
 

  ..خۆ گرته ندامی ژن ده  ئه٥٢مانی نوی توركیا   رله په

  -وازک   بانگه-
  *د  حمه دارا ئه*  

     

 .ستھنا  ده ھای به ی ره مانی تورکیا زۆرینه رله ی دوایی په بژاردنه م ھه له پدان  ره پارتی داد و په   

رمیان  کی گه ن و پیرۆزباییه مان بکه رله په شداریی له  به  یه و رژه توانن به  ده مین جاره که کانیش بۆ یه کورده

 یك یه همارژ  هم جار هك یه ۆا بی توركیكان هاردنژب ه ھ ه لاڵن سیند چهدواى   هو ه تریك یهال هلین ، که لده

 ینما هرل په  هن لژ یمان هرل پهندام  هى ئ همارژ  ه كای توركیمان هرل په  هشدار بن ل هنان بژ  هاو لچر هب

بووبن و بتوانن   نه رده روه وساالریی په ھزری پیا  به و ژنانه ر ئه گه  ئه ..هنژ ٥٢ا یى تورك همجار هئ

کان و ژیان  تییه یه  کۆمه  کایه ی دینیی له رستانه په  حکومی کۆنهڵ و کانی کۆمه وتووه  دواکه ریته دابونه

ن و زیاتر   بارودۆخی ژنان بکه رچاو له کی به ڕانکارییهتوانن گۆ وا بگومان ده  ئه وه نه گشتیی دوور بخه به

ی قاز  ی مریشک ھکه  بکه وه ڕووانی ئه  چاوه  وایه وه ک ئه  وه مه  ئه نده رچه ھه.. ستبھنن  ده  وهکانیان مافه

ناھی   یه  تورکیا ھه ی له مانییه رله  په بژاردنه  ھه  شوه و دیموکراسیی و بارودۆخه  ئه بکا ، چونکه

کی  یه  شوه و بهخۆ  ربه  ئازاد و سهک ژنانی  وه بتوانن  کهت سه  دهکانی ناه  که نه  ژنک بگه ه کۆمه

  ند ژنه  چه و ممان له  رووی ده ئمهم  به ..  وه نه کانی ژنان بکه رکردنی کشه سه  چاره بیر لهیی  شهیر

نو بارکی شۆڕشگیی  ب له وان ھیچ نه ئهستھناوه و  ده وهمانیان  رله  کورسی په مجاره  ئه  که یه کورده

ی  نده وه تان ئه زۆربه  ئوه  نگه  ره:ب و بین  ھه کمان پیان کرێ ھیوایه ده  ژین بۆیه ی خۆیاندا ده که وه ته نه

متر  زۆر زۆر که  وه نه که  دهداگیرکراو  و نیشتمان وساوه کی چه وه ته ک نه  وهتان که ییه ت وایه ته  نه  کشه بیر له

می  بات بکا سته  خه سکه موو که  و مافی ھه  مافی خۆتانه  وه  ئه دیاره .. چنبی ژنان دا الی کشه  به  وه له

کانی  رامۆشکردنی کشه م فه به.. ی رزگار بکا  که  و نیشتمانه وه ونته ی به که وه ته ر نه سه  لهتیی وایه ته نه

تیی  تایبه ری ژنان به گشتیی و نونه ک به ری خه ن نونه  ئستا پتان ده  که-  وه ن ئوه  الیه لهژنانیش 

 تائستا   کهاد  ده تییه و کۆیالیه  به  و درژه وه ڕته گه  زیان ده ر بۆ خودی خۆشتان به ی ھه وه  له جگه -

زاریی بۆ مژووی دوارۆژتان  رمه کی شه یه که  له تهب مانکاتیشدا ده ھه لهو   ی کوردی داگیرکردووه ژنانتکای 

 و ژنکی ھۆشیار  ک پۆه کرێ بتوان وه  تا بۆتان ده  چاکتره بۆیه.نابوورن   لتانشکانی داھاتوو وه نه و

نی  الیه ی ژنان و به  ئازادیخوازانهرتۆپی بزاڤکی سهکانتان ببنه  تییه وایه ته  نه کۆششه باتکار جگه له خه

موو   ھه ئستا له  کرن که  ژنانی کورد ده ق به رھه ی ده مافییانه کوژیی و ب شه موو ره و ھه  بتوانن ئهم که

 و زۆر زیاترزۆر تک  ر میلله  ھی ھه لهچن و  ده ڕوه ی کوردستان به ر چوار پارچه کانی ھه ناوچه

 پیاوان   به کسانییه  یه کانیان که ئامانجه دوا  لهژنان نگاوک زیاتر  ھهب  ھیچ نهستنن و   بوهترن دڕندانه

   .      وه نه  نزیکتر بکه وه موو رووکه  ھه له
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