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ی ژن؟ یت ئه که رگی دوعا چییده دوای مه  

 
 

کانت به ترازووی ویژدان بپوم وت ئازاره مه ند ده چه  
ی ئازارتا"تا"م له  هیچ کشانک شکنابه  
رگی تۆ ی مه د ونه قه هیچ ئازارکی دی به  

رتک چاوم، کانی هه ڕ ناکات گلنه ته  
م کردووهماشای زۆر ئازار وه ته م دوورییه ی ئه خانه له باه  

بوون ک تۆ نه ل هیچیان وه  
بوون د تۆ پ هاوار نه قه هیچیان به  

گرتیت ردی تده خوا به  
کردیت، خوا تفی تده  

 خوا کردبوویتیه پو
هنایت ریده م پیاو ده پی ئه له  
کردیت، پی پیاوکی تری ده له  
ڵ خودادا گه ڕه له ڕی ژن شه شه  

یت ویی بکه  نهوت پیاو ر بته گه تۆ ئه: ی ژن ئه  
 پویسته خودا بکووژیت

"هرا"وێ به ماری  شت، له هه وه بۆ به ڕیته بگه  
بواسیت، خودا به داری زانستدا هه  

 
عید پۆ سه  

 
توانت چیی بکات؟ ژنی کورد، که  کات؟ ده رگی دوعاوه چیی ده دوای مه ژنی کورد له

ک   وهبتخودی خۆی نی  اوهتوانت خ نی چوار دیوار بت، چلۆن ده توانت خاوه نه
و چوار  نوانی ئه  قی ژنی کورد له می ئه رهه ی بهیی وره ئازادیی و گه! ؟مرۆڤکی ئازاد

ژیی و  نھا خۆی تدا ده ته ، چوار دیوار، که بهنی نین وان خاوه م دت، که ئه رهه دا به دیواره
موو  ت له کوردستان دا، ههکتیی ژنان ب  شتک نییه ناوی یه.نی بیاره تیدا خۆی خاوه
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کتیی  یه، زیندانکن بۆ ژنان، ئاخر یه وه هه کتیی ژنانه ی، که به ناوی یه زگایانه و ده ئه
کانی پارت و  شک بت له ئۆرگانه ک به قی ژنی ئازاد خۆی بت نه ی ئه ه بت زاد ژنان ده

قی  مۆکردنی ئه سته  بۆ دهکه سازییه کتییانه جۆره پیشه مجۆره یه موو ئه هه. ت سته ده
دا خۆیان به ژنی  و ئۆرگانانه و ژنانه له موو ئه دایه، هه وه ش له وره ی گه ئازادی ژن، کشه

م  ژنان له. ن، هیچ نین بجگه له ماریۆنتک زیاتر زانن، ل له ڕاستییدا کۆیله ئازاد ده
ڕک،   باوه.ن که ڕیان پده  باوهتن و خه ده ی ئاغاکانیان هه ن، که به قسه دا  کۆیله بواره

ڕپھنانه  م باوه ن، ژنی کورد بۆ ئه که یاندا ده گه یه له وره کی گه تاوه درۆیه ره که له سه
و پرسیاره  یانتوانیوه ئه کوو ئستا نه تاوه ژنانی ئمه هه. مرت م ده ژیی هه م ده درۆیییه هه

ک دیلی خودا و ئایینه  الیه  ژنی ئمه لهن ئایا چیی ڕاسته و چیی ناڕاسته؟ له خۆیان بکه
یتوانیوه خۆی بیار  یه، ژنی ئمه نه رکرده ستی پیاو و پارت و سه کی تر دیلی ده الیه له

ستی پیاو، پارت،  ته ده میشه خۆیداوه  ههی چیی ڕاسته و چیی درۆیه؟ وه ر ئه سه بدات له
وه،  بته یی دووباره ده بچووککراوه م پرۆسسه به له خزاندا ئه. رکرده، خودا و ئیسالم سه

دا  ن، که له ئاینده که  ده رده روه کانیان په تاوه به ترس منداه ره ر له سه دایک و باوک هه
ستییه  و ژرده وه، کاتکیش پیانوایه خۆیان له نه توانن ئاسان ڕاست و درۆ لکجیابکه نه

