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  سی  ئهی رچاوه و ئایین سه نالیزمناسیو
 ! ژنانی کوردستانننفالکردنی ئه

  )ی توندوتیژی دژی ژنان رباره دهڵ پیاوانی ئایینیدا گه رم له تی هه رۆکی حکومه ی سه وه مک بۆ کۆبوونه وه(
  

 فور غه مه حه
   به ژنانی کوردستانیکوژی شه و ڕه نفالکردن تی ئه ڕییه ڕبه به" ۆعاد"ردبارانکردنی  زنی به ساتی دته کاره

ی  سته ی جه وه فلیقانه.  خۆیقی و ده ی تاوانکاری  لووتکه یانده  گه وه و نامووسه ف ره بیانووی پووچی شه
گای   کۆمه وه رچاوی پۆلیسه به ی شارداو به رگه ناو جه  له وه  پیاوانه  له وره کی گه ن کۆمه الیه الو له تازهکیژکی 
ندین  ی چه سمایه  ده یه دڕندانهو  ون قزه  م تاوانه ی فیلمی ئه وه بوبوونه. کاند  ڕاته  وه  کوردستانیشه به ینیجیھا
تۆزو    مافی مرۆڤی ناسیونالیزمی کوردی کرد به و ڕزگرتن له رابوونی دیموکراسی رقه ی فوفیشای به ساه

و  اکبیرانو ڕوون و جموجووی ئازادیخوازان مپین  کهو تی زایه ڕهنگی نا دهگاو  ی کۆمه نینه م ڕاچه ئه. وادا  هه چوو به
 و  قسه بنهو ناچاریکردن  تداری کوردی سه  دهر دوو حیزبی سه ی خسته گوشارکی زۆرنگرانی ژنان الیه
  !؟کوست  ههم چۆن به. ربگرن وستک وه هه
  
  هسات م کاره ئه بوو  دا وه  ئهوی  هه ج له سبه نالیزمی کورد دهناسیوبگومان دا "دۆعا"ردبارانکردنی  دوای به به
ی  وه ره  ده  له که نجامدانی تاوانه جارک ووتیان شونی ئه. ڕت الیدا تپه و به وه هرت گا به و کۆمه ک بیر خه له
بوو و  م کارایی نه به. 140ی   دژی ماده  له  پیالنه مه ش ووتیان ئه تکی که ڕه و که واندایه تی ئه سه ده

. ستان  ڕاوه وه که  پشت تاوانه  له ئاشکرا تریش بهیان جارکی  م کاره  به.ر به ی ئستا بگرنه ناچاربوون ڕگه
چوونکداو  ههو  مپین ند که  ئاستی چه کان له تییه زایه و ناڕه یی دای تووڕه ی سه وه تیسمانه هۆی قه نجام به ره سه
و  که ی دیارده ستببات بۆ ڕیشه  ده ری وا که رتاسه و سه تی یه هزی کۆمه کی به یه وه  بزووتنهی بۆبوون حویلنه ته
کسانی  ندی یه وه رژه  به  له که زعه ی وه وه گانه و هه ی ژیانی ژنان خه م دۆزه کۆتاییھنان بهستی  به مه به
خۆیان بۆ  وتنه تیان که و حکومه  حیزبرانی و سه کوردستانتدارانی  سه دهو پیاوان،  ی نوان ژنان نه الیه مه هه

ستی پیاوانی   ده ستیانخستۆته ناو  ده. یه  بونه تییه یه  کۆمه کینه و ڕاچه تی زایه م ناڕه ی ئه وه دامرکاندنه
و  ن ۆسایدی ژنان بکه دژی جین ڵ له ی کۆمه کینه م ڕاچه ی ئه ستی تاوانکاری خۆیان تکه وێ ده یانه و ده وه هئایینی
   . که نی کشه  خاوه نه  خۆیان بکه وه شه لره

  
 و پیاوانی ئایینی کان وته الی مزگه  مه ک له ت کۆمه رۆکی حکومه  سهرزانی وان به ر نچیره وبه مه ند ڕۆژ له چه

 رم تی هه رۆکی حکومه هس. نجامدا  ئهیان گه ی له وه نفالی ژنان کۆبوونه ی ئه هی دیارد رباره و ده وه کۆکرده
 چاویلبکرێ کانیشی و ناسیونالیزمی کوردو حیزبه ت کو پالتفۆرمی حکومه  وهکرێ  ده  که وه ی خوندهکووتار

