
کوشتنی نادڕندانی؟  کام  
  هژن

  
رگدۆسـتخـۆش و می نگژ زادەی کـۆمنرسـت و خـوپخۆش، مرۆڤی کۆنمرۆڤی ن .

ئم پــوەرە چکــراوی مــن نیــی، ئم برهمــی هلــسنگاندنی مــژووی مرۆڤــایتیی و 
گکــانی ســر گــۆی زەوی و ل کوردستانیــشدا پــچوانی وانیک ل تــوژینوەی کۆم

 ، بوونی کۆمڵ و کۆمگیکی نخۆش و گندەمانپاگندەی چکاوخۆرەکانی دەست
  .دەسلمنتبۆ 
  

.  ن دوا کۆســتی ئوینــداران ونیکم مرگــی ئویــنستاندا مرگــ ، لممرگــی دوعــا
دەبینین فتوادەرانی مرگیش دەکون شیوەن کچی کاتك ک دەبت دەنگۆی میدیاکان، 

 ئم ســیر نیــی و پیــشی .و ب جۆرــك دەیانوــت نــان و پــواز بم ڕووداوەوە بخــۆن
  . زورناژەنکانی دەسالت ل گشت سردەمکاندا هر ئم بووە

  
بعـشیق کیژۆیکـی ئوینـدار ب دەسـتی چقۆکـشانی ناوچی  ل ٠٧/٠٤/٢٠٠٧ڕۆژی 

ەســالت، ب کــوت بلــۆك ل کڕنڤــاکی مرگــدا ختــانی خــون دەکرــت و خــوا و د
ئـــو او هـــوو ژان چپـــ و هـــکڕنڤـــا لبـــری برگـــری و فرمـــسكبینرانـــی ئم 

کڕنڤــای ناموسپرســتی کــۆمگی باوکــساالری کــوردی، کرنڤــاکی . دەکنئکــبر
ب برچـاوی ...  و ..... کـان، بسـکان، ش وەك کژاکـان، ئامین) دوعا(، پردەپۆشکراو

 کاوخۆرەکــانیش دەســت بوە دەکــوژرێ و میــدیا چخۆرەکانمــش التی دیمــوکراتدەســ
  . گرن، بۆ ئوەی بدەنگی ل بکنچاویانوە دە

  
چـاوی ئاسایـشکانی  ببر٠٧/٠٤/٢٠٠٧اچکانـد، ڕۆژی ڕوداوك ک دواتـر هموومـانی ڕ

ل چنــد وشــدا وەك  * ئــاون ڕۆژنــامی ١٨/٠٤/٢٠٠٧ ڕۆژیمیــری هرــموە ڕودەدات و 
ــدیا و پــاش بو. دەکــاتوەالوەکــی بــالوی هواکــی  ــوونوەی هواک دەســالت و می ب

ـــرخی خودان ـــوانی و ڕۆشـــنبیرانیش ل پ ـــابت می ـــك ن چک گـــۆم ـــزە . ک ـــاوەکو ه ت
 دەکونرت فیلمـــــــی مۆبایلکـــــــانوە، ئیـــــــسالمییکان ب هـــــــۆی قۆســـــــتنوەی کـــــــو

 و گــانوەی  هــۆی  موســولمانبوون و دوعــا دەکن کیژکــیئــاوەژووکردنوەی راســتییکا
ئم . بڕخـــستنی کڕنڤـــای مرگکش نـــاکۆکی نـــوان ئـــایینی ئزیـــدی و ئیـــسالم

دەســالت ناچــار دەکــا و بــۆ خۆقوتــارکردن و دەرکــشانی القــی خۆیــان لو لیــتدا، بـــۆ 
  .برگی نتوەپرستی دەپۆشتوە یسالمییکان، برپرچی هرشی پاگندەیی ئ

