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  ولریولری  ۆ ههۆ هه  هههه   ! !......زیرزیر   وه وه  بتهبته  حمان دهحمان ده  بدولهبدوله   عه عهشرزادشرزادآار وا بروات آار وا بروات 

  
، کانی ئراقدا که دوای یه ک به  یه می رژمه رده سه  له مه  ئه!!.. بینم ڕزتر ده باتگ به  خه خۆفرۆش له، بینم تی ده داله م ناعه ی هه ته وه له 
  . کان ڕزه وادو رۆشنبیرو به باسهی  وره رپرس و گه  به کرده وادیان ده لحۆو ب سه  نابووت و گهیمرۆڤ میشه   هه که
  موو پکھاته هه ی له و ئاسته  ئه یشته تی گه تا ملمالنی حزبایه،  متر بۆوه  که  کردارانه م جۆره ئاستی ئه، ڕین دوای راپه م له به

ی ئاسایی خۆیان  و پگه نوێ جگه رله سه، کان عسییه م جاش و خۆفرۆش وبه رجه ش سه وه ربه هه. ڕن ی زیاتر بگه دوای ژماره جیاجیاکاندا به
، دان ناسه  هه وه وتنه نوێ که رله ی سه و ئاسته تا ئه، کردن سبیان ده  شوازی خۆی که و به نه ر الیه و هه) گوێ فکان ( و بووه وه وته ستکه ده
موو  و هه وه کان و جاسووسی وپانکردنه ر پاکه سه رپرسان و راپۆرت نووسین له ی به دنی ناوگه رازیکر  له  بریتییه که، مان ریتمی جاران هه به

ی  له سه  مه گویان له، کردو من و ئیستیخباراتیان ده عس و ئه رانی به تی سه  خزمه وه  هۆیانه  به که،  جیاجیاکانی جاران و شوازه شوه
  . ت سه  ده یشتبوونه  گه مایه و بنه ر ئه سه  له چونکه، بوو یش نهو ژن و مندا ی عائیله ت و سومعه ڕامه که
  
 سکرتری نووسینی  کرایه چۆن ده،  کردوه واو نه تایی ته ره شی سه  شه که، حمان بدوله کو شرزاد عه زمکی نابووتی وه بووب قه ر وا نه گه ئه

دا کار   شونه و جۆره یتوانی له   ده و مرۆڤه کو ئه نھا نابووتکی وه ر ته هه که،  ئرانعس و ڕی نوان به ی شه رمه گه تیش له تایبه به، هاوکاری
  . بکات
ی   و مایه یه نتیکه و زۆریش عه یره مۆ سه ڕاستی بۆ ئه م به به!! .. عس بوو  ویستی به مه  ئه چونکه،  یر نییه وسا سه یان بۆ ئه مه ئه
نووسانی  ی رۆژنامه دوا بیاردا ئمه لهجۆرک  به، خشرێ ی زیاتریشی پ ببه و پایه شت بکرێ و پله پادا  رۆژانه که،  رسوڕمانیشه سه

و واشمان لبکات  وه ڕاستی دووچاری شۆکمان بکاته به، خشی پارتی دیموکراتی کوردستان بشون و خش و گیانبه ناسی خۆبه ماندوونه
   ئمه میشه  هه که،   خۆفرۆشانه م جۆره  یان ئه! وه ینه یبه  ده یان ئمه، ک یه  هه ینه رێ وبکه په هرمان تن سه  به م بیاره ئاسانی ئه روا به هه
  .  وتووه رکه تیشیان به ت دوای خه رزتر کراون و خه ش به  خۆفرۆشانه م جۆره رامۆش کراوین و ئه فه
  رجۆره ڵ ئاشکراکردنی هه گه له، حمانی خۆفرۆش بدوله شرزاد عه،  چۆنن و بزانن رموون گوم بۆ شل که  فه:ن ڕیش ناکه ر باوه گه ئه

