
دکتۆر کەمال میراودەلی . عوسمان شت رده سیناریۆی شەهیدکردنی سه  
 

 
 

 شت رده کانی سه نووسینه ک له ک خۆیان  و وه گەکان  وهڵدا رووداوەکان و بە من لێره
وونی دەری ڕئەم بەڵگانە بە .  وه گێڕمه ده  کاندا هاتووه ۆژنامهڕاپۆرتی ڕ و دوایی له

سەر نەکانییەوە مەترسییەکی جددی لەسیکە سەردەشت بەهۆی نوو،  دەخەن 
ی داوە کۆلیژەکەی و ڵئاگاداری ئەو مەترسییە بووەو هەوژیانی دروست بووەو خۆی 

لەو مەترسییە ئاگادار بکاتەوە،  ،  الیەکی ترپۆلیس لەالیەک و کوردستانپۆست لە
کە ،  بەالم رووناکبیرانەو ئازایانەو بەریئانەش بەرامبەر ئەو مەترسییە بۆتەوە 

ینەکان نەک سبەڵگەکان و نو.   ەسەالتی بەربەری کوردی بۆی ئامادە کردبوود
کو بێباکی و خۆفرۆشی و ڵەرێتی دەسەالتی کوردی دەردەخا بەتەنیا راددەی بەرب

 . ویژدانفرۆشی ئەو دەزگاو کەسانەش کە کۆیالیەتی مووچەیان قبوڵ کردووە
 :  م که ی یه لگه ، به1

 : کردنیی ژیانی سەردەشت پێش شەهیدارکردنهۆکاری سەرەکی مەترسید
  له  هو وتار پێی کوردساتنپۆست ئه  ، به ی بارزانیم که من عاشقی کچه:  وتاری 

 .   وه دا بالو بۆته 11/1002/ 11  کوردستانپۆستدا له
http://www.kurdistanpost.com/view.asp?id=27831dbb    

  که ، ی ئاشکرا م ئاماژه که یه.  یان پێکردووهێیان جیگۆڕك  ی رۆژی الیان بردووهدوا
التی  سه کانی دژی ده هێزه به  وتاره  ندی به پێوه ،  شت عوسمان رده کوشتنی سه

http://www.kurdistanpost.com/view.asp?id=27831dbb


مایسدا  6  ی نیویۆرک تایمز له رۆژنامه  له ،  یه هه  وه کوردییهیی  هڵما بنه
: ناونیشانی   به.  نووسیوێتی  وه ولێره هه  له(  ر سام داگه )  و وتاره ئه.  وه ایهبالوکر

 .   وه دۆزرێته موسڵ ده مردوویی له به   که فڕیندراوه  نووسه امهرۆژن

شت عوسمان،  رده نوس سه خێزان و هاورێیانی رۆژنامه : " نووسێ دا ده و راپۆرته له
ی دوو حیزبی  هربار کانی ده تیژه  ر وتاره و له به ئه  که " ، وتیان ساڵ 11ن  مه ته

سام . "   کوژراوه  وه تداریی بارزانیشه ال سه ی ده هڵما بنه  کانیان بهدەرکر حاکم و سه
، بۆ  [ کارئازاد بوو ]کی فریالنس ێنوس وسمان رۆژنامهعت ش رده سه:  نووسێ زیاتر ده

رنیت  ر ئینته سه له  وه ناوی خوازراوه ، زۆرجار به کردو ک کاری ده یه ند رۆژنامه چه
  ه[  جو هه ]ر  تایه ی بارزانیم ، وتارێکی سه که کچه شقیمن عا:  وتاری.   ینووسی ده
  خوازیی له کی کۆنه تابوویه  وادیاره  م وتاره ئه .   وه ر بالو بۆته مبه مانگی دیسه  له
رۆکی  ی سه ندامێکی مێینه هئ  ت به ی ئیشاره وه به  یدا شکاندووهک هڵری خێلتوو که
چۆن ،   وه کاته ده  وه ی ئهڵیا دا عوسمان خه و وتاره له . کا سعود بارزانی ده رێم مه هه

ر بێت و  گه ئه ت ،زگاری بێری ژیانی ژاری هه  له  وه ێتهبرز دا به و پایه پله  توانی له هد
 ." کانی بارزانی بخوازێت کچه کێ له یه

http://www.nytimes.com/2010/05/07/world/middleeast/07erbil.html?_r=0 
    

ر  ڤین عومه ناوی ئه سێک به که    و وتاره کی دوای ئه یه فته حه.  1:  م ی دووه لگه به / 1
  ره اڵمێك بۆ نوسه وه )ناونیشانی  ینێکدا بهنووس  له 1002/  11/  10رۆژی   له

ر  سه  کاته ش دهرهێ،  تاننێت داسکوردلە(  ی كوردستان پۆست كه جنێوفرۆشه
ی خۆی  ناوێرێ ناوی ئاشکراو وێنه  دا که ی لێده شت عوسمان و تانه رده سه

 .  یه کانیدا هه قسه له  شه ڕه جۆرێک هه.   وه بالوبکاته

http://www.kurdistannet.info/net/index.php/nuser/457-2010-04-14-07-33-
23/8349-2009-12-20-12-11-29.html  

شزانم ناوی  ده  نه ناسم و ت دهش رده زه "  رۆ سه  من نه : ]  نووسێ ر  ده ڤین عومه ئه
ی  وه ڵ خوێندنه گه اڵم له به .   نووسه ر و رۆژنامه ناو نووسه به  ەیەوخوازراوی كام

  كوێوه له  قهڕ  م جۆره ئه  كه وت  ركه بۆم ده  ته م بابه می ئه كه ند دێڕێكی یه چه
ەڤین عومەر مەبەستی ئ"   ،  نه و الیه  ئاراسته  و هی كامه  ی گرتووه رچاوه سه

سەردەشتیش خۆی ،  ئەوەیە کە گۆڕان هانی سەردەشتی داوە ئەمانە بنووسێ و 

http://www.nytimes.com/2010/05/07/world/middleeast/07erbil.html?_r=0
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دەکا ' نەوشیروانیزم  'وەالمەکەیدا پاکانەی خۆی لە ەل وگامەبەستەکە دەوا لەهەر
وا كاكی  ئه  خۆی بدیایه تی له جوامێریی و ئازایه،  ك تۆز  ر یه گه اڵم ئه به  . "" 

  مامكه م ده ك به نه ،  بكات  قسه  وه ی خۆیه و وێنه ژێر ناو یتوانی له ر ده نووسه
كچی  باس له  كۆمیدیایه  م شێوه و به وانانه كێك پاله ر یه گه ئه  كه، چون  وه ناشیرینه

