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 ژنانی بێ سەرپەرەست توێژی لە بیرکراوی کۆمەڵگا

نووسین:شاناز کاکە ئازەر

دیتنی دیمه نی ژنێکی ده ستفرۆش له  سه ر 
شه قامه کان، چ الو بێ چ به ته مه ن، دیمه نێکی 

دڵته زێنه  و هه ستی مرۆڤ بریندار ده کا.
ئه وه ی که  ژنێک به م ڕووحه  ناسک و 

هه ستیاره یه وه  ناچار بێ کارگه لێک بکا که  
هه ستی ناسکی ژنانه ی خه وشدار بکا، به  دڵنیایی 
هۆکارێکی گه وره ی له  پشته  که  ده رخه ری برین و 
ناسۆرێکی یه کجار قووڵ و کارییه ، کۆنه  برینێک 

که  ده بێ کۆمه ڵگا مه رهه می بدۆزێته وه .
ژنێکی نێوانساڵ، له  پشت چرای سووری 

یه کێک له  شه قامه کانی شار بۆ ماوه یه کی دوور و 
درێژ کار ده کا. ده مامکێکی گه وره ی له  ده موچاوی 

داوه . جلێکی فش و فۆڵ و درێژی له  به ر دایه  و 
سه رپۆشێکی ڕه شی به  سه ره وه یه . 

ئه م خاتوونه  به یانیان ڕۆژنامه  ده فرۆشێ و 
ئێوارانیش ورده  شتی دیکه ،  ده سه سڕه ی مه تبه خ 

له  پێش خۆی داده نێ و چاوه ڕێی کڕیار ده بێ. 
هێندێک جاریش که گوڵی ده ست که وێ دێنێ و 

ده یفرۆشێ. وه ک بۆخۆی ده ڵێ له  کاتژمێر 5 یا 6ی 
به یانییه وه  ده ست به  کار ده بێ و تا 8 یان 9ی شه و 

به  بێ پسانه وه  کار ده کا.
ماڵی ئه م ژنه  ڕێگای سه عات و نیوێک له  شوێنی 

کاره که ی دووره ، ئه ویش ئه گه ر تووشی ترافیک 
نه بێ. هه ر بۆیه  له  به یانییه وه  که  دێته  سه ر کار تا 
شه و ناتوانێ سه ردانی ماڵەوە بکاته وه . ئه و دایکی 
کوڕێکی 12 ساڵه  و کچێکی 16 ساڵه شه . منداڵه کانی 

له و کاته وه  که  له  قوتابخانه  ده گه ڕێنه وه  بۆ ماڵ 
هه ر به  ته نیان و که س نییه  چاوی به  سه ریانه وه  

بێ.
ماوه ی 3-2 ساڵه  مێردی ئه م ژنه  ون بووه  و 
که س به  سه ر و سۆراغی نازانێ. وه ک بۆخۆی 

ده ڵێ مێرده که ی موعتاده  بوون و نه بوونی وه ک 
یه که ، هەروەها ده ڵێ کاتێک که  مێرده که ی لە 

ماڵیش بووه  حاڵیان هه ر ئه و حاڵه  بووه ، 

ئێستاش ته نیا لێدان و کوتانه که  نه بێ چی 
دیکه یان لێ که م نه بۆته وه ، چونکه  هه ر کات 

پووڵی لێ بڕابا ده هات و به  زه بری کوته ک هه رچی 
هه یانبا له  ده ستی ده ردێنان و ده ی برد خه رجی 
مه وادی ده کرد. ئه م خاتوونه  چاره ڕه شه  ده ڵێ: 

ماوه یه کی زۆر سه رباری خه ڵک بووم تا به م 
ئه نجامه  گه یشتم بۆخۆم بڕۆم له  فکری کا کردن 

دابم. چوومه  هه ر جێگایه ک کاریان نه ده دامێ، یان 
داوای گه ره نتییان لێ ده کردم یا ده یانگوت ده بێ 

شاره زایی ته واوت به  سه ر کاره که دا هه بێ. به  
ناچار ڕووم له  کاری ده ستگێڕی کرد  و په نام بۆ 

شه قامه کانی شار برد.
ژنی بێ سه رپه رست کێیه ؟

به پێی پێناسه کانی ڕێکخراوی بێهزیستیی ئێران، 
له  نێو بنه ماڵه کاندا زۆرتر پیاو واته  باوک به  

سه رپه رستی بنه ماڵه  له  قه ڵه م ده ده ن، به اڵم 
هێندێک جار ئه م ئه رکه  ده که وێته  سه ر شانی 

دایک. به م جۆره  که  ئه و ڕێکخراوه  پێناسه ی بۆ 
کردووه  ژنانی سه رپه رستی خێزان بریتین له : 

بێوه ژنه کان، ژنانی ته اڵقدراو0 )ئه م ژنانه ی پاش 
ته اڵق به  ته نیا ده ژین یان ده گه ڕێنه وه  بۆ ماڵی 
باوکیان، به اڵم بۆخۆیان بژێوی ژیانیان دابین 
ده که ن(، ئه م ژنانه ی که  مێرده کانیان موعتاده ، 
ئه م ژنانه ی که  مێرده کانیان سه ربازه ، ئه م ژنه  
به سااڵچوویانه ی که  مێردیان نییه  و به  ته نیا 
ده ژین "خود سرپرست"، ئه م کچانه ی که  قه ت 

شوویان نه کردووه  و سه رپه رستیشیان نییه ، یان 
ئه و ژنانه ی که  مێردی په ک که وته  و به سااڵچوویان 

هه یه .
ژنانی سه رپه رستی خێزان ژنانێکن که  به بێ 
پشتیوانی کردنی پیاوێکی گه وره ساڵ، ئه رکی 

سه رپه رستیی بنه ماڵه یان له  سه ر شانه  و 
سه رپه رستی خێزانیش به  که سێک ده ڵێن که  
ئه رکی به ڕێوه بردنی ئابووریی بنه ماڵه ی له  

ئه ستۆ بێ و هه روه ها به رپرسی بڕیاره  سه ره کی و 
ژیانه کییه  کانی بنه ماڵه ش هه ر ئه و بێ.
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گیر و گرفتی ژنانی بێ سه رپه رست
ژنان پاش ئه وه ی که  سه رپه رستیان نامێنێ، 

زۆر جار له گه ڵ کۆمه ڵه  گرفتێک به ره وڕوو 
ده بنه وه  وه ک دابین کردنی خه رجی ژیان وبەخێو 

کردنی   منداڵ )ئه گه ر منداڵیان هه بێ(، دۆزینه وه ی 
شوێنێکی گونجاو بۆ ژیان، دابین کردنی بژێوی 

ژیانی بنه ماڵه ، جگه  له  وانه ش وه ک گه وره ی ماڵ 
ده بێ هاوکات ئه رکی دایک و باوک له  به رامبه ر 

منداڵه کاندا وه  ئه ستۆ بگرێ.
گه وره ترین کێشه ی ژنی بێ سه رپه رست، کێشه ی 
ئابوورییه . زۆربه ی ژنانی سه رپه رستی خێزان که  

بێ پشت و په نان، له  بواری ماڵییه وه  گرفتیان 
هه یه  و ئه م گرفتانه ش به  شێوه ی ڕاسته وخۆ 

کاریگه ری له سه ر شوێنی ژیان و جۆری خواردنی 
ئه وان داده نێ.

بێکاری و نه بوونی کار و شوغڵ یه کێک له م 

الیه نانه یه  که  ئه م ژنانه ی له  بواری ئابوورییه وه  
تووشی گرفت کردووه ، چونکی زۆربه یان به  هۆی 

نه بوونی شاره زایی باش به  ڕادده ی پێویست 
داهاتیان ده ست ناکه وێ و هه ر ئه م هۆکاره ش 
ژیانی پڕمه ینه تی ئه م ژنانه ی تاڵتر کردووه .
الیه نێکی دیکه ی کێشه  ئابوورییه کانی ئه م 
توێژه ی کۆمه ڵگا بۆ شوێنی نیشته جێ بوون 

ده گه ڕێته وه ، هه ر ئه م هۆکاره ش بۆته  داڵغه یه کی 
گه وره  له  ژیانی ئه واندا، چونکی ئه م ژنانه  

به  هۆی که م بوونی ئاستی داهاتیان ناتوانن 
خانوویه کی باش به  کرێ بگرن و ناچارن له  

گه ڕه که  هه ژارنشینه کان و به  کرێیه کی که م شوێنێک 
بۆ حه وانه وه ی خۆیان بدۆزنه وه ، ئه وه ش گرفتی 
فه رهه نگیی تایبه ت به  خۆی هه یه  یا ئه وه ی که  

ژیان له م خانووه  ناستانداردانه دا مه ترسی ده خاته  
سه ر ته ندرووستیی ئه وان.

هه روه ها کێشه ی هه ژاری زۆرتر له  نێو  ئه م 
بنه مااڵنه دا ده بیندرێ که ئه رکی سه رپه رستی کردنی 
له  ئه ستۆی  ژنێک بێ. هۆکاری هه ژاریی ئابووری، 

به  جۆرێک له  جۆره کان کاریگه ری له  سه ر 
بارودۆخی فه رهه نگی، کۆمه اڵیه تی و ئێکۆلۆژی 

ئه م بنه مااڵنه  داده نێ. زۆربه ی ئه م ژنانه  به  هۆی 

نه بوونی پاڵپشتێکی ماڵی و کۆمه  اڵیه تی له  ئازار و 
مه ینه تییه کی زۆردا ژیان ده به نه  سه ر.

بارودۆخی خراپی ئابووری بۆته  هۆی ئه وه ی 
که  ژنانی سه رپه رستی خێزان و منداڵه کانیان 

له  به رامبه ر زیانه  کۆمه اڵیه تییه کاندا له  ڕیزی 
خه سارهه ڵگرترین چین و توێژه کانی کۆمه ڵگادا 

جێ بگرن ، زۆرجار یه کێک له  نیشانه کانی 
نه خۆشی گه لێکی وه ک خه مۆکی، دڵه ڕاوکێ، 
وه سواس و شه ڕانگێزی له  نێو ئه ندامانی ئه م 
جۆره  بنه مااڵنه دا ده بیندرێ. مه ترسیی حاڵه ت 

گه لێکی وه ک  بێگاریی کێشان له  مندااڵن له  شوغڵه  
ڕه ش و ناڕه سمییه کاندا، سه رهه ڵدانی تاوانه  

کۆمه اڵیه تییه کان، بێبه ش بوون له  ده رس خوێندن 
و به دخۆراکی به  ڕێژه یه کی زۆر سێبه ر ده خاته  سه ر 

ژیانی منداڵه کانی ئه م ژنانه  .   
له  الیه کی دیکه شه وه  نه بوونی کات، یه کێکی 

دیکه  له  گرفته کانی به رده م ئه م ژنانه یه ، به م 
جۆره  که  توێژینه وه کان ده ریان خستووه  ئه م ژنانه  

کاتێکی زۆر بۆ کار کردن ته رخان ده که ن، هه ر 
ئه وه ش ده بێته  هۆی که م بوونی کات و که مته رخه م 

بوون به  نیسبه ت الیه نه  فه رهه نگی، فێرکاری و 
په روه رده ییه کان له  نێو ئه م خیزانانه دا.

کێشه یه کی حاشاهه ڵنه گری دیکه  له م به ینه دا، 
کێشه ی کۆمه اڵیه تییه . له  نێو کۆمه ڵگادا به  
به رده وامی به  نیسبه ت ژنانی سه رپه رستی 

خێزانه وه  ڕوانگه یه کی خراپ هه یه  به  جۆرێک 
که  ئاستی متمانه  کردن به م ژنانه  له  کۆمه ڵگادا 

یه کجار که مه . ئه م ڕوانگه  خراپه  ده بێته  هۆی 
خه وشدار بوونی پێوه ندییه  کۆمه اڵیه تییه کانی 

ئه م ژنانه  له گه ڵ که سانی ده وروبه ریان، چونکی 
ژنێکی سه ڵت، یان بێوه ژن یا ژنێکی ته اڵق دراو 
که  به  ته نیا و به  بێ پیاو بژی، ئه وا به  دیدی 

ژنانی دیکه وه  وه ک مه ترسییه ک سه یر ده کرێ، 
مه ترسییه ک که  پێویسته  خۆی لێ دوور ڕابگرن و 
پێوه ندییه  کۆمه اڵیه تییه کانیانی له گه ڵ بپچڕێنن، 
به م پێیه  هه موو پێوه ندییه  کۆمه اڵیه تییه کانی ئه م 

ژنه  سه ڵتانه  له  نێو کۆمه ڵگادا خه وشدار ده بن. 
لێره دا ئه گه ر ژنه کانیش به  ڕوانگه یه کی خراپه وه  
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سه یری ئه م ده سته  له  هاوڕه گه زه کانی خۆیان 
نه که ن و له  کۆڕی خۆیاندا جێیان بۆ بکه نه وه ، 
ئه وا ده سته یه ک له  پیاوه کانی کۆمه ڵگا به  هه ر 

هۆیه ک بێ به  ڕه شبینییه وه  سه یری ژنه کانی 
خۆشیان ده که ن و هه وڵ ده ده ن له  دۆستایه تی کردن 

له گه ڵ ئه م ژنانه  دووریان بکه نه وه .
بێ گومان ده ره نجامه کانی بوونی ڕێژه یه کی 

زۆر له م ژنه  الو و نێوانسااڵنه ی که  ئه رکی 
سه رپه رستیی کردنی بنه ماڵه  و منداڵه کانیان 
له  ئه ستۆیه  و واڵم نه درانه وه  به  پێویستییه  

سروشتی و سۆزداری و ئابوورییه کانیان به رۆکی 
کۆمه ڵگاش  ده گرێته وه  و ئه گه ر زۆر به  خێرایی 

به  بارودۆخی ئه م ژنانه  ڕانه گه ن که  زۆربه یان له  
بواری ئابوورییه وه  له  دۆخێکی خراپ دان، بنه ماڵه  

و منداڵه کانیان تووشی خه ساره  کۆمه اڵیه تییه کان 
و زۆر کێشه ی ڕووحی و ڕه وانیی دیکه  ده بنه وه  
و ئه وه ش ده بێته  هۆی به رز بوونه وه ی ڕێژه ی 

تێکچوون و نه خۆشییه  ده روونییه کان له  کۆمه ڵگادا 
و هه ژاری و خه ساره  کۆمه اڵیه تییه کانیش ڕۆژ 

له گه ڵ ڕۆژ زیاتر په ره  ده ستێنن. 
پێش ئه وه ی که  کێشه ی ژنانی بێ سه رپه رست 

ببێته  قه یران ده بێ ڕێگه چاره یه کی بۆ بدۆزرێته وه . 
بۆ ئه م مه به سته ش جگه  له  هاوکاری کردنی 

ڕاسته وخۆی ئه وان ده بێ له  هه وڵی ئه وه دابن که  
یارمه تی ئه م ژنانه  بده ن تا بتوانن تواناکانی 

خۆیان نیشان بده ن  و زیاتر له  سه ر پێی خۆیان 
ڕاوه ستن.

ئاستی خوێنده واریی و شاره زاییه  فه ننییه کانی  
ژنانی سه رپه رستی خێزان له  چاو ژنانی دیکه ی 
کۆمه ڵگا له  خوارێیه ، به م پێیه  ئه گه ری ئه وه ش 
زۆرتره  که  ئه م ژنانه  له  کاتی به شداری کردن له  
چاالکییه ئابوورییه کانیشدا کارێکی ئه وتۆیان پێ 

نه سپێردرێ و به  مووچه ی که میش ڕازی بن. 
له م به ینه دا یه کێک له  رێگه  گرینگه کان له  

پێناو به توانا کردنی ژنانی سه رپه رستی خێزان، 
یارمه تیی ماڵی و مه عنه وی به م ژنانه یه . ئه گه ر کار 
و شوغڵێکیشیان پێ ده سپێردرێ ده بێ بیمه ی له گه ڵ 
بێ تا له  کاتی پیری و به سااڵچووییدا بۆ جارێکی 

دیکه  تووشی ئه م ڕۆژانه  نه بنەوە.

ئه گه ر مه به ست له  پرۆسه ی به توانا کردنی ئه م 
ژنانه  ئه وه  بێ که  بۆخۆیان له  هه وڵی دۆزینه وه ی 

کارێکدا بن تا بتوانن سه رچاوه ی ماڵیی خۆیانی 
پێ دابین بکه ن، ئه وا ئه م شێوازه ش ده توانێ ڕێگری 
له  ئه گه ری سه رهه ڵدانی خه ساره  کۆمه اڵیه تییه کان 

بکا. بۆ نموونه  ژنێک که  هونه رێکی هه یه  وه ک 
"به رگ دروون یان جوان کاری" ده بێ یارمه تی 

بدرێ تا بتوانێ ئه م هونه ره ی خۆی ده ربخا، له م 
کاته دا ئه م ژنه  جگه  له  وه ی که  بژێوی ژیانی 

خۆی و ماڵ و منداڵی دابین ده کا، له  بێکاریش 
دوور ده که وێته وه  و ئه وه ش بۆخۆی خزمه تێکی 

یه کجار زۆره  به م ژنانه و ته نانه ت به  سه رتاسه ری 
کۆمه ڵگاش ، چونکی بێکاری سه رچاوه ی 

سه رهه ڵدانی زۆربه ی تاوانه کانه . 
له  الیه کی دیکه شه وه  گۆڕینی ڕوانگه ی کۆمه ڵگا 

له  سه ر ئه م که سانه  ده توانێ یارمه تیده رێکی 
باش بێ، چونکی ئه م ئاڵۆگۆڕه  وایان لێ ده کا 

زیاتر پشت به  خۆیان ببه ستن و بتوانن سوود له م 
هاوکارییانه  وه ربگرن.

به  دڵنیایی هان دانی خه ڵک بۆ پشتیوانی کردن 
له م ژنانه  و به  چاالکی کردنی ئه وان له  بازاری 

ئابووریدا، هه روه ها ناسینی لێهاتوویی و توانا 
تاکه که سی و گشتییه کانی ژنانی سه رپه رستی 

خیزان، ده توانێ هه نگاوێکی باش بێ بۆ 
چاره سه ری گرفتی ئه م توێژه ی کۆمه ڵگا. 

به  سه رنجدان به  بارودۆخی ئێستای کۆمه ڵگا و 
به  به رز بوونه وه ی ئاماری ته اڵق و لێک ترازانی 

خێزانه کان، ڕێژه ی ژنانی بێ سه رپه رست ڕوو له  
هه ڵکشانه .  بۆ ئه وه ش پێویسته  کاربه ده ستانی 

کۆمه اڵیه تی له  هه وڵی که م کردنه وه ی ئه م ئاماره  
دابن که  به ره  به ره  خه ریکه  ده بێته  قه یرانێکی 

قه ره بوو نه کراو، له گه ڵ ئه وه شدا ده بێ ئاورێکیش 
له م توێژه  بدرێته وه ، چونکی ئاسووده یی ئه وانیش 

وه ک به شێک له  کۆمه ڵ ده توانێ به خته وه ریی 
ته واوی کۆمه ڵگای لێ بکه وێته وه .
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نووسین:شلێر مەحموودی

با لەو پرسیارەوە دەست پێ بکەین، تاوان چیە 
و چۆن سەری هەڵداوە و بۆ سەری هەڵداوە؟ ئێمە 

کە وشەی تاوان و تاوانبار دەبیستین یەکسەر 
بیرمان بۆ کوشتن دەچێت،چونکە دژوارترینیانە، 
بەاڵم تاوان بریتییە لە ئەنجامدانی هەموو کارێکی 

ناڕەوا. لە ژیانی مرۆڤایەتی دا قۆناغی جیاواز 
هەبووە و لەهەریەک لە قۆناغەکانیش پێوەر 

هەبووە بۆ دیاریکردنی کاری رەواو ناڕەوا، 
لە ناو باوەڕی ئاینەکان و فەلسەفیەکاندا ئەو 

پێوەرانە دەست نیشان کراون و نزیکەی هەموویان 
کۆکن لەسەر ئەوەی درۆ و دزی و توندوتیژی و 
کوشتن لە تاوانەکانن و کوشتن لە تاوانە هەرە 

گەورەکانە. قانوون دەڵێ )سەرپێچی، کەتن، 
تاوان (. بۆ ئەوەی بزانین مرۆڤ بۆ تاوان دەکات، 
دەبێ بپرسین مرۆڤ بۆ کاری نارەوا دەکات؟ بەشی 
زۆری کارە ناڕەواکان لە پێناوی بەرژەوەندیەکاندا 

دەکرێن، کەواتە لەو دەمەوەی بەرژەوەندی 
درووست بووە کاری ناڕەواش کراوە و تاوانیش 

ئەنجام دراوە.
ئاینە جیاوازەکان تەرحی جیاوازیان هەبووە 

بۆ نەهێشتنی تاوان، هەندێکیان ویستوویانە 
تاوان بە تاوان چارەسەر بکەن و بە شیر و تیر 

روبەڕووی تاوانکاران ببنەوە، بەاڵم ئەو جۆرەیان 
تاوانەکان قوڵتر دەکەنەوە، بۆ نموونە ئەو 

رێکخراوە تیرۆرستیانەی کە مۆرکێکی ئاینیان  
هەیە و دەیانەوێ بە توندوتیژی و تەقینەوە و 

کردەوەی خۆکوژی  وخەڵک کوژی کێشەکان یەکال 
بکەنەوە و لە ئاکامدا کێشەکان قوڵتر دەبنەوە و 
بە هەزاران تاوانی تریش ئەنجام دەدرێن، بەاڵم 

ئاینی واش هەیە کە بە هێمنیەوە چارەسەری 
کێشەکان  وملمالنێکان دەکات و لە روانگەیەکی 
پاکی رۆحیەوە دەڕوانێتە مرۆڤ و ژینگەکەی و 

دیاریدەکانی دەورووبەری. بۆ نموونە لە ئاینی 
بوداییداهەوڵی تێگەیاندنی مرۆڤ هەیە لە ناوکی 

رۆحی خۆیی و نەمری ئەو رۆحە وپەیوەندیەکی 
هەمیشەیی لەگەل خوایەکی مێهرەبان وجوان، 

ئەمەش وا لە مرۆڤ دەکات لەگەڵ خۆیدا هەردەم 
لە ئاشتی دا بێت و ئاشتیخواز بێت.

