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 ئایک بۆ رزگاری و سیمبولک بۆ دداری"دۆعا"
  ریانی فه سول سه ره

 
مو سالک دت و  ری هه وه ری بیره جو کاالی جوراو تارکی پر له ک قه مانگی مارس وه

ر   جموجۆڵ و هه خاته ویدا ده ی زه  وستگه کانی دانیشتو له وه و ئینسانه کاته جانتاکانی ئه
کان بۆ رز  ر بوخچه تابلۆی نوسراوی سه بینینی  ک و جیندرک به هی وه ته س و چین و نه که

واسراون   کۆلی مانگی مارسدا هه  به ی که و روداوانه رگرتن له رس وه گرتن و پر بارکردن و ده
  م مانگه ی جارکیتری ئه وه کۆشن تا هاتنه ڕ و تده  گه نه خه الی خۆیان ده قه وڵ و ته ، هه

م  بۆ ئه.رن  و ساڕژ بون به وه و چاک بونه ره گا به شی کۆمه کانی له هج برینگرکان و 
نی  کا ته سه ندامان و پارت و ده مو ئه ری و هه رگه شته قۆی نه ر چه  به ۆته که لگا ده شی کۆمه مو له  هه سته به مه

کانی باسکراوی نو مانگی  مکه ی چه وڵ بۆ گۆڕانکاری پوزتیڤانه یشتنیان هه ی توانا و تگه  گوره گاکان به کۆمه
 دانی  شه  گه ی گۆران یا دانانی یاسای پویست یا به  رگه  زۆر جار له م گۆڕانکاریانه ئه.ن ده مارس ده
رشانی  رکی سه  ئه ستانه به م مه ج کردنی ئه جبه. درێ  کان ده وڵ بۆ سالمتر کردنی کولتوره کان هه زانیاریه

  متر له کان که رکی تاکه  وابوو ئه که.ی توانا گوره ک وتمان به روه م هه  به گایه مهندامانی کۆ مو ئه هه
رزتری زانیاری و  ی به  پله سانی به ن و که کا تداره سه  ده رکی تاکه  ئه م شوه ب و به کان ده کان و پارته له کۆمه

  کان و خاه مه ه نگ و چه ر ته گه ئه  ن که گه  ده وه  ئه هم ئه. گاکه ندامانی عادی کۆمه  ئه بت له رۆشنبیری پتر ده
 گۆرانکاری ۆ  ون لهری ب ڵ ساڵ ببه گه ک ساڵ له گایه تی و ئابوری و رامیاری کۆمه یه کانی کۆمه الوازه

     . وه یارهی پرس  ژر نیشانه چنه  زاناکان ده کان و پاشان تاکه کان و پارته ته سه  دهموو، هه چاکسازی ،پش
یی و سیاسی و  وه ته ی نه ن بۆنه ی کورد خاوه د ئمه  قه  به  که یه دونیادا هه  له وه ته م نه  که من پم وایه
  ی که وه ندی جوگرافی و مژوییمان و ئه تمه  بۆ تایبه وه ڕته گه ش زۆرتر ده مه هۆی ئه. بت  شۆرشگانه

ویش  ئه.رامن ش و هاومه هاوبهک خادا  یه م له ن جۆراوجۆرین به رچه تی هه وله شکراوی نوان چوار ده دابه
ش  سته به م مه یشتن به بۆ گه. کانی ئابوری و رامیاری و کولتورییدا و بوارهوم  هه  له یه وه وساندنه رکوت و چه سه
وا  ره  بۆ خۆیان بهیشرکوتک  ئامرازی سه شنه ر چه هه رگرتن له ک وه  و که وه ته کیان تاقیکردوه موو رگایه هه
موو جۆرک   هه نفاڵ کردن ، به ری و ماوران کردن و ئه سکه  وای کوشت و ب و هرشی عه بۆیه .زانن ده

