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بة بةهانةي ئةوةي بة ناوي دوعا ة  سالَتةمةن 17ضةند هةفتة لةمةوبةر تاواين كوشتين كضيكي 
 تا زؤر درندانة زمان بة شيوةيةكي ماين عةرةب كوريكي موسلَ لةطةلَةيت هةبووثةيوةندي خؤشةويس
هةركةسيك جا . ايةيت بة الشةي مردووي كرارةجم كراو ثاشانيش طةورةترين سوكطيان لة دةست داين 

 شا كردين ئةو دميةنانة هةزاران نةفرةتئةطةر زةررةيةك هةست و سؤزي مرؤظانةي هةبيت بة تةما
  .                                                       ريوة دةبات طاي كوردستان بةؤمةلَتة  دةكات كة ئةمرؤ كلةو دةسةالَ

 هؤي رووبةرووبونةوةو  بةرانبةري يةكي ضري و درندانة بوو بؤة رووداوةكة ئةوةندة سامناك 
بةرةي   اليةك ولةخوازي  ئةويش بةرةي ثيشكةوتنخوازي و يةكساني،دووبةرةي دز بة يةك

                                 . اليةكي ترريساو ياساو كةلتوري يةوةيت سياسي بة دةسةالَكؤنةثةرسيت و ثياو ساالري و  دزة زين 
 رةجم و كوشتين زنان بة بةهانةي هةم رووداوي كة ئةطةر ضي ئةمة يةكةم جار و دواجاريش ين ية 

 ، رووبةرويي يةك دةبنةوة لةم دياردانةدا شناموس ثةرسيت يةوةو روو دةدات و هةم ئةم دوو بةرةية
ئةم دوو رووبةربونةوةي رووداوي كوشتين زنان بووةو ضةندين ةدا ضةندين  سالَكو لةم ضةندبةلَ

 ئةم : لةواين تر جيا دةكاتةوة ئةوةية كة نةوةيةةي ئةم روداو و رووبةرو بوم ئةوبةالَ. ةوبةرةيةش بو
 ئةم وة.داوانةي كة ثيشتر رويان داوةلةو روولة هةموو رويةكةوة  ئةجمار زؤر جياواز ترة يرووداوة

عرياق و  طاي ئيتر كؤمةلَطةي ئةوةية كةو بةلَشيوةية ئيتر زةنطيطي زؤر ترسناكةرووداوة بةم 
                                                                                              . بؤ ناو جةنطلستاندةحزي  رؤز بة رؤز زياتر كوردستان 

 بة كردةوة يشاين جةنطةليك واية و ياساكة وةك جةنطةلَ سال16َ-15 كوردستان لة ماوةي ئةم  ديارة
  هةزار زن طياين8-7ةدا ايةدا لةم ضةند سالَط دةنا ئةطةر واين ية ضؤن دةكريت لة كؤمةلَ.ةتيايدا زالَ

سوتاندن و خؤكوزي و سوتان و خؤ، ئيتر بة رةجم كردن بيت يان كوشنت و خنكاندن و لة دةست داوة
 هةلَبةت هةموو ئةمانةش نةك هةر.يةو بووة زؤربةي هةر زؤريان بة بةهانةي ناموسثةرسيت وة.

بةرثرساين حزبة قومي و ئيسالمي ية تداران و دةسةالَكو بةلَتدارانةوة بووة،بةرضاوي دةسةالَا بة تة
 هاوكات.ة دا هةبوويان ناراستةحؤ دةستيان لةو تاوانانةخؤ ونيان راستةاتدار و هاوثةميانةكدةسةالَ

كو وةك بةرزةكي بابان بة ئازادانة بةلَ،  نة دادطايشنو نة زيندان كراتاوانبارانزؤربةي جارةكانيش 
                                                                               .دةسورينةوة

 بة رؤزي رووناك و بة  ئةمة بؤ هةركةسيك ثرسيارة كة بؤ دةبيت تاوانيكي ئاوا طةورةيب طومان 
يت ئاخر ئةمة ت و بلَةم و كةسيك نةيكةوة روو بدات كةس نةياتة وةالَتداران و خةلَبةرضاوي دةسةالَ