ئەو ئایینانەی نەفرەت دەکەن لە توند و 
تیژی دەتوانن مرۆڤی واش پەروەردە بکەن کە 

بۆ سەقامگیرکردنی ئاشتی تێبکۆشێت، کەواتە 
ئایین هەیە لە هەناوی خۆیەوە مرۆڤی ئاشتیخواز 

پێک دێنێت. مەهاتما گاندی پەروەردەی ئایینێکە 
کە ڕایدەهێنێت دوژمنەکەی خۆی خۆش بوێت 
بۆیە ئەویش ئەم پەیامە دەداتەوە بە ملیۆنان 

خەڵک و دەبێتە ڕابەری ئاشتی لە هەموو دنیادا. 
گاندی دەڵێت " ئەوە خۆشەویستی نییە کەسێکت 

خۆشبوێت کە خۆشیدەوێیت، بەڵکە ئەوە 
خۆشەویستییە کەسێکت خۆشبوێت کە ڕقی ڵێتە". 

ئەمە ڕێگەیەکە ڕێگا لە ئاڵوگۆڕی وزەی ڕەشی قین 
و بەدکاری دەگرێت.

تاوان هەر جۆرێکی تاوان بێت پەیوەندی 
بە گرێچنە هەرەئاڵۆزەکانی دەرونەوە هەیە، 

مرۆڤێک لەبەر پارە کەسێک دەکوژێت، تاوانی 
دزی و کوشتن دەکات، چی وا لەو مرۆڤە دەکات 
ئەوەندە تەماعکار بێت لەپێناو پارەدا مرۆڤەکان 
بکوژێت؟ بێگومان خودی تەماعکاری نەخۆشییەو 
پەیوەندی بە گرێی دەرونییەوە هەیە، مرۆڤ بە 

درۆزنی لەدایک نابێت، گریی دەرونیش بەخۆڕایی 
دروست نابێت، ژینگە و دەوروبەر و پەروەردە 
ڕۆڵی سەرەکی دەبینن لە گەورەیی و بچووکی 

ئەو گرێییانەی کە ڕۆژانە لە ناخی مرۆڤەکان دا 
دروست دەبن، درۆ کردن ، دزیکردن، بوختان 
هەلبەستن ئەمانە هەموویان لە دەرونناسی دا 

دەچنە ناو چوارچێوەیەکەوە پێیان دەوترێت 
)میکانیزمەکانی بەرگری(، هەموو ئەو کەسانەی 

کە ئەم کارانە ئەنجام دەدەن بەبێ ئەوەی هەستی 
پێبکەن بۆ بەرگری کردن لە دەرونی خۆیان دەیکەن 

لە هەڕەشەکانی دەوروبەریان. دەشێت زۆربەی 
کاتیش ئەو هەڕەشانە وەهمی و دەرونی خۆی 

بن و ڕاستەقینە نەبن. خۆنەناسی و ناشارەزایی 
دەرونی وادەکات مرۆڤ ڕوبەروی کێشە و گرفتی 

تاوان لە کۆمەڵگای مرۆڤایەتی دا
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سادەی ڕۆژانە ببێتەوە و نەتوانێت چارەسەری 
بکات و ئاڵۆزتری دەکاتەوە. زۆر لە تاوانەکان 

هۆکاری زۆر سادە پاڵنەەریان بوون، بەاڵم 
بەهۆی نازانییەوە ئەو کێشانە ئالۆز کراونەتەوە 

و تاوانیان لێکەوتۆتەوە. جاری وا هەبووە 
کوشتنی پیاوێک بۆ ژنەکەی کێشەیەکی زۆر 

سادەی ڕۆژانەبووە، لێکتێنەگەیەشتنێک دەتوانێت 
تاوانێکی لێبکەوێتەوە.مخابن ژینگەو پەروەردەو 

سیستەمی گشتی کۆمەڵگە توندو تیژەکان زۆر جار 
ئەو مرۆڤانە گیرۆدەی توندو تیژی و تاوان دەکەن.

هۆکاری سەرەکی تاوان بەهۆی نەبوون 
یان کەمی خۆشەوتستییەوە ڕودەدات. مرۆڤە 
توندو تیژەکان ئەوانەن هەستی دانوستاندنی 
خۆشەویستیان بەر زەبری گەورە کەوتووە. 

خۆشەویستی ڕوناکییەکە وەکو الیت ڕێگای مرۆڤ 
بەرەو ناخی خۆییو خۆناسینی پێشان دەدات کە 
ئەو ڕوناکییە نەبوو مرۆڤ گومڕا دەبێت و خۆی 

لێون دەبێت کە خۆشی لێ ون بوو خواشی لێ ون 
دەبێت، خود و خوا پەیوەندییەکی توندۆتۆڵیان 
بەیەکەوە هەیە، کە خۆت ناسی خوا دەناسیت و 
کە خۆشت نەناسی خواش ناناسیت، کە خواشت 

نەناسی هەموو کارێکی ناڕەوا دەکەیت، خوا لەناو 
روحی مرۆڤ دایە و خودی ویژدان تۆوی خوایە 
الناو مرۆڤ دا. کە ویژدانت لێ ون ببێت دەشێت 
هەموو تاوانێک ئەنجام بدەیت، دەشێت وتار و 

کرداری ناڕەوا ببنە پیشەت. مرۆڤ بۆئەوە دروست 
نەبووە تاوان بکات و رق باڵو بکاتەوە، بەڵکە بۆ 

ئەوە هاتووە تا بە خۆشەویستی گەردون جوان 
بکاتەوە و روناکی دەرون پەخش بکاتەوە، بەكام 

زۆربەی کات چەند کەسێکی گومڕا دەتوانن بە 
ملیۆنان خەڵک بکەنە تاوانبار و گوناحکار.

زۆر جار ڕودەدات ژنانیش تاوان بکەن و حوکم 
بدرێن، هۆکارە گشتییەکان چین وا لە ژنان دەکەن 

تاوان بکەن؟
ژنانی تاوانبار بەتایبەت لە کۆمەڵگا نەریتییە 

پیاوساالریەکان دا لە زۆربەی کات دا قوربانین 
و ئەگەر لە چیرۆکی هەریەکێک لەو تاوانبارانە 

بکۆڵیتەوە و شیبکەیتەوە دەبینیت هەریەکێک 
لەوان لە سەرەتاوە لەالیەن پیاوێکی ستەمکارەەوە 

گیرۆدە کراوە. ئەگەر گوێ لە چیڕۆکی 
لەشفرۆشێک بگریت بە رونی بۆت دەردەکەوێت 

کە چۆن هەر لە منداڵییەوە وەک کۆیلە رەفتاری 
لەگەڵ دا کراوە. پەروەردەی هەڵەی خێزان و  

ستەم و توندوتیژی ناو ماڵ و لێدانی براو باوک 
و نێرینەکانی بنەماڵە زۆر جار هۆکارن لەوەی 

کچێک لەماڵ ڕابکات و لەسەر شەقامیش تووشی 
پیاوانی لەوان ستەمکارتر دەبێتەوە و وەک 

گورگیبرسی تێی بەردەبن. ئەگەر پەردە لەسەر 
روی ستەمکاری پیاوانی خێزان هەڵبدەیتەوە کە 
ئافرەتەکانیان پاڵپێوەناوە بەرەو بەدڕەفتاری و 

پیاوانی تریش بەرەو تاوان ڕایانکێشاوە، بەدەر لە 
هەموو ئەوانەش کاریگەری کلتوری نێر ساالری و 

ئەو توندوتیژیەی کە بەرهەمی دەهێنێت هەموو ئەو 
مرۆڤانە دەگرێتەوە کە پەروەردەی ئەو کلتورەن 
بە پیاو وژنەوە، بەاڵم مرۆڤی وشیار بە پیاو و 
ژنەوە سوود لە توانای عەقڵی خۆی وەردەگرێت 
و خۆی لە کاریگەرییە نێگەتیڤەکانی ئەو کلتورە 

دەپارێزێت.
لە واڵتی ئێمەدا توندوتیژی لە زمان دا ، لە 
کلتوردا لە پەروەردە دا و لە هەموو دیاردەکانی 

ژیان دا هەیە، بۆیە پێویستە دام و دەزگامان 
هەبێت بۆ وردکردنەوەی تاوان و لێکۆڵینەوە لە 
وردەکارییەکانی هەر  تاوانێک. تاوان لە واڵتی 

ئێمەدا تەنها تاوانی کۆمەلاڵیەتی و چەقبەستوویی 
داب و نەریتە کۆنەکانمان نییە، تاوانی سیاسی و 

تاوانی ئابوری و تاوانی کلتوریش رودەدات.
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ئاماده  کردنی:مینا سوڵتانزادە

 له  رابردووی عه ره بستان دا کچیان زینده به گۆڕ 
ده کرد ته نیا له به ر ئه وه ی کچن و به  هۆی بیری 

کۆن و دواکه وتوویی که  کچ ده بێته  هۆی بێ 
ئابڕوویی و سووک کردنی بنه ماڵه  له  کۆمه ڵگه دا 

و ناتوانن له  نێو خێڵ و عه شیره کانیان دا 
سه ریان به رز رابگرن، به اڵم کاتێک کوڕیان ده بوو 

ده یانکرده  شایی و خۆشی، بێ ئه وه  بیر له وه  
بکه نه وه ، ئه و دایکه ی  ئه و کوڕ و کچه ی هێناوه ته  
سه ر دنیا خۆی کچۆڵه یه ک بووه  که  توانیویه تی 
له  ده ست کرده وه ی بێ به زییانه و ناماقوواڵنه ی 

زینده به گۆڕ رزگاری بێ و ببێته  دایک. هه اڵواردنی 
نێوان ژن و پیاو: خودا ژن و پیاوی وه ک یه ک 

خه لق کردوه و هه ردووکیانی وه ک مرۆڤ هێناوه ته  
سه ر دنیا. ته نیا له باری ره گه زییه وه  جیاوازن 
نه ک له باری حه ق و حقووق و ژیانه وه . ئه گه ر 

پیاو له  باری جه سته ییه وه  به  هێزه  ژنیش هێندێک 
کاری له  توانا دا هه یه  که  پیاو ناتوانێ ئه نجامی 
بدا نموونه ی سه ره کی توانای دایکایه تی یه کێکه 

له و کارانه . له  نێو ژن و پیاودا مامۆستا شاعیر، 
دوکتور، داهێنه رو... هه یه  و هه ر وه ک پیاوی 
سه رکه وتوو هه یه  ژنی سه رکه وتووش هه یه ، 

به  سه دان نموونه ش ده بینرێ، بۆیه  ژن و پیاو 
یه کسانن و ژن هیچی له  پیاو که متر نییه  پیاوان 

ده بێ بیر له وه  بکه نه وه  که  به راستی چییان له  
ژنان زیاتره و کێ ئه و حه قه ی پێداون که  وا بیر 

بکه نه وه . له  شه قام و شوێنه  گشتییه کان پێکه نین 
به  ده نگی به زر بۆ پیاوان عه یب نیه  و نیشانه ی 

شادی و خۆشحاڵی ئه وانه  به اڵم پێکه نینێکی 
ئاسایی بۆ ژنان ده بێته  هۆی عه یبه  و به  خراپ 

چاو لێکردنیان و بێ ئه ده بی ئه وان. ئه رێ به  
راستی ئه وه  بێ عه داڵه تی نیه ؟ ئه گه ر پیاوێک 
به  جلێکی خاوێن و موی سه رێکی رێک و پێک 

ده رکه وێ نیشانه ی پاک و خاوێنی ئه وه ، به اڵم 
هه ر ژنی ئه و پیاوه  به  خاوێنی بگه ڕێ تاوانی 
کردوه  و ده بێته  هۆی ئینحراف بۆ کۆمه ڵگه  و 

بەڕەڵاڵیەتی. ئه گه ر کچه که ت کێشه ی له گه ڵ 
هاوسه ره که ی هه بێ تۆ بۆ چاره سه ری کێشه که ی 

سه ردانی دادگات کردوه و له وێ ده ڵێی زاواکه م 
ئیزنی کچه که م نادا سه ردانی ئێمه  بکا، کاری ده رێ 
بکا، بچێته  میوانی، بۆخۆی پێداویستیه کانی خۆی 
دابین بکا، جه نابی قازی ده ڵێ ده ی جا ئه وه  حه قی 
ئه و پیاوه یه و ده بێ ژن گوێ رایه ڵی مێرده که ی بێ 

و لێره دایه  که  ده ڵێین ئه وه  چ یاسایه که !! به ڵێ 
ئه وه  یاسایه  و ئێمه  قبوڵمان کردوه  و ئێستا که  به  
قازانجی ئێمه  نیه  دژایه تی له گه ڵ ده که ین. کاتێک 

کچ مێرد ده کا بۆ قایم راگرتنی بنه مای ژیان و 
داهاتووی، داوای ماره ییه کی زۆر قورس ده که ین 
و به  جێی ئه و ماره ییه  داوای ئه وه  ناکه ن ئه گه ر 
سبه ی کچه  کێشه ی هه بوو بتوانێ داوای ته اڵق و 

جیابوونه وه  بکا چونکه  پێمان وایه  عه یبه و ده بێته  
هۆی ئابڕووچوون و سووک کردنی بنه ماڵه . به اڵم 

بیر له وه  ناکه ینه وه  ئه و کچه  له  ژێر فشاری روحی 
دایه و بۆ رزگاربوونی ماره ییه که ی ده به خشێ و 

ته نانه ت ئه و کاته ش به  هه زار پاڕانه وه و الاڵنه وه  
رزگاری ده بێ. ئه و هه اڵواردنانه ی له  نێوان ژن 
و پیاو دا هه یه : ژیانی هاوبه ش: کچان ژیانی 

هاوبه ش پێک دێنن که  له  ئارامی و ئاسایش دا 
ژیان به  سه ر به رن به اڵم به داخه وه  جاری وایه  
ئه و ژیانه  بۆیان ده بێته  دۆزه خێک و ناچارن 

هه تا هه تایه  به و ژیانه وه  بسوتێن و بسازێن. 
یه که م هه نگاو بۆ ژیانی هاوبه شی کچێک ئیزنی 

باوکیه تی و زۆربه یان ئه وه  وه ک رێزێک بۆ باوک 
داده نێن به اڵم ئه وه  ئیجبارێکه  له سه ر کچان، 

ده نا بۆ کوڕان ناچار نین ئه و رێزه  له به ر چاو 
بگرن، ئه دی ئه و رێزه   بۆ بۆ دایک دانانرێ و له و 
نێوه دا دایک هیچ جێگه یه کی نیه ، ته نانه ت یاسا 

ئه و ئیزنه ی به  باوک داوه  کچێکی 13 ساڵه  له  
پیاوێکی 70 ساڵه  ماره  بکاو ژیان و داهاتووی له  
نێو به رێ. ژنی ئێرانی به  بێ ئیزنی ئه نجومه نی 

واڵت ناتوانێ له گه ڵ پیاوێکی خاریجی ژیانی 
هاوبه ش پێک بێنێ، به اڵم پیاوه که  پێویستی 

به و ئیزنه  نیه . حه قی ته اڵق: به  پێی یاسا ته اڵق 
حه قی بێ ئه م الو ئه والی پیاوانه و ته نیا پیاو 

ده توانێ هه ر کاتێک بیهه وێ ژنه که ی ته اڵق بداو 

ئه رێ ژن بوون تاوانه ؟!
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ته نیا کاتێک ئه و داوایه  له الیه ن ژنه که وه  ره وایه  
که  مێرده که ی نه فه قه ی پێ نه دا، مادده ی هۆشبه ر 

به  کار بێنێ، له  ژنه که ی بدا، زیندانی بێ و 
یان کێشه ی ده روونی هه بێ. حه قی ویالیه ت و 

سه رپه رستی منداڵ: به  پێی یاسای مه ده نی ئێران 
دایک هیچ کات ناتوانێ سه رپه رستی منداڵه که ی 
وه ستۆ بگرێ ته نانه ت ئه گه ر باوک و باپیریشی 

نه بێ، ته نیا ده توانێ وه ک خزمێکی ئه و منداڵه  بێ. 
کاتێک منداڵ پێویستی به  نه شته رگه ری ده بێ ئه وه  

باوکه  ده بێ ئیزنی ئه و نه شته رگه رییه  بداو دایک 
هیچ ده سه اڵتێکی نیه . یاسای چه ند هاوسه ری: 

یه کێکی دیکه  له و نابه رابه ریانه  چه ند هاوسه ری 
پیاوانه  به  شێوه یه ک که  پیاو ده توانێ تا 4 ژنی 

ماره کراوی هه بێ و هه رچه ندی سیغه  بکا ده توانێ. 
زۆربه ی ژنان پێیان وایه  که  هاوسه ره کانیان 

ئه و کارانه  ناکه ن به اڵم ئه گه ر سه ر له  دادگاکانی 
بنه ماڵه  بده ین ده یان بینین ئه و پیاوه  باشانه  چۆن 

که ڵک له  حه قه  ناعاداڵنه یه  وه رده گرن. ته مه نی 
به رپرسایه تی تاوان: ته مه نی به رپرسایه تی تاوان 

بۆ کچان 9 ساڵی قه مه رییه  و بۆ کوڕان 15 ساڵ. به  
شێوه یه ک ئه گه ر کچێکی 9 ساڵ تاوانێک بکا یاسا 
وه ک مرۆڤێکی گه وره  هه ڵسوکه وتی له گه ڵ ده کا. 

هه موو سزایه کی بۆ له به ر چاو ده گرێ ته نانه ت له  

سێداره دان، ته نیا جیاوازییه ک که  هه یه  ئه وه یه  
ئه و منداڵه  له  شوێنێکی دیکه  راده گرن تا ته مه نی 
18 ساڵ و حوکمه که ی به ڕێوه  ده به ن. ده بێ ئه و 

پرسیاره  له و یاسا دانه رانه  بکرێ، ئایا ئه و منداڵه  
که  ته نیا 9 ساڵی ته مه نه  ئه وه نده  تێگه یشتنی هه یه  

له  به 

هه یه  له  به رانبه ر ئه و تاوانه  گیان و ژیانی 
لێ بستێنرێ. دیه : دیه  ئه و بڕه  پووڵه یه  له الیه ن 
بکوژه وه  یان تاوانباره وه  ده درێ به  که سی زیان 

دیتو، به  پێی یاسای ئێرانی گیانی ژن نیوه ی 
گیانی پیاو له به رچاو ده گیرێ بۆ نموونه  ئه گه ر 
خوشک و برایه ک له  شه قام توشی رووداوێکی 

هاتوچۆ بن و هه ردووکیان القیان بشکێ ئه و 
پووڵه ی وه ک خه ساره ت ده درێته وه  به  کوڕه که  

نیوه ی ئه و ده درێته وه  به  کچه که . ئه وه  له  دابه ش 
کردنی میرات و شاهیدی دان دا هه ر دوو ژن وه ک   

پیاوێک داده نێن. هه اڵواردن و جیاوازییه کان 
زۆر له وانه  زیاترن. ژنان وه ک مرۆڤێکی ته واو 

سه ربه خۆ له به رچاو نه گیراون، ژن ناتوانێ ببێته  
سه رکۆمار. حیجابی زۆره  ملی و زۆر یاسای دیکه  

که  به  دژی ژنان به  کاری ده هێنن. 
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ژنان هەوێنی        

نووسین: تاهیر قاسمی 

 دوو شاری مەهاباد و بۆکان، لە دوو کاتی 
جیاواز و دوو هۆکاری جیاوازدا، دوو خۆپێشاندان 

و ناڕەزایەتیی بەرینیان بە خۆوە دیت. ژنانی کورد 
هەوێنی سەرەکیی هەردووی ئەو خۆپێشاندان و 

ناڕەزایەتیانە بوون. 
رۆژی 13ی بانەمەڕی 1394ی هەتاوی، کچە 

کرێکارێکی کورد لە هوتێلێکی شاری مەهاباد، دوای 
ئەوەی کەوتە بەر گوشاری کاربەدەستێکی دەزگا 

ئەمنیەتیەکانی کۆماری ئیسالمی، بۆ رزگار بوون لە 
دەستدرێژی، لە نهۆمی چواری هوتێلەکەوە خۆی فڕێ 

دا و گیانی لە دەست دا. ئەم رووداوە ناڕەزایەتیی 
بەرینی خەڵکی کوردستان بە تایبەت لە شاری 

مەهابادی لێ کەوتەوە. خۆپێشاندان و ناڕەزایەتیەک 
کە بە »سەرهەڵدانی هوتێل تارا« ناوبانگی دەرکرد. 

