
 هسام کوڕی هسام

صدام حوسنی دیکتاتۆر و فاشی بۆ به رژه وه ندی خۆی ،  صالح الدین ئه یوبی ده کرده  
ئه و جاشانه ی به  نه وه ی ...}فرسان صالح الدین { جاش و ناوی له و فرسانانه  ده نا 

 گونده کانی  له...صه الحه دین له  قه ه م ده دا که  ده بوونه  چاوساغی له شکره فاشیه که ی 
کوردستان شوان و گاوانیان ده ستگیر ده کرد و به ناوی پشمه رگه  دیانفرۆشته وه  تاوه کو 
خه ت وه ربگرن و تکۆشه رانیش که  پارزگاریان ده کرد له  خاک و نیشتمانی کوردستان به  

 کوردستان ده کرد ئه و پشمه رگه  قارامانانه ی پارزگاریان له  کورد و...خائین ناوده بردران
، له  فه رهه نگی صدام حوسین و کورده  خۆفرۆشه کان ببوون به  خائین و دژی عراقی 
به عس ، که چی ته ها یاسین جه زراوی و کورده به عسیه کانی چلکاوخۆری صدام حوسین و 

 ڵ رژمی سوریای به عسی گه نده... به عس ببون به  نه وه ی صالح الدین و نیشتمان په روه ر
به  ناوی کورده وه  ده رهنا و یه کک له و ئه من و }شانۆگه ری { ، بۆ به رژه وه ندی خۆی 

ئیستخباراته  خۆفرۆشانه ی کوردی خسته  به رده م رۆژنامه  نووسان و سیناریۆی 
کوردکی  {لکۆینه وه ی دادگایی کوشتنی ره فیق حه ریری خسته  گوی خه ک و گوایه

رژمی سوریا به و کاره  شۆفینانه ی ده یه وێ ...راوه  شایه دی به  درۆ بداتداوای لک} سوریا
 و هه ندک که نای عاره بی تر ، هه ر ))الجه زیره ی مه رد((که نای ...ناوی کورد پیس بکات

ی ده هنا کورده که ی ده خسته  بن )حسام تاهیر حسام( یا )هسام تاهیر هسام(که  ناوی 
به خه کی بت  کورد هه ر ئه و نرخه ی هه یه  ببیته  به کرگیرا و پای ،بۆ ئه وه ی 

چکاوخۆری رژمه کان ، کورد هه ر خه ریکی خیانه تکردنن و ساده ن و زوو هه ده خه تن 
جه زیره ی عاره بی ئه گه ر ئه و مه به سته ی نه بت بۆ باسی کورد بوونی هسام ده کات ...

بۆ یه ک رسته ش  ...  یوه ندیه کی هه یه  به و کۆنگره  رۆژنامه گه ریهره گه ز و نه ته وه  چ په
بۆ باسی ئه وه  ...جه زیره  و که ناه کانی تر باسی چه وساندنه وه ی کورد له  سوریا ده کات

ناکات که  حه قی مواطنه  ناسنامه  له و کوردانه  قه ده غه کراوه  که  به ر له وه ی به شار ئه سه د و 
ئه لجه زیره  ...ی ئه سه د له  سوریا بژین ئه وانه  وا له  قامیشلۆ و عاموده  ده ژین خزان

له شکری ...راپه ڕینی قامیشلۆ و شه هیدکردنی کورده کانی به  سه رلشواو و ئاژاوه  داده نا
سوریا و پۆلیسی نھنی که وتنه  گیانی خه ک ،بۆ جه زیره  ئه وکاته  باسی  خونی  

به م ئستاکه  ئه و جاش و ...  نه ده کرد که  شه قامه کانی قامشلۆی سوور کردبووشه هیدانی



وادیاره  ئه و ...خۆفرۆشه  ده بته  رزگارکه ری رژمی شۆفینی سوری و ناوی لده نن کورد
دادوه ر میلیس و ...تدا وازی ده کرد} غه وار{شانۆگه ریه  زۆر له و شانۆگه ریانه  الوازتره  که  

شایه دیش به  ...وبنانیه کان به و شانۆگه ریه  باوه ڕناکه ن و زوو به  زوو ریسوایان کردل
ره زامه ندی خۆی شایه دی داوه  ، میلیس ئه و شایه ده ی به  گرنگترین شایه د دانه نا به کو به  

میلیس ده  قسه کانی هسام له   .  شایه ده ی که  بینراوه  داناوه500یه کک له و 
نگره رۆژنامه گه ریه که ی زۆر جیاوازی هه یه  له گه ڵ ئه و قسانه ی له کاتی شایه دی کۆ

هسام کوڕی هسام به کرگیراو و پیاوی رژمکه  که  هاوخون و هاوزمانی له   ...دواوه
گه لۆ سوریای به شار ئه سه د له  پاداشی ...بچوکترین ماف که  ناسنامه یه  ببه شن

ناسنامه  دابه ش ده کات بۆ ...، ئه و کوردانه  ئازاد ده کات که  له زیندانن} شانۆگه ری هسام{
کورد به  زمانی خۆی له  قوتابخانه کان   ...ئه وانه ی تائستاکه  ناسنامه یان نیه

رژمه  دیکتاتۆر و شۆفینیه کان که  کورد ده چه وسننه وه  بۆ به رژه وه ندی ...ده خونن
له  ...کورد!!!!!بۆ...بۆ ته ره سکی کورد...ده نونن بۆ جاشکی کوردتایبه تی خۆیان سه ر دا

ماوه یه کی کورت که  ئه و شانۆگه ریه ی هسام ته واو بوو، ئه وا رژمی سوریا هسام به  
کاره ساتکی دته زن له ناو ده باو پاشان له دوای جه نازه که ی ده ڕوا ، چۆن بۆ ئه و رژمه  

ه کرێ هسام شایه دی له  دژی ماهیر ئه سه دی برای به شار ئه سه د و دیکتاتۆره  قه بوڵ د
ده ب له  ...ئاسف شه وکه تی مردی خوشکی به شار ئه سه د بدات و به و جۆره ش بژی

میلیس و لژنه که ی به رده وامن له  ...ئستاوه  هسام گۆڕک بۆ خۆی ئاماده  بکات
ج سوریه  ده به نه  ڤنا و لکۆینه وه یان له گه ڵ کاره کانیان و چه ند رۆژکی تر ئه و پن

سوریا هه ر مل که چی ...ده کرێ ، جا با شانۆگه ری له  چه شنی هسام هه ر رۆژانه  بت
...                                                                                بیاره کان ده بت  
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