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ردا م  ژنی نوسه رده به کانی پیاوی کورد له نگه ئاسته

ریم ئیسماعیل که

   لمانیا ئه

   

م  ش نوسی ئه ڕه، م پاک نوسه  بری ئه ، له وه نهی نارد ه ی و ھه  ھۆی کشه  به:تبینی

.م که ر ده  خونه ،،  داوای لبوردن له وه و بو بۆته ڕ ناردوه ندێ ماپه م بۆ ھه باباته

و  موو ئه  بۆ پشھاتی ھه وه کانی ژیان  ولکدانه  جیاوازه نده هھ موو ڕه ر ھه سه نوسین له

ش  ر پیاوی ڕۆشنبیر، ھنده سه  له رکه ندک ئه  چه وه بته گا ده ڕوی کۆمه ی ڕوبه رانه گه ئه

و  ی ئه وه ه، بۆ ڕۆشن کردن وه یدانه م مه  ئه ر بنه ر ژنانی ڕۆشنبیر و نوسه سه  له رکه ئه

تی و  یه  کۆمه  ڕووه ی کوردیدا کشاوه له عریفه ر مه سه ی بای به تاریکیانه

کانی  موو برینه ری ھه مسه  تاک جه نھا پیاو بتوانت به  ته  سانا نیه ، که وه کانه تیه مرۆڤایه

بت  دا نه یریه ڕۆشنب م کاروانه نو ئه ر ھزری ڕۆشنی ژنی کورد له گه گا ساڕژ بکات ، ئه کۆمه

 نوسین و بیری وردیان،  ی به و ژنانه م نین ئه  جیاکانی دوونیا که گاو کلتوره  کۆمه له

 پاک  وزانه  سه وزه و قه موو ئه  ھه گا له  کۆمه رزیان توانیویانه ی به عریفه  و مه خنه ڕه به

  مان ڕویداوه ستی ئه ر ده سه له  وره ،  گۆڕانی گه ی تاکی کرۆشتووه سته  جه ک مۆرانه  وه وه نه بکه

ی پاساوی پیاوی کورد  وه س بت بۆ ئه ک  به یه ک نمونه نھا وه  مارسی ته8   لره نگه ڕه

تی پیاوان  تواناو ھیمهتی  کانی مرۆڤایه وته ستکه مووده خر ھه  بن  نه نگ بکات، که بده

 نو   له وه ار و چاالکی نوسینهندی ک  نو ناوه  ڕۆشنبیر دته  کاتکدا ژنه له  .. بووه

ی  وه رباری ئه  سه وه کسانی خوازه ن پیاوانی ئازادی خوازو یه الیه گاکانی تری دونیا ، له کۆمه

گی  رگای ئاسوده یان ده  ده وه تیشه سته ن ده الیه وا له کرت، ئه ی ده وه عنه کی مادی  و مه کۆمه

و  خنه  و ڕه وه  ھزر و  بیرکردنه رگرتن  له ک وه که ئومدی  ن ، به که ڕویاندا وا ده به

موو   خۆی ببت، ھه ی به ی تر متمانه ر ھنده  ژنی نوسه کات که ش واده مه کانییان، ئه پشنیاره

و باشتر کردنی  ره گا  بۆ به  کۆمه خشته تی بیبه یه ی ھه و رۆشنبیر و  زانست و زانیاریانه ئه
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و  ره کانی ژیان به سته  ئاره وه گا، لره کانی کۆمه م چین و توژه رجه هتر بۆ  س ژیانکی ئاسوده

  شتن به ھنن بۆ گه نگاو ھه  ھه وه  پکه که زه گه ردوو ڕه  ھه ھینت که ده نگاو ھه ئاسۆ ھه

ئازادی کانی بوون  عریفیه  فکری و مه موو پرسیاره می ھه دووی وه ڕان له ختیاری و گه به

ی   نیوه ین که تیک بکه ر ئازادی میله سه  له ، ناکرت قسه وه  ئازادی ژنانه  به سته یوه هگا پ کۆمه

ی  واژه سته دان ده بۆ سه  دان   وه ڕووبونه  ڕووبه  له کو رۆژانه بن ، به ک ئازاد نه نه) ژن( واته

