
 گای کوردستان ئازاد ناب بن کۆمه ر ژنان ئازاد نه گه ئه
   مه بدو حه ردار عه سه

   که ندوه  سهی ره ک په یه ه راد  به که یه  ماوهی کوردستان وه ره  ده  له و کوردستان  لهی کوردکوشتنی ژنان
  هۆی به   هاتنه وه نگه  ده  بهم  ئه  وه ،ن ی لی بکه نگه ک پشوو ناتوانن ب ده ش چیتر وهتدارانی هس ده

لکی ئازادیخواز و سۆشیالیست و   خه ژنان وکانی تی یه زایه ندنی ناره سه شه  گه بوون وفشاری
" مان کرد یاسای  رله  په اوای لهد" نچیروان بارزانی " رم  ههتی  مهوکرۆکی ح  سه .    هکان مۆنیستهکۆ

خۆیان    وه  ئه ۆنهی چ که ۆرینه ، جا گر ناموس  بگۆڕن شتنی ژنان له سهو  سزای ک واته" غسل العار
  .یزانن ده
ڤی ۆکخراوی مافی مر ڕ توانی گا ی رادیکالیزمی کۆمه وه ی بزووتنه تیه یه  کۆمه م فشاره ها ئه وه ر هه

ی  که ته کانی حکومه ندیه وه رژه  به  ناتوان له م ڕکخراوه  ئه نده رچه هه( قسه   بنته شکوردستانی
 دا  ی ژنان کوژیه شه ره م رم کرد سنوورک بۆ ئه تی هه  حکومه  داوایان له ) بدات کتی و پارتی ال یه

  . ژن کوژراون5دا  فته  هه1ی  ماوه  له یاند که یان راگه وه  ئه بنرێ وه
ژراون یا خۆیان و ک ی که نه و ژنا  پ ی ناوی ئه  به  وه ترکانی پشوو ه پ ی ئاماری سا  به
  تاندوهوس

عاتدا ژنک   سه24ر   هه ولر له کانی سلمانی و هه خانهخۆش  نه   نراون به یه گه   ونراونیا سۆت
  .   کوردستاندا  لهرستیه رگ بری ناموس په ساتی جه ربانی کارهوق
  ک درژه  وه ژناننکی کوشتنی ناموسی  ره نگری سه یهخۆیان ال حزابی ناسیونالیستی کوردی  ئه

تیان  ه تایبی رگه پشمهکداری   چهی فرزه هکرد م یان ئه  شاخ پیاده  له ت که مان سیاسه ری هه پده
  ک بوو لهش  به هم  ئه  کورد وه پیاوی شتنی ژنان بۆ پاراستنی ناموسیکان بۆ کو  شاره نارده ده
پا وور ک ئه  وهی کوردستان ناب وه  ناوی ئهژر له  ته مان سیاسه ستاش ههئی .تیان باتی کوردایه خه

 ژر یاساو   لهی و ژنانه  بهکرێ وهین ده ک ته  و یهار ز  هه.  ساده  فه وه  بن و ئه ره ب ، ناب ژنان به
 دڵ و خواستی  ر بۆ خۆیان به  ی کور و هاوسهپا هاورێوور ک ژنانی ئه ن وه ده ئه ال وکۆلتۆری باو

ن  که هدست پ  پی کردنیان دهتی  کایهو و سوتی  و بی حۆرمه  ناتۆرهو ناو  به ، ن که خۆیان دیاری ده
 ژن وک  ده کچان و ژنانی و تاوانبارانه ت زۆریک له نانه  ته ب بکوژرن که  ده   کوشتنیان وه تا به
حزابی   ئه ر به  سه کوردستانیشکری  لهلیواکانی و ئامر ئاسایشی کان کداره چه و رگه پشمه

 .نیشتدار سه ده
ر  گه ئه. ؟ یه یانه راستگۆ کوشتنی ناموسی ژنان هت ب باره التداران سه سه  دهتای جوابی ئس هاتنهئایا  

  وه رز بوویه بهلکی ئینسان دۆست       خه تی زایه نگی ناره ده  ری دونیاوه رتاسه  سه  بۆچی له وایه
 " سزا بدرنارانب تاوانب  دهج بهت س  ده " بوو وه  داوایان ئه که" دوعا "ی  که  تاوانه ت به باره سه
 س  هیچکه  دادگایی سگیر کرابن نه  ده بکوژان یه  هه وه نگی ئه  ده نه  ،  دیار نیههیچ ستا چی تا ئ که