ی  كه ناسكه  ووهڕبێت  شی هه وه تی ئه ساره بێت جه ئه ،  بكات  م واڵته رۆكی ئه سه
 .  خۆی نیشانمان بدات

 
،   بینیوه سعوود بارزانی نه ژیانی خۆیدا كچی مه شت له رده رۆ زه سه  كه،  دڵنیام 

ڵزاوای  ئاوه  وێت ببێت به یه ر ده كاكی نووسه . وم ڵێت من عاشقی ئه اڵم ده به
  م ئازادییه یی له ر لێشی بپرسی گله گه ئه .  ڵێت ك خۆی ده وه،  نێچیرڤان بارزانی 

 .  یه هه

  
  تایه تا هه ڵكی و بۆ هه ستی خه رده به  ونه بكه  م ناوانه هرۆژێك دادێت ئ  من پێموایه

 [ ." مێك ئارام بگرین بێت كه اڵم ده ، به بن ریسوا ده

روست دەکا کە ئەمە ناوەرۆک و رەوش و ئامانج ی ئەو نووسینە گومانی ئەوە د 
بروانە  ]یش   –کوردستانپۆست .  تی پارتی نووسیبێتییاڵکەسێكی سەر بەدەسە

 . هەر ئەو گومانەی لێدەکات[ ەخوارەو

 : بەڵگەی سێیەم. ٣

 کدا  یه وه روونکرنه  کوردستانپۆست له

                        http://www.kurdistanpost.com/view.asp?id=8c01130f  

وڵێک بۆ  هه زانێ و به تنی پاراستن ده که به ، ر ڤین عومه ی ئه م نووسینه هئ 
تی  تایبه ی دوایی به م دێڕه عوسمان و ئه شت رده کردنی سه ئاشکراکردن و پێوه

، تا  نووسینێکی ئاسایی نییه  م دێڕه ئه :  " زانێ راتی ده کۆدی موخابه به
  و کاته م ئهاڵ به .  راتییه ڵکو کۆدێکی موخابه به ؛  خۆڕا فڕێی دابێت که له ره نووسه

ر   ڤین عومه ی ئه که الم نووسینه به."  یشتبوو گه شت عوسمان لێی تێنه رده سه
رچی  گه ،  راتی ناچێ کاری موخابه له  که،    یه ساکارو ناشیانه راستەوخۆ و  نده وه ئه

http://www.kurdistanpost.com/view.asp?id=8c01130f
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و  رده روه په ، ی پاراستن رانه نووسه نجه  و گه کێک بێ له ر یه نووسه  دوور نییه
یارانی پارتی  ی نه وه المدانه نیا بۆ وه تهت ، کا ڕیان ده رشتی و ڕێبه رپه و سهدار پاره

ناوی  کوردستاننێتدا به  ش زیاتر له هران نووسه  ریکه و فه ئه.  ی بارزانی ماڵه و بنه
ر ناوی  گه ت ،بێ كرچۆنێ هه.   بن ون و ون ده که ده ر ده ،  وه نهێنی جۆراوجۆره

 کا ک کوردستانپۆست داوای ده ، وهت بێ الی کوردستاننێت هه  ره و نووسه ئاشکرای ئه
 . ڵ بکرێ گه ی له شت قسه رده ی سه که تێکی كێشه ک شایه وه شێت ، ، ده

 چوارەمی  ڵگه به. ٤

ووناکبیرو ڕنجێکی  ک گه وه   شت دیاره رده هس.  ر ڤین عومه شت بۆ ئه رده المی سه وه
باسی   کردووه کوفرو تاوانی نه  ی که وه رخستنی ئه ، بۆ ده خۆ بوو ر به دڵپاک و باوه

ر دا  ڤین عومه می ئهاڵ وه ، وتارێکی تر له رۆکی کردووه عیشق و خوازبێنی کچی سه
نە سەرۆك خوایە نە  "ی نیشانناو به ،   وه کاته نووسێ و کوردستاننێت بالوی ده ده

 ". كچەكەى

 لە 2010-01-02 

http://www.kurdistanpost.com/view.asp?id=b01d8bf7 

  که،  مان کاتدا  هه له؛  ک  ی و بێگوناهیی و بێباکییهک دڵپاکی وه ،  دا و نووسینه له
ی  که من عاشقی کچه 'میشی که ی یه که نووسینه  دووباره  .  ووهکرد هیچ تاوانێکی نه

  سانه و که تی خۆشی له و بێمنه وه کاته دهواڵی خۆی ب وێنه ڵ گه له '  بارزانیم
دوایی ، پێی کوردستانپۆست  به.   ی کوشتنیان لێکردووه شه ڕه هه  که،  بڕێ  رده ده

[  ١١٢٢ تا نووسینی ئەم وتارە  ]الم  به.  با ال ده  که و  وێنه که کوردستاننێت وتاره
 .    کوردستاننێت ماوه  هێشتا له  که وتاره

 : زۆر گرنگە چونکە  گرنگه  و نووسینه ئه

جیاتی  ، له می که ی یه که دوای نووسینه دوابه  کا که ئاشکرا ده  وه شت ئه رده سه. 1
و جوێن  شه ره هه  به ،  ڵ بکرێ گه لۆگی له و دایه وه المی بدرێته نووسین وه  ی به وه ئه
و  وشه  وه ناوی کچێکه سێک به که ێب رنه هه  که،   دڵخؤشه  وه و به وه ته المیان داوه وه

http://www.kurdistanpost.com/ershiv.asp?dat=2010-01-02
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 نووسێ شت ده رده سه.   و ناوی هێناوه  شه ڕه هه ک جوێن و نه  کارهێناوه لۆگی به دایه
 : 

دەكرد و داواى وێنە  لەبەر ئەوەى زۆرێك لەم ئیمەیالنەى بۆم هاتبوو هەڕەشەیان ]
، منیش  و ناسنامەیان دەكرد وەك ئەوەى شوفێرێك بم و لە ترافیكى سوورم دابێت

 ەموێنەك، كە دەبێت چ كارێكیان بە وێنەى خۆم بۆ هەموو ئەو برادەرانە نارد
، كە بوێرى ئەوەى تیادا  ؟ بەاڵم ئەم نووسینە تەنیا بۆ وەاڵمى یەكێكیانە بێت هه
، سەرەڕاى هەموو شتێك من دەستخۆشى  سەرم بنووسێتەوە لەبەناوى كچێك ،  بوو

