
 !ة و سيكوالرمةدةين دةولَةتاين بةربةرييةيت  أفاندين ذنان و منداآلن بةلَطةيكوشنت، زةوتكردن و
 

 
، ئةم هةواآلنة)بيلَد(أؤذنامةي، دالة سيَ أؤذي أابردوود

، بةو )ويَنةكةي سةرةوة( ثياوةئةو-1): زؤر بة كوريت(بآلوكردبووةوة
و ضوار كةسي ووةوشتئةو كضةي ك)  ياباينيمششيَري سامؤراي(مششيَرة

 .ركردووةداتريشي برين
 ثياويَك، كضيَكي كوشتووة -2 

بؤ ئةوةي دةرثيَكةيي 
  !دةستةكةويَ

ضةندين سالَة، ثياوةكةم :  هاوسةري بةرثرسيَكي ثؤليس طويت-3
 م، سووكايةيت و زةويت دةكردم دةداليَي
 ئةلَمانيية   ئةم ثياوة -4

ثؤرنؤطرايف لة تايلةند فيلمي 
  .و منداآلين زةوتكردووةهيَناوةبةرهةم

 ثياويَك لة شويَين أاطرتين: وةيش ئةم هةوالَةي بآلوكردة)ةبالتطويَتنطنة تاط(أؤذنامةيئيمأؤ  هةروا 
لة شاري بيلةفيَلَد، : لَة بآلوكراوةتةوةاوهةر ئيمأؤش ئةم هة. ذنيَك زةوتبكا داوةئؤتؤمبيلدا، بة أوويت هةولَي
رةكةي جياببيَتةوة، ثياوةكة يةكةم جار توركةي كردووةتة سةري و خنكاندوويةيت و ذنيَك ويستوويةيت لة هاوسة

 ئةم ي ئيمأؤ)TAZ( أؤذنامةي)!24/4بيلَد،لة(و لةويَ سووتاندوويةيتان الشةكةي بؤ دارستانيَك بردووةثاش
ان و منداآلن لة هةموو بةطويَرةي ليَكؤلَينةوةيةكي نةتةوة يةكطرتووةكاندا، بازرطاين بة ذن: هةوالَةي بآلوكردووة

 فةرةنسي سةر بة حزيب ثةرلةميَنتاريَكيكةنالَي ئؤأؤنيوز هةوالَي دةستكيَشاين  هةروا .كيشوةري ئةفريقا بآلوةية
 ثياوة، لة شةقامي لةشفرؤشاندا لةطةل كضيَكي ؤي ئةم دةستكيَشانة ئةوةية كة ئةوه. سؤسياليست، بآلوكردةوة

 ثياوي 3، دادطايةكي فةلةستني، )فةلةستني(هةروا لة غةزة. !ين أيككةوتووةلةشفرؤشي كةم تةمةن بؤ سيَكس كأ
 .سالَيان زةوتكردبوو16ثياوة كضيَكي 3ئةو . بةسزاي كوشنت مةحكومكرد

كيَشةي ئاوان دذي ذنان و منداآلن لة وةآلتاين  و أؤشنتر و بة تيَروتةسةلتر وبةفاكت،باشترهةر بؤ ئةوةي 
ان  زياتر و زياتر هةوالَي تاوانةكبةسنةكريَ بةو هةواآلنةي سةرةوة، بةلَكو باسبكريَ، مةدةين، مؤديَأن، سيكوالر 

 :بة كوريت ئاماذةيان ثيَبكريَت
سال زةوتكراوة و ئيَستا بؤ شايةت 22كضيَكي تةمةن4-23/24 لة شةوي: أؤذنامةي فرانكفؤرتة أوندشاو-

 .دةطةأيَن
 ...دةطةأيَن بةدواي زةوتكةريَك  لة شاري بوخم-
 )20/4(سالَ لةسةر أيَطاي قوتاخبانة زةوتكرا15كضيَكي تةمةن:  لة شاري كريثن-