رۆژی 16ی بانەمەڕ هەزاران کەس لە الوان و چین 
و توێژەکانی دیکەی شار بۆ دەربڕینی ناڕەزایەتی 

لە بەردەم هوتێلەکە کۆبوونەوەو دەستیان دایە 
ناڕەزایەتی. هێزە ئەمنیەتیەکان زۆر زوو بەرەنگاری 

خۆپێشاندەران بوونەوەو هەڵیانکوتایە سەر 
خۆپێشاندەران. لە ئاکامی بەرەنگاریی خەڵک دژ بە 

هێزە ئەمنیەتیەکاندا، هوتێلەکە ئاگر درا. چەکدارانی 
رێژیم تەقەیان لە خۆپێشاندەران کرد و ژمارەیەکی 
زۆر لە خەڵکی ناڕازی بریندار بوو. خۆپێشاندان و 

ناڕەزایەتی بۆ شارەکانی دیکەی کوردستانیش پەلی 
هاویشت و بە تایبەتی ژنان لە شاری سەردەشت 

پێشەنگی ئەو خۆپێشاندان و ناڕەزایەتیانە بوون. بە 
دەیان کەس لە خەڵکی خۆپێشاندەر لە هەردوو شاری 
مەهاباد و سەردەشت گیران و دەستبەسەر کران. ئاکام 
تەلالج، خوێندکارێکی بەشدار لەو خۆپێشاندانە بوو 

کە بە هۆی قورسی برینەکانی گیانی لە دەست دا. ئەم 
خۆپێشاندانە لە جیهاندا دەنگی دایەوەو دەسەاڵتی 

تارانی لەرزاند.
خۆپێشاندانی دووهەم رۆژی پێنج شەممە 25ی 
پووشپەڕی 1394ی هەتاوی لە شاری بۆکان هاتە 

ئاراوە. دوای ئەوەی رۆژی 23ی پووشپەڕ، کەسانی 
سەر بە ناوەندە ئەمنیەتیەکانی کۆماری ئیسالمی 
لە بۆکان، لە کردەوەیەکی قێزەون و نامرۆڤانە 

دا، تێزاب و ئەسیدیان بە سەر 4 کەس لە ژنانی 
ئەم شارە دا پڕژاند. چاالکانی شار بۆ پێشگرتن 

لە دووپاتبوونەوەو لەقاودانی ئەم کردەوە دزێوە، 
هەر زوو رایانگەیاند کە بێدەنگ نابن. ئەگەرچی 

کاربەدەستانی کۆماری ئیسالمیی ئێران بە هەڕەشە، 
شانۆسازی، باڵوکردنەوەی درۆ و باڵوەکردنی هێزە 

ئەمنیەتی و چەکدارەکان بە ناو شار دا، هەوڵیان 
دا خەڵک لە دەربڕینی هەر جۆرە ناڕەزایەتیەک 
دڵسارد بکەنەوە و بترسێنن، بەاڵم وەک پێشتر 

راگەیەندرابوو، ئێوارەی رۆژی 25ی پووشپەڕ، ژنانی 
نارازی و پیاوانی یەکسانیخواز و دژ بە زەبروزەنگ، 
لە بلواری کوردستان، ئەو جێیەی کە پێشتر کردەوەی 

قێزەونی ئەسید پڕژاندنی لێ ئەنجام درابوو، 
کۆبوونەوە و بە هەڵگرتنی پالکارد و دانی دروشمی 

»نا بۆ توند و تیژی دژ بە ژنان«، نەفرەت و بێزاریی 
خۆیان لەو کارە نامرۆڤانەیە دەربڕی.

ئەم دوو بەرخودان و خۆپێشاندانەی ساڵی 
رابردووی رۆژهەاڵتی کوردستان، کە تێیایاندا ژنان 

هەوێن و هاندەری سەرەکی بوون، لە چەند روانگەوە 
جێگای سەرنجن: 

1- لە هەردوویاندا ژنانی کورد قوربانیی 
زەبروزەنگی مۆرەکانی دەزگا ئیتالعاتی و 

ئەمنیەتیەکانی کۆماری ئیسالمی بوون. 
2- لە هەردوو تاواندا لێپرسینەوەیەکی ئەوتۆ لە 

تاوانباران نەکرا. یان هیچ دادگاییەکیان بۆ پێکنەهات 
یان لە دادگای فەرمایشیدا »تەبرەئە« کران و بێ 

تاوان ناسێندران. 
3- دوو رووداو و دەرەنجامەکانی ئاستی دژایەتیی 
دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی سەبارەت بە ژنانی زیاتر 

دەرخست. ئەم دژایەتی و سەرکوتە بە تایبەت لە 
سەر زۆرینەی ژنانی کورد بە سێ هۆکاری ژن بوون، 

ژنان هەوێنی دوو خۆپێشاندانی ساڵی رابردوی رۆژهەاڵت
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کورد بوون و بوونی مەزهەبێکی جیاواز لە مەزهەبی 
رەسمیی کۆماری ئیسالمی، چەند قات زیاترە. 

4- لە هەردوو تاواندا، ژنانی قوربانی لە حاند 
تاوانی مۆرە و دەزگا ئەمنیەتیەکانی کۆماری ئیسالمی 
سەریان دانەخست و بێدەنگ نەبوون. لە یەکەمیاندا 

فەریناز بە مەرگی خۆی کۆمەڵگای جواڵند و لە 
دووهەمیاندا ژنانی ئەسید پێداکراو دەنگیان هەڵبڕی 

و دەنگی خۆیان بە کۆمەڵگای کوردستان و بە ناوەندە 
جیهانیەکانی مافی مرۆڤ گەیاند.

5- لە هەردوو خۆپێشاندان و سەرهەڵداندا، ژنان 
ئەگەرچی بە ڕادەی کەمتر لە پیاوان بەاڵم حزووری 

چاالکانە و ئەکتیڤیان بۆ دەربڕینی ناڕەزایەتی و 
بەشداری لە خۆپێشاندانەکاندا هەبوو. 

6- هەردوو رووداو دەرخەری ئاستی پێگەیشتوویی 
ژنان و، بوون و حزووری چاالکانەیان لە گۆڕەپانی 

خەبات و لە ناو رووداوەکانی کۆمەڵگای کوردستان 
دابوو. 

7- بەشداریی هەراوی پیاوان لە هەر دوو 
خۆپێشاندان و ناڕەزایەتی دا دەریانخست کە رێژەی 

پیاوانی یەکسانیخواز و الگری مافی وەکیەکی ژن 
و پیاو لە ناو کۆمەڵگای کوردستاندا، زۆر زیاتر 

لەوەیە کە بیری لێ دەکرایەوە. 
8- دوو خۆپێشاندان و سەرهەڵدانی ساڵی 

رابردووی بۆکان پێمانی سەلماند کە ئیدی ژنان 
بوون بە فاکتەرێکی گرینگ لە رێکخستن و جواڵندنی 
کۆمەڵگا و دەخوازێ بزووتنەوەی سیاسی - مەدەنیی 

کوردستان حیسابێکی تایبەتی و جیاواز لە رابردو 
بۆ ژنان و رۆڵ و پێگەی ئەوان لە بزووتنەوەی 

مافخوازانەی کوردستاندا بکاتەوە.            

ئامادە کردنی:عیسمه ت نستانی

یه کێک له  خه سڵه ته  دیاره کانی هه ر سیسته مێکی 
دیکتاتۆر قۆر   غ کردنی کۆی ره هه نده کانی ژیانی 

کۆمه ڵگایه  له  سیاسه ت و ئابووری و کولتورو ... بۆ 
ئه وه ی هه موو ئه و جومگانه  بکه ونه  خزمه ت ئیدئۆلۆژی 

زاڵی ده سه اڵتدار. له م چه شنه  سیسته مانه دا ده سته ی 
ده سه اڵتدار و ده ستوپه یوه ندیه کانیان چه مک و 

بایه خه  مۆدیرنه کان به  شێوه یه ک پێناسه  ده که ن که  
بگونجێ له گه ڵ شیوازی حوکمڕانیی ئارایی و به توندی 

له به رامبه ر هه ر خوێندنه وه یه کی پێچه وانه  له و 
چه مکانه  ده وه ستنه وه . لێره دا به رژه وه ندی حوکمڕان 
به راده یه ک گه وره  ده بێته وه  که  له  پێناو پاراستنیدا 

هه موو شیوازه کانی سه رکوت و توندوتیژی دژی 
نه یارانی ده گرێته به ر. 

کۆماری ئیسالمی وه ک سیسته مێکی دیکتاتۆر هه ر 
له سه ره تای دامه زرانیه وه  به  باشی که ڵکی له م میتۆده  

وه رگرتوه  و به  دروست کردنی که شێکی ئه منیه تی و 
به  پیرۆزکردنی ده سکه وته کانی شۆڕشی ئیسالمی و 
رێبه رانی ئه و شۆرشه  هه وڵی داوه  بازنه ی چاالکیی 

سیاسی به راده یه ک به رته سک بکاته وه  که  ته نیا 

نوخبه یه کی جێی متمانه ی خۆی جێگای ببێته وه . ئه و 
بیرکردنه وه یه،  دامه زراندنی دادگاکانی شۆرش و ئیعدام 

و به ندکرانی جیابیران و سه رکوتی خوێناوی نه ته وه  
نافارسه کانی لێکه وته وه  که  تا ئیستاش به رده وامه .
یه کێک له و چه مکانه ی که  له  ژێر سێبه ری ئه و 

ئیدۆلۆژیه دا تا ئیستاش پێناسه  نه کراوه  چه مکی تاوانی 
سیاسییه. ده توانین بڵێین له  گرینگترین پێوه ره کانی 

دێمۆکراسی له  هه ر رژێمێکی سیاسیدا شێوازی مامه ڵه  
کردنه  له گه ڵ چاالکانی سیاسی و جیابیران. به  

شێوه یه ک که  له  رژێمه  دێمۆکراتیکه کان دا وه ک ده رفه ت 
چاو له و توێژه  و به رهه مه  فکری و کردارییه کانیان 

ده کرێ و له  رژێمه  دیکتاتۆڕه کانیشدا به  پێچه وانه  وه ک 
مه ترسی لێیان ده ڕواندرێ.

  له م دواییانه دا یاسایه ک له په رله مانی ئێران 
له  ژێر ناوی یاسای تاوانی سیاسی ده رچوو که  
به شێک له و کردارانه ی ژماردووه  که  به  تاوانی 

سیاسی له قه ڵه م داون. به اڵم ئه و یاسایه  خۆی له  
هه ر چه شنه  پێناسه یه ک بۆ چه مکی تاوانی سیاسی 

بواردووه  و به  ڕیزکردنی چه ند ماده و بڕگه ی ناروون 
و چه واشه کردنی هه موو جۆره کانی چاالکی سیاسی نه  

ته نیا نه یتوانیوه  یان نه یویستوه  فه زایه کی ئارام و 
کراوه تر بۆ چاالکی سیاسی بڕه خسێنێ به ڵکو به هه مان 
بیرکردنه وه ی سااڵنی دوای سه رکه وتنی شۆڕش، هه ر 

یاسای تاوانی سیاسی، ده مامکی دیموکراسی به سه ری دیکتاتۆردا
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چه شنه  چاالکیه کی سیاسی خستۆته  ناو چوارچێوه ی 
تاوانی سیاسی. به ده ربڕینێکی دیکه  له  یاساکه دا هیچ 

جیاوازیه ک له  نێوان چاالکی سیاسی و تاوانباری 
سیاسی دا نه کراوه . له  راستیدا له  روانگه ی ئه و 

یاسایه وه  ته نیا ئه و که سانه  تاوانباری سیاسی نین که  
چاالکی سیاسی نین.  

"یاسامه ند کردنی تاوانی سیاسی" و "حوکمڕانیی 
دیکتاتۆر" له  په یوه ندییه کی پارادۆکسیکاڵ و دژبه یه ک 

دان که  هه رگیز ناتوانن له  ژینگه یه ک دا به یه که وه  
کۆبکرێنه وه . به ڵکوو ئه وه  ته نیا هه وڵێکه  بۆ 

مه شروعیه ت دان به  ده سته ی ده سه التدار تا له  ژێر 
سێبه ری به ها دیمۆکراتیکه کاندا روخسارێکی رازاوه  
له  خۆی به  دنیای ده ره وه  پێشان بداو به و شێوه یه  

ته مه نی ده سه اڵتدارێتی خۆی پێ درێژ بکاته وه و رووی 
راسته قینه ی خۆی له  رێکخراو و دامه زراوه  مرۆڤ 

دست و هه روه ها دێمۆکراسیخوازه  نێوده وڵه تییه کان 
بدزێته وه . له  کاتێکدا  له سه رده می ئیستا دا هیچ 

سیسته مێکی سیاسی ناتوانێ خۆی له  گشتگیربوون 
و جیهانی بوونی دیموکراسی بدزێته وه  و هه ر بۆیه  

هه وڵ ده دا گشت سیاسه ته کانی به  ده مامکی دیموکراسی 
دابپۆشێ. واته  له  زۆربه ی نموونه  دیکتاتۆرییه کاندا، 

دیکتاتۆری له  شێوه ی مامه ڵه  و جێبه جێ کردنی یاسادا 
خۆی ده بینێته وه  نه ک له  خودی یاسادا. به  ده ربڕینێکی 

تر زۆر جار یاسای دێمۆکراتیک و عاداڵنه  بوونی 

هه یه  به اڵم که لێنه که  له  جێبه جێ نه کردن یان خراپ 
جێبه جێ کردنی یاساکان دایه ، ئه وه ش به  هۆی بوونی 
ئۆرگانگه لی سه روو یاسا و ده سه اڵتی یاسادانان، که  

له  راستیدا یاساکان له  ژێر چاوه دێری و به  ره زامه ندی 
خۆی ده رده چن .

په سند کردنی یاسای تاوانی سیاسی له  ئێرانیشدا 
هه وڵێکه  بۆ داپۆشینی سیمای دیکتاتۆڕی به  ده مامکی 

دێمۆکراسی. هه ر چۆنێک بێ بوونی یاسایه کی له م 
چه شنه  ده توانێ به ستێنێک بڕه خسێنی که  له  داهاتوودا 

هه ر چه ند خودی یاساکه  پڕه  له  که موکووڕی که  به  
کورتی ئاماژه  به  به شێک له  ده قی یاساکه  ده که م:
له  مادده ی یه که مدا باس له وه  کراوه  که  گشت 

ئه و تاوانانه ی له  مادده  و بڕگه کانی ئه و یاسایه دا 
ئاماژه یان پێکراوه  ئه گه ر هاتوو به  مه به ستی چاکسازی 

له  کاروباری واڵت و دام و ده زگا و ئۆرگانه کانی سه ر 
به  ده سه اڵت ئه نجام دران به و مه رجه ی نه بنه  هۆی 

زه بر لێدان له  بنه ماکانی رژێمی کۆماری ئیسالمی، به  
تاوانی سیاسی ده ژمێردرێن. لێره دا به  ئاشکرا رێگا له  
هه ر چه شنه  خوێندنه وه یه کی جیاواز له  ده سه اڵتدار بۆ 

چۆنیه تیی به ڕێوه بردنی واڵت گیراوه  که  له  راستیدا 
ئه لفوبێی کاری سیاسی ئه و خوێندنه وه  جیاوازانه یه  

له  هه ر واڵتێکی دێمۆکراتیکی سه رده م دا. دانانی وشه ی 
تاوان له  په نای هه وڵدان بۆ چاکسازی خاڵی هه ره  

کۆمیک و پێکه نیناوی و له  هه مان کاتدا تراژیکی ئه و 
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یاسایه یه . 
له  مادده ی 2 له و یاسایه دا هاتووه  که  درۆ هه ڵبه ستن 

یان بێ حورمه تی کردن به  سه رۆکی سێ ده سه اڵتی 
یاسادانان، جێبه جێ کردن و دادوه ری و هه روه ها 
جێگرانی سه رۆک کۆمار، وه زیره کان، نوێنه رانی 

ئه نجومه نی شوڕای ئیسالمی، نوێنه رانی ئه نجومه نی 
شاره زایان )خبرگان( و ئه ندامانی ئه نجومه نی چاودێری 

)شورای نگهبان( به  تاوان داده نرێن.
به  وردبوونه وه یه ک له و ده قه  یاساییه  و هه روه ها 
به و ئه زموونه ی له  بڕیاره  دادوه رییه کان دا ده رچووه  

سه باره ت به  چاالکانی سیاسی و مه ده نی بۆمان 
ده رده که وێ که  دوو وشه ی "افترا" و "توهین" ته فسیر 

هه ڵگرن و له  ئه ده بیاتی قه زایی کۆماری ئیسالمی 
دا مانایه کی به رفراوان له خۆ ده گرن و به و شێوه یه  

هه ر چه شنه  ره خنه یه ک له  کاری ئه و ئۆرگان و 
که سایه تییانه  ده چێته  چوارچێوه ی تاوانه وه  و به  

کرده وه  هیچ چه شنه  ره خنه یه ک رێپێدراو نییه .
له  یه کێکی دیکه  له  بڕگه  سه یر و سه مه ره کانی 

ئه و یاسایه دا ئاماژه  به وه  کراوه  که  هاندانی خه ڵک 
بۆ جیایی خوازی ... ناچێته  چوارچێوه ی تاوانی 

سیاسی، به ڵکوو له  چوارچێوه ی تاوانی جینایی دا 
خۆی ده بینێته وه و سزاکه ی گه لێک قورستره و تاوانبار 

بێ به شه  له و مافانه ی که  بۆ تاوانباری سیاسی له و 
یاسایه دا له به ر چاو گیراون.

به  سه رنجدان به  پێکهاته ی فره  نه ته وه ی ئێران 
و بوونی بزووتنه وه  نه ته وه یی و مافخوازییه کان 

له  ناوچه  په ڕاوێزییه کانی ئێراندا به  ئاشکرا بۆمان 

ده رده که وێ که  رووی ئه و بڕگه یه  له و خه باتگێڕانه یه  
که  له  ره وتی به رگرییه کی ره وادا هه وڵی ده سته به ر 
کردنی مافه  نه ته وه ییه کانیان ده ده ن. له وانه یه  ئه و 

بڕگه یه  بۆ ئه و واڵتانه ی که  مافی هه موو تاکه کان به  
هه موو جیاوازییه کانیان پارێزراوه  رێی تێ بچێ، به اڵم 

له  والتێکی وه ک ئێراندا که  له  سه ر بنه مای فاشیزمی 
فارس- شیعه بنیات نراوه  و هه وڵی سڕینه وه ی 

سه رجه م جیاوازییه کان ده دا و له  رێگه ی جۆراوجۆری 
فه رهه نگی و ئابووری و سیاسی و بگره  سه ربازیش 

هه وڵی ده دا ئه وانی تر له  گۆڕه پانه که  ده ربکا، بوونی 
بڕگه یه کی له م چه شنه  ده ستی دادگا و دادوه ره کان به  

ته واوی ئاوه اڵ ده کا بۆ سزادانی تێکۆشه رانی مافخوازی 
گه النی ژێرده ست تا به  توندترین شێوه  سزا بدرێن.  

هه ر چه ند له  مادده ی 6 دا کۆمه ڵێک ماف بۆ 
تاوانباری سیاسی له به رچاو گیراوه  - هه روه ک 

ئاماژه مان پێدا دۆزینه وه ی ئه و که سانه ی ده که ونه  
قالبی تاوانباری سیاسی کارێکی زۆر زه حمه ته  - به اڵم 

به  کرده وه  به رپرسانی زیندانه کان خۆی لێ ده بوێرن 
به  شێوه ی سه لیقه یی و به  ده مارگرژییه کی گرێدراو به  
سیسته می سیاسی له گه ڵ به ندکراوانی سیاسی مامه ڵه  

ده که ن.
له  کۆتاییدا ماوه ته وه  بڵێم یاسامه ند کردنی هه ر 

کردار و دیارده یه ک به  پێشکه وتنێکی سیاسی و 
دێمۆکراتیک ده ژمێردرێ، به اڵم به و مه رجه ی له  الیه ک 

به ده ر بێ له  ئامانجی ئیدئۆلۆژیک و پاوانخواز و 
له  الیه کی تره وه  ئیراده ی جێبه جێ کردنی یاساکه  له  

ده وڵه تدا بوونی هه بێ. 
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نووسینی: مامۆسـتا فـازیـل شـەوڕۆ
ڕەنگ بێ ڕۆژانە لە ماڵی ئێوەشدا، ئەم جۆرە 

ڕستانە بێنە بەرگوێ:
باوك:" بەس بمزانیایە! ئەم كوڕە سەرسەختەی 

من، چۆتەوە سەر كێ!"
دایك:"تێیناگەم... دەبێ ئەم دۆتەی من وابزانێ 

كچی حەمەقەدۆیە یان حەماغای كۆیە؟!"
كۆڕ و كچ:"لێیان گەرێن، ئەوان ئێستاش 

وادەزانن حەمەرەزاشـا هەرماوە!"
دەمێكە كۆمەڵناسان، سێ چین یان قۆناغیان 

بۆ  تەمەنی مرۆڤـ داناوە: قوناغی منداڵی و 
هەرزەكاری، قوناغی ناوەندی و قۆناغی پیری و 

خانەنشینی. لە ئاكامی لێكۆڵینەو و توێژینەوەی 
نەپساوەی دوورودرێژی  زانایانی كۆمەڵناس و 

دەروونناس، گەیشتونەتە ئەم ئاكامە كە لە هەموو 
ڕۆژگار و سەردەمێكدا، لە نێو هەموو كۆمەڵگای 
مرۆڤایەتیدا، بە بێ لەبەرچاو گرتنی جیاوازیی 

كلتووری و كۆمەاڵیەتی و ئایینی و ڕۆشنبیری 
و ئابووری و فیكری، جۆرە گوریسڕاكێشان و 

كێشمەكێشییەكی نەبڕاوەی پڕ ژانەسەر، لەنیوان  
منداڵ و هەرزەكاران، لە الیەك و   باوان و باپیران 

لەالیەكی تر هەیە. 
واتا گروپەكانی گوریسڕاكیشانەكە بەم شێوەیە:  

جا بە پێ سەردەم و پێگەی جوگرافی )كات و 
شوێن(، هوكار و خەسڵەت و ئامراز و چونییەتی 

ئەم ڕكابەرایەتییە )دیار و نادیارە( جیاوازی 
هەیە و بەردەوامیش لە گۆڕانكاری دایە، هەر 

بۆ نموونە، هۆكار و جۆری ڕكابەرایەتییەكانی 
نێوان ئەم دوو گروپە، لە واڵتی ژاپۆن جیاوازی 

هەیە لەگەڵ ئەوەی لە كوردستاندا دەگوزەرێ، جا 
شێواز و ئاكامی ئەم بگرەوبەردەیە لە نێو خەڵكی 

شاری مەهابادیش جیاوازی هەیە لەگەڵ  كوردە 
ڕۆژهەاڵتییە ئاوارەكانی كەمپەكانی كوردستانی 

باشوور. لە هەموو بارودۆخەكاندا، سیمای 
وێكچوونیان زۆر لەیەكدەچێ.

