
  فارس - النی نا ی و بمافی گه و ھله تی په وه دبونیادی ده به 

 

نشاھی  وخاندنی شاھه ڕ رییشی ئران و كاریگه ڕكاریی باسكردنی گرنگیی شۆنو ورده  وێ بچمه نامه
سیاسیی و ئابوری و   ھۆكاره  قوویی له شی ناخوازم به وهوای ئه  ،زاینیی 1979سای وی له ھله په 
  بدوم كه  ،كانكییهرهنوخۆیی و ده  ،كانتییهخودیی و بابه  ،كانتییه یه نگیی و كۆمه رھه فه 
دا  نووسینه م كورته م له ده ده  ڵوھه  ربۆیه بوون. ھه  خه پبایه  ووداوهڕ وری ئه و خولقنه  رخۆشكه مینهزه
  وی چھله ژمی په ڕ وخاندنی ڕ ك ھۆكاركی شۆڕش و كی بونیادیی وه یه له سه ر مهسه رنج له نیا سه ته 

تیی  وایه رمانه ورانی فه ده  له  ،فارسه  یره النی غه بمافیی گه  ت ووهیی ده دبونیادبه  له  بریتیه  كه  مهبكه 
 .سته رجهكی به یه نمونه  مهكوردیش بكه  ، ئران وی له ھله په 

خوازیی و  شروته پاش شۆرشی مه  كه یه و گۆڕانكارییانه ی ئه رخی ئران زاده تی ھاوچه وهده  كه  ئاشكرایه 
  به ،ئارا  ئران ھاته   زاخان لهه ڕ رییربهبه  1921ی شوباتی 21تای جیھانیی و كوده   نگیمین جه كهیه 

و  رهنگاوی كرداریی به مین ھه كه یه  ، زاخانه ڕ ختی رتهسه  و چوونه  ی قاجارماهئاوابوونی خۆری بنه 
زگای برۆكراتیك و  وده من داراو خاوه ندگه تكی نوی ناوه وهوی و ده ھلهنشاھی په بونیادنانی شاھه 

ربازیی و  بواری ئیداریی و سه  كانی له نویه نگاوه زاشا و ھهه ڕ ریبهڕ به  ی كه ته وهو ده ئه  ،را نرافارسگه 
ك  تایه رهسه ی مژوونوسانی ئرانیی به ای زۆربه ڕ به  كه  وهندین بواری تره و چه وهنگییهرھه یاسایی و فه 

 .ئرانرخ لهتی میللی و ھاوچه وه تنانی دهو بنیاره ژمردرێ به ده

شن و كارلككردوی  چه مهك فاكتۆری ھه ی كۆمه زاده  كه  ،دا1979ی سا شۆڕشی ئران له 
 تاكو ئستا بۆته  وهگیرسانییه تای ھه ره سه  ر له ھه  ،گای ئرانییه ت و نوخۆیی كۆمه نی تایبه درژخایه 

 وهباره رنجی جۆراوجۆری له ت و كتب و سه ھا بابهدهسه رو مژوونووس و به ه ھا نووس نده خی چه جبایه 
 وخۆیان به استهڕ  اشكاو وڕ كییه ئاماژه  و نووسینانهككیش له نیا یه ته توانم بم كه ده  ،نووسراوه 

تی و گرنگ  ڕه ی و بنه ك فاكتۆركی بونیادی فارس وه  یره النی غه تی میللی و بمافی گه وه دبونیادیی ده به
 .كردووه ئراندا نه  وی لهھله نشاھیی په ژمی شاھه ڕ رووخاندنیر له و كاریگه 

  ،و پملمالندا بوو ئاۆز قۆناغكی فره له  كه  ،ئران تی میللیی له وه دبونیادیی ده توانم بم فاكتۆری به ده
كی  یه ئاراسته  دا به و وتهی سیاسیی و ئابووری له پرۆسه  ئارا كه  دۆخكی وای ھنایه  تاوه ره سه  ر له ھه 
 له  وهته ڕهبنه  رایی له رخگه كانی ھاوچه وه م گۆڕانكاریی و ھه رجه و سه  كی داخراودا بردڕیهو توله  بارناله 

مای  ر بنهسه له  رخ كه تكی میللیی ھاوچه وه بری ده ی خۆی الداو له قینهاسته ڕ یشاڕگه 
تیی میللیی و ئیحاساتی  تی میللیی و برایه لساالریی و حكومهریی و گه روهنییبوون و یاساسه ھاونیشتیما

