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  رکی خالید هه ... وان ی ڤان ئانرات وئاشی ب ئاشه که دادگایی یه

www. serben. com 
  
  وه ویته که ده بت ودور ران ده نده ی هه ئاواره مرۆڤ   وه که ر هۆیه هه آاتک به 
. ناسکی  ستکی شاعیرانه نی هه خاوه   هبت ده که    هدیار،  ووالت ودۆست له
، کانی بت زو نیازه و حه ندشه یالی ئه ی وخه قی مهر م غه رده ستک هه هه

و ب وه ودایکه سته ختی برینی جه نجامی سه ئه ک له یی یه ئاواره جا خاسمه
  لگرێ؟ هه  خۆوه  بهچ مرۆڤک  سته م هه لگری ئه ب هه ت دهب
و  بت قیژه   دهکتک توشی ژان ب کاتک میله ده   انهر م پوه پی ئه به 

  . نرتر ب گهرز تر و کاری کانی تری به و هاواری رۆله قیژه کانی له نده گه ره په رۆلههاواری 
، م بکه  وه هس ر که سه رۆیی یا ناز له زیاده م نیه وه بۆ ئه، نوسم دێ ده ی دا ند دره م چه ئه که 

. ری کوردیی رزگا کی رگهدهی ریای شه  ده زانم له  دهدلۆپکی  به  م و کردومه یکه ی ده وه ئه
ب گوی لبگرێ یا بی  سیش نه ر که گه شون خۆی بوترت ئه له قسه که وایه رهالم  به

  .  ک رگه یه  به   بهم کهیتوانم بۆ خۆم ب خۆ ده ، وه خونته
ی ووالت و  وه ره ده کانمان له ناسه  ماندو نه ومخۆران الی دلسۆزان وخه قه ولو ته هۆی هه به 

کک له  ی دوایی دا توانرا یه م ماوه له،  وه کانه   مرۆڤ دۆستهبیانیه ه رکخراوهاوکاری به
ی  که گۆره گۆربه سکتر و همژوی رژم لهش  رهرخی  چهمی  رده کانی سه ویژدان مردوه بازرگانه

 وبتوانرت ستگیر بکرت نرات ده ناوی ڤان ئه ندا به لکی هۆله خه   پیاوکیکه، دام دا سه
 کونجی   بخرتهلکو  بهکرت ر نه سه ستبه ناو ده ک ئازاد یا به هیچ بیانویه هب که بکرت وه ئه
  . ندا ووالتی هۆله له  وه ندیخانه به
ر  و به مه ئه. الهای دادگایی کرا   له2005 - 21 ه لئیمرۆ  مکش ندین دانیشتن و کشمه دوای چه 
دژواری  و  گرنگیو  وه کاته نهوبال م دۆزه ر ئه سه تک له مابو بابه نه رنت ی ئینته ره  الپه مه له
 ره هه  بازرگانه له  کک بوه یه م تاوانباره ئه که،  وه هکات نهرون لک ئاشکرا بۆ خه  م تاوانباره ئه

ش بو  م گازه ر ئه هه،  راق فرۆشتوهع ی به  گازی کوشنده که1988 تا982 انیکانی ساالن  گرنگه 
 ناکاره التی به رو دھاتی کوردستانی باشورو رۆژههندین شا چه عس له رژمی به  که
کوردستانی  ریوان له شنۆ ومه ربه کانی سه مان و گونده ی قاره بجه له شاری هه تی له تایبه به

ژن وپیر و   کورد لهسی سفیلی که 5000  هۆی کوشتنی زیاتر له  بوه وه ی ئهنجام ئه له، الت رۆژهه
  . ئاوایی دان گوند و تر وکاولکردنی سه سی زار که یان هه بریندارکردنی دهو مه ئه، مندال

التان  سه الی بدهو زمان ح ژنامهرۆ به  کان که کوردیه ره مو مالپه هه وتمان له که و رۆژه ئه 
م  دا ئه ژهم رۆ له کهلک  خه  واو درانه یی تهزانیار ئاگاداری و  ناالنه م که له ناسرت ده

  . دا و کاتو شونه  لهدادگا درته ده تاوانباره
توانین  رگرین ده وه لوست هه  وه شائریه عه کی کۆیه سه  النین و له تی وه وایه ته نی نه ر الیه گه 

ندا  والتی هۆله له  بجه له شاری هه لکی  خه له سی کورد  که5000می  النی که بلین که
یان  ده وه مانیشه پال ئه لهزار کوردی کوردستانی باشور  یان هه رباری ده سه، نج شتهنی
  . ئامارک  کو نیمچه یان وه مه ئه. التو رۆژئاوای بچوک زارکوردی کوردستانی باکور ورۆژهه هه

 که ی کردنهیدادگا بون له شداریو ئاماده رک بۆ به ند براده هاوری چه کاتک به 
ک  رۆژکی مژویی وه نا له ده  هو ته گواستراوه  که وام زانی دادگایه، رگای دادگا رده به یشتمه گه 

