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  ی کراوه نامه
 

  رم رۆکی هه سعود بارزانی سه مه: ڕزان بۆ به
رۆکی  زیران، عمر فتاح حوسن جگری سه نی وه نجومه رۆکی ئه ی سهڤان بارزان نچیره

 زیران نی وه نجومه ئه
  ڕزان، به

ساتکی  دی کاره وا شاهی وه  داخه ڕی و به لیلدا تپه ی دوعا خه ر کوشتنی دڕندانه سه ی زۆر کورت به که ماوه
  ترین شوه  دڕندانه واری دوکان به هه  هاوینه  ساڵ له19ن  مه ئوفی ته وبۆ علی ڕه شه.  ژنکی تر ترین دژ به
 پشت  ی ناموس له له سه ، مه)ر ماوه جه(ی   پی بوکراوه به.   شوندراوی فدراوه ی به که سته  و جه کوژراوه

  .  یه وه ساته م کاره ئه
.  وه تی عراقیه تی حکومه سه ی ده  چوارچوه وته که وش ئه  ئه  بوو وه عشیقه  دوعا دانیشتووی به ڕاسته
کانی پارتی  کداره ن و پاشانیش چه  ئیسالمی و دژی ژنیه ته و حکومه رچاو له شکی به ش به م خۆ ئوه به

   عراقدا کوشتنی ناموسی ژنان له له  زانن که  ئه زۆر باش  کاتکدا له!  وه سوکاری کرده  که سلیم به دوعایان ته
نھا  درن ته مترین حوکم ئه تدا که  باشترین حاه ، یان له وه سوڕنه  و بکوژانیش ب دادگایی ئه وی خۆیدایه بره
 .  ریان هاتووه  سه  به که) غسل العار(ک بوون  ییه ی شوره وه ریکی شتنه ی خه وه ی ئه هانه  به به
رستی  په کۆنه بۆ  ئوهستانی   پشت وه  له  به ، بگره ر بباک بووه ک هه دا نه ند ساه م چه ش له تی ئوه سه ده

.   دژی ژنان خۆشتر بووه یه حشیانه  وه تاوانهم   بۆ ئهمینه  زه تا هاتووه ری، هه گهت شیره و پیاوساالری و عه
ی شان  وه  بۆ ئه ند ئاسانه کی چه یه قسه.  کراوه غه ده  ژنان قه و کوشتنی  یاساتان داناوه  بن که  ئوه نگه ڕه

ی  له سه  مه  نیه وه ی ئه ئه. کرت تاندا ئه سه ی ده ژر سایه  ژنان له ی دژ به موو تاوانه و هه  له وه نه خای بکه
   به  نیه وه ی ئه ن؟ ئه که ئهماشای   ته وه نینه  پکه کانتان به کداره دات و چه  ڕوو ئه وه رچاوتانه به دوعا به
   ڕۆژانه  زیاتر که وه وت له ؟ چیتان ئه وه نه خه  درۆ ئه رناشناڵ به نته منستی ئه  ڕاپۆرتی ئه وه کی قایمه ڕوویه

ڕاستی  به.  وه کاته ی ژنان بو ئه ندن و کووشتن و فیدانی الشهیان خۆسوتا کانی خۆتان ده بوکراوه
   بگاته  کوشتنی ناموسی و خۆسوتاندن و توندو تیژی بونه زاری له یان هه  لیستی ده یه وه پویستتان به

 دی  ه ل موو ساته  ترسکی هه ی دوعا بب به وێ هاوار و ناه تانه ئه! زاری ئنجا پشی پ بگرن؟ دان هه سه
  ی ل بت؟ وبۆ ک شه  بترست وه وه س له وو کهم وێ هه تانه دا؟ ئه و ووته کچان و ژنانی ئه

  ، زۆر به)یسی دوعا تی که تایبه به( کوشتنی ژنان  تان له م چاوپۆشیه تان، به نگیه م ب باکی و ب ده  به ئوه
ن بۆ  که بار ئه رج له لومه ریکن هه  خه مجۆره  به ئوه. ستاون  پشتی کووشتنی ناموسی ژنان ڕاوه توندی له

ن،  وه ریکی ئه  خه ر ئوه م گه به.  گایه و کۆمه تی ئه  عاده ردبارانکردن و کوشتنی ناموسی ببت به ی به وه ئه
  وه ریکین ئه  خه ئمه . ئساته و مه گا و ژنانن له ریکی ڕزگارکردنی کۆمه کسانی خواز خه ژنان و پیاوانی یه

من و  کدا نه نگی خه رهه  و فه  ژیانی ڕۆژانه  ژنان بدات، ناموس له توانت له س نه  که ت که  عاده ببت به
 . کاریبھنت کی ئاسان بۆ ژنکوژی به یه هانه ک به کات باسی لبکات و وه ت نه رائه س جه فێ بدرت و که
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بین تا  دا ئه و پشتیوانیه  ڕاکشانی ئهوی  هه ین و لهند مه هره نی به پشتیوانی ئازادیخوازی جیھا  له ئمه

ی  وه  و بوژاندنه وه  الواندنه ست له تا ده. ن  بکه کسانی نوان ژن و پیاو پیاده ین یاسای یه ناچارتان بکه
  .بگرن رستی و پیاوساالری هه په کۆنه

  
 هار مونزیر به

 رویج  نه ری ڕکخراوی ئازادی ژن له نونه
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