  
 ک ،وەیئ رنجـــــ ـــــگی س ـــــای  ٠٧/٠٤/٢٠٠٧ل ئوەی ج ـــــارانکردنی دوع ڕۆژی بلۆکب

نی ئـــــــاوڕۆژنـــــــام ل کواوەی هوبـــــــوونوینـــــــدارەوە تـــــــاوەکو بواوی  ئدا، ت
اکوە بـدەنگی لـدەکن و ل بوکـردنوەی هودامودەزگکانی ڕاگیاندنی فرمـی 

نـــابت میـــوانی تـــاوەکو بوبـــوونوەی کـــورت فیلمکـــانی بلۆککـــوژی دوعـــا، کچـــك 
دی فرۆشـــکانی شـــاری   دەربینـــی یکـــك ل ســـی،لمـــان ســـیرتر! ڕۆشـــنبیرانی کـــورد

بـووە و ل فرۆشـتنی )  دی سـی(پفرۆشـترین فیلمی کوشتنی دوعا "ی، ک دەت ) سلمانی(
 لگڵ کـــاردانوە و یک دی  کاتـــك ک پفرۆشـــی ســـی،پـــارەیکی زۆری بدەســـتھناوە



هوستی تاکی کـوردا براوردی دەکیـن، بو سـرەنجام دەگیـن، ک عوداـی تـاکی 
 ل ژوەرگرتنـی تـاکی کـوردەوەیچ کـانی کوشـتنی دوعـا، لکورت کورد بۆ بینینی فـیلم

ــر ــدارك، نك ل س ــشاندنوەی ســری ئوین ــرۆڤ و پی ــوژی م ــدەیی بلۆکک نجاندنی دڕن
ئزیـدی لبردەم مزگوتـی گورەی کـۆچری شکاندنی سـری کـارگرانی ! کۆمگکی

ی هـــزە دانـــ هولـــر ب دنکـــانیهۆتلئزیـــدی ل ســـلمانی و پالمـــاری کـــارگرانی 
ئیسالمییکان و چاوپۆشی دەسالتی میرانی بـارزان و تابـان، ڕاسـتی ئو بۆچوونمـان 

 میـری هرـم وە دەسـتی ئاساییـشی)دوعـا( ل پـشتپردەی بلۆککـوژی بۆ دەسلمنت، ک
کارای!  

  
بــۆ تلفزیــۆنی زاگــرۆس ل ڕۆژی جگــری پارزگــاری موســ ل لــدوانکی تلفزیۆنیــدا 

ــدا، ٢٩ ــای ئپریل ــت، ک پ وەدا دەنــدارەدان ب ــا و ئوین ی، ب کش دەســتگرکردنی دوع
ــوەبڕب ت لفــاخی وەرگرتنــی ئیمــزا و کری ئاســایش و شــڕیــوەبو ب ری نــاحی

بعشوق و میر و پیاوە ئایینییکانی  و کسوکاری دوعا، دوعـا دەدرـت دەسـت جنـابی 
  .زیندانی دەکرتلالین ئاسایشی میرییوە ش )دوعا(شخ و ئویندارەکی 

  
عـا ل ژوانکـدا دەەسـتگیر دەکـرن، دورەکی لبر یکتـر دیتنیـان ل جدوعا و ئوینـدا

کرنڤــالکی بــونی مرگــدا بلۆککــوژ دەکــرێ و ئوینــدارەکی تــا ئاخــاوتنی جنــابی 
جگـــری پارزگـــاری موســـ ل کۆتـــایی مـــانگی ئپریـــل دا، ب دەسبســـری ل زیندانـــدا 

 پدەگا، هزە ئیسالمییکان لسر مرگی دوعا سرمایگوزاری ی)دوعا(هوای مرگی 
فیلم ن، کورتوەی الوان، سیاسی دەکسیج گۆڕیندیاری و م کانی کوشتنی دوعا  دەبن

