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  باسباسدا بدا بییشه شه  ...  ... تاوان و سزاتاوان و سزا

  
 عروبه یتژهه ۆڕ یکه به ده رگا ،ه شکایئه و ده رگا

گه سات و که له مه ر ،وخاڕسته مه ش ی ئه و س..ناونرابوو
ش له به یه و تاکیرۆکتاتی د..اتر نه بووی به والوه زیرانوما

که به  ، تاوانیای ده ریه قه فه سیدا خرایرامبه ر تاوانه کان
   .ت نه بینه وه و ده بازبوونی په ریک توانادان لڵچ سه ویه
  
 ی له ته واوی و نکوسا سه رپتاوانبار له به رده م داد هه  

 و ده یتکۆشوو سه ر پیه فتارڕ یبه ته رز ، ده کای کانتاوانه
 به رابه ر یاندنڕ په ۆ که ته کاندن و خیزانیوا ،یه که ڕنگه ز

!  ئاسانهیکه؛ کاییه تیاڤۆئه و هه موو تاوانه دژه مر
ش به رهه یک که ساینوسه ره په ککه وتوه کان ،ڕتر که وته وه گه یک جارۆش بیاکانیدیم
سته ینفۆ نوسه ره عه ره به ش.دانی بوو؛ چوست و چاالک هاتنه وه مه یوسان نه نیکم

 ۆکراو ب وسته ملیه تی نه ته وای جه نگ و باوکیه وان سه دام وه کو پاینه و ،شیکان
   . کردیکه رسازیدووباره په  ،انی خنکاویھانی جیچه واشه کردن

  
 به ناشه یدادگا ،ه سا68ی قه ترانیه یۆ بی و قژی ماشوبرنجیمش و سیڕتاوانبار به  
 سوپه  هه روا ده زانۆوا به خوو بڕله ] ؟ی بکه یماوته کاول[ی وه ک ب..نده وه خویعڕ

   . جارانهیرده زمه  میۆگیر ئ
  
 یۆیناری عروبه وسیووی به زیکۆسه ر ،که کورده" نیرزگار حه مه ئه م"  دادگایدادوه ر 
 ی کورد و عه ره بیره شه که ڕ شه ی ده نوکیرکردنه وه له سوو ،یکی ئه مریه یکا

تر به یکدتکا کریا ئه مریه؟ یه کالکه ره وه ی توانا یکردنه وه ڤی گۆدان خیسوونه؛ مه 
  ! تنیه وا ده بڕکورد 

 ی له سنووریکدا تاوانه کانت؟ له کاتانه سزا بدریراقی به غدا عیک له دادگایچۆب 
 ئاسا یۆ خیکوه جامه  دی تاوانبارکردنۆ بیه تو ده و نی الهای دادگا!راق به ده رهع

 و پشتله پا ،تریتان وویوه گالن تیکا له ترسیا ئه وه ته ئه مریه؟ یکۆ بی؛ ئه نه ب
 سه یا نه وه ک دوایدا؛ یان حوکمی سا35 له یگه نه که ۆمه ب رژیده ریارمه تی

چونکه به ! ننه ئاراوه؟ قه ره بووکردنه وه بیت باجو کوران ئ ،ی تاوانه کانیلماندن
 ش بیاست و چه پڕ ،تدا ناهیۆ خیه وه تاوانبار هه موو تاوانه که له سه ر شانییایند

   . ناکاتیبه ر
  
که ئه م ! نه به ر باسل ده کری دوجه ی تاوانی هه ر باسی تاوانه کانیستا له ته واوتائ 

 یرکردنیران و داگ ئیرانه  ویڕ کورد و شه یکردن و قیکوژۆه ر کتاوانباره به رامب
ده ستنه پاراستن و  ، قه ده غه کراوی چه کینان هه روه ها دروستکردن و به کاره..تکو

   .ت له ده ره وه و له ناو وویاره کانی نه یکردنۆچقه 
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 ده یستپ ، ده سه لماندیۆ خیوانتاتاوان تاوانباربوو تا بب ،شوو پیمژڕ یوانگه ڕله  
 ده سه یاسا تاوانه که یتاوانه تا رکه ن تاوانبار بیستا سه  ئی که چ..چووه ده باغ خانه

