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کــە  کار ڕاپەڕاندنــە  و  ڕێــکار  کۆمەڵێــک  ئابــووری  سیاســەتی 
ــەکان  ــە ئابووریی ــە ســەر چاالکیی ــە مەبەســتی کار کردن ــەت ب دەوڵ
دەیــکا کــە کاریگەریــی لەســەر داڕشــتنی ئابــووری هەیــە. واتــە 
بریتییــە لــە بەرنامــە و سیاســەتێکی گونجــاو بــۆ بەرهەم هێنــان 
و گەشــەپێدانی توانــای ئابــووری و... مەبەســت لێــی بەدیهێنانــی 
پاراســتنی  و  ئابــووری  ســەقامگیریی  ئابــووری،  پەرەپێدانــی 
ئابووریــی نیشــتمانییە بــە جۆرێــک هــەر واڵتێــک و دامەزراوەیــەک 
ئــەو  هــەر  و  دەکــرێ  پێناســە  ئابوورییەکــەی  سیســتمە  بــە 
دەکا. دیــاری  ئابوورییەکــەی  کاراییــی  و  پێکهاتــە  سیســتمەش 
سیاســەتی ئابووری بەتایبەتی دوای کۆتایی هاتنی شــەڕی ســارد 
ــی ســەرەکیی ڕۆژاوا،  ــی سیســتمی دووجەمســەری و ڕۆڵ و نەمان
گرینگییەکــی زیاتــری پەیــدا کــرد. سیاســەتی ئابــووری بــۆ گەشــەی 
ــاوازە و  ــر جی ــی ت ــۆ واڵتێک ــەوە ب ــە واڵتێک ــووری پێویســتە و ل ئاب
پێوەندیی بە سەرچاوەی داهات و هێزی مرۆییی ئەو واڵتەوە هەیە.
ســەدەی بیســتەم، ســەدەیەکی پــڕ لــە قەیــران و ڕکابــەری و 
کێشــەی واڵتــان بــوو، هەڵگیرســانی دوو شــەڕی گــەورەی جیهانــی، 
داڕمانــی ئیمپراتۆرییــەکان و دروســت بوونی دەیــان حکوومەتــی 
نەتەوەیــی، پێشــکەوتنی تەکنەلۆژیــا و نیزامــی ئابــووری و چەندیــن 
گۆڕانکاریــی تــر، ســیمایەکی تــری بــە جیهان بەخشــی کە لەم نێوەدا 
ــە هــۆکارە گرینگەکانــی  بەرژەوەندیــی ئابووریــی واڵتــان یەکێــک ل
ســەرهەڵدانی ئەو ناکۆکییانە بوو، بەتایبەت دوای شــەڕی جیهانیی 
یەکــەم کــە بێکارییەکــی زۆر ســەری هەڵــدا و بــوو بــە دیاردەیەکــی 
بێ بازاڕییەکــی   ١٩٢٩-١٩٣٣ ســاڵەکانی  لــە  جیهــان  جیهانــی، 
ــارەی  ــی ژم ــۆی زۆربوون ــووە ه ــە ب ــی ک ــەوە بین ــەورەی بەخۆی گ
ــی  ــی مشــت ومڕ و بەدواداچوون ــووە جێ ــەش ب ــەر ئەم ــکاران، ه بێ
ئابووریناســان و واڵتــان بــۆ گەیشــتن بــە چارەســەری بارگۆڕانــی 
ئابــووری لــە مــاوەی دوای شــەڕ و نیــو ســەدەش دوای شــەڕ.
لــەم نێــوەدا ئێرانیــش کــە واڵتێکــی پــان و بەریــن بــوو و لــە بــواری 
ســامانی سروشــتییەوە دەوڵەمەنــد بــە ســەرچاوە ئابوورییــەکان 
بــوو و لــە ڕووی ژێئۆپۆلیتیکیشــەوە لــە ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت دا 
هەڵکەوتەیەکــی باشــی هەبــوو، بــەاڵم بــە ئاوڕدانەوەیــەک لــە دۆخــی 
ئێــران دەزانیــن  ئابــووری، کۆمەاڵیەتــی و مێژووییــی  سیاســی، 
کەڵکــی بەرچــاو لــەو ســەرچاوانە وەرنەگیــراوە و لــە بەرژەوەندیــی 
خەڵــک دا بــەکار نەهاتــووە و بگــرە لــە الیەن دەســەاڵتی سیاســییەوە 
بــە مەبەســتی چەوســاندنەوەی خەڵــک بــەکار هاتــووە. لــەو کاتــەدا 
ــی  ــە مەیدان ــوو ب ــەم بارودۆخــە وەربگــرێ بب ــوو ســوود ل ــە دەب ک
لــە  بریتانیــا.  و  ڕووســیە  وەک  زلهێزەکانــی  واڵتــە  ڕمبازێنــی 
ــە ڕووی  ــران ل ــی ئێ ــەم حکوومەت ــی ســەدەی نۆزدەه کۆتایی یەکان
زۆری  گوشــارێکی  بــوو،  الواز  زۆر  ئابوورییــەوە  و  سیاســی 
واڵتانــی  لەگــەڵ  گرێبەســتەکان  بــوو،  خەڵــک  لەســەر  ئابــووری 

نەبــوو، ڕۆژ  تــێ دا  بەرژەوەندییەکــی خەڵکــی  هیــچ  کــە  دەرەوە 
بــەڕۆژ قورســاییی زیاتــر دەکەوتــە ســەر ژیــان و بژیــوی خەڵک، بە 
جۆرێــک خەڵــک چیتــر بۆیــان تەحەممــول نەکــرا و بزووتنەوەیەکــی 
بەرتەســک کردنەوەی  بەمەبەســتی  مەشــرووتە  نــاوی  لەژێــر 
دەســەاڵتی شاهەنشــاهی هاتــە ئــاراوە، هەرچەنــد کــە دەرەنجامێکــی 
ئەوتــۆی نەبــوو و لەالیــەن دەســەاڵتی پەهلەوییــەوە ژێــر پــێ نــرا.
پــاش چەندیــن ســاڵ  ئــاکام دا  لــە  ئــەوەش زۆری نەخایانــد و 
ئازادیــی  نەبوونــی  هەروەهــا  و  خەڵــک  ژیانــی  خراپــی  دۆخــی 
سیاســی بــووە هــۆی ســەرهەڵدان و ڕاپەڕیــن و لــە ڕێبەندانــی 
ســاڵی ٥٧ دا شۆڕشــی گەالنــی ئێــران ســەر کــەوت و قۆناغێکــی 
تــر لــە ژیانــی خەڵکــی ئێــران لەژێــر سیســتمی کۆمــاری ئیســامیی 
ــە  ــوون ب ــەدا ب ــەو بڕوای ــران ل ــی ئێ ــران دا دەســتی پێ کــرد. گەالن ئێ
ســەرکەوتنی شــۆڕش بــە ئامانجەکانیــان دەگــەن و لــە ســێبەری 
ئــازادی و دادپــەروەری  و خۆش گوزەرانــی دا دەحەســێنەوە، بــەاڵم 
زوو دەرکــەوت کــە پێچەوانــەی ویســت و داخــوازی خەڵــک بــوو.
لــە ڕووی ئابوورییــەوە ســەرچاوە گرینگەکانــی ئابــووری لــە 
بەرژەوەندیــی خەڵــک دا بــەکار نەهێنــرا، داهاتــی ئــەم واڵتــە لــە بــری 
وەبەرهێنــان و بەرهەم هێنــان خەرجــی شــەڕ و دەســت تێوەردان لــە 
واڵتانی ناوچە و ناردنە دەرەوەی شۆڕش و پشتیوانی لە گرووپە 
تێرۆریســتەکان کــرا. هەروەهــا پیتاندنــی ئۆرانیــۆم و پــەرەدان بــە 
چەکــی ئەتۆمــی جیــا لــە بەکارهێنانــی ســەرچاوەی ئابووریــی ئــەو 
واڵتــە هۆکارێکیــش بــووە بــۆ دژایەتیــی واڵتــان لەگــەڵ ئێــران و 
بــە  ئابوورییــەکان،  گەمــارۆ  و  ڕۆژاوا  واڵتانــی  دژکــردەوەی 
شــێوەیەک کــە دەتوانیــن بڵێیــن لــە ئاکامــی سیاســەتەکانی کۆمــاری 
بــوون. تــێ دا زەرەرمەنــد  ئــەم واڵتــە  تەنیــا خەڵکــی  ئیســامی، 
ســەرەتای  لــە  هــەر  ئێــران،  ئابووریــی  ســەرەکیی  کێشــەی 
ســەقامگیر بوونی کۆماری ئیســامی تا ئێســتا، بوونی دامەزراوەی 
هاوتەریــب لەگــەڵ دەوڵــەت یــان هەمــان ئابووریــی ســێبەر بــووە، 
کــە ســەرچاوەی گەندەڵــی و ڕێگــری لــە کەرتــی تایبەتــە، ئامانــج لــە 
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دانانــی ئــەم دامەزراوانــە بــە ڕواڵــەت یارمەتیی کەســانی کەم داهاتی 
ناوەندگەلێکــن  کــەوت  دەر  وردە  وردە   بــەاڵم  بــوو،  کۆمەڵگــە 
ئێــران دا. لــە  لــە خزمەتــی ئابووریــی ڕانتــی و گەندەڵیــی ماڵــی 
ئــەم کێشــە هەنووکەیی یانــەی ئابووریــی ئێــران لــە ســۆنگەی 
بەشێکیشــی  و  هەڵــداوە  ســەری  هەڵــەوە  ئابووریــی  سیاســەتی 
بەکاربردنــی  و  شــۆڕش  پێــش  بــۆ سیاســەتەکانی  دەگەڕێتــەوە 
شــێوەی ســزادان بــۆ کۆنترۆڵــی نــرخ کــە ســەرچاوە گرتــوو لــە 
تێگەیشــتنی هەڵــە لــە هەاڵوســان بــوو. کۆنترۆڵــی ئیداریــی نــرخ 
و  بیانــی  شــمەکی  لێشــاوی  بــە  هــاوردەی  هــۆی  بووەتــە  کــە 
خەســاری بــە کەرتــی بەرهەمهێنانــی نێوخــۆ و بەشــی هەنــاردە 
گەیانــدووە و داهاتــی ڕانتیــی لێ کەوتووەتــەوە. لــە الیەکــی تــر 
هۆگریــی  و  بوودجــە  ســەرچاوەی  تەرخان کردنــی  ناکارامەییــی 
خەڵــک بــە کڕینــی شــمەکی ڕاوەســتاو لــە بەرامبــەر هەاڵوســان 
بەرفراوانــی  هــاوردەی  سیاســەتی  هەروەهــا  و  زێــڕ  وەک 
بەکارهێنانــی  سووبســیدی  لەگــەڵ  کشــت وکاڵ،  بەرهەمــی 
شارنشــینان، کــە کێشــەی لــە حەشــیمەتی شــارەکان دا دروســت 
دیکەیــە. قەیرانــی  و  کێشــە  زۆر  ســەرچاوەی  و  کــردووە 
ــاری ئیســامی خــۆی  ــی کۆم ــش یاســای بنەڕەتی ــە الیەکــی تری ل
لەمپــەرە لــە بــەردەم پێشــکەوتن و گەشــەی ئابووریــی ئــەو واڵتــە، 
ئــەم یاســایە ئەرکــی زۆر قورســی وەک دابین کردنــی بژیــو، خانــوو، 
تەندروســتی و خۆش بژیویــی خســتووەتە ســەر شــانی سیســتمی 
ئــەم  بەڕێوەبردنــی  تێچــووی  لەمــەڕ  بێ ئــەوەی  سیاســیی واڵت 
ئەرکانــە هیــچ شــتێکی گوتبــێ، هــەر لــەم یاســایەدا ڕێگــری کــراوە 
و لەمپــەر دانــراوە لــە بــەردەم دروســت بوونی پێوەندیــی ئابووریــی 
ئێــران و ئابووریــی جیهــان و پێش گرتــن لــە دامەزراوە و کۆمپانیای 
کەرتــی تایبــەت کــە هــۆکاری گەشــەی ئابــووری و زیادبوونــی 
لــە هــەو واڵتێک  دایــە. ئەمــە بــە بــەراورد لەگــەڵ  بەرهەم هێنــان 
واڵتێکی گەورەی وەک چین -کە ئێران دوای گوشار و گەمارۆکان 
لەالیــەن واڵتانــی ڕۆژاوا بــۆ ســات و ســەودا کــردن پەنــای بــۆ 
بــردووە- کــە لــە دەیــەی هەشــتای زایینییــەوە دەروازەی بازرگانــی 
و پێوەندیــی بــە ڕووی واڵتانــی بیانــی کــردەوە و بــووە بــە یەکێــک 
لــە بــازاڕە گەورەکانــی جیهــان لەم ســەردەمەدا، بەتــەواوی ناتەبایە.
بەرزبوونەوەیەکــی  دەیبینیــن  ئێــران  لــە  ئەمــڕۆ  ئــەوەی 
لــە ئاســتی گشــتیی نرخــەکان دا  بــەردەوام و هەســت  پێ کــراوە  
کــە خواســتێکی زۆر زیاتــر هەیــە لەچــاو خســتنەڕووی شــمەک و 
خزمەتگوزارییــەکان و تێــی دا دەستاودەســت کردنــی پــووڵ زۆر 
بــووە بــێ ئــەوەی زیادبوونــی قەبــارەی شــمەکی بەرهەم هێنــراوی 
لەگــەڵ دا بــێ، بــە جۆرێــک بووەتــە هــۆی دابەزینــی هێــزی کڕینــی 
پــووڵ و بەرزبوونــەوەی لــە ڕادەبــەدەری نرخــی پێویســتییەکان 
و دروســت بوونی هەاڵوســانی ســەرکێش بەشــێوەیەک سیســتمی 
نەختینەییــی ئــەم واڵتــەی بــەرەو هەرەس هێنان بردوە. وەک ئەوەی 
ســاڵی ١٩٣٩ لــە ئاڵمــان ڕووی دا کــە بــە زۆری بەســتراوەتەوە 
بــاری  نەبوونــی  بــە هەل ومەرجــی شــەڕ و شــۆڕش و جێگیــر 
ئــەوە  لێــرەدا  دەوڵەتــەوە.  کۆمەاڵیەتیــی  و  ئابــووری  ڕامیــاری، 
ــی تۆکمــە  ــکار و بەرنامــە و پان ــە ڕێ ــدا ب ــێ هــەوڵ ب ــە دەب دەوڵەت
ئــەم هەاڵوســانە لــە ڕێگــەی جۆراوجــۆر کــپ بــکا کــە بارێکــی 
کاتییــە، چونکــە یــان ئەوەیــە دەســەاڵت دەتوانــێ بــاری ئابوورییەکــە 
و  دەردەچــێ  لەدەســت  بارەکــە  ئەوەیــە  یــان  بکاتــەوە  ڕاســت 
دەبــێ.   ســەخت  کۆنترۆڵ کردنــی  و  دەچــێ  ئاڵــۆزی  بــەرەو 

کۆمەڵگــەی ئێــران کۆمەڵگەیەکــی ئاوســاو و پڕ کێشــەیە، بەهــۆی 
ناکارامەیی و بێ بەرنامەییی لە بواری بەڕێوەبەری و سیاســییەوە 
کۆمەڵگەیەکــی  لــە  پەڕینــەوە  قۆناغــی  لــە  ئــەوەی  بەهــۆی  و 
نەریتــی بــۆ کۆمەڵگەیەکــی مۆدێرنــە، تووشــی سەرلێشــێواوی و 
ئاڵــۆزی بــووە. قەیرانــە یــەک لــەدوای یەکــەکان، بێ متمانەیــی و 
نەبوونــی دۆخــی کەســب وکار،  و  بــێ کاری  بێ هیواییــی خەڵــک، 
واڵتــەدا  لــەو  فەرهەنگــی  و  کۆمەاڵیەتــی  ژینگەیــی،  قەیرانــی 
دۆخێکیــان خولقانــدوە کــە ناڕەزایەتییــەکان بــە شــێوەیەک پەنگیــان 
ــی و خۆپێشــاندان  ــەوە کــە هــەر کات ئەگــەری ناڕەزایەت خواردۆت
هەیــە.  خەڵکــەوە  الیــەن  لــە  چاوەڕوان نەکــراو  ڕووداوی  و 
لــە ســااڵنی ڕابــردوودا و بەتایبــەت لــە مانگــی بەفرانبــاری ٩٦ 
بەمــاوە زنجیرەیــەک خۆپێشــاندان لــە نزیــک بــە ١٠٠ شــاری ئێــران 
هاتــە ئــاراوە کــە بــە خاڵێکــی وەرچەرخــان لــە ئێــران دادەنــرێ. 
ئەمســاڵیش لــە مانگــی بانەمــەڕدا و لــە درێــژەی خۆپێشــاندان و 
ــی دەســتی  ــە ناڕەزایەت ــوێ ل ــی ن ــک ڕەوتێک ــی خەڵ ناڕەزایەتییەکان
پێ کــرد، خەڵــک بــە ئامانجــی جۆراوجــۆر لــە خۆپێشــاندانەکان دا 
بەشــدارییان کــرد و پاڵنەرەکانــی بەشــداریی خەڵــک جۆراوجــۆر 
بــوون، لــە الیــەک بێــزاری و تووڕەییــی خەڵــک لــە سیســتم و 
ــە ڕاشــکاوی سیســتم  ــەو خۆپێشــاندانانەدا ب ــە ل ــوو ک دەســەاڵت ب
و دەســەاڵتیان کــردە نیشــانە و لــە الیەکــی تریــش دۆخــی خراپــی 
گوزەرانــی خەڵــک و گرانییــە، بەشــی زۆری خەڵکــی ئێــران لەژێــر 
ــە  ــەم ڕەوت ــەر ئ ــەوە کارەســاتە و ئەگ ــن، ئ ــەژاری دا دەژی ــی ه هێڵ
زیاتــر  ڕێژەیەکــی  بــێ  بــەردەوام  ئابــووری  هەرەس هێنانــی  لــە 
لــە  لەوانەیــە  دادەبــەزن و  هــەژاری  هێڵــی  ژێــر  بــۆ  لــە خەڵــک 
داهاتــوودا خەڵکێکــی زیاتــر بێنــە نێــو بازنــەی ناڕەزایەتییەکانــەوە.
ئێــران لەگــەڵ ئــەوەی واڵتێکــی نەوت تــەوەرە دەیتوانــی لــە ڕێگــەی 
ئــەو داهاتــەی لــە ڕێگــەی فرۆشــتنی نەوتــەوە دەســتی دەکــەوێ 
ــە  بــەرەو ئابووریــی دوای نــەوت هەنــگاو هەڵێنێتــەوە و بەشــێک ل
کێشــە ئابوورییەکانــی چارەســەر بــکا. لــە جیاتــی ئەوەی ئــەم داهاتە 
سەرســوڕهێنەرە لــە خزمەتــی گەشــەی واڵت دا بــەکار بێنــێ و ببێتە 
یەکێــک لــە ئابوورییــە بەهێزەکان، بــەاڵم هەر لەو دۆخەدا ماوەتەوە 
نییــە، چونکــە بێ بەرنامەیــی و  بــۆ دەربازبــوون  و هیوایەکیــش 
ئیدئۆلــۆگ بوونــی سیســتمی ئابــووری و گەندەڵــی، لــە هــۆکارە 
ســەرەکییەکانی نەگەیشــتن بــە دواڕۆژێکــی ڕوونــاک لــەم واڵتەیــە.
بــەم پێیــە لــە کۆتایــی دا دەتوانیــن ئامــاژە بــەو خاڵــە گرنگــە بکەیــن 
کــە کۆمــاری ئیســامی بەرنامــە ئابوورییەکانــی نــەک لــە خزمەتــی 
خۆشبژیویی خەڵک دا نییە و نایهەوێ لە ڕێگەی بەرنامە و پانێکی 
تۆکمــە و هزرمەندانــەوە، بــاری ژیانــی خەڵــک و گەشــەی ئابووریی 
واڵت بــەرەو پێــش بــەرێ، بەڵکــوو ئــەو ئابوورییــەی بەتــەواوی لــە 
ــک کــە ســپای  ــی سیاســەتە شــەڕەنگێزانەکەی دایە. بەجۆرێ خزمەت
پاســدارانی کردووەتــە گرنگتریــن ناوەنــدی ئابووریــی ئێــران و 
ئــەوەی لــەم ڕێگەیــەوە بــە قاچــاخ و بــە ئاشــکرا بەدەســتی دێنــێ، لــە 
پرۆســەی چەکــی ناوکــی و پەلهاوێــژی بــۆ واڵتانــی دوور و نزیــک 
ــەو  ــە ئ ــان وای ــە پێم ــی دا خەرجــی دەکا؛ بۆی ــی دەوڵەت و تێرۆریزم
سیســتمە ئابوورییــەی کــە لــە ئێــران دا زاڵــە، لــە خزمەتــی سیاســەت 
ــی حاکم دایــە، نــەک لــە خزمــەت گوزەرانــی خەڵــک دا. )ئیدئۆلۆژی(ـ
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نێروەجاخــی  کۆمەڵگــەی  لــە  کــە  چەمکانەیــە  لــەو  فیمینیــزم 
بــاس دەکــرێ و بۆچوونــی لەســەر  بــاری نەرێنــی  بــە  زۆرتــر 
دەنووســرێ. فێمینیــزم چەمکێکــە زۆرتــر بــە ڕۆژئاوایــی و بــۆ 
ــەی  ــاوا دەناســرێ  و پێناســەکراوە. زۆرن ئەوان کۆمەڵگــەی رۆژئ
پێیــان وایــە کــە فێمینیــزم وەک چەمــک بــۆ کۆمەڵگــەی کــوردی 
ناگونجــێ، بــەاڵم ئایــا هۆکارەکــەی چییــە؟ زانســتین یــان هــەر 
ســەرزارەکی؟ ئایــا تێگەیشــتنی هەڵــە لــە خــودی چەمکەکەیــە یــان 
قینێکــە کــە کۆمەڵگــەی نێروەجاخــی دژ بــەو چەمکــە ڕشــتویەتی؟ 
لــەو بابەتــەدا پێــم خۆشــە تیشــك بخەمــە ســەر تــەوەری فێمینیــزم 
لــە ناوەڕۆکەکەیــدا چــی نیشــان دەدات،  بۆچــی زۆرێــک لــە ژن 
و پیاولــە  کۆمەڵگــەی کــوردی و هەروەهــا کۆمەڵگەکانــی دیکــە  
ــەوە. ــگاری دەبن ــدی بەرەن ــە تون ــەوە و ب ــی دەبێت ــان لێ هێشــتا ڕقی
دنیــای  و  تەکنەلــۆژی  ســەردەمێکی   وەک  ئێســتا  ســەردەمی 
بــۆ  بەدواداچــوون  میدیــا،  سۆشــیال  و  ئینتەرنێــت  بەرفراوانــی 
داتــاکان و دۆزینــەوەی فاکتــی لەســەر چەمکــەکان ئاســان کــردووە. 
لــەم نێوەنــدەدا کاتێــک هەواڵێــک، لێکۆڵینەوەیــەک، دێکۆمێنتارییــەک 
لەسەر یەکسانی جێندەری، چەمکی فیمینیزم و باسەکانی پێوەندی 
بــە یەکســانی دەخوێنینــەوە، دەبینیــن کــە ناکۆکییەکی تونــد لە نێوان 
مرۆڤەکانــدا ســەبارەت بــەو بابەتانــە و گرنگــی یەکســانی جێنــدەری 
هەیــە کــە تاکــی کــورد و کۆمەڵگەی کوردی لــەم نێوەدا بێبەش نین.
ئه و بۆچوونه جیاوازانه ده توانم به م شێوه یه ی خواره وه ڕیزبه ندی 

بكه م: 

لــه و  كه پشــتگیری  حیزبانــه ی  و  ناوه نــد  كــه س،  ئــه و  زۆرن 
ده رفه تــی  و  یه كســان  كه پێویســته مافی  بیرۆكه یه ناكــه ن 
یه كســان بــۆ ژن و پیــاو هه بێــت کــە نمونــە بــۆ ئــەوە بەتایبــەت 
کــە  ئەوانــەی  زۆریشــن  زۆرە.   ئیســامییەکاندا  حیزبــە  لــە 
بــە  باوەرێکیــان  خۆیــان  بــەاڵم  دەکــەن،  یەکســانی  ئیدیعــای 
ــە ئیســامییەکان بێــت. ــرێ پارت ــان دەک ــە نمونەی ــە ک یەکســانی نی
نیه كه لــه و  كــه م  كه ســانه ش  ئــه و  ژمــاره ى  هــاوكات 
جێنــده ری  یه كســانی  به لوتكــه ی  گه یشــتن  بــۆ  بــاوه ڕدان 
بــۆ  بــه رده وام  و  له به ره بیبڕیــن  دوورودرێژمــان  ڕێگایه كــی 
هه وڵــده ده ن. به یه كســانی  گه یشــتن  رێگــه ی  كورتكردنــه وه ی 

جگه له مانــه ش، كه ســانێكی زۆر ده بینیــن كه باوه ڕیــان به یه كســانی 
ــه ك  ــزم« به چه مــك و بزووتنه وه ی ــه اڵم »فێمینی ــه ، ب ــده ری هه ی جێن
ده زانــن كه كۆپــی ئه زمونــی واڵتانــی ڕۆژئاوایــه و له گــه ڵ كۆمه ڵگــه ی 
كــوردی ناگونجێــت. ئــه و تێڕوانینــه ش تــه واو هه ڵه یه به وپێیه هه مــان 
واڵتانــی  دیموكراســی  ئه زموونــی  كه سانه ســااڵنێكه كۆپی  ئــه و 
دانــاوه و خه باتــی  مێــزی سیاســی خۆیــان  له ســه ر  رۆژئاوایــان 
بــۆ ده كــه ن كه به داخه وه هێشــتا جێبه جێــش نه بــووه . له دنیایه كــدا 
تایبــه ت  كه ســێكی  مافــی  سیاســی  بیرۆكه یه كــی  هیــچ  ده ژیــن 
پێشــكه وتنه كانی  له گــه ڵ  خــۆی  نه ته وه یــه ك  و  هه ركــه س  نییــه و 
دنیــادا ده گونجێنــێ بــێ ئــه وه ى بنه ماكانــی خــۆی له ده ســت بــدا..
ئامــاژه م  له ســه رێ  بۆچوونانــه ی  ئــه و  بــۆ  به لێكدانه وه یــه ك 
بۆچوونــه كان  كه زۆربــه ی  ده بینــرێ  ڕوون  زۆر  پێــدان، 
له ئه زموونــی  ڕیشــه یان  و  ڕه گ  ده بینرێــن  و  كه ده بیســترێن 
ــی،  ــی داتای ــه ك بنه مایه ك ــه ، ن ــدا هه ی كه ســی و ڕاســته وخۆكانی تاك
بكــه م  لێكۆڵینه وه یه كــی زانســتی. ئه گــه ر به جۆرێكــی دیكه باســی 
ئه گــه ر بۆچوونــه كان به ســه ر ژنــان و پیاوانــدا پۆلێــن به نــدی بكه یــن 
ئه وه ئــه و ژنانــه ی كه خۆیــان توندوتیــژی، هــه اڵواردن، بــێ مافــی و 
كردووه ئه وه ده كه ونه ئــه و  ئه زمــون  دیكه یــان  نایه كســانی  زۆر 
وه ك  فیمینیــزم  هه روه هــا  و  جێنــده ری  كه یه كســانی  خانــه ی 
بزووتنه وه یــه ك به زه رووره تێكــی ئه مڕۆیــی و ســه رده می ده زانــن. 
بۆچوونــی  الیه نگرانــی  له نێــو  پیاوانیــش   هه بوونــی  هه روه هــا 
یه كســانی جێنــده ری و بوونــی فێمینیــزم وه ك بزووتنه وه یــه ك بــۆ 
گه یشــتن بــه و یه كســانیه ، كــه م نیــن. بــه اڵم به شــێوه یه كی گشــتی 
وه ك  بــن  خاوه نــی  پیــاوان  بۆچوونــه دژه كان  زۆربــه ی  ده كــرێ 
ئــه و  ئارگومێنتــه ی كه پیــاوان كه متــر ڕووبــه ڕووی  بــه و  لــه ژن، 
كۆمه ڵگه ده بنه وه كه كۆمه ڵگــه ی  هه اڵواردنانــه ی  و  توندوتیــژی 
به پیــاوان  له ســه رتری  ئیمتیازێكــی  نــاوه و  بنیاتــی  پیاوســاالری 
نیه كه پیــاوان  واتایــه ش  بــه و  بــه اڵم  له ژنــان.  داوه وه ك 
نیــن. پیاوســاالری  نایه كســانی  كۆمه ڵگــه ی  قوربانــی 
به تێڕوانیــن لــه م دابه شــكارییه ی ســه رێ له نێــوان ژنــان و پیــاوان 
پێویســته   له كۆمه ڵگه كه مانــدا،  تاكــه كان  جیــاوازی  بۆچوونــی  و 
له بزووتنه وه ی«فێمینیــزم«  كه مه به ســت  له وه تێبگه یــن  ســه ره تا 
چییــه. ئامانجــی  بــووه و  دروســت  بــۆ  چییــه ؟ 
ئه گــه ر چــاو له فه رهه نگه جیاوازه كانــی ئۆكســفۆرد و هه روه هــا 
فێمینیــزم  بــۆ  نه ته وه یه كگرتــووه كان  ژنانــی  ناوه نــدی  پێناســه ی 
بكه یــن ئــه وه زۆر كــورت و ڕوون فیمینیــزم بریتییه له داكۆكیكــردن 
جێنــده ری.  یه كســانی  بنه مــای  له ســه ر  ژنــان  له مافه كانــی 
یه كســانی  كۆمه اڵیه تییه بــۆ  و  ئابــووری  سیاســی،  تیۆرییه كــی 
یــه ك  وه ك  ده رفه تــی  باوه ڕێكه كه ده بــێ  هــاوكات  جێنــده ری. 
فه راهــه م  ڕه گــه ز  له به رچاوگرتنــی  به بــێ  تاكێــك  هه مــوو  بــۆ 
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فۆرموله بكرێــت  ئــاوا  ده كــرێ  كــورد  بــۆ  فێمینیــزم  بكــرێ. 
بكــه ن  رزگار  خۆیــان  ئــه وه ى  بــۆ  كــورد  پیــاوی  و  كــه ژن 
پێویسته ســه ره تا  ئابــووری،  و  كۆمه اڵیه تــی  له چه وســانه وه ى 
ــه م خاڵه رێــك بكــه ون كه یه كســانن و ره گــه ز كێشــه یه كی  له ســه ر ئ
دواتــر  نه تــه وه .  وه ك  كــورد  قورســی  بــاری  دیكه ناخاته ســه ر 
خــۆی  مافــى  ژنێــك  كه ئه گــه ر  پێــده كات  ئه وه ده ســت  قۆناخــی 
به رامبــه ر  خــۆی  ئه ســته مه له مافه كانی  ئەســتاند،  له کۆمەڵگــە 
ده ســه اڵتی داگیــركار خــۆش بــێ. به كورتــی مــن پێموایه ئازادیــى 
كــورد له ئازادكردنــی ژن و پیــاوی كــورد و ئاشــتبوونه یه ك له ســه ر 
پێــده كا.  ده ســت  یه كتــری  نێــوان  ره گــه زی  یه كســانیی  بنه مــای 
له ناوه رۆكه كه یــدا  فێمینیــزم  بڵێیــن  كه واته ده توانیــن 
و  بــه ژن  تاكێــك  هه مــوو  یه كســانه بۆ  ده رفه تــی  هه ڵگــری 
پیاووه وه نــه ك »وه ك یه كبــوون«. زۆر كه ســیش زۆر خێــرا ئــه و 
یه كســانی  بۆیــه   پیــاو«  پیاویــش  ژنــه و  وه اڵمه ده ده نه وه كــه »ژن 
مه حاڵــه . وه اڵمــی فێمینیــزم بــۆ ئــه و بۆچوونه ئه وه یــه : ژن مرۆڤــه و 
ئه گــه ر  سرووشــتییه وه و  لــه رووی  یه كســانن  مرۆڤــه ،  پیاویــش 

ده ســه اڵتخوازیی  و  مــرۆڤ  هه یه ئه وه ده ســتكردی  جیاكارییــه ك 
ئاماژه به هــۆكاری  یه كســه ر  بــه اڵم زۆربــه ی ره خنه گــران  پیــاوه . 
بــۆ  جه ســته ده كه نه به هانه یه ك  جیــاوازی  و  ده ده ن  بیۆلــۆژی 
و  جیاوازییه بیۆلــۆژی  ئــه و  جــا  پیــاو.  و  ژن  نێــوان  جیــاوازی 
نێــوان  یه كســانی  كه بڵێــن  جه ســته ییانه ده كه نه ده ریچه یه ك 
له ســه ر  سرووشــت  لــه وه ى  ئــاگان  بــێ  مه حاڵــه و  پیــاو  و  ژن 
ده بوێــرن  خۆیــان  ته نانــه ت  نــراوه و  جیاوازییه بینــات  دوو  ئــه م 
جیاوازییه بیۆلۆژیكییــه ن! ئــه م  به رهه مــی  خۆیــان  لــه وه ى 
»وه ك  به واتــای  »یه كســان«  كه واتــای  گرینگه له وه تێبگه یــن 

