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   سزای سداره زانین، که  ده وه کان ئه  شوه ک له یه  شوه   به  ئمه ک له ر یه  هه ی، که وه ر ئه به له   
تی  تی و ڕژمی چینایه ندوکۆی مرۆڤایه کانی مژووی پکه  تاریکه  بۆ چاخه وه ڕته گه ی ده پشینه

رزی ژاراوی و  کتریکی و ده له  کورسی ئه وانه ؛ له خشیوه تی و شوازی جۆراوجۆری پبه ریه پده ره په
 .هیتر.. 

  کانی دونیا به ی وته م زۆرینه ، به النراوه  وهندێ وتدا  هه  له وڕۆکه  ئه م سزایه چی ئهر گه     ئه
ی پیرۆزی ئایینی و شۆڕشگی  رمانه ن و خه که وی لده یه  په ، هشتاکه وه دیموکرات و نادیموکراته

ی  شۆڕشگانهکان پاشگری  ستکاره رهه  به  میلیشیا و هزه ت زۆرک له نانه ته بن و  بادا ده به
م یاسا  پشت ئه پی پداویستی خۆی له ر هزک به ت و هه وه ر ده  هه دیاره. نن بۆ داده

کان   بیانووه نده رچه هه. ب وی پاساودانیدا ده  هه ش له و پیه ست و به وه  ده وه ییه نگه جه
ری یا  روه  سه یشتن به ستاگه  بۆ دهنیا ، ته  سزایه و جۆره ڕۆکی هانابردن بۆ ئه الم ناوه جیاوازبن، به
  رییه روه و سه ی ملدان به ک ئاماده یه گه ندامانی کۆمه  ئه کاتکدا که ، له ریییه روه پاراستنی سه

  .بن نه
 بۆ  لماندنی پاساوک، که وێ ب سه دا نامه  باسکران، لره وه ره سه ی له وانه ڕای ئه ره الم سه    به
 ب  ڕوو، چونکه مه  بخه  یا شۆڕشگانه وستی مرۆڤدۆستانه  هه و سزایه  ئهی وه شاندنه وه هه

م  ین و بۆ ئه  بکه یه نده و پاگه تی ، ئابوری و سیاسی، ناتوانین ئه یه ری کۆمه ڕووی نادادوه خستنه
  واته. انداک  مژوویه زنوونه م ئه رده به رپرسیار له  به ری بخرته  خودی دادوه ش پویسته سته به مه

  .تیدا یه ری کۆمه  جگیرکردنی دادوه  له م سزایه کورتھنانی ئه
  ، ئایا سزای له  که یه وه ، ئه  بووه  ئاماده م سزایه ر به رامبه درژایی مژوو به  به    پرسیارک، که

 بۆ  م سزایه  ئه مه ئ  بگرێ، که و دیارده ر به تی به هیتر توانیویه..کان،  کان، دزه دانی بکوژه سداره
رمان  رامبه ی به وه ب بۆ ئه تی تۆه ؟ ئایا توانیویهین به کارده رپیگرتنی به ناوبردنی یا به له
  کرێ؟ ده

ی   کیشه م و دواجار له که ستپده  ده وه لی ساده گه  نموونه تا له ره ، سه م پرسیاره م به    بۆ وه
ر هاوکارکی تورکم  وبه مه  له فته ند هه چه:  نموونه. ین که ی ده دا پوانه دام دانی سه سداره له
ر   به ، درایه فته کاری دواڕۆژی هه گرنی له ستھه ی ڕۆژاواییدا، پاش ده وره ڕاستی شارکی گه ناوه له
ند ساه   چه ، که بووه ڵ ژنک هه گه ندی سکسی له یوه تاوان په. ستدا ده  و گیانی له ستژی گوله ده

زی  گه  ڕه  به یه م کیشه ی ئه وه  له کان بجگه واه هه!  وتووه  که نو جگه گیان له ی نیوه که هپیاو
!  وه نه که دا کورت ده ف ره ی شه  تۆه ی کوشتنی پیاوک له  وشه ، به وه ستنه به  ده وه کوژراو یا بکوژه

