
  ی  دۆناودۆنی  رۆژان و دوعا  سته ده
  
 و  لـه آکـه  کوشـتنی ژنـان یـه وانـه ر بت،لـه نـدێ رووداودا بـ مانـاترین فاکتـه  ئاسـت هـه  لـه نگه زۆر جار وشـه ڕه

سـت دانـی  ژیـانی ژنـ  ده  بتـوان لـه شـ وشـه ده.  وه ی بکاتـه سـته رجه  بتوان به  وشه مه سته  زۆر ئه ی که رووداوانه
تهبالوژیانه ، به وه ن م ناتوان ته کهته که راستییه. وه ، زیندوو بکاته وه ی بنووسمان کوشـتنی  که ی الی پیاوانی و

  .کرێ نگی ل ده وشتی بده تیی و ڕه یه  پاساوکی کۆمه موو جارکیش به  و  هه ژن ئاسان ترین شته
تکـی بـ  سـه ریتـی  ده  نـه ک کـه ویـستییه ندنی سـنووری خۆشـهزا ر به سه ک دواین رووداو له وه" دووعا  " مجۆره به

ر رقـی پیـاوانی   بـه وتـه  کـه کـوژیترین شـوه شـه  ره ، بـه  ریتـی  بۆیـان کـشاوه کـی نـه گایـه  کۆمـه  و یاسا له پرۆژه
  زیـز، کـازیوه رکپـۆش عـه( ی دۆنـاودۆن  سـته کو ده  وه دا ئمه کنه  رووح راچه و رووداوه ر ئه رانبه  به له. ی که الدیه

کـانی رۆحـی   بکۆتاییـه ی ئـازاره وه ر الواندنـه رانبـه بـه ستانمان له وه سته وای ده) ندرن و هانا شوان  ساح  و هه
 دوای  ی کــورد لــه  الی ئمــه  نامرۆڤانانــه و رووداوه  کــردن لــه    قــسه خــابن   مــه رد بــارانکراوی دووعــا، چونکــه بــه
کـی زۆر،  وه، دوای گفتوگۆییـه رشـیفه  ئـه چنـه ن و پاشـانیش ده ر ناکـه ک تپه یه ند وشه  چه نیا له رچوونیان ته سه به
   پیـاوانی سیاسـیی و ژنـه ن لـه نـدێ الیـه  هـه ریکـه ت کوشـتنی دووعـاش خـه نانـه  تـه شـتین کـه  گه وه نجام به ر ئه سه

  ری دووعـا مھنـه رگـی خـه ر مه سه ریکه له ، خه ینی خۆیانبازی ملمالنی سیاسیی و ئای رده  به نه یکه کانیان ده هاوبیره
  . وه نه ت بکه  کوشتن ره  له ک شوه نیا یه وێ ته یانه ش ده مه ن، به به  ده یه و ئاراسته و ئه ره کان به مپینه وتی که ره
 کوردستان و ئراقدا   له  که تییه یه  سیاسیی و کۆمه وشه و ره ی ئه  زاده و رووداوه  ئه  پمان وایه  ئمه وه یه و روانگه له
،  سـندندایه ره  پـه ری لـه یی، ئایینی و  هۆزگه وه ته ی نه  ئراقدا رق و کنه مۆ له  ئه ی که وکاته  له دیاره.   ئارادایه له
  ری شـیخاندا کـه ڤـه ده  کان له ئزیدییه. ترین گرووپی ئاینین سه کان بده دا ئزیدییه  خوناوییه و ملمالنیه ناو ئه له

بـی سـونی،  ی شـۆڤینیترین عـاره  موسـ مۆگـه تـه بـه هـه. غـدان تی بـه ناو حکومه  شاری موس و به ر به هشتا سه
ن   الیـه عـسدا ، لـه ی دوای رووخـانی رژمـی بـه ساه و دوو  ی ئه  ماوه زانین له موو ده هه.  کانه سیحییه تورکمان و مه

