
QAHR BIBE HEMBERA KURDAN RE
DESTLÊWERDANÊ LEŞKERÊ TIRK!

Li Dema 19. Mijdarê Erdoxan qewet û Leşkerê hawa li rojavayê Surîye Heremê Haleb û Heseke de gelî heremê
Kurda de , û zaftir ji hemberê hovîtîya devletê Îslamê de , bajarê kobanê de tekoşînekî pir serkeftî kir. û Dewleta
Tirk ji dixwazê wî bajarê kobanê talan û dagir bike. li wî demê heta niha li amadê kirnê artêşa qewetê leşkerîyê
tirkîya wî heremên li bombayê hawan teqandîyê. û bindestê agir kiriyê. 
Erdoxanê Otokrat , Dema 13. Mijdarê li stanbolê de Êrîşa teqandin qewîmandîyê Dewleta tirk wî bûyerê de li ser
stûyê Partîyê Karkerên Kurdistan (PKK) û PYD avêtîyê. û wan mesûl û berpirsîyar kir. Ew Teşqîlat û Koman li Sivîla
re tu qet êrîşekî teqandin û bomba nake. û li ser wî beşa de daxwanîya xwe beyan kirin.
Feqat ew, ji demêkî Dirêjde Dewleta Tirk disa Heremê Rojava de dixwazê Êrîşa xwe dest pê bike lê ew rewş li
Raman û Fiqîra Erdoxan de hêncet girtîyê , Ew ji xwe Dema 26 Gulanê 400 KM direjîya sûrîyê û Kûrahîyê 30 Km de
Perçêyê rojava dixwazin bindest bikin û Kurda wan dêrê dixwazin sirgin bikin û bişênin heremê dîn. û wî armanca
xwe bi rastî vekîrî gotin.
Artêşa Tirk , Li hemberê Kurdan Sûrî de disa salan 2016 , 2017 , 2018 . 2019 û 2020yê de destlêwerdan kirîyê , di
sala 2019 yê de Dewleta tirk li destîka Amerîka yê stand û li hev kirin , peymandanîn , û Amerîka ji artêşa xwe û
leşkerê xwe heremê Surîye Kişand û Derket. Artêşa Netewîyê Surî û hev re Leşkerê Tirk Êrîşa xwe dest pê kirin. û
bajarê Girêspî (Tel abyad) û Serêkanîyê (Resulaynê) cîhekî 120 km yê heta 30 km talan kirîyê li roja me de Ji bo
Erdoxan re ew xilas kirine karê xwe ye dest pê hatîyê kirin, û li hûdûd û sinorê Tirkîyê û nav bera sûrîde Qewet û
Artêşa PYD hatîyê Sirgin Kirin.
li Qewetê Devletê Emperyalîstan piştî Şerê Dinyayê Yekemîn de Dewletê Osmanîye Hatîyê Parçê Kirin û bi taybetî ji
Berîyê Destê Fransa û brîtanya , Netewêyê Kurd li navbera Tirkîyê Îran Iraq û Sûrî hatîyê Perçê Kirin.
Her niştîmanê de û rejîmande pir an kêm li zordestî hatîyê girtî kirin. tu qet jê ketin û heqa afirendinê devletê xwe
qabûl nekirinê , Dewletekî yekîtîya Kurd tenê li armancê Emperyalîsta Burjuvayê Tirkî Sûrî Iraq û Îran ji li hev dikin.ji
xwe mitefiq û hogirê dewleta tirka emperyalîstan dewleta rojawa (yên avrupa) heja ji PKK wekî kom û teşqîlatekî
Terrorist dibînin. hal ew ji li surî de hemberê tekoşîne de heja ji îslamî dewledê re YPG bikar tînin wisa ji hatîyê dîtin
ew e , di dema 19 Mijdarê , firandinê balafir li emperyalîstan Rûsî û Amerîkayê Destûr xwe standin , û li ezmanê
bêpirsgirek ketin û talan û êrîşa neteweyê kurd hatîyê Dest pê kirin. 
