانه وام پچه رده به

کان پيشكه ش  رانيیه چی خۆشگوزه  بدات ،  که وه ره خۆو ده ناو  له  بجه له نفال و هه ی قوربانیانی ئه دۆزى پاشماوه
  .به تاوانباران کرا ؟؟؟ 

چی دادگاکانی  که,  ست بونی تاوانباران  رده به کان و له یی تاوانه وره رای گه ره زانین سه باش ده ش  و ڕاستیه  ئه
 هه ر چه نده سكاال  وه  زیندانه  يخسته م دادگاو نه رده  به رانه کشایه ک تاوانبارای   بۆ ساتكیش یهکوردستان

مان  ر هه سه کی عراقی له  دادگایه بوو له وه ئه. له سه ر هه نديك جاش تؤمارآراوه آه چ ى ده يان پاريزن 
فسۆس  الم ئه  ، به دا بینیوه م تاوانه  ڕۆلی گرنگیان له هنرا ک یه  ڕاگه رۆک جاشانه و سه دان  له تاوان ،   ناوی سه

  یاند  که کان رایان گه یاندنه  راگه ی  له و سۆزانه ی  ئه وه بری ئه التی کوردی له سه کی  ده ره یی  سه ک پیشه وه
یکی گرنگیان رایان ش میان دابنن ،   به رده به ک له ی هیچ ڕگریه وه چی ب ئه که,  دادگا  نه ده تاوانباران ده

تی  زایه   ببيته  ڕۆژی  هه لمه تى  ناره31/7ندی چاک ده يه ويت  ڕۆژی   ناوه بۆیه,  ران  نده  بۆ هه کردووه
دا بۆ   م ڕۆژه کانی تر له یاندنه و راگه ر و ڕۆژنامه   مالپه  هیواداره کان، که کردنی جاشه تاونباره دادگایی نه دژ به
   . وه نه  تاوانبارانه  بالو بکه رۆک جاشه و سه ی ئه ونه ش يان  به میان ره که ی یه ره ه کاتژمر الپ24ی  ماوه
فاداری و ڕز گرتنى  ک وه دا وه م رۆژه  له رو رۆژنامانه کانتانا ،    مالپه ڕیز له ی به  ئوه روانین  له  چاوه ئمه

شیوازی  تان  به  تاآو ئستاش زۆرینه ن ،  که مان بکه نگاوه م هه  و  پالپشتی له بجه له نفال وهه قوربانیانی ئه 
   . بووه تان هه لوستی  بورانه التی کوردی هه سه ی ده ته م سیاسه جۆراو جۆر دژ به

  
  ل به ب جیاوازی بۆ دادگایی تاوانباران  به

  
  ندی چاک  ناوه

be.chak.www  
25-7-2007 

  
       

  


