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   کوردستانی باشووردا تی سیاسی له رعیه دوعا و کوشتنی ناموسی و شه
  

  کوژی ژنان و شه رستی و ڕه ر کوشتنی دوعا و کولتوری ناموسپه سه  لهرپی ی سهڕاپۆرتک
  .رمی کوردستان تی هه تی سیاسی حکومه رعیه ر شه سه کانیان له ترسیه  مه
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  کی پویست تایه ره سه
  
   ی باشیقه  شارۆچکه ناو پیاوی ئزیدی له ی به ده یک دڕنه  کۆمه م ساڵ ئهی نیسانی  ی مانگ7  مه  ڕۆژی شه له
 17 کچکی شیشه  به شاپ و  رد و بلۆک و به  به ڕاستی شاردا به ناوه  له رمانه  و بشه ی زۆر دڕندانهک یه شوه به

. ی خۆشیان گرت که ی تاوانه  کامرای ڤیدۆ و کامرای مۆبایل ونه به"  پیاوانه"و  ند له چه. یان کوشت ساه
حزان زۆر له  به. حزان بوو و ئزیدی بوو دی بهکی گون بوو خه) د سوه لیل ئه دوعا خه( ناوی  رگ که مه جوانه

  .    نزیکه وه باشیقه 
   
نبیران  کان و هاونیشتمانیان و ڕۆشه نیه ده  مه  و ڕکخراوه ه رمی کوردستان و کۆمه تی هه  حکومه ختانه خۆشبه
کی زۆر  یه شوه رایی و به خ ران زۆر به نده  هه م له  کوردستان هه م له یاندن هه زگاکانی ڕاگه ران و ده و نوسه
کانی کوردستان و   شار و شارۆچکه  زۆر له  له وه یه وبۆنه  به1.رگرت  وه م تاوانه ویستیان دژ به  هه و بونه

ر بم  گه ئه.  مینی کرا و سیمنیار گدرا  وتانی ڕۆژاواش خۆپشاندان و کۆڕی ماته  زۆر شاران له ت له نانه ته
 ڕۆژی  ی ده ماوه له. ب  درۆ نه نگه  ڕه  نوسراوه م تاوانه ر ئه سه  زمانی کوردی له نھا به ر وتار تهزا تاکو ئستا هه

                                                 
هشتنی کوشتنی  وێ شتک بۆ نه  جیددی بیه  به هب ک رمی کوردستان ئستا ئاماده تی هه  حکومه  که  نییه وه من باوڕم به 1

  کی سواوی دایه یه ند ڕسته  ناچاری چه رمی کوردستان بۆخاتری خاتران به تی هه بژی حکومه بۆچوونی من وته به. ناموسی بکا
  . کان ب  قسه ڕیان به ی باوه که ته  حکومه  خۆی نه  نه نگه  ڕه ربا که به
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م  ر ئه سه  وتار له271ڕی کوردستان نت  ر مالپه سه نھا له  ته زنه  دته واه م هه ی ئه وه م پاش بوکردنه که یه
  .  وه  بوکرایه تاوانه

  
. رستی کوژراون تاوانی ناموسپه زار ژن به زاران هه  کوردستانی باشوور هه لهی دوایدا   ساه15م  له
  کۆشن له  بۆ ماف و ئازادی ژنان تده ی که پانه  چه و ڕکخراوه کان زۆرن ئه کوژراوه ی ژنه ی ژماره وه رئه به له

کی  یه ند ڕکخراوه  چه  له گهج. کوژی ژنان شه یاخود ڕه" کوژی شه ڕه" نا  م دیارده  ناویان له وه کانه  ه1990
ی مۆڤپارز هیچ  ها دوو تا س ڕکخراوه روه  بوون هه وه کانه په  چه  پارت و ڕکخراوه ر به  سه ژنان که

کوژی  شه  ڕه تیان له فره رچاو و جیددی نه کی پویست و ئاشکراو به یه شوه م و به  وه هاتنه  نه نکی دیکه الیه
  . داوه وستیان نیشان نه پی پویست هه و به داوه تی خۆیان نیشان نه رپرسیاریه  بهستی  و هه کردوه نه
  
نوسان  ران و ڕۆژنامه کی کوردستان و نووسه  خه  که رسوڕمانیش نییه ی سه  و جگه یر نییه  سه وه الی منه به

 کوشتنی  تیان له فره  نه  توندیه و   زۆره م شوه رمی کوردستانیش به تی هه کان و حکومه وڕکخراوه ه و کۆمه
  وه روونناسیه نگاندنکی ده سه  و هه وه ی شکردنه  گۆشه  له ته به هه. وستی خۆیان نیشاندا دوعا کرد و هه

جگار  سانکی یه  که  بووب که وه وه هۆی ئه  به رفراوان و زۆریه  توند و به م شوه رگرتن به وستوه  هه دوورنیه
 دوعایان کوشت  ق و دڕندانه کی زۆر زۆر ده یه شوه کان به یان کرد، تاوانباره که شداری تاوانه زۆر به

قی   و ده که کاری تاوانه ک توانی ورده شیان گرت و خه که ی تاوانه  کامرای ڤیدیۆ و مۆبایل ونه ها به روه هه
ردبارانکردنی  به! م  وه هاتنه کانی کوردستان ده رد و شاخه هم، ب  وه  هاتبایه ر کورد نه گه ئه. کان ببینن تاوانباره

  که  خودی تاوانه  له  تاوانکه م تاوانه وست دژی ئه گرتنی هه رنه نگی و وه  م بده بوو، به وره دوعا تاوانکی گه
رمی  تی هه  بۆچی حکومه  که یه وه  ئه  و جی پرسیاره یره  سه وه الی منه ی به وه ئه.  تره تر و نامۆڤانه وره گه

یاندنی  زگاکانی ڕاگه ران و ده کان و نووسه نیه ده  مه وڕکخراوه ه کان و کۆمه  زلھزه کوردستان و پارته
  ش ژن به  س تا شه موو رۆژێ له خۆ هه. کوژی ژنان شه  ڕه ر به رامبه نگ بوون به کوردستان تاکو ئستا بده

                                                                                                                                                 
.28-05-2007ر  ماوه  جه    2  

 3 html.21news/2007-5-13/kurdinews/com.pukmedia.www://http21-05-2007ر  ماوه ، جه . 
ب و ڕوسی و ئینگلیزی و  ری کورد و عاره  نووسه20  م بۆ زیاتر له نجه ناسیم په شی کۆمه لۆریۆسی به که ی به که  نامه له 4 
هاری   به  له سویدیه  به لۆریۆسم که که ی به که نامه. ن که وشی ژنی کورد ده  باسی ڕه ه کی هه یه  شوه  به  که نسی ڕاکشاوه ڕه فه

 ". سویدیدا ی کوردی و له گه  کۆمه ژنی کورد له" ناوی   دا نوسراوه1995
ر  سه مانی کوردستان له رله ندامانی په ر ڕاو بیرو بۆچوونی ئه سه یدانی بوو له کی مه یه هو لۆریۆسم لکۆینه که ی به که نامه 5 
  کو دیارده ت وه سه کو ده ، وه کو تگه ت وه کراسییه ر دیمو سه  کوردستان، له ت له ر دیموکراسیه سه کانی مۆڤ، له ی مافه تگه
 کوردستان و  وه دا هاتمه1993هاری   به  له سته به و مه بۆ ئه.  ت کراسیه ار بو دیموندد یوه ی په ندێ شتی دیکه ر هه سه ها له روه هه

ور و ڕۆی  ر ده سه ت له کانی سیاسیه  زانسته رم له ی ماسته که نامه.  وه مان بوکرده رله ندامانی په ر ئه سه ک پرسیارم به کۆمه
وتنم  بژارد و چاوپکه ک هه یه کو نموونه من کوردستانم وه. کراسیدا کی دیمو یهگا  کۆمه کان بوو له نیه ده  مه وڕکخراوه ه کۆمه
 ناودار و ناسروایان  وره ی زۆر گه وڕکخراوه ه ند کۆمه تی چه رایه  کوردستان نونه  له ند کوردکی ناسراو کرد که ڵ چه گه له

ن بوون و  خۆ و ب الیه ربه ک ئازاد و سه یه کان تا چ ڕاده نیه ده  مه وڕکخراوه ه بوو بزانم کۆمه وه ستی من ئه به مه. کردبوو
رکی  کراسی ئه ری دیمو کو هزکی بنیاتنه یان پدرابوو که وه ک ڕگه یه بوون و تا چ ڕاده ک ئاماده یه ها تا چ ڕاده روه هه
بوو بزانم  وه م ئه ستکی دیکه به مه. ردستان کو ت له کراسیه پدان و بنیاتنانی دیمو شه  گه ن له جبکه رشانی خۆیان جبه سه

ک  یه بوو تا چ ڕاده  کوردستاندا هه  له کرد که  ده یان ته کراسیه و دیمو یری ئه کان چۆن سه  نیه ده مه وڕکخراوه ه ری کۆمه نونه
  ...کرد پشتگیریان ل ده
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  گیردرا؟ رنه وست وه پی پویست هه بۆچی به. کوژرێ وردستانی باشووردا ده ک رستی له بیانۆی ناموسپه
  

ندانی پار  مانگی ڕبه   له. ر ستی خونه رده  به مه خه   و زۆر ڕوون و ئاشکرا ده کی تازه یه ند نموونه دا چه لره
ند ساک  ئاوات چه.  بنین ئاوات نهو ژ با ناو له. بارانکرا  دایکی دوو مندای ورد بوو، گولله ولری که ژنکی هه
كو   ئاوات ناکرد، به زی له ر حه ک هه  نه ی ئاوات که سوه  خه گوایه. کی خۆی  ئامۆزایه مل درابووه زۆره پشتر به

  سوه و خه  گوتبویان ئه تاوه ره سه رله دراوسکان هه. کرد دا ده گه ڕی له م شه موو ده زۆریش ڕقی لبوو و هه
تی پکرد و  ندانی پار تۆمه  مانگی ڕبه بوو له وه ئه. دا ربین ده  سه ری به کاو سه  ئاوات ده تک به تۆمهڕۆژک 

ک  یه نامه گه ی هیچ به وه ب ئه به.  یه ڵ کوڕکی دراوسیان هه گه ویستی له ندی خۆشه یوه  ئاوات په  گوتی گوایه
  .  و دوو مندای وردیان ب دایک کرد ئاواتیان کوشت  گولله11   ب به وه سته ده به
  

یان  که  تاوانه وه که یه ی به که  دوو زڕبرای ئاوات و مرده م گوایه  ک ئاواتی کوشت به  که ڕوون و ئاشکرا نییه
اوات رمی ئ م ته ، به یه وه ولره  هه ر به  سه ژین، که بات ده ملی خه گای زۆره  کۆمه  مای ئاوات له.  نجامداوه ئه

ڵ شاوی  گه له. خمور رووی مه  سه تر له  کیلۆمه20ی   نزیکه–خموو  ی مه  نزیک شارۆچکه  فدرابووه
  . ر پارزگای موس  سه خموور خرایه زای مه  کاندا قه-1980  عریبکردنی کوردستان له ته
  

راورد   به م تاوانه  ئه ی که هو مانای  کرد به غه ده مانی کوردستان کوشتنی ناموسی قه رله  په13-08-2002له 
کانی   پارزگای موس و شونه چی له که. درن  و تاوانباران سزا ده  کوشتنکی دیکه ر جۆره ڵ هه گه کرێ له ده

، کوشتنی  یه له سه م مه کاردنن بۆ ئه ین به ددام حوسه ر یاسای کۆنی سه  تا ئستاش هه ی ئراق، که دیکه
  رمی ئاوات فدایه بوو ته وه رئه به له. کا  زیندانی ده که ش مانگ تاوانباره تدا شه ه باشترین حال ناموسی له

  . رمی کوردستان ی هه وه ره ده
  

کانی   زلھزه  پارته کک له ربازیی یه کی سه یه رمانده وانی فه ککیان پاسه  یه زووری ئاوات، که مای خه
دا  یه و ناوچه گای پارتی حاکم له  باره ی پۆلیس و له  دائیره كو له  بهستان، وه  کوشتنی ئاوات نه ، به کوردستانه

ی خۆمان ئاواتمان  وه  بۆ ناموسکینه ی ئمه وه بری ئه ن، له ده یان گوت یان دوو ژنمان ده  دراوسکه  ماه به
 35ی  تی پکرابوو نزیکه  تۆمه  کهی و کوڕه ی ئه ماه بنه. تانکوژین ر نا ده گه ن ئه  باربکه ب لره  یان ده کوشتوه،

 پۆلیس توانی  دا نه که  ناوچه  پارتی حاکم له  نه ی که وه بات باریانکرد پاش ئه  خه ناچاری له س بوون و به که
ولر و   هه ناچاری چوون بۆ  به یه ماه و بنه ئه. ستنن زووری ئاوات بوه ی مای خه شه ڕه ن و هه تیان بده یارمه
کانی   کاره یانتاوانی له کان نه وره گه. تی شوا و شپزا واوه ته خزمان بوون و ژیانیان به ر ماه هشی س دابه

  . کانیشیان خۆندنیان جھشت وام بن و منداه رده خۆیان به
  

 و  وه  بوکرده ساته م کاره ر ئه سه ، وتارکی درژی له13-03-2006  ر، له ماوه ی جه زۆر زوو ڕۆژنامه
نوسرا   هیچ رپۆرتاژک و هیچ وتار و نوسینک نه وه  له  نوسی جگه که ر ڕووداوه سه ندێ شتی له ردی ههو به

  وڕکخراوه ه رمی کوردستان یان کۆمه زگاکانی هه ن ده  الیه سمی له تکردنکی ڕه فره  و نه و هیچ ئیدانه
  که  ئاگاداری ڕووداوه وه  نزیکه  زۆر له کک که  یه ادارم که من خۆم ئاگ  کاتکدا که  له وه ئه. بیسترا کان نه نیه ده مه

تی  وه تروشی و ده راوردی پال ئه  به سه و که یدا ئه که نامه له. کی زۆر زۆر دوورودرژی نوسی یه بوو نامه
وردستان و کانی ک نیه ده  مه وڕکخراوه ه تی کۆمه رعیه کوشتنی ئاوات و شه)   بکه وه یری خواره سه(سویدی و 
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ر  گه  ئه ی کرد و نوسی که که  وردی باسی ڕوداوه  زۆر به سه و که ئه. رمی کوردستان نووسی تی هه حکومه
ی   گوره  و به وه دۆزنه کانی ئاوات نه رمی کوردستان بکوژه تی هه کان و حکومه نیه ده  مه وڕکخراوه ه کۆمه

  .  وه نه که م ده تی خۆیان که رعیه  شه ن و له که ی مژووی ده وره هکی گ یه ه ن هه ده یاسای کوردستان سزایان نه
  
.  کرد وانه کان ڕه کوردیه ڕه و ماپه  گۆڤار و رۆژنامه15  ی بۆ زیاتر له که  مانگی ئازاری پار نامه  له سه و که ئه

  جگه.  وه میان دایه  وه که ری نامه  نووسه کو ڕزگرتنک له  وه  نه وه یان بوکرده که  نامه تاکو ئستاش نه
تی  رۆکی حکومه سهبی  کته مه:  برد وه ی خواره نانه م الیه ی بۆ ئه که ستی خۆی نامه ده  به سه و که ش ئه وه له
رم  تی هه مه رۆکی حکه ی سه وکاته ، راوژکاری پرسی ژنانی ئهڕز نچیرڤان بارزانی رمی کوردستان به هه

تی  رایه به ڕوه  به،ریم بدولکه لی عه ڕز هادی عه زیری داد به زیران، وه نی وه نجومه  ئهداغی، ره هاباد قه خاتوو مه
تاکو . ی ژنان و منداپارز هوڕکخراو ه کۆمهو   له8-7 و ولر تی هه یه زگای کۆمه ، دهولر گشتی پۆلیسی هه

  . گیردرا رنه وهوستک   و هیچ هه هاتوه ک نه  هیچ الیه ک له یه ئیستاش نوزه
  

ی  وه ستی کینه به مه و به  ئه دانا که وه کابرا دانی به. خموور کرا ی مه وانه ستگیرکراو و ڕه مردی ئاوات ده
و بکوژبوو،   ئه بوو که  نه وه سته ده  به گه  به ش که وه ڕای ئه ره سه.  ی کوشتوه که ی ژنه که ماه ناموسی بنه

  خموور کابرای به  دادگای مه  کیشی نییه  نازان ئۆتۆمۆبیل لبخوڕێ و چه و پیاوه  ئه ش که وه ڕای ئه ره سه
و   ئه تی که  زینداندا گوتویه  کا کابرا له  بیستراوه ڕپکراو کی باوه یه رچاوه  سه له. کم کرد دووساڵ زیندانی حه

کی   چه به. م بت ی که ی سزاکه وه ۆی بۆ ئهستۆی خ ر ئه  سه  بخاته که  تاوانه م ناچاریان کرد که  به یکوشتوه نه
  .  خموور دیار نیه ی مه  بۆ ناوچه وه ی گواسته که رمه ک ئاوات کوژرا، آ ئاواتی کوشت و ک ته

  
رستی  ر ناموسپه سه تی مزووری له مساڵ، دوو مانگ پش کوشتنی دوعا، عاشیره ندانی ئه  مانگی ڕبه له

م  ر ئه  سه وه ڕمه گه پاشان ده. ی بیکوژن وه  پش ئه– لووت و گویان بی  ه گوای–تک کرد  کچکی خۆیان ئه
  . ساته کاره

  
 12تی مرۆڤ کچکی  زاره ر وه رامبه  ڕۆژ دوای کوشتنی دوعا، پیاوک به28مسادا، واتا   ی گونی ئه5  له

.   بووه ڵ کوڕکی دراوسیان هه گه هویستی ل ندی خۆشه یوه  په  گوایه ی که وه تی ئه  تۆمه ی خۆی کوشت به ساه
ی گوتبوو  که باوکی کچه ندجار به ی خۆی بکوژێ چه که  کچه که ی پیاوه وه یان پش ئه دراوسکه  کوڕه نده رچه هه
 و  که ست باوکی کچه  ده نگی دابوه  و خۆی دوو جاران تڤه یدا نییه که ڵ کچه گه ویستی له ندی خۆشه یوه و په  ئه که

 2.رموو من بکوژه  فه یه ندیمان هه یوه ت په که  من و کچه  که یه وه سته ده کت به یه گه ر هیچ به گه  ئهگوتبووی
   به شه وره تیکردنکی گه کو سوکایه ، به س یه و به وره نھا تاوانکی گه ک ته  نه و منداه بۆچونی من کوشتنی ئه به

  کک له ربازیی یه کی سه یه رکرده  تاوانبار سه گوایه.  مرۆڤتی مافی زاره رمی کوردستان و وه تی هه حکومه
  .  کانی کوردستانه  زلھزه پارته

  
 نزیک   له ندی بیستانه  نزیک گو ، له12-05-2007   له کی دیکه واتایه ردبارانکردنی دوعا، به  پاش به فته پنج هه
 و  وه  لکۆینه3.کوژرێ  ده وت گولله  حه ه ساڵ بوو، ب19-18نی  مه  ته ئوف، که لی ڕه وبۆ عه  شه کۆیه

رد و   به پشدا به کان له  بکوژه  که وه نه که  ڕوونده وه ئوف، ئه لی ڕه کاک عه وبۆ، ی پۆلیس و باوکی شه وه لپچینه
ن پش  که ختی برینداری ده سه ن و به که تی پده شکنن و سوکایه وبۆ ده ند شونکی شه  شاپ چه دار و به
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ی  که  مرده وبۆ ده باوکی شه. شکنن  دوو شون ده وبۆ له ستکی شه ده.  بیکوژن وت گولله  حه ی به وه ئه
   له شداریان کردوه ی به که ی و دایک و باوکیان و خوشکک و مردی خوشکه که وبۆ و س برای مرده شه

خا  ریده ، ده وه ر بوکرایه ماوه ی جه  ڕۆژنامه  له21-05-2007   له ی پۆلیس، که که نگه نگاوڕه  ڕه ونه. دا که تاوانه
وبۆ  باوکی شه.   دراوه زامدارکراوه نجه شکه  و توند ئه کی دڕندانه یه  شوه ی بکوژرێ به وه وبۆ پش ئه  شه که
  ست و له ده و خرخایان له  زۆر بازنه ی به ها ده روه هه. ردابوو کات کوژرا به  ک زی له وبۆ سچاره  شه ده

