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  رر   عومه عومهییحموود حاجحموود حاج  مهمه  !!!!!!؟؟بب   ده دهییکک  ههییغزاغزا  ل چ ماناومهل چ ماناومهییندند   قه قهییااییچچ  ان لهان لهییننییچنچن   هه ههنگ پنگ پ  تهته  وو    کهکه  کهکه   په پهییدووناندوونان  اوهاوهڕڕ
  

  ی رگانه شمه پیبات دان وخه رهه  سهیژووم كدابهوتار داوله ره ئالب ست نهیوپ نگه هڕ
کمان  هی ییزا رشارهۆم تاز موومان که هه .نیبچۆڕدا )  کوردستانیکارانکر یپارت (
 یژوو م چوونکه . هی هه وپارته  ئهیکان وته است وچهڕ  هشان وهۆکبات وت خه یژووم له
 یکدنکر شه گه م به به . هیژنم له وپارته  ئهیدان و دروست بوون رهه سه
 . وه رگانه شمه وپیی کخراوهڕ ویاسی سیبات ش وخهڕۆ شی هیناوکا راهاتهخ
 یزانی پارتی وهش  کوردستان به یکان شاخه  ولهین نھیبات خه به وه ناوه له
  رله  ههیعالمی و ئیر ماوه  جهیبات خه روپابهۆ ئیتانت و بهیتا ش به وه ره ده وله رگانه شمهپ
 ڵ گه م له  به .ا گیرچاو  بهیکۆڕکان  ده وه  نه ییتاۆک کو تاوه  وه هشتا کان  ههییتاۆک

 یدوا ژلهۆڕ .هات وره  گهیک شکستی تووش م پارته ئه وه  که هیووڕموو هه له ، که  پارتهیکۆر  سهیالن   ئوجهبدو عه یندکردن توبهۆگرتن و ک
ق  انو زهیرت بوون رت وپه ان وکهیکان زهیڕ یک ترازانل شتهی واوکزبووتاکارگه ن تهایشی یک ره  و دهییۆ ناوخیوانیداکشاندابوون وپشت ژلهۆڕ

  ل وه! بردنی انهڤیت گه  نهیک هی وئاراسته روه اتربهیان زیشۆ خیکان هییۆ ناوخ ملمالنی وه بوونه
  ! هییت هیدا کوری انهشگڕۆ شیک هی وه  بزووتنه که وه دابزوتنه نهیبنج له چوونکه .هات  نهان پییتاۆک
و  ووزه ، داوه رنه  بهیۆ خی رگانه شمه و پیزانی پارتیبات ش وخهڕۆ شی چکهڕ  کهی هوبا ئه ، هی ێڕۆگ ستالهوئ سته به  مهی وه ئه: ڵرحا هه به

  ب وه مه  کهیکت هین ماکهیئ به . وه چنه دا ئه)  وتورکیرانیئ (یکان سهیگر  ونهی فاش ته اسهیگژس به ژانهۆڕ  که انهی کدارانه چه زهوه  ئهیتوانا
ونخوون  دارو شهب ،انی ژین مافیتر ساده ش له بهوب م کردووهیل قایند  قهیرز ربه  سهیای چیرپشت سه ان لهیك سنگ هیوانیچ پشتیه
 یچ که . کردوونڵ تا یشی  تورک عهی رمه ند  پاسداران وجهیک  چه پیزامی نیسوپا ژانهۆڕ .نانھیش ناو  لهیچ  کوردستان کهیناوخاک له
ش  رکه سه  شاخهین کردنیری ونا شیۆ خی که  خاکهی ادهی سی کردنشرپ سه  لهب چ نهیره هه!ب وه لی  کوردستان نووزهیت  حکومهی وه  ئهب
  یتا ره  سهیم ده سه له که ،مان که مانهیشتی نیکان وزه سه واره هول
  موو ههۆب . ش بووهی باشوری کوردستانی رگانه شمهپ ی وه  بزوتنهینا ن پشت وپهیشداباشترڕۆش
   .ب ئه دهودا بووه دهش دایکومان قهل
 ی که هییرست ندپه وه رژه به النهی پ له هیر ن ده چ بهیهاه روه وهه هیم جارن که هی ان داوتیست ادهیران وتورکی ئی تهیت هیگا ه وکه وئه  ئه استهڕۆخ