یان  وه وسانده ه، چ)پیاو( گا واته ی تری کۆمه که ن نیوه  الیه تی و کوشتن و بین له سوکایه

ریتدا،  وشت و ئاین و کلتور و داب و نه دان پاساوی ڕه یان و سه ژر ده  له م نیوه ستی ئه ده به

ھای  یانی  رۆژیکی نوێ ، ماف و به  بۆ به کدا ئومدک نیه گایه  نو ئاوا کۆمه رگیز له  ھه که

  به) پیاو( گا  ی کۆمه ی  نیوه اتهو ک دا بکرت، تا ئه گه یان له ه ک مامه ک یه کان وه مرۆڤه

یر کردنی   مرۆڤ سه  به  مرۆڤ بوونی وه نی خۆی واته سه  دۆخی ڕه وه چته  و ده وه ئاگا دته

  گای کوردیدا له نو کۆمه ر له  کارکردنی ژنی نوسه بوونی دیاره) ژن( پش  له) ژن(

  وروپی له ڵ کارکردنی ژنیکی ئه گه  له دنیکی ڕۆشنبیریدا  ئاسمان و ڕسمان جیاوازه ناوه

ک   وه شتوه کانی خۆی گه رکه ندک ماف و ئه  ھه ک به یه  تاراده وروپیدا که کی ئه گایه کۆمه

موو   ھه  به ره ی بتوانت په وه  بۆ ئه موو ڕگاکانی ژیانیان بۆ وایه ک ژنک و ھه مرۆڤک وه

وڵ و کۆشش و   ھه  به نده میش چه نتی، ئه ک ژنک خاوه م وه  ئه ی بدات که و ڕۆشنبیریه ئه

کسانی خوازی پیاوانی  ش پاپشتی یاسا و دسۆزی ویه  ھنده وا به تی ، ئه ماندووبونی خۆیه

ک، )ژن(ک  م وه کانی ئه   خواست و پشنیار و دید و بۆچونه  بۆ پشگرتن و له گایه کۆمه

موو  و ھه ر ئه  ، گه  ڕونه وه زو ئازادی خواز ئهکسانی خوا موو پیاوکی یه ی الی ھه وه ر ئه به له

شش بت  ک ڕژه وا وه بت، ئه ش بۆ ژنان ھه  ھنده ، به یه ڕووی پیاواندا ھه  له ته رفه ده

موو    و ھه عریفه کانی مه  نو کایه تی له ڕه توانن  گۆڕانی بنه نی ده و ژنانه منین ئه که

شی  گای کوردی و ئیسته  درژی مژووی کۆمه م به به ن  رپا بکه اندا بهکانی ژی نده ھه ڕه

ر و   نوسه می ژنه ه  قه تیان به ک خزمه دا بت پیاوانی  ھۆش ساالری   نه گه له

و   ئه وه یتوانیه مان  نه الی ئه) ژن(م  رده کوو ھه  ، به کردوه  نه گایه م کۆمه کانی ئه ڕۆشنبیره

خو کردن و خواردن دروست کردن و  رکی منداڵ به ئه) ژن(   ببت  که  کالسیکیه پیناسه

شداری کردنی  ک نوسین و به  نه یه مانه رکی ژن ئه ، ئه عیفه خلوقکی سست و ب ھۆش و زه مه

ب و شیعر  ده  و ئه عریفه ری مه م ھینه رھه  به گادا، پیاوه کانی کۆمه نوس سازه  چاره  بیاره له

) پیاو(می   ئیلھامی ئه بته  ده  که یه  ناسک و نازداره خوقه و مه هئ) ژن(ھتد،، ...و چیرۆك و
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  م چوارچوه نو ئه له) ژن(ندێ   دابانی ھه دیاره وه وانه  پچه ک به ک نه یه  بۆ ھۆنراوه

تای  ره سه ر له ھه ، که وه  ھاتنیان بۆ ناو بواری نوسین و ڕۆشنبیریه روا سان نیه دا ھه قلدیه ته

