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کدادگای ' ران  به ڕاگهيشتن پبۆ   خه     'تاوانهکانی کۆماری ئيسالميی ئ
  چهند وانهی گرنگ بۆ گهلی کورد 

ت    انی ئهنوەر سو

 
ينهوەیدادگايهکی غهيرە حکوومی بۆ ڕاگهيشتن   کۆ ران له    و ل ماوەی  تاوانهکانی کۆماری ئيسالميی ئ

(مانگی  ئاشتيخوازەکانی    خۆپيشاندانه  رانشارەکانی    ی ٢٠١٩ی  ) نڤامبرئابان  لهندەن    ،ئ له  ستا  ئ
کهاتووە  له  خ   .1پ جگه  وەچوون    ٣١  ههموو ه  لئوستان،    ٢ۆپيشاندانهکان  بهڕ راندا  ئ   و ئوستانهکانی 

ياندا بهشداريی کرد.  تيش ت   کوردی ڕۆژهه
کخراوی مافهکانی مرۆڤ،    ٣يممهتی  دادگاکه به ه  دا به    ١٥تا    ١٠له ڕۆژانی  ڕ بهشداری  يا ئهمسا

تانی جياواز يدا ژمارەيهکی بهرچاو له شايهدانی    ،کردنی شهش داوەری ناونهتهوەيی له و کهات و ت پ
توندوتيژی نواندنی  که له ئهنجامی    کرد انه  ه مرۆڤايهتييلهو کارەسات  يانڕاستهوخۆی ئهو ڕووداوانه باس 

ک کۆم  چهکداری  مهئموورانی خه له  تهقهکردن  و  ئيسالمی  هاتبووە اری  شهوە،  ک  به    پ بۆنهی  که 
  شهقامی شارەکان. بوونه سهر گرانبوونی نرخی بهنزين ڕژا

ی ڕابردوودا کخراوەيه له ماوەی دوو سا سهد له ڕاست و چهوتيی 'نزيکهی  ،  ئهو س ڕ   دوو ههزار و س
يوەتهوە که  کی  دانهيان پيشاندەری تهقهکردن له خۆپيشاندەرانن  ٣١٠'  ڤيديۆ'يان کۆ ئاسايی  '. ڤيديۆکان خه

پيشاندراون.   رانيدا  ئ ئوپۆزيسيۆنی  تهلهڤيزيۆنی  ک  ههند له  يا  مهجازی  ديای  م له  و  يانگرتوون  هه
کخراوانهش وەک شايهد هاتوونهته ناو    هاوڕێ لهگهڵ شايهدانی ديکهی ڕووداوەکان،   بهرپرسانی ئهو ڕ

دەدەنهوە.   پرسياری داوەران  می  ئايا سهرجهم  ئامانجی سهرەکی کارەکه ئهوەيه  دادگا و وە ت  بزانر
ران و شهخسی ئايهتو عهلی خامنهيی و حجة االسالم ابراهيم   سيستهمی سياسيی کۆماری ئيسالميی ئ

وە بردووە يان نا.  'تاوانی دژی مرۆڤايهتی'سهرەک کۆمار، لهو ڕووداوە تايبهتهدا  -ڕەئيسی    يان بهر
کی ساکاری  ندەتوان به ناونووسي   ت و ههرکهس بخوازدەرگای دادگا بهڕووی ههمووکهسدا کراوەيه  

تی ت و بينهر و بيسهری   ،ئينترن ژیله ژووری دادگاکه دابنيش ت    وتوو .  به زمانی ئينگليزی دادگاکه ب
ڕدر رانييهکانيش ئهگهر به فارسی بن، وەردەگ   ه سهر زمانی ئينگليزی.  نقسهی شايهدە ئ

وەچوونی دادگا   ٢٠٢١/ ١١/ ١٢ههينی   له ڕۆژی من  وازی بهڕ وەک بينهر له دادگاکهدا ئامادەبووم و ش
ک له شايهدەکان و  زگرتن  ينی.  پرسياری داوەرەکانم ب  و شايهديدانی ههند ئامانجم له ئامادەبوونهکه، ڕ

