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  تاحتاح  مال فهمال فه  جهجه ...  ... !!!!؟؟؟؟  کشاوهکشاوه  د بۆچی شمشری کولی له پارتی ههد بۆچی شمشری کولی له پارتی هه  مهمه  حمود محهحمود محه  لی مهلی مه  عهعه
  

  . ویست رانی خۆشه  بۆخونه کی کورت یه وه ڕوونکردنه
ای ی ن ک ژر ب ڕی براکوژی بوو له مانانی شه قولدوری قارهد  مه حمود محه مهلی  ڕی براکوژی شاخ عه کانی شه درژایی ساه ی به وه  له جگه

الماری  ڕاستدا په پ وبه چه  به کی دڕژه یه  ماوه وه ئه، کانی تری کوردستانی   شۆڕشگه نه  پارتی دیموکراتی کوردستان وگشت الیه دا دژی به
پدا  چه ڕاستو به  وا به یهری براکوژی کوردستان بۆ مانانی شه  قاره  بۆ وه یمانی خۆی نوێ کردبته  په یه وانه ش له مه دات ئه پارتی وبارزانی ئه

مساڵ  ی ئه3تاکومانگی   ههشی سالی ڕابردوو مانگی ده بیریان بت له ران به ر خونه گه ئه، تی پارتی وبارزانی  دژایه ته وتووه  که کورانه
ید قادر  مال سه  کهتاک زوڕنای بۆپا شانی پۆتین ناوک له شانبه  وه ناو چاکه ناوی ڕکخراوی به  به د بوو که مه حمود محه لی مه  عه وه ئه
سایتی درۆکاندا   له رۆک بارزانی ڕیزکردبوو وه ندک درۆی شاخداری مناڵ بازاڕی بۆ سه وان هه نانی ئه هه ی به وه ر ئه به ر له ی ههن ژه ئه

  . !!؟؟حمود وسایتی درۆکانیشی ڕیسواکرد لی مه وعهو پۆتین  وه شیمان بووه ست لی په ر دوو ده هه مال به دواییدا که تا له هه،  وه بوی کردبووه
پش  درۆ هیچیتری له له لی جگه  عه بزانن که ڕز رانی به بت خونه م ئه به،  ڕینه و وه مانگا شه گ به یکات سه لی ئه ی عه وه ند ئه رچه هه 
کی  موو خه ک هه رمیان بدات نه کانی گه ژارانی گونده ههتی   یارمه  پارتی بیاری داوه چونکه، بارزانیوتی پارتی   بۆدژایه گرتووه نه
تی پارتک  ئیمکانییه  ک ئاگاره ک گشت الیه م وه  به یه  هاوکاری هه ری کوردستان پویستیان به رتاسه میان وسه کی گه موو خه رمیان هه گه
تی   یارمه  پارتی بیاری داوه بۆیه، کان ناکات مو گوند نشینه شی هه ش به وردارهسن  ته ئیمکانییهو  وئه یه کوردستان سنوری خۆی هه له
ی پارتی بت  وه  ئه ی که وه یکات به لی ئه م عه به، م که ی یه پله رکوک بدات به ری که وروبه تی ده تایبه رمیان به  کانی گه ژارانی گونده هه

ش  مه ئه،  پاره ک بکت به وت خه یه لی پارتی ئه ی عه قسه یان به! ؟تی نادرت بت یارمه ی پارتی نه وه  وئهدات تی ئه پارتی یارمه
 60  زیاتر له وه پارتی ئه  چونکه  شتووه لی لیتگه ک عه  وه ک نییه کینی خه پارتی پویستی به،  رچت هیچیتر نییه درۆده خۆیدا له له

زنی  یلولی مه پارتی شۆڕشی ئه،  نییهی کوردک کینی خه  پویستی به دات بۆیه کورد ئه ستی ربه سهباتدا قوربانی بۆ پانی خه گۆڕه  له ساه
ورو  رکوک وده کی که  کینی خه بۆئستا پویستی به،  کوردستانکانی ب کراوه ره عه  به ری وگشت ناوچه وروبه رکوک وده قوربانی بۆکه کرد به

  . !!؟؟ ری نییه به
وزنی  لی له ی عه  جۆرهو وت ئابه یانه نانی دوژمنان وقولدورانی براکوژی کورد ئه ک بدات زوڕناژه هتی خ ر یارمه گه  پارتی ئه
  . !!س ناکات؟؟ تی که ن یارمه  ئه مان شوه هه کات به تیش نه ر یارمه گه وه،  وه نه م بکه کانی که هاوکارییه

نکی شۆڕشگی کوردستانی   بیت ودرۆ بۆ الیه خۆشانه روون نه ک ده م نه ن بهرنج پیشاندا سه ج گرتن وله ی به خنه ڕه  له ک ئازاده خه
ن  که وژۆنه  ئاوه کی ساده  خه کان له رکسکیتر سنوری خۆیان بزانن وڕاستییه  وههد مه حمود محه لی مه  عه  باشتره بۆیه. ستن به هه

  .. !!؟؟ باشتره
  جمال فتاح
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