
 
 
 
 

  ! شاری قامیشلۆ خوناوی کرد ورۆزی له ژنی نه عسی سوری چه ڕژمی به
  
یامی ئاشتی و  په و کات ورۆز ده  نه ژنی  جه  پشوازی لهدا که ناوچه  لی کورد له کاتکدا گه له

   سووره زمانی نرگز و گوه به و تنر  ده که النی ناوچه  گه دنیاو و ژیانی نوێ بۆ وه بوونه تازه
 شاری قامیشلۆ  وا له خابن  مهم  به.اتک کانیان ده تایی و ئینسانیه ره  سه داوای ماف و ئازادییه

و    گولله  به و وه دایه نیانورۆزی کوردا یامی نه می په  ئاگرو ئاسن وه عسی سوری به کانی به هزه
   !کردان می وه ته ژنی نه  جه  لهیانپیرۆزبایخونژی 

ری و  ربه  به  هرشهم   ئاکامی ئه له  ،م ساته تاکو ئه هه    کهنن گه ڕادهواڵ  ی ههکان رچاوه سه
 هاوتی کورد  سورۆزی شاری قامیشلۆ  سڤیلی نهری ماوه ر میتینگی جه  بۆسهدا ناشارستانییه

باری کانی ڕژمی سوری  هزه شر ئستا هه.  یه ههکی زۆرتریش بریندار یه هید بوون و ژماره شه
  شیان له  و ڕگه پاندووه سه دا که شارهر  سه  به هاتوچۆیان کردنی هغ ده قهربازی و  ائاسایی سهن

  !خشن کان ببه  برینداره ی خون به وه  بۆ ئه  گرتووهیک خه
  
مان  که وه ته ک بۆ نه هیچ ڕز  به  که وه لماندییه تی سوریا جاریکی تر سه وه ش ده یه وه م کرده به

وست و  هه. ی خونی مرۆڤی کورد بژت وه  ڕووداوک بۆ ئه کاته ک ده یه موو بۆنه و هه قایل نیه
   له وانهوت   نایه م ڕژمه  ئه ریانخست که دهعسی سوری  بهی  ند ساه م چه کانی ئه ته سیاسه
 ی  وه ندنهرحیل و توا عریب و ته  تهتی  سیاسه ست له رگرت و ده  عاق وهعسی گۆڕچوی به بهڕژمی 

دامیش  مانی سه ی نه وت تۆه یه کو ده ه ب.دات مان نه که له ئازاری گهت و چیتر گر  ههکوردلی  گه
 دۆخی ترس و تۆقاندندا  لهخۆی ستی  کوردی بندهزۆرترو زیاتر    و وه  بکاته و وته  کوردی ئه له
دا ڕۆکی زیاتر  که ناوچه  وتکردنی مافی کورد له  زه  لهخوازت هد مان کاتیشدا هه ، لهبگرتڕا

ربازی   پشتگیریکردنی هرشی سه وی تورکیا و کورد م دواییانه یرانی ئه  قه ک له روه ببینت، هه
  . ئاشکرا نیشانیدا رمی کوردستان به ر هه تی تورکیا بۆسه وه ده
  

 و کات  زار ده رمه و شه رکۆنه ی ڕژمی سوریا سه نهم تاوا  توندی ئه کاتکدا به  له   ، ندی چاک ناوه
  له وازی گه مان کاتدا بانگه هه نرین، له  دههیدانی قامیشلو  بۆ شهورۆز ی و نه گوی ئازاد کهپ هچ

باتی   خه  جۆش و خرۆش به،ورۆز ک ئاگری نه  وه،موو شوینک  هه ین له که مان ده که سته بنده
ی   ئیراده،ییتان وه ته  و نهتی ئینسانی رامه نانی ئازادی و کهستھ ده ۆ بهن و  ب  بده ڕزگاریخوازانه

  !یدان  مه هاتوی خۆتان بھننه بن نه له
 خواست و  شی دژ به که نگی ڕژمه بروزه موو هزو زه ری سوریا چاک بزانیت هه با ڕژمی داگیرکه

ستی و   ژرده مان بۆ ڕزگاربوون له که له باتی گه ت خهم ناتوان ڕ، به گه  کورد بخاتهلی ویستی گه
 .رکوت بکات تی سه کۆیالیه

  .خنکنن نگی ئازادی ده ی ده  سیاسیانه  ته سه و ده موو ئه زاری بۆ هه رمه شه
  .لی کورد کی خۆڕاگری گه بات و تکۆشانی بوچانی خه رزی بۆ خه ربه سه

  
  ).چاک(لی کورد نفالکردن و جینۆسایدی گه  ئه ندی چاک دژ به ناوه
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