  : تیش کراوه و خه وه ته رزتر کراوه تکی به خیانه
سعودی   مه ری کاکه مرو سبه گۆڕی بارزانیی نه  قوربانی بهو  لباب پارتیمه ز بابه  ئه که، کشم  راده وه رنجتان بۆ ئه رایی سه به -
باتیان و  ری ناو و خه روه پناوی پاراستنی سه ک له  گیانبازییه موو جۆره شم بۆ هه و ئامادهبم   نچیرڤان ده ن و بای کاکهرۆکی کوردستا سه
رامۆش کراوین و   فه  رازین که وه مووشمان به ر هه هه، ن و و گیانبازییه ی ئه  ئاماده مان شوه  هه کو منیش به دانی وه یان و سه ده
و بۆ   شاخ بووینه وان له  ئه چونکه، رپرسمان  به نه بکه،  کی دیکه یه رگه  پشمه رجۆره  هه و کۆنهکتیی   یه  شیوعی و کۆنه  کۆنه نهبوولیشما قه

 عسی و جاش و خۆفرۆشمان  به که، ین بووڵ ناکه ت قه م قه به،  تی کردووه هامه قوربانی نه کانی ژیانی خۆیان به کورد و کوردستان خۆشییه
رموون  فه، ن ڕیش ناکه ر باوه گه و ئه ره ره دا زۆرتان زه مه ین له ڕاشکاویش پتان ده و زۆر به رپرسی ئمه  به نه ن و بیانکه رزبکه ردا فه سه به
 . ب  چی ده وستی ئمه هه، وام بن و دواتر بزانن رده ر بیاری خۆتان به سه  له ئوه
  

 :ت  نازو نیعمه-  و دواتر بۆی بۆته وتووه شی لکه که  خۆفرۆشییه میشه  چۆن هه کهر شرزاد   سه وه دواتر با بمه
 گرتن و دوای یش برای زرری یده ت خۆی و حه کاک کۆسره، زین به ی هاوکاری داده رۆژنامه کانی له مه رهه و هشتا به  ئه ڕین که دوای راپه

قی  خودای هه  به:ت گوتی ردراو کاک کۆسره به، نووسانی پارتی ی رۆژنامه لی و ئمه عیم عه کلیفی زه ته به،  زیندان  له وه چل رۆژ مانه
  .  ب  قوربانی ئوه م با به به،  می کردنه ی ره که خۆی و برایه

ی گیانی کردن  پیاده له،  بریتی بوو که، سعود بارزانی رۆک مه ی سه که  بیاره رسام بووین به  سه وسا هنده  ئه که) خوا بمانگرێ(
  : ر خۆفرۆش و خۆفرۆشیش هه ر دڕکه ی دڕک هه وه بئاگا له. یی لبورده

  . زرا وسا دامه تی ئه ی برایه  رۆژنامه نو پارتی وله ربوونی له دوای به، ت گرتبووی ی کاک کۆسره وه حوکمی ئه به، رحاڵ هه به
ش و تا  و دواتر به ڕه رپرسی الپه  به بووه .......ی  و زۆر شتی دیکه وه رپرسان و پانکردنه کانی رابوردووی و رازیکردنی به وه کرده به

 . ئاستی سکرتری نووسین
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بی  زه زاندو غه دابه) طالشرق االوس (یان)  هالحیا (ی رۆژنامه ی له ه واکی هه ر مای بارزانی هه سه دواتر نانی شوانی خواردو له
ماشنکی پرادای سفر ،  گۆڤاری گون و ری نووسین له به ڕوه  به ی بووه وه  بوو لهی بریتی م سزاکه به، وت رکه ی به ماه بنه

 !!!... خشی تریشیان پبه کیلۆمه
وی جیاجیاشی   زه ش پارچه تا ئستا شه، ی که یاییه  خه رباری مووچه سه، وانی ری گۆڤاری شاره رنووسه  سه کرایه، خششی دواتریش به
زان  ت ده نعه مان سه م هه به،  واره خونده کو باوکی نه ویش وه  ئه که،  بۆ شڤانی کوڕی وی دیکه تر زه د مه س سهرباری  سه،  رگرتووه وه
 !!!... وت ر حه سه شت له هه:گوترێ مۆ پی ده  ئه که
ر شرزاد  سه وردستانیان لهتی بزاڤی سیاسی کوردو ک عسی بوون و دژایه رستی و به دام په سه، واڵ ی هه ی رۆژنامه وه دوای ئه له
 !!!... تر کراو پاداشتیش کرا وره گه، بری سزا له، حمان ئاشکراکرد بدوله عه
نفالکردنی   دوای ئهدوو مانگ،  یه وه ش گرنگتر ئه وه و له کو خۆی بوکردبۆوه ی شرزادی خۆفرۆشی وه که نووسینه، ر برای نووسه که

