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  رژین بۆپاراستنی   په کرته ی ئافرت ده سته ی جه تاکه
  ؟فی پیاو ره شه

 

  
 یی بجه ه گۆران هه

                             
گیانی  خانه سته خه ی له که ی سووتانه هۆی زۆری ڕژه مام سووتا،به مزی حه ره په تک به ئافره
 .ستدا ده له
 .وه یدا دۆزرایه که زیندوه پاڵ کۆرپه کووژراوی له تک به ی شار ئافره وه ره ده له

 .ستدا ده خۆی سوتاند و گیانی له وه ن باوک و براکانیه الیه تی و لدان له هۆی سوکایه نج به کچکی گه
واری  ی کووشتبتی،ئاسه که مرده یه ،گوومان هه کک کوژراوه ند فیشه چه ژنک به

 . دیاره وه یه سته جه هب نجه شکه ئه
 ک ته  له ئستا شت بووه که ، کچه کردووهی ند به وه ماه   لهساڵ باوکی8ی  ساڵ بۆماوه17کچکی
 .بات ر ده سه دا ژیان به پشیله
ی  وه هۆی ئه ویش به ،ئه وه دا خایکرده خۆیی که خوشکه کی له فییشه30گۆڕستانی شار  ک  له برایه

   . وهوینداربو ی ئه که خوشکه
  .بک پووش و گیا ی خۆی دا به که باوککک کچه ڕگا ، وه ی له ر کشه سه له

بۆخۆی  ی ژنکی دیکه که شیرباییه  ساڵ تا به55پیاوکی  ی خۆی دا به که  ساه15 باوکک کچه
  .ک خۆی سوتان یه ش پاش ماوه که کیژه.بھینت

ر بۆڕۆژی دوای  ی کچک خۆی سووتان، هه هک ویسته خۆشه شتن به  بۆگه وه هۆی ڕگری خزانه به
  . ژیانی خۆی هنا ش کۆتایی به که کوره

 .ردوو بلۆک باران کرا به وه ویستیه هۆی خۆشه بهاندا ر وه ڤاکی جانه رنه که دووعاش له
 
  
یاکاندا  مید وام له رده ن و به ده ی مندا ڕووده که وته له ڕۆژانه روارک که خه مشتکن له وانه م هه ئه
 .بیسترن بینرن و ده ده
ر  ک هه  وهسانایی ی دوعا زۆر به که کووشتنه له جگه زنانه دته واه م هه  ئهر  به له دایه وه یر له سه
 . ن که ر ده گوزهینماندا هر ز سه  به واکی ساده هه
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ساتی  ،چرکه وه ینه بکه  ان کانی ییه سته روونی و جه ده معانات و ئازاره ساتک بیر له نھا بۆ چرکه با ته
 ئافرت ویت که که رده ده مه دهو ئه  ساتی کووشتن چرکه نجه شکه ساتی  ئه خۆسووتاندن چرکه

 .ژی خکداا ده چ دۆزه  لهو ندئازارکشه چه
 
 ژیانی خۆی بھینت؟ نیت کۆتایی به ده  وه کچک یا ژنکه پال به چیه وه راست ئه رێ به ئه

خوازێ و   دهخۆی   مرۆڤ ی که شنه چهو   به ،ل    ژیان خۆشه ،به نیهژیان خۆشتر  ئاخر له
  ماناو ژیان هیچ مه و ده  ئه ،چونکهن که بۆی دیاری ده سانی دیکه ی که و جۆره ک به ،نهتی  کیه ره گه
 یانخاڵ درووستئامۆزا ومام و  براو  ی باوک و خه و دۆزه ،ئهخ  دۆزه  بته کی نامین و ده هایه به

 . بۆ خۆکووشتن هر و هانده کردووه
دوای ڕۆژ  ئاستیکی ترسناک،ڕۆژ له ته شتووه گه کوردستان خۆسووتاندن و کووشتنی منه مۆ له ئه

