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 دوعا  نگک، که رهه  فه ت له فره نه
  کوژت ده

  لی د شاکه مجه ئه
  
  
  
  ،1گیان په په
  
  له تا ی مرۆڤدا  مشک و بیرگه ن و له هک کین ده ژان و ڕاچه سات مرۆڤ تووشی هه لک ڕووداو و کاره گه

  میشه هن و هه واری خۆیان جده  ببت،  شونه وه بیرچوونه له رده ر تووشی ده گه  مه ،ژیاندایه
                                                                                    . یاد وه م دنه رده رچاون و هه به له

ژووردا کرد، ڕقی دنیام  یان وه"سامی " ال بووم، که ربه  زیندانی پۆلیسی که می له وده ، ئه1977سای 
غدایی  بی به ره عه یی  الوکی خوندکاری ئامادهامی،س. کرد  مردنی ده زم به  و حه وه بووه ل ده

ی  ی داد و پۆلیسخانه  نو ئوستانداری و خانه حریری خوشکی له  و کۆمۆنیست، ته موسومانی شیعه
ی   کچکی جوانکیله قۆ و له ر چه  به ، دایه وه سه ندین که رچاوی چه به ڕۆ و به  ڕۆژی نیوه الدا و به ربه که

  ه کرد، وه نده  و خه ون و وزه خه و  شی و ئاوات و خۆزگه  ژیان و گه نی پ له سا ڤده  حه شازده
حریر   تاوانی ته تاکه. چاڵ کرد به  مرۆڤکی زینده و داهاتووی مژووکی بگیانی خوناوی و یه الشه
ی  هو  ڕگر بوون له،کدی بوو و مای باوکی  یه زیان له  حه وتبوو، که دووی کوڕکی دداری که بوو ڕه وه ئه

                                                                                                         .مردی پ بکات
ی  عشیقه  به ، له م جیھانه ی ئه  دیکه قوژبنکی حریر، له  دوای کوشتنی ته، سی سان2007سای 

ی  بی موسومانی شیعه ره کی عهحریر بری ته یان، له مجاره ئهم  ، به حررکی دیکه کوردستان، ته
شی و   ژیان و گه  سانی پ له ڤده ی  حه جوانکیله   کیژکی  کوردی ئزدی، لهناوکی" دوعا "غدایی، به

                                                 
یی  همی ئاماد یه  خوندکاری پۆلی یازده  سانه ڤده م، منداکی حه ی پ ده" په په" من زۆرجاران  ی کچم، که"ری په" 1
یر و  سهدا فیلمکی ڤیدیۆیی زۆر  م ڕۆژانه له:"نووست بۆ من ده ،2007-5-5  لهکیدا  یه نامه  له.  تییه یه شی کۆمه به

. یکوژن رد ده  به به. دات  کوردستان پشان ده  کوشتنی کچکی مندای کوردی ئزدی له بینی،YouTube  ترسناکم له
گرن  ردی تده بهمووان  هه. ن که ردبارانی ده  و به ر جاده سه  یھننه ده ڕاکشان  به  وه  ماه له، زۆریا ئزدین، س زاران که هه
بی  ره  عه نن و به که کانی داده جله .وت که  و دهوت که کیده واو په  تا ئیدی ته،گرن ی تده زلهپۆلیسی عیراقییش تاوری و 

   دڕندانه م کاره ئه .کات واوی ده ریدا و ئیدی  ته  سه ماته  ده ردکی زله کک به وجا یه ئه .ن ی ناشیرینی پ ده قسه
ڕاستی  به . بووم وه  ڕشانهتووشی  و تکچووم و گژ بووم  و کاره به .دات  ڕوو ده وه یشه و ناوه رچاوی پۆلیسی مووس و ئه به به
کی کۆن   و مژوویهت ن شارستانیه  خاوه ورد خۆی به کاتکدا ک لهتی،  یه کورد هه  نگکه رهه  چ فه مه ئه! منت رم سووڕده سه
و " ری په"ی  که هنام بۆ  مکه  وه  کورته ارهم گوت ئه  ".!دات  نو کورددا ڕووده لهها کارکی دزو  زانی وه مده نهمن ! زانت ده
  ..کانی تریش رییه موو په هه
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ڕو و   ڕۆژی نوه ر به  و هه وه ککی دڕنده  خه وه ن ڕه  الیه وه، له نده  و خه ون و وزه  و خه ئاوات و خۆزگه
  و شی و ئاوات و خۆزگه  تا ژیان و گه،درت رد ده ر تاور و به به ، وه وه که دان خه  سهیرچاو به به
                     .بن ی ل ده ناسه ن و هه خه  ده  جووه له  و داهاتوویشی و مژوو نده  و خه ون و وزه خه

