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م   به س نییه م که که دوعا یه.  ژاند موومانی هه ناوبردنی دوعا ویژدانی هه کانی له  نه بینینی دیمه

             .سیش نابت که دوا وه داخه  ژیانی فیزیکی بھنرت به  کۆتایی به ریه ربه  به شوه
ی  توندو تیژی دژی  وه  بۆ ئه لگای کوردستان ماوه م کۆمه رده  به کی دوور و درژ له هشتا ڕگایه

لگای کوردستان و  خوازیارم کۆمه .رێ  ده لگای کوردستان بته موو تاککی کۆمه  هزری هه ژنان له
ساتی دوعا   کاره  لهند ستۆیه په  ئه یان لهای کوردستانلگ بردنی کۆمه روه رکی به ی ئه وانه ئه
  ی له له ر مامه ک ڕووداوکی گوزه رن و وه  بگه ساته و کاره ی ئه رچاوه و سه  دوای ریشه ربگرن، به وه
                                                                                      . ن که  نهدال گه
؟  رستی کانی تری ناموس په ل کوشتنه گه راورد له به بوو به کی هه ندیه تمه  دوعا چ تایبهزانن کوشتنی ده
 ویژدان ش و ند دڵ ره چهن  الیه لهچاو  نگوسته وکی تاریکی ئه  شه  به هو کوشتن یان ئه م جاره ئه
   به م شاریک، رده ه ب رۆ ، له  نوژی نیوه یان به م جاره ئه.  چوو نه روه   پیاو ساالر بهپیوکی ته

ک بنبرکردنی  ش نه یهر بۆ   ههنجام درا، و تاوانه ئه  ئهشداری شارک  به بوونی شارک و به ئاماده
 پنی ی وورد ، وه لکۆلینه   ترامانینی قوڵ،  پوستی بهشی وه مکردنه ت که نانه ، ته یه دیاریدهو  ئه

                                .        یه هه   و بریاری ئازایانهن درژخایه
ی  کیشه زانینی    به یه تی پوستی زۆری هه  تایبه ڤاتی ئزدیش بهجگشتی و  ای کوردستان بهگ کۆمه

  ریانه و کاریگه گا به مهبت کۆ ده.   اگ ر کۆمه  سه ت له  ئافره هری توندو تیژی دژ ب کاریگهژنان و 
ن و  تن که بگهئاشنا بکرنر کی  ره ستی سه ربه لکۆ به  به ر تاوانه ک هه  ژنان نه ند و تیژی دژی تو

   لهبکرت الگ ۆمهمی دیمکراسی ک  سیسته  له ناکرێ قسه.  کیشه دیهووتن و ئازا موو پشکه م هه رده به
     .                              ردباران بکرن ر عیشق به سه کاتکدا ژنان له
 ڕگاکانی   له که که  یهژنان هی توند و تیژی دژ ب ر دیارده  سه  لهلگا  کۆمهی  وه  هۆشیارکردنه

 ش سته به م مه بۆ ئه.   یه ماتیک هه وام و سیسته رده کاری به ش پویستی  به وه م هه ئه. رکردن سه چاره
  وه ی خواره رهند د م چه من له . ست پبکرێ  ده وه هنبیری تی ڕۆشه  وزاره کرێ له ده ڕای من،   ، به
  رزیانه ه ب تکام له  .یی دین کاکه که له  کاک فهنبیری زیری ڕۆشه م وه رده به  مه خه دهک  ند پشنیاره چه
نجام  م  ئه که ی باسیان ده و کارانه ند له زانن چه ب ، وه ن بخشنهیا که ته ی وزاره رنامه  به وک به چا  که

                    .    ی کارکردن رنامه  به کراون بخرنه ش نه وانه تر بکرن و ئه ون کارامهنجام درا ی ئه وانه  تاکو ئهدراون 
  
  
  
                                                                                                          رزم، به 
بت سال  رچی نه  هه وه که یه کیان به یه  داواشیان ل بکه ژماره گۆرانی بژان ی به ده  ده اره تۆ پ که

ش  که داهاتی کۆنسرتهن و  ر ژنان  بکه  سه ند و تیژی له توو ی  ئیدانهدوو کۆنسرت بگرن  تیایدا 
                              .ر ژنان  سه توند و تیژی له ی دژ به ت پرۆژه  خزمه نه بخه



ک  بت سال یه رچی نه  هه یت  داواشیان ل بکه که رف ده ندان سه رمه ر و هونه  هونه  له  تۆ پاره که 
 دژی ساتی تووند و تیژی ارهر ک سه ت له ی تایبه رنامه فزیۆنی و به له ی ته دوو فلیمی دراما، زنجیره

ن و   ریسوا بکه   نه وه زهقی  و پراکتیزه واری خراپی ئه  ئاسهنن؛رب رمان ده دایک، خووشک، کچ و هاوسه
                          .  وه نه گا روون بکه ر کۆمه  سه  خراپی لهری کاریگه

  
 دوو چیرۆک، ڕۆمانک، کتبکی مناالن هتد   که  داواشیان ل بکهران،  نووسه ی به ده  ده  تۆ پاره که

ر باشترین چیرۆک،   سه  له شبرک رک بخهش  دوو پ ساالنه . رستی بنووسن  ناموس په دژ به
                                            .  توندو تیژی نووسراب  دژ به  که ڕۆمان ، هۆنراوه

  
ست  ر ده به یاندنتان له خش و ڕاگه  ئامرازی په  تۆرک له  کهرزتان ک  به ی وه وانه رزتان و ئه  به
 ئایین ر  سه له گۆری  کی زیندوو بنه  گفتوگۆیه ساتی دوعا، تیش دوای کاره  تایبه  به تانه،رک  ئه دایه
   حیزبه داوا له.  ر ئایین گۆرین بکرت  سه وام له رده  به ی )یت دیبه( ره  مونازه پویسته  .نیگۆری

 بۆ . نن  ڕابگهی ئایین گۆریین رباره وستی ده  ههکان بکرت  دینیه نده  و ناوهوقاف  ئه کان، ینیهد
 ئزدی یان دیان و  بت به  ئیسالمک ده کاتک یه ئاینی ئیسالمی چیلوستی  هه ، نموونه
  بته یانک ده کاتک د تی چییه  کریستانه ئایننیوستی  هه مان شوه هه شی ؟  به که وانه پچه

     تاد ؟... موسلمان یان ئزدی 
                            
تانی جیھان  ڕۆژکمان  ی میلله ک زۆربه ی کوردیش وه  ئمه تی که جگای خۆیهلم ،   کۆتایشدا ده له
  ڕۆژهی گوالن باشتریین7ش  و ڕۆژه بۆ ئه.  بت"   توند و تیژی ژن ڕۆژی دژ به"   ساڵ  که  بت له هه
ی آوردستان و دونیاش،   خشه ر نه  سه  خسته عشیقه حزینان و به ی دوعا به وه ر ئه به نھا له ک ته  نه؛
ی  رده دیا  لهین  تیش بکه فره ین،  نه که  بیرنه وعا لهساتی د  کاره وه  دوای نه وه ی نه وه  بۆ ئهلکۆ  به

 .انت  ئافره کانی توندی و تیژی دژ به و شوهمو لگای کوردی  و هه  کۆمه رستی  نا سروشتی ناموس په
                                                                              