ئوســـا ڕۆشـــنبیران ویژدانیـــان ب ئاگـــا دێ و زوڕناژەنکـــانی دەســـالتیش وەك پیـــشی 
 شـــاردنوەی ڕۆـــی همیـــشییان دەکون ســـپیکردنوەی ڕوخـــساری دزـــوی دەســـالت و

  .پشتپردەی دەسالتدارانی ئو دەڤرە
  

دەمـارگیرە خکـی و  ڕووداوە، ل ڕووداوەکی اللش دا  بر لم،وەك هموومان دەزانین
ڕەوەکان و الینگرانی دەسالت، کوتایان سر پرەستگای ئزیدییکان و دموسومان تون

هر بســوود وەرگــرتن ل ئامــادەیی مرۆڤــی کــورد بــۆ کوشــتوب، .  بر و مایــان ســوتاندن
بـووەت موسـولمان  بوەی دوعـا ،ی ڕووداوەکهزە ئیسالمییکان کوتن ئاوەژووکردنوە

ــــــدی کوشــــــتویان ــــــۆیك ل . و ئزی لوالشــــــوە دەســــــالتدارانی ئو دەڤرە وەك ت
ــشتمانیی ــدییکان ل ڕووداوەکی  کــاردانوەی هاونی  برامــبر دەســالتی اللــش دائزی

 یوە هلکـــــو دەنگـــــۆی ئنن، بـــــووق ـــــان، نك لو ڕووداوەدا چـــــاو دەن ک دەڤرەکی
دەسالتدارانی دەڤرەک پاشکشیان ب هزەکانی خۆیان ل کاتی ڕووداوەکدا کردبت 

 .و پۆلیس و ئاسایشیش سیرکری ئو ەکڕنڤا بووبن
 

 رگی مڤـــارنو کڕووداو و خۆئامادەکـــاری بـــۆ ئ ل م گـــشتپـــاش ئ– ک  ر لگم
ان، یا ل کرنڤـای مرگـی دەم ئفسونگرەکژن ل سووتاندنی سدەکانی ناوەراستدا 

ــژوو ڕووداوی ووروپــادا مئ کان لقــســتژدانمخــۆوە دیتب نــی وای بزت-  کــۆمیت
میــدیا ژوڕناژەنکــانی دەســت، ناچــاران دنگــۆ و ڕۆشــنبیران و پارتییکــانی ژنــان و 

 کوشتنی دڕندان باس ل)ن) وەحشیاندەک!  



  
 یـشتن لگبـۆ ت گـشتی و ڕۆشــنبیرانمان ب ڕای گـشتی ب ـت لدەکر ،کوشـتنی دڕنـدان
مگر کوشتنی مرۆڤان یا نا دڕندان هی، تـاوەکو ئمیـان دڕنـدان : تایبتی بپرسین

 ل سـدارەدان، هنجنھنجنکردنـی جسـتی الوان ل ؛نـداندڕ کامی کوشـتنی نا؟بت
نی مڕەکان بۆ تندروستی سرۆك، تق ل قوربانیکردشڕگکاندا، خۆسوتاندنی ژنان، 
انمان  کامی کوشتنی مرۆڤان، کوشـتنك ک ڕۆشـنبیر؟خۆپیشاندەرانی هبج و کالر
ئم  ئگر  ؟دەرەکاینیـانوە ڕەوایتـی پـ دەبخـشنب خشکیی و ل پشت وشـ فریو

ی چییئ ،خۆش نییی نگخۆشی ڕۆشنبیرانی کۆم؟زادەی بیری ن   
  
رگـدا هر مرامـبب رزۆك و ڕیاکار لستی للوکاندا، هرگدۆستم گکۆم ل میش

ندندایســــشگ ر . لبــــت و لندی دەکربکی تــــر دەســــتر شــــترگــــیش وەك هم
ڕیاکـاری و شـرمنۆکی . ڕۆشنایی برژەوەنییکانی خ و پارتدا لکدانوەی بـۆ دەکرـت

