
    ))))ری مافی مرۆڤ و ئاشتیری مافی مرۆڤ و ئاشتیری مافی مرۆڤ و ئاشتیری مافی مرۆڤ و ئاشتی    ی ژنانی آوردی پارزهی ژنانی آوردی پارزهی ژنانی آوردی پارزهی ژنانی آوردی پارزه    ركخراوركخراوركخراوركخراو((((ت به ت به ت به ت به     بارهبارهبارهباره    سهسهسهسه

        

 له  ئمه.  یه  هه وه آارآردن ی پكه  باره  آولتووری جوانمان له::::دوآتۆر ڕوئیا تلووعیدوآتۆر ڕوئیا تلووعیدوآتۆر ڕوئیا تلووعیدوآتۆر ڕوئیا تلووعی

ر ژن  سه م له ك، به موو بیروبوا و ئایدیۆلۆژییه  هه ك ژنین له یه سته ناو خۆماندا ده

یارمان داوه. وتووین ككهبوون و آورد بوونمان رز و حورمه بر تاك و  تی هه  ڕ

. بژرین ش هه آی هاوبه آان ستراتژییه شه  هاوبه ر خاه سه آانی بگرین و له ڕه باوه

ر  رامبه  به تی له بینی و بتاقه سك  هۆی ته ینه جیاوازی بیروڕا ناآه

  .آتردا یه

 گشتی  گای آوردستان به مه آۆ آان له نییه ده  مه  مافه زایی له ـ شاره

 .  ئاستكی زۆر نزمدایه تی له  تایبه و ژنان به

سمی تۆمار   ره یان به ی ئمه  تا ئیمۆ ركخراوه وه  داخه ـ به

سمی   ڕه ر به  هه یه وانه  له ییش ئاگاداریان آردووین آه  تازه  و به آردووه نه

 تۆماریشمان   آه  بیارمان داوه ند ئمه ر چه هه. ن آه مان تۆمار نه آه ڕكخراوه

  . ین به  دهUNر پویست بوو سكا بۆ  گه گرین و ئه نه  چاالآی هه ست له ن ده آه نه

  

آك له  ی ژنان و یه دآتۆر ڕوئیا تلووعی، ڕۆشنبیر و چاالك له بواری آاروباری آشه

ه آوردستانی ل" ری مافی مرۆڤ و ئاشتی ی ژنانی آوردی پارزه ركخراو " رانی دانه

ی  ت به مژوو، چاالآی و پكھاته باره دا سه پرس ڵ کوردستان گه ئران، له وتووژ له

  .دوت یه ده م ڕكخراوه ئه

  
    ؟؟؟؟    زراندوهزراندوهزراندوهزراندوه    تان دامهتان دامهتان دامهتان دامه""""ری مافی مرۆڤ و ئاشتیری مافی مرۆڤ و ئاشتیری مافی مرۆڤ و ئاشتیری مافی مرۆڤ و ئاشتی    ی ژنانی آوردی پارزهی ژنانی آوردی پارزهی ژنانی آوردی پارزهی ژنانی آوردی پارزه    ركخراوركخراوركخراوركخراو""""ی ی ی ی     آهآهآهآه

ر  سه وتین له ككهڵ هاوڕكانمان ر گه  له دا بوو آه2004 دوایین مانگی هاوینی  له

ری مافی مرۆڤ و ئاشتی و داخوازی  ی ژنانی آوردی پارزه زراندنی ركخراوه دامه

ی   تا ئیمۆ ركخراوه وه  داخه به. ش آرد  ئران پشكه مان له و ركخراوه تۆماری ئه



  یه وانه  له ییش ئاگاداریان آردووین آه  تازه  و به آردووه سمی تۆمار نه  ره یان به ئمه

   آه  بیارمان داوه ند ئمه ر چه هه. ن آه مان تۆمار نه آه سمی ڕكخراوه  ڕه ر به هه

رین  ر پویست بوو سكا به گه گرین و ئه نه  چاالآی هه ست له ن ده آه تۆماریشمان نه

  .م ئران تۆمارمان ناآات ین و چاالآین، به  هه  ئمه ی آه وه ر ئه سه ؛ لهUNبۆ 

    

