
  !ت بۆ ژنان زاره می وه که  یی کردن له گله
  

وی  ڕه  شدارن له گا پک دنن و به ی کۆمه ژنان کاتک نیوه
  گایه ی کۆمه م نیوه ی ئه و کاته ژیان، یانی تا ئه دان به درژه

گا  ناتوانین بین کۆمه ،واکانی خۆی ڕه  م مافه رجه سه  گات به نه
و  دوور له به .ی خۆی قینه ی ڕاسته و پناسه ره به  کشانه ھه  ڕوو له
مۆدا  کانی ئه تیه چینایه  ته سه نو ده  ی ئستا له ڕیه ڕاسته

  که ن تیه و چۆنایه گردراوی ئه ،جگاو ڕگایان بۆ دیاری کردون و
ی تا  گایانه و کۆمه له.  بۆیانی دیاری کردوه کان ستوره یاسا و ده
  تی قۆناغه ری چینایه ڕۆشنگهی دینی و ورات سه ژر ته ئستا له

ک  هکو و گاش نابینرن و به ی کۆمه ک نیوه تیدان، ھشتا ژنان وه گایه به ره کانی ده کراوه ڕنه تپه
عبیریان  ته کانی پیاوان، زوه ی ئاره وه پکردنه  گات به تا ده  ری منداڵ و خواردن دروست کردن خوکه به

رچوی نو  یان ده  یه زگاکاندا بونیان ھه و دامو ده نو دائیره  له  ۆریش ببینین کهبا ژنانکی ز. ن که لده
م  م تا ئستا ئه به . یه ئیمکانتی مادییان ھه ، ست ھناوه ده ی باشی زانستیشیان به زانکۆکانن و پله

  . وه تی پیاوه سه ن ده الیه  وانرت لهڕ لیان ده  ق و کۆیله م عه ک که وه  گایه ی کۆمه نیوه
و خوازیاری ئازادی  ئه  بکات که  یه واژه سته و ده ی ئه نده ند پوپاگه رچه ھه  پیاو ساالریه  ته سه م ده ئه 

ی  وه ک ئه وه  یان نیه گاو ڕگایهو ج ژنان ئه  وه لی و یاساییه مه باری عه  و له  ی وانیه که استیه، ڕ ژنانه
 ی  و وتانه م نین ئه که .واوی خۆیان ستی ته ربه قی ئازادی و سه ھه  شتن به گهکی مژووی بت بۆ  پویستیه

باری   تی ناویندا، کاتکیش له ڕۆژھه  ن له که ر ده روه کسان و دادپه کی یه گایه ی کۆمه نده کاتک پوپاگه
ت  سه خودی ده  که  وه له مکگه و چه له  ک خۆی ببینرت، زۆر دووره جگاو ڕگای ژنان وه  وه پراکتیکه

  .کات ی بۆ ده ئاماژه
زۆرترین   که  یه خوازهوتو  دواکه  تیه چینایه  ته و خه قووی ئه میان ھه رجه کان سه ستوره یاساو ده 

  ی ڕوون و دیاره وه دا ئه لره.  کردوه  پناسه ، وه ت و یاساکانی ئیسالمه ریعه نو شه  کانی ژنانی له پگه
  . وه بیشه زھه ت و خودی مه سه دیدگای ده  بۆ ژنان له  یه هیر کردن م سه هک و به ئه
 تانی و  له  م زۆرینه لی ئه ستور گه و دهن  له  یاسایانه  م جۆره هی تا ئیستای ئ وه بونی مانه م نه بۆ وه 

شکی   به  ،یاساکانیان ن به که کانی دینی ئیسالم کار ده مکه پی چه  ی به و وتانه گات به تا ده تدا ڕۆژھه
جۆری   به  داوهکانی خۆیان گر ونه وا تا ئستا ئومد و خه ژنان خۆشیان که  له  و توژه بۆ ئه  وه ڕته گه ده
کاتکی ئاوادا عراق و کوردستانیش   له.  بۆیانی داڕشتوه دائاین ڵ  گه له تی پیاو سه ده  ی که و پناسانه ئه

  دات که ده  یه کراوه پنه  لنه و که و به ی تا ئستا بره یه یه بۆ ماوه  ستوه قبه چه  رجه لومه و ھه ش نین له ببه
  .کرت یان پده ک ئاماژه یه ک کۆیله نھا وه ژنان ته