ک بۆ کۆتایی پ هنانی  ی ئاسۆیه وه ،بی ئه کشاندایه هه له تراژیدیایه ساته و کاره ی ئه ژماره
 .دیبکریت به
هشتنی ،ل  بۆ نه ڕ خستووه گه وکی وه موو هه هه و یه و دیارده  دژ به گووته تی کوردی به سه  ده
ش  وه ر به هه، کردووه کووشتارانه و جۆره ندک جاریش  چاوپۆشی له و هه پراکتیکدا هیچی دیارنیه له
ستی  ده لی که  سالح مزهی نمونه ن، ده  ده   دادهانت کوژ ئافرهرپرسان  ندک به  ههکو  به وستاوه نه
وش  پاش ئه ،درابوو سلیمانی داده له وه رپرسکه ن به الیه مانگ له 6   سووره دووخووشکخونی به
 ڕزگاری کردوو سداره ری له شایه سوحی عه ت به سه مان ده رچوو هه دانی بۆ ده سداره حوکمی له که
  .کرت دهئازاد  دا   بگومان له ئاینده که
یا خۆی   کوژراوهزارژن  هه10  لهتائستا پتر وه هیتی خۆما سه  دهتای ره سه کان له پی ئاماره به

 . سووتاندووه
زۆری توانباران  ره ی هه ن، زۆربه م تاوانه  ئهوهۆکاریر نجام ده ئه مرد و خزمانی دیکهباوک برا 

و  ، به ندکیانا کراوه ڵ هه گه ش له وه زگاکانی پۆلیس ئاشکرابوون و لکۆنه ست الی ده مووده ده
 سزادرابن، وه و هۆیه سک به زار که ند هه بی ئستا چه بیت ده پیه

تاوانی  س به که 19 ن رگیراون تائستا ته وه وه رهول پۆلیسی هه ی له و زانیاریانه پی ئه ل به
 .ڕین گه رز ده ربه ست و سه ربه سه وانی دیکه ت حوکم دراون ،ئه کووشتنی ئافره

  و کارانه چۆن   چاوپۆشی لهو  له مه رخه مته مسارد و که ند خه تی کوردی چه سه ده ت کهو که رده ده مه به
نجام  کانیان ئه  تاوانه وه  و سینه ب ترس و کردووه  وه ستی تاوانبارانی  ده شه مه ر ئه هه. کات ده
  .ن ده ده
رگ  مه  تاوانباریان به  لهنک و هه   وه  بک توون بکرته  تاوانانه جۆرهو  ر  یاسای سزادانی ئه گه

متر  م بگوومان که ا بهم ده ت نه  نام کووشتنی ئافره مه وده ئه ، هی ریکا هه مه  ئه ک له  وهنرسزا بد
 . وه هبوو ده
 

دارکردن یا ناوزڕان  یا  که  لهکان جیاواز، و کووشتنه که  یهت کانی کووشتنی ئافره هۆکاره
   .سووتاندن   تو  به قۆ به  چه ک به  فیشه کان به کوشتنه . ن هۆکارهزارکردنی خزا رمه شه
  ک  ،به دا وه ی مینه سته جه پیاو له ن که مکانه و چه   ئه،ئابوخالق یا،نامووس،ئه ف، حه ره شه

ر خودی پیاو خۆشی  هه پاراستوونی کریستاڵ .شکن ش ده پیرۆزانه مکه و چه  ئه و کریستاه شکانی ئه
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م  ژر پاساوی پاراستنی ئه له دا که سته ناکردنی جه فه له ره ر خۆشی بریارده یانا هه زانت شکاوه ده
  .درت نجام ده ندین تاوان ئه چه دا ڕۆژانه مکانه چه
کانی  وتووه  پاشکه خ وپکھاته ماه رفی پیاو خزان بنه شه که یه تۆکمه رژینه و په ی ئافرت ئه سته جه

 . اراستووهی پ گه کۆمه
و  ماله فی خۆیی و بنه ره  شه ،چونکهوان ک پاسه وه  یه رژینه و په   کاری پیرۆزی پیاو پاراستنی ئه بۆیه
  ڕوودانی یانی رژینه و په لنک له ر که  ههدرووست بوونی. وه رژینه و په  به نده کیش به ره ت گه نانه ته

 . سات کاره
  
کی  یه  ئاراسته  بهت سه خودی دهر گه، کات  هاووالتیدا وازی ده ژیانی لهر  ت ڕۆی کاریگه سه ده
  ش گه  گۆمه گرت،دیاره نگاو هه  و ئینسانیدا ههندرووست و مودرن ته
  .گرت دا ڕده مان ئاراسته هه به
 
  وبوون  نه ودیاروون کارکردنی ڕکانی  هه، بوووتوو تک پاشکه سه ر ده گه وه شه وانه پچه به

ستۆی  په وپاه ری ژر کاریکه وته که ده هگ  کۆمه مه و ده گرت ،ئه رنه  وهند هه نووسی هاوتیانی به چاره
لتووری  که له دیاره خوازن، خۆیان ده ن که ینه دا ده یه ئاراستهو وانیش به ،ئهکان  وتووه هکدوا لتووره که