بەاڵم تكا دەكەم ئەگەر  . ەوەوەاڵمم بدات، لێدەكەم كە جورئەتى ئەوەى تیابووە 
ئەمجارە ویستى وەاڵمم باتەوە با وەك گەنجێكى ئەم واڵتە بمناسێنێت و نەمخاتە 

 هەڵبژاردنەكاندا ىاستە من دەنگم بۆى داوە لەكاتڕ،  چوارچێوەى نەوشیروانیزمەوە
 . ۆڕ و كۆبوونەوەكان بۆ كۆدەكردەوەك، زۆر بەجدى پاڵپشتى ئەو بووم و دەنگم لە

شەیتان بە  "بەاڵم ئەمانە هەمووى لە چوارچێوەى مەبادئێكەوە بوو كە پێموابوو 
 .  "[ قازانجە  قوتابییەكانى شەیتان بگۆڕینەوە بۆ ئێمه

ی  که م  وێنه و دووه  کراوهێی زۆری ل شه ڕه هه:  خا رده شت ده سێشت  رده دا سه رهێل  
  واته که . و سێیەم خۆی لە نەوشیروانیزم دووردەخاتەوە .  س ناردووه خۆی بۆ زۆر که

ی  وانه الی ئه  بووه ناسراو نه شت نه رده یا پێشتر سه ،   وه و نووسینه ی ئه حزه له  له
،   ی بارزانی یه هڵما ی بنه که ی نووسینهت ی بابه هو ر ئه به له.   یان لێکردووه شه ره هه

یان پاراستن ،   یان لێکردووه شهەڕ ی هه وانه بڵێین ئه  که  شتێکی لۆجیکییه  دیاره
 ی بارزانی یان ماڵه هاوسۆزی بنه سی ئاسایی یان که ، بوون یان پارتی 

 . بارزانی بوون  تی رۆکایه سه

تێکی  تی بابهی نووسیوێ وه و ئه ش نییهۆو جنێو فڕ ئه  که،  شانی بدا یی ن وه بۆ ئه
تی بۆ نیشاندانی یەتراژیدی نووسیو -دییزمانێکی کۆم  به ،   یی جددییه خنه ره

کۆمیدیا   به  که "  چارلی چاپلن "  ۆنچک  وهر ی هه که نی مرۆڤی والتهکا ئازاره
می  که یه ی که قی وتاره ده  وه نها ، دیس شت رده ، سه. دات ئازارێک نیشانی دنیا ده

 : "  یه م شێوه ی به وه روونکرده.    وه کاته دهبالو
" ڤین  ئه"  كوردستان نێت   ی له م نووسینانه كێك له بۆ یه  ێكهماڵ وه  ته م بابه ئه "

 ی كوردستانپۆست كه جنێوفرۆشه  ره بۆ نووسه کاڵمێ ژێر ناوی وه ناوێك نووسیبووی له

م  ڕی ئه ر رووپه سه م له عاتێكی كه ند سه نیا چه تهم کە نووسینه  ش كه وه ر ئه به له. 

من  كه، بگات   وه ڵك له ی زیاتر خه وه ش بۆئه وه له  ، جگه و الدرابوو  وه مابوویه  سایته



م  م هاوشانی ئه م نووسینه ئه  دیكه جارێكی،   كه  مافی خۆمه! . كوڕی جنێودان نیم 

 . "  یبینن ده  وه خواره له  كه،   وه مه باڵو بكه  اڵمه وه

http://www.kurdistannet.info/net/index.php/nuser/468-2010-05-07-08-37-
00/12155-2009-12-28-09-27-38.html  

ی  وه رئه به له ،ر نووسینێک  سه له  که،   یره شت پێی سه رده دا سه وسینهم نو له  دیاره 
الم  به. ت کرێ دهلێی  شه و گوڕه ڕەشه ئاوا هه،    ایهیت '  سووری جامانه 'باسی 
 :   نووسێ بڕێ و ده رده تی خۆی ده بێمنه

م و ێرناوى خۆكە لەژ، لەبەر ئەوەى تۆش وەكوو هەموویان داواى ئەوەت كردبوو  "
بەاڵم تۆ خۆت  ،  بوو وێنەیەكت بۆ بنێرم پێمخۆش . وێنەى خۆمدا بنووسم

،  بۆیە بمبوورە ئەمە سوچى من نەبوو،  ەكەت لەژێر وەاڵمەكەت نەناردبوو لئیمەی
، كە یاخییە  ئێستاوە من وەك كوڕێكى بێ موباالتى شەقامەكانى هەولێر ببینەلە

وەكوو ئیبراهیم چاوەڕوانى  . تەلەم هەموو بت و پەیكەرانەى سوڵتەى ئەم واڵ
  بریتییه  نێڕێ که ی خۆشی ده که یله ئیمه ."  دەرفەتێكین تا هەموویان خاپووربكەین

 :   له

Saro.zardasht@yahoo.com 

سێ  ر که ، هه ران که شه ره هه ، تش رده ی سه وێستهڵ الم و هه م وه ئه،   نییهتیاگومانی 
  جارهم ئه ، یبینین دا دهی داهاتوو گهڵ به  ک له وه  بۆیه ،  داوە ین، زیاتر ها بنوبو
خۆی خستۆتە  ، کەیوێنەو  کردنی ناودیسان بەئاشکرا . ن ده دهلێرگی بۆ  نگی مه زه

بتوانرێ  ،  مەترسی جدییەوەو ئاشکراکردنی ئیمەیلەکەشی وای کردووە
 .  بدزرێ ئیمەیلەکەی هاک بکرێ و

 : پێنجەمبەڵگەی  /  ٥

نەک کوردستان بەڵکو :  شت عوسمان رده ی سه دوا نامه ]بە ناوی  کی دا ێنیلە نووس 
ی حەسەنە گەورە فاتەمس، کاک  ١١٢١/ ١/٦لە رۆژی  [  هەولێریشیان بۆ جێ ناهێڵم

، کە کاک کەمال  ئیمەیل یبە ئالوگۆر تشڵ سەردەەگپێوەندییەکانی لە
ئەو نووسینەی کاک مستەفا روونی .  ئاشکرا دەکات ، لەسەردابووروونکردنەوەی 
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لەکاتی  ،  ترساوەتر بوون و زیاترو چر شتدەکاتەوە کە هەڕەشەی سەر سەردە
کە کاک مستەفا  ئەو ئیمەیلەی  . پەالماری بدرێت، ەوە ماڵگەرانەوەشیدا بۆ