ل ش کوردستانداوپ له هیران وتورکی ئی هییگا ه وکه  ئهیکردنوقبو وشلکردنه هو ج ن ئهیواداریه .) س هڕاد یفر (ونا به ،یر شه به  دژهیکایئامر
 ب وه پشته  لهیکایمر  ئهیست ك دهرۆ ج به .ب  موونه بیککان ماست هییکایمر  ئهیر نگه  وهاوسهێڕن هاوی باشتری کوردی ادهی سیکردن
   کوردویشانس له وه ئه نده رچه هه . وه ته کوردبشکیند وه رژه به به
   .!!!!!! دووووووره ک  له وه گه  کوردستانهی خاکیی کپارچه هی
 یوانیل پشتیسرائیئ  دژبه هی سالم ههیب وئ ره  عهیرچ  ههواب هڕ ۆب: نیبپرس قه داهه رهل
) زیئنگل-اکیئامر-لیسرائیئ (یستو هه له خنه هڕن وب رئه  دهی لوبنانیزبوی حۆان بیۆخ
 ی زه فره ك مه هی کداتاکهکات ؟ له کورده  که وه  شهیراقی عیمارۆر ک سه گرن به ئه
وام  رده به وه شهیکان کگرتووه هی وه ته نه مووبه  ههیچ که!ن؟یش نی لوبنانی هۆڕزبویح
 ی جنوبیو هه ک لهن هیال م تاکه بوون به  لوبنانی جنوبی که هڕ  شهیاگرتنڕ یو هه له

  که!   پکهیکان زه ه کداکهکات له .!؟؟؟ وه شهی کوردستانیت حکومه به ، هی ن وه کوردستانه
 یباسی ل انهیستویو و وه ننهیرداببۆریت  دژهی ره ناوبه ان لهیۆخ  ان داوهی وه  ئهیو ندهه چه
 ی عاملیسعودبارزان زکاك مهڕ الل وبه  مام جهیناب  جهزانڕ  به ان داوهیو  هه هیشم وا پ سته به ومه ئهۆب .ننان دامایۆ خ  لهیرۆریت
   .تان بیرخ
کان  هییکایئامر ممان به توانن ده سعود بخوازن ده وکاك مه الل رمام جه گه ئه اندی  گهیاڕ ککه په یکان رکرده سه ك لهک هی یکوتن کهچاوپ ك له وه
   .!نن هی بگه
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   ووتهیاندنی اگهڕدوا وه  ئهۆش ب نموونه .رنۆری تی ره به ست بن ولهیرۆری تب رده  هه که که په هیرن سه  لهی تورکیمژڕ یخواست م چوونکه به 
  :ی تورك بووکه گوتیسم هڕ یژب
   . هی قبول ن مان پیربارزانیچ نیوانیوناوبژ ساته وه مه ئ
 ناب و هین ش ئامادهیت قه .نش وه کان ده) یلیسرائیئ-یکیمر ئه ( هیند وه رژه به کات وگورزله  دهیستیرۆری تی کاریفعل بهزبوی حیچ که
 ،یلمان  عهیکز ه که که کداپهکات له .! هیرن سه  لهیش گوشار که که  پهی نده هیچ که!ت ناهج ربهۆری تی ره کاوبهی ئامریتر رچهژ تهبچ
ك  ره  سهی مالکینوور .و  ئهی وانه چهش پزبویح  ، کردووهیتبا اخهی تورکی شه وبه  کوردلهی بوونی هاوالتین مافیتر  سادهۆ ب هیی وه ته نه
ش  ش باوهیکورد .! وه تهۆچ!   کوردائهی که که گژپه  بهیتووند  وبهێرن  دهۆان بیدات وهاوکار ئهزبویح ت به هیرع راق شه عیرانیز وه
ان یدروست  که ی هیۆست په هوپا مان وئه که له  گهیشعور دانه  گوان بکوردست نهینانھی شاودهل به!بن) حفوز مه (تا ، وه نهی که  برائهیب ره عهۆب