ر  شه  و ته  و تانه دان کشه یان و سه ڕووی ده  ڕووبه م بواره یان بۆ نو ئه وه ژوره  ھاتنه

م ئاوا ھرشکی  رده به سیک بتوانت له کو ھیچ که ک خودی ژن ، به  نه مه سته  ئه ، که وه بنه ده

خستن رگا دا  و ده وه  و تا چاو سورکردنه وه وشته تی ڕه  توھمه ناویدا خۆی بگرت، له بۆگه

   به وه ته سته  گشتی و ده  به وه ن پیاوانی ڕۆشنبیره الیه کرت له تی ده سایه  که تی به بحورمه

کات کات  ت شکاندی خۆی ده رامه   سوکی و که ست به ی ھه  ھینده تی، بۆ پیاوی کورد به تایبه

 و  کی فکری زۆره یهرما نی سه  خۆی زیاتر خاوه ی زۆر له که ی یان خوشکه که بینت خزانه ده

ی شادومانی    مایه وه ی ئه ھنده وا به ، ئه یه ی ھه ربو تۆکمه پاشخانیکی ڕۆشنبیری به

ک  وه) ژن (  که یه دا ھه گایانه و پیاو کۆمه نھا الی ئه ش ته خۆشیه م نه  بۆی، ئه ھاوکاری نیه

  تاوه ره سه  له س دیاره  و به ه) ژن(ر  مان ھه نھا پناسی ژن  بۆ ئه کو ته مرۆڤ نابنن ، به

رک و مافاکانی  ا ئهد گایه  پیاو کۆمه م چۆره ی ئه وه نو بیرکردنه  ژن  له  کرد که وه م به ئاماژه

و  موو ئه  ھه رانی کوردا بخشنین، به  نو ڕۆشنبیران و نوسه ر چاوکی خرا به گه ئه...چین 

وا زۆر  رزی ژنان ، ئه تی به رامه اف و پاراستنی کهگری م کانیشیاندا ھه  نوسینه ی له پیاوانه

رك و   نوسه ڵ ژنه گه رگیری بکات له ی ھاوسه  توانیبتی پرۆسه م ڕۆشنبیرانه کک له م یه که

 کردبت،  شی ئاماده که ره  نوسه  بۆ  خزانه ی بۆخۆی دروست کردوه رجه لو مه و ھه موو ئه ھه

ک  موو وه  دوونیای نوسین ھه ران زۆر بئاگان له ی خزانی نوسه   زۆربه وانه واو پچه کو ته به

می  ه ت کردنی قه خو کردن و خزمه رقای منداڵ به نھا سه گا ته کانی کۆمه  ئاسایه  ژنه

   بیته رکه  نوسه ر و ڕۆشنبیر خوازیاری ژنه  کات پیاوکی نوسه وانه ن یان پچه)پیاو(می  ئه

    خوازیاره  دواوه وه ڕته گه شتا ده د و ھه ی سه  پله  کورتین ساتدا به ا لهو ، ئه وه نو ژیانیه

تی و ماڵ و  رایه  قوربانی ژیانی ھاوسه ی بکاته که مه ه نھا قه ک ته ی نه که ره  نوسه ه) ژن(

و ،جا با  بدکی کنووشکاری بیر و بۆچوون و خواستی ئه  عه کو ببت به  ، به وه منداه

ی بۆ خزانک  وه ک ئه   ، وه که ره  نووسه  ھی ژنه وی پیاو زۆر نزمتریش بت له ی ئهڕۆشنبیر

موو   با ھه  ناکات ،چونکه وه  ھنانه  نمونه دا پوست به س بت، لره ریک به نھا نوسه ته

کانی  یری خزانه تی خۆیاندا بچن و  سه رایه  ژیانی ھاوسه ر و ڕۆشنبیر به پیاوانی نوسه

ند پیاوی   چه زانن ئمه ن،، ده ی من بده م نوسینه ر ئه سه و کات بیار له ن ئه بکهخۆیان 

کوێ بۆ  کانی شعر چیرۆک ڕۆمان فکر شانۆ؟؟؟ کوا و له م  بواره رجه  سه  له یه ڕۆشنبیرمان ھه
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می خۆی تاودا بت؟؟؟  ه دا قه و بوارانه کك له یه کانیان بین له جارێ گویبیستی خزانه