وەالمی ی لەکەسەردەشت خۆ ،  هەر ئەو ئیمەیلەیە ،  ئاڵوگۆڕی پێ لەگەڵ کردووە
کاک مستەفا ئاوا باسی پێوەندییە ئیمەیلییەکەنی لەگەڵ . ئەڤین ئاشکرای کردووە 

 :سەردەست دا دەکات

http://www.kurdistanpost.com/view.asp?id=7c14e619   

 
، کات  یەکەم نامەی دەستخۆشیم بۆ ناردیکاتێ ،  بیرت دێت  سەردەشت گیان له]] 
، من و کاک کەمال لەسەر  بەکاتی دانیمارک دەقیقەی نیوەڕۆ بوو  ٢١و ٢١

بابەتی دووەمت بەناوی .. گفتۆگۆمان دەکرد ، بابەتەکانی کوردستانپۆست
 . ئیتر زەنگی مردنت لێدرا.  نەسەرۆک خوایەو نە کچەکەی

 
، کە ئەمە وێنەی نامەکەی  ناردی من یەکەم نامەی دەستخۆشیم ڕاستەوخۆ بۆ

 .. ئەوسام بوو
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 ت و بوێرییه  ته م بابه ست خۆش بۆ ئه ده

http://www.kurdistanpost.com/view.asp?id=7c14e619
mailto:msto123@hotmail.com


 
ر  ڵ نووسه گه دا له كاته و اڵم له ی كوردستانپۆست بوو، به وه خواره  ت له كه ته بابه

وتی   ره نووسه  ره و براده ئه. كرد مان ده مالدا قسه ێکی تری کوردستانپۆست و كاك كه
 .گرنگی پێ بدریت  یه وه نی ئه شایه  روه سه  بابچێته  ته م بابه ئه

 
 وتنت ركه وامی و سه رده هیوای به به

 
 ش تێك بشكێننرێن ری ڕه كانی سه بێت بته ده

 وره گه  نه سه حهفای  مسته

پێوەندی ئیمەیل دوای ئەوە وادیارە تاچەند رۆژ پێش شەهیدبوونی بەمێسنجەر و بە
چ یدیارەه.  بێتوبەردەوام بو، ستەفای حەسەنە گەورە نێوان سەردەشت و ملە

کە دوای ئاشکراکردنی ئیمەیلەکەی ، ئەوە نەکردووە یسابیان بۆحالیەکیان 
کاک مستەفا بەردەوامی   . هاک کرابێت ەوە –لەوانەیە لە الیەن پاراستن 

زیادبوونی هەڕەشەی مەرگ لەسەر سەردەشت عوسمان  بەم  پێوەندییەکانی و
 : جۆرە باس دەکات

 
وەک هەمیشە بەڕێزەوە  ،  کە گەیشتمە الی کۆمپیتەرەکەم،  ئێوارە درەنگانێک  ]]

ەاڵم سەفەرم سەرۆ گیان ب، ووتم لە ساڵوت لێکردم و پرسیت ئاخۆ کاتم هەیە
 . کە گەڕایتەوە قسە دەکەین، ووتت نا ، فەرموو باقسە بکەین 

 
 . دەکەمووتت کە گەڕایتەوە بۆت باس ؟  ووتم هیچی تازە هەیە

 
 . ماڵئاوایت خواست لەسەر هێڵ نەمای

 
 .. کە گەڕاومەوە، و پرسیت ۆژێک دیسان بەساڵوێک دەستت پێکرددوای چەند ڕ



 
، ڕاستیەکەی  بەڵی ئەمڕۆ گەڕامەوە" م ووت، لەترسی ئەوەی وەک دواجار نەڕۆیت 

 لە برۆکسل .. من لە ڕۆژ تیڤی بووم

  
 

 ووتم فەرموو سەرۆگیان چی هەیە

 
 . ، ئەو برادەرانەی سەری ڕەش وازم لێ ناهێنن ووتت هەر مەسەلە کۆنەکەیە

 
ەر موراقەبە کردنم هەست ووتم چی تازە هەیە ، ووتت ئەوان بەردەوامن لەس

کە ،  بەتایبەت سەر لە ئێواران  . پەالمارم دەدەن ، ئان و ساتدادەکەم لە
 . دەگەڕیمەوە بۆ ماڵەوە

 
، من بەهەموو شتێک لە  رە بۆ دەرەوەی واڵت ، دەوه بکەمووتم سەرۆگیان چیت بۆ

 . خزمەتدام

 
بەاڵم من نەک کوردستان بەڵکو هەولێریشیان بۆ جێ ووتت دەزانم زۆر سوپاس 

 . ئەوشەڕەم درێژەی دەبێت.. ناهێڵم

 
 .. ەباشە گیانەکەم ئاگات لەخۆت بێتد

 
 ... قسە دەکەینەوە

 
 

 . ڕۆژی یەکی ئایار واتە سێ ڕۆژ پێش فڕاندکەی



 
 دوای ساڵو وهاتیتەوە سەر هێڵی مەسنجەر

 
، بەاڵم لە کوردستانپۆست  ووتت هەواڵێکم ناردووە لەسەر پاراسنتێکی عەینکاوە

 . دانەبەزیوە

 
 . وتم هەر ئێستا سەیری دەکەم

 
نووسی کە تکایەم  ، تێبینی ئەوەم ، ناردم بۆ کوردستانپۆست کردەوە ئیمەیلەکەم

 . زووترین کات دابەزێنن ئەم بابەتە به

 
 .. ی ئەو بابەتەی ناردوە من دەیناسمئەوکەسە

 
،  ندیی من و تۆ بوو یوه نووسین و دوا پهدابەزی و ئەمە دوا دوای کەمێک بابەتەکە

 [[ ئەوە دوا نووسینم نابێت بۆ تۆ  که،  م ده یمان ده منیش په  وه بەاڵم لێره

 : شەشەمبەڵگەی . ٦

دا  ٩/٥/١١٢١لە رۆژی [  کاک کەمال جەمال موختار ]کوردساتنپۆست بەرێوەبەری 
ێوەندییەکانی نێوان سەردەشت عوسمان و پئەم روونکردنەوەیەی دەربارەی 

 : کوردستانپۆست بالوکردەوە

، کە تەرمی  ئاگادارکرایەوە، کەسوکاری سەردەشت عوسمان  ئەو ئێوارەیەی
/  ٥/ ٦، بەیانییەکەی  موسڵ فڕێدراوەکوڕەکەیان لەنزیک مەڵبەندی یەکێتیی لە

، مستەفای  ی بەیانیی٩، دوای کاتژمێر  کەسوکارەکەی چوون و هێنایەوە ١١٢١
سەر دەمەوێت هەندێک زانیاری لە:  ، پەیوەندیی پێوەکردم وتی حەسەنە گەورە

