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  هژن
١٤/٠٦/٢٠٠٧  

  
 ل ککوە زیادی کردووە و یرستییپاساوی ناموسپوە، ژنکوژی بڕینپاش ڕاپ ل وەی کئ

یانتوانیوە  تنانت دەستدارانیش ن کی کۆمگی کوردستان،کانهرە دیارترین دیاردە
 ئاماری نخۆشخان و پۆلیس و ڕوبری ڕۆژنامکان، نك ئم لبرئوەی. نکۆی لم بکن

 یه وەی کل م دیاردەیورەتربوونی ژمارەی قوربانیانی ئکو گوە، بناست دەکپش
ت تشکردنی گۆڕینی دەسالتی بعس ب دەسالتی پار هۆی شدا وه ڵ ئه گه له .نیشاندەدات
  .چن سانیك بۆی ده ن و که ی الیه وه ك ئه ن نیی، وهکوردییکا

  
ئوەی من لرەدا دەموت ب کورتی قسی لسر بکم، لکدانوە و ئنجامگیری گروپ و 

ئویش . کسانک بۆ تشنکردنی ژنکوژی پاش ڕاپڕین، وات ل شازدە سای ڕابوردوودا
کاتك ک ل . نان ل سایی ڕژمی پشوودا ل چاو ئستابریتیی ل باشتربوونی ڕوشونی ژ

لکدانوەیکی ئاوا ورد دەبینوە، لبرچاو نگرتنی ئاوگۆڕە ئابوری و کۆمیتی و رامیاری 
نوەرکی نگۆڕ و و تنانت بڕوەبرایتییکان، بدی دەکرت و ئم روانگیش ژن ب بوو

  .ارالی ئو بوونوەرە نگۆڕەدا دنبچاوچقبستوو ب چوئاوگۆڕەکانیش 
  

بڕای من، ئم تنگیشتن ل کتواری ڕووداوەکان و بۆچییتی و زەمینی سرهدانی 
ب بوونورکی س و ناچاالك یکالین خوندنوەی ژنکوژی و وناکردنی خودی ژن . دیاردەکان

روو بت، هنیدەگ رەنجامو سکان بکسۆڵ، ک راوردیب سانی ناهوشیار لەك چۆن ک
 ن، کدەگ رەنجامو سکاندا، بکدوای ی ك لی می ڕژسای بارودۆخ و گوزەران و ژیان ل
 نی ژنان لوشووەکرد، ڕرەوە باسم لسل ك کیرواش ڕوانگپار دەخوازن، ه ب خۆزگ

ل انین تنیا لوەدا نیی، ک گرفتی ئم تو. سایی ڕژمی پشوودا ب باشتر دەزانت
 تودا، دەککتیییری دیاردە کۆمرگرتن و چارەسب ناگات و لتواری رووداوەکان تک

  .بکو لسر هوشیاری ژنانیش کارایی خراپ و نگتیڤ بجدەهت. پراوزەوە
  

، پویست براوردی بۆ تگیشتن ل هۆی تشنکردنی ژنکوژی ل دەربازەی هزارەی سھمدا
باری ئابوری، کۆمیتی، ڕامیاری و خودی هوشیاری و ئامادەبوونی ژن ل چاالکی و کاری 

  .ڕۆژانی دەرەوەی خزاندا، بکین
  

ل ڕووی ئابورییوە، کۆمگ سقامگیرتر بوو، ل ڕووی کۆمیتییوە جاران وەك دەزانین 
وو،  ل ڕووی ڕامیارییشوە کۆمگ داخراو و دوو خزان و تاکی کورد وەك ئستا کراوە نب

 زان لراپای ژیانی تاك و خس کداری، کستکاری چرهرەی بم و برە بوو؛ ڕژمسج
 ك بیویستایر تاکگکان درابوو و ئرامیاریی ی پرسننگر مسشت بکات، لت، گنبخو

لوەها بارکدا ژن . شاخ بت بۆ هاووتی چاكکار دامزرت، دەبوو پابندی پوەرەکانی برەی 
ئوسا ئامرازەکانی . کمتر بواری هسوران و دەستبردن بۆ سلماندن و هاتندەرەوەی هبوو

پیوەندی و چاوکرانوە لچاو ئستا دەگمن بوون و شوازەکانی پیوەندیگرتن ل نوان کچ و 



لوا لسر ناموسپرەستی ژن بکوژن چکدارەکانی کسانکیش ک بۆیان دە. کوڕدا زۆر الواز بوون
ی بۆی ڕژم بوون یا چکدارەکانی شاخ، بم تاکی ئاسایی کۆمگ لبر ئوەی ک ب ئاسان