ه یۆجا ب] .یر چاودۆا؛ له سزا بڕۆ گێۆ نیسته میس: [ ت ده ۆکۆل فشیه میۆ هه ب.تنلم
   . که نسه که دهۆ پیزه وه سه رپه رشت ریڕکه ران به و په یرچاود

  
  .یموکراتیمه ش د ئ..ان کردیمه  ئی حوکمیرۆکتاتیئه مان به د 
   .رکه ری داگی خاکییه کپارچه ی ۆن بیۆند ده خمه سوئ ،ان ته ختکردیمه  ئیتوو 

 ی"ئئممم  "یهه ر له ده ور ، دادگاکردنهیۆیناری کورد له ناو ئه م سیاسه توانی سیده ور
 ئه نفال و هه یسه ۆ و پرێ هه زاران الدینا ته ختکردنی ئه گ..هییناتر یه جه ب زڕکاکه 

 و یۆ خیگالننه ک ت ،ی سه ر تاوانه که ۆ به سه ب. هتد..ویلی و فه یله بجه و بارزان
 ده ی قه ره بوویربارراق ماوه له ژیه ت وتاکو عته سه ر ده وکو بخر ؛ به یزبه که یح

ان یه کان؛ تاوانه کانیتلله ر و نازی هینی به زیدوان جووله که له ۆوه ک چ! ترنه چ
 ئه م سه یگومان قه ره بوو ب.رنان ده بژی هه ر پۆا تاکو ئه میخسته سه ر ئه لمان

   . کورد به هه ده ر نه روا ینبا خو مبه  ،هی سه رکرده یرفانی گۆه هه رچه نده بیرما
   
 یایدی میبه ئاماژه کردن ، رووداوینه نه سه ر شو ده خیگر هه وایھان چاوی جیایدیم 

 یچه وانه وه له کات به پی که چ.ی بابه ته که یاستڕ ۆووداوه که ده کا بڕ ینشو
   .وه رده گرن ..انیمز و گاردیک تاۆیۆیست و نۆن پۆله واشنگت ،وه جامه ئه م دییدادگا

به هه  ،ته وه ده دزیداره دان سی له بابه تیۆ خیراق تاله بانی عیدرالی فیکۆسه ر 
 . کردووهیداره  سیگرتن هه ی واژوویرشگڕۆ شی و سه ره تایزه ر پارین ساینجه ت

 یڕر له شه شگڕۆ شی هه زاران الویش به کوشتدان پی ئه م واژووه یه بانن تایجا نازان
  !  ئه مهیان دوای ، بووهیکورد به کوردکوژ

 دادوه ر یاری دادگاو بریکه لیشه له به رامبه ر هه یان هه متاوتاوانبار و ب 
 ماوه؛ ی جارانیه خورپه  دشتا وا ده زانوه جامه ه دینۆ کارتیکه چ ،شتووهینترسل

 یک توانازه چ پاری هه رچه نده ه.ماربکاتۆ تازه تی ئه فسووناویکازه داستانیا به نی
 و ێزدا بپاری تاوانی تا تاوانبار له قه ره .هیی نیه شڕله ی فایگرتن هه ی له قه ره ۆخ

ت؛ له پر ز تاوانبار له مه رگ بپاریاتی له جی سه عدون جه نابی که چ. بکایده رباز
   .ته ناودارشت ببھی نه یۆ خیوانی مه رگ بوو به میته که ۆم
  
 ۆراق هاتوو بیوعشه رمان به ره ب ،ه کانیته عه ره ب ووی کامکاریکۆله والشه وه سه ر 

 ئه و جانه وه ی هاتنۆان بیشاندانیپۆ کورد خیه جه ماوه ریده بوا ،کشاش هه یکوردستان
ان ی پاکی پاشه قولی پاساوۆک ب ده رفه تیازی چونکه ن.یشه وازنه ک پ ،ره سازدابا

 ی له ناو جه رگه .ت دیشۆ خینۆکه بانه که ده مڕۆ دی دوایه تی وبرای ئاشتیوبانگ
   . نه که وتووهی عروبه ئابرووتکاوه که یشتا له زه ره زه رستاندا هکورد

  


