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  تاح مال فه جه ...  یه  سزای ههزاندن سنوور به

  
  مر گاندی نه ... )زانت شته س سنووری خۆی نه رکه هه(

  
ناو کوردستان   سایتی به کان واته خۆشان سایتی سیخوڕه رون نه سایتی درۆکان سایتی ده

  .   لکاندووه وه خۆیه  به  که دار کردووه که ناوی کوردستانی له پۆست که
 سیخوڕکی  کی دوورو درژه هی ماوه،  وه بنه نک کۆئه بۆگه و له رڕۆژه کتریا هه ی به ۆمهک ک وه 

یان ناو  تا هه ره  سه دیاره،   گرتووه وه مه ر ده سه مال قادر یان به کو که تی وه ووه دهنو
زانم کاتی واب (ت ید قادر خۆی ئه  سهلما ک که روه هه، یان برد رده وده تحریزیانکرد تاکو به

ی زوم  وه بونه ڕو ڕوبه  جۆرک له کانتان بۆ بدرکینم تاکو ببته  ڕاستییه  هاتووه وه ئه
   کانی من هرشیان کرابووه نوسینه وا له ش که تیانه سایه وکه موو ئه ی هه وه وزۆرداریو ددانه

م  ل ئه گه کم له یه هیچ جۆرک کشه وا به  که وه مه که من ڕوونی ده. بریندار کرابون ری وه سه
راتی  وامن توشی داوکی مخابه نم که یه گه کو من ڕای ده به.  و نیشمه بوه  نه تیانه سایه که

حریز کرام   ته وردو زانایانه کی زۆر یه شوه به جۆرک وه کی دورودرژ به یه  بۆ ماوه کرام وه
  . ی و ڕۆژه  ئه یشته تاکو گه

یدا  که  نامه مال قادر له  که  که یه و نوسینه قی ئه  ده وه ره ی سه وه ڕز ئه رانی به خونه 
مال قادر   که  که مومان ڕوونه ئستا بۆ هه، وه ته سایتی درۆکاندا بوبووه تی وله نووسیویه

کی  سگایه ن ده یه ال  له سپراو یان هاندراو بووه ڕا  واته حریز کراو بووه سیخوڕیکی ته
  . رمی کوردستان رۆکی هه سعود بارزانی سه رۆک مه  دژی سه وه راتییه مخابه

  وت جارکه یانه آاندا ئه رون تکچووه سایتی ده کانی له  سیخوڕه وریه چی هاوده که 
  نه تی کوردو الیه رکردایه نیان دژی سه می بۆگه ر ده ی سه  خۆشه بنشته  به وه نه بیکه
  . تی تایبه نی بهازی پیرۆز وشۆڕشگی بار ماه وبنهگشتی   بهآوردستانکانی  هشگیشۆڕ

ل وسزای خۆیان  ر دادگای گه به شیان دنه وانیدیکه  ئه که  یه که ینکان یه  سبه ش دیاره مه ئه 
ی زان س سنوری خۆی نه ر که  هه  چونکه ر کراوه رانبه ن تاوانمان به م نه گرن به ر ئه وه
  . !؟بت سزا بدرت  ئه زاند یاسای ژیان وایه سیشی به موکه سنوری ههو
گرن   ئه رانه ی دروستکه خنه  ڕه  که  نییه سانه و که ی من ڕووی له یه م وته ت ئه به هه 

 رمی کوردستان کانی هه م وکوڕیه ی وکه نده ر گه  سه نه خه ی ویژدانیان ئه نجه وپه
م  به، موان الی هه ست خۆشی لكردنن له  شایانی ڕزو ده وانه کو ئه رم به رپرسانی هه وبه

  .. شایانی دادگایی کردن وسزا داننسیخوڕان وجنو فرۆشان 
  
  جمال فتاح 

20/12/2005  
  ن نده له

   
    

  


