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  مین ووف ئه الل ڕه جه...  گوی نییه تیرۆر شاخ و

  
 بکرت هیچ  بۆجۆری ی جۆربه بت و پناسهرۆر کۆن دانی تی رهه  مژووی سه نده رچه هه
لمنن  جن و بونی خۆیان بسهڵ واقیعدا بگون گه ی ناتوانن له وانه ئه  ناگۆڕت که وه له

رو  وروبه ڵ ده گه زانن له  ده ک زانین کهمووشت هه رزی و خۆ به ر لوت به سه مکوڕیشن له
رم بوالم کورم هیچ ن الماردان و شه هڕو پ شهی  کاندا ناسازنو هیچیان پناکرت ڕگه ڕوداوه

ن  چ بکه یارانیان که نه ن و مل به دروستبکه ردانی ر تابتوانن پشوی و پاشاگه به گرنه ده
ریش  ماوه جهو تۆقاندنی  شه ڕه ب به هه ۆرتر ئهترسییان ز  تربن مه وره  ئیتر تا گه مانه ئه

نن تا   ده وه شیان تیم و گروپی تیرۆریستی پکه وه ی مانه پنن و بۆ درژه سه زیاتر خۆیان ئه
 دتوانین  وه ن لره ن و کپ و بنبی بکه  بیگهبت ڕازی ههانگی دژو ن ک ده رکویه هه له
ڵ بوونی  گه  لهکانن  ئیسالمییه نه  جیھاندا الیه مۆ لهی تیرۆریست ئی ق ترین نمونه ین زه به
شنوسی یاسای  رمی کوردستان ڕه هه تدارانی خۆمان له سه چی ده  که شدا م ڕاستیه ئه
  خسته تی ده سه نگکی ناڕازی ده ر ده هه  که جۆرک دانابوو ی تیرۆریان به وه نگار بونه ره به

 زۆر پ  سمی بناسرایه  ڕه  و به ر بدرایه سه نگی له کرا تا ده  ئهلیش په له  په وه ی تیرۆره خانه
   کردنه له و په ر ئه سه ری له یید قادر کاریگه لی سهما ی دکتۆر که که  هۆکاری گرتنه چوو که ئه
  م پویسته  به وه ویه  ڕه شه  ڕه وره و هه  ئه نگی زۆرینه  ده حاڵ به   ر  هه بوب به هه
 بۆنی خونی لدێ تیرۆریست  تیرۆر ین و بین تیرۆر شاخ و گوی نییه ک بکه هی وسته هه
کان  موو بونه  هه ه ل ڕشه  چۆن هه یانبینین که ری خۆماندا ئه وروبه  ده ر ناچ له شه  به له
ب  زی ئاووا هه گه ب ڕه  ههنگی جیاواز ب ده رو ڕۆشبیر هه ڕن نوسه ن لناگه که ئه
  وه  گانه  له  جگه ند نییه سه سکی و ڕیش و تاریکی هیچی تریان الپه  بیر ته  له  جگه مانه ئه

دارک  رده ر ده ده قه د دکتۆر به سه به:  ک وتراوه وه  یان نییه وه  پشه وی چونه  هه بۆ دواوه
رگی  به دامیش به ناس ئراقی دوای سه لی کورد باش تیرۆریست ده  گه نازان بۆیه

 تا زانن  دۆست ئه ی خۆیان به وانه  هیچ کام له شن تیرۆریستی ت ئاوه  چه مه  هه وه جیاوازه
ن  ر ئه  هه کردوه ج نه ندی کورد جبه وه رژه  به نیان لهاستورو یاساک ندی ده ک به ئستا یه

سکاری   یاسا ده تی که یه له یی په زنه ک دکتۆر گه وهسانی   که چی الی ئمه ن که که  مه له په
   که ه نگه  یاسای جه وه ڕزم ئه به ین ج بکه  خۆمان جبه دژ بهوان  کانی ئه کراوه نه

ی ئستا  وانه وتنخوازی ئه و بیرکی پشکه موو جوه هه ستن دژ به به تیرۆرستان پشتی پ ده
ها  جۆره بوون به   وانه ر ئه رن هه ناویبه تا له  وه ڤ کردۆتهیی گی بجه ه ریوان هه  مه خۆیان له

کرد  هید ئه کتی و پارتیان شه کانی یه رکرده گۆڕی و کادرو سه نگ و ناو خۆیان ئه ڕه
 دیاری   کوردیان به بوایه ریکا نه مه ر ئه گه ری تیرۆردا بوون و ئه گه نه  سه یان لهومو هه
ر  گه ئه بم   ماوه  دوواوه ڕاندینه یانگه دان ساڵ ئه  سه دن و به و بنال ست قاعیده  ده دایه ئه

  رانی دیکه ریوان و نوسه ر مه کان بۆ سه ی ئیسالمییه گ ئاسایه  سه ماره م په  بدرێ ئه ڕگه
 قوربانی  بینه موومان ده کتی و پارتیش زۆر جوان ناب و هه وام ب حای یه رده به
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