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   لة تاران لة تاران»»ذين كوردذين كورد««ةيت بةِريوةضووين كؤنطرةي ةيت بةِريوةضووين كؤنطرةي ييراثؤريت ضؤنيراثؤريت ضؤني
  !!!!!!. . . . . . كؤنطرةي ذين كورد لة تاران فرؤشراكؤنطرةي ذين كورد لة تاران فرؤشرا

  
هاتنة سنة و لةطةلَ ضاالكاين بزاظي شةش مانط لةمةو بةر خويندكاراين كانووين كازيوةي زانكؤي تاران 

ناكةنة كةرةسة و » ذن«ان دا كة باسي يان كرد و بِرياري»ذين كورد«ذنان باسي بةِريوةبردين كؤنطرةي 
  . ئاميري خؤهةلَكيَشان و مةبةستيان تةنيا خزمةت بة ثرسي ذين كوردة

ذناين ضاالكي سنةش لةسةر ئةو بِريارة وتار و ليكؤلَينةوةيان ئامادة كرد و بؤ ئةو كؤنطرة لة ئيران و 
قةد تواين لة جيايت ئةوةي بة كانووين كازيوة  بةِريوةبةراين. يراق و توركيا و ئةورووثا ريكالميان كردع

كؤنطرةيان زؤر ، بيانووي ثيويسيت بة ثارةبة وي و الَدةستيان كرد بة ثِرذوب، ئابووري خؤيان ثي راكيشن
ذناين خؤيان بة  بؤ هةلَسوكةويت ناشريين لةطةلَدذةذن كة جطة لةوةي بة ساكاري فرؤشت بة دوو ثياوي 

 دذ بة ذناين ضاالك كردبوويان و كؤسثي بزاظي ذنان لة هةلَسوكةويت ناحةزةئةوةي ، ناوبانط بوون
 و خاوةن ةسةرةِراي ئةوةش ئةم دوو ثياوة هيض ثيوةندييةكيان بة ضاالكي ذنانةوة نةبوو. كوردستان بوون

ئةمانة بة تازةيي ئةنستيتـؤي كورديان لة شاري سنة وةك . هيض نووسني و ضاالكي لةم بوارةدا نني
  . . . نستيتؤ كوردي تاران دامةزراندووة وئة

يان »ذن«و ثرسي » ذن«كانوين كازيوة ئةم فرؤشتنةي تا دوايني رؤذةكان شاردةوة و لة ئاكامدا ناوي 
لة دوو رؤذي بةِريوةضووين كؤنطرةدا ئةم دوو ثياوة جطة لةوةي وتاري الوازي خؤيان كة . طؤِريةوة بة ثارة

و هةِرةشة خستة نيو وتارةكان و بة زؤري ثارة ، ويذ ناردبوو و رةت كرابووةوةلةوة ثيش بؤ فستيظالَي طةال
تريان  شاعريي ئيالمي و ضةند كةسي» ةديناهيدي موحةمم«تر وةك وتاري خامني  مايف ضةند وتاري

سةري و ئةوةي شيت ناحةزة دواي خويندنةوةي وتاري هةر ذنيكيش هيرشيان دةكردة ، ثيشيل كرد
  . يوةش لةبةر ثارةكة بيدةنط بوونخويندكارةكاين كانووين كاز. دةيانوت

وتاريكي لةسةر قةتلَي نامووسي » ثشتيواين لة ذنان«ئةندامي ريكخراوةي » ديبا عةليخاين«خامني 
 ذن لة ماوةي ئةم دوو سالَةدا بة هؤي شةرةف لة كوردستان 11ثيشكةش كرد و ئاماذةي بةوة كرد كة 

لة طةِرةكي فةرةجةي سنة لةسةر شةرةف ر ةئارايشطم حةفتةي رابردووشدا ذنيكي هةر لة. كوذراون
: هيرشي خستة سةر خاتوو ديبا و ويت) يةكيك لةوانةي كؤنطرةي كِريبوو (»بيهزادي خؤشحايل«. كوذراوة

 سادي بووة و ئةو ذنانةي دةضوون بؤ الي دةيكردن بةةئةو ذنة ئارايشطةرة فاحيشة بووة و خانووي ف
يي الَمةبةستيان بةرةلَفيمينيستةكان : ويتوةها هةر.  كةواتة كوشتنيان جيي خؤي بووة!!!فاحيشة
  !!!سيكسية

وا ديارة (ص  كتيب دةزان52 خؤي بة خاوةين سالَ تةمةنةوة 33بة » خؤشحالَي«جيطاي سةرجنة كة 
 و صايي لةسةر فيمينيزم دةدووةك كةسيكي زؤر ئاس) !!!هةر لة كايت لةدايكبوونيةوة خةريكي نووسينة

لة جيهانيكدا كة كوشنت لةسةر شةرةف رةت دةكريتةوة و لة ستؤكهؤلَم و لةندةن . ديارة هيضي يلَ تيناطات
كةسانيك اليةنطري قةتلَي نامووسني و خؤيان بة رووناكبري و نوينةري نةتةوةي ص، كؤِري لةسةر دةطري

