
   مۆم بۆ دوعا داگیرسنرا 17ر   ڤانکۆڤه له
  ق یوب فایه  ئه:کردنی ئاماده

  
          

ی دوعا و  ری دژی کوشتنی دڕندانه رتاسه مینی سه  ڕۆژی ماته  به  که5-7وتی   ڕکه ممه دوو شهڕۆژی ی  ئواره
م ئازادی خوازان  رجه ڵ سه  گه دا هاوکات له نه ه ک ر له  شاری ڤانکۆڤه ، له ندراوه یه  ڕاگهبی زهه ڕی مه  کردنی شه ئیدانه

ر  المار بۆ سه و هرش و په) دوعا(ی  ردبارانی دڕندانه  دژی به وه کردهرز زایی خۆمان به نگی ناڕه ده  جیھان  له
.بی زهه ڕی مه کان و شه زیدیه یه   
)دوعا(رگی  مه یادی   چرا به17ستان، داگیرساندنی  مینی و وه  ماته قیقه  ده2تا  ره سه  

 
  

)زیز ڕزگار عه(ن  الیه له) بی ههز ڕی مه و شه) دوعا(ی کوشتنی  مینی و ئیدانه ربینی ماته  بۆ ده5-7یاندنی ڕۆژی  ڕاگه (ی  وه خوندنه  

 



 ڵ گه له   داوای کرد که ی باس کرد وتی کوشتنی دوعا کاری چۆنیه وورده  )کاردۆ(حموود  د مه هی موئه
 بۆ  کر زهند پار چهکردنی شان ست نی ده  بۆ وه کیش کۆبکریته کۆمهی ئیمزادا  وه  کۆکردنهییکان نهمپ که
 تائستا   دا که وه ی به ها ئاماژه روه  ، ههکی تاوانباران یه ک به یاندنی یه سزا گه  و بهیسی دوعا دواچووونی که به
..  ی دوعای خۆشویستوه وه ر ئه سه  له رزیندانه ، هه نیهنووسی دیار  چاره ی دوعای خۆشویستوه و کوڕه ئه) د نه موهه(
. وه کاندا بو کردۆته ڕه  ماپه م له م ئاگاداریه  ووتی ئه  وه.بت ئازاد بکرت ده   

 ن  الیه له)  کوردستان ی ژنان لهبارانکردن رده  ڕه شه کوژی و به مپینی جیھانی دژ به که(وازی  ی بانگه وه خوندنه
شون  بت زۆر جدی تر به  ده  داگرت که وه ر ئه سه  پی له مه زمانی ئینگلیزی، وای ئه  به وه )شدار به وار هه(
بت   ده م ئازادیخوازان کرد که رجه  سه  داوای له  کوردستان وه  بین له وه کوژی ژنانه شه رگرتنی کوشتن و ڕه به

 . کوردستان کانی ژنان له فه سپاندنی مه  بنت بۆ چه وه کرده نگاوی  به تا هه  ژر فشار هه ینه ت بخه سه ده

  
 

ی  وه  بزووتنهکانی رکه  کوردستان و ئه ی ژنان لهکوژ شه  ڕه ت به باره  سه)ن سه حه     کاوه(ن  الیه وباسک له قسه
و ژنان  ی که دژواره  رجه لومه م هه ئستا خۆی له تا ت که سه  ده گرتن له خنه ڕه ....نی و ده لکی مه  خهژنان و

  وه ته سه رچاوی ده به  ئاوا ئینسان لهر  سه  چیتر بۆی ناچتهت سه  دهم به .. گل کردوه ژی کی تیدا ده خه
        ر به بت به ده..ات  قبووڵ ناک مه  ئه ئیتر  مۆررنکی سکۆالر و  خه ... ل بکرت  و بدنگی وه ری پان بکرته سه

 .ت بگیرت ریه ربه به

  



  
    )شید ڕه مه ڕزگار حه( ن   الیه  له لیزاده  ی قوبادی جه) و دوعارد به( ی شیعری وه خوندنه