توندی ڕاکشابوو  یان وا به که گواره   گوایه. ست و قاچی دامارابوو و بریندار بوو بوو قاچی دامایبوو پستی ده
   پارته کک له ی یه رمانده  فه  له ره فسه وبۆ ئه کی شه  شووبرایه وبۆ ده باوکی شه. وبۆ پچابوو  گوی شه که

  . ژاره س و هه و خۆی پیاوکی بکه چی ئه ندن که مه وه  دهکانی کوردستان و ماکی زلھزه
  
  ی له وه رئه به وبۆیان کوشت له وبۆ شه ی شه که  مای مرده ن که ده کان وای نیشان ده نگوباسه ده

 لی  وه هرئ به له.   هی ک بووه یانزانیوه ی نه که  مای مرده  که بووه فۆن هه له کی ته یه یدا ژماره که ناومۆبایله
 مانگی ل 9وبۆ کچکی  شه.  کوردستان ک له ژی، نه ریتانیا ده  به وبۆ له ی شه که مرده.  وه  گومانه ته وتوونه که
  . کرێ روشون ده ب و ب سه ش ونده که وبۆ منداله ڵ کوشتنی شه گه له. من جده  به
  

  ند له  چه یه وه م پرسیار ئه وابوو، به  پویست و ڕه قهی باشی که وستنیشاندان دژی تاوانه م هه  ده وه دیسانه
رمی کوردستان  تی هه رانی حکومه داران و نونه تمه ران و سیاسه کان و نوسه نیه ده  مه وڕکخراوه ه کۆمه
ند  کرا و چهند خۆپشاندان و کۆڕ ساز کرا؟ چه  باسیان لوه وه ره سه  له م ژنانه کرد که  کوشتنی ئه تیان له فره نه

ژان؟ من گومانم   هه مینیان بۆ گدرا؟ بۆچی بۆ دوعا دونیا هاته ند کۆڕی ماته ر نوسرا و چه سه وتاریان له
 موسمان  وانی دیکه  دوعا ئزیدی بوو ئه بوو که وه ن ئه ندێ الیه کان بۆ هه  هۆکاره کک له  یه  که دا نییه وه له

  . ن نی کوردی موسمان و کوردی ئزیدی تکبدهن ویستیان نوا ندێ الیه بوون و هه
  

 بۆچونی من گرنگیان   به  که وه مه ندێ پرسیار بده می هه رپی وه سه وێ زۆر به مه نھا ده مدا ته م وتاره  من له
  .  یه رمی کوردستان هه ی هه ی کورد و ئیداره وه ته بۆ ئستاو دواڕۆژی نه

   
  
  کارم هناون   به ته م بابه نی ئه بۆ نوسی ی که رچاوانه و سه ئه
  

ی  که ساته ست دوای کاره موده  ده  که رگرتوه  وه نگوباسانه واڵ و ده و هه  سوودم له م وتاره بۆ نووسینی ئه
ش  وانه  له جگه.  وه ته کانی سویدی و ئینگلیزیدا بو بوونه کان و رۆژنامه  کوردیه ڕه  رۆژنامه و ماپه  له باشیقه

کان   کوردیه  ڕۆژنامه ن و له بوو که  ئاگاداری ڕووداوه وه  نزیکه  له  که رگرتوه سک وه ند که  چه انیاریم لهندێ ز هه
 ی 6  له"  وه ژیانه" ی گۆڤاری 274   ژماره له   که رگرتوه دا وه و دیمانانه سوودم لهزۆریش .  شتیان نوسیوه

ی  وه  پاش بوبوونه نجامدراون که نووس ئه ن دوو ڕۆژنامه یهال کان له دیمانه.  وه م ساڵ بوکرایه گونی ئه
 دوعا زۆر نزیکن   له ن که که سانک ده ند که ڵ چه گه وتن له  و چاوپکه  باشیقه چنه نگوباسی کوشتنی دوعا ده ده
کانی  ماسته  و دهپیاوان وره  گه  له ککه  یه یمان سڤۆ که د، و ڕزدار سوله سوه لیل ئه  باوکی دوعا، خه وانه له

کانی  وه ندێ لکۆینه  هه س سوودم له وانه له جگه.  مایدا شاردرابۆوه کی کورت له یه  دوعا بۆ ماوه کان که ئزیدیه
  . نجامم دابوون  ئه  زووتر به  که رگرتوه یدانی خۆم وه مه
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  ویستی دوعا و کوشتنی دوعا ندی خۆشه یوه په
  
 –ری مانگک  وروبه  ده–م  کی زۆر که یه  دوعا ماوه که  ڕووداوه ی نزیک له رچاوه ندێ سه ی هه گوره به
نھا دوو   دوعا ته گوایه.). د م نه موهه( ناوی  بوو به سمان هه بی مه ڵ کوڕکی عاره گه ویستی له ندی خۆشه یوه په

ی باوکی دوعا و  گوره به. بیان ئاشکرا که ندیه یوه ی په وه  پش ئه ی خۆی بینیوه که ویسته تا س جار خۆشه
 مای باوکی و بۆ ڕۆژی  وه و ناچته ک شه نھا یه  دوعا ته "وه ژیانه "  گۆڤاری وانه  له نگوباسی دیکه ندێ ده هه

دوعا . کرن ر ده سه  ستبه بینرن و ده دانیدا ده ی ئاوه وه ره کانی ده یتونه زه  ناو دار ی له که شیقه ڵ عه  گه م له دووه
سلیمی  پاش دوو تا س ڕۆژ دوعا ته. کرێ سلیمی پۆلیس ده دیش ته نه کرێ و موهه گای پارتی ده سلیمی باره ته
  . کرێ یمان سڤۆ، ده ندامی جڤاتی بندی ڕوحانی ئزیدیان، شخ سوله والینی ئزیدی و ئه رۆکی قه سه
  

یان   زۆربه د ئزیدی که ش سه  تا شهد یمان سڤۆ پنج سه  مای شخ سوله بردرته  دوعا ده ی که وه پاش ئه
سلیم   دوعایان ته ن که که ن و داوا ده که  خۆپشاندان ده ست به  ده  باشیقه بن له ده) حزان به(ری  وروبه کی ده خه

ڵ  گه  له ه)لیم سه( ناوی  د که سوه لیل ئه ی خه که وره  براگه گوایه. بن کداریش ده  چه وانه زۆر له. بکرێ
  گوایه. ن که  ده که رپرشتی خۆپشاندانه  سه ناوی حزبی شوعی باشیقه مۆ، به ر عه ناوی عومه کیان به ئامۆزایه

شانی  وێ و شان به  ئه  دنه وه  ند شونی دیکه چه ی پارتی دیموکراتی کوردستان له رگه ندک هزی پشمه هه
ن و  که  ده قه کان ته ره نده  خۆپشه  ئزیدیه نجه  گه یهگوا.  وه نه کان ئارام بکه ره ن خۆپشانده ده وڵ ده  هه پۆلیس

  "وه نادیاره" شونکی  پاشان له. ن که کان بریندار ده نجکی ئزیدیه ند گه  و چه وه نه که وان ده  له قه پۆلیسیش ته
و  نھا هزی پۆلیس له ته. ن  چۆل بکه و ناوه  و ئه وه  پۆلیس، خۆ بکشنه  له کان، جگه موو الیه  هه بیار دێ که

  .  وه منته  ده ناوه
  

سلیم  م شخ دوعایان ته به. ی دوعا وه رگرتنه یمان سڤۆ بۆ وه چن بۆ مای شخ سوله س ده ندێ که پاشان هه
  یمان شڤۆ ده شخ سوله. یکوژێ  نه ین بدا  به رجک که مه ویش به م ئه که سلیمی باوکی ده نھا ته ی ته ناکاو ده

ربوون  سه ستبه  مای خۆیاندا ده کانی له و خۆی و منداه  ئه م و باوکی دوعاش ده تی نایه وکی دوعا گوتویهبا
  م ده ، به نک ناچاری کردم ، نا چ الیه"ناچاریان کردم"  یمان ده شخ سوله. دابوون شه ڕه ژر هه و له

پارتی دیموکراتی کوردستان نگوباس  ندێ ده ی هه گوره به.  وه مه کانی بکه  خزمه سلیم به  دوعا ته ناچارکرام که
ورکی  ی موسه، ده) موحافز(ری   جگری پارزه ، که سره نداماکی بای خۆی، ڕزدار گۆران خه ی ئه ڕگه له

کان  ریهی گیروگرفتی ئزیدی و مزوو وه  بۆ ئهی که ماه  بنه ی دوعا به وه سلیمکردنه  ته ب له ری ده کاریگه
ری  ی ڕابه)گ حسین به ته(مک دی  ی که وه  بم بۆ ئه ، یان باشتر وایه وه داته نه رهه  سه جارکی دیکه

  .ن)حیزبی شیوعی(نگیری   الیه  گوایه ن که کی باوکی دوعا ڕازی بکه کان و مام و ئامۆزایه ئزیدیه
  
واداری پارتی  گ هه حسین به  ته وه ته کان بوکراونه وردیهک ڕه  ماپه  له ی که وانه و هه ندک له ی هه گوره به

  چ که ده وه له. تی نیشتمانی کوردستانه کیه واداری یه ش هه)یمان سڤۆ سوله( و شخ  دیموکراتی کوردستانه
. ستابن وه مان نه رله کانی په کانی ناو قامووس و کورسیه نگ و وشه شکردنی ڕه  دابه نھا به کان ته زلھزه پارته
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. کم پنووسی یه ننامه  به ی که وه سلیمی مامی دوعا کرد پاش ئه  من دوعام ته یمان سڤۆ ده شخ سوله
  له. یمان سڤۆ ی ڕزدار سوله که ک دیمانه ته  له وه ر بوکرایه ماوه ی جه  ڕۆژنامه  له یه ننامه م به ک له یه ونه
کک دوای  ند خوله ش چه وه ڕای ئه ره سه. کوژێ   دوعا نه کا که و ئیمزاش دهدا  دا مامی دوعا گفت ده که ننامه به
  و تاوانبارن له ی ئه ی و ئامۆزاکه که وره ی براگه باوکی دوعا ده. کوژن  دوعا ده یه  دڕندانه م شوه  به وه ئه

  . ر تۆمارکردوون سه  الی پۆلیس داوای له  له ش گوایه وه ر ئه به کوشتنی دوعا له
  
   کوشتنی دوعا  ست له به مه
  

ر ب س و دوو بیری بۆ کوشتنی  کسه ب یه وای کوشتنی دوعا ده  هه  گوی له سک که موو که پمواب هه
  ی کوشتنی ژن به ی نامرۆڤانه دیارده. بوو ویستکی هه  دوعا خۆشه چ چونکه ده) غسل العار(ناموسی 

ریتکی زۆر  نه) غسل العار(ی ناموسی خزان  وه  یان کینه وه چاککردنه،  وه ڕاندنه ، گه وه ستی شوشتنه به مه
تنیک   ئه  و گوپه وه ته ناو نه ڕاستدا له تی ناوه  ڕۆژهه دانی ئاینی ئیسالمیش له رهه ت زۆر پش سه نانه ته. کۆنه

ر   سه ش که وانه ته و گروپ و نه کو ئه هنھا موسمانان نا ب ته.  وکراوه یه  په یه م دیارده  جیاجیاکاندا ئه و کولتوره
ف و  ره  دۆڕاندنی شه ویستیان به ندی خۆشه یوه  و په وه وساندۆته دا ژنیان چه یه و ناوچه ن له کانی دیکه  ئاینه به

و   ئه وه رزیه ربه سه  به ی ناموسی خزان وه ستی آینه به مه ش به وه ر ئه به ر له  و هه م داوه ه قه ناموسی خزان له
وین  ویستی و ئه دا خۆشه  کولتوری ئمه له. بووه ویستیان هه ندی خۆشه یوه  په  که یان کوشتوه ژن و پیاوه

ش کوشتن و  ر بۆیه  و هه تی لکراوه فره  و نه  کراوه غه ده  قه ، بۆیه زارییه رمه تی و شه مانای سوکایه
  !  وایه الل و ڕه ویندار حه ردبارانکردنی ئه به
  

ف و  ره ی شه وه  سای کینه17کانی بکوژی دوعای   دڕنده "پیاوه"ستی  به  مه ر تاکه گه  ئه یه وه پرسیار ئه
ردبارانکردنی  به.  بووه شیان هه ستی دیکه به کان مه خر بکوژه م نه ناموسی مای باوکی دوعا بووب؟ من ده

ی ناموسی خزان  وه بۆ آینه. ریتی کوشتنی ناموسی نهڵ یاسا و داب و  گه  له یه کی هه ند جیاوازیه دوعا چه
 یان  یان کوشتوه و کچ و کوڕه نھا برا، باوک، باپیر، مام، برازا، ئامۆزا یان مرد ئه  ته وه مانه  درین زه ر له هه
ی  خزمی دیکهندا  گمه تی ده ندێ حاله  هه له.  بووه ویستان هه ندی خۆشه یوه  په  که یان کوشتوه و ژن و پیاوه ئه

خسی و خزانی  ساس و شه کی زۆر حه یه له سه  مه وه ف و ناموسکینه ره  شه واته. ساون  هه م کاره  به که کچه
ریتی  ی کولتور و نه گوره به.  یان هی گوپکی ئاینی ڵ، هی گوند، هی ناوچه ک هی کۆمه  نه بووه

ستی  ده  به  باوک و برا، وه مویانه رووی هه سه که، له یان ژنه  که کانی خزانی کچه  پیاوه ندامه رستی ئه ناموسپه
ردانیان  ستتوه نک مافی ده س و الیه هیچ که.   "وه ته  و ناموسی خۆیان کیوه وه ندۆته یان سه تۆه"خۆیان 

  .ی ناموس له سه  مه  له بووه نه
  
ندێ خزمی   هه ڕاسته.  و دژی کوشتنی دوعا بووه  ئه  باوکی دوعا خۆی ده وه وانه پچه دا به)دوعا(تی   حاله له

م   کوشتنی دوعا، به  له بووه ستیان هه کمن و ده  مامک و براکانی تاوانباری یه وانه ی نزیکی دوعا له دیکه
سک خۆپشاندنیان کردبوو و داوای  زار که ی هه  نزیکه ن که ده کانی ڤیدیۆ نیشانی ده کان و فیلمه واه موو هه هه
وخۆ  وخۆ یا ناڕاسته  سای کردو راسته17 دوعای  کۆییان له له ی دوعایان کردبوو و پاشانیش گه وه رگرتنه وه
ی مای باوکی   چوارچوه یان له که زیه کان قه واتا تاوانباره. نجنکردنی دوعادا کرد نجن هه  هه شداریان له به

ف و ناموسی  ره کی شه یه زیه  قه یان کرده که زیه قه. یانکرد هور رکرد و گه خسی، ده کی شه یه له سه کو مه دوعا، وه
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  یه وه  ئه م که لماندن بۆ قسه سه.  موسمانان کی ئزیدییان دژ به زیه  قه توانم بم کردیان به ده. مووی  هه که ناوچه
کا و  ند جار هاورده رز چه نگکی به ه د رگدا به مه دانی جوانه نجه شکه  کاتی ئه کان له تاوانباره" پیاوه " کک له  یه که
ی  گوره ش به وه  له جگه.  موسمان و بیکوژن  و بۆته رچوه  دین ده واتا دوعا له". وقع علی دینو اقتلوها"  ده

کو  ی به که ماه ن باوکی یان بنه  الیه ک له  بیاری کوشتنی دوعا نه که ساته  کاره  ی نزیک له رچاوه دوو سه
ترین  وره ن گه الیه کدا له یه وه  کۆبوونه کان له عی ئزیدیه رجه  مه  له که ساته ند رۆژک پش کاره  چه هک بیاره

  .  موسمان  دوعا ببووبوو به ی گوایه وه رئه به کان درابوو له پیاوماقوالنی ئزیدیه
  

ڕی نھنی  وپه  به که س و کاری کچه رستی که ریتی کولتوری ناموسپه ی نه گوره  به  که یه وه م ئه جیاوازی دووه
کی  یه شوه  به وه سته به  مه کانی دوعا به  چی بکوژه که. کوژن  ده که  کچه کی شاردراوه یه  شوه نگی و به و بده

  .یان کرد که ڵ تاوانه  کۆمه نی به له ئاشکراو عه
  

   به دا که یان نه گانه و به  ونکردنی ئه و وه وی شاردنه کانی دوعا هه  بکوژه  که یه وه م ئه جیاوازی سیه
ی یاسا سزا  گوره رمی کوردستان یان هی ئراق به زگاکانی هه ن ده ی له الیه وه دا بۆ ئه یان گرده که تاوانه

گرت و  یان ونه که موو پرۆسه  کامرای ڤیدۆ و مۆبایل هه  ڕاشکاوی به خۆیان به  به وه وانه  پچه به. درن نه
  .   وه رنت بویشیانکرده ر ئینته سه له
  

یا  حه "  گوایه  ناکوژرێ که و کچ یان ژنه نھا ئه رستی ته ریتی کولتوری ناموسپه ی نه گوره م، به جیاوازی چواره
   بۆچی بکوژه یه وه پرسیار ئه.  کوژرن که ده  و کوڕه که ردوکیان واتا کچه کو هه با، به ی ده که ماه بنه" و ناموسی
ر  گه کوشت ئه ی دوعاشیان نه که شیقه بۆچی عه.  ئازا بوون  منداه و کچه گیانی ئه ر به کانی دوعا هه ترسنۆکه

  ؟  ی دوعا بووب که ماه ف و ناموسی بنه ره ی شه وه نھا کینه ستیان ته به مه
  

د  سوه لیل ئه ی خه که ماه ی بنهیا و ناموسبردن  هۆی حه ی دوعا بوو به که رده  پاک و بگه شقه ئایا دداری و ئه
  تیکردنیان به کان و سوکایه  تاوانباره یی قی و دڕنده کانی دوعا و ده ن شکنی مام و برا و خزمه یان به

  ف و  ره کو شه  به وه کیه نھا ناموسی مای دوعایان نه ک ته ی دوعا؟ تاوانباران نه که  پاک و ب گیانه سته جه
  ! مان دا که وه ته ی نه زیه  قه ر و زیانکی زۆریان له ره ی کوردیان برد و زه هو ته ناموسی نه

 
  
  ن که  شاهیندال تر نه تروشی و فاتیمه  پال ئه ی که وه ک ئه وه
  

کی دهۆک بوو و  ز خه گه ڕه پال به. ژیان  سوید ده  شاهیندال دوو کچی کورد بوون له تروشی و فاتیمه پال ئه
   باپیری پال، که.ب ڵ کوڕکدا ده گه ویستی له ندی خۆشه یوه پال په. کی کوردستانی باکوور بوو ش خه فاتیمه

ی  که ندی پال و دۆسته یوه  په ژیان، به  سوید ده له  ، کهی پال که دوو مامهباوک و ها  روه ژیا، هه  ئوستالیا ده له
 ترسی لدان و  له. داکانی نوان پال و باوک و مامه  له  کشه گیروگرفت و  بوو به  بۆیهت بوون حه و ناڕهناڕازی 

 پال ن کی زۆر و درژخایه ه و ناکۆکی بارگرژی و کشهپاش . کا  مای خۆیان ڕاده ند جارک له کوشتن پال چه
. ن و نایکوژنب یبوورن و لی خۆشده ی ده  پال ده باوکی پال به  ی که وه  پاش ئه وه بنه باوکی ئاشت دهمای و 
   و شوو بهردانکی دهۆک بکا سهیاندا  وه  ماهڵ گه  له کهکا  دهازی دا باوکی پال پال ڕ 1999 هاوینی  له
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رچاوی دایکی  به ی له که باوکی پال و دوو مامه  دهۆک وه نه گه ی که ده وه ڕۆژک دووان دوای ئه. کوردک بکا
   .کوژن پال دهی پال  که  بچووکه خوشکهپال و 

  
پۆلیس و .  وه کاته  کوشتی پال ئاگادار ده  پۆلیسی سویدی له ه)برین( ناوی  ی پال که که  بچوکه خوشکه

کانی  نداره یوه  په نه  پۆلیس و الیه ندی به یوه ندداری سویدی په یوه ی په زگاکانی دیکه داواکاریگشتی و داموده
 دهۆک باوک و  دادگا لهکی زۆر   و هاتووچۆیه وه  و لپچینه هو پاش هاوکاری و لکۆینه. ن که کوردستان ده

