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له ديمانهيهكدا تاريق عهزيز دەيگ ر تهوە" تا هبانی به سهدامی وت دەتبهمه ﻻهای ,سهداميش له
وە مدا وتی بڕۆ ﻻی خوا حهقتان بست نن" ,گهلی كورديش به دەست سهركردە سياسيهكانيهوە تهنها
دەرگای خوايان به دەستهوە ماوە بۆ سكا كردن و قهرەبوكردنهوەی ستهمهكانيان ,ئهويش تهنها
تهسكييهی د ه ,دەرگای دادگا له رويان داخراوە ,بۆ دەرخستنی حهقيقهتی تاوانهكان و چارەنووسی
خۆشهويستهكانيان و رزگار نهبوونی تاوانباران له سزا ,ستهمكاران م ژوو چۆن به قازانجيانه
ئاواشی دەنووسنهوە ,سهيری بيرەوەريهكانيان بكهن ,خا ييه له هه هو تاوان و داوای ل بوردن كردن,
دە ی مهسيح كی ئهفسوناوين سياسيهتيان كردووە ,ههميشه ﻻ رومهتی چهپيان بۆ زله ئامادەكراوە,
دە ی رۆستهم كن له ههموو جهنگهكان به بازوی ئهوان سهركهوتن تۆماركراوە ,دەل ی مانديﻼ و
هۆشيمنه و گاندی و لينين و ماركس  ...هاوكات ههمووی لهواندا كۆبۆتهوە ,ههموو دانا ,زانا,
مرۆڤ دۆست ,ياسا دۆست ,زاهيد ,گيرفان خا ی,پيشكهوتنخواز و پا هوان و ژينگه پهرست...... ,
هتد.
ئ مه ئهوە چاك دەزانين وەك چيرۆكی فرانكنشتاين له جياتی سهركردە بۆ رزگاری و دادپهروەری
كۆمه يهتی ,د وە زمهمان بۆ مهرگ و برس تی بهرههم ه ناوە ,گۆڕانكارييه جيهانيهكان نهبوايه,
ناوچهكه فڕێ نهدرايهته ناو روداوە گهرمهكانهوە ,ئ ستا له دوای سفرەوە دەبوين ئهگهر چاوەڕوانی
بهرههمی ئهوانمان بكردبايا ,گهل لهژ ر دەستی سهدام و ئهوانيش له كهرەج و سهقزو نهغهدە
خهريكی قاچاخچ تی و پينهدۆزی و س ۆ رنين خۆيان بوون ,له زۆر بۆنهو كاتدا داوا دەكهين و تان
له پ شيانهوە ع راق به فهرمی داوای ل بوردن له كورد بكات له بهرامبهر تاوانهكانی كه له رابردوودا
سهدام حوس ن و ئهوانی دی ئهنجاميان داوە بهرامبهری ,داوا دەكهين تاوانباران دادگايی بكر ن ,.....
داوا دەكهين قهرەبومان بكهنهوە ,داوا دەكهين و داوا دەكهينهوە ,.......كهچی لهمﻼوە كۆمه كی ديكه
لهناو خۆماندا ,فهرمانڕەواو دەسترۆيشتوو قسهرۆيشتوو و گيرفان رۆيشتوو ,چ ئهوانهی ماون يان
ئهوانهی ئۆغريان كردووەو ژيانيان ج ه شتووە ,ههمان داواكاری دەيان گر تهوە ,ئهوەی تاوان
بكات ,تاوانبارە ,تاوان و تاوانبار يهكتر تهواو دەكهن ,سنوری جياكاری نييه بۆ ئهوەی كهس ك تاوان
بكات تاوانبار نهب ت ,تهنانهت تاوانی مهزنيان ئهنجامداوە ,مافی ژيانيان له مرۆڤهكان به تاك و به
كۆ له دەرەوەی دادگا سهندۆتهوە ,ديليان به پ چهوانهی ر كهوتنامهی جن ف له بری پابهندی به كۆمهڵ
