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   ! بناسينانهتاوانم  ی ئه قينه ری ڕاسته خوقنه
  ناسر ئرانپوور

  
 دوای   که يه ک هه .ژاند هه ، بوو واه م هه  گۆبيستی ئه  کهورۆيی  کی ئهڤموو مرۆ کوشتنی دوعا دی هه

م   ئه؟» وتووه که وم لنه  خه وه ند شه چه«  ه کیوتب  و نهگرتب داینهم  خه ، زنه  دته واه م هه بيستنی ئه
س و کاريش  دانی که ست ده می له ڵ خه  گه ت له نانه ساتی سروشتی و ته می کاره ڵ خه  گه  له مه خه
رۆکمان   و به یه مه م خه ی ئه ک ئاوته ییه تووره.  تییه می مرۆڤایه ، خه می گشته  خه مه ئه.  يه وازی ههیاج
کانی کورد  ت و دايره  حکوومه  له یی هتوڕک کورد،   خۆمان وه ، لهڤک مرۆ  خۆمان وه  له یی هوڕ، تر نادات به
وری   ئاخۆ ده  کردب که نه خۆی  لهی  م پرسياره ئهک من   وه  که  نييهس دنيام که.  باشووری کوردستان له
رێ بوو،  ونده  بۆ لهکورد پۆليسی   کهکردب  خۆی نه  پرسياری له؛  بووهدا چ ساتانه م کاره له »ت سه ده«
ز  ، تۆمهکرد ری دهی  و سه وه چاوی بزکردبوه بگرێ،  ساته  و کارهتاوانم  هبپش ی  وه  جیاتی ئه لهم  به
  ایان کردهی دۆع و تاوانبارانه  نوان ئه لهینک  ین و به  تۆ بی چ که.کات شر ده ه  که ره شهری ی سه

  یه و ناوچه کانی ئه  حکومییه رپرسه ڵ به  گه  گورگکی دڕ، له له ست گه  ده یانهقۆچی قوربانی و دا
 و بتوان، بگرێ  وره تاوانکی ئاوا گهری  توان به ب که يه ک هه  ئايا ياسايهپرس  مرۆڤ ده؟ ببوو هه

مرۆڤکی مرمندالی ن  بتوا حم ب که  هر  ب نده  ب، چه  درنده نده  چهڤ مرۆب ده تاوانباران سزا بدات؟
  یبدرت؟ و هه  خۆییوانی ر رقی حه  به بداته ک دۆعا وتۆی وه ئه ب تاوانی

ر بۆيان  گه من ئه  ئه.ز ر کاغه  سه  بنته تييه م نامرۆڤايه مک بتوان ئه ه  هيچ قه پم وانييه
 ئاوا  ئينسانل  گه  له، ئينسانردین می به رده سه   لهخر،  نهڕاست، ی ناوه ده  سه  له  که وه گرابامه
 تاریکستانی  ربازبوونی مرۆڤ له دهم و  ی سھه زاره  هه کرد، چ بگا به ده ڕم نه ، باوه  وه ته جوووه
  .زانی وتوویی و نه دواکه

  ساته م کاره  ئه!!! و ئايين بپارزرێ ه  ناموسی بنامه شنه که  چه م ويش به کوشت، ئهدوعايان 
ژارکی ر نوک بن،   هه نگ و جلک دابن، به ر ڕه  هه ريت، له  ئايين و نه لماندی که  سه خۆیدا خۆی له
 ت تايبه ، بهتی ڤایهژيانی مرۆ وه  بۆ پکه نژار، ڤ بۆ مشکی مرۆ  فیونن ژار و ئه،  گا  بۆ کۆمه ن نده کوشه
  به ی کوردنای موسومانر دون شخ زا گه ئه. گان ی راستی کۆمه نیوه   بۆ مافی ژنان که نژار
ی  که  دينه»تی رامه که«   پارزگاری له وجۆره هنا و به ستی خۆی راده ربرینی مرۆڤی ب تاوان ده سه
باران  رده نیودا به لماندنی مشکی بۆگه  پناو سه ی خۆیان له  رۆهی کورددکان زهيمرۆ ئ کرد، ئه ده
  .ن که ده

 ی واشه وت و چه چهوری  ويش ده ند، ئهلما سهبۆ جارکی تر کی تریشی   ڕاستييه م تراژدييه ئه
 خاياند، تا قی به  ره رۆژی17.  یه وجۆره  ئاست رووداوی به  له ه عراقیکانی کوردستان هر نه يه زگا ڕاگه ده

و ردابو به  دنيا خه ی که ويش دوای وه يان کرد، ئه م ڕووداوه کانی باشووری کوردستان باسی ئه تلويزيونه
  لهتۆ  کی ئه  هيچ جياوازييه  ڕاشکاوی بم که به. بێ ر نه ندی خۆی ده زامه نگ ناره ما ده س نه و که
م  ئه.  نابينمدا و تلويزيۆنی باشووری کوردستانخۆش دیکتاتوری داخراوی نه تلويزيۆنی وتانی نوان