يكي ضرو ثر رووي نةدا؟ ياخود كي شةوو لةناو جةنطةلَيئي خؤ ئةم تاوانة لة تار..!ي طةورةية تاوانيك
كةوتنة يب دةنطةيان يل كردبوو ثاشان لة زير فشاردا تداران  دةسةالَنةكرا ساز ية هةرابؤ تا ئةو 

شاري وو ئاستيكدا فكي لة هةموة تا هيزي ثيشكةوتنخوازي خةلَ . و ثاكانة كردنقسةي ثرو ثوض
ئةم       ...!    وننوزةيان ليوة نةهات و دةتوت لة طوي طادا نوستتداران  دةسةالَطةورةي نةهينا



ئةوةندة بةسة بة خريايي ضاويك كو  بةلَ،تدارانةقسانةي من حكوميكي ثيشينة ين ية بؤ ئةم دةسةالَ
ية كانيان لة مايف تدارو ريكخراوة بةناو جةماوةري  راطةياندين هةردوو حزيب دةسةالَخبشيين بة

 راطةياندين وةزارةيت ئةوقاف و كاروباري بة تايبةيت .مرؤظ و زنانيان و هةتا حكومةتةكةيان
و تاوانة دةريان ئةرووداين  هةفتة دواي 3 ئةويش .دةرضوة 07-4-29 لة كوردستان كة رؤزي انئاييني
 ناوةرؤكي تيادا هاتووة ي كؤمةيل قسةي نا واقعي و ثؤض و يبوةلة  جطة دنةشنئةو راطةيا.كردوة

 جؤريك ثاكانة دةكات و بةهانة دينيتةوة بؤ رووداين  و ئةو تاوانة طةورةية مةحكوم ناكاتهاوكات
 و ئةوخوازي وةي دةنطي ئازادخيوازي و يةكساني بؤ كث كردنة دةدات هةولَ لةوةش خراثتر.ئةو تاوانة

ئةمةش بةبةهانةي ئةوةي با بارودؤخةكة  ،دةنطة نارةزايةيت يةي بةرانبةر ئةو تاوانة بةرز بؤتةوة
ا سةروةر ةت بكةن و ياسبكريت دام و دةزطا رةمسييةكان دةخالَ ا خؤش ؤزتر نةبيت و ريطلةوة ئالَ

 زنان بكات دةطات ةكاين فرؤظايةيت تيا بيت و بةرطري لة ماهةر كةسيك زةرةيةك هةسيت مبؤية  .بيت
يةك ة بيت يب طومانة ئةوة ئيتر قس تيكةلَيت سياسي دةسةالَ دين لةطةلَ دةولَةت و تا  بةو ئاكامةي كة

                                                         . و تاواين ئاواو بطرة طةورةتريش روو دةدةن ين ية لة مايف مرؤظ و زنان
 هةر ئةم ئاخؤ، كة ثاشكوي ئةم نوسينةية با ضاويك خبشيين بةو راطةياندنةدافةرمون هةر كةس  
 نارةزايةيت مليؤين خةلَكي بؤية ثيويستة                        .              !؟..ةجنامةي يل وةرناطريتئ

 روو لةوة بيت كة ،كي موتةمةدين جهانبة هاوثشيت هيزي مليؤين خةلَئازادخيوازي كوردستان ،
و لةم رووداوانةدا ةرزكةنةوةةت و خويندن و فريكردن  ب زياتر درومشي جيايي دين لة دةولَيهةرض

ةت  بة دةولَتيكةلَبةهةر ثلةيةك ضونكة تا ئةو جيطةيةي دين .هةرضي زياتر جةخيت لةسةر بكريتةوة
راستة رةنطة ئةو كضة                                              .نطةلَستانة ضر تر دةبيتةوةةبيت بةو ثلةية ئةم ج