  .دا ندەچووە سر، خۆی لی الده
  

لالیکی ترەوە وەك لسرەوە وتم، خودی ژن کپ و ک بوو، فرەتر دەستمۆی ڕسا 
بکورتی ژن فرەتر . پوەرەکانی بنما بوو بۆ ژنی چاكرەتر پابندی کۆمیتییکان بوو، ف

بم کاتك ک ژن دتدەر و . گوایڵ بوو یا ڕاستر بین تاککی ناچاالك و دوورەپرز بوو
کاندا چاالك دەبتیییبوارە کۆم ندەران و له تشاو دەچلوە و ت، بتچاوی دەکر

لسر ژنانی کوردستان دادەنت، دەزگکانی ڕاگیاندنی و پنجرەکانی هاوکات ئم کارایی 
ئاشنابوون ب ژیانی ژن ل کۆمگکانی دەرەوەی کوردستان، فرەتر دەبن، خودی راپڕین ژنان 

ڕژمی پشوو وەدەر دەنرت و ئو برتسکیانی ب هۆی ی خۆیان ب ئاگا دنتوە، ل بوون
ابوون، بوونی خۆیان لدەست کی و هاتندەرەوەی ژناندا سپنربوونی وییوە بسر چاال

 باری ئابوری خزانکان فرەتر ناچار ب ناردنی ژنان بۆ کارکردن دەکات و بو بۆنشوە .دەدەن
 بوونی ل برامبریشدا ب. لشفرۆشی بۆ پاروەنانك سرهدەدات، ک پشتر زۆر زۆر کم بوو

 فرەتر میدان بۆ ژنکژان - شاخ و شار–اران ک تنیا دوان بوون چند دەستك ل چاو ج
ئگر جاران تنیا چکدارانی ڕژم و چکدارانی شاخ دەیانتوانی ژن بکوژن و وەك . ڕەخسا

برزەکی بانان بۆی دەرچن، ئوا ل سایی چند دەسالتی و شڕی ناوخۆ و بوژانوەی 
 ەر ل پاش شکستی راپڕین و تشنکردنی هزەئایینکان وەك برهمی نائومدی جماو

ئیسالمییکان ل سراپای کۆمگدا ب پاپشتی دەست ناوچییکان ل برامبر یکدا، 
لم نوەدا ژنکوژی بووە ساناترین کار و تنانت سرهدانی کسانك ک ژنیان ب پارە بۆ 

ئم برهمی ئوە بوو، ک الین شرکرەکان و میلیشیا ئیسالمییکان . کسانی تر دەکوشت
ئگر براوردی .  نپریگنوەگرتن و دەمچورکردنی ئو کسانبۆ کۆکردنوەی هز، ل وەر

ژمارەی چکداری میلیشیاکان لگڵ ژمارەی چکداری بکرگیراوەکانی ڕژمی بعس بکین، 
  .ئوا ئاسانکاری ژنکوژیمان بۆ دەردەکوت

  
رامبر هزە ڕژمی بعس بی کاردانوەبۆ فرەتر ڕوونبوونوەی پرسک، دەتوانین 

 کان لماوەرییوە جلستکارەکان و بزووتنرهین ١٩٨٨ەوە بۆ ١٩٧٦براورد بکئایا . ب
 عس لمی بین ڕژچاو ١٩٧٦دەتوانین ب؟ باشتر بوو١٩٨٨ -١٩٨٥دا ل ر، چونکخگومان نب 

 ر لگ١٩٧٦ئ ل و فشارەی کری بووای١٩٨٨دا ئسری بوو، لسدا ل گومان لب ،دا ١٩٧٦
هر بو شوەیش ئگر ل سردەمی پش . ب همان شوە ب ئنفاڵ و کیمیاباران هدەستا

ڕاپڕیندا بارە کۆمیتی و ئابوری و ڕامیارییکان و ڕوشونی ژنان و هاتندەرەوەیان و 
ەرەوەی وت، ل بری سرهدانی ئامرازەکانی دونیا بینین و ئامرازەکانی پیوەندی و چووند

دا هبووای، بگومان ژنکوژی شڕی داگیرکر، شڕی ناوخۆیی شارەکان و هرمکان، ل ئارا
  . سری هدەدا بو ئاستی ئیستاوه

  
تك ک لشفرۆشی، پیوەندی سکسی، شوازی پیوەندی، ئاگایی و هاتندەرەوە و دەستبردنی کا

 کانیان لژنان بۆ ماف و ئازادیی ردەمو ست، ئیتر چۆن دەتوانین ئبووبستادا نئاستی ئ
وەك وتم ئم توانین ژنان بۆ دواوە دەگتوە و نائومدیان . لم سردەم باشتر بزانین