ر   سـه تـه  کـراوه نـدان هرشـی دڕندانـه کـان چـه   شۆڤینیـست و ترۆریـسته بـه تـیش عـاره تایبه  ، به وه و گرووپانه ئه
ری  ڤـه  و ئـاوی ده  رگـای کیمیـاییکردنی ژینگـه وـدرا بـه  هـه وه کانـه ن شۆڤینیـسته  الیـه  له بۆ نموونه.  کان ئزیدییه

 و   هرشـکی دڕندانـه وه  موسـمانه ی کچـه)رۆژان(زی راوـ  په روا له هه. ن کان ترۆر بکه ویاندا ئزیدییه شخان ؛هه
دوا . نـدی رۆشــنبیریی اللشیـشیان ورانکــرد کـان و دواجــاریش نـاوه  بتاوانـه دییــه ر ئزییـه  سـه سـتوور کرایــه رقئـه

روونـی   شـاری موسـ و دواجـاریش جۆشـدانی فـشاری ده  کرکاری بگوناهی ئزیدی لـه28رووداویش ترۆرکردنی 
 برینـی مژوویـان    کـه کـان کـردووه  ئزیدییـه هتـد، وای لـه... کـان  ر ئزیدییـه  بـۆ سـه وه کانـه  شۆڤینیـستهن الیه له

حفیـان  ویانـدا مـه  هـه   کـه وه تـی عوسـمانییه شـکری فتوحـاتی ئیـسالم و  ئیمپراتۆریـه  کاتی لـه ر له   هه وه بکولته
تـوان ژیـان و  تـی کـوردی ده نـاو حکومـه  بـه وپی ب پشتیوانن، نـه گرو کان تاکه ئستا ئزیدییه.  مۆ وه تا ئه نه بکه

دا  ییـه سته روونی و جه  ده و فشاره  ژر ئه کان له  ئزیدییه وه لره. ناو ئرآقیش تی به  حکومه ئاسیشیان بپارزی و نه
  ش خۆی لـه و کرۆنترۆه ی ئه هو نگدانه دواجاریش په. ب نیا کۆنترۆکردنی خۆیان نه  ته وه ته ماوه هیچی تریان بۆ نه

 پـارتی دیمـۆکراتی   ئـستا کـه  پمـان وایـه ش  ئمـه مـه وای ئـه.  وه نگیدایه ت ره سه  دووعای بده  له وه کردنه تۆه
کـانیش   ئزیدییـه م بکا،بۆیـه راهـه کـان فـه کانی ئزیدییـه  ئایینیی، ئاساییش و رۆشنبیرییه کوردستان ناتوان مافه

  لـه.  وه تـه ردان ماونه رگه شکیشیان سه غدا و به تی داهزراوی به شی حکومه  باوه  خۆیان خستۆته ن ناچارانهشکیا به
تـی کوردسـتان،  نـاو حکومـه  پـارتی، یـان بـه ر به کان نیشیاندا، پۆلیسی سه ک دوا رووداوه روه دا، هه وه ر ئه رانبه به
  شـداریش بـوون لـه کـوو بـه  نـابینین، بـه و رووداوانه نترۆکردنی ئهرکک رۆی داکۆکیکردن و کۆ ک ئه ر وه ک هه نه

  .کان ی رۆشنبیریی اللش و ترۆرکردنی ئزیدییه سووتاندنی بنکه
ی  تریـسدارانه  مـه و پـشھاته کردنـی ئـه نـه شـه  پشت تـه تی له یه ندان هۆکردی سیاسیی و کۆمه ش، چه مانه وای ئه

  . وه ینه موویان شیبکه  هه دا بوارمان نییه  لره ، که یه ری شخاندا هه ڤه ده
 مـافی ژن و  مـامکی داکـۆکیکردن لـه  ژـر ده  لـه ی کـه نانـه و هـز و الیـه  زۆرـک لـه  پمان وایه  ئمه وه یه و روانگه له