توانيويانه   کخراوە و کهسايهتييانهی وا  کار و زەحمهتی ئهو ڕ له  ياربوو  ب    مهتيی به خۆبهخشی و 
وەبهرن و ببن به دەنگی ئهو هاوارە لهگهروودا خنکاوەی   ژوويی بهڕ کی وا گرنگ و م حکوومی، ئهرک

ی  کهکهسوکاری کووژراوان و برينداران و گيراوانی ڕووداوە م لهعهينی کاتدا ويستم بهش بهحا . به
تئهزموونهکه    ههوڵ بدەم   خۆم،  گاه بهرچاوی گهلی کورد، که زياد له ههموو کبکهو يهکی  هس و کۆمه
ران    تووشی  ديکه يهکانيان  ژمارەی کووژراوان و ئيعدامکراوان و زينداني  هاتوون ودڕندەيی حاکمانی ئ

ژەی دانيشتووان، ران زياترە.   به نيسبهت ڕ ی ئ   له ههموو گهالنی ديکهی نيشتهج
کوو بۆ ههموو بهشهبه بۆچوونی من ت، به کانی ديکهی  ، ئهزموونهکه نهک ههر بۆ کوردی ڕۆژهه

دەتوان   و  بهسوودە  ستا  کوردستانيش  تائ که  هبجه  هه و  ئهنفال  وەک  کارەساتی  به  ڕاگهيشتن  بۆ 
ته نموونه و سهرمهشق  ،ديزەبهدەرخۆنه کراوە ی  له باکوور دەتوانرێ    . ههروەها و خهبات   ی کردەوەبب
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ت  ت که حکوومهتی ئهردۆغان  و وەربگير کی ل ک تداريهتی خۆيدا، هلهماوەی دەسهکه زياتر له  گهل
نی  مستهفا کهماڵ   تهز نا   گهلهکهمان   بهسهرکارەساتی د ئهوەی توانيويهتی دژ  تورکيا  له ناوخۆی  و    وە ه

مهی کردووەبه   داگيرکاريی  و پالنی    خاکی کوردی داگيرکردووە   يش له سووريا و عيراق،  ئ ی  چهپه
  بۆيان ههيه. دواڕۆژی 

مهکانی   وەبردن و پرسيار و وە ی سهرەکی باس بکهم که له رەوتی بهڕ ک خا رەدا دەمهوێ ههند من ل
شام. ديارە من مافناس نيم و له اليهنی ياسايی مهسهلهکه هيچ نازانم، بهوپ  يه،  ناو دادگاکهدا سهرنجيان ڕاک

. سهد بريا لهو ههموو مافناس و حقووقييهی وا کورد له ئوروپادا  نقسهکانيشم ناب زۆر به ههند وەربگير 
ک  ژووييهدا ئامادە دەبوون و ڕوانگهی خۆيان سهبارەت بهو    يان لهههيهتی، چهندکهس ماوەی ئهو دادگا م

ت، بخستايهته ڕوو،   کيان ل وەربگر کوو  اليهنانهی وا کورد دەتوان که هاندەربوايهن  له دواڕۆژدا  به
مه  کی هاوچهشنی ئ دا دەژين بۆ کار تهی وا کوردی ت تدارانی ئهو چوار و   .  دژ به دەسه

کرابوو بانگ  رانيش  ئ ئيسالميی  کۆماری  و    حکوومهتی  دادگا  باسهکانی  ناو  ته  دانيشتنهکانيدا  ب له 
ی شايهدان، دابهشداری بکات،   م ئهوان کهسيان  کۆکی له خۆی بکات،  بۆ ئهوەی بهرانبهر به سکا به

کی چاوەڕوانکراو بوو لهبهر ئهوەی حکوومهت نهيويستووە دان به دادگاکهدا   شئهوە  -نهناردبوو کار
ت و به فهرمی ت   بن وەچوونی بڕيارەکانی کهم بکاتهوە   بيناس زی بهڕ   . بۆ ئهوەی ه

ک ب شهکانی دادگا بۆ من ههرچۆن ه گرنگه سهرنجڕاک  بريتی بوون لهوانهی خوارەوە: ، خا
  

ک ل . 1 کيش    کهه شايهد و ئامادەکارانی دادگا، مافناس و حقووقی بوون  سهرەڕای ئهوەی بهش ن سا
نهگهيشت  شتا ئهو ڕاستييه سهرەکييه ت رە له ئوروپا ژياون، ه تانه ووون که دادگاکانی  بل   ئهم و

