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  تاح مال فه جه ... نوسن  ئهمال قادر ی دادگایی کردنی که باره له ...  ی وانه موو ئه مک بۆهه وهئاگاداری 

  
ر  مو سه  هه وه د سای ڕابردووه سه تیش له تایبه م به رده درژایی مژوی سه کورد به

  ی داگیرکراوه که خاکهم  رجه سه وه وه رانیه ن داگیر که الیه  له وت کراوه کانی ل زه ستیه به
ی کوردا  ماڵ کردنه ودگیرکردن وماف پایه ر ئه رانبه به له،  ماڵ کراوه  کانی پایه وگشت مافه
نگی سیاسی  جه لهو ی ڕشتووهخون  وه ئستاشه ی ڕابردووبه ده درژایی سه کوردیش به

ی  وه ست خستنه ده  وه بۆ یه و هه بووهدا.. ری ودبلوماسی وهتد ماوه باتی جه خه ربازی وله وسه
  و الوانه  ئه  که لی کورد ڕژنراوه الوانی گه زاران له شدا خونی هه و پناوه واکانی له ڕه مافه
ها  روه هه، ڤاڵ وهاوڕکانیاندا ناو هه  لهتی بوون ئازایهخۆبوردوویی و ولهی دسۆزی  نمونه
پناوی  ر له نفال وجینۆساید هه  کیمیاباران و ئه رله کانی کورد ئیتر هه مووماورانیه هه
یان  زاران گوند و ده  ورانکردنی هه وه،  ماندا بووه که له ستی گه ربه ست خستنی سه ده به

خۆیی  ربه ی سه وه ست خستنه ده پناوی به ر له ی باشوری کوردستان هه شاروشارۆچکه
نھا  زار پیاوی ته شت هه  هه وانه زار کورد له  هه182نفال کردنی   ئه ماندا بووه که له گه
  .  ماندا بووه که له ستی گه ر به پناوی سه موو له  هه مانه تی بارزان ئه شیره عه
  
و  ی ئه سایه له ی کوردستان یه و پارچه  بۆئه ستیه ربه وسه باشوری کوردستاندا ئه ئستاش له 

و   ئهست دت ده  بهواوی ته  به ریکه  واخه وه خون ڕژاندنهماورانی موو قوربانی و هه
و  م پارچه ر جه  بۆسه که ی کوردستاندا پاپشتوو ڕووناکیه شه و به ش له ست هاته ده به
  یه وانه له،  ری کوردستانه رتاسه تی سه وه ی ده ردی بناغه به  وه هکانی تری کوردستان شه به
ندک ڕبازی تر  ر هه سه  و لهیی نین وه ته  نه  که شکی ئوه الی به  له ی ئمه وه م بیرکردنه ئه

ی  کشه موو مان بزانین که بت هه م ئه گیرت به نه م هه هه  به خۆتان ڕکخستووه
تی  ک چینایه  نه تی بووه وایه ته ی نه ل دوژمنان کشه گه درژایی مژوی له مان به که وه ته نه

ی   کشه وه کمان پکه موالیه و هه  ئوه  پویسته ت وسامان وشتیتر بۆیه سه وئاینی وده
تی وئاینی  کی چینایه یه ر کشه  پش ههببینینکی  ره سهکی  یه ک کشه مان وه که وه ته نه

مان  که وه ته  نه  که یه وه مومانه ر چاوی هه به و به یه باتیش قۆناخی هه خه، ر شتکیتر وهه
  .  بوه تی نه وایه ته باتی نه هشتا قۆناخی خه

  
ر  نی ههر شا رکی سه  ئه بته  ئهی باشوری کوردستان ستییه ربه م سه پاراستنی ئه  بۆیه 

کی  بیانوویه  هس ب رکه  نابت هه بۆیه، دابتر ئایدیاو بیرو بۆچونک بن ناوی هه کوردک له
ر  سه کوردستان بۆمان چاره  له تی خۆمان که کی تاکو تایبه ندیه وه رژه بچوک یان بۆبه