     چین؟ چین؟ چین؟ چین؟    یهیهیهیه    م ركخراوهم ركخراوهم ركخراوهم ركخراوه    آانی ئهآانی ئهآانی ئهآانی ئه    ئامانجهئامانجهئامانجهئامانجه

و ئارامش؛ ) صلح(قامگیر بوونی ئاشتی   سه وڵ بۆ هه:   له آانـمان بریتین ئامانـجه

  آانی له یماننامه ی جیھانیی مافی مرۆڤ و په یاننامه چوونی به ڕوه  به وڵ بۆ هه

 مرۆڤ و ی مافی یاننامه  به ت به باره رز بوونی ئاستی زانیاری سه دا و به آه ناوچه

  دووری له. ر  به گرنه ییش ده وه ته  بگومان مافی ژن و مافی نه آانی آه یماننامه په

. آانمان  مافه رمان و دنیا له وروبه آانی ده وه ته یاندنی نه  و تگه ڕ و ئاژاوه شه

 ژنان و مندان و  ت توندوتیژی دژ به  تایبه  توندوتیژی به شنه ر چه ی هه وه تكردنه ڕه

  . آان ییه وه ته  نه مینه هآ

    

        چتهچتهچتهچته    ی ژنان دهی ژنان دهی ژنان دهی ژنان ده    ئایا آاتك آشهئایا آاتك آشهئایا آاتك آشهئایا آاتك آشه. . . . نننن    دهدهدهده    ی ژنان دهی ژنان دهی ژنان دهی ژنان ده     آشه آشه آشه آشه    تی بهتی بهتی بهتی به    ك یارمهك یارمهك یارمهك یارمه    یهیهیهیه     چ شوه چ شوه چ شوه چ شوه    بهبهبهبه

    ب؟ب؟ب؟ب؟    ورتان ههورتان ههورتان ههورتان هه    وشدا دهوشدا دهوشدا دهوشدا ده    توانن لهتوانن لهتوانن لهتوانن له    آان، دهآان، دهآان، دهآان، ده    تیهتیهتیهتیه     حكوومه حكوومه حكوومه حكوومه    زراوهزراوهزراوهزراوه    دادگا یان دامهدادگا یان دامهدادگا یان دامهدادگا یان دامه

ی  ك ركخراوه تی ژنان وه ی تایبه ی ژنان ركخراوه  آشه تی به  بۆ یارمه دیاره

رمیھر و  ی ئازه  مافی ژنان و ركخراوه ی پشتیوانی له ژنان و ركخراوه   پشتیوانی له

 ئیش  وه م باره ودامان بت له و جگای مه  تا ئه وه وانه  الی ئه ش له ئمه.  یه هتد هه

ی  وه قكردنه یاندن و زه ر ڕاگه  سه  زیاتر توانایی خۆمان خستۆته ئمه. ین آه ده

سمی تۆمار بكرین،   ره ر به گه  ئه دیاره.  ژنان ك توندوتیژی دژ به ن وهآانی ژ آشه

شك بۆ راوژآاریی  ین به ده   ده وڵ ه، هه گه رمان له ی ژنانی پارزه وه  هۆی ئه به

   بۆ ئمه  آه و خاه ئه. ین  دابین آه وه تییانه ی زانیاری یاسایی و یارمه  باره ژنان له

گامان دور  آانی ژنانی آۆمه  باوه  آشه ی له وه ڵ ئه گه  هاوآات له آه  یه وه  ئه گرنگه



ین بۆ هاندانی ژنان بۆ ناسینی مافی  رخانكه آیمان ته ره وی سه ، هه وه وینه آه نه

  آانمان له  ئاساییه  ئاسته رتر له و سه ره  ئاستكی به واته. نی ده مرۆڤ و مافی مه

  وه ڕته گه شی ده آه  و هۆآاره بژاردوه ی ژنی آورد هه هری آش سه  چاره تی بۆ یارمه

  ب  و ده ییمان جیاواز نیه وه ته ی نه  آشه ی ژنی آورد له ی ئمه  آشه ی آه بۆوه

  .گرین نگاو هه آانیشمان هه ییه وه ته  نه ری آشه سه  چاره تی به هاوآات بۆ یارمه

    

