
کردن تاوانن بۆ سواوەی مندارەزا شوان.. قۆستن

ردەوامۆش بمتا ئ ک تییکی کۆنی ناشارستانی و نامرۆڤایکردن دیاردەیسوا . ران لکسوا
ک و ئنجامکی سواکردن دیاردەیکی ترسنا.. زۆرەشوازی سواکردنیش شوە و ھموو وتکدا ھن، 

و داھاتووی کۆم مر ئسترسیداری لنی و مرداگانیکردنیش .. ھرەکی سواھۆکاری س
تییکاری و برسژاری و ببوونی و ھم .. نب م دوایبوە لران یداخککی زۆری سواشدا ب
سواکردن بووە ب پیشی ،کردن بوون وائالوودەی سۆسنووری شرم و شوورەییان بزاندووە و

. گر ئیشیشیان بۆ ھبکوت ئیش ناکن و سۆکردنیان پ خۆشترە.. رۆژانیان

، بکارھنانی مندان بۆ سواڵ پوەکردن و ساوکردن ئوەی ئم لم نووسینماندا مبستمان
لکیی و نزانی مندانیان قۆستوونتوە و بۆ پارەوک سواکرە پیشییکان دپاکی و ساوەپیان

ئم مندانان دپاک و بتاوانن، ھشتا باش . .پیداکردن دەیان چوسننوە و بازرگانییان پوە دەکن
.و خراپ، راست و ھ لک ناکنوە

ازی سروشتیدان، عراق و کوردستانی ک لسر دەریایکی نوت و گل شارەکانی ئول ئمۆدا
وەیش رچاو ژمارەی سوابکی بران زیادیان کردووە و لکژاری .. زیادبوون دانداری و ھھۆی ن ب

ب تایبتیش رژەی سواکرانی ژنان و مندان زۆر .. و بکاری و لیک جیابوونوەی ژن و پیاوەوە
ئم ژن .. رتووەکانئاسانی سواکرە خووگۆت پیشیکی وەکو وتمان سواکردن ب..کردووەانزیادی

ساوا و مندانی خاوەن کۆرپ و خرخواز، مندانی کشانی سۆز و بزەیی خکانیسواکران بۆ را
ب رووتی یا ب جلل چلی زستاندال قرچی ھاوین و .. بکاردەھننپداویستیی تایبتییکان

بتاوانان، لسر شۆسی شقامکانی ناسک و کۆرپ و ساوا وبرگکی تنک و دڕاو و چکنوە، ئو
بکوزنوە و بنووزنوە و بگرین و یان دەکن، تا یب ئنقستیش برس.شارەکان درژیان دەکن
تیانبزەیی پکی بی خۆیان نین.. وەخیان منداکی زۆربپارەی ر برانبی ، بم رۆژانک ل

 زانخبووھنژار و نیان گرتوونکر ن..کان بم مندائ یی و دەروونیستخۆشی جتووشی ن
. دەبنبوون و 

 بگۆمان ل ئمۆدا، چندین تۆڕ و گروپی مافیای بوژدان و بەوشت ھن، ک بازرگانی ب
یا بۆ دزی و کاری ناڕەوا و نشیاو ب ،سوایان پدەکنکم یکی مندانوە دەکن، ب بە پارە

و ناسک و ھناسسارد و بدبخت ئو مندابکن سریان، لوانی دەستدرژیش.. کاریان دەھنن
 ،نازاننی چرۆ وبمت ل دانکیاری .. خونچ خۆشی و شادی، ل ربوون، لندن و فمافی خو ل



وەکو منداکی .. بشنبتافی منداییتی کانیل خۆشی، ل سۆز و خۆشویستی،پکنینخندە و و 
فری فوف و درۆ و کاری ناپسندیان.. ن و، ب دروستی گۆش و پروەردە ناکنئاسایی ناژی

گریتووشی مندا سواکران ساوا و ئم .لیان دەڕواننوەسووکخکیش ب چاوکی .. دەکن
دەبن زەمینیکی . .رقییان ل کۆمگاکیان دەبتوە،وکی ئاساییدەروونی دەبن و نابن کسایتی

رەھا تاوان ئنجام تاوانباریان لھبکوت و جۆکسانکی ،وک ل رێ دەربچنبۆ ئوەی ریشلبا
سقتیان نوەیکیب کورتی. .ە ھۆشبرەکان ببن و بازرگانییان پوە بکنیا تووشی ماد. .بدەن
.یوەات کلد

بپار و گروپ و تۆڕە مافیانن لمندا ک ،ک نییستا یاسایدا، تا ئمتی ئو لت و سزایی ز
و کاری نشیاو ک دپاکی و ساولکیی مندان دەقۆزنوە و بۆ سواکردنئو توانباران بدەن،یاسایی 

باجکی ل داھاتوودا.. حکوومتی دەستداربۆشرمزارییئمش شوورەیی و. .بکاریان دەھنن
کوا؟..منداپارزی کوردستانرکخراوی کوا؟ ..وەدەدەینپراوزکردن ی ئم گوێ پندان وزۆر

