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  بدو هن ع هرد هئ ...تی توورک هو هلی کورد یان د هگ !؟ک تیرۆریسته
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زاران گوندی کوردستان  هه، تیکردنی تیرۆر هناوی دژای هب
ی  هکان ئاوار هنملش گوندنشی هزۆر هسووتنران و بخاپوور و

ترین  هددرن هی توورکیش ب هک هحشی هو هشکر هل. کان کران هشار
ب سنوور ، و هداولی کوردستانی  هالماری گ هپ هشو
. کی سیڤیلی کورد کردووه هژن وخ هتیان ب هسووکایو هئیھان

م  هپشتگیری ئتی و هیارم هرمان هیکاش زۆر ب شر هم هئووروپا هئ
رایی وسیاسی تی دا هیارم. وهیان کرد هدڕند هنیشۆڤ هت هو هد
. کردووه هم دڕندان هش ب هن پشکئیعالمی ب سنووریاو
ۆر تیر هباتی رزگاریخوازی کورد ب هخ هویان داو همووشیان ه هه

 کانی هیمان هچ هاوپل چ توورکیا و. ن هزڕناو بک
هزتر و  هی تر شۆرشی کوردستان ب ههند هک هب. لی کورد دابنن هگ هچۆک ب هوانیویانت هن
ی ) ئوج ئاالن (ی باکوور هو هرۆکی بزووتن هریکا س هم هئ هو هناوی تیرۆر هر ب هه. تر بووه هور هگ

  . کان کرد هتۆرانی هگوورگ هش ب هپشک
پاش . رپا بووه هری ب هماو ه نوی جرینکی هراپباکووری کوردستان  هل هک هی هفت هی ه هماو
وی  هچۆن ه هک هگیراو هگ هدۆکۆمنت و ب هب، تی توورک هو هستی تیرۆری د هبوونی د شف هک
   هگریس هن هست هشفبوونی د هپاش کل . سی شۆرشگیری کورد داوه ه ک200لهتررۆکردنی زیاتی
کان  هپان هقام و گۆر هناو ش هژانری شۆرشگری باکوور ڕ هماو هج) مزینان هش (باژری هیان ل هک

توورکیا  هندین جار هچ. خۆپیشاندان کردووه هستیان ب هد، تی توورک هو هی د هو هم ه هو دژی ئ
کان گرووپکی  هت هو هتای ن هر هس هل. وه هناوک هی ب هجارر  هه، ی کردووه هگریس هن هم یاری هئ

سی شۆرشگر  هیا ک هد هس هک، کردبوودروست) حیزب الله (ناوی ه بتیرۆرستی ئیسالمیان
. کرد هد) که هپک (ناوی ه تیرۆریان بیشندک جار هه. تیرۆریستیه هم باند هووربانی ئق هبوون
  . شفبوو هکانیان ک هو هرۆ ه هرۆژی نیو هیان ب هم جار هل ئ
میدیاکانیان  هبگر. وه هر هد ههات هریکا نووتقیان ل ن هم هئ هوروپاو ن هئ هن هی هو هیر ئ هس
ن و  هک هریکالم بۆ توورکیا د هرمان هش ب هرۆژان. کرد هباسیشیان نر  همانی ه هت ئ هتایب هب
  کی ههانی خن و هک هریکالمیان بۆ د. نن هداد! یانانب هلکی میھر هجوان و گووتکی  هب
ڕی  هنابت هیچ کات چاو هئم. یران بکات هشتوس هگ هفاشی هت هو هو د هی ل هو هن بۆ ئ هد ه د
ش نین  هئاماد. زانیوه همرۆڤ ن همان هیچ کات کوردیان ب هئ هچونک، بین هم ویژدان مردووان هئ
بت کورد  هد هر بۆی هه. بھنن کانیان هئابووری هندی هو هرژ هب هتی واز ل همرۆڤای  پرسکیر هب هل

  . ک بخات هکانی خۆی ی ه و ریزستت هخۆی بب هپشت ب
  :ئیسپاتیان کرد هک، مانی باکوور هریو قار هلی راپ هگ هویش لران ساز هه

  . ست بژین هر ب هبت س هر د هه، مانن هتکی قار همیل
  مانھایم / مانیا  هئ

  