   .ن؟یب  عارهیک برایخوازودای ئاشت مهن ئی که  ئهیسپاتی ئی ترنازانم کهیئ! کردووه
ن یلیک ( هی مه ئه!؟ وه ته نابیگاغا ج  به  له که که  پهیک  چه بیمز هڕ یگا ک باره هینھا  ته وه ته  بووهیگاکوردستان ج ب له ره  عهیزاران ما هه
ل یند قه  کوردلهی نازداریکچ رپهۆن کیند چه ژانهۆڕ .ننیواناب هڕ ان پیشی کوردستان یاکانی چیرد داروبه غا بگره  به ك له نه .) نیالیبمک
  : نان دهیش پ هت وبابه  لهیکت هحاۆب .ن؟ی کوردنیف ره  نامووس وشه وانه ا ئهین ئاکر دئهیه  تورک وفارس شهیست ده به
  : ده ب که ره  عهی که نده اخودپهی واوه ان تهی مه  ئه مهئۆجانازانم بت گورگ بتخوا رهیك غ ده
   ..!؟ هریدوقسی وال هرین بسیالع 

 ی کوردستانیکان هیی نووکه هه هییند وه رژه  و بهی داخواز دانه گوب که که په  کهی رهیقس  وتهیموکورت وکه ه وهه مووئه  ههیربار سه:مب وه ته ماوه
 ی وشکستڵتا  ئاشبه وه که هیموکورت مووکه هه به) ی که نه  خاوهیر ره  وزهیۆ خیمان نه (: ک کورد ئه وه ،کرد  دهی ادهی پ انهڕباشوورملھو

  قه هه هیۆب . ش شکستهی کوردیل مووگه ههۆش وب مهئۆ تردابیکوید م به به ،ن هی م بگهر  ههیت حکومه ش بهی کاتیک با سود وپارته ئه
 ب چ نهیره باهه هی وره  گهیکنپ شك ب که .ت بان پیاریب و که له سه مه واننهب تر رانهوبو تر نانهیووردب راقع  کوردلهیت هیرکردا سه
  :ی وه له وه  نهی ھان ئاگاداربکهی جی گشتیاڕن ویبپرس

  ؟ی  وتاکهی چیپا وله هیوورک چران وتی ئی هی ییگا ه م که ائهیئا-1
 ی که باجه .که ره هڤ  دهیکان نده وه هڕوارو  هه ستانهپان وکو  شوان وسهید کردنیه ل وشهیند  قهیکان  ناوچهیپبارانکردنۆا تی ئا-2
   .؟ ارهیرپرس  به ل وک کیۆست ئه تهو که ده
  ته روه وسه  ئهیربردن ده هه وبه که  ناوچهین زوباخوپاکژو پاوه هڕ یسوتماککردن ڕ مه  لهب  دهیکستو  کوردستان چ ههیمر  ههیت احکومهیئا-3

  ؟ هییسروشت
کات  دهشق پ ك ومه چه جوندلئسالم پیکان زههۆب ، ناکات که که  پهیشکر  کوردستان ولهیت  حکومهیری ك چاوسه هی ران بهرئ  گه-4
   .! هیك ن هیانوویمووب پژاك هه واته که! هی ن ههنجو پیکان  سنووره ان لهیگایستاپارئ م؟ههر  ههیت رحکومه سه وه تهرانی وده
  ؟ وه  ناوکوردستانه تهنخز ده) نیۆریاک وئیتل ( ژانهۆرۆ بێزپار  دهیت هی ران دراوسرئ  گه-5
  یر حه  سهینۆیلفز تهۆ ب ه قبو پیت هیستاۆت ودن  کوردستاندادهیت حوکومه ران دان بهرئ گه-6
 یپشت  کوردستان لهیئا بانه ده ئهربۆبات وز ست ده  کوردستان دهیمان  پارلهیکۆر  سهیگرزجڕ  بهیوتن که چاوپیکات ان لهییناوکورد به
   .یرست زپه گه هڕ یمانا هی وه ئه!!! ێنریبب وه رانهی ئیایدیم  کوردستان لهی ئا ناب بات وده الئه یرکووک مال که  کهیر سه
ران  ئیویران ئاود مهۆ هی حاجیرز مه ان لهیتهاو ته سویزبیردووح  کوردستان وههیمر  ههیت  حکومهی پسووله  بهێ ناکرڵقبووۆ ب-7