نيابوون   ن و به ب د گه'دا دەگهڕ ن 'فهکت' و 'به ک  لهو  بهشو دوو دياردە سهرەکييه، هيچ بڕيار
ت، دەنا اليهنهکهی ديکهی   کردن ب دەرناکهن. فهکت دەب ڕوون و ئاشکرا و دوور له گومان ل

ران')  رەدا 'کۆماری ئيسالميی ئ هکان  ه دواوە و  ەند اندەي  ،و اليهنگرانی  دادگا (ل پووچهڵ  ههو
ئهوە هوە؛  هندەک ههر  دادگاشنهک  کوو  به اليهن،  ب ئامادەبوون تهنانهت    ی  نهبوون   به  ی  و 

ک  هسهر  لتاوان    داکۆکيکاريش ههر ناتوان ن اليهن ، ئهگهر 'فهکتی  و مهحکوومی بکات   بسهلم
ت  وەب  ی کۆتايی قهرارجا    -   ڕوون'ی بهدەستهوە نهب زی بهر ت يان نا،  ره مهسهلهيهکی  دنی ههب

 .  هيه ديک
کخراوەی   . 2 ڕ وەبهری  بهڕ سهدر'  'شادی  شايهديدانی  له  گرنگهم  ه  خا ئهو  نموونهيهکی 

ران' ئ بۆ  له    دا'دادپهروەری  بهرچاو  ژمارەيهکی  خانم  شادی  ئهوەی  دوای  بهرچاوکهوت. 
خۆی   و  دا  دادوەران  پيشانی  ڕووداوەی  ئهو  بۆ ڤيديۆکانی  کی  کوپ ڕ خشتهيهکی  هی    گه

وەبهرايهتي-سيستهمی سياسيی رانبهڕ شکهش به دادگاکرد   ی ئ يدا  پ ت ، ههو ن که تهقه    بيسهلم
ويست' و 'ناقانوونی' بووە و    ی ئهو ڕۆژانه، کردن له خۆپيشاندەرانی ئاشتيخوازی ب چهک 'ناپ

وەچووە که له سهر ههموويانهوە   ران'  بهڕ بهرانی کۆماری ئيسالميی ئ ئهوەش به فهرمانی 'ڕ
بهری کۆمارەکه خامنهيی  'ئايهتو  ههموو    بهرپرسی يهکهمی لهو ڕووداوانهدا،    که   ، وەستاوە  ' ڕ

تهکه بووە.  چييهک له قانوونی و  سهرپ
    

شووی ياسای بنهڕەتيی کۆماری ئهفريقای   ز زاک ياکوب، يهک له داوەرانی پ يهکهم داوەر، بهڕ
کرد  ل پرسياری  جاران  چهند  لهالي   خواروو،  تهقهکان  ئهوەی  بۆ  چييه  گهت  مهئموورانی  به هن 

مه ساکارە و به   می ئهو پرسيارە بۆ ئ کۆماری ئيسالمييهوە بووە يان لهاليهن خۆپيشاندەرانهوە. وە
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سيستهمی   له  که  ک  که    سوپايی-سياسیئهزموون ناکهين  لهوە  گومان  ههيه،  ئيسالميمان  کۆماری 
ران چهکيان بهدەستهوە نهبووە و پاسدار و بهسيجی و ئ ک له شارەکانی ئ يتالعاتييهکان بوون که  خه

ران نهبووە و نهژياوە اليهن که له ئ کی ب م ئهوە بۆ داوەر کی ب تاوان کردووە، به   ،تهقهيان له خه
بهشهی   ئهو  رانييهکان  ئ کخراوە  ڕ بهداخهوە  ت.  دەو گهی  به و  ت  ناکر قهبووڵ  بههاسانی  وا 

که خۆی    نهدەدا  شايهدەکهی رمهتييهکی  کارەکهيان بهباشی نهبينيبوو و دووپاتبوونهوەی پرسيارەکان يا
ئهنجامدا له  مهسهلهکهيه،  ئهزموونی  خاوەن  و  نهدەکرپ  داوەری    مافناس  ئهوەاڕازی    ش . 