    . زیندانی بکرن ش که وه ب ئه مزی به م حوکمکی ڕه  به،کم داوکانی پالی ح  مامه کک له یه
  

ی ڕا ره سه. م دانیشتووی وتی سوید بوون بوو به ی سویدیان نه ی پال جنسیه ماه کانی بنه ندامه  ئه هیچ له
کانی سویدی زگا ده.  گیران و دادگایی کرانکیانردوو هه سوید  وه ڕانه کانی پال گه مامه  ش کات که وه ئه

ی یاسای ئراقی سزای خۆیان   گوره کان به بکوژه   و  عراق کوژراوه  و له  پال عراقیه گوتیان ڕاسته
  کانی له مای پال و مامهش  وه رئه به  و له مزی بووه  ڕهنھا شتکی سزاکانیان تهی  وه رئه به م له به،  رگرتوه وه

 ش کانی پال جارکی دیکه ب مامه  کوردستان ده ک له  نه  سوید دراوه ژین و بیاری کوشتنی پال له سوید ده
 ی پال که ردوو مامه  هه2001تای سای  ره سه بوو له وه ئه.  وه ه دادگایی بکرنی یاسای سویدی گوره به

  .  سوید وه ڕیته  ناتوان بگه تایه تاهه درا و باوکی پالش هه ردا سه بهدیان  به زیندانی ئهحوکمی 
  

ی کوشتنی  شه ڕه ن و هه ده ند جار لی ده ی چه  باوک و براکه وه ر ئه به ب له  شاهیندالیش دۆستکی ده فاتیمه
کرن   دادگایی ده ی فاتیمه باوک و براکه. کا ی تۆمارده براکهر باوک و  سه  داوا له ک فاتیمه یه پاش ماوه. ن که لده

 ی 22  تکاری له ت و شکایه ڕ و ڕاونان شکایه  و شه شه ڕه و ناکۆکی هه پاش چوار ساڵ کشه. درن و سزاده
. کوژێ  ده  فاتیمه مانچه  ده  به رچاوی دایک و دوو خوشکی فاتیمه به  له  دا باوکی فاتیمه2002ری  مانگی ژانوه
  یه وه ئه ئا. ی پدرا تایه تاهه ی سویدی سزای زیندانی هه کی شاری ئۆپساه ن دادگایه الیه ش له باوکی فاتیمه

  !! مافی مۆڤ  تی و ڕزگرتن له های مرۆڤایه  به یه وه ئا ئه! ت  دیموکراتیهری، روه وتی یاسا، دادپه
  

ف و  ره ناوی پاراستنی شه کارهنانی توندوتیژی به  و به رستی ی جۆراوجۆری ناموسپه گیروگرفت و کشه
. گرن نه هه کی بو و ئاشکراو قسه یه تی دیارده تایبه گشتی و هی سوید به وڕوپا به کانی ئه ناو کورده ناموس له

ها پۆلیس و  روه هه. هۆی ناموسپارزی کوژراون ی کورد به  دوو ژنی دیکه  پال و فاتیمه  له  سوید جگه له
رستی  هۆی ناموسپه ربه  سوید هه ش له ند کوردکی دیکه  چه ی سویدی پیان وایه کانی دیکه ندداره یوه  په نه یهال

ب   سوید به له. کان  نییه بۆ دادگاییکردنی گومانلکراوه وه سته ده دیان به رسه د ده ی سه گه م به کوژراون، به
  تپکراو خۆیشی دان به رچی تۆمه گه س نادا ئه  حوکمی که مه حکه ڕپکراو مه گر و باوه نه ی گومانھه گه به

  . کدا بن تاوانه
  
ڕ و  کارهنانی هز و شه رستی و به  و گرفتی ناموسپه کانی سوید کشه  کورده کی گشتی خزانه یه شوه به

  ته به هه.  ردنیان زۆرهشاندن و داواتۆمارکردنی پۆلیسی و دادگاییک ستلوه ناکۆکی ناو خزان و ڕاونان و ده
ک  م نه  به یه مان گرفتیان هه ژین هه وڕوپادا ده  ئه  له ڕاستیش که تی ناوه ی ئاسیا و ڕۆژهه کانی دیکه وه ته نه
ی فارس و تورک   ژماره  له متره ی کورد زۆر که  ژماره کاتکدا که  له وه کان، ئه ی کورده  زۆر و چیه و شوه به

  .   ن که رستی ده وی کولتوری ناموسپه یه  په کانی دیکه که وه ته هب و ن و عاره
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دارانی سویدی  تمه نبیران و سیاسه یاندن و ڕۆشه زگاکانی ڕاگه مۆش داموده  تاکو ئه پاش کوشتنی فاتیمه

توری  کوشتنی ناموسی و کول  له وه وامی باس و لکۆینه رده به رفراوان به  و به کی بونه یه شوه به
رستی  کولتوری ناموسپه. ن که ر کۆماگای سویدی ده سه  له و دیاردانه کانی ئه ترسیه رستی و مه ناموسپه

   و به وه قیه وڕوپا ته موو ئه  هه  له ڕاست پاش کوشتنی فاتیمه تی ناوه ی ژنانی ئاسیاوی و رۆژهه وه وساندنه چه
ندێ  نسا و سوید هه ڕه رویچ، فه ندا، دانمارک، نه ریتانیا، هۆه به. کرێ  ده وامی باسی لوه رده به جیددی و به
  .وڕوپادا  ئه کانی ژنانی موسمان له ی گیروگرفت و ئازاره وه مکردنه  گۆڕێ بۆ که ته یان هناوه یاسای تازه

  
ی ک یه شه ڕه رستی و کوشتنی ناموسی هه  کولتوری ناموسپه یشتن که دارانای سویدی زوو تگه تمه سیاسه

تی  ر پینسیپ و سیاسه سه ها له روه ری و دیموکراسی هه می دادوه ر سیسته سه  له  و جیددیه وره گه
ی  موو وتانی دیکه  هه  سوید له وه رئه به له.  سوید کانی مۆڤ له کسانی ژن و پیاو و مافه ری و یه روه دادپه

تی   حکومه  پاش کوشتنی فاتیمه له.  یه وه ستیهر رکردنی گیروگرفتی ناموسپه سه نگ چاره ته دونیا زیاتر به
رخان کرد بۆ  ته) ریکی مه  ملیۆن دۆالی ئه27ی  نزیکه( ملیۆن کۆنی سویدی 180کان  سوسیال دیموکراته

و   ناو ئه  کوشتنی ناموسی له گرتن له رستی و ڕگه کانی ناموسپه وی گرفته م کردنه ی چوار ساڵ بۆ که ماوه
ج بیاریدا  ستبه ست ده  ده تی گرته سه  پایزی پار ده  له ش که تی تازه حکومه. ژین  سوید ده  له ی که بیانیانه

 وتی یاسا و دیموکرات و  یه وه ئا ئه. رستی باتکردن دژی کولتوری ناموسپه ر خه سه  له ویش سووره  ئه که
  . کانی مرۆڤ  مافه ڕزگر له

  
و ) غسل العار(ریتی کوشتنی ناموسی  رستی و نه  کولتوری ناموسپهوڕوپا ی کوردی دانیشتوی ئه  ئمه به
کان  وڕوپایه  دونیا و ئه تیپیکردنی ژن و لدانی ژنانمان به یرکردنی ژن و سوکایه و نزمسه وه  وساندنه چه

ئستا پال  دونیادا تاکو  کانی کوشتنی ناموسیی له ناوبانگترین و ناسراوترین قوربانیه رچاوترین و به به. ناساند
م  مۆ که ئه. وڕوپا  ئه  دونیاو به رستی به  هۆی ناساندنی کولتوری ناموسپه وان بوه کوشتنی ئه. و فاتیمه بوون

زانن کوشتنی  کان وا ده وڕوپایه ی ئه هاوکات زۆربه!  زانی کوشتنی ناموسی چییه  نه یه وڕوپایی هه سی ئه که
ی ژن و بۆ   ناو گه ر پیاوانی کورد نامووسی خۆیان خستۆته زانن هه  ده و وا یه ناو کورددا هه نھا له ناموسی ته

  !! کوژن کان ده  بتاوانه ویندار و دداره  و ئه کردوه غه ده وینیان قه ویستی و ئه پاراستنیشی خۆشه
  
  پ به  چه بهڕاست و  ت به وه کو ده س چ وه که کو تاکه وڕۆ دوژمنانی کورد، چ وه  تاکو ئه وه کانه  ه1920  له
وامی  رده به ، به  وه یاندنیانه زگاکانی ڕاگه کانیان و فیلم و داموده ی باوزخانه  ڕیگه  له وانه ک له یه موو شوه هه
 بۆ زڕاندن و شواندن و پیسکردنی ناوی کورد و کولتوری  رج کردوه کی زۆریان خه یه  و پاره ویان داوه هه

 و  وتووه زان و دواکه  کورد هیچنه نن که یه موو دونیا بگه  هه  له  ویستویانه.کان ڕوپاییه  الی ئه کوردی له
تکی  وه  ده  که شی نیه وه ب و توانای ئه خۆی خۆی هه ربه  وتی سه   نیه وه  و شایانی ئه تی نیه شارستانیه

  یانتوانیوه  سای ڕابردوودا نهد  سه موو دوژمنانی کورد له  بۆچوونی من هه به. رێ  به ڕوه خۆی خۆی به ربه سه
کانی  ک خزانه ن وه ی کورد و کوردستان و کولتوری کوردی بده له سه  مه ر و زیان له ره  زه نده وه ی ئه نیوه

،  وه کیه نھا ناموسی خۆیان نه ک ته  نه  کورده و دوو خزانه ئه. ی چوار ساڵ لیان دا  ماوه پال و فاتیمه له
ی کوردیان برد و پشانی  وه ته ف و نامووسی نه ره ختی دوژمنانی کورد ئابوو و شه کو بۆ خۆشبه به

ب دوژمنمان بۆ  کوردی وامان هه.   کویه تی له  و ئاستی هۆشیاری و شارستانیه  کورد چییه دونیایاندا که
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  ! ؟ چییه
  
 پال و  ی که وه ک ئه ی کوردیش وه ئمه. کا  بگرێ بای بۆ دروست ده  مرووله ب له زه ر خوا غه گه ن ئه ده
ڕای  ره وڕوپا، سه  ئه ندک کورد له تاکو ئستا هه. شمان بۆ زیاد بوو)دوعا ( وه بووب ئه س نه مان به )فاتیمه(

  رستی له  قوربانی ناموسپه  بوونه  سای کوردبوون که20 و 16دوو کچی (ناز   و هشو و به پال و فاتیمه
ڕۆیان  وپه کرد و پینه  کورد ده  پارزگاریان له ش، کانی دیکه ساته موو قوربانی و کاره ڕای هه ره وسه) ریتانیا به

  .ما کی نه  کار ترازا و که م ئستا کار له کرد، به بۆ ده
  
  

  بۆچی دوعا کوژرا؟
  
ست چی  به ب مه دهدی  بووب ئه ی نه که ماه ی بنه وه فکینه ره نھا شه  کوشتنی دوعا ته ست له به ر مه گه ئه

ت بۆ کچ و  رس و عیبره  ده ن به  بکه گرتنی تاوانه یان و ونه که کانی دوعا ویستیان تاوانه بووب؟ پمواب بکوژه
 ژنانی  ک ڕازی نابن که یه  هیچ شوه وان به  ئه ن که ویستیان پشانی ژنانی ئزیدی بده. ی ئزیدی ژنانی دیکه
  . ن ماناندا بکهڵ موس گه وین له ئزیدی ئه

  
و هاوکات  رگ مه تیکردن بوو به جوانه کانی دوعا سووکایه ی بکوژه ستکی دیکه به  مه وه ی منه ڕوانگه له
تی بۆچی و ڕق و   سوکایه یه وه پرسیار ئه. کان خۆیان بوو ی ناخی تاوانباره رکردنی ڕق و کینه ربین و ده ده

   ک؟  ر به رامبه ی چی و هی ک به کینه
  
  وه ر ئه سه ئکید له یمان سڤۆ ته کان شخ سوله ماستی ئزیدیه  باوکی دوعا و ده وه ی گۆڤاری ژیانه که  دیمانه له
ندێ  کو هه بوو، به رستی نه ری و ناموسپه شایه تی و عه یه نھا هۆکاری کۆمه  کوشتنی دوعا ته  که وه نه که ده
  . کی سیاسی یه له سه  مه یان کرد به که وکردو پرسه ستی خۆیان تکه ن ده الیه
  
دا  لره.  کان زۆر بووه  موسمانه ب و کورده ڵ عاره گه ویان له کان تکه  درژایی مژوو ئزیدیه  به زانین ده
درژایی مژوو ئیشقی کوڕکی موسمان یان   به کان بووب که  کچکی ئزیدیه وێ بم ناب دوعا تاکه مه ده

 کامرای  نجامدا و به یان ئه قه  ده  ناشیرینه م کاره  بۆچی ئستا ئه یه وه پرسیار ئه. ب بووب کوڕکی عاره
  ؟ وه یان گرت و بویشیان کرده ڤیدیۆ و مۆبایلیش ونه

  
 ن و هاتوهاواریان گوی مرۆڤ که  دوعا ده کۆیی له له  گه کان زۆرن که  دڕنده  بکوژه وێ که که رده کان ده  فیلمه له
ش  وه ڕای ئه ره سه. کوشتنی دوعا" یرانی سه " مووی هاتبته ر هه  هه م شاره کی ئه  خه چ که ده وه له. کا ڕ ده که
 کاتی دخۆشی و  نھا له  ته له لھه هه. دا ست ده ده  دوعا گیان له ت کات که تایبه ب به  گوبیست ده "له لھه هه"نگی  ده

  دوورنیه. درێ  لده–یار و دوژمندا  ر نه  سه ت زابوون به تایبه  به–ن وتن و زابوو رکه نگ و سه ئاهه
 دداری کردبوو و  ی که وه رئه به نھا له ک ته رچاو، نه  به کو دوژمن هاتبته دا دوعایان وه و کاته کان له تاوانباره

  نده وه ئه ر  ک هه نه. ان بوو بووی عاشقی کوڕکی موسم وه رئه به کو له  مای باوکی، به وه چووبووه وک نه شه
  . ی که ویسته ر ئاینی خۆشه  سه  چووبووه  گوایه ش که وه رئه به س له و به
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ردبارانکردنی  ند رۆژک پشی به  بیاری کوشتنی دوعا چه که ساته  کاره کی نزیک له یه رچاوه ی سه گوره به

  رگ بوو بوو به مه  جوانه ی گوایه وه ر ئه به کان درابوو له انی ئزیدیهپیاو وره ن گه الیه کدا له یه وه  کۆبوونه  له دوعا
ند  رگدا چه مه  کاتی لدانی جوانه کان له  بکوژه کک له  یه بی که کانیشدا گوبیست ده  فیلمه ها له روه هه. موسمان
   و بۆته ڕاوه رگه ا له دین وهواتا دوع". وقع علی دینو اقتلوها"  کا و ده رز هاوارده نگکی به  ده جار به

ند   چه گیانداندایه  له وترێ و کاتکیش که ی ناشیرینیشی پده ی دیکه ها زۆر قسه روه هه. موسمان و بیکوژن
وێ و  که رده کانی ده  تاکو پیه وه  ناوکیه شی له ن و له ده چ یان الی ده ده شی له ر له سه ی له که جار کراسه

  . گرن ی ده  کامرا ونه ن و به که یری ده  کانی کوردیش سه رده به و نه ناموس   به پیاوه
  

 بۆ ویستی  نھا ئاماژه  بۆچوونی من ته  به ن که که ی سووک و ناشیرینیش ده ندێ قسه کان هه تاوانباره
ب و موسمانان   عاره ر به رامبه وان به ی ئه ربینی ڕق و کینه وان و ده تی ئه سه ستی بده  و هه  وه ندنه سه تۆه
 دوعای ب  ردی دی خۆیان به کان و ده ددا بوو و داخه کان زۆر داخیان له وێ بم بکوژه مه دا ده لره. کا ده
 -  وه ب و کورده  عاره  به–رکی موسمانان  کو نونه وان دوعایان وه  ئه من پموایه. ت و منداڵ ڕشت سه ده

 کوشتنی دوعا  کو به بوو به نھا کوشتنی دوعا نه کان ته ستی تاوانباره به مه.  وه و کرده ی خۆیان له  و تۆه بینیوه
تی و  ویستیان دۆستایه.  یه وان و موسمانان دا هه نوانی ئه  له  بووخنن که و پردانه موو ئه ویستیان هه

ڵ  گه ویستیان مای خۆیان له. کان بووخنن  موسمانه ری هاوسۆزی خۆیان و کورده نگه نگی و هاوسه هاوده
ناو  ودوا له مه وان له  ئه ن که  بده-  وه به ره  کورد و عه  به– و پشانی موسمانانیش  وه نه موسماناندا جیابکه

یش )ئراق(زگاکانی  رمی کوردستان و ده تی هه تی حکومه ن و منه یکه وێ ده رچی بیانه مای خۆیاندا ئازادن هه
ن،   ناکه م تاوانه کان پشتگیری له موو ئزیدیه  هه ختانه خۆشبه!  وه وانیش پبوو و لی رژایه ی ئه هک کاسه! نازانن

  .ن که تی لده فره ندکیان نه  هه وه وانه  پچه کو به به
  

یان ڕاستتر کشم  ی بۆ ڕاده نجه دا په  من لره کی وا که یه وه  شکردنه  که س پیان وایه  زۆر که ی که وه دنیام له
مدا  وه من له. ن یه گه مان ده که وه ته ی نه له سه  مه  زیان به نم کی وا ده  ڕاستیه  دانی به  من لیره  بم که وایه
 ئینجا   ڕاستیه وه  ئه زانین که  ده کانی ڤیدۆمان بینیوه  بووین و فیلمه که  ئاگاداری ڕووداوه   که موو ئمه م هه ده

 و زۆری  له م هه ی کورد ئه وه ته زانی نه کان و ناحه وه  توندڕه موسمانه.  وه کی بشارینه  و له وه هبۆچی بیشارین
 و ناکۆکی نوانی کوردی موسمان و  ی ئاژاوه وه  و بۆ زڕاندنی ناوی کورد و نانه وه ته شیان قۆزیوه دیکه

ستی ناپاکی خۆیان  به  مه یاندنی وتانی دراوس به اگهزگاکانی ڕ  ده زۆر له.  کاریان هناوه کان به  ئزیدیه کورده
  .ن یکه ر ده  داهاتووشدا هه له.  یان کردوه و ڕووداوه خش باسی ئه ی ناشیرین و زیانبه شوه به
  
 چواری گوندا   له یه)ی ئیسالمی کۆمه ( ر به  سه رمیان، که خشی گه ، په" ڵ کۆمه"فزیۆنی  له نای ته ها که روه هه
نای  بۆچوونی که به. کوژرێ دا چۆن دوعا ده  پشانی ده کا که خش ده  په  ڤیدیۆیه و فیلمه ک له یه قیقه ند ده هچ

. خشکرد ی په که نای ناوبراو فیلمه ش که وه رئه به رله هه. موسمان  بوو بوو به   کوژرا که وه رئه به ڵ دوعا له آۆمه
خشکردنی   په یان له خنه رمی ڕه کی فه یه شوه تی به وه زگای ده و دهنی و حیزب  ده وڕکخراوی مه ه  کۆمه13

نای  ری که به ڕوه ڵ به گه ک له یه  دیمانه وه رکی گۆڤاری ژیانه نونه. یان کرد فیلمی کوشتنی دوعا کرد و ئیدانه 
.  چیبوو ی ڤیدیۆکه وه وکردنه ب ستیان له به  مه کا که کا و پرسیاری ل ده حمود، ده ڵ، ڕزدار لوقمان مه کۆمه
کانیدا ناوبراو  ی قسه درژه له. ناکی موسمان ک که  وه بووه رعیمان هه رامکی شه  مه مدا ناوبراو ده وه له
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ی  وه ستی دروستکردنی بارگژی و نانه به مه نای ناوبراو به واتا که. ر موسمانبوونی کوژرا به  دوعا له ده
م  ئه.  وه ی بوکرده که کان فیلمه  ئزیدیه کان و کورده موسمانه نوانی کورده کی  له ره  و دووبه ئاژاوه