و  مــاف  پێوه سته به یه كســانی  باســه كه لێره دا  نیــه .  یه كبــوون« 
هه ربۆیه ئــه و  جــا  یــه ك.  به ده رفه ته كانــه وه ك  ده ستراگه یشــتن 
بۆچوونه ی كه بنه مای یه كســانی له فۆرمی فیزیك و له ســه ر بنه مای 
هه ڵه یــه .  بۆچوونێكــی  به تــه واوی  پێناســه ده كه نه وه ،  بیۆلــۆژی 
لێــرەدا بــا نمونەیــەک بێنمــەوە، ئەگــەر ئەگــەر لــە بنەماڵەیەکــدا 
کــوڕ و کچکێــک هەبــن، ئــەوا دەرفەتــی خوێنــدن وەک یــەک بــۆ کــوڕ 
و کچەکــە کەمتــر دەگونجێنــدرێ. زۆرتــر بــۆ کوڕەکــە دەرفــەت 
دەدرێ بچــێ لــە شــار و واڵتێکــی کــە درێــژە بــە خوێندنــی بــااڵ 
ــازاڕی  ــە ب ــا چــاو ل ــان ب ــە رێگــری لێدەکــرێ. ی ــەاڵم کچەک ــدات ب ب
کار بکەیــن. تــا ئێســتاش رێژەیەکــی زۆری ژنــان لــە کۆمەڵگــەی 
ئێمــەدا کار ناکــەن کــە هۆکارەکــەی ئەوەیــە کــە بنەماڵــەکان ئیــزن 
نــادەن کــە ژن وکچــەکان کار بکــەن و بــە نەنگــی دەزانــن. ژن بــە 
ماڵــەوە پێناســە دەکــەن و پیاویــش وەک سەرپەرســت و هەروەهــا 
بــۆ دەکرێــت. هــەزاران نموونــەی  لــە دەرەوەی مــاڵ پێناســەی 
دیکــەی لەمجــۆرە هەیــە کــە کچــان بــە هــۆکاری جیــاواز و لــە کات 
و دۆخــی جیــاوازدا هــەاڵواردراون و دەرفەتــی وەک کوڕانیــان 
نەدراوەتــێ کــە ئــەوەش زۆربەڕوونــی لــە ئازادییەکانــی منداڵــی، 
قوتابخانــە، درێــژەدان بــۆ خوێندنــی بــااڵ و هــەزاران نمونــەی دیکــە 
دیــارن و ئــەو دەرفەتــە لــە کچــان دەســتێنن بخوێنــن و پێشــبکەون 
و پێگــەی خۆیــان وەک تــاک لــە کۆمەڵگــەدا ببیننــەوە. جــا ئەوکاتەیــە 
دەبــێ لەخۆمــان بپرســین ئێمــە لــە کوێــی یەکســانی جێندەریدایــن؟
له هه مــوو  بكــه م  پرســیارێك  چه نــد  خۆشــه لیره دا  پێــم 
ده توانــن  و  ده بینیــن  بابه ته ده خوێننــه وه و  كه ئــه و  ئه وانــه ی 
به پێداچوونه وه به ناخــی خۆیــان و بیره كانیــان وه اڵمــی پرســیاره كان 
پرســیارانه ش  ئــه و  هه مــان  ده كــرێ  بده نــه وه .  خۆیــان  الی 
زانســتی. لێكۆڵینه وه یه كــی  بناخــه ی  بكرێنــه   له داهاتــوودا 
و  ژنــان  بــۆ  یه كســان  ده رفه تــی  كه ده بــێ  بــاوه ڕه دای  لــه و 
چییــه ؟ وه اڵمه كه »نا«یه هۆكاره كــه ی  ئه گــه ر  هه بێــت؟  پیــاوان 
ده ســت  و  یه كســان  ده رفه تــی  و  مــاف  دژی  ئه گــه ر 
چ  پیــاوه وه ،  و   بــه ژن  تاكێــك  هه مــوو  بــۆ  پێراگه یشــتنی 
ده كات؟  یه كســانیه نیگه رانت  بــه و  له گه یشــتن  شــتێك 
مافــی  دیاریكــراو  توێژێكــی  یــان  وایه كه ده ســته یه ك  پێــت 
یه كســان  مافــی  و  به ده رفــه ت  هه یه ده ســتیان  ئه وه یــان 
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و  گــرووپ  چ  ده بــێ  وایــه ،  پێــت  ئه گــه ر  جــا  ڕابــگات؟ 
توێژێــك بێــت و كــێ بڕیــاڕ بــدات بــۆ ئــه م توێــژ و ده ســته یه ؟
وایه دادپه روه رانه یه كه ژنــان  كه پێــت  خۆمانه بپرســم  زۆر 
ئه گــه ر  تــه واو؟  مافــی  پیــاوان  بــه اڵم  و  مافیــان هه بێــت  نیــوه ی 
ــا  ــی مان ــۆ گۆڕین ــێ، پێویســته  یه كســه ر ده ســت ب ــێ ب وه اڵمه كه به ڵ
و پێناســه ى مــاف ببه یــن، چونكه یه كــه م ئه ركــی مــاف، دابینكردنــی 
كه جیــا  هاوســه ر  دوو  بــۆ  خــۆت  بیهێنه به رچــاوی  یه كســانییه . 
ده بنــه وه و مافــی منــداڵ زۆرتــر ده ده ن به بــاوك و دایكــی لــێ بێبه ش 
ده كــه ن؟ لــه و نمونه یــه ورد ببــه وه و جــا وه اڵمــی پرســیاره كه بده وه .
به یه كســانی  له پێوه نــد  له میدیــاكان  بابه تێــك  هیــچ  ئایــا 
تێده پــه ڕی؟ پێیــدا  هــه ر  یــان  ده خوێنیــه وه   جێنــده ری 
كه رێگــری  بپرســه كه كۆمه ڵگه یه ك  له خــۆت 
ده رفه تــی  و  وه مــاف  كه ده ســتیان  بــكات  له توێژێــك 
یه كســان  ده بێته كۆمه ڵگه یه كــی  ڕابــگات،  یه كســان 
هه مــووان؟ بــۆ  ته ندروســت  و  دادپــه روه ر  و 
 ئــه و كۆمه ڵگه یــه ت قبوڵه كه ژنــان و كچــان له مــاف بێبــه ش بــكات و 
ئیمتیــازی تــه واو ته نیــا به كــوڕان و پیــاوان بــدات؟ ئه وكاته وه اڵمــت 
ده بێــت؟ نــه وه چ  و  خێــزان  خوشــك،  منــداڵ،  وه ك  ژنــان،  بــۆ 
له وه بكه نه وه كه ئــه و  بیــر  پرســیاردا  له دواییــن 
گرتــووه ؟  باوه ڕانه له كوێوه وه ســه رچاوه یان  و  هــزر 
ده وروبــه ر؟  بنه ماڵــه ؟  قوتابخانــه ؟  منداڵــی؟  ســه رده می 
به گشــتی؟  كلتــوور  یــان  میدیــا؟  تاكیــت؟  ئه زمونــی 
ســه رنجم داوه تــێ كه ئه وانــه ی به باوه ڕیــان به یه كســانی ژن و 
پیــاو هه یــه ، ناكۆكیــان له ســه ر شــێوازی گه یشــتن بــه و یه كســانیه یه . 
زۆرێكیــان دژ ئــه وه ن پێیــان بگوترێــت »فیمینیســت« یــان به الیه نگر 
بۆچــوون  زۆر  بكرێــن.  ناودێــر  فیمینیســتی  له بزووتنــه وه ی 
ــه وه ی فیمینیســتی  ــم كه بزووتن ــادا ده بین ــه ڕه ی سۆشــیال مێدی له الپ
ــن. به رۆژئاوایــی ده زانــن و گونجــاو بــۆ كۆمه ڵگــه ی كــوردی نازان
ڕقیــان  كــه س  زۆر  كه واته بۆچــی 
فیمینیســتیه ؟  بزووتنــه وه ی  و  له فیمینیســت 
پێــم خۆشــه زۆر به ڕوونــی ئاماژه به چه نــد هــۆكاری گرینــگ بكــه م:
بزووتنه وه یــه ك  وه ك  فێمینیــزم  پێناســه كردنی  یه كــه م: 
كۆمه ڵگه كه ناتوانــێ  خوێنــده واری  ژنانــی  چینــی  بــۆ 
كۆمه ڵگه بــێ.  ژنانــی  هه مــوو  خواســتی  وه اڵمــده ری 
دووه م: كــه م نیــن ئــه و كه ســانه ی كه پێیــان وایه فیمینیــزم به واتــای 
ــه و  ــه ری له ســه ر بنه ماڵ ــاوه . دۆڕان له ده ســه اڵت، كاریگ ــی پی دۆڕان
كۆمه ڵگه ، هێزی ئه وتۆریتی و هه روه ها دۆڕاندنی شانسی ئابووری. 
ده یانه وێــت  هه ڵه كه فیمینیســته كان  لێكدانــه وه ی  ســێیه م: 
بڕوخێنــن. پیــاوان  و  بكــه ن  جیهــان  كۆنترۆڵــی 
له وه هه یه كه فیمینیــزم  ترســیان  كــه س  زۆر  چــواره م: 
نه ریتانــه ی  ئــه و  ده بــات  كۆمه ڵگه به الڕێــدا  نه ریتــی 
جێیــان  دێموكراســیدا  دنیــای  و  ئه مــڕۆ  كه له ســه رده می 
ژن  کــچ،  مندااڵنــی  به شــوودانی  ژنــان،  كوشــتنی  نابێتــه وه وه ك 
كــوردی.   كۆمه ڵگــه ی  دیكــه ی  كۆنــی  نه ریتــی  زۆر  به ژنــه و 
ــزم  ــه كان ئه وه یه كه فێمینی ــك له تاك ــی كه ترســی زۆرێ زۆر به كورت
و پێگــه ی یه كســانی ژن له گــه ڵ پیــاوان مه ترســییه بۆ گۆڕانــكاری 
كلتــوور،  كۆمه ڵگــه ،  هاوســه رگیری،  له پێوه نــدی  نه رێنــی 
له بواره جیاوازه كانــدا.  ده ســه اڵت  داینامیكــی  و  ده ســه اڵت 
ئــه و  وتاره كه به وه كۆبكه مه وه هه مــوو  ده مهــه وێ  له كۆتاییــدا 

ژنانــه ی كه ئه مــڕۆ ده ســه اڵتی كــوردی مانــۆڕی پــێ لێــده دات و 
به بنه مــای كۆمه ڵگــه ی دێموكراســی داده نێن به رهه مــی بزووتنه وه ی 
به ڕێوه به ریــدا  له ده ســه اڵتی  كه ژنــان  ئــه وه ی  فێمینســیتیه . 
به رهه مــی  نیــه ،  زۆر  هه رچه نده كه رێژه یه كــی  به شــدارن 
بزووتنــه وه ی  هه ربۆیه پێوه ندكردنــی  فێمینیســتیه .  بزووتنــه وه ی 
ــه ،  ــی بۆچونێكــی هه ڵه ی ــا به كۆمه ڵگــه ی رۆژئاوای فێمینیســتی به ته نی
چونكه هیــچ كام له بناغــه و ئامانجه كانــی فیمینیســت و فیمینیســته كان 
كۆمه ڵگــه ی  دژی  بــه اڵم  و  نیــن  رۆژهه اڵتــی  كۆمه ڵگــه ی  دژی 
پیــاوان.  و  ژنــان  الســه نگه بۆ  كه ته رازوویه كــی  پیاوســاالرین 
ســاده بزانی  زۆر  و  ڕوونتــر  باشــتر،  بۆئــه وه ی  له كۆتاییــدا 
بگــه ی،  فیمینیــزم  چه مكــی  و  فیمینســیتی   له بزووتنــه وه ی 
نێجیریایــی   نووســەری  گوتــاری  لــە  چــاو  ده كــه م  پێشــنیار 
تێــد  ســااڵنەی  کۆنفراســی  لــە  ئەدیچــی«  نگــۆزی  »چیمامانــدا 
فیمینیســت  هەموومــان  »دەبــێ  نــاوی  له ژێــر  یوتیــوب  لــە 
ســادە  زمانێکــی  بــە  زۆر  گوتــارەدا  لــەو  بکــەن.  بیــن« 
دەکاتــەوە.  ڕوون  فیمینیــزم  لــە  ئامانــج  و  فیمینیــزم  چەمکــی 

Link for youtube video: https://www.bing.
com/v ideos/search?q=we+shou ld+a l l +be
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d=AB٠٢٠C4C٠٢٦CA4٥٧B١4CAB٠٢٠C4C٠٢
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چارەنووسی کۆرپەلە فڕێدراوەکان
 لە ئێران چییە؟

نووسین و ئامادەکردن : چرۆ

لــە دوای شۆرشــی گەالنــی ئێــران لــە ٥٧ بــەدوا و هاتنــە مێدانــی 
کۆماری ئیسامی و پیادەکردنی سیستەمی ئاخوندی بۆ کۆمەڵگەی 
ئێــران  هــەژاری و بــێ دەرەتانــی خەڵکی و زیاتر دووڵەمەند بوونی 
ــر  ــی ت ــۆ واڵتان ــوون ب ــاوارە ب ــەش فرۆشــی و ئ دەســەاڵتداران و ل
و لەیەکترازانــی بنەماڵــە و نەهامەتــی خەڵکیــش نــەک کەمــی نەکــرد 
لــەدوای حکوومەتــی پاشــایەتییەوە بەڵکــۆ زۆر زیاتریــش بــووە.
دیــرە پێشــتر ئــەوەی دەکــرا بــە ئاشــکرا بــوو و هیــچ نەهێنییــەک 
دەســەاڵتداری  ڕێژیمــی  ســەرکاری  هاتنــە  دوای  بــەاڵم  نەبــوو 
کــرا  حــەرام  و  حــەاڵڵ  فتوایــەک  بــە  شــتێک  هەمــوو  ئیســامی 
ســیغە  نــاوی  بــە  ئاســایی  زۆر  ژنــان  لەشفرۆشــی  تەنانــەت 
حــەاڵڵ  کــە  ئــەوەی  بــەاڵم  دەدەن  لەســەر  حەاڵڵــی  مۆرکــی 
نــەوەک  کەســە  دوو  نێــوان  سێکســی  پێوەنــدی  تەنیــا  دەکــرێ 
بەداخــەوە  و  دەبــێ  روســت  د  نێوانــەدا  لــەو  منداڵــەی  ئــەو 
پەروەرشــگاکان ســااڵنە بــە دەیــان منداڵــی فڕێــدراو وەخــۆ دەکــرن 
مــەڕ  لــە  ناخــۆش  ڕووداوهایەکــی  ڕووبــەرووی  ســاڵیانە 
دەکەیــن. لەســەر  باســێک  لێــرەدا  دەبینــەوە.  کۆرپەلــە  فڕێدانــی 
شــارە  شــەقامی  لەســەر  کۆرپەلــە  دانــی  فــرێ  دوایانــە  بــەم 
گەورەکانــی ئێــران و بــە تایبــەت شــارەکانی تــاران و کــەرەج، قــوم 
و مەشــهەد،..)بەتایبەت ئــەو شــارانە کــە ئاخوندێکــی زۆری لــێ بــێ 
و بــە ئاشــکرا ســیغە ڕێــگا پێــدراو بــێ( ئیجــگار زۆر بــووە، کــە 
ــن  ــد هۆکارێکــی ســەرەکی بکەی ــاس لەســەر چەن ــرە ب ــن لێ دەتوانی
تاکــوو مــرۆڤ واز لــە منداڵــی خــۆی بهێنــێ، یەکــەم بــێ دەســاتی 
و هــەژاری هەندێــک لــە بنەماڵــەکان هۆکارێکــی ســەرەکییە بــۆ فــرێ 
دانــی کۆرپەلــە و لــە خــۆ دوور خســتنەوەیان بــەو هیــوای الی هــەر 
کەســێکی تــر بــن بێجگــە لــە خۆیــان ژیانی باشــتر دەبێت. کە ئەمشــە 
ئاکامــی نەبوونــی پانێکــی ئابــووری بەهێــزە بــۆ واڵتێــک، کــە هــەم 
هــۆی سەرشــۆرییە بــۆ ئــەو حکوومەتــەی کــە لەســەر کارە و هــەم 

بــۆ بنەماڵەکانیــش، و هۆکارێکــی تریــش کــە لێرە باســی بکەین لەش 
فرۆشــیە و کارێکــی دوور لــە شــەرەف و کەرامەتــی مرۆڤایەتییــە 
و کارێکــی  نالەبــارە کــە بووەتــە هــۆی نەبوونــی ڕەحــم و دڵێکــی 
ــە  ــەر پەرســیارێتی ل ــاری  ب ــی ب ــی و هەڵگرتن ــۆ دایکایەت ــەورە ب گ
ئاســتی کۆرپەلــەدا، کــە دووبــارە لێــرەش هــۆکاری لەشفرۆشــی 
عەقــدی  یــان  ســێغە  بوونــی  بــەزۆری،  ئێرانــدا  کۆمەڵگــەی  لــە 
موقەتــە کــە لەالیــان ئەخوندانــی ئێرانــەوە شــتێکی ڕێگــە پێــدراوە و 
هەڵبژێــردراوە وەک بــاس کــرا زۆربــەی ئــەو کۆرپەلــە فڕێدراوانــە 
ــێ دەکــردرێ. ــن ســیغەی ل ــدراون کــە زیاتری ــەو شــارانە بین ڕک ل
جێــگای خۆیەتــی باســێک لەســەر یاســاکانی کۆمــاری ئێســامی 
کۆمــاری  ســزای  قانوونــی  ٦٣٣ی  مــاددەی  بەپێــی  بکەیــن، 
کەمئەنــدام  کەســێکی  یــان  منداڵێــک  کەســێک  کاتێــک  ئێســامی، 
بەجێــی  شــوێنێک  لــە  نەبــێ،  خــۆی  لــە  ئــاگاداری  توانایــی  کــە 
و  ســاڵ  دوو  تــا  مانــگ  شــەش  ســزاکەی  دا،  فرێــی  و  بهێڵــێ 
پــارەی نەغــد لــە ســێ مێلــۆن تــا دووازدە میلــۆن ڕیالــی ســزا بــۆ 
دانــراوە و لــە کاتێکــدا ئەگــەر ئــازار یــان مەرگیشــی تــوش بــێ 
)کەســی فرێــدراو( ئــەوە بــە قەســاس و دیــە مەحکــووم دەبــێ.
هەموومــان  ڕۆژانــە  دایــە  لەکاتێــک  یاســایە  ئــەم 
کۆمەالیەتیــەکان  تــوڕە  ڤیدۆهایەکــی  و  وێنــە  ڕووبــەڕووی 
کــە  دەکا  کۆرپەڵــە  فڕێدانــی  لەســەر  بــاس  کــە  دەبیننــەوە 
دەکات. ئێرانــی  دەســەاڵتدارانی  لیاقەتــی  بــێ  نیشــاندەری 
هەبوونــی سیســتەمی ئابــووری پتــەو و سیســتەمێکی پــەروەردە 
ســەرکەوتوون  واڵتێکــی  بــۆ  ســەرەکین  بناغــە  دوو  بەهێــز 
کــە بەداخــەوە لــە کۆمــاری ئێســامیدا نییــە و لــە ئاکامــدا هــەر 
ــەو  ــە دەوەشــێتەوە. و ئ ــەو کۆمەڵگەی ــی ل ــرە مرۆی ڕەفتارێکــی غەی
دۆخــە لەوانەیــە بــە قازانجــی قاچاغچیانــی ئەندامانــی لــەش بــێ و 
زۆر لەو منداڵە فڕێدراوانە چارەنووســیان بکەوێتە دەســتی ئەوان.
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ســەرەتا دەبــێ بڵێــم کــە یەکــی ژوئــەن وەک ئــەوەی زۆر جــار بــە هەڵــە 
بــە ڕۆژی جیهانــی منــداڵ نــاوی دەبــەن، ڕۆژێکــی جیــاوازە پێوەنــدی بــە 
ڕۆژی مندااڵنــەوە  نییــە. هەڵبــەت ئــەوەی کــە پێوەنــدی بــە مندااڵنــەوە 
جیهانــی  نوامبــر ڕۆژی  کــە ٢٠ی  بزانیــن  دەبــێ  بــەاڵم  ڕاســتە  هەیــە 
مندااڵنــە و ١ی ژوئــەن زیاتــر ڕۆژێکــی فۆرمالیتــە و نەریتییــە ڕۆژێــک 
نوامبــر وەک  بەڵکــوو ٢٠ی  داینابــێ،  یەکگتــووەکان  نەتــەوە  کــە  نییــە 
ڕۆژی جیهانــی منــدااڵن لەالیــەن نەتــەوە یەکگتــووەکان دیــاری کــراوە.
 مێــژووی ١ی ژوئەنیــش دەگرێتــەوە بــۆ ١٩٢٥ کــە یەکێــک بەنــاوی 
)دوکتــور لــێ ئۆنــاردۆ( لــە کلیســا ڕۆژیــک دیــاری دەکات کــە دەڵێــن 
لــەو  بــوو  ژوئــەن  ١ی  کــە  ژوئــەن  مانگــی  یەکشــەممەی   یەکەمیــن 
بگیرێــت  بــۆ  جەژنیــان  و  بگیرێــت  منــداڵ  لــە  ڕێــز  دەکا  داوا  ڕۆژەدا 
ڕۆز(. )گوڵــی  بەنــاوی  دەکــرێ  دیــاری  ڕۆژە  ئــەو  ماوەیــەک  دوای 
دوای شــەڕی جیهانــی دووهــەم مندااڵنێــک لــەو بەینــەدا لەبەیــن دەچــن 
پادشــای بریتانیــا ئــەو دەم ســاڵی ١٩٥٢ ڕۆژێــک دیــاری دەکا دوای ئــەوە 
دەدرێ  تەشــکیل  یونیســف  و  دەدا  لێدوانێــک  یەکگرتــووەکان  نەتــەوە 
بــەاڵم ئــەوە دەمێنیتــەوە تــا ســاڵی ١٩٥٢ کــە بڕیــار دەدرێ بەیاننامەیــەک 
یــا   ١٩8٧ هەتــا  ناکــرێ  ئــەوە  بکــرێ  دیــاری  منــداڵ  مافــی  بەنــاوی 
١٩88 کــە دوو دانــە منــداڵ و مێرمنــداڵ کــە لــە دواناوەنــدی دەبــن لــە 
نیویورکــی ئەمریــکا نامەیــەک دەنووســن بــۆ نیویــوک بەنــاوی ئــەوەی 
داوای ســوڵح دەکــەن و حیســابی دەکــەن ئــەو نامەیــە وا دەنووســن کــە 
دەزانیــن بــاوک و دایکمــان ئێمەیــان خــۆش دەوێ بــەاڵم ئایــا دایــک و 
باوکمــان دەزانــن چ دونیایەکیــان پێکهێنــاوە ئەودەمیــش کاتــی شــەڕی 
ســاز و دونیــای دوو قۆتبــی و دوو جمســەریە ئــەو مندااڵنــە دەنووســن.
نوامبــر  ٢٠ی  یەکگرتــووەکان  نەتــەوە  ١٩8٩دا  لەســاڵی  وردە  وردە 

نوامبــردا   ٢٠ لــە  منــداڵ  مافــی  و  منــداڵ  جیهانــی  ڕۆژی  دەکاتــە 
و  دەنووســرێ  کــە  ئەندامەکانــی  تــەواوی  بــە  پێدایــەوە  خاڵــی   ٥٢
و  ئەندامــن  ئێســتا  واڵت    ١4٠ یــا  واڵت   ١٩٠ زاهیــرەن  دەنێــردرێ 
ئەمریــکا  یەکێکیــان  نییــە  ئەندامــی  واڵت  دوو  تەنیــا  ئەوەیــە  جالــب 
کۆنوانســیون  بــە  پێوەســت   ٧٢ لەســاڵی  ئێــران  ســووماڵیە.  یەکێکیــان 
و  ئیســام  یاســای  لەگــەڵ  مۆغایرەتــی  کــە  بەشــەرتێک  بــەاڵم  بــوو، 
موازعــی شــەرعی نەبــێ کــە هــەر مافێکــی یاســایی مرۆڤــی بەداخــەوە 
لەگــەڵ قانوونــی شــەرعی لەگــەڵ کۆمــاری ئیســامی کێشــەی هەیــە.
 بەحســەکە بەحســی ئەوە نییە ئەو ڕۆژە چە ڕۆژێکە بەحســەکە ئەوەیە 
کــە ئــەو ڕۆژە دیــاری کــراوە کــە منداڵ لەو ڕۆژەدا ببیندرێ بەاڵم ئایا ئەو 
ڕۆژە چەنــدە کاریگــەری لەســەر باڕوودۆخــی منــداڵ دانــاوە بەدڵنیایــەوە 
زۆری دانــاوە چونکــە ئەگــەر چــاو لــە ئامــاری مــەرگ ومیــری منــداڵ 
بکەیــن لــە مــاوەی ئــەم چەنــد ســاڵە کــە بــە نەبونــی واکســینی ســووڕێژە، 
کەمئەندامــی منــداڵ و... هتــد کــە منداڵــی پێدەمــردن دەوڵەتــەکان کــە ناچــار 
کــران ئامارێکــی زۆر لــە مــەرگ و میــری منــداڵ و کەمئەنــدام بوونیان کەم 
کەنــەوە. بــەاڵم ئایــا بــە تەواوەتــی بووەتــە هــۆی حەســانەوەی منداڵــەکان.
ئێســتا کــە ئێمــە وەک ناوەنــدی منداڵپارێــزی منداڵمــان هەیــە و دەبینیــن 
منداڵەکەمــان کێشــەی هەیــە بــەاڵم ئیجازەمــان نییــە بــە بــێ ئیزنیــی دایــک 
و باوکــی قســەی لەگــەڵ بکەیــن یــان خــۆدی نەتــەوە یەکگرتــووەکان 
ــداڵ و  ــی من ــی ماف ــە دەســتی ڕێکخراوەکان ــاوە ک ــری دان یاســای بچووکت
منــداڵ پاڕێزییــەکان دەبەســتێ بــۆ خزمەتــی زیاتــر. ناخۆشــترین بــەش 
ــە  ــۆ نموون ــن ب ــە تێیدای ــەی ک ــەو واڵت ــێ لەســەر یاســاکانی ئ ــە دەب ئەوەی
ئەگــەر لــە باشــووری کوردســتان و لــە عێــراق بیــن لــەوێ ئــەو یاســاایانە 
تەدویــن بــووە ڕەچــاو بکەیــن و دەبــێ لەگــەڵ منداڵــەکان بەپێــی ئــەو 

یەکی ژوئەن،
ئەو ڕۆژەی بۆ مندااڵنە

شەهێن بایزیدیپوور بەرپرسی 
ناوەندی منداڵپارێزی ڕۆژهەاڵتی 

کوردستان
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یاســا داڕێژراوانــەی کــە هەیــە بجوولێینــەوە نــەک ئــەوەی کــە بەپــێ  
یانــی  بــووە  یەکگرتــووەکان  نەتــەوە  ئیدائالــی  کــە  یاســایانەی  ئــەو 
کۆمەڵێــک یاســا و بەیاننامــە دێتــە خــوارێ کــە دەســتی ئێمــە دەبەســترێ.
کــە  ئەوەیــە  بکــەم  پــێ  ئامــاژەی  خۆشــە  پێــم  کــە  دیکــە  شــتێکی   
ســااڵنە هــەزاران منــداڵ لــە برســان دەمــرن یونســف لەســاڵی ١٩8٩دا 
دوالر  پێنــج  تەنیــا  منداڵیــک  هــەر  بەرابــەر  ئەگــەر  کــە  ڕایگەیانــد 
دەبــێ.  لەبرســێتی ڕزگاریــان   منــدااڵن  لەســەدی  بکــرێ ٩٠  تەرخــان 
ئەنــدازەی  زلهێــزەکان  نیزامــی  پەلــی  و  کــەل  هەفتــەی   ٦ بوودجــەی 
لەالیەکــی  و  هەفتەیــە  شــەش  تەنیــا  منداڵەکانــە  برســیەتی  ســاڵێک 
دایــە. لەژێــر گوشــار  برســێتی و  لــە  منداڵــە  ئــەو  بــەردەوام  دیکــەوە 
نابــێ بچێتــە هیــچ  کــە هیــچ منداڵێــک  یاســاکان ئەوەیــە  لــە  یەکێــک 
ئەڕتشێکەوە هیچ گروهێکی نیزامی و  ئۆسوولەن نابێ ببێتە کەرەستەی 
شــەڕ لــە حاڵێکــدا ڕۆژبــەڕۆژ هــەزاران منــداڵ لــە ماڵەکــەی خۆیانــدا 
منداڵــەکان  سیســتماتیک،  زۆر  شــەڕێکی  شــەڕ،  کەرەســتەی  بوونەتــە 
ئێســتا چیدەکــەن؟ ئێســتا کــە کایــە دەکــەن شــەڕ دەکــەن زۆر ڕاحــەت پیــاو 
دەکــوژن زۆر ڕاحــەت خوێــن دەڕێــژن. هەڵەیەکــی بچــووک کــە دەتوانــێ 
بۆمبێکــی هەســتەیی وەکارکەوتــوو بــێ و دونیــای ئێمــە بشــێوێنێ، جالبــە 
ئــەوە بزانیــن کــە تەواویــی بەرنامــەکان ئەوانەن و هەمووی لەعەینی شــەڕ 
دایــە و چــۆن دەتوانــن ئــەو منداڵــە لەگــەڵ ئــەو باڕوودۆخــە بگونجێنیــن. 
ــدەوە  ــم دەخوێن ماوەیــەک لەوەپێــش موســاحبەی کابرایەکــی ئەمریکایی
بەچــی  پێبــکا  دەســت  ســێهەم  جیهانــی  شــەڕی  ئەگــەر  پرســی  لێیــان 
ــۆ چــۆن  ــان ت ــە گوتی ــن ارتشــم هەی ــی: »سێســەد ملوێ شــەڕ دەکــەن گوت
ئیدعــای وا ئەکــەی گوتــی سێســەد ملوێــن منــداڵ لەحاڵــی حــازر ئــەو 
یارییــە کامپیوتریانــە دەکــەن ئــەو کایــە ڕایانەیانــە ئەوانــە دەکرێــن بــە 
جەنگاوەرانــی ئــەوکات« و پێشــتر تــەواوی ئــەو ئەســلحانە موجــوودن 
یانــی ئــەو یاریانــە لەالیــەن ئــەو کۆمپانیــا ئەســلحە  فرۆشــیانە دروســت 
ئــەو  تــەواوی  پێبکــرێ  دەســت  ســێهەم  جیهانــی  شــەڕی  و  دەکرێــن 
ئەســلحانە دێتــە دنیــا ڕاســتی و ئێســتا کــە لــە سوشــیاڵمیدیادا منــداڵ 
زوو ڕاحــەت کەڵــک لــەو ئەســلحانە وەردەگــرێ لــە دنیــای ڕاســتیدا هــەر 
بەوشــێوەیە وا ئیســتفادەی لێــدەکا و لەپــڕدا لــە ماڵــی خۆیانەوە  منداڵەکان 
لەبــن دەســتی بــاوک و دایکیانــەوە خەریکــن دەبنــە ســەربازی زلهێــزەکان.
مــن شەخســەن چەپــی نیــم و ناتوانــم ببــم بــەاڵم دنیــای کاپیتالیــزم 
هیــچ کات ناهێڵــی هیــچ یاســایەکی مافــی مــرۆڤ بــە تەواوەتــی دابیــن 
لــێ  کاپیتالیزمــی  پەنجــەی  هــەر شــوێنێک شــوێن  تــۆ  دنیــادا  لــە  بــێ 
بــێ بــە جوڕیــک لەجــوڕەکان خەریکــن ئیستســماری. جۆرهــا مافیــای 
منــداڵ هەیــە تەجارەتــی منــداڵ هەیــە تەجارەتــی فحشــا هەیــە ئەســڵەن 
ــەکان  ــە منداڵ ــر کەڵکــی سێکســی ل ــە زۆرت ــە، ک ــی هەی ــای پۆرنۆگراف مافی
دەگیــرێ ئەوانــە کــێ دەیــکا یانــی بەڕاســتی ئەگــەر بــۆ ئــەو مافیایانــە 
کێیــەن؟  نێوەڕاســت  ڕۆژهەاڵتــی  لــە  ئێمــە  نموونــە  بــۆ  بگەڕێیــن 
ــە ســعوودیەکانن  ــی نێوەڕاســت ک ــن ســەرمایەدارانی ڕۆژهەڵت گەورەتری

