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   یل کر عه بو به ئه ...    کوردستانیسالمی ئیکگرتوو هی ی خوازحسی ئی  ئاراستهیکان ئاماژه
  
 یند وه ن  لهستا تاکو ئیچ که،  هیی قورئانین سه  رهیکمک چه) الحصا(وا   کهی وه  ئهڵ گه له 
 یکارۆ هنیند ر چه به  له ارهید.  نراوه  نهاتی بن وه م رووه  لهشنۆ ریکدی ددایسالمی ئیکریف

 ی که رنهدۆ م رخه  مانا هاوچه به) یرمخوازۆفیر (یزبوونراو ش په وانه له، ی و خودیت بابه
  ماندا له م وتاره  له مهئ.  رابردوودای ده  سه دا له که  ناوچهییاسی سیاتیب ده  ئهکروی ف له

 دا نه هیم ال  ئهیگرامۆ پر  لهی رهۆو ج  کوردستان بهییسالمی ئیکگرتوو هی ی ناسه پی روانگه
 یحخوازسی ئیکان  ئاماژهاخودی، یری بیکان هیتا ره  سه  لهێند  هه  بهنی  بکه ئاماده،  هاتووه

، کگرتوو هی ی ناسه پ  به  کراوهت بهی تاکگرتوو هی یگرامۆ پریم که هی ی ماده.  زهم ه  ئهیال له
،  هییشتمانی نیحسی ئیکبزی کوردستان حییسالمی ئیکگرتوو هی: (  هاتووهدایایت
 یکان هییت هی مهۆ کو ی و ئابووریاسی س روگرفتهی گیرکردن سه  چارهناوپ  لهتشۆک دهت
 نینیب ده. . نی  بکه هی ناسهم پ  ئهیری  سهی ورد ر به گه. )  وه هییسالمی ئیکدی د  لهگادا مهۆک
 ی حخوازانهسی ئی  ئاراسته  لهش  بهیت گش  به  که  گرتووهۆخ  لهیت هس زو خه گه  ره مهۆک
،   کردووه ناسهپ) زبیح (  بهیۆ خکگرتوو هی: بوونیزبیح/ م که هی: ن خه رده  دهکگرتوو هی
 و کهۆری ب  له رخ که  هاوچهییسالمی ئیکری فیندن سه ره  په  به هی  ئاماژهداۆیخ  لهیۆش خ مه ئه

 زبی ح چونکه، زبی حینانکھ پی ئاست ته توونهشی  گه وه)  الجماعه (ڵ مهۆ کیکان وهچوارچ
گ و   رهی وه نهیزۆ دۆ دراون بدایسالمی ئیکری فیند  ناوه  لهی نهو و هه موو ئه  ههیاڕ ره سه
 و رنهدۆ میکم رهه کو به نجام وه رئه سه، دایسالمی ئیپور له ناو کلتورو که  لهیۆ بک هی شهیر
 یاتیب ده  ئه  لهی رهۆو ج له) ت ماعه جه(ر  گه ئه،  وه تهنم  دهییرئاواۆ خی نوییاسی سیریب
 ی و کاروانسالمی ئی خودی ژکراوهرچاو در  بهیک هی  تا راده  هاتووهدا نوییسالمیئ
 یکخستن و ر ملمالنیک ئامراززبیوا ح ئه، ژوودا م  له هییت هیرا مبه غه و پیرست کتاپه هی
 سالمیوژم و ئ  تهشاکرنج  سهیکدا تا ئاست) ت ماعه جه(  له،  رخه  و هاوچهیاسی سیانیژ
 زبدای ح وا له ئه،  هیی ئاسان نیکروا کار  ههانی وه اکردنهی جکبن و ل  دهک هی   بهڵ کهت
 یرک ر ئه گه ئه.  وه تهب م ده  که بوونه کهو ت  و ئهیکری فیکع رجه  مه  بهۆڕێگ  دهسالمیئ
   لهی وه  ئهاخودی، ت بک  خهیدان) ت هیدایه (شاندانین رم که هی ی  پله به) ت ماعه جه(

