
 

www.dengekan.com 
6/3/2007 

  ڕ و ڕۆشنبیریی ب فه کوشتنی دوعا
 ماڵ علی شه

com.yahoo@shemalali

و  و پرسیار  کوردستان جگای تامان ی زاڵ لهی ناو رۆشنبیر  دوای خۆیدا هینا له  تاوانی کوشتنی دوعا به ک که یه وه کاردانه
   له ونه  قزه م تاوانه ت به باره ی سه وه  ئه ، چونکه یسته پو و ڕۆشنبیراندا بۆیه ی زاڵیڵ ڕۆشنبیر گه  له یه ه م مامه ئه.  یه خنه ڕه

ر شیوازی  سه وخۆی له ی ڕاسته وه نگدانه درت ڕه ک ده رخواردی مشکی خه  ده وه کانه و ڕۆژنامه کان یاندنه زگا ڕاگه ڕیگای ده
  . یه  گشتی هه و کوشتنی ژنان به  م تاوانه ی ئه وه ڕوو بوونه ڕووبه

نکی ب  دیمه.  بارودۆخی ئستای کوردستان نیشانداین کی زۆر ترسناکی له یه بارانکردنی دوعا ونه رده زنی به ڕووداوی دته
م  ، ئه پنراوه دا داسهو عیراق گای کوردستان ر کۆمه سه  به  نیشانداین که ییه و دڕنده ی له قینه و ڕاسته ستکاری دهب و  ڕتووش
گای   کۆمه  له  بوانین که یه  وه ڕانه وپاش گه ره و به کسانی و نایه م و سته موو ئه  بۆ هه وه توانین لیه ده   که که یه القه  ده ڕووداوه
و  ئهو  ت نیه ده کترازانی مه ریه به و له ی دوعا ئه سته نجن کردنی جه ری هه باکگراوندی پشت شانۆگه.  یه هه داکوردستان

ر   هه  به م تاوانه ر ئه سه وست له  هه ر بۆیه ، هه ی داگیر کردووه گایه م کۆمه کی ئه یه و گۆشه جموو کون  هه  که یه ریه تگه شیره عه
ییان  ی دوعادا ئاماده ییانه زه  کوشتنی بیبه  له ی که شارداوه و خۆحه  دیار و هزه موو ئه  هه ر رامبه  به ویسته شوازک بت، هه

  .  یه هه

دا  م ئاسته  له ک که م ڕۆشنبیریه ، به ی دژی مرۆڤه رستانه و نامووس په  لتورکی پیاوساالرانه همی ک رهه کوشتنی دوعا به
   له ک که یه ر ونه  سه مان پ بت هیچی زیاتر ناخاته لتوره م که وبوونی ئه ه و قه وه کانی ژیانه مینه و ناتوانت زه ستت وه ده

نگی  رهه ی فه وه مھاتنه رهه  به کانی پشت دووباره  ماددیه هزه  ک که ڕۆشنبیریه. یشت  گه  ئمه  به وه کانه ڕگای مۆبایله
موو  م هه ر ئه رامبه نگ به  جه  له مان پی ئاشنا بکات که نه  ماددیه و هزه و ناتوانت ئه  وه و ژنکوژیمان بۆ نادۆزته ی تگه شیره عه
و   وه خاته  نزیکمان ده ت قیقه  حه ترک له  سانتیمه ، نه ڕه و ب فه م رهه و ب به  زۆک ی نهک ڕۆشنبیریه،  وه ستته وه  ده رستییه په کۆنه
  . ت مان پ دهو داخ زیاتر و ئاخ ف سه ئه  تدا له چاکترین حاه  ه ل نه

،  وه دا بوبۆته ئاونه 70و69و68کانی   ژماره  له که)) کانی ریه ربه به(کانی لالده و جه گا کۆمه ( ریوان وریا قانع له مه
ر   به  که وه که یه ت لکردنی ونه  خزمه خاته  ده فه لسه و فه  فیکر ت به باره زایی خۆی سه  شاره  که یه و ڕۆشنبیرانه کی ئه یه نموونه

نگی  رهه ی فهی شونپ وه  جگای ئه ت له ریه ربه  به  گشتی به گا به حکوم کردنی کۆمه مه.  و زۆر ڕۆشنتره کانی ئه وه  لکدانه له
  ت به باره نجام سه هو ب ئ  ی گشتی و قسه  کردنی نوخبهو ڕزگار ردی ری فه سه  ڕیی چاره  توله  به ریکه ژنکوژیمان بۆ بگرت، خه

ی  وه  له ه جگگا تی کۆمه ریه ربه  به ت به باره  سه حوکمی گشتگیرانه. بات  ناشونئاوامان ده وه ره بهیشتن  کگه یه و له دیالۆگ
ی  قینه  بکوژانی ڕاستهپۆشکردنی رده و په کی ئاشکرا یهڕیگومک،  فسیره ی ب ته رایانه گه زانینکی نوخبه وره گه ربینی خۆبه ده

  . دوعایه

کردنی  فه خهو  وی کوشتن  پش هه وته کرا بکه ده نه کوردستان  نفالکردنی ژنان له و ئه  کوشتن ک له یه ک نموونه وهکوشتنی دوعا 
ها  واوی به  ته ی که و بارودۆخه  پش خوقانی ئه ویته کرا بکه ده نه.  وه هگای کوردستان و مۆدرنیزمی ناو کۆمه ت ئینسانیه
نگی  رهه  فهو وکردنی ئینتیما ه و قه  وه نجامی ژیاندنه  ئهتوانی یده نه.  گای تیا ژر پ نراوه کانی ناو کۆمه و ئازادیخوازیه ئینسانی
  و پیوانه نگ رهه ی فه  سایه  ناتوانت له  که تک سه ده.   وه تیه ی کوردایهت سه دهن   الیه بت له تی نه شیره ی عه ووتوانه دواکه
  .ی خۆی بدات وه و مانه ژیان   له م شوازه  به  درژهکان ڕۆژیکیش  رخه و هاوچه مۆدرن