یەکێــک لەوانــن تورکیــە یەکێــک لەوانــن کــە ئــەوان لــە ئــەو ســەنعەتە 
ــی  ــۆ من ــا ب ــی ی ــی ڕۆژهەاڵت ــۆ من ــە ب ــەوەی ک ــەاڵم ئ ــەن ب ــەردەوام دەب ب
کــورد گرینگــە ئەوەیــە لێــرەدا بزانــم ئــەوەی کــە نەتەنیــا منداڵەکــەی مــن 
بــەردەوام ئــەو مۆبایەلــەی پێیــە و ئــەو شــەڕە دەکا لــە پەنامــە و بەڵکــوو 
لــە کوردســتانەکەم ڕۆژ لەگــەڵ ڕۆژ کــە دەڕواتــە پێشــێ بــارودۆخ منــداڵ 
بــەرەو باروودۆخێکــی خــراپ دەروا پێــش. تەجارەتــی منداڵیــش دەســتی 
پێکــردووە یانــی ئێمــە باڕوودۆخــی مندااڵنــی ئێمــە وەک کــورد وەک 
زۆر  زۆر  باڕوودۆخــی  دیکــە  پارچەکانــی  تــەواوی  وەک  ڕۆژهەاڵتــی 
لەچــاو منداڵێکــی مەســەڵەن ئیتالیایــی ئەمریکایــی یــا ئاڵمانــی خراپتــر دەبــێ 
ئەگەرچــی لــە هیــچ شــوێنیکی دنیــای ســەرمایەداری مــن پێموانییــە هیــچ 
منداڵێــک لــە ڕفاهــی تــەواو دابــێ لــە حاڵــی حــازردا ئەگــەر هەشــبێ زۆر 
کەمــە چۆنکــە ئەگــەر ڕفاهــی کۆمەاڵیەتــی و ئابــووری و سیاســیش ببــێ 
تووشــی تەنیایــی و تووشــی گــۆڕان بــووە بــە ڕۆباتێــک کــە لــە خرمــەت 
دونیایــەک گەورەتــر لەخــۆی بــەاڵم لەگــەڵ تــەواوی ئەوانــە ڕووبــەڕوون.
 ئەگــەر مــن ئێســتا وەک منداڵپارێــزی  کاربکــەم لەگــەڵ منداڵەکانــی 
ــە  ــک ئێســتا ک ــە جوورێ ــە ب ــن سەرمایەشــم هەی ــم گەورەتری خــۆم دەبین
ــەی  ــەاڵم کۆمەڵگ ــوو ب ــێ ســەیر ب ــرد زۆرم پ ــاوڕێ قســەیان دەک دوو ه
مەدەنــی کوردســتان یــا ئێــران پتانســیلی زۆر بەهێــزی هەیــە کــە دەتوانــێ 
دروســت  پەروەردەیەکــی  بــە  کــە  منــدااڵن  ســەرمایەکانی  لــە  یەکێــک 
ئێمــە مرۆڤانێکــی دروســت  پــەروەردە بکەیــن کــە کۆمەڵگەکەمــان بــۆ 
دروســت بکاتــەوە یانــی خۆشــبین  بیــن، بــەاڵم ئــەوەی کــە ئێســتا لــە 
دنیــای ئەمــڕۆدا تەنانــەت دنیــای ســەرمایەداری ئێمــە باســی دەکەیــن 
چۆنکــە یاســای جیهانــی منــداڵ زیاتــر لێــرە لەبەرچــاو دەگیــرێ نــەک 
دروســت  نائوســولیانە خەریکــە  لــەوێ جواڵنەوەهایەکــی  خاوەرمیانــە 
دەبــێ لەالیــەن منداڵەکانــەوە کۆمەڵگەکانــی ئــەوان خەریکــە ورد دەبنــەوە.
 کچێکــی چــواردە ســاڵەی وەک پرێســا دەچێتــه نەتــەوە یەکگرتــووەکان 
ڕوو دەکاتە ترامپ و ســەرۆککۆماری واڵتان ئەوەی بەســەری دێ پێیان 
ــە  ــازە دەڕوات ــەرەو دنیایەکــی ت ــە ب ــە بچووکــەی ک ــەو جوڵ ــی ئ ــێ یان دەڵ
پێشــێ. خــۆی پتانســیلێکی گەورەیــە بــۆ دروســت کردنــی داهاتــووەی کــە 
ئــەو هاوڕێیــەم لــە ســەرەتایی قســەکانەوە باســی دەکــرد بــەاڵم ئەوەنــدەی 
مــن خــۆم وەک  لەســاڵدایە  ئــەو ڕۆژە جیهانیــە مەســەلەن دوو جــار 
ــەڵ  ــان لەگ ــەکان کایەی ــۆ منداڵ ــرم ب ــەاڵت جــەژن دەگ ــزی ڕۆژه منداڵپارێ
دەکــەم ئــەو ڕۆژە پێیــان دەڵێــم هــەر جلێــک پێتــان خۆشــە لەبــەری بکــەن، 
ــەاڵم  ــژن، ب ــان خۆشــە بێ ــک پێت ــان خۆشــە بیخــۆن، هەرچێ ــک پێت هەرچێ
ئــەوە بەداخــەوە بــەو واتایــە نییــە کــە منداڵەکانمــان ئیــدی بــەو دوو ڕۆژە 
دەتوانــن بەقەولــی کــوردەواری ببنــە شــا و هیچ کێشــەیەکیان نەمێنێ. زۆر 
زوو منداڵەکانمــان لەهەمــوو بارێکــەوە کــەم و کۆرتیــان هەیــە بەداخــەوە 
هــەر منداڵێــک لــە جوغرافیــای ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتدا لەدایــک بــێ لەگــەڵ 
کۆمەڵێک کێشە و گرفتی زۆر دیار ڕووبەڕوویە و هەڵسووکەوتی هەیە.
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پ: بــە چ هۆکارێــک تــا ڕادەیــەک گۆڕانــکاری لەســەر نەریــت 
ــتاش  ــاراوە ئێس ــە ئ ــە هاتۆت ــڕوای کۆمەلگ ــێوازی بیروب و ش
پیاوساالری هەڕەشەیەکە بۆ سەر ژنان لە کوردستان و  ئێران؟

و: لــە ڕۆژهەاڵتــی ناڤیــن بەگشــتی و لــە واڵتێکــی وەک ئێــران 
و کوردســتان بەتایبەتــی لەبــەر چەندیــن هــۆکاری وەک پرســی 
و...  نابەرامبــەر  پێشــکەوتنی  و  گەشــە  و  ئابــووری  ئاییــن، 
ئێســتاش بەجۆرێــک لــە جــۆرەکان پیاوســاالری وەک نەریتێکــی 
کــەون ماویتــەوە، هەڵبــەت مــن پێــم وایــە خەباتــی ژنــان، بــاو 
کردنــەوەی ڕەوشــەنگەری و چەمکــە پێوەندیــدارەکان بــەم بابەتــە 
توانیوێتــی بــە خێراییەکــی بــاش کۆمەڵگــە ڕوون بکاتــەوە و ئیســتا 
بــە بــەراورد بــە ڕابــردوو ڕوانیــن بــۆ ڕەوشــی ژنــان گۆڕانــی 
بەســەردا هاتــوو و ئــەم ڕەوتــە بــەرەو پێشــتر دەتوانــێ بچــێ.

پ: بەپێــی توێژینەوەکانــی ڕێژیمــی ئێــران لــە شــەڕی نێــوان 
ئێــراق و ئێــران شــەش هــەزار و چوارســەد هــەزار نەفــەر 
ــە  ــەوە ل ــەوە بەدڵنیایی ــەن و ئ ــی ژن ه ــوژراو و کەمئەندام ک
کوردســتانی باشــووریش هەیــە بۆچــی نــاوی یــەک ژن لەســەر 
یەکێــک لــە کــۆاڵن و شــەقامەکانی نــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان 
ــە؟ ــران نیی ــەت ئێ ــە تەنان ــتان  و ن ــووری کوردس ــە باش و ن

بگریــن، ســیمۆن  هەڵوێســتەیەک  دەبــێ  پرســیارە  ئــەم  بــۆ  و: 
دۆبــووار دەڵــێ »مــرۆڤ وەک ژن لــە دایــک نابــێ، بەڵکــوو دەبێتــە 

ــە  ــە ک ــی ژینگەناســی و دەروون ناســییانە نیی ــچ هۆکارێک ژن« هی
چارەنووســی ژن لــە کۆمەڵگــەدا دیــاری بــکا بــە واتایەکــی دیکــە ئەو 
بیرمەنــدە بــاوەڕی بــە جەوهــەر و سرشــتی تــەوەری نییــە. ئــەوە 
ژینگــەی کۆمەاڵیەتییــە چۆنیەتــی ژیانــی ژن و دەوری ئــەو دیــاری 
دەکا و ژن بەرهــەم دێنــێ. کەواتــە یــەک لــە هــۆکارەکان دەتوانــێ 
ئــەوە بــێ کــە ڕوانگــەی کۆمەڵگــە ڕوانگەیەکــی سرشــت یــان خــود 
تەوەرانەیــە)ذات گرایانــە(، جیــا لــەو شــێوە ڕوانینــە، ژن نەیتوانیــوە 
ببێتــە ژنێکــی بەرپــرس و خزمــەت بــە خــود بــکا، چەوســاندنەوە و 
ئاســەمیلە کردنــی لــە هەمــوو ڕەهەندەکانەوە وای کــردووە تەنانەت 
بــۆی گرینــگ نەبــێ و پرســیاری بــۆ نەخولقێــت. هەڵبەت لە باشــوور 
ئیســتا شــەقام و پەیکــەری ژن بوونیــان هەیــە، نــەک هــەر ئەمــە 
بەڵکــوو ژن ســەرۆکی پەرلەمانــە و دەگــەڵ هەمــوو کەموکوڕییــەک 
دەکرێــت. ژن  ڕاســتەقینەی  پێگــەی  و  جێگــە  لەســەر  کار 
لــە ئێــران ژن ئەرکــی خــۆی لــە بەجێگەیاندنــی خــۆ قوربانــی کردن 
بــۆ باوەڕەکانــی خــۆی داوە بــەاڵم ئــەوە دەســتەاڵتی سیاســییە پێــی 
نەزانیوە و لەبەر ئایدۆلۆژییەکەی بوێری ئەوەیان نییە ژن ببێ بە 
ناو! کەواتە بەراوردی نێوان ئێران و کوردســتانی باشــوور لەجێی 
خۆیــدا نییــە. لــە باشــوور گرنگــی و بایەخــی یاســایی هەیــە ئەوەیکــە 
بەشــێک کۆمەڵگــە هێشــتا بــەو ڕادەیــە لــە پێگەیشــتن و تێگەیشــتن 
نەگەیــوە شــتێکی دیکەیــە، هەڵبــەت لــە ئێــران بەپێچەوانەیــە، یاســا 
بــە پێوەرەکانــی ئیســام چــاو لــە ژن دەکا بەاڵم بەشــێکی بەرچاوی 
دەکاتــەوە. بیــر  ســەپێندراوەکان  یاســا  بەپێچەوانــەی  کۆمەڵگــە 

وەک دیار و بەرچاوە لە مێژوودا بەردەوام ژنان لەالیەن دەوڵەت و نەریت و 
یاساوە چەوساونەتەوە و ئەوە بۆتە هۆی ئەوەی ئێستا دنیا بەرەو پیشکەوتن 
و مودێرنیتە دەچێ و هەموو جیهان هەوڵی ئەوەیان هەیە ژنان و پیاوان هاوڕێ 
و هاوهەنگاوی پیاوان بێنە نێو کۆمەڵگە و بەشێک لە ئەرکەکانی کەسی خۆیان 

بگرنە دەست. بەاڵم بەداخەوە هەتا ئێستاش لە کوردستان، ئێران و زۆر لە واڵتانی 
ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا ئەوە کە هیچ مافی ئاسایی مرۆڤ بوون لە ژنان زەوت 
دەکرێ، زۆر جاریش بە بیانووگەلی وەک شەڕەف و نامووس و داب و نەریتی 

بنەماڵە و...هتد دەکوژرێن و یان نەقوستان دەکرێن.
سبارەت بەو بابەتە دیمانەیەکمان لەگەڵ سێ هاوڕی لە سێ شوێنی جیاواز کەسێک 
لە نێو حیزبی دێموکراتی کوردستان، هاوڕێیەک لە نێوخۆ و مامۆستایەکی زانکۆی 

خەڵکی باشووری کوردستان پێک هێناوە و بۆچوونی هەر کامیانمان خستووەتە 
بەرچاوی خوێنەرانی گۆڤارەکەمان.

بەشی یەکەم: شاروخ حەسەنزادە 
بەرپرسی ناوەندی مافی مرۆڤ )چاونیوز(:

بەشی دووهەم: 
کۆمەڵناسێک لە ڕۆژهەاڵتەوە

بەشی سێهەم: د. محمد خدر مولود 
مامۆستای زانکۆ

دیمانە
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پ: ئایا تندوتیژی و کوشتن ژنان لە کۆمەلگەی ئێمەدا
دەتوانرێ بەڵگەیەک بێ لەسەر ئەوە کە ئێمە کۆمەلگەیەکی 

توڕەین؟
چۆن دەتوانین پێشی پێ بگرین؟

و: ڕەوشــی ژیــان کاریگــەری ڕاســتەوخۆی لەســەر چۆنیەتــی 
بــەرەوڕوو بوونــەوەی کێشــە و گرفتەکانــی ژیــان هەیــە. نەبوونــی 
بــێ  بێــکاری،  داڕمــاو،  ئابــووری  هــەاڵواردن،  دادپەرپــەروەری، 
پووڵــی و نەبوونــی، هــەژاری و... کۆمەڵگــە بــێ هیــوا دەکا، بــێ 
تەفــاوەت بــار دێنــێ و تەنانــەت تــووڕە و تۆســن و ڕق ئەســتوور! 
لــە باســەکەمان کــە  ئایینــی  جیــا لەالیەنــی یاســایی و ڕوانینــی 
بــە هەندێــک خوێندنــەوە ڕێ بــەم دیاردەیــە دەدا، بــەاڵم دۆخــی 
ژیــان کاریگــەری ڕاســتەوخۆی لەســەر کولتــوور هەیــە. هەرچەنــد 
ئامارێکــی تۆکمــەم لەبــەر دەســت دا نییــە بــەاڵم بەپێــی زانیارییەکان 
و هەواڵەکانــی ڕۆژ زۆربــەی هــەرە زۆری ئــەو هاونیشــتمانییانەی 
ــەوە  ــەن هاوژینەکەیان ــان لەالی ــن ی ــان دێن ــی خۆی ــە ژیان ــی ب کۆتای
دەکوژرێــن ئاســتی ئاسایشــی ژیانیــان لــە خوارەوەیــە، یــان ئــەوە 
پێــی دەگوتــرێ هێرشــی کولتــووری، بــە نۆبــەی خــۆی کاریگــەری 
لەســەر جــۆری پێوەندییــەکان دانــاوە و مــەودای نێــوان فەرهەنگــی 
نەریتــی و فەرهەنگــی ڕۆژ زیاتیــر دەکا، ئەگــە ئەمــە چاودێــری 
نەکــرێ دۆخــی ژن و تەنانــەت بنەماڵــە خراپتــر دەبــێ. ڕەنگبــێ 
ئێمــە تەنیــا بتوانیــن بــە نووســین و کــۆڕ و کۆبوونــەوە هــەوڵ 
بدەیــن کۆمەڵگــە وشــیار بکەینــەوە و کاریگــەری النیکەمــی خۆمــان 
هەبــێ بــەاڵم ئــەم پرۆســەیە دەبــێ خەمــی دەســتەاڵت بــێ و بــە  
ناســاندنی کێشــە و کــەم و کوڕییــەکان کاری جــددی بــۆ بــکات.

پ: بۆچی لەم کۆمەڵگەیانەدا ژنان ژێر دەستی پیاوانن و 
دەبێ بەردەوام وشیار بن لەو یاسایەی کە پیاو داڕێژەرێتی 

النەدەن؟

ئۆلــی، مێژوویــی- بــە الیەنــی  بابەتــە زیاتــر  ئــەم  و: دەکــرێ 
لــە  هــەر  هەڵســەنگێنین.  فیزیۆلــۆژی  تەنانــەت  و  ئوســتوورەیی 

داگەڕایــە  نــوێ  ژیانێکــی  بــۆ  مــرۆڤ  ئەوەیکــە  دوای  کۆنــەوە 
گۆڕانییــان  تاکــەکان  ڕۆڵــی  و  ژیــان  فۆڕمــی  دەشــتاییەکان 
ــۆل  ــەت ئ ــە جۆربەجــۆرەکان بەتایب ــۆل و ئایین ــە ئ بەســەرداهات. ل
گەلــی ئیبراهیمــی ژن لــە قۆناغــی پاقــژی دەچێتــە قۆناغــی ناپاکــی. 
لــە ئایینــی ئیســام دا ژن وەک نیــوە پیــاو ســەیر دەکــرێ بــۆ 
باســی نەفەقــە، بەرخوێــن، میــرات و سەرپەرســتی ئەمــە بەجوانــی 
ــی ســەردەمی ئیســام وەک  ــان جوولەکەکان ــەوێ ی بەرچــاوە دەک
نەریتــی ئــەوان چــوار ژنییــان بــە حــەالل زانیــوە و لــەم دیــاردە 
ژن  وابــووە:  ڕای  پیــرۆز  ئاگۆســتێنی  وەرگرتــووە.  کەڵکیــان 
کاتێــک خــوا  بەرگــری.  نــە  و  نــە ڕاوەســتاویی هەیــە  ئاژەڵێکــە 
»حــەوا« دەخوڵقێنێــت ئــەم خوڵقانــە تەنیــا بــۆ ئەوەیکــە »ئــادەم« 
تەنیــا نەبــێ و پێــی ڕابوێــرێ! یــان خــواکان ئەگــە بیانهــەوێ تۆڵــە 
ــێ: ئەســڵێک  ــن. فیســاغورەس دەڵ ــەوە، ژن دەخوڵقێن ــاو بکەن ــە پی ل
هەیــە کــە دەڵــێ تەکــووزی و ڕووناکــی پیــاو خولقاندوویەتــی و 
ڕەشــایی و تاریکیــش لەالیــەن ژنــەوە بــووە. کاتێــک پیــاوەکان 
یاســا و ڕێســایان دەنووســینەوە هیــچ بایەخێکیــان بــە ژن نــەداوە، 
لــەو کاتــەوە ژن دەزێ ئیتــر ناپــاک دەبــێ! یــان لەســەرەوە بوونــی 
پیــاوان بــەم شــێوەیە باســی دەکــرێ: پیــاو هێمــای دەغــڵ و دان و 
بەپیــت بوونــی زەوییــە. ژن زەوییــە و پیاویــش تۆوەکــەی، ژن ئــاوە 
ــواری فیزیۆلۆژیشــەوە جەســتە و توانایــی ژن  ــە ب ــاو ئاگــر. ل و پی
زۆر لــە هــی پیــاو کەمتــرە و ئەمــە لــە ســەردەمێکدا کــە ئابــووری 
و بژیــوی ژیــان بــە دەســت و بــازوو وەدیهاتــووە سرووشــتییە 
ــە باســی کۆمەڵناســی  ــا ل ــەوە جی ــدرێ. ئ ــدا کــەم ببین ــی ژن تێ ڕۆڵ
و دەروونناسیشــە کــە دەکــرێ هــەر بــەم شــێوەیە بیســەلمێنین 
کــە، ژن لــە بــاوەڕە کۆنەکانــەوە هەتــا تەنانــەت ئێســتا لــە هەمــوو 
جیهــان وەک بوونەوەرێکــی جیــا لــە پیــاو ســەیری کــراوە و دەکــرێ 
و دەبــێ بــەردەوام لەژێــر ســەیتەرەی پیــاوان دابــن! ئــەم ڕوانینــە 
بەداخــەوە کاریگــەری نەرێنــی لەســەر ڕەوشــی ژنــان دا هەبــووە.

خیانــەت  لــە  ئێســامیدا  کۆمــاری  یاســای  لەنێــو  پ: 
کردنــی پیــاو بەســەر ژنــدا تێدەپــەڕن یــان بــە کەمتریــن 
حوکــم ســزا دەدرێــن بــەاڵم ژنێــک مەحکــوم بــە مــردن و 
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بەردەبــەران و لێدانــی قامچــی و... هتــد دەبــێ و زۆریــش لــە 
ــان  ــی ئەوەی ــام ئیزن ــای ئیس ــت و یاس ــی نەری ــاوان بەپێ پی
بەخۆیــان داوە کــە چەنــد هاوســەریان ببــێ، ئایــا ئــەو 
ــورف  ــە و ع ــای مرۆڤایەتیی ــە یاس ــدە دژ ب ــا چەن ــایە ت یاس
ــێ؟ ــایەدا دەب ــەو یاس ــان ل ــدە کاردانەوەی ــا چەن ــت ت و نەری

بــاس دەکا شــاژنی میســری کۆن)کێلۆپاتــرا(  مێــژوو  و: وەک 
لەســەردەمی گرێــوازەی »بتلمیووس« بانگەشــەی ئــەوەی کردووە 
ــرێ  ــە هەڵدەبژێ ــەوە ژن ــێ و ئ ــد هاوســەری هەب ــێ چەن ژن دەتوان
چەنــد شــوو بــکا، ئــەم یاســایە ئەگەرچــی بــە زۆرەملــی چەســپاوە 
ــە  ــووە، دەی کەوای ــی بەدواداهات ــدی پیاوان ــەوەی تون ــەاڵم کاردان ب
چــۆن بــۆ پیــاو ڕەوا بــووە ئــەوە بــۆ ژنیــش ئەمــە بــە ڕەوا زانــراوە، 
ئەگــە پیــاو ئەمــەی پــێ ســەخت و دژوارە، بــۆ ژنیــش بەهەمــان 
شــێوەیە. ئــەوەی لــە ئایینەکانــدا هاتــووە مەخابــن زوڵمێکــە بــە 
ئاشــکرا لــە ژن دەکــرێ و دەچەوســێندرێتەوە. ئــەو یاســایانە وەک 
باســم کــرد لەالیــەن پیاوەکانــەوە نووســراون هەربۆیــە چــی بــە 
قازانجــی خۆیــان بــووە دایانڕشــتووە و ســەپاندوویانە. ئێســتا بــە 
هۆی ئەو تێگەیشــتن و گەشــەی بیری مرۆڤ بەتایبەتی لە واڵتانی 
ڕۆژئاوایی پێگەی ژن لە ئاســتێکی بەرز دایە و یاســاکان پشــتیوان 
لــە مافــی ژن دەکــەن ئــەوەش جگــە لــە باســە زانســتییەکان نیشــان 
دەری ئەوەیــە کەمتــر لــە ڕێســا ئایینییــەکان کەڵــک وەرگیــراوە.

پ: بەڕای ئێوە دارشتنی  یاسا لەسەر بنەمای ئیسام 
هۆکارێک بۆ قەتلی ناموسی؟

قەتڵــە  بــۆ  هــۆکار  ئیســام وەک  ئایینــی  تەنیــا  بــە  ناکــرێ  و: 
نامووســییەکان لەبــەر چــاو بگریــن ئــەو دیاردەیــە لــە واڵتانــی 
ڕۆژئاوایــی یــان ئــەو واڵتانــەی ئایینــی ئیســامیی پەیــڕەو ناکــەن، 
دەبینــدرێ. ڕەنگبــێ بڵێیــن لــە واڵتانــی ئیســامی زیاتــرە بەبــەراورد 
ژن  بەســەر  بــوون  زاڵ  عەقڵییەتــی  ئــەو  دیکــە.  واڵتانــەی  بــەو 
دا و وەک کۆیلــە و کەرەســە چــاو لێکــردن لــە ژن و خــۆ بــە 
ــە باوەڕەکانــی  ــەوە جگــە ل ــە ئ ــدار زانینــی هۆکارێکــی دیکەی خاوەن
نەشــیاوە. کــردەوە  ئــەو  قوربانــی  دەبێتــە  ژن  کــە  کۆمەڵگەیــە 

بــە  ١٣٨٢دا  ســاڵی  لــە  نیگەهبــان  شــووڕای  بۆچــی  پ: 
ــە  ــژی دژ ب ــە کۆنڤانســیونی بەرگــری لــە توندوتی نیســبەت ب
ژنــان کــە ڕێکخــراوی نەتــەوە یەکگرتــووەکان دایمەزرانــووە و 
خستویەتییە بەردەست هەموو واڵتان دژایەتی خۆی ڕاگەیاند؟

و: ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی دژی مافەکانــی هەمــوو بەهــا 
مرۆڤایەتییەکانــە بەتایبــەت دەوری ژن لــە کۆمەڵگــەدا. تەنانــەت 
مرۆڤیــش  مافەکانــی  و  ســێدارە  بــە  تایبــەت  کۆنڤانســیۆنەکانی 
وەک خــۆی پەســند نــاکات. بــەاڵم ئــەم بەشــە زیاتــر بــۆ تــرس لــە 
ڕۆڵــی ژن دەگەڕێتــەوە، دژبەرانــی ئــەو بیرۆکەیــە دەڵێــن: ئەمــە 
ــەوە دەترســن  ــە دژی یاســا و ڕێســاکانی شــەرعی ئیســامە و ل ب
بــە پەســند کردنــی ئــەم کۆنڤانســیۆنە گوشــارەکان بۆســەر ئــەو 
واڵتــە زیــاد بــێ و وەک مەترســییەک بۆســەر ئاسایشــی نەتەوەیــی 
بــن! بەرابــەر  و  یــەک  وەک  پیــاو  و  ژن  کــە  دەزانــن  ئێرانــی 

و  پاکســتان  وەک  واڵتانێــک  یاســای  لــە  چۆنــە  پ: 
کوشــتن  بــە  ژنــان  کوشــتنی  بەنــگادش،  هیندوســتان، 
جێــگاش  زۆر  لــە  و  ژنــە  دژە  خــۆی  یاســا  و  نازانــن 

ئــەدا؟ ژنــان  کوشــتنی  بــە  حوکــم  خــۆی  یاســا  دا 

یاســا  ئــەو  بــۆ  ئــەوە  پێکــرد،  ئامــاژەم  بــەری  هــەروەک  و: 
نەریتــە  دەگەڕێتــەوە،  سیاســییانە  و  کۆمەاڵیەتییانــە  رێســا  و 
ڕۆڵ  ئاییــن  دەگــەڵ  هاوتەریــب  بەشــەدا  لــەم  کۆمەاڵیەتییــەکان 
دەبیــن. لــە ئەفغانســتان بەردبــاران کردنــی ژنــان لــە ســەردەمی 
دەســتەاڵتی تالیبــان زۆر زیاتــر بــوو هەتــا دواتــر حکومەتێکــی بــە 
ڕواڵــەت الینەگــری ڕۆژئــاوا هاتــە ســەرکار. یــان لــە ســەردەمی 
کــۆن  ســەردەمی  کۆیلەکانــی  وەک  ژن  داعــش  دەســتەاڵتی 
ئــەو  هەبــوو!  بازاریــان  و  دەفرۆشــران  و  پێدەکــرا  مامەلــەی 
مەخابــن  زاڵــە  کۆمەڵگــەدا  بەســەر  تۆخــی  بــە  ئاییــن  واڵتانــەی 
دەبینــدرێ. زیاتــر  بکــوژ  لــە  کــردن  چاوپۆشــی  و  کــوژی  ژن 

پ: ســااڵنە لــە ئێــران و کوردســتان چەندیــن کوشــتن و 
قەتــڵ ڕوو دەدا کــە زۆریــان بــە بیانــووی نامووســن و نــە لــە 
ئێرانــی ژێــر دەســەاڵتی کۆمــاری ئیســامیدا و نــە لــە هەرێمــی 
کوردســتاندا نەبینــدراوە کــە بکــوژ بــە تاوانــی ســزاکەی بــگا 
ئــەوە نــەوەک مەحکــووم نەکــرێ بەڵکــوو ئــەو ســزایەی 
شــیاوی بکوژێکــە وەری ناگــرێ چونکــە بیانــووی کوشــتنەکە 
بەرگــری لــە نامــووس بــووە. ئــەوە چــۆن بــاس دەکــەن؟

بــۆ  یاســای  و  دادەمــەزرێ  کاتێــک دەســتەاڵتێکی سیاســی  و: 
دیــاری دەکــەن ئەگــە ئــەو واڵت و کیانــە بــە ڕواڵــەت دێموکراتیــش 
ئاوڕێکــی  بــوارە  ئــەم  شــارەزایانی  و  یاســا  نووســەرانی  بــێ، 
ئێمــە  دەدەنــەوە،  کۆمەڵگــە  کولتــووری  و  نەریــت  لــە  جــددی 
دەزانیــن بنچینــەی یاســا لــەم واڵتانــەدا ئایینــە و کاربەدەســت و 
بەرپرســانیش هەرنەبــێ لەبەرچــاوی خەڵــک پێبەنــدی ئــەم ئایینــەن 
کەوابــوو بــە پێــی عورفــی کۆمەڵگــە هەندێک دیاردە هــەن ئەگەرچی 
ــەر خەڵکــی ڕەشــۆکی  ــن بــەاڵم لەب مەترســیدار و نەشــیا و قیزەون
چــاوی خۆیــان دەنووقێنــن یــەک لــەوان پرســی توندوتیــژی دەگــەڵ 
ژنــە جــا ئــەو توندوتیژییــە زۆر جــار دەچێتــە خانــەی کوشــتن 
ــن  ــە ئایی ــەی جگــە ل ــەو کۆمەڵگەیان ــاوی پاراســتنی نامــووس. ل بەن
ــە  ــن ب ــە، سرووشــتییە ڕوانی ــە و هــۆز زاڵ فۆڕمــی عەشــیرە و تایف
نیســبەت ژن ڕوانینێکــی دواکەوتوانەیــە و نــەک بــە کارەســاتی 
نازانــن بەڵکــوو وەک شــازانی ســەیری دەکــەن. ئــەوە زیاتــر دەبــێ 
لــە بەســتێنی کۆمــەڵ ناســانە و کولتــووری کۆمەڵگــە شــرۆڤە بکرێ.

لکــەی  دەتوانــێ  مرۆڤایەتــی  کۆمەڵگــەی  ئایــا  پ: 
ڕەگــەزی  بەهــۆکاری  ژنــان  دژی  توندوتیــژی  نەنگــی 
بێــت  کۆتاییــەک  و  بســرێتەوە  خــۆی  داوێنــی  لــە 
سیســتماتیک؟ توندوتیــژی  و  ڕەگــەزی  جیــاوازی  بــە 

و: بەبــەراورد بــە ســەد ســاڵی ڕابــردوو ژنــان و پرســی بەرابــەری 
ژن و پیــاو و ڕەوتــی مافەکانــی ژنــان گەشــەی بەخــۆوە بینیــوە 
ــی،  ــی ڕۆژئاوای ــە والتان ــەت ل ــووە بەتایب و دەســکەوتی باشــی هەب
و  گەشــە  حاڵــی  لــە  بــەردەوام  و  ڕاناوەســتێ  ڕەوتــە  ئــەو 
پێشــکەوتن دایــە هــەر ئێســتا ئێــوە لــە یەکیەتیــی ژنانــی دێموکراتــی 
دڵنییایــەوە  بــە  دەکــەن  خەبــات  دەیەیــە  چەندیــن  کوردســتان 
کاریگــەری خۆتــان هەبــووە و ئەگــە لــە دەســتەاڵت دابــان ئــەو 
کورتــی  ســەردەمی  وەک  هــەر  دەبــوو  زیاتریــش  کاریگەرییــە 
تەمەنــی کۆمــار کــە کاری گــەورە کــرا. بەدڵنییایــەوە کۆمەڵگــەی 
جۆراوجۆرەکانــی  بزووتنــەوە  و  دەکا  خــۆی  کاری  مرۆڤایەتــی 
ژنانیــش دەبــێ چاالکتــر بکرێــن و بەرەبــەرە ئــەم مافانــە دەبــێ 



پووشپەڕی ١٤٠١
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ئــەم  ناڤیــن  ڕۆژهەاڵتــی  لــە  وایــە  پێــم  ئەگەرچــی  بــن،  خۆیــان 
دەبینــم. ڕوون  ژنــان  خەباتــی  ئاســۆی  بــەاڵم  دژوارتــرە  کارە 

پ:بــە چ هۆکارێــک تــا ڕادەیــەک گۆڕانــکاری لەســەر نەریــت 
و شــێوازی بیروبــڕوای کۆمەڵگــە هاتووەتــە ئــاراوە ئێســتاش 
پیاوساالری هەڕەشەیەکە بۆ سەر ژنان لە کوردستان و  ئێران؟

و: هۆکاری ئەوەی گۆڕانکاری لە کۆمەڵگەی ئێمەدا ڕووی داوە، 
شــەپۆلی قورس و زەبەالحی بیروباوەڕ و شــێوازی ژیانی دونیای 
ــوە  ــی نوێ ــی تەکنۆلۆژی ــە ڕێ ــەت ل ــە تایب ــە ب ــە ک ــی ڕۆژاوای مۆدێڕن
هەموو کەلێن و قوژبنی جیهانی داگرتووە و کەس لێی بەری نییە.
بــەاڵم ڕادە و ڕێژەکــەی لــە کۆمەڵگەیەکــەوە بــۆ کۆمەڵگەیەکــی 
ــاوە ئاڵوگۆڕێکــی زۆری  ــەو الف ــە کوردەواریشــدا ئ ــاوازە. ل ــر جی ت
زیاتــر  و  دێــت  هــەر  خێراییەکــەی  ڕاســتیدا  لــە  و  پێک هێنــاوە 
دەبێــت. بــە تایبــەت بیروبــاوەڕی ئایینــی زۆر الواز کــردووە و 
بەتایبــەت الوان زۆر زیاتــر لــە ژێــر کاریگەرییەکەیــدا بــوون. بــەاڵم 
بێگومــان الیەنــی بەرانبەریــش کــە بەســااڵچووان نوێنەرایەتیــی 
دەکــەن خەریکــی خۆڕاگــری و بەرخودانــن. ئــەو بەرخۆدانــە زۆر 
جــار لــە توندوتیــژی دژی ژنانــدا زۆر بــە زەقــی دەبینرێــت. ژنــان 
چونکــە ئــەو بەهایانــەی دونیــای مۆدێــڕن بــاس لــە مافەکانیــان 
کۆمەاڵیەتییــەوە  بــاری  لــە  بــەاڵم  باشــە،  پــێ  زۆریــان  دەکات 
هێشــتا بەگشــتی کۆمەڵگــە ڕێگایەکــی تــەواوی بــە هاتنەئــارای ژنــان 
ناتوانــن  زۆربەیــان  ژنــان  نــەداوە.  ئەوانــی  ئەرک گرتنە ئەســتۆی 
لــە بــاری ماڵییــەوە ســەربەخۆ بــن. بۆیــە مــەودا و لێکدژییەکــی 
گــەورە لــە نێــوان مــاف و ئەرکــدا پێک هاتــووە و ژنانێکــی زۆر 
بــە هــۆی ئــەو هەســتی موڵکایەتــی و نامووســە کۆنــەوە دەکەونــە 
ژێــر گوشــار و توندوتیژییــەوە. هەڵبــەت ڕۆژبــەڕۆژ ئــەو لێکدژییــە 
زیاتــر دەبێتــەوە و الیەنــی نەریتــی بەهــۆی الفــاوی زەبەالحــی بەهــا 
نوێیــەکان زیاتــر دادەڕووخێــن و ئــەو بەهــا نەریتییانــە کەمــی دێنــن.