 و کـی ئـایینی ره سـتیان جۆشـدانی دووبـه بـه  مـه ڕـژن، هنـده  کوشتنی دووعـا فرمـسکی تیمـساحی ده هاوسۆزی له
، چ  و هزانـه بـ ئـه  ده  پمان وایه ئمه.  مافی ژن و رووحی برینداری دووعا  له  داکۆکیکردن نییه نده وه ، ئه سیاسییه

کـانی   سیاسـیی و ئابوورییـه رامـه بـازی مـه رده  به نه که رگبی دووعا نه رگی جه  کوردستانیش، مه وروپا و چ له  ئه له
  و داکۆکیکردنــه  جیــاتی ئــه ســتانیش، یــان پــارتی دیمــۆکراتی کوردســتان، لــهتــی کورد هاوکــاتیش حکومــه. خۆیــان

یـی خـۆی  وه تـه یی، ویژدانی سیاسـیی و نـه وه ته کی نونه یه له سه  مه ی بووه وه  دوای ئه  دووعا، که  له کارانه شه وا چه
  . وه کردنی یاسا بکاته  کرده  به کرێ و بیر له تک نه  ئه و جۆره سزا بدا، تاکوو چیتر مرۆڤ و ژنیش به



  
نـد  مـیش چـه مپینـك و هـه م کـه دا، هـه واییـه و نـاڕه م ئـه رده بـه  پویـستمان زانـی لـه  بـه وه یـه و روانگـه  لـه مجـۆره به

  : بن  ده سته رجه دا به وه ی خواره ند خاه م چه  له  روو ، که ینه ک بخه یه وه روونکردنه
  
سـاتی   دوای کـاره بـ  لـه  ده زانـین، پمـان وایـه کـانی ژنـان   و مـرۆڤ ده افه داکۆکیکاری م  خۆمان به  که ، ئمه/1

زانــین، رۆژان کچکــی  کــو ده وه.  ســزای یاســایی بــدرن مــان شــوه  هــه یــش بــه)رۆژان(بکــوژانی " دووعــا " کوشــتنی
یـان زانـی  تییهویـس و خۆشـه سـوکاری بـه  کـه ی وه م پـاش ئـه ویست، بـه  کورکی ئزدی خۆشده  که,موسومان بوو 

کـوو  سـتان، بـه وه  نـه وه شـه مـه ر بـه تک کرد ،هه  ئه وه مک برین و لووت بینه  مه شیان به یان کوشت و الشه)رۆژان(
نـد دوکـانکی  کـان و چـه ر  الدکـانی  ئزدییـه  سه تی ئاسایشی شخان ؛ هرشیان کرده  یارمه به) رۆژان(سوکاری  که
ی   پاســاوی کــشه کــه تــدارانی ناوچــه ســه ی اللشــشیان ســووتاند، پاشــانیش دهی رۆشــنبیری یفرۆشــی و بنکــه مــه
  ئاشـکرایه.  وه کـان هنایـه ر ئزدییه ی ئاسایشی شخان  بۆ سه که الماره و په) رۆژان(تییان بۆ  بۆ کوشتنی  یه کۆمه

  نـه بـژارد و الیـه پـۆش کردنیـان هـه  پـردهنگـی و  بـ ده دا یـه له سه م مه ر ئه رانبه  به تان ، له ئافره/کانی ژن رکخراوه
کیـان  یـه ن، قسه که  ده ردبارانکراوی دووعاوه  رووحی به ی ئیستا بازرگانی به وه ک ئه کانیش، وه رسته په  هه سیاسییه

 کوشـتنی وا  ئـزدی ئـه وێ ببـ بـه ر کچکی کوردی موسومان بیه گه  ئه ن، که یه  ناگه وه  مانای ئه مه ئایا ئه!  کرد نه
و   نـاو ئـه لـه) رۆژان( کوشـتنی  نگبـوون لـه  بـده ر بۆیه ؟ هه ساته وا کاره ی بت، ئه که وانه ر پچه گه الم ئه ، به له حه

