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سروتار   

ببۆنی سای نووە                                  
سه رنووسه ر

 ل ساك  ھموو 
نوی  سای  برەبری 
گلك  دا  ھتاوی 
 ینو ئاوات دەك خۆزگ
دەسپك بۆ سای نوێ، 
 ك ئوەی  ھیوای   ب
سای داھاتووو نورۆز 
 ل رەنگین  بھاری  و 
كوردستانی  و  ئران 
خۆشویستماندا بگرین، 
بم ب داخوە تا ئستا 
بدی   ھیوایان ئو 
 ل  چونك نھاتوون 
ژر دەستی كۆماری 
رۆژ  دا  ئیسالمی 
خفقان  رۆژ  لگڵ 
سبری  دیكتاتۆری  و 
وتكماندا  بسر 
ھموو   .دەب قورستر 
ساك ل سای تازەدا 
و  ژنان  داخوە   ب
سای   ل زیاتر  الوان 
پشوو لگڵ ناخۆشی 
نھامتییكان  و 
دزوو  دیاردەی  و 
وەكوو  ماورانكری 
و  بكاری  و  ئعتیاد 
برەوڕوون،  خمۆكی 
دەیان دیاردەی دزوی 
سایی   ل كۆمیتی 

كۆماری ئیسالمیدا ل نو 
بو  ئمدا  كۆمگای 
بۆتوە و رادەی تاوان 
زۆر  جینایتكان  و 
تریش  لالیكی  بووە. 
فشار بۆسر جیابیران 
نی  ا ز ا یخو د ا ز ئا و
كردوە  زیادی  وت 
كۆماری  وزیندانكانی 
ئیسالمی ل خباتكاران 
نیشتمانپروەرانی  و 
. بوون   پ وت 

 ل زایو فر ئگدیارە ئ
دەتوانین   حاكم دا  وت 
ساڵ   ك بین  ئوەش 
بزووتنوەی  ساڵ  لگڵ 
وت  ئازادیخوازانی 
پشوو  سانی  لچاو 
ھزترەو   ب بگوڕترو 
ئازادیخوازی  خكی 
و  چین  ھموو   ب وت 
ھموو   ب و  توژەكان 
بۆنیك  بھر  تمنك 
شقامكان  سر   ندەڕژ
سامانی  گورەترین   ل
دەدەنن.   مای ژیانیان 
سای ١٣٨٩ھتاوی خكی 
شقامكان  لسر  ئران 
برچاویان  حوزووری  دا 
 ل تایبتی   ب ھبوو. 

كۆتایی  رۆژانی  و  مانگ 
جیاوازیی  ١٣٨٩دا.  سای 
ئمساڵ  خۆپشاندانكانی 
 ل زیاتر  رابردوو  لگڵ 
حوزووری  چۆنیتیی 
ھم  بوو.  ئراندا  خكی 
درووشمكان رەنگ و بۆی 
سیاسیی زیاتریان پوە بوو 
سانی   ل رادیكانتر  و 
پشوو بوون و ھم ھاوكات 
ئاوگۆڕی  لگڵ  بوون 
بربوی  و   نالیمھ
 ل ھر  عرەبی.  وتانی 
زستانی رابردوودا شاھیدی 
حكوومتی  دوو  رووخانی 
 ل  وات  ناوچ  ل عرەبی 
بووین.  توونس  و  میسر 
زۆربی  خۆپشاندانكان 
عرەبیی  دیكی  وتانی 
بگومان  و  گرتۆتوە 
رووداوی دیك و شۆرشی 
 چاوەڕوان دەكرێ ك دیك
وتی  لسر  كاریگریان 
ئوەش  و   دەب ئمش 
زۆری  نیگرانییكی 
خستۆت نو دی دیكتاتۆران 
كۆماری  پاوانخوازانی  و 
ئاسۆیكی  و  ئیسالمی 
برچاوی   خستۆت روونی 
خكی ئازادیخوازی ئران.

سای  چند  ئزموونی 
ئران  خكی  خباتی 
كۆماری  لبرامبر 
خستوە  دەری  ئیسالمیدا 
 ژیمر ئم  سنگرەكانی 
دا  خك  لبرامبر 
پتویش  و  برز  ھرچند 
نھاتوو  گیران   ل بن، 
وتانی  رووداوەكانی  نین. 
ئو  ھر  عرەبییش 
دەستوە   ب  زموونئ
وكۆماری  دەدەن 
 قاعیدەی لو  ئیسالمییش 
بدەر نی. ئگر ل سانی 
ئران  خكی  دا  رابردوو 
تایبتی   ب كوردستان  و 
خۆیان  مافكانی   ب
ھیوادارین  نگیشتوون 
ھیواو  تازەدا  سای   ل
 ئاكام و ب نكانمان بگئاوات
ھموو مافكانی گلكمان 
و  وسربستی  بگین 
حاكم  دا  وت   ل ئازادی 
 ل  نی تدا  گومانی   .ب
ژنان  ئراندا  داھاتووی 
 كی دیكژر توھ زیاتر ل
تامی سركوتن و ئازادی 
ستمی   چونك دەچژن 
بووە.  لسر  قاتیان  چند 
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ھاوریانی ژن و پیاوی 
حیزبی له رۆژی ٨ی مارس 

له رۆژی ژنان!
ژنانی  یه کیه تیی 
و  کوردستان  دموکراتی 
پیاوه کانی  و  ژن  ھه موو 
ھه موو  و  وت  نوخۆی 
له  که  کوڕه کان  و  کچ 
یه کسانی  و  ئازادی  پناو 
که  بۆوه ی  کۆمه گادا  له 
ژن و پیاو به یه که وه مافی 
ھاوبه شیان ھه ب به یه که وه 
کار ده که ن، پیرۆزبایی ٨ی 

ئوه  ھه مووی  له  مارس 
ده که م.

ئه و  جاروبار  ره نگه 
پرسیاره بکرێ له سسه دو 
شه ست و پنج رۆژی سادا 
رۆژکیان  ھه ر  ژنان  بۆ 
ئه وڕۆ  که  که وتوه  وه به ر 
٨ی مارس به رۆژی ژنان 
له روانگه ی  داده نن. به م 
ھه موو  ھه موومانه وه 
رۆژی  ساڵ  رۆژه کانی 
رۆژانی  ھه موو  و  ژنانه 
و  پیاوانه  رۆژی  ساڵ 

ھه موو رۆژانی ساڵ رۆژی 
ھه موومانه به یه که وه. بۆیه 
له و  یه کک  مارسیش  ٨ی 
ھی  رۆژکه   و  رۆژانه یه 
به  پیاوه کان  و  ژن  ھه موو 
عه داه تی  چونکه  یه که وه، 
و  ئازادی  و  کۆمه یه تیی 
ھاوکاری   ب به رابه ری، 
کۆمه گادا  له  پیاو  و  ژن 
مژووی    .ناب دروست 
ئه وه ی  ژنان  جوونه وه ی 
تا ئستا سه نه دییه تی په یدا 
سه د  ده وری  له  کردووه، 
له و  دیسان  به م  ساه. 
له  ھه رچه ند  ساه دا  سه د 
وته کان  زۆری  زۆربه ی 
سه قامگیر  دموکراسی 
قانوون  حکوومه تی  بووه، 
مانای  به  به م  دامه زراوه، 
له  عه داه ت  نیه  ئه وه 
به رابه ری  واتا  کۆمه گادا 
ھه موو  له  پیاو  و  ژن 
که وتووه.   مه یدانه کاندا ج
کۆمه گادا  له  که  ئه وه ی 
ژن  ھه یه،  عه داه تی   ب
زۆرجار  و  ده چه وسته وه 
باسی  لکدانه وه کاندا  له 
پیاوساالری  کۆمه گای 
له  ته نانه ت ره خنه  ده کرێ، 
که  ده گیرێ  پیاوه کان  ئمه 
ناده ن  ھه وڵ  کۆمه گادا  له 
و  به رابه ری  و  ئازادی  که 
مافی ھاوبه ش ج بکه وێ. 
له روانگه ی منه وه نه خه تای 
به  پیاوه  خه تای  نه  و  ژنه 
ھه م  راسته وخۆ.  شوه ی 
به  پیاوان  ھه م  و  ژنان 
کۆمه ک  ئه سیری  یه که وه 

قه ید و به ندی فه رھه نگی و 
به سه دان  کۆمه یه تین که 
ساه له کۆمه گادا دروست 
ھه زاران  به  دنیام  بووه. 
ھه زار پیاو له کۆمه گایه کدا 
نیه  خۆش  پیان 
چه وسانه وه ی کۆمه یه تیی 
و   .ھه ب ژنان  له سه ر 
ژنیش  ھه زاران  به  ره نگه 
مافه کانی  ئستا  که   ھه ب
چۆن  که  بۆوه ی  خۆیان 
کۆمه گایه کی  بده ن  ھه وڵ 
به   ب درووست  یه کسان 

ته واوی نه زانن.
له  ئمه  ئستا 
باسی  دا  سه رده مک 
مارس  ٨ی  بیره وه ریی 
مافی  دنیادا  له  که  ده که ین 
له  زۆر  راده یه کی  تا  ژن 
بوعدی قانوونی دا نه ھادینه 
بووه، مونته ھا له ئراندا که 
به ربه رینی  جموجۆکی 
دژی  خه ک  کۆمه نی 
کۆماری  ره شی  ده سه تی 
ئیسالمی له گۆڕی دا ھه یه 
سیستمی  له  به تایبه ت  و 
به  ژن  ئیسالمیدا،  کۆماری 
لده کرێ  زومی  قات  دوو 
کۆمه گای  له  که  ده بینین 
به  چه نده  ژنان  ئراندا، 
به  زۆر  حه شیمه تکی 
به راورد له گه ڵ وتانی دیکه 
فه عالییه ت  و  جموجۆڵ  له 
کۆماری  دژی  تکۆشان  و 
ھه یه.  ده وریان  ئیسالمی 
موقایسه ی  ئمه  ئه گه ر 
وتانی  خۆپشاندانه کانی 
مانگی  چه ند  له  عه ره بی 

خالید  عه زیزی، سکرتری گشتیی حیزبی دموکراتی کوردستان له  روڕه سمی ٨ی مارسدا:

ژنانی رۆژھه تی کوردستان پویسته  زۆرتر 
به شداریی خه باتی مه ده نی بکه ن
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ته نانه ت  وه  رابردوو 
ھندک پشتر له کۆمه گای 
ئران بکه ین له دوو سای 
ته واوی  بۆ  رابردوودا، 
که  بۆته وه  روون  دنیا 
ژنان  له کۆمه گای ئراندا 
له  به شدارن.  به رچاو  زۆر 
جوونه وه کانی دوو سای 
دیسان  ئه گه ر  رابردوودا 
چاو له سه نه ده کان بکه ین، 
زۆره.  یه گجار  ژن  ده وری 
له  خۆشییه وه  به  بۆیه 
ئراندا ھه ر گۆڕانک به سه ر 
بته  ئراندا  کۆمه گای 
قانوون  گۆڕێ، حکوومه تی 
دابمه زرێ،  دموکراسی  و 
حکوومه تکی  ھه ر 
سه رکار،  بته  دموکراتیک 
سیاسی   روشدی  به ھۆی 
ئرانی  ژنان،   و  کۆمه گا 
داھاتوودا ناتوان به رامبه ر 
به مافی ژنان ب ته فاوه ت 
به  ده توانن  ژنان  و   ب
قورساییه کی زۆر مافه کانی 
له  و  قانوون  له  خۆیان 
ئراندا  سیستمی  ھه موو 
ج بخه ن. زه مانک ده کرێ 
و  بکرێ   به جج ماف 
مه جبوور  ئه کسه رییه تک 
حه قت  به  ئیعتراف  بکه ی 
و  بی  له گه دا  تۆ  که  بکا، 
به شدار بی و، له گه دا بوون 
ژنانیش   بوونی  به شدار  و 
یه کک له و فاکتۆرانه یه  له 
ژیانی  به شه کانی  ھه موو 
سیاسی  و  کۆمه یه تی 
ئه و  زه مانک  حیزبی.  و 
ده سته به ر  به شدارییه 
ده کرێ یا ته زمین ده کرێ، که 
ژنان له نو خۆیاندا ئیعتماد 
به نه فسیان زۆرتر ب. ژنان 
له نو خۆیاندا باوه ڕیان به 
ئه گه ر   .ب زۆرتر  خۆیان 
و  به خۆبوون  باوه ڕ  ئه و 
نو  له  به نه فسه  ئیعتیماد 
ئه و   ،ب به ھز  دا  ژنان 
شه ھامه ته یان زۆرتر ب که 
له شونه کانی جۆراوجۆری 
له  ده سه ت،  قانوونیی 
کاری  و  حیزبی  کاری 

بن،  به شدار  دا  ده وه تی 
زه مان  مرووری  به  دنیام 
ئه و شونه واره ره وانی که 
له  پیاو  له جیاوازی ژن و 
گۆڕێ دا ھه یه، ده سته وه 

 .و له به ین ده چ
کۆمه گا  له 
شوازی  جۆراوجۆره کاندا 
چۆنییه تیی  بۆ  جۆراوجۆر 
بۆ  زه مینه  کردنی  فه راھه م 
مافی  و  ژنان  حزووری 
که  ھه یه  گۆڕدا  له  ژنان 
مه سئه له ی  له وانه  یه کک 
بووه.  موسبه ت  ته بعیزی 
موسبه ت  ته بعیزی  ره نگه 
واتا ئه وه ی که جاروبار له 
ھه بژاردن  باسی  شونک 
یا  ده کرێ  پارمانک  له 
ربه رایه تیی  سیستمی 
زیاتر  ده کرێ  حیزبک 
مه وانعانه  ئه و  که  بووه 
به  ئیعتماد  که  بشکندرن 
ژنان بکه ن که به حزووری 
خۆیان کۆمه گا و پیاوان و 
ھه مووی کۆمه گا فر بکه ن 
یه که وه  به  پیاو  و  ژن  که 
ته نیشتی  له  ده توانن 
قانوون  بکه ن،  کار  یه کتردا 
وت  ئیداره ی  بنووسن، 
به ڕوه به رن و به یه که وه 
ئه و  کاتک  بده ن.  بیار 
ھه موو  له  ره نگییه  ھه مه 
ھاته  ژیاندا  به شه کانی 
گۆڕێ، حه تمه ن کۆمه گا به 
زیاتر  نه فسکی  به  ئیعتماد 
ئیدامه ی خۆیدا  له   ده توان
قانوونه کانی  ھه مووی 
و  به رابه ریی  له  دیفاع 
کۆمه یه تیی  عه داه تی 
و  ژن  به رابه ری  پناو  له 
و  نه ھادینه  زۆرتر  پیاودا 
دیار  بۆیه  بکا.  جبه جی 
ھه موو  له  ژنان  بوونی 
به شه کانی ژیان و ده سه ت 
و قانوون دا، ئه و کۆمه که یه 
که له درژخایه ندا مه وانعه 
ده ڕه ونته وه  ره وانه کان 
له نو  به نه فس  ئعتماد  و 
خودی ژنان دا به ھز ده کا.

پمان   ناب ئمه 

که  دا  وتک  له  که   واب
ھه یه و  تدا  دموکراسی 
دموکراسی  ته نانه ت 
گه یشتۆته مه رحه له ی ھه ره 
به رزی خۆی، دیسان ژنان 
و پیاوان به شوه ی به رابه ر 
سه تحه کانی  ھه موو  له 
ئیداره ی وت دا به شدارن. 
وتی  زۆر  ئستاش 
ھه یه  دنیادا  له  دموکات 
دموکاسی  ته مه نی  که 
تیاندا ره نگه نزیک به سه د 
ساڵ و زیاتریش ب، به م 
کۆمه گایه شدا  له و  ئستا 
دا به ته واوی حه ل نه بووه 
که سه رکۆماری ئه و وته 
وتدا  زۆر  له   .ب ژن 
ره قابه ت  ئستاش  که 
له  ئازاد  شوه یه کی  به 
گرتنی  وه ده ست  چۆنیه تی 
حیزبه  نو  له  ده سه ت 
زۆر  ھه یه،  سیاسییه کاندا 
ئستاش  سیاسیی  حیزبی 
ئوروپایی  وتانی  نو  له 
به وه  عاده تی  ئامریکایی  و 
ربه ره که ی  که  نه گرتووه 
ئه  ستم  به  مه   .ب ژن 
وه یه نه فسی دموکراس له 
کۆمه گایه کدا به مانای ئه وه 
له  به رابه ر  شوه ی  به  نیه 
ئیداره ی  به شه کانی  ھه موو 
به م  ده بن،  به شدار  وتدا 
ته زمین  ئه وه  دموکاسی 
ده کا که مافی ژن و پیاو له 
یانی   ،ب یه ک  وتدا وه ک 
له و  بۆیه  مه رحه له یه.  دوو 
خانه یه دا کاتک له وتکدا، 
حه قی  جۆره ی  به و  ماف 
ئینسان و عه داله ت دامه زرا 
حه ق  بنه ماکانی  ھه موو  و 
ره نگه  بوو،  نه ھادینه 
که   نه ب گرینگ  ھیچ 
سه رۆک  یا  سه رکۆمار 
حیزبی   ربه ری  یا  وه زیر 
پیاوه.  یا  ژنه  وته  ئه و 
ژن  له ودا  ئه وه یه  گرینگ 
یه کسانی  مافی  پیاو  وه ک 
دیکه  بۆچوونکی   .ھه ب
مه وزووعی  سه ر  دته  که 
به شداریی ژنان له کۆمه گا 

ھنانه  چۆنیه تی  واته 
بۆوه ی  میکانیزمک  گۆڕی 
و   ب دیار  باشتر  ژن  که 
ده گه ڕته وه   ،ھه ب ده وری 
و  پشکه وتوویی  سه ر 
کۆمه گا.  دواکه وتوویی 
جۆراوجۆر  بۆچوونی 
و  پشکه وتوویی  له  ھه یه 

باوه ڕێ  به  دواکه وتوویی. 
کۆمه گاکانی  له  ئمه 
ئستادا ئمه ناتوانین مافی 
بکه ین  پناسه  به وه  ژنان 
به ر  له  لیباسک  چ  ژن  که 
ده کا و یا حیجاب له سه ر 
روو  سه ری  یا  و   ده ن
زۆری  باسکی  ئه وه  ته. 
له سه ره  ده ره وه  دنیای  له 
ھنامه  لره دا  من  بۆیه 
که  ئه وه ی  نه فسی  گۆڕێ، 
ژن حیجابی له سه ره ده لیل 
ژنه  ئه و  که  نیه  ئه وه  به ر 
دواکه وتووه،  یا ئه وه ی که 

له ئراندا ھه ر 
گۆڕانک به سه ر 

کۆمه گای ئراندا 
بته گۆڕێ، 

حکوومه تی قانوون 
و دموکراسی 

دابمه زرێ، ھه ر 
حکوومه تکی 

دموکراتیک بته 
سه رکار، به ھۆی 
روشدی سیاسی  

کۆمه گا و ژنان،  
ئرانی داھاتوودا 
ناتوان به رامبه ر 
 به مافی ژنان ب

ته فاوه ت ب
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ده لیل  رووته  سه ری  ژن 
به ر ئه وه ش نیه که ئه و ژنه 
لیباس  یانی  پشکه وتووه. 
جۆر  ھیچ  به  کردن  له به ر 
به مه عنای ئه وه نیه که له و 
 ب نیشانه یه ک  کۆمه گایه 
پاشکه وتوو  ژنک  بۆوه ی 
پشکه وتووه.  یا  و   ب
که  له به رکردن  لیباس 
ئیسالمی  وتانی  له  ئستا 
له و  زۆر  راده یه کی  تا 
داخه وه  به  که  شونانه ی 
له  مه زھه  بی  مه سائیلی 
ئیداره ی  قانوونی  چۆنیه تی 
ده کا،  خاله ت  ده  دا  وت 
بووه به مه وزووعک. ده نا 
به ر  له  لیباس  چۆنییه تی 
ئه وه  تکه وی   ناب کردن 
بکرێ که ئه وه شوه یه که 
له پشکه وتن یا پاشکه وتن 

له سه ر مه سائیلی ژنان. 
ئمه   ده ب بۆیه 
سه ر  له  باس  تبکۆشین 
زۆرتر  ژنان  مه سه له ی 
بنینه گۆڕێ. مه وزووعکی 
سه رنجه  جگای  که  دیکه 
ته ئکیدی   ده ب و  ئمه  بۆ 
گۆڕانی  بکه ین،  سه ر  له 
له  فه رھه نگ  فه رھه نگه. 
کۆمه گادا به تایبه ت له نو 
حیزبی  جه معی  وه ک  ئمه 
کوردستان  دموکاتی 
به  پیاوه وه  و  به ژن  که 
ده که ین،  وه کار  که  یه 
که  ده گۆڕدرێ  زه مانک 
نه ھادینه  فه رھه نگه  ئه و 
 به ش دوو  ھه ر  و  بکرێ 
پیاو  و  ژن  وه ک  کۆمه ڵ 
له ودا ئیعترا فی پ بکه ن 
پیاوان   ده ب ته بیعه ته ن  و 
 به جشقه ده م  بن بۆ جپ

کردنی ئه و فه رھه نگه. 
له  خۆشییه وه  به 
دموکاتدا               حیزبی  نو 
ژنانی  تیی  کیه  یه 
کوردستان  دموکاتی 
مژووه که ی ده گه ڕته وه 
دامه زراندنی  رۆژی  سه ر 
کۆماری کوردستان و  له و 
حیزبی  له  سه رده مه وه 

ژن  به رابه ریی  بۆ  ئمه دا 
النیکه م  کراوه.  کار  پیاو  و 
مژوویه کی  ئمه  حیزبی 
دوورو درژی زیاتر له ٦٥ 

ساڵ له و پناوه دا ھه یه.
ژنان  که  ھیوادارین   
دموکراتدا  حیزبی  نو  له 
له  چاو  ئاوا  ھه میشه 
چاره سه ری کشه ی خۆیان 
به شداریی  به  که  بکه ن  
ئه و  تبکۆشن  خۆیان 

فه رھه نگه بگۆڕن. 
حیزبی  له نو  ئمه 
به  النیکه م  دموکاتدا 

که  گرفتک  گیرو  ھه موو 
شونکین  حیزبی  ھه مانه، 
رۆژھه تی  له  که 
نوه ڕاسته و له و ناوچه یه دا 
ده لیل،  و  فاکتۆڕ  زۆر  به 
ئستا ژنان ئه و مه وقه عییه 
ته یان بۆ نه ڕه خساوه که له 
ئیداره ی  به شه کانی  ھه موو 
دا  حیزبایه تیی  و  کۆمه ڵ 
به شدار بن. به م با وجودی 
میکانیزمکمان  ئمه  ئه وه، 
له  که  گۆڕێ  ھناوه ته 
خۆمان  توانای  ڕاده ی 
حوزووری  راده ی  له  و 
به رچاو  به شکی  دا،  ژنان 
له  و  ربه ری  له  ژنان  له 
ئۆرگانه کانی دیکه ی حیزبدا 
له  دنیام  من  بکه ن.   کار 

ئه و  حوزووری  داھاتوودا 
کۆمه ک   ده توان جه معه 
له  عه داه تی زۆرتر  به  بکا 
ژن  حوقووقی  ره عایه تی 
دموکراتی  حیزبی  نو  له 

کوردستاندا. 
له کۆتاییدا بۆ جارکی 
رۆژی  پیرۆزبایی  دیکه 
و  ژنان  ھه موو  له  ژن 
ده که م  کوردستان  پیاوانی 
کورد  ژنانی  ھیوادارم  و 
کوردستان  رۆژھه تی  له 
خه ک  کۆمه نی  ئستا  که 
به ربه رین  شوه یه کی  به 

ئیسالمی  کۆماری  دژی  له 
ئیعتماد  به  ده که ن،  کار 
به  زۆرتر  نه فسکی  به 
به  زۆرتر  باوه ڕکی 
خۆیانه وه زۆرتر به شداری 
جموجۆه کان و فه عالییه ت و 
خه باتی مه ده نی بکه ن، چون 
له ئراندا قه تعه ن یه کک له 
کورد  ژنانی  وه زیفه کانی 
به  ئه وه یه،  کوردستاندا  له 
له  جۆراوجۆر  شوازی 
رکخراوه کانی  و  سازمان 
دا،  مه ده نی  کۆمه ی  کۆڕو 
ئاقه یه کی به ھز به ینی ژنانی 
کوردستان  رۆژھه تی 
به شه کانی  ژنانی  له گه ڵ 
به ھز   .ھه ب ئران  دیکه ی 
ده کرێ  ئاقه یه  ئه و  کردنی 

کۆمه ک بکا به و عه قییه ته ی 
ژنان  مه سائیلی  له سه ر  که 
له  و  گشتی  به  ئران  له 
نو  له  و  به تایبه تی  تاران 
له  ئرانی  جوونه وه کانی 
له  کوردستان  ده ره وه ی 
مرووری  به  ھه یه،  گۆڕدا 
کوردستانیش  له  زه مان 
ئه و  و  بکرێ  نه ھادینه 
کۆمه ک  دنیام  په یوه ندییه 
گۆڕی  ھنانه  به  ده کا 
کورد  مه سه له ی  زۆرتری 
ده ره وه ی کوردستان و  له 
له نو ژنانی غه یره کورد و 
ژنانی غه یره کورد ده توانن 
بۆ  بن  باش  زه مینه یه کی 
مه سائیلی  له  تگه یشتن 
کوردستان و له مای خۆیان 
و له شونی خوندن و له 
ئه وانیش  خۆیاندا  حه ددی 
که  ئه وه ی  ته بیعه تی  به 
ژن ده ب زۆرتر الیه نگری 
کۆمه یه تی  عه داه تی 
مه سه له ی  له  دیفاع   ،ب
ئازادی،  و  نه ته وایه تیی 
و  بکا  بۆ  کاری  زۆرتر 
 دابن ته ئسیر  به و شوه یه 
له سه ر کۆمه گایه ک که پیاو 
له ودا زیاتر ته ئسیری ھه یه 
خه ت  و  سیاسه ت  له سه ر 
چۆنییه تی  له سه ر  و  دان 
قانوونی  ته نزیمه کانی 

داھاتوو.
مارس  ٨ی  ھیوادارم 
ئمه  که  رۆژک  به   بب
و  ژنان  یه که وه  به  ھه موو 
دموکات،  حیزبی  پیاوانی 
و  عه داه ت  بۆ  بکه ین  کار 
حیزبی  نو  له  یه کسانی 
ژنان  ھه موو  دموکراتدا. 
رۆژھه تی  پیاوانی  و 
یه که وه  به  کوردستان 
ناعه داله تی  که  بکه ین  کار 
له نو  یه کسانی   .ننه م
و  کۆمه گا  و  بنه ماه 
وت  ئیداره ی  بۆ  قانوون 
ھیوادارم   .ب نه ھادینه 
ھه موو الیه کمان به یه که وه 
عه قییه ته  ئه و  بکه ین  کار 
به ھز  خۆماندا  له نو 

 کاتک له وتکدا، ماف به و جۆره ی 
حه قی ئینسان و عه داله ت دامه زرا و ھه موو 
بنه ماکانی حه ق نه ھادینه بوو، ره نگه ھیچ 
گرینگ نه ب که سه رکۆمار یا سه رۆک وه زیر 
یا ربه ری حیزبی  ئه و وته ژنه یا پیاوه. 
گرینگ ئه وه یه له ودا ژن وه ک پیاو مافی 

یه کسانی ھه ب
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باسی  سر   بچین لوەی  بر   
كولتووری،  موككی  وەك  و  نورۆز 
و  الین  و  بنما   ل ئاوڕك   ویستپ
رەھندەكانی رق و رقلبوون و قین لدی 
حاتكی  رق  بدەینوە.  ھگرتن،  رق  و 
جاران  زۆربی   ك  مرۆڤ دەروونیی 

و  كردەوە  نواندنی  ھۆی   تدەب
 ل  توندوتیژان دژكردەوەیكی 
ھستاوەوە.  رق  كسی  الین 
 قۆناغی ب ،یرق دووقۆناغی ھ
ھستاو  رق  كسی  دەستیی 
دەستۆیشتوویی  قۆناغی  و 

ودەستدارتیی رق ھگرتوو. 
جیاوازە  ھستاو  رق  مرۆڤی 
كسی  ھگرتوو.  رق  مرۆڤی   ل
 ب جاران  زۆربی  ھستاو  رق 
 ك كردەوەیك  یان  حاتك 
یان   ونییئ دی   ب و   نائاسایی
ئوە،  ویستكانی  پچوانی 
باری ئاسایی دەروونی دەشوت 
حاتی   یوانل دەبت.  گرژ  و 
خراش  زۆر  ئگر   شنچ لو 

ئھوەن نبتوە النیكم زۆر نخاینت. 
 كی قین لتدا حاتو حار ئرامبب ل
مترسیدارە.  زۆر   تحا ئم   .یھ دی 
رق  و  لدی  قین  دەمی  ئو  بتایبتی 
و  سیاسی  بنمایكی  لسر  لبوونوە 
ئایدۆلۆژیكیدەبت و كسی قین ھگرتوو 
 پشت  ل ئایینیی  یان  سیاسی  ھاندەركی 
و پشتیوانكی بھزی ھی بۆ ھشتنی 

رق و قینكی. 
 ب تنیا  رقكی  الفاوی  لدڵ،  قین 
یان  دانواندن،   رپس و  زەلیلكردن 
برامبر  الینی  سینوەی  و  فوتاندن 

دەنیشتوە. 
لسر   ك باوەڕانی  و   بیرۆك ئو 
نراون،  بنیات  ئایدۆلۆژیكی  بنمایكی 
دوو  بسر  خۆیان  دەورووبری  دنیای 
دزو،  و  جوان  ناحق،  و  حق  برەی 
لو  دەكن.  دابش  دوژمندا  و  دۆست 
و  حق  الینی  تنیا  سنووربندییدا، 
 ی كوانگشتی ئ جوان و دۆست، یان ب
سر ب ربازە ئایدۆلۆژیكییكی ئوانن 
مافی ژیانیان ھی. تنیا ئوان خاونن و 
ئو  شونكوتووانی  رزگرتنن.  شیاوی 

 ،دوگماتیكان باوەڕە  و  ئایدۆلۆژیا  جۆرە 
 ل لوڕژە  ژیانیان  ساتكانی  ھموو 
ل ھموو ئو كس  قین  قینكی خست، 
نین.  ئوان  ویستی   ب  ك دیاردانی  و 
قین لدی و ھودان بۆرشتنی رق وقینی 
 ل دانباوە  بشكی  نھاتوویان،  لبن 

سرووشتیان. ئوان خوازیاری سینوەی 
تواوی ئو رەنگ و دەنگانن ك ل رەنگ 
 ل وا  ئوان  جیاوازن.  خۆیان  دەنگی  و 
 جگ كس  ھیچ   ك گیشتوون  خۆیان 
و   نیی راستییكانی  بینینی  توانای  لوان 
دەستنیشان  ئوان  لوەی   راستییش جگ
قامووسكی  ھیچ   ل دەكن  تفسیری  و 
ببینوە  كورتی  ناكوت.  دەست  دیكدا 
 رەكیانگ و   یپ فچیكیان  ئوان 
 ك بكن  رەنگ  جۆرە  بو  دنیا  ھموو 
 ك و باوەڕیشیان وای یان راستخۆیان پ
راست   پ ئوانی  راستییكانی  ھركس 
نبت ئوا بالڕدا چووە و چواش بووە 
ئوان خۆی  پوەرەكانی   ب یان   دەب و، 
 وان جگت. ئوە یان بكوژرراست بكات
چواشبوو   ب خك  ھموو  خۆیان   ل
دەزانن و قینیان ل ھموو شتك. قینیان 

 .بزە و خۆشی و شادیی ل
ئوەن،  شایتی  مرۆڤایتی  مژووی 
 لۆژیك و خۆ ب دوور ل و رق و قینئ ك
حقیقت زان، گلك كارەساتی گورەی 
ببزەیی  و  توندوتیژی  و  خوقاندووە 
كردووەت بشكی دانباو ل سایكۆلۆژیای 

مرۆڤ. یكك لو نریتانی ك بردەوام 
بووە،  الیناندا  ئم  ھڕەشی  لبردەم 
نورۆز   .كوردەواریی نورۆزی  نریتی 
ئیتر  خۆماندا  كوردەواریی  كۆنستی   ل
ناچتوە سر باوەڕگلی كۆن و پرستنی 
سرووشتییكان،  دیاردە  و  سرووشت 
ئو  تپڕاندنی   ب بكوو 
نورۆز  دواجار   نزەم
بووە ب ھمای خۆڕاگریی 
ھرش  برامبر   ل كورد 
داگیركرانی  پالماری  و 
كوردستاندا و ئاگرەكشی 
شڕ  بۆ  ھمایك،   بووت
زۆری  و  زوم  دژی 
 ژنج ئم  بدادی.  و 
نتوەیی ك ل سرەتای 
مرۆڤایتییوە  مژووی 
 مئ و،  چووە  بڕوە 
وەك بشك ل ناسنامی 
روانیوە،  لیمان  خۆمان 
سدەیك،   ب نزیك  ئوا 
داگیركرانی  الین   ل
بڕوەچوونی   ل پش  كوردستانوە، 
گیراوە. ھبت لو نوەدا ل وتی ئران 
ب ھۆی ئوەوە ك نورۆز بووەت بشك 
ل كولتووری خكانی نو ئو وت، ھر 
بڕوە چووە بم ل باكوور و باشوور 
 ل بردەوام  كوردستان،  رۆژئاوای  و 
وتانوە  ئو  دەستكانی  الین 
بڕوەچوونكی   ل پش  ھر  نك 
دراوە  ئوەش  ھوی  بكوو  گیردراوە، 
خكیشدا  كۆنستی   ل تواوەتی   ب  ك
مزنكی   ڕینراپ دوای   ل بیسنوە. 
خكی كوردستانوە ل سای ١٩٩١دا، ئو 
جژن سرلنوێ ل باشووری كوردستان 
 .وە دەچڕب ندانك شكۆمموو ساھ
دەستی  ئگر  ئمجارەیان  بم 
نماوە،  گۆڕدا   ل بكورد  دژ  بعسی 
 ن كسك ھنی بیرتندێ الیدیسانیش ھ
ب رژدی  و   كی چوەیشب لرەولوێ 
دژی  تنانت  و  نورۆز  دژی  گرژی،  و 
گوتاری ناسیۆنالیستی و نتوەخوازانی 
راسپردراون   وانئ دەكن.   قس كورد 
رگیكوە  ھر   ل و  شوەیك  بھر 
بت ھوی خۆیان بۆ الوازكردنی ھستی 

  ئوانی رقیان ل نورۆزە، دوژمنی كوردن
                                     

                                                                                                     
رەسووڵ سوتانی
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نیشتیمانپروەریی خك بخن گڕ. دیارە 
ئوەشدا  لگڵ   نی زۆرم  تمنكی  من 
پڕتووکه كانیشدا  و  كتب   ل ئوەندەی 
 ك  یشتوومگت لوە  خوندوومتوە 
موسمانتی و كوردایتی، یان كوردایتی 
ناتبا  پك  شتی  دوو  موسومانتی  و 
ئاوڕك   كورت با  نبوون.  ناكۆك  و 
مژووی   ل بدەینوەو  مژوومان   ل
 ل بوانین.  نتوەكمان  جوونوەكانی 
 شۆڕش زۆربی   ك رابردوودا  سدەی 
وەدیھنانی  بۆ  كورد  نتوەییكانی 
ویستكانی ئو نتوەی سریان ھداوە، 
شۆڕشانیان  ئو  ربرایتیی  كسانك 
وەئستۆ گرتووە ك خۆیان وەك قوتبكی 
ئایینی ل الین خكوە سیریان كراوە. 
عوبیدوه ی  شخ  وەك  كسانی  ئوەتا 
شخ  و  دەرسیم  رەزای  سید  و  نھری 
سعیدی پیران و شخ محموودی نمر و 

پشوا قازی و مال مستفای 
ھموویان  ھر  بارزانی، 
كسانی بدین وئیمان بوون و 
موسومانتی نك پشی ئوەی 
ل نگرتوون نیشتیمانپروەر 
بكوو  بن،  نتوەپرست  و 
ب بوای من زۆر جاران ئو 
فاكتركی  ئایینییان  باوەڕە 
پتوبوونی  بۆ  بووە  بھزی 
نتوەخوازانو  باوەڕی 
 . ن یا ن ا ر ە و ر نپ نیشتیما
مژووی  سیركی  با 
ئوەتا  بکینوە،  ئدەبیاتمان 
نالی و محوی و حاجی قادر 
زۆربی  و..  ھژار  و  قانع  و 
ھرە زۆریان پروەردەی بن 
مزگوتان  حوجری  دیواری 

مالی  و  نوژ  پش  زۆربشیان  بوونو 
ئوەشدا  لگڵ  و  بوون  مزگوتان 
 ل رزیان  و   بوون نیشتیمانپروەر 
و  كورد  نتوەییكانی   ژنج و  نریت 
نریتكانی كوردەواری گرتووە و قتیش 
دەرنكردوون.  لسر  حرامیان  فتوای 
تنانت بشك لو شاعیران بو پڕی 
ھستوە ھۆنراوەی پ ل حماستیان بۆ 

نورۆز ھۆنیوەتوە. 
نورۆز  رۆژی   ،ین گریانم  چۆن 
ئاشناكانم   ل یكك   ل پیرۆزبایی 
دەكات  گرژ   ل رووم  دەبینم  دەكم، 
من  بی  وەك   دەن تك  نوچاوانی  و 
جوابیشدا   ل و   كردب كبیرەم  گوناحی 
ئیماندار  ل خكی  پیرۆزبایی   كاك :دە
و موسومان مك. پم سیر بوو، بۆچی 
دژی  كوردایتی  و  موسومانتی   دەب

نورۆز   ل رزگرتن   :ب بن.  یكتری 
رەمزی   .تییكوردای رەمزی  ئمۆ 
 وەیڕانگ  ن  .وەیمان و  برخودان 
 وەیڕانگ  ن و  زەردەشت  ئایینی  بۆ 
خۆرافاتپرستی.  و  ئاگرپرستی  بۆ 
و  رەمز  ئو  الی  بۆ   وەیڕانگ بكوو 
دەچت  سدەیك  بۆ  ئوا   ك ھمایی 
كوردستان  داگیركرانی   ب دژ   مئ  ك
ھمای   تكردوومانن و  پاراستوومانن 
مانوە و خۆڕاگری. ئوانش ك دژایتیی 
نورۆز دەكن باش دەزانن ك كورد لو 
روانگیوە رزی نورۆز دەگرت. ئگر 
دەھننوە   ئیسراییل)ـیان (بنی  بیانووی 
ئو  بۆ  گڕانوەی   ك دەنونن  وا  و 
 وەیڕانگ ،رامیان حوان پی ئشتان
بۆ خورافپرستی، با ھموومان دنیابین 
ئوان  بكوو  نافرموون،  راست  لوەی 
ھموو  دژی   ك ئسپردراوە  پیان 

ویستكی نتوەخوازان راوەستن. ئوان 
ھوڵ دەدەن بۆ چاندنی تۆوی عرەبچتی 
و  كراون  پرەوەردە  ئوەش  بۆ  ھر  و 
ئگر  دەكرن.  ساپۆرت  لوشوە  ھر 
نورۆز نریتكی عرەبیی بر ل ئیسالم 
ندەكرد،  ئوان دژایتییان  دنیام   ،بووای
 رامیان لم ھیچ كات مۆركی حیا النیك
.(بحموست) ڕی دەیانگوتوپدەدا، ئن

 ب حشیمتی  زیاترین  وەك  كورد 
دەوتی سر ئم گۆی زەویی پویستیی 
 ت كزبپار مایانو ھواوی ئت وەیب
بردەم   ل  .وەیپ كوردانیان  مۆرككی 
و  بجیھانیبوون  توژمی   ب شپۆلی 
 .یناسنام ویستیی بجیھانگیریدا كورد پ
 ل ھر  ئمش  كوردانی  ناسنامی 
جلوبرگوە بگرە ھتا چنینی مافوورە و 
بڕە و كش و رانك و چۆخی ھورامانی 

دەھۆكوتان  و  موزیك  و  گۆرانی  و 
 ژنج و  رەشبك  و   ڕكپھ و 
نتوەییكان ل خۆی دەگرت. ئوانش 
ك بھر بیانوویك دن و بڕوەچوونی 
ئو جژنامان ل حرام دەكن، با بیانناسین 
پروەردەكراو   وانئ  ك دنیابین  و 
بیری  بوكرەوەی  و  راسپردراو  و 
 ك بكینوە  دنیاشیان  با  عرەبیزمن. 
رەمز  و  ھما   ب موسومانتیمان   مئ
و  دەوێ  نتوەییكانمانوە   مۆرك و 
ھموو شۆڕشكانیشمان دژی ئو باوەڕ 
 ت، كبووە و دەب نانو بۆچوون و الی
جژنی  دەكن.  كوردبوونمان  دژایتیی 
نورۆزیش یكك لو جژن پیرۆزانی 
باوەڕە  لگڵ  دژایتییكی  ھیچ   ك

 .كان نیمانی كوردە موسوكئایینیی
كرد،  باسم  لسرەتادا  وەك  دیارە 
 فرەڕەنگی و جۆراوجۆریی رقیان ل وانئ
ژیانیان  ساتوەختكی  ھیچ  و 
زمانیان   ل لعنت  وشی 
ناكوت برامبر بو شتانی 
ویستكانیانن.  دەرەوەی   ل
فچی  دەیانوێ   وانئ
عرەبیزم بسر ھموو رەنگ 
و دەنگكاندا بكشن. بازنیكی 
پیرۆزكراویان ھی و دەیانوێ 
جغزەدا  ئو  نو   ل جیھان 
برتسك بكنوە و دەرەوەی 
 كی لھیچ شت ناب یو بازنئ
ب. ئوان غافن لوەی جیھان 
 .جوان رەنگاوڕەنگییوە  بو 
ناردنی  ئركی  خۆیان  ئوان 
خكیان بۆ بھشت بئستۆ 
یككیش  ئگر  و  گرتووە 
نیویست بچت بھشت، بر 
ئوا  لوەی بكوت بر غززەبی خودا، 
 ززەبی لتیی خودا غرایننو وان بئ
دەگرن و سزای دەدەن. ئوان بب رق و 
 ،رچی جوانییھ قین ناژین. رق و قین ل
ل بزە و ل پكنین و ل شادی و خۆشیی 
خك و، پشیان وای خودا ل پناوی ئو 
 چاك جزایان ب ،یان داید ی لرق و قین
نین،  نورۆز  دژی  ھر  ئوان  دەداتوە. 
بكوو دژی ئوەن مرۆڤ دی خۆش بت، 
 جیھان ئم   ك باوەڕن  ئو  سر   چونك
بۆ   دەب كوابوو   ،باوەڕداران دۆزه خی 
ھموو كس دۆزەخ بت، بۆیش ھوی 
بدۆزەخكردنی  و  دنیا  كردنی  یكەنگ 

دەدەن. بم ئایا سر دەكون؟

نورۆز بووە ب ھمای خۆڕاگریی كورد 
ل برامبر ھرش و پالماری داگیركرانی 
كوردستاندا و ئاگرەكشی بووت ھمایك، بۆ 
 ژنم جدادی. ئم و زۆری و بڕ دژی زوش

نتوەیی ك ل سرەتای مژووی مرۆڤایتییوە 
بڕوە چووە و، ئم وەك بشك ل ناسنامی 
خۆمان لیمان روانیوە، ئوا نزیك ب سدەیك، 
 ش لوە، پرانی كوردستانن داگیركالی ل

بڕوەچوونی گیراوە
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لسركوتنی شۆرشی گالنی  بر 
ئران تریبوونی ئایتوال خومینی بریتی 
دەرەوە   ل  ك كاستك  چند   ل بوو 
نو   ب الینگرانی  و  دەكردن  زەبتی 

خك دا بویان دەكردەوەو چند 
وتووژك ل رادیۆیكانی دەرەوە 
ب تایبتی بی بی سی. بو حاش 
ئوەندە راگیاندن خومینیی كردە 
یكك ل رووما دیارەكانی شۆرش. 
 دەغیاندنی ئازاد قوكاتیش راگئ
دەھشت  نی  شا  رژیمی  و  بوو 
خكی  گوی   ب جیاواز  پیامی 

بگا. 
كاریگریی  خومینی 
لقاودانی   ل راگیاندنی 
سیاستكانی دەستی دیكتاتۆری 
كاتك   بۆی ھر  دەركوتبوو،  بۆ 
 ب گرت  دەستوە   ب دەستی 
روونی ب پچ و پنا فتوای ل دژی 
 ك دەركرد  ئازادیخوازی  نیارانی 
« قمكانیان بشكنن و زمانیان 
ھم  كات  ئو  راگیاندنی  ببن». 