پ: بەپێــی توێژینەوەکانــی ڕێژیمــی ئێــران لــە شــەڕی نێــوان 
ئێــراق و ئێــران شــەش هــەزار و چوارســەد هــەزار نەفــەر 
ــە  ــەوە ل ــەوە بەدڵنیایی ــەن و ئ ــی ژن ه ــوژراو و کەمئەندام ک
کوردســتانی باشــووریش هەیــە بۆچــی نــاوی یــەک ژن لەســەر 
یەکێــک لــە کــۆاڵن و شــەقامەکانی نــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان 
ــە؟ ــران نیی ــەت ئێ ــە تەنان ــتان  و ن ــووری کوردس ــە باش و ن

کۆاڵنــەکان  و  شــەقام  لــە  ژنــان  نــاوی  ئــەوەی  هــۆکاری 
پێکهاتــەی  و  کــە هێشــتا دەســەاڵتی کۆمەڵگــە  ئەوەیــە  نەنــراوە 
لــە الیەنگرانــی نەریتــی پیاوســاالری  دامــەزراوە بڕیــاردەرەکان 
پێک هاتــووە و تەنانــەت خــودی ژنانیــش زۆرتــر ســەرقاڵی ئــەوەن 
هەندێــک جێــی پێــی خۆیــان لــە بنەماڵــە و کۆمەڵگــەدا بکەنــەوە 
نەمادینانــە و  هێمایــی  کارە  ئــەو  داوەتــە  کەمتــر ســەرنجیان  و 

پ: ئایا تندوتیژی و کوشتن ژنان لە کۆمەلگەی ئێمەدا
دەتوانرێ بەڵگەیەک بێ لەسەر ئەوە کە ئێمە کۆمەلگەیەکی 

توڕەین؟
چۆن دەتوانین پێشی پێ بگرین؟

بــە  پێوەندیــی  تەنیــا  ژنــان  دژی  توندوتیــژی  هەڵبــەت  و: 
نامــووس  هــۆکاری  بەڵکــوو  نییــە  کۆمەڵگــەوە  تووڕەبوونــی 

ــواردن  پەرســتی، ســنووربەزاندنی خۆشەویســتی و عەشــق، پێڕاب
تووشــی  خاتوونانــەی  ئــەو  نزیکــی  پیاوانــی  ئازاردانــی  و 
. .... لــە الیــەن کۆمەڵگــەوە و  ئــەو ســنوورانە دەبــن  بەزاندنــی 
بــەاڵم ڕێــژەی زۆری شەڕوشــووڕی شــەقام و کۆاڵنــەکان و 
دۆســییەی زۆری دادگــەکان نیشــانی دەدات کــە کۆمەڵگــەی ئێمــە 
کۆمەڵگەیەکی تووڕەیە و بێگومان لە ماوەی چل ساڵی ڕابردووشدا 
ــەن  ــگا لەالی ــی کۆمەڵ ــوو جــۆرە مافەکان بەهــۆی پێشــێلکردنی هەم
دەســەاڵتی ئایینییــەوەی خەڵــک تووڕەتــر و هەســتیارتر بووەتــەوە.
زۆر  قســەی  بگریــن  پــێ  پێشــی  بتوانیــن  چــۆن  کــە  ئــەوەی 
هەڵدەگــرێ. بــەاڵم بەگشــتی دەتوانــم ئامــاژە بــە چەنــد خــاڵ بکــەم، 
بــە  و  کۆمەاڵیەتــی  و  ئازادیــی سیاســی  دەســتەبەرکردنی  وەک 
تایبــەت ئایینــی لــە کۆمەڵگــەدا، تەشــەکردن و هەڵچوونــی ڕێکخراوە 
.... و  مەدەنــی  چاالکیــی  و  کار  بــە  پەرەپێــدان  و  مەدەنییــەکان 

پ: بۆچی لەم کۆمەڵگەیانەدا ژنان ژێر دەستی پیاوانن و 
دەبێ بەردەوام وشیار بن لەو یاسایەی کە پیاو داڕێژەرێتی 

النەدەن؟

و: چونکــە بــە درێژایــی هــەزاران ســاڵ پیــاو خــاوەن هێــز و 
دەســەاڵت بــووە و توانــای بەرگــری لــە بنەماڵــە و هــۆز و تایفــەی 
لــە بەرانبــەر هێرشــی دەرەکــی بــووە و... هەروەهــا لــە ئایینــی 
ــاوەوە و  ــی پی ــر ڕکێف ــە ژێ ــە ڕاشــکاوی ژن خراوەت ئیسامیشــدا ب
تەنانــەت وەک موڵــک و نامووســی پیــاو ڕەچاو کراوە و دەســەاڵتی 
ــاو دراوه ــە پی ــوو شــتێک ب ــی و هەم ــووری و ئایین سیاســی و ئاب

لەنێــو یاســای کۆمــاری ئێســامیدا لــە خیانــەت کردنــی 
پیــاو بەســەر ژنــدا تێدەپــەڕن یــان بــە کەمتریــن حوکــم ســزا 
بــە مــردن و بەردەبــەران  بــەاڵم ژنێــک مەحکــوم  دەدرێــن 
و لێدانــی قامچــی و... هتــد دەبــێ و زۆریــش لــە پیــاوان 
ئەوەیــان  ئیزنــی  ئیســام  یاســای  و  نەریــت  بەپێــی 
بەخۆیــان داوە کــە چەنــد هاوســەریان ببــێ، ئایــا ئــەو 
ــورف  ــە و ع ــای مرۆڤایەتیی ــە یاس ــدە دژ ب ــا چەن ــایە ت یاس
ــێ؟ ــایەدا دەب ــەو یاس ــان ل ــدە کاردانەوەی ــا چەن ــت ت و نەری

ئــەوەی کــە ئایــا ئــەو یاســایە دژ بــە یاســای مرۆڤایەتییــە و 
عــورف و نەریــت چەنــدە کاردانــەوە بــووە، ســەرەتا دەبــێ بزانیــن 
مەبســتمان لــە یاســای مرۆڤایەتــی چییــە، ئەگــەر مەبەســت لــەو 
ئەخاقــەی کــە لــە یاســای مافــی مــرۆڤ باســی لــێ کــراوە ئــەو 
پێــوەرە  ئــەو  ئــەوێ،  ئەخاقیانــەی  چەمکــە  ئــەو  و  ئەخاقانــە 
ئەخاقیــەکان لــەوێ دانێیــن بەدڵنیاییــەوە دژێ ئــەوە. دەشــکرێ 
بڵێیــن خوێندنەوەکەمــان لــە یاســای مرۆڤایەتــی یاســاگەلێکە کــە 
بەپێــی عەقــڵ و ئەزموونــی مــرۆڤ دانــدراوە و ســەرچاوەکانی لــە 
ئاســمان نییــە لــە ئەدیــان دانییــە و لــە عــەرزە و لــە نێــۆ خەڵــک و 
کۆمەڵگە عەقڵی ســەردەم و ئەزموونی بەشــەرەکانە و دەســەلمێنێ 
کــە ئــەو یاســایانە بەهەرحــاڵ مەعقــوڵ و مەنتقیــن و وەک ئــەرزش 
پێداویســتی  ســەر  دەگەڕێتــەوە  ئەوانــە  بنەمــای  و  دەیانناســین 
مــرۆڤ یانــی مرۆڤــی ســەردەم ئەوانــە بــە پێویســت دەزانــێ بۆیــە 
بایخیــان بــۆ دادەنــێ دەبــێ بــە بەهــا و دوایــەش لــە یاســاکاندا 
ــا باســی  ــەو پێناســەکردنەی ئێســتا ب ــێ. دوای ئ ــەوەی دەب ڕەنگدان
ئــەوە بکەیــن کــە ئایــا ئــەو یاســایانەی کــە لــە کۆمــاری ئیسامیشــدا 
و لــە ئایینــی ئیســام و لــە نەریتــدا هــەن دژی ئەو یاســایانەن؟ بەڵێ 
بەدڵنیایــەوە دژی ئــەوەن چونکــە لەگــەڵ ئــەو پێوەرانــە نایخوێننەوە 
و هۆکارەکەشــی ئەوەیــە کــە ســەرچاوەکەی ئەوانــە لــە لــە عەقــڵ و 
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ئەزموونــی مــرۆڤ وەرنەگیــراوە و لــە ئاســمانەوە و لــە ئەدیانــەوە 
وەرگیــراوە و بەجۆرێــک لەگــەڵ پێداویســتی ســەردەمی مرۆڤایەتــی 
هاوئاهنگــی نییــە. ئــەوەی کــە عــورف و نەریت جگە لــە ئایین چەندە 
دەتوانــن ڕەنگدانەوەیــان لــە یاســا دا هەبــێ یەگجــار زۆر دەتوانــن 
کاردانەوەیــان بــێ چونکــە بەهەرحــاڵ وەکــوو بایــخ و بەهــا چاویــان 
ــەت  ــە تایب ــەی کۆمەڵگــە و ب ــن و زۆرین ــێ دەکــردرێ و دادەندرێ ل
چینــی بەســااڵچوو زۆر حــەزی لــە نەریتەکانــە و چوکــە ئەوانیــش 
مەعموولــەن دەســەاڵتدارن و زۆرتــر دەتوانــن بیــر و ڕایــان لەنێــو 
یاســا و ڕێســادا بئاخنــن و جۆرێــک ڕەنگدانــەوەی بیــن و بــاوەڕی 
ئــەوان بــن یاســا و ڕێســاکان و لێرەشــدا بــۆ ئــەو بابەتانــە بــۆ 
ــەو  ــەوە ئ ــەو جــۆرە شــتانە بەدڵنیایی ــی ئ ــد ژن ــەوەی چەن ــی ئ بابەت
ــدا هەبــووە بەســاڵداچووەکان زۆر  ــە کۆمەڵگــەی کۆن ــە کــە ل نەریت
پێیــان خۆشــه بیپارێــزن و لــە نێــو یاســا و ڕێســا دا ڕەنگدانــەوەی 
ببــێ و جۆرێــک بیــر و ڕای خۆیــان داســەپێنن بەســەر هەمــوو 
کۆمەڵگــە بــەاڵم هەرچــی کات بــەرەو پێشــەوە دەڕوا چونکــە چینــی 
تــازە دەبێتــە خــاوەن دەســەاڵت لەنێــۆ یاســا و ڕێســادا و لەنێــو 
کۆمەڵگــەدا وتەنانــەت لــە پــەروەردە کردنــی منــداڵ و لــە زۆر شــتی 
دیکەشــدا ئــەو بیروڕایەدەتوانــێ وردەوردە کەمڕەنــگ کرێتــەوە و 
ــێ. ــەوەی بب ــر ڕەنگدان ــی ســەردەم زۆر زیات ــاوەڕی مۆدێرن بیروب

پ: بەڕای ئێوە دارشتنی  یاسا لەسەر بنەمای ئیسام 
هۆکارێک بۆ قەتلی ناموسی؟

بێگومــان داڕشــتنی یاســا لەســەر بنەمــای ئیســام بەتــەواوی 
ڕێگەخۆشکەر بووە بۆ قەتڵی نامووسی. بەاڵم دەکرێ خوێندنەوەی 
جیاوازیش لە ئیسام بکرێت و تۆزێک لەو مەودایە کەم بکرێتەوە.

بــە  ١٣٨٢دا  ســاڵی  لــە  نیگەهبــان  شــووڕای  بۆچــی  پ: 
بــە  لــە توندوتیــژی دژ  نیســبەت کۆنڤانســیونی بەرگــری 
ژنــان کــە ڕێکخــراوی نەتــەوە یەکگرتــووەکان دایمەزرانــووە و 
خستویەتییە بەردەست هەموو واڵتان دژایەتی خۆی ڕاگەیاند؟

خوێندنــەوەی  لــە  پشــتیوانی  نیگابــان  شــووڕای  بێگومــان 
توندئــاژۆی ئایینیــی شــیعی دەکات و ئــەو بنەمایانــە دژی بەهاکانــی 
ئایینیــی خــۆی دەبینــێ. بۆیــە دژی هەڵوێســت دەگــرێ و گرتوویــە.

و  پاکســتان  وەک  واڵتانێــک  یاســای  لــە  چۆنــە  پ: 
کوشــتن  بــە  ژنــان  کوشــتنی  بەنــگادش،  هیندوســتان، 
جێــگاش  زۆر  لــە  و  ژنــە  دژە  خــۆی  یاســا  و  نازانــن 
ئــەدا؟ ژنــان  کوشــتنی  بــە  حوکــم  خــۆی  یاســا  دا 

بنەمــای  کــە  ئەوەیــە  هــەر  هۆکارەکــە  ڕاســتیدا  لــە 
کۆمەڵگاکانیــان  و  نەریتــە  و  ئاییــن  یاســاکانیان 
ڕانەهاتــووە مۆدێڕنــەکان  بەهــا  لەگــەڵ  زۆر  هێشــتا 

پ: ســااڵنە لــە ئێــران و کوردســتان چەندیــن کوشــتن و 
قەتــڵ ڕوو دەدا کــە زۆریــان بــە بیانــووی نامووســن و نــە لــە 
ئێرانــی ژێــر دەســەاڵتی کۆمــاری ئیســامیدا و نــە لــە هەرێمــی 
کوردســتاندا نەبینــدراوە کــە بکــوژ بــە تاوانــی ســزاکەی بــگا 
ئــەوە نــەوەک مەحکــووم نەکــرێ بەڵکــوو ئــەو ســزایەی 
شــیاوی بکوژێکــە وەری ناگــرێ چونکــە بیانــووی کوشــتنەکە 
بەرگــری لــە نامــووس بــووە. ئــەوە چــۆن بــاس دەکــەن؟

نامــووس وەک چەمکێکــی پیــرۆز دانــراوە و وەک مافــی پیــاو 
ناســراوە کــە بەرگــری لــە ژنانــی بنەماڵــەی خــۆی بــکات کــە بەبــێ 
ئیزنــی ئــەو پێوەندییــان لەگــەڵ پیاوانــی دەرەوە نەبــێ. کەوابــوو 
خۆیــان  خواســتی  بەپێچەوانــەی  تەنانــەت  زۆرجــار  پیــاوان 
لەالیــەن کۆمەڵــگاوە هــان دەدرێــن ئــەو کاردانــەوە توندوتیژانەیــان 
ســەبارەت بــە دایــک و خوشــک و کــچ و هاوســەریان هەبێــت

لکــەی  دەتوانــێ  مرۆڤایەتــی  کۆمەڵگــەی  ئایــا  پ: 
ڕەگــەزی  بەهــۆکاری  ژنــان  دژی  توندوتیــژی  نەنگــی 
بێــت  کۆتاییــەک  و  بســرێتەوە  خــۆی  داوێنــی  لــە 
سســتماتیک؟ تندوتیــژی  و  ڕەگــەزی  جیــاوازی  بــە 

بــەاڵم کات دەخایێنێــت و دەوری  هەڵبــەت بێگومــان دەتوانــێ 
ڕاگەیانــدن و ڕێکخــراوە مەدەنییەکانیــش دەتوانــێ لــەو بوارەدا زۆر 
بەرچــاو بێــت لــە کەمکردنــەوەی ئــەو کاتــەدا. بــەر لــە هەموو شــتێک 
دەبــێ یاســاکان پێداچوونەوەیــان بەســه ردا بکرێــت و دواتریــش 
بیروبــاوەڕی کۆمەڵگــە لــەو بابەتــەدا ئاڵوگــۆڕی بەســەردا بێنرێت و 
ژن وەک موڵــک، شــەرەف یــان نامووســی کــەس پێناســە نەکرێــت. 
یارمەتیــدەرە. زۆر  تەکنۆلۆژیــش  دونیــای  بێگومــان  هەڵبــەت 

کۆتایی واڵمەکانی کۆمەڵناسێک لە ڕۆژهەاڵتەوە

پ: بــە چ هۆکارێــک تــا ڕادەیــەک گۆڕانــکاری لەســەر نەریــت 
ــتاش  ــاراوە ئێس ــە ئ ــە هاتۆت ــڕوای کۆمەلگ ــێوازی بیروب و ش
پیاوساالری هەڕەشەیەکە بۆ سەر ژنان لە کوردستان و  ئێران؟

و:  ئەوەنــدەی  ئــاگام لێــی بــێ تائێســتا هیــچ گۆڕانکارییــەک  
بەرامبــەر  لــە  کۆمەڵــگا  بیروبــاوەڕی  شــێوازی  لەســەر 
ژنــان  بۆیــە  ئــاراوە  نەهاتۆتــە  ژنــان  پرســەکانی  گشــت 
لــە  کوردیــش  ژنانــی  دیــارە   . گەڕەشــەدان  لەژێــر  هەمیشــە 
. چەوســانە  و  هەڕەشــە  ژێــر  دەکەونــە  دووجــار   ئێــران 

پ: بەپێــی توێژینەوەکانــی ڕێژیمــی ئێــران لــە شــەڕی نێــوان 
ئێــراق و ئێــران شــەش هــەزار و چوارســەد هــەزار نەفــەر 
ــە  ــەوە ل ــەوە بەدڵنیایی ــەن و ئ ــی ژن ه ــوژراو و کەمئەندام ک
کوردســتانی باشــووریش هەیــە بۆچــی نــاوی یــەک ژن لەســەر 
یەکێــک لــە کــۆاڵن و شــەقامەکانی نــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان 
ــە؟ ــران نیی ــەت ئێ ــە تەنان ــتان  و ن ــووری کوردس ــە باش و ن

و: پرســیارێکی بــە جێیــە . حەقوایــە بەرپرســانی باشــوور ئەمــە بە 
ــی  ــۆ قوربانییەکان ــر ب بایەخــەوە وەرگــرن . خۆێندنەوەیەکــی وردت
ئــەو شــەڕە نەگریســە بکــەن کــە کــورد تێیــدا ســوتەمەنی بــوو . خــۆ 
گــەر بەرپرســانی ئێــران  بایەخیــان  بەوپرســەنەداوە ئەوەدیــارە 
بەدەســتی ئەنقەســتە و نایانــەوێ نــاو و ناســنامەی ئافرەتــی کــورد 
لەبــەر چــاو و  لەنێــو هــزرو خەیاڵــی تــاک و کــۆی کۆمەڵــگا بــێ .

پ: ئایا تندوتیژی و کوشتن ژنان لە کۆمەلگەی ئێمەدا
دەتوانرێ بەڵگەیەک بێ لەسەر ئەوە کە ئێمە کۆمەلگەیەکی 

توڕەین؟
چۆن دەتوانین پێشی پێ بگرین؟

ــو  ــن ، بەڵک ــی تووڕەی ــەر کۆمەلگایەک ــەک ه ــە ن ــای وای ــێ مان بەڵ
ــار  ــی ســەبرێمان ســوتاوە و زووبری ــوش و جێ ــدو ت ــووڕەو تون ت
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دەدەیــن . پێــش گرتــن بــە هۆشــیاری و رێنمایــی و خســتنە رووی 
ئەرک و ڕۆڵی کارای ژنان و ئافرەتان دەبێ . لەمەدا دەبێ میدیاو 
ناوەندەکانی خوێندن و سەکۆی ناوەندەکانی رۆشنبیری و مینبەری 
مزگەوتەکان ڕۆڵی کارا بگێڕن و بێ دەنگ و دەستەوەستان نەبن

پ: بۆچی لەم کۆمەڵگەیانەدا ژنان ژێر دەستی پیاوانن و 
دەبێ بەردەوام وشیار بن لەو یاسایەی کە پیاو داڕێژەرێتی 

النەدەن؟

چۆنێــک  هــەر  جــا  یاســا  بنەماکانــی  لەوانەیــە  و: 
و  تایبــەت  یاســایەکی  بــەاڵم   ، بــێ  هۆکارێــک  دارێژرابــێ  
ســزای  و  یاســای  رۆشــنبیری  و  کۆمەڵگــە  هۆشــیارکردنەوەی 
. بــێ  ئەرێنــی  کاریگەرییــان  لەوانەیــە  تاوانــکاری  و  تــاوان 

پ: بەڕای ئێوە دارشتنی یاسا لەسەر بنەمای ئیسام 
هۆکارێک بۆ قەتلی ناموسی؟

ــەو  ــی ئ ــاری کۆمەاڵیەت ــەوەی ب ــک ڕەنگدان ــەر واڵتێ و: یاســای ه
کۆمەڵگەیــە و ئــەو واڵتەیــە . بۆیــە دەبێتــە دەســتەبژێرانی کۆمــەڵ
ئایینــەوە  لــەڕووی  کــە  واڵتێــک  یاســای  ئەگــە  بەدڵنیاییــەوە 
لــەو  زیاتــر  بــەاڵم  دەکا  ڕفتــار  ئــەو  وەک  نوووســراوە  
هــۆی  دەبێتــە  کــە  نەریتــە  ئــەوە  کۆمەڵگــەدا  لــە  یاســایانە 
لێــدەدا.   بــۆ  تەئیــدی  مۆرکــی  ئاییــن  و  نابووســی  کوشــتنی 

پ: ســااڵنە لــە ئێــران و کوردســتان چەندیــن کوشــتن و 
قەتــڵ ڕوو دەدا کــە زۆریــان بــە بیانــووی نامووســن و نــە لــە 

ئێرانــی ژێــر دەســەاڵتی کۆمــاری ئیســامیدا و نــە لــە هەرێمــی 
کوردســتاندا نەبینــدراوە کــە بکــوژ بــە تاوانــی ســزاکەی بــگا 
ئــەوە نــەوەک مەحکــووم نەکــرێ بەڵکــوو ئــەو ســزایەی 
شــیاوی بکوژێکــە وەری ناگــرێ چونکــە بیانــووی کوشــتنەکە 
بەرگــری لــە نامــووس بــووە. ئــەوە چــۆن بــاس دەکــەن؟

و: ئێــران خــۆی حــەزی لێیــە خەڵــک خەریکــی گرفت و کێشــە جۆر 
بەجۆرەکانی خۆی  بێ و هەردەمم دەردە کۆمەاڵیەتییەکان  لە برەو 
دابــن وبەتایبەتیــش لــە رۆژهــەاڵت . پرســی ناموســیش ئاگراویترین 
پرســە ، لــە کاتێکــدا حــەق وانیــە تاکــی کــورد یــا باشــتر بڵیــن پیــاوی 
کــوردی داگیرکــراو ژێــر دەســتەی پیاوی فارس و عەرەب و تورک  
کــورت بیــن و بیــر تەســک بــێ و ئافرەتــی هاوژیــن و خوشــک 
و دایــک و خۆشەویســتی هــەر لــە ڕوانگــەی نامۆســەوە ببینــێ .

لکــەی  دەتوانــێ  مرۆڤایەتــی  کۆمەڵگــەی  ئایــا  پ: 
ڕەگــەزی  بەهــۆکاری  ژنــان  دژی  توندوتیــژی  نەنگــی 
بێــت  کۆتاییــەک  و  بســرێتەوە  خــۆی  داوێنــی  لــە 
سســتماتیک؟ تندوتیــژی  و  ڕەگــەزی  جیــاوازی  بــە 

ژنــان  رەگــەزو  دژی  توندوتیــژی  رێــژەی  لەوانەیــە 
 . دابــێ   دابەزیــن  لەهەڵبــەزو  کۆمەلگایــەک  بــۆ  لەکۆمەلگایــەک 
کاتێکــی  سیســتەماتیک  شــێوەیەکی  بــە  بنبڕکردنــی   بــەاڵم 
تێگەیشتووشــی  پێشــکەوتوویی  بیــری  هــزرو  و  دەوێــت 
مافەکانــی  ئاســت  لــە  مرۆڤایەتــی  کۆمەڵــگای  چونکــە   . دەوێــت 
نییــە پێویســت  وەک  و  شــەرمەزارە  هێشــتا  ئافرەتــان 
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جییاوازی ژنان و پیاوان 
لە پێوەندیدا ڕامیار سەرحەدی 

ماستەری دەروونناسی 
بالینی

ــاوازی ژن و پیــاو،  ــە شــێوەی زانســتی بڕوانینــە پرســی جیی ئەگــەر ب
دەبــێ چــاو لــەو توێژینەوانــە بکەیــن کــە لــە مــەڕ ئــەو مــژارە ئەنجــام 
دراون، بــە پێــی لێکۆڵینــەوەکان ژنــان ڕاســت مێشــکن، واتە بەشــی ڕاســتی 
مێشــکیان زاڵــە و لــە پێوەنــدی و بەکارهێنانــی وشــە و زمــان و دەربڕینــی 
زاڵــە  مێشــکی  چەپــی  بەشــی  پیــاوان  و  ســەرکەوتووترن  هەســتەکان 
ــە بیــرکاری و هــۆ و بەرهــۆ و هۆشــی فەزایــی ســەرکەوتووترن. واتــە ل
هــەر وەهــا دەرکەوتــووە کــە بەشــی لیمبیکــی مێشــکی ژنــان کــە شــوێنی 
هەســتەکانە گەورەتــرە و بــەو بۆنــەوە هۆشــی ئاخاوتەیــی ئــەوان زاڵتــرە، 
ڕەنگــە هــەر بــەو هــۆکارە بێــت کــە ئەگــەر مێــردی خانمێــک نەخــۆش 
کەوێــت ژنەکــەی تووشــی دڵەڕاوکــێ ئەبێت و زیاتــر چاودێری مێردەکەی 
ئــەکات و بــە پێچەوانــەوە ئەگــەر ژنەکــە نەخــۆش کەوێ ڕەنگــە مێردەکەی 
بــەو ئەنــدازە تووشــێ قەلــەق نەبــێ کــە ئەمــەش ئەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەو 
جیاوازییــە لــە دوو ڕەگــەزدا هەیــە و ژنــان لــە پــەروەردە و چاودێــری دا 
لێهاتووتــرن. ژنــان لــە هەاڵواردنــی ڕەنگەکانــدا چاالکتــرن. ئــەو جیاوازیــە 
بنەڕەتیانــە بووەتــە هــۆی ئــەوە کــە ژنــان زیاتــر بەرگــەی ئێــش بگــرن و 
بەشــی پاراســتنی لەشــیان لەبــەر دەاڵندنــی هۆرمۆنــی ســتڕۆژن بەهێزتــرە 
و زیاتــر تەمــەن دەکــەن، لەبــەر ئــەوەی خانــەی چیــژ و بۆنیــان زێدەتــرە 
هەســتی چێژاییــان ســەرکەوتووترە و بــە پێچەوانــەوە لەبــەر لیــکاوی 
زیاتــر ڕزینــی ددانیــان زیاتــر و کەمایەســی ئاســنی لــەش بووەتــە هــۆی 
ئــەوەی زەختــی خوێنیــان بــەردەوام کەمتــر بــێ. »هێلێــن گاردنێــر« دوای 
ــوو،  ــاو ب ــە ب ــەوەی ک ــەی ئ ــە پێچەوان ــی زۆر ســەلماندی ب لێکۆڵینەوەیەک

ــێ  ــی دەب ــە شــێوەی ڕێژەی ــوو ب ــر نییــە بەڵک ــان مێشــکیان بچــووک ت ژن
ئەنــدازەی مێشــکی مــرۆڤ لــە چــاو قەبــارەی مــرۆڤ ڕەچــاو بگیرێــت 
ــاودا  ــدازەی مێشــكی ژن و پی ــە ئەن ــەک ل ــچ جیاوازی ــێ هی ــەر واب ــە ئەگ ک
نییــە. دیــارە ئــەم وتانــەی ســەرەوە بــەو مانــا نییــە کــە پیــاوان هەســتیان 
کەمتــرە بەڵکــوو واتــای ئەوەیــە کــە شــێوازی دەربڕینــی هەســتەکانیان 
جیــاوازە، واتــە هەســتەکان لــە بــەر دەمــی ژنانەویــە و لــە پشــت ســەری 
پیاوانــدا، بــە زمانێکــی تــر دەربڕینــی هەســت لــە پیــاوان دا لەبــەر هەســت 

توێژینەوەیەکــی  تەنانــەت  دەکــرێ.  دەکار  پیاهەڵــدان  و  دەســەاڵت  بــە 
لــەوە دەکات کــە پیــاوان لەبــەر ئــەوەی کەســێکی وایــان  نــوێ بــاس 
پاڵپشــتی ســۆزدارانەیە. بــە  پێــوە دەن زیاتــر پێویســتییان  پاڵــی  نییــە 
ئەمانــە پیشــان ئــەدا کــە ژن ئەگــەر بیهــەوێ ئەتوانــێ زۆر بــە باشــی لــە 
هەســتەکان تــێ بــگات و ئەگــەر کەڵکــی لێوەرناگــرێ لەبەر ڕق و قینێکە کە 
پێی وایە لەو پێوەندیەدا تووشی بووە و ترس و الوازییەک لەو پێوەندییە 
ــگات. ــەی تێب ــە هەســتی بەرانبەرەک ــێ ل ــدەکات نەتوان ــە وای لێ ــێ ک دەبین
خێزانانــە  بــەو  ســەبارەت  ئەمریــکا  واڵتــی  لــە  لێکۆڵینەوەیــەک 
و  کــرا  خایاندبــوو  ســەقامگیربوونی  ســاڵ  بیســت  لــە  پتــر  کــە 
خێزانــدا  لــە  خانمــەکان  مانــەوەی  هــۆکاری  یەکــەم  دەرکــەوت 

ڕاســت  ژنــان  لێکۆڵینــەوەکان  پێــی  بــە 
,,

مێشــکن، واتــە بەشــی ڕاســتی مێشــکیان زاڵــە و 
ــان و  ــە و زم ــی وش ــدی و بەکارهێنان ــە پێوەن ل
دەربڕینــی هەســتەکان ســەرکەوتووترن و پیاوان 
بەشــی چەپــی مێشــکی زاڵــە واتــە لــە بیــرکاری و 
ــی ســەرکەوتووترن هــۆ و بەرهــۆ و هۆشــی فەزای

مانــەوەی ،، هــۆکاری  یەکــەم  دەرکــەوت 
 
,,

و  ســەروەت  نــەک  خێزانــدا  لــە  خانمــەکان 
ســامان، شــوێنی ژیــان، پیشــە و منــداڵ بەڵکــوو 
ــۆک  ــی ک ــە هاورێیەک ــەو ژنان ــە ئ ــوو ک ــەوە ب ئ
ــی  ــە لەگەڵ ــە توانیویان ــووە ک و دەســەبرایان ب

قســە بکــەن و هەســتی خۆیــان دەربــڕن

،،
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بەڵکــوو  منــداڵ  و  پیشــە  ژیــان،  شــوێنی  ســامان،  و  ســەروەت  نــەک 
بــووە  دەســەبرایان  و  کــۆک  هاورێیەکــی  ژنانــە  ئــەو  کــە  بــوو  ئــەوە 
دەربــڕن.  خۆیــان  هەســتی  و  بکــەن  قســە  لەگەڵــی  توانیویانــە  کــە 
بەو پێیە ئەگەر ئێمە بین ئەو جیاوازیانەی نێوان ژن و پیاو لە پێوەندی 
دا دەستنیشــان بکەیــن، دەتوانیــن بــە شــێوەی خــوارەوە قســەی لــێ بکەین:
ژنــان زیاتــر پێویســتیان بەوەیــە کــە پێیــان بگوتــرێ خوشــم ئەوێــی، 
بەســە! تەمــەن  هەمــوو  بــۆ  بیڵێــن  جــار  یــەک  وایــە  پیــان  پیــاوان 
ژنــان کــە ببینــن مێردەکەیــان لەگــەڵ منداڵەکەیــان کایــە دەکات ئێرەیــی 
ئەبــات، پیــاو ئەگــەر هــەر ئــەو دیمەنــە بــۆ خانمەکــەی ببینێ دڵخــۆش ئەبێ!
پیاوێک ئەگەر ببینێ ژنەکەی ڕوو بە خەندەیە دڵخۆش ئەبێ کە شوکر 
ژنەکــەی ســەر و دڵ خۆشــە، ژن ئەگــەر هــەر ئــەو دیمەنــە ببینــێ ئەکەوێتە 
ــە! ــە پێکەنین ــی ب ــاوە دەم ــەم پی ــە چــی ڕووێ داوە ئ ــەوە ک ــی قووڵ بیرێک

ژن پێی خۆشە مێردەکەی پاڵپشتی بێت، پیاو پێی خۆشە پاڵەوانی 
ژیانی ژنەکەی بێت.