ندامانی ندامانی ندامانی ندامانی     ئهئهئهئه((((ست ست ست ست     بهبهبهبه     مه مه مه مه    آهآهآهآه    آانی آشهآانی آشهآانی آشهآانی آشه    نهنهنهنه    ڵ الیهڵ الیهڵ الیهڵ الیه    گهگهگهگه    وخۆ لهوخۆ لهوخۆ لهوخۆ له    ی راستهی راستهی راستهی راسته     شوه شوه شوه شوه    ئایا بهئایا بهئایا بهئایا به

    بت؟بت؟بت؟بت؟    دانیشتن و وتووژتان دهدانیشتن و وتووژتان دهدانیشتن و وتووژتان دهدانیشتن و وتووژتان ده) ) ) ) آانآانآانآان    ماهماهماهماه    بنهبنهبنهبنه

 .بت بگومان ده

  

    ن؟ن؟ن؟ن؟    آهآهآهآه     ده ده ده ده     و آاری ئوه و آاری ئوه و آاری ئوه و آاری ئوه    یهیهیهیه    و ركخراوهو ركخراوهو ركخراوهو ركخراوه    ژنانی آورد چۆن پشوازی لهژنانی آورد چۆن پشوازی لهژنانی آورد چۆن پشوازی لهژنانی آورد چۆن پشوازی له

 شاری   پارزگای آرماشان و له ت له نانه واری ته ند شاری آورده  چه ژنان له    

  ندیان گرتوه ران، پوه نده  هه لك له ت خانمگه نانه تد و تهریوان، ه هاباد، مه مه

  .ندامتی و هاوآارین خوازیاری ئه

    

    و؟و؟و؟و؟     و رۆی ئه و رۆی ئه و رۆی ئه و رۆی ئه    یهیهیهیه    م ركخراوهم ركخراوهم ركخراوهم ركخراوه     ئه ئه ئه ئه    ڕواننهڕواننهڕواننهڕواننه    پیاوانی آورد چۆن دهپیاوانی آورد چۆن دهپیاوانی آورد چۆن دهپیاوانی آورد چۆن ده

 مرۆڤ نازانن و   ژن به ك آه یه سته ده. ن سته  س ده وه م باره پیاوانی آورد له

  م له ن ژن چاالك بت به ك ده یه سته ده.  ر نییه ژن هه ژن و توانایی  ڕیان به باوه

 بزاڤی  ك و له یه موو آاسه وچكی هه  آه نه آه  خۆیان ده دا، واته ژر چاودری ئمه

و  م ئه نن، به گمه  ده سته م ده ئه. نن  خۆیان داده تی بۆ رایه ژنانیشدا مافی ربه

).  زانكۆی تاران آردیان ی ژن له  آۆنگره ی له وه ك ئه وه(نونن  تی ده ڕی دژایه په

وتنی خودی ژنان   رككه  هزی ژن و پویست به ڕیان به  باوه ن آه ك هه یه سته ده

 جارێ  وه  داخه ش و بزاڤی ژنانیشن و به ری ئمه تیده  یارمه مانه  ئه  و دیاره یه هه

 .ون رناآه زۆر ده



  

    شدارن؟شدارن؟شدارن؟شدارن؟    ههههدا پیاوان بدا پیاوان بدا پیاوان بدا پیاوان ب    یهیهیهیه     ركخراوه ركخراوه ركخراوه ركخراوه    مممم    ئایا لهئایا لهئایا لهئایا له

.  تی، ژن بوونه ندامه آانی ئه رجه  مه آك له دا جارێ یه ی ئمه  ركخراوه له

 هزی  ن و به تا ژنان خۆیان ئیش بكه ره وێ سه مانه  ده  آه یه وه شی ئه آه هۆآاره

 ڕاوژآاریی پیاوانی رووناآبیری   له دیاره. ن  فۆڕم بده م ركخراوه  ئه وه خۆیانه

  . رگرین ك وه آرێ آه  ده قینه راسته

    

