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ئھتاتۆرک کات�ک کھ مرد تورکیای نھبردە ژ�ر 
گۆڕەوە ، بھ�م تاکو ئ�ستآش کورد تیرۆر 

  دەکات
 
 

 
ی عوسمانیھکان م�ژوو�کی دەولھمھندە لھ چھندین سھدە لھخو�ن ڕشتن و شھر و و�رانکاری و�تان ، بھ م�ژوو

خو�ن ئیمپراتۆر�کی گھورەیان دروستکرد ؛کۆشک و قھ�ی پتھویان لھ سھر الشھی مرۆڤھ ب�گوناھھکان بنیات نا 
دەبوو. زۆربھی خاکی یۆنانیان داگیر  .تا نھمانی دەسھ�تھکھیان ئھو م�ژووەیان قیزوەنتر و خو�ناویتر و ڕەشتر

کردو ئھوان دەستھھ�تدارو برا گھورە ، نھتھوەکانی تری ژ�ر دەستھو کۆیلھو چھوساوە ، دەسھ�ت داری ئھردۆغان 
و کوشتنی س< ژنھ چاالک وانھکھی پھکھکھ لھ پاریس و ھ�رشی بھردەوام بۆ سھر پھکھکھ و ئاۆر نھدانھوە لھ 

کوژراوانی زلزلھی شاری (وان) ، درووست کردنی داعش و پھالماری دان بۆ کوردستان  ما?و�رانھکان و بنھما?ھی
م�ژووش ناتوان< ئاوڕلھو ھھموو زو?م و ستھمانھی ئھوان بداتھوە و تۆمار بکات .تاوان و کردەوەکانیان ئھوەندە 

، کھ دەرگایھکی بچووک  گھورەن م�ژوو لھ ئاستیدا شھرمھزاردەب�ت.ئ�مھش لھم روانگھیھوە روو دەکھینھ رۆمان�ک
لھ دونیا بھرفراوانھکھی عوسمانیھکان و ئایدیا و کردەوەو یاسا و فھرمانھ نھزۆک و پھڕچۆیھکانی ئھوان 
دەکھینھوە.دونیای رۆمان خۆی دونیایھکی ئا?ۆزو پLک�شمھوقوڵ وبھڕفرەیھ. جا رۆمان�ک ! بھر نھفرەتی جیھان 

 بکھو�ت ،

ھمیشھ لھ چیرۆک و رۆمانھکانی خۆی ئھم م�ژوەمان پ�دە?�ت.ئھگھرسھیری یاشار کھمالی رۆمانووسی گھورە ، ھ
رۆمانی (بLوانھ فورات خو�ناویھ) بکھین دەبینین (عھلی پاشا) لھ بھرامبھر (پۆیراز موسا) دە?�ت:"تۆ نھزانیت ئھم 

Pبازو خو�نمژە.ئھو ، بۆ بھپھنددانی دنیا قھ�و منارەی دروستکردوون لھ کھQسھری مرۆڤھکان. عوسمانیھ چھند ف� 
  .(٦نییھ لھ دونیا بۆ مرۆڤ دوژمنتر لھم عوسمانییھ....

داگیرکھرانی تورک لھ چھند سا?ی ڕابوردوو دا بھ ھھزاران ملیارد دوالریان لھو پ�ناوە دا خھرج کردوە و بۆ 
دەیان جار سھرکوت و الواز کردنی جو�نھوەی کوردان با تایبھتی ئھو کاتھی کھ داوای سھربھخۆیان کرد ، بھ 

  کLنوشیان بۆ وو�تانی ب�گانھ بردووە، بۆ ئھوەی کورد ب< ھیز ب�ت ،

ئھوروپیھکان پ�یان دەگوتن پیاوە نھخۆشھکھ! منیش بھوەزیری  ١٨کھ عوسمانیھکان کزبون لھکۆتایی سھدەی 
 !دەروەی ئھو و�تھی ل سھر ئ�سکی کوردو ئھرمھن دروستبووە دە?�م، خھونی پیاوە نھخۆشھکھ

 

ERDOGAN WE ARE AGAINST THE TERROR !!!!!!!!!!!  

ISIS WITH A TURKISH FLAG !!!!!!!!! 

 

 لب�رتا دا/ئھ نھ کھ

 واندزی ریا ڕه ده

 