 :یدی ژنانجینۆسای   دیارده ڕوانته  چۆن دهن رزانی بده وان به ی نچیره که سپکی ووته رنجی ده سه.  وه مباره له
ش  وه ڕوانی ئه ر چاوه و هه م ڕز بکه ی به و پشتگیری ئوه تی وێ داوای یارمه مه کردن دهست پ  ده ر له دا به لره"
ویستی  ی هه وه  دنیام له ن، چونکه ینی پشتگیریمان بکه ی هه  خوتبه گاو له ناو کۆمه ڕز له ی به م ئوه که ده

ی  قیه و ناهه و زوم ی ئه وه ڕووبوونه ڕووبه   له رمی کوردستانه تی هه وستی حکومه کو هه ڕز وه ی به ئوه
و هزو  ر ئه گه  ئه یه وره ساتکی گه ش کاره مه ڕاستی ئه به . "کی گشتی یه  شوه کرت به نان ده ژ ق به رهه ده
دوای  بهو  ن  سازبکه وه و کۆبوونه وان بن کوژی ژنانن، ئه شه و ئاخری ڕه ڵ وه وا خۆیان تاوانباری ئه ی که نانه الیه

گا ڕگابدات  ر کۆمه گه رای من ئه به! و توندوتیژی دژی ژنان  تاوانکاری  بۆ کۆتاییھنان بهڕن دا بگه ڕگاچاره
  وه نه گا هوشیارکه وان کۆمه  ئهن  بکه وه ، باس له و هقوقی ژنان ق  هه مبکوتن له ه د یه مشوه  به م تاوانبارانه ئه
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   له گا وه  کۆمه قه  ههم به!  دژی ژنان تر بین له وره ڕوانی تراژیدیای گه ب چاوه ه، د وه ی کوشتنی ژنانه باره له
م   گژی ئه  به وه تووندی بچنه و پیاوان به کسانی نوان ژنان نگرانی یه و الیه و ڕۆشنبیران  ئازادیخوازان وه پشیانه

   شازده تدارتی کوردی که سه  ده.ن رپابکه ری به رتاسه می سه حکه کی مه یه وه تداو بزووتنه ی حکومه وسته هه
،  نجامداوه گا ئه  چی شتکیان بۆ کۆمه وه  عراقه ی کوردستان به وه و لکاندنه و ڕاووڕووت ی نده  گه  له  جگه ساه

سی  ئه تاوانی  ریکه  دوو شه!و پیاوان بکوتن کسانی ژنان  مافی یه م له و ده ن خۆیان بده تا ئستا ڕگا به
   باس لهیاوانی ئایینی هاتوونو پ حزابی ناسیونالیستی رانی ئه ، یانی سهپاکتاوکردنی ژنانی کوردستان

ی  ره بهوبوی  رش په  یه وه لیلی ئه  ده مه  ئه! وه فه ره بیانووی شه  دژی کوشتاری ژنان به ن له که  ده وه ستانه وه
  وه هۆی ئه ش بۆته وه ر ئه  هه. وه نه وێ پیکه یانه وان ده ئه و یدان مه هۆی چۆکردنی  بۆتهو ئازادیخوازان  ئینسانی

  وان له ن نچیره رنجبده  سه. وه رستییه و نامووسپه ف ره قۆی پیسی شه م چه رده  به ونه ڵ بکه  کۆمه  ژنان به که
تی  ندبوونی حکومه ر پابه  سه مه هخت بک م جه که زده دا حه یه هو و کۆبوونه له: " کانیدا چی ده شکی تری قسه به
ر  سه کردن له ه  بۆ مامه کی تازه ی ڕگایه وه ڵ پیاوانی ئایینی بۆ دۆزینه گه  کارکردن له رمی کوردستان به هه

ی دواییدا  یه م ماوه  له ی کوشتن که تانه م حاه ئه.  ژنان ر به رامبه و بزی به ت  ئافره پرسی توندوتیژی دژ به
و  و بمانان ست نقه ئه تی کوشتنی به ت، حاه سی ئافره و که و خزم ماه و بنه ندامانی خزان ن ئه الیه  له داوهڕوویان