 م که هی ی  پله  بهزبی حیرک وا ئه ئه، )  دعوه (  به  ناسراوهارخد  هاوچهییسالمی ئیاتیب ده ئه
، بوونیر شه به، بوونیی ژهر) زبیح (ی کهۆری ب هۆیب، یند وه رژه  بهینانستھ ده  بهۆ ب دانهو هه
 و کان هییمانی  ناو هاوپه  و چوونهیاسی سیکبک، کان هییند وه رژه  بهی دوا  بهانڕ گه

 ک هی رنامه  بهو ژهۆن پر  خاوهتب  دهزبیح.  گرتووه  ههیۆ خڵ گه  لهیکان هییاسی س وهچوارچ
 شنۆ رییاسی سیکدین گوتارو د  خاوهتب ده.  روو خاتهی بی گاکه مهۆ کۆ بی وه  ئهۆ بتب
   بهت بهی تایکان هییژانۆ ر له سه ر مه سه  له  قسهتب ده،  بکاتیر ماوه  جهی راسته و ئاتب
   بهشکردنی ئ وه رهل،  بکاتکان هیی گشت هییشتمانی ن له سه  و مهانیت هاوویانیژ
   به هی  ئاماژهدایسالمی ئیکوژم  تهی وه چوارچ له) زبیح (یزمیکانیکو م  وهیکزمیکانیم
 و وتن شکه و پکان هییگا مهۆ و کیشتمانی ن له سه  مه  بهوبوون که و تکناغۆ قیاندنڕ پهت

  هییاسی س کهڕۆ  ماناو ناوه  بهبوونیزبی حی کهۆری ب وه  ترهیک هیال له،  وه بوونه تازه
   بهبوونڕ  و باوهیموکراسی دی مه  گهڵ گه  له گونجاندنهۆ خیرج شمه پ وه هی که رخه هاوچه

 و زبی حیاسی سیک هی ژهۆ پر  کهت بچریب مان له وه  ئه نابت به هه، ر ماوه  جهیت هیرع شه
 دوی د مهۆمانکاتدا ک  هه له،  کانه هییاسی س  ئامانجهیگر  ههکدا کات  لهیاسی سیکن هیال

 ییت هینۆ چگاو مهۆ کیکان هیی چاالکیۆ و کانی ژی تریکان هی کای رباره  ده وهچوارچ
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 ی ئاست  لهکراویاری دییاسی سیکستو  تر ههیک هی مانا به.  روو خاته  دهیبردن وهڕ به
 نی ب وه ته ماوه.  شهیت هی مهۆ و کیریشنبۆ ریکستو  ههمانکاتدا  هه له، دا ژهۆپر
ک   وه هییت ن ماعه  ناو جهیها  بهرو وه پێند  ههیخ هی با  له وه مکردنه  کهی مانابوونیزبیح
 کگرتوو هی: بوونیسالمیئ/ م دووه. ن که  پاراوتر دهڕ  تهزبی حی ناو  و کهیرد  و هاودهیت هیبرا
 و ت اسهی سیرۆ و جکان هیی گشت هو ه  ئاماژه ر به ک هه  نهیت هیست به  مهدای که ناسه پ له
ق   ده هر ب  ههکو به،  هی  ههی حخوازانهسی ئیک هی  ئاراسته که،  روو خاتهی بیکان ستهو هه
 ۆ بیۆ خ وه و رووه  بهتخواز ده،  ویۆ خی شوناس  گرنگ لهیکش  به کات به  دهبوونیسالمیئ
ر  سه  له وه ختکردنه م جه ئه، رح بکات  تر تهیکان هییاسی س زهر ه رامبه  به  لهگا مهۆک
 و ڵکای راد به   کهیسالمی ئی تریکلدۆ م  له هی وه اکردنهیجۆ خم که هی ی  پله  بهبوونیحسیئ

  شتنهی گهمانکاتدا ت  هه له. کات ده) یھادیج (  بهیۆ خی ناسه پو وه تهناسر  دهیژیتوندوت
 ی وه  و تازبوونهیموکراسی د  له وژمه و ته ئارادان و ئه دا له که  ناوچه  لهی انهۆڕگ و ڵو ئا له
نجام  رئه  سهتکر  ده لڕی چاوه،  وی ناو ته  ناوهی پی گشت  به که  ناوچه  کهیاسیس