دات و  تییه ده و کۆیالیه  دا درژه بهچن، کوڕ له ژیانی پارت دا ده ه ڕزگارکردووه به هه
ی چیی ڕاسته و چیی  وه رئه سه رکرده ناتوانت بیار بدات له کانی پارت و سه رمانه ب فه به

بژاردنی ڕاست و درۆدا،  هنن له هه و ده ڕ به  باوه رکرده  چونکه پارت و سهدرۆیه؟
. کات یدا ده گه رکرده له  پارت و سهیه وره کی گه وه درۆیه ه زه ڕپھنانک، که له ئه باوه

ی  وان له چوارچوه کردنی ئه کانیان درژه به پرۆسسی کۆیله ن و مرده که کچانیش شووده
ڕپھنان هیچ له  بژرت بۆ باوه ک هه ر ڕگایه دا ئینجا پیاو هه ن، لره ده چوار دیواردا ده

دان و  که به میتھۆدی تھه ئایا پیاوهیه،  وه و ڕگایه ئه ست له به که ناگۆڕت مه باسه
هنت چیی ڕاسته و   دهکه ڕ به ژنه ڵ کردن باوه گه تاندن و درۆ له خه مبکردن یان هه ته

وه، که خۆی پ ئازاده، ل  ڕپکردنکه باوه چته ژر که ده شدا ژنه ینه م به  لهچیی درۆیه؟
. ک یه بجگه له دیلک، بجگه له کۆیلهو هیچ نییه بجگه له ماریۆنتک،  له ڕاستییدا ئه

کانی  کک له ژنه ماه داوا له یه گای کوردیی دا، پیاوکی بنه کی زیندوو له کۆمه یه نموونه
ندامانی  م ژنه ڕاستیی بۆ ئه که ڕازیی نابت، ئه وت ژنه یدا بخه گه کات له هماه د بنه
که  ی داوای سکسی له ژنه و پیاوه  چونکه ئهڕی پناکات، س باوه وه که گته که ده ماه بنه

که سوند به قورئان  پیاوه.  خوا ترسه ر و له کردووه پیاوکی مسومان و نوژکه
  م پیاوه به ماه تکبدات، ئه ی بنه وت شیرازه یه کات و ده و ژنه درۆ ده خوات، که ئه ده

م  ی ئه یه و قسه ن بھنت، که ئهندامانی خزا موو ئه ڕ به هه سوند خواردنک توانی باوه
ڕی به ئیسالم  م ژنه نه باوه ئه. کی ڕووت هیچی تر نییه تی بجگه له درۆیه ژنه کردوویه

ک  وه وه و ژنه گایه ی ئه و ڕاستییه کرد، ئه ڕی پنه س باوه بوو نه به خودا بۆیه که هه
ک  وه وه ش گایه که ه پیاوهی، ک یه وره و درۆ گه ندامانی خزان، ئه یشته ئه ک گه درۆیه

ری  نی هونه کانی ئمه خاوه پارته. ندامانی خزان یشته ئه ش گه رد و ب غه کی بگه ڕاستییه
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ری درۆکردنیش  هونه. بژارد ر به کووشتنی دوعا هه رانبه نگییان به درۆکردنن، بۆیه بده
وان  کان، ئه یشتن به ئامانجه ری گه شکه له هونه ڕپھنان، که به ری باوه بریتییه له هونه

دا   لره کیی، که ننه خه یه رگی دوعا بگه ک سیناریۆی دروستکراو مه وت به کۆمه یانه ده
و  بن به رسامده وان سه وه ئه ڕپھنانه وژمی باوه رته ونه به که کان ده نھا مرۆڤه گله ته

. وان درۆ بریتییه له ڕاستیی الی ئه کات بۆیه له یاندا ده گه ت له سته ی، که ده درۆیانه
دا  ڵ کۆمه گه کی ڕاست چییه له یه تی سیاسیی کورد قسه سته نی پارت و ده مه موو ته هه
یاندنی  ک گه ڕپھنان بوون درۆکانیان وه ری باوه نی هونه ل چونکه خاوه یانکردووه، وه نه