ت  ک جـۆری کوشـتن ره  یـه وانـه  ئـه نـ کـه یه گه  ده وه  ئارادان، ئه رگی دووعا له  ئستا بۆ مه ی که مپینانه هرش و که
 نـاو  وینـه  کوشـتنی ژن نـاب بکـه ت بـه باره دا بکرێ و سه  گه ی له ه  مامه ب زۆر ووریایانه ش ده مه ئه  . وه وه نه که ده

  . وه تداره سه نۆرمی بیری پیاوانی ده
  مـوو جـۆره  هـه ی کـه وه  لـه  جگـه  ئمـه,ری کوردسـتان نـزیکن وه  حزبکـی گـه یان کوشـت لـه)رۆژان(ی  وانه  ئه چونکه

 سـزایی  ڵ بکـوژانی دووعـا  بـه گـه یـش لـه)رۆژان(یـن بکـوژانی  کـه ین هاوکـاتیش داوا ده که  ریسوا دهکوشتنکی ژنان
  .نرن یه قانوونی بگه

  
   گوایـه ، کـه وه قۆزنه ریکن رووداوی کوشتنی دووعا ده کان خه ك ئیسالمییه نی وه ندێ الیه زانین ئستا هه ك ده وه/  2

   ڕاسـتی، چونکـه  لـه واوی دووره تـه  به مه  ئه ئاشکرایه.  موسومان تی بب به ویستوویه     کوژراوه وه ر ئه سه دووعا له
ی  کانی ناسنامه موو سنووره ڤینیش  هه ڤیندار بوو، ئه  ئه  چ ئایینکه ر به  سه  که وه  بکاته وه ی بیر له وه ر له دووعا به

 تـا  ین کـه که ده" کگرتووی ئیسالمی خۆشکانی یه"ی  رکۆنه وندی سه تو  به  ئمه وه لره. زنی به یی و ئایینی ده وه ته نه
م  ، بـه هـاتووه رنـه م ده  ده کیـان لـه یـه  و قـسه نگبوونـه  کوردستاندا بـده ڕ کوشتنی ژنان له مه  گشتی له ئستاش به

  .رامی سیاسی خۆیان بازی مه رده  به نه وێ کوشتنی دوعا بکه یانه ده
  
   ئیسالم ناوی نـاوه ش که و همایه ت بۆ ئه نانه  ،ته جم کردن نیه لتوور و ئاینی ئزیدیدا ،ڕه و که ن  له ئاشکرایه -3

ی   وه ساتی کووشتنی دووعـا دا بینـرا توانـه  کاره ی له وه  الیان ، ئه یه تی هه های تایبه رد به ی به وه  له یتان ، جگه شه
و   نـاوه الوه ی خۆیان به وه ک ئه یه  ڕاده بدا ،به ره لتووری عه سالم و که نو ئاینی ئی لتووری ئزیدی بوو له ئاین و که

لتـوور و   کـه  کووژرا کـه  یه هانه و به  کاتکدا دووعا به  له مه ن ،ئه که ج ده تر جبه  خۆیان دسۆزانه  له ی بگانه وه ئه
  ونـه تـی  بکـه  تایبـه  گشتی و ئـزدی بـه  کورد به  و پویسته یه وره ترسی گه ش مه وه ئه .  ج هشتووه ئاینی خۆی به

لتـووری  رسـامی کـه  سـه و ئاسته تک به ر میلله وتوون و بزانن هه ی تکه بی و مرۆییه زهه  مه ته و دوو فاقیه خۆیان له
سـلیم کردنـی  ه ، تـ وه بنـه  ده و جـۆره ساتی له ڕووی کاره  ڕووبه میشه  و هه ی خۆیان دۆڕاندووه وه  له  بت جگه بگانه