ههزار ڤيديۆيان سهير کردبوو و يادداشتيان    زياد له دوو ناتهواوييهکی بهرچاوی کارەکه بوو. ئهوان  
م لهو شکهشی دادگايان کردبوو، به گرتبوون و پ ه سهرەکييه  لهبهر هه وورد نهبووبوونهوە و    خا

رە ناشڕاست ل  . دا کورتييان د
ک گرنگی ئهو داوەرە و چهندکهسی ديکه لهداوەران لهسهر ئهوە چهقی بهستبوو   . 3 کی گهل پرسيار

ی بکهين تهقه له اليهن مهئموورانی حکوومييهوە بووە،    ،له خۆپيشاندەران  کردنکه ئهگهر قهبوو
بهری کۆماری ئيسالمیکارئايا ئهو ئهنجامدراوە يا    و سهرەک کۆمار   ە به فهرمانی خامنهيی ڕ

رەی '  گهيشتی مهئموورانی خۆج يی به گو ،  بۆ داکۆکی کردن لهخۆ' و  له بارودۆخهکه  خۆيان   ت
ک ئ  مدانهوەی ئهو پرسيارە گهل ويستی دەکرد ياسای  ئهو کارەيان کردووە؟ وە هستهم بوو و پ

ران و سهرەک   بهر' و شۆڕا جۆربهجۆرەکانی ئ تی قانوونيی 'ڕ ران و ڕادەی دەسه بنهڕەتيی ئ
تهوە و فهرمانهکانی خامنهيی بۆ سهرکوت کردنی   تدارييه چهکدارەکان شی بکر کۆمار و دەسه

ته بهرچاو، که   کهکه بخر نی يا 'نا ڕوو ديارە  خه له ئهنجامدا داوەرەکان    ن' بوون وزوربهيان نه
مهکان خۆيان    قانع نهدەبوون و  ران    هۆکار بۆدەبوونه  ههر وە پرسياری زياتر. مهالکانی ئ

گه بهدەستهوە نهدەن، ئهوەش کاری   کيان داوە تاوانهکانی خۆيان بشارنهوە و به ههموو ههو
داوەرەکانيش   واههبوو  کردبوو.  ئهستهم  ک  گهل فيلشايهدەکانی  بهچاو  که  کارەساتهکانيان  می 

ک  دەديت،   خه بۆ  يان  قهرار  ،سووتب د دەرکردنی  بۆ  م  و    به ئهوتۆ  زی  با دادگايهکی  له 
کی وا گرنگ اليهنيی خۆيانداد و دادپهروەری    لهخهمی دەبوايه    ،بابهت و القيان لهسهر    دا بنو ب

ه  ههموو  رانييهکان  ئ کخراوە  ڕ  . ڕاوەست متمانه  به  و  قايم  دابوو  زەوييهکی  خۆيان  کی  هو
نن  چارەسهری ئهو مهسهلهيه بکهن   رەی دەرەتان، بيسهلم که فهرمانهکه له الی سهرەوە  و به گو

دەبوايه  بوودرا بۆچی  دەنا  هت  ،  دەو بهمهئموورانی  ناوچه  و  شار  چهندەها  وە   له  ش   يهک 
نهوە کی خۆپيشاندەر بکهن   بجوو کی  و تهقه له الی سهرەوەی جهستهی خه . ئهوەش ئهزموون

مه   بوو   ديکه موکراتيکدا دەب بهزمانی فهکت قسه بکهين نهک   بۆ ئ اليهنی د که له دادگايهکی ب
 . به ههست و گومان، يان به قياس و 'استقرای مهنتيقی 

راندا'له کاتی تهقهکران له خۆپيشاندەرانی 'بهندەری ماهشههر . 4 کهکهی    ،ی باشووری ئ که خه
ودەکردەوەدەنگی ئهوانی به زمانی عهرەبی ی پيشاندراو،  عهرەب بوون و ڤيديۆ  له کاتی    که   ب

کی ديکهی داوەری بهئهزموون زاک  .  يان دەکرد هاواری 'هللا اکبر'  تهقهکراندا   ئيزاک پرسيار
ت ئهو دەنگه هی خۆپيشاندەرايدا  چو بهچۆن    ئهوە بوو که نه و کهوتوونهته بهر گولـلهی  بزانر