ری مافی مرۆڤ و ئاشتی تا ری مافی مرۆڤ و ئاشتی تا ری مافی مرۆڤ و ئاشتی تا ری مافی مرۆڤ و ئاشتی تا     ی ژنانی آورد پارزهی ژنانی آورد پارزهی ژنانی آورد پارزهی ژنانی آورد پارزه     ركخراوه ركخراوه ركخراوه ركخراوه    وهوهوهوه     باری جوغرافیاییه باری جوغرافیاییه باری جوغرافیاییه باری جوغرافیاییه    لهلهلهله

    ؟؟؟؟    یهیهیهیه    یدانی چاالآیی ههیدانی چاالآیی ههیدانی چاالآیی ههیدانی چاالآیی هه     آوردستانی ئراندا مه آوردستانی ئراندا مه آوردستانی ئراندا مه آوردستانی ئراندا مه    ك لهك لهك لهك له    یهیهیهیه    چ ناوچهچ ناوچهچ ناوچهچ ناوچه

ر تۆمار  گه مان ئه آه ساسنامه  پی ئه م به ، به یه  سنه  له ندی چاالآی ئمه ناوه

ت آاندا بنكه  آوردیه موو شاره  هه توانین له ین، دهبكرمان بب .  

    

 تا ئستا چۆن  تا ئستا چۆن  تا ئستا چۆن  تا ئستا چۆن     وهوهوهوه    زراندنییهزراندنییهزراندنییهزراندنییه     رۆژی دامه رۆژی دامه رۆژی دامه رۆژی دامه     له له له له    یهیهیهیه    و ركخراوهو ركخراوهو ركخراوهو ركخراوه    آار و چاالآی ئهآار و چاالآی ئهآار و چاالآی ئهآار و چاالآی ئه

  نگنن؟نگنن؟نگنن؟نگنن؟    سهسهسهسه    دهدهدهده    هههههههه

 :  ند چاالآیمان بووه دا چه مه  آه م ماوه  له ئمه

 یال زانا ڵ له گه دیدار له) ا

  باتمان  مافی مرۆڤ لهی ڵ ركخراوه گه دیدار له) ب

 )آان  ناحكوومییه كخراوهر( تاران  چاالآانی بواری ئاشتی له ندی به پوه) پ

 یگرن  بۆ ژنان ده آان آه  آۆڕ و سـمیناره یڤ و وتار له ش آردنی په پشكه) ت

 رۆژی جیھانی  ر ژنی آورد و مافی آورد له  سه یڤك له ش آردنی په پشكه) ج 

 ر بانگھشتی خوندآاران  سه بایی تاران له باته  ته المه  عه زانكۆی ئاشتی له

و مافی مرۆڤ هتد »  ئاشتی رۆی ژن له«و » البی«لی   ۆرك شاپگه شداری له به) چ

   آردنی توندوتیژی دژ به غه ده بردنی آۆڕی رۆژی جیھانیی قه ڕوه  به شداری له به) ح

  سنه ژنان له



ر خۆسووتاندی ژنان و توندوتیژی   سه سین و راپۆرت له آردنی وتار و نوو ئاماده)  خ 

 ...) دگوالن و   له ریفه ی شه نجه شكه  راپۆرتی ئه بۆ نموونه( ژنان و هتد  دژ به

  ژنان  ت به ندنی ئیمتیازی گۆڤاركی تایبه وڵ بۆ سه هه) د

 .ڤ و هتدر مژووی ژن و مافی مرۆ  سه ركخستنی خولی فرآاری له) ر

  

تان ل ناآرت یان آۆسپتان تان ل ناآرت یان آۆسپتان تان ل ناآرت یان آۆسپتان تان ل ناآرت یان آۆسپتان     شهشهشهشه    ڕهڕهڕهڕه    وه ههوه ههوه ههوه هه    آانهآانهآانهآانه    تییهتییهتییهتییه     حكوومه حكوومه حكوومه حكوومه    زراوهزراوهزراوهزراوه    ن دامهن دامهن دامهن دامه     الیه الیه الیه الیه    ئایا لهئایا لهئایا لهئایا له