عیسا . شت چه ی دوعا ئازاری نه  هنده،واسرا  هه وه یه هک خاچه  به  سیحییان، که ری مه یامبه عیسا په
شی ئازاری  می له کی کهل ستبوو و شونگه  به وه یه که ه دارخاچ  به وه شییه شکی له ند به  چه بزمار له

  شی له شکی له هیچ بهدوعا . ردباران کرا رتاپی به رد درا و سه ر به به شی وه موو له دوعا هه. دا ده
                                                                                           .بوو رباز نه ر و کوچک دهتاو
  ک زیاتر نه یه فته حه.  نیزیک بووم وه که ساته  کاره وێ بووم و له هید کرا من بۆ خۆم له حریر شه  ته که

یی  ک قین و ڕق و تووڕه رووم تۆپه گه. نینم مابوو  پیکه  و نهکرا م پ ده  قسه خورا و نه خوراکم بۆ ده
                            .یتاساندم ریکبوو ده درت گیرهاتبوو و خه نه قووت  که،ک ک پاروویه گرتبووی و وه

ی تی هیدکردنی و چۆنیه ی شه  ونه  هۆی میدیاوه م به بووم، به وێ نه هید کرا من له  دوعا شه که
حریر تووشم بوو،  هیدبوونی ته  شه ی به وشه ست و ڕه و هه ئه. م بینی  هۆڤه  دڕنده که و خه الماری ئه په

                                                                . وه هیدبوونی دوعا تووشم بووه  بۆ شه جارکی دیکه
تی و   هۆڤیه  پ له ره ڤه و ده ک بی کات، له م وه ، به وه و دوو ڕووداوه وان ئه ن ونه که سی سان ده

 نوی  کک به تی خه وه له. جووبت رگیز نه ستبت و هه قی به ی خۆیدا چه  جگه ، له ی ئمه ییه دڕنده
و ف و نامووس  ره  نوی شه ندین ژن و کچ به  چه ، ڕۆژانه یه ت هه ڕۆژههتی   وه ن و له  هه وه کورده
ف و نامووس و نوی  ره ی شه وه نگی و گانه رم و نه شهئاوڕوو و ی  وه  و شۆردنه وه  و پاککردنه وه سینه

پیاوان . برن ین ده به  له  وه ن پیاوانه  الیه  له،ی جیاواز  شوه  و به وه  قۆڕ و پووچانه و قسه خزان و ئه
 کائاسا کاری  میشه فی ژنان هه ره شه.  فی ژنان زانیوه ره وانی شه ر و پاسه  پارزه  خۆیان به میشه هه
فیش الی پیاوان  ره  و شه ف زانیوه ره ن شه  خاوه  خۆیان به میشه یاوان ههپ. تیوانراوهو   دا کراوه گه له
وی ژن و  ره  ده  لهشیر کاری سکسی گه  ژن ئه. کی ژن بووه سکسییه ی ژن و ئامره  ناوگه میشه هه

چی  دات، که ده و  داوهنجامی  ڵ پیاودا ئه گه کوژرن، له ر ده  سه  ژنانی له  بدات، کهنجام تی ئه مردایه
                                                .  قوربانی کرته ر و ژن ده  ده  دته که  کایه  له پیاو قیت و ببه

م  ی ئه موو شوینکی دیکه  هه لهپتر  ،دستان کور  کن کورد و له ف له ره مکی شه  بۆ چه وه و تروانینه ئه
شی  ستتر و توندتر باوه  خه م جیھانه ی ئه ککی دیکه موو خه  هه کورد له. وت که رچاو ده به  وه ،جیھانه