 ی الشیبوونیحسیئ.  روو  بخاتهکان هییند وهی  و پهیاسی سی کارۆ بێ نویک هی بناغه
، یو هڕ انهی مۆ ب  ترهیک هی مانانی بنیتوان  دهکو بهی، و هڕ انهی م  به ه که تکگرتوو هی
و   ئهیگا ج هیی ندای توانا  لهو هییحخوازسی ئیکز گه نھا ره  تهیو هڕ انهی مکداکات له
  ت به باره شداو سه ره ل  که هیی ئاسام به،  روو  بخاتهۆمان ب وه کان ئه  ئاماژهیۆ کو وه تهبگر
  کردنه زهیریۆ تش پ تهو  بکهک هی  تا راده که هییاسی س عهی واقشی تریز هێند  و ههکگرتوو هی
   پلهو خوازانهی ئاشتیانۆڕ گ  له هییتی برادی ناسه پنیتر  ساده  لهیحخوازسیئ.  که هییکریف
 ی مه  گه بوون بهی و رازیدیقل  تهیتشگۆڕ و شت هیکای راد  له وه وتنه دوورکه، و پله به
م  رده رو سه ماوه  جهی روو  به وه  توندو کرانهییژۆلیۆدی ئاینواندن  نهستو  و ههیمان رله په

 کگرتوودا هی یاتیب ده  و ئهگرامۆ پر  لهرداۆراوجۆ جی ئاست  لهش انهیم مانا موو ئه هه، ادایو دن
 ینان واتا وازهبوونیحسیئ، نیودا ون ن  ئهیر ماوه  و جهیاسی سی کاریواز و شزمیکانیم
. کبو ک ره  به وه ملمالن  له وه  گواستنهگاو مهۆ کی وه انهڕ گه  و ههیر رانسه  سهیانۆڕ گ له

 ناو  له) حسیئ (ی که  باوه شتهی گه ت تاوه ره  سه  لهکگرتوو هی ی ونهبویحسیم ئ  ئه راسته
 کو به،  وه  ناکاتهیاسی سیحسی ئ نھا گوزارشت له  و تهتگر  دهۆخ  لهشیسالمی ئیاتیب ده ئه

مان کاتدا   هه  لهم به،  شهیخالق ت ئه نانه  و تهیت هی مهۆ و کی ئابووریحسی ئ باس له
   به وه تهب  دهخۆ تی که هییاسی س رکهۆ ماتری زژگارۆ رینڕی په ت  به  که وه تهاشاردرش ن وه ئه
 کگرتوو هی ی الحسیر ئ گه ئه.  بکاتشۆرام  تردا فهیکان  بواره  لهحسی ئی وه  ئهیب

 د ئومو وه اکردنهین و دووڕ  خستنهو وه اکردنهیجۆ و خکردن ناسهپۆ خیکئامراز
 و خراپ ی نده  گهیکردنیت هیها دژا روه هه، رداۆراوجۆ جی  ئاراسته  بهت بدروستکردنۆب
مان کاتدا  هه لهی، خوازی ئاشتیتا ره  سه  لهت بکردنیکۆداک،  وتب ت سه  دهینانکاره به
، گاش مهۆ کیعی و واقیۆ خی که هییکری ف ر پاشخانه رامبه  به هیی خنه  رهیکدی دیگر هه

 ی  ناو بازنه  چوونهیرج شمه پیژۆلیۆدی ئایکز هۆ بیکریف یرمۆفی ر چونکه
 ییسالمی ئیوژم  تهیکان هییدیقل  ته زه تتتوان  نهیسالمی ئیکزه،  بوونهیحسیئ

ر  به  و لهینڕ په ت م هاتووه رهه  بهشیکان ده وه نجاکان و نه  په  لهیاتیب ده رخ و ئه هاوچه
،  وه  بکاته  تازهیۆ خی که هییکری ف ادهیدا بون که رخه  هاوچه هعی واقیکان هییستیداو پییشناۆر

