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    ییهاوار حاجهاوار حاج   ...  ... !!گرتگرت  لئهلئه  هههه    یهیه  لهله   هه هه  و متودهو متوده  ههست لست ل  ی کوردستانپوست دهی کوردستانپوست ده  کهکه
  

س  ئدی به بت که  ده وه م رقم له که ست دهوری کوردستانپ یری مالپه ند جارک من سه جه
  وه  دژی کورد بکرت ئه کراوه ی دوژمنانی کورد پنه وه ئه، م کانی کوردی بکه ره یری مالپه سه
ی  پدانه  درژه ناو کوردیه  به م سایته تی ئه کرت وسیاسه ری کوردستانپوست ده همالپ

ئاسانی  خو زۆر بهری  رامبه نی به توانیت الیه سک ده موو که هه.  دوژمنانی کوردهتی  سیاسه
 ر هه. ن ب نت و فاکته گومهر  ئه  به تانه مهوو ت بت ئه  دهالم به. ت تابار بکه هبار و خه گونه
  وه بت ئه  نه نامه لگه  و به فاکته ر به گه ئه، ککی تر  پال یه ته کک بیده  یه تک که هتوم

 نھا ر ته  هه دوورهراستی  تدا له ره  بنه  و له هک بوی نیه  هیچ بنگه ته و تومه  ئه یه وه مانای ئه
کانی  نوسینه. شی ناوتخو و  لیه کینورقی  نیک که  پال کاسک یان الیه خرته  ده تکه تومه
ک دن ست بو هه نقه  ئه  به  که تانه  تومه م جوره  له رانی کوردستانپوست پره ی نوسه سته ده
  وه یه م سایته رگای ئه  له سانه و که ن و ئه که ندک رکخستن دروست ئه ههس یان  که

ن  یر بکه سه. رژن دهالتپارز  ر و وه روه سانی کوردپه ر که رامبه رقوکینی دلی خویان به
ت بوی   کوردستانپوست تومه  که ر ماوه روه ردپهتوانا و کو ری به  کام نوسه الینهڤ هه

،  رکخراوی سیاسی کوردی کامه،  نوسیبت ری نه سه رابی له  خه کردبت و به دروستنه
  ی که نهو نوسارا ئه. چوبتن گژدا نه  کوردستانپوست به  که ر ماوه روه شورشگرو کوردپه

موو توانای خویان   هه کان به سیهع نوسن و به  کورد و کوردستان ده بوئازادی ها ساله نده چه
،  ماوه دامی روخاو نه عسی سه  به ئھا ئستا که، ن رۆر بکه شت ته گه تیان پرا نهس ده

و   ئه ن که ده ولده کانی خویان هه سینه نو دات و به  ئه ته و سیاسه  به کوردستانپوست درژه
من ،  بژنگ ناگرت  بهری رۆژ الم به به. ن ش بکه واران سوکو ره ر دلی خونده به  له رانه نوسه
   له یارهو پرس ر ئه  هه منپش  زۆر کوردی دلسوز م که که  ئه  دوباره م پرسیاره ئه

م  بوچی ئه!  تی ک دایه خزمه ست لهی کوردستانپو م نوسینانه ئه،  کوردستانپوست کردوه
تی  سایه دژی که، دژی دیروکی کورد، دژی کولتوری کورد، لی کورد دژی گه)  باته خه (موو هه

بردنی  روه ی به سته  ده ی له سه ند که م چه  بوچونی من ئه به. هتد. . …، کورد
تی کورد   مللهناو له، وام بن رده  به خالقه م ئه ر ئه سه ر له گه ئه، ن که کوردستانپوست دا کار ده

هر  ر دژی کورد ژه گه ئه، بن مان دهگو به وان  رابوردوی ئه له ران خونهوبن  زارده رمه رسواو شه
تی باسی  کورد وتویه. ت  هیچ شونک ناویان نایه تو لهوان ناکا س باس له وا که رژن ئه نه
موو  هه ستخوشی له کو کوردک ده من وه. گوند ناو کانی  ردی فردایه کرا رویشت به کک نه یه
،  وه نه کانی کوردستانپوست بده المی جونه  وه  وازیان هناوه م که که  ده رانه و نوسه ئه
ی کوردستانپوست  جونه  ره و شه  خو له م که که  کوردستاننت ده ستخوشی له تی ده تایبه به
کو   نوسی وه م نوسینه ر ئه ش ههیمن.  پاراستتی خوی و سمعه وه ایهرخر  خو دهستپکردی ده

 دژی  وشته م ره ست له لکو ده م به رانی کوردستانپوست بکه به روه  به کوردک داوا له
ر رگای راست   سه وه رته  بھنت و بگه یه له  هه م متوده لگرت و واز له کوردوکوردستان هه

  .  بو کورد و کوردستان تکردنه  خزمه که
  وه  واری زمانیه م له که ر نوسینه گه م ئه که رز ده رانی به  خونه داوای لبوردن له/ ینیتب
  !!بت ی هه له هه
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