 .م رهه به وتوو دته ن مرۆفی دواکه ریتی زیاندمه وتوو و داب و نه دواکه
پیو و  اسهدر ی  لک فاکته و کۆمه ی بۆ خۆشکراوه مینه کوردستاندا زه ت له ی ئافره وه وساندنه  چه

 .بینن  ڕۆی تدا دهشن هاوچه
کانی  موو کایه  نو هه ته خۆی خزانوهو ت ئافره تی   سووکایه هوادان ب ره  ۆب  یه هرچاو سه کهئیسالم 

ق  ناقس ئه ت به وتا ئافره ئه  .  و تراژیدایه ودان به  بۆبره هۆکاره ، یه ی تداهه قسه و وه  مرۆڤهیژیان
 خود یاد پکدنن ک شایه دووانیان یه به، وا بینیوه ڕهشی پ   میراتدا نیو به له، بات  مان ناودهوئی
کات وا  زوو ده  چۆن ئاره ی پیاوه شیان کگه سته  دادانت ،جهگدا یتان و سه ڕیزی شه لهت  رهئاف
  .یکت ده
 
ر  سه لبی له ری سه کاریگه قانه و ده ئه ئاساییه بۆیه ی کورد ئیسالمه گه ی کۆمه ی زۆرینه وه ر ئه به له

 .تدا فره ئاک ته کردنیان له ه بت بۆ توانین و مامه کانمان هه پیاوه
کانمان  بۆ   ژنهی هنده .وتوویی تاکی کورددا پاشکه ری ئاینن له واوکه کانش ته وتووه دواکه لتووره که

نا بۆ شیخ  کانیان په ونه دی ئاوات و خه کانیان یابۆ هنانه یه سته روون  و جه ده رکردنی ئازاره سه چاره
روونی یا پزیشکی  الی پزیشکی ده ناچنه دهن هن به  ده وفاچیروو دووعاخوین الو جادووگه و مه
 .یی سته جه

ک  ره الو و شخ و سه تیب و مه کانی خه رمایشته و فه خووتبه ندن به کانمان پابه ی پیاوه هنده
 .. وه نیه ده تی مه سه یاساو ڕساو حوکم ده ند نین به پابه وه کی ئه چاره  وه خه
  ڕؤشنبیرکردنی لهال   هنده،دات ده وتووانه دواکه ھاتهو پک تیش گرنگی به سه ی ده هنده
 . وه هاتککان نا عریفیه لمانی و مه ی و عهڕۆشنبیر هزکردن و جگیرکردنی  کایه به و گه کۆمه

ت  هشیر عههزکرنی   و خ و به کیه قاو ته وت و خانه کی زۆر بۆ درووستکردنی مزگه یه پاره سانه
   .رج ناکریت خه  دا ده سه لهرخ  ی هاوچه رده روه په کانی ڕۆشنبیری و وارهبۆ ب ،لکریت رج ده خه
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ردا  رامبه به ،له کشاندایه  هه ش له که و ژماره یه وت هه  مزگه350  ولردا پتر له  باژی هه ن له ته به
کان  نجه  گه ک نیه یه ،جگه  مانای ڕۆشنبیری نیه نی ڕؤشنبیری به به ولردا دوو مه موو هه  هه له

 گشت   له م که ر ناکه ما هه  باسی سینه وه رن،ئه ر به سه و کاتی خۆیانی تدا به وه خۆیانی تدا ببیننه
 .  دانسقه ته کوردستاندا بوه

ۆ حای خ ن که کاندا ساز ده ئوتله   لهمینار و سهۆڕک  کۆڕگران ت به بوونی هؤی تایبه هۆی نه به . 
 و باشتر نیه روایه ش هه دیکهانی ک سلیمانی و شاره

و گۆشکرابیت بگوومان  ده ره روه په وتوه دواکه لتووره م که حای بت و به مه ک ئه یه گه ر کۆمه جا گه
 .ینینین ده ئسته چت که رده ی ل ده وه ر ئه هه
 