  !؟ هان قبویکان  بچووکه زبهی حی  نامهیواه و گه پسولهۆ بی بن؟ئه
جاران  رلهۆش زی کوردی شهوک اوهڕۆگ که  مه رده کداسهکات ر؟له  به تهردریناگۆگ وگفتوگۆل هی دایگاڕۆب ، هی  که که  په که انووهیرب گه-8

ان یند ابردووداچهڕ راق له عیکان مهژڕب و ره عه! هیش نی بوونیاخینھا شک تهو ب هیت ن مه مهش بی پژاکی که چه ستدانه وده  وئهشپ ته چووه
  نگوئاگروئاسن؟ بروزه نھازه  تهب دهۆ بیدیئ .وناب هیمترن که وه ش له هیرانوتورکئ ، کورددای شه کیباج
  انهی ئاشتی چاره گهڕدانان و دان پش بی کوردستا نیک هی رپارچه  ههی شهک ت ونهب واوده واوته ته وه به که که  پهیشکر له زانن نه ش دهیسوور
   .رکردن سه چاره هی نهد
ش یم وهه  هیۆ خیم خاک هه ش کهیوشاباران بکات وکوردی کاتیۆ خیکیرنزۆاست وزڕ سته  دهی هاوسواب هڕ یۆخۆران ب ئیت هو  دهیچۆب

 ی خانه وشاوجبهیزاران کات ت ههکر ن دهیست له  لوبنان وفهیجنوبۆرش بك ه کاتیچ بکات؟ که  فززه ب  نهیۆ ب وه ته مان نه هاوزمان وهه
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  ب ودووکچه رئهول  ههی خانه کهۆ فر  لهنردو ت؟گهرن ده یارید به!ب زهه  هاومهی عهیم ش به ،ست ده  دوورهیزبوی حیوانی پشتۆ بیۆخ
ان یاندنی اگهڕت و هیبکراان لیشۆچاوپ ،ن ربکه گوزه وه انهی براکانیرباژ  له وه  نادروستهیرتۆپ پاسه ان بووبهیک ره گه  که که که  پهی که چه
 یمارۆ کیرازوو ته ھان به یج ك له هیکسان هیموو اههیئا!؟ وه هینا  کوردستان دهیمر  ههیت رحکومه سه ان لهیک هی چ ههۆئاخ ، هیکردنا نهپل
  ؟ وه نهیدوور  دهی چیم رهه ن بهیوران بپی ئیسالمیئ
  یچاالک  کوردستان کهییمانیشتی نییتک هی ی جارانی که ره ت به مه ن وههش ستوه ده زهاهیئا
 .سپ چه زده هیگورز ك به هییموو ئاشت هه گره نه  حاشاههیکشت!؟وم قه ل چ دهیند ه قیستائ تهیر به ،کرد ماردهۆ تی) نی حسیبر قه (
 یکان هیند وه رژه به دردژبه داسه  موقتهی فته ك هه هی ی ندازه ئه اکوردبهیئا .!!! هین یر روه  سهین س خاوه ج کهیکا هیئامر له ش جگهۆم ترئهیجائ
   وه ته هیستا کابوهیئامر
  ن؟یبرد ده بارنه له که هین مه باوسوته  ئاووکارهیرد ده  بهیش هیئازاد زهۆوت ستائهئ
 ی که  خولگهیور ده  لهیۆخ پووله په ک وهۆم  ئه بکات که له م گه واوبه  تهیواب) ش هڕ قوله (یسیاڕزایندالۆ کك دابژۆڕن یواداریه
   کهوانبت وچاوه  ئهی لهیت ك بهزقاۆت . وه تهنڕسو ده
   .!هات  نهیک که دابه نگانه ست وتهیو پیکات له  کهی وتورکه ئه . تورک تهوانڕ ده
  :ی شه هڕ کوردوهه واننهڕ کادهی ئامریچاو  کوردستان بهیور مووچوارده هه
مانگ  (یت اسهیس کاش بهی ئامریچ که!کای ئامریرچوون  دهیدواۆن ب که دهمان ل) شۆ ج ته دڵچل سا ردان بهقازان م (
   . ....وانڕ مان دهت) ن که دهۆ بی شارهیست ئ ده وبه تنریچاودهب به
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