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  تاح مال فه جه... کوردستان پۆست =جارکیکه سایتی درۆکان
  

م ڕیسوایی کوردستان پۆست  به) ن ڕت پبکه  باوه  که  شونک بکه درۆ له (ت پشینانی کورد ئه
تی  تایبه  به وه کی پاکه م خه ده ن به رنت درۆبکه نته ر سایتی ئه سه ی له و ئاسته  ئه ته یشتووه گه

ندین ناوی  چه ستریا بوون وبه  تووشی هه واکانم وای لکردوون که  ڕه  نووسینه هدیار، منیش
گشتی  مو پارزگای سلمانی وکوردستان به هه نا له ده،  وه نه که وه درۆو بووختان بو ئه خوازراوه

ی  قینه ی ڕاسته رگه ی پشمه مال فتاح مانای وشه تی جه تایبه زور به و شاره بجه ه ی هه ناوچه وله
مال  مال جه  که وه دهشی لی حاجی ڕه ناوکی خوازراوی عه چی به که. ک هیچیتر  نه  یه یان ساه ده

ری کوردستان  رتاسه و سه بجه ه کی هه یان باخه مه بۆئه،  تاح جاش بووه مال فه نوست جه موختار ئه
ی  ی لوله و شریخه رگه اوی پشمهچ نگوسته وانی ئه ونانی وشک وشهکانی کوردستان  شه ر که و چیا سه

ربارانی  ڕی به ی ته چاوو الشه نگوسته وانی ئه کانمان وماندوو بوون وڕگا بینی شه نگه تفه
وتو  شکه ئهو  رگه تۆفان وزریان وڕقی پیرۆزی پشمهی چیاکانی کوردستان و رماو سۆه و سه رگه پشمه
ی  رگه ری دسۆزی پشمه ماوه نگ وجه رو تفه هنگ کانی ناوشارو سه ردانی ڕکخستنه ردو سه بنبه

کانی  ساهکان و  شۆڕشگه نه کانی گشت الیه رتاییه  سه زه فره ی مه رگه پشمهکوردستان و
ک   نه وه مه ناوی خۆشه توانم به م من ئه به. کانی وریه مال وهاوده ک که ر بن نه دادوه 1991تا1976

نتدا کات ژمك بۆآورد  مه مووته  هه ۆ لهت بم که مال موختار همال ج که  به وه ناوی خوازراوه به
 کاتژمرک   بۆکورد تاکه بووه رمات نه وک سه بوویت بۆکورد شه ڕۆژک برسی نه بووییت ماندوو نه

و  رگه الماری پشمه  بۆچی په وه ناوی خوازراوه  بۆکورد ئیتر به کردووه رک نه کی خۆت ته و دۆشه لفه
یان  وه کردنه دووباره  پویست به یان دیارهکان فایلهکانت  وریه هاوده  وه ئه. ن ده  ڕابردوو پاک ئهکی خه

ک  ناوی خۆم ویه من به وه.  ستدایه رده به لمووسم له ی مه گه یان به شتان دهککی ریه ر هه سه ناکات له
رام بوو   حه ی ئمه هما نھا بۆمن و بنه ک ته ت نه یانه تی و خه  جاشیه که توانم بدوم تیش ئه شیره عه
ی  نهخا م له رده ت دژی ڕژم بووین وهه شیره عه  به رام بوو بۆیه شم حه که ته شیره کو بۆعه به

رستی  زپه گهیدژی ڕژمی فاشست و ڕ شدا له باته و خه  پناوی ئه له ندا بووین وه سه تی ڕه کوردایه
و  زور شاهیدی ئه و شاره بجه ه کی سنووری هه مووخه  هه رمان داوه ده به ڕاده عس قوربانی له به

تاوکن  تی من خۆره شیره ی من وعه ماه ی من وبنه بات وقوربانی دانه وگشت خه ئه. ن قوربانیانه
  کو کۆنه  مارکسیه هند کۆ هۆی دڕاوی چه  دهمال موختاری ڕابردووتاریک و مال جه بژنگی شی که به

ڕیسوابوونی   له تان جگه م درۆ بووختانانه ئیتر ئه، پۆشرت گیرت و نه دائه ری ئه به سیخوڕک نه
 جاڕی  نین وگاته  جگای پکه بته تان ئه ونوسینه دنیابن ئستا ئهو  وه خۆتان هیچیتری لنادورنه

کانی  نه گشت الیه  لهکی دسۆز تی وخه سایه زاران که  وههی ماندووی کوردستان رگه دان پشمه سه
  بت بنه ڕۆژکیش ئه. ؟؟ ک بووه یه رگه  پشمهیوچ زانن جمال فتاح کیه  ئه کوردستان چونکه

 دنیا بن  نکهوچ، بنتان   بووختانهو گشت درۆو م گۆی ئه مان ووه که له وای گه می دادگای ڕه رده به
ناو فایلی دادگایی  چته مووشی ئه و هه یه و ئاماده یه رمتهکانتان با موو درۆو بووختانه هه

مال موختار  مال جه که کۆتاییدا به له.  !!؟؟ دنیاش بن ڕۆژی دادگایی کردنتان زۆرنزیکه، کانتان کردنه
  چونکه. گرن مای پۆینی من نه رد له به   باشتره بۆیه  کی زۆرناسکه یه ی تۆ شوشه که م ماه ئه
 سنووری خۆت بزانیت  بۆیه، ستدایه بائاگادار بیت رده به  زۆرلهی ڕیسوا بوونتانم گه به
و سنوری خۆت  و ڕاستیانه ئه ی که وئاسته  لهمه  کهزۆریشت ند دنیام نایزانیت رچه هه ترهباش

  وه  ئه ستووه زانن و پشتتان پبه ی ئه قه  به ئوه ش که وه ئه  وه مه که دنیاشتان ئه..  !!؟؟  بزانیت
 فریای  تان هنگان  ڕۆژی ته بۆیه،   ئاشکرابووه مژه ویش له ش و ئه ستی ئوه  ده کی کارتۆنیه یه قه

  .. !!؟؟ هک ئو وت نه خۆشی ناکه
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