مان  که مان یان پارته رله ندامی په ئه کراوین به یان نه  گیراوه یان گومان بۆڕانه  کراوه نه
ی باشوری کوردستان  یه واره و قه بین ودژی ئه. یان ویان ویان  دراوه تی پنه مۆه

ئستاو  ڕابردو له  له ی که و تاکانه کانی ودژی ئه هساسی  ئه  ودژی پایهستین ڕابووه
باتی   شابا فینی خه ته م بوونه رده و هه پیانه مژویی مان پویستی که له شدا گه ئاینده له
لی  گهدوژمنانی گشتی و مان به که وه ته ر دوژمنانی نه رانبه ک کو به مان وئستاش وه که له گه

مان  که وه ته دوژمنانی نه باش بزانین  پویسته  وه، ستاون تی ڕاوه تایبه باشوری کوردستان به
شتک  ستاون وه ی باشووری کوردستان ڕاوه واره و قه  دژی ئه ردانه نامهن و پوه تاش بهئس
 نابت ڕۆشنبیرانی  بۆیه، گشتی  به مانه که وه ته واکانی نه ڕه  بت مافه ڕیان پی نه باوه که
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ی  هتی ئایند وه ی ده  بنیادو بناغه ی که واره و قه ر ئه سه ن له بکه وره کورد شتی بچوک گه
تی  وه ست چونی ده ده ک له یه موو پوانه هه  به یه واره و قه ست چوونی ئه ده  له  چونکه کورده
ی باشوری  واره تی قه کوێ؟دژایه بت بن له  هه یه وانه  له دیاره،  مانه که وه ته ی نه ئاینده

  ی که تیانه ڕه  بنه ایهو پ تی ئه بت پتان بم دژایه ش ئه وه می ئه بۆوه،  کوردستان کراوه
تی کوردستانی  رکردایه تی سه  دژایه یه که واره تی خودی قه  دژایه ی لپكھاتووه یه واره و قه ئه

رمی کوردستان  رۆکی هه تی سه دژایه  یه که واره تی قه  دژایه وه کانیه گشت باه باشور به
، کانه  ڕاستی ڕووداوه وه ئهوت یانا  سمان بمانه ر که هه،  یه که واره تی قه دژایه
  .  رژیاندا ه بۆمرۆڤ ل یه کیش باجی خۆی هه یه ه مووهه هه
  
دوای  ک له ڕشی یهندین شۆ نی چه بت خاوه و گشت قوربانیدانه نی ئه خاوه شۆڕشی کورد که 

دار  که ی له که  مژووه وه سانی گومانلکراوه ن مشتک سیخوڕو که الیه ت لهک بت ناکر یه
ک  ناکرت کۆمه، ن  یان پاپشتیان بکهن ڕ بکه رانیش گوی خۆیانی ل کهت وڕۆشنبیبکر
تی  ر کردایه نت ودژی سهر نته کانی ئه ر سایته  سه نه که هسیخوڕ ه کۆنهووزی کی به خه

بت پاکو ناپاک  ک نه ر بگرت ودادگایه ر بۆیان سه ی بن وتاسه واکه  ڕه سیاسی کوردو کشه
 ئستا  ریا خونی ڕشتووه ده ناکرت کورد به،  وه ک جیابکاته یه لهدرۆوڕاستی پ چاکو خرا

وت  گرنو بیانه نه م هه هه  به ڕژاوه و گشت خونه وت ئه مشتک گومانلکراو بن وبیانه
، لین ش گویان بۆڕاگرین وهیچ نه و ئمه وه نه م بکه کانمان که هیدان وقوربانییه زنی شه وه له

یان ساڵ  درژایی مژوی ده ی کوردستان به رگه هیدان وقوربانیان وهیزی پشمه ت شهناکر
کانی دوژمنان وداگیر   ئستاش سیخوڕه وه رانه ن دوژمنان وداگیر که الیه  له میان لکراوه سته
تی  مانیه بات وقاره وت مژوی خه ن و بیانه عدایان لبکه ن ته میان لبکه ران بن وسته که
کانیان  مافه ر گری له بت به ک نه بت دادگایه ک نه ن یاسایه دار بکه که یان له یان ساه ده