   .  خاک و ووتیشیان ال ساکار و ئاساییه
مـانی  رلـه رۆکـی پـه  جگری سه ین، که که  ده2007 /29/4ی رۆژی  یه وه  کۆبوونه وه یاندنی ئه  پرۆتستۆی راگه ئیمه/4

وـدا   لـه نـد، کـهیا  کوشتنی دووعا راگه ت به باره کانی ژنان  سه ڵ رکخراوه گه رکوکی  له مال که کوردستان، دکتۆر که
وانـی   دوای ئـه ، بـه یـان گرتـووه کـه   ونـه  بگـرین کـه وانه ر له فه   دوو نه ومان داوه  تا ئستا هه ئمه: " تی گوتوویه
  ..."ین ده وی گرتنیان ده ڕین و هه گه دیشدا ده

ک   ،نـه کانیانی ئاشکرا کـردووه  تاوانه ووهکانیان گرت  ونه   گرنگه سانه و که وان  گرتنی ئه ، بۆ ئه یه وه  مانای ئه وه ئه
ك  وا کوشـتنی دووعـاش وه گیرابـان ئـه  نـه و ونانـه ر ئـه گـه   ئـه واتـه که.   باران کردووه رده  دووعایان به ی که وانه ئه

ومی زگایـاکی حکـ ک ده ی ئاسایـشی شـخان وه وه ر ئه به هاوکاتیش له.  وه رامۆشیه ی فه  خانه چووه کوشتنی رۆژان ده
  وه ش ئـه مـه ئـه.  وه  بگـرێ و بـوی بکاتـه  ونـه یتوانیـووه س نـه  کـه دا، بۆیـه و کوشـتنه بوو لـه ستی هه سمی ده ره به
  ک،  لـه  الیـه  له مه تی سیاسی، ئه سه ر چاوی پیاوانی ده  به  له رزانترین کایه دا هه گایه و کۆمه  ژن له خا که رده ده
  ی کوشـتنی ژنانـه لـه سـه ب مه ی  بۆیان گرنگ نه وه  ئه خا ،که رده تدار ده سه تیجی پیاوانی ده سترا مه کی دی ئه الیه



  وه  پاڕانـه  الی ژنـانی هۆشـیار روون بـ و چیـدی بـه م ستراتیجه  ئه ب   ده ر بۆیه هه.  ژر بیانووی جۆراو جۆردا له
   . وه شندرنه بوه  هزی ژن هه بهب  کوو ده کات، به  نه و پیاوانه  له داوای ئازادی خۆی

  
ت،  سـه  پیـاوانی ده   لـه وه  کـاری پاڕانـه  لـه تـا ئـستاش جگـه چی هـه  ساڵ ده16 بۆ  وه کانی ژنان  ئه رکخراوه/ 5

  کـانی ژنـانن کـه ر رکخـراوه  هه وه ت ئه نانه ، ته کردووه  ئازاری ژنان، هیچی تریان نه  و بازرگانیکردن به وه کۆبوونه
خــان  ك ونــای دیــوه ر رووداوــک، وه  دوای هــه ن و لــه کــه کــانی کــوژران و ســووتاندنی ژنــان ده  ئامــاره نکــۆی لــه

  . وه نه که ڕیان ده ک به یه  بزه وانیش به ت ئاغاکانیان و ئه  خزمه چنه ن و ده که ک ریز ده یه ند وشه  و چه وه بنه کۆده
 ژنـانی  یـی دژ بـه ت و دڕنـده ریـه ربـه ر به به نگی پ له رهه   فه ی هنده که ته سه ده   وتک که  پمان وایه  ئمه وه لره
 ژـر    لـه ن کـه رده ش گـ تـ بـه مانـه رلـه و پـه بوو ژنان ئه کوو ده ، به وه ر ناب لی  بپاریته ک هه وا نه ب، ئه هه