ل و  قوامگه ل و ئه ندروستی نوان گروپگه كی ته ندییه یوه ت و په سهده  ك به بوونی خه و متمانه میللیی  
  ،تكی ئیستیبدادییسه ی خولقاندنی ده مینهزه  ،كانی نو ئرانجیاوازه  ب و ئاینهزھه و مه  و تایفه تیره 

و   توندوتیژ  ،ریخسمیحوه شه  ، داخراوی ،قۆرخكاری  ،میلیتاریستی ،رایفارسگه  ،یتیله نگه ته  ،تۆتالیتاری
بۆ دۆخكی داخراوی   وهگواسته  وه دۆخكی ئاۆزی ناجگیره  وتی له  كه ،ئارا ئابی ھنایه فاشیستمه 

و   ساردپهر ھه سه گای ب چارهكانی نوخۆی كۆمه یرانه و قه م كشه رجه سه   پاتكراو ورقه و سه  ناجگیر
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بری  زه ر بهیتوانی تاسه ئاكامیشدا نه و له  ربارسه  و ئاۆزتریشی كرده  یرانی قورسترك گرفت و قه كۆمه
 !گا شكست و داڕمانی بگرێ ڕ ركوت و تۆقاندن و ھز و مشتی ئاسنینسه 

پشتر    ڵبیست سا خواز كه شروته ۆشنبیرانی لیبراڵ و سكوالری مه ڕ بژریستهده  ه ك ،گومانی تدانییه 
كرد  ریان ده روهتكی دیموكراتیك و یاساسه وه داوای ده ،یدانمه  وتوویی ھاتبوونه دژی ئیستبداد و دواكه 

 وردی بیریان له  وان به ئه  استه ڕ رانی ھاوتیان بن.و چاكسازیی و خۆشگوزه ره به وره نگاوی گه ھه  كه
ی  سایه و پیان وابوو له   كردبۆوهفارس نه یره النی غهت بۆ پاراستنی ماف و شوناسی گه وشونی تایبه ڕ

 وره و گرفتی گه  ڵی قووی كشه وه وتنهتوانرێ ب كه ده  وه تی قانون و دیموكراتیك و چاكسازخوازه وه ده
ی بونیادی  ی دواتر پرۆسه بژرهسته و دهزاشا و ئه ه ڕ  مبه ،ئارا  یللی بته گی مستهتی میللی و ھاوبه وه ده
تی دیموكراتیك و  وه ده  بوایان به  وه ته ڕهبنه  ر لهك ھه كرد نه وییان ئاراسته ھله تی نوی په وه ده
  ھنجان لهت و ھه ازیه ری نكاریگه  و بهوه بری ئهكو له به ،بووو مافی ھاونیشتیمانیی نه  كساالرییخه 

شكۆی   كرد كه رای توندوتیژ دهڕگری ناسیونالیستی فارسگه كی په یان بۆ ئایدیۆلۆژیایه شهبانگه  ،فاشیزم
النی  ركوتكردنی گه و سه  وهند بزان و كار بۆ تواندنه ناوه لی فارس له مافی گه نیا بهئرانی كۆن ته 

واردن و  ..ھتد و بمافكردن و ھه .ن  رمهو و بلوچ ئه  بره عه : كورد و تورك و لوڕو   فارس له یره غه
بری مشتی ئاسنین  زه  وگن) و به  -نشاشاھه  –ی دروشمی (خدا  سایه  نگیان بدات و له رھه ی فه وهسینه 
  و له  ھزروخساردا به ڕ بایی (لهنشاھیی ئیستیبدادیی ئینحیساری فاشیستی مقه تكی شاھه وهبۆ ده 

 .چیان بكاتتاران ملكه  ) له ڵفشه ردا  وھهگه 

  ربازیی كردتی سه كان كودهتی ئینگلیزه یارمه به ،ر بكات سهتیی له ی تاجی پاشایه وه ر پش ئه زاخان ھه هڕ
ربایجان و  یالن و ئازه كانی خۆراسان و گه رمهالماردانی ھه ركوتكاری بۆ په ربازیی سه و ھزكی سه 

