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  هيدايةت مةال عةيلهيدايةت مةال عةيل ...  ... ؤظان ئازيزي هةموومان بووؤظان ئازيزي هةموومان بووكك
  

  بةِريزان دايك و باوكي طؤظان
و بيهيزةكةي  دلَة بضووك زانيمان ئةمِرؤ دلَ تةزينمان بيست زؤر هةوالَيكي ئةمِرؤ بةخةم و ثةذارةيةكي زؤرةوة

زانيمان طؤظان دواهةناسةي  ئةمِرؤ، ةئةخري جار ليكناو ليدان كةوتووةو ضاوة ِرةشةكاين بؤ بؤية كجاري لة طؤظان
ئةمِرؤ زانيمان جةستة سارد و الوازةكةي طؤظان ، خؤي جيهيشت لة دنيايةكدا كة دةرزيةكي بؤ ئةو تيا دةست نةكةوت

 كارةساتيكي ئينسانيةت سةرجةم بؤ بؤ ئيمة و دةستداين طؤظان طيان لة. دةبريت و لةناو ضالَيكدا دةشاريتةوة
زؤرماين  ثةالمارداين خةيالَ و كؤظان طياين ثاراستين بوو ِرؤذيكة ضةند، هةية  دةالئيلي طةورةيو ناِرةحةت

خةريكي  دانيماركيةوة دكتؤر و تةنانةت خاضي سوري ِريطةي ضةند ئيمة ضةند كةسيك لة دانيمارك لة، داطريكردبوو
لة  و نةخؤشي كؤظان طيان زرياين مةط ةوةداخ بة ثاراستين ذياين كؤظان بووين لة مةرط بةآلم مسؤطةر كردين

مةرطي ، نية لةدةستداين ئازيزيك منالَيك و طيانكؤظان تةا مةرطي  مةرطي. و برد تربوو دةست هةولَةكاين ئيمة بة
 مناآلين خةلَكي دةست تةنط و هةذاري يةخةي ِرؤذانة مردنةية كة هةزاران ئةو منوونةي كؤظان تةا يةك
ت دنيا و راقكوردوستان و عيلةدنيايةكدا كة قازانج ثةرسيت و ضاوضنؤكي دةسةآلتدارو سةرمايةدارةكان . دةطري

خونضةي  بةآلم بؤ كؤظانيك كةتازة خةريك بوو، سنوريكي نةهيشتؤتةوة بؤ هينان و بردين كاآلو بةرو بوومةكانيان
دةردة سةري لة  نالَي خيزانيكي هةذارةو بؤئةثشكوت ئةبيت ذيان و مردين ئةو لة تةرازوي ئةوةي م ذياين طولَي

طؤظاين  و بكةويت مةرطدا لةدايك بووبيت تاي تةرازوةكة بةالي  طريفان برسيقاضاغضي و دةسةآلتداريووآليت 
بة ليشاو  دنيا طؤظانةكان سةرتاسةري ئةمِرؤ لة. ببيتة ميواين يةكيك لة طؤِرستانةكاين كةركوك مانط حةوت

تةماين و بة سادةترين نةخؤشي طيان دةربةهؤي يبضريي مةرط و لة يان دةبيئازيزانيان و و باوك دايك بةردةم ني 
و  شةِر بؤ دؤالر مليؤنةها بة ِرؤذانة دةسةآلتداران دةدةن دةست لة طيان كؤظانةكان دنيايةكدا لة، هةلَيان دةفِرينن

لةسةر سينطة "دةيووت  كورد ناسيؤناليسيت دويين ئةطةر تا. كردين كؤمةلَطا خةرج دةكةن لطي و فريودان
 لة ذير سايةي سةرؤكي كورد و ئةوا ئيستا" لة برسا مرد كورد ِرةشي ضاو نةوتينةكةي بابةطوِرطوِر منالَيكي

 ئةو فيدرالَيةت و دميوكراسي و هةموو شةرمة. مرد دةرزيةك بؤ ئةجنومةين كوردا منالَيكي ضاو ِرةشي كةركوكي
 بةرطرتن بة مةرطي كؤظانةكان بةرطرتنة بة. تةا دةرزية كي نةكرد بؤ كؤظان ظةي كة باسي دةكريتمايف مرؤ

 دةبيين خؤي بةردةمي تةا كة بؤ قازانج دةسةآلتيك بةرطرتنة بة، ئيهانةو بيحورمةيت كردن بة ذياين ئينسانةكان
سةرجةم خانةوادةي ئةم منالَة جوانةمةرطة ، وكي كؤظانبةِريزان دايك و با. مالَة هةذةراكان شةِر و ضةوسانةوة بؤ و

 ضةند ئةم، لة دةستداين جطةرطؤشةكةتان بووين طيان ناِرةحةيت ئيوة وةكو من و هةزاران ئينسان لةم طؤي زةويةدا
طةلَ من بةم نامةية سةرخؤشيتان ليدةكةم وة بةقولَي لة، ميوانيكي بيدةنطي مالَةكاين هةموومان بوو كؤظان ِرؤذة
تر  كؤظانةكاين مةرطي بةمة كؤتاي نايةت ئةبيت هةموومان بةر بة كيشةكة بةآلم، ئةكةم  ئازارةوبة هةست ئيوة
بؤ  هيض ئينسانيك دنيايةك، حورمةيت هةبيت ئينسان كة بنةخشينني خؤمان دةسيت دنيايةك بة ئةبيت، بطرين

   .شيوةية مةرطي منالَةكانيان نةبيننوةنةدات و هيض دايك و باوكيك ب طيان لة دةست دةرزيةك
   .مالَةوة داطريساند لة خؤم هاوخةمي كؤظان مؤمي لة طياين لينان بؤ ِريز من
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