یـان   کارکی دیکه وه  پاڕانه  له کان جگه م کات رکخراوه به. دا  کوشتنی ژنان ده تی  به وایه بیانووی جۆراو جۆردا ره
ریتـی  رک و نـه ریکـی ئـه کانیانـدا خـه نـاو حزبـه کانیـشیان لـه نده ب دابخرن و  کارمه  ده  پمان وایه وا ئمه ب ئه نه

  .ی خۆیان بن وه کۆبوونه
  
. کـانیش ژن کـوژ نـین  موسـومانه مـوو  کـورده ک چـۆن هـه کان ژن کوژ نین، وه موو ئزدییه  هه  پمان وایه ئمه/ 6
 دژ  ین کـه که ناش ده و ئزدییه  پشتیوانی له   ئمه مجۆره به.   یه موو شونکدا هه  هه کووژ له شه کی کۆنپارز و ره خه
ی  وه ر ئـه  بـه نھـا لـه نـن ،تـه یـه گه کان ده  ئزدییه ین زیان به که  ده وانه ن و پرۆتستۆی ئه م تاوانه رانی ئه نجامده  ئه به

مـوو  ک هـه دا شـیاوی سـزادانن ،نـه و تاوانـه سانی تاوانبار لـه نھا که و ته تیه  مرۆڤایه  کاری دژ به وه دین ، ئه ئزییه
  .ئزیدی 

ل  هسـتی دوژمنـانی گـ ی ده وه  پاسـاو هنانـه  ،به وه فییه له یی سه وه ته  نه ن کۆمه  الیه  له ریکه  خه ساته م کاره  ئه-7
کـو  ر وه  ،هه ته فیه له تی پساند سه ک هی سووری مرۆڤایه ر ئایدۆلۆژیایه  هه  پمان وایه تی ، ئمه دریه تی ده وایه ڕه

  ڕه و بیـرو بـاوه دان بـه  ، رگـه یـه فـیش هـه لـه پی سـه فی و چه له یی سه وه ته  ،ئاواش نه یه فی هه له چۆن ئیسالمی سه
 ،گـورزی  وه هنتـه م ده رهـه  بـه میـشه ی کـورد هـه ساتانه  کاره م جۆره ی ئه وه  له ن پیان جگهڕهنا  و باوه فیانه له سه

  .دات  ستی نیشتمانی هاوتیان ده  هه ش له کوشنده
یـی  بینـرێ؟ ئایـا  ئامـاده ماشـا کـار ده ک ته دا پۆلیسیش وه کانه و خه  ناو ئه  بۆچی له  ی پرسیاره  جگه  بۆ ئمه-8
  و تاوانـه  پـشت ئـه نکـی سیاسـی لـه تـک یـان الیـه سه  ده  که  نییه وه  ئه ، مانای ماشاکارک ک ته  وه یسانهو پۆل ئه
  کـات بـه مـان ده و گوومانـه تی عراقی و کوردی ئه سه ردوو ده نگ بوونی هه  ب گوومان ب ده  ؟  ستاوه  وه وه رگبه جه
ت  ریـه ربـه و به ره تک کردنی ژنان و به  ئاست خون ڕشتن و ئه بین له نگ نه  ده زیاتر ب وه   ناچارین له قین ،بۆیه یه

ریـن   بـه ن و ووتانـه و الیه نا بۆ ئه  کاری ناوخۆ و په ینه رده  وه وه ره ستی ده ین ده وڵ بده ی کوردی و هه بردنی کۆمه
رگ  ک مـه کانـدا نـه  نـو تاکـه ن له ده ڤدۆستی دهوی مرۆ ز ،هه گه کو ڕه ک وه بینن ،نه کو مرۆڤ ده  نرخی مرۆڤ وه که

 هاوبیرمان  ر مرۆڤ دۆستک خۆی به  ،هه  پرتستۆمان کردووه وه ره  سه ی له و خانه  و ئه سته به و مه دۆستی ، بۆ ئه
  .دا بکات   گه مان له مپینه م که شداری ئه زانت با به ده
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