
 

 

 هه ردی عه ول. . . به فیتی میت
 

آه هه زمكردنی بۆ النی آه م له سه دا نه وه دی آورد زۆر زه حمه ت ب، ئه حمه د زه آی خۆی له قه ره ی باسكی هنده سه خت داوه، 
آات خۆمان تاساوین چونكه ئه و زۆر بباآانه موقه ده ساته آانی آوردی آردووه به ژر پوه، هنده بباآانه سووآایه تیمان پ ده 

وامان لھاتووه به درۆآانی باوه ڕ بكه ین، ئه وه تا چاوپكه ووتنه که ی زیاتر له هه زار آه س گوی لگرتووه آه چی له دوو وه م 
نی زیاترمان بۆ ئه و آاره ساته درووستكراوه ی ئه حمه د زه آی پ نه بووه له سایته آاندا، ئه مه ش یه آكه له مه به سته آا

داگیرآه رانی آوردستان آه ئه یانه وێ پمان بقبوونن آه ئمه  هیچ نین و سه رآرده مان هیچ نیه و مژوومان هیچ و خه باتمان 
ئه م قسانه ی ئه حمه د زه آی به قه ده ر پیالنی گیرانه آه ی ئۆجه الن ناخۆشن، چونكه ئه حمه د زه آی خۆی و ئمه ش ئه زانین . هیچتر

له م سایته دا جاری وا بووه به هه فته دوو آه س س آه س وه ك آه و به رامبه ر یه آتر خوندوویانه به زۆری زۆرداری . آه درۆن
وازیان له قسه و تانه  بۆ سه ر یه آتر نه هناوه، ئستاش ئه حمه دزه آی واله وه ته ری حه ساسی داوین نازانین چۆن وله آووه 

خونه رانی ئازیز ئه حمه د زه آی آابرایه آه دووژمنان ئه یانه وێ له ناوماندا  .ین درۆ ئه آه یتده ست پبكه ین و چۆن پی ب
.  بیچنن، ئه وه تا حكومه تی تورآیا ئه  ئۆجه الن تاوانباره به تاوانی جووداخوازی و پارچه پارچه آردنی ده وه تی تورآیا

آاك ئه حمه دیش ئه  ئۆجه الن میتی تورآیا یه، .  وجوودی نیه له تورآیادائۆجه الن داوای مافی میلله تكمان ل ئه آات آه
 آام یه ك له م  دووژمنانه راست ئه آه ن ؟ من به ش به حای خۆم قسه ی دووژمنی یه آه میان به ڕاست ئه زانم چونكه . . ! سه یره

ك به ئاسته میش گیانی آوردایه تی وآوردپه روه ری تیا بئه گه رآه سی په یڤیوه ناپه یڤت به و زمانه ی آه ئه حمه د زه آی پ .
پاشان آاك ئه حمه دی پارزه ر ئستاش باوه ری زیاتر به خه باتی چه آداری هه یه، هه به ت لره دا به زمانی زۆرینه ی خه كی آورد 

ووه و له ڕاستیدا نه یانھشتوه وه ك گه لك ئه یه وێ قسه بكات چوونكه به داخه وه زۆرینه ی گه لی آورد خه باتی سیاسی نه آرد
بۆیه له وه می پرسیاری ڕۆژنامه نووسدا آه ده ل ئه گه ر به ڕزان مام جه الل وآاك مه سعود . موماره سه ی مافه آانی خۆی بكات

وان له چه ندین شه ڕدا له گه ڵ له وه مدا ئه حمه د زه آی ئه ل نه خر ئه . بگیرانایه وه ك ئاپۆ وه میان ئه دایه وه یان نا؟
پشمه رگه دا بوون و شه ڕیان آردووه، به م ئۆجه الن له شامه وه سه رآردایه تی شۆڕشی ده آرد، به داخه وه به م قسه یه ی ئه توانم 