و دەســ کیــیلوت و چالتداپاشــماوەی بیــری خشــکئ ــیش چ لمانــدا رانی خپارل ل 
چ ل ڕابــوردوو و چ ل ئــستادا ل و نیــی دیــاردەیکی بــ پــشین گشــی پــ دەدەن و 

ە ک بـــۆ وشـــی شـــهیدژیـــانی ڕۆژانمانـــدا گشـــی پـــ دەدەن و نمـــوونی زینـــدووش 
ی بعس  و پشمرگیآی بگژاچووی دەست بعسزیندانییکی ڕامیاری ل سدارەدراو

ڵ ل سـنگی همـووان و تـد، وەك میـدا... و کوژراوکی شڕی ناوخۆ و نـۆکرکی بعـس و 
ن شوناسـکی مرۆییـان پـ  مرۆڤکوژیش دەستبندی دەکن و برـك کوشـتدەدرت، هروا

  ! دەبخشرت و بکی تریش دڕندانه
  

وعـــا وەك وەك دەزانـــین پـــش دوعـــا هزاران ئویـــن ختـــانی خـــون کـــران و هزاران د
 دەیـان دوعـای کوردزمـان ،ا فدران یا بدەنگ ل گـۆڕنرانننگك ل زبدانکانی شارد

 کــۆمگ ل خوی ل ئوروپــا پارچپــارچ ل حوشــی ماالنــدا شــاردرانوە، کچــی
هر ئـستاک دەیـان و سـدان دوعـای تـر ل پنـا دەسـتماندا . خفتی خۆی دانچکا
ــــرکوت و چقۆ ــــان، لگڵ س ــــارگیری ئایینک ــــوی نتوە و دەم ــــچری ڕزی ــــشی ک ک

اوگمانــــدا دەکیــــن و دەســــتوپنج نرم دەکن، کچــــی وەك نعــــام ســــرمان ب ن
دەمانوـــت دـــی ! دەمانوـــت بـــین ئاگامـــان لـــ نیـــی! یـــان بینـــین دەمانوـــت نـــه

  !موچی مفتمان ل کیس نچتدەمانوت ! سروەرانمان ل نڕەنجت
  
ســـت و هاوســـۆزی ئی الوازبـــوونی هنیـــشان ی تـــاکی کـــوردە و و هـــاودەردی ممرۆڤـــان

دەتــوانین ل ڕابوردوومانــدا دەیانجــار بیخــونینوە؛ شــڕە ناوخۆییکــان، کیمیابــارنی 
هلبــج، ئنفالکــان، دیــسانوە شــڕی نــاوخۆ، پــشلشکری ســوپای تــورکی و ئــران و 

 و تنـانت هاوپـشتی ل ان ژن ل پـاش ڕاپڕیـن، ڕەشـکوژی هزارعیراق بۆ سر یکتر
ئمان نك تاك و کۆمگیان دانچکاندووە، بکـو ب . مرۆڤکوژەکان لو ڕوداواندا

ـــوەیك ل الین  ـــوو ش ـــان دراوە و ب هم ـــی لو تاوان ـــۆری ڕەوایت ـــدەنگلکردن م ب
ئو مــژووە دراوە و نوەی ددەســت و چکاوخۆرەکــانییوە هوــی ســینوە و لبیربــر

بۆی دەبینین تاکی کورد تنیا ب دیتنی ون و فـیلم هسـت و سـۆزی ! بردەوام دەدرت
دەبـــزوێ و ل  ر بســـ عـــامچـــی وەك ننـــا دەســـتیدا دەیـــان ڕوداوی وا ڕوودەدەن، کپ

ناوگت پاساو بۆ بویدا دەکا و دەیوەتنویستی بھھ.  