،  وه  بچووکبکاته که  تا بکرێ دیارده نیازه ت به رۆکی حکومه سه"  وه تکدا جگایان نابته گاو دیانه  هیچ کۆمه له
کی بانان  رزه کو به ، وهسوکار و که و خزان ماله ر بنه ئۆبای تاوانی کوشتنی ژنان بۆ سه پای   خستنه ئینجا به
  کوژییه م کۆمه لهو  یه  دڕندانه م تاوانکارییه و ئایینی ئیسالم له تیی ناسیونالیس وه بزووتنهو  رچ بۆی ده
و  شریفیان بردووه نابیان ته  جه ی که وه رزاربار بکات به گاش قه ت کۆمه نانه  ته!ری بکات ی ژنان ببه یه بچرپه

   !ن ده نجامئه  ژنان ئه دۆزیکاری خر بۆریکن  خهو  تیان نوواندووه مه رحه مه
  
ندین  حزابی ناسیونالیستی کوردیدا چه تی ئه هس ی ده ژر سایه لهمۆ   تا ئه وه ه991 هاوینی سای  له
تکراویان  وپه ت ی له سته و جه چاکراون به و زینده رباون ، سه تیرۆرکراونم ووته ی ئهانو کچ  ژنان س له زارکه هه
ی  دمه  یاخود تووشی سه و خۆسووتاندن وه  خۆکوژی  یاخود ناچارکراون به. وه ته کاندا دۆزراونه ناو پاساره  په له
و  گای کوردستان ئه کۆمه دژی ژنانی   له زییه گه ڕه م پاکتاوه ئه   .نانن ی ده  تامردن پوه روونی وا هاتوون که ده

  دوای خرۆشانه  به خۆیانحزابی ناسیونالیستی کوردی  ئه رتاپاگیربوو که هو س وه  ڕی بۆ کرایه کاته
پۆکی  کی کوردستانی ژرچه ستیان بۆ خه و دیاری ده مین مژده که کو یه دا وه991ی ئازاری  که ریه ماوه جه

ی  مله  حه وه ه"غسل العار"ناوی   به کهعسی  ریتی ڕژمی فاشیستی به مان شوازو نه  هه  به. هنایاندیکتاتۆری
ی  مله حه  اندایهستی مانیش ده ئهڕاندنی ژنان،   ملپه هبوووت و که یهبووستدا ر ژنانی عراقدا ده رامبه  به ئیمانی له
م   پانتایی ئه  به  که و ئاشکراو ڕوونه م زه ی ژنان جینۆسایدکی مونه کوژیه شه م ڕه  ئه.اوی ژنانلش کوشتنی به

کۆستی رگبو  ساتی جه ی نوقمی کاره گای ئمه کۆمهو  هاڕێ  ژیانی ژنانی ووت ده  ساه شازده  گایه کۆمه
 کوردستان، کانی  باوه تییه و سوننه ری شایه و عه  دینی سه سه موئه   له جگه.  کردووهوام  رده  به و نائارامی  وره گه

  وه  پشتیه لهوخۆ  ڕاسته کتی و یه ردوو حیزبی پارتی و هه رزانیش نابی به ی جه مه وساو ئه ی ئه که ته حکومه
 و و پیاوانی ئایینی ومی حزابی قه انی ئهر  سه وه ه ڕووقایمیش ت به نانه کو ته  به مه ر ئه ک هه نه . ستاون ڕاوه
 فوفیشای  بهکدا موو بار  هه م به  هه وه کانه وته  بندگۆی مزگه  له م فتوایان داوه  هه بیله و قه رۆک خ سه
 تووندتر یان وتووانه و دواکه  پیس مارگیرییه م ده  ئه رستانه پهو نامووس فپارزی ره و شه پیاوساالریبلیغاتی  ته

کی  و الیه س ر که  هه ر له  به ونه رو قزه ته  خه م دیارده ی ئه و درژه وه و مانه ندن وسه و بره دان رهه سه.  وه کردۆته
و  و مۆراڵ نگ رهه تی باو، فه و عاده سم و ڕه ریت ونه داب. رپرسیارن تدار لی به سه حزابی ده و ئه  ت تر حکومه