، یەکێک بوو لەوانەی  ، چونکە پەیامنێری خۆمان بووە مسەردەشت عوسمان باسبکە
 خۆمەوە هەبوو، تەنها پەیوەندیی بە کە پێشتر بۆم باسکردبوویت و ناوم نەهێنابوو

، پاش کۆمەڵێک کێشە و  ەوە١١٢١سەرەتای ساڵی ، لە کوردستانپۆست: تێبینی )، 



کارکردن و ، شێوازی  وازهێنان و گەڕانەوەی چەند نووسەرێک بۆ الی دەسەاڵت
نووسەر و انە شیوازی پەیوەندییکردن بوو بە، لەو تاکتیکی خۆی گۆڕی

، هەر  ، تا زانیارییەکان الی تاکە کەسێک کۆنەبێتەوە پەیامنیرەکانی کوردستان
،  کەسە بەشێک لە زانیارییەکان  الی پاریزراو بێت و ئەوانی دیکە بەوە نەزانن

نێوان سەردەشت و مستەفا ئاگادار  من لەو پەیوەندییەی، کە ئەمە ئاسایی بوو
کرا یدکردنی سۆران مامەحەمەش وەک باسئەمەش گرنگە چونکە شەه.  ( نەبم

 . پێوەندییەکی بە پێوەندییەکانی لەگەڵ کوردستانپۆست هەبوو

 :  حەوتەمی  ڵگه به. ٧

 :   وه کاته زۆر شت روون ده. نگی کوشتنم ڵییدا مین زه که وتاری یه

 
http://www.kurdistannet.org/net/index.php?option=com_content&view=ar
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ی  شه ڕه خوێنكارێكی زانكۆی هه  بێت كه واڵتێك هه  مینه ر زه م سه بێت له نازانم ئه ]]
؟  دابنیشێت  وه دیار ریسوایی خۆیه به  تانهكووشتنی بكرێت و زانكۆش بێموباال

من   چونكه . یان خوودی زانكۆ ،  یسی خۆی كه یسی من بكات به م كه كه اگرهڕ بووا ئه
  [[ م زانكۆیه شێكم له ئێستادا به  له
لەگەڵ ئەم وتارە هەم   . لە کوردستاننێت دا بالکراوەتەوە 10-01-1010 -  له

کۆتایی وتارەکەدا ئیمەیلەکەی دووبارە لە وێنەکەی سەردەشت بالکراوەتەوە هەم 
 : کا ستپێده اده ئاوا:  کراوەتەوەبال

ندی  نت چه مه ته مین جار پێیان گوتم ، كه  كه ند رۆژی رابردوودا بۆ یه چه له
اڵم  به.  ماوه دا نه م شاره دانم له ناسه تی هه ی خۆیان مۆڵه گوته یان به؛ ماوه نه

تا مم ،  كه ته ڕوانی كۆتاییهاتنی مۆڵه چاوه له.  ئازاردان و نه  مردنه  باكم به نه 
،  خشن م مردنێكی تراژیدیام پێببه كه دوعاش ده؛م كانی خۆم بكه ری بكوژهدیدا
، تابزانن  م كه ده م قسانه  ئه بۆیه . م بێت  تراژیدیاكه  ی ژیانه شایسته كه 
 . ڵبژاردنیانه  ترین هه مردن سادهچ هۆلیسۆسێكن و ،  م واڵته  كانی ئه نجه گه

ی  م رۆژگاره وامی ئه رده ، به ترسێنێت ده ێمه ی ئ وه ئه ، كه  ن ی تێبگه وه بۆئه
ختی  ك مردنی خۆمان ، كاری منیش خۆشبه نه.كی داهاتوو  یه وه بۆ نه ئێستایه ،
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 .ك خۆم  نه كانمه ،  برا بچوكه

هێشتا زۆرشت ماون  كه  یه ،  وه ئه شانه  ڕه م هه رانی من له هۆكاری نیگه ییش تاكه  ساده زۆر به
كه  یه ،  وه ئه اڵته  سه م ده ختی ئه دبه به. جێیان بهێڵین  ر ئاوا به ، هه ین و ربكه سه یان له قسه

  .  كانی خۆی نییه وه مردنی نه باكی به 

سەر کە مەترسی لە، پەردە دەری دەخا و بێلەم نووسیەندا سەردەست بە روونی 

بەراستی .  گوێیان نەداوەتێ ەواگری کولێژەکەی ئاگادار کردۆتەوڕ و ژیانی هەیە

ەربەری ژێر دەسەالتی بدەری دەخا کە لە شتئەو هەلوێستە جوانمەردانەی سەردە

انی دەسەالت ک،  هەموو دەزگا کڵژیانی خەباک بەبێبێ دەستوورو یاساو 

دەوام بەر شتسەردە:  هاوکارێکی دزێوو تاوانباری بەربەرییەتی ئەو دەسەالتەن

 :   و دەنووسێ بێدە

هدیدی  و ته وی رابردوو ئیهانه شه  كه  وه م ئاگادار كرده كه دوێنی راگری كۆڵێژه 

ر  م سه بێت له ، نازانم ئه  ی پۆلیسه كێشه  مه و وتی ئه اڵم ئه ، به كوشتنیان كردووم

ی كووشتنی بكرێت و  شه ڕه خوێنكارێكی زانكۆی هه  بێت كه واڵتێك هه  مینه زه

یسی  م كه كه اگرهڕبووا  ؟ ئه دابنیشێت  وه دیار ریسوایی خۆیه به  نكۆش بێموباالتانهزا

م  شێكم له ئێستادا به من له  ، چونكه یسی خۆی یان خوودی زانكۆ كه  من بكات به

 زانكۆی  كه ، زانم ده  مێكه ده  چونكه ، بووم نه شۆك تووشی رگیز هه اڵم به.   زانكۆیه

 عمید به یمند یوه په ش وه ئه دوای.  نین ئێمه یی ئاسووده ماڵی  واڵته م ئه

 م ئه  یه وانه له" پێمیگووت كرد  وه ولێره هه پۆلیسی ری به ڕێوه به بدولخاڵقی عه

  یه وانه له ، بێت خسی شه كی یه كێشه یان بێت واڵت ی وه ره ده هی  مۆباییله ی ژماره

 لێڕوونادات ئاوای شتی و  ئارامه ولێر هه اڵم به  وه بێته دووباره ش جارێكیدیكه ند چه

 ر به ڕێوه به نابی جه ی قسه به كرد یاڵم خه  وه ئامێزه  گاڵته كی یه نه خه رده زه  به ،"