یان  تی کورددا، ده سه می ده رده  سه ر له  کوردستان و هه له.  ی نووساوه  و پوه دا کردووه کهم و چه به
و  ب ئه نه وه. رنگوم کراون تککراون و لووت و گوێ باون و سه ینبراون و ئه به وژراون و لهزار ژن ک هه

مان  یش کوردان هه وروپا و تاراوگه  ئه  له که نجامیان دابت، به  کوردستان ئه ن له  کوردان ته کاره
شکوژرابن  ر نه گه ژنان ئه. ن که جی ده  پیاوان جبه و کوشتنانه ، ئه و کارانه واوی ئه ته.  کاریان کردووه

نا   په ، که  کارکی وایان کردووه وه گه ن پیاوان و کۆمه  الیه ر له شه نگاوکردن و ته وا گوشار و ته ئه
                                                            . جۆری جیاواز ر خۆسووتاندن و خۆکوشتن به  به نه ببه

 بۆ خۆی و   و  نییه وه ایین و بوای ئایینییه ئ ندکی به ف و نامووس چ پوه ره ر شه  سه هکوشتنی ژنان ل
 و  ه  کوردستان موسومانان، فه  له.   و پاساوکیشی نییه گه مادا چ ڕاستی و دروستی و به  بنه له
 تاوانکی دوعا  و و تاکهبوو و ئزدی بو  موسومان نها،دوع. ن که  ده و تاوانه تا ئیزدییانیش ئه وه ئه
  نا دوعا له ، ده موسومان  بووبتیشه نگه  و ڕه کوڕکی موسومان کردبوو زی له  بوو حه وه ئه
کان   فریشته لهتر و   پاکیزهی خودا که شته هه کانی به ۆرییهح   و لهکردبوو ی نه کانی هیچی دیکه یشتهفر

ی خۆیشیاندا ژنھنان و مردکردن نابت  که  ئایینه ر به کانی سه  نوان چینه لهئزدییان  .خاونتر بوو
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                                 !ختی بگرن  سه ند به وسومانیک چهب بۆ م وجا ده ی پ نادرت، ئه و ڕگه
ری   ده  کوردستان یا له  کوردان چ له  که،ی ژنان و کوشتنانه واوی ئه  دوعا کرا و ته ی به مه ئه

.  هدنگی کور رهه تیی فه قه وتوویی و سه ی دواکه ن، نیشانه ده نجامی ده  و ئه نجامیان داوه کوردستان ئه
                                         .  ستی تاکی کورده ربه خۆیی و سه ربه بوونی ئازادی و سه ی نه نیشانه

ی خۆیانیان پ قووت   که گه ری کۆمه  کوڕکی ده زلکردنی دوعایان له  حه ی، که و دڕندانه ر ئه هه
ر  هههید کرد،  یش دوعایان شه وه ر ئه به  لهر  ههزانی و فییان ده ره  کارکی بشه چوو و به ده نه
تی و  عسیبوون و جاشایه به،   نوبردووه یان له زار دوعای دیکه یان هه ۆ دهم  تا ئه یشی، که وانه ئه
وتکردنی  زهپاوکردن و  تان و چهک و  نی خهکاری و مرۆڤکوشتن و خاپاند ی و دزی و ساخته نده گه

ن و  ده  باده خۆیانی پوهنازانن و  و  زانیوه نهفی  ره  بشه  به یان شتی خراپی دیکهکار و یان  دهژنان و 
                                                                                                   .ن که  ده یشی پوه فشه
 هیچ  ست له  ده،پ و ڕاستدا  چه  به،زووی خۆی  ئاره  به، پیاو بدات  ماف به نگکه رهه  چ فه مه ئه
زلکردن  ر حه ه س له چی ، که وه مته سه  هیچ نه زلکردن بکات و له پاریزت و دداری بکات و حه نه

  به پسمام،  به خاڵ،   مام، به  باوک، به  برا، به  پیاو، به  ماف به نگکه رهه  چ فه مه ئه! ژنان بکوژیت
 و خوشک، ست  ده  بداتهانردی بهر و  نجه خهنگ و   و تفه مانچه قۆ و ده  بدات و چههۆز  و  کوڕانی تیره