ئامرازەكانی  ئوەی  بھۆی 
بۆ  تایبتی   ب  ) بوون  كمتر 
ئۆپۆزیسیۆن ) ك بریتی بوون 
ھم   ،رۆژنام یان  رادیۆ   ل
تنیا   وات بوون.   نالی یك 
یان  گوگر  بۆ  پیام  خاوەن 
سردەمی   ل دەدوا.  خونر 
تیكنۆلۆژیی   ك ئمۆدا 
زۆر  یكجار  راگیاندن 

راگیاندن  ئامرازەكانی  و  پشكوتووە 
خاوەن  پوەندیی  ھم  زۆرە  ژمارەیان 
دووالینیو  پیام  وەرگری  و  پیام 
راگیاندن  و  پوەندی  ئامرازەكانی  ھم 
ژمارەیان زۆرترە. ئمۆ جگ ل رادیۆو 
تلڤزیۆن  رۆژنام، زۆر كس دەستی 
 یھ  سك كم  رادەگا،  ئینترنت   ب
موبایلی پ نب و كم ماڵ و شونی 
 .بن وە وەسالیتتس ب یگشتی ھ
خاوەنی  نوان   ل بردەوام  پوەندیی 
پیام و وەرگری پیام دا ھی. گوگران 

یان بینران ئگر پیان خۆش ب، وەم 
نابن  گوگر  تنیا   ب ھر  دەدەنوەو 

بكوو دەوری پیام دەریش دەبینن. 
 ل بم جۆرە رژیم دیكتاتۆرركان 

س بوار دا ل برامبر شپۆلی راگیاندن 
دا دەست وەستانن: یكم، ناتوانن تنیا 
بكنوەو  بو  خۆیان  باوەڕی  بیرو 
خكی ل ب خبری دا رابگرن ك تنیا 
مشكی   ل ئیدە  فكرو  یک  رگاو  یك 
دووەم،  باون.  الوان  تایبتی   ب خك 
ئگر درۆو چواشكاری بكن خك 
رگاكان   ل رووداوەكان  و  راستییكان 
ئابوو   ل دیكوە دەبیستن و  كانای  و 
دەبتوە.  كم   ژیمانر ئو  ئیعتیباری 
 ب موخالیف  دەنگی  ناتوانن  سیم، 

یكجاری كپ و بدەنگ بكن. موخالیفان 
دەتوانن ل رگ و كانای جۆراوجۆرەوە 
خك   ربۆیھ بگینن.  پیامكانیان 
پیامی جۆراوجۆر دەبیستن و ل نواندا 
پیامی جگی پسندی خۆیان ھڵ 
راگیاندن  لمش   جگ دەبژرن. 
یكی   كی نوان  پوەندیی  پردی 

 .و كۆمفرادی نئ
ئو رژیمانی جاران ب درۆو، 
 كت و   ف و  ھختاندن 
ئمۆ  دەدا  بدەست  درژەیان 
 یان بت كردندەس وە لم شئ
تواوی ب ئاكام و پووچ و تنیا 
دەیان  ماوەیك  بۆ  نیزامی  ھزی 

پارزێ. 
دەوری  و  راگیاندن  گرنگیی 
راگیاندنی ئازاد ل ئاڵ و گۆڕەكانی 
بباشی  زۆر  دا  عرەب  دنیای 
گرنگییش  ئو  لبر  دەركوت. 
بوو ك ل توونس، ل میسر، ئستا 
 كبش ئو  یمن   ل لیبی،   ل
بۆ  دەبن  لخك   یاندنانراگ
ئوەی راپڕینكان ب خرای 
كۆماری   ل نخرن.  رك 
رابردووی   ك دا  ئیسالمییش 
دوژمنایتیی لگڵ راگیاندن 
خومینیوە  فتواكی   ل
 نئانت قدەغكردنی  تا 
كۆنترۆلی  تا  ماھوارەییكان، 
ئینترنتكان  مركزە 
تا  سایتكان،  فیلتری  و 
پچاندنی ھلی تلفوونكان و ئینترنت، 
رابردوویكی دوورودرژی ھی، بم 
ماوەتوەو  ئوەی  دا   رمن شڕە  لو 
پشكوتووە راگیاندنی ئازادو ب ئیعتیبار 
بوونی سیاست و ھواكانی دەستی 
فرمانەواو نمانی متمانی خك بو 
 ك  شیاندنراگ ئو  ھر   .یژیمر
یكتری  لگڵ  پوەندیی خك  رشتی 
نیزامیی  پك دن، رشتیك ك ھزی 

.اندنی نیدیكتاتۆرەكان توانای پچ

دەوری راگیاندنی ئازاد

                                                                                                        الجان

سردەمی ئمۆدا ك تیكنۆلۆژیی راگیاندن 
یكجار زۆر پشكوتووە و ئامرازەكانی راگیاندن 

ژمارەیان زۆرە ھم پوەندیی خاوەن پیام و 
وەرگری پیام دووالینیو ھم ئامرازەكانی 

پوەندی و راگیاندن ژمارەیان زۆرترە
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کۆماری  ده سه تداره تی  ده یه    س
کاریگه رییه کی  ئراندا  له   ئیسالمی 
ئه م  ژنانی  ژیانی  له سه ر  کاره ساتباری 
قوربانیانی  یه که مین  ژنان  داناوه .  وته  
ته نیا  که   بوون  جه ماوه ری  شۆرشکی 
خاوه نی.  کرده   خۆیان  ئیسالمییه کان 
کۆماری  رژیمی  کاری  ھاتنه سه ر  به  
ئیسالمیی ئران زۆر گرووپ و الیه ن له  
خه کی ئران بوون به  قوربانی سیاسه تی 
سه رکوت و ھه واردن. به م به ب شک 
ژنان گه وره ترین قوربانییانی ئه و شۆڕشه  
به ھه ده ر دراوه  بوون که  سای ١٣٥٧ له  
دژی رژیمی پاشایه تی کرا. ئه گه ر ھندک 
سیاسی،  باوه ڕی  و  بیر  ھۆکاری  به  
خۆیان  که لتووری  و  زمان  مه زھه بی، 
سه رکوتکردن،  و  ھه وارن  به ر  که وتنه  

الیه نانه     و  گرووپ  له و  ھیچیه ک  به م 
نه    ده ھنا،  پک  کۆمه گه یا ن  نیوه ی  نه  
بووه   مافکی زۆریان  ئه و شۆرشه   پش 
ئیسالمی  کۆماری  ھاتنه سه رکاری  به  و 
له ده ستیان داب. به م ژنان ته نیا الیه نک 
ئرانیان  کۆمه گه ی  نیوه ی  که   بوون 
شۆڕشه وه   ئه و  ھۆی  به   که   دنا  پک 
کرد  خۆیان  توندئاژۆکان  ئیسالمییه   که  
به ر  که وتنه   ئه وه ی  له گه ڵ  به خاوه نی، 
ناڕه وا،  ھه واردنی  له   زنجیره یه ک 
سه ره تاییانه ی  مافه   له و  به شک  به کوو 
که  بۆخۆیان به  درژایی چه ندین ده یه  به  
ھنابوو،  وه ده ستیان  تیكۆشان  و  خه بات 
ئه وانه   ھه موو  له   جگه   دا.  له ده ستیان 
به شک له  وان زۆر جار رووبه رووی ئه و 
دژی  له   که   ده بوونه وه   ھه واردنانه ش 

ئه و نه ته وه  و الیه ن و ده سته  و گرووپه  
کۆمه یه تییانه  به ڕوه  ده چوون، بۆ نموونه  
رووبه رووی  له وه ی  جگه  کورد  ژنکی 
ھه واردنی جنسییه تی ده بۆوه  له گه ڵ ئازار 
و بمافی نه ته وه ییش  رووبه روو ده بۆوه .  
ئرانی   له   ژنان  چه وسانه وه ی   چیرۆكی  
كۆنه په رستی   حاكمییه تی   سایه ی   ژر 
ساڵ   ٣٢ ماوه ی  له   ئیسالمی   كۆماری  
ھه ره   الپه ڕه   له   یه كك  ده سه تداره تیدا 

تاریكه كانی  كارنامه ی  ئه و رژیمه یه .
ژنانیش  به ربه رکانی  و  خه بات  به م 
رۆژه کانی  له یه که م  رژیمه   ئه م  له گه ڵ 
پ كردوه    ده ستی   ھاتنه سه رکارییه وه  
خواسته   بۆ  ملیان  ئه مۆش  تا  و 
کۆنه په رستانه کانی ده سه ت رانه کشاوه  
توند وتیژی  و  ھه موو  ئه و  سه ره ڕای   .

له  ئاره زووی سینه وه ی 
ھه رچه شنه  ھه واردنکدا

ھه ماھه نگی و یه کگرتوویی چین و توژه کان،  زامنی به ده ستھنانی زۆرینه ی مافه کانی خه که  

کوستان فتووحی
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له   رژیم  سه ركوتانه ی   ھه ڕه شه  و 
ئازادیخواز  ئازا و  ژنانی   ژنان ،  دژی  
كۆنه په رستانه كانی   خواسته   ته سلیمی  
ئازار  نه بوون ،  ئران  ده سه تبه ده ستانی  
به ره نگاریی   گیانی   زیندان  و  ئه زییه ت  و 
ژنانی  ئازادیخوزی ئرانی به ھزتر کردوه . 
له   ئه وه تا ھه موومان شاھیدیین که  ژنان 

ئران چ شۆڕشکیان به رپا کردوه .
جیھاندا  له   دیکتاتۆرییه ت  سه رده می 

خه ریکه به سه ر ده چ
ئه مۆ ده بینین شه پۆلکی ناره زایه تی 
ده سه ت  دژی  له   وتان  خه کی 
وتانی  دیکتاتۆری،   سیستمی  و 
و  شۆڕش  ئه و  گرتۆته وه .   ناوچه که ی 
ناوه ڕاست  له رۆژھه تی  ناره زایه تییانه  
تازه   ده ورکی  ئه فریقادا  رۆژھه تی  و 
ده ست  وتانه دا  ئه و  خه کی  ژیانی  له  
قووڵ  ئاوگۆڕکی   ده توان و  پکردوه  
  .نب پک  ناوچه یه دا  ئه و  وتانی  له  
تونس  وه زاه ھاتووی  خه کی  دیتمان 
وته که یان  سه رۆکی  دژی  له   میسر  و 
دیکتاتۆرسفه تیان  ده سه تی  و   راپه رین 

یه مه ن،  لیبی،  له   پچا.  تکه وه  
ئۆردۆن،  سووریه  و.... خه ک 
و  دادپه روه ری  ئازادی.  بۆ 
دمۆکراسی راپه ڕیون، له  ئران 
جه ماوه ری  بزووتنه وه یه کی 
ده سه تی  دمۆکراسیخوازی 
٣٢ ساه ی کۆماری ئیسالمییان 
ده ڕاوکه   و  ترس  تووشی 
کردوه .   ئرانیش به شکه  له و  
له و شانسه  به دوور  جیھانه  و 
نیه  که  ده سه تی دژی ئازادی 
و مافه کانی مرۆڤ بارگه وبنه ی 
جگه ی  له   و  بپچرێ  تکه وه  
ئه و   ده سه تکی دیمۆکراتیک 
بته  سه ر کار. له م شۆرش و 
ناره زایه تی و ئاوگۆڕانه دا ژنان 
چاره نووسسازیان  نه خشکی 

ھه بووه  و ھه یه . 
  خه بات دژی دیکتاتۆری و خه باتی 
رواه ت  به   ئه گه رچی  یه کسانیخوازی  
مانایه کی  به م   به رچاو،   دنه   جیاواز 
بوون   رزگار  کردوه .  په یدا  وه کیه کیان 
ھنانه دیی  و  دیکتاتۆری  له ده ست 
گردراوی  دادپه روه ر،  ده سه تکی 
ناتوانن   ته نیا  به   ھیچیان  و  یه کترن 
ژنان،  بزووتنه وه ی     ئامانجی  بن.    کام
بواری   له   قووڵ  گۆڕانكاریی   پكھنانی  
سیاسی و كۆمه یه تی  و له  پناو باشتر 
بوونی  بارودۆخی  ژنان دایه . ئه م كاره  به  
  یه تی  له گه ڵ یه كتری  مسۆگه ر ده بھاوڕ

و  بزووتنه وه   ھاوكاری    و  ھاوڕیه تی   .
ئه نجومه نه  دموكراتیكه كانه ، خرایی  ده دا 
به  وه دیھاتنی ئامانجه  گشتییه کان. بگومان 
ھه نگاوه کانی  کاریگه رترین   له   یه کک 
رووخاندنی  بۆ  خه بات  ئه مرۆی 
سه رکاری  ھنانه   و  دیکتاتۆرییه ت 
ھه ماھه نگی  دادپه روه ر،  ده سه تکی 
و  ئه وھز  ھه موو  یه کگرتوویی  و 
الیه نانه یه  که  ئه مۆ له  سه حنه ی سیاسی 
خوازیاری  و  ھه یه  حزووریان  وتاندا  

دادپه روه ریی و دمۆکراسین .  
به م ئایا به  رووخان و له ناوچوونی 
ده توانین  دیکتاتۆره کان  ده سه ته  
ژنان  کشه ی  که   به وه ی  بین  خۆشبین 
له و وتانه  چاره سه ر ده ب؟ له  شۆرشی 
١٣٥٧ی ئران، ژنان وای ھه موو چین 
و توژه کانی ئیان له  رووخانی رژیمی 
چاالکانه یان  به شدارییه کی  پاشایه تیدا 
له به رھه می  ئه وان  به شی  به م  کرد، 
ئه و شۆڕشه   ، ھه موو دیتمان  زۆرترین 
سه رکوت و بمافییه کان به  ناوی ئایین و 
ئیسالم وه به ر ژنان که وتن.  ئستاش زۆر 

ته نانه ت  ده بین  جار شاھیدی بۆچوونک 
ئه م  رووناکبیریشه وه   توژی  الیه ن  له  
له وه   بۆچوونه  ھه یه  که  ده گوترێ ئه گه ر 
دوایه   بوات  دیکتاتۆر  واته   بین،  ره ت 
چاره سه ر  کۆمه گه   دیکه ی  کشه کانی 
ده بن! له  حاه تکی وادا بگومان دۆڕاوی 
ھه رچه شنه   ده بن.   ژنان  سه ره کی 
پله به ندی کردنک له  خه بات بۆ ئازادی و 
رزگاریدا  خۆشاردنه وه یه  له  پابه ندبوون 
و  دیموکراسی  و  ئازادی  پوه ره کانی  به  

مافی تاکه کان. 
شۆڕشی  له   ئه زموون  به   ژنان 

١٣٥٧ی ئران ده ب زۆر به  وشیارییه وه  
گاریگه رییان  و  بروانن  رووداوه کان  له  
دژی  شه پۆلی      .ھه ب به سه ریانه وه  
خواسته    ناب دیکتاتۆری 
سه ره کییه کانی خۆیان له بیر بباته وه . 
چرای  بکه نه    ١٣٥٧ ئه زموونی 
داھاتوویان.  بۆ  ئه مۆ  تکۆشانی 
بزووتنه وه ی  بۆ  ئه مۆ  ئه وه ی 
 ده ب تایبه تی  به   ئران  له   ژنان 
خوندنه وه ی  و  ناسین   ،ب گرنگ 
خۆیان له و بزووتنه وه  که  خۆشیان 
به شکن له  بزووتنه وه که ، داھاتوو 
و ھه لومه رجی خۆیان و ھه ودان 
بۆ ئه وه ی بگه ڕن بۆ جگه و پگه ی 
سه حنه ی  دواڕۆژی  له   له   خۆیان 
تا  وتدا   کۆمه یه تی  و  سیاسی 
شیاویان  پگه یه کی  جگه و  ژنان 
له   ئه وه ی  زه حمه ته   دیاره    .ھه ب
ھات  ژنان  به سه ر  ٥٧دا  شۆڕشی 
دووباره  بته وه . چونکه   ئستا  له  
و  مرۆڤ  مافی  که   ده ورانکداین  
ئازادییه  تاکه که سییه کان له  جیھاندا 
گرنگییه کی تایبه تی و جگه یه کی به رزیان  
خۆیان  ئستا   ژنان  له وه ش  جگه   ھه یه . 
له    پ بزووتنه وه یه کی  و  ئاگایی  خاوه نی 
و  نیھاد  و  رکخراو  ئستا  ئه زموونن.   
کۆنوانسیۆنه  جیھانییه کانی مافی مرۆڤ له  
جیھاندا حزووریان ھه یه . ئه وانه  بوونیان 
بزووتنه وه ی  بۆ  دگه رمییه   له وه ی  جگه  
ژنان له  ھه ر وتکدا  پشتیوانکیشن بۆ 

ژنان له  وتانی جیھاندا. 

رواه ت جیاواز دنه  
به رچاو،  به م  مانایه کی 
وه کیه کیان په یدا کردوه ، 
رزگار بوون  له ده ست 

دیکتاتۆری و ھنانه دیی 
ده سه تکی دادپه روه ر. 

ئه م دووانه    له م  
سه رده مه دا گردراوی 

یه کترن و ھیچیان به  ته نیا 
ناتوانن  کام بن
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    جیابوونوە ب مانای پچانی 
نمانی   وات ھاوسریتی،  پیوەندی 
قانوونیی  و  شرعی   یوەندییپ ئو 
ك ژن وپیاو ب یكوە دەبستتوە 
بۆ  ماف  و  ئرك  ھۆیوە   ب و 
پی   ك  دەب دروست  ال  دوو  ھر 
ھاوسریتی)،  دەگوترێ(گربستی 
و  پچان  شوەكانی  ھموو   ب بم 
وپیاو  ژن  پیوەندی  ھوەشانوەی 
ھوەشانوەی   ب دا  راستی   ل  ك)
گربستی ھاوسری) دەگوترێ تق، 
راست ل رووی ب كار ھنانی زمانوانی 
ئم وشی بكارببرێ، بم لراستی 
دا نمانی ھموو گربستی ھاوسری 
 وات ،وە بقی تگر ل رج نیم
بۆ   رەنگ  چونك ،ب تق   نی مرج 
(فسخ)  بتاكردنوە  لرگی   نموون
رگی   ل كردنوە  جیا  بیین  یان 
دادوەر(تفریق قضائی) بووب ك ئوە 
 وات ،ر داوای ژن دەبسزۆری لب
ژن داوا پشكش دەكا بۆ دادگا بۆ جیا 
بوونوەو و پاش ب قناعت گیاندنی 
دادوەر، دادوەر بیاری جیابوونوەیان 
 نی بدەست  تقی  ژن   چونك دەدا، 
 یی ھو مافپیاو ئ وەی كوەك ئ
 ھۆ یان ب وێ ببی ركاتھ دەتوان

ھۆ ژنكی تق بدا .
 كی جیھانییوە دیاردەیجیابوون   
كۆمگایكی  بۆ  كۆمگایكوە   ل و 
ھموو   ل بم  دەگۆرێ،   دیك
شونیكدا رەتكردنوە یاخود پشیمان 
بوونوەی ل گربستی ھاوسرگیری 
ك پشتر ب پی یاساو شرع لسری 
یكك   ب جیابوونوە  ركوتوون. 
ترسناككان   تیییكۆم  شك  ل
كۆمگا  ھموو   ل  ك دادەنرێ 
رژەی  شوەیكی   ب مرۆییكاندا 
خزانیش  دەبنوە.  دووچاری  (نسبی) 
كۆمیتی  دامزراوەیكی  وەك 
ئامادەی بۆ رووبرووبوونوە ل گڵ 
كۆمك كشو گرفت، چونك خزان 
 ییو بنچینئ وات گایی كۆمبنچین
ئنجامی  دێ،  پك   ل كۆمگای   ك
 ،ندەرووخ یو بنچینئ یشو كئ

 نیا لت یشو كسنووری ئ چونك
و   ناوەست تاككان  سیستمی  سر 
كاریگری  و  دەھاوژێ  پل  بكوو 
كۆمیتیكانی   سیستم سر   ل
 بۆی  ،دەھی  ج وەزیفكانی  و  تر 
رۆی   ب خزان  سرنكوتنی 
سرنكوتنی  ھۆی   تدەب خۆی 
 چونك كۆمگا،  تری  سیستمكانی 
بو  بردەوامی  ھاوكارییكانی خزان 
دەبخشی.  كۆمگا  تری  سیستمانی 
چمكی جیابوونوە ل رووی ئایینی و 
كۆمناسی و یاسایییوە بو شوەیی 

پناس كراوە:
رووی   ل ئایینی:  رووی   ل   
 ل بوون  ئازاد   وات زمانوانیوە 
ھموو كۆت و بندك، ب م ل رووی 
گربستی  ھگرتنی   وات شرعیوە، 
ھاوسریتی ب چند وشیكی دیاری 
زانایانی  مرددا.  و  ژن  نوان   ل كراو 
پناسی  شوە  چند   ب ئیسالم 
ھر  بم  كردوە،  جیابوونوەیان 
چوار مزھبكی ( شافعی،      حنبلی، 
مالكی، و حنفی ل سر ئوە كۆكن 
عرەبی  زمانی   ل تق  وشی   ك
بر  یاخود  بوونوە  جیا  بمانای 
ھدان ھاتووە، وات ئو پیوەندییی 
ك ژن و مردی ب یكوە بستۆتوە 

پچراوە. 
  لرووی كۆمناسیوە: وات كۆتایی 
ھاوسرییتی  گربستی   ب ھنان 
 ب كۆمناسان  پیاو،  و  ژن  نوان 
 ك دادەنن  كۆمیتی  دیاردەیكی 
دەگرێ،  چاوە  سر  كۆمگاوە   ل
ھاوسریتی  پیوەندی   ل  چونك
نادروستوە پیدا دەب. دەتوانیین بن 
ب یكك ل گورەترین و ترسناكترین 
دادەنرێ،  كۆمیتییكان   شك
بۆ  كۆمگایكوە   ل ئوەش  دیارە 
ئایین،  پی   ب  ك  دیك كۆمگایكی 
یاسا و ئاستی ھوشیاری تاككانی ئو 

كۆمگایوە دەگۆرێ.
رگیكی  یاساییوە:  رووی   ل  
ھوەشاندنوەی  بۆ   قانوونیی
ژیانی   ل ھاوسریتی  پیوەندی 

ل سر  دادوەر و  بیاری   ب خزانی 
داخوازی یككیان یان ھر دوو كیان 
دەب ب ھۆیك یاخود چند ھۆكارك 
ك یاسا دیارییان دەكا . چمكی یاسایی 
بۆ جیا بوونوە وات ھوەشاندنوەی 
كۆت و بندی ھاوسر گیری، ئوەش 
و  یاسا   ك  دەب شوازە  بو  تنیا 

شرح رگای پ داوە .
  ھۆكارەكانی جیابوونوە :

زۆرن  بوونوە  جیا  ھۆكارەكانی   
كۆمگایكی  بۆ  لكۆمگایكو  و 
سرجمی   مستئ جیاوازە،   دیك
ئو ھۆكاران دەستنیشان یان كونترۆڵ 
 تناب ھۆكارك   تاك  چونك بكرن، 
ھۆی جیابوونوە، بكوو ل ئنجامی 
چندین كشوە سر ھڵ دەدا. دیارە 
شونك  یا  كۆمگیك  ھموو   ل
 نی مرج   نو بۆ   ،نی یك  وەكوو 
برەو  ل شار خزان  ئو ھۆكارانی 
 .ب گرینگ  الدێ   ل دەبا  جیابوونوە 

لرەدا چند ھۆكارك دەخینروو:
یكم : ھۆكاری كۆمیتی : 

   ھۆكارە كۆمیتییكان زۆرن 
 ل فرامۆشی،  تیژی،  توندوو   ) وەك 
پرسیاریتی،  بر  نگرتنی  ئستۆ 
پروەردەی منداڵ، ملمالنی بردەوام 
 وانئ  ك(... زابووندا  پناو   ل
دەم  بر   ل رخۆشكرن  ھموویان 
ھۆكاركی  چند  بم  جیابوونوەدا، 
ھریك   ك ھن  كۆمیتی  دیكی 
ب نۆرەی خۆی كاریگرییان لم رووە 

ھی وەك :
مرد:  و  ژن  نگونجانی  ئلف)   
مبست ل رووی رۆشنبیری، جوانی، 
برزتر،  پلوپایی  دەومندی، 
ھسوكوت  رووی   ل نگوونجان 
جیاوازی  گیشتن،   نت لك  میزاج،  و 
تمن،  جیاوازی  كۆمیتی،  ئاستی 
كسایتی،  ھزر،  رووی   ل نگونجان 
رەوشت، حز و.. ك زۆر دەگمن ژن 
و مرد لوان وەكوو یك بن. من پم 
 ترد دەبیشتنی ژن و مگنك تل وای
ھۆی گورەكردنی قبارەی كشكان، 
ل سروشتی ژن و  پیاو  تنگیشتنی 

جیابوونوە ھۆكار و دەركوتكانی           

عیسمت نستانی                                                                                                                       
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ژن  پچوانوە   ب و  پداویستیكانی 
نرم  و  وسۆز  ھست  وەك  پیاو   ل
لك  بۆ  بنچینین  ھۆكاری  و..  ونیانی 

جیابوونوە.
ناوەوەی   خستن دەست   ( ب    
كاروباری   ل بر  دەوروو  كسانی 
كسایتیان  مرد  و  ژن   كات خزان: 
الواز ب و بۆ بچووكترین كش پنا 
خزان،  دەرەوەی  كسانی   ب  ندەب
 خستن بۆدەست  دەكن  خۆش   گر
 تكۆتایی دا دەب زانی و لناو ژیانی خ
ھۆی ل بر یكھتكاندنی بنماكانی 

خزان.
دەن  خزان  بواری  پسپۆرانی 
 ب ومرد  و  ژن  كشی  ھندك   :

خۆییان   ب سر  تواوی 
وەر نگرتوەو ب خواست و 
ئارەزووی ئوان ماوەتوە 
 خستۆت دەستیان   ك
بارەكانیانوە،  كارو  ناو 
رووی   ل جار  زۆر  دیارە 
 بۆی  دەب دسۆزیوە 
ب وشیارییوە  زۆر  دەبی 

 .ب
ماوەی  كمی  ج)    
زۆر  كسانك  دەزگیرانی: 
بیركردنوە   ب و   لپ  ب
ھڵ  ژیان  ھاوسری 
 سانوكئ  ك دەبژرن، 

بتواوی شارەزای یكتر نین وخای 
ب ھز و الوازی ی كتر نازانن. دیارە 
لم رووەوە كۆمگا وداب ونریتیش 
 ل كردن   لپ  ل  دەبین دەوور 
كۆمگای   ل تایبت   ب گواستنوەی 
 یبع  ب شتك  ھموو   ك سونتی 

دادەنرێ.
  د) كستی ژن و مرد: زۆر جار 
برامبرەكیان  كستی   ب گرینگی 
 ل  قس و  ناگرن   ل رزی  و  نادەن 
یكتر وەر ناگرن و مامیان ل گل 
 ك لھیچ خۆشی و بۆی راپكتر خی

ژیان وەرناگرن.
پسپۆران  زوو:  ھاوسرگیری  ه)   
 ك  یشانك لو  یكك   وای پیان 
دەبتوە،   ل تری  كشی  چندین 
زۆربی   ل تمن  بچووكی   چونك
كاتدا فاكتری نگتیڤ بۆ جیابوونوە 
الوازی  زموون،   ئ كم  ھۆی   ب
ھۆشیاری،  كمی  كردنوە،  بیر 
گشتی   ب و  خیای  بیركردنوەی 

تنگیشتن ل ژیان و.. 
 ل ناپاكی   :جناب ڕەوشتی  و)   

فاكتركی   ب ھاوسریتی  ژیانی 
 ل چ  دادەنرێ،  جیابوونوە  بنچینیی 
 ناپاكی ل .ن ژن یا خود پیاوەوە بالی
كشیكی  خۆی  ھاوسریتی  ژیانی 
پا   ل گوزارشت   چونك  ،تیییكۆم
بندنبوون ب بنما ئخالقییكان دەكا 
وەرگیراوە.  كۆمگا  كلتووری   ل  ك
دیكش  نابجی  دیاردەی  زۆر  دیارە 
وەك: خراپ مام كردن، ئاوودە بوون 
قومار،  لدان،  ھۆشبرەكان،  ماددە   ب
ودووركوتنوەی  سكسی  الدانی 
بردەوام ل ماڵ و.. ھموویان رەوشتی 

نابجن.
 :  زۆرەمل ھاوسرگیری  ی) 
ھۆكارە   ل  دیك یككی  ئوەش 

ھۆی   تدەب  ك  كانتییكۆم
جیابوونوە.

  دووەم: ھۆكاری ئابووری: 
سرەكی  رۆی  ئابووری  باری   
خزان،  جیابوونوەی   ل  دەبین
ھموو   توانن پیاو   یوانل  چونك
دابین  ومندای  ماڵ  پداویستیكانی 
 ل ھۆكارە  ژنیش  جاریش  زۆر  بكا. 
 چونك  یشك ئو  دروستبوونی 
ناكا.  پیاو  ئابووری  باری  رەچاوی 
ئنجامی   ل خزان  داخوازی  زۆری 
سر   دەیخات كومگا  فشارانی  ئو 
 ك  ئاشكرای.دانی پیاو  توانای   ل و 
ماڵ وەك  دەرەوەی   ل كاركردنی ژن 
خزان،  داھاتی  بۆ  نوێ  ھاوكاركی 
بم ھندك جار یان خود ھندك ژن 
بكا  ناكا ھاوكاری ماددی خزان  حز 
زۆرجار  و   دەب دروست   شك  بۆی
واز ل كارەكی دەھن، یان زۆر جار 
پیاو ل بروەبردنی خزان سرەرای 
دەكا.  تنگی  چاو  بر  داھات  بوونی 
ھوشیاری  ئاستی  ب خۆشیوە  دیارە 
لسردەمی  پیاو  و  ژن  وكۆمیتی 

و  چۆت سرێ  رووەوە  لم  ئمرۆدا 
ب پرۆشی خزانوەن.

 سھم: ھۆكاری دەروونی: 
 مبست لپكھاتی سایكۆوژی 
ھموو   ل  ك ھاوسرە،  دوو  ھر 
الینكانی كسایتی وەكوو یك نین، 
بم زۆر خای ھاوبشیان ل نواندا 

ھی. ھۆكارەدەروونییكان وەك :
 ك  : دروونییكان  گرێ  ئف)    
 تدەچ  وكین رق  گومان،  دپیسی، 
یكك  دەرونییكانوە  گرێ  خانی 
ل كش مترسی دارەكانی نوان ژن 
ومرد ك ژن و مردی دپیس ل یكتری 
بزار و ماندوو دەكا و بب بوونی ھیچ 
 كتری نامینی یان بك متمانیگب
تووشی  كۆتاییدا   ل و 
 وەندییپ ئو  لكترازانی 
دەروونی  نخۆشی  و 

دەبن .
نخۆشی  ب)   
 خۆشین دەروونی: 
دەروونییكان زۆرن، بم 
 ،راوك  د) گرینگتریان 
وەسواسی) خمۆكی، 

 ل بۆ  ھۆكاركن   ك  ی
بریكھوەشاندنوەی 
زۆر   چونك خزان، 
 ل یكك   یوان  ل جار 
ئو  تووشی  ھاوسران 
لی  تریان  ئوی  بم   ب  خۆشین

.بئاگادار ن
 چوارەم: ھۆكاری ئایینی: 

توژەران پیان وای پابند نبوون 
كۆمگای   ل شرعیكان  بنما   ب
دا دەبن ھۆی جیا بوونوە،  ئیسالمی 
كم  شاردنوی  جار  زۆر   چونك
 ل یكك  الی  جستیی  وكوڕی 
 ركران، پشت گوێ خستنی ئھاوس
جار  زۆر  و  یككیان  الی  ئایینیكان 
یا  ئایینی  ئیلتزاماتی   ب نبوون  پابند 
ئایینی  بیروباوەڕی  بوونی  الواز  خود 
ھریكیان   ویستپ  بۆی ھۆكارن، 
رز  و  دیكیان  ئوی  بۆ  بن  مالك 

لپیرۆزی یكتری بگرن.
پنجم: ھۆكاری بیولۆژی: 

مبست ئو كشانی پیوەندییان 
ب جستوە ھی ل ھموو روویكوە، 
بۆ نموون: نزۆكی ل كۆنوە یكك 
نوان ژن ومردو  ل كشكانی  بووە 
زۆر جار ب ھۆیوە تووشی جیابوونوە 
بوون. یاخوود الینی ژن و مردایتی 
زۆر جار لوانی یك ل ھاوسران 
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تووشی نخۆشی ئندامی و دەروونی 
 ،یھ چارەسری  جار  زۆر   ك  ب
دەكرێ   لپ یاخود   نی ئیمكان  بم 
 یشو كوە كۆتایی بجیابوون و ب
نخۆشی  جار  زۆر  یان  دەھنرێ، 
ھۆكاركی  خاین  درژ  جستی 

دیكی بیولوژی بۆ جیابوونوە.
 ب پیوەست  ھۆكاری  ششم:   

ئامرازەكانی پیوەندیكردن ومیدیاكان: 
ئامرازەكانی راگیاندن چ بیستراو، 
ئلكترۆنی  یاخود  نوسراو  بینروا، 
و  تاك  ژیانی  لسر  كاریگریان 

و   یھ بگشتی  كۆمگا 
خراپ  پشبینی  جار  زۆر 
 ب سبارەت  ھمان  و 
پشكوتنی   .دەدات ژیان 
گۆرانی  شارو،  تكنووژی، 
دروست  كۆمیتیان 
كردوە، ئوانش كاریگریان 
دروست  خزان  سر   ل
لو  ھندێ   چونك كردوە، 
ھۆی   تبوون  ھۆكاران
كۆمگاو  ھوەشاندنوەی 
ودواتریش ھوەشاندنوەی 
دوای  بتایبت  خزان، 
 ك شازی   پیش شۆرشی 
برەو  الدوە   ل كۆچكردن 
رووی  سرەكییكان  شارە 

دا. خزان وەك یكیكی كۆمیتی 
بدەر نی لو كاریگریی نیگتیڤانی 
ئنترنت.  تایبت   ب راگیاندن 
ئكادیمی  كۆبوونوەی  بپی 
ھاوسران  بۆپارزەرانی  ئمریكی 
ئو  چارەگی   ك روونكراوەتوە 
ئنترنیت  روودەدەن  جیابوونوەی 
رۆی سرەكی تدا گراوە. ل ئاماركی 
ك سای ٢٠٠٧ -٢٠٠٨ ل وتی میسر 
 ٧٥ ل نجام دراوە، دەری خستوە كئ
ھزار حاتی جیا بوونوە ٤٥ ھزار 

ب ھۆی ئنترنتوە بووە. 
 كاریگرییكانی جیابوونوە: 

ئوەی  سرەڕای  جیابوونوە 
 نتی دەھرییژیانی ھاوس كۆتایی ب
 ش بوونبمان كاتدا بۆمنداڵ بھ ل
لدەستدانی   ل  جگ خۆشویستی   ل
بخوكر و سرپرشتیار. جیابوونوە 
بكوو   ناوەست تاك  سر   ل تنیا 
كۆمگاش.  بۆ  دەبتوە  فراوان 
پروەردەیی  و  كۆمیتی  لرووی 
چواربش   ب جیابوونوە  كاریگری 

دابش دەكرێ:
  ئلف) ل سر ژن: زەرەرمندترین 

ئابووری  لباری   ك بتایبت   ،سك
سر ب خۆ نب، چونك ب پی یاسای 
 دایك ك ت منداڵ دەدرێ بندێ وھ
 ،یھ خرجی   ب پویستی  ئوەش 
خم،   ب ھست  بردەوام  ژن   بۆی
بداھاتوو  برامبر  دوودی  ترس، 
دەكا، سرەڕای روانینی كۆمگا بۆی 
وەك ژنكی تقدراو، بۆی لئنجامدا 
 .زی دەبرزۆری تووشی دوورە پب
خزان  تكچوونی  كومگا   چونك
زۆر   بۆی ھر  ژن،  ئستۆی   دەخات
 ب  چونك  ،دەب الدان  تووشی  جار 

خۆی  بگوناحی   دەتوان دەگمن 
.نلمبس

باری   ل  : سرپیاو   ل ب)    
ئابووری  و  دەروونی  كۆمیتی، 
 پیاودەب ،یر پیاو ھسری لكاریگ
ژن،  (بژوی)   قفن مارەیی، 
و  ئستۆ،   تبگر منداڵ  بخوكردنی 
ھنانوەی ژنی دووەم ك زۆر جار دوو 
دڵ دەب وناتوان ببت خاوەنی بیاری 
وپی   دەب  راوكد وتووشی  خۆی 
 ناب سركوتوو  ھاوسركی   وای
ول الین ھاوسری دووەمی پسند 
ناب یان زۆر جار سیمای ھاوسری 
ل سیمای ھاوسری دوومی  یكمی 
پیان  دەروونناسانیش  دادەبینتوە. 
گرینگترین  جیابوونوە  دوای   ل  وای
ركخستنوەی  لنوێ  سر   شك

.تیریژیانی ھاوس
  د) لسر منداڵ: بنچینی تكدانی 
لسر  كاریگری  و   مندا ژینگی 
 تی منداڵ لسایدەروون، رەفتار و ك
كاتی پگیشتنی دا دەب، چونك منداڵ 
بردەوام پویستی ب ژینگیكی ئارام 
بھۆی   .یھ وخۆشویستی  وسۆز 

جیابوونوەی دایك وباوك منداڵ بوا 
ب خۆبوون ل دەست دەدا ك كاریگری 
ل پاش رۆژی دەكا وتووشی خمۆكی 
وبزاری دەكا و ل رووی دەروونیوە 
بۆ   كھۆكار ھروەھا   ،دەرووخ
ھموو   ل زوو  والدانی  الساری 
قوناغكانی تمنی دا و منداڵ تووشی 
جۆرك ل ملمالنی دەروونی دەب و 
 یوەندییپ لسر  كاریگری  ئوەش 
دەب.لكوینوەكان  كۆمیتییكانی 
تاوان  نوان  پیوەندی  بوونی  لسر 
نیشانیان  گنجان  الی  جیابوونوە  و 
 ل تاوان  رژەی   ك داوە 
زۆرترە  ھوەشاوە  خزانی 
خزانی  گڵ   ل براورد   ب
 ل  نو بۆ  دا.  ئاسایی 
بوون  تووش  جیابوونوەدا، 
 ر، الدان لماددەی ھۆشب ب

ررەوی كۆمگا...زیاترە.
سر   ل كاریگری  ج)   
كۆمگا ب گشتی: ھر وەك 
كۆمگا   ئاشكرای و  روون 
 زانخ كۆمك  پكھاتی 
ھوشانوەی  لبریك  و 
كۆمگا  پكھاتیش  ئو 
 ی دیكشندین كرەو چب
دەبا وتۆوی ناكۆكی لنوان 
 ،ندەچ كۆمگا  تاككانی 
 :دە قرەچتانی  شریف  د.كریم 
«شیرازەی كۆمگا ل سر شیرازەی 
حاتی  ئگر  جا  وەستاوەو  خزان 
جیابوونوە زۆر ب ئوا سقامگیری 
 ل مترسییوە،   تودەك كۆمگا 
كشی  چندین  دیكش  الیكی 
كۆمیتی لنوان چین و توژەكانی 
كۆمگا دروست دەب.» گومان لوە 
لسر  كاریگری  جیابوونوە   دانی
سقامگیری كۆمگا ھی، بشوەیك 
سرەتا ل سر پیاوو ژن و دواتریش 
 ب و   دەب بگشتی  كۆمگا  سر   ل
دەروونی،   گری ئوەشوە  ھۆی 
 ل و..  رەشبینی  پرزی،  دوورە 
كۆمگا   رەنگ و   دەب زاڵ  كۆمدا 
سقامگیری خۆی لدەست بدا لوەش 
ودوا  منداڵ  لسر  كاریگری  زیاتر 
قیرانكی  جیابوونوە   .دەب رۆژی 
كۆمیتی، چونك پش ھموو شتك 
تروانینی كۆمگا بۆكسانی جیابووە 

..یكی ھروانینت

 وەی كۆتایی برەڕای ئوە سجیابوون
ژیانی ھاوسرییتی دەھن ل ھمان كاتدا 
 ویستی جگخۆش ل ش بوونببۆمنداڵ ب
ل لدەستدانی بخوكر و سرپرشتیار. 
 ر تاك ناوەستس نیا لوە تجیابوون
بكوو فراوان دەبتوە بۆ كۆمگاش. 

لرووی كۆمیتی و پروەردەیی كاریگری 
جیابوونوە ب چواربش دابش دەكرێ
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ژنانه »  کردنی  سه قه ت  «خه ته نه  
«خه ته نه  یه کک له  دیارترین ونه کانی 
خه ته نه   ژنانه »  مافی  پشلکاریی 
و  نه ریت  که   مژووییه   سته مکی 
کوردی  ژنانی  له   کلتوور  و  ئایین 
کردوه ، ئه وانه  ئه گه ر له  الیه ک کۆمه ه  
ته عبیرک بۆ ھه دانه وه ی ئه و الیه نه  له  
پخوستکردنی مافی ژنان به  درژایی 
مژووی کۆیله تی و ببه شیی ئه وان له  
مافه کانیانن، له  الیه کی دیکه شه وه  ئه و 
دیارده یه  تا ئستاشی له  گه ڵ ب وه ک 
تابۆیه ک و باشتریش وایه  بین وه ک 
ژنانی  به ربینگی  که   وایه   مۆته که یه ک 

به ر نه داوه .
رۆژی ٦ ی فورییه ی ھه ر ساک 
جیھانیی  رۆژی    ، ربه ندان)  ی   ١٧  )
خه ته نه كردنی  به ره نگاربوونه وه ی 

مینه یه .
جیھاندا  له   مینه   خه ته نه ی 
مژووكی چه ند ھه زار ساه ی ھه یه  و 
كه   ده كرته وه   له سه رئه وه   جه خت 
دیارده یه كی  ته نیا  نه ك  دیارده یه   ئه و 
دیارده یه كی  به كوو  مه زھه بی 
کلتووریی کۆن باویشه  . واته  په یوه ندی 
كۆمه گاوه   پیاوساالری  كلتووری  به  
ده سه تكی  ھیچ  تیدا  ژن  كه   ھه یه  
بیاره كانی  جبه جكه ری   ده ب نیه  و 

پیاوان بت.
ختن كردەوەیك كتیدا بشك 
 درێ كی ژنان دەبندامی زاوزئ ل
و  لش   ل  شب ئم  بینی  لگڵ 
 ژنان ھستی  ژنان  زاوزی  ئندامی 
 ل ختنكراویش  ژنانی  ژنیتی  یان 

.و دەچن
بۆ  ژنان  ختنكردنی  مژووی 
٢٠٠ ساڵ پش ل دایكبوونی مسیح 
 ل  دیك یككی   ب دەگڕتوەو 
چشنكانی دەست و ھز نواندنی 
كۆمگاكانی   ل ژنان  بسر  پیاوان 
پیاو ساالردا دەژمردرێ ك تائستاش 

ل زۆر ل كۆمگا مرۆییكاندا ھروا 
ئایینی،  دەمارگرژیی   .ردەوامب
نبوونی  كلتووری،  دواكوتوویی 
دەرەنجامكانی  سر   ل زانیاری 
كچان   نتخ بستنوەی  ختنو 
نتوەیییكان  و  ئایینی   ریتن  ب
ھۆكارگلی بردەوامیی ختنكردنی 
بپی  ئستادان.  سردەمی   ل كچان 
ركخراوی  ئامارەكانی  دوایین 
و  كچ  میلۆن   ١٦٠ بھداشت  جیھانیی 
ژنی ختنكراو ل جیھان دا ھن و 
ل سادا پتر ل ٣ میلیۆن كچی دیكش 
 نتخ دا  سای  تا٤   ٢ تمنی    ل

دەكرن.
به  پی زۆر به گه ی کۆن ئه و نه ریته  
گه یوه ته   کۆنه وه   میسری  وتی  له  
رۆژھه تی  وتانی  و  میزۆپۆتامیا 

نوه ڕاست.
یۆنانی  مژوونووسی  ھرۆدۆت، 
بوونی ئه و نه ریته  له  نوان میسرییه كان 
بۆ سای پنجه می به ر له  له  دایكبوونی 
مه سیح ده گته وه  و ئاماژه ی  به وه ش 
فنیقییه كان و  رۆمییه كان،  كه   کردوه  
به شكی له  ئه فریقاییه كانیش مینه کانی 

خۆیان خه ته نه  کردوه .
که س  زۆر  پچه وانه ی  ھرۆدۆت 
مه به ستی  به   نه ریته   که و  وایه   پی 
تكدانی ئیشتیا و حه زه  سكسییه كانی 
ژنان له  دایك نه بووه  و به كوو چه شنك 
له  داب و نه ریته  سه ره تاییه كانی خه كی 
ئه و  ریشه ی  بووه  و  كۆن  میسری 
میسری  ئه فسانه كانی  بۆ  نه ریته ش 
ئه فریقا  دیكه ی  خه كانی  كۆن و 

ده گه ڕته وه . 
به  پی ئه و باوه ڕه  كۆنه  خه كانی 
وابووه   پیان  میسر  سه رده مه ی  ئه و 
كه  رۆحی خودا و مرۆڤه كان تكه وك 
بووه  و   م نر و  ره گه زی  دوو  له  
مرۆڤه كان  زاوزی  ئۆرگانی  چه شنی 
ره نگدانه وه ی تایبه تمه ندییه كانی رۆحی 

دوو ره گه ز بوونیانه . واته  تایبه تمه ندی 
زه كه ر  پستی  ژر  له   پیاو  ژنبوونی 
(سیره تی) دایه   و پیابووونی ژنیش له  

كلیتیوریسی( میتکه ی) دا. 
له و  خه ته نه   نه ریتی  ھه ربوش 
به و  تا  داکوتاوه   ره گی  کۆمه گایه دا 
كاره  پیاو ببته  پیاوكی ته واو  و ژنیش 

ببته   به  ژنكی ته واو.
ژنانی  ئستاش  که   نیه   خۆڕا  له  
كه   ده ده ن  ژنانه   له و  ته شه ر  میسر 
پیان ده ن كه  تۆ  خه ته نه  نه كراون و 
وه ك پیاو وای  و پچه وانه كه شی ھه ر 

ده گوترێ.
ئم دیاردەی ل نو نتوەی كورد 
ل ھموو بشكانی كوردستانیش دا 
دیاردەیكی باوەو و ل ژر کاریگه ری 
ئایینییكاندا  نریتی و   رییككارت و 

ھر وا قوربانی وەردەگرێ.
بواری  چاالكی  زەبیحی،  پروین 
تایبتدا  لكوینوەیكی   ل ژنان 
بربوی  ئاستی   ب ئاماژە   ب
رۆژھه تی   ل كچان  ختنكردنی 
كوردستان ھۆكاری ئم بربوییی 
ختنكردنی كچان بۆ رەگ داكوتانی 
 ك دەگڕنتوە   ئایینیی باوەڕە  ئو 
و  ئایینی  كرداركی   ب ختنكردن 
دەكن.   ناسپ ئیسالمی  نریتكی 
 سی لكی ٤٠ كپۆل ل ناوبراو دە
پۆلكی   ل و  بۆكان ٣٨ كس  شاری 
ھر  پیرانشار  شاری   ل كسی   ١٨

ھموویان ختنكرابوون.
باشووری  له   دیارده یه   ئه و 
و  باو  دیارده یه کی  کوردستانیش 

گشتگیره .
له   پۆست  واشنتۆن  رۆژنامه ی 
له راپۆرتكدا  دا و   ٢٠٠٨ كۆتاییه كانی 
ئاشكرای كرد كه  ٦٠٪ ژنانی ھه رمی 
خه ته نه   به ره ورووی  كوردستان 
له   به شك  له   ته نانه ت  ده بنه وه  و 
ناوچه كانی كوردستاندا ئه و رژه یه  به  

خه ته نه  کردنی ژنان، غه درک که  مژوو و 
ئایین و کلتوور له  ژنانی ده کا

مامی شیالن 
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٩٠٪ ده گات.
مافی  چاودری  ركخراوی 
راپۆرتی سانه ی خۆیدا  له   مرۆڤیش 
ئه و  ته شه نه سه ندنی   ٢٠١٠ سای  له  
ناوچه كانی  له   به شك  له   دیارده یه ی  
ھه رمی كوردستاندا تا ٧٠٪ به راورد 

كردوه .
وادی  ركخراوی  ھه روه ھا 
ئه مانی  بۆ ماوه ی ٦ ساه  سه رقای 
باره ی  له   زانیاری  كۆكردنه وه ی 

ھه رمی  له   مینه   خه ته نه ی 
كوردستانه  و به  پی نوترین 
ركخراوه یه   ئه و  راپۆرتی 
رژه ی خه ته نه  له  ناوچه كانی 
شوه یه :  به م  كوردستان 
ھه ولر   ،٪٧٧,٩ سلمانی 
به    .٪٨١,٢ گه رمیان   ،٪٦٣
پی ھه مان راپۆرت رژه ی 
زۆر  دھۆك  له   خه ته نه  
ئاماركی  به م  كه متره  و 
شاره   ئه و  له سه ر  ته واو 

بوونی نیه .