شمشری  : ده، دان زاران جۆری پیاهه دامی خونژ و هه دانی سه رباری پیاهه سه، و وه ردۆتهی بوک م نووسینه کان ئه بارزانییه
!! !.  وه ناوبردنیان بکرته ی له  ساه  یادی پازده بوایه مۆ ده و ئه کانه ستی بارزانییه به مه که، ک نابوورێ دام له هیچ یاخی بووه سه

رم و  ری گۆڤاری هه رنووسه  سه سمی کرایه بیارکی ره به، بری سزادان له،   ئاشکرایه و دیکۆمنته ی ئه وه  رۆژک دوای بوبوونهخر نه 
م رۆشنبیران و  رجه  شعوری سه  به  کردنه  گاته مه ڕاستی ئه  به که!! !یاندن زیری رۆشنبیریش بۆ کاروباری راگه تی وه راوژکاری تایبه

  که، ژارک  هه ناس و کوڕه کی ماندوونه یه رگه  شونی پشمه خرته ی جاشک ده وه به،  شه وره درکی گه نووسانی پارتی و غه امهرۆژن
ی  هو ئاست  ئه نته یه  بگه که گۆڤارهتی  زایی خۆی توانیویه زو شاره  حه  به ی که یه و پگه  ئه یشتۆته گه، ی وه مینه سه گیانبازیخۆی و نه به
 جی  نه بخه،  کوردی خۆفرۆشی ریسوا کی دژه عسییه  به ین که که  ده وه نشتی ئه رزه رایی سه  به ربۆیه ی بۆ بگیرێ ؛ هه  بازاڕ سره له

  . ستی کوردستان رده سه کی گیان له یه رگه پشمه
ر بیاری  گه  ئه وه  ئه خودا شاهیده، و و دسۆزه  پارتییه  گوایه که ، ییه دین کاکه که له  بیاری مامۆسا فه وه  ئه ین که  بگه وه وێ له مانه دواتر ده

  !!!!!... زیری کوردستان ترین و فاشیلترین وه نده  گه بته وا ده ئه، و بت ئه
کتیڤ و  سکی ئه  که کهن بوو  رازی نه وه  به ر ئوه گه  ئه:م کتی نیشتیمانی کوردستان ده ڤانی یه ران و هه  براده  به وه دوای ئه ر له هه

کو شرزاد  عسی وه  خۆفرۆشکی جاش و به  رازین که وه پم نان ؛چۆن به، زیری رۆشنبیری  وه ببته) سامی شۆڕش (کو وشیاری وه
بیر  تان وه  هندهر کوردستان و هه رمی  هه بته ودواش ده مه له، رم بوو  ناوی هه ی که و گۆڤاره ری ئه رنووسه  سه حمان ببته بدوله عه
  !!!.. رچووبوو میکردنی بۆ ده مری ره ئه، عسی بوون ر به سه  له وه ته ن کاک کۆسره الیه  شرزاد له که،  وه بته

  
کانی  کتیڤی نو رۆژنامه کی زۆر ئه یه سته  ده  که ئمه،  زووترین کات  به وا خودا شاهیده ئه، زیرانیش بت نی وه نجومه ر بیاری ئه گه خۆ ئه
دین  که له عسی و فه نی بهحما بدوله که بۆ شرزاد عه یدانه و مه وه کشینه تیش ده نووسی پارتایه کاری رۆژنامه ست له  ده وه که یه به، پارتین
  ویش به و ئه کردووه پیس نه الش بۆ شرزادی پاشه  و به نته وه  هه ر به ی هه و کاره دینیش ئه که له  فه  ئاشکرایه که، ین که یی چۆل ده کاکه

مری شرزادی   ئه به، ی که یانیه  بۆ به ناو شۆڕشگه  به دینه که له و فه ئه :!!، ماوه و هیچی پ نه خۆشه رچی نه گه ئه،  نرخی خۆی بووه
رمی کوردستان و  ری رادیۆی هه به ڕوه  به حمانی برای شرزادی کرده بدوله ر عه یده و حه وه  پشه ی هنایه ناپاککی دیکه، راوژکاری خۆی

  ... زماندا سته ی به) گۆران ( قکیان له شه
  
ی زمزم د ئاو سه ر به یده چاو حه ر نا شرزاد له گه ئه،  وه کانی شرزادی برای خۆی شاردۆته  دڕندانه  مژووییه نای گوناحه په له ر یده  حه که