دژ  ریتی  نه  وک داب ندی کۆمه پابه گه ر بت و کۆمه ین گه ئازادی ژن  بکه ناتوانین باس له ئـمه
ویش   ،ئهنالببر  انهندوو کۆت و به ئه تا پویسته ره سه. ند بۆیان  کۆت و به ته  بوونه  کهت بیت ئافره به
کی مۆدرن  یه گه نگاو نان بۆ پکھنانی کۆمه ت، و هه وه ده ی ئاین له وه  جیاکردنهمووشت   هه ر له به
وت و  الو مزگه ری  مه ت و کاریگه سه هشتنی ده و نه وه کردنهم  بت، هاوکات  که روه نھا یاسا سه ته که
و   ئه.نیدا ده ی مه گه بوونیادنانی کۆمه ی ڕگرن له نانه و الیه ریقت و ئه کانی ته رۆک خ و شخه سه
 . ئازادیان بکریت کرێ باس له  ده مه ده
 
ڕ کوشتنی  مه  لهکوردستان له تانه ئافره یکان  ڕکخراوهوستی ههم  ی پبکه ئاماژه کمه ره دوواشت گه 

 هزو توانا و ،درووستکراوی ححیزبکی دیاریکراون مانه ئه ک له ریه هه ئاشکرایه.هاوجنسی خۆیان 
ندامی  ئه و ڕکخراوانه نک له می هه که رپرسی یه ت به نانه گرن، ته ر ده وه وه و حیزبه  له وبیارتی یارمه
مان  ندامی هه ئه که ریکخراوه ر به  سهندامانی ئهی   زۆربه ی که وه له ،جگه یه که تی حیزبه رکردایه سه

 .پارتن
کانی  ڵ داخواخیه گه وحیزب له م حیزب یا ئه ندی ئه وه رژه زۆر جار به که جا شتکی سرووشتیه

تی زۆر دۆزدا کا بژرن له ده نگی هه بده و حیزبانه ش زۆر جار ئه ربۆیه ،هه وه کناگرته تاندا یه ئافره
 بت وستی  هههاو تانیش  ئافره ڕخراوینما هه ش وای کردوووه مه ،ئه یه هه وه ژنه ندی به یوه په که

 کانی بیت چی بیاره  و ملکهچی بکات ی جبه که تی حیزبه  سیاسهری سه  له که ره  گه،چونک
وش  ،ئه رگرتووه ی وه انهرمن وستکی شه هه و رکخراوانه کک له ندیک جار یه هه ،ڕوویداوه

و تینوتی  بووه  ئاستی پویستدا نه  له وسته و هه ر،لی ئه ماوه رازیکردنی جه خاتری  به له
تی   سوونه ،چونکهبن  باببن  حیزب نه ر به سه و ڕیکخراوانه من نام ئه . شکاندووه تانی نه ئافره

 ن یان بکهخۆی  له سه م کار بۆ دۆزو مه که  یهی لهپ بی به دهخوازیت ،ل   واده ژیانی سیاسی الی ئمه
 دۆزی ژنان  بی سوود زیان به وا بوونیان له ن ئه که ر وانه ،خۆگه کانیان ک ڕازیکردنی حیزبه نه
ندی خۆیان  تبکۆشن ، بگومان  وه رژه ش بۆ به  هاوبهوکارار و ڕکخراوانه ر بتو ئه گهنت   یه گه ده
ت  سه رزین و ده له رش بننه توانن عه ن ده کار بکه کگرتوانه ر یه ن گه نجام بده هئزن  توانن کاری مه ده

و   ئه که یه وه ین ئه که ستی پده مان هه ی زۆربه وه  ئه.کانیان  داخوازیه لهن بۆ گوگرتن  ناچار بکه
ر  به له ویش کانیان،ئه ره کا ڕواننه  دهساردی    وبه ست داوه ده  یان لهینهی توژی می  متمانه ڕکخراوانه

  .ی باسمکردن و هویانه ئه
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سک  زارکه ند هه چه وه پکه و ڕکخراونه  ئهم رجه سه کرد که ڕده دوای کووشتنی دووعا وام چاوه له
 اماند رله م په ر ده به ندین ڕۆژ له قام بھاژنن و  چه قام و شه ر شه سه نگرانیان بننه ندام و الیه ئه له

یاداشتکیان دا   که هو سیکیان بۆکۆکرایه ند که نھا چه موویان ته هه به وه داخه ،ل به وه بمننه
 .ما  نهنگیان  و رهنگ ده وه پاش ئه ،ئیدیمان رله په به

جۆرک  یان بگۆران به وه ت و بیرکردنه بیت سیاسه ر ببینن ده ڕۆی کاراو کاریگه وانه ی ئه وه جا بۆئه
 .تانن  راستی رکخراوی ئافره کری بین به ده مه و ده نھا خۆیاندابت ،ئه ندی ته وه رژه به له که
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