پیــاو گشــت بینــە واتــە هەمەکــی و ئامانجــی شــتەکان ئەبینــێ بــەاڵم 
ژن پاژەکــی بینــە و گرینگــی بــە شــتە گچکــەکان ئــەدات. بــۆ نموونــە 
پیاوێــک بــۆی گرینــگ نییــە بــە جلێکــی نەشــیاوەوە عەالگەیــەک بباتــە الی 
تەنەکــە خۆڵەکــەی بــەر درکــە، بــەاڵم ژنێــک هەتــا ڕیــک و پۆشــتە نەبــێ 
دەرگا لــە دراوســێکەیان کــە داوای شــتێکی نــاو مەتبــەخ دەکات ناکاتــەوە!
پیــاو گرینگــی بــە ڕوانیــن ئــەدات و ژن زیاتــر بــە بیســتن هەســت 
وەر ئەگــرێ، هــەر بــەو بۆنەوەیــە کــە ئەگــەر پیاوێــک چــاوی لــە چــاوی 

ژن پێــی خۆشــە مێردەکــەی پاڵپشــتی بێــت، 
 
,,

ژنەکــەی  ژیانــی  پاڵەوانــی  پێــی خۆشــە  پیــاو 

بێــت،،

نەبووبــێ! بیستیشــی  گــوێ  بــە جوانــی  نەبــوو ڕەنگــە  بەرانبەرەکــەی 
پیاوان ڕیک و ڕاست قسەی خۆیان ئەکەن، ژنان پێچ و خولێکی تێ ئەخەن!
مێشــکی پیــاو هەگبــە هەگبەیــە و هــەر قوتوویــەک جێــی هەســتێکی 
ــەرز  ــە خــاوەن ق ــۆی هەی ــک ب ــە پیاوێ ــەوە ڕەنگ ــەو بۆن ــە، هــەر ب تایبەتیی
ڕێــی پــێ بگــرێ، بــەاڵم کــە چــووە ماڵــەوە قوتــووی ڕوانینــی کێبەرکێیەکــی 
قوتــوی  بــە  پێوەنــدی  ئەمــە  و  بکرێتــەوە  سێکســی  یــان  پــێ  تۆپــی 
و  بەندییــە  تــەل  ژنــان  مێشــکی  پێچەوانــەوە  بــە  نییــە!،  قەرزەکەیــەوە 
هەمــوو شــتێک پێکــەوە پێوەندییــان هەیــە و هەتــا کێشــەیەک کــە مێشــکی 
گیــرۆدە کــردووە چارەســەر نەکــرێ بیــر لــە شــتی دیکــە ناکاتــەوە...
جیــاوازی  کــە  هــەن  دیکــە  شــتی  زۆر  نمونانــە  لــەم  جگــە  دیــارە 
مــژاری  کــە  دا  پێوەنــدی  لــە  تایبــەت  بــە  ئــەدات،  پیشــان  پیــاو  ژن و 
بکــرێ. بــوو، دەنــا دەکــرێ باســی زۆر الیەنــی دیکــەش  ئــەم وتــارە 
ئــەوەی کــە مەبەســتی ئــەم وتارەیــە ئەوەیــە کــە ئێمــە بــەو جیاوازییانــە 
بزانیــن و بیانناســین، ڕەنگــە ئــەم شــتانەی کــە باســی کــرا زۆر ســاکار و 
ســانایی ڕچــاو بکرێــن، بــەاڵم لێهاتوویــی لــە ژیانــی هاوبەشــدا پەیوەســتە 
بــەم شــتە بچووکانــەوە، مرۆڤــەکان هێــدی هێــدی لــە یەکتــری ســارد 
دەبنــەوە و دوور دەکەونــەوە، کاتیــک دێــت کــە دەبینــن هیــچ گرینگــی 
ــە هــۆی ســەقامگیر  ــەوەی ئەبێت ــادەن. ئ ــان ن ــەری خۆی ــە کەســی بەرانب ب
بوونــی ژیانــی هاوبــەش، ناســینی ئــەو جیاوازیانــەن کــە لــە بنەڕەتــەوە لــە 
هــەر دوو ڕەگــەزدا دەبیندرێــن و چۆنیەتــی مامەڵــە کــردن و هاوســەنگی 
دانــان لــە نێــوان لــە جیاوازیانــەدا، بــەو هیوایــە ئــەم وتــارە دەالقەیــەک بێــت 
بــۆ ناســینی زیاتــری خۆمــان و کــەم کردنــەوەی کێشــەکان لــە پێوەنــدی دا.

مێشــکی پیــاو هەگبــە هەگبەیــە و هــەر 
 
,,

تایبەتییــە،، هەســتێکی  جێــی  قوتوویــەک 
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شەهرام سوبحانی

ڕێژیمــی خۆمەینــی لــە ســەرەتایی گەیشــتن بــە دەســەاڵت لەســاڵی)٥٧(
و ســەرکەوتنی شۆڕشــی گەالنــی ئێــران، ســێبەریی نەهامەتییــان بەســەر 
ڕووخانــی  دوای  کــە  ســێبەرێک  کێشــا  واڵتــەدا  ئــەم  ئــاوی  و  خــاک 
ئــەم ڕێژیمــەش بــە دەیــان ســاڵ پێویســتە بــۆ دەرکەوتنــی ڕووناکــی 
دووبــارە لــەم خاکــە، بــە فریودانــی خەڵــک توانیــان دەســەاڵتی ئێــران 
بــە دەســتەوە بگــرن و زیاتــر لە)۴(دەیــە بــە خوێنمــژی و زڵــم و زۆر 
و چەوســانەوەی خەڵــک و هــەژاری و بێــکاری و کوشــتن و ســێدارە 
دەســتێوەردان لــە واڵتانــی ناوچەکــە توانیویانــە لــە دەســەاڵت دا بمێنــەوە.
دەزگا دامــوو  و  خــۆی  مانــەوەی  بــۆ  کــە  ڕێژیمێــک 
حوکمییەکانــی خــۆی لــە هەمــوو شــتێک کەڵــک وەردەگــرێ بــۆ قوربانــی 
کردنــی ئــەم سیســتەمە تــا نیزامێکــی بــێ پڕەنســیپی ویایەتــی فەقیهـــ 
لــە دەســەاڵت دا بمێنێتــەوە ڕێژیمێــک کــە بــە دروشــمی جۆراوجــۆر و 
ــە لووتکــەی دەســەاڵت،  ــا خــۆی بگەینێت ــی دا ت ــووچ هەوڵ ــڕ و پ ــی پ بەڵێن
دوای گەیشــتن بــە دەســەاڵت بــە میلیتاریزەکردنــی هەمــوو ئۆرگانەکانــی 
ــدا  ــە ژێــر چەتــری ڕەشــی خۆی خــۆی بــە سیاســەتی کۆنتڕۆڵــی خەڵــک ل
ــا  ــان دا هێشــتەوە ت ــی ژی ــکاری و نەهامەتییکان ــە هــەژاری و بێ خەڵکــی ل
ــێ و ــەم سیســتەمە دا بن ــی ئ ــە بوون ــەوە دان ب ــە ڕووی ناچاریی ــک ل خەڵ
مەشــروعییەتێک بــە ئــەم نیزامــە بــدا خەڵــک گــەر هــەژار بــێ کاتــی 
نامێنــێ بــۆ بیرکردنــەوە و ســەرکەوتن، دەوڵەتــی فاســد زامنــی مانــەوەی 
لــە هــەژار کردنــی خەڵکــدا دەبینــێ ئــەم سیاســەتەیان پــەرە پــێ دا تــا 
باشــتر بتوانــن بەســەر خەڵکــدا حوكــم بکــەن و بــەم شــێوە توانیــان خەڵــک 
لــە ژێــر چەتــری سیاســیی خۆیانــدا بهێڵنــەوە کاتێــک زانیــان کــە خەڵکــی 
ئێــران بریتییــە لــە چەنــد نەتــەوەی جۆراوجــۆر هەوڵیــان دا پەراوێــزی و 
دوژمنــی بــۆ گەالنــی ئێــران دروســت بکــەن تــا خۆیــان بــە باشــی بتوانــن 
ســامانی ئــەم خاکــە بــە تــااڵن بــەرن، ئــەم ڕێژیمــە بــە فریودانــی خەڵــک 
ــە  ــی شــەڕدا کــرد ب ــە ڕیزەکان ــان هــەزاران کەســیان ل ــەوەی خۆی ــۆ مان ب
قوربانــی تــا سیســتمی ڕەش و کۆنەپەرەســتی ئاخۆنــدەکان ڕیشــە بکوتــێ  
خەڵــک ئــەو نیزامــە بــە هــی خــۆی بزانــێ و بــە شــێوە تەمەنیــان زیاتربــێ.

واڵتــی ئێــران کــە یەکێــک لــە دەوڵەمەندتریــن واڵتانــی جیهانــە لــەڕووی 
نــەوت و گاز و ســەرچاوە سروشــتییەکانەوە یــەک لەســەدی دانیشــتوانی 
دنیــا پێــک دێنــێ و یــەک لەســەدی ســامانی دنیــا لــەم خاکــە دایــە بــە پێــی 
ــان دا  ــە باشــترین و خۆشــترین ژی ــوو ل ــران دەب ــە خەڵکــی ئێ ــەم ڕێژەی ئ
بژیــن و لــە ڕیــزی خــۆش بژیوتریــن واڵتانــی دنیــا بهاتباینــە ئەژمــار بــەاڵم 
بــە پێچەوانــەوە خەڵــک ناتوانــن پێداویســتیە ســەرەتاییەکانی ژیانیــش 
دابیــن کــەن ڕۆژ بــە ڕۆژ ســفرەی خەڵــک کــەم ڕەنــگ و کــەم ڕەنگتــر ئەبێ 
و خەڵــک توانایــی کڕینیــان نییــە و پیــاوان شــەرمەزاری مــاڵ و منداڵیــان 
بوونــە نەهامەتییەکانــی ئــەم سیســتەمە هێنــدە زۆرە کــە هەرکامیــان دەبــێ 
بــە دەیــان الپــەڕی بــۆ بنووســی بێــکاری، هــەژاری، کوشــتن، ئێعــدام، 
ئەشــکەنجە، پەرەســەندنی ڕێــژەی ماددە هۆشــبەرەکان، گرانــی، کۆڵبەری، 
ــی  ــی ماف ــەر، نەبوون ــا وەکــوو پەناب ــی دنی ــە واڵتان ــک ل ــی خەڵ ئاوارەبوون
ژنــان، حیجابــی زۆرەملــی، دەرکردنــی هــەزاران فتــوای بــێ بنەما،ئێعتیــاد، 
ناردنــی  و  ئێــران  نەتەوەکانــی  مافــی  پێشــێلکردنی  تــەاڵق، خۆکــوژی، 
ــە مێلیشــیا تێرۆریســتەکانی خــۆی و. ــا و پشــتگیری ل ــۆ دنی ــزم ب تێرۆری
ڕێژیمــی خۆمەینــی ڕێژیمێکــی دیکتاتــۆرو خوێنمــژە کــە هیــچ قازانجێکــی 
بــۆ  وەردەگــرن  کەڵــک  خاکــە  ئــەم  ســامانی  لــە  و  نییــە  خەڵــک  بــۆ 
کــردەوە قیزەونەکانــی خۆیــان جێگایــی خۆشــحاڵییە کــە ڕۆژ بــە دوای 
ــی  ــە ســامانی خەڵک ــەم ڕێژیم ــە ئ ــەوێ ک ــک باشــتر دەردەک ــۆ خەڵ ڕۆژ ب
ئێــران تەرخانــی واڵتانــی ناوچەکــە دەکا )لۆبنــان، ســوریە، فەلەســتین، 
ئــەم  کــە  ئەوەیــە  دڵخۆشــییە  جێگایــی  لێــرە  ئەوەیــی  بــەاڵم  عێــراق( 
بــۆ  نەمــاوە  دا  لەنێــو خەڵــک  هیــچ مەشــروعیەتێکی سیاســیی  نیزامــە 
زانیــاری زیاتــر دەتوانیــن چــاو لــە ڕێــژەی دەنگدانەکانــی ئەمســاڵ و 
چــەن ســاڵی ڕابــردوو بکەیــن کــە خەڵــک بەبەشــداری نەکردنیــان )نــا(
یەکــی تووندیــان بــە دەســەاڵتدارانی تــاران گوتــووە کــە چیتــر کاتــی  
مانەوەتــان نەمــاوە  ئەگــەر دەوڵەتێــک مەشــروعییەتی سیاســیی خــۆی 
لەدەســت بــدا ئــەوا ڕووخانــی حەتمییــە ڕۆژ بــە دوای ڕۆژ خەڵــک دژ 
بــەم سیســتمە خۆپیشــاندان دەکــەن و دروشــمی جۆراوجــۆر بــەکار دێنــن 
ئــەم کارە واتــای ئەوەیــە کــە خەڵــک لــە ماهییەتــی ئــەم ڕێژیمــە ئــاگادارە 
و ئــەم ڕێژیمــەش وردەوردە وەکــوو هەمــوو ڕێژیمــە دیکتاتۆرەکانــی 
هەڵگــرێ. خاکــە  لــەم  خۆیــی  ڕەشــی  ســێبەری  دەبــێ  مێــژوو 
بــۆ دەســتەبەرکردنی ئــازادی دەبــێ خەڵکــی ئێــران بــە هەمــوو چیــن و 
ــە یەکتــری ببســتن تاســێبەری  ــوو بــن و پشــت ب ــەوە یــەک گرت توێژەکان
شــوومی ئــەم ئاخۆندانــە لــەم خاکــە تەفروتوونــا بــێ. هیــچ میللەتێــک 
لــە دنیــا بــە ئــازادی نــاگات کــە یــەک گرتــوو نەبــێ ئەمــە بــە واتــای 
ئەوەیــە کــە یــەک گرتــوو بــوون ڕەمــزی ســەرکەوتنی خەڵکــی ئێرانــە
حیزبەکانــی  نێــوان  هەماهەنگــی  و  ڕێکخســتن  هەروەهــا  و 
ئــەم  بردنــی  پێــش  بــەرو  بــۆ  ئیســامی  کۆمــاری  دژبــەری 
هەنــگاوە تریــن  گرینــگ  ئێســتادا  هەســتیاری  قۆناغــی  لــە  پڕۆســە 
تــا ببیــن بــە ئاڵترناتیــو و هەموویــان پێکــەوە بــەرەو ئێرانێکــی ئــازاد 
بــەرەو  و  ئێــران  ســازکردنەوەی  بنێیــن  هەنــگاو  دێموکراتیکــدا  و 
و  هــاوکاری  بــە  تەنیــا  زەحمەتــە،  بەتەنیــا  واڵتــە  ئــەم  پێشــبردنی 
دەکــرێ. دەســتەبەر  ئامانجــە  ئــەم  حیزبانــە  ئــەم  نێــوان  هەماهەنگــی 
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گوندی«ســەراوڵە«ی  لــە  بــووی١٩٩٠  دایــک  لــە  محەممــەدی  زارا 
مامۆســتایە  ئــەو  پارێزگای«ســنە«یە،  بــە  ســەر  دێــواڵن  شــاری 
و  وەڕگرتــووە  ســنە  زانکــۆی  لــە  سیاســی  جوغرافیــای  ماســتەری 
زیاتــر لــە ١٠ســاڵ لــە شــاری ســنە  و گوندەکانــی دەوروبــەر زمانــی 
کــوردی فێــری خەڵــک کــردووە، زارا محەممــەدی ژیانــی هاوژینــی لەگــەڵ 
ــە. ــی نۆژین ــی ئەنجومەن ــش ئەندام ــە ئەوی ــا ک ــی پێکهێن ســەیوان ئیبراهیم
فەرهەنگــی  ئەنجومەنــی  بەڕێوبــەری  ئەندامــی  محەممــەدی  زارا 
٢ی  پێنجشــەممە  ڕۆژی  جــار  یەکــەم  بــۆ  کــە  نۆژینــە  کۆمەالیەتــی 
و  دەستبەســەر  خــۆی  ماڵەکــەی  لــە  هەتــاوی  جۆزەردانــی١٣٩8ی 
دانانــی  بــە  ســاڵ  هەمــان  ســەرماوەزی  دووشــەممە١١ی  ڕۆژی 
ــی  ــی کۆتای ــی ئاکام ــا ڕاگەیاندن ــی هەت ــە شــێوەی کات ــورس ب ــەی ق بارمت
دۆســیەکەی ئــازاد کــرا، دواتــر لــە ڕێکەوتــی٢٧ی ڕێبەندانــی ســاڵی١٣٩8 
دادوەر  ســەرۆکایەتی  بــە  ســنە  شۆڕشــی  دادگای  ١ی  لقــی  لــە 
بــە تۆمەتــی پێکهێنانــی گــرووپ و دەســتە دژی ئاسایشــی  ســەعیدی 
ســەپابوو. بەســەردا  بەندکرانــی  حوکمی١٠ســاڵ  ئێــران  نیشــتمانی 
دەرچوونــی حوکمی١٠ســاڵ بەندکــران بــە تۆمەتــی پێکهێنانــی گــرووپ 
لــە کاتێکــدا کــە زارا محەممــەدی تەنیــا ئەندامــی ئەنجومەنــی نۆژیــن بــوو 
و دادگای ئــەو ئەنجومەنــەی لــە هەمــوو تۆمەتــەکان بێبــەری کردبــوو.
پاش ماوەیەک و دوایی ناڕەزایەتی دەڕبرین بە سزای ١٠ساڵ بەندکرانی 
زارا محەممەدی لەالیەن لقی4ی دادگای پێداچوونەوە لە ڕێبەندانی١٣٩٩ی 
هەتــاوی بــۆ ســزای ٥ســاڵ بەندکــران لــە بەندیخانــەی ســنە کــەم کرایــەوە.

بەفرانبــاری١4٠٠ی  شــەممە١8ی  ڕۆژی  محەممــەدی  زارا 
حوکمی٥ســاڵ  تێپەراندنــی  مەبەســتی  بــە  هەتــاوی 
کــرا. ســنە  بەندیخانــەی  ڕەوانــەی  بەندکارانەکــەی 
٥ســاڵ  حوکمــە  ئــەو  و  محەممــەدی  زارا  گیرانــی  باســە  شــایانی 
بــە هــۆی  بــوو  ئێرانــەوە  بەندکرانەکــەی لەالیــەن دادگای داگیرکــەری 
دەڕبرینــی نارەزایەتییەکــی زۆری خەڵــک لــە تــۆڕە کۆمەالیەتییــەکان و 
بــووە بــە هێمــای خوێندنــی زمانــی کــوردی لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان.
ئــەو پاڵپشــتییەی کــە لــە زارا محەممــەدی لــە بــەردەم بەندیخانــەی 
چاالکییەکانــی. لــە  بــوون  بــەردەوام  لــە  دەکا  دڵگەرمتــری  کــرا  ســنە 
زارا محەممــەدی ئێســتا ناوێکــە کــە تێکــەڵ بــووە بــە زمانــی دایــک، 
تۆمەتــی  بــە  تەنیــا  ســەپێندراوە  دا  بەســەر  بەندکرانــی  ســاڵ  پێنــج 
بــکات،  دایکیــان  زمانــی  فێــری  هاوزمانەکانــی  ویســتوویەتی  ئــەوەی 

هۆکارێــک کــە لــە دەســتووری ئێرانــدا رێگــە پێــدراوە و دانــی پێدانــراوە.
بــەردەم  لــە  خەڵــک  گەرمــی  پاڵپشــتی  کاتــی  لــە  محەممــەدی  زارا 
بەندیخانــەی دیــت و پێــش چوونــە ژوورەوە گوتــی: »ئــەو پاڵپشــتییە 
نــەک تەنیــا بــۆ مــن، بەڵکــوو پشــتگەرمییە بــۆ هەمــوو ئــەو کەســانەی لــە 
کۆمەڵگــەدا تێدەکۆشــن و دەزانــن خەڵکەکەیــان بــە ئەمەگــن، بــەو ڕێــز و 
خۆشەویســتییەی کــە نواندتــان دڵنیــا بــن، چرکــە بــە چرکــە ئــەو کاتانــەی 
لــە زینــدان بــم باوەرمەندتــر دەبــم و هەروەهــا شــێعرێکی مامۆســتا قانعــی 
گوتــەوە کــە دەلێ: »قوڕ بەســەر ئــەو دووژمنەی هیوای بە بەندیخانەیە«.
لــە بیــر و  لــە دڕێــژەی قســەکانیدا جەختیکــردەوە  زارا محەممــەدی 
باوەرەکــەی و بــەردەوام بــوون لەســەری و گوتــی: »مــن بــەردەوام 
گوتوومــە ئــەو کەســەی کــە بەنــد دەکرێــت و دەخڕێتــە زینــدان، کــە 
دەچێتــە ئــەوێ، بــە دڵنیاییــەوە ســەت لــە ســەت دڵنیاتــر دەبێتــەوە کــە 
ــە کارەکانــی و بیروباوەڕەکانــی. ــر دەبێــت ب چــی کــردووە و باوەرمەندت
ســەپێندراوە  محەممــەدی  زارا  بەســەر  کــە  ســزایە  ئــەو  ســەپاندنی 
ئــەو ڕاســتییە دەســەڵمێنێ کــە کۆمــاری ئیســامی ئێــران وەک چــوار 
کردنــی  کــپ  و  زەبروزەنــگ   سیاســەتی  لەســەر  ڕابــردوو  دەیــەی 
بەتایبــەت  دەســەاڵتە شــوومە،  ئــەو  و ڕەخنەگرانــی  دژبــەران  دەنگــی 
بەردەوامــە. کــورد  لێکــراوی  زۆر  نەتەوەیــی  مەدەنــی  چاالکانــی 
لــە  ڕیگــری  »سیاســەتی  بەرەنگاربوونــەوەی  دیکــەش  لەالیەکــی 
لەالیــەن مامۆســتایان و  کــوردی«  بــە زمانــی  پــەروەردە و خوێنــدن 
فێرکارانــی خۆبەخشــی زمانــی کــوردی لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان، بــووە 
بــە ڕەهەندێکــی دیــاری خەباتــی شوناســخوازانە لــەو بەشــەی کوردســتان 
و ترســێکی گــەورەی خســتووەتە نیــو دڵــی ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامیی 
لــە مــاوەی چــل ســاڵ دەســەاڵتی  لــە حاڵێکدایــە کــە  ئــەوەش  ئێــران. 
شــوومی کۆمــاری ئیســامیی ئێرانــدا، چاالکانــی سیاســی و مەدەنــی و 
کۆمەاڵیەتــی لــە کوردســتان لــە پێنــاوی پاراســتنی زمــان و کولتــور و 
ناســنامەی نەتەوەکەمــان، تێچــووی قورســیان داوە. بــە دەیــان کــەس لــە 
مامۆســتایانی زمانــی کــوردی،  چاالکانــی مەدەنــی بوارەکانــی بەرگــری لــە 
ــە مافەکانــی ژنــان، کەوتونەتــە  مافــی مــرۆڤ، ژینگەپارێــزی و داکۆکــی ل
ســەپاندوون. ســەردا  بــە  درێژماوەیــان  زیندانــی  و،  لێپێچینــەوە  بــەر 
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ژنێکی مەند
 بە وێنەی ئاوی زەریا

نەسرین یوسف زادە

ســەر  مەترســی خســتنە  بــە  »تەنیــا  دەڵــێ:  هیــگڵ  فریدریــش 
ژیانــە کــە ئــازادی دەســتەبەر دەبــێ. مــرۆڤ کــە ژیانــی نەخاتــە 
مەترســییەوە بێشــک وەک کەســێک دەناســرێتەوە، بەاڵم ئەو کەســە 
ڕاســتی ئەو ناســینە بە ئاگاهییەکی ســەربەخۆ بەدەســت دەهێنێ«.
زۆر  تێدەپەڕیــن  دێموکراتــدا  شــەقامەکانی  نێــو  بــە  کاتێــک 
لــەو کــچ و ژنانــە دەبینیــن کــە هــەر تەنیــا خۆیــان  لــە ژیانــدا 
غەمبــاری لەدەســتدانی هاوســەر و هاوژینەکەیــان نیــن و شــاهیدی 
دەســتەوئەژنۆیی و بــێ نــازی دایکیشــیان بــوون. ئــەوان بوونــە 
ــارە  ــەوە دووب ــە شــەهید و ئ ــە ژن ــوو ب ــان ب کچــە شــەهید و دایکی
بــۆوە ئــەوان بوونــە ژنــە شــەهید کچەکانیــان بوونــە کچــە شــەهید 
و ژیــان هــەر هەیــە و بــەردەوام چەرخــی ســپڵە و بێ بەزەیــی 
نــاکا.  شــەرم  بێدادییــە  هەمــووە  لــەو  و  دەســووڕێ  زەمانــە 

کچــە  لــە  بــاس  »ژنــان«دا،  گۆڤــاری  ژمارەیــەی  ئــەم  لــە 
شــەهیدێکی دیکــە دەکەیــن، کچــە شــەهیدێک کــە خــۆی بــوو بــە 
دایکــی ســێ کچــە شــەهید و غەمــی قورســی لەدەســتدانی باوکــی 
لەگــەڵ غەمــی لەدەســتدانی خۆشەویســت و هــاوڕێ و هاودەمــی 
ژیانــی تێکــەڵ کــرد و ڕۆژانــە جارێــک ســەر بــە ســینگی دایکــە 
دڵ بریندارەکەیــەوە دەنــێ و جارێکیــش ســەری دەخاتــە ســەر 
دڵــی  کوڵــی  نیان ترەکانــی و  و  نــەرم  لــە خــۆی  شــانی کچۆڵــە 
هەڵدەڕێــژێ و لــە ناخــی دڵــەوە بــۆ خــۆی و بــۆ کچەکانــی دەگــری.
نابــێ،  ویشــک  وەرزێکــدا  هیــچ  لــە  فرمێســکە  ئــەو  بارانــی 
تەنانــەت ئەگــەر چلــەی هاویــن و مانگــی خەرمانــی خەرمانانــی 
وەرزی  ئەگــەر  تەنانــەت  بــێ،  کوردســتانیش  ئاوربارانــی 
ــە شــەهید و کچــە  ــۆ ژن ــە کــوڵ ب ــەوە ئاســمانە ب ــێ ئ بارانیــش نەب
دێموکــرات  قــەاڵی  ئاگــری  و  خوێــن  خەرمانانــی  شــەهیدەکانی 
هەڵیدەوەرێنــێ.  و  بــاران  دەکاتــە  هەتاهەتایــی  فرمێســکی 
کــەژاڵ  دەکەیــن،  عەزیــزی«  خاتوونــی  »کــەژاڵ  باســی 
ــەژاڵ، مامۆســتای  ــی مامۆســتا ک ــی نزیکان ــە قەول ــان ب ــزی ی عەزی
ــەی  ســاڵەکانی پێشــووی شــۆڕش و خۆڕاگــری و مامۆســتای وان
ــرات. مامۆســتا  ــەورەی دێموک ــی گ ــەم ســەردەمەی ماڵ ــی ئ مندااڵن
هاوژینــی  و  عەزیــزی«  ســەالم  »ســەید  کاک  کچــی  کــەژاڵ 
)زێوەیی(یــە.   ئیبراهیمــی«  »ئیبراهیــم  خەرمانــان  شــەهیدی 
باوکــی پێــش شۆڕشــی گەالنــی ئێــران، لــە بــۆکان ســەرۆکی دادگا 
بــوو، ئــەو یاساناســێکی ئــاگا و خەڵــک خۆشەویســت و تێکۆشــەر  
ــە دژی ڕێژێمــی تیرۆریســتی  ــۆ گەلەکــەی ل ــوو کــە شــەڕکردن ب ب
ــە مانــەوە و ســەردانەواندن  کۆمــاری ئیســامی پــێ باشــتر بــوو ل
و بــوون بــە کۆیلــە و بووکەڵــە لــە بەرامبــەر ئــەو ڕێژیمــەدا، بۆیــە 
ــێ  ــو شــار پ ــی نێ ــە ژیان ــی کوردســتانی ل ــا بەرزەکان ــە چی ــان ل ژی

ســەربڵیندانەتر و باشــتر بوو. وەک باســی ســەر زارانە و ئێســتاش 
ــزی«  ــاوی »کاک ســەید ســەالم عەزی ــزەوە باســی دەکــرێ ن بەڕێ
بــە کەســێکی بەدیســپلین و بەڕەوشــت لــە نێــو هــاوڕێ، بنەماڵــە 
و دۆســتانی دێ و لــە مێــژووی پــڕ لــە ســەروەری دێموکراتــدا 
تۆمــار کــراوە و بــۆ داهاتــوو و ئەوانــەی پێویســتە لەســەر ئــەو 
ڕێزێکــی  خاوەنــی  کــە  بڵیــم  دەبــێ  بزانــن  بــەرزە  کەســایەتییە 
تایبــەت بــووە لــە نێــو هــاوڕێ و هاوســەنگەرانی و هەمــووکات چ 
بــە کــردەوە و چ بــە ئەخــاق وانەبێــژی ژیــان بــووە بــۆ ئەوانــەی 
لەگەڵــی ژیــاون. هــەر بۆیــەش ســەیر نابــێ کــە کچەکــەی بــە ئەخاق 
و کــردەوە بووبــێ بــە میراتگــری ئــەو باوکــە بلیمەتــە. کاک ســەید 
ــە کاتێکــدا  ــاوی، ل ســەالم عەزیــزی ٢٣ی پووشــپەڕی ١٣٧8ی هەت
کــە ئەندامــی دەفتــەری سیاســی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان 
بــوو کۆچــی دوایــی کــرد. ئــەو کــورد بــوون و کوردایەتــی جــا 
بەجێ هێشــت  میراتگرانــی  بــۆ  قەڵــەم  بــە  چ  و  چــەک  بــە  چ 
بــوو. کــەژاڵ  خاتــوو  ئارامــی  و  مەنــد  کچــی  لــەوان  یــەک  کــە 
ئاوارەیــی  و  ســەختی  هەمــوو  لــە  کچــی  خانمــی  کــەژال 
لەدەســتدا،  باوکــی  کــە  بــوو. کاتێــک  باوکیــدا بەشــدار  دایــک و 
تــازە یــەک-دوو ســاڵ بــوو لــە گــەڵ ئیبراهیــم زێوەیــی ژیانــی 
هاوبەشــی پێــک هێنابــوو و کچێکیــان بــە نــاوی »ژینــۆ« بەواتــای 
ژیانــی  کــە  هیوایــەی  بــەو  و  لەدایکببــوو  ژیــان  هیوابەخشــی 
خــۆی و ژینــۆ پڕاوپــڕ بــێ لــە هیــوا شــەو و ڕۆژی دەکــردوە. 
ڕۆژئاوایــی  واڵتانــی  لــە  خۆشــگوزەران  ژیانێکــی  جــار  زۆر 
دەرگایــەک بــۆ مرۆڤــەکان دەکاتــەوە کــەژاڵ خانــم بــە چەندیــن 
جــاری ئــەو هەلــەی بــۆ ڕەخســا کــە ژیانــی پــڕ لە تەنــگ و چەڵەمەی 
نێــو حیــزب بەجــێ بهێڵــێ و بــەرەو بەهەشــتی هەنــدەران کــۆچ بــکا 
ــەوە و  ــی مای ــەڵ هاوڕێکان ــە بەشــانازییەوە لەگ ــوو ک ــەو ب ــەاڵم ئ ب
ــی  ــە کــوڕ و کچەکان ــە خزمــەت ب ــەوە دەســتی کــرد ب ــە ناخــی دڵ ل
ژیانیــان. مەشــقی  کــردە  کــوردی  بێــی  و  ئەلــف  و  دێموکــرات 
کــەژاڵ خانــم خوێندنــی بــااڵی تــەواو کردبــوو بــەاڵم ئەویــش وەک 
باوکــی خزمــەت بــە گەلەکــەی لــە ڕیزەکانــی خەباتــی پێ باشــتر بوو 
لــە ژیانێکــی ئاســوودە لــە واڵتێکــدا کــە واڵتــی خــۆی نەبــوو بۆیــە 
بــە ســەربەرزی  لەنێــو پێشــمەرگەکانی حیزبــی دێموکراتــدا مایــەوە 
و بــەردەوام بــوو لــە ئەنجامدانــی ئەرکــی پیــرۆزی مامۆســتایەتی.
لــە ئەوینــی خاتــوو کــەژاڵ و کاک برایــم  پــڕ  ئاکامــی ژیانــی 
و  خۆشەویســتی  و  وزە  لــە  پــڕ  و  نیــان  و  نــەرم  کچــی  ســێ 
ژیــوار  و  ژینــا  و  ژینــۆ  ناوەکانــی  بــە  کــچ  ســێ  بــوو.  ژیــان 
بــێ. پتــر  ژیانیــان  هیــوای  دەبــەن  ناویــان  هەرکاتێــک  کــە 
کاک برایــم زێوەیــی دیپڵۆماتــکاری دێموکــرات پێشــمەرگەیەکی 
ئەمەگنــاس و بــە دیســپلین و ئــاگا، ڕاســتگۆ و خۆڕاگــر بــوو، ئــەو 
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لــە سەردەشــت دیپڵۆمــی تەجروبــی تــەواو کردبــوو و کاتێــک کــە 
چەوســانەوەی گەلەکــەی دەبینــێ تاقــەت ناهێنــێ و بڕیــار دەدا لــە 
نێــو ڕیزەکانــی شۆڕشــدا درێــژەی بــە خەبــات و تێکۆشــان بــدا. 
پلەکانــی پێشــمەرگایەتی یــەک لــە دوای یــەک بــڕی و لــە کۆنگــرەی 
١4ی حیزبــی دێموکراتــدا بــە ئەندامــی ڕێبەریــی حیــزب هەڵبژێــردرا 
ــی قــەاڵ  و کاتێــک کــە هــاوڕێ لەگــەڵ ســوورخەاڵتەکانی خەرمانان
بــوو بــە قوربانــی مووشــەکبارانی کۆمــاری ئیســامی و ئیبراهیموار 
بــۆ  یــادی  نــاو  و  زەمانــەوە  نیمــروودی  ئاگــری  نێــو  کەوتــە 
هەتاههەتایە مایەوە، بەرپرســی بەشــی پیوەندییەکانی هەولێر بوو.
کــۆڕی  ســەاڵم  ســەید  کاک  کــە  ســاڵە   چەندیــن  کــە  ئێســتا 
هــاوڕێ و بنەماڵەکــەی بەجێهێشــتووە پێنــج ســاڵە ماڵــی ئیبراهیــم 
لــێ  پیاوێکــی  هیــچ  دەنگــی  میــوان  دەنگــی  لــە  بێجگــە  زێوەیــی 
بێتــەوە  مــاڵ  پیــاوی  ئــەوەی  بــۆ  کــەس  کــە  پێنــج ســاڵە  نایــە، 
ــەدا دەســتەوئەژنۆ دادەنیشــن  ــەو کاتان ــە، هەمــوو ل چــاوەڕاون نیی
کامیــان  هــەر  و  دەمێنــێ  قەتیــس  چاوانیانــدا  لــە  فرمێســک  و 
لەبــەر خاتــری ئــەوی تــر هــەوڵ دەدا خــۆی خۆڕاگرتــر بنوێنــێ. 
کــەژاڵ خانــم و خاتــوو ســەیدزادەی دایکــی، و کچــە نــەرم و 
مەزارگــەی  بــۆ  کچانــە  و  دایکانــە  ڕۆژێ  هەمــوو  نیانەکانــی 
ــی  ــۆ باوک ــۆپ فرمێســک ب ــۆپ دڵ ــرۆزی شــەهیدان دەچــن و دڵ پی
خۆیــان و باوکــی کچەکانیــان هەڵدەوەرێنــن و بەکــوڵ دەگریــن.