ناب  متر نیه دامی خونرژ که یی سه درنده له م تاوانباره یی ئه درنده مرۆدا که ئه
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دحال  کو شایه رگا وه ر ده به زار کوردک له ب هه ب خۆ ده رنه هه ماب چونکه لره که دادگایه
 ران دادوه ر و ی پارزه وه ب بۆ ئه رنه هه، بن ئاماده مان زهم دۆ ی ئهن هاوسۆزاووتو لکه وزیان

  . ین کهسام گرتو وه گرد بونه به
  . کران ژمار ده ست ئه ی ده نجه په ببون به ی ئاماده وانه ئه رحال هه به 
بۆ دۆزکی کورد   م دادگایه ئه کرد که دی نه م به وه روخساری ئه هیچ وه ژوره دادگا چومه هۆلی له  

نوس  چاره ک له یه کشه  وه ساتی کورد بکۆلته رگه مه جینۆساید و ک له یه کشه ودانیشتبن دۆز
   . وه سی کورد بکۆلته که وا کوشتنی زیاتر له ناره و مافی به

وام  کاتی ده  که کاته  چونکه ، بونیان نه ئاماده له س بھنم ل که توانم پاساو بۆ گه ده 
م  کرێ گرانی کری هاتو چۆ له و ده مه بو ئه نه شو رۆژی پ  وهبو م والته رمی ئه وکارکردنی فه

رگای دادگا  رده به ن که یه ناگه وه ندین بیانوی تر ئه چه و مه الم ئه به، رکی تری ب گه ئه والته
مدا  که تای نوسینه ره سه له  که  ییه ریبی وئاواره م غه تیش له تایبه به چۆل وهۆل ب   یهم شوه به

  . ین وت بکه لسو که مان هه نگی داواکه ئاست سه ب له ده بوی کردم پ ئاماژه
کانمان  رکرده سه،  تر نیهم ی دونیا مان کهتان میله ین له خۆمان بکهحالی حازری یرکی  ر سه گه 
  وتۆته تیمان که وایه ته نه ی  کشهناسرن کرن و ده رزترین ئاست پشوازی ده به له
ندینی  ندین وچه چه...  یه تک دوانمان هه جیات حکومه ت له ومه حکبونی  لهرزترین مز ربه سه
  !! .... تر
بو کاتک  ی داخ الم جگه مان بۆ گیراب بهکر ند پارزه چه کرد که ده م وه روانی ئه چاوه 

  ی ڤیزاوه هۆی کشه م به بکه کان ئاماده حاله د م توانی شایه لت نه ده مان که ری دۆزه پارزه
ڤیزایان  خۆر  ومشهلک سانی بکه ناویاندا که بیانوی جۆراوجۆر له  س به که یان ده رۆژانه یره سه(

ر  م بو گه کارکی ئاسته، کرن ده وانه  رهریکاش مه ت ئه نانه و تهوروپا و ئه گیرت روه رده بۆ وه
الو دح شایه  سه  که11و  لم هی رۆژک بدرابا به ر نه ک گه یه فته ی هه ڤیزاکه شه به

دا  م رۆژه ی له مه راستی ئه به) ؟ م دادگایه ن بۆ ئه یان که توانرا ئاماده نه  ی که وتوانه زیانلکه
  . کرا زم نه م ههستم پبی
ی  هانم تاوان ئه تاوانبار ی  وه ر ئه به ل له ده کات ی ده که کله موه رگری له ری تاوانبار به پارزه  
 داوا بۆیه ین نندی هۆله  ل کراوه گه ی تاوانیان له وانه و ئه  وهدا نجام نه ندا ئه خاکی هۆله له
وا  ئه  یه ش ترستان هه که ئازادکردنه ی وه کاردانه ر له گه ئه م ناوبراو ئازاد بکرت وه که ده
م  ی ئه وه ال دروست کردم ئه انکی گوم مه ئه، ن ربکه ده  که بریاری ئازادکردنه نھنی  بهکرێ  ده

رکرد  دادوه داوای له، که دۆزه رگری له ری به بو کاتک پارزه وه رکردم ئه  ال مسۆگهشی گومانه
کی  یه نوسین ونه به رکردوه دادوه له ی و داواو پرسیارانه ئه  کهری تاوانبار بل پارزه به

تۆ   ت بۆ چیه مانه  جاتۆ ئه:تیوو   وه المی دایه وه  هراشکاوان  ر به ر هه دادوه، پبدات
  ؟  یه مان هه چ کارت به  یه که ستت پاره به رمه هه
  سانک بونه چۆن که ی نوانیان که   ومقۆ مقۆیهم فاک وفیکه م له که ست ده راستی هه به 

 ساتی کاره ی وه نگدانه ره خری وێ یانه ن ده ش هه لره دیاره م مانشته بازرگانی ئه
  . ب دا هه یه له سه م مه له ک یهب ووشیار ده  بۆیه، وێ رکه یان به بجه له هه

ت  تایبه ن به وه له سه م مه پشت ئه ی له وانه ب و ئه شون خۆی نه م له م بۆچونه ئه  هیوادارم که
 . ب وه ویژدان زیندویی یانه نیازپاکی و کان له بگانه دۆسته له
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