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 آه س تاوانبار بوون ؟) 55(ئایاته نھا هه ر 
 

زۆرن ئه و تاوانانه ی دژ به گه النی عراق به گشتی و گه لی آورد به تایبه تی آراون، ته نانه ت ئاژه ڵ و ڕووه آیش ببه ش نه بوون 
وه ها ) نیشتیمانی(و ) ڕه وشتیی( رآی به م ئه.  ، به و پیه ش تاوانباران هنده زۆرن ژماردنیان آاركی ئاسان نییه.  له و تاوانانه

پویست ده آات له سه ر ئه و آه سانه ی ده سه تدارن و ده تووانن یاسا بسه پنن و ماف بۆ مافخوراوان بگه ڕننه وه، سزای 
 .  تاوانبارانیش بده ن له گۆڕه پانی دادگاآاندا

لپرسراو بو آرایه وه آه تاآو ) 55(یكییه آان، ونه و ناوی دووای ڕوخاندنی ڕژمی سه ددام و په یدابوونی ده سه تی ئه مر
ئستا زیاتر له نیوه یان ده ستگیر آراون، شك له وه دانییه ئه وانه پشه نگی تاوانباره آانن و به شوه ی ڕاسته وخۆ یان ناڕاسته 

ه نھا ئه و تاوانا نه یان ئه نجام نه دا وه و هه به م ئه مانه به ت. وخۆ به رپرسیارن له نه گبه تی و نه هامه تی خه كی عراق
 .   یان هه بوب) مقاش(رگیز ده ستی خۆیان نه سوتاندووه تا 

ئایا ئه و مقاشانه ی هه میشه ئاماده بوون گو آپه و ڕقی گه النی عراق خه فه بكه ن، چیان لھات و .  .  جا پرسیار لره دایه
ندین تاوانبار هه ن آه ده ستیان به خونی گه له آه مان سوره و به چه ندین شوه چه . چۆن ده ب هه روا بۆی ده رباز بن

پویسته گه لی آورد داوای دادگایی آردنی ئه و تاوانباره آوردانه بكات آه چه . . تاوانیان آردووه، آه چی تا ئستا سه ربه ستن، 
 ییان له خونی ڕۆه آانمان نابوو، بگره هندكیان تادوواساته ندین ساڵ ددانیان له ژن و مناڵ جی ده آرده وه و ده ستی چه په

 . آانی مه رگی ڕژم له گه ی بوون
هه روه ها پویسته گه لی آورد داوای دادگایی آردنی ئه وآه سانه بكات آه آورد نه بوون و له ناوچه آانی تره وه هنرابوون تا 

 .  . . . .  . .   وه ربگرن، بوانامه ی تاوان له سه ر حیسابی گه له آه مان
ئه وانه ئستا له ناوچه آانی ناوه ڕاست و خواروو ی عراق به ئازادی ده گه ڕن ؛ چونكه له و شونانه آه س به شوه ی خه كی 

به داخه وه آه سانی تاوانباری وه ك.  آوردستان نا یاننس  .  . 
ین تاوانباری ترآه له ده زگا ئه منی و ئیستیخباراتییه آانداتاوانیانده و چه ند) عبدعلی و نقیب غانم و عقید مدحت و ڕائد ته ها (

تا ئستاش هه ندكیان به سه ربه ستی ده گه ڕن، . .  .  ده رباز بوون و.  .  آردو خه كی شاره آانی آوردستانایان شه هید ده آرد، 
 . آه ئه مه ش هه ست و نه ستی زوملكراوان بریندار ده آات. . 

 رنگ هه یه ئه ویش ئه وه یه آه ئمه نامانه وێ به تۆه سه ندنه وه تاوانباران سزابدرن خاكی گ
به كو ده ب له مه یدانه آانی دادگادا سزا بدرن، هه م بۆ ئه وه ی د مافخوراوان ئاسوده ب و هه م بۆ به ڕه سمیكردنی تاوانه 

ی ئه وه ی آه گوایا ئه مانه فرمانی سه رۆآه آا نی سه روو خۆیانیان جبه نه ك لخۆشبونیان به بیانو. آانی دژ به گه له آه مان
 . ج آردووه

بكه ین آه تاوانبارانی حوآمی نازیه آانی تیا دادگایی آرا، ) نورنبرگ(پویسته داوای دروستكردنی دادگایه آی وه ك دادگای 
آه دوای ته واو بوونی جه نگی جیھا نی دووه م به ستراو ) لندنپه یمانی (پویسته داوای چه سپاندنی به ندی هه شته م بكه ین له 

تاوانبار بۆی نییه تاوان له سه ر خۆی ال به رێ به و بیانووه ی آه آه گوایا ئه م فرمانی سه رۆآه آانی جبه .  . (تییایدا هاتووه
 .)  یجكردووه، چونكه ئه مه تاوانبار ڕزگار ناآاو ناشبته هۆی آه م آردنه وه ی سزاآه 

، به وهیوایه ی آه لپرسراوان سوور بن له سه رچه ……خۆش بوون له وتاوانبارانه مانای به فیۆ دانی مافی هه زاران قو ربانییه 
 ) . . به گه وره و بچوآه وه(سپاندنی داد، تا هه موو تاوانباران 

 .  له به رده م له به رده م گه لدا ملكه چ بووه ستن
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