ی   ڕژهی ھنده سک، به موو که  بۆ ھه ھا بوون نیه  ڕه ته م بابه ستی من له به ت مه به ئه(

می   کاتی نوسینکدا خه  له م بواره ی ناو ئه رانه  نوسه و ژنه ک له کام یه)  رانه ی نوسه زۆرینه

ی  وه ماله ؟ کام ژن له  ی نیه وه کردن و ناوماڵ پاکردنه  منداڵ و خواردن ئاماده ئاگابون له

جار  ر نوسینیک ده سه  له یه ؟ کام ژنه وه  بۆ نوسین و خوینده نی ژورکه یدا خاوه که مرده

ی بۆ  یه و پیاوه ؟ کوا ئه رکی ناوماڵ و باوک و براوه م پیاو  منداڵ و ئه ده ناست به ھه

ران و   نوسهنگی ژنی نگ و ڕه کۆڵ نابت؟ کوا ده ی له که می نوسینی خزانه ڕۆژیکیش بیت خه

 توانا   وا کرا بۆ ژنانیک به کوێ ڕیگه ی و له  بوارکدا؟؟ که داراکانمان له ت مه سیاسه

نی  مان بچن و خاوه رله کانی په وست و ماندوو بون و ڕۆشنبیری خۆیان بۆ ناو کورسیه وھه

  پوستیان بهم  رده ک پاسپۆرتک ھه بت وه  نه وه نھا ئه گا بن، ته ی کۆمه وره بیاری گه

  ی رۆژانه رانه  نوسه وژنه م نین ئه بیت؟ که ھید چی و چی  ھه ھید و برای شه ی باوکی شه فیزه

 پالندان بۆیان بیان  م له رده ،ھه وه بنه ران ده ری پیاوانی نوسه شه و ته یان تانه ڕووی ده ڕووبه

 پیناو  ی له رانه  نوسه و ژنه م نین ئه ، که وه تی و شکاندنه  نو گیژاوی سوکایه نه خه

ک  ر و یاسایه  چ پیوه نھا بژین، ئاخر به مرن ته دهتا  ن ھه ده کانیان ئاما مه ه ویسی قه خۆشه

ری   یاسا و پوه نھا به ؟ ته ت  که مه ه خاک سپاردنی قه ی به  مایه رگیرتی بیته  ھاوسه وایه ڕه

 و  وه ، بیرکردنه رانیه ی نیگه  مایه ی که وه بت؟ ئه ھۆشی پیاو ساالری ڕۆشنبیری کوردی نه

  و کات که ڕی ناکرت تا ئه  ھیوای گۆڕانی ل چاوه ک که گایه ۆمهرانی ئاوا ک ویستی نوسه ھه

  ی له و وواتنه ینوست ، ئه  ده ی که و نوسینانه موو ئه ڵ ھه گه بیت له ر ڕاستگۆ نه پیاوی نوسه

  گفتار و  کردنی له ر شتک پراکتیزه  ھه ر له  به  گووتار، واته یانکات به  ده وه کانه ناه که

گین ئاوا  ی کارکردنی، ئه ی بازنه وه ره ھینان بۆ ده نگاو ھه وکات ھه خۆیدا ، ئهفتاری  ڕه

و مژ و  ی ئه وه  سپی کردنه  ھینده  ، به کانه  سپیه ڕه ی په وه شکردنه ی ڕه  ھینده نوسینیک به

یت بۆ ڵ ب گه شی له ئیستهی بوه  ک پیاو گیرۆده ر وه نوسهمی   ئه  که ی نیه  پیاو ساالریه قه عه

  ڵ ویژدانی خۆیدا له گه  ڕاستگۆبت له بووین که ر نه نھا جارک گوبیستی پیاوکی نوسه ته

 دونیای   و ڕینمانی ژنک له یه وه ره سه ریکی به  نوسه ریتی ژنه  کاریگه  بدا که نوسینیکدا ئاماژه

