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  دد  مهمه  هاب شاۆ محههاب شاۆ محه  وهوه ...  ... کانمانکانمان  وهوه  عس بۆ نهعس بۆ نه  نفال و دادگای کردنی بهنفال و دادگای کردنی به  زموونی ئهزموونی ئه  ئهئه
  

موو  ک هه عسی شۆڤینی وه  بهورۆکی پشووی عیراق  سه
نگی جیھانی  ک تاوانبارانی جه  وه،نگ تاوانبارانی پشووی جه

ستیان   ده نگی پشووی یوگسالفیا که  یان تاوانبارانی جه،م دووه
ژی ند رۆ  چه  له ،تانی تره تانی خۆیان و میله  خونی میله  له هپر

  وه ن دادگای عیراقه  الیه ند تاوانبارکی تر له ڵ چه گه رابردوو له
عس هیچ  دام و به کانی سه  تاوانه دیاره.  پش دادگا خرانه
   چوونکه متر نیه کانی مژوو که  تاوانه  شتکی لهکی یانجیاواز

موو  ر چاوی هه به  له نفال که ی ئه پرۆسه.  و ئایدلۆژیان فه لسه مان فه ووی ههرچ موویان ده هه
ندی و  زامه ر بتوو ره گه  ئه،چوو ناکرا ده   روه  بهنجام دراو و  ئه رمانه ۆر ب شه ز جیھان

و  ر بھاتایه گه  یان ئه، گرتایه رنه وهی  و کاته ئهی جیھانی  وره وزی وتانی گه چرای سه
   دواوه وتۆی جیھانی به ندی ئهکی توو وه  کاردانه  که بوایه ه باش دنیا ن وه عسی عیراق له به

ناب .  
نگی  جهکانی  ڵ تاوانه گه  له نجام درا که وتۆ ئه کاتک و شونکی ئه نفال له کانی ئه تاوانه

   هیچ جۆرهی تر تانه و میله ک ئه کی کورد وه  خه  چوونکه،بوو تری جیھانی جیاوازی هه
ک   ناوچه  پاشان له، خۆی بکات رگری له  بتوان به بوو که وتۆی نه ربازی ئه تواناکی سه

واڵ و  هه ی وه گیرابوو بۆ بوکردنه میدیای جیھانی موو  هه  رگا له نجام درا که ئه
رووی  سه  نکان له جیھا  رکخراوه ش هیچ کام له که نجام دانی تاوانه پاش ئه.  کان رووداوه

کی  وه کۆینهریسواکردنک یان   هیچ جۆره) کگرتۆکان  یه وه ته سازمانی نه ( وه مووشیانه هه
 تاکوو  وه  ئه، رووخایه هعس ن ر رژمی به گه  ئه،دا نجام نه  ئه و تاوانانه ر ئه رامبه ووتۆی به ئه

  .  وه شاردرایه  ده  تاوانه و هشداربوون ل ی به وانه موو ئه ن هه الیه  لهئستاش
  یشته نفال گه ساتی ئه  قوربانکانی کاره هندێ ل رمی هه ر ته وبه مه لهند رۆژک  پش چه

 ئای کوردستان  ئارامگای ر ه  ژر سبه  له های ساڵ پاش ساهی بتوانن  وه ئهبۆ کوردستان 
   ونی بینینیان پوه ههیدبوونیان خ رۆژی شهموویان تاکوو   هه ی که و ئایه ئه.  وه سنه بحه
 زۆر  م جۆره  باسکی له  که یه وره  گه نده وه نفال ئه ی ئه و جۆره  تاوانکی له دیاره. بینی ده
موو کوردی ئستاو دوا  ۆ هه بت بی تاڵرسک ک و ده وه کرێ یادکردنه م ده  به، بۆی مه که
ر  سه  به وه ی دیسانه جۆرهو کی لهسات کی کورد کاره ی جارکی تر خه وه ویش بۆ ئه  ئه،رۆژ
شکی گرنگی مژوومان و   به  بکرێ به ی کورد پویسته نفال بۆ ئمه ساتی ئه کاره. ت نه
  . کان بیخونن تکی گرنگی فرگه ک بابه هاتوو وهکانی دا وه موو نه هه

   کهی وه  له ۆشه زۆر دخنجامدا نفالی ئه ی ئه ساته و کاره ی ئه فه لسه و بییرو فه  ئه دیاره
   رگا لهی وه  بیرچوونه  له  چوونکه، وه بیر بچته یان له ساته م کاره  دوا رۆژ ئه هکانمان ل وه نه

