
 
 
 

لقی)/ چاک(لی کورد نفال و جينوسايدی گه  ئه  دژ به بجه له ندی هه  ناوه ئاگاداری له  
 

  سويس
 
 
 
 
 

 .کانی کوردستان  سياسيه نه ف و شورشگير، حيزب و اليه ره  شه لکی به خه
رکوماری خو  ی نژاد سهد حمه رکاری ئه  سه  دوای هاتنه تکاری کوماری ئيسالمی دوا به نايه ک ئاگادارن رژيمی جه ر وه هه

تيان خولقاند ،  نايه  کوردستان جه  له وه  ، ديسانه لکی کورد سور بوه  خوينی خه ستی به  پيشتر ده  که م رژيمه پاوی ئه داسه
  ته ی سياسه وه رچدانه ر په رم بو به  شاری مهاباد الوانی شورشگير و خوين گه ر له وبه مه ن روژ له  چه شايانی باسه

تکاری ئيسالمی بو  نايه رژيمی جه .  م رژيمه  دژی ئه  خو پيشاندان له ته ستيان داوه کانی کوماری ئيسالمی ده له په چه
ادر يد ق ی سه ينی الوی شورشگير شوانه خو ستيان به هاباد ده ری مهتی شا تايبه   لکی کوردستان به چاوترسين کردنی خه

الم رژيمی کوماری   به،هاباد  شاری مه ت له  تايبه لکی کورد به شتن و برينی خه کو  له وامه رده ها به روه سور کرد و هه
م   ئه وه  دلنياييه لکو به لکی کوردستان ناگيريت به ی شورشگيری خه  روحيه  هيچ کات پيش به  که بزانی وه بی ئه ئيسالمی ده

 ريکخراوی چاک لقی سويس  وه و بونه ر به هه. مالی   راده ره  داگيرکه م رژيمه  هيز و ئه  الفاويکی به بيته  ده يی و قينه توره
يد  ی سه  شوانه هق ب رحه  ده م دواييانه  به ی که تانه نايه م جه  دژی ئه  بيرن له تی کوماری ئيسالمی له فاره ر سه  به ريپيوانيک له
  هاباد لکی شاری مه رينی خه  راپه ستی پشتيوانی کردن له به  مه ها به ر وه دريت و هه دهنجام  کانی کوردستان ئه قادرو  روله

ها  روه هه. لکی کوردستان تری خه ردی زيده  هاوپشتی و هاوده بيته هدا د م روژه شداری کردنتان له  به وه م بونه به. کات ساز ده
ستی و ری  وه ی رژيم راده تکارانه نايه کی جه يه وه ر کرده ر هه رانبه  به  له لمينی که سه  ده مه لکی کورد ئه جاريکی تر خه

 زوترين کات   به.لی کورد حالی گهر مال و   سه نه ست دريژی که تکارانی کوماری ئيسالمی ده نايه نادری چی تر جه
 .نين  يه گه  راده که عات و روژی ريپيوانه سه
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