 وته ی آه سكی بم سۆزی زۆر آه سی بۆ الی قسه آانی خۆی ڕاآشاوه، به م ئه مه هه رچۆنك لكی بده یته وه ناتوانی بی
هوشیار و ماف په روه ره چونكه آه سی هوشیار ئاوها بۆ مه سه له یه آی حه یاتی و چاره نووسساز ناچ، مرۆڤی هوشیار پی وانیه  
ئه وه ی آه ته قه ی نه آرد ئیتر شۆڕش گو خه باتكار نه ب و بۆی نه ب له آارووباره سیاسیه آاندا بته پشه وه و قسه ی خۆی 

 ات، هه روه ها به ڕز ئه حمه د زه آی بۆچی نه یتوانیوه پارزگاری له خۆی بكاتبك
و ناچار بووه له تورآیا ڕابكات و دایكی مناه آانی هه ر له توورآیادا به قسه ی ) آه واته چۆن ئه توان پارزه ری ئۆجه الن ب ؟ (

یان لی آردوون، خه كینه بزانن ئه م آابرایه دوو خای چه ند خۆی پارزه ری ئه و ژنانه یه آه تورآه آان ده ستدرژی جنسی 
ئه حمه د زه آی له مه جمووعه یه ك الوه . گرنگی پ سپرراوه، به ڕاستی ئه وه ی ده رسی داداوه زۆر ئاقه و مۆخی آورد شاره زایه

ت و به ده سكردی میت ی ئه زان و سه رآرده ی مه ست وحه یرانه، له الیه ك گه وره ترین خه باتی آوردایه تی به سووك سه یر ئه آا
بزووتنه وه ی آوردایه تی به آه م ئه زانت و ئه یه وێ له به رچاوی میلله ته آه ی سوآی بكات، به حسابی خۆشی له ده ست توورك ڕای 

راوه له الیه ن سه ربازه آانی آردووه، دایكی مناه آانیشی له تورآیا پارزه ری ئه و آچه به سته زمانانه  یه آه ته عدایان لك
تورآیاوه، ئه م دوو ڕۆه بۆیه به مانه سپرراوه بۆ ئه وه ی هه رچی ئه حمه د زه آی ووتی ئیتر پمان ڕاست ب، چونكه ئه وه نیه 

نامن ، آه مه سه له ش آه وته سه ر شه ره ف ئیتر آه س قسه ی !ژنه آه ی پارزه ری شه ره فی آچانی آوردی گرتۆته ئه ستۆ 
ئه وه تا ئه م آه سه له نوقته ی حه ساسه وه له گه ڵ آوردا ده ستی پكردووه . آشه گه وره آه ی آوردانیش لره وه ده ست پ ده آات

دوای . بۆیه وه م دانه وه ی به ڕاستی آه سی زاناو ده روون ناسی ئه وێ چونكه ئه م سیاسه تكی گه وره تر له پشتیه وه  ڕاوه ستاوه
 وه بۆچی له به ڕز ئه حمه د نه پرسین آه ئه و هه وڵ و آۆششه ی خۆی آه ته رخانی آردووه بۆ ئه وه ی به آوردی بسه لمن آه ئه

ئۆجه الن دروستكراوی میته، بۆچی آاره آه ی پچه وانه ناآاته وه و هه وڵ بدات به  خه كی تورآی بسه لمن آه ئه وه ده وه ته آه ی 
ن بۆ دروست ئه آات وڕۆه آانیان به آوشت ئه دات، گه لی آورد ئاگای له آوشت و بی تورآان نییه و تکا خۆیانه دوژمنیا

وا بزانم به مكاره ی . به ده ستی میت و سوپاآه یانه وه ج به ج ده آرێ، ئه وه میتی تورآانه ئۆجه النی بۆ درووستكردوون
 . ات، ئه وسا هه موو دنیا ڕاستی ی آانیان بۆ ده رده آه وتخزمه تكی چاآتر به خه كی تورك و آوردیش ئه آ