سەیرەكە لەوەدایە، زۆر لە دایك و باوكان 

وا هەستدەكەن، كەهات منداڵەكانیان خۆیان 
بناسن ئەوا سەرەتای ئەو ناجورییە لە نێوانیاندا 
ڕوودەدات. ڕاستییەكەی وانییە. چۆن؟ ئێوە نابینن 
كە دایك چەندە بەپەرۆشە بۆ گورپەڵەكەی و چەند 

دوعاونزا دەكات كە ساغ و ساڵمەت بێ، پێش 
ئەوەی بێتە دونیاوە، بەاڵم ئەو ئاگاشی لێ نییە!.  

جا هەركە چاوی پشكوتوو و دەستی جوالندەوە، 
یاخەی دەگرێ، لوتی هەڵدەپشێویی، مەمكی 

دەگەزی، میزی پێدادەكات، دەست بۆ هەموو شتێ 
دەبات و هەمیشە حەزدەكا ئازادانە بجولێتەوەو 

كەس دەستی نەگرێ، كەس لەباوەشی نەكا، كەس 
حەقی بەسەرییەوە نەبێ..... . ئەو بونەوەرە 

نۆییە، حەزدەكات بۆخۆی دونیای دەوروپشتی 
بپشكنێتەوە و تێی بگات و بێوچانیش بەرەدەوام 

دەبێ لە ئەنجامدانی ئەم كارەی تا دەبێ بە بەشێك 
لە ڕەفتار و خویی ئەو.

زۆرباشە، كەواتە باپرسین: تۆ كێیت؟ 
منداڵەكەت كێیە؟

ئەگەر بەرێزتان كەسێكی تەمەن )35( ساڵ 
یان )55( ساڵ بن ئەوە مانای وایا تۆ )35(ساڵە 
یان )55( ساڵە خەریكی كەشفكردن و تێڕامان و 

تێگەیشتنی لەم دونیا و ژیانە. بەواتایەكی تر: تۆ 
خاوەن ئەزموون و هزر و جیهانبینی )35( یان )55( 

ساڵی خۆتی.
ئەدی كوڕە یان كچە هەرزەكارەكەت كە تەمەنی 

)16( ساڵە! ئەو خاوەنی  ئەزموون و هزر و 
جیهانبینی )16( ساڵی تەمەنیەتی. خالێكی زۆر 

بایەخدار هەیە لە نێوانتاندا، تۆی بەرێز، 
دەرهاویشتەی ڕووداو و ڕۆژكار و سەردەمی )35( 
یان )55(ساڵ پێش ئێستای. ئێ باشە خۆ ژیانی 
ئەو سەردەمی تۆ، كتومت وەكو ژیانی )2016( نە 

بووە.
ئێستا تۆ دەڵێ:" ئێ باشە، خۆ كەسی )16( 
ساڵی، لە هەموو شتێك تێدەگا، بۆ بەقسەم 

ناكات و سەركێشە و  هەمیشە یاخی خۆی 
نیشاندەدا؟

با باسی كومەڵگەی خۆمان بكەین و خۆمان بە 
خەڵكانی دیكەوە سەرقاڵ نەكەین.  ئەو هوكارانەی 

گوریس ڕاكێشـانی نێـوان بـاوان و نـەوە
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بەربەستێكی سەختی و بڵند لە نێوان ئێوە و ئەوان 
دروستدەكەن زۆرن، هەر بۆ نموونە:

ئاستی خوێندەواری و ڕۆشنبیری: بارودۆخی 
سیاسی و كۆمەاڵیەتی و كلتووری ڕەنگ بێ 

دەرفەتی خوێندنی  بۆ زۆربەی باوانی نەوی 
پێشوو نەڕەخساندبێ. كەواتا نەوی نوێ ئەوان 

بە بێسیوادو دواكەوتوو دادەنێن، ئەو كە لە 
زانكۆ دەگەڕێتەوە ماڵەوە، هەست بە بوونی دوو 
ژینگەی زۆر جیاواز دەكات ، ماڵەوە بە زیندان و 

تەمبەڵخانە و خانەی بەسااڵچووان تێدەگا.
تێهزرین و تێڕوانین لە دەوروبەر: باوانەكان 

پتر وابەستەی بیر و باوەڕ و لێكدانەوەی كۆنن، 
لە بازنەی تاریكی و قەدەر و بێ دەسەاڵتی مرۆڤـ 
و دەستوەستانی دەخولێنەوە، لە كاتێكدا نەوەی 

نوێ باوەڕی بە گۆڕانكاریی و شۆڕ ش وكوتەدا 
ویاخی بوون هەیە.

كلتووری نیفاق پۆش: نەوی نوێ زۆربەی 
گوفتار و ڕەفتاری  باوان و مامۆستا و مەال و 

سەركردە و ڕیبەر و خێرخواز و بانگخوازان بە 
نیفاق و درۆ دەزانن، چونكە  قسەو كردارەكانی 

ئەوان بە دەگمەن یەكدەگرنەوە. مامۆستای 
جگەركێش ئامۆژگاری ئەو دەكات دووركەوێتەوە 

لە جگەرە،سەركردەكان وتاری دژە گەندەڵی 
دەخوێنەوە و خۆشیان تا ئەوك غەرقی گەندەڵێن. 

نەوی نوێ بە چاوێكی تر شتەكان دەبینێ. 
ناجووری واقیعحاڵی ڕۆژگاری ئێستا: بە 

هەزاران پارت و ڕێكخرا و  كۆمەڵە و دەستە و 
تاقم ، بە دەیان واڵتی زلهێز، ئیدیعای ئاشتی 
و ئاسایش و خۆشیی و خۆشەویستیی دەكەن، 

كەچی لەواقیعدا، غەزەبی الفاوی خوێن و زریانی 
كاولكاریی و ڕنۆی ئاوارەیی و گەردەلوولی 

دەربەدەری وسەرگەردانی  و هەژاریی هەرچوار 
ئیقلیمی دونیای گرتۆتەوە . نەوێ نۆێ وا هەست 

دەكات ئەم جیهانە، خەونی ئەو نییە.
شااڵوی تەكنەلۆژیا  و مەعریفەی سەردەم: 

ئەگەر جاران باوانەكان، بە پێنج ساڵ سەفەری 
شارێكیان كردبا، ئەوا ئێمڕۆ، بە سایەیی 

تەكنەلۆژیای پێشكەوتوو و ئاسانكاریی هۆكاریی 
پەیوەندییەكان، كوڕە یان كچە )16( ساڵەكەی 

وان، لە یەك شەودا، بە بێ پرسی وان، سەردانی 
سوید و مەكسیك و بەنگالدیش و ژاپۆن و كرماشان 

و قامشیلی و ماڵی چەندان دۆست وبرادەر دەكا، 
لە ڕێ مۆبایل و ئینتەرنێتەوە. .ئەمەیش فەزای 

مەعریفی و جیهانبینی ئەوان فراوانتر و دەوڵەمەند 
تر دەكات، چونكە باوانەكانیان زۆربەیان لەم 
ئامراز و ئامێرە تازانە بەلەد نین و بێ بەشن.

فەلسەفە و ئایینی جیاواز: ڕاستە نەوێ نۆێ، 
وەكو دایك و باوكیان ئەوانیش موسڵمانن یان 

دیانن یان ئێزیدیین، بەاڵم تێڕوانینی ئەوان لە 
لێكدانەوەی فەلسەفەكانی ئایین و ژیان، تا 

ڕادەیەك، جیاوازە. لە دەست قوتكردنی دز و 
پۆشینی چارشێو و نووشتەكردن  و دژایەتیكردنی 

كەسانی كافر و  دەست ماچكردنی شێخ و مەال 
و سعاتكردنە دەستی ڕاستە و  .............. 
چونیەتی هاوسەرگیریی و مامەڵەكردن و خۆ 

ژیاندن.
هۆكارەكان زۆرن، با ئەوەندە بەس بێت. 

بەاڵم نابێ غەدریش لە باوانەكان بكەین و بڵێن 
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سەروبەری گوفتار و ڕەفتارەكانیان دواكەوتووانەن 
و هی سەردەمی دەقنانووسێن! ئێمە گوتمان، 
پێش ئەوەی منداڵ لە دایك بێ، ئەوا دایكی 

خواخوایەتی ئەو، وەك كورپەڵە تەندرووست و 
باش و سەالمەت بێ.....جا  كاتێك ئەم كۆرپەڵە 
دەبێتە هەرزەكارێكی )16( سااڵن، ئەوا، ئەو دایكە 
هەر خواخوایەتی ئەو، لە ژیانیدا،  تەندرووست 

و باش و سەالمەت بێ. كەواتە لە دیدی ئەوانەوە، 
هەرچی دەیكەن و دەیڵێن، بۆ بەرژەوەندی 
و زامنكردنی ژیانێكی بێ سەرئێشەی پڕ لە 

خۆشگوزەرانییە  بۆ نەوەكانیان، بەاڵم بە بیر و 
زمانێكی جیاواز لە هی نەوەكان.

گوتمان لەوەتی مرۆڤــ وكۆمەڵگا هەیە، ئەو 
گوریسڕاكیشانە هەیە و هەر بەردەوامیش دەبێ، 
جا بۆئەوەی نە نەوێ نوێ باوان و باپیرەیان بە 
نەفام و خەڵفا دابنێن و نە باوان و باپیرەكانیش 

نەوی نوێ بە سەرەڕۆ و سەرشێت و یاخی بوو 
بزانن، ئەوا باشترین ڕێگە، ڕاگرتنی هاوسەنگییە 

لە نێوان جیهانی نەوێ نوێ و جیهانی نەوەی 
كۆن. واتا، باشترە ، باوان و باپیرەكان هەوڵبدەن 

پتر خۆیان لە جیهانی ئەوان نزیك بكەنەوە و بە 
ئەقڵی سەردەم شتەكان لێكبدەنەوە ، بەبێ ئەوەی 

ڕۆحی كلتووری شتە پیرۆزەكان زامدار بكەین. لە 
هەمان كاتیشدا، وا چاكترە نەوی نوێ هەوڵبدات 
دەستی باوانەكانیان بگرن و دوور لە دژایەتی و 
ڕكەبەرایەتی، تێڕوانین و جیهانبینی خۆیانیان 

بۆ شیكەنەوە و بسەڵمێنن. بە كوردی و كرمانجی 
دەبێ لە نێوان ئەم دوو زمانە جیاوازەی ئەو 

دوو چینە، زمانێكی هاوبەشی هاوسەنگی شیرین 
بدۆزرێتەوە، لێرەشدا، بارگرانییەكە پتر دەكەوێتە 

سەر شانی باوانەكان، چونكە ئەوان خاوەن 
ئەزموون و دەرس و عیبرەتی زۆرترن لە چاو نەوە 

هەرزەكارەكانیدا.
بەڕاستی حەزرەتی ئیمامی عەلی جوانی 

گوتووە:"منداڵەكانتان بۆ ڕۆژگارێك پەروەردە 
بكەن كە غەیری ڕۆژگاری خۆتان بێ." یان 

دەفەرمووی:"لەسەر عادەت و كلتووری خۆتان 
ڕقتان لە نەوەكانتان نەبێتەوە، ئەوان بۆ ڕۆژگار 

خولقاون  كە وەك ڕۆژگاری ئێوە نییە."
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هەنگاو بە هەنگاو بۆ نەمانی توندوتیژی دژی ژنان

نووسین:سروە فەتاحی

هەنگاو بۆ نەمانی توندوتیژی دژی ژنان
و  مرۆڤ،  دژی  بە  گشتی  بە  توندوتیژی 
توندوتیژی بە تایبەتی بە دژی ژنان، هەموو کات 
و لە هەموو جێگای دنیا بوونی بووە و بەداخەوە 
سەردەمەی  لەو  بەاڵم  ده کرێ.  به دی  هەر  ئێستاش 
نێوی  بە  دیاردەیەک  کە  سەردەمێک  یانی  ئێمەدا، 
"مافی مرۆڤ" چەمکێکی پڕبایەخی هەیە یاساگەلی 
دارێژراوە  ئەسڵە  ئەو  پێی  بە  کۆمەڵگەکان  لە  زۆر 
توندوتیژییه کان  قاودانی  له   و  به دواداچوون  و 

رۆژبه رۆژ زیاتر ده بێ.
و  ژنان  بە  دژ  توندوتیژییەکانی  شێوەی 
هەر  لە  و  هەیە  جیاوازی  دنیادا  لە  ئەوان  رێژەی 
کۆمەڵگەیەک بە شێوەیەک بەدی دەکرێ. بۆ نموونە 
بەرزکردنەوە  دەنگ  ئەگەر  پێشکەوتوو  واڵتانی  لە 
توندوتیژی بێ لە واڵتانی جیهانی سێهەم ئەو شێوە 

لە توندوتیژی زۆر بە شتێکی ئاسایی دادەنرێ.
بە پێی ئەو ئامارانەی کە رۆژانە وەبەر چاومان 
دەکەون، دەردەکەوێ کە زیاترین رێژەی توندوتیژی 
لە واڵتانێک روو دەدا کە لە ژێر حکوومەتێکی ئایینی 
ژنان  دژی  توندوتیژی  واڵتانە  ئەو  یاساکانی  دان. 
بە ئاسایی دەزانی و پاساوی تایبەتی بۆ دێنێتەوە 
و تەنانەت بە شێوەی بڕیارێکی ئایینی لە مێشکی 
پیاوان دا جێگای دەکاتەوە. بۆ نموونە لە واڵتێکی 
ئیسالمییەویاساکانی  حکوومەتێکی  کە  ئێران  وەک 
بە  بە پێی شەریعەتی ئیسالمییە.پیاوان  ئەو واڵتە 
پێی ئەو ئەسڵەی کە ئیسالم رێگەی پێداون بە دڵی 
خۆیان و هەر جۆرێک کە پێیان خۆش بێ توندوتیژی 
بەرانبەر بە ژنان دەکەن، پاساوەکەشیان ئەوەیە کە 
"لە  کە  دراوە  ئیجازەیە  ئەو  دا  قورئان  لە  دەڵێن 
"ژنان  دەڵێن:  بدەن"هەروەها  سەرپێچیکەر  ژنانی 
و  لێدان  بە  حەز  هەیانە  کە  سرووشتێک  پێی  بە 
ئەشکەنجە دەکەن!"، هەر بەو پێیە توندوتیژی دژی 

ژنان بە ئەمرێکی تەواو ئایینی و یاسایی دەزانن. 
لەو جۆرە کۆمەڵگەیانەدا رەگەزی نێر لە سەرەتای 

فام کردنیان وا فێر دەکرێن و ئەو ئیزنەیان پێ دەدرێ 
لە  کە  لەوەدایە  پیاوەتی"  و  "غیرەت، شەرەف  کە 
کچ یان ژنی "بزۆز و خولیای ئازادی خۆیان" بدەن 
کچ  کوشتنی  بە  یان  بکەن،  لەگەڵ  توندوتیژیان  و 
و ژنێک کە تاوانێکی کردوە و داوێنی لکەدار بووە 
)بە پێی لێکدانەوەی ئەو پیاوانە( ناموس و شەڕەفی 
خۆیان پاراستوە و ئەو لەکەیەیان لە نێوچاوانیان 
بکوژانە  ئەو  و  پیاوانە  ئەو  یاساش  کردۆتەوە. 
"بەرگریکەری  وەک  بەڵکوو  نادا  سزا  تەنیا  نە 
نامووس" دەزانێ. چوونکە لە کۆمەڵگە ئایینیەکان 
دەرەوەی  لە  پێوەندی  یان  ژنان  کردنی  سەرپێچی 
هەر  دەزانڕێ،  گەورە  تاوانێکی  بە  هاوسەرگیری 
بۆیە لەو کۆمەڵگەیانەدا ئەگەر ئەو ژنانە لە الیەن 
بنەماڵەکانیانەوە سزا نەدرێن لە الیەن حکومەتەوە 
کە  سەنگسار  حوکمی  زۆربەیان  و  دەدرێن  زا  س 
حوکمێکی لەوپەڕی وەحشی گەری و بێ بەزەییانەدایە 

بەسەریاندا دەسەپێ.
کۆمەڵگە  هەرچی  بارودۆخێکدا  وەها  لە 
لە  کۆمەڵگە  دەرکی  هەرچی  و  بێ  پێشکەوتووتر 
چەمکی  و  مانا  بێ،  زیاتر  پیاو  و  ژن  بەرابەری 
توندوتیژی پەرەی پێدەدرێ. یانی خەڵکی کۆمەڵگە 
ئەسڵی  بە  ئاشنابوون  هۆی  بە  پێشکەوتووەکان 
توندوتیژی، تەنانەت ئەگەر حەز بە توندوتیژیش 
بکەن ناتوانن چوونکه  دەزانن کە لە رووی یاساییەوە 
توندوتیژی تەنیا لە کوشتن و لێدان دا نییە بەڵکوو 
لە دیسکۆڕس و هەڵسوکەوتیش دا دەتوانی بوونی 

هەبێ. 
جیاوازەوە  گۆشەگەلێکی  لە  توندوتیژی 
کە  دا  ئەمرۆیی  روانینی  لە  بەاڵم  شیکراوەتەوە، 
توندوتیژی  سەر  لە  دەرونناسان  و  کۆمەڵناسان 
و  روح  لە  توندوتیژییەکان  کە  ئەوەیە  هەیانە 

رەوانێکی زۆر ناسالمەوە سەرچاوە دەگرێ.
لە راستیدا، ئەگەرچی توندوتیژی هەموو کات لە 
سەرچاوە  توندەوە  هەڵسووکەوتی  و  بوون  تووڕە 
دەگرێ بەاڵم شەرت نییە هەمووکات هەر بە لێدان 
بنوێنێ،  ژنان خۆ  و ئەشکەنجە لە سەر جەستەی 
بەڵکوو دەتوانین ئیشارە بە زۆر توندوتیژی بکەین 
نییە  نیشانەیەکیان  هیچ  جسمییەوە  رووی  لە  کە 
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بەاڵم کاریگەریان لە سەر رووح و رەوانی ژنان دەبێ 
و کاردانەوەی زۆر خراپتریشیان لە سەر ژنان دەبێ. 
و  دەبینرێن  کە  پێیەی  بەو  خەسارە جەستەییەکان 
پێوانەیان بۆ دەکرێ زووتر دەرمان دەکرێ و چاک 
دەبێتەوە، بەاڵم ئەو خەسارانەی کە لە سەر رەوانی 
ژنان کاریگەریان بووە جاری وایە ئەوندە قووڵە کە 

پێویستی بە دەرمانی زۆر و کاتی زۆر دەبێ.
ژنان  مافی  چاالکانی  زۆربەی  کە  هەنگاو  یەکەم 
گۆڕینی  بۆ  هەوڵدان  هەڵیدێننەوە  مرۆڤ  مافی  و 
یاساگەلێکە کە لەودا ئیمکانی توندوتیژی بە گشتی 
و توندوتیژی بەتایبەتی بە دژی ژنان بوونی هەیە. 
ئەگەر یاسایەک دابرێژرێ کە توندوتیژی مەحکووم 
بکا و هیچ پاساوێک لەو پێوەندییەدا قەبووڵ نەکا 
و  دەکەوێ  جێ  کۆمەڵگەدا  لە  وردە  وەردە  ئەوە 

بایەخی پێ دەدرێ.
خاڵێکی گرینگی دیکە بەچۆکدا نەهاتن لە بەرانبەر 
دایەکە هەر کەسێک دەتوانێ لە ژیانی  توندوتیژی 
دیکە  کەسانی  یارمەتی  و  پێ بکات  دەست  خۆیەوە 
کە  بێ  لەوە حاڵی  دەبێ  بکات. کەسی سەرکوتکەر 
بەرانبەرەکەی مل بۆ سەرکوت و زوڵم نادا و چیدیکە 

چەوسانەوە بە دەستی پیاوان قەبووڵ ناکا.
خاڵێکی گرینگی دیکە ئەوەیە کە ژنانی رۆژهەاڵتی 
خۆیان  کەرامەتی  و  ئابرو  پاراستنی  بۆ  ناوەراست 
ئەو توندوتیژیانەی بەرانبەریان دەکرێ دەیشارنەوە 