)چرۆی غەزەڵ(
دوو لێوی پڕ لەحەسرەتم بەدەم بریسک و ژانەوە

دەیان کەڕەت هەنیسک ئەدا بەدەس خەمی ژیانەوە

گەاڵ گەاڵیی شێعری گەش بەزەردی کەوتە سەرزەوی

بەهەستی ناسک دەمێ ، غەزاڵ بڵێ پیانەوە

لەشۆرەکاتی شێعری من چرۆیە هاتە پێکەنین

بەعیشوە هاتە سەیری باخ، بەدەم بزەی بەیانەوە

بە بۆ بەرامی یادی تۆ کە دێتە باخی دڵمەوە

دەپشکوێ چرۆی غەزەڵ بە ڕەنگ و بۆی ژنانەوە

ئۆمێدی هەڵفرین ئەکا لەداوی مێحنەتی ژیان 

پەپوولە دڵ شکاوەکە لە نێو دڵی نیانەوە

می
فات

ن 
نیا
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فروزان فەزلی، شاعیرو نوسەر 
لە ڕەزبەری ساڵی ١٣48 هەتاوی لە شاری بانەی سەربەرز 

چاوی بەدونیا هەڵێناوە.
هەر لە منداڵیەوە هۆگری  خوێندنەوەی شیعرو گوێگرتن لە 

چیرۆک بووە،الیەالیەکانی سەردەمی منداڵی بەزەینیەوە لکاوەو 
گاریگەری زۆری هەبووە لەسەری ، ئارامی پێبەخشیوە .

تاقۆناغی سێهەمی ناوەندی لەبانە دەرسی خوێندووە بەاڵم 
دواتر بەهۆی شەڕی نێوان ئیران و عێراق ئاوارە دەبن و 

لەشاری کەرەج دەگیرسێنەوەو لەوێ درێژە بەخوێندن دەدا.
بەهۆی ئەوەی کە خولیای وێژە بووە لە ڕشتەی »فەرهەنگ و 
ئەدەب »دەست بەخوێندن دەکا و بڕوانامەی دیپڵۆم وەردەگرێ.

دوای ماوەیەک دابڕان لە خوێندن لەساڵی ١٣٩٠ هەتاوی بڕیار 
دەدا کە درێژە بەخوێندن بدا،لە ئازموونی زانستگای ئازادی سنە 
قۆناغی »وێژەی فارسی«قەبوڵ دەبێ و بڕوانامەی ماستەر لەم 

زانستگەیە بەدەست دێنێ.
فروزان خانمی شاعیر و هەست ناسک و پەنجە ڕەنگین جیا 
لەوەی کە هەست و خەیاڵی بەزمانی شیعر دردەبڕێ هاوکات 

لە بەشی هونەری مندااڵنیش دا چاالکەو چەندین بەرهەمی 
چاپکراوی هەیە و هەروەها لە هونەری دەستی وەک نیگار 

کێشی، قاڵی چنین و گوڵسازی و خەیاتی ماموستایەکی 
کارامەیەو چەندین ساڵ لە بنکە فنی و حرفەییەکاندا وانەی 

دەستی ،دەرس داوە.

ئەو خاتوونە بەهرەمەندە سێ بەرهەمی بەشێوەی شیعری 
مندااڵن چاپ و باوکردۆتەوە ه کە بریتین لە

١ـ جوجەڵە ڕەشە
٢ـ کێبڕکێ
٣ـ تۆپەڵە

هەروەها دیوانی شیعری خۆی بەنێوی
»دیوانی فروزان فەزلی »چاپ و باو کردۆتەوە

کە هەم زمانی فارسی و هەم زمانی کوردی لە خۆ دەگرێت، 
بە کوتەی خۆی شیعڕی »سارۆ بیرە«پێشوازی چاکی لێکراوە 
و لە زۆربەی کاناڵە ڕاگەیەندنەکاندا باو بۆتەوەو ڕەنگدانەوەی 

زۆری هەبووە.
ئێستاکەش چەند کتێبی بەزمانی کوردی بەنێوەکانی

»کەبابی قاز« .و »پەنیرەکەی من لە کوێیە«وەرگێراوە کە 
ئامادەی چاپن.

خاتوو فەزلی ماوەێیکی زۆریش  بەنوسینی شیعر و بابەت 
،هاوکاریڕۆژنامەی«ڕۆژانی »کردووە.

خاتوو فروزان فەزڵی یەکێک لە ژنە چاالک و ئەدیبەکانی 
ڕۆژهەاڵتی کوردستانە کە بە نوسینی شیعر و بابەتی مندااڵن 
خزمەتێکی گەورە بە ئەدەبیات و زمانی کوردی دەکا و ئیستا 

دانیشتووی شاری سنەیە

سەد پارە

 

ئەی وەتەن سەد پارەیە جەرگم لە بۆت

تۆ شەمی پەروانە سووتاوە لە بۆت

چەندە بێکەس بووی نەبوو فریاد ڕەست

بۆ هەموو دۆستی، کوا دۆست و کەست؟

ئەی وەتەن چەندە غەریب و بێکەسی

داخەکەم، بۆ خەڵکی خۆت خار و خەسی 

خاکی تۆ نادەم بە سەد دوڕری یەمانی

ئەی وەتەن

نابەکار دوو چاوی کوێر، اڵڵ بێ زمانی

ئەی وەتەن

کورتەیەک لە ژیانی ئەدەبیی
فروزان فەزلی، شاعیر و نووسەر و چەند هۆنراوەی 

ئامادەکردنی:تریفەفاتیحی
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لە شەوی ساڵێکی ڕەش
فرمێسکی منو چاوی خودا

هێدی و هێور
نم نم ئەڕژا بەسەر شەو دا

دواهەمین ساتی مااڵوایی
شێعر لە سینگم هەڵ ئەقواڵ

وشە لە زارم دیل ئەکرا
بیرەوەری لە چاوم ئەتکا

ئااااخ کە یادت ناچێ لە یاد
ئەی کە یادت بیانوی شێعرەکانم

لە بیرت دێ؟لە پاییزی ساڵێکی تەڕ
لە ژێر گەاڵ ڕێزانی ئاسمانێکی پڕ تەم

نامەت بە باران بۆ ناردم
دێڕ بە دێڕی شێعرێ شێت بوو

وەاڵمم تە نیا بۆ تۆ
وشە بە وشە فرمێسک بوو

ساتە کانی چاوەڕوانی
حەزو تاسەیان وەراندم

دوا ڕۆشتنت هەموو وەرزێک
خەزانێک بوو ژینی هەژاندم...

پەریا سەعیدزادە )فۆژان(

بە کوێدا بەسەر جەستەی سووتاو و بێ بارانەکەی من دا 
تێپەری؟

 ئەوە کێ بوو جانتای پڕکرد لە ئێسک و پڕۆسکی ئەم 
کووژراوانەی بیابانی ڕوومەت سووتاوی ڕووحم ؟ 

من
نیشتمانە تووک کراوەکەی دۆزەخی خودام،

لە تۆفانەکەی نوحیش قومەئاوێکم بۆ نەما، 
من جەستەی  قوربانی »ئیسماعیل« و ڕووحە بێ 

ئۆقرەکەی » ئیبراهیم«م
 ساڵەهای ساڵ مەگیرانیم لەترپەی هەنگاوی باران و 

گرمەی ماچی هەورە تریشقە و
نزای سێبەری هەور، 

ڕاژاندنی کۆرپەی شلکە ڕێواس و 
مەمکی کارگی یەک شەوە کرد

حەزم لە ئەوین و سرتەی شەنگە بێری و شۆرەالوی 
هەوارچی بوو،

 ئێستا ئەوە کێ بوو بەسەر بیل بیلەی چاوی منی قوربانیدا 
تێپەری ؟

بڕوام بە ڕێگای ئاسمانە ماتەکەی بان سەرم نییە!
ئەبێ لەکۆێستانەوە هاتبێت ،

ئەگینا چۆن هەناسەکەی 
ڕووح و جەستە ئاش دەکاتەوە؟ 

چۆن کەوی بە نەعرەتەی هەسپە شێ ڕنوو ئەپسێنێ ؟
چیا بەچۆک دادێنێ؟
کاروان دەشێوێنێ؟

چۆن ئاو یاغی دەکات
تاڤگە پڕبە گەرووی دەگوڕڕێنێ؟

گابەرد دەلەقێنێ؟
ئەبێ شەنگە سواری کۆێستان و

سکڵی داربەڕووی سووتاو و
زۆزانچی هەواربێ،

ئەبێ ئاشنای برینی فیشەک و 
سووتاوی ئاگری بەتینی ئەشکەوت و 

ژانی بەئێشی نێچیر بێ 
ئەگینا کێیە بتوانێ قەاڵفەتی خامە ببزوێنێ

کاتێ ئەگوڕێنێ؛
ات ئێرە نیشتمانە نیشتمان.

ڵ ف
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ڕۆزا ساڵح کچێکی کورد کە لە 
مێژووی شاری گالسکۆی سکاتلەند 

ناوی تۆمار کرا
ئەو کچە کوردە یەکەمین پەنابەرە کە وەک ئەندامی شوڕای 

شاری گاسکۆ هەڵبژێردراوە.
٢٠ساڵ پێش ئێستا ڕۆزا ساڵح لەگەڵ بنەماڵەکەی بەرەو 

ئورووپا کۆچیان کرد و دواتر بوونە ئەندامی یەکێک لە 
حیزبەکانی دژبەری ڕێژیمی ئێران و ئێستا ڕۆزا بووە بە 

شووڕای شاری گاسکۆ.
ڕۆزا لە بابەت سەرکەوتنەکەیدا لە هەڵبژاردنی شاردا گوتی: 
بڕوا ناکەم کە من ٢٠ ساڵ پێش بۆ ئەو شارەم کۆچ کردووە 
و ئێستا شووڕای ئەو شارەم. سپاسی بنەماڵە و دانیشتوانی 

ئەو شارە دەکەم.
ئەو هەروەها گوتی: بۆ بەرەو پێشبردنی شار ئەوپەڕی هەوڵی خۆم دەدەم وەک ئەندامێکی کۆچەری شووڕای شار هەوڵ لە 

چاکسازی ژیانی پەنابران لە سکاتلەند دەدەم چون دەستپێکی ژیانی تازە بۆ پەنابەران کەمێک دژوارە.

هەئەتێکــی   ٢٠٢٢ مــای  مانگــی   ٢4 سێ شــەممە  ڕۆژی   
چاالکــی  بەشــداری  کوردســتان،  دێموکراتــی  ژنانــی  یەکیەتیــی 
کــرد.  نوروێژیــان  لــە  جێگــر  ئێریتریەکانــی  کولتــووری 
ئێریتریــەکان  بــە ڕۆژی ســەربەخۆیی  بــوو  تایبــەت  بەرنامەکــە 
و  وەرگرتبــوو  خۆیــان  ســەربەخۆیی  پێــش  ســاڵ   ٣٥ کــە 
یەکگرتــووکان.  نەتــەوە  ڕێکخــراوی  لــە  ئــااڵ  خــاوەن  ببوونــە 
ژۆمارەیەکــی بەرچــاوی ئــەوان لــە کۆمۆنــی لێلســترۆم دەژیــن.  
ســەرەتای بەرنامەکــە بــە خێرهاتنــی بەشــدارانیان بــە زمانــی 
نوروێــژی و ئێریتریــی کــرا. بەرنامەکــە بــە ســرودی نەتەوەیــی 
ئێریتریەکان و ساتێک بێدەنگی بۆ گیانی شەهیدانیان درێژی پێدرا.  
لەو بەرنامەیە کە شەوئاهەنگێکی شاد بەڕێوە چوو، ژوماریەکی 
بەرچاو لە الوان و ژنان و پیاوان بە هەڵپەرکێ و ســەمای خۆیان 
و پەزیرایــی بــە خواردنــی خۆیــان بەرنامەکەیــان زۆرتــر ڕازاندەوە.  
کوردەکان و نوروێژیەکان بۆ ئەم بەرنامەیە بانگێشت کرابوون.   
و  کــورد   کولتــوری  لەســەر  پرســیار  و  بــاس  گەڵیــک 
کولتــووری  لەســەر   و   گفتگــۆ  و  بەربــاس  هاتــە  ئێریتــری 
لــە  وردیــان  باســی  ئێریتــری  و  نوروێــژی  و  کــورد 
کــرا.  زیاتــر  نەتەوەیــە  ســێ  ئــەم  ئاشــنایەتی  و  ســەرکرا 
کێشــا.   درێــژەی  شــەو  لــە  دەرنگانێــک  هەتــا  بەرنامەکــە 
هیوادارین ئێمەش وەک گەالنی بە سەربەستی و ئازادی گەیشتوو 
ببینــە خــاوەن کیــان و نیشــتمانی خۆمــان و ســرودی نەتەوەیــی 

ــاوا کــەی« بڵێنــەوە.  خۆمــان »ئــەی رەقیــب« و »خوایــە وەتــەن ئ
یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستان – نوروێژ ٢٥ مانگی 

مای ٢٠٢٢ 

بەشداریی هەیئەتێکی یەکیەتیی ژنانی 
دێموکراتی کوردستان لە چاالکیی 

ئێریتریەکان لە نوروێژ
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" Faith frontiers INC"ڕێکخراوی  
سەردانی یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی 

کوردستانیان کرد
بانەمــەڕی ١4٠١ی  ســەرلەبەیانی ڕۆژی شــەممە ١٧ی 
 Faith frontiers ڕێکخــراوی"  هەیئەتێکــی  هەتــاوی 
 Grady James بەڕێــز"  بەسەرپەرەســتی   "INC
Pickett" ســەردانی یەکیەتیــی ژنانــی دێموکراتیــان کــرد 
و لەالیــەن دەســتەی بەڕێوەبەرییــەوە پێشــوازیان لێکــرا.

مافــە  بــە  بــەراوەرد  بــە  ئێــران  لــە  ژنــان  مافــی  بەتایبــەت  مــرۆڤ  مافەکانــی  لــە  باســێک  دیــدارەدا  لــەو 
پێنــاو  لــە  ژنــان  یەکیەتیــی  ڕێکخــراوەی  درێــژی  و  دوور  مێــژووی  هەروەهــا  و  کــرا  جیهانییــەکان  و  گشــتی 
بــوو. باســەکە  دیکــەی  تەوەرێکــی  کوردســتان  ڕۆژهەاڵتــی  و  ئێــران  لــە  ژنــان  مافەکانــی  وەدەســتهێنانی 

ژنانــی  یەکیەتیــی   ،٢٠٢٢  /٢١/٥ ڕێکەوتــی  شــەممە  ڕۆژی 
ــە مەبەســتی  ــەی دەرەوەی واڵت، ب ــی کوردســتان کۆمیت دێموکرات
ــی  ــی دێموکرات ــی ژنان ــەی یەکیەتی ــان و ڕێکخســتنی کۆمیت پێکهێن
کوردســتان لــە واڵتــی بریتانیــا و بــە دەستپێشــخەری کۆمیتــەی 
حیــزب لــەو واڵتــە، کۆبوونەوەیەکــی بــە بەشــداری بەرێــزان خاتــوو 
مەحبوبــە ڕەحیمــی بەرپرســی کۆمیتــەی دەرەوەی واڵتــی یەکیەتیی 
ژنانــی دێموکراتــی کوردســتان و خاتــوو لەتیفــە جەباری بەرپرســی 
تەشکیاتی کۆمیتەی دەرەوەی واڵت و هەروەها بەڕێزان ئەدیسۆن 
مودەڕســی  کاوە  و  حیــزب  کۆمیتــەی  بەرپرســی  فەرامــەرزی 
بەرپرســی بەشــی تەشــکیاتی حیــزب لــە بریتانیــا و بەشــێک لــە 
ژنانــی دانیشــتووی ئــەو واڵتــە، بــە شــێوەی ئۆنایــن بەڕێــوە بــرد.
ســەرەتای کۆبوونــەوە بــە ســاتێک بێدەنگــی بــۆ گیانــی پاکــی 
دواتــر  و  پێکــرد  دەســتی  کوردســتان  و  کــورد  شــەهیدانی 
بەخێرهاتنــی  و  ســپاس  وێــڕای  فەرامــەرزی  ئەدیســۆن  بەڕێــز 
ئامادەبــووان، وتارێکــی لەســەر گرینگــی ڕۆڵــی ژنــان لــە کۆمەڵگــەدا 
ڕێکخراوەکانــی  هەبوونــی  گرینگــی  و  بریتانیــا  لــە  تایبــەت  بــە 
یەکیەتیــی ژنــان لــە دەرەوەی واڵت و ئەرکەکانــی پێشــکەش کــرد. 
دواتــر بەڕێــز خاتــوو مەحبووبــە ڕەحیمــی بەرپرســی یەکیەتیــی 
ژنانــی دێموکراتــی کوردســتان لــە دەرەوەی واڵت باســێکی لەســەر 
شــێوازی کاری یەکیەتیــی ژنــان و ئەرکەکانیــان لــە دەرەوەی واڵت 
و چۆنیەتــی ڕێکخســتنی ئەندامانــی بــۆ ئامادەبــووان شــی کــردەوە. 
لەتیفــە جەبــاری باســێکی گرینگــی ســەبارەت  پاشــان خاتــوو 
لــە کۆمەڵگــەی  بــە ڕۆڵــی ژنــان و کاریگــەری ژنانــی پێشــەنگ 
ئــەوڕۆدا پێشــکەش کــرد و بــە ئامــاژەدان بــەوەی کــە بــێ بەشــداری 
پێویســتیی  بــکات،  گەشــە  ناتوانــێ  کۆمەڵگــە  ژنــان  چاالکانــەی 
بەشــداری ژنانــی لــە بەڕێوەبــەری و دەســەاڵتدا بــە گرینــگ زانــی و 
یەکیەتیــی ژنانــی وەک ناوەندێــک بــۆ خۆپێگەیاندنــی ژنــان ناوبــرد. 

لە بەشێکی دیکەی کۆبوونەوەدا بەڕێز کاوە مودەڕسی بابەتە 
گرینگەکانی تەشکیاتی ڕێکخراوە ئێنسانی و مرۆڤدۆستەکانی 

خستە بەر باس و هیوای هاوکاری و سەرکەوتنی بۆ کۆبوونەوە 

خواست. 
پاشــان لــە الیــەن بەشــداربووانەوە هەندێــک پرســیار و پێشــنیار 
ئاڕاســتەی کۆبوونــەوە کــرا کــە لــە الیــەن بەڕێــزان مەحبووبــە 
ڕەحیمــی و لەتیفــە جەباری یــەوە بــە وردی وەاڵمــی پرســیاری 
بەشــداربووان درایەوە و پێشــنیار و تێبینیەکان بە هێند وەرگیران.
لە بەشی کۆتایی کۆبوونەوەدا دەستەیەکی بەڕێوەبەری پێکهاتوو 
لــە ســێ ئەندامــی ئەســڵی و دوو ئەندامــی جێگــر، بــۆ بەڕێــوە بردنــی 
ئەرکــەکان هەڵبژێــردران و بــەم شــێوە  یەکیەتیــی ژنانی دێموکراتی 
کوردســتان لــە بریتانیــا بــە فەرمــی دەســتی بــە کار و چاالکــی کــرد.

کۆبوونەوە پاش دوو کاتژمێر و بە داوای سەرکەوتن بۆ 
کۆمیتەی نوێ کۆتایی پێهات.

بەڕێوەچوونی کۆبوونەوەی یەکیەتیی ژنانی 
دێموکراتی کوردستان لە بریتانیا!
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بەڕێوەچوونی بەرنامەیەکی کولتووریی 
لەژێر ناوی فیستیڤاڵی کولتووری٢٠١3

یەکیەتــی  مــەی  مانگــی  ی  و٢8   ٢٧ ڕێکەوتــی 
بە شــداری  کودرســتان-نوروێژ،  دێموکراتــی  ژنانــی 
هەمــوو   کــە  كــرد،   ٢٠١٣ کولتــووری  ڤیســتیڤاڵی  لــە 

ساڵێ لە ڕێکەوتی ٢٧و٢8 مانگی مەیدا لە شاروچكە ی 
شەتن بەرێوە دەچێ . 

سەرەتای بەرنامەکە تیمێکی موسیقای میللی بەرنامەکەیان 
کردەوە .

دواتــر رێــزدار )یۆرگــن ویک(شــارەداری ڵێڵســترۆم وێڕایــی 
بەخێــر هاتنــی بەشــداران چەنــد خۆلێــك  لەســەر پڕۆگرامــی 
ئــەو ڕۆژە و مەبەســت لــەو چاالکیــە بــۆ بەشــداران قســەی 
الوان. تایبە تــی  بــە   الیــە ك  گشــت  بــۆ  چااڵكیــەك  کــرد. 

ناســاندنی  زیاتــر  بــۆ  ژنــان  یەکیە تــی  ســاڵێک  هەمــوو 
کولتــوری کــوردی بەشــداری ئــەم چاالکیــە دەکا ئەمســاڵیش 
تــر  ڕێکخراوەکانــی  وێــڕای  ڕابــردو  ســااڵنی  هەروەکــوو 
4ی  کاتژمێــر  هە تاکــوو  ســەرلەبەیانی  ١٠ی  کاتژمێــر  لــە 
نوروێــژ  و  كوردســتان  ئــااڵی  و  چاالکــی  بــە   دوانیــوەڕۆ 
خایانــد. ڕۆژی  دوو  کــە  بــوون،  فســتیواڵە  ئــەو  بە شــداری 
هەمــوو  بەرپرســی  النگفلــت(  خاتوو)نینــا  باســە  جێــی 
ــە  ــی دەستخۆشــی ل ــەی هاوکاران ــەڵ زۆرین ڕێکخــراوەکان لەگ
دووپاتــی  کــرد  کوردســتانیان  دێموکراتــی  ژنانــی  یەکیەتیــی 
ــان زۆر ماندونەناســانە کار دەکات. کــردەوە کــە یەکیەتیــی ژن

بەڵێنیان دوپاتکردەوەکە بەردەوام پشتیوانی لە یەکیەتیی ژنان دێموكرات بکەن لە هەموو کار و چاالکیەکانیدا و ئاماژەیان کرد کە ڕێکخراوەی 
یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستان 

چاالکیەکانی ڕۆژبەڕۆژ باشتر باشتر دەبیت و جێگە ی دەست خۆشی و رێزلێنانە . 
  

یەکیەتی ژنانی دیموکراتی کوردستان. نۆروێژ

بەڕیوەچوونی خولێکی ڕێنووسی زمانی کوردی لە شاری شنۆ

ناوەنــدی زانســتپەروەریی بــۆ ژیــان، لــە شــاری شــنۆ خولێکــی 
فێرکاریــی لــە فێرگــەی زمانــی کوردیی ئــەو ناوەندە بەڕیوە برد.

بەپێــی هەواڵــی گەیشــتوو بــە ناوەنــدی ڕاگەیاندنــی حیزبــی 
دێموکراتــی کوردســتان، ڕۆژی دووشــەممە ٣٠ی جۆزەردانــی 
لــە فێرخوازانــی  بــە بەشــداری ١٢ کــەس  ١4٠١ی هەتــاوی، 

ڕێنووســی  کۆتایــی  تاقیکاریــی  و  کــوردی  زمانــی  ڕێنووســی 
ســەرەتایی و زاراوەی ســۆرانی لــە فێرگــەی زمانــی کوردیــی 
بــە  شــنۆ  شــاری  لــە  ژیــان  بــۆ  زانســتپەروەریی  ناوەنــدی 
١٥بــۆ4٠  نێــوان  لــە  بەشــداربووان  تەمەنــی  کــە  چــوو  ڕێــوە 
لەالیــان  ڕابــردوودا  مانگــی  مــاوەی ســێ  لــە  و  بــوون  ســاڵ 
فێرکرابــوون. ئاســریس«  »ئاســیا  وانەبێــژەوە  مامۆســتای 
بــۆ ژیــان، وەک دامەزراوەیەکــی  ناوەنــدی زانســتپەروەریی 
لــە بــواری زمــان،  بــە شــێوەیەکی چاالکانــە  چەنــد مەبەســتە 
دەکا  کار  چاالکانــە  کتێبخانەیــی  و  کولتــووری  ڕووناکبیــری، 
ــی  ــی جــۆزەردان پێشــانگای کتێب ــا مانگ ــەڕ ت ــی بانەم ــە مانگ و ل
بەشــێوەیەکی چاالکانــە بەرێــوە بــردووە و بــە هەمــوو شــێوەیەک 
هــەوڵ دەدا کــە کەلتــوور و نەریتــی نەتەوەیی کورد پارێزراو بێ.
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بەڕیوەچوونی گەورەترین پێشانگای 
کتێبی پارێزگای ورمێ لە شاری شنۆ

پێشــانگای  گەورەتریــن  ورمــێ  پاریــزگای  ئاســتی  لەســەر 
کتێــب لــە شــاری شــنۆ، لــە الیــەن ناوەنــدی »زانســتپەروەریی 
دەچــێ. بەڕیــوە  ڕابــردوودا  ڕۆژانــی  لــە  ژیــان«  بــۆ 
حیزبــی  ڕاگەیاندنــی  ناوەنــدی  بــە  گەیشــتوو  هەواڵــی  بەپێــی 
بانەمــەڕی  یەکشــەممە٢٥ی  ڕۆژی  کوردســتان،  دێموکراتــی 
١4٠١ی  بانەمــەڕی  ٢٦ی  دووشــەممە  ڕۆژی  هەتــاوی،  ١4٠١ی 
هەتــاوی، ناوەنــدی زانســتپەروەریی بــۆ ژیــان لــە شــاری شــنۆ، 
گەورەتریــن پێشــانگای زانســتپەروەریی لەســەر ئاســتی پارێــزگای 
ــا ٢٥ی  ــا و لەمــاوەی ڕۆژانــی ٢٧ی بانەمــەڕ ت ــوە دەب ورمــێ بەڕێ
جــۆرەدان دەخایەنــێ و زیاتــر لــە پێنــج هــەزار کتێــب لەخــۆ دەگــرێ.
ــر  ــوە بچــێ، زیات ــارە ٢٧ی بانەمــەڕ بەڕێ ــەو پێشــانگایە کــە بڕی ل
لــە پێنــج هــەزار کتێــب لــە بوارەکانــی؛ کۆمەڵناســی، دەروونناســی، 
مێژوویــی، زمانەوەانــی، سیاســی و...هتــد، بــە دوو زمانــی کــوردی 
دەکــرێ  پێشــانگاکە  بەشــداربوانی  بــە  پێشــکەش  فارســی  و 
ناوەندێکــی  وەکــوو  زانســتپەروەری،  ناوەنــدی  هەروەهــا  و 
پارێــزگای  شــارەکانی  ئاســتی  لەســەر  مەبەســتە«  »چەنــد 
ــاوەی  ــە م ــا و ل ــی بەڕیوەدەب ــی زمانەوان ــی فێرکاری ــێ چاالکی ورم
زمانەوانــی،  لەبــواری  چاالکانــە  خــۆی،  دەســت بەکاربوونی 
کــردووە. بەرچــاوی  خزمەتــی  کوردییــدا  کولتــووری  و  وێــژە 

بەڕێوەچوونی کۆنفرانسی سااڵنەی کۆمیتەی 
»لینشۆپینگ«ی یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی 

کوردستان لە واڵتی سوید!

کۆمیتــەی  زایینــی،  ٢٠٢٢ی  مــای  ٧ی  شــەممە  ڕۆژی 
ســااڵنەی  کۆنفرانســی  ژنــان،  یەکیەتیــی  »لینشــۆپینگ«ی 
ئەندامانــی،  لــە  بەرچــاو  بەشــێکی  بەشــداری  بــە  خــۆی 
بــرد. بەڕێــوە  خــۆ«  »ڤیدینــگ  هــەواری  هاوینــە  لــە 
ســەرەتای کۆنفرانــس بــە ســاتێک بێدەنگــی بــۆ ڕێزگرتــن لــە 
گیانــی پاکــی شــەهیدان دەســتی پێکــرد. پاشــان لەالیــەن خاتــوو 
هاتنــی  بەخێــر  کۆمیتــە  بەرپرســی  محەممــەدی«  »نەســرین 
بەشــداربووان کــرا و کۆنفرانــس کارەکانــی خــۆی دەســتپێکرد.
لە بەشی یەکەمی کاری کۆنفرانسدا ڕاپۆرتی کار و چاالکییەکانی 
کۆمیتــە لەالیــەن خاتــوو »کــەژاڵ ئەحمــەدی« و ڕاپۆرتــی بەشــی 
دارایــی لەالیــەن خاتوو »نەســرین محەممەدی«یەوە پێشــکەش کرا 
و دواتــر کەوتــە بەربــاس و پــاش دەربڕینــی ڕاو بۆچــوون و ڕەخنە 
ــران. ــەش پەســند ک ــەر دوو ب ــی ه ــان، ڕاپۆرت و پێشــنیاری ئەندام
دەســتەیەکی  کۆنفرانســدا،  کاری  دووهەمــی  لەبەشــی 
 ٢ و  ئەســڵی  ئەندامــی   ٥ لــە  پێکهاتــوو  نــوێ،  بەڕێوەبــەری 
ئەندامــی جێگــر بــۆ ڕاپەڕاندنــی ئەرکەکانــی کۆمیتــە هەڵبژێــردران.
و  ئەندامــان  کۆنفرانــس،  کاری  تەواوبوونــی  پــاش 
شــایی  بــە  نیــوەڕۆ،  نانــی  خواردنــی  پــاش  بنەماڵەکانیــان 
تــا  و  دا  گەشــتەکەیان  بــە  درێژەیــان  هەڵپەڕکــێ  و 
بــرد. بەســەر  پێکــەوە  خۆشــیان  کاتێکــی  ئێــوارێ  درەنگانــی 

یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستان- سوید

شاناز عەلی دەبێتە یەکەم خانمە ناوبژیوان لە مێژووی خول 
و پاڵەوانێتییەکانی کوردستان یارییەکی پیاوان بەڕێوەببات

وەکو نێوبژیوانی چوارەم بۆ بەڕێوەبردنی یاریی کۆتایی 
جامی کوردستان دەستنیشانکراوە

)لە پێگەی هەواڵەکانی هەرێمی کوردستان وەرگیراوە(
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بــە  کوردســتان  دێموکراتــی  حیزبــی  تەشــکیاتی  کۆمیســیۆنی 
بەشــداریی ســکرتێری گشــتیی حیــزب، کۆبوونەوەیەکــی سیاســیی 
ڕیزەکانــی  نێــو  ژنــی  ئەندامانــی  لــە  بەشــێک  بــۆ  تەشــکیاتیی 
ــا. ــک هێن ــەری سیاســیی، پێ ــی دەفت ــە بنکەکان ــک ل ــە یەکێ ــزب، ل حی
هەتــاوی،  ١4٠١ی  بانەمــەڕی  ١8ی  یەکشــەممە  ڕۆژی 
دێموکراتــی  حیزبــی  گشــتیی  ســکرتێری  بەشــداریی  بــە 
کۆبوونەوەیەکــی  عەزیــزی”.  “خالیــد  بەڕێــز  کوردســتان، 
حیــزب  ئەندامــی  ژنانــی  لــە  بەشــێک  بــۆ  تەشــکیاتی  سیاســیی 
بەڕێوەچــوو. حیزبــەوە  تەشــکیاتی  کۆمیســیۆنی  الیــەن  لــە 
ســەرەتای کۆبوونەوەکــە کــە بــە چەنــد ســاتێک بێ دەنگــی بــۆ 
ڕێزگرتن لە یادوبیرەوەریی شەهیدانی حیزب و گەل دەستیپێکرد، 
بەڕیز خالید عەزیزی، سکرتێری گشتیی حیزب، چەند وتەیەکی لە 
پێوەنــدی لــە گــەڵ ڕۆڵــی ژنــان لە حیــزب و بەرزنرخاندنی خەباتیان 
هاوشانی پیاوان و هەروەها بەشداریی بەرچاوی ژنان لە خەباتی 
ــرد. ــی کوردســتان پێشــکەش ک ــە ڕۆژهەاڵت ــورد ل ــەی ک مافخوازان
بەڕێــز عەزیــزی لــەم پێوەندییــەدا وتــی: ژنــان لــە هەمــوو دۆخێکدا 
لە ڕیزی پێشەوەی خەباتدا بوونە و حیزبی دێموکرات هەمووکات 
لە خەباتی خۆی دا گرینگیی بە ڕۆڵی ژنان لە ڕیزەکانی خۆی داوە.
ســکرتێری حیــزب لــە درێــژەی وتەکانیــدا وتــی: لــە نێوخــۆی 
ڕۆڵێکــی  و  بەشــداریی  ژنــان  کوردســتانیش دا  ڕيۆژهەاڵتــی 
بزووتنــەوەی  و  کۆمەڵگــە  نێــو  لــە  ڕابردوویــان  لــە  بەرچاوتــر 
ڕێکخــراو  نێــو  لــە  ژنــان  هەیــە،  کوردســتان دا  مافخوازانــەی 
شــاخەوانی  ژینگەپارێــزی،  زمانەوانــی،  ئەنجوومەنەکانــی  و 
دەگیــڕن. پێشــەنگایەتی  ڕۆڵــی  مەدەنــی دا  گشــتی  بــە  و 

کــە  کوردســتانن  کچانــی  و  ژنــان  ئــەوە  ئێســتا  هــەر 
و  کــوردی  زمانــی  لــە  داکۆکیــکاری  کاروانــی  ڕێــزی  لــە 
دەدەن  نــرخ  و  چاالکــن  نەتەوەیــی دا  ناســنامەی  پاراســتنی 
ئەشــکەنجەن. و  ئــازار  تووشــی  ڕێــژم دا  ســیاچاڵەکانی  لــە  و 

کــە  قوتابخانــەکان دا  مامۆســتایانی  ناڕەزایەتیــی  ڕێــزی  لــە 
پێشــەوەی  لــە  ژن  مامۆســتایانی  بەردەوامــە،  ئەمڕۆژانــە 
پیــاوان  شانبەشــانی  کوردســتان  ژنانــی  بۆیــە  هەموانــەوەن، 
و  هەیــە  گرینگییــان  ڕۆڵێکــی  کــورددا  نەتــەوەی  خەباتــی  لــە 
ناتــەواوە. کــورد  مێــژووی  ژنــان،  ڕۆڵــی  بــە  گرینگیــدان  بــێ 
کۆتایــی  بەشــی  لــە  حیــزب  گشــتیی  ســکرتێری  بەڕێــز 
یەکگرتنــەوەی  و  کــورد  ماڵــی  نێــو  یەکڕیزیــی  قســەکانی دا 
ــەدا، کۆمەڵێــک  ــەم پێوەندیی ــە پێویســت زانــی و ل ــی ب دێموکراتەکان
شــیکردەوە. حیــزب  تێکۆشــەرانی  و  ئەندامــان  بــۆ  ئەرکــی 
لــە درێــژەی ڕێوڕەســمەکەدا، کۆمیســیۆنی تەشــکیاتی حیــزب 
ــە ٢٠، ٢٥، و  ڕێزنامــەی پێشــکەش بــەو کەســانە کــرد کــە زیاتــر ل
٣٠ ســاڵی لــە ڕێزەکانــی حیــزب دا ڕابــردووی تەشــکیاتییان هەیــە.
لــە  تایبــەت  رێزنامــەی  ڕێوڕەســمەکەدا  بەشــی  کۆتــا  لــە 
ســکرتێری  جێگــری  مەولــوودی  مســتەفا  بەڕێــزان  الیــەن 
لــە  حیــزب  کادری  نســتانی،  عیســمەت  خاتــوو  حیــزب، 
حەســەن  کاک  هەروەهــا  و  تەشــکیات  کۆمیســیۆنی 
خۆشــکەالم، بەرپرســی بەشــی ئاشــکرای تەشــکیاتی حیــزب لــە 
کۆمیســیۆنی تەشــکیات، پێشــکەش بــە ئەندامانــی حیــزب کــرا.