بۆ !؟..بۆ ھیچ ھوستکیان نیی؟..کوردستانیل پرلمانو خزان لیژنی مافکانی منداڵ 
تنھا ل شاری ل ئمۆدا!؟..ویژدانتان مردووە و بزەییتان بو مندا ناسک بدبختاندا نایتەوە

دا نزیکی یشھولرشاری ل منداڵ، ) ٣٥٠(، ل شاری کرکوکدا زیاتر ل ڵمندا) ٤٥٠(مایدا نزیکی سل
کاندا کاری دەستگی ر شقامک تمنیان ل نوان ھشت بۆ شانزە سانن، لسمنداڵ، ) ٤٠٠(

یانبزۆر.. ، عالگ دەفرۆشنیا پو بۆیدەکن. .دەکن یان لسر عرەبان شت دەفرۆشن
 ک کان، ناچار بوونداویستییکردنی پبوونی و، دابین نژاری و نر ھبیا ل قوتابخان تچوونن

.واز ل خوندن بھنن

پکردن یا بۆ سواڵنودەوتیدا، قوستنوەی مندان،ناوخۆییکانی دەوتان ول ھموو یاسا 
وەکردنسوایانپدەدەنتاوان داب م تاوانت، سزای تاوانبارانی ئدەنر .

رکوکقامی شاری کغترین شباق قامی پزیشکان کش رکوک بووم، لک مانگی رابردوو ل ..
 چاوی خۆم بینیدوانزە زیاتر ل م بنزتد نم دیمجار ئ .. نی کمت رەب کری عککی سواژن

ل ل ناوەڕاسی شقامی پزیشکان دانیشتبوو، چاوی پۆلیسی کرکوکوە ب برساڵ دەبوو، و پنج چل 
ل نوان حوت مانگ بۆ نۆن، تمنی دوانیانچوار مندای لسر پشت درژکردبووبردەمی خۆیدا 

سغت ار و بز، زۆر زانوەوون، منداکان دەنوئو دوانی تریان ل ساڵ زیاتر ب،مانگ دەبوون
بن، رەنگای خۆی مندھی کمگومان..، یا ئازاری جستییان ھبتنگ برسییان بووبرە.. بوون

ی گرتووبنلکژارەکان بھ زانکردنخستی سواببۆ م .

س سانی ل بردەم خۆدا کوڕی ھر ل کرکوک، لسر پردی دووەم ژنکی تری عرەب منداکی 
پانزە تقڵ زیاتر ب سکی ..، منداک نشترگری بۆ کرابوودانابوو، سکی منداکی رووت کردبوو



.. ووباوەیی بسکی قپستی رەنگی .. ھندە خۆر ل سکی ئو مندای دابوو.. منداکوە دیاربوو
شوانتلمکیاج رەنگی سکی قاوەیی کردووب ب رەککسوا خۆر من ..ژن ستم کرد کوا ھ

.تاندبوویوسو

تری ھاوشوەی ئو دوو سواکرم ل شاری سلمانی و دیمنیچیرۆک و ئمان و چندین 
یئافرەتان ل ئاوارەکانبشک لو .. ، ک مندان بوونت کرەستی سواکردنبینیھولريش

بوون و دەسی سان دکیان تمنیان ل نوان بیست بۆھن.. سوریا و خوارووی عراق بوون
ل بم ئافرەتانتوانجی ھرزەکارانیش گچڵ پکردن و قس و. .ھمووشیان مندای ساوایان پ بوو

.الیکی ترەوە

ب نو ،دەبوونسانسیانزە وھشت بۆ دوانگزە ل یانتمنکشب دەیان مندانی ناسکی
رەکان فردەوە و ل شۆچیان دەکپدای سلمانی و ھولر و کرکوکشقامکانئۆتۆمبیلکانی سر

نبوونی و .. بوونەی ئو مندان مندای کورد وسر نیل.. نکسیان لبکنتا پاکتک کلیدەپاڕانوە
. رەشوڕووتییان پوە دیاربوو

ئۆبایان ل یکمیش ب پلی.. مافکانی منداننو پشلکردنکی زەقیئمان تاواننھموو 
ت دایستۆی حکوومئ. .راق و کوردستانیشتی عستیشم حکوومبجد.. م سۆزی ی دھیوادارم بو د

ھموو ھر منداپارزی کوردستان و رکخراوی وەزارەتی کاروباری کۆمیتی و پرلمان وو سۆزەوە 
کسانش ک خۆیان ب خمخۆری ھموو ئو.. دەکنداکۆکی ل مافکانی مندانک ئو رکخراوانی 

، بن سرخت و..ھیواخوازی داھاتووەیکی گشتر و شیاوترن بۆ کورد و کوردستانومندان دەزانن 
.دەکرننی ل مندان نارانبر بم تاوابھبت و بدەنگ نبنییاندھوستی جد

رەزا شوان
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