
  درێ دادگا سزاده  عس له تی کوردیدا سیخورکی به سه دیرۆکی ده  م جار له که بۆ یه
 یی بجه ه گۆران ھه

  
  له  ڕی کوردستان نت ئاگادارن که رانی ماپه خونه  زۆرک له
بوونی  ت به باره سه  وه کم بوکرده یه وه دا ڕوونکردنه 1.4.2008

ک سیخورکارمان   وه   دا که گوایه  ند ناوکی دیکه ک چه ته  ناوم له
  گه و به ویدا ئه ر له ھه. عسی روخاو کردووه  بۆ ڕژمی به

ن جمال ڕشیدی تاوانبار ناسراو  الیه  له  که  وه شم بو کرده یه نامه
  ت دووری که ناردوویرتی بۆ عیزه] مۆردینی  شه مالی ڕه جه[  به

  کردووین بۆ کار کردن لهسبی  که  و گوایه ی تدایه کانی ئمه ناوه
دا  یه له سه و مه دوای ئه به  نم دا که ودا به ر له ھه  .راتدا ڵ مخابه گه

  که  وه دۆزمه ده  سه و که م و ئه که کان ئاشکرا ده ڕاستیهبچم تا
  . وه که نو لیسته  ته ناوی منی خستووه

  له  هو ی دوومم بوکرده وه دا ڕوونکردنه7.6.2008  بوو له وه ئه
ھاوکات ]. جمال  ی ناوی منی دابوو به سه وکه ئه[ قادر روش ده تاح نگی تۆمارکراوی جمال ڕشید  و فه ڵ ده گه

  نکولی له  نگانه و ده و نامه م ئه رجه سه.بۆ خۆمی ناردبوو    که  وه دا بالکرده وه مان ڕوونکردنه ھه  تاحیشم له فه ی که نامه
خۆیان    وه پکه  ، که لمنن سه ده  درووستکاراوه  له سه و مه و پاکی وبئاگایی من له وه راته مخابه  ن به که ندی من ده یوه په

  .ستک درووستیان کردبوو به ند مه بۆ چه
نایان ناسم   ش که وانه ندک له ران و ھه دۆست و براده  یکی زۆر له فۆن ژماره له ته میل و چ به ئه  چ به  وه ر پاش ئه ھه
  .م که کیان ده یه ک به زۆر زۆر سوپاسی یه  وه من لره،تخۆشی و ھاوسۆزیان بۆ ناردم س ده
  
   نامه گه و به ی ئه وه درۆ خستنه وی به ھه  وه ڕگای دادگاشه  له  نم دابوو که دا به که وه کۆتایی ڕوونکردنه  ر له ھه
کان و  میریه  زراوه م دامه رجه سستی و بیرۆکراتی کاری سهھۆی  به  وشم نووسیبوو که م،ھاوکات ئه ه بد  ستراوه لبه ھه
  .نجام بدرت  ئه  و کاره زوویی ئه  ئاسانی و به  م به ناکه  وه ڕێ ئه نویشیاندا دادگاکانی کوردستان ،چاوه  له

وی شونی  ستنهم و گوا که ره وام وگۆڕینی پارزه رده فۆنکی به له ووکۆششکی زۆرو ته پاش ھه  ختانه ئستا خۆشبه
پاکی  نجام  و ئه  مه توانیم بگهمدا  ر سکاکه سه ڕبوونی ساڵ و نیوک به ولر و پاش تپه بۆ ھه  وه لیمانیهس  دادگا له
  وه و دۆسییه ی ئه باره بیاری کۆتایی خۆی له 15.10.2009ولر ڕۆژی  رایی ھه ای بهگداد. لمنم دادگا  بسه  خۆم له