خالید عەزیزی: لە خەباتی نەتەوایەتیی کورددا بێ 
گرینگیدان بە ڕۆڵی ژنان، مێژووی کورد ناتەواوە



پووشپەڕی ١٤٠١
ژمارە٥7

31

ژن ئەستێرەکانی ڕێبازی ئەوین و وەفا

سێیەمین بەرهەمی خاتوو »فەوزیە بەشارەت 
»شاعیر ونووسەری بیجاڕی بە زمانی کوردی 

گەڕووسی پەردەی لەسەر الدرا

گەڕووســی  کــوردی  بــەزاراوەی  چارەنــووس(  )ســەمای  ڕۆمانــی 
ڕۆژی دووشــەممە ٢٣ی جــۆزەردان پــەردەی لەســەر الدرا. شــایانی 
باســە خاتــوو فەوزیــە بەشــارەتی یــەک لــەو ژنــە نووســەر و چاالکانــەی 
بیجــاڕە کــە بــە زاراوەی گەڕووســی دەنووســێ و ئــەوە ســێهەمین 
بەرهەمــی چــاپ کــراوی خاتــوو بەشــاڕەتیەکە چــاپ و بــاو دەبێتــەوە.
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پێنجەمیــن  ئوســڤۆڵد  ناوچــەی  کۆمیتــە  لــە  ژنــان  یەکیەتــی 
کۆنفڕانســی خــۆی بــە بشــداری زۆربــەی ئەنــدام، لەژێــر چاوەدیری 
چــوو. بەڕێــوە  ژنــان  یەکیەتــی  وەاڵتــی  کۆمیتــەی  هیئەتــی 
کۆنفرانســی  پێجمیــن   ٢٠٢٢/٥/٧ شــەممە  ڕۆژی 
چــوو. بەڕێــوە  ئوســتڤۆڵد  ناوچــەی  لــە  ژنــان  یەکیەتیــی 
چەنــد  و  ڕەقیــب  ئــەی  ســرودی  بــە  کۆنفڕانــس   ســەرەتای 
شــەهیدان،  پاکــی  ڕوحــی  لــە  ڕێزگرتــن  بــۆ  بێدەنگــی  ســاتێک 
کــرد. خــۆی  بەکارەکانــی  دەســتی   ١٢: ســاعەت  کۆنفڕانــس 

الیــان   لــە  کۆنفڕانــس  دوو  لەنیــوان  چاالکــی  و  کار  ڕاپۆرتــی 
لــە  کــرا،  پێشــکەش  کۆمیتــە  ئەنــدام  ڕەســوڵی  شــلێر  خاتــوو 
ئوســتڤوڵدی  ناوچــەی  کۆمیتــە  پیرۆزبــای  پەیامــی   دواتــر 
خوێندرایــەوە. مەحموودپــور  ڕێــژوان  کاک  لەالیــان  حــدک 
ــەران  ــی کارو چاالکــی بەڕێوەب ــەدوای پێشکەشــکردنی  ڕاپۆرت ب
ئەندامانــدا  بــەڕووی  پێشــنیار  پرســیار  دەرگای  رابــردوو، 
بەشــدار  ئەندامانــی  لــە  بەرچــاو  بەشــێکی  کــە  کرایــەو، 
کۆنفڕانــس لێکدانــەوە و خوێندنەوەیــان لەســەر ڕاپــۆرت  کــرد. 
لــە درێــژەی کاری کۆنفڕانســدا باســێکی تێــرو و تەســەل لەالیــان 
کــرا،  پێشــکەش  وەاڵت  کۆمیتــەی  بەرپرســی  زەریفنــام  نەمــام 
خاتــوو نەمــام پێشــەکەی ســپاس و پێزانینــی بــۆ کارو چاالکــی 
توانــا و  لــە  ڕێــزو حورمەتــی  کــردو،  مابینــی دوو کۆنفڕانســی 
ئیبتــکاری بەڕێوەبەرانــی کۆمیتــە ناوچــە کــرد، کــە دڵســۆزانە و 
ڕاپەڕێنــن،  پێســپێردراوەکانیان  ئەرکــە  توانیویانــە  شــێلگێرانە 
هەروەهــا پێوەنــد و چۆنیەتــی شــێوازی کار لەنیــوان کۆمیتــەی 
ــە ناوچــەکان و ئەرکــەکان شــی کــردەوە، وەاڵمــی  وەاڵت و کۆمیت
بــوو. بەڕێزیــان  لــە  ڕووی  کــە  دایــەوە،  پرسیارانەشــی  ئــەو 
دواتــر بەرپرســی بەشــی تەشــکیات خاتــوو حەڵیمــە  ئیســماعیلی 
کــرد. کۆنفڕانــس  بەشــدارانی  پێشکەشــی  تەشــکیاتی  باســێکی 
و  کۆنفڕانــس  بەردەوامــی  کاری  ســاعەت  چەنــد  دوای 

کۆمیتــە  ڕابــردووی  بەڕیــوەی  هیئەتــی  لــە  گرتــن  ڕێــز 
کرایــەوە  ئەندامــان  بــەڕووی  کۆنفڕانــس  دەرگای  ناوچــە، 
بەڕیوەبــەری. هیەئیتــی  بــۆ  بکــەن  بەربژێــر  خۆیــان  تــا 
تــەواو  بەشــێوەیەکی  ئــازاد  هەڵبژاردنێکــی  دوای 
بەڕیوەبــەری  دەســتەی  وەک  هــاوڕی   ٥ دێموکراتانــە 
ســپێردرا. پێــان  کۆنفڕانــس  لەالیــان  بەڕیوەبــەری  ئەرکــی 

 یەکیەتی ژنانی دێموکراتی کوردستان لە ناوچەی 
ئوستڤۆڵد 

کۆنفڕانسی یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستان
 لە ناوچەی ئوستڤۆڵد

کۆمەڵەچیرۆکی »تاوانی پیرۆز« چاپ و باڵو کرایەوە
کۆمەڵەچیرۆکــی “تاوانــی پیــرۆز”، نوێتریــن بەرهەمــی “بێهــزاد 
قادری” چیرۆکنووس و ڕۆژنامەوانی خەڵکی مەریوان، لەالیەن 
وەشــانخانەی “4٩ کتێــب” لــە ئورووپــا چــاپ و بــاو کرایــەوە.

“بێهــزاد  کۆمەڵەچیرۆکــی  ســێهەمین  کتێبــە  ئــەم 
ناوبــراوە  بەرهەمــی  دووهەمیــن  و  قادریـ”ـــیە 
کراوەتــەوە. بــاو  و  چــاپ  ئورووپــا  لــە  کــە 
لەخــۆ  کارەســاتگەلێک  کتێبــە  ئــەم  چیرۆکەکانــی 
خەباتــی  هەروەهــا  هاتــوون،  کــورددا  بەســەر  کــە  دەگــرن 
کوردانێکــی  تۆڵەســەندنەوەی  و  داگیرکــەر  بــە  دژ  کــورد 
داوەتــەوە. ڕەنگــی  چیرۆکەکانــدا  لــە  بەهەڵوێســت 

ســاڵی ٩٦ی هەتــاوی کۆمەڵەچیرۆکــی “نێچیــری وەرزەکان” و ســاڵی ٩٧ی هەتــاوی کۆمەڵەچیرۆکــی »شــاوەتی جنۆکــە« لەالیــەن ئــەم 
نووسەرەوە لە مەریوان چاپ و باو کرایەوە کە چاپی دووەمی »شاوەتی جنۆکە« بانەمەڕی ئەمساڵ لە ئورووپا چاپ و باو کرایەوە.
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وەرگرتنی بڕوانامەی پارێزەری
 کچە کوردێک لە ئورسورالیا

مەدالیای زێڕ و برۆنز:
 خانمە تیرهاوێژەکانی ئێران لە جامی جیهانی

شــیوا ســۆهرابی کچی کامران ســۆهرابی پێشــمەرگەی پێشــووی 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان لــە واڵتــی ئوســترالیا و خاتــوو 
مەحبووبــە ڕەحیمــی بەرپرســی یەکیەتیــی ژنــان لــە دەرەوەی واڵتــە 
ئــەو بڕوانامــەی پارێــزەری وەرگــرت و لەالیــەن قــازی دادگای 
کــرد. پێشــکەش  پارێزەریــان  لەوحــی  بریزبێــن  شــاری  بــااڵی 
لەنێــو   ١٩٩٥ ســاڵی  لــە  شــیوا  باســە  شــایانی 
ســەر  قەاڵســەیدەی  لــە  دێموکــرات  حیزبــی  بنکەکانــی  
بــووە. لەدایــک  کوردســتان  باشــوری  ڕانیــەی  شــاری  بــە 
ڕوو  بنەماڵەکــەی  وێــڕای  کــەم  تەمەنێکــی  لــە 
ئوســترالیا. دەگاتــە  و  دەکات  هەنــدەران  لــە 
قۆناغی زانکۆ لە واڵتی ئوسترالیا و لە نۆڕوێژ کۆتایی پێ دێنێت.
بــوون  مانــدوو  و  خوێنــدن  ســاڵ   ٦ دوایــی 
وەرگرێــت. پارێــزەری  بڕوانامــەی  توانــی 
باوکی شیوا بەشێکی تەمەنی لەنێو حیزبدا تەرخان کرد و باپیری 
شــیوا واتــە فەتــاح ســۆهرابی لــە حیزبــی دێموکراتــدا شــەهید بــووە.
کوردســتان  دێموکراتــی  ژنانــی  یەکیەتیــی  ڕاگەیاندنــی 
پێشــکەش  ســەرکەوتنەی  ئــەو  بەبۆنــەی  خــۆی  پیرۆزبایــی 
هیــوای  و  دەکا  ســۆهرابی  بنەماڵــەی  و  شــیوا  خاتــوو  بــە 
مندااڵنــی  هەمــوو  و  شــیوا  خاتــوو  بــۆ  زیاتــر  ســەرکەوتنی 
دەخــوازێ. ئــاوات  بــە  درەوەی والت  و  نێــو  لــە  نێــو شــۆڕش 

جیهانــی  جامــی  پاڵەوانــی  ئێــران  تیرهاوێــژی  میللــی  تیمــی 
هێنــا،  بەدەســت  دەمانچــە  مــاددەی  لــە  بێرزیلیــان  ٢٠٢٢ی 
مــاددەی  لــە  ئێــران  نەتەوەیــی  ژنانــی  تەقەکردنــی  هەروەهــا 
ژنانــی  تیرهاوێــژی  هەڵبــژاردەی  بــردەوە  برۆنــزی  تفەنگــدا 
بــردەوە دەمانچــەی  ٢٠٢٢ی  جیهانــی   جامــی  ئێــران 
دوابــەدوای جامــی جیهانــی تیرهاوێــژی ســاڵی ٢٠٢٢ کــە لەالیــەن 
ســەرکەوتنی  ئێرانــی  ژنانــی  دەکــرێ  میوانــداری  بێرزیلــەوە 
بەرچاویــان بەدەســت هێنــا لەمــاددە تیمــی دەمانچــەی بادیــدا تیمــی 
تیرهاوێــژی ژنــان نازنــاوی پاڵەوانــی جیهانــی وەدەســت هێنــا.

ئەم سەرکەوتنە دەستکەوتێکی بێهاوتای وەرزشی ژنانی 
ئێرانە.

هەڵبــژاردەی ژنانــی ئێــران دوای ســەرکەوتن لەخولــی یەکــەم و 
هەروەهــا لەخولــی دووهــەم لەیارییەکانــی تیپــی دەمانچــەی بادیــدا 
بەئەنجامی کۆتایی بەرامبەر هەڵبژاردەی ژنانی تایلەند ١٦ بەسەر 
١٢ سەرکەوت و مەدالیای زێڕی بەدەست هێنا هەڵبژاردەی ژنانی 
ــدا ڕاوەســتان. ــی ســێهەم و چوارەم ــش لەپلەکان ــان و بێرزیلی ئەڵم
بەڕازیلــدا  مۆندیالــی  ســەرەتای  لــە  کــە  ئاماژەیــە،  جێــگای 
دەمانچــەی  لەمــاددە  ئێــران  پیاوانــی  تیرهاوێــژی  هەڵبــژاردەی 
بادیــدا زیویــان بــردەوە تیمــی تفەنگــی توشــبووی ژنانــی ئێــران 
و هەروەهــا تیمــی میکســی دەمانچــەی واڵتیــش برۆنــزی بــردەوە.

پێشبڕکێکانی جامی جیهانی تیرهاوێژی ٢٠٢٢ کە لە ٢٢ 
تا ٣٠ی خاکەلێوەوە بە میوانداری شاری ڕیۆدوژانیرۆ 

بەڕێوەدەچێت زیاتر لە ١8٠ وەرزشکار لە ٢8 واڵتەوە هەیە.

ڕێز لە خەبات و تێکۆشان و قوربانیدانی 
شەهید سۆهەیال قادری گیرا

دوای نیوڕۆی ڕۆژی شەممە ۴ی پووشپەڕی ١4٠١ی هەتاوی، 
ڕێکخراوی ڕاگەیاندن و وشیاری ژنان لە ساڵیادی دامەزانی 

ڕێکخراوەکەیدا، ڕێزی لە ژمارەیەک لە ژنانی تێکۆشەر و دیاری 
خەباتی یەکسانیخوازی و نەتەوەیی لە شاری سلێمانی، گرت کە 

شەهید سۆهەیا قادری یەک لەوان بوو.

شەهید سۆهەیا قادری و شەهید نەسرین حەداد دوو سکرتێری 
یەک لە دوای یەکی یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستان کە تا 

دوایین هەناسە لە بوارەکانی یەکسانیخوازی و نەتەوەیی تێکۆشان، 
لە ١٧ی خەرمانانی ساڵی ١٣٩٧ی هەتاوی لە قەاڵی دێموکرات 
وێڕای ژومارەیەک لە ئەندامانی ڕێبەری و کادر و پێشمەرگەی 
حیزب لە پەالماری موشەکی کۆماری ئیسامیدا شەهید بوون.
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بەشــی  زایینــی  ٢٠٢٢/٥/١٥ی  ڕێکەوتــی  یەکشــەممە  ڕۆژی 
بــۆ   کۆبوونەوەیەکــی  واڵت،  دەرەوەی  کومیتــەی  پــەروەردەی 
بەڕێــز  کاک »کەمــاڵ حەســەنپوور« ئەندامــی یەکیەتیــی ژنانــی 
دێموکراتــی کوردســتان و چاالکــی سیاســی، بــە شــێوەی ئۆنایــن 
ــی  ــەری کومیتەکان ــی دەســتەی بەڕێوەب ــۆ بەرپرســان و ئەندامان ب
نۆروێــژ، ســوئید، فینانــد، ئاڵمــان، ســویس و ئوتریــش پێــک هێنــا. 

ســەرەتای کۆبوونەوەکــە بــە ســاتێک بێدەنگــی بــۆ ڕێــز گرتــن 
شــەهید  ڕێبــەری  دوو  بەتایبــەت  شــەهیدان  پاکــی  گیانــی  لــە 
پێکــرد. دەســتی  حــەداد«  »نەســرین  و  قــادری«  »ســوهەیا 
بەشــی  بەرپرســی  هەمزەنــژاد«  »بەهــار  خاتــوو  پاشــان 
کاک  بەتایبــەت  و  بەشــداربووان  بەخێرهاتنــی  پــەروەردە 
باســەکانی  بــە  ئامــاژەی  و  کــرد  حەســەنپوور«ی  »کەمــاڵ 
بەشــداربووان. دایــە  بەرچاوڕوونــی  و  کــرد  کۆبوونــەوە 
پاشــان کاک کەمــاڵ باســێکی لــە مێــژووی کۆمەڵــەی خۆبەخــش 
لــە واڵتــی ســوئید کــرد و پاشــان باســێکی تێــر و تەســەلی لــە 
ڕێکخراوەیــی و شــێوەی  کاری  بەڕێوەبردنــی  ســەر چۆنییەتــی 
کاری ئۆرگانــی لــە دەرەوەی واڵت کــرد و بــە وردی یاســاکانی 
دامەزراندنــی ڕێکخــراو و کۆمەڵــە مەدەنییەکانــی بــۆ بەشــداربووان 
بــە گرینگــی  لــە باســەکەیدا ئامــاژەی  شــی کــردەوە. بەڕێزیــان 
لــە دەرەوەی واڵت و  ژنــان و الوان  هەبوونــی ڕێکخراوەکانــی 
کۆمەاڵیەتییــەکان  پێوەندییــە  لەســەر  ئەرێنییەکانــی  کاریگەرییــە 
لــە تاراوگــەدا کــرد. ناوبــراو هەروەهــا باســی لەســەر گرینگــی 
ــەرک  ــی: کار کــردن و ئ ــدا کــرد و گوت ــە ڕێکخراوەکان تێکۆشــان ل
ــی تاکــەکان  ــۆ بەرەوپێــش چوون ــەک ب ــە هۆی وەئەســتۆگرتن دەبێت

  بەشی پەروەردەی یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستان لە 
دەرەوەی واڵت، کۆبوونەوەیەکی بۆ بەرپرسان و ئەندامانی دەستەی 
بەرێوەبەری کۆمیتەکانی دەرەوەی واڵتی یەکیەتیی ژنان، پێک هێنا

بردنەوەی خەاڵتی نۆبێلی ئێران

 لەالیەن خوێندکارێکی کوردەوە

لــە بوارەکانــی سیاســی و کۆمەاڵیەتییــدا و جەختــی لەســەر ئــەوە 
کــردەوە کــە ژنــان دەبــێ بــە بــاوەڕ بەخۆبوونێکــی زیاتــرەوە و 
ــە ئەســتۆ. ــەرک و بەرپرســیارەتی بگرن ــدان و ئ ــە مەی ــە بێن بوێران
شایەنی باسە کە بەشداربووان چاالکانە بەشداری باسەکانیان 

کرد و لەالیەن بەڕێز »حەسەنپوور«ەوە بە وردی وەاڵمی 
پرسیارەکان درایەوە.

خوێندکارێکی خەڵکی بۆکان خەاڵتی نۆبێلی ئێرانی بەدەســتهێنا.

دوکتــورای  خوێنــدکاری  موجاوێــر«  »پەریســا 
خەاڵتــی  ورمــێ،  زانکــۆی  میکانیکــی  ئەندازیاریــی 
زانســتیی  خەاڵتــی  بەدەســتهێنا  »ئەلبــۆرز«ی  زانســتیی 
ناســراوە. ئێــران  نۆبێلــی  خەاڵتــی  بــە  ئەلبــۆرز 
نیشــتمانی  دامــەزراوەی  ئەکادیمــی  خەاڵتــی  بردنــەوەی 
بژاردەکانــی ئێــران لــە ســاڵی ١٣٩8، ســوود وەرگرتــن لــە خەاڵتــی 
زانســتیی خوێندکارانــی بەتوانــای ئێرانیــی دامەزراوەی نیشــتمانیی 
دەیــان  باوکردنــەوەی  هەروەهــا  و   ،١٣٩٩ ســاڵی  لــە  بــژاردە 
لــە  بەشــێکە  زانســتیی-توێژینەوەیی  و  وتاری)ئای.ئێس.ئــای( 
پاشــخانی زانســتیی و توێژینەوەیی خاتوو »پەریســا مۆجاوێر« .
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سەر لەبەیانی ڕۆژی دووشەممە ٢٩ی خاکەلێوەی ١4٠١ی هەتاوی 
کۆبوونەوەی دەستەی بەڕێوەبەری گشتی یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی 

کوردستان بەڕێوەچوو.
کۆبوونەوەکە بە ساتێک بێدەنگی بۆ ڕێزگرتن لە یاد و بیرەوەری 

شەهیدان دەستی پێکرد.
ســکرتێری  عەلیپــوور  مــوژگان  خاتــوو  کۆبوونەوەکــە  ســەرەتای 
یەکیەتیــی ژنانــی دێموکراتــی کوردســتان کورتەباســێکی لەســەر پرســی 
ژن لــە جیهــان  پێشــکەش کــرد کــە تێیــدا ئامــاژەی بــە بــەڕۆژەڤ بوونــی 
پرســی ژنــان کــرد و گوتــی، ئێســتاکە ئیتــر بــاس و خواســتی ژنــان 
و مافەکانیــان لەجیهانــی ئەمــڕۆ پرســێکی الوەکــی نییــە و واڵتــان لــە 
کێبرکێــی پێگەیانــدن و تێکەڵکردنــی ژنــان بــە ڕەوتەکانــی کۆمەڵگــەن و 
ڕادەی بەشــداری ژن لــە کاروبــاری واڵتــدا ئاســتی پێشــکەتوویی ئــەو 
واڵتــە دیــاری دەکا، بــەاڵم لــە واڵتانــی ئیســامی وەک ئێــران ئێســتاش 
ئــەو نەزمــە جیهانییــە پەیــڕەو ناکــرێ و ژنــان لــەوێ بــە یاســا پێــش 
ــەوەی  ــەوەش بزووتن ــردرێ و ســەڕەرای ئ ــە بەرەوپێشــچوونیان دەگی ب
بەردەوامــە. و  بــەڕۆژ  خواســتەکانیان  و  بەرچــاوە  ئێــران  لــە  ژنــان 
لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان وێــڕای زەبــر وزەنگــی چەنــد قــات لەســەر 
لــەو نێوانەشــدا ژنــان، ناڕەزایەتییــەکان و داواکارییەکانیــان  خەڵــک و 
ــە زیادبوونــە کــە ژنانیــش پشــکی شــێریان  بــۆ مافەکانیــان هــەروا ڕوو ل
هەڵکشــاندایە. لــە  ژن  سیاســی  زیندانیانــی  ڕێــژەی  و  بەرکەوتــووە 
ڕۆژهەاڵتــی  لــە  ژنــان  کــە  گوتــی  درێــژەدا  لــە  مــوژگان  خاتــوو 
سیاســی  مافــی  تێناکۆشــن،  یەکســانی  مافــی  بــۆ  تەنیــا  کوردســتان 
لــە  کولتــووری  و  ئەدەبــی  و  فەهەرنگــی  و  کۆمەاڵیەتــی  و 
ڕەوتــی  لــە  و  داوەتــەوە  ڕەنگــی  تێکۆشانیشــیان  لــە  و  خواســتەکان 
دەزانــن.  بەرپرســیار  بــە  خــۆ  کۆمەڵگەکەیــان  بەرەوچوونــی 
خاتــوو مــوژگان لــە کۆتایــی قســەکانی ئامــاژی بــەوە کــرد کــە یەکیەتیــی 
ژنان لە چەند ساڵی ڕابردوودا هەوڵی زۆری داوە تا بتوانێ ئەو ئامانجانە 
لە ناوخۆ و دەرەوەی  واڵت یەکدەست و کانالیزە بکا کە بەخۆشییەوە تا 
ئاســتێکی بــاش تێیــدا ســەرکەوتووە بــووە کــە ئەوەش جێی خۆشــحالییە و 
بناغــەی جێگیرکردنــی مافــە و ئازادییەکانــی ژنــان لــە داهاتــوو بنیات دەنێ.
پاشــان خاتــوو مەحبووبــە ڕەحیمــی بەرپرســی گشــتی کومیتەکانــی 
لەســەر  پوختــی  ڕاپۆتێکــی  واڵت،  دەرەوەی  لــە  ژنــان  یەکیەتیــی 
کاروچاالکــی بەشــە جۆروجۆرەکانــی کۆمیتەکانــی یەکیەتیــی ژنــان لــە 
دەرەوەی واڵت پێشــکەش کــرد. دواتــر لــە پێوەنــدی لەگــەڵ ڕێکخــراوەی 
ئینترناســیونال سوسیالیســتدا گوتــی: پێوەنــدی  ئێمــە وەکــوو ڕێکخــراوەی 
یەکیەتیــی ژنانــی دێموکراتــی کوردســتان لــە دەرەوەی والت بــە دوو 

ڕێکخراوەکەمــان  ئــەوە  حوکمــی  بــە  بۆکــراوە،  بەرنامەڕێــژی  شــێوە 
ئەندامــی ئینترناســیۆنال سوسیالیســتی ژنانــە بــە پێــی توانامــان لــە کــۆر 
و کۆونەوەکانــی ســااڵنەدا بەشــداری بکەیــن زانیاریەکانــی خۆمــان کــە 
پێوەنــدی بــە پرســی ژن و بزوتنــەوە ژنانــی کــوردەوە هەیــە بیکەیــن 
بــە ڕاپــۆرت و بیگەێنیــن بــە شــوێنی پەیوەنــدار و زۆر گرینگــە کــە ئێمــە 
و  گیروگرفــت  سوسیالیســت  ئینترناســێۆناڵ  ئەندامــی  وەک  بتوانیــن 
کێشــەکانی ژنــان بەگشــتی و ژنــی کــورد بەتایبەتــی چرڕتــر بکەینــەوە  
وەک پرســێکی گرینــگ ناســاندنیان بــە دونیــای دەرەوە کاری بــۆ بکەیــن.
تــەوەری ســێهەمی کۆبوونەوەکــە کــۆی ئــەو بــاس و بابەتانــە لەالیــەن 
ــی بەشــدار  ــە ئەندامان ــەک ل ــراو و هەری ــەری تاوتوێک ــی بەڕێوەب ئەندامان
دەربــڕی. باســەکە  تــەوەری   بــە  ســەبارەت  خۆیــان  ڕاوبۆچوونــی 
لەتەوەری کۆتایی باسی کۆبوونەوەکەهەرکام لە ئەندامانی بەڕێوەبەری 
ڕاپۆرتــی کاروالچاکــی خۆیــان هێنایــە بەربــاس و بــە پــان داڕشــتن 
بیــرو ڕا گۆڕینــەوە پانــی کار و چاالکــی وەرزی داهاتوویــان داڕشــت . 

شایانی باسە کە کۆبوونەوەکە پاش چەند کاتژمێر  لە تاوتوێی 
باسەکان کۆتایی بەکارکانی خۆی هێنا.

   بەڕێوەچوونی کۆبوونەوەی دەستەی بەڕێوەبەریی گشتیی 
یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستان

سەرکەوتنی تیمی میللی بالەی ژنانی ئێران بەسەر تیمی دووهەمی قارەمانی سێربێستان

تیمی میللی بالەی ژنانی ئێران لە 
یەکەمین یاری دۆستانەی خۆیاندا 
لە سێربێستان، توانییان شکست 
بە تیمی دووهەمی قارمانی خولی 

نایابی ئەو واڵتە بێنن.
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بە رنامــە ی  بە پێــی  دا  ٢١،مــەی  ڕۆژی  لــە  ســاڵیک  هەمــوو 
شــارەداری لێڵســترۆم  لــە ناوە نــدی شــار واتــە  بــازاری لیڵســترۆم، 
فیســتیواڵێک  لــەوێ  مەدەنــی  ڕێکخراوەکانــی  جــۆرە  هەمــوو 
. بناســێنن  خۆیــان  چاالکــی  کارو  ئــەوەی  بــۆ  دەبــن  بەڕێــوە 
لــە  بە رنامــە ی ئە مساڵیشــدا لــە ســەرەتادا، بە رێوە بــە ری بە رنامــە  
ــز شــارداری ڵیلســترۆمی  ــدن بە رێ لە گــە ڵ ســاو و حورمــە ت نۆان
ناســاند، دوایــی »یۆرگــن ویــك«  شــاردار وێــرای بەخێرهاتنــی 
هەمــوو الیــەک چە نــد خۆڵێــك  لە ســە ر ئــە م ڕۆژە  و چااڵكــی ئــە م 
ڕێكخــراوە مە دە نیانــە بابەتێکــی پێشــکەش بــە ئامــادە بــووان کــرد.

هەر ڕێکخراوەیك بووفی خۆی هە بوو و بە وێنە  و باسكردن 
خۆیان دەناساند.

لەم فیستیواڵەدا نە تە وە كانی، كورد و پاكستانی چااڵكیان هە بوو. 
یەکیەتــی ژنانــی دێموکراتــی کوردســتان بــۆ زیاتــر ناســاندنی 
نەتــەوەی کــورد لــە نێــو هاواڵتیانــی نۆروێــژی دا هەمــوو ســاڵێک 
بــوون. بەشــدار  ئەمســاڵیش  و  دەکا  فیســتیواڵە  ئــە م  بەشــداری 
نۆروێــژ  ،لــە  ســالێك  هە مــوو  ژنــان،  یەکیەتــی  ڕێکخــراوەی  
بــە ئــااڵی  ســەرفرازی کوردســتان و زۆر جــار بــە خواردنــی 
دە كا. بە شــداری  كــوردی  ڕازاوە ی  بە رگــی  و  جــل  و  کــوردی 

جێی ئاماژەیە هەموو ئەو ڕێکخراوانەی کە بەشدار بوون 
ژمارەیان)٥٦( ڕێکخراو بوو.

