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  )"دۆعا(" شتنی وونی آ تاوانی قزه هت ب باره سه -رلین   به-  تاراوگه رد له ویاندنی ژنانی آ ڕاگه
  

   وه  بته ی دۆعا دوباره وجۆره هین تاوانی له با چیتر نه
  )رێ خ به نی دۆزه ردی گوخه ده ن به شهسك گو رآه هه.. رێ  وه آانی هه نجه بی مووی لی ب زمانی په ڕه(

  -مدی   حه-                                                                                                             
موو تاآك دا  ی هه هزرو بیر ژنی له آی خراپ و ویژدان هه ریه آاریگه) دۆعا( ساتی  رگه گ بو تراژیدیای مه ساتی جه آاره

  آـه م جیاوازیـه  به  ڕویان داوه وجۆره ندین ڕوداوی له  ڕوداوی وا ڕوبدات پشتر چه م جار نیه آه  یه مه رچی ئه دروستكرد،گه
،  یـی   شـاراوه آنۆلۆژیـا هـیچ شـتك بـه و تـه مـه ولـه وه عـه  بچـوك بۆتـه  جیھان هنده نیوان دون و ئومـۆدا   له یه وه ئه

 دادگـاو  ر ڕسـوا بكرـت پویـسته ك هـه بـت نـه  ده زاریـه رمـه  پشـه م ڕوداوه  ئـه دیـاره ..  وه وه ناهته ی جارانه وانه پچه
نگمـان  ین و ده آه حكوم ده  ڕسواو مه و تاوانه توندی ئه  به  تاراوگه ی ژنانی آورد له ئمه..  بت  نگ نه ت ل ی ب ده سه ده
    بیوه نگیان هه  ده و تاوانه  دژی ئه ی آه س و ڕكخراوانه وآه موو ئه ی ههنگ  پاڵ ده ینه خه ده

 ئاینی  ی آه و پیه مترین ڕوداوبت به آانا آه زیدیه ناو برایه له ر و ئازارو تیرۆر گه وه وساندنه  چه ش بین آه وه  ئه پویسته
ڕسوا ب   دهبت   شی دا وی ڕو وه  و ئه  بووه و جۆره فتاری له ڕه توندووتیژی  و دژی آوشتن و   له  دوربووه میشه زیدی هه یه

سـاتی جـرگ   آاره وام ڕۆژانه رده تا ئستاش به دریژایی میژوو  گای  ئیسالمیش دا به ناوآۆمه مان آاتا له هه م له بكرت به
ی نـا هوشـیاری  مـووی نیـشانه ر هـه  هـهدرـت آـه نجـام ئـه ف دا ئـه ره ی شـه رده ژـر پـه ی باوك ساالری و له  ڕوانگه ب له
 ماف و  همانیای پ ل ك ئه  وتیكی وه ند مانگك له  پش چه  آه یه وه ش   ئه دات ، باشترین نمونه مان پشان ئه آه ته میلله

ی پـ گـرت و  ی ڕیگه آه  مرده وه ی جیا بووه آه  مرده له) سازان ( یاسا  ی به وه ی حوآمی یاسادا دوای ئه سایه ئازادی دا له
ر  ی سـه وه  بـه نـدی نیـه یوه  په خۆشانه م نه نزینی پیاآرد سوتانی  ئه ش زیاتر به وه  آوشتی و له وه یه آه شی منداه  باوه به
وخـۆی  هری ڕاسـت ر آاریگـه  ڕوداوی دۆعـا گـه یـه  هه وه رده روه ت و په قیه  عه ندی به یوه ی په نده وه  ئه كهب زهه چ ئاین و مه به
ریتانیـاو  ستی مردو براو باوك له وتـانی سـویدو بـه ده  به ك سازان آه ندین ڕوداوی وه وا چه ت ئهبووب مای آوردا هه له
و  زانـی آـوردیش ئـه گومـان ناحـه  ب ور نـاوو ناوبـانگی آـورد  سـه آی خراپیان آـرده ریه آانی تر آاریگه مانیا و شونه ئه
زیـدی و  آـانی یـه  دیرینه ندیه یوه تی بۆ تكدانی مژووی په تایبه ی به آه زمونه ناو زڕاندنی آورد و ئه بۆ  وه یان قۆسته له هه

مۆیـان بـۆ  ك ئـه و گرفتیكـی وه رگیـز آـشه واریـن هـه گای آـورده ری آۆمه واوآه ردوآیان ته  هه  آوردستان دا آه ئیسالم له
ك  یـن نـه آـه تی و مرۆڤ ڕساوا ده  تایبه آانی ژنان به وه وسانه موو چه   هه ه تاراوگ ی ژنانی آورد له  پش ، ئیمه هاتۆته نه
 دنیـای   لـه وجـۆره نـدین ڕوداوی لـه  چـه  ڕۆژانـه ر ئاسـتی دنیـا  آـه سـه كـو لـه  بـه آـه ر ئاستی آوردسـتان و ناوچـه سه له

آـی  یـه  دیـارده و ئازارو آوشـتنیش بـه وه دنهوسان ی چه  و دیارده شمان زۆره دات و نمونه وتن دا ڕووده ت و پشكه شارستانیه
  .ین   ڕسوای بكه و تاوانانه و  دژی و ئه ین له بات بكه موان خه ت ههآر  ده  آه زانین  جیھانی ده

   زۆر شونی دنیاو  لـه  توندووتیژی ژنان له ت به رچی یاسای تایبه  ، گه وه بنه ده  دوباره آان زۆرن و ڕۆژانه رچی تاوانه گه
  و  ویرانـه آاتـه  وت دهر شونكی دنیـادا   هه  لهآرت كردنیدا نهج  ج به ك آاری جدی له م یاسایه  به یه ردستانا ههآو

 دارسـتان و حـوآمی  بـت بـه آی نابـت  و ژیـان ده ت مانایه سه وسا ده ئه. بت ماڵ ده رآه ویژدانی مردوو،  تاوان تیادا به
  مـه بـی و آـه زهـه  دینـی و مـه  تكـدانی پكھاتـه بیـنن بـه رده ونـی زه  خـه  مـژه دوژمنانی آورد له. بت  ده سته رجه غابات به

آنـ   ڕامان بچـه م تراژیدیایه نگی ئه موومان زه  هه دا پویسته ستیاره  هه م بارودۆخه ئاله.  وه آانی آوردستانه یی یه وه ته نه
  وه وسـاندنه م و چـه آـانی ژنـان و البردنـی  زوـم و سـته ت و مافـه آانی دیموآراسیه نسیپه ین و پره  بكه و آانمان پته و ڕیزه

مـان آاتـا   هـه لـه.آـانی تـر  و جـۆره م جـۆره ی لـه رمانه ی تاوانی بشه وه  بوونه  دوباره  بگرین له ین و ڕگه  بكه سته رجه به
دات دوژمنانی ئازادی و دیموآراسی   نه روو ماوه  به ته ڕێ و شونی پویست بگر ین آه آه تی آوردستان ده  حكومه داواش له



 سـزا  نیش بهاشیونرت و تاوانبار آانیشمان نه زیدیه رن مژووی پ شانازی برایه ی به آه زموونه مان و ئه آه له  گه ر به فه زه
  .نریت یه بگه

  
  )رلین  به  (   تاراوگه ژنانی آورد له
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