ئینگلیز دا.   كانی به وتییهنه  ندییه وهرژه نی پاراستنی به و به  ناھبستان پك رهكوردستان و عه 
ر  ترسان و پریشكی كۆمۆنیزم به وسیا ده ڕ فیك له لشه ركاری به سهھاتنه  زۆر له  كانیش كهئینگلیزه 

واویی  ته ر ئران به ك ھه نه  ،نكهكارك نه  له په ر بهگه پیان وابوو ئه  ،وتبوویالنیش كه ی گه ناوچه 
ر  ھه  ،وهترسییه مه  وتهكهتی ناوین ده ۆژھه ڕ  یناوچه  كان له ندییه وه رژهواوی به كو ته به  ،وهشتهوه ده ھه 

  نگركی دسۆزی ویدا الیهھله تی په وهزراندنی ده و دامه  ی قاجارماه و البردنی بنه  تاكهكوده  له  بۆیه 
ۆحانی  ڕ  پشتگیریی پیاوانی ،نیزهسینه  تا به رهو سه   وهی قۆزته نگرییه یه م الزاخان ئه ه ڕ  زاخان بوون.هڕ

ندیی  وهرژه ی به استیینهڕ ریك نونه ی خۆی وه وه له  جگه  ،ر كردندیشی بۆ خۆی مسۆگه ی ناوه شیعه
خۆشكرد   ه فارس  ئرانییه ئیدیۆلۆجیسته  و تاقمه ی بۆ ئه گه ڕ را ناساند وناسیونالیستی فارسگه  -  بۆرجوا

رایی  و ئاریگه وهبیری نازیزمیان بۆ ئران گواسته  وه ) و (ایران باستان) ه ی گۆڤاری (كاوه گه ڕ دواتر له  كه
  فارسیی   رخیھاوچه  تكی وهده  بۆ وهڕینه په  و  نشیھاخامه   كۆرشی یكهته وه ده  شكۆی  یوه انه و گ

  كان و شوناسه نگ و مافه رھه واوی فه ته فارس له  یره غه  النیگه  تیدا كه  وهئرانه  ناویبه ووتڕ
 ،وه رخه تی ئرانی ھاوچه وهزراندنی ده تای دامه ره سه ر له ھه  ،یه م شوه . به وهكانی خۆیان بسنه ومییهقه 
و   نداوه نوان ننگكی نوخۆیی له كی ئاشكراو جه نگییهی ناھاوسه مینهتی میللی زهوهدبونیادی ده به
ئرانی   وه نگیی و ئابورییهرھه ومیی و ئابووریی و فه واردنی قه ھۆی ھه كانی وتدا خولقاند و به ترافه ئه

م  ردهبهكیی بوو له ره ھۆكاركی سه  كی داخراو كرد كه یه ڕ ترسیدار و تاریكه لكی مه یرانگه تووشی قه 
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ی توانای مرۆیی  ورهردانكی گه ده ھهت و به كه كی شهرییه ی سیستمكی سیاسیی داخراو و ئابوكایه ھینانه
 .كی شكستخواردوودایه پرۆسهتی وت له یه و كۆمه 

و    كپارچهكی یه گایهكۆمه  وه رهسه مشتی ئاسنین له به  كه  وهو بوایه بری ئاگرو ئاسن و له زهبه  زاشاهڕ
النی گه  ی له ورهكوژیی گه كۆمه  تاوه رهسه ر له ھه   ،خولقنه گیی د ستهتكی میللی و مۆدرن و ھاوبه وه ده
رسان  ك سمكۆ و جافه كانی وه ركرده كردن و سه  وازهرته كانی په خه  ،ت كوردتایبه فارس كرد به یره غه

نی  كاشاره  ، دا پككوریی تمخر تاروماركردن و ئابوری گوندنیشنی و كۆچه دهشیدخان و قه رهمه و حه 
 كه  وه گاوبانهڕ سازیی وووی پیشه ڕ زاشا له ه ڕ  یدارییهرمایه سه  ) نیوه و (ئیسالحاته پشتگوخستن و له 

ر ش ھه مهوت. ئه كهفارس نه یره النی غه كانی گه تراف و ناوچه ر ئه خداری به شتكی بایه   ،ند كردیناوهله 
ی  وهبه  ، نگیی خولقاندو ناھاوسه  یاندتی میللی گه وه ی ده پرسی بونیاد ی بهوره گورزكی گه  تاوه رهسه   له
ك  نه  ،ربازییی ھزی سه گه ڕ له  رای توندوتیژ كه ندگه تكی ئیستیبدادیی قۆرخكاری ناوه سه ده