Netewê Perestîya Kurd daîm li qeweta xwe nava heremê de dewletekî an ji Emperyelîstan standîyê , wisa ji lu sûrî
de  burjuvayê  Biçûk  PYD  ,  li  Diktatorê  Beşar  el  esad  re  li  hev  kirin.  Destê  xwe  arabên  Dîndarê  Iraq  dan  û
destlêwerdanê dawîyê re destûrdan amerîka re îttîfak afirandîyê PYD. wisa ji  Burjuvayê PDK , Devletkî  biçuk ji
destîkê tirkîyê herêmê xwe hatîyê gerînandin. û ew carna wî û PKK heta Qirên û li hev û dî didine. ew tiştekî ne
derketîn û bê rê yê.
Tirk , Îranî , Sûrî , An ji Burjuvayên Iraqî li mafên hindikên Netewîyan li afirandinê mafê dewletê wan nedîtîyê û wan
hindikên qabul nekirîyê ,, li afirandinê mafê dewletê wan her car ji nijadkûjîyê kurdan de payekî baş standîyê. û e
kurdan parêzkirina xwe bindestê emperyalîstê Amerîka û Rûsî de anîtîya wan tiştekî xelatê. 
Ji xwe Mitefîq û hogîrê Tirkîya Qeweten Rojavayî (yên Avrupa) PKK wekî Komekî Terorîst dibînê û wisa ji  qabul
dikin.
li dem bi dem krîzekî dest pê kirî tirkîye û şoreşekî desp pê kir îranê de hikmetê îslam perest li ser kurdan de zaftir
kirîyê , li Tirkîye de bijartîyê di sala 2023 e pûşberê nizîk dibe û e huqumatê AKP - MHPyê Erdoxan diwazê kû heja jî
li ser îktîdar bibe, Lewma ji kurda weka bizinekî Gunê dibînê.
Li îranê de tekoşîne hemberîya Devleta îslamî li hermê kurdan de dest pê kirîyê û ew herem ji li ber dewletê zaf
zilim dîtîyê û hatîyê perçîkandin. pêşanderan Îran tifinga giranê maqînêyan tên Kûştin , û Artêşa îran Bakûrê Iraqê
de Kozik û Çeperê Kurdan teqandiyê, yanî Kurdan Îro ji artêşa Dewleta Tirk û Sûrî tên Kuştin.
Wî demê ji destîkê Rûsî û Îran , Sûrî xoyîye. Firsatekî Digerîne ji  bo na disa Rojavayê Kurdistanê bike bindestî.
dûverojê Xelqê Kurd wî an ji ew qewetekî emperyalîstan an ji îttîfak kirînê dewletê heremî nayê derbas kirin. Heqê
Afirandinê Dewletê Xelqê kurd tenê li  proleteryayê Tirk ji  bo xilas kirine Erdoxan de be ,  Proleteryaye îran îro
dixwazê diktatorîya îslamî xirakirinê de be ,  huqûmet û Koma Karker û  gundî  de be ,  afirandinê Federasyona
Rojavayê  Asyayê  Sosyalîst  de  be  dikare  serkeftî  bibe.  Bila  Serokan  teşkîlat  û  komê  Karkera  Xilas  kirinê
serlêwerdanê Leşkerî  ji bo kişandinê leşkeran û berdanê girtîyan sefaretan tirkî û konsoloslîyan de pêşanîyê çêkin
û wî alîde bang bikin!
Li Êrîşa Tirkîyeyê yê Leşkerî bila Xilas bibe û Hemû Artêş û Qaweta xwe li sûrî bikşîne!
Kom û Cîvatê Kurdistanê Îranê û gelî Îranê de zordestîye Zilimkaran Hember bi hember bila Xilas bibe!
Mafên Kurdan li Tirkîyê Îran , Surîyê û Iraqê bistînê û mafê xwe afirandinê dewletekî yekîtî û yekgirtî de bibinê!
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