خاته  یه، که خۆی ده هو دا ئه ی مرۆڤ لره کشه .یشتۆته جگای خۆی ڕاستیی گه
  تاکه. ک مرۆڤ ی کۆتایی پھنانی خوده وه وه نیشانه رکردنهستان له بی وه، وه کۆتایییه

و ئاماده نییه گۆڕانی  ڕ ئه ک باوه ی تیدا تۆمار کرابت وه وه ک ئه  دۆگمایه بته س ده که
کی  وه درۆیه وه ڕیش چووبته مشکی ئه ک باوه ی وه و شته کوو ئه ره گه ردا بھنت ئه سه به
موو  هه بت، که به تییه، تووشی مرۆڤی ئمه ده ینه تریین مه هور مه گه ئه. ش بت وره گه

ڕی به جوه و گۆڕان له سروشتدا  وه و باوه کاته تده کان ڕه کییه ه چه ک یاسا ڕه یه شوه
مانه  ربۆیه ئه زانت هه یی ده میشه ستاوی هه ت به شتکی وه و ڕیالیزمییه نامنت، ئه

ڵ  ی کۆمه وه نگاربوونه ره کک بۆ به م چه غان هه م قه نه هه که رکرده ده درۆکانی پارت و سه
بته  بته کۆتایی ده دا ده گر، مرۆڤ لره خنه ر و ڕه ڕیوو چ خۆپیشانده کانی چ ڕاپه و خه
با بزانین . بت بزانت چیی باشه و چیی خراپه ژنی کورد ده. خۆش کی مایی نه ئاژه
ت، ویستنی  سته ستکی ده موو هه هه:  دا ده می باشه تا چیی باشه؟ نیچه  له وه ره سه
چیی . یه بوونی باشه ت له خودی مرۆڤ دا پناسی هه سته ی ده وه رزکردنه ت، به سته ده

گرن واتای بوونی خراپه، که  ده  رچاوه وه سه ی له بھزییه و شتانه موو ئه خراپه؟ هه
ی،  سته و هه خت چییه؟ ئه دی به ئه. وه  بینته ۆی دهم بھزییه له ژنی کورددا خ واوی ئه ته

  به به قانع مه  ئاسووده مهرگی دوعاوه دوای مه  له.دات تت نیشان ده سته بوونی ده وره که گه
کانتدا ئاشتییت  پناوی مافه ی ژنی کورد، له ست بھنه ئه ده تی زیاتر به سته کوو ده به
ریتکی  نی دابونه ی ژن، خاوه بگیرسنه ئه ڕ هه دبوونتدا شهپناوی ئازا کوو له وت به نه

                                        .ی ژن کاربھنه ئه کوو هز زیاتر به به، به یی مه پکھاته
ی ڕابوورد، کووشتنی ژن له باشووری کوردستان دا له ڕاوی پۆڕ و سوسکه  م س مانگه ئه
ته ئازادیی  سته م ده ئاخر ئه. ی بت ت نووقه چییه لوه سته دهی  وه ب ئه چوو، به ده
ککه له  تی، کووشتنی ژنانیش یه ڕی پیه خشت، که خۆی باوه به یه ده وشوه به

دیاره له . کات ده وزی کووشتنی ژنان بۆ پیاوان هه ربۆیه چرای سه و، هه کانی ئه ڕه باوه
. ڵ کووشتنی ژناندا بوون گه ق له کان به هه ارته کوردییهتی سیاسیی پ سته وه ده ڕیینه ڕاپه

 نیشتیمانفرۆشان  ی کووشتنی کۆنه ی کووشتنی ژنان له ڕژه ڕیین ڕژه له دوای ڕاپه
سووڕاندنی ماتۆڕی کووشتنی ژنان بوو له کوردستان  مۆی هه پارت خۆی داینه. زیاتربوو
ران،  نده پارت به دیاریی ناردی بۆ ههوه،  خۆشیی ژن کووشتنه له کوردستانه م نه دا، ئه