 .ثياويَك لةبةر زةوتكردين كضةكةي خؤي، سزاي دة سالَ زينداين درا: نلة ئؤست فريز-
 .بةتاواين زةوتكردن، زيندانيكرا) مةسيح(كؤمثؤنيسيت مؤسيقاي فيلمي:  شاري ميمينطني-
 .)30/4(سالَ زينداين درا7ئةجنامداين ضةندين تاواين زةوتكردين ذنان، سزاي ثياويَك لةيةر : بةرلني-
لة شاري براندنبؤرطدا، لة يةكةم دوو مانطي ئةم سالَةدا، أيَذةي ): بةرلينة كؤريية ئةم زةمستاط(  أؤذنامةي-

 . حالَةت38بؤ 11، 8زياديكردووة؛ زةوتكردين ذنانيش لة %78بؤ % 62، 5تاواين دةستدريَذي بؤ منداآلن لة 
بة زةوتكردين ذنيَكي )Turck( مؤديراتؤري بةناوبانطترين بةرنامةي طفتوطؤ لة تةلةفزيوين ئةلَماين-

 .ثاريَزةر، تاوانباركراوة
 )11/4.(ثياويَك هاوسةرةكةي دةخنكيَينَ:  لة شاري مندن-
بةثيَي ئامارةكاين ثؤليس، . دةستدريَذي بؤ مندالَيَك دةكريَ دةقةيةك، 20لة هةر ) ddpئاذانسي( بةرلني-

لةبةر بةربآلوي ئةم )وةزير خيَزان(بةم بؤنةيةوة، ريناتة مشت. مندالَ دةكري20َ 000ساآلنة دةستدريَذي بؤ 
مةترسيية، بانطةوازي بةأيَكردين كةمثينيَكي كردووة بؤ أيَطةطرتن لةم تاوانانة و لةئيَستاوة ذمارةي تةلةفؤين 

 .راندووة تا قوربانييةكان بتوانن يةكسةر ثةيوةندييان ثيَوة بكةندامةز) 08001110333(فرياكةوتن
تاواين دةستدريَذي بؤ 16 000 تا 15 000 ساآلنة : لة بةرلني، قسةكةريَكي كؤمةلَةي مندالَثاريَزان طويت-

 .  ذمارةي نةزانراوةكاين ئةو جؤرة تاوانة، زؤر باآلترة. منداآلن دةكريَ
مانط، تاوانيَكي بةدةر 16بةداخةوة، تاواين زةوتكردين زارؤكيَكي وويت قسةكةريَكي ثؤليس : بةرلني- 

 )29/4(...نية
 )24/4.(الشةي دايكيشي دؤزرايةوة. سالَ، دزراوة2مندالَيَكي تةمةن :   كيظني-
 ) 22/4.(طةأان بةدواي مندالَيَكي كوذراو، بةيبَ سةرئةجنام مايةوة:  كويلن-
 .زرايةوةسالَي دؤ7الشةي كضيَكي :  سفريين-
     ) 18/4.(كضة سةربازيَكي ئةمريكي، لةناوةأاسيت شاري دارمشتات، لةاليةن ثيَنج ثياوةوة زةوتكرا:  دارمشتات-
سةرجني تاواين  ذمارةي تاوانةكان لةأادةبةدةرن ئةطةر  تةهنا ضةند منوونةيةكي زؤر كةمن وئةم هةواآلنة 

 . سيَكسيزمي هنيَين و ئاشكرا بدةينثؤرنؤطرايف و
 لة ئؤروثا، زةنطي مةترسي سؤزانضيَيت ليَدةدا)26/4( بيلَد-

، " و سيكوالرمةدةين" بؤضي لة دةولَةتاينكيَ بةرثرسيارة لةبةرامبةر ئةم تاوانانة؟
 تاوان  تاوانانة هةمانئايا ئةو؟ ئةجنامدةدريَبةو بةرفرةوانييةدا  ئةو دأندايةتيية

 ؟هتد...تاتؤريتيَمي تيوكرايت، ديكلة سايةي سيسنيية ذنان بة و دأندايةيت دذي 
 و ي ناسيوناليزمي ئةملاين، فينلةندي يا فةرةنس،ئايين مةسيحي تةهنائايا درووستة 