 یرۆ زیکش  بهی وه  ئهی حوکم  به اتهیب ده و ئه  ئه چونکه، یحسی ئیکز ه ته ببیناتوان
  رهۆ زیک هی  وزهیگر هه، یاسی سیت سه  دهیرکوت  و سهیمکار ر سته رامبه  به  بووه وه کاردانه

  به) یسالمیئ (یکز هیکردن ناسهپۆ خت بکنۆرچ هه. بوونیکای و رادوونبیژۆلیۆدی ئا له
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د   ره وه  ئه مه  ئهم به.  ه که تدا گه  لهی  و مژدهیر شخهستپ ه د  لهیرۆج) یحسیئ(
 اتریز، اتروی زییکری فیت  خزمهڕی  چاوه بوونهیحسیم ئ  ئهستا تاکو ئ  که وه ناکانه

   لهیحخوازسی ئیری ب چونکهی، ت هیکان وه نگدانه  رهوۆ و ئاسکڕۆ ناوه ی وه شنکردنهۆر
 یاری ب وهیتوانی  نهستا تاکو ئدا مه ئی که  ناوچه  لهشیسالمی ئی وه هر  و دهیسالمی ئی بازنه

   شوناسهیکان زه گه  ره  لهک هی کگرتوو هی ککات: بوونیشتمانین/ م هیس. تن هی بگه پیۆخ
  وه سانهیش د مه ئه،  روو خاته کات و ده  ده ناسهپ) بوونیشتمانین (  بهی که هییاسیس و یکریف
 ک هی  چونکه،   کردووهیرح  تهبوونیحسی ئۆ بی دهیو د  لهکش  به تهب  ده وه  ترهیک هی روو له
 یتیبر، رایگ  دهکان هییسالمی ئ وه  بزوتنه وام له رده  رابردوودا بهیناغۆ ق  لهی خنانه و ره له

 یکان ته ویکان هییشتمانی ن له سه  و مهعی واقی ال  بهڕ ئاوستیو پی ره گو  به  کهی وه بوو له
 یبردن وهڕ  و بهستگرتنو  گوتارو هه  لهکو به،  وه نه  نادهاندایت هاوویکان مه  و خهانۆیخ

 ی تریکان  و بوارهیاسی سیار کیکان زمهیکانی و مکان ته هیو وله  ئهیکردنیاری و دکانملمالن
 یھانی جیر ئاست سه  له واته، بوبوون) یامم (یی وه ته  نهو نم که هی ی  پله به، کارکردن

  ارهی د که،  وه ته  کردووهانیری بھانیموو ج  ههیر ئاست سه  جار لهێند  ههکو به، یسالمیئ
 یرکردن سه  چارهۆ بشنۆ ریکدید  وهیانتوانی  نهو وه که هیال  لهداون لیرۆ زیانیش ز مه ئه
برو   جه  به نانه  داننهم ه ئ وه  ترهیک هیال  لهن بناتی بنانۆی خیگاکان مهۆ کیکان شهک
 یوا، کان وه ته  ـ نهت هو  دهیلیدۆکان و م  تازه واره  قهی هی سا  لهاندای ژیکان شتهیرهاو ده
   لهینای باندایکان ته ویستینالیۆ ناسیموژ  تهڵ گه  لهستیو پی ره گو توانن به  نهکردنل
 ۆ ب که،  وه نه م که  که هیو ملمالن  ئهییژی توندوت ن و له ش بکه  هاوبهیکشتنی گهکترت هی
 یت هڕ  بنهیتپرسراو ل  له مه  ئهت به هه، وام بوو رده  بهن شوێند  هه  لهڵ ساانی ده
 انی که هییموکراسی دی دژ  سروشتهی حوکم  به که،  وه م ناکاته  کهکان هییموکراسی ناد ته سه ده
 ڵ گه  لهیند وهی  پهی دروستکردن  لهری برۆ زبدانقا رکوت و له  سهی وه ره  ده  لهیتوان اندهی نه
   به هی  ئاماژهیسالمی ئیکز هی) بوونیشمانین(.  وه نه  بکهکان هییاسی و سیکری ف ره رامبه به
 ۆ بشی دروستیکشتنی گه و تدا زهو ه  ئهی وه رکردنهی ب لهرچاو   بهیکوتن شکهپ
 ی وه رکردنهی بیبوونیھانی ج چونکه، تگر  ده  ئاراسته وه بوونهیشتمانی ن  له  کهبوونیھانیج

