
 ئايا يةكطرتووي الدةرو كؤمةلَي دةربةدةر
        ! بةضي و بؤضي  يةك دةطرنةوة ؟

   سؤران عومةر             
 ...!)سةرةتا ئةم ناونيشانة ئةو تؤمةتانةبوون كة هةريةكة بةالكةي تري دةطوت (

بة كؤمارةكـةي   ئيسالميةكاين كوردستان ِرةنطة بةهةلَةدا نةضومب طةر بلَصم هصندصكيان ئيشتةش خةون           
يان زؤريان هصشتا دونياو واقيع لة كـوين        ئةفالتونةوة دةبينن و زؤريان ئيستةش لة ئةرزدا بري ناكةنةوة          

، بؤية نةمانتواين ببينة بةديلصكي ثرؤذةدار بؤ وصرانةيي مالَي كوردي و سةرطةرداين            زييةوة دةبينصت   ردة
، ئةحزايب ناسيوناليسيت كـوردي     ورديةكانةوة  ميلةيت كورد بةدةست تةواوي ئةنزمية عصراقي و ثارتة ك        

طةيشتة ثاوانكار كردين تةواوي كوردستان بةو بص بةرنامةيي و زولَم و مصذووة هةلَكشاوو داكشاوةوة              
كةضي ئصمةي ئيسالمي كاتصك طةيشتينة ئةوةي ببينة هصزي سصيةمي زؤر بةهصـز لـة كوردسـتان                !! 

) بزوتنةوةي ئيسالمي ( ر بةوة طةيشت كة حيزيب دايك       ملمالنصي نةفسي تاكا  كةوتينة لصك خوصندن و     
و ) ئةنسار(و  ) جنداالسالم(بةناوي يةكبونةوة لةتكرا بؤ دوو حيزيب نوصي الواز و ثاشتر دروست بوين             

بةجؤرصك كةوتينة داكشـان كـة لةمالَـةكاين خؤمشـان دا           ) بزوتنةوة(و الوازترينيشيان   ) كؤمةلَ(
، طريا ئةوةمان هةلَهات قاضاخ بوو ئةوةمان مايةوة لصـي دراو الواز            نةطريساينةوةو ئةوةمان كة طريا     

زؤري تر لةنا ناسؤرانةي كـة بةسـةر بزاظـي          ..... كةوت زؤريشمان ثةرتةواز و لةدواجاردا دؤِرا       
طةيشتة مةجليسي حـوكم و     ) يةكطرتوو  ( ئيسالمي جيهاديدا هات لةكوردستان ، لةمالشةوة ئيخوان        

الواز لة ئاست مةسةلةكان تةا بةئاماجني      م هصزصكي بص ضةك و بص هةلَوصست و         بوبة هصزي سصيةم بةالَ   
ة ئيسالمصكي ِروكةشـي    ئةوةي ثصطةي جةماوةري بةهصزتر بكات و لةِروي ِراطةياندنةوة بِرواتة ثصش ب          

 ..زؤر الواز 
 بة زةبر و  بةتايبةت لةو كاتةدا كة تةياري جيهادي كةوتة  -ئةم ِرةوتةي ئيخوان بةجؤرصك مةغرور بوو     

 كة حيسايب بؤ ثامشـاوة الوازة زولَـم لصـكراوةكةي           –زيان و  تةواوي دةستكةوتةكاين لةدةست دا        
يةك نةدةكرد ، تانزيك بونـةوةي هةلَبذاردنـةكاين        ’ بزوتنةوةي بنةمالَ  كؤمةلًَ و ضةند كةسصكيش لة    

بصجطة لة كؤمةلَي ئيسالمي زؤر اليةين تر ..... عصراق و كوردستان لةطةلَ يةكصيت و شيوعي و  ثاريت و   
، هاوثةميانيةك كة كاتصك دةتويست ِرةخنةي لص بطريـت زؤر عةالمـةو            هاوثةميانصيت دروست كرد    

سياسي زان دةمي لص دةكرديتةوةو بة تابوي هةشيت دةناسانديت طواية تؤ زؤر نةزانيت و ئـةوان زؤر                 
!! ن كردووة كة تؤ هةر ثةي ثص نابةيت         شارةزان و دركيان بةو بةرذةوةندية باالَي ئيسالم و مسولَمانا        

بةبؤضوين نةزؤركي خـؤي واي     ! وةك بلَصي دةستكةويت بةدريان ضنط كةوتووةو لصيان تصك ئةدةين          