توانن  کانمان بگرن و تا ئه وتنه  پشکه ر به  به ۆیان داوه هه... فریس و  عرب و ته هرشی کولتوری و ته
ی  ۆنه م هه ئه.ن کانی خۆیان بگه  ئامانجه ن تا باشتر و ئاسانتر به  ساز بکهوتومان ل کی دواکه گایه کۆمه

کان و  ییه وه ته  نه  بؤنه کانی ساڵ پن له موو مانگه ر هه ک هه  نه ی که وه  هۆی ئه ته دوژمنانمان بونه
  وه کۆه ری به وه بیره کی پ له جانتایه   که یه م رۆژمان هه توانم بم که لکو ئه لی تاڵ و شیرین،به ریگه وه بیره
کان و  نفاه  و ئه نجه له ک رۆژی حه  وه، هی ییانه وه ته  نه  بۆنه  پ له ومانگه ک له مانگی مارسیش یه .بت نه

  کهی  وه  ئه.دام س دیکتاتوری روخاوی سه ده کانی کوردستان له کان و ئازاد بونی شاره رینه سپکی راپه رۆژانی ده
ج    پکیان هناوهداشی وتمان له ران له ی داگیرکه و برینانه ن و ساڕژکردنی ئهکا ی پۆشاییه وه دنهبۆ پ کر

ی  وانه ران و ئه نم بۆ خۆنه  و دایده باس ببت  پویستی به یه وه تر لهرچاو  ،به ی بۆ کراوه و چ وک دراوه هه
یی بونیی  وه ته  هۆی نه ش به وه جیا له.کانن و شاهدی شته ئاگادار  وه ه نزیک ژین و له  کوردستان ئه ئستا له

متر  تی کورد خۆی که سه م ده کان و که مکه سکی جوگرافییایی چه رته هۆی به ها به ر وه  و هه وه تانه و بابه ئه
سک  رته  به وه م بۆنه ر به کانیشمان هه روانییه ین و چاوه کان دیاری بکه رییه سه ویستی چارهی پ توانین راده ئه
ر باس و   به مه  وبیخه وه مه  جانتاکانی مانگی مارس بکه ک له نیا یه وێ ته مه دا ده م من لره به.  وه بته ده
النیتر  کانی گه ۆتنه رکه  بینینی سه ڕوانیمان به  چاوه و سنوری ییه وه ته مککی نونه  باس و چه که ،نگاندن لسه هه
   .کی دیاریکراومان ببت داواکارییهنتیقی و  نگاندنکی مه سه توانین هه ئه و  وه ره  سه هچیت دا ده م بواره له
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 .  وه گرته گای ئینسانی ده موو کۆمه ی هه  نیوه  که یه  گرینگانه ره  هه وییه ته  نونه و بۆنه ک له شتی مارس یه هه
تک ناورێ  سه ت و ده وه س و پارت و ئایین و ده یچ که ه مۆکه  ئه  که هایه  وه که مکه یی و گرینگی چه وره گه
مۆ باس  ئه.ت دژیشی بن نه نا ب یان ته  بوایان پ نه وه هد ش له نده رچه  هه،ڵ بکات گه تی له کرا دژایهئاش به
پی  تاکو چه  هه وه ته راستی راسی ره  به  پرستیژ و له ته کسانی مافی ژن و پیاو کردن بوه مافی ژن و داوای یه له
کان و  کان و لیبراله فاشیسته له ..  وکان فاندالیته   تا ئیسالمیه وه هوده ن و یه پ و، له  کریستیه چه

کانیشیان  ی پارته ساسنامه کانیاندا تا ئه ه وتار ونوسین موویان له هه.کان کان تاکو مارکسیسته ناسیونالیسته
 گیراون ر  وه رچاوه ک سه یه موویان له ی هه چت ،ئه لک دهکانیان  ن و قسهک نزیک یه  له وه یه بارهم  له نده وه ئه