  . کان کان هانبدا و ڕشتیان بکا دژی ئزیدیه  ویستی موسلـانه یه ڕکخراوه
  

   دان به وه تکی پاکه  نیه  دسۆزی و به کانی کورد به رپرسه مخۆر و به  خه داره تمه نبیران و سیاسه با ڕۆشه
 و بارودۆخی  وه نه م بکه  که کیه ره و دووبه م بارگرژیه کانی ئه  جیددی زیانه ن به وڵ بده کاندا بنین و هه ڕاستیه

کان و   کوردیه وڕکخراوه ه  کۆمه ن که زانی بده ن و پیشانی دونیا و ناحه و باشی ببه ره ژنانی کوردیش به
ی کوشتنی  هشتنی دیارده کا بۆ نه باتیش ده کان و هاوکات خه وداوه و ڕو ی کورد ئاگاداری دیارده ئیداره

ب  ناچاری ده ی کورد به مخۆرانی دیکه نبیرانی کورد و خه ین ڕۆشه که  نه و کاره ر خۆمان ئه گه ئه. ناموسی
 ناکرێ و   کهوا کی وا ناڕه یه  دیارده رگریکردن له ری به نگه  ناو سه کاندا بکا و بخزنه  ڕاستیه ئینکاری له
ن و  ده کاندا الده ر ڕستیه سه  له رده زان یان وتانی ڕۆژاوا په  ناحه رگری لبکرێ کات که ناتوانرێ به

ی  وه جیاتی ئه بات له رکی خه نگه  سه نه  بکه م ڕاستیانه مخۆرانی کورد خۆیان ئه با خه. گرن شمان لده خنه ڕه
.  ناکا نجه  په  به وجه و حه شه ن مانگی چوارده ده. لی کورد زانی گه ی ناحهست  ده نه  بیده ککی کوشنده کو چه وه

ڕین  گه ین لنه وڵ بده  هه با! کان بنین ڕاستیه  دان به  هاتوه وه کاتی ئه. تنین ه خه نه با چیدی خۆمان هه
    .     وه  ببنه زارجاره  و هه دجاره ساتی وا سه کاره

  
ڕ   قوربانی شه کان وایان کرد و بۆچی دوعا بوو به بۆچی ئزیدیه:  یه وه کا ئه رزده  خۆی فه  که پرسیارکی دیکه

  کان؟  نه و ناکۆکی سیاسی و ئاینی نوان الیه
  
  
  

   کوژرا؟ کی وا دڕندانه یه  شوه بۆچی دوعا به
  
بوو بوو   دوعا نه  که وه نه که  ده وه ئکید له ش ته نی دیکه ندێ الیه  هه یمان سڤۆ  باوکی دوعا و شخ سوله ته به هه
   له– ئزیدی  سیحی نه  مه  نه–س  کو هیچ که نھا دوعا به ک ته  نه رچاوه ندێ سه ی هه  گوره به.  موسمان به
  بووبوو به رمی نه کی فه یه  شوه ی پش کوشتنی دوعا به ش مانگه شه-و پنج موو پارزگای موس له هه

  بۆنموونه.  موسمان یان نا  ئایا دوعا بووبوو به وه بۆته  و ڕوون نه  تاکو ئستا دیار نییه ته به هه. موسمان
ر  به  دوعا له کدا ده یه  دیمانه حمود، له ڵ، ڕزدار لوقمان مه فزیۆنی کۆمه له نای ته ری که به ڕوه به

مای   گوایا کات دوعا له کا که  ده وه ه ب ی ئاماژه که لماندنی قسه بۆ سه. نجن کرا نجن هه موسمانبوونی هه
.  یه)ی ئیسالمی کۆمه ( ربه ڵ سه نای کۆمه که.  ) الکبر الله (  هاواری کردوه رهنراوه کان ده والی ئزیدیه قه

تی   تاوانباران تۆمه وورنیهد.  وه ته  بوکراوه وه  ی گۆڤاری ژیانه275   ژماره حمود له ی لوقمان مه که دیمانه
. یان که  تاوانه نه تیش بده رعیه ی شه وه ی بیکوژن و بۆ ئه وه ستۆی دوعا بۆ ئه ر ئه وسمانبوونیان خستهم
  .و بژن ردی دی خۆشیان به ی ده وه ها بۆ ئه روه هه
  
نگ و  بات و تکۆشان و جه  و کولتورک و ئاینکدا خه وه ته موو نه ناو هه موو کات و شونکدا و له  هه له
ت کوشتن و بین و  نانه ندێ ئایندا ته  الی هه تدا له تی تایبه ندێ حاله  هه کارهنانی هز و توندوتیژی و له به

ن و  که دکاری ده ندێ تاوان و به ک زۆرجاران قبووی هه واتا خه.  تی پدراوه  و مۆه له تانکردنیش حه
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ر ناموس  سه  له ندێ موسمان کات که  هه شه وه رئه به ر له هه. بن کرا وه ناوی ئاینه ر به گه ن ئه ده تی پده رعیه شه
تی وادا بیان   حاله  له  که رز کردوه ی فه ر ئمه سه ن ئاینی ئیسالم له کوژن ده کچ یان خوشکی خۆیان ده

ی خۆی  دین یان گوتیان دوعا له که تاوانه تدان به رعیه ش بۆ شه من پمواب تاوانبارانی باشیقه. کوژین
ندی ئاینی ئزیدی  وه رژه  و بۆ به وه ی ئاینه ڕگه  له وان وایان نیشاندا که واتا ئه.  و بۆته موسمان ڕاوه رگه وه
  .یان کرد م کاره ئه
  
  

  ی چی؟  و ڕق و کینه تۆه
  
ر   سه کهمسادا کچک  ندانی ئه ڕاستی مانگی ڕبه  ناوه نگوباسی کوردی و ئینگلیزی له ندێ ده ی هه گوره به
وێ شووی   نایه سک که  که شوو به ن به یده زۆر نه ی به وه کا بۆ ئه ماڵ باوکی ڕاده تی مزووری بوو له عاشیره به

 ڕزگار  که بن و کچه کان ئزیدی ده نجه گه. ب نجی تداده  دوو گه  ناو ئۆتۆمۆبیلک که خاته  خۆی ده که آچه. پبکا
  وه ڕۆژێ دوان دوای ئه. ن که کانی ده پیاوکی ئزیدیه وره سلیمی مای گه تهن بۆ شخان و  یبه ن و ده که ده

تک   ئه که ر شخان و کچه  سه نه که تدارن، هرش ده سه هز و ده و به وره تکی زۆر گه  عاشیره کان، که مزوریه
  نجه  دوو گه ن که که  دهش وه کو داوای ئه ستن به  ناوه وه کان به مزووریه. یکوژن ن و پاشانیش ده که ده

 ناموسی  وه که یه  به که وان و کچه  ئه ی گوایه وه رئه به وانیش بکوژن له ی ئه وه سلیمبکرێ بۆ ئه شیان ته که ئزیدیه
  نه که ند جار هرش ده داخاندا چه وانیش له سلیم ناکرێ ئه یان ته که نجه دوو گه.  یان بردوه که مای باوکی کچه

  .کانیان کان و ناوچه یهر ئزیدی سه
  

  نه که ت هرش ده نانه ته. ن که کان ده  ئزیدیه ر به رامبه کی زۆر به کو ناماقوولیه ستناپارزن به کان ده مزوریه
حسین  ته(رمای ڕیزدار   سه نه که ها هرش ده روه هه. نن یه گه ندێ زیانی پده رستگای اللش و هه ر په سه
ند ئۆتۆمۆبلک و  کان چه مزوریه. کانی دونیایه موو ئزیدیه ری ڕوحانی هه  ڕابه و وره  گه یش که)گ به
. ب نی تداده گمه ڕتووکی پیرۆز و زۆر کۆن و ده ندک په  هه سووتنن، که  و کۆن ده وره کی گه یه ڕتووکخانه په
دوو پۆلیسی  . ن که ی زۆریان پدهک تیه ن و سوکایه ده کان ده  ئزیدیه روزیانکی زۆر له ره ی زه که  کورتیه به

  و دوو پۆلیسه ئه. دا ڕو هرش و پکدانانه م شه ب له ستکی بایان ده ن ده که  موس کارده  له کوردیش که
  .کرن ستگیر ده ده
  

  ی که وانه ی ئه  زۆربه کی دیکه واتایه به.  ڵ پارتی دیموکراتی کوردستان دایه گه تی مزووری له گوایا عاشیره
 پارتی  وه ئه به کدارانی پارتی دیموکراتی کوردستان خۆی بوون له کان چه ر ئزیدیه  سه کرده هرشیان ده

ڕ و  شه. کان کانی مزوریه ی هرشه وه چدانه رپه وکی جیددی بدا بۆ به ویست هه یده توانی یان نه یده نه
گ  حسین به کان ڕزدار ته ری ڕوحانی ئزیدیه هبن هاوکات ڕاب  و زۆر و چ و توندوتیژ ده وره  گه کان هرشه
ست  س، ده  که400000-300000  گاته  باشووری کوردستان ده یان له  ژماره کان، که  ئزیدیه دا که بیارده

  ش که وه رئه به له. ن ده  نه که ڕه  شه  به ره  و په وه نه ده کان نه کانی مزوریه یستی هرشه رهه  و به وه نه که نه
 بۆ  یه و ناوچه چن بۆ ئه تی نیشتمانی کوردستان ده کیه کانی یه  هزه بن خش ده کان ترسناک و زیانبه هرشه

  گوایه. کانیان بپارزن مزووریه کانی  ییه زاری و دڕنده رمه  هرشه شه کان له کانی ئزیدیه ی ناوچه وه ئه
 کۆتایی مانگی  له.  بنرێ که ربازی خۆی بۆ ناوچه  سه هزی تی کرد که کیه  یه ریکا داوای له مه کانی ئه هزه
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بی سیاسی پارتی  کته ڵ شاندکی مه گه رۆک بارزانی له ری سه کو نونه ڕزدار سیداد بارزانی وهنداندا  ڕبه
  مواری کورده وشی گرژ و ناهه ی ڕه وه ردانی شخانی کرد بۆ هورکردنه دیموکراتی کوردستاندا سه

ی  وه گ دانیشت و کۆبوونه حسین به ڵ ڕزدار ته گه  شخان له ڕزدار بارزانی له. کان  ئزیدیهکان و موسمانه
  ! س ب ستگیرکردنی دوو پۆلیس به  و ده نگاوه و هه ر ئه ر هه گه  ئه یه وه  ئه که م پرسیاره به. کرد

  
ستیان  ی دیموکراتی کوردستان شکا و هه پارت کان و له  موسمانه  کورده کان له  ئزیدیه من پمواب دی کورده

  ن که  بکه وه ست به کان هه  ئزیدیه کان وای کرد که ر ئزیدیه کان بۆ سه کانی مزووریه هرشه. بریندار بوو
کی ئاینیش ماف و  یه مه کو که درن و وه م ده ه قه  دوو له  دوو و هاونیشتمانی پله  کوردی پله وان به ئه

 بۆ  وه ڕته  بگه ییه  دڕنده م شوه  کوشتنی دوعا به  دووری نازانم که من به.  ارزراونییهکانیان پ ئازادیه
رکی زۆری  ره  زه ساتانه م کاره ڵ ئه گه کانی کوردی له نه تی الیه یمانیه هاوپه. ندان کانی مانگی ڕبه ساته کاره
  .دوعا  کان بوو دژ به ی ئزیدیه که ش خراپتر تاوانه وه له. وت لکه

  
  ی خسته وره جگار گه  موسمان درزکی یه رگ بووبوو به مه  جوانه ی گوایه وه رئه به ت له تایبه کوشتنی دوعا به

ی بۆ موسمانان خۆشکرد و   ڕگه که تاوانه. ب کان و ئزیدی و عاره موسمانه نوان ئزیدی و کورده
. ن الماریان بده کان و په ر ئزیدیه  سه نه ۆیان هرش بکهزووی خ  ئاره م به  زۆر یان که  تی پدان که رعیه شه

. تیان پکرا کان و سوکایه ر ئزیدیه  سه  موس هرش کرایه  کوردستان و له ند جار له  چه ساته م کاره پاش ئه
   به  کهک ند ئزیدیه ر چه  سه نه که  هرش ده و شاره نجی ئه ک گه  کومه27-04-2007   زاخۆ له  له بۆنموونه

ن و  که ردباران ده کان به  ئزیدییه کان کرکاره نجه گه.  کردبوو و شاره ستی کرکراری ڕوویان له به مه
 دهۆك  کی دیاری له ڕه  گه نج له ک گه دا کۆمه و کاته ر له هه. ن که تیان پده ن و سوکایه که برینداریان ده

ولریش  هه له. رقای کارکردن بوون کان سه  ئزیدیه  کاتکدا که  لهن که ک کرکاری ئزیدی ده ردبارانی کۆمه به
  ر قوتابی و کرکاره  سه کرته ند جارک هرش ده ناو بازاڕدا چه  و هۆتل و له  چشتخانه  زانکۆ و له له

  .کرێ تیان پده کان و سوکایه ئزیدیه
  

تی ئراقی ئیسالمی  وه دهند مانگک  پش چه   کهرۆریستی القاعیده، ی ته وی ڕکخراوه گوپکی زۆر توندڕه
  رۆریستی سوننه  ی نیساندا گوپکی ته22  له. کانی دا تلوعامی ئزیدیه توای قه  موسدا فه  له ئیعالن کرد،

مان مانگدا دوو   ی هه28  له. نوان موس و شخان کوژن له  کرکاری ئزیدی ده24کانی موس  به عاره
.  الل کراوه کان حه تیپکردنی ئزیدیه گشتی لدان و کوشتن و سوکایه به. کوژرن  موس ده ی لهپۆلیسی ئزید

ن   ده ده  کان زۆر دفراوانترن و ڕگه  ئزیدیه وان له  ئه ن که ده ، وای نیشانده وه ب و کورده  عاره کان، به موسمانه
. کوژن ر ناموس ژنی خۆیان ده سه کان له ا ئزیدیهنھ  ته ن که ده وای نیشانده. ن کانیان دداری بکه کچه

ی  وه ب ئه  ئزیدی به  موسمانک ببته ن که که وان خۆیان قبووڵ ده  ئه ن که ده کان وای نیشان ده موسمانه
  .یتان کو شه کان وه رچاو و ئزیدیه  به هننه  ده کو فریشته کان خۆیان وه موسمانه! ن سزای بده

  
  
   هۆی کوشتنی دوعاوه کان به یی و سیاسیه وه ته  نه انهترسی وزی مه
  

ری  نگه یمانی و هاوسه تی و هاوپه کیه  یه  به ترسی م مه که یه. بینم  ده وه  دوو ڕوانگه کان له ترسی و زیانه من مه
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ترسی  م مه هدوو.    گردراوه وه ی کوردستانه ی کورد و داهاتووی ئراق و ئیداره وه ته کانی نه ن و ڕیزه الیه
  .  کی نزیکدا  داهاتوویه یه له  هه وه ی کوردستانه تی ئیداره رعیه  شه ندی به یوه په
  
  م که ترسی یه مه
  به و  شه ڕه  هه ، به  پاره  به–ی جیاواز  شوه مۆش به  تاکو ئه وه کانه  1920  کانی ئراق له ته موو حکومه هه
 فشاریان  .کانیان داوه  ئزیدییه ی گۆڕینی دیمۆگرافیای ناوچهو  هه–ک و توندوتیژی  کارهنانی چه به

ب خۆیان  کو عاره  یان وه کی دیکه یه وه ته کو نه کو وه کو کورد به ک وه وان نه ی ئه وه ر بۆ ئه  سه ته خستونه
ر   سه ته یان خراونهکان ک ناوچه بری کوته زه م به به.  فیۆچووه کانیان به وه  هه ختانه خۆشبه. ن ناونووس بکه

زگای موسپار .  
  
  کداره  چه زگاکانی سیخوڕی و هزه کان و ده نیه ده زگا مه ده  دا دامو1991  عس له  ڕژمی به ی که وه پاش ئه له

 باشووری کوردستاندا  کی سیاسی له  بۆشاییه وه  باشووری کوردستاندا کشایه کانی خۆی له  ره داپۆسنه
 –ش  نی دیکه م زۆر الیه ن، به  بکه که تی توانیان هدی هدی کۆنتۆی ناوچه کیه ی و یهپارت. دروست بوو
ندێ گروپ و  ب کۆنتۆی هه ر هیچ نه گه  یان ئه وه نه یان دا جپی خۆیان بکه وه وی ئه  هه–کی  ره خۆمای و ده

   بشونن و ئاژاوه که ستدا همن و ئاسایشی ناوچهکاتی پوی ب له ر هیچ نه گه ی ئه وه ن بۆئه  بکه ن و ناوچه الیه
  .ن و بارگرژی دروست بکه

  
ڕی خۆکوژی نوان پارتی  وتنی پیالنی گوی دوژمنانی کورد شه رکه ی خۆشکرد بۆ سه  ڕگه ی که و هۆکاره ئه

 ناو توژ  ان خزانده کورد برد و خۆی ریان به فه زان زه ڕی خۆکوژیدا ناحه ری شه سای سبه له. تی بوو کیه و یه
ش  یان پشکه تگوزاریانه  خزمه و جۆره ک ئه یه هاتن تاڕاده. مان که وه ته تی نه رامه ژار و برسی و بده وچینی هه

وان  ئه.  دانشتوانی کوردستانی بکا ش به یویست پشکه یتوانی یان نه رم نه تی هه  حکومه  دانیشتوان کرد که به
 و  هیدانه  و شه وه یان کرده خۆشخانه وت و نه ی مندان و مزگه  و باخچه ابخانه کورستاندا قوت هاتن له
ر  سه کانی ژیان به  و پداویستیه شکردنی پاره  دابه ستیانکرد به  و ده وه ن بیه س و الیه ندێ که یان بۆ هه مانگانه

  . کردن ان و پشتگیریان لدهواداری هه بوون به تی ده رامه  بده ناچاری له  به ی که کانه و خه ئه
  
ی خۆیان  یان داکوتا و جگه  کوردستاندا بناغه  له یه م شوه و به ندک حیزبی سیاسی ئیسالمی توندڕه هه

  وه ندی خۆی ڕووی کرده زامه  ڕه  کوردستاندا به ککی زۆر له کی گشتی خه یه شوه  به ش وه  له جگه.  وه کرده
پۆکی  ر شه  به وتنه دانیشتوانی کوردستان که. تی پارتی دابوون سه ژر ده ی له ونانهو ش ت له تایبه به. ئیسالم

   کات که .روابووه  هه وه مانه  درین زه کو له  به ناو کورددا نییه نھا له  ته یه م دیارده ئه. ئیسالمبوون وژمی به ته به
تی یان  یه وشی ئابووری، کۆمه کا و ناتوان ره تی ده سه  بئومدی و بده ست به یان گروپک هه ک یه وه ته نه

 خۆیان هیچیان  ن که که ست ده ک وا هه خه. ر ئاین و خوا  به باته نا ده ری خۆی بگۆڕێ په وروبه سیاسی ده
و ن  ده رده خۆیان به ست له  ده وشی خۆیان بۆیه ت و هیچیان پناکرێ بۆ گۆڕین و باشکردنی ره ست نایه ده له

   که گایانه و کۆمه رستی له  دینداری و خواپه  که یه وه رئه به رله هه. نای خۆیان کیل و پشت و په  وه نه که خوا ده
  . سن  ده ره کا و په بن زیاد ده تی ده هامه  و نابووتی و نه زمه یران و ئه سات و قه تووشی کاره

  
ی  که  رۆریستیه  ته ت پاش کاره تایبه ت، به تی سۆڤیه کیه انی یهسھن ره رلین و هه ی به که  پاش ڕووخانی شووره له
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تی  یمانیه تی و هاوپه ری و دۆستایه نگه ستنی هاوسه  به بین له  ده وره ، ئاین ڕۆکی گه2001ری  مبه پته  سه11
وان ئاین و ئاینزاکان تی ن  و دژایه  گومان و بارگرژی و کشه کی دیکه  واتایه به. کاندا وه ته  نو گروپ و نه له
کان خۆشیان  موسمانه. کان سیحیه  نوانی موسمانان و مه ت له تایبه ندندان به سه ره  په موو دونیادا له  هه له
  کان و گروپه  ئاینیه کانی ئیسالمی و گروپه کو وته س، به ر نین و به نگه با نین و هاوسه ر ته ک هه نه
کتری  تی یه ڕۆژ زیاتر دژایه ترازن و ڕۆژ به کتری ده ر یه به ئیسالمی هدی هدی لهکانی ناو دونیای  تنیکیه ئه
  . ن که ده
  