و وایان پێسەلماوە کە ئەو کارە دەبێتە هۆی ئەوەی 
خۆراگر  و  بەناموس"  و  بەئابرو  "ژننێکی  وەک  کە 
لە بەرانبەر کێشەکانی ژیاندا خۆیان دەربخەن. هەر 
ئەو  ژنانی  کردوە  وای  بیرکردنەوەیەش  شێوە  ئەو 
واڵتانە زیاتر توندوتیژیان بەرانبەر بکرێ. هەر بۆیە 
تەسلیم نەبوون و لەقاودانی ئەو جورە کردەوانەی 
بەرانبەر بە ژنان دەکرێ دەتوانێ هەنگاوێکی باش 

بێ بۆ کەمبوونەوی زوڵم و زۆر بەرانبەر بە ژنان.
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نووسین:نارین،الف

هه ڵوێسته یه کی له  سه ر بگرن و که مێك باشتر 
بیری لێ بکه نه وه ! دواجار که  قه له ڕه شه یه ک به  سه ر 
سه رتاندا فڕی، یان پشیله یه کی ڕه ش به  به ر پێتاندا 

تێ په ڕی، ئه وجار له وه  دڵنیا نه بوون که  ده بێ تا 
کۆتایی ئه م ڕۆژه  چاوه ڕوانی ڕووداوگه لێکی شووم و 
نه حس بن؟ یان کاتێک به ری ده ستتان ده خورا دڵتان 

خۆش نه بوو که  به م  زووانه  پاره یه کتان وه  ده ست 
ده که وێ؟ یان کاتێک که  بۆ ماوه یه کی  دوورودرێژ 

و له  قوواڵیی دڵه وه  پێکه نیون، له وه  نه  ترسان 
که  نه وه کوو به ڕاستی به دوای هه موو پێکه نینێکدا 

گریانێک بێ، یان کاتێک که  تڵته ی  چاتان له  نێو 
فینجانه که تاندا بینی پێتان وا نه بوو به م زووانه  

میوانتان بۆ دێ؟
ئه وانه  هه موویان چه ند نموونه یه کن له  بیرورا 

خۆرافییه کان که  ئێمه  هه موو ڕۆژێ له گه ڵیان 
به ره وڕوو ده بینه وه . له  ژیانی ئه م سه رده مه دا باوه ڕه  

خۆرافییه کان به  جۆرێک ڕه گ و ڕیشه یان له  ژیانی 
خه ڵک داکوتاوه  که  وه النانی ئه م بیرۆکه  ناڕاستانه  

کارێکی زۆر ئاسته مه . ئه م بیرۆکانه  جێگه یه کی 
ئه وه نده  تایبه تیان پێ دراوه  که  دوور کردنه وه یان له  
ژیانی ڕۆژانه ی ڕێژه یه کی زۆر له  تاکه کانی کۆمه ڵگا 

بۆته  شتێکی مه حاڵ.
شوێن پێی خۆرافات که م یان زۆر له  ژیانی 

زۆربه ی ئێمه دا ده بیندرێ، لێره دایه  که  به  هۆی 
نه بوونی زانیاریی پێویست، زیاتر مه جالی خۆ 

ده رخستن به   بیر و بۆچوونه  خۆرافییه کان ده درێ.
به اڵم به ڕاستی خۆرافات چییه  و بۆچی خه ڵک 

ڕووی تێ ده که ن؟
به ڕای پسپۆران و شاره زایانی بواری ره فتارناسی، 

خۆرافات جۆره  باوه ڕ و بۆچوونێکه  که  هیچ 
بنه مایه کی زانستی و مه نتقی نییه و به پێی زانیارییه  

سه لمێندراوه کانی  پێشوو نه هاتوونه ته  ئاراوه ، 
هه رچه ند له م بارودۆخه دا ناکرێ بۆچوونه  زانستییه  

نه سه لمێندراوه کان یان بۆچوونی خه ڵک له  بابه ت 
مه سه له  جۆراوجۆره کان به  خۆرافات دابنێین، چونکه  
زۆر جار خۆرافات له  ئه گه ری هاتنه پێشی ڕووداوێکی 

تایبه ت یان له  حاڵه تی پێشوازی کردن له  ڕووداوێکی 
چاوه ڕوان کراو یان ئه م ڕووداوانه ی که  پێشبینی 

نه کراون دێته  ئاراوه  و هیچ لێکدانه وه یه کی عه قاڵنی 
و مه نتقی بۆئەو مه سه له یه  ناکرێ.

له  ڕاستیدا ئه م بیر و  باوه ڕانه  زیاتر حاڵه تی 
تابۆیان هه یه ، به م مانایه  که  سه ره ڕای ره د 

کرانه وه یان له  بواری زانستی و مه نتقییه وه،  به اڵم 
که م که س هه یه  ڕێگه  به  خۆی بدا ئه م تابۆیه  

بشکێنێ و هه وڵ بدا ناراست بوونی ئه م ئیدیعایانه  
بسه لمێنێ.

خاڵی جێی سه رنج ئه وه یه  که  ته نانه ت ئه م 
که سانه ش که  خۆیان به  خۆرافاتی نازانن هێندیک 
جار له  بابه ت قبووڵ کردن یان ڕه د کردنه وه ی ئه م 

باوه ڕانه  تووشی دوودڵی ده بن.
له  ڕاستیدا هه رچه ند زۆربه ی ئێمه  له  به رامبه ر 

کۆمه ڵه  خۆرافاتێکدا، زۆر به  توندی هه ڵوێست 
ده گرین و پیداگری له  سه ر ناڕاست بوونیان ده که ین، 

به اڵم جۆره  ترس یان هه ستێکی ده روونیی تایبه ت 
ده بێته  هۆی ئه وه ی که  له  به رامبه ر هێندێک له  

حاڵه ته کانی خۆرافاتدا بێ ده نگ بین، یان النی 
که م به  ڕواڵه تیش بێ وا نیشان بده ین که  ئه م 

حاڵه تانه مان قبووڵ کردووه، ئه گه رچی کۆمه ڵێک 
له م خۆرافاتانه  له  ڕاستیدا لە کۆنەوە  باب و 

باپیرانمان باوەریان پێی بووه  و ئێستاش بوونه ته  
به شیک له  کولتووری ژیانی ئه م سه رده مه  و ئێمه ش 

ڕه چاویان ده که ینه وه . 
ئێستا با بزانین چ هۆکارگه لێک په ره  به  هۆگر 
بوونی خه ڵکی کۆمه ڵگا به  باوه ڕه  خۆرافییه کان 

ده ده ن؟
له  ڕاستیدا خۆرافات نه  ڕه د ده کرێته وه  و نه  

ده سلمێندرێ، به  درێژایی مێژوو خۆرافات له  نێو 
کۆمه ڵگادا ڕه گ و ڕیشه ی داکوتاوه و ناکرێ به  وردی 

کاتێکی دیاری کراو بۆ سه رهه ڵدانی ئه م بیرۆکه  
ناڕاستانه  وه به ر چاو بگرن، چونکی له  هه موو 

ده وره  و زه مانێکدا که  کۆمه ڵه  شتێکی لێڵ و ناڕوون 
له  هزری مرۆڤه کاند په یدا بووه  و  واڵمێکی ڕوون 
و ئاشکرایان بۆ نه دۆزراوه ته وه ، له  سایه ی ئه م 

ناڕوونیانه دا خۆرافاتیش سه ری هه ڵداوه .
خۆرافاتیی بوون بۆ زه ینی کونجکۆڵی مرۆڤ 

بەشی 1خۆرافات و نه بوونی زانیاری له م باره وه 
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ده گه ڕیته وه  که  به رده وام به  ته مای دۆزینه وه ی واڵمی 
ئه م پرسیارانه  و ڕوون کردنه وه ی ڕاستییه کاندا 

بووه ، هه ر بۆیه  هێندێک جار مرۆڤ هه وڵی داوه  
به  دۆزینه وه ی واڵمێک که  هیچ مه نتقێکی له  پشت 

نەبووە ، خۆی به  قه ناعه ت بگه یه نێ. له  وه ها 
بارودۆخێکدایه  که  به ره به ره  ئه م واڵمه  نامه نتقانه  
ده بن به  بیرۆکه یه کی گشتی که  به بێ هیچ چه شنه  
هۆکار و پاساوێک له  الیه ن تاکه کانی کۆمه ڵگاوه  

قه بووڵ ده کرێ.
لێکۆڵینه وه کانیش ده ریان خستووه  که  بۆچوونه  

خۆرافییه کان، زۆر جار له  بارودۆخێکدا په ره  
ده ستێنن که  ئه گه ری سه رهه ڵدانی مه ترسی زۆر له  
سه رێیه ، یان شانس و هه ڵکه وت ده ورێکی گرینگی 

له م به ینه دا گێڕاوه ، به  جۆرێک که  هه ر کات 
شیمانه ی ئه وه  بکرێ که  کۆنتڕۆڵی ڕووداوه کان له  

ده ستی مرۆڤ چۆته  ده رێ، خۆرافاتیش زیاتر په ره  
ده ستێنێ.

له  الیه کی دیکه وه  قه یرانه  تاکه که سی یان 
کۆمه اڵیه تییه کان، ده ورێکی گرینگ له  باڵو 

بوونه وه ی خۆرافاتدا ده گێڕن، بۆ نموونه  له  
مێژوودا بینراوه  که  هێندێک جار به  تایبه ت له  کاتی 

باڵو بوونه وه ی نه خۆشیی تاعوون و نه خۆشییه  
کوشنده کانی دیکه ، یان له  کاتی هاتنه  پێشی 
ڕووداوه  چاوه ڕواننه کراوه کاندا، خه ڵک زیاتر 

په نایان بۆ خۆرافات بردووه .
زۆر جار خۆرافات له  کاتی جیاواز و به  شێوه ی 
جۆراوجۆر ئاڵوگۆڕی به سه رداهاتووه ، بۆ نموونه  
پشمین که  دیارده یه کی زۆر ئاساییه  له  فه رهه نگی 

ئێمه دا لێکدانه وه ی جیاجیای بۆ کراوه  که  سه بر 
گرتن یه کێک له وانه ، کاتێک که سێک ده پشمێ ده ڵێن 

ئه وه  سه بر هات وا باشتره بۆ چه ند خوله کێکش 
بووبێ،  ئه گه ر به  نیازن کارێک ئه نجام بده ن، یان 
بۆ شوێنێک بچن که مێکی وه دوا بخه ن و سه بری لێ 

بگرن.
به اڵم لێره دا نیگه رانییه ک له  بابه ت باوه ڕه  

خۆرافییه کان دێته  ئاراوه ، ئه ویش سه رهه ڵدانی 
پێکهاته یه که  له  خۆرافات و دیارده گه لێکی وه ک 

جادوو و فاڵ گرتنه وه ، ئه م دیاردانه  له  ماوه ی چه ند 
ده یه ی رابردوودا به  ڕێژه یه کی به رچاو په ره یان 

سه ندووه  و ڕێگه یان بۆ فێڵ و ته ڵه که بازیی کۆمه ڵه  
که سێکی فێڵباز خۆش کردووه  تا له  ڕێگه ی ته فره دانی 

کۆمەلە کە بەشێکی کۆمەلگا خۆیان به  مه به سته  

پیس و چه په ڵه کانیان بگه ن، له  ڕاستیدا ئه م که سه  
هه لپه رستانه ، له  بیر و باوه ڕی که سانی خۆرافاتی 

وه ک کلیلێکی ئاڵتوونی به  قازانجی خۆیان که لک 
وه رده گرن.

ئایا خۆرافات ته نیا له  کۆمه ڵگاکانی جیهانی 
سێهه مدا بوونی هه یه ؟ بۆ نموونه  باوه ڕ به  خۆش 
شانسیی ناڵی ئه سپ که چه ندین سه ده یه   له  نێو 

ئورووپاییه کاندا باوه ، باوه رێکی خۆرافی نییه؟
به  درێژایی مێژوو باوه ڕه  خۆرافییه کان  و خۆرافیی 
بوونی خه ڵک له  نێو ته واوی کۆمه ڵگاکاندا باو بووه  
و ئێستاش هه ر وه ک خۆیان ماونه ته وه ، باو بوونی 

باوه ڕه  خۆرافییه کان له  نێو تاکه کانی کۆمه ڵگادا 
پێوه ندی به  جۆری بیر کردنه وه ، شێوازی ڕوانین 

و کولتور و چۆنیه تی داب و ده ستووره کانی ئه وان 
هه یه، به اڵم ئه م شته ی که  ڕه نگه  له  نێو کۆمه ڵگا 
جۆراوجۆره کاندا جیاواز بێ ئاستی ڕه گ و ڕیشه  

داکوتانی خۆرافات له  نێو هه ر کۆمه ڵگایه ک دایه .  
ئه گه رچی له م سه رده مه دا ڕوو تێ کردنی خه ڵک له  
باوه ڕه  خۆرافییه کان زۆرتر له  کۆمه ڵگاکانی جیهانی 
سێهه م، کۆمه ڵگا سوننه تییه کاندا ده بیندرێ، به اڵم 
لێکۆڵینه وه کان ده ریان خستووه  که  له نێو  خه لکی 
ئافریقادا زۆر زیاتر له  شوێنه کانی دیکه ی جیهان 
بیر وبۆچوونه  خۆرافییه کان په ره یان سه ندووه  و 

هه رچه ند له  ئافریقاوه  به ره و ئورووپا هه ڵده کشێن 
که متر هه ست به  بوونی خۆرافات ده کرێ به اڵم ئه م 

دیارده یه  به  یه کجاری بنبڕ نه کراوه .
بۆ نموونه  له  کانادا خه ڵک باوه ڕیان به  به خت 
هێنانی ناڵی ئه سپ، نه حس بوونی ژماره ی 13 و 

چاوه زار هه یه  و هه روه ها له م بڕوایه شدان که  ئه گه ر 
گۆچان له  کڵێسه  دابنێن ئه وا به  شیفای ده رده کانیان 

ده گه ن، هه ر بۆیه  له  کڵێسه  کۆنه کاندا خه ڵک به  
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سه دان گۆچانیان به جێ هێشتووه ، ئه وانه  ئه م 
که سانه  بوون که  گرفتاری نه خۆشییه ک بوون و به  
هیوای وه رگرتنی شیفا گۆچانه کانیان له م شوێنه  

به جێ هێشتووه ، چونکی   ئه وان کڵێسه  به  پیرۆزترین 
شوێن ده زانن. 

نه حس بوونی ژماره ی 13، به دشووم بوونی 
ده نگی قه له ڕه شه  یان کونده بوو، له  نموونه ی ئه م 
بیرۆکانه ن که  له  زۆربه ی واڵتانی جیهاندا باوه ، 

په ره  سه ندنی ئه م بیرۆکانه  له  واڵتانێکی وه ک 
هوله ند، نۆروێژ، ئامریکا و بریتانیا له و په ڕی 

خۆی دایه .
لێکۆڵینه وه کان ده ریان خستووه  هه رچه ند ئاستی 
فه رهه نگ و کولتوری کۆمه لگایه ک نزمتر بێ ئاستی 

خۆرافاتی بوونی خه ڵکی ئه م کۆمه ڵگایه ش به رزترە، 
چونکی خۆرافاتی بوون باوه ڕمه ند بوون به  کۆمه ڵه  

بیرۆکه یه کی لێڵ و ناڕوونه  که  له  نه زانییه وه  
سه رچاوه  ده گرێ و تا ئه م کاته ی که  مرۆڤ به  

زانستی ته واو نه گا، ئه وا کۆمه ڵگا به  به رده وامی 
تووشی خۆرافات و فکر و خه یاڵی ناڕاست ده بێ.

بوونی باوه ڕه  خۆرافییه کان له  نێو خه ڵکی ئێراندا:
پێبه ند بوونی خه ڵکی ئێران به  باوه ڕه  

خۆرافییه کان مێژوویه کی دوور و درێژی هه یه ، 
هه ر له  زه مانی زوو ڕا کۆمه ڵه  خه ڵکێک له م واڵته  
که  به  داخه وه  ڕێژه شیان که م نییه ، بۆ چاره سه ری 

گرفته کانی خۆیان په نایان بۆ نووشته  و جادوو 
بردووه ، بۆ نموونه  بۆ چاره سه ری نه زۆک بوونی 

ژنان، بۆ کردنه وه ی به ختی کچان، بۆ دیاری 
کردنی ڕه گه زی کۆرپه  له  نێو زگی دایکدا، بۆ 

ده رمانی دره نگ منداڵ بوون و منداڵ بوونی دژوار، 
بۆ چاره سه ری نه خۆشییه کان، بۆ پیرۆز کردنی 
ڕێوڕه سمه کانی ماره  بڕین و بووک گواستنه وه  و 

سه فه ر کردن، ته نانه ت بۆ خۆ پاراستن له  هێندێک 

گیر و گرفت وه ک چاوه زار و دوور کردنه وه ی مه ینه ت 
و به اڵ هێلکه  ده شکێنن یان که لک له  موورووی 

شین وه ر ده گرن، دیاره  ئه م مه سه له  به  شێوه یه ک 
ئاوێته ی ژیانی خه ڵک بووه  که  نزیک به  ته واوی 
کار و به رنامه کانی ژیانی ئه م که سانه  به  ته واوی 

که وتۆته  ژێر کاریگه ریی خۆرافاته وه . 
ئایا ڕیشه ی هه موو باوه ڕه  خۆرافییه کان له  

نه بوونی زانیاری دایه ؟
نه بوونی زانیاری ده توانێ مه ترسیدار بێ، به اڵم 

ده توانن چاره سه ری بکه ن. ئه وه  له  حاڵکدایه  که  
به  داخه وه  خۆرافات هیچ چاره یه کی نییه، ئه م 

که سانه ی که  زانیارییان له  بابه ت شتێکه وه  نییه  
بۆخۆیان به  ئه نقه ست نه زانیی هه ڵنابژێرن، به اڵم 

که سانی خۆرافاتی به  ئه نقه ست و به  ویستی خۆیان 
باوه ڕه  خۆرافییه کان هه ڵده بژێرن، هه ر بۆیه  

نه زانینی ئه وان  به  مه یلی خۆیانه .
هێندێک جار که سێک بۆ قبووڵ کردنی باوه ڕێکی 

خۆرافی، ده بێ به  ئه نقه ست بیرۆکه یه ک قبووڵ 
بکا که  بۆخۆشی باش ده زانێ خۆرافاته  و هیچ 

بنه مایه کی زانستی نییه ، ئه م باوه ڕه  خۆرافییانه  
نه  ته نیا ئه و که سه  له  نێو ده به ن، به ڵکوو ئه گه ر 

بناغه ی ئه م جۆره  بیر و بڕوایانه  له  کۆمه ڵگا 
دەگوترێ، ئه وا بێ گومان ئه م کۆمه ڵگایه ش له  

بواری به ها کولتوورییه کانه وه  به ره و فه وتان ده چێ.
له م به ینه دا ته مه نیش له  هۆگر بوون به  خۆرافاتدا 
کاریگه ری هه یه ، چونکه  به  هۆی پێش که وتنی ژیانی 

کۆمه اڵیه تی و به  بوونی تێکنۆلۆژی و گه یاندنی 
زانیارییه  گشتییه کان و پێوه ندیی هه رچی زیاتری 

مرۆڤه کان له گه ڵ یه کتر و نوێ خواز بوونی خه ڵکی 
ئه م سه رده مه ،   ئاستی خۆرافی بوونی چینی الویش 

که متر بووه ، به اڵم هێندێک جار ده بینین که سانی 
به ته مه ن، هه ر به  شێوه ی ڕابردوو پشتیان به  

بۆچوونه  خۆرافییه کانی خۆیان به ستووه  و به ته مان 
به سه ر کۆمه ڵگادا بیانسه پێنن.

