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  تاحتاح  مال فهمال فه  جهجه ...  ... خۆشی ترسناکخۆشی ترسناک  سکبینی وکورت بینی دوونهسکبینی وکورت بینی دوونه  تهته
  
سکبینی  خۆشینی ته رانی کورد توشی نه ناونوسه ران یان ڕاستربم به شکی زۆری نوسه به

کورتی  ن به ده ریش تک ئه خونه خۆیان وله موشت له دن وهه سانه وکه ئه. وکورت بینی بوون
موی  کانی باشوری کوردستان هه وتنه رکه دن وسه. ن که ڵ ئه کدا تکه ر یه سه دۆودۆشاو به

تی  رکردایه یان سه. ژمرن تی ئه تاوان وخیانه ندکیان به تا هه تکشکان ودۆڕان وهه به
. کانیان هم ه قه ن له ده ئه. . پن وهتد تاوانبارو دیکتاتۆرو خۆسه سیاسی کوردستانی باشور به

مان  که باسه به  پاشان درژه و وه مهن د رانه ونوسه له نھا دوو ی ته دا نمونه لره
ی  رکرده ت سه یان ئه.  ف بوونه ره ئراقی بوون ب شه:ت زا چنگیانی ئه جه:. ین ده ئه
م  ئه، دات ت ڕووئه سه ل وده ڕی گه شه:ت  ئه حمه خاه. . . .  گایه وجی کۆمه ری گه وج به گه
ک  و وه خۆیان پیرۆز کردوه بت که  کانی کورد ئه زاگرانه  ڕه کتاتۆرهکۆتایی هاتنی د  به ڕه شه

ناخۆم  وه م له من خه. . ی خۆیان بوون وهتد که هت و بچوکی میلله وره  سوار شانی گه زمه مرده
یی  وه ته بی وڕۆشنبیری ونه ده ی ئه ه  ههرون شواو و دهوشت الر ری کافام وڕه ندک نوسه هه
وتنی  رکه رچی سه بۆچی هه خۆم که  ده حمه ک خاه سک وه که م له م خه به. ن که ئه

تی دیموکراسی وپاراستنی  داله رچی عه ر هه تکشکان وهه  به  لی گۆڕاوه کوردستانی باشوره
ویستی  خشین وخۆشه رچی خۆبه ههت وملھوڕی و دکتاتۆریه  به  لی گۆڕاوه یه مافی مرۆڤ هه

 لی  یه پدان هه شه و گه وه دانکردنه رچی ئاوه ههزاگرانی و ڕه  به ی گۆڕاوه ل یه ر هه ماوه بۆجه
  وگۆڕاوه  الی ئه یه ل هه تی گه وتن وخزمه رچی پشکه ههورانی وکاولکاری و  به بووه
نی کوردو کوڕانی ڕۆژی دسۆزا ر له ماوه  جه کات بوایه ڕێ ئه چاوهوتن وماورانی و دواکه به
کورت   له مه ئه. !!؟؟رت ناویانبه ڕت وله کوردستانی باشور ڕاپهت گوزارانی  وخزمه نگانه ته

ن بۆمرۆڤی  خۆشینی کوشنده ش نه وانه  ئه که  حمه خاه  چیتره والوه نگی به بینی وپشوته
خۆیی  ربه  لواری سه ته نراوه یه کانی کوردستانی باشور گه وتنه رکه کاتکدا سه له. ڕۆشنبیر

م   به مو کوڕیشنیه ند بکه ر چه ههتی کوردستانی باشور  کاتکدا دیموکراسیه هل، کجاری یه
. تن وه نی کیان وده  خاوه  ساه1400 زیاتر له ب که ره تی عه وه  ده22 بۆ نمونه  به کراوه

م توانم ب ئه  وه ته وه نی کیان وده  خاوه  ساه2600  زیاتر له  بۆ ئران که نمونه  به کراوه وه
.  یه نمونه لی کوردستانی باشور تاکه تی گه تی نزیکدا دیموکراسیه ی خۆرهه ناوچه له
ر  و سه دوژمنانی دڕنده  به ر چوارالوه هه لهی کوردستانی باشور   ته سه وده کیتر ئه الیه له
  نگه وده  ئهن ده وڵ ئه ن وهه ده ناوبردنی ئه وی له ک هه یه موو شوه هه  به  دراوه وره خت ده سه