 مرۆڤ بوانین،  ر پیرۆز له گه ، یا ئه سک کوژراوه ، که  که یه وه ر ئه  هه که ڕاستیدا کشه ئایا له
سک  ، که تی، ئابوری، سیاسی نییه یه ندی کۆمه هه  هیچ ڕه م تاوانه ؟ ئیتر ئه مرۆڤک کوژراوه

 وتی  ر له گه دا ئه م تاوانه ی ئستا و داهاتوودا؟ بکوژ له وه ره ده ری و له وروبه  دونیای ده داباو له
.    وه کوژرایه سوکاری بکوژ ده ن که الیه کی له ی یاسای خهپ درا یا به ده  سداره یه یا له بووا مه
ری  گه  سزای و ئه بته ند ساک زیندان ده  و چه میان نییه که ری یه گه وروپا ئه  ئه الم له به

ک بۆ  هی پاشماوه  له بته  ده که  تاوانه یه مشوه  و به ئارادایه ر له میان پاش ئازادبوونی هه دووه
  .کان وه نه



 کوژراو  ، که کدا نییه یه  مافی بیاردانی له کشه  هیچ که وه بوای من بکوژ، ئه    به
ند  مدا؛ باوکی چه که باری یه کو له  ، به کوشتووه سی نه ک که نیا یه ها ته روه تی، هه رکییه مسه جه

  رانی خزانکی خستۆته و گوزهباری دوومدا؛ داهاتوو  ، له ری ژنکی کوشتووه مناڵ و هاوسه
 هزی کاری   له شک بووه به   که، ی کوشتووهسک مدا؛ که باری سیه رگی ، له مه ردوڕیانی کوله سه

مدا  باری چواره ، هیتری داوه، له...رمانی و  تی و ده یه ی کۆمه ، بیمه  و باجی داوهک یه گه کۆمه
  ری گه ت ئه نانه زوو و ته ون و ئاره ک پالن وخه  کۆمه  له تییه بری ، که وه ندۆته سک سه  که ژیانی له
 سزای   دیموکراسیترین باریدا دێ و به  له دادگه. تی ش بۆ مرۆڤایه رانه سوود و داهنه کاری به

و  ، ئه وه گه ر داهاتی کۆمه سه خۆر به  مشه وه بته تر ده  تیدا بکوژ جارکی ند ساڵ زیندان، که چه
و  کشانی ئه ری درژه گه ی ئه وه ره ده ک وتم، پاش هاتنه  وه ، تازه وه کاته  کورتده  تاوانه وهمو هه

،  تره ی ئاو ئاسایی وه  خواردنه دا له وتی مه  له ، که ی ئایا سزای سداره ئه!  ئارادایه  له تاوانه
کانمان  دی و برینه تههن ری ده  دادوه  له کانی مه ڕوانیه ر ب و چاوه سه رهتوان چا ده

نیا   کوشتندا ته گرت؟ ئایا تاونبار له ی مرۆڤ کوشتن ده وه بوونه  دوباره  له کات، ئایا ڕگه ساڕژده
  ریته دابونه و  ئایینی ڕه ی بیروباوه ی، ئهک چ نی بازاری چه ی ده ران، ئه کسازکه ی چه ، ئه بکوژه
   چی؟ وه ته کانی نه کییه خه

دا  م سیناریۆیه له. تی دانییه  سداره دام و سزای له م، سیناریۆی دادگایی سه ی دووه ه   نموون
کان،  که یه  دژبه نه تبازی الیه وری مرۆڤدۆستی و سیاسه  هه ، که ڕخراوه ک به راهوریایه هه
دانی  نه رهسدا ک له نی دیکتاتۆر خوازیاری نهانگار الیه.  وه هئاسانی لیکجیابکرت  به مه سته ئه
کردنین،  پارچه دان و پارچه سداره م ئاگا، خوزیاری له کو ئازادکردنین، قوربانیانی که به
   له  سزای سیداره والوه تی و له دانییه سداره ، دژی له وه رانه ی فریودهووبیان  به رۆککۆماری تازه سه

ک شت کۆکن،  ر یه سه ک له مووالیه هم ه به.  رز ڕاگیراوه ک شمشر به تی وتدا وه ڕه یاسای بنه
 ساڵ 30ی   ماوه  له ، که یه  تاوانه و کۆه گری ئه نیا هه دام ته  سه ، که یه وه ویش ئه ئه
  ، که یه وه کیان بۆ ئه وی گشتالیه نجام دروان و هه ی جۆراوجۆر ئه  شوه تداریدا، به سه ده