یانکی  ره موو جه س و هه موو که  روات هه بهوتو پیشاندانی خۆیان  ک پرۆگرامنو بۆ پشکه ی یه و کۆپیه
و  کیان له زانیارییهشکی زۆریشیان یا هیچ    به  که حاکدایه  له مه ئه. کات   مافی ژن ده اکۆکی لهسیاسی د

شی پراتیک و   به ینه گه  ده  که بۆیه.   نیه کسانییه ری و یه رابه و به ریش بیانبت بوایان به گه  نیه یان ئه مافانه
   که دایه م بواره چون له. ن  خه ر ده کان خۆیان ده تیه کان و دژایه باییه کان و ناته  جیاوازییه وه کرده
ن و خۆی  وار و شۆنی خۆی داده یان دابو،ئاسه موویان هه کان هه کسانی مافه وی یهنا ی به ودروشمانه ئه

ککی باش بت بۆ ناسین و ناساندنی راستگۆیی و  حه توان میزان و مه  ئه یه وه نیا کرده ته.دات پیشان ئه
شدا   نوسراوه  زار و بگره و  قسه  له  قانونیش تا کات که  دروشم و ماف و بگره شنه ر چه چون هه. راستگۆیان

  خش و نه به ده سک  که  قازانجکیش به ب و نه سک ده کی بۆ کهر و زیان ره  زه خۆیا نه  ،خۆی له وه بمنته
کان و  باییه  دت ناته  و ئسباتی قسه وه رگا باسی کرده  هه بۆیه.کات ر ده به سته س ده مافکیش بۆ که

  له .وت که رده ق وباش وخراپ ده ق وناحه  و،حه وه بنه کان لک جیا ده ن و ریزه هد ده رهه کان سه تیه دژایه
ر چاوو  ق و به  بت زهوت و خۆی تدا ی چه وه ر بژنگ و ئه  به درنه کان ئه  ئینسانه  که دایه وه کرده
  یه س جوانی هه  و به ی گۆڵ وایه ک ونه ی جوان وه قسه . هی وه  و ئامری تاقیکردنهر پوهباشترین ڵ  مه عه.بت ده

 و بۆندار و  یه که هک خودی گو پکراو وهل مه  و عه وه ی کرده ی ئاوته هم قس  به، یه رامه و ب بۆن و به
  . مداره رهه به
  تا ی که وه ت کوردستان ئه تایبه  وتانی الی خۆمان به کانی له مکی ژن و مافه ر باس و چه سه  له وه داخه به

ریش  گه  یان ئه کراوه  دونیای واقعدا یان کاری بۆ نه  و له وهو کشان ب نیا ونه  ته راوهدا ک م بواره ئستا له
وێ و  رچاو ناکه دا به م بواره کانی دونیا له وتنه تی پشکه نیسبه  به  که  بچوکه نده وه لگیرابت ئه نگاوکیش هه هه

   له سانه.دا ته م بابه مان له گاکه زای کۆمه  بۆ ناشاره وه رته گه ش ئه مه هۆی ئه.ی ناکرێ حیسابی کاری بۆ بکه
کاندا و   گشتیه یانده ندی و راگه ستگاکانی پوه کان و ده مو رۆژنامه  هه شتی مارسدا له ری هه وروبه رۆژانی ده

دانانی باشترین و ،سم و  و ره ین وشهی جوانتر هو  دۆزینه ن به ده وڵ ئه کان هه ه کان و کۆڕ و کۆمه موو پارته هه
 دکی  کانیان له قسهیشتوون و   تگه که خ و گرینگی باسه  بایه  له ن که خشان وای پشان بده قوترین شعر و په

