
  کات  کورد دهکوشتنی ژن و مندایی  شه ڕه ردۆغان ھه ئه
  

  بدو ن عه رده                                                                                                  ئه
  

 یب ب ته جه رۆکی فاشیزمی توورکی ره ، سه وه موو میدیاکانی جیھانه دیار چاوی ھه دون به
 پشتیگیری  وانه ئه. ژن و مندای کوردی ناپارزین  ست له  ده ئمه( ئاشکرا ووتی  ردۆغان ، به ئه
  . )ن  که تیرۆریستان ده له
گشتی و ژن  کی سیڤیل به  کوشتنی خه  به تدانه رعیه ویش شه  ، ئه یه ک مانایان ھه  یه م قسانه ئه

ناوبردنمان  ی له شه ره رۆککی توورکی ھه وا سه  که همجار نیی که  یه مه ئه. تی  تایبه ومندایش به
زاران ژن  ناوبردنی ھه جینۆسایدکردن و له تی له زاری توورک ، پیه رمه مژووی پ شه. لبکات 

خۆ   لهناو دیمۆکرات و مرۆڤ دۆستی رۆژئاوا ، نووتقیان  ووتانی به یه وه یر له سه. ومندای کورد 
لی کوردستان  مانیش پشتگیری جینۆسایدکردنی گه ک بیت ئه وه.  رد ک یان نه بی و ھیچ قسه

)  ش ،،،، سوور وره( یان رووسیای ) بال رووسیا(رۆکی روویسای سپی  ه ، س یه م قسه ر ئه گه. ن  بکه
ت سزاشیان  نانه جیھاندا ، ته  له وره کی گه رایه  ھه یانکرده کان ده وا رۆژئاوایه  ئهبیکردایه ،

  . پاندن  سه ردا ده سه به
  می مرۆڤه رده سه له .  یه دان ساه کی پیرۆزی سه الن الی کۆماری توورکی خوویه جینۆسایدکردنی گه

پاشان . ل کرابوو خونیان حه)  ت تایبه لقان به به( وروپا النی ئه ، گه) کان عوسمانیه( که خۆشه نه
د ساڵ تان وجینۆساید   سهی چوار بۆ ماوهریقاشیان  فه النی ئاسیا وباکووری ئه و گه وه  خواره ھاتنه
فتا  ی حه رمینیا و، پاشان ماوه مانی ئه لی قاره  ملیۆن ونیوک گه جینۆسایدکردنی زیاتر له. کرد 

  ریکا ھنده مه ر ئه    مه. لی کوردستان کردووه دژی گه دیان له سه ساه جینۆسایدکی کولتووری وجه
  . الن بت  مژووی پی له جینۆسایدکردنی گهتوورکیا 

  وه  نه که  ، به داوه  چۆکی نه م فاشیستانه  ئه زوم وزۆرداری لی کوردستان له ات گهل ھیچ ک
گی و ب ن و ب ده مووی ناخۆشتر ، ئه ھه ل له.  کتر داوه  ئای رزگاریخوازیمان به یه وه دوای نه له
  نن به  سنگیان ده  رۆژانه  مندان و ژنانی باکوور ،ئاخر خۆ .  کانمانه رکرده ی سه وستیه ھه

وستکیان  سووکه ھهبوو  رده  ، ھه بوونایه  کوردیش نهر گه.  وه  وپۆلیسی توورکیه ندرمه کی جه فیشه
بت ، گوورج  ستینی بریندار ده له کی فهمندا .تتان  سه شن بۆخۆتان و ده گ داوه ده.  ربگرتایه وه
دژی منداڵ و  ی کۆکوژی له شه ره ئاشكرا ھه لی کاتک به  .بن  رده زایی ده رۆک ناره ردوو سه ھه

  .ت   نایه  نووتقیان لوه رزانه م به کرت ، ئه ژنی کورد ده
  

  ئیسپاتیان کرد  کانی باکوور ، که  ژن و منداڵ و الوه زاران سو له ھه
   رز بژین  ربه بت سه رده مانن ،  ھه لکی قاره                              گه
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