کرت بۆچی  ده  وه یی ئه گله ، که زه گه ردوو ڕه تی و ڕۆشنبیرانی نو ھه سایه که  ئیستا الی زۆرک له
و  له  ییانه گله  م جۆره بونی ئه  تی زیاتر بۆ ژنان دابین بکات؟ دیاره زاره یتوانی وه نه م شه هی ش کابینه
  که  هک ڕیزی ژنان باتی یه ی خه وخۆیه ڕاسته  میه هرخ مته و که خودی ئه  وه ئه  گرت که ده  رچاوه سه  وه خاه

و ھشتا   کردوه خۆی ڕزگار نه ، بۆی دیاری کردوه ی پیاوساالری باوه  یشتنه و تگه ر له ده کی به ییه ئاماده
  وهو مژو ئه نو  بینین له ی ژنان ده وه وسانه کاتک چه. جگای شاوتری پبدات  ستی پیاوانه ڕی ده چاوه

 25 دا سه  حیساب له  کاتکدا به  بوو، له تی ژنانیش بوونی ھه زاره وه  که ،تی کوردیدا سه ی ده ڕابردوه
ک  نه  وه هر ژنان سه به  وه وساندنه م و چه سته له  و ئاسته بینین ئه ده.  مان بۆ ژنانه رله کانی په کورسیه

بۆ خۆی   زاران ژنانه و ھه توانین بین کوشتنی ئه کو ده به ،ڕۆشت ری نه سه و چاره ره نگاوک به ھه



تی  قیه عه  یش که و ژنانه خودی ئه  گات به ا دهت  وه ته سه و ده نو چاوی ئه  به  زاریه رمه واو شه خاکی ته
  .ن که تی ده رایه نونه  ی که حیزبیه  ته سه و ده تی ئه قیه عه  به  ئازادی خوازی گرداوه  شتن به گه
   

شی ژنان خ ڕزگاری بهباتی  خه  وردستاندان تا ئستا توانیویانهمانی عراق و ک رله په  ی له و ژنانه ئاخۆ ئه
جیاتی   لهکرا  ؟ ده وه ی ژنان کردۆته کشه  ت بیریان له سه ک ده ر وه وانیش ھه رن؟ یان ئه به  وه و پشه هر به
  ته یاندایه ی بگه ر و ڕۆشنبیرانه نوسه  ئازادی خوازه  و ژنه م، ئه شه ی شه دژی کابینه  یی و گازندانه و گله ئه
کو خودی  ری ببات، به سه و چاره ره کانی ژنان به تیه ینه مه  نیه  ته سه م ده ئه  وه ئه  ی که و وشیاریه ئه

ئازادی   و ڕکخراوه ڵ ئه گه  بوون له  وه پکه  به  ۆی ژنان خۆیانهوخ باتی ڕاسته یدانی خه مه  ھاتنه
و  ئه  گات به کرت تا ده ژنان ده  ی چ له م و زومه و سته م ئه رجه یداندان دژی سه مه  ی ئستا له خوازانه

  . رشان دانراوه سه کانی ژیانی له تیه ینه موو مه ھه  ی که چینه
کانی ژنان  خواسته  شک له توانت به ده  یه عراقدا ھه  مۆ له ی ئه ته سه م ده ن بن ئه وا تبگه  نگه ڕه 

کان  ئازادی خوازه  ریه ماوه جه  وه ی بزوتنه و کاته ، تا ئه یه وه وانه پچه  ن ڕک به دی بنت، واقعه به
ت ، ناکر رجاده سه  ننهھ ڕکخراو بوونی خۆیاندا نه  لی له مه عه  ی خۆیان به بات کارانه نگاوی خه ھه

یرکی وتانی ڕۆژ  کاتک سه دی بھنت؟ کان به دهئوم ، یه ی ئستا ھه ته سه م ده له  یانه خۆشخه
ستور و  نو ده  له  ست ھناوه ده کانی خۆیان به خواسته  شک له به  بین ژنان لره   که ،تاش بکرئاو

شوازکی   له  یاسای دیموکراتیانه  پاندی جۆرک له سه  هشتن ب ی ئاوا گه یاساکاندا، ڕاستینه
باتدا  خه  م له رده ھه  ی که ملیۆنیه  ریه ماوه جه  و ھزه ڕکخراو بوونی ئه  به  سته یوه دا، په وتوخوازانه پشکه
گای  کۆمه  له .ناسی ده  وه رکی ماه مھنه رھه ک به ژنانیان وه  ی که یشتنانه و تگه ک له دژی کۆیه - بووه