   پرسهۆ بکان هییشتمانی و نیاسی س له سه  مهیشکردنۆرام  رابردووداو فه  لهیسالمی ئیبزاف
  لهدۆم: م که هی -ڕ:   بووهدایک ره  سهیر گهی دوو کاررژ  لهکان هیی وه ته ونه و نیژۆلیۆدیئا
 یھانی کاتدا جێند  هه  له وه هییژوو می روو  لهنۆ چ واته،  که هییسالمی ئ ته هیرۆمپراتیئ
 تب ده،  ماوه  نه ته سه و ده ر ئه گه  ئهشۆم ئه،   بردووهی وهڕ  بهت سه  دهک هی یسالمیئ

 ییر گهی کار-ب.  بداتلدۆمان م  ههی وه انه گیو  ههو وه ته بگریگا ج وهوش هایکڤبزا
، و وه دانهی  مه ته هاتووه) کگرن هی ھانی جیکاران کری ئه (ی دروشم  به  کهزمی مارکسیوژم ته
 یگر  هه که لهدۆردوو م  ههدای راست  له  که  بووه وه هییھانی جیککخستن رۆڕی پشت ت له

 مانا  به) بوونیشتمانین(.  هیی نی باسکردنیگا ج ره ئ که،  بوونانۆی خیگرفت
   له هییت هی مهۆ کی گهب و پ زهه زو مه گه  و رهنی ئای سنوریاندنڕ په تی که نهیق راسته

 یتا ره  سه  بهنانهڕ  باوه  واتهبوونیشتمانین. یکان رک و مافه  تاک و ئهین شویکردنیارید
 یاسی سیت سه  و دهشتمانی نۆ بانی) ْانتما (ی ر  لهیکان  تاکهتخواز  ده که، نبوویتهاوو
 نیتوان  دهی کورت به.  بکات تانیرک روو  ئهک هی شیمووان  و ههربگرن  وهانیکان مافه

کات   دهشتمانی ن که، کگرتوو هیش  وانه  و لهیسالمی ئیکز هی) بوونیشتمانین (یکان ئاماژه
 ی ش و بناغه  هاوبهیک شوناسی سته ره  که تهشب  و دهێگر  دهۆخ مووان له  ههی وهو چوارچ به
  : وه نهی  کورت بکه وه  خوارهی رهۆم ج  بهێ نویک هییند وهی په
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 یبوونیھانی جی شه هاوک  بهشکردنی ئ واته، یسالمی ئی ژهۆ پر  له سالمهی ئی وه اکردنهی ج-1
 و کان شتمانهی نییاوازیر ج گه  ئه چونکه، یسالمیئ ی ژهۆ پریبوونیشتمانی و نسالمیئ

م   کهیالن،  وه تهو  بکه لییستیداو و پروگرفتی گاروی پرسییاوازی جکان خهۆ و دکان عهیواق
 یۆ خی که عهی واقیکان هییستیداو پی وه نگدانه  رهک هی ژهۆر پر  هه واته که،  وه  رووهێند  هه له
  .  الوازهاخودی  هیی نیبوونیر ماوه جه  و بهشچوونوپ ره  بهکردن و شه  گهیشانس، بوو نه
  .کاندا انراوهی دانپ هییاسای  وه چوارچ  لهشکردنی ئیخ هی با  به نانههڕ باوه-2
 ۆ ب زراوه دامه) عرق(ز  گه  رهی ر بناغه سه  له  کهزمینالیۆ ناس  له کهلدۆ میاندنڕ په ت- 3
 اتیبن) شدا  هاوبهیکشتمانی ن  لهانیژ (ی ر بناغه سه له   کهزمینالیۆ ناسی تریکلدۆم

  .کات  دهین ده  مهیناه  تهو وه خوازانهی ئاشتیانیژ وه که هی  بهیت ش خزمه مه  ئه که،  نراوه
  واته، سالمی ئیکان  مانا فراوانهۆ ب هی فه هیب و تا زهه  مهیکان  سنورهیاندنڕ په ت-4
 ی روو  به هی وه و کرانه)  عهیو ش سوننه (یب زهه  مهیکردن سهناپۆ خ  له هی وه دوورخستنهۆخ

