
  کاندا کاریه واشه نوان چه له) دوعا ( ی  سته جه
 شونن ؟ ئه) دوعا  ( ردبانکردنی ساتی به بۆچی کاره

    لی ال عه ت مه هیدایه
 ،  یه وه ر زمانمانه سه  به  که یه کانمان ماوه وی منداڵ و ئازیزهک نا ی وه و ناوه  ئه موومان بۆته بۆ هه) دوعا ( ناوی 

  یانده  گه ژنان و کچانی کردنی بهتی  ی سوکایه جۆری کوشتن و ڕاده) دوعا ( ردبارانکردنی  ساتی به تاوان و کاره
 ،  وه ویستی و ئومد گۆڕینه  خۆشه ها له بووبته داستانکی پ به) دوعا ( ر ژیانی  گه ت ، ئه ریه ربه ترۆپکی به

 بۆ کانی  ڕاستیهواندنیکاری و ش واشه رگای چه یان ده ده) دوعا  (  ق به رهه سات و تاوان ده رگ و کاره وا مه ئه
ڵ  گه و ساکار له زوی خۆی ژیانکی ساده ئاره یست بهیو هیواو ئینسانک بوو ده ڵ پ لهکچکی د) دوعا ( ،  وه کرایه
 کورسی و سامانی هیچ  یهبیبوو چاوی نه) دوعا ( بوو ،  نهتا  مای کوده ته به) دوعا ( بژرت ،  سک هه که
( ی ناوی  وه بوو ، ئه ی خۆی نه که دارکی ناوچه تمه کی دیارو سیاسه تیه سایه رگی که پش مه) دوعا ( سک ،  که

  ی له دڕنده/ م  که وون ، یهموومان دوو هۆکار ب ر زاری هه کان و وویردی سه واه تی هه رخه  سه ی کرده) دوعا 
ر  گه  ئه وه داخه گادا، زۆر به  کۆمه  له ریانه سه  له ک که یه وه وساندنه  ی ژنان و چه له سه مه/ م  یدا ، دووه که تنهکوش
وخۆ   وا ڕاسته کۆتای پھات ، ئه) دوعا ( ی  سته  جه لهویستی کوشتن  ڤای خۆشه ڕنه که به )  عشیقه به( ساتی  کاره
  ژنان لهرگری کردنی  ی به وه و فراوانی بۆ بزوتنه وره یدانکی گه  مه رگای هاتنه ده) دوعا ( ردبارانکردنی  به
سوڕاوانی  تی سیاسی ، هه ایهس ر ، شاعیر ، که نوسه( دان  ستی سه ده  و هاتنه هیدان م مه  ، له وه دا کرایهوڕو به
توانیان ) فزیۆن  له  ، سایت ، ڕادیۆ ، ته ی ژنان ، حیزب ، ڕکخراو ، گروپ ، گۆڤار ، بوکراوه وه تنهبزو

و ،  یه کی گرنگی هه گای کوردوستاندا جگاو ڕگایه ناوی کۆمه هه ان لهی ژن له سه  ژنان و مه ن که پیشانی بده
رگری   بۆ به وتنه رکه م ده کانی ژنان ، ئه یهیر کردنی ماف و ئازاد نت بۆ مسۆگه  هانگاو ده م کارانه ی ئه ئاڕاسته
  ر بۆیه ت ، هه سه رستی و ده په  بۆ گیانی کۆنه تیدا گورزکی قایمه یه ئاستی کۆمه  ژنان له کردن له

تداران و  سه ن ده الیه کان له ی ڕاستیه وه واشکاری و شاردنه ی چه  مایه بوویه) دوعا ( ردبارانکرنی  به
  مه خه  ده کاریانه واشه و چه کی ئه یه ند نموونه دا چه  ، لره وه کانی ژنانه  مافه رست و دژ به په  کۆنه وتاقمه سته ده
ی   سایه  له ژنانی کوردوستانه ئستای کانی  کیه ره  سه ستیان شیواندنی کشه به نھا مه  ته ران که ستی خونه رده به
انی ک  مافه رگری له بۆ به  که یه  زیندووه وه تنهو بزو کردنی ئه واشه ، چه و کاندا وتووه  دواکه ڕه ت و بیروباوه سه ده

ڕی  شه گ له ن ، ساح موته که ده) دوعا (  غائیبی بۆ  ندک نوژی مردو به یدان ، هه  مه ته نهژنان هاتو
ستی  ی مسومانی کوشت ده) ا دوع( ی     شه ڕه سته و ده ن ئه ندک ده نت ، هه یه گه ری پشتیوانی ڕاده گه تایفه
ن ،  که ست پده ده) جیم  یتان ڕه عوزوبیال مین شه ئه (  کانیان به وتنه  چاوپکه ندک له  ، هه فامییه هل و نه جه
 زۆر 140ی  ت بۆ ماده ت ده سه ، دهدرا  پیان بۆ لئه  ته ی بکردایه م کاره ر ئیسالم ئه گه ن ئه ندک ده هه

  له) دوعا (چن  ندک ده ، هه گرن کان سوودی لورده  تیرۆریسته یه م کشه ن ئه ندک ده ن ، هه که  مه  قسه خراپه
م   ، ئه گۆڕیوه دینی نه) دوعا ( و شکور  وه ندۆته فمان سه ره ن شه ندک ده  یان ژن ، هه ن بزانن کچه که رده گۆڕ ده
م   نو ئه ی له وه کانیان ، ئه ڵ ژنان و مافه گه  له یه خه ویه سته ڕکی ده یاندنی شه واویان ڕاگه کرن ته ده  که قسانه
 دروست کردنی  یه دا هه م قسانه ڕۆکی ئه  ناوه ی له وه  ، ئه کانی ژنانه  ئینسان و ئازادییه دا دیار نییه قسانه

رکی  دا ، ئه ساته م کاره  گۆ له ته توونه ها دا که کسانیخوازانه  ئازادیخواز و یه نگه و ده ڕووی ئه  به ستوره دیواری ئه
کانی  تی و مافه یه تی کۆمه داله عهی دیان بۆ  وانه  ئه ،کان کسانیخوازه  ئازادیخواز و یه  ئینسانه موومانه هه

ین و مۆری ئینساندۆستی و هاوپشتی خۆمان بۆ ژنان و  یر بکه  سه وه گرنگیه  به م قۆناغه دات ، ئه ژنان لده
  .ی ئستای کوردوستان  تیه یه  سیاسی و کۆمه م هاوکشه ین له انیان بدهک مافه