و   فشارند ئه ع و ھۆشمه رفه ن ئه سه ك حه كانی وهدڕه  ھۆی ژنراه و به  ، نیی ئاساییدهكی مه یه ئیداره 
 النه م گه ئه بوو كه  وهش ھۆكاری ئه وه ئه ،اگرتبووڕ یو ناوچانه ئاسایشی ئه  وهمایونییهنی و ھه جیھانبا

ی  بۆته  یان له وه ی تواندنه ھنا و پرۆسه تی دانیشتووانی وتیان پكده شیمهی حه نیوه تكا زیاتر له 
م  اگرتبوو. به ڕ ییدامیشهكی ھه و میلتاریستییه نگ جه  ندی له دا ناوه تیله نگه ستكردی ته ئرانییبونكی ده 

كو زیندانك و  به  ،بوو ر وت نه ك ھه نه ،فارسیره النی غه زاشا بۆ گه ه ڕ ورانی حوكمی ده  یهشوه 
تی میللی  وه ناوی ده تی خۆیدا به وایه رمانه ی فه ماوهزاشا له ه ڕ یوه ئه بۆیه  ،بوو ورهكی گه یه خانهنجه شكه 

كانیش ری و نازیسته مانیای ھتله ئه  رخستنی لهنشاھیی و ئرانچتیی كردبووی و بۆ سه و شكۆی شاھه 
و ب   سی ھنا ره ھه  ،كان بۆ ناو ئرانیمانهی سوپای ھاوپه وهناوه  ھاتنه كی كورتدا به یه ماوه له  وهنزیكببووه 

دا  ھۆی بۆ لده زاشاھیی دهه ڕ  ژمیڕ یلییه ت و ئیحساسات و شكۆی میلمهزه موو عهو ھه ی ئهوه ئه
النی  ی گه و زۆرینه  رماوهجه  بگره  وه ر ئهك ھه نه  ،بخولقنت رگرییخوازانه كی به یهوه ی جونه مینهزه

  و نشاشاھه   سواییڕ و رداگیركه  سوپای  یوهناوهھاتنه  له   وازییان) پشوهكانیشهفارسه   ئران (به 
شكری  ربوبوو له ڕ ئاگاھی... به ی دووپه وه بوبونه  ژار موكریانی: به ولی ھه قه به  ،كرد یوه دوورخستنه

وتنی:   كان بوون به رمهقی ھه ره ق و دحاكمی موته   كانیش كهنگه رھهرتیپ و سه نشاھی! و سه شاھه 
  !!كشتن دھیم خود به  كه  ن به ی دوشمن دھیم ...از  سر پشت به  ھمی سر به 

كانی رییه تی مۆدرنی) ئران و كاریگه وه ی (دهدبونیادییهم به وردیی له به  یه وهنی ئه شایه  ،ر بۆیه ھه 
 ووه ڕ وی شیاویش له و نمونه   وهدسای ئران بكۆرتهكانی مژووی سه نوخۆییه واوی كشه ر ته سهله 

ری یكه په  كی قووی له نگییهناھاوسه  دبونیادییهو بهین ئه رنجكی ورد بده ر سهگه ش بكرت. ئه پشكه 
 دبونیادییهو به ی ئهزاده  وهوتنه كانی دواتر كه ی كشه ورهشكی گه به  ویدا خولقاند كهھله سیستمی په 

بدراوی باوككی  قا  له  زا كه درهمه و ھاتنی محه  زاشاه ڕ  بعیدیی پدراو پاش ته ئیدامه  بوون كه 
ر سه كانی خۆی له ونهنشای الو خه و شاھه  ربهباز گیرایه ڕ مانھه  ،و دۆڕاو بوو ۆرخكاردیكتاتۆری ق

 .چنیبووی باوكی ھه كهدبونیادییهبه
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  كه  وهڕتهگه ده  وهنیا بۆ ئه نگی جیھانیی ته مین جه سانی دووه  ی ئران له وه شاندنهوهنه ھه  ،نی باسه شایه 
 ،زانیده ندی خۆیان نه وهرژهبه  ناكۆك بوون به  یهوه شانهوه و ھه ر ئه سه ئران لهكانی رهداگیركه  ھزه 

