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  ستی فاشیزمکی کۆن  ده کنیک نوێ به هاک کردن ته

 
  
 هاک   که م سایتی کوردی نیه که کان یه نگه کنیکی تورک هاک کرا، ده ن گروپکی ته  الیه کان له نگه  سایتی ده4/7/2004مۆ  ئه

 .   کراوهج  ج به وپی هاوشوه گروپ یان گرمان ن هه الیه ندین سایتی تری کوردی له بکرێ،پشوتر چه
 نیشان  و گروپه ،سروشت ومنتای سیاسی ئهکان دایان نابوو نگه  شونی ده وان له  ئه ی که و ونانه خشه و نه رنج دان له سه
  .کاندا موو بواره  هه  له وی تورکه یرانکی قوی ناسیۆنالیزمی توندڕه ی قه وه نگدانه  ڕه دا،که ده

ب  دونیا دهموو  وێ نوسیبوویان هه له، بۆوه  ده  دووبارهندین زمان چه  دایان نابوو ،به وه ره ری سه  سه وان له ئه  ک که یه ڕسته
  به)ولر،سلیمانی دهۆک ،هه( لکاندنی کوردستان   له ،بجگه وان دایان ناوه  ئه کی تورکیا که یه خشه نه. تورک بن  ی گوایه

   کی تریش له  الیه،لهتیدا وه  ئاوی نوده لهکانی نوان تورکیاو یۆنان  موو دورگه ی قوبرس وهه رگه دوک  الیه له، وه که خشه نه
  ر به ی خاکی یۆنانیشیان هه  نیوه ووه کا،له ست پ ده  وشکایی ده ت له وه ردو ده  سنوری نوان هه  که وه مبویشه سته ڕۆژئاوای ئه
  .  لکاندووه تورکیاوه

نتازیای  ،فه نگکیتری  تیایه نگ و ره موو ده ی هه وه تی سینه سه  خۆی خه  له ر فاشیزمکی تر بجگه شنی هه  چهفاشیزمی تورک
   له وی،  توندڕه لۆژی و یاڵ پوی ئایده  خه ربازی،جارێ له تی سه وه خسیتی ده  شه ومیانه جارێ له  قهی وره کی گه شانازیه

ی  وره شکی گه لی هنا، به شه تاتورک فه ئهی  کانیتی،پۆژه تی پۆژه یه  شکستی سیاسی وکۆمهپۆش کردنی رده وی په هه
تی عوسمانی  گرێ  لۆژی ئیمپراتۆریه  ئایده مان سوپا خۆی به هه  بکا به و خیتابه وی پشت له یه  ئستا ده و فاشیزمه ی ئه پاشماوه

   . وه داته ده
  یه وه ر ئه به کو له ،به  نیه و سایتانه ی ئه دانه ندی دانه تمه ر تایبه  به  کوردی لهریانیتک هکان و سایت نگه هاک کردنی ده

 چ  کی کوردزمان که موو میدیایه  هه و فاشیزمه و ناتوان قبوی بکا ، ئه  ئه  که  نیشانی بوونکه و فاشیزمه رچاوی ئه به له
  ر پویسته رامبه ی به وه م منتای سینه ، ئه وه ب بسته کاوئه یرده ک جاو سه ه ی کاربن به بی به ره لفابتای التینی ج عه ئه
رنتدا پراکتیس  نته  ئه  له وه  سینهب ، ترو خوناویتر ده نده یران و شکستدا دڕه  کاتی قه  فاشیزم له ربگیرێ ، چونکه جدی وه به
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  .وونی کوردب  بۆ مافی بوون نه تره وره کی گه یه وه کردنی سینه
  

 کان نگه ری سایتی ده به ڕوه ی به سته                                            ده
7/4/2007  

 
 