  .ن گار بکهری مژوودا ڕز م دادوه رده به تاوانباران له
رمانی  ر فه سه  عیراقدا و له  له هودام بکوژ و ببی سی سای ڕابوردوو بو زانین، سه موومان ده    هه
کی  ره ڕی ده زاران گوند وران و سوتنراون، دوو شه اون، ههر د  سداره سوڕاوانی سیاسی له وی هه
دا  بجه ه  هه سی له زارکه ه، پنج ه گیرساندووه نی دژی کوردان هه ڕکی درژخایه و شه

ها  زاره  و هه مانه ئه.  روشون کردووه زار گوندنشینی کوردستانی بسه  هه180،  کیمیاباران کردووه
  مووه م هه ک ئه نیا ڕامبۆیه  ته خۆمان بھنین، که کرێ بین و بوا به ئایا ده.  تری شاراوه تاوانی

ی  ؟ ئهبوو ی نه ره س هاوبه و که س هاوهودنه بوو، که کاری نه هاوس و رده س به نجامدا، که وانی ئهتا
یان کردن نگه  بده ی به وانه بۆ خۆیان، ئهبرد و ماڵ  و ده ریان بۆ ئه  سه ی که وانه تر چی، ئه وانی ئه
،   تاوانه مووه و هه ی پاش ئه وانه قان، ئه له رۆک ده کانی سه تیان بۆ تاوانه وایه ری ڕه سه

  رکرده و سهدار   پله مووه و هه ئه! خشی ان پبهی هران ری دادوه  و نازناوی دادوهڕایانمووسی
کانی  زگه  ڕاگرتبوو، پیاوانی ده وه ی قوربانییه ر ئمه سه  شمشری وییان به  چی، که ربازیانه سه
  کانی دادگه ره کان، دادوه وانییه  و شاره رۆکی پارزگا واگری و ئاسایش، کوخا و سه هه

سوران و  موو هه  چی، که هه وانه کرگیراوان چی؟ ئه شار و به کانی شۆڕش چی، موسته داخراوه
  !کانی تاوانباردا بوو؟ رییه  ورانکاری و مرۆڤ قکه خشه ت نه  خزمه کیان له چاالکییه
کانی  نده وهی ستوپه  و ده زگه دام یا داموده  دادگایی سه  بیاره   ک ، که  خۆمان پرسیوه    ئایا له

ک  یه ها دڕنده  دادگایی وه ی، که وانه ی عیراق، ک؟ کن ئه رانی تازه روه ؟ سهبکات، ئامریکا
ر؟ ئایا  رۆکی دادوه  یا سه ریان بووه رمانبه دام فه  دون یا سه کو  تاوه ی که وانه ن؟ ئه که ده
ستی  ی ده) شوشه  بووکه-  یاریکه( ه  بازیچ وه تر ببینه ی قوربانی جارکی  بۆ ئمه زاری نییه رمه شه



 بۆ  کمانه موو توانایه  هه مه نمان؟ ئایا ئه مه ته تر له کی یه هه ند ده تاوانباری ڕابوردوو و چه
کانی   تاریکه ده راپای سه ی قوربانیانی سه مژینه ونی له  خه ک که رییه ری، دادوه جخستنی دادوه

   له تی نییه وایه  دانی مۆری ڕهمان  الوازه ویسته م هه یا ئهئا. وه شه ورۆکه  ئه  به مژوو بووه
وخۆ   و هاوکارانی ڕاسته ری بووه ی وی نونه که  رژمه ی و چینک که که رژمهدام و  کانی سه تاوانه

  چکه ی به وه ، بۆ ئه  نییه وه  خۆشکردنه مینه  زه مه ستاون؟ ئایا ئه  پیھه وخۆی و ناڕسته
  ؟ وه دا بھننه ره ڤه م ده ر دانیشتوانی ئه سه سات به مان کاره یندا هه  سبه ورۆ له نی ئهکا دیکتاتۆره