  
کی   مژوویه کوژی ژنان که شه کانی ڕه  هۆکاره ت به باره ش کرد سه  باسکی پشکهو  قسه) سوور کاوه( کاک 
ی کوشتن  ندین نموونه ی چه وه هنانهت و   سه ستی ده ربه دهب... و پیاوساالری نگی رهه  فه  له خنه ڕه...  و  یه هه
ک داستانی   وه  پشت بوه کانیشی له نه شکی الیه  به کانی کوردستان که  جیاوازه  شونه ویستی له ر خۆشه  سه له
و    وه  هنایه ی نموونهن ڕی می ڕاپه رده کانی سه ر تووندووتژی ڕووداوه سه  لهها روه  هه  وههتد...و)ن قامیشه(
ی  درژه  گای ئمه نگی کۆمه رهه  فه لتوور و  کهشک له ک به وه   گرت کهوه ندنه  سه تی تۆه  ڕۆحیه  لهی خنه ڕه
م  نگاوکی گرنگ له ک هه  بین وه وه ی حوکمی ئیعدامه وه شاندنه وه دوای هه  به بت ئمه ووتی ده پاشان ...  یه هه

رم بۆ  تی گه ر حکومه  سه  فشارخستنه وه... یان وه بوونه نه  و دووباره  ساتانه م کاره هرگرتن ب بۆ بهدا  ڕاستایه
  .ردبارانی دوعا ت با به باره کانی سه یاندنه حکووم کردن و ڕاگه ی مه وه لی کردنه مه عه
  

   )ق  فایه سروه ( ن  الیه له) ردباران و دوعا  به( خشانک  ی په وه ندنه خوه

  
 دوادا ڕۆیشتن و  به کوردستان،   ژنان لهکوژی شه  تیرۆرو ڕهندنی سه ره  په ت به باره  سه وه ڕوون کردنه
وتن خواز بۆ  کی پشکه یه وه یدانی بزووتنه  مه کوژی ژنان و ڕخراوکردن و هنانه شه  ڕه رگرتن به ی به ڕگاچاره

ر  رش بۆ سه حکوم کردنی آوشتنی دوعا و ه  و مهن کوردستا کانی ئینسان له ست هنانی مافه ده به
  .بوان  بوو بۆ ئاماده)حیسام (باسکی کاک قسه.... ت سه ستی ده ربه  بده  له خنه ڕه  ...کانو زیدیه یه

  



ی  یه دانه دڕن م کوشتنه  ئه ،دای دوعا که  مۆمه17ان نو پکک گوڵ له  پاش دانانی چه) عوسمانل مه ئه(  کۆتاییدا  له
ردستان   کو زاران ژن له کوشتنی ههر  رانبه  به بین له نگ نه  چیدی بده  ئازادیخوازان کرد که  کرد و داوای له ئیدانه
ر  گه ه ئ  ووتی  وه.. کات  سوا دهی ڕ و ئینسان ئاوا سووک  که وه  ستینه  بوه ونه  قزه م دیارده  دژی ئه مووان به و هه
   گیرۆده ی  پوه  ئینسانی کۆماگای ئمه  بگرت که ریانه حشی گه م وه ر به توانت به هتک  ن ت و حکوومه سه ده

  .منت  با نه کردوه

  
  

...  وه خشانی خونده و پهشیعر  ندین چه ی که  زوه نگه  ده  بوو و به که رنامه ری به به ڕوه لی به  عهکاک دارا
ستی کوردزمانی شاری  ربه  ده کی به  خه رچاو له شکی به بوونی به ه ئاماد وتوویی به رکه سه که به رنامه به

  . کۆتایی هاتندن ئیمزا ی چه وه  و کۆکردنهر ڤانکۆڤه
  
ر   شاری ڤانکۆڤه فزۆنی کوردی له له ی بۆ تهنکا نامه   بهKURDTVری  به ڕوه ها کاک شوان چاوشین به روه هه

  .تۆمار کرد

  
  : تبوو لهراسیم پک ها ی مه  لیژنه 

  )کاردۆ(حمود  د مه یه   موئه- ق یوب فایه ئه  - شید ڕه مه  ڕزگار حه
  2007-5-7    ممه دووشه                                                                            

 


