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  رر   عومه عومهییحموود حاجحموود حاج  مهمه ...  ... م دام داژژڕڕ  ییرانران   سه سهیی کردن کردنییییدادگادادگا  لهله  !!  وهوه  نهنهیی   بکه بکهییش تاقش تاقییکانکان  ك جاشهك جاشه  رهره  سهسه  نهنهۆۆ ک کییستستوو  باههباهه

  
 یسات  کارهی هیسۆد ت به  باره  سهی که سته دارودهو ) نی ددام حوسه سه (ی کردنییردادگا سه ته د رهۆ داهاتوودا نیژۆڕ دووس له ومانهیزان ك  وه
  هسا ژده  هه  که هی گرنگه ژهۆڕو ئه .ماندا که له  گهیر روه سه پیژووم  لهب  وگرنگ دهیژوو میکژۆڕ داهاتوو ی ممه  دووشهیژۆڕ .فالن ئه

 یران نجام ده ت ئهك بژۆڕبوون  وه  ئهیوایه به انیکان سوکاره  کهیروان  چاوهیکوتن وچ جا ئهۆ بینفال سنگ  ئهینانروشو  سه بی پاشماوه
 یۆوهن  له وه ته  وماوهی د ته  هاتووه  که  ئاواته ختانه ش بهۆخ .نینیان ببیۆ خیچاو ان بهیت کردن ت وپهك بدران تیخت وتاراج نفال ته ئه

   ...نا بکرییوو سڕسواو یڕ ،ھانی جیاکانیدی میش چاوپ دادگاوله
ان یرم  گهیر هڤ کان ده نفال کراوه  ئهیس وکار که ی نهیرۆ ز هیوون وئاشکراڕس  مووکه ه هیك ال وه، ووڕ  مه خهیدا ب رهل  ستمه به  من مهی وه ئه
  : واوئاواتمهیش هیرۆز داکه رهل  هی ارم ههیشن دووپ هیۆب . کانه هی یانیرم وگه
 یراخۆ سۆ ب وه بوونه ددام ده  سهیووڕ  به ووڕو   دادگاوهیۆ ناوه برده ان دهی انهیرم وگه  ئهیشۆش پ هڕ  ژنه )9 ،8 (نھا  ته زگهۆ خ-1
   ...کرد رم تر ده  گه انی دادگایۆان هیکان وه الواندنه ان بهیکان سوکاره که
ان یۆ خی که له  گه وه خالسهیئ ربهۆز، بوون  دوژمنی سوپایر شخهستپ ل ودهیل نفالدا ده  ئهیکات ك جاش له ره شارو سه ن موستهیند  چه-2
ش کون ین یڕ اپهڕش  پ فته ک هه هیتاکو .کرد م دهژڕ  م بهیسل  تهییاڕۆخورت وخ ان بهیۆ خی که شهخزموخو،  کردنفال  ئه وه روماله سه به
 ی شعوری وه  ئهب!  . وه ان بردهی و ئه وهیچن ان ئهی کانێ الدی شکاو سهۆوفان هتا ناوما هه، بوون وه  کانه زانهی پارت رگه شمهپ یدوا کون به  به
   بهێژ جارۆڕردوو هه، رام کرد  کوردستان حهیوا ئاووهه ان لهیۆ خ وه شهین یڕ اپهڕ  له .ێانگریش بی یت هی خزماب چ نهیر ه هه، یت واته ته نه
 اڕاڕک  خه ان لهیانی ژ ندانه وپاگهپ و ئابه )!! وه تهت د  حکومهی ودووسبه سبه ( وه نهینارد دهۆان بی شه هڕ  هه  وه مهژڕ یرات ال  موخابهیتیف

 ی که ره کهی  پهیژانۆڕ عس و هه  بهیوخانڕتا  .انیۆ خی که ته للهیرم سهۆکردوو بوون ب نۆ بی  تووله وانه م دا ئهژڕ یکر تحشود هه له، کردبوو
   ! باران و نه وهیان دیبا ستا نه ئیچ که .بوو دام هه  سهی وه انهڕ  گه ان بهیوا بوون وبیعس به ددام سه
  : وانه  ئهی نهو
   .بوو  ههی شیرباز  سهی پله ،شار موسته =   جافیگ تاح به فه -1
  !!!!)  وتوشوجاعه نه( نجپ،  چوارین خاوه، یوار  تهی  خاسه زه فره مه ،شار موسته =  کهڕ د عه  سه-2
   .ستخباراتی ئیر کهۆن ، هیئامر سر ،  خاسه زه فره مه= اشڕ  فه حه  ئهی مه  حه-3
   . هیوئامرسر خاسه زه فره مه= سمان ۆ هیر هی تا-4
شم  نهیم نووس و ئه وه مه رناکهی ب نانهیسك ب  من تهیرچ گه ئه . تریکان  شاره ش لهی تریدان سه .الر که نھا له م ته  کهیک هی  نموونه مه ئه
   . هی  ههی چاکساز م بهڕ ش باوهیرۆو ز هیک ن هی شه هڕ هه
  ، واننڕ رد نه ووزهڕوان  ددام و ئه  دهییدگا دا ووسوور لهڕان ی که ته للهی می  سبهی وه ئهۆم ب به
ان یۆ خیی ان و ئامادهی که کراوهم لزو له   گهینگ  دهڵ پا نه ان بخهینگ  ده م جاره ان ئهیۆ خ قه  ههیوا هڕت  بکران لی داوای وه ش ئهپ
   .نفال  ئهیسات رکاره سه  دان لهیت هیشاۆن برب ده
 یل عه ووبهڕ ووبهڕ دادگایۆ دادگاوناوهیژۆڕ  له که هی  ههیاری زان وه  ئهیین با تمه حه  هی)  نوت شجاعه (ین  خاوه  که کهڕ د عه سه:  نموونهۆب
  !ن؟؟یکرد نهت پ مره و ئه نابت ئه  جه بیاویمیک
 یکان ادهیت سا بهیتا هب،  نهۆر بۆز له . وه شهیددام   سهیخس  شه  به رباش ناسراوهۆم زی رژیستان ده موو کاربه  ههی جاف الیگ تاح به فه
 یی دادگایژۆڕ  لهب  نه پی وه  ئهیی بایبۆت .!!دا  دهیدوانوت ل که رده  ده وه مهژڕ ی کان نهۆیلفز ته گ له تاح به فه ،ددام  سهیک بوونیدا له

ك ستو ك هه ک وه هییت هیشا  به هی الیرچ  بدات و ههێ فیۆ خی هند سا  چهیت انهی خیباسیل كند سات چه به ،مژڕ نهۆ کیران  سهیکردن
   .!!وو؟؟؟ڕ  خاتهیب
  ! .ندجوو ان دهی ارهیشنوپ ش ئهیستان ده  کاربه زگهۆخ
   .م که ننا ده مه ته 
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