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  !ئازا دیخوا زا نی جیھا ن
  !ریکخراوه مروف دوست و دیمو کرا تیه کا ن

  
دوز گه ری   روژ نا مه وا نی کورد له ال یه ن ده زگا ی3مه حکه مه کردنی  هه وا لی

به ریز عبا سی ، به پی ئا خر ین زا نیاری. جیگا ی مه تر سیه، ریژیمی تیروریستی ئیرا ن
، ئیجال لی قه وا می، دوکتور رویا تلوعی، نا مه وا نی کوردسی روژ  پاریزه ری، جه ما لی

 ی سه ر ما وه ز 30سه عی سا عدی به مید یا کا نی را گه یا ندووه که به لین وا یه روژی 
له شاری سنه به  به نا و شورشی ئیسال می مه که مه ی ئه و رو زنا مه وا نا نه له دادگا ی

  . ریوه بچیت
« ئه و سی رو له به ئه مه گه ی کوردی به ، رور و تا وا ن له ئیرا نده زگا ی سه رکوت و تی

له خو پیشا ندا نه  »ریبه ری ئا زا وه « و » دژا یه تی له گه ل ئا سا یشی نه ته وه یی 
له گه  محا رب «شاری خو را گری سنه تا وا نبار کردووه و  کا نی چه ن ما نگی را بردوو له

  . له قه له م دا وه»  ل خودا
ئه وا نه ی که به که لتوری ئیسال می و به تا یبه ت سیا سه تی کو ماری جه ل و خورا فه 

  ؟چیه »محارب له گه ل خودا « چا ک ده زا نن که سزای ، له ئیرا ن شاره زا ن
یمو ژئا زادیخواز و  له سه ر هه موو کوردیکی دلسوز و هه ر مروفیکی، هه ر به م بو نه وه
ه ها واری رو له خو شه ویسته کا نی گه لما نه وه بین و چیتر بوار به کرا ت فه رزه که ب

ژنا ن و پیا وا  په یتا، نه ده ن که په یتا، ریژیمیک که ئاخرین هه نا سه کا نی ده کیشیت
و زیندا ن و سیداره له نا  ئه شکه نجه کورد به ما فی مروف و ئازادی گه لی نی پاریزه ری

  . و به ریت
داوا له ها ورییا نی چا ک سه ر جه م ده کا ت که ده س ، کو میته ی روژ هه ال تی چا ک

به یار مه تی ریکخراو و کور و کو مه له کوردستا نیه  به جی بو هه ولیکی هه مه ال یه نه
و به تا یبه ت ئه و سی رو ، کا ن بو رزگاری هه موو زیندا نیه سیا سیه کا نی روژ هه الت

  . هه لسوورا نیکی به ر چا و ده س پی بکه ن، یسته ی کوردله خو شه و
  !حیزب و ریکخرا وه کا نی کوردستا ن

بی ، پوو چه ل کرد نه وه ی سیا سه تی سه رکوتی بی ووچا نی گه لی کورد له روژ هه الت
دا وا له ئیوه ده که ین سه ره رای هه موو . نا یته دی یه ک گرتن و ها و کاری دلسوزا نه

ئازادی بی مه رجی هه ، له ژیر دروشمی بو هه ولدا نیکی جه ما وه ری، کوریه کا نکه م 
  ، موو زیندا نیه سیا سیه کا ن

  . ره شتر بکه ین له سه را نسه ری ئه وروو پا سیمای ریژیمی ئیسال می
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و دلسوزانی پشتیوا نی خوی  کو میته ی روژ هه ال تی چا ک ئا ما ده ی هه موو ها و کاریکه
ل ئیمه به شیوه ی خواره وه پیوه  گه واز ده کا ت که بو ده ربرینی را و بیریا ن له گهبا ن
  . بگرن ندی

  
  ) چا ک (دژ به ئه نفا ل کردن و جینو سا یدی گه لی کورد، نا وه ندی هه له بجه 

  کو میته ی روژ هه ال تی کوردستا ن 
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