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میشه ڕوو له دوعاکان             هه  
 

 
 

ربیین  نییه بۆ سهشکه له سروشت، مریشک م به که هکچ  
م و گریین، م مرۆڤکی ئازاده، کچک نییه بۆ خه که کچه  

شق که له ئه ست نییه، پانتاییه ی ههم کا که کچه  
نیین، جیھانکه پ پکه  

تی ستی خۆیه ست هه تی، هه داون داونی خۆیه  
تی،  ویستی خۆیهبوون  تکهو، ی بژت یان ئه ر سینه سه ت له هوه م شه ئه  

د بای کوردستانه قه م بای به که کچه  
م ژیانه، که م شانازییمه، کچه که کچه  

ڵ مه قوربانی کۆمه م ناکه که کچه  
ی چاوانه، م گلنه که کچه  
ک الیه ویش له ک ئه الیه مووی له جیھان هه  

گوڵ کاتری پ بتبۆی نییه له   
ک، ی هیچ برایه ستی تووڕه هه  

عید پۆ سه  
 

بت  ی کریستای ئابووی پیاودا ده پناوی ڕمانی قه میشه ڕوو له دوعاکان، له هه
ی تاکی کورد  وره ی گه کشه. کسانخواز بت موو پیاوکی یه  و ههموو ژنک ڕی هه باوه
و  زانت، ئه نی خۆی ده ڵ به خاوه و کۆمه کوو ئه نی خۆی نییه، به یه، که خۆی خاوه وه ئه

شک له ویستی  تک نییه به ودا بوونیه ه، ئازادیی له ژیانی ئه ستی کۆمه ی ده کۆیله
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ڵ  ی کۆمه وه ئه. یهدا و وا له ڕوانینی کۆمه کوو، ئازادیی ئه وی پکھنابت به ژیانی ئه
م  ر ئه گه کات ئینجا ئه ده بۆ ههوزی  ک خۆی چرای سه ویش وه ندی بکات ئه سه په

و  و گرنگ نییه، ئه الی ئه تیڤ کاربکات له تیڤ یان پۆزه نکی نگه ر الیه سه ڕگاپدراوییه له
. کات ما ده تییدا سه یه موو مۆدکی کۆمه ڵ هه گه وتووه، له باغیی که ره قازکه دوای قه

کی  گایه موو کۆمه ک هه ش وه ی ئمه گاکه گۆڕی کۆمه تیی نه یه تریین مۆدی کۆمه وره گه
کشراون، مۆدی  ک هه ر له فۆبیایه سه وقه تا ته وه هه ئیسالمیی، که له نووکی پیانه

و  ئیمۆ ئابوو ئه. تی ئیسالم ریعه بزییکردنه به ژن، مۆدی کووشتنی ژنه به شه
نکردووه، مرۆڤ پویستی به ی ورا ی ئمه ی کۆمه قی زۆریینه راپای ئه یه، که سه  هزه

و  ک ئه یه شوه تۆمیی، که به دا، هزکی ئه و هزه ناوبردنی ئه پناوی له دژه هزکه له
ی مۆدی ژن کووشتنه به  کینه سووڕاندنی مه مۆی هه ، که داینهناوببات لهته  قییه ئه
نی  بت خاوه  مرۆڤ ده. تی ئیسالم ریعه رگۆمنتی پارزگارییکردن له ئابوو به شه ئه

و ئازادییه مرۆڤ  ویستنی ئهب   ش ویسته به و هزه هزک بت بۆ ئازادکردنی خۆی، ئه
ی ژن  سته جه. ڵ ک بۆ کۆمه ی، که بۆ خۆی بژیی نه و هزه نی ئه ناتوانت ببته خاوه

ی، که  و ئاسته بت بگاته ئه کوو چلۆن هی پیاو خۆی، ژن ده روه تی هه موکی ژن خۆیه
ت، چونکه شدا ڕزی لبگر م باروودۆخه رم له پیاو بکات نه له ک نه شه یه هیچ شوه به

ماشا بکات، پیاوک  ست ته کی هه ی ژنک به کایه سته پیاوک شیاوی ڕز نییه، که جه
ژنان له ژیانی .   دابنت سته شیاوی ڕز نییه، که سنوور بۆ ئازادیی کلتووری جه

م  وه دایکانن درژه به میینن، ئاخر ئه م و دواهه که رپرسی یه اندا بهییی سته ژرده
ڕۆژک . یانه کتولتریین نموونه ، دوعا ئهوه کانیانه ن له ڕگای کچه ده یه دهیی سته ژرده

ی ئابوو بت،  ر کشه کشه گه ر ئابوو ژنک پیاوک بکووژت، خۆ ئه سه ماندی له نه
تریین  حبه د پیاوكی کورد ب ئابوو نییه، پیاوان قه قه شفرۆش به وا هیچ ژنکی له ئه
گای ئیسالم نامۆیه،  ی پیاوانه به کۆمه حبه ی قه واژه سته نده ده رچه ههن،  ی پیاوانه حبه قه

ی ژنانی  وه  بزووتنه.ک پیاو حبه بت نه توانت قه نھا ژنه ده وه ته وان ئه الی ئه چونکه له
دا  نگانه موو ئاسته و هه ره نییه، که ئیمۆ به مه کی دریین نین، سه نی مژوویه کورد خاوه

( ن، که بوونی ئابوو وه بکه یانتوانیوه کار بۆ ئه کوو ئستا نه تاوه تا هه وه  ئهڕن، په تده
کوو ئستا خۆیان به ئابووی  تاوه هن، خودی خۆیان هه گادا نه ناو کۆمه  له )ف ره شه

، که خۆن قیان ده ف و نامووس و ته ره کانیان سوند به شه زانن، پیاوه کانیان ده پیاوه
ئیمۆ هیچ ژنک نییه ب من له دوعا جوانترم، . نک خۆی نییه یان نرخی دهکک هیچ یه

هیچ فمنیستک نییه ب من له دوعا زیاترم کردووه بۆ ژن، هیچ ژنک نییه ب من 
ستیی پیاو کردووه، هیچ ژنکیش نییه بتوانت جگای دوعا له  د دوعا تفم له باده قه به
.                                                              بۆ خۆیق بکات  ق و هۆشمدا له ئه  

 
کانت وشه ی پی که بای هیچ ئایینک ناگاته پاژنه  

کی سیاسیی تی هیچ سۆزانییه سته ی ده لووتکه  
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کانت، وه به یاقووتی ئازاره ناگۆڕمه  
رۆکک سپییتره ت له ڕووی سه که شه رپ ڕه ده  

تره، وره وان گه شی ئه ووی ڕهناوی تۆ له مژ  
تانی خونیت کی خه وایه حه  

دونیت، به چپه ڕاستیی ئه  
وه ی پیاوانی کور نایدۆزنه و ڕاستییه ئه  

وه، شارنه ت خۆیانی لده سته باکانی ده ی کورته و ڕاستییه ئه  
 
02.05.2007 
 