 مايف ، لةم وةآلتانة ياسائينطليزي بكةين بة بةرثرسيار لة ئاست ئةو تاوانانة؟
!  حوكمأاين دةكةنئازادي ذناين دابينكردووةو نة ناسيوناليسيت كورد و نة ئيسالميش

و هةنديَ اليةن، بةناوي مةدةنييةت و مينسيت كوردكةوايبَ، بؤضي هةنديَ تازة فيَ
 لةم ، تاوان و ثيَشيَلكردنةكاين مايف مرؤظدا دوونييةت وكالَفامييانم و مؤديَأنةوة، لةبةر هةست بةسيكوالريز

و خؤشةويسيت ئازاد وةك لينني )داخي ئاوةكةثةر(تيئؤري! وةآلتانة دةكةن بة ئةلَتةرناتيظ بؤ ذناين كوردستان؟
! فرؤشن، بة نرخي كؤمونيسيت بة خةلَك دة)...هيض ثةيوةندييةكي بة بريوباوةأي كؤمونيستييةوة نيية...(دةلَيَ

ةردةي ثةرةستين زؤر جار لةثشت خودي ث: (كةساين وايش هةن، جواين ذنان دةثةرةسنت، ماركس بةمانيش دةلَيَ



 يش؛ هةنديَك))هةوةسي كؤمةآليةيت نيَضريو خزمةضييةكيوةك ((ذنان أاوةستاوة لة لَويستةجواين ذنان، ئةم هة
 ئةم ئازادخيواز و ثيَشكةوتووخوازانة سوود  بةدلَنيياييةوة،!زادي ذنان، دةهيَننة ئاسيت جةستةيانهةن، مايف ئا

ذنان زؤر : دةلَيَن!! تةرخان دةكةني )سكرتيَر( كاريلة ئةفلَي ثؤخةلَي باوكساالري وةرطرتووة لةوةي كة ذنان بؤ
    ! ئةجنامداين كاروباري سكرتيَرليَهاتووة بؤ 

 خانةي ليَرةدا ثيَويست ناكا ئاماذة بةناوي دةيان طؤظاري سيَكسي، دةيان هةزار فيلمي ثؤرنؤ و هةزارانهةلَبةت 
 ، خزمةتةوةايف ذنان و مؤديَأن بةناوي ثيشتطريي لة م ئايا ئةو اليةن و كةسانة! بكةمسؤزاين ئاشكرا و هنيَين

و مةدةنييةكاين ئؤروثا، دنة، دةولَةتة دميوكرات، سيكوالرشايةين ئاماذةثيَكر بة ذن و منداآلن ناكةن؟ رطاينباز
 و بنكةكاين أيكالم و ، لةسةر باجوةرطرتن لة سؤزانيخانةكان و طةوادةكانيانيش زياتر ضةكفرؤشتنتةنانةت لة

 ئةو دا، بة سةرضاوةوة ئاماذةم بؤ بأيلة ووتارةكاين أابردووم(دةبةنةكانيان بةأيَوةةت دةولَميديا سيَكسييةكان،
       !  )ثوولة كردووة

ئايا ئةم تاوانانة دريَذةثيَدةري تاوانةكاين دذ بة ذنان لة 
كوردستان، ئيَران، شيلي و سودان و عةرةبستان و تايوان و 

 تةهنا ئايا درووستة ؟ئةفغانستان نني بةناو وناتور و بةرطي ترةوة
  يةزيدي، ناسيوناليزمي، ئايين  ئيسالمدميوكرات، ليبأالَ،

  ؟ياندا بكةين بة بةرثرسيارلةئاست
و بري اليةنيَك يا تةهنا زؤر ئاسانة، بة شيَوةيةكي هةأةمةكي

هةنديَ اليةن و كةس .  لةو تاوانانةئاينيَك بكريَ بة بةرثرسيار
ثيَنةكةنني و بة نةزانيان لةقةلَةم وادةكةن و ئيَمةش دةيبَ ثيَيان 