ابردودا کوشتن و ی ڕ ساه 18م  ان سای ڕابردوو لهد ی بارستایی سه مۆی کوردستاندا ھنده ئه
کی داھاتوی ژنکی  قوربانیه  بن که زیاد ده  و ژمارانه تا دت ئه ،و  وه ره سه  تی پکردنی ژنان چوته سوکایه

و  مانتار و پیاوانی نو ئه رله رکی ژنانی په ئه. تدی دا ر ژماره سه  یخاته کراو دهدر ل ی غه وساوه چه
کاتک باسی  -ی ونه زهق  و باره ی ئه وه م کردنه بۆ که !ن چی بکه  هتا ئستا توانیویان  حیزبیه  مانه رله په

م  ون؟ ئاخۆ ئه که رده یی کوشتنی ژنان ده بووی بھوده  که ه نی که وخۆ دیمه ڕاسته ،کرت کوردستان ده
واو  ته  و دیارده نی ئهند سه ره په  شک نین له به  وه شیه که مانه رله وت و په خۆی و مزگه  به  ته سه ده

 -ر سه نھا چاره ته  ن که که رجک ده لومه ئاوا ژنان ڕاپچی ھه  ھۆکار چیه   بوایه ر وانه گه ؟ ئه یه نامرۆڤانه
  له  وه کردۆته بیرکی نه - ته سه م ده ۆ تا ئستا ئهخۆی؟ ب  دات به ده  هییان ڕگای خۆکوشتنکی بھوده

  دا؟ زنه مه ، م کشه ر کردنی ئه سه چاره
  
تكچونی ئاسایشی   بوون به  که  ی دیکه و کشانه نجامی ئه رئه ده  له  وه ی لبداتهرژت ئاوڕک ئاخۆ نای په 

بونی  الوازی ڕکخراو نه ،و دایه ته سه ده و ری ئه ژر سه  کان له رهم گرێ کو رجه یی؟ یان سه وه ته نه
ر  سه  تهرژ یپه ت ده سه ؟ بۆ ده بردنه ست بۆنه و ده شکن له ی خۆیاندا به ڕکخراوی ئازادانه  ژنایش له

ڵ  گه  ست بکات له ی خۆی، گربه ی ئایدۆلۆژیاکه وه الیت بکت بۆ بو کردنه ته نای سه یان که ی ده وه ئه
ستوی نو  ق به گای چه ی کۆمه رده روه ی په ڕزیوه  و ڕچکه ئه  نیه  م ئاماده مپانیادا، بهدان کۆ سه

ی  ت و سامانه روه سه و ئه گادا بگۆڕت؟ بۆ نو زھنی کۆمه  تی له گایه به ره تی و ده ی خیه ده دیاره
دا  گایه و کۆمه له  نین که  اوتیانهو ھ م ئه رجه می سه رھه کات به زوی خۆی یاری پده ئاره  ت به سه ده
  دا واز له پناو بک پاره  له، بت   ئاماده  که  چاوشۆڕ کردوه  یه ندازه و ئه گایان به ژین؟ بۆ کۆمه ده

ئاوا   ب ڕزگار بوون له به. ن تای کوشنده ک په کۆمه  مانه تی خۆی بھنت؟ ئه سایه ری که کاراکته
نا   رجه لومه و ھه ؟ بۆ ڕزگار بوون له وه ئازادی ژنان بکرته  ورک نا کرت بیر لهلت نگک و که رھه فه

ڕیزی   له  بات کردنه یدان و خه مه  نھا ھاتنه ته ،بینرت ی ژناندا ده وه وساندنه نو چه  ی ئستا له ئینسانیه



م  ی ئه یندهی ئستاو ئا وانی کابینهڕ هچاو  ناکرت له  یدانه مه  تنهو ھا ب ئه به. دا گه ئازادی خوازانی کۆمه
  که  نھا بۆ توژکه ر جگای زیاتریشی پدان ته گه یان ئه ژنان بدات؟  گای زیاتر بهج  تدا بن که حکومه
کسانی  باتی یه ی خه قینه تی کردنی ڕاسته رایه نونه  ن و دوورن له که کان ده حاکمه  تی حیزبه رایه نونه

  ! وه وساندنه م و چه ست سته ده  کجاری له ڕزگاری یه  شتن به بۆ گه نان و پیاوان،ی نوان ژ خوازانه
  

  ن سه تاھیر حاجی حه
  ندا ھۆه
13/11/2009  
  
  