    ن؟ن؟ن؟ن؟    بۆ دروست ناآهبۆ دروست ناآهبۆ دروست ناآهبۆ دروست ناآه

  . آردنمانه تی، تۆمار نه نی حكوومه ی الیه شه ڕه م آۆسپ و هه آه  یه دیاره

    

گای گای گای گای     ریتی آۆمهریتی آۆمهریتی آۆمهریتی آۆمه    نگرانی داب و نهنگرانی داب و نهنگرانی داب و نهنگرانی داب و نه    ن الیهن الیهن الیهن الیه     الیه الیه الیه الیه    ك لهك لهك لهك له    آانییهآانییهآانییهآانییه    رهرهرهره    ربهربهربهربه     به به به به    شنهشنهشنهشنه    ئایا هیچ چهئایا هیچ چهئایا هیچ چهئایا هیچ چه

تی و آالسیكی  ست هاووتیانی سوننه به مه( ناچت؟  ناچت؟  ناچت؟  ناچت؟     ڕوهڕوهڕوهڕوه         به به به به     دژی ئوه دژی ئوه دژی ئوه دژی ئوه    ن بهن بهن بهن بهآوردستاآوردستاآوردستاآوردستا

  ) آوردستانه

 و  وه قاندنه ی ته شه ڕه ت هه نانه  و ته شمان لكراوه شه ڕه آان، هه ره ربه  به  له جگه

م  ئه. آوژن آانم ده  منداه  آه  خۆشم آردوه یان له شه ڕه ست درژی و هه آوشتن و ده

 . لمان آراوه  وه 6می پیاوانی پرسیاری  ی دووه سته ن ده  الیه ش له شانه ڕه هه

 

آوو آوو آوو آوو     ی ژنان ئایا آاری فكریشی ژنان ئایا آاری فكریشی ژنان ئایا آاری فكریشی ژنان ئایا آاری فكریش وه وه وه وه    آشهآشهآشهآشه        ت بهت بهت بهت به    بارهبارهبارهباره    لی سهلی سهلی سهلی سه    مهمهمهمه     آاری عه آاری عه آاری عه آاری عه    جیا لهجیا لهجیا لهجیا له

ها ها ها ها     روهروهروهروه    ، هه، هه، هه، هه     رگای گۆڤار و رۆژنامه رگای گۆڤار و رۆژنامه رگای گۆڤار و رۆژنامه رگای گۆڤار و رۆژنامه    مافی ژنان لهمافی ژنان لهمافی ژنان لهمافی ژنان له        ت بهت بهت بهت به    بارهبارهبارهباره    ی زانیاری سهی زانیاری سهی زانیاری سهی زانیاری سه    وهوهوهوه    بوآردنهبوآردنهبوآردنهبوآردنه

    ن؟ن؟ن؟ن؟    بهبهبهبه     ده ده ده ده    ڕوهڕوهڕوهڕوه    ناریش بهناریش بهناریش بهناریش به و سـمی و سـمی و سـمی و سـمی    وهوهوهوه    آۆڕ و آۆبوونهآۆڕ و آۆبوونهآۆڕ و آۆبوونهآۆڕ و آۆبوونه

 پرسیاری نۆدا   له م پرسیاره می ئه  وه  و پم وایه یه  آاری فكریشمان هه به

  ر فمینیزم له سه ریكی نووسینی آتبكم له ش خۆم خه وه  له جگه. وه ته دراوه

  . وه ی ژنكی آورده روانگه

        ست لهست لهست لهست له    بهبهبهبه    مهمهمهمه. . . .     یهیهیهیه""""ئاشتیئاشتیئاشتیئاشتی""""، ، ، ،     وهوهوهوهدا هاتودا هاتودا هاتودا هاتو    آهآهآهآه     ركخراوه ركخراوه ركخراوه ركخراوه    یییی     پناسه پناسه پناسه پناسه     له له له له    تر آهتر آهتر آهتر آه    آیآیآیآی    یهیهیهیه    زاراوهزاراوهزاراوهزاراوه