کانیان، له  وتنه کووشتنی ژن و کچه رانیش که نده کانی پارت بوون له هه لالده ر جه وه هه ئه
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ر کچان و  کرده سه ستدرژی سکسیی ده تا بیتوانیایه ده پارت هه. ت تایبه وتی سودندا به
تدار له  سته ک ده وان وه ابوونی ئهود ی چژی له وه کئه ژنانی کورد له باشووردا، وه
ت و فراوانتریین  سته تریین ده وره بوونی زۆرتریین پاره و گه  باشووری کوردستان دا له هه

ندیی  کی دواناوه یه قووتابخانه. کانیاندا بت هوانییه زووه شه وزاندنی ئاره رای تیا گه سه
یت لپرسراوانی پارت  ستان دا شکنابهک له باشووری کورد ک، زانکۆیه یمانگایه کچان، په

تککردووه  مان کوردستانیان هه ی ئه دابت، هنده رنه کانی خۆیان تدا به زووه گی ئاره سه
تکی  سته ک ده نی خۆیدا وه مه ی ته ی سیی و پنج ساه عس له میانه رگیز به هه
وانک به  اتک ڕۆژنامه نییه ک ره مه ئاخر سه. یتوانیوه بیکات ر و زاڵ نه رکووتکه سه
و  موو ئه مت چییه بۆ هه وه:  ده( ... ) کتیی نیشتیمانیی کوردستان  رپرسکی یه به
ڵ کچانی  گه ق به کردنی زۆرتریین کاری سکسیی له رهه کرت ده ی، که لتده یییانه گله

م  سکس ناکهزۆر  ئینجا خۆ به:  رپرسه ده و به مدا ئه کاندا؟ له وه ندییه دواناوه
م  ه، ئه)جوانه و مھاباد(  کووشتنی  رسامتریین نموونه سه. م ده یان ده یاندا من پاره گه له

یاندا ڕایانبوارد دواکاتیش  گه کتیی نیشتیمانیی بۆیانکرا له رانی یه تا سه دوو خوشکه هه
ان پارت ویستتی ژن بکووژرت، پارت کووشتنی ژن. به پیاوکی خۆیان کووشتیانن

وتی ئراق  لیل و داهاتی نه ر دۆالرکی ئیبراهیم خه سه یه له کات، پارت ئاماده ند ده سه په
ییی  کورد و  وه ته وا ئاسایشی نه ر پویستیشیکرد ئه گه وه ئه سات بنته تریین کاره وره گه
نگیی  تریین بده وره  گه وه، لبه ترسییه خاته مه کانیشی تدا ده یییه وه ته  نه ندییه وه رژه به
ندیین  ت، که بتوانیت چه سته ریین ده ئافه. بژرت ده ر به کووشتنی ژنان هه رانبه به
کی  نگییه موو بده بژریت، هه هه) دوعا(بارانکردنی  رده ر به به رانبه نگیی به فته بده هه
باشووری ریین تاکی کورد له  ئافه. کانه ندکردنی تاوانه سه ی په ویش نیشانه ئه

ک نووقه چییه  ندا، ڕۆشنبیران، که یه رمه ران، هونه ریین نووسه کوردستاندا، ئافه
ت  سته ک ده میشه وه  هه ئوه). دوعا(بارانکردنی  رده ر به به رانبه هات به وه نه لتانه

 رگی ندی کوردیی بوو، مه وه وه ڕه مه، ل ئه ال که ران له نده ندی کوردییتان له هه وه ڕه
موو جیھانی ئاشکراکرد، که  موو دونیا، پۆلیسی ڕیسواکرد، بۆ هه یانده هه دوعای گه
.                    وانانی تاوان و تاوانکاران دا هیچ نییه بجگه له پاسه و وته پۆلیس له  

تییه ی پیاوه ردبارانکردنه نیشانه م به ر ئه گه ئه  
وا حاشا من پیاو نیم ئه  

رستنه ی خودا په  کووشتنه نیشانهمجۆره ر ئه گه ئه  
میی نیم، وا حاشا من ئاده ئه  

تییه ی مرۆڤایه قییه نیشانه م ده ر ئه گه ئه  
کی کوییم، وا حاشا له ئوه من ئاژه ئه  

نگیی ئوه بت ر دوعا نه گه ئه  
نک زیخی ژرپیم، وا من ده ئه  
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