له  په نا ئه م هۆکارانه دا چه ند مه سه له یه کی وه ک 
ئاستی خوێنده واری و هه ڵکه وتوویی جوغرافیایی 
و شوێنی ژیانیش له  ڕوو تێ کردن به م باوه ڕانه دا 

ده وریان هه یه .
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پ1:ئێوە ژن چۆن پێناسە دەكەن
وجودی ژن لە ژیاندا چۆن دەبینن؟

و:بروای من وایە ژن قوتابخانەی سەرەتایی 
ژیانە و گەورەترین مامۆستای مرۆڤ و 

مرۆڤایەتییە.ئەگەر لەو روانگەوە بروانین كە 
دایك گەورەترین و قورسترین ئەركی پێ گەیاندنی 

كۆمەڵگای لەسەرشانە كە ئەوە خۆی یاسای 
ژیانە هەربۆیە دەكرێ بلێن ژن ژیانە ومامۆستای 

مرۆڤایەتییە.ژن ئەو كەسەیە كە هەمیشە پاڵپشتیت 
دەكات ، كاتێك كە پێویستیت پێی هەبێت.ژن 

وەك دایك،خۆشەویست،هاورێ،هاوسەر،خەشك 
و كچی خۆت بۆ هەموو قۆناغەكان پاڵپشتی بێ 

بەرامبەر وفیداكارە،بۆیە ودەكرێ وەك هاوسەنگەر 
و هاوخەبات ولە یەك رێچكەی سیاسی لە 

كۆمەلگاشدا هاوفكروهاوكارێكی  باش بێت.كەوا 
بوو ئەو هەمووە ئەركە پیرۆزانە كە كەوتۆتە 

سەر شانی ژنان،ئەوە دەسەڵمینێ كە ژن گەورەو 
لێهاتوویە و دەبێ خۆی و دەوروبەریشی دەرك بەو 

راستییە بكەن تا ژیان و كۆمەڵگا بە دوو شاباڵی 
كە ژن و پیاوان بۆ بەرزترین ئاستی پێشكەوتن 

بەختەوەری بفرن.
پ2:یەكیەتیی ژنان كەی دامزرا؟پێناسەی ژن 

وەك نیوەی كۆمەڵگا چیە لە خەبات و دەتوانێ چ 
دەورێكی هەبێ؟

و:یەكیەتیی ژنانی دێموكراتی كوردستان لە 
24ی رەشەممەی 1324ی هەتاوی لە سەر دەستی 

دامەزرێنەرانی كۆماری كوردستان وشەخسی پێشەوا 
قازی محەممەد یەكەم سەرۆك كۆماری كوردستان 
دامەزرا.سەرەتا ئەم رێكخراوەیە بە ناوی » یایان 

» دامەزرا.یەكەم بەرپرسی خاتوو مینا قازی 
هاوسەری پێشەوا قازی محەممەد بوو.دامەزرانی 

رێكخراوی یەكیەتیی ژنان بەرلە 70ساڵ و لە 
هەناوی كۆمەڵگایەكی تا سەر ئێسقان پیاوسااڵر 

ئەوەمان بۆ دەردەخات  كە دامەزرێنەرانی حیزبی 
دێموكرات كە هەر ئەو حیزبەش بوو كە یەكەم 
كۆماری كۆردستانی دامەزراند،چەندە بێرێكی 

پێشكەوتن خوازانە ودێموكراتیكیان هەبووە كە 
لەو كۆمەڵگا سوونەتی وپیاوسااڵرەدا ژنان هەم 

ئیزنی خوێندن وچوون بۆ قوتابخانەیان پێ 
بدرێ و تەنانەت ئیجباری بكرێ هەم لە رێگای 

تەشكیالتێكی تایبەت بە خۆیان گۆرەپانی سیاسی 
و خەباتیان بۆ وااڵ كرا كە هەر ئەو دەستپێكە كە 

ئەو كات بۆ خەباتی ژنان وەگەر كەوت وپشتیوانی 
لێ كرا،دانەمركێتەوە و ژنان لە رۆژهەاڵتی 

كوردستان لە شكڵی جۆراوجۆردا لە میداندابن و تا 
ئێستاش ئەو رێكخراوەیە  بەردوەوامە لە خەبات.

ژن وەك نیوەی كۆمەڵگا دایك و مامۆستایە 
و نیوەكەی دیكەش دەتوانێ رۆڵی گرینگ بگێرێ 
لە پێشخستنی كۆمەڵگا،چ لە بواری ئەو ئەركە 

گەورەی كە سروشت پێی سپپێردراوە لە پەروەردەی 
نەوەی نوێیدا بیگێرێ بە هەموو تواناوە هەوڵ بدا 

مندالێكی تەندروست لە بواری فكری، جەستەیی 
،تەحویلی كۆمەڵگا بدا كە بێ گومان دایكانی 

تەندروست لە بواری فكریەوە دەتوانن كاریگەری 
ئەرینیان هەبێت لە سەر تاك و كۆمەلگا،دەتوانن 

كۆمەڵگایەكی تەندروست بونیات بنێن.سەرەرای 
ئەوەش كە رەوتی سیاسی و كۆمەاڵیەتی وهتد... 

لە كۆمەڵگادا ئەكتیڤ و چاالك بێ و خۆی بەدوور 
نەگرێ لە رووداوەكانی دەورەوبەری وجێی 

پەنجەی بە هەموو روداوەكان و سەركەوتنەكانەوە 
دیاربێ.خۆشبەختانە ژنی كورد تا رادەیەك ئەو 

رێچكەیەی گرتووە،بەاڵم هەیە كاراكتەرێكی كارای 
گۆرەپانەكەیە ئەگەر كەمیش بێ دیارن.چاو لە 

كۆمەڵگای رۆژهەاڵتی كوردستان دەكەی ژنان 
بە خۆشیەوە سەڵماندوویانە كە ئەگەر هەل و 

دەرەتانیان پێ بدرێ هیچیان لە پیاوان كەمتر نیە.

خوێنەرانی ئازیزی گۆڤاری ژنان،خاتوو سۆهیال قادری سکرتێری یەکیەتیی ژنانی 
دێموکراتی کوردستان وتووێژێکی لە ژووری بەرەو رۆژهەاڵت لەگەڵ پێک هاتووە کە لێرەدا 

دەیخەینە بەر دیدی ئێوەی خۆشەویست.
فەرموون ئەوە دەقی وتووێژەکە؛

وتووێژ لەگەڵ سکرتێری یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستان
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پ3:بە بۆچوونی ئێوە پشگیری ژن چیە بۆ 
جواڵنەوەی رزگاریخوازی نەتەوەی كورد لە 

رۆژهەاڵت لە پیناو سەربەستی وماڤی چارەنووسی 
خۆیدا؟

و:جواڵنەوەی رزگاریخوازی نەتەوەی كورد 
هەر لە دێرزەمانەوە تا ئێستاش مەیدانێكی باش 
بووە بۆ تێكۆشانی ماندوویی نەناسانەی ژنانی 

نیشتمان پەروەر و ئازادیخوازی كوردستان.
ژنان لەو جواڵنەوەیەدا قۆناغی جۆراوجۆر ببرن.

ژنان بە دەرك كردن بەو راستییە كە لە نێو 
واڵتەكەیدا خاوەنی سەرەتاییترین مافی ئینسانی 
خۆی نیە،بەاڵم بە ورەیەكی بەرزەوە زۆرن ئەو 

ژنانەی كە رۆڵێكی باش و سەركەوتووانە دەگێرن.
لە هەوڵی هەموار كردنی خەبات دان و بوونەتە 
رێنیشاندەر و پێشەنگ و لە هەموو بوارەكاندا 
شان بە شانی پیاوان تێدەكۆشن و لە شێوەی 

جۆراوجۆری خەباتی مەدەنی،سیاسی،فەرهەنگی، 
ژینگە پارێزی،هونەری و هتد... لە مەیداندان 

و چاالك و ئەكتیڤن كە ئەوە خۆی یەكێك 
لە رێگەكانی گەیشتن بە سەربەستی و مافی 

چارەنووسی خۆیەتی كە بە تایبەتی ژنانی چاالكی 
ناوخۆی والت لەو بوارەدا سەرەرای بوونی زۆر 
بەربەستی توندوتۆڵ بەردەوامن و قوربانیشیان 

لەو پێناوەدا داوە.

پ4:ئایا هەڵوێستی زاڵمانەو هەاڵوردن و 
هەلسوكەوتی سیاسی سەركوتكەری رێژیمی 

ئیسالمی ئێران دەتوانێ ژنان پاشگەز بكاتەوە  لە 
ماف و ویستەكانیان لە نێو كۆمەڵگا؟

و:هەروەك ژنان سەرەڕای زاڵبوونی كەشێكی 
تەواو زاڵمانە و ئەمنیەتی لەسەركۆماری ئیسالمی 
ئێران و ئەو هەمووە بەربەست و كۆت و بەندانەی 

رێژیمی ئێران بە گشتی بۆ كۆمەڵگا ئێران و بە 
تایبەتی بۆ ژنانی داناوە،بەاڵم بەو حالەش 

خەباتی بوێرانەیی ژنانی كوردستان بەردەوامە و 
لە هەموو شێوەكانی خەبات دا بەشدارن و داوای 

دابین بوونی كۆمەڵگایەكی ئازاد وسەربەست 
دەكەن.راستە تا ئێستا هەر تاكێك لە هەر 

شێوەیەك وەها داواكاری دەربڕیوە تووشی زیندان 
و ئازاردان و ئەشكەنجەو تەنانەت ئێعدامیش 

بووتەوە،بەاڵم ئەو ترسە رەنگە خەباتی كەم رەنگ 
و بەرتەسك كردبێتەوە بەاڵم نەیتوانیوە كپی بكات. 
ژنان چ لە نێو خۆی ئێراندا لە ژێر فشاری رێژیمدا 

و چ لە دەرەوەی سنووری ئێرانیش بەردەوامن 
لە چاالكی خۆیان و بەردەوامیش دەبن.ژنانی 

كورد دەبێ لە بەرامبەر ئەو هەموو جیاوازییە و 
نادادپەروەریە كە لە كۆمەڵگای ئێراندا هەیە بە 
بەرنامەوە هەلە زێرینەكان بقۆزنەوە و پەڵ و 

پۆ بهاوێت و هەولی بە ئاكام گەیاندنی خەباتی 
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یەكسانی خوازی و لە پاڵ ئەویشدا خەباتی 
نەتەوەیی هاوتەریب بدا.بروای من وایە خەباتی 

یەكسانی خوازی و نەتەوەیی نابێ لێك جیا 
بكرێتەوە چۆنكە تا ژن ئازاد نەبێ تا مافی ژن و 
پیاو لە كۆمەڵگا دا یەكسان نەبن ئەو كۆمەڵگایە 

بە سەربەخۆیی تەواو ناگات.
پ5:هاندان و وشیاركردنەوەی ژنان بەرانبەر 

مافە رەواكانی كۆمەڵگا یا بە واتایەكی دیكە 
بەشداریان لە خەبات بە چ شێوەیەك دەبێ 

ببێ؟ئایا بەشداری ژن لە خەبات رۆڵی ژنیەتی لە 
ژیان كاڵ ناكاتەوە؟

و:هاندانی ژنان بۆ خەبات ووشیاركردنەوەیان 
nco لە مافەكانی خۆیان ئەركی رێكخراوەكان و

كانی تایبەت بە ژنانەوە بەواتەیەكی دیكە ئەركی 
هێزە سیاسی و نەتەوەییەكانە.بەشداری كردنی ژن 
لە خەبات دا نابێ پێناسەیەكی جیاواز لە بەشداری 

كردنی پیاوان لە خەبات داهەبێ.چونكە خەبات 
هەر خەباتە تەنیا رۆشەنگەری و فەرهەنگ سازی 

دەوێ بۆ بەشداری پێی كردنی ژنان لە خەباتدا.ئەو 
فەرهەنگ سازییەش دەبێ لەالیەن بنەماڵەكانەوەو 

بكرێ كە بەردی بناغەی هەر كۆمەڵگایەكە.
دەگەرێمەوە سەر پرسیاری یەكەم كە باسی بوونی 

دایكی روناكبیرمان كرد كە لەویدا ئاماژەمان پێ 
كرد كە دایكی روناكبیر و تێگەیشتوو كۆمەڵگایەكی 

روناكبیرو سالم بونیات دەنێ.باسی كاڵ 
بوونەوەی رۆڵی ژنان لە ژیان دا دەكەین!ئەگەر 
مەبەستمان لە ژن و ژیان تەنیا ئەوە بێ كە ژن 

ئەركی پێراگەیشتنی ماڵ وبەخێوكردنی منداڵ بێ 
ئەوە لە هەڵە داین.بەشدای ژن لە خەباتدا مانا 

دەبەخشێ بە ژیان مانا دەبەخشێ بە ژنیەتی.ئەوە 
فەرهەنگی ئەو بنەماڵەیان یان ئەو كۆمەڵگایەیە 
دەری دەخات كە تا چەند هاوكار و یارمەتیدەر 

دەبێ بۆ بوونی ئەو مافە كە ژن و پیاو وەك یەك 
دەبێت.ئەگەر ژیان رێچكەیەكی تەندروستی گرت 

و دایك و باب بە یەكسانی چاو لە مافەكانی 
یەكترو منداڵە كچ و كورەكانیان بكەن و هەموویان 

بەیەكەوە بۆ سەركەوتنی پرۆسەی یەكسانی 
خوازی هەر لە سنووری بچوكی ماڵەوە كاریان كرد 
ئەوە لە بازنەی گەورەتر لە ماڵیش كە كۆمەڵگایە 

سەركەوتوو دەبن و چوارچێوەی ژیانی ژن لەو 
بازنە تەسكەدا نامێنێتەوە كە ئێمە هەمیشە لێ 

نیگەرانین.ئەویش خەباتی بەردەوامی كۆمەڵگای 

كوردەواری بە ژن و پیاوەوەی دەوێ.
پ6:ژنانی سیاسی و بەشدار بوی راستەوخۆی 
خەبات بە پێی هەلسوكەوتی ناشایستی رژیمی 

ئیسالمی ئێران دەستیان ئاواڵە نیە !بە بۆچونی 
ئێوە ژنان لە رۆژهەاڵت چۆن دەبێ بەشداری 
خەباتی سیاسی،مەدەنی یا نەتەوەیی بكەن؟
و:خەبات و تێكۆشانی ژنانی رۆژهەاڵتی 

كوردستان وێرای خەبات و تێكۆشانی ژنانی 
ئێران بۆ گۆرانكاری لە یاسای دژە ژنی كۆماری 

ئیساڵمی،شان بە شانی ژنانی ئێران لە 
هەمووبوارەكانی سیاسی،كۆمەاڵیەتی،فەرهەنگی 
و....بەرچاو بووە و هەرچەشنە بزوتنەوەیەكی 

ئازادیخوازی  لە والت سەری هەڵدابێ ژنانی كورد 
پێشەنگی ئەو بزوتنەوەیە بوون و لەو پێناوەشدا 

تووشی زیندان ئازار و ...هاتوون.هەر بۆیە 
ژنانی ئێران بە گشتی و ژنانی كورد بە تایبەتی 

هەر وەكوو لە رابردوشدا نیشانیان داوە لە 
بەرانبەر هەر چەشنە زوڵم و زۆرێكی ریژیمی كۆنە 

پەرەستی ئیسالمی ئێران دژ كردەوە لە خۆیان 
نیشان بدەن و پشتی داواكاریەكانی یەكتر بگرن 

بۆ دەستەبەر كردنی ماف و ئازادیە سیاسییەكانی 
خۆیان لەوشێوە خەباتەی كە لە مێژ ساڵە 

گرتویانەتەبەر. لەپەنا ئەوەشدا چارەنووسی 
گەڵەكەیان لە بیر نەكەن و خەباتی بۆ بكەن و 

پێوەست بن بەو حەرەكەتە سیاسیانەی كە هەوڵ 
دەدەن بۆ دەستەبەر بوونی مافەكانیان.چونكە 

37ساڵە ئەو رێژیمە ژنی كردۆتە نیوەی  شاراوەی 
كۆمەڵگا و هەوڵی بە كۆیلە كردنی داوە.ژنان 

بۆئەوە بەو ئامانجە پیرۆزەو بەرحەقەی خۆیان 
بگەن لەسەریانە بەر لە هەموو شتێك بە خۆ 

پێگەیاندن  و خەباتی بێ پسانەوە لەهەر قالبێكی 
دابێ لە خەبات نەوەستن و یەكگرتووانە بە گژ ئەو 

بیرە دواكەوتووە دا بچنەوە.
پ7:ئایا ژنانی رۆژهەاڵت ئاستی رۆشنبیری 

گونجاویان هەیە تاكوو بتوانن كاریگەری بخەنە 
سەر رۆڵەكانیان بۆ بەرگری كردن لە دۆزی 

كوردایەتی؟
و:ژنی كورد هەوڵی خۆی داوە بۆ ئەوەی خۆی 

لەگەڵ فەرهەنگی سیاسی و بزوتنەوەی ژنان رێك 
بخات كە هەوڵ بۆ یەكسانی لە كۆمەڵگادا دەدەن 

و بۆ ئەكتیڤ كردنی بزوتنەوەی ژنان لە نێو 
خۆو دەرەوەی رۆژهەاڵتی كوردستان و رێكخراوە 
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سینفی و سیاسیەكانی خەباتی كردووە.بزوتنەوەی 
ژنان لە رۆژهەاڵتی كوردستان بە دژی كۆماری 

ئیسالمی كە لەسەدەی 21دا دەبێ وەك رێژیمێكی 
تەواو دژە ژن پێناسە بكرێ،بە هەوڵی بێ وچانی 

خۆی نەیهێشتووە كە رەوتی روداوەكانی بە بێ 
مۆركی ئەو كە رەوتی روداوەكانی بە بێ مۆركی 
ئەو تێپەر بێ.ژنان هاتوونە سەر ئەو قەناعەتە 
كە ئەگەر بمانهەوێ بزوتنەوەكەمان سیمایەكی 

پیاوساالرانەی نەبێت دەبێ كوڕان زیاتر گرینگی 
بە خەباتی ژنان بدەن تا ژن و پیاو پێكەوە ئەو 

خەباتە رەوا و نەتەوەییە بەرەوپێش بەرین.لەبەر 
ئەوەی كە ئامێزی ژنی كوردە كە ئەو ژن وپیاوە 

شۆرشگێرانە و خەباتكارانە پەروەردە دەبن تا 
نیشتمان نەبێتە شوێنێكی ئارام بۆ داگیركەران.
دەكرێ هیوامان بەرز بێ بەوەی كە ژنی كورد 

ئاستی وشیاری نەتەوەیی بەهێزە بۆیە دەتوانین 
خەباتمان بەردەوام بێ.دیارە هەموو شتێكیش 

نیسبیەو كارو هەوڵی زۆرمان لەبەر دەمە وەك ژنی 
كورد.

پ8:تا چەند ژنان توانیویانە رێسا ویاسا كۆن 
و كالسیكەكان  كە رێگرن خۆیان لێ دەرباز بكەن 
و بەشداری سیاسی مەدەنی بكەن بۆ بەرەوپێش 

بردنی الیەنی رۆشەنبیری کۆمەڵگای كوردەواری بە 
گوێرەی ستراتیژی نەتەوەیی؟

و:ژنانی كورد لە رۆژهەاڵتی كوردستان بەر لە 
70ساڵەوە هەوڵیان داوە لە رێگای جۆراوجۆرەوە 

ئاستی زانیاری خۆیان و پیاوان سەبارەت بە ماف 
و ئەركەكانیان  بەرنەسەرێ و بارودۆخی نالەباری 

ژنان رۆژهەاڵت بە كۆماڵگای جیهانی و ناوخۆیی 
بناسێنن و بەردەوام لە رێگای رێكخراوەكانی ژنانی 

رۆژهەاڵتەوە بە تایبەت ژنانێك كە لە دەرەوەی 
رۆژهەاڵتی كوردستان خەباتی سینفی و سیاسی 

نەتەوەیی دەكەن هەوڵیان داوە سیاسەت و یاسا 
دژە مرۆییەكانی كۆماری ئیسالمی لە بەرانبەر 

ژنانی كورد و ئێرانیدا لە قاو داوە و نەریتە چەق 
بەستووەكانی كۆمەڵگای كوردی دەستنیشان بكەن 

و بەداوای چارەسەریەكانیدا بگەرێن.
بۆ خۆ دەرباز كردن لەو یاسا كۆن و كالسیك 

و باوانەی كە بەرۆكی كۆمەڵگای كوردی گرتووە و 
رێگرن لە ئاست وشیار كردەوەی كۆمەڵگا رەنگە 

خەباتێكی زۆر چڕ و پڕ نەبێ لە ناوخۆ بەاڵم 
بەردەوامە و دەبێ هەوڵ بدرێ كە هەرچی زیاتر 

پەرەی پێی بدرێ لە الیان خەمخۆرانی دۆزی 
ژنان و یەكسانیخوازانی كوردەوە.لەبەر ئەوەی 

كە ناتوانین كێشەكان چارەسەر بكەین بەكار 
هێنانی هەمان ئەو مێشك و هەمان بیرۆكەی كە 

پەنامان بۆ بردوون لەساتی خولقاندنی كێشەكان 
،دەبێ ستراتیژی گەورەی ژنان گۆرینی عەقلیەتی 
كۆمەڵگا بێ بە الیەنی رۆشەنگەرییەوە.هەروەك 
ژنانی ناو رێكخراوەكانی سەر بە هێزە سیاسییە 

رۆژهەاڵتییەكان هەوڵمان داوە كە پرسی ژنی كورد 
و ئەو زوڵمانەی لێی دەكرێ بیبەینە نێو كۆڕ و 
كۆمەڵە نێو نەتەوەییەكان و حیزبەكانی خۆمان 

بێنێتە سەرئەو قەناعەتەی كە لەبەرنامەی سیاسی 
خۆیان دا پشتگیری پیماننامە نێو نەتەوەییەكانی 

نەهێشتنی جیاوازی ژن و پیاو بكەن و لەبەرنامەی 
خۆیاندا بیگونجێنن.