  
تـاك و کـۆمی کـوردی هی، دەبـوو النـیکم ل ڕوداوی ئگر ئم بۆچوون برامـبر 

و مرۆڤدۆســـتان ب دا ل گـــشت شـــار و شـــارۆچککانی کوردســـتانوە ئـــازایخوازان )دوعـــا(
 برەو گۆڕەکی بڕێ کوتبـان یـا هونرمنـدە پیکرتاشـکانمان ل میـدانی ڕپوان

یا النیکم چنـد ئـوارەیك  **بتاشیای) دوعا(گشت شار و شارۆچککاندا پیکریان بۆ 
بکردایری کوردستاندا مۆمیان بۆ هرتاسس ل.***  

  
بالم لبر ئوەی ک تـــاکی کـــورد، تـــاککی خکـــی و کـــۆیلی، هـــشتاک چـــاوەڕی 

ــــان و ــــانگوازی ســــرۆکخکانی تاب ــــسپرنب ــــ ب ــــارکی وای پ ــــارزان ک ــــۆی  ب ، ب
. چرخی تـوژە کۆمیتییکـان، ڕونـاداتکاردانوەیکی وا ک سومبولی خبـاتی هـاو

ــوای ڕکخــستن پارتییکــان،  بم کاتــك ک ســرۆککی مــشخۆر نخۆشــبکوێ، ب فت
 رنوتنــشینی مــۆدشکردەمی ئــساکانی ســو ڕ ســابخانق نکانی شــار دەکقامشــ

  !دەکنوە
  

 ی تاکی کوردە وا دەکات، کستییوه م بر ئراو هوریای مهنی یـدیاکان و شـیوەه
دا )دوعــا( هر بدوای کڕنڤــای مرگــی گۆڕــت وڕۆشــنبیرەکان، هــیچ ل پرســک ن

  .لبری وەستانی کوشتوبی ژنان، بپچوانوە ژنکوژی پرەدەسنت
  

ئایا ئم نیشانی پرسیار ل سر ئاوەزداری و هوشیاری و مرۆڤایتیمان دانانـت؟ ئی 
 یــا  ویــستکی مرۆڤانــه  هــهام هوــست المــان دروســتدەکات؟وەممــان چیــی و وەالم کــ

  کی؟ ی خیه رمنۆکانهوستی ش هه
  

ــوتبین،  ئایــا کــاتی ئوە نهــاتووە لبــری یــادی ڤاالنتــاین، ســاۆژی بردبــارانکردن، ل
 یـندوعاکـان بک ك لکنکردنی یروشوسین، خنکاندن، سوتاندن، بربواسین، سه

 وین لرستیڕۆژی ئپوە ؟کوردستان، ڕۆژی ڕسواکردنی باوکساالری و کۆنئایـا کـاتی ئ 
نهــــاتووە مۆمکــــان هکیــــن و میــــدان و گڕەك و کۆنکــــانی شــــار و شــــارۆچک و 
گونـــدەکان ڕۆشـــنکینوە و خنـــجر و شمـــشری هـــزە مرۆڤکـــوژ و پیـــاوە دوعاکوژەکـــان 

   ؟ئاشکراکین
  
 ل بازاردا  وه داخه  بهامی ئاون بدەست بنموە، بمئو ژمارەیکی ڕۆژنودا  زۆرم هه  *

 تم بابوەی ئکردنونش بوو هۆی بمر ئی وەستاوە، هڕەکپما کیشمابوو و ماوەین
  .ل کاتی خۆیدا ک ل دوا هفتی مانگی چواردا دەستم ب نووسینی کرد

  
ەگوین ل یوگوسالڤیا ی نوەدەکان، رزدارەکی بۆسن و هن ل شوەی پیکری دوو ئوی**

  .لسر برگی یکك ل ژمارەکانی  گۆڤاری هانا
  
ل شوەی ئو هاودەردییی ک هاووتیانی ئوروپی برامبر قوربانیانی دەستی راسیست و  ***

  .نازییکان، ل شارەکانی ئوروپادا ب مۆم داگیرساندن دەریدەبن