   . م تاوانه ر ئه  سه  له کراوه
لھاتوون ،  وانی تر هه  ئه سگیر کراوه ده" وبۆ علی شه"  بکووژانی  سکی تاوانبار له لین که ده یا ن

 ناکرێ ؟    ئازادسول زیرو مه فالن وهرۆک و  رمانی سه  فه ری  یا به شایه  سۆلحی عه  بهسه و که ئایا ئه
 یا زۆر دراون  تاوانبارانی ژن کوژ سزا نه ر وا بووه تا ئستا هه یکا ، لک ده  خه یه و پرسیارانه  ئه مه ئه
  له" حموود ناز مه به" آاتک . ب  زیاتر ده ر رۆژه  هه یه م دیارده  ئه  بۆیه  کراوه مه می ئه  که به
ی یاسا  وه ر ئه  به ریتانیا له  به ، له وه سی تره باوک و مام و دووکه ن  کوژرت له الیه ریتانیا ده به



  پن که سه ردا ده  سه کرن دادگا سزایان به سگیر ده گیرن ده ودا ماون ده  له نبارهواو دوو تا  ئه یه هه
ودا   بی سزا دان له سگیر کردن و دادگایی و به   ب ده ردستان بهوین بۆ کلد ی تر هه که چی دوانه

  . ؟  کورستاندا یاسا نیه   که لهن یه گهنا  وه  ئه مه ئهژین   ده
 یاسای ئیسالم    چونکهر بکا   به سته کانی ژنان ده م مافه رجه  سه  که ر یاسا نیه ک هه  کوردستاندا نه له

  یهن یشت یاسای سزادانی بکوژانی ناموسی ژنان نانه ته .   ژنه واوی دژه  ته  به   که ت حاکمه ریعه و شه
رۆکی  سه مای   له یا بل ووس  مه  ماله  له وه شارنه  تاوانباران دهب کاری پ ناکرێ  ههشیر هگ  یا ئه 

زیر و  رۆک و وه ی سه  و واسیته رتیل و پاره  به ری و به شایه  سۆلحی عه  هۆز و خ ب یا به فالن 
ینک   به عده ر وه  هه بۆیه.  بوونی یاسایه ی نه  پناسه مه ئه. کرن   ، تاونباران  ئازاد دهسول مه
  . ن  که کاری پ دهدا  م پناسه ی ئه ه چوارچو ن له یده ده
گای   بۆ کۆمه وه رته گه  ده وه  ناورۆکه  گشتی و له  بهی ژنان م ژن کوشتن و بی مافیه ی ئه اوهرچ سه

ل   گه  لهکسان نین  یهو ، ژنان ئازاد  وه تهس و چه هکاندا ژن د لگا بۆرژوازیه مهواوی کۆ  ته له.بۆژوازی 
   مایه ر ی سه که له نان و قازانج و کهمھ هره  به بۆهیزکی باشی کار نین  ژنان  :ن  ده وهواندااپی
اشان گرن پ هلد یاندا ههک س  مانگ مندال له9 ژنان  یابن   ده  ژنان عاده ، مه  ژنان توانایان کهنکهوچ،
م  هره  به وم  رهه  ژن بۆ  به ی بۆرزژوازی که نهها  به ته ردگرن زۆر شتی تر بووه ت وه سال مۆله1
 لگای ۆمه ک  له.رکی باش ب نهمھ رهه  ناتوانی به ی گونجاو نیهزک گه  ره رمایه ی سه وه نانهه

وت بۆ  سکه لیک ده رای گه ره  سه واندا نیها پی ل ه گ ری له رابه  مافی به،  رۆژئاواشدا هشتا ژن ب مافه
  وکان پ و فیمنیسته کانی چه حزاب و رکخراوه  ئه نان و ژستاش تا ئ ، وه وهوست هات  ده ژنان به

م  له. کانی ژنان هتی الیه  کۆمه ووری ئاب ست هنانی مافه  ده ن بۆ به که بات ده لکی ئازادیخواز خه خه
   و ئامۆزاوه برا و مام و خاڵ و باوک ن مردو  الیه لهس وی نام له هس ر مه  سه دا ژن له هیانالگ کۆمه

  تیژی لهوکوژرێ یا توند ی ده که  کوره فیقه رد یا رهل م گه  بیانووی درۆ کردن له بهالم  بهناکوژرن 
ی  لگایانه کۆمه و  کوردستان یا له له . رناچن  سزای دادگا ده  لهتاوانباران الم  به کاردێ لدا به گه