شایانی باسە فستیواڵەکە تا کاتژمێر 4ی داوی نێوە رۆ بە خواردنی 
کــوردی مێوانــداری نوروێژیــەکان و الیە نە كانــی دیكــە ی خاێانــد و 
بەڕێز کاک کەریم ئاللـــە وەیســی وە اڵمی پرســیاری نوروێژیە كانی 

 بەڕێوەچوونی فستیواڵێکی ناساندی کولتووری نەتەوەکان لە نۆروێژ 

ــەوە. ــووە، دای ــوردی ب ــوری ک ــە خــواردن و کەڵت ــە ســەبارەت ب ک

یەکیەتی ژنانی دێموکراتی کوردستان کۆمیتەی نۆروێژ

تێنسی ژنانی ئێران: لە درەوشانەوەی مشکاتی زارا سەفی بۆ 
نەبوونی شوێنی ڕاهێنان

تێنســی ژنانی ئێران: لە درەوشــانەوەی مشــکاتی 
ڕاهێنــان شــوێنی  نەبوونــی  بــۆ  ســەفی  زەهــرا 
مانگــەی  لــەم چەنــد  ئێــران  ئافرەتانــی  تێنســی 
ــەڵ بەشــداریکردنی ســەرکەوتووانەی  ــدا لەگ دوایی
پێشــەنگی  لەخولەکانــی  ســەفی  زەهــرا  مشــکاتی 
لەگــەڵ  ڕاکێشــاوە  ســەرنجی  نێودەوڵەتیــدا 
ئێــران زەمینــەی  ئەوەشــدا فیدراســیۆنی تێنســی 
نییــە. ژنــان  تێنســی  یاریزانانــی  بــۆ  ڕاهێنانــی 
ئەنجامدانــی ڕاهێنانــی تۆپــی پێــی نەتەوەیــی ژنــان 
لــە ئێــران ڕووبــەڕووی کێشــە گــەورەکان دەبێتەوە

نمایشە سەرکەوتووەکەی مشکاتی زەهرا 
سەفی لە مەیدانی تێنسی جیهان یەکێکە 

لە دەستکەوتە دیارەکانی وەرزشی ئێران لەم چەند مانگەی دواییدا یاریزانی تێنسی ئێرانی تەمەن ١٧ ساڵ کە لەپلەی ٧4ی 
ڕیزبەندی الوانی تێنسی جیهانە، 

یارییــە  لــە  بەشــداریکردن  بــۆ  دەکا  ئامادەکاریــی  ڕۆژانــەدا  لــەم  ئێــران  ژنانــی  تێنســی  هەڵبــژاردەی 
بــووە  گــەورە  گرفتــی  تووشــی  ئێــران  ئافرەتانــی  نەتەوەیــی  ڕاهێنانــی  و  مەشــق  بــەاڵم  هانگــژوو  ئاســیاییەکانی 
بــکا. دیــاری  وەرزشــوانەکان  ژنانــە  تەمرینــی  بــۆ  شــوێنێک  ناتوانــێ  کــە  ڕایگەیانــدووە  ئێــران  تێنســی  فیدراســیۆنی 
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تیمــی باســکەی کچانــی ســنە لــە دواهەمیــن یاریــی کێبڕکێیەکانــی 
ســەرکەوتنی  ئێــران،  باســکەی  نایابــی  خولــی  بــۆ  ســەرکەوتن 
بەدەســت هێنــا و چــووە خولــی نایابــی باســکەی کچانــی ئێرانــەوە.
ڕۆژی یەکشەممە، ٢8ی خاکەلێوەی ١4٠١ی هەتاوی، دواهەمین 

کوردســتان  دێموکراتــی  حیزبــی  کادری  یوســف زادە  نەســرین 
دێموکــرات  ژنانــی  یەکیەتیــی  ڕاوێــژکاری  ئەندامــی  و و 
بەرپرســی گۆڤــاری »ژنــان« پێشــتر دوو بەرهەمــی دیکــەی بــە دوو 
زمانــی کــوردی و فارســی بــە  ناوەکانــی »ماجــرای یــک عشــق« 
و »کۆاڵنەکەمــان« چــاپ کــراون کــە هەردووکیــان ڕۆمــان بــوون.
خاتوونــە  ئــەو  قەڵەمــی  لــە  کــە  بەرهەمــەی  ئــەو  ئێســتا 
بەدواداچوونــی  یــان  کتێــب  وەرگێڕانــی  کــراوە  چــاپ 
الوازە. ڕەگــەزی  ضعیــف«  »جنــس  فااڵچــی  ئۆریانــا 

بەو هیوایەی کە قەڵەمی خاتوو نەسرین یوسف زادە هەر پڕ 
بڕشت و پایەدار بێ و ئەو بەرهەمە تازەیەشیان بە دڵی هۆگرانی 

کتێب بێ.

شێرەکچێکی کوردستانی دەبێتە 
پاڵەوانی بازدان لە بڵیندایی

مائیدە موتەهەری کچێکی بلیمەتە کە لە هەاڵتندا لە کوردستان  
براوەیە توانی لە کێبەرکێکاندا لە بازدان لە بڵینداییش ببێتە 

پاڵەوانی ئێران.

ژنێکی ئێرانی دەبێتە ڕاهێنەری 
هەڵبژاردەی فوتسالی ژنانی عێراق

ماڵپەری عەرەبی کۆری بە وتەی سەرۆکی لیژنەی ژنانی 
فیدراسیۆنی تۆپی پێی عێراق دەڵێ »شەهناز یاری« ڕاهێنەری 
پێشووی هەڵبژاردەی فوتسالی ئێران بەم نزیکانە سەرۆکایەتی 

هەڵبژاردەی ئەو واڵتە دەکات.

سەرکەوتنی تیمی باسکەی کچانی سنە بۆ خولی نایابی ئێران
باســکەی  تیمەکانــی  ســەرکەوتنی  خولــی  کێبڕکییەکانــی  یاریــی 
کچانــی ئێــران بــۆ خولــی نایاب، لەنێوان تیمی باســکەی کچانی ســنە 
و تیمــی باســکەی کچانــی مەشــهەد، کاتژمێــر 8ی ســەرلەئێوارێ و 
لــە یاریگــەی باســکەی ئازادیــی شــاری ســنە بەڕێوەچــوو کــە تیمــی 
ــی  ــەر ٦٣ خاڵ ــە بەرانب ــە وەدەســتهێنانی ٦٥ خــاڵ ل ــی ســنە ب کچان
تیمــی کچانــی مەشــهەد و بــە مــەودای ٢ خــاڵ توانــی ســەرکەوتن 
وەدەســت بهێنێت و بڕواتە خولی نایابی باســکەی کچانی ئێرانەوە.
لەالیــەن  ســنە  کچانــی  باســکەی  تیمــی  کــە  باســە  شــایانی 
دابیــن  بــۆ  وەرزشــییان  پێداویســتییەکی  هیــچ  ڕێژیمــەوە 
شــاری  شــەیدا«ی  »کەبایــی  خواردنگــەی  لەالیــەن  و  نەکــراوە 
نــاوی  هۆکارەشــەوە  بــەم  و  دەکرێــت  سپۆنســەری  ســنەوە 
کــراوە. دیــاری  تیمەکــە  نازنــاوی  وەکــوو  خواردنگەیــە  ئــەو 

چاپ و باڵوبوونەوەی کتێبی »ڕەگەزی الواز« لە نووسینی
 »ئۆریانا فااڵچی« وەرگێڕانی نەسرین یوسف زادە
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ئامــادەکاری  خوراســان  خەڵکــی  و  کــورد  شــاخەوانێکی  ژنــە 
دەکات. ئێڤێرێســتدا  شــاخی  بەســەر  ســەرکەوتن  بــۆ 
نــاوی  بــە  خۆراســان  خەڵکــی  و  کــورد  شــاخەوانێکی  ژنــە 
ســەرکەوتن  بــۆ  ئامــادەکاری  حێســامی فەرد«،  »ئەفســانە 
ســەرلەبەیانیی  و  دەکات  ئێڤێرێســتدا  شــاخی  بەســەر 
هەتــاوی،  ١4٠١ی  خاکەلێــوەی  ١٧ی  چوارشــەممە،  ڕۆژی 
ڕایگەیانــدووە؛ بــۆ ڕاهێنــان و خۆئامادەکــردن، دەچێتــە شــاخی 
یــەک  ڕاهێنانێکــی  لــە  و  تــاران  شــاری  نزیــک  لــە  دەماوەنــد 
دەکەوێــت. ســەر  دەماوەنــدا  شــاخی  بەســەر  حەوتوویــدا 
ئێڤێرێســت  شــاخی  بــۆ  گەشــتەکەی  لەســەر  ناوبــراو 
ڕایگەیانــدووە؛ ئــەم گەشــتە شــاخەوانییە 4٥ ڕۆژ تاکــوو دوو مانــگ 
دەخایەنێــت بــۆ ئــەوەی کــە بەســەر ئــەو شــاخەدا ســەر بکەوێــت.
بــەرزە  میتــر   884٧ ئێڤێرێســت  شــاخی  کــە  ئاماژەیــە  جێــی 
لەنێــوان  لــە ئاســتی دەریــادا کــە  و بەرزتریــن شــاخی جیهانــە 

خەڵکــی   کــوردی  کچــە  ئەحمــەدی  حــاج  شــیبا  خاتــوو 
»بــەرۆم«  بەســتکتباڵی  تیمــی  لــە  کوردســتان  رۆژهەاڵتــی 
تێمــی  لــە  هاورێیانــی  وێــرای  ئەمســاڵ  فینالــی  کێبەرکێــی  لــە 
بەســتکباڵی »برگــن« لــە تێمێکــی بەهێــز و بەناوبانــگ بــە نــاوی 
»بــەرۆم«  تیمــی  و  بــردوە  بەرگنــی«  ئێگاســی  »ئوڵکریــن 
 . نوروێــژ  بەســکتباڵی  ژنانــی  ئەمســاڵی  یەکەمــی  بــە  بــوو 
چاالکــە  و  کوردپــەورە  بنەماڵەیکــی  لــە  شــیبا  خاتــوو 
ئــەم  بــووە،  ڕۆژهــەاڵت  الوانــی  یەکیەتیــی  ئەندامــی  و 
لــە  ســاڵەیەوە   ٧ لــە  شــاهین  براکــەی  وێــرای  خاتوونــە 
کــردوە. بەســکتباڵ  وەرزشــی  بــە  دەســتیان  شــێتن  شــاری 
ــت و  ــەی وەرزشــی دەخوێنێ ــە قوتابخان شــیباحاجی ئەحمــەدی ل
دووای تەواو کردنی خویندن وەک ماموستای وەرزش و راهێنەر 
لــە »ئۆســلۆ گاملــە بییــن ئوسلۆپەشــوناڵ« ڕاهێنــان بــە کچــان دەکا. 
کچێکــی  وەک  بــەرۆم  کچانــی  تیمــی  لــە  ناوبــراو 
وەک  هەروەهــا  و  بەتوانایــە  وەرزشــکارێکی  و  دیــار 
دەکا. شــتن  کچانــی  بــە  ڕاهێنــان  بەســتکتباڵ  ماموســتای 
لــە الیــەن ڕاگەیاندنــی یەکیەتیــی ژنانــی دێموکراتــی کوردســتان، 
پیرۆزبایــی خۆمــان ئاراســتەی خاتــوو شــیبا حاجــی ئەحمــەدی 
دەکەیــن و هیــوای ســەرکەوتنی زیاتــری بــۆ بــە ئــاوات دەخوازیــن.

ئامادەکاریی ژنە شاخەوانێکی کورد
 بۆ سەرکەوتن بەسەر شاخی ئێڤێرێستدا

سەرکەوتنی کچە کوردێک لە 
بەسکتباڵی بەڕۆمی نوروێژ

ژیوار فەرج زادە، کەم تەمەن 
ترین دەرهێنەری کورد، فیلمێکی 

کاندیدای فیستیڤاڵی کاندایە

ژیوار فەرەج زادە لە روی تەمەنەوە دەتوانین بلێین بچوکترین 
دەرهێنەری سینەمایی کوردە، بەاڵم  فیلمەکانی لە فیستیڤاڵە 

جیهانییەکان پێشوازی گەورەی لێدەکرێت و فیلمێکیشی کاندید 
کرا بۆ وەرگرتنی خەاڵتی سینەمایی  فیستیڤاڵی کانادا.

واڵتانــی چیــن و نێپاڵــدا هەڵکەوتــووە و ئەفســانە حێســامی فەرد 
ــادەکاری  ــە ئام ــە خۆراســانە ک ــورد ل ــە شــاخەوانی ک ــن ژن یەکەمی
دەکات. ئێڤێرێســتدا  شــاخی  بەســەر  ســەرکەوتن  بــۆ 
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دوکتــور بەهــارەک ســوڵتانیان خــەاڵت بــۆ ژنانــی لــە بــواری 
AI= artificial intelligence زیرەکــی دەســکرد، لــە ئەمریــکای 
باکــور وەردەگــرێ. بەهــارەک خانــم دوکتــورای لــە بــواری AI لــە 
فنانــد وەرگرتــووە و مــاوەی ١٠ ســاڵێکە لــە ئەمریــکا کار دەکا 
و بەرپرســی لێکۆڵینــەوەی زانســتیە لــە یەکێــک لــەو دامــەزراوە 
سانفرانسیســکۆ،  نزیــک  والــی  ســیلیکان  لــە  و  تیکنۆلۆژیانــە 
دەکا. کار  ئەمریــکا،  تیکنۆلــۆژی  ســەرەکی  ناوەنــدی 
مهابــادە  شــاری  خەڵکــی  بەهــارەک  دوکتــور  باســە  شــایانی 
ســوڵتانیانە. پــەروەری  نیشــتمان  و  بەڕێــز  بنەماڵــەی  لــە  و 

ناوەنــدی ڕاگەیاندنــی یەکیەتیــی ژنــان دێموکراتــی کوردســتان 
بــەرز  جیهانــدا  سەراســەری  لــە  کــورد  ژنانــی  ســەرکەوتنی 
دەنرخێنــێ و هــەر وهــا پیروزبایــی بــە خاتــوو بەهــارەک ســوڵتانیان 
دەڵــێ و ئاواتــی ســەر کەوتنــی زیاتــری بــۆ بــە ئــاوات دەخــوازێ.

سەرکەوتنی خانمە کوردێک لە 
بواری زانست وتیکنۆلۆژی

خاتوونی تکواندۆکاری مەریوانی، 
میداڵی بڕۆنزی ئولەمپیکی 

وەدەست هێنا 

»نۆسەی بە شابازی »خاتوونی 
تکواندۆکاری مەریوانی توانی میداڵی 

بڕۆنزی ئولەمپیکی هاوینانەی کەڕەکانی 
جیهانی لە واڵتی بێرزیل وەدەست 

بهێنێ .

یاسمین فەهیمی وەک سەرۆکی 
گەورەترین یەکیەتیی بازرگانی ئەڵمان 

هەڵبژێردرا ئەو سیاسەتمەدارە تەمەن ٥4 
ساڵە زیاتر لە ٩٠ لە سەدی دەنگەکانی 
بەدەستهێنا ئەو یەکەم ژنە کە سەرۆکی 

یەکیەتیی بازرگانی ئەڵمانە.
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دوانیوەڕۆی ١8ی خاکەلێوە کۆڕێک بۆ ناساندنی کتێبی  
»دیداری قاسملوو لە گێڕانەوەی زارەکیدا« لە ماڵی ڕەوشنبیرانی 

کۆیە بڕێووەچوو.
کە هەیئەتێکی یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستان بەشداری 

ئەم کۆڕە بوون.
ــۆ ڕوحــی شــەهیدان  ــە ســاتێک وەســتان ب ــە ب ســەرەتای کۆڕەک
دەســتی پێکرد و پاشــان خاتوو ئاســکە حەســەنزادە پێشکێشــکاری 
کۆڕەکــە باســێکی لەســەر کەســایەتی نووســەر و بیوگرافییەکــی 
لەســەر کارەکان و کتێبەکانیــان پێشــکەش بــە ئامــادە بــووان کــرد. 
ــی مەحمــوود«  ــە بەشــی دوایــی کۆڕەکــەدا، »د. هوشــمەند عەل ل
کتێبەکــە  ناوەرۆکــی  لەســەر  باســێکی  کتێبەکــە  نووســەری 
و چۆنییەتــی نووســین و ئــەو بیــرەی کــە لــە پشــت نووســینی 
کتێبەکــە بــووەی کــرد و لەگــەڵ بــەداخ بوونــی بــۆ لەدەســتدانی 
کتێبەکەدابــووە  نووســینی  لــە  ڕۆڵیــان  کــە  کەســایەتی  چــوار 
دەستخۆشــی لــە ئــەو کەســانە کــرد کــە ئێســتا لــە ژیاندامــاون. 
»د. هوشــمەند« لــە بەشــێکی باســەکەیدا باســی لــە چۆنییەتــی 
شــێوە  ئــەو  کــە  گوتــی  و  کــرد  زارەکــی  مێــژووی  نووســینی 
بــدرێ. پــێ  ســەرنجی  دەبــێ  و  گرینگــە  نووســینە  مێــژوو 
لەســەر  بەشــداربووان  بۆچوونــی  بــە  کۆڕەکــە 

و  ئەدەبدۆســتان  لــە  بەرچــاو  کۆمەڵێکــی  بەشــداریی  بــە 
پــەردەالدان  ڕێوڕەســمی  کوردســتان  نووســەرانی  و  شــاعیران 
چــوو. بەڕێــوە  پرتەقاڵــی«  »خەونــی  کتێبــی  لەســەر 
ڕێوڕەســمی پــەردەالدان لەســەر کتێبــی »خەونــی پرتەقاڵــی« 
ــورد مامۆســتا عوســمان  ــە نووســینی نووســەری نیشــتیمانیی ک ل
چــوو. بەڕێــوە  مەریــوان  شــاری  لــە  )ک.د.ئــازاد(  شــێرزاد 
ڕۆژی چوارشەممە ڕێکەوتی ١٠ی خاکەلێوەی ١4٠١ی هەتاوی، 

 بەشداریی هەیئەتێکی یەکیەتیی ژنان لە ناساندنی کتێبی 
»دیداری قاسملوو لە گێڕانەوەی زارەکیدا«

بەڕێوەچوونی ڕێوڕەسمی پەردەالدان لەسەر کتێبی 
»خەونی پرتەقاڵی« لە شاری مەریوان

کردنــی  واژۆ  و  پێشکێشــکردن  و  کتێبەکــە 
هــات. کۆتایــی  نووســەرەوە  لەالیــەن  کتێبەکــە 

لە شــاری مەریوان ڕێوڕەســمی پەردەالدان لەســەر کتێبی شــێعری 
»خەونــی پرتەقاڵــی« لــە نووســینی مامۆســتا عوســمان شــێرزاد بــە 
بەشــداریی زیاتــر لــە دووســەد کــەس لــە ئەدەبدۆســتان و شــاعێران 
و نووســەرانی کوردســتان لــە شــاری مەریــوان بەڕێــوە چــوو.
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مینبــەری  کەریــم  شــەهید  خوشــکی  مینبــەری،  بەدیعــە 
ســنە  ناوچــەی  بــە  ســەر  »نییەر«ـــی  ئاوایــی  لــە 
کــرد. ژیــان  لــە  مااڵوایــی  مێشــکەوە  جەڵتــەی  بەهــۆی 
حیزبــی  ڕاگەیاندنــی  ناوەنــدی  بــە  گەیشــتوو  هەواڵــی  بەپێــی 
ــوو  ــردوودا، خات ــی ڕاب ــاوەی ڕۆژان ــە م ــی کوردســتان، ل دێموکرات
بەدیعــە مینبــەری، خوشــکی شــەهید کەریــم مینبــەری، ناســراو 
بــە »کەریــم پیرباخــی« شــەهیدی حیزبــی دێموراتــی کوردســتان، 
بەهــۆی جەڵتــەی مێشــکەوە لــە ئاوایــی نیــەر ســەر بــە پارێگای ســنە 
مااڵوایــی لــە ژیــان کــرد و لەنێــو ئاپــۆرای خەڵکی نیشــتمانپەروەری 
کــرا. کوردســتان  پیــرۆزی  خاکــی  ئەســپەردەی  ناوچەکــەدا 
خاتــوو بەدیعــە مینبــەری جگــە لــەوەی خوشــکی شــەهید کەریــم 
پیرباخــی، پێشــمەرگە و فەرمانــدەی قارەمانــی هێــزی بێســتوون 

کۆچی دوایی خوشکی شەهیدێکی حیزبی دێموکرات لە گوندی نییەر

کۆچی دوایی بەڕێز عەلی ڕەحیمی، 
کەسایەتیی نیشتمان پەروەری شاری بانە

بــوو، پــووری شــەهید ڕێبــوار و ئامــۆزای شــەهید ڕەحیــم مینبەرییە 
و لەنێــو بنەماڵەیەکــی نیشــتمانپەروەر و خــاوەن شــەهیدی ڕێبــازی 
ژمارەیەکــی  و  کــرا  پــەروەردە  دێموکــرات  حیزبــی  پیــرۆزی 
زۆر لــە خەڵکــی نییــەر و گوندەکانــی دەوروبــەر و ناوچەکــە لــە 
بەخاکســپاردن و کــۆڕی هاوخەمــی بنەمالەیانــدا بەشــدارییان کــرد 
ــرد. ــرۆزی کوردســتانیان ئەســپەردە ک ــی پی ــە خاک و دڵســۆزانە ب
ــی کوردســتان،  ــی دێموکرات ــی ژنان ــی یەکیەتی ــدی ڕاگەیاندن ناوەن
بەبۆنــەی کۆچی دوایــی خاتــوو بەدیعــە مینبــەری، سەرەخۆشــی 
شۆڕشــگێڕی  خەڵکــی  ســەرجەم  و  بەڕێزیــان  بنەماڵــەی  لــە 
دەزانــێ. خەمیــان  شــەریکی  بــە  خــۆی  و  دەکا  نییــەر  گونــدی 

بــە پێــی هەواڵــی گەیشــتوو ڕۆژی 
١4٠١ی  بانەمــەڕی  8ی  پێنجشــەم 
ڕەحیمــی  عەلــی  بەڕێــز  هەتــاوی 
مەحبوبــە  خاتــوو  گــەورەی  بــرا 
گشــتی  بەرپرســی  ڕەحیمــی 
ژنانــی  یەکیەتیــی  کومیتەکانــی 
واڵت،  دەرەوەی  لــە  دێموکــرات 
ــە  ــۆی نەخۆشــی شــێرپەنجە ل ــە ه ب
شــاری بانــە کۆچــی دوایــی کــرد.
ڕاگەیاندنــی  ناوەنــدی  لەالیــەن 
دێموکراتــی  ژنانــی  یەکیەتیــی 
کوردستان ، وێڕای خەم و پەژارەی 
خۆمــان بــۆ کۆچی دوایــی کاک علــی 
ڕەحیمــی، پرســە و سەرەخۆشــیی 
خۆمــان ئاراســتەی خاتــوو مەحبوبــە 
ڕەحیمــی و بنەماڵــە و کەســوکاری 
بــە  خۆمــان  و  دەکەیــن  ناوبــراو 
دەزانیــن. خەمیــان  شــەریکی 
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دایــە  زایینــی   ٠٥/٠٦/٢٠٢٢ یەکشــەممەڕێکەوتی  ڕۆژی 
»مریەمــی ڕۆســتەمپوور« هاوســەری پێشــمەرگەی ســەردەمی 
عەزیــزی  عەزیــز  مــام  کۆچکــردوو  کوردســتان،  کۆمــاری 
و  عەزیــزی  حەمەعەزیــز  فەرمانــدە  شــەهیدانی  دایکــی  و 
کــرد.  لەتەمەنــی 84 ســاڵیدا کۆچــی دوایــی  ڕەســوڵ عەزیــزی، 
لەگونــدی  هەتــاوی  ١٣١٧ی  ســالێ  مەریــەم  دایــە 
هەڵێنــاوە.  بەژیــان  چــاوی  سەردەشــت  خوارێــی  بێورانــی 
ســەردەمی  مندااڵنــی  هەمــوو  وەکــوو  مەریــەم  دایــە  ژیانــی 
و شانبەشــانی  بــووە  کوێــرەوەری  و  ڕەنــج  و  بێبەشــی  خــۆی 
بــووە.  ڕۆژانــە  زەحمەتــی  و  کار  تێکەڵــی  بنەماڵــە  ئەندامانــی 
کاتێــک لەگــەڵ مــام عەزیــز ژیانــی هاوســەری پێکدێنــن، بناغــەی 
بنەماڵەیەک دادەڕێژن کە نەک هەر بۆ گوندەکەی خۆیان، بەڵکوو بۆ 
هەموو ناوچەی سەردەشت دەبێتە جێگای شانازی و لێ فێربوون.
ئەوان دەبنە خاوەنی کوڕان و کچانێک کە گەل شانازییان پێوە 

دەکات. 
پارێزەرانــی  بوونــە  کوڕەکانــی  هــەر  نــەک  مەریــەم  دایــە 
بنەماڵەکەیــان  تــەواوی  و  خــۆی  بــۆ  بەڵکــوو  کوردســتان، 
کــورد.  گەلــی  لەمافەرەواکانــی  بەرگــری  ســەنگەری  چوونــە 
لەســەنگەری  چاونەترســەکانی  و  نەبــەز  کــوڕە  ئەگــەر 
و  خەبــات  ســەرقاڵی  کــوردا  گەلــی  ڕەوای  مافــی  پاراســتنی 
تێکۆشــان بــوون، دایــە مەریەمیــش لەســەنگەری پشــتی جەبهــە، 
ســەرقاڵی تەیــار کردنــی خــواردن و خۆراکــی ڕۆڵەکانــی بــوو. 
سەرەڕای ئەوەش دایە مریەم وەک هەموو ژنێکی کورد، هەستی 
بــە بێبەشــی و مــاف خــوراوی ژنــان کردبــوو و هــەر ئــەوەش بــوو 
بــە هــۆی ئــەوەی کــە بــە کردەوە هەنــگاو هەڵبگــرێ و وەک ئەندامی 
یەکیەتیــی ژنــان لــەو بنکــەی کــە تێــدا نیشــتەجێ بــوون ســازمان درا 
و چاالکانــە لــە هەمــوو کــۆڕ و کۆبوونەوەکانــدا بەشــداری دەکــرد.
بەداخــەوە  بێوچانــەدا،  تێکۆشــانە  و  خەبــات  ئــەو  لەدرێــژەی 
دایــە مەریــەم قوربانــی زۆر بەنــرخ و گرانبەهــای دا و دوو لــە 
فەرمانــدە  لــە  هەردووکیــان  کــە  بەجەرگەکانــی،  و  ئــازا  کــوڕە 
چاونەتــرس و خۆشەویســتەکانی حیــزب بــوون، بەناوەکانــی حەمــە 
عەزیــز و رەســوڵ شــەهید بــوون و برینێکــی ســارێژ نەبوویــان 

خســتە ســەرجەگی دایــە مەریــەم و تــەواوی خــزم و کەســانی. 
بەوحاڵــەش تۆزقاڵێــک لــە ئیــرادەی پۆاڵیینــی دایــە مەریــەم و مــام 
عەزیــز کــەم نەبــووەوە و بیــری نیشــتیمان پــەروەری و هیــوا بــە 
ڕزگاری ڕۆژ بــە ڕۆژ لەدڵــی ئەوانــدا زیاتــر دەبــوو، ئــەوان هەمــوو 
دەکــردن.  تەماشــا  خۆیــان  ڕۆڵەکانــی  وەکــو  پێشــمەرگەکانیان 
دەژیــا،  لەواڵتــی ســوئێد  مەریــەم  دایــە  کــە  لەوچەنــد ســاڵەدا 
تــەواوی هــۆش و زەینــی لــە کوردســتان و الی پێشــمەرگەکان 
ئــازادی بگەڕێتــەوە  بــە  بــوو  ئــەوە  ئــارەزووی  ئــاوات و  بــوو، 
بــاوەش.  بگرێتــە  شــەهیدەکان  گڵکــۆی  و  کوردســتان 
بەداخــەوە مــاوەی 4 ســاڵ بــوو تووشــی نەخۆشــی شــەلەلی 
ببــوو و لەپــێ کەوتبــوو، تــا ســەرئەنجام ڕۆژی ٥/٦/٢٠٢٢ بــۆ 
کــرد. ئامجەکانــی  و  لەئــاوات  یەکجــاری  مااڵوایــی  هەمیشــە 
کوردســتانەوە  دێموکراتــی  ژنانــی  یەکیەتیــی  لەالیــەن 
بەڕێــزی  بنەماڵــەی  ئاڕاســتەی  خۆمــان  سەرەخۆشــی  پرســەو 
دەزانیــن. خەمیــان  شــەریکی  بــە  خۆمــان  و  دەکەیــن  عەزیــزی 

بەداخەوە گەورە نووسەر و وەرگێڕی کورد مامۆستا عەزیز گەردی
 لە تەمەنی ٧۵ ساڵیدا کۆچی دوایی کرد

دوکتــور عەزیــز گــەردی خاوەنــی زیاتــر لــە ٢٠٠ کتێبــی نووســراو و وەرگێڕانــە، زمانــزان و 
ئەدەبناسێکی گەورەی کورد بوو، جگە لە زمانی کوردی شەش زمانی دیکەی بە باشی زانیوە.
یەکێک لە بەناوبانگترین وەرگێڕانەکانی مامۆستا عەزیز گەردی )داغستانی من(ی ڕەسوڵی 
حەمزاتۆڤـ ە، بەهۆی سەلیقە و زمانزانی مامۆستا گەردییەوە خوێنەر هەست ناکات وەرگێڕانە.

بــووە.  لەدایــک  هەولێــر،  بەحرکــە،  لــە   ١٩4٧ گــەردی   ئەحمــەد  عەزیــز  مامۆســتا 
ســااڵنی  لــە  دواتــر  بەغــدا،  زانکــۆی  لــە  بــوو  فەڕەنســی  زمانــی  بەشــی  دەرچــووی 
١٩٩4 و ١٩٩٩ بڕوانامەکانــی ماســتەر و دکتــۆرای بەدەســت هێنــاوە. بەداخــەوە ئەمــڕۆ 
کــرد. دوایــی  کۆچــی  هەولێــر  شــاری  لــە  کــوردی  ٢٧٢٢ی  جۆزردانــی  ١٦ی  ڕێکەوتــی 

کۆچی دوایی خاتوونێکی نیشتمان پەروەر و دایکی 
دوو شەهیدی حیزبی دێموکراتی کوردستان
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ــی  ــی ١٦ی جۆزەردان ــوڕۆی ڕۆژی دووشــەممە ڕێکەوت ــاش نی پ
بــە  بــە ٢٠٢٢/٦/٦ی زایینــی  ســالی ١4٠١ی هەتــاوی بەرامبــەر 
پێشــمەرگەی  و  دڵســۆزی حیــزب  و  فیــداکار  هاورێــی  داخــەوە 
گــەل و نیشــتمان، کاک محەممــەد خوداپەنــا هەروەهــا هاوســەری 
ئەندامــی لــە مێژینــەی ڕێکخــراوی یەکیەتیــی ژنانــی دێموکراتــی 
کوردســتان خاتــوو »مەعســومە عەباســی« کــە ماوەیەکــی زۆر 
بــوو بــە دەســت نەخۆشــییەوە گیــرۆدە ببــوو، ماالوایــی لــە کــۆڕی 
کــرد.  خۆشەویســتانی  و  ئازیــزان  و  هاوســەنگەران  و  هــاوڕێ 
ــە  ســالی١٣٥8ی هەتــاوی چەکــی پیــرۆزی پێشــمەرگایەتی دەکات
شــان و دەبێتە پێشــمەرگە لە حیزبی دێموکراتی کوردســتاندا و بۆ 
هاتنە دی ویست و ئامانجەکانی گەلەکەی تا دوا هەناسەکانی ژیانی 
لە ســەر باوەرەکانی و ڕێبازی پیرۆزی شــەهیدان وەفادار مایەوە.

لەالیەن ناوەندی ڕاگەیاندنی یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی 
کوردستانەوە پرسە و سەرەخۆشی خۆمان ئاراستەی خاتوو 

ناوەنــدی منداڵپارێــزی ڕۆژهەاڵتــی  لــە ڕێکەوتــی٢٠٢٢/٥/٢٩دا 
کوردســتان بــە هاوئاهەنگــی لەگــەڵ ناوەنــدی وەرزش و الوانــی 
وەرزشــیمان  چاالکــی  ئیتالــی   TDH ڕێکخــراوەی  و  کۆیــە 
بەڕێــوە بــرد کــە پێــک هاتبــوو لــە یارییەکانــی گۆڕەپــان و مەیــدان 
نزیکــەی  ژمارەیــان   کــە  خــوار  بــەرەو  ســاڵ   ١٣ تەمەنــی  بــۆ 
کرابــوون  دابــەش  گــروپ  پێنــج  ســەر  بــە  بــوو  منــداڵ   ١٥٠
ئــازادی دوو زەوی  ئــازادی یــەک  لــە تیمــی  کــە بریتــی بــوون 
نێوبژیــوان   ١٥ کردنــی  بەشــداری  بــە  و  کۆیــە  ئامیریــە  ســپی 
بــۆ چاوەدێــری کردنــی یاریــەکان، یاریــەکان بریتــی بــوون لــە: 

کۆچی دوایی پێشمەرگەیەکی دێرینی
حیزبی دێموکراتی کوردستان 

فستیواڵی وەرزشی لەالیەن ناوەندی منداڵپارێزی ڕۆژهەاڵتی 
کوردستان و ناوەندی وەرزشی الوانی کۆیە بەڕێوە چوو

مەعسوومە و بنەماڵەی کۆچکردوو دەکەین و خۆمان بە 
شەریکی خەمیان دەزانین.

ـ ڕاکردنی ماوە کورت 
ـ ڕاکردنی ماوە درێژ 

ـ ڕاکردنی پۆستە  ـ بەرید 
ـ هەڵدانی تۆپ 

ـ بازدان لە شوێنی خۆیان 
ـ پەت ڕاکێشان 

ـ ڕاکردن لە ناو گونیە 
لە کۆتاییدا مداڵیا وخەاڵتمان بەسەر منداڵەکان و تیپە 

سەرکەوتووەکان دابەش کرد.
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