و يةكصيت و ثارتييـةي كـة هصـندةي    هةست دةكرد كالَوصكي دوريوة ثِر بةسةري يةكصيت و ثاريت ، ئة  
ذمارةي ِرؤذةكاين تةمةين ئةمان لةيةكيان كوشتووةو لة سياسةيت تـةالعوب دا زؤرانبـازي زهلصـزي               
طةورةيان كردووة ، بينيمان ئةو صين و بةرذةوةندييـة طـةورةي كـة سـيامتةدارة تةمةندرصـذة                 

صكي واقيعي بوو بةسةريان دا هصنان و       كاري لةسةر كردبوو خوزالن   ) يةكطرتوو( بةسةليقةكاين ئيخوان   
 بصبةشيان كردبوون لةو غةنيمةتةي بة خةلَكي داماوو دلَسايف كـورد بةطشـيت كؤيـان كردبويـةوة                
يةكطرتوويان لص مةحروم كرد ، دواتر هةسيت كرد كة ئةم حيزبة زؤر مةغرور بووة بةشتصك كة بؤي                 

لَوصراين و زيندانكردن و بص جةماوةرةوة بة يـةك         نةهاتةوةو وانةبوو بةلًَكو كؤمةلَ بةو لصدراوي و ما       
بةهـةر حـالَ    .... مانط طةيشتةوة بة خةباتصكي درصذخايةن و نةثساوةي سةزةمني و ذصر زةميين ئةو             

كؤمةلَيش هةمووي نةتيجةي تةنازول و الدان بوو لة ئةسلَ و بةرنامةي دروست و حةقيقي خؤي بؤية                
ةوة ، بةالَم ئصستة موعادةلةكان ثصضةوانة دةبنةوة يةكطرتوو        واي بةسةر هات كة يةكطرتوش نةخيوصنصت     

دةست ثصـدةكات كـة     ) خةبايت باخ (وايدةزاين بةهاتين ئةمريكا بؤ عصراق و دواي نةماين سةدام ئبتر           
ضنينةوةي طولَة ، نةيزاين عصراق بةرةو ميليشاياي زياترو ملمالنصي زؤرتونـدتري ضـةك دةِروات و                

ةماعي طةورةكانة بؤية ئيستة كة كؤمةلَيش كةمصك خؤي طرتؤتةوة بـةو    ئةوةي ضةكي نةبضت جصي ت    
دةنطةي كة بؤياندا و ثصي مةغرور بووة ، ئةم دوو شكست خواردووة مةغرورة باس لةوة دةكةن كة                 

واتة ئةوانةي كة بؤ سةعاتصكيش باوةِريان بةيةك نـةبووة و وةك  !! يةكبطرنةوةو بنب بة يةك حيزب      
 تا سةر ئصسكي يةكتريان كردووة لةطةلَ يةكطرتوو وة يةكطرتوو غةيري هؤي بة         نةهزةكان دوذمنايةيت 

ئةو حيزبةي كة بة كؤنطرةو هيض دةسةالَتصك غـةيري         !! شصت زانيوة دةيانةوصت بنب بةيةك حيزب       
تةوجيهي دةرةكي نةيتواين ئةميندارةكةي الببات لةطةلَ ئةو حيزبةدا يةك بطرصت كـة ئةمريةكـةي              

صك ترازاند و حيزبصكي تري لص جيا كردةوة تا ببصت بة ئةمريي وطةوةترين زةربةي لة               بزوتنةوةيةكي ل 
خؤي و مسولَمانانيش دا بةو كارةي ئيستة وا زؤر بة سانايي و بة شانازييةوة باس لةوة دةكـةن كـة                    

داخؤ يةكطرتوويةك كة طةمةي بة يـةكبووين ِراثـةِرين و          سةيرة  !! كؤمةلَ و يةكطرتوو بنب بةيةك      
تنةوة دةهات و كؤمةلَصك كة ثصشتر يةكطرتووي بة تةلةبةش ِرانـةدةطرت وتـةواو ثصـي الدةرو                بزو

موحنةريف بوون ئةمِرؤ ضي يةكيان ثص دةطرصت ؟ وةالَمي ئةم ثرسيارة طرنطةو لص خؤش نابني تا ثصـي                  
رتو  ضونكة حيزبصكي ضةكداري جيهادي بصتة سةر ئةو رٍِاية كةلةطةلَ حيزبصكي وةك يةكط            ؟!نةطةين  

 .!!  ئةندامي لةطةلَ نامصنصت ٥٠ببصت بةيةك  لةوة دلَنيا بصت كة بةزؤريش 