ی  وره ترسی گه مه  به  چونکه وه نه  کپ بکه  دیموکراسیه پۆله وشه  و ئه یه ئازادی خوازانه
کانی کوردستانی  وته سکه رانی ده پارزه. یان شودیکتاتۆرانه تی ڕه سه ر ده ژمرن بۆسه ئه

تی  یان خزمهی تر که سته ده کان وبه وته سکه ده کی پارزگاری له ستک چه ده باشور به
ن  که ئه بیریان ئای نیشتمانی کورد هه به  وه نه که دان ئه ن ونیشتمان ئاوه که ر ئه ماوه جه
شانی  خودی کوردیش شانبه ندک له چی ههن ئیتر بۆ که ستیان پارزگاری لئه هه وبه

  . ن هبد ناوبردنی  وی ڕوخانو له ورد ههرانی ک نانی داگیر که زوڕناژه
، بتالی نیشتمان  و وهری  روه ر نیشتمان په گه ئه. چیبتر ف هه ره کیتر شه الیه له 

ست پاکی  ر ده گه ئه، رزبت وشتو ئاکاری به ر ڕه گه ئه، یی بت ه رڕاستگۆیی وب هه گه ئه
فابت  زا وه ر بینی جه ده ر به گه ئه، م پاکی وزمان پاکی بت ر ده گه ئه، وداون پاکی بت

 موتاککی کورد  هه بۆیه.  وه رتهزاچنگیانی ناگ  هیچی جه مانه وا ئه ئه، ت  ئافرهبۆناو لنگی
ی  ر شاشه سه  له و ڕۆژانه  ئه  چونکه زا بۆی نیه م جه رف بکات به ی شه  باسی وشه یه بۆی هه
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. کات ران والوان ئه ی خۆی بۆخونه که ره  باسی ناولنگی هاوسه وه کانه میدیا کان وسایته
گای کوردستانی  وج تربت واکۆمه زا چنگیانی گه جه گا له بت کام تاکی کۆمه کیتر ئه الیه له

خو . بات وج ناوئه گه  باشور بهکانی کوردستانی رکرده ژمرت ویان سه وج ئه گه باشور به
  ڤه مرۆ وکاته رچوئه ست ده ده شکاو له م که  بۆمرۆڤی کورد به ب جوانه ده رزو ئه وشتی به وڕه
ک   ژماردن وه ته ر بشیه گه ئه،  ژماردن ته ی مرۆڤی کورد دا نایهڕیز  له که به ده وشتو ئه به
تی  سایه ک ڕوخسارو کۆشکی که  وهزا  جهکانی رنجه  ڕاوسه بۆیه.  ژماردن ڵ دته ی کۆمه ته خه
   بۆیه مومان ئاشکرایه زا الی هه تی جه سایه کۆشکی که، الی کورد  ژماردن له ته یهزا  جه

  . ی خۆی پای درژبکات که ڕه د به قه  به س رکه پویسته هه
 گرتن  ندی کورد دنه وه رژه و بۆبه بۆکورده ی که خنانه وڕه  ئه رانه جو دروستکه ی به خنه ڕه وه 

.   لگرتنه خنه سیش شایانی ڕه موکه ه ه  بۆیه کردنه ه س شایانی هه موکه  هه وه. شایانی ڕزن
کانی   شۆڕشگه نه و الیه رکرده کشان وسه تک هه ی میلله کشه م شمشری کول له به

و  وه دان کردنه ت وئاوه وگشت خزمه تاوان بارودیکتاتۆر ناوبردن وئه باشوری کوردستان به
رومای هاوتیان   وپاراستنی سهستی ودیموکراسی ربه وگشت سه ی کوردستان وئه یه وه بوژانه
  ت بخاته تاوان وخیانه به. . و هتد ڕۆشنبیریه ئیداری وئابوری و وتنه وگشت پشکه وئه

  . باتگ کانی ڕۆشنبیرو خه الی خه  له  جگای گومانه مه م ئه ه ژرقه
دوچاوی   به ستهتدارانی کوردستان بگرت پوی سه ده  له خنه گر بت وڕه خنه ر مرۆڤ ڕه گه ئه 

   بوانته رانهچاوکی دوژمن کا ک به کان ببینت نه کی ڕاستیه موڕویه ش هه ی گه دۆستانه
باتگو ڕابردووپاک  سکی خه که مان له خنه ر ڕه گه ک بژمرت ئه گایه بهکان وکچک  کشه