رانييهکانه و  مهئموورانی حکوومی، ياخود هی مهئموورە   ک و    ئ کهوتوونهته بهرگولـلهی خه
وەی   ران،  بهش ئ ران  باوی  ئ ناوخۆی  کی  خه بۆ  پرسيارەش  ئهو  دەکهن؟  خودا  له  هاوار 

ب  ران  ئ بهسيجی  و  پاسدار  له  کوشتوبڕەيان  ههموو  ئهو  که  ت  ن دەنو م  ينيوەساويلکانه  به  ،
مهين   وەی ئاسايی ئهو پرسيارە دەکات و ڕاستيشه. ئهوە ئ کی ديکه به ش ت اليهنی و کی ب داوەر
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نين  عکه دەب ئيدي نين. چۆنی دەسهلم که هيچ مهعلووم نييه ئهو دەنگه  کات  ای خۆمان بسهلم
کگيرانهيه؟    تۆمار کراوە هی کامه  اليهنی ئهو ت

کی ديکهی ههمان   . 5 ن،    بهندەر  داوەر ئهوەبوو خۆپيشاندەرانی پرسيار ماهشههر بهعهرەبی دەدو
بووردنی کرد و گوتی من عهرەبی  تۆی شايهد   ن چی؟ خانمی سهدر داوای ل مان ب ئهوانه دە پ

کخراوە   شکهش بهدادگايان بکات. بۆچی ڕ نی دا دواتر تهرجهمهيان بکات و پ م به نازانم به
ه گرنگه  رانييهکان ئهو خا ک  واتهيان پشتگوێ خستبوو؟  ئ کوردستان يان    له   ئهگهر خۆ پيشاندان

کهکه  ئازەربايجانيش بوايهت هاوار و قسه بازی بهسهردا دەدرا وا  ئا ی کوردی و تورکيی خه
رانيش ئهوە راندا فارسييه و ئوپۆزيسيۆنی ئ وەک ڕاستييهکی    ان يلهبهر ئهوەی زمانی ڕەسمی له ئ

کارە که دەب بۆ  وردبوونهوە    سهلماو وەگرتووە؟  له گهورە و بچووکی اليهنهکان ئهرکی سکا
دا گوتراوە.  م نازانم چی ت گهی منه به  داوەری دادگای ڕوون بکاتهوە و ناتوان ب ئهوە به

ت شکاندنی شووشهی دووکان و ئوتومبيل . 6 ندر گهی پرسيار ئهوە بوو بسهلم کی ديکهی ج   ،خا
کهڵ به خۆپيشاندەران کراون و  کاری کهسانی 'نفووزی' ی حکوومهت بو  ئهوان بوون  وە که ت

وە بردووە.  که   ک و به ئاژاوەچی ناساندنيان ئهو کارە قيزەوەنهيان بهڕ بۆ ناحهز کردنی ناوی خه
شتر    ،ش ههر هاسان نهدەسهلماقسهيه  ئهو  ک وەردەگيرا که پ م يارمهتی له شايهديدانی کهسان به

ئ ئاسايشييهکانی  دامودەزگا  ناو  دەزگا  له  و  کراوە  وا  کاری  دەيانگوت  و  بوون  راندا 
ران بۆ بهدناو کردنی خۆپيشاندەران، کهسانی خۆيان خستۆته ناويان و کاری   ئيتيالعاتييهکانی ئ

کردوون.   نهشياويان پ
ييهوە   . 7 يان دەکۆ ک که له ههموو ڕەوتی دادگاکهدا بهرچاو بوو و داوەرەکان  به تايبهتی ل خا

کيان له چهک به گشتی و  دژ به مهئموورانی حکوومی ئهو پرسه بوو که ئايا خۆپيشاندەران  که
گهرم دانيشتن   بهتايبهتی  چهکی  ماوەی  ههموو  له  ئهوە  نا؟  يان  دادگاداکوەرگرتووە  ی    ی  خا

ک گرنگه . رخانی باسهکان بوو وەرچه يهکی ئهم جيهانه  ئهو مهسهلهيه بۆ کورد گهل . له ههرکو
کات سکانديناوياشدا  حکوومهتهکانی  ديموکراتترين  له  تهنانهت  و    و  کخراوە  ڕ يان  کهس 