 گیانی  له چۆن من ئاخر كردبێت، ی شانه ڕه هه م ئه بێت ساركۆزی  یه وانه له بێت

 ر به  درایه  وه نووسینێكه ند چه ر سه له كم هاوڕێیه  رۆژێكه ند چه  كه بم دڵنیا خۆم



  له و ناڕۆم  شاره م له من رچیبێت هه جێبێڵێت؟  شاره م ئه ناچاربوو و ق شه

 مردنی نگی زه مین كه یه  مه ئه زانم ئه.  نیشم داده خۆم مردنی دیداری ڕوانی چاوه

 ئیدی اڵ به ، ته كه مله مه م ئه كانی نجه گه بۆ نگی زه  به بێت ده كۆتاییدا له  كه  خۆمه

 ، وه مه كه ده ئاگادار كان رپرسه به  نه الیه  نه و م كه ده تۆمار سكااڵ  نه  مجاره ئه

 داهاتوودا  له من بۆ ئیدی ستۆ، ئه  یگرمه ئه خۆم شی كه ئازاره و  ناومه  نگاوێكه هه

  بۆیه ژیانم،  له بێت وشه مین دواهه  كه  وه مه كه وابیرده ینووسم ئه كه ك یه وشه ر هه

  كه خۆشحاڵیشم كانما، گوته  له راستگۆبم سیح مه تی زره حه ی هێنده م ده ده وڵ هه

  ئێمه ركاتێك هه اڵ به بیبیستن، وێت نایانه سانێك كه گوتن بۆ  یه هه شتێكم  میشه هه

  كه ی شوێنه و ئه تا.  بن ده نائارام كانیان گوێچكه وان ئه وا ئه ین كه ده  قسه  چرپه  به

 م هاوڕێكه با كۆتاییهات نمان مه ته  كه ش وشوێنه له ین، بكه قسه بێت ئه ماوین

  . وه ستپێبكاته ده نوی له سور و نوی دێڕێكی ر سه  بێته و دابنێت بۆ خاڵێكم
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  : ـتەم هەشتی  ڵگه به. ١

موو  ههناوی  به  یه : و کوردساتنپۆستداکوردستاننێت   ی له وه دوا وتاری بالوکرا
  . وه ته دا بالو کراوه1/ 12  له  ن شکوور ئازادییمان بۆ هات راكه

 :  مەنۆیی  لگه به. ٩

:  ۆژیڕ سول و پاشه ت ره ر کۆسره سه له" ار یخت خێالن به"  ڵ گه ک له یه وه ینهۆڵلێک 
 1  له .   هدوواداچوو زاو به نووسێکی شاره است کاری رۆژنامهڕ به  زۆر قوول و بابەتییه

میدا  رده به  له  نی چارهما ت و نه باسی تیکشکانی کۆسره  وه مایسدا بالوبۆته
ی   وه ئهر به تی له رۆکایه سه  نێته یه و بگه وه کوڕی بهێنێته بی کە شااڵوی نه وه به
سروریان  قوباد و مه  که،   وتوه ی و بارزانی کهنبا ی تاله دوای نمونه دا به وه له

یان کردوون بۆ  ئاماده  وه کانه مریکانیه ئه  ندی به هۆی پێوه مریکاو به ئه  ناردۆته
 . تی رکرادیه ت و سه سیاسه
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ی  رباره ده ی که ی وتاره وه رئه  به  له.  ینتهیچ لە سەردەشتەوە  نابیس  وه دوای ئه
 وسا ئه تا رگیرابێ تی لێوه رفه ده  نگه هڕهێزو راشکاوانەیە  ت زۆر به کاک کۆسره

سەرەتاوە ئەم گومانەش تدا بێت و دیارە لە کۆسره کاک سەرتا بەێ تێرۆر بکر
 .  دروست بوو

 
   : ی که وشتنههەواڵی ک:  یەمدەبەڵگەی . ٢١

داخەوە انە هاوالتی یان ئاوێنە بەالم بەئەم راپۆرتە هی یەکێک لە رۆژنامەک ]
ەگەڵ ئەم هەموو ل شئەو رۆژنامانەخۆ ونیم هی کامیانەدڵنیا، ئاماژەکەی نەماوەو 

 . ێفیان نییە هیچی لێ نادۆزرێتەوەدا ئەرشپێشکەوتن و ئاسانکارییەی تەکنۆلۆجی 
ئۆتۆمبێل   له سەردەشت عوسمان داكاتێك  له .. 5.15كاتژمێر :  4/5/1010  رۆژی

ئوتۆمبێلێکی  ،  ناو کولێژی هونەرە جوانەکان  بچێته  تی و ویستویه  وه خواره  هاتۆته
چاوی پۆلیسی بەرجلی مەدەنی لەکەس بەوارچرێی پێدەگڕێ و  جۆری هۆندا

دوای  ،  پرسگەی کولێژی هونەرە جوانەکان بەرامبەر کولێژی زمان  پەالماری دەدەن
 .  محازەرەکانی فڕی دەدەن و سواری ئوتۆمبێلی دەکەن و دەیبەن، دان لێ

گلیزی رۆكی بەشی ئین و سه زمان  كۆلێژی  تی رۆكایه ، سه  م رووداوه پاش ئه
؟ دوای  دروستی نازانرێ ئەوکەسە کێیە رفێنراوە، بەالم بە ئاگاداردەکرێنەوە

تابیانەوە یان و تەلەفونکردن لەالیەن قوبسەیرکردنی تۆماری ئامادەبوونی قوتا
و   وه كرێته ئاگادارده  ی كه واده جێ خانه ستبه پاشان ده  .  کە سەردەشتە، دەردەکەوێ 
دوای سۆراغێکی زۆری .  وە نه كه ئاگادارده  كارهو جێ پۆلیس له ستبه ئەوانیش ده

لە  ٥/٦رۆژی   یانی به ره به  ، له  رفاندنی  دوای كاتژمێر له 45،  خانەوادەکەی
ەوانەی پەیمانگای ڕاری موصڵ تەرمەکەی دەدۆزرێتەوەو گەڕەکی مەعەسکەری ش

 . تەوە بۆ هەولێرێپزیشکی داوەری ئەو شارە دەکرێت و پاشان دەهێنر
و ئەندامانی  نووسان و رۆژنامه وكارس و كه قوتابیان  زۆری  كی یه وه گردبوونه  دوای

  شاری  و گۆرستانی  ره دین به اڵحه سه    زانكۆی  زمانی  م كۆلێژی رده به ، له پەرلەمان
 . كرێت ڕێده ولێر به هه