بینی  ی ده که  ده سانه و که یری ئه دا سه وه  دونیایی کرده  کات له وه داخه م به به.ر  ده  دته وه و شته  بوا به پ له
   واته  که.کار بنن ی خۆیان به که یان یانی ژنه که شی ژیانه ڵ هاوبه  گه کانی خۆیان له  نین قسه ت ئاماده  قه که
کسانی ژن و پیاو  ر کردنی مافی یه به سته ارانتی دهیی ناتوانن گ  و وتاری رادیویی و رۆژنامه نیا قسه ته
تی  مانه ش زه که  و قانونه وه ستوری وته  ده ک قانون بنوسرێ و بچته وهو مافانا  بت ئه نیا ده نیا و ته ته.ن بکه
کانی مافی مروڤ  یان قانونه که رچاوه بت سه کانیش ده  قانونییه ماده. پبدرت وه ته ن حکومه الیه کارهنانی له به
ستی   ده درت که ورکی کۆن نهلت هیچ ئایین و ک  به کان و رگه ه ئایینی ری قانونه  ژیر کارگه چته  و نهبت
نیا بۆ دابین  س ته نک ،به تی ئاینک یا الیه حه هس رچاو گرتنی مه به ب له بت به  ئه م قانونانه ئه.ردات توه

  نه موو الیه رشانی هه رکی سه لک ئه ها یاساگه سویبی وه بۆ نوسین و ته.کان بت کسانی ئینسانه کردنی مافی یه
ها  گا بۆ وه ن و کۆمه وچانی بۆ بدهوی ب  هه  که کسانیه ری و یه ابهر نگرانی به کان و الیه ئینسان دۆسته
 و کان هتی پارت رپرسایه رک و به شدا ئه م بواره له.ن  بکه  ئاماده وه تیه الییه  بواری سیاسی و کۆمه بارودۆخک له

  گره نه  و حاشاهه رچاوه  به  کهی وه چون ئه. وانهمو ۆشنبیران قورستر له هه رکان و سکوالرهکان و په  چه تاکه
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زنی  می پیاو مه  سیسته  بن که  یان باشتره مکی پیاوساالریدایه  سیسته گیان له کان ره مو ئایینه  هه  که یه وه ئه
ردنی باری نگ ک  کز کردن و بره  به بۆیه.درت بژوی ئه  ویوه  وله ی له خاکی ئاییندا داکوتاوه گ و ریشه ره

ندکراوی مافی مرۆڤ و   سه کان و یاساکانی په  ئینسانییه زمونه ق و ئه یان بۆ ئه وه ڕاننه ئایینی یاساکان و گه
ر  به سته  بۆ ده کو  بهکسانی مافی ژن و پیاو ر بۆ یه ک هه ته نه مانه کان ،باشترین زه ییه وه ته  نونه ه کۆمه

  .  انک مو ئینسانه کسانی هه  کردنی یه
ن  ش خاوه و قیاسه ر به ب هه ،ده وه ته  چوار جۆر حکومه شکراوی نوان چوار وتین به  دابه ی کورد که ئمه
ی  وه کانی مرۆڤ و خۆندنه وتنه  پشکه رگرتن له لک وه مۆ و که ب وای روانین بۆ دونیای ئه زمون بین ،ده ئه
   دوباره ربگرین و له رس وه دهیان یمۆ و شۆنی ئه  پله شتن به  گهتا تانی دونیا کانی  پشوی میلله ه هه

  ر گۆشت و ئسک چشتوه واردنمان تا سه  تامی تای هه  که ئمه. کان خۆ بپارزین   مژووییه ه ی هه وه کردنه
واردن  اساکردنی ههی  بۆ به توردا رگهس  بنیاد نانی ده واردن باشتر بناسین و له ب هۆکانی هه م ده النی که
 و ئستاش  زاردایه کانمان له سته ره ز په گه  ره ته تی ئایینی و حکومه  تامی تای حکومه  که ئمه.ین که خۆش نه