پ9:ئایا حیزبە سیاسیەكانی رۆژهەاڵت تا چەند 
گرینگیان بە رۆڵی ژنان داوە كە نیوەی كۆمەڵگا 

پێك دێنن وەك قوتابییەكی پەروەردەیی نەتەوەیی 
تاكوو بتوانن رۆڵەكانیشیان لە سەر ئەوئامانجە 

پیرۆزە پێبگەینن؟
و:هیزە سیاسییە كوردەكان توانیویانە كۆمەڵێك 

ژنی چاالك بە بیروباوەر لە دەوری خۆیان 
كۆبكەنەوە و رۆڵ و دەوری كارایان هەبێ لە 

كۆمەڵگادا.ئەو ژنانەی كە لە دەوری بەرنامەی 
هێزە سیاسییەكان كۆبونەتەوە خۆیان لەو 

بەرنامەیەدا دیتۆتەوە كە بۆ بەرەو پێش چوونی 
سیاسەتی حیزبەكان دارێژراون.بۆ نمونە ئەگەر 
وەك نمونەی بەرچاو باسی ئەو حیزبە بكەم كە 
خۆم تێیدا ئەندامم،حیزبی دێموكراتی كوردستان 

و لە پەناویشدا یەكیەتیی ژنانی دێموكراتی 
كوردستان،دەتوانم بڵێم لە هەردووكیان دا ژنانی 

ئەوتۆی پێگەیاندووە لە بوارە جۆراوجۆرەكانی دا 
كە دەتوانن دەوری كاریگەریان هەبێ لە خەباتی 

نەتەوەیی و وشیاركردنەوەی دەوروبەریان لە 
بەرنامەی حیزبەكەیان كە لە هیچ كۆی ئەو 

بەرنامەیەدا ژن و پیاو لێك جیا نەكراوەتەوە.
هەر ئەر وماف و ستراتیژیەك هەبێ بێ جیاوازی 

رەگەز تاكەكان خۆی تێی دا دەبیننەوە.بە 
كورتی دەكرێ بڵێم كە بە بایخدان بە ژنان لە 
نێو كۆمەڵگای كوردیدا پاشەكشەی پی كراوە 

دەركی ئەوەی كردووە كە ئەوە زەرورەتەی ژنان 
دەنێ حزوریان هەبێ لە نێو كاروباری سیاسی 
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،رێكخراوەیی،حیزبی،كلتوری و كۆمەاڵیەتی و 
بە گشتی لە هەموو بوارەكانی ژیاندا،تاهاتووە 

بەهێزتر بووە.من خۆم وەك ژنێكی كورد شانازی 
بە حیزبی دێموكراتەوە دەكەم كە پێشقەدەم بووە 
بۆ هێنانە كایەی پرسی ژن وەك پرسێكی سیاسی 

و هەر لەسەرەتای دامەزرانییەوە بە كردەوە خەمی 
لێ خوواردووە.تەنانەت بۆ هێنانە كایەی سیاسی 

ژنان سااڵنێكە ئەسلێكی پەسەند كردووە و كاری 
پیی دەكا كە هەاڵواردنی پۆزەتیڤە.ئەم ئەسڵە بۆ 
ئەوەیە كە ژنان زیاتر مەجالیان بۆ برەخسێ كە 

لە ئاستەكانی سەرووی ئەو حیزبەدا حزوریان 
هەبێ و پێی بگەن و دەوریان هەبێ لە هەموار 
كردنی رێگەی خەباتی ژنان. ئەوە یەكێك لەو 

پەروەردەو فەرهەنگسازیەیە كە دەبێ دەوڵەت و 
هێزە سیاسییەكان هەوڵی بۆ بدەن تا ژان چیدی 

لە پەراوێز دانەبن.ئەسڵی هەاڵواردنی پۆزەتیڤیش  
لە واڵتانی زۆهر پێشكەوتوو و دێموكراتیكدا كاری 
پێ دەكرێ و جواب گوی بەشداری ژنان بووە.ئەوە 

خۆی یەكێك لە رێگاكانی مەجال خەلقاندن بۆ 
ژنانە.

پ:ئایا ژن لە رۆژهەاڵتی كوردستان تا چەند 
رۆڵیان هەیە لە پێگەیاندنی نەوەی داهاتوو لەسەر 

بنەمای نەتەوەیی؟
و:كێشەی كورد كێشەی نەتەوەیی و 

واڵتپارێزییە،واتە لەبەر كوردبوون تووشی 
هەاڵواردنێك بۆتەوە كە لە الیان واڵتانی كە 

كوردستانیان بەسەردا دابەش كراوە وەك 
نەتەوەكانی فارس،تورك و عەرەب كە سیستمی 

سەقەت و تا سەر ئیسقاندواكەوتوویان دوای شەرە 
یەك لە دوای یەكەكانەوە بەسەردا زاڵە.هەربۆیە 

تاكی كورد بە تایبەتی لە نێو خۆی كوردستان 
نەیتوانیوە وەك خۆی بیر بكاتەوە و لەو نێوەشدا 

ژنان زیاتر كەوتونەتە بەر ئەو هەاڵواردنە بە ناوی 
دین و یاساكانی كە بەو ناوەوە پێناسە كراون.هەر 
بۆیە ژنان نەیانتوانیوە وەك پیویست دەرفەتەكان 

بقۆزنەوە و یان كۆمەڵگای دژە ژن نەیهێشتووە 
كە بەشێوەیەكی ساڵم بیر بكاتەوە دەگمەن كەسن 

ئەو ژنانەی لە روانگەی ناسیونالیزمی كوردی 
هەوڵ بۆ پەروەردە كردنی نەوەی نوێ دەدەن.بەو 

هۆیەوە ئەگەر تاكی كورد بە بیری ناسیونالیستی 
كوردەوە بیر بكاتەوە و خۆی پێناسە بكا ،لە 

شیوەی روبەروو بوونەوە لەگەڵ ناسنامەكانی 

دیكەی كۆمەڵگا وەك ژن  یا چینێكی زوڵم ،لە 
شیوەی روبەروو بوونەوە لەگەڵ ناسنامەكانی 

دیكەی كۆمەڵگا وەك ژن  یا چینێكی زوڵم لێكراوی 
كۆمەڵگا هەمان شێوەی ناسیونالیزمی داگیركەری 

كوردستان كە لە شێوەی ئەوانەوە ئەو چەمكەی 
گرتۆتە بەر،پەرە بە زوڵم و زۆری خۆی دەدا.ئەوە 

ناكرێ وەك كەم كاری ژنان سەیر بكرێ،دەبێ وەك 
كێشەیەكی گەورەی كۆمەڵگای كوردی چاوی لێ 

بكرێ كە لە داگیركەرە سەرسەخت و ستەمكارەكانی 
كوردستانەوە بۆی بەجێ ماوە.هەر بۆیە ژنی كورد 
رێگایەكی دورودرێژی لەبەرە بۆ گۆرینی ئەو شێوە 

روانینە لە ناسیونالیزمی كوردی و بیخاتە مەڕ 
دۆخی خۆی.
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نووسین:رەحیم ئەحمەدی
ئێستا 12 سااڵ بەسەر كارەساتە دڵتەزێنەكەی 

بەرزایەكانی كاشێر برۆمی واڵتی پاكستاندا 
تێ دەپەڕێ . كاتێك هەڵبژاردەی شاخەوانی ئێران 

بە مەبەستی خستنە ژێرپێی لووتكەی چیای كاشێر 
برۆم لە ساڵی 2003دا چوونە واڵتی پاكستان، 
محەممەد هەورازی كورد و دیارترین شاخەوانی 

مێژووی یەكیەتیی نێودەوڵەتی شاخەوانیی 
جیهان بەهۆی رنۆی بەفر لە بەرزاییەكانی 
كاشێر بڕۆمرا هەڵدێرا و پاش 5 رۆژ كاری 

بەردەوام یاریزانەكانی هەڵبژاردەی شاخەوانی 
ئێران توانییان ناوبراو بگەیێننە نەخۆشخانەی 
شەفای پاكستان بە مەبەستی چارەسەری. بەاڵم 

دەسەاڵتدارانی كۆماری ئیسالمی كە زانییان 
هەورازی كورد تووشی پێكان بووە لە ناردنی 
فڕۆكەی تایبەت بە چاالكییەكانی هەڵبژاردەی 

شاخەوانی ئێران خۆیان بوارد تا ناوبراو ماوەی 
5 رۆژ لەژێر بەفر و بۆراندا بێت و ئەفسانەی 
شاخەوانی جیهان پاش 20 رۆژ بەربەرەكانێ  

لەگەاڵ مەرگ لە رێكەوتی 2003/9/6 بۆ هەمیشە 
ماڵئاوایی لە كۆمەڵگای شاخەوانیی كوردستان و 
جیهان كرد. محەممەد هەوراز لەدایكبووی ساڵی 
1969ی شاری نەغەدەی رۆژهەاڵتی كوردستانە. 

ناوبراو سەرجەم قۆناغەكانی خوێندنی سەرەتایی 
،ناوندی و ئامادەیی لە نەغەدە تەواو دەكات و 

پاشان بەهۆی هۆگری لە رادەبەدەری بۆ وەرزش 
لە زانكۆی ورمێ دا بڕوانامەی بەكالۆریۆس 

پەروەردەی وەرزش وەردەگرێ  و لەنێو 6 میلیارد 
مرۆڤی سەرگۆی زەویدا یەك لەو دەگمەن مرۆڤانە 

دەبێت لە ساڵی 1998 لووتكەی ئێڤێرێست )یان 
سەربانی دنیا( بە بەرزایی 8884 میتر و بە بێ  

كەڵك وەرگرتن لە كەپسوولی ئۆكسیژن دەخاتە 
ژێر پێ  و ناوی خۆی و كورد لە مێژوودا بە 

گەورەیی تۆمار دەكات. هەر لەو كاتەشدا سروودی 
نەتەوایەتیی ئەی رەقیب بۆ هاورێی خۆشەویستی 
خۆی مۆقبێل هونەرپەژوو كە ئەویش یاریزانێكی 

ناوداری هەڵبژاردەی شاخەوانیی ئێران بوو 
دەخوێنێ  و بەهۆی ئەم كارەیەوە دەكەوێتە بەر 

رق و قینی نامرۆڤانەی كاربەدەستانی كۆماری 
ئیسالمی. هەوراز لە نێوان سااڵنی 1997 تا 2003دا 
بە بڕینی چەندین لووتكەی سەرووی 8000 میتری 

5 میدالیای زێڕ و زێو لەسەر ئاستی ئاسیا و 
جیهاندا بەدەست دێنێ . ناوبراو یەكەم شاخەوانی 

ئێران بوو كە بڕوانامەی راهێنەری نێودەوڵەتی 
لە ئەكادیمیای واڵتی فەڕانسە وەرگرتبوو بۆیە 

هەمیشە خۆبەخشانە شاخەوانانی كوردی لە شارە 
جیاجیاكانی رۆژهەاڵتی كوردستاندا لە زانستەكانی 

چەندین ساڵەی خۆی بێ بەش نەدەكرد. ئێستا 
لە 7ـەمین ساڵیادی كۆچی ناوەختی هەورازدا 

جارێكی دیكە یاد و رابردووی هەورازی كورد بەرز 
دەنرخێنین. بە داخەوە كورد كوژانی كۆماری 

ئیسالمی نەیانهێشت ناوبراو زیاتر لە 34 سااڵ 
بژیت تا بەهۆی سەركەوتنەكانیەوە زیاتر كورد بە 

دنیا بناسێنێ . ناوبراو لە 14 لووتكەی سەرووی 
8000 میتری لەسەر ئاستی دنیادا توانی 8 لووتكە 

بخاتە ژێر پێ  و نێوی كوردستانیان لە كتێبی 
پێوانەكانی جیهان )گینێس(دا تۆمار بكات. نێو و 
یادی هەوراز بەرز و پیرۆز بێت و ئااڵی كوردستان 

هەمیشە شەكاوە بێت.

یادێك لە پاڵەوانێكی نێودەوڵەتیی كورد
شی

ەرز
و
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نووسین؛فاتیمه  ئختسار
وه رگێر؛عه لی له یالخ

ئاساییه  که  له  کۆمه لگه ی پیاوساالر،پیاو 
به  شێوه یه ک ڕاده ێت که  خوازیاری که مترین 

به شداری خێزانه که یه   له  هه ڵسوکه وتی 
کۆمه اڵیه تی.له  توێژی ئه ده بی  و فه رهه نگی 

که  زۆرجار به شیکی به رچاون له  توێژی 
خوێنده وار و تێگه یشتوو چاوه رێ ئه وه ده کرێ 
که  روانگه یه کی جیاوازتریان هه بێ له  هه مبه ر 

ئه م پرسه .سه ره ڕای ئه مه  زۆرجار ده بینین 
که  ژنانی شاعیر دوای پێکهێنانی ژیانی 

هاوبه ش، له الیه ن هاوسه ره کانیانه وه  رێگه یان 
پێنادرێت هه تا له  کۆروکۆبوونه وه  ئه ده بییه کان 

به شداری بکه ن و ئه وانیش به بێ هیچ 
به ره نگاربوونه وه یه ک ئه م هه اڵواردنه   قبووڵی 

ده که ن.
زۆرجار بیستوومانه  و دیتوومانه  که  ژنێکی 

شاعیر دوای ده سپێکی ژیانی هاوبه شی  به  
ویستی مێرده که ی و ته نانه ت به  زه خت 

وزه بری ئه و پێوه ندیی له  گه ڵ هاورێێانی 
ئه دیب وشاعیری ده پچڕێ و خه تێک  به ده وری 

دانیشتنه  ئه ده بیه کان ده کێشێ وله  ئاکام دا 
وره ی بۆ ده سکه وت وپێشکه وت زیاتر داده به زێ 

وچیتر بیر له  به رهه می نوێی ناکاته وه .

جاروبار شاهیدی ما مەله کردنێکی ژێرپێستی 
وبه دوور له  گووشاروزه بری پێاوه کانین ، که  

به  که ڵک وه رگرتن له  عاتیفه  و به  هێنانه  ئارای 
سۆزوعیشقی هاوسه رداری وژیانی هاوبه ش ،به  

بیانوو کردنی به خێو کردنی مندااڵن وئه رکی 
ماڵداری ، ده بنه  هۆی ئه وه ی که  ژنی شاعیر 
کاتی پێویستی بۆ خوێندن وبه رهه م هێنانی 
ئه ده بیی نه مێنێ وبه  نه خوازراویی له  که شی 

ئه ده بیات دوور ببنه وه  .

له  واقعیدا ئه مه  پیاوانن که  به  دانانی 
هه ڵبژاردنی دوبه دویی"هونه ر/بنه ماڵه " 

له به رده م ژنان ،ئه وان ده خه نه  ژێرگوشارو 
به  پێی بنه ماکانی  کۆمه ڵگه ی پیاوساالر 

ژنی چاک! بنه ماڵه  و ئه رکیی خێزانداریه تی 
هه ڵده بژێرێ.

هیندێک جار هونه روشێعر بۆ ژنان زیاتر 
له وه ی که  ببێته  چاالکییه کی جیددی ،حاڵه تی 
رابوواردن وکات به سه ر بردن به  خۆی ده گرێ.
له  کارگه ی را هێنانی تایبه ت به  ئه ده بیات 

و کۆڕوکۆبوونه وه  هونه رییه کان و 
تۆره کۆمه اڵیه تییه کان، به شداری ژنان ، کوت 

وپڕو هاوکاته  له گه ڵ پێشکه وتنی خێرایی.به اڵم 
هێند ناخایه نێ وله  ناکاو له م که شه  هونه رییه  

بزر ده بن.
به اڵم پیاوه کان درێژخایه نتر له م بواره دا 

چاالکن وهه ورازی پێشکه وتنیان له  به راورد له  
گه ڵ ژنان که متره .

وا هه ست ده کرێ که  ڕوانینی ژنان به  
شێعر  شتێکی ئیحساسی وڕواڵه تی بی.به اڵم 

پیاوه کانی گرینگی تایبه ت به  شێعرو 
ئه ده بیات  ده ده ن و کاتی بۆ ته رخان ده که ن 
وتێده کۆشن سه ره ڕای گیروگرفته کانی ژیان  

وه کوو،کار،گرفتی ژیان و...
درێژه  به  چاالکیی ئه دبی خۆیان بده ن و له  

فه زای ئه دبیات دا بمێنه وه .

به داخه وه  به  هۆی بارهێنانی کچان له  
کۆمه ڵگه ی پیاوساالر مه به ستی به شێکی زۆر 

له  کچانی ئێمه  هه ر له  مێرمنداڵییه وه   ته نیا 
و ته نیا پیکهێنانی ژیان هاوبه شی باش و 

به ده ستهێنانی هاوسه ره ...
له  جیاتی ئه وه ی که  پێک هینانی ژیانی 
هاوبه شی وهاوسه ر ببێته  رێگه خۆشکه ری 
گه یشتن به  ئامانجی گه وره تر له  بواری 

 بۆچی ژنانی شاعیر دوای مێرد کردن واز له  شیعر دێنن؟؟
ەدەب

و ئ
عر 

شێ



رەزبەر 95 ٢8ژمارە44

شێعروهونه رو..خۆدی شووکردن و پێکهێنانی 
ژیانی هاوبه شی ده بیته  به ر به ستێک سه ر رێگه ی 

گه شه  کردنیان.

به شیکی زۆر له  کچانی ئێمه  به شداری کردن 
له  زانکۆو بیاڤه کانی فه رهه نگی، دانیشتنه  

ئه ده بییه کان ده که ن ئامرازێک بۆ دۆزینه وه ی 
که سێک بۆ هاوسه رگیری.هه ر بۆیه  دوای 
گه یشتنیان به م مه به سته  چیتر درێژه  به  

کاروباری هونه ری ناده ن و وایان  پێ باشه  
که  به  پێی پێوه ره کانی کۆمه ڵگه  ی پیاوساالری 
بجوڵێنه وه  ، کات وساتی ژیانیان به  ته واوی 
ته رخان بکه ن بۆ ئه رکی هاوسه رداری  و شێوه  

هه ڵسوکه وتانه ی  که  نورمی کۆمه ڵگه یه  و 
بانگه شه  ده کرێ.
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بۆ یارانی شاخ
پێک بە پێکی خۆشەویستیت

بە چێژی شەرابێکی کۆن

لە بەژنی من دەرژێتە خوار

ئای بۆ رێژنە بارانێ
      

تا بیشواتەوە زەنگۆڵ زەنگۆڵ

لە گەرەک و شەقامی شار

هەورێک بێت و 

وەک بەختە بارانی ئاشقان

هەڵیبمژێ و 

لە کوێستانا

دایبارێنێ

بەسەر یاخیانی دڵدار

کە جار جارێک

بە هەڵ کەوت       
سەرێ لە خیاڵم دەدەی،

دەفری بوونم 
   

سەر ڕێژ دەبێ لە هەناسەت...   
لێوی تینوم ئەخن کێنم،

چی تر نەکا باسی تاسەت
قاقا و خەندەی چاوەکانم

مەریوانیش تێپەر ئەکا
ئەروا هەتا عەرشی خودا...

ڕاستە گیانە بە هاتنت،
زۆۆۆر سەرشێت و بێ قەرارم،

بۆ قومێکی لێوەکانت،
ماسی وێڵی زرێبارم...

       

بەیان رۆژهەاڵت
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کاروچاالکییەکانی یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستان

سه رله به یانی رۆژی چوارشه ممه 13ی گه الوێژی 1395 
کاک خالید عه زیزی سکرتێری گشتی حدک له گه ڵ 

یه کیه تی ژنانی دێموکراتی کوردستان کۆبۆوه .
ئه م کۆبونه وه  که  به  به شداری هه موو ئه ندامانی 
کۆمیته ی به رێوبه ری ،ئه ندامانی جێگری کۆمیته ی 

به ڕێوه به ریی وراوێژکارانی یه کیه تیی ژنانی دێموکراتی 
کوردستان پێک هاتبوو، سه ره تا به ریز کاک خالید 
عه زیزی مه به ستی کۆبوونه وه که ی له گه ڵ ده سته ی 

به رێوه به ریی یه کیه تی ژنان خسته  روو که  تاوتوێی 
حزووری زیاترو به ره وپێشچوونی ژنان بوو له  نێو 

حیزب دا و مه به ستی بانگهێشتنی یه کیه تی ژنانی بۆ 
هه ڵسه نگاندنی ئه و گرفته  له  حیزبدا هێنایه  به ر باس 
. ئه وجار خاتوو سۆهیال قادری سکرتێری یه کیه تیی 

ژنانی دێموکراتی کوردستان وێڕای خستنه  رووی 
هێندێک رێکاری عه مه لی بۆ پڕ کردنه وه ی بۆشایی 
که می حزووری ژنان له  نێو ریزی حیزبدا ، باسی 

له  دۆخی ئێستای ژنان له  رۆژهه اڵتی کوردستان کرد 
وگوتی؛ئێمه  پیویسته  له هه وڵی ئه وه  دابین که  چۆن 
ده توانین په یوه ندی خۆمان له گه ڵ ژنان له  ناوخۆ 
به هیزتر بکه ین و سه رنجیان بۆ الی خه باته که مان 

رابکێشین .هه روه ها ئامازه ی به وه ش کرد که  له  نێو 
خۆشماندا که م نین ئه و ژنه  خه باتاکارانه ی که  ده کرێ 

سه رمایه گوزاریان له سه ر بکرێ له  رووی سیاسی و 
نیزامیه وه  په روه رده  بکرێن بۆ ئه وه ی له  داهاتوودا 

بتوانین ئه و بۆشاییه  پڕ بکه ینه وه    ،سکرتێری یه کیه تی 
ژنانی دێموکراتی کوردستان هه روه ها ئاماژه ی به وه ش 

کرد که  ئه ندامانی یه کیه تیی ژنان ئاماده گی ته واوی 

خۆیان بۆ هاوکاری وهاوئاهه نگی له گه ڵ حیزبی 
دێموکراتی کوردستان ده ربریوه  و وه ک هه میشه  

پشت و پشتیوانی حیزبه که یان و به  تایبه تی ژنانی 
رۆژهه اڵتی کوردستان ده بن بۆ دیتنه وه ی رێگاچاره ی 

گونجاو بۆده سته به ر کردنی هه موو مافه کانی ره گه زیی 
و نه ته وه یی ژنانی کورد . هه روه ها ئاماژه ی به وه ش 
کرد که  ئێمه  ده بێ هه وڵ بده ن که  ئه و هێزه  مرۆییه ی 
که  هه مانه  وا په روه رده  بکه ین تا بتوانن ببنه  هێزی 

کارو وه ک هه میشه  پشتیوانی راسته قینه ی حیزبه که مان 
خه باتی ره وای بن و سیمایه کی پێشکه وتوو له  خه باتی 

ژنانی کورد له  رۆژهه اڵتی کوردستان بخه ینه  روو تا 
حیزبی دێموکرات ببێێته  هێزێکی دێموکرات و پشتیوانی 

ژنان هه روه ک به ر له  71ساڵ یه که م حێزبی مۆدێڕنی 
کوردی بوه  که  ژنانی هێناوه ته  مه یدانی خه بات 

.دواتر هه ریه ک له  به شداران پرسیار،راو سه رنج و 
تێبینیه کانی خۆیان له م باره وه  ده ربڕی و باسه که یان 

ده وڵه مه ندتر کرد .
له  کۆتایی دا کاک خالید عه زیزی واڵمی 

پرسیاره کانی دایه وه و هه روه ها ئاماژه ی به وه ش کرد 
که  خه باتی چینایه تی وخه باتی نه ته وایه تی چه ند 

ساڵه ی ژنانی دێموکرات جیی رێزه و ئێمه  وه ک حیزبی 
دیموکرات پشتیوانی له  خه باتی ژنان ده که ین و هه موو 

هه وڵی خۆمان له  پێناو سرینه وه ی جیاوازیدانان 
له  نێوان و ژن و پیاودا ده ده ین و به وهیوایه  به ره و 

داهاتوویه کی پڕ له  یه کسانی هه نگاو بنێین که  ئه وه  
یه کێک له  ئه رکه کانی حیزبی دێموکراته .