به شک له  ئامانجكانی 
له   كچان  ختنكردنی 

کوردستان بریتین له :
ئایینی  ئرككی  ـ بج گیاندنی 

وەك ئوەی ك ختنكردن 
 یو فاتم تی عایشسونن
ـ كۆنترۆكردنی ئیشتیاو 
حه زەجینسی  و  ویست 
 ل بر  كچان  یكانی 

شووكردن 
نیشاندانی  و  پاراستن  ـ 
كچان  داونی  پاك 

بھاوسرانی داھاتوویان!!
كچان  ختنكردنی 
نیشانكانی   ل یكك  وەك 
 ل توندوتیژی دژی ژنان ك

گشتی  وشیاریی  و  زانیاری  نبوونی 
كۆمگادا ھروا قوربانی وەردەگرێ، 
و  ناوچیی  ماما  ھۆی   ب زۆرتر 
پیرژنكان و ل ھندك ل ناوچكانی 
و  دۆم   ژن ھۆی   ب كوردستاندا 
رەچاوكردنی   ب  ب قرەجكانوەو 
ئامادەكارییكی پزیشكی   شنھیچ چ
بكرەستگلی  و  بھداشتی  و 
ئنجام  مقستوە  چقۆو  تیغ،  وەك 

دەدرن.
دەرەنجامكانی  و  زیان  به م 
قه ره بوو  و  زۆر   گه ل ختنكردن 

نه کراوه ن.

 ل ئگر  كوڕان  ختنكردنی 
پزیشكی  پرسكی  و  كوڕان  قازانجی 
ختنكردنی  بم   ،ی بھداشتی  و 
كچان سقت كردنی ئوان و بھر 
جینایتكی   ب مبستك  و  بیانوو 

.دژەمرۆیی ی
بینی كلیتوریس ل كچاندا ئوان 
و  جستیی  كشی  زۆر  تووشی 
دەروونی دەكا. كیس كردنی مندادان 
و» واژن»، ئش و ژان لكاتی سوڕی 

توانای  نوچوونی   ل و  مانگاندا 
مندابوون بشك ل زیان جستیی 

 نتخ ژنانن.  ختنكردنی  یكانی 
كردن ھستی چژ وەرگرتنی سكسی 
 وەندییگشتی پژناندا دەكوژێ و ب ل
سكسییكان بۆ ژنی ختنكرا دژوارو 
بژان تواو دەب و ئوەش بمانای 
پخوست كرانی مافی سروشتیی ژنان 

.وانو زەوتكردنی مافی مرۆیی ئ
دەروونی   زیان  ل بشك 
بریتین  ژنانیش  ختنكردنی  یكانی 
و  ترس  خمۆكی،   ب توشبوون   ل
دڕاوك، ساردوسی پوەندییكان، 
جنسی  ئیشیای  و  ھست  دابزینی 
بۆ  بوار  خۆشكردنی  و  ژنانیان 

و  خزانی  كشی  سرھدانی 
تا   گرفتان كشو  ئو  قوبوونوەی 

ئاستی تق و جیا بوونوە.
و  جستیی   زیان كۆی 
ژنانی  و  كچان  دەروونییكانی 
پلی  سری   چوون و  ختنكراو 
زانیاری و وشیاریی كۆمتی خك 
خك  وردەوردە   ك كردوە  وای 
ختنكردنی   ك بكنوە  بیرلوە 
ئوان  كسایتیی  پگو  نك  كچان 
برز ناكاتوەو متمانو 
 ،خشناب  پ دنیاییان 
و  جینایتك  بكوو 
 كی دژەمرۆییكردەوەی
ئوان  دەرحق   ك
بم  دەدرێ.  ئنجام 
تاگیشتن ب بنبكردنی 
دیاردەی رگیكی  ئو 
 ل  وپ دوورودرژ 
ندو  ك
ن  ما ند ل

.ردەم دایب ل
 ئمرۆك الینكانی 
مرۆڤ  مافی  پاراستنی 
ومافی ژنان ختنكردن 
گرینگكانی   خا  ل یكك   ب
و  دەبن  ناو  ژنان  دژی  توندوتیژیی 
 ب رۆژئاواش  كۆمگای 
قدەغ كردنی قانوونی، ئو 
دژەمرۆیی   ب رەفتارەیان 
سدەكانی  بۆ  گڕانوە  و 

ناڤین باس كردوە.
له   بۆیه   ھه ر 
 ویستپ دا  كوردستانیش 
ختنكردنی كچان و ژنان 
برەسمی وەك توندو تیژیی 
 ب و  بناسرێ  نامووسی 
بیاری  یاسایی  شوەیی 
بدرێ.  كردنی   دەغق
فتوای  ئایینی  مامۆستایان   ویستپ
دەربكن  كچان  نكردنی   نتخ
بردەوام  فركردنی  پرورەو   ب و 
خۆندنگاو  قوتابخانو   ،مابن  ل
بنبكردنی  بۆ  ھوڵ  دا  كۆمگا 
سزای  سپاندنی  و  سزادان  بدرێ. 
قورس بسر بكرانی ئورەفتارە چ 
ئندامانی خزان یان ماماكان و ناوەندە 
یسرپیچكرەكانیش  پزیشكی 
دەتوان ھنگاوی جیدی و لیباو بۆ 

.ب و دیاردەیوەی ئمكردنك

ختنكردنی كوڕان ئگر ل قازانجی 
 ،ھداشتی یكی پزیشكی و بكوڕان و پرس
بم ختنكردنی كچان سقت كردنی 
 ك بستبر بیانوو و مھوان و بئ

كی دژەمرۆیی یتجینای
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رابردوویه کی  کوردستان  خه کی 
له   خه بات  له   درژیان  و  دوور 
دا  نه ته وایه تی  مافی  و  ئازادی  پناو 
له   نه   مژوودا  له   خه که   ئه و  ھه یه . 
ھزی  نه   و  کردوه   سی  قوربانیدان 
دوژنمانی  پۆشته ی  و  کۆک  و  زۆر 
وره یان پ به رداوه ، به کوو به  باوه ڕ 
به  ره وایی خه باته که ی ھه موو کاتک 

دوژمانی خۆی ته نگاو کردوه .
ئازایه تی، مه ردایه تی، چاونه ترسی 
ئه و  ھه موو  پشمه رگه بوون  و 
تایبه تمه ندیانه  بوون که  ھه ر له  کۆنه وه  
و  کورد  دا   دراوس گه النی  نو  له  

میلله تی کوردیان پ ناسراونه ته وه .
له   ئران  ئیسالمیی  کۆماری 
سه ره تای گه یشتن به  ده سه ت و دوای 
قایمکردنی بناغه ی ده سه ته که یان له  
تاران، کاتک له  گه ڵ خه باتی مافخوزانه  
و شوناسخوازانه ی کورد به ره وڕوو 
ئینکه به رایه تیی  رگه ی  بوونه وه ، 

ھه ڵ  کوردیان  گه لی  مافه کانی 
کۆک  له شکه ری  و  سپا  به   و  بژارد 
سه ر  کرده   ھرشیان  پۆشته   و 
ئازایه تیی  به م  کورد،  جوونه وه ی 
خۆبردوویی  له   و  کورد  رۆه کانی 
پشمه رگه کانی  راپه ڕبوونی  به   و 
زه برکی  دیسانه که ش  کوردستان، 
گورجکب و  له بیرنه کراو و مژوویی 
دیکه یان له  زۆرداران و داگیرکه رانی 

کوردستان دا. 
زه بری  به   کوردستان  که   کاتک 
چه کی قورس و له شکه رکشیی سه دان 
ئاکامی  له   و  دوژمن  که سیی  ھه زار 
گیرایه وه ،  نابه رامبه ردا  شه رکی 
بۆ  ئیسالمی  کۆماری  ده سه تی 
ھه ستی  کوشتنی  و  کردن  ده سته مۆ 
کورد  خه کی  و خۆڕاگریی  ئازایه تی 

کۆمه ک سیاسه تی نوی گرته  به ر.
ھشتنه وه ،  دا  ھه ژاری  له  
چاوله ده ست کردنی کورد و به و  پدان 
به  بکاری و قه یرانه  کۆمه یه تییه کان، 

بوون  سیاسه تانه   له و  به شک 
رگه ی  له   ئیسالمی  کۆماری  که  
بۆ  ئه منیه تییه کانیه وه   داموده وزگا 
و  به ربه ره کانی  ئیراده ی  کوشتنی 

به رگری کردنی کوردان گرتنیه  به ر.
کۆماری ئیسالمیی ئران له  ماوه ی 
زیاتر له  ٣٠ سای رابروودا له  گه ڵ 
توند  و  زبر  سیاسه تی  قه ت  ئه وه ی 
به ره و ڕوبوونه وه   بۆ  خۆی  تیژی  و 
نه ناوه ،  وه ال  کورد  کشه ی  گه ڵ  له  
به م له  زۆر بواریش دا و به  ھمنی 
به  گرتنه  به ری زنجیره   ھه وی داوه  
و  وزه   تا  بکا  کارک  سیاسه تک 
کردنی  دژایه تی  له   کورد  توانستی 
ره ھه ندی  بۆ  را  ده سه ت  و  رژیم 
ملکه چی یان ھه ر نه ب ب توانایی و 

پاسیڤبوون ببا.
رابردوودا  سای   ٣٠ ماوه ی  له  
سه رکوتی بزووتنه وه ی کورد، گرتن 
و ئه شکه نجه و ئیعدامی ئازادیخوازانی 
کورد سیاسه تی ھه میشه یی ده سه ت 
ته نیشت  له   ده سه ت  به م  بووه ، 
توند  و  زبر  به روه ڕوبوونه وه یه   ئه و 
دیکه دا  ره ھه ندی  چه ند  له   تیژه ش  و 
و  کورد  میلله تی  خه ساندنی  ھه وی 

بزووتنه وه که ی داوه .
و  چاپ  به   پنه دان  رگه  
بوبوونه وه ی کتب به  زمانی کوردی 
ده سه تداره تیی  یه که می  ده یه ی  له  
به   خوندن  به   نه ھشتن  رژیم، 
و  پنه دان  رگه   کوردی،  زمانی 
چاالکیی  ری  سه ر  خستنه   کۆسپ 
پشگرتن  بۆ  فه رھه نگییه کان  ناوه نده  
گووپانه   و  ناوه ند  ئه و  خزمه تی  له  
کوردی،  کلتووری  و  زمان  به  
نه دان  ئیزن  و  سانسۆر  سه پاندنی 
به  بوبوونه وه ی رۆژنامه  به  زمانی 

ھۆکاره کانی پشتی په رده ی جاشتی و

 زۆر بوونی به سیج له  کوردستان

عه لی بداغی



ژماره٢٩                    ٤ی ئاوریلی ٢٠١١

١٧

ھه وڵ  له و  به شک  کوردی 
سیاسه تی  و  به رنامانه   و 
نه گۆڕی  و  ره سمی 
کۆماری ئیسالمی له  بواری 
له   به رپگرتن  بۆ  کلتووری 
کلتووری  و  زمان  گه شه ی 
له   یه کک  وه ک  کوردی 
و  شوناس  دینامیزمه کانی 
کورد  نه ته وه یی  پناسی 

بوون.
نه سی  کردنی  بگانه  
و  رابردوو  له   کورد  نوی 
یه ککی  خۆی  ھۆوییه تی 
سیاسه ته کانی  له   دیکه  
ئیسالمی  کۆماری 
ده نگی  کپکردنی  بۆ 
بووه .  کورد  ئازادیخوازیی 
کلتووری  به   به و پدان 
رگه ی  له   خۆخۆری 
قوتابی  به سیجی  چاالکیی 
خوندکاری  به سیجی  و 
یه ککی دیکه  له  ئامانجه کانی 
بووه   ئیسالمی  کۆماری 
سای   ٣٠ ماوه ی  له   که  
تچوویه کی  به   رابردوودا 
بۆ  کاری  زۆره وه   یه کجار 
په ره پدان  به م  کردوه . 
به سیجیگه ری  دیارده ی  به  
له   ده یتوانی  کاتک 
سه رکه وتوو  کوردستان 
ب که  خه ک نه ک به  زه برو 
و  ناچاری  به   به کوو  زۆر 
ته نانه ت پچه وانه ی ویستی 
بکه ن،   ت رووی  خۆیان 
که   کاته یه   ئه و  ئه ویش 
ژیان،  ئیمتیازه کانی  ھه موو 
خوندن و پ به رچوون و 
گوزه رانی خه ک له  پاوانی 
ئه منیه تییه ی  ده زگا  ئه و 

.ژیم دابر
خوندن  ئیمتیازه کانی 
قوتابییان،  بۆ  زانکۆ  له  
له   که مکردنه وه   دامه زران، 
ماوه ی سه ربازی، به خشینی 
و  ماوه زیندانی  و  تاوان 
کود  بێ   پدانی  ته نانه ت 
جوتیارکی  به   گازۆڵ  و 
ئاماژه یه کی  ته نیا   کورد 
سیاسه تانه ن  به و  بچووک 
ئیسالمی  کۆماری  که  

ویستوویه تی له و رگه یه وه  
خه کی کوردستان په لکشی 
ناوه نده  ئه منیه تییه کانی بکا و 
له  ئامانج و خولیا و باوه ڕه  
راسته قینه کانی  و  ره سه ن 

خۆی دووری خاته وه .
بکاری،  به   به وپدان 
راگرتنی  له دواکه تووییدا 
بواری  له   کوردستان 

ھه ر  نه ک  و  سه نعه تی 
سه رمایه دانه نانی ده وه تی له  
کوردستان به کوو ته نانه ت 

سه رمایه دانانی  له   رگرتن 
له   ده وه مه نده کان  کورده  
په ره پدان  و  کوردستان 
له   ئیعتاد  دیارده ی  به  
کوردستان ھه موو بۆ ئه وه  
بکا  ناچار  که  خه ک  بوون 
به رده وام چاوی له  ره حمه ت 

 ب ده وه ت  به خششی  و 
مه رجی  جاره شیان  ئه و  و 
وه رگرتنی ئه و به خشش و 
له   ده ست گرتنه  ئه ندامه تی 
و  به سیج  رکخراوه کانی 
رژیم  بۆ  کردن  سیخوڕی 
پشتی   دان عه رزی  له   و 

 .برا و ھاونیشتمان ب
ئه وڕۆکه  سه خت کردنی 

ئه و  تا  خه کی  له   ژیان 
راده یه یه  که  ده ساگه یشتن 
که   ئیمکانات  که مترین  به  

ھه ر  سه ره کیی  ئه رکی 
به وه   پوست  ده وه تکه ، 
ئه ندامی   ده ب که   بکا 

به سیج بی.
ئه وڕۆکه  به شکی زۆر 
پچه وانه ی  قوتابییان  له  
باوه ڕیان  و  ویست 

قوتابی  به سیجی  کارتی 
وه رده گرن، چونکی ده زانن 
شانسکی  وانه که ن  ئه گه ر 
به   چوون  بۆ  که متریان 
جوتیارک  ھه یه ،  زانکۆ 
وه به رھنانی  بۆ   ده ب که  
تایبه تی  ئیمکاناتی  زیاتر  
ئیمکاناته   ئه و  بدرێ،   پ
کارتی  که   ده درێ  کاتک 
کۆبه رک   ،ھه ب به سیجی 
که  به  سه ر مه یدانی مین دا 
ده ڕوا،  ھه دی و سه رما و 
کارتی   ده ب ده بێ  سۆڵ 
به سیجی پ ب، چونکی یان 
ناھن ته نانه ت ئه و کاره ش 
بکا، یان بۆ ئه وه یه  که  ئه گه ر 
گیرا،   ل باره که ی  رۆژک 
 بتوان سۆنگه یه وه   له و 

باره که ی وه ربگرته وه .
پیرک، په ککه وته یه ک و 
کورد  به ساچوویه کی 
یارمه تییه کی  به   کاتک 
 پ ئیمداد  کۆمیته ی  له  
به رامبه ر  له   که   ده درێ 
ده زگا  خزمه تی   ده ب دا 
رژیم  ئه منیه تییه کانی 
ئه گه ر  ته نانه ت  بکاته وه ، 
 ئه و خزمه ته  ته نیا ئه وه  ب
به ره و پیلی کاربه ده ستکی 
.ژیمه وه  بچپایه به رزی ر

ئه وانه ی باس کران ته نیا 
سیاسه ته کانی  له   به شک 
کۆماری ئیسالمین که  ته نیا 
به و پدان  سۆنگه ی  له  
بکاری،  ھه ژاری،  به  
کردنی  تاڵ  و  ده سته نگی 
دا  کورد  تاکی  له   ژیان 
ده توان بیان باته  پش و 
به  قازانجی خۆی به  کاریان 
 ٣٠ درژایی  به   و    نب
سای رابردووش ھه ر له و 
سه رمایه گوزاری  پناوه دا 

کردوه 

ئه وڕۆکه  به شکی زۆر له  قوتابییان 
پچه وانه ی ویست و باوه ڕیان کارتی 

به سیجی قوتابی وه رده گرن، چونکی ده زانن 
ئه گه ر وانه که ن شانسکی که متریان بۆ چوون 

به  زانکۆ ھه یه 
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 ل ئاوڕدانوە   ب  . پ 
 قۆناغ ژنان  یكیتیی  مژووی 
 رابردووی ئو  سرەكییكانی 

چۆن دابش دەكی؟
وەمی  لوەی  بر  و: 
بدەموە،  پرسیارەكتان 
 ل دەخوازم  روخست 
ژنانوە  گۆڤاری  رگی 
بنرم  خۆم  سوی  و  رز 
خونرانی  سرجم  بۆ 
و  برزە  گۆڤارە  ئم 
دەستخۆشی ل ستافی كارای 
نووسرانی  دەستی  وەك 
سرنووسری  و  برزی 
و  گۆڤارە  ئم  ماندووی 
كاری  بشی  ھروەھا 
فننی و دیزاینی و ھیوادارم 

ھردەم سركوتوو بن.
بۆ وەمی پرسیارەكتان 
بۆ  دەكرێ  دیارە 
مژووی   ل ئاوڕدانوەیك 
ژنانی  یكیتیی  دامزرانی 

پنا  كوردستان  دموكراتی 
 رشیڤئ ئو  بر   رینب
حیزبی  بۆ   ك نرخی   ب
كوردستان  دموكراتی 

ماوەتوە.
 رشیڤئ ئو  پی   ب
 ك ژنانیش  یكیتیی 
رکخراوکه  ل دەورووبری 
دموكراتی  حیزبی 
 ك  سروشتیی كوردستان، 
چارەنووسی به  چارەنووسی 
تا  دموكرات  حیزبی 
بستراوە و  رادەیكی زۆر 
زۆر لك نزیك ب.ھروەك 
ب پی ئو ئرشیڤ ك بۆ 
لبر  و  ماوەتوە  حیزب 
 ل ئویش   ك  دای دەست 
 ل مانگ   ٥ تنیا  گوزەرانی 
دامزرانی حیزبی دموكراتی 
دەوت   ب بوو  كوردستان 
مانگی   ١١ دەوتكش  و 
پیالنكی   ب و  خایاند 
و  ئیمپریالیزم  ھاوبشی 
كۆنپرەستی لبین چووە، 
لوماوە  ئارشیڤ  راگرتنی 
 تحكووم بو  و  كورتدا 
ساوای  سیستمكی   ك
بووە  ئستم  زۆر  ھبوو 
 ب داوە  رووی  ھرچی   ك
 وەی كزرێ. ئباشی بپار
بشكی  دەگوترێ  ئستاش 
زۆری ل سر زار و زمانی 
كراوەتوە  كۆ   سانك ئو 

ك ئو سردەمیان دیوە و 
دیارە  ھبووە.  بشداریان 
یكیتیی ژنانیش ب حوكمی 
 دراوی گرێ  لك  ئو 
حیزب  لگڵ   ك مژووییه  
چارەنووسكی  بووە  ھی 
بۆ  نبووە  باشتری  لو 
 ،نامانلگب ئو  پاراستنی 
 .بووبن خراپتر  ئگر 
دەكم  باسی  من  ئوەی 
زۆرتر ئوەی ك ل وتكانی 
ئو برزان دا گوتراون و 
 ك گردراونته وە  بۆمان 
یكیتیی ژنان وەك سرەتا 

ناوی یكیتیی یایان بووە.
ژنانی  یكیتیی 
دموكرات ل ٢٤ ی رەشمی 
١٣٢٤ دا دامزراوە. ئوەی 
دەم   ب دەم  زیاتر  دیسان 
ھاتووە و كمتر ب نوسراوە 
ھی ئوەی ك مرحوومی 
محمد  قازی  پشوا 
پشوای حیزبی دموكراتی 
سرۆك  و  كوردستان 
رۆكی  كورستان  كۆماری 
ژنان  ھاندانی   ل كاریگری 
دامزراندنی  و  یكگرتن  بۆ 
 ب تایبت  ركخراوكی 
ئگر  ھبووە.  دا  خۆیان 
بو چاوە ك ئوڕۆ سیری 
و  ماف  و  ژن  مسلی 
ئازادییكانی ژن، ل ھموو 
جیھان دا دەكرێ و گرینگی 

ئو مسلی بیر و زەینی 
و  رووناكبیران  ھر  نك 
بكوو  پشكوتنخوازان، 
زۆری  ھرە  زۆربی 
گرتووە  جیھانی  كۆمگای 
بین  دەكرێ  بكین، 
ژنانی  یكیتیی  دامزرانی 
كوردستان  دموكراتی 
و  ئاسایی  ھنگاوكی 
بوو،  بوەخت  ھوستكی 
بۆ  بگرینوە  ئگر  بم 
 و كاتش ئوە پ٥٦ساڵ ل
جیا  مرجكی  و  ھل   ك
كۆمگادا  بسر  ئستا   ل
زاڵ بوو زۆر داب و نریتی 
جۆراوجۆر و دەست و پگیر 
كوردەواریی  كۆمی   ل
دامزرانی   ك دەبینین  دا، 
دموكراتی  ژنانی  یكیتیی 
سردەمدا  لو  كوردستان 
و  گرینگ  ھنگاوكی  چ 
پشكوتووخواز  بیركی 
دامزرانی  شانازیی  بووە. 
دموكراتی  ژنانی  یكیتیی 
سردەمی   ل كوردستان 
دەگڕتوە  زیاتر  كۆماردا 
پیشكوتووانی  بیری  بۆ 
ربرانی كۆماری كوردستان 
دموكراتی  حیزبی  و 
كوردستان ل الیك ك ھر 
 زەمین و  خۆشكر  رگا 
سازی ئو یكیتی ی بوون 
بۆ  ژنان  ھاندانی  ھم  و 

گۆڤاری ژنان له  سارۆژی دامه زرانی یه کیه تیی ژنانی دموکراتی کوردستان وتووژک له گه ڵ سۆھه یال قادری سکرتری یه کیه تیی ژنان پک ھناوه  که  
سه رنجتان بۆ ئه م وتووژه  راده کشین          

دیمانه : ژنان

سۆھه یال قادری:

ب ئیمانوە دەم ئگر ئمه ی ژنان بمانھوێ و 
نترسن و برگی توەزەلی ل خۆ دادڕین، زۆر 

لوە ك ھین سركوتووتر دەبین
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 ب تایبت  ركخراوكی   ل بشداریی 
خۆیان دا دەوری برچاویان ھبووە،

ھر لبر ئوە ك سرەتا ژنانی 
 ك میدان   ناوەتھ خۆی  بنمای 
بن،  بشدار  ژناندا  تشكوولی   ل
ژناندا  یكیتیی  مژووی   ل ئوە   ك
برپرسی  یكم   ك کراوه   تۆمار 
مینا  لخۆشبوو  خوا  ركخراوە  ئو 
قازی محمد  پشوا  خانمی خزانی 
بووە،  كوردستان  كۆماری  سرۆك 
ھیچ  سردەمدا  لو  بداخوە  زۆر 
بگیكی زیندوو ل چاالكی ئو كاتی 

.ر دەست دا نیبژنان ل
ب داخوە ب تكچوونی كۆماری 
كوردستان و ئاوابوونی خۆری ھیوای 
گلی كورد قۆناغی یكمی چاالكی و 
راوەستا.  یش  ركخراوە  ئم  كاری 
ھموو  كۆمار  تكچوونی   ب  چونك
دەستكوتكانی ئو چرا داگیرساوەی 

گلی كوردیش ل دەست چوون.
و  كار  دووھمی  قۆناغی  بم 
دموكراتی  ژنانی  یكیتیی  چاالكیی 
كوردستان دەگرتوە بۆ سای ١٣٥٧ 
ئران  گالنی  شۆڕشی   ك كات  ئو 
دموكراتی  پ كرد و حیزبی  دەستی 
خۆی  ئاشكرای  خباتی  كوردستان 
دەست پ كرد و ھموو ئۆرگانكانی 
ژنانی  یكیتیی   ك  حیزب بو  سر 
بوو  یكك  كوردستانیش  دیموكاتی 

لوان دەستیان ب كار كردەوە.
برز  زمانی   ل  ك پیی  بو 
زادەوە  حسن   بدوع مامۆستا 
درا  بیار   ك ئوە  دوای   بیستومان
و  نھنی   ب  ك حیزب  تشكیالتی 

دوور ل كوردستان چاالكی یان ھبوو، 
بگڕنوە ناوخۆ و سازماندھی بكن 
تشكیالتكی   ك بووە  بیار  وا  و 
مامۆستا  برز   ،ب تسكیش  بر 
دەدرێ   پ ئوەیان  مئمووریتی 
وە  مھاباد  شاری  برپرسایتی   ك
ئستۆ بگرن بۆ ئندامگیری ك پیان 
دا  ساك  عرزی   ل  رەنگ وابووە 
و  سپردراوە  پیان   ك ئركی  ئو 
 وانچپ م بب نینجامی بگئ ب
 ك دەبینن  مھاباد  دەگڕتوە   ك
و   یدیك جۆركی   كرجم و  ھل 
ئوان   ك ئوەن   ل ئامادەتر  خك 
چاوەڕوانیان كردوە. خك زیاتر لوە 
خۆیان  ئامادەیی  دەكرا  چاوەڕوان   ك
تشكیالتی   ب بوون  پیوەست  بۆ 
نوەشدا  لو  داوە،  نیشان  حیزبوە 
ئو  زیاتر  ژنان  تایبتی   ب و  الوان 
بۆ   ك كرد  دروست  زەروورەتیان 
ركخستنی خكی پویست ركخراوی 
سنفی بنیات بندرن ك یكیتیی ژنان 
بوونی  بووە.   كخراوانر لو  یكك 
ئو ركخراوە سنفی یان زۆر پویست 
بوو ك بۆ ركخستنی خۆپیشاندان بۆ 
ھوڵ  ئینسانی  ھزی  كۆكردنوەی 
ئو   » مامۆستا  برز  وتی   ب بدا. 
ھاتبوو  پك  ژنان  بۆ   ك سازمانی 
بكوو  نبوو،  ژنان  یكیتیی  ناوی 
سازمانی  بوو.  ژنان  سازمانی  ناوی 
الوانیش  سازمانی  ھروەھا  و  ژنان 
جارێ ھر ل مھاباد مۆدلك بوو و 
ك تنیا لم شارە كارمان پ دەكرد، 
بم دوایی ھر عینی نموونی ئو 
پیادە  دیكش  شارەكانی   ل برز 

 ل دواتر  و  كرد  ھرواشمان  بكین. 
شرایتكی گونجاوتر چاوم ب ھندێ 
 وت كك و خوشكانئ یا   و ژنانل
عالقمند بوون بۆ كاری ركخراوەیی 
 ك دەركوت  و  دانیشتم  لگیان  و 
و  سیاسی  كاری   ب  القع زۆریان 
 ك بیارماندا   بۆی ھر   ،یھ سنفی 
بنووسین.  وان  بۆ  ئساسنامیك 
(غنی  غنی   مام لگڵ   بۆی ھر 
دا  كۆمار  ل سردەمی   ك بلووریان) 
دەھاتوە  وەبیر  دەورانكی  ھبووە 
دەتوانین   ك وابوو  پم  و  دانیشتین 
ژنان  سازمانی  بۆ  ئساسنامیك 
 ك بر ھۆیھ وە بوو ببنووسین. ئ
ناچار بووم ب تنیا ئساسنامیك بۆ 
یكیتیی ژنان بنووسم. ك زۆر جگی 
 ك ب خانمان و دەستندی ئرەزام
كاریان لگدا كردوە بۆ شكدان بو 

سازمانی تایبت ب ژنان.»
 یساسنامئ ئو  ئرشیڤی   ك
 بدوز مامۆستا عرب ل ئرشیڤی 
 ب دیارە  ماوەتوە  زادە  حسن 
 رەنگ شوەیك   ب برزیان  وتی 
محفووز ب ك كاتی خۆی برزیان 
 ب وەدەركوتوون  مھاباد  ل شاری 
نگیشتۆتوە  دوایی  و  مئمووریت 
ك بگرتوە مھاباد و شاری مھاباد 
دسۆزانی  الین   ل و  گیراوەتوە 
خاك  ژر  مامۆستا  ئرشیڤی  حیزبی 
كراوە و ھیوادارین تا كاتی خۆی ھر 

.نبم
 ك  مانگ  س شری  دوای 
خكی  دژی   ل جیھادی  خومینی 
كوردستان  و  راگیاند  كوردستان 
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دیسان  و  كرا  میلیتاریزە  تواوی   ب
 ل شارەكانیان   رگشمپ ھزەكانی 
ئستندرایوە تا رادەیك ل گوند و 
بوون، چاالكیكانی  ناوچكاندا جگیر 
خباتكاران ب ژن و پیاوەوە كمرەنگ 
 ك ساڵ  چندین  دوای  بم  ببۆوە. 
بوو  سابیت  سیاسی  دەفتری  بنكی 
قۆناغی  و  تشكیالتی  كاری  بۆ  بوار 
 ب دەستی  ژنان  یكیتیی  سھمی 
ئندامگیری و كاركردن كرد و ل الین 
 وە و بموكراتی كوردستانحیزبی د
توسیی دەفتری سیاسی برز كاك 
عبدو عیزەت پوور برپرسایتی و 
ئركی ركخستنی دووبارەی یكیتیی 
 گرت كوردستانی  دموكراتی  ژنانی 
راھنا  ژنانی  وردە  وردە  و  ئستۆ 
ك چۆن كار بكن و ركخراوەكیان 
 ن ماوەیكی  دوای  تا  ببووژننوە. 
 وتتی كرپرسایركی بزۆر دوور ئ
 خوشك و  خۆیان  ژنان  سرشانی 
ئركی  ئو  جوانمرد  سكین 
ب ھاوكاریی  ب حق  ئستۆ و   گرت
و  ژن  تایبت   ب و  ژنان  دسۆزانی 
بوو  سركوتوو  زۆر  الوەكان   كچ
كاری  رەوتی  ئو  دا.  كارەكانی   ل

ركخراوی یكیتیی ژنانی دموكراتی 
كوردستان دوای س قۆناغی سخت 
ب خۆشیوە ئستا زۆر رك و پكتر 
و  دەكا  كار  باشتر  سیستمكی   ب و 

.ردەوامب

پ . قۆناغی ئستای خبات و تكۆشانی 
یكیتیی ژنانی دموكرات چۆن دەنرخنی؟

و: یكیتیی ژنان ب زۆر قۆناغی 
بم  پڕیوە   ت دژواردا  و  سخت 
ھستاوەتوە و ب ھیمتی دسۆزانی 
چاالكیكانی  ئمگی   ب ئندامانی  و 
دەست پ كردۆتوە. ل پلی یكمدا 
ھۆشیاری  ئاستی  سری   بردن بۆ 
مافكانیان   ب ئاشناكردنیان  و  ژنان 
 ل داكۆكیكردن  و  ئرككانیان  و 
مرجكانی رزدانانی برامبرەكانیان 
 ل گرتن  گوێ  و  پچوانوە   ب و 
داخوازەكانیان ھوی داوە. ب بوای 
من دوای ئو ھموو ھوراز و لژیی 
 ل تایبتی   ب و  بووە  پیداتپڕ   ك
دوای كۆنفرانسی سھم دا و ب دوای 
ركخراوە  ئم  كۆنگرە،  دوو  بستنی 
كارەكانی  سیستماتیك  شوەیكی   ب
رووی   ل توانیویتی  و  بروەبردوە 

ل ھر كۆنفرانس   ك كیساسنامئ
 ب گرتوویتی   ك دا  كۆنگرەیك  و 
پی ھل و مرج ئاوگۆڕی تدا پك 
یا ھر   كی شایستكخراوھاتووە، ر
ئندامانی  و  ب خۆی  راھنانك   بن
داھاتووی   ل مدەنی  كاری  بۆ  بكا 
فرھنگسازی  و  دا  ئازاد  وتكی 
داھاتووی وت ك مرۆڤكان  بۆ  بكا 
 دەب و  «ھاورزن»  و  «ھاوریز» 
وەك یك بوار و دەرەتیان پ بدرێ 
مرۆڤكی  داواكاری   ك داواكانیان  بۆ 
سردەمی  بم  دەكرێ  بم  ئازادە. 
زرینی قۆناغی یكیتیی ژنان لم چند 
سای ئخیر دابووە ئویش دوو ھۆی 
ھی: یكم ئوە ك ئستا بارودۆخ بۆ 
كاری ركخراوەیی مدەنی زۆر باشترە 
 دەنیم كاری  سردەمی  سردەم  و 
بم  پرەیان  سیاسیكانیش  ھزە   ك
ئوە  دووھم:  داوە.   باتخ شوە 
 ب ژنان  یكیتیی  بروەبریی   ك
برپرسایتیكی   ب كردن  ھست 
ھویان   شانیان لسر   ك قورس 
داوە بو پڕی تواناوە لم بزووتنوە 
مدەنی دا ج نمنن زۆر ب باشی 
كارەكانیان بروە بردوە.دیارە دەكرێ 
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زۆر  و   نی دانان  تواو  سنگی  بیم 
گرفت و كم كوڕیشمان ھبووە بم 
سردەمی  زیندووترین  بم  دەكرێ 

یكیتیی ژنان بووە.

 توانیوتان رادەیك  چ  تا  ئوە   . پ 
 شیشتنی كراگكاری سیاسی، بۆ پ ل جگ

كۆمیتیكان ھنگاو ھنن؟
كراوە  بۆمان  ئو جگایی  .تا  و: 
ئاشناكردنی كش كۆمیتیكان  بۆ 
زیاتر  و  داوە  ھۆشیاریمان  زۆرتر 
كشكانمان ب گرتنی كۆڕ و كۆبوونوە 
و ل رگی كاری راگیاندن ب تایبت 
زمانحای   ك دا  ژنان  گۆڤاری   ل
بۆ  برنامی  و  ژنان  یكیتیی 
بختیاری كۆمڵ و گرتنی سیمینار و 
 ینكان بختییكۆم شھتد.........ك
كردنیان.   بنب بۆ  بكین  كار  روو 
دیارە ئم ناتوانین لو بوارەدا كاری 
بربو  ستحكی   ل بكین  ئیجرایی 
دا بم ب كاریش ھر رانوەستاوین 
بۆ   ب فرھنگسازیش  بۆ  ئگر  و 
دەكین.  بۆ  كاری  وتمان  داھاتووی 
و  دن   ك الوك   پۆل ھر  ھروەھا 
سیاسی  دەورەی  و   رگپیشم  دەبن
یكك  دەبینن  فرگدا   ل نیزامی   _
 ر لھ ك وەیئ مكانی ئركئ ل
 ل  ك  الوان و  گنج  ئو  سرەتاوە 
نو كۆمگی ئران و ل كوردستان 
دەرسكانیان   ل یكك  دن  را 
ناساندنی  و  مافكانیان  و  ژنان 
دەكین  ئاشنایان  و   مانكخراوەكر
بر   دەگرن خبات  رگی   ك بوە 
خبات  خباتكانیان   ل یكك   دەب
و  رەگزی  جیاوازیی  نھشتنی  بۆ 
 كسانیی دابینبوونی  و  توندوتیژی 
وتكمان.  داھاتووی  كۆمگای   ل
 م كوە بكئاماژە ب م خۆشردا پل
 دەب ی كو مافانباسی ئ زۆریان ك
ھندكیان   ،یبھ تاكك  وەك  ژنك 
ئاماژە   خۆش پیان  شانازیوە   ب
بكن ك باش بوون لگڵ مینكانی 
لوانیش  ھندك  و  بنماكانیان 
بۆچی   ك دەكن  سرزەنش  خۆیان 

خراپ بوون لگیاندا.

بزووتنوەی   ل ژنان  نخشی  پ. 
كوردستان  و  ئران  ئمۆی  ئازادیخوازیی 

چۆن؟
 یم كوە دەكرێ بخۆشحا و: . ب
 وەی ئازادیخوازیی لبزووتن ژنان ل

ئراندا رۆی زۆر كاریگریان ھبووە 
و ل ریزی پشوەی حرەكتكاندان 
بۆ  سرەكین  ھاندەركی  تنانت  و 
بردەوامبوونی ئو حرەكت. ئگر 
ل شپۆلی گرتن و كوشتنی  ئاوڕك 
بدەینوە  دوایی  سای  چند  ئم 
الیشوە  لو  ژنان   ك دەبینین 
ئوە   ك بركوتوە  شریان  پشكی 
و  ژنان   .بوونیان چاالك  نیشانی 
 شانی پیاوان ل ران شان بكچانی ئ
ئیعترازیكاندا و ل خبات   ترەكح
ناوە  ھنگاویان  ئران  ئازادیی  بۆ 
پناوەدا  لو  زۆریشیان  قوربانی  و 
 ل كاریگریشیان  دەسكوتی  و  داوە 
 بواری مافی مرۆڤ و داكۆكیكردن ل
ھبووە.  ئران  خكی  رەواكانی   ماف
پشوەی  ریزی   ل  توانیوایان ژنان 
بۆ  ھبن  دەنگ  مدەنی،  خباتی 
ئازادی یكانی: راگیاندن، رادەربین، 
ژیانی دوور ل توندوتیژی و ل بواری 
وامان  ژنی  ھندك  دا  رۆشنبیری 
 نووس، داكۆكیكار لرۆژنام ك یھ
مافی مرۆڤ، ئندام و چاالكی سیاسی 
سیمبوولی   تبوون و...  مدەنی  و 
چندین  و  ئراندا   ل ئازادیخوازیی 
ختی نونتوەیی دراوە ب چاالكانی 

ژنی ئرانی.

 ل چ  ژنان  ركخراوەكانی  ئایا  پ. 
ئاستی   ل چ  و  كوردستان  رۆژھتی 
 ك توانیویانگشتی تا رادەی كوردستان ب
لك نزیك ببنوە ئایا دەرەتانی پكھنانی 
فیدراسیۆنكی ركخراوەكانی ژنان چۆن ھڵ 

دەسنگنی؟ ھیچ كارتان بۆ كردوە؟
ژنانی  یكیتیی  وەك   مئ و: 
پیوەندیمان  كوردستان  دموكراتی 
 كخراوەكانی ژنان، بی رڵ زۆربگل
كوردستان  رۆژھتی  ژنانی  تایبتی 
زۆر   زۆریش ماوەیكی   .زۆرباش
داوە  ھومان  عملی  و  جیدی   ب
ھموو  لگڵ  كۆدەنگیك  بتوانین   ك
ھر   ب ك سر  ژنان  ركخراوەكانی 
و  بنین  پك  بن،  سیاسی  حیزبكی 
زۆرمان  ھنگاوی  بوارەشوە  لو 
داوە  دەرگامان  زۆر   ل و  ھناوە 
 ب بم  دەبین.  بردەوامیش  ھر  و 
داخوە لگڵ رزماندا بۆ ھندك لو 
كوردستان  رۆژھتی  ركخراوانی 
بۆ كش و  ب قسی خۆیان كار   ك
ئاریشكانی ژنانی وتكمان دەكن 
بربستی  ھنگاوك  وەھا  بۆ  بم 

پكوە   ل  گر حیزبایتی  فكری 
بوونوەمان  نزیك  لك  و  كاركردن 
دەگرێ. راست ئم ھركاممان ل بواری 
حیزبكی   ب سر  سیاسیوە  فكری 
كوردستانین،  رۆژھتی  سیاسی 
لك  حیزبیكانمان  و  سیاسی  فكرە 
 ل بوارەوە  لو  دەتوانین  و  جیاوازن 
چوارچوەی حیزبكی خۆمان دا بۆ 
سیاسیكانمان   ئامانج سركوتنی 
ت بكۆشین، بم زۆر ھی ك ئو 
ركخراوەكانی  كاری   ب تكڵ  فكرە 
 ل ژنان   ك ھۆیوە  بو  بكرێ  ژنان 
جیھان  ھموو   ل و  شونك  ھموو 
یك كشیان ھی ك ئویش كشی 
نایكسانی بوون لگڵ پیاوان و ئو 
یاسایان و ئو دەستان و ئو ھزە 
سرەكیانی ك پیاوانن و دەب بیان 
ھموو وەك ژن   ك  مرۆڤ به   كین 
داخوە   ب بم  بن.  بشدار  پیاو  و 
 ك  كۆدەنگی ئو  دروستبوونی 
زۆرك  و  كردوە  بۆ  كار  زۆریشمان 
رۆژھتی  ژنانی  ركخراوەكانی   ل
بانگوازكمانوە  پیر   ب كوردستان 
ھاتن، بم تا ئستاش ب ھۆی حازر 
نبوونی ب تایبتی چند ركخراوك 
پک   كۆدەنگی ئو   كخراوانر لو 
ھوی  لو   مئ بم  نھاتووە. 
خۆمان ماندوو نابین و بو ھیوایین 
سر   ینب ھموومان   دەب  ك
ھنگاوەكانمان  ئگر   تناعق ئو 
كاری  بواری   ل چ  نكین  یكگرتوو 
بواری   ل چ  و  حیزبی  و  سیاسی 
كاری ركخراوەیی ئو كاریگریمان 
 ل ھمووان  چاوەڕوانی  و   ناب
 .نای بدی  كوردستان  رۆژھتی 
چونك چاوەڕوانی خكی كوردستان 

.یمكگرتوویی ئی
دوو  دیموكرات  حیزبی  لتبوونی  پ. 
كوتوە   ل ژنانی  یكیتیی  ركخراوی 
 بكات كار   تبوونل ئو   وای پت  ئایا 

سر ئم ركخراوە؟
حیزبی  لتبوونی  بگومان  وەم: 
نخوازراو  لتبوونكی   ك دموكرات 
ككی  و  نبوو  پی خۆش  بوو كس 
 ،بن دوژمنانمان  وەرنگرت   ل
ركخراوی  لسر  كاریگریی 
یكیتیی ژنانیش ھبوو. بۆ ماوەیكی 
ترازابوون  لك  تازە   ك ریزەكانمان 
بسر  بووبوون  دابش  ئندامانمان 
بوو.  ناخۆش  حیزبكدا  دوو  ھر 
بم خۆ ناكرێ ك گرفتیك ھات پش 
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 ل و  دابنی  دەست  لسر  دەست 
 ب ك رەنجی چندین سات  گری 
فیۆ بوا سرەتا ئم داوامان وابوو 
ل ھاوڕیانمان ك با حیزبی دموكرات 
خۆی  كاری  سیاسی  ھزكی  وەك 
ركخراوكی  وەك   مئ با  بم  بكا 
تایبت ب ژنان ب دەوری یكوە كار 
بكین بم بداخوە جوەك بسر 
یكیتیی ژنانیش دا زاڵ بوو و بووین 
بشكی  دیارە  بشوە  دوو   ب
زۆر  دەكرد  تدا  كارمان   مئ  ك
گرفتمان بۆ نھات پش چونك ھموو 
بروەبریی  كۆمیتی  ئندامانی 
ھبژردراوی كۆنگرەی یكمی ژنان 
و برپرسی یكیتیی ژنان و ھموو 
بروەبریی گۆڤاری ژنان و زۆربی 
خۆی  جگی   ل رەسمیكانی   شت
ئندامانمان  ستحی   ل تنیا  و  بوو 
 ل ب داخوە  دەم  دابوو ك دیسان 
ھوی   ب  مئ  ربۆیھ دابان.   مئ
بروەبریی  كۆمیتی  دسۆزانی 
دەستمان  زوو  زۆر  ئندامانمان  و 
ھرچند  خۆمان  چاالكی   ب كردەوە 
و  نبوو  خۆش  ھاوڕیانمان  دابانی 
ركخراوەكمان  دەخواست  ھیوامان 
خۆی  چاالكی  ئندامانیوە  ھموو   ب

ئنجام دابا و بۆ ھموو الیك با.
پیوەندیمان  بواری   ل دیارە 
و   دیك ركخراوەكانی  لگڵ 
نو   ل چ  ژنان  كۆمكانی  و  كۆڕ 
ركخراوەكانی رۆژھت و چ ل نو 
كوردستان  باشووری  ركخراوەكانی 

و دۆستانمان گرفتمان نبوو.
دەچن،  كۆنگرە  برەوپیری  ئستا  پ. 
جنابت وەك سكرتری یكیتیی ژنان ئم 
كۆنگرە چۆن ھڵ دەسنگنی و پت وای چ 

ئاوگۆرك لم كۆنگرەی دا دەب؟
سكرتری  من   راست وەم: 
یكیتیی ژنانم بم ناتوانم پشبینی 
ژنان  یكیتیی   رەنگ  ك بكم  ئوە 
بو  دەپڕێ   ت ئاقاركدا  چ   ب
خۆشیوە   ب دەبینین   ك ھۆیوە 
ناوەڕاست  رۆژھتی  ناوچی   ل
رووداو  تایبتی   ب ئران  و  بگشتی 
و ئاوگۆڕەكان زۆر خرا تپر دەبن 
 ،مئاست رادەیك  تا  پشبینكردنی  و 
 ل ھروەك   ك دەخوازم  ھیوا  بم 
دوای كۆنگرەی دووھمیشوە ك لو 
گرتوە  خۆمان  دا   ختس  رایتش
ئندامانی   ل  ك تینكی  و  گوڕ   ب و 
و  گشتی  بروەبریی  كۆمیتی 
كۆنگرەیش  لو  ھبوو  دا  ئندامان 

 ستا كوەزعی ئ ك لوانینت دا ب
 دیكتاتۆرەكان رووخانی  سردەمی 
بۆ  ئوە   ك  وای پم  ناوچكدا   ل
كرەوەی  وشیار  زەنگكی  خۆی 
یانی  دیكتاتۆرەكان  نمانی   ك  ژنان
و  دموكرات  سیستمكی  دابینبوونی 
لو  و  نوەدا  لو  ژنانیش  و  خكی 
سیستماندا زیاتر خۆیان دەبیننوە و 
 واتك دادەندرێ،  مافكانیان   ب دان 
ژنان   ك  ویستپ جیدیی  ھوكی 
بۆ چسپاندنی  خبات   ل ئستاوە   ل
داواكانیان ل یاساكانی داھاتوودا رۆڵ 
بگن. سردەم پشانی داوە ك ژنان 
چاووگویان كراوەتوە و ب مافكانی 
خباتش  لو  بوون  ئاشنا  خۆیان 
 ربۆیھ دنن.  وەدی  تا  نوەستن 
ژنان  یكیتیی  سھمی  كۆنگرەی 
 دەب دەگیرێ  دا   ١٣٩٠ سای   ل  ك
رووداوەكانی  ھموو  رەنگدانوەی 
ناوچك ب و ب وشیاریی تواوەوە 
 ردەمیانیارەكانی سنگاو باوێ و بھ
ب. رووی قسشم دیارە ل كچان و 
ژنانی الو و وشیارە ك دەب ئركی 
 ب  ك خۆیان  ئستۆی   نبخ زیاتر 
ژنان  ئمه ی  ئگر  دەم  ئیمانوە 
برگی  و  نترسن  و  بمانھوێ 
 وە كخۆ دادڕین، زۆر ل وەزەلی لت
 م وابوتووتر دەبین. پركین سھ
 ل وە كینبك ند خاو چر بیر لگئ
فكریشمان دای دەتوانین كۆنگرەیكی 
كۆمك   ب  بھ سركوتوومان 
بیاری تازە و كۆمك مرۆڤی لھاتوو 
 ل ئوە  من   ك بوارەدا  لو  كارا  و 
ھسوكوت و ل چاوەكانی ئندامانی 
دەم  دیسان  دیارە  دادەبینم.  خۆمان 
 دەب دەزانن  رووداوەكانیش  داھاتوو 
 مئ دەگین.  كوێ   ب و  بكین  چ 
پڕی  بو  خۆمان  برنامی  كارو 
ھست ب برپرسیارەتیوە ب ئنجام 
دەگینین، داھاتووش، داھاتوو تعین 
روون  داھاتوومان  ھیواخوازم  دەكا. 

