
کانبۆ نه26/وهکورته

س جیاوازی ھهوادیاره(وتم 23/8/2017رواری بهبهسدارهشید ھهرهمهوهله
کوردستان،یتهم حکومهڕقی ئهله،بووهم ئهکهستهبهمه) نناکهادتتو دهله

ندهگه: هم  بیانوانبه!دا25/9/2017ی کهگشتپرسییهن لهدهنهنگ بهدهسندێ کهھه
ر خۆییش ھهربهدوای سهکخراو،مانی پهرلهرۆک، پهی سهکهرچوهسهبهماوهیی، کورسییهموچه

.یانویترزۆر ب،یهوهم گشتپرسییهپشت ئها لهتورکیبن،وا ئهکان فهندهگه

*

:تیایا ئهبی ئهرهئهبهکی الحیاتدارۆژنامهلهوت، حازم صاغیهبه،دا 5/9/2017له

کۆکبونوهر ئهسهمویان لهکدی ناکۆکبون، بهڵ یهگهکانی ئیراک لهکهدوای یهکلهیهتهمو حکومهھه
گینا، ئهی ئیراکبنتکارو خزمهسهھهتایهتاھهئهکه)وهموھهبه(

!.خائننموئیسرائیلی دوهبنهئه

وهبهرت فیسک،ریتانی، رۆبهبهناوبانگیبهنوسهدا وتاریم رۆژانهر لهھه
: یدا ئهندێ رستهھهله)نکهک مهیهڵ بهحکومهمکی چه(ناونشیشانی به

کانیان نکهستئهھه؟ چونکهکانیان زۆر پیسهقامهو شهب زۆر پاکهرهئه- 
تو نیشتمان ومهمکی حکچهیهوهش ئهھۆکه! کهن نیشتمانهستناکهبههخۆیان

!یهورهش بههوزانن، ئهک شتی ئهیهبهواتا! نکه

تا ھیچ حکومه. نی نیشتمانامهچاو تهکی کورت لهیهیهبۆ ماوهکی سیاسییهیهت ئیدارهحکومه- 
، ژدادمانی تیایهکهیهو خاکه، ئهو جوگرافیایه، بهوهنام

ینیهوه، بهکهتهحکومهرقی لهیهی ھهوهس مافی ئهمو کهھهوهرئهبهله. کانمانهدابونه
ک ت وهحکومهبزانین لهتۆناوبردنی نیشتمان بهله:یهوهتریش ئهورهبه. کهنیشتمانهرقی له

!تمیللهھیک نهحکومهھی نیشتمان 

.نی حکومه، شایهوهکاتهی ئهکهنیشتمانهلهلهو گهئه- 

!یهمان ناگهکهنیشتمانهی خۆمان زیان بهندهوهس ئهکهبینین، ئهوهینهخۆمان بکهر بیر لهگهئه- 

*

وهئهدا،م گشتپرسییهدا لهنهنگ بهی دهوهئه.چها ئهی کوردیشسهبه،وتانهوکۆی ئه
یهئاشکرایهتی کوردی کهدهبهنهدیانزیان گهوهئه. ی ھهتهم حکومهلهنیه

! واتا کوردستان،ت نیشتمانهکانی دهپایهله

1یار دهیهوانهله. دروستئه24یار دهم گشتپرسییه
، ،و ھهدهنیا بۆ موزایهتهم گشتپرسییهر دروستنهھهیش

!.. بهر مهیا بۆ ھهوه، تهو دهوهیا بۆئهی بارزانی،کهکورسییهبه
:دوادادێی بهنجامانهم ئهبهنگی نهر دهگهئهدایهوهلهکهترسناکهورهگه

.وێکه100تی کوردی دروسبونی ده- 1

.ئیسرائیلینر بهگینا خائنو سه، ئهب بینرهتکاری ئهو خزمهسههئهک حازم صاغیهئه- 2



ریایهسئهدهی ھهکهواره، بهکانر ناوچهک ھهنه- 3
بن ببنهنهوهمای ئهتهیش به)کاننه(. کرێکانیشمان وه

جلی ی بهوکوردهک ئهوانیش ئهپه! ی ھهکهتهی حکومهوه
!!رکردبوبهجلی کوردیی لهدرا چونکهتاتورک کردو دوایی بهی بۆ ئهندهوهکوردییه

وهئهواتهویست، کهئیراک نهیان لهوهرمان ھهسهتزگاو دهھیچ ده- 4
!.ینردهدهو بۆماننیهکی ناوخۆیی ئیراکهیه

*

گشتپرسی ،خۆییربهیاندنی سهراگه: ما وتومهیشو نوسینی تر22الم وهکورته
رگهبه!یارنهتهکی بونهکیو ناوهرهنی دهگهوه،م گشتپرسییهھۆی جاڕدانی ئهتا بهوهئه.نیه
وردهوردهتا ھهرهتی کوردی، سهده.ینبهنگ بهئه. ر کراھهو گشتپرسییهئه
تدادهن زیاترئهو چاکی ئهرهبه

بۆیهکان ورهگهندهزانن گهئه(تیدا یهتیو کۆیلهیهستهک لهکرێ نهئهباشتر
وهننهیهشبهئالهیهوهوهر چاویان لهنی کوردستان نازاننو ھهخاوهنائاگاییاندا خۆیان بهله

وهی والیهوهگوایهش کهوهئه!!)ک پاشا بژینوێ وهندارانو لهھه
.رازیئهوهکوردیش بهن، نهدهیئهوهی ئهنه. دیتهرگیز نایهھهر تورکیا، خهسه
وهکهدوای گشتپرسییهر لههگبه.ینبهنگ به، دهییو نیشتمانییهوهتهئهواتهکه
وێ کهرئهوا دهنرا، ئهیهگهرانهکهخۆییهربهمانی کوردستان، سهرلهی پهکهگشتییهتا

.دای ھهتهم حکومهکانی ئهنهالیهنگ بهس دههو داواکارم کبوهدهبۆموزایهکهگشتپرسییه
10/9/2017