کا و  کانی ئراق و لوبنان ده آی شیعه  کۆمه  وه که موو ڕوویه  هه ئاشکرا له  دزی و به  ئران به کو ئاشکرایه روه هه
  ی گوپه  ڕگه سوریا له.  نی دیکه ندێ الیه  ههریکاو ئیسرایل و مه کاریان دن دژی ئه کک به کو چه وه

کان و  ها ناکۆکی نوان موسمانه روه ر لوبنان هه سه  به یه واوی هه ته کان کۆنتۆکی   شیعه  موسمانه وه توندڕه
بی و ئوردنیش بۆ  ره تورکیا و سوریا و سعودی عه.    زیادبوون دایه ڕۆژ له کانی لوبنان ڕۆژبه سیحیه مه
ڵ تورکیا و سوریا و ئوردن و  گه ئران له. ن ده کانی ئراق ده تی سوننه م یارمه ندی خۆیان زۆر یان که وه رژه به
  .ی ئراق رکردنی کشه سه تی چاره ر چۆنیه سه نگ نین له با و هاوده بی ته ره یت و سعودی عه کوه

  
الماری  ردووالیان جاروبار په هه. ن که ری ق دهکت یه ی ئراقیش   و شیعه  سوننه ریکه  خه کو ئاشکرایه روه هه
کانیان   ئزیدیه وه مانه  درین زه ر له  هه وه به ره عه  کورد و به  کانی ئراق به موسمانه. ن ده کان ده سیحیه مه
ر  بهرام الماریان داون و لیان کوشتوون و ناماقولیان به  وتکردوون په کانیان ل زه  و مافه وه وساندۆته چه

  .کردوون
  
کی   خه ک له  وه بارتربووه وشی ئابووری دانیشتوانی کوردستان زۆر باشتر و له ی ڕابردوودا ڕه  ساه15م  له

ڵ هی ئراق زۆر   گه راورد له  به وشی کوردستان به پاش ڕووخانی دیکتاتۆریش ره کا له روه هه. گشتی ئراق به
ند زانکۆ   کوردستاندا چه له. وتندایه کردن و پشکه شه  گه کوردستان لهباری ئابووری .   زۆر همن و ئارام بووه

 کوردستان داناوه،  کی خۆیان له ره کان و کۆمپانیاکانی بیانی ئۆفیسی سه  بازرگانه زۆر له.  ن  هه خانه و فۆکه
ی  ئیداره.  وه نه مان بیکه ته  به ندکی دیکه  و هه وه  کوردستان کردۆته ندێ وت قونسیان له هه.  غدا  به ک له نه

ی دوو رۆژ پشوودانیان  فته دانیشتوانی کوردستان هه. کا یرانگا دروستده  و سه کوردستان ڕگاوبان و باخچه
بارتر  بستان باشتر و له ره  هی عه وشی کوردستان له  ڕه  مژووی ئراقدا  له مجاره که ی یه که کورتیه به. یه هه
و. ب تانی دراوسراق و سه و سوننه  شیعهوی باشه " وشه و ڕه  چاویان به کان و القاعده ددامیه ی ئ "

 کوردستان و  ته م نین، چاویان بیوه  که کان، که زه  ناحه نه موو الیه  هه کی دیکه واتایه به.  نایه کوردستان هه
  . ن کو باقی ئراق ورانی بکه ک ب وه یه ر شوه هه وێ به یانه ده
  
رمی  ی هه ، ئیداره یه نگی هاوتیان هه  ده کانی کورد پویستیان به رکرده ی سه ته وه ی دوییدا، له ند ساه م چه له

  پی پویست به کانی کورد به رکرده مخابن سه. الی خۆیدا ڕابکش کان به  ئزیدیه وی داوه کوردستان هه
پیاوان  وره ش گه وه ڕای ئه ره سه. کردوون داون و پشتگیریان لنه تیان نه هاتوون و یارمه  نه وه کانه هانای ئزیدیه

ئکید  ی کورد و بۆ نیشتمان ته وه ته فاداری خۆیان بۆ نه ند جارک دسۆزی و وه کان چه ستانی ئزیدیه و باده
 ناو   و له ، ئزیدیهعید خیل سه ده. رمی کوردستان، د تی هه کانی حکومه زیره  وه کک له ها یه روه هه.  وه کردۆته
  .  ن ست هه  باده ی کی دیکه ند ئزیدیه رم چه تی هه مه زگاکانی حکو داموده
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  وه ونه که کتر دوورده یه کان له تنیکیه کان و ئه  دینیه دا حزب و گروپه که موو ناوچه  هه  له موو ئراق و بگره  هه له

 حزب   زۆر له وه وانه  پچه ی ڕابردوودا به ند ساه م چه ردستاندا له کو چی له  ناو که وتۆته و ناکۆکیان که و کشه
ر هیچ  گه ، ئه تی کردوه یمانیه  هاوکاری و هاوپه ستیان به  و ده وه ته کتری نزیک بوونه یه کانی کوردی له و گوپه

ی  نده وه رم ئه تی هه حکومه   کوردی موسمان و له کان له ی ئزیدیه وه نزیکبوونه.   شکل ت و به ڕواه ب به نه
مساڵ زیاتر  ی کورد ئه وه ته کانی نه نگی ڕیزه تی و هاوده کیه یه.  ت کردوه حه  دوژمنانی کوردی ناڕه دیکه
ستووری   ی ده140ی  ی مادده گوره  به زان، چونکه  بۆ ناحه یه وره جگار گه کی یه یه رئشه  و سه ستیاره هه

ی بزاندرێ  وه کان بکرێ بۆ ئه عریبکراوه  ته  کوردیه  ناوچه ب ڕاپرسی گشتی له ا دهمساد  کۆتایی ئه ئراق له
کو  ر وه ی کوردستان یان هه ر ئیداره  سه وه ڕنه کان بگه  شونه ن که ده  ده وه نگ بۆ ئه  ده م ناوچانه کی ئه خه

م ساڵ   ڕاپرسی ئه م که ڕ ناکه من باوه. ین ددام حوسه کی سه یه ستکرد و پاشماوه کو ده  وه وه ئستا بمنته
  . نجام بدرێ ئه
  
  ک به ، نه  ئراقه ر به  سه دان که)موس(ی پارزگای  ژر ئیداره نیش له  ئزیدی تدا داده شکی کوردستان که به

رمی  ی هه یدارهتی و ئ کیه تی پارتی و یه کردایه ر سه گه ئه بم  یه وه ستم ئه به دا مه لره. ی کوردستان ئیداره
ن  که کان نه کانی ئزیدیه ندیه وه رژه  ماف و ئازادی و به ن و پارزگاری له که  کارنه  هوشیارانه کوردستان زۆر به
ک   نه م سادا دوورنییه  له وان کراوه  دژ به ی که و تاوانانه دژی ئهن  ده بوونینان نه ره ن قه که و دیان ڕازی نه

ی کوردستان  ر ئیداره  سه وه ڕنه گه مان نه که ی ئزیدینیشی نیشتمانه کانی دیکه ار و ناوچهنگ ر شخان و ژه هه
ری  روه ن و دسۆز و نیشتمانپه سه و ڕه وره شکی گه ب و به  ده پارچه  پارچه تایه تاهه ی کورد هه وه ته کو نه به
ک  کانی نه ونه ن خه که  کارنه کی پسپۆڕانه یه شوه ایی و بهزان کانمان به رکرده ر سه گه ئه. دۆڕینین مان ده که وه ته نه
  .موو دوژماننی کورد کو هی هه  دی به ین دته ددام حوسه نھا سه ته
  
  م ترسی دووه مه
  
   تی سیاسی رعیه ستدانی شه ده تی سیاسی یان له رعیه هنانی شه ستنه ده وه
کان و  رکرده  سه ش زۆر له وه ڕای ئه ره سه. رستی نی ناموسپهکا  گۆڕستانی قوربانیه بته  کوردستان ده ریکه خه

کی دیموکراتی  گایه کو کۆمه ن کوردستان وه ده وده کانی کوردستانی باشوور هه داره تمه نبیران و سیاسه ڕۆشه
، بناسن وڕوپا و وتانی رۆژاوا  ئه ت به تایبه  دونیا، به وتوو به خواز و پشکه و عیلمانی و مۆدرن و تازه

کانمنا  رکرده سه. ن هزبکه وڕوپا و رۆژاوادا به ڵ وتانی ئه گه تی و بازرگانی له ندی دۆستایه یوه وێ په یانه ده 
  سته به مه کک له ب یه ده.  ناو بیاباندا  له  کوردستان مرگکه ریکا پشانبدا که مه وڕوپا و ئه  ئه وێ به یانه ده
ست بن  ده وڕوپا بۆ کوردستان به ریکا و ئه مه ب پشتیگری ئه وه کانی کوردستان ئه رکرده کانی سه کیه ره سه
  .یدا بکا ر بۆ کورد په نگه نگ و هاوسه مئاهه هه
  

ش  ت هی بگانه نانه نبیرانی کورد و ته ر و ڕۆشه  نووسه شک له کان و به رکرده کانی کورد و سه  سیاسیه پارته
  ییتره زه رمتر و به  پیاوی دراوسکانی نه  پیاوی کورد له  گوایه  که یان کردوه وه ی ئه گاشه بان وه مانه  درین زه له
.  کردوه وت نه و و ماف و ئازادی ژنی زه  پیاوی کورد باش و دفراوانه  ها گوتویانه روه  ژن هه ر به رامبه به

خۆتر و  ربه ی موسمان ئازادتر و سه که ژنانی دی تی هی الدنیشین، له تایبه  ژنی کورد، به  که گوتویانه
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  . بگرێ  هه با و پچه  عه  که کراوه  و ناچارنه تره چاوکراوه
  

کان  وڕوپاییه کو ئه روه کو هه ، به وه ته کراونه کتری جیانه یه  ژن و پیاوی کورد له  که ش گوتراوه وه  له جگه
یدا دابنشی و  گه  و له وه ونته تی میوانی پیاو بحه انیویهن ژنی کورد تو ت ده نانه  و ته بووه ویان هه تکه
  م له  هه یه رزی هه کی زۆر به یه  و پایه ت و پله سه  و ده ن بیاره ن ژنی کورد خاوه ده. دا بکا گه قی له ته مه ده

ویستی  ندی خۆشه یوه  په ی که وه ن کوڕ و کچی کورد ئازادن له ها ده روه هه. گادا ناو کۆمه م له ناو خزاندا هه
رکی  نوسه. بژرن ده ری خۆیان هه زووی خۆیان هاوسه  ئاره ی کوڕ و کچانی کورد به ن زۆربه ده. ستن ببه

کی  یه وه ته ر نه کو ژنی هه  ژنانی کورد وه  ده ککی دیکه یه.  نه گمه ناو کورداندا زۆر ده ژنی له  فره ئینگلیز ده
   4. خۆیه ربه  ئازاد و سهوڕوپایی ئه
  

وامی  رده به رانی کورد به  و نووسه رکرده  و نوسراوه و بۆچی سه  وتراوه م شتانه  بۆچی ئه یه وه پرسیار ئه
  ؟ خۆن ربه  ئازاد وسه وه وانه  پچه کو به ، به  نییه وساوه  ژنی کورد چه  که یاندا چپاندوه گوی ئمه به
  

  . رم هات سه  خۆم به م که ش باس بکه م ڕووداوه وێ ئه مه  ده وه مه م بده  پرسیارهم می ئه ی وه وه پش ئه
 وتکی  تادا له ره سه له. جھشت  ساڵ بوو، کوردستانم به18نم  مه  ته ، کات که1981 کۆتایی سای  من له
   سوید له  زانکۆی گۆتنبرگ له همن ل. ژیم  سوید ده ی دوایشدا له  ساه23و  وانیم خوند و له بی ڕۆژنامه ره عه
ت  کانی سیاسه  زانسته م له ناسی هه  کۆمه م له رم هه لۆرۆس و ماسته که ی به  کاندا پله1990ڕاستی  ناوه
  . ست هناوه ده وه
  
ی   ئمه  پرسیاری لکردین که که  یه که مان یه که رپرسی کۆرسه ناسی ڕۆژکیان مامۆستای به شی کۆمه  به له

ی من هات من گوتم من   نۆره کات که. ر چی بنووسین سه مان له که لۆریۆسه که ی به وێ نامه مانه دکار دهخون
م و گوتی   وه ی سویدی هاته  ساه25-23کچکی . ی ژنی کورد بنووسم وه وساندنه ر چه سه وێ له مه ده

  ستت له به  بوو و گوتم تۆ خۆت مهیر وم پ سه ی ئه که منیش پرسیاره!  ستت چییه به ی مه بۆچی واده
   نییه وساوه کو من بزانم ژنی کورد چه گوتی وه. ی که  ده م ئاراسته و پرسیاره ت چییه و بۆچی ئه که پرسیاره

ند  پاش چه.   وابایه منیش گوتم خۆزگه.  ڕاپۆرت بنووسی یه م دیارده ر ئه سه ب بۆ تۆ له ت ده حمه  زه بۆیه
  .مان هنا که  وتووژه تاییمان بهکک گفتوگۆ کۆ خوله

  
ر کورد و ژنی کورد و بۆچی  سه زان له و چی ده  ئه  و پرسیارم لی کرد که که  الی کچه کاتی پشوودان چوومه

ر کوردان  سه ڕتووککم له ند په  گوتی من خۆم چه که کچه. یر بوو  سه الوه ی منی به که ته بژاردنی بابه هه
 کاتی  کیش له یه ها گوتی پش ماوه روه هه.  خۆیه ربه وان ژنی کورد ئازاد و سه ی ئه ورهگ  و به وه خوندۆته

ی  سانی دیکه م بۆ که م بۆ من هه  هه م که گوتی هاوپۆله. بوو  هاوپۆلکی کوردم هه کی دیکه یه خوندنی ڕشته
 کوردستان   ئستا له  سویدیه م آچه ئهی  که  کورده هاوپۆله...   نییه وساوه  ژنی کورد چه کرد که سویدی باس ده

  به. کا کانی ژن ده  ماف و ئازادیه  پارزگاری له دا که یه و واش خۆی نیشان ده م ونه ستکی سیاسی که باده
  .   کوردستان دار بکوش ئاوی لدن  ئستا له سه و که ولریان ئه ی هه قسه

  
. بوو باوکم دوو ژنی هه. قلیدی کوردستانم شایر و ته کی عه یه  دایکبووی ناوچه جوتیارم و له من خۆم کوڕه
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 لی  ی که و شارۆچکه ناو ئه م له  مای خۆماندا هه م له وه، هه  مندایه ر له هه.  یه چوار خوشک و س برام هه
وتبوون  رگوم که به   ی که شبینانه  گه سف و پناسه و وه ئه. کرد ی ژن ده وه وساندنه  چه ستم به  هه  بووم، وره گه
تم  رفه  سوید ده  زانکۆی گۆتنبگ له ناسی له شی کۆمه  به  له  که بۆیه.  وه کیان ناگرته کانی من یه زموونه ڵ ئه گه له

و  بۆ ئه .ی ژنان بنووسم وه وساندنه ر چه سه لۆریۆسم له که ی به که ب س و دوو بیارم دا نامه خسا به بۆ ڕه
بۆم .  وه ڕتووکم خونده ت و په ک وتار و بابه لۆریۆسم کۆمه که ی به که ی تیۆری نامهش  بۆ به سته به مه
وشی ژنی  ر ڕه سه  له  باشه وڕوپایی، زۆر به ب و ڕووس و ئه کانکی زۆر، کورد و عاره  خه وت که رکه ده

ندك   هه وت که رکه  بۆم دهها روه هه.   ر کردوه  خونه ش به کی شواویان پشکه یه کوردیان نوسیوه و ونه
 پی  واتا ناب به.  وه  کوردستان مابوونه م له ی کورت یان که ندکیشیان ماوه ڕۆک بوون و هه  گه وانه له

ی ژنان  وه وساندنه وشی ژنان و چه ر ڕه سه ی بتوانن له وه بووب بۆ ئه ر ژنی کورد هه سه پوسیت زانیاریان له
  . بنووسن

  
وش و ژیانی ژنی  ر ره سه  دراساتی ورد و زانستییان له رانه و نووسه  زۆر له وت که رکه ۆم دهش ب وه  له جگه

یان  یری ژنی کوردیان کردبوو و تبینی ژیانی ڕۆژانه دووری سه نھا دووربه کو ته کردبوو، به کورد نه
ی خۆیدا چۆن  که انی چوار دیواری ماه نو  ژن له  که بوونه واتا ئاگادرنه. کانیاندا ی ماه وه ره  ده کردبوون له

زووی خۆیان شت  ئاره  به  که خۆ داوه تیان به ش مۆه وه ڕای ئه ره سه.   و چۆن و چ کارکی کردوه ژیاوه
ت  نانه ی ڕووسی، ته)نیکیتین(کان، پرۆفیسۆر  وره کوردناسه  گه ره  هه  پسپۆڕه کک له  یه بۆ نموونه. بنووسن

  ش وه ڕای ئه ره ، سه کردوه ک ژنی کورد نه ڵ یه گه ی له  و قسه نیشتوه ژنکی کورد دانهڵ  گه ک جاریش له یه
رجی  وڕوپاش مه  ئه  کاندا له1900تای  ره  کان و سه1880   له . ر ژنی کورد نووسیوه سه ڕاشکاوی شت له به

  .بوون  زانستی نه ی که انهڕتووک و په ت ئه تایبه ڕتووک، به تی نووسینی په بوو بۆ چۆنیه قوڕس و گران نه
  

وش و  یری ڕه  سه وه ی پیاوه  ڕوانگه موویان پیاون و له رهه  هه رانه و نووسه  ئه  که یه وه ی گرنگ ئه خایکی دیکه
 هیچ  وبدا، به  زۆریش هه نده رچه زانین هیچ پیاوک، هه  ده ئمه.  ی ژنانیان کردوه رکی ڕۆژانه ژیان و ئه

و  ئه. وی ژن بگا وساندنه  قوویی ژان و ئازار و چه کو ژن خۆی له  پی پویست یان وه  بهک ناتوانی یه شوه
  یانویستوه  نه وش و باری ژیانی ژنی کوردیان کردوه شبین باسی ڕه کی باش و گه یه شوه  به  ی که پیاوانه

 قالبکی   و پیاویشیان له  قالبک داناوه کو ژنیان له ، به ن یری ژن و پیاو بکه کسان سه کی هاوتا و یه یه شوه به
کو  ن به  و ماف و ئازادی پیاوی کورد و ژنی کورد ناکه  و پایه راوردی پله وان به  ئه شه ر بۆیه  هه دیکه داناوه

 هیچ   ژن و پیاو به  که م بووه  سته وه وانه الی ئه به.  ن که کانی دراوس ده وه ته هی ژنی کورد و ژنانی نه
  .  راورد بکرن ک به یه هشو

  
  نده رچه م هه که ر نووسینی نامه سه  سوور بم له م وای کرد که که  هاوپۆله  سویدیه ی کچه  و قسه و ڕاستیانه ئه 

 ژنانی کورد  من بیارم دا ڕوو له. کی زۆریشی تچوو رجیه وت و خه وت و گرفتی تکه م دواکه که ته دراسه
 سوید   کاندا له1990تای  ره سه بوو له وه ئه. نگ  ده م خۆیان بھنمه  خۆیان بکه م و پرسیار له خۆیان بکه

   کوردانه و ژنه ئه. وه کانی کوردستان بوکرده موو پارچه  ژنی کوردی هه587ر  سه ک پرسیارم به کۆمه
راوردی  مدا به که ته سه درا من له.  ژنی کورد کرد7ڵ  گه وتنم له ش چاوپکه وه  له جگه. دانیشتووی سوید بوون
م  خۆم ناده ت به  مۆه کرد بۆیه ب و تورکم نه ی ژنی کورد و ژنانی فارس، عاره  و پایه ماف و ئازادی و پله