.ب
پ. ئگر شتك نگوتراب و بتھوێ 

بیفرمووی، فرموو
 كۆتایی دا دەستخۆشی ب م: لوە
گۆڤاری ژنان و ستافكی و ب تایبت 
ماوەی  لو   ك دەم  سرنووسر 
یكیتیی   ل بووم  برپرسی  من   ك
ل خۆبووردوویوە و  لوپڕی  ژنان 
كراوی  دیاری  كاتی   ل و  دەقیق  زۆر 
خۆی دا و ب گۆڤاركی قورس و قایم 
 ب نیانھشتووە  و  كردوە  كاریان 

تایبتی ئو بش ك بشی سرەكی 
.بمان بووە گرفتی ھكخراوەكر

ھموو  ھاوكاریی  بۆ  لرەشوە 
گشتیی  بڕوەبریی  كۆمیتی 
ھاوكاریان  ئاست   ل ژنان  یكیتیی 
سوپاسیان دەكم و رز ل ماندوویی 
ئو ھاوڕێ  نناسیان دەگرم، دەستی 
و دسۆزە پیاوان ب گرمی دەگوشم 
 كانیان، بموە قالقع زۆر ب ك
یكانیان،  دسۆزی  رنونییكانیان، 
ھتد.....  و  رەنگینكانیان   دەست
سركوتنی  بۆ  بوون  ھاوكارمان 
و  ركخراوەكمان  زیاتری  ھرچی 
نیشانیان داوە ك ب حق خوازیاری 
یكسانین ل كۆمگاكماندا. ھیوادارم 
ئاوگۆڕەكانی   ل و  بدوا  لوەش 
گۆڕەپانكدا ھروا ھاوكارمان بن و 
ل پشتگیریكانیان ب بشمان نكن.

گرمی   ب  ك  وەیئ  وت دوایین 
سپاسی  ركخراوەكمانوە  الین   ل
پشتگیری و دگرمی حیزبی دموكراتی 
 ب و  حق   ب  ك دەكم  كوردستان 
 مر ئگئ كردەوە نیشانیان دواە ك
ژنان ھنگاوك بۆ پشوە ھڵ بگرین 

ئوان یارو پشتیوانمانن.
ئوانی  ھاوكاریی   ك كارك  ھر 
ویستب دریغیان نكردووە و شتكی 
سربخۆیی  گرینگتر  ھمووی   ل
 ل توای   ب ركخراوەكمان  كاری 
ھر   ل بیاردان  پیوەندی،  بواری 
سالحمان   ب بۆخۆمان   ك شتك 
زانیب، چاالكی، پارزراو بووە و ھیچ 
نكراوە   ل لپرسینوەیكمان   وعن
ك بۆچی ئو كارە دەكن یان بۆچی 
قسدی  مگر  ناكین،  كارە  ئو 

.بووبھاوكاریان ھ
رۆژھتی  ژنانی   ب روو 
كارك   دەب  ك دەم  كوردستانیش 
نمنن   جب رووداوەكان   ل بكن 
ھر   ل و  ھمان  ھیمت  قۆی  و 
قازانجی  بۆ  پش   تد  ك رووداوك 
زوم  ئو  بتایبت  و  نتوەكمان 
ھوڵ  دەكرێ  ژنان   ل زۆریانی  و 
پشتیوانی   ببن دا  حاش  لو  بدەن 
ركخراوەكمان بۆ سركوتنی ھرچی 
ئامانجی   ك ئامانجكانمان،  زیاتری 

ھموو ژنان. سركوتووبن.........
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ل مژووی پ كارەسات 
كورد  گلی  خوناوی  و 
پیاو  شانبشانی  ژن  دا، 
برخۆداندا  و  خبات   ل
 جگ كردووە.  بشداری 
بوارەكانی  گشت   ل  مل
میللتكماندا  تكۆشانی 
و  زانست  بورای  وەك: 
و  كۆمیتی  زانیاری، 
 ل سیاسی  و  ئابووری 
 ل  .یھ و  بووە  میداندا 
ژنان  خباتی  مژووی 
نموونی  چندین  دا 

 .یرچاومان ھب
 ل  فاتیم قرە 
شڕی   ل و  ئرەزرۆم 
رووس و عوسمانیدا سای 
(١٨٧٧) بشداری كردووە. 

پاش   ل سۆران  خانزادی 
بگ  سولیمان  كوشتنی 
ناوچكی  حوكمرانی 
ھروەھا  كردووە. 
خر،  قدەم  وەك  ژنانی 
 ك نقیب  حپسخانی 
ئافرەتانی  ركخراوكی 
سولیمانی  شاری   ل
مینا خانمی  دروست كرد. 
پشوا  شھید  خزانی 
یكم   ك محمد  قازی 
كۆماری   ل بوو  ژن 
خۆی  ناوی  كوردستاندا 
ژنانی  یكیتیی  ریزی   ل
و  نووسی  دموكراتدا 
میدانی   ھات كردەوە   ب
تكۆشانوە و پاش شھید 
بوونی پشوا بنماكی 

كور نكردەوە.
رۆژگارە   ل
و  ئستم   پ
ژنی  توندوتیژەكاندا، 
برچاوی  رۆی  كورد 
لو  و  گاوە 
باوك   ك رۆژگاراندا 
 ل ھاوسری  براو  و 
ریزی پیشمرگدابوون، 
ئوان  شانبشانی 
ھرە  بشی  و  بووە 
ئابووری  باری  زۆری 
و  كۆمیتی  و 
مندای  پروەردەكردنی 
و  بووە  شان  سر   ل
یارمتیدان   ب ھردەم 
ھزی  خزمتكردنی  و 
برگری و كۆكردنوەی 
بۆ  ناردنی  و  پیتاك 
شڕی  برەكانی 
خزمتكردنی  برگری، 
بریندار  و  نخۆش 
گیاندنی  تنانت  و 
ھزی  نامی  و   پۆست

بوكراوەی  پشمرگو 
ھرە  خزمتی  سازمانیی، 

برچاوی كردووە.
 ل لوەی   جگ ژنان 
 ب ئران  گالنی  راپڕینی 
پاشایتیدا  رژیمی  دژی 
 ب دیوە.  شایانیان  رۆی 
شۆڕشی  دەستپكردنی 
گلكمان  ھقخوازانی 
كورستاندا،  رۆژھتی   ل
ریزەكانی   ل ژن  بوونی 
پشمرگی  ھزی 
و  ھقانییت  كوردستاندا 
رەواكانی  داوا  رەوابوونی 
زیاتر  كوردی  گلی 

سلماندووە.
خباتی   ل ئستاش 
شقامكانی   ل و  مدەنی 

شارەكانی كوردستاندا كم 
سینگیان  ژنانی  ئو  نین 
و   گولل قغانی   كردۆت
 ب بم  بتاڵ  دەستی   ب
برەو  پۆیین  ئیرادەی 
دەبنوە  دوژمنان  رووی 
و باكیان ل لدان و گرتن 
تنانت  و  زیندان  و 

.دارەش نیس
ئو  ئیدی  ئستا 
چووە  بسر   ردەمس
سوواوە   وانقك
وەك   ژن  و  لبدرتوە 
بكرێ  سیر    «زەعیف»
 پ ژر  رەواكانی  داوا  و 
 بخرێ. چونكی ژن زەعیف

.نی

                   !نی «ژن « زەعیف

حم رەسووڵ حسن پوور                                                                                                               

مینا خانمی خزانی 
شھید پشوا قازی 
محمد ك یكم 
ژن بوو ل كۆماری 

كوردستاندا ناوی خۆی 
ل ریزی یكیتیی 
ژنانی دموكراتدا 
نووسی و ب كردەوە 

ھات میدانی 
تكۆشانوە و پاش 

شھید بوونی پشوا 
بنماكی كور 

نكردەوە
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 ل  ك سرەكی  ھرە  ئاستنگی 
دانانی شوە و ڕگیكی گونجا و 
برنام و ڕەوكی ڕاست ك تیادا 
ژن  ختوەریی   ب بنجی  ئاڕمانجی 
و قوتاربوونیتی لو كۆت و بندە 
 و جیاوازییتیس ماوە ئق كلتوریی
و  پوەر  دوورییی  مودا  و  زەق 
ئو   ندەخ  شك  ك  ئامرازەكان
 كژوویی ممرۆڤ ساالریی وانپ
 ل تایكی  داخوە   ب  ،ونمانخ
سر   ل دیكی  ئوی  و   ئاسمان

 . زەوی
و  جیاوازی  بگوترێ  دەكرێ 
ئامرازەكان  و  پوەر  مودا دووری 
بندە ب ئاستی ژیاری كۆمیتیی 
 ئاست چ  تا   ك كۆمگیك  ھر 
 ج كانی دەوراننیشینی بتسخ
.كۆمگ ڕۆژھتییكان  ھشتووە 
و كۆمگی كوردی ك ل قۆناغی 
ھندێ   دای ئاۆز  گواستنوەیكی 
دەدەن ھندێ  لك  پوەرەكان  جار 
جار فرسخ لك دوور دەكونوە .   

مبست ل جیاوازیی پوەرەكان لك 
 یوەرانو ئامراز و پچوونی ئن
 پ ڕەگزی  ھردوو  ژیانی   ك
چشنكی   ب دەسه نگنرێ،  ھڵ 
و  پاكی  نموونی   كات ڕوونتر 
كیژۆیك  ڕەسنیتی  و  باشی 
بریتیب ل ب دەنگی و شرمكردن 
و خۆ دەرنخستن،ئوا نموونی 
و  پیاوەتی  و  باشی  و  ئازایتی 
 ل  بریتیب كوڕك  ڕەسنیتی 
دەنگ  و  نكردن  شرم  و   جو
ھردووكیان  دا  ئاكام   ل. برزی 
ئامانجكی  و  باش  پلیكی   ل
ڕگای  بدوو  ھاوبشدان،بم 
زۆر  ھرایكی  ئمش  دژیكدا 
 ك كۆمگیك   ل دەنتوە 
كچكی   ل ئندامانی  باشترین 
ڕووسپی و ب شرم و كوڕكی 
     .رگ بج سور و ئازا و بج

و   رنامب چندە  ھر   واتك
پالن ڕەگزیی ھاوبش و چوونیكی 
ھردوو   ب  زەرب ئوەندە   بھ
 بۆی  ،نیدەگ ھاوبش  الینی 
جیاوازی   ب بوابوون   گرنگ زۆر 
داخرا  كۆمگیكی   ل ڕەگز  دوو 
و نیمچ داخراو دا بوابوونیش بم 
پیتا كم دەبتوە  پیتا   جیاوازیی
 گكۆم كرانوەی  ئندازەی   ب
 ل یاسایك  و   رنامب ھر  و 
ھیچ   بقونھ  گكۆم ھناوی 

. ناھ ج ك برییكاریگ
كلتووری  الینگرانی 
 ل پشتگیری  داخراووكۆنخوازان 
نوان  دەكن  ئوە  بدەری  ڕادە 
ئم دوو پوەر و ئامرازە (پوەری 
كوڕان)  و  كچان  ھسنگاندنی 
بكنوە  دوورتر  مودا  و  چتر 
كچ ب شرم و پراوز تر كوڕیش 
 وانی دیكئازاتر و چاو قایم تر . ئ
یكسانیی  دووشمی  ھگرانی   وات

ئوان  دەكن  سیر  كاركی  ژن 
وەك  پوەرە  دوو  ئم   رەكیانگ
 ژن وەك پیاو ل ن واتبك ك لی
 .ب وەی پیاو فریشتن وەك ئبك
ژنیتی ژن لم بۆتیدا دەتونوە 
ب گوێ دان ئوەی ژن ژن خاوەن 
تایبتمندییتی سروشتی ژنانیتی 
ژنانوە  كنای   ل و  ژن  وەك 

گوزارشت ل خۆی دەكا . 
ناب پمان واب ب ژن وەك پیاو 
لكردن ئیدی كارمان تواوە كرۆكی 
بانگوازمان پك دەھن ك بوون و 
گوتاری ژنانی ھی. بم كارەمان 
ھم  دەكین  نفی  زیاتر  ژن  ھم 
ساالری.  پیاو   ب دەدەین  ڕوایت 
لكردن  پیاو  وەك  ژن   ب  واتك
شاینی ئیرادی زۆرە بۆ بارودۆخی 
 شت ھر  تیادا   ك كۆمگیك 
بگرین ڕیشیكی قووی كۆمیتی 
و مژوویی ھی و كاری ڕاست و 
بكوو  ناكا.  ھزم  پدا   ل و  خۆ 
ھاوكات  ورد  ڕژییكی   رنامب  ب
و  پلی سروشتی   ب  پل گۆڕانكی 
  .رەكگ بنچینیی  و  خۆ  سر   ل
بۆ  دەگڕتوە  ھاوسنگی  بمش 
 ك مرۆساالریی  ترازووە  ئو 

 .نگالس كژوویم

 

   مودا دووری پوەرەكان 
لكۆمگی داخراودا 

پژارە ممند ساح                                                                                                   
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 و ژنئ خوش بوو بزانم كزۆرم پ
كرگرتان چ جۆرە كسایتیكیان ھی؟ 
چۆن و ب ھۆی چ رکخراو و ئیدارەیك 
كاریان پ دەكرێ؟ چندەیان حقدەست 
دەدرت؟ ل چ چین و وتوژكن و وەزعی 
ئابووریان چۆن؟..... ھر بۆی چووم الی 
(برای مردی خوشككم) ك ل ئیدارەی 
دەكا.  كار  گشتی   ئمنییتی  و  ئیتالعات 
 ل  دان چند  باس  و   قس كمك  دوای 
ونی ئو ژن ب كرگرتانی ك ل ناو 
موبایلكم دابوو پم نیشان دا و لم پرسی 
و  پكنی  چی؟   ژنان ئو  مسلی   ك
پك  ھاوسری  ژیانی  دەتھوێ  بۆ  وتی 
بمھوێ  من  نكا  خودا  نا  وتم  بنی؟ 
ژیانی   سانك جۆرە  ئو  لگڵ  رۆژك 
ھاوسری پك بنم. تنیا دەمھوێ بزانم 
ك ئوان بو سر و وەزعوە چۆن لو 
وتی  دەكن؟  بشداری  روڕەسماندا 
ك ئم بو ژنان دەین ( ژنانی دەڵ) 
زۆربی ئو ژن و كچان ب تاوانی دزی، 
بڕەیی  و  ماوە   ل ھتن  ئیعتیاد، 
دوای سازكردنی  و  دەكرن  دەستبسر 
پروەندە و لكۆینوە سرەتایی یكان و 
دواتر دادسرا و دەرچوونی حوكم ل دادگا 
بندی ژنان برێ دەكرن.  بۆ زیندان و 
 ك كسانك ،و ژنانناو ئ زینداندا ل ل
زۆر  و   یرسل خوندەواریان  رادەی 
دوای   ك دەكرێ  پشبینی  و  زیرەكن 
كاری   ل روو  دووبارە  ئازادكردنیان 
دەكرن  دەستنیشان  دەكنوە  خراپ 
 ك دەدرێ   پ ھاوكاریان  پشنیاری  و 
چند سازمانك  بۆ  كردنیان  ئازاد  دوای 
وەك (وەزارەتی ئیتالعات، ئیتالعاتی سپا، 
و  ئمنییت  پۆلیسی  و  ئاگایی  پۆلیسی 
......) كار بكن. زۆربی ئو ژنان لبر 
ئوەی ك بنما یا مردی باشیان نی و 
بتوانن   ك نی ئوەندە  یا بژیوی ژیانیان 
پشنیارەكیان  بكن  بخو   پ خۆیانی 

قبووڵ دەكن. 
برای مردی خوشككم، ل درژەی 
قسكانی دا وتی: بۆ نموون ھر ئیدارەی 
ئمنییتی  و  ئیتالعات  (پۆلیسی  خۆمان 
گشتی) لو كچ و ژنان بۆ دزە كردن بۆ 

كوئستی)  (گلد  ھرەمیكان  كۆمپانیا  ناو 
بۆ  و   فه سادان باندە  و  ماڵ  ئو  و 
دەستنیشانكردنی ئو كچان ك ل ماوە 
موعتادن   ك  سانك ئو  یا  و  رادەكن 
سرشقامكان  و  پارك   ل  وانش و 
و  وەردەگرین   ل ككیان  دەمننوە 
چونك سیمایكی جوانیان ھی و كس 
لیان به  گومان ناب. بم لبر ئوەی 
پووڵ  بۆ  و   نی باشان  یكی  كسایتی 
 ل  میشھ  دەب دەكن  كارك  ھموو 
ژر چاوەدری دابن دەنا زۆر ب ئاسانی 

فمان ل دەكن.
 ك وانئ كرد باش پرسیارم ل  -
كاریان سیخوڕی كردن چ پوەندییكیان 
رپوانكانی   ل بشداریكردن   ب
خومینی  ونی  و   یھ حكوومته وه  
وتوژە   ل و  دەگرن  ھڵ  خامنیی  و 
تلڤزیۆنكان دا قسكانی رژیم دووبارە 

دەكنوە؟
 ك  راست وتی  دا  وم   ل  -
 ك دەكن   ژنان لو  داوا  ئیدارەكان 
بم  بكن  ئیتالعاتی  و  كاری سیخوڕی 
وەزارەتی  و  سپا  و  ئیتالعات  ئیدارەكانی 
رەنگی  و  دەنگ  تنانت  و  ئیتالعات 
مبستی  بۆ  دەتوانن  ئیسالمی  كۆماری 
وەرگرن.   ل ككیان  خۆیان  سیاسیی 
تنیا ئوەندە بس ك پش دەستپكردنی 
و   بدەن نووسراوەیكیان  مراسیمكان 
 و قسانرا ئش كامپ ن تا لری بكبل
دووبارەبكنوە و بینر بالرێ دا برن 
ك ژنانی بو سر و سیمایش الینگری 

ل رژیم دەكن.
 ب درژی   وەیش بم  دواتر   -

قسكانی دا و وتی:
 ل  ك یا سپا  بسیج  ھر وەك   -
وەكوو  پشیندار  و  ناسراو  تاوانبارانی 
كك  داردەست  و  شخسی  لیباس 
وەردەگرن بۆ گیشتن ب ئامانج سیاسی 
كك  ژنانش  لو  دەتوانن  یكانیان، 
 ك  ژن ئو  ھر   نموون بۆ   . وەرگرن 
 تائوع سیغیی  ژنی  دەكرد  ئیددعای 
موھاجیرانیی و ل دادگا شكایتی ل كرد 
و دواتر معلووم بوو ك پیالنی ل پشدا 
ئیتالعات  ئیدارەی  الین   ل دارژراوە 

ودواتر پروەندەك راگیرا. 
ل كۆتایی دا پشنیاری   -
 و جۆرە ژنانل كردم ك پ
ھم   چونك بكم  دووری 
و  مترسیدارن  بۆخۆیان 
وەك   ك  سانك ئو  ھم 
لگیانن   میشئیسكۆرت ھ
قزایی  دەزگای  الین   ل و 
ھیچ  كوشتنی   ل و  پارزراون  یوە 

كسیش ناترسن.
بنمای   ل  ك  كچان لو  ھندك 
ھرچند  جانبازەكانن،  و  شھید 
بۆ  بم  حكوومتن  موخالیفی   ك
كك  و  ژیانیان  بژیوی  بدەستھنانی 
 ك ئیمتیاز وەكو چوونندھ وەرگرتن ل
بۆ خوندن   بۆرسیی یا وەرگرتنی  زانكۆ 

ناچارن ئو كارە بكن.
ئو  ئاشكرابوونی  گشتی   ب بم 
جۆرە بابتان ب زەربیكی گورە دەزانم 
دەكوێ  ئرانی  ژنانی  كۆمگای   ل  ك
بانگشی  بۆ   زیشھ  ب پشتیوانكی  و 
رژیم ك ھوڵ دەدا ژنان وەك ھزكی 

زەعیف و نفس نزم نیشان بدا.
 ك دەزانین  باش  ئوە  ھموومان 
 بۆن و  رپوانكان   ل كسانی  ئو 
دەبن  بشدار  دا  رژیم  جۆراوجۆرەكانی 
 ك كسانكن  نبن  باجگریش  ئگر 
رادەی تگیشتنیان زۆر كم و ئسیری 
رژیمن.  ھختنانی  دەزگا  ئو 
 سانك ئو  میلیۆنی  بشداری  كوابوو 
 یشتن ببۆ گ مدی ئھۆی نائوم نابن
 گای داخ كج نیا دەبنكانمان و تئامانج
ھر بۆخۆیان بوون قوربانی ئامانجكانی 
رژیم. مانوەی ئوان تنیا دەبت ھۆی 
ماورانی  و  فقیری  بوونی  بردەوام 
رژیم  لگڵ  ئمش  شڕی  و  میللت 

.ت نیڵ میللگڕكردن لش
 دڕندەی ئوەندە  ئران  حكوومتی 
لوانشی  وەرگرتن  كك  پیالنی   ك
ئگر  و  داڕشتووە  خراپ  مبستی   ب
زیندانكان   ل نكن  قبووڵ  ئوانیش 
دراوە  وەپایان   ك تاوانانی  بو  دا 
رابردوودا  مانگكانی   ل دەكوژرن، 
گوماناوی  مرگی  لسر  زۆر  راپۆرتی 
ئوان بوكرایوە و تنانت ناوی ھندك 
ژن بوبۆوە ك تاوانكانیان ناراست بوو. 
بھرحاڵ ئو كسان بوون قوربانی و 
 ل حاشایان  كۆمگاوە  الین   ل ھم 
كراوە و ھم لالین حكوومتوە وەك 

مردوو حیسابیان بۆ دەكرێ.

گرتژنانی كر
وەرگران: شیالن قوربانی فر



ژماره  ٢٩               خاکه لوه ی ١٣٩٠

٢٦

وەك  حیجاب  مسلی 
كات  ھیچ   ك  كۆن برینكی 
ساڕژ ناب بردەوام بژان 

.ناویو خو
حیجابی زۆرەمل یكك 
ل گرینگترین و سرەكیترین 
سركوتكردنی  كرەسی 
سی  ماوەی   ل ژنان 
ودووساڵ حكوومت كردنی 
بووە.  دا  ئیسالمی  كۆماری 
كرەسیك ك ل سرەتاوە 
ب ب دەنگی و سردانواندن 
 ل  جگ كراو  قبووڵ 
ژنانك  دەربینی  ناڕەزایی 
ھاواریان  تنیایی   ب  ك
سرەتاوە   ل ھر  دەكرد، 
 ن ژنان  زۆربی  كرا،  كپ 
تنیا ھر گرینگیان پ ندا، 
 ب ھۆگربوونیان   ب بكوو 
 ك مزھبیكان  ركخراوە 
سیاسی  چاالكی  كات  ئو 
ئیدئۆلۆژی   ب بوون،چ 
 – ماركسیسم  چ  و  ئیسالم 

لم  پشوازیشیان  تنانت  لینینیسم، 
كردەوەی دەكرد.الینگرانی شریعتی 
و ركخراوی موجاھیدین و ركخراوە 
وابوو  پیان  تر  مزھبیكانی 
و  دەگا  ئاكام   ب بیروبۆچوونكانیان 
 واوەتی بت ب كانیش كپكخراوە چر
 وەو لنوە دەجووبیزھتی مفكری
ژر كاریگری روانگی یكسانكردنی 
لگڵ  رۆژئاوایی  دژە  و  مانۆئیستی 
مۆدرن  وبرگكی  جل   شنرچھ
دژایتیان  خۆڕازاندنوە  و  ئارایش  و 
مانتۆیان  و   چكو،لدەكرد،چارش
الینگرانی  خرا  زۆر  و  كرد  پسند 
 زانانوان گونجاندو نڵ ئگخۆیان ل
 ب زۆرەملیان  حیجابی  خنجری 
كۆمگا  جستی   ل خۆیان  دەستی 

چقاند.
پش  لوەی  ساڵ  سی   ل باس 
 ك یم سی ساواوی ئت باس ل،نی

بو شوەی تپڕی. باسی بزووتنوەی 
 نسا ئم  تواوی   ل  ك  كژنان
حیجابی   ب ئاماژەیكیان  نتنیا  دا 
ئستاش  بكوو  نكرد،   زۆرەمل
قبوویانو ب دوای تفسیری ئایاتكی 
قورئان دان تاكوو رگی دەربازبوون 
ل حیجاب ل روانگی ئاینی ئیسالموە 

ب رەوا ل قم بدەن.
چ گرینگیكی ھی ك بیسلمنین، 
برگی  و  جل  ئازادی  باسی  قورئان 
 ل ئگر  حیجاب؟  باسی  یا  كردووە، 
حیجاب   دەب  ك  ھاتب دا  قورئان 
حیجاب   ل دەبپشتگیری   ،ب زۆر   ب
 ك كسانك  لگڵ  ھبت  بكین؟ 
 ل قورئان  دەستووراتی  دەیانھوێ 
كۆمگا بڕوە ببن و دەوتكی جیا 
ل مزھبیان قبووڵ نی و باوەڕیان 
ب جیایی دین ل سیاست نی، ناتوانین 
باس.  بر   نینب مسلیك  وەھا 
بم ئگر باسی دموكراسی، جیایی 

دین و دەوت، ئازادی خۆداپۆشین و 
ئایاتی   ناب دەكین،  بیروڕادەربین 
 یئایا ئیزنمان ھ گۆڕێ ك نینقورئان ب
مووی سرمان دیار ب یان نا. ئگر 
بكین؟  چی   دەب دیت  دژایتیكمان 
دەب خبات بۆ ب دەستھنانی بشك 
ل مافكانی ژنان وەالبنین و قناعت 
 ل ب یاساكانی ئیسالم بكین؟ ئگر 
خۆداپۆشین  باسی  تنیا  دا  قورئان 
خۆمان  مجبوورین  كوابوو   ،كراب
قامچی   ،ندیخانب ئگینا  داپۆشین 
ختاكارە!ئایا  تاكی  مافی  سدارە  و 
خۆسانسۆركردنكی   مئ براستی 
باروودۆخی سركوتكردنی   ل گورە 

حكوومتی ئاینی دانی؟
 یلسم ئم  ئاگاداری  ئگر 
 ل و  ناچاری   ب ئستا   ك ھین 
ھندك   ل دا  سركوتكردن  ژر 
 ت ژنان  جوونوەی  داواكاریكانی 
لی  زانیاریوە  رووی   ل و  دەپڕین 

حیجابی زۆرەمل، بندیخانیك
 ل نو بندیخاندا! 

  و. دایكی كیان
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مسلیكی  ئوە  نابینوە،  نیزیك 
جیاوازە.

 .نی سركوتكردن  تنیا   شك  
بزووتنوەی  داواكاریكانی  زۆربی 
دەبن،  سركوتكردن  تووشی  ژنان 
سوورن.  سریان   ل  داگرانپ بم 
حیجابی  كۆنكی   برین  شك
زۆرەملی ك ل الین ھندك كسوە 
خۆویستان قبووڵ دەكرێ. كش ئو 
 ل  یئاوە  برین ئم   ك كسانن 
سر نوچاوانی كۆمگا نابینن و ھیچ 
جگیك بۆ خباتی سی ودووسای 
ئم ژن و پیاوان دانانن ك ل منایوە 
ئسیری  خۆیان  سرتاپا  ناچاربوون 
پارچی ئستوور وتاریك بكن. لرەدا 
بۆ چندەمین جار دووپاتی دەكینوە 
ك ب ھیچ شوەیك كشمان لگڵ 
ھرچند   .نی  خۆویستان حیجابی 
 ل بدوور  دیاردەی حیجاب  دەتوانین 
زۆرەمل یا خۆویستی تاوتوێ بكین 
حیجاب  بوونی  بنماكانی   ل باس  و 

بكین.
 ل باس  تنیا  تنیاو  لرەدا  بم 
زەربی   ب  ستج كردنی  بند  سر 
گورەی  بندیخانی   ل سرنزە 
كۆمگادای. بندیخانیك ك كۆماری 
خكی  و  كردووە  دروستی  ئیسالمی 

وەھا راھناوە ك ھندك زەخت ل سر 
یا  ناكن   پ جستی خۆیان ھست 
بۆخۆیان نایانھوێ ھستی پ بكن. 
 ك یكی گرینگترھسائیلردەوام مب
حیجابی  سرنزەی  بوونی  بایخ   ب
ژنانی  و  كچان  لسر   ك  زۆرەمل

.نلمدەس ،مانكتو
كسایتی   زۆرەمل حیجابی 

دووچشن دادەڕژێ.
ئاشكرایی   ب  زۆرەمل حیجابی 
توندوتیژیك ك ب شوەیكی بربو 
لالین  ھیو  بوونی  كۆمگادا   ل
وتكمان  وكوڕانی  كچان  زۆربی 
ھیچ كات قبووڵ نكراو بربرەكانی 
 ب  یلسم ئو  لگڵ  كردن 
جۆراوجۆر  شوازی   ب و  كارشكنی 

ھموو كڕەت دەستی پ كردەوە.
سرەڕای ئه وەی دروشمی ئازادی 
لگڵ  بربرەكانی  و  خۆپۆشین 
 چۆتن كات  ھیچ   زۆرەمل حیجابی 
نو لیستی داواكاریكانی بزووتنوەی 
ئم   دەب كی  ژنانوە.كوابوو 
داوای گرینگی پ بدرێ و وای ئم 
رووی  سرو   ب  ك كوڕانی  و  كچ 
خوناویوە باتوومیان وێ دەكوێ، یا 
ل بندیخانكان دا تامی قامچی دەچژن 
و ل یكم دەرفت دا سرپۆشكانیان 

ل ئاگردا دەسووتنن،خبات بكین؟
 ودووسا سی  ئستا  كاتك؟  چ 

وەدوا كوتووین.
ستوودە،ژنك  نسرینی   ك ئستا 
ك وەك ھموو ھاوبندیكانی خۆی، 
 ل چ  ئیسالمی  كۆماری  سووكایتی 
 ل چ  كۆمگاو  گورەی  بندیخانی 
شكۆدارو  زۆر  دا،  ئوین  بندیخانی 
زۆر ب عزەمت ب خك و ب ئران 
و  داوە،  نیشانی  جیھان  گشت   وب
دیسانیش ب غیرەتكی جگی رزەوە، 
پیام   چكل  ب دا  خۆی  ویدیۆی   ل
كسانی   ب غیرەتی  ئم  دەنرێ، 
حیجابی  بابت   ل  ك دەدا  تریش 

زۆرەملوە قسان بكن و بنووسن.
ئم كۆمدی یا تراژیدیا؟ ك قژی 
قامقامك  وەھا  ویدیۆدا   ل ژنك 
بخات نو سرانی دەست بدەستی 
زاموە. ئم كاربدەست ترسنۆكانی 
خك،  جوونوەی  ترسی   ل  ك
چووكترین بزووتنوە ب زەربی تۆپ و 
تانك ل ناو دەبن،سروشتی ك توانای 
دیتنی مووی ب لچكیان ل ویدئۆش 
دا نی و لو مسلی وەك بیانوویك 
زۆرتری  ھرچی  سركوتكردنی  بۆ 
خك، تنانت ل نو بندیخانش دا، 

كك وەردەگرن.
ئم كردەوەی تنیا باسی ترسكی 
گورە ل جوونوەیكی گورە دەكا 
دەستبسركردنی  وەك  خۆی   ك
و  دەستدرژی  و   نجشكئ بربو، 

ل سدارەدانی مرۆڤكان دەردەخا.
بزووتنوە،   ستاكئ بم 
ئو  تاكی   ب تاك   ل خۆی  گورەیی 
مرۆڤان دا نیشان دەدا ك ل برامبر 
دا  ئیسالمی  كۆماری  ناودادگاكانی   ب
دەدەن  قاو   ل رادەوەستن،شاراوەكان 

و ئبدی دەبن.
ستوودەكان  نسرینی   مرۆكئ
 ی لوەی ژنانن. گنمای جووھ
ناو بردنی حیجابی زۆرەمل و ئازادی 
 ك یاڵ نیون و خخۆپۆشین چیتر خ
نزیك  لی   توانن ژنان  بزووتنوەی 
بتوە.وەرن با ل جیاتی ھسنگاندنی 
لگڵ  خۆداپۆشین  ئازادی  مافی 
ئایكانی قورئان، ئم مافو ب گشتی 
ماف كانی ژنان ب جیا، ل چوارچوەی 
ھیتی،   ك جیاوازیی  ئو  و  ستم 

لك    بدەینوە! 
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ژنانی  دا   ١٨٥٧ مارسی  ٨ی   ل
و  پارچسازی  كارگی  كركاری 
دروونی جلوبرگ ل شاری نیۆیۆركی 
و  شقامكان  سر   ھاتن ئمریكا 
پارەی   ك بوو  ئوەیان  داخوازی 
ساعتی  و  بكن  زۆر  بۆ  كركارییان 
 شاندانو خۆپوە، ئنم بككاریان ك
كوتانی  و  لدان  و  پۆلیس  ھرشی   ب

ژنان كۆتایی پ ھات.
ساڵ   ٥٠  وات دا   ١٩٠٧ سای   ل
مارسی  ل ٨ی  ژنان  دوای سركوتی 
١٨٥٧ دا ژنان ك داوای مافی سیاسی 

و كۆمیتی یكسانیان دەكرد 
بۆ جاركی دیك خۆپشاندانكی 

دیكیان وەڕخست.
٢٣ی   ل جار  یكم  بۆ 
فوریی ١٩٠٩ دا ژنان داوایان 
خۆیان  ھاوڕەگزانی  ھموو   ل
شممی  یك  رۆژی   ك كرد 
ئاخری فوریی ھموو ساك 
بن سر شقامكان. ل یكم 
 ل تنیا  توانیان  دا  خۆپشاندان 
 ٢٠٠٠ شاری نیۆیۆرك زیاتر ل

ژن بنن سر شقام و ركیان بخن 
 ل ژنان   ب دەنگدان  مافی  داوای  و 

كۆمگادا بكن. 
دووھمین  دا   ١٩١٠ سای   ل
 ب سوسیالیست  ژنانی  كۆنفانسی 
 ك ھات  پك  زیتكین  كالرا  ربریی 
كرا  داوا  رەسمی   ب كۆنفانسدا  لو 
ژن  جیھانیی  رۆژی  وەك  رۆژك 

دیاری بكرت.
 ل ئۆتریش  سوسیالیستی  ژنانی 
پش دا رۆژی یكمی مانگی مایان بۆ 
ئو رۆژە دەست نیشان كردبوو. بم 
تایبتی  پگیكی  جگو  رۆژە  ئو 
زه ق  ژن  مسلی  ئوەی  بۆ  ھبوو 
ئمان  ژنانی سوسیالیستی  بکرته وه . 
 شنیار كرد كرۆژی ١٩ی مارسیان پ
سای  شوڕشی  لگڵ  بوو  ھاوكات 
پاشایتیی  رژیمی  دژی   ب  ١٨٤٨

 ب رژیم  رۆژەدا  لو   ك پرووس 
دا  ژنان  ویستی   ب زارەكی  شوەی 
كۆنفانسی  دووھمین   ل ھنابوو. 
مارسی  ١٩ی  دا  سوسیالیست  ژنانی 
بم  كرد  نیشان  دەست  ١٩١١یان 
 ل دانا.  دوایی  بۆ  كۆتاییان  بیاری 
دوای بوبونوەی بیارنامی كۆتایی 
رۆژەیان  ئو   انسكۆنف ئو  ھاتنی 
وەكوو رۆژی ژن ب كۆڕ و كۆمكانی 

جیھانی ناساند. 
ئینترناسیوناڵ پشتیوانی خۆی لو 
 ك ئوەی  شانازی  و  دەربی  رۆژە 

ژن  جیھانیی  رۆژی   ب رۆژەیان  ئو 
و  بناسرێ  رەسمی   ب  ك ناساندبوو 
ركخراوە  یكم   ك ئوەی  شانازیی 
ب و بۆ ب رەسمی ناسینی ئو رۆژەی 

بۆ خۆی مسۆگر كرد.
دا   ١٩١١ مارسی  ١٩ی   ل
شقامكانی ئمان، ئۆتریش، سوئیس 
وەلرزە  ژنان  دەنگی   ب دانمارك  و 
 ٣٠٠٠٠  ل زیاتر  ئۆتریش   ل ھات. 
ژن ھاتن بۆ سر شقام ك ل الین 
پۆلیسوە ھرشیان بۆ سر كرایسر 
دەستبسر   ژنان لو  زۆر  بشكی 

كران. 
دەبیرخانی  دا   ١٩١٣ سای   ل
یكك   ك ژنان  نونتوەیی 
ئینترناسیۆناڵ  ئۆرگانكانی   ل
بۆنی   ب مارسی  ٨ی   سوسیالیست
ژنانی   ل زانین  قدر  و  بیرەوەری 

كركاری ئمریكا وەكوو رۆژی جیھانیی 
 جیھانیانی ناساند. ل بژاردو بژن ھ
و  زەحمتكش  ژنانی  دا  ساڵ  ھمان 
ئورووپاو  سرانسری   ل رۆشنبیر 
تزاریش  روسیی  تنانت  ئمریكاو 
خۆپشاندان و میتینگیان بم بۆنیوە 
ساز كرد. ل ساكانی ١٦-١٥-١٩١٤ 
ھگیرسانی  ھۆی   ب داخوە   ب دا 
شڕی یكمی جیھانی دا ٨ی مارس 
نچوو.  بڕوە  پكی  و  رك   ب زۆر 
دا خۆپشاندانی  ل سای ١٩١٧  بم 
پترۆگارد  شاری   ل كركار  ژنانی 
شڕ  و  برستی  دژی   ب
پاشایتی  رژیمی   ب دژ 
دەسپك  یكم  تزاری 
 .بوو بۆ شۆڕشی رووسی
ئو  دیكی  كركارانی 
و  ھاودەنگی   ب شارە 
ژنان   ل كردن  پشتیوانی 
چۆك   ب رژیم  توانیان 
مارسی  ٨ی  و  دابنن 
١٩١٧یان وەكوو الپڕكی 
مژووی   ل زین 

شۆڕشی رووسیدا تۆمار كرد.
و  برلین   ل دا   ١٨٣١ سای   ل
ژنان  كراو  ساز  خۆپشاندان  مادرید 
نزیك  و  شقامكان  سر   ھاتن
و  ئازادی  دروشمی  ژن   ٣٠٠٠٠  ب

سوحیان دا.
بانگوازە  ئو  دا   ١٩٦٠ سای   ل
ئفریقایی  و  ئاسیایی  وتانی   یشتگ

و ئمریكای التین.
مارس  ٨ی   ل دا   ١٩٦٩ سای   ل
ژنان ل زانكۆی بركلی كۆبوونوە دژ 
ب شڕی ڤتنام خۆپشاندانیان وەڕێ 
 ١٩٧٥ سای   ل دا  كۆتایی   ل خست. 
مارسی  ٨ی  یكگرتووەكان  نتوە 
وەكوو رۆژی جیھانیی ژن ب رەسمی 

ناساند.

به روه چوونی 

رۆژی ژن له  جیھان دا

نووسین و ئاماده  کردن ئامانج زیبایی
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 ل مارس  ی   ٨ جیھانیی  رۆژی 
جیھانیی  «رۆژی  وەك  دا   مئ كلتووری 
ژن» جی گرتوە.ئگر بیر ل چمكی ئم 
واتای بكینوە: ئایا براستی»ژن» بوون 
جگی شانازی بۆ ئم و دەب پی بنازین 
ژن  ئمی  بۆ  بی  بگرین؟   ل ورزی 
ب ھمان رادە «پیاو» بوون  وای. بم 
 وات؟ كوانی ،ی شانازیگبۆ پیاوان ج

٨ ی مارس بۆ ھندە گرینگی ھی؟
زمانی   ل  بدەین سرنجی  ئگر 
 ،نی «ژن»  جیھانیی  رۆژی  دا  ئینگلیزی 
 یھ ژنان»  جیھانیی  رۆژی   » بكوو 
 International دەدرێ.   پ گرینگی   ك
پداویستی سرەكی  Women’s Dayو 
 ل ژنان  بارودۆخی  بوونی  باش   ب
كردووە  وای  دا  جیھان  سرتاسری 
بو  گرتووەكان  نتوەیك  ركخراوی 
ل رۆژژمری خۆی  ئم رۆژەی  ھۆیوە 

دابگونجن و گرنگی پ بدا.
:بۆنموون

ئیستاش ل ھیچ وتكی جیھاندا ژنان 
لگڵ  یكسان  بارودۆخی  تواوەتی   ب
بارودۆخی  نرەخساوە.  بۆ  پیاوانیان 
ژنان ل زۆربی وتان ل باری ھژاری، 
 یشتن براگ ندەواری، و دەست پخون
 .ی داخگندروستی زۆر جداویستی تپ

:نبۆ و
ھۆی   ب ژنك  خولكك  ھر   ل  
دەست   ل گیانی  مندابوون  یا  دووگیانی 

دەدا.
ئم  سیمای  برچاوی   نانھ تنیا 
ژنانی ك ل كاتی نووسین یا خوندنوەی 
دەدەن،  دەست   ل گیانیان  دا   تباب ئم 
قوویی   ل تگیشتن  بۆ   یوان  ل
بم  و   ب بس  ژنان  مسلی جیھانیی 
جیھانیی  رۆژی  بوونی  پویستی  پیوە 
ژنانمان بۆ روون دەكاتوە. بم ئستاش 
بسرھاتی   ل چووك  بشكی   مئ
:یمی ژنانی رۆژگاری ئرجی تالومھ

ل ھر خولككدا، دەزگای زاوزی   
چوار منای كچ دەبدرێ تا كاتك گورە 
بوون چژ ل پوەندی جنسی وەرنگرن.

 ل ھر پنج خولك دا ژنك ب ھۆی 
منداڵ لبار بردن گیانی لدەست دەدا.