و تاك كوشتووە ,قوماريان به چارەنووسی هاوو تيانی سڤيلهوە كردووە ,به هه هكانيان گهليان بهرەو
جينۆسايدكردن و مهرگ بردووە ,كهچی ههمان داواكاريی بهرەو رويان ناكهينهوە لهوەی داوای
ل بورن بكهن له قوربانييهكانيان ,قسهی ههند ك له تۆمهتباران ههند ك راستی ت دايه كه دە ن ئ مهش
وەك ئهوان ,له روی ياساييهوە تاوان ههر يهكه كام بهرەی ناكۆك بيكات ,سزا ههر سزايه ,پ ناسيش
بۆ بكهر ههر يهكه ,ناب ت به ئهندازەی تا ه مويهك جياوازی بكر ت ,دادپهروەری ﻻسهنگ دەب ت,
ئهوانيش له ﻻی خۆيانهوە پ ش لكاری زەقی مافی هاوو تيانی كوردستانن و پ ويست دەكات له سزا
رزگاريان نهب ت ,ئهگهر دەمانهو ت قهرەبووی قوربانيان بكهينهوە و ماف بگهڕ تهوە بۆ مهز ومان,
ياداوەرييهكان وەك حهقيقهت تۆمار بكر ن ,دادوەری پارچه پارچه ناكر ت ,به كه دادپهروەری

پاك ج كی يهك جهستهيه و تاوانيش ههرك يهك ئهنجامی داب ت سزای يهكهو ناسنامهی خاوەنهكهشی
تاوانبارە ,له پلهو پۆست و ئينتماو زۆری ههوادار و پياو چاكی و ل هاتووی و خۆشهويستی ئ ستاو
دەسه تی تۆمهتبار ,شهرم له چهپ هكان ناكات ,ياسا بۆ ههمووانه به يهكسانی و دەب ت ههموو ملكهچ
بن بۆی ,دەب ت ل كۆ ينهوە له كۆی مهرگهسات و تاوانهكان بكر ت و ههموو بهرامبهر م ژوو
بكر نهوە ,ئهدی ئ مه به چ رويهكهوە ماف به خۆمان بدەين داوا له مرۆڤدۆستانی نهتهوەی سهردەست
بكهين دان به ههقيقهتی تاوانهكاندا بن ت ,ئهگهر حهقيقهتی تاوانهكانی ئهوانهی خۆمان بشارينهوە,
تاوان به بنهماكان و ياساكان دەپ ور ن ,نهك به كهسايهتی بكهر ,تهنانهت دەب ت تاوان ر گری بكات
له دەسه ت و ه زی كهسی بكهر.
له سا ی  2003بۆ  2004بۆ يهكهم خول كه تا هبانی بوو به سهرۆك كۆماری ع راق ,بابهت كم
نووسی لهسهر ئهوەی سهرۆك داوای ل بوردن بكات له گهلی كورد له پای تاوانهكانی هه هبجه و
ئهنفال و تاوانهكانی دی,پ ش ئهوەی بب ته داواكاری ر كخراوەكان و جهماوەر ,چۆن پ هه شاخان ك
بهرەو روم بونهوە ,تهنانهت ويستيان پهﻻماری جهستهيشم بدەن له ئهوروپا ,كه داوای ل بوردنكردن
بۆته نهر تی باوی سياسی ,ئهمه له كات كدا باسی تاوانهكانی خۆيان ئهو كات بڤه بوو ,تهقديس كردنی
سهركردە و به موقهدەس كردنی هه هو تاوانهكان بۆ خۆی كارەساتبارترە له تاوانهكانی دوژمنان,
پ ويسته به ياسا سزای بۆ دابنر ت ,نكۆ يكردن دەروازەی ستهمكاری دەكاته سهر پشت له و ت بۆ
داهاتوو ,تا رزگار نهبين لهو موقهدەسه رەنگاو رەنگانه ,ئهوا كۆيلهداری به زۆر رەنگ و جۆر
دوبارە دەبنهوەو تاوان بهرههم دەه ننهوە .
