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خه با ت و تيکو شا نی ها ووال تیا نی به ئه مه گی با کور که بو رزگا ری به ریز عبدا له ئه 
 12روژی پینج شه مه به رواری ، وجا ال ن له ما وه ی چه ن سا لی را بردوو دا دریژه ی هه یه

ین هه نگا وی سه رکه وتنی بو گو را نکا ریه کا نی دا ها تو له کوردستا ن و یه کم، ما نگ
  .تورکیا به دی هینا

خو را گری و پا له وا نه تی گه لی کو ل نه ده ری با کور له م سه رکه وتنه سه ره تا ییه دا 
بیر و با پیروز با یی ده که ین و به هیوا ین له سه را نسه ری جیھا ن که ئیترکه سیک به هوی 

 که ری کوردستا ن بینه سه ر ئه و با وه -وه ریه وه زیندا نی نه کریت و ريژیمه کا نی دا گیر
چا ره سه ر نا بی و میزی گونت و گو کردن با شترین  ره که کیشه ی کورد له ریگا ی توند وتیژی

  .گوره پا نه بو دوا یی پیھینا ن به کیشه میژوییه کا ن
 کورده به سیا سه تیک که ده وله تی ئولترا نا سیونا لیستی تو رکیا بیگو ما ن ئه م هیوا ی

گرتوویه پیش نا یته دی و کورد ده بی به شیوازی نوی و له ریگا ی ئه ورو پا وه زه خت بخا ته 
ا ری ده بی به شداری چا ال کا نه ی هه مو کوردا ن تا سه رکه وتنی یه گج، بو یه.سه ر تورکیا

تی بگه ین که بی سه ر که وتنی با  دریژه ی هه بی و خه لکی کورد پا رچه کا نی دیکه ش
  .هیچ ما نا ییکی نیه، کوری کوردستا ن که مه زنترین ده ورله ژئو پولیتکی نا وچه ده بینی

ه ال کو میته ی روژ ه (نا وه ندی ئه نفا ل و هه له بجه دژ به جینو سا ید کردنی گه لی کورد
جا ریکی دیکه پیروز با یی خوی پیش که ش به گه لی کورد به تا یبه ت ها وال ) تی کوردستا ن

تیا نی خو راگری با کور و هه روه ها کونگره ی گه ل ده کا ت و ئا وا ته خوا زین که به ریزئه 
میا ری و جا ال ن نه له مه حکه مه ی ده وله تی فا شی تورک که له مه یدا نی تیکوشا نی را 

  .بو رزگا ری گه لی کورد و دیموکراسی له نا وچه ببینین
  

   چا ک - کو میته ی روژ هه ال تی 
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www.chal.info

 

1 

mailto:Arez21@hotmail.com
http://www.chal.info/