نةبيت و ئةوانةش ئةو تاوانةيان ئةجنا داوة موسلمان نةبن و يةزيدي ةية بة عةقيدة موسلمان  سال17َ
م يب طؤمانة رةجم لة كةلتوري ئيسالم دايةو هةلومةرجي ئةمرؤي كوردستانيش رةنط دانةوةي  بةالَ،بن

.                               و سةثينراون بةسةر كؤمةلطاي كوردستان و عرياق دا  ن زالَةلتورو ياسايانةية كة كئةو 
ضيت كة ئةو ا لةوةي بةالي ئةوةدا نجطة  ثيدائةوقاف وةك ئامازةميت رةاراطةياندنةكةي وةزبةت هةلَ

 لة كوتايشدا جةخت لةوة وثاطةندةي جؤراوجؤرة هاوكات هةر خةريكي ثروكوم بكات ،تاوانة مةح
جي بةجي ي دةستوري عرياق 140دةكاتةوة كة طواية بؤية ئةم رووداوة رووي داوة ضونكة مادةي 

-15ئةمة وةك ئةوةي ئةم .ئةوناوضة كوردنشيانة بطةرينةوة بؤ سةر هةرميي كوردستان  نةكراوة تا
 لة كاتيكدا هةموو اليةك دةزانن كة لةم ضةند ،بيت ثاريس بو  هةرميي كوردستان بؤ زنان سالةَ 16
يت ئةم دوو حزبة قومي يةو هاوثةميانة ئيسالمي يةكانيانةوةو وةزارةيت  و بةهؤي دةسةالَداوةسالَ

ة ضةند راثؤرت لةسةر يب مةطةر لةم ضةند سالَ.ئةوقافةكانيانةوة ضؤن هةزاران زن قةسايب كراون
هةتا بالو كاونةتةوة   ريكخراوةكاين مايف مرؤظ و زنان ة اليةنمايف و تريؤري زنان لة كوردستان ل

ةويت كة ضةند هةفتةيةك لةمةوبةر نارديان دةطاتة دوا راثؤرت و نامةي راستةوخؤي ريكخراوي نيودةلَ
م يب طومان هةم وةزارةيت بةالَ.تداراين كوردستان و داواي ثاراستين مافةكاين زنان دةكةنبؤ دةسةالَ

 دةزانن مايف مرؤظ ضؤنة لة ايف مرؤظ و هةم حكومةتةكةيان باشوةزارةيت مئةوقاف و هةم 
كو ريك بة  ئةوةية كة ئةمانة بؤ ئةوة نةهاتون ئةو مافانة بثاريزن بةلَطرفتةكة ..!كوردستان

تةنانةت لة ريطاي ثيشيل كردين مايف .تا مايف مرؤظ ثيشيل بكةن ثيضةوانةوة بؤ ئةوة هاتون 



كردوة بة تايبةيت  زنانخةلك بة طشيت و طةيشتون بؤية كوردستانيان لة ت  بة دةسةالَمرؤظةوة ئةمانة
                                             .ستانبة جةنطةلَ

  2007سةرةتاي ئاياري 
                                                                                 :                    ثاشكؤ

  :        راطةياندين وةزارةيت ئةوقاف و كاروباري ئاييين هةرميي كوردستان
   وه رمى آوردستانه تى هه وقاف و آاروبارى ئاینى حكومه تى ئه زاره  وه ك له یه یاننامه به

  

 مرۆش زۆر به تا ئه  و هه بژاردوه ندى خۆى ئاینى ئیسالمى هه زامه ره ن بهكى آوردستا خه
  آه دا بووه وه تى آوردیش له تى میلله نایه سه  و ره ند بووه  پابه وه م ئاینه  به وه رۆشه په