ک ک دەوەست  گرووپ هت دەگری و بهرانبهر مهئمووری دەو ه  ات، ئهو حهقانييهته دەد چهک هه
هت مهکه بتوانن بمهئموورەکه و دەو  .  ات بک  ۆکی له خۆی بدەنهوە و داک ی ه چهک وە

مهی کورد بۆ ماوەی زياد له سهدەيهک لهو زەلهدا گيرمان خواردووە واته به چهک دژ به   ئ
کخراوە جيهانييهکان کردووە   و ڕ له حکوومهت  داوامان  و  وەستاوين  ناوچه  حکوومهتهکانی 

ووم و بندەست'ەوە  بههانا  ن و ههرگيز نههاتوون و ناشيهن!  ی 'کوردی مهز تهنانهت له 'زەوی'  ب
کورد   وومييهتهی  مهز ئهو  خاتری  لهبهر  و  شن  بک هتی  خهجا ويستووە  'ئاسمان'يشمان  و 

ن و ن.   نهچهرخ   2بڕووخ
ک  ڕينه  ئهو دەرفهته   کورد جار کهوت  ز م  ی بۆ هه ئهو  بههۆی  ڕاست  بهداخهوە نهيتوانی  به

ت. وەربگر ل  کی  که تايبهتهوە  ه  که    خا بوو  حوسهيندا  سهددام  موحاکهمهی  له  ئهويش 
دەکردەوە و شيعهکانی  ههموو  يۆنهکانی  تهلهفيز  و  ب داکۆکيکاريان  و  کار  جيهان قسهی سکا

نهکانی   قاميشه کوشتاری  لهسهر  سهدداميشيان  بينی،  ل  سووديان  وە  ش باشترين  به  عيراق 
رانی برينداری    .کرد و ئيعدام  ووری عيراق مهحکووم  شبا و کانی ما م کورد خه ئهنفال و  به

هبجه ته لهسهر شانه  ، بۆ نموونه هه هبجهييه  ئهو پياوە با ناشايهد و  ی نهکردە  هه ناو دادگا،    نهيه
 

ڕووخای ئاسمانی پيری پشت کووڕ  //  ک کوندی شووم   دێ بدەی سووڕ؟  /  ن ڕووت ه ستاش ل . "زەوی ئ
' ی مامۆستا  ل گوندی کورد  ..."، شيعری 'ڕەوەز ورد ناب ن خو ن ل نجی کورد دەخنک ن /  ک گ دەخو

من. 2   ه
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له   بدەم،  هکهم  ما دەرگای  له  ئهگهر  ستا  "ئ دە  و  دەکات  هاوار  کدا  فيلم له    ئهندامی  ٣٨که 
کيان نهماو  هکهم کهس شمهرگهلهجياتييان    ؛دەرگام ل بکهنهوە"  نبنهما   کردە شايهدی   مان چهند پ

زەرانی سهددام و تاوانبارەکانی ديکه   ؛دادگا  دژ به سهددام و حزبی بهعس له ش سووک و  پار
وە  مدا گوتيان ئ بۆچی دەب  ،  نوەستاو   حکوومهت و مهئموورەکانی به چهکهوە دژ به  سانا له وە

وەئهوان دژ به  اوەڕوان بنچ ک هيچ   ئ      نهکهن! کار
مه   ئاگايیب  ستاش له بهرانبهر تاوانکارييهکانی تورکيا له    ئ ه سهرەکييه وای کردووە ئ لهو خا

باکوور باشوور و  و  تداڕۆژئاوا  کی و له کورد    ی الوەکی، هيچ اليهن ر  کی بهخ ئاوڕ نييه 
ت،   ت و  بداتهوە و دوژمنيش که بهو ڕاستييه دەزان دەن رشکاريی  ناوی تيرۆريستمان ل ئهسپی ه

رەولهوێ    .  خۆی بۆ سهرمان تاو دەدات  ت جا ئهگهر ل دەسه کخراوەی ب يا ئهو ڕ ه    ئهم  بۆ
کی 'مافی مرتۆڤانه' يانبۆ تهوە   يان کرد، ل مين  و به چهکی دا  ناپهرمو کۆکيکردن له خۆ وە