  .کاندا هییاسی و سینگ رهه  فه هییش هاوبه
 یستگرتنو  ههڵ گه  لهھانی جیمانان موسڵ گه  له نهیرب  دهیزۆ هاوسی وه اکردنهی ج-5
 یت فهی س  بهکگرتوو هیکو   وهیکز ه واته،  هی و بناغه ر ئه سه  له ژانهۆ رییاسیس

 کو به،  هیی ئاسایۆ خی که هییسالمی ئ  کوردستان و پاشخانهیل  گهی نهیرۆ زیمانبوونموس
موو   ههڵ گه  لهکو به، کاندا مانه موسگا مهۆل و ک  گهی شه کڵ گه  لهت بزۆ هاوس ستهیوپ
  هییاسی س شه هاوکییستیداو پییر رووناک به  لهیکان هییاسی س ستهو  گوتارو ههیک هی شهک

 یۆ خی گاکه مهۆناو ک  و کارکردن لهیشتمانی نی کاریکان هییستیداو و پکان هۆییناوخ
 و شه کنیند  چهی دوچاریۆخ،  بکاتۆ نامگا مهۆ ک  لهیۆ خی وه  له ش جگه مه به،  وێژڕ هدان
  .ت هی  نهیک  الوهی شهرئ سه

 و یی کخراوه ریشکردنی ئی وهرچ چواک هی و کخستن رک هی ی بوونی مانابوونیھانی ج-6
 ی شکستزمدای مارکسیرگ  به ه لی وه  له  جگه لهیدۆم م  ئه چونکه، تن هی  ناگهۆڕگ  نهیکگوتار
 کو به،  شهیرخ  هاوچهیاسی و سیشتمانی نی کاریتاکان ره  سهی وانه چهپ، خوارد

 کروی فی روو  لهکان کهیکترنز هی  له هییشتمانی ن زه هیینگ ماهه  ههی ماناتب  دهبوونیھانیج
 و یھانی ج هییند  و پابهکر  ئهی  نموونه  له  کهی رهۆو ج به، تن هی  بگهک هی ۆ ب وه ئاراسته

  .کات واو ده  تهشیکتر هی کو به، ت نابکتر هی یر دژ ک هه  نه که هییشتمانین
 یستمی و سیاسی سی روو له) نیئا (ی ر بناغه سه  له کانه هۆڤ مرینکردنلۆ پیاندنڕ په ت-7

.  بوونهیتوو هایتا ره  سهشیو  ئه که، ییاسای یاسی سیککردنیند زبهی رۆ ب وه دانهماف پ
 یانی گیکردنیت هی دژایک هی وه چوارچ تهب  باسمان کرد ده  کهی کهڕۆ م ناوه  بهبوونیشتمانین

 و ینی و ئایی وه ته  نهیدنوار  داخران و ههداۆرخ سه  و بهیریمارگ و ده)  هیکراه(رق و 
 کڕۆ ناوه واوو ب  ناته مکانه م چه  ئهپ  بهشیرخ  هاوچهیبوونیسالمیئ، یب زهه مه
   لهشیو  ئه که: گا مهۆ و کیت هاوویکان مه  خهیگرتن هه: م چواره.  وه تهنم ده
 و یت هی مهۆک و یاسی س شه کیرکردن سه  چاره  لهت دکگرتوودا هی یشانۆک تی وه کردنهچ

 ی بوون  و ئامانج لهیت هڕ  بنهی ئامانجی دانانی رووش ته هس م خه  ئه که، کاندا هییئابوور
   لهی انهۆڕو گ  به هی ئاماژه، گادا مهۆ کیکان روگرفتهی گناوپ  لهشانۆک ت  بهکگرتوو هی