بۆ برگرتن ب دیاردەیك و سرینوەی ئاسوارەکانی لسر کۆمگ، هاندانی ژنان بۆ . دەکات



ان، هخانی کۆمگ ل دەوری بزووتنوە کۆمیتییکان و دەستبردن بۆ ماف و ئازادییکانی
کردنی پرسی ژنکوژی ب یکك ل سرەکیترین پرسکانی کۆمگ و کارکردنی بردەوام و 
 ت ڕیشتی و داد و مافدا، دەتوانیبواری ئابوری و ڕامیاری و کۆم ل یگیرانپ

  . کۆمیتییکانی وشك بکات
  

نانه مئ ککاربردنی چب ،ویستخۆی پربتی سیوەی کۆمدەرەوەی بزووتن 
هر . هاوپشتی دەوتکاراکانی وەك شانۆ و سینما و خۆپیشاندان و مانگرتن و شونخونی و 

 تیییسا کۆمی ڕکۆیل ندەی تر ژنان دەکاتپار، ه ك بخواستنوە و خۆزگئاوڕدان
اتووی خۆیان نائومدیان دەکات، ل چاوەڕوانی هزی دەرەکیدا کۆیل داڕزیوەکان و ب توانا و لھ

  .ڕایان دەگرت
  

هاتنمیدانی ژنان ل بزووتنوە  ژنکوژی،  رگرت به  و به وه رچدانه رپه بۆ به هنگاوی یکم 
کۆمیتییکاندا بۆ ئاوگۆڕی کۆمیتی و ئابوری و ڕامیاری و فرهنگی و خۆسپاندن 

 کۆمگدا و کوتانی داخوازی و ئازادی ژنان وەك دروشمی یکمی بزووتنوە بسر
ئم هنگاوەش دەستبرداری ئو کسایتیی الواز و . سربخۆکان، ب نوچوانی کۆمگدا

ناچاالکی ک کۆمک ب بای ژندا بیویتی و ژنی کردۆت بوونوەرکی ناوەرۆك بۆش و 
  .ڕوخسار ڕازاوە

  
م هاوکشیش کاتك پچوان دەبتوە، ک ژنان لبری بووکشووشیی خۆیان بۆ پیاوان  ئ

و کککردنی سوودی کۆمپانیاکان، خریکی کوشتنی مرۆڤ کۆیلکی ناخیان بن و ناوەڕۆکی 
ر خۆیان دەوسرننگیدا بهبواری ئابوری و ڕامیاری و ف ن و ئاستی هۆشیاریان لند بکم

نی خۆیان وەك تاککی بتوانا و لھاتووی کۆمیتی بسلمنن و مایکرفۆنکانی و بوو
اوانی دەماستی کۆمگ ل پیاوساالرەکان بستنن و هاوارە تاسنراوەکانی ناخیان ب گوی پی

  .کلپوتی کۆمگدا بچن
  

ۆیان ل بزووتنوە  خۆیان، ڕکخراوی خۆیان، داباوکردنی خ ڕامیاریژنان پویستیان ب پارتی
 –کۆمیتییکان نیی، بکو پویستیان ب چۆکردنی ڕیزی پارتکان، ڕکخراوە پاشکۆکان 

وە  کانسبازه وه  ههیست ژنان ل بووکشووشیی دەوتمندیپو.  هی-ڕکخراوەکانی ژنان
ی، ل گوایوە ببن ب ڕەقیبی پیاوە کلپوتکان، ل خوای جوانییوە ببن ب خوای ئازاد

 ل مرۆڤی  یکسان،کی ئازاد وببن بیاردەر، ل پاشکۆوە ببن پشەو، ل کۆیلوە ببن تا
  . بوابخۆنبوو و الوازەوە ببن مرۆڤی چاالك و چاونترس

  
، ک کۆمگی ئو شوناس الواز و پاشکۆیان بنبکورتی پویست ژنان دەستبرداری 

پویست شوناس مرۆییکیان وەرگرنوە و میدان ب .  ب بایدا بیوونباوکساالری چینایتی
پیاوانی هزر بۆگن و باوکساالر چۆڵ بکن، ئگینا ئازادی کۆیل ب دەستی کسانی دی 

ڕزگاری کۆیالن تنیا بدەستی خۆیان : نایتدی و ئمش وانی گشت سردەمکانی مژووە
نگی خشدی و سپاردنی پتتی هیچی تر دکۆیل ل جگسانی ناخۆ، بک ناوەدا بو پبات ل

 ئگر ئازادی ژنان پوەری ئازادی کۆمگ بت، ئوا پویست ژنانیش .برهم ناهنتوە
  !پشنگی ئازادیخوازی و ڕزگارکردنی مرۆڤ ل سروەری مرۆڤ بسر مرۆڤوە بن