  دسۆزانه  رداری که دین سه ڕز  حسامه ر به کۆششی پارزه  به ش مه ئه بگومان. یاند منی راگه رکرد و بتاوانی ده
سزادانی تاوانبار جمال   بریاری دادگا به. م که زۆر زۆر سوپاسی ده  وه کرد ،من لره که رخستنی دۆسیه کاری بۆ سه
  و جۆره بۆئه    وه م بۆی ڕوونکردمه که ره ک پارزه وه.  دانیکردنزین  ک به سزادرا نه  پاره  به  واته  کی ماددیه ڕشید سزایه

  .ک زیندانی نه  یه سزای دارایی ھه  تاوانانه
نگ و مانای خۆی  وه سه رووی یاساییه له  که بیاره   ک جۆری سزاکه، چونکه نه  بیاری دادگایه  گرنگه  وه المه ی به وه ئه
ن م کک به زیندانی کردنی تاوانبار جمال ڕشید ھیچ که. کات م ده خۆش و ئاسوودهد   وه رونیشه ڕووی ده  و له یه ھه

جمال سیخورو   ڕاسته.یاند پاکی منی ڕاگه  نامه نگ و به ده  به  ی گرنگه وه ،ئه  وه زیندانه  بچته نت ھیواخوازیش نیم یه ناگه
  ی ناوی منی دایه وه زانم،ل ئه سکی ناپاکی ده که  به  ن و م  عس بووه راتی به ک و دسۆزی مخابه مه ئه تکارکی به خزمه

  وندی به یوه په   کان  له جۆره  جۆرک له  ویش به بگومانم ئه  خۆم که ق به رھه زانم ده تاوانبارتر ده  و به جمال ئه
  .  ندین جار داوای لبووردنی کردوه چهفۆنیش  له ته  و به نامه به  که   روش قادره تاحی ده ویش فه ،ئه بووه ھه  وه راته مجابه



تی  سه ژر ده  له  مه سته زۆر ئه  زانم بۆ خۆدی خۆم  ھاواکات بۆ دادگاش ، چونکه وتنک ده رکه سه به  مه من ئه
  سوکه کو ک دادگا بکرن به نه  دام کردووه ی کاریان بۆ ڕژمی سه وانه دا تاوانبارکی سیاسی ،ئه که دووزلھزه

  .دا بکریت گه شیان له وه ینهلپرس
ن  که وام داکۆکیان لیده رده به  دا که که ڕزی دوو حیزه  له  تاوانبارانه  و کی زۆر له یه ژماره بۆ بوونی  وه ڕیته گه ده ش مه ئه

دادگایی کردنیان  گرن لهو ڕ.  
  له  تاوانبارانی دیکه  ت به کانی تایبه ندنی دۆسیهسپکک بۆ بزوا ده  ی من  ببته م دۆسییه وتنی ئه رکه وارم  سه ئومده

  .دادگاکاندا تۆزیان لنیشتووه  ئیستا  له  عس  که نفالچیان و سیخورو پیاوانی به ئه
  .ھنم کۆتایی پده  مه و به   یه له سه و مه ت به باره بت سه م ده وه دوا روونکردنه  مه ئه
  
  :  یه ھه  وه م دۆسیه نیان به یوه په  م  که خایک بکهند  چه  به  زانم ئاماژه گرنگی ده  به
یسکی سیاسی  دا که و دووحیزبه تی ئه سه ژر ده  کوردستاندا و له  له  م جاره که یه  مه ئهم پدا  ک پشتر ئاماژه وه . 1 

شار،  ،موستهرات من و مخابه ی ئهسیخوڕ{ک  وه   عس کردووه ڕژمی به  تیان به ی خزمه و کوردانه ت به تایبه
  .نجام ئه  وربگرت وبگاته وی خۆی وه ڵ فشاریشدا ڕه گه له}  عس،فایلدار ندامی به نفاچی ،ئه جاش،ئه

ی   که ره ی پارزه وه رکی گرتبوو ،ل پاش ئه پارزه ویش هدژی ،ئ له ی من کهسکاال  ی له وه ئاگادرکردنهرتای   سه له. 2
  .سیخورک بکات  رگری له نابت به وازی لدنیت و ئاماده  وه بته ی ال ڕوون ده که له سه مه
  یه له سه و مه بی دادگا کۆتایی به  ویان دابوو  به ی ڕینمایان کردبوو ھاوکات ھه وه له  زگای پاراستنی پارتی جگه ده. 3