 ییت هڕ  بنهیرک  ئهیدیقل  تهیسالمی ئیکریر ف گه  ئه واته،   داوهی روودا که ژهۆ پریکڕۆ ناوه
ها   و بهتوش  ره ستگرتن به  دهۆ بن  دادهک  خهیوازکردن  بانگه  بهیسالمی ئیکن هیال
 ۆ ب  و بناغهرخان ژ کاته  ده وه م رووه  له  کراوهی وه  ئه شتنهی گهم ت وا ئه ئه،  وه کانه هییسالمیئ
 و کان هییت هی مهۆ و کیو ئابوور یاسی س شه کیرکردن سه  چاره  له  چاالکانهییشدار به
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 و یخالق  و ئهیرد  فهیحسی ئیرک  ئهینجامدان  ئهۆ ب  تازهی وه چوارچی وه نهیزۆد
، و وه تهنیب  دهیۆ خدایهل  ئهیگا مهۆ کیکان زراوه  دامهون  لهاتری ز  کهیت هی مهۆک
. کات  دهشیکان زراوه هزگاو دام  و دهاندنی گه پیرۆر ج سه  ئامانج کار لهیکردنیارید

 و ڵا و قۆڕ پسپی و ئابووریاسی سیق  عهی و ئابووریاسی سیروگرفتی گیرکردن سه چاره
   کارکردنهیر  چاالک و هونهیاندنی  و راگهیی زراوه  دامهیانیژ، تو  دهیشتووی گهپ

  هت ب باره  سهییعی و واقی زانستیکشتنی گهرو ت ماوه  جهی و سادانی گشتیاڕ ره سه
کات و   دهست پ  دهکان هییو که تی وه اکردنهی جیتا ره  سه وه رهل. تو  دهکان روگرفتهیگ
 تب ده. اربوونیشۆ هۆکات ب  دهۆڵ چیۆ خیگا جشیترسان،  وتچ  ده وه مبوونه  کهو ره به
 ی نه و نموونگ شه و پت بکریۆ خیزمیکانی م  بهیروون  و دهیت هی مهۆ و کیرد  فهیحسیئ
 یر سه  چاره چونکه،  وهمان ش هه  بهشیر ماوه  و جهیاسی سی کاریکان  و بوارهتب  ههیۆخ
 انیرح  رابردووا ته  لهکان هییسالمی ئ  لهێند  هه  ـ کهکان هیی و ئابوریاسی س شه کییقخال ئه

 یکز گه نھا ره  تهش  دهیخالق  ئهیر سه  چاره چونکه،  بووه وتوو نه رکه  ـ سه کردووه
 دا ره لت به هه،  که هیی و زانستی و ئابووریاسی س ره سه  چاره  لهترب دهیت ارمهی
 یشانیستن  دهکگرتوو هی یشانۆک ت ک ئامانج له  وهکان شه کیرکردن سه  چارهی وه هقکردن زه
 یدینا د ده، تب  دهر په تدا پی مه ئیگا مهۆ ک کات که  ده هیی و نائاسایراناوی  قه خهۆو د ئه
 یشبردنوپ ره  بهۆ ب شهیکرح  تهکو به، ت نابسیت  قهدا وهو چوارچ نھا له  ته انهییحسیئ
. گا مهۆ و کانی ژییت بهی و تای گشتیزا  فهی و باشترکردنکان شه کیبوون  و دروستنهانیژ
   له اوازهی ج وه هییسالمی ئیدی د  لهشکردنیئ:  وه هییسالمی ئیکدی د  لهشکردنیئ/ م نجهپ

 ستائ،  روو انخستهی  رابردوودا ده  لهکان هییسالمی ئ هڤ بزای رهۆو ج  بهبوونیسالمی ئیمانا
ت  نانه ته، ن گهی  دهھانی جیکان هییسالمی ئ نه هی الزو هی ربهۆ ز کهیر  خه هی له سه م مه ئه
 انۆی خییاسی سیزبی ح دراوه  نه پانیگا رستا تا ئ  کهشیسری میکان ـه) اخوان(

.  وه هییسالمی ئیکت هیع رجه  مه ن به که  ده ناسه پین ده  مهیکن هی ال  بهانۆیخ، ننزر دابمه
 یداوا،  وه نه که  دهری ب رهۆم ج  بهیراست  به  کهی انهییسالمی ئ زبهیو ح  تر ئهیک هی واتا به
   کهی هییز و دورشمئامیگشت ن به ناکه) ت الفه  خهیو انهگ(و ) ت عهیر  شهیکردنج بهج(
 یکر سه  چارهیسالمی ئیت عهیر  و شهسالمی ئ هیی وا نانیپ.  بووه  ههدا که پانه هۆڕ گ له