بت کاتی دانانی   ،چۆن ده شمانی داگرتوه موو له کانی هه رهاروماندا و ئاز گه کرێ به موو رۆژێ ده ک ژار هه وه
 ت که زراندنی حکومه  هۆی دامه رگرین و ببینه  وه نه  هه و بیر و بۆچونه ک له ستور و بونیاد نانی یاسا که ده
رکی   ئه انی ببتهتکشکانی خۆی و گۆڕانی یاساکوڵ بۆ البردن و  هه ، وه دایک بوونیه کانی له م رۆژه که یه ر له هه
 بۆ نوسینی  رچاوه  ئستا به ی که وه  ئه وه داخه به.ی داهاتوو ره موو به ی ئستا و هه ره م به رشانی ئه سه
م   و به رچاو گیراوه به کی دانانی یاساکان له ره ی سه رچاوه ک سه تی ئیسالم وه ریعه ستوری کوردستان ،شه ده

  ر وا بت و گۆڕانکارییه گه ئه. زرت مه  زمانی کوردی داده می ئران بهتی ئیسال ک له حکومه  کوپییه شوه
کو  کسانی ژن و پیاو نابت به  یه یشتن به ک بۆ گه ر هیوایه ک هه درت ،نه دا نه ستوره و ده کان له پویستییه

ش ئایینی  وانه ن و لهچون ئایی .خرت کانی ترشدا داده بواره کان له کسانی ئینسانه رگا بۆ بونیاد نانی یه
موو   پش هه و دونیاوه ی ئه وه  ژوره ڵ چونه گه ر له  و هه کان دانراوه شکاری ئینسانه مای دابه ر بنه سه ئیسالم له

 تیدا  ئایینک که. وه بیته ڕوو ده  روبه  موسلمان و ناموسلمان یا کافر کان به ڵ ریز کردنی ئینسانه گه لهشتک  
 موسمانان  ی که وه  هۆی ئه ته ش بووه وه ر ئه ش نین،هه  گو و پاک ببه شکاری به  دابه یتریش لهکان ره به گیانله

 کافر و ب  وه  چاوی موسمانانه له. بکات و ژیانیان ل تال بکات ره وه و بونه یری ئه ی سه په  چاوی رق و چه به
گای ئینسانی  ندی کردنی کۆمه  هۆی ریزبه بته ۆ دونیا ده ب  روانینه م شوه ئه.ی بژیت گه  و ناب له دین گوه

 ماڵ و  ی پیاو ژن به وه  هۆی ئه بته  ده وه ر ئه ناسرێ و هه ی پیاو ئه ک کلگه ژن وه.  خۆیی  یره  خۆیی و غه به
کات  وت ئه گرێ و مافی ژیانی ئازادی ل زه ستی خۆی ده ده کانی ژیانی ژن به موو بریاره مکی خۆی بزان و هه

  وه کاته  ،الی قورئان ده وه بته روو ده ی روبه وستانه و هه تی ئه ڵ دژایه گه کاتکیش له.ی خۆی  کۆیله یکاته و ده
 و چی   یاساکانی مافی مرۆڤ چیه  و گوی ل نیه وه کانی دنته وه ت بۆ قانونیکردنی کرده ن ئایه و چه

  م یاساکانی به رجه وتو ،سه ی دونیای پشکه وه نگاربوونه ره ت،بۆ به کومهت و ح سه  ده بنه کاتکش ده.لن ده
ن و  که ده...  مافی مرۆڤی ئیسالمی و ئازادی ئیسالمی و  ریدا باس له رانبه به ناسنن و له ساد ئه ری فه داهنه

  واکان له  ره موو مافه ه،هکان  رجی ئیسالمی بوون بۆ یاساکان و ئازادییه  دانانی مه  و به شنه م چه ر به هه
گای   کۆمه  له ژن که. وه نه که روو ده کسانی روبه ڵ تووند و تیژی و نایه گه گا له  و کۆمه وه ستندرته گا ده کۆمه