 درکی ن و هيچ کۆنترۆل و چاوه که يری ده سه(!!) ی خۆيان  مکک کان وه ییه سياس  هزه  که زگايانه ده
ر و  ماوه جهشی   پشکه وتووخوازانه ی پشکهک  که هچ شتکی بهی  ،ییه ن ر سه کيان له هنی خ اليه ب

وێ؟  پش که  بکا و وه شه وتوومان گه دواکه هگای و نگی کۆمه رهه چی فه  بهی  ئه باشه! ن گا ناکه کۆمه



 ژر   له، خۆن ساڕژ بکهگا  کانی کۆمه رده  دهنتوانب  انهم ر ئه گه ئه؟ یرک و گۆران په  هه نيا به ته
  دی شۆرش بۆ چی بوو؟ ئه. نبوومان هه دادداميش تی سه  حکوومهتی سه ده

  ی که سه دان که و سه ئه:  مرۆڤ هنجی دیت!لين نه  شان و بای خۆمان دا هه  به  با هنده ده
. ژين  ناومان دا ده کوردن و له. يانی و خاريجی نيين لکی به کرد، خه يان ده  درندانه و کوشتنه يری ئه سه
موو   هه شتی وا له«   که وه هنه ش بيانوو نه نده وه ئيتر ئه.  يه نگی ئمه رهه  فه شک له نگی وان به رهه فه
قه ک ده يهج ئه»وم ه وه ، چونک ک له گه ن ئه مه ، دوهه ن ڕاست نييهشت ،نامروڤانه ر ڕاستيش ب   

  خا که رده مان بۆ ده وسته و هه ی ئه قينه ن روخساری ڕاسته مه ، سھه وه م ناکاته  که يه م تاوانه بوونی ئه
   پويستهدا مان کات  هه له و  مان ڕاده هه  بهو  ب نيا چاالکی مه يی ناب ته وه ته تکۆشان بۆ ڕزگاری نه

ژاران،  ی هه وه وسانه  ناموسی، ب مافی ژنان، چهیت ک قه وهمان  گاکه کانی کۆمه زه ناحه  ديارده دژی به
نگ   و بدهستين تر ڕاوه لبی لک شتی سه کان و گه ره نه يه زگاراگه ی ئيداری، داگيرکردنی ده نده گه
  .بين نه

  دا  ساته م کاره له
کرد و پشيان  يان  م ڕووداوه يری ئه  سه  دا با که سانه م که  بای ئه رشۆڕی به سه •

؛گرت نه پ   
  هم ئينسان  ئه  که مای خۆمان تييانه  حکوومه  و دايره  پۆليس و شۆرتهو رشۆڕی بۆ ئه سه •

ته سه ده ب خ کرده يان ته؛يان کرد که ه درندانهيری کوشتن  و پاشانيش سه وه سليمی ش   
  ،  هو یهی دا که ماه حويلی بنه دوعای ته  که  م شخه رشۆڕی بۆ ئه سه •
 ئايينی و »ناموس«  ی بۆ پاڕزگاری له وره  گه م تاوانه  ئه ی که که ماه رشۆڕی بۆ بنه سه •

   ؛خۆی کرد
يان  زنه  دته م ڕووداوه  ئه  که،ياندنی باشور زگاکانی ڕاگه رشۆڕی بۆ ده تی سه تايبه به •

   ؛ وه شارده
  . وم  بقهدا ناومان ساتی وا له ين کاره ده  ئيزن ده ی مرۆف که  بۆ ئمه رشۆڕيه سهم   به وه •

 که ی انهو  تاوانی ئه هل   م قيساسه، بوو ئه رێ چاويان بی ونده  له ی که سانه م که تاوانی ئه  دياره
ر  گه ، چونک ئه  متر نييه که زۆر ،باران کرد و کوشت رده  به  يه  درندانه م شوه دوعايان به  وخۆ ڕاسته

سکی  ق که  حه اشکاوی له ساکاری و ڕ  به نده وه ئه  وره تاوانی ئاوا گهی و ژکو مرۆڤبن،  بنيامی وانه
م  ئه  وای تاوانی  نه قيه ری ڕاسته قنهخوهۆکار و م  به .نخولقندرئاوا نانای  په بمرمندای 

ی مرۆفی  مه ئ شک له  مشکی به  له  که يه م ژاره ، ئه يه  ی نده  و گه وتوانه دواکه  وهبيری ی بنچينه
ی  وه ر له  به  وايه  که. باسمان کرد کا له  ساز ده  وامان لمرۆفیو  ی داکوتاوه  بناخهڕاست تی ناوه ڕۆژهه

   له  ژر پرسيار که رينه  به ولتور و بير و بۆچوونانهم ک ب ئه  بکشين، ده  محاکمه  به م تاوانبارانه ئه
 و ئايين  ماه بنه بۆ پاراستنی ناموسی  ب  پی وايه ده  که، مرۆڤکاک مرۆف تاوانباری وا ساز ده

  . مرۆڤی ژنت تايبه بهويش  کوشی بکا، ئه مرۆڤ

  .ی که وانه  پچه  به  نه، م بيره ی ئه  کوله  ی بوينهتی ناوين  رۆژههی همئ  شک له به
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