    ڵ آ؟ڵ آ؟ڵ آ؟ڵ آ؟    گهگهگهگه     و له و له و له و له    ئاشتی چییهئاشتی چییهئاشتی چییهئاشتی چییه



مك  سك یان سیسته نك یان آه ڵ الیه گه ستمان ئاشتی له به مه). صلح(ئاشتی یان 

آورد .  ڕ و ئاژاوه  شه ك به  ئاشتیخوازی نه  به آانه ری آشه سه ست چاره به مه.  نییه

ی مژوو و  وه ت آردنه ست ره به مه ( ردا بووه رابه ڕكی نابه  شه تا ئیستاش له

  ڕه م شه له).  ر شتك قۆناغی خۆی و دۆخی شیاوی خۆی بوه هه. باتمان نییه خه

آنۆلۆژی  رآوت آراوین و آوژراوین و دوژمن ته وام سه رده  به دا ئمه رانه رابه نابه

وڵ بۆ ئاشتی   هه رگای دیموآراسیخوازی و  له پمان وایه.   زیاتر بووه  ئمه ڕی له شه

مان و  آه وه ته  مافی نه  دیاره چاوآردنی مافی مرۆڤ آه و ئارامش و پویستیی ره

  آی رووناآتر بۆ مووان بتوانین ئاسۆیه تی هه  یارمه ر، به  به گرته مافی ژنیش ده

  .دی بنیـن مان به آه ته میلله

    

آانتان چۆن آانتان چۆن آانتان چۆن آانتان چۆن     دا آارهدا آارهدا آارهدا آاره    بوارهبوارهبوارهبوارهم م م م     لهلهلهله. . . . آشتآشتآشتآشت    رنج رادهرنج رادهرنج رادهرنج راده     سه سه سه سه     آه آه آه آه    تر، مافی مرۆڤهتر، مافی مرۆڤهتر، مافی مرۆڤهتر، مافی مرۆڤه    تكیتكیتكیتكی    بابهبابهبابهبابه

    یه؟یه؟یه؟یه؟    ردا ههردا ههردا ههردا هه    رامبهرامبهرامبهرامبه    بهبهبهبه    تان لهتان لهتان لهتان له    رهرهرهره    گهگهگهگه    شنه آۆسپ و تهشنه آۆسپ و تهشنه آۆسپ و تهشنه آۆسپ و ته     پش و چ چه پش و چ چه پش و چ چه پش و چ چه    چنهچنهچنهچنه    دهدهدهده

   پویسته وه م باره له.  وه گرته شمان ده آه وه ته مافی مرۆڤ، مافی ژن و مافی نه

. ر  سه رینه  مافی مرۆڤ به گامان له تا ئاستی زانست و ناسینی ژنانی آۆمه ره سه

   آه یه وه سته  ده ر مافی مرۆڤ و ئاشتی به سه ند ۆرك شاپمان له  چه وه م هۆیه ر به هه

   له رمان پمان وایه رامبه ی به ره گه بۆ آۆسپ و ته. رین یبه ڕوه  داهاتوودا به له

 تووشی بك گرفت و  یه وانه  له م ۆرك شاپانه بردنی ئه ڕوه  بۆ به وه ته سه ن ده الیه

 . بیـن مه ه نگ و چه ته

  

زای مافی زای مافی زای مافی زای مافی     ك شارهك شارهك شارهك شاره    یهیهیهیه    تی تا چ رادهتی تا چ رادهتی تا چ رادهتی تا چ راده     تایبه تایبه تایبه تایبه     گشتی و ژنان به گشتی و ژنان به گشتی و ژنان به گشتی و ژنان به    گای آوردستان بهگای آوردستان بهگای آوردستان بهگای آوردستان به    آۆمهآۆمهآۆمهآۆمه

 بواری  بواری  بواری  بواری     ری لهری لهری لهری له     آاری رۆشنگه آاری رۆشنگه آاری رۆشنگه آاری رۆشنگه    وهوهوهوه     رگای آام میكانیزمه رگای آام میكانیزمه رگای آام میكانیزمه رگای آام میكانیزمه    ش بهش بهش بهش به    نیی خۆیانن و ئوهنیی خۆیانن و ئوهنیی خۆیانن و ئوهنیی خۆیانن و ئوه    دهدهدهده    مهمهمهمه

