
کردوە یەکیەتی و پارتی بە خزمەتی باشترین گۆڕان  

جاف ڵۆهه  

Source: www.kurdistanpost.nu 

 

 میلهته ئهو گیانی کهوتونهته مافیان سێ ئهمانه. پارتی و یهکیهتی و گۆڕان نێوان له نابینم جیاوازیهک هیچ خۆم حاڵی به بهش من

 بهشداری ئهوەی دوای بهاڵم هانی، پێشوو ههڵبژاردنی ههردوو له باشیشیان دەنگی ههبوو، پێی هیوامان سهرەتا گۆڕان. داماوە

 هاش ههر نیهو بهڕێوەبردنیان توانای یهکیهتی و پارتی ئهوانهی وەکو ئهمانیش سهرکردەکانی که بویهوە ڕوون ئهوە کرد حوکمهتیان

 شهقێکیان پارتیهوە الیهن له که دواتر. بوون وەزارەت فاشلترین دەبران بهڕێوە گۆڕانهوە الیهن له که وەزارەتانهی ئهو. بوو هوش و

 پارتیهوە الیهن له گوایه. داپۆشن خۆیان عاری عهیبوو ئهوەی بۆ بهخشینهوە تۆمهت کهوتنه سهوزکران، دەڤهری ئاودیوی و تێههڵدرا

 بێگومان نهکردنایه دەری پارتی گهر چونکی. پێناکات باوەڕی کهس شاخدارەو درۆیهکی بهڕاستی ئهوە. پێنهدراوە دەسهاڵتیان

 گهر لهوەی دڵنیام. دەکهنهوە پۆستهکانیان داوای و دەگرین منداڵ وەکوو دەرکراون لهوەتهوە دەبوون، حوکمهت ناوو له ههر تائێستاش

نایهت لێوە نقهیان. بنهماڵه باوەشی دەخهنهوە خۆیان یهکسهر پێبدرێتهوە پۆستهکانیان .  

 سزای به مافیایه دوو ئهو و ڕاپهڕن بوو خهریک جهماوەر دووجار. کردوە یهکیهتی و پارتی به گهورەی خزمهتی جار دوو گۆڕان

 خسته خۆی گۆڕان حاڵهتهکهدا ههردوو له. مانگ دوانزەی پێش خۆپیشاندانهکانی دوەمیان و شوبات حهڤدەی یهکهمیان. بگهیهنن گهل

:  چونکی سهرەکیه تاوانباری گۆڕان خۆپیشاندانهکان ههردوو له. خۆپیشاندانهکان خاوەنی کردە خۆی و دڵ داخڵه جهماوەری نێوو

. پشته له گۆڕانی دەستی گوایه کپکرد پیشاندانهکانی خۆ کردوو بهڕەاڵ خۆی گورگهکانی سهگوو و دەستکهوت بیانووی پارتی یهکهم

  خهڵکێکی و نهسهند پهرەی زۆر خۆپیشاندانهکان دووەم. دەکات دەرفهت چاوەڕێی دڵهوە له داخ خۆی جهماوەر ڕاستیهکهی بهاڵم

 ههر ئهمیش. خاوەنی به خۆیکردوە گۆڕان ئهوەتا بکهن، ڕاپهڕین بۆچی که تێگهیشت زوو جهماوەر چونکی نهکرد بهشداریان زۆر

ئهوان وەکی مافیایهکه . 

 ئهوەتا. خاوەنی به دەکات خۆی پێشووتر جارەکانی وەکی وردە وردە گۆڕان بهاڵم. پێدەکات دەست مهزن ڕاپهڕینی خهریکه ئێستا

 مێشکی پارتی و یهکیهتی سهرکردەکانی وەکی ئهویش وادیارە. دەکات خۆپیشاندانهکان سهردانی تێههڵدراوو سهرۆكی یوسف نا کاکه

 خهڵک یهکسهر مهیدان دێته گۆڕان بکات سوسه ههرکات جهماوەر ناوێت، خۆش ئهوانیشی جهماوەر که تێنهگهیشتوە لهوە و پوته

 پاراستن نێوان له ههیه پهیوەندی ژێرەوە له بڕوایهدام لهو بووەو دروست ال گهورەم گومانێکی خۆم حاڵی به بهش من. ماڵهوە دەچێته

 ڕۆیشت  گهورەبوون بهرەو ڕاپهڕین ههرکات پێدراوە دەورەی ئهو زانیاری و پاراستن الیهن له گۆڕان. گۆڕاندا و زانیاری و

دەهێنن ڕاپهڕین به کۆتای ئاسانی به ئیدی. خاوەنی به بکات خۆی گٶڕان .   

 الیهن له و زانیاری و تایبهت دەزگای له بهشێکن ئهوانه. جهماوەرەوە ڕیزی ناو بێنه نههێڵن تاوانبارەو ئهوان وەکی گٶرانیش

 پارتی و یهکیهتی به گهورەیان خزمهتی و تاوانبارن یهکگرتوش و کۆمهڵ. دەگهیهنین گهل بهسزای ئهوانیش. نێردراون ئهوانهوە

 دوو یهکی وەردەگرن، خانهنشینی و پۆست موچهی ساڵه چهند ههرههمویان یهکگرتوو سهرکردەکانی. یهکگرتوو تایبهتی به کردوە،

 ئێستا ئهوان یهکگرتوو؟ و کۆمهڵ کاکی هانیوە کوێوە له سامانهتان و سهروەت ئهو. ههیه باشیان موڵکی خانوو لێهێناوە، ژنیان سێ

بدرێن سزا دەبێت ئهوانیش بۆیه. بوە گهله ئهو توشی که امهتیانهینهه لهو بهردەکهوێ گهورەیان بهشێکی حوکمهتداو له بهشدارن . 

 حیزبه پینج ئهو تا. براوەیه ههمیشه گهل دەڵێ پێمان مێژوو ڕابگرێ، خۆی گهل به بهرامبهر نهیتوانیوە دیکتاتۆر ڕژێمێکی هیچ

نابێت باشتر لهمه وەزعمان گڵهوە ژێر نهخرێنه . 

 دڵسۆز و ئهکادیمی خهڵکانی کوردستان شارۆچکهکانی شارو ههموو له ئهوکاته گهیهنران گهل سزای به مافیاکان تهواوی کاتێک 

 نادرێت ڕێگا ئیدی. دەبات بهڕێوە خۆی ناوچهیهی ئهو کاروباری و دەکات دروست لوژنهیهک خۆی بۆ ناوچهیهک ههر. پێشهوە دێنه

 کهس و دەبێت هاوکارمان ڕۆژئاوا تهواوی دەسهنێ، گهشه نهتهوی ئینتمای دەکات، هاوکاری ههموی خهڵک. بێتهوە دروست مافیا

دەبێت دەوڵهتمان بهئاسانیش ئهوکاته بکات، درێژ بۆ پهنجهمان ناتوانێت .  
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