،  بکاتیج به جت ب که، تب  نهیاسی سیکت سه نھا ده  تهی ناویچیو ه کراوه ئاماده
 سالمیئ.  گاشه مهۆ و کعیو واق سالمی ئ  لهمکردنو زو وه  بچووککردنه شتنهی گهم ت  ئه چونکه

تا و  ره هاو سه  بهماو  بنه مهۆ کین خاوه،  هیی و شارستانیاری ژی وره  گهیکت هیع رجه مه
م   ئهۆ ب وه انهڕ  گه  بهیسالمی ئیکز ه وه رهل.  هی  ههی رانه روه  دادپهیکحۆر،  هیی گشتیه
 یکان له سه  و مهیۆ خی که عهی واقکان هییستیداو پیچاوکردن  ره  بهو انهیما هاو بنه به
 یکان هییوانڕ  گرفت و چاوهاروی پرسی وه ره مده  وه  روو که  بخاتهک هی ژهۆ پرتب ده، م رده سه
ر  سه  لهسالمی ئیبوون  ئامادهۆ بیحسی ئیکز هیدی د وه شه رهل، ت بیۆ خی که گه مهۆک

 و یشگۆڕ تر شیکز ه رخداغ له  هاوچهیک هیگا مهۆ ک  لهی و ئابووریاسی سیئاست
 ی هی سا م له رده  سهیگاکان مهۆ کم به،  و بناغه ر ئه سه  له ته سه  دهینانکھ و پیھادیج
 یاسی و سیکری فیکنگ به نگ و شه  ره  لهاتری زی و بوونبژاردندا  و ههیموکراسی دی مه گه
 یۆ خیکان  روانگه له، ینست ب ده  بهشیکان نگه  دهی نهیرر زۆ  گهیوژم  نادات ته وه  بهگار
 تب  دهکو به، گا مهۆ کیبردن وهڕ  بهۆ بر وه پ نھا بکات به ته به)  که نهۆ ک وه ش به(
 و ت بگرۆخ  لهیکان وژمه موو ته  ههی  رووانگهیم  کهی الن  کهتب  ههیین ده  مهیکستوور ده
   لهیستوور  ده ک له روه هه، تزر بپارکان زه هگاو همۆ کییبا  و تهینگ ش هاوسه مه به
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 ـ  شهیکدار  چهیکز هی وه  ئهڵ گه  لهینیست له  فهی) ماس حه(ک  روه هه، مانینی براقداع
 یکان زه هڵ گه  له وه ته راکه  شه ته وا بکات و بچتب  ـ ده وه هۆی خییند بمهیتا  بهت به هه
   بهتکردن اسهی س  واته وه هییسالمی ئیکدی د کان له ره سه اره چو ژهۆ پریندنم خه، تر
 ی ئاقار  بهکدات و  لهی گشتیت اسهی سی وه  لهگرتن ر وه هییسالمی ئیک هی ناسه هه
 ییزگار پار  واتهیم  دووهیمان کاتدا مانا  هه له، و وه شه پ ته ببرسالمدای ئییکردنیت هیدژا
و   بهم به، کاندا زراوه ستوورو دامه  دهیر ئاست سه  لهگا مهۆ کی نهیرۆ زییسالمی ئی شوناس له

 یکان وته ستکه  و دهیھادیجتی ئیق  و عهسالمی ئیماکان  بنه رهۆم ج به،  باس کرای کهڕۆ ناوه
 ی وه ره اکهی ج بن به  دهیشتمانی نیحسی ئیک هی ژهۆو پر رنامه  بهی انهی م  لهیت هیاۆڤمر
 یوبوون که و تراکان خ انهۆڕ و گیریھانگی جی چاخ  له انهیم رده  سهیسالمیئ یک هی ژهۆپر
 . کاندا روگرفتهی گی بوونرۆراوجۆ و جزبوونۆ و ئاکان نگه ههر هاو فه  بهرو وهپ