مايف شةوي يةكةم بؤ (لةبري) مايف شةوي يةكةم بؤ سةرمايةداران( ئةم كةسانة ثشتطريي لة!نةدةين
 !، واتة ثشتطريي لةوةي كة شؤأشي فةرةنسي ئةجناميدا)فيئودالَةكان

يَكردين خؤي دةكا، كارواين لة كوردستانيشدا سةرةأاي ئةوةي ثامشاوةي دةرةبةطايةيت، هيَشتا هيَزو و كارت
أيَطاي  ( نراوةو يلَانناوي لوتكةكاين ضياي ئةزمةر، ناوي نويَي: ضةوسانةوةي ذنان بةرطيَكي تر لةبةر دةكا

يش بةهةمان شيَوة؛ بةرثرسةكانيش، كة هيضيان لة بةرثرسة ئةنطليز، ثورتوطايل و فةرةنسي و )مةسيف
ن "مايف ئازادي ذنان"ئةمانة هيَشتا لةسةرةتاي بةرطدووري !تؤماردةكةننويَ " ثالَةواين"ييةكةمتر ن يةكانئةملاني

ذيَربةذيَر أيَكخراو و أؤذنامةي ذناين دوو ئةوةندةي تر دوو وبةأاسيت هةنديَ أيفؤرميش ئةجنام دةدةن، بةآلم 
لةأادةبةدةر دلَنيام أاستةقينةيان و دامةزريَنن، هةرطيز ئةو هيَزة ثيَكناهيَنن بؤ بةدةستهيَناين ئازادي "سةربةخؤ"
 سووكايةيت و ليَداين ذنان، كوشنت، زةوتكردن،تاواين دزيوي باوكساالري لة  أؤذاين داهاتوو، هةوالَي كة

ن و ويَنةي أووتيااين كوردو بةزماين كوردي و طؤظار؛ فيلم و فيديوي سيَكسي لةطةل ذنبةمانشيَت بآلودةبنةوة
يستيتوتةكاين ثيشةي طةوادي و كون و ادةكانيش سةرلة ئين طةونةوة؛لةذيَر ئاآلي كوردستان بآلودةكة

سةرمايةداري و بازاأة ئازادةكةي و ! "ثيَشكةوتووةكان"دةدةن لة وةآلتة ئازادة يةكةلةبةرةكاين ئةم بازرطاني
 .ئاينةكان و ثامشاوةي دةرةبةطايةيت بةشيَوةي جؤراوجؤر زةمانةيت ئةم تاوانة دةكةن و طةشةي ثيَدةدةن

يبَ، تازة بةتازة "  مةزهةبشافيعي"، بةيبَ ئةوةي)وةزيري دةرةوةي ئةملانيا(فيشةربؤ منوونة،  ة ئؤروثا،لئاخر  
، -!سالَ لةخؤي كةجنتترن30سوحبان ئةلَآل، هةموو دؤستةكاين لةالين كةمةوة -خةريكي ذهنيَناين شةشةمة

 ثةألةميَنتارةكاين ئينطلستان، كةت ورةميدياكان تةنيون بة هةوالَة ئابروبةرةكاين بنةمالَةي ثاشا و خاوةن ش



هيض  ذنان و منداآلن و شيَوةكاين ضةوسانةوةيبازاأي بازرطاين ؛ هتد…ثنتاطؤن، بةلذيكاو ثورتوطال و ئةلَمانيا
 !  طةرميان كردووة،"بةأيَزانة"يةئةوةندة طةرم نةبووة، وةك ئةم سيكوالر و مةدةنيكاتيَك لة ميَذووي مرؤظايةيت 

 تاواين بةهيَزكردين ريزي أيَكخسنت و خةباين ذناين شيوعي، تاقة زامنة بؤ لةناوبردين: ايةهةر بةم مان
   !كوشنت، زةوتكردن، سووكايةيت، وهةموو جؤرةكاين ضةوساندنةوةيان
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