رون  کی ده ک خه ناکرت کۆمه، ر بن ماشاکه  ته وه دووره وڕۆشنبیرانی کوردیش لهبکات 
کوێ بوون  س نازانت له کانی کوردا که نگانه ته باتو قوربانیدان وڕۆژه کاتی خه خۆش له نه

  نه یان سای الیه باتی ده ریان شۆڕکردبوو ئستابن وخه رک سه ئاخوڕی چی داگیرکه یان له
  . !!؟؟ وه بت لیان بپچته هک ن رزان یاسایه ی هه ر جنو وته  به نه کان بده شۆڕشگه

  
ت  سه تی پکردنی ده ت سوکایه سه کردنی ده خنه ستی ودیموکراسیدا ڕه ربه جیھانی سه له 

تی  سه ده، منن یخه سیخوڕی کورد ئه خۆش وکۆنه رون نه دهزییو  کی به ی خه وه ک ئه  وه نیه
ی  نگانه ودسۆزترین کوڕانی ڕۆژی تهترین  زه ربه جه و له تکی شۆڕشگه سه کوردیش ده

لو نیشتماندا  ی دسۆزی گه خانه م له رده و هه گۆڕه کی دسۆزیش نه وخهکورد پكھاتوون 
ش مانای  مه ئه، رکار  سه هاتبنهتر   بۆعه وه تره عه ک له ندیه فه ند ئه ک چه ک وه نه  وه منته ئه
کو  به، کان شایانی باسکردن نین یه نده گهو  کوردستان نیه ی له نده  گه  که نیه وه ئه
ی  نده گه  له خنه م نابت ڕه  به یه کوردستانیش هه  له یه مووجیھان هه هه ک له ی وه نده گه

  . !!کانی؟  شۆڕشگه نه تی سیاسی کورد والیه رکردایه سه تی کردن به  ئاستی سوکایه بگاته
  
   دیاره ردا داوه سه رمی کوردستان حوکمی به دادگای ههمال  ید قادر که مال سه ی که باره له 

ر چیو  به  وله ک حوکم دراوه یه چی ماده ن بهی نازان ش ئوه هیچ کام لهمن ومن دنیام هشتا 
  ته چووه  نه ئوه س له هیچ که  وه وه ته  بۆی باوه ی که سزایه و  هۆی ئه ته چی هۆکارک بووه

ر  به کی یاسایی وله یه چی ماده دگایی ناوبراوبکات تابزانت بهیری فایلی دا ولرو سه هه
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من تووشی داوکی  (ت مال خۆی ئه بت که  نه نده وه ر ئه هه،  وه ته  زسای بۆباوه ونده ی ئهچ
ی سیخوڕی کردن   خانه چته راتیش ئه وری مخابه ده  دیاره) راتی کرام وتحریزکرام مخابه

خۆی  س ماف به کی یاسایی هیچ که یه گه ب هیچ به و به پاشمله  لهنابت  پی یاسا بۆیه به
جی  مه کی هه ر دادگایهول  یان دادگای هه  کراوه وایه ڕه کردارکی نا وه بدات وبت ئه

دادگای   ڕاستی ڕووداوتان له ی که وه  پش ئه  کاری وایکردووه  بۆیه خۆیه ر به وناسه
ر  کی سه ولر دادگایه دادگای هه  که100 % من دنیام دیاره،  وه ۆڕوون ببته ب وه وره هه
روی  سه تک له سه  هیچ ده ر بدات وه کاروباری وه ست له س ناتوانت ده  و که خۆیه به
کی  الیه له، تکا کانی یاسا کارده پی پرنسیپه واوی به ته  و به  نییه تی یاساو دادگاوه سه ده
یمانان  مریکاو سوپای هاوپه و ئه بن چاودری جیھاندایه مۆکوردستان له ش ئه که
کوردستان وشتی گ کی ئراق به وئراق چاودری خهمو هه کان له کگرتووه یه وه ته ونه
م دادگای  ڕناکه  باوه مساویه ی نه زنامه گه گری ڕه هه مال قادریش که ن وکه که تی ئه تایبه به