 و گرێ کی کورد ده  الی خه کگرتوو له کی یه فه لسه  و درووستکردنی فه وه پشه   هنانه
موو  ری هه نگه  سه تانی تر ناتوان بیکاته ک میله  دوا رۆژ وه   کوردیش له، وه خاته دوورده

کانی نازکانی  ساتی کوشتاره  کاره که تی جووله میله.  وه ن دوژمنانه  الیه  لهالماردانک په
وێ  یانه ی ده نانه و الیه موو ئه ر هه رامبه رکی پۆی به نگه ک سه م وه نگی جیھانی دووه جه
  . ن  درووست بکهیان که و و وته که کی جووله خه ندی وه ژهر  بهترسی بۆ مه
  م تاوان که که  یه بوایه  ده،نفال  ئه تاوانبارانی دژ بهچ   ده روه  ئستا به ی که و دادگایه ئه

و  ی چاویان له وانه چ ئه  ده وه هالم ل  به، نفال بوایه کانی ئه نهتاوا  وه ته رووی بونایه رووبه
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 عس  پاش ڤووخانی بهوێ  نایانه پر گیرفان کرد کانه و چه دامیان به  و سه داخست تاوانه
یل  ک تاوانی دووجه وه تاوانی تر   بۆیه،نکی تاوانبار  الیه  و بکرن بهئابروویان بروات

 داروو دام و ن و سه جات بده  نه که له سه  مه وێ چی زووتر خۆیان له یانه  و ده وه  پشه هننه ده
  .  وه نه  دوورخه فشاری جیھانی گوناه باری و  له خۆشیانمنن و  نه زووهرچی  ی هه که سته ده
 ،ن که  ده وه کی گرتۆته ی عیراق و ناوچه  دیموکراتیه و پرۆسه تی ئه مروو دژایه  ئه ی که وانه ئه
ی  و جۆره ن جارکی تر تاوانی له موو کاتک ئاماده  هه ی که نانه و الیه ش ککن لهوانی ئه
یرو و مان ب نفال هه  تاوانبارانی ئه  چوونکه،ن نجام بده  ئهکی کورد خه  دژ بهنفال ئه
 ،ن نجام بده  ئه و جۆره موو کات تاوانی له ههشن   و ئاماده یه  یان ههمانیان ی ئه ته لسه فه
و  ئه.  کانیانه رهو  گه نجامدانی تاوانه تای ئه ره ن سه ده نجامی ده مرۆش ئه ی ئه و کارانه ئه
   یان دژ به،کووژن کی ب گووناه ده  خه  ناوی ئیسالم یان عرووبه مرۆ به  ئه ی که نانه الیه

ترسکی   و مهیه عس و نازکانیان هه مان بیرو بۆچوونی به کی کوردن هه  خهکانی هخواست
  .  کی کورد ن بۆ خه وره گه

ۆ  ب وه ینه  بکه بجه نفال و هه رمی یادی ئه  گه موو سالک زۆر به ی کورد هه  ئمه پویسته
  .  وه ینه نفال دووربخه ک ئه ساتی وه  کاره هکانمان ل وه ی خۆمان و نه وه ئه
تی  قلیه  ئه  خۆمان له ر بت و ئمه گه  دیی ئه  ناته وه ره ی سه و ئاواتانه م هیچ کام له به

نی و  ده گاکی مه دی کۆمه  هنانه بۆباتمان  کار و خه، وه ینه خه دوورنهجیھانی تاریک 
   سیاسکان و رۆشنبیران له موو هزه باتی هه  خه پویسته. ب  نه قیینه دیمووکراتی راسته
ڵ   گه وتۆی له  هیچ جیاوازکی ئه ک بیرک که  نه،نی و شارستانی بت ده پناو بییرکی مه

نی و  ده گاکی مه ب بوونی کۆمه. بت  نهکانت  تاکایه ندیه وه رژه سک و به  ته بۆچوونه
ش  وه روانی ئه  ناشتوانیین چاوه،سک و ترسناک  قوربانی بییری ته بینه دیموکراسی خۆمان ده

  . ب ترسیان هه و ب مه کانی داهاتوومان ژیانکی ئاسوده وه بیین نه
  

  هاب شاه محمد وه
Shah. wahab@gmail. com
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