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ر  رامبه ت بهینیه کار ئه عس به  بهیزبی حیت اسهیمان س راق ههی عیستای ئی ناوخۆیت زاره وه
  م عبد کره ئه .. !.. کان  سجنه به

rodanakram@yahoo. coc  
    
دا  ان ئهی وه  ئهی هات و هاواریکان مانهی  هاوپه زهیکاو هیر مه ن ئه هی ال راق لهی عیرکردنی داگی دوا له
ن   ل بکهیچاوراست   ناوهیت  خۆرههی موو ناوچه  هه ک کهی وت تهیب راق ئهی ع که، کدا  خهیی گو به
  . انیک بۆ هی  نموونه تهیو بب
 بو  وتنه  کوردستان که ش لهی و پارتیتیک هیراق و ی عیراست و خوارو  ناوهیکان هیسالمی ئ زبهیح

 یک  خهیی گو رۆژانه، کاویر مه  ئهیکان ته اسهیغان بۆ س و لۆیی شای و سازدان نده  پروپاگهی وه کردنه
. کرد  پر ئههتد... نسان وی ئیت هیخس  شهیزگرتنیر مرۆف و یان به مافیدستانراق و کوریع

 ر  سهیتی مانش کان ببووه هیاسی س  مرۆف و ئازادهی ماف زگرتن لهیران و ر و گوزه انی ژیخۆشکردن
   کهی وه ئه. ک ئاشکرا بوو ان بۆ خهیکان قسه ی وانه چهی پاندیخا نه یم زۆر به. انیکان بوکراوه

 و یسالمی ئیحزاب  ئه چونکه،  نسانهیت ئیب  نهی نرخ  کهی وه ئه،   مرۆفهیراقدا مافی ع ت لهیب  نهیباس
  وه،  زراوه  تر دامهیوان  ئهیماف یلکردنیشی پیساس ر ئه  سه  لهانیووجود  ی فه لسه  فهیوم قه
   ئاشکرابوو له ان کهین کاریئاخر.  هیی باشتر نیکان مانهی  هاوپه زبهی ح  لهی که ژووهیکاش میر مه ئه
 ب  م سجنانه ئه.  وه ا شاردرابوهی تی سجن200 ی کهی نز ان بوو کهی ناوخۆیت زاره  وهی که نهیم ر زهیژ
 ینی نھیک هی وهی ش  بهراونی گ ۆره زیک هی  ماوه دادگایب ئاگادار  و بهیسـم  رهیکیت چ تۆمهی هی وه ئه

و   ئهیی پ به، ان داونی نجه شکه  ئهعس  بهیزبی حیکان خورهیزگا س ک و ده  وه و زۆر درندانه
  که هی فته  هه اتر لهی ز ش کهی تریوان  هاتون و ئهیجیفلی ئیان تووشی دووان وه  بو بۆته  کهی وانه هه
 یک  خه هی وهیو ش  به بووه ستا ئاشکرا نهی تاک و ئ  که هی  تر ههینیند شو ئاخۆ چه، ت دراوه ن نهاینان
. نیگر  ل ئهیزیردا ی نویراقی ع ان ووت لهی  ئه بوو که  مرۆفهیو ماف  ئه مه ئه.  وه ته ا شاردراهوهییت
ر  گه  ئه وه نهیکۆیت بۆ لیریاتر بگیعات ز  سه24  ت لهینسان نابیکان ئ هی یت وه ودهیاسا نی یی پ به

و  راق و ئهی عی ناوخۆیت زاره  وه ارهیم د به، تیزاد بکر ت ئهیب ندرا ئهیپ سه ردا نه سه  بهی که ته تۆمه
ان ی له ڵ معامه نگه  جهیاسای یی پ  به هینسان نازانن بۆی ئ راق بهی عیک  حوکمدان خه  له  که زبانهیح

  . تیکر دا ئه ال گه
 یو سزادان وه نهیکۆی لی تر داوایکان هیسالمی ئ حزابه  ئه  که هی وه هرتر ئی  سهیموو  هه له
،  حوکمدان  له  که ترنینسانی ئ انهیوم  و قهیسالمی ئ زبهیو ح وان له  ئه هیگوا، ن که  ئهیران نجامده ئه
  له. نای خۆ ن به  بدهینسانی ئیک هیت رویو انهی  ئه تاوان و  له ش پهیوان  ئهیاسی سیژوی م م به
  چونکه، ن اتر بکهی ز راوانهیم گ  ئهی هۆ  به ب و سوننه زهه  مه عهی شی شهیت کیو انهی  ئه وه  ترهیک هیال
  تهیب  روبدات ئه شهین کی بچوکتر دا بردووه و ئاقاره ان بهیراقی عیکان مانهی  هاوپه زبهیکاو حیر مه ئه
م  موو ئه هه،  هی وه کهین هیست ال ده  بهی هی رناوچه مرۆ هه راق ئهیع. ی و تائفینی و دیوم  قهیر  شهیهۆ
ت  سه  ناو دهیکان زبهی ح کا و نهیر مه  ئه  نه وه،  هی ان ههی خۆی و سجنی جاسوسیزگا ش ده نانه هیال

و  نجه شکه دان و ئهی لی وه  بۆ ئه هی حهیز م فه  بکات له وه نهیکۆی لیت وه و دهی نیک هیزگا  نابن دهیراز
  گاته  کوردستان تا ئه ر له ت ههیب ان ئاشکرا نهی تریکان نهی شوین کردنیرو شو سهیتن و بکوش

ن و  گه ان نهی خۆی سزا ان بهی تریکان و کاره م کاره  ئهیران نجامده  ئهی وه  بۆ ئه وه، راقی عیخوارو
ک یر شت ش ههیت پیب  ئه هیۆب.   انکردووهیشودا وای پیند سا  چهی  ماوه له  ک و چۆن ر وه هه  وه شارنهیب

ن و  سوا بکهی ر م کاره ئه  الوان و ژنانیکان وهخرایکان و ر  مرۆف دۆسته خراوهی ر راق بهی عیک خه
 یریز ران و وهیز  وهین نجومه  ئهی ئاگادار  به م کاره  ئه ارهید، ن ان بگهی خۆی سزا  بهیران نجامده ئه

  .  وه تهیش بگریوان  ئه هو نهیپرسیت لیب  ئه هیبۆ،  ناوخۆ کراوه
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