ی  تییه و کۆیله تی ئیسالمیدا ئه سه  ژرده کرت له  دوو چاوی لده  و پله ک کۆیله خۆیدا وه پیاو ساالریدا خۆیله
ری  به روه ب به  دهزنی مه پیاوریتی  داب و نهکانی خته موول کردنی زه  حه  ته  له  یاسایی و ژن جگه بته ده

بژاردنی جل و   کاتی هه له. ترازن  نه ی ئایین بۆی داناوه سورانه هلهو  یاساکانی ئسالمش بت و پی له
   ههب کانی ده ویستییه ربینی خۆشه ر وده وتن و دیاری کردنی هاوسه رکه کردن و ده رک ، کاتی قسه به

بیندرن  کاندا ده  ئیسالمییه  ناوچه مرۆ له عام ئه  به کهکان  وتوه گا دواکه پیاوی کۆمه.  ئیسالم بپارزێکانی سوره
ی  وه ش  بهف  ره  ژیر ناوی شه  لهکان زنییه  پیاومه ند و قفله  یاساکانی ئیسالم ،پاوه رگرتن له هک و  که به

   هه رت وپی له  به ڕوه  به و یاسانه یویستب ئه سکیش نه  کهر گه ئه.ن  که ست و پی ژنان ده  ده  لهیاسایی
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زۆر جاریش  و ر  سه ته سدرژی کراوه  ده وه ف وئابروه ره  ناوی پاراستنی شه  ، به وه ره  ده رته کان به دیاریکراوه
ی   ئمه بۆیه. کردنی ژن   کۆدک بۆ کۆیله ته ت کراوه داغی ده ره هاباد قه ک مه هف و ره شه .  هۆی کوشتنی ته بووه

ستی خۆمان یاسا بۆ  ده  خۆمان به  که خساوه م جار بۆ ره که مان بۆ یه وه لی ئه  هه مۆکه ئه  کورد که
کانی  ره ره  قازانج و زه ن وبیر لهی  کار بکه و دلسۆزانه  رپرسانه  و به بت زۆر وشیارانه مان دا بنین ده گاکه کۆمه
  مرۆ له ی ئه وانه ئه.کانی تاک و حیزب ندیه وه رژه  قوربانی به ینه که ڵ نه ندی کۆمه وه رژه  و به وه ینه لگا بکه کۆمه
  موو کۆده وڵ بۆ شکاندنی هه  هه  که رشانیانه رکی سه ب بزانن ئه مانی کوردستان دانیشتون ده م پارله که یه

   پالپشت و پشتیوانی ئازادیخوازان ،ببته ن و یاساکانیان ببته کسانی بده کان و هۆکانی نایه ان کوژهئینس
   چرای شۆنه کان ،ببته  دیکتاتۆرییه ته ی حکومه کانی پاشماوه موو کۆت و زنجیره ی هه وه کلیلی کردنه

  .رتستی بب ره لپه تی و هه داله ستی بعه گا و ده کانی کۆمه تاریکه
   پیاوه وه  ،چون ئه ی پیاوه  رای من مووشکله کرت ،به ی ژنان باسی لده ک موشکله  وه  الی ئمه مۆکه ی ئه وه ئه
ستی درژی   ده رگای یاساوه بت له  ده بۆیه.گرت  وتنی ده رکه  سه  و پش به کسانیه م یه  کۆسپی ئه بته  ده که

ن زانینی   خاوه  ملھوری و خۆ به ر به خت و زۆری یاسا سه  زه  و به وه رتهکانی ژن کورت ک ر مافه پیاو بۆ سه
ب یاساکان ژن ئازاد بکات  تا ده ره سه. ن که یری ژن ده خسی سه ک کاال و مولکی شه  وه  بگیریت که وپیاوانه ئه