  یاوو دا نجامدا زمان رێپێوانیان ئه  كۆلێژی  قوتابیانی 5/5/1010  رۆژی ند رچه هه
  كانی منییه زگا ئه م دهال به . كرد شت عوسمانیان ده رده نووس سه رۆژنامه  ئازادكردنی

 بێت، نه  وه نها ئه ته . دا نه  وه یه و باره كیان له یه وه هیچ روونكردنه، ولێر  هه  شاری



  كه ، كرد  وه به  ی ولێر ئاماژه هه  پۆلسی  ری به ڕێوه ، به ت ڵعه مید عبدالخاق ته عه
 .  رفێندراوه  ن كێوه الیه  زانین لهنا

 
  وتی ولێر  هه  پولیسی  ری به ڕێوه ، به  ی كه رمه ته  ی وه و دۆزینه شت رده سه  پاش كوشتی

  یه وه كوشتنه و پشت ئه له  كێ  زانراوه ، نه كو ئێستا هو تاو  وامه رده به كان وه لێكۆڵینه :

 : راپۆرتێکی تر:  دەیەمیازبەڵگەی . ٢٢

   وه كاته ودهبال شت عوسمان رده سه  تیرۆركردنی  كاریی ورده هاواڵتی 

 
12/5/2010  

   یی شقه قه رتیپ سه

  وایهی، پێ  نووسه رۆژنامه ویش ئه  ، كه  برای  عوسمانی شدار به  ی وته   پێی  به
،   پرسگه  ندانی و كارمه پۆلیس م رده به زانكۆ له  می ره ناو حه له  زارییه رمه شه
  ی وه ر ئه به له «ڵێت  و ده  كات ده تبار ت تۆمهال سه و ده ، ئه ڕفێندرێت جێك دهن گه
واز   ، كه  لێكراوه  ی شه ره پێشتریش هه ،  كردووه  نووس كاری كو رۆژنامه وه شت  رده سه
  كرێت كه ، گومان ده ستاون هه  و كاره به  ی سانه وكه ئه  واته ، كه بهێنێ  ی كه پیشه  له
 . راسپێردرابن  وه تهال سه دهن  الیه  له

 
ر  به شت له رده سه  ، كه كات ده وه ش به ، ئاماژه شدار به  ی وره كر عوسمان برا گه به
ندین  ، چه نووس ك رۆژنامه وه   كاركردنی  ی ماوه له  ، چونكه  لێكراوه  ی شه ڕه هه  وه ئه

  ئینگلیزی  د سایتێكین چهبۆ ،  وه كوردییه  زمانی  له  كوردی  یی خنه ره  تی بابه
  نییه  ئیجابیی   وه ئه  ، كه  پێیانوابووه وان ، ئه  ئینگلیزی  ر زمانی سه  ته رگێڕاوه وه 

 . كوردستان  رێمی هه  زموونی ر ئه سه له



 
هیچ   وه كه كوشتنه  ی باره كان له منییه زگا ئه كو ئێستا ده تاوه «ڵێت  ناوبراو زیاتر ده

ت  سییه وه و  ، ئه مان كه واده خانه  الی  یره سه  ی وه م ئهال ، به وتین شتێكیان پێنه
  ، كه  تێیدا هاتووه  ، كه  تی نووسیویه  كوشتنی چوار مانگ پێش ر له به ، كه  یه یه نامه

 .  وه ته ئاگادار كردووه  لێكردنی  شه ڕه هه ، له  پۆلیسی  ری به ڕێوه به
  ی و پێیه ، به كات ده  وه به  ، ئاماژه شت رده سه  نزیكی  كی هاوڕێیه  كه ، محمد سدیق

ندین  ، چه  تی كانییه كاره  ئاگاداری  وه نزیكه و له  بووه شت رده ڵ سه گه و زۆر له ئه  كه
 من  والی و دواین جاریش ئه  داوه پێنه  شت گوێی رده م سهال ، به  لێكراوه  ی شه ڕه جار هه

 . ترسان  له  رگێڕان هێناوه وه   كاری وازم له «  وتی ، 

 
  به  خسی شه  ی و كێشه  هێمن بووه  كی كۆلێژ قوتابییه  شت، له رده سه «  وتیشی محمد 

  ، له  بووه  قوتابی  ی وه له  نها جگه و ته  بووه نه س ڵ هیچ كه گه دوورو نزیك له
 .  كردووه  نووسیشی رۆژنامه  مانكاتدا كاری هه

 
و   پێكردووه  ستی ده  نامه  ئاشتی  ی رۆژنامه  له  كاری  تای ره ، سه شت عوسمان رده سه

ند  چه  و پاشانیش له پۆست ساماڵ  كانی گۆڤاره  ك له ریه هه پاشانیش له
كترین  ره ، سه  كردووه  وانی رۆژنامه  رگێڕانی وه   كاری  تر كوردی  كی یه رۆژنامه
و   ند رۆژنامه بۆ چه  كوردی  ی خنه ره  تی بابه  رگێڕانی وه  بوو له  ، بریتیی  كاریشی

 . نویوز س فۆكه  وانه ، له  ئینگلیزی  سایتێكی
،  جواڵو  ر تیرۆركردنی سه قامی كوردی له ، شه سەردەشت  پاش رفاندن و كوشتنی

  كی یه كوردستان لیژنه  رێمی هه  رۆكی سه  سعود بارزانی مه  ریدا ماوه جه  ژێر فشاری له
 ناسراوبوون نه  كه لیژنه  ندامانی ئه  اڵم ، به پێكهێنا یسی ناوبارو كه  له  وه بۆ لێكۆڵینه

 )  گروپی  ر به سێكی سه كه  كه، كات  ده وه به  دا ئاماژه كه نراوی لیژنه یه راگه  له
ز  گه ره ساڵ به( 15)ن  مه ته(  هشام محمود اسماعیل )  ناوی به(  انصار االسالم

شت  رده سه  تیرۆركردنی  له  وهبو هه  ستی ، ده ه (موصل)  شاری  و دانیشتووی كورده
 . عوسماندا



ۆ ب(  ن سه شت عوسمان حه رده سه )  كوشتنی  ؛ هۆكاری  كه نراوی لیژنه یه پێی راگه  به
اڵم  ، به هاوكارییان بكات  نسارولیسالم داوه ئه  به  ێنیڵ به  كه  وه ڕێته گه ده  وه ئه