ی وەردەگرن.  هتانی جيهانيش بهداخهوە ل ی    گهلهکهمان   دەداتهوە، دەو   ١٩٦١دەبوايه دوای سا
کارەسات ههموو  ئهو  ڕابردوودا  هیانو  ی  سا حهفتا  ماوەی  له  دەرس    وا  هاتووە  بهسهرمان 

ت  تهوە.   وەربگر گا چارەيهک بۆ ئهو گرفته سهرەکييه بدۆز  و  ڕ
 
  

ژيم  ران تاوان و کوشتوبڕی ڕ تی کوردستانيش    ی ئ پرسيار  کهوته بهر   ،مانگهداساڵ و  لهو  له ڕۆژهه
م  ران باسی فهرمانی تهقهکردن له  ی دادگاو وە شووی ئ کی پ ک بوو که ئهفسهر . يهک لهوانه کات

کيش ئهو کاتهی که  خۆپيشاندەرانی شاری مهريوانی   یکاک کاميار ئهحمهدی  کرد و جار گيران    ههوا
گوتی ماوەيهک دوای ئهوەی  و    ڕاگهياند ئيڕشاد ڕەحمانيانی  شههيد    - و کووژرانی کوڕەپووری خۆی

ناوچهکهدا دۆزييهوە. ههروەها گوتی دوابهدوای خۆپيشاندانهکان،   کی  گرتيان، جهنازەکهيان له بهنداو
وەيهکی ڕانهگهيهن وە دەبر  ، راوبهش نجهمی دادگاکهدا  ا. له شارەکهدا حکوومهتی نيزامی بهڕ له ڕۆژی پ

کاک ئارام مهردۆخی باسی ڕووداوەکانی شاری سنهی کرد له ماوەی ناڕەزايی دەربڕينهکاندا و گوتی  
ن له سهربانی بانکهکان نيشتهج کرابوون، سهرههنگ جهوانمهردی يهک   زی نيشانه شک ئهندامانی ه

فهرما له  له  و  دەگرت  خۆپيشاندەريان  کی  خه زەکه  ه و  بوو  ئامادە  لهوێ  ئينتزامی  زی  ه ندەرانی 
درابوو  پ قهفهزی  وازی  ش که  ڕاياندەگرتن  وادا    . ئامبۆالنسی 

ژووييه  بهر ڕووناکايیله دادگا م ژەکانی ئهو  زگرتن  وتوو ئامادەکارانی  و ڕ ،  له ئهرک و زەحمهتی 
مهی کورديش  ويسته ئ م  بزانين سهرنج بدەينه سهر دۆخی خۆمان و  پ چۆن دەتوانين دۆزی کورد و زو

بکهينه   حکوومهتهکانهوە  ناوخۆيی  مهسهلهی  له  کوردستان  پارچهکانی  ههموو  له  حاکمان  زۆری  و 
بزانين   دەب  ههمووشت  ش  پ کارە،  ئهو  بۆ  ناونهتهوەيی.  شهيهکی  چاويلکهيک به چ  دنيا  کی  هک  خه

مه دەڕواننه   نانی    ئ رانييهکان وەربگرين  بۆ وەدەست ه و چۆن دەتوانين و دەب سوود لهو ئهزموونهی ئ
نی   ک لهمتمانه و پشتگيريی کۆمه تانی جيهان. ئاشکرايه ئهگهر ههلومهرجی جيهان نهناسين و    خه و

ک نهخهين،   دا ڕ کانی دنياخۆمانی لهگه ی چارەسهرکردنی  ان،  بهرژەوەندييهکانی خۆي  دوور له  خه ههو
شهی کورد   نهبينين  و   ەنناد ک به چاو  زەقه  ڕاستييه  ئهو  ستاماندا  دەب ههر    ، ئهگهر  ئ بازنهی  ناو  له 

ينهوە،   ژووی  بخول ستای  شانازی به م ش ئ شيعر به خۆماندا  مادەکانهوە بکهين يا  س ههزار ساڵ پ
زۆردارانهوە   بهدەست  و  ين  ب بکهين هه لهيهکتر  خۆمان   سهرەخۆشی  نينهوە!   و  ناب    ش ئهوە  بالو

کی   ت!   ئهمڕۆيیبژارد  ب
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  ه:   انە فارسييەت به دادگاکه، بڕوانه ئهم سهرچاوبۆ زانياريی زياتر سهبار
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