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  !ند  بودوه دیق که سهد  مه محه ندکشانی  به گرتن و به
  
ترسی    مه آانی مرۆڤ و ڕوناآبیرانی آورد له چاالآانی مافه(ناوی   دا به04/02/2007ی رۆژی   نوسراوه ک له ر وه هه

سوراوان و چاالکوانانی مافی مرۆڤ و   گیانی هه  هوشداریمان دا که و وه بومان کرده،) ترور و ڕفاندن دان
 ، سوراوانه م هه نی ئه ده باتی مه  مارگیناڵ کردنی خه  بۆ ترساندن و به،ترسی دان  مه رد لهڕوناکبیرانی کو
ند،  بودوه دیق که سهد  مه محهش  م جاره ک خۆ ناپارزن ، ئه شنه توندو تیژیه  هیچ چه  لهحاکمانی ئران

  .هل نگرانی دیکتاتۆری و جه ستان و الیه ره په  ئامانجی هرشی کۆنه بوو به
 زیندان و   و جیاوازی بیر و ڕا بهکان هند و کۆسپ  کهری سه  چارهووتو گای نادیمۆکاتیک و دواکه  کۆمه له
  ن، و به  مرۆڤی خۆ ناپاریز  ئاکارکی دژه شنه  هیچ چه سوڕاوان کۆتایی دت،و له هند کشانی ه  به به

  .خوازیت  ده ختانه  زه شنه م چه ت ئه سته م و ده بۆچونی خۆیان پاراستنی سیسته
باتگی و  ی خه  پشینه رۆکی ڕیخرای مافی مرۆڤی کوردوستان به ند سه بودوه دیق که سهد  مه محه

کانی مرۆڤی کورد و   مافه کات له ی داکۆکی ده باته  خه م شیوه  به  که م نیشانی داوه ر ده  ههترسی چاونه
لی  وای گه کانی ڕه فهست هنانی ما ده  بۆ وه م مرۆڤه  ئهباتی ست و خه توندو تیژی حاکمان ناتوانت هه

ند،شلگیرتر  بودوه زاران که دان و هه  سه ت، به کی حکومه ر توندو تیژیه  ههنای  په  و له کورد سست بکات
انی ست هن ده وای خۆیان بۆ وه باتی ڕه  خه وه نده بودوه ری که نگه  سه بات و له یدانی خه  مه  جاران دنه له

  . ن ده  ده ی کورد درژه وساوه لی چه کانی گه مافه
سوڕاوان و   دژی هه ک به شنه توندو تیژیه ر چه  ئوروپا هه ی مافی مرۆڤی کورد له له ک کۆمه  وه ئمه

  ی که م ریخراوانه نگی ئه  پال ده ینه خه نگی خۆمان ده ین و ده که حکوم ده نیاکان مه ده  مه چاالکوانان و نیھاده
پارلمانی    وAmnesti international     تکۆشان ماندو نابن ،هاوکات کانیان له بۆ پاراستنی مافه

  رکوتانه  و سه  کرداره شنه م چه ئه  وانیش و داوخوازین ئه  وه ینه که ی ئاگادار ده وه ره تی ده زاره سوئد و وه
      ن حکوم بکه مه
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  ئوروپا-دی مافی مرۆڤی کور له آۆمه
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