    ن؟ ن؟ ن؟ ن؟     آهآهآهآه    مافی مرۆڤدا دهمافی مرۆڤدا دهمافی مرۆڤدا دهمافی مرۆڤدا ده

  ی و ژنان به گشت گای آوردستان به  آۆمه آان له نییه ده  مه  مافه زایی له شاره

ی  ه تر و ڕایه آانیNGOتی   یارمه ش به  و ئمه  ئاستكی زۆر نزمدایه تی له تایبه



توانین ئاستی  آان، ده  بوآراوه ك له ژنان و ركخستنی پۆلی فرآاری و آه

        . ر  سه رینه زانیاری به

    

مافی مرۆڤ و مافی مرۆڤ و مافی مرۆڤ و مافی مرۆڤ و ری ری ری ری     ی ژنانی آوردی پارزهی ژنانی آوردی پارزهی ژنانی آوردی پارزهی ژنانی آوردی پارزه     ناو ركخراوه ناو ركخراوه ناو ركخراوه ناو ركخراوه     آارآردن له آارآردن له آارآردن له آارآردن له    وهوهوهوه    آولتووری پكهآولتووری پكهآولتووری پكهآولتووری پكه

    ؟؟؟؟    ئاشتیدا چۆنهئاشتیدا چۆنهئاشتیدا چۆنهئاشتیدا چۆنه

  ك ژنین له یه سته  له ناو خۆماندا ده ئمه.  یه  هه وه یه م باره آولتووری جوانمان له

ر ژن بوون و آورد بوونمان  سه م له ك، به موو بیروبوا و ئایدیۆلۆژییه هه

 و آانی بگرین ڕه ر تاك و باوه تی هه  رز و حورمه بیارمان داوه. وتووین رككه

جیاوازی بیروڕوا . بژرین ش هه آی هاوبه آان ستراتژییه شه  هاوبه ر خاه سه له

  . آتردا ر یه رامبه  به تی له بینی و بتاقه سك  هۆی ته ینه ناآه

    

        رآردنی آشهرآردنی آشهرآردنی آشهرآردنی آشه    سهسهسهسه     چاره چاره چاره چاره    توان لهتوان لهتوان لهتوان له    ك دهك دهك دهك ده    یهیهیهیه     آوردستان تا چ راده آوردستان تا چ راده آوردستان تا چ راده آوردستان تا چ راده    نی لهنی لهنی لهنی له    دهدهدهده    ی مهی مهی مهی مه    ركخراوهركخراوهركخراوهركخراوه

        شنهشنهشنهشنه    م چهم چهم چهم چه    یری ئهیری ئهیری ئهیری ئه    بت و هاووتیانی آوردستان چۆن سهبت و هاووتیانی آوردستان چۆن سهبت و هاووتیانی آوردستان چۆن سهبت و هاووتیانی آوردستان چۆن سه    وری ههوری ههوری ههوری هه    آاندا دهآاندا دهآاندا دهآاندا ده    تییهتییهتییهتییه    یهیهیهیه    آۆمهآۆمهآۆمهآۆمه

    ن؟ن؟ن؟ن؟    آهآهآهآه     ده ده ده ده    نییانهنییانهنییانهنییانه    دهدهدهده     مه مه مه مه    زراوهزراوهزراوهزراوه    دامهدامهدامهدامه

 جگای خۆی  ریكه  خه ورده نی ورده ده لی ناحكوومی و مه گه آولتووری ركخراوه

و ئازادیی و   ئه ت ئمه  تایبه ، به رتای رگادایه  سه  و هشتا له وه دۆزته ده

كی  شداری خه  به ریكه هدی هدی خه.  آانی باشوورمان نییه خراوهی رك تانه رفه ده

  .ب آاندا زۆرتر دهNGO  وار له نج و خونده گه

    

  12121212----01010101----2002002002005555نی قادری نی قادری نی قادری نی قادری     رهرهرهره    قهقهقهقه

 

 http://www.kurdistannet.us/royaڕی ڕوئیا تلووعی  ماپه


