
 
 کان پیاوانن تییه یه کشه کۆمهکیی زۆربوونی  ره ھۆکاری سه

 
  فا ماس مسته ئه

  
  وه کانه تییه یه کۆمهست کشه  ی که به ده وانه زۆرن ئه

بۆ   وه ڕنه گه ش ده و کشانه ی زۆری ئه نانن، زۆربه ده
یشتنی  ی تگه ویستی یان راده بوونی سۆز و خۆشه نه
   .کان ره اوسهھ
  
کاندا  کۆنه  فسانه ئه  ک له وه -  س پیان وایه ر کهزۆ

ن  هم جار له الی که هویستی بۆ ی شهخۆ''   که -  ھاتووه
م  ک ئادهکات  ؛ گوایه داوه ریھه وه سه ه)وا و حه م ئاده(

قووڵ سۆزیان   جۆرکی ھنده بهوێ  که وا ده به حه چاوی
ی  ادهبن تا ر کتر ده بزوێ و ئاشقی یه کتر ده بۆ یه
ر ھزی  گه ئه.. کتردا یه نو ی رۆحیان له وه توانه

و ویستی  وا خۆشه ئه  بوایه نه  و سوه راکشانی ئه
بوو و  وام ده رده ر به کتر ھه وا بۆ یه م و حه رۆشیی ئاده په

ش  و ئمه  وه مانه شت ده ھه به  تای له ھهتا بۆ ھه
موو  ھه م ئهتووشی  و  وییه م زه ر ئه سه  وتینه که ده نه

  م له به !''بووین  ده نه  ختیی ژیانه م سه ھاش دووچاری دابان و ئه ی ژیان و ئاوه کشه کشمه
وتی  ی ره کایه نجامی ھاتنه ئه  کانی ژنان له ویستی و کشه ی خۆشه وه راستییدا کابوونه

ی  رچاوه سه  وه ه ی کۆمه نهاوتوو نگی دواکه رھه کان و دین و فه خراپهیته  ر پیاوساالریی و دابونه
ژنیی  فره  ی به دینی ئیسالم رگه  کانی خۆمان که کانی ناوچه گه کۆمه  تییش له تایبه به  گرتووه

  . داوه
  
موو  و ھه پاش ئه و له  وه تلنه زوم و زۆری پیاوساالریی ده  نجه شکه نو ئازار و ئه ژنان له  مژه له

ونیان رو ر دڵ و ده سه له  م ھالنه ژنۆ داماون و خه وئه سته ر ده ێ ھهریشیان د سه ی به ساتانه کاره
  مانگی رابردوودا سی و چوار ژن خۆیان کرده  ی ده ماوه  تا له وه ، ئه وه خۆنه کا و خۆیان ده ده
جۆرک  چنین و به ھه نگی پ رگیریی ته کانی ھاوسه وتووه دواکه  ریته ڵ و گوتینی دابونه شخه مه

ن و رۆحی  رگ بکه ملی مه  ست له ده  یه وه وان ئه ر بۆ ژیانی ئه سه نیا چاره ته  که  ن وا بووهالیا
  .ننر بوه ئاسایان ھه پووه په
  
  پله  خۆیان به  و پیاوانه ئه .. تی ژن هسای که ی وه شاندنه وه ھه بنه ھۆی که ده ی اوانهپی و رن ئهزۆ
وتۆی  کی ئه تا ئستا ھیچ یاسه  وه کۆنه  له زانن، ده  لگه دووی کۆمه  پله  ک و ژنان به یه

ووتی   له. دابندرت  و پیاوساالرییه ی سنوورک بۆ ئه وه بۆ ئه  کراوه ر نه به سته تیی ده یه کۆمه
تی  ی حکومه ی تازه ماشای کابینه ر ته گه ئه  نموونهر بۆ  ، ھه ت خۆی پیاوساالره دا حکومه ئمه

!  سک و سنوورداره رته دا زۆر زۆر بهیی ژنان ت بینین رۆی ژنان و رژه ین ده کوردستان بکه



..  ۆکهڕ دار و ب ناوه ن مافی ژنان و دروشمی بریقهاتدار سه ری زمان و بنی زمانی ده چی سه که
یانکرد  ی ده ندانه و پوپاگه  شه موو بانگه و ھه پاش ئه  ی رابردوو له کابینه  ک پشتریش له روه ھه
ژنیی درا و  یاسای فره  نگ به مان ده رله نو خودی په لهکانی ژنان  ی ماف و ئازادییه رباره ده
لکردن زیاتر  یانو وا  وه تیی ژنانیان کپ کرده زایه نگی ناڕه یتر ده و ھنده نپاند داسه یانر سه به

ی خۆ سوتاندن و  مایه  نجام ببته رئه و سه  وه نگ بخواته کانیان په مه و خه  وه بخۆنه خۆ
     .ل بکرێ حه  وه ن پیاوانه الیه  نوبردن و کوشتنیان له کانیتری خۆ له جۆره

  
  هو ی گرتۆته م جیھانه کی ئه یه موو گۆشه ھه   ی ئستا که ستیی و جیھانگیرییه ربه می سه رده م سه له

می  رده کانی سه ریته وی یاسا و رسا و دابونه یه په ی ئمه گه ی زۆری پیاوانی کۆمه زۆربهھشتا 
ھیوادارم و زۆریش   ، بۆیه وه وسننه چه ژنان ده  ترین شوه دڕندانه  ن و به که ت ده جاھیلیه
ڕوانی  چیدی چاوه سن و ی ژنان ھه وه وسانه چه  شۆڕشی دژ به  ئستا ژنان خۆیان به  پویسته

کرن  ھید ده ی ئستا ژنان شه من دنیام ھنده ، ستییه ربه و سه بن بۆ ئه یی پیاوان نه خشنده به
  .ھید ناب یان ل شه نده وه لگیرسنن نیو ئه ھه  و شۆڕشه ر ئه گه ئه
  
ۆ  ب ی ژنان و به وه وسانه نا بۆ توندوتیژیی و چه'' ژر دروشمی  موومان له با ھه ده
  .تیی بھنین کۆیالیه  و کۆتایی به  وه کۆبینه  ''واکانیان  ره  ستھنانی مافه ده وه
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