ك  یه  ختیان له جه  ،دا1942 تاران له  وتنی سیانی له یكه ڕ مریكا له و ئه  و بریتانیا وسیاڕ ی كه وه ئه
تی كوردستان  مھوریه یجان و جه رباتی ئازه زراندنی حكومه دامه  ،نده رچه . ھه وه یی خاكی ئران كرده پارچه 

 وه وییهھله تی میللی په وه دبونیادی دهی به سایه له  بوو كه  تییهینه و مه  و ئازار ی ئهزاده  ،ھابادمه له 
ی وه ر مانهسه بوو له  استیینه ڕ ترسیی و مه  شه ڕهمین ھه كهش یه وه ئه  ،رو كورد ھاتبووالنی ئازه تووشی گه 

 . دبناغهی ئرانكی به وه شانهوه و ھه رهنگاوك بوو به ھا ھه روه ویی و ھه ھله تی په سه ده

  ه و ھه ی ئه وهاستكردنه ڕ یگه ڕ ،مریكائینگلیز و ئه  رانی له پاپشتیكه  وی و ھزه ھله زاشای په ه ڕ دمهمحه 
و  یانتوانی ئه نه ربۆیه ھه  ، ادا كردبوویانترهسه ی له راكه ی فارسگه زاشا و نوخبه ه ڕ ست كه یان به بونیادییه

  مدا ھنایهی بیستهدهڕاستی سه ناوه  ی میلی له بھهتی جه حكومه  ن كه ند بكه سهش په ییه ژه ڕ وهكرانه 
  نیا بهنگی سارددا ته می جه رده سه ی ئران له وهشاندنه وه ھه  گرتن له ڕ دنیابوون كه وه وان له ئه ،ئارا
و   نگرییالیه  ربۆیهھه  ،دىرا دتهۆژئاواگه ڕ رای توندوتیژی ندگه ژمكی دیكتاتۆری ناوهڕ یبوون

ژر ناوی (شۆرشی  له  كرد كه  تییه واه ڕ و مۆدرنیتهوی و ئه ھله ی په ماه ی بنهوه مانه پشتگیرییان له 
زن و  وتانی شارستانی مه ئاستی  یاندنی ئران به چوو. گه ڕوهل) به سپی) یان (شۆڕشی شاو گه 

و   دبونیادسیستمكی به  داریی به رمایه ژمكی ئابوری سه ڕ ھز وندی ئرانی به خولقاندنی چینكی ناوه 
ر  زاش ھه دره مهكانی محه ونهواوی خه ته  بگره  ،چوودهنه  روهر به ركوتكه رای سه ندگه و ناوه  قۆرخكار

ی  ورهساتی گه و كاره   وهوته دا كه وانهواو شواو پچه كی ته یهته ئاراسرچوون و بهك باوكی زڕ ده وه
 .خولقاند

سادی  فه   ،ركوت و تۆقاندنسیمبولی سه  ری ساواك ببووه ركوتكه زگای سه ده  ،ویداھله ئرانی په   له
  ناشرینی  هركی ھه یه ش ونهرته ت و ئه وهندامانی بیرۆكراتی ده و ئه  ستهحوكمان و داروده  ماه بنه
ندی  به مه  ندیش بوونهكانی ناوهفارسنیشینه  ناوچه  بگره  ،كانرمه واوی ھه ك ته نه وه والشه له  ،بوو ژمهڕ

  ،ھا بووملیاره  وت به كراوی نه ناردهوتی ھه كاتكدا سامانی نه ت له رامه مده و كه  ژاركی ھه ھا خه ملیۆنه
و   ھا جوتیاركۆچی ملیۆنه  م به به  ، ترافدا بووو ئه  ندنوان ناوه  له  زیاتر  كهنگییهناھاوسه  ترپ

كی توندی  نگییهندیش ناھاوسه ناوه  ،وار بوونخونده و نه  ژاریان ھه زۆربه  تكشی الدكان كه حمه زه
  . بینی خۆوه به

  تیی و یه ریی كۆمه روه دپه دروشمی دا خساند كه ه ڕ  كانادیكاه ڕ وه ی جونه وه قینه ی بۆ ته مینهش زه وه ئه
كوردستان و    . له وه رزكردهبه  ویھله ی په نده رست و گه په و بگانه  رروهژمی نادادپه ڕ وخاندنیڕ
ری (سازمانی ئینقیالبی حزبی  بهڕ كداریی به كی چه یه وهجونه  ،رمی موكریانھه  ت له تایبه به