م  که یه، دامدا ی سه  پشبکی رۆمانی قادسیه عسی و له  به  شرزاد بۆته ل زووتر له و گه ادهی شرز وره ر برا گه یده  حه چونکه،  وه ته شۆراوه
عس  مینداری رۆشنبیری به دادی جگری ئه ن حوسن ئه سه ماستی حه  و ده وی وخانووشی نۆش کردووه و زه الوی پاره و باشترین چه بووه
ری  یده  حه نگه ره، و وه  جگای نابته گرێ و لره ده  ئاو زۆر هه ویرکه  هه مه  ئه که،  مانان نووسیوه هر ئم سه زاران راپۆرتیشی له هه،  و بووه

 بۆ  مه خر ئه نه. ین که رامۆشی ده ڵ فرۆشی برای فه ل و گه نای شرزادی گه  په ر له هنین و هه  وازی ل ده  خۆش ب که وه خۆفرۆش دی به
ر  یده  حه ت به کی تایبه یه نامه قه ئه، ودوا مه  له که، ین ده کان ده  پاکه رڕاسته  سه ره  خونه نیش به گرین و به هد زۆر زوو ههکاتکی 

رمی  تی هه  شرزادی سکرتری نووسینی گونی پارتی و حکومه ر کاکه سه له، و وه ینه که عسییان ده حمانی جاسووس و خۆفرۆشی به بدوله عه
 !!!  خۆفرۆشانه و جۆره یان به، دات ی دسۆزی ده  ئمه ی یان خودا به و هیوایه به، بین وام ده رده عسیش به مانی به  هاوکاری زهکوردستان و
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عسی  به   که یه وه ئه، خشیندا  به و پایه زراندن و پله  دامه می له که رجی یه ی مه وه به، کرێ یی ده دین کاکه که له  رابوردووی فه ئستا گومان له
ی   خۆفرۆشانه و جۆره ی ئه جگه ی و پارتییه کانی ئه م بیاره رجه ڵ سه گه لی کورد کردب و ناجۆر ب له  گه لهتی  بوو ب و خیانه

 !! !رکی گشتی به ڕوه  به ن بکاته سه عسی برای ناسر حه ری خۆفرۆشی به عفه ی جه و ئاسته تا ئه،  وه کردۆته
و خۆشی  فاوه ره  خه چونکه، کان بھنن عسییه نگری به ی الیه گومان لکراو و ئستاو ئاینده دینی رابوردووی که له  فه  لهم ؛ واز  ده ربۆیه هه

 !!!کات نازان چی ده
ی  مۆ و سبه ی دون و ئه و کورسییه  ئه؟ک چ کورسییه!! ! کورسی ن به مه شکردنی ته رشوان و خۆ دۆڕاندن و پشکه سه  له ش جۆرکه مه  ئه که
کانیش  مه قه وت ره  حه کان و پارتییه نه سه  ره ییه  کاکه م و به که یی ده دینی ناکاکه که له  فه  پیرۆزی کاکه که  کورسییه بۆیه. کرێ  قوربان ده به
و دواتریش  وه بووژته ده... عس و  ی به برا ری جووته یده  شرزاد و حه نھا به ر ته  هه که، ی بنن که  بۆشه ه ک و ناو گه له  فه واز له:م ده

   تا به بۆیه.  وه بته رز ده ی پ به هنده، کرێ ئاشکرا ده تی شرزاد تی و دڕندایه ندی دوژمنایه ر چه  هه که، هنم یه ده له و موعاده واز له
   پیرۆزه و زاته م چیتر ناوی ئه ده بیار ده،  وه کرته هرزتر ن به)  یب و عاره مووی عه ر هه هه ( کهکانی  فه له م مه رجه هۆی ئاشکراکردنی سه

  . زیر  وه ن به یکه  رۆژان نه رۆژک له، و وه نه که رزی نه ی به وه ر ئه به نھا له ر ته هه، م به نه
ری  یده حه... .... .... .... .... .... .ودوا بۆ مه م له ده نیش ده به، ر شرزادی خۆفرۆش و سه  له ی نووسینمه قه  دوا ئه مه  ئه ر بۆیه هه
  . م رخان بکه کانم بۆی ته موو کاته هه، برای

   


