
  .ین که  دهزار رمه شهور به توندی  ی ھه که وه ترۆریستیه کرده
  

الماری  ر ھرش و په وته به تر که ویستمان بۆ جارکی دیسان کوردوستانی خۆشه
ش  مجاره ئه. کان ی ئیسالم و ئیسالمیه نده ی که ندیشه حشیانه و نائینسانی ئه وه

رزی نزیک به  ژنی به  بهبۆوه و  دووپات ور له ھهی سای رابردوو  که تراژیدیه
 تا خودای س بریندار بوون  که100 و زیاتر له فتا الوی کورد له خون کۆزا حه

   .کان بکرت ی ترۆریسته رین ئاراسته شتی به ھه ی بته و پاداشی به کان بزه ئیسالمیه
ی  واری دا و ونه گای کورده ی چکنی ئیسالم خۆی نیشانی کۆمه تر بیرۆکه جارکی

و  می ئه رده کانی قورئانی خسته به ته ر و ئایه مبه ی خودا و پغه راسته قینه
یه ئاشتی و  وه ئه. بانی و ئاشتی ن ئیسالم یانی جوانی و مھره ی که ده سانه که

کی  ره ی که مافی سه یه ندیشه و ئه ئه بۆ ریسوایرم و  شهتان؟  که بانیه مھره
 .کات تی پشل ده مرۆڤایه

  
وه ک به مه وهئران و به به ر رای  ئایینه شدارانی ژووری کورده بتاک وکان له پا

وه دزوه،  داوا له  و کرده حکوم کردنی ئه مهکان و  ی قوربانیه ماه پشتیوانی له بنه
م  ین که دژ به که کانی مافی مرۆڤ له کوردوستان و له دونیا ده موو پارت و رخراه ھه
رمی کوردوستان به  تی ھه حکومهدا  مان کاتیش ستن و له ھه حشیانه راوه وتاره وه ره

ت و  منیه ی پویست ئه توانیوه به جۆره یان تا ئستا نه زانین که ھه تاوانبار ده
  .پارزن ن و بی ک دابین بکه ئاسایشی خه

 و وه ن بۆ دیتنه وڵ بده رپرس به زووترین کات ھه ستانی به ده  پویسته که کاربه
  .بووه ستیان ھه دا ده زنه ساته دته و کاره ی که له سانه و که ی ئه وه دۆزینه
و تراژیدیه و  کانی ئه  و قوربانیهختکراوان به گیانسنوور بۆ  تر سو و رزی ب جارکی

  .وه ترۆریستیه و کرده ری ئه کانی پک ھنه ئیسالمیهمانیش بۆ  رشۆری و نه سه
  

 کان ئایینه  ژووری کورده بپاتاک
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