شی   مژووی ڕه  له تیه یهتی کوردا سه  کردنی ده بریئه و ته  وه  پاساوهنانه  یان نا دانسته دانستهگا  موو کۆمه حکوم کردنی هه مه
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ن ژنان بۆ تیرۆر شو  وته  که وه  لیسته  به وه تدارتیه سه کانی ده ڕۆژهمین  که  یه تی له کوردایه  زانت که  نه یه  هه ک.ژنکوژی
و   ئه یه  ک هه؟النا  وه نفالکردنی ژناندا م ئه رده به و ئینسانی له خالقی ستکی ئه ربه موو به ههوه  رده ک بهش  هی شوهو   بهو کردنیان
ری  تگه شیره نگی عه رهه  فه باو له شیکی دانه ک به رستی وه و ناموسپه پیاوساالریو  ژنکوژینگی  رهه  فه کات، که  درک نه ڕاستیه

  ؟وه هنرته مده رهه  به  دووباره وه خشه  نه و به درت وی پ ده  بره وه تیه ن کوردایه  الیه له

نگی  رهه  باسکردنی فه  له بۆ خۆالدانهریوان  الی مهکان  جیده ن مه سه لی حه و عه داکان ی موقته وه و کرده نگ رهه  فه باسکردن له
کوژ کراون،  شه  سای ڕابردوو ڕه ی شانزه  ماوه  له زار ژن که یان هه یسی ده  که ر له ک هه نهنا  ده. کان و بارزانیه کان بانیه تاه
شانۆش  پشتی  و له ر شانۆ سه لهی  که ته سه و ده تی کوردایهبارانکردنی دوعادا  رده ی به  خودی نمایشی ئیحتیفالیانه کو له به

ر  رامبه  به کردن له و هیچ نه لۆک کوشتنی دوعاوه ب نی به  دیار دیمه  به ت سه کانی ده ر ڕووی پۆلیسه نینی سه پکه. ن ئاماده
م  تی ئه ر شایه وبه وه  له فته ند هه کان چه زیدیه رستگای یه  سووتاندنی په نگان به و ئاهه ر شخان المار بۆ سه و په یسی ڕۆژان که

  .ن ڕاستیه

ری کارکردنی هیچ کات   میحوه  به ری کردووهگ خنه ی دروستکردنی ئینسانی ڕه  پرۆژه ک که  ڕۆشنبیرییه  که رنجه جگای سه
تی  سه تنی دهو رکه ڵ ده گه  له  که م ڕۆشنبیریه ئه.  بۆ خۆی بوانت وه گرانه خنه  دیدکی ڕه  به وه ته  جورئه  به یتوانیوه نه

و   فشاری ئه نجام به ره و سه گر دروست بکات خنه ڕهبیار وابوو مرۆڤی  و کات و کار دهرشانۆ  سه وتۆته  کهویش تی ئه کوردایه
ی  وه ی بوو به که نجامه ری ئه  ساڵ ڕۆشنگه دی؟ شانزه هاته  بۆ نه مه  ئه  که خۆی ناپرست هیچ کات لهگا بگۆڕت،  کۆمه
نی دوعا  کوشت م له  النی که م ڕۆشنبیریه بوو ئه  ده نجامک که می ئه  بوون؟ النی که  چ کاره ی ئوه ئه؟  رییه ربه گا به کۆمه

  . ڕی نییه و فه  پووچه م قسانه و ئه  یه م پرۆژه  ئیتر ئه  بوو که وه  ئه بیگرتایه

 -بت کی هه ر مانایه  هه وه  جا ئاشتکردنه-گا ڵ کۆمه گه کان له لالده ی جه وه ک بۆ ئاشتکردنه ی دوعا نه ییانه زه کوشتنی بی به
. کات وازمان ده و کارساز بانگه لی مه گرتنی عه نگاوهه کو بۆ هه هتد به....و الۆگو دی ری گهو ڕۆشن  وه ک بۆ کاری هۆشیارکردنه نه

وگۆڕ   بۆ ئاڵ پساوه وی نه و هه نی ده لی مه هزگه شدا  ره  دیلکه م هزه ر ئه رامبه  به له.  کانه ریه ربه  دیلی به، ری نییه ربه گا به کۆمه
ی  وه  کوردستان ئه ی تری ژیاندا له  زۆر کایه و له کوشتنی ژناندار تاوانی  رامبه  به ه ل وه ستانه  بواری وه له.  یه بوونی هه

کردنی رپرس  و به یت ایهتی کورد سه  دهی وه ڕووبوونه ڕووبه بۆ  هو هز کخستنی توانا و یه تی یه ی کۆمه وره  کاری گه وه داته مده وه
نگ بت  ، ب ده  پ نییه مه کی بۆ ئه یه و قسه  کار ناکات مه ک بۆ ئه ر ڕۆشنبیریه هه. تی ه خوقاندوی  که ر زۆنگاویکدا رامبه  به له

  .کات و پووچی خۆی ئاشکرا ده ڕی نھا ب فه نا ته  ده باشتره
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