نیا  ته  به  تاوانه مووه م هه  توانی ئه!رومرۆیی ر سروشتی سه به دام له  سه    با وایدانین، که
کانی،  ربازییه  سه نراه دار و ژه ی، پله که رانی رژمه رمانبه ی، فه که ندامانی پارته نجام بدات، ئه ئه

کانی،  کپفرۆشه  چه ته وه کانی، ده ره ده  ختووکه کانی، ئۆپۆزسیۆنه  نھنییه زگه پیاوانی ده
نیا   ته وه  نارازی بوون و ئه م تاوانانه موو دژ به کانی، هه رسته لپه رست و هه  خۆپه هاووالتییه

دانی   سداره ها بارکیشدا، له وه نجام دا، ئایا له ی ئه  تاوانه مووه و هه دام بوو، ئه ڕۆیی سه ره سه
  وو گوندهم و هه ی ئه  چژامان، تۆه  بت، که نجه شکه موو ئازار و ئه و هه ی ئه توان تۆه ده دام سه

ون و  رگبوونی خه مه ی جوانه  نوماندا ونبوون، تۆله  لهبت  نفالکراوانه  ئه وران و گوندنشینه
کانی  ی گازکوژکراوه توانت تۆه کانی منای و الوتی و ئارامی پیرتیمان بت، ده زوه ئاره
م  ، ئای له وه تلینه دا ده تی ی که تییه مژه م گه کان بت؟ ئای له  و بادینان و هۆره بجه ه هه

کانی ڕابووردوومان  ی کۆسته وه بوونه  بۆ دوباره له لھه  تیدا هه ی، که  تاریکه خته وه ساته
  !ین ده رده سه

وا  م هوشیاری ر که به  له کرێ زۆرینه دامن، ده دانی سه سداره  خوازیاری له وڕۆکه ی ئه وانه    ئه
کانی  شاراوه ڕه ی الپه وه دانه دا ترسی هه مانه پاڵ ئه ک له یه مینه  کهنیایی م به ، به وه نه بیربکه
دام بن،  دانی سه  سداره  دژی له وه ی مرۆڤدۆستییه  ڕوانگه بن، له سانکیش هه کرێ که ده. ن دونکه

و  کو ڕکی ئه ن بۆی، تاوه و سزایه  دژی ئه وه کان، بۆ ئه تداره سه  ده ، سیاسییه وه دنیاییه الم به به
 کۆتری   گوندنشینی کرده180 ک   کهوێ که رنه وێ، ده که رنه ستیان ده وروژێ و ده  نه زمه دوه
  ! ی قادسیه ژدیھاکه ستراوی چنگ ئه بابه
ی پداگرین  ر هۆکه سه ب له کو ده دان بین، به  سداره  دژی سزای له ، که س نییه  به وه نیا ئه    ته
کانی  ترین تاوانه وره  سزادانی تاوانبارانی گه ری له کردنی دادوه  خۆمان بۆ پیادهرناتیڤی لته و ئه

کانی  تاو ئازاره  له ی که، که وانه موو ئه ک هه منیش وه . ڕوو ینه م بخه ی بیسته ده کۆتایی سه
ی  که سته دام و داروده  بۆ سه سداره کانی ڕابوردوویان سزای له ، برینه روونیان یان، ده سته جه
بوای   و بهم دام دانی سه سداره دانن، دژی له سداره  دژی سزای له ی که وانه زانن، یا ئه م ده که به

کانی   زیانی بۆ قوربانییه دام، سوودی له ی سه وه کرێ هشتنه  باسم کردن، ده ی که و هۆیانه من له
ک سه یه  هه وه ری ئه گه  ئه چونکه. زیاتر بنیانهو ن دام ئه  ڕۆژکه ھ ،نکانی   هاوتاوانه  بدرک

م  به. کان بپارزرێ زاری شۆڤنسته رمه ک ئۆلگوی شه دام وه کرێ سه ده. گۆڕنانیاندان خوازیاری له
شت، ڕاگرتنی  هه به ن به ک زیندانی بۆ بکه ر داهاتی خه سه خۆرک له ک مشه  وه ، که ناپاراستنک