ی  وه  کۆبوونه گات به تا ده  ههتی ناسیونالیستی کوردیدا سه ی ده یه م ماوه ڵ لهیاندنی زا ریتی میدیاو ڕاگه نه
  ڵ بک له گه ی له وه  کۆبوونه رزانی له سعود به کانی مه و لدووانه ڵ پیاوانی ئایینی گه رزانی له وان به نچیره
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ب و یاسایی بۆ بکرت،  ی دروست وه نهر توژی گه ، ئهکانیان  حیزبه ر به کانی ژنانی سه رانی ڕکخراوه نونه
ی  ته عره و نه ی پیاوانی ئایینی ممه و شه ینی ی هه و خوتبه کان وته ری فتوای مزگه واوکه شکی ته بهوزیاد  م که

ی  هانه  به کوژی ژنان به شه ونی ڕه ی قزه ر دیارده رنجکی کورت بۆ سه سه . بوونری شایه و عه فه وتایه تیره
ی ناسیونالیستی  ی ژرسایه گایه م کۆمه  ئه خات که ریده  ده وه بیله و قه ماه و بنه وه ته فی نه ره ی شه وه پاککردنه
وازی   بانگهش نده هو چ رناکه و ده خۆش  نهکی یهگا ش کۆمه نده و چه رخ  ژیانی هاوچه  له  دووره نده  تاچه کوردی

ی  تانانه ره م سه ژر چنگی ئه  لهگا ی کۆمهرات ده رهنانی موقه کات بۆ ده دیلکی نوی ده کی نوێ، به یه ره به
   ! و ژنان ت ئینسانییه

  
، یانی ئایینی گای کوردستاندا  کۆمه ئایدیۆلۆژیای حاکم لهو دوو  وه دوو بزووتنهکانی  کییه ره  سه کیزه ڕه

 گشتی   به، گرتووه  ڕۆحیاندا هه ان لهری شایه عهو  کی ونی خه ووکیشیان ههرد هه   کهو ناسیونالیزم، ئیسالم
و   پاپشتی ئه بگومان به  ی که تیانه یه و کۆمه نگی رهه و فه و ئایینی  سیاسی زگاو پکھاته و داموده بریتین له
 بۆ عراق  مریکا له نگی داگیرکاری ئه تی جه  تایبه به  و جیھان که ی سیاسی ناوچه وکشه ها ی که ته رفه بوارو ده

 ساڵ  تی شازده  قیمه سبنن به ده ک به و ئابووریه ربازی تی سه قودره   توانیویانه، وه ی کردۆته وانه م بزووتنه ئه
کی   خه تی که و حکومه ی ئیداری کی بونه ییه ره و به کی موزمن ندییه و گه نووسی کوردستان واسراوی چاره هه

خشی  ورو نه ده . یان کۆنترۆکردووه راتی کۆمه ده  ئستا موقه تا  یه مشوه به  .  هیالک بردووه کوردستانی به
  له دا ی کۆمه کانی دیکه ته و بابه له سه می مه رجه ڵ سه گه کردنیان له ه  مامه  له نده و دین چه ناسیونالیزم

  کوژی ژنان له شه ی ڕه له سه یاندا بۆ مه م ئیدیعایه ش له ر هنده هه ، گا بووه و کۆمه ک ندی خه وه رژه به
کانی  تییه ینه ردو مه رتاپای ده تی سه ڕه  ماکی بنه م هزانه ئه! بت دا ده توندوتیژیندی بنبکردنی وه رژه به

کان  و گرفته کشهو  ت گا ئاهی پیانایه رات بن، کۆمه ده و موقه نی سوته وان خاوه تا ئه هه. مانن گاکه کۆمه
ڵ بیر  و کۆمه ک ب خه  ده. وه وته سی تیا ناحه  خۆیان که  له جگهکی واشدا   کۆمه له.  وه نهب قووترو ئاۆزتر ده

مول  حه  ته وه گا و ملی کۆمه ر شان سه  به ی ژانانه م دومه ی ئه تاکه.  وه نه کانیان بکه وه و نه ی خۆیان  ئایینده له
ک  گایه ماشابکرن، کۆمه ی تاوان ته ه کو په هدات ژنان و  ڕگا نه کدا که گایه  پناوی کۆمه ق له  هه به! نکر ده
ڵ  گه کسان بن له ی یهن ماف و خاوه ژنان تیایدا ئینسانک بن تیایدا،  کویه و وه کسان  ئینسان ئازادو یه که

  کی له ریتی خه نهو  رستی ومپه و قه  ئایین سدرژی  دهو ی فکری  سوتهو سنوور بۆ یدان مه ب بینه ده پیاواندا،
   .  توانادایه  له  کارکه مه ئه. دژی ژنان دابنین
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