کرێ و  ه د شی پوهو شانازی شتکی باو ته شتنی ناموسی ژنان بووهون کووئیسالم  هات رده تووشی ده
ر  ده باپیران  ولتوری  باب ت و داب و که ریعه  شه  له ژێ  که بکو  ژنانه و س ئه رکه  هه پ یان وایه

 ،سووک و  هل بکا ناشریفبوو  قه وه ک ئه یه ماله ر بنه  هه وبن شت شاد ده  هه   به  به وریفن  شه ،چن ده
ر ناوی ژ  ی بی مافی ژنان له اوهرچ ک سه وهسالم یئ: م  که  بۆ یه وه هرت گه  ده مه  هۆی ئه. ریسوایه
   ، به ی ژنان زینایان کردووه وه  ژر ناوی ئه  له کان وه دیسه رئان و حهوقوالی پیرۆزی ق  ئه هالدان ل
وخۆ یا   راسته شتنی ژنان بهو مافی ک دا به ق ده  پیاواندا ، ههڵ  گه  له ووهب  ههان برین سکسی ب ماره
  شیک له ت به نانه هن قل و زیھنی پیاوان و ته  عه یکاته هد  کولتوری باو  وه ته ی کردوه مه ئه وخۆ ناراسته

م  دووه. کات  ده مه ر ئه  سه سالمی سیاسی کار لهینجا ئ ئه .  وه ریه م کاریگه  ژر ئه اتهخ ئهژنانیش 
 ها روه  هه هفی پیاوی کورد و ره  شه ک دیفاع له  کورد وهنالیزمییو کوردستانا ناس  له  وهنالیسمناسیو

ی ژن کوشتن  دیاردهبوونی ر زال   سه خویان لهو ری راسته  کاریگه ،ف ب ره  شه  بهب ژنی کورد ئه
  مه ئه . تیه هگای به ره ی ده ری و پاشماوه شایه لدانی کولتوری عه رهه ی سه رچاوه  سه مانه ئه  یه هه
و ی ئیسالمی سیاسی  وه زووتنهدا ب ک قسه  یه لهر ناموس ،   سه  له کانی ژن کوشتنه و هۆیه اوهچر سه

  . کوردستانا   له یه  نامۆدرنه م دیارده و ئه ی ئینسانیه دژ م دیارده کی ئه ره ناسیونالیزم هۆی سه
 باری  ند بن ، له مه هره کانیان به موو مافه  هه  ژنان له  کوردستان بووترێ ئازاد که  بهرێتوان کات ده

بی، ئازاد  زهه ی مه  خۆرافه  ئازاد بن ، ئازاد بن له وه نگیه ههر تی و ئابوری  و فه الیه سیاسی و کۆمه



 خو کردن ،   منال به و کار وباری ناومال  لهبکرنویستی خۆیان ، ئازاد  لبژاردنی خۆشه  هه ن لهب
هیچ . ل پیاوان  گه کسان بن له دا یهکان یدانه موو مه  هه ها له روه  هه لبژاردنی کاردا وه  هه ئازاد بن له

   چینی کرکار وه و سۆشیالیزم ی وه هبزووتن  له م بکا جگه هاهر  فه انهم ناتیڤک ناتوان ئهر هلت ئه
ی  رنامه  به  له م کراوه راهه فهل پیاوان   گه کا له  دهکسان  ئازاد و یهژنان    که و مافانه ئهواوی  ته
  دی هاتنی زیاری بها خو م حیزبه ئه . داپی عراق کی باشتری حیزبی کۆمۆنیستی کرکاری چه یهیادون
   ، وهسکۆالرداومی و   قه یره  دینی و غه یره  غهیکوردستانک  له  هکی باشتر ی دونیایه رنامه به

ڵ   گه بن له کسان ده واوی ئازاد و یه  ته ک ژنان به  نه  کهزرێ خۆ دابمه ربه کوردستانکی ئازاد و سه
نالیزم و ئیسالمی سیاسی حاکم وتا ناسی. ب  م ئازاد ده رجه لگای کوردستان سه لکو کۆمه پیاوان به

ری ئازادی  پوه: نی ردستانیش ئازاد ناب مارکس ووتهولگای ک هم کۆ ر بۆیه  ژنان ئازاد نابن ههب
   .  لگا ئازادی ژنانه کۆمه

   