،  وه دا بوناو براو ببته و بارودۆخه ئاوا لهکی   سزایه گه ببه دوابت به  له کوردستان هنده
بینن وبیاری داد گا  مال قادر نه کانی که  دانپدا نانه  ئوه  که  یه ه  هه ڕووی یاساوه  له بۆیه
  وساویلکانهوسۆزداری ری  ی چاولگه شوه ر به خۆ هه ر به بت سه واوی التان ڕوون نه ته به
ن  کیش تکبده خه خۆتان وله مووشت له ن وهه کدا بده یه مووشت به ر نووسین وهه نه سه که هه
من ، ڕۆشنبیران ک بۆ  نه یه کی ساده ش بۆ خه ه  وهه ره ده کاری ڕۆشنبیران به ش له وه  ئه که
نت بوی ر نته سایتی ئه  له  که  نییه وه و نووسینانه ندی به مال قادر پوه م گرتنی که ئه
خۆتان   لهر  سه  باشتر وایه  بۆیه خاکی زۆرالوازه  ته و بابه ئهشیبت  ر هه گه  ئه وه ردهک

  ب هۆبته و به گه ب به رگیز نابت به کی ڕۆشنبیر هه  وخهن ده هش تکن کی ساده خه وله
 من  وه،  یه یک باجی خۆی هه ه موو هه  هه وه یمه ش ئه یکه جارک چونکه، ر نووسین سه

دادگایی  ندی به یوه سعود بارزانی دور تانزیک په رۆک مه  سه وه مه که ک ئه مووالیه دنیای هه
س   نابت هیچ که بۆیه،  ناوبراونییهر  سه کی له عوایه و هیچ ده  نییه وه مال قادره کردنی که
و  ر ئه سه لهسعود بارزانی بکات  ک باسی کاک مه یه گه ب هیچ به خۆی بدات به ماف به

   . ه ک هه  تاون نه بته  ئه وه  ئه چونکه  دادگایی کردنه
  
   نییه که  دۆڕاوه و سایته سکی گومانلکراوی ناو ئه ند که چه ی منیش ڕووی له م وتانه ئه 

ر  به  له  چونکه ختی خۆیان کردووه  به و له ئاینده یان لهتف کوردستان پۆست و ناوی خۆیان ناوه
 كکچڕۆژ  وو شه  بۆیه   کوردستانیان نیهی وه زانن ڕووی هاتنه انیان ئهک قورسی فایله

شون درۆو  ڕان به گه  هت نھا بووه مان و کاریان ته که له ر دسۆزانی گه سه ک له گایه ن به که ئه
تی سیاسی کورد  رکردایه  وسهکوردستانباشوری ی  واره وقه تی ئه درۆ ڕکخستندا بۆ دژایه

رچاون  تو تاوانی به ش خیانه مانه ئه  کهتی تایبه سعود بارزانی به رۆک مه گشتی وسه به
  .  ولخۆشبوونیان نییه

  
ی  تکهوسۆزداری ری  یی و چاولگه ساده  به م که که  ئه سانه و که نھا تکا له  من ته بۆیه

مال  ی که هو ئاگر  ئه چن چونکه دا نه ه هه  شونان بوون باچیتر به گومان لکراوان وگره
ن  که سیتر نه سوتت باکه سیتری تدا ئه نھا خۆی وپنچ که  ته وه تیه مال موختار ناویه جه
ی  ماه مان وبنه که وه ته  شۆڕشی ڕزگاری خوازی نه ق به ر هه ده کانیان که شی تاوانه هاوبه به
  .  نجامیان داوه مرئه خشی بارزانی نه باتگو قوربانی به خه
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   که یه وه نھا بۆئه م ته وانه م ڕوونکردنه ئه  که وه مه که ک ئه موالیه ا دنیای ههکۆتایید له 
کی ۆر رم وسه تی دادگای هه  دژایه گه ب به چن وبه دا نه ه هه باچیتر ڕۆشنبیران به

ر  ی مشتیک سیخوڕی بنرخی سه و هوشه هاشه و به وه نه که ونهرمی کوردستان نوسین ب هه
  . چن دا نه ه هه چت وبه کان لیان تک نهسایتی درۆ

  
  جمال فتاح
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  ن نده له


