
         ! کوژی ژنانه شه بلۆک باران کردنی دوعا، ڕه

                  
  

مک  بۆ که کی زۆر،  کار و هیالکیه  دوای ڕۆژکی پ لهک یه ئواره
   سایته م به شتک بکه  گهتا م که ره ر کۆمپیوته  سه  لهدانیشتم
  رچاوم که  به وته زن که نکی زۆر دته دیمه  پدا  لهکاندا ، کوردیه

رچاوی   به زیدی بوو به  کوردکی یه  بلۆک باران کردنی کچهویش ئه
مدا هات  سته موو جه  هه کی سارد به یه مووچکه.  وه ته سه  دهوپۆلیس 

نگی   چاوانمدا په کرا و فرمسک له م بۆ نه ک قسه یه و بۆ ماوه
 اد  خۆیان ده  بهیانق ی حه و دڕندانه ڕما بوو لهورم س  سه  وه ردهخوا
 نھا  ته.ن  تیرۆری بکه  حمانه  و ئاوا ب ڕه وه ننه سک بسه  که  لهژیان

 کوڕکی   بوو که وه  ئه ویستی  هیوا و خۆشه دوعای دڵ پ لهو  تاوانی ئه
  . خۆش ویستووه

دا  که ونه  کاتک پۆلیسم بینی له؟؟  تکه ریه ربه  چ به وه  نازانم ئه
  ت له  حمایهون؟ ئایا  بۆ له هو پۆلیسان  ئه خۆم کرد، ئایا پرسیارم له

  رمانه چی ب شه  که!!! بکوژانی؟  گیانی دوعا؟ یان له ن؟؟؟ له چی بکه
 دوعا  ن له ده ق ده  شه کرد که  ده سانه و که تیان له ستا بوون و حمایه وه

  .ن که رد بارانی ده پش کوشتنی و دواییش به
  

  ک دیاری و دیارده  وه وه ه 1991تای  ره  سه کوژی ژنان له شه تیرۆر و ڕه
ها ژن و کچی  نده  و چه  داوه هه ری سه ناسونالیزم یست کی  ده یه
رچاوی   به   پاپشتی و به به  ڕۆژانه، قوربانی نج بوونه گه
مووشی ناسیۆنالیزم و  ی هه رچاوه درا، سه نجام ده  ئه وه تدارانه سه ده
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بوو   یان ڕۆژ نه خۆ سوتاندن کران کانیاندا ناچار به ختی خزانه زه
ستی نزیکترین   ده  به  که وه دۆزرته ها کچ و ژن نه نده رمی چه ته
رچاوی   به  ڕۆژی ڕووناک و به  به مجاره م ئه ، بهسیان کوژرا بوون که
ست ناسک و  ی پۆلیس بلۆک بارانی دوعای هه  حمایه ک و به خه

  .دداریان کرد
ی عراق  بۆ ژنانرستی په ب و کۆنه زهه مهستی   دیاری ده یه مه ئاخر ئه

  بهم  وهوت  قۆ و بلۆک و ئاگر و نه  چه  به وت  انهی  ده کهو کوردستان 
  .ن ه و تیرۆری ژنان بک وه هن هئازادی بد

 کوردستانی نھا ته  وتووییه رستی و دواکه په م کۆنه  ئه وه  داخه به
   لهریتانیا   به  و لهداوروپا ی ئه رگه  ناو جه کو له  به  وه گرتۆته نه

 محمود ناز به( ناوی  کی تر به یه  کیژۆه  دا بوو که2006 ی 1مانگی 
رستی و  په تی کۆنه سه  قوربانی ده  بووهویرۆر کرا ت) اکر ئاغ بابه
  ستان بوون که وه  نه وه شه وه  بهر  ههری باوکی و مامی، شایه عه

کدا   جانتایه  و ئنجا له بووشیان کرد  پارچه  پارچهکو  به، کوشتویانه
  . وه ی ماکی خزمیاندا شارد بوویانه وشه  حه  له)برمنگھام(شاری   له
وکردنهنترگ   نهوی بلۆک باران کردنی دوعا بۆ خۆی  وه  و ب
 یاسا و  ر ژنک له  هه ه ژنانی کوردستان ک  له کی ئاشکرایه یه شه ڕه هه
  .کات ڕوانی ده باران کردن چاوهرد   ال بدات بهرستی  په ستوری کۆنه ده
  

  ی به هتی ت و بحورمه ریه ربه م به  دژی ئه  به وه موومان پکه جا با هه
ی ژنان  کوژیه شه م تیرۆر و ڕه یدان و کۆتایی به  مه کرت بینه ژنان ده
    .بھنین

  
  
  

ح                   سازان سا
                com.gmail@sazansalih  
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