 ژنانی کورد خۆیان بۆچوونکی  دا که  پیشان ده که ته  دراسه م که  ده نده وه م ئه  شتک بم به مه ر ئه سه له
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   باسیان له شبینانه کی زۆر گه یه  شیوه  به ی که و پیاوانه موو ئه ڵ بۆچوونی هه گه  له یه واو جیاوازیان هه ته
 ژنی کورد خۆی خۆی زۆر  دا که ی من نیشانی  که ته نجامی دراسه ئه.  وش و باری ژیانی ژنی کورد کردوه ڕه
   له م بریتیه که مه ریک بووم و نا  خه وه مه که یدانیه  مه ته  دراسه ی سایک به من نزیکه. رچاو  به  دته وساوه  چه به
  . م  بکه  زیاتر باسی لوه وه  له  نییه وه ی ئه م جگه ، به ڕه  الپه100ری  وروبه ده
  

ندێ  ی هه  ڕگه ها له روه وخۆ هه  خۆیان ڕاسته کانی کورد ویستویانه رکرده کان و سه سیاسیه من پمواب پارته 
تنن و تاریکترین و  ه بخه ڕ هه  و خۆشباوه یاندن کوردی ساویلکه زگاکانی ڕاگه وس و دهنو ر و ڕۆژنامه نووسه

. ن تیڤ باس بکه ش و ڕوون و باش و پۆزه کی گه یه  شوه مان به که وه ته زارترین ڕووی کولتوری نه رمه شه
موو   و توانای هه و هز و وزهمو  هه  که ها ویستویانه روه هه. کاندا بنن ڕستیه  دان به رم بووه پیان شه

  ی کورد به وه ته ندی نه وه رژه ک بۆ به کارب نه کانیاندا به  سیاسیه  پناوی خۆیان و پارته گا له کانی کۆمه نه الیه
تی و  وایه ته باتی نه  ناتوانرێ تکۆشان و خه  که وایان زانیوه. کانی ژن دیھنانی ماف و ئازادیه گشتی یان بۆ به

  یه م شوه  به وی تر بۆیه یان ب یان ئه وه ب یان ئه  ده  که وایان زانیوه. ک کاتدا بکرێ یه سانی ژن و پیاو لهک یه
ها  روه هه. ش کردووین یان پشکه  شواوه م ونه  و ئه وش و باری ژیانی ژنانی کورد کردوه  ڕه باسیان له
ی  نده وه وشی ژنی کورد ئه  ڕه وکاته خۆ دروستبکا ئه ربه هتی س وه ر کوردستان ڕزگارب و ده گه  ئه گوتویانه

  .ب ش باش ده دیکه
  

لۆریۆس و  که کانی به نامه.  ئاینی ئیسالمدا  له ی ژنه و پایه ر پله سه ناسی له شی کۆمه  به م له که ره ی ماسته نامه
ستھنانی  ده پاش وه.  کراسیه ی دیمو ۆسهکراسی و پ ر دیمو سه تدا له کانی سیاسه شی زانسته  به م له که ره ماسته
ڵ خۆی و  گه  له م داوای لکردم که ت مامۆستاکه سیاسه کانی  شی زانسته  به ر له لۆریۆس و ماسته که ی به نامه

تکردنی  ر دراسه سه م له ی زانستی بکه کی پنج ساه یه وه شداری لکۆینه  به ی زانکۆکه دوو مامۆستای دیکه
کی  زگایه  ده.5بژارد ستین و کوردستانی باشوورمان هه له  فه. ڕاست تی ناوه  ڕۆژهه موکراسی لهی دی پۆسه

رجی هاتووچۆ  رخان کردین بۆ خه ری دوو ملیۆن کۆنی بۆ ته وروبه تیی سویدی ده وه  و ناسراوی ده وره گه
که  سه ر شانی من و س که  سه وته شی کوردستان که تی به دراسه. یداکردن  په رچاوه و کۆنفراسات و سه

من دوو ڕاپۆرتم نووسی . ستین بوون له شی فه ریکی به ستین، خه له ر فه سه ، پسپۆڕن له ش که که سویدیه
ر  سه  زمانی ئینگلیزی و له ڕتوآک به  په کانمان پاشان بوون به ڕاپرته. ک ڕاپۆرت ی یه که ر یه وانیش هه ئه

  . وه  خواره  له کان بکه رچاوه یری سه  سه-  وه ته کراوهڕی زانکۆی گۆتنبرگ بو ماپه
  
و  شک بوو له ی دیموکراسیدا به  پۆسه شداریکردنی ژنان له کوژی ژنان و به شه ی ژنان و ڕه وه وساندنه چه

ر  سه  لهم که ته نجامدانی دراسه ئه بۆ به. تدا کانی سیاسه  کۆماناسی و زانسته رم له کانی ماسته م و نامه دراسیه
ڵ  گه وتنم له ردانی کوردستانم کرد و چاوپکه  پنج جار سه2003 تاکو 1999  کراسی له ی دیمو پۆسه

زیرانی   وه ندێ له  هه داکردن بریتیبوون له گه وتنم له ی چاوپکه وانه ئه. ن کرد س و الیه  که100ری  وروبه ده
  مه  کورد و که کانی کوردستان به  سیاسیه تی پارته رکردایه نی سهنداما تی، ئه کیه ی پارتی و یه که ردوو ئیداره هه
کان،   گشتیه ره به ڕوه  به ندک له ی کوردستان، هه که ری دوو ئیداره ، نونه وه کانه  ئاینیه مه کان و که وه ته نه

یی و   پیشه وڕکخراوه ه هری کۆم یاندن و نونه زگاکانی ڕاگه پرسانی ده وان و به ر و ڕۆژنامه ر و پارزه دادوه
  ک له ری کۆمه ڵ نونه گه وتنم له ها چاوپکه روه هه. کانی ژنان ت هی ڕکخراوه تایبه کان به نیه ده مه

  ش کرد که و ڕکخراوانه ند له ڵ چه گه وتنم له ها چاوپکه روه هه. کانی ژنان و منداپارز کرد ڕکخراوه
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  .ن که دهکانی مۆڤ   مافه پارزگاری له
  

کانی کوردستان ئازاد و  نیه ده  مه وڕکخراوه ه  کۆمه وت که رکه ت بۆم ده وت ساڵ دراسه ری حه وروبه پاش ده
  ت و پارته وه زگاکانی ده  داموده  له خنه یانویستبوو ڕه ورابوون یان نه ر نه ک هه وان نه ئه. بوون خۆ نه ربه سه

کو خۆیان  ن، به تی دروست بکه وه زگاکانی ده تداران و داموده سه ۆ دهک ب نگیه کان بگرن و هاوسه زلھزه
وی  کو خون و گۆشت تکه ت و وه وه زگاکانی ده کان و داموده  زلھزه  سیاسیه  پارته شک له  به ببوون به

تادا  ره سه  له ی که و ڕکخراوه  ه ند کۆمه و چه  کوردستان ئه  له ی دا که وه م نیشانی ئه که ته دراسه. وان ببوون ئه
  کاندا بگرن و له نه  الیه کک له  خۆیان به یه خۆ دروستبوون هدی هدی ناچارکران که ربه ن و سه کو بالیه وه

زۆر شتی . ربگرن و بژین کی ئابووری وه ی بتوانن کۆمه وه ن بۆ ئه تی بکه کان زیاتر حیزبایه  سیاسیه پارته
  . ش دیکه

  
بوون   نه وه ی ئه م بوون و ئاماده رخه مته کان خۆشیان زۆر که نیه ده  مه وڕکخراوه ه ری کۆمه  نونه ته به هه
نگ  ندی خۆیان یان بده وه رژه دانی به بۆ تکنه.  و ملمالن  کشه ونه داران بکه تمه تداران و سیاسه سه ڵ ده گه له

.  وتیان کردوه لسوکه وان هه زووی ئه ئاره نگ و به ر و هاوده نگه وسه ها ته تداران بوونه سه ڵ ده گه بوون یان له
چوونی  وه وپشه ره  به وان خۆیان بۆ رک و ڕۆی ئه  ئه یانزانیوه کان نه نده  زۆری برپرس و کارمه ره  هه ی زۆربه
ب  به. ینکراس ی پشتی دیمو کان ببه نیه ده  مه وڕکخراوه ه بگومان کۆمه.  گا چی بووه کۆمه
کان  نییه ده  مه وڕکخراوه ه کۆمه. ربگرێ  شونکدا سه کراسی له  دیمو حاه نی مه ده ی مه وڕکخراوه ه کۆمه
کراسیکردنی  دیمو گا و به چوونی کۆمه وپشوه ره  بۆ به ر شانه سه رک و ڕۆی زۆر زۆر گرنگیان له ک ئه کۆمه
م  به. وتووب رکه گ و ڕیشه دابکوت و سه کدا بتوان ڕه گایه  کۆمه سی لهکرا  دیمو ی که وه گا یان بۆ ئه کۆمه
و  کانی کوردستان ئاگاداری ئه نیه ده  مه وڕکخراوه ه رانی کۆمه رپرس و ڕابه  به زۆر له ره ی هه زۆربه   وه داخه به

  . بوون  نه  گرنگانه رکه ڕۆڵ و ئه
  
  ی که و ڕکخراوانه کرێ ئه ده.  کوژی ژنانه شه ی ژنان و ڕه له سه م مه  بکهوێ باسی مه و ده دا گرنگه ی لره وه ئه

  وه ته نه مه  که ر به  سه ن که وانه م، ئه که گوپی یه: ر س گوپ بکرن شی سه دا کردوون دابه گه وتنم له چاوپکه
تی نیشتمانی  کیه تی کوردستان یان یه پارتی دیموکرا ر به  سه ن که وانه م، ئه کانن، گوپی دووه  ئاینه مه و که

ک پارتی و  ن نه ی دیکه  پارت و ڕکخراوه ر به  سه ن که نانه والیه م ئه ها گوپی سھه روه کوردستانن هه
  .تی کیه یه
  

وو م  پش هه کان له وڕکخراوه ه موو کۆمه  هه خا که رده  ده وه م ئه که وه نجامی لکۆینه رئه کورتی سه زۆر زۆر به
نگ  ته وان زیاتر به ئه. ی لکاون ندن یان پوه یبه  خۆیان پوه ن که که  ده  سیاسیه و پارته تی ئه شتکدا خزمه

ک پداویستی و داخوازی  کانی خۆیانن وه رکرده ی سه کانی خۆیانن و گوایه ندی خۆیان و پارته وه رژه به
تی ژنان یان الوان یان  کیه  یه بۆ نموونه. گا بردنی کۆمه وه هوپش ره بات و تکۆشان بۆ به کانیان و خه ندامه ئه

کانی  رکرده ندی پارتی و سه وه رژه ت و به ی سیاسه گوره  ئیرشاداتی پارتی و به نھا به قوتابیانی کوردستان ته
پارت . وتابیان پی پداویستی و داخوازی ژنان، الوان یان ق ک به کرد، نه باتیان ده کرد و خه پارتی کاریان ده

کان  زۆری ڕکخراوه ره ی هه زۆربه.  کان وڕکخراوه ه وه بوو بۆ کۆمه نکه موو شتک و الیه رووی هه سه له
خۆ  ربه  سه وان بۆیه کی ئابووری ئه  کۆمه ستبوون به یوه چ و په کان بوون و ملکه  سیاسیه ستکردی پارته ده
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یان  خنه ن یان ڕه کان کار بکه  زلھزه  و پارته  و ئیداره ان دژی سوتهر ی  سه نه بوون و نایانتوانی فشار بخه نه
  . لبگرن

  
  ی که و پارتانه ت له ب مۆه وران به ن نه سه م ئه دا بکه گه وتنیان له  من ویستم چاوپکه ی که وانه ندێ له هه

وران  ر نه تیش هه ڕای مۆه ره هندک س ن، هه ڵ مندا بکه گه وتن له ندام بوون چاوپکه خۆیان تیدا ئه
.  وه شارده دا و پاشان خۆیان ده نیان ده کو به ین، به  ڕووشیان ناهات بن نایکه له. ن دا بکه گه وتنم له چاوپکه

  .فیۆدام ختکی زۆریان لبه  منیان زۆر ماندوو کرد و وه سانه و که ئه
  
ی زۆر و توندیان  خنه تین، ڕه کیه ڵ یه گه  له ڵ پارتین نه گه  له هی ن وانه م، ئه  گوپی سھه کک له ند یه چه

  بۆنموونه.  کردوه وان هیچیان بۆ ژنانی کوردستان نه بۆچوونی ئه  به کرد که کان ده  زلھزه ی پارته ئاراسته
کو  تنی ناموسی، بههشتنی کوش کرد بۆ نه  هیچیان نه ر ک هه تی نه کیه  گوتیان پارتی و یه سانه و که ندک له هه
 کوشتنی  یان درکاند که وه  ئه م گوپه کانی ئه ره نونه... کوژی ژنان شه  ڕه  له شداریان کردوه وان خۆیان به ئه

  . عس  پاش ڕووخانی ڕژمی به  زیادبوون دابووه رستی زۆر له ر ناموسپه سه ژنان له
  

ک  یه موو شوه  هه دا به ویان ده بوون، هه  زۆربه ن که)تی کیه پارتی یان یه ( ر به ی سه وانه م، ئه گوپی دووه
ی کوشتنی ژنان زیادی   کوردستان ژماره  له کرد که زۆریان ئینکاریان ده ره ی هه زۆربه.  وه کان بشارنه ڕاستیه
هه.  کوژراوه ت ژن نه ر سیاسه سه  کوردستان له  له یان گوت ڕاست نییه موویان ده ر هه هه. کردب کیان ند

. یت که کان ده ر باسی ژنه  هی ژنان تۆ بۆچی هه  له کان زۆر زیاتره کوژراوه ی پیاوه یان گوت خۆ ژماره ده
.   باسم کردوه کو دیارده نھا وه کو ته ، به کردوه کانی کوشتنی ژنانم نه مگوت خۆ من باسی هۆکاره منیش ده

ما و  ریان سوڕده  سه وکاته ئه. ت کوژراون ر سیاسه سه  له و ژنانه  ئه مگوتوه مگوت خۆ من نه ها ده روه هه
. ت ژن ناکوژرێ ر سیاسه سه  کوردستان له  له زانم که ن منیش ده که مگوت ڕاست ده منیش ده. تاسان ده
  دراوه  ژن نه ش به  و ڕگه گیراوه کانی ژن نه ی ژن و ماف و ئازادیه  ژن و هزو و توانا  ڕز له ونده مگوت ئه ده
  .ت ناکوژرن ر سیاسه سه وان له زانم ئه  منیش ده وه رئه به له. شداریبکا  به گه ت و بنیاتنانی کۆمه سیاسه  له که
  
؟ منیش یا  ستت چییه به دی مه یانگوت ئه کرد و ده زۆریان پرسیاریان ده. ما ریان سوڕده  سه ندی دیکه وه ئه
 ژنی کوژراو و 400   ناوی زیاتر له  که   لیستکم پیه مگوت ان ده ی کوژی ژنانه شه ستم ڕه به مگوت مه تا ده وه ئه

   که یه وژنانه ستت ئه به  تۆ مه یان گوت ئاهاااااااا کاکه ر ده کسه  یه وکاته وان ئه  زۆر له ... کانیشیانی تدایه بکوژه
ستم کوشتنی  به  من مه بهمگوت  منیش ده. شایری کوژراون تی و عه یه و گرفتی کۆمه" خالقی بئه"ر  سه له

کی  یه له سه  مه  وه یانگوت ئه ؟ ده تمان چیییه سه ین و ده  چی بکه یان گوت ئ ئمه  ده وکاته ئه.  ناموسییه
کان  نییه ده  مه وڕکخراوه ه ت و کۆمه وه زگاکانی ده ت و داموده وه  ده ندی به یوه  و په شایری و خزانییه عه
  ریتی ئمه ر وا ژیاوین و ئاین و داب و نه  هه  و ئمه کی ئیسالمیه یه گه  کۆمه ی ئمه گه گوت کۆمهیان  ده.  نییه
 حاکمانی کوردستان بوون  که تی  کیه کانی پارتی و یه  ئیداره بوو که  پیان وانه سانه و که هیچ له. خوازێ وا ده
  .کردنی کوشتنی ناموسی غه ده  قه رپرسبوون له به
  
. هنا کارده کوژیم به شه ی ڕه  وشه بوون کات که ده کان زۆر زۆر لم تووڕه سته  باده تداره سه  ده ندک له هه
یان  دا ده م گووپه موویان له رهه هه. کاربنی  به یه م تگه  یان ئه مکه م چه  ئه وان گوتیان بۆت نییه کک له ند یه چه
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ی ژنان  وه وساندنه ی ژیانی ژنان و چه نی ناموسی بارودۆخ و شوهرستی و کوشت ی نامووسپه گوت دیارده
رک و  ی ئه وه ره  ده ونه که  و ده  نییه وه ته وه زگاکانی ده ت و داموده وه ی ده ت و ئیداره  سیاسه ندیان به یوه په

کردن وپرسیارم  ندالم بۆ ده شاهی تروشی و فاتیمه  باسی پال ئه کات که.  وه کانه  سیاسیه  و پارته ڕۆی ئیداره
 و  زگاکانی سویدی وا کاریان کردوه ت و پۆلیس، داواکاری گشتی و دادگاکان و داموده وه کردن بۆچی ده لده
  یان گوت ئمه شایری و خزانی ب ده خسی و عه  کارکی شه مه ر ئه گه  ئه یان گرتوه له سه و مه  جیددی ئه به

یفی  وان که  و ئه  نییه وه  وتانی دیکه ندیما به یوه یه و په ریتی خۆمان هه  نهموسمانین و کوردین و داب و
    . ن که  چیده خۆیانه

  
رۆکی  کان بوو هاوکات سه  زلھزه  پارته کک له تی یه رکردایه ندامی سه  ئه ڵ پیاوک کرد که گه وتنم له چاوپکه
 موسمانین  شایر بوو گوتی ئمه سکی زۆر عه  که  که و پیاوه ئه. بوو ندامی هه  ئه50000  ک بوو که یه ڕکخراوه

 کوردستاندا  ی دواییدا له م سانه ها گوتی له روه هه. یه ریتی خۆمان هه خالق و ناموسین و دابونه ن ئه خاوه
و  موو ئه هه 99%با من پت بم "گوتی ". یان کوژن کانیان ده ساحبه " وه رئه به  له زۆر بووه'  خالقی ب ئه'

و ئازادی و  گوتی ئه". ت ر سیاسه سه ک له کوژراون نه' خالقی ب ئه'ر  سه ی له که  تۆ باسیان ده ی که ژنانه
  ریت و ئاینی ئمه گوتی داب و نه. ست نادا ی کورد و موسمان ده  بۆ ئمه یه وڕوپادا هه  ئه  له ی که یه ره به
  ندی به یوه رستی پرسی خزانین و په خالق و ناموسپه ی ئه له سه ها گوتی مه روه هه...  قبووڵ ناکا و ئازادیه ئه

نبیر و مۆدرن و   ڕۆشه  خۆیان زۆر به ش که سانه و که زۆر له.   نییه وه ته وه زگاکانی ده پۆلیس و دادگاو ده
 گویان  یانگوت که ندکیان ده هه. بوو یان هه شایره  عه م پیاوه مان بۆچوونی ئه ر هه زانن هه وتووخواز ده پشکه

  پارته...  ژنک یان دوو ژن کوژراون  که یانگوت گویان لبووه  ده ندکی دیکه  هه بووه کوژی نه شه  ڕه له
    .ی خۆیان وه  بۆ مانه یه ستانه ر و باده  و ڕابه سانه  که و جۆره کان پویستیان به زلھزه

  
ندامی  وتنی منداڵ بوو و هاوکات ئه ی فریاکه رۆکی ڕکخراوه  سه کرد کهوتنم  نج چاوپکه ڵ ژنکی گه گه له

وێ  ندک له ند کارمه بوو چه ی هه وره  ئۆفیسکی گه نجه  گه و ژنه ئه. تی ژنانی کوردستان بوو کیه تی یه سکرتاریه
. کان خراپتربوو پیاوهموو   هی هه  له و ژنه وستی ئه بیروبۆچوون و هه. کرد و کاریان ده ستی ئه ژر ده له
 ناوی  گوتم من لیستکم پیه. کوژرێ  کوردستاندا ژن ده  له دابن که وه بوو دان به  نه ک ئاماده یه هیچ شوه به

یری  رموو سه گوتم فه.  بووه گوتی من گوم لنه...  کوردستان کوژراون  له  که  ژنی تدایه400  زیاتر له
.  کوشتنی ناموسی ر به رامبه  به گوتم ڕات چییه.   نییه وه یه له سه و مه ندیم به وهی گوتی من په.  م بکه که لیسته