توان، تزاب  بری هه ی له وه ین، بۆ ئه که یاد نه نی خۆمان لهی ئازیزا وه  بۆ ئه دام پیویسته سه
کانی،  کانی، هاوهودنه ره بهکانی، هاو ی هاوبیره وه ێ، بۆ ئه راگیر ، پویسته وه کانمانه  برینه نه که نه

ی   ژیاننامه ک له  قرتاندنی مژوو وه نه که ست نه   ده رانی  ئاسووده کانی، هاوگفتوگۆکه هاوخوانه
  !دا کردیان رۆککۆماری تازه سه

کانی مژوو و خونزای   تاریکه ده ڕسای سه  ی، که وه  له  بیجگه بوای من سزای سیداره    به
هخ ک وه  واشه کی ناڕه ، سزایه یه کیانهمدا باسمکرد، چ بۆ  که ی یه  نموونه ک له  چ بۆ تاککوژ

   ب، که و تاوانه رازووی ئه  ناتوان هاوتای ته کهی  وه  له  بجگهمه دام؛ ئه ک سه کوژکی وه کۆمه
   ئمه  ، که تره وره  گه وه  کوشتنی مرۆڤ زۆر له چونکه! درن نجام ده ی قوربانی ئه ر ئمه رامبه به



کانمان  ناسۆریه  و ئارامی به وه ینه ی تاوانباردا کورتی بکه وه دان و کوشتنه سداره  له بتوانین به
  . نادا

ئه نه ند الیه کرێ چه  بکوژان ده ی تاوان له ه   تۆ ،خۆتان یا  رچاوتان که  به  بیننه و ساتانه  ب 
، بزانن  وه  بژمرنه و ڕۆژانه ونکوژ کرابوون، ئه  و ژیان، خه  ئوه  زینداندا و داباو له ئازیزانتان له

رچاوتان بزانن کامیان   به  بننهبوون؟ ی ئازیزانمان درژتر نه اره ئازاری سد کان له ئازاره
دام و  سهک   وهسانی یک بین بۆ که ها ئازارگه هش خوازیاری و ئایا ناکرێ ئمه! نتر بوون درژخایه

 ونبوونی   له مه ئایا ئه. شتنمان چ  ئمه  بچژن، که  و ئازارانه  ئه هه ند ده  چه نگرانی، که الیه
 پیرۆزبوونی  بواننه.   نییه  باشتره  نگرانی یه الی له  یا پیرۆزبوونی له ر چاوی مه به دام له سه

لکی  هه ین له  سبه ی، که وه دام بۆ ئه ئایا مانی سه! کان  ناسیونالیسته ر الی ئامانییه هیتله
  رانه دام و هاوکارانی دادگایی دادوه خۆدا سه ربه یی سه وه ته کی نونه یه  دادگه میژوویدا و له
  ؟ ، پیویست نییه هو بکرن و بکرنه

ری   بیارده یش که دام ک سه کی وه ژدیھایه دان بت و سزای ئه رهداس    ئایا سزای تاککوژیک له
  ی بکوژک تۆه وه ر کوشتنه تر گه کی  واتایه دان بت؛ به سداره ر له  هه وایه ، ڕه سه زار که دان هه سه

بوای من،   بت؟ به ملیۆنیش زار و بگره ان ههد ی سه توانت تۆه دام ده بت، ئایا کوشتنی سه
بت   و ده تره  گشتی که ، پرسه تره شی واوه که سته دام و دادگایی داروده  کوشتنی سه  له که پرسه
  یش، که وه  و بۆ ئه وه  ساڕیژبنه کانی ئمه م برینه ی هه وه بت، بۆ ئه ندی فراوانتری هه هه ڕه
رونیان  ی ده نجه شکه  ئه ک، که رۆژانه  سزایه ن، به بوون و هه و تاوانه نگری ئه  الیه  که سانک که

من بۆخۆم ناتوانم .  وه ینه  بکه ، تۆه کرابوو  ئمه ک له خ وه  دۆزه  و ژیانیان لبکاته بدات
و  ی ئه  تۆه کان به کرگیراوه واگر و ئاسایش و به رباز و هه عسی و سه دانی گشت به سداره له