کان دابین  کسانییه  یهر، ماوه ی هزی جه وه  و کۆکردنه وه لکه ی زانیاری خه رخستنی راده رگای سه تاکو بکرت له
ج کردن  و   جبه  به  رگه م بوواره  ملھورانی ئه، قانونبری ب پالپشتی یاسا و زهگینا  بکرت ،ئه

   له انونانهو ق ئه   که ته ت و حکومه سه ر شانی ده رکی سه وکات ئه ئه. ن کسانی ناده یهرکردنی  به سته ده
.  توندی سزا بدات  کان به رانی قانون و مافی ئینسانه ران و پشلکه رت و الده  به وهڕ وی به وا ته گادا به کۆمه
ک ملکی   وه س بۆی نیه  و هیچ که سته ربه  ژن ئینسانکی ئازاد و سه  بکرت که وه  به یاساکاندا ئاماژه ب له ئه
ی   خانه هت ناچت  و قه یه  هه وه خۆیانه نیا به ندی ته کان پوه ژیانی ئینسانه. یری بکات  خسی سه شه

  وه و بۆنانه ربدات و به  ژیانی ژنان وه س له  ده وه ماه فی بنه ره ناوی ئابرو و شه  به س بۆی نیه که. وه گشتیه
مرۆڤ دیاری بکرت می مافی  کانی عاله  قانونه کان به سییه که  تاکه بت سنوری مافه ده.ر  سه سدرژیان بکاته ده
  .ریت و ئایین و کلتور  پی نه ک به نه

 دیاری   که یه نیا خۆی بۆی هه  بت و تهش و ژیان و دی خۆی نی له ب خاوه ک پیاو و ده  وه ژن ئینسانکه
  لکی نسبین که کان شتگه خالقییه  ئه خالق و سنوره ئه.ڵ ک بژی گه بکات چۆن بژی و کی خۆش بوت و له

 بۆ  وه که گایه  کۆمه ن و له که ریت بۆخۆیانی دیاری ده ی داب و نه  گوره  بهک لگایه ر کۆمه کانی هه ئینسانه
 ئختیار و  نیا له ب ته بردنیان ده ڕوه ش به و پیه گۆردری و به کانیان ده کیتر ماناکان و تاریفه گایه کۆمه
ۆت و  ک بنه  ده ریتانه  داب و نهم زۆر جگادا ئه له .ک یاسا چاوی لبکرت  کاندا بت و نابت وه یلی تاکه مه

، تا  یه ریتانه م نه ترین قوربانی ئه وره ژن گه.گا و کۆمه کانی ئه  ئینسانه شک له کردنی به زنجیر و هۆی کۆیله
و   پیاوی ئه ته ریمیش بوه مۆی هه تی ئه  و حکومه نه په  چه ریته و نه  له ک رز نانه  کوشتنی وه  که و راده ئه

کو  گا نادات به و کۆمه کراوی ئه ولک بۆ رزگاری ژنانی کۆیله نیا هیچ هه ته  و نه کسانییه تی و نایه اهد بعه
ر   به باته ناده دت و په و هه ن زانی ئه خاوه هی مردنی پیاوانی خۆب شه ره  هه له ترسی گیانی و  ر ژنکیش له گه ئه

ی  وانه یی ره ماه خسی وبنه ی شه ناوی کشه  ،به و ئینسانه  ئهخ دانان بۆ ژیان و گیانی ب بایه بهت، حکومه
   له وه ته ت و پیاوانی حکومه سه رچاوی ده به  به  که یه که  ئیزیدیه ی کچه که نمونه. وه کاته س بکوژانی ده رده به
 کانیاندا نوسراوه کبیرانیش له روناکرا و ردباران  به" دۆعا." رد باران کرا  به وه گیه ڕی درنده وپه قام به ر شه سه