 ل ئاستی جیھاندا ١/٣ بیلیون خكی 
لسدی   ٧٠  ژەیر لم  دەژین،  ھژار 

ژنان پكیان ھناوە.
كس  بیلیون   ١ جیھاندا   ل  
 ژەیر ئم  ی   ٣٢ل  . نخوندەوارن 

ژنان.
 ل نوان ٢٧ میلیۆن ئاوارەی شڕو 
پنابر ل جیھاندا، ھفتا تا ھشتا لسدی 

ل ژنان پك ھاتووە.
بۆ  ناچن  منداڵ  میلیۆن   ١٣٠  ل  

قوتابخان، دوو ل س كچن.
ل ئیش وكاری یكسان لگڵ پیاوان، 
چواری   ل  ٣ ژنان  مووچی  نونجی 

.ی پیاوانمووچ
ژنان  ببرامبری  كاری  رژەی   
دا  پیاوان  لگڵ  ھسنگاندن   ل

.ندەیدووھ
ئو ژنانی ئركی بنمایان لسرە 
یك ل چواری بنماكان لجیھاندا پك 

دنن.
 چاوپ ك ریرژمم سئ یوان ل
 ل ژنان  بارودۆخی   ب خشاندنك 
 شگ ھژارو   تو ژیانی   ،دای جیھان 
برچاو   تنب ئافریقامان  نكردووەكانی 
بارودۆخكی   ل ژنان  دا   تانو لو   ك
تواو   یروانگ ئم  بم  نین.  دا  باش 

.نی
 ١٨ ژر  كچی   ٣ ھر   ل ئامریكا   ل
ساڵ دا، یكیان وەبر توندو تیژی جینسی 

دەكوێ.
ھر  نوان   ل ئامریكا،  زانكۆكانی   ل
دەستدرژی  یكیان  كچی خوندكار  پنج 
ل سدی  تنیا دە  جنسی دەكرت سر، 
ئم دەستدرژیان ل الین قوربانكانیانوە 

راپۆرت دەكرن.
لم حادا، جی سرنج ك مژووی 
مرۆڤیكانی   ماف  ل كردن  دەستدرژی 
یانی  رۆژئاواییكان،   تو  ل تنیا  ژنان 

:ئامریكاو ئوروپا نی
 مافی دەنگدانی دا ب ت كم وكی
سای   ل  ك بوو  نیوزیلند  وتی  ژنان، 
١٨٩٣ دا مافی دەنگدانی ژنانی ب فرمی 

راگیاند.
ركخراوی   ك بكینوە  بیر  ئگر   
دا  راستی   ل یكگرتووەكان  نتوە 
مرۆڤ  كردنی   شگ بۆ   ك  ككخراور
 ب ژنان  بارودۆخی  باشبوونی  بۆ  و 
 یگو رو ل خ دادەنوەی جدی بایش

ئاسوارك  دەدا،  ھوڵ  دا 
دژی   ب جیاوازی   ل
ھمان   ،نی بوونی  ژنان 

كردووە:
سدی   ل پنج  تنیا 
برزی   پل نونرانی 
ركخراوی   ل وتان 

نتوەیكگرتووەكان دا ژنن.
تاڵ   نو ئم  پراوزی   ل بم 
 ل ئاسایی  روانینكی   ك دتزنی  و 
نیشان  دا  جیھان   ل ژنان  بارودۆخی 
 .یھ بخشیش  ھیوا  راستی  چند  دەدا، 
 ك  یمئ بخش  ھیوا  راستی  گرنگترین 
بووە،  ئاشكرا  ھمووان  بۆ   ینو ئم 
ئورۆك من وئوە و كسانی تر ل جیھان 
دا ئم ونی دەبینین و ل رۆژی جیھانیی 
بم  بایخ  زیاتر  ل ھمووكاتك  دا  ژنان 
جاران   ل سوورتر  و  دەدەین   راستیان

ھوڵ دەدەین بیان گۆڕین.
.خاكی دیكش ئوەی ك ھنگاو بۆ 

گۆڕین ھڵ ھاتۆتوە. 
ناوبردنی   ل كۆنوانسیۆنی 
ژنان  دژی   ب جیاوازی  ھمووجۆرەكانی 
ل الین ١٦٠ وتی جیھان پسند كراوە.

بو واتای ك زۆربی حكوومتكان 
شیاوی  كردەوەی   ب  ك داوە  بیاریان 
سیاسی، رگ بۆ باش كردنی بارودۆخی 
ژنان و دانی مافكانی مرۆڤی ئوان خۆش 

بكن.
خۆیان  بۆ  ژنان  لوانش،  جیا 
دەوری  و  حكوومتكان  ناو   تھاتوون

گرینگ ل سیاست دا دەگن.
 رۆك كۆماری لپۆستی س ستاكئ 

.وەیدەست ژنان تی جیھان بدە و
 ل خك  نونرانی  لسدی   ١١
پك  ژنان   ل دا  جیھان  وتانی  پارلمانی 

ھاتووە.
نونجی تمنی ژنان ل ھموو وتان 

دا ل پیاوان زیاترە.
ل كۆتایی دا، ب خۆشیوە راستی ژیان 
سرەرای  و  كۆندەرن  ژنان   ك  یمئ
 ك چارەڕەشیی  و  ئازار  ھمووە  ئو 
چژی  و   یھ ژیان   ب ھیوایان  دەیبینن، 

ل وەردەگرن.
 بارو دۆخی ژنان ب ی كو ھیوایب
رادەیك باش ب ك جیاوازیكی برچاو 
ل نوان پیاوان و ژنان دا نمن و رز 
ھۆی   ب ژنان  جیھانیی  رۆژی   ل گرتن 
 ماف بدیھنانی  بۆ   ك  ب  نوھ ئم 
رۆی   ب دان  گرینگی  و  ژنان  رەواكانی 
بشریی  كۆمگای  پشكوتنی   ل ژنان 

.دا دیویان

رز ل رۆژی جیھانیی ژنان بگرین      
                                                                   و: شاناز كاك ئازەر
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بكم  ژنك  لژیانی  باس  دەمھوێ 
 رییكاریگ و  تاڵ  رووداوە  ئو  دوای   ك
ژیانی  سر   ل ئیعتیاد   ك ناخۆشانی 
و  بتوە  برەنگاری  توانیویتی  داناوە، 
خۆی و باوكه  ٨٦ ساکه ی و ١٤ كسی 
 تندەستی ئیعتیاد ب ی لكزانخ ل دیك

دەرێ.
كرەج  شقامكانی   ل لیكك 
تازە   ك دەگرم  دا  كمپك  دوای   ب
 ك دەبند مانگچ مپو كوە. ئكراوەت
ك ل الین ژنكوە كراوەتوە ك بۆخۆی 
ئستا  و  بووە  موعتاد  زۆر  سانكی 
یارمتی ئو كسان دەدا ك ب دنیایوە 
ژیانی  سر  بگرنوە   ك داوە  بیاریان 
 ب جارانیان  سمتی  و  خۆیان  ئاسایی 
دەست بننوە. منیژە خریكی قسكردن 
تواو  تا  دەكم  چاوەری   ،ككی لگڵ 
بكم،  لگڵ  قسی  و  الی   برۆم و   ب
بوونی  موعتاد  بسرھاتی  جۆرە  بم 
 وە دەستم بیی٩ سا دەكا: «ل دەست پ
كشانی ماددە ھۆشبرەكان كرد. س جار 
ژیانی ھاوبشم پك ھنا. ھر ل تمنی 
٩ سای دا دایانم بشوو، من ئو كات ھر 
كوڕی   !چی ھاوبشی  ژیانی  نمدەزانی 
پووریشم ١٧ سای بوو ك پکه وه  ده ژیاین 
 .و كارە چیوەی من بزانم مانای ئئ ب
ئو  موعتاده .   ك زانیم  ماوەیك  دوای   ل
سای   ٢  ل زیاتر   مئ مندانیی   ژیان
یك ساڵ  بووینوە.  جیا  لك  و  نخایاند 
ھاوبشم  ژیانی  جار  دووھم  بۆ  دواتر 
لیك  زیاتر   ژیان ئو  بم  ھنا  پك 
 ل ١٣ ساڵ ك مانگی نه خایاند. تازە ببووم

مردی دووھمیشم جیا بووموە.
نكی منداژیان

جار  دوو  سایی   ١٣ تا  مه نیژە 
 ك كاتك  ھنابوو.  پك  ھاوبشی  ژیانی 
خریكی   قوتابخان  ل ئو  ھاوتمنكانی 
 ك دا كحا و لندن بوون ئدەرس خو
نچشتبوو  خۆی  مندای   ل تامی  ئستا 
 .رابووایبگ ھاوسری  رۆی   دەبووای
 :دە دا  باسكمان  درژەی   ل منیژە 
«تمنكی وام نبوو كاتك ك بۆ دووھم 
 بۆی ھر  ھنا،  پك  ھاوبشم  ژیانی  جار 
و  دەرێ   دەھاتم ماڵ   ل رۆژێ  ھموو 
دەكرد.  كایم  كۆن   ل ھاوریانم  لگڵ 
كاتكیش ك مردەكم دەھاتوە ل ترسان 
ھربۆیش  دەشاردەوە،  خۆم  مالدا   ل

من  دەیانگوت  ھاوسرەكم  بنمای 
ژنكی مادار نیم و تقیان دام».

داستانی موعتاد بوونی منیژە ھر بۆ 
ب شوویان  زۆر   ب  ك ده گه رته وه   ئه وه  
دا، «چند مانگك لیكم ژیانی ھاوبشم 
تپر دەبوو ك وام ھست دەكرد كوڕی 
كچاك  منیش   .شدەك تریاك  پوورم 
 ك كاتك   بۆی ھر  ندەزانی  خراپم  و 
كوچك   ب دەرێ،  دەچووە  ماڵ   ل ئو 
سووتاوەكانی ئو تریاكم ل وافوورەكی 
دەخوتم  دوایش  دەمخوارد،  دەردەھناو 
منداڵ  دێ.  بسر  بزانم چیم   وەیكئ  ب
ئو كارە وەكوو كای كردن بوو  بووم و 
دووھمیشم  مردی  دەویست.  خۆشم  و 
ھیچ  ئوەی   ب  بۆی ھر  بوو  موعتاد 
و  دادەنیشتم  ئو  لگڵ   بھ ترسكم 

موادم دەكشا. 
ژیانی  جار  دوو  سای   ١٣ تا  منیژە 
ھیچیان   ل بم  ھنا  پك  ھاوبشی 
بارودۆخی  بم  نبوو.  سركوتوو 
ژیانی بنماكی بوو ب ھۆی ئوەیك بۆ 
 نك بشی پم جاریش ژیانی ھاوبھس
و ماوەی ئیعتیاددیشی تا ٣١ ساڵ دەوامی 
لگڵ   ك بوو  سام  «چواردە   .بھ
ئو  ھنا.  پك  ھاوبشیم  ژیانی  علیرەزا 
باش  پیاوكی  زۆر  بكوو  نبوو  موعتاد 
كاری  ھۆی   ب كم  ماوەیكی  دوای  بوو. 
و  بووم  رووماتیسم  تووشی   ما زۆری 
دوای ماوەیك روماتیسم ل دمی دا. زۆرم 
ھموویان  بم  كرد  دوكتور  سردانی 
نخۆشی  دەیانگوت  دەكرد،  قسیان  یك 
دت  بگری،   دەب و  گرتوە  دەروونیت 
خۆش ب و.. زۆریان لو قسان پدەگوتم 
بۆچی  و   چیم دەمزانی  بۆخۆم  بم 
لشم  چونكه   گرتوە.  دەروونیم  نخۆشی 
مردەكشم  و  بوو  پویست  مواددی 
رۆژك  نبوو.  ئاگادار  من  كارەی  لو 
«تریاک  گوت:  علیرەزای   ب دراوسیك 
ب ژنكت بدە باش ده ب». دراوسكمان 
قسی دی منی كرد. ھر ئو قسیی ئو 
 م و بترس وەال ن وەیكھۆی ئ بوو ب
بم چ دەردكم ھی. علیرەزا  مردەكم 
 ك م دوایك ھات و ھاواری كرد، بمك
مواددت  گوتی  دەكشم  دەردك  چ  زانی 
تۆ   ك نایم  بنماكم   ب بم  دنم  بۆ 
بۆ خۆم   ك دەم  پیان  بكوو  موعتادی 

موعتاد بووم.

خزوورم  مای  لگڵ   مئ
دا  بسرمان  ئوان  كاتك  ده ژیاین. 
دەستم   ل تریاكی  علیرەزا  دەھاتن 
وەردەگرت و بۆخۆی دەی كشا. ھر 
بو جۆرە بوو ك علیرەزاش موعتاد 
خۆشترین   سا  ٢٥  ل زیاتر  و  بوو 
دەردەوە  بو  ژیانمان  ساكانی 

تپراند.
رۆژەكانی تای ژیان

رۆژەكانی تای ژیانی منیژە ھر بو 
دەرفتكانی  باشترین  و  دەرۆیی  جۆرە 
ژیانی ل دەست چوو، ئوه ندە لو رۆژاندا 
 ك ھاتووە  بۆپش  ناخۆشی  رووداوی 
ژیانی  لبارەی  دەكم   ل داوای  كاتك 
 نری رادەوەشم بۆ بكا، سوە قسخۆی
بۆ  رووداوت   كام باسی  نازانم   دە و 
و  خۆی  ژیانی  بیرەوەرییكانی  بكم. 
ئیعتیادی منداكانی ھمووی تان. منیژە 
دە: «س كچ و دوو كوڕم  ل درژەدا 
ھی ك بداخوە كچک و كوڕکم موعتاد 
بوون. ئگر بمھوێ باس ل رووداوەكانی 
ناكن،  باوەر  كات  ھیچ  بكم  ژیانم  تای 
بم ٩٠٪ لژیانی ئیعتیادم تا. حوسنی 
كوڕم ماوەیكی زۆر بوو ك داوای دەكرد 
حیسابم  خۆم  لگڵ  بكرم.  بۆ  كوشی 
كمك  بمھوێ  ئگر  دەمگوت  و  دەكرد 
 دەب دابنم  كوڕەكم  كوشی  بۆ  پووڵ 
 ر بۆیشم ھواد بكمتر مند گرەم كچ

وەپشت گوم دەخست».
ژانی ژیان ناخمی سووتاند

باشترین ساكانی منیژەو منداكانی 
لگڵ ئیعتیاد دا تپری تا ئوەیك شش 
تاڵ  رووداوكی  ھۆی   ب لوەپش  ساڵ 
ساڵ  «شش   ،نوە مواد  دا  بیاری 
لوەپش دوای رووداوك، ژیانم بدەست 
تنانت  بوون  برسی  منداكانم  ھناوە. 
 ك لكیان بۆ بكرم. یلكبوو ھم نپوو
و  كدەست  دیتی  مامان،   ھات خزمكانم 
القی منداكانم ل برسان دەلرزن بم 
 نم بدات٧٥ تم بوو كش حازر نو حاب
لو  بكرم.  منداكانم  بۆ   لكھ دوو   ك
رۆژەدا زانیم ل كووە ب كوێ گیشتووم، 
 ٢٠٠  ب ھبوو  كارخانی  مردەكم 
چرخوە. بۆخۆم مام ھبوو بم ئستا 
 موویمان كرد بوە، ھماوەتھیچمان بۆ ن
 خۆم دا ب نیم بب وەی كڵ، تا ئدووك

ھر شوەیك ب تركی بكم».
زۆر  بنماكی  و  منیژە  بۆ  ژیان 
تاڵ ببوو. ئوان تنانت نیاندەتوانی زگی 
ژیانیان  رۆژ   ب رۆژ  بكن.  تر  خۆیان 
 ب بوو  منداكانی  برستی  دەبوو  خراپتر 
بتوە  دا  خۆی   ب منیژە   ك ھاندەرك 

ژیانی لو بارودۆخ تا بنت دەرێ.

رووداوكی دتزن لژیانی ژنک 
                                                                  وەرگران: سروە فتاحی
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پ: چۆن لگڵ كاك رەسووڵ ئاشنابووی 
پك  ھاوبشتان  ژیانی   ك بوو  چۆن  و 

ھنا؟ 
برایكی  زڕ  ئوەی  بھۆی  و: 
ھاتووچۆی  رەسووڵ  شھید 
داوای  براكی  دەكرد  ئمی  مای 
بشھید  شوو   ك كرد  دایكم   ل
رەسووڵ بكم منیش قسی دایكم 
و باوكم نشكاند و شووم پ كرد 
بم  رەسووڵ  و  من  ئاشنایتی 

جۆرە بوو.
 

 شھاوب  ژیان ئم  برھمی  پ: 
چند مندا پلی خوندنیان چی؟ 

و: برھمی ژیانی ھاوبشیمان 
یكمم  مندای   ك  مندا دوو 
 ١٥ تمنی  ئستا   كچم جیھانی 
 ناوەندیی سیمی  پۆلی  ساو 
 كوڕم ئاالنی  دووھمم  مندای   .

پۆلی  و   سا  ١٢ تمنی  ئویش 
 .رەتاییمی سشش

پ: ئایا بۆخۆت خوندەواریت ھی ؟ 
بۆ 

خوندووە  پۆلم   س بمندای  و: 
بم دواتر ناخۆشی ژیان و رگری 
دایكم و باوكم ھۆكار بوون بۆ ئوەی 

 ب شووم   ك دواتریش  نخونم   ك
رەسووڵ كرد ل ناو حیزبدا دوو پۆلی 

ترم خوندووە. 

 پ: كاك رەسووڵ چۆن مرۆڤك بوو ؟ 
ل پوەندی لگڵ ژیانی ژن و مردایتی 

 . دا بۆمانی باس بك
زۆر  بوو  باش  زۆر  پیاوكی  و: 
ب دوێ بوو وە ل مایشدا دی زۆر 
باش بوو ھر چند زوو تووڕە دەبوو 
 م زوو ئاشت دەبووە و ھیچی لب

یان   بكردای كاركم  ھر  ندەما  ددا 
پیسی  دڵ  چووبام  شونك  ھر  بۆ 
ل ندەكردم و رگرم نبووە بكوو 
دەدام،  ھانی  لكارەكانمدا  زۆر 
ھرچندە ژیانی ھاوبشیم لگڵ 
رەسووڵ ب خواستی خۆم نبوو 
ویستووە.  خۆشم   میشھ بم 
منداكان  و  خۆم  رزی   چونك
و  كسوكارم و ھاوركانی زۆر 

دەگرت.

و   رگشمپ كادرو  لنو  پ: 
نو   ل ھاوڕكانی چندە جی خۆی 

دیان دا كردبۆوە ؟ 
و: ل نو دۆست و رەفیقكانیدا 
زۆر خۆشویست بوو كابرایكی 
زۆر بدوێ بوو لگڵ ھاوڕكانیدا 
ھاوڕكانی  لدەگرتن  رزی  زۆر 
 چونك خۆشدەوسیت  زۆریان 
 بۆی بوو،  خۆش   قس پیاوكی 
 ندی وای كردبوو كتمم تایبئ
 نینان لكبزەو پ میشكانی ھھاور

.وان بر لس

پ: خۆشترین و ناخۆشترین بیروەریت 
ل ژیانت دا چی ؟. 

و: ژیانی سخت و ناخۆشم زۆر 
یكجار  بیرەوەری خۆش   بۆی دیوە، 

 

 

 مر رەسووڵ ئیسماعیل پوور ناسراو بری ندایك بووە. ھاوس ی باشووری كوردستان لالدزشاری ق ی ١٩٧٤ لسا رەزا ل مفاتم خدر ح خوشك
رەسووڵ بتووشی ك ل سای ١٣٨٦ھتاوی بھۆی نخۆشییكی كتوپ مائاوایی ل ھاوسرەكی و دوو جگرجۆشكانی و ھموو ھاورێ و ھاوسنگرانی 

ل حیزبی دموكراتی كوردستان دا كرد.»ژنان» ب چند پرسیارك ئم خاتوونی بسركردۆتوە.
                                                                                                         

                                           « دیمان ژنان» 

فاتم بتووشی: 

كات ھاوسرەكم لدەست دا وەكوو ئوە وابوو 
ك لسر تختی پاشایتی بم خوارێ

نه مر ره سووڵ ئیسمائیل پوور « بتووشی»
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ناخۆش  بیرەوەری  بم  كمن 
 ل كبیری  ئستاش  زۆرن.  یكجار 
دەكموە رقم ل ژیان دەبتوە بم 
من  ژیانی  بیرەوەری  ناخۆشترین 
دووكس  لناكاو   ك بوو  رۆژە  ئو 
الم  بۆ  ھاتن  رەسووڵ  ھاوڕكانی   ل

پیان وتم ك رەسووڵ 
گرت  لرزم  من  بم   خۆشن
ترسكم ل نیشت چونك س رۆژ بوو 
حیزب لت ببوو لشڕی دووبرەكی 
ئو   درۆی گوتم  یكسر  دەترسام 
كوژراوە بم ئوان وتیان وانی دواتر 
لگیان ھاتم بۆ نخۆشخان ك چووم 
رەسووڵ نمابوو ناخۆشترین سات و 
رۆژە  ئو  بوو.  من  ژیانی  رۆژەكانی 
پش ئوەی برۆم بۆ سركار داوای 
لكردم ك بۆ ئوارە چ خواردنكی بۆ 
دوو   یوت ئم  دوای  دەكم  ئامادە 

كاتژمر ژیا. 

بوون  پروەردە  چۆن  منداكانت  پ: 
ئایا ھۆگری ڕبازی باوكیانن.؟

ژیانی   ل حزیان  منداكانم  و: 
نو حیزب وە زۆر شانازی ب خبات 
تایبتی   ب دەكن  باوكیان  ژیانی  و 
كوڕەكم. ئوان خۆیان ب مندای ناو 
ھردووكیان   چونك دەزانن،  حیزب 
منیش  بوون،  دایك   ل حیزب  ناو   ل
بۆ خۆشویستی حیزبكیان درغیم 

نكردوە.

پ: چی ل فر بووی ؟ چندە ل ژیانت 
دا قسكانی ئو رگا ژیانتن؟ 

شتی   میشھ مرد  و  ژن  و: 
 ل یكك  دەبن  فر  یكتر   ل جوان 
ھوڵ   ك ئوەی  گرینگكان   شت
یكتر   ل زیاتر  خۆشویستی  دەدەن 
فر ببن من ئوە ل رەسووڵ فربووم 
ك دم ساف ب ئگر توڕەش بووم 
 بدا نفرەتی تم قین و نرگیز دھ
 خوو رەوشت ك لكوە یراستی ئب

جوانكانی رەسووڵ بوو .
 

چاو   مندا  ب ئومیدت  چندە  پ: 
گشكانت.؟.

باش  زۆر  ئستا  تا  منداكانم  و: 
بوون و لشیان رازیم و ل خوندنیشدا 
ئومیدكی  ئستا  تا  زۆر سركتوون 
زۆرم پیان ك ل داھاتوودا قازانجیان 
بۆخۆیان و بۆ منیش و بۆكۆمگش 

. بھ
  پ:  ژیان و مای ب ھاوسرەكت 

چۆن ؟ 
و: ژیان و مای ب ھاوسرەكم 
زۆر ناخۆش و چۆ ھمیش ھست 
ب تنیایی دەكم كات ھاوسرەكم 
 ك بوو  وا  ئوە  وەكو  دا  دەست   ل
لسر تختی پاشایتی بم خوارێ 

بڕاستی   ك بم  ئوە  دەمھوێ 
جی   ناتوان كس  ژیاندا   ل
 ت و  پبكاتوە  بۆ  ھاوسرەكت 

نانت منداكانیشت، 
پ: ئگر شتكمان نوتب بتوێ 

بۆمان باس بكی فرموو .
نماوە  وام  شتكی  ھیچ  و: 
باسی بكم تنھا دەموێ ئوەندە 
من  بۆ  حیزب  ناو  ژیانی   ك بم 
زۆر سخت و ناخۆش لدووری 
 ب  ك ھرچند  خانوادەكم 
قسی باوكم و براكم كردبا یكم 
خۆشویستم  ھاوسری   ك ساڵ 
ریزەكانی  لنو  دا  دەست   ل
دەچووموە  و  ندەمام  حیزبدا 
بۆ ناو خزانكم و خانوادەكم 
باشتر  لمن  زۆر  ئامادەبوون 
بم  بكن،  بخو  بۆ  منداكانم 
نو  ژیانی  منداكانم   ك بینیم  دواتر 
تنیشت   ل خۆشترە   پ حیزبیان 
ھاوڕكانی باوكیان منیش ئو ژیانم 
گورە  خوای  ئومدی   ب ھبژارد 
ھرگیز  و  دەگرم  رەسووڵ  ربازی 

حیزب و خباتی ئو ب ج ناھم .
سوپاستان  زۆر  كۆتایدا   ل
دەكم ك منتان وەكو ژن شھیدك 

بسركردەوە . 

                                                                                                                                                      
      ئاالن                      خاتوو فاتمه                            جیھان
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ی  شه ر کچه  تكۆ
قاسم،  له یال  كوردستان، 
گوندی  له    ١٩٥٢ سای 
شاری  به   سه ر  بانمیلی  
خانه قین له  خزانكی ھه ژار 
كورد  نیشتمانپه روه ری  و 
له دایكبووه . قاسم حه سه نی، 
كركاری  له یال،  باوكی 
نه وتی  پاوگه ی  كۆمپانیای 
ئه وه ی  دوای  بوو.  ئه وه ن 
كراوه ،  خانه نشین  ناوبراو 
خانه قینه وه   له   سای ١٩٧١ 
مایان گواستۆته وه  بۆ به غدا. 
براكانی  و  خوشك  ھه موو 
سه الم،  (سه بیحه ،  له یال 
خه ریكی  سه الح)  سه فا، 
خوندن بوون و له  قوتابییه  
زیره كه كانی ئه و سه رده مه ی 
سه رباری  بوون.  كورد 
خوندن ھه ریه كه یان له گه ڵ 
بژوی  بۆ  خوندنه كه یان 
كاریان  خزانه كه یان  ژیانی 
له یال  بنه ماه ی  كردووه . 
له نو  ئه وه ی  له گه ڵ  قاسم 
ڕه وشكی ھه ژاریدا ده ژیان، 
به م زۆر به خته وه ربوون.

یه كه م  بۆ  قاسم  له یال 
له    ١٩٥٨ سای  له   جار 
چووه ته   خانه قین  شاری 
قۆناغه كانی  و  به ر خوندن 
دواناوه ندی  و  سه ره تایی 
ته واوكردووه .  شاره   له م 
له   ١٩٧١دا  سای  له   له یال 
كۆلژی  كۆمه ناسی  به شی 

به غدا  زانكۆی  ئادابی 
وه رگیراوه . له یال كه  ھه ر له  
ھه ژاری  مندایه وه   ته مه نی 
چه شتبوو،  نه داری  و 
له الیه كیش زوم و زۆرداری 

عراق  داگیركه ری  ڕژیمی 
بیری  كورد،  گه لی  له سه ر 
و  خه بات  و  ئازادیخوازانه  
تكۆشانی له الی له یال قاسم 

دروستكردبوو.
له یال قاسم له گه ڵ یه كك 
به  خۆی  ھاوڕكانی  له  

ھه مه وه ندی  جه واد  ناوی 
و  خه بات  به یه كه وه   كه  
چاالكییان ده كرد، ئه گه رچی 
و  زانكۆ  خوندكاری  له یال 
یه كك  كركاری  جه وادیش 

بوو،  به غدا  كارگه كانی  له  
خۆشه ویستییه كی  به م 
له نواندا  بسنووریان 
ھه بوو. له یال ھه ر به ڕگه ی 
ماوه یه ك  بۆ  جه وادیشه وه  
باشووری  ناوچه كانی  له  
نو  چووه   كوردستان 

پشمه رگه وه.  ڕیزه كانی 
قاسم  له یال  ئامانجی 
ناسینی  زیاتر  له مه دا 
كورد  سیاسی  ڕه وشی 
باشتر  شوه یه كی  به  و 
خه باتی  به ڕوه بردنی 
له نو  بوو  ڕكخستن 

شاره كاندا.
ساه كانی  سه ره تای  له  
له   كورد  گه لی  كه    ١٩٧٠
به   كوردستان  باشووری 
تپه ڕ  ھه ستیاردا  قۆناخكی 
ده بوو، له یال قاسم و جه واد 
سه رباری  ھاوڕكانیان  و 
ڕژیمی  نكۆلیكردنی 
له   به عس  داگیركه ری 
ھه بوونی گه لی كورد، ئه وان 
و  خه بات  له   سووربوون 
به ده ستھنانی  بۆ  تكۆشان 
گه له كه یان.  مافه كانی 
جه واد  و  له یال  ھه روه ھا 
 ١٩٧٤ سای  سه ره تای  له 
لكۆینه وه یه كی  به یه كه وه  
زانستییان له سه ر كۆمه گه ی 
له   و  ئه نجامدابوو  كورد 
كه   ده گه ڕان  ده رفه تك 
بوی بكه نه وه . به م به ھۆی 
گفتوگۆكانی  تكچوونی 
سه ركردایه تی  نوان 
عیراق  ڕژیمی  و  كورد 
ده ستپكردنه وه ی  و 
به ھۆی  پاشانیش  و  شه ڕ 
و  قاسم  له یال  گیرانی 
تریان  ھاوڕكانی  و  جه واد 

یادک له کچه شۆڕشگری
 کورد «لیال قاسم»

ئا: دایکی یه سنا
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لكۆینه وه كه شیان  ده ستنووسی 
حكومه تی  سیخوڕه كانی  له الیه ن 

عیراقه وه  له ناوبرا.
دوای  ١٩٧٤دا  ئاداری  له  
و  شه ڕ  ده ستپكردنه وه ی 
عراق  ڕژیمی  ھرشكردنه وه ی 
كوردستان،  ناوچه كانی  بۆسه ر 
به   ده ستیكرد  داگیركه ر  ڕژیمی 
و  كورد  ھه زاران  دوورکردنه وه ی 
شاری  ھه ردوو  بۆردومانكردنی 
ڕاوه دوونان  و  ھه ه بجه   و  قه دزێ 
و  قوتابیان  و  ڕۆشنبیران  گرتنی  و 
كاته دا  له و  ئازادیخوازانی كورد. ھه ر 
ھه زاران كه سیش له  تاكه كانی كۆمه ڵ 
بۆ به رگریكردن له  مافی نه ته وه كه یان 
چه كی  و  كرد  شاخه كان  له   ڕوویان 
پشمه رگه یاتییان ھه گرت. له و كاته دا 
و  ھه مه وه ندی  جه واد  و  قاسم  له یال 
نه ریمان فوئاد و ھه ندك له  ھاوڕكانی 
ته نیا  خه باتكردن  پیانوابوو  تریان 
خه بات  به كوو  نیه ،  به س  شاخ  له 
له نو  و  شاره كاندا  له  تكۆشان  و 
زۆر  پویستیه كی  دوژمندا  جه رگه ی 
ڕوویان  بۆیه   قۆناخه یه ،  ئه و  گرنگی 
به غدای  له   و  شاخه كان  نه كرده  
پایته ختی عراق بۆ درژه دانی خه بات 

و تكۆشان مانه وه .
 

له گه ڵ به رفراوانبوونی شه ڕه كان له 
سای ١٩٧٤دا، ده زگا ھه واگرییه كانی 
به رده وام  عراق  به عسی  ڕژیمی 
به   یه ك  چاودری  به توندی  زۆر  و 
ده كرد.  كوردییان  تاكه كانی  یه كی 
ڕۆژی  له  نه برد  ئه وه نده ی  بۆیه  
چوار  و  قاسم  له یال  ١٩٧٤,٠٤,٢٨دا 
ھه مه وه ندی،  (جه واد  ھاوڕكانی  له  
حه سه ن  مه ستی،  فوئاد  نه ریمان 
میران)  سلمان  ئازاد  و  حه مه ڕه شید 
به رفراوانی  ھه مه تكی  ئه نجامی  له 
ھزه كانی ئاسایش و سه ربازی ڕژیم 
ڕۆژنامه ی  ده ستگیركران.  به غدا  له  
به عسی  ڕژیمی  زمانحای  الپوره ی 
ته له ڤزیۆنی  و  ڕادیۆ  و  ده سه تدار 
و  قاسم  له یال  عراق،  نوخۆیی 
ھاوڕكانی وه ك تكده ر و گه شون 
له گه ڵ  به م  به ناوبرد،  تیرۆریست  و 
ئه شكه نجه یه كیشیان  و  ئازار  ھه موو 
ئاشكرا  له سه ر  به گه یان  بچووكترین 

نه بوو.
ڕژیمی به عسی عیراق به مه به ستی 
و  قوتابیان  و  الوان  چاوترساندنی 

یه كسه ر  كورد  ڕۆشنبیری  چینی 
دادگایه كی  ده ستگیركردنیان  دوای 

دژ  نادادوه رانه ی 
قاسم  له یال  به  
ھاوڕكانی  و 
به ڕوه برد و بیاری 
نی  نیا ا ه د ر ا له سد

ده ركرد.  بۆ 
له   عراق  ڕژیمی 
ئه و  زیندووبوونی 
پنج الوه  كورده  زۆر 
ھشتا  بۆیه   ده ترسا، 
به سه ر  ھه فته   دوو 
ن  نیا د كر ه ستگیر د
كاتژمر  تنه په ڕیبوو، 
سه رله به یانی  ٧ی 
 ١٩٧٤/٥/١٢ ڕۆژی 
ھه ر  و  قاسم  له یال 
ھاوڕكه ی  چوار 
 . ن ا ر ه د ر ا له سد

قاسمی،  سه الم 
قاسم،  له یال  برای 
دوای  ماوه یه ك  به  
له یال  له سداره دانی 
ھه ر له  به غدا له الیه ن 

ه   نه و به عسییه كا
تاوانی  شه ھیدكرا. 
ته نیا  قاسم  سه الم 
ئه وه بووه  كه  ونه ی 

ده ستی  بۆ  ناردبوو  خوشكی  له یالی 
یه كتیی  ئه ندامانی  و  كورد  قوتابیانی 
ده ره وه ی  له   كوردستان  قوتابیانی 
قاسمیش  له یال  باوكی  و  دایك  وت. 
به ھۆی له ده ستدانی دوو ڕۆه یان، ھه ر 
به  كۆست و خه مكی گه وره وه   زوو 

سه ریان نایه وه .
له یال  له سداره دانی  ھه وای 
كوردستاندا  سه رتاپای  به   قاسم 
له   ھه ندك  ھه روه ھا  بوبۆوه . 
جیھان  ئه وساكه ی  چاپه مه نییه كانی 
ھه وای له  سداره دانی له یال قاسمیان 
له   ژن  یه كه م  له سداره دانی  وه ك 
مژووی سیاسی عراقدا بوكرده وه . 
له سداره دانی كچه  كوردك  بگومان 
عراق  داگیركه ری  ڕژیمی  به ده ستی 
سه ر  كرده   گه وره ی  كاریگه رییه كی 
كه   كورد،  سه رده مه ی  ئه و  الوانی 
به   ئه وه ی  ھۆی  بووه   ئه مه یش 
ھه زاران الوی كورد په یوه ست بن به  
بزووتنه وه ی ڕه وای گه له كه یان و ڕوو 

له  چیاكان بكه ن.

به م  درا،  سداره   له   له یالیه ك 
دوای  له دایكبوون.  له یال  ھه زاران 

كوردستان  سه رتاپای  له  قاسم  له یال 
ھه زاران مندای كورد به ناوی له یالوه  
چیرۆك  به   بوو  قاسم  له یال  ناونران. 
شاعیرانی  ھه به ستی  و  داستان  و 
گه وره ی كوردی وه ك جگه رخون و 

زۆری تر
 

 سه رچاوه  ماپه ڕی گوچین 
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و  تپه ڕیم  ته نیشتت  له   پیان  به  
به    ب پم  جوانه که   خانمه   گوتت:  تو 

چه ندی؟
ته نیشتت  له   ماشن  سواری  به  
لخوڕین  ماشن  گوتت،  تۆ  و  تپه ڕیم 
به  ماشنی  نه ھاتوه ، بچۆ خۆت  تۆ  بۆ 

جلشۆرییه وه  سه رقاڵ بکه .
نۆبه بیت  نانه واخانه دا  سه فی  له  
کرد و وه پشم که وتی، چونکی ده نگت 

به رزتر بوو.
له  سه فی دووکان نۆبه بیت کرد و 
وه پشم که وتی، چونکی به ژن و بات 

به رزتر بوو.
ڕ ی  چاوه  باران  لزمه ی  ژر  له  
تاکسی بووم، پات پوه  نام و بۆ خۆت 

چووی سوار بووی.
کرد  خه و  له   خۆت  ئوتوبوسدا  له  
بۆ وه ی مه جبوور نه بی بۆ جی خۆتم 

فه رموو بکه ی.
کرد  خه و  له   خۆت  تاکسیدا  له  
و  پچ  ھه موو  سه ری  له   وه ی  بۆ 

سووڕانه وه یه کدا خۆت باویته  سه رم.
کاتی  که ریمی  نیکی  سینه ما  له  
له   ئه تۆش  و،  ده یزیقاند  مندابوونی 
ئه ی ی ی  پشت سه ری من گوتت: « 

قۆزه لقۆرت... ژه ھری مار».
له  سه ر شه قام له  گه ڵ چه ند پیاوی 
دی به  شه ر ھاتی، به م ھه موو جنو 
و  دایک  جنوی  ناخۆشه کانت  قسه   و 

خوشکی بوو.
له  پارک و سه یرانگا له  به ر تۆ قه ت 
دی  به   و  راکشم  القم  بتوانم  نه بوو 

خۆم وه حه سم.
بمه   نه دام  ریان  قه ت  تۆ  به ر  له  
قسه   و  جنو  به ر  له   ئه ویش  یاریگه ، 

سووک و چرووکه کانی تۆ.
تۆ  تا  داپۆشم  خۆم   ده ب ئه من 
پیاوکی خاوه ن دین و ئیماندار بنونی.

ئه من ده ب به  گوم دا بخونن تا تۆ 
رنوینی کرا بی.

که   گوتم  پت  و  نه ھنا  ژنت  تۆ 

ژنھنان که رتی و گه مژه ییه .
من شووم نه کرد که چی پت گوتم 

ئه وه  ترشاوی بۆیه ....
ده بوو  ئه من  بووی  عاشق  تۆ  که  

پاوانی تۆ بم.
که  من عاشق بووم، ده بوو دایک و 

خوشکت منیان به  دڵ بوایه .
له   و  بشۆم  جله کانت   ده ب ئه من 
ئوتوویان ده م تا خه کی پت بن کاکی 

خۆش تیپ. 
ئه من ده ب نان و چشت ل نم و به  
منداه کان را بگه م و تۆ له  الی خه کی 

کاکی دوکتور و ئاغای مه ھه ندیسی.
منداه که   کۆنه ی  گوتم  کاته ی  ئه و 

بگۆڕه  تۆ گوتت منداڵ ئی دایکیه تی.
بده ی  ته قم  ده تویست  کاته ی  ئه و 

گوتت منداڵ ئی باوکیه تی.
ده زانم  ئیدی  ئه من  به سه .  ئیدی  نا 
مافی  ئه ستاندنی  بۆ  و  چین  مافه کانم 
وه ک یه کم له  گه ڵ تۆ قورس و قایم له  

سه ر پ و له  سه ر ھه ستم.
به ر  له   مافکم  ھیچ  له   ئیدی  ئه من 
تۆ خۆش نابم، چونکی خۆم ناسیوه  و 

ده زانم کم.
یه کم  وه ک  مافی  تۆ  گه ڵ  له   ئه من 

ھه یه  ئه ی پیاوه که .
له   نیه   به وه   پویستیم  ھیچ  ئه من 
ئه توبووس ئه تۆ ھه ستی بۆ ئه وه ی من 

دانیشم.
 ئه من ھیچ پویستیم به وه  نیه  که  تۆ 

به خوم که ی و منه تبارم که ی.
که   نیه   به وه   پویستیم  ھیچ  ئه من 
.به ری به رگریی تۆم به  سه ره وه  بس

بۆ خۆم ئه وه نده  ھه م که  بتوانم خۆم 
بژنم و به رگری که  خۆم بکه م.

به  پم خۆشه  له  الم بی، به م به  
ب تۆش ده توانم بژیم و خۆم بم.

به  پم خۆشه  له  الی یه کتر تامی 
 ت وا نه بم پ ژین، بهبه خته وری بچ

ب تۆ به خته وریم ل ده تۆرێ!
ھه ستی  خه ریکه   ئیدی  ئه من 

له   ونبووم  و  دۆڕاو  باوه ڕبه خۆبوونی 
خۆمدا ده ژنمه وه . 

قه یره ،   ب پم  ترشاو،   ب پم 
قسه ی  چی  نه ڕیاو،   ت که س   ب پم 
سووک و ناخۆشه  بی، به م ئه وه نده  
بزانه  ته نیا ئه و کاته  شانازیی ھاوده می 
و نووستن له  گه ڵ ئه منت پ ده بێ که  
بایی ئه وه نده  فام و تگه یشتن له  تۆدا 

شک ببه م.
ئیدی چوو و نه ما ئه و کاته ی پوور و 
میمکه کانم چاوه ڕوانی پیاوک ده مانه وه  
و  ده ترشان  ده نا  بیانخوازن،  به شکم 
ده بوونه  ھۆی سه رشۆڕیی بنه ماه  و له  

ماه  باوکیان ده مانه وه .....
ھاوده می  بۆ  ئه تۆ  ئیدی  ئه وڕۆ 
 ده ب من  گه ڵ  له   ھاوھه نگاوی  و 
لوه شاوه یی و بایه خی ئه و شانازییه ت 
ھه ب و، نه ما ئه و کاته ی بتوانی داگیر و 
پاوانم که ی و تا ھه تایه  دیل و کۆیله ی 

به رزت بم....
ده ستنمه وه ،  تۆ  له   مافه کانم 
منداه کانمت پ ناده م، له  ھیچ حه قکی 
نرخی  به   نه   و خۆم  نابم  خۆم خۆش 
به رگک  به   نه   و   ز سکه ی  ھه زار 
قورئان که  سه ھله ، به  ھیچ نرخک خۆم 

نافرۆشم به  تۆ.
ئه و ڕۆژه  دێ و له  ئستاوه ش ھاتوه  
ئه و  گه تم،  له   کاته   ئه و  که  بگه ی   ت
شیاوی  که   په ناتم  له   و  ئامز  له   کاته  

ئه وه بی.
ئستاوه ش  له   و  دێ  ڕۆژه   ئه و   
ھاتوه  ت بگه ی که  له  گه ڵ بوونی من به  
مانای داگیر کردن و کۆیله  کردنم نیه . 
له   باوکه کانت  وه ک  کات  ھه ر  به   دنیا 
گه ڵ من جوویه وه ، ده سبه ج ئه منت 

له  کیس خۆت داوه .
له وانه یه   پیاوه که ،  ئه ی    به
و  گراو  و  ھاوده م  و  دۆست  من 
قه ت  به   دنیا  به م  بم،  خۆشه ویستت 

نابمه  مکی تۆ.

نامه ی ژنکی ئرانی بۆ پیاوانی نیشتمانه که ی
 

    سیمین بھبه ھانی                                                                     وه رگان له  فارسییه وه  خای کانی
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بواری   ل كۆندەرە   ژن ئو 
سیاسی  تكۆشانی  و  مرۆڤایتی 
 ب تایبت  شونی  كۆمیتیدا  و 
خۆی ھی كچی بازرگانك ب ناوی 
( ئلیاس )ە دایكی ناوی ( لینا )ی و 
سای ١٢٥٠ ی ھتاو (١٨٧١) زایینی 
 دایكبووە. ب ھیستاندا لتی لو ل
زۆری زۆرداری و ب ب رەزامندی 
بنماكیان گوزراوەتوە  خۆیان، 

بۆ شاری وەرشۆ.

سرەتایی  خوندنی  لوێ  رۆزا 
و دواناوەندی تواو كرد و ب نھنی 
كوت بواری تكۆشانی سیاسییوە 
و ھر بم ھۆیوە بووك ب نھنی 
چووە وتی سویس و لوێ توانی 
پاشان  و  پیشیی  لپیمانگای 
 ل لیكك  دوكتۆرای  خوندنی 
لبارەی   تو ئو  زانكۆكانی 
پیشسازی  پشكوتنی  مژووی 

وتی خۆی وەدەست بنی.

لچندین  لوكسامبۆرگ  رۆزا 
كۆنفرانسدا  و  كۆبوونوە 
بواری   ل و  بشداریكردوە 
 ری دا چاالكی نواند و بگرۆژنام
 رانسمان و سویس و فئا نی لنھ
 ج  ب سیاسییكانی   ركئ دا 
جار  ھۆیوەچند  بم  و  دەگیاند 
گیراو و ب برلین و دۆسۆلدۆرف 

ب نھنی ئو ماڵ و مای كردوە.
سرەتایی سای ١٢٩٨ ی ھتاوی 
(١٩١٩) زایینی لگڵ ھاوریكیدا 
 ل میری  سیخوڕەكانی  ھۆی   ب
و  ئازار  تووشی  و  گیرا  و  ئامان 
ئشكنجیكی زۆری دەروونی و 
جستیی كرا و سرەنجام ل كاتی 
 ل زیندانكی  كردنی   وگۆڕپئا
نو رگادا ب ھۆی سیخوڕەكانوە 
كۆتایی بژیانی ھنرا و ترمكی 
و  دەدرێ  فرێ  زرابك  نو  بۆ 
كوژرانكی   ل رۆژ   ١٥ دوای 
ترمكی دۆزرایوە و ل شاری 

برلین بخاك سپردرا.
 ل  سا ھموو  ئستا 
دا  یادكردنوەی  سارۆژی 
 وان دەچنرێ  پس بزاران كھ
چپكگوی  و  گكۆكی  سر 
لسر  وەفاداری و خۆشویستی 
زۆر  و  دادەنرێ  گلكۆپیرۆزەكی 
لم  بدەرەوە  ناو  كسایتی 
یادكردنوە دا بشداری دەكن و 
رز ل تكۆشان و ماندووبوونكی 
ھرگیز   ژن ئو  یادی  دەگرن. 