  !!كورديش دةزانن
ساد بؤ ة حوكمي فصضؤن دةتوان«: بؤ ئةو خويندكارانة نةبوو كة ثرسياريان كردمي الَو» خؤشحالَي«

  »ضية؟لةم كيشةدا  تاواين مةرط بيت و تاواين ثياوان صئةو ذنة بدات و بؤضي دةب
***  
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ثاريزةري مايف مرؤظـ و ريكخراوةي ذناين كوردي «ئةندامي » نطني شيخولئيسالمي«وتاري خامني 
زانسيت -يةيتالَكؤمة-ديؤلؤذياي رزطاري ذن و ثيشنياري ثيكهاتين ئةرتةشي فةرهةنطيلةسةر ئاي »ئاشيت

  . اتوو نطني ئازايانة دةمكويت كردم خالَبة، هيرشي كردة سةر ئةويش» خؤشحالَي«ديسان . ذنان بوو
***  

ةر لةس» ريكخراوةي ثشتيواين لة مايف ذنان«ئةندامي » فةريدةي ئةمينولئيسالمي«وتاري خامني 
لة كايت . وتيذي دذ بة ذنان تيدا بووذةي زؤر بة نرخي سةبارةت بة توند و ريراثؤريت ليكؤلَينةوةكاين بوو

 نةبوون و بةم هؤيةش صلةوو هاوكارةكةي » خؤشحالَي«ثةيظي خامني ئةمينولئيسالميدا بة خؤشحالَيةوة 
  . هيرش نةكراية سةري

***  
، بزووتنةوةي ذناين كورد«بوو بة نيوي » تؤر روئيا تلوعيدوك«وتاري خامني ، ثِركيشةترين وتار

ويِراي ئةوةي كة خاتوو روئيا باوةِري بة شةثؤيل سييةمي . »يةيت يان فيمينيسيت؟الَكي كؤمةبزووتنةوةية
» خؤشحالَي«. خةريكي نووسيين كتيبيكيش لةسةر ئةم بابةتةية، فيمينيزم و ثيناسةي فيمينيزميكي كوردية

بزووتنةوةي تاكو فيمينيزمي كوردي دؤِراوة و : ويتهيرشيكي زؤر توندوتيذي كردة سةر خاتوو روئيا و 
 ئةم باسة جيطةي !!!باس لة بزووتنةوةي خؤي بكات ذين كورد مايف نية، نةتةوةيي نةطاتة ئاكام

 كوردةكاين كوردةكاين باكوور لة توركياش هةر هةمان كيشةيسةرسووِرمانة بة هؤي ئةوةي كة 
 و لة خةريكي ضاالكنيهتد . . . و» فةلةكناس ئوجاق«و » ةيال زانال«م ذنانيك وةك الَبة، تيان هةيةالَرؤذهة

  . ئاسيت بزاظي ذين كورديان لة دنيادا بردؤتة سةر، كة بؤ بزووتنةوةي نةتةوةيي تيدةكؤشنهةمان كاتدا 
بة ضونكة لة هةلَةجبة و ئةنفال ذن و ثياوي كورد قسةيةكي سةير و سةمةرةي دةكرد كة » خؤشحالَي«

بة هؤي ئةوةي كة  !!!!!كةواتة لة كورددا ذن و ثياوي كورد بةرابةرن، يةك شيوة كوذراونيةك ريذة و 
ندي ئةو بيطومان خؤي لة ناوة (!!!ة»كوردبةرزة«و » سانتراليزمي دميوكراتيك«ناوبراو باوةِري بة 

 دادةهةولَ ) خةيالَيش خؤيةيت كة ريبةري هةموو كوردانة» كورديبةرزة«ية و داسانتراليزمة دميوكراتيكة
 رةطةزثةرستانةوة هةموو شتيك تةنانةت بزووتنةوةي خويندكاراين كورد و  وفاشيسيتروانطةيةكي ة ب

  . ثيناسةكاين بريي تةسكي خؤيةوةخباتة بازنةي بزووتنةوةي ذناين كورد 
 و تةنانةت لة ص روانطة توندوتيذة ئاكاميكي لة نيو كورددا نابمئة«: دةلَي» دوكتؤر روئيا تلوعي«

بة ثيي بزاظي ذنان و بزاظي خويندكاراين كورد . ص جيطايةك بؤ خؤي وةدؤزصناتوانجيهاين ئيمِرؤشدا 
روثة طبة شيوةي تؤِريكي ثان و بةرينة كة ريبةرايتيةكي ديار و كاريزماتيكي نية و ص، بزاظي نوثيناسةي 

لةسةر ئاماجنة هاوبةشةكان ريك كةوتوون و ،  خؤيان هةيةلةطةلَ ئةوةي ئاماجني تايبةيتجياوازةكان 
ريبةرايةيت ئةم بزووتنةوانة و كةواتة هةولَ بؤ .  هةيةانئةم بزاظطةلةش ثيطةيةكي دميوكراتيكي