تی   وئایه وه بوو بکاته ره کانی خوداکان قه  پشوه ه کو بت و هه  تا بهن که رکی تری بۆ ده مبه داوای پغه
دوای  کانا به ئاسمانه  و له وه نه ده  ده شنه م چه یاالتی له شت و خه هه  به وایی به  دلنه.کسانیمان بۆ بنت یه
ت و   ناوچاوانی حکومه  له ته و جینایه ی پیسی ئه ه وێ په یانه  ده شنه م چه به. ڕن  گه دا ده چاره گهرمان و ر ده
ر  مبه مبوونی پغه بون یا که ر نه به  له که  و هۆی روداوه وه  بسرنه و تاوانه ران و شاهیدانی ئه یرکه سه

ی  شوه  به چاره ی رگه وه ی دۆزینه  جگه  بلین به ا باشترهی).ریم الکه ی همن مه که  نوسراوه  به یه ئاماژه.(دابنن
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ق و  ی عه وه جی ئه رکیترن و به مبه  و ناردنی پغه ری موعجزه ژنؤ چاوه و ئه سته قنیی، ده هعلمانی و ع
   ژنی له  خودای کهو ئه.و دامانی خوا بن سته وێ ده یانه ن و ده ده  ده  خورافه  به ره ڕ دیسان په  گه زانست بخرته
 . وه ته  و مافی نیو ئینسانی بۆ بیوه  مروڤ ناساندوه  نیوه کانیدا به ئایین و قانونه

گا ، دانانی یاسا  کسانی نو کۆمه واردن و نایه  هه نیا رگای رزگاری له م پدا ته ک پشتریش ئاماژه ر وه هه
تی  کی یاسا و حکومه چه به. بت ردانی ئایین و خورافه ستوه ده  دوور له  به  که وتوه ستوری علمانی وپشکه و ده

وت و  ری ل بکه بری کاریگه کجاری زه زنی بگیرت و بۆ یه تی زای پیاو مه سه  ده ر به کرت به  ده  که یاساییه
م  بۆ ئه. گادا  کۆمه  کلتوری باو له  قانون بکرتهری روه سهزنی و   زبدانی مژوو و یاسا مه بخرتهی  که رمه ته
تی پرشوبو  سایه ن و پارت و که نجومه ن ئه  چه  و به  پویسته نه الیه مه کی هه وڵ و چاالکییه ش هه سته به مه

ی دوعاش توشی  که هن خونه  نه  که یه وه م رگا ئه کی ئه ره ک هزی سه  میدیاکان وه داوام له.ج ناکرت جبه
ب  ده.وان ک ئه زارانی وه ی شاهیدنداڵ و هه کانی فاتمه ی خونه  خانه  بت و بچته وه نهبیرچو رامۆشی و له فه
موو  م هه رده به ک و له  ئایه ی  بکرته که سمه  بت و ره کاوه  شه میشه کرت و هه ک ئا هه  وه م خونه ئه

 یا سم کاندا ره موو رۆژنامه می هه هک ی یه ره  الپه له. درت کسانی ژن و پیاو هه  یه گاکانی بوادار به باره
می و  رخه مته که.چاپ بدرت موو رۆژێ له کسانی هه  یه یشتن به ی تا گه که بگیانکراوه  سته  جه ک له یه ونه

لگا و  وتوانی کۆمه  بۆ بمشکان و دواکه رییه خۆشکه خساندن و رگه ت ره رفه دا ،ده م بواره پشتگوێ خستن له
گاماندا  ی کۆمه سته  جه زنی له ب کردنی وایرۆسی پیاومه بۆ بنه .کانیان ته وام بونی جینایه رده  هۆی به تهب ده
دا  گه یان له وه ۆی چاکبونه کان بناسرن و هه خۆشه  نه  تا ئینسانه  پویسته نه الیه مه کی هه ت و چاالکییه مه هه

ری   ژر سبه ندروست له کی ته گایه هیوای کۆمه به.  وه رت کرتهتیان کو سه ستی ده م ده بدرت یاالنیکه
  . یاساداتی حکومه
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