.رز و پیرۆز بمرە بن

رۆزا لۆكسامبۆرگ لچند دركدا

 حم رەسووڵ حسن پوور
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ب ھموو چین  ئم گۆ زەوییی 
تیدا   وە كژە جۆراوجۆرەكانو تو
داونی خۆیدا   ل دەژین زۆر كسی 
پروەردە كردوە ك نك بۆ خۆیان 
جگای  كاریان  و  كس  و   مابن و 
گشتی   ب جیھان  بكوو  شانازین، 
 ب خۆی  دەكاو  پوە  شانازییان 
ھموو  دەم   بۆی  .دەزان قرزدار 
 سانك جۆرە  ئو   چونك جیھان، 
كاریگری¬یان ل سر ھموو جیھان 
دوورودرژ  ماوەیكی  بۆ  داناوەو 
 ل گشتی   ب نوە  دوای  نوە   وات
بھرەو تواناكانیان كك وەردەگرن. 
دیارە ڕەنگ ئو جۆرە كسان بناو 
كۆمگا  تایبتی  ڕەگزكی   ب سر 
بن، بم ل بنڕەت دا مكی ھموو 
كۆمگا  زۆر  تا  كم  و  كۆمگان 
بھرەكانیان   ل كك  گشتی   ب

وەردەگرێ.
 یك م خاتوونستا با بزانین ئئ

و خكی چ شونك؟ 
سركوتووەی   خاتوون ئم 
سدەی بیست و یك، ئم بیرمندە 
مامۆستای   مریكایییئ ـــ  ئرانی 

زانكۆی ھارواردە.
١٣٥٤ی  سای   ل سابتی  پردیس 
دایك   ل تاران  شاری   ل ھتاوی 
بووەو دواتر بنماكی ل فلۆڕیدای 
ئستا  دەگیرسنوەو  ئمریكا 
 تویالی ماساچووستی  دانیشتووی 

.مریكایكگرتووەكانی ئی
 ژن سھمین  پردیس  خاتوو 
(معدل)  نونجی   ب  ك مژوودا   ل
(  ٢٠ ١٠٠(موعدی  نومراتی 
 Summa Cum)كام زانستنامی 
پزیشكی  قوتابخانی   ل  (Laude
ئمریكا خوندنی  ھارواردی  زانكۆی 
یكك  وەك  ناوبراو  كردوە.  تواو 
ل ناسراوترین لكۆرەوانی ئمریكا 
ھسنگاندنی  و  تاوتوێ  بواری   ل

دامزراوەی   ل مالڕیا»،  «ژنۆمی 
زیاتر  گیتس»دا  «ملیندا  و  «بیل» 
بۆ  بوودجی  دۆالر  ملیۆن  دوو   ل

لكۆینوەكی ترخان كراوە.
ئم خاتوون ب دوای تگیشتنكی 
ڕوون و ئاشكرای چۆنیتی كامبوونی 
 ل بۆھنی  ئو  ژمارەی  تكای 
مرۆیی  (ژنۆم)  پكھنری  خانیكی 
دان، دای و ل گڵ گرووپ ھاوكارەكی 
 ك توژینوانی  ئو  ڕەوتی   ل
ئاكامكی ل بوكراوەی «نیچر»دا 
 كی لگۆڕانكاریی نو كراوە بۆ وب
«DNA»ی خكی ئفریقای ڕۆژئاوا 
شناسایی كرد ك وێ دەچ پوەندی 
 Lassa)یاوی السا تووشبووان ب ب

 .بوە ھ(fever
 ل گۆڕانكارییكی  ھروەھا 
حشیمتی   (Gene)یبۆھ دوو 
 ل  ك كردوە  شناسایی  ئاسیاییكان 
 نكان و ڕژنڕژ فۆڕم گیری وردیل
برھم ھنرەكانی ئاڕەقی جستدا 
لمڕ  لكۆینوەكانی  دەبینن.  ڕۆڵ 
كام بوونی مرۆیی ل چوارچوەیكی 
برینتردا ل بوكراوەی بواپكراوی 
زانستی و لكۆینوەیی جیھان وەك 
بوبۆتوە.  «ساینس»دا  و  «نیچر» 
 ستا زیاتر لدوكتور سابتی تاكوو ئ
٢٠ برھمی زانستی و لكۆینوەی 

نووسیوەو بوكردۆتوە.
ھیئتی  ئندامی  ھروەھا 
جڤاتی   ل پسپۆڕ  چاوەدرانی 
ئابووریی  كۆڕی  ٢٠٠٨ی  سای 
كانای   نی لخۆڕا  بوو.  دا  جیھانی 
سای   ل  «CNN» ھوادەری 
 ٨ لو  «یكك  وەك  ٢٠٠٧دا 
برەو   مئ جیھانی   ك بلیمتانی 
ناساندوەو  دەبن»  گۆڕانكاری 
 ) نونتوەیی  گرووپی  الین   ل
وەك  )ەوە   Creators Synectics
بلیمتی  كسایتی   ١٠٠  ل یكك 
ئم  ھروەھا  ناسندراوەو  جیھان 

سابتی  خاتوو   وەییتونن  گرووپ
زانكۆ  ھكوتكانی  لكۆرەوە   ل
«ھاروارد»،  وەك  بناوبانگكانی 
وەك  تی»  ئای  «ئم  و  ئاكسفۆڕد» 
و  یانی چل  ناساندوە   ٤٩ كسایتی 
زانكۆ  ئو  لكۆرەوەی  نۆھمین 

.یناوبانگانب
بواری   ل جیا  سابتی  خاتوو 
ھونریش  بواری   ل زانستییكی 
سترانبژی  ئو   یھ چاالكی  دا 
 ب ڕاك»  «ئترناتیڤی  گرووپكی 
 Thousand)«ڕۆژ «ھزار  ناوی 
ئبۆمی   س ئستا  تا   ك days)ە 
نوەدا  لو  بوكردۆتوە.  و  تۆمار 
«Headlight waves»ی  گۆرانی 
 ل  ك گۆرانیانیتی  لو  یكك 

ئمریكا الینگری زۆرە. 
 نووكھ دەبینین  ھروەكوو 
ل ڕۆژھتی  ناڕەزایتی  شپۆلكی 
نوەڕاست دا بۆ ون وتكانی میسر، 
و  ئران  و  بحرەین  و  یمن  لیبی، 
گۆڕینی  داوای  گرتۆتوەو  ھتدی   ..
دیكتاتۆڕی  و  سرەڕۆ  دەستی 
ھیوایی  بو  دەكن،  وتكانیان 
ك ڕۆژك ببینین وتكمان، ئران 
و  ویشك  مشك  ئاخوندە  چنگ   ل
 ب ڕزگاری  ناوەڕاستییكان  سدە 
وتكیان  مشككان   دیك چی  و 
ج نھن و قازانج و سوودەكانیان 
و  خك  بۆ  كس  ھموو   ل بر 
ئو  ھیوای   ب  .ب ھاووتییكانیان 
ئاغا  و  سابتی  خاتوو   ك ڕۆژەی 
و  ئازاد  ئرانكی   ل سابتییكان 
وەگڕ  تواناكانیان  دا  دموكاتیك 
نك  ئران   توانب جیھان  و  بخن 

پچوانكی ك ئستا دەی بینین.
سرچاوە: ماپڕی ویكی پیدیا

    

سھمین ژن ل مژوودا                
  پردیس سابتی                                                                           ئا: سید جالل ساحی 
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شاژنی كورد
بۆ بسووت جستكم بۆ، من مرۆڤم ھۆ مرۆڤ
بۆچی ئم مافی ژین و من ژیانی وەك مرۆڤ
بۆچی دەڕنن بسكی ئام، من ك ھمای ناسكیم

بۆ بدەر بم لم ژیان، گر بشر نیم بژە چیم
جستكم گشت كانی سۆزە و، باوەشی من گرم و گوڕ

پ مخ ل كانی روون و من مخ ئامزی گۆڕ
من ل خاكی مرگ و مردن، ڕەمزی ژیانم، رەنگی ژین

من ھونی زاو زم و عاشقی عشق و ئوین 
گۆڕی سد ژانی وتم، بووم گۆڕی پ ل خم

خۆری سر لووتكی بیانیم، پشی گرتووم رەنگی تم
چاوی روونی ئاوی ژینم، خۆم تینووی ئڕۆم

وەك گوی ئامزی ھاوین، وشك و سیس و رەنجڕۆم
نرە بای دت و دەمبا، بۆ ژوانی ھوەرین

دەموەرن گژی تۆفان، وەك ئوانی ك وەرین
من ژنی تای خواردووی، چرخی تفتی چپگڕم
نیم رگا جیا ل شیوەنم گرم مرامم دەربم
م نیل م كلو گریتی، ئمن كچی دیلی ن

م نیستی من خۆ،چاو و دەست و پرببی سر نگ
من ھتاوی پشتی ھوری، پیس و بۆر و چكنم
گه  ل ئاگرخاندام و، گه ل باغ و گوڵ چنم
نا گوی سرتۆپی ھیوا، نا بۆ كزی و ماتی تۆ

خۆ بكم زانیت ل بۆچی، خۆ لوتكی ئاواتی تۆ
ھست كیژی پنج سووری، قژ رەشی لو ئسترە
ھست ب سواری شپۆالن، تۆزی جوانی دابشین

كی رەشرستانكچ و ژن، ن ب تم وئ
شبۆنت داب ستی، ھم ژیانتام و بۆنی ئ

ھست وەك شا كیژی قندیل، پ بن سرچاوی من
سركوە باداری كوستان، تا دەگیت ناوی من

چۆن نبم قوربانی بسكی، شخت گرتووی نو رنوو
ۆ ھیوای میلله تمدیل بوو، ئ نی تا دوو كچئ

تزنجیر و پ كداری ئازا، دژ بكا چڕ ئش
رەنگ كیژی زۆر وتان، سر ل مافی دەرنكا
لرە خوشكم ل خبات و داوای مافی گل دەكا
شۆڕشڤان كیژی كوردی، نابزێ ب پیاوی كس

من ب قوربان كیژی سنگر، لرە كیژی پیاوم ھس
چۆن نبم قوربانی دایك، چك ئدات دەستی دڵ

تینی ك دا بئ ئازار، گ رگی سووتاو و بج
ماچ دەكم ئسرینت دای، دایكی كوردی دڵ ب ژان
تۆ ك رەمزی برخۆدانی، روو ب تیری خونمژان

سنگری رۆی تۆ دای، ئاوەدان، ئاوەدان
فری كردین رۆی تۆ، سرفیرازی و كۆندان
مگری دای، مگری دای، رۆكت ھر دتوە
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دتوە و ئامزی خۆت و، ھمدیسان 
دەڕوتوە

تۆش ب شیری پاكی ممكت، بیكوە 
رۆی وت

بیكئاگر، بیك خنجر، بیكربواری 
خبات

خم مخۆن دایكانی خاكم، بربیانی 
شۆڕش

خۆری ئازادی نزیكو، راوی شوگاری 
رەش

 س بكدڕە سینگت، بپرچت، م ڕنم
شین و گری

سنگرم پ ك ل ئا، تا بم پت 
ئافرین

ھانی رۆی كورد دە دای، راپری بۆ 
مافی خۆی

كاری تۆی شینی شۆڕش، تۆ بسی 
پشكۆی

دای رەنگ پت بن ك، تۆ نیوەی ھی 
وەك منی

من دەم تۆ سد ھزاری، سدھزار 
ھندەی منی

ناتسووتنم پیرە دای، دەتكم تاجی 
سرم

دەتكم تیشكی ژیان و، پشتیوانی 
سنگرم

ئتپرەستم دوای خوا و خاك، سوجدە 
بۆ زاتت دەبم

سوجدە بۆ فرمسك و خون و خۆری 
رووی ماتت ئبم

ھندە مزن شاژنی كورد، بۆی گر بم 
كوژن

 من دەبم ب م چوون دایك ژندە م
غوومی ژن

ھۆنراوەی ئاسۆ خبات

ھاوینی ١٣٨٤
 ل ك نووسراوە كعرە بۆ یادی دایكم شبینی: ئت
داخی جگر گۆشكی خۆی ل ئران خۆی سووتاند و 

گیانی ل دەستدا.

ژن تفی  له  نه ریت كردوه  

                            

سیمین چایچی                                                                   

 ... ده ركه كان داخه ن و 
داونی  ئه وانه ی  كه  ھشتا پاكن 

به حه فت ئاو بشۆر نه وه  
مه گه ر نازانن 

ژن تفی  له  یاسا كردووه  و 
::: ب شه رمانه  باسی  عشق 

ئه كا ... المه زھه به  
بزه  یه كی  له  سه ر لوه  
... چمان كروورێ جنو 

ھۆ... ھۆ... له ش سنه كان 
وه رن شه قی  ت ھه ده  ن و 

... به  ده نگی  به رز نه  فرینی  كه ن 
به رز ...  به رز ... به رز 

با نره  تیتان به  گوێ كه س نه گا 
وه رن ئاژاوه یه  

نه جمنه وه  ژن و كچتان ده رناچ
یه ك به  یه ك ، عاشق ئه بن 

ئینجا پكه  كانتان 
به  له زه تی  

زیندوو چاڵ كردنی  
كام ژن ئه نۆشن ؟ 

گی  پووچكه ی  ؟ پیاوه  تیان 
چۆن با ئه ده ن ؟ 

وه رن به  سه ر ماالندا بگه رن 
نامیلكه كانی  بسووتنن 

:: با كه س به  ئه و مانیفسته  ڕا نه یت 
مه ترسن ؟ ده ركه كان داخه ن 
ورته  ورت ... له  ته نیا ییدا 

: ب سانسۆر قسه ی  دتان بكه ن 
مانه وه مان 

له  سقه سه ری  ژنكه وه  
... و كه  تف له  نه ریت ئه كا 

جه سوورانه  باسی  عشق
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خكی خباتگری كوردستان!
ژنان و الوانی تكۆشر!

روڕەسمی  برزی  بشدارانی 
٢ی ربندان!

بروەبریی  كۆمیتی  الین   ل
ژنانی  یكیتیی  ئندامانی  ھموو  و 
یكیتیی  و  كوردستان  دموكراتی 
رۆژھتی  دموكراتی  الوانی 
پیرۆزبایی  گرمترین  كوردستانوە، 
٦٥مین  ربندان  ٢ی  بۆنی   ب
كۆماری  دامزرانی  سارۆژی 
دیموكراتی  حیزبی   ل كوردستان 
كۆماری  بناخدانری  كوردستان 
سربرزی  بنمای  كوردستان، 
شھیدان، زیندانیانی سیاسی خۆڕاگر 
خكی  سرجم  و  بنماكانیان  و 
 ك ھیوادارین  و  دەن  كوردستان 
رۆكانی گلی كورد ب حق درژە 
كۆماری  ربازی  و   گر پدەری 
مزنكی  ربرە  و  كوردستان 

پشوا قازی محمدی نمر بن.
برزان:

كوردستان  كۆماری  دامزرانی 
گلی  مژوویی  قۆناغكی  لوەھا 
كورددا و دانانی ركخراوی سینفی بۆ 
دوو وتوژی سرەكی كۆمگا ك ژنان 
ھرە  خاكی  بوون،  كورد  الوانی  و 
 بوو ك م كۆمارە ساوایتی ئموسب
 تیقئ ئو  پی   ب سردەمدا  لو 
دواكوتوویی ك ئو كات كۆمگای 
ئران بگشتی و كوردستان ب تایبتی 
كۆماری  دامزرنرانی  دەژیا.  تیدا 
كوردستان ل سرووشیانوە پشوا 
 ل گرتن  ھوست   ب قازی محمد 
برامبر ئم دوو توژە ل كۆمگای 
ئاوڕدانوە  ئو  بۆ  ئوی  كوردی 

مژووی و زەروورە پشكوتنخوازیی 
نتوەی كوردیان سلماند ك ئگر 
پارچیك  ھر  سر   ب زاڵ   ژیمر
داسپاندنی   ب كوردستاندا   ل
و  نریت  و  داب  خۆیان  دەستی 
ئاشتیخوازیی  و   ندەشك فرھنگی 

پشكوتنخوازیی  و 

 ١١ ب ك ككۆمار .نلمخۆی دەس
مانگ تمنوە توانی وەك حكومتكی 
بۆ  برنامرژی  دموكراتیك  میللی 
وت بكا و بۆ ھموو چین و توژەكان 

.نقبوار بخو
ھر بۆی الوان و ژنانی وتكمان 
بسر  ساڵ   ٦٥ تپڕینی  دوای 
و  كوردستاندا  كۆماری  دامزرانی 
و  زەنگ  و  زەبر  توندترین  ژر   ل
سركوتی رژیمی دژی گلی كۆماری 
ئیسالمییش دا ل دیفاع كردن ل مافی 
ئگر  و  نوەستاون  خۆیان  رەوای 
ژیان  ھزینی  گرانترین  تچووی   ب
پناوەدا  لو   ب تواو   گیانیان  ك
بختی دەكن. دەبینین ك ھر ئستا 
و  كچان   ل پن  ریژیم  سیاچاكانی 
كوڕانی خباتكاری سیاسی و مدەنی 
دژی   ل نارەزایتی  دەربینی  بۆ   ك
بندكراون   مرۆڤ دژی   ژیمر ئو 
 نجشكئ توندترین  رووبرووی  و 
دادگاییكی   ل تنانت  دەبنوە 

حوكم  قورسترین  دا  فرمایشی 
و   پدەس بسریاندا   ئیعدام  ك

لسریان جبج دەكرێ.
ئوان و ھموو ئو خباتكارانی 
ك دەستیان ل ژیان و خۆشویستیان 
ھڵ گرتووە و بۆ مان و موجوودیتی 
دەكن،  خبات  نتوەكیان 
 ب ربوارانی  ھموویان 
ئمگی رگی پ ل شانازی 

كۆماری كوردستانن.
ركخراوی  دوو  ئم وەك 
دەستی   ب  ك سینفی 
كۆماری  دامزرنرانی 
بۆ  دامزراوین  كوردستان 
جاركی دیك پشتیوانی خۆمان 
كوردستان  دموكراتی  حیزبی  بۆ 
و  یار   میشھ وەك  و  دەردەبین 
و  ئاشتیخواز   حیزب ئم  پشتیوانی 
وەدیھنانی   ل و  دەبین   موكراتد
پكھنانی   ك رەواكی   ئامانج
ل چوار چوەی   كۆماری كوردستان

حكومتكی فیدرای ل ئراندا.
برز و پیرۆز ب یادی ٢ی ربندان 
كۆماری  ساوەگڕی  ٦٥)ەمین   )
محمد  قازی   ل سو  كوردستان 

یكم سرۆك كۆماری كوردستان.
 

یكیتیی ژنانی
 دموكراتی كوردستان

یكیتیی الوانی دموكراتی 
رۆژھتی كوردستان 

٢ی ربندانی ١٣٨٩ی ھتاوی
٢٢ی ژانویی ٢٠١١ی زایینی

پیامی یكیتیی ژنانی دموكراتی كوردستان و

 یكیتیی الوانی دموكراتی رۆژھتی كوردستان، 

ب بۆنی ٢ی ربندان سارۆژی
 دامزرانی كۆماری كوردستان
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سه ربه  بنکه کانی  له  یه کک  له  
دمۆکراتی  حیزبی  ده فته ری سیاسی 
به  تایبه ت  روره سمکی  کوردستان، 
٨ مارس رۆژی جیھانیی ژن له الیه ن 
یه کیه تیی ژنانی دمۆکرات به روه چوو.                    
که به به شداری  روره سمه  ئه م 
ژوماره یه کی زۆری ژنانی نو ریزه کانی 
حیزبی دمۆکرات و میوانکی به رچاو 
تیدا به روه چوو،سه عاتی دوو و نیو 

پکرد. ده ستی  به سروودی ٨مارس 
روره سمه دا  ئه م  له سه ره تای 
سکرتری  عه زیزی  خالید  کاک 
کورستان  دمۆکراتی  حیزبی  گشتی 
رۆژه  ئه م  به بۆنه ی  وته یه کی  چه ند 
کرد پشکه ش  ژنانه وه  مژوویه ی 
سکرتری  و ته کانی  دوابه دوای 
گشتی حیزبی دمۆکراتی کوردستان، 
یه کیه تی  سکرتری  قادری  سۆ ھیال 

په یامی  کوردستان  دمۆکراتی  ژنانی 
به بۆنه ی ٨ی مارس  یه کیه تییه ی  ئه م 
رۆژی جیھانیی ژنانه وه پشکه ش کرد، 
روره سمه دا  ئه م  دیکه ی  به شکی  له 
شاعری الو ئاسۆ خه بات شعرکی 
به تایبه ت  ژنان  فیداکاری  له سه ر 
کرد. پشکه ش  ئازادیخواز  ژنانی 

به رنامه کاندا  ناوئاخنی  له 
رکخراوی  دامه زراوه و  کۆمه ک 
خۆیان  په یامی  که  مه ده نی 
پیشکه ش به م روره سمه که 
ئه و  خوندرایه وه،  کردبوو 
په یامیان  رکخراوانه ی 
له،  بریتین  ناردبوو 
کوردستانکی  کۆمه ه ی 
فیدراسیۆنی  کۆیه،  سه وز 
مه ده نییه کانی  رکخراوه 
به رگری  ئه نجومه نی  کۆیه، 
سیاسییه کانی  زیندانییه  له 
کوردستان،  رۆژھه تی 
کۆیه،  گه نجانی  سه نته ری 
دمۆکراتی  الوانی  یه کیه تی 
کۆیه،  ناوه ندی  کوردستان 
ژنانی مه به ندی ١٤ی کۆیه.

که  باسه  شایانی 
 ٨ روره سمی  ناوئاخنی 
ژن  جیھانی  رۆژی  مارس 
ھونه ری  کاری  کۆمه ک 
به ستی  الوو  کیژانی 
حیزب  ریزه کانی  نو 
کۆری  به ھاوکاری  و 
که  بوو  حیزب  ھونه ری 
ئاماده بوانی  سه رنجی 
راکشا خۆی  الی  بۆ 

به روه چوونی روره سمی ٨ ی مارس

 رۆژی جیھانی ژن له بنکه ی ده فته ری سیاسی حدک 
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ھاونیشتیمان برزەكان!
ژنان و پیاوانی یكسانیخواز!

 بشدارانی برز!
رۆژی  مارس  ی   ٨ بۆنی   ب
یكیتیی  الین   ل ژنان  جیھانیی 
و  كوردستان  دموكراتی  ژنانی 
گرمترین  ئندامانیوە  ھموو 
ژنانی  ھموو  ئاراستی  پیرۆزبایی 
جیھان بگشتی، ئران و كوردستان 
و  رز  سری  دەكینو  بتایبتی 
برامبر   ل دادەنونین  نوازش 
گیانی پاكی ئو ژنانی ك ل پناو 
بدیھنانی ئازادی و یكسانیی ژنان 
و  كردوە  بخت  گیانیان  پیاواندا  و 
 ب داناوە،  پناوەدا  لو  سریان 
برابر  بۆ   ك ژنانی  ئو  تایبتی 
لگڵ  حقدەستیان  و  ماف  بوونی 
ژنانی  لو  بوون  یكمین  پیاوان، 
ك گیانیان بخت كرد تا دوا رۆژكی 
یكسان بۆ ژنانی وتكیان بدی 
ب. ئوە بوو ك بۆ یكمجار ژنان 
گروویاندا   ل خنكنراو  دەنگی 
خۆیان  نارەزایتی  و  ھبی 
برزكردەوە و شقامی نیۆیۆركیان 
پ كرد ل ھاواری چندین سایان. 

 ست ا ر
نی  ا ند پشا خۆ
نیۆیۆرك  ژنانی 
الین   ل
ە  و لیس پۆ
كرا  سركوت 
ژمارەیكی  و 
 ل زۆریش 
و  گیران  ژنان 
كیش  ی ە ر ما ژ
بم  كوژران، 
ساڵ  چندین 
 ل  وات دواتر 
ی   ١٩١٠ سای 
زایینی كۆنگرەی 
لسر  سۆسیالیست  ئنترناسیۆناڵ 
پشنیاری « كالرا زتكین « رۆژی ٨ 
ی مارسی وەك رۆژی جیھانیی ژنان 
وتان  زۆربی   ل و  كرد  ناودر 
رۆژە  لم  یادكردنوە  رورەسمی 
 جیھان دا ب ند لرچوەچوو. ھرب
رەسمی نناسرابوو، تا سای ١٩٧٧ 
نتوەیكگرتووەكان  ركخراوی 
رۆژی ٨ ی مارس ب رەسمی ناسی 
ھموو   ل بدواوە   وتكر لو  و 
جیھاندا ژنان ل ھر وتك و ھر 
ئاینك بن یادی ئو ژنان دەكنوە 
پك  ژنان  بۆ  رۆژەیان  ئم   ك

ھناوە. 
ژنان ل زۆربی وتان ب ماف و 
ویستكانی خۆیان گیشتوون بم 
ل ھندك وت ژنان ل سرەتایی 
ترین مافكانیان ب بشن نموونش 
سایی  ژر   ل  ك  رانئ وتی 
پڕی  لو  ژنان  دا  حكومتكی 
سركوت و خفقاندا دەژین. بم 
ژنان لم سانی دواییدا نیشانیان 
داوە ك چیدیك دەنگیان ل گرودا 
ناخنكنن و ل ریزی ھرە پشوەی 

دەستبركردنی  بۆ  خبات 
گۆرانكارین  خوازیاری  مافكانیان 
بسر  زاڵ  دەستی  سیستمی   ل
كاتك   ل ئمش  وتكیاندان 
 ل رز  تا  كۆبووینتوە  لرە  دا 
ی   ٨ و  بگرین   ژنان ئو  فیداكاری 
مارس وەك ھموو ژنانی جیھان رز 
بگرین، ك دەبینین جیھان ب گشتی 
 ل تایبتی   ب ناوین  رۆژھتی  و 
ئاڵ و گۆڕكی بنڕەتی دای و پایی 
ھموو  بسر  زاڵ  دیكتاتۆرەكانی 
ئو وتان دا ك مافی مرۆڤ پشل 
دەكن حكومتی ترس و تۆقاندنیان 
زۆریشیان  و  بووە  لرزۆك   یھ
لو   ك دەبینین  ھناوە.  ھرەسیان 
ژنان  پنجی   دا جرجل و مھ
دژی  بربرەكانی  و  خبات   ل
 ل  جگ ژنان  دیارە.  دیكتاتۆرەكانی 
ل ژر دەستی  بۆ رزگاریی  خبات 
دیكتاتۆرەكان و گیشتن ب ئازادی و 
دموكراسی، بۆ گیشتن ب مافكانی 
خۆیان رانوەستاون و ئركیان چند 
كۆمگا.  تاكك  وەك  زۆرترە  قات 
رژیمی  روخانی  دوای   ل ئوەتا 
چۆن  ژنان  ئفغانستان   ل تابان 
جۆراوجۆرەكانی  بوارە   ل  چاالكان
ئیداری و ئاوەدانكردنوەی وت و 
 شداریان كردوە، یان لتیش بدەس
عراقی دوای سدام و ل ناوچوونی 
تاككی  وەك  ژنان  بعس  حیزبی 
ھیمتیان  قۆی   تو ئم  چاالكی 
 ك كوردستانیشوە   ب ھمایوە 
 ل كوردستان  ھرمی   ل ژنان 
ئاست ھرە برزەكانی حكومت و 

پرلمان دان.
 ك وتانی  لو  ھروەھا 
سرھدان  خریكی  بزووتنوەكان 
ژنان   دیكتاتۆرەكان رووخانی  و 
و  پشاندانكان  خۆ  پشوەی   ل

پیامی یكیتیی ژنانی دموكراتی كوردستان 

ب بۆنی ٨ ی مارس رۆژی جیھانیی ژنان
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لسر،   ك ئراندا   ل بتایبت 
مافكانیان  ترین  سرەتاییی 
و   سییك  تاك ئازادی   ك
توندترین  برەورووی  مرۆڤ 
ئازار و ئشكنج و سركوت 
ئو  داتاشینی  بم  دەبنوە، 
بربرەكانی  وەك  لمپرانی 
دەركردن  حیجاب،  لگل 
و  یكان  شونگشتی   ل
جیاكردنوەی ژنان ل پیاوان و 
جۆرە  ھر   ب ندان   پ ئیزن 
 ل ھشتنوە  و  چاالكیك 
كونجی مادا، ئیتر ناتوانن ئوان 
بكاتوە.  دوور  مافكانیان   ل
ئاستی ھۆشیاریان  ئستا  ژنان 
 ك سرێ   چۆت ئوەندە 
دەستدانی   ل  ل ترسیان 
گیانیان نی بۆ دەستبركردنی 
كردەوە   ب وەك  مافكانیان. 
 ندانیان چووننیشانیان داوە چ
 ل یان  و  سدارە  پتی  ژر 
رژا  خونیان  شقامكان  سر 
ئازادی  بارەگای  پشكشی  و 

كرا.
برزان

 ل كۆتایی دا دەم ك ژنی 
دا   پ ئاماژەم  ھروەك  كورد 
دوو ئركی قورس و مژوویی 
لسر شان ھروەك نیشانیان 
داوە و دەب لو دوو سنگرەی 
خبات دا چاالك بن. ھم وەك 
دەكا  خبات   ك كورد  تاككی 
شان ب شانی پیاوانبۆ ئازادیی 
و  دەستی  ژر   ل نتوەكی 
رووسووریش  دا   باتخ لو 
ژنك  وەك  ھم  دەرچووە، 
دەب خبات بكا بۆ دەستبر 
ژن  خۆیوەك  مافكانی  كردنی 
 ٢ پل ك چیدیك وەك مرۆڤی 
چاوی ل نكرێ. ئم خباتش 
ب حق دەب ھنگاوی جیدی 
 رەوت لو  و  ھندرتوە  بۆ 
 ك  نمن  جب  جیھانی
 ل بشداریان  و  ژنان  ئازادیی 
و  میدانكانی سیاسی  ھموو 
كۆمیتی دا زامن و رەمزی 

.گایوتنی كۆمركس
ژنانی  یكیتیی  وەك 
 ب كوردستانیش  دموكراتی 
خباتی   ك دەزانین  پویستی 

ژنانی  خباتی  لگل  خۆمان 
ئران  و  جیھان  چوساوەی 
گرێ  تایبتی   ب كوردستان  و 
ھر   ل پشتیوانی  و  بدەین 
بزووتنوەیكی یكسانیخوازی 
دەكن.  دا  ئران  و  جیھان   ل
كوردستانیش  ژنانی  وەك 
ھروەك لوە پش و ب كردەوە 
پویستی   ب داوە  بۆ  ھمان 
یان  دەنگیك  كۆ   ك دەزانین 
ركخراوەكانی  فیدراسیۆنكی 
 تی كوردستان لژنانی رۆژھ
پك  سیاسیكان  ھزە  ھموو 
ب تاكوو ب یك دەنگ و دوور 
حیزبكانی  سیاسیی  فكری   ل
وەك  كوردستان  رۆژھتی 
 پرس ئم  بۆ  بیكوە  ژنان 
خبات   گرنگ پرسكی   ك
بكین، ھاوودەنگ بین ل بواری 
پالدفۆرمكی  و  ژنان  مافی 
ئرانی  بۆ   بھ ھاوبشمان 
 گج ژنانیش   ك داھاتوو 
 بھ كاریگریان  نقشی  و 
لو   مئ گۆرانكاریكاندا.   ل
ھوی خۆمان بردەوام دەبین 
ركخراوەكانی  ھیوادارین  و 
كوردستان  رۆژھتی  دیكی 
و  ژنان  پرسی  بۆ  كار   ك
و  ھاوكار  دەكن  مافكانیان 
ئو  پیر   ب و  بن  ھاودەنگمان 
 ك بن  ئموە  بانگوازەی 
نزیك ب دوو ساڵ برەرووی 

ھموو الیكمان كردۆتوە.
مارس  ی   ٨  دیك جاركی 
پیرۆز دەكین ل ھموو ژنانی 

جیھان، ئران و كوردستان.
ژنان  خباتی  سركوێ 
بۆ  یكسانیخواز  پیاوانی  و 
و  ئازادی  بوونی  دەستبر 

دموكراسی

یكیتیی ژنانی 
دموكراتی كوردستان

٨ ی مارسی ٢٠١١ ی زایینی
١٧ رەشمی ١٣٨٩ ھتاوی

برووسكی پیرۆزبایی
کۆمه ه ی کوردستانکی سه وز

یكیتیی  بۆ  سوز  كوردستانی  كۆمی   ل
ژنانی دموكراتی كوردستان

پیرۆز بت ٨ مارس ل یك یكی ئندامانتان 
لو رۆژە پیرۆزەی جیھانی ژنان، ھر سربرزو 
كوردستانی   ل كاتی  ئو  تا  بن  سرفیراز 

رۆژھت یادی دەكنوە ب ئازادی.
د. رزگار سلیم 

ل كۆمی كوردستانكی سوز 
كۆی

٢٠١١/٣/٧

بۆنی   ب  كۆی  (١٤) مبندیی  ژنانی  بناوی 
٨ی مارس پیرۆزبایی ل یكیتیی ژنانی دموكراتی 

كوردستان و ھموو جیھان ئكین
 ندی (١٤) كۆیبندام مئ

نرگز تۆفیق

بروسكی پیرۆزبایی
 سنتری گنجانی كۆیوە

بۆ یكیتیی ژنانی دموكراتی كوردستان
ل رۆژی (٨) مارس دا

پیرۆزبایی ل ئوەی برزو گشت ژنانی جیھان 
داھاتوو  ل سانی  ب گشتی دەكین، ھیواخوازین 
ئم   ئازادان  ب كوردستان  پارچكانی  گشت   ل
یادە پیرۆزە بكنوە و ژنانی كوردستان ب ئاواتی 

خۆیان بگن
ئه میر ئه حمد

كۆی نجان لری گنتل. س
٢٠١١/٣/٧

بروسكی پیروزبایی
فدراسیۆنی رکخراوه  

مه ده نییه کانی کۆیه 
 ل فییدراسۆنی ركخراوە مدەنیكانی كۆیوە بۆ 
یكیتیی ژنانی دموكراتی كوردستان ل (٨) مارس 
رۆژی ژنانی جیھان و كوردستان ب تایبتی پیرۆز 
ركخراوی ھم رەنگ،  (٣٠)سی  بناوی  و  دەكین 
ئم روژە ئم یادە پیرۆزە، پیرۆز دەكین ھیوادارین 
 كانی كوردستان بپارچ ساالنی داھاتوو ل ل

سر برزان یادی بكینوە
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پشتیوانی كردنی یكیتیی 

ژنانی دموكراتی كوردستان

ل كمپینی 
 رگری لب

زیندانیانی سیاسی 
نتوەكانی ئران

 ل برگری  و  كردن  بۆپشتیوانی 
ئران  نتوەكانی  سیاسی  زیندانیانی 
ماف   شنچ ھر  لقاودانی  بۆ  و 
پشلكردنیان ل ھر نتوە و ئایین 
و زمانكدا بن ك ل ئران ب دەستی 
سیستمی دەستی سدارە و مرگی 
كۆماری ئیسالمی قورسترین سزایان 
ب سردا دەسپ، پشتیوانی خۆمان 
دەنگی  دەخینپاڵ  خۆمان  دەنگی  و 
پشتیوانی   ك دەنگی  ھزاران  ئو 
زیندانیانی   ل برگری  كمپینی   ل
دەكن  ئران  نتوەكانی  سیاسیی 
و  كۆڕ  و  ركخراو   ك داواكارین  و 
 كان داكۆكی لر دۆستشب كۆم
 ن كگشتی بكران بكی ئمافی خ
چی دیك نكون سیاچاكانی رژیم 
جیابیران  و  رووناكبیران  و  الوان  و 
پالماری  بر   ونكن  دیك چی 
سیخوڕەكانی  و  ئیتالعات  ھزەكانی 
كۆماری سدارە. ھروەھا داوا دەكین 
زیندانیانی  ھموو   ك ھیواخوازین  و 
سیاسی _ عقیدەتی و ھموو چاالكانی 
مدەنی ك ل زیندانكان ب ب تاوان 

بند كراون، ئازاد بكرن.

یكیتیی ژنانی
 دموكراتی كوردستان

٥ ی رەشمی ١٣٨٩ ھتاوی
٢٠١١/٢/٢٤ زایینی

پیامی یكیتیی ژنانی دموكراتی كوردستان

بۆ پشتیوانی ل که مپه ینی 
نا بۆ  ئیعدام 

خكی خباتگی كوردستان!
حیزب و الین سیاسییكانی كوردستان!

كسایتیی سیاسی، فرھنگی و ئدەبییكان!
ركخراوە مدەنییكانی كوردستان!

 ٢٥٠٠  ك رژیمك  پھلوی،  رژیمی  تختی  و  تاج  لموبر  ساڵ   ٣٢
ساڵ وەچ ب وەچی گالنی ئران بگشتی و گلی كوردی بتایبت لژر 
سیاستی سركوت و یاساغ دا ئاسیمیل كردبوو و تواندبوویوە، ب دەستی 
 ك رژانچرا. خوەپكران تنی ئھاتوو و تینووی ئازادیی گ كی وەزاخ
سر شقامكان و ب برزكردنوەی دەنگی نارەزایتی خۆیان، شایان ناچار 
ب ھتن كرد و رژیم گندەكیان رووخاند. بم شۆڕشی گالنی ئران 
 ك فقی  ویالیتی  سرۆكایتی   ب بیرەوە  وشك  ئاخوندی  تاقمك  الین   ل
خومینی بوو ب تان برا و ركفی ئم شۆڕشگلی كوت دەستی كسانك 
ك ل رژیمی پاشایتی زیاتر سیاستی سركوت و زەبر و زەنگی ب كار برد 
و الوان و جیابیرانی قوت دا. خكی ئران تنیا دیاردەیك ك ل حكوومتی 
ویالیتی فقیوە وەریان گرت، گرتن و ل سدارەدان و ماوران كردن بوو. 
رۆكانیان كوتن سیاچاكانی رژیم، چاالكانی مدەنی و سیاسی و بگشتی 
جیابیران كوتن بر شاوی گرتن و پاشان ل ماوەیكی كورت دا ئیعدام كران. 
تایبت   ب و  ئران  خكی  برۆكی   ركوتو س زەنگ  و  زەبر  ئم   سا  ٣٢
 ل م ئاو و خاككانی ئرۆ ك دەنی و سیاسی گرتووە و رۆژ نیچاالكانی م
سدارە ندرن و لبر چاوی خك ب بیانووی پ و پووچ و ب مانا ئیعدام 

نكرن.
ئم وای ئوە ك وەك ركخراوكی مدەنی پشتیوانی خۆمان بۆ خبات 
دژی ئعدام دەردەبین ك ئو خبات ھاوكات لگڵ دەیی فجری رژیمی 
ئران ك ب دەیی پشكووتنی رووناكی ناوی دەبا، رژیمك ك نك رووناكی 
 ینتاریكی دا نوقم كرد دەنگی خۆمان دەخ رانی لكوو ئپشكووتوە، بدا نت
 باتم خل ی كنانو الیموو ئموكراتی كوردستان و ھپاڵ دەنگی حیزبی د
دا بشدارن بۆ نھشتنی ئعدامی رۆكانی گالنی ئران بگشتی و كوردستان 
ركخراوەكانی  بشردۆستكان،   كۆم و  كۆڕ  ھموو   ل داوا  تایبتی.   ب
 تییسایكان و كدەنییكخراوە مكان، رسیاسیی نمافی مرۆڤ، حیزب و الی
سیاسی، فرھنگی و ئدەبییكان و بگشتی ھموو چین و وتوژەكان دەكین 
و  بكن  ئراندا   ل سدارەدان   ل  ب دژ  خباتی   ل پشتیوانی  و  ھاوكاری   ك
خوازیاری ئازادكردنی زیندانیانی سیاسی- عقیدەتی بن و ئو كسانی ئم 
حوكمیان بسردا سپاوە، حوكمكیان ھوەشتوە و پش ب بروەچوونی 

سزا نارەواكیان بگیردرێ.
ل كۆتایی دا ھموومان بیك دەنگ ھاوار بكین

نا، بۆ ئیعدامی الوانی ئران
نا، بۆ ئیعدامی چاالكانی مدەنی و سیاسی كوردستان

یكیتیی ژنانی
 دموكراتی كوردستان

٢٠١١/١/٢٩
١٣٨٩/١١/٩
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شھیدانی  پاكی  گیانی   ل سو 
كوردستان!

وخۆڕاگر  ئیرادە   ل سو 
مدەنی  و  سیاسی  یزیندانیانی 

كوردستان!
بر ل ھموو شتك سری رز 
ئو  گیانی  برامبر   ل نوازش  و 

 م رۆژانل نین كدادەنو سانك
 ل گیانیان   مرەش ٣ی   وات

ئستندرا.
ب بۆنی پكھاتنی دووھمین 
كۆڕیگشتیی ئنجومنی برگریی 
سیاسیكانی   زیندانی  ل
كوردستانوە  رۆژھتی 
 ئاراست پیرۆزبایتان  گرمترین 

دەكین.
گشتی  كۆڕی  دووھمین   ل
 زیندانیی  ل برگری  ئنجومنی 
رۆژھتی  سیاسیكانی 
كوردستاندا، پویست ئاوڕك لو 
ھموو پشلكارییی مافی مروڤ 
 ٣٢ وە. دەبینین كراندا بدەینئ ل
ئیسالمی  كۆماری  تمنی  ساڵ 
تنیا بندكردنی رۆكانی ئرانی 
و  نتوەكانوە   مك ھموو   ب
ئیعدام و شكنج كردنی كچان و 

كوڕان ك تنیا ب تاوانی جیابیری و 
داواكردنی ماف سرەتاییكانی ھر 
جالدانی  شكنجگاكانی   ل تاكك 
 ب پڕی  بو  دا  خنكن  ئازادی 
توندترین  بر   ندەدر رەحمیوە 
سزاكانی ك دوورە لھر عورفكی 

نونتوەیی.
برزان

یك   ل ھر   ك دەبینین   مئ
برزكردنوەی  و  رابردوودا  سای 
دروشمی بزاری ل دووبارە بوونوی 
ئحمدینژادەوە  كۆماری  سرۆك 
 ل  ك دەنگكانیان  داواكردنی  و 

دزرابوون  دەستدارانوە  الین 
بندیخانكان و   وتنچۆن الوان ك
نبیندراویان  و  نبیستراو  تاوانی 
ئازادیخوازیان  و  بسردا سپاندن 
شڕ  و   موحارەب بۆتاوانی  گۆڕیی 
بوكردنوەی  و  خودا  لگڵ 
 وتنك ھتد...  و  ھۆشبر  ماددەی 

ئاو و خاك و  ئم  گیانی رۆكانی 
دوور  و  دا  سرپی  دادگاییكی   ل
ل چاوی پارزەر و ھزكی داكۆكی 
كار سزای قورسی ئیعدام و زیندانی 
ھتاھتاییان بۆ دەبنوە. دەبینین 
بندیخانكان   ك ئستاش  ھر   ك
رژیم  دەزگایكی  و  دام  ھموو   ل
زۆرتر و پ دەسكوترە ل ئستاندنی 
داھاتوودا  سای   ل الوان،  خونی 
بیاری دروستكردنی زیندانی زیاتر 
بۆ  بودجی  دەردەكرێ  ئراندا   ل

ترخان دەكرێ.
ئنجومنی برگری ل زیندانیانی 

كوردستان  رۆژھتی  سیاسی 
دەتوان لم كۆڕە گشتیدا ب ئكتیڤ 
كردن و كارا كردنی ئنجومنكیان 
زیاتر بۆ كۆكردنوەی ناوی زیندانیانی 
سیاسی كورد و ئاشكراكردنی ئوان 
داكۆكیكاری  كۆمكانی  و  كۆڕ   ل
ركخراوە  و  مرۆڤ  مافی 
 ل و  نونتوەیكان 
ھموو  ئو  دەستدانی 
نیشتمانپروەرە  ھزە 
سیاچاكانی   ل  ك
چاوەڕوانی  دا  رژیم 
حوكمی قورسن، رژیمی 
كۆماری ئیسالمی زیاتر 

بخن ژر فشارەوە.
 ك ئوە  وای 
كۆڕی  بۆ  سركوتن 
ئنجومنی  گشتی 
 زیندانیی  ل برگری 
سیاسیكانی رۆژھتی 
ئاوات   ب كوردستان 
ھیوادارین  دەخوازین، 
بكا  كارك  ئنجومن 
 زیندانیی ناوی   ك
سیاسییكانی كوردستان 
 ب تكڵ  و   بن ون 
 بن ك سیاسیان ندیو بزاران لھ
 ندەخ ناوەكانیان  دەرەوە  دونیای 
رووی  و  دەكن  ئاشكرایان  و  روو 

دزوی رژیم زیاتر دەردەخن.

یكیتیی ژنانی
 دموكراتی كوردستان

٣ی رەشممی ١٣٨٩ی ھتاوی
٢٢ی فوریی ٢٠١١ی زایینی

پیامی یكیتیی ژنانی دموكراتی كوردستان

 رگریی لنی بنجوممین كۆڕی گشتیی ئبۆ دووھ 
زیندانیی سیاسییكانی رۆژھتی كوردستان



ژماره  ٢٩               خاکه لوه ی ١٣٩٠

٤٨

له   که س  سه دان  به شداریی  به  
ئه ندامانی یه کیه تیی ژنانی دموکراتی 
دموکراتی  حیزبی  و  کوردستان 
به شکۆ  روره سمکی  کوردستان 
دامه زرانی  ساه ی   ٦٥ بۆنه ی  به  
دموکراتی  ژنانی  یه کیه تیی 
کوردستان له  یه کک له  ساۆنه کانی 
حیزبی  سیاسیی  ده فته ری  به   سه ر 
دموکراتی کوردستان به روه چوو.

رۆژی  دوانیوه ڕۆی 
٢٢ی  یه کشه ممه ، 
ره شه ممه، وای ئاماده  
بوونی سکرتری گشتیی 
دموکراتی  حیزبی 
به رز  کوردستان، 
به   و  عه زیزی  خالید 
به شداریی سه دان که س 
ربه ری  ئه ندامانی  له  
حیزبی  به روه به ریی  و 

دموکرات و یه کیه تیی ژنان و 
ھه روه ھا کادر و پشمه رگه و 
ال،  دوو  ھه ر  ئه ندامانی 
به   به شکۆ  روره سمکی 
بۆنه ی ٦٥ ساه ی دامه زرانی 
دموکراتی  ژنانی  یه کیه تیی 

کوردستان به روه چوو.
ئه م  سه ره تای  له  
روره سمه دا که  به  سروودی 
ده ستی  ھه رمان»  «ره مزی 
کۆمیته ی  په یامی  پکرد، 

ژنانی  یه کیه تیی  به روه به ریی 
الیه ن  له   کوردستان  دموکراتی 
خاتوو شه ھال مورته زازاده ، ئه ندامی 
یه کیه تییه وه   ئه م  به روه به ریی 

پیشکه ش کرا.
خاتوو  په یامه که یدا  له  سه ره تای 
شه ھال وای پیرۆزبایی له  به شداران 
دامه زرانی  ساه ی   ٦٥ بۆنه ی  به  
ساڵ   ٦٥ وتی:  یه کیه تییه که یانه وه  
کۆماری  دامه زرنه رانی  له مه وپش، 
کوردستان به  لکدانه وه یه کی وردو 

کاتی  ئه و  کۆمه گای  له   ژیرانه  
کوردستان، ھانی ژنانی پشکه وتوو 
ژر  ناوچه ی  تکۆشه ری  و 
پشتیان  داو  کۆماریان  ده سه تی 
پک  یه کیه تییه ک  ئه وه ی  بۆ  گرتن 
خۆیان  بۆ  ژنان  ئه وه ی  بۆ  بنن 
مافه   دابینکردنی  بۆ  له  خه بات  قۆڵ 

ره واکانیان ھه مان.
به رنامه کانی  دیکه ی  به شکی  له  

دامه زرانی  یادی  روره سمی  
دموکراتی  ژنانی  یه کیه تیی 
پیرۆزبایی  په یامی  دا  کوردستان 
ھه ردوو رکخراوی سنفیی یه کیه تیی 
رۆژھه تی  دموکراتی  الوانی 
به رگری  ئه نجومه نی  و  کوردستان 
بۆنه وه   به م  سیاسی  زیندانیانی  له  

خوندرانه وه .
تکۆشه رو  ژنه   له و  رزنان 
تا   ١٥ له   زیاتر  که   مافخوازانه ی 
له   تکۆشانیان  و  چاالکی  ساڵ   ٣٠

دموکراتی  ژنانی  یه کیه تیی  ریزی 
بگه یه کی  ھه یه ،  دا  کوردستان 
دنا.  پک  روره سمه که ی  دیکه ی 
یه کیه تیی  به روه به ریی  به شه دا  له م 
ژنانی دموکراتی کوردستان له وحی 
پزانینی پشکه ش به و ژنه  تکۆشه رو 
مافخوازانه ی نو ریزه کانی شۆڕش 
 ٣٠ تا   ١٥ له   زیاتر  که   به خشی 
رکخراوه دا  ئه م  ریزه کانی  له   ساڵ 

خزمه تیان کردووه .
روره سمه   ئه م 
و  شایی  به   که  
جوانی  ھه په رکی 
کچانی  و  کوڕان 
الوی به شدار کۆتایی 
چه ند  به   ھات،   پ
ھونه ریی  بگه یه کی 
له   پکھاتبوو  که  
گۆرانی  سروودو 

رازندرابۆوه .
جی وه بیر ھنانه ویه  که  یه کیه تیی 
 ٦٥ کوردستان  دموکراتی  ژنانی 
٢٤ی  رۆژی  له   له مه وپش  ساڵ 
ره شه ممه ی سای ١٣٢٤ی ھه تاوی 
و له  سه رده می کۆماری کوردستان 

له  شاری مھاباد دامه زرا.