م،  راورد بکه کرا، به کاندا منایم، الوتیم، مرۆبوونم وردوخاشده  پشکنینگه  له  بزانم که خته وه ساته
زار  زاران گوند و ژارکوژکردنی پنج هه زار گوندنشین و ورانکردنی هه  هه180ی   تۆه چ بگات به
  !زاران الوی شۆڕشگ دانی هه سداره لهدا و  بجه ه  هه مرۆڤ له

ستی بۆ  ج ده ستبه  ده کرێ و پویسته نیا کارک پمانده ها بارکدا، ته  وه وای من لهب    به
  رین؛ به

  :تی  یه  و پرسی کۆمه    بۆ بکوژانی تاککوژ و کشه
  .وه  شۆڕشگ و ناشۆڕگیه  به دان سداره ی سزای له وه شاندنه وه راگرتن و هه -
 .کوژ کوژ چ کۆمهوژان چ تاکیی بۆ بک میشه دانانی سزای زیندانی هه  -
شت  شت کاتژمیر بۆ بژوی خۆیان و خزانیان، هه  زینانداندا، هه  بکوژان له کارکردن به -

 . گه ی و بۆ کۆمه که سی کوژراو بۆ خزانه بری که کاتژمر له
 .بت شده ک کوژراو لی ببه روه موو شتکی ئاسایی هه  هه شکردنی بکوژ له ببه -

  
  :ی سیاسی و جینۆساید نگرانی، کشه دام و الیه ک سه سانی وه  بۆ که    له
  .وه  شۆڕشگ و ناشۆڕگیه  به دانه سداره ی سزای له وه شاندنه وه راگرتن و هه -
  . خۆکوشتنیان یی و ڕگرتن له میشه زیندانی هه -
 .یان بۆ ناو زیندانیانی ئاسایی وه گانه -
 .ژر چاودریدا تی زیندانیان له زمه و خ وه  خاونکردنه کاربردنیان له به -
 .سوکار و ژیانی ئاسایی  که ندی به یوه  په شکردنیان له ببه -
 .وت که ر زیندانیانی ئاسایی ده  به تیک که  خزمه شکردنیان له ببه -
ها    خوازیاری ئازادکردن و باشترکردنی ژیانی وه سانک که زیندانیکردنی که -

 .مرۆڤکوژانکن



 .ندن مه هره  لیی به م تاونبارانه  خزانی ئه ک، که موو دارایی و تواناییه ی هه وه ندنه لسه -
- .... 
- ..... 
- ....  
  
،  م داخوازییانه دی ئه چت، هاتنه بیر نه مان له وه م ئه بهتر،  کاری ندین ورده  و چه مانه ئه
  ری له ی دادوه هو بات بۆ جیاکردنه ب خه کدروستکردن، به سازی چه بات دژی پیشه ب خه به
ری  ندهک ها ت وه وه  ده ی ئایین له وه بات بۆ جیاکردنه ب خه کان ، به ربازییه  سه ته سه ده

ری و  رتاسه وکی سه ب هه کان، به  گشتییه بات بۆ ئازادییه ب خه سزای کوشتن، به
ب  خۆ، به ربه سهیی  وه ته کان بۆ دادگایی نونه  جیھانییه وه ڵ هه گه ی له وه گردانه
ب  کان، به تییه یه ری و سیاسی و کۆمه  هونه چاالکییه  لهرگرتن  یدان و سوودوه مه هاتنه
نجام  ره دا بسه م ثناوه  لهوک ر هه خۆکان، هه ربه  سه رییه ماوه  جه وه خراندنی بزووتنه هه
، ناتونت  وه  دیموکرات و نادیموکراتییه تدار به سه  ده چت، که بیر نه مان له وه  ئه! وه منته ده

  رانی تازه روه سه ک له ڕوانییه ر چاوه بت و هه ری ده کری دادوه کو پشله ر بت، به دادوه
بیرکردنی   له کو به ، به وه منته نجام ده ره نیا بسه ک ته دی، نه کانمان بننه ی ئاواته وه له

کرگیراوان کۆتایی دت  نفالچیان و به  ئه ت به رامه و ده  وپایه خشینی پله قوربانیان و به
وایی بۆرژوازی کورددا  رمانه ی فه  سایه  کوردستاندا له  سای ڕابوردوو له14  ک له روه هه

 !دیتمان
 

  
      
  
   