  . كوشتوویانه  ، بۆیه  داوه نجام نه بۆیان ئه  كانی كاره
كیش  یه و هیچ ئاماژه وه كرایه بالونه  ی كه كاریی كوشتنه دا ورده كه یاندراوه راگه  له
  وه به  ها ئاماژه هرو هه.   نووس بووه شت عوسمان رۆژنامه رده سه  ، كه  كرا نه  وه به
 . ڕێنراوه كاندا تێپه بازگه  و چۆن به چۆن رفێنراوه كه ،  كراو نه

 :  مزدەیەدوابەڵگەی 
نیسانی ئەمسالدا  لەگەڵ گۆڤا ری لڤین برایەکی  ٣١ەوتنێکی ک لە لە چاوپێک

 کە خۆی لە کاتی رفاندنی سەردەستدا موالزیمی ئاسایش بووە، سەردەشت عوسمان 
  : ، هەلومەرجی فراندنەکەو کەتنی دەسەالتی پارتی بە ئاشکرایی دەردەخات

 بوو ئاشكرا عوسمان سەردەشت  بكوژی :براکانی لە یەکێک
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  هاواڵتی

ئێمە   نێت الی یه گه ، رۆژنامەنوس سەردەشت عوسمان رایده یەکێک لە براکانی
 .  وهبکوژی سەردەشت رون و ئاشکرایە و بە تەواوی بۆمان رونبوەتە

  و فراندنی گرتن  تی چۆنیه ، برای رۆژنامەنوس سەردەشت عوسمان هەژار عوسمان
پاش پێنج خولەک لە “ڵێت  شێكیدا ده به و له كات ئاشكراده( لڤین)گۆڤاری   بۆ  ی براكه

رفاندنی براکەم گەشتمە شوێنی روداوەکە، ئەوانەشی لە بەشی بەڵگە و تاوان 
ە شوێنی روداوێک چەند سەرەداوی گرنگت کاردەکەن دەزانن ئەگەر زو بگەیت

 ”.دەستدەکەوێت

شوێنی روداوەکە بە پۆلیسەکانی   كاتێك گەیشتمه“  براکەی سەردەشت وتیشی
کۆلێژەکەم وت چۆن بەرگری لە خوێندکارێک ناکەن کە رفێندراوە، بەاڵم ئەوان 

دەشت ، ناوبراو تەئکیدیشدەکاتەوە، سەر”وتویان رێگەیان پێنەدراوە نزیک بکەنەوە
بە شێوەی بازنەیی رفێندراوە، واتە بازنەیەک رفاندنەکەی ئەنجامداوە و 

 .بازنەیەکی تریش پارێزگارییان کردوە

http://www.hawlati.co/%db%8c%db%95%da%a9%db%8e%da%a9-%d9%84%db%95-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%83%d9%88%da%98%db%8c%e2%80%8c-%d8%b3%db%95%d8%b1%d8%af%db%95%d8%b4%d8%aa-%d8%b9%d9%88%d8%b3%d9%85/


لە بەردەم کۆلێژەکەی  ١١٢١رۆژنامەنوس سەردەشت عوسمان، کە مانگی ئایاری 
موسڵ  له  كوژراوی به  ی كه رمه ند رۆژێك ته چه  خۆیدا لە هەولێر رفێندرا، دوای

 . وه هدۆزرای

برایدا موالزمی یەکەمی ئاسایش بوە لە   شتی رده سه  فراندنی  كاتی هەژار له
هەولێرو هەموو سەرەداوەکانی دەستکەوتوە و ئاماژە بەوەشدەدات، کە الیەنێکی 
سیاسی بە هەڕەشە و بەرتیل هەوڵیانداوە رازییان بکەن، تاوانەکە بخەنە سەر 

ەرامبەر ئەوەدا هەموو پشتگیرییەکیان کەسایەتییەکی سیاسی حزیبێکی تر و لە ب
 .دەکەن

هەژار کە ئەوکات بەرپرسی کارگێڕی بازنەکانی هەولێریش بوە ئاشکرایدەکات، 
ئەوکات پەیوەندی کردوە بە هەموو بازنەکانی هەولێرەوە و ئاگاداری کردونەتەوە، 
تەنانەت لەوکاتدا ئەگەر یەکێک فەردە ئارد و پاشماوەی مریشکیشی دەربکردایە 

 .دەبوایە رێگەپێدانەکە الی منەوە بوایە

برای ئەو رۆژنامەنوسە تەئکید دەکاتەوە، کە سەردەشت بە ئۆتۆمبێلی جامڕەش  
 ٢٢:٢٥براوەتە دەرەوەی هەولێر، تەنانەت لە ساتی رفاندنەکەیەوە تا سەعات 

خولەک لە ناو هەولێردا بوە و لە شوێنێکە کە ئێستا ناتوانم بیڵێم تا دادگایەکی 
یەن دادەمەزرێت، تەرمەکەشی لە موسڵ لە الیەن سێ ئۆتۆمبێلی جامڕەش بێال

 .فڕیدراوە

دەڵێت، ئەو ئۆتۆمبێلەی سەردەشتی رفاند وێنەی گیراوە و بڕیاربو لە رێگەی   ئەو
لە “  زومەوە وێنەی شۆفێرەکە ئاشکرا بکرێت، بەاڵم دواتر وێنەکەیان ونکرد، وتیشی

ت سەردەشت لە سەر وتارەکانی تیرۆرکراوە و سەرەتاوە لیژنەی لێکۆڵینەوە دەیانو
 ”.هیچ کێشەیەکی نیە، بەاڵم دواتر ئەو سیناریۆیان بۆ دروستکرد

هەژار ئەوەشی خستوەتەڕو، کە چەندینجار داوایان لێکراوە داوای یاسایی لە سەر 
کەسایەتییەکی سیاسی تر تۆمار بکەن، گوایە سەردەشت لە سەر ئەوی نوسیوە و 

بەاڵم الی ئێمە بکوژی سەردەشت رون و ئاشکرایە و بە تەواوی گومانیان لەوە، 
بۆمان رونبوەتەوە، لە سەرەتاشەوە الیەنێکی سیاسی دەیوسیت دۆسییەکە بە الڕێدا 
ببات و چەندین پلەداری ئەمنی داوای هێورکردنەوەی دۆخەکەی لێدەکردین و 

 . داوایانکرد کەسانی پلەیەکی هەرێم ببینین، بەاڵم رەتمانکردەوە

هێزێکی گەورە لە پشت رفاندنی سەردەشتەوەن، بەاڵم ئەو هێزە  “ژار دەڵێت  هه
 ”. خەریکی هەڵبەستنی درۆشن  جورئەت ناکات بڵێت منم و بەردەوام



 