یادی ٦٥ ساه ی دامه زرانی یه کیه تیی ژنانی 

دموکراتی کوردستان به رز راگیرا
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ھاونیشتماننانی به رز
ژنانی تكۆشر و ئازادیخوازی كوردستان

دموكراتی  ژنانی  یكیتی  ئندامانی 
كوردستان

ب بۆنی ٦٥مین ساوەگڕی دامزرانی 
كوردستانوە،  دموكراتی  ژنانی  یكیتیی 
رۆژھتی  ژنانی   ب پیرۆزبایی  جوانترین 
و  ئندامان  و  تایبتی   ب كوردستان 
دموكراتی  ژنانی  یكیتیی  الینگرانی 

كوردستان ب تایبتی دەن.
دامزرنرانی  ئستا  پش  ساڵ   ٦٥
كۆماری كوردستان، ب لكدانوەیكی ورد 
ئوكاتی كوردستان  ل كۆمگای   و ژیران
 ب ژنان  گشتی   ب حشیمتكی   ك
تایبتی ب دەست نخوندەوای و ھژاری 
 ب دەیانناند،  ئابوورییوە  و  كلتوری 
مبستی ھۆشیار كردنوە و بردن سری 
ركخستنی  و  ژنان  تگیشتوویی  پلی 
و  پشكوتوو  ژنانی  ھانی  ریزەكانیان 
چاوەدری  ژر  ناوچی  تكۆشری 
گرتن  پشتیان  و  دا  كوردستاننیان  كۆماری 
پش   ل و  بن  پك  یكیتیك  ئوەی  بۆ 
بۆ  خبات  قۆی  خۆیان  دا  كسك  ھموو 
دابین كردنی ماف رەواكانیان ھمان. ئگر 
و  ئنجوومن  و  كۆمڵ  و  كۆڕ  پكھنانی 
ئستا  سردەمی   ل سندیكا  و  ركخراو 
پش  لوە  ساڵ   ٦٥  ،ئاسایی كاركی  دا 
پكھننانی ناوەدك بۆ داكۆكیكردن ل مافی 
ژنان و ب بشداریی ژنانی ئوكات، كاركی 
 دەب نرخ بووە ك ب مزن و ھنگاوكی 
بایخكانی   پ دەسكوتو   ل یكك  وەك 
دامزرانی  بوانین،  لی  كۆمار  سردەمی 
یكیتیی ژنان لو سردەمدا سلمنری 
ئوەش بوو ك ربرانی كۆماری كوردستان 
ھستیان بوە كردبوو ك ناتوانن سبارەت 
ب نیوەی ئو كۆمگای كمتر خم و بی 
ھوست بن ھربۆی گرنگییكی تایبتیان 

ب پروەردەكردنی ژنان دا.
كۆماری  بوونی  مرگ   جوان دوای 
و  دموكراتی  ژنانی  كوردستانیش 
ئازادیخواز و ئرك وەخۆگر ئو رەچیان 
ك ب ھوڵ و تكۆشانی ژنانی خباتگی 
و  پدا  درژەیان  پش شكا،  لوە  ٦٥ ساڵ 
لسر ربازەكی سوور بۆ وەدەستھنانی 

ئامانجكانی شیلگیر بوون.
ژنانی خباتكار و دموكرات!

ھر ل كۆنوە و تنانت ل سردەمی 
ئستادا ل الین مافزان و چاالكانی بواری 
و  زوم  و  چوسانوە   ل مرۆڤ  مافی 
نوەدا  لو  كراوە،  ژنان   ب دەحق  زۆر 
برامبر  رەگزی  بۆ   نجپ ھندكیان 
سرچاوەی   دیك ھندكی  و  رادەكشن 
ئازادییكانیان  و  ماف   ل ژنان  بشی   ب
بم  دەگڕننوە.  چینایتی  جیاوازی  بۆ 
سرەڕای ھموو لكدانوە و بۆچوونكان 
ل روانگی زۆر سرەتاییوە ب النیكمی 
ھر   ب ژنان   ك دەگین   بۆچوون ئو 
ھۆیك زومیان لكراب و سركوت كرابن، 
كاریگری نیگتیڤی لسر كۆمگا ھبووە، 
ئو كۆمگای ل بشك ل وزە و توانایی 
ژنان ببش بووە و ككی ل وەرنگرتووە 
پشكوتوەكان   تو  ل  ك دەبینین  بم 
ئو مجال بۆ ژنان رەخساوە و پ ب پی 
پیاوان ل بڕوەبردنی وت بشدارن. بم 
تایبتی   ب ناڤین  رۆژھتی  كۆمگای   ل
ئران، ك ژنان ب توندی سركوت دەكرن 
ئو رۆ نابیندرێ تنانت پچوانكشی 
سنووردار  ئویش   ك دەبردرێ  بروە 
.رانئ دوای رۆژ زیاتری ل كردنی رۆژ ل

ژنانی شۆڕشگر!
سای   ٦٥ یادی  دا  كاتك   ل ئستا 
 ك دەكینوە  ژنان  یكیتیی  دامزرانی 
زیاتر  سرەڕای  ئران  وتی   ل ژنان 
 ل پیاوان  شانبشانی  كردنیان،  سركووت 
خۆپشاندانكانی چند مانگی دوایی ل دژی 
دەستدارانی كۆماری ئیسالمی بشدارن و 
سیمبولی شھیدانی ژنان ل نارەزایتییكانی 
 ب  ك  ( اقاسوتان  (ندا   وات  دواییان ئو 
خراپترین شوە ل الین ھزەكانی كۆماری 

ئیسالمییوە گیانی ل ئستندرا.
ل الیكی دیكشوە ژنانی رۆژھتی 
كوردستانیش نیشانیان داوە ك ل دوو بورادا 
بشداری  بورای   ل یكم:  بوون:  چاالك 
گلی  رزگاریخوازی  ل جوونوەی  كردن 
كورد و لو پناوەدا بۆ بردن پشی ویست 
 یان للی كورد سرەواكانی گ و داخوازیی

زیندان و، شكنج و ئیعدام نكردۆتوە.
 داخوازیی بورای   ل دووھم: 
تایبتییكانی خۆیان ك خوازیاری یكسانی 
و برابری لگڵ پیاوان بوون و دەتوانین 
بین ھم بردن سری پلی تگیشتووی 
خۆیان ە ھم ل فرھنگسازی ب قازانجی 

كۆمگای   ل ژنان  مافی  چاوگرتنی  لبر 
رژەییان  سركوتنی  كوردەواریدا، 
 ت بوەی تایبنناوە و جوووەدەست ھ
 كی كورد بستا بۆ خمافخوازیی ژنان، ئ

باشی ناسراوە و بایخی پ دەدرێ.
رز  دا،  رۆژك  لوەھا  خۆیتی  جی 
ژە  ئو  تكۆشانی  و  ھوڵ  و  فیداكاری   ل
ھلومرجی   ل  ك بگرین   انشۆڕشگ
بسر  زاڵ  كۆسپی  و  كند   پ و  دژوار 
تكۆشرانی مافی ژنانی  ل ریزی  دا  وت 
 دان بگۆ ب تی كوردستان دا برۆژھ
ئاستنگكانی بردەمیان بۆ مسۆگركردنی 
 ل پیاوان  لگڵ  ژنان  یكسانیی   ماف
كوردستا ئاستنگكانیان بیوە و برەوپش 
ھنگاویان ناوە و ئستاش ھر بردەوامن.

 نین كیوە رابگئ ویستكۆتاییدا پ ل
باوەڕ ب مافی ژن و ئرزشی یكسانیی ژنان 
ناوك  ھر  ژر   ل كۆمگادا  و   مابن  ل
خۆشحای  جگای  ھوەھا   .حكوومم  ب
سربرزیی ئمی ك ژنان ل سرانسری 
بھست  كورد  ژنانی  بتایبتیی  و  ئران 
 وان چیدی لئ ك ژووییم ویستیو پب
برامبر زوم و چسانوە و ھواردنی 
سیستماتیكی رژیم كۆڵ نادەن و ب دەنگ 
كۆمگایكی  تاكوو  تدەكۆشن  و  نامنن 
یكسان و ئازاد و ب چوسانوە ل ئران 
و كوردستان دا بت دی و سردەمی رەش 
دیكتاتۆڕی  و  كۆنپرەستی  تاریكی  و 

.ب كۆتایی پ
یكیتیی  ل سارۆژی دامزرانی   مئ
 دیك كوردستان جاركی  دموكراتی  ژنانی 
و  شھید  ژنانی  ھموو  بیرەوەری  و  یاد 
ب خۆڕاگری و  برز رادەگرین و  قارەمان 
كۆندان و ب ئیرادەی پۆیین و ھوكانی 
 ئازادیی وەدەستھنانی  پناو   ل خۆیان 
و  ئابووری  و  سیاسیی،   ماف و  مدەنی 

كۆمیتییكانی درژە بدەن.

كۆمیتی بڕوەبریی
 یكیتیی ژنانی

 دموكراتی كوردستان
٢٢ ی رەشمی سای ١٣٨٩ ی ھتاوی

١٥ ی مارسی ٢٠١١ ی زایینی

 موكراتی كوردستان بتیی ژنانی دكییامی یپ
بۆنی ٦٥مین سارۆژی دامزرانی ركخراوەكی



ژماره  ٢٩               خاکه لوه ی ١٣٩٠

٥٠

نیشتمانپروەری  خکی 
کوردستان!

خباتکاری  ئازادیخوازو  ژنانی 
کوردستان!

میوانه  خۆشه ویسته کان!
سارۆژی  ٦٥مین  به بۆنه ی 
ژنانی  یه کیه تیی  دامه زراندنی 
الین  له   کوردستان،  دموکراتی 
کومیته ی به ڕیوه به ریی گشتی الوانه وه  
پر به دڵ پیرۆزبایی خۆمان ئاراسته ی 
ژنانی کوردستان به گشتی وئه ندامان 
والیه نگرانی یه کیه تیی ژنان به  تایبه تی 
له   جدی  ئاورکی  ئه گه ر   . ده که ین 
ئه وا  بده ینه وه   کورد  گه لی  مژوویی 
دته وه   ھه ستیاره مان  سه رده مه   ئه و 
کوردستان  کۆماری  که   به رچاو 
له   و  دامه زرا  تیدا   ١٣٢٤ سای  له  
ده ستکه وته  ھه ره  مه زن و گرینگه کانی 
دامه زراندنی  ساوایه ش  کۆماره   ئه و 
ئه و  چاالکی  رکخراوی  دوو 
رکخراوی  ئه وانش  که   سه رده مه ن 
زۆر  که ده ستکه وتکی  وژنانن  الوان 
دامه زراندنی  پربایه خن.  دره وشاوه و 

له   ژنان  یه کیه تیی 
که   بوو  سه رده مکدا 
کوردستان  خه کی 
وای  لکدانه وه یه کی 
به رامبه ر  نه بوو 
و  ژن  دۆزی  به 
گرفته کانیان  کشه و 
ژیاندا  بواره کانی  له  
ژیان  ئامرازی  وه کوو 
بۆیه   چاولده کران. 
پویسته  که  ھه موومان 
سه ری  رۆژه دا  له و 
پشه وای   بۆ  رز 
که   دانه ونین  نه مر 
ھه نگاوی  یه که م 
دامه زراندنی  بۆ  نا 
ه یه کی  و ا کخر ر

 ل به  ژنان  تایبه ت 
بۆ  ھودان  پناو 
جیاوازی  لناوبردنی 
له   ژن  و  پیاو  نوان 
بوو  ئه مه  سه ره تایه ک  و  کوردستان 
کۆمه گای  کردنی  مه ده نییه ت  به   بۆ 
ھه موومان  که   پویسته   کوردی. 
بت  چاو  لبر  راستیه مان  ئه و 
رۆشنبیر  و  چاالک  کۆمه گای  که  
بشداریی  ئاستی  به   به ستراوه ته وه  
ژنان بوونی ژن وه کوو رووناکبیرک 
پش  به ره و  و  کۆمه گیه  دا  لو  
ئه و  کوردیش  کۆمه گه ی  چوونی 
و  دووپاتدەکاتوە  بۆ  راستیه مان 
سه لماندویانه  که   خۆیان  بۆ  ژنایش 
له  رووی توانای فیکری و بنیادنانی 
دا  وچاالک  ته ندرووست  کۆمه گه ی 
ده ورکی گرینگیان ھه یه  وه ھیچ که م 
دا  پیاواندا  گه ڵ  نیه   له   وکورکیان 
وھه وڵ ده ه ده ن تاکو مافه  نه ته وه یی 
ده ست  به   خۆیان  سینفی یکانی  و 

بھنن .
که   سه رده مه دا  له و  ئمه   ئه گه ر 
سه ر  به   باڵ  خه ریکه   دموکراسی 
بده ینه   دا ده کشی، سرنجک  جیھان 
که   ده بینین  جیھاندا  له   ژنان  ڕۆی 

پیاوان  شانی  به   شان  ژنانیش  وا 
کۆمه گای  بنیادنانی  له   به شدارن 
مه ده نی که  خۆیان ئه رکه کانی خۆیان 
به ڕوه  ده به ن و شان به  شانی پیاوان 
له   ئاوڕکیش  ئه گه ر  تده کۆشن 
جوونه وه کانی ئه م دواییانه ی ئران 
بده ین ئه وا ده بینین که  ژنان له  خه تی 
ھه ره  پشه وه ی بزووتنوە  نارەزایتی 
وشیاریه کی  ئه ویش  دەربینکاندان 
پویسته   کوردیش  ژنانی  که   گرینگه  
زیاتر په ره  به  تواناکانی خۆیان بده ن  
وله  ھه موو ئاسته  جیاوازه کاندا ژنانی 
کورد له  کۆمه گه ی کوردی دا وشیار 
حیزبه که ی  خۆشییوە    ب بکه نه وه  
نیه   به ش   ب شانازی یه   له و  ئمه ش 
که  وا ده رگای بۆ ئه م ره گه زه  گرنگه ی 
وا  ئه وانش  و  کردۆته وه   کۆمه گا 
چوارچوه دا  له م  چاالکانه   خه ریکن 
 به جئه رکه  نه ته وه ییه کانی خۆیان ج
ده که ن و ھه وڵ ده ده ن بۆ دابینکردنی 
بۆ  پرشه نگدار  و  گه ش  ئاینده یه کی 
میلله تی کورد له  چوارچوه ی ئراندا  
ئمه  وه کو الوان پشتیوانی و پاپشتی 
یه کیه تیی  رکخراوی  بۆ  خۆمان 
ژنان   یکسانی  مافی  وھه موو  ژنان 
ده که ینه وه   دووباره   پیاواندا  گه ڵ  له  
بۆ  بده ین  ھه وڵ  به یه که وه   با  ده ن 
وشیار  چینکی  وه گه رخستنه وه ی 
تاکوو  ژنان  و  الوان  له   رووناکبیر 
به رھه م  ته ندروست  کۆمه گایه کی 

بنین. 
و   ب پیرۆز  رۆژه   ئه م  دووباره  
ئازادیخوازانو  خه باتی  سه رکه و ێ 

مافخوازانی یه کیه تیی ژنان.

کۆمیتی بڕوەبريی گشتیی
یکیتیی الوانی

 دموكاتی رۆژھتی کوردستان
٢٢ی رەشمی ٢٧١٠ی کوردی

پیامی یکیتیی الوانی دموكاتی رۆژھتی کوردستان

ب بۆنی ٢٤ی رەشم سارۆژی دامزرانی 
یکیتیی ژنانی دموکاتی کوردستان
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رابردوودا  سه ده ی  له چه ند 
بزووتنه وه ی ژنان ھه لكی دووباره  بوو 
بۆ زیندووكردنه وه ی مژووی ده ھه زار 
ساه ی فه رھه نگی به رابه ری كه  له  ژر 
سبه ری پیاوساالری رووبه  نه مان چوو. 
ھه ر به و پیه  مژووی كوردستان لوان 
لوه  له  له خۆبورده یی ژنانی ره چه شكن 
نه ته وه ییه كان  ده ستكه وته   بگومان  و 
ئه وانه   له خۆبورده ییه ی  ئه و  ئه نجامی 
كوردستانی  له   ژنان  بوه .  شاراوه   كه  
ئران له  ماوه ی  چه ند ده یه ی رابردوودا 
له  دژی رژیمی  به  شوه ی جۆراوجۆر 
دیكتاتۆر و زوم و زۆر له  ژر ده سته تی 
داگیركه ر خه باتیان كردوه . بزووتنه وه ی 
كومه یه تی، مه ده نی  و  سیاسی  ژنانی 
به   ببن  توانیویانه   ئران  كوردستانی 
ھه ل  له م  ھه نه گر.   حاشا  راستییه كی 

ئستادا  مه رجه ی  و 
ئه رككی تایبه ت

سه ر  ئه كه وته  
ركخراوه كان  شانی  
بۆ ھاوده نگ بوون و 
داكۆكی كردن له  مافه  
ژنان.  به رحه قه كانی  
یه كتی  ركخراوی  
دیمۆكراتی  ژنانی 
نیش  ستا د ر كو
له و  بووه   یه كك 
كه   ركخراوانه ی 
داكۆكی  به رده وام 
مافه كانی  له   كردوه  

ژنان. 
ی  و ا كخر ر
كۆمه ه ی ژنانی رۆژھه ت، له م رۆژه دا و 
به  بۆنه ی ٦٥ـه مین سارۆژی دامه زراندنی 
 پ پیرۆزباییتان  ركخراوه كه تانه وه  
ركخراوه كه تان  ھیوایه ی  به و  ده لت. 
به   تر   ركخراوه كانی  له گه ڵ  ھاوده نگ 
زیاتر  ھه رچی  ھاوده نگی  و  ھاوكاری 
به   ژنان،  مافه كانی  ھنانی  به ده ست  بۆ 
بكه ن.  خه بات  جۆراوجۆر  شوه گه لی 
دووباره  به  بۆنه ی سارۆژی دامه زراندنی 
 پ پیرۆزباییتان  ركخراوه كه تان 

ئه ین.

ركخراوی كۆمه ه ی 
ژنانی رۆژھه ت 

مارسی ٢٠١١ی زایینی

بروسكه ی پیرۆزبایی ركخراوی

 كۆمه ه ی ژنانی رۆژھه ت

 به  بۆنه ی سارۆژی دامه زرانی 
ركخراوی یه كیه تیی ژنانی 

دیمۆكراتی كوردستان 

کۆبوونه وه ی 
فدراسیۆنی 
رکخراوه  

مه ده نیه کانی 
کۆیه 

 ممش  س رۆژی 
 ٢٠١١  /٢/٢٣ ركوتی 
برامبر ب ٢ی رەشممی 
٨٩ دووھمین كۆبوونوەی 
فدراسیۆنی  وەرزیی 
مدەنییكانی  ركخراوە 
كۆی ب بشداریی زۆربی 
لم  ئندام  ركخراوەكانی 

فدراسیۆن بڕوە چوو.
 وەكرەتای كۆبوونس
پوختیك ل كارو چاالكی 
فدراسیۆن ل الین بڕز 
سرپشتیاری  ئازاد  ئاکار 
فدراسیۆنوە  بۆردی 
دوو  ئمجار  خوندرایوە. 
توەری برنام و پالن بۆ 
كاری داھاتووی س مانگی 
قسی  فدراسیۆن  دیكی 
كۆمك   ك كرا  سر   ل
 ھاتن پشنیار  پرۆژەو 

ئاراوە.
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رکوتی   ممش رۆژی  سوید:   
ھوسبی  ساۆنی   ل  ٢٠١١ مارسی  ١٢ی 

٨ی  بۆنی   ب ستۆکھ´لم،  شاری   ل
ژنان)  نونتوەیی  رۆژی  مارس( 
برنامیکی تایبت ل الین یکیه تیی 
ژنانی دموکاتی کوردستان ل وتی 

سوئد بڕوە چوو. 
سیاسی،  توەری   س  کرنامب
گرتبوو  خۆی   ل ھونری  و  پزیشکی 
کاوە  بڕز  دا  سیاسی  بشی   ل  ک
کۆمیتی  جگری  ئندامی  ئاھنگری 
ناوەندی و برپرسی کارو باری حیزبی 
یکیه تیی   ل کوردستان  دموکاتی 

ژر   ل تسلی  ترو  باسکی  ئوروپا، 
کوردو  ژنی  گۆڕان،  پرسی  سردی 

رۆژھتی کوردستان پشکش کرد. 
خاجی  نونری  ودین  ئان  دواتر 
سوور و رۆزی گرامبگ ب باسک لسر 
تۆندو  رووبڕووی   ک کسانی  ئو 
گانوەی  وەھا  ھر  و  دەبنوە  تیژی 

تیژی  توندو  توشبوونی   ل  نموون چند 
بشدارییان کرد.

 میلز جڕل دا بشی پانکۆتایی ب ل
ھاشمی دوکتۆڕای ژنتیک و پرۆفیسوور 
ل بواری نخۆشیکانی سرەتان، باسکی 
ب ککی ل سر چۆنیتی دروست بوونی 
ئو  برگریکانی  و  سرەتان  نخۆشی 

نخۆشیی پشکش کرد. 
ھونرمندی  دا،  ھونری  بشی   ل

دەنگ خۆش کانی و کیژۆی دەنگ خۆش 
شنۆ ئحمدی ب ھاوکاری ھونرمندانی 
جماڵ  محمود،  کارزان  ژەنیار 
فیزیابی،  موشتاق  محممدی، 
گردی  ھدی  و  گردی  ھیوا 
ھوەھا  رازاندوە.  برنامکیان 
سر   ل دکۆمنتی  فلمکی   کورت

(سداڤ) نیشان درا.
میانی   ل  ک  باس شایانی 
ترخان  بشک  دا   کرنامب
 ک وه م  پرسیارو  بۆ  کرابوو 
بشداری چاالکانی ھموو الیکی 

لگل بوو. 
١٢.٠٠ی  کاتژمر   ل  یرنامب ئو 

نیوەڕۆ تا ٥ی ئوارە دەرژەی کشا.
یکیه تیی ژنانی 

دموکاتی کوردستان
کۆمیتی سوئد 

٢٠١١/٠٣/١٣

رکه وتی  شه ممه    رۆژی س سوید:   
٨ی مارس له  کاتژمر ١٩,٣٠ ھه تا ٢٢,٠٠ 
شه و له  ھۆی شیستا ترف له  ستۆکھۆم 
جیھانیی  رۆژی  بۆنه ی  به   به رنامه یه ک 

ژنان به روه چوو. 
به   ئرانییان  سه راسه ری  ئیتحادیه ی 
ھاوکاری شه به که ی ھه وادارانی ئاشتی و 
ئازادی و عیداه تی کۆمه یه تی میوانداری 
به رنامه که  بوون. به رزان ئیقباڵ سه فه ری، 
شه ره فکه ندی  گوه   و  حوسنی  سه کینه  
کوردستان  دمۆکراتی  حیزبی  الیه ن  له  
به شی  له   و  کرد  به رنامه که یان  به شداری 
باسکی  شه ره فکه ندی  گوه   پانلگراندا 
بزوتنه وه ی  پوه ندی  چۆنییه تی  سه ر  له  
ژنانی کورد و ژنانی ئرانی له  ده ره وه  و 

له  ناوخۆی وت پشکه ش کرد. 
باسه که یدا  له   شه ره فکه ندی  به رز 
کورد  ژنی  سیاسی  حزوری  موقایسه ی 
گه النی  شۆرشی  دوای  له   ئرانی  ژنی  و 
و  کورد  ژنانی  بزوتنه وه ی  و  کرد  ئیران 
ھاوپوه ندی  چۆنییه تی  و  ئرانی  ژنانی 
ئه وان له گه ڵ حه ره که تی سه وزی به  کورتی 
ته حلیل کرد و ئه و خانه ی بوونه ته  ھۆی 
لک دوور که وتنه وه  و لک حای نه بوونی 

ئه و دوو بزوتنه وه  ده ست نیشان کرد.
ئه م راستییه  که  حه ره که تی ژنانی کورد 
فمینیستی  یان  ژنانه   حه ره که تکی  ته نیا 
و  راسته وخۆ  تکه وی  و  نیه   و  نه بووه  
میللی  ھۆویه تی  له گه ڵ  ھه نه گری  حاشا 
وسیاسی ئه و ھه یه ، وه ک خای سه ره کی که  

بۆته  ھۆی دوور که وتنه وه ی له  حه ره که تی 
ژنانی ئرانی یان پشتگیری له  جوونه وه ی 
کاتی  له   ھه به ت  پکرا.  ئاماژه ی  سه وز 
پشوودا ھندک له  فارسه کان موخالیفه تی 
خۆیان له گه ڵ ئه و بۆچوونه  ھنایه  گۆرێ 
ئه وجۆره    ناب وابوو ژنی کورد  پیان  و 
خۆی جیا بکاته وه  یان بۆ ده ب وا ھه ست 
بکات که  ویسته  سیاسییه کانی ئه و جیاوازه  

که  شه ره فکه ندی ومی پویستی دایه وه .

ئازیتا  و  را  ئامان  له   ئه حمه دی  پگاه  
شعره کان  موحیب  رۆباب  و  قه ھره مان 
ئرانی  ژنی  له   خۆیان  روایه ته کانی  و 
دا  موسیقی  به شی  له   و  کرد  پشکه ش 

چه ند ئاھه نگک پشکه ش کرا. 

روره سمک به  بۆنه ی ٨ی مارس
 ڕۆژی نیونه ته وه یی ژنان له  وتی سوئید

به شداری ھه یئه تکی حدک له  مه راسمی ئیتحادیه ی 
سه رانسه ری ئرانییان به  بۆنه ی ٨ی مارس له  ستۆکھۆم
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 سوید: رۆژی س شمم رکوتی ٨ی 
ل الین  ئوارە،  مارس کاتژمر ١٧،٣٠ی 

 ل ک دی و خاریجیانکخراوە سوئو رئ
رکخراوەیان  ھاوکاری  ئۆربروو  شاری 
دموکاتی  ژنانی  یکتی  و   یھ پکوە 

 ،یکخراوانر لو  یکک  کوردستانیش 
 ت بۆ یادی ٨ی مارس لکی تایبیرنامب
ساۆنکانی   ل یکک 
بڕوە  شارە  ئو 

چوو. 
ی  تا ە ر س
برنامک ب خواردنی 
 ک عسرانیک 
بشداران  ھموو 
تایبت  خواردنی 
خۆیانیان  وتی   ب
 پ دەستی  ھنابوو، 
ریزی  دواتر  کرد. 
راگه یه نرا   کرنامب
کرا. ئوجار کۆرسی گۆرانی ژنانی چند 
میللیتی بۆ ماوەی ٢٠ خۆلک گۆرانییان 
ھپرکی   یشتگ نۆرە  دوایی  چی. 

کۆنی سوئدی ک ل الین ژنان  وپیاوانی 
بتمنی سوئدی و ب لیباسی رەسنی 

خۆیان پشان درا. 
دوا بشی برنامک خستن بر چاوی 
ژنانی  دەستکردی  و  کۆن   پلی  کل و 
یکتی  دا   شب لو  بوو.  میللیتکان 
ژنان میزکیان ب ئاالی کوردستان و ئو 
شتانی ک ژنانی کورد ب دەست چاکیان 
دەکن، رازاندبۆوە ک پشوازیکی زۆری 

لکرا.
 کرنامب  ب کۆتایی   ١٩،٣٠ کاتژمر 

ھات. 
یکیه تیی ژنانی 

دموکاتی کوردستان
 کۆمیتی ئۆربروو

 ٢٠١١/٠٣/٠٨

٨ی  شایستدا  رورەسمکی   ل
 ل ژنان  نونتوەیی  رۆژی  مارس، 

نۆروژ رزی ل گیرا.
ئوارەی رۆژی ھینی، ٤ی مارسی 
٢٠١١ی زایینی لالین یکیه تیی ژنانی 
ب ھاوکاریی  دموکراتی کوردستان و 
 ریکی کولتووریی کوردی رۆمکۆم
ل نۆروژ ئاھنگکی شایست بۆ رز 
بۆ  ژنان  فیداکاریی  خبات و   ل گرتن 
زەوتکراوەکانیان   ماف وەدەستھنانی 
کوردستان   ل بگشتی و  جیھان   ل

بتایبتی بروەچوو.
 ب  کورەسمر سرەتای 
سروودی نتوایتیی «ئی رەقیب» 
الوانی  یکیتیی  کۆرسی  لالین 
کوردستان  رۆژھتی  دمۆکراتی 
 ز گرتن لکرد، ئینجا بۆ ردەستی پ
ئو  بگشتی و  کوردستان  شھیدانی 
ژنان قارەمان و چاونترسانی ب فیدا 

کردنی گیانیان ل پناو ئامانجکانیان 
ساتک  چند  نکردوە  سیان  دا 

بدەنگی راگیندرا.
لالین یکیه تیی ژنانی دمۆکراتی 
کۆمی  نۆروژو   ل کوردستان 
 ب پیامک   ریکرۆم کولتووری 
ھاورێ   ک کرابوو  ئامادە  ھاوبشی 
محبووب رەحیمی ئندامی کۆمیتی 
بشدارانی  پشکشی  ژنان  یکیه تیی 
 ل کورتیک  پیامکدا   ل کرد، 
وەدەستھنانی  بۆ  ژنان  خباتی 
مافکانیان و ھروەھا مژووی ناسینی 
نونتوەیی  رۆژی  وەک  مارس  ٨ی 
بشکی  خرابووەسر.  تیشکی  ژنان 
 ل ژنان  بۆ رەوشی   کیامپ دیکی 
کرابوو.  ترخان  ئران دا  کوردستان و 
له  به شک له  په یامه که دا ھاتبوو ژنانی 
ئران چه ندین ده یه یه   به  ده ستی رژیمه  
ده چه وسنه وه و  دیکتاتۆره کانه وه  

برگه کانی  قۆناخ و  له   کام  ھه ر  له  
مژووی ئراندا به  شوازگه لک ماف و 
ئینسانییه کانی  دموکراتیک و  ئازادییه  
کراون.  پشل  وته که مان  ژنانی 
ده سه تداریتی  ته مه نی  ساڵ  سی 
یه کک   ب رژیمی کۆماری ئیسالمی، 
مژووی  برگه کانی  ره شترین  له  
چین و  ھه موو  بۆ  ئران  سیاسی 
بۆ  به تایبه تی  کۆمه گاو  وتوژه کانی 
ژنان دت ئژمار. له و بواره دا ژنانی 
کوردستان  ژنانی  به گشتی و  ئران 
به تایبه تی له گه ڵ کۆنه په رسترین رژیم 
به ره وروون که  نه  ته نیا ھه ر ژن، ک رز 
له  سه ره تایی ترین مافه کانیان ناگیرێ، 
به و حاه ش نه ک ھه ر نه یتوانیوه  پش 
ژنان  ئازادیخوازانه ی  حه ره کاتی  به  
له ناو  ژنان  خه باتی  به کوو  بگرن، 
دا  ئران  سه رانسه ریی  جوونه وه ی 
خۆی  به   تایبه ت  پگه یه کی  خاوه نی 

بڕوەچوونی یادی ٨ی مارس ل ئۆربرۆی سوید

 روره سمی ٨ی مارس، رۆژی نونتوەیی ژنان ل نۆروژ
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ژنانی  رکخراوه کانی  ته نانه ت  ھه یه و 
ژنانی  یه کتی  بگشتی و  کوردستان 
له   به تایبه تی  کوردستان  دموکراتی 
جگایه کی  دا  نونه ته وه یش  ئاستی 
تایبه ت به  خۆی ھه یه  رۆژ به رۆژیش 

زیاتر گه شه  ده کا.
ژنانی  یکتیی  پیامی  دوابدوای 
داوا  ئینجا  کوردستان  دمۆکراتی 
گادانی،  کوستان  برز  ھاوری   ل
حیزبی  ناوەندیی  کۆمیتی  ئندامی 
دمۆکراتی کوردستان کرا بابتکی 
 ل گادانی  ھاورێ  بکا.  پشکش 
بشکی وتارەکی دا وتی: بشدارانی 

مارس،  ی   ٨ رۆژی 
ئاگادارن  ھروەک 
مژووی خباتی ژنان 
بۆ ١٠٠ سال لموبر 
ئم   ک دەگرەتوە 
 نشو  ل  باتخ
نی  کا ە ر جۆ و ا ر جو
شوەو  جیھان 
رەنگدانوەی جیاوازی 
بینیوەو  خۆیوە   ب
بپی دەرفتی خبات 
خبات  شوەی  و 
نیشی  کا ت و ستک ە د
بۆ  شونکوە   ل
 دیک شونکی 
ھبووە،  جیاوازی 
بم خالکی ھاوبش 
ک لو رۆژەدا ھموو 
دەگرتوە  الیک 

ژنکی  ھموو   ل بگشتی   ک  وەیئ
بتایبتی  بگیرێ و  رز  کۆمگا 
بۆ   ک  باتکارانخ  ژن لو  رز 
ماوەی   ل مافکانیان  وەدەستھنانی 
ئم سد سای دوایی دا تکۆشاون، 
بۆ ئو دەسکوتانی ک ئم ئمرۆ 
پیان گیشتووین، وەدەستھنانی ئو 
 ل  ،  میش  بک ئگر   وتاندەسک
ھموو ئو ژن و پیاوانی ک بۆ مافی 
داوە  ھویان  پیاو  ژن و  یکسانیی 
ک نسلی ئم دەیبین و تا رادەیک 
ککیان لوەردەگرێ، جگای سپاس و 

.زانینپ
وتارەکی دا  دیکی  بشکی   ل
بۆ  ژنان  خباتی  گادانی  ھاورێ 
 س  ب مافکانیان  وەدەستھنانی 
توەری عدات، ئازادی و روانین بۆ 
داھاتوو دابشکرابوو، ئینجا بکورتی 

بشداران  بۆ  توەرەکی   س ھر 
عدالت و  بوونی  وتی:  شیکردەوەو 
 گا، لکۆم کسانیی لداوای مافی ی
ئاستی نونوەیی دا یکک ل داواکانی 
بزووتنوەکانو بزووتنوەی ژنانیش 
 ناتوان ژن   ،نی ببش   داوای لم 
را ژن  بنرەت   ل  ،بن عدالتخواز 
کۆمگا   ل عدالتی  ماف و  داوای 
کردووە،  یکسانی  داوای  کردووە، 
 ک نبووە  دا  دەست   ل ھیچکات 
 شتبچ و رادەیت تا ئتامی دەس
خۆشییکانی   ل دەست   توانن  ک
ھگرێ، قازانجی خۆی و برژەوەندیی 

 وە، چونکتداله تی دا نابینناعخۆی ل
خۆی دەردی بعدالتی چشتوە. ژن 
تاکی  ھموو  بۆ   تدالع خوازیاری 
یکسانی  مافی  و  عدالت  کۆملگا، 
ژنان،  خباتی  داواکانی   ل  ککی
دا  خۆی  خباتی  شوەی   ل  بۆی
یکک   کردۆت یکسانی  عدالت و 
باش  چندایتیی   ک ئامانجکانی   ل
لم  تا   خشبب بزووتنوەکی   ب

رگایوە ب یکسانی بگا.
توەرەیکی   ل گادانی  کوستان 
ئازادی  بۆ   ک باسکی دا  دیکی 
بۆ  ئازادیی  وتی:  کرابوو  ترخان 
بۆ  خباتی  بووە،   شک  میشھ ژن 
وەدەستھنانی کردوە، ژن ناتوان دژی 
 ل قازنجکی  ھیچ   چونک ،ب ئازادی 
کۆنپرەستی و دواکوتوویی ندیوە، 
 چونک  ،بن ئازادیخواز   ناتوان ژن 

جیھان  کناری  گۆشو   ل ئستاش 
ژن دەبینین و دەبیسین ک ل ئازادی و 
نبوونی  ئازاد   ،شبب خۆی  مافی 
ژن، پش ل گش کردنی و پگیشنی 
ژن دەگرێ و کۆمگا بب بشداریی 
چاالکانی ژنان ھمیش کۆمگایکی 
الوازو دواکوتوو دەب، ژنانی چاالک و 
خباتکار ھستیان بم کردوە ئگر 
دژی ئازادی بن، دواکوتوویی خۆیان 
ئازادیخواز بوون و   لماندووە، بۆیس
 ئازادیی بۆ برامبرەکی و بۆ ھموو 
تاککی کۆمگا برەوا دەزان  ک ئم 
ھان  ژنان  دیسان  ھم   ئازادیخوازیی
دەدا ب چندایتیی باشتر 
 ژە بدەن تا ببات درخ

مافی یکسانی بگن.
 ل کوستان  ھاورێ 
بشی  شیکردنوەی 
باسکی دا،  سھمی 
داھاتوو  بۆ  روانین   وات
وتی: ھروەک ھموومان 
روو  جیھان  دەزانین، 
پشکوتنو  گشو   ل
بیسی  گوێ  رۆژە  ھر 
ھواڵ و رووداوی تازەو 
 مئ بۆ  دەبین،  نوێ 
ئاشکرا  و  روون   دەب
ب ک خبات و چاالکیی 
ژنان ناتوان ل شونک 
روانگی   ل  .بوەست
بنوی  شتک  منوە 
ئاخرین  مژوو،  کۆتایی 
کۆملگادا،   ل بوون  ئیدەئال  قۆناخی 
خواردوە  شکستی  ھناوەو  ھرەسی 
(ک باسی ئاخرین قۆناخی پشکوتن و 
کۆتایی  باسی  دەکرێ و  پگیشتنی 
 دەب بۆی (تاریخ دەکرێ، بوونی نی
بپی  داھاتووو   بروانین  میشھ
کۆمگا  گشسندنی  پشکوتن و 
شوەی   مئ خباتی  ئمو  داواکانی 
خۆی بگۆرێ و برۆژ بتوە. خباتی 
یکسانی  مافی   ب گیشتن  بۆ  ژنان 
بکوو   ،نای کۆتایی  نوقتیکدا   ل
ئم  ھرچند   ،بھ درژەی   دەب
برۆژ بوون ھروەک ئیشارەی پکرا 
مافی  داوای  پشوو  ئگر  دەبیندرێ، 
دەنگدان دەکرا، ئستا داوای بشداریی 
ل بروەبریی حکوومت و سیاستی 

والت دەکرێ.
وتارەکی دا  دووھمی  بشی   ل
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خستسر  تیشکی  گادانی  ھاورێ 
ئاستی خباتی ژنان بۆ وەدەستھنانی 
مافکانیان ل کۆمگای ئران بگشتی و 
کوردستان بتایبتی و وتی: ل ئاستی 
ئراندا بپی ئیمکان و توانا ئوەندەی 
پیاوان  شانی   شانب ژنان   ب گۆنجا 
بشداریی بزووتنوەکانیان کردووەو 
لم رگایش دا قوربانیی زۆریان داوە. 
سالی   ل ئران  گالنی  شۆرشی   ل
 ک ژنانی  ئو  نبوون  کم   ١٩٧٩
کردو  خۆپشاندانکانیان  بشداریی 
پاشایتیان  رژیمی  گۆرینی  داوای 
سرکاری   ھاتن پاش  دەکرد. 
ئران،   ل ئیسالمیی  کۆماری  رژیمی 
کردن و  زیندانی  و  ئعدام   ل ژنانیش 
ئوەش  نبوون و  ببش  سزادان 
دەگرتوە بۆ ئوە ک ژنانی چاالک 
ھیچکات  داواکانیان  خۆیان و  مافی   ل
دوو  لم  نکردوە.  پاشکشیان 
برچاوی  بشداریی  دوایدا،  سای 
ئران  خۆپشاندانکانی   ل ژنان 
ھبژاردنی  بدژی  (ناراەزایتیی 
کۆماریی  سرۆک  دەیمی  خولی 
ئازادیخوازانی  خباتی   ل ئران)، 
 خۆوە بینی، ککی تازەی بران رۆلئ
ب بزووتنوەی سوز ناسراوە، ژنان 
 مبووە. ئو ھیریان ھکخرۆلی ر
 وەیم بزووتنئ ستاش شاھیدین کئ
نبووەو  ئۆرگانیزە  نامۆنسجمو 
 ،شی نیکی ھاوبنتملعونسور، یان ئ
بم دەبینین ژنان دەتوانین ببن ئو 
ژنان  ئوە  لبر   شھاوب عونسورە 
ل بزووتنوەی رووناکبیریدا بشدارن 
بزووتنوەی  رۆژنامنووسی-،   –
کارگریی  -کارمند،  کرکاریی 
ئو  خوندکاران و  و  کارەگکان- 
پکھاتی   ل بشکن  بزووتنوانش 
دەبینین   واتک سوز،  بزووتنوەی 
لو بزووتنوەیدا ژنان رۆلیان ھیو 
ھماھنگی  بۆ  کۆردیناتۆرک،  وەک 

کار دەکا.
 مئ کوردستانیش  رۆژھتی   ل
ھبووە،  ژنانمان  برچاوی  چاالکیی 
سرەتای  بۆ  بگرموە  ئگر 
بپی  خبات  شوەی   ک باسکم 
جیاوازە،  ھلومرجکان  شونکان و 
دەکرێ کوردستان بۆ نموون بنموە. 
کۆمالیتی و  فاکتری  زۆر  بھۆی 
 ک ھلومرجانی  ئو  سوننتی و 
رۆژھالتی کوردستان پیدا تپریوە، 

رۆژھالتی  ژنانی   ک بلن  دەکرێ 
کۆردستان ئستاش ل بوارو شوەی 
تا  دان  کمییت  خباتی  چندایتی و 
بکرێ.  خباتیان  کوالیتتی   ل باس 
ئستاش بۆ ئم زۆر ئاسان نی بتوانین 
رۆژھالتی   ل بنین  ژن  دەیان  نوی 
بزووتنوەکانی   ل  ک کوردستان 
خوندکاری، رووناکبیری و کرکاری دا 
تایبتی  پرۆفشناڵ و  بشوەیکی 
کار بکن، ک ئم ب زەعفکی ژنانی 
دادەنرێ و  کوردستان  رۆژھالتی 
سیاسیی  فزا  ئو  بۆ  ھۆکارەکشی 
ژنان   ب نیسبت   ک زای   حیزبی
 دەب موە. ئتردروست بووە دەگ
 ک بدەین  ھول  الیک  ھموو   ب
 ڵ حیزبی بوون و باوەر بگھاوکات ل
ئامانج سیاسیی حیزبیکانمان، ژنان 
 ب بوارەکانی دیک و چاالکی ژنان ل
بزووتنوە   ل پرۆفشناڵ،  شوەیکی 
رووناکبیری،  وەک  جوراوجۆرەکانی 

خوندکاری و... کانالیزە بکین .
دمۆکراتی  حیزبی  کۆمیتی 
پیامک   ب نۆروژ   ل کوردستان 
بشداریی ل رورەسمی ٨ ی مارس دا 
کردو پیامی کۆمیتی حیزب لالین 
ئندامی کۆمیتوە   ،الل ھاورێ علی 
پشکشی بشداران کرا، ل بشکی 
کوردستان  ژنانی  ھاتبوو:  پیامکدا 
بجگ لوەی لژر باری نابرابریی 
لژر  چماوەتوە،  پشتیان  جنسی دا 
 نن. بۆیتییش دا دەناوایتمی نزو
ژنانی کوردستان ل چند الوە تووشی 
ھواردن  بوون! ھواردنی جینسی ، 
ھواردنی  کۆمیتی و  ھواردنی 
ئو  برچاوی  نموونی  نتوایتی 

جیاوازیدانانن.
کوردستان  دمۆکراتی  حیزبی 
خۆیدا  برنامی  ١٩ی  ماددەی   ل
ئاماژە بوە دەکا: کۆماری کوردستان 
یکسانیی  دابینکردنی  بۆ  ھودان 
لنو  خزان،  لنو  پیاوان  ژنان و 
دەستدا  کارو  میدانی   ل کۆمڵ و 

.کی گرنگی خۆی دەزانرکئ ب
 حیزب ئو   ک  یمانای بو  ئوە 
ژنان و  یکسانیی   ب قووی  باوەڕی 
ریزەکانی  لنو  ھر   .یھ پیاوان 
ئرک و  بۆ  پیاوان  ژنان و  دا  حیزب 
کاری وەک یک، مووچی وەک یک 
وەردەگرن. خۆشمان شاھیدین ل دوای 
کۆنگرەی ١٤ گۆڕانکی قووڵ بسر 

ربڕایتیی حیزب دا ھات و بشکی 
برچاو ل ژنان ل ریزی ربریی ئو 
بڕوە  ئیجراییکان   رکئ دا   حیزب

دەبن!
رۆژی  دا  کاتک   ل  مئ
دەگرین  رز  ژنان  نونتوەیی 
وەلرزە  دیکتاتۆرەکان  کاخی   ک
دیکتاتۆرەکان   ل ھندک  کوتووە، 
نقشی  رۆڵ و  البراون.  کار  لسر 
ژنان ل خۆپشاندان و نارەزایتییکانی 
دا  نوەراست  رۆژھتی  ئفریقا و 
ریزی   ل ژنان  ئراندا   ل برچاوە. 
بدژی  خۆپیشاندەران  پشوەی 
دیکتاتۆریین و لو نوەدا ژنانی کورد 
لمژسا بدژی زۆرداری راپڕیون و 
ب خونی ئایان بگی حققانییتی 
ژنانی  کردوە.  ئیمزا  داخوازییکانیان 
قۆی  یکسانیخواز!  تکۆشرو 
بڕوەبردنی  بۆ  ھمان و  ھیممت 
 وەرن زیاتر  دمۆکرات  حیزبی 
 ک کحیزب نبک و حیزبیدان! ئم
نموون ب بۆ لنو بردنی ھواردنی 
ئو  ربریی  سوککانی  جینسی. 
 وە بگرن و بۆ ئامانجدەستب حیزب
ککی  نتوایتییکانمان  ئینسانی و 

لوەرگرن!
عبباسی   گو خاتوو  ئینجا 
پیامی خوشکانی رکخراوی خباتی 
شۆرشگری کوردستان خوندرایوەو 
دوابدوای ناوبراو خاتوو زوبیا لتیف 
 ل  جنیشت پاکستانیی  خباتکاری 
سبارەت  وتیکدا  چند   ل نۆروژ 
ب رۆی ژنان ل کۆمگای مرۆڤایتی 

بۆ بشداران قسی کرد.
رورەسمکدا   دیک بشکی   ل
پخشانکی  قادری،   میلج خاتوو 
لژر سردری «چند در راستی» 
لالین   شداران کرد کب پشکشی 
پشوازی  بگرمی  بشدارانوە 

لکرا.
رورەسمی  بگوترێ   ویستپ
لالین  مارس  ی   ٨  ل رزلنان 
ئارەزوو عومرزادە، ئندامی یکتیی 
 ب ناوبراو   ک بروەچوو  ژنانوە 
 ل پمانا  سۆزو   ب شعری   کورت
جژکی  تام و  برنامکدا،  ناوئاخنی 
ی   ٨ رورەسمی   خشییب تایبتی 

مارس.