  ...  وه مه ت ناده که می پرسیاره وتنی مندانم و وه ی فریاکه ه رپرسی کۆمه گوتی من به
  

ندامی  ها ئه هرو ی منداپارزی و هه وره کی گه یه رپرسی ڕکخراوه نبیری و به نج و ڕۆشه گوتم تۆ ژنکی گه
و   خۆت لهتۆر  گه گوتم ئه.  یه کی باشیشت هه یه گوتم پمواب مووچه. تی ژنانی کوردستانی کیه تی یه سکرتاریه

 و  وه یته که رزنه نگی خۆت به ستی و ده وه کوژی ژنان ڕانه شه ر تۆ دژی ڕه گه  ساحب و ئه یته که  نه یه له سه مه
  وه ته که ی پارته  ڕگه یت و له نجام بده  گۆڕانکاری ئه یت که ده وڵ نه تی ژنان هه کیه تی یه ندامی سکرتاریه کو ئه وه

رک و ڕۆی   تیاندا کارایت و ئه ی که و دوو ڕکخراوه  له رک و ڕۆی تۆ چییه گوتم ئه!  بکا م کارانه ک ئه
   له وه وساندنه  زوم و زۆرداری و چه هن ک ده وڵ نه ر هه گه واریدا ئه گای کورده  کۆمه کانت چین له ڕکخراوه

گوتی ... ی دوایدا ژنک یان دوان کوژراون و سانه  له  گوتی گوم لبووه و کاته ئه...  وه نه م بکه کوردستان که
  ...تی کوژران یه ی کۆمه له سه ر مه سه وان له م ئه به



 

www.dengekan.com 
7/2/2007 

  
ک  یه هیچ شوه  به نن که  داده ستدارانه  گرنگ و هه و شونه  له و ژنه کو ئه سانی وه کان که  زلھزه  سیاسیه پارته
   بگرێ که و پارته ت و ئه  حکومه  له خنه ش ڕه ک وشه یه  نین به ئاماده. ن بکه" خریش"ی  ک وشه  نین یه ئاماده
  و ژنه کو ئه کی وه  خه ان بهک  زلھزه پارته. ری دانیشتوون سه  له  ببن که  داره و لقه ێ ئه وه نایانه.  ندامه تیدا ئه

.  یه و حاه  حامان ئه گریان ناوێ بۆیه خنه نبیر و بور و ڕه سانی لھاتوو و ڕۆشه وان که ئه.  خۆیان ڕاگرتوه
  .ت دی نایه کردن به شه ش گۆڕانکاری و گه سانه  که م جۆره به. س وێ و به دوویان ده شھه کی ئه وان خه ئه
  
ی  و مانایه کرد به غه ده مانی کوردستان کوشتنی ناموسی قه رله  په13-08-2002  باسم کرد له  وه ره سه کو له وه
ی کچ،  که ی ناموسی خزانه وه ی بۆ کینه سه و که واتا ئه. کا راورد ده  به  کوشتنی ناموسی و کوشتنی دیکه که

  .  درێ  سزا ده دادگا یه له  تازه و یاسایه ی ئه  گوره ژن، یان خوشکی خۆی بکوژێ به
  
 هاوین و  کرد، له  باسم لوه وه ره سه  له کراسیم، که ی دیمو که ی پۆژه چوارچوه وتن له ستی چاوپکه به مه به

ڕی   چاوه کات که. ککی زۆر کرد ڵ خه گه وتنم له چاوپکه. ردانی کوردستانم کرد  دووجار سه2002پایزی 
دا گفتوگۆمکرد و  ندی دادگاکه نجی کارمه ڵ س ژنی گه گه ولر له  هه رد لهک تم ده رۆکی دادگای بای جنایه سه
ی   قسه ر، به گه ن ئه که  کوشتنی ناموسی ده رسکیان گوتیان پشتگیری له هه.  کردن ند پرسیارکم ئاراسته چه
ر ژنک  گه  ئه تیان بۆ نموونهگو. ق ب ر حه سه ن له  ده  که ستتان چییه به کات گوتم مه. ق ب ر حه سه وان، له ئه

  . ی خۆی وه ی بکوژێ بۆ ناموسکینه که  ژنه  که که  پیاوه ینه ده ق ده  حه و کاته ی بکا ئه که  پیاوه ت له خیانه
  
کانی ژن  دیھنانی ماف و ئازادیه  بۆ وه بوو که  هه وانه په  چه و ڕکخراوه یان له خنه رسکیان زۆر ڕه هه
  ریتی کوردی و له  داب و نه  له خنه ون و زۆر ڕه په  زۆر چه وانه ی ئه وه رئه به یانگوت له ده. کرد باتیان ده خه

 ژنی کورد  وان پیان وابوو که ئه.  ک سوود یه نه گرن زیانیان بۆ کورد و کولتوری کوردی هه ئاینی ئیسالم ده
   . پی پویست ک به م نه ، به خۆیه ربه ک ئازاد و سه یه تاڕاده

  
نجی کچی کوردم بینی و  ندی گه  هوتلکدا دوو کارمه  دهۆک له مان له رله ی په که ک دوای بیاره یه فته ند حه چه
م  به. کردبوو غه ده مان کوشتنی ناموسیی قه رله  په بوون که  نه وه وان ئاگاداری ئه ئه. دا کردن گه م له قسه
ها گوتیان  روه هه.  رکردوه ی ده و یاسایه کو بۆخاتری خاتران ئه  به یهتی پاک نی مان نیه رله وان گوتیان په ئه

تی پۆلیس و  خوڕێ ومنه  لده مان شوه هه ر به داهاتووشدا هه  له پیاوی کورد تاکو ئستا چۆن لی خوڕیوه
  .مانیش نازان رله په
  

و  ر ئاگاداری ئه گه کرد ئه س ده  زۆر که  لهسان کرد و پرسیارم ڵ زۆر که  گه وتنم له  چاوپکه ند ژنه و چه  له جگه
  ند له ست و چه داری باده تمه ر و سیاسه ندێ پاریزه ت هه نانه کی ئاسایی ته نھا خه ک ته نه.  بووبن  تازه یاسایه
 زۆر  یه زهو یاسا تا ها ئه روه هه. بوو  نه  تازه و یاسایه ریان له به کانیش خه وره  گه وڕکخراوه ه ری کۆمه نونه

م  م گرنگیان به یاندنی کوردی زۆر که زگاکانی ڕاگه ده. کان  کوردیه  ڕۆژنامه ر نووسرا له سه م شتی له زۆر که
کانی  وره  گه  رۆژنامه می زۆر له که وای یه  ڕووداو و هه  بوو به و یاسایه  ئه  کاتکدا که  له وه ئه.  دا واه هه

  .کرد  ده اسان لوه ب وره  مانشتی گه سویدی و به
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مان  رله رۆکی په وکات سه  ئه ڵ ڕزدار دکتۆر ناسح کرد که گه وتنم له  چاوپکه و یاسایه م پاش ئه کی که یه ماوه
پرسیارکم . تی دام  و زۆر زۆر یارمه خۆش و خزمدۆسته  ڕووخۆش و قسه ندازه سکی ب ئه ناوبراو که. بوو
  د بوو له  شاهیندال ناوی کورد به تروشی و فاتیمه هۆی کوشتنی پال ئه بهگوتم دکتۆر .  دکتۆر ناسح کرد له
 کوشتنی ناموسی  فراوانی باس له  به  سوید زۆر به ها گوتم له روه هه. تی تایبه  سوید به گشتی و له وڕوپا به ئه

 هۆی  اری سویدی بهندد یوه ی په نی دیکه ندێ الیه کو من بزانم پۆلیس و داواکاری گشتی و هه  و وه کراوه
کی زۆر  قیه ته مه ها گوتم ده روه هه.  کوردستان  له بووه ن هه ندێ الیه ڵ هه  گه ندیان له یوه  زۆر په کوشتنی پالوه

مانی  رله ندامانی په داران و ئه تمه گوتم دکتۆر ئایا سیاسه. ر کوشتنی ناموسی سه  سوید له  له یه رفراوان هه به
ر و ناچارکران  سه  فشاریان خرایه  وه له کان و گه وڕکخراوه ه ن کۆمه  الیه  له وه، کوردستانه ناو  کوردستان له

کانی  نه ئسیری پۆلیس و داواکاری گشتی و الیه  زیاتر ته و یاسایه ن یان هۆی ئه بکه غه ده  کوشتنی ناموسی قه که
زگاکان و   داموده ندیان به یوه زۆر په زۆر  وه تروشیه هۆی کوشتنی پال ئه  به ی سویدی بوو که دیکه

قاند  ری له بوو؟ دکتۆر ناسح سه کان نه  زیاتر هی سویدیه که ئسیره بوو؟ گوتم ته  هه وه دارانی کورده تمه سیاسه
  . و گوتی به

  
  
  ب چی بکرێ؟ ده
  
  ی کوشتنی ناموسی به اردهدی. نھا یاسا ترناکا م ته  یاسای ناوبراو زۆر زۆر باش و پویست بوو، به ته به هه
تی  یه ی کۆمه ی دیکه  دیارده کو زۆر له کو وه ک بنب ناکرێ و کۆتایی پنای، به  یاسایه و و ڕۆژک و به شه
وامبوونی  رده به. یه ک هه  گۆڕینی بیروبۆچوون و فکری خه  و پویستی به نه کی درژخایه یه  پۆسه وه ئه

 کۆتایی  که نھا با یاسا گرفته  ته ن که ده  ده وه  نیشانی ئه م یاسایه ن پاش ئه کوردستا کوشتنی ناموسی له
کی زۆر زۆری   رجیه  و خه ی زۆر و پاره قه وڵ و ته ک هه گۆڕینی بیروبۆچوون و فیکری خه. ت پنایه

  . ن بکه  و کاره بن ئه کانی کورد ئاماده رکرده ر سه گه  ئه  که یه وه  ئه که پرسیاره.  پویسته
  

وتووی  ی دواکه نی دیکه ندێ توژ و الیه کانی کوردستان و هه ته ک خ و عاشیره ره  سه ش زۆر له وه  له جگه
کاربن و  کان به شایره  عه ریت و یاسا کۆنه ر دابونه داهاتووشدا هه وێ له یانه کوردستان دژی گۆڕانکارین و ده

ئایا . ر ک پۆلیس و داواکاری گشتی و دادگا ودادوه ست بن نه ده بهکانیان بیار   و خه ماه ڕیشسپیانی بنه
  و گووپه زی ئه  دژی بۆچوون و حه بینن که خۆیان ڕاده ورن و له وێ و ده یانه کانی کوردستان ده  زلھزه پارته
  چن؟ رده مان ده رله په  له بن که و یاساو بیارانه چی ئه  ملکه ن که ستن و وایان لبکه ی کوردستان بوه قلیدیانه ته
  
واداری  کی گشتی هه یه شوه کو به ندامی پارتکی سیاسی، به  ئه س نابته  که کو تاکه  مۆڤ وه الی ئمه له

ک  ت یان خ نه  عاشیره  الی ئمه بۆ نموونه... دایکبوون ت و شونی له شیره  و عه ماه  بنه  به نده کان به حیزبه
ڵ پارتی  گه تی مزووری له ن عاشیره  ده بۆیه. کان ندامی حزبه  ئه بنه ده) وحدة (  که کو یه س وه  که تاکه

ندامی پارتی  وادار و ئه  هه  گشتی زیاتر ی بادینان به کی ناوچه ها خه روه  هه .دیموکراتی کوردستان دایه
ک و  یه رکوک تاڕاده کی که خهگشتی  تی نیشتمانی کوردستان هاوکات به کیه ک هی یه دیموکراتی کوردستانن وه

  .   هی حزبکی دیکه ک له  وه یه تی نیشتمانی کوردستانیان هه کیه یلی یه یمانی زۆر زۆر زیاتر مه کی سوله خه
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یمانی   سوله زگای سیخوڕی میتی تورکی له ندامانی ده رباز یان ئه ندک سه  هه2003مووزی   مانگی ته له
تی نیشتمانی کوردستانی  کیه تورکیا یه. تیان پکرا رکران و سووکایه سه ستبه  ده ریکاوه مه کانی ئه ن هزه الیه له

ک  یه وه ندنه سه کو تۆه وه.  کان خۆشکردوه ریکایه مه ی بۆ ئه  و ڕگه بووه دا هه و کاره ستی له  ده تاوانبارکرد که
 ناو خاآی تورکیا  رکوکن بچنه یمانی و که وی سولهدایکبو  له ی که و کوردانه ی نادا به دا ڕگه و مانگه تورکیا له

موو وتک شونی  پۆرتی هه  پاسه له. بووب وڕوپیشیان هه ی وتانی ئه  جنسیه سانه وکه ر ئه گه ت ئه نانه ته
 رزش و ت ئه  یان ئایدیۆلۆجیه ت نییه  کوردستان ئایدیۆلۆجیه زان له  تورکیاش ده واته. نووسرێ دایکبوون ده له

  ... دایک بوون کو شونی له  به نرخی نییه
  

  ته ک خ و عاشیره ره وێ دی سه یانه ورن یان نه کان نه  سیاسیه  پارته نگه  ڕه  بم که یه وه ستم ئه به دا مه لره
ن و  ز هه گشتی دوو پارتی زلھ  کوردستاندا به  له تی کات که تایبه کان بشکنن به  ئاینیه کان یان گوپه وره گه

   بووه شاردراوه کی ڕوون و نه یه بازبازان دیارده. ندام وادار و ئه یداکردنی هه ن بۆ په که کتری ده ری یه ڕکابه
 پارتی دی شکاب   له ی که ک خه ره و سه  ئه  بم که یه وه ستم ئه به دا مه لره. ی ڕابردوودا  ساه15م  له

. ریگرتوون و زۆریش ڕزی لگرتوون تی وه کیه انی کوردستان و یهتی نیشتم کیه  الی یه ڕایکردۆته
   له ککه  یه مه ئه. ر ڕاگیراون رسه سه له  الی پارتی و  تی تۆراون ڕایانکردۆته کیه  یه ی له وانه ش ئه وه وانه پچه به

   پارتی له ش بوو که وه رئه به ر له ش باسکرا هه وه ره سه کو له روه هه. کان خشه  ناشیرین و زیانبه ره  هه دیارده
  . کان بپارزێ کان ڕاگرێ و ئزیدیه کانی مزووریه یویست هرشه ندان نه مانگی ڕبه

  
سلیمی   و پاشان ته وه منته دوو تا س ڕۆژ ده ی گای پارتی دیموکرات کوردستان ماوه  باره دوعا له

کرێ بۆ   ده وره  خۆپشاندانکی گه وه پاش ئه. کرێ یمان سڤۆ، ده کان، شخ سوله ماستکی ئزیدیه ده
  بووب له ستی هه کانی دوعادا ده ی خزمه ڕگه  حیزبی شیوعی له چ که ده وه له. ی دوعا وه رگرتنه وه

 پارتی دیموکراتی  ن که خه رده کان وای ده واه هه. ی دوعا وه رگرتنه و داواکاری وه که کردنی خۆپشاندانه ئاماده
ی ) موحافز(ری   جگری پارزه ، که سره ندامکی بای خۆی، ڕزدار گۆران خه ی ئه ڕگه ش لهکوردستانی
سانکی   کوشتنی دوعا که له. ی که ماه  بنه ی دوعا به وه سلیمکردنه  ته بووب له ری هه ورکی کاریگه موسه، ده

ی  گوره  به ، که ش کداری دیکه ندێ چه هکدار و ه  پۆلیسی چه کاتکدا که ن له که شداری ده جگار زۆر به یه
 دوعا  یان له وره  ده  بوون که که و خه وی ئه ی پارتی دیموکراتی کوردستان بوون، تکه رگه کان پشمه واه هه

. ن مردن ڕزگاربکه  ڕابگرن و ژیانی دوعا له که  تاوانه ن ناده وڵ  م هه ن به که  ده که یری ڕووداوه دابوو و سه
 دوعا کردبوو  کۆییان له له  گه ی که وانه سک له کو هیچ که نگ بوون به  بده رگه ر پۆلیس و پشمه ک هه نه
  . مردن ڕزگار بکا یویست ناوبژی بکا و دوعا له ورا یان نه نه
  

ندی و  وه هرژ م به م ژن هه گشتی هه ک به  پارتی و شیوعی و پۆلیس و خه  که وه مه که  وا شده و ڕووداوه من ئه
. ک هی ژن خۆی بینن نه ی ده که  موکی پیاو و خزانه ست و ئاواتی ژنیش به ز و ویست و هه حه
 و حسابی  س نرخی نییه  که ستی تاکه ز و ئاوات و هه ندی و حه وه رژه  به دا که ی دوعا نیشانمان ده که ساته کاره

ز و  حه.  ماه ز و داخوازی خزان یان بنه یست حهندی و و وه رژه ر به  سه  دته  قسه بۆ ناکرێ کات که
ندامی   ئه کانی رامی تاکه ز و مه ندی و حه وه رژه رووی ویست و به سه موو کاتک له ندی خزان هه وه رژه به

وین بکا یان  کانی خۆی بکا، ئه زه ست و حه  هه عبیر له  ته  که ی نییه وه ژن ماف و ئازادی ئه.   خزان بووه
 مافی مرۆڤ   له ب ڕزگرتنه ی نه وه  کوردستاندا ئه  له کی دیکه واتایه به... بژرێ هتد ری خۆی هه ههاوس
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  . یه تی مۆڤ پارزیشمان هه زاره  وه نده رچه هه
  
ردی دوعایان  ویستی پاک و بگه ی خۆشه له سه مه. تر کرد وره ش گه وه یان زۆر له که له سه تی دوعا مه  حاله له

خۆم  ت به ناسک مۆه کو کۆمه وه. کان موو ئزیدیه ف و نامووسی هه ره کی سیاسی و شه یه له سه مه هکرد ب
کان  ندان ئزیدیه  مانگی ڕبه ی له وه رئه به له. م ی دوعا بکه که زیه یری قه  سه وه شه کی دیکه ڕوویه م له ده ده
وان  ی دوعا بۆ ئه له سه ستیان بریندارکرا مه ر کرا و هه هرامب یان لکراو و ناماقولیان به وره درکی زۆر گه غه

ی  ی ڕق وکینه وه م بۆ ئه ی ئزیدی هه تک بۆ ژنانی دیکه  عیبره ن به م دوعا بکه ی هه وه تک بۆ ئه رفه ده بوو به
   گرنگترمووی  هه له.  ستیان زۆر بریندارکراوه وان هه  ئه ن که کانی بده خۆیان بژن و پشانی موسمانه

  . وه کتر نزیک کرده یه کانی له ی دوعا ئزیدیه له سه  مه  که یه وه بۆچوونی من ئه به
  

م  ، هه  ربووه سه ی موسمانانیان له شه ڕه  و هه دریان لکراوه  غه وه مانه درین زه کو گوپ له کان وه ئزیدیه
  نه بایی الیه تی و ته کیه وه یه رئه به له.  وه کانه سمانهمو ن کورده الیه م له  هه وه کانی سوننه به ن عاره الیه له

ست  هه.  کین، کارکی زۆر زۆر پویسته ره ی ده شه ڕه ستۆ و هه په ژر پاه  له کان، ئستا که  ئزیدیه جیاجیاکانی
  هزبوون و به  وه  نوکردنه کان پویستی به تی و کولتووری ئزیدییه یه شی ئاینی و کۆمه و دسۆزی هاوبه

. کان  نائزیدیه نه  الیه ر به رامبه کگرتووبن به ر و یه نگه نگ و هاوسه کان هاوده نه موو الیه ی هه وه بوو بۆ ئه هه
ست و دسۆزی خۆیان  تی و هه کیه  یان یه وه کبگرنه ی ئزیدیکان یه وه  ئامرازک بۆ ئه وان بوو به دوعا بۆ ئه

 پی پویست  رمی کوردستان به تی هه زگاکانی حکومه ر ده گه ئه. ن هزبکه  و به وه نه کو گووپ نوێ بکه وه
ر  گه  و ئه کانی مۆڤ پارزراو بایه ر مافه گه  و ئه ج بکردبایه رشانی خۆیان جبه رکی سه  و ئه کاریان بکردبایه

 متمانه و ئارامی  ستی به نک هه موو الیه  و هه کان پارزراوبایه  ئاینه مه کان و که وه ته نه مه ماف و ئازادی که
  .ی مزووری و دوعا ڕووینادا وه کو ئه ساتی وه  کاره بکردبایه