كةساين . ولَيكي يب ئاكامةهة» كوردةزبةر«بزووتنةوةي نةتةوةيي كورد لة اليةن داِريذةراين بريؤكةي 
 كة خويندكاران زؤر بة هةست و ئيحساساتني و هةر بةو هؤية صثييان وا بة لةوانةي» خؤشحالَي«وةك 

ريبةرانيكيش يان تعاقلَن كة ئةطةر ويستبيخويندكاراين ئيمة ئةوةندة م الَبة، بياخنةلَةتيننئةمان دةتوانن 
ثيويستيان بة بريؤكة فاشيستية و كاين خؤيان هةلَيدةبذيرن بريوبِرواهيزة خاوةن لة نيو هةلَبذيرن 

  . خانةنشينةكان نية
و بة جنيو و بزاظيكي حاشاهةلَنةطرة ، بزاظي ذنانيش كة ئةنستيتؤ كوردي سنةي ترساندووة

ش بزووتنةوةي نةتةوةييش خاوةين حيزبطةيل خؤيةيت و ئةم حيزبانة. ص يلَ ناطريدرسووكايةيت ريطاي
 صبة يارمةيت بزاظة نويكان وةك بزاظي ذنان و بزاظي خويندكاران و هةلَبذاردين ستراتذي و سياسةيت نو
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خةيالَي » بةرزةكوردي«ثيويستيان بة ريبةرايةيت و بة دةست بينن طةيل كورد دةتوانن مايف نةتةوةيي 
  . نية

» خؤشحالَي«ويندكار طلةيي زؤريان لة كضاين خبرييت بوو لة ميزطرديك كة دوايني بةرنامةي كؤنطرة 
لة شيوةي زانسيت بةدةريان كردووة و و هاوكاراين كرد كة كؤنطرةيان كردؤتة دةسخِرةي خؤيان و 

  . ئاذاوةيان ناوةتةوة
 ثةردةي دووراوي كضان لة سنة كرد و يب ئةوةي قةيراين 483 ئاماذةي بة» خؤشحالَي«لةم ميزطردةدا 

 هةروةها ئاماذةي !!!مي لة فيمينيزم دةكردالَداواي و، ري طشت ئيران بينيتة بةر ضاويةيت و ئابووالَكؤمة
بةوة كرد كة لة زةماوةنديكي يةكيك لة بنةمالَة طةورةكاين سنةدا جلوبةرطي كضان زؤر داثؤءشراو نةبووة 

» ساعدي« !!!ةي داطرتووةكةواتة فةساد و طةندةلَي بنةمالَةكاين سن. و ئةم ضاوي بة ناوكي كضيك كةوتووة
زؤر ص، بة هؤي ئةوةي لة سليماين ئيجازةي داوة ذنةكةي لةضكي بة سةرةوة نةب، هاوكار و دؤسيت ناوبراو

  !!!شانازي بة رؤشنبري بووين خؤيةوة كرد
ين الَبةرطري لة مايف منداكانووين «لة كؤتايي كؤنطرةكةدا ريطايان لة خويندنةوةي بةياننامةي 

 كرد كة لةوةدا داوا لة كؤماري ئيسالمي كرابوو دةست لة »ريكخراوةي ثشتيواين لة ذنان«و » كوردستان
بِريك وتيان تةنانةت لة ثياواين نووسةري ئةو بةياننامةشيان . هتد هةلَطري. . . بةردباران و ئيعدام و

  . داوة
بةِريوةضووين ئةم كؤنطرة لة حالَيكدا ، كراسووكايةيت بة كؤنطرةي ذين كورد زؤر جيطاي داخة كة 

بة هةرحالَ . سوود يبكورددا دةيتواين بةلة نةتةوةي سةركةوتوو لة نواندين روالَةتيكي لة تاران 
ضاالكاين بزاظي ذنان تيطةيشنت كة بزووتنةوةي ذنان تةنيا بة دةست ذنان و بؤ ذنانة و لة 

هةروا كة لة . (ايةيت فاشيستةكان نيةو ثيويسيت بة ريبةربزووتنةوةي نةتةوةييشيان جياواز نية 
يكي ضةند خالَ) ت ئاماذةيان بةوة كردووةالَضةندين ضاوثيكةوتن و دميانةيةكدا نووسةراين ذين رؤذهة

  :ِراكيش سةرنج
 و وتاري كاك »فيمينيسيتذناين شاعري و ديسكؤرسي «بة ناوي » شةهال دةباغي«وتاري خاتوو * 

  . وةخويندراية»  سةعيديشالَثؤ«
  . ئيمة هاتينة ناو كؤنطرةي ذنان تا نةهيلَني بِريك لة ذنان بةرضاو بن: ويت» ساعدي«* 
  . ك بةلَطة راستيةكان دةردةخاتةبة طشت رووداوةكانيةوة وفيلمي ئةم كؤنطرةية * 