رانی دونیا  موو نوسه  ھهرج مه  به مه  ، ئه می فراوانتر کردوه ی ئه وه نوسینیدا ئاسۆی بیرکردنه

م  دی ئه ئه)  یه ت ھه   ژنیکی بلیمه وه ته موو پیاوکی بلیمه پشت ھه له(  کۆکن  وه ر ئه سه له

              ن؟ ک ناکه ریه  ئاوا کاریگه  به یکات و ئاماژه ر ده  پیاوی نوسه  چیه جادوه
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تی   تایبه  به م نوسینانه ی ئه رینه زۆ  ھۆشمدا که  به ری کردوه  دلنیای گوزه م ساه من ده

ر  سه و باسی له  قسه  که یه راندا ھه نو نوسه ک مۆدیلک له نھا وه کانی ژنان ته ر مافه سه له

  و پیاوه ی کوا ئه ر نا ، ئه مان بیت، گه ی نوسینی ئه وره می گه  خه مه ی ئه ھینده ن، به بکه

                  سپی خۆی تاودابت؟  دا ئه که نده  ناوه ک خۆی له شی وه که ی خیزانه ره نوسه

ختی ژیانی  رم و فشاری مرد و سه ترسی شه ی له  کوردانه و ژنه می ئه ه بوون قه م نه که

س           دا و به وه سپی ماه چوار دیواری  نگیان به نگ وڕه رتی،  شکان و  ده ھاوسه

رک و   نوسه ر و ڕۆشنبیر ژنه پیاوکی نوسهرامۆش بکرت، بۆ   ناکرت فه ی که وه ئه

یان . ی رۆشنبیری رمایه ند کردنی سه مه وه گی  و ده  ھۆی ئاسوده بته  و ده ڕۆشنبیرك باشه

ڵ  گه رگیرتی له رانی کورد ھاوسه ی نوسه واری بی ئاگا؟ وا زۆرینه خونده ختی نه دبه ژنکی به

موو   ھه م له که یت خزانه مان ده که له ی گه وره زۆر گهی شاعرک   قسه  به ن که که ژنکدا ده

رکی  ، یان نوسه ر نیه به کی منی له یه نھا ھۆنراوه  ته مه ی من ھه  شعریه و دیوانه ئه

کانی منی   ڕۆمانه کک له م یه که  خزانه ت تا کو ئسته ری کورد  ده ی بونیاد گه رقافه سه

ت  ر نازانت سیاسه م ھه که  ژنه  سلیمانی ده کمکی سیاسی کورد له، یاخود حا وه خوندۆته نه

،  ی مۆسیقا چیه ر نازانت نۆته ک ھه م نه که  ژنه قیبیکی مۆسیقای کوردی ده ، یان نه چیه

  م جۆره ی ئه فه لسه بت فه  ده باشه...     گوگرتنی مۆسیقا نیه زیشی له ر حه کو ھه به

بت  نه) ژن(ی خودی  وه النان و بچوک کردنه نھا وه ر ته گه چی بیت؟ ئه  رگیرتیانه ھاوسه

  کانی تر و تازه و جۆره  پیاوه م جۆره ؟؟؟ خۆ ئه وه ی پیاوانی ڕۆشنبیره ن ئوه الیه له

کانی و  وه وساندنه ر باسی ژن ،باسی پیرۆزی ژن و چه  سه  ھاته رکه ستپکردوانیش ، ھه ده

ر و  ندێ ژنی نووسه  ھه ش وای له و دوو ڕوویه ر ئه ن ، ھه که  ده مهی ئ کانی کۆمه گرفته

  م که دا پک بھنن ،به  گه ن ، ژیانیان له کانیان بکه شه  بانگه ڕ به  باوه ند کردوه رمه ھونه

  ڵ گفتاریاندا بۆیه گه واو جیاواز له فتارک له  پیاوانی کورد ته بینن ئاوا ڕه  پرکتیک ده به

ی  م جۆر و شوه ی ئه  زۆرینه ن، بۆیه   بده یته ریه   ژیانی ھاوسه شنه م چه  به ن درژهناتوان