ئه حمه د زه آی هاتۆته ده ره وه به تایبه تیش بۆ ئه مانیا بۆ ئه وه یه ئه و ڕیزه یه آگرتوانه ی لوبی آوردی له ئه مانیا تك وپك 
ی دام و ده زگای آارتۆنی ئه وه ی آه ماوه و هه یه بداو دوودی وگومان له ناویاندا درووست بكات وبه آوردیه آه ی به درووستكردن

هه روه ها ئه حمه د زه آی ئه  به هۆی پارزگاری له ئۆجه الن تووشی زۆر کیشه  بووه له تورآیادا . له ده ره وه ی وت تكی بدات
ه تكی دڕو نه فامن یان خه ك هه ره شه ی لكردووه، ئه مه وێ آاك ئه حمه د بۆمان ڕوون بكاته وه خه كی تورك میلل

حكوومه ته آه یان، آه آار گه یشتۆته ئه وه ی له هه ردوآیان قاچاغ بت ؟، ئه ی باشه آه خه ك هه ڕه شه ی لكردب له سه ر ئه وه ی 
یا درووستی باشه گریمان ئۆجه الن تورآ!! آه واته بۆ ده ب ئۆجه الن تورآیا درووستی آردب؟؟! آه دیفاعی له ئۆجه الن آردووه ؟

آردووه جه نابت چۆن زانیت آه ئه و سه ر به  میتی تورآه، له چ سه رچاوه یه آه وه هه وای میت به تۆ گه یشت و وا عامی خه كی 



 

 

تورآیاو ڕۆژنامه و ده زگاآانی ڕاگه یاندن زۆر شونی تر نه یانزانی ؟، هه موو تورك و ده زگا جیا جیاآانیان به درژایی خه بات و 
بوونی ) میت(بوونی ئۆجه الن بۆ خه كی تورك بسه لمنن، تۆ چۆن ئه توانی به ) میت(انی ئاپۆ و هه تا ئه مۆش نه یانتوانی به گیر

 . ئه و به آوردان بسه لمنی ؟
یت آه باشه آاآه چۆن زان. له شونكی تردا آاك ئه حمه د ئه فه رموێ آه ئۆجه الن هیچ آاریگه ری ده رمانی له سه ر نه بووه

ده رمانخوارد نه آراوه و هیچ مادیه آی سآه ر و له و جۆره شتانه ی نه دراوه ت ؟، آاك ئه حمه د جه نابت پارزه ری، خۆ دآتۆر نیت 
چۆنت زانی ده رمانی نه دراوه ت ؟ پاشان ئه و ده رمانه ماست نیه به لویه وه دیار بت براله، ئه ی تۆ چۆن بۆ ئیمه ی ! ؟

  آه جه نابتان میتی تورك نین ؟؟؟؟ئه سه لمنی
ئه حمه د زه آی به م لدوانه ی ئه یه وێ واله آوردو تاآه آانی گه لی آورد بكات آه خودی آوردخۆی گاته به سه رآرده و 

. تمووقه ده ساته آانی خۆی و مژووی خۆی بكات و به الیه وه ئاسایی ب ئه گه ر یه آكیش پشلی ئاسایشی نه ته وه یی بكا
. هه موومان ئه زانین به رز ئه حمه د زه آیش باش ده زان آه داگیرآه رانی آوردستان چه ند زۆرزانو به ف و ته ه آه بازن

 . هه رآاتك آورد هه نگاوكی ناب بۆ پشه وه ئه وان دووسه د داوو ته ه ی تریان بۆ ناوه ته وه
 .  نه دی وگوشمان ل نه بوو به و شوه یه باسی ئۆجه الن بكات بجگه له آاك ئه حمه د هیچ پارزه ركی ترمان

چونكه ئۆجه الن زانیویه تی . ڕه نگه هه ندێ له قسه آانی به ڕز ئه حمه د زه آی ڕاست بن آه له زمانی ئۆجه النه وه ئه یگته وه
 . ئه حمه د زه آی آیه