ڕوو  ینه ی بخهنگنین وڕوی ڕاست بسه وردی هه ی به ه و باری هه  باری چاکه گرت پویسته
ی  خنه ر ڕه  به ینه  بیخه و دوژمن کارانه لۆجیککی کورتبینانه ک به نه، ک نی خه بۆکۆمه
  پاش مله  لهر بینی کشین بۆسه مشری کول ههنگیزخان ئاسا ش رو ب ئامانج وجه ڕوخنه

  . ین بیاری مردنی بده
س   وئستاش له و ماوران بووه هوساو ند چه ڕابردوودا کورد چه زانین له مومان ئه هه 

کوردستانی   له  ڕووناکیه وتاکه  ئه ره سه په و ته وساوه ند چه ی تری کوردستاندا چه که پارچه
  ده ک سه ی نزیکی یه سایه له وه  وه تی وناوخۆیی یه وه ی بارودۆخی نوده ژر سایه باشوردا له

سک  که ه بۆکورد ئستاش پویست ناکات کۆمه  کراوه  هه وچرایه باتو قوربانیداندا ئه خه
نھا دژبن  ته. ستن  ڕابوه  ڕوناکیه وتاکه مان دژی ئه که وه ته شانی دوژمنانی نه شانبه

  ڕاست وایه. کردنی کوردو بۆچاک سازی شه کیان پبت بۆ گه یه  بگه ی تاکه وه بئه به
رمی  تی هه سه ده ش به ج پشکه به پشنیاری  و مانگانه فتانه موڕۆشنبیرانی کورد هه هه

ین  ها ئامۆژاریان بکه روه ین هه تی سیاسی کوردستانی باشور بکه رکردایه کوردستان وسه
ک   نه وه که گشت ڕویه کردنی کوردستان له شه میان بۆگه  پشده ینه ک بخه که ی باشوبه وپرۆژه

ی باشوری کوردستان  یه واره وقه  ئه کهچون.  بگرین رو دوژمن کارانه ی ڕوخنه خنه نھا ڕه ته
  زاران ساه ندکیان هه دان یان هه سه  که ب وفارس نیه ره کانی تورک وعه ته سه ک ده وه
 تائستاش  یه واره وقه  ئه میاندا نیه رده به ناو چون له کی له ترسیه تن و هیچ مه وه و ده واره قه
رکی   ئه بۆیه.  بۆقوتدانی وه ته میان بۆکردووه  دهمان که وه ته یان تیمساحی دوژمنی نه ده
دوژمنانی بکاتو پارزگاری  رگری له  به تی ڕۆشنبیران که تایبه  به رکوردکی دسۆزه هه

  موکورده الوازی هه  یه واره وقه کیتر الوازبوونی ئه الیه له. ستین ک دژی بوه لبکات نه
مومان   تیابچت هه یه واره و قه ر ئه گه ئه . مووکورده هزبوونی هه هزبوونیشی به وبه

 چرای  وچرایه ی ئه وه کوژانه  به  واته وه وته تی کورد ناکهس  ده مانه  تادر زه دنیابین که
کی پارتک یان س تی ته پناوی سیاسه  نابت له بۆیه.  وه کوژته مان ئه که وه ته ستی نه سربه
ت  خاله ر چاوی به به  خۆرنین له رپرس نین یان موچه  بهکوردستان  له ی ئمه وه ر ئه به له
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تی  سه یری ده چاوی دوژمن سه ژۆ ببینین وبه ئاوه موشت به رستی هه ندی په وه رژه وبه
  و نوسینیش ماه کی ئاشکرامانکردووه یه ه  هه وه  ئه وه ر وابیرمانکرده گه ئه، ین کوردستان بکه

  . کانی نه ر خاوه سه له
  کانی منیش پیشگیر نیه رنجه سه. ندی کوردنین وه رژه به  هیچ له وه ره ی سه خنانه وڕه  ئهک وه 

 پشتگیری گشت  بۆیه. رمی کوردستان رپرسی هه ندک نابه کانی هه  خراپه ی وکاره نده بۆگه
  . . .  کورد ر ودژه ک ڕوخنه م نه رانه کی دروستکه یه خنه ڕه

  
  جمال فتاح
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