ر،آانى ت وه ته ر ئاین و نه  بۆ سه شه ره آارهنانى توندوتیژى یان هه  هۆى به بۆته ئیسالمبوونى نه
 و وآراوه یره رستى په ت و خوداپه ى عیباده  شوازكى شایسته میشه آوردستاندا هه ش له وه  له جگه
 و مارگیرى خۆى پاراستوه آانى توندرۆیى و ده مووشوازه هه درژایى مژوو آورد له به
نى پیرۆزىئای رزگرتن له  درژى به مان رچكه ر هه سه لى آوردیش له تى سیاسى گه رآردایه سه

آتر ژیان و یه وه  گیانى پكه وه رمى آوردستانه تى هه مان و حكومه رله رگاى په  و له ئیسالم داوه
 رپرسیار له زراوكى به ك دامه وقافیش وه تى ئه زاره ، وه ى پدراوه ره قبووكردن زیاتر په

ركخستن و پشخستنى له  بوه رچاوى هه رمى آوردستان رۆى به آانى هه زگا ئاینیه داموده
مى ى پنجه  و آابینه آان پارزراو بوه موو ئاینه جۆرك مافى هه آوردستاندا به وشى ئاینى له ره

هیچ  و رگاش نادرت به سپاندوه ى چه ژیانه وه م پكه تى آوردستانیش زیاتر ئه حكومه
رمى آوردستان ئارامى ههوشى   ره وه ى ئاینیه گیرسانى فیتنه رگاى هه نك له سوالیه آه

ییمان بكات، وه ته ئاسایشى نه  له شه ره بشونت و هه
آوردكى ئزیدى و هۆى آوشتنى آچه رى آوردستاندا به رتاسه سه ى له زاییه  ناره و شاوه دواى ئه

 وه رنته آانى ئینته رگاى مۆبایل و سایته ى له آه ى آوشتنه ى ونه وه دواتریش بوآردنه
 و بۆ آانى تدایه  ئزیدیه ى آه و ناوچانه وشى ئه ى ره وه  بۆ هورآردنه دا،وه ریھه سه
 تاوانباران سزاى خۆیان رگاى یاساوه آان تا له ریه منى و دادوه  ئه نه خۆشكردن بۆ الیه مینه زه
تى زاره دات، وه نه رهه رمى آوردستانى ئارامدا سه هه ى ئاینى له ى فیتنه وه ربگرن و بۆ ئه وه
آانى وته م وتاربژى مزگه رجه  سه تى آوردستان داواى له وقاف و آاروبارى ئاینى حكومه ئه

ن بۆ  بده آه وشه ى ره وه وى هورآردنه  هه سیحى آردوه آوردستان و پیاوانى ئاینى ئزیدى و مه
پى یاسا آۆتایى پبت،  به یه و آشه خست ئه آان بره ریه منى و دادوه زگا ئه ى بوار بۆ ده وه ئه

آان و پیاوانى ئاینى وته  وتاربژى مزگه ته وقاف رنمایى داوه تى ئه زاره ش وه سته به و مه بۆ ئه
رست و دوژمنانى آورد و لپه ككى هه وروژنن و خه  نه یه و آشه  ئه سیحى و ئزیدى آه مه



ى و ئاراسته ره  به و روداوه كى آوردستان به  خهى وه گرن و بۆ ئه رنه ى سودى لوه آه زموونه ئه
. بت یه له سه و مه نگى بندى ئه روات و یاسا ده  نه وه گیانى رقلبونه

دا یه م آشه ین له آه ده ) وه آانیه مو ئاین و پكھاته هه به(كى آوردستان  خه  داوا له جاركى دیكه
ش بین و راستیه  ئهَبى چیان ، ده شوبگران و ئاژاوه دواى پیالنى ئا ونه آه ند بن و نه هۆشمه
تى ى حكومه ت و ئیداره سه ى ده وه ره ده رمى آوردستان له ى هه ندك ناوچه ى هه وه مانه
ى وره ستوورى عراق، هۆآاركى گه ى ده)140(ى  آردنى ماده جنه رمى آوردستان و جبه هه
 .  بووه تیه  مرۆڤایه ژ به د  روداوه و جۆره دانى ئه رهه سه
  
  
  
یاندن تى راگه رایه به روه به
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