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دواي ترساندن و ئةشكةجنةدانيشمان، هـةر      
دةستيان لة هةمبانةي خالَييةوة دةرضوو، بؤيـة       
ئةو دميةنةش لة شانؤطةريةكة كؤتايي هـات و        

 .مامؤستايان بردةوة
نازامن ضةندة كات ِرابـورد، منيـان بةضـاو         
بةستراوي ثيش خؤيانداو لةبيناكة وةدةرياننام،     

ــي ثؤ ــةذووريكي فينك ــةردةم ل ــتة لةب ش
ليكؤلَةرةوةدا دةست و ضـاويان كردمـةوة،       
ئةويش بةهيمنيي كةوتة دواندمن، لة مندالَيمةوة      
ــةوة، ثاشــان  ــا دةســتطريكردمني ثيطيرام ت
ثرسيارةكاين بةئاراستةي سياسةت و ئايـديادا      

ـ               ا برد، لة شيوةي دروستبووين بزووتنةوة ئيسالمييةكان، بةتايبةت جيهـاديي لـة كوردسـتان، ت
ثةيوةندميان بة ثشتيوانان و بزووتنةوةو يةكطرتوو يةكيتيي و ثاريت و ئيدارةكاين كوردستان و بةعس              

 .زؤر بابةيت ديكةي لةو شيوانة دواندمي.. و ئيران و سعوديةو
ئةوجا ثرسياري لةبريو بؤضوومنان هةبوو، لةسةر ئةو حوكمة ئيسالمييةي ئيمة باوةِرمان ثييـةيت و              

ي طشيت دةنووسي،   ي دةيويست دةيثرسيي و وةآلمةكاني    ئةوة..وكراسييةت و ئافرةت و   مةسةلةي دمي 
هةرضةندة برسييت و نةخةوتن و زؤري ثرسيارةكان بيندريذييان ثينةهيشتبووم، وةيل طوِرم بـةخؤداو             
ِراست و ِرةوان و بةديديكي تةواو ئيسالميانة وةطؤ هامت، دةمزاين باراشـةكةي منـيش هاوبةشـة                

انةي مامؤستاو برايامنةوةو بةيةك ئاش دةهاِررين، ديارة ناكريت مامؤستا طةمني قةنـدةهاري و             بةو
 .ئيمة يةخةدِر بةئاشدا بكةين، زؤر كورتِربيشم دةكرد لةوةآلمةكاندا

اوو دةست بةستراوي دووبـارة بـؤ قةلةندةرخانةكـة        ريذخايةن كة دوايي هات، بةض    وتوويذي د 
رد، بةآلم  امؤستا داراشيان بةدةردي من ب    ن كاك حاجي عةبدوِرِرةمحان و م      لةدواي م  طةِراندميانةوة،

 .كاك لوقمان و كاك موستةفايان بةيةكجاري ليثضِراندين
ثاش ئةو شةوو ِرؤذانة بةختمانكرايةوة، خواردين ئةمةريكي ناو كيسيان ثيداين، بينيم هاوِريكامن ليي            

من مةثرسة ضةند بةتامةزرؤوة نؤشم دةكرد، دةترسام هةر ئةو جارة بيت، بؤية            اللوت بوون، بةآلم    
 .نكؤلَيم لةزؤر خؤري نةدةكرد

 خسـتني، وا    لَئةوجا حاجي عةبدوِرِرةمحانيان بردو بيسةرو شوين بوو، زيندانييةكي ديكةيان ِرةطة         
ووبارة منيشيان بردةوة هـةمان     حالَيبووم ئاشنامانبوو، خؤي بة بيطانة دانا، ئيمةش هةروامان كرد، د         

 حـاجي   ي دووبارة كردمةوةو طةِراندميانةوة ذووريكـي بضـووكتر، لـةو         لَضالَة كؤنةيان لةطة  
 ميرد منـدالَيكي    لَعةبدوِرِرةمحامن بيين لةسةر ِراخةريكي شيوة نةقالةي خةستةخانة ِراكشابوو، لةطة        

، منيش ذمارةيامن كرد بةضوار، هةر كـة  و كةسيكي ديكةش بةهةمان شيوةلَسا) ١٥ ـ  ١٣(تةمةن 
ِراكشام خةوم ليكةوت و سةرينيشم نةدةويست، تا بلَيي ثاش ئةو هةموو شـةوو ِرؤذة نةخةوتنـة                

ةلَنةساوة، هـاوِريي   ودا بوو، ِراكشاين بةردةوام ه    خةويكي خؤشم كرد، بةرنامةي ئةم ذوورةيان ج      
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ة ليمـان،   لة سةرجني زؤري ميرد مندالَةك    بةيت بةردةرطا،   نوي، مؤسيقاي نةشازو نةساز، ثاسةواين تاي     
 بـؤ شـؤظاذةيي كـردن       يندالَة دةطـوجن  اذة حالَي كردم ئةو ميرد م     دؤدنط بووم، تا حاجي بة ئام     

 دةكرد، هةرضةندة ئيمةي تةِربوو تازة لـة منـةي          لَالمانبيت، زؤريش دةيانربدة دةرو ضثةيان لةطة     
 .، بةآلم ناضار ئةوةمان خستة حسـايب خؤمانةوةباران نةدةترساين

ثاسةوانةكان تياياندا بوو بةسؤز ديـاربوو،      : مرؤظ لةو حالَةتانةدا حسايب زؤر وردة شت دةكات       
بةدزييةوة ئاوي ساردي بؤ دةهيناين، لةناكاودا خةبةري نةدةكردينةوة، بةآلم زؤربةيان تـا بلَيـي              

طيِراو قسةيان ثيدةكردين، ليكؤلَـةرةوةكانيش دةطـؤِران،       سةرسةخت بوون، لة خؤِرا بيانوويان دة     
عةرةبيشيان تيدابوو، كةسيكيان ثيوةي ديار بوو بةو مامةلَةكردنة سةخلَةت دةبوو، لـة فرسـةتدا              

 .هاوكاريدةكردين
وون ئيدي ضةند جاريك دةيانربدين بؤ ليكؤلَينةوة، دياربوو بردنةكانيش بةثيي ئةو زانياريية نوييانة ب            

: ؟ ومت "بؤ دةلَيي عةيل باثري جيطـري نييـة       : "كة بةدةستيان دةطةشت، تةنانةت جاريك ثيمي وت      
 .ئيدي زانيارييةكةييم بؤ ِراست كردةوة" ئةدي نازم عةبدولَآل؟: "ويت". ِراستم وتووة"

ئازار دةدريـت،   ا دةمانزاين مامؤستا عةيل لةو ديوةوة و        ئاطامان لةبرايامنان نةما، تة   لةو ذوورةدا   
ئةشكةجنةدانةكةشي دِراندانة بوو، ئةوةمان دةبيست، جار بوو تا خةو ليكةوتنمان ئـةو جةزرةبـة              

ةتةواليت هيناميانةوة، هةلَنومت بةسـةر الشـةكةيدا،       اريك كة بةضاو بةستراوي ل    دةدرا، تةنانةت ج  
، زانيم مامؤسـتاية، ئـةو حالَـة        قاضم بةتوندي بةريكةوت، ئةويش بةئاستةنط نوزةيةكي ليوةهات      

ينو ئةمِرؤمانداتةزاندمي، لةدلَةوة طريام لة بةراوردي دوي . 
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