کۆبونەوەی سکرتێری گشتی حیزبی دێموکراتی کوردستان لەگەڵ یەکیەتیی ژنان
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رۆژی 24.6.2016ی، زایینی یەکیەتی ژنانی 
دێموکراتی کوردستان بە هەماهەنگی لە گەڵ چەندین 
رێکخرایدیکە، لە ڤێستیڤاڵی سااڵنەی سترۆمێندا بە 

نیشاندانی کولتوور و خواردنی کوردەواری، بەشداریان 
کرد. 

بەشداری یەکێتی ژنانی دێموکراتی کوردستان لە 
ڤێستیفاڵی سااڵنەی شاری سترۆمێندا

  

رۆژی شەممە رێکەوتی 13ی ئاگۆستی 2016 فێستڤاڵی 
کلتوری گەالن، لەالیەن 8 رێکخراو لە شاری ئۆڕیبروو 

کە بریتی بوون لە یەکیەتی ژنانی دێموکڕاتی 
کوردستان، کۆمەڵەی کوردی، رەوەندی کوردی، 

سێنتەری زمان و کلتوری کوردی، رێکخراوی ئەمریکای 
التین، رێکخراوی سۆماڵی، رێکخراوی برووندی، 

گۆرانی سوئێدی و گۆرانی عەربی، لە ژێر ناوی دونیا 

لە ئۆرێبروو پێک هات. بەڕیوە چوونی فێستڤاڵی کلتوری گەاڵن لە 
شاری ئۆرێبرووی واڵتی سوئێد

یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستان 
دەورەیەکی ئامووزشی سەرەتایی ئینگلیزی 

بۆئەندامانی خۆی لە ناوەندی 3ی کوردستان بۆ 
ماوەی 15 رۆژ کردەوە.

کردنەوەی دەورەی ئاموزشی بۆ ئەندامانی 
یەکیەتیی ژنان لە ناوەندی 3ی کوردستان

پێکهێنانی کۆری ڕیز ڵێنان لە الوان و مندااڵنی 
سەرکەوتوە لە بوارەکانی خوێندن و وەرزش لە الیەن 
یەکیەتی ژنانی دیموکراتی کوردستان لە واڵتی فینلەند 

شاری تۆرکۆ!
ڕۆژی 2016.5.28 لە شاری تۆرکۆ شەو ئاهەنگێک 
بە بۆنەی تەواو بوونی ساڵی خوێندنی 2015 /2016 

لە الیەن یەکیەتی ژنانی دیموکرات بە دەعوەت کردنی 
الوان و قوتابیان وبنەماڵەکانیان هەر وەها چەندین 

کەسایەتی و میوان  بەرێوەچوو.

کۆری رێز لێنان بۆ خوێندکاران لە شاری تۆرکۆ 
لە الیەن یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستان
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رۆژی سێشەمە، 23ی خەرمانان کاک خالید 
عەزیزی، سکرتێریی گشتیی حیزبی دێموکرات 

بەمەبەستی ئاگاداربوون لە تێکۆشان و کار 
و بەرنامەی رێکخراوەکانی الوان و ژنان بۆ 

داهاتووی کاری ئەو ڕێکخراوانە لەگەڵ ئەندامانی 
بەڕێوەبەریی ئەو دوو رێکخراوەیە کۆبۆوە.
لەو کۆبوونەوەیەدا کاک خالید عەزیزی 

وێڕای ئاماژە بە دەوری گرنگی الوان و ژنان لەم 
سەردەمەدا و کاریگەرییان لەسەر ئاڵوگۆڕەکان، 

باسی لە دۆخی الوان و ژنان لە رۆژهەاڵتی 
کوردستان کرد و ئاوڕی لە جموجۆڵی مەدەنیانەی 

الوان و ژنان لە رۆژهەاڵتی کوردستان دایە 
و تێکۆشانی چاالکانی مەدەنیی ناوخۆی 

بەرزنرخاند.
لەهەمان کاتدا کاک خالید عەزیزی باسی لە 
ئەرک و تێکۆشانی رێکخراوەکانی الوان و ژنانی 

دێموکرات لەو قۆناغی ئێستادا کرد و پێداگری 
لەسەر ئەوەی کە پێویستە رێکخراوەکانی 

تاراوگە هاوکار بن نەک کۆسپ لەبەردەم چاالکی 
تێکۆشەرانی ناوخۆ، باسی لە تێکۆشانی 

یەکیەتییەکانی الوان و ژنان کرد کە دەبێ لە 
نێو توێژەکانی تایبەت بە خۆیان لە رۆژهەاڵتدا 

هاوپێوەندییان هەبێ و پێویستە پشتیوانی 
تێکۆشەرانی نێوخۆی واڵت بن.

لە درێژەی ئەم دانێشتنەدا پێشەوا عەلیپوور، 

سکرتێری گشتیی یەکیەتیی الوان وێڕای باسکردن 
لە بەستێنەکانی تێکۆشانی مەدەنی لە رۆژهەاڵتی 

کوردستان، باسی لە قۆناغی نوێی خەبات بۆ 
رۆژهەاڵت کرد و فرەچەشنی خەباتی کوردی 

وەک دەرفەت باس کرد بۆ ئەوەی هەموو چین 
و توێژەکانی رۆژهەاڵتی کوردستان بەشداری 

خەباتی رزگاریخوازی بن. ئەو گوتی لە 
بەردەوامیی ئەو بەشدارییەدا، الوان و ژنان لە 
رۆژهەاڵتی کوردستان پێوسیتە خۆیان سازمان 

بدەن و کلتووری خۆسازماندان لە نێوخۆیاندا بە 
قوەت بکەن و لە زەرفیەتە قانوونییەکانی نێو 

کۆماری ئیسالمی بە قازانجی بردنە پێشی پرسی 
کورد کەلک وەرگرن.

لە بەشێکی دیکە ئەو دانیشتنەدا خاتوو 
سوهەیال قادری، سکرتێری گشتیی یەکیەتیی ژنان 

وێرای تاکیدکردنەوە لەسەر قسەکانی سکرتێری 
گشتیی حیزب ئاماژەی بە تێکۆشانی ژنان لە 

دنیای مەجازیدا کرد و باسی لەو بەستێنە کرد 
کە ژنانی رۆژهەاڵت دەتوانن بەکاری بێنن بۆ 
ئاشنا بوون و هوشیار بوون بە مافەکانیان و 

دنیای مەجازی بکەنە دەرفەتێک بۆ هێنانە گۆڕێی 
ویستەکانیان.

لەکۆتاییدا ئەندامانی بەشدار بە را و سەرنجی 
خۆیان باسەکەیان دەوڵەمەند کرد.

کۆبونەوەی سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکرات لەگەڵ بەڕێوەبەریی الوان و ژنان
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یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستان دورەیەکی سیاسی و نیزامی بۆ 
ئەندامانی پێک هێنا.

بە  15رۆژ  ماوەی  دەورەیە  ئەو  سەرەتای 
وانەکانی سیاسی، بەهاوکاری فێرگەی سیاسی 
بەشی  بە  دەورەیە  ئەو  بەرێوەچوو.  نیزامی 
قورس  و  سووک  چەکی  ئاموزشی  بە  نیزامی، 
ئەو  کۆتایی  لە  ژنان  پێدرا.یەکیەتیی  درێژەی 
بۆ  جەولەیەکی  دا  نیزامییە  و  سیاسی  دورە 
بەرەوچیاکانی  کە  هێنا  پێک  دەورە  بەشدارانی 
بوو.  کوردستان  باشووری  سنووری  هەڵگوورد 

لەهەمان کاتدا یەکیەتیی ژنان سەردانی بنکەو 
کوردستانیان  دێموکراتی  حیزبی  بارەگاکانی 
کرد لەوسەردانەدا گفتووگۆیەکی بەرین لەنێوان 
حیزب  پێشمەرگەکانی  وکادرو  ژنان  ئەندامانی 
کرا. هەروەها باسێکی دیکە بریتی بوو لە کێشەو 
گیر و گرفتەکانی کۆلبەران)قاچاخچی( چۆنیەتی 
ژنان  ژیانیان،ئەندامانی  و  گوزەران  باری 
توانیان لە نزیکەوە ئەوان ببین و ئاگادار بن لە 
ژیانە پر لە مەینەتیەکەیان کە چۆن ئامادەن بۆ 
بخەنە  خۆیان  ژیانی  نان  پاروێک  دەسکەوتنی 
ئیسالمی  کۆماری  رووبەڕووی  مەترسییەوەو 
رووبەرویان  شێوە  دڕندانەترین  بە  کە  ببنەوە 
بۆ  ژنان  ئەندامانی  کە  باسە  دەبێتەوە.شایانی 
ماوەی 3رۆژ لە سنوورەکان مانەوە و درێژەیان 
دا.  هەڵگورد  چیاکانی  لە  نیزامی  کاری  بە 
مانەوەو  ئامادەگی  هەموویان  ژنان  ئەندامانی 
خزمەت بە حیزبیان لەو ناوچانە دەربری .
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کوردستانیانی ئازیز

کادر و پێشمەرگە ئازیزەکان

ئەمڕۆ لە گەالوێژێکی جیاوازدا، یادەوەری 
بۆنەیەکی مێژوویی دەکەینەوە کە بوو بە کانگای 
ناسیۆنالیزمی کوردی و لە هەناوی ویدا ئەرتەش 

و سروود و ئااڵ و دەوڵەتی کوردی لەدایکبوون.
جابۆیە وێرای ماندوو نەبوونیی لە کادر 
و پێشمەرگەکانی حیزب، بە بۆنەی حەفتا 

و یەک ساڵ تێکۆشان  و نەسرەوتن لە پێناو 
دەستەبەرکردنی مافە نەتەوەییەکانی کورد لە 
رۆژهەاڵتی کوردستان، پیرۆزبایی لە خەڵکی 

رۆژهەاڵتی کوردستان و هەروەها لە چاالکانی 
ناوخۆ دەکەم کە بە هەموو شێوازەکان سەرەڕای 

زوڵم  و زۆریی کۆماری ئیسالمی، تەحەمولی 
هەموو کێشەکانیان کردوە بەاڵم هەوڵیان داوە لە 

هەموو دەرفەتەکان بە حەق کەڵک وەربگرن.
ئەگەر بیرۆکەی دامەزرانی حیزبەکان 
بۆدەستەبەرکردنی مافەکانی میللەتان و 

کاریگەرییان لەسەر حکومەتەکان و شێوەی 
ئیدارەی کۆمەڵگە لە الیەن حیزبەکانەوە، لە 

سەدەی هەژدەهەمەوە لە ئورووپا هاتەگۆڕێ، 
ئەوە لە نیوەی یەکەمی سەدەی نۆزدەهەم واتا 

71ساڵ پێش لە کوردستان حیزبی دێموکراتی 
کوردستان لەسەر دەستی پێشەوا قازی محەممەد 
وەک حیزبێکی مۆدێرن لە کۆمەڵگایەکی داخراو 

و دواکەوتوو و تەنراو بە بیری عەشیرەیی 
دامەزرا، ئاڵوگۆڕەکانی ئەوکات و تەداخولی 

زلهێزەکان لە ناوچەدا ئەوەندە خێرا بوو کە لەو 
هەلومەرجەدا بە دیرایەتی پێشەوا قازی حیزبی 
دیمۆکراتی کوردستان لە چوارچێوی بەرنامەو 
پرۆژەکانی پێشەوا قازیدا دامەزرا بۆوەی بیری 
نەتەوایەتی  و کوردایەتیی سازمان بدات و بیکا 

بە دامەزراوەیی، بیکا بە فەرهەنگ  و بیباتە نێو 
کۆمەڵگا و، کۆمەاڵنی خەڵکی زۆر بە هەموو 

جیاوازیێکەوە کە تێیدا بوو، بەشداری ئەوپرۆسەیە 
بکات. هەربۆیەشە کە نەتەوەی کورد بە پیر و 

الو، ژن و منداڵ، هەنوکە دوای حەفتاویەک ساڵ 
لەسەر رێبازی پێشەوا قازی سوورن و شێلگیرانە 

و تامەزرۆیانە بەدوای دامەزراندنەوەی کۆماری 
کوردین لە رۆژهەاڵتی کوردستان.

ئەمڕۆ ساڵوەگەڕی دامەزرانی حیزبێکە کە لە 
ماوەی خەباتی پڕ لە شانازی خۆی، هەوراز و 
نشێوی زۆری دیوە و زۆر جار تووشی تێچووی 
قورسیش بووە، ئەوەی بۆ ئێمەی نەوەی نوێ 

گرنگە و دەبێ بیکەینە ئۆلگووی خەبات لە 
ریزەکانی ئەو حیزبەدا ئەوەیە کە لە تەنگانەدا 

قایم و خۆڕاگربین و لە سەرکەوتن دا لەخۆبایی 
نەبین. حیزبی دێموکرات پاش ئەوەی بە فۆڕمێکی 
نوێ و لەژیر ناوی حیزبی دێموکراتی کوردستاندا 

بە پشت بەستن بە هێزی مەزنی الوان و ژنان 
درێژەی بە تێکۆشانی خۆیدا و بە قەرەبوو 

کردنەوەی الوازییە تئیۆرییەکان و هەروەها کەڵک 
وەرگرتن لە پراگماتیزمی لۆژیکی، تێکۆشاوە کە 

پێشەنگایەتی شەپۆلی نوێی هۆشیاری سیاسی 
و مەدەنی لە رۆژهەاڵتی کوردستان بکات، 
حزبی دێموکراتی کوردستان لەسەربنەمای 

پاراستنی سەربەخۆیی سیاسیی خۆی، بە زیندوو 
کردنەوەی نەریتێکی شۆڕشگێڕانە جارێکی دیکە 
هێزی پێشمەرگەی ناردەوە ئامیزی نیشتمان و 
هەروەها بە بەهێز کردنی پێوەندییە سیاسی و 

دیپلۆماتیکەکانی خۆی توانی قەرەبووی هەموو ئەو 
داکشانە بکات کە بەر لە لەتبوون تووشی هاتبوو.

حیزبی دێموکرات بە دامەزراندنی ریکخراوی 
تایبەت بە ژنان دەسکەوتێکی گەورەی لەمەیدانی 
یەکسانیخوازی جێندێریدا تۆمارکرد و هەروەها 

بە داڕشتنەوەی قەوارەی سازمانی جەوانان و 

پەیامی هاوبەشی یەکیەتیی ژنان و الوانی دیموکرات بە بۆنەی 25ی گەالوێژ
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پێدانی فۆڕمی نوێی رێکخراوەیی بەو سازمانە 
لە رابردوودا و هەروەها ئیستاش بە بەشداری 

پێکردنی الوان و ژنان لە کایەکانی سیاسیی 
و بڕیاراتی حیزبیدا، هەوڵیداوە ئەو میراتەی 
پێشەوامان قازی محەممەد بپارێزێ و الوان و 

ژنان بۆ داهاتووی حیزب و بۆداهاتووی کۆمەڵ 
پەروەردە بکات.

ئێستا کە لە رۆژهەاڵتی نێوەڕاست، بلۆکبەندییە 
ناوچەییەکان لەهەموو کات زەقتر دەردەکەون 

ئاواتەخوازین کورد بەدەرس وەرگرتن لە رابردوو 
خۆی نەخاتە بەشێک لەو پڕۆسەیە و ئەوەی بۆ 
کورد دەبێ گرنگ بێت تەنیا یەکیەتیی نەتەوەییە 

بێ دابەش بوون بەسەر ئەو بلۆکبەندییانە.
ئەمن هیوادارم هەموو الیەکمان بەتایبەت 

الوان و ژنان، لەهەموو پارچەکانی کوردستان 
تێ بکۆشین رێگاچارەکان و پڕۆژە نەتەوەییەکانمان 

نەکەونە ژێر بەرژەوەندی تەسکی حیزبی، بەو 
هیوایە کە الوان و ژنان لە رۆژهەاڵت لە جەریانی 

خەباتی حیزبی دێموکرات و نەتەوەی کورد 
وەک پێشوو پێشەنگ بن و هاوکار بن لە پێناو 

جێ کەوتن  و سەرکەوتنی زیاتری بیر و ئاواتەکانی 
قازی محەممەد و هەوڵ بدەین بۆ بەدیهاتنیان.
الوان و ژنان پێویستە لە رۆژی دامەزرانی 

حیزبی دێموکراتدا ئەو پەیامە بەرنە نێو کۆڕ 
و کۆمەاڵنی خەڵک کە باشترین پیرۆزبایی 

و رێزلینان لە حیزبی دێموکرات ئەوەیە کە 
تیبکۆشن لەهەموو شێوازە رەواکانی خەبات 
بۆ بەگژداچوونەوەی کۆماری ئیسالمی کەڵک 

وەرگرن و هەروەها کۆەماڵنی خەڵک لە رۆژهەاڵتی 
کوردستان دڵنیا بکەنەوە کە ئاواتە دێرینەکەیان 
واتا رزگاریی نەتەوەیی نێزیکە تا گەیشتن بەم 

ئاواتە حیزبی دێموکرات بە پشتیوانی الوانی 
خەباتکار و ژنانی تێکۆشەر درێژە بەخەبات و 
تێکۆشانی خۆی دەدات، ئاشکرایە لەحیزبێکدا 

کە فیداکاری و قوربانیدان لە ئاستی رێبەرانیدا 
نەهادینە کراو و بوو بە کلتوور، وەک شانازی 

و ئیفتخار چاوی لێدەکرێ. حیزبی ئێمە 
لەومەیدانەدا سەربەرزە و لەو پێناوەشدا سێ 
رێبەری گەورەی فیدای دەستەبەرکردنی مافی 

نەتەوایەتی کورد کردوە و نیشانی داوە کە خوێنی 
سەرکردە لە خوێنی خەڵک سوورتر نییە، ئەوەش 

بۆتە بەشێک لە حەماسەی مێژوویی دێموکرات.

لە کۆتایی دا بۆجارێکی دیکە یادی دامەزرانی 
حیزبی دێموکرات، حیزبی کۆمەاڵنی خەڵک لە 

کوردستانی، ئێران لەهەموو الیەک پیرۆز بێت، 
جارێکی دیکە بەسەرنجدان بە رەسالەتی مێژوویی 
حیزبی دێموکرات زۆر گرنگە کە ئیمەی یەکیەتیی 

الوان و یەکیەتیی ژنان دەقی پەیام و بەرنامە 
و فەلسەفەی حیزبی دێموکرات لەناو الوان و 

ژنان و خوێندکاران و مامۆستایان و جوتیاران 
و هەموو توێژەکانی کۆمەڵگای رۆژهەاڵتدا پەرە 

پێبدەین و چین و توێژەکانی رۆژهەاڵتی کوردستان 
لەژیر رۆشنایی بڕیار و راسپاردەکانی حیزبی 

دێموکرات لەهەموو شێوازێکی مەدەنیانە بۆ 
بەگژداچوونەوەی رێژیمی ئێران کەڵک وەربگرن و 

هەوڵ بدەن دەرفەتەکان بە قازانجی بزوتنەوەی 
رزگاریخوازی کورد لە رۆژهەاڵت بەکار بهێنن.

ئاواتەخوازم حیزبی دێموکراتی کوردستان لە 
داهاتوویەکی نزیکدا وێڕای حیزب  و سازمانەکانی 
دیکە لە رۆژهەاڵتی کوردستان و لە نێو کۆمەاڵنی 

خەڵک، لەو شوێنەی کە لێی لەدایک بووە، 
بە بەشداریی خەباتکاران و تێکۆشەرانی کورد 

و الیەنەکانی چوارپارچەی کوردستان یادی 
دامەزرانی بکاتەوە .

یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستان
یەکیەتیی الوانی دێموکراتی رۆژهەاڵتی 

کوردستان
25ی گەالوێژی 1395ی هەتاوی
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