ی  وهونی جونه رو ھه  ھانده  بووه  یهوه م جونه ئه  ، گیرسادا ھه 1967سای  دیموكراتی كوردستان) له 
ھا  روهكان و ھه فیدارییه  ی چریكه وهت ئه تایبه به  ،كانی دیكه ناوچهكانی ئرانی له پهچه  كداریی ھزه چه 

یان  ورهگه  م خرۆشانكی ركوتكران به سه  وانه م جونهی ئهوه ستان. وای ئه لق پی ھه موجاھدینی خه 
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ماری  شاده  نگاریان كرد به رهو به وهرووبونهووبهڕ نگی رھه و خونكی نوی فه  رپاكردنو الوانی ئرانی به له 
 .رفراوانسانكی به ویی و پریشك بوون بۆ ھه ھله رژمی په تیی دژ به زایه ی ناڕهسته جه 

یی و شكستیی  نده گه  كان له زاییهمدا ناڕه ی بیستهه دفتاكانی سه ی حه یه كۆتایی ده كاتك له  ،ربۆیهھه 
ك چۆن  روهھه   ،وویداڕ  كهورهگه  وهینهقه ته  ،لوتكه  یشتهوی گه ھله تداریی و حوكمانیی په وه ی ده پرۆسه 

و  ركوت سهستن به نیا پشتبهو ته  استیینه ڕ تكی میللیوه غیابی دهیتوانی له زاشا نه ه ڕ  1941سای له 
كان  ختهسه  شهڕه رووی ھهووبه ڕ ڵ و قۆرخكارنده رای گه ندگه كی ناوه یه مشتی ئاسنیین و بوونی نوخبه

زاش  ه ڕ دمهمحه  ،مان شوه ھه به  ،وهشی خۆی بووه ه ڕ  نووسیچاره  سلیم به كان ته و ب خۆڕاته وهببته
كرڤی   چونكه  ،بووی تر باری الرتر ده نده كرد ھر كاركی ده ھه   ،ساڵ و نیوكدا ی نزیك به ماوهله 
ھا  ر ملیۆنه سهر به ھلیكۆپتهنشا به ی شاھه و كاته ئه  ،در بووھه  ووی له ڕ ویھله تی په وهدبونیادی ده به

وی  خه ئنجا له  ،مرگ بر شا) بووی دروشمی (وه دای وتنه سه  فی و گوی له رانی ناڕازیی ده خۆپشانده 
شكی زۆری دانیشتووانی  مك بوو بهوێ! ده ی بتوان فریای ھیچ بكه وه ڕی بى ئه اپه ڕ ریبهبخه
ند  ڕی ناوه چاوه  ربۆیه ھه  ،ژمی شا ئیمتیحانی خۆیان دابووڕ دژی ،یان كوردستانوهپشه كان و له رمهھه 

 ی پادگان و بنكه المارپه  وتنهش كه وساته قان و ئه دۆخی شه  ی بگاته كه نگییهبوو ناھاوسه 
ژمك  ڕ رھه  ،وانجامك كه رئهده  نتهیه مانگه ش دهمهئه  ،ریانكشاده  وهبخه ژم و له ڕ كانیره ركوتكه سه 
كی سروشتی دژی  رگرییهبت و به نگ ھه كردنی ھاوسه شهتكی بۆ گه رفه وناك و ده ڕ كییهوێ ئاینده بیه
 رخی ئران به تی ھاوچه وه ی ده دبونیادییهم به ئه زۆر ژیرانه  سته ب پویشان و لكترازان ھه وه ھه 

دی و كار بۆ ھنانه   وهاستبكاته ڕ فارس یره النی غه ھا گه روهو ھه  مینهشوناسی كه  ناساندن و دانپدانان به 
تی  حرومییهی و مه ومواردنی قه كان بكات و ھه رمه ند و ھه نوان ناوه له  استیینهڕ كیرییه روهدادپه 

كی سیاسیی و فیكریی  یه وهرێ و تۆلرانس و كرانه ین به بهری وتدا له راسه سهتیی له یه ئابوریی و كۆمه 
  !وی باشتر نابھله تی په وله ده  نووسی له نا چاره ر ده به ئراندا بگرته بیی له زھهو مه 
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