ژماره  ٢٩               خاکه لوه ی ١٣٩٠

٥٦

 



ژماره٢٩                    ٤ی ئاوریلی ٢٠١١

٥٧

مژوودا   ل یكمجار  بۆ 
پیردۆكۆبرتۆنی»  «بارۆن 
فرانسوی ل سای ١٨٩٦ دا 
پیشیی  وەرزشی  بیرۆكی 
دا  ساڵ  ھمان   ل و  داھنا 
 نوخت وەكوو  بیرۆكی 
الین   ل مژوویی  گۆڕانكی 
بروەبرایتی  گشتی  كۆڕی 
ئۆلمپیك  یارییكانی 
 یگ لم  كرا.  پسند 
 ل رزگرتن  پیردۆكۆبرتۆندا 
ژنان  یكانی  وەرزشی   ماف
سرەكی  خاكی  وەكوو 
 فیدراسیۆن سرجم   ل
وەرزشدا  نودەوتییكانی 
و  لدوان  و  برباس   وتك
و  ئازاد  وتانی  دا  ئاكام   ل
تا   ١٨٩٦ سای   ل دموكرات 
ناوەندە  ركخراوە   ل ئستا 
تایبت  یكانی  وەرزشی 
رگی  خۆیاندا  وتانی   ب
 ردەمیانس پروەردەی 

تایبت ب وه رزشی ژنانیان ھموار 
 ل ئستا  دەبینین  بم  كردوە. 
حشمتی ٧٠ میلیۆنی ئران بشی 
زۆری لو حشیمت ژنان پكی دنن 
ل ماوەی ٣٢ ساڵ دەستداریتی 
ژنان  دا ورزشی  ئیسالمی  كۆماری 
ئیسالمی،  ب س ھۆكاری حیجابی 
 ل پویست  ئزموونی  نبوونی 
و  ژنان  وەرزشی  بڕوەبرایتی 
ھروەھا نبوونی بودجی پویست 
بۆ چاالكیی وەرزشكانی ژنان حز 
 ردەمی بس و تواناكانی ژنایان ل
 ل خستوە.  پراوز  بووندا  جیھانی 
كۆماری  دەستداریتی  ماوەی 
سربخۆی  ژنكی  ھیچ  ئیسالمیدا 
ندراوە   پ رگی  ئرانی 
بروەبریی فیدراسیۆنكی وەرزشی 
ب. بم ل چند سای رابردوودا 
وتكمان  وەرزشوانی  ژنانی 

 رەخساب بۆ  ھلكیان  كاتك  ھر 
 ب نودەوتییكان   گۆڕەپان  ل
بوون  برز  ئنجامی  ھنانی  بدی 
و تواناكانی خۆیانیان ب كۆمگای 
ماوەی  سلماندوە.  دنیا  وەرزشی 
سانكی زۆرە برپرسانی ئاكادمی 
كۆمیتی نتوەیی ئۆلمپیكی ئران 
 ل من: ئكانی خۆیادا دەدوانل ل
دنیای وەرزشدا ئیسالمی راستقینی 
 م لیرەو كردوە بدیمان پممح
كاندا  وەرزشییه   بوارە   ل زۆرك 
ئرانی  وەرزشوانی  ژنانی  دەبینین 
پشبكی  بروەچوونی  كاتی   ل
نوەدەوتییكاندا ب ھۆی حیجابی 
برتیشكی   وندەك ئیسالمییوە 
 كدایحا  ل ئمش  ونگران 
وایباڵ،  فووتباڵ،  فیدراسیۆنكانی 
و  گۆڕەپان  ملوانی،  فووتساڵ، 
 گر وھتد.......  بسكتباڵ  میدان، 
حیجابی  وەرزشوانك  ھیچ  نادەن 

.نكار بھ ئیسالمی ب
وەرزشوانی  ژنانی   بۆی ھر 
ئیدئۆلۆژی  بوونی   ب وتكمان 
لسر  ئیسالمییوە  كۆماری 
سرەڕای  نودەوتی  ئاستی 
تریك  تواناكانیان  ھموو 
ئركی  دا  ئستا   ل دەكونوە 
رۆژنامنووسانی  سرشانی 
 تی وەرزشی و فیدراسیۆنودەون
 ماف كان بۆ داكۆكی لتییودەون
وەرزشوانی  ژنانی  برابریه كانی 
دەكوت  دیار   ب زیاتر  ئرانی 
رابردوودا  سانی   ل ھرچند 
بزووتنوەی ژنانی ئرانی ب ئاشكرا 
راستییكان ھمیش ھوی  كردنی 
پشلكاریكانی  سرجم  داوە 
رای  بۆ  ژنان  وەرزشی  كۆمگای 

گشتی بگوازرتوە.

 وەرزشی ژنان ل روانگی مژووە             
     : تنی
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د كزە ھستكردن ب ئازاركی زۆر ل شوەی سووتان 
 ستی پسكی سینگ ھپشت ئ ل نكدا و (مری) كسور ل
 ب بۆ مل و قوڕگیش بچ و   ئازارەك  یوانل دەكرێ و 

.زۆرتر دەب وە ئازارەكشوە بۆ پمانشان و چراك
دكزە لوانی ئاسایی ب، بم ئگر زیاتر ل دووجار 
نارەحتی  ھۆی   ب بوو  و  دا  رووی  دا  حوتوویك   ل
 یوانل  چونك بكا  پزیشك  سردانی  نخۆش   ویستپ

.خۆشی بی ننیشان
دكزە: ھیچ پیوەندی ب دوە نی بكوو ترشی ناو 
گدە ( معدە) ب نو زمانی بشی خوارەوەی سورنچك 
ھۆی   تدەب و  سورنچك  نو  دەگڕتوە  و  دەكا  دزە 
لدەمدا  ترش  تامكی  و  سورنچك  ئازاری  و  چوزانوە 

ھست پ دەكرێ.
گدەی مرۆڤ ب پردەیكی لینج (mucus) داپۆشراوە، 
پردەك گدە دەپاریزێ ل كاریگری ترشی ھیدرۆكلوریك 
ك ترشكی ب ھزی گدەی بۆ ھرسكردنی خواردن، بم 
سورنچك پردەی نی بۆ برگری كردن و پاراستنی كاتك 
ئو ترشی ل گدە دەگرتوە سورنچك و دەبت ھۆی 

سووتانوە و ئازار لو بشدا.
نیشانكانی دكزە:

دوای  دا  سینگ   ل  ك سووتانوە  وەك  ئازاركی   
 دەكرێ و ئازارەك ست پودا ھكاتی ش نانخواردن یا ل

.وە زۆر دەبشوە بۆ پمانراكشان یا چ ب
لو حاتتانی خوارەوە دا نخۆش دەب سردانی   -

دكتور بكا.
ھندك  ئگر  تایبتی   ب سینگ  زۆر  ئازاری   -
نیشانی وەك: تنگ نفسی وئازاری شویالك یا ئازاری 
 neart) ئازارە نۆرەی دڵ لوانی ئو جۆرە   قۆڵ چونك

.ب (attack
-  د كزەی زۆرتر ل دووجار ل حوتوویك دا.

بۆ  ھودان   ب  ب لش  كشی  كمكردنی   -
كمكردنوەی یا بھر ھۆكاركی دیار.
قوتدانی درەنگ یا ب زەحمت.  -

كۆخ و خیزەی سینگ ب ب ھۆ.  -
anti_)دەرمانی ترشی كزە ب كان دك نیشانكات  -

.خراپتر دەب (acid
كاتك دەرمانی نخۆشیكی دیاری كراو بت ھۆی   -
دكزە و ب ب راوژ ب دكتور ھرگیز نخۆش ل خۆیوە 

ناب ھوی گۆڕین یا وەستاندنی دەرمانك بدا.
ھۆكارەكانی د كزە:

كزە   د ورووژنری  و  ھاندەر   دەبن ھۆكار،  چندین 
وەك خواردن و خواردنوە جۆراوجۆرەكان

دەخورت   ك خواردنی  ئو  رادەی  زۆرخۆریی:   -
 نی گرنگ   یھ دكزەوە   ب راستوخۆی  پیوەندی 

 تد باش  جۆرك؟  چ  و   چی  كخواردن
 وەی گرنگئ یندەت ئیشتیا لرچاو و یا چب
تووشبوون  مترسی  خواردن  زۆر   كوەیئ
خواردنی   چونك بكوتوە،   ل دكزەی   ب
 ھۆی فشار خستن تدەب گدەدا  نو   ل زۆر 
سورنچك  خوارەوەی  بشی  دەریی  سر 
بۆ  دەگرتوە  گدە  نو  ترشی  ئاكامدا   ل و 
 ك وەینی بۆ زۆر خۆریی ئنونچك. رسور
لسر   راب و  بنی  كار   ب  چووك دەوری  و  قاپ   دەب

كمخواردن.
خواردن ب رگاوە:  -

و  دان  قووت  و  خواردنوە  و  خواردن   لپ  ب  :  -
تووشی  مرۆڤ  ئوەی  بۆ  ھۆكارن  رگاوە   ب نانخواردن 
ھرسكردنی  كرداری  دەكات سر  كار   چونك ،ب دكزە 
گڕانوەی  نخۆشی  نیشانی  دەركوتنی  و  خواردن 

خواردن ل گدەبۆ سورنچك
 لپ خوارندا  كاتی   ل  دەب بشدا  لو  رنوینی   -

نكرێ و ب دانیشتنوە خواردن بخورێ.
خواردنی چور:  -

ماوەیكی  زۆرە  چورییان   ك خواردنانی  ئو   -
زۆرتر ل گدا دەمننوە و كرداری ھرەسكردن دوا دەخن 

و دەبت ھۆی نائارامی مرۆڤ.
رنونی  -

 ب  ب كرتوە  كم  چور  خواردنی   ویستپ  :  -
 وە خۆش و بالمانب نین كب و خواردنانوەی واز لئ
 ین دكی جیاواز خواردن ئامادە بكجۆر ر بگتامن ئ
كزە كم دەبتوە وەكوو لنان و برژاندنی خواردن ل نو 
فر و تندوور نك سووركردنوە ل نو رۆن دا، ھروەھا 
ل كردنوەی پست و چوری ل گۆشتی مریشك و قل و 

قاز و...ھتد
وەكوو  ترش  خواردنی  مزر:  یا  ترش  خواردنی   -
 ك برھمانی  ئو  یا  و  قورە  ئاو  تماتء  ئاوی  تماتء 

ترشیان تدایء دەبن ھۆی د كزە.
رنونی:  -

-  بی خواردن و خواردنوەی ترش یا مزریش بۆ 
ترشی   ب كسانی  ئو  بۆ  بم  پویستن  مرۆڤ  لشی 
تووشی د كزە دەبن دەب خواردن و خواردنوەی ترشی 

كم بكار بنن ب تایبتی كات گدە بتاڵ بوو.
ھندك خواردنوە دەبن ھۆی د كزە وەك:

قاوەی ئاسایی یا ب كافایین، چای پ ل كافیین، كۆال،   -
ھموویان  زۆر،  میخواردنوەی  كاربۆنیكان،  خواردنوە 
 توواو و فشار دەكھ دە بنووسانی گھۆی ھ دەبن
سر دەریچی خواروی لوولی سورنچك و دەبت ھۆكار 

بۆ تووشبوون ب د كزە.
 ك وانو خواردنموو ئھ نی: دووریكردن لنور  -

دەبن ھۆی د كزە.
 دایكی زۆر كافایینی توەی بر ئبشوكۆالت: ل  -
خواردنی یكك ل ھۆكارەكانی د كزەی، بۆی تووشبووان 

ب د كزە ناب شوكۆالت بخۆن یا كمی بكنوە.
و  بیبر  وەك  تیژەكان   خواردن تیژ:  خواردنی   -

سۆسی تیژ مرۆڤ تووشی د كزە دەكن.
بۆ پشگیری ل دكزە نخواردنیان یا كم كردنوە یان 

دكزە       
         ئامادەكردنی رحمان محموودی 
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.ریچارەس
نعنا: نوقی نعنا و ئارەقی نعنا 
ھۆی   دەبن بم  خۆشن  ساردو 
بشی  ماسوولكی  بوونوەی  خاو 
و  سورنچك  لوولی  خوارەوەی 

دكزە.
سیر و پیواز خواردنی توند   -
بم  بۆندارن  بكوو  نین  تیژ  و 

مروڤ تووشی د كزە دەكن.
سكپی: بۆ ھۆی گۆرانكاریی   -
و  مندادان  قبارەی  و  ھۆرمۆنی 
بشی  ماسوولكی  بوونوەی  خاو 
خوارەی لوولی سورنچك د كزە 
 ل نیوەیان  باوە  زۆر  دووگیانیدا   ل
دەبن  تووشی  دا  سكپی  ماوەی 
بم ب شوەیكی گشتی مترسی 
 نی  كۆرپ و  دایك  ژیانی  سر  بۆ 
دایكبوونی مندڵ د كزە   ل و پاش 

.ننام
مشوەشی:  و  راڕایی   -
ھۆكارك بۆ تووشبوون ب دكزە.

ئو  دكزە:  گرفتی  و  گیر   -
نخۆشی بردەوام تووشی دكزە 
دكزەكی  و   رۆژان كاری  دەبو 
 ویستپ  ندەخای زۆرتر  ماوەكی 
بۆ  پشكنینی  و  بكا  دكتور  سردانی 

بكرێ.
چارەسری دكزە:  -

ئاڵ و گۆڕ ل چۆنیتی ژیان   -
ھۆكاری  ماوە:  چارەسركردنی  و 
یككی  بۆ  یككوە   ك دكزە، 
شوە  ھمان   ب و  جیاوازە   دیك
 .دەب جیاواز  چارەسركردنیش 
ھندك گۆڕانكاری كم   ب  یوانل
 بۆی بكرێ  چارە  دكزە  سادە  و 
ئو  رەچاوی  نخۆش   ویستپ

خانی خوارەوە بكا:
زۆربوونی   :( وزن   ) كش   -١
كشی لش دەبت ھۆی زۆر بوونی 
فشار  و  زگ  ناو  پستانی  و  فشار 
دەخات سر گدە بۆ سرەوە پای 
بۆ  گدە  نو  ترشی  و   وەدەنپ

سورنچك دەگڕتوە.
بۆ  جووتن:  بنشت   -٢
دەم  نو  ئاوی  یا  لیك  دروستبوونی 
شارەزایان پشنیاری جووتنی بنشت 
خواردنكان   مج دوای   ل دەكن 
چونك لیك دەبت ھۆی رك كردن 
گدە  نو  ترشی  رونكردنوەی  و 
خراییكی   ب دەدا  گدە  ھانی  و 
بۆ  گدە  نو  پكھاتكانی  زیاتر 
ئوەی  پش  بكا  بڕێ  ریخۆكان 

 شگرتن لبۆ پ .كزە دروست ببد
بشی  ماسوولكی  بوونوەی  خاو 
و  سورنچك  لوولی  خوارەوەی 
تووشبوون ب دكزە باشترە خۆت 
ل بنشتی پنگ یا نعنای خۆشكراو 
بپارزی و بنشتی كوردی باشترین 

.شتجۆری بن
جلوبرگی  كردنی  لبر   ل  -٣
ئو  بگرە،  دوور  خۆت  تسك 
كمردا  دەوری   ب  رگانجلوب
 خستن فشار  ھۆی   دەبن ھاتوون 
سر زگ و گدە و ترشی نو گدە 
لو  دەگڕتوە.  سورنچك  نو  بۆ 
 دەبن  ك خواردنوانی  و  خواردن 
ھۆی دكزەت خۆ بپارزی یا كمیان 
خواردنوەی  و  خواردن  یا  و  كوە 

دیك تاقی بكوە.
درەنگ  خواردن  نان  دوای   -٤
 ٣ تا   ٢ نزیكی   واباش بخوە: 
كاتی  شوتا  نانی  نوان   ل كاتژمر 

.بنووستن ھ
٥- كورد وتنی» كم خۆری دایم 
 كانت زۆر بكژمارەی ژەم «خۆر ب
بم ل ھر ژەمكدا بكی كم بخۆ 
گدە  نو   ل زۆر  خواردنی   چونك
سر   خستن فشار  ھۆی   تدەب دا 
دەمی ( دەریچ ) بشی خوارەوەی 
سورنچك و ترشی ناو گدە بۆ نو 

سورنچك دەگرتوە.
دووركوتنوە  و  ھنان  واز   -٦
 راڕایی ب شان و خۆت لسیگارك ل

دوور بگرە.
 را نان خواردن بخ ٧- خۆت ل
دوور بگرە و ھوڵ بدە فر بی لسر 
خۆ نان بخۆی ب باشی پاروو ل ناو 

دەمت بجوی و ھیچ پل نكی.
 ل مخۆ:  ترش  خواردنی   -٨
 ماتت برھمكانی  و   ماتت
دابنیش و خۆت  بڕكی   ،بك پارز 
شیر  خواردنوەی  مچمنوە، 
 » میزان   » ھوتا  گدە  نو  ترشی 

دەكا.
 رەوە لی سناننوو رر ئگئ
كۆتایی ھنان ب د كزە سركوتوو 
دكتور  سردانی   ویستپ نبوون 
بۆ  چارەسری  دەرمانی  و  بكرێ 

دكزە بكار بھنرێ. 

سرچاوە پزیشكی نوێ

چند رنمایكی 
ب سوود بۆ 

تندروستیتان 
ئامادەكردنی: شووش   
خونی  كوۆسترۆی  ئگر   -١
 دا زیاتر لفتح ل رەوەیسوە لئ

٢ ھلك بخۆن.
شكرەتان  نخۆشی  ئگر    -٢

ھی ل دارچین زۆر كك وەربگرن.
خولك   ٣٠  ل زیاتر   رۆژان   -٣

وەرزش بكن.(وەكوو پیادەرەویی)
 ٨ ھتا   ٥ كم  النی   رۆژان   -٤

پرداخ ئاوی سارد بخۆنوە.
دەمان  و  حب  خواردنی   ب   -٥
چاوەدری  ژر   ل مگر  نابن  الواز 

پزیشك دابن.
 ( رووەكی  گیایی(  پۆتینی   ل  -٦
 ب ماش،  نیسك،  لوبیا،  سۆیا،  وەكوو 

گشتی دانوكان كك وەربگرن.
 ل بپارزن  خۆتان    -٧
 شیرنیی  ل و  سووركراوە  خواردنی 

جۆراوجۆرەكان.
 ل ٢ جار  ل گۆشتی سوور    -٨
حفتدا كك وەرگرن و ھر جار ٦٠ 

یا ٧٠ گرەم بخۆن.
خواردنه وه   جیاتی   ل   -٩
گازدارەكان ئاوی میوە یان دۆی سارد 

بخۆنوە.
خوێ،  شكر،  خواردنی   ل   -١٠
نانی سپی  كرە،  برینج، سۆس،  رۆن، 
 رمۆكگ و  پۆتین   ل  پ خۆراكی  و 

كمتر كلك وەربگرن.
 كان لوان ژەمن تا دەتوانن ل  -١١

میوە جۆراوجۆرەكان كك وەرگرن.
١٢-  تا دەتواننن سوزەواتی تازە 

بخۆن ھرگیز ب برستی ممننوە.
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ھۆی   تدەب  ك سرەكی  ھۆكاری  چند 
لم  شارەزایان   ك  شرئس  ب تووشبوون 
 ب  شرئس  ك دەركوتووە  بۆیان  بوارەدا 
یكك ل بربوترین نخۆشیكانی سدەی 
بینراون،  ھۆكارەدا  چند  لم  دادەنن.  ٢١ی 
خمۆكی،  بكاری،  زۆر،  و  كم  خوی 
 ب ھستیاربوون  بوون،  ماندوو  كمخواردن، 
تیشكی ھتاو و ھاتوچۆ ل شونی قرەباغ. 
ھروەھا ب پی ئو لیكۆینوە جۆراجۆرانی 
ل سر ھۆكاری  پزیشكانی شارەزا  ل الین 
تووشبوون بو نخۆشیی ئنجام دراوەو لم 
النی   توانیویان دەركوتووە  بۆیان  بوارەدا 
كم چارەسری¬یكی بۆ بدۆزنوە. ھربم 
شوەیش باس ل ھۆكاری جیاواز و جۆری 
ناساندنی  بۆ  دەكن.  نخۆشیدا  لم  جیاواز 
 مانوە ئن پزیشكالی ل شر ئجۆری س
زۆر گرنگن وەك جۆری ژان، شونی ژان و 
و  ھز   ل  شرئس ب تووشبوون  كاتكی. 
چاالكی¬یكانی مشك و بشك ل ئندامانی 
كم  مل   و  گروو  چاو،  گوێ،  وەك  لش 
 ر سس خۆی ب شرئم سوە. بدەكات

:ش دەبجۆردا داب
 ك میگرن  و  ھیستامینی  مشك(مغز)، 

لرەدا ب كورتی ئاماژەیان پ دەكین .
 رچاوترین شت كشك: دیارترین و ب١: م
دەبت ھۆی تووشبوون ب سرئشی دەماغ. 
و  خمۆكی  و  خون  پستانی  بوون،  ماندوو 
كم خوی. ئم جۆرە سرەتا ل نوچاوان و 
پاشان پشت مل دەست پ دەكا و وردە وردە 
تكای سر دادەگرێ ك ئو كسی تووشی 
دەب سرەتا ھست دەكا ك سری قورس 
دا  جستی  تواوی   ل ھزی   ب و  بووە 
ھست پ دەكا. زیاتر ل كسانك ك ماندوو 
 ویستری پبۆ چارەس وێ كدەبن،دیار دەك
بدا  پشوو  ماوەیك  و  بكا  پزیشك  سردانی 
 شی مرۆڤكی گرنگی لندامشك ئم چۆنك

 پویستی ب پاراستنی زیاترە. 
زیاتر   ك  كجۆر ھیستامینی:   :٢
 ل یكك  دەبن،  تووشی   رینن رەگزی 
ھیستامینی  سرئشی  تایبتمندی¬یكانی 
 ١ تنیا  ساڵ  درژایی   ب مرۆڤ   ك  وەیئ
یان ٢ مانگ تووشی دەب، بم لم ماوەیدا 
 كی بلش و ئازار و ژانگئ ست بردەوام ھب
ھز دەكا. ھۆكارەكانی تووشبوون بم جۆەرە 
 ل ماندووبوونی  و  لكمخواردن   شرئس

خوی¬دا  كم  و  تاقتی   ب و  رادەبدەر 
 ب ھیستامینی  سرئشی  دەردەكوێ. 
 ٪٩٠ دادەنرێ.  جۆرەكانی  بربوترین 
بم  دەنانن،  پیوە  تووشبوو  كسانی 
مترسی¬یكی ئوتۆی نی، چونك ب شوەی 
كاتی¬ی و ب  باشترین و سرەتاییترین شوە 
ھیستامینی  سرئشی  دەكرێ.  چارەسر 
خو   ل ھستان  و  نووستن  كاتی  زیاتر 
دەست پ دەكا و بۆ ماوەی ٣٠ تا ٩٠ خولك 
 ی لكشردەوام ئدا بو كاتو ل ندەخای
زیاد  و  دەكا   پ دەست  كللی سر  الیكی 
دێ  بۆ  توژمیان  سر  دەمارەكانی  و   دەب
پاشان ئستوور بوونی ماسوولككانی سر، 
بوونی  ھز   ب ھتا  و  مل، شان و روومت 
جست ك ھندك كسی تووشبوو ل حاتی 
بینایی،  كم  تووشی  و  دەر   تدەچ ئاسایی 

گشك و بوورانوە دە كا.
جۆرە  ئو  بوونی  پیدا  میگرن:   :٣
پچانی  و  بوون  بریندار  ھۆی   ب  شرئس
گڵ   ل سردا  نو   ل مشك  دەمارەكانی 
دروستبوونی لك و خستی خونی نو مشك 
دا و ب كارتكردنی سرما، ماندوو بوون، كم 
خویی وكمخواردن پیدا دەب. خون گرم 
و خست دەب و پستانی خون كم و زیاد 
وەك   ندەسووت مشك  خانكانی  و  دەكا 
 ی كبك لبن گولك  ئاوی گرم   وەی كئ
بوون  ئیفلیج  و  بوون  دەبت ھۆی كور  ھم 
و لكاركوتنی ئندامانی دیكی لش ل بر 
ئوەی خونی پویست ب مشك و لش ناگا. 
 نب دەوام  كاتژمر  تا ٧٢   ٤ دەتوان میگرن 
دا  حوتوویك  یان  مانگك   ل  دەتوان و 
بوو  تووش  ماوەیدا  لو  بدا.  روو  جار  دوو 
ئو  و   دەب رشانوە  و  حای   ب تووشی 
دەبینرێ،  دا  مندان  و  الوان   ل زیاتر  جۆرە 
بم ل تمنی ٥٥ سای دا تواو ھرشی ئم 
نخۆشیی بۆ سر مشك كم دەكا. وا مزانن 
دەی  رۆژان  زۆرتری   ك سرئشانی  ئو 
ناتوانن  میگرن   ب توشبووان  میگرنن،  گرین 
رۆژان درژە ب كارەكانی خۆیان بدەن، تواو 
تاریك  ژووركی   ل ناچارن  و  دەبن  ھیز   ب
ئو  ئوەی  بو  دابنیشن  تنیا   ب دەنگ   ب و 
خواردن  تنانت  و   نمن نخۆشی¬ییان 
ناخۆن و بیر ل برسیتی ناكنوە و ل حای 
میگرن  جۆر  دەیان   ب دەبن.  وەڕەز  خۆیان 
 ب كی دیكسك بۆ كسدەرمانی ك ك  یھ

كك نای  و ب خۆشیوە میگرن 
 ل كسك   ك  نی نخۆشیك 
لكاتی  بیگرتوە.   دیك كسكی 
ھست  و  میگرن   ب تووشبوون 
 ن، بزانن كدابن رنامكردنی بپ
تووشبوون  ب ھۆی چی و چۆن 
ئوا  بوو  شودا  كاتی   ل  ك
كاتی خوتان رك بخن و باش 
پشوو بدەن و ھروەھا ك لكاتی 
ژەمكانی خواردن دابوو خواردن 
 ژەمی خواردن ل واتك بخۆن، كك و پڕ
ل كاتكدا ك ھستتان  دا بخۆن.  كاتی خۆی 
سر،  ماسوولككانی  و  كرد  توونیتی   ب
 ب حساسیتتان  و  گیران  ملتان  و  شان 
دەنگ و رووناكی ھبوو یك راست بچن بۆ 
دان  حبی  ھمیش چند  بم  پزیشك.  الی 
ھیستامینی فۆنتان ل ال ب ھتا كاتی گیشتن 
بو الی پزیشك بیان خۆن بۆ ئوەی تك نچن 

ژانی كم بكا. 
 ك  وەیئ چارەسری  باشترین 
خۆپاراستن  بخۆن.  كم  سارد  خواردەمنی 
 دەتوان  كسی، چونكوەندی سپ ل فشاری 
 ب مشك.  و  مل  و  سر  ئازاری  ھۆی   تبب
بكن،  وەرزش  خۆتان  توانایی  ئندازەی 
لشی خۆتان گرم بكن، پداویستی¬یكانی 
پویست  ئندازەی   ب بكن،  دابین  مشكمان 
میوە  و  سوزە  تایبتی   ب بخۆن،  خواردن 
زۆر بخۆن. خواردنوەی چا، قاوە، شیر، ئاو 
 ن دەبورە ساتی گتایب ب كك زۆر ب
 و شتانیانیان ئوە. ب٢/٥ لیتر بخۆن رۆژان
 دەنم زۆر  خۆتان  پۆتیندارن.   ك بخۆن 
بر تیشكی خۆر. ل وەرزی سرمادا خۆتان 
گرم دابپۆشن. وەرزشی مشك بكن ب فر 
مۆسیقای   ل گرتن  گوێ  زمانكان،  بوونی 
 شدار بوون لدوەل، بل كردنی جئارام، ح
 قس و  پند   ل راگرتن  گوێ   ،دۆستان یاری 
 شك  ل كوتنوە  دوور  خۆش،  چیۆكی  و 
و بزم و ئاژاوە، چونك تووشی دەمارگرژی 
 ٢ كم  النی  سر  شوشتنی  دەكا،  مشكتان 
بدەن،  پشوو  پویست  پی   ب جارك،  رۆژ 
ددانكانتان باش بشۆن، سرتان شان بكن .

بتوانن  ھتا  بن  بردەوام  گیری:  ئاكام 
بیرو  و  بھز  جستیكی   ب نوێ  ژیانكی 
كامانی  و  خۆشی  و  سۆز   ل  پ ھستكی 
بۆخۆتان  خم  و  ئازار  و  ئش   ل دوور  و 
 ل باش  كاتكی  ئوەی  بۆ  بكن.  مسۆگر 
گڵ دەوروبرتان بسر ببن و تام ل ژیان 

بكن.
 سرچاوەكان :

١: علل سرد ھایی گوالنی ھفتنام دانشمند شمارە 
١

 www.pzeshk.com ڕی پزیشكپ٢: ما

ھۆكاری تووشبوون ب جۆرەكانی 
 سرئش و چارەسركردنی

                                      و: ئازاد كوردستانی
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 نانوزە دەگمو سل ككلم یش
ئرسنیك  گرنگی  ماددەی  دوو   ك
(ربیدیم)  رۆبیدیۆمی  و  (ارسنیك) 
تدای ك ئو دوو ماددەی ب گوگرد 
 ل  یھ گرنگیان  رۆكی  (گوگرد) 
نخۆشی   ل تووشبوون   ب پشگیری 

گولی (جزام) 
ب پی لكۆینوەكان ل ھر ١٠٠ 
خوارەوەی  ماددانی  ئو  شلم  گرام 

:دایت

سوودەكانی دیكی شلم

خواردنی شلم بۆ ئو كسانی ك ل كاتی ھمت تووشی   -١
وەك  ھر  بم   نی تامی   ك ھرچند  ب سوودە،  زۆر  دەبن   كۆخ
 كۆخ چاكبوونوەی  بۆ  دەكا.  كار  (پینیسیلین)  چك  دژە  دەرمانی 

دەتوانن رۆژی ٢ یا ٣ جار شلم ب گرمی بخۆن.
 رو و ریخۆوەی سینگ و گرم بوونلم بۆ نخواردنی ش  -٢

.زۆر باش

سوودەكانی شلم                            
        و: پیام

:دایی خوارەوەی تو ماددانلم ئی شر ١٠٠ گرام گھ روەھا لھ ل زۆر  بكی  دا  شلم  ناو   ل  -٣
 تخواردنی دەب ك یھ A،B،C كانیڤیتامین

ھۆی ب ھز بوونی بینایی چاو.
و   گورچیل بردی  شلم  خواردنی   -٤
ھۆی   تدەب و  دەكا  ورد  میزدان  و  جرگ 

میزكردنی زۆر.
خواردنی ئاوی شلم ب ھۆی بوونی   -٥
ماددەیك ب ناوی ئنسۆلینی گیایی و بكی 
نخۆشی   ك  سانك ئو  بۆ  ڤیتامین  زۆر 

شكرەیان ھی سوودی زۆرە.
 ب ل تووشبوون  پیشگیری  بۆ  شلم   -٦
زیپكی  تایبتی   ب پست  یكانی  نخۆشی 

.دەموچاو زۆر باش
ھروەھا ئو كسان ك پستی دەست و 
قاچیان دەقش یا پستی لشیان خورووی 
 ب محم  شوەی   ب شلم  دەتوانن   یھ
كار بنن و لو شونی بدەن ك قشیوە یا 

دەخوورێ.
ڤیتامین  زۆر  بكی  بوونی  ھۆی   ب  -٧
سی ل شلم دا پش ب خستبوونوەی خون 

و ھروەھا خونرژی دەگرێ.
 ب خونی  كم  دەرمانی  بۆ  شلم   -٨
سوودە بم شوەی ك ١ دان شلم ل رەندە 
جعفری  و  خوێ  كمك  لگڵ  و  بدەن 

تكی بكن و دواتر بیخۆن.
منداكانیان   ب شیر   ك ژنانی   ئ  -٩
 تدەب  چونك بخۆن  شلم  دەتوانن  دەدەن 
ھۆی ئوە ك: ١- ئسكی لشی منداكیان 
قایم ب.٢- زوو پ ھگرن. ٣- زوو ددانیان 
 ل و  بن  كردن   قس فری  زوو   -٤ بتدەر. 
برامبر زۆر نخۆشی دیكش پارزراو بن.

 ك كسانی  ئو  بۆ  شلم  خواردنی   
..باش نی یگواتریان ھ
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كچی  و   مورادیی ملوك  ناوم 
سمین مورادییمو ل ١٩٦٩/٢/٢٢ی 
 تی كوردستان لرۆژھ زایینی ل
لشارۆچكی  كرماشان  پارزگای 
داھۆ، لگوندی دارە ڕەشی مامت 
مامناوەندو  لخزانكی،  سوتان، 
باوكیشم  و  یارسانم  بوای  لسر 
گورەی  سمین»ە،  ناوی» 
ئشردەمان و دایكم، ناوی «ئاھۆ 
١٣كسین  بنمایكی  ەو   » یاری 
خوشك  شش   ل پكھاتووین   ك
ودایكم  باوك  لگڵ  و  برا  پنج  و 
گوندەدا  لو  تمنی ١٦سان  ھتا 
سرەتایی  دووی  ھتا  و  ژیاوم 
 ١٤ لتمنی  و  خۆندوە  دەرسم 
ھمان  پیاوكی  لگڵ  ساندا، 
بوو»،  باوكم  «ئامۆزای   ك گوند 
بناوی «علی ئشرف ئحمدی» 
ھاوسریم  ژیانی   ١٩٨٨ لسای 
ھاوسرگیرییكی   ل ھنا،  پك 
 ك گرنگ  خاكی  ئو،  لگڵ  من 
ئوەی  بكم  لوە  باسی  دەتوانم 
بنمادا،  دوو  ھر  لنوان   ك
 ل ئیدی  و  ھبوو  خزانی  ناكۆكی 
پاش ئو ھاوسرگیرییدا، ھاتووچۆ 
بنماكدا،  دوو  ھر  نوان   ل
ھتا  كشكانیشان  بۆوەو  ئاسایی 
خۆمان   مئ كرد،  قپات  ئاستك 
ھاوسۆز  الینگرو  ئساسدا،   ل
دموكراتی  حیزبی  وھاوخباتی 
كوردستان بووین و ئوانیش لگڵ 
 ب دەناو   كاسل ئاویان  رژمدا، 

لژیانی  دەیانخواردەوە.  كوچك 
ھاوسریمدا بووم خاوەنی ھشت 
شیال،  ناوەكانی»وەحید،   ب منداڵ 
ساسان،  شبنم،  و  شیوا  سعید، 
ھاوسرەكم  دەریا».  و  ماریا 
 ل بوو  كسك  لسرەتاوە  ھر 
 میشھ ندەگونجاو  ژیاندا،  گڵ 
ڕەوشتكی  خاوەن  بوو،  ناكۆكیمان 

خراپ و ھتا ب زۆر بد رەوشت 
بوو، ئوەش با بم ئو ل ماباتكی 
و  بوو  ئران  رژمی  بكرگیراوی 
ئمش ل مژوودا، خاوەن ھستی 

خباتی  ھاوسۆزی  و  نیشتمانی 
ئوان  برخۆدانكانی  پشمرگو 
لوكاتدا،  لناوچكدا،  بووین 
جودا  لو   ك ھومدا،  چندجاران 
و  ناوبژیوانی   ب بم  ببموە، 
«ھاوگوند»ی،  و  دۆست  و  خزمان 
لیكتر   شت كیانھن وعشیرەتی 
زۆر  من  بۆ  ئمش  ببینوە،  جودا 
 ،ت بوو. بۆ نموونگران و زەحم
كۆماری  ئیتالعاتی  لگڵ  علی 
ئیسالمی، لدژی حیزبی دموكراتی 
و  ئندامانی  و  كوردستان 
وتشكیالتكانیان  پشمرگكانی 
تنانت  و  ھاوكاری  بوو،  كوت 
شھیدبوونی»كاكی   ل دەستی 
حسنی مقسوودی و ئردەشیری 
حسنی،  حسن  و  خوسرەوی 
كرندی(ھرچواریان  فرۆخ 
ھتاوی   ١٣٧٣ لسای 
عزیز  ھروەھا،  شھیدبوون) 
لسای  خوسرەوی  محممد 
 ك رۆژك  (١٣٧٦ھتاوی)»دا. 
ئیتالعاتی  چاالكی  بشداریی 
حیزبی  پشمرگكانی  لدژی 
دوو  پاش  و  كردبوو  دموكرات 
پمی  ماڵ،  ھاتوە  كاتك  رۆژ 
گوت، ئا؛ وەرە ئو رادیۆی بن، با 
ناوی  دموكرات  رادیۆكی  بزانین 
ھنانی  لكاتی  ناخونتوە،   مئ
 كرادیۆی بكردنوەی  رادیۆكدا، 
رادیۆ  پلی  لسر  دانانی  و 
دموكرات،  حیزبی  دەنگی  كوردی 

    

ملووك مورادی:

«مردەكم ھر س كچكمی لبر چاوی خۆم كوشت.»

ھه دانه وه ی الپه ڕک له ژیانی ژنک

ملووک مورادی
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لو  یك  و  ئشرەف  علی  ناوی 
 ل دەستیان   ك ئویش  خزمانی 
خوندەوە،  بوو  شھیدكردنكاندا 
زانیم  منیش   كات ئو   ،بۆی ھر 
بوونی  لشھید  بشداری  ئو   ك
 ،كانی حیزبدا كردوە، بۆیرگشمپ
و  بدەمقامان  بوو   كات ئو  ھر 
ئویش دەستی لمن برز كردەوە و 
گووتی، «ناب، تۆ باسی ئم جۆرە 
شتان بكی، ئوە كاری من نبووە» 
بم من باوەڕم پ نكرد، ئم بۆ 

ئم شرمزارییكی گورە بوو.
 ئم شوە ژیانم ھتا سانك 
لسای  بم  سر،  بردە  لگیدا 
چك   ب كچكمی   س ١٩٩١دا، 
كوشت واتا» شیالی تمن ھشت 
و  سان  پنج  شیوای  و  سان 
ئو  ھر   ،«سا دوو  شبنمی 
كاتش كوت گیانی خۆشم ك منیش 
بكوژێ، بم ب ناوبژیوانی براكانی 
من  زەمانتكردنی  و  خزمكانی  و 
مای   ل مانگك  ھتا  بوو،  ئوە 
پاش  بم  ماموە،  عه لی  باوكی 
یان   ك ناردبوو،  ھوای  مانگك 
دەی كوژم، یان ئوەتا بتوە بۆ ناو 
 وان بشك لونم. شماڵ ومندا
تاریك شودا، پالماری سر مای 
باوكی دا و ب ھیچ پرس ورایك، 
سری كردە نو ژوورەكم، من، زۆر 
ترسام ( بۆی، ھتا ئستا، شوان لو 
ترس، بدەیان جار لخو رادەپڕم) 
ھر بۆی، جاركی تر لسر قسی 
الی.  گڕاموە  دۆستان  و  خزم 
جاركیتر بكرگیراوەكانی دەوت، 
پمیان  كردو  مامانیان  سردانی 
سرخۆش  علی   كات ئو  ووت؛ 
لداوەو  دەرزیمان  ئمش  بووەو 
گوندی   ل پیاوكی   ،ئیش وا  ئیدی 
عمورادی  بناوی،  گاوارە  شاری 
 ل بۆنوە،  بم  ئوانیش  و  كوشت 
علی  بوون.  خۆش  پروەندەكی 
ھر لسر ئو كارەی بردەوام بوو، 
منیش نمدەتوانی ئوە قبووڵ بكم، 
ئمی  باسی  خك ھموو رۆژك 
دەكرد، ئو منداكانی خۆی كوشت، 
 پ پیاوەیان  ئو  ندا،  كس سزای 
 ،ر بۆیدا، ھس سزای نكوشت، ك
دەدا،  منی  پالماری  رۆژەش  ھر 
ك منیش بكوژێ، لراستیدا، رۆژێ 
جارك دەمردم، مردوویكی زیندوو. 

تری  پیاوی  دوو  كوشتنی   ل علی، 
لو ناوچدا، دەستی ھبوو.

منداكان،  كوشتنی  پاش  علی 
رای كرد و سزای دە ساڵ زیندانی بۆ 
بایوە، بم لكاتی زیندانیكیدا، 
ئیتالعاتی  ھزەكانی  لگڵ  دەستی 
 پ بنی  دەكاتوە و  تكڵ  ئران 
كمكردنوەی  لبرامبر  و  دەدەن 
كاركی  چند  زیندانكی  سزای 
ھر   بۆی بدا،  ئنجام  بۆ  گرنگیان 
لزیندان  كورت  ماوەیكی  پاش 
ئازادی دەكن، ئو كارەش كوشتنی 
ناوچكو  شۆڕشگری  گنجانی 
حیزبی  تكۆشرانی  لدژی 

رژم.  داردەستی  بۆوە  دموكرات 
پاش ئازادبوونی لزیندان، ھڕەشی 
لو  شتك  ئگر،   ك كرد،  لمن 
بارەیوە بدركنم، دەمكوژێ، منیش 
ھتم بۆ مای رابری كاكییكان 
نسرەدین» و ماوەی یك  «ئاسی 
 ،بۆی ھر  ماموە  لوێ  سایش 
منیش شو ورۆژ لو فكرەدا بووم 
ك رۆژك منیش بدەردی منداكانم 
رژم  پیاوكی  ئو  ئیدی   ببا چونك
پاپشتی  رژموە  لالین  و  بوو 
بدەنگ  منیش   بۆی ھر  دەكرا.   ل
تر  سای  حفت  ماوەی  و  بووم 
ھتاكوو  ژیاین،  پكوە   وەزع بم 
بوو   ل تریشم  مندای  دوو  من 
بناوەكانی» ماریا و دەریا». بم 
رۆژ برۆژ، ئش وئازارەكانی ژیان 

كاسی  ئیدی   ك لكردبووم،  وای 
دادگا   ل  ،بۆی ھر   ب  پ سبرم 
داوای تقم كردم و پاش ماوەیك 
ئنجامی   ل جودابووینوە،  لیكتر 
دادگا  ببیاری  دادگاییكردنكشدا، 
بم  «علی»،   ب دران  منداكانم 
رۆژ  ھر  جوودابوونوەش  پاش 
و  دەكردم   ل كوشتنی  ھڕەشی 
رووبرووی  جار  چندین  تنانت، 
مترسیی كردموە بۆی زۆر لژیان 
دەتوانی  نم  ئیدی  و  بووم  نائۆمید 
ئو ژیان قبووڵ بكم، ب ناچاری 
و  ھگرت  سرم   ٢٠٠٧ سای 
كرد  كوردستان  لباشووری  رووم 
حیزبی  ریزەكانی   ب پیوەندیم  و 
لبر  گرت،  كوردستان  دموكراتی 
و   ب پارزراو  ژیانم   ك ئوەی 
بنماكم، الینگر  و  پشتر خۆم 
بووین،   حیزب ئو  دسۆزی  و 
یكیتیی  ئندامی   بووم پاشان 
ھر  كوردستان.  دموكراتی  ژنانی 
بۆی ئستاش ماوەی چوار سا لو 
ھمیشو  بم  ئندامم،  حیزبدا، 
ھموو  ئو  سرەڕای  ئستاش 
«علی»  لالین  وستمی،  زۆرم 
بو  چۆن   ك ھاتوە،  بسرم  یوە 
ھیچ  كوشت،  منداكانمی   وەیش
رەحم و ھستكی مرۆڤانی لالی 
نمابوو، ئمش وای لمن كردووە 
بم  دڕاوكدا  لناو   ،میشھ  ك
و  دەروونی  بئازاری  ھست  و 
 ی لڕەشلی» ھم. «عھزری بك
كردووم، ئگر شوو بكموە، ئوا 
 ب شوو  دەتوانم  تنھا  دەمكوژێ، 
پیاوك لپیاوانی رژمی بكرگیراوی 
ئاگادار  تنانت،  بكموە،  ئران، 
ساختوە،  ناسنامی   ب پار  بووم، 
دەربازی باشووری كوردستان بووە 
و بۆ ماوەی ھفتیكیش ماوەتوە 
بدۆزتوەو  من   ك ئوەی  بۆ 

بمكۆژێ.
 ،ژیانل حز  زۆرم  ئستاش 
و  خۆش  ژیانكی   ل دەموێ   بۆی
چ  من  مگر  ئاخر،  بژیم.  كامراندا 
تاوانكم كردووە ك بكرگیراوك، 
و  بكوژێ  منداكانم   وەیش بو 
ھموو  ئو  رووبرووی  منیش 
ئاخر  بكا،   دەرییدەرب و  نھامتی 

 .یمنیش مرۆڤم، و مافی ژیانم ھ

عه لی ئه شره ف ئه حمه دی