  .بوون وتوو نه رکه سهم  بھنن ، به
ی  سانه و  که له  وه دواچوون و لکۆینه تی حاکم ڕزگار پکھنا ،بۆ به یهرۆکا سه کی به یه سعود لیژنه کاتی خۆی کاک مه.4
  دژ به سیخوڕی یا سکا ندی به یوه رچی شتک په ھه  بۆیه.وفایلداربوون  بووه ھه  وه عسه ڕژمی به  ندیان به یوه په  که

  که ش  و دۆسیه نوانیاندا ئه  ، له  ووهب  هی و لیژنه بووبت الی ئه کانی ھه ارو ھاوشوهش کان، جاش و موسته فایلداره
یان بۆ بھنت تا بزان  که ئۆرگیناله  واته  سیکه ئه  دۆسیه   م کردبوو که که ره زه پاره  له دادگا داوای . ناوی منی تدا بووه

  م فایله ن له مۆرک بده  وو کهداوی کردب  که ره پاشان دادوه ،ن ھیچ بدهبوو نه ئاماده  یه و لیژنه م ئه به. کن ک و یه وه
م تا  گار بکهفۆن بۆ حاکم ڕز له جار تهندین  وش پیویست بوو چه بۆ ئه.دا  که ک ئۆرگیناله ته هل  یه ھاوشیوه    ی که وه به
و ھیج  کردوه تا ئیمرۆ ھیچ شتکی نه وه یهرۆژی درووستبوون  له  یه و لیژنه ئه  دایه وه یر له بوو ،سه ج جیبه  و کاره ئه

  نگه و ده ی ئه وه دیار دروستکردنیشی بۆ کپکردنه. کار سفر و به ناو لیژنیهه ب  ،واته وهجوالند کی نه دۆسیه
بوو  ده  سکام تۆمار بکردایه  وه و لیژنه ی ئه رگه رمنیش له خۆ گه . وه رزبوونه کان به فایلداره  دژ به  بووو که زایینانه ناڕه
  .وت که ده ست نه وھیچیشم ده  ڕیم بکردایه ر چاوه ھه
خزم و ناسیاوانی خۆم   سکی  ندکه چه  ڕوات داوای له روپش ده به  که دۆسیه  وت که رکه کاتک جمال بۆی ده. 5

   وتنه و ڕیکه و پشنیارم کرد ئه وه تم کرده ره ، منیش وین ڕبکه   ندک پاره ھه  ر به رامبه به وی دادگا  ره دوه له  کردبوو که
رو  دادوه مۆری    رداو و به م دادوه رده به ک بۆمن تییدا داوی لبوردنم ل بکات، له یه نووسینی نامه  به  داداگادابت  له

مک  ده. خوات کی یاسایی ده یه نامه گه ک به وه بت، واته ش خۆی بۆ خۆی ھزی یاسایی ده مه ئه  م، که که ه ر پارزه
و خۆم  وه تم کرده منیش ره  کات، بۆیه داوی لبووردن ده  بوو که کی وای یدا نه یه یه اماژهی نووسی بۆم  ھیچ ئ که نامه
باسی   چونکه بوڵ بکات  ی من قه و نامه بوو ئه نه دهائام تا واژۆی بکات  ،لی  نووسی بۆی بری  له کی ترم یه نامه

  .سیخوڕی تدابوو
  زیانه  ]خبیر[ک  لیزان وه  یاسین قادر عزیز ڕز به ر پارزه مندنی خهککیان  یه  بینن که ده  که نامه گه ردوو به دا ھه لره
 .  له سه مان مه ھه  ت به باره سه  م بیاری دادگایه ناوزراندنم ،دووه  ت به باره سه   مندووه کانی منی خه روونیه ده
  

halabja@ofir.dk 


