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Daxuyaniya
Navenda PENa Kurd
di biwara îdamkirina
rewşenbîr û niştîmanparêzên Kurdistanê de
li rojhilatê welatê me
Em di wê baweriyê de ne, ku kuştin û îdamkirina mirovên
rewşenbîr û azadîxwazên ku li peyî bidestxistina mafên
xwe yî rewa ne, karekî dûr ji prinsîpên mirovayetî ye.
Li gor standardên navnetewî ji bo mafê mirovan jî, biryarên
wiha tenê ji hêla rejîmên xwînrêj û totalîter ve têne dayîn.
Îdamkirina pênc têkoşerên kurd ji hêla rejîma Îranê ve, di
nav raya giştî ya cîhanê de şokek nû çêkiriye.
Ferzad Kemanger dersbêjek xwîndingehên gundên rojhelatê
Kurdistanê û hemû evîna wî ew bû, ku zarokên civaka xwe
hînî xwendin û nivîsandinê bike. Heza wî ji mirovahiyê re
bêdawî û di çavên wî de reş, spî û zer tev yek bûn.
Ew rojnamevan, helbestvan û çîronivîsekî jîr bû, ku bi
zimanekî sade û rewan dersên hişiyariyê didan şagirtên
xwe.
Navenda PENa Kurd, Dresdner Bank, Konto-Nr. 4 757 403 00, Blz.: 700 800 00
IBAN: DE56 7008 0000 0475 7403 00
S.W.I.F.T.: DRESDEFF700
http://www.pen-kurd.org

Elî Heyderiyan, Ferhad Wekîlî, Şirîn Elemhulî Atêşga û
Mêhdî Îslamiyan jî her yekî di warekî civakî de xizmeta
pêşkeftina civaka xwe dikirin. Ew xwedî manîfestoyeke
homanîstî bûn û xizmeta ji gel re karê wan î herî pîroz bû.
Em bangî berpirsiyarên komara Îranê dikin, ku ew êdî dest
ji van hovîtiyan li dijî gelê kurd berde. Ji bo çareseriya doza
gelê kurd li Îranê, rêya dialogê, rêya herî baş û demokratîk
e.
Ev rê dikare rewşa hemû gelên herêmê biguhere û aştiyê
bike para wan.
Bila dîktator ibretê ji dîroka cihanê bistînin û qedera Hitler,
Mosolonî, Nêron, Sedam Husên û cinayetkarên din bînin
bîra xwe.
Navenda PENa Kurd îdamkirina rewşenbîr û azadîxwazên
kurd şermezar dike û bi bîr tîne, ku ev cangoriyên
Kurdistanê jî bûne stêrnine nû, yên ku bi şewqa xwe wê
rêya rizgarkirina gel û xaka me geştir bikin.
Navenda PENA Kurd
10.05.2010
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