  سته م ده م ئه ، به وانه  پچه ک به ن ،نه ده ق ده  ژیانی خۆیاندا ته ر زۆر زوو له  ھه پیاوانه

  وو ڕوو بون لهرتیاندا درۆزن و  د  ژیانی ھاوسه ی له وه ک ئه ی کورد وه  ڕۆشنبیریانه پیاوه

 ئیتر  ستن، که  ناوه وه وه  ، دواتریش به  داویانه ی که نانه یمان و  به موو په و ھه ر ئه رامبه به

وی ناشیرین کردن و   ھه  له میشه کو ھه دا، به م ژنه ڵ ئه گه تی له کانییه مین ساته  دواھه مه ئه

بیرمان ( ن کی مرۆیانه   یاساو رسایه ووم  ھه خالقی دوور له دان گومانی ئه ی سه وه ھۆنینه
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  له سه  مه نونن له ڵ دووڕووی ده ی ژناندا بۆ کۆمه له سه  مه  چۆن له  پیاوه و جۆره چت ئه نه

 ژنک وازی ل  ق شارستانی که پیاوی عه)نونن  مان دوو ڕووی ده کانیش ھه ته سارستانیه

  م به خۆش بوو النی که روونیشی نه ر ده  ، ھهخوازێ ی بۆ ده  ھاوڕی ،چاکه بت به ھنا ده

مککی  تی کردنک چه ر سوکایه زانت ھه  ده تی پ بکات ،چوونکه زانت سوکایه رمی ده شه

 ناو  رزی به  چینی به  ؟ واله  چیه روونیه  ده رده و ده ،ئه که ک ژنه تی خۆی نه سایه  که  له یه وره گه

ی رڕۆشنبیر بوونی خۆیان  شه ک بانگه ردا نه  شوین و ماپه زۆر  له ندێ رۆشنبیران  که ھه

  مان،به ستی ئه ر ده سه ن له که گا ده رزی دکتۆرا و گۆڕانی کۆمه ی به  پله کو باس له ن، به که ده

نھا   ژنک بکات ،ته تی به ی سوکایه که ه  ژر بۆ پیاوانی کۆمه ی ژر به ناوی نھنی و نامه

و    ئه نه گه کان  ده ی کاته ران زۆربه  ژنانی نوسه ر بۆیه ھه .  قی داوه  ته ژنکهی  وه ر ئه  به له

نھا بۆ  وا ته  ، ئه  پوچیه ی مایه  ھنده دا به ناو ڕۆشنیرانه  به م جۆره ڵ ئه گه ی ژیان له بوایه

ی   ن زۆربهبینی   ده یه وه کانیان، لره ی مای دڵ و بشتی خامه  ھۆی ئاسوده ڕۆژیکیش نابته

ڵ  پیاوکی  گه  له ر گیریه ویستان ھاوسه نزگای خۆشه  دوا مه رانه ند و نوسه رمه  ھونه م ژنه ئه

 بری دروست کردنی  ی له که ره ست بکات  ھاوسه کات ژنک ھه مه سته وروپیدا،، ئاخر زۆر ئه ئه

  موو  ڕاستیه ا ھهند ڕۆژکی کورتد  چه ر له وا ھه م ئه می ئه ه شکی ئارام بۆ قه که

ی   سۆراخی کار و کرده  له میشه ستت ھه وه  نه وه وه وت، دواتریش به ربکه ی ده که ناویه بۆگه

ر  ، گه وه  بھنمه  پیاوانه م جۆره مو ئه ی ھه  نمونه دا به م وتاره  له ستم نیه به مدا بت ،، مه ئه

 مامۆستا و    م جۆره ی ئه گه ڕق ئامز به ئمایل و  نوسینی   ناو  ناونیشان، به وا  به نا ئه

ناو  م به نو ئه  مۆدلک له مۆ بۆته  ئه ی که وه ستایه ،ئه ر ده به م له  ساختانه دکتۆره

چی  زانن، که  ده ی فمنیسیانه شه گری  بانگه  ھه   خۆیان به  ڕۆژانه دا، که ڕۆشنبیرانه

