
کانی  قوربانیه،وبۆ و شه ی ئامینه حشیانه کوشتنی وه

  ! حکومه مه کوردستان  له "ف ره تاوانی شه "

                                            

  

  ی باوکه وه رئه به هنھا ل کوژرت ته  ده قانه  زۆر ده وه ن باوکیه الیه  سان له12 کچکی  بیستی که  کاتک ده کراوه ڕپنه تکی باوه ه اح

ی 5  له که   ساه12ی   ڕوداوی کوژرانی ئامینه مه ئه.  بووه  ھه وه ی دراوسیانه  ساه24 کوڕکی  ندی  به یوه ی په که  کچه  که بووه گومانی ھه

  !.کوژرت ولر ده  شاری ھه تی مافی مرۆڤ له زاره م وه رده به و له وه ن باوکیه الیه  له2007ئایاری 

ر تاوانی  سه کی یاسایش له  سزایهو وه تا ئستا ھیچ لپرسینهک و.ن.کانی ی ربازیه ره سه فسه  ئه  له ککه  یه واڵ باوکی ئامینه پی ھه به

 ماچ یش باوکییدوو جار قاچت  نانه  تهو وه ته  باوکی پاڕاوه ی زۆر له که  پش کوشتنه  ئامینه  که وه گرنه  ده.! اوهدر ی نه که کوشتنی کچه

!. کوشتی وه  خون ساردیه ی پشت گوخست و زۆر به  ئامینهو نزاکانی وه موو پاڕانه قی باوکی ھه دهم  یکوژت، به تا نه  کردووه

  

ی ی باوک  پی قسه  به  که  سانه19ن  مه ؤوفی ته وبۆ علی ڕه  کوردستان، شه  له”ف ره شه”کانی  کانی تری تاوانه  قوربانیه کک له یه

و ) مر محمد ه ریتانیا ناوی نه به له(ولود علی  ی ناوی ھمن مه که  مرده. ی ئایاردا کوژراوه12   له وه یه که س و کاری مرده ن مردوو که الیه له

  . یه ری ھه نابه مافی په

وکاری س که، مای باوکی  وه ڕته گه  دهدی بهنا  به وکرت ی خراپ ده ه  مامه وه یه که کاری مردهسو ن که الیه لهوبۆ   شه کرت که وا باس ده

 ی که وکارهس ڵ که گه  له، وه ڕته گه کاتک ھمن ده . یدایه که  مۆبیله ناو له" ناسیاو نه"کی  یه  ژماره  پای که یان خستبووه وه  تاوانی ئهھمن

ک  وت فیشه  حه ند شونکی گیانی به کی زۆرو شکاندنی چهوێ پاش ئازاردان  و لهی دوکان یران بۆ شارۆچکه ن بۆ سه به وبۆ ده  شه،خۆی

ردوکیان   ھه وه"  مولود علی میر مولود علی و مامه سه. "شدارن دا به که تاوانی کوشتنه لهسی تر  وبۆ دوو که ی باوکی شه پی قسه به. یکوژن ده

  . یه رییان ھه نابه ریتانیا مافی په به له

  مه  ئه،درن دوایدا سزا ده   له ن که ست ناکه کوژن ھه کانیان ده نی خزانهندامانی ژ  ئه کک له  یه ک که کات م تاوانبارانه ئه  که ئاشکرایه

    ! سزا نادرنف ره کانی شه ی کوشتنه تاوانباران  کوردستان که  له تکی ئاساییه حاه

پی   به. ژنان گیانی بۆ پاراستنی وه وشونک بدۆزنه تداران ھیچ ڕگه سه ش ناچت ده وه و له بوهبارودۆخی کوردستان بۆ ژنان زۆر ترسناک 

نھا   تهون یان خنکنراون یان سوتنراون کوژرا وه سوکاریانه ن که الیه  کوردستان له  ژنی تر له12دا  یه فته ند ھه م چه نھا له ته کان به واه ھه

 2007ی ئاپریلی 7  له  دن که وه "دۆعا"دوای کوشتنی   له رگبانه  جه م تاوانه موو ئه  ھه! وه بکنه" ستچویان ده فی له ره شه " ی که وه ر ئه به له

  !رد کوشتیان به  به عشیقه ی به  شارۆچکه له

م  ک بۆ ئه  کۆتاییه که  مه که رپرسی یه رم به تی ھه تدارتی حکومه سه و ده کی کوشنده تایه  په  بۆتهی عراقکوردستان له" ف ره کوشتنی شه"

  . وتوه ڕکه دژی ژنان به له  نھنیه بھنت که نگه جه

  یه یی ھه وه ته  ھاوپشتی نونهو  پاپشتی ئمه کوشتنیان، پویستیان بهدژی تووندوتیژی و باتیان له ی خهھزکردن ژنانی کوردستان بۆ به

تی ژنانی کوردستان  رامه و کهدابین بکات کسانی   یه که  کسانیخوازانه کی یه یاسایهبۆ دانانی رم  تی ھه فشارھنان بۆ حکومه ستی به مه به

سگیریان بکات و   ده م وته رن له نابه وبۆیان کوشت و په  شه ی که و تاوانبارانه  ئه  که ریتانیایه تی به رکی حکومه ھا ئه روه ھه. وه بگته

!نت دادگایان بگه به
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 عراق ی وتی ڕکخراوی ئازادی ژن له وه ره ری ده نونه:زان محمودھۆ

 کرکلیس–ی ژنانی کورد  ه کۆمه

 کرکلیس-ی رۆشنبیریی کوردی ه کۆمه

 کرکلیس–ت  ی کوردی رۆژھه ه کۆمه

کرکلیس-ریتانی ی دۆستنیی کورد رۆژئاوا و به ه کۆمه

یس کرکل–رانی کورد  نابه فیدراسیۆنی په
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