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   مه حه خاه ... ؟؟ن که تی کورد ده ی دژایه تاکه پیاوانی تورک  گله

 
 ڵ ووت گه  له ه ک خۆیان مامه تانی دنیا وه وه  ده  تورکیا الیان وایهیکان  چاوچنۆکه گورگه

ری  روه خۆیان سه  که  وایه تائستاش الیان ومشک پووچانه ئه، ن که و هاووتی خۆیاندا ده
ان ییزلزان بهخۆخۆبایی بوون و  وه له رکیتره سه له، ن رکه  بۆدهرمانی توان فه ده، ن دنیایهم  ئه
  ندانه دڕهم ئه، زابیت یان شاره شتی دیکتاتۆرانهو ڕه لهواوی دنیا ته که لکردوون وای
ت ب ستیان هه وت ده و نایانه پچاوه ی کوردیان هه وه ته نه  له وه کیانه مووهزو توانایه هه به
فتار  ه ڕ قییه  دهوتوندی و به  که سیش نازان هۆکار چییه که، بخورننپ ری خۆیانی  سه
تی تورک دروست  وله  ده تی دان که دا یارمه نگانه رۆژانی ته ن له که ک ده یه وه ته ڵ نه گه له
  . ن بکه
  ی وانه له  گهبج، ژی لون کورد دهبیست م  20.000.000لهباکووری کوردستاندا زۆر زیاتر له

ک  وه  که نیا کوردێ بچووکترین مافی نییه چکاو خۆرو نیشتماننفرۆش و پیاوکوژی تورکن ته
شارو ، کچان و کوڕانی کورد  له سیخناخه کانیان ره  مرۆڤ خۆه زیندانه،  مرۆڤ بتوانت بژی

  ناسانه ه خوانم ئه، ل و پۆیی خستون په ژاری له  بکاری و هه کانی کورد پاوپن له الدنشینه
، کوڕان موو دنیادا شره پش چاوانی هه  له  ڕۆژانه وه هیان تیه یه نامرۆڤا وه کردهو رو ئه سه له

  وه ناداته و ڕژمه تی ئه دڕندایه سیش ئاوڕک له ن و که که خانم خاسانی کورد تیرۆرده
ک  یه وه ته کوشتنی نهناکی پیردا  ند ژه ستی چه ژر ده ی ترۆرو تیرۆستین و له رچاوه سه که
ئسک ر  تاسه  که یه ترین نمونه تازه)  مرگ جۆه ( کرت و پۆگرامی بۆ داڕژراوه و ده یه په
  . خوارێ ی کوردا بچنه وه ته کی نه ه چه ڕه وت به یانه  و دهتین نی مرۆڤایه دوژم م گورگانه ئه
کانی  رمافه ستدرژی بۆسه موو کوشتن و بین و ماورانی و کاولکاری و ده وهه وروو ئه سه له
ن  وه دوای کورده  بهو ووت ر شانیان و ووته سه  کلکیان خستۆته م گورگانه ی کورد ئه وه ته نه
و نابت  کورد تیرۆرسته ن که تان قاوبده وه و دهربگرن  کانیان سوودوه مافه ن له یه نهتا

تی ئه له مین په دواهه.. مافیان بدره ده به) ڤی، رۆژ تی (  بوو که وه  ئه م گورگانه قاژتی  و
  ..  وه ی کورد بشارنهکوردو منان ش له  تورسکاییه مه و که ن و ئه دانمارک دابخه

تکی  وه ک ده دانمارک وه، ن وپوچیان بگه) پۆخ (رامی مه بهیانتوانی  ش نه مجاره ئه
ی  وانه پچه) ڤی، رۆژ تی (  که وه ی دایه ندانه ودڕه رامی ئه دیموکرات و دیموکراتیخواز وه
  .. ین  پویستیشی نازانین دایبخه یاسای دانمارک کارناکات و به

و نیت   رابگه مدیده  کوردی سته یامی خۆیی به  بتوانت په م کوردی باکووریش ژیرانههیوا به
  .. ن خۆیان خۆش بکه ی تورک به و دڕندانه  ئه وه که یه ه  هه ونه که نه
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