یان  وت، یاخود نه که مان پش چاو نه سانه  که جۆرهم  گرافیکی ئه ره دا بت په گه شی له ئسته

 دونیای    پیاوانه سته م ده  بۆ ئه نی ژنکی فمینیست بن، چونکه  خاوه یان ویستوه توانی و نه

ن،  که  ده سته رجه کانی خۆیانی تیادا به  پیسه رامه  مه  که  خۆشه و کاته فمنست تا ئه

م  ست و ده وا ده ماندا ، ئه ی ئه واده ناو خانه کات به  خۆی دهمای فمنستی  کات شه وانه پچه

ت      ح  ده  ساه کازوهر    نوسه ك ژنه  وه  یه وه کات،لره توشی داڕوخان و ھستریایان ده

 ژنکی  ی زیانکی بچووک به وه  ، ئه خته  سه  ناو کورددا ھنده ر بوون بۆ ژن له نووسه" 

 ژن  پویسته"   یان ده "  یاندوه یی کورد گه وه ته  سامانی نه ،زیانی بهنت  یه ر بگه نووسه

                    * " باشی بناسیت  ی خۆت به گاکه ی کۆمه وه بیت بۆ ئه
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  ڕاوکیانه و ترس و ده  توانن ئه  ك نه گایه   بۆ پیاوانی کۆمه زارییه رمه ی شه مایه

ندین  توانن چه  ده ندا که مه ھره ر و به ی ژنانی نوسه ھره  به ئاست تواناو له وه وننه به

 بۆ پیاوی کورد کات  تیه جاه ن،،،خه گا بکه ش کۆمه  پشکه می جوان و مرۆ دۆستانه رھه به

ی  ھره کان تواناو  به  شوه ک له یه  شوه ین به که  ده له م گه ری ئه ب و ھونه ده یری مژووی ئه سه

نی  ی خاوه رانه  نوسه و ژنه م نین ئه که  یه ھه) اوپی(ی  ی ئاماده  ھینده   به یه هنائاماد) ژن(

   له یه گایان ھه ر بو  توانای گۆڕانی کۆمه کی به نی ڕۆشنبیریه رزی مرۆین، خاوه ھزری به

گر کو ڕ ی پیاوان ، به خسنین ئمه تیان بۆ به رفه ک ده نھا نه ر ته کاندا، گه موو ئاسته ھه

کانیان  ، نوسینه ری نا مرۆیانه شه و ته دان تانه ر سه  به ینه یان ده  ئاستیاندا و نه بین له نه

رک   نوسه ین کاتی نوسینی ژنه  چاو  ھۆش و گوی خۆمان بکه ربگرین  و بوا به ند وه ھه به

 ئاگا  نھا به ته  م نوسینه ئه ...ن  وه ی پیاوانه  پش ئیمه خک له ند فرسه  چه بینین که ده

وانی داکۆکیکاری مافی ژن و مفکرمان بۆ دروست  ی پاه یاندنانه و ڕاگه  بۆ ئه که یه وه ھینانه

ی   کتبخانه وتبته  و کارکی جدی جیاوازی که وازه می نه رھه ی چوار به وه  ب ئه ن به که ده

  به . وه خۆیان کۆیبتهی  قینه قی ڕاسته  ژیانی و عه ی له وه  ب ئه  ، به وه کوردییه

کانی   ره وه سته  ھه ت بکات به ناعه  قه ند که رمه ر و ھونه  بۆ پیاوی کوردی نوسه یه وه ینانه ئاگا

ی،  وه ر  دیدی خوندنه  به چته ریک ده  نوسه و چاالکی و  ژنه ھره ی  به مانه و ده ک خۆی ئه وه

  ر بۆ ژنه  ، گه و خوقاوه ی بۆ ئه رجه ل و مه هو ھ  ئه نوست بزانت که  ده ی که و کاتانه ئه

و  ئه ی که وه زاتر بنوست له و جوانتر وردتر شاره  له  دوور نیه وه رکیش دروست بت ، ئه نوسه

.ریک نابنت   نوسه  ژنه عریفه  تواناو مه  بشکنت که و دیوارانه موو ئه ینوست، ھه ده

لمانیا ئه
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