                                                                !ژتزایان پ بکو نیشک، دۆتمام، برازا، خوشکه که
   هیج له، وان کردوویانه  تاوانک ئه وهنجام دا ر دوعایان ئه رانبه ا بهکانی دوع ره  کوژه  که، کارک

  ی و  که ماه ین و بنه ر ئیمام حوسه رانبه به ،مر  و شه زیدی کوڕی موعاوییه  یهکانی هکارتاوان و 
شکری  لهنفالکراوان و  ر ئه رانبه کان به کورده عس و جاشه  و کاری به که ر جووله رانبه کان به نازیسته

ر  گورکک بۆ سه له الماری گه په هیدکردنی گیڤارا و   شهکان و ر ڤیتنامییه رانبه ریکا به مه ئه
ت   هیچ شارستانییهنی دا خاوه مه رده رخ و سه م چه ستا و له ئ کورد، که   .متر نییه ، کهمامزک بچووه
!   بووه و مژووی تۆکمهت  نی شارستانییه وندا خاوه  که نگ له بت، که  نه رز و تۆکمه نگکی به رهه و فه

و " ڕووناکبیر" نو  کانکی زماندرژی به یدا بکوژرت و خه که  وته زاران دوعا له  هه کورد ئستاکه
وش و باری ژیانی  دانی ڕه ر تکنه به ت، له سه ستی ده یوه ر خوان و په مینیستانی سه ت فه نانه ته

  ن له ک ته نهرپرست  تۆ به: ت بن سه  ده توانن به ر و نه  ده ته یه  نه وه  زاریانه  له خۆیان فززه
، شرک له  بزربوونی که گاته  تا ده وه بارچوونی زارۆککه  له  ت له نانه ته  که کوشتنی دوعاکان، به

 و رنت می ئینته رده م سه  کورد له! گر و بور بووه خنه نگکی ڕزگری مرۆڤ و ڕه ههر نی فه نگ خاوه که
  لهکاوڕ دان گا و گولک و   سه خش و ڕۆژانه ی ببه دا گورچیله وتنی زانستییه ری و پشکه جیھانگه

ت و ریان بب  ملیان و سه کرد بخاتهویدا و   زه بدات به موو جیھان  ههکانی هڤزیۆن له رچاوی ته به
 کوشتیان   به یان سایشه  ده، ریان بووه ی سواری سه وه  له  بجگه المک، که  قوربانی بۆ زه بیانکاته

یی و ڕاستگۆیی  زه نگی خۆشویستنی مرۆڤ و به رهه نی فه نگ خاوه خوات، که دات و سامانیشیان ده ده
خشینکی  به  ئستادا،  لهی نده ڵ و گه  و کوشتنی ئاژه ر کوشتنی ژنان و کوشتنی ژینگه گه ئه!  بووه

تی  نگی مرۆڤایه رهه  فه  به بووه  کورد شتکی ههنگ تی، که نگی مرۆڤایه رهه کوردان بن بۆ فه
                                                                                                                 !خشت ببه
  ت به د تایبه سه دله  و سه ک چوارچوه ک بیچم و یه نگی یه رهه  فه  من بۆ خۆم بوام به نده رچه هه
کن   لهنیا  ته نگه  ڕه،ن ندیی هه تمه ندک تایبه م هه به،  کک نییه ک، وتک یا خه یه وه ته لک، نه گه
هیدکردنی  شهر  گه ئه. بن  نه کی دیکه یه گه ج بن و له کک هه ک، وتک یا خه یه وه ته لک، نه گه

نگکی گۆج و  رهه  فه،خونژی و خونخۆری   له وا بجگه نگی کورد، ئه رهه  فه شک بت له بهدوعا، 
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پشان نگک  رهه فهنگی  رهه و نافهنگی  رهه  بفهو  نت یه گه  نا هیجی دیکه ، و دزووت  و چهخۆش نه
داکۆکی یدا بم و  گه له هی خۆمی بزانم و  بهر ناتوانم  ک هه رگیز نه  من هه نت، که یه گه دهدات و  ده

                                     .م که تیشی ل ده فره نهبم و  دژی ده و  وه بزم لی دته  که م، به ل بکه
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