  
-2002  ی یاسا له گوره کردنی کوشتنی نامووسی، به غه ده  قه ستی حوکمانانی کوردستان له به چی مه ده وه له

ت و ڕازیکرن و  نھا بۆ زاهیره ووب و تهمزی ب نھا شتکی ڕه کو ته بووب، به ، زۆر جیددی نه08-13
  ، له زار ساه زاران هه  هه هشتنی کوشتنی ناموسی، که ناوبردن و نه له. نبووب ندێ الیه مکوتکردنی هه ده

هشتنی کوشتنی ناموسی  نه. مان بنبناکرێ و ڕی پناگیرێ رله  بیارکی په نھا به  ته وکراوه یه دا په که ناوچه
.  یه زایی هه تی و ئیداری و قه یه  شۆڕشکی فیکری و کولتوری و کۆمه رستی پویستی به ی ناموسپهو کولتور

  . س ربگرن و به  وه یه و دیارده ک دژی ئه نھا یاسایه  ته  ڕازیبوون که وه حوکماڕانانی کوردستان به
  

وانیش   ئه بوو بۆیه ی ناموسی جیددی نهکردنی کوشتن غه ده ستی قه به  مه زانن که كی کوردستانیش ده  خه دیاره
رمی  تی هه حکومه. ن که وت ده سوکه ریتی کۆن هه ی دابونه  گوره کو به مان به رله  یاسای په نه گوێ ناده

ن  وڵ ناده ژنۆ دانیشتوون هه وئه سته تی ده وه ی ده زگاکانی دیکه کوردستان و پۆلیس و داواکاری گشتی و ده
زووری   مای ئاوات و مای خه  که یه وه ر ئه به و بکرێ له یه ی یاسای ناوبراو په وه  بۆ ئهن  کارک بکه که
ر  به رله هه. ی بیانکوژن وه ن پش ئه تک بکه زووی خۆیان ژن ئه ئاره بینن به خۆیان ڕاده کان له وبۆ و مزووریه شه
  . کا نجن ده نجن هه ی خۆی هه که  ساه12   کچهتی مافی مۆڤ زاره  ر وه رامبه ولر به هه  کابرا له شه وه ئه
  
  وانه دا کردوون، له گه وتنم له ی ڕابردوودا چاوپکه  ساه15م   من له ی که سانه و که  زۆر له شه وه رئه به ر له هه
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 کوشتنی ناموسی پرس و  داران، پیان وایه تمه رم و سیاسه تی هه  و حکومه رانی ئیداره  نونه زۆر له
  .   نییه وه ت و سوته وه ت و ده  سیاسه ندی به یوه  و په تیه یه کی خزانی و کۆمه یه زیه هق
  

ف و  ره ی شه وه رستی و کینه ناوی ناموسپه مۆش کوشتنی ژنان به  تاکو ئه وه مانه درین زه ش له وه له جگه
ب دوعا   ئاشکرا ده بوو کات که وه رئه به  له.ڵ و ئاسایی چاولکراوه وا و حه کو کارکی ڕه ناموسی خزان وه

ها پاشان  روه هه. یکوژن ی نه وه کا بۆ ئه مای خۆیان ڕاده  له یه ڵ کوڕکدا هه  گه ویستی له ندی خۆشه یوه په
  که له سه ن مه نی دیکش ده ندێ الیه  باوکی دوعا و هه  که شه وه رئه به رله هه. کرێ گای پارتی ده سلیمی باره ته
  م زۆره واریدا زۆرجاران به ناو کورده له.  سیاسی ن کردیان به ندێ الیه م هه تی بوو به یه کی کۆمه یه له سه مه

ڕاست و  تی ناوه  کوردستان و ڕۆژهه  بم له یه وه ستم ئه به دا مه لره. تی یه ی کۆمه زیه ین قه  ده پرسانه
  .  ی ناموس بکوژرێ زیه ر قه سه  ژن له  که  ئاساییهزۆر... فغانستان هتد پاکستان و ئه

  
ی   ساه15م   له دارانی کوردستانم کردوه تمه ستان و سیاسه ی باده  ئاراسته ی که من و پرسیارانه کک له یه

کان  راوهکوژ ی ژنه  و ژماره ندندایه سه ره  په ی کوشتنی ژنان له  دیارده  گوایه گوم لبووه: بوو وه ڕابردوودا ئه
  یان له  باسم کرد زۆربه وه ره سه کو له وه. 1991  ، پاش ڕزگاربوونی کوردستان له زیادبووندایه ساڵ له سال به

 و  زانم وایه مگوت من ده  ده پاشان که. کرد  و ئینکاریان ده یانگوت وانیه یشتن و ده م تناگه که ستی پرسیاره به مه
یان گوت ئاهااااااااا تۆ   ده ،...کانیشی تدایه  ژنی کوژراو و ناوی بکوژه400   له ناوی زیاتر  که من لیستکم پیه

کی  یه زیه  قه وه یان گوت ئه پاشان ده... خالقی و بناموسی کوژراون هتد ر بئه سه  له  که یه و ژنانه ستت له به مه
ی   دیارده ر بیریشیان له وان هه  ئه واته.   نییه وه ت و سوته  سیاسه ندی به یوه  په تیه یه خزانی و کۆمه

وان کوشتنی  گایان حساب ناکرد و بۆ ئه  گرفتکی کۆمه  ک به یه هیچ شوه  و به کردبۆوه کوژی ژنان نه شه ڕه
وان کوشتنی ناموسی  ش بۆ ئه وه له جگه. کی خزانی بوو یه ی ناموسی خزان گرفت و دیارده وه ژنان بۆ کینه
  . وه دامه میان ده  وا وه  بۆیه وا و ئاساییه کارکی زۆر ڕه

  
دار و  تمه ندێ سیاسه می پاش ڕزگاربوونی کوردستان هه که  سای یه  له وت که رکه کانم بۆم ده وه  لکۆینه له

عسیان  ی جیاواز هاوکاری ڕژمی به  شوه  زووتر به یان کوشت که  کوردانه و ژنه ندێ له کان هه  سیاسیه پارته
بوون یان " جاش" زووتر  ی که وانه ندێ له ها هه روه هه. کوژران" خالقی ب ئه"تی   تۆمه  به و ژنانه ئه. دبووکر
  ناو پارته ربازی له ی سه رمانده  فه عس کاریانکردبوو و پاشان بوون به کانی به زگا سیخوڕیه ڵ ده گه له

کان   سیاسیه  ناو پارته رگرت له رزیان وه ی زۆر به پایهت و  سه  ده ی دیکه شوه کانی کوردستان یان به زلھزه
عس  ناو به ڵ یان له گه  له وه که یه  زووتر به کوشتن دا که یان به و ژنانه ندێ له ی کوردستان هه ناو ئیداره و له

  و کۆنه سیخوڕ   جاش و کۆنه  کۆنه و پیاوه ر ئه سه  له  زانیاری زۆریان پبووه وژنانه ئه. کاریان کردبوو
ر  ش هه و ژنانه ئه. کوشتنیان دان ن به که  ئاشکرا نه ڕۆژان ڕابردوویان  ی ڕۆژک له وه  و بۆ ئه عسیانه به
  . وابووه  و ڕه بووه ر نه سه وی له  لپچینه  کوشتنه م جۆره  ئه کوژران چونکه" خالقی ب ئه"تی  تۆمه به
  
  وترێ وته مۆ پی ده  ئه ی که وه ندامی ئه  ئه ی ببته وه  بۆ ئه اوهی د وکی بونه  تورکیا هه وه  کانه1950  له
 دانوستان و گفتگۆ   ڕازیبوو که وه ر ئه سه وڕوپا له تی ئه کیه ی دواییدا یه ند ساه م چه له. وڕوپا کانی ئه کگرتوه یه
و  بۆ ئه. وڕوپا تی ئه کیه ندامی یه  ئه  ببته2020 یان 2015   داهاتوودا ، له ی له وه ڵ تورکیادا بکرێ بۆ ئه گه له
   ڕیفۆرم و چاکسازی زۆر زۆر بکا له رجی زۆریان بۆ تورکیا دانا و تورکیایان ناچارکرد که  مه سته به مه
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  مه  که ر به رامبه رمتر ب به  نه تورکیایان ناچارکرد که. زایی می قه ستووری و سیسته  ده  له وانه تورکیا، له
  تورکیا ناچارکرا که. ن ی زمان و کولتوری خۆیان بکه سه  موماره یان بدا که  کورد، ڕیگه وانه ، لهکان وه ته نه

ئاروزووی   به  که کانی دیکه قابات و ڕکخراوه  نه کانی مۆڤ بگرێ، ئازادی بدات به  مافه ک ڕز له یه تاڕاده
  ... ن هتد خۆیان کاربکه

  
  رستی له زپه گه ڕۆیشتوو و فاشیست و ڕه ست و قسه نی زۆر زۆر باده  الیهندێ زانین هه ک ده مووالیه کو هه وه

تی خاک و کولتوری تورکیا  کیه ر یه سه  زانی له شه ڕه  هه م به وڕوپایان هه تی ئه کیه ی یه و داواکاریانه تورکیا ئه
وی  کرد و هه ستی ڕیفۆرمیان ده هھه ر  به تی زانی بۆیه نازول و سوکایه  ته م به مالیزم هه و ئایدیۆلۆجی که

ی  قه وڵ و ته ش هه وه ڕای ئه ره سه. ندام  ئه بته  تورکیا نه  که–ن  ده وڵ ده  تاکو ئستاش هه–دا  یان ده وه ئه
  رگای بوونه وڕوپا ده تی ئه کیه ش یه وه ڕای ئه ره بوو سه  پی پویست نه م به زۆر دراو چاکسازی زۆرکرا به

ی  وه ی کرد بۆ ئه و کاره وڕوپا ئه تی ئه کیه یه. ندامی تورکیا  ئه رپشت بۆ گفتوگۆ بۆ بوونه سه   ی خستهت ندامه ئه
ت  تایبه وشی هاونیشتمانانی تورکیا، به  و ڕه وه چته ربازی نه تی سه و دیکتاتۆریه ره  به تورکیا جارکی دیکه

  .ب ش خراپ نه ی دیکه نده وه کورد، ئه
  
. که ستووری وته  ده ن له  چاکسازی بکه مانی کرد که رله تی تورکیا پشنیاری په  حکومه2004ی   مانگی ده له

تی  خیانه " بوو که وه کان ئه  پشنیاره کک له یه. مان رله م په ر ده  به ک پشنیاریان خسته  کۆمه سته به و مه بۆ ئه
وڕوپا  تی ئه کیه  بدا یه که ر پشنیاره سه مانی تورکیا بیار له لهر ی په وه پش ئه. م بدرێ ه قه  تاوان له به" وجی زه

ک  یه هیچ شوه م به  به  زۆر زۆر شتکردوه وان چاوپۆشیان له  ئه  که وه م و بۆ تورکیایان ڕوونکرده  وه هاته
م  ر ئه سه له. کانی ندامه  ئه کک له ستووری یه  ده م بدرێ له ه قه تاوان له به" وجی تی زه خیانه " ڕازی نابن که

بوو  وه ئه. ل بن شه وڕوپا و تورکیا فه تی ئه کیه  سای نوان یه50ی  قه وڵ و ته ریک بوو هه  خه پرسه
  . ربگرێ مان بیار وه رله ی په وه  پش ئه وه ی کشایه که زووترین کات پشنیاره تی تورکیا به حکومه

  
کسانی ژن و  رستی و کوشتنی ناموسی و پرسی یه ی کولتوری ناموسپه له سه  مه بم یه وه ستم ئه به دا مه لره

تدارانی  سه ر ده گه ئه. وڕوپا و ڕۆژاوا زۆر زۆر گرنگن کانی مۆڤ بۆ وتانی ئه  مافه پیاو ڕزگرتن له
ن و  دا بکه گه  له و هاوکاریان وه نه وڕوپا نزیک بکه  وتانی ڕۆژاوا و ئه ێ کوردستان له وه کوردستان بیانه

دیموکرات و مۆدرن و " وتکی"کو  وێ کوردستان وه  داهاتوودا و بیانه ن له ر بکه وان مسۆگه پشتگیری ئه
رستی و کوشتنی ناموسی  ی کولتوری ناموسپه له سه ب مه  دونیادا بناسنن ده وتووخواز به خواز و پشکه تازه
ی تورکیامان  تی سوورن نموونه وڕوپا و وتانی ڕۆژاوا خه  بۆ ئه النه سه و مه ئه. ربگرن ڕی جیددی وه و په به
ربازی ناتۆ  یمانی سه ی هاوپه  ڕکخراوه  له ربازییه مین هزی سه ریکا دووه مه دوای ئه  له تورکیا که. رچاوه به له

تی  کیه  یه ندامیشی له  ئه  بوونه ت له نانه  ته وه که موو ڕوویه  هه  له م پشتگیری لکردوه موو ده ریکا هه مه و ئه
وڕوپا   بۆ ئه یه ربازی و ئابووری هه ی مژووی و جیۆستراتیجی سه ندازه کی بئه  گرنگیه تورکیا که. وڕوپا ئه
 و  بووه وڕوپا و وتانی ڕۆژاوا نه تی ئه کیه ئمه، کوردستانی باشوور، تاکو ئستا هیچ سوودمان بۆ یه... هتد

  .ین وڕوپای بکه شی ئه  پشکه  هیچیشمان نییهئستا حالی حازر 
  

ی  وه ڕازی بین و ئه" مووشتک  هه به"ب   ده  بۆیه ریکایه مه وڕوپا و ئه ری ئه  ژرسه ستمان له  ده ئمه
ندی  وه رژه بۆ به.  وه ونه که ن و لمان دوورنه تیمان بۆ درژبکه ستی یارمه ی ده وه ین بۆئه ستمان دێ بیکه ده له
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  ک له ین وه ریکا ڕازی بکه مه وڕوپا و ئه تی ئه کیه  دی یه نی کورد و کوردستان باشتروایه راتیجی دوورخایهست
  ی که  کوردیانه نه و الیه ئه. تیک آورد ک عاشیره ره ک خ و سه ره ال و شخ و ئاغا و سه ند مه دی چه

   شتکی تازه  که  هاتووه وه ی ئه  ئستا نۆره ژین بۆیه یدا ده ت  که یه و حاه  حامان ئه  که ناومبردن وایان کردوه
 . ین  بکه به جره ته
  

   له  گوایه ن که که ده وه ی ئه  کوردستان بانگاشه کانمان له رکرده  و سه کانی مۆڤه کوشتنی ناموسی دژی مافه
تی مافی  زاره کاندا وه کراسیه  دیمو ته و له. گیردرێ کانی مۆڤ ده  مافه و ڕز له یه کراسی هه کوردستان دیمو

تی  ی تایبه ش کۆمیته وه ڕای ئه ره بوو سه مک دوانمان هه رده  سه  الی ئمه چی له  که مۆڤ وجوودی نییه
ی  خنه ی خۆیدا ڕه  ڕاپۆرتی سانه موو سای له کان هه کگرتوه  یه وه ته ی مافی مۆڤی نه وه  و لپچینه وه لکۆینه
  .  رمی کوردستان گرتوه تی هه کانی حکومه ئیداره/ی  ئیداره لهتوندی 

  
دان   کوردستان ئاوه ریکه رمی کوردستان هدی هدی خه تی هه  حکومه وه دوای ڕووخانی ڕژمی دیکتاتۆره له
ردستان کو. کرێ ها دروستده  و گرانبه وره رمارکت و بنایات و هۆتلی گه و ڕگاوبان و سوپه باخچه. وه کاته ده

کی دیگیتاڵ و دوو ئۆتۆمۆبیلی  کی ڤیدیۆ و کامرایه  کامرایه ماڵ نییه. ها  و گرانبه  ئۆتۆمۆبیلی تازه  له پیبووه
تی  حکومه.  ئینجی ڕازیب28نگی  نگاوڕه فزیۆنی ڕه له  ته  به س نییه که. ب  مۆبایلکی نه سیش نییه ب و که نه
ها  روه هه.  کوردستاندا دابنن کی خۆیان له ره بی سه کته اکانی بیانی مهوێ کۆمپانی یه رمی کوردستان ده هه
وتووش  رکه ک سه یه  تاڕاده ختانه خۆشبه.  وه نه  کوردستاندا بکه  وتانی دونیا قونسی خۆیان له وێ که یانه ده

 هاتوچۆ و بازرگانی  ۆیهب. ی  دوبه کاته  کوردستان ده تی که وچیروان بارزانی گوتیه ن ڕزدار نه ده. بوون
ی   ئمه چ که ده وه م له به.   وه کرته ی ده قلیدی دوبه مات و بیناسازیدا ته ده  خه  و له ی زۆره ڵ دوبه گه له

 و  الیت و بنایه کانی ساته ناه  بوونی که تنین و وابزانین که ه بخه لیج خۆمان هه کانی خه به کو عاره کوردیش وه
  . کا وتوومان ده رکه کا و سه رمان ده وه خته ها به جوان و باش و گرانبهئۆتۆمۆبلی 

  
ن ژن لیان   کوردستاندا هه  له ی که هایانه  جوان و گرانبه موو ئۆتۆمۆبله و هه ند له چه:  ند پرسیارکی ساده چه
 پانتۆڵ و  توانن به خت ده ه ژنانی پایت ند له کرێ؟ چه چاوی یاساکانی هاتووچۆ ده ک ڕه یه خوڕێ؟ تا چ ڕاده ده
زووی خۆیان مرد  ئاره ڕی دداری و به دی کچانی کوردستان له رسه ند ده ؟ چه وه رکۆتی بسووڕنه سه به
  ؟ ڕۆژانه واریمان چۆنه خونده ی نه کرێ؟ ڕاده وده یه ک په  چ یاسایه وه ق و جیابوونه  کاتی ته ن؟ له که ده
واو  فزۆن و ڕادیۆی ته له نای ته  و که ند ڕۆژنامه ؟ چه وه خوننه  ده ند ڕۆژنامه ن چهکی دانیشتوانی کوردستا خه
ک  یه ؟ تا چ ڕاده یه  کوردستاندا هه خۆ له ربه و ڕکخراوی ئازاد و سه ه ند کۆمه ؟ چه یه نمان هه خۆ و بالیه ربه سه

 شۆڕشکی فیکری  موو شتکدا پویستی به  هه پش ؟ کوردستان له... یه ربین هه ئازادی سیاسی و ئازادی ده
شکی   به دار که ها و بریقه  و گرانبه وره رمارکتی گه الر و سوپه  ته ک به  نه یه تی هه یه نبیری و کۆمه و ڕۆشه

کی   بۆ خه و شونانه ئه.  و شونانه  ئه کا بچته رم ده  شه دیته ژار و دونیا نه زۆری دانیشتوانی کوردستانی هه
ر   هه وه وانه پچه به!  پویست نین و شتانه  بم ئه  که  نییه وه ستم ئه به ک مه یه  هیچ شوه دا به لره.  نامۆن ئمه
  ب له رورتین شت نه تی زه یه ر شۆڕشکی فیکری و کۆمه گه  ئه یه وه م پرسیار ئه موویان پویستن به هه

  مان کانی دیکه تی و کولتوری فیکری پۆژه یه ب شۆڕشکی کۆمه به. تی سوپارمارک وه کوردستاندا پشکردنه
  ن و نابنه تیمان ناکه  جیددی دۆستایه ن و به مان پناکه وڕوپا و ڕۆژاواش متمانه رناگرن وتانی ئه سه

  !نگمان یمان و هاوده ر و هاوپه نگه هاوسه
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تی سیاسی  رعیه  کوردستاندا شه می سیاسی له  سیستهزگاکان و  حاکمانی کوردستان و داموده ی که وه بۆ ئه

ب  ستبنن ده ده تی سیاسی به رعیه ی شه وه  بم بۆ ئه ن یان باشتر وایه ده ستی نه ده دۆڕنن و له خۆیان نه
  ی که و یاسا و بیارانه  ئهنھا ته  ن که ن و وابکه رپابکه  کوردستاندا به تی و فیکری له یه شۆڕشکی کۆمه

ک  کردنی کوشتنی ناموسی، نه غه ده  یاسای قه وانه وبکرن له یه ریکردوون په مانی کوردستان ده رله په
ر شار و  ر سوچکی هه کو هه  به کمان نییه ر دوعایه  هه ئمه. کی کۆن ستوور و یاسای خه ده

  ! شاردراوه کی ل حه کمان دوعایه یه شارۆچکه
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