قهت سياسيه دەسترۆيشتوەكانی ئهمرۆی گۆڕەپانی سياسی كوردستان ئهم داوايه ناكهن له
دەسه تدارانی بهغدا ,بۆ جار كيش لهسهر م زی گفتوگۆكانيان باسی ل وە نهكراوە ,بگرە ئهوەی
رقيان ل ی بب تهوە ئهم دەستهواژەو داواكاريانهيه ,چونكه دەترسن پ يان ب ن له خۆتانهوە دەست
پ بكهن ,ئهمانه ستاف كی سياسين زۆربهيان شارەزاييان له ياساكان و جاڕنامه گهردونيهكانی مافی
مرۆڤ ههيه ,ئهوان دەزانن داوای ل بوردن كردن يانی چی؟ ,بۆچی؟ ,كهی و له كوێ بهكار د ت؟,
دەزانن دادگاييكردن يانی چی؟ ,چی به دوادا د ت؟ ,دەزانن قهرەبوو كردنهوە چييه و بۆچی
دەكر تهوە؟ ,دەزانن ياداوەری و دەرخستنی راستيهكان و گهڕانه به دوای مافدا ,ئهوان دەزانن خۆيان
چيان چاندووە؟ ,بۆيه ئارەزوويان له دورينهوەی نييه ,بهم حا هتهوە گهل له كارەسات كهوە بهردەوام
بهرەو كارەساتی گهورەتر دەگوازنهوە.
ئهوان رۆژانه دەبينن له سهر ب و كردنهوەی ههوا كی هه ه له پانتايی جيهان ,داوای ل بوردن له
گو گران و بينهران و خو نهران و ماف پ ش لكراوان دەكر ت ,دەزانن كه ر زل نان ك به هه ه
دەخو نر تهوە داوای ل بوردن دەكر ت ,دەزانن وشهيهكی ناشرين به يهك ك دەوتر ت دادگا بهر
دەرگايان ل دەگر ت ,كهچی ئهمان له رابردوودا تاوانی زۆر گهورەيان كردووە كهچی ب دەنگن ,وەك
ئهوەی مرۆڤايهتی له دەيان سا ی داهاتوو له گۆڕيان دەر نهه ن تهوەو دادگايان نهكاتهوە له سهر
رابردوو ,وەك دادگاييكردنهكهی عهبدوالمهليك بن مهروان ,ئهبو العباسی سهفاح و تهنانهت كۆ ۆمبس
و ههموو ئهوانهی پشكدار بوونه له كۆيلهداری ,دەزانن روداو كی وەك جۆرج فلۆيد ههموويان له
م ژوودا رادەما ت ....دەزانن ئهو تاوانانهی كردويانه قورس و ن ونهتهوەين و ت پهڕبوونی كات و
گۆڕينی شو ن ههر به زيندويی دەيان دەه تهوە ,كهميش نين ئهو سياسی و تۆمهتبارانهی دوای
مردنيشيان م ژووە دروستكراوەكان و چهپَ هكان داديان نادات و به تاوانبار خراونهتهوە ناو م ژوەوە,
دەزانن ئهوان خه كيان ب دادگايی بهرەو مهرگ رەوانه كردووە ,ر زيان له پهيمانامهو پرۆتۆكۆ ه

جيهانيهكان تايبهت به مرۆڤ و ديلهكانی جهنگ نهگرتووە ,به كۆمهڵ ديليان لهسهر ناسنامهی سياسی
كوشتووە ,خه كيان وەك قه غانی مرۆيی له جهنگهكاندا بهكار ه ناوە ,بانكيان تا ن كردووە ,پ ش
سوپای و تان كهوتوونهو هاوو تيانی سڤيليان فڕێ داوەته ناو جههنهمی جهنگهوە ,شهڕی در ژ
خايهنی ناوخۆييان هه گيرساندووەو به بلۆك سهری ديليان پان كردۆتهوەو به تهور له سهری
زيندانيان داوە ,سهدانيان ب سهروشو نكردووە ,زمانی قسهكردن و پهنجهی نووسينيان بڕيوەتهوە,
سامانی سهر زەمينی و ژ ر زەمينيان تا ن كردووە ,مناڵ و نهوەكانيان كردووە به د وەزمهی داهاتوو
 ......ئهرێ گهلۆ له سهردەمی داوای ل بوردنهكان كه ئهمرۆ تيايدا دەژ ين ههموو ئهوانه وەك
ئهرك كی ئهخﻼقی و سياسی ههقی داوای ل بوردنكردنيان نييه؟؟ ,ئهرێ ئهوان مهزنترن يان پاپای
ڤاتيكان ههر رۆژەی لهسهر كردارو بۆچون كی موقهدەسی رابردوو داوای ل بوردن دەكات ,كه بۆ
خودی خۆشی ئهنجاميانی نهداوە ,ئهو نهر تانهی دو ن موقهدەس بوون ,ئهمڕۆ پيرۆزييان له دەست
داوە ,ههموو موقهدەسهكانی ئهمرۆش سبهين پيرۆزييهكانيان له دەست دەدەن و روی تاوانهكان
هه دەما در ن.
راسته سياسيهكان به تايبهت كوردەكان خۆيان به زيرەكترين و ل هاتوترين و نمونهی با دەزانن,
دەرو شهكانيشيان كه له خه وەتدا خهريكی سهربادانن ,سهربادان ههميشه عهقڵ له مرۆڤهكان
وەردەگر تهوە.
ئهگهر ئهوان رۆژانه داوای ل بوردن له هاوسهرو مهعشوق و مندا هكانی خۆيان له بهرامبهر
بچوكترين و ب بايهخترين شتدا دەكهن ,ئهوا پ ويسته له بهرامبهر ئازار كی قورس كه به بهرامبهرەكان
و بنهما هكانيانيان گهياندووە داوای ل بوردن بكهن ,ئيتر نه نی نهبوونی بوونی نهر تی ئاوا له
كۆمه گای ئ مه لهمڕۆدا ئاسايی ب ت ئهوا بۆ سبهی كهماسييهكی گهورەيه ,خاوەنهكانيان دادگايی
دەكات ,
نه نيهكانيان ههموو كات به شاراوەيی نام ننهوە ,گهليش مافی خۆيهتی ب بهری نهكر ت له زانينی
راستييهكان و گهيشتن به دادپهروەری ,نهخوازەﻻ بنهما هی قوربانيان.
تۆنی بل ر سهرۆك وەزيرانی بهريتانيا داوای ل بوردنی لهسهردەمی كۆيلهداری كرد له سا ی ,2006
ههرچهندە نهك خۆی بهشدار نهبووە تيايدا ,بگرە زياتر له  185سا ه له و تهكهی هه وەشاوەتهوە,
غۆردن براون له  2010داوای ل بوردنی له ناردنی دەيان ههزار مندا ی بهريتانی به زۆر بۆ
ئوسترالياو نيوزلهندە كرد ,ديڤيد كاميرۆن داوای ل بوردنی له قوربانيانی ياريهكهی سا ی 1989ی
هيليسبيرۆ كرد ,ئيبرام نيكۆ ن سهرۆكی پ شوی ئهمهريكا داوای ل بوردنی لهسهر جهنگی ناوخۆيی
كرد ,ريتچارد نيكسۆن داوای ل بوردنی له واتهر غ ت كرد و بهو هۆكارە دەستيشی لهكار ك شايهوە,
ريگان لهسهر ئ ران گ ت داوای ل بوردنی كرد ,كيلنتۆن كه گهورە دەو همهندانی ۆڵ ستريتی داوەتی
كۆشكی سپی كرد بۆ كۆكرنهوەی بهخشش بۆ پارتی ديموكرات كه زانرا داوای ل بوردنی كرد,
كيسنجهر لهسهر هاوكاری ئهمهريكا به كودەتا چييهكانی شيلی به سهرۆكايهتی بينۆتشه داوای
ل بوردنی كرد ,كه تا ئ ستا له دادگای شيلی داواكراوە به تۆمهتی هاوكاری كودەتا بهسهر حكومهتی
چهپگهرای شيلی به سهرۆكايهتی سيلفادۆر ئهليندی ,وەل ئامادەی دادگا ناب ت ,ديكليرك و ماند ﻼ
داوای ل بوردنيان كرد ,ديكليرك لهسهر سياسهتی ئاپارتايد ,مانديﻼش له بهرامبهر ئهو ب تاوانانهی
بونه قوربانی لهسهردەمی خهباتی چهكداری ,كهچی خۆيان كۆتاييان به ئاپارتايدو زەبروزەنگ
ه نا,حكومهتی كهنهداو ئوستراليا داوای ل بوردنيان له كۆمه كوژی هاوو تيانی رەسهنی ئوسترالياو
كهنهدا كرد ,به گشتی سهردەمی ئ ستا سهردەمی دادگايی سهركردەكانه لهسهر تاوانهكانی رابردوو

و داوای ل بوردنيانه لهبهرامبهر پ ش ليه زەقهكان چ ئهوانهی خۆيان كردويانه ياخود بههۆی
دەسه تهوە بۆيان ماوەتهوە.
سياسييه دەسترۆيشتوەكانی كورديش مردووەكان فريا نهكهوتن و ههلهكهيان لهدەست چوو,ئهوانهی
ماون پ ش ئهوەی نهوەكانی داهاتوو له گۆڕەكانيان دەريان به نن و دادگاييان بكهن ,خۆيان دان به
راستيهكاندا بن ن و داوای ل بوردن بكهن و ئيعتيبار بۆ قوربانيهكانيان بگهڕ ننهوەو زەرەر مهندان
قهرەبوو بكهنهوەو ر ز له ياداوەريان بگرن و مۆنم نتيان بۆ دروست بكهن و چيرۆكی تاوانهكان
بكهنه ناو ياداوەرييانهوەو راستييهكان ئاشكرا بكهن.
دەب ت م ژوو وەك خۆی قهبوڵ بكهين ,نهك وەك ئهوەی له ياداوەری سياسيهكان نوسراونهتهوە,
ناب ت راستيهكان بش و نر ت ,هاشا له تاوانهكان بكر ت ,ﻻدەرانی م ژوو تاسهر ناتوانن خۆڵ بكهنه
چاوی راستيهكانهوە ,ههر كهس ك هه هی كرد پ ويسته دان به هه هكهيدا بن ت و داوای ل بوردن بكات
پله و پۆستی ههرچيهك ب ت و دەسه تی سياسی و مهعنهوی چهندە گهورە ب ت,پ ويسته بهرەو روی
م ژوو ببينهوە له ههموو كاتهكان ,پ ويسته راستی به گهل بوتر ت ,ئهم پ ويستيانه هيچی له ﻻيهن
سياسيهكانی كوردەوە به تايبهت دەسه تدارانهوە ج بهج نهكراوە ,م ژوو ههر ئهو بهشه نييه
ئهوان ياداشتيان كردووە ,به كه بهشه گهورەكهی ﻻی قوربانيانه ,ئهوەش له داهاتوودا پشكنينی بۆ
دەكر ت ,م ژوو وەك ههر زانست بهردەوام له گۆڕانه له دوای گهيشتن به حهقيقهتی نوێ.
پ ويسته له ياداوەری هه هبجهوە ,له ه نانی پاسدارو ر گا گرتن له دەرباز بوونی خه ك و تا نكردنی
بانكهكهی تا تا ن و بڕۆی قوربانيان و  .....دەست پ بكر ت ,لهم يادەدا ههموو بهشداربووان لهو
مهرگه ساته داوای ل بورن له قوربانيان و شاری هه هبجه بكهن و قهرەبووی زيان ل كهوتووان
بكهنهوەو نه نيه شارەوەكانی ئهو رۆژگارە ئاشكرا بكهن .
هه هبجه تاوان كی ههتيووە ,ب باوكه ,دەب ت به باوكهكانی ئاشت بكر تهوەو راستييه تا هكانی ئاشكرا
بكر ن ,ههموو ئهوانهی بهش ك بوونه له تاوانهكه جار كی ديكه به نر نه بهردەم دادگاييكردن ,هيچ
بههانهيهك بۆ راكردن له رابردوو نييه ,چونكه داهاتوو قهبو ی ناكات.
پ ويسته به م ژوودا بچينهوە ,هه هبجه ئازاد نهكرا ,بگرە و رانكرا ,ه زی